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	 เข้าสู่ฉบับที่	 6	 ของปี	 พ.ศ.2555	 สำหรับหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ	 ผ่านมาครึ่งปีแล้วที่
หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการออกสู่สายตาแฟนฟุตบอล	ทาง	นสพ.	ฟุตบอลปราการ	เลยถือโอกาสดีครึ่ง

ปีนี้	ผลิต	นสพ.	เล่ม	6	นี้ออกเป็น	นสพ.ฉบับพิเศษไปเลย	

	 สำหรับเรื่องราวในหนังสือพิมพ์ป้อมปราการฉบับเดือนมิถุนายนนี้	 ซึ่งถือเป็นฉบับพิเศษ	 ทางผู้

จัดเลยถือโอกาสครึ่งปีนี้	 รวบรวมข่าวเด่นๆ	 ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา	 รวมถึงบทความจากผู้ใหญ่ใจดีที่

ช่วยเหลือ	 “ป้อมปราการ”	 สมุทรปราการเอฟซี	 มาอย่างดีตลอดมา	 อีกทั้งทางผู้จัดก็ไม่ลืมที่จะเกาะ

กระแสมหกรรมกีฬาแห่งชาติของยุโรป	“ยูโร	2012”	ที่จะทำการแข่งขันกันที่โปแลนด์	และยูเครน	2	

เจ้าภาพร่วมในครั้งนี้	ด้วยการเป็นกูรูแนะนำทีมกันไปเลย	

	 สำหรับในฉบับหน้าเราจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรปราการตรงส่วนไหนบ้าง

ก็อย่าลืมติดตามกันดูครับ	 สำหรับฉบับนี้ขอให้ท่านผู้อ่านมีความสุขมากๆ	 นะครับ	 พบกันใหม่ฉบับ

เดือนกรกฎาคมสำหรับฉบับนี้	สวัสดีครับ	

ตู๋ตี๋	บก.ฟุตบอลปราการ	
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ซุบซิบประสาปราการ

กินเลี้ยงขอบคุณแฟนบอลปราการ 

	 หลังจากจบการแข่งขันนัดปิดเลกแรกฤดูกาล	 2012	 ที่	 “ป้อมปราการ”

สมุทรปราการเอฟซ	ี เปิดรังเจ๊ากับ	 “วานรไฟ”	 ลพบุรี	 เอฟซี	 ไปแบบสนุก	 2-2	 ทั้งๆ	 ที่สกอร์

ตามหลังในช่วงต้นครึ่งหลังถึง	2	ประตู	

	 ภายหลังสิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปแล้ว	 ทาง	 สโมสรฟุตบอลจังหวัด

สมุทรปราการ	 ได้มีการกินเลี้ยงขอบคุณแฟนบอลกันที่สนามเหย้าชั่วคราวอย่างสนาม	 72	

พรรษามีนบุรี	 โดยได้น้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดีของ	 “ป้อมปราการ” อย่าง “พี่นงค์” พันธมล แตง

อ่อน, “พี่แป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยพงษ์ รวมถึงพี่เปี๊ยก และพี่หน่อย	 ช่วยเหลือในเรื่องของค่า

อาหาร	ซึ่งถือว่าอิ่มหมีพีมันกันไปทั้งนักกีฬา	ทีมงาน	รวมถึงแฟนคลับของสโมสรฯ	ทุกคน	

โต๊ะเล็กหูหนวกไทยแจ๋ว คว้ารองแชมป์ฟุตซอลเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 7 กลับ

มาตุภูม ิ

	 หลังจากที่ทางทีมชาติไทย	 ส่งนักกีฬาฟุตซอลร่วมการแข่งขันในรายการเอเชีย	

แปซิฟิก	ครั้งที่	7	ณ	ประเทศเกาหลีใต้		ระหว่างวันที่	26	พ.ค.-2	มิ.ย.	ที่ผ่านมา	ซึ่งผลงานของ

แข้งโต๊ะเล็กทีมชาติไทยก็ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศอีกแล้วเมื่อคว้ารองแชมป์กลับบ้าน

เกิดได้สำเร็จ	 แม้ในนัดชิงชนะเลิศจะพ่ายต่ออิหร่านมา	 3-7	 ชวดได้แชมป์ไปก็ตาม	 ซึ่ง1	 ใน

ขุนพลตัวเอ้ของทีมชุดนี้ก็มีแข้งป้อมปราการอย่าง	“ปีโป้” เกียรตินันท์ สำราญประภัสสร	รวม

อยู่ด้วย 

หน้าเป้าตัวใหม่แกะกล่องอย่างหล่อ เบิกสกอร์ตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนาม 

 “เจ้าอาร์ท” ศราวุธ เฟื่องแดน	 แข้งใหม่เบอร์	 10	 ที่	 “โค้ชเป็ด”	 ส่งลงประเดิมนัด

เปิดเลก	 2	 ทันที	 ในนัดพบกบินทร์	 ซิตี้	 ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบแทนความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยการซัด

ประตูสุดสวยให้แฟนป้อมปราการได้เฮกันลั่นตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนาม	 แม้สุดท้ายทัพ												

“ป้อมปราการ”	จะแผ่วปลายทำได้แค่เสมอทีมบ๊วยในบ้านก็ตาม	

   บอลแฟนคลับปราการ ปะทะ บอล VIP ปราการ ยิงกันกระจาย 12 ตุง!!! 

 โดยนอกจากงานกินเลี้ยงขอบคุณแฟนคลับป้อมปราการแล้ว	 ทางสโมสรยังมี

กิจกรรมพิเศษฉลองนัดปิดเลกแรก	 ด้วยการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษคู่ระหว่าง	 ทีมรวมดาว

เด่นแฟนคลับปราการ	 ที่นำทีมโดยบรรดากองเชียร์ป้อมปราการไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็ก	 หรือรุ่น

ใหญ่	 ปะทะกับ	 ทีม	 VIP	ปราการ	ที่นำทีมโดย	ประธานสโมสรสมุทรปราการเอฟซี “พี่หนุ่ม” 

วัชรพัทธ์ เกิดพิบูลย์, “บิ๊กเผือก” พีรพัฒน์ ถานิตย์ ผจก.สมุทรปราการเอฟซี, “พี่ป๊อป” พร

เทพ ดารากร ณ อยุธยา  และ “พี่อี๊ด” สุรัตน์ สายบัว,  ผู้จัดการทั่วไปของทีม	อีกทั้งยังมีทีม

งานสตาร์ฟโค้ชของสมุทรปราการเอฟซี	 นำทีมโดย	 “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ	 นอกจากนี้

ยังมีแขกพิเศษอย่าง	บ่าววี	นักร้องชื่อดัง	อดีตนักเตะป้อมปราการ		

	 ซึ่งการแข่งขันนัดพิเศษนี้จัดขึ้นที่สนามเฉลิมพระเกียรติ	 72	พรรษามีนบุรี	 โดยการ

แข่งขันเต็มไปด้วย	 รอยยิ้ม	และเสียงหัวเราะ	ซึ่งถือว่าผู้เล่นของทั้งสองทีมโชว์ฟอร์มกันอย่าง

