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	 เข้าสู่ฉบับที่	 11	 แล้วนะครับ	 สำหรับหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ	 เป็นกลาง	 สร้างสรรค์		

พันธุ์ดี	ยังคงแวะเวียนมาให้ท่านผู้อ่าน	ได้เสพข่าวกันในทุกๆ	ปลายเดือนเช่นเดิม	

	 สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้	 ก็ยังมีข่าวสารอัดแน่นเต็มเปี่ยม	 ไม่ว่าจะเป็น	 จับกระแสกีฬา

สมุทรปราการ	 ที่ฉบับนี้จะเสนอในเรื่องราวของศึกฟุตบอลเพื่อชาวจังหวัดสมุทรปราการ	

SAMUTPRAKAN	 F.A.CUP	 2012	 ที่เริ่มการแข่งขันผ่านรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อย,	 ACSP	

CLUB	กับการแข่งขันกีฬาสี,	30	ปี	อิมพีเรียลฯ	และอื่นๆ	อีกมากมาย	

ตู๋ตี๋	บก.ฟุตบอลปราการ	
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ซุบซิบประสาปราการ

มอบของที่ระลึก 

 รอง ผอ. ฝา่ยบรหิารงบประมาณ คณุนวิตัรชยั วรรณชาล ีและผูช้ว่ย

รองฯ ฝา่ยบรหิาร และวชิาการ คณุพสิฏิฐ ์ ตงัสรุตัน ์ เปน็ตวัแทนโรงเรยีน

นวมนิทราชนิทูศิ เตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ มอบของทีร่ะลกึ แกค่ณุพรี

พฒัน ์ถานติย ์ผูจ้ดัการทมีสมทุรปราการเอฟซ ีตวัแทนฝา่ยจดัการแขง่ขนั 

SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012 ในโอกาสที่มาเปิดการอบรม 

SAMUTPRAKAN F.A. CUP ในรุน่เยาวชน ทีโ่รงเรยีนเมือ่วนัศกุรท์ี ่30 พ.ย. 

 ร่วมยินดีกับ “เดอะติ๊ก” (ด.ต.ย.) เกียรติศักดิ ์ เทพสุริยะ เว็บ

มาสเตอรร์ะดบัเทพ ของ “ปอ้มปราการ” สมทุรปราการเอฟซ ีทีเ่ดนิทางไป

ศึกษาต่อในระดับ ดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ เป็นที่

เรยีบรอ้ยเมือ่ชว่งปลายเดอืนตลุาคมทีผ่า่นมา 

 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร อดีต ผบ.ทบ. คณะกรรมการไทย

สวีเดน พร้อมแขกเหรื่อระดับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ โดยมี “แม่นงค์” พัทธ์ธ

มน แตงอ่อน รองประธานสโมสรสมุทรปราการเอฟซี ได้เดินทางไปร่วม

ทอดกฐิน ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัด

สุรินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

 ยังคงเดินหน้าเตรียมทีมสู้ศึกลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 ในปีหน้าอย่าง

ขะมักเขม้น สำหรับ “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ กุนซือใหญ่ “ป้อม

ปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ที่ออกมาเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของ

ทีมว่า เตรียมเปิดคัดนักเตะ ในวันที่ 15-16 ธ.ค. นี้ที่สนามกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ (สนามบางปลา) นักเตะคนไหนสนใจอยากมาร่วมทีมในปี

หน้า ก็เชิญมาคัดตัวได้ ไม่เกี่ยงเรื่องสัญชาติ หากฝีเท้าดีจริงทางสโมสรฯ 

ก็พร้อมจะดึงเข้าร่วมทีม 
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งานประเพณีรับบัวประจำปี 2555 

 นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็น

ประธานเปิดงานประเพณีรับบัวประจำปี 

2555 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี

ประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

 ประเพณีรับบัว เป็นประเพณี

เก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ 

ของชาวอำเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ที่แสดงถึงความมีน้ำใจ 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่น ที่อพยพ

เข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลี และ

แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับ

สายน้ำของชาวอำเภอบางพลี ที่มีมา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็น

ประจำทุกปีโดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 

11 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง 

ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้

ประชาชนที่อ ยู่อาศัยบริเวณสองฝั่ง

คลอง และที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการะ

บูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่

องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความ

เชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลง

ไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐาน

อยู่แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบ

ความสำเร็จดังหวังสมัยก่อนหนุ่มสาว

จะใช้การโยนดอกบัว เพื่อเสี่ยงทาย

เลือกคู่ครอง แต่เนื่องจาก สภาพ

เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปจาก

อดีต ประกอบกับการคมนาคมทางบก 

ที่สะดวกมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของชาว

อำเภอบางพลี เริ่มเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น เพื่อมิให้ประเพณีรับบัว มรดก

ทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอ

บางพลีถูกลืมเลือนไป อำเภอบางพลี 

จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน อนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวไว้ 

 

พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๕ 

 วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ  นางกิ่งกาญจน์ 

เอี่ยมระหงษ์   นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานจัด

งานพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาว

รีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๕ พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน 

จำนวนมากมาร่วมงานพิธี ณ บริเวณ

พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ ๕ 

หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 

 

เทศบาลเมืองพระประแดง เตรียมจัด

แข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

          นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ 

นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง 

กล่าวว่า เทศบาลเมืองพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมจัด

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 

2555 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 

พฤศจิกายน 2555 ณ ลำน้ำเจ้าพระยา 

หน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง เพื่อ

ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดย

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ การแข่งขันเรือยาว 30 ฝีพาย 

การแข่งขันเรือยาว 20 ฝีพาย การ

แข่งขันเรือยาวประเพณี และการ

แข่งขันเรือมาด 

         สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ 

นอกจากจะมีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย

พระราชทานฯ แล้ว ภายในบริเวณงาน

ยังมีการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงและ

เซปักตะกร้อ ผู้สนใจจะเข้าร่วมการ

แข่งขัน สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม 

ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมือง

พระประแดง ในวันและเวลาราชการ 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2463-4841 

