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Message  
from  
GM

เถลงิชัย สวุรรณมยั 
ผูจ้ดัการท่ัวไป ราชพฤกษ์คลับ 

Sincerely yours,
Thalerngchai Suwannamai

General Manager

สวัสดีครับท่านสมาชิก
ในที่สุดฤดูแห่งการเฉลิมฉลองก็เวียนผ่านมาบรรจบอีกครั้งหน่ึง  เป็นช่วงเวลาท่ีทุกท่านจะได้

ผ่อนกายและผ่อนใจจากการท�างานต่างๆ และเตรียมพร้อมกับการมาถึงของปีใหม่ 2558  ผมหวัง
เป็นอย่างยิง่ว่าท่านสมาชกิจะได้พกัผ่อน เดนิทางท่องเทีย่วและใช้เวลากบัครอบครวั  และบคุคลอนั
เป็นที่รักอย่างมีความสุขและปลอดภัย

ในวารสารฉบับน้ี  ได้น�าเสนอเรื่องราวของเทศกาลเฉลิมฉลองตามที่ต่างๆ  ท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ 
รวมไปถึงการเปิดคอลัมน์ใหม่ของโปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์  ที่มาน�าเสนอทิปส์และเทคนิคต่างๆ  
ในการเล่นกอล์ฟให้สนุกยิ่งขึ้น 

  ช่วงสิ้นปีต่อเนื่องปีใหม่หากยังไม่มีแผนการไปเท่ียวที่ไหน   การมาออกก�าลังกายหรือมา 
ออกรอบกับเพื่อนๆ ช่วงวันหยุดยาวเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจส�าหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะสุขภาพดีข้ามปีและขอให้ทุกท่านมีเวลาออกก�าลังกาย
มากขึ้นกว่าปีนี้        

แล้วพบกันที่ราชพฤกษ์คลับนะครับ

Dear members,
The festive season is upon us once again. It is the time for us to rest both our mind and 

body from the strain of work that we have endured throughout the year. It is also time to 
anticipate the arrival of 2015. I hope that this festive time will be a restorative break for you 
and that you will be spending this precious time with your loved ones. 

This issue focuses on celebrations and special occasions. It also features our new column 
written by professional golfer, Tip  Seeumpornroj who will sharing tips and techniques on 
how to improve you golf games.

If you have no plan for the new year holiday, playing a round of golf with friends can be 
a fun and healthy way to begin the year for those who wish to stay in Bangkok.

May festive cheers and good health be with you during this season. 
See you all at Ratchapruek Golf Club
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ภาพมุมสูงของหนึ่งในสนามกอล์ฟย่าน cypress point ห่างจากแคลิฟอร์เนียเพียง 17 ไมล์  
ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีสนามกอล์ฟสวยท่ีสุดและท้าทายที่สุดด้วยลมจากมหาสมุทรแปซิฟิก      

“Golf is a good walk spoiled”
- Mark Twain - 

( 1835-1910 American author and humorist) 
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On Green
เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

ธรรมเนยีมในการออกแบบสนามของสถาปนิก
นักออกแบบสนามกอล ์ฟส ่วนมากมักจะมี 
หลุมที่ออกแบบเอาไว้เพื่อสร้างความท้าทายให้ผู้
เล่นได้ประสบการณ์ท่ีแตกต่างไปจากสนามอื่นๆ 
บางสนามอาจใช้ภมิูประเทศ เช่นตดิหน้าผา ลมแรง 
ใกล้น�้า หรืออาจจะเป็นหลุมท่ียาวเป็นพเิศษแต่มี
พาร์ส้ันๆ  เพือ่ท้าทายนกักอล์ฟ  

หลมุ 13 พาร์ 3 ของราชพฤกษ์คลบั ถอืเป็นอกีหนึง่ 
challenging hole ของสนาม นอกเหนือจาก 
ทกุคนจะจดจ�าได้ถงึสนามทีต่ง่ีายและสวยงามแล้ว
หลมุ 13 ยงัมคีวามตืน่เต้นนดิหน่อย เราออกแบบ 

The Challenging Hole
ขึ้นชื่อว่าเป็น The challenging hole แล้วล่ะก็ หลุมนี้ย่อมเป็นหลุมพิเศษ

ให้กรีนล้อมรอบด้วยน�้า หากคุณตีสั้นไปหน่อย  
อาจจะตกทรายซึ่งเราดักไว้หน้ากรีน หรือหาก 
ตียาวก็อาจจะตกน�้า สนามนี้จึงเป็นที่จดจ�า เป็นที่
พดูถงึในเรือ่งของความสวยงามและความท้าทาย
ในการตี               

ใครมีโอกาสได้ตแีล้ว ประทับใจในหลมุน้ีอย่างไร 
ส่งมาแชร์ประสบการณ์ให้เรารู้บ้างก็จะดีไม่น้อย 
หรือหากคุณมีประสบการณ์ประทับใจจากหลุม
ไหนของเรา อยากเขียนเล่าเราก็ยินดี 

และหากเรื่องคุณน่าสนใจพอ ไม่แน่เร่ือง 
ของคณุอาจได้ตีพิมพ์ก็เป็นได้ 
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Tip's Tips
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์ 
ภาพ : รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล

The Rhythm
มาเรียนรู้จังหวะสวิงสวยๆ กัน

การตไีดรเวอร์ให้ได้ระยะมากทีส่ดุ ไม่ได้หมายถงึ 
การพยายามสวิงให้หัวไม้มีความเร็วสูงสุดเพียง
อย่างเดยีว ถงึแม้ว่าเราจะสวงิหวัไม้ได้เรว็ แต่ถ้าหาก 
เราตีไม่โดนกลางไม้ สวิงเร็วมากเสียจนเสีย 
การทรงตัว จบวงไม่อยู่ วงสวิงอันนั้นก็ไม่สามารถ
ตีลูกออกไปได้ระยะที่ไกลที่สุด

กอล์ฟเป็นเกมท่ีต้องการทัง้พลงัและความแม่นย�า 
เพราะเกมนี้ไม่มีให้เสิร์ฟลูกสองแบบกีฬาเทนนิส 
เรามีโอกาสเพียงแค่ช็อตแรกเท่านั้น ถ้าตีเสียแล้ว
ถือว่าเสียเลย 

วนัน้ีทิพย์มีเทคนิคหาจงัหวะทีใ่ช่ของตนเองมาฝาก 

ท่านนักกอล์ฟกันค่ะ แบบฝึกหัดน้ี ท่านนักกอล์ฟ 
สามารถฝึกซ้อมในสนามไดร์ฟได้ โดยใช้ลกูกอล์ฟ 
4 ลูก

• ลูกที่หนึ่ง ให้ท่านนักกอล์ฟขึ้นวงสวิงและ
จบวงสวิงเหมือนปกติ เพียงแต่ว่า ให้ออกแรง 
เพียงแค่ 25 % 

• ลกูทีส่อง ให้ท่านนกักอล์ฟออกแรงตมีากขึน้
เป็น 50 % และลองสังเกตตนเองดู

• ลูกท่ีสาม ให้ท่านนกักอล์ฟออกแรงสวงิ 80% 
• ส่วนลูกที่สี่ ให้ท่านนักกอล์ฟลองออกแรง

หวดเต็มที่สุดสวิง 100 % 

ท่านนักกอล์ฟจะพบว่า หลายครัง้ทีก่ารออกแรง 
เต็มร้อย เราจะมีอาการยืนไม่อยู่เสียการทรงตัว 
และหลายครัง้ ลกูทีต่อีอกไป ระยะกไ็ม่ได้ไกลกว่า
ลูกท่ีออกแรงเพียงแค่ 80 % แถมลูกท่ีออกแรง
เพียง 80 % ตีได้แม่นย�ากว่า ลูกอยู่ในแฟร์เวย์
มากกว่า เพราะเราสามารถรักษาบาลานซ์ของ 
ตัวเราได้และตีโดนกลางไม้ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญใน 
การตีไดรเวอร์ให้ได้ระยะค่ะ

ทดลองฝึกแบบฝึกหัดน้ีดูนะคะ แล้วท่าน 
นักกอล์ฟจะพบว่า การตีไดรเวอร์ได้ตรงและไกล 
ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ 
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Calendar
เรื่อง : กองบรรณาธิการ 

• ได้รับการยอมรับ
มานานว ่า ช ่วยใน
เ รื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม
ยดืหยุน่ และลดอาการ
ตึงของกล ้ าม เนื้ อ 
เสริมสมาธิ ให ้ ดีขึ้ น 
การหายใจลึกๆ ของ
โ ยค ะ เ ป ็ นตั ว เ ส ริ ม
ออกซิเจนให้เซลล์ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งนั่นถือ
เป ็นศัตรู ใหญ่ของ
มะเร็ง  

join class:
มาร่วมสนุกกับ
คลาสโยคะได้

Yoga 

Nov - Dec 2014

• การออกก�าลงักาย
แบบแอโรบิค เริ่มเป็นที่
นิ ยิ มตั้ ง แต ่ ยุ คต ้ น 
1990 จุดประสงค์
หลักของการออก
ก�าลงักายแบบนีก้เ็พือ่
ให้หัวใจได้ท�างานสูบ
ฉีดได้อย่างเต็มที่ และ
ส ร ้ า ง ค ว า ม
สนุกสนาน เพราะส่ิงท่ี
ข า ด ไ ม ่ ไ ด ้ ส� า ห รั บ
แอ โรบิคก็คือครู ผู ้
กระตอืรอืร้นและเพลง
ที่เร้าให้เราต้องเต้นไม่
หยุด        

join class: 
เตรียมที่รัดผมและชุด
ทะมดัทะแมงหน่อย แล้ว
มาเอ็นจอยกบัเราได้

aerobic
• นี่คือการฝึกเบื้อง
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
เคล่ือนไหวของมนษุย์ 
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: 
ลูกบอลหรืออุปกรณ์
ใดๆ ไม่ต้องเตรียมมา 
แค่เตรียมตัวให้พร้อม
แล้วมาออกก�าลังกาย
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 
เพ่ิมเสริมสร้างมวล
กระดูกและมวลกล้าม
เนือ้ให้แข็งแรงและคณุ
จะ ได ้สนุกสนานไป
พร้อมกบัเสียงเพลง 

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.

1.  2.  
นอกเหนอืจากโปรแกรม
ดงักล่าวจะเป็นโปรแกรม
ป ร ะ จ� า ข อ ง เ ดื อ น
พฤศจิกายน-ธันวาคม 
ช ่วงเดือนนี้ทางคลับ 
เ ฮ าส ์ ยั งมี กิ จกรรม
พิเศษนั่นคือ

Charity Movie 
Club

briDge Club

ในวันที่ 23 
พฤศจิกายนและ  
28 ธันวาคม 
เวลา 15.00 น.