เต็มที่	 ในส่วนของผลการแข่งขันในนัดพิเศษนี้ถือว่ายิงกันกระจาย	 โดยทีมแฟนคลับป้อม

ปราการ	ยิงสลุต	ชนะ	ทีม	VIP	ปราการ	ไปด้วยสกอร์ยิงกระจาย	ถึง	8	ประตูต่อ	4	
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สังคมและการศึกษา

ฟุตซอลหนุ่มเมืองปากน้ำเจ๋งเฉือนแข้งเมืองย่าโม 3-2 คว้าแชมป์ที่ภูเก็ต

เกมส์  
	 รูดม่านปิดฉากไปแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่	 28	 “ภูเก็ตเกมส์”	 ซึ่งสำหรับ

กีฬาฟุตซอลที่ทางจังหวัดสมุทรปราการถูกยกให้เป็นเต็ง	 1	 ของรายการนี้	 นำทีมโดยกุนซือใหญ่มาก

ประสบการณ์อย่าง	“ป๋าวีป”	ดิสพงษ์	คงสวัสดิ์	 เฮดโค้ชทัพ	“เดอะทาวเวอร์”	ที่มาจับงานพาเด็กรุ่น	17	ปี	แข้ง

จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว	ลุยศึกในครั้งนี้	

	 ในส่วนของการแข่งขัน	 รอบชิงชนะเลิศ	 แข่งกันที่ โรงยิม	 ศูนย์กีฬาสะพานหิน	 ระหว่าง	

สมุทรปราการ	–	นครราชสีมา	ซี่งแม้จะโดนนครราชสีมายิงนำไปก่อน	1-0	แต่ก็สามารถยิง	3	ประตูรวด	ก่อน

นครราชสีมาไล่ตามช่วงท้ายเกมส์ได้อีกลูกแต่ไม่ทัน	 จบเกมส์สมุทรปราการเฉือนชนะนครราชสีมา	 3-2	 คว้า

เหรียญทองกลับบ้านไป		

โดยมีพิธีปิดและมอบเหรียญรางวัลมีนาย	ธวัชชัย	ทองมั่ง	ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต	นายปรีชาวุฒิ	กี่สิ้น	ประธาน

จัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	มอบเหรียญรางวัลและปิดการแข่งขัน	

สำหรับประเภททีมหญิง	สุพรรณบุรี	เอาชนะ	กำแพงเพชร	ไปอย่างสบาย	3-0	คว้าเหรียญทองไปครอง	

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 
	 นางวรรณิดา	 บุญประคอง	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ	 เป็นประธานปลูกต้นไม้ตาม

โครงการ	 จากน้ำ	 สู่ป่า	 80	 ต้น	 80	พรรษา	 ถวายแม่

ของแผ่นดิน	 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา	 80	 พรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ	 บริเวณพื้นที่โครงการลูกพระ

ดาบสสมุทรปราการ	 ตามพระราชดำริ	 โดยต้นไม้ที่

ปลูกในครั้งนี้เป็นต้นไม้โตเร็ว	 อาทิ	 ต้นสะเดา	 ต้นขี้

เหล็ก	 ต้นนนทรี	 จำนวน	 1,000	 ต้นการจัดกิจกรรม

ดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายสมุทรปราการ

สีเขียวของจังหวัด	 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 รวม

ทั้ ง เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	 และสนองพระราชเสาวนีย์ด้าน

การฟื้นฟู	รักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	รวม

ทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้	 เพิ่มพื้นที่สีเขียว	 แก้ปัญหา

โลกร้อน	และป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

รุนแรง	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการอนุรักษ์

และฟื้นฟูป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ	

สำนั กงานวัฒนธรรมจั งหวั ด

สมุทรปราการขอเชิญร่วมประกวด

วงดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน          

	 นายสุรินทร์	 ดีมี	 วัฒนธรรมจังหวัด

สมุทรปราการ	 กล่าวว่า	 ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	

ได้กำหนดจัดประกวดวงดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	

พุทธศักราช	 2555	 ชิงถ้วยพระราชทาน	 สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	 ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฎศิลปิน	 และเป็น

การส่งเสริม	 ปลูกฝังพร้อมทั้งถ่ายทอดดนตรีและ

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้แก่เยาวชน	และประชาชน	

จำนวน	 8	 ประเภท	 ได้แก่	 ปี่พาทย์ล้านนา	 กลอง

ตึ่งโนง	 รำโทน	 เต้นกำรำเคียว	 ฟ้อนกลองตุ้ม	 เรือม

อันเร	ดนตรีโนรา	สิละ	

	 ส ำ นั ก ง า น วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ	 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วม

ประกวดวงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านดังกล่าว	 โดย

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดและใบ

สมัครได้ที่	 http://www.culture.go.th	 และส่งใบ

สมัครได้ที่กลุ่มสืบสานมรดกภูมิปัญญา	 สถาบัน

วัฒนธรรมศึกษา(สำนักมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม)	ภายในวันที่	15	มิถุนายน	2555	สอบถาม

จั งหวัดสมุทรปราการจัดงาน

มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทย

ช่วยไทย 
	 งานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทย

ช่วยไทย	 ซึ่งกรมการค้าภายใน	 ร่วมกับ	 จังหวัด

สมุทรปราการ	 จัดขึ้น	 ระหว่างวันที่	 13-17	 มิถุนายน	

2555	ตั้งแต่เวลา	10.00	–	20.00	น.	บริเวณ	ลานหน้า

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ	 ภายในงานมีผู้

ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมา

จำหน่ายกว่า	 300	คูหา	 โดยจำหน่ายราคาถูกกว่าท้อง

ตลาด	 20-40	 %	 อาทิ	 สินค้าอุปโภค	 บริโภค	 เครื่อง

กระป๋อง	เครื่องปรุงรส	ของใช้ในครัวเรือน	

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข	 0	

2247	0013	ต่อ	1419,1425	โทรสาร	0	2645	2974	ใน

วันและเวลาราชการ	

จังหวัดสมุทรปราการเตือนเล่น

พนันบอลผิดกฎหมาย 
	 จังหวัดสมุทรปราการ	 เตือนเล่นพนัน

ทายผลฟุตบอลผิดกฎหมาย	 และเป็นต้นเหตุของ

ปัญหาอาชญากรรม	

	 นางวรรณิดา	 บุญประคอง	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ	 กล่าวว่า	 การแข่งขันฟุตบอล

ยูโร	 2012	 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่	 8	 มิถุนายน-	 2	

กรกฎาคม	 2555	 โดยได้มีการเสนอข่าวการแข่งขัน

กันอย่างแพร่หลายตามสื่อต่างๆ	อันเป็นช่องทางหนึ่ง

ที่ทำให้เกิดธุรกิจการเล่นพนันทายผลการแข่งขัน

ฟุตบอล	ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย	 เนื่องจาก

การกระทำดังกล่าว	 เป็นการพนันหรือจัดให้มีเพื่อให้

พนันกันที่ไม่ได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง	

ตามมาตรา	 4	 ทวิ	 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่

เกิน	1	ปี	หรือปรับไม่เกิน	1,000	บาท	หรือทั้งจำ	ทั้ง

ปรับ	ตามมาตรา	12(2)	แห่งพระราชบัญญัติการพนัน	

พุทธศักราช	 2478	นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวอาจ

ทำให้เด็กและเยาวชน	และประชาชนลุ่มหลงมัวเมา

ในการเล่นการพนัน	 และก่อให้เกิดปัญหา

อาชญากรรมตามมา	 ทั้งนี้ผู้ชี้เบาะแสให้เจ้าหน้าที่

ทราบจนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและลงโทษ

ได้	 จะได้รับรางวัลสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

ตามนัยมาตรา	 12	 และมาตรา	 15	 แห่งพระราช

บัญญัติการพนันพุทธศักราช	2478	
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ด้วยศรัทธา...

ปราการเฮ อาจใช้บางปลารังเหย้าเลก 2 
	 ความคืบหน้าล่าสุดของทีมสมุทรปราการเอฟซี	 ทีมในเอไอเอสลีกภูมิภาค	 โซนภาค

กลางและภาคตะวันออก	 ที่มีปัญหาในเรื่องสนามเหย้ามาตลอด	 3	 ฤดูกาลที่ผ่านมา	 ทาง	

“บิ๊กอาร์ท” พีรพัฒน์ ถานิตย์	 ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี	 ได้แย้มข่าวดีว่าอาจจะได้ย้าย

สนามเหย้าจากสนาม	 72	 พรรษามีนบุรีที่ปัจจุบันเช่าเตะอยู่	 ไปใช้สนามกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ (สนามบางปลา)	 โดยเจ้าตัวเผยว่า	 “ในตอนนี้ทางทีมมีการตื่นตัวในเรื่องการ

กลับไปใช้สนามเหย้าภายในจังหวัดเป็นอย่างมาก ซึ่งทางสโมสรฯ ได้ทำการประสานไปยังทาง

จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ทางจังหวัดเร่งทำการปรับปรุงในส่วนของสนามต่อไป ซึ่งทาง

สโมสรก็ได้ตกลงกับทางจังหวัดแล้วว่า จะใช้สนามบางปลาไปก่อนในเลกที่ 2 โดยสนามบาง

ปลามีความพร้อมสมบูรณ์ และน่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทางฝ่ายจัดฯ แต่ทางสโมสรฯ 

เองก็ยังรอสนามวัดราษฎร์อยู่เช่นเดิม เนื่องจากเป็นสนามที่อยู่ใจกลางเมืองเหมาะแก่การใช้

เป็นสนามเหย้า แต่ปัจจุบันการปรับปรุงสนามวัดราษฎร์ยังไม่แล้วเสร็จ และคงไม่ทันการ

แข่งขันในเลกที่ 2 แน่ ทางสมุทรปราการเอฟซี ก็คงใช้สนามบางปลาชั่วคราวไปก่อนซึ่งคาด

กันว่าทางสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (สนามบางปลา) จะพร้อมใช้งานทันในนัดเปิดบ้าน

รับการมาเยือนของ “ค้างคาวมหากาญจน์” เมืองกาญจน์ เอฟซี ในวันที่ 15 ก.ค. นี้ค่อนข้าง

แนน่อน”	ซึง่คงไมน่านเกนิรอทีส่มทุรปราการเอฟซ	ีคงไดก้ลบัมาเซิง้แขง้ในจงัหวดัตวัเองเสยีที	

ความคืบหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 
	 เชื่อเหลือเกินว่าคนที่รัก	 และหลงใหลกีฬาลูกหนังในจังหวัดสมุทรปราการทุกคน	

ล้วนมีความต้องการอยากเห็นสนามกีฬากลางเกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน	 ซึ่งถือว่านี่เป็นข่าวดี

สำหรับ	 พ.ศ.	 นี้เลยทีเดียวเมื่อมีข่าวมาว่า	 ความพร้อมของสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	

(สนามบางปลา)	ในตอนนี้มีความคืบหน้ากว่า	90%	แล้ว		

	 หลังจากที่ได้มีโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	อยู่นานสองนานใน

ที่สุดก็เป็นรูปเป็นร่างจนเกือบจะเสร็จแทบจะ	 100%	 อยู่แล้ว	 ซึ่งจากการเดินทางไปดูความ

พร้อมของสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	 (สนามบางปลา)	 ล่าสุด	มีการปูหญ้าลงสนามเสร็จ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ด้วยงบประมาณจากจังหวัดสมุทรปราการ	 ที่ช่วยสานฝันให้ชาวจังหวัด

สมุทรปราการได้เป็นจริงเสียที		

	 แม้ว่าบริเวณโดยรอบของสนามยังขาดร้านรวง	 และส่วนใหญ่ในละแวกนั้นยัง

ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา	 แต่ด้วยความที่ตัวสนามอยู่ไม่ไกลจากตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	

มากนัก	 เมื่อบวกกับการที่ทางอำเภอบางปลายังพร้อมรับความเจริญอย่างเต็มที่	 ดูได้จากถนน

หนทางก่อนเข้ามาสู่ตัวสนามที่เป็นถนน	 2	 เลนแบบวันเวย์	 และสภาพบรรยากาศโดยรอบที่ดี	

เชื่อเหลือเกินว่า	สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (สนามบางปลา)	 จะเป็นสนามที่มีความ

พร้อมอีกที่หนึ่ง	พร้อมรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างแน่นอน	
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ผู้ใหญ่ใจดี
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ผู้ใหญ่ใจดี



หน้า 8 ปีที่ 1   ฉบับเดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2555

ผู้ใหญ่ใจดี
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สัมภาษณ์คนดี

 หากย้อนกลับไปกว่า 3 ทศวรรษ หลายคนโดยเฉพาะคนที่อยู่แถวๆ สำโรง สมุทรปราการ หรือ

ตามชานเมือง คงรู้จักมักคุ้นกับห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นห้างสรรพสินค้าที่สร้าง

ขึ้นเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนที่มีที่พักอาศัยในเขตปริมณฑล จังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่ต้องเดินทาง

เข้าไปในเมืองให้วุ่นวาย ก็สามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้ามากมายหลายประเภท 

 นับจากเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านประสบการณ์

ในรูปแบบต่างๆ มานับไม่ถ้วน ซึ่งบนเส้นทางสายนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น  

คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ได้บอกเล่าให้เราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ กัน ดังนี้  

 

	 จุดเริ่มต้นของกิจการ 
	 กลุ่มกิจเลิศไพโรจน์ของเราเริ่มต้นกิจการจากการทำธุรกิจของเด็กเล่น	 โดยได้เป็นตัวแทน

จำหน่ายของเล่นจากต่างประเทศในนามของ	บริษัท	ก.เจริญ	ซึ่งปัจจุบันก็ดำเนินธุรกิจด้านนี้อยู่	

	 ที่นี้เมื่อเราได้ทำธุรกิจของเด็กเล่นแล้ว	 ก็มีแนวคิดที่จะต่อยอดขยายธุรกิจออกไปเป็นห้าง

สรรพสินค้า	 โดยกลยุทธ์ที่เราได้วางนั้นเป็นการวางยุทธศาสตร์แบบป่าล้อมเมือง	 โดยในปี	 2526	 เราได้เริ่มทำ

ธุรกิจห้างสรรพสินค้าขึ้นและได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของห้างสรรพสินค้าชานเมืองในยุคนั้น	 โดยเฉพาะห้าง

สรรพสินค้า	 อิมพีเรียลสำโรง	 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก	ทำให้เราได้ขยายธุรกิจขยายสาขาออกไปอีก

หลายแห่ง	พร้อมๆ	กับการสร้างศูนย์การค้าครบวงจรเข้าไปด้วย	

	 แต่เมื่อปี	 2540	 เราเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้ง	 เศรษฐกิจตกต่ำทำให้เราต้องปิดกิจการไปหลายสาขา	

เหลือเพียงอิมพีเรียล	 สำโรง	และอิมพีเรียล	 ลาดพร้าว	ซึ่งเราได้ช่วยกันฟื้นฟูกิจการจนกลับมาเป็นที่นิยมอีก

ครั้งหนึ่ง	

	 นอกจากนี้เรายังได้ทำธุรกิจอื่นๆ	 ด้วย	 เช่น	 อพาร์ตเมนท์	 ตลาดสด	 อาคารพาณิชย์	 ธุรกิจให้เช่า

สำนักงานและให้เช่าพื้นที่ต่างๆ	ที่กระจายอยู่ในเขตสำโรงและบางนา	

 

	 สร้างจุดยืนที่แตกต่าง 
	 ด้วยเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและคนในท้องที่เป็นอย่างดี	 ทำให้เราได้วางจุดยืนของ

อิมพีเรียลสำโรงให้เป็น	ศูนย์การค้าแห่งชุมชน	ซึ่งในการที่เราจะเป็นศูนย์การค้าแห่งชุมชนนี้ได้	 เราจะต้องทำ

งานหลายๆ	 อย่างที่สอดคล้องกัน	 รวมถึงการปรับระบบสินค้าให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า	

การจัดกิจกรรมการตลาดให้น่าสนใจมีเอกลักษณ์	สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาที่ศูนย์เราได้	ที่สำคัญอีกอย่าง

หนึ่งคือ	 การวางระบบจราจรให้มีความปลอดภัย	 เพื่อให้ความสะดวกและสร้างความมั่นใจกับลูกค้า	 ภายใน

ศูนย์มีการให้บริการจากร้านค้าที่เป็นมืออาชีพ	 โดยเราทำงานร่วมกับร้านค้าในศูนย์ทุกร้าน	 เพื่อให้เกิดการ

บริการที่ดี	 ให้มีการคัดเลือกสินค้าและบริการที่หลากหลาย	ซึ่งเราได้พยายามพัฒนาศูนย์การค้าในทุกระดับให้

อยู่ในคุณภาพมาตรฐานที่ดี	

	 ส่วนในด้านกิจกรรมต่างๆ	ที่เราทำ	นอกจากจะทำในศูนย์การค้าแล้ว	 เราก็ให้ความร่วมมือกับงาน

ชุมชนด้านสังคม	ด้านการพัฒนา	สิ่งแวดล้อม	ศาสนา	กีฬา	และสาธารณสุข	เพราะเราต้องการที่จะเห็นชุมชน

รอบข้างของเราเติบโต	และเราก็มุ่งมั่นที่จะเติบโตไปกับสังคมด้วยเช่นกันนะครับ	

 

	 โครงการใหม่ในอนาคต 
	 	 อย่างที่บอกคือ	 เรามีโครงการที่ปรับปรุงพื้นที่ของเราไปเรื่อยๆ	 โดยเราจะปรับปรุงห้าง

สรรพสินค้าชั้น	 3	 ของเราให้เป็น	 Convenience	Department	 Store	 ตาม	 Concept	 ใหม่ที่มีสินค้าแฟชั่น

สวยๆ	 	มีการออกแบบที่สวยงาม	และเน้นความสะดวกสบาย	มีบรรยากาศที่ดี	 มีร้านกาแฟ	มีที่นั่งพัก	 มีมุม

สบายๆ	หลายๆ	มุม	 นอกจากนี้เราก็จะสร้างศูนย์	 Edutainment	 ที่มุ่งเน้นการศึกษาที่ให้ทั้งสาระและความ

บันเทิงควบคู่กันไป	 เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจในการศึกษาพิเศษไม่ต้องเดินทางไปศึกษาในใจกลางเมือง	 ซึ่ง

จะมีทั้ง	 โรงเรียนสอนศิลปะ	ดนตรี	ภาษา	และบันเทิง	 เพราะเรารู้ว่าความต้องการของตลาดทางด้านนี้ยังมีอีก

มาก		

	 สำหรับที่สวนน้ำชั้น	7	เราจะปรับปรุงให้เป็น	Fitness	และสปาที่อยู่กับธรรมชาติสวยงาม	รอบตัว

เต็มไปด้วยต้นไม้และสิ่งแวดล้อม	ที่เห็นแล้วรู้สึกสบายกายสบายใจ	

	 และเราก็ยังคงขยายทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์	หรือแหล่งทุนสาธารณะ	เพื่อให้อิมพีเรียลเป็นบริษัท

มหาชน	เป็นของชุมชนและของทุกๆ	คนตลอดไป	
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Hilight

“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี เสริมทัพ 
เซ็นต์นักเตะใหม่ 6 ราย สู้ศึกดิวิชั่น 2 เลก 2 

นัฐวุฒิ	ถูกอารมย์	

วัน/เดือน/ปีเกิด:	23	มกราคม	2533	(ปัจจุบันอายุ	22)	

บ้านเกิด:	พระนครศรีอยุธยา	

ส่วนสูง:	179	เซนติเมตร	

น้ำหนัก:	65	กิโลกรัม		

ย้ายมาจากสโมสร:	เพชรบุรี	เอฟซี		

แข้งดีกรีเยาวชนทีมชาติทุกชุดไล่ตั้งแต่	U12	ถึง	U19	

เรียกได้ว่าเก๋าตั้งแต่อายุยังน้อย	และจะเข้ามาช่วยแบ่งเบา

ภาระในแดนกลางป้อมปราการได้อย่างแน่นอน	

เพชร		พงษ์พิบูลย์	

วัน/เดือน/ปีเกิด:	7	สิงหาคม	2524	(ปัจจุบันอายุ	30)	

บ้านเกิด:	สมุทรปราการ	

ส่วนสูง:	170	เซนติเมตร	

น้ำหนัก:	68	กิโลกรัม		

ย้ายมาจากสโมสร:	เทศบาลตำบลบางเมือง	

แข้งอายุหลัก	3	ที่ผ่านการเล่นไทยลีกมาแล้วกับ	

สโมสรธนาคารกรุงเทพ	ซึ่งคงนำเอาประสบการณ์ที่มี

อยู่ล้นเหลือ	มาประคองแข้งวัยรุ่นของป้อมปราการได้

พอสมควร	

อำนาจ		ผ่องแผ้ว	

วัน/เดือน/ปีเกิด:	13	มกราคม	2527	(ปัจจุบันอายุ	28)	

บ้านเกิด:	ชลบุรี	

ส่วนสูง:	170	เซนติเมตร	

น้ำหนัก:	64	กิโลกรัม		

ย้ายมาจากสโมสร:	อำนาจเจริญ	ทาวน์	

แบ๊คขวาประสบการณ์โชกโชน	ที่จะมาช่วยเติมเต็มใน

ส่วนแผงแบ็คโฟร์ให้ป้อมปราการ	แข็งแกร่งยิ่งขึ้นใน

เลก	2		

นิพนธ์	ทองอันชา	

วัน/เดือน/ปีเกิด:	9	ธันวาคม	2532	(ปัจจุบันอายุ	23)	

บ้านเกิด:	มหาสารคาม	

ส่วนสูง:	170	เซนติเมตร	

น้ำหนัก:	59	กิโลกรัม		

ย้ายมาจากสโมสร:	ราชพฤกษ์	เอฟซี	

อยู่ในทีมจังหวัดนนทบุรีชุดลุยกีฬาแห่งชาติ	เป็นแข้ง

เชิงสูง	ที่จะเข้ามาเพิ่มมิติในเกมรุกให้แผงกลางของ

สมุทรปราการเอฟซี	หลากหลายยิ่งขึ้น	

 

กิจจรุจน์	พันธุ์ชู		

วัน/เดือน/ปีเกิด:	23	ธันวาคม	2532	(ปัจจุบันอายุ	23)	

บ้านเกิด:	นครศรีธรรมราช	

ส่วนสูง:	171	เซนติเมตร	

น้ำหนัก:	60	กิโลกรัม		

ย้ายมาจากสโมสร:	สระแก้ว	ซิตี้	

แบ็คซ้ายวัยรุ่น	ผ่านการเล่นให้ทีมนักเรียนไทยรุ่น	15	

มาแล้ว	และคงเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของทีมต่อไปใน

ระยะยาว	



ปีที่ 1   ฉบับเดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2555 หน้า 11

Hilight

“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี เสริมทัพ 
เซ็นต์นักเตะใหม่ 6 ราย สู้ศึกดิวิชั่น 2 เลก 2 

นัฐวุฒิ	ถูกอารมย์	

วัน/เดือน/ปีเกิด:	23	มกราคม	2533	(ปัจจุบันอายุ	22)	

บ้านเกิด:	พระนครศรีอยุธยา	

ส่วนสูง:	179	เซนติเมตร	

น้ำหนัก:	65	กิโลกรัม		

ย้ายมาจากสโมสร:	เพชรบุรี	เอฟซี		

แข้งดีกรีเยาวชนทีมชาติทุกชุดไล่ตั้งแต่	U12	ถึง	U19	

เรียกได้ว่าเก๋าตั้งแต่อายุยังน้อย	และจะเข้ามาช่วยแบ่งเบา

ภาระในแดนกลางป้อมปราการได้อย่างแน่นอน	

เพชร		พงษ์พิบูลย์	

วัน/เดือน/ปีเกิด:	7	สิงหาคม	2524	(ปัจจุบันอายุ	30)	

บ้านเกิด:	สมุทรปราการ	

ส่วนสูง:	170	เซนติเมตร	

น้ำหนัก:	68	กิโลกรัม		

ย้ายมาจากสโมสร:	เทศบาลตำบลบางเมือง	

แข้งอายุหลัก	3	ที่ผ่านการเล่นไทยลีกมาแล้วกับ	

สโมสรธนาคารกรุงเทพ	ซึ่งคงนำเอาประสบการณ์ที่มี

อยู่ล้นเหลือ	มาประคองแข้งวัยรุ่นของป้อมปราการได้

พอสมควร	

อำนาจ		ผ่องแผ้ว	

วัน/เดือน/ปีเกิด:	13	มกราคม	2527	(ปัจจุบันอายุ	28)	

บ้านเกิด:	ชลบุรี	

ส่วนสูง:	170	เซนติเมตร	

น้ำหนัก:	64	กิโลกรัม		

ย้ายมาจากสโมสร:	อำนาจเจริญ	ทาวน์	

แบ๊คขวาประสบการณ์โชกโชน	ที่จะมาช่วยเติมเต็มใน

ส่วนแผงแบ็คโฟร์ให้ป้อมปราการ	แข็งแกร่งยิ่งขึ้นใน

เลก	2		

ศราวุธ	เฟื่องแดน	

วัน/เดือน/ปีเกิด:	 22	 กุมภาพันธ์	 2534	

(ปัจจุบันอายุ	21)	

บ้านเกิด:	สมุทรปราการ	

ส่วนสูง:	183	เซนติเมตร	

น้ำหนัก:	74	กิโลกรัม		

ย้ายมาจากสโมสร:	กรุงเทพคริสเตียน	

ดาวยิงเด็กสร้าง	BEC-เทโรฯ	เพื่อนร่วม

รุ่น	 ทยาธร	 แสงธรรมกิจกุล	 แผงรับ

วัยรุ่นของป้อมปราการ	 ซึ่งดูจากประตู

แรกที่ทำได้ ในนัดพบกบินทร์ฯ	 เชื่อ

เหลือเกินว่าคงจะเป็นขวัญใจของสาวก

ป้อมปราการไม่ยากนัก	

นิพนธ์	ทองอันชา	

วัน/เดือน/ปีเกิด:	9	ธันวาคม	2532	(ปัจจุบันอายุ	23)	

บ้านเกิด:	มหาสารคาม	

ส่วนสูง:	170	เซนติเมตร	

น้ำหนัก:	59	กิโลกรัม		

ย้ายมาจากสโมสร:	ราชพฤกษ์	เอฟซี	

อยู่ในทีมจังหวัดนนทบุรีชุดลุยกีฬาแห่งชาติ	เป็นแข้ง

เชิงสูง	ที่จะเข้ามาเพิ่มมิติในเกมรุกให้แผงกลางของ

สมุทรปราการเอฟซี	หลากหลายยิ่งขึ้น	

 

กิจจรุจน์	พันธุ์ชู		

วัน/เดือน/ปีเกิด:	23	ธันวาคม	2532	(ปัจจุบันอายุ	23)	

บ้านเกิด:	นครศรีธรรมราช	

ส่วนสูง:	171	เซนติเมตร	

น้ำหนัก:	60	กิโลกรัม		

ย้ายมาจากสโมสร:	สระแก้ว	ซิตี้	

แบ็คซ้ายวัยรุ่น	ผ่านการเล่นให้ทีมนักเรียนไทยรุ่น	15	

มาแล้ว	และคงเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของทีมต่อไปใน

ระยะยาว	
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EURO2012FEVER
EURO 2012 POLAND-UKRAINE 

	 ที่ฮิตที่สุดในช่วงเวลานี้คงไม่มี

แฟนบอลผู้คลั่งไคล้กีฬาลูกหนังจะไม่สนใจ

มหกรรมเซิ้งแข้งในศึก “ยูโร 2012” ที่

ประเทศโปแลนด์ และยูเครน จะเปิดฉาก

ฟาดแข้งขึ้นในช่วง 8 มิ.ย. – 1 ก.ค. นี้ ทาง 

ฟุตบอลปราการก็ขอทำหน้าที่กูรูแนะนำ  16 

ชาติลงชิงชัย ใครเป็นใครไปดูกันเลย  

 

กลุ่ม A  
 

 โปแลนด	์ ชาติเจ้าภาพร่วม	 เน้น

การเล่นเป็นทีม	 ไม่แน่ศึกใหญ่ครั้งนี้เราอาจ

ได้เห็นเซอร์ ไพรส์จากชาติเจ้าภาพอย่าง

โปแลนด์ก็ได้ใครจะรู้	

	 รัสเซีย	 เป็นเต็ง	 1	 ในสายนี้	 คงจะ

ไม่ยากเกินไปที่จะผ่านสายอ่อนที่สุดในศึกนี้

ได้	แต่จะไปไกลแค่ไหนยังต้องลุ้นอีกเยอะ	

	 กรีซ	 เคยสร้างตำนานคว้าแชมป์

ยูโร	 2004	 ไปแล้ว	 แต่คงยากที่จะสร้าง

เซอร์ไพรส์ในศึกคราวนี้อีกครั้ง	

	 เช็ค	 โดยรวมโอเค	แต่จะดีพอที่จะ

เข้ารอบลึกๆ	หรือเปล่า		

 

 

กลุ่ม B 
 

 ฮอลแลนด	์ “อัสวินสีส้ม”	 จัดเป็น

ทีมที่เกมรุกจัดจาน	 แต่ก็ยังมีเครื่องหมาย

คำถามว่า	ดีพอจะเป็นแชมป์หรือเปล่า		

	 เยอรมัน	 มาตรฐานสูงตามสไตล์

เยอรมัน	 มีเพียงสเปนเท่านั่นที่สามารถล้ม

ทีมชุดนี้ได้	แต่จะถึงแชมป์หรือเปล่าต้องรอดู	

	 โปรตุเกส	 ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

แบบหืดจับ	 มีโรนัลโด้เป็นตัวชูโรง	 และคง

เป็นเขานี่แหละที่จะให้คำตอบว่า	 โปรตุเกส

จะไปได้ไกลแค่ไหน	

 เดนมาร์ค	 โอกาสเข้ารอบน้อย

ที่สุดในสายนี้	 มีดีที่สปิริต	 ทีมเวิร์ค	 และคง

เหนื่อยหน่อยหากหวังจะผ่านรอบแรกไปได้	

 

กลุ่ม C 
 

 สเปน	 เต็ง	 1	 ในรายการนี้	 ไม่ต้อง

สงสัยเลยว่าสเปนชุดนี้แกร่งทั่วแผ่นจริงๆ	

ด้วยมันสมองของ	บิเซนเต้	เดล	บอสเก้	บวก

แข้งอัจฉริยะที่มีอยู่	 คำถามก็คงมีแค่ว่า	 ชาติ

ไหนหล่ะที่อาจหาญจะมาล้มสเปน	 รวมถึง

สเปนดีพอจะคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์	 3	

รายการซ้อนได้หรือเปล่า	

 อิตาลี	 อีกหนึ่งชาติมหาอำนาจใน

โลกลูกหนัง	 ที่ยังไม่ทันเริ่มทัวร์นาเมนต์ก็เจอ

พิษจากคดีล้มบอลในประเทศเสียแล้ว	 และ

ทำให้ผู้เล่นบางคนต้องโดนตัดชื่อออกจากทีม

ไป	แต่ด้วยศักยภาพผู้เล่นที่มีอยู่	 คงไม่มีใคร

กล้ากาชื่อ	 ลูกหนังเมืองมักกะโรนี	 จาก

สารบบทีมลุ้นแชมป์แน่นอน	

 โครเอเชีย	 เขี่ยตุรกีมาได้ในรอบ

เพลย์ออฟ	 สตาร์เด่นในทีมชุดนี้	 อยู่ที่ลูก้า	

โมดริช	 จอมทัพจากสเปอร์	 ว่าจะพาทีมไป

ไกลกว่ารอบแรกหรือเปล่า	

 ไอร์แลนด ์	 พลพรรคยักษ์เขียวจัด

เป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยอายุมากที่สุดในศึกยูโร

คราวนี้	 เชื่อเหลือเกินว่าการผ่านรอบแรกของ

ยักษ์เขียว	 คงยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา

จริงๆ	

 

กลุ่ม D 
 

 ยูเครน	 เจ้าภาพร่วม	 ซึ่งศักยภาพ

โดยรวมของทีมชุดนี้ยังไม่ถึง	 แม้จะใส่อย่าง

เต็มที่ในฐานะเจ้าภาพ	 แต่ก็คงไม่วายจอด

ป้ายตั้งแต่ในรอบแรก	

 อังกฤษ	 ขวัญใจบรรดาแม่ยก	 ที่มี

ปัญหาตั่งแต่หัวโขนยันนักเตะที่บาดเจ็บกัน

ระนาว	 จนต้องเปลี่ยนรายชื่อนักเตะกันให้วุ่น	

อีกทั้งการติดโทษแบนของ	 รูนี่ย์	 ใน	 2	 นัด

แรกคงส่งผลต่อทีมแน่ๆ	แต่เชื่อเหลือเกินว่า

คนไทยเกินกว่ าล้ านคนเชียร์สิ ง โตตัวนี้

แน่นอน	

 ฝรั่งเศส	 ทีมตราไก่ชุดนี้จัดได้ว่า

อุดมไปด้วยแข้งวัยรุ่นที่มีความสามารถ	 โดย

เน้นไปที่ทีมเวิร์ค	 และเทคนิคเป็นสำคัญ	 อีก

ทั้งยังมีสตาร์ชื่อก้องมากมาย	 เป้าหมายของ

ตราไก่ชุดนี้คงมองแชมป์ไว้ก่อนแน่นอน	

 สวีเดน	 เข้ารอบสุดท้ายในฐานะ

อันดับ	 2	 ที่ดีที่สุด	 ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจมี

ทีมใหญ่ๆ	 ได้น้ำตาร่วงตั้งแต่รอบแรกได้

เหมือนกัน		

 และนี้ก็เป็น 16 ชาติ ที่เข้าร่วม

มหกรรมเซิ้งแข้งในครั้งนี้ แล้วคุณล่ะตาม

เชียร์ชาติไหนอยู่ เชื่อว่าแฟน นสพ.ฟุตบอล

ปราการคงจะเชียร์บอลยูโรกันอย่างสนุกนะ

ครับ อ้อ...ไม่ควรเล่นการพนันกันนะครับ 

เพราะการพนันไม่เคยทำให้ใครรวย ยกเว้น

เจ้ามือ แถมผิดกฏหมายอีกด้วยนะครับ 
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ซุปฯตาร์คอเนอร์

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 10	 มิถุนายน	 ที่

ผ่านมา	 ทาง	สมุทรปราการเอฟซ	ี ทีมในลีก

ภูมิภาคดิวิชั่น	 2	 โซนภาคกลางและภาค

ตะวันออก	 ได้มีการเปิดตัวผู้สนับสนุนหลัก

รายใหม่สู้ศึกเลก	 2	 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้น

อาทิตย์หน้า		

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา	 เวลา	

13:00	น.	ณ	ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ 

สำโรง	 ได้มีงานเปิดตัวสปอนเซอร์ผู้สนับสนุน

ทีม	 “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ไม่

ว่าจะเป็น	3เค	แบตเตอร์รี่,	FBT,	ศูนย์การค้า

อิมพีเรียล	เวิลด์	สำโรง,	เจด	ดราก้อน,	รัตน

บดีแลนด์	รวมถึงเปิดตัวพื้นที่	“สมุทรปราการ	

เอฟซี	 โซไซตี้”	 ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า

อิมพีเรียล	เวิลด์	สำโรงบริเวณชั้น	3	อีกด้วย	

ซึ่งภายในงานมีแขกผู้ให้การสนับสนุนเข้า

ร่วมงานไม่ว่าจะเป็น	 คุณวีรวัฒน์	 	 ขอไพบูลย์		

รองประธานอาวุโส	 บริษัท	 ผลิตภัณฑ์	 3เค	

แบตเตอร์รี่	 จำกัด,	 คุณมณเฑียร	 ฉาย

สุวรรณคีรี	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	 บริษัท	

ผลิตภัณฑ์	 3เค	แบตเตอร์รี่	 จำกัด,	 คุณอัคร

วัฒน์	 มั่นปิยะพงค์	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	

รัตนาบดีแลนด์	 จำกัด	 และคุณโอฬาร	 กิจ

เลิศไพโรจน์	 ผู้จัดการทั่วไป	 ศูนย์การค้า

อิมพีเรียลเวิล์ด	สำโรง		ร่วมเป็นเกียรติ	และ

กล่าวแสดงความยินดีในงานด้วย	 รวมถึง

ตัวแทนจากสโมสรสมุทรปราการเอฟซี	คุณ

พีรพัฒน์ ถานิตย์   ประธานผู้ก่อตั้ง  สโมสร

ฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	และ	

คุณฤทธิเดช	 จุลละจินดา	 	 รองประธาน

อำนวยการทีมสมุทรปราการ	 เอฟซี	 ได้ขึ้น

กล่าวขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์ผู้ ให้การ

สนับสนุนทีม		

	 นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม

พิเศษๆ	ที่ทางสมุทรปราการเอฟซี	 จัดให้กับ

ทางแฟนบอล	 เช่นการมอบเงินรางวัล	 จาก

การแข่งขันฟุตบอลแฟนคลับ	SPFC	เวอร์ชั่น

ยูโร	 2012	 อีกทั้งยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ชุด	

We	love	SP-FC	จากนักเตะ “ป้อมปราการ” 

และพริตตี้สาวสวย	 พร้อมด้วยแขกรับเชิญ

พิเศษ	 นางเอกสาวช่อง	 3	 	 “น้องเกรซ” 

กฤติกา ซิงห์	 	 มาร่วมเดินแฟชั่น	 และสร้าง

สีสันในงานด้วย		

	 นอกจากนี้ทางสโมสรฯ	 ยังมีการ

เปิดตัว	 “สมุทรปราการ เอฟซี โซ ไซตี้” 

บริเวณชั้น	3	ห้างอิมพีเรียลเวิลด์	สำโรง	ซึ่งมี

สินค้าของทางสโมสรฯ	และของที่ระลึกไว้รอ

แฟนบอลพันธุ์แท้มาเลือกซื้อหากันไป	 ใน

ส่วนของร้านยังมีมุมเอาใจสาวกหงส์แดง

ลิเวอร์พูล	 เมื่อทาง	 3เค	แบตเตอร์รี่	 จัดโซน	

Liverpool	 3K	พลังหงส์แดง	 แรงระดับโลก	

ไว้ให้แฟนบอลอีกด้วย	

	 และที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของ

งานเปิดตัวสปอนเซอร์ในครั้งนี้นั่นก็คือการ

เปิดตัว 6 แข้งใหม่ “ป้อมปราการ”	 ต่อหน้า

สาวกของตน	 ซึ่ง	 6	 นักเตะใหม่ประกอบไป

ด้วย	ณัฐวุฒิ  ถูกอารมย์, นิพนธ์  ทองอัน, 

ศราวุธ  เฟื่องแดน, กิจจรุจน์  พันธุ์ชู, 

อำนาจ  ผ่องแผ้ว, เพชร  พงษ์พิบูลย์  

	 โดยภายในงานมีแฟนบอล	 รวมถึง

ป ร ะช าชนที่ ม า จั บ จ่ า ย ใช้ ส อ ย ใ นห้ า ง

สรรพสินค้าให้ความสนใจกับงานเปิดตัว

ครั้งนี้กันอย่างล้นหลาม	
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จับกระแสกีฬาสมุทรปราการ

	 เตรียมเปิดศึกแล้วสำหรับการ

แข่งขันฟุตซอลนักเรียน	 อบจ.	 ลีก	 จังหวัด

สมุทรปราการ	รุ่นอายุ	15	ปี	ครั้งที่	5	ประจำปี	

2555	 โดย	 อบจ.	 สมุทรปราการ	 ร่วมกับ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ชลบุรี	 เขตท้องที่สมุทรปราการ	 สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา	 เขต	 6	 และผู้สนับสนุน

ด้านอุปกรณ์กีฬา	 บริษัท	 โรงงานสยาม

บอลล์สปอร์ต	 จำกัด	 ได้เปิดงานแถลงข่าว

ก่อนเปิดศึกฟุตซอลลีกนักเรียน	 โดยงาน

แถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่	 13	 มิถุนายน	

พ.ศ.2555	ณ	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรปราการ	

	 โดยในงานแถลงข่าวครั้งนี้มี	 นาย

อัครวัฒน์	 อัศวเหม	 รองนายก	 อบจ.	

สมุทรปราการ	 เป็นประธานในงานแถลงข่าว

ในครั้งนี้	 ซึ่งรองนายก	 อบจ.	 สมุทรปราการ	

กล่าวว่า	 “ต้องขอขอบคุณทุกๆ	 ฝ่ายที่

เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันฟุตซอลใน

ครั้งนี้	 ซึ่งทาง	 อบจ.	 สมุทรปราการ	 มีความ

มุ่งมั่นที่จะใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความ

สามัคคี	 ความพร้อมเพรียงความกลมเกลียว

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน	 ฝึกให้รู้จักแพ้	 รู้จัก

ชนะ	และฝึกให้น้องๆ	มีน้ำใจนักกีฬา”		

สำหรับการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน	 อบจ.	

ลีก	จังหวัดสมุทรปราการ	รุ่นอายุ	15	ปี	ครั้งที่	

5	 ประจำปี	 2555	 นี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

ทั้งหมด	 16	 ทีมดังนี้	 โรงเรียนป้อมนาคราช

สวาทยานนท์,	 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว,	

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง,	โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาน้อมเกล้า	 สมุทรปราการ,	

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ,	

โ ร ง เ รี ยนมั ธยมวั ดศรี จั นทร์ ป ระดิ ษฐ์ ,	

โรงเรียนปทุมคงคา	 สมุทรปราการ,	 โรงเรียน

พูลเจริญวิทยาคม,	 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ,	 โรงเรียนบุรา

รักษ์,	 โรงเรียนเทพศิรินทร์	 สมุทรปราการ,	

โรงเรียนราชประชาสมาสัย	 ฝ่ายมัธยม	

รัชดาภิเษก	 ในพระบรมราชูปถัมภ์,	 โรงเรียน

บางบ่อวิทยาคม,	 โรงเรียนสมุทรปราการ,	

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์,	 โรงเรียนวัด

ทรงธรรม		

	 ด้านนาย	 เจือ	 พิสิน	 ผู้ช่วยผู้

ฝึกสอนโรงเรียนบุรารักษ์	 ที่ เข้าร่วมงาน

แถลงข่าวในครั้งนี้กล่าวว่า	 “ก็เป็นปีแรกที่

ทางบุรารักษ์	 ส่งทีมเข้าแข่งขัน	 ก็อยากให้

เด็กๆ	 ได้ประสบการณ์จากการแข่งขัน	 และ

ขอขอบคุณ	 ในเรื่องของชุดกีฬาที่ใช้ในการ

แข่งขัน	 ก็อยากให้ทาง	 อบจ.	 สป.	 จัด

กิจกรรมดีๆ	อย่างนี้ต่อไปทุกๆ	ปีครับ”	

	 ซึ่งการแข่งขันในศึก	 ฟุตซอลนัก

เรียน	อบจ.	ลีก	จังหวัดสมุทรปราการ	รุ่นอายุ	

15	ปี	ครั้งที่	5	ประจำปี	2555	นี้จะแข่งขันกัน

ระหว่างวันที่	 15	มิ.ย.55	–	7	ก.ย	55	 โดยจะ

แข่งในระบบลีก	แบบพบกันหมดโดยผลัดกัน

เป็นเจ้าภาพ	 โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นที่	 15	 มิ.ย.	

55	 นี้	 โดยจะใช้สังเวียนแข้งของโรงเรียน

บางพลีราษฎร์บำรุง	 แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว	

ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน	 สำหรับทีมที่จบ

ใน	4	อันดับแรกจะได้รับถ้วยรางวัล	อีกทั้งยัง

ได้รับเงินบำรุงทีมรวมกว่า	100,000	บาท	

 

แถลงข่าวระเบิดศึกโต๊ะเล็กขาสั้น 
อบจ.ลีกจังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนแห่โม่แข้ง 
16 โรงเรียน ชิงเงินรางวัลรวมกว่าแสนบาท 
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ACSPINSIDE

	 ไม่หยุดสร้างกิจกรรมเพื่อน้องๆ	

รั้ว	 ACSP	 จริงๆ	 สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ	 ที่สนับสนุนให้เด็ก	 และ

เยาวชนหันมาเล่นกีฬา	 และห่างไกล

ยาเสพติด	ด้วยการจัดกิจกรรมดีๆ	อย่าง	การ

แข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด	 ครั้งที่	 15	

ประจำปี	 2555	 ระหว่างวันที่	 1-	 26	มิถุนายน	

พ.ศ.2555	ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนของแต่ละชั้น	

เข้าร่วมปะทะแข้งในศึกโต๊ะเล็กครั้งนี้	 มีจุด

ประสงค์ที่จะทำให้เด็ก	 และเยาวชนในรั้ว

โรงเรียนทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพ	 ห่างไกล

จากอบายมุข	 และยาเสพติด	 ด้วยการเล่น

กีฬา	 โดยทำการแข่งขันกันในช่วงพักเที่ยง

ของทุกวัน	 บรรยากาศการแข่งขันจะ

สนุกสนานเข้มข้นแค่ไหน	 ไปชมภาพ

บรรยากาศกันเลยครับ		

ACSP	CORNER	

ฟุตซอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2555 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
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กางเสื่อ...กลางแปลง

กางเสื่อ..กลางแปลง 
 

 กราบสวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกๆ ท่านนะครับ สำหรับคอลัมน์ 

กางเสื่อ..กลางแปลง ในฉบับนี้ทางเราก็พยายามสรรหาหนังคุณภาพมา

แนะนำท่านผู้อ่าน นสพ. ป้อมปราการ กันเหมือนเดิมนะครับ อย่ามัว

เสียเวลาเราไปดูกันเลยว่าเล่มนี้เราแนะนำเรื่องไหนไปอ่านกันเลยครับ 

ผู้กำกับ: Danny Boyle 

นักแสดงนำ: Dev Patel, Freida Pinto และ Saurabh Shukla 

เรื่องย่อ: หนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องสั้นที่ตีแผ่สังคมอินเดียผ่านเรื่องราวของ	 “จามาล	มาริค”	

เด็กหนุ่มวัย	 18	 หน้าตาไม่ค่อยฉลาดทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่มีพื้นเพมาจากสลัมมุมไบ	แต่กลับ

พลิกผันได้มาเล่นเกมส์ในรายการ	Who	Wants	 To	 Be	 A	Millionaire	 “จามาล”	 เหลืออีก

เพียงหนึ่งคำตอบที่ถูกจากหนึ่งคำถามก็จะคว้าเงินรางวัลสูงสุด	 20	 ล้านรูปี	 ด้วยลักษณะและ

พื้นเพความเป็นมาของเขา	ทำให้	 “เพรม	คูมาร์”	 พิธีกรของรายการคิดว่า	 “จามาล”	 โกงเกมส์

การแข่งขัน	 ช่วงพักรายการก่อนถ่ายต่อคำถามสุดท้าย	 ตำรวจจึงนำตัวเขาไปสอบสวนเค้น

ความจริง	 เด็กหนุ่มจากสลัมจึงเล่าเรื่องทุกอย่างในอดีตที่เป็นกุญแจไขสู่คำตอบให้ฟัง	 ชีวิต

ความเป็นอยู่ของ	“จามาล”	สะท้อนภาพลักษณ์	สังคม	บ้านป่าเมืองเถื่อนของเขามาโดยตลอด	

เช่น	ฉากที่แม่	 “จามาล”	ถูกฆ่าตาย	 เกิดจากความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างฮินด	 ูและมุสลิม	

ที่ฝ่ายแรกต้องการไล่ฝ่ายหลังออกนอกประเทศ	ซึ่งความไม่ลงรอยนี้ก็สืบเนื่องมานับพันปีเห็น

จะได้	หรือฉากที่	“จามาล”	กับ	“ซาลิม”	พี่ชายจอมป่วน	และเด็กสาวที่	“จามาล”	รัก	“ลาติกา”	

ต้องตกอยู่ในเงื่อมมือแก๊งจับเด็กไปขอทาน	 อย่างที่รู้ๆ	 กันดีว่า	 อินเดียติดอับดับประเทศที่มี

ขอทานเยอะสุดของโลก	 หรือกระทั่งพฤติกรรมการดูถูกของพิธีกรรายการต่อ	 “จามาล”	 ก็ดู

ช่างไม่ต่างกับการแบ่งชนชั้นวรรณะในสังคมอินเดีย	 เป็นต้น	แต่ความหนักอึ้งของเรื่องกลับไม่

ได้ทำให้หนังดูตึงเครียดเกินไป	 หนังผ่อนคลายด้วยการแทรกมุขตลก	 และความตื่นเต้นอยู่

เสมอ	 จนลืมไปว่าความรันทด	 ยากจนข้นแค้นแสนลำบากลำบนของ	 “จามาล”	 มันหนักหนา

สาหัสเอาเรื่องทีเดียว	

	 และนี่ก็เป็นหนังดีอีกเรื่องที่มาจากฝีไม้ลายมือการแสดงของชาวเอเชีย	 ที่ไปสร้าง

ปรากฏการณ์สั่นสะเทือนไปทั่วสำหรับหนังเรื่องนี้	 ก็ลองหามาดูกันนะครับ	 เชื่อว่าคงถูกใจใคร

หลายคนทีเดียวเชียวแหละ	
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