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	 สวัสดีแฟนานุแฟน	นสพ.	ฟุตบอลปราการ	ทุกๆ	ท่าน	เข้าสู่ฉบับที่	8	แล้วนะครับ	สำหรับ
หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ	“เป็นกลาง	สร้างสรรค์	พันธุ์ดี”	ซึ่งทางเราก็ไม่หยุดที่จะสรรค์หาเรื่องราว
มาให้ผู้อ่านได้เสพเช่นเคยครับ	
	 สำหรับในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็มีมหกรรมฟุตบอลหูหนวกโลก	 ครั้งที่	 2	 ที่ไทยเราได้เข้าไป
ร่วมโชว์ฝีเท้าในรอบสุดท้ายที่ประเทศตุรกี	 ซึ่งผลเป็นอย่างไร	 ในแต่ละนัดเป็นอย่างไร	 เชิญพลิกอ่าน
ด้านในได้	
	 นอกจากนี้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมนี้ก็มีมหกรรมของมวลมนุษยชาติ						
“โอลิมปิก	 2012”	 ที่จัดขึ้นที่กรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ	 ก็ร่วมส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาไทยที่เข้า
ร่วมการแข่งขันโอลิมปิกกันครับ	ซึ่งใครชื่นชอบกีฬาอะไร	ก็เลือกชม	เลือกเชียร์กันตามชอบครับ	
	 สำหรับเนื้อหาภายในเล่มก็เช่นเคยครับ	 ยังครบครันด้วยเนื้อหาสาระ	 อย่างครบถ้วน	 สมบูรณ์	
เพื่อแฟนหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการเช่นเดิม	 ไม่ว่าจะเป็น	 ซุปตาร์คอเนอร์,	 ช่วยชาติ	 สร้างชื่อ,	
OTOP	ท๊อปลิสต์	และเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้ท่านผู้อ่านเปิดอ่านอย่างจุใจ	
	 พบกันใหม่ฉบับหน้า	ขอให้แฟนหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ	มีความสุขกับการอ่านนะครับ	

ตู๋ตี๋	บก.ฟุตบอลปราการ	
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ซุบซิบประสาปราการ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ

และสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ
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สังคมและการศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการมัสยิด

เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 

	 นางวรรณิดา	 บุญประคอง	

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	 เป็น

ประธานเปิด	 โครงการมัสยิดเฉลิม	

พระเกียรติปลอดยาเสพติด	 84	 พรรษา	 เทิด

ไท้องค์ราชันย์	 ณ	 มัสยิดคารอสอาดะห์	

อำเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	

เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น	

ของพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดสมุทรปราการ

ในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหา

เสพติด	 และเพื่อแสดงออกถึงความจงรัก

ภักดี	 และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่	

 

รอง ผอ.รมน. ภาค 1 ติดตามงานด้านความ

มั่นคงที่สมุทรปราการ 

	 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค	 1	 ติดตามความคืบหน้างานด้าน

ความมั่นคงของจังหวัดสมุทรปราการ	

	 พลตรี	 สถิต	 แจ่มจำรัส	 รองผู้

อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	 1	

และคณะฯ	 เดินทางไปติดตามความคืบหน้า

ง า นด้ า นค ว ามมั่ น ค งภ าย ในที่ จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ	 โดยมี	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมให้ข้อมูล	 การติดตามในครั้งนี้ประกอบ

ด้วย	 4	 เรื่อง	 หลักได้แก่	 ปัญหายาเสพติด	

ปัญหาแรงงานต่างด้าว	 ปัญหาภัยคุกคามต่อ

ความมั่นคง	 และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	

	 ส ำหรั บปัญหายา เสพติ ดของ

จังหวัดสมุทรปราการ	 จะมีการแพร่ระบาดใน

พื้นที่	 ที่ชุมชนหนาแน่น	 บริเวณที่อยู่ใกล้กับ

โรงงานอุตสาหกรรม	 โดยเฉพาะอำเภอเมือง

สมุทรปราการ	 อำเภอพระประแดง	 อำเภอ	

บางเสาธง	และอำเภอบางพลี	ผู้เสพส่วนใหญ่

จะอยู่ ในกลุ่มผู้ ใช้แรงงาน	 ในส่วนปัญหา

แรงงานต่างด้าวนั้นได้ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกวาดล้างจับกุมแรงงานต่างด้าวผิด

กฎหมายเพื่อผลักดันกลับประเทศ	 โดยส่วน

ใหญ่สัญชาติพม่าและกัมพูชา	 ซึ่งแรงงาน

เหล่านี้จะเข้ามาทำงานเป็นแรงงานประมง

และก่อสร้าง	 ซึ่งมักจะก่อให้เกิดปัญหาด้าน

สังคมและอาชญากรรมตามมา	นอกจากนี้ได้

มีการเฝ้ าระวั ง ในพื้นที่ เสี่ ยงโดยเฉพาะ

สนามบิน	 สุวรรณภูมิซึ่งมักมีการลักลอบขน

ยาเสพติดและวัตถุอันตรายเข้าออกผ่านทาง

สนามบินอยู่บ่อยครั้ง	สำหรับปัญหาทรัพยากร

ธรรมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม ได้ ร่ วมกั บ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำมาตรการ

และกิจกรรม	 ที่ชุมชนคลองหัวลำภู	 อำเภอ

เมืองสมุทรปราการ	 เพื่อปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมภายในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

 