ทุกวันพฤหัสบดี 
ตลอดเดือนธันวาคม 
เวลา 17.00 น. 

โปรโมชั่นพิเศษ 
ส�าหรับท่านสมาชิก

1. เมื่อท่านสมาชิกซื้อ SPORTS PRIVATE มูลค่า 4,000 บาทขึ้นไป   
ได้รับอภินันทนาการ ตู้ล็อคเกอร์เช่า 6 เดือน ฟรี

ตั้งแต่วันนี้  –   31 ธันวาคม 2557

2. เมื่อสมาชิกเช่าตู ้ล็อคเกอร์ราคา 1,500 บาท ได้รับอภินันทนาการ 
PERSOnAl TRAInER 1 ชม. มูลค่า 800 บาท ฟรี

ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2558

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกประสานงานการกีฬา 02-955-0055 ต่อ 3019, 3111)

เมื่อต้นปีท่ีผ่านมา ใครสัญญากับตัวเองว่าจะหันมา
ออกก�าลังกายให้มากขึ้นแต่จนแล้วจนรอดใกล้จะปีใหม่ 
อีกครั้งคุณก็ยังนั่งแช่อยู่หน้าทีวี เป็นโอกาสอันดีที่จะ 
ลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขามาออกก�าลังกายด้วยกันกับเรา 
อย่าลืมว่า ราชพฤกษ์คลับ ยังมีกิจกรรมสนุกๆ มากมาย
ให้คุณได้เลือกท�าตามไลฟ์สไตล์ของคุณ  

Enjoy with us
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Gadget & Equipment
เรื่อง : Stuffology

ข้อดีของแอพฯอยู่ท่ีความยืดหยุ่นเพราะผู้ใช้
สามารถก�าหนดระดบัความยากและความต้องการได้ 
ท่ีส�าคัญคือสามารถฝึกโยคะได้ทุกท่ีและทุกเวลา 
คนใช้ไอโฟนยังเช่ือมแอปเปิ ้ลทีวีเพื่อฝึกซ้อม 
ท่าโยคะผ่านโทรทัศน์ได้ด้วย 

5 BEsT 
fitness apps

การออกก�าลังกายไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ 
ในยิมหรือสนามเท่านั้น แต่แอฟพลิเคชั่น 
บนสมาร์ทโฟนยังได้รับการออกแบบให้
รีดเหงื่อ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 
ขึ้นอยู่กับว่าแอพพลิเคชั่นไหนตอบโจทย์
คุณที่สุด 

เสียเหงื่อด้วยแอพ

1.

2.

3.

4.

5.

ดาวเด่นอยูท่ีค่วามสามารถในการประเมนิสนาม 
กอล์ฟที่มีมากกว่า 40,000 สนาม ท�าให้ผู ้เล่น 
รูว่้าจะต้องตใีห้ได้ระยะทางเท่าไหร่ ตอีกีไกลแค่ไหน 
รวมทั้งบันทึกคะแนนและสร้างตารางเปรียบ
เทียบกับเพื่อนร่วมก๊วน  ข้อมูลการเล่นทั้งหมด
ยังถูกวิเคราะห์และน�าเสนอในรูปแบบแผนผังให้
ผู้เล่นน�าไปพัฒนาฝีมือจนท�า Hole In One ใน
สนามต่อไป

แอฟพลเิคชัน่ตัวนี ้ไม่เพยีงใช้ง่าย แต่ยังฟังก์ชัน่
เทรนนิง่โปรแกรมซึง่ช่วยพฒันาการว่ิงให้ก้าวหน้า
กว่าที่เคย และบันทึกเส้นทาง เวลา และสถานที่
โดยอาศยั GPS ยงัสามารถแชร์ผลงานและรปูภาพ
ของคุณไปยังเพื่อนฝูงได้ทันที

ไม่ได้มดีแีค่บนัทกึระยะทางการป่ันแต่สามารถ
แนะน�าเส้นทางต่างๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ที่แท้จริงได้ผ่านเส้นทางของนักปั่นทั่วโลกที่แชร์
เอาไว้ในนี้

ไม่ต้องเสียเงินจ้างเทรนเนอร์ราคาแพงก็ปั้น
กล้ามเนื้อได้สบายๆ  เพราะแอพฯ น้ีมีทั้งภาพ 
เสยีง และวดีโีอให้ท�าตาม ท้ังยงัสามารถสร้างสตูร 
การออกก�าลังกายด้วยตัวเอง

1. 4.2. 5.3.

nike+ Running Free - iOS, Android
Map My Ride Free - iOS, Android

Golfshot 29.99$ - iOS, Android

Yoga Pocket 2.99$ - iOS, Android, Windows 8

Workout Trainer Free - iOS, Android
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Health
เรื่อง : Panya lee

ถึงแม้ว ่าหน่ึงในสามของคนอังกฤษกินวิตามินพร้อมกับมื้ออาหาร 
วนัเสาร์ อกีกว่า 15% เชือ่ว่าการกนิวิตามนิจะซ่อมแซมส่วนท่ีสกึหรอได้เรว็ขึน้ 
ส่วนผู้ใหญ่ชาวอเมริกามากถึง 53% ก็กินวิตามินเป็นประจ�าและใช้จ่ายเงิน
ส�าหรับเรื่องนี้มากถึง 28 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2010 เพียงปีเดียว

แต่ก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ดีว่า วิตามินช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีจริงหรือ?
สิง่ทีเ่ราต้องท�าความเข้าใจก็คอืวติามนิไม่สามารถทดแทนอาหารหลกัตาม

ปกติพดูง่ายๆ ก็คอืกินแทนข้าวปลาอาหารไม่ได้นัน่เอง ถงึอย่างนัน้กไ็ม่ใช่ไม่มี
ข้อดีเลย ในยุคที่อาหารถูกดัดแปลงพันธุกรรม ผ่านกระบวนแปรรูปมากมาย
และวธีิการปรุงอาหารท่ีเปลีย่นไปล้วนมส่ีวนท�าให้สารอาหารถกูท�าลายลงไป 
ไม่น้อย ด้วยเหตน้ีุเราจงึจ�าเป็นต้องเสรมิวติามนิเข้าสูร่่างกายเพือ่เตมิเตม็ส่วน 
ที่ขาดหายหรือได้รับไม่ครบถ้วนในแต่ละวันหรืออยู่ในภาวะเส่ียงต่อการ 
ขาดสารอาหาร ยกตัวอย่างเช่น คนวัยท�างานที่กินแต่ฟาสต์ฟู้ด เป็นต้น 

นอกจากนั้น ร่างกายของคนเรายังจะต้องเผชิญกับมลพิษตลอดเวลา 
วิตามินจึงมีส่วนช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับภูมิต้านทาน อย่างในรายงาน
ของกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์รายงานปี ค.ศ. 2002 
ว่าในอากาศและน�้าล้วนมีสารเคมีปนเปื ้อนถึง 650 ชนิด นอกจากน้ัน 

vitamin supplements: 
good or bad?

วิตามินเสริม จ�าเป็นจริงไหม? 

เมื่อรวมกับการอุบัติขึ้นของโรคระบาดใหม่ๆ ก็ยิ่งท�าให้เราต้องเพิ่มเกราะ
ป้องกันร่างกายของเรา

อย่างไรกต็าม วติามินยงัถกูใช้ในคนอ้วนท่ีอยูใ่นช่วงจ�ากดัปรมิาณอาหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอเมริกาซึ่งมีการส�ารวจพบว่ามีน�้าหนักมากเกินเกณฑ์
ปกติมาถึง 50% ของจ�านวนประชากรและจะเพิ่มขึ้นเป็น 75% ในปี ค.ศ. 
2015 พวกเขาล้วนต้องการอาหารเสริมไว้ต่อสู้กับปัญหาความอ้วนที่รุมเร้า 

ความดีอีกอย่างของวิตามิน หนีไม่พ้นเรื่องการช่วยเหลือคนป่วยโรคนอน
ไม่หลบัเรือ้รงัหรอืมคีวามเครยีดสะสม สมาคมโรคมะเร็งอเมรกิา ส�ารวจความ 
คดิเห็นจากกลุม่ตวัอย่างกว่า 1.1 ล้านคน พบว่า คนท่ีนอนน้อยกว่าหกชัว่โมง
ต่อคืนมีอัตราการตายสูงกว่าคนท่ีนอนประมาณเจ็ดชั่วโมงต่อคืน วิตามิน
หลายตัวสามารถลดคอร์ติซอฮอร์โมนท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียดและท�าให้
หลับง่ายขึ้น

แม้ว่าวิตามินจะช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตในหลายด้านให้ดีขึ้น แต่กิน 
มากเกนิไปอาจท�าให้เกดิภาวะเป็นพษิ ท�าให้เกดิอาการคนั เวยีนศรษีะคลืน่ไส้ 
ผมร่วง กระดกูโตเลยไปถงึข้ึนตบัอกัเสบ ทางทีดี่ควรกนิวติามนิอย่างเหมาะสม
ตามที่ระบุไว้ในฉลากหรือไม่ก็ขอค�าปรึกษาจากแพทย์จะดีที่สุด 
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Health Product
เรื่อง : eDC

Before Party  
ปาร์ตี้กับการดื่มเป็นของคู่กัน  เม่ือรู้ดังน้ีแล้ว

กรุณาเตรียมตัวส�าหรับการดื่มให้พร้อม ควร
หาอะไรรองท้องนิดหน่อยก่อนไปร่วมงาน เช่น 
นมสักขวด แซนด์วิชสักคู่ เพื่อไม่ให้ท้องว่างจน
ท�าให้คุณหมดสภาพได้ง่ายๆ ท่ีส�าคญัไม่ควรขบัรถ 
หากรู้ว่าต้องดื่ม และหากรู้ว่าสองสามคืนก่อนปี
ใหม่คุณอาจต้องนอนดึก ลองปรับเวลานอนของ
คุณล่วงหน้านิดหน่อย จะช่วยให้คุณไม่ทรมาน
จนเกินไป  หรือหากท�าไม่ได้ พยายามอย่าปาร์ตี้
ยืดเยื้อจนเกินไป  

For Your Face: หากคุณอดนอน เราขอให้คุณ
ลองผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเข้มข้นของเน้ือครีมมากอีก
นดิ เพือ่ช่วยเกบ็กกัความชุม่ชืน้ได้นานขึน้ และดืม่น�า้ 
มากๆ  

1.THLOS Oily Skin Moisturizer:  มีสาร
สกัดจากน�้ามันมะพร้าวซึ่งเป็นไขมันที่ใกล้เคียงกับ
ไขมันของคนเรามากที่สุด (350 บาท) 

2. BIOTHERM Life Plankton Essence  
มส่ีวนผสมของสารสกดัจากแพลงตอนใต้ทะเล ช่วย
กระชับรูขุมขนและผิวเนียนเรียบขึ้น (2,300 บาท) 

How to take care yourself  
After Party?  

ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 
มาถึงแล้ว และอย่างท่ีรู้กัน 
คุณคงมีเรื่องให้ท�ามากมาย
ทั้งก่อนและหลังงานปาร์ต้ี 
สุดทรหด แล้วคุณจะดูแล 
ตัวเองอย่างไรให้โทรมเกินไป 
เรามีวิธีการดูแลทั้งก่อน 
และหลังงานปาร์ต้ีมาฝาก

After Party   
นี่คือช่วงเวลาของการฟื้นฟู ปาร์ตี้อาจท�าให้

เวลานอนของคุณผิดเพี้ยน ปวดหัวเนื่องจากดื่ม
มากไป หรือหน้าโทรมเพราะนอนไม่พอ นี่คือ
ทางออกที่น่าจะพอช่วยได้  

Hangover?  
ในทาางการแพทย์แล้ว ไม่ว่าจะกาแฟ วติามิน 

หรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ท่ีเราเห็นในโฆษณา
ไม่ได้ผลเท่ากับการนอนและดื่มน�้ามากๆ และ 
รับประทานผลไม้ที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียม
และโปแทสเซี่ยมอาจพอช่วยได้บ้าง ทางป้องกัน
ที่ดีที่สุดคือ อย่าดื่มมากจนเกินไป หากเลี่ยงไม่ได้
ไวน์ขาวเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด 

Overnight?   
การพักผ่อนไม่เพียงพอ มักมาคู่กับงานปาร์ตี้

เสมอ โดยเฉพาะหากคุณเป็นเจ้าภาพ ที่ต้องลุก
ขึ้นมาเก็บกวาดทุกอย่างด้วยตัวเองหรือต้องออก
ไปท�าธุระข้างนอก คุณคงไม่อยากให้ใครเห็นคุณ
ในสภาพโทรมสุดๆ 

For Your Face: การฟื้นฟูผิวหน้าให้กลับมา
สดใสอกีครัง้เป็นสิง่ทีค่ณุควรท�าทนัท ีผลติภัณฑ์ต่อ
ไปนี้จะช่วยคืนผิวสมบูรณ์แบบให้คุณราวกับเนรมิต 

3. EUCERIN AQUAporin Active 
Moisturising Cream Rich ได้แรงบนัดาลใจ 
จากรางวัลโนเบล สาร กลูโค-กลีเซอรอล ลิขสิทธิ์ 
เฉพาะของยเูซอรนิช่วยเสรมิการท�างานของอควาพอ
รินโปรตีนซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็นช่องทางผ่านเข้าออกของ
น�า้ระหว่างเซลล์ ป้องกนัไม่ให้เซลล์ผิวสญูเสยีความ
ชุ ่มชื้นได้มากกว่า 150% ภายใน 24 ชั่วโมง 
(1,100 บาท) 

4. KIEHL’S Midnight Recovery Eye  
มีส่วนผสมของสารประกอบจากธรรมชาติสูตร
เดยีวกนักบัผลติภณัฑ์เพือ่การฟ้ืนฟผูวิเข้มข้นส�าหรบั
ผิวใต้ดวงตา ลดการบวมหรือถุงใต้ตา ลดรอยคล�้า
ใต้ดวงตา (1,700 บาท) 

1. 2.2. 3. 4.
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People
เรื่อง : อลิษา รุจิวิพัฒน์

ภาพ : รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล

Thailand Rising Star
กัญจน์ เจริญกุล

โปรหนุ่มดาวรุ่งจากจังหวัดพังงา นักกอล์ฟในโครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์ ปีนี้เขาก�าลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเลยก็ว่าได้ 
เพราะเพิ่งไปคว้าแชมป์การแข่งขัน PGA Tour China Series รายการ Yulongwan Yunnan Open 2014 จนได้รับการ

ยกย่องจากสื่อมวลชนต่างประเทศว่าเป็น Thailand Rising Star 2014  

มือสวิงหนุ่มใต้เทิร์นโปรตั้งแต่ปี 2011 เริ่มรู้จักกีฬากอล์ฟตั้งแต่อายุ 8 ปี มีบ่อกุ้งเป็นสนามแรกที่ใช้ฝึกซ้อมและมีพ่อเป็นโค้ช
คนแรกในชีวิต “พ่อจะให้ตีลูกกอล์ฟลงบ่อกุ้ง แล้วให้ลงไปในบ่อเพื่อตีลูกขึ้นมา ท�าแบบนี้ไปเรื่อยๆ”  ใครจะเชื่อว่าการเดินขึ้น

เดินลงบ่อกุ้งในวันนั้นจะเป็นหนทางที่ท�าให้เขาก้าวขึ้นมายืนแถวหน้าของวงการกอล์ฟได้อย่างสง่างาม

Q: เคยถามพ่อมั้ยว่าท�าไมถึงอยากให้เล่นกอล์ฟ 
A: ท่านบอกว่าอยากให้ผมหาเงินจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะช่วงเศรษฐกิจดี
หรอืไม่ดกีย็งัมงีานท�า พ่อชอบกอล์ฟมากท่านจะศกึษาตลอดเวลา อ่านหนงัสอื 
ดูการแข่งขัน ท่านคงเห็นผมไม่มีอะไรท�าก็เลยชวนเล่นกอล์ฟก็เริ่มเล่นจาก 
บ่อกุง้บ้านเรานีแ่หละครบั แรกๆ ผมก็ไม่ได้จรงิจงัพ่อส่ังให้ตก็ีต ี เล่นอยูใ่นบ่อกุง้ 
เป็นปี สุดท้ายพ่อก็พาไปเรียนทุกวัน หลังเลิกเรียนต้องไปซ้อมวันละชั่วโมง 

Q: ถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้การแพ้-ชนะ ในสนามจริง 
A: ลงสนามครั้งแรกอายุ 9 ปี เป็นการแข่งระหว่างโรงเรียน ไม่ได้รางวัลอะไร
เกือบจะได้ที่โหล่ด้วย แอบหงุดหงิดตามประสาเด็ก จากนั้นก็แข่งมาเรื่อยๆ 
แต่ก็ยังไม่ค่อยจริงจัง มีอยู่ช่วงหนึ่งเริ่มรู้สึกเบื่อ ไม่ท้าทาย ไปแข่งก็จะเจอแต่
คู่แข่งเดิมๆ สลับกันแพ้ชนะ พอเราไม่จริงจังฝีมือก็ตก มาฮึดอีกครั้งตอนอายุ 
16 เป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายทางบ้านเริ่มเยอะ แม่ก็ป่วย ผมเป็นลูกชายคนโตก็เริ่ม
คิดว่าคงต้องกลับมาจริงจังกับมันสักที 
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Q: รับมือกับความพ่ายแพ้ยังไง 
A: เมื่อก่อนจะเครียดมาก เครียดไป 2 -3 วัน แม่เห็นผมเครียดก็บอกว่า 
ถ้าเล่นแล้วมันไม่สนุกก็เลิกเล่น ผมเป็นพวก Perfectionist และคาดหวังใน
ตวัเองสงูมากเวลาเล่นกอ็ยากจะชนะ หลงัๆ ก็ช่างมนั เราก็ท�าเตม็ทีแ่ล้ว กแ็ค่
สนกุไปกบัสิง่ทีท่�า ตอนนีก้ย็งัคาดหวังชยัชนะอยู่แต่พยายามจะปล่อยวางให้
มากขึ้น

Q: อุปสรรคส�าคัญของการเป็นนักกอล์ฟคืออะไร 
A: เป็นเรือ่งของความคดิ เวลาซ้อมท�าได้ตลอด แต่การจะเชือ่ใจตวัเองว่าจะ
ท�าได้ในสนามจริงมันยาก การท�าใจว่าวันไหนตีไม่ดีแล้วต้องยอมรับกับมัน
เป็นเรือ่งทีย่ากมาก ตไีม่ดนีอกจากขึน้อยู่กับตวัเราเองแล้วยงัขึน้อยู่กบัสนาม 
เวลาฝึกซ้อมมีคุณภาพแค่ไหน แต่เราก็คงประเมินตัวเองไม่ได้หรอกว่าการ
ซ้อมแต่ละครั้งมีคุณภาพเท่าไร

Q: เคยวิเคราะห์ตัวเองมั้ยว่าท�าไมช่วงนี้ตีดี ท�าไมคราวนี้ตีไม่ดี 
A: ถ้าแมทช์ไหนไม่คิดมากก็จะตีดี และช่วงไหนซ้อมเยอะ มีวินัยกับตัวเอง
มากก็จะตีดี ข้อเสียของผมคือ ชอบคิดเรื่อยเปื่อย เวลาอยู่ในสนามสมาธิเป็น
เรื่องส�าคัญ เมื่อไรที่เริ่มคุมความคิดตัวเองไม่ได้จะตีพลาดทุกที  

Q: สนามถือว่าเป็นอุปสรรคส�าหรับเราหรือไม่ 
A: มีส่วนนะ แต่ไม่เท่าความคิด เคยเจอสนามที่โหดสุดส�าหรับตัวเองคือ 
Torrey Pines ที่อเมริกา เป็นสนามที่ติดเหว ติดทะเล ที่จริงคือผมเป็นคนกลัว
ความสูงด้วยแหละ (หัวเราะ) เคยมีคนบอกว่าถ้าอยากเป็นนักกอล์ฟที่ดีต้อง
ไปเล่นท่ียโุรป เพราะโดยสภาพอากาศทีจ่ะเจอทัง้ลมแรง ฝนตก หนาว เป็นการ
ฝึกตัวเองให้ตีให้ได้ไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหน 

Q: คุณเพิ่งคว้าแชมป์ PGA Tour China Series วางเป้าหมายต่อไปไว้หรือยัง 
A: ตอนไปแข่ง PGA Tour China ไม่ได้คาดหวังเลยคงเพราะไม่คาดหวังเรา
เลยเล่นดี ที่ส�าคัญคือท�าลายสถิติตัวเอง ปกติถึงสถิติตัวเองจะร่วงแล้ว (ยิ้ม) 
เป้าหมายต่อไปอยากไปเล่นเมเจอร์ (น่ิงคิด) บางทีรู้สึกว่าตัวเองเติบโตช้า
มากๆ บางคนก็บอกว่าเล่นช้าๆ ดีกว่าขึ้นไปเร็วๆ แล้วก็ร่วงลงมา ผมเองก็ไม่
ได้สนใจเรื่องชื่อเสียงอยู่แล้ว ไม่ชอบการมีชื่อเสียง ท�าอะไรไม่สะดวก แต่มัน
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็เลยคิดว่าคงจะค่อยๆ ไป และจะไม่ลิมิตตัวเองว่า
จะไปอยูจุ่ดไหน เพราะถ้าเราจินตนาการว่าเราจะไปถงึจุดน้ัน น่ันกเ็ท่ากบัเรา
ลิมิตตัวเองว่าเราไปได้แค่นั้น 

