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Interview 
Golf lover : Phitsanu Nilklad 
talks about his life with golf.

Food festival 
Explore the world of food.

Travel
Get together to Finland.  
Coldest place on earth. 
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สวัสดีครับท่านสมาชิก
ในช่วงทีผ่่านมา ท่านสมาชกิคงได้เหน็ความเปลีย่นแปลงของคลบัในทางทีด่ขีึน้อย่างค่อยๆ เป็น 

ค่อยๆ ไป ทัง้ในส่วนของสวนสวยรมิหน้าต่างห้องฟิตเนส หนงัสอืใหม่ๆ ทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้
ในห้องอ่านหนงัสอื การปรบัปรงุทศันยีภาพในลอ็คเกอร์อาคารกอล์ฟคลบัเฮ้าส์ การตดิตัง้สญัญาณ
ระบบโทรศัพท์ AIS เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังที่ผมได้กล่าวไปข้างต้น ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของแผนงานในการพฒันา และปรบัปรงุ ทีค่ลบัด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการ  
และไลฟ์สไตล์ทีห่ลากหลายของท่านสมาชกิ ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวยงัครอบคลมุไปถงึแผนการ
พัฒนาพนักงานทั้งหมดของคลับ เป็นการสร้างมาตรฐานในการให้บริการ เพื่อให้ท่านสมาชิก และ
แขกรบัเชญิพงึพอใจสงูสดุ

เช่นเดยีวกบัวารสารฉบบันี ้ ทีม่กีารปรบัโฉมใหม่ พร้อมเรือ่งราวใหม่ๆ ทีน่่าสนใจทีท่มีงานคดัสรร
มาให้ท่านสมาชกิ โดยในฉบบันี ้ feature เด่นของเล่ม เป็นเรือ่งราวของเทศกาลอาหารจากทัว่ทกุมมุ
โลก และบทสมัภาษณ์พเิศษจากคณุพศิณ ุ นลิกลดั ซึง่อ่านสนกุ ได้สาระ อ่านจบแล้วคณุอาจจะ
อยากตกีอล์ฟไปอกีหลายปีเหมอืนคณุพศิณกุเ็ป็นได้  

ขอให้ท่านสมาชกิรืน่รมย์กบัการอ่าน และกลบัมาทกัทายกนัใหม่ในฉบบัส่งท้ายปีครบั  

Dear members, 
During the past few months there have been several positive improvements to our 

club such as the beautiful garden beside the fitness, landscape of the golf club's locker 
room, installation of AIS mobile signal post and more books have also been added to the 
reading rooms. These aforementioned changes are part of our ongoing development 
plan that aims to answer the needs of our members. The development also cover the 
staffs of the club. We plan to elevate our service standards to deliver the utmost 
satisfaction to our members and their guests.  

In this issue of our magazine, you will also notice several changes. We are launching 
the new appearance and adding more interesting contents. In this issue, our main 
features is comprised of the round up of food festivals from around the world and an 
interview with Mr.Phitsanu Nilklad which is fun to read as well as being informative.  
I can guarantee that once you finish reading Mr.Phitsanu 's interview you will feel an itch 
to grab you golf clubs and come here for a round of golf.

I hope that this issue will give you a pleasurable reading experience. See you again in 
our coming end-of-the-year issue.
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" Golf is deceptively simple and endlessly 
complicated; it satisfies the soul and frustrates 
the intellect. It is at the same time rewarding 

and maddening - and it is without a doubt the 
greatest game mankind has ever invented. "

- Arnold Palmer -
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On Green
เรื่อง : Eddy C.

J. Michael Poellot สถาปนิกนักออกแบบ
สนามกอล์ฟระดับโลก ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสนาม
กอล์ฟนี้ไว้เมื่อปี 1994 ความตั้งใจของเขาก็คือ
อยากให้ที่นี่เป็นส่วนผสมระหว่างความสวยงาม
ของต้นไม้ในเขตร้อนที่มีความหลากหลายกับ
ความท้าทายของภมูสิถาปัตย์ ทีซ่่อนเอาไว้ภายใต้
วิวอันสวยงาม ด้วยความยาวสนาม 6,568 หลา
พาร์ 72 

สนามมีหลายหลุมที่ เป ็นแบบ dog-leg  
(dog-leg หมายถงึหลมุทีม่มีมุเลีย้ว หากเลีย้วไป
ทางซ้ายกจ็ะเรยีกว่า dog-leg ซ้าย หรอืหากเลีย้ว
ไปทางขวาก็จะเรียกว่า dog-leg ขวา) นั่นคือ 

นีค่ือหนึง่ในหลุมที่สวยที่สุดของเรา 
The beautiful Shot

มันเลี้ยวไปมา หากวันไหนที่ลมแรงหน ่อย  
การออกรอบของคณุน่าจะเพิม่สสีนัได้มากทเีดยีว 
ยังมีการวางน�้าและหลุมทรายไว้เป็นกับดักอย่าง
แยบยล หลุมที่เราจะแนะน�าวันนี้เป็นหลุม 3 พาร์ 
4 ลักษณะเด่นของหลุมนี้อยู่ที่สระน�้าขนาดใหญ่
ทางซ้ายมือ และต้นไม้อีกนิดหน่อยไว้ท้าทาย
ฝีมือของคุณ

แฟร์เวย์ค่อนข้างแคบ และกรีนที่ค่อนข้างไว
ซึ่งนั่นเป็นจุดประสงค์ของนักออกแบบที่ต้องการ
ซ่อนความตื่นเต้นไว้ในตอนจบ   

ขอให้สนุกกับการออกรอบ
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Gadget & Equipment
เรื่อง : Panya. J

ก่อนจะหมดปี ถึงเวลาหาอุปกรณ์ 
ไฮเทคสักชิ้นมาช่วยแบ่งเบาภาระ 

และเพิ่มคุณภาพ ว่าแล้วมาส�ารวจกันเลย
ว่ามีชิ้นไหนตอบโจทย์คุณกันบ้าง

6 HOT  
New Tech 
Gadgets

1.

6.

4.

2.

5.

3.

 1

Digital Caddy On Your Wrist
Garmin รุน่ Approach S6 เป็นเครือ่งระบพุกิดั GPS 

ที่ เป ็นมิตรกับคนเพิ่งหัดเล ่นกอล์ฟที่สุดเพราะมี
โปรแกรมพัฒนาวงสวิงโดยค้นหาจังหวะการตีทั้งแบบ 
SwingTempo, TempoTraining และ Swing Strength 
โดยท�างานคูก่บัการแสดงแผนทีส่นามกอล์ฟระดบัโลก
กว่า 38,000 แห่งและความสามารถระบตุ�าแหน่งของ
ลกูกอล์ฟซึง่จะท�าให้การตกีอล์ฟของคณุดยีิง่ขึน้  

 4

Super Bright 
Samsung Galaxy Tab S เป็นหนึ่งแท็บเล็ตที่ไม่

ควรมองข้ามอย่างยิ่ง เพราะซัมซุงอัดคุณสมบัติไว้
เพียบ ทั้งหน้าจอ Super AMOLED ความละเอียด 
2560 x 1600 ให้ภาพคมชัด บางเพียง 6.6 มิลลิเมตร 
พกพาง่ายและมีน�้าหนักเบา ที่ร ้ายกว่านั่นคือการ 
โทรฯ เข้า โทรฯ ออกและโอนสายจากสมาร์ทโฟนมา
ยังแท็บเล็ตตัวนี้แบบที่คู่แข่งต้องเหลียวมองกันเลย 

2

he Adventure-Man's Favorite Toy
เพิ่มความสนุกให้กับกิจกรรมสุดท้าทายด้วยกล้อง 

gopro hero 3 plus ติดได้ทั้งบนหมวก แฮนด์จักรยาน
หรือพกไปด�าน�้าลึกได้ถึง 40 เมตร ให้ภาพและวิดีโอ
ในมุมมองใหม่ๆ กับความสามารถถ่ายภาพ 10 ล้าน
พิกเซล มาพร้อมโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง 10 เฟรมต่อ
วินาทีและวิดีโอแบบ Full HD ที่ส�าคัญมี Wi-Fi ส�าหรับ
ถ่ายโอนข้อมูล

5

Workout Better, Sleep Better 
Misfit Shine เป็นอีกหนึ่ง Wearable Gadget ที่น่า

จับตามองเพราะเป็นก้าวแรกของ ‘โค้ก’ ซึ่งเริ่มมาบุก
ตลาดสุขภาพอย่างเอาจริงเอาจัง หน้าที่ของเจ้าเครื่อง
นี้คือการบันทึกกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเดินเหิน ว่ายน�้า 
วิ่งและตอนนอน จากนั้นส่งต่อไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อ
ประมวลผลและอ่านค่าว่าคุณออกก�าลังกายและ 
พักผ่อนเพียงพอหรือไม่

3 
Catch Me If You Can

ค ง ส นุ ก พิ ลึ ก ถ ้ า บั น ทึ ก ภ า พ ด ้ ว ย P a n o n o  
Camera Ball เพราะมันมีกล ้องรอบตัวมากถึง  
36 ตัว จึงสร้างภาพแนวพาโนโรมา 360 องศาในแบบ
ที่ไม่มีกล้องตัวไหนท�าได้ และสามารถโยนภาพไปยัง
สมาร์ทโฟนให้คุณแชร์ภาพได้ทันที 

6

Hear Your Heart
ปัญหาของ Wearable Gadget ส�าหรับออกก�าลัง

กายอยู่ตรงไม่สามารถตอบสนองการฟังเพลง ส่วน 
หูฟังก็ไม่อาจรายงานอัตราการเต้นหัวใจได้ ด้วยเหตุนี้ 
LG จึงออกแบบหูฟังรุ่น HRM EARPHONE (FR74) 
ซึ่งสามารถรายงานอัตราการเต้นของหัวใจแบบนาที
ต่อนาทีเพื่อให้คุณวางแผนการวิ่งได้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น ไปพร้อมๆ กับการฟังเพลงผ่านหูฟังคุณภาพสูง 
ที่ส�าคัญหูฟังนี้ยังเชื่อมต่อบูลทูธเพื่อเก็บข้อมูลและ
สถิติอันดีเยี่ยมไว้บนแอพลิเคชั่นอีกด้วย
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Calendar
เรื่อง : กองบรรณาธิการ 

นอกเหนอืจากโปรแกรมดงักล่าวจะเป็น
โปรแกรมประจ�าของเดือนกันยายน-
ตุลาคม ช่วงเดือนนี้ทางคลับยังมี
กจิกรรมพเิศษนัน่คอื

ว่ากนัว่าการออกก�าลงักายเป็นประจ�าแค่วนัละ 30 นาที  
จะสามารถท�าให้คุณอายุยืนได้อีกหลายปี เคล็ดลับการ
ออกก�าลงักายทีจ่ะท�าให้คณุอายยุนืขึน้ ตามหลกัของคณุ
เฉก ธนะสิริ วัย 82 ปี ท่านบอกว่า ออกก�าลังสม�่าเสมอ 
อย่ากินมากไปและให้ใจเป็นนาย ว่าแล้วเราก็มีกิจกรรมของ
กายมาเสริมใจให้คุณแข็งแรงขึ้น

Let’s  Exercise  

• ได้รับการยอมรับ
มานานว่า ช่วยในเรือ่ง
ของความยืดหยุ ่น 
และลดอาการตึงของ
กล้ามเนื้อ เสริมสมาธิ
ให ้ดีขึ้น การหายใจ
ลึกๆ ของโยคะเป็นตัว
เสริมออกซิ เจน ให ้
เซลล์ได ้ เป ็นอย่างดี 
ซึ่ งนั่นถือ เป ็นศัตรู
ใหญ่ของมะเร็ง  

join class:
มาร่วมสนกุกับ
คลาสโยคะได้

Yoga 

Sep - Oct 2014

• การออกก�าลงักาย
แบบแอโรบิค เริ่มเป็นที่
นิ ยิ มตั้ ง แต ่ ยุ คต ้ น 
1990 จุดประสงค์
หลักของการออก
ก�าลังกายแบบนีก้็เพื่อ
ให้หัวใจได้ท�างานสูบ
ฉดีได้อย่างเต็มที่ และ
สร้างความสนกุสนาน 
เพราะสิ่งที่ขาดไม่ ได ้
ส�าหรับแอโรบิคก็คือ
ครูผู้กระตือรือร้นและ
เพลงที่เร้าให้เราต้อง
เต้นไม่หยุด        

join class: 
เตรียมที่รัดผมและชุด
ทะมดัทะแมงหน่อย แล้ว
มาเอน็จอยกบัเราได้

aerobic
• นีค่ือการฝึกเบื้อง
ต้นส�าหรับผู้ที่สนใจ
จ ะ เล ่น โยค ะอย ่ าง
จริงจัง โปรแกรมนี้
เ ป ็ น ก า ร ฝ ึ ก ยื ด
เหยียดกล ้ าม เนื้ อ 
การฝึกลมหายใจ 
เพื่อใช้ในคลาสโยคะ
ขั้นสูง

join class: 
หายใจลึกๆ และพบ
กับเราได้

bodY exercise

• เป็นการออกก�าลัง
กายแบบผสมผสานใน
รูปแบบของไท-ชิ โยคะ 
แ อ โ ร บิ ค แ ล ะ
วิ ทยาศาสตร ์การ
เคลือ่นไหวของมนษุย์ 
โ ด ย ใ ช ้ ลู ก บ อ ล
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เคลื่อนไหว เพื่อเสริม
สร้างสมาธิและสร้าง
สมดลุทีด่ใีห้กบัร่างกาย

join class: 
ลกูบอลหรอือปุกรณ์
ใดๆ ไม่ต้องเตรียมมา 
แค่เตรียมตัวให้พร้อม
แล้วมาออกก�าลงักาย
กับเราได้

chi ball
• การออกก�าลัง
กายลักษณะคล้ายๆ 
การเต้นแอโรบิคแต่มี
อุปกรณ์ประกอบใน
ก า ร อ อ ก ก� า ลั ง
หลายประเภท เพื่อ
เพิม่ความสนกุสนาน 
อาทิ ดัมเบลล์ ลูก
ฟ ิตบอล ยางยืด 
เพิ่มเสริมสร้างมวล
กระดูกและมวลกล้าม
เนือ้ให้แขง็แรงและคณุ
จะ ได ้สนุกสนานไป
พร้อมกบัเสยีงเพลง 

join class:

bodY bum

doN’T miss   

วันอาทิตย์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์ 

วันเสาร์

9:30-11:00 น.

14:30-16:00 น.

15:00-16:30 น.
18:00-19:00 น. 

18:00-19:00 น. 

17:30-18:30 น.

13:00-14:30 น.

10:00-11:00 น.

TEnnIS FrIEnDlY 
MATCH "rAJPruEk 
VS SIlOM CluB" 

1.  2.  3.  

ในวันที่ 20 กันยายน  
เวลา 16:30 น.

กจิกรรม CHArITY 
MOVIE CluB

ในวนัที ่26 ตลุาคม  
เวลา 15.00 น.

กิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับ
การออมและการลงทุน  
ในหัวข้อ "เงิน 3 กอง  
และหุ้น 6 ประเภท”

ในวันที่ 5 ตุลาคม 
เวลา 13:30-16:00 น.
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เรื่อง : Taraporn A. 