สำนักงานสาธารณสุขปากน้ำเตือนหน้าฝน

ระวังเป็นโรคปอดบวม 

	 สำนักงานสาธารณสุขจั งหวัด

สมุทรปราการ	 เตือนหน้าฝนระวังเป็นโรค

ศึกฟุตซอลนักเรียน อบจ.ลีก จังหวัด

สมุทรปราการ รุ่นอายุ 15 ครั้งที่ 5 ประจำปี 

2555 ก็ผ่านมาถึงสนามที่ 8 ที่แข่งขันกันที่

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  

	 เรียกได้ว่าการแข่งขันยังเข้มข้น

แบบสุดๆ	 สำหรับศึกฟาดแข้งขาสั้นในครั้งนี	้

โดยในส่วนของการขับเคี่ยวกันในส่วนของหัว

ตาราง	ยงัคงเปน็	โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม	ที่

ยังแรงต่อเนื่องหลังถล่ม	 บางบ่อวิทยาคม	

แบบไม่ไวห้นา้	6-1		

	 สำหรับผู้ตามอย่าง	 ราชวินิต

บางแก้ว	 ที่สัปดาห์ก่อนเล่นกันแบบผิดฟอร์ม

แพ	้ โรงเรียนปทุมคงคา	 ไปนัดนี้กลับมาร้อน

แรงอีกครั้งด้วยการสอยเทพศิรินทร์ไป	 4-1	

และยังคงตามหายใจรดต้นคอพูลเจริญ

วทิยาคม	 โดยตามหลงัอยูแ่คแ่ตม้เดยีว	อกีทัง้

ยังม	ี โรงเรียนปทุมคงคา	 ที่ยังคงโชว์ฟอร์ม

อย่างสม่ำเสมอ	 มีแต้มเท่ากันกับ	 ราชวินิต

บางแก้ว	 คอยรอโอกาสขึ้นจ่าฝูงอยู่กับเขา

เหมือนกัน	 ในส่วนของบ๊วยยังคงเป็น	 วัด

ทรงธรรม	ทีย่งัสะกดคำวา่ชนะไมเ่ปน็	 โดยเกบ็

ไปไดแ้คแ่ตม้เดยีวจากแปดนดั	และนีค้อืภาพ

รวมหลังผ่านไปแล้ว	 8	 นัด	 สำหรับตาราง

คะแนนลา่สดุ	(7	ส.ค.	55)	โรงเรยีนของใครอยู่

อนัดบัเทา่ไหรบ่า้ง 

ปอดบวมโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ	

	 นายแพทย์บุญชัย	 ธีระกาญจน์	

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	

กล่าวว่า	 ขณะนี้อยู่ ในช่วงฤดูฝน	 อากาศมี

ความชื้นสูง	 กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ

ป่วยเป็นโรคปอดบวม	 ได้แก่	 เด็กอายุต่ำกว่า	

5	 ปี	 และผู้สูงอายุ	 เนื่องจากมีภูมิต้านทานต่ำ

กว่ากลุ่มอายุอื่น	 สาเหตุของโรคเกิดจากการ

ติดเชื้อหลายชนิดเช่น	 แบคทีเรียและเชื้อ

ไวรัส	 มักจะเกิดหลังจากการป่วยเป็นโรคไข้

หวัดแล้วประมาณ	 3	 วัน	 อาการคือ	 ไข้ไม่

ลดลง	 ไอมาก	 หายใจหอบ	 น้ำมูกเปลี่ยนสี

จากใสเป็นสีขุ่นข้นเขียว	 ในกรณีผู้ป่วยเป็น

เด็กอายุต่ำกว่า	 5	 ปี	 ผู้ปกครองสามารถ

สังเกตอาการได้จาก	ไข้สูง	มีอาการซึมลง	ไม่

กินน้ำ	กินนม	ไอมีเสมหะ	หายใจหอบเร็วหรือ

หายใจมีเสียงดังหวีด	 หรือหายใจแรงจนชาย

โครงบุ๋ม	 หากมีอาการดังกล่าวให้รีบพาไปพบ

แพทย์ทันที	 เพื่อรักษาตั้งแต่ในระยะแรก	

อันตรายต่างๆจะได้ลดน้อยลง	

	 การป้องกันไม่ ให้ป่วยด้วยโรค

ปอดบวม	 ต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรง	

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ	 5	 หมู่	

โดยเฉพาะผักและผลไม้	 ซึ่งจะมีวิตามินซี

สร้างภูมิต้านทานโรคได้	 นอนหลับพักผ่อนให้

เพียงพอ	หลีกเลี่ยงการคลุกคลีและใช้สิ่งของ

ร่วมกับผู้ป่วย	 และใช้ช้อนกลางเมื่อรับ

ประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น	 ถ้าเป็นไข้หวัด

หรือไข้หวัดใหญ่	 ควรใช้ผ้าปิดปาก	 ปิดจมูก	

เวลาไอหรือจาม	 หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ใน

สถานที่ที่คนแออัด	 หมั่นล้างมือให้สะอาด	

โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสิ่งของหรือร่างกาย

ผู้ป่วย		(http://www.samutprakan.go.th) 
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ด้วยศรัทธา...
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กิจกรรมคนดี

 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา ณ กรมอู่ทหารเรือ 

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยพงศ์ 

ประธานกองทุนขอเรือรบหลวงโพสามต้นไปประดิษฐาน ณ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม

พร้อมครอบครัว ได้ร่วมกันทำพิธีบูชาแม่ย่านางเรือ พร้อมทั้งนิมนต์พระ 10 รูป มา

ถวายเพล เพื่อเป็นศิริมงคงก่อนอัญเชิญเรือรบหลวงโพสามต้น ไปประดิษฐานที่อู่ต่อ

เรือพระเจ้าตาก หรืออู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ซึ่งสถานที่นี้เดิมคือ สถานที่ต่อเรือเมื่อ

ครั้งก่อนยกทัพไปตีพม่า เพื่อกู้เอกราชชาติไทย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสืบไปแก่คนไทย

รุ่นหลัง 

 ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2310 หรือราว 245 ปีก่อนหน้านี้ ที่ทาง 

พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทำในสิ่งที่คนไทยทั้งชาติไม่เคยลืมเลือน กับการกู้เอกราช

ของชาติไทยได้ที่ค่ายโพธิ์สามต้น ก่อนย้ายราชธานีไปที่กรุงธนบุรี เหตุการณ์วันนั้น

เป็นจุดเริ่มต้นในการกู้ชาติ ก่อนรวบรวมคนไทยให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้ง  

 อนึ่งการอัญเชิญเรือรบหลวงโพสามต้น ไปประดิษฐาน ณ อู่ต่อเรือบ้าน

เสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี จะเริ่มออกเดินทางไม่เกิน 30 ก.ค. นี้ จะเร็วจะช้าขึ้นกับ

ตารางน้ำ ของเส้นทางที่จะเดินทางไป 

“บิ๊กแป๊ะ” 
บวงสรวงแม่ย่านางเรือโพสามต้น 

ก่อนอัญเชิญไปเมืองจันทบุร ี



ปีที่ 1   ฉบับเดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2555 หน้า 7

ชุมชนบางละมุม

	 หากจะกล่าวถึงขนมที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสมุทรปราการแล้ว	 เชื่อว่าใครหลายคนอาจ

ต้องเลิกคิ้วด้วยความสงสัยใคร่รู้	 ว่าขนมที่ว่าคืออะไร	 วันนี้	 บางมุม..ละชุมชน	จะพาท่านผู้อ่าน

ไปสัมผัสกับขนมขึ้นชื่อที่เคยแทบจะเข้าไปอยู่ในคำขวัญจังหวัดมาแล้ว	 ไปดูกันเลยครับมา

ขนมที่ว่าคืออะไร	

	 ด้วยความที่ว่าทางจังหวัดสมุทรปราการ	มีสภาพภูมิประเทศบางส่วนเป็นป่าชายเลน	

ทำให้สามารถพบเห็นต้นจากได้เป็นจำนวนมาก	คนในสมัยโบราณจึงคิดนำ	 จาก	มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์	 ในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน	 ด้วยการนำเอาส่วนของใบ	 มาห่อแป้ง,	 น้ำตาล	 และ

