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คุยกับพัฒนากรณ์ ทรายแก้ว 

ใน ซุปฯตาร์คอเนอร์ น.13 

ขนมเกสร
ดอกลำเจียก

น.12

อาลัย“ซำเหมา”น.5

3เค แบตเตอรี่ ไม่ทิ้งทีมรากหญ้า ร่วมหนุน 3 สโมสรดัง 
“ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-ป้อมปราการ” สู้ศึกลูกหนังอาชีพ 

“3เค แบตเตอรี่” ไม่ทิ้งทีมรากหญ้า  ร่วมหนุน 3 สโมสรดัง “ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-สมุทรปราการ” สู้ศึก
ลูกหนังอาชีพ “บิ๊กหนึ่ง” วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ บอสใหญ่ หวังทุกทีมได้เลื่อนชั้น พร้อมวางเป้าใน...  น.9 

“ป๋าวีป” ดิสพงษ์ 
คงสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน 
“เดอะทาวเวอร์” 
สมุทรปราการฟุตซอลคลับ 
ภายใต้การนำของ “บิ๊กดำ” 
พ.ต.ท.ปริญญา วงศ์กล้า ผู้
ที่ ผ่ านงานการคุมทีมมา
อย่างโชกโชน เรียกได้ว่า
เป็นครูของวงการนี้อย่าง
แท้จริง โดยเริ่มจับ... น.4 
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	 เข้าสู่ฉบับที่	5	ของปี	พ.ศ.2555	สำหรับหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ	สำหรับอากาศในช่วง
นี้เปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้อ่านก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ			

	 สำหรับเรื่องราวในหนังสือพิมพ์ป้อมปราการฉบับเดือนพฤษภาคมนี้	 ก็ยังอัดแน่นไปด้วยเนื้อหา

สาระเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	 “ป้อมปราการ”	 สมุทรปราการเอฟซี	 และเรื่องราว

ภายในจังหวัดอย่างครบถ้วนนะครับ	 เรียกได้ว่าให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันอย่างจุใจเลยครับ	 อีกทั้งใน

ฉบับนี้ยังสอดแทรกบทความอาลัยพี่เหมา	รำลึกการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ		

	 สำหรับในฉบับหน้าเราจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรปราการตรงส่วนไหนบ้าง

ก็อย่าลืมติดตามกันดูครับ	 สำหรับฉบับนี้ขอให้ท่านผู้อ่านมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ฉบับเดือน

พฤษภาคมสำหรับฉบับนี้	สวัสดีครับ	

ตู๋ตี๋	บก.ฟุตบอลปราการ	
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ซุบซิบประสาปราการ

 นายพีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานสโมสร ACSP CLUB ได้เป็นตัวแทนสโมสรฯ มอบ TOYOTA VENTURY (รถตู้โดยสาร) ให้แก่ 

ภราดา ผศ.ดร. วินัย วิริยวิทยาวงศ์ นายกสมาคมกีฬา      โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของทางสโมสร ACSP CLUB 

 หลังจากที่ “ป้อมปราการ” 

สมุทรปราการเอฟซ ี เป็นบอลอั้นเสมอในลีก

มา 4 นัดติด ทำให้ทางฝ่ายบริหาร ได้มีการ

ประกาศก่อนแข่งของ ผจก.ทีมอย่าง 

“บิ๊กอาร์ท” ว่าหากชนะ 1 ลูกได้หม้อข้าว 2 

ลูกได้ไมโครเวฟ และ 3 ลูกได้พัดลมเครื่อง

ใหญ่ ซึ่งผลปรากฎว่าป้อมปราการ ไล่ถลุง  คู่

แข่งไปแบบถล่มทลาย ทางผจก.ก็ต้องมอบ

ของให้บรรดาพ่อค้าแข้งตามระเบียบ 

 หลังจากที่เสื้อ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซ ีล๊อตแรกจากโรงงาน FBT มา

ถึงสดๆ ร้อนๆ ที่สำนักงานสโมสรโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ข่าวนี้ก็ลอยไปเข้าหูแฟน

บอลพันธุ์แท้กลุ่มหนึ่งเข้า รีบจัดแจงมาซื้อถึงที่ในเย็นวันนั้นเลยทีเดียว ก็มาดูกันว่าแต่ละคนที่

ว่าเป็นใครกันบ้าง 

 สร้างกุศลอีกแล้ว สำหรับ “บิ๊กแป๊ะ” อัควัฒน์ มั่นปิยพงษ์ ผู้ใหญ่ใจดีแห่งครอบครัว 

“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ที่สร้างกุศลใหญ่อีกแล้วด้วยการถวายโคมไฟให้กับวัดศิริ

เสาธง ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กม. 25 (ABAC) มูลค่าร่วม 7 หลัก นสพ.ป้อมปราการก็เลย

ถือโอกาสร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 

 งวดเข้ามาแล้วกับมหกรรมเกมฟุตบอล

ระดับภาคพื้นยุโรปกับศึก “ยูโร 2012” ที่กำลังจะ

เปิดฉากขึ้นในช่วงวันที่ 8 มิ.ย.- 31 ก.ค. 55 ณ 

ประเทศยูเครน และโปแลนด์ 2 ชาติที่รับหน้าเสื่อ

เป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อเป็นการต้อนรับกระแส “

ยูโรฟีเวอร์” ทาง “พี่หนุ่ม” วัชรพัทธ์ เกิดพิบูลย์ 

ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้ปิ๊ง

ไอเดียจัดบอลแฟนคลับฉบับยูโร ในชื่อรายการ “

SPFC.EURO 2012”  ซึ่งได้กระแสตอบรับจาก

บรรดาแฟนคลับของ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการ

เอฟซี เป็นอย่างดีเลยทีเดียว 
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สังคมและการศึกษา

จากหน้า 1 
 
งานผู้ฝึกสอนครั้งแรก กับบทบาทผู้ฝึกสอน
เยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนชีพจรลง
เท้าไปที่จังหวัดชลบุรี ในฐานะ ผู้ช่วยผู้
ฝึกสอนทีมชลบุรี (โปรวินเชียลลีก) โดยเป็น
ผู้ช่วยของ “โค้ชหนู” สมภพ สุขสมบัติ ก่อน
จะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในจังหวัดชลบุรีให้
ทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลจังหวัด
ชลบุรี หลังจากคุมทีมอยู่ได้ประมาณ 1 ปี  “
ป๋าวีป” ก็ได้เดินทางกลับบ้านเกิดโดยมาคุม
ทีมโต๊ะเล็กจังหวัดสมุทรปราการ สู้ศึก
รายการ “อัมสเทลฟุตซอลชิงแชมป์แห่งประ
เทศไทย” โดยได้เป็นตัวแทนภาคไปสู้ศึกใน
รอบสุดท้าย 2 ปีติด แม้อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝัน
ก็ตาม ด้วยผลงานรอบ 8 ทีม และรอบ 16 
ทีมตามลำดับ     (ลูกทีม “ป๋าวีป” ในชุดนั้นมี 
“เดอะดั๊ก” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ เฮดโค้ช และ
ตำนานนักเตะป้อมปราการสมุทรปราการเอฟ
ซี ในวัยละอ่อนรวมอยู่ในทีมชุดนี้ด้วย) ก่อน

ย้ายไปเมืองชลอีกครั้ง ซึ่งก็พาทีมโต๊ะเล็ก
เมืองชล สู้ศึกในรายการเดียวกัน โดยคว้า
อันดับ 3 และ 4 ของประเทศมาครองในช่วง 
2 ปีที่รับงาน ซึ่งนักเตะเยาวชนในชุดนั้นทาง 
“ป๋าวีป” ก็ได้ดึงนักเตะจากชุดเยาวชนสมุทร
ปราการมาร่วมทีมชุดนี้ด้วย โดยหนี่งในนั้นก็
มี  “เดอะดั๊ก” เป็นแกนหลักเช่นเคย หลัง
จากนั้นป๋าก็ได้มาจับงานกุนซือฟุตซอลจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ลุยศึก “ควิกจูเนียร์ฟุตซอ
ล” รอบสุดท้ายโดยจอดป้ายที่ 3 ของประเทศ
ไทย ก่อนปีถัดมาจะมาคุมทีม ฟุตซอล
จังหวัดชลบุรี ลงสู้ศึกรายการเดียวกันนี้ก่อน
คว้าแชมป์ประเทศไทยมาครองได้สำเร็จ หลัง
จากนั้นป๋าก็ได้ไปลองของคุมโต๊ะเล็กหญิง
เมืองชลดูบ้าง ซึ่งผลงานก็ชิวๆ คว้าอันดับ 3 
ของประเทศไทยมาเชยชม ต่อมาป๋าก็มาจับ
งานคุมทีม “เขตบางนา” ลงแข่งขันใน
รายการ “กทม.        ฟุตซอลลีก” ซึ่งป๋าก็นำ
ความสำเร็จมาสู่ทีมได้เช่นเคย ด้วยการพา
ทีมนี้คว้าแชมป์ 3 ปีซ้อน ด้านรางวัลส่วนตัว

ป๋าวีปก็คว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน 
เรียกได้ว่าเยอะจนอ่านแล้วตาลายเลยทีเดียว
สำหรับประสบการณ์และความสำเร็จของ “
ป๋าวีป” ดิสพงษ์ คงสวัสดิ์ 
และนี่ก็เป็นแค่เสี้ยวเล็กๆในการคุมทีมของ
ป๋า เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ของวงการก็คงไม่
ผิดนักเพราะปั้นบรรดานักเตะรุ่นเยาว์ขึ้นมา
ประดับวงการแล้วมากมาย และนี้คือก้าว
ต่อไปของป๋าในการทำหน้าที่กุนซือฟุตซอล
จังหวัดสมุทรปราการ ลุยศึกกีฬาเยาวชนแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ 26 

พ.ค. – 5 มิ.ย. 55 ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ที่ป๋าจะ
ต้องพาน้องๆ เยาวชนรุ่นอายุ 17 ปี วิ่งชน
ความสำเร็จอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ป๋า
วีป ก็พึ่งพาทีมชุดนี้ไปผงาดคว้าแชมป์กีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ใน
รายการ “อุบลราชธานีเกมส์” มาแล้วเมื่อช่วง
ต้นปีที่ผ่านมา พร้อมคว้าตำแหน่ง “โค้ช
ยอดเยี่ยม” มาครองได้อีกด้วย ด้านผลงานใน
รอบคัดเลือกของโต๊ะเล็กของจังหวัด ก่อน
ลุยกีฬาเยาวชนแห่งชาติทางทีมทางทีมชุดนี้
แม้จะพลาดท่าพ่ายในรอบคัดเลือกต่อทีม
จังหวัดนนทบุรี แต่ทางทีมก็ยังสามารถหัก

ด่านคว้าแชมป์ในรอบเพลย์ออฟมาได้คว้าตั๋ว
ไปภูเก็ตเกมส์ได้สำเร็จ ซึ่งสำหรับการเตรียม
ทีมชุดลุยกีฬาเยาวชนแห่งชาติในกลางปีนี้ 
ทางป๋าวีป ได้เผยว่า “ทีมชุดนี้เล่นรวมกันมา
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว นักเตะทั้งหมดเป็นเด็ก
ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ซึ่งมีความ
เข้าใจในเกมส์ร่วมกันดี และเชื่อเหลือเกินว่า
นักเตะชุดนี้มีดีพอที่จะคว้า 1 ใน 4 ในศึกใหญ่
ที่จะฟาดแข้งกลางปีนี้ได้แน่นอน” และนี่ก็
เป็นความพร้อมล่ าสุดของทีมฟุตซอล
เยาวชนจังหวัดสมุทรปราการก่อนลุยศึก “

ภูเก็ตเกมส์” ซึ่งเชื่เหลือเกินว่าบรรดาแข้งวัย
กระเตาะจะนำชื่อเสียงกลับสู่ภูมิลำเนาได้
อย่างแน่นอน 
 
 

“ป๋าวีป” ดิสพงษ์ คงสวัสดิ์ 
หัวหน้าผู้ฝึกสอน “เดอะทาวเวอร์” 
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ด้วยศรัทธา...

 

เนื่องจากในวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา 

เชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องชาวป้อมปราการทุกผู้คน คงไม่ลืมกับ

เหตุการณ์การสูญเสียของชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่รักของพี่น้องชาวปราการ นั่นคือ “พี่

เหมา” หรือที่แฟนบอลป้อมปราการอย่างเราๆ ท่านๆ คงคุ้นหูกันดีในชื่อ “ซัมเหมาพเนจร 

เร่ร่อนมาปราการ” ชายหนุ่มผู้ร่วมเดินทางสร้างตำนานหลายๆ อย่างกับทีม “ป้อมปราการ” 

สมุทรปราการเอฟซี ทีมที่เปรียบเสมือนครอบครัวของเราทุกๆ คน  

กับชายที่มีบ้านเกิดอยู่ที่หนองบัวลำภู ด้วยโชคชะตาที่ได้นำเขาเข้ามาสู่จังหวัดสมุทรปราการ 

ด้วยการที่เป็นคนที่หลงใหลในกีฬาลูกหนังอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อมาต้องกันกับ

สมุทรปราการเอฟซี ความผูกพันจึงเกิดขึ้นระหว่าง 1 ชาย กับ 1 สโมสร แต่ด้วยอะไรก็ตามก็

พาวันชื่นคืนสุขจากไป เมื่อพี่เหมาต้องขับรถเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆ ก็ด้วยเพราะว่างานที่

ทำ ทำให้ต้องเดินทางไปๆ มาๆ อยู่ตลอด แต่ด้วยใจรักพี่เหมาก็ยังคอยตามเชียร์ป้อมปราการ

ตลอดเวลา จนวันนั้นก็มาถึง วันที่ไม่มีแฟนบอลปราการหน้าไหนที่อยากจะจำ วันที่คนที่เป็น

ที่รักของชาวป้อมปราการต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ เมื่อพี่เหมามาประสบอุบัติเหตุรถยนต์

เสียหลักระหว่างเดินทางไปทำงานที่จังหวัดพิษณุโลก...  

 หลังจากวันนั้น ที่พี่เหมาจากไป ทำให้ทางพี่น้องชาวป้อมปราการคิดร่วมกันทำบาง

สิ่งให้กับพี่เหมา ด้วยการร่วมกันทำปลอกแขนไว้อาลัย อีกทั้งยังมีป้ายขนาดใหญ่ รวมถึงธง

ของพี่เหมา ขึ้น โดยนำมาใช้เป็นครั้งแรกในวันที่ 28 พฤษภาคม ปีที่แล้ว ณ สนามฟอร์ซ่า

สเตเดี้ยม นอกจากนี้ทางพี่น้องชาวป้อมปราการก็ยังรวบรวมเงินจากครอบครัวปราการเพื่อ

ช่วยงานศพของพี่เหมาด้วย 

 ซึ่งหากจะกล่าวถึงสิ่งที่พี่เหมาได้ทำไว้ให้กับสโมสรฯ แห่งนี้แล้วหล่ะก็ถือว่ามากมาย

เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเดินทางไปเชียร์ทีมป้อมปราการในแบบของซำเหมาพเนจร 

อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรเมื่อครั้งที่ทีมส่อยุบ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่ง

ในแฟนบอลที่ร่วมเดินทางนับพันกิโลร่วมเชียร์ทีมในรอบแชมเปี้ยนลีก  

 

 

 

 

 

รวมถึงบทความตำราพิชัยยุทธ ที่ทางพี่เหมาเขียนลงบอร์ดให้แฟนบอล ป้ อ ม

ปราการก่อนการแข่งขันในนัดเยือนทุกนัด  

 และนี่คือบทความสุดท้ายที่พี่เหมาได้ทิ้งได้ทิ้งไว้ให้พี่น้องชาวป้อมปราการได้อ่าน

ก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554  

“เนื่องด้วย ช่วงนี้ผมติดภารกิจทำให้ไม่ได้ไปดูบอล และได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่ปทุมฯ ทำให้ถ้าไป

คงเดินทางด้วยรถส่วนตัวไปในนัดเหย้า 

 เพื่อให้การสนับสนุนการจัดรถในนัดเหย้า ทุกครั้งที่มีการแข่งขันนัดเหย้าที่เหลือขอ

ให้ลงชื่อ เหมา ลงไปด้วยทุกนัดครับ (ตั๋วปีเลย) ในส่วนของค่าโดยสารสามารถหาชำระล่วง

หน้าได้ที่ใครได้บ้างครับ รบกวนแจ้งด้วยครับ” 

 ซึ่งจากบทความที่พี่เหมาได้ทิ้งไว้ก่อนจากไปนั้น ทำให้ครอบครัวปราการมีความเห็น

ตรงกันว่า จะลงชื่อพี่เหมาไว้ในรายชื่อผู้ที่จะไปเชียร์ในทุกๆ นัด ทุกๆ ที่ และเชื่อเหลือเกินว่า

ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน  แข่งกับใคร พี่เหมาก็จะยังคงตามเชียร์อยู่ไม่ห่าง นั่นไม่ใช่เพราะอะไร แต่

หากว่าเพราะพี่เหมาจะอยู่ในใจของพี่น้องป้อมปราการทุกคนตลอดไป  

 

หลับให้สบายนะพี่ชายที่แสนดี 

กบ โซดาเพียว 

ครบรอบ1ปีอาลัย“ซำเหมา”
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สัมภาษณ์คนดี

 กว่าที่คนๆ หนึ่งจะก้าวขึ้นมาสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องง่าย หลายคนกว่าจะมีกิจการที่

ใหญ่โตมั่นคงย่อมต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ มานับไม่ถ้วน เช่นเดียวกับ คุณอัครวัฒน์ มั่นปิยะพงศ์ หรือ คุณแป๊ะ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตนาบดีแลนด์ จำกัด ที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องผ่านปัญหาต่างๆ มาไม่ใช่น้อย... 

และนี่คือเรื่องราวเพียงหนึ่งในเศษเสี้ยวของชีวิตนักธุรกิจในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้  

 

เรื่องราวแต่ครั้งเยาว์วัย 

 ย้อนกลับไปเมื่อ 55 ปีที่ผ่านมา เด็กชายแป๊ะได้ถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวของช่างไม้คนหนึ่งที่

ทำงานที่ท่าเรือ โดยมีพ่ีน้องด้วยกัน 4 คน ในวัยเยาว์ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนท่าเรือวิทยา ต่อมาได้ไปเรียนต่อ

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ แต่บังเอิญมีเรื่องกับเพื่อนตามประสาวัยรุ่นจนเป็นสาเหตุให้ต้องออก และได้ย้ายไป

เรียนที่โรงเรียนวรรณลยา ที่เทเวศร์ โดยการเชิญชวนของอาจารย์ไกรลาส จนจบ ม.ศ. 3 พอจบแล้วพ่อผมก็

อยากให้ไปสอบเตรียมทหาร และที่เกริก แต่ผมไม่สอบเลยไปขับรถให้พ่อ  

  

เริ่มเข้าสู่แวดวงอสังหาริมทรัพย์  

 ผมเข้าวงการนี้จากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานโรงงานและงานต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะ

โรงงานแถวบางปูนี่ ผมสร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 -30 โรงงาน ทั้งโรงงานผ้าไทย โรงงานฮะเส็ง แฟร์เทคไท  ศรี

ฟอง ไทยรุ่งเรือง สยาม ตั้งงวนเฮง และในปี 2530 ก็ก่อสร้างโรงงานจากลาดกระบังจนไปถึงอ้อมน้อย  

 

ก้าวสู่ความสำเร็จ และความล้มเหลวครั้งใหญ ่

 ต่อมาผมได้รับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้กับภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาล

ตำรวจ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับเหมาระดับ ช. การช่าง แต่ก็เกิดความล้มเหลวมหาศาล จากระบบงาน

ราชการ ประมูลงาน ทำให้เสียหายไป 300 - 400 ล้านบาท โดนคดีอาญาไป 52 คดีอาญา คดีแพ่งกว่า 300กว่า

คดีเเพ่ง เรียกว่าช่วงนั้นอยู่บ้านไม่ได้เลย 4 ปี มีปัญหาด้านกฎหมายมากมาย  

 แต่โชคดีที่ผมได้รับการช่วยเหลือจากมิตรสหาย ทำให้ต่อมาได้เริ่มธุรกิจอีกครั้ง ด้วยการสร้าง

โกดังเอง และก็มีโครงการที่สอง คือ เสาธงแลนด์ โดยซื้อที่ กม. 23 ที่ 139ไร่ และที่ กม. 19 ทำให้เริ่มมีลูกค้า

ใหญ่ๆ อย่าง ยูเซ็น เบนซ์ สร้างโกดังตามความต้องการ  

 เมื่อความต้องการของลูกค้ามีมากขึ้นและเริ่มมีความสำเร็จ ก็เริ่มมีหุ้นส่วนจึงได้สร้างโคบายาชิ 

เคไลน์,วี รับเบอร์ และเริ่มพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเพื่อโลจิติกส์ ล่าสุดเราได้ตั้ง R Land ศูนย์กระจายสินค้า

ระดับโลกเกี่ยวกับอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ขึ้นในประเทศไทย ย่านถนนบางนา-ตราด 

กิโลเมตรที่ 19 บนพื้นที่ 33ไร่ ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 2.5 แสนตารางเมตร สามารถโหลดสินค้าได้มากกว่า 1 

ล้านตัน โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000ล้านบาท ซึ่งถือเป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับโลกที่เชื่อมโยง

ไปสู่ประเทศต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือ ใกล้ศูนย์กลางการผลิตต่างๆ ใกล้สนามบิน แวดล้อมไป

ด้วยโครงข่ายคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อยู่ในชัยภูมิที่ดีของประเทศ

ไทย ช่วยให้ส่งของได้ตามเวลา เปรียบได้กับคลังสินค้าของสนามบินทั่วโลกที่มีความจำเป็น ต้องส่งของให้ทัน 

เข้าห้องเย็นได้ทันเวลา ซึ่งเราทำให้ระดับโลกเขาเช่าเรา 

 ปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาพื้นที่ในเฟสแรกไปแล้วประมาณ 3.3หมื่นตารางเมตร ช่วงกิโลเมตร

ที่ 20 ของถนนบางนา-ตราด   

 

สู่การพัฒนาโครงการต่างๆ ด้วยแนวคิดใหม่ 

 เราได้มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการในเนื้อที่นับพันไร่ ซึ่งต้องได้รับความ

อนุเคราะห์จากภาครัฐและกฎหมาย ซึ่งจะต้องเป็นโลเคชั่นที่ดีที่สุดและได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษ   โดยเรา

จะทำทั้ง 1. นิคมโลจิสติกส์  Logistic Assembly คือ ไม่มีตัวตนของการผลิต ส่วนประกอบต่างๆ อยู่ในนิคม

ใกล้กันๆ 2. Cool Storage and Temp คือ อยู่ในที่ที่ดีที่สุด ใกล้ที่สุด 3. Logistic Packaging Logistic 

Assembly คือ สามารถบรรจุภัณฑ์ได้เลย 4. Logistic Warehouse ที่จัดเก็บ ซึ่งถ้ามีทุกอย่างครบจะถือว่ามี

เหตุผลในการทำธุรกิจ เป็นรูปแบบใหม่ในแนวคิดที่ดี 

 

คืนกำไรสู่สังคม 

 หลังจากที่ผมเริ่มต้นไปเรียนที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก จนจบปริญญาตรี ซึ่งเป็นสิ่ง

สำคัญที่ช่วยในการสื่อสาร และทำให้เห็นความสำคัญในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง จึงเห็นความสำคัญว่าการ

สื่อสารเป็นสิ่งที่ใช้ในการควบคุมทุกอย่าง โดยการสร้างทุกอย่างจากใจ เพื่อเป็นการขอบคุณสังคม จากการที่

ผมเริ่มเรียนที่สลัมจนได้เติบโตในวงการธุรกิจ ผมเชื่อว่าการทำดีต้องเริ่มจากธรรมชาติของตัวเราเอง เมื่อเรา

ได้มีโอกาสทำหรือสร้างสิ่งต่างๆ เราก็ควรต้องทำขึ้น เพื่อขอบคุณผู้มีพระคุณ เป็นการขอบคุณต่อๆ กันไป 

และการแบ่งปันที่มีต่อๆ กันไปด้วยนะครับ 

คุณอัครวัฒน์ มั่นปิยะพงศ์ 

บริษัท รัตนาบดีแลนด์ จำกัด 
กรรมการผู้จัดการ 



ปีที่ 1   ฉบับเดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2555 หน้า 7

ชุมชนบางละมุม

จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีทำบุญ

ตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 11,111 รูปโดยปิด

ถนนบริเวณ โดยรอบตั้งแต่ สามแยกหอ

นาฬิกา ถนนประโคนชัย และถนนศรีสมุทร 

ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี

ประชาชนเข้าร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่ง        

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 13 พ.ค. 2555 นาง

วรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน พิธี

ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 11,111 รูป 

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เฉลิมฉลองพุทธชยัน

ตรี 2,600 ปี บริเวณตั้งแต่สามแยกหอ

นาฬิกา ถนนประโคนชัย และถนนศรีสมุทร 

เวียนรอบตลาดปากน้ำ มีประชาชนจำนวน

มาก มารอใส่บาตรตั้งแต่บริเวณหน้าศาลา

กลางจังหวัด และสองฝากถนน เป็นแถวยาว 

โดยมีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ(อบจ.)  

กล่าวถวายสังฆทาน และกล่าวอธิษฐานจิต 

พร้อมกับนายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคม

กีฬาสมุทรปราการ นายสัมพันธ์ เตชะเจริญ

กุล นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และ

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ใกล้ เคี ยง  

ข้าราชการ และประชาชนใส่ชุดขาวเข้าร่วม

งานจำนวนมาก 

การจัดงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนคร

สมุทรปราการร่วมกับคณะสงฆ์จั งหวัด

สมุทรปราการ สมาคมพุทธรักษา สำนักงาน

กัลยาณมิตรจ.สมุทรปราการ  และเครือข่าย

กัลยาณมิตรจ.สมุทรปราการ จัดขึ้น ถวาย

เป็นพุทธบูชาเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตรี 

2,600 ปี และสืบทอดพุทธศาสนาให้ดำรงคง

อยู่ต่อไป โดยได้มีการปิดการจราจรตั้งแต่

สามแยกหอนาฬิกา ถนนประโคนชัย ถนนศรี

สมุทรและโดยรอบผ่านตลาดปากน้ำ มา

บรรจบบริเวณหน้าศาลากลาง  ทำให้มี

ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง

ได้มีส่วนร่วมทำบุญใส่บาตร เพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือ คณะสงฆ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่ ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย 

จำนวน 286 วัดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อถวายเป็น

พุทธบูชาสืบทอดอายุพุทธศาสนา พร้อมทั้ง

ส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำบุญใหญ่ให้กับ

แผ่นดินและร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย 
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คอลัมน์คำคม

หากเอ่ยถึงชีวิตของคนที่แสนธรรมดาทั่วไป

เป็นเรื่องจริงที่ว่าบ่อยครั่งอาจมีวันที่ ไม่ดี 

สัปดาห์ที่แย่ๆ บ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้บั่นทอนเรา 

ให้เราท้อแท้ และรู้สึกว่าชีวิตมันช่างยาก

ลำบากเหลือเกิน ในการจะทำอะไรให้สำเร็จ

สักอย่าง เหมือนอะไรๆ ก็ไม่เป็นใจ สุดท้าย

เราพลันไปโทษสิ่งรอบข้าง ว่าสิ่งแวดล้อมไม่

ดีบ้าง โชคชะตากลั่นแกล้งบ้าง ดวงซวยบ้าง 

แต่ในวันแย่ๆ เหล่านั้นหากมีเรื่องดีๆ ขึ้นสัก

อย่างก็อาจทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เลวร้าย

ให้กลับมาดีได้ สิ่งๆ นั้นใครหลายคนเรียกมัน

ว่า “จุดเปลี่ยน “  

ซึ่งจากย่อหน้าข้างต้นก็คงสอดคล้องกันกับ

สโมสรแห่งนี้ สโมสรแห่งศรัทธา “ป้อม

ปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ทีมยักษ์หลับ

แห่งลีกภูมิภาคโซนภาคกลางและภาค

ตะวันออก ที่ฤดูกาลนี้ฟอร์มชวนหัวเสีย

มากกว่าสุขสันต์ มิพักเอ่ยถึงชัยชนะ แค่

เสมอก็เลือดตาแทบกระเด็น ซึ่งผลงานที่

เห็นตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลไปเยือน กบินทร์ 

จนถึงนัดบุก มาบตาพุด นย. ระยอง ซึ่งสะกด

คำว่า ชนะได้เพียงแค่ 3 ครั้ง เสมอมากถึง 6 

และพ่ายแพ้ไปแล้ว 4  

เปรียบว่าหาก “ป้อมปราการ” เป็นเรือสักลำที่

ออกสู่ทะเลใหญ่ ก็คงต้องเจอมรสุมลูกใหญ่ 

ที่พัดกรรโฉกเสียจน เรือชื่อ “ป้อมปราการ” 

โซซัดโซเซซ้ายทีขวาที แต่แล้วเรื่องที่ไม่น่า

เชื่อก็เกิดขึ้นเมื่อฟอร์มที่สามวันดีสี่วันไข้ของ 

“ป้อมปราการ” สมุทรปราการ เริ่มมีบางสิ่งที่

อาจเรียกได้ว่าจุดเปลี่ยนก็ว่าได้เมื่อเริ่มคืน

ฟอร์มอย่างที่แฟนบอลคาดหวัง หลังจากที่

เสมอมา 4 นัดติดในลีก เริ่มตั้งแต่นัดเปิด

บ้านรับ ประจวบ เอฟซี 1-1 ตามด้วย บุกไป

เจ๊า กองเรือฯ 0-0 หลังจากนั้นก็เปิดรังทำได้

เพียงเสมอ 1-1 กลางห่าฝน ชนิดโดนลูกผีจับ

ยัดช่วงท้ายเกม ก่อนไปเยือน มาบตาพุด นย. 

ระยอง โดยนำถึง 2 ครั้ง 2 ครา แต่สุดท้ายก็

ทำได้แค่เสมอ 2-2 จนทำเอาทั้งกองเชียร์ ทีม

งาน รวมถึงนักเตะ ท้อแท้กันไปเลยทีเดียว 

แต่แล้วในความมืดมิดก็กลับมีแสงร่ำไรอยู่ที่

ปลายทาง เมื่อสมุทรปราการบุกไปทุบ

นครนายก เอฟซี ถึงถิ่นชนิดใครๆ ก็ไม่เชื่อ

ว่าป้อมปราการจะยิงทะลุถึง 3-0 ทั้งๆ ที่

ฤดูกาลนี้ทีมยังไม่เคยยิงถึง 3 ได้เลย และ

นครนายก ที่แม้ไม่โดดเด่นในฤดูกาลนี้สัก

เท่าไหร่ แต่ก็ไม่เคยโดนยิงขาด 3-0 เช่นกัน 

ซึ่งนัดนี้แม้หลายคนอาจค่อนคอดว่า ทีม

นครนายก เอฟซี ก็ไม่ได้แข็งแกร่งเสียเท่า

ไหร่ อาจเรียกได้ว่าเป็นทีมลูกไล่ของเราเลย

ด้วยซ้ำ ซึ่งจะอย่างไรก็แล้วแต่เถอะเพราะ

ความคิดใครความคิดมันอยู่แล้ว แต่นัด

ต่อมานี่สิที่เรียกได้ว่าคงเป็นนัดที่ตราตรึงใจ 

เมื่อแข้งป้อมปราการผีเข้าโชว์ฟอร์มเยี่ยม ที่

อาจจะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่ที่

ดลแฟนบอลป้อมปราการมาชมนัดนี้กันเยอะ

เป็นพิเศษ เนื่องจากว่าทางบรรดาแฟนบอล

ต้องมาจับฉลากฟุตบอลยูโรที่จัดกันในวันนี้

พอดิบพอดี จึงทำให้แฟนบอลป้อมปราการมา

ร่วมเป็นสักขีพยานในนัดนี้หนาตาทีเดียว อีก

ทั้งทางกองเชียร์ฝั่งอาคันตุกะที่ตามมาเยอะ 

ซึ่งนัดนี้หากจะบอกว่าเป็นบททดสอบว่าทัพ

ป้อมปราการจะมาหรือเปล่า เชื่อเหลือเกินว่า

ลึกๆ แล้วหลายต่อหลายคนคงไม่คิดหรอกว่า

อดีตแชมป์โซนภาคกลางและภาคตะวันออก

เมื่อปี 2009 จะสู้กับทีมน้องใหม่ไฟแรงได้

อย่างถึงพริกถึงขิงขนาดนี้ และก็คงเป็น

เหมือนอีกหลายๆ เกมที่สุดท้ายก็ฟุบเมื่อเจอ

ของแข็ง  แต่คำตอบในวันนี้กลับไม่เป็นไป

อย่างที่คิด เมื่อทัพป้อมปราการ ปล่อยของ

กันอย่างเต็มที่  เรียกได้ว่าฮึกเหิมตั้งแต่ต้น

เกม รุกไล่ทีมรองจ่าฝูงได้อย่างไม่ค่อยพบ

เห็นนักในฤดูกาลนี้ เรียกได้ว่าทุกคนทำหน้าที่

กันได้อย่างดี ตั้งแต่หลังยันหน้า แต่ภาพการ

เล่นที่ชวนตื่นเต้นกลับหล่นหายไปดื้อๆ ใน

ครึ่งเวลาหลังทำเอาหลายคนคงคิดในใจว่าคง

ไม่พ้นโดนน้องใหม่ฟอร์มร้อนต้อนคาถิ่นแน่ 

แต่หากว่าบทลงโทษในนัดนี้ด้วยประตูนำห่าง 

2-0 คงทำร้ายจิตใจแข้งปราการที่วันนี้วิ่งเป็น

ม้า รวมถึงสตาร์ฟ ทีมงาน และกองเชียร์ที่

เชียร์อย่างสุดๆ ในนัดนี้ มากจนเกินไป ใคร

บางคนบนนั้นจึงเริ่มนึกสนุก เขียนบทพลิก

นรกแตกขึ้นในช่วงท้ายเกม ให้ 

สมุทรปราการเอฟซี ไล่ตีเสมอเป็นสำเร็จใน

ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเรียก 1 คะแนน ที่มีค่า

มหาศาลต่อจิตใจใครหลายคนเหลือเกิน ซึ่ง

ขอถือวิสาสะยกเกมนี้เป็นเกมเรียกศรัทธา

แห่งฤดูกาลอย่างแท้จริง ซึ่งไม่ว่าจะด้วย

ฟอร์ม และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ที่ดลใจให้

คิดไปไกลว่า ทีมแห่งศรัทธา ฟ้า-ขาว ทีมนี้คง

จะพบกับจุดเปลี่ยนในฤดูกาลนี้เสียที หลัง

จากคลำหาฟอร์มอยู่นาน เชื่อเหลือเกินว่า 2 

นัดสุดท้ายในเลกแรกคงจะเรียก 6 แต้ม มา

ให้แฟนบอลได้เสพกันได้ แล้วคุณผู้อ่านหล่ะ

คิดว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่า?  
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เกาะติดสมุทรปราการเอฟซี

จากหน้า 1 

อนาคตขอสนับสนุนให้ครบทุกลีกทุกภูมิภาค

ให้ได้ ภายใต้งบประมาณเบื้องต้น 10 ล้าน

บาท 

 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ร้าน

โออิชิ พหลโยธิน “บิ๊กหนึ่ง” นายวีรวัฒน์ ขอ

ไพบูลย์ รองประธานอาวุโส บริษัท ผลิตภัณฑ์ 

3เค จำกัด เป็นประธานแถลงข่าว “3เค 

แบตเตอรี่ เปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนสโมสร

ฟุตบอลในเมืองไทย” โดยมี นายมณเฑียร 

ฉายสุวรรณคีรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท 

ผลิตภัณฑ์ 3เค จำกัด พร้อมด้วย นายองอาจ 

ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ทีมสโมสร

ฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี, นายพีรพัฒน์ 

ถานิตย์ ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอล

สมุทรปราการเอฟซี และ นายลิขิต สุขภิบาล 

ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลกาฬสินธุ์ เอฟซี 

เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ 

 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ รอง

ประธานอาวุโส บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จำกัด 

กล่าวถึงการเข้าสนับสนุนสโมสรขอนแก่น 

เอฟซี, สมุทรปราการเอฟซี และกาฬสินธุ์ 

เอฟซี ในครั้งนี้ว่า หลังจากที่เราประสบความ

สำเร็จกับแคมเปญ “3เค พลังหงส์

แดง...แรงระดับโลก” ซึ่งเป็นการทุ่มงบ

ประมาณ 300 ล้านบาท สนับสนุนสโมสร      

“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ทีมระดับตำนานของ

ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 ปี แล้ว นโยบาย

สำคัญต่อไปของเราก็คือการเข้ามาให้การ

สนับสนุนสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศ

ไทย ซึ่งทั้ง 3 ทีม ประกอบด้วย 3 สโมสร 

ประกอบด้วย “ไดโนพิฆาต” ขอนแก่น เอฟซี 

ทีมใน ลีก ดิวิชั่น 1, “โปงลางคะนอง” 

กาฬสินธุ์ เอฟซี ทีมใน ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 

โซนตะวันออกเฉียงเหนือ และ “ป้อม

ปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ทีมใน ลีก

ภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคกลางและ

ตะวันออก ซึ่งทีมที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นทีม

ที่มีศักยภาพ มีกลุ่มแฟนคลับเป็นของตัวเอง

อย่างชัดเจน โดย 3เค แบตเตอรี่ เชื่อว่าทั้ง 3 

ทีมนี้จะพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเลื่อนขึ้น

สู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ในอนาคต 

อบจ.สป.สนับสนุนเยาวชน ทุ่มงบประมาณ 

102 ล้าน ผุดลานกีฬาอเนกประสงค์ 43 

สนาม ทั่วจังหวัดเตรียมจัดฟุตซอล-ฟุตบอล 

ซูเปอร์คัพ ดึงเยาวชนร่วมแข่งประจำปี 

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า 

“ฝ่ายบริหารและสภา อบจ.ได้เห็นถึงความ

ส ำ คั ญ ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ช า ว

สมุทรปราการ ที่ยังขาดแคลนสถานที่ออก

กำลังกายที่ ได้มาตรฐาน จึงอนุมัติงบ

ประมาณจำนวน 102 ล้านบาท จัดทำ

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์กระจาย

ไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วจังหวัด จำนวน 43 

สนาม ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มลงมือก่อสร้างไปแล้ว 

โดยจะให้แต่ละอำเภอมีสนามกีฬาอำเภอละ 

1 แห่ง ให้เป็นสนามที่มีมาตรฐานตาม

นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ในด้านการส่งเสริมการกีฬา

และนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี

ความสนใจด้ านกีฬาและห่ า ง ไกลจาก

ยาเสพติด 

ด้านนายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬา

จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า นอกจาก 

อบจ. จะสนับสนุนงบฯ สร้างสนามกีฬา

ประจำจังหวัดและอำเภอแล้ว ยังสนับสนุน

งบฯสร้างสนามกีฬาในชุมชน พร้อมเผยแนว

คิดจะให้มีสวนสาธารณะประจำชุมชน จัดให้

มีเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อดึงให้เยาวชน

และชาวบ้านเข้ามาให้ประโยชน์ 

นอกจากนี้ นายก อบจ.สป. กล่าวเสริมว่า “

ทางจังหวัดได้เตรียมจัดให้มีการแข่งขัน ฟุต

ซอล - ฟุตบอล ซุปเปอร์คัพ ประจำปีขึ้น เพื่อ

ให้เยาวชนจากชุมชนต่างๆ ได้ใช้สนาม อบจ. 

จัดเตรียมเอาไว้ใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมเพื่อมา

ร่วมแข่งขันกันเป็นประจำกันทุกปี” 

นายชนม์สวัสดิ์ กล่าว 
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OTOPท๊อปลิสต์

 OTOP ท๊อปลิสต ์ ในฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักอีกหนึ่งขนมโบราณขึ้น

ชื่อของจังหวัดสมุทรปราการ อย่างขนมเกสรดอกลำเจียก ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าคน

สมัยนี้อาจไม่เคยได้ยินชื่อเลยด้วยซ้ำ เรามาทำความรู้จักกับขนมพื้นบ้านที่พัฒนา

ขึ้นมาเป็นสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ กันครับ  

 ขนมเกสรดอกลำเจียก เป็นขนมไทยโบราณพื้นบ้านแถวจังหวัด

สมุทรสงคราม เพราะย่านนั้นมีมะพร้าวและต้นจากมาก ลักษณะจะเป็นการนำเอา

มะพร้าวมากวนกับน้ำตาลให้เหนียวจนปั้นได้ มีแป้งเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ม้วน

ได้ ขนมชนิดนี้คาดว่าเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ประสูติที่นั้น

ด้วย มีการถ่ายทอดความรู้จากในวัง ต่อมาก็แพร่หลายออกสู่ประชาชน ซึ่งในบ้าน

คลองยายหลี ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มี

คุณอัมพร นาคบุบผา ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาด้วย และทำรับประมาณกับเอง

ในครอบครัวและขายบ้างเป็นบ้างโอกาส 

 ต่อมาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองยายหลี ผลิต

และจำหน่ายในปี 2546 แต่ก็ยังไม่เป็นที่สนใจของผู้บริโภคมากนั้น ทำให้ คุณจรูญ 

ไกรเนตร ประธานกลุ่มฯ คิดค้นที่จะปรับปรุงสูตรขนมเกสรดอกลำเจียกใหม่ 

เพราะในพื้นที่ของตำบลแหลมฟ้าผ่ามีต้นจากอยู่เยอะ ซึ่งผลจากสามารถนำมา

ประกอบอาหารได้หลายอย่าง รวมถึงลองน้ำผลจากมาเป็นส่วนผสมของขนมฯ 

(เดิมขนมเกสรดอกลำเจียกไม่ได้ใสลูกจาก) ลองผิด ลองถูก ปรับปรุงพัฒนาสูตร

ไปเรื่อย ๆ (ผลิตไป ขายไป) จนได้สูตรที่มาตรฐาน มีความโดดเด่นเรื่องรสชาติที่

ไม่หวานจนเกินไป สีที่ใช้ทำขนมก็เป็นสีธรรมชาติ แต่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบของ

ขนมไว้เหมือนเดิม ปรากฏว่า ผลตอบรับทางการตลาดเป็นไปได้ด้วยดี ในปี 

พ.ศ.2552, 2553 ได้นำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียน และคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ได้ระดับ 4 ดาว 

 และนี่ก็เป็นขนมหวานโบราณที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน เพราะมีวิธีการที่

ยุ่งยากและใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน มีรสชาติที่โดดเด่นแตกต่างไปจากเดิมที่

ใช้มะพร้าวในการทำ เพราะลูกจากจะให้ความหอม หวาน เหนียว นุ่ม หากท่านผู้

อ่านไม่เคยทานก็ลองซื้อหามาได้นะครับ 
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ซุปฯตาร์คอเนอร์

คุยกับ พัฒนากรณ์ ทรายแก้ว ศูนย์หน้าสมุทรปราการเอฟซี 
 
 การเริ่มต้นใหม่ของป้อมปราการ สมุทรปราการเอฟซี  
ในการแข่งขัน เอไอเอส ลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 กลุ่มภาคกลางและ
ตะวันออก ในปี 2012 เป็นการเริ่มต้นของนักเตะสายเลือดใหม่
เกือบทั้งทีม ผ่านมาถึงตอนนี้นักเตะเริ่มสะสมประสบการณ์กันมาก
ขึ้น เพิ่มความแข็งแกร่ง  พร้อมสู้กับทุกทีม   ที่น่าสนใจสำหรับ
ประตูที่สมุทรปราการเอฟซี ผลิตได้นั้น ถือว่านักเตะในตำแหน่ง
ศูนย์หน้ายังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี โดยตอนนี้นักเตะที่ยิงประตู
ให้สมุทรปราการเอฟซี มากที่สุด คือ ศูนย์หน้า หมายเลข 19  วัย 
22 ปี  ปาล์ม พัฒนากรณ์ ทรายแก้ว จากที่ได้เห็นตั้งแต่ ปาล์ม มา
คัดตัวกับสมุทรปราการเอฟซี จนได้ติดเป็นหนึ่งในนักเตะของทีม 
ในปี 2555 ในการซ้อม ปาล์ม ดูมีความสุข รู้สึกสนุก กับการฝึก
ซ้อม สังเกตได้จากรอยยิ้ม เวลาเจ้าตัวฝึกซ้อม  ซึ่ง ณ ตอนนี้ 
ปาล์มเริ่มพัฒนาฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆ   โดยขณะที่ส่ง
ต้นฉบับฉบับนี้ ปาล์ม ยิงไปแล้ว 6 ประตู จากการลงเล่น 11 นัดใน
ฐานะตัวจริง และตัวสำรอง 1 นัด 
 
คุยกับ ปาล์ม 
ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ 
“อายุ 22 ปี  เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับ” 
 
เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ 
“เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ อายุ 12 ปี ที่โรงเรียนเมืองเดช จังหวัด
อุบลราชธานี  จนจบชั้น ม.3 ย้ายมาเรียนต่อ ม.4 ที่โรงเรียนกีฬา 
จังหวัดชลบุรี แล้วก็ได้มาเรียนต่อที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย ตอน ม.6” 
 

ผลงานตอนเล่นให้กับทีมโรงเรียนเป็นยังไงบ้าง 
“ตอนนั้นยังไม่ติดตัวจริง แต่ได้ลงเล่นในฐานะตัวสำรองบ้าง” 
 
หลังจากจบจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ไปเล่น
ฟุตบอลที่ไหนต่อ 
“ได้ไปเล่นกับทีม กรมศุลกากร ตอน ปี 2552 ในระดับดิวิชั่น 1 แต่
เล่นอยู่แค่เลกแรก ก็ต้องออกจากทีม เพราะได้ไปเดินสายเตะ
ฟุตบอลกับเพื่อน ก็โดนทีมไล่ออกตอนเลกสอง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นก็ด้วยความที่คิดว่าไปเล่นวันเดียวกลับ แต่เพื่อนพาไป 4-5 วัน 
ทางสโมสรฯ  รู้ว่าเราไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทีม ก็เลยโดนไล่
ออกมา” 
 
หลังจากออกมาจากทีม กรมศุลกากร แล้วไปเล่นฟุตบอลให้ทีม
ไหนรึเปล่า 
“ช่วงนั้นก็เล่นให้กับทางวิทยาลัยราชพฤกษ์ทีมเดียว ทั้งกีฬา
มหาวิทยาลัย  ฟุตบอลถ้วย เอฟ เอ คัพ ฟุตบอล มวก. โดยตั้งแต่ปี 
2552 ถึง ปี 2554 ก็เล่นให้วิทยาลัยราชพฤกษ์อย่างเดียว จนถึงปี 

2555 ก็ได้มาเล่นกับสมุทรปราการเอฟซี” 
รู้จัก สมุทรปราการเอฟซี จากไหน 
“จากหนังสือพิมพ์กีฬา และก็เพื่อนๆ คุยกัน” 
อะไรทำให้ตัดสินใจมาคัดตัวกับ  สมุทรปราการเอฟซี 
“ก็อ่านหนังสือพิมพ์เจอข่าวการเปิดคัดนักเตะเลยลองเข้ามาคัด” 
 
 
ตอนมาคัดตัวมีความมั่นใจไหม 
“ตอนมาคัดก็ยังไม่มีความมั่นใจ  แต่พอคัดเสร็จก็รู้สึกมั่นใจว่าจะ
ติด” 
 
ช่วงระหว่างรอการประกาศผลคัดตัวรู้สึกยังไง 
“ตอนนั้นผมมีปัญหากับทางที่เรียนวิทยาลัยราชพฤกษ์คือทางม
หาวิทยาลัยฯ ไม่อยากให้มาเท่าไหร่ ในช่วงนั้นจึงมีความรู้สึกว่าติด
ก็ได้ ไม่ติดก็ได้ ถ้าหากติดทีม สมุทรปราการเอฟซี ก็จะมีปัญหากับ
ทางวิทยาลัยราชพฤกษ์  แต่ผมก็คิดถึงอนาคตด้วย ถ้าได้มาเล่น
ฟุตบอลอาชีพก็จะเป็นการเปิดอนาคตของตัวเองด้วย เมื่อผลออก
มาว่าติดทีม จึงตัดสินใจมาที่นี่” 
 

ที่ผ่านมาพอใจกับผลงานของตัวเองไหม 
“พอใจครับ” 
 
จากการฝึกซ้อมที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองได้อะไรมาบ้าง 
“ทุกครั้งที่ซ้อมก็จะตั้งใจซ้อม สิ่งที่ได้ตอนนี้คือความรู้สึกมีความ
เป็นผู้นำมากขึ้น” 
 
มีอะไรที่อยากพัฒนาฝีเท้าตัวเองตอนนี้ 
“ลูกยิง เพราะลูกยิงยังไม่ชัวร์ 100 เปอร์เซ็นต์” 
 
จากจำนวนประตูที่ยิงได้มากที่สุดในทีม  และกลายเป็นศูนย์หน้าตัว
ความหวังของทีม  รู้สึกยังไง 
“ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวความหวังของทีม  คือ ทุกคนในทีมช่วยกัน
เล่นทุกคน พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนช่วยกันเล่น” 
 
เห็นแฟนบอล สมุทรปราการ  เอฟซี ที่เข้าไปเชียร์ในสนามแล้ว
รู้สึกยังไง 
“ถ้ามีแฟนบอลเข้ามาดูเยอะ นักบอลก็มีกำลังใจมากๆ  ซึ่งนัดแรก
ที่ได้ลงสนามต่อหน้าแฟนบอลสมุทรปราการเอฟซี และได้เห็นการ
เชียร์ของแฟนบอล ความรู้สึกในตอนนั้นขนลุกเลยครับ ที่ผ่านมา
เคยสัมผัสบรรยากาศกองเชียร์สมัยเล่นทีมกรุงเทพคริสเตียนแต่
ความรู้สึกไม่เหมือนของกองเชียร์ สมุทรปราการเอฟซี ซึ่งครั้งแรก
ที่ได้ลงเล่นรู้สึกตื่นเต้น” 
 
วางอนาคตในการเล่นฟุตบอลไว้ยังไง 
“ตอนนี้ขอทำทุกวันให้ดีที่สุดรับ” 

พัฒนากรณ์ ทรายแก้ว 
ศูนย์หน้าดาวรุ่ง ปราการเอฟซี 
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จับกระแสกีฬาสมุทรปราการ

ความคืบหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 

 เชื่อเหลือเกินว่าคนที่รัก และหลงไหลกีฬาลูกหนังในจังหวัดสมุทรปราการทุกคน 

ล้วนมีความต้องการอยากเห็นสนามกีฬากลางเกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน ซึ่งถือว่านี่เป็นข่าวดี

สำหรับพ.ศ.นี้เลยทีเดียว เมื่อมีข่าวมาว่า ความพร้อมของสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 

(สนามบางปลา) ในตอนนี้มีความคืบหน้ากว่า 90% แล้ว 

 หลังจากที่ได้มีโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ อยู่นานสองนานใน

ที่สุดก็เป็นรูปเป็นร่างจนเกือบจะเสร็จแทบจะ 100% อยู่แล้ว ซึ่งจากการเดินทางไปดูความ

พร้อมของสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (สนามบางปลา) ล่าสุดมีการปูหญ้าลงสนามเสร็จ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยงบประมาณจากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ช่วยสานฝันให้ชาวจังหวัด

สมุทรปราการได้เป็นจริงเสียที  

 แม้ว่าบริเวณโดยรอบของสนามยังขาดร้านรวง และส่วนใหญ่ในละแวกนั้นยัง

ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา แต่ด้วยความที่ตัวสนามอยู่ไม่ไกลจากตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

มากนัก เมื่อบวกกับการที่ทางอำเภอบางปลายังพร้อมรับความเจริญอย่างเต็มที่ ดูได้จากถนน

หนทางก่อนเข้ามาสู่ตัวสนามที่เป็นถนน 2 เลนแบบวันเวย์ และสภาพบรรยากาศโดยรอบที่ดี 

เชื่อเหลือเกินว่า สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (สนามบางปลา) จะเป็นสนามที่มีความ

พร้อมอีกที่หนึ่ง พร้อมรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างแน่นอน 

สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
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จบไปแล้วอย่างสวยงามกับกิจกรรมดีๆ เพื่อ

สั งคมโดยองค์การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด

สมุทรปราการ ร่วมกับทางสโมสรฟุตบอล

จังหวัดสมุทรปราการ และสมุทรปราการฟุต

ซอลคลับ รวมถึงโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ร่วมกันจัดโครงการ “ฟุตซอล

ขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555” 

ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมี

จุดประสงค์ร่วมกันในการให้เด็ก และ

เยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการได้ใช้เวลา

ว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ และมีค่า

มากที่สุด โดยใช้กีฬาฟุตซอลเป็นสื่อกลาง

เพื่อให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะ

โต๊ะเล็กจากบรรดาวิทยากรผู้มีทักษะความ

สามารถในด้านนี้อย่างจริงจัง รวมถึงเป็นการ

ปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชน รักในกีฬา รู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีน้ำใจ

นักกีฬา  

ซึ่งสำหรับโครงการฝึกทักษะฟุตซอลในครั้งนี้ 

ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดอบรมจาก 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในการใช้ 

Center Coute ของทางโรงเรียน อีกทั้งยัง

อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การ

อบรมฟุตซอลขั้นพื้นฐานนี้ดำเนินไปได้อย่าง

ดี สำหรับเสียงตอบรับจากเด็กๆ ที่เข้าร่วม

โครงการนี้ถือว่าดีเลยทีเดียว เนื่องจากมีเด็ก 

และเยาวชนจากหลากหลายโรงเรียนใน

จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการนี้แบบ

เต็มโควตา 30 คนเลยทีเดียว  

ด้านวิทยากรที่เข้าให้การอบรมน้องๆ ในปีนี้ 

ก็ถือเป็นโชคดีของน้องๆ หนูๆ ที่ได้วิทยากร

ฝีมือดีมาร่วมให้การฝึกสอน โดย “บิ๊กดำ” 

พ.ต.ท.ปริญญา วงศ์กล้า ประธานสโมสร 

“เดอะทาวเวอร์” สมุทรปราการฟุตซอลคลับ 

ได้ส่ง “ป๋าวีป” ดิสพงษ์ คงสวัสดิ์ กุนซือคู่บุญ

มาเป็นวิทยากร ร่วมกับนักเตะ “ป้อม

ปราการ” สมุทรปราการเอฟซี 

สำหรับบรรยากาศในการฝึกอบรมตลอด 5 

วันถือว่าน้องๆ ได้ทักษะฟุตซอลไปกันอย่าง

ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐาน รวมถึง

การเล่นเป็นทีม ซึ่งในวันสุดท้ายของการ

อบรมก็ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่

น้องๆ ที่เข้าร่วมอบรมจนครบหลักสูตรอีก

ด้วย 

ซึ่งทาง ทักษิณ ไชยรส แข้งตัวเก๋าของ “ป้อม

ปราการ” สมุทรปราการเอฟซี  กล่าวถึง

โครงการฝึกอบรมว่า “ก็รู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่เห็น

ความสำคัญของกีฬา โดยเปิดโอกาสให้เด็ก

ได้อบรมและเพิ่มทักษะ โดยมีโค้ชจากลีกฟุต

ซอลอาชีพอย่าง “ป๋าวีป” มาร่วมฝึกน้องๆ ก็

เป็ น โครงการที่ ดี ที่ จ ะกระตุ้ น ให้ เด็ กมี

พัฒนาการที่ดีขิ้น รวมถึงเป็นการฝึกให้เด็ก

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย”  

ด้าน “พี่หมู” ประยุทธ แสงจินดา ผู้ช่วยผู้

ฝึกสอนของสมุทรปราการฟุตซอลคลับ และ

ทีมฟุตซอลจังหวัดสมุทรปราการชุดลุยศึก “

ภูเก็ตเกมส์” ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ที่เข้า

ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการฝึกอบรม

ฟุตซอลภาคฤดูร้อน ปี 2555 นี้ กล่าวถึงการ

เข้ามาเป็นวิทยากรพิเศษที่เข้าให้การอบรม

น้องๆ ว่า “รู้สึกดีที่ได้มาสอนน้องๆ ซึ่งการใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาฝึก

ทักษะฟุตซอลจากทีมงานมืออาชีพ ก็เป็นการ

ให้น้องๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่

เอาเวลาไปหมกหมุ่นกับการเล่นเกมส์ ซึ่งถือ

ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดี ก็ที่ดูมาจนจบ

โครงการก็มีน้องๆ หลายคนที่มีแวว” เมื่อ

ถามต่อว่า รู้สึกเช่นไรกับการที่ อบจ.สป. ลง

มาให้การสนับสนุนในโครงการกีฬาในโอกาส

นี้ ทางพี่หมูบอกว่า “ดีครับ การที่ อบจ.สป. 

ลงมาสนับสนุนน้องๆ ให้มาสนใจในกีฬา เชื่อ

ว่าหากในอนาคตมีโครงการดีๆ อย่างนี้เกิด

ขึ้นอีก ก็จะเป็นผลดีกับเด็กและ เยาวชนใน

จังหวัดอย่างแน่นอน”  

ในส่วนของน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการอบรม

ฟุตซอลในครั้งนี้ อย่างน้องกิตติภูมิ สุวรรณา

ทิพย์ ชื่อเล่น “แม๊ค” อายุ 12 ปี ที่ชวนเพื่อน

โรงเรียนเดียวกันอย่างน้อง ชานนท์ มาฬะ

มงคล ชื่อเล่น “เอสโซ่”  มาบอกกับพี่ทีมงาน

ว่า “รู้สึกสนุก ที่ได้มาอบรมในโครงการนี้ ก็

ทำให้ได้รับความรู้ รวมถึงทักษะใหม่ๆ ในการ

เล่นฟุตซอล นอกจากนี้ยังได้เพื่อนใหม่ จาก

หลากหลายโรงเรียนอีกด้วย ขอบคุณพี่ๆ 

วิทยากรที่มาให้ความรู้ และทักษะดีๆ ก็อยาก

ให้มีโครงการดีๆ อย่างนี้อีกครับ”  

และนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจัด

ขึ้น ก็หวังว่าทางจังหวัดจะมีโครงการดีๆ 

อย่างนี้ออกมาสู่สังคมอีกไม่ช้าก็เร็ว เชื่อ

เหลือเกินว่าคงได้รับเสียงตอบรับที่ดี เหมือน

ดังเช่น โครงการฝึกอบรมทักษะฟุตซอลนี้

อย่างแน่นอน 

 

อัสสัมชัญสมุทรปราการ จับมือ อบจ.สมุทรปราการ และสมุทรปราการเอฟซ ี

กับโครงการฟุตซอลภาคฤดูร้อนประจำปี2555
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กางเสื่อ...กลางแปลง
กางเสื่อ..กางแปลง
 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอากาศในช่วงนี้ที่เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน จะเดินทางไปไหนก็เตรียมพกร่มเผื่อไว้ด้วยหล่ะครับ ไม่กันแดด ก็กัน

ฝน ก็ยังดีครับ แต่ถ้าใครไม่คิดออกไปไหนก็นอนดูหนังแนะนำกับ กลางเสื่อ..กลางแปลง ในฉบับนี้กันได้เลยครับ ซี่งในเล่มนี้ทาง กางเสื่อ..กางแปลง ขอจิ้มไปเน้นๆ

ที่หนังให้แง่คิดดีๆ กัน 2 เรื่องเลย เป็นเรื่องไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับ 

TheCuriousCaseofBenjaminButton

 เบนจามินบัตตันอัศจรรย์ฅนโลกไม่เคยรู้
 

นักแสดงนำ: แบรด พิตต์, เคท บลันเชตต์, ทาราจิ พี เฮนสัน, จูเลีย ออร์มอนด์, เจสัน เฟลม

มิ่ง, ทิลด้า สวินตัน 

 

เรื่องย่อ: 

“ผมเกิดมาในสภาวะที่ไม่ปกติ” และนั่นเป็นการเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่อง “The Curious 

Case of Benjamin Button” ซึ่งดัดแปลงจากเรื่องราวของ เอฟ สก๊อต ฟิทซ์เจอราลด์ในปี 

1920 ของชายที่เกิดมาด้วยวัยแปดสิบและย้อนอายุถอยหลัง เขาก็เหมือนเราทุกคนที่ไม่

สามารถหยุดเวลาได้ จากนิวออร์ลีนส์ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี 1918 จนถึง

ศตวรรษที่ 21 กับการเดินทางที่ไม่ธรรมดาที่สุดเท่าที่คนๆ หนึ่งจะเป็นไปได้ ภาพยนตร์บอกเล่า

เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของชายผู้ที่ไม่เหมือนคนทั่วไป และผู้คนกับสถานที่ๆ เขาได้ค้นพบในช่วง

ชีวิตเขา ความรักที่ได้พบพานและสูญเสียไป สีสันความสุขแห่งชีวิตและความโศกเศร้าแห่ง

ความตาย และสิ่งที่คงอยู่เหนือกาลเวลา  

ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับการการันตีจากการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ 13 สาขา รวมทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม และนักแสดงสมทบ

หญิงยอดเยี่ยม และชนะรางวัลออสการ์ 3 รางวัล คือ รางวัลออสการ์ สาขากำกับศิลป์ยอดเยี่ยม, สาขาแต่งหน้ายอดเยี่ยม และ สาขาเทคนิคสมจริงยอดเยี่ยม มาแล้วในปี ค.ศ.2008 

 Click คลิ๊กรีโมทรักข้ามเวลา
 

นักแสดงนำ: อดัม แซนเลอร์, เคต เบกคินเซล, คริสโตเฟอร์ วอลเคน 

เรื่องย่อ: 

ไมเคิล นิวแมน (อดัม แซนเลอร์) ที่สละโสดกับแฟนสาวสวยจัด นามว่า ดอนน่า (เคต เบกคินเซล) จนมี

พยานรักจอมซนด้วยกัน 2 คน คือ เบน (โจเชฟ แคสตานอน) และ ซาแมนธา (ตาตัม แม็กแคน) แม้ว่า

ภรรยาจะสวย และลูกจะน่ารักเพียงใด ทว่า ไมเคิล กลับไม่มีเวลาได้เอาใจลูกและภรรยามากนัก เพราะ

วันๆ เอาแต่ทำงานในบริษัทสถาปนิกยักษ์ใหญ่ร่วมกับเจ้านายยอดแย่ ไมเคิล ยอมทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อ

งาน โดยหวังว่าสักวันเจ้านายจะตาสว่างเห็นความสามารถและความทุ่มเทนี้ 

หลังจากที่ ไมเคิล ทำงานจนดึก สถาปนิกผู้อ่อนล้าชักเริ่มอารมณ์เสีย สาเหตุมาจากเขาไม่สามารถแยกได้

ว่าในบรรดารีโมทคอนโทรลที่วางกองอยู่มากมายใน ห้องทำงานนั้น อันไหนเป็นรีโมทเปิดโทรทัศน์กันแน่ 

ไมเคิล จึงเกิดความคิดว่าคงจะดีไม่น้อยถ้ามีอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ทุกชนิด ในทุกๆ ส่วนของ

บ้าน ร้อนถึงเพื่อนร่วมงานสติเฟื่อง มอร์ตี้ (คริสโตเฟอร์ วอลเคน) เมื่อรู้เรื่อง ก็รีบเสนอความคิดวิเศษให้ 

ไมเคิล ด้วยสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่รับประกันว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตวุ่นของ ไมเคิล ให้สะดวกสบายสุดๆ 

นอกจากเปลี่ยนช่องและควบคุมอุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้านได้แล้ว อุปกรณ์นี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานด้าน

อื่นด้วย บางครั้งก็สามารถหรี่เสียงเห่าของเจ้า ซันแดนซ์ สุนัขประจำบ้าน หรือแม้แต่เร่งความเร็วเสียงวีน

แตกของภรรยาให้จบเร็วได้ทันใจ ไม่เว้นกระทั่งการเดินทางย้อนเวลาสู่อดีต หรือล้ำหน้าไปโลกในอนาคต 

โดยมีโหมดความเร็วให้เลือกหลายระดับตามความต้องการ 

ไม่นานนัก ไมเคิล ก็เริ่มติดเจ้ารีโมทนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้น ไม่ว่าจะกิน นอน หรือขยับตัวทำอะไรก็ตาม 

ไมเคิล ทำได้เพียงแค่คลิกแล้วก็คลิกเท่านั้น แต่ทว่าหลังจากใช้รีโมทได้ไม่นาน ไมเคิล ก็กำลังจะได้รับ

ของแถมชิ้นใหญ่ในชีวิตเป็นการตอบแทน 

 

เป็นอย่างไรกันบ้างหล่ะครับ สำหรับหนัง 2 เรื่องที่ให้แง่คิดดีๆ ลองหามาดูกันนะครับ สำหรับในเล่มหน้า

หนังเรื่องไหน จะมาแนะนำหนังเรื่องไหน ขอ กางเสื่อ...กางแปลง ไปนอนตะแคงคิดก่อนนะจ๊ะ 
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กีฬาปราการ
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