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“น้องเกรซ” กฤติกา ซิงห์ 

แฟนคลับ 
 ปราการเอฟซีตัวยง น.16 
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ต่อหน้า12

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน – 27 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดอบรมการพัฒนา

กีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555 ในหลักสูตร “ฟุตบอลขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน 

ประจำปี 2555” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับทางสโมสร

สมุทรปราการเอฟซ ีได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อการ... น.4 

ขอน้อมส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สู่สวรรค์คาลัย 

ด้วยเกล้าด้วกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ และสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 



หน้า 2 ปีที่ 1   ฉบับเดือนเมษายน   พ.ศ. 2555

บทนำ

สารบัญ
ซุบซิบประสาปราการ  ......................................................... น.3
สังคมและการศึกษา  ......................................................... น.4
ด้วยศรัทธา   ......................................................... น.5
เยาชน|ซน|มันส์  ......................................................... น.6
ชุมชนบางละมุม   ......................................................... น.8
เกาะติดสมุทรปราการเอฟซี ......................................................... น.9
Hilight    ......................................................... น.10
OTOPท๊อปลิสต์  ......................................................... น.12
กินอะไรเล่าเธอ?   ......................................................... น.13
คอลัมน์คำบอก   ......................................................... น.14
ACSPINSIDE  ......................................................... น.16
กางเสื่อกลางแปลง  ......................................................... น.18
กีฬาปราการ   ......................................................... น.19

นับเป็นฉบับที่ 4 ของปี พ.ศ.2555 สำหรับหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ

อากาศที่ร้อนระอุในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็หวังว่าท่านผู้อ่านจะไม่ใจร้อนตามอากาศนะครับ 

 สำหรับเรื่องราวในส่วนของเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ป้อมปราการฉบับเดือนเมษายนนี้ ทางผู้จัดก็ได้นำ

เนื้อหาที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้อ่านอย่างหลากหลายเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในสังคม ชุมชน 

รวมถึงกีฬาในจังหวัดสมุทรปราการอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ดีๆ จากเด็กรักษ์บ้าน ปลาย

เจ้าพระยา, เกาะติดรอบรั้วอัสสัมชัญสมุทรปราการ, สินค้า OTOP ขึ้นชื่อในจังหวัดสมุทรปราการ 

ฯลฯ รวมถึงเรื่องราวของสมุทรปราการเอฟซี ที่เรานำมาเสนอให้ท่านผู้อ่านกันอย่างจุใจ สำหรับใน

ฉบับหน้าเราจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรปราการตรงส่วนไหนบ้างก็อย่าลืมติดตาม

กันดูครับ สำหรับฉบับนี้ขอให้ท่านผู้อ่านมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ฉบับเดือนพฤษภาคมสำหรับ

ฉบับนี้ สวัสดีครับ 

ตู๋ตี๋ บก.ฟุตบอลปราการ 

บรรณาธิการทอล์ค
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“กระทิงเหล็ก” บางกอก เอฟซี พันธมิตรใหม่ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี  

 ทางสโมสรบางกอก เอฟซี ทีมในศึกยามาฮ่าลีก 1 นำโดย “บิ๊กตั้น” ส.ส.ณัฎฐพล 

ทีปสุวรรณ ปธ.ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ ได้พาทีมเข้าร่วมเป็นพันธมิตร ในโครงการ “FC 

SOCIETY” ร่วมกับทางสโมสรสมุทรปราการเอฟซี ทีมในเอไอเอสลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 เพื่อ

พัฒนาในด้านกีฬาร่วมกัน นับได้ว่าเป็นข่าวดีของทั้งสองสโมสรต่างดิวิชั่นที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน

ในการผลักดัน และพัฒนาด้านกีฬาร่วมกันต่อไป 

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012 หรือ ยูโร 2012 ที่จะเปิดฉากดวลแข้งกันที่

ประเทศโปแลนด์ และยูเครน ในระหว่างวันที่ 8 มิ.ย. - 1 ก.ค. 55 นี้ มีข่าวแว่วๆ มาว่า ทาง

ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของจังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้เตรียม

จัดกิจกรรม “Imperial Sport World, EURO 2012” โดยจะมีบูธต่างๆ เตรียมไว้เอาใจ    

คอบอลมากมาย พร้อมด้วย สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ขนทัพนักเตะ                 

“ป้อมปราการ” พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุนรายใหม่ ร่วมสนุก และสร้างสีสันในงานนี้อย่าง

แน่นอน  

ซึ่งกิจกรรม “Imperial Sport World, EURO 2012” จะจัดขึ้นบริเวณหน้าศูนย์การค้าฯ 

ระหว่างวันที่ 3-13 มิ.ย. 55 ก็ขอเชิญคอบอลมาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะครับ 

“บิ๊กแป๊ะ” วางแผนใหญ่ หวังถอยเรือรบ หวังนำไปประดิษฐานที่จังหวัดจันทบุรี 

 ไม่หยุดที่จะสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมจริงๆ สำหรับ “บิ๊กแป๊ะ” คุณอัครวัฒน์  มั่นปิยะ

พงษ์ ผู้จัดการทีมกิตติมศักดิ์ของ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี คิดการใหญ่ เตรียมผุด

แผนซื้อเรือรบหลวงโพธิ์สามต้น ไปประดิษฐานที่ค่ายเสม็ดงาม ไว้เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อ

ระลึกถึงวีรกรรมเมื่อครั้ง พระเจ้าตากสินมหาราช กอบกู้เอกราชจากพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น 

สาวกหงส์แดง สายเลือด “ป้อมปราการ” เตรียมเฮกันดังๆ เมื่อทางสปอร์นเซอร์รายใหญ่ในปี

นี้อย่าง 3 เค แบตเตอรี ่ ได้เอาใจแฟนบอลสมุทรปราการเอฟซ ี ด้วยการบินลัดฟ้านำเสื้อ

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ไปให้บรรดาซุปเปอร์สตาร์ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เซ็น

ถึงที่ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีลายเซ็นใครบ้าง แฟนหงส์ก็ลุ้นกันเอานะจ๊ะ 

น้ำใจงามจริงๆ สำหรับ “พี่กบ” กิตติพงษ์ เลิศแตง เลขานุการสโมสรสมุทรปราการเอฟซี 

ใจป้ำมอบเสื้อ “FC SOCIETY” ให้ชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรปราการ ไว้ใช้สำหรับฝึก

ซ้อมด้วย 

“ImperialSportWorld,EURO2012”

ซุบซิบประสาปราการ



หน้า 4 ปีที่ 1   ฉบับเดือนเมษายน   พ.ศ. 2555

 ฝึกอบรมให้แก่ เด็กเยาวชนภายใน

จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความรู้ความสามารถด้าน

กีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความมีน้ำใจนักกีฬา 

เพื่อให้เด็ก และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ห่างไกลยาเสพติด โดยมีเด็ก และเยาวชนในจังหวัด

สมุทรปราการให้ความสนใจ และเข้าร่วมฝึกอบรม

ฟุตบอลขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อนในปีนี้กว่า 60 ชีวิต 

โดยพิธีเปิดโครงการเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีการแจก

ชุดแข่งขันที่ใช้ในการอบรมโครงการ โดยนายนิพนธ์ 

บุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองแผน และงบประมาณ 

อบจ.สป. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยในช่วง

ของการอบรมได้มีการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

จาก สตาร์ฟโค้ช และนักเตะสมุทรปราการเอฟซี

อย่างใกล้ชิด ตลอดช่วงของการฝึกอบรม โดยในวัน

สุดท้ายได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่น้องๆ ที่เข้า

ร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย 

 ด้านนายนิพนธ์ บุญเกียรติ ผู้อำนวยการ

กองแผน และงบประมาณ อบจ.สป. เผยว่า           

“โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัด 

ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักความสามัคคีใน

หมู่คณะ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นการ

พัฒนาพื้นฐานด้านฟุตบอลให้แก่น้องๆ ที่เข้าฝึก

อบรม ก็อยากให้น้องๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และ

ทักษะจากพี่ๆ สตาร์ฟโค้ช และนักเตะ  “ป้อม

ปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ให้ได้มากที่สุด ซึ่ง

โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนก็จัดปีนี้มาเป็นปีที่ 3 

ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จากเด็ก และผู้ปกครอง ส่วนในปีต่อๆ ไปก็อาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัด รวมถึงเพิ่มจำนวน

ผู้เข้ารับการอบรมให้มากขึ้นเพื่อให้น้องๆ เยาวชนที่

มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลได้มีโอกาสมาร่วม

โครงการในปีต่อๆ ไป” 

 “น้าต๋อย” นวพล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้

ฝึกสอนสโมสรสมุทรปราการเอฟซ ี ที่เป็นหนึ่งใน

วิทยากรที่ให้การอบรมในโครงการฝึกอบรมฟุตบอล

ขั้นพื้นฐานในปีนี้ ได้กล่าวว่า “ดีใจที่ทางสโมสรฯ 

และจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดโอกาสให้สตาร์ฟ

โค้ช และนักฟุตบอลของสมุทรปราการเอฟซี เข้ามา

เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเด็กๆ ให้รู้จักการเล่น

ฟุตบอลอย่างแท้จริง เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะ

ด้านฟุตบอล และต่อยอดต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็น

เรื่องดีต่อเด็กรวมถึงผู้ปกครอง” 

 ด้านนายบุญช่วย ธรรมชัย ผู้ปกครอง

ของน้องที่เข้าฝึกอบรมในภาคฤดูร้อนกล่าวว่า “รู้สึก

ดี ใจที่ ท างจั งหวั ดสมุทรปราการ ได้ จั บมื อกับ

สมุทรปราการเอฟซี ได้เปิดโอกาสให้เด็ก และ

เยาวชน ซึ่งแม้จะเป็นการฝึกทักษะระยะสั้น แต่ก็

เป็นโอกาสดีที่เด็กๆ จะได้เก็บเกี่ยวทักษะจากพี่ๆ 

สตาร์ฟโค้ช และนักเตะของสมุทรปราการเอฟซี 

ต้องขอขอบคุณผู้บริหารสโมสรสมุทรปราการเอฟซี  

และ อบจ.สป. ที่ได้จัดโครงการดีๆ อย่างนี้ขึ้นมา”   