มะพร้าว	ที่ผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน	ก่อนนำไปปิ้งไฟ	ก็จะได้ขนมที่มีกลิ่นหอม	และรสชาติ

อร่อย	ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า	ขนมจาก	

	 “ลิ้มดำรงค์	 ขนมจากปากน้ำ”	 จัดได้ว่าเป็น	 ร้านแรกๆ	 ที่ทำอาชีพขายขนมจาก	

ตั้งแต่เมื่อกว่า	 ศตวรรษ	 ที่แล้วและยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน	 โดยหากย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่มีการ

เปิดบริการรถไฟสายปากน้ำ	 สถานีปากน้ำอันเป็นสถานีปลายทางที่มีผู้โดยสารขึ้นลงเป็น

จำนวนมาก	 คึกคักด้วยร้านรวงต่างๆ	 	 รวมถึงร้านขนมจาก	 ลิ้มดำรงค์	 ที่ไม่ว่าแขกไปใครมา

ต้องต่างแวะมาหอบหิ้วขนมจากติดมือกลับไปด้วย	 จนมีผู้กล่าวกันติดปากว่า	 “ใครมาเที่ยว

ปากน้ำ	แล้วไม่มีขนมจาก	ติดมือกลับบ้าน	 	ก็ให้ถือว่า	ยังมาไม่ถึงปากน้ำ”	 เรียกได้ว่าใครๆ	ก็

ต่างหันมาจับอาชีพ	 ขายขนมจากกันทั่วตลาดปากน้ำ	 จนขนมจากกลายเป็นขนมของฝาก

ประจำเมืองสมุทรปราการ	เรียกได้ว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่า	

	 แต่มีจุดสูงสุดย่อมมีจุดต่ำสุด	 เมื่อกิจการรถรางสายปากน้ำถูกยกเลิก	 และมีการ

สร้างถนนสุขุมวิทตัดอ้อมเมือง	 โดยไม่ผ่านตลาดปากน้ำ	 ทำให้ตลาดรอบสถานีปากน้ำไม่มีผู้

โดยสารเข้าออกอย่างที่เคย	 ประกอบกับการที่นักท่องเที่ยวเริ่มนิยมเดินทางไปชายทะเลบาง

แสน	 และสถานตากอากาศบางปู	 ยอดขายขนมจากในแต่ละร้านจึงตกลงอย่างน่าใจหาย	

แต่ละร้านจึงต้องงัดกลยุทธต่างๆ	ออกมาเพื่อส่งเสริมการขาย	ซึ่งจากวิกฤติในครั้งนี้ทำให้ร้าน

ขนมจากหลายๆ	ร้านต้องเลิกกิจการไป			

	 ทุกวันนี้	 ขนมจากปากน้ำที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับชาวเมืองสมุทรปราการ	 ได้ค่อยๆ	

ถูกลืมไปจากลูกๆ	 หลานๆ	 ในจังหวัดทีละน้อย	 เมื่อครั้งที่มีการแต่งคำขวัญประจำจังหวัดให้

เด็กได้ท่องจำกัน	 ยังมีการขอร้องจากนักวิชาการหลายท่าน	 ให้เพิ่มคำว่า	 ขนมจากใจ	 ชาว

ปากน้ำ	ปรากฏอยู่ในคำขวัญนั้น		แต่ก็ถูกคัดค้านจากคณะกรรมการส่วนใหญ่		

	 ร้านลิ้มดำรงค์ในยุคของรุ่นหลาน	 จึงต้องมีการปรับปรุงกิจการขนมจาก	 และเพิ่ม

ขนมอื่นๆให้มีความหลากหลายมากขึ้น	เพื่อรักษาฐานลูกค้า	และเพิ่มยอดขายให้สามารถดำรง

อยู่ได้	ปัจจุบันร้านตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามท่าเรือข้ามฟาก	ถนนศรีสมุทร	(ถนนด่านเก่า)	อำเภอเมือง	

จังหวัดสมุทรปราการ	และนี่คืออีกหนึ่งมุมของชุมชนเมืองปากน้ำ	 ที่เคยสร้างชื่อเสียงให้เมือง

ปากน้ำ		
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ช่วยชาติสร้างชื่อ

	 ปิดฉากรูดม่านกันไปอย่างเงียบๆ	

แล้วสำหรับมหกรรมเซิงแข้งฟุตบอลหูหนวก

โลก	 ครั้งที่	 2	 ที่แข่งขันกันที่กรุงอังคารา	

ประเทศตุรกี	 ระหว่างวันที่	 16	 –	 28	 ก.ค.	 ที่

ผ่านมา	 ซึ่งทีมชาติไทยก็ฝากผลงานเพลง

แข้งไว้อย่างยอดเยี่ยม	 ด้วยการคว้าอันดับ	 7	

ของโลกกลับสู่แผ่นดินด้ามขวาน	 นสพ.	

