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	 สวัสดีแฟนานุแฟน	 นสพ.	 ฟุตบอลปราการ	 ทุกๆ	 ท่าน	 เผลอแปปเดียวหนังสือพิมพ์ฟุตบอล
ปราการ	“เป็นกลาง	สร้างสรรค์	พันธุ์ดี”	ที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้ก็อายุได้	9	เดือนเต็มแล้วครับ		
	 สำหรับช่วงนี้ฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลลีกต่างประเทศ	 ก็ได้เริ่มเปิดฤดูกาลกันแล้วครับ	 ใครเชียร์	
ใครชอบทีมไหน	ก็ตามชมตามเชียร์กันนะครับ	แต่อย่าลืมนะครับว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี	และไม่ทำให้
คนรวยแน่นอนครับ	
	 ในส่วนเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังเพียบแปล้ไปด้วยเนื้อหาสาระ	 ทั้งกีฬา	 รวมถึงเรื่องราวใน
จังหวัดอย่างเต็มเปี่ยม	 ไม่ว่าจะเป็น	 ปราการหวนคืนถิ่นพร้อมกับมาเตะในจังหวัด,	 มหกรรมฟาดแข้ง
ในศึกโต๊ะเล็กจังหวัดสมุทรปราการ	 “PAKNAM	 PROFESSIONAL	 CUP”	 ที่จะฟาดแข้งกันใน
ช่วงปลายปีนี้,	ทีมวอลเลย์บอลหญิงจังหวัดสมุทรปราการ	กับฉายาเก๋ๆ	“นางฟ้าปราการ”	ที่จะเตรียม
ลุยศึกวอลเลย์บอลอาชีพ	โปร-ชาเลนท์	(ดิวิชั่น	2	)	ประจำปี	2555	นี้,	โต๊ะเล็กจังหวัดซิวแชมป์
โซนเตรียมลุยต่อรอบสุดท้าย,	 คอลัมน์พิเศษใน	 ACSP	 CLUB	 กับเรื่องราวของเจ๊ตสกีหนูน้อย
มหัศจรรย์	นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวอื่นๆ	กันให้อ่านอย่างจุใจ	
	 ขอให้ท่านผู้อ่าน	อ่าน	นสพ.	ฟุตบอลปราการ	กันอย่างมีความสุข	สำหรับฉบับนี้สวัสดีครับ	

ตู๋ตี๋	บก.ฟุตบอลปราการ	
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ซุบซิบประสาปราการ

ผู้ ใหญ่ใจดีเลี้ยงข้าวนักบอลสร้างขวัญ

ก่อนลุยเมืองปลากัด

	 เมื่อเย็นวันศุกร์ที่	 27	 ก.ค.	 ที่ผ่าน

มา	 ได้มีการกินอาหารเย็นร่วมกันของ

ครอบครัวปราการ	 โดย	 นายนิพนธ์	 บุณย

เกียรติ	 ผู้อำนวยการกองแผนและงบ

ประมาณ	ของจังหวัดสมุทรปราการ	 อีกหนึ่ง

แฟนบอลพันธ์แท้ของ	 “ป้อมปราการ”	

สมุทรปราการเอฟซี	 ที่ ใจดีเลี้ยงข้าวเย็น

นักเตะสมุทรปราการเอฟซี	 แบบชุดใหญ่เพื่อ

เป็นขวัญและกำลังใจให้กับทัพนักเตะ	 และ

ทีมงานครอบครัวสมุทรปราการเอฟซี	 ก่อน

นัดออกไปเยือน	ฉะเชิงเทรา	 เอฟซี	 ซึ่งในวัน

เดียวกันนี้	 มีการเตะบอล	 วี ไอพี	

สมุทรปราการเอฟซี	 พบ	 แฟนคลับ	

สมุทรปราการเอฟซี	ด้วย	

บู่นานสุด

	 การแข่งขันของสมุทรปราการ	

เอฟซี	 ในฤดูกาลนี้	 ถือว่าผลงานโดยรวมไม่

ค่อยดีนัก	 โดยล่าสุดในช่วงต้นเลก	2	ระหว่าง

เดือนก.ค.	 ที่ผ่านมา	 ปราการถึงกับพลาดท่า

พ่ายในเกมลีก	 4	 นัดติดซึ่งถือเป็นสถิติที่ไม่

น่าจดจำ	 แต่ล่าสุดก็สามารถฝ่าวิกฤติคว้าชัย

ได้แล้วในนัดไปเยือน	 ฉะเชิงเทรา	 เอฟซี	 ยัง

ไงก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ทัพนักเตะ	และทีม

งาน	“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี	กัน

ต่อไปครับ	

ฟุตบอลกระชับมิตรสามัคคีครั้งที่1

	 รูดม่านปิดฉากไปอย่างสวยงามกับ	

การแข่งขันฟุตบอลดีๆ	 ที่จัดเอง	 แข่งเอง	

เล่นเอง	 ตัดสินเอง	 จากการรวมตัวของกลุ่ม

คนรักในกีฬาลูกหนังอย่างแท้จริง	 ในรายการ

ฟุตบอลกระชับมิตรสามัคคี	 ครั้งที่	 1	 ที่จัด

แข่งขันกันที่สนาม	 JumboKicK	 บน	 ถ.

สุขสวัสดิ์	 	 อ.พระประแดง	 โดยแข่งขันกันใน

ช่วง	วันจันทร์	และพฤหัส	อาทิตย์เว้นอาทิตย์	

สำหรับทีมที่คว้าแชมป์ในทัวนาเมนต์นี้คือ	

ทีมฟักสวัสดิ์	 โดยได้รับเกียรติมอบถ้วย

รางวัลชนะเลิศจาก	คุณ	พีรพัฒน์	 ถานิตย์	 ผู้

จัดการทีมฟุตบอลสมุทรปราการเอฟซี		

	 และนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ	 ที่

หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการหวังว่า	 คงจะมี

การแข่งขันในครั้งที่	 2	 ครั้งที่	 3	 ต่อไปใน

อนาคตนะครับ	

ชนะไปกลับ

	 ศึกดิวิชั่น	 2	 ลีกภูมิภาคโซนภาค

กลาง	 และภาคตะวันออก	 ผ่านมากว่าค่อน

ทางแล้ว	 ซึ่งทัพ	 “ป้อมปราการ” 