Q: คุณมองเห็นเสน่ห์อะไรในกีฬากอล์ฟ 
A: ความไม่แน่นอน กเ็หมอืนกบัชวีติ เราคาดเดาไม่ได้หรอกว่าลงสนามแต่ละ
ครั้งจะเจอกับอุปสรรคอะไรบ้าง 

Q: วันที่คุณไม่ได้ซ้อมกอล์ฟมักจะใช้เวลาไปกับการท�าอะไร
A: ไม่ท�าอะไรเลย พักผ่อนอยู่บ้าน ดูทีวี อ่านหนังสือ ผมชอบอ่านนิยายแปล 
 
Q: คุณมีไอดอลมั้ย  
A: Gary Player กับ Arnold Palmer ผมชอบนักกอล์ฟที่มีสีสัน ลูกที่คิดว่า
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะตอีอกมาได้ดแีต่เขากลบัตอีอกมาได้ด ี มันดูสะใจดี 
อย่าง Arnold Palmer เขาจะมีความเป็นมิตรกบัทุกคน ไม่ว่าคนในสนามหรอื
นอกสนามก็เป็นตัวเองเสมอ 

Q: อยากเห็นวงการกอล์ฟในเมืองไทยเป็นยังไง 
A: ก็อยากให้มันเติบโตสักที รู้สึกว่าหลายๆ คนท่ีเข้ามาก็ท�าเพื่อประโยชน์
ของตวัเองมากกว่า แต่กฬีากอล์ฟเป็นกฬีาหนึง่ทีค่นไทยสูไ้ด้เวลาเดนิทางไป
แข่งกับคนอื่น อยากจะเห็นหลายฝ่ายสนับสนุนกีฬากอล์ฟ
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Kan Chareonkul, a professional golfer from Phang-nga 
(Southern part of Thailand) who is one of ThaiBev ThaiTalent 
is at the top of his game. He has recently won the PGA Tour 
China Series' Yulongwan Yunnan Open 2014 and was 
praised by international presses as "Thailand rising star"

He started playing professionally in 2011 but he had 
been playing golf since he was 8 years old. His first driving 
range was his family shrimp ponds. "My dad let me hit the 
ball into the pond then climbbed in and hit it right out. We 
did this every single day as a practice," reminisced Kan. 
Who would have believed that climbing  
in and out shrimp ponds would pave the way for his rise to 
the forefront of the sport?  

"My first time on the course, I was 9. It was a school 
competition and no awards were given. In fact, I was 
almost at the bottom of the chart. For a kid, it was frustrating 

Thailand Rising star
Kan Chareonkul not to win but I kept on competing. Nothing serious though. 

I felt bored at some point. It was not challenging when you 
met the same set of players every single time. Once I was 
not taking golf seriously, my game started to slip. When I 
was 16, I took golf seriously again. During that period, my 
family had a lot of extra expenses. My mum was il and as 
the oldest son I realised that it is time I make the most of my 
skill."

"An important obstacle for any golfer is his own thought. 
Even though you've always nailed it during practice, 
convincing yourself that you will do fine in the competition 
is not easy. Accepting the result on the day you play badly 
is also very difficult. There are quite a few factors to a bad 
game: yourself, the course, how well you practiced, etc. 
When I don't think too much and practice a lot, I usually 
play very well.  My problem is  that I let my mind wander. 
Concentration is very important in the course. As soon as 
my mind started to scatter, I missed."

"Uncertainty is life. We can never predict what kind of 
obstacle awaits us during the game." 
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Hole In One
เรื่อง : กองงบรรณาธิการ ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

อย่างท่ีเราบอกคณุบ่อยๆ ว่าช่วง
ชวีติหน่ึงของการเล่นกอล์ฟ การตลีง
หลุมในไม ้ เดียวไม ่ใช ่ เรื่ องง ่าย 
แต ่ส� าหรับสมาชิกของเราดูจะ
เหมือนอยู่เหนือกฎธรรมชาติข้อน้ี 
และน่ีคือโฉมหน้าของบรรดานัก
กอล์ฟท่ีเดือนนี้มีเรื่องคุยกับเพื่อนๆ 
เพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง  

Feel like a pro
ดูเหมือนว่าสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ก็ยังเกิดข้ึนได้ทุกวันที่นี่

10 oct 2014  หลมุที ่4  ระยะ 180 หลา 
• Mr.chatchon Kittimahachok (3rd from left)
แขกของ Mr.Phaithoon Kijsamrej (2nd from left)

20 sep 2014 หลมุที ่16 ระยะ 152 หลา
• Mr.narongchai chavanussaporn  (3rd from left)

16 aug 2014        หลมุที ่16  ระยะ 147 หลา 
• lt.Gen. Bpi sopana (2nd from left) 

10 aug 2014       หลมุที ่3 ระยะ 130 หลา 
• Mr. shunichiroh shigeta (2nd from left) 
  แขกของ Mr. Toshitaka Hara (3rd from left)

10 aug 2014  หลมุที ่16 ระยะ 83 หลา 
• MissRatree Booranarak (2nd from left) 
  แขกของ Miss Prapa Puranachote (3rd from left)
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

Team Match Play Championship
นี่คือการแข่งขันที่สมาชิกทุกคนรอคอย  

ส�าหรับสมาชิกขากอล์ฟทั้งหลาย คงไม่ต้องสาธยายมากถึงการแข่งขัน 
Rajpruek Team Match Play Championship ว่าเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์
ส�าคัญของราชพฤกษ์คลับ ปีนี้เราจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20, 21, 27 และ 28 
กันยายน 2557 โดยเริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 
จนได้ทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจ�านวน 12 ทีม มาจับคู่แบ่งสายตามกฎ
กอล์ฟ R&A 

สมาชิกทุกท่านดูมุ่งมั่นกับการแข่งขันตลอดหนึ่งสัปดาห์ ทีมที่แพ้ต้อง 
ถูกคัดออกจนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขัน เหลือเพียง 2 ทีมที่สามารถผ่าน

เข้ารอบมาได้ ทีม GENTLEMAN น�าโดยคุณประพันธุ์ สันติ และคุณสันติ 
วิริยะรังสฤษฎ์ และทีมสมพงศ์ โดยคุณสมบัติ แสงชาติ และคุณพงศ์เดช  
เตชะวิบูลย์ เป็นทีมที่ฝ่าฟันมาจนถึงรอบนี้ได้เป็นผลส�าเร็จซึ่งทั้งสองทีมท�า
คะแนนได้ดีตั้งแต่รอบแรก 

อย่าถามเราว่าตื่นเต้นไหม หากคุณมานั่งอยู่ข้างสนามกับเรา คงได้รับรู้
ถงึบรรยากาศการขบัเคีย่ว และแล้วทีมGENTLEMAN กส็ามารถคว้าชยัชนะ
ไป 2 ต่อ 1 เมื่อจบเกม 

โฉมหน้าทีม ทีมผู้ชนะเลิศ
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Team  Match  Play Championship 2014 Result

คุณ สมบัติ    แสงชาติ
คุณ พงศ์เดช เตชะวิบูลย์  

ทมี สมพงษ์

คุณ สมบัติ    แสงชาติ
คุณ พงศ์เดช เตชะวิบูลย์  

ทมี สมพงษ์

1. 5. 9.

2. 6. 10.

3. 7. 11.

4. 8. 12.

ทมี GentleMan

ทมี คณุปู่
คุณ ด�าเนิน แก้วทวี
คุณ ระยอง สาหร่าย

ทมี GentleMan
คุณ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์

คุณ ประพันธ์ คูณมี

ทมี GentleMan
คุณ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์

คุณ ประพันธ์ คูณมี

คุณ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์    
คุณ ประพันธ์ คูณมี       

ทมี แพ้ตลอด
คุณ กฤช กุลทรัพย์ไพศาล 

คุณ มนตรี วรรณา

The champion

Final Round

semi-Finalist

Participants

คุณ สมหวัง บุญทองรุ่งทวี 
Mr. Gang Yang              

คุณ กรัณย์ ไหลสาธิต
ดร. กีรติ ไหลสาธิต 

คุณ ประพันธ์ คูณมี 
คุณ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์

คุณ ทิพย์ ดาลาล   
คุณ ลักษณ์วิไล สีมารัตน์

คุณ สุชาติ มโนมยางกูร         
คุณ วานิช นพนิราพาธ          

คุณ สมบัติ    แสงชาติ                
คุณ พงศ์เดช เตชะวิบูลย์

คุณ ภคิน นิธิธนภัทร 
คุณ วิชัย ชัยดรุณ

คุณ กฤษกร เตชะวิบูลย์
คุณ โชตินนท์ เตชะวิบูลย์

คุณ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
คุณ ภวัต ศิริสรรพ์   

คุณ กฤช กุลทรัพย์ไพศาล  
คุณ มนตรี วรรณา          

คุณ ด�าเนิน แก้วทวี 
คุณ ระยอง สาหร่าย

คุณ ธนา เบญจาทิกุล
คุณ ประเสริฐ อังคณะวัฒนา
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นอกเหนือจากกอล์ฟแล้ว ราชพฤกษ์คลับของ
เรายังมีเกมกีฬาประเภทอื่นๆ ให้คุณได้ร่วมสนุก
กันอีกมาก ในฉบับท่ีแล้วเราได้รายงานผลการ
แข่งขันของชมรมสนุกเกอร์ มาฉบับนี้เรามีผลงาน
ของชมรมฟุตบอล ราชพฤกษ์คลับ ซ่ึงเพิ่งจัดการ
แข่งขันไปมารายงานให้ทราบกันค่ะ  

เป็นการแข่งขันในรายการ 'ราชพฤกษ์ลีก' 
ประจ�าปี 2014 ซึ่งแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่ 2 
พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เลค 2 
ระหว่างทีม B-สีส้ม แข่งกับทีม C-สีด�า ผลการ
แข่งขันทีม B ชนะด้วยประตูรวม 5:1 และแชมป์
ปีน้ีได้แก่ทีม B สีส้มขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ 
ส่วนทมีสดี�าทีพ่ลาดท่าเสยีท ีปีหน้ากลบัมาล้างตา 
กันใหม่ค่ะ 