ฟุตบอลปราการเล่มนี้	 เลยจัดการรวบรวม

ผลงานเพลงเตะของบรรดาพ่อค้าแข้งหู

หนวกทีมชาติไทย	ชุดนี้กันครับ	

	 สำหรับทีมชาติไทยชุดนี้	 ผู้ใหญ่ใจ

พระ	 “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยพงศ์	 เป็นผู้

จัดการทีม	 ในส่วนของทีมงานสตาร์ฟโค้ชมี			

“โค้ชหมี” นาวาเอก สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์	 อดีต

นักเตะทีมชาติไทย	 และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

ทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน	เป็นกุนซือใหญ่		และ

ได้	 “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ	 หัวหน้าผู้

ฝึกสอน	“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี  

ที่ติดทีมไปด้วยในฐานะ	 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม	

ด้านขุนพลแข้งหูหนวกทีมชาติไทย	 ชุดนี้มี				

“ปีโป้” เกียรตินันท์ สำราญปภัสสร	 แข้ง

ปราการติดทีมไปกับเค้าด้วย	 ซึ่งการเก็บตัว

ก่อนไปลุยศึกใหญ่ครั้งนี้	 ทางทีมชาติไทยมี

เวลาเตรียมทีมแค่สัปดาห์เศษเท่านั้น	 เรียก

ได้ว่ากระชั้นมากทีเดียว	

	 ในส่วนการแข่งขันในทัวนาเมนต์นี้

ของทีมชาติไทย	 อยู่ ในสาย	 D	 ร่วมกับ	

บราซิล,	ฝรั่งเศส	และกรีซ	ซึ่งแต่ละทีมเขี้ยว

ลากดินทั้งนั้น	 แต่ยังมีโชคเล็กน้อยที่	 บราซิล	

ถอนตัวจากการแข่งขัน	 ทำให้เหลือกันแค่	 3	

ทีมในสายเท่านั้น			

	 ซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกไทยเรา

ก็เปิดตัวสวย	ด้วยการจัดการ	ฝรั่งเศส	ที่แม้

ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบค่อนข้างชัดเจน	 แต่

แข้งไทยยังรวมพลังกันสู้และสามารถเอา

ชนะด้วยสกอร์	 2-0	 จาการทำประตูของ	 อนุ

พงษ์	ภูมิลา	ที่ซัดคนเดียว	2	ตุง	ที่แม้ท้ายเกม	

ไทยจะเหลือผู้เล่นแค่	 10	 คนจาการที่	 นเรศ	

นุ่มภัคดี	 ไปโดนเหลืองแดงไล่ออกจากสนาม	

แต่เราก็ยังรักษาสกอร์นี้ไว้ได้จนจบเกม	ส่วน

แข้งหูหนวกไทยเจ๋งจริง 
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ช่วยชาติสร้างชื่อ

อีกนัด	 ไทยสามารถยันเสมอกรีซ ได้	 2-2	

แบบผลัดกันนำผลัดกันตามอย่างสนุก	ซึ่งผล

นัดนี้ทำให้ไทยกอดคอกับทีมจากดินแดน

เทพนิยาย	โดยไทยจัดการคว้าที่	1	ของสาย	D	

เข้าสู่รอบ	2	ซึ่งเป็นการแข่งจัดอันดับด้านบน

ของตารางต่อไป	

	 พอเข้าสู่การเตะจัดอันดับโซนบน	

ทีมชาติไทยก็มาพบกับทีมชาติยูเครน	 และ

เป็นทีมจากยุโรป	 ที่เอาชนะไปได้แบบ

ขาดลอย	 ด้วยสกอร์	 3-10	 ชวดเข้ารอบรอง

แต่ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งจัดอันดับต่อไป	

โดยการพบทีมชาติเยอรมัน	ซึ่งก็เป็นอีกนัดที่

ขุนพลทีมชาติไทย	 นัดกันโชว์ฟอร์มไม่ออก

ก่อนแพ้ไป	4-0		

	 ทำให้ไทยต้องมาเตะนัดสุดท้าย

เพื่อชิงอันดับ	 7	 กับชาติร่วมทวีปอย่าง	ญี่ปุ่น	

ซึ่งไทยเราก็จบทัวนาเมนต์อย่างสวยงามด้วย

การเอาชนะ	ทีมจากแดนอาทิตย์อุทัย	 ไป	2-1	

คว้าที่	 7	 จากการแข่งขัน	 ฟุตบอลหูหนวกชิง

แชมป์โลก	 มาได้	 ส่วนแชมป์โลก	 คือทีม

เจ้าภาพ	 ตุรกี	 ที่ ได้ ไป	 ด้านดาวซัลโวของ

ทีมชาติไทยชุดนี้คือ	อนุพงษ์	ภูมิลา	ที่ซัดไป	4	

ประตู		

และนี่คือรายชื่อทีมงาน	และนักกีฬาฟุตบอล

หูหนวก	 ที่ไปสร้างชื่อเสียงคว้าที่	 7	 ในการ

แข่งขันฟุตบอลคนหูหนวกโลก		

สมวรรณ	 สีทาสังข์,	 นเรศ	 นุ่มภัคดี,	ณัฐชัย	

อันสมศรี,	 วัชรินทร์	 ชาลี,	 ปฏิพล	 สิงห์แก้ว,	

สาธิต	 บุญเทียน,	 จำลอง	 บอนา,	 จักรวาล	

สิทธิการณ์,	 สมศักดิ์	 ทองดี,	 อโณทัย	 สาธิย

มาส,	 เกียรตินันท์	 สำราญปภัสสสร,	 วุฒิชัย	

ไชยวงศ์วัฒนกุล,	 อำนวยชัย	 เพียขันทา,	 ศุภ

ชัย	 แซ่ตั๋ง,	 กษิดิษฐ์	 สายเปี่ยง,	 อนุพงษ์	 ภูมิ

ลา,	ธีระวัฒน์	หาญเสมอ	

หัวหน้าผู้ฝึกสอน	นาวาเอก	สุรศักดิ์	ตังสุรัตน์,	

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน	 พงษ์สิริ	 ยะกัณฐะ,	 ผู้ช่วยผู้

ฝึกสอน	 พิษณุ	 มาสุข,	 ล่ามประจำทีม	

ชนินันท์	 แย้มขวัญยืน,	 ประธานเตรียมทีม	

อนุสรณ์	พิมงา	

และนี่ก็เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆ	 สำหรับทีมหู

หนวกทีมชาติไทย	 ที่ ไปสร้างชื่อเสียงให้

ประเทศไทย	 ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของคุณภาพ

ฟุตบอลที่ได้โชว์ในสนาม	 รวมถึงวัฒนธรรมที่

ทางทีมชาติไทยชุดนี้	 ได้ไปโชว์ให้ชาวโลกเห็น	

ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการไหว้	 ความสุภาพ

นอบน้อม	 ฯลฯ	ซึ่งสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้เชื่อเหลือ

เกินว่า	 ชาวต่างชาติจะจดจำภาพของไทยเรา

ในภาพที่ดีงามอย่างแน่นอน	
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Hilight

โค้งสุดท้ายป้อมปราการ  

 

         ไหวมั๊ย ? 
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Hilight
	 เผลอแผลบเดียว	การแข่งขันเอไอ

เอสลีกภูมิภาคโซนภาคกลาง	 และภาค

ตะวันออก	ก็งวดเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้ว	

สำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้	 โดยทีมดัง

เมืองปากน้ำ	 “ป้อมปราการ” สมุทรปราการ

เอฟซี อดีตแชมป์ภาคปี 2009	 ตอนนี้รั้งอยู่

อันดับ	 12	 (ก่อนนัดบุกเยือน	 ปราจีนบุรี	 ยู

ไนเต็ด)	