สมุทรปราการเอฟซี ก็พบคู่แข่งแบบไปกลับ

มาแล้วหลายต่อหลายทีม	 แต่ก็ไม่สามารถ

เก็บ	 6	แต้มเต็มในการเล่นเหย้าเยือนได้เสีย

ที จ น ม า ท ำ ส ำ เ ร็ จ ใ น นั ด บุ ก ไ ป เ ยื อ น	

ฉะเชิงเทรา	 เอฟซี	 โดยคว้าชัยกลับถิ่น	 0-1	

อีกทั้งเมื่อช่วงเลกแรกก็สามารถคว้าชัยด้วย

สกอร์เดียวกันนี้ ในบ้านตัวเอง	 ทำให้ป้อม

ปราการสามารถคว้าชัยแบบไปกลับได้เป็น

ครั้งแรกในฤดูกาลนี ้

บิ๊กแป๊ะอวยพรวันคล้ายวันเกิดพลเอกเชษฐา
	 เมื่อช่วงเช้าวันที่	 23	 สิงหาคม	ที่ผ่านมา	 ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ	 74	 ปี	 ของ	 อดีตผู้บัญชาการทหารบก	 (ผบ.ทบ.)	 พล.อ.
เชษฐา	 ฐานะจาโร	 โดยมีการจัดงานเลี้ยง	ณ	 หอประชุมกองทัพบก	 (เทเวศร์)	 ได้เปิดโอกาสให้นายทหารระดับสูง	 พ่อค้า	 นักธุรกิจ	 เข้าร่วม
อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ	74	ปี	โดยมี	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ผบ.ทบ.	ได้มอบหมายให้	พล.อ.ทนงศักดิ์	อภิรักษ์โยธิน	ผู้ช่วย	
ผบ.ทบ.	พล.อ.ศิริชัย	 ดิษฐกุล	 เสนาธิการทหารบก	 เป็นตัวแทนกองทัพบก	 เข้าร่วมอวยพร	นอกจากนี้	 ยังมี	 พล.อ.นิพัทธ์	 ทองเล็ก	 ผอ.สำนัก
นโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม	และ	พล.ท.อุดมเดช	สีตบุตร	แม่ทัพภาคที่	1	มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรวันเกิด	นอกจากนี้ยังมี	“บิ๊กแป๊ะ”	
อัครวัฒน์	มั่นปิยพงศ์	เจ้าของโครงการรัตนบดีแลนด์	พร้อมด้วย	พัทธะมน	แตงอ่อน	ภรรยาเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอดีต	ผบ.ทบ.	ด้วย 
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สังคมและการศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการคลินิก

เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ออก

หน่วยให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล 

	 นางวรรณิดา	 บุญประคอง	

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	 เป็น

ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์ฯ	 เนื่องในวันคล้ายวัน

พระราชสมภพ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร	ณ	 องค์การบริหารส่วน

ตำบลแพรกษา	 อำเภอเมืองฯ	 จังหวัด

สมุทรปราการ	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร	

เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส ม ห า ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม

พระชนมพรรษา	 5	 รอบ	 ภายในงานมีการให้

บริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 คลินิกดิน	

คลินิกพืช	 คลินิกสัตว์	 คลินิกประมง	 การจัด

นิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการ

เกษตร	 การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	

การจัดงานในครั้งนี้	เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา

อาชีพเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยให้บริการ

แก้ไขปัญหาทางด้านการผลิตทางการเกษตร	

การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิตและเป็น

ที่ต้องการของเกษตรกร	 รวมทั้ง	 เทคโนโลยี

การเกษตรใหม่ๆ	 เพื่อนำไปพัฒนาผลผลิต

ของตนเอง	

จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการประชา

อาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา 

	 นางวรรณิดา	 บุญประคอง	

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	 เป็น

ประธานเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า	

800	ล้านกล้า	 80	พรรษา	มหาราชินี	ณ	สวน

สาธารณเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ตำบลทรง

คะนอง	 อำเภอพระประแดง	 จังหวัด

สมุทรปราการ	 โดยมี	 หน่วยงานภาครัฐ	

เอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นักเรียน	

และประชาชนในพื้นที่	 ร่วมปลูกต้นไม้ใน

ครั้งนี้	 จำนวน	 800	 กล้าการจัดโครงการ

ดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส

เฉลิมพระชนพรรษา	80	พรรษา	12	สิงหาคม	

2555	และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ด้าน

การฟื้นฟู	 รักษาทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้	 เพิ่ม

พื้นที่สีเขียว	 แก้ปัญหาโลกร้อน	 และป้องกัน

การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ รุนแรง	

นอกจากนี้	 ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากร

ธรรมชาติที่สำคัญ	

	 นายแพทย์	 บุญชัย	 ธีระกาญจน์	

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	

กล่าวว่า	 ผลการดำเนินงานด้านการบำบัด

รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ใน

เดือน	กรกฎาคม	2555	มีผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติด	

เข้ารับการบำบัดรักษาด้วยระบบ	 Matrix	

Program	ในโรงพยาบาลจังหวัด/ชุมชน	ศูนย์

สุขภาพชุมชน	 และค่ายบำบัด	 จำนวน	 358	

คน	 โดยเป็นผู้ที่ใช้สารเสพติดประเภทยาบ้า	

332	 ราย	และกัญชา	 26	 ราย	แบ่งเป็นผู้ชาย	

350	คน	ผู้หญิง	8	คน	โดยผู้เข้ารับการบำบัด

ส่วนมากมีอายุมากกว่า	24	ปีขึ้นไป	และอยู่ใน

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน	 นอจากนี้ในส่วนของการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ได้จัด

