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หน้า 12 

แข้งหูหนวกขุนพลป้อมปราการ

ผ่านครึ่งฤดูกาลไปแล้วสำหรับ “ป้อม

ปราการ” สมทุรปราการเอฟซ ีในการทำ

ทมีของ น.10 

อสัสัมชญัสมทุรปราการ จดักจิกรรมตอ่ตา้นยาเสพตดิ

ประจำป ี2555 ที่โรงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปราการ หมู่

บา้นทพิวลั น.16 

สำหรับหูหนวกทีมชาติไทยชุดนี้ มีการเตรียมทีมมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าพร้อมสำหรับมหกรรมฟุตบอลคน

หูหนวกโลกรอบสุดท้ายอย่างเต็มที่ ซึ่งนักเตะไร้        เสียงส่วนใหญ่ยัง... น.8 
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	 สวัสดีครับ	 แฟน	 นสพ.	 ฟุตบอลปราการ	 ทุกๆ	 ท่าน	 เข้าสู่ฉบับที่	 7	 ของปีนี้	 สำหรับ
หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ	ก็เข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งนะครับสำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้		
สำหรับศึกยูโร	2012	ที่พึ่งผ่านไปสดๆ	ร้อนๆ	ใครเชียร์ทีมอะไรกันบ้าง	ซึ่งใครตามเอาใจช่วยสเปน
ก็ยินดีกับแชมป์ยูโรด้วยนะครับ	 อีกอย่างอากาศในช่วงนี้แปรปรวนบ่อยๆ	 แฟน	 นสพ.	 ก็ดูแลสุขภาพ
กันเยอะๆ	นะครับ		
	 ในส่วนเนื้อหาภายในเล่มเดือน	ก.ค.	นี้	 ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายเช่นเคย	ไม่ว่าจะ
เป็น	“บิ๊กแป๊ะ”	อัครวัฒน์	มั่นปิยพงศ์	จัดงานบุญใหญ่ที่วัดศิริเสาธง,	สัมภาษณ์พิเศษแข้งเงียบแห่งป้อม
ปราการ,	 สรุปผลงานนักเตะป้อมปราการในเลกแรก	 และข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรปราการ
อีกมากมาย		
	 ซึ่งในฉบับหน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรมาให้แฟน	 นสพ.ฟุตบอลปราการ	 ทุกท่านได้เสพกัน	 ก็
อย่าลืมติดตามกันนะครับ	 เพราะทางผู้จัดก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองกันอย่างสุดความสามารถเพื่อ
แฟน	 นสพ.ฟุตบอลปราการ	 ทุกคน	 ขอให้ทุกท่านอ่านหนังสือเล่มนี้กันอย่างมีความสุขนะครับ	 พบกัน
ใหม่เล่มหน้าสวัสดีครับ	

ตู๋ตี๋	บก.ฟุตบอลปราการ	
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ซุบซิบประสาปราการ
 เป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ไม่

หยุดสร้างสิ่งดีๆ เพื่อสังคมไทยจริงๆ สำหรับ 

ผูใ้หญใ่จดแีหง่ “ปอ้มปราการ” สมทุรปราการเอฟซ ี

อย่าง “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยพงศ์ 

เจ้าของบริษัทรัตนบดีแลนด์ ที่คิดการใหญ่ กู้

เรือรบหลวงโพธิ์สามต้น ที่ปัจจุบันกำลังจะ

จมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำไปบูรณะ

ซ่อมแซม ก่อนย้ายไปไว้ที่อู่ต่อเรือบ้านเสม็ด

งามที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน

เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้

เอกราชให้ชาติไทย 

2 ตุง ตั้งแต่ครึ่งแรก!!! 

 การแข่งขันในศึกเอไอเอสลีก

ภูมิภาคโซนภาคกลางและภาคตะวันออก 

ของทัพ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟ

ซ ี ในนัดที่เปิดรัง 72 พรรษามีนบุรี ขย่ม 

ธัญบุรี RA ยูไนเต็ด ไป 2-0 นั้น ถือว่าเป็น

เกมที่น่าจดจำ เมื่อดิ๊กซันจัดการเหมายิง 2 

ลูกได้ตั้งแต่ครึ่งเวลาแรก ซึ่งถือเป็นสถิติที่

ดีในฤดูกาลนี้ เพราะทำประตูได้ถึง 2 ลูก 

ตั้งแต่ยังไม่หมดครึ่งแรกเป็นเกมแรกใน

ฤดูกาลนี้  และเป็นการยิง 3 ประตูใน 2 นัด 

ของนักเตะนิลกาฬรายนี้ด้วย 

“บิ๊กแป๊ะ” ใจป้ำหนุนแข้งเงียบลุยบอลโลก 

 “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยพงศ์ 

ผู้ใหญ่ใจดีแห่งเมืองปากน้ำ เจ้าของธุรกิจ

รัตนาบดีแลนด์ ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีม

ฟุตบอลหูหนวกทีมชาติไทย ใจป้ำหนุนทัพ

นักกีฬาผู้พิการทางหู ลุยศึกฟุตบอลหูหนวก

ชิงแชมป์โลก ที่ประเทศตุรกี โดยทาง 

“บิ๊กแป๊ะ” สนับสนุนทีมชาติไทยในรายการนี้

ถึง 700,000 บาท ด้วยกัน ซึ่งเกมการฟาด

แข้งระดับโลกจะแข่งขันกันในช่วงระหว่าง

วันที่ 16 - 28 ก.ค. 2555  

ปราการร่วมด้วย ส่ง “โค้ชเป็ด” ช่วยชาติ 

 ทีมดังเมืองปากน้ำ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซ ี โดดเข้าหนุนทัพนักกีฬาลง

สู้ศึกฟุตบอลหูหนวกชิงแชมป์โลก ที่ประเทศตุรกี ด้วยการปล่อยตัวกุนซือใหญ่ พงษ์สิริ ยะ

กัณฐะ ไปเป็นหนึ่งในทีมผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของแข้งหูหนวกไทย ในช่วงกลางเดือนนี้ พร้อม “ปี

โป้” เกียรตินันท์ สำราญประภัสสร แข้งเงียบปราการที่ติดหนึ่งใน 18 แข้งที่มีชื่อติดทีมชาติชุด

นี้ด้วย 

แม่นงค์ใจดี สนับสนุน โครงการ “ทางเดียวกัน...ไปด้วยกัน” จนจบฤดูกาล 

 “แม่นงค์” พันธะมน แตงอ่อน ผู้ใหญ่ใจดีแห่งทีมดังเมืองปากน้ำ “ป้อมปราการ” 

สมุทรปราการเอฟซี ที่ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองประธานสโมสรสมุทรปราการเอฟซี ใจดี

มอบเงินสนับสนุนค่าเดินทางในโครงการ “ทางเดียวกัน...ไปด้วยกัน” ให้แก่แฟนบอลป้อม

ปราการที่ต้องการเดินทางไปเชียร์ทีมรักในทุกๆ นัดที่ลงแข่งขันไปจนจบฤดูกาลนี้ ทางสโมสร

ก็เลยถือโอกาสนี้เปลี่ยนชื่อ โครงการเสียใหม่เป็น โครงการ “ทางเดียวกัน...ไปด้วยกันกับ

แม่นงค์” เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ด้วยครับ 
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สังคมและการศึกษา
รอง ผอ.รมน. ภาค 1 ติดตามงานด้านความ

มั่นคงที่สมุทรปราการ 

 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 1 ติดตามความคืบหน้างานด้าน

ความมั่นคงของจังหวัดสมุทรปราการ 

 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 

กรกฎาคม 2555 พลตรี สถิต แจ่มจำรัส รอง

ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 

และคณะฯ เดินทางมาที่ห้องประชุมชั้น 4 

ส ำนั กง านองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด

สมุทรปราการ เพื่อติดตามความคืบหน้างาน

ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ภ า ย ใ น ที่ จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมให้ข้อมูลประกอบด้วย 4 เรื่อง หลักได้แก่ 

ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง และปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ส ำ หรั บ ปั ญ ห า ยา เ ส พ ติ ดข อ ง