	 เชื่อว่าใครหลายๆ	คนคงหัวเสียกับ

ผลงาน	 3	 วันดี	 4	 วันไข้	 ของพลพรรค											

“ป้อมปราการ”	 ในฤดูกาลนี้กันอยู่พอสมควร	

ที่ผ่านมากว่าค่อนทางแล้ว	 บรรดาพ่อค้าแข้ง

ของทีมฯ	 ยังโชว์เพลงแข้งไม่เป็นที่ประทับใจ

กันซักเท่าไหร่นัก	กับผลงานในตารางคะแนน

ที่ไม่เคยโกหกใครบอกว่า	 ป้อมปราการ	 ลง

แข่ง	27	นัด	ชนะ	6	เสมอ	11	แพ้	10		

	 ซึ่งในปีนี้ทีมดังเมืองปากน้ำมีการ

เปลี่ยนแปลงในหลายๆ	 ส่วนของสโมสรอยู่

ค่อนข้างมาก	 โดยกุนซือใหญ่ของทีม

สมุทรปราการเอฟซี	 ในฤดูกาลนี้ใช้ตำนาน

ของสโมสรฯ	 อย่าง	 “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะ

กัณฐะ	 ในการทำทีม	 และผู้เล่นส่วนใหญ่ใน

ทีมเรียกว่าเป็นชุดใหม่แทบทั้งหมด	 ซึ่งตรง

กับคอนเซ็ปต์ของทีมในปีนี้ที่วางไว้	 คือการ

สร้างทีม	 ด้วยนักเตะพลังหนุ่ม	 ที่แม้ผลงาน

จะไม่ได้เริดหรูนัก	 แต่แข้งปราการหลายๆ	

คนก็ทำผลงานกันใช้ ได้	 ขาดเพียง

ประสบการณ์	 และความนิ่งที่ยังต้องเติมลง

ไปในทีมชุดนี้		

 โดยฟอรม์ของ	สมทุรปราการเอฟซ ี

ในตอนนี้	รั้งอันดับ	12	ตามหลังเลขตัวเดียวที่

เป็นเป้าหมายของทีมในปีนี้	(อันดับ	9		ลพบุรี	

เอฟซี	 35	 แต้ม)	 อยู่	 6	 คะแนนแต่แข่งน้อย

กว่า	1	นัด	ซึ่งหากคว้าชัยในแมตซ์นัดตกค้าง	

(กองเรือยุทธการ	 22/08/12)	 ได้สำเร็จ	 ทาง

สมุทรปราการเอฟซี	 ก็จะจี้เป้าหมายที่ว่า

แบบหายใจรดต้นคอ	 ซึ่งกับโปรแกรมของ

ทีมที่มีโอกาสจบด้วยอันดับที่	9	โดยส่วนใหญ่

แล้วหลายๆ	 ทีมต้องเตะตัดแต้มกันเอง	 ซึ่ง

คาดว่าในช่วงโค้งสุดท้ายนี้	 แต่ละนัด	แต่ละคู่	

คงมีผลต่ออันดับตารางคะแนนมากทีเดียว	

	 จากอันดับตารางในตอนนี้	 คงต้อง

ขอตัด	 กบินทร์	 ซิตี้	 ที่คงไม่หนีบ๊วยไปไหน

แน่นอนแล้ว	 1	 ทีม	 และคงถือวิสาสะตัดทีม

อันดับ	7	อย่างประจวบ	เอฟซี	ที่อาจอยู่เหนือ

อันดับ	9	อยู่ไม่มาก	แค่	8	แต้ม	รวมถึงทีมที่

อยู่เหนืออันดับ	7	ขึ้นไปออก	เพราะคงยากพอ

สมควรที่ทีม	 “ปีศาจพันตา”	 รวมถึงทีมโซน

บนของตารางจะร่วงหลุดจากครึ่งบนของ

ตาราง		

	 ทำให้การขับเคี่ยวเพื่อช่วงชิงที่	 9	

คงเป็นเรื่องของบรรดาทีมกลางตารางที่เหลือ

ทั้งหมด	ซึ่งรวมถึง	สมุทรปราการเอฟซี	ด้วย	

เมื่อพอลองเอาโปรแกรมการแข่งในนัดที่

เหลือของบรรดาทีมเหล่านี้มาดูประกอบ	 ก็

พอทำให้บอกได้ว่า	 ทุกทีมยังพอมีลุ้นกันหมด	

จะงานหนักหรือเบาก็ไม่ได้ต่างกันมากนัก	

โดยส่วนใหญ่จะต้องเจอตออย่างน้อยๆ	 ทีม

ละหนึ่งนัด		

	 สำหรับทีมสมุทรปราการเอฟซี		

กับโปรแกรมที่เหลือ	มองภาพรวมถือว่าไม่ได้

ยากเกินไปนัก	 โดยจะมีนัดออกไปเยือน	

ตราด	 เอฟซี	 เท่านั้นที่เป็นทีมในโซนหัวแถว

ทีมเดียว	ที่เหลือคือทีมในโซนชิงที่	 9	 ที่กล่าว

มาทั้งหมด		

	 กับความหวังของบรรดาแฟนคลับ

ของสโมสรฯ	ในรุน่	“ปนีีเ้ราสรา้ง ปหีนา้เราสู”้	ที่

ส่วนใหญ่อยากให้อย่างน้อย	 อดีตแชมป์โซน

ภาคกลางและภาคตะวันออก	ซึ่งโดยส่วนตัว

ยังเชื่อในทีม	 สมุทรปราการเอฟซี	 ชุดนี้	 และ

เชื่อในวลีเก่าๆ	 ของสโมสรที่วันนี้อาจเลือน

หายไปตามกาลเวลาว่า	 “ด้วยศรัทธา...แม้

ขอบฟ้าก็ไปถึง” 

โค้งสุดท้ายป้อมปราการ  

 

         ไหวมั๊ย ? 
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OTOPท๊อปลิสต์

 กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกๆ ท่าน สำหรับ 

OTOP ท๊อปลิสต์ ในฉบับเดือนสิงหาคมนี้ ทางทีมงานจะพาท่านผู้อ่านไป

ทำความรู้จักกับอีกหนึ่ง ภูมิปัญญาที่สรรค์สร้างรายได้อย่างงดงามให้กับ

คนในชุมชน กับผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว ของดี อำเภอบางพล ี

 เครื่องแก้ว ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากศิลปะการเป่า จัดเป็นของประดับ

ตกแต่งรวมถึงเป็นของชำร่วย ซึ่งหากเอ่ยถึงเครื่องแก้วแล้ว คงต้องพาท่าน

ผู้อ่านไปที่ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อพบกับกลุ่มเป่า

แก้ว ที่ได้ชื่อว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว มา 3ปีติด ซึ่ง

สิ่งนี้คงจะเป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่า คุณภาพของการเป่าแก้วของทางกลุ่มนี้ดี

แค่ไหน  

 สำหรับผลิตภัณฑ์ ของทางกลุ่มเป่าแก้ว มีให้เลือกซื้มากมาย ไม่ว่า

จะเป็น สินค้าเป่าแก้วประเภทใส่ตู้กระจกขนาดเล็กเช่นเรือสุพรรณหงษ์   

ราชรถ ชุดช้างไทย มังกรคู่ มังกรเดี่ยว มีหลายขนาดให้เลือกมากมาย  

 ซึ่งศิลปะการเป่าแก้วนี้ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน 

บางพลีได้เป็นอย่างดี และชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ การเป่าแก้วใช่ว่าจะเป็นที่