 ส่วนน้อง จิรายุ ดีสุคนธ์ (น้องแพน) 

เรียนโรงเรียน มารดานฤมล หนึ่งในน้องเยาวชนที่

เข้าร่วมอบรมฟุตบอลภาคฤดูร้อนในปีนี้ กล่าวว่า     

“รู้สึกตื่นเต้น ที่จะได้ฝึกฟุตบอลจากนักบอล

สมุทรปราการเอฟซี ซึ่งจากการอบรมในครั้งนี้ก็ได้

เพื่อนๆใหม่มากมายครับ” 

 

จาก น.1 

 สตาร์เด่น “ฟุตบอลขั้นพื้นฐานภาคฤดู

ร้อน ประจำปี 2555” คงจะเป็นใครไม่ได้นอกเสีย

จาก ด.ช. ชวัลวัฒน์ กลัดบุฟผา ชื่อเล่น ใหม่ เป็น

ดาวรุ่งที่โดดเด่นและน่าจับตาประจำ การอบรมฯ นี้  

“พรสวรรค์ที่เอกอุเกินวัย ความชาญฉลาดในพื้น

สนามหญ้า เซนส์ในการเล่นฟุตบอลด้วยเท้าซ้ายที่

เรียกได้ว่าหาตัวจับยาก” นี่คือนิยามจากผู้จัดการ

สนาม นายพรเทพ ดารากร ณ อยุธยา ที่เฝ้าดูทักษะ

ของเจ้าหนูแข้งทองรายนี้ด้วยความตื่นเต้น  

 “น้องใหม่” จัดเป็นนักเตะซ้ายข้างเดียว

ที่เรียกได้ว่าเป็นมิดฟิลด์ริมเส้นเชิงสูง แม้จะไม่ใช่

ปีกที่มีความเร็วสูง แต่ก็มีพรสวรรค์เข้ามาทดแทน 

รวมถึงสามารถหุบเข้ามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางได้ 

ด้วยความที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยม จ่ายบอลอย่างชาญ

ฉลาด ทำให้น้องใหม่ดูโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมรุ่น รวม

ถึงรุ่นพี่ที่มาฝึกอบรมฟุตบอลภาคฤดูร้อนด้วยกันด้วย

ซ้ำ แม้เจ้าตัวอายุอานามแค่ 12 ขวบ แต่ด้วยความ

สามารถที่เกินตัว เชื่อเหลือเกินว่าหากไม่ทิ้งเส้นทาง

สายลูกหนังนี้ไปเสียก่อน เจ้าตัวคงได้โลดแล่นบน

เส้นทางสายนี้แน่นอน 

ซึ่งอนาคตน้องใหม่ก็หวังว่าจะได้เจริญรอยตาม

บรรดานักเตะป้อมปราการรุ่นพี่ๆ ซึ่งไม่แน่เหมือน

กันว่าอนาคตของหน้าเจ้าหนูซ้ายข้างเดียวอาจจะ

เป็นหนึ่งในขุนพล “ปอ้มปราการ” สมทุรปราการเอฟซี 

ในอนาคตข้างหน้าก็เป็นได้ 

Factfile  
ชื่อ: ชวัลวัฒน์ กลัดบุฟผา 
ชื่อเล่น: ใหม่ 
อายุ: 12 ปี 
ส่วนสูง: 143  
น้ำหนัก: 38 
ตำแหน่ง: มิดฟิลด์ริมเส้นด้านซ้าย, มิดฟิลด์
ตัวกลาง 
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่: บางพลีราชบำรุง 
ประวัติด้านกีฬาฟุตบอล: ทีมโรงเรียนประภามนตรี 

สังคมและการศึกษา
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ป้อมปราการปิ๋ว!!ร่วงบอลถ้วย
2รายการในเดือนเดียว

ในช่วงเดือนเมษายน ที่ว่ากันว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด

ในรอบปีนั้น “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ที่มี

คิวลงโม่แข้งในฟุตบอลถ้วยในประเทศ 2 รายการ

สำคัญอย่าง โตโยต้าลีกคัพ และมูลนิธิไทยคมเอฟเอ

คัพ ซึ่งผลงานที่ออกมาในการลงเล่นบอลถ้วยกลับ

ไม่ร้อนแรงเหมือนอากาศ เมื่อพลาดท่าปราชัยร่วง

ตั้งแต่นัดแรกที่ลงทำการแข่งขันใน 2 ถ้วยในเวลา

เพียงแค่ 21 วัน!!! และนี่คือบทสรุปการอำลาบอล

ถ้วย(แบบไม่เต็มใจ) ของทัพสมุทรปราการเอฟซี  

บุกถิ่นประจวบฯ โตโยต้าลีกคัพ 04/04/55 

การแข่งขันในศึกโตโยต้าลีกคัพรอบเพลย์ออฟ 

ประจวบฯ เอฟซี ทีมที่มีผลงานน่าจับตามองในปีนี้ 

เปิดสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับการมา

เยือน สมุทรปราการเอฟซ ี ทีมกลางตารางของลีก 

ซึ่งก่อนลงสนาม “ต่อพิฆาต” ประจวบฯ เอฟซี 

ค่อนข้างจะเป็นต่อ  ทัพ “ป้อมปราการ” อยู่ครึ่งช่วง

ตัวอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของฟอร์มการ

เล่น รวมถึงความเป็นเจ้าบ้าน ทำให้บรรดาสื่อฟันธง

แบบไม่กลัวหน้าแหกว่า “ต่อพิฆาต” เข้าวินแน่นอน 

ซึ่งผลจาก 90 นาทีในสนามก็ไม่ได้คลาดเคลื่อนจาก

บรรดากูรูที่ทำนายทายทักไว้เลย แม้ป้อมปราการใน

นัดนี้จะโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าที่คาดก็ตาม เมื่อขุนพล

เมืองปากน้ำ ที่มีแฟนบอลตามมาเชียร์ถึงประจวบฯ 

เพียงแค่หยิบมือ เปิดตัวมาแค่ 9 นาทีเศษก็ทำให้

แฟนบอลเจ้าถิ่นที่ตามมาเชียร์แทบจะเต็มสนามต้อง

หยุดหายใจไปชั่วอึดใจเมื่อ อุสมันที่วิ่งสอดมารับ

ลูกครอสของโรแลนด์ ก่อนหลบโกลเจ้าถิ่น ก่อนแป

บอลนิ่มๆ อย่างที่เจ้าตัวไม่เคยทำได้  แต่กลับถูก

ปฏิเสธจากสิงห์เชิตดำหน้าตาเฉย เรียกได้ว่าเห็นเค้า

ลางความหายนะระดับ 8.6 ริกเตอร์ ตั้งแต่ต้นเกม

เลยทีเดียว ซึ่งก็จริงเหมือนมีตาทิพย์เมื่อ เมื่อเจ้าถิ่น

ได้เตะมุมโดยโยนเข้ากลาง เป็นกองหลังเจ้าถิ่นได้ยิง

กลางประตูก่อนในจังหวะแรก “เจ้าดิว” ยุทธนา ขัน

ฤทธิ์ ทำซองแตก ก่อนโดนซ้ำดาบสองเข้าไป 

ประจวบได้ประตูล้ำค่าตั่งแต่ช่วงกลางครึ่งแรก

เท่านั้น!!! ซึ่งการเสียประตูจากลูกตั้งเตะนี้ก็ถือได้ว่า

เป็นงานหินที่สตาร์ฟโค้ชป้อมปราการยังแก้ไม่ตก

เสียที ด้านเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกที่เหลือเป็น

เจ้าถิ่น ที่ปูพรมบุกเข้าใส่อาคันตุกะจากแดนไกล 

ซ้ายทีขวาทีจน สมุทรปราการเอฟซี ทีมเยือน ถึงกับ

ตุปัดตุเป๋ แต่ก็ยังประคองตัวจนจบครึ่งแรกไปโดย

ไม่ถูกกดสกอร์เพิ่มได้ ครึ่งเวลาหลัง “โค้ชเป็ด” แก้

เกมได้ดีทีเดียวเมื่อบรรดาแข้งป้อมปราการฮึดสู้ขึ้น

มา ชนิดสร้างความลำบากใจให้ทางฝ่ายเจ้าบ้านบ่อย

หน แต่ก็เหมือนเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ เมื่อ

สมุทรปราการเอฟซี ชุดนี้ยังมีปัญหาในการจบสกอร์ 

เมื่อลั่นไกในลีกได้เพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับโอกาสที่

มากมาย จนเกมล่วงเลยมาถึงจังหวะดราม่าท้ายเกม

เมื่อปราการมาได้ฟรีคิกบริเวณหน้ากรอบเขตโทษ 

เป็น มานพ กลิ่นชื่น รับหน้าที่ปั่นบอลไปจูบคานอย่าง

จัง เรียกได้ว่าดวงแตกจริงๆ เพราะหลังจากจังหวะ

เกือบได้นั่นก็เป็นทัพป้อมปราการ ก็มาเสียเพิ่มจนได้

จากจังหวะที่ไม่น่าเสียเมื่อล้ำหน้า แต่ผู้ช่วยไม่ยกผู้

ตัดสินไม่เป่า ก็เกินปัญญาที่จะต้านทาน จบเกมไป

แบบช้ำๆ 2-0 จบเกมไปด้วยฟอร์มแบบประทับใจ 

เปิดรังเหย้าหวังเผาผี 

มูลนิธิไทยคมเอฟเอคัพ 25/04/55 

สำหรับอีกหนึ่งถ้วยที่ป้อมปราการทำตั๋วหลุดมือ

ตั้งแต่รอบคัดเลือก ซึ่งเหตุการณ์อุกฉกรรจ์นี้พึ่งเกิด

ขึ้นสดๆ ร้อนๆ  เมื่อ “ป้อมปราการ” ต้องเปิดบ้านรับ

คู่ปรับเก่า ที่เคยล่าฝันร่วมกันในรอบแชมเปี้ยนลีก

มาแล้ว(แม้ปัจจุบันทั้งสองทีมยังย่ำอยู่ในจุดเดิม) 

