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+ ทองสุข สัมปหังสิต แมทัพลูกหนังไทยคนใหม 

งการฟุตบอลไทย กําลังอยูในชวงขาขึ้นในแงของกระแสแฟนลูกหนัง ฉับพลัน ก็เกดิเรื่องช็อก 
หรัง่” ชาญวทิย ผลชีวิน ผูปลุกปนทีมชาติ ในชวงกวา 1 ปทีผ่านมา ตัดสินใจยายไปคุม
ทบั ทมีในวีลีก เวียดนาม  

มืออาชีพ หามกันไมได ไมมี อ.หรั่ง ฟาก็ไมถลม บอลทีมชาติไทยตองเดินหนาตอไป เน่ืองจากมีศึก
นเดือนกรกฎาคม น่ันคือฟตุบอลเอเชียนคัพ  

อลแหงประเทศไทย ไมเง้ืองาราคาแพง ใชเวลาไมก่ีวัน “บ๊ิกวีเจ” วิจิตร เกตุแกว นายกสมาคมฯ 
มตอเนื่องในการทาํทีม จึงตัดสินใจให สตาฟโคชชดุเดิม ที่เคยทํางานกับ อ.หรั่ง รับตาํแหนงตอไป  

งสุข สัมปหังสติ เปนหัวหนาโคชแทน อ.ชาญวทิย “แปลกใจมาก ไมไดคดิมากอนวาจะไดรับตาํแหนง” 
ุนซือวัย 53 ป กลาว  

ววา อ.หรั่ง จะไปคุม ดองทับ ผมยังไมเชื่อเลย ไมคิดวาทีมเวยีดนาม จะกลาทุมใหขนาดนั้น จึงไมได
รียมใจไวเลย ถือวาเกิดข้ึนเร็วมาก”  

.ทองสุข อาจจะไมคุนหูกับคนไทยมากนัก แตผูท่ีอยูวงในยอมทราบดีวา กุนซือรายนี้
บการณฟุตบอลมาอยางโชกโชน นอกจากเคยรวมงานกับ อ.หรั่ง ในทีมกสิกรไทย ยุค
ว ยังเคยเปนหัวหนาโคชทีมบอลมหาวิทยาลัยอาเซียนไทย ถึง 10 ป  

ักฟุตบอลสโมสรราชวิถี พอจบปริญญาตรี มศว พละศึกษา ก็เริ่มเปนโคชครั้งแรก
ยาลัยพละศึกษาอางทอง นําทีมควาแชมปกีฬาวพ.ประเทศไทย ตอมาทําทีม มศว ได
ามหาวิทยาลัย จึงไดรับโอกาสคุมทีมมหวิทยาลัยไทย ไปแขงกีฬามหาวิทยาลัย
ุมทีม 10 ป 5 สมัย ไดแชมปท้ัง 5 ครั้ง ในชวงประมาณปลายๆ 2520 ถึงตน 

วมงานกับ โคชหรัง่ ยาวนานถึง 18 ป เริ่มตนจากเขามารวมทาํทีม “แบงครวงขาว” ธ.กสิกรไทย ในป 
ปนปที่ 2 ของการกอตั้งทีม โดยมาผนึกกําลังกับทีมเดิม ที่มี อ.หรั่ง กับ กวิน คเชนทรเดชา รวมหัวจม
นาน ไดแชมปถวยก. 3 สมัยติด และทีส่ําคัญ ไดแชมปฟุตบอลสโมสรเอเชีย หรือ เอเชียนคลับ 2 สมัย 
.หรั่ง ดึงเขามาชวยทําทีมชาต ิ 

สบอกวาผมโนเนม ไมมีประสบการณเปนเฮดโคช แตผมวาผมผานอะไรมามากพอ เพียงแตผมไมชอบ
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ทําตวัเปนขาวเทานั้น แฟนบอลไทยจึงไมคอยคุนชื่อ”  
 