รู้จัก ในประเทศไทย เท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงไปยังต่างประเทศด้วย เรียกได้

ว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อของทางจังหวัดสมุทรปราการจริงๆ  

 เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับแฟน หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ ที่

สนใจในศิลปะเครื่องแก้ว ก็สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์ 081-665-3506 

หรือลองเข้าไปดูตัวอย่างสินค้าได้ที่ www.glassthailand.com สำหรับ

ฉบับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 

ขอบคุณข้อมูล 

www.glassthailand.com 

www.otoptoday.com 
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ซุปฯตาร์คอเนอร์

 คงจะไม่เกินไปนักหากจะบอกว่าฤดูกาลนี้	 “เจ้าปอนด์” ทักษิณ ไชยรส	 นักเตะตัวเก๋าแห่ง

สมทุรปราการ	 	 เอฟซ	ีกลายเปน็ผูเ้ลน่แกนหลกัของทมีภายใตก้ารกมุบงัเหยีนของ	“โคช้เปด็” พงษส์ริ ิยะกณัฐะ 

อดตีตำนานพอ่คา้แขง้ทีต่อนนีเ้ปน็กนุซอืใหญอ่ยู	่แตก่วา่	ทกัษณิ	จะไดร้บัการยอมรบั	และกลายเปน็ตวัเลอืกแรกๆ	

ของทมี	เคา้ตอ้งผา่นเรือ่งราวมากมาย	กวา่จะไดเ้ปน็ตวัเลอืกแรกๆ	ในผงั	11	ตวัจรงิของทพั			“ปอ้มปราการ”  

	 จากเด็กน้อยที่เติบโตในจังหวัดที่แร้นแค้นอย่างมหาสารคาม	แต่มีใจให้กับกีฬาลูกหนัง	 มาตั้งแต่

เด็ก	เชื่อว่าแฟนบอลหลายคนคงไม่รู้เลยว่า	ช่วงรุ่นๆ	ที่ทักษิณได้ร่ำเรียนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าครั้งหนึ่ง	ทักษิณเคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลตัววิทยาลัยมาแล้ว		

	 แต่สุดท้ายก็ทนกลิ่นสาบลูกหนังไม่ไหวต้องกลับเข้าสู่เส้นทางสายนี้อีกครั้ง	 ซึ่งหนุ่มน้อยทักษิณ	

ก็ได้เดินทางจากดินแดนที่ราบสูงเข้าสู่เมืองกรุง	 ด้วยการเลือกอาชีพเตะบอลเดินสายกับกลุ่มเพื่อน	 แต่

สุดท้ายความโชคร้ายก็มาถามหา	 เมื่อเจ้าตัวต้องประสบกับอาการบาดเจ็บ	 ซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองทำให้	

ทักษิณ	จึงรอนแรมกลับมารักษาอาการบาดเจ็บที่บ้านเกิด	

	 หลังจากหลบไปเลียบาดแผลจนหายดี	 เจ้าตัวก็ตัดสินใจออกสู่เมืองใหญ่อีกครั้ง	 แต่เป้าหมายใน

คราวนี้คือจังหวัดสมุทรปราการ	 ด้วยการเข้าไปทำงานที่นิคมบางปู	 แต่ทักษิณก็ไม่ได้ทิ้งความสามารถเชิง

ลกูหนงัไปเสยีทเีดยีว	เพราะระหวา่งทำงานโรงงานนี	้เจา้ตวักย็งัหาเวลาไปเดนิสายเตะบอลหาเลีย้งชพีควบไปดว้ย 

	 ด้วยความที่มีความสามารถ	 ก็ทำให้ทักษิณได้ถูกชักชวนมาอยู่กับทีม	 เทศบาลนครสมุทรปราการ	

ซึ่งช่วงที่วงการฟุตบอลบ้านเรายังฟุบอยู่นั้น	 ทักษิณเล่าว่า	 “สมัยนั้นคนเตะบอลในสนามยังมากกว่าคนดูเสีย

อีก ถ้านัดไหนมีมาดูเกิน 10 คนก็น่าตื่นเต้นแล้ว”  

	 จนเมื่อโครงสร้างฟุตบอลไทยเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลง	ทำให้เกิดลีกอาชีพขึ้นมา	กอปรกับมีชายผู้	

 

นั้นเข้ามารับช่วงต่อในการบริหาร	 โดยทางสโมสรได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น	สมุทรปราการเอฟซี และฤดูกาล	

2009	 นี้เองที่ทางสโมสรได้แชมป์ลีกดิวิชั่น 2 โซนภาคกลาง และภาคตะวันออก	 ตั้งแต่ปีแรกที่ร่วมการ

แข่งขัน	ซึ่ง	ทักษิณ	ก็ได้ร่วมดื่มด่ำความสำเร็จในครั้งนั้นด้วย	แม้เจ้าตัวจะเป็นได้แค่ตัวสำรองคนอื่นเท่านั้น	

	 หลังจากนั้น	 ทักษิณ	ตัดสินใจออกไปพิสูจน์ตัวเองว่ามีค่ามากกว่าสำรองชั้นดีด้วยการ	 ย้ายไปร่วม

ทีม	พะเยา	 เอฟซี	 ในฤดูกาล	 2010	ซึ่งที่นี้	 ทักษิณ	 ได้รับการยอมรับอย่างมากด้วยการเป็นตัวหลักรวมถึงได้

ปลอกแขนกัปตันทีมดังกว๊านพะเยาด้วย	

	 หลังจากที่โชว์ฟอร์มได้เข้าตาที่เมืองพะเยา	 เจ้าตัวกลับมาสู่ปากน้ำอีกครั้งในเลก	 2	 ปี	 2010	แต่

สุดท้ายก็ยังถูกหมางเมินในการเรียกใช้ในรายชื่อ	11	คนแรกเช่นเคย	และเป็นอีกครั้งที่	ทักษิณ	ต้องออกจาก

ทีมไปเพื่อหาตำแหน่งตัวจริงอีกครั้ง	ด้วยการมุ่งสู่	ชุมพร	เอฟซี	ในปี	2011	แต่เล่นได้ไม่เท่าไหร่	เจ้าตัวก็ได้รับ

บาดเจ็บอย่างหนัก	จนแทบไม่ได้เล่นเลย	ก่อนกลับมาสู่บ้านหลังที่สองอย่าง	“ป้อมปราการ” อีกครั้ง	

	 ด้วยความพยายาม	ในที่สุด	ทักษิณ	ก็ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ในฤดูกาลนี้	ซึ่งทักษิณเผยว่า	“ชีวิต

