เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Novotel Bangna ได้มีงานแถลงข่าวการแข่งขัน
ฟุ ต บอลรายการใหญ่ ส่ ง ท้ า ยปี ใ นศึ ก “SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012” โดยงานแถลงข่ า วนี้ มี คุ ณ พู ล ผล
อั ศ วเหม นายกสมาคมกี ฬ าจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เป็ น ประธานในงานแถลงข่ า วนี้ นอกจากนี้ ยั ง มี คุ ณ ชั ญ ญาภั ค
สดุดี ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่ง... ต่ อ หน้ า 12
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บรรณาธิการทอล์ค

บทนำ

เข้าสู่ฉบับที่ 10 แล้วนะครับ สำหรับหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ ช่วงนี้ไม่มีฟุตบอลลีกให้ตาม
เชียร์กันแล้วแต่แฟนบอลป้อมปราการก็อย่าเพิ่งเบื่อกันหล่ะครับ
โดยเนื้อหาในฉบับนี้ยังคง อัดแน่นไปด้วยสาระดีๆ ที่นำมามอบให้ท่านผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็น
รายการโต๊ ะ เล็ ก รายการใหญ่ ส่ ง ท้ า ยปี ที่ พึ่ ง ปิ ด ฉากไปสดๆ ร้ อ นๆ ในรายการ Paknam
Professional Cup 2012 นอกจากนี้ยังมี ซุปฯตาร์คอเนอร์ที่จะพาท่านผู้อ่านไปทำความรู้จัก
กับกัปตันทีมป้อมปราการ วัชระ แป้นชู กันให้มากขึ้น และเรายังคงตามติดอีกหนึ่งกีฬาน้องใหม่ไฟ
แรงของจังหวัดเราอย่าง วอลเลย์บอลหญิง สมุทรปราการ VC หลังเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุด อีกทั้งภายใน
เล่มยังอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระดีๆ ให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันอย่างจุใจ
เชื่อว่าหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้ จะช่วยคลายเหงาได้ไม่มากก็น้อย พบ
กันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ
ตู๋ตี๋ บก.ฟุตบอลปราการ

สารบัญ
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ซุบซิบประสาปราการ

3K แลกของที่ ร ะลึ ก ป้ อ ม
ปราการ

ในโอกาสที่ ท างสโมสรสมุ ท รปราการ
เอฟซี ได้ ป ระเดิ ม รั ง เหย้ า ใหม่ ทางผู้
สนั บ สนุ น หลั ก ของที ม อย่ า ง 3เค
แบตเตอรี่ ไม่ ร อช้ า ที่ จ ะมาร่ ว มยิ น ดี
ทางสโมสรสมุทรปราการเอฟซี จึงถือ
โอกาสนี้มอบของที่ระลึก โดยมีตัวแทน
สโมสร คุณพีรพัฒน์ ถานิตย์ ผู้จัดการ
ทีม มอบของที่ระลึกให้กับคุณจักรพันธ์
สังข์แก้ว ผู้จัดการ 3เค แบตเตอรี่

มอบของที่ระลึก

คุณพัทธ์ธมน แตงอ่อน รองประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ
ได้เป็นตัวแทนของทางสโมสรสมุทรปราการเอฟซี มอบของที่ระลึกให้กับทาง     
สปอนเซอร์ที่ ให้การสนับสนุน “ป้อมปราการ” ในฤดูกาล 2012   อย่างบริษัท อลังการงานธง
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมานัดที่สมุทรปราการเอฟซี บุกไปเยือน
มาบุญครอง จำกัด โดยคุณ สราวุธ วัฒนศิริ ผู้อำนวยการบริษัท มาบุญครอง
จำกัด ให้เกียรติมาชมเกมการแข่งขันในนัดเปิดสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ตราด เอฟซี โดยนัดนี้เรียกได้ว่าสนุกทั้งบนพื้นสนามหญ้า และบนอัฐจรรย์เมื่อ
กองเชียร์ป้อมปราการได้รวมพลังการเชียร์ โดยเฉพาะในช่วงที่ไฟสนามดับในต้น
(สนามบางปลา) เป็นผู้รับมอบ
ครึ่งหลัง ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่แฟนบอลป้อมปราการ ฟ้า-ขาว กว่า 100 ชีวิต ได้
โชว์เพลงเชียร์กันแบบอลังการงานสร้าง ไม่ว่าจะเป็นธงน้อยใหญ่ ที่ขนกันมาโบก
สะบัด คนนำเชียร์ที่คอยร้องนำ รวมถึงกลองที่ตีระรัวไม่หยุดหย่อน ซึ่งแม้จะมี
จำนวนคนน้อยกว่าทางฟากแฟนบอลตราด เอฟซี อยู่อักโข แต่กองเชียร์ป้อม
ปราการทุกคนก็โชว์ศักยภาพการเชียร์สร้างบรรยากาศได้อย่างยอดเยี่ยม และเชื่อ
ว่าบรรยากาศการเชียร์ของแฟนบอลเราไม่แพ้กองเชียร์สโมสรไหนๆ แน่นอน

สนามที่ 10

เรียกได้ว่าตั้งแต่ลงทำการแข่งขันในลีกอาชีพมา สโมสรสมุทรปราการ
เอฟซี ได้เปลี่ยนรังเหย้ามาแล้วหลายต่อหลายที่ ไล่ตั้งแต่ สนามสโมสรฟุตบอล
ธนาคารกรุงเทพ (อุดมสุข), สนามฟุตบอลโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ,
สนามกีฬามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสมุทรปราการ (กกท. บางพลี), สนามกีฬาศูนย์เฉลิมพระเกียรติ (บางมด),
สนามราชมังคลากีฬาสถาน, สนามเทพหัสดิน, สนามฟอร์ซ่าสเตเดี้ยม จนมาใน
ฤดูกาล 2012 นี้ ทางสโมสรฯ ก็ย้ายสนามมาเตะที่ สนามเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษามีนบุรี และล่าสุดทางสโมสรฯ ก็ได้ย้ายสนามอีกครั้งโดยมาใช้สนามกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการ (สนามบางปลา) ซึ่งสนามนี้เป็นสนามที่ 10 พอดิบพอดี
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นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ เข้าสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่ อ วั น ที่ ๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๕
นายคณิ ต เอี่ ย มระหงษ์ ผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดย
ได้ เ ดิ น เข้ า สั ก การะ และกราบไหว้ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อเป็นสิริมงคลการทำงาน เริ่มจาก
การเข้าสักการะเข้ากราบไหว้ศาลพระ
ภู มิ แ ล ะ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ภ า ย ใ น จ ว น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ก่อน
ที่ จ ะเดิ น พบปะทั ก ทายผู้ ที่ ม าคอย
ต้อนรับ ทัง้ นี้ โดยมี นายสุรชัย อังเกิดโชค
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
และนายปวิ ณ ชํ า นิ ป ระศาสน์ ร อง
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
พ ร้ อ ม ด้ ว ย หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน
จำนวนมาก มาคอยต้อนรับอย่างพร้อม
เพรี ย งกั น เสร็ จ แล้ ว ได้ เ ดิ น ทางไป
สั ก ก า ร ะ อ ง ค์ พ ร ะ ส มุ ท ร เ จ ดี ย์
ศาลหลักเมือง เข้าสักการะพระพุทธชิน
ราช สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕

สังคม และการศึกษา
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สมุ ท รปราการให้
ทุ ก หน่ ว ยงานเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์อุทกภัย
นายคณิ ต เอี่ ย มระหงษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็น
ประธานการประชุ ม องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ หลังจากในช่วงที่ผ่านมา
มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันจนส่งผลให้
บางพื้ น ที่ เ กิ ด น้ ำ ท่ ว มขั ง จากนั้ น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้
เดินทางไปยังสถานีระบายน้ำและคลอง
ส่งน้ำสุวรรณภูมิ และประตูระบายน้ำ
คลองประเวศบุรีรมย์เพื่อดูการเตรียม
ความพร้ อ มในการระบายน้ ำ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ
ไปแล้ ว คื อ ที่ ต ำบลศี ร ษะจรเข้ น้ อ ย
ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
และที่ ต ำบลเปร็ ง ตำบลคลองสวน
อำเภอบางบ่ อ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดย
ได้ จั ด สรรงบประมาณ งบทดรอง
ราชการให้ กั บ อำเภอบางบ่ อ จำนวน

7,400,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือด
ร้ อ นของประชาชนทั้ ง การก่อ สร้ า งอิ ฐ
บล็ อ กกั น น้ ำ ซ่ อ มแซมถนนหิ น คลุ ก
ซื้อกระสอบทราย ซื้อถุงยังชีพ จัดหา
เครื่องสูบน้ำ ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง และ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ และจั ด สรรให้
อำเภอบางเสาธง จำนวน 4,400,000
บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุ, โครงการกำจัดสิ่ง
กี ด ขวาง และซื้ อ ถุ ง ยั ง ชี พ รวม 2
อำเภอ เป็ น เงิ น 11,800,000 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าว
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนิน
โครงการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
อุ ท กภั ย มาถู ก ทางแล้ ว แต่ ก็ ข อให้
สำรวจว่ายังมีจุดไหนที่ยังไม่ ได้รับการ
แก้ไข รวมทั้งจะต้องประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารให้
มากกว่ า นี้ เพื่ อ ประชาชนจะได้ ไ ม่ ตื่ น
ตระหนกจนเกินไป ในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ต้องช่วยกันดู
แ ล ะ เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ ห้ กั บ
ประชาชน และจากการสอบถามความ
พร้อมทั้งประตูระบายน้ำชลหารพิจิตร
และคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ มีศักยภาพ
ในการระบายน้ำสูง เชื่อว่าไม่มีอะไรน่า
เป็ น ห่ ว ง พร้ อ มทั้ ง เร่ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

จั ง หวั ด สมุ ท รปราการแถลงข่ า วงาน
ประเพณีรับบัว
นายคณิ ต เอี่ ย มระหงษ์
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
พร้ อ มด้ ว ย รองนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการ
ททท. สำนั ก งานกรุ ง เทพฯ และ
นายอำเภอบางพลี ร่วมแถลงข่าวการ
จัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2555
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29
ตุลาคม 2555 ณ บริเวณศูนย์ราชการ
อำเภอบางพลี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอ
บางพลี ให้ ค งอยู่ ต ลอดไป ตลอดจน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
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กิจกรรมคนดี

ชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรปราการ เปิดยิมเลี้ยงพระเพล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางครอบครัวนักตบสาวจังหวัด
สมุทรปราการ ได้ถือฤกษ์งามยามดี ในการเปิดโรงยิมวอลเลย์บอล ยามาฮ่าวัด
ราษฎร์โพธิ์ทอง จ.สมุทรปราการ ทำบุญเลี้ยงพระเพล 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ชมรมวอลเลย์บอลสาวเมืองปากน้ำนี้
งานบุญนี้จัดขึ้นทุกปี โดยมีแขกเหรื่อครอบครัววอลเลย์บอลสาวมาร่วม
งานบุญนี้ ไม่ว่าจะเป็น เสถียร สระทองหน ประธานสโมสรสมุทรปราการ วีซี ที่
พึ่งพา “นางฟ้าปราการ” เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จ, ผอ.วิชัย จันทร์จำรูญ ผู้
อำนวยการกองการศึกษา อบจ.สมุทรปราการ, ผอ.สุรัตน์ อัตนวณิช ประธาน
ชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่
ที่ล้วนเคยเป็นนักวอลเลย์บอลกว่า 14 รุ่น และบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆ
นักวอลเลย์บอลสาวมาร่วมงานบุญนี้กันอย่างล้นหลาม โดยทุกๆ คนล้วนมาช่วย
เตรียมอาหารเลี้ยงพระเพลกันอย่างเต็มใจ
หลังงานบุญไปแล้วก็ถึงเวลาที่ครอบครัวนักตบสาวที่จะได้พบปะสังสรรค์
พูดคุย รวมถึงทำบุญรับน้อง ส่งพี่ ที่เรียกว่าเป็นประเพณีที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
ของครอบครั ว กี ฬ านี้ แ บบอบอุ่ น และนี่ คื อ ภาพบรรยากาศดี ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ครอบครัวกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรปราการ

งานประชุมลงประชามติ

เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล
เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ชุมชนหมู่บ้านทิพวัล ได้มี
งานประชุมลงประชามติเพื่อที่จะปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่บ้านทิพวัล 1 โดยมี
โต้โผใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ภราดา ผศ. ดร. วินัย วิริยวิทยา
วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับทางชุมชนหมู่บ้านทิพ
วัล โดยผู้ ใหญ่บ้านสิริมนพร เริงทรัพย์, ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนโยเซฟทิพวัล,
นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ, ผู้กำกับ สภ. เมืองสมุทรปราการ, ผู้กำกับ สภ.
สำโรงเหนือ, กำนันตำบลบางเมืองใหม่, ACSP CLUB และพ่อแม่พี่น้องชาว
ชุมชนหมู่บ้านทิพวัล โดยมีมติเห็นพ้องตรงกันที่จะปรับปรุงบริเวณสวนสารธารณะ
หมู่บ้านทิพวัล 1 ในการปรับสภาพภูมิทัศน์สวนหย่อมโดยรอบให้มีความร่มรื่น
ปลอดภัยมากขึ้น เหมาะแก่การมานั่งพักผ่อน และออกกำลังกาย อีกทั้งยังลด
ความเสี่ยงของการมั่วสุม และเสพสิ่งเสพติดด้วย
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ชุมชน บางละมุม
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งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

เครดิตภาพจาก: www.taklong.com

ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ สำหรับเทศกาลเที่ยวงานนมัสการพระสมุทร

เจดีย์ ที่ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการเรา โดยกำหนดเอา
วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปีเป็นวันเริ่มงาน ซึ่งในปีนี้งานจะมีขึ้นระหว่างวันที่
4 พ.ย.-15 พ.ย. 55 นี้
ที่เกริ่นมาข้างต้นถึงเรื่องของงานเจดีย์นั้น เพราะเล่มนี้ ชุมชน บางละมุม
จะพาท่านผู้อ่านย้อนกลับไปในวันวานของงานบุญใหญ่ของจังหวัดเรากันครับ
พระสมุทรเจดีย์ จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของชาว
สมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงดำริให้สร้างขึ้นและพระราชทานนามว่า “พระสมุทร
เจดีย์” แต่สร้างเสร็จเรียบร้อยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราษฎรจะเรียกกันว่า “พระเจดีย์กลางน้ำ” เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์
ซึ่งได้อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง พระปิฏกธรรม พระปางห้ามสมุทรและ
พระชัยวัฒน์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นได้จัด
งานสมโภชเป็นที่ยิ่งใหญ่ และเป็นประเพณีสืบมาจนปัจจุบันนี้
เมื่อถึงวันแรม 2 ค่ำเดือน 11 จะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชายหญิงพร้อมใจ
กันไปช่วยเย็บผ้าแดงผืนใหญ่สำหรับห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ใช้เวลาอย่างช้า 2 วัน
เสร็จ ในวันแรม 5 ค่ำเดือน 11 คณะกรรมการจะเชิญขึ้นตั้งบนบุษบกโดยใช้
รถยนต์เป็นพาหนะแห่ไปรอบเมือง มีขบวนแห่ของสถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาค
รัฐและเอกชนเข้าร่วมขบวน และอัญเชิญผ้าแดงลงสู่เรือแห่แหนไปตามลำน้ำ