Match point

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
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กลายเป็นกิจกรรมสนุกสนานส�าหรับคนไทยไปแล้วส�าหรับฮาโลวีน แต่
คุณๆ ทราบไหมว่าฮาโลวีน จริงๆ นั้นมีที่มาจากไหน ผู้ศึกษาเรื่องศาสนวิทยา
และนกัประวตัศิาสตร์สนันษิฐานว่า 'ออล แฮโลวส์อฟี' (All Hallows' Eve) ซ่ึง
เป็นช่ือเดมิของ ฮาโลวนี นัน้เป็นวนัสมโภชทีศ่าสนาครสิต์รบัมาจากความเชือ่
ของชนเผ่าเคลต์ ในยโุรปตะวนัตกและไอร์แลนด์ เป็นประเพณีทีเ่ก่ียวข้องกบั
การเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว โดยมีพิธีกรรมเช่น การแต่งกาย
เลียนแบบภูตผีเพื่อเต้นร�า การสลักฟักทองและการหลอกกันเล่น (trick-or-

Halloween Night
ฮาโลวีนมาจากไหน

treating) ภายหลังค�าว่า 'ออล แฮโลอีฟนิง' ซึ่งแปลว่า 'เย็นนักบุญทั้งหลาย' 
ถกูพดูจนเพีย้นมากลายเป็นฮาโลวนีอย่างทีเ่ราคุน้เคยกนัในปัจจบุนั โดยมาก
วนัฮาโลวนีจะจัดขึน้วนัท่ี 31 ตลุาคม แต่ส�าหรบัชาวราชพฤกษ์คลบัปีนีเ้ราจดั
กจิกรรมฮาโลวนีในวนัที ่25 ตลุาคม ส�าหรบัสมาชกิวยัเยาว์ของเราทีห้่อง Child 
Care โดยมีทั้งกิจกรรมการแต่งแฟนซี มีการเล่นเกมและจับรางวัลมากมาย  

...ฮาโลวีนที่ราชพฤกษ์คลับไม่น่ากลัว มีแต่ความสุขค่ะ 

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
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- Ralph Waldo Emerson -
(1803-1882) American essayist, lecturer, and poet 

“Write it on your heart that every day  
is the best day in the year”
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เรื่อง : Rattanawadee S. ภาพ : istockphoto

30 tricks  
for new year resolution

30 วิธีเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่

เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองกันตั้งแต่ต้นปี 
ด้วย 30 ปณิธานที่คุณสามารถน�าไป
ปรับใช้ได้ไม่เว้นวัน ยิ่งถ้าคุณลงมือท�า
อย่างสม�่าเสมอทุกวันตลอด 12 เดือน 
เราขอรับประกันการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

เขยีนข้อความดีๆ  ชืน่ชมคนทีม่คีวามหมาย 
ในชีวิต 

ไม่ว ่าจะเป็นการส่งแมสเสจ อีเมล หรือ
จดหมาย ล้วนแต่เป็นการส่งมอบความรู้สึกที่ดี 
ทั้งน้ัน เพราะนี่คือวิธีแสดงความใส่ใจต่อคนอื่นท่ี
ช่วยให้หัวใจของทั้งผู้ให้และผู้รับพองโต

1

5
2. ลงมือเขียนแผนทางธุรกิจอย่างจริงจัง 
หากคุณมีไอเดียในการท�าธุรกิจส ่วนตัว 

มาโดยตลอด แต่ยังไม่เริ่มลงมือท�าเสียที ควร 
เริม่ต้นได้แล้ว หากยงัขาดซึง่แรงบนัดาลใจ ปัจจบุนั 
มีทั้งรายการโทรทัศน์และหนังสือเกี่ยวกับ SMEs 
มากมาย ให้คุณน�ามาใช้เป็นต้นทุนในการต่อยอด
ความส�าเร็จของตัวเอง

3. รักษาค�ามั่นในการออกก�าลังกาย
จริงจังเรื่องกิจกรรมในการเผาผลาญให้

มากกว่าการนัดเพื่อนกินข้าวเย็น คุณควรบังคับ
ตัวเองให้เข้ายิม ฝึกโยคะ วิ่ง ตีกอล์ฟ ปั่นจักรยาน 
ฯลฯ วิธีใดก็ได้ตามความถนัด แต่ต้องต่อเนื่อง
สม�า่เสมออย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 ครัง้ เพือ่การเป็น
เจ้าของสุขภาพที่แข็งแกร่งไปนานๆ

4. เป็นอาสาสมัครในองค์กรเพื่อการกุศล
การท�าบุญท่ีดีที่สุดคือ การช่วยเหลือเพื่อน

มนุษย์รวมถงึเพ่ือนร่วมโลก ซ่ึงหนทางเข้าถึงการท�า
ดไีม่ยาก หากยงัคดิไม่ออกว่าคณุเหมาะกับกจิกรรม
อะไร เข้าไปดูได้ท่ี  www.volunteerspirit.org 
เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมการกุศลให้คุณเลือก 
มีส่วนร่วมตามสมัครใจ

      บญัญตัวัินครอบครวัในปฏิทนิส่วนตวั
ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดให้เป็นวนัหยุดสดุสปัดาห์

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เพียงเท่านั้น ช่วงเวลา
คุณภาพสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัน อาจจะวันละ 
1-2 ช่ัวโมง เช่น น่ังเล่นเกมกับลูกหรือหลาน 
ช่วยกันท�ากับข้าวแล้วมานั่งกินพร้อมกัน ช่วยกัน
อาบน�้าสุนัข เป็นต้น
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      โยนความคดิเห็นของคนอ่ืนท้ิงไปเสียบ้าง
เหมือนอย่างที่ บิล คอสบี้ นักแสดงตลกชื่อดัง

ชาวอเมริกันเคยบอกไว้ว่า “ผมไม่รู้หรอกว่าอะไร
คือกุญแจสู่ความส�าเร็จ รู้แต่ว่ากุญแจแห่งความ
ล้มเหลวก็คือการมัวแต่คอยเอาอกเอาใจคนอื่น” 
ดังนั้น เมื่อมีคอมเมนต์แย่ๆ ลอยมาเข้าหูซ้าย 
หากไม่ใช่เรื่องต้องใส่ใจนักก็ปล่อยให้ค�าวิจารณ ์
เหล่านัน้ลอยทะลุออกไปทางหขูวาเถดิจะเกดิผลดี
ต่อสภาพจิตใจของคุณเอง

7

6

10 16

14

  ตัดผมทรงใหม่
การแปลงโฉมจนท�าให้คนอื่นร้อง ว้าว! พร้อม

กบัชืน่ชมการเปลีย่นลคุใหม่ จะท�าให้คณุเกดิความ
กระปรี้กระเปร่าไม่เว้นแต่ละวัน

8. รกัษาระดับความสนิทกบัเพือ่นให้คงเดมิ
อย่าปล่อยให้หน้าท่ีการงานรัดตัวมากเสียจน

ไม่มีเวลาพูดคุยทักทายเพ่ือนสนิท ให้เวลาสัก 1 
วันใน 1 เดือนนัดกินไอศกรีมด้วยกันสักมื้อก็ยังดี

9. ให้วันนี้เป็นวันเดินขึ้นบันได
ตั้งใจมั่นตลอด 1 วันว่าจะข่มใจไม่มองบันได

เลื่อนหรือลิฟท์ แล้วใช้แรงจากสองน่องพาตัวคุณ
ขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทาง หนึ่งในวิธีเอาใจใส่
สุขภาพง่ายๆ ที่ท�าได้โดยไม่ต้องเข้ายิม

     เขียนเป้าหมายที่ต้องพิชิตให้ส�าเร็จ 
10 ข้อ แล้วแปะไว้ในที่ๆ สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน

ลองมองเห็นความตั้งใจของตัวเองทุกวันแล้ว
จะไม่พิชิตให้ส�าเร็จสักข้อก็ให้มันรู้ไป

11. ในขณะเดยีวกนักเ็ขยีนส่ิงทีอ่ยากจะลด 
ละ เลิก ให้ได้ในปีนี้เอาไว้ด้วย

แผ่นนี้ควรแปะให้คนในบ้านได้เห็นโดยทั่วกัน 
จะได้มีคนช่วยเตือน

12. งดสูบบุหรี่สัปดาห์ละ 1 วัน
แม้จะเป็นวนัทีผ่่านไปอย่างยากล�าบาก แต่เมือ่

สิ้นสุดวันนั้น คุณจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองอย่างที่ไม่
เคยรูส้กึมาก่อน และถ้าจะหยดุสบูบหุรีต่่อเน่ืองอกี
สักวัน ย่อมเป็นเรื่องน่ายินดี

13. เคลียร์ตู้เสื้อผ้า
คดัเสือ้ผ้าออกเป็นหลายๆ ประเภท เช่น เส้ือผ้า

แบรนด์หรูที่ใส่ไปแค่ 1-2 ครั้ง กันเอาไว้เปิดท้าย 
ขายมอืสองเก๋ๆ,  เสือ้ผ้าส�าหรบัน�าไปบรจิาค, เสือ้ผ้า 
ที่เหมาะจะยกให้น้องสาวหรือหลานใส่ต่อ ฯลฯ 
นอกจากจะเพิ่มพื้นท่ีว่างให้ตู้เสื้อผ้าของคุณแล้ว 
ยังเป็นการส่งต่อความสุขแก่ผู้อื่นอีกด้วย

      ใส่ใจคืนพิเศษ
ก�าหนดให้มีสักคืนเป็นเดทไนท์กับคนรักของ

คุณ เติมความหวานให้ชีวิตรักสดช่ืนราวกับเป็น
วันแรกที่คุณตกหลุมรักกันและกัน

15. พบหมอตามนัดหมาย
เคร่งครัดกับก�าหนดการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

และการนัดพบหมอฟัน เพราะสุขภาพเป็นเรื่อง
ส�าคัญ กันไว้ดีกว่าแก้

             หมั่นกินบร็อกโคลี่และกะหล�่าปลี
ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน

รอสเวลล์พาร์คแคนเซอร์ ประเทศอเมริกา พบว่า
ถ้าเราขยันกินผักสองชนิดนี้เดือนละ 3 ครั้ง จะลด
ความเสีย่งโรคมะเรง็กระเพาะปัสสาวะลงถงึ 40% 

17. สร้างนิสัยในการขับถ่ายให้ได้ก่อน 
7 โมงเช้า

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดส�าหรับขับถ่ายคือ ช่วงตี 5-7 
โมงเช้า เพราะเป็นช่วงเวลาที่ล�าไส้ใหญ่ท�างานได้
ดีที่สุด หลังจากนั้น ของเสียจากล�าไส้ใหญ่จะถูก 
บีบตัวผ่านล�าไส้เล็ก กลับมาดูดซึมที่กระเพาะ
อาหารอีกครั้ง ซ่ึงเต็มไปด้วยแก๊สเน่าเสียที่เมื่อ
ถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดจะท�าให้เลือด 
ไม่สะอาด ดงันัน้ หากท�าได้ควรปลดทกุข์ในทกุเช้า 
ให้เป็นกิจวัตร
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               เลือกกินให้ถูกวิธีขณะออกรอบ
เมินใส่ฮอทดอ็กหรอืแฮมเบอร์เกอร์ช้ินโตทีม่าก