อบรมให้ความรู้การทำจิตสังคมบำบัดใน

สถานศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง	 พัฒนาศักยภาพ

และวางระบบการบำบัด/ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา	 รวม

ทั้งได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดใน

ชุมชน	 เพื่อให้การติดตามดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยา

ที่ได้รับการบำบัดฟ้ืนฟู	 และกลับสู่ครอบครัว	

ชุมชน	ให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ	ไม่กลับ

ไปเสพซ้ำหรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก	

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอเชิญสมัครเข้ารับ 

ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 15/2556 

	 มูลนิธิดำรงชัยธรรม	 เชิญชวน

เยาวชนที่เรียนดี	 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	

สมัครเข้ารับทุนสร้างคน	สร้างบัณฑิต	

	 นายปราโมช	 รัฐวินิจ	 กรรมการ

และผู้อำนวยการมูลนิธิดำรงชัยธรรม	 กล่าว

ว่า	 มูลนิธิดำรงชัยธรรมเป็นมูลนิธิจัดตั้งขึ้น	

เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญา

ตรี	ให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	เรียน

ดี	 ประพฤติดีและมีความสามารถ	มากว่า	 14	

ปี	ขณะนี้มูลนิธิฯ	ได้เปิดโครงการ	ทุนสร้างคน	

สร้างบัณฑิต	 รุ่นที่	 15/2556	 ขึ้นโดยมอบทุน

การศึกษา	 จำนวน	 30	 ทุน	 เป็นทุนการศึกษา

ต่อเนื่องให้เปล่า	 จนจบปริญญาตรี	 แบ่งเป็น	

ทุนสำหรับนักเรียนสายสามัญ	18	ทุน	(	ระดับ

ชั้น	 ม.3	และ	ม.6	 )	 และทุนสายอาชีวศึกษา	

12	ทุน	(	ระดับชั้น	ปวช.2	)	

 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับ

ทุนดังกล่าว	 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้	 -20	

กันยายน	2555	

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์

โหลดใบสมัครได้ที่		

WWW.DAMRONGCHAITHAM.COM	 หรือ	

สอบถามได้ที่	

โทร.	0	2669-9615-7,	0-2669-9711-3	

 

สำนักงานสาธารณสุขปากน้ำเร่งบำบัดผู้ติด

ยา คืนคนดีสู่สังคม 

	 สำนักงานสาธารณสุขจั งหวัด

สมุทรปราการ	 เร่งบำบัดผู้ติดยา	 แก้ปัญหา

ยาเสพติด	 คืนคนดีสู่สังคมเพื่อเป็นกำลังใน

การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต	
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ด้วยศรัทธา...
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 เมื่อวันที่	2	กันยายน	พ.ศ.	2555	ที่ผ่านมา	ณ	กรมอู่ทหารเรือ	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	

จังหวัดสมุทรปราการ	ถือเป็นวันดีที่ทาง	 “บิ๊กแป๊ะ”	 อัครวัฒน์	 มั่นปิยพงศ์	 ประธานกองทุนขอ

เรือรบหลวงโพสามต้นไปประดิษฐาน	ณ	อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม	 ได้ฤกษ์อัญเชิญเรือรบหลวง

โพสามต้น	ไปสู่เมืองจันทบุรี		

	 ถือเป็นการทำบุญครั้งใหญ่สำหรับ	 “บิ๊กแป๊ะ”	 อัครวัฒน์	 มั่นปิยพงศ์	 และครอบครัว

จริงๆ	 เพราะเมื่อรวมค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการกู้เรือ	 รวมถึงการลากจูงเรือรบหลวงโพสามต้น	

ไปประดิษฐานที่อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก	 หรือ	 อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม	ณ	 เมืองจันทบุรี	 ในครั้งนี้	

ต้องใช้เงินไปทั้งสิ้นกว่า	6	ล้านบาท		

	 ซี่ง	“บิ๊กแป๊ะ”	อัครวัฒน์	มั่นปิยพงศ์	ผู้ใหญ่ใจพระกล่าวว่า	“การทำกุศลใหญ่ในครั้งนี้

ก็เพื่อให้ลูกหลานชาวไทยทุกๆ	 คน	 ได้ระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษของเรา	 ที่ได้เสีย

เลือด	 เสียเนื้อ	 ของวีรกรรมเมื่อครั้ง	 พระเจ้าตากสินมหาราช	 ได้ทำในสิ่งที่คนไทยทั้งชาติไม่

เคยลืมเลือนกับการกู้เอกราชของชาติไทยได้ที่ค่ายโพธิ์สามต้น	ก่อนย้ายราชธานีไปที่กรุงธนบุรี	

โดยเหตุการณ์วันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการกู้ชาติ	 ก่อนรวบรวมคนไทยให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้ง

เพื่อให้ลูกหลานอย่างเราๆ	ท่านๆ	ทุกคน	ได้มีแผ่นดินอยู่กันเช่นทุกวันนี้”		

	 สำหรับเรือรบหลวงโพสามต้น	จะเดินทางด้วยการลากไปสู่อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม	ณ	

เมืองจันทบุรี	เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่คนไทยรุ่นหลัง	สืบไป 

กิจกรรมคนดี

“บิ๊กแป๊ะ” 
อัญเชิญเรือรบหลวงโพสามต้น สู่เมืองจันทบุรี

“เพื่อให้ลูกหลานชาวไทยทุกๆ คน ได้ระลึกถึงความเสียสละ

ของบรรพบุรุษของเรา ที่ได้เสียเลือด เสียเนื้อ ของวีรกรรม

เมื่อครั้ง พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทำในสิ่งที่คนไทยทั้ง

ชาติไม่เคยลืมเลือนกับการกู้เอกราชของชาติไทย” 

ทุ่มกว่า 6 ล้าน 
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ชุมชนบางละมุม
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เกาะติดสมุทรปราการเอฟซี