เมื่อเรื่องของการออกก�าลังกายกลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 ซึ่งคนเมืองเริ่มให้
ความสนใจกันมากขึ้น สังเกตได้จากกระแส T25 เรื่อยมาจนถึงบรรดา 
Wearable Gadget ที่ต่างทยอยออกมาเปิดตลาดเรียกความสนใจกันอย่าง
ครึกโครม ส่งผลให้อีกหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ของความสนใจคือ
เรื่อง “การกิน” เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เพราะปัจจุบันเรื่องอ้วน
ผอมไม่ใช่ปัจจยัใหญ่ ส�าคญัทีว่่าคณุมสีขุภาพดแีละดดูหีรอืเปล่า นัน่ถอืเป็น
ปัจจัยใหญ่ 

ดังนั้นนอกจากเรื่องของเทคนิคการเล่น เคล็ดลับการวอร์มอัพร่างกายที่
ต้องรู ้การกนิกเ็ป็นสิง่ทีต้่องพถิพีถินัเช่นกนัเพือ่ช่วยให้ร่างกายแขง็แรงขึน้จน
พร้อมตะลุยกับทุกกิจกรรมแบบเต็มที่
 
1. คุณต้องให้ความส�าคัญกับโปรตีน

รากฐานส�าคญัทีส่ดุของการสร้างมดักล้ามเนือ้ส่วนต่างๆ ของร่างกายคอื
โปรตีน เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของกล้ามเนื้อโดยตรง ดังนั้น
แน่นอนว่าถ้าอยากมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้น คุณก็ต้องเลือกกินโปรตีนมากกว่า
คนปกติทั่วไป แต่แนะน�าว่าให้แบ่งการกินโปรตีนออกเป็นมื้อย่อยๆ วันละ 6 
มื้อ เพื่อไม่ให้โปรตีนที่มากเกินความจ�าเป็นของร่างกายไปสะสมเป็นไขมัน
แทน ซึง่ปรมิาณโปรตนีทีพ่อดกีบัความต้องการของร่างกายในแต่ละมือ้อยูท่ี่ 
30 กรัม

2. ใส่ใจกับแคลอรี่ แต่อย่าเคร่งจนเกินไป 
จรงิอยูท่ีเ่รือ่งของแคลอรีเ่ป็นเรือ่งทีค่วรพถิพีถินัเพือ่ไม่ให้น�า้หนกัตวัพุง่ขึน้

จนเป็นอปุสรรคต่อการเล่นกฬีา แต่กไ็ม่ต้องซเีรยีสจนท�าให้ชวีติไม่มคีวามสขุ 

You are  
what you eat.
ไขรหัสลับ กับการกินสร้างกล้ามเนื้อ 

เพราะหากว่าคณุออกก�าลงักายเป็นประจ�า คณุมโีอกาสเผาผลาญไขมนัส่วน
เกนิได้ไม่ยาก นอกจากนีห้ลกัทางการศกึษาด้านโภชนาการค้นพบแล้วว่าใน
หนึ่งวันคุณสามารถกินเพิ่มจากจ�านวนแคลอรี่ที่ต้องการได้ถึง 300-500 
แคลอรี่

3. ดื่มโปรตีนเป็นกิจวัตร 
ส�าหรับคนที่เริ่มต้นสร้างกล้ามเนื้อใหม่ๆ ขอแนะน�าให้รู้จักกับเวย์โปรตีน

เครือ่งดืม่ทีค่วรกนิก่อนออกก�าลงักายและหลงัฝึกออกก�าลงักายภายในเวลา 
20 นาทีเพราะมันจะดูดซึมได้ง่าย ส่งผลให้กล้ามเนื้อฟูเร็วและเจริญเติบโต
ไว แถมด้วยความที่ย่อยง่ายและมี branched-chain amino acids อยู่เยอะ
จึงจะช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนโดยเฉพาะ

4. กินเป็นประจ�าหลังออกก�าลังกาย
หลังออกก�าลัง เราแนะน�าให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีน

ภายใน 30 นาที เพื่อช่วยเพิ่มระดับอินซูลินและท�าให้โปรตีนเข้าสู่กล้ามเนื้อ
เซลล์ได้มากขึ้น พร้อมกับที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ฟื้นตัวจากการออกก�าลังได้
เร็วกว่าเดิม

ง่ายๆ เท่านี้ ควบคู่ไปกับการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ กล้ามเนื้อที่
สวยงามก็จะปรากฏเป็นของขวัญให้คุณดีใจแล้ว แต่อย่าลืมว่าร่างกาย 
คนเราไม่เหมอืนกนั อย่าคาดหวงัว่ากล้ามเนือ้จะขึน้อย่างรวดเรว็ แต่ให้ค่อยๆ 
ใช้ระยะเวลากบัมนัเพือ่ให้กล้ามเนือ้ทีส่วยงามอยูก่บัเราไปตลอดจะดกีว่า
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เรื่อง : nono  ภาพ : Courtesy of brands 

นอกจากจะถกูจดัให้เป็นกฬีาทีท้่าทายความสามารถ ประลองความคดิ และ
วัดกันในเรื่องของสมาธิ กอล์ฟยังถูกจัดให้เป็นกีฬาท้าแดดอันดับต้นๆ ด้วย
ความที่ระยะการเล่นที่ไม่ต�่ากว่า 5 ชั่วโมง ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่นอกจากการ
วอร์มร่างกายก่อนลงเล่น ต้องอุ่นเครื่องผิวให้พร้อมเพื่อรับมือกับแดดใน
สนามที่ขึ้นชื่อว่าร้อนระอุที่สุดอย่างประเทศไทย

หากการยืดเส้นยืดสายคือการวอร์มร่างกายที่ดีที่สุดก่อนลงสนามอวด 
วงสวิง ในทางกลับกัน “ครีมกันแดด” ก็คืออาวุธส�าคัญส�าหรับรับมือรังสี 
ยูวีเอ ยูวีบี และยูวีซี ที่จะส่งผลร้ายต่อผิวทั้งเรื่องของริ้วรอย ความหมองคล�้า 
ฝ้ากระ เรื่อยไปจนถึงขั้นร้ายแรงอย่างมะเร็งผิวหนัง

และนี่คือ 4 ครีมกันแดด ซึ่งถูกจัดให้เป็น Must Have ที่ไม่ใช่แค่ 
นกักอล์ฟควรม ี แต่นกักฬีาทกุประเภทกค็วรใช้เป็นประจ�าอย่างสม�า่เสมอ
ด้วยเช่นกนั

1.  ANESSA PERFECT UV SUNSCREEN SPF 50 PA+++ จาก 
SHISEIDO
โดดเด ่นในเรื่องของเนื้อครีมที่ ไม ่ เหนียวเหนอะและไม ่ทิ้ งคราบ  

ทั้งยังซึมเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็ว เหมาะมากส�าหรับการเล่นกีฬากลางแจ้ง  
ไม่ท�าให้ผิวเกิดอาการระคายเคืองเลยแม้แต่น้อย ปัญหาอย่างหนึ่งของครีม
กันแดดตัวนี้ที่ควรใส่ใจคือขั้นตอนของการล้างออก เนื่องจากความที่ติดทน

ครีมกันแดด Must Have  
ที่นกักอล์ฟควรมี

ท�าให้วิธีท�าความสะอาดไม่สามารถใช้เพียงแค่น�้าเปล่าได้ต้องใช้ออยล์หรือ
เมกอัพรีมูฟเวอร์ในการลบออกเท่านั้น ก่อนจะตามด้วยโฟมล้างหน้าสูตร
อ่อนโยน แต่ป ัญหานี้ก็สามารถมองข้ามได้ ถ ้ามองถึงเรื่องผลลัพธ์ 
ที่ยอดเยี่ยมในการกันแดด www.shiseido.com

2.  UV ESSENTIEL MULTI-PROTECTION DAILY UV CARE 
SPF 50 จาก CHANEL
ปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดี ช่วยควบคุมความมันระหว่างวัน กันน�้าได้ 

อ่อนโยนต่อผิว และยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตามแบบฉบับของ CHANEL  
ที่ชวนให้อารมณ์ดีได้เสมอ www.chanel.com

3.  SHEER TOUCH LOTION SUNSCREEN SPF 50 PA+++  
จาก HAWAIIAN TROPIC
นอกเหนือไปจากความสามารถในการปกป้องผิวจากแสงแดดทุกช่วง 

ยูวีได้ด้วยเนื้อครีมที่บางเบากับสูตร Sheer Touch คือกลิ่นหอมอ่อนๆ  
จากมะพร้าวที่ท�าให้บรรยากาศของทะเลหน้าร้อนชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังมี
ประสทิธภิาพในการกนัน�า้ได้อย่างยาวนานอกีด้วย www.hawaiiantropic.com

4.  BROAD SPECTRUM FACIAL SUNSCREEN SPF 50+ UVA 
จาก SISLEY
ถือเป็นอีกหนึ่งกันแดดที่คู่ควรกับค�าว่าทรงประสิทธิภาพ เพราะเนื้อครีม

ที่บางเบาซึมซาบง่าย ไม่เพียงแค่จะช่วยป้องกันรังสียูวีเอที่จะผ่านทะลุ 
ชั้นหนังก�าพร้าและชั้นหนังแท้เข้าไปท�าอันตรายต่อเซลล์ผิวหนังได้อย่าง
สมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่ยังจะช่วยในเรื่องของการบ�ารุงและต้านริ้วรอยจึง
เหมาะเป็นอย่างยิ่งส�าหรับนักกีฬาที่อายุแตะเข้าเลขสามเป็นที่เรียบร้อย 
www.sisley.com

Sun 
survival

2.1. 2. 3. 4.



กอล์ฟกับชีวิต มีอะไรที่เหมือนกันมาก 
-พิศณุ นิลกลัด
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เรื่อง : ธนา เศรษฐพานชิ

Love Golf Love Life
ขึ้นชื่อว่าเกมกีฬา ถ้าดูเฉยๆ ไม่มีคนพากย์คง 

ไม่สนกุ เพราะเกรด็ความรูแ้ละความเข้าใจในเกมหลาย
อย่างต่างก็ได้รับมาจากคนผู้บรรยายผู้มีความ
เชี่ยวชาญ

ส�าหรับเมืองไทย หนึ่งในผู้บรรยายคิวทองที่ 
คอกฬีาล้วนรูจ้กัเป็นอย่างดคีงไม่พ้นชือ่ของ พศิณุ  
นิลกลัด ที่คร�่าหวอดทั้งกีฬามวยสากล ฟุตบอล  
เทนนิส รวมทั้งเป็นผู้บรรยายเกมกอล์ฟคนแรกๆ 
ของเมืองไทย

นอกเหนือจากความสามารถด้านการบรรยาย
กีฬา คุณพิศณุ ยังเป็นคอลัมนิสต์ บรรณาธิการ
ข่าวการเมือง ข่าวกีฬา พิธีกรรายการกอล์ฟ และ
ปัจจุบันยังมีบริษัท สปอร์ตทิปส์ จ�ากัด เป็นของ
ตนเอง เพือ่ผลติรายการกฬีามากมายทางโทรทศัน์
ทีแ่ม้วนันีจ้ะย้ายช่องข้ามค่ายมาออกอากาศแต่กย็งัมี
แฟนๆ ติดตามอย่างเหนียวแน่น อะไรท�าให้ชาย 
คนหนึง่เลอืกใช้กฬีาและกอล์ฟเป็นพลงัในการด�าเนนิ
ชีวิตมาตลอดเวลากว่าครึ่งชีวิตของเขา วันนี้เรา 
จะพาคุณไปหาค�าตอบร่วมกัน

พิศณุ นิลกลัด 

Q:  ตอนอายุ 23 ป ีที่จับ ไม ้กอล ์ฟครั้งแรก 
อะไรท�าให้คุณชอบกีฬานี้ในเวลานัน้?

A:  ผมเล่นกีฬาหลายประเภทตั้งแต่สมัยชั้น
ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย ทั้งวิ่งระยะสั้น 
ระยะกลาง บาสเก็ตบอล วอลเล่ย ์บอล 
ฟตุบอล รกับี ้ปิงปอง แบดมนิตนั เทนนสิ ฯลฯ 
เป็นบ้านที่มีผู้ชายเล่นกีฬากันทุกคน แม้แต่
คุณแม่ผมถึงท่านจะไม่เล่นกีฬา แต่ก็เป็น 
กองเชียร์ที่เข้มแข็งมาก วันหนึ่งพอไปเป็น
บรรณาธิการข่าวกีฬา น.ส.พ.สยามรัฐ เพื่อน
ซึ่งเป ็น บก.ข ่าวการเมืองเขาไปดูกอล์ฟ 
เวลิด์คพัทีส่นามนวธานเีมือ่ปี 2518 เขาอยาก
เล่นกอล์ฟและมีโอกาสมาเจอผมที่สยามรัฐ 
ก็เลยชวนกันเล่นกอล์ฟ จ�าได้เลยว่าผมตีช็อต
แรกในชีวิตไม่โดนลูก โดนแต่ลม รู้สึกทันทีว่า
กอล์ฟไม่ได้เล่นง่ายอย่างที่เข้าใจ แต่พอหัด

เป็นจนออกรอบได้ ก็ทราบว่าการเลิกเล่น
กอล์ฟก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกัน

Q:  หลายคนบอกว่ากอล์ฟต้องรวยถึงเล่นได้  
วันที่คุณพิศณุเล่นกอล์ฟครั้งแรกมีรายได้ 
เท่าไหร่ และทุกวันนีค้นที่อยากเล่นต้องมีรายได้
ขนาดไหนถึงจะเล่นกอล์ฟได้?

A:  ถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะใช่เพราะเป็นกีฬา
ใหม่คนเล่นไม่เยอะ ค่าเล่นกอล์ฟแพง อปุกรณ์
กอล์ฟไม่ว่าจะเป็นไม้กอล์ฟ เสื้อผ้า ค่ากรีนฟี 
ค่าแคดดี ้ทปิแพงทัง้นัน้ แต่เดีย๋วนีฐ้านของคน
ชัน้กลางในเมอืงไทยกว้างขึน้ คนเล่นกอล์ฟจงึ
เยอะขึน้มทีัง้เล่นเป็นกฬีา เล่นเพือ่ความส�าเรจ็
ในธุรกิจหน้าที่การงานและเล่นเป็นอาชีพ 
แบบโปร

ตอนผมเล่นกอล์ฟปีแรกปี 2521 ผม
ท�างาน 2 แห่ง มีเงินเดือนทั้ง 2 บริษัท
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ประมาณ 8,000 บาท แต่ของบริษัทสยาม
สปอร์ต นอกจากจะมีเงินเดือนแล้วผมยังมี
งานเขียน งานแปลรวมแล้วเดือนหนึ่งราว
หมื่นกว่าบาท ค่ากรีนฟีสนามกอล์ฟทหารบก
ตอนนั้นดูเหมือนจะ 150 หรือ 200 บาท   
ค่าแคดดี ้30 หรอื 50 ต่อ 18 หลมุนีแ่หละครบั

ถามว่าต้องมีรายได้ขนาดไหนจึงจะเล่น
กอล์ฟได้ ตอบเป็นตัวเลขว่า 5 หมื่น 8 หมื่น 
หรือหลักแสนคงไม่ได้ครับ ต้องถามว่าค่า 
ใช้จ่ายของครอบครัวเท่าไหร่ด้วย คนจะเล่น
กอล์ฟหรือเล่นอะไรก็ตาม ต้องเอาเงินส่วนที่
เหลือจากหักค่าใช้จ่ายประจ�าเดือนและส่วน
ที่เป็นเงินเก็บมาเล่น เล่นแล้วต้องไม่ท�าให้
การเงินในครอบครัวมีปัญหา ถ้าครอบครัวมี
ปัญหาเล่นกีฬาอะไรก็ไม่สนุกครับ

Q:  ในด้านอืน่ๆ นอกจากมกีารงานเกีย่วพนักบักฬีา
กอล์ฟแล้ว ในด้านอื่นเช่น จิตใจ สังคม กอล์ฟ
ให้อะไรกับคุณบ้าง?

A:  ส�าหรบัผมแล้วกอล์ฟท�าให้เราใจเยน็ลงนะครบั  
เวลาใครท�างานไม่ได้ดั่งใจจะโมโหช้าลงและ
น้อยลง กอล์ฟกับชีวิตมีอะไรที่เหมือนกันมาก 
ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ดีในกอล์ฟก็มีตีหลุม 5 ได้
เบอร์ดี้ พอหลุม 6 ออกโอบี กลับมาหลุม 7  
ได้พาร์ ชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้มีขึ้นมีลง  
ถ้าเราตีไม่ค่อยดีแต่มีพาร์ทเนอร์ดีประคอง
กันไปจบ 18 หลุมก็ยังได้สตางค์ ในชีวิตจริง
หลายคนเป็นแบบนี้ กอล์ฟเป็นกีฬาจ�าลอง
ชีวิตมนุษย์ได้เหมือนที่สุด อยากทราบว่าใคร
นิสัยอย่างไรเล่นกอล์ฟด้วยกัน 18 หลุม  
ทุกอย่างมันจะผุดออกมาให้เห็นหมดเลย

Q:  ผู ้ ใหญ่หลายท่านในวงการกอล์ฟบอกว่า  
คณุพศิณเุป็นบคุคลส�าคญัทีด่งึเอาทวันาเม้นต์
ระดบัโลกมาแข่งเมอืงไทย พอจะบอกได้ไหมครบั
ว่ามีทัวร์นาเม้นต์ใดบ้าง?

A:  ทีเ่ป็นระดบัโลกมเีพยีง 2 รายการ ไม่ได้มากมาย 
อะไร รายการแรกจดั ไทย - อเมรกินัสกนิส์ เกม  
ปี 1992 ตอนนัน้ชวนจอห์น เดลีย์่ กบั ทอม ไคท์  
ซึ่งเป็นแชมป์พีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ กับ แชมป์ 
ยู เอส โอเพ่น คนล่าสุด ณ ขณะนั้นมาแข่ง 
Skins Game กับ บุญชู เรืองกิจและประหยัด 
มากแสง ตอนนั้นจัดเพื่อเปิดสนามวินด์มิลล์
กับสนามวินสัน ซึ่งเดี๋ยวนี้คือเดอะ เลกาซี่  
9 หลุมแรกแข่งที่วินด์มิลล์ 9 หลุมหลังแข่งที่
วินสัน

รายการที่ 2 คือ Honda LPGA  แข่งทุกปี 
ทีพ่ทัยา กอล์ฟ รายการนีค้ณุสรุางค์ เปรมปรดีิ์ 
เป็นผู้ตัดสินใจจัดในฐานะผู้บริหารทีวีช่อง 7 
ผมเป็นเพยีงผูใ้ห้ค�าแนะน�าว่าถ้าช่อง 7 ต้องการ 
เป็นเจ้าของรายการกีฬาระดับสูงสุดของโลก 
จัดแล้วประสบความส�าเร็จทั้งภาพลักษณ์
และผู ้ชมในสนามต ้องจัดกอล ์ฟ LPGA  
คุณสุรางค์เป็นนักกอล์ฟและเล่นกีฬาหลาย
อย่างมองภาพออกก็เลยเริ่มจัดตั้งแต่ปี 2006 
เป็นต้นมา

Q: ปกติในหนึง่สัปดาห์ออกรอบบ่อยแค่ไหน?
A:  สัปดาห์ละ 2 ครั้งครับ เสาร์กับอาทิตย์ แต่ปีนี้

ทั้งปีไม่ได้ออกรอบเลยเพราะเอ็นไหล่ซ้ายฉีก 
พักมา 11 เดือนแล้ว คงอีกสัก 2 เดือนจึงจะ
กลับมาเล่นได้ แย่เหมือนกัน คิดถึงมาก

Q: มีสนามที่ชอบหรือผูกพันเป็นพิเศษไหม?
A:  ถ้าออกรอบบ่อยก็เขาใหญ่กอล์ฟ คลับ เพราะ

ช่วง 8 ปีที่ผ่านมาเล่นที่นี่บ่อยที่สุดเนื่องจาก
วันหยุดไปอยู่เขาใหญ่ แต่ถ้าพูดถึงความชอบ
มีหลายสนาม สนามคันทรี คลับ โอลด์ คอร์ส 
กรีนยากดี ผมได้แชมป์ครั้งแรกในชีวิต 
ทีส่นามนี ้สนามกอล์ฟหลวงหวัหนิ ยนูคี ต้นไม้ 
อายเุยอะ นวธาน ีสะอาดสะอ้าน มปีระวตัศิาสตร์  
ส่วนราชพฤกษ์คลับก็เป็นสนามกลางเมือง
หลวงที่ สะดวกมาก เวลาอยู ่ ก รุ ง เทพฯ
ความยาว 6,400-6,600 หลา คนอายุเกิน 60 
อย่างผมออกรอบที่นี่พอสู้กับคนหนุ่มได้บ้าง
เดี๋ยวนี้ เล ่นสนาม 7,000-7,200 หลา  
สู้คนหนุ่มไม่ไหว นักกอล์ฟรุ่นใหม่ตีไกลมาก

Q:  ก๊วนกอล์ฟในปัจจบุนัทีอ่อกรอบด้วยกนับ่อยๆ
มีใครบ้าง?