ด้วยปรมิาณแคลอรี ่แล้วเลอืกพกพาวเวอร์ลาร์หรอื
แซนด์วชิเนยถัว่เป็นตวัช่วยในการเพิม่พลงัขณะอยู่
ในเกมแทน 

        ฝึกท�าสิ่งที่ไม่ถนัด
ฝึกสมองด้วยการท�ากิจกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคย

ท�า เพื่อพัฒนาระบบความจ�า เช่น ถ้าเป็นคนถนัด
ขวา ให้หัดเขียนหนังสือด้วยมือซ้าย หัดท�าอาหาร 
ฝึกร้องเพลง เรียนเต้นร�า หรือเล่นเกมฝึกสมอง
อย่างหมากรุก หมากฮอส ปริศนาอักษรไขว้ ฯลฯ

18

21
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25

27
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30

19. ตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิม
จากท่ีเคยนอนดึกต่ืนสาย ลองฝึกนอนเร็วขึ้น

สักชั่วโมง เพื่อจะได้ตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิม เพิ่มชั่วโมง
ประสิทธิภาพให้ชีวิตได้มีเวลาจัดการสิ่งต่างๆ 
ระหว่างวันได้ยาวนานขึ้น

20. ใช้สูตร 80-20 ในการบริหารเวลา
ตั้งใจมุ ่งมั่นในการแบ่งเวลาให้สิ่งส�าคัญ

ที่สุดในชีวิต 20 เปอร์เซ็น ส่วนอีก 80 เปอร์เซ็น
ที่เหลือแบ่งสันปันส่วนให้กับส่ิงส�าคัญในอันดับ
รองๆ ลงไป

           คุยกับคนแปลกหน้าวันละหนึ่งคน
ด้วยรูปประโยคง่ายๆ อย่าง "เสื้อตัวนี้สวยดีนะ

คะ"  "กระเป๋าน่ารกัจงั"  ฯลฯ ทีค่ณุสามารถทกัใครก็ได้ 
คุยกับคนขายกาแฟเจ้าประจ�า หรือพนักงานขาย
หนังสือ ขอแค่รู ้สึกอยากชื่นชมจากใจและกล้า
เอ่ยออกไป เท่านี้ทั้งคุณและเขาต่างก็เกิดความ
รู้สึกดีๆ ร่วมกัน

          อ่านหนังสือวันละบท
ง่ายท่ีสุดคือวางหนังสือไว้ใกล้หมอน แล้วเปิด

อ่านทุกคืนก่อนนอน นอกจากเป็นการช่วยฝึก
สมาธิกลายๆ แล้ว ยังช่วยให้หลับสบายอีกด้วย

 23. เปลี่ยนเส้นทางดูบ้าง
เปลี่ยนเส้นทางในการสัญจร หรือวิธีเดินทาง

ไปท�างาน เพื่อพบเจอผู้คนใหม่ๆ หรือรายละเอียด
ข้างทางที่แปลกตากว่าเดิม เสริมไอเดียใหม่ๆ ใน
การใช้ชีวิต

 24. จ�ากัดการรับข้อมูลข่าวสาร
เว้นวรรคการติดตามทุกข่าวหรืออัพเดตทุก

เรื่องราวให้เท่าทันโลกทุกฝีก้าว ด้วยการปิด
โทรทัศน์ เลิกเล่นเฟสบุ๊กและทวิตเตอร์เสียบ้าง 
เพื่อจะได้มีเวลาว่างทบทวนเรื่องราวที่ตัวคุณ 
สนใจจริงๆ และลงมือท�าเสียที

           ปลดหนี้ให้หมด
ปีใหม่ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีในการเคลียร์

หนี้สินต่างๆ ให้หมดสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้าน 
ผ่อนรถ หรือหนี้บัตรเครดิต หากมีเงินก้อนควรน�า
มาโปะหนี้เป็นอันดับแรก เพื่อเริ่มต้นท�าสิ่งใหม่ได้
อย่างไร้กังวลไปตลอดปี

26. เก็บเงินให้ได้สักก้อน
แค่คณุเปิดบญัชีเงินฝากประจ�าเดอืนละ 1,000 

บาท คณุกจ็ะมเีงนิก้อน 12,000 บาทเมือ่ยามสิน้ปี
มาเยอืน หรอืต่อยอดด้วยการหาผลตอบแทนใหม่ๆ 
จากการลงทุน เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อกองทุน
ต่างๆ ฯลฯ ย่ิงถ้าคณุเคยชนิกบัการผ่อนค่างวดบ้าน
หรือรถยนต์อยู่แล้ว และผ่อนหมดปลดหนี้ตัวเอง
เป็นที่เรียบร้อย แนะน�าให้เปิดบัญชีใหม่ส�าหรับ
ฝากเงินจ�านวนเท่ากับค่างวดท่ีเคยผ่อน เพื่อเป็น
อีกหนึ่งบัญชีเงินเก็บก้อนโตไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
ได้สบายๆ

                ไปเที่ยวในที่แปลกๆ
พับโครงการช้อปปิ้งที่ญ่ีปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ 

หรอืฮ่องกงไปก่อน แล้วจองตัว๋ไปยงัดนิแดนทีค่ณุ
ไม่คุ้นเคย อย่าง ศรีลังกา พม่า เนปาล ฯลฯ เพื่อ
เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นไปในตัว

28. เรียนรู้ภาษาใหม่
จะเรียนเล่นๆ หรือเรียนอย่างจริงจังเพื่อน�า

ทักษะที่เพิ่มพูนไปต่อยอดทางอาชีพ เช่น เรียน
ภาษาจนีหรอืญีปุ่น่ เพือ่ตดิต่อเจรจาธรุกจิ ล้วนเป็น
เรื่องที่ควรลงมือท�าได้โดยไม่ต้องลังเล

           ใช้ลูกกอล์ฟลูกเดียว
ส�าหรับนักกอล์ฟที่ต ้องการก ้าวไปอีกขั้น 

ในปีนี้ เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการพยายามใช้ลูกกอล์ฟ
ลูกเดิมในหนึ่งรอบการตี เพื่อผลักดันให้คุณ 
มุ ่งสมาธิไปที่การจัดการและวางแผนการเล่น 
ของคุณให้ดีกว่าเดิม
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เรื่อง : Rattanawadee S.

5 หนังห้ามพลาดในไตรมาสสุดท้ายของปี

เรื่องราวของกลุ่มนักส�ารวจที่ใช้การค้นพบรูหนอน (wormhole) ครั้งใหม่
ในการเอาชนะขีดความจ�ากัดของมนุษย์ด้วยการเดินทางข้ามอวกาศและ
พิชิตดินแดนอันไกลโพ้นข้ามขอบจักรวาล โดยโนแลน ซ่ึงเขียนบทร่วมกับ 
โจนาธาน น้องชายของเขา น�าทฤษฎกีารสร้างทางลัดข้ามเอกภพ หรอืทีเ่รยีกว่า 

Interstellar
ก�ากับ: คริสโตเฟอร์ โนแลน น�าแสดง: แมทธิว แม็กคอนาเฮย์, แอนน์ แฮททาเวย์, เจสสิกา แชสเทน, บิล เออร์วิน

รูหนอน (wormhole) ของคิพ ธอร์น นักวิทยาศาสตร์เจ้าของทฤษฎีนี้  
ในการจุดประกายไอเดียของการเดินทางไกลแบบย่นระยะทางในอวกาศได้ 
มาสร้างสีสันให้หนังไซไฟแห่งอนาคตเรื่องนี้ ส่วนหวัใจหลกัของเรือ่งเน้นหนกั 
ไปที่ความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกสาวที่น่าจะบีบคั้นหัวใจได้ตามสูตร

The Blockbuster 
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มหากาพย ์การผจญภัยของ 
บิลโบ แบ็กกินส์, ธอริน โอเคนชีลด์ 
และเหล่าคณะคนแคระ ได้ด�าเนิน
มาถึงบทสรุป หลังจากเหล่าคณะ
คนแคระทวงบ้านเกิดคืนมาจาก
พญามังกรสม็อก สม็อกได้โถมไฟ
แห่งความแค ้นใส ่ชาวบ ้านเลค 
ทาวน์จนป่นปี้ พร้อมด้วยเหตุการณ์
อันตรายท่ียิ่งใหญ่กว่ารออยู่เบื้อง
หน้า โดยมีเพียงพ่อมดแกนดาล์ฟ
เท่านั้นที่มองเห็น เมื่ออ�านาจมืดได้
เร่งความขัดแย้งของพวกเขาให้ถึง
จดุเดอืดเรว็ขึน้ เหล่าเผ่าพนัธุค์นแคระ 
เอลฟ์ และมนุษย์ จึงต้องตัดสินใจ
รวมกันเป็นหนึ่ง ก่อนที่พวกเขาจะ
ถูกท�าลาย 

ผลงานล�าดับล่าสุดของ เดวดิ  
ฟินเชอร์ ผู้ก�ากับหนังเขย่าขวัญชั้น
เซียนท่ีเปิดเรื่องด้วยการโยนค�าถาม
ใส่หน้าตัวละครเอกอย่างนิค (เบน 
แอฟเฟล็ก) แบบโต้งๆ ว่า “คุณฆ่า
เมยีของคณุหรอืเปล่า” ก่อนจะค่อยๆ
เล่าถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ไล่มาตั้งแต่การ
หายตัวไปอย่างลึกลับของภรรยา 
การสืบสวนของต�ารวจ และบันทึก
ของภรรยาที่บอกใบ้กลายๆ ว่านิค 
อยากจะฆ่าเธอ หนังสร้างจากนิยาย
ขายดีของจิลเลียน ฟลินน์ ผู้ยอม
เปลี่ยนเนื้อหาในองก์ 3 ใหม่หมด
เพื่อให้ตอนจบต่างจากในนิยาย 
ท�าให้แฟนหนงัสอืต้องมาหาค�าตอบ 
สตูรใหม่ในโรงภาพยนตร์ด้วยตวัเอง

Gone Girl

ก�ากับ: เดวิด ฟินเชอร์  
น�าแสดง: เบน แอฟเฟล็ก, โรซามันด์ ไพค์, 
ไทเลอร์ เพอร์รี, แพททริก ฟูจิต