 ...ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชาย 

ชุดลุยศึกฟุตบอลหูหนวกโลก ที่ประเทศ

ตุรกี ที่เนื้อหอมเป็นที่ต้องการของสโมสร

หลายๆ สโมสร แต่เป็นทีมดังเมืองปากน้ำ

ที่ได้คนมีฝีมือมาร่วมงาน โดยเข้าร่วมงาน

ในตำแหน่งประธานฝ่ายเทคนิคของทัพ “

ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ทีม

ในลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 โซนภาคกลางและ

ภาคตะวันออก  

 ซึ่ง “โค้ชหมี” นาวาเอก สุรศักดิ์ 

ตังสุรัตน์  อดีตนักเตะทีมชาติไทย ที่

ปัจจุบันรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพ

นักฟุตบอลหูหนวกทีมชาติไทย ชุดลุยศึก

ฟุตบอลคนหูหนวกโลกที่กรุงอังคารา 

ประเทศตุรกี ซึ่งพาทีมชาติไทยจบอันดับที่ 

7 โลก น้อยคนนักที่จะทราบว่าเดิมเป็น

ชาวปากน้ำ อีกทั้งยังเป็นนักเตะทีมชาติ

ไทยชุดแชมป์ฟุตบอลซีเกมส์สมัยที่ 6  

 ก่อนผันตัวมาจับงานกุนซือ และ

โด่งดังเป็นพรุแตกจากการรั้งบังเหียน

กิ เลนผยอง พาทีมสู่ แชมป์ ดิวิชั่น1 

นอกจากนี้ยังผ่านประสบการณ์การคุม

ทีมอย่างโชกโชนในระดับสโมสร อีกทั้ง   

“โค้ชหมี” ยังรับงานผู้ช่วยโค้ชทีมชาติชุด

คัดบอลโลก รอบสุดท้ายที่ประเทศบราซิล 

ปี 2011-2012 และผู้ช่วยโค้ชทีมชาติชุด 

KING ’S CUP 2011 ที่มี “วินนี่” วิน

ฟรีด เชเฟอร์ กุนซือมากประสบการณ์

ชาวเยอรมัน เป็นเฮดโค้ชอยู่ ก่อนล่าสุด

มาจับงานทีมชาติไทยชุดหูหนวกชุดไปคว้า

อันดับ 7 ในรายการบอลหูหนวกโลกที่

ประเทศตุรกี ที่มี “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะ

กัณฐะ กุนซือหนุ่มของ “ป้อมปราการ” 

สมุทรปราการเอฟซี รับหน้าที่ผู้ช่วยโค้ช

ทีมชาติไทยชุดนี้ด้วย 

 เรียกได้ว่าประสบการณ์โชกโชน

ตั้งแต่ เมื่อครั้งยังวิ่งไล่หวดลูกบอลใน

ฐานะนักเตะ เรื่อยมาจนจับงานกุนซือก็ถือ

ว่าประสบความสำเร็จ อย่างงดงาม 

สำหรับการเข้ามาเป็นประธานฝ่ายเทคนิค

ของสมุทรปราการเอฟซี นี้ ทาง “โค้ช

หมี” นาวาเอก สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์  จะเข้า

มาดูแลในส่วนของทีมชุดใหญ่ ในการ

ประสานงานร่วมกันกับ “โค้ชเป็ด” พงษ์

สิริ ยะกัณฐะ และทีมงานสตาร์ฟโค้ชที่มี 

ในการดูแลทีมชุดใหญ่ อีกทั้งจะช่วยสร้าง

รากฐาน และวางระบบให้กับทีมเยาวชน

สมุทรปราการเอฟซี รวมถึงฟุตบอลใน

จังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย  

 ไม่แน่เหมือนกันว่าในอนาคตอัน

ใกล้ หากระบบการพัฒนาเยาวชนภายใต้

การดูแลของ “โค้ชหมี” นาวาเอก 

สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์  ประธานเทคนิคแห่ง  

“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี 

พัฒนาอย่างรุดหน้า เชื่อเหลือเกินว่า 

บ ร รด า แ ข้ ง วั ย ก ร ะ เ ต า ะ ใ น จั ง ห วั ด

สมุทรปราการคงเติบโตขึ้นมาเป็นกำลัง

หลักของสโมสรฯ ต่อไปในอนาคตเป็นแน่ 

 

ผู้เข้ามา พัฒนา 
วงการบอลเด็กเมืองปากน้ำ 

จากหน้า 1 
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 ...สมุทรปราการ ที่ในปีเตรียมกลับมาวาดลวดลายอีกครั้ง ในการแข่งขัน

วอลเลย์บอลอาชีพ โปร-ชาเลนท์ (ดิวิชั่น 2 ) ประจำปี 2555 ที่จะทำการแข่งขันกันใน

ช่วงกลางเดือนหน้า 

 เรียกได้ว่าเป็นโชคดีของทางจังหวัดสมุทรปราการ มีนายกสมาคมกีฬา

จังหวัดสมุทรปราการ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการกีฬาในจังหวัด ด้วยการเข้า

มาสนับสนุน ทีมวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรปราการ ที่หายไปจากวงการลูกยาง มาพัก

ใหญ่ ให้กลับเข้ามาสู่การแข่งขันอาชีพอีกครั้ง  

ซึ่งหากย้อนอดีตกลับไปร่วมๆ กว่า 20 ปีก่อนหน้านี้ วงการนักตบหญิงของจังหวัด

สมุทรปราการใช่ว่าจะด้อยกว่าใครซะที่ไหน เรียกได้ว่ามีผู้เล่นดีๆ ขึ้นชั้นไปติดทีมชาติ

ไทยชุดใหญ่มาแล้ว หลายต่อหลายราย ในยุค อ. ประกาศิต ยังคง เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง

ใหญ่ ซึ่งคงจะไม่เกินไปนักหากกล่าวว่ายุคนั้นคือยุคทองของวงการวอลเลย์บอลเมือง

ปากน้ำ อย่างแท้จริง 

 สำหรับทีมวอลเลย์บอลยุค  RemaKe ชุดนี้กับฉายาเก๋ๆ อย่าง “นางฟ้า

ปราการ” ภายใต้การดูแลทีมของ เสถียร สระทองหน ประธาน และหัวหน้าผู้ฝึกสอน

สโมสรวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรปราการ ผู้คร่ำหวอดในวงการนักตบลูกยางสาวใน

จังหวัดสมุทรปราการมาอย่างยาวนาน บวกกับทีมงานโค้ชมากฝีมือ ซึ่งทางทีม

วอลเลย์บอลสาวจังหวัดสมุทรปราการจะร่วมลงแข่งกับ สโมสรวอลเลย์บอล

สวนดุสิต, สโมสรวอลเลย์บอลศรีษะเกษ วีซี, สโมสรวอลเลย์บอลสวนสุนันทา วีซี, 

สโมสรวอลเลย์บอลม.แม่โจ้ - เชียงใหม่, สโมสรวอลเลย์บอลกำแพงเพชร, สโมสร

วอลเลย์บอลจันทรเกษม – กรุงเทพ เพื่อคัดเอา 3 ทีมขึ้นชั้นไปเล่นสังเวียนไทยแลนด์

ลีกต่อไป  

โดยทีมชุดนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียว เพราะสาวน้อยแต่ละคน พกดีกรี มาอย่างเพียบแปล้ 