A:  มีคุณแดง - สุรางค์ เปรมปรีดิ์ เป็นหัวหน้า 
ก๊วน ผมเป็นสมาชิกถาวร (หัวเราะ) ส่วน
สมาชกิประจ�าอกี 2 หรอื 3 คนกผ็ลดักนัเข้ามา 
ส่วนใหญ่เป็นคนในแวดวงทีวี

Q: อายุมีผลกับนกักอล์ฟไหน?
A:  มีผลมากครับถ้ายึดเป็นอาชีพ อายุมากขึ้น 

คลับเฮดสปีดช้าลง ตีสั้นลง ท�าให้ได้พาร์ 
ได้เบอร์ดี้น้อยลง ต้องเลือกแท่นทีให้เหมาะ
กับวัยถึงจะยุติธรรมกับตัวเอง

Q:  เล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าๆ เคยฝันว่า 
จะเล่นเป็นอาชีพอย่างจริงจังมั้ย?

A:  ไม่เคยฝันเลย เพราะพ่อแม่เป็นครู ท่านเลือก
ทางเดินให้ลูกทุกคนว่าต้องเรียนหนังสือ ยิ่ง
สมัยก่อน นักกีฬาอาชีพของคนไทยมีมวย
อย่างเดียวมั๊ง

Q:  ถ้าสมมุติว่าคุณพิศณุเล่นกอล์ฟอาชีพแล้วมี
รายได้เท่ากับการท�าธุรกิจและเป็นผู ้ด�าเนิน
รายการตอนนี้ คุณจะเลือกชีวิตด้านไหน?

A:  อาจจะเลือกกอล์ฟนะ เพราะอยู่แถวหน้าง่าย
กว่าเนื่องจากคู ่แข่งมีไม่เยอะ เครียดน้อย 
กว่าด้วย ทุกอย่างเราควบคุมด้วยตัวเองเกือบ 
ร้อยเปอร์เซ็นต์

Q:  นกักอล์ฟอาชีพสามารถเล่นกอล์ฟอาชีพไปได้
ถึงอายุเท่าไหร่?

A:  ทอม วัตสันเกิน 60 ยังแข่งอยู่ แจ็ค นิคลอส 
ตอนเลิกแข่งมาสเตอร์สปี 2005 อายุ 65 ปี 
แล้วแต่ฝีมือและการดูแลสุขภาพครับ

Q:  แล้วคณุพศิณมุกีารดแูลสขุภาพตวัเองอย่างไร
บ้างเพื่อให้ยังเล่นกอล์ฟได้ดี?

A:  ปั่นจักรยานอยู่กับที่เช้า 200 แคลอรี่ เย็น 200 
แคลอรี่  นับเป ็นแคลอรี่ เลยนะไม ่ได ้จับ 
ระยะทาง ยกดัมเบลและยืดเส้นยืดสายยืด
กล้ามเนื้อตามค�าแนะน�าของนักกายภาพ  
ท�าอาทิตย์ละ 6 ถึง 7 วัน

Q:  อะไรท�าให้คุณพิศณุสามารถบรรยายกีฬาได้
หลายประเภท?

A:  เล่นทุกอย่างที่พากย์ เล่นไม่เป็นจะไม่มีวัน
พากย์เข้าใจ ชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กครับ

กอล์ฟกับชีวิตมีอะไร 
ที่เหมือนกันมาก

มีขึ้นมีลง ถ้าเราตีไม่ค่อยดี
แต่มีพาร์ทเนอร์ดี 

ประคองกันให้จบ 18 หลุม 
ก็ยังได้สตางค์ หรือถ้า

อยากรู้นิสัยคน เล่นกอล์ฟ
ด้วยกัน 18 หลุม

ทุกอย่างจะออกมาหมด
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Q:  ข่าวคุณพิศณุย้ายช่อง ถือเป็นเรื่องที่ท�าเอา
คนในแวดวงทีวีตกอกตกใจกันใหญ่ ตอนนี้ 
มีรายการอะไรบ้างที่คุณและสปอร์ตทิปท�าอยู่?

A:  ก็มีสปอร์ต กูรู, สปอร์ต กูรู วีคลี่ย์, เสน่ห์กีฬา, 
ข่าวนอกลู่ และรวมเล่าข่าวสนุก

Q:  คอลมัน์ ‘ขึน้แท่นปักท’ี ทีค่ณุพศิณเุขยีน มแีฟน
กอล์ฟติดตามอ่านกันมากมาย คุณหาข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟจากทุกมุมโลกมา
ด้วยวิธีไหนบ้าง?

A:  90% อ ่านจากหนังสือและต�ารากอล ์ฟ 
ต่างประเทศ อีก 10 % ได้จากสิ่งที่พบเห็น 
และฟังผู้รู้

Q:  ในสายตากรูกูอล์ฟ นกักอล์ฟใหม่ๆ คนไหนของ
ไทยทีน่่าจบัตามองบ้าง คดิว่าจะมใีครไปไกลกว่า
ธงชัย ใจดี 

A:  กิรเดช อภิบาลรัตน์ เดินทางได้มาตรฐาน 
นักกอล์ฟอนาคตไกล ปัญหาอยู่ที่น�้าหนักตัว

อันเกิดจากโรคประจ�าตัวของเขาเอง ผมเคย
คิดว่าเอรียา จุฑานุกาล มีโอกาสเป็นมือท็อป 
5 ของโลก รูปร่างได้ ระยะได้ ภาพรวมได้ แต่
พอหกล้มถึงขนาดต้องผ่าตัดหัวไหล่แล้วยัง
ไม่กลับมาเหมือนเดิมก็เลยไม่แน่ใจ ผมทราบ
ด้วยประสบการณ์ตัวเองว่า เวลาบาดเจ็บ 
เอ็นหัวไหล่ท�าให้แหยงเวลาสวิง ถ้าเอรียา
หายดี ผมว่านี่คือนักกอล์ฟหญิงเธอน่าจับตา
มากที่สุดของเรา

Sport would not be half as fun and 
exciting if there is no commentator to 
explain the game and give important 
facts about the sport or player. One of 
Thailand’s most sought after sport 
commentators is none other than 
Phitsanu Nilklad, whose specialities 
include boxing, football and tennis. He 
was also one of the first golf 
commentators in Thailand.  Apart from 
his vast knowledge of sports, Phitsanu 
is also a columnist, a political editor, 
sports editor and host of a golf TV 
programme. Phitsanu founded his own 
production company, Sport Tips Co., 
Ltd., to produce sport related shows for 
television. Although his shows have 
gone through network changes, fans 
still follows the programmes religiously. 

Why do a man chose to use sports, 
especially golf as a force to inspire  
his life? 

“I played so many types of sport 
growing up. You name it, sprint, 
middle distance running, basketball, 
volleyball, football, rugby, table tennis, 
badminton, tennis, etc. All the men in 
my family play sports, even my mother 
who was not a big fan of sport played 
the role of an enthusiastic spectator. 
In a way, sports bring my family 
together.”  reminisced Phitsanu. 

Phitsanu explained his first exposure 
to golf, “In 1975, during my days as a 
sports editor at Siamrath newspaper, 
a colleague who was the political 
editor had attended the Golf World 
Cup at Navatanee Golf Course and 
came home wanting to learn how to 
play golf. He asked if I wanted to join 
him and I have been playing ever 
since. I still remember my first swing 
very well. I swung and hit nothing but 
air. I learned right then and there that 
golf is trickier that what it seems. When 
I was good enough to actually play a 
round of golf on the course, I also 
learned another lesson. It is almost 
impossible to stop playing golf.” 

“Golf helps calm me down both on 
and off the green. It takes a lot more to 
get me upset these days. Golf and life 
actually have a lot in common. First of, 
you really do get what you give and 
there are always ups and downs when 
it comes to golf, you may be hitting 
birdies on the 5th, goes OB on the 
sixth and then par at the 7th. And even 
if you play badly one day but your 
partner happened to be playing 
excellently, you may still be winning in 
the end. Life is just like that too. A 
game of golf is like life in a miniature 
scale. If you want to know who 
someone really is, take that person to 
play a round of golf. Every flaw and 
strength will certainly be revealed.”

Love Golf Love Life
Phitsanu Nilklad

ถามว่าต้องมีรายได้ 
ขนาดไหนจึงจะเล่นกอล์ฟได้ 
ตอบเป็นตัวเลขว่า 5 หมื่น  
8 หมื่น หรือหลักแสน 

คงไม่ได้ครับ ต้องถามว่า 
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว 

เท่าไหร่ด้วย
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Hole In One
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

เมื่อการตีลงหลุมในไม้เดียว ยังคงเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์

11/6/ 2014 หลมุที ่11 ระยะ 103 Yard
•  Mr.Hajimu ito (ที่สามจากด้านซ้าย)  

แขกของ Mr. Yataka Miyaji 
(ที่สองจากด้านซ้าย)

06/6/2014    หลมุที ่11 ระยะ 97 หลา
•  Mr.Uthai Pimchaichon 

(ที่สามจากด้านซ้าย)

31/5/2014    หลมุที ่4 ระยะ 165 หลา
• Ms.Kanchana Rattanaruk

17/5/2014   หลมุที ่8 ระยะ 157 หลา
•  Mr.andrew shaw (คนกลาง) 

แขกของ Mr.Robert anthony Wilkinson (คนขวา)

03/5/2014  หลมุที ่11 ระยะ 150 หลา
•  Mr.Krit Kulsuppaisarn 

(ที่สามจากซ้าย)

03/07/2014    หลมุที ่4 ระยะ 166 หลา
•  Mr.nathawat Tephasadin na ayuttaya 

(คนซ้าย)

21/6/2014     หลมุที ่11 ระยะ 103 หลา 
• Ms.Kanchana Rattanaruk

13/6/2014    หลมุที ่13 ระยะ 196 หลา
•  Mr.Kumpon Kumpalanonwat (ที่สองจากซ้าย) 

แขกของ Mr.Pongsak Ruktapongpisal (คนแรกด้านซ้าย)

Once in a lifetime
จะว่าไปแล้ว การเทร์ินโปร อาจจะยงัมคีวามเป็นไปได้มากกว่าการตแีบบ Hole in one เสยีอกี ตามประวตัขิอง
การเล่นกอล์ฟพบว่าการต ีHole in one มกัเกดิขึน้ในหลมุพาร์ 3 และตามสถติขิองผูท้ีส่ามารถต ีHole in one 
โดยมอีายมุากทีส่ดุคอื การตขีอง Gene Sarazen ที ่Earl Dietering of Memphis ใน Tennessee สหรฐัอเมรกิา 
โดยขณะที่ตีได้เขามีอายุ 78 ปี เราหวังว่าสักวัน สนามของเราจะมีสมาชิกอายุมากขนาดนี้ตีได้เช่นกัน  
มาดสูว่ิาในเดอืนทีผ่่านมา มใีครท�าส�าเรจ็ได้บ้าง
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Infographic
เรื่อง : กนกวรรณ

9 story you don’t  
know about him

คนทัว่โลกรูจ้กัเขาในฐานะของนกักอล์ฟมอืวางอนัดบัหนึง่ 
ของโลก แม้ว่าช่วงหลังฟอร์มเขาจะตกไปสักหน่อยแต่
เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ยังจดจ�าพญาเสือคนนี้ 
ในฐานะแชมป์โลกอยู่เช่นเดิม 

Tiger Woods

1 ในบุคคลที่มี 
ชื่อเสียงของโลก 

ที่นับถือ 
ศาสนาพุทธ

เขาได้รับจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ว่า เป็นนกักอล์ฟคนแรกที่สามารถตีลูกกอล์ฟ 
ข้ามทวีปยุโรปไปเอเชีย ซึ่งเป็นการตีในพิธีเปิดสะพาน Bosphorus ซึ่งเป็นสะพานแขวน 

ที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลกเชื่อมกับนครอิสตันบลูในยุโรปกับฝั่งที่อยู่ในเอเชีย

สัปดาห์ที่เขาครองสถิติ
นกักอล์ฟหมายเลขหนึง่
ของเวิลด์กอล์ฟแรงกิ้ง 

เป็นชื่อจริงของเขาส่วน 
Tiger เป็นชื่อที่พ่อเขา 
ตั้งตามชื่อเพื่อนสนทิที่เคย 

ช่วยชีวิตพ่อเขาไว้ 

เขาเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่ 
อายุ 2 ปี และลงแข่ง 

ครั้งแรกตอนอายุ 8 ปี  
ได้แชมป์ครั้งแรกตอนอายุ 

11 ปี

465

eldrick

ในวัย 21 ป ี 
เขากลายเป็นนกักอล์ฟ
ผิวด�าคนแรกที่คว้า

แชมป์ยูเอส มาสเตอร์
และแชมป์มาสเตอร์ 
ที่อายุน้อยที่สุด 

ท�าสถิติคว้าแชมป์อาชีพได ้

รายการ

BoB Hope

อายุ 2 ปีเขาไปออกรายการทีวี  
cBs neWs และ  

Mike douglas shoW  
โชว์พัตต์กอล์ฟร่วมกัน

140

สกอร์ 48  
ใน 9 หลุม  

ที่สนามกอล์ฟ 
naBy golf cluB 
แคลิฟอร์เนียเมื่อ

อายุ 3 ปี
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1 
สนามฟุตบอล

Did You know
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ
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Get off  
the  

Ground

การเริ่มต้นนัน้ยากเสมอ  
ไม่อย่างนัน้เขาจะมีเส้นชัยไว้ท�าไม  
สปอร์ตคลับจึงมีไว้เพื่อสิ่งนี้  
และเราก�าลังพาคุณมารู้จัก
อาณาจักรของเรา ว่ามีอะไร

บริการคุณบ้าง ไม่แน่ว่าตัวเลข
พวกนี้ แม้แต่สมาชิกอย่างคุณ 

ก็อาจจะไม่เคยรู้ 

ราชพฤกษ์คลับเปิดให้บริการห้องล็อคเกอร์อาบน�้าแต่งกาย  

ในส่วนของสมาชิกเพิ่มอีก 1 จุด บริเวณใต้อัฒจันทร์ 

สนามเทนนิส ท่านสมาชิกสามารถเบิกกุญแจล็อคเกอร์ได้ที่ 

เจ้าหน้าที่ดูแลประจ�าสนามเทนนิส 

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. 