เจ้ า พระยาไปถึ ง อำเภอพระประแดง แล้ ว อั ญ เชิ ญ ขึ้ น รถแห่ ร อบตั ว เมื อ ง
พระประแดงเพื่อให้ชาวพระประแดงได้ร่วม อนุโมทนาแล้วอัญเชิญลงเรือกลับ
มายังพระสมุทรเจดีย์มาทำพิธีทักษิณาวัตรรอบ องค์พระสมุทรเจดีย์แล้วจึงนำ
ผ้าแดงขึ้นห่ม แต่เดิมเรือสามารถแล่นได้รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ ก็จะมีการละ
เล่นร้องเพลงเรือของสาวหนุ่มเป็นที่ครึกครื้น เรือเดินไม่ได้จึงลดความครึกครื้นลง
ไป 
เมื่องานแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ผ่านพ้นไปแล้วจะเป็นการสมโภชมี
มหรสพ การออกร้านตลอดระยะเวลา 7 วัน 7 คืน แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้ก่อนที่จะกลับ
บ้านก็คือ การปิดทองและการไปนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์นั่นเอง สำหรับใน
คืนวันแรม 7 ค่ำนั้นจะมีงานตลอดรุ่ง ในเวลาเช้าของวันแรม 8 ค่ำจะมีการแข่งเรือ
พายเป็นที่สนุกสนาน นอกจากนี้ ในงานยังมีการละเล่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การ
แสดงดนตรีไทย ลิเก ลำตัด การเล่นโจ๊ก (ผะหมี่) การเปรียบมวยไทย มวยตับ
จาก ฯลฯ ซึ่งแต่เดิมนั้นองค์พระสมุทรเจดีย์ ยังเป็นเกาะอยู่กลางน้ำ ไม่มีแผ่นดิน
งอกจนเกิดเป็นอำเภอใหม่เช่นปัจจุบัน ทำให้ความบันเทิงทั้งหมดจะอยู่ที่ฝั่งตลาด
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น 
ปัจจุบันงานเจดีย์ยังคงอยู่เช่นอดีต แม้ความสำคัญของงานบุญจะน้อย
ลงไปบ้างตามกาลเวลา ด้วยงานจะมีขึ้นทั้งสองฝั่ง ทั้งฝั่งตลาดปากน้ำ และฝั่งพระ
สมุทรเจดีย์
และนี่คือที่มาที่ ไปของงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ งานใหญ่ของ
ชาวจังหวัดสมุทรปราการ ที่ยังคงอยู่ถึงยุคลูกหลานของชาวสมุทรปราการ
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ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน อบจ.ลีก
จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นอายุ 15 ปี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 ที่ลงฟาดแข้งมากว่า 3
เดือน โดยสนามสุดท้ายเป็นทางโรงเรียนปทุมคงคา รับหน้าเสื่อในการจัดพิธีปิด
การแข่งขัน  
โดยมี นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายก อบจ. สมุทรปราการ เป็น
ประธานปิดการแข่งขันเข้าร่วมชมเกมในนัดปิดสนามที่โรงเรียนปทุมคงคาด้วย 
ซึ่งการแข่ งขั น ในวันสุดท้ายนี้ยังเข้มข้น เพราะยังมีลุ้น คว้า แชมป์ กัน
จนถึงนัดสุดท้ายถึง 3 ทีมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ราชวินิตบางแก้ว ทีมจ่าฝูงที่ตอนนี้
เก็บไป 36 คะแนน ตามมาด้วยพูลเจริญวิทยาคม และปทุมคงคาที่เป็นเจ้าภาพ
สนามสุดท้ายที่เก็บไปเท่ากันที่ 35 คะแนน
ซึ่งผลการแข่งขันเรียกว่าไม่มี ใครยอมใครจริงๆ เพราะทีมจ่าฝูงยังคง
ร้อนแรง ไล่ถลุงทีมบ๊วยอย่างวัดทรงธรรม ได้ตามเป้าหมาย ด้วยสกอร์ 6-1 ครองที่
1 จนวันสุดท้ายแม้ พูลเจริญวิทยาคม จะไล่อัด สมุทรปราการ ไปแบบเละเทะถึง
8-1 แต่ก็ยังตามจ่าฝูงไม่ทัน คว้าเพียงที่ 2 เท่านั้น 
ด้านเจ้าภาพวันปิดอย่าง ปทุมคงคา ไม่มาตามนัดพลาดท่าแพ้เตรียม
พัฒนาการฯ 2-0 ทำให้คว้าเพียงที่ 3 เท่านั้น
สำหรับผู้ชนะในปีนี้ คือ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้รับมอบถ้วยรางวัล
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และถ้วยแชมป์ฟุตซอลนักเรียน
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เกาะติดสมุทรปราการเอฟซี

อบจ.ลีก จังหวัดสมุทรปราการ จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
เขตท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายก อบจ.
สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ
นี่ คื อ อั น ดั บ หลั ง หมดการแข่ ง ขั น ฟุ ต ซอลนั ก เรี ย น อบจ.ลี ก จั ง หวั ด
สมุทรปราการ รุ่นอายุ 15 ปี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555
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วอลเลย์บอลเมืองปากน้ำ

เอาใจช่วยสาวๆ นักตบทีม สมุทรปราการ วีซี ได้ในฤดูกาลหน้าช่วงเดือน พ.ย.55-เม.ย.56

“นางฟ้าปราการ” สมุทรปราการ VC คงจะไม่เกินไปนักหากบอกว่าทีม
นักตบสาวเมืองปากน้ำ ว่าที่น้องใหม่ศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ในฤดูกาลหน้า
คื อ ที ม ที่ ส ร้ า งปรากฏการณ์ ที่ สุ ด ของศึ ก วอลเลย์ บ อลอาชี พ โปรชาเลนท์     
(ดิวิชั่น 2) ที่พึ่งลาโรงกันไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นการคว้าชัยรวดจนจบทัวนาเมนต์ด้วยตำแหน่งแชมป์แบบ
เหนือความคาดหมายนิดๆ และ การดึงยอดนักตบมือหนึ่งซุปตาร์ของวงการลูก
ยางสาวไทย “อร” อรอุมา สิทธิรักษ์ มาร่วมทีมแบบช็อควงการลีกรอง 
แม้จะเป็นการลงสนามช่วงสั้นๆ เพียง 3 นัดให้กับ สมุทรปราการ VC
ก่ อ นบิ น ไปเป็ น นั ก ตบอาชี พ กั บ ที ม อิ ก ทิ ส าดชิ บากู ที ม ในลี ก สู ง สุ ด ของลี ก
ประเทศอาเซอร์ไบจาน แต่เชื่อว่า 3 นัดที่ อรอุมา เข้ามาช่วยทีมนั้นคงสร้างสีสันให้
กับ “นางฟ้าปราการ” และศึกโปรชาเลนท์ ได้มากจริงๆ ซึ่งกับตำแหน่งหัวเสาที่
เจ้าตัวประจำการอยู่นั้น สร้างความครั่นคร้ามให้คู่แข่งได้มากจริงๆ 
“นางฟ้าปราการ” สมุทรปราการ VC ทีมชุดนี้นอกจากจะมีซุปตาร์ทีม
ชาติไทย อรอุมา สิทธิรักษ์ เป็นตัวชูโรงแล้ว ยังมีดาวรุ่งที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะ
อนาคตของทีมชุดนี้อย่าง “น้องฟิล์ม” สินีนาฏ โพธิ์เจริญ เจ้าของเสื้อเบอร์ 10
สาวน้อยวัย 16 ปี ดาวรุ่งจรัสแสงแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ปัจจุบันเป็นหนึ่งใน
ตั ว เยาวชนที ม ชาติ ไ ทยไปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น ซึ่ ง อาจจะดู อ ายุ ยั ง น้ อ ย แต่ ใ น
ทั ว นาเมนท์ โ ปรชาเลนท์ ผ่ า นมา สาวน้ อ ยจากโรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ถือได้ว่าเป็นแกนหลักของทีมได้อย่างไม่ขัดเขิน กับตำแหน่ง บีหลัง
ที่เจ้าตัวรับหน้าที่ ตลอดการแข่งขันนี้ “น้องฟิล์ม” คงจะเป็นหัวใจหลักของ “นาง
ฟ้าปราการ” ในการปะทะกับบรรดาทีมชั้นนำในลีกสูงสุดอย่างแน่นอน 
เมื่อบวกกับบรรดารุ่นพี่จาก ม.เกษมบัณฑิต ที่ลงเล่นกันอย่างมองตา ก็รู้
ใจ ทำให้ทีม “นางฟ้าปราการ” ชุดนี้ผงาดคว้าแชมป์ได้ในบั้นปลาย 
คงต้องดูกันต่อไปว่า ทีมวอลเลย์บอลสาวเมืองปากน้ำ ยุค 2012 ภายใต้
การดูแลทีมของ เสถียร สระทองหน ประธาน และหัวหน้าผู้ฝึกสอน สโมสร

วอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรปราการ จะพาทีมที่ ไร้ มือตบอันดับหนึ่งทีมชาติไทย
อย่าง อรอุมา สิทธิรักษ์ เอาตัวรอดในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกที่มีแต่ทีมเขี้ยว
ลากดินได้หรือไม่ คงต้องตามเอาใจช่วย นักตบสาวเมืองปากน้ำ กับการเกิดใหม่
อีกครั้งของ “นางฟ้าปราการ” สมุทรปราการ VC  กัน

อรอุมา สิทธิรักษ์ มาช่วยทีมสมุทรปราการ วีซี ก่อนไปลุยลีกต่างแดน
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Samutprakan F.A. Cup 2012

แถลงข่าวเปิดศึกฟุตบอลเมืองปากน้ำ

“SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012”

จากหน้า 1

...ประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ, นายวรพร อัศวเหม อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ และคุณพีรพัฒน์ ถานิตย์ ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี เข้าร่วมแถลงข่าว

เปิดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
แถลงข่าวกันอย่างคับคั่ง
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล “SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012” เกิดขึ้นจาก
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อจุดกระแสกีฬาฟุตบอลในจังหวัด
สมุทรปราการ และให้ชาวสมุทรปราการได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาฟุตบอลได้มากขึ้น เพื่อสนอง
ตามนโยบายของรัฐที่นำการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้แก่
วงการฟุตบอลจังหวัดอย่างเป็นระบบ และสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับ
ประชาชน และเยาวชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งศึก “SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012” จะเปิดรับสมัครกัน 3 รุ่น ด้วยกัน 
- รุ่นอาวุโส (VIP) เปิดรับสมัคร 8 ทีม ค่าสมัคร 2,000 บาท ชิงเงินพร้อมถ้วยรางวัล
จากคุณพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ 1 รับรางวัล 20,000
บาทพร้อมถ้วยชนะเลิศ อันดับ 2 รับ 10,000 บาท และที่ 3 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
- รุ่นประชาชนทั่วไป จะเปิดรับสมัครโดยจะคัดเพื่อหา 32 ทีมลงเล่นในรอบสุดท้าย
ค่าสมัคร 2,000 บาท ชิงเงินพร้อมถ้วยรางวัลจากคุณพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการโดยที่ 1 รับรางวัล 50,000 บาทพร้อมถ้วยชนะเลิศ อันดับ 2 รับ 25,000
บาท และที่ 3 รับเงินรางวัล 10,000 บาท
- รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี จะเปิดรับสมัครเด็ก 60 คน จาก 6 อำเภอรวม 360
คน ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อฝึกอบรมหาตัวแทนที่ดีที่สุดในแต่ละอำเภอ มาแข่งขันกันใน
รอบสุดท้ายต่อไป

3 กำลังหลักที่ร่วมกัน สร้างสมุทรปราการ เอฟเอคัพ ในครั้งนี้
สถานที่ในการอบรมแต่ละอำเภอ
1.   อำเภอเมืองสมุทรปราการ : สนามศูนย์ฝึกฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ
2.   อำเภอพระสมุทรเจดีย์ : สนามกรมอู่ทหารเรือ
3.   อำเภอพระประแดง : สนามโรงเรียนราชประชาสมาสัย
4.   อำเภอบางพลี : สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
5.   อำเภอบางบ่อ : สนามโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
6.   อำเภอบางเสาธง : สนามฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับสนามที่ ใช้ ในการแข่งขันรอบสุดท้ายจะใช้ทั้งหมด 3 สนาม คือ สนามกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ (สนามบางปลา), สนามกรมอู่ทหารเรือ และสนามโรงเรียนราชประชาสมาสัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Samutprakan F.A. Cup 2012
Contact :   Tel/Fax. 02-758-4950
Mobile. 086-3165410, 080-089-4222, 086-520-6602, 081-5566-1111
E-mail : samutprakanfa@gmail.com
website : www.samutprakanfc.com, www.samutprakanfa.com
สถานที่รับสมัคร : สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ, สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ
สมัครด่วน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม นี้เท่านั้น
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website : www.samutprakanfc.com, www.samutprakanfa.com
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สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดบ้านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
เตะบอลเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศมาเลเซีย

นายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ และนาย
ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดงาน
เลี้ยงรับแขกจาก รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยเปิดบ้านนายพูลผล ที่ฝั่งพระ
สมุทรเจดีย์ เตะบอลเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี พร้อมกินเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีผู้ใหญ่ใน
จังหวัดเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางนายกสมาคมกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการ นายพูลผล อัศวเหม และนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ได้เปิด
บ้าน นายพูลผล ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง อาร์จีบี กรุ๊ป จากรัฐปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย โดยมีผู้ ใหญ่ ในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่าง
คับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น, พ.ต.ท.ปริญญา วงศ์กล้า ประธานสโมสรสมุทรปราการฟุต
ซอลคลับ, นายชัญญาภัค สดุดี กกท.จังหวัดสมุทรปราการ, นายสัมพันธ์ เตชะ
เจริญกุล นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ, นายธนเศรษฐ อุดมวงษ์ยนต์, นาย
ปิยะพันธ์ เต่าทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า, นายพีรพัฒน์ ถานิตย์
ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี, นายพรเทพ ดารากร ณ อยุธยา ผู้ควบคุมทีม
สมุทรปราการเอฟซี, นายพงษ์สิริ ยะกัณฐะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนสมุทรปราการเอฟซี
ฯลฯ มาร่วมงานนี้ทั้งหมด
โดยภายในงานได้มีการเตะบอล 8 คนเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ
ระหว่างทีม VIP สมุทรปราการ พบ VIP มาเลเซีย ที่สนามฟุตบอลบ้านนายพูลผล  
ซึ่งผลการแข่งขันเสมอกันไปแบบสนุก 4-4 โดยในช่วงค่ำเลี้ยงรับรองแขกเหรื่อที่
เข้าร่วมงานด้วย
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จับกระแสกีฬาสมุทรปราการ

จบไปอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการแข่งขันฟุตซอลถ้วยระดับประเทศ