ไม่ว่าจะเป็นตัวทีมชาติอย่าง อรอุมา สิทธิรักษ์ มือตบหัวเสาทีมชาติชุดปัจจุบัน เป็นตัว

ชูโรงของ “นางฟ้าปราการ” ชุดนี้ อีกทั้งยังมีตัวเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งเกิดจากการรวม

ตัวของ น้องๆ ตัว ม. เกษมบัณฑิต เป็นหลัก ผสมกับดาวรุ่งในจังหวัด เรียกได้ว่าทีม

ชุดนี้ถือว่าน่าจำตามองทีเดียว  

 สำหรับเป้าหมายของนักตบสาวลูกยางจังหวัดสมุทรปราการแน่นอนว่าคง

หนีไม่พ้นการเลื่อนชั้นไปสู่ไทยแลนด์ลีกเป็นแน่แท้ ด้วยองค์ประกอบของทีมที่ถือว่าไม่

เป็นรองใคร บวกกับการดึงตัวซุปตาร์วอลเลย์สาวอย่าง “อร” อรอุมา สิทธิรักษ์ นัก

ตบมือหนักเข้ามาเป็นแกนหลักของทีม ทำให้ “นางฟ้าปราการ” ทีมนี้คงเป็นอีกหนึ่งตัว

เกง็ตน้ๆ ทีไ่ดลุ้น้เปน็ 1 ใน 3 ทมีทีจ่ะมลีุน้เลือ่นชัน้ไปวาดลวดลายในศกึไทยแลนดล์กีแน ่

 สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ โปร-ชาเลนท์ (ดิวิชั่น 2 ) ประจำปี 

2555 นี้จะทำการแข่งขัน ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ งามวงวาน จ.นนทบุรี ใน

ระหว่างวันที่ 14 – 23 กันยายน 2555 นี้ ชาวจังหวัดสมุทรปราการ ก็อย่าลืมเอาใจ

ช่วยบรรดาสาวน้อยนักตบจังหวัดสมุทรปราการกัน เชื่อว่าเราอาจได้เห็นภาพความยิ่ง

ใหญ่ของวงการลูกยางเมืองปากน้ำอีกครั้งก็เป็นได้ 

วอลเลย์บอลเมืองปากน้ำ

“นางฟ้าปราการ”
เตรียมประกาศศักดาวงการลูกยางเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ไทยแลนด์ลีก

จากหน้า 1 
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Hilight

15ก.ย.นี้ปราการจ่อหวนคืนถิ่นเปิดสนามบางปลารับปทุมฯกปน.ยูไนเต็ด

เรียกได้ว่าเป็นปัญหาคาราคาซังที่กินเวลามาอย่างยาวนาน สำหรับสนามกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ(สนามบางปลา)ที่แฟนบอลสมุทรปราการเอฟซีทุกผู้คนรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่แล้ว

เสร็จเสียทีทั้งๆที่ตอนนี้เวลาก็งวดเข้าสู่ช่วงท้ายซีซั่น2012เข้าไปแล้ว

สโมสรสมุทรปราการเอฟซี ที่ ในฤดูกาลนี้ใช้สนาม เฉลิมพระเกียรติ 72พรรษามีนบุรี ที่ต้องการ

กลับมาเตะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ก็เร่งหาทางปรับปรุงในส่วนของพื้นสนามหญ้าให้พร้อม

ใช้คาดน่าจะทำให้สนามสามารถใช้งานได้ทันในนัดเหย้าในวันที่15ก.ย.พ.ศ.2555ซึ่งถือเป็น

นัดสุดท้ายในฤดูกาลนี้ ที่ทางสโมสรสมุทรปราการเอฟซี ลงสนามในฐานะเจ้าบ้าน รับการมาเยือน

ทีมปทุมธานีกปน.ยูไนเต็ด

 ซึ่งทาง ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี “บิ๊กเผือก” พีรพัฒน์ ถานิตย์ ได้เปิดเผย

ข่าวดีของสโมสรฯ ว่า “ตอนนี้ทางทีมได้มีแผนที่จะย้ายรังเหย้า ที่จากเดิมใช้อยู่ที่ สนามเฉลิม

พระเกียรติ 72 พรรษามีนบุรี ที่อยู่ ในเขตกรุงเทพฯ กลับมาใช้สนามกีฬาในพื้นทีจังหวัด

สมุทรปราการ”

 โดย “บิ๊กเผือก” ได้เผยถึงจุดมุ่งหมายของการย้ายสนามเหย้ากลับมาใช้สนามภายใน

จังหวัดว่า“ทางสโมสรฯจะได้กลับมาใช้สนามในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการก็เพื่อความสะดวก

ในการเดินทางของแฟนบอลชาวสมุทรปราการ และจะได้เป็นการขยายฐานแฟนบอลในย่านบาง

ปลารวมถึงน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”

 สำหรับสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ที่ตอนนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในขั้นสุดท้าย
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เหลือเพียงการตรวจเช็คจากคุณสุเมตสุวรรณพรหมประธานศูนย์ภาคกลางฯอีกครั้งซึ่งทาง

ผู้จัดการทีมสมุทรปราการ กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ทางคุณสุเมต ได้เดินทางมาตรวจดูสภาพสนาม

แล้ว แต่สภาพพื้นสนามในตอนนั้นยังไม่สามารถใช้ทำการแข่งขันได้ ทำให้เราต้องเร่งปรับปรุงพื้น

สนามเพิ่มเติม”

 “ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจว่า สนามจะผ่านเกณฑ์การตรวจในขั้นตอนสุดท้ายแน่ และ

พร้อมใช้ทันในนัดเหย้าที่จะเปิดสนามรับปทุมธานีกปน.ยูไนเต็ดในช่วงกลางเดือนก.ย.นี้” 

กับการกลับมาสู่สนามภายในจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ อาจจะช้าไม่ทันใจใครหลายคน แต่เชื่อ

เหลือเกินว่าลึกๆ ในใจแฟนบอลเลือดฟ้า-ขาวทุกๆคนคงอดรนทนไม่ไหวกับนัดเปิดสนามกีฬา

จังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่15กันยายนนี้กันอย่างใจจดใจจ่อแน่นอน
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OTOPท๊อปลิสต์