จังหวัดสมุทรปราการ จะมีการแพร่ระบาดใน

พื้นที่ ที่ชุมชนหนาแน่น บริเวณที่อยู่ใกล้กับ

โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอำเภอเมือง

สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอ

บางเสาธง และอำเภอบางพลี ผู้เสพส่วนใหญ่

จะอยู่ ในกลุ่มผู้ ใช้แรงงาน ในส่วนปัญหา

แรงงานต่างด้าวนั้นได้ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวกวาดล้างจับกุมแรงงานต่างด้าวผิด

กฎหมายเพื่อผลักดันกลับประเทศ ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติพม่าและกัมพูชา 

ซึ่ งแรงงานเหล่านี้ จะเข้ ามาทำงานเป็น

แรงงานประมงและก่อสร้าง ปัญหาภัย

คุกคามต่อความมั่นคงได้มีการเฝ้าระวังใน

พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิซึ่ง

มักมีการลักลอบขนยาเสพติดและวัตถุ

อันตรายเข้าออกผ่านทางสนามบินอยู่บ่อย

ครั้ง ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ที่ชุมชน

คลองหัวลำภู อำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่ง

ชุมชนดังกล่าวประสบปัญหาขยะและน้ำเน่า

เสีย โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดภายใน

ชุมชนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน

ชุมชนให้ดีขึ้น 

ขอบคุณข้อมูล สุธินันท์ คงสินธ์ 

เข้าพรรษานี้ร่วมบวชพระ 100,000 รูป ทั่ว

ไทย ปี พ.ศ. 2555 

สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับ กับ

หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่

ประเพณีเข้าพรรษากันแล้วซึ่งในปีนี้จะตรง

กับวันที่ 3 ส.ค. 55 – 30 ต.ค. 55 ซึ่งทางเรา

ก็ได้นำบุญมาฝากท่านผู้อ่าน นสพ. ฟุตบอล

ปราการ กันอีกแล้วนะครับ กับโครงการดีๆ 

อย่าง “โครงการบวชพระ เข้าพรรษา 100,000 

รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ประจำปี พุทธศักราช 

2555” โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษา

โครงการ พร้อมด้วยองค์กรพุทธและ

หน่วยงานราชการกว่า 35 องค์กร ร่วมให้การ

สนับสนุน โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ

ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่เกิดขึ้นโดยดำริของพระ

เทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อรวมพลังพุทธ

บริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน ให้ช่วยกันฟื้นฟูประเพณี

การบวช 1 พรรษา การสร้างศาสนาทายาท 

และ แก้ปัญหาวัดร้างที่มีมากถึง 5,937 วัดทั่ว

ประเทศ (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) 

สมัครบวช: โทร. 02-831-1000, 02-831-1234 

ข้อมูลจาก: www.dmc.tv    

กำหนดการโครงการ 

วันเวลาอบรม: วันที่ 8 กรกฎาคม - 4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

วันรับสมัคร: วันที่ 1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2555 ณ วัดพระธรรมกาย และ วัดที่

เป็นศูนย์อบรม 

วันบรรพชา: วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ณ ศูนย์อบรมใหญ่วัดพระธรรมกาย 

วันอุปสมบท: วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 

2555 ณ วัดที่อบรมและวัดใกล้เคียง 

 ผ่านเข้าสู่นัดที่ 4 สนามที่ 4 กัน

แล้วสำหรับการเซิ้ งแข้ ง โต๊ ะ เล็กขาสั้น 

รายการฟุตซอลนักเรียน อบจ. ลีก จังหวัด

สมุทรปราการ รุ่นอายุ 15 ปี ครั้งที่ 5 ประจำปี 

2555 โดยการแข่งในสนามที่ 4 นี้จัดการ

แข่งขันกันที่สนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า สมุทรปราการ  

 สำหรับจ่าฝูงหลังผ่านนัดที่ 4 เป็น

ทีมลูกประดู่แดง ราชวินิตบางแก้ว ที่

โชว์ฟอร์มแบบเสมอต้นเสมอปลาย แซงขึ้น

มาเป็นจ่าฝูงแบบเดี่ยวๆ หลังจากนัดล่าสุด 

กดเอาชนะ หาดอมราฯ ไปแบบบอลคนละชั้น 

9-2  

 ด้านรองจ่าฝูง พูลเจริญวิทยาคม 

ยังคงเกาะรองจ่าฝูง ไว้ได้หลังเสมอกับ ทีม

แกร่งอย่าง บางพลีราษฎร์บำรุง ไป 1-1 ด้าน

บ๊วยของตารางเป็น วัดทรงธรรม ที่ผ่านไป 4 

นัดยังไม่สามารถเก็บแต้มได้เลย และนี้คือ

ตารางคะแนน ฟุตซอลนักเรียน อบจ. ลีก 

จังหวัดสมุทรปราการ (7 ก.ค. 55) 
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ด้วยศรัทธา...
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กิจกรรมคนดี

 เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ วัดศิริเสาธง กม. 26 หมู่ 7 บางนา-ตราด ตำบล

บางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทาง “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยพงศ์ และ “ พี่นงค์” คุณ

พันธะมน แตงอ่อน พร้อมด้วยครอบครัว ได้ร่วมกันทำบุญใหญ่มอบเงินถวายวัดจำนวน 1,300,000 บาท 

พร้อมเป็นเจ้าภาพในงานบุญฉลองอุโบสถ วัดศิริเสาธง อีกทั้งยังได้นิมนต์พระ มาร่วมงานบุญใหญ่รวม 

1,300 รูป นอกจากนี้ยังได้มีการบริจาคเลี้ยงโต๊ะจีน 100 โต๊ะด้วยกัน 

 โดยภายในงานได้มีแขกเหรื่อและประชาชนในพื้นที่ ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมงานบุญกัน

อย่างหนาแน่น โดยมีแขกผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้อย่าง พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เข้าร่วมงานบุญ

ใหญ่ในครั้งนี้ด้วย  

 ซึ่งในการฉลองอุโบสถ วัดศิริเสาธงนี้ได้มีพิธีกรรมทางศาสนาโดยมีประธานในพิธี เจ้าประคุณ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ

ใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ, เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ในพิธี

สวดมาติกาบังสุกุล พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามหลักทางพระพุทธศาสนา 

 เมื่อเสร็จสิ้นจากพิธีทางศาสนาในช่วงเช้า ทางเจ้าภาพงาน “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยพงศ์ และ

ครอบครัว ได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระที่มาร่วมประกอบพิธีทางศาสนาทั้งหมด 1,300 รูป พร้อมทั้งเชิญแขกที่เข้า

มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ร่วมทานโต๊ะจีนร่วมกัน 
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	 ว่าด้วยเรื่องเป็ดปากน้ำ	ไข่เค็มท้ายบ้าน	

ปลาเป็ด	และทรายขี้เป็ด 

 ชุมชนบางละมุมในฉบับนี้ทางเราได้ไป

สืบเสาะหาข้อมูลน่ารู้กับเรื่องราวต่างๆ ในจังหวัด

เราโดยวันนี้เรามาดูเรื่องราวในท้ายบ้าน กับเรื่อง

เป็ดๆ ที่ไม่ใช่โค้ชเป็ด กันเลย 

 เรื่องนี้เริ่มที่กรมปศุสัตว์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้มีฟาร์มทดลองเลี้ยงสัตวหา

ยาก เดินไปเดินมาก็ไปเตะตาที่ป้ายเล้าเป็ดปากน้ำ 

เป็ดหายากพันธ์พื้นเมือง นอกจากนี้ยังมีคำอธิบาย

ด้านล่างอีกด้วยว่า เป็นเป็ดพันธ์ปากน้ำฝูงสุดท้าย 

ที่ทางกรมปศุสัตว์เพาะเลี้ยงไว้ เพื่อไม่ให้สูญพันธ์ 

แต่ก็ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่า ไอ้เจ้าเป็ดปากน้ำ ที่ว่า

มันเป็นยังไง ก็เลยสืบเสาะจากข้อมูลของทางกรม

ปศุสัตว์ เขาเล่าว่า เป็ดปากน้ำนั้น เดิมเป็นเป็ดที่

นิยมเลี้ยงกันมากในเขตปากอ่าว ไทย อันได้แก่ 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็ดปากน้ำเป็นเป็ดไซส์