หลังจากการแข่งขันอันเข้มข้น
ใน Quarter Quell ครั้งล่าสุดที ่
แคทนสิ เอเวอร์ดนี ได้ก่อให้เกดิความ 
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ น�ามาซึ่ง 
จุดเริ่มต้นของสงครามท่ีแท้จริงใน
การต่อกรกับแคปิตอลโดยเธอจะ
เป็นผู้น�าในการลุกขึ้นต่อต้านครั้งน้ี
ร่วมกับ เกล เพื่อนรักจากเขต 12, 
ฟินนิค เพื่อนร่วมเกมจาก Quarter 
Quell และพลูตาร์ช เกมเมคเกอร์ที่
ขอหักหลังแคปิตอล ในขณะที่ชาย
หนุม่ผูเ้คยต่อสูเ้คยีงข้างเธออย่างพต้ีา 
เมลลาร์ค ถูกแคปิตอลจับเป็นตัว
ประกัน และประธานาธิบดีสโนว์เอง
ดู เหมือนจะไม ่ยอมอ ่อนข ้อใน
สงครามครั้ง น้ีเช ่นกัน นอกจาก 
นักแสดงระดับแม่เหล็กทีมเดิมแล้ว  
ยงัได้จเูลยีน มวัร์ มารับบทประธานาธบิด ี
อัลมา คอยน์ หญิงแกร่งผู้มีอิทธิพล
อย่างมากต่อแผนการปฏวัิตใินคร้ังนี้

ก�ากับ: ฟรานซิส ลอว์เรนซ์
น�าแสดง: เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์, จอช  
ฮัทเชอร์สัน, เลียม เฮมส์เวิร์ธ, จูเลียน มัวร์

The Hunger Games: 
Mockingjay Part 1

ภาพยนตร์ที่น่าจะสะกดใจคน
รักเทพนิยายได้อยู่หมัด ว่าด้วยเรื่อง
ราวของคนท�าขนมปังกับภรรยาที่
ไม่มีลูกด้วยกันเสียที เพราะตระกูล
ของพวกเขาต้องค�าสาปจากแม่มด 
คนท�าขนมปังจึงเดินทางเข้าไปใน
ป่าเพื่อขอร้องแม่มดให้ถอนค�าสาป 
ระหว่างการเดินทางน่ีเองท่ีเขาได้
พบกับเหล่าตัวละครจากเทพนิยาย 
กริมม์ ไม่ว่าจะเป็นซิลเดอเรลล่า 
ราพันเซล หนูน้อยหมวกแดง แจ็ค 
ผู้ฆ่ายักษ์ จากฝีมือการแสดงของ
นักแสดงระดับคุณภาพ ไม่ว่าจะ
เป็นเมอรลี สตรีพ ในบทแม่มดใจร้าย 
จอห์นน่ี เดปป์ เป็นหมาป่าจากเรือ่ง 
หนูน้อยหมวกแดง แอนนา เคนดริก 
รับบทซินเดอเรลล่า ฯลฯ บวกด้วย
เทคนิคตระการตาท่ีจะท�าให้คุณ
ประทับใจ

Into The woods

ก�ากับ: ร็อบ มาร์แชล
น�าแสดง: เจมส์ คอร์เดน, เอมิลี บลันท์,  
แอนนา เคนดริก, จอห์นนี่ เดปป์,  
คริส ไพน์, เมอรีล สตรีพ

The Hobbit:  
The Battle Of The Five Armies

ก�ากับ: ปีเตอร์ แจ็กสัน
น�าแสดง: มาร์ตีน ฟรีแมน, เอียน  
แม็คเคนเลน, เบเนดิกท์ คัมเบอร์แบทช์,  
เคต แบลนเชตต์



36

Trend – Christmas
เรื่อง : ญาณพล มุสิเกต ุ
ภาพ : courtesy of brand

1 2

เรื่อง : เปรม วนิลลา

Christmas destinations
คริสต์มาสรอบโลก

คนรู้จักรอบตัวมีต๋ัวเดินทางกันหมดแล้ว 
คณุล่ะก�าลงัท�าอะไรอยู ่นานๆ จะมีวนัหยดุ
ยาวสกัที เราเลยอยากชวนคณุแพค็กระเป๋า
ไปท่องโลก ชมบรรยากาศครสิต์มาสจาก
หลายประเทศหลากเมืองทัว่โลก

โอกาสทีห่าได้ไม่ง่าย ทีค่ณุจะไปเยอืนมหานคร
นิวยอร์กในช่วงที่ทุกคนก�าลังชื่นมื่นมีความสุข 
นิวยอร์กไม่เคยหลับ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาส
ที่ผู้คนอยากจะใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนออกมาสัมผัส
บรรยากาศเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนอกบ้าน 
ไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ  กิจกรรมท่ี
พลาดไม่ได้คือ กินอาหารร้านอร่อยที่มีทั่วเมือง  
แต่ต้องเตรียมตวัดหีน่อย เพราะส่วนใหญ่ร้านอาหาร 
จะเต็มเกือบทุกร้านในช่วงเทศกาล นอกจาก
กิจกรรมสุดฮิตอย่างช้อปปิ้ง กิน-ดื่ม-เที่ยว ปาร์ตี้
สุดพลัง ผู้คนจะออกมาเดินเล่นรอบเมืองท่ีรวย
แสงสี ทั้งที่เซ็นทรัลพาร์ค สะพานบรูคลิน ฟังเพลง
ประสานเสยีงทีล่นิคอล์นเซ็นเตอร์และไทม์แสควร์ 
ชมต้นคริสต์มาสท่ีลานสเก็ตศูนย์รอกกี้เฟลเลอร ์
สัญลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาสแท้ๆ ถ้าไม่
ไปดูการเยือนนิวยอร์กในเทศกาลคริสต์มาสก็ 
ไร้ความหมาย (ไม่เช่ือลองไปเปิดภาพยนตร์
ฮอลลีวู ้ดดูได้เลย เพราะถ้าพูดถึงคริสต์มาสใน
นิวยอร์ก “รอกกี้เฟลเลอร์” ต้องมี)

ใครทีก่�าลงัคดิถงึหมิะ ขอบอกว่าช้าก่อน หลาย
คนไม่รู ้ว ่า คริสต์มาสของนครซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลียตรงกับฤดูร้อน แต่หายห่วงแถมคุณ
ยงัจะรกัซิดนีย์ยิง่กว่าเดมิ เพราะคณุยงัมอีกีหลาย
ประสบการณ์ให้ได้เปิดรบั เทศกาลเฉลมิฉลองทไีร 
ซิดนีย์จัดเต็ม ทั้งอาคารห้างร้านตกแต่งสวยงาม  
พลุขนาดใหญ่และงานบันเทิงแสงสีเสียงครบครัน
โดยมีโอเปร่าเฮาส์เป็นฉากหลงั ดนิเนอร์ร้านอร่อย
จิบไวน์ไปด้วยพลางๆ แค่นี้ก็อิ่มแล้วส�าหรับคน
ที่มาเยือน แต่ยังมีกิจกรรมที่เก๋กว่านั้นหากคุณ 
ยงัพอมเีวลาเหลอื คอื การปิกนิกกนัในวนัครสิต์มาส
ทีช่ายหาดบอนได (Bondi) ท่ีโด่งดงัของซิดนย์ี ท่ีต้ัง
อยูใ่กล้เมืองมากท่ีสดุ (Bondi เป็นภาษาอะบอรจินิสิ 
หมายถึง น�้าซัดสาดเหนือโขดหิน) จิบค็อกเทลไป
ด้วย ก่อนเตรียมช้อปปิ้งในวันบ๊อกซ่ิงเดย์และชม
การแข่งเรือจากซิดนีย์ไปยังโฮบาร์ต หรือถ้าแผน
เดินทางวันนั้นคุณก�าลังอยู่เมลเบิร์นก็ทั้งช้อปและ
ชมประเพณกีารแข่งขนั Boxing Day Test Cricket 
ที่สนามคริกเก็ตชื่อดังก็เป็นประสบการณ์แปลก
ใหม่ทีน่่าลอง

America, New york, UsA  Australia, sydney, Australia

1. 2.

WHY new York? WHY Sydney?
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หลายคนถามว ่าชาวเมืองเคปทาวน ์ใน
แอฟริกาใต้เขาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส
กันแบบไหน รับรองว่าถ้าได้รู ้คุณจะต้องอยาก
ลองไปฉลองท่ีเมืองหลวงของแอฟริกาแห่งนี้สัก
ครั้ง ท่ามกลางการตกแต่งเมืองตามเทศกาลและ 
ตามวัฒนธรรมยุโรปอย่างครบถ้วน รอคอยการ
มาถึงของซานตาคลอส (แม้จะไม่ใช่เมืองหนาว) 
ที่น่ีมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณได้ท�าในตอน
กลางวัน ไม่ว่าจะเป็นการปิคนิคที่ชายหาดเก่าแก่ 
จิบค็อกเทลใต้ท้องฟ้าสีฟ้า พร้อมกินอาหารอร่อย
ในร้านอาหารที่เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือ
จะเยีย่มชมไวน์เอสเตทไปพร้อมกบัชมววิทีส่วยจน
ท�าให้เกอืบลืมหายใจ และห้ามพลาดประสบการณ์
มื้อค�่าที่ ร ้านอาหารในคืนคริสต ์มาสอีฟและ 
มื้อเที่ยงของวันคริสต์มาสซึมซับบรรยากาศของ
ชาวเมืองเคปทาวน์แบบชุดใหญ่ในเมือง

แม้จะเป็นประเทศในเอเชียแต่เกาหลีใต้ก็มี
ช่วงเวลาฉลองคริสมาสต์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะมีชาว
เกาหลใีต้จ�านวนมากเป็นชาวครสิต์ (ราว 25-30% 
ของประเทศ รวมถึงมากกว่าเพื่อนบ้าน จีนและ
ญี่ปุ่น) โดยโบสถ์ต่างๆ จะประดับไฟคริสต์มาส
สวยงาม และแม้ไม่ใช่ชาวครสิต์ ชาวเกาหลกีนิ็ยม
ไปร่วมเฉลิมฉลองกับคริสศาสนิกชนท้ังที่โบสถ์
และทั่วเมืองท่ามกลางสภาพอากาศถูกใจคน
อยากหนาวใกล้ๆ ในเอเชีย และสิ่งที่คุณอาจไม่รู้
คือ การมอบเงินเป็นของขวัญ (คล้ายอั่งเปา) เป็น
เรือ่งธรรมดาของท่ีน่ี ส�าหรับกจิกรรมท่ีคณุท�าได้ใน
กรงุโซล เริม่ด้วยอร่อยกบัอาหารเกาหลแีละช้อปป้ิง 
เดินเล่นชมต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ อร่อยกับเค้ก
คริสต์มาสยอดนิยมท่ีถึงขนาดจัดเป็นเทศกาล
คริสต์มาสเค้กแห่งโซล  จับจ่ายสินค้าคริสต์มาส 
ตลาดคริสต์มาสของยุโรป(ท่ีมาของฉายาตลาด 
ครสิต์มาสยโุรป) ชมผูค้นทีล่านสเกตเอาท์ดอร์ดพูลุ
ริมแม่น�้าฮาน และถ้าคุณอยู่ยาวก็รอนับถอยหลัง 
รับปีใหม่ที่โซล ไทม์ สแควร์ได้เลย