เป็นต้นไป เรามีการสอนเล่น 

ไพ่บริดจ์ ณ อาคารกีฬา 

ในร่ม ที่ห้องบริดจ์ ชั้น 2  

โดยชมรมบริดจ์ราชพฤกษ์คลับ

สนามเทนนิส
(และ 1 สนามซ้อม)

บนพื้นที่หลายร้อยไร่  
นอกเหนือจากสนามกอล์ฟ เรายังมี

A Time  
for share New in Club 

1 สระว่ายน�้า 50 เมตร  
1 สระ 25 เมตร  
1 สระส�าหรับเด็ก

8 
คอร์ทแบดมินตัน

5  
โต๊ะสนกุเกอร์

5  
คอร์ทสควอช

4 
โต๊ะปิงปอง
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Club News

คุณลักษณ์วิไล  สีมารัตน์ 
อนุกรรมการกอล์ฟ ราชพฤกษ์คลับ 

มอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ  

• คุณจารวี  บุญจันทร์ •

คุณเถลิงชัย สุวรรณมัย  
ผู้จัดการทั่วไป ราชพฤกษ์คลับ  
มอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ  

• ท่านทูตวิกรม  คุ้มไพโรจน์ •

เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

Senior & Ladies  
Club Championship 2014
ทัวร์นาเมนต์ส�าคัญของราชพฤกษ์คลับ ซึ่งมีสมาชิก 
ลงชิงชัยทั้งหมด 18 ท่าน การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น 
และสุดท้าย senior club championship  
ได้ผู้ชนะเลิศคือ ท่านทูตวิกรม คุ้มไพโรจน์ และ  
คุณจารวี บุญจันทร์ เป็นผู้คว้าชัยชนะ 
ส�าหรับ ladies club championship ไปครอง

การแข่งขันกอล์ฟ Senior & Ladies Club Championship 2014 บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผลการ
แข่งขัน Senior สูสีเป็นอย่างมาก เพราะสกอร์ออกมาเท่ากัน แต้มต่อก็เท่ากัน เลยต้องเคานท์แบ็ค รอบเข้า หลุมที่ 18 ลุ้นกันน่าดู 
ถึงจะได้ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน Senior Club Championship 2014 ชนะเลิศได้แก่ ท่านทูตวิกรม คุ้มไพโรจน์ และ Ladies Club 
Championship 2014 ชนะเลิศ ได้แก่ คุณจารวี บุญจันทร์
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Social
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

• GrEETInGS
พลเอกเชาวน์  คงพูลศิลป์(ที่2 จากซ้าย)  เลี้ยงแสดงความยินดี คุณเจด็จ  
มสุกิวงศ์(ที3่ จากซ้าย) ในโอกาสได้รบัการสนบัสนนุเป็นนายกสมาคมกอล์ฟ 
ผู ้อาวุโสแห่งประเทศไทย โดยมีพล.ต.เกียรติ ศรวัฒนะ และคุณวีรพล   
นยิมไทย ร่วมแสดงความยนิด ีณ ห้องอาหารราชารมย์ แกสโตร เลาจน์ อาคาร
กอล์ฟคลับเฮ้าส์

Around The Club
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คลับของเราได้ท�าหน้าที่ 
ทั้งเป็นสถานที่ออกก�าลัง สันทนาการรวมไปถึง 
การพบปะสังสรรค์ต่างๆ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่ยังคงนกึถึงเรามาโดยตลอด  

• THE nEW PrOJECT
พล.ท.กฤษดา นรภมูพิภิชัน์ ผูอ้�านวยการศนูย์ปฏบิตักิารทุน่ระเบดิแห่งชาติ  
(ที ่5 จากซ้าย) นายชเิกะคะส ุซะโต เอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ ประจ�าประเทศไทย 
(ที ่6 จากซ้าย) และ พล.อ.ธ�ารงศกัดิ ์ดมีงคล ประธานคณะผูบ้รหิารสมาคม 
ผูเ้กบ็กูทุ้น่ระเบดิพลเรอืนไทย (ที7่ จากซ้าย) ร่วมพธิเีปิดโครงการปฏบิตักิาร
ปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิด บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา “MRCT Project”   
ณ ห้องเมต้า  ราชพฤกษ์คลบั   เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2557

• THE WEDDInG PArTY
น่าดีใจแทนบ่าวสาวที่งานนี้คุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ระหว่างคุณลนาลี งามดี กับ  
คุณอัสนีพล เชาว์รัศมีกุล โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีด้วย 
ความปลื้มปิติอย่างคับคั่ง ณ ห้องราชพฤกษ์ บอลรูม เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2557

• COnGrATulATIOn
หม่อมราชวงศ์ปรดียิากร เทวกลุ เป็นประธานพธิมีอบวฒุบิตัร หลกัสตูร “การ
ก�ากับดูแลกิจกรรมส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน” ประจ�าปี 2557 โดยสถาบันพัฒนากรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ  ณ ห้องราชพฤกษ์ บอลรูม เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 
2557 ทางราชพฤกษ์ขอร่วมแสดงความยินดี
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Social

• THE SEMInAr
ยังคงได้รับความสนใจอย่างสม�่าเสมอจากสมาชิก เมื่อชมรมบริดจ์
ราชพฤกษ์คลับ จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เงิน 3 กองและหุ้น 6 ประเภท” 
โดยดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ณ ห้องบริดจ์ อาคารอินดอร์สปอร์ต 

• THE GAME CHAllEnGE
นี่ก็เป็นอีกกิจกรรมที่สมาชิกจัดขึ้น เมื่อชมรมสนุกเกอร์ราชพฤกษ์คลับจัด
กิจกรรมการแข่งขันสนุกเกอร์กระชับมิตรระหว่างชมรมสนุกเกอร์กับชมรม
ฟุตบอล สกอร์จบลง น่าแปลกใจเล็กน้อย เมื่อชมรมฟุตบอลชนะไป  
5 ต่อ 1 แมตช์ เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2557 คราวหน้าแก้ตัวใหม่



“Food, in the end, in our own tradition, is 
something holy. It's not about nutrients and 

calories. It's about sharing. It's about honesty.  
It's about identity.” 

- Louise Fresco -
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Feature
เรื่อง : บัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ

ภาพ : Flickr  

แรกเริ่มในยุคสมัยของสังคมเกษตรกรรมก่อน
เปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ด้วยการปฎิวัติอุตสาหกรรม 
คงยากที่เราจะปฎิเสธได้ว่า เทศกาลอาหาร หรือ 
Food Festival เริม่ต้นจากวถิชีวีติและวฒันธรรมอนั
แสนธรรมดาของชาวนาที่โยงใยเข้ากับสภาพสังคม
และฤดูกาลเก็บเกี่ยว (Harvest Festival) ของแต่ละ
พื้นที่ ก่อนพัฒนาสู ่เทศกาลอาหารที่จัดขึ้นเพื่อ
รวบรวมความอร่อยและสนกุสนานไปกับอาหาร

แน่นอนว่าแต่ละชุมชนเพาะปลูกพืชพันธุ ์ 
แตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมของภมูปิระเทศ  
ภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ หากใครเคย
ได้ลองอ่านวรรณกรรมอเมริกัน เรื่องบ้านเล็กใน
ป่าใหญ่ คุณจะเข้าใจถึงสังคมชนบทอเมริกันและ
เทศกาลอาหารได้เป็นอย่างด ี ชาวนาอเมรกินัไม่ได้ 

Food Festival
จากวิถีชีวิตในท้องถิ่นสู่เทศกาลอร่อยระดับโลก

เพาะปลูกพืชพันธุ์เพื่อมุ่งสู่การท�าธุรกิจหาก�าไร
พวกเขาปลูกเพื่อกินเป็นอาหารภายในครอบครัว
ถ้าเหลือก็น�าไปแปรรูปและน�าออกสู่ตลาดชุมชน
ทัง้ในรปูของอาหารสดและอาหารแปรรปู

ไม่เพียงเท่านั้น ทุกฤดูเก็บเกี่ยวของพืชพันธุ์
แต่ละชนิด ชาวนาอเมริกันยังได้จัดเทศกาลขนาด
ย่อมเพื่อเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลอดจน
จัดประกวดคุณภาพของสินค้าเกษตร ทั้งในเชิง
ของคุณภาพ รสชาติ และขนาด เราจึงมักจะเห็น
ข่าวคราวของกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่า มีการ
ท�าลายสถิติเรื่องขนาดของผักผลไม้บางชนิดเกิด
ขึ้นอยู่เสมอๆ สังคมชาวนาอเมริกันจึงไม่เคยห่าง
หายไปจากเทศกาลอาหารเลยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน จนบางครั้งก็ขยับขยายออกมากลาย
เป็นการแข่งขันกินอาหาร

ส่วนบ้านเรา สังคมชาวนาไทยก็ไม่ได้ผิดแผก
แปลกไปจากชาวอเมรกินั

เราเพาะปลูกเพื่อกินภายในครัวเรือน เหลือก็
น�าออกขาย เพียงแต่บ้านเราไม่ได้จัดประกวด 
ประขนักนัและเราไม่เรยีกว่าเทศกาลแบบฝรัง่ แต่
เราเรยีกว่างานบญุเสยีมากกว่า งานบญุทีเ่กีย่วกบั
อาหารน�า เสนอในรูปแบบของการลงแขก 
ช่วยเหลือกันท�าอาหารอย่างใดอย่างขึ้นมาแล้ว
แบ่งปันกันกิน หรือน�าไปประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา แน่นอนว่าอาหารเหล่านัน้กท็�าขึน้มาเพือ่
ยดือายขุองวตัถดุบิบางอย่างให้มอีายทุีย่าวขึน้
 
• Thai Food Festival งานบญุงานเทศกาล

เทศกาลอาหารของบ้านเราซ้อนทบักบังานบญุ
และฤดูกาลเก็บเกี่ยวเช ่นกัน หากคุณรู ้จัก 

1.
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ฮีตสิบสองของภาคอีสาน คุณจะเข้าใจได้ไม่ยาก
ว่าเหตุใดเทศกาลอาหารแบบบ้านเราจึงมักถูก 
ผูกโยงเข้ากับงานบุญซึ่งต่างจากเทศกาลรื่นเริง
แบบฝรั่ง อาทิ บุญเดือนสอง หรือ บุญคูณลาน  
งานบุญในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว บุญเดือนสาม หรือ 
บุญข้าวจี่ งานบุญที่ชาวบ้านช่วยกันท�าข้าวจี่
ถ ว า ย แ ด ่ พ ร ะ ภิ ก ษุ ส า ม เ ณ ร ช ่ ว ง เ ท ศ ก า ล 
วันมาฆบูชา ภาคอื่นๆ ก็ยังมี สารทไทย ระหว่าง
ฤดูฝนกับฤดูหนาว หรือเรียกว่า บุญเดือนสิบ 
ซึ่งลงแขกท�ากระยาสารทเพื่อบูชาพระ

แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสียทั้งหมด ปัจจุบัน
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก จาก 
งานบุญและเทศกาลอาหารแบบเดิมก็ถูก
ทดแทนด้วยเทศกาลอาหารที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกระจายผลผลิตทางการเกษตร
รวมถึงให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การเพาะปลูกผัก
ผลไม้ในรูปของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งส่วน
มากจะตรงกับช่วงที่ผลผลิตเริ่มออกผล

เทศกาลอาหารแบบไทยๆ ไม่ค่อยมีอะไร 
ซับซ้อนส่วนใหญ่เน้นงานออกร้านขายผลผลิตสด
จากไร่จากฟาร์ม และประกวดผลผลติ แต่ทีแ่ปลก
และไม่เหมือนอย่างฝรั่งก็คงเป็นการประกวด
นางงาม หรอืธดิาของผลผลติแต่ละชนดิ บรรดาพ่อ
แม่จะจับลูกสาวออกมาแต่งองค์ทรงเครื่องเข้า
ประกวดประขันกันเรื่องความสวยความงาม  
บางเวทีมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลผลิต เด ่นของอ� า เภอนั้ นจั งหวัดนี้  อาทิ  
งานสตรอว ์ เบอรี่ อ� า เภอสะเมิ ง เชียงใหม ่  
งานมะขามหวาน เพชรบรูณ์ งานมะยงชดิ มะปราง
หวาน นครนายก เทศกาลกนิลิน้จี ่และของดเีมอืง

แม่กลอง สมทุรสงคราม งานวนัมะม่วงและของดี
เมอืงแปดริว้ ฉะเชงิเทรา และมหกรรมทเุรยีนโลก 
จนัทบรุี

• Famous Food Festival เทศกาลสนุก 
สดุอร่อย

หากไม่นบัฤดกูาลเกบ็เกีย่ว ฝรัง่เองกม็เีทศกาล
อาหารตลอดทัง้ปี ทีส่�าคญัยดึเอาความสนกุสนาน
เป็นตวัตัง้ จนบางครัง้เรามองไม่ออกเลยด้วยซ�า้ว่า
เทศกาลนั้นเกี่ยวกับกับอาหารอย่างไร พวกเขา
ต้องการเผยแพร่รสชาติของอาหารชนิดนั้นให้เป็น
ที่ รู ้ จั กหรือ เพียงน�า เอาอาหารมาเล ่นสนุก 
โดยเฉพาะสงครามอาหารที่ใช้อาหารเป็นอาวุธ  
ซึ่ งกระตุ ้นการท ่องเที่ ยวได ้ดีมาก ท� าให ้มี 
นกัท่องเทีย่วตตีัว๋เดนิทางค่อนโลก เพยีงเพือ่จะมา
ท�าสงคราม

สงครามแรก La Tomatina นับเป็นสงคราม
อาหารทีม่ผีูเ้ข้าร่วมมากทีส่ดุในโลก จดัขึน้ทกุวนัพธุ 
สดุท้ายในเดอืนสงิหาคมของทกุปี ณ หมูบ้่านเลก็ๆ 
ทีช่ือ่ว่า Bunol ในเมอืงบาเลนเซยี ประเทศสเปน 
สถิติสู งสุดมีผู ้ เข ้าร ่วมสงครามสีแดงสูงถึง  
50,000 คน ตอนนีต้้องจ�ากดัเหลอืเพยีง 20,000 คน  
สงครามนี้สังเวยมะเขือเทศไปราว 150,000 ลูก
ต่อปี

สงครามต่อมาข้ามมาที่ประเทศอิตาลี Battle 
of the Oranges สงครามสส้ีมทีสู่ร้บกนัด้วยผลส้ม 
จดัขึน้ทกุปีทีเ่มอืง lvrea ทางตอนเหนอืของประเทศ 
นับเป็นสงครามอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี และ
เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านทรราชย์ในยุค
โบราณ

อกีเทศกาลอาหารประหลาด Cheese Rolling 
เทศกาลประหลาดของคนอังกฤษ จัดขึ้นทุกปีใน
เดือนพฤษภาคม ณ Cooper’s Hill ใกล้เมือง  
Gloucester ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งไล่จับก้อนชีส  
Double Gloucester ที่กลิ้งลงจากยอดเขาโดยมี
แรงจูงใจอยูท่ีว่่าผูช้นะจะได้ชสีกลบับ้าน

เมื่อพูดถึงเทศกาลอาหารอร่อยระดับโลกที่มี
จุดศูนย์กลางอยู่ที่อาหารและเครื่องดื่มก็คงต้อง
พดูถงึ Oktoberfest เทศกาลใหญ่ของแคว้นบาวาเรยี  
ประเทศเยอรมัน จัดทุกปีช่วงปลายกันยายน 
ต่อเนื่องต้นตุลาคม นับเป็นช่วงเวลาที่จะได้ดื่มด�่า
กับเบียร์ประจ�าเทศกาลที่ชื่อว่า อ๊อคโทเบอร์เฟส 
ที่ดื่มกินกันรวม 7 ล้านลิตรในทุกปี รวมถึงอาหาร
ท้องถิ่น อาทิ ไก่อบ หมูอบ  ขาหมูย่าง ไส้กรอกกับ
เพรสเซล เซาว์เคร้าท์ ไส้กรอกขาว และอาหาร
มากมาย นอกจากอาหารและเบียร์แล้ว สวนสนุก
ในงานก็ขึ้นชื่อว่าอลังการมาก

1. Oktoberfest, Rome 
2. La Tomatina, Spain 
3. Chesse Rolling

2.

3.

Feature



31

Feature

plane just to come play with food. The 
first famous ‘food war,’ La Tomatina is 
the most participated food war in the 
world where up to 50,000 tourists join 
the festival on the last Wednesday of 
August. The small village called Bunol 
in Valencia, Spain where La Tomatina 
takes place now has to limit their 
admission to only 20,000 people per 
year, while up to 150,000 tomatoes are 
sacrificed for the joy of humankind. 

The next food war takes place in 
Italy, Battle of the Oranges. This orange 
hued war is organised every in a 
Northern Italian town called Ivrea. It is 
the biggest food war in Italy and is 
created to symbolised the city’s 
defiance against its tyrant. 

Another bizarre food festival is the 
Cheese Rolling Festival held during the 
month of May in Cooper’s Hill, a British 
town near Gloucester. Contestants joint 
the race to chase Double Gloucester 
cheese rolling down the hill. The winner 
simply get to take his cheese home. 

When we talk about festivals where 
good food and beverages is the centre 
of attention, it would be incomplete if 
Oktoberfest is not mentioned. The 
festival is held in the state of Bavaria, 
Germany around the end of September 
to early september. This is the best time 
to enjoy pints after pints of  the 7 million 
litres of fine beer participating in this 
festival along with famous local dishes 
such as roasted chicken, roasted pork, 
grilled pork shank, sausage and pretzel, 
sauerkraut, weisswurst, etc. The festival’s   
amusement park is also available to 
make Oktoberfest even more fun. 

Last but certainly not least, the 
world’s biggest food festival Taste of 
Chicago is held in Grant Park at the end 
of July. There are up to 4 million people 
attending the festival each year.

ปิดท้ายด้วยเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
Taste of Chicago กลางเดอืนกรกฎาคมของทกุปี
ที่ Grant Park ในชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปีหนึ่งๆ มีผู้เข้าร่วมงานราว 4 ล้านคน งานนี้รวม
อาหารหลากหลายตามประชากรชิคาโก้ที่มีคน
หลากเชือ้ชาตเิข้ามาอาศยั อาหารจานเด่นๆ เป็น
พซิซ่าขอบหนาสามนิว้สไตล์ชคิาโก้ ฮอทดอกสไตล์
ชิคาโก้ที่ใช้ไส้กรอกเนื้อวัว รวมถึงอาหารของคน
อพยพอย่างแซนด์วิชเนื้อวัวอบสไตล์อิตาลี  
หรอืไส้กรอกแบบโปแลนด์

เทศกาลอาหารคอืการเล่าเรือ่งราวและสะท้อน
วิถีชีวิตของชาติเพราะอาหารเป็นส่วนส�าคัญของ
ชีวิตมนุษย์เสมอมา และนอกเหนือจากการกิน 
อิ่มท้องแล้ว เทศกาลเหล่านี้ให้อะไรกับเรา
มากกว่านั้นมาก 

หมายเหตุ: บัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ เป็น 
นักเขียนไลฟ์สไตล์ประจ�านิตยสารอาหาร คลกุคลี
กับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาแล้วค่อนชีวิตที่ท�างานใน 
แวดวงคอลมันสิต์ 

1. Battle of the Orange 
2. The green of ferno 

3. Taste of Chicago

2.

3.

1.