 ลับมาพบกับมุมแนะนำสินค้าเลื่องชื่อขึ้นชั้น OTOP ของจังหวัด

สมุทรปราการกันอีกครั้งนะครับ สำหรับ คอลัมน์ “OTOP ท๊อปลิสต์” ซึ่ง

ในฉบับเดือนกันยายนนี้เราจะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับขนมไทยๆ ที่ได้รับการ

พลิกแพลงให้เข้ากับยุคจนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดเรากันครับ 

 ทองม้วนจัดได้ว่าเป็นขนมที่อยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

โดยถูกดัดแปลงจากขนมที่ รับมาจากวัฒนธรรมของต่างประ เทศ 

(โปรตุเกส) มาดัดแปลง เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม การดำเนิน

ชีวิต ความเป็นอยู่ วัตถุดิบ ข้าวของเครื่องใช้ เอกลักษณ์ รสนิยม และ

อุปนิสัยในการบริโภคอาหารของประเทศไทยเราเอง 

 วกกลับมาที ่จังหวัดสมุทรปราการ ที่ตำบลบางกะเจ้า อำเภอ

พระประแดง นางวรรณศิริ ลิปิสุนทร ที่เดิมเป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆ เลยคิดจัด

ตั้งกลุ่มประกอบอาชีพหารายได้เสริม ด้วยการตั้งกลุ่ม “กลุ่มพัฒนาอาชีพ

สตรีตำบลบางกะเจ้า” ได้ลองผิดลองถูกในการผลิตเจ้าขนมทองม้วนให้มี

รสชาติถูกปากผู้บริโภคต้องใช้เวลาอยู่นาน  

 ก่อนมาปิ๊งไอเดียการรักษาสุขภาพของคนยุคใหม่ ด้วยการลองนำ

สมุนไพรที่หาได้ง่ายในพื้นที่ มาผสมเข้ากับขนมท้องม้วน โดยเริ่มที่มะกรูด ที่

หาได้ง่ายในท้องถิ่น อีกทั้งยังมีสรรพคุณในการขับลม ลองผลิตอยู่นานจน

ได้รสชาติที่กลมกล่อมถูกปากผู้บริโภคจนขายดิบขายดี ก่อนขึ้นชั้นเป็น

สินค้า OTOP 4 ดาว ในปี 2547 ก่อนได้รับการตอกย้ำความอร่อยเหาะอีก

ครั้งกับรางวัล OTOP 5 ดาวปี 2553  

 เรียกได้ว่าจุดเด่นของทองม้วนของทางกลุ่ม “กลุ่มพัฒนาอาชีพ

สตรีตำบลบางกะเจ้า” อยู่ที่ความสดแบบทำวันต่อวัน เมื่อบวกกับความ

หอม และคุณประโยชน์จากสมุนไพรที่เติมไปในตัวสินค้า รวมถึงความหลาก

หลายของรสชาติที่ไม่ซ้ำแบบใคร โดยมีหลายรสชาติให้เลือกทาน ไม่ว่าจะเป็น 

รสฝักทอง, รสมะกรูด ฯลฯ ทำให้ “ทองม้วนสมุนไพร” เป็นอีกหนึ่งสินค้า

ที่น่าซื้อหามารับประทานจริงๆ ครับ 

 สำหรับท่านผู้อ่านท่านไหนที่อยากหาซื้อมารับประทาน สามารถไป

หาซื้อกันได้ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง รวมถึงร้านค้าชุมชนในอำเภอพระประแดง 

ได้ครับ สำหรับ “OTOP ท๊อปลิสต์” ในเล่มเดือนกันยายนขอลาท่านผู้อ่าน

ไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ 

ขอบคุณข้อมูล www.OTOPTOday.cOm
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จับกระแสกีฬาสมุทรปราการ

 

 ...ชิงแชมป์โซนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แข่งกันในระหว่างวันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2555 ณ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี 10 ทีมตัวแทนจังหวัดต่างๆ 

เข้าร่วมชิงชัยในศึกนี้ ซึ่งในรอบแรก แบ่งเป็น 3 สาย สายที่ 1 สมุทรปราการ 

(เจ้าภาพ), นครนายก, ระยอง, สระแก้ว สายที่ 2 ปราจีนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา 

สายที่ 3 นนทบุรี, สระบุรี, ชลบุรี 

 สำหรับการประชันแข้งในรอบแรก ทีมที่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มจากสาย 1 เป็นทีม

เจ้าภาพอย่างสมุทรปราการ ที่ผ่านฉลุย ยิงกระจายในรอบแรก ส่วน นครนายก และ

ระยอง เข้าที่ 2, 3 ตามลำดับ ด้านสาย 2 ที่ 1 เป็นฉะเชิงเทรา ที่ 2 จันทบุรี ด้าน

ปราจีนบุรีคว้าอันดับที่ 3 ที่ดีที่สุดในสาย 2-3 ผ่านเข้ารอบก่อนรองแบบฉิวเฉียด สาย 

3 ชลบุรี มาวินเข้าที่ 1 ส่วนที่ 2 คือทีมนนทบุรี  

 ซึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศ  ที่แข่งในวันที่ 3 สมุทรปราการยังคงร้อนแรงไม่

เลิก ไล่ต้อน ปราจีนบุรีไปอย่างขาดลอย 9-1 ด้านอีกคู่ที่น่าสนใจอีกคู่ ชลบุรี ถล่ม 

ระยอง กระจุย 6-0 ส่วนผลคู่อื่นๆ นครนายก ชนะ จันทบุรี 4-1, ฉะเชิงเทรา แพ้ 

นนทบุรี 2-3 

 ในวันสุดท้ายของการแข่งขัน ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 

ซึ่งคู่แรกเป็นการพบกันระหว่าง นครนายก – ชลบุรี ซึ่งเป็นชลบุรีที่ใช้ความเหนือชั้น

กว่า ถล่มไป 2-7 ทำให้ชลบุรีรอเข้าไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะอีกคู่ ส่วนผู้แพ้อย่าง 

นครนายก ก็ยังได้แก้ตัวในนัดชิงที่ 3  

 ส่วนคู่ที่ 2 ในช่วงเช้า เจ้าภาพ สมุทรปราการ พบ นนทบุรี ซึ่งผลนัดนี้เป็น

เจ้าภาพสมุทรปราการที่ยังคงโชว์ฟอร์มดุ ไล่อัด นนทบุรี ไปเบาะๆ 5-0  

 โดยในช่วงบ่ายคู่ชิงที่ 3 นนทบุรี เฉือด นครนายก ไป 3-1 คว้าที่ 3 ไปครอง 

ส่วนคู่ชิงชนะเลิศโซนภาคตะวันออก ศึก “เจ.เพรส ฟุตซอล ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 