เมืองและประเทศที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ 
ฟากเอเชีย เดินทางไปไม่บ่อยนัก นอกจากแสง
เหนอื เหตผุลเดยีวทีแ่ขง็แรงพอและจะท�าให้หลาย
คนไปเยือนประเทศฟินแลนด์ ประเทศเหนือเส้น 
Arctic Circle คือเรื่องราวแฟนตาซีเก่ียวกับ
คริสต ์มาสมีจุดเริ่มต ้นขึ้นท่ีนี่   บ ้านเกิดของ
ซานตาคลอสใจดีของทุกคนที่มีวัยเยาว์ เริ่มต้น
ด้วยสถานท่ีท่องเที่ยวอย่างซานตาคลอสวิลเลจ 
สวนสนุกยอดนิยมของครบครัวทั่วยุโรป (และถ้า
ได้ไปเยือน เช่ือเถอะว่า คุณเองก็ไม่อยากเช่นกัน) 
ชมประติมากรรมน�้าแข็งท่ามกลางอุณหภูมิท่ี
ต�่ากว่าศูนย์ ซื้อของที่ระลึกจากร้านแปลกตาที ่
น่าประทับใจ แม้จะเป็นเมืองท่ีไม่ถูกใจนักช้อป 
มากนัก เพราะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ แต่ยังมี
ประสบการณ์อ่ืนท่ีสามารถทดแทนได้ โดยเฉพาะ
กิจกรรมฤดูหนาวท้ังสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อนและสกี  
ทุกอย่างมีครบที่แลปแลนด์ 

Africa, Cape Town, south Africa AsIA, seoul, south Korea EUROPE, Lapland, Finland

3. 4. 5.

WHY Cape Town? WHY Seoul? WHY lapland? 
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ย้อนกลับไปเมื่อเริ่มต้นของมินิที่ผลิตออกมา 
เพื่อเป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 มาถึงปัจจุบันรถยนต์มินิ
ภายใต้การดูแลของ BMW ดูหรูหราขึ้น สนุกขึ้น 
ไฮเทคขึ้น และไม่ใช่สินค้าราคาประหยัด แต่ยังคง 
เสน่ห์ของมนัอย่างเตม็เป่ียมซึง่นัน่กลายเป็นจดุขาย 
ใหม่ของมินิแทนความประหยัดเมื่อในอดีต ท�าให้
มินิกลายเป็นสินค้าท่ีคนขับซ้ือเพราะรักมากกว่า
เหตุผล    

ครั้งน้ีถือเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่สุดหลัง
จากทีใ่ช้ตวัถังเดมินานกว่าสบิปี ทว่างานออกแบบ
ใหม่ของมนิกิย็งัไม่ได้หลดุไปจากสิง่ทีม่อียูเ่ดมิมาก
นัก ที่เห็นได้ชัดน่าจะเป็น ‘ขนาด’ ซึ่งมินิปรับพื้นที่
ตอนหลังให้ใหญ่ข้ึนท�าให้นั่งสบายและเข้าออก
สะดวก ฐานล้อท่ีกว้างขึ้นส่งผลถึงการขับที่จาก
เดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก ส�าหรับรุ่น Cooper S 
ทีเ่ราได้ทดสอบน้ันมกีารเพิม่ฟังก์ชัน่การปรบัสไตล์
การขับซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบสปอร์ต แบบธรรมดา

เรื่อง : เอกศาสตร์ สรรพช่าง  
ภาพ : Courtesy Of Brand  

Look Cute, still Strong
แม้จะใหญ่ขึ้นแต่ new Mini ยังคงความสดใสไว้ไม่เสื่อมคลาย

และแบบประหยัด ซึ่งมินิปรับเปลี่ยนทุกส่วนของ
รถยนต์ ตั้งแต่พวงมาลัย ความแข็งของโช้กอัพ  
แม้กระทั่ง ‘สี’ ภายในของรถก็สามารถปรับตาม
สไตล์ของการขับขี่ได้ด้วย 

ภายในห ้องโดยสารมินิ เพิ่มลูกเล ่นและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปมากมาย เช่น หน้าจอ 
แสดงผลบนแผงหน้าปัดบริเวณแกนพวงมาลัย 
แบบวงกลมและครึ่งวงกลมแสดงรอบเครื่องยนต์ 
ความเร็วและเกจ์น�้ามัน ส่วนหน้าจอ LED บริเวณ
กลางคอนโซลแสดงผลการท�างานของระบบต่างๆ 
LED Ring ออกแบบมาใหม่ให้เจ้าของรถสามารถ
เลือกได้ว่าจะดูการแสดงผลในฟังก์ช่ันได้ด้วยท้ัง
ยังสามารถแสดงผลกลางตามสถานะไม่ว่าจะ
เป็นการขบัขีบ่นถนน การท�างานของฟังก์ช่ันต่างๆ 
เช่น ฟังก์ชัน่แสดงระยะใกล้ไกลเมือ่ถอยรถ วงแหวน 
จะแสดงระยะห่างระหว่างรถยนต์กับสิ่งกีดขวาง
ด้านหลังด้วยสีที่แตกต่างกัน แผงคอนโซลของรุ่น 
Cooper S ให้หน้าจอสขีนาด 8.8 น้ิว ส่วน Cooper 

และ Cooper D มาพร้อมหน้าจอขนาด 6.5 นิ้ว 
ทุกรุ่นเพิ่มแอพพลิช่ัน MINI Connected มาให้
ด้วย ท�างานเชื่อมกับสมาร์ทโฟน คุณสามารถเล่น
ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กโดยใช้สัญญาณ 3G และ
เชื่อมต่อกับบางแอพพลิเคชั่นอย่าง Deezer และ 
GoPro ได้ทันที

เครื่องยนต์ มินิมีการปรับปรุงใหม่ Cooper S 
มีทวินเพาเวอร์เทอร์โบ สามารถประหยัดพลังงาน
เพิม่ขึน้ร้อยละ 27 ปล่อยไอเสยีน้อยลงเมือ่เทยีบกบั
มนิริุน่ก่อน ส่วนรุน่ Cooper D ใช้คอมมอนเรลแบบ 
3 สูบซึ่งช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานแต่ยังได้
ความรู้สึกของการขับขี่มินิเหมือนเดิม

ทั้งหมดน้ียังไม่เท่าข้อดีที่สุดของมันนั่นคือ 
ราคาที่แทบจะไม่ได้ปรับเพิ่มจากโมเดลก่อน

ถือว่าเรียกรอยยิ้มได้จากแฟนๆ มินิได้พอ
สมควรทีเดียว 
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watch & Jewelry
เรื่อง : Panya lee ภาพ : Courtesy of Brand

Couples watches for Love
ของขวัญแทนความรัก

ส้ินปีเป็นจังหวะดทีีเ่ราจะได้หาของขวญัสุดพเิศษส�าหรบัคนรกั แต่จะเซอร์ไพรส์ทัง้ทกีค็วรเลอืกนาฬิกาคูไ่ปเลย เพราะนอกจากจะ
เป็นสิง่ล�า้ค่าซึง่ได้รบัการออกแบบและใส่กลไกอย่างพถิพีถินัแล้ว ยังซ่อนความหมายท่ีลกึซ้ึงถงึเวลาในทุกวนิาทีท่ีเรามีให้แก่คนข้างๆ 

และจะเคยีงคูก่นัตลอดไป ว่าแล้วลองดสูว่ิามเีรอืนไหนน่าสนใจกนับ้าง

 
หากใครชอบนาฬิกาคู่ทรงสปอร์ต ลอง OMEGA คอลเลคชั่น Seamaster 

รุ่น PLANET OCEAN 600 M OMEGA CO-AXIAL ไม่เพียงดาวเด่นจะอยู่
ที่ตัวเรือนและสายนาฬิกาสแตนเลสแบบ 3 แถว แต่ความสามารถในการ 
ด�าน�้าลึกกว่า 600 เมตรก็นับว่าน่าทึ่ง 

อย่างไรกต็ามทัง้คูไ่ม่ได้เหมอืนกนัไปหมด ส�าหรบัเรอืนของผู้ชายมาพร้อม
รูปลักษณ์ในแบบนาฬิกาด�าน�้าวินเทจ ขับเคลื่อนการท�างานของด้วยกลไก
คาร์ลเิบอร์ 9300 มาพร้อมระบบจับเวลาโครโนกราฟ แสดงวนัที ่ณ ต�าแหน่ง  
6 นาฬิกาและความกว้างของหน้าปัดเซรามกิสดี�าอยูท่ี ่45.5 มม. 

ในขณะที่เรือนของผู้หญิงมีความกว้างเล็กลงมาที่ 37.5 มม. ใช้กลไก 
คาร์ลิเบอร์ 8520 แสดงวันที่ ณ ต�าแหน่ง 3 นาฬิกา แม้ภายในจะไม่เหมือน
กันเสียทีเดียว แต่ท้ังสองเรือนเช่ือมโยงหากันด้วยสีส้มบนตัวเลขอาราบิกที่
เห็นได้อย่างชัดเจน

ทั้งสองคู่สองสไตล์น่าจะเป็นตัวแทนท่ีมีความหมายอันยิ่งใหญ่ส�าหรับ 
คุณและคู่ของคุณตราบนานเท่านาน 

sweet Active
oMega 

หนึ่งในเรือนคู่ที่เด่นที่สุดคือ A. Lange & Söhne รุ่น LANGE 1 ‘20th 
Anniversary’ อวดโฉมครั้งแรกในงาน Watches & Wonder 2014 ที่ประเทศ
ฮ่องกงเมื่อตุลาคมที่ผ่านมา ชูจุดเด่นในการเป็นตัวแทนเพื่อเฉลิมฉลอง 
ครบรอบ 2 ทศวรรษในฐานะผูผ้ลตินาฬิกาช้ันแนวหน้า ประกอบไปด้วยนาฬิกา 
2 เรือนได้แก่ LANGE 1 และ the LITTLE LANGE 1 ได้รับการออกแบบ 
ให้ย้อนกลับไปถึงอดีตเมื่อครั้งที่เปิดตัว LANGE 1 อันเป็นคอลเลคชั่น 
แรกเมื่อปี 1994 ณ เมืองเดรสเด้น เยอรมนี หน้าปัดได้รับการแกะสลักลาย 
guil-loched ด้วยช่างฝีมือชั้นสูงใช้กลไกคาร์ลิเบอร์ Lange’s L901.0 ซึ่งว