“กับบรรดานักฟุตบอลทีมชาติ ผมมั่นใจวาคมุอยูแน ชดุน้ีสวนใหญนารัก มีนอกลูนอกทางไมก่ีคน แตพอมาคุยกันก็รู
เรื่อง และนักเตะคุนเคยกับผมมาแลวดวย ดังนั้นไมมีปญหาแนนอน”  
 
อยางไรก็ตาม ดวยภาระหนาที่อันยิ่งใหญ กับการนําทมีชาติไทย ที่แฟนบอลทั่วประเทศตางใหความสนใจ และ
กําลังกระแสรุนแรง อ.ทองสุข ยอมรับวา เปนภาระอันหนักอ้ึง และทําใหเขากดดันมากทีเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ศึกใหญทีร่ออยูชางหนักหนานกั กับสมรภมิูเอเชียนคัพ ที่รอบแรกรวมสายพระกาฬอยาง ออสเตรเลยี, โอมาน และ 
อิรัก  
 
“แมผมจะมีประสบการณมาพอตัว แตกับการคมุทีมชาติไทย ตองทําใหผมหนักใจแนๆ เพราะน่ีเปนเรื่องของ
ประเทศชาติ กับศึกเอเชียนคพั ก็นับเปนงานหนักมากๆ มันๆ ไมใชแคระดับอาเซียน แตน่ีคอืเอเชีย แตในเมื่อไดรับ
มอบหมาย และถือเปนเกียรตติอตัวผมเอง ผมก็ตองทุมเทเต็มที่ ทั้งกายและใจ งานที่รออยูหนักหนานัก แตผมขอ
เพียงเต็มที่กับมัน ขอใหเตรยีมทีมเต็มที ่ซอมเต็มที่ จากนั้นผลงานจะเปนอยางไร คอยมาวากันอีกท”ี  
 
สวนแนวทางการทาํทีม อ.ทองสุข ยังมั่นใจแนวทางที่ ชาญวิทย วางเอาไว “การทํางานกต็องสานตอจาก อ.หรั่ง 
เพราะทีท่ําไวก็ดีอยูแลว จะยึดตามแบบแผนเดิม เลนบอลใหสนุก เลนใหสวยงาม เอาชนะใจคนดู ผมอยากจะสราง
ผลงานดีๆ ผมเขาใจวากระแสแฟนบอลกําลังไหลบา อยากจะรักษากระแสนัน้ไว ใหคนดูเขาสนามเยอะๆ เหมือน
รายการการทีผ่านมา”  
 
“ขณะที่เรื่องสตาฟโคชนั้น ก็จะยดึชดุเดิม แตหากเปนไปได ผมอยากไดทีมงานเพิ่มอีก คือหากมีคนเกงมาชวย
เยอะมันก็ด ีแตก็ตองคุยกับสมาคมฟุตบอลเสยีกอน”  
 
“ยอมรับวางานแรกของผมก็เจอของหิน ในศกึเอเชียนคัพ เปาหมายของสมาคมฯคือผานรอบแรก แตผมพูดตรงๆ 
วาไมงาย ผมคงพูดไมไดวา เราจะทําไดตามเปา แตการันตีไดอนยางเดยีวคอื จะทําใหดทีีสุ่ด ทุมเทใหถึงที่สดุ” 
กุนซือใหญทีมชาติไทยกลาว  
 
งานขางหนาทีร่อ อ.ทองสุข นับวาหนักหนาสาหัสสากรรจ และนาเห็นใจอยางยิ่งที่เขามาในชวงหัวเลีย้วหวัตอ  
 
ตําแหนงกุนซือทีมชาติไทย ไมใชเพ่ือตัวเอง หรือใครคนใดคนหนึ่ง แตหมายถึงเปนตัวแทนของคนไทยทัง้ชาติ 
ความกดดันจึงลนทะลัก  
 
อยางไรก็ตาม เม่ือ สถานการณสรางวรีบุรุษ หากไมมีมหาสงคราม ยอดนักรบ คงไมถือกําเนิด น่ีอาจจะเปนโอกาส
อันดีที่ ทองสุข สัมปหังสิต จะไดพิสูจนฝมือใหเปนที่ประจักษ  
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