เล็ก ตัวเมียมีปากเทา ลำตัวสีดำ อกสีขาว ตัวผู้มี

ขนสีเขียวเงา บริเวณส่วนหัว ลำตัวเล็กกว่าเป็ด

นครปฐม ขนาดไข่ก็เล็กกว่า เริ่มมีการวางไข่เมื่อ

อายุ 5-6 เดือนขึ้นไป ตัวผู้มักจะมีการเลี้ยงเป็นเป็ด

เนื้อ ที่ปากน้ำ แต่ละบ้านในเขตตำบลท้ายบ้าน 

อำเภอเมืองสมุทรปราการ นิยมเลี้ยงเป็ดปากน้ำ

กันเป็นพันๆ ตัวเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นอาชีพ

ยอดฮิตของคนในสมัยนั้นเลยทีเดียว 

 โดยในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ มีบันทึกของคุณ

พ่อวิกเตอร์ ชื่อไทยคือ วิรัตน์ ธงชัย คุณพ่อวิก

เตอร์ท่านนี้เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๘ แห่งวัดเข้ารีต 

ซึ่งปัจจุบันชื่อวัดนี้ถูกเปลี่ยนเป็น วัดอัครเทวดา

ราฟาแอล ตั้งอยู่บริเวณท้ายบ้าน คุณพ่อวิกเตอร์ 

ได้เล่าถึงจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้เข้าวัด ซึ่ง

กิจกรรมที่ว่า ก็คือ เลี้ยงเจ้าเป็ดปากน้ำกันอย่าง

เป็นล่ำเป็นสัน โดยอาศัยภูมิปัญญาขอชาวบ้านที่นำ

ถือคริสต์ในละแวกนั้น 

 ซึ่งแหล่งกำเนิดของเป็ดพันธ์นี้ ต้องถ่อ

ไปไกลถึงเมืองจีน โดยต้นตระกูลของเจ้าเป็ด

ปากน้ำที่ว่ามานี้ มาพร้อมๆ กับชาวจีนอพยพ  ที่ได้

ขนเอาเป็ดพันธ์ ติดตัวมาด้วย เพื่อใช้เป็นแม่พันธ์ 

เพาะเลี้ยง จนเมื่อมาได้กับเป็ดพื้นเมืองไทย ทำไป

ทำมาก็กลายเป็น เป็ดปากน้ำ ที่มีความโดดเด่น ทั้ง

ในด้านเนื้อ และไข่แดงสวย ก็เรียกเป็ดพันธ์นี้ว่า 

เป็ดปากน้ำ 

 ความโด่งดังของเป็ดปากน้ำ ที่ตำบล

ท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการนั้น ส่วนใหญ่

จะพูดกันถึงเรื่องไข่ เพราะมีไข่แดงที่ใหญ่ สีแดง

สด สวย คนจีนที่ท้ายบ้านส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ

ประมง การทำประมงแต่ละลำ ต้องออกเดินเรือ

ครั้งละหลายวัน จึงต้องตระเตรียมเสบียงไว้ให้

พร้อม อาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเรือก็คือ ไข่เค็ม

ท้ายบ้านที่ได้มาจากเป็ดปากน้ำนั่นเอง 

 ชีวิตชาวบ้านในสมัยนั้นมีความเป็นอยู่

กันง่ายๆ ไม่วุ่นวายเหมือนทุกวันนี้ ไข่เค็มก็ไม่

จำเป็นต้องใช้เงินซื้อ ชาวประมงที่ออกไปหาปลา

ทุกวันเวลาออกเรือแต่ละครั้ง เมื่อได้ปลามาเต็มลำ

เรือแล้ว จะมีการคัดแยกปลาใหญ่ ที่สามารถนำไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขายได้ ส่วนปลาเล็กปลาน้อย ที่คนไม่นิยมกินกัน 

ก็จะนำมาแลก 

กับไข่เค็ม เป็ดปากน้ำ งานนี้ก็เลยเป็นโชคดีของ

เป็ดที่ได้ปลาทะเลเล็กๆ เป็นอาหาร ปลาเล็กๆ ที่

เป็นอาหารเป็ดเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ปลา

เป็ด นั่นเอง 

 เมื่อเหลือจากการเป็นอาหารเป็ด ชาว

จีนยังรู้จักการถนอมอาหาร ด้วยการนำไปทำ

น้ำปลาบ้าง หรือนำไปอบแห้ง บดเป็นผงทำอาหาร

สัตว์ เราก็เรียก ปลาป่น และก็ยังเป็นเรื่องแปลก 

ที่ปากน้ำเจ้าพระยาสมัยก่อน เป็นแหล่งรวมของ

ทรายที่ไหลลงมาจากทางเหนือ แต่ทรายที่ปากน้ำนี้ 

จะมีลักษณะสีคล้ำ คล้ายผสมขี้เป็ดที่เลี้ยงกันมาก

ในแถบนี้ ชาวบ้านจึงเรียกทรายที่ปากน้ำนี้ว่า ทราย

ขี้เป็ด ก็คือ ทรายที่ใช้ถมด้านบนพื้นที่ เมื่อมีการ

ปราบพื้น เพราะมีความแน่น ขณะเดียวกันก็นิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำมาโรยบนพื้นที่สวน ก่อนทำการปลูกหญ้า ด้วย

เพราะทรายขี้เป็ด มีส่วนผสมของปุ๋ยธรรมชาติอยู่

มาก  

 ต่ อ ม า เ มื่ อ มี ก า ร จั ด พื้ น ที่ เ มื อ ง

สมุทรปราการ ให้กลายเป็นเขตโรงงาน

อุตสาหกรรม ทำให้สภาพแวดล้อมทุกอย่าง

เปลี่ยนแปลงไปมาก ปัจจุบัน จึงไม่มีบ้านไหนใน

เขตตำบลท้ายบ้าน เลี้ยงเป็ดปากน้ำอีกเลย เหลือ

ไว้แต่กิจการเป็ดพะโล้ ซึ่งต้องใช้เป็ดจากที่อื่น ใน

ขณะที่กิจการทำไข่เค็มเจ้าสุดท้าย เพิ่งเลิกกิจการ

ไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง เรื่องราวเป็ดๆ ก็เลยเอวังลง

เช่นนี้  

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mypaknam.com 

ชุมชนบางละมุม

เป็ดปากน้ำ 
ไข่เค็มท้ายบ้าน
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ช่วยชาติสร้างชื่อ

ต่อจากหน้า 1... 

เป็นแข้งหน้าเก่าจากชุดลุยโลกฟุตบอลคน

หูหนวกครั่งที่ 1 ที่ประเทศกรีซ รวมถึงฟุต

ซอลคนหูหนวกโลกมาแล้ว  

 โดยทีมชุดนี้หนทางถึงบอลโลกก็

ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเมื่อทาง

ทีมได้มีการเปลี่ยนหัวโขนภายในทีมก่อนไม่

กี่สัปดาห์ก่อนไปตุรกีก็ตาม ด้วยการแต่งตั้ง 

นาวาเอก สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์ หรือ “โค้ชหมี” 

ผู้ช่วย วินฟรีด เชเฟอร์ ขึ้นเป็นกุนซือใหญ่ 

พร้อมดึง “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน “ป้อมปราการ” 

สมุทรปราการเอฟซี เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

สำหรับผู้จัดการทีมชาติไทยหูหนวกชุดนี้คือ 

“บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยพงศ์ ผู้ใหญ่ใจดี

เจ้าของโครงการรัตนาบดีแลนด์รับหน้าที่ผู้

จัดการทีมชาติไทย ลุยมหกรรมฟุตบอลหู

หนวกโลกในครั้งนี้ 

 ในส่วนการฝึกซ้อมเตรียมทีม

ก่อนไปฟาดแข้งที่ตุรกีนี้ ทางทีมได้มีการ

เก็บตัวที่ สนามจินดารักษ์ ข้างสนาม

เทพหัสดิน โดยทุกวันจะซ้อมสองมื้อคือ

ช่วงเช้า 6:00–8:00 น. สำหรับการซ้อมช่วง

เย็นจะฝึกซ้อมกันในช่วง 14:00–16:00 น. 

โดยจะเก็บตัวในระหว่างวันที่ 2–14 ก.ค. 55 

ก่อนทัพนักเตะหูหนวกทีมชาติไทย จะบิน

ลัดฟ้าจากไทย สู่ กรุงอังคารา ประเทศตุรกี

ในช่วงเวลา 2:40 น. (ช่วงเช้ามืดวันที่ 15 

ก.ค.)  