2012” เป็นการพบกันระหว่าง สมุทรปราการ  เจ้าภาพ พบ ชลบุรี ทีมแกร่งประจำ

ภาคตะวันออก ซึ่งแข่งในเวลา 14:00 น. ซึ่งการแข่งขันคู่นี้ถือว่า มันส์สมการรอคอย 

โดยเป็น สมุทรปราการ ที่ออกนำเร็ว โดยทำประตู 2 ลูกรวด ก่อน ชลบุรี จะไล่จี้มา

เป็น 2-1 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ พอเริ่มครึ่งหลังได้ไม่นาน เป็น ชลบุรี ที่ตาม

ตีเสมอได้สำเร็จ เรียกว่าเกมคู่คี่สูสีผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสนุก ก่อนเป็น

สมุทรปราการ เร่งเครื่องบดจนได้ ลูกที่ 3 และ 4 จบเกมด้วยสกอร์ 4-2 ทำให้

สมุทรปราการ คว้าแชมป์ “เจ.เพรส ฟุตซอล ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2012” รอบชิง

แชมป์โซนภาคตะวันออก ไปครอง 

 หลังจบเกมได้มีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบรางวัลต่างๆ 

โดยมี พ.ต.อ. สง่า ธีรศรัณยานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ สภ. บางแก้ว ให้

เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้ถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 

15,000 บาท ได้แก่ทีม จ.สมุทรปราการ, รองชนะเลิศได้เหรียญรางวัล พร้อมเงิน 

10,000 บาท ได้แก่ทีม จ. ชลบุรี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เหรียญรางวัล 

พร้อมเงิน 5,000 บาท ได้แก่ทีม จ. นนทบุรี ซึ่ง 3 ทีมนี้จะเป็นตัวแทนโซนภาค

ตะวันออก ไปสู่ศึกในรอบชิงฯ ต่อไป  

 สำหรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมได้แก่ สุทธิพงษ์ ศรีอ่อน กัปตันทีม

สมุทรปราการ ด้านรางวัลโค้ชยอดเยี่ยม ตกเป็นของ ดิสพงษ์ คงสวัสดิ์ หัวหน้าผู้

ฝึกสอนจากทีมแชมป์ภาคอย่าง สมุทรปราการ  

 สำหรับโปรแกรมการแข่ง “เจ.เพรส ฟุตซอล ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 

2012” ในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 4-9 

กันยายน 2555 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ  

ขอบคุณข้อมูล www.SIamSPORT.COm 

สมุทรปราการ
จูง ชลบุรี, นนทบุรี เข้ารอบสุดท้าย ศึก เจ. เพรส 

จากหน้า 1 
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 ด.ช. ทัศพงศ์ แสงอุทัย หรือเจ้าบอล เด็กน้อยวัย 12 ขวบ จาก

เมืองปากน้ำ ที่ภายนอกแม้จะเหมือนกับเด็กนักเรียนทั่วๆ ไป ที่ศึกษาอยู่ที่

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แต่หารู้ไม่ว่า เด็กน้อยคนนี้คือหนึ่งในดาว

รุ่งพุ่งแรงของวงการเจ๊ตสกีเมืองไทยเลยทีเดียว 

 กับฉายา “เจ้าหนูมหัศจรรย์” ในวงการเจ๊ตสกีไทย เชื่อว่าไม่

ธรรมดาแน่ๆ สำหรับหนุ่มน้อยรายนี้ เพราะเจ้าตัวพึ่งจัดการคว้าแชมป์ในรุ่น

มือใหม่เจ็ตสกียืน ในทัวนาเมนต์เจ็ตสกีระดับเอเชีย ในศึก ควีนส์คัพ 

รายการนมไทย-เดนมาร์ค โปรเอเชี่ยนกรังด์ปรีซ์ 2012 ซึ่งแข่งขันกันไป ที่

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

 สำหรับเจ้าบอล อยู่ในสังกัดทีม FIFTY - NINe RaCING เริ่มเข้ามา

สู่วงการตั้งแต่อายุได้แค่ 7 ขวบ ด้วยการชักชวนของคุณพ่อ วุฒิพงษ์ 

แสงอุทัย ที่เป็นโค้ช ในการให้คำแนะนำในการแข่งทุกอย่าง โดยผลงานระดับ

โลกที่เจ้าหนูจากจังหวัดสมุทรปราการ รายนี้ไปสร้างไว้ในเวทีโลกคือเมื่อปีที่

แล้วในการแข่งขัน เจ๊ตสกีชิงแชมป์โลกครั้งที่ 30 ในรายการเวิลด์ไฟนอล 

2011 ที่เมือง เลกฮาวาซู รัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเจ้าตัว

ประกาศศักดาด้วยการคว้ารองแชมป์โลกในรุ่นเยาวชนอายุ 10-12 สร้าง

ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนั้นให้โด่งดังในเวทีนานาชาติ 

 แต่ใช่ว่าจะมีดีแค่ในเวทีระดับโลกเมื่อ เจ้าหนูรายนี้สอยแชมป์แบบว่า

เล่นในการลงสนามในการแข่งขันระดับประเทศ โดยปี 2011 จัดการคว้า

แชมป์แรกในชีวิต ในรุ่น JUNIOR SlalOm SKI และ STROKe STOCK อายุ 10-13 ปี 

ซึ่งเป็นความสำเร็จแรกที่ได้รับซึ่งมาแบบแพ็คคู่ ในสนามที่ 2 ที่แข่งที่หาดแม่

รำพึง จ. ระยอง ได้อันดับ 2 หลังจากนั้นในสนามที่ 3 ทางน้องบอลก็กลับ

มาคว้าแชมป์ได้อีก ที่ จ.ปราจีนบุรี และสนามสุดท้ายของปี 2011 ซึ่งเป็น

สนามที่ 4 ที่แข่งขันกันที่ หาดชะอำ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งหนุ่มน้อย ชาว

สมุทรปราการรายนี้ก็ไม่พลาดคว้าแชมป์มาครอง  ส่วนในปี 2012 นี้ “เจ้า

บอล” ก็แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ คว้าแชมป์ได้ 3 โมโต ติดต่อกัน แม้จะไปพลาด