ในรายการ “Paknam Professional Cup 2012” ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬาฟุตซอล
ชั่วคราววัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า) อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา 
โดยบรรยากาศภายในรอบชิงนั้นถือว่าคึกคักทีเดียวมีประชาชนในละแวก
นั้น รวมถึงแฟนพันธุ์แท้ที่ตามมาเชียร์ทีมรักถึงขอบสนาม ทำให้อัฒจรรย์ทั้ง 4
ด้านไม่พอรองรับบรรดาแฟนศึกโต๊ะเล็กเลยทีเดียว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่
สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานพิธีปิดในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใน
จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงวิคเตอร์ เฮอร์แมน เฮดโค้ชฟุตซอลทีมชาติไทย
ร่วมเป็นสักขีพยานในนัดชิงคู่นี้ด้วย
ซึ่งไฮไลท์ของการแข่งขันในวันนี้ อยู่ที่คู่ชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไป
เป็นการพบกันระหว่าง ทีมจากระดับฟุตซอลไทยแลนด์ลีก โดยการท่าเรือแห่

แชมป์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัล 300,000 บาทพร้อม
เหรียญ และถ้วยรางวัลศึก “Paknam Professional Cup 2012”
อันดับ 2 ปราจีน ฟุตซอลคลับ รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมเหรียญ
รางวัล “Paknam Professional Cup 2012”
อันดับ 3 แบ็งค๊อก เอฟซี รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเหรียญ
รางวัล “Paknam Professional Cup 2012”
อันดับ 4 ลำปาง ยูไนเต็ด ปทุมคงคา รับเงินรางวัล 50,000 บาท
ดาวซัลโวสูงสุดประจำทัวนาเมนต์นี้เป็นของ อารีฟ อาหะมะ นักเตะการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย ที่ยิงไป 6 ประตู รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร     
“Paknam Professional Cup 2012”
ด้านทีมที่คว้าแชมป์ในรุ่นเยาวชน คือทีมราชวินิตบางแก้ว & ตี๋ปลาทะเล
ที่มีกุนซือโต๊ะเล็กคนเก่งประจำจังหวัดสมุทรปราการ “ป๋าวีป” ดิสพงษ์ คงสวัสดิ์
เป็นหัวเรือใหญ่ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเหรียญ และถ้วยรางวัลศึก        

ประเทศไทย พบ ทีมปราจีน ฟุตซอลคลับ โดยความพร้อมของทั้งสองทีมจะ
ขาดตัวทีเด็ดไป ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งการท่าเรือ จะขาดผู้เล่นฟุตซอลทีมชาติชุด
ปัจจุบัน ณัฐวุฒิ หมัดยะลาน ที่ติดโทษแบน ด้านปราจีน ฟุตซอลคลับ ก็ขาด
วิฑูรย์ ถาพินนา ดาวเตะที่พึ่งถูก วิคเตอร์ เฮอร์แมน เทรนเนอร์ชาวดัตช์เรียกตัว
เข้าแคมป์ทีมชาติหลังจากโชว์ฟอร์มแจ่มในรายการ “Paknam Professional Cup
2012” นี้ ที่ติดโทษแบรนเช่นเดียวกัน
สำหรับการแข่งขันในคู่ชิงถือว่าเป็นบอลถูกคู่ที่สู้กันได้อย่างสนุก ผลัดกัน
บุกเข้าใส่กันชนิดเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนบอลโต๊ะเล็กตลอดทั้งเกม เรียกได้ว่า
คุ้มค่าต่อการรอคอยจริงๆ โดยสุดท้ายเป็น การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่เหนือชั้น
กว่ า เบี ย ดคว้ า ชั ย เหนื อ ปราจี น ฟุ ต ซอลคลั บ 5-3 คว้ า แชมป์ ศึ ก “Paknam
Professional Cup 2012” ไปครองคว้าเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมเหรียญ
รางวัล และถ้วยรางวัลชนะเลิศ
และนี้คืออันดับหลังจบการแข่งขัน “Paknam Professional Cup 2012”
ณ สนามกีฬาฟุตซอลชั่วคราววัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า) อ.พระสมุทร
เจดีย์ จ.สมุทรปราการ ในการแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไป

“Paknam Professional Cup 2012”
นอกจากนี้ยังมีการแจกรางวัลให้แก่กองเชียร์ยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์อีกด้วย
และนี่ คื อ บทสรุ ป ของศึ ก ฟุ ต ซอลชิ ง ถ้ ว ยระดั บ ประเทศ “P aknam
P rofessional C up 2012” ต้ อ งขอขอบคุ ณ นายกสมาคมกี ฬ าจั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ คุ ณ พู ล ผล อั ศ วเหม และนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรปราการ คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม 2 ผู้ใหญ่ใจดีที่จัดการแข่งขันขึ้นนี้ขึ้นเพื่อ
ให้ชาวสมุทรปราการได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาฟุตซอลได้มากขึ้น และเป็นการสร้าง
กระแสกีฬาฟุตซอลในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และยัง
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดสมุทรปราการได้
เรียนรู้ทักษะการเล่นอย่างมืออาชีพและพัฒนาฝีมือยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งยังส่งเสริม
การใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ เพื่ อ ลดปั ญ หาในท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะปั ญ หา
ยาเสพติด 
และนี่จะเป็นอีกหนึ่งก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของวงการฟุตซอลเมืองปากน้ำ
และหวั ง ว่ า กิ จ กรรมดี ๆ อย่ า งนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น อี ก ในปี ต่ อ ๆ ไป กั บ ศึ ก P aknam
Professional Cup ฟุตซอลชิงถ้วยระดับประเทศบนแผ่นดินสมุทรปราการ
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เรือรบหลวงโพสามต้น (H.T.M.S. PHOSAMTON)

ร.ล.โพสามต้น จัดเป็นเรือรบประเภท เรือกวาดทุ่นระเบิด เป็นเรือรบที่มี
ขนาดเล็ก มีขนาด ความยาว ๖๗.๕๐ เมตร ความกว้าง ๑๐.๖๘ เมตร 
เรือลำนี้เดิมชื่อเรือ H.M.S.MINSTREL เป็นเรือรบของทางสหราชอาณาจักร ถูก
ต่อขึ้นที่อู่ เรอเฟิร์น คอนสตรัคชั่น เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ( Redfern
Construction Ltd. Toronto, Ontario, Canada) เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ปี พ.ศ.๒๔๘๗
ก่อนถูกใช้ประจำการในกองทัพหราชอาณาจักร (มิถุนายน ๒๔๘๘ – กุมภาพันธ์
๒๔๙๐) 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๙๐ สหราชอาณาจักร ได้ปลดประจำการ และ
ทำการส่งมอบให้กับ กองกำลังสำรอง ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในปีเดียวกันนี้เอง
ทางกองทัพเรือไทย ได้ซื้อเรือ H.M.S.MINSTREL  ( เมษายน ๒๔๙๐) และได้
ทำการเปลี่ยนชื่อเรือเป็นชื่อ เรือรบหลวงโพสามต้น (H.T.M.S. PHOSAMTON)
ตามชื่อสมรภูมิรบที่สำคัญในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๐
รวมถึงได้เข้าประจำการณ์ในกองทัพเรือไทยในวันเดียวกันนี้เอง
สำหรับภารกิจในช่วงที่ ร.ล.โพสามต้น ประจำการณ์อยู่ในกองทัพเรือไทย
นั้น ร.ล.โพสามต้น ได้เดินทางไปร่วมพิธีสวนสนามทางเรือในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก (Coronation) สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธ ที่ ๒ (Elizabeth II)
พระบรมราชินีนาถ แห่งประเทศอังกฤษ (๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖) โดยมี น.ต.
สนธิ บุณยะชัย (พล.ร.อ.สนธิ บุณยะชัย) เป็นผู้บังคับการเรือ   
และนี่ ถื อ เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของประเทศไทย โดยราชนาวี อั น เป็ น
เอกราชในทวีปเอเชียนี้มีเพียงประเทศไทย เพียงประเทศเดียวเท่านั้น ที่ได้ไปร่วม
ในพิธีสวนสนามทางเรือ ซึ่งได้ส่ง ร.ล.โพสามต้น ไปร่วมในพิธีในครั้งนั้น
เนื่องจากตัวเรือมีเครื่องจักรไอน้ำที่เป็นต้นแบบเหมาะแก่การศึกษา และ
ฝึกงาน อีกทั้งเป็นเรือราชนาวีอังกฤษมาก่อน อุปกรณ์ต่างๆ จึงครบครันมาก ร.ล.