 

เยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ ใจใต้ 

เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรปราการ 

 นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ 

ผู้ ว่ าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ให้การ

ต้อนรับเยาวชนโครงการสานใจไทย สู่

ใจใต้ รุ่นที่ 18 และครอบครัวอุปถัมภ์ที่

เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสมาพักอาศัยอยู่

กั บ ค ร อ บ ค รั ว อุ ป ถั ม ภ์ ใ น จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ 

สังคมและการศึกษา
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ด้วยศรัทธา...
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ชุมชนคนบางนา

 เรียกว่าเป็นดาวเด่นของวงการเจ็ทสกี “เจ้าหนูอัจฉริยะ” ทัศพงษ์ 

แสงอุทัย หลังจากคว้าตำแหน่งรองแชมป์โลกในศึกชิงแชมป์เจ็ทสกีโลก “เวิลด์

ไฟนอล” ครั้งที่ 31ที่สหรัฐอเมริกา กลับมายังประเทศไทย 

 หลังคว้าตำแหน่ง รองแชมป์โลก “รุ่นเยาวชนอายุ 10-12 ปี เจ็ทสกียืน” 

(Junior Ski 10-12 Lites) มาสำเร็จ ก็เป็นโอกาสอันดีที่ เจ้าหนูวัย 12 จากรั้วโรง

เรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จะได้มาออกสื่อในรายการ ลุงแจ่ม ออนแอร์ ทาง

ช่อง คมชัดลึก ร่วมกับคุณพ่อน้องบอล วุฒิพงษ์ แสงอุทัย และคุณพีรพัฒน์ 

ถานิตย์ ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี ที่เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นรายการสดที่

ออนแอร์ไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

 ซึ่งบรรยากาศในรายการ เป็นไปอย่างเรียบง่าย สไตล์ลุงแจ่ม โดยมีการ

เล่าถึงที่มาที่ไป กว่าจะมาเป็นรองแชมป์โลก ซึ่งน้อยคนที่จะทราบถึงความเป็นมา

ของเด็กเก่งของจังหวัดสมุทรปราการคนนี้ 

 โดยคุณพีรพัฒน์ ถานิตย์ ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี ที่ได้เห็นน้อง

ทัศพงศ์ แสงอุทัย หรือน้องบอล มีความสามารถ ความพยายาม เลยอยากเข้าไป

ช่วยสนับสนุนและเผยแพร่ข่าวสารออกมาให้ชาวสมุทรปราการได้เห็นผลงานที่

ประสบความสำเร็จ ก็อยากฝากทุกท่านช่วยกันส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถ

เพื่อที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ 

 ทางคุณวุฒิพงษ์ แสงอุทัย (คุณพ่อของน้องบอล) ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่าย 

ทุกๆ องค์กรที่ช่วยเหลือ รวมถึงขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ที่สนับสนุนน้องบอล จนก้าวไปถึงในระดับ

นานาชาติ 
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ชุมชนบางละมุม

 เข้าสู่ช่วงหน้าหนาว บางมุมชุมชนจะพาท่านผู้อ่านไปสูดอากาศบริสุทธิ์ 
พร้อมดูนก ที่สถานตากอากาศบางปู กันครับ เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของทุกๆ ปี 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงปลายเดือนเมษายน สถานตากอากาศบางปูแห่งนี้
จะผายมือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แวะมาพักผ่อนพร้อมชม บรรดานกหลายชนิดที่
อพยพหนีหนาวจากดินแดนต่างๆ ในแถบเอเชียตอนกลางเรื่อยไปจนถึงไซบีเรีย 
มาหาความอบอุ่นกัน โดยถือว่าเป็นสัญญาณที่ธรรมชาติบอกกับคนไทยเราว่าถึง
หน้าหนาวแล้ว 
 ซึ่งในบรรดานกที่อพยพมานั้น นกนางนวลจัดเป็นพระเอกสำคัญของ
บางปู ที่สามารถพบเห็นได้ง่ายและมีอยู่มากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นนก
นางนวลขอบปีกขาว นกนางนวลปากเรียว นกนางนวลธรรมดา รวมถึงนกนางนวล
หลังดำพันธุ์รัสเซีย ซึ่งนับเป็นนกนางนวลขนาดใหญ่ และมีโอกาสในการพบเห็น
เพียง 1 หรือ 2 ตัว ต่อปีเท่านั้น  
 แต่ถ้าพูดถึงนกนางนวลที่มีจำนวนมากที่สุดในพื้นที่บางปูแล้ว ก็คงจะหนี
ไม่พ้น เจ้านกนางนวลธรรมดา ซึ่งในบางปีมีจำนวนมากถึง 7,000 ตัว และได้กลาย
มาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถานตากอากาศบางปูที่หลายๆ คนคุ้นเคยกันเป็น
อย่างดี     
 นอกจากกินลมชมวิว เดินทอดน่องสูดอากาศดีๆ ที่สะพานสุขตาแล้ว 
สถานตากอากาศแห่งนี้ ยังมีศาลาสุขใจที่เตรียมอาหารทะเลสดๆ ไว้ให้นัก
ท่องเที่ยวได้เลือกทานด้วย  
 ซึ่งแม้การมาเยือนของนางนวลและเหล่านกอพยพที่เป็นไฮไลท์ให้กับ
ผู้คนที่แวะเวียนมาสถานตากอากาศบางปูแห่งนี้ จะมีช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ แต่
มันก็ก่อให้เกิดความสุขเล็กๆ ที่หาได้ ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เลยครับ 

ขอบคุณข้อมูล travel.kapook.com ประกอบ www.hamanan.com 
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วอลเลย์บอลเมืองปากน้ำ