เราก็ต้องสู้	 สู้แบบไม่คิดชีวิต	 สู้แบบไก่ชน”	 หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องไก่ชน	 ก็เพราะว่าไก่ชนเป็นกีฬาที่

ทักษิณเป็นปลื้มสุดๆ	 รักแค่ไหน	ทักษิณ	 เผยว่า	 “เคยเอาไก่มานอนด้วยมาแล้ว” อีกทั้งเพื่อนๆ	ยังแอบป้อง

ปากบอกว่า	ยามว่างเจ้าตัวมักพาไก่นั่งรถกินลมเล่นอยู่บ่อยๆ	

	 เมื่อถามถึงอนาคตในวัย	 29	 เจ้าตัวตอบอย่างไม่ลังเลว่า	 “หลังจากที่มาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ 

นับๆ ดูก็ร่วม 10 ปีแล้ว อนาคตก็คงอยู่ที่นี่ แขวนสตั๊ดที่นี่ และหวังว่าจะได้โอกาสเป็นหนึ่งในทีมงานโค้ชสอน

น้องๆ ต่อไปในอนาคต”	แต่คงจะนานไปหากเอ่ยถึงการแขวนสตั๊ด	ทักษิณเลยบอกต่อว่า “แต่สำหรับตอนนี้ ก็

จะสู้เพื่อสมุทรปราการเอฟซี เพื่อแฟนบอลป้อมปราการ ทุกๆ คน อย่างเต็มที่แน่นอน” 

“ชีวิตเราก็ต้องสู้ สู้แบบไม่คิดชีวิต สู้แบบไก่ชน” 
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จับกระแสกีฬาสมุทรปราการ

เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๘ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ประวัติการศึกษา 

- มัธยมศึกษา จบจากโรงเรียนสมุทรปราการ 

- ปกศ.สูง จบจากวิทยาลัยพลศึกษาอ่างทอง 

- ปริญญาตรี จบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ประสานมิตร 

 

ประวัติการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 

- ติดทีมชาติชุดโอลิมปิก ปี ๒๕๓๐ ไปแข่งขันที่ จีน , ญี่ปุ่น ,สหรัฐอาหรับอิมิเรต 

- ติดทีมชาติชุดคิงค์คัพ  ปี ๒๕๓๐ – ๒๕๓๗ 

- ติดทีมชาติชุดเอเซียนคัพรอบสุดท้าย ไปแข่งขันที่ ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น 

- ติดทีมชาติชุดคัดเลือกบอลโลก ไปแข่งขันที่ ซาอุ , จีน และ ญี่ปุ่น 

- ติดทีมชาติชุดซีเกมส์ ปี ๒๕๓๔ ที่ฟิลิปปินส์ 

- ติดทีมชาติชุดซีเกมส์ ปี ๒๕๓๔ ที่สิงค์โปร์ 

- ติดนักฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย 

- ฯลฯ 

 

ประวัติการเข้ารับการอบรม 

- อบรมและฝึกซ้อมร่วมกับสโมสรบาเยินมิวนิคประเทศเยอรมันเป็นเวลา ๓ เดือน 

- อบรม C และ B LiCene  ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

- อบรม COREVER COACHING  ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา ๑๕ วัน 

- อบรม ผู้ฝึกสอนฟุตบอล ๕ คน ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

- อบรม SPORTS SCIENCE WORKSHOP ON MODERN ENDURANCE TRAINING 

- อบรม SPORT SCIENCE WORKSHOP ON MODERN SPEED TRAINING 

- อบรมผู้ตัดสินฟุตบอลรุ่นที่ ๑๗ ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

- ฯลฯ 

 

ประวัติการคุมทีม 

- ผู้อำนวยการสอนฟุตบอลเยาวชน สถาบัน COERVER COACHING ACADEMY  THAILAND 

- โค้ชราชนาวีสโมสร 

- ผู้ช่วยโค้ช ธนาคารกรุงเทพ 

- หัวหน้าโค้ชทีมเมืองทองยูไนเต็ด ชุดแชมป์ดิวิชั่น ๑ 

- หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

- หัวหน้าผู้ฝึกสอนวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  

- ประธานเทคนิค และหัวหน้าโค้ชสุพรรณบุรี FC ปี2011 

- ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติชุดคัดบอลโลก รอบสุดท้ายที่ประเทศบราซิล ปี 2011-2012 

- ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติชุด KING ’S CUP 2011 

- หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติพิการทางหูชุดชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศตุรกี 

- ฯลฯ 

 

เกียรติประวัติการเล่น 

- แชมป์กีฬาวิทยาลัยพลศึกษา ปี ๒๕๒๗ 

- แชมป์ฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภท ง. 

- อันดับ ๓ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภท ก. ปี ๓๔ – ๓๕ 

- แชมป์ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

- แชมป์คิงสคัพ ปี ๒๕๓๔ 

- แชมป์ซีเกมส์ ปี ๒๕๓๖ 

- แชมป์ฟุตบอล ดิวิชั่น ๑  

- ฯลฯ 

 

ประสบการณ์ด้านกีฬาฟุตบอล 

- อดีตนักกีฬาฟุตบอลราชนาวีสโมสร 

- อดีตนักกีฬาฟุตบอลธนาคารกรุงเทพ 

- อดีตนักกีฬาฟุตบอลธนาคารกรุงไทย 

- อดีตนักกีฬาฟุตบอลกรุงเทพมหานคร 

- อดีตนักกีฬาฟุตบอลพนักงานยาสูบ 

- อดีตนักกีฬาฟุตบอลราชประชา 

- อดีตนักกีฬาฟุตบอลองค์การโทรศัพท์ 

- อดีตนักกีฬาฟุตบอลโอสถสภา 

- ฯลฯ 

 

เกียรติประวัติการเป็นผู้ฝึกสอน 

- อันดับ ๓ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทางประเภท ก. ปี ๓๔ – ๓๕ 

- รองแชมป์ถ้วยพระราชทานควีนคัพ 

- แชมป์ฟุตบอลลีกดิวิชั่น ๑ เมืองทองยูไนเต็ด ปี ๒๕๕๑ 

- ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๑ 

- ฯลฯ  

ประวัติโดยสังเขป ประธานเทคนิค สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 

นาวาเอก สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์ 



ปีที่ 1   ฉบับเดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2555 หน้า 15



หน้า 16 ปีที่ 1   ฉบับเดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2555