โพสามต้น นี้จึงได้เป็นเรือฝึกนักเรียนนายเรือเรื่อยมา จนปลดประจำการ เมื่อ
พ.ศ.๒๕๔๗
หลังปลดประจำการเรือรบโพสามต้น ก็ผุพังลงตามกาลเวลา และเตรียม
ที่จะถูกจมเรือลงเพื่อทำเป็นแนวปะการังในทะเลภาคใต้ต่อไป
ด้วยแรงบัลดาลใจของนายอัครวัฒน์ มั่นปิยพงศ์ (พี่แป๊ะ) คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ที่ต้องการขอเรือรบโพสามต้นไปประดิษฐาน ณ อู่ต่อ
เรือบ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบรมราชานุสรณ์สถาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินจอมอัครมหาราช” (ศาลพ่อตากสิน) เพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานเมื่อครั้งพระเจ้าตากสินมหาราชได้กู้เอกราชโดยตีค่ายโพสามต้นคืน
จากพม่า
ซึ่งในระหว่างการอัญเชิญ ร.ล.โพสามต้น นั้นด้วยสภาพเรือที่ทรุดโทรม
ตามกาลเวลา ทำให้ เ รื อ ได้ จ มลง ณ กรมอู่ ท หารเรื อ อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ ดังนั้น นายอัครวัฒน์ มั่นปิยะพงศ์ ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน มาทำการ
กูเ้ รือและลากมาทีอ่ ตู่ อ่ เรือบ้านเสม็ดงาม ด้วยงบประมาณทัง้ สิน้   ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท
(รวมระยะเวลาในการกูเ้ รือและลากเรือร่วม ๒ เดือนกว่า) โดยเรือรบโพสามต้นได้ถกู
ลากจากกรมอูท่ หารเรือ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๙ ถึงอู่
ต่อเรือบ้านเสม็ดงามเมือ่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๙ น.
ปัจจุบันเรือรบโพสามต้น นี้ได้จอดเทียบท่าอยู่ที่ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม
จ.จันทบุรี โดยเรือรบลำนี้จะจอดเป็นอนุสรณ์สถานเคียงคู่ ศาลพ่อตากสิน เพื่อให้
เยาวชน และคนรุ่นหลังคนได้ตระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ที่ได้กู้
เอกราชของชาติไทยเมื่อครั้งพระเจ้าตากสินมหาราช ได้บุกตีค่ายทหารพม่าที่
โพสามต้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการกู้เอกราชให้กรุงศรีอยุธยา จนประเทศไทย
เป็นไทเฉกเช่นทุกวันนี้
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โฉมหน้าน้องๆ ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

น้องๆ พยายามโชว์ผลงานกันอย่างเต็มที่

พี่ๆ นักฟุตบอลอาชีพจากสโมสรสมุทรปราการเอฟซี

Honda ร่วมกับ บริษัท เอสพีเค สมุทรปราการ จำกัด, โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ และสโมสรสมุทรปราการเอฟซี ร่วมกันจัดกิจกรรมสานฝันเด็ก
ไทยไปอังกฤษสู่ ลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ สคูล ใน
โครงการ “Honda Red Champion Season 2”
โดยเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 55 ที่ผ่านมาทางตัวแทนจากบริษัท ฮอนด้า ได้มา
จัดกิจกรรม “Honda Red Champion Season 2” ฮอนด้า มันส์ ทะลุแมตช์ ศึกชิง
แชมป์ฟุตบอลแดงเดือด ซีซั่น 2 คัดตัวแทนในระดับโรงเรียน เพื่อไปแข่งขันต่อใน
ระดับภาคช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ 
สำหรับกิจกรรมที่ทาง ฮอนด้า ได้มาจัดในวันนี้ เรียกได้ว่าทดสอบฝีเท้า
น้องๆ โดยให้น้องๆ ได้เข้าฐานเพื่อเฟ้นหา 7 ตัวแทน ไปทำการแข่งขันต่อ 
ซึ่งจัดการทดสอบน้องๆ กันที่ Center Court โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โดยมีพี่ๆ นักฟุตบอลจากทีมดังเมืองปากน้ำ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี
มาคุมฐานน้องๆ ไม่ว่าจะเป็น ฐานเดาะบอล, ฐานเลี้ยงบอล, ฐานรับ-ส่งบอล, ฐาน

มีกิจกรรมแจกของรางวัลจากทาง HONDA

ตะบอลทำประตู และฐานโหม่งบอลทำประตู นอกจากนี้ยังมีการรวมทีมเล่นบอล 5
คนเพื่อรวมคะแนนในแต่ละฐาน เฟ้นหาน้องๆ 7 คนที่มีฝีเท้าดีที่สุด นอกจากนี้
ภายในงานยังมีกิจกรรม ตอบคำถามแจกของรางวัลจากทางฮอนด้ามากมาย สร้าง
ความสนุกสนานให้กับน้องๆ หนูๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
และนี่ คื อ 7 แข้ ง ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมจากในแต่ ล ะฐานดี ที่ สุ ด และเป็ น
ตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่จะได้ไปแข่งขันในระดับภาคเพื่อเห
ฟ้นหาสุดยอดแข้งวัยกระเตาะ ไปฝึกลูกหนังต่อที่ประเทศอังกฤษ
นายทีรวัชร์ บุญเขียน ม.5/6, นายพงศกร ตั้งทรงศักดิ์ ม.4/4, นายธรรม
รงค์ ไทรเล็กทิม ม.4/5, นายวิศรุต แสงกิ่ง ม.4/5, นายพงศกร วุฒิเทียนทอง ม.4/
6, ธนภัทร ตรีพัชรทิพย์ ม.4/5 และนายอภิสิทธิ์ เชื้อทา ม.5/7 
และนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทาง ฮอนด้า จัดให้เพื่อสานฝันน้องๆ สู่
โรงเรียนลูกหนังชัน้ นำระดับโลก กับโครงการดีๆ “Honda Red Champion Season 2”
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เมื่อ “เจ้าบอล” ทัศพงศ์ แสงอุทัย
เขย่าวงการเจ็ทสกีโลก

