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สมุทรปราการเอฟซี ทีมตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการที่เข้าร่วมการแข่งขันในเอไอเอสลีกภูมิภาค 

ดิวิชั่น 2 โซนภาคกลาง และภาคตะวันออกได้เฮลั่น เมื่อนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายก อบจ.

สมุทรปราการ ได้สนับสนุนงบประมาณผ่าน กกท. จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับทีมป้อมปราการ 

สมุทรปราการเอฟซี สู้ศึกลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ต่อ น.9 
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	 นับเป็นฉบับที่	3	ของปี	พ.ศ.	2555	สำหรับวารสาร	“หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ”	ที่อยู่ใน

มือท่านผู้อ่านขณะนี้	 อาจจะดูแปลกตาไปจากเดิมสักเล็กน้อยเนื่องจากทางผู้จัดทำได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ของสื่อเพื่อให้ดูน่าอ่าน	น่าเก็บสะสมยิ่งขึ้น	ซึ่งหวังว่าจะตรงใจท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะครับ		

	 สำหรับเรื่องราวในส่วนของเนื้อหาฉบับเดือนมีนาคมนี้	 ทางบก.ได้นำเนื้อหาที่น่าสนใจมาให้

ท่านผู้อ่านอย่างหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆ	 ในสังคม	 ชุมชน	 และกีฬาในจังหวัด

สมุทรปราการอย่างครบถ้วน	 รวมถึงคอลัมน์ดีๆ	 จากเด็กรักษ์บ้านปลายเจ้าพระยา,	 เกาะติดรอบรั้ว

ขาว-แดง	 (ACSP	Club),	สินค้า	OTOP	ขึ้นชื่อในจังหวัดสมุทรปราการ	 ฯลฯ	โดยเฉพาะเรื่อง

ราวของทีมสมุทรปราการเอฟซี	 จุดกำเนิดแห่งแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดวารสารเล่มนี้ขึ้นมา	 ที่เรานำ

มาเสนอให้ท่านผู้อ่านกันอย่างจุใจ	ในฉบับนี้ขอให้ท่านผู้อ่านมีความสุขมากๆ	นะครับ	

ตู๋ตี๋	บก.ฟุตบอลปราการ	
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ซุบซิบประสาปราการ

 “คุณอ๊อฟ” ประสพชัย ขจร, “คุณต้น” บรรณารัตน์ ปูรณะวิบูรณ์, “คุณกล้า” 

ปราการ คงกำเหนิด 3 พลังใหม่ในทีมงานสิทธิประโยชน์ของสโมสรฟุตบอลจังหวัด

สมุทรปราการ ลั่นพร้อมทำงานอย่างเต็มที่เพื่อ “ป้อมปราการ” แน่นอน 

ก่อนนัดบุก “ค้างคาวมหากาญจน์” เมืองกาญจน์ เอฟซี ทางทีมงานป้อมปราการไม่รอช้าถือโอกาสนี้
พักผ่อนและสำรวจที่พักสำหรับนักฟุตบอลในช่วงปิดฤดูกาล โดยทางผู้ใหญ่ใจดีอย่าง “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ 
มั่นปิยพงศ์ พร้อมด้วย “คุณนงค์” พันธะมน แตงอ่อน ได้พาทีมงานเบื้องหลังป้อมปราการพร้อมทั้ง             
“โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ ลงล่องแพแม่น้ำแคว โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานทั่วกัน 

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ทาง “ผบ.ปราการ” พีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานผู้ก่อตั้ง

สโมสรสมุทรปราการเอฟซี ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อนเก่า ผบ. ปราการสมัยยังวัยรุ่น ซึ่งข่าว

วงในเผยว่าหลังจากจบงานเลี้ยงนี้ ท่านผบ.ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียว ท่าทางจะ

ดื่มหนักไปหน่อยนะท่านผบ. 

 “ตู๋ตี๋” ชัยวัฒน์ ตรงจิตโสภณ 

ห นึ่ ง ใ น ที ม ง า น ห ลั ก ข อ ง ส โ ม ส ร

สมุทรปราการเอฟซี ได้สำเร็จการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษศาสตร์

เอกสื่อสารมวลชน โดยเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา 

ทางสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการจึง

ร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 

3 พลังใหม่พาป้อมปราการบินโลด

รว่มยินดีกับบัณฑิตใหม่

ฉลอง3รอบผบ.ปราการ

ปราการล่องแพเธคกับผู้ใหญ่ใจดี
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สังคมและการศึกษา

ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะผู้
บริหาร คณาจารย์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าของการ
เตรียมโครงการต่างๆ ในการพัฒนาพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (มรธ.
สป.) ว่า หลังจากที่พัฒนามรธ.สมุทรปราการ มาได้
ประมาณ 3 ปี จนกระทั่งปัจจุบันมีอาคารเรียน 
อาคารปฏิบัติงาน หอประชุม หอพักนักศึกษา 
สนามกีฬา มีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ และมีโรง
เรียนสาธิตมรธ. ขณะนี้ได้รับงบประมาณจำนวน 
300 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างงาน สร้างคน สร้างสิ่ง
ก่อสร้างทั้งหลายตามผังแม่บทที่กำหนดไว้ ซึ่ง
แผนการดังกล่าวจะต้องทำอย่างชัดเจน ตรงไป
ตรงมา มีกฎหมายรองรับ พร้อมการใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งทรัพยากร
บุคคล 
 
อธิการบดี มรธ. กล่าวว่า สำหรับโครงสร้างการ
บริหารจะจัดเป็นคณะต่างๆ มีอาคารปฏิบัติงาน
แยกตามหลักสูตรเพื่อสะดวกในการฝึกปฏิบัติจริง 
เ ป็ น ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ สร้างอาคารที่เป็นส่วนของ
โรงแรมแบบโฮมสเตย์รองรับแขกหรืออาจารย์ต่าง
ประเทศ เป็นแบบเรียบง่าย มีห้องอาหาร ห้องจัด
เลี้ยง จัดหลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยว/ธุรกิจการบิน 
ซึ่งนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมสามารถเรียนไปด้วยและฝึกประสบการณ์
ทำงานไปด้วย ทั้งจะส่งนักศึกษาทุนไปศึกษาด้าน
การโรงแรมโดยเฉพาะ เรียกได้ว่ามีความมั่นคง
ด้านอาชีพแน่นอน และเมื่อมีอาคารปฏิบัติงานครบ
วงจร บุคลากรพร้อม มหาวิทยาลัยก็สามารถใช้
สถานที่ดังกล่าวจัดอบรม/สัมมนาต่างๆ โดยไม่ต้อง
ไปเช่าสถานที่ หรือให้บุคคลภายนอกเช่าสถานที่ได้ 
เป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีแนว
คิดจะทำโครงการราชภัฏธนบุรีนิเวศ เพื่อสร้าง
ความเจริญต่อไปด้วย 
 
“การพัฒนานี้ไม่ใช่เฉพาะที่สมุทรปราการที่เดียว 
มหา วิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่กรุงเทพฯ ก็จะพัฒนา
ไปควบคู่กัน โดยที่ ให้สิทธิ์คนที่จะมาเรียนหรือ
ทำงานว่าจะเลือกที่ใดไม่บังคับ สำหรับโครงการใน
อนาคต มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเที่ยว ส่วนโครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเปิดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
อยู่แล้ว จะเพิ่มวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมการ
ผลิตและวิศวกรรมโลจิสติกส์ สถาบันเราอยู่ใน
กลุ่มพัฒนาสังคม หลักสำคัญคือผลิตนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับ
ประเทศชาติ” ผศ.ลักขณากล่าว 

เก็งคะแนน Admissions 55 สูงขึ้นหรือต่ำ

ลง พบเทคนิคการเลือกคณะมหาวิทยาลัย

ในยุคอาเซียนเปลี่ยนไป เลือกคณะ

อย่างไร…ไม่ตกงาน กับทิศทางสาขาอาชีพ

ในอนาคตและน้อง ม.4-5 เตรียมตัวสอบ

ตรงอย่างไรให้ติด โดยวิทยากรชื่อดัง 

คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาอาชีพนัก

ศึกษารุ่ นพี่และบูธข้อมูลจากทุกคณะ

มหาวิทยาลัยกว่า 150 สถาบันมาพร้อมทุน 

สิทธิพิเศษและความสนุกจากพี่ ๆ ศิลปิน

ดารา  

โดยงานจัดในวันที่ 6-8 เมษายน 2555  

เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ณ ไบเทค 

บางนา EH 105 ชั้น 1 ภายในงานจะแบ่ง

ออกเป็นโซนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไม่

ว่าจะเป็น โซนปรึกษาคณาจารย์  พูดคุยตัว

ต่อตัว กับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

แนะแนวระดับประเทศ, โซนถาม-ตอบ 

สอบตรง แอดมิชชั่น โดย ม.รัฐ สทศ. 