 ซึ่งการแข่งขันในรอบสุดท้ายนี้มี 

16 ชาติ ลงโรมรันกัน โดยทางของพ่อ

ค้าแข้งหูหนวกทีมชาติไทยถูกจับฉลากอยู่

ในสาย D ร่วมกับทีมชาติ บราซิล, ฝรั่งเศส 

และกรีซ 

 อนึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะแข่งขันในรอบ

แบ่งกลุ่มแบบพบกันหมด ก่อนนำทีม2 

อันดับแรกของแต่ละกลุ่มมาทำการแข่งขัน

ต่อแบบจัดอันดับสายบน ในส่วนของ 2 

อันดับท้ายของแต่ละกลุ่ม มาประกบคู่

แข่งขันกันต่อเพื่อจัดอันดับทีมสายล่าง

ต่อไป  

 สำหรับรายชื่อผู้ฝึกสอน และ

นักกีฬาหูหนวกทีมชาติไทย ที่จะเดินทางไป

แข่งมีดังนี้ สมวรรณ สีทาสังข์, ภัทราวุธ ยุ่น

ประยงค์, ณัฐชัย อันสมศรี, วัชรินทร์ ชาลี, 

ปฏิพล สิงห์แก้ว, สาธิต บุญเทียน, จำลอง 

บอนา, จักรวาล สิทธิการณ์, สมศักดิ์ ทอง

ดี, อโณทัย สาธิยมาส, เกียรตินันท์ สำราญ

ปภัสสสร, วุฒิชัย ไชยวงศ์วัฒนกุล, อำนวย

ชัย เพียขันทา, ศุภชัย แซ่ตั๋ง, กษิดิษฐ์ สาย

เปี่ยง, วีระศักดิ์ วงศ์สถิตย์ศิลป์, อนุพงษ์ 

ภูมิลา, หัวหน้าผู้ฝึกสอน นาวาเอก สุรศักดิ์ 

ตังสุรัตน์, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พงษ์สิริ ยะ

กัณฐะ, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พิษณุ มาสุข, ล่าม

ประจำทีม ชนินันท์ แย้มขวัญยืน, ประธาน

เตรียมทีม ชัยศักดิ์ จรรยาเวโรจน์  

 ตดิตามขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซดห์ลกัของ

การแขง่ขนัไดท้ี ่www.deaffootball2012.com 

และเว็บไซด์เฉพาะกิจที่ติดตามเรื่องราวทัพ

นักเตะไทยที่ไปแข่งฟุตบอลคนหูหนวกโลก

อย่างใกล้ชิดได้ที่ 

www.thaideaffootball.com  

 

ลั่นกลองรบเตรียมลุยศึก “ฟุตบอลหูหนวกชิงแชมป์โลก” ครั้งที่ 2 
กรุงอังคาราประเทศตุรกีสำหรับทัพนักกีฬาผู้พิการทางหูทีมชาติไทย

ที่จะบินลัดฟ้าจากดินแดนด้ามขวานทองสู่ประเทศตุรกีในช่วงวันที่16–28กรกฎาคมนี้
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ช่วยชาติสร้างชื่อ

 หากจะกล่าวถึงชมรมฟุตบอลคน

พิการแห่งประเทศไทย น้อยคนนักที่จะรู้ว่า

ใครเป็นคนดูแล และรับผิดชอบ ทั้งๆ ที่

ฟุตบอลคนหูหนวกทีมชาติ ไทยกำลังจะ

เดินทางไปสร้างชื่อเสียงถึงประเทศตุรกีใน

ช่วงกลางเดือนนี้อยู่แล้ว ซึ่งก็น่าแปลกที่ไม่

ค่อยมีใครให้ความสนใจมากนัก วันนี้ทาง     

นสพ.ฟุตบอลปราการ ได้รับเกียรติจาก คุณ

อนุสรณ์ พิมงา ประธานชมรมฟุตบอลคน

พิการแห่งประเทศไทย ที่จะมากล่าวถึงความ

เป็นมา และความพร้อมของพ่อค้าแข้งหู

หนวกไทย  

Q:	 สวัสดีครับพี่อนุสรณ์	 ความพร้อมการ

เตรียมทีม	จนมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง	มีที่

มาที่ไปอย่างไรครับ	 สำหรับฟุตบอลหูหนวก

ไทยชุดนี้?	

อนุสรณ์ พิมงา: ก่อนอื่นเลยก็ต้องกล่าวถึง

โครงสร้างขององค์กรก่อนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 41 

แต่มาเริ่มขยับในปีนี้ จนถึงวันนี้ก็ผ่านมา 13 

ปี โดยก่อนหน้านี้ 3 ปี ผมได้วางมือไปเพื่อไป

 ผ่านไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายเศษ ของ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา กับ

งานแถลงข่าวความพร้อมของทีมชาติไทยชุด

หูหนวกก่อนลุยศึกฟุตบอลหูหนวกโลก ครั้งที่ 

2  ที่กรุงอังคารา ประเทศตุรกี โดยงาน

แถลงข่าวในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สมาคมกีฬา

คนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ณ อาคารรอดโพธิ์ทอง สนามศุภ

ชลาศัย โดย “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยพงศ์ 

ผู้จัดการทีมชาติไทย ชุดลุยศึกฟุตบอลคนหู

หนวกโลกในครั้งนี้ , คุณอนุสรณ์ พิมงา 

ประธานเตรียมทีม และ “โค้ชหมี” สุรศักดิ์ 

ตังสุรัตน์ กุนซือใหญ่ของทีมชาติไทยชุดนี้ ได้

แถลงข่าวร่วมกันถึงความพร้อม ของทีมชาติ

ไทยชุดนี้ อุปสรรคที่มีก่อนไปลุยทัวนาเมนต์

ใหญ่ในช่วงระหว่างวันที่ 16 – 28 ก.ค. นี้ 

 ทางผู้จัดการทีม “บิ๊กแป๊ะ” อัคร

วัฒน์ มั่นปิยพงศ์ ผู้ ใหญ่ ใจดี ประธาน

กรรมการบริษัท รัตนบดีแลนด์ จำกัด ที่ให้

การสนับสนุนทีม 900,000 บาท กล่าวอย่าง

มั่นใจ และเชื่อในศักยภาพของบรรดาพ่อ

ค้าแข้งหูหนวกทีมชาติไทย ว่าจะไปสร้างชื่อ

เสียงที่ประเทศตุรกีแน่นอน ด้าน “โค้ชหมี” 

สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ก็เผยว่า 

แม้มีเวลาเตรียมทีมไม่นาน แต่จากที่ได้เห็น

ลูกทีม ที่มีใจสู้ ขยันขันแข็ง เชื่อเหลือเกินว่า

ผ่านรอบแรกได้แน่  

 ซึ่ ง ง า น แ ถ ล ง ข่ า ว ใ น ค รั้ ง นี้ มี

สื่ อมวลชนให้ คว ามสนใจ เข้ า ร่ วมง าน

แถลงข่าวเป็นจำนวนมาก สำหรับฟุตบอลหู

หนวกทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปสู้ศึก

ฟุตบอลหูหนวกโลก ครั้งที่ 2 ที่กรุงอังคารา 

ประเทศตุรกี ในช่วงประมาณ ตีสองสีสิบนาที 

วันที่ 15 ก.ค. 55 ด้วยสายการบิน กาตาร์ 

แอร์เวส์ เที่ยวบิน QR 609 ซึ่งทางทีมไทยอย่า

ในกลุ่ม D ร่วมกับ บราซิล, ฝรั่งเศส และ

กรีซ สำหรับแฟนบอลที่สนใจสามารถ

ติดตามข่าวสารแข้งหูหนวกในภารกิจนี้ได้ที่ 

www.thaideaffootball.com 

สร้างอีกองค์กรเพื่อให้สมาคมคนหูหนวกได้

เติบโต โดยได้ไปทำงานอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเมื่อ

คราวฟุตบอลคนหูหนวกโลกเมื่อคราวที่แล้ว 

ไทยเราทำผลงานไว้ดีมาก โดยมี “พี่แป๊ะ” 