การแข่งขันช่วงสุดท้ายของศึกเจ็ทสกีโลก “เวิลด์ไฟนอล” ครัง้ ที่ 31 ณ เมือง
เลคฮาวาซู อริโซน่า สหรัฐอเมริกา ทีแ่ ข่งขันกันเสร็จสิน้ ไปเมือ่ ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่
ผ่านมา เชือ่ ว่าสายตาทุกคูค่ งจะไม่ละออกไปจาก “เจ้าหนูอจั ฉริยะ” ทัศพงศ์ แสงอุทยั
เป็นแน่
เมื่อเจ้าหนูนักเจ็ทสกีทีมชาติไทยที่อายุน้อยที่สุดในทีมชาติวัยเพียง 12 ปี  
จัดการคว้าตำแหน่งรองแชมป์โลก ในรุน่ เยาวชนอายุ 10-12 ปี เจ็ทสกียนื (Junior Ski
10-12 Lites) กลับประเทศได้สำเร็จ ซึง่ เรียกเสียงชมได้จาก ตำนานเจ็ทสกีโลกชือ่ ดัง  
“มร.นิโคลัส ลีอสุ ” ทีล่ นุ้ ศิษย์รกั นิโคลัส โอลิวนิ เจ้าหนูนกั แข่งเจ้าถิน่ ชาวอเมริกาฯ ที่
เบียดกันสุดคู่คี่สูสีชนิดไหล่ชนไหล่ กับ “เจ้าหนูอัจฉริยะ” ทัศพงศ์ แสงอุทัย แม้
สุดท้ายจะเป็น โอลิวนิ ทีเ่ บียดเข้าเส้นในโค้งสุดท้ายได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปด
ซึง่ เหตุการณ์ทสี่ ร้างเสียงฮือฮาเกิดขึน้ ในโมโตที่ 2 เจ้าหนูไทยออกตัวโดยกำ
คันเร่งไม่ปล่อย ขึน้ นำเป็นที่ 1 สำเร็จจนได้  แต่ปรากฏว่าในช่วงโค้ง  ไม่สามารถคุมเจ็ท
สกีเลีย้ วซ้ายให้ชดิ ทุน่ ได้ เปิดโอกาสให้โอลิวนิ เสียบเข้าด้านใน และแม้วา่ เจ้าหนูไทยจะ
เร่งเครือ่ งยนต์ขนึ้ มาตีคใู่ นทุน่ ที่ 2 เลีย้ วขวาต่อมา ก็ไม่มคี วามเร็วสะสมเพียงพอทีจ่ ะปิด
หรือขึน้ นำในทุน่ ที่ 3 เลีย้ วซ้ายได้อกี จึงส่งผลให้โอลิวนิ กลับขึน้ นำได้สำเร็จ จนเมือ่ มี
การรวบเส้นทางจาก 2 ลูแ่ ล้ว เจ้าหนูไทยตกไปอยูอ่ นั ดับที่ 3 ทำให้ทมี งานเจ็ทสกีไทย
ทุกคนบนฝัง่ เสียดายไปตามๆกัน เพราะหากเจ้าหนูไทยรักษาตำแหน่งนำไว้ได้ จะเป็น
ฝ่ายคว้าแชมป์โลกทันที
หลังการแข่งขัน นิโคลัส ได้ให้สมั ภาษณ์พร้อมเจ้าหนูทงั้ 2 คนว่า  “สำหรับโอ
ลิวนิ ผมฝึกฝนเค้าขึน้ มาด้วยประสบการณ์ทงั้ หมดทีผ่ มมี วันนีเ้ ขาประสบความสำเร็จ
ได้แชมป์โลกผมรูส้ กึ ดีใจมาก แต่กต็ อ้ งบอกว่า เด็กไทยคนนีท้ ำให้ผมประหลาดใจ

รูปภาพและข้อมูลจาก www.tiwgp.com

เช่นเดียวกันทีส่ ามารถขับได้อย่างดี ไม่เพียงแต่ผมทีมงานของผมก็บอกว่าเด็กไทยคนนี้
ขับได้ดมี าก ผมตืน่ เต้นและลุน้ ตัง้ แต่ทเี่ ด็กไทยคนนีข้ นึ้ นำในโมโตที่ 2 ได้ มันเหมือน
แชมป์โอลิวนิ กำลังกระเด็นหลุดจากมือ มันกลายเป็นว่าเด็กคนนีท้ ำให้ผมกดดันมากที
เดียว เป็นการแข่งขันทีส่ สู กี นั มาก ผมเชือ่ ว่าเด็กไทยคนนีจ้ ะเป็นอนาคตทีโ่ ดดเด่นของ
ประเทศไทยอย่างแน่นอน”
แม้จะไม่ได้แชมป์กลับมาแต่เชื่อว่าการคว้าที่ 2 ของ “เจ้าหนูอัจฉริยะ” ทัศพงศ์
แสงอุทยั หนุม่ น้อยจากรัว้ อัสสัมชัญสมุทรปราการ คงทำให้หลายๆ ประเทศหันกลับ
มามองประเทศไทยด้วยความประหลาดใจ 
และแน่นอนว่า “เจ้าบอล” ทัศพงศ์ แสงอุทยั คงไม่หยุดสร้างปรากฏการณ์
เป็นแน่ เพราะนีม่ นั แค่เพียงก้าวแรกทีย่ งิ่ ใหญ่ของหนุม่ น้อยรายนีเ้ ท่านัน้

(กลาง) ตำนานเจ็ตสกีโลกชื่อดัง “มร.นิโคลัส ลีอุส” (ซ้าย) “แชมป์โลก” นิโคลัส โอลิวิน เจ้าหนูนัก
แข่งเจ้าถิ่นชาวอเมริกาฯ และ (ขวา) รองแชมป์โลก ด.ช.ทัศพงษ์ แสงอุทัย ทีมฟิฟตี้นายเรสซิ่ง ใน
“รุ่นเยาวชนอายุ 10-12 ปี เจ็ตสกียืน” (Junior Ski 10-12 Lites)
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ใครจะเชื่อว่า “เอก” วัชระ แป้นชู ที่รับบทบาทกัปตันทีมสมุทรปราการ
ซี ในปีนี้ชีวิตจะระหกระเหิน ขึ้นลงจนครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยหันหลังให้อาชีพมาแล้ว...
หมุ น เข็ ม นาฬิ ก ากลั บ ไปเมื่ อ ครั้ ง “เอก” ยั ง เป็ น อดี ต หั ว หอกดาวรุ่ ง วั ย 16
ปีที่ติดทีมจังหวัดตรัง ที่ร่วมลงแข่งกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ หรือลำดวน
อย่าง “เอก” วัชระ แป้นชู ชีวิตจะเดินทางรอนแรมจากแดนใต้ สู่เมืองกรุงฯ
ในฐานะ 11 แข้งจากแดนใต้ที่เดินทางมุ่งสู่มหานคร เพื่อคัดตัวติดทีมชาติไทย
ชุดลุยซีเกมส์ ที่สนามเทพหัสดิน แม้จะไม่ติดเป็นหนึ่งในขุนพลช้างศึกชุดนั้น
แต่หนุ่มน้อยจากแดนใต้ นักเรียนทุนกีฬาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
ก็ไม่ได้กลับสู่ปลายด้ามขวานในทันที เมื่อทาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เห็นแว
วและตัดสินใจให้ทุนมาเรียนต่อที่นี่ เพื่อให้เจ้าตัวได้เป็นหนึ่งในทีมของมหาวิทยาลั
ย เพื่อสู้ศึก U-League ในยุค อ.ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ ที่ปัจจุบันเป็นประธานเทคนิค
ของสโมสร โอสถสภาฯ
หลังจากนั้น “เอก” วัชระ แป้นชู ก็เดินทางกลับแดนใต้ เพื่อลงเล่นโปรลีกให้
สงขลา และกลับมาบ้านเกิดกับทีมตรัง อีกครั้ง แต่ด้วยสภาพของวงการฟุตบอล
ตอนนั้น ที่ยังไม่เต็มรูปแบบเช่นทุกวันนี้ ทำให้รายได้ไม่พอเลี้ยงปากท้อง “เอก” จึง
ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตด้วยการหันหลังให้กับอาชีพที่เขารัก พร้อมร่วมกั
บภรรยาในการประกอบอาชีพร้านเสริมสวยแทน
ซึ่งระหว่างที่เจ้าตัวหันหลังให้กับวงการเพื่อเปิดร้านเสริมสวยกับครอบครัวในเมือง
งนั้ น เจ้า ตั ว ก็ ไ ม่ ส ามารถโกหกหัว ใจตัว เองได้ เมื่อ ยัง คงหลงใหลในกลิ่ น สาบ
ยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกๆ วันหลังเลิกงานหรือเสร็จธุระแล้ว เจ้าตัวจะต้องหอบหิ้ว
ไปลงหวดลูกหนัง แถมบางทียังเดินสายเตะบอลด้วย
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เวลา 2 ปีผ่านไป ลีกอาชีพก็เริ่มตั้งต้นเป็นรูปเป็นร่างจนได้ ทำให้ “เอก” ตัดสินใ
จหวนคืนสู่ทุ้งหญ้าแห่งความฝันอีกครั้ง แต่คราวนี้เขาตัดสินใจเปลี่ยนตำแหน่ง
การเล่นของตัวเอง จากตำแหน่งกองหน้า ผันตัวมาเป็นมิดฟิลด์ห้องเครื่องแทน
กับทีมบ้านเกิดอย่าง ตรัง เอฟซี   จบเลกแรกเจ้าตัวก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่ หาดใหญ่
เอฟซี ซึ่งในระหว่างนี้ “เอก” ก็ยังต้องเดินทางไปๆ มาๆ เพราะธุรกิจที่ทำร่วมกับภ
รรยานั้นก็ยังไปได้สวย
ด้ ว ยความที่ ค รอบครั ว อยู่ ไ กล เจ้ า ตั ว จึ ง ตั ด สิ น ใจกลั บ เข้ า สู่ เ มื อ งกรุ ง อี ก ครั้ ง  
ด้วยการมาลองซ้อมกลับ สโมสรสมุทรปราการ ศุลกากร (สโมสรศุลกากรใน
“โค้ ช จอม” ชาคร สระกวี ด้ ว ยความที่ ส โมสรฯ นี้ เ ป็ น พั น ธมิ ต รกั บ ที ม
ทำให้ “โค้ชจอม” พาวัชระ แป้นชู เข้าสู่ป้อมปราการฟ้า-ขาว 
แม้ โ อกาสการลงสนามในปี แ รกของ “เอก” วั ช ระ แป้ น ชู ในฤดู ก าล 2011
จะไม่เปิดกว้างมากนัก โดยมักเป็นตัวเลือกรองๆ ต่อจาก ณัฐพงศ์ คำอักษร
และอภิชน เมืองฮาม ในสายตาโค้ชเท่านั้น  
แต่แล้วฤดูกาล 2012 ทางสมุทรปราการเอฟซี ก็เหมือนฟ้าหลังฝนที่สดใสของ
แป้นชู เมื่อ “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ กุนซือใหม่ถอดด้าม ให้โอกาสและไว้เนื้อ
นักเตะจากแดนใต้รายนี้มากถึงขนาดมอบปลอกแขนให้กับเจ้าตัวในช่วงเลก 2 แม้
ดูกาลนี้ทางทีมผลงานจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย นักเตะหลายรายเป็นเพียงดาว
แต่ “เอก” วัชระ แป้นชู เชื่อว่า ทีมจะมีพัฒนาการณ์ขึ้นแน่ และคุณพ่อลูกหนึ่งราย
นี้ยังเชื่อว่า หากสโมสรฯ ยังคงต้องการใช้งานเค้า หนุ่มใหญ่จากแดนใต้รายนี้ก็พร้อ
มที่จะเดินนำน้องๆ ลงสู่สนามต่อไปในฤดูกาลหน้าแน่นอน
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สถิติทีมป้อมปราการ