จากหน้า 1 

 . . .การแข่งขันโปรชาเลนจ์ในฐานะ

แชมเปี้ยนส์ ที่ชนะรวดมาตลอดจนจบทัวร์นา

เมนต์ 

 แม้การเปิดตัวของเหล่า “นางฟ้า

ปราการ” บนสังเวียนลูกยาง อาจจะไม่ได้

สมบูรณ์แบบสักเท่าใดนัก เมื่อคู่แข่งที่บุกมา

เยือนอย่าง SCG ขอนแก่น ไม่ใช่ทีมไร้ดีกรี

แต่อย่างใด ทำให้ด้วยประสบการณ์บวกความ

เก๋าเกมที่มากกว่า ทาง “เรดไดโน่” จึงบุกมา

ยัดเยียดความปราชัยถึงรังเหล่านางฟ้าได้ 0-3 

เซต ด้วยสกอร์ 25-19/25-20/25-17 

แต่หากมองข้ามผลการแข่งขันไป เชื่อว่าทุก

คนที่ได้เข้าเกมการแข่งขันนี้ ถึงขอบสนาม 

สยามยามาฮ่า สมุทรปราการ (ยิมฯวัด

ราษฎร์โพธิ์ทอง) คงพอทราบได้ถึงกลิ่นอาย

ความเป็นทีมท้องถิ่นอย่างแท้จริง แม้โดย

รอบตัวอาคาร รวมถึงตัวอาคารอาจไม่ได้เต็ม

ไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก อีกทั้ง

อากาศในตัวยิมฯ ที่ร้อนระอุ แต่ก็ไม่ได้ทำให้

แฟนๆ นักตบสาวน้อยลงแต่อย่างใด จนเมื่อ

เวลาล่วงเข้าสู่การแข่งขัน ที่นั่งของกองเชียร์

ก็เต็มเอียดถึงขนาดที่แฟนกีฬาลูกยางที่มา

ทีหลังต้องยืนดูกันจนแน่นทางเข้ายิมฯ ที

เดียว 

 ซึ่งกว่าจะผ่านมาจนถึงนัดประเดิม

สนามนี้ได้ เครดิตทั้งหมดทั้งมวล คงต้องยก

ให้กับ ประธานสโมสรวอลเลย์บอลสาวเมือง

ปากน้ำ “น้าเถียร” เสถียร สระทองหน ที่

ต่อสู้ และทำเพื่อทีมในทุกๆ อย่าง จนมีวันนี้ที่

ทีมก้าวมาอยู่ในเวทีสูงสุดของวงการลูกยาง

เมืองไทย ซึ่งกับการที่ “น้าเถียร” ที่คลุกคลี

อยู่ในวงการวอลเลย์บอลหญิง มากว่า 20 ปี 

เป็นธรรมดาที่เจ้าตัวตื้นตันจนพูดไม่ออกบอก

ไม่ถูกกับแมตช์แรกที่ผ่านไป  

 โดย “น้าเถียร” พูดถึงเกมที่ผ่าน

ไปนัดแรกว่า “ถือว่าค่อนข้างพอใจกับเกมที่

ผ่านไป คงต้องยอมรับว่าลูกทีมประสบการณ์

ยังค่อนข้างเป็นรอง และคงต้องปรับในส่วน

การฝึกซ้อมให้เข้มข้นขึ้น” 

 เมื่อถามถึงการประเดิมสนามใน

นัดแรกที่ลงเล่นที่ยิมฯ สยามยามาฮ่า 

สมุทรปราการ  “น้าเถียร” เผยต่อว่า “รู้สึก

ตื้นตันใจเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณทุกๆ 

คนที่ช่วยทำให้มีวันนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น ผอ.วิชัย 

จันทร์จำรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

อบจ.สมุทรปราการ, ผอ.สุรัตน์ อัตนวณิช 

ป ร ะ ธ า น ช ม ร ม ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ, สมุทรปราการเอฟซี และ

สุดท้ายบริษัท ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า SEC 

TRANSFORMER รวมถึงลูกศิษย์ลูกหาที่

เคยต่อสู้ด้วยกันมาไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือ

ปัจจุบัน ที่ต่างให้การสนับสนุน และ

ช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน จนสโมสร

วอลเลย์บอลสาวเมืองสมุทรปราการ มีวันนี้

ได้”  

 สำหรับ “นางฟ้าปราการ” SEC-

Transformer สมุทรปราการ มีโปรแกรม

นัดต่อไปในการรับการมาเยือนของ สุพรีม– 

นครศรีฯ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ใครที่

พลาดนัดประเดิมสนามไปในนัดแรก ขอเชิญ

ชวนตอนนี้เลยว่า ไปช่วยเชียร์อีกหนึ่งชนิด

กีฬาของจังหวัดสมุทรปราการ กันเยอะๆ 

เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังให้กับทีมวอลเลย์บอล

ของจังหวัดเรา ซึ่งรับรองความสนุกสนาน

ของการแข่งขันด้วยยี่ห้อ วอลเลย์บอล ไทย

แลนด์ ลีก 2013 แน่นอน 
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 ...วันก่อตั้งป้อมพระจุลฯ จากวันนั้น ที่เกิด สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ หรือ ทีมสมุทรปราการเอฟซี ทีมฟุตบอลอาชีพทีมแรกใน

จังหวัดสมุทรปราการ ทีมตัวแทนจังหวัด ทีมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ มากมายไม่ว่าทุกข์ หรือสุข จนกลายเป็นตำนานแห่ง “ศรัทธา” ของชาวสมุทรปราการ กับ

เรื่องราวการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมกันระหว่างสโมสรฯ และแฟนบอล เพื่อให้สโมสรแห่งนี้ยังคงอยู่ สู้เพื่อศักดิ์ศรีของชาวสมุทรปราการ  