ACSPINSIDE

	 ที่ห้องประชุม	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ	 ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อ
ดังของจังหวัดสมุทรปราการ	 ได้จัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	 ขึ้น	 โดยทาง
โรงเรียน	 ได้	 เปิดโอกาสให้คุณแม่เป็น
ตัวแทนของแต่ละห้องเรียนให้น้องๆ	แสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา	 ผู้เป็นที่รัก
เป็นแม่ของลูก		
	 สำหรับการจัดงานเป็นการปลูก
ฝังในเยาวชนมีจิตสำนึกถึงความสำคัญของ
สถาบันครอบครัว	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เพื่อ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 ที่ทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทย	 ในฐานะทรงเป็น	 "แม่
ของแผ่นดิน"	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา	
และผู้มีพระคุณ	 รวมทั้งใช้ธรรมะในการ
ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข	 มีชีวิตที่งดงาม	
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใน
การแสดงความรักแสดงความเคารพต่อ
มารดาผู้ให้กำเนิด	 ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง	 โดย
กิจกรรมได้แก่	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
นาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน เนื่องใน
โ อ ก า ส พ ร ะ ร า ช พิ ธี ม ห า ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 
	 น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ก า ร ท ำ บุ ญ
ตักบาตรในช่วงเช้า	และมีกิจกรรมอื่นๆ	 ใน
ช่วงของวันแม่อีกด้วย	 ซึ่งบรรยากาศ	 เต็ม
ไปด้วยความรัก	ที่ลูกแสดงความรักต่อแม่	

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

จัดกิจกรรมวันแม่  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
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กางเสื่อ...กลางแปลง

กางเสื่อ..กลางแปลง 
 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน นสพ.ฟุตบอลปราการ ทุกๆ ท่าน ก็มาถึงหน้า

แนะนำหนังดีไว้นอนดู กับคอลัมน์ กางเสื่อ..กลางแปลง ในฉบับนี้ เรา

มากันไนสไตล์หนังสยองขวัญ ให้กันให้ผู้อ่านได้ขนหัวลุกกันเล่นๆ เป็นเรื่อง

อะไรไปดูกันดีกว่าครับ 

House of Wax (2005) บ้านหุ่นผ ี
ผู้กำกับ: โจเม่ โคเลต-เซอร่า 

นักแสดงนำ: อีไลชา คิวธ์เบิร์ต, ปารีส ฮิลตัน, จาเร็ด แพแดลเล็คกี้, แชด ไมเคิล เมอร์เรย์ 

เรื่องย่อ: การขับรถเพื่อเดินทางไปชมการแข่งขัน ชิงแชมป์ฟุตบอลมหาวิทยาลัย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี หักมุม

เป็นเรื่องร้ายสำหรับ คาร์ลี (อีไลชา คิวธ์เบิร์ต) , เพจ (ปารีส ฮิลตัน) และเพื่อนๆ เมื่อพวกเขาตัดสินใจตั้ง

แคมป์ ในคืนก่อนหน้าที่จะถึงการแข่งขัน การเผชิญหน้ากับคนขับรถบรรทุกลึกลับที่ค่ายพักแรม ทำให้ทุกคน

รู้สึกไม่สบายใจ และคาร์ลีก็ต้องคอยยุ่งอยู่กับการรักษาความสงบ ระหว่างแฟนหนุ่ม เวด (จาเร็ด แพแดลเล็ค

กี้) กับ นิค (แชด ไมเคิล เมอร์เรย์) พี่ชายอารมณ์ร้อนของเธอ 

 พวกเขาตื่นมาในเช้าวันรุ่งขึ้น และพบว่ารถถูกทุบโดยเจตนา ด้วยความเสี่ยงกับการติดอยู่ที่นั่น 

พวกเขาจึงยอมรับคำเชิญ ให้ขึ้นรถไปที่เมืองแอมบรอส ซึ่งอยู่ห่างไปอีกไม่กี่ไมล์ เมื่อไปถึงพวกเขาถูกดึงดูดให้

เข้าไปยังสถานที่น่าสนใจของเมือง ..บ้านหุ่นขี้ผึ้งของทรูดี้ ซึ่งเต็มไปด้วยรูปปั้นหุ่นเหมือนคนจริงที่น่าทึ่ง แต่ใน

ไม่ช้าพวกเขากลับได้พบว่า เหตุผลที่ผลงานโชว์ช่างเหมือนจริง ช่างเป็นเรื่องเขย่าขวัญอย่างที่สุด! 

 เขาถูกตามล่าโดยฆาตกรวิกลจริต เมื่อได้พบกับความลับดำมืดของเมือง และตกอยู่ท่ามกลางการ

ต่อสู้นองเลือดเพื่อเอาชีวิตรอด หกสหายต้องหาทางออกจากแอมบรอสให้ได้.. หรือไม่ก็กลายเป็นส่วนหนึ่ง

อย่างถาวร ...ในบ้านหุ่นขี้ผึ้ง 

Drag Me to Hell (2009) กระชากลงหลุม 
ผู้กำกับ: Sam Raimi 

นักแสดงนำ: อลิสัน โลห์แมน, จัสติน ลอง, ลอร์น่า ราเวอร์ 

เรื่องย่อ: เรื่องราวจะเกิดในเมืองลอสแอนเจลิส โดยเล่าถึงชีวิตของ คริสทีน บราวน์ (อลิสัน โลห์แมน จาก 

Matchstick Men, Beowulf, Big Fish) พนักงานปล่อยเงินกู้สาววัย 20 ปีที่มีจิตใจดีและบริสุทธิ์ ทำให้เธอถูกติ

เตียนจากเจ้านายว่าดู “อ่อนโยน” เกินไป ไม่เหมาะกับอาชีพนี้ เธอจึงตัดสินใจพิสูจน์ให้ทั้งเจ้านาย และ เคลย์ 

(จัสติน ลอง จาก Die Hard 4) แฟนหนุ่มให้เห็นว่าตัวเองเธอเองก็มีด้านที่แข็งกร้าวเหมือนกัน คริสทีน บอก

ปฏิเสธการผ่อนผันของ มิสกานุช (ลอร์น่า ราเวอร์) หญิงชราท่าทางแปลกคนหนึ่ง แต่สิ่งที่คริสทีนไม่รู้มาก่อน

นั้นก็คือ มิสกานุช มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับปีศาจต่างมิติ โดยเฉพาะกับ “ลาเมีย” อสุรกายจาก

นรก และความรู้สึกโกรธแค้นจากการถูกปฏิเสธ ก็ทำให้ มิสกานุช ตัดสินใจใช้เวทมนต์คำสาป กระชาก

วิญญาณของคริสทีนลงนรกภายใน 3 วัน 

เป็นไงบ้างครับ สำหรับหนังสยองขวัญที่เราหยิบมาฝาก ให้ท่านหวังว่าคงจะถูกใจท่านผู้อ่านนะครับ พบกันใหม่

ฉบับหน้า กระผมขอลาไปดูหนังก่อน สวัสดีครับ 
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