Apart for the harvest season, the 
Western world holds many food related 
festivals throughout the year. These 
special occasions are often created for 
the entertainment of the people, so 
much so that we sometimes fail to see 
how the festival is actually related to 
food. Do they want to present their local 
delicacies to the world or are they just 
playing with food? Those fun festivals 
where food is used as weapons are a 
great booster for tourism. Tourists from 
the world over book their seat on the 

Food Festival
From local favourites  
to world class delicacies.
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Movie
เรื่อง : rat 

โปรเจกต์ภาพยนตร์เรือ่ง Boyhood ของรชิาร์ด 
ลิงค์เลเตอร์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์โรแมนติกไตรภาค 
Before Sunset, Before Sunrise และ Before  
Midnight เริ่มต้นด้วยไอเดียที่เหมือนจะง่าย 
ในการคิด แต่ไม่ง่ายในการท�า นั่นคือ การใช้เวลา
ถ่ายท�าหนังเรื่องนี้แค่ปีละ 1 สัปดาห์ ทว่าต่อเนื่อง
ยาวนานถึง 12 ปี เพื่อเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวหนึ่ง ผ่านสายตาของ เมสัน  
(เอลลาร์ โคลเทรน) น้องชายคนเล็กของบ้าน ที่ใช้
ชวีติอยูก่บัโอลเิวยี ผูเ้ป็นแม่ (แพทรเีซยี อาร์เควทท์)  
และพี่สาวชื่อซาแมนธา (ลอเรไล ลิงค์เลเตอร์) 
โดยพ่อของเขา (อีธาน ฮอว์ค) แยกทางกับแม่
และไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกัน  

เหตุผลที่ริชาร์ดตัดสินใจบอกเล่าเรื่องราวการ
เติบโตของหลากชีวิตผ่านระยะเวลาจริงเป็น

Boyhood
12 ปีแห่งการตามติดชีวิตเด็กชายใน Boyhood

เพราะ “ผมเริ่มต้นจากการถามตัวเองว่า ผมไม่
เคยเห็นอะไรแบบนี้ในหนังเรื่องไหนและคิดว่ายัง
ไม่เคยมีคนท�ามาก่อน การค่อยๆ เพิ่มอายุของตัว
ละครในรูปแบบนี้ ให ้ความรู ้สึกเหมือนเป ็น 
ค�าตอบของปัญหาอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีเล่าเรื่องที่
ผมคิดว่าคุ้มค่าในการถ่ายท�า” เขาเริ่มต้นแคสติ้ง
โคลเทรนตัง้แต่หนุม่น้อยอายเุพยีง 6 ขวบ จนค่อยๆ  
เติบโตกลายเป็นวัยรุ ่นวัย 18 ปี ที่มีอีกหนึ่ง
ครอบครัวคอยอบรมบ่มนิสัยเขาไปในตัว

“ผมมีครอบครัวที่น่าเหลือเชื่อคอยเลี้ยงดูผม 
ปีละหนึ่งสัปดาห์ จนท�าให้ผมตกหลุมรักกระบวน 
การถ่ายหนังแบบนี้ชนิดถอนตัวไม่ขึ้น” แต่ถึงจะ
เป็นโลกคู่ขนานที่เขาผูกพัน ประสบการณ์ชีวิต
ของโคลเทรนกับตัวละครที่เขาสวมบทบาทกลับ
ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่นิสัยของเขาเหมือน

ตัวละครมากเสียจนสามารถใส่ค�าพูดเฉพาะตัว
เข้าไปในบทสนทนาได้อย่างแนบเนียน ส่วนสิ่งที่
โคลเทรนได ้ รับจากการเป ็นส ่ วนหนึ่ งของ
ภาพยนตร์เรื่องนี้คือการได้ทบทวนความสัมพันธ์
ระหว่างเขากับแม่อย่างลึกซึ้ง

“การได้ย ้อนดูตัวเองในหนังสอนอะไรผม
หลายอย่าง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผม
กับแม่ว ่าส�าคัญแค่ไหน” ซึ่งนั่นคงเป็นหัวใจ
ส�าคัญที่ภาพยนตร์เรื่อง Boyhood ต้องการจะ
สื่อสารถึงคนดูทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าคุณจะมีสถานะ
เป็นพ่อ แม่ หรือลูกก็ตาม





34

Music
เรื่อง : Yanapon M. 

ภาพ : Courtesy of Warner Music 

• Colbie Caillat • 
อัลบั้มในปี 2011 ‘All of you’ ยังคงเป็นอัลบั้ม
ที่น่าฟังอยู่ อีกไม่นานน่าจะได้ฟังผลงานใหม่
ของเธอ

YES!
Jason Mraz
ก้าวที่แผ่วลงของเจ้าพ่อ 
เพลงรักโลกสวย jason Mraz

เชื่อว ่าตอนนี้คงไม ่มีใคร ไม ่รู ้จักชื่อของ 
J a s o n M r a z นั ก ร ้ อ ง แ น ว โ ฟ ล ์ ค - ป ๊ อ บ 
จากเวอร์จิเนีย วัย 37 ปี เจ้าของเพลงฮิตระดับ
โลกอย่าง I’m Yours ที่กลายเป็นเพลงประจ�างาน
แต่งงานอยู่พักใหญ่ในบ้านเรา เจสันกลับมาอีก
ครั้งกับอัลบั้มที่ 5 ของเขาที่มีชื่อว่า Yes! ซึ่งแค่ฟัง
ชื่อก็รู้แล้วว่า หนุ่มตาโตคนนี้ยังคงเส้นคงวากับ
การท�าเพลงแนวให้ก�าลังใจชีวิตแบบที่แฟนๆ 
ของเขาคุ้นเคย

ทิ้งระยะไปสองปีจากอัลบั้มที่แล้ว ชุดนี้เขา
กลับมาพร้อมกับรูปแบบดนตรีที่ลดดีกรีความ
เข้มข้นลง โดยเพิ่มความเป็นอะคูสติกมากขึ้น
ด้วยการร่วมงานวงดนตรีหญิงล้วนจาก L.A. 
อย่าง Raining Jane ที่มาร่วมเป็นแบคอัพ แนว
ดนตรีเพลงรักพลุ่งพล่านด้วยการเล่นค�าแบบที่
เราเคยได้ยินกันของเจสันจึงดูแผ่วเบาลง แต่มี
ความละเมียดละไมขึ้น 

ซิงเกิ้ลแรก Love Someone ไม่ใช่เพลงรักที่

ฟังแล้วกระปรี้กระเปร่าแต่มันคือเพลงรักแห่ง
ค�่าคืนที่อบอุ่นด้วยเนื้อเพลงที่พูดถึงการได้รักใคร
สักคนและการได ้ความรักตอบแทน เจสัน
ถ่ายทอดอารมณ์เพลงผ่านเสียงที่มีเสน่ห์ของเขา
ได้สอดประสานกับเสียงกีตาร์อย่างลงตัว เพลง 
Hello, You Beautiful Thing เพลงจีบสาวที่ขยับ
จังหวะให้ครึกครื้นขึ้นมาพร้อมเสียงคอรัสหวานๆ 
ของสาวๆ Raining Jane นอกจากนี้ ในฐานะ 
นักแต่งเพลงฝีมือฉมัง เจสันยังคงเขียนเพลงที่มี
ความหมายดีๆ ไว้หลายเพลงในอัลบั้มนี้ ไม่ว่าจะ
เป็น Best Friend หรือ You Can Rely On Me 
เพลงรักปลายเปิดที่คุณอาจจะมอบให้เพื่อนสนิท
หรือคนรักของคุณก็ได้

Yes! ถือเป็นก้าวที่โตตามตัวของเจสัน แฟนๆ 
ที่ยังติดกับดนตรีชุดเก่าๆ ของเขาอาจจะต้องใช้
เวลาปรับตัวสักนิด แต่ส�าหรับคอเพลงรักที่มี
เนื้อหากินใจและเมโลดี้เพราะแล้ว หนุ่มคนนี้ก็ยัง
ไม่ท�าให้คุณผิดหวัง

You will love  
them too

หากคุณชอบเจสัน ผลงานของ
ศิลปินเหล่านีคุ้ณก็อาจจะชอบด้วย 

• David Choi •
เริ่มต้นจากการร้องเพลงคัพเวอร์ และโพสต์
ลงยูทูป มีแฟนเพลงตามเป็นล้าน ตอนนี้
เดวิดออกอัลบั้มเต็มชุดแรก ‘Only You’ เดวิด
ท�าทุกอย่างเอง แต่ง ร้องและท�ามิวสิควีดีโอ
เพลงง่ายฟังได้ทุกโอกาส

• Zee Avi •
สาวมาเลเซียที่โด่งดังอย่างไม่ทันตั้งตัว อัลบั้ม
ล่าสุดของเธอ  Zee Avi’s Nightlight เป็นการ
เอาเพลงฮิตๆ มาคัพเวอร์ในสไตล์ของเธอเอง 

เพลงฟังน่ารักจริงจัง 
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Trend – Spotting
เรื่อง : ญาณพล มุสิเกตุ 
ภาพ : courtesy of brand

World Architecture Festival
Marina Bay Sands, Singapore
งานประจ�าปีของวงการสถาปัตยกรรมของโลก 
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ที่เมืองบาร์เซโลนา
ประเทศสเปนและตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมาได้
ย้ายมาจัดที่ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นเวทีประกวด
ส�าคัญของสถาปนิกทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ภายใน
งานเป็นการรวบรวมโปรเจกต์การออกแบบที่น่า
สนใจจากทั่วโลก ตั้งแต่งานของสถาปนิกรุ่นใหญ่
ไปจนถึงนักออกแบบหน้าใหม่มารวมไว้ในที่เดียว 
ส�าหรับปีนี้งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  1-3 ตุลาคม
ที่ Marina Bay Sands 
www.worldarchitecturefestival.com 

Asian Games 2014
Incheon, South Korea
มหกรรมกีฬาแห่งภูมิภาคเอเชีย กลับมาในครั้งที่ 
17 ประเทศเจ้าภาพในปีนี้คือเกาหลีใต้ โดยจะ 
จัดขึ้นที่เมืองอินชอน ซึ่งเฉือนเอาชนะคู่แข่งอย่าง
เมือง นิว เดลีของอินเดียมาได ้ สัตว ์ที่ เป ็น
สัญลักษณ์ของการแข่งขันในครั้งนี้คือ แมวน�้า
ลายจุด โดยรัฐบาลเกาหลีทุ ่มงบประมาณกว่า 
1.62 พันล้านดอลลาร์ รอลุ้นและเป็นก�าลังใจให้
กับทัพนักกีฬาไทยได้ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 
4 ตุลาคม 2557 www.incheon2014ag.org

Tokyo International  
Film Festival
Tokyo, Japan
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสภาพยนตร์เอเชีย
นั้นสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการนักท�าหนัง
ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการตบเท้าคว้ารางวัล
ใหญ่จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ของผู ้ก�ากับ 
ชาวเอเชีย อย่าง อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล  
ผู้ก�ากับหนังอินดี้ของไทย หรือ Anthony Chen 
จากสิงคโปร์ ดังนั้นเทศกาลหนังของเอเชียจึง
กลายเป็นที่จับตามองว่าดาวเด่นจากวงการหนัง
เอเชียคนไหนที่น่าจะมีอนาคตไกล โดยในแถบ
ภูมิภาคนี้ ต้องยกให้กับงาน Tokyo International 
Film Festival ของประเทศญี่ปุ่น โดยวงการหนัง
ของญี่ปุ่นเองนั้นก็ได้รับการยกย่องอย่างมากใน
ระดับสากล โดยไฮไลท์ของปีนี้คือการให้ความ
ส�าคัญหนังในตระกูลอะนิเมชั่น งานจะมีขึ้น
ระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม www.tiff-jp.net 

Frieze Art Fair
london, UK
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือนตุลาคม ในลอนดอน 
Frieze Art Fair งานเทศกาลศลิปะร่วมสมยั ทีก่่อตัง้ 
โดย Amanda Sharp และ Matthew Slotove 
แห่งนิตยสารศิลปะชื่อดัง Frieze โดยเริ่มจัดมา
ตั้งแต่ปี 2003 เป็นการจัดแสดงและซื้อขายงาน
ศิลปะ รวมถึงการเสวนาและมอบรางวัลให้กับ
ศิลปินอีกด้วย ในปี 2012 Frieze Art Fair เริ่ม
ขยายสาขาโดยจัดงานประจ�าปีที่ เมืองศิลปะ
อย่างนิวยอร์กในช่วงเดือนพฤษภาคมอีกด้วย 
ส�าหรับงานในลอนดอนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  
15-18 ตลุาคม 
www.friezelondon.com

เปิดโลกธุรกิจ กีฬา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมผ่านเทศกาล
ส�าคัญจากทั่วทุกมุมโลกที่
คุณไม่ควรพลาด

Global 
Trend-
Spotting
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Ultra Music Festival
Ibiza, Spain
แนวดนตรีที่ก�าลังมีบทบาทในขณะนี้ต้องยกให้
กับ EDM หรือ Electronic Dance Music ที่ท�าให้
ดี เจนอกสายตากลายมาเป ็นคนดังที่ท�าเงิน
มหาศาล หากพูดถึงเทศกาลดนตรี EDM ที่โด่งดัง
ระดัลโลก ต้องยกให้ Ultra Music Festival เริ่ม
จัดขึ้นในไมอามี่ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1999 และ
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามกระแสนิยมของเพลงแนว 
EDM จนเริ่มมีการจัดงานในหลายเมืองใหญ่ 
ทั่วโลก ตุลาคมนี้พบกับเทศกาลดนตรีแดนซ์สุด
มันส ์ได ้ที่  Ibiza ประเทศสเปนโดยมีศิลป ิน 
รุ่นใหญ่อย่าง The Chemical Brothers และ 
Basement Jaxx ที่จะมาระเบิดฟลอร์ให้แฟนๆ 
ได้สนุกกัน www.ultraibiza.com
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Frankfurt book Fair
Frankfurt, Germany
งานแฟร์หนังสือที่มีประวัติกว่า 500 ปี ถือเป็น
งานยักษ์ของบรรดาส�านักพิมพ์และสื่อผสม 
ทั่วโลก ที่ต่างมุ่งหน้ามายังแฟรงค์เฟิร์ตในเดือน
ตุลาคมของทุกปีเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เป็นงานที่
นักเขียนและเจ้าของธุรกิจสิ่งพิมพ์ได้มาพบกัน 
แน่นอนว่ารูปแบบของงานนั้นมีการเปิดตลาด
ของกลุ่มหนังสือดิจิตอลซึ่งก�าลังเข้ามาตีตลาด
ธรุกจิสิง่พมิพ์อยูใ่นขณะนี ้www.book-fair.com
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Motor
เรื่อง : นายเอก 

ภาพ : courtesy of brand 

ตลาดรถยนต์ในจีนโตอย่างต่อเนื่องมากว่า  
10 ปี และมนักลายเป็นหนีง่ในปัจจยัหลกัของการ
ก�าหนดเทรนด์ของโลก การเปิดตวัรถยนต์หลายรุน่
ตามงานแสดงรถยนต์ใหญ่ๆ ทั้งในเจนีวา หรือ 
ชิคาโก้สุดท้ายก็ยังวนกลับมาที่ลูกค้ากลุ่มหลักๆ 
อย่างลูกค้าคนจีนอยู่ดี เช่นเดียวกับผู้ผลิตรถยนต์
สญัชาตเิยอรมนัอย่างเมอร์เซเดส เบนซ์    

แม้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเจนีวา 
มอเตอร์โชว์ เมื่อต้นปี และกลายเป็นรถยนต์คัน
หนึ่ งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานแสดงครั้ งนี้ 
เพราะเป็นครั้งแรกที่เมอร์เซเดส เบนซ์น�ารถยนต์
รุ่นใหญ่อย่าง s-class มาท�าเป็นคูเป้ จากแต่เดิม
ที่ เป ็นรถยนต์ที่ เน ้นให ้ เจ ้าของเป ็นคน ‘นั่ง ’ 
มากกว่า ‘ขับ’ 

ความลงตัวในการออกแบบท�าให้ เมอร์เซเดส 
เบนซ์เองกห็วงัไว้มากว่า S Class Coupe จะช่วย
ยกระดับภาพลักษณ์ของเบนซ์ให้เป็นรถระดับ

Mercedes-Benze s class coupe ก�าลังจะมาเขย่าหัวใจและกระเป๋าเงินของคุณ 
The Lux Coup    

หรหูราขึน้ เทยีบเท่ากบัโรลส์ รอยส์ หรอื เบนท์เลย์ 
นอกเหนือจากการออกแบบที่เน้นความโอ่อ่าแล้ว 
จุดขายส�าคัญที่เป็นของใหม่จริงๆ อยู่ที่ระบบช่วง
ล่างใหม่ Magic Body Control เป็นระบบทีช่่วย
ควบคุมรถและปรับองศาของตัวรถขณะเข้าโค้ง 
พร้อมของเล่นไฮเทคอีกเพียบ โดยรถยนต์รุ ่นนี้ 
เมอร์เซเดส เบนซ์ รบัจองแล้วและส่งมอบรถยนต์
ได้ในครึ่งปีหลัง เชื่อขนมกินได้ว่าเศรษฐีเมืองไทย
คงจะจองแล้วเรยีบร้อย   

S-Class Coupe ในขณะนี้มีแค่รุ ่น S500  
ทีต่ดิตัง้เครือ่งยนต์ V8 4,663 ซซี ี Bi-Turbo ให้
ก�าลงั 455 แรงม้า (HP) แรงบดิสงูสดุ 700 นวิตนั
เมตร ยังมีตัวแรงซึ่งแรงม้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 500 
แรงม้าและรุน่ plug-in hybrid อกีด้วย พร้อมด้วย
สิ่งอ�านวยความสะดวก กรอบไฟหน้าประดับ
ครสิตลั Swarovski 47 เมด็ กระโปรงหน้าทีย่าว
ช่วยเน้นความสง่าของรถยนต์ มติขิองตวัถงัรถยาว 

5,027 มม. ระยะฐานล้อ 2,945 มม. กว้าง 1,899 
มม. และมคีวามสงูอยูท่ี ่1,411 มม. ห้องโดยสารได้
แรงบันดาลใจมาจากรถยนต์รุ่นคลาสสิกของค่าย
ดาวสามแฉกน�ามารวมกนั จนได้ออกมาเป็นอย่าง
ทีเ่หน็ บนคอนโซลมหีน้าจอ TFT ขนาดใหญ่สองตวั 
เพื่อสะดวกแก่การสั่งงานและตรวจสอบทุกระบบ
ของรถ ของเล่นอีกอย่างที่ติดมาให้ก็คือ ระบบ
ควบคมุเสยีงท่อไอเสยี ซึง่คณุสามารถเลอืกความ
ดงัได้ ตามโหมดของการขบัทีค่ณุเลอืกอกีด้วย 

รถยนต์จะเริม่วางจ�าหน่ายต้นปีหน้า และราคา
ก็ยังถูกเก็บไว้เป็นความลับ แต่เมื่อเทียบกับราคา
จ�าหน่ายรุน่ซาลนูทีอ่ยูร่าว 6.4 ล้านบาท 

คาดว่าราคาส�าหรับเวอร์ชั่นคูเป้ น่าจะขึ้น
ไปเลย 10 ล้านบาทแน่ๆ
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Watch & Jewelry
เรื่อง : Panya J. ภาพ : Courtesy of Brand

นบัเป็นการกลบัมาอย่างสมศกัดิศ์รขีอง Rolex 
ในฐานะผู้ผลิตนาฬิกาด�าน�้าอันเลื่องชื่ออีกครั้ง 
ด้วยการเปิดตวันาฬิกาด�าน�า้ DEEPSEA D-BLUE 
DIAL รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมกับความภาคภูมิใจที่ได้ 
เจมส์ คาเมรอน ผู้ก�ากับมือฉมังมาเป็นผู้สวมใส่
นาฬิกาเรือนนี้ลงไปถ่ายท�าหนังสารคดีเรื่อง 
Deepsea Challenge 3D ในท้องทะเลลึก

ย้อนกลับไปเมื่อ 22 ปีที่แล้ว โรเล็กซ์ได้สร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับนาฬิกาด�าน�้าด้วย
การผลตินาฬิการุน่พเิศษให้กบั Jacques Piccard 
นักสมุทรศาสตร์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งร่วมมือกับ
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในการส�ารวจท้องทะเล
ลกึภายใต้ชือ่โครงการ The bathyscaphe Trieste 
ว่ากันว่าเขาพกพานาฬิกาลงไปส�ารวจท้องทะเลที่
ความลึกกว่า 10,916 เมตร สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็น
ความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ของโรเล็กซ์เลยทีเดียว

แต่ความส�าเรจ็ในครัง้นัน้ไม่ใช่เหตผุลทีโ่รเลก็ซ์

The Challenge of Diving
จะหยุดพัฒนานาฬิกาด�าน�้า ว่าแล้วโรเล็กซ์จึง
พยายามเสาะหาโอกาสพิเศษเพื่อทดสอบนาฬิกา
รุ ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้ร่วมมือกับ
เจมส์ คาเมรอน ผู้ก�ากับภาพยนตร์ชื่อดังระดับ
โลกซึ่งเคยฝากผลงานชิ้นโบว์แดงอย่างไททานิค
และอวตาร ทว่าผลงานชิ้นใหม่นี้แตกต่างออกไป
เพราะเขาตั้งใจจะบุกเบิกใต้ท้องทะเลลึกเพื่อท�า
หนังสารคดีเรื่อง Deepsea Challenge 3D และ
สวมใส่นาฬิกาด�าน�้ารุ ่น DEEPSEA D-BLUE 
DIAL ลงไปในห้วงมหาสมุทรอีกครั้ง

ส�าหรับนาฬิการุ ่นนี้มาพร้อมกับตัวเรือนที่มี
ระบบ Ringlock ซึ่งรวม 3 องค์ประกอบพิเศษ
ได้แก่วงแหวนซึ่งผสมไนโตรเจนเข้าไปในสแตน
เลสสตีล กระจกคริสตัลแซฟไฟล์หนา 5 มิลลิเมตร
และฝาหลังซึ่งผลิตจากไททาเนียม ทั้งหมดช่วย
ป้องกันแรงดันน�้าที่ระดับความลึก 3,900 เมตร
โดยได้รับการันตีจาก Compagnie Maritime 

d’Expertises หรอื COMEX ซึง่เป็นบรษิทัทีท่�างาน
ด้านวศิวกรรมในมหาสมุทรทีม่คีวามลกึสงู

นอกจากนั้น จุดเด่นยังอยู่ที่ขอบตัวเรือนซึ่ง
ผลิตจากวัสดุพิ เศษ Cerachrom สีด�าขลับ  
เข็มนาฬิกาและขีดบอกเวลาเคลือบสารเรือนแสง 
Chromlight ตัดกับหน้าปัดสีน�้าเงินเข้ม ภายใน
กลไกอัตโนมัติ Calibre 3135 ท�างานในความถี่ 
28,800 ครั้งต่อวินาที ส�ารองพลังงานได้ยาวนาน
ต่อเนื่อง 48 ชั่วโมงและได้รับการรับรองความ
เที่ยงตรงในการบอกเวลาจาก COSC เข้าคู่มากับ
สายโลหะและหัวเข็มขัดระบบ Gridlock เพื่อ
ป้องกันสายนาฬิกาหลุดออกระหว่างใช้งาน

 นาฬิกาโรเล็กซ์รุ่น DEEPSEA D-BLUE DIAL 
จึงนับเป็นนาฬิกาที่สานต่อความยิ่งใหญ่ของ
นาฬิกาด�าน�้าได้อย่างสมบรูณ์แบบอีกเรือนที่ควร
มีไว้ในครอบครอง
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Wine & Dine
เรื่อง : Alisa. r

ความรู้สึกแรกเมื่อคุณเดินเข้ามาที่นีค่ือ อยากจะ
เปิดบทสนทนาดีๆ กับก๊วนเพื่อนสนทิ สั่งเมนงู่ายๆ  
มากินพร ้อมกับจิบแชมเปญดีๆ สักแก ้ว เพื่อ 
เฉลิมฉลองวงสวิงดีๆ ของคุณ 

เมือ่แซนด์วชิถกูน�ามาตคีวามใหม่ให้กลายเป็น
อาหารเพือ่สขุภาพทีส่ามารถกนิเป็นจานหลกั และ
เมื่อเข้าคู่กับแชมเปญก็ดูไม่เคอะเขิน ท�าให้ร้านนี้
กลายเป็นแซนด์วิชบาร์เจ้าแรกและเจ้าเดียวใน
ประเทศไทยที่เสิร์ฟแซนด์วิชท�าสดใหม่ใส่วัตถุดิบ
กริลล์ร้อน ปรุงเมื่อสั่งสไตล์เดียวกับเบอร์เกอร์
กริลล์ร้อนที่ขายกันทั่วนิวยอร์ก 

ขนมปังโฮมเมดคิดค้นสูตรขึ้นเองโดยเชฟจาก
อังกฤษ สั่งโรงงานท�าเป็นพิเศษส่งตรงถึงร้าน 
ทุกวันคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าคาร์เวีย ล็อบสเตอร์ 
และทรัฟเฟิลจะกลายมาเป็นวัตถุดิบหลักของ 
RKOB LOBSTER – Rich Kids of Bangkok เมนู

Raise Your Glass,  
Boost Your Health

Harlem Shakers 
Eight Thonglor ชั้นใต้ดิน, ทองหล่อ ซอย.8 
เปิด 11.00 – 24.00 น.  
โทร. 09 8481 1314

ที่ถูกขานชื่อบ่อยสุดในครัว รองลงมาก็ L.O.L –
Laugh Out Loud เวลากว่า 3 ชั่วโมงที่น�าไก่ไป
อบด้วยไม้โอ๊คช่วยให้เนื้อไก่ทั้งนุ่มและหอมกลิ่น
ไม้โอ๊ค หรือจะเป็น L.T.N.S - Long Time No See  
แซนด์วิชที่สอดแทรกสะโพกหมูตุ ๋น 16 ชั่วโมง  
รับประกันความนุ่มชุ่มไปถึงเนื้อใน 

ลองสังเกตดูจะเห็นว่าแซนด์วิชแต่ละแบบ 
จะเลือกใช้ขนมปังต่างกัน หากเป็นแซนด์วิชที่มี
ส่วนผสมของหมูและเนื้อเป็นหลักทางร้านจะ
เลือกใช้ Multigrain Bread เพื่อให้เมล็ดธัญพืช 
ช่วยกลบกลิ่นเนื้อได้ดี แต่ถ้าเป็นเมนูที่มีส่วนผสม 
ของซีฟู้ดจะเลือกใช้ White Bread และเหมาะ
มากที่จะเสิร ์ฟคู ่กับแชมเปญดีๆ ลองแมทช์ 
MOET & CHANDON แชมเปญระดับท็อปจาก
ฝรั่งเศสกับ O.I.C – Oh I See แซนด์วิชต้มย�ากุ้ง 
มีน�้าซอสสูตรต้มย�ากุ้งเป็นตัวชูโรงราดลงบนกุ้ง
ตัวโตที่สอดแทรกเข้าไปใน White Bread และยัง
มีอโวคาโดและมายองเนส ความไลท ์ของ
แชมเปญจะช่วยดึงรสชาติของเมนูนี้ได้อย่าง
ลงตัว อย่าติดอยู ่กับภาพลักษณ์ของแชมเปญ
หรือไวน์ที่ต้องดื่มเมื่อถึงเวลาของการเฉลิมฉลอง
หรือในบรรยากาศหรูหราเท่านั้น นิวยอร์กเกอร์
ล้วนจิบไวน์ในทุกมื้ออาหารเป็นเรื่องปกติ 

บรรยากาศร้านยังเป็นอีกหนึ่งความแปลก
ใหม่ส�าหรับคนไทย ไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นร้าน
แซนด์วิชบาร์ตกแต่งลวดลายกราฟฟิตี้ เป็นความ
ชอบของเจ้าของที่ไม่ต้องการให้ความรู้สึกเป็น
ทางการจนน่าอึดอัด แต่อยากให้ทุกคนที่เข้ามา

Harlem 
Shakers 

รู ้สึกรีแลกซ ์ที่สุดและสนุกไปกับมื้ออาหาร  
เครื่องดื่มดีๆ และช่วงเวลาที่ได้เฮฮากับก๊วน 
เพื่อน สาวๆ ที่อยากจะมาร่วมก๊วนแต่ไม่พิสมัย
แชมเปญหรือค็อกเทล เขาก็มีเครื่องดื่มเพื่อ
สขุภาพเตรยีมไว้ให้คณุชนแก้วกบัหนุม่ๆ ทัง้คนื
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Highly Recommended
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

•  น�าเนื้อปลามาทอดแล้วปรุงรสด้วยพริกแกง
แบบไทยๆ เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิ  

ตลอดช่วงปลายฝนนี้ ทางราชพฤกษ์คลับมีหลากหลายเมนทูี่เตรียมไว้เพื่อต้อนรับ
ช่วงเวลาที่หญ้าบนกรีนเขียวที่สุด อากาศดีที่สุด เครื่องดื่มดีๆ ยามบ่าย  
กับธรรมชาติรอบตัว คุณยังต้องการอะไรอีก ส�าหรับฉบับนี้เราขอแนะน�าเครื่องดื่ม
และอาหารจานพิเศษส�าหรับเดือนกันยายนและตุลาคม

Eat Play Drink

•  บะหมี่ฮ ่องกงน�ามาประยุกต ์ในแบบไทยๆ 
เหมาะจะเป็นอาหารมื้อกลางวันหรือช่วงค�่า 
ที่สามารถรับประทานแบบไม่อิ่มมาก

• Sunshine •  
ท�าจากเสาวรสและส้มสด มากด้วยวิตามินซี  

วิตามินเอ วิตามินบี2 วิตามินบี3 กรดโฟลิก  
แคลเซียม เหล็ก แมกนี เซี ยม ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซยีม สงักะส ีคาร์โบไฮเดรต มใียอาหารสงู
และสารต ้านอนุมูลอิสระเพิ่มความสดชื่น 
ให้แก่ร่างกาย ลดความเสีย่งต่อการเป็นโรคกระดกู
เสื่อม เผาผลาญไขมันและเปลี่ยนเป็นพลังงาน 
ช่วงป้องกนัโรคเลอืดออกตามไรฟัน
 
• Trio Freshly •  

เครื่องดื่มตามฤดูกาลที่มีส่วนผสมหลักคือ  
ล�าใย แอปเปิ้ล และ Grenadine Blue  ประกอบ
ด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
โซเดียม โพแทสเซียม ทองแดง เหล็ก วิตามินเอ  
วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 วิตามินบี5  
วิตามินบี6 วิตามินบี12 วิตามินซี สารต้านอนุมูล
อิสระ กรดโฟลิก ช่วยบ�ารุงผิว บ�ารุงประสาทและ
สมอง บรรเทาอาการปวดจากข้อ เส้นประสาท 
และกล้ามเนื้ออักเสบ เพิ่มความสดชื่นได้เป็น
อย่างดี

ตามเราไปชิมเมนูหลักจากห้องอาหารของเรา

S e p t e m b e r
Drink 

 of the Month

•  เราน�าไก่เบตงแท้ๆ จากยะลามาท�าเป็นอาหาร
ว่าง ออกรสเผ็ดนิดหน่อย 

*คุณสามารถหาชิมสองเมนูนี้ได้ที่ห้องอาหารราชารมย์ 
แกสโตรเลาจน์

 
•  น�าเนื้อปลากระพงแดงไปอบแล้วราดกับซอส 

Pasto ทานคู่กับสปาเก็ตตี้หมึกด�า

**ส�าหรับสองเมนูนี้ในเดือนกันยายน คุณสามารถหาชิมได้ที่   
ราชพฤกษ์เดลิช ราชพฤกษ์บาร์แอนด์บิสโตรและลีฟคาเฟ่

Dish of the Month

ฉู่ฉีป่ลาแซลมอนกับข้าวไรซ์เบอร์รี่* 
Salmon in Thai-style dry curry serves with 
riceberry rice

ไก่เบตงคั่วพริกแห้ง* 
Stir-fried Betong chicken with dry chili

บะหมี่ฮ่องกงหน้าไก่**  
Hong Kong noodle with chicken in brown sauce

ปลากะพงแดงอบราดซอสโหระพา 
เสิร์ฟกับสปาเก็ตตี้หมึกด�า**	 		
Roasted red snapper with pesto sauce 
and black spaghetti
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Highly Recommended

• Three Companions •       
น�้าผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ มีส่วนผสมของ

แคนตาลูป ผักกาดหอมและแครอท มีสารอาหาร
อย่างแลกทคูาเรยีม เบต้าแคโรทนี ฟอลคารนิอล  
วิตามินต ่างๆ กรดโฟลิก แคลเซียม เหล็ก 
แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สังกะสี 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ช่วยคลายเครียด  ป้องกัน
เซลล์ผิวไม่ให้ถูกท�าลาย สร้างภูมิต้านทานให้แก่
ร่างกาย

• Long Distance • 
ประกอบด้วยน�้ามะนาวสด สับปะรดและ

มะพร้าวเนื้ออ่อน  รสชาติเปรี้ยวและหวานก�าลังดี 
ช ่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ วิงเวียน แก ้
อาเจียน บ�ารุงผิวพรรณ ลดอัตราความเสี่ยงของ
การเกิดโรคมะเร็ง บรรเทาและรักษาอาการหวัด 
เลือดลมไหลเวียนได้ดี แก้อาการท้องผูก ขับถ่าย
ไม่สะดวก ช่วยย่อยอาหารจ�าพวกโปรตีน

ส�าหรับเดือนตุลาคม เรามีอาหารจานพิเศษรอคุณอยู่ดังนี้ 

O c t o b e r

Drink 

 of the Month

*คุณสามารถหาชิมสองเมนูนี้ได้ที่ห้องอาหารราชารมย์ 
แกสโตรเลาจน์

**ส�าหรับสองเมนูนี้ในเดือนตุลาคมคุณสามารถหาชิมได้ที่   
ราชพฤกษ์เดลิช ราชพฤกษ์บาร์แอนด์บิสโตรและลีฟคาเฟ่

Dish of the Month

กุ้งแชบ๊วยผัดพริกเกลือ*
Banana shrimp baked with spicy salt

เนื้อหอยเชลล์ผัดใบโหระพา*
Stir-fried scallop with sweet basil leave

ปลาหิมะราดซอสครีมเห็ด 
เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งบด**
Pan fried Snow fish with mushroom  
creamry sauce

เครปไก่เสิร์ฟพร้อมแครอทบด**
Chicken crepe  with carrot puree

•  เราคัดกุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่น�ามาทอดให้เหลือง
กรอบ ก่อนน�าไปผัดกับเครื่องผัดพริกเกลือ 
ออกรสชาติออกเผ็ด มัน หวานก�าลังดี

•  เนื้อหอยเชลล์น�ามาผัดกับใบโหระพาและ
เต้าเจี้ยวฮ่องกง ความเผ็ดของพริกช่วยให้คุณ
เจริญอาหาร จะกินเป ็นกับแกล ้มหรือกิน
กับข้าวก็อร่อยไม่แพ้กัน  

•  เราใช้เนื้อปลาหิมะนาบกับเนยจนหอมได้ที่ 
ตามด ้วยเห็ดหลายชนิดผัดกับวิปป ิ ้ งครีม  
เป็นซอสเห็ดทานคู่กับมันฝรั่งบด

•  เนื้ออกไก่น�ามาคลุกกับมายองเนส เครื่องเทศ 
และเชดด้าชีส คลุกเคล้าเข้ากัน เพื่อท�าเป็น 
ไส้เครปจากนั้นอบให้หอมเหลืองทานคู่กับ
แครอทบด ไม่ถามถึงรสชาติรู้แต่ว่าเราอยาก
ให้เดือนตุลาคมมาถึงไวๆ ก็พอ 
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เมื่อหิมะละลาย ความสวยงามของ
ฟินแลนด์ก็ถูกเผยให้เห็น

The beautiful 
North 

ฟินแลนด์อาจดูเป็นดินแดนที่ห่างไกลจาก
ความคิดของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะทั้งไกล
และหนาว อาหารการกินก็ดูจะเป็นเรื่องที่เราอาจ
ไม่เคยจนิตนาการถงึว่ารสชาตเิป็นอย่างไร สิง่เดยีว
ที่เชื่อมโยงฟินแลนด์กับคนไทยไว้ด้วยกัน อาจจะ
เป็นโทรศัพท์ขนาดกะทัดรัดที่ติดยี่ห้อ ‘Nokia’  
ที่คุณถืออยู่ในมือก็เป็นได้ 

ซานตาคลอสก็น่าจะเป็นชื่อที่คุณนึกถึงเมื่อ
พูดถึงฟินแลนด์ แต่ความเป็นจริงแล้วดินแดน
แห่งนี้มีเรื่องให้เราได้ตื่นเต้นอีกหลายต่อหลาย
อย่าง หากคณุสนใจประเทศในแถบสแกนดเินเวยี 
และเคยไปเยือนแถบนี้บ้าง คุณจะพบว่าประเทศ
ในแถบนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก ผู ้คนมี

การศึกษาดี ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าคน
ขับแท๊กซี่ มิได้มีมาตรฐานการใช้ชีวิตที่แตกต่าง
กันมากนัก ด้วยเพราะระบบภาษีที่แข็งแกร่งและ
บุคลิกเฉพาะตัวของคนในแถบนี้ที่ค่อนข้างเป็น
คนไม่ชอบโอ้อวด เนื่องด้วยฐานชนชั้นกลางที่
กว้างมาก มากกว่าคนรวย(มาก) และจน(มาก) 
นั่นท�าให้ทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สถิติ
อาญชากรรมต�่ ามาก และขึ้ นชื่ อ เ รื่ องงาน
ออกแบบที่เรียบง่ายและคิดมากตามแบบฉบับ
ของสแกนดิเนเวีย     

ฟินแลนด์เป็นประเทศที่คุณเหมาะจะไปเยี่ยม
ในช่วงปลายฤดหูนาวทีอ่ากาศเริม่อบอุน่ขึน้มาบ้าง 
นอกนั้นของปีแล้ว อาจจะเป็นเรื่องยากสักหน่อย

1.

“It is better to travel  
well than to arrive.”  

– Buddha –
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Travel & Leisure
เรื่องและภาพ: เอกศาสตร์ สรรพช่าง

เพราะอากาศนั้นหนาวมาก มากชนิดที่คน 
เมืองร้อนอย่างเรายากที่จะจินตนาการถึงได้เลย 

เคยมกีารบนัทกึสถติไิว้ว่า เมอืงคติตลิา (Kittilä) 
ในเขต Lapland ซึ่งอยู่ในโซน Arctic Circle (เขต
ตอนเหนือที่สุดของโลก) เมืองนี้นอกจากสถิติที่มี
คนอยูน้่อยมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของฟินแลนด์ (เพียง 
0.78 คน/ตารางกิโลเมตร) ยังเป็นเมืองที่มีสถิติ
อุณหภูมิเคยลดลงต�่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของ
ประเทศฟินแลนด์ นัน่คอืต�า่ถงึ -51 องศาเซลเซยีส
เมือ่ปี ค.ศ.1999 

ซึ่งนั่นท�าให้เราเข้าใจได้ว่าท�าไมแถวๆ นี้มีคน
อาศัยอยู่น้อย 

ปีนี้จากสถิติที่บันทึกไว้พบอุณหภูมิที่เมือง 
คิตติลาลดลงไปถึง -25 องศาเซลเซียส แต่นั่น
ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวัน เพราะในฤดูร้อนที่
หิมะเริ่มละลาย อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงกลางวันจะ
อยู่ที่ -1 ถงึ 0 องศาเซลเซยีส ซึง่ส�าหรบัคนทีน่ัน่  
อณุหภมูขินาดนี ้ เขาเรยีกว่าสบายๆ ทว่ากลางคนื
อุณหภูมิอาจลงไปได้ถึง -16 องศาเซลเซียส  
ลืมชุดหน้าร้อนอย่างที่เราคุ้นเคยที่นี่ไปได้เลย 

เมืองคิตติลาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ 
ของฟินแลนด์ อาจถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของ
คนที่นี่  นอกเหนือจากการท�าเหมืองทองค�า 
ท�าการเกษตร ฟาร์มกวางและการท�าไม้ นักท่อง
เที่ยวที่มาที่นี่ส่วนใหญ่มาเพื่อจุดประสงค์สอง
สามอย่างด้วยกนั หนึง่คอืการมาเล่นสก ีขีล่ากเลือ่น
ด้วยสุนัขและท่องป่าด้วยสโนว์โมบิล ส�าหรับหน้า
ร้อนก็จะกลับมาอีกครั้งเพื่อตกปลาและเดินป่า 
ซึ่งจะมาถึงราวๆ เดือนมิถุนายน เพราะแถบนี้ 
มีทะเลสาบอยู่มากมาย

ประสบการณ์การขี่ลากเลื่อนสุนัขนั้นถือเป็น
หนึ่งในสิ่งที่คุณไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวง 
แต่เดิมนั้นชาวบ้านที่นี่จะใช้สุนัขไซบีเรียนเหล่านี้ 
(บางแห่งจะใช้สุนัขไซบีเรียนเหล่านี้ผสมกับสุนัข
ป่าเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่แข็งแรง) ในการท�าไม้ใน
ช่วงฤดหูนาว เพราะสนุขัเหล่านีท้นกบัความหนาว
เย็นได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันสุนัขเหล่านี้ถูกเลี้ยงไว้
เพื่อส ่งเสริมธุรกิจการท ่องเที่ยวและบันเทิง
มากกว่า สนุขัหลายตวัในฟาร์มบางแห่งทีน่ีย่งัถกู
จ้างไปเป็นนักแสดงตัวประกอบในภาพยนตร์ดังๆ 
หลายเรือ่งทัง้ในยโุรปและฮอลลวิดูอกีด้วย 

นอกเหนือจากนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณไม่อาจพลาดก็
คอื การได้มาเหน็ ‘ออโรรา’ (aurora) หรอืทีบ่างคน 
เรียกว่า ‘แสงเหนือ’ (northern light) ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได ้ในเขต 
ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เท่านั้น มักปรากฎให้
เห็นในช่วงเวลาตั้งแต่สี่ทุ ่มจนกระทั่งราวตีสาม
ของวันใหม่ แต่ออโรร่าเป็นของหายาก หากใครที่
ตัง้ใจจะมาดแูสงเหนอืเพราะคดิว่า ท้องฟ้ายามค�า่ 
เราจะได้เห็นทุกคืนนั้น คุณอาจจะต้องผิดหวัง
หากเราจะบอกว่า แม้แต่คนที่นี่เอง ก็ใช่ว่าทุกคน 
จะได้เห็นแสงเหนือ แสงเหนือสามารถปรากฎขึ้น
ได้นานนับสิบนาที หรืออาจจะโผล่ขึ้นมาแค่เพียง
เสี้ยววินาทีก็เป็นได้ ปัจจุบันมีนักล่าแสงเหนือ
หลายคนคิดแอพพลิเคชั่นส�าหรับการไล ่ล ่า 
แสงเหนอื โดยอาศยัการแชร์ข้อมลูแบบ real time 
กระนัน้กต็าม การจะเหน็กไ็ม่ใช่เรือ่งง่ายอยูด่ ี 

แสงเหนืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณต้องเสี่ยงดวง 
แต่ส�าหรับประสบการณ์บางอย่างคุณสามารถหา
ลองได้เองเลย เช่น การเข้าซาวน่าดั้งเดิมแบบ

ฟินแลนด์ ขอบอกไว้เลยว่าต้องลอง มันเหมือน
คุณไปปารีสแล้วไม่ไปดูหอไอเฟล เช่นกันการไป
ฟินแลนด์โดยไม่ไปซาวน่าก็ถือว่าคุณพลาดอะไร
ไปเยอะ     

วิถีชีวิตของคนฟินแลนด์ตั้งแต่เกิดจนตายนั้น
วนเวียนอยู่กับซาวน่า ทุกอย่างวนเวียนอยู่ไม่ไกล
จากห้องขนาด 4x4 ตารางเมตรและเตาฟืนขนาด
ใหญ่ ในอดตีคนฟินแลนด์ใช้ซาวน่าเป็นทัง้ทีถ่นอม
อาหาร ทีใ่ห้ความอบอุน่ ทีพ่บปะสงัสรรค์กนัของ
ผูค้น สถานทีเ่ปลีย่นผ่านเข้าสูว่ยัผูใ้หญ่ เป็นทีแ่ห่ง
การปลดปล่อยผ่อนคลาย เป็นทีร่กัษาโรค 

แต่วิธีการของคนฟินแลนด์นั้นออกจะห่ามอยู่
สักหน่อย คนฟินแลนด์นั้นเชื่อว่า การซาวน่าที่
ถือว่าสมบูรณ์แบบคือ เราต้องเจอทั้งร้อนและเย็น 
และไม่ใช่เย็นธรรมดา ต้องเย็นแบบถึงขั้วจริงๆ 
นั่นคือคุณต้องออกไป ‘จุ่ม’ น�้าเย็นในทะเลสาบ
หรือบ่อน�้าแข็งด้านนอก จากนั้นก็กลับมาห้อง
ซาวน่าใหม่ท�าแบบนี้สลับกันทุกๆ 20 นาที  
คนฟินแลนด์เชื่อว ่ากิจกรรมแบบนี้จะท�าให ้ 
ภูมิต ้านทานในร ่างกายของเราแข็งแรง แต่
ส�าหรับคนไทยหากคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือ
หากใจไม่กล้าพอ เราแนะน�าว่าอย่าเสี่ยงเป็นดี
ที่สุด เพราะแค่เดินออกจากห้องซาวน่า เท่านั้นก็
เป็นความเย็นระดับที่เรียกว่า ‘หนาว’ มากแล้ว
ส�าหรับคนไทย      

1.-3. เนินเขา Levi Ski Resort เป็นแหล่งสกีใจกลาง 
เมืองคิตติลา บาร์บนยอดเขาแห่งนี้เป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยว

นิยมมาดื่มเบียร์และนั่งรอดูแสงเหนือ ซึ่งหากโชคดี 
คุณอาจได้เห็นสักครั้งในชีวิต

2. 3.
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Finland may not be the number one 
holiday destination for Thai people. 
For many of us, it’s extremely cold and 
incredibly far. What is more, the food is 
unfamiliar. The only thing that seems to 
connect Finland to our life is Nokia, a 
Finnish mobile phone company whose 
creation may probably have been in our 
possessions at some point in life. 

Santa Claus is also another icon 
that reminds us of Finland. However, 
there are more to this country than 
meets the eye. If the Scandinavia is 
on your agenda or if you have visited, 
you will probably know that citizens 
of this region have the one of the 
best standard of living and one of 
the highest literacy rate in the world. 
A Finnish doctor and a taxi driver 
are likely to have equally good living 
conditions, due to a strong taxation 
system and their unique understated 
charm. The ration of middle class 
people to the extremely rich and 
poor is very far apart, making its 
cities orderly and safe. Scandinavian 
design is also not to be missed, there 
simple but sophisticated designs are 
world renowned. 

The best time to visit Finland is 
towards the end of winter where 

the weather is warmer and less 
excruciating for us tropical creatures. It 
has been recorded that Kittilä, a resort 
town in Lapland region which sits on 
the arctic circle, is the least populated 
town in Finland (there is 0.78 person per 
sq.km.) The town also holds the record 
of the coldest spot in Finland, -51 �C in 
1999. Kittilä is a top holiday resort town 
in Finland. It can be said that tourism is 
an industry that keeps the town thriving, 
apart from its gold mines, agriculture, 
deer farms and lumber industry. Most 
visitors come here with a few things on 
their agenda: ski, dog sled ride and a 
trip through the woods on a snowmobile. 
During the summer months, visitors are 
here for fishing and trekking. Dog sled 
ride is something you should not miss 
when visiting Kittilä. Originally siberian 
huskies pulled sleds are used in 
lumbering businesses during the winter 
due to the breed’s strong tolerance 
to the cold. Some locals cross breed 
siberian huskies with wolves for a 
stronger breed. Nowadays, siberian 
huskies are kept more for the tourism 
and entertainment industries. There are 
many farms here whose huskies are 
hired to star in major films. Like we have 
said before. This is a must!

The beautiful North
Underneath layers of snow, Finland holds a lot of beauty.

2. สถานที่พักมีอยู่มากมายให้เลือก แต่หากอยากสัมผัสธรรมชาติจริงๆ Levi Spirit เป็นวิลล่าระดับห้าดาว 
ที่มีบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งที่พัก เชฟส่วนตัว และวิวทิวทัศน์ที่ถือว่าสุดยอด ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Levispirit.fi

ส่วนอาหารการกิน อาหารของคนฟินแลนด์
หลักๆ นั้นมักท�ามาจากปลาในฤดูร้อนและกวาง
เรนเดยีร์ในทกุฤดู 

กวางเรนเดียร์เป็นเสมือนทุกอย่าง พวกเขาใช้
ทกุส่วนจากเรนเดยีร์ ตัง้แต่ใช้งาน รดีนม และเนือ้ก็
เป็นแหล่งโปรตนีชัน้ด ี เขาของเรนเดยีร์ยงัสามารถ
น�ามาใช้ท�าเป็นเครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆ เรนเดยีร์ใน
ฟินแลนด์จงึมจี�านวนมากกว่าคนเสยีอกี 

เนือ้เรนเดยีร์มกีลิน่และรสชาตคิล้ายๆ เนือ้แกะ 
เวลาน�ามาท�าอาหารคนฟินแลนด์นิยมหั่นเป็นชิ้น
เลก็ๆ ผดักบัเครือ่งเทศ เสร์ิฟกบัมนัฝรัง่บดและ
แยมราสป์เบอร์รี ่นีถ่อืเป็นอาหารพืน้บ้านดัง้เดมิ

หากคุณอยากมาสัมผัสประสบการณ์ความ
หนาวในช่วงหน้าร้อนของฟินแลนด์ มีเครื่องบิน 
บนิตรงจากกรงุเทพฯ ถงึเฮลซงิก ิ และต่อเครือ่งมา
ยังคิตติลาได้เลย ใช้เวลาประมาณ 9-10 ชั่วโมง  
ต่อเครื่องมายังสนามบิน Kittilä Airport ใช้เวลา 
อกีราว 1-2 ชัว่โมง สายการบนิ Finnair มเีทีย่วบนิ
ตรงมายงัคติตลิาด้วย  

2.

3.

1.

1. สภาพภายในบ้านแบบดั้งเดิมของประชาชนในเขต 
แลปแลนด์ ชนเผ่าเก่าแก่ส่วนหนึ่งใช้ภาษา Semi ซึ่งเป็น
ภาษาที่ใช้กันในเขตตอนเหนือของยุโรป ทั้งในสวีเดน รัสเซีย 
และฟินแลนด์ คนที่นี่ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ เป็นคน
ง่ายๆ และมีอัธยาศัยดี 
3. การเดินทางโดยสโนว์โมบิลถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุณไม่
ควรพลาด ทัศนียภาพของทุ่งหิมะและป่าสนในฤดูหนาวเป็น
สิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาเยือน



47

Golf Destination
เรื่อง : ratta S. 

ภาพ : Courtesy of nirwana Bali Golf Club

นี่คือเพชรน�้างามที่ตั้งอยู ่ริมชายฝั ่งทะเล 
แห่งมหาสมุทรอินเดีย สนามกอล์ฟซึ่งตั้งอยู่ใน 
Pan Pacific Nirwana Bali Resort แห่งนี้
ออกแบบโดย Greg Norman นักกอล ์ฟ  
ชื่อก ้องโลก ด้วยทัศนียภาพที่ เมื่อมองลงไป 
จะเห็นวัด Tanah Lot เด่นเป็นสง่าอยู่กลางผืนน�้า
และนาข้าวที่ลดหลั่นเล่นระดับกับสายตา ความ
หลากหลายและความพิถีพิถันในการออกแบบ
สนามกอล์ฟแห่งนี้จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษ
แก ่นั กกอล ์ฟด ้ วยหลุมที่ อยู ่ เ ลี ยบชายฝ ั ่ ง
มหาสมุทร 5 หลุม กับอีก 3 หลุมในการ Tee shot 
จากเนินเขาลูกหนึ่งไปยังอีกลูก และอีก 8 หลุม 
ที่กระจายตัวอยู่บนนาข้าว หลุมที่เป็นซิกเนเจอร์
ประจ�าพาร์ 3 ได้แก่ หลุมล�าดับที่ 7 ที่ถูกถ่ายภาพ
บ่อยที่สุด เนื่องจากมีวิวพระอาทิตย์ตกดินลับ
ทะเลโดยมีวัด Tanah Lot ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ 
เป็นฉากหลังอย่างงดงาม 

Nirwana Bali Golf Club เป็นสนามกอล์ฟ
เพียงแห่งเดียวในประเทศอินโดนีเซียที่ติดอันดับ 
1 ใน 100 สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในโลก ที่ไม่ได้อยู่
ในประเทศอเมริกา และเป็นสนามกอล์ฟที่ดีที่สุด

ลัดฟ้าไปวาดวงสวิงสวยๆ ของคุณ  
ณ สนามกอล์ฟ nirwana Bali Golf club กัน

Nirwana bali  
Golf Club

ใ น ป ร ะ เ ท ศ อิ น โ ด นี เ ซี ย จ า ก ก า ร จั ด อั น ดั บ 
ของนิตยสารกอล์ฟที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอเมริกา
อย่าง Golf Digest ทั้งยังติดอันดับ Asia’s 10 
Most Elite Golf Courses จาก FORBES Travel 
Guide และเป็นเจ้าของรางวัล Indonesia’s 
Leading Golf Resort จาก World Travel 
Awards ถึง 3 ปีซ้อน (ปี 2010, 2011 และ 2012) 
โดยส่วนหนึ่งของการประสบความส�าเร็จมาจาก
ประวัติอันยาวนานในการได้ IMG Golf Course 
Management มอือาชพีผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัการบรหิาร 
ความส�าเร็จของสนามกอล์ฟชั้นน�ากว่า 18 แห่ง
ทั่วโลก มาร่วมบริหารงานตั้งแต่ปี 1994 กระทั่ง
ป ัจจุบัน ท�าให้เรามั่นใจได้ในมาตรฐานการ
บริการสุดพิเศษเหนือระดับ ที่จะท�าให้คุณรู้สึก 
คุ ้มค่ากับการมาออกรอบเรียกเหงื่อท่ามกลาง
ทิวทัศน ์สี เขียวของนาข ้าวตัดกับความงาม 
ของสีฟ้าครามแห่งท้องทะเล

ซึ่งแน่นอน คุณควรไปลองสักครั้งในชีวิต 
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Hotel
เรื่อง : rattana WD.

เสริมอรรถรสในวันพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบ  
ด้วยการเข้าพักในโรงแรมดีไซน์โดดเด่นแปลกตา 
ที่ซ่อนตัวอยู่ใน 5 ประเทศที่คุณอาจมองข้าม  
ห้องพักและบรรยากาศของโรงแรมที่ได้รับ 
การออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้การท่องเที่ยวครั้งนี้ 
ของคุณสนุกและเปี่ยมด้วยชีวิตชีวายิ่งขึ้น

5 Fresh  
Design Hotels  
You Must Visit

Ace Hotel Downtown LA
เมืองลอสแองเจลิส  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ป้ายนอีอน JESUS SAVES บนยอดอาคาร 
United Artists ทีส่ร้างมาตัง้แต่ปี 1927 ยงัคงความ
ขลงัสดุคลาสสกิ และท�าหน้าทีแ่ลนด์มาร์กประจ�า 
Downtown Los Angeles เหมอืนเดมิ แต่สิง่ทีไ่ม่
เหมือนคือการยกเครื่องการตกแต่งภายในใหม่
ทัง้หมด แล้วเปิดเป็นโรงแรมดไีซน์เก๋ชือ่ Ace Hotel 
Downtown LA ออกแบบโดย Commune ทมี
ดไีซน์ทีร่บัผดิชอบทกุองค์ประกอบความเนี้ยบของ

Anemi Hotel
เกาะ Folegandros ประเทศกรีซ

นอกเหนือไปจากซานโตรินีที่ กลายเป ็น 
จุดหมายยอดนิยมของการไปเที่ยวประเทศกรีซ
แล้ว เราอยากแนะน�าให้คณุรูจ้กัเกาะ Folegandros 
หนึง่ในเกาะน้อยใหญ่ในหมูเ่กาะ Cyclades กลาง
ทะเลอเีจยีน ทีเ่ตม็ไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรอืน
สขีาวตัง้อยูไ่ล่เรยีงกนัตามตรอกซอกซอยทีโ่รยด้วย
หินกรวด ซึ่งหนึ่งในนั้นแฝงไว้ด้วยโรงแรมขนาด 
44 ห้อง ที่ตัวอาคารทั้งภายในและภายนอกเป็น 
สขีาวล้วนตามภมูสิถาปัตย์โดยรวม ต่างกต็รงการ
เลอืกใช้เฟอร์นเิจอร์ในการตกแต่งทีเ่ป็นแบรนด์ดงั
ระดบัโลก ไม่ว่าจะเป็น Charles& Ray Eames, 
B&B Italia, Vistra ฯลฯ ทีเ่ลอืกสรรและจดัวางโดย 
Stavros Papagiannis อนิทเีรยีชือ่ดงั ทีห่ลอมรวม
เอาอารมณ์ละเมยีดละไมของวนัพกัผ่อนและความ
สนกุคกึคกัของดไีซน์สมยัใหม่เข้าด้วยกนัอย่างลงตวั

โรงแรมทกุแห่งในเครอื Ace’s Panama City 
ประเดมิแรงดงึดดูใจแรกตัง้แต่ผนงับรเิวณด้าน
หลงัเคาน์เตอร์ส�าหรบัเชก็อนิ ประดบัด้วยแผ่น
เสียงละลานตาสูงจรดเพดาน ไปจนถึงการ
ตกแต่งห้องพกัทัง้ 182 ห้อง ทีเ่น้นบรรยากาศ
โปร่งสบายด้วยเพดานสูงเป็นพิเศษ เปลือย
ผนังคอนกรีตเพื่อความเรียบง่าย แต่ก็อบอุ่น
ด้วยบริการผ้าห่ม Pendleton สีสันสดใสใน 
ทกุห้อง ทัง้ยงัประดบัด้วยภาพพมิพ์ของศลิปิน
ชื่อดังอย่าง Mike Mills หรือที่จริง แค่คุณมี
เครื่องดื่มแก้วโปรดในมือ แล้วขึ้นไปชมวิว 
ลอสแองเจลิสบนดาดฟ้าก็เป็นอีกวิธีง่ายๆ 
ในการดื่มด�่ากับบรรยากาศอันแสนสุนทรีย์

1
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Hotel

Hotel b
เมืองลิมา ประเทศเปรู

หากย้อนเวลากลบัไปช่วงปี 1920 Barranco 
ยงัคงสถานะเป็นเพยีงชมุชนชายทะเลทีเ่ศรษฐแีห่ง
กรุงลิมาใช ้ เป ็นบ ้านพักตากอากาศในช ่วง 
ฤดรู้อน แต่ ณ ปัจจบุนั บรเิวณนีถ้อืเป็นสถานทีแ่ฮง
เอาท ์ที่ ได ้ รับความนิยมมากที่สุดแห ่งหนึ่ ง 
ในประเทศเปรู ด้วยความโดดเด่นของกลุ่มอาคาร
สไตล์โคโลเนียลที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใส 
แทรกด้วยแกลอรี่อิสระหลายแห่ง หนึ่งในความ
พิเศษนั้นคือ Hotel B โรงแรมขนาด 17 ห้อง  

Hotel d' Angleterre
เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกหลังมหึมาแห่งนี้ 
เคยครองสถานะภัตตาคารที่ทันสมัยที่สุดในขวบ
ปีแรกที่ก ่อตั้ง (ค.ศ. 1755) ปัจจุบัน ทุกราย
ละเอียดตระการตาของตัวอาคารทั้งภายในและ
ภายนอกยังคงอยู่อย่างครบถ้วน ต่างก็ตรงได้รับ
การตกแต่งเสียใหม่ และเปิดให้บริการในรูปแบบ
ของโรงแรมที่เปี่ยมด้วยความหรูหราราวกับคุณ
ได้มาพักในพระราชวัง โทนสีในการตกแต่งห้อง
ทั้ง 90 ห้องแตกต่างกันไป ทั้งสีครีมอ่อนๆ สีเขียว
นวลแบบเปลือกถั่วพิสตาชิโอ และสีม่วงราวกับ
กลีบดอกไลแลค เว้นแต่ว่าคุณอยากเต็มที่กับ
ทริปพักผ่อนครั้งนี้ให้ครบเครื่องยิ่งขึ้น แนะน�าให้
เข้าพักในห้อง Royal Suite ที่มีทั้งห้องน�้าหินอ่อน
แบบโบราณ แต่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีอ�านวย
ความสะดวกครบครัน พร้อมเตาผิง ห้องอาหาร
ส่วนตัว และระเบียงขนาดใหญ่ที่เหมาะส�าหรับ
การทอดสายตามองวิวรอบกรุงโคเปนเฮเก้นได้
เนิ่นนานตลอดคืน

Ion Luxury Adventure Hotel
เมือง nesjavellir ประเทศไอซ์แลนด์

เฉพาะภมูปิระเทศของไอซ์แลนด์เองกโ็ดดเด่น 
แปลกตา และเตม็ไปด้วยเอกลกัษณ์ทีไ่ม่มปีระเทศ
ใดในโลกเหมือนอยู่แล้ว โรงแรม Ion Luxury  
Adventure ยิง่ตอกย�า้ความสวยแปลกของดนิแดน 
แห ่งภู เขาไฟและผืนน�้ าแข็งขึ้นไปอีก ด ้วย
สถาปัตยกรรมเรียบง่าย ทว่าโดดเด่นของตัว
โรงแรม ซึง่ตัง้อยูบ่นไหล่เขา Mount Hengill โดยมี
ววิทะเลสาบ Thingrallavatn เป็นอกีหนึง่ทวิทศัน์
ละแวกใกล้โรงแรมที่มองได้ไม่รู้เบื่อ ห้องพักทั้ง  
45 ห้อง รวมถงึห้องอาหาร Silfra Restaurant& 
Bar และ Northern Lights Bar ล้วนได้รบัอทิธพิล
มาจากธรรมชาติโดยรอบทั้งสิ้น และไฮไลท์ของ
การมาพกัทีน่ี ่ คอืปรากฏการณ์ทีไ่ม่ได้เกดิขึน้ทกุวนั  
นัน่คอื การได้เหน็แสงเหนอืสดุมลงัเมลอืงปรากฏ
ขึน้บนขอบฟ้าตรงหน้าคณุ นัน่คอืจิก๊ซอว์ชิน้ส�าคญั
ที่เติมเต็มการพักผ่อนในดินแดนเฉพาะกิจแห่งนี้
ได้สมบรูณ์แบบยิง่ขึน้

ที่ผสานทั้งกลิ่นอายของความโบราณและราย
ละเอยีดแห่งการออกแบบสมยัใหม่เข้าด้วยกนั
อย่างลงตัว ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง 
ชาวเปรูอย่าง David Mutal และดีไซเนอร์ 
ชือ่ Jordi Puig จดุเด่นของโรงแรมแห่งนีค้อื 
การประดับงานศิลปะชั้นดีไว้ทั่วตัวโรงแรม  
ซึง่แต่ละชิน้งานผ่านการคดัเลอืกอย่างพถิพีถินั
จากหนึง่ในหุน้ส่วนของโรงแรม ซึง่เป็นเจ้าของ
แกลอรีช่ือ่ดงัอย่าง Lucia de la Puente 
บรรยากาศการพักผ่อนที่นี่จึงอบอวลไปด้วย
กลิ่นอายทางวัฒนธรรมระหว่างเก่าและใหม่ที่
หลอมรวมจนเป็นหนึง่เดียว
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Welcome New Members
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ก�าลังจะร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของประสบการณ์การออกก�าลังกาย 
และการตีกอล์ฟที่ดีที่สุด 

New Face in The Club

นางสาวกาญจนา รัตนรักษ์

นายเกรียงไกร ทรัพย์เจริญ

นายณัฐ กันตรัตนกุล

นายบวร วงศ์สินอุดม

นายพันธ์เทพ อาสนิททอง

นายมนตรี วรรณา

นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช

นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

นางเอมอร โศภิษฐ์พงศธร

Mr. Hitoshi Okabe

Mr. Mineo Kobayashi

Mr. Osamu Endo

Mr. Robert Anthony

Mr. Shigenobu Matsumoto

Mr. Shigeo Saito

Mr. Shingo Sato

นายโชติชัย เจริญงาม

นายณพ ณรงค์เดช

นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ์

นายไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์

ร.อ. มนตรี จ�าเรียง

นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์

นาย สุทธิชัย สังขมณี

นายสุพัศชัย วิรัตกพันธ์

Mr. Daisuke Takubo

Mr. Hiroyuki Kumazawa

Mr. Jamar Comeaux

Mr. Kazuhiko Azuma

Mr. Nakkil Sung

Mr. Shin Nakamura

Mr. Takeshi Takatoi

Mr. Taro Umemura

Mr. Yasuo Ashizawa

Mr. Yuji Kinoshito

นางสาวทัดดาว สีนวลจันทร์

พล.ต.ต. บุญเยียน ใยบัวเทศ

นางสาวปัทมา ชุติมันต์

นางเมตติยา ศักดิ์ภู่อร่าม

นางสาววรดา ตันติสุนทร

นางสาววิรณี เหตระกูล 
ศรีนวลนัด

นายวิรัตน์ พนมชัย

นายวิศิษฐ์ โทนุสิน

พล.ท. สมชาย ชัยวณิชยา

นางสาวินี วรกานนท์

นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์

นางสาวสุจิตรา อัศวสุดสาคร

นายสุชาติ รัตนศิรินทรวุธ

นายอภิวัจน์ พิเศษไพศาล

นายฉัตรดนัย จิระเดชะ

นายธนสินธุ์ ประเสริฐสินธุ์

นางสาวธาริณี ทองอ่วมใหญ่

นางสาวเบญจวรรณ  
สุขประพฤติ

นายพิบูลย์ บัวแช่ม

นายมงคล สกุลแก้ว

นางสาวสุธาทิพ ยุทธโยธิน

Mr. Adamantios Chatzistylis

Mr. Diego Miguel Lima

Mr. Genaro Alonso Chavez

Mr. Leandro Martin

Mr. Leonardo Luis Migoni

Mr. Kevin Winfield

Golf Ordinary 
Members

Golf Corporate Ordinary 
Term Members

Sports Ordinary 
Members

Sports Special 
Members

Diplomatic 
Member
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Operation Hours
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

ส่วนบริการกอล์ฟ

ส่วนบริการกีฬา

ส่วนบริการอื่นๆ

G o lf  Fa c i l i t i e s

S p o r t s  Fa c i l i t i e s

O t h e r  S e r v i c e s

เคาน์เตอร์ประสานงานกอล์ฟ  06.00-19.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชาย  06.00-19.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหญิง 06.00-19.00 น.
จุดออกรอบ   06.00-17.00 น.
ห้องอาหารราชารมย์ แกสโตร เลาจน์ 05.30-20.00 น.
ห้องราชารมย์ ไวน์ เลาจน์  08.00-20.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.
ห้องพยาบาล   09.00-14.00 น.

Member Relations Counter   06.00-19.00  hours.
Gents Changing Room   06.00-19.00  hours.
Ladies Changing Room   06.00-19.00  hours.
Staging   06.00-17.00  hours.
Rajarom Gastro Lounge   05.30-20.00  hours.
Rajarom Wine Lounge   08.00-20.00  hours.
Massage Room   08.00-20.00  hours.
First Aid   09.00-14.00  hours.

เคาน์เตอร์ประสานงานกีฬา  06.00-21.00 น.
สนามแบดมินตัน   06.00-21.00 น.
สนามเทนนิส   06.00-21.00 น.
สนามกีฬาอเนกประสงค์  06.00-21.00 น.
ห้องเทเบิลเทนนิส   06.00-21.00 น.
ห้องสควอช   06.00-21.00 น.
ห้องออกก�าลังกาย   06.00-21.00 น.
ห้องบริดจ์   12.00-21.00 น.
ห้องสนุกเกอร์   12.00-21.00 น.
สระว่ายน�้าเด็ก   09.00-18.00 น.
สระว่ายน�้าขนาด 25 เมตร  06.00-21.00 น.
สระว่ายน�้าขนาด 50 เมตร  06.00-21.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
• อาคารอินดอร์สปอร์ต  06.00-21.30 น.
• สระว่ายน�้า   06.00-21.30 น.
ห้องพยาบาล   14.00-21.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.    
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา   11.00-20.00 น.       

Sports Coordinator Counter  06.00-21.00 hours.
Badminton Courts  06.00-21.00 hours.
Tennis Courts  06.00-21.00 hours.
Sports Filed  06.00-21.00 hours.
Table Tennis Room  06.00-21.00 hours.
Squash Courts  06.00-21.00 hours.
Fitness & Exercise Room  06.00-21.00 hours.
Bridge Room  12.00-21.00 hours.
Snooker Room  12.00-21.00 hours.
Children Pool  09.00-18.00 hours.
Pool Size 25 m.  06.00-21.00 hours.
Pool Size 50 m.  06.00-21.00 hours.

Changing Facilities 
• Indoor Sports Building  06.00-21.30 hours.
• Swimming Pool  06.00-21.30 hours.

First Aid  14.00-21.00 hours.
Massage Room  08.00-20.00 hours.
Sports Shop  11.00-20.00 hours.

ลีฟ คาเฟ่    06.00-21.00 น.
วีต้า บาร์    06.00-20.00 น.
ห้องอาหารราชพฤกษ์ บาร์แอนด์บิสโตร 06.00-22.00 น.
ห้องอ่านหนังสือ   06.00-22.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.
ห้องดูแลเด็ก   09.00-20.00 น.
สปอร์ตบาร์แอนด์เดอะกรูฟ  10.00-22.00 น.
สนุกเกอร์บาร์   12.00-21.00 น.
ห้องอาหารราชพฤกษ์เดลิช  06.00-22.00 น.
ห้องอาหารจีน หม่าน ฟู่ หยวน  11.30-15.00 น.
    17.30-22.00 น.

Leaf Café 06.00-21.00 hours.
Vita Bar 06.00-20.00 hours.
Rajpruek Bar & Bistro 06.00-22.00 hours.
The Reading Room 06.00-22.00 hours.
Massage Room 08.00-20.00 hours.
Child Care Room 09.00-20.00 hours.
Sports Bar & The Grooves 10.00-22.00 hours.
Snooker Bar 12.00-21.00 hours.
Rajpruek Delish 06.00-22.00 hours.
Man Fu Yuan 11.30-15.00 hours. 
 17.30-22.00 hours.