 จนวันนี้ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซ ีก็มีอายุครบ 4 ปีพอดิบพอดี ทางสโมสรฯ ก็ขอบคุณทุกๆ เสียงเชียร์ ทุกๆ แรงสนับสนุน ที่เดินทางร่วม

กันมาจนถึงวันนี้ กับเส้นทางที่แสนไกลที่เราร่วมสู้ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่า “ศรัทธา” ที่ทั้งทาง สโมสรสมุทรปราการเอฟซ ีและกลุ่มแฟนบอลของทีมเชื่อร่วมกันว่า  

“ด้วยศรัทธาแม้ขอบฟ้าก็ไปถึง” 

 ในโอกาสนี้ทาง นสพ.ฟุตบอลปราการ ก็ได้ทำการเปิดโหวตผ่านทางหน้าเพจเฟสบุ๊กของสโมสรฯ ในหัวข้อ 4 ปี 4 นัด ในความทรงจำของสมุทรปราการเอฟซี 

ซึ่งผลโหวตจะมาจากแฟนบอลที่เข้าชมเพจของทางสมุทรปราการเอฟซี ซึ่ง 4 นัดที่ว่ามีนัดไหนบ้างไปดูกันเลย 

กระตุกหนวดกิเลนถึงถ้ำ  (โตโยต้า ลีกคัพ 02/09/10) 

 ศึกโตโยต้า ลีกคัพ 2010 รอบ 64 ทีมสุดท้าย นัดที่ 2 ที่สนามยามาฮ่า 

สเตเดี้ยม เป็นการปะทะกันระหว่าง “กิเลนผยอง” เมืองทองฯ ยูไนเต็ด ทีมจ่าฝูง

ของศึกสปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ลีก เปิดบ้านพบกับ “ป้อมปราการ” 

สมุทรปราการเอฟซ ีทีมอันดับ 3 ในศึกดิวิชั่น 2 โซนภาคกลางและตะวันออก ซึ่ง

ในนัดแรกเป็นทาง เมืองทองฯ ที่บุกไปเอาชนะมาได้ 2-1 

 ซึ่งในวันนั้นทั้ง 2 ทีมต่างลงพะบู๊โดยขนแกนหลักลงอย่างพร้อมเพรียง 

โดยเริ่มเกมมาได้ไม่เท่าไหร่ ทีมเยือนสมุทรปราการเอฟซี ออกนำเจ้าถิ่นไปก่อน 

จากจังหวะออกมาตัดบอลพลาดของนายทวารเจ้าถิ่น ซึ่งในฤดูกาลนั้นคือ 

ทะนงศักดิ์ พันภิพัฒน์ ส่งผลให้ อามัวห์ ไอแซค ที่ยืนถูกที่ถูกเวลาพอดีโขกเข้าไป 

พาสมุทรปราการเอฟซี บุกมากระตุกหนวดกิเลนตัวนี้ถึงถ้ำเลยทีเดียว 

 หลังโดนลูบคมไปก่อน ทำให้เมืองทองฯ อยู่เฉยไม่ได้บุกเข้าใส่ ป้อม

ปราการ เป็นระลอก แต่ในวันนั้นทัพ ฟ้า – ขาว ก็ทำได้ดี มีโอกาสไม่ใช่น้อย

เช่นกัน เกมยังคงเข้มข้นด้วยคุณภาพอย่างที่สุด เรียกได้ว่าบีบหัวใจแฟนบอล ที่

ตามไปเชียร์วันนั้นสุดๆ  

 ซึ่งนัดนี้ทาง สมุทรปราการเอฟซ ี ได้แสดงให้สายตาทุกคู่ ที่ชมเกมนี้ได้รู้

ว่า “ป้อมปราการ” ไม่ได้เป็นรองจ่าฝูงไทยลีกเลย แม้ทีมดังเมืองปากน้ำจะมาตก

ม้าตายเอาในช่วงท้ายเกมจริงๆ จากการทำเข้าประตูตัวเองของ คเณ จันทร์อิ่ม 

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือหนึ่งในนัดประทับใจ ที่ชวนให้ใครหลายคนลุกขึ้นยืนปรบ

มือ ให้กับทีม “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซ ีแน่ 

“ป้อมปราการ” ฟาด 

“กิเลนผยอง” เมืองทองฯ ยูไนเต็ด 

โตโยต้า ลีกคัพ 2010 
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 โกงตายที่กรุงเก่า (ลีกภูมิภาคโซนภาคกลาง และภาคตะวันออก 24/04/11) 

นัดนี้ย้อนกลับไปแค่ปีที่แล้วเท่านั้น สำหรับแมทช์ที่เรียกเสียงครางฮือได้ไม่ยากส์กับการกลับมาได้ในเวลาเพียงเวลาวูบเดียว หากเปรียบเป็นหนังคงเหมือนหนังดราม่า

หักมุมสักเรื่องหนึ่ง สำหรับเกมลีกภูมิภาคคู่ระหว่าง อยุธยา เอฟซี เปิดสนามรับ สมุทรปราการเอฟซี 

 โดยเริ่มเกมมาได้ครึ่งชั่วโมงเป็นทีมเยือนได้ประตูออกนำไปก่อนจากการยิงของ อุสมัน เชอรีฟ 0-1 แต่ “นักรบกรุงเก่า” ไม่ยอมให้ “ป้อมปราการ” บุกมา

ลูบคมง่ายๆ พังประตู 2 ลูกรวดพลิกกลับมาแซงทีมเยือนเป็น 2-1 

 สมุทรปราการเอฟซ ียังกัดฟันสู้ต่อแบบไม่ลดละจนมาตีเสมอได้เป็น 2-2 จากกองหน้ารุ่นลายคราม ชมนันท์ สุขเกษม แต่สิ่งทีแ่ข้งปราการในสนามช่วยกันทำ

มาแทบหมดค่า เมื่อเจ้าบ้านออกนำอีกครั้งในช่วง 10 นาทีท้าย สกอร์ขยับ 3-2 แต่ต้องนับถือใจของเหล่านักเตะในวันนี้ที่ไม่ถอดใจกันไปก่อน ตามตีเสมอได้ในช่วงทด