สอท. ผู้ดูแลการสอบคัดเลือกแอดมิชชั่น, 

โซนสินค้าไอทีและการศึกษา ผลิตภัณฑ์ไอ

ที อุปกรณ์การเรียน หนังสือ ฯลฯ, โซน

มหาวิทยาลัยไทย บูธมหาวิทยาลัยรัฐและ

เอกชน ฯลฯ  

พบกับนิทรรศการแนะแนวการศึกษาครบ

วงจรแห่งแรกในประเทศ ที่จัดเนื้อหาตรง

กับความต้องการของนักเรียน ม.ปลาย 

เลือกคณะมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อ โดย

จัดงานพร้อมกัน 2 ทาง คือ งานที่จะจัดขึ้น

จริงและงานที่จัดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

โดยงานที่จะจัดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะมี

การจำลองให้เหมือนกับงานที่จัดขึ้นจริง

มากที่สุด  เช่น การถ่ายทอดสดบรรยากาศ

และกิจกรรมที่มีอยู่ในงานจริง  , การให้คำ

ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อแบบ Real 

Time และการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ที่มา

ร่วมออกบูธผ่านทางเว็บไซต์มหกรรมออน

ไลน์ 3 เดือนเต็ม มีนาคม-พฤษภาคม 2555 

ได้ที่ www.uexpo.eduzones.com 

อธิการเผยแผนอนาคตพัฒนา
มรธ.สป.ตั้งโรงเรียนฝึกน.ศ.

ท่องเที่ยว-มุ่งเป้า“ราชภัฏธนบุรีนิเวศ”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมาทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาวิชาการบริหารการจัดการ

กีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ในโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ 

โดยนิสิตปริญญาเอก ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์องค์กรกีฬาผ่าน

สื่อมวลชนให้มีประสิทธิภาพ” โดยจัดงานสัมมนาขึ้นที่สนามหญ้าเทียมเดอะแพ็คสปอร์ตเซ็นเตอร์ ถ.

พระราม 2 โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในสายงานสื่อสารมวลชนเข้าร่วม

เป็นวิทยากรในการบรรยายถ่ายทอดความรู้ ไม่ว่าจะเป็น คุณประดิษฐ์ นิธิยานันท์ ผู้สื่อข่าวกีฬาอาวุโส, คุณ

วรเทพ มากโภคา (บี บางปะกง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ), มล.สุริวัลย์สุริยงค์และ คุณชรินทร์ บุญราย 

ผู้สื่อข่าวคู่ขวัญสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการ Have A Nice Day และคุณปราชญ์ ไชยคำ ผู้

อำนวยการเว็ปไซต์ฟุตบอลไทยชื่อดังอย่าง Thaileagueonline ร่วมเข้าให้การบรรยายในงานสัมมนา

ดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย และถือว่าเป็นการสัมมนาที่มีประโยชน์ต่อการ

ประชาสัมพันธ์ขององค์กรกีฬาในระดับรากหญ้าจนถึงระดับสูงอย่างแท้จริงเนื่องจากทางวิทยากรได้

ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่สะสมมา รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารข่าว, คอ

ลัมนิสต์, หัวหน้าข่าว, รีไรท์เตอร์ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี โดยภายในงานสัมมนาครั้งนี้

ยังได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาไทย รวมถึงตัวแทนจากสโมสรกีฬาของสโมสรในลีก

ภูมิภาค และทีมสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการของเรา เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วย 

ประชาสัมพันธ์องค์กรกีฬาผ่านสื่อมวลชน
ให้มีประสิทธิภาพจัดเรียบง่ายคนวงการกีฬาแห่ร่วมงานหนาตา

อบจ.สป. เปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการฝึกอบรมให้แก่เด็กเยาวชนภายในจังหวัดสมุทรปราการให้มีความรู้ความสามารถด้าน

กีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความมีน้ำใจ

นักกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท โดย

มีหลักสูตรฝึกอบรม 2 หลักสูตร  

 1.หลักสูตร “ฟุตบอลขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 “ รับจำนวน 60 คน 

โดยฝึกอบรมกันวันที่ 23-27 เมษายน 2555 

 2.หลักสูตร “ฟุตซอลขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555” รับจำนวน 40 คน 

โดยฝึกอบรมกันวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2555  

โดยทีมผู้ฝึกสอนจากสโมสรสมุทรปราการเอฟซี นำทีมโดย พงษ์สิริ ยะกัณฐะ ผู้เล่น/ผู้

ฝึกสอน สมุทรปราการเอฟซี ฤดูกาล 2012 พร้อมพาทีมงานรวมถึงนักเตะในทีม มาร่วมให้

การฝึกสอนเด็กอย่างใกล้ชิด 

โดยเด็กและเยาวชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรวมถึงสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2389-0630 สามารถเข้าสมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

UEXPOเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย
เลือกเรียนอย่างไร…ไม่ให้พลาด
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ด้วยศรัทธา...
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เยาวชน|ซน|มันส์

ไปกับเด็กคอลัมน์ดีๆจากเด็กรักษ์บ้านปลายเจ้าพระยา

“ไปกับเด็ก” เป็นการนำท่านไปสัมผัสในมุมมองอีก
มุมหนึ่งของแวดวงเด็กและเยาวชนกับการมีส่วน
ร่วมในเกมกีฬาและนันทนาการแบบไร้ขีดจำกัด... 
กีฬา...สร้างคน...คนสร้างชาติ...อยากให้เด็กไทยหัน
มาเล่นกีฬา  สนใจกีฬาในแบบที่ถูกต้องกันนะคะ 
และในฉบับนี้ “ไปกับเด็ก” ขอเริ่มต้นเป็นปฐมฤกษ์
ด้วยการพาท่านไปสอดส่องเด็กและเยาวชนไทยที่
เล่นกีฬาและมีความใส่ใจให้กับเกมกีฬาที่จะเป็น
แบบอย่างสำหรับเด็กและเยาวชน โดย “ไปกับเด็ก” 
ขอไปที่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สถานศึกษาที่
สรรค์สร้าง “กุลสตรีศรีสมุทร สุภาพบุรุษศรีนนทรี” 
ออกสู่สังคมและท้องถิ่นมากมาย  โดยในครั้งนี้เราจะ
ไปเ ย่ียมชมรมกีฬาแฮนด์บอลเยาวชนจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งเป็นทีมที่มีผลงานและทำชื่อเสียง
ในระดับแถวหน้าของประเทศ จากผลงานที่ผ่านมา 
เหรียญเงินกีฬานักเรียนนักศึกษาชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ในรุ่นเยาวชนชาย, เหรียญทองกีฬานักเรียนนัก
ศึกษาในรุ่น 15 ปี หญิง, และเหรียญทองแดงกีฬา
เยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุดประเภททีมชาย  อีกทั้ง
ผลิตนักกีฬาไปรับใช้ทีมชาติอย่างต่อเนื่อง “ไปกับ
เด็ก” ก่อนที่จะไปพบเยี่ยมเยียนพบปะกับนักกีฬา
แฮนด์บอลเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการนั้น เราจะ
มาคุยกับบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการผลักดันและ

ปลุกปั้นนักกีฬาแฮนด์บอลของจังหวัดสมุทรปราการ
ให้ก้าวหน้ามาไกลจนถึงทุกวันนี้ “ไปกับเด็ก” ได้รับ
เกียรติเข้าพูดคุยกับ อาจารย์เกียรติพงษ์ 
วงค์ธนานันท์ ผู้ควบคุมทีมแฮนด์บอลจังหวัด
สมุทรปราการ  
ซึ่งจากการได้พูดคุยกับท่านอ.เกียรติพงษ์ ถึงที่มาที่
ไปของทีมแฮนด์บอลสมุทรปราการ ท่านได้เผยว่า “
เริ่มต้นจากการที่ครู ได้ ไปช่วยราชการที่สำนัก
นายกรัฐมนตรีและมีโอกาสได้เป็นกรรมการบริหาร
สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ในช่วงนั้นก็จะมี

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย พอดีกับว่าเราสังกัดอยู่ที่ รร.สตรีสมุทรปราการ
และก็อยากที่จะให้ รร.สตรีสมุทรปราการได้เข้าร่วม
การแข่งขันครั้งนี้ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ รร.
ของเราได้เข้าร่วมกีฬาครับ” และอาจารย์ยังกล่าว
ต่อว่า “จากนั้นในปี 2546 ตัวครูก็กลับมาทำงานที่ รร.
สตรีฯ เหมือนเดิมก็เลยร่วมกับ อาจารย์ฉัตรชัย 
(หัวหน้าผู้ฝึกสอน) ตั้งชมรมแฮนด์บอลขึ้นมาก็ถึงได้
ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ตามที่ทาง
สมาคมได้จัดขึ้น และนี่ก็คือจุดเริ่มต้น ในการเข้า
แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลของ รร.สตรีสมุทรปราการ
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา” 
สำหรับแนวทางในการสร้างทีม อ.เกียรติพงษ์  กล่าว
เพิ่มเติมว่า “ตอนเริ่มแรกเราใช้เด็กจาก รร.สตรี
สมุทรปราการล้วนๆ แต่ต่อมาเราก็คิดว่าในจังหวัด
สมุทรปราการนี้ รร.เราที่เดียวมันไม่พอ ก็ต้องมีการ
หาเครือข่ายในแต่ละระดับขึ้นมา เราจึงจัดการ
แข่งขันขึ้นในระดับจังหวัด และเราก็มีการนำเด็ก
จาก รร.อื่นๆมาร่วมทีมกับเราด้วย เพื่อเป็นการ
พัฒนาในจังหวัดสมุทรปราการ”  
“ไปกับเด็ก” ได้ฝากถามอาจารย์ว่าถ้าเผื่อมีเด็กและ
เยาวชนที่สนใจในกีฬาแฮนด์บอล จะสามารถเข้ามา
ร่วมเล่นได้หรือเปล่า ทางอาจารย์ได้กล่าวอย่างยิ้ม

แย้มว่า “เรายินดีรับเด็กที่มีความสนใจในด้านนี้ 
เพราะเราจะมีการฝึกซ้อมทุกวันอยู่แล้ว ถ้าเด็กจาก 
รร.อื่นๆ หรือว่าประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานและสน
ใจอยากจะมาซ้อมทางเราก็ยินดีครับ แค่เตรียมรอง
เท้ากับชุดกีฬาที่จะเล่น แล้วก็มาบอกเราว่าอยากจะ
เล่น ก็พอครับ” 

“ไปกับเด็ก” ได้ถามต่อถึงอนาคตของกีฬา
แฮนด์บอลใน จ.สมุทรปราการ ว่าจะเป็นไปในทิศ
ทางไหนคะ 
อ.เกียรติพงษ์ กล่าวว่า “สำหรับอนาคตของกีฬา
แฮนด์บอลในสมุทรปราการ ตอนนี้เราก็ ได้เป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศในหลายๆรายการ 
และก็ได้เหรียญมาเกือบทุกระดับ ยกเว้นในระดับ
ประชาชนเรายังไม่ได้ทำแต่ในอนาคตเราคาดหวังว่า
จะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีแน่นอน เพราะเราเริ่มมี
เยาวชนที่เป็นรากฐานที่เราวางไว้ในวันนี้ครับ” อ.
เกียรติพงษ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “แต่ยังไงเราก็ยังยึด
อยู่เหมือนเดิม โดยเรายังใช้เด็กจากจังหวัดของเรา 
ถ้าในระดับประชาชนก็จะเป็นเด็กของเราที่เรียนจบ
ไปแล้วก็จะกลับมาช่วยทีม และเราก็จะดูจากเด็กที่
แข่งขันในจังหวัดของเราในรายการที่เราจัดขึ้นรวม
ทั้งมีการนำสต๊าฟโค้ชและทีมงานจาก รร.ต่างๆ มา
ช่วยกันทำทีมครับ” ที่สำคัญ อ.เกียรติพงษ์ ยัง กล่าว
เสริมต่อว่า “สำหรับในช่วงแรกๆที่เริ่มกีฬา
แฮนด์บอลในจังหวัดเรานั้น ก็ถือว่ามีความโชคดีที่
ท่านประธานชมรมกีฬาแฮนด์บอลจังหวัดของเรา 
คุณไชยรัตน์ เจษฎานิกร ได้ให้การสนับสนุนมาด้วยดี 
และต้องขอบคุณทาง รร.สตรีสมุทรปราการด้วยที่ให้
การสนับสนุนอย่างดีเรื่อยมา” 
และทีนี้เรามาคุยกะผู้เล่นในทีมกันบ้างดีกว่า  เรามา
ที่  ตัวแทนจากทีมเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการด้วย
ดีกรีรองแชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษาชิงแชมป์
ประเทศไทย และเหรียญทองแดงกีฬาเยาวชนแห่ง
ชาติครั้งล่าสุดที่ผ่านมา 
นายวนันต์  สุทธาโธ (แบงค์) ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5  
“ก่อนหน้านี้ผมเรียนระดับประถมที่ รร.กีฬา และผม
ก็ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว พอผมมาเข้าเรียนที่นี่ 
แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ผมสนใจเป็นอันดับแรกเลย
และก็เข้าร่วมฝึกซ้อมเรื่อยมา ที่ผมภูมิใจมากคือการ
ที่ได้รับเหรียญรางวัลในระดับประเทศ ก็อยากที่จะ
ฝากเพื่อนๆให้มาสนใจในกีฬากันนะครับเพราะกีฬา
นั้นมีประโยชน์ครับ กีฬาอะไรก็ได้เพื่อใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดครับ” 
ทีนี้เรามาคุยกับทีมแฮนด์บอลหญิงกันบ้างนะคะ  ที่มี
ดีกรีเป็นถึงแชมป์กีฬานักเรียน-นักศึกษา (รุ่น 15 ปี) 
ชิงแชมป์ประเทศไทยเลย ซึ่งน่ารักกันทุกคนเลย 
น.ส.ลักษิกา  เอี่ยวเจริญ ( เปรี้ยว) ) ศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  
“หนูเริ่มเล่นแฮนด์บอลมาตั้งแต่ ป. 5 ค่ะ ก็เล่นใน 
รร.แล้วแข่งกีฬาสีภายใน และพอ ป. 6 ก็ได้แข่งใน
กีฬาจังหวัด พอเข้าเรียนที่นี่ทราบว่ามีชมรม
แฮนด์บอลหนูจึงสมัครร่วมทีม ภูมิใจมากๆคะที่ได้
ร่วมทีมแข่งเยาวชนแห่งชาติ อนาคตหนูฝันที่จะติด
ทีมชาติคะ” 
และสำหรับ “ไปกับเด็ก” ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีม
แฮนด์บอลเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดภูเก็ต ในช่วง
กลางปีนี้ด้วยคะ สำหรับ “ไปกับเด็ก”  ในฉบับหน้า
เราจะไปแนะนำเรื่องราวอะไรอย่าลืมติดตามกันใน
ฉบับหน้านะคะ  

....พลอย  กรพินธุ์   /  รายงาน 

....กั้ง  เภตรา ,  ป็อบ ธรรมรัตน์     /   ภาพ 

....กวาง  นุศรา    /  ธุรการ 
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ชุมชนบางละมุม

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ

พระราชดำเนิน โดยเรือพระที่นั่งมหาจักรี กลับจากการแปรพระราชฐาน ณ เกาะสีชัง ทอดเรือเพื่อทรงสัก

การบูชา องค์พระสมุทรเจดีย์ แล้วเสด็จทางเรือกรรเชียง เพื่อทรงประกอบพิธีเปิด บริการรถไฟสายปากน้ำ 

“……..เรามีความหวังใจว่า ท่านทั้งปวงคง จะมีความยินดีเหมือนตัวเรา ในการที่ได้เห็นรถไฟปากน้ำ ตั้งขึ้น

ในครั้งนี้ เราขอให้ท่านทั้งปวง ดื่มเพื่อความเจริญ การค้าขาย และความตั้งมั่นของบริษัทรถไฟแห่ง

นี้………….” 

        เมื่อทรงเจิมที่หัวจักรรถไฟ แล้วเสด็จขึ้นประทับบนขบวนรถไฟพระที่นั่ง พร้อมด้วยพระบรมวงศานุ

วงศ์ 

 “……พอเวลา ๕ โมงเช้า นายกล เปิดหวูดใช้รถจักร แล่นรถไฟจูงรถพระที่นั่ง ขึ้นมาตามทางรางเหล็ก 

จากสะเตชั่นปากน้ำ ถึงสะเตชั่นที่พักหัวลำโพง เวลาเช้า ๕ โมง ๔๕ นิมิต…”  

นายกล ผู้ควบคุมขบวนรถไฟครั้งนั้น คือ นายกอร์ชเช ที เอ 

ทางรถไฟสายนี้มีความยาว ๒๑ กิโลเมตร ค่าโดยสารรถไฟไปกลับ ๑ บาท ตลอดระยะทางมี ๑๐ ระยะ (๑๐ 

สถานี) คิดระยะละ ๑ เฟื้อง จากสถานีหัวลำโพง รถจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ศาลาแดง บ้านกล้วย พระโขนง 

บางนา สำโรง ศีรษะจระเข้ (หัวตะเข้) บ้านนางเกรง มหาวงษ์ แล้วก็ไปสิ้นสุดปลายทางเป็นโรงสังกะสีขนาด

ใหญ่ที่ปากน้ำ 

หัวรถจักรพลังไอน้ำ นำเข้าจากประเทศเยอรมัน 

จากข้อมูลเบื้องต้นนั้น รถไฟสายปากน้ำ มีหัวจักรไอน้ำ ไว้ใช้งานทั้งหมด ๔ หัวจักร ทั้งหมดสร้างโดยบริษัท 

กร๊อส แอน คอมประนี จากเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน หัวจักรที่หนึ่ง และสอง เป็นรุ่น 0-4-0Ts (ผลิตในปี 

พ.ศ. ๒๔๓๕) หัวจักรที่สามเป็นรุ่น 2-4-0T (ผลิตในปี พ.ศ. ๒๔๓๙) และหัวจักรที่สี่ เป็นรุ่น 2-4-0T (ผลิตใน

ปี พ.ศ. ๒๔๕๑) 

จนในที่สุด ก็ได้รับข้อมูลสำคัญจาก มิสเตอร์ริชาร์ต บาร์โรว ฝรั่งที่อาศัยอยู่ในเมื่อไทย จนทำให้ผมได้ถ่าย

ภาพหัวจักรโบราณรูปนี้ หัวจักรที่ผมค้นพบนี้ เป็นหัวจักรเครื่องที่ ๔ มีชื่อทางการว่า “สำโรง” (แค่ชื่อ ก็ทำให้

เราทราบที่มาแล้วนะครับ) ที่น่าตื่นเต้นก็คือ หัวจักรนี้ยังมีเครื่องยนต์ที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทาสีใหม่จน

สวย และคิดว่าน่าจะยังสามารถใช้งานได้ 

 

ชีวิตการใช้งานในช่วงร้อยปี 

    การก่อสร้างทางรถไฟสายปากน้ำ ในช่วงแรกนั้นเกิดปัญหาทั้งทางการเงิน และการเวนคืนที่ดิน ทำให้การ

ดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า จนกระทั่งเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส (ร.ศ. ๑๑๒) รุนแรงขึ้น 

รัชกาลที่ ๕ จึงต้องทรงเร่งรัด และทรงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ด้วยทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า 

จะต้องตระเตรียมรถไฟไว้สำหรับการขนส่งกำลังพล และยุทธปัจจัย ไปตั้งมั่นที่ปากน้ำเจ้าพระยา 

     และแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปดังที่พระองค์ท่าน ทรงคาดการณ์ไว้ หลังจากที่มีการเปิดบริการรถไฟ

สายปากน้ำได้ ๓ เดือน ฝรั่งเศสก็ส่งเรือรบบุกเข้ามา จนเกิดการสู้รบกันที่ปากน้ำเจ้าพระยา (๑๓ ก.ค. 

๒๔๓๖) การรบที่ปากน้ำเป็นไปอย่างดุเดือด จนเมื่อเรือรบฝรั่งเศสเลยเข้ามาถึงหน้าเมืองสมุทรปราการ ก็

เกิดการยิงต่อสู่กัน ระหว่างป้อมผีสื้อสมุทรซึ่งอยู่ตรงข้ามสถานีปากน้ำ กับเรือรบฝรั่งเศส ปรากฏว่าหัวจักร

รถไฟขบวนสุดท้ายในคืนนั้น ถูกลูกหลง จากปืนไม่ทราบว่าของฝ่ายไทยหรือฝ่ายฝรั่งเศส มีผู้โดยสาร

เสียชีวิตหนึ่งราย บาดเจ็บหนึ่งราย และมีแม่เฒ่าหัวใจวาย เสียชีวิตไปอีกหนึ่งราย                

      บริษัทรถไฟปากน้ำ ได้รับสัมปทานรถไฟสายปากน้ำ เป็นเวลา ๕๐ ปี โดยสิ้นสุดการดำเนินการในปี 

๒๔๗๙ ช่วงระยะเวลา ๕๐ ปี มีรายงานการล้ม (ตกราง) เท่าที่มีหลักฐานจากหนังสือจดหมายเหตุอย่างต่ำ ๓ 

ครั้ง  

จากหนังสือ “The Railways of Thailand” เขียนโดย R. Ramer จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ White Lotus ผู้

เขียน (R. Ramer) เคยเข้ามาทำงานในเมืองไทยในช่วงปี ๒๕๐๐ ให้ข้อมูลเรื่องหัวจักรรถไฟสายปากน้ำ ไว้

ว่า หัวจักรรถไฟปากน้ำนั้น มีทั้งหมด ๔ เครื่อง แต่ทราบเพียงว่าหัวจักรเครื่องที่ ๓ ชื่อ บางจาก ส่วนหัวจักร

เครื่องที่ ๔ ชื่อ สำโรง 

       ที่สามารถติดตามได้ ก็เห็นจะเป็นเจ้า “สำโรง” ครับ เพราะจากข้อมูลคุณ Ramer มีอยู่ว่า  

           หลังจากการหมดสัญญา บริษัทรถไฟปากน้ำได้ขายหัวจักรไอน้ำ “สำโรง” ให้กับ บริษัทฮิปเส็ง (Heip 

Seng) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเลื่อย ไว้ขนส่งไม้จากภาคเหนือ  หัวจักร “สำโรง” ถูกใช่งานอย่างหนัก จากที่เคย

ขนส่งผู้โดยสารวันละ ๖ เที่ยว ต้องมาขนส่งท่อนซุง และไม้ต่างๆ จากภาคเหนือตลอดทั้งวันทั้งคืน จนหมด

ป่า จนกิจการลากซุง และขนซุงถูกยกเลิกไป สำโรงจึงถูกโละขายต่อไปให้กับโรงงานน้ำตาล ที่จังหวัด

อุตรดิตถ์  สำโรงถูกใช้งานอย่างหนักอีกครั้ง คราวนี้สำโรงถูกโรงงานน้ำตาล ใช้นำไปลากอ้อย ซึ่งแต่ละโบกี้ 

มีอ้อยเรียงกันสูง และหนัก กว่าพวกรถสิบล้อขนอ้อย ในปัจจุบันอีกครับ 

          สำโรง ถูกนำไปทำงานในโรงงานน้ำตาลอยู่เกือบ ๓๐ ปี จนได้รับการปลดระวาง 

(กิจการรถไฟสายปากน้ำ เมื่อถูกขายให้ทางราชการเป็นรถไฟฟ้า ก็เริ่มดำเนินการขาดทุน จนต้องเลิก

กิจการไปเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๓) 

 

ข้อมูลจาก http://www.mypaknam.com 

 

หัวจักร
  รถไฟสายปากน้ำ...



หน้า 8 ปีที่ 1   ฉบับเดือนมีนาคม   พ.ศ. 2555

เปิดหูดูโลก

บึงตะโก้ เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวท่ามกลางตึกรามบ้านช่องรวมถึงโรงงานน้อยใหญ่ 
บริเวณย่านบางนา-ตราด บริเวณ กิโลเมตรที่ 13 ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ตั้งของบึงขนาดยักษ์
กว่า 100 ไร่ ที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ไปกับ สายน้ำ สายลม และแสงแดด 
ในอารมณ์ชิวๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมมันส์ๆ เอาใจคนพันธ์ X-Treme อย่าง เวคบอร์ด เพื่อนๆ ผู้
อ่านก็อาจจะงงอีกว่ากีฬาชนิดนี้คืออะไร แต่ถ้าบอกว่าเคเบิ้ลสกีเพื่อนๆ ผู้อ่านก็คงจะร้องอ๋อ
กันบ้าง  
 เดิมบึงตะโก้แห่งนี้ขุดบ่อก่อตั้งถือกำเนิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงเรียน
สอนเล่นเรือใบแต่เมื่อผ่านมือจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแล้ว ก็ยังคงแนวความคิดเดิมอยู่คือเป็นพื้นที่
สำหรับเยาวชนที่มาทำกิจกรรมยามว่างให้เกิดประโยชน์ แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับ
สังคมยุคปัจจุบันจากเรือใบสู่เวคบอร์ดในรูปแบบเคเบิ้ลสกี ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งรวมตัวของ
วัยรุ่นยุคใหม่ที่สนใจในกิจกรรมสุดท้าทาย และไม่เป็นภัยต่อสังคม อย่างกีฬาเวคบอร์ด  
 เวคบอร์ด จัดเป็นกีฬา X-Treme ที่อยู่ในหมวดสกีน้ำ แต่มีลูกเล่นพลิกแพลง

มากกว่า สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ เคเบิ้ลสกี และอีกแบบคือใช้เรือลาก ซึ่งคน
ไทยนิยมเล่นในรูปแบบแรกมากกว่า ส่วนอุปกรณ์การเล่นก็ไม่ได้มากมายอะไร แค่แผ่นเวค
บอร์ด บูทใส่ขา เสื้อชูชีพและหมวกกันน๊อค เท่านี้ก็สามารถมันส์กับกีฬาชนิดนี้ได้แล้ว 
 สำหรับการเดินทางเพื่อนๆ ผู้อ่าน ที่ต้องการมาเที่ยวพักผ่อนที่นี้ก็เดินทางได้สะดวก
จากทางด่วนสายบางนา-ตราด ให้ตรงไปประมาณกิโลเมตรที่ 13 ปากทางเข้าบึงตะโก้จะอยู่
ทางด้านขวามือติดกับ บริษัท มิตซูบิชิ จำกัด เข้าไป 100 เมตร และเลี้ยวขวาเข้าซอยสุกไสว 
(ใกล้กับไปรษณีย์บางพลี) 200 เมตร ก็จะถึงบึงตะโก้ โดยที่นี่เปิดทำการทุกวัน วันธรรมดาเปิด 
12:00 – 18:00 น. ส่วนวันหยุดเปิด 10:00 – 18:00น. 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2316 7809-10 
 ก็หวังว่าบึงตะโก้นี้คงเป็นอีกหนึ่งทริปท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ของเพื่อนๆ ผู้
อ่าน นสพ.ฟุตบอลปราการ ที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากการไปนั่งเชียร์ฟุตบอลไปลองโต้     
คลื่นในบรรยากาศแบบมันส์ๆ ทาง นสพ.ฟุตบอลปราการ ก็ไม่ว่ากัน  
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เกาะติดสมุทรปราการเอฟซี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีพิธีมอบเงินอุดหนุนศูนย์การ
กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยทาง อบจ. ได้มอบเงินจำนวน 41 
ล้านบาท ให้ กกท.จังหวัดเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม สโมสร
กฬีาในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยม ีนายชนมส์วสัดิ ์อศัวเหม นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี
มอบเงิน  โดยมี “ผอ.เหมี่ยว” ผอ.ชัญญาภัค สดุดี กกท.จังหวัด
สมุทรปราการ, “บิ๊กดำ” พ.ต.ท.ปริญญา วงศ์กล้า ประธาน
สโมสรสมุทรปราการฟุตซอลคลับ, “บิ๊กเผือก” พีรพัฒน์ ถานิตย์ 
ประธานผู้ก่อตั้งสมุทรปราการเอฟซี ฯลฯ เป็นผู้รับมอบเงิน
อุดหนุน รวมถึงโดยภายในงานมีบุคลากรในวงการกีฬารวมถึง
สื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันอย่างหนาตา โดยทัพ “ป้อมปราการ” 
สมุทรปราการเอฟซี ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 9.2 ล้านบาท ด้าน
นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ ได้กล่าวหลังทำพิธีมอบเงินอุดหนุนว่า “อบจ. มุ่ง
เน้นให้ประชาชนหันมาสนใจในกีฬาภายในจังหวัด โดยการมอบ
เงินดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมให้สโมสรกีฬาในจังหวัด
สมุทรปราการนำไปพัฒนาทีมเพื่อความเป็นเลิศต่อไป” ด้าน     
“ผอ.เหมี่ยว” ผอ.ชัญญาภัค สดุดี กกท.จังหวัดสมุทรปราการ 
ได้กล่าวว่า “ต้องขอบคุณ อบจ.สป. ที่มอบเงินสนับสนุนด้วยดี
มาตลอด โดยเงินอุดหนุนดังกล่าวสามารถต่อยอด และทำให้
การกีฬาภายในจังหวัดก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน”  

สโมสรสมุทรปราการเอฟซี ได้จัดพิธีบวง
สรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในการลง
เตะในรังเหย้าใหม่ที่สนาม 72 พรรษามีนบุรี 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา
ได้มีพิธีกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์
เอาชัยเนื่องในโอกาสใช้สนามเหย้าใหม่โดย
มาใช้สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามีนบุรี 
ในปีนี้ ซึ่งในโอกาสนี้ทางผู้ใหญ่ใจดีให้การ

สนับสนุนทีมสมุทรปราการเอฟซี ด้วยดีมา
โดยตลอดอย่าง “พี่นงค์” พันธมน แตงอ่อน, 
“พี่แป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยะพงษ์ พร้อมด้วย 
“บิ๊กเผือก” พีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานผู้ก่อตั้ง
สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ นำทีม
งานสมุทรปราการเอฟซี รวมถึงบรรดา
นักกีฬาภายในทีมเข้าร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้
ด้วย 

ปราการบวงสรวงรังเหย้าใหม่
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Hilight



ปีที่ 1   ฉบับเดือนมีนาคม   พ.ศ. 2555 หน้า 11

Hilight
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OTOPท๊อปลิสต์

 หากเอ่ยถึงปลาสลิดท่านผู้อ่านคงจะนึกถึงปลาที่โดนตัดส่วนหัวที่นำมาตากขายทั่วๆ

ไป แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าปลาที่ท่านซื้อหามาทำอาหารนั้นสามารถนำมาแปรรูป และ

พัฒนากลายเป็นสินค้าหลักที่หล่อเลี้ยงชุมชน ชุมชนหนึ่งได้... วันนี้ OTOP ท๊อปลิสต ์ จะพา

ท่านผู้อ่านไปพบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาสลิด ที่ยกระดับจากปลาสลิดที่ตากขายตามท้อง

ตลาดทั่วไปขึ้นมาเป็นสินค้าขึ้นชื่อประจำจังหวัดสมุทรปราการ กับสินค้าระดับ OTOP 4 ดาว ที่

ชื่อว่า “ปลาสลิดทอดกรอบ” กันครับ 

 ปลาสลิด หรือปลาใบไม้เป็นปลาน้ำจืด มีรูปร่างคล้ายปลากระดี่หม้อ แต่ตัวโตกว่า

เป็นปลาพื้นบ้านของประเทศไทย มีแหล่งกำเนิดอยู่ในลุ่มน้ำภาคกลาง สำหรับปลาสลิดที่มีชื่อ

เสียงเป็นที่รู้จักกันว่ามีรสชาติดี หอมอร่อย คือ ปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ดัง    

คำขวัญจังหวัดฯ ว่า 

“ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์

พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสด ีประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม” 

 โดยประวัติความเป็นมาคงต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ 16 ปีที่ นางภาวิณี 

ทองมาก ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มปลาสลิดหอมบางบ่อ ด้วยความบังเอิญที่ได้มาเห็นแม่ค้าหาบ

ปลาสลิดมาขาย คุณภาวิณี เกิดแนวความคิดที่ว่าทำไมไม่ทำปลาสลิดให้ดี เพราะอำเภอบางบ่อ

มีชื่อเสียงเรื่องปลาสลิด เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงเริ่มหาข้อมูล รวมถึงได้มีโอกาสพูดคุยกับ อ.มนูญ 

จันทร์ประเสริฐ ที่ได้ให้คำแนะนำทั้งในเรื่องการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดให้ด้วย 

หลังจากที่ได้รับความรู้มาพอสมควร คุณภาวิณี จึงเริ่มลองผิดลองถูกอยู่นาน จนได้ปลาสลิด

ทอดกรอบที่มีความกรอบ รสชาติกลมกล่อม และสามารถเก็บรักษาได้นาน จึงผลิตออกขาย 

ซึ่งก็ได้เสียงตอบรับจากกลุ่มผู้ซื้อเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ตัวแรกๆ ที่จำหน่าย คือ ปลาสลิด

หอม, ปลาสลิดหอมทอดกรอบ และน้ำพริกปลาสลิด นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ออกงานแสดงสินค้า OTOP TO THE WORLD (งานอาหารโลก) ใน

ปี 2543 ซึ่งจากผลตอบรับทางการตลาดที่ดีเยี่ยมทำให้คุณภาวิณี  เริ่มคิดหาวิธีการส่งสินค้า

ออกนอกประเทศ เพราะเล็งเห็นว่าคนไทยมักนิยมซื้อปลาสลิดทางท้องตลาดมากกว่า และ

เริ่มเห็นช่องทางจากงานอาหารโลก เมื่อได้ข้อมูลทุกอย่างพร้อม จึงได้จัดตั้งกลุ่ม “กลุ่มแปร

รูปปลาสลิดหอมบางบ่อ” ในปี พ.ศ.2540 สมาชิกเริ่มแรก จำนวน 15 คน โดยมาการแบ่งงาน

กันทำตามความถนัดของบุคคล ที่ถนัดเลี้ยงปลาสลิดก็เลี้ยงแล้วนำมาส่งที่กลุ่ม บางคนถนัด

ผลิต บางคนถนัดขาย เมื่อผลิตมากขึ้นก็มีปัญหาว่า หากจะนำออกขายสู่ตลาดสากลนั้น ปลา

สลิดเป็นปลาที่เก็บรักษายาก ทางกลุ่มจึงนำมาดัดแปลง และแปรรูป โดยนำภูมิปัญญาพื้น

บ้านไทยโดยตรงมาใช้ พร้อมปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต และรสชาติ โดยเน้นความเป็นอาหาร

ไทย และให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้บริโภคทั้งตลาดใน และต่างประเทศ 

ปี พ.ศ.2545 กลุ่มแปรรูปปลาสลิดหอมบางบ่อ ก็ได้ไปลงทะเบียน และคัดสรรสินค้าได้ใน

ระดับ 5 ดาว ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปทั้งหมดของกลุ่มประกอบด้วย ปลาสลิดทอด

กรอบ น้ำพริกปลาสลิดสูตรต่างๆ ผัดพริกขิงปลาสลิด ปั้นสิบไส้ปลาสลิด และปลาสลิดทอด

กรอบ 3 รส ผลตอบรับทางการตลาดดีมากเพราะเป็นความแปลกใหม่ของตลาดปลาสลิด เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานง่าย และประกอบกับชื่อเสียงในเรื่องปลาสลิดบางบ่อก็โด่งดังอย่างที่

กล่าวมาแล้ว ทำให้ตลาดกว้างขวางทั้งใน และต่างประเทศ และยังสอดคล้องกับนโยบาย “

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ที่ส่งเสริมให้อาหารไทยแพร่หลายออกสู่ตลาดโลกอีกด้วย ปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิดได้ขยายตลาดต่างประเทศไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ

เพื่อนบ้านของเราอย่างเช่น จีน กัมพูชา เวียดนาม อังกฤษ และออสเตรเลีย อีกด้วย 

 ...เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ OTOP ท๊อปลิสต์ 

ของจังหวัดสมุทรปราการอย่าง “ปลาสลิดทอดกรอบ” ท่านผู้อ่านก็ลองซื้อหามาทานกันได้นะ

ครับ 

ปลาสลิดบางบ่อ ของดีในตำนาน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
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กินอะไรเล่าเธอ...?

 กินอะไรเล่าเธอ ในวันนี้จะพาท่านผู้อ่านหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการไป

พบกับมุมกาแฟสบายๆ  ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทิพวัลติดกับประตูทางออกที่ 3 ของโรง

เรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการสโมสรโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ (ACSP CLUB) และเป็นศูนย์พัฒนานักกีฬาเยาวชนของทีม

สมุทรปราการเอฟซีด้วย  

 โดยบรรยากาศภายในร้านที่วางตัวอยู่บริเวณทางออกประตู 3 โรงเรียนอัส

สัมชัญสมุทรปราการนั้น เป็นไปอย่างสบายๆ โดยมีพื้นสนามหญ้าเทียมอยู่บริเวณ

สวน ทำให้บรรยากาศร่มรื่น และน่ามาพักผ่อนหย่อนใจจากวันวุ่นๆ ได้เป็นอย่างดี 

อีกทั้งเมื่อท่านผู้อ่านเดินเข้ามาด้านในของตัวร้านตามกลิ่นของหอมกรุ่นของกาแฟ

ชั้นดีเข้ามาแล้วก็จะพบกับมุมร้านกาแฟ I-CUP ที่พร้อมให้บริการแบบสบายๆ 

และเป็นกันเอง ด้วยอาหารว่าง และเครื่องดื่มเบาๆ  

 สำหรับสมาชิก ACSP CLUB และยังถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้ยังถือได้ว่า

เป็นจุดนัดพบของบรรดาศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

และสมาชิก ACSP CLUB รวมถึงบรรดาแฟนบอลป้อมปราการ ไม่ว่าจะเป็นการ

พบปะ สังสรรค์ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่า

เป็นอีกหนื่งร้านกาแฟที่น่ามาลิ้มลองรสชาติอีกที่หนึ่งจริงๆ ครับ สำหรับ

หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการในฉบับเดือนเมษายนจะพาท่านผู้อ่านไปชมไปชิมร้าน

อาหารที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ 
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วางแผนลาพัก

วางแผนลาพัก กับฟุตบอลปราการ 

 กำลังจะเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน

เดือนที่ร้อนที่สุดประจำปีกันแล้วนะครับ 

สำหรับ “วางแผนลาพัก” ในฉบับนี้ทางเราได้

กางปฏิทินออกมาดูแล้ว เดือนนี้มีวันหยุดยาว

ให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งหลายได้หยุดพักจาก

การเรียน และการทำงานไปกับปีใหม่ไทย

หรือวันสงกรานต์ที่เราๆ ท่านๆ รู้จักกันเป็น

อย่างดี สำหรับใครที่สนใจหาที่เที่ยวเล่นน้ำก็

ระมัดระวังตัวกันนิดนะครับเพราะอุบัติเหตุใน

ช่วงนี้เกิดขึ้นถี่เหลือเกิน ทำอะไรก็ขอให้มีสติ

อยู่กับตัวด้วยนะครับ ส่วนใครที่จะเดินทาง

กลับภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

ทั่วถ้วนทุกคน 

 สำหรับโปรแกรม “วางแผนลา

พัก” ท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงเดือนเมษายนนี้

ทางจังหวัดสมุทรปราการเรามีอะไรที่น่าสนใจ

ให้เราไปหยุดพักชาร์จแบตเพื่อเติมพลังให้

ชีวิตเรา มาดูกันซิว่า เดือนนี้มีเทศกาลอะไร

กันบ้างเราไปดูกันเลยครับ 

วางแผนลาพัก วันที่ 27 – 29 เมษายน 2555 

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง 

 “ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ 

ฟาร์มจระเข้ ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ 

สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี 

ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม” 

จากคำขวัญประจำจังหวัดข้างต้นคงพอจะทำ

ให้เราทราบว่า สงกรานต์เมืองพระประแดงมี

ความสำคัญต่อจังหวัดสมุทรปราการของเรา

เพียงไร โดยวันนี้ “วางแผนลาพัก” จะพาท่าน

ผู้อ่ านไปหาที่มาที่ ไปว่าทำไมถึงต้องเป็น

สงกรานต์ แล้วทำไมถึงต้องเป็นอำเภอ

พระประแดง 

 อำเภอพระประแดง เดิมชื่อ เมือง

นครเขื่อนขันธ์ เป็นเมืองหน้าด่านของปากแม่

น้ำเจ้าพระยา สร้างโดยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เพื่อป้อง

กับการรุกรานของข้าศึกที่ยกมาทางทะเล 

ชาวพื้นเมืองเดิมของเมืองนครเขื่อนขันธ์หรือ

พระประแดง เป็นชาวรามัญหรือมอญที่

อพยพเข้ ามาพึ่ งพระบรมโพธิสมภารใน

แผ่นดินไทยเป็นเวลากว่าร้อยปีมาแล้ว 

 โดยสันนิษฐานว่า ชาวรามัญเริ่ม

อพยพเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ เมื่อ พ.ศ. 

2127 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

พ.ศ. 2318 ปรากฏว่ามีชาวมอญอพยพเข้ามา

ราวหมื่นคนทางด้ านจั งหวัดกาญจนบุรี 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า ต า ก สิ น ม ห า ร า ช ไ ด้

พระราชทานที่ ดิ น ให้ตั้ งบ้ าน เรื อนอยู่ ที่

เมืองนนทบุรี ตั้งแต่ปากเกร็ดถึงปทุมธานี ใน

สมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพวก

มอญอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีก

เป็นจำนวนมาก เมื่อพระองค์ได้ทรงสร้าง

เมืองนครเขื่อนขันธ์แล้ว จึงโปรดให้อพยพ

ครอบครัวมอญจากเมืองปทุมธานี โดยมี

พ ร ะ ย า เ จ่ ง เ ป็ น หั ว ห น้ า ไ ป อ ยู่ ที่ เ มื อ ง

นครเขื่อนขันธ์ ต่อมาโปรดให้สมิงทอบุตร

ชายพระยาเจ่ง เป็นเจ้าเมืองเขื่อนขันธ์ หรือ

เมืองพระประแดง กล่าวได้ว่าประเพณี และ

วัฒนธรรมมอญ ซึ่งฝังรากแน่นแฟ้นในเมือง

พระประแดงถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ได้กลายเป็น

คนไทย แตย่งัรกัษาประเพณเีดมิไวเ้ปน็อยา่งดี 

 ดังนั้นทางจังหวัดสมุทรปราการ 

และชาวอำเภอพระประแดง จึงได้ร่วมกันจัด

งานสงกรานต์พระประแดงขึ้น เพื่อเป็นการ

ต้อนรับปี ใหม่ของไทย และเพื่ออนุรักษ์

ประเพณีของชาวรามัญเอาไว้ เช่น ประเพณี

การปล่อยนกปล่อยปลา การเล่นสะบ้า โดย

จัดร่วมกับงานสงกรานต์ทุกปี  

ซึ่งในปี พ.ศ.2555 นี้ทางจังหวัด

สมุทรปราการและอำเภอพระประแดง ร่วม

กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เชิญ

ชวนให้มาเที่ยวงาน ประเพณีสงกรานต์

พระประแดงระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 

นี้ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์       ป้อม

แผลงไฟฟ้า - บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ

พระประแดง  บริเวณลานคนเมือง

นครเขื่อนขันธ์ ร่วมชม พิธีเปิดงานประเพณี

สงกรานต์พระประแดง, ขบวนแห่นาง

สงกรานต์พระประแดง และขบวนรถบุปผา

ชาติ การประกวดนางสงกรานต์และหนุ่ม

ลอยชาย, การละเล่นพื้นเมือง (สะบ้ารามัญ) 

การประดับไฟ  แสง  สี  ณ อุทยาน

ประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า พิธีปล่อยนก

ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวง วัดโปรดเกศ

เชษฐาราม รวมถึงการเล่นน้ำที่ถือว่าที่อำเภอ

พระประแดงแห่งนี้ได้ถือว่าโด่งดังในประเทศ

ไทยไม่น้อยกว่าที่ไหนๆเลยทีเดียว 

 

 ...เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ

เกร็ดประวัติที่ทาง “วางแผนลาพัก” ได้นำมา

ฝากเกี่ ย วกับประวั ติ ความเป็นมาของ

สงกรานต์พระประแดง ของจังหวัด

สมุทรปราการเรา ก็หวังว่าหยุดยาวเดือนหน้า

นี้หากท่านผู้อ่านยังไม่ได้วางแผนเดินทางไป

ไหนก็ลองเลือกมาพักผ่อนกับเทศกาลปีใหม่

ไทยที่นี่... อำเภอพระประแดง 

สำหรบั “วางแผนลาพกั” ในฉบบันีก้ค็งตอ้งขอ

ลาทา่นผูอ้า่นไปลาพกักบัเคา้บา้ง... สวสัดคีรบั 
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ACSPINSIDE
วันคล้ายวันเกิดBrotherวินัย

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา ได้เป็นวันคล้ายวันเกิด ภราดร ผศ.ดร.วินัย 

วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ซึ่งในโอกาสนี้ทางโรงเรียนอัส

สัมชัญสมุทรปราการได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับ Brother วินัย อย่างยิ่งใหญ่ 

ACSPFamilyRallyครั้งที่14
 เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคม

ปกครองครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมดีๆ อย่าง ACSP Family Rally 

ครั้งที่ 14 ในทริป กรุงเทพ-หัวหิน-ชะอำ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก

ครอบครัว นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งหากใครพลาดกิจกรรมนี้ไปก็รอไว้ปีหน้ามาร่วม

กิจกรรมกันใหม่นะครับ 

ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญสมุทรปราการ
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้จัดกิจกรรม งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2555 

ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกัน

อย่างหนาตา  

กิจกรรมการแข่งขันACSPกอล์ฟการกุศลครั้งที่2
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์

เก่าฯ ได้จัดการแข่งขัน ACSP กอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 2 “The 2nd Annual ACSP Charity 

Golf Challenge for Teacher’s Retirement Fund 2011” ชิงถ้วยรางวัลของ ภราดาศิริชัย 

ฟอนซีกา อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย และถ้วยรางวัลของภราดา ผศ.

ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่

ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟบางปู คันทรีคลับ จ.สมุทรปราการ 

www.acspsociety.com
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กางเสื่อ...กลางแปลง
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ก็กำลังจะเข้าสู่เดือนเมษายนเดือน

ที่ร้อนระอุที่สุดกันแล้วนะครับ ซึ่งในเดือนนี้ก็มี

ประเพณีสำคัญอย่างวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวัน

หยุดยาวด้วย สำหรับใครที่จะเดินทางกลับภูมิ

ลำเนาก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ส่วนใครที่ไม่

มีโปรแกรมเดินทางไปไหน กางเสื่อ..กลางแปลง ฉบับ

นี้ก็ได้ไปสรรหาหนังดีๆ มาแนะนำเผื่อท่านผู้อ่านจะเอา

ไว้นั่งชมยามว่าง สำหรับหนังที่เราได้จัดแจงมา

แนะนำให้ท่านผู้อ่านได้ทราบในวันนี้ เป็นหนัง

ไทย 1 หนังเทศ 1 นะครับ เพื่อไม่ให้เป็น

การเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับว่าจะถูกใจ

ท่านผู้อ่านกันบ้างหรือเปล่า 

 “หากเราย้อนปฏิทินเวลากลับไปเมื่อ 11 ปีที่แล้วนี่คงเป็นหนังไทยที่สะท้อนช่วงชีวิต
วัยรุ่นได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นมุมมอง ความคิด และสังคม ซึ่งท่านผู้อ่านคงจะไม่เสียเวลา
เกินไปนักหากจะหยิบหนังดีเรื่องนี้กลับมาดูอีกสักครั้ง”
GoalClubเกมล้มโต๊ะออกฉายครั้งแรกในวันที่27เมษายนพ.ศ.2544ผลิตโดยบีอีซี-เทโร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ร่วมมือกับฟิล์มบางกอกและจัดจำหน่ายโดยฟิลม์บางกอก
เรื่องย่อ: ชีวิตของเด็กผู้ชายในวัยเรียนต้องมีสักช่วงเวลาหนึ่งที่ผูกพันกับกีฬา “ฟุตบอล”
ถ้าไม่เล่นซะเองก็ต้องหลงใหลฝีเท้านักฟุตบอลระดับโลกทางจอทีวีหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นอีก
มากมายที่ทำให้พวกเขาติดกีฬาลูกหนังนี้
 อ๊อตโต้, ง้วน, แบงค์, เน, เปเล่ เมื่อเรียนจบทั้งห้าหนุ่มยังพบปะกันอยู่ โดยได้ตั้ง
ชื่อแก๊งว่า “โกลคลับ” ใช้ชีวิตกับฟุตบอลหน้าจอตู้ “อ๊อตโต้” ทำงานเป็นคนคอยรับจ้างเดิน
เอกสารที่กองทะเบียนรถยนต์วันหนึ่งได้พบกับสอง(โกวิทวัฒนกุล)คนเดินโพยบอลที่มี
เฮีย (จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ) เป็นเจ้ามือ โดยสองได้ชักชวนอ๊อตโต้มาเป็นเด็กโพยบอลซึ่งทำ
รายได้เป็นกอบเป็นกำอ๊อตโต้ชวนเพื่อนๆในแก๊งค์โกลคลับมาเดินโพยบอลร่วมกัน
เมื่อได้เงินมาก ทุกคนเริ่มฝันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ จนตัดสินใจโกงโต๊ะบอล โดยขอแค่ครั้งเดียว
เท่านั้น แต่ด้านมืดมันหอมหวานแก๊งโกลคลับ เริ่มมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องที่จะทำต่อหรือ
ไม่และนี่เองที่ทำให้แก๊งโกลคลับแตกโดยที่อ๊อตโต้และแบงค์เลิกอาชีพเด็กเดินโพยทางด้านเฮีย
เมื่อรู้ว่ามีการโกงโต๊ะเกิดขึ้น จึงคิดให้บทเรียนคน เหล่านั้น เมื่อเพื่อนกำลังจะซวยอ๊อตโต้ และ
แบงค์ ที่ยังไงก็ทิ้งเพื่อนไม่ลง จึงตัดสินใจกลับมาช่วยเพื่อน แก๊งโกลคลับกลับมารวมตัวกัน
อีกครั้งอีกเกม

มาต่อกันเรื่องที่2ที่ทางเรามาแนะนำให้ท่านผู้อ่านกันอีกเรื่อง 

มิตรภาพความหวังความรุนแรงภาพยนตร์แห่งความหวัง
วันที่ออกฉาย23September1994(USA)
ผู้กำกับ:แฟรงค์ดาราบองต์
นักแสดงนำ:ทิมรอบบินส์,มอร์แกนฟรีแแมน
เรื่องย่อ: ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของสตีเฟน คิง เรื่อง Rita Hayworth
andShawshankRedemption เนื้อเรื่องพูดถึงแอนดี้ ดูเฟรนส์ (ทิม รอบบินส์) อดีตผู้
บริหารธนาคาร ซึ่งถูกจำคุกในเรือนจำชอว์แชงค์ ด้วยข้อหาฆาตกรรมภรรยาและชายชู้ เมื่อเข้า
มาอยู่ในชอว์แชงค์ ดูเฟรนต์ได้สร้างมิตรภาพกับหมู่นักโทษและพวกพัสดีเรือนจำ ด้วยความ
ฉลาดรอบรู้ในแง่ของกฎหมายทำให้ดูเฟรนต์ได้เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการงานฉ้อฉลที่พัศดีได้
ดำเนินการภายในคุกการดำเนินเรื่องโดยผ่านมุมมองของเรด(มอร์แกนฟรีแมน)นักโทษผู้เป็น
เพื่อนสนิทของดูเฟรนส์ ทำให้เห็นสภาพการดำเนินชีวิตในคุกชอว์แชงค์ วิวัฒนาการของการ
ดำเนินชีวิตในคุกของดูเฟรนส์ การฉ้อฉลภายในคุกซึ่งดูเฟรนต์เป็นผู้ดูแลให้แก่พัสดี และการ
แหกคุกชอว์แชงค์ของดูเฟรนส์
เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนัง2เรื่อง2รสที่กางเสื่อ..กลางแปลงนำมาแนะนำให้ท่านผู้
อ่านในฉบับนี้หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะชอบกันนะครับก็ขอให้ท่านผู้อ่านมีความสุขในช่วงวันหยุด
ยาวในเดอืนหนา้นะครบั 
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กีฬาปราการ
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