อัครวัฒน์ มั่นปิยพงศ์ เป็นผู้จัดการทีม จนมา

ถึงทัวนาเมนต์นี้ ที่ทางตอนแรก คุณสุชาติ 

แจสุรภาพ เป็นคนดูแล แต่ด้วยปัญหาต่างๆ 

ทำให้คุณสุชาติตัดสินใจถอนตัวออกไป  

 จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว ท า ง

สมาคมฯ เลยส่งหนังสือขอถอนทีมไปยัง

สถาบันหูหนวกโลก ซึ่งทางศูนย์ใหญ่ก็ได้ส่ง

เรื่องกลับมาว่า หากคุณถอนทีมคุณจะโดน

ปรับเงิน 5,000 เหรียญ พร้อมแบนสิทธ์เข้า

ร่วมการแข่งขันอย่างน้อย 8 ปี  

 เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นผมใน

ฐานะผู้ก่อตั้งเลยต้องเข้ามาช่วยเหลือ โดยได้

คุยกับทางผู้ ใหญ่แล้วเห็นตรงกันว่าความ

เสียหายคือประเทศชาติ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็

ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปมองคนในชาติอย่างไร 

เพราะเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นมันเสียหายทั้ง

ประเทศ ไม่ได้เสียชื่อเฉพาะทีมหูหนวกไทย 

แต่เสียชื่อทั้งประเทศเพราะเค้าใช้ชื่อประเทศ

ไทย ฉะนั้นเราจึงต้องรักษามาตรฐาน และชื่อ

เสียงของชาติไทยไว้ ด้วยการประคองทีม

ต่อไปให้ได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือหากเค้าแบนเรา 

ก็ไม่ใช่รายการเดียวแต่หากเป็นทุกรายการ 

รวมถึงสิทธิ์ ในการเป็นเจ้าภาพฟุตซอลหู

หนวกโลก ในปี 2015 ซึ่งถือเป็นความ

เสียหายระดับประเทศ ที่จะมีเม็ดเงินเป็นพัน

ล้าน ซึ่งเราก็โชคดีที่ได้ทาง “พี่แป๊ะ” อัคร

วัฒน์ มั่นปิยพงศ ์ ผู้จัดการทีมที่ยื่นมือเข้ามา

ช่วยเหลือทีมหูหนวกชุดนี้อย่างเต็มที่ 

Q:	 ความพร้อมของทีมมีมากน้อยแค่ไหน	

กับช่วงเวลาที่สั้นขนาดนี้? 

อนุสรณ์ พิมงา: โครงสร้างถ้าถามว่า 15 วัน 

20 วันมีปัญหาไหม ก็ต้องตอบว่ามี แต่อย่า

ลืมว่าเมื่อเรามีทีมเวิร์คที่ดี มีระบบที่ดี เรามั่น

ใจเลยว่าผ่านรอบแรกได้แน่นอน ด้วยโค้ชที่

เรามี นาวาเอก สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์, “โค้ช

เป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ รวมถึงทีมสตาร์ฟที่ดี 

ทำให้ไม่ห่วงเรื่องศักยภาพของทีม ซึ่งการไป

ครั้งนี้เราไปแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดี และ

เชื่อว่าหากเรามีศรัทธาเดียวกัน ที่มั่นคง 

ฟุตบอลหูหนวกทีมชาติไทยชุดนี้ จะสร้างชื่อ

เสียงให้ประเทศได้อย่างแน่นอนครับ 

สัมภาษณ์พิเศษ



หน้า 10 ปีที่ 1   ฉบับเดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2555

Hilight

ตอ่จากหนา้ 1... กนุซอืใหมถ่อดดา้ม “โคช้เปด็” พงษส์ริ ิ ยะกณัฐะ ทีพ่าแขง้ปราการลงบู๊ในศกึดวิชิัน่ 2 ลกีภมูภิาคโซนภาคกลางและภาค

ตะวนัออกฤดกูาล2012 นี้ ซึง่ผา่นเกมการแขง่ขนัในเลกแรกมาทัง้หมด17นดั ทางนสพ.ฟตุบอลปราการกเ็ลยจะลองมาวดัผลแขง้

ปราการในเลกแรก กนับา้งวา่ใครดีใครดบั (ซึง่เปน็ความคดิเหน็โดยสว่นตวัใครไมเ่หน็ดว้ยก็ไมว่า่กนั) งัน้จะรอชา้อยู่ใยไปดู

เกรดเทอมแรกกนั เลยครบั

ผ่านฉลุย
 ในพวกที่ผ่านแบบชิวๆนี้คนแรก

ที่ปิ๊ งขึ้นมาเลยก็คือ “เจ้าปาล์ม”

พัฒนากรณ์ทรายแก้วที่โชว์ฟอร์มเยี่ยม

กดไป 6 ตุง 2 แอสซิส โดดเด่นเหนือ

เพื่อนร่วมทีมทุกคนรายต่อมาที่คิดว่าดูดี

มีอนาคตสดใสก็คือ “เจ้าเจมส์” อดิศักดิ์

คชเวช ริมเส้นทักษะดี ไปกับบอลดี ป้อน

ให้เพื่อนไปแล้ว 4 ครั้ง อีกแข้งที่จะไม่

กล่าวถึงเลยคงไม่ ได้ สำหรับแข้งอิม

พอร์ตจากโตโก เด็คโป้ หรือที่แฟนบอล

ปราการรู้จักและเรียกขานแบบไทยๆ ว่า

“ศิริ” ที่ยืนจังก้าอยู่ ในแผงรับป้อม

ปราการ เรียกได้ว่าเห็นศิริ ก็เรียกได้ว่า

เป็นศิริมงคลก่อนเตะเลยทีเดียว ในรายที่

4 ที่จะกล่าวถึงก็คือ ณัฐวัฒน์

คุณสมบัติ แบ๊คอีกคนที่เล่นได้ดียามที่ได้

รับโอกาส อีกสองหน่อที่ ได้เกรดดีกับ

เพื่อนๆด้วยก็คือทักษิณไชยรสที่ไปได้

ดิบได้ดี ในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ฟ และ

แบ๊คดาวรุ่ง “เจ้าเบน” ทยาธร แสงธรรม

กิจกุลที่เล่นได้เสมอต้นเสมอปลาย
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เกรดไม่ออก
 นักเตะในกลุ่มนี้คือพวกที่ลงสนามน้อย ทำให้ไม่สามารถออกเกรดให้ได้ก็มี

ดังนี้ไม่ว่าจะเป็น เกียรตินันท์ สำราญปภัสสร (ติดภารกิจกับหูหนวกทีมชาติ),  พงษ์

ศิริ เคนมี,สาทิสเสกอ่วม,นเรศนุ่มภักดี,สุรสิทธิ เหมือนทับ,วัชระอาจคงหาญ,

คอฟฟี่ ที่ย้ายไปอยู่กบินทร์เรียบร้อย และอำนาจ คอนรัมย์ ซึ่งทั้งหมดคงต้องให้ได้

สัมผัสเกมอีกหน่อยคงพอจะบอกได้ว่าดีหรือเปล่า

พอผ่าน
 ในกลุ่มที่เล่นได้ปานกลางมีหลายคนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นดิ๊กซัน เริ่มจากหน้า

เล่นไปเล่นมาเริ่มลงมาหลังเรื่อยๆแต่ดูไปดูมาก็โอเคใช้ได้คนต่อมาคือวัชระแป้นชูมิด

ฟิลด์ตัวหลักที่ประคองน้องๆ ได้ดี แต่บางทีติดเล่นบอลหลายจังหวะไปหน่อยอีกคนที่

อยู่ในเกรดพอผ่านคือ“เจ้าต๊อบ”ธนาวินอ่อนน้อมแข้งจี๊ดที่เล่นได้หลากหลายส่วน

ในรายของ ศรีไพร อาศัยป่า แม้จะไม่ค่อยได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแต่ฟอร์มการเล่น

ถือว่าโอเคในตำแหน่งแบ๊ค รวมถึงแข้งต่างชาติอย่างอุสมัน ที่แม้ดูยังไม่มีอะไรเท่า

ไหร่ แต่ก็พัฒนาฟอร์มการเล่นได้พอสมควร นายด่านอย่าง ชัยยุทธ หงส์มาลา

ที่ดูดีกว่าคู่แข่งในตำแหน่งนี้ทุกคนยามลงเฝ้าเสาก็พอทำให้กองหลังปราการใจชื้น

ได้บ้างรายต่อมาที่เล่นดีพอได้แต่ย้ายไปเมื่อช่วงปิดเลกแล้วก็คือมานพกลิ่นชื่น

สอบตก
 เริ่มที่สองโกลอย่าง กาโย่ และ

ยุทธนา ขันฤทธิ ที่ดูยังไม่เข้าตาเท่าไหร่

ยามลงเฝ้าเสา มาว่ากันต่อที่ ณภัทร ภู่

ประเสริฐ ที่แม้ดูมีทักษะดีแต่ช้าไปเยอะและ

มีส่วนร่วมกับทีมน้อยไปหน่อย สำหรับ

อำนาจ คอนรัมย์ ฝีเท้าโอเคแต่ยังมีส่วน

ร่วมกับทีมน้อยเกินไป สำหรับโรแลนด์

นักเตะขี้พุ่งเป็นอีกคนที่สอบตกแท้จริง

อีกหน่อที่เรียกได้ว่าถูกกล่าวขานมากใน

เลกแรก กับสไตล์นักบอลโรคจิต ที่เสียบ

เป็นเสียบอย่าง เบญจพลคล้อยเอี่ยมที่

วิ่งพล่านไปทั่วสนามมีส่วนกับเกมมากถ้า

พี่เค้าไม่เป็นพวกสะสมใบเหลือง ใบแดง ห

ล่ะก็ เชื่อว่าทีมแหล่มกว่านี้แน่ ส่วนในราย

ของแมททิวมิดฟิลด์ต่างชาติที่มาพร้อม

ความหวัง แต่กลายว่าเป็นแรงกดดันที่ทำ

ให้เจ้าตัวเล่นได้แบบความชั่วไม่มีความดีไม่

ปรากฏ ในรายของพันธ์ศักดิ์ แสงสุขขา

ยังเปราะเกินไปสำหรับเกมฟุตบอลอาชีพ
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OTOPท๊อปลิสต์

 ก็เข้าสู่ฉบับที่ 7 กันแล้วนะครับสำหรับ นสพ.ฟุตบอล

ปราการ กับคอลัมน์ OTOP ท๊อปลิสต์ ในฉบับนี้จะ เปลี่ยน

บรรยากาศจากแนะนำอาหารการกินที่ขึ้นชั้น OTOP จังหวัด

สมุทรปราการ มาแนะนำในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ที่เชื่อว่า

ชาวสมุทรปราการหลายๆท่านอาจยังไม่ทราบว่าที่บ้านของเรานั้น

ก็มีสินค้าเลื่องชื่อประเภทนี้อยู่เหมือนกัน ท่านผู้อ่านคงอยากรู้แล้ว

ล่ะสิว่าOTOPของจังหวัดเราในเล่มนี้คืออะไรอย่ารอช้าไปดูกันเลย

ครับ

 โมบายของตกแต่งบ้านชิ้นน้อยที่ใช้แขวนตามประตูหน้าต่าง

น้อยคนคงจะทราบว่าแต่ดั้งเดิมนั้นเรียกขานกันว่า “กังสดาล” จัด

เป็นภูมิปัญญาโบราณที่ประกอบขึ้นจากลูกไม้และใบไม้แห้งมาผูก

รวมกัน โดยสมัยนั้นชาวบ้านยังเชื่อในโชคลางกันมาก (สมัยนี้ก็ไม่

น้อยนะ) นิยมแขวนไว้ตามชายคาบ้าน เพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้ง

หลายแหล่ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป วัฒนธรรมความเชื่อจากทาง

ฝั่งจีนเข้ามามากเข้า ก็มีความเชื่อจากฝั่งโน้นอย่าง ฮวงจุ้ย ตาม

เข้ามาในประเทศเราด้วย ทำให้กระแสของโมบาย ไม่หมดไปเมื่อถูก

นำมาใช้เป็นเครื่องรางแก้เคล็ดและอื่นๆอีกมากมาย



 นายสมนึก ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มหัตถศิลป์บางปู ตำบล

ท้ายบ้านอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการหนึ่งในหัวเรือใหญ่ใน

การทำโมบาย เผยว่า “เดิมโมบายทำจากไม้ไผ่ และกะลามะพร้าว

มาขัด มาเหลา ก่อนนำมาประกอบ ซึ่งให้เสียงที่ไพเราะ และได้รับ

การตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า แต่เดี๋ยวนี้วัตถุดิบที่ว่าหายาก

ขึ้นทุกที ทำให้ทางกลุ่มต้องสรรค์หาวัตถุอื่นมาแทน ซึ่งก็เกิดปิ๊งไอ

เดียได้ว่าบ้านเราเป็นเมืองอุตสาหกรรมอยู่แล้ววัตถุจำพวกโลหะก็

หาได้ง่ายกว่าไม้ไผ่ เลยนำโลหะที่เหลือๆ มาทดลองทำ ก็ถือว่าได้

โมบายคุณภาพดี แต่ยังติดที่ เกิดสนิมได้ จึงลองผิดลองถูกอีก

ครั้งหันมาใช้ท่ออลูมิเนียม เพียงอย่างเดียว ส่วนวัสดุอื่นที่เป็นส่วน

ประกอบก็ใช้ของที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งสิ้น ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบอยู่

ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โมบายของกลุ่มหัตถศิลป์บางปู

เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างกว้างขวางเพราะมีรูปแบบที่สวยงาม

ประณีต แตกต่างจากที่อื่นๆ และได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นสินค้า

OTOPจ.สมุทรปราการ

 และนี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฝีไม้ลายมือของชาวปากน้ำ

ที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดเรา ว่าแล้วก็ต้องขอตัวไปหาเจ้าโมบายที่ว่า

มาแขวนที่บ้านสักหน่อยแล้วสิ
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ซุปฯตาร์คอเนอร์

 นสพ.ป้อมปราการ:	 สวัสดีครับ	 “ปีโป้”	 เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้	 กับการเล่นให้ต้นสังกัด	 “ป้อม

ปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	

ปีโป้:	 สบายดีครับ	ก็มีความสุขครับที่ได้เล่นให้ทีมนี้ครับ	

 นสพ.ป้อมปราการ:	อยากถาม	“ปีโป้”	ว่าเริ่มหลงใหล	และเล่นกีฬาลูกหนังนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ 

ปีโป้:	 ตั้งแต่อายุ	9	ขวบครับ	หลังจากนั้นก็เล่นมาเรื่อยๆ	ครับ	

 นสพ.ป้อมปราการ:	 แล้ว	 “ปีโป้”	 ถูกเรียกตัวไปติด	 ฟุตบอล	และฟุตซอล	ผู้พิการทางหู	 ตั้งแต่

เมื่อไหร่ครับ 

ปีโป้:	 ปี	พ.ศ.2548	ครับ	

 นสพ.ป้อมปราการ:	 ปัจจุบันได้ข่าวว่าตอนนี้ศึกษาอยู่นี่ครับ	 แล้ว	 “ปีโป้”	 เรียนอยู่ที่ไหน	 คณะ

อะไรครับ 

ปีโป้:	 ตอนนี้เรียนที่	 ม.สวนดุสิตเขตสุพรรณบุรี	 คณะมนุษย์	 และสังคมศาสตร์	 ตอนนี้เรียนอบยู่ปี	 4	

แล้วครับ	

 นสพ.ป้อมปราการ:	ที่บ้านว่าอย่างไรกับการที่	“ปีโป้”	เรียนไปด้วยเตะบอลไปด้วย	แล้วแบ่งเวลา

อย่างไรครับ  

ปีโป้:	 ก็ทางบ้านอยากให้ผมจบปริญญาตรีครับ	 แต่ก็ไม่ได้ห้ามที่จะเตะฟุตบอล	ก็แบ่งเวลาได้ครับไม่มี

ปัญหาครับ 

 นสพ.ป้อมปราการ:	แล้วใครเป็นคนชักชวนให้มาค้าแข้งที่ป้อมปราการครับ 

ปีโป้:	 โค้ชเป็ดครับ	

 นสพ.ป้อมปราการ:	แล้วรู้สึกอย่างไรครับ	ที่ได้มาสวมยูนิฟอร์ม	“ป้อมปราการ” 

ปีโป้: รูส้กึเปน็เกยีรตมิากครบั	ขอบคณุทางสมทุรปราการเอฟซ	ีทีใ่หโ้อกาสกบัคนหหูนวกครบั 

 นสพ.ป้อมปราการ:	แล้วแฟนบอลที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง 

ปีโป้:	 รักสมุทรปราการอย่างแท้จริงครับ	

 นสพ.ป้อมปราการ:	 กับผลงานส่วนตัวในเลกที่ผ่านมาพอใจหรือเปล่า	 แล้วคิดว่าตัวเองยังต้อง

พัฒนาในส่วนไหนบ้างครับ 

ปีโป้: ก็พอใจครับ	ที่ยังต้องพัฒนาก็คงเป็นเรื่องของการยิงประตูครับ	

 นสพ.ป้อมปราการ:	กับเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างไรบ้าง	เข้ากันได้ดีหรือเปล่าครับ 

ปีโป้:	 ดีครับ	เราสามัคคีกันดีครับ	

 นสพ.ป้อมปราการ:	ในส่วนของฟุตบอล	และฟุตซอลผู้พิการทางหู	ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 

ปีโป้:	 ในช่วงเดือนหน้าจะมีการแข่งขันฟุตบอลผู้พิการทางหูโลกที่ประเทศตุรกีครับ	 ที่แม้ตัวผมจะไม่

ได้ไปแข่งด้วย	แต่ก็อย่าลืมส่งแรงใจไปเชียร์พวกผมด้วยนะครับ	

  

 

 เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทสัมภาษณ์เล็กๆ น้อยๆ ของ “ปีโป้” เกียรตินันท์ สำราญ

ปภัสสรแข้งเงียบของทัพ“ป้อมปราการ”ก็อย่าลืมช่วยกันเชียร์และให้กำลังใจเค้ากันเยอะๆนะครับ

 หากจะกล่าวถึงนักเตะของป้อมปราการซักคน ที่

กว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแข้ง “ป้อมปราการ” สมุทรปราการ

เอฟซี ในวันนี้ได้ใช่แค่จะต้องผ่านอุปสรรคในส่วนของการ

แข่งขันในระดับฟุตบอลอาชีพ แต่หากยังต้องต่อสู้กับขีด

จำกัดของร่างกายตัวเองเพื่อที่จะมายืนตรงจุดนี้ได้ กับ

ชายหนุ่มวัย 22 ในโลกไร้เสียง  แต่ถูกทดแทน

ด้วยเพลงแข้ง กับเขาคนนี้ “ปีโป้” เกียรติ

นันท์ สำราญปภัสสร วันนี้ นสพ.ป้อม

ปราการ ไม่รอช้าจับแข้งหูหนวก ดีกรี

ฟุตบอล และฟุตซอลทีมชาติไทย มา

สัมภาษณ์แบบเงียบๆมาดูว่า“ปีโป้”เค้า

ว่าอย่างไรบ้าง

FACT FILE 
ชื่อ-นามสกุล: เกียรตินันท์ สำราญปภัสสร

ชื่อเล่น: ปีโป้

สัดส่วน: 168ซ.ม.หนัก64

อายุ:  22ปี

ตำแหน่ง: กองกลางซ้าย-ขวา

  แบ๊คซ้าย-ขวา

เกียรติประวัติ: นักฟุตบอลและฟุตซอล

  ผู้พิการทางหูทีมชาติไทย

  ชุดปัจจุบัน

สังกัด:  สมุทรปราการเอฟซี
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จับกระแสกีฬาสมุทรปราการ

 หากแจกแจงลึกลงไปถึ งราย
ละเอียด  5 นัดที่พ่ายนั้น คงจะไม่เกินไปนัก 
เมื่อ 5 นัดที่ว่านั้นเราล้วนแพ้ทีมหัวแถวของ
โซนนี้เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น เปิดบ้านพ่าย
ระยอง 0-3 นัดเหย้าถัดมาก็พลาดพ่ายทีม
ยักษ์ใหญ่อยุธยา เอฟซี 1-5 หลังจากนั้น
ปราการก็มาพลาดบุกไปแพ้อ่างทอง เอฟซี  
4-0 ก่อนความพ่ายแพ้จะถามหาอีกครั้งในนัด
บุกไปแพ้ เพชรบุรี เอฟซี ถึงถิ่น แบบค้าน
สายตากองเชียร์ป้อมปราการ อย่างที่กล่าวมา
ในย่อหน้าที่แล้ว 
 แต่ปัญหาที่เห็นและเป็นอยู่ ณ 
ตอนนี้คงเป็นในส่วนของการพังประตูซะ
มากกว่า เมื่อหลายๆ นัดป้อมปราการเอา
แต้มไปทิ้งง่ายๆ ซะงั้น เรียกได้ว่าในหลายๆ 
นัดที่น่าจะเก็บ 3 แต้มเต็มกลับหยิบมาได้
แต้มเดียวเท่านั้น เมื่อบวกกับปัจจัยภายนอก
อย่างการตัดสินของสิงห์เชิ๊ตดำไปอีก ทำให้
บ่อยครั้งแฟนๆ อาจนึกเสียดายกับแต้มที่
หล่นหายเรี่ยทาง 
 แต่ เชื่ อ เหลือเกินว่ าแฟนบอล
หลายๆ ท่านที่เห็นฟอร์มของตัวใหม่ที่พึ่งเติม
เข้ามาในช่วงเลก 2 คงจะพอใจชื้นได้บ้าง 
และหากทีมจูนเครื่องติดกันเมื่อไหร่ ครึ่งบน
ของตารางคงไม่ลำบากเกินไปสำหรับ “ป้อม
ปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ยุค 2012 
แน่นอน !!! 

 ศึกฟาดแข้ง เอไอเอสลีกภูมิภาค
ดิวิชั่น 2 โซนภาคกลางและภาคตะวันออก 
ฤดูกาล 2012 นี้ ผ่านการกรำศึกมายาวนาน
เกินครึ่งทางไปแล้ว 
 สำหรับทัพนักเตะ “ป้อมปราการ” 
สมุทรปราการเอฟซี อดีตทีมแชมป์ดิวิชั่น 2 
โซนภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อ
ฤดูกาล 2009 ที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงสร้างทีมขึ้น
มาใหม่ ภายใต้การทำทีมของตำนานเดินดิน
ของป้อมปราการฟ้า-ขาว ที่แฟนบอลในบ้าน
เรารู้จักกันดี อย่าง “เดอะดั๊ก” พงษ์สิริ ยะ
กัณฐะ ปราการหลังกัปตันทีม ที่ผันตัวมารับ
ตำแหน่ง ผู้เล่น/ผู้ฝึกสอน พร้อมฟอร์มทีมขึ้น
ใหม่ในฤดูกาลนี้โดยเน้นไปที่เด็กถิ่นเป็นส่วน
ใหญ่ 
 ส ำ ห รั บ ผ ล ง า น ที่ ผ่ า น ม า ข อ ง
สมุทรปราการเอฟซี ในปีนี้ กับการทำทีมของ
กุนซือใหม่ป้ายแดง ถือว่าไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นัก 
เมื่อลงสนามไปแล้ว 19 นัด พลาดท่าปราชัย
ไปเพียง 5 นัดเท่านั้น ซึ่งความพ่ายแพ้นัดล่า
สุดคือนัดที่ออกไปเยือนทีมแกร่งประจำโซน
อย่าง ระยอง เอฟซี ซึ่งผลปรากฎว่าพ่ายไป 
3-1 แต่ถ้าหากจะย้อนไปถึงวันที่ปราการไร้
แต้มในลีกก่อนหน้านั้นคงต้องย้อนกลับไปถึง 
9 นัดในลีกก่อนหน้านี้เลยทีเดียว เมื่อพลาด
บุกไปพ่าย “วัวทะโมน” เพชรบุรี เอฟซี ไป 2-
0 เมื่อวันที่ 15 เมษายน หรือเมื่อเกือบ 3 
เดือนมาแล้ว !!! 
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ACSPINSIDE

 เป็นที่ทราบกันดีว่า “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี 

ซึ่งคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2555 นี้คือ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 

๘๐ พรรษา มหาราชินี” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา   

 สำหรับปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ไม่ควรมองข้าม และควรปลูกฝัง

ค่านิยมที่ดีให้เริ่มตั้งแต่ในระดับเด็ก และเยาวชน ซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้

เล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยตลอด

ทั้งสัปดาห์ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชน ให้ห่างไกล

ยาเสพติด นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรม เดินรณรงค์ต้อต้านยาเสพติด รอบบริเวณหมู่บ้านทิพวัล 

โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน

รณรงค์ในกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม และชุมชนครั้งนี้ด้วย 
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ACSPINSIDE

 นายพีรพัฒน์ ถานิตย์  ประธานผู้ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ที่

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี รวมถึงประธานสโมสร ACSP CLUB 

ได้เข้ามาให้การสนับสนุนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในด้านกีฬา ด้วยการมอบเสื้อ

แข่งขันของทีมดังเมืองปากน้ำอย่าง “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซ ี ให้กับหัวหน้าฝ่าย

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฯ เพื่อไว้ ใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ โดยมีมาสเตอร์ ปัญจพัฒน์ เบญจนวนนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมของทาง

โรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดอบรมสัมมนา สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ใน

โครงการ To be Good Leader 2012 ณ บ้านโอบฟ้า รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อ

พัฒนาบุคลิกภาพ และความเป็นผู้นำให้กับน้องๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 

ที่ผ่านมา  ไปดูภาพกิจกรรมกันเลยครับ 
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กางเสื่อ...กลางแปลง

 
ผู้กำกับ: แฟรงค์ ดาราบอนต์ 

นักแสดงนำ: ทอม แฮงค์, ไมเคิล คลาร์ก ดันแดน, เดวิด มอส, บอนนี่ ฮันต์, เจมส์ ครอมเวลล์, ไมเคิล เจเตอร์ แซม ร็อคเวลล์, 

ดัก ฮัตจิสัน 
เรื่องย่อ: The Green Mile เป็นเรื่องย้อนอดีตที่ “พอล เอดจ์คอมบ์” เล่าให้ “อีเลน คอนเนลลี่” เพื่อนหญิงที่พักอยู่ที่บ้านพักคนชราฟัง เขาอยู่ที่นี่มา

นานกว่า 60 ปีหลังจากเกษียณ เขาเคยทำงานเป็นหัวหน้าผู้คุมนักโทษประหารที่ Cold Mountain Penitentiary 

งานของ “เอดจ์คอมบ์” ในขณะประจำการที่ Cold Moutain ทางใต้ ในยุคของการกดขี่ด้านชนชั้น คือการดูแลนักโทษประหาร 4 คนที่รอการเดินทาง

ผ่านเส้นทาง ที่เรียกว่า กรีนไมล์ ทางเดินสีเขียวที่นักโทษใช้เป็นทางเดินออกจากกรงขังไปสู่เก้าอี้ไฟฟ้า  

 เป็นเวลากว่าหลายปีที่ “เอดจ์คอมบ์” เดินไปบนทางเดินนี้ พร้อมกับนักโทษหลายต่อหลายประเภท แต่เขาไม่เคยรู้สึกผูกพันกับใครเหมือน

อย่างที่รู้สึกกับ “จอห์น ค็อฟฟี่” นักโทษผิวดำร่างยักษ์ ที่ต้องคดีฆาตกรรมเด็กหญิงสองคน ถ้าดูจากรูปร่างของเขา มันเป็นเรื่องไม่ยากที่จะฆ่าใครสัก

คน แต่พฤติกรรมของเขา กลับตรงข้ามกับสิ่งที่ใครๆเห็น เขารักสงบ อ่อนโยน และกลัวความมืดเป็นที่สุด นอกจากนี้ “ค็อฟฟี่” ยังมีพลังพิเศษเหนือ

ธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ก่อความสงสัยในใจ “เอดจ์คอมบ์” ว่า “ค็อฟฟี่” สังหารเด็กหญิงสองคนนั้นจริงหรือไม่ 

ขณะที่เรื่องราวดำเนินไป “พอล เอดจ์คอมบ์” ได้เรียนรู้ว่า บางครั้งสิ่งมหัศจรรย์ อาจเกิดขึ้นในที่ที่ไม่มีใครคาดคิด 

 ภาพยนตร์แฟนตาซีสร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันในปี ค.ศ. 1996 ของ สตีเฟ่น คิง นักเขียนชื่อดังชาวอเมริกันสู่บทภาพยนตร์โดย แฟรงค์ 

ดาราบอนต์ ผู้กำกับหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอย่าง The Shawshank Redemption 

 หนังเรื่องนี้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลายสถาบัน ทั้งลูกโลกทองคำ และรางวัลออสการ์ โดยเฉพาะรางวัลออสการ์ มีชื่อเข้าชิงถึง 4 สาขา 

ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, นักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม และบันทึกเสียงยอดเยี่ยม แค่นี้ก็คงพอจะพูดแทน

คุณภาพของหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วหล่ะครับ 

 สำหรับหนังอีกเรื่องที่เมื่อดูจบท่านผู้อ่าน คงเกิดแรงบันดาลใจดีๆ อย่างแน่นอนกับหนังเรื่องนี้เลย 

กางเสื่อ..กลางแปลง 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ก็กลับมาพบกับท่านผู้อ่านกันอีกครั้งนะครับ สำหรับ

กางเสื่อ..กลางแปลง ในฉบับนี้ ได้คัดสรรค์หนังดีมาให้ท่านผู้อ่านได้หามานั่ง

ชมกันในบ้าน สองเรื่อง สองรส ด้วยกัน เชื่อว่าคงถูกใจผู้อ่าน นสพ.

ปราการทุกท่านแน่นอน

 
ผู้กำกับ: Gabriele Muccino 
นักแสดงนำ: วิลล์ สมิธ 
เรื่องย่อ: The Pursuit of Happyness คือเรื่องจริงที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ ของวีรบุรุษนักขายฝีมือดี
ที่สุด ที่กลายเป็นตำนานของอเมริกา ตีแผ่หนทางพิชิตความจนของเซลล์แมนฝีมือเลิศ คริส การ์ดเนอร์ ที่
ครั้งหนึ่งต้องแบกภาระเป็นหางเสือ นำทางให้ครอบครัวพ้นจากภาวะยากจน แต่เพราะพิษเศรษฐกิจรุมเร้าเกิน
เยียวยา ลินดา ภรรยาของคริสจึงทิ้งเขา และลูกชายวัย 5 ขวบ คริสโตเฟอร์ ให้เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ
ติดลบเพียงลำพัง  
 คริสกลายเป็นคุณพ่อหม้ายลูกติด ที่ต้องกัดฟันสู้กับความจนอย่างรุนแรง บ่อยครั้งที่เขาต้อง
กระเตงลูกชายตัวน้อย ออกเร่ร่อนเหมือนคนจรจัด กับเงินติดกระเป๋าเพียง 1 ดอลลาร์ แต่เพราะใจสู้ บวกกับ
ความฉลาด เขาสู้ยิบตาเพื่อหางานที่ให้ค่าจ้างสูงขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูกชายสุดที่รัก ..หลังจากรับรู้
รสชาติของความจนถึงขีดสุด วันหนึ่ง หนทางสู่ความสุขของ 2 พ่อลูกก็ปรากฏขึ้น.. เมื่อคริสเดินผ่านหน้า
บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ เขาสังเกตเห็นว่า ทำไมคนที่นี่ถึงมีรอยยิ้มที่มีความสุข ในขณะที่เขาทุกยากแสนสาหัส 
คริสเกิดไอเดียใหม่ “..เขาควรทำงานเกี่ยวกับการเงิน” คริสจึงมุ่งมั่นสู่การเป็น โบรคเกอร์ ในบริษัทโบรกเกอร์
อันทรงเกียรติแห่งหนึ่ง เขาใช้มันสมอง มาพลิกแพลงเป็นกลเม็ดการขายได้อย่างน่าทึ่ง และด้วยพลังแห่ง
ความรักที่มีต่อลูก กลายเป็นแรงฮึดมหาศาล ที่นำพาคริสไปสู่การเป็นสุดยอดเซลแมน ที่ประสบความสำเร็จ
ที่สุดคนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์อเมริกา 
 
 ฉบับหน้ากางเสื่อ..กลางแปลง จะพาท่านผู้อ่านไปแนะนำหนังเรื่องไหน ก็อย่าลืมติดตามกันหล่ะ
ครับ สำหรับฉบับนี้เราก็ลาผู้อ่านทุกท่านไปก่อนขอให้ท่านผู้อ่านชมหนังอย่างมีความสุขครับ สวัสดีครับ 
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กีฬาปราการ



หน้า 20 ปีที่ 1   ฉบับเดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2555