ฤดูกาล 2012 กับศึกเอไอเอสลีก ภูมิภาค โซนภาคกลางและภาค

ตะวันออก ที่เพิ่งรูดม่านปิดฉากไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยทาง
สมุทรปราการเอฟซี จบซีซั่นแบบไม่สวยเท่าไหร่ เมื่อผ่านการแข่งขันนัดที่ 34
เก็บไปได้เพียง 33 แต้ม รั้งอันดับที่ 13 ของตาราง ทาง นสพ.ฟุตบอลปราการ เลย
ลองเอาตัวเลข 1-20 มาประกบกับสถิติที่เกิดขึ้นในปี 2012 ที่ผ่านมา ดูกันว่ามีเรื่อง
อะไรกันบ้าง แล้วแฟนบอลพันธ์แท้อย่างเราๆ ท่านๆ ทราบหรือยัง 
1: คือจำนวนทีมที่สมุทรปราการเอฟซี สามารถเอาชนะคู่แข่งแบบไป
กลับได้ในฤดูกาลนี้ โดยเหยื่อรายนั้นคือทีม ฉะเชิงเทรา เอฟซี ซึ่ง “ป้อมปราการ”
สามารถเอาชนะได้ทั้งไปกลับ ด้วยสกอร์ 1-0
2: คือจำนวนยอดใบแดงสูงสุดที่แข้งปราการได้รับไป ซึ่งในฤดูกาลนี้มี 2
รายด้วยกันคือ เบญจพล คล้อยเอี่ยม อดีตกัปตันทีมในเลกแรก และแบ๊คซ้าย กิจ
จรุจน์ พันธ์ชู ที่เติมเข้ามาในช่วงกลางฤดูกาล
3: คือจำนวนแข้งต่างชาติที่อยู่ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2012 จนจบปี ซึ่ง 3 คนท่า
คือ อุสมัน, ดิ๊กซัน และเด็กโป้
4: คือจำนวนประตูที่ป้อมปราการโดนถลุงสูงสุด ของการทำหน้าที่ทีม
เยือนในฤดูกาลนี้ คือ 4-0 ซึง่ เกิดขึน้ 2 นัดคือ นัดบุกไปแพ้ อ่างทอง เอฟซี (01/4/55)
และนัดสุดท้ายของฤดูกาลทีป่ ราชัยให้กบั ลพบุรี เอฟซี อย่างหมดรูป (22/09/55)
5: คือจำนวนประตูที่โดนยิงมากที่สุดในบ้าน ซึ่งเป็นสถิติทั้งของซีซั่นนี้
และเป็นสถิติที่โดนยิงมากที่สุดของทีมตั้งแต่ก่อตั้ง ในนัดอัปยศที่เปิดสนาม 72
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พรรษามีนบุรี รับการมาเยือนของ อยุธยา เอฟซี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 ซึ่ง    
“ป้อมปราการ” โดนแชมป์ภาคบุกมาอัดพังพาบ ด้วยสกอร์ 1-5
6: คื อ นาที ท องของประตู แ รกที่ พั ฒ นากรณ์ ทรายแก้ ว ยิ ง ให้
สมุทรปราการเอฟซี ในนัดเปิดสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (สนามบางปลา)
รังเหย้าใหม่บนแผ่นดินสมุทรปราการ ครั้งแรกของฤดูกาล 2012 รับการมาเยือน
ของ ปทุมธานี กปน. ยูไนเต็ด 
7: คือจำนวนนัดที่ “ป้อมปราการ” ควานหาชัยชนะไม่เจอ แบ่งเป็น เสมอ
2 แพ้ 5 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2555 กินเวลากว่า 34 วัน
8: คือจำนวนประตูจากฝีเท้าของ “เจ้าปาล์ม” พัฒนากรณ์ ทรายแก้ว ดาว
ซัลโวสูงสุดของทีม “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ฤดูกาล 2012 
9: คือจำนวนผู้เล่นที่สมุทรปราการเอฟซีเหลือเพียง 9 คนในสนาม ซึ่ง
เกิดขึ้น 2 นัด คือนัดออกไปเยือนเพชรบุรี (15/04/55) และนัดเปิดสนามพบ
ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด (05/05/55) ซึ่งทั้ง 2 นัดเกิดขึ้นในช่วงเลกแรก
10: คือจำนวนสนามนับตั้งแต่สโมสรก่อตั้ง โดยสนามที่ 10 คือสนามกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการ (สนามบางปลา) ซึ่งสมุทรปราการเอฟซี ได้ใช้ในนัดเหย้า
นัดสุดท้ายของฤดูกาล 2012 พอดี
และนี่คือสถิติที่เกิดขึ้นตลอดปี 2012 ที่ผ่านมา ที่ทางสโมสรคิดมาให้อ่าน
กันเป็นเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ฉบับหน้ามาดูว่ากันต่อกับสถิติ
ตั้งแต่เลข 11 ถึง 20 ของสมุทรปราการเอฟซี ฤดูกาล 2012 ครับ