เจ็บจากแข้งผิวหมึก อุสมัน เชอรีฟ ส่งสมุทรปราการเอฟซ ีตามตีเสมอ อยุธยา เอฟซี ได้อีกครั้ง ก่อนสร้างสิ่งที่มหัศจรรย์ให้เกิดขึ้น ในช่วงวินาทีสุดท้ายของเกม จาก

การทำประตูของ ฮัน ยุนซู พาสมุทรปราการเอฟซี บุกมาดับ อยุธยา เอฟซี ไปได้แบบเร้าอารมณ์คนดู คงไม่ต้องบอกว่าบรรยากาศในวินาทีที่แข้งเกาหลีส่งบอลเข้าตุง

ตาข่ายเป็นอย่างไร 

ตัดสินที่นัดสุดท้าย แชมป์แรกสมุทรปราการเอฟซี (ลีกภูมิภาคโซนภาคกลาง 

และภาคตะวันออก 13/09/09) 

 นัดสุดท้ายของปี 2009 ที่เดิมพันในนัดนี้สูงถึงตำแหน่งแชมป์ โดยในวัน

นั้น โรสเอเชีย ปทุมธานี ทีมบ๊วยของตารางเปิดสนามคลอง 6 รับสมุทรปราการ

เอฟซี ที่ต้องการ 3 แต้มพร้อมแช่งให้เกมอีกคู่ระหว่าง สิงห์บุรี พบ อยุธยา เอฟซี 

คู่แข่งแย่งแชมป์ ให้จบเกมลงโดยที่ทีมกรุงเก่าไม่สามารถคว้า 3 แต้มเต็มได้ ทีม

ดังเมืองปากน้ำจะแซงคว้าแชมป์ทันที 

 ซึ่งเกมในสนามคู่ระหว่าง โรสเอเชีย กับ สมุทรปราการเอฟซี เป็นทาง

ฝ่ายทีมเยือนที่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้ตามเป้าหมาย เดินหน้าบดทีมบ๊วยอยู่

เป็นระลอก จนมาได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกจากการยิงของ กฤษฎา นาคพันธุ์ ก่อน

คว้าชัยไปได้ตามเป้าหมาย  

 แต่ที่ยังต้องลุ้นกันต่อคือผลอีกคู่ สิงห์บุรี โชว์ความเป็นมืออาชีพ ที่แม้ไม่

ได้ลุ้นอะไรแต่ก็เล่นกันอย่างเต็มที่ เปิดบ้านแชร์แต้ม นักรบกรุงเก่า ไป 1-1 ซึ่ง

หลังจากทางสมุทรปราการเอฟซี ทราบผลอีกคู่ ก็ได้เวลาฉลองแชมป์กันแบบเต็ม

คราบ!!! 

ดวล กูปรี ถึงฎีกา !! (โตโยต้า ลีกคัพ 19/06/11) 

 การแข่งขันโตโยต้าลีกคัพ 2011 ที่ โคจร 2 ทีมต่างดิวิชั่นมาพบกัน โดย

สมุทรปราการเอฟซี เปิดสนามศุลกากร ยูไนเต็ด รับการมาเยือนของทีมจากไทยลีก 

ศรีสะเกษ เมืองไทย เอฟซี ซึ่งเกมนัดนี้สู้กันได้ถึงพริกถึงขิงจริงๆ 

 โดยเป็นทางทีมเยือน ศรีสะเกษ ที่ออกนำไปก่อนในครึ่งเวลาแรก แต่

สมุทรปราการ เอฟซี ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องแพ้ยาก ก็ทำให้แฟนเจ้าถิ่นได้เฮบ้างในครึ่งหลัง 

จากการยิงของ อามัวห์ ไอแซค พาปราการขยับสกอร์มาเท่ากับทีมเยือนที่ 1-1 

 ซึ่งเวลาที่เหลือทำอะไรกันไม่ได้ต้องดวลต่ออีก 30 นาที ทั้งสองทีมก็ยังไม่เพลี่ยง

พล้ำ ทำให้สุดท้ายต้องตัดสินกันที่การดวลจุดโทษ ที่บีบหัวใจแฟนบอลทั้งสองทีมแต่สุดท้าย

เป็น ศรีสะเกษ เมืองไทย เอฟซี ที่นิ่งกว่าเบียดคว้าชัยไปในการดวลจุดโทษ 2 ต่อ 4 ตีตั๋ว

เข้ารอบต่อไป แม้แพ้แต่คงไม่เกินไปนักที่จะบอกว่านี่คือแมทช์คุณภาพท ี่สมุทรปราการเอฟซี 

จัดให้แฟนบอลอีกนัด 

โกงตายที่กรุงเก่า 
เฉือนชนะเจ้าบ้าน 3-4 

แชมป์ภาค 2009 
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ผู้สนับสนุนใจดี

 ผ่านไปด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่นสำหรับ งานเฉลิมฉลอง 30 ปี 

(AnniversAry TogeTher We groW) ของ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ณ 

บริเวณ evenT hALL ชั้นใต้ดิน เพื่อขอบคุณมิตรร่วมธุรกิจ และลูกค้าที่ให้การ

สนับสนุน พร้อมมุ่งสู่ทศวรรษที่ 4 ด้วยแนวคิด “พัฒนาสู่การเป็นศูนย์แห่งชุมชน” 

โดยมี นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็น

ประธานเปิดงาน พร้อมอวยพรแสดงความยินดี 

 เมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางห้างอิมพีเรียล 

เวิลด์ สำโรง ได้มีงานแถลงข่าวขอบคุณทุกๆ ฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนศูนย์การค้า

แห่งนี้ด้วยดีมาตลอด โดยในโอกาสนี้ทางห้างได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ ได้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายคณิต เอี่ยมระหงษ์  มาเป็นประธานกล่าว

เปิดงาน อีกทั้งภายในงานยังมีแขกเหรื่อ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ทาง

ศูนย์การค้าแห่งนี้มีอายุครบรอบ 30 ปี ไม่ว่าจะเป็น นายพิบูลย์ อัศวเหม ประธาน

หอการค้า, ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย ประธานมูลนิธิศาลเจ้าพ่อทัพ, วราวุธ ศิลปอาชา 

ประธานสโมสร สุพรรณบุรี เอฟซี, นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และ

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา, นายพีรพัฒน์ ถานิตย์ ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี 

รวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง 



ปีที่ 1   ฉบับเดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2555 หน้า 13

ผู้สนับสนุนใจดี

 โดยภายในงานเฉลิมฉลอง 30 

ปี (AnniversAry TogeTher We groW) 

ของ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง 

ได้มีกิจกรรมตอบคำถามแจกของ

รางวัล การแสดงแสงสีเสียง ก่อนปิด

ท้ายด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก

ศิลปินดูโอหนุ่มรุ่นใหญ่ “โจ-ก้อง” มอบ

ความสุขด้วยเสียงเพลงไพเราะโดยขน

ซิงเกิ้ลสุดฮิต ลึกสุดใจ ฯลฯ มาขับ

กล่อมแขกที่ เข้าร่วมงานในวันแห่ง

ความสำเร็จของอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง 
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จับกระแสกีฬาสมุทรปราการ

จากหน้า 1 

...กีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (สนามบางปลา) 

 ซึ่งในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของศึกฟุตบอลน็อคเอาท์เพื่อชาวจังหวัด

สมุทรปราการ “SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012” ในครั้งนี้มีประธานในพิธี คุณ

จิริดำรง พึ่งสุนทร เลขานุการส่วนตัวท่านพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬา

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนท่านพูลผล อัศวเหม มาเปิดการแข่งขันฟุตบอล 

SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012 ร่วมกับทาง ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี 

คุณพีรพัฒน์ ถานิตย์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียว มีแฟนบอล

รวมถึงบรรดาสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  

 สำหรับการแข่งขันฟุตบอล SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012 จัดขึ้น

โดยสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ

ทางจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ 

และสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการเอฟซี เพื่อเป็นการสร้าง

กระแสกีฬาฟุตบอลในจังหวัดสมุทรปราการให้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ชาว

สมุทรปราการได้มีส่วนร่วมกับกีฬาฟุตบอลยิ่งขึ้น 

  

 โดยวัตถุประสงค์หลักการแข่งขันฟุตบอล SAMUTPRAKAN F.A. CUP 

2012 ก็เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชน และประชาชนชาว

จังหวัดสมุทรปราการ ได้เล่นกีฬา และออกกำลังกาย พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการ

เล่นอย่างมืออาชีพ และพัฒนาฝีมือยิ่งๆ ขึ้นไป และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวจังหวัด

สมุทรปราการที่จังหวัดได้มีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐาน  

 สำหรับศึก SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012 จะทำการแข่งขันในรุ่น

ประชาชน และรุ่นอาวุโส เรื่อยไปทุกเสาร์ – อาทิตย์ จนถึงช่วงปลายปีนี้ เพื่อหา

เพียงหนึ่งทีมที่ไม่พลาดท่าพ่ายให้ใคร เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านพูลผล 

อัศวเหม พร้อมเงินรางวัล 

 ในส่วนของข่าวคราวความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลเพื่อชาวจังหวัด

สมุทรปราการ SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012 สามารถติดตามได้ทาง 

www.samutprakanfa.com 
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จับกระแสกีฬาสมุทรปราการ

 ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับศึกฟุตบอลน๊อคเอาท์เพื่อ

ชาวสมุทรปราการ ในรายการSAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012 ในรุ่นประชาชน โดย

การสนับสนุนของ คุณพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียก

ได้ว่าสนุกสุดมันส์ ตั้งแต่รอบแรกเลยทีเดียว เมื่อ 9 คู่ที่ลงสนามนั้น มีการพังประตูกัน

รวม 79 ลูก เฉลี่ยตกนัดละ 8 ลูกกว่าๆ!!! และมีเพียงทีมเดียวที่ไม่สามารถพังประตูคู่

แข่งได้ คือทีม แก้วมณี เอฟซี ที่ลงสนามในคู่แรกสุดของรายการนี้ อีกทั้งในการแข่งขัน

รอบ 16 ทีมสุดท้ายที่ผ่านมา มีเพียงคู่เดียวที่ต้องสู้กันต่อถึงการดวลจุดโทษเพื่อหาทีมที่

จะผ่านไปเล่นในรอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไป คือคู่ระหว่าง ม.ฉัตรเพชร ที่เสมอ ทศมณ อะ

คาเดมี่ ไปไม่มากไม่มาย เพียง 4 ประตูต่อ 4 เท่านั้นเอง!!! นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นโดน

ใบแดงในรอบ 16 ทีมด้วยกัน 3 คนด้วยกัน สำหรับดาวซัลโวหลังผ่านรอบ 16 ทีม ก็คือ

ศูนย์หน้าจากทีม PANDA ขาโจ๋ สรายุทธ หลีเหล่างาม ที่ระเบิดฟอร์มเทพ ซัดคนเดียว 6 

ตุง ในนัดที่ PANDA ขาโจ๋ ชนะ สุวรรณภูมิ เอฟซี ไป 8 ประตูต่อ 5 และนี้คือนาเมนต์ที่

ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ ในศึกฟุตบอลเพื่อชาวจังหวัดสมุทรปราการ SAMUTPRAKAN 

F.A. CUP 2012 เชื่อว่าในรอบต่อๆ ไปคงเข้มข้นกว่าเดิมเป็นแน่  

 ผลการแข่งขัน SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012 ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

 คู่ที่ 1 แก้วมณี เอฟซี 0 – 6 CASNOVA (รอบ Playoff), คู่ที่ 2 ฟีนิกส์ – 

นวมินทร์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 – 9 สุดยอด เอฟซี, คู่ที่ 3 บริษัท ช.การช่าง 

จำกัด (มหาชน)   7–3 ซัคเกอร์ ซ๊อค, คู่ที่ 4 ม.ฉัตรเพชร 4(4) – 4(5) ทศมณ อะคา

เดมี่, คู่ที่ 5 หิมะ วันเดอเรอร์ 2-8 อบต.บางปลา, คู่ที่ 6 เทศบาลบางบ่อ 5-4 เทศบาล

เมืองลัดหลวง, คู่ที่ 7 ม.สมชาย 1-6 โตมร ฟาร์ม, คู่ที่ 8 PANDA ขาโจ๋ 8-5 สุวรรณภูมิ 

เอฟซี และคู่ที่ 9 บางครุ 1-5 CASNOVA 

 สำหรับการแข่งขัน SAMUTPRAKAN F.A.CUP 2012 ในสัปดาห์ถัดไป จะ

ทำการแข่งขันด้วยกัน 4 คู่ 2 รุ่น ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 คู่แรก (รุ่นประชาชนรอบ 

8 ทีมสุดท้าย) 10:00 น. สุดยอด เอฟซี พบ ช.การช่าง คู่ที่2 (รุ่นอาวุโส) 13:00 น. พรชัย 

พบ ป้อมนาคราช คู่ที่3 (รุ่นอาวุโส) 15:00 น. บางเมือง เอฟซี พบ ห้องภาพศิลป์ และคู่

สุดท้ายในรุ่นประชาชน 17:00 น. ทศมณ อะคาเดมี่ พบ อบต.บางปลา ทุกคู่จะทำการ

แข่งขันที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (สนามบางปลา) 

 ติดตามความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลเพื่อชาวจังหวัดสมุทรปราการได้ที่ 

www.samutprakanfa.com 
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ACSPINSIDE

 ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับกิจกรรมกีฬาประจำปีโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 34 แล้ว โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ 

ได้จัดกิจกรรมกีฬานักเรียนประจำปี 2555 ไปเมื่อวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

โดยมีนายชาญวิทย์ จรตระการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดกีฬานักเรียน ครั้งที่ 34 ของ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วินัย 

วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตลอดจนคณะ

กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมพิธีเปิด

การแข่งขัน   โดยมีนายปัญจพัฒน์ เบญจนวนนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม รายงาน

การจัดการแข่งขัน   ด้านผู้แทนนักกีฬานำกล่าวปฏิญาณ ในการจัดการแข่งขัน

ครั้งที่ 34 คือ นายอมร ปิ่นคล้าย ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะพลศึกษา ภาควิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ด้านนักกีฬาวิ่งคบ

เพลิงคือนายปวริศร์ แฉ่งพานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

สำหรับบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 

34 มีความคึกคัก และความสวยงามของขบวนพาเหรดของคณะสีทั้ง 6 คณะสี ที่

ได้ระดมความคิดสร้างสรรค์ และจัดเตรียมออกแบบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ

อุปกรณ์ต่างๆ มาอย่างสวยงาม เพื่อนำมาโชว์ในพิธีเปิดการแข่งขัน และร่วม

แข่งขันประกวดพาเหรดและแฟนซี  รวมทั้งการประกวดผู้นำเชียร์ การประกวด

แอโรบิค การประกวดกองเชียร์   

ด้านบรรยากาศของการแข่งขันกีฬา ก็ตลบอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน ของ

น้องๆ นักเรียน ที่แข่งขันกันอย่าง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมดีๆ ที่

เกิดขึ้นภายในรั้ว ขาว – แดง ของสถาบันแห่งนี้  ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้น้องๆ เกิด

ความรัก ความสามัคคี เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และมีน้ำใจนักกีฬาโดยแท้จริง 
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กางเสื่อ...กลางแปลง

กางเสื่อ..กลางแปลง 
 สวัสดีครับแฟนหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการทุกท่าน ก็กลับมาพบกันอีก

ครั้งนะครับหลังจากที่ฉบับเดือนที่แล้วต้องหลีกทางให้เนื้อหาสาระที่อัดแน่นเหลือ

เกินไป ในฉบับนี้ กางเสื่อ..กลางแปลง ก็จะมาแนะนำหนังดีซีรีย์ดังอย่าง Prison 

Break แผนลับแหกคุกนรก ที่มีถึง 4 ภาคด้วยกัน รับรองว่าหากลองเริ่มดูแล้ว

คงหยุดดูลำบากแน่นอน 

Prison Break แผนลับแหกคุกนรก  
ผู้กำกับ: พอล เชอริง 
นักแสดงนำ: โดมินิก เพอร์เซลล์, เวนท์เวิร์ท มิลเลอร์, ไมเคิล ราพาพอร์ต,    
อเมารี โนลาสโก, เวด วิลเลียมส์, โรเบิร์ต เน็ปเปอร์, โจดิ ลิน โอ’คีฟ, ซาราห์ 
เวย์น แคลลียส์, วิลเลียม ฟิชต์เนอร์ 
เรื่องย่อ: ลินคอล์น เบอร์โรวส์ (โดมินิก เพอร์เซลล์) ได้รับโทษฐานฆาตกรรม
เทอร์เรนส์ สเตดแมน (เจฟฟ์ เพอร์รี) น้องชายของรองประธานาธิบดี ด้วยหลัก
ฐานอันหนาแน่นทำให้เขาถูกตัดสินว่าผิดจริง ลินคอล์นถูกตัดสินประหารชีวิต 
และถูกส่งไปกักกันตัวที่คุกฟ็อกซ์ริเวอร์สเตตเพื่อรอรับโทษ น้องชายของ
ลินคอล์นผู้เฉลียวฉลาดเป็นวิศวกรโครงสร้างชื่อ ไมเคิล สโคฟิลด์ (เวนท์เวิร์ท 
มิลเลอร์) ได้พยายามจะวางแผนช่วยพี่ชายของเขาหนีออกจากคุก เขาทำการ
ปล้นธนาคารเพื่อให้ได้จำคุกที่คุกฟอกซ์ริเวอร์ที่เดียวกับพี่ชาย เขาได้ทำงานแข่ง
กับเวลาอีกทั้งอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเขาร่วมมือกับนักโทษภายในคุกเพื่อ
จะเอาพี่ชายของเขาออกมา ส่วนเพื่อนในวัยเด็กของพวกเขา เวโรนิกา โดโนแวน 
(โรบิน ทันนีย์) ที่เริ่มจากการสืบสวนการวางแผนลับที่นำไปสู่การเข้าตารางของ
ลินคอล์น อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ถูกตามล่า ขัดขวางจากกลุ่มนักสืบที่เป็น
หน่วยของเดอะคอมปานี โดยเดอะคอมปานีทำหน้าที่วางแผนในเหตุการณ์ของ
ลินคอล์น ทั้ง 2 พี่น้องรวมถึงเพื่อนร่วมแก๊งค์อีก 6 ที่ประกอบด้วย ซูเคร (อ
เมารี โนลาสโก), ที-แบ็ก (โรเบิร์ต เน็ปเปอร์), ซี-โน้ต (ร็อกมอนด์ ดันบาร์), ทวี
เนอร์ (เลน การ์ริสัน), อบรุซซิ (ปีเตอร์ สตอร์แมร์) และเฮย์ไวร์ (ซิลาส ไวร์ มิต
เชลล์) ที่เป็นนักโทษแหกคุกในฤดูกาลแรกซึ่งผลจาการแหกคุก นำมาซึ่งเรื่องราว
ที่ต่อเนื่อง ในซีซั่นที่ 2, 3 และ 4 ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื้อน ความขัดแย้ง การหักหลัก 
หักเหลี่ยม และแง่มุมของตัวละครแต่ละตัวที่สะท้อนออกมาในเรื่องนี้ เชื่อว่าถูกใจ
ท่านผู้อ่านแน่นอนครับ 
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สถิติทีมป้อมปราการ(2)

11: คือหมายเลขเสื้อของ “เจ้าเจมส์” อดิศักดิ์ คชเวช ปีกหน้ามึนที่ฤดูกาล

นี้ แอสซิสให้เพื่อนร่วมทีมไป 5 ลูกมากที่สุดในทีมฤดูกาลนี้ 

12: จำนวนแต้มที่สมุทรปราการเอฟซี เก็บได้ในเลก 2 ปี 2012 ซึ่งถือว่าเป็น

การเก็บแต้มต่อเลกได้น้อยที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรฯ นี้ขึ้นมา 

13: คือจำนวนผู้เล่นที่ช่วยกันทำประตูให้สมุทรปราการเอฟซีในฤดูกาลนี้

ทั้งหมด 

14: คือจำนวนนัดที่แข้งปราการนัดกันเท้าบอด ไม่สามารถทำประตูคู่แข่งได้

ในฤดูกาลนี้  

15: คือวันที่ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ได้กลับมาใช้ที่สนามกีฬา

จังหวัดสมุทรปราการ (สนามบางปลา) นัดรองสุดท้ายของฤดูกาล ที่พบ ปทุมธานี 

กปน. ยูไนเต็ด โดยตรงกับวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 

16: คือวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ที่สมุทรปราการเอฟซี สามารถส่งบอลตุง

ต่าข่ายด้วยจำนวนสกอร์สูงสุดต่อนัดในฤดูกาลนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในนัดที่สมุทรปราการ

เอฟซี บุกไปอัด นครนายกถึงถิ่น 0-3 

17: คือหมายเลขเสื้อของอดีตกัปตันทีมป้อมปราการ ในช่วงเลกแรก 

เจ้าของฉายา “ไอ้โรคจิต” เบญจพล คล้อยเอี่ยม ที่ฉายาสมตัวเมื่อจัดการเก็บ

สะสมใบเหลืองไปมากที่สุดในทีมทั้งสิ้น 11 ใบ จากการลงสนามในทุกถ้วยเป็นตัว

จริง 12 นัดและสำรองอีก 1 นัด 

18: คือจำนวนความต่างระหว่างชัยชนะที่สมุทรปราการเอฟซี เก็บได้

ทั้งหมดในฤดูกาลนี้คือ 7 นัด น้อยกว่าทีมแชมป์อย่าง อยุธยา เอฟซี ที่ชนะไป

ทั้งหมด 25 นัด  

19: คือเบอร์เสื้อของผู้ที่มีส่วนต่อเกมรุกป้อมปราการที่สุดในฤดูกาลนี้คือ 

พัฒนากรณ์ ทรายแก้ว ที่มีส่วนกับ 11 ประตูจาก 29 ประตูที่สมุทรปราการทำได้ใน

ฤดูกาลนี้ แบ่งเป็น ยิง 8 แอสซิส 3 มากที่สุดในฤดูกาลนี้ 

20: คือผลต่างประตูได้เสียทั้งหมดหลังจบฤดูกาล 2012 ซึ่งป้อมปราการทำ

ไว้ไม่สวยนักเมื่อติดลบถึง 20 ประตูมากที่สุด ตั้งแต่สโมสรก่อตั้งมา 

  

 

 นี่คือสถิติที่เกิดขึ้นตลอดปี 2012 ที่ผ่านมา ที่ทางสโมสรคิดมาให้อ่านกัน

เป็นเกร็ดความรู้ หวังว่าจะเป็นเกร็ดเล็กๆ ไว้ให้แฟนหนังสือพิมพ์ได้อ่านกันครับ 