ในสนามสุดท้าย แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เจ้าหนูรายนี้ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทย

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นปรากฎการณ์ของวงการเจ๊ตสกีเมืองไทยจริงๆ  

 ซึ่งกับอนาคตที่อยู่ตรงหน้า “เจ้าบอล” ด.ช. ทัศพงศ์ แสงอุทัย ถือ

ว่าสดใสเหลือเกินกับเส้นทางที่เจ้าหนูวัย 12 ผ่านมา และดูท่าเจ้าหนูน้อยผู้

รักความเร็วรายนี้ คงไม่หยุดคว้าแชมป์ในเร็ววันนี้แน่  

 

“เจ้าบอล”
ทัศพงศ์ แสงอุทัย 
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กางเสื่อ...กลางแปลง

กางเสื่อ..กลางแปลง 
	 ผมกันเช่นเคยนะครับ	 สำหรับหน้าแนะนำหนังดีๆ	 เพื่อคนรักหนัง	 ใน

ฉบับนี้กางเสื่อ...กางแปลง	 จะพาท่านผู้อ่าน	 เปลี่ยนแนวจากหนังขนพอง

สยองเกล้าในตอนที่แล้ว	มาเป็นการ์ตูนอนิเมชั่นที่ให้แง่คิดดีๆ	กันครับ 

ผู้กำกับ: Andrew Stanton  

พากย์: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin 

เรื่องย่อ:	 หลังจากที่มนุษย์ปล่อยโลกให้ทิ้งร้างไปด้วยขยะเป็นเวลา	 700	 ปี	 วอลล์-อี	

หุ่นยนต์กำจัดขยะ	ที่มีชื่อเต็มว่า	Waste	Allocation	Load	Litter	Earth	-	Class	ก็ยัง

คงทำหน้าที่เก็บขยะอยู่บนโลก	 โดยมีแมลงสาบเป็นเพื่อน	 จนวันหนึ่งฟ้าก็ส่งหุ่นยนต์

สำรวจรุ่นล่าสุดที่ชื่อ	 อีฟ	 ที่มีชื่อเต็มว่า	 Extra-terrestrial	 Vegetation	 Evuluator	

มายังโลกเพื่อค้นหาต้นไม้	 วอลล์-อีได้เจอกับอีฟ	 และตกหลุมรัก	 หลังจากทั้งคู่ได้สาน

สัมพันธ์กัน	 วอลล์-อี	 ก็ได้มอบของขวัญแก่อีฟ	 คือต้นไม้	 และนั่นเป็นจุดพลิกผันให้

วอลล์-อี	 ต้องเดินทางจากโลกไป	 ติดตามอีฟมายังยานอวกาศแอกเซี่ยมที่ซึ่งมนุษย์ใช้

เป็นยานลี้ภัย	เพื่อหนีไปจากโลก	

	 บนยานแอ็กซ์เซียมแห่งนี้	 เต็มไปด้วยมนุษย์และหุ่นยนต์ที่ใช้ชีวิตร่วมกัน	 ดูผิว

เผินแล้ว	 อาจดูเหมือนว่ามนุษย์เป็นเจ้านายคอยสั่งการให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่ง	 และ

ช่วยเหลือ	 อำนวยความสะดวกให้ตนเอง	 แต่ในความเป็นจริงนั้น	 มนุษย์ได้ตกเป็นทาส

ของความสะดวกสบาย	 ไม่สามารถทำแม้แต่เรื่องง่ายอย่างการล้างหน้าแปรงฟันด้วย

ตนเองได้	ทุกอย่าง	ทุกกิจกรรม	ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาหุ่นยนต์ทั้งสิ้น	เรื่องกลับกลาย

เป็นว่าหุ่นยนต์ที่มีหน้ารับใช้มนุษย์	 ได้ควบคุมมนุษย์ไว้ได้โดยสิ้นเชิง	 แต่เมื่อวอลล์-อีเข้า

มา	 ก็ทำให้ทุกๆ	 อย่างเปลี่ยนแปลงไป...	 ความใสซื่อของวอลล์-อี	 นอกจากจะชนะใจ

อีฟแล้ว	ยังทำให้เหล่ามนุษย์ที่ทิ้งโลกที่ตนทำให้สกปรก	เสียหาย	และเต็มไปด้วยเศษขยะ

จากความไม่ใส่ใจของพวกตน	 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแผ่นดินเกิด	 และการยืน

หยัดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ	 โดยไม่หวังพึ่งพาแต่หุ่นยนต์เหมือนเช่นที่

ผ่านมา	

ผู้กำกับ:	Andrew	Stanton,	Lee	Unkrich	

นักแสดงนำ:	Albert	Brooks,	Ellen	DeGeneres,	Alexander	Gould	

เรื่องย่อ:	 ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวการเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและ

ความสนุกสนาน	 ของปลา	 2	 ตัว	 ที่มีชื่อว่า	 มาร์ลิน	 และลูกชายของมันที่ชื่อ	 นีโม่	 ที่

ต้องมาพรัดพรากจากกันในกรีท	แบร์เรียร์	รีฟ	เมื่อนีโม่ถูกลักพาตัวไป	และถูกจับไว้ใน

ตู้ปลาของร้านหมอฟันแห่งหนึ่ง	 ทางด้านพ่อของนีโม่	 ซึ่งได้รับการช่วยเหลือในการ

ตามหาลูกชายจากปลาจอมขี้ลืม	ชื่อ	 โดรี่	ก็ต้องเข้าไปสู่วังวนของการเดินทางที่เต็มไป

ด้วยอันตรายจนเรื่องราวการตามหา	 ลูกชายของมันกลายเป็นลือกระฉ่อนไปทั่วคุ้งน้ำ	

ในขณะที่	นีโม่	เองก็พยายามหาทางที่จะกลับบ้านอย่างปลอดภัย	

  

	 และนี่คือหนังอนิเมชั่น	2	เรื่องเยี่ยมมาแนะนำท่านผู้อ่านกันนะครับ	พบกันใหม่

ฉบับหน้าสวัสดีครับ	

WALL-E  (2008) 
วอลล์-อี	หุ่นจิ๋วหัวใจเกินร้อย 

Finding Nemo (2003) 
นีโม...ปลาเล็ก	หัวใจโต๊...โต	
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