ซึ่งผลงานของ “ผีตาโขน” น่ากลัวสมชื่อเมื่อยังไม่

ปราชัยให้ใครเลยในโซนภาคอีสาน เรียกได้ว่าแม้มา

เยือนแต่ก็ยังดูดีกว่าเจ้าบ้านที่ 3 วันดี 4 วันไข้ อยู่พอ

สมควร ซึ่งเกมในสนามก็ไม่ได้หลุดไปจากที่หลาย

ฝ่ายคาดการณ์เช่นเดิม เมื่อทางสมุทรปราการเอฟซี 

ไม่ได้แสดงความได้เปรียบในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านสัก

เท่าไหร่เลย เมื่อนักเตะเล่นกันแบบเนือยๆ เฉื่อยๆ 

จนโดนทีมเยือนที่แม้ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่ ออกนำ

ไปก่อนในครึ่งแรก แม้เจ้าถิ่นพยายามทำประตู

ตีเสมอ แต่ก็มีโอกาสเพียงประปราย เกมในครึ่งหลัง

แม้เลย ซิตี้ จะถอยมาเน้นเกมรัดกุมขึ้นโดยอาศัย

จังหวะสวนกลับเข้าทำ แต่สมุทรปราการเอฟซี ก็ไม่

ได้สร้างความระแคะระคายให้ทีมเยือนสักเท่าไหร่ 

ด้วยการสร้างสรรค์เกมที่ตื้อตัน ขาดจินตนการ 

เหมือนไม่ได้พกใจลงสนามมาด้วย ทำให้ย่ิงเล่นยิ่ง

แย่ และก็เหมือนเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากที่คงตาม

หลอกหลอน สมุทรปราการเอฟซี เหมือนนัดที่ร่วง

ถ้วย โตโยต้าลีกคัพ เมื่อต้นเดือน เมื่อทำอะไรเค้าไม่

ได้ ก็เป็นเราที่โดนฝังในช่วงทดเจ็บ จบเกมไปแบบ

ซึมๆ ด้วยฟอร์มการเล่นที่ถือว่าสอบตกทุกคน !! 

ซึ่ง 21 วันที่ผ่านมาเป็น “ป้อมปราการ” สมุทปราการ

เอฟซี ที่หลุดวงโคจรร่วงบอลถ้วยทั้ง 2 ถ้วย เรียกได้

ว่ามาเร็วไปเร็ว ก็หวังว่าการตกรอบเร็วขนาดนี้ จะทำ

ให้ทัพป้อมปราการเบนเป้ามาที่ผลงานในลีกเต็มตัว 

เพื่อเร่งเครื่องให้ ไปอยู่ครึ่งบนของตาราง ด้วย

โปรแกรม 5 นัดหลังจากนี้ ที่ทาง สมุทรปราการเอฟ

ซี ที่มีคิวลงในลีก โดยจะพบกับทีมในระดับเดียวกัน

ซะมากจะทำผลงานดีขึ้น เพื่อให้กองเชียร์ป้อม

ปราการได้เฮดังๆ เหมือนวันวานบ้างก็ดี  

 
รู้ไว้คุยให้เพื่อนฟัง: หลังจากผ่านการเล่นในลีกอาชีพ

มาได้ 4 ปี ปีนี้นับเป็นปีแรกที่ “ป้อมปราการ” ร่วง

บอลถ้วยหมดตั้งแต่นัดแรกที่ลงแข่งขัน เรียกได้ว่า

เป็นสถิติใหม่ที่ไม่น่าจดจำของสมุทรปราการเอฟซี 

จริงๆ   

อาลัย “ร๊อดดิก” 

ท่านผู้อ่านคงจะพอได้ยินข่าวช๊อกเมื่อปลายปีที่แล้ว

กันได้นะครับกับการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ

อดีตกองหลังพันธ์แกร่งชาวแคเมอรูน เจโทน่า ร๊อด

ดิค อดีตนักเตะผู้ซึ่งเคยค้าแข้งกับ ราชบุรี เอฟซี, 

สมุทรปราการเอฟซี และเลย ซิตี้ ซึ่งประสบ

อุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อ วันที่ 22 ก.ย.54 ซึ่งทำการ

แข่งขันในศึก “ฟุตบอลมูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ” 

วันที่ 25 เมษายนนี้ ทาง “ป้อมปราการ” 

สมุทรปราการเอฟซี จะเปิดรังสนามเฉลิม

พระเกียรติ 72 พรรษามีนบุรี พบกับ “ผีตาโขน” เลย 

ซิตี้  ทาง นสพ. ป้อมปราการ จึงร่วมอาลัยอดีต

ปราการหลังป้อมปราการ มา ณ ที่นี้  

หลับให้สบายนะ... ร็อดดิก 

ด้วยศรัทธา...
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คอลัมน์ดีๆจากชมรมเด็กรักษ์บ้านปลายเจ้าพระยา

“ไปกับเด็ก” เป็นการนำท่าน

ไปสัมผัสกับมุมมองอีกมุมหนึ่งของแวดวง

เด็ก  และเยาวชน กับการมีส่วนร่วมด้านเกม

กีฬา และนันทนาการแบบไร้ขีดจำกัด... 

เยาวชน / ซน / มันส์  กับ  ฟุตบอลปราการ 

หนังสือพิมพ์ที่เป็นกลาง สร้างสรรค์ พันธุ์ดี   

และในฉบับนี้ทีมงาน “ไปกับเด็ก” ขอนำพา

ท่านไปทำความรู้จักกับยอดมวยหญิงชั้นนำ 

และแถวหน้าของไทยในขณะนี้  

ดีกรีเป็นถึง แชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระบรมโอรสสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร 

รุ่น 112 ปอนด์ 

แชมป์สภามวยไทยโลก  รุ่น 115 ปอนด์/

แชมป์มวยไทยนานาชาติ  รุ่น 118 ปอนด์  

แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือ เธอผู้นี้ครองแชมป์

ในรายการต่างๆ  ด้วยวัยเพียง 16 ปีในขณะนี้ 

บวกกับความที่เป็นวัยรุ่นหญิงที่มีหน้าตาน่า

รัก และรูปร่างระดับนางแบบเลย สูงยาวเข่า

ดี กับส่วนสูง 168 ซ.ม. ขอย้ำนะที่บอกว่าเธอ

เข่าดีก็เพราะว่าเธอเป็นยอดมวยเข่า ฉายา

เธอคือ “สูงยาวเข่าพิฆาต” ซึ่งก็มีหลายต่อ

หลายรายแล้วที่ได้ลิ้มรสเข่าของเธอทั้ง ไทย 

ฝรั่ง  และญื่ปุ่น    ซึ่งถ้าดูๆ  ไปก็แทบจะไม่รู้

มองไม่ออกเลยนะว่าเธอคือยอดมวยหญิง

ระดับแชมป์ของเมืองไทย กับรูปร่างหน้าตา 

และทรวดทรงระดับนางแบบ  ซึ่งในรายการ 

“ตีสิบ” ของคุณวิทวัส ทางช่อง 3 ได้การันตี

ตรงนี้มาแล้วในรายการตีสิบของเขา  งั้นเรา 

“ไปกับเด็ก” ขอพาท่านไปทำความรู้จักกัน

เลยดีกว่า 

น้ำตาล พ.เมืองเพชร  คือชื่อที่ใช้บนสังเวียน

ผืนผ้าใบ ชื่อจริงของเธอคือ น.ส.โสภาพรรณ  

ไม้แก้ว ชื่อเล่น น้ำตาล ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดอมราอักษร

ลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ  

น้ำตาลเล่าให้เราฟังว่า  “ชีวิตก็เหมือนกับเด็ก

ทั่วๆ  ไป ไปโรงเรียน เล่น คบเพื่อน มีเวลา

ว่างก็เดินเที่ยวห้าง ก็ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือน

กับวัยรุ่นทั่วๆ  ไป  ที่น้ำตาลสนใจมวยไทยก็

เพราะมีคุณพ่อคือ ผช.รศ.ภูมิหทัย ไม้แก้ว 

เป็นยอดมวยไทยเงินแสนชื่อดังในอดีตใน

นาม “ก้องเกียร์ติ  ส.ธนิกุล”  และปัจจุบัน

คุณพ่อนอกจากจะเป็นอาจารย์สอนประจำ 

ในสถาบันศึกษาแล้วคุณพ่อยังเปิดค่ายมวย

ชื่อว่า พ.เมืองเพชร อยู่ที่บ้านด้วย” 

น้ำตาลเล่าต่อว่า  “ทีแรกก็ไม่ได้คิดชกมวย

หรอก ทีนี้เห็นนักมวยเขาซ้อมกันพี่ๆ เขา

ซ้อมกันก็เลยลองบ้างเพราะมีเวลาว่างก็

อยากจะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์คิดแค่ว่า

เพื่อการออกกำลังกายเท่านั้น จะได้มีร่างกาย

แข็งแรง และรูปร่างที่ดูดีอย่างที่ผู้หญิงทั่วๆ 

ไปอยากจะมี หุ่นจะได้ดีไม่อ้วน ซึ่งตรงนี้เอง

คุณพ่อก็ไม่เคยรู้เรื่องเพราะช่วงนั้นคุณพ่อ

ทำงานประจำ และต้องสอนพิเศษแก่นัก

ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่คุณพ่อเป็นอาจารย์

สอนอยู่  หนูก็ขอซ้อมกับพวกพี่ๆ นักมวย 

และเทรนเนอร์ ในค่ายก็ ให้ซ้อมก็เล่นมา

เรื่อยๆ ไม่คิดอะไรมาก” 

ครั้นเราถามถึงจุดพลิกผลันที่ทำให้เข้ามาใน

วงการมวย น้ำตาลบอกว่า   “ก็มีวันหนึ่งหนู

ตามไปดูพี่ๆ นักมวยในค่ายขึ้นเวทีชก 

ซึ่งวันนั้นคุณพ่อก็ไม่รู้ว่าหนูได้ฝึกมวยมาแต่

ทางเทรนเนอร์บอกคุณพ่อว่าหนูเคยฝึกซ้อม

มาบ้างแล้ว พ่อก็เลยอนุญาตให้ขึ้นชก  และ

วันนั้นก็ชกชนะด้วย หลังจากนั้นก็เลยติดใจ 

และก็ขอขึ้นชกเรื่อยมา และคุณพ่อก็เลยฝึก

ซ้อม และสอนเทคนิคต่างๆ ให้ค่ะ” 

และในทุกวันนี้ล่ะ ผลงานเป็นยังไงบ้าง  “ก็ได้

ชกมาตลอดทั้งกับนักมวยในไทยเอง และก็

นักมวยจากต่างชาติ ทั้งฝรั่ง และญี่ปุ่น ซึ่ง

ก็ได้เดินทางไปชกที่ต่างประเทศด้วยค่ะ ทั้ง

ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเร็วๆ นี้จะมีโอกาส

เดินทางไปชกแถบยุโรปด้วยค่ะ แต่ที่ภาค

ภูมิใจก็คือได้ครองแชมป์ชนะเลิศมวยไทยรับ

รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรม

โอรสสาธิราชฯ  และที่สำคัญคือตอนนี้หนูได้

รับการเรียกตัวติดทีมชาติแล้วค่ะ จะมีโอกาส

ได้รับใช้ชาติอย่างภาคภูมิใจ ซึ่งหนูก็เคยมี

โอกาสถูกเรียกตัวรับใช้ทีมชาติมาก่อนหน้านี้

แล้ว แต่ปรากฏว่าตอนนั้นอายุไม่ถึงเกณฑ์ค่ะ

เลยพลาดโอกาสไป” 

  

อยากจะให้ฝากถึงเพื่อนๆ เด็ก และเยาวชน

ด้วยค่ะ “ก็อยากจะบอกว่า การใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีนะ

คะ กีฬาทำให้เราได้ความอดทน ได้ความมี

ระเบียบวินัย  และยังมีโอกาสที่จะสร้างความ

มั่นคง และรายได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ดีด้วย

ค่ะหากเรามีการพัฒนา และฝีมือที่ดี” 

เยาวชน|ซน|มันส์
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ใช่ค่ะ ไปกับเด็กได้แอบไปสืบมา และก็ทราบ

มาว่าตอนนี้พี่น้ำตาล มีเงินเก็บในบัญชีซึ่ง

เป็นรายได้ที่ได้รับมาด้วยตัวเองในธนาคารตั้ง 

สามแสนกว่าบาท โอ้โห... เด็กรุ่นเดียวกัน

อย่างพวกเรานี่จะมีโอกาสอย่างนี้บ้างมั้ยนะ... 

 

เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ และผู้สร้างสิ่งดีๆ 

ให้กับเด็กๆ แก่สังคม และประเทศชาติ ผช.

รศ.ภูมิหทัย ไม้แก้ว  อดีตยอดมวยไทยเงิน

แสน ในชื่อ ก้องเกียร์ติ ส.ธนิกุล 

“คือค่ายมวยที่ผมตั้ง ตอนแรกๆ ก็ไม่คิดที่จะ

ทำเป็นค่ายมวย แต่จากการที่เราเป็นครูสอน

แต่ก็มีเด็กบางคนที่ตั้งใจจะเป็นนักมวยจริงๆ   

เด็กๆ ก็จะมีหมุนเวียนมาซ้อมกันเรื่อยๆ   

และที่อยากจะต่อยเป็นอาชีพก็มี ก็เลยเป็น

การจุดประกายให้ผมทำค่าย และตั้งค่ายขึ้น

มา” 

คุณครูยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “สำหรับ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ครูไม่เคยเรียกเก็บจากเด็กๆ 

เลย ก็ทำกันไปแบบพอเพียงแบบพึ่งตนเอง 

เพราะครูก็มีรายได้ประจำเป็นเงินเดือนอยู่

แล้ว ที่ครูมีตรงนี้มาได้ก็เพราะมวยไทยให้

โอกาสแก่ครู ชกมวยไทย และได้รับทุนเรียน

ในโครงการช้างเผือก  และที่ได้เรียนจนจบ 

ปริญญาโท ก็เพราะมวยไทยนี่แหล่ะ จึงคิดที่

อยากจะตอบแทนมวยไทยบ้างที่ทำให้เรามี

โอกาสเช่นนี้   และช่วงนี้ก็มีนักมวยฝรั่งจาก

ต่างชาติ จากยุโรปเดินทางมาขออยู่ฝึกซ้อม

ขอวิชาจากครู ซึ่งครูก็ไม่เคยเรียกค่าตอบ

แทนใดๆ เลย ถ้าเขาอยากจะมาอยู่กับเรามา

เรียนวิชามวยไทยเราขอเพียงใจเท่านั้น มีใจ

ให้กัน และกันก็พอ เพราะนักมวยต่างชาติที่

จะมาเรียนมาฝึกมวยไทยตามค่ายต่างๆ นั้น

ต้องนำเงินมาจ่ายให้ค่าย มาจ้างเทรนเนอร์ 

แต่ของเราอยู่กันด้วยใจ ซึ่งทุกวันนี้ก็เลยมี

การได้รับการปรับปรุงค่ายโดยฝรั่งที่มาฝึก

มวยที่นี่เขาก็ช่วยจัดหาอุปกรณ์มาเสริม ให้

กับเรา  และก็มีการบอกต่อๆ กันจนมีชาว

ต่างชาติสนใจที่จะมาเรียนรู้มวยไทยจากเราที่

นี่” 

ไปกับเด็กได้ถามเผื่อด้วยว่าหากมีผู้สนใจที่จะ

มาฝึกซ้อมมวยไทยที่นี่จะต้องทำยังไงบ้าง  

คุณครูกล่าวตอบทันทีว่า  “ได้เลยหากเด็ก 

และเยาวชนมีความสนใจ ยินดีที่จะช่วยสอน 

และให้โอกาสแก่ทุกคน แม้ว่าจะมาฝึกซ้อม

เล่นเพื่อออกกำลังกายก็ตาม ทางเราให้

โอกาส และจะดูแลให้  ก็มีเด็กๆ หลายๆ คน

ที่มาอยู่กับเราแล้วสามารถขึ้นชกมวยเป็น

รายได้แก่ตัวเองได้  ทางเราก็ช่วยดูแล และ

สั่งสอนถึงการวางตัว และเก็บออมแก่ทุกคน 

เช่นพาเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อที่จะได้มี

รายได้เก็บออมในอนาคต ซึ่งก็ดีใจที่เรามี

โอกาสได้ทำเช่นนี้มีความสุขกับตรงนี้ กับ

วันนี้” 

สำหรับท่านที่สนใจก็ขอเชิญได้นะคะ  ที่   

ค่าย พ.เมืองเพชร  ตั้งอยู่ที่ ซอยโรงฝ้าย(อุ่น

อารีย์) ด้านข้างโรงเรียนชำนิเทคโนโลยี

สมุทรปราการ  ต.ท้ายบ้านใหม่  อ.เมือง     

จ.สมุทรปราการ สำหรับฉบับนี้ขอลาก่อนนะ

คะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ สวัสดี

ค่ะ... 

พลอย กรพินธุ์ ............ รายงาน 

กั้ง เภตรา, ป๊อบ ธรรมรัตน์ .......... ภาพ 
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สวัสดีครับท่านผู้อ่านหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ ทุกๆ ท่านในฉบับนี้ทาง นสพ.ฟุตบอลปราการ ได้เอาบุญมาฝากท่านผู้อ่านเนื่องจากในเดือน

พฤษภาคมนี้ทางจังหวัดมีงานบุญใหญ่ใน โครงการ “ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย” กับมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ใจกลาง

สมุทรปราการ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมตักบาตรพระ 11,111 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภคม พ.ศ. 2555 เวลา 06.00 น. 

ณ ตลาดปากน้ำ บริเวณสามแยกหอนาฬิกา ถนนศรีสมุทร และถนนประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมหากุศลในครั้งนี้ 

จัดโดยคณะสงฆ์ จ.สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ สมาคมพุทธรักษา สำนักงาน

กัลยาณมิตร จ.สมุทรปราการ เครือข่ายกัลยาณมิตร จ.สมุทรปราการ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม

กรุณาสวมชุดขาวหรืออย่างน้อยเสื้อขาวมาร่วมงาน

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 

085-9227802, 083-540-4826, 085-188-

4897, 081-685-6904, 081-658-4426, 086-

901-0640, 086-038-0940, 084-710-7076, 

085-958-4403 

ข้อมูลจาก: www.dmc.tv 

 

 

พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม: ในปี

พุทธศักราช ๒๕๕๕ พระพุทธศาสนาจะครบ 

๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระบรม

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคำนวณจากการ

นำปีพุทธศักราชที่ เ ริ่ มนับหลั งจากการ

ปรินิพพาน บวกด้วย ๔๕ พรรษา อันเป็น

พรรษาที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัม

พุทธเจ้าได้ดำเนินพุทธกิจ ภายหลังจากการ

ตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพานการ

คำนวณจะนำปีพุทธศักราชที่เริ่มนับหลังจาก

การปรินิพพาน บวกด้วย ๔๕ อันเป็นจำนวน

พรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินพุทธ-

กิจ ภายหลังการตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธ

ปรินิพพาน (จำนวนปีการตรัสรู้ = ปี พ.ศ.+ 

๔๕)  (ในวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๕๕ สมเด็จ

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้

ครบ ๒,๖๐๐ ปี หรือ ๒๖ พุทธศตวรรษ) 

ชุมชนบางละมุม
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เดินหน้ าช่วยเหลือสังคมอย่ างต่อเนื่ อง 

สำหรับสินค้าแบรนด์ไทยแต่ก้าวไกลไปใน

ระดับโลกอย่าง “3 เค แบตเตอรี่” ที่ก่อนหน้า

ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนระดับพาร์ทเนอร์ชิพ 

ด้วยการทุ่มงบประมาณ 300 ล้านบาท เซ็น

สัญญากับสโมสร “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ยอด

ทีมยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 

เป็นเวลา 3 ปีเต็ม ภายใต้แนวคิดที่ว่า “3 เค 

พลังหงส์แดง…แรงระดับโลก” ซึ่งถือเป็น

รายแรกของวงการแบตเตอรี่รถยนต์โลก ที่

กล้าเปิดมิติใหม่ในการสนับสนุนทีมฟุตบอล

ระดับโลก 

กระทั่ง ล่าสุด 3 เค แบตเตอรี่ ยังสร้างความ

ฮือฮาให้กับวงการกีฬาอีกครั้ง ด้วยการ

สนับสนุนโครงการใหญ่ให้กับนักฟุตบอล

เยาวชนของไทยอย่าง “โครงการฮีโร่ สานฝัน 

ปันรักเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง พล.ต.

ฐิติวัชร กำลังเอก และ พ.อ.อดุลย์ภักดี มะลิ

พันธุ์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมกัน

ริเริ่มขึ้น 

“บิ๊กหนึ่ง” วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ รองประธาน

อาวุโส บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด เผยถึง

โครงการนี้ว่า “โครงการ ฮีโร่ สานฝัน ปันรัก

เพื่อน้อง” เป็นโครงการที่นำเด็กและเยาวชน 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการคัดเลือก

จาก 2,901 หมู่บ้าน 217 หมู่บ้านสันติสุข 56 

อำเภอ รวมทั้งสิ้น 22 คน เดินทางเยือน

สโมสรลิเวอร์พูล สัมผัสถิ่นแอนฟิลด์ พร้อม

สัมผัส “หลุยส์ ซัวเรซ” ซุปเปอร์สตาร์ดาวยิง

หมายเลข 7 ของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูล 

พร้อมแพคเกจทัวร์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งจุด

มุ่งหมายของเราก็คือเป็นการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและส่งเสริมบทบาทด้านกีฬา เพื่อ

เปิดโอกาสให้ เด็กไทยที่มี ใจรักการเล่น

ฟุตบอลได้สานฝันและสร้ างโอกาสแก่

เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อว่า

กิจกรรมนี้จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความ

สามารถเข้าสู่วงการกีฬาฟุตบอลไทยอย่าง

แน่นอน โดยเยาวชนทั้ง 22 คน จะออก

เดินทางในช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้ 

สำหรับ “โครงการ ฮี โร่ สานฝัน ปันรัก

เพื่อน้อง” ที่ทาง 3 เค แบตเตอรี่ จะเข้าไปให้

การสนับสนุนนั้น ริเริ่มและดำเนินการโดย

บริษัท สยามฮีโร่ ภายใต้การสนับสนุนเป็น

อย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ศอ.บต., 

อบต., กอ.รมน. และเขตการศึกษาภาคใต้ 

โดยเยาวชนดีเด่น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ทั้ง 22 คน ที่ ได้เป็นตัวแทนเดินทางไปใน

ครั้งนี้ ประกอบด้วย สอดีกิน จิตรศิริ, อาหมัด 

ฮามิดง, อับดุลวาริส หีมมู, ธนากร โหรา, ฮา

ซัน อินทรคีรี, อภิศักดิ์ แก้วเดิม, อภิชัย แก้ว

ลอย, อับดุลกอเดร์ กาซอ, มูฮัมหมัด ซัมรี 

ลาเต๊ะ, สมชาย หลงมิหนา, อันวา มะแซ, 

รอมาฎอน มีดามี, กันต์ ปาละสัน, อัมริน 

รอมะซา, อับดุลฮากีม แสะหลี, อนัส สากอ, 

อุสมาน สาหนิ, อัฎฮาร์ แวซู, ธีรภัทร์ ยาบา, 

อวาวี ยะผา, กิจติโชค แก้ววงษา และ มะรอ

ฟี บากา 

“ส่วนตัวผมเชื่อว่าการผนึกกำลังกันของ 3 เค 

แบตเตอรี่ และหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้จะ

เป็นการจุดประกายฝันให้กับเยาวชนไทยใน 5 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีกำลังใจและเป็น

การจุดประกายให้กับเหล่าเยาวชนของไทย

ได้มีความฝันและกล้าที่จะก้าวไปสู่ฝันของตัว

เองให้ได้” บิ๊กหนึ่ง ย้ำ 

พร้อมกับบอกต่ออีกว่า ที่สำคัญสถานการณ์

ในปัจจุบัน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยังไม่

สงบ ส่วนผมเชื่อว่าหากทุกฝ่ายสามารถ

ผลั กดั นกี ฬ าซึ่ ง เป็ นกิ จกรรมที่ เข้ า ถึ ง

ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าไปสู่ชุมชนระดับราก

หญ้า สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ตลอดจน

พ่อ แม่ ผู้ปกครองและคนในท้องถิ่น ได้เห็น

ความสำคัญของการเล่นกีฬาได้อย่างแท้จริง

แล้ว ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอน 

“ฮีโร่ สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง” จะเป็นอีกหนึ่ง

โครงการที่ทาง 3 เค แบตเตอรี่ มอบให้กับ

น้องๆ เยาวชนด้วยความเต็มใจและตั้งใจ

อยากให้เหล่าเยาวชนของไทย โดยเฉพาะใน 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเปิด

ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิตของตัวเอง 

แม้ว่าจะยังไม่ใช่ทั้งหมดของประเทศไทย แต่

อย่างน้อยก็น่าจะเป็นตัวจุดประกายความฝัน

ให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นอนาคตของเราได้เป็น

อย่างดีนั่นเอง 

เกาะติดสมุทรปราการเอฟซี
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แฟนบอลป้อมปราการ ที่ตามเชียร์ทีมรักอย่างไม่ย่อท้อ 

Hilight
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ความคืบหน้าล่าสุดของสโมสรสมุทรปรการ

เอฟซี ทีมในเอไอเอสลีกภูมิภาค โซนภาค

กลางและภาคตะวันออก ที่มีปัญหาในเรื่อง

สนามเหย้ามาตลอด 3 ฤดูกาลที่ผ่านมา ทาง 

“บิ๊กอาร์ท” พีรพัฒน์ ถานิตย์ ผู้จัดการทีม

สมุทรปราการเอฟซี  ได้แย้มข่าวดีว่าอาจจะ

ได้ย้ายสนามเหย้าจากสนาม 72 พรรษามีนบุรี

ที่ปัจจุบันเช่าเตะอยู่ ไปใช้สนามกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ (สนามบางปลา) โดยเจ้าตัว

เผยว่า “ในตอนนี้ทางทีมมีการตื่นตัวในเรื่อง

การกลับไปใช้สนามเหย้าภายในจังหวัดเป็น

อย่างมาก ซึ่งทางสโมสรฯ ได้ทำการประสาน

ไปยังทางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ทาง

จังหวัดเร่งทำการปรับปรุงในส่วนของสนาม

ต่อไป ซึ่งทางสโมสรก็ได้ตกลงกับทางจังหวัด

แล้วว่า จะใช้สนามบางปลาไปก่อนในเลกที่ 2 

โดยสนามบางปลามีความพร้อมสมบูรณ์และ

น่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทางฝ่ายจัดฯ 

แต่ทางสโมสรฯ เองก็ยังรอสนามวัดราษฎร์

อยู่เช่นเดิม เนื่องจากเป็นสนามที่อยู่ใจกลาง

เมืองเหมาะแก่การใช้เป็นสนามเหย้า แต่

ปัจจุบันการปรับปรุงสนามวัดราษฎร์ยังไม่

แล้วเสร็จ และคงไม่ทันการแข่งขันในเลกที่ 

2 แน่ ทางสมุทรปราการเอฟซี ก็คงใช้สนาม

บางปลาชั่วคราวไปก่อน” ซึ่งหากข่าวดังกล่าว

เป็นจริงขึ้นมาละก็ เชื่อเหลือเกินว่าแฟนป้อม

ปราการคงจะได้เฮดังๆ สมใจเสียที 

แฟนบอลป้อมปราการ ที่ตามเชียร์ทีมรักอย่างไม่ย่อท้อ 

Hilight
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น้ำปลาหวานจัดได้ว่าเป็นอาหารว่างที่

อยู่คู่กับสังคมไทย และคนไทยมาช้า

นาน เรียกได้ว่าเป็นเครื่องจิ้มคู่ผลไม้

เมืองไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยน้ำปลา

หวานจัดอยู่เป็นประเภทเครื่องจิ้มแบบ

หวานของไทย นิยมใช้ผลไม้ที่มีรสมัน 

หรือรสอมเปรี้ยวทานจิ้มคู่กัน เช่น 

มะม่วง, แอปเปิ้ล ช่วยเพิ่มรสชาดให้

กับผลไม้ ซึ่ง OTOP ท๊อปลิสต์ ที่เราจะ

มาแนะนำในฉบับนี้รับรองว่าถูกใจคน

ชอบทานมะม่วงเปรี้ยวแน่นอนครับ  

 “ น้ ำ ป ล า ห ว า น ต้ น ห อ ม ” 

ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออำเภอ บางเสาธง  จ.

สมุทรปราการ จัดได้ว่าเป็นสินค้า 

OTOP 4 ดาว ที่ชวนให้ผู้ที่ชื่นชอบ

มะม่วงเปรี้ยวเมื่อได้ยินชื่อ “น้ำปลา

หวาน” ก็อาจทำให้ใครหลายคนน้ำลาย

สอเลยทีเดียว ทาง OTOP ท๊อปลิสต์ ไม่

รอช้าสืบเสาะลงรายละเอียดเพื่อหาที่

มาที่ไปจึงทราบว่า “น้ำปลาหวาน” เริ่มมี

ขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นในวัง

หลวง พร้อมๆ กับของกินเล่นชนิดอื่น 

เช่น ผลไม้กวน ผลไม้แช่อิ่ม 

แต่หากกระชับวงเข้ามาเสียหน่อยว่าจุด

กำเนิดของ “น้ำปลาหวานต้นหอม” 

สินค้าขึ้นชื่อชิ้นนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ทาง 

OTOP ท๊อปลิสต์ คงต้องย้อนเวลากลับ

ไปเมื่อช่วงเศรษฐกิจตกสะเก็ด ในช่วง

ปี 41 ทำให้เกิดวิกฤตการตกงานอย่าง

มาก ทำให้เกิดการรวมตัวกันในหมู่บ้าน

ตั้งกลุ่มโดยมี นายสมบุญ พ่วงไพโรจน์ 

เป็นแกนนำโดยได้ร่วมกันผลิต “น้ำปลา

หวาน” ซึ่งได้สูตรการทำมาจากบรรดา

ญาติๆ และผู้สูงอายุภายในหมู่บ้าน เมื่อ

ถูกนำมาปรับปรุงสูตรให้มีคุณภาพที่ดี

ยิ่งขึ้น โดยเน้นถึงประโยชน์ต่อผู้บริโภค

เป็นหลัก อร่อย สะอาด ปราศจากสาร

กันบูดและผงชูรส นอกจากนี้ยังเน้นใน

เรื่องความสะอาดในกระบวนการผลิต  

“น้ำปลาหวานต้นหอม” มีจุดเด่นที่

วัตถุดิบที่ได้คัดสรรค์มาเป็นอย่างดี ไม่

ว่าจะเป็น น้ำตาลมะพร้าว, น้ำปลา, 

กะปิ, กุ้งแห้ง, รวมถึงกุ้งฝอยอบ ล้วน

เป็นของดี นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังคง

รักษาสูตร รสชาติไว้ ให้คงที่ ไม่

เปลี่ยนแปลง ส่วนชื่อ “ต้นหอม” ที่ท่าน

ผู้อ่านคงจะสงสัยว่าเกี่ยวอะไรนั้นได้มา

จากการที่ลูกค้าเดินผ่านร้านและลูกค้า

ที่แวะมาซื้อสินค้าของทางกลุ่มฯ ได้

กลิ่นหอมของน้ำปลาหวาน จึงเป็นต้น

เหตุของชื่อและใช้มาจนทุกวันนี้ 

 สิ น ค้ า ที่ ท า ง ก ลุ่ ม ผ ลิ ต คื อ 

น้ำปลาหวานสูตรดั้งเดิม เผ็ด ไม่ใส่กะปิ 

รสปลาสลิดกะปิหวาน กะปิแห้ง พริก

กับเกลือ น้ำตาลปี๊บ โดยผลิตภัณฑ์ได้

จดชื่อทะเบียนการค้าในชื่อ “ต้นหอม” 

 สำหรับ OTOP ท๊อปลิสต์ใน

ฉบับนี้ ที่นำเสนอเรื่อง “น้ำปลาหวานต้น

หอม” ของดีอำเภอ บางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ ท่านผู้อ่านท่านไหนที่สน

ใจก็สามารถซื้อหามาทานกันได้นะครับ  

ข้อมูล: www.otoptoday.com 

น้ำปลาหวาน 
ของดี อ.บางเสาธง 

OTOPท๊อปลิสต์
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 สำหรับกินอะไรเล่าเธอ ในเล่มเดือนเมษายนนี้ จะพาท่านผู้อ่าน

หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการไปพบกับร้าน I-Cupที่เคยนำเสนอมาแล้ว ซึ่งท่านผู้

อ่านอาจจะงงว่าทำไมต้องมานำเสนออีก อย่ามัวรอช้าเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าว่า I-

Cup โฉมใหม่ไฉไลแค่ไหนกัน 

 หากกล่าวถึงกาแฟ คนกว่าครึ่งคงนึกถึงกลิ่นหอมละมุน รสชาติที่

กลมกล่อม ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลากหลายชีวิตไม่ว่าจะสูง-ต่ำ ดำ-ขาว ยาก-ดี มี-

จน ก็ล้วนแต่เคยลิ้มลองรสชาติของมันมาแล้ว 

 ซึ่งร้าน I-Cup นี้ก็เป็นร้านกาแฟสด ที่เรียกว่าอร่อยสุดย่านทิพวัลอยู่แล้ว 

จากการที่ทางร้านใช้แต่วัตถุดิบชั้นดี และมีความพิถีพิถันในการชง เมื่อบวกกับ

พื้นที่สีเขียวภายในบริเวณร้านแล้วหล่ะก็ น่านั่งอย่าบอกใครเชียว 

 มุมกาแฟสบายๆ  ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทิพวัล ติดกับประตูทางออกที่ 3 ของ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการสโมสรโรงเรียนอัส

สัมชัญสมุทรปราการ (ACSP CLUB) และเป็นศูนย์พัฒนานักกีฬาเยาวชนของทีม

สมุทรปราการเอฟซีด้วย 

 โดยบรรยากาศภายในร้านที่วางตัวอยู่บริเวณทางออกประตู 3 โรงเรียนอัส

สัมชัญสมุทรปราการนั้น เป็นไปอย่างสบายๆ โดยมีพื้นสนามหญ้าเทียมอยู่บริเวณ

สวนที่ทำให้บรรยากาศที่ร่มรื่น และน่ามาพักผ่อนหย่อนกายจากวันวุ่นๆ ได้เป็น

อย่างดี อีกทั้งเมื่อท่านผู้อ่านเดินเข้ามาด้านในของตัวร้านตามกลิ่นของหอมกรุ่น

ของกาแฟชั้นดีเข้ามาแล้วก็จะพบกับมุมร้านกาแฟ I-Cup ที่พร้อมให้บริการแบบ

สบายๆ และเป็นกันเอง ด้วยอาหารว่างและเครื่องดื่มเบาๆ นอกจากนี้ทางร้านยัง

ฝากมาบอกบรรดาแฟนหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ รวมถึงบรรดาผู้ปกครอง 

ศิษย์เก่า และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการว่า เปิดเทอมใหม่ที่

จะถึงนี้ทางร้าน จะเพิ่มเมนูมื้อหนักอย่างหลากหลายเมนูสเต็กไว้รองรับลูกค้า

แน่นอน 

 สำหรับสมาชิก ACSP CLUB และยังถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้ยังถือได้ว่า

เป็นจุดนัดพบของบรรดาศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

และสมาชิก ACSP CLUB รวมถึงบรรดาแฟนบอลป้อมปราการ ไม่ว่าจะเป็นการ

พบปะ สังสรรค์ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่า

เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่น่ามาลิ้มลองรสชาติอีกที่หนึ่งจริงๆ ครับ  

 ซึ่งทาง “พี่หนุ่ย” ก็แอบฝากมาบอกกับทางหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ

ว่า ร้านนี้ก็เป็นสาขาที่ 3 ของทางร้าน I-Cup แล้ว โดยสาขาแรก เปิดอยู่ที่กลาง

ซอย 25 หมู่บ้านทิพวัล ส่วนสาขา 2 อยู่ที่บริเวณรถไฟฟ้าแบริ่ง ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง

ใบการันตีถึงคุณภาพมาตรฐานของร้านกาแฟนี้ได้เป็นอย่างดี ยังไงก็ฝากร้าน I-

Cup ไว้ใครว่างก็อย่าลืมแวะเวียนมาทานกันได้นะครับ 

กินอะไรเล่าเธอ...?
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ขับรถไปเรื่อยเปื่อย ตามถนนศรีนครินทร์มุ่ง

หน้าบางปูบ้านเรา ตั้งใจจะไปหาที่ร่มๆ  

เย็นๆ  เงียบๆ  พักผ่อนตามอัธยาศัยจะไป

วัดอโศการามไหว้พระเสร็จแล้วก็จะไปหาที่

เย็นๆ ใช้เวลาของวันนั้นเพื่อตัวเองสักวัน 

 คิดนู่นนี่ไปเรื่อยๆ พลันสายตาไปกระทบ

เข้ากับเด็กกลุ่มหนึ่งเข้า เดินแบกกระเป๋าคนละใบ 

เดินอยู่ท่ามกลางแดดอ่อนๆ ยามเช้าเมื่อ 23 

เมษายนที่ผ่านมา ก็สังเกตเห็นได้ว่า เด็กพวกนี้กำลัง

ไปไหนกัน ด้วยความสงสัย จึงขับรถค่อยตามเด็ก

กลุ่มนั้นไป เด็กกลุ่มนี้ พาผมไปสู่สนามบอลแห่งหนึ่ง 

ซึ่งผมรู้จักดี สนามซ้อมสโมสรสมุทรปราการเอฟซี 

แล้วพวกเค้ามาทำอะไรที่สนามแห่งนี้? จากเดิมที่ผม

จะไปบางปู พวกเค้าทำให้ผมเปลี่ยนเป้าหมายของ

ผมทันที 

 ตามประสาคนบ้าบอลคนหนึ่ง การได้ดู

บอลถือว่าเป็นอะไรที่วิเศษมากๆ แต่ผมยังไม่รู้เลยว่า 

ที่สนามซ้อมแห่งนี้ เค้ากำลังจะทำอะไรกับเด็กๆ  

พวกนั้นจอดรถเสร็จก็พบป้ายประกาศรับสมัคร

เยาวชนจังหวัดสมุทรปราการเข้ารับฝึกอบรม

ฟุตบอลหลักสูตรภาคฤดูร้อนประจำปี 2555 ป้าย

เบ้อเริ่ม ผมถึงบางอ้อทันที ได้พบปะพูดคุยกับผู้

ปกครองของเด็กๆ  ที่มาเข้ารับการฝึกอบรม ว่ากัน

ว่าทันทีที่มีการประกาศรับสมัครเด็กเยาวชนจังหวัด

สมุทรปราการ เข้ารับการฝึกอบรมฟุตบอลภาคฤดู

ร้อนประจำปี 2555 กระแสตอบรับจากผู้ปกครอง 

และเยาวชนอายุระหว่าง 12-15 ปี ยังมีอย่างหนา

แน่น เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา  เหมือนทุกครั้งที่ผ่าน

มา แล้วผมทำไมไมรู้เรื่องเลยว่ามีโครงการนี้  ไม่ใช่สิ 

ผมเคยรู้เรื่องแต่ท่ามกลางเดือนเมษาฯ ผมไม่คิดว่า

จะมีเด็กๆ  ที่มีจิตใจรักกีฬาฟุตบอลมากมายขนาดนี้ 

หัวใจของผมรู้สึกจะตื่นเต้นไปกับเด็กๆ ด้วย 

 ท่ามกลางแดดเปรี้ยงของเดือนเมษายน 

การออกไปยืนท่ามกลางเปลวแดดดูจะเป็นอะไรที่ไม่

เข้าเรื่อง  ซึ่งใครหลายๆ คนอาจคิดเช่นนั้น แต่อย่าง

น้อยความคิดดีๆ จากผู้ ใหญ่ใจดีในจังหวัด

สมุทรปราการ กับโครงการฝึกอบรมฟุตบอลภาคฤดู

ร้อนประจำปี 2555 กลับทำให้เยาชนกลุ่มหนึ่งมีรอย

ยิ้มได้แม้แดดจะร้อนแค่ไหนก็ตาม    

 เห็นสายตาเด็กๆ ในทีแรกก็นึกสงสาร

น้องๆ เยาวชนกับการที่ต้องออกไปวิ่งปุเลงปุเลง 

ต่อสู้กับสภาพอากาศของเดือนเมษายน แม้แต่ผู้

ปกครองเองยังหลบมานั่งในที่ร่มเนื่องจากอากาศที่

ร้อนเหลือเกิน ตรงกันข้ามน้องๆ เยาวชนสายเลือด

สมุทรปราการสามารถต่อสู้กับอากาศร้อนได้อย่างไม่

ย่อท้อ อาจมีอาการเหนื่อยล้าบ้าง แต่ทุกคนตั้งใจกับ

โอกาสที่ทางผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดมอบมาให้ในครั้งนี้ 

พลอยดีใจไปกับเด็กๆ กลุ่มนี้จริงๆ   

 ทางด้านสโมสรสมุทรปราการเอฟซีเอง 

ที่รับหน้าที่ดูแลเด็กๆ กลุ่มนี้เปรียบเสมือนกับแม่

แบบในวันนี้ของเด็กๆ สู่การก้าวเป็นนักฟุตบอล

อาชีพอย่างเต็มตัวในวันข้างหน้า ได้พาเด็กๆ กลุ่ม

ดังกล่าวเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยคม เอฟเอ 

คัพ ระหว่างสมุทรปราการเอฟซี กับเลยซิตี้ นับเป็น

นโยบายที่สอดคล้องกับทางจังหวัดที่มอบหมายมา 

เพื่อสร้างพื้นฐานด้านฟุตบอล ทั้งเรื่องทักษะการเล่น  

และการปลูกฝังให้เด็กๆ เยาวชน เดินเข้าสนาม

ฟุตบอล และที่สำคัญที่สุดคือมีใจรักกีฬา 

 เลยนึกถึงโครงการฟุตบอลครั้งก่อนๆ 

ได้ว่า เคยได้ยินว่ามีโครงการ “ต้นกล้าฟุตบอล”  

หลายๆ คนผ่านโครงการดังกล่าว  และก้าวไปสู่

ความเป็นนักฟุตบอลตามความฝัน แต่ละปีๆ  ก็จะมี

ต้นกล้าที่พร้อมจะเป็นไม้ใหญ่ จากปุ๋ยขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จากคนปลูกที่ชื่อ

สมุทรปราการเอฟซี  แม้วันข้างหน้า ไม้ใหญ่เหล่านั้น 

อาจจะไม่ได้เติบใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ อาจจะ

ไม่ได้เป็นเสาหลักในทีมจังหวัดของตัวเค้าเอง แต่ขึ้น

ชื่อว่า เป็นไม้จากจังหวัดสมุทรปราการแล้ว  เชื่อมั่น

เหลือเกินว่า ไม้ใหญ่เหล่านั้นจะสร้างความมั่นคงแข็ง

แรงให้กับทุกๆ ทีมที่เอาไม้จากจังหวัดสมุทรปราการ

ไปเป็นเสาหลัก เสาเอกในแต่ละทีม แต่ละลีก 

 แม้ตัวผมจะมีเลือดสมุทรปราการอยู่

เพียงครึ่งเดียว  แต่การได้พบเห็นสิ่งดีๆ ในจังหวัด

สมุทรปราการ  การได้เข้ามาใช้ชีวิตอย่างเต็มตัวที่

จงัหวดันี ้ ผมวา่ตอนนีผ้มเปน็คนจงัหวดัสมทุรปราการ

เต็มตัวแล้วหล่ะครับ 

เพียว บางบ่อ 

สมุทรปราการเอฟซี ช็อป ที่ชั้น 3 อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง 

คอลัมน์คำบอก
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หากจะเอ่ยถึงดาราดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการ

บันเทิงช่อง 3 อย่างน้องเกรซ กฤติกา ซิงห์  

นักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-อินเดียนางเอกน้อง

ใหม่ จากค่ายทีวีซีน  ของผู้จัดชื่อดัง “ปิ่น-

ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์”  ซึ่งตอนนี้ได้จบการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการแล้ว ด้วยรูปหน้าที่คมเข้ม บวก

กับนิสัย ขี้เล่น เป็นกันเอง ทำให้น้องเกรซน่า

จะกลายเป็นขวัญใจของแฟนละครที่ได้ชม

ละครที่น้องเขาแสดง  ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มี

ผลงานการแสดงละคร สะใภ้พญายม ออกไป

ให้แฟนละครได้ชมกันไปแล้ว ส่วนตอนนี้

กำลังจะมีผลงานการแสดงอีกเรื่อง หงส์

สะบัดลาย ซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่   โดยนอกจาก

เรื่องเรียน เรื่องงานละครแล้ว ในส่วนของ

เรื่องกีฬา น้องเกรซ  ก็ยังชื่นชอบและ

ติดตามชมทีมฟุตบอล โดยเฉพาะ

สมุทรปราการเอฟซี  ที่เป็นทีมในจังหวัด

สมุทรปราการบ้านเกิด โดยน้องเกรซได้

อาศัยเวลาว่างจากงานถ่ายละคร แวะเข้ามา

เยี่ยมชมการฝึกซ้อมของทีมสมุทรปราการ 

เอฟซี กันอย่างใกล้ชิด   ทำให้บรรยากาศการ

ซ้อมของทีมในวันนั้นดูจะคึกคักเป็นพิเศษ   

โดยหลังจากการชมการฝึกซ้อมของทีมแล้ว 

น้องเกรซ ยังได้ร่วมถ่ายรูปกับกลุ่มผู้ฝึกสอน

และนักเตะอย่างเป็นกันเอง  และนั่นก็เป็น

อี กสี สั นหนึ่ ง ของสมุ ทรปราการ เอฟซี 

หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการไม่รอช้าได้ถือ

โอกาสนี้จับเข่าคุยกับน้องเกรซ ถึง “ป้อม

ปราการ” รวมถึงงานละครน้องเกรซด้วย     

 

 

Q: ได้รู้จักทีมสมุทรปราการ เอฟซี ตั้งแต่เมื่อ

ไหร ่

น้องเกรซ: สำหรับสมุทรปราการ เอฟซี ได้

เริ่มติดตามจากเวบไซด์ และช่องเคเบิลทีวี   

รวมทั้ง เกรซ ก็เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ

อยู่แล้ว จึงทำให้สนใจทีมฟุตบอล

สมุทรปราการเอฟซี มากขึ้น  

Q: เคยมีโอกาสได้ไปติดตามดูการแข่งขันใน

สนามบ้างหรือเปล่า  

น้องเกรซ: ก็มีโอกาสได้เข้าไปชมการแข่งขัน

บ้างเหมือนกัน 2-3 ครั้งแล้วค่ะ  

Q: มีอะไรที่ทำให้ เกรซ มาติดตาม

สมุทรปราการ เอฟซี  

น้องเกรซ: เกรซคิดว่าการดูกีฬามันเป็น

กิจกรรมที่ผ่อนคลายอยู่แล้ว  รวมถึง คุณแม่ 

กับคุณยาย ก็ชอบดูฟุตบอลเหมือนกัน เลย

ชวนๆกันไปดูในสนามด้วยกัน  ซึ่งความรู้สึก

ต่อสมุทรปราการเอฟซี ก็คือทีมที่อยู่ในใจอยู่

แล้ว แล้วเกรซ เองก็เป็นคนสมุทรปราการ 

เ ค ย เ รี ย น อ ยู่ ที่ โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ

สมุทรปราการ และตอนนี้ทางสโมสรฯ เองก็

มีการเข้าไปลิงค์ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการด้วย ก็เลยเชียร์ทีมนี้

เป็นพิเศษ 

Q: จากการได้มาสัมผัสบรรยากาศในสนาม

แข่งขัน รวมทั้งการได้มาดูการฝึกซ้อมอย่าง

ใกล้ชิด รู้สึกประทับใจอะไรบ้าง 

น้องเกรซ: น่าจะเป็นในเรื่องของความ

สามัคคีของทีม ความเป็นกันเองของผู้

ฝึกสอน นักเตะในทีม รวมทั้งประทับใจแฟน

บ อ ล

สมุทรปร

าการเอฟซี 

ที่มีการเชียร์ที่

ดูสนุกและมีแฟน

บอลติดตามมาเชียร์

ทีมอย่างเหนี่ยวแน่น  

Q: มีอะไรอยากฝาก

ให้กำลังใจถึงกลุ่มผู้

ฝึกสอน และ

นั ก เ ต ะ ข อ ง ที ม

สมุ ท รปราการ 

เอฟซี ไหม 

น้องเกรซ: ก็

ฝากให้กำลังใจ

สำหรับทุกๆคน 

ให้ทำผลงานได้ตาม

เ ป้ า ห ม า ย ที่ ว า ง ไ ว้ 

และการก้าวขึ้นไปสู่การ

แข่งขันดิวิชั่นหนึ่งในอนาคต   

Q: ในส่วนของ เกรซ ช่วงนี้มีผลงานละคร 

หรือ ทำอะไรอยู่บ้าง 

น้องเกรซ: ตอนนี้ผลงานละครที่จบไปแล้วก็

มี ละครเรื่อง สะใภ้พยายม ซึ่งรับบทเป็น

ตำลึง นางเอกของเรื่อง แล้วตอนนี้กำลังถ่าย

อยู่อีกเรื่องหนึ่ง เรื่อง หงส์สะบัดลาย ทางช่อง 

3 ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะคะ  ซึ่งตอนนี้

กำลังถ่ายทำอยู่ คาดว่าน่าจะได้ออกอากาศใน

ช่วงปลายปีนี้  และตอนนี้ก็ยังมีผลงานแสดง

มิวสิควีดีโอ เพลง เรือลำหนึ่ง  เป็นเพลง

ประกอบละคร ทองประกายแสด ของ RS ค่ะ 

โดย น้องเกรซ ได้กล่าวทิ้งท้ายหลังบท

สัมภาษณ์ว่า “จะตามเชียร์และเอาใจช่วย “

ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ต่อไป

เรื่อยๆค่ะ”

และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์เล็กๆ น้อยๆ กับ

นางเอกสาวดาวดวงใหม่ของวงการ อย่างน้อง

เกรซ กฤติกา ซิงห์ ทาง นสพ. ป้อมปราการ 

ก็หวังว่าน้องเกรซจะมีผลงานการแสดง ทั้ง

งานละคร และงานโฆษณา ออกมาสู่สายตา

แฟน นสพ. ป้อมปราการ เรื่อยๆ นะครับ 

เครดิต: โอ๋ สาครนิวส์ 

“น้องเกรซ” กฤติกา ซิงห์ 

แฟนคลับปราการเอฟซีตัวยง 

ACSPINSIDE
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จบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับกิจกรรม Summer Concert  ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆ ปี โดย

ในปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว สำหรับกิจกรรมนี้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้มี ก็มี

ช่อง 9 การ์ตูนมาให้ความสนุกสนานแก่เด็กๆ น้องๆ นอกจากนี้ยังมีวงดนตรี ACSP BAND, 25 Hours, ดา เอ็น

โดรฟิน ฯลฯ มาร่วมสร้างความสนุกสนานให้แก่ชาว ACSP ด้วย และนี้ก็คือภาพบรรยากาศภายในค่ำคืนแห่ง

ความสุขนั้นครับ  

ACSPINSIDE

www.acspsociety.com
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กางเสื่อ..กางแปลง 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ก็ผ่านช่วงเดือน 4 ที่นับว่าร้อนระอุที่สุดกันไปแล้ว

นะครับ สำหรับคอลัมน์กลางเสื่อ..กลางแปลง ในฉบับนี้เราจะเปลี่ยน

บรรยากาศไปแนะนำหนังแนวซีรี่ย์กันบ้าง โดยฉบับนี้เราจะมาแนะนำ

หนัง แนว โหด ดิบ เถื่อน ที่คงถูกใจคอหนังสงครามประมาณ หนังฟอร์ม

ยักษ์เรื่อง 300 และกลาดิเอเตอร์ แน่นอน  

Spartacus Blood and Sand Season 1 

สปาตาคัส ขุนศึกชาติทมิฬ ปี 1 
“ภาพกราฟฟิกที่สวยงามตระการตา การออกแบบฉาก และเครื่องแต่งกาย

สมจริง ผสมกับการใช้เทคนิคพิเศษ แต่ด้วยเนื้อเรื่องที่ตรงไปตรงมา และ

เป็นยุคโบราณ ทำให้หนังเรื่องนี้ไม่เหมาะกับเยาวชน เนื่องจากมีฉากการ

ต่อสู้ที่รุนแรง รวมถึงฉากเปลือยแบบไม่เซ็นเซอร์ ซึ่งเด็กๆ ไม่ควรชม” 

นักแสดงนำ:  

แอนดี้ วิตฟิลด์ แสดงเป็น สปาร์ตาคัส 

เรื่องย่อ: จากหนัง Spartacus หนังคลาสสิค ปี 1960 สู่ซีรี่ย์ฟอร์มยักษ์ สปาร์ตาคัสถูกพรากไปจากแผ่นดิน เกิดและหญิง

ที่รัก เขาได้กลายเป็นทาสและถูกบังคับให้สู้ในสนามประลองอันนองเลือดแห่งโรม ในขณะที่เขาเฝ้ามองความรุนแรงและป่า

เถื่อนของโลกใบนี้ เขาก็ตระหนักได้ว่าการต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นในสนามประลองเท่านั้น เขาจะต้องเอาชนะอุบายและสิ่งยั่วยวน

ทั้งหลายเพื่อที่จะรอดชีวิต 

ส่วนอีกเรื่องเป็นหนังแนวรักสามเส้าที่เคยเข้าชิงสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาแล้วกับเรื่องนี้ 

Match Point 

       แต้มชีวิตพลิกเน็ต 
เรื่องราวระหว่างความรัก และตัญหา ระหว่างทุกสิ่งที่อยากได้หรือไม่

อยากสูญเสียมันไปทั้งหมด และระหว่างความรู้สึกผิดกับความบริสุทธิ์ใจ 

ทั้งหมดนี่เปรียบเสมือนแต้มคะแนนสำคัญที่เสียแล้วเสียเลย และมัน

เป็นแต้มที่จะทำให้รู้ผลแพ้ชนะเสียด้วย ซึ่งตัวเอกต้องเลือกเองว่าอยาก

ให้มันลงเอยแบบไหน นี่คือเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ ซึ่งเป็นผลงานการ

กำกับ โดย “วูดดี้ อัลเลน” เขาเคยกล่าวว่า “นี่เป็นหนังที่ดีที่สุดที่ผมเคย

ทำ ทั้งดารานำแสดง และบท ...ทุกอย่างลงตัว” 

นักแสดงนำ:

ScarlettJohansson,JonathanRhysMeyers

เรื่องย่อ: เรื่องราวเกี่ยวกับการไต่เต้าแบบเอาเต้าไต่ของ “คริส” (Jonathan Rhys Meyers) อดีตนักเทนนิสมือ

อาชีพ ที่ผันตัวมาเป็นครูฝึกในสโมสรไฮโซ เขาเสพย์งานศิลปะ ฟังโอเปร่า อ่านงานเขียนของดอสโตเยฟสกี้ (และ

อ่านคู่มือการอ่านงานเขียนของดอสโตเยฟสกี้ควบคู่ไปด้วย..) จนได้รู้จักกับ “ทอม” ลูกมหาเศรษฐีที่มาเรียนเทนนิส 

ทอมมีคู่หมั้นสาวสวยสุดเซ็กส์ซี่ ชื่อ “โนล่า” (Scarlett Johansson) แต่คริสก็แอบเหล่ๆจีบๆแบบทีเผลอ                  

    (แน่นอนก็ X ..ซะขนาดนั้น) และทั้งคู่ก็มีใจให้กันทั้งที่รู้ว่ามันผิด!!  

 ทอมมีน้องสาว ชื่อ “โคลอี้” คริสก็ไปหว่านสเน่ห์ เอาเต้าไต่จนโคลอี้หลงรัก และได้แต่งงานกับโคลอี้ มีงานการดีขึ้นได้ทำงานกับบริษัทพ่อตา ใครๆ ก็รักคริส 

แหมก็เพราะใครๆ ก็รักคริสนี่นะสิ..ที่เป็นปัญหา!! 

 เรื่องรักก็อีรุงตุงนัง คริสพยายามจัดการกับความรักครั้งนี้..ว่าระหว่างหญิงสาวทั้งคู่เขาควรจะ เลือกใคร เมื่อคนหนึ่งเริ่มจะเป็นตัวถ่วงอีกคน เลยต้องมีการ

สลัดทิ้งไป ใครจะอยู่หรือไปไม่ตื่นเต้นเท่า...วิธีการ!! ดูไปก็ลุ้นไป..  มีการหักมุมอย่างร้ายกาจเลยทีเดียว..  

เป็นอย่างไรกันบ้างหล่ะครับ สำหรับหนัง 2 เรื่อง 2 รส ที่มาแนะนำให้ท่านผู้อ่านในเดือนนี้ ก็หวังว่าท่านผู้อ่านจะมีความสุขตลอดช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ สำหรับ

ฉบับนี้ก็ขอไปนอนดูหนังให้ชุ่มปอดก่อนดีกว่าครับ สวัสดีครับ 

กางเสื่อ...กลางแปลง
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กีฬาปราการ



หน้า 20 ปีที่ 1   ฉบับเดือนเมษายน   พ.ศ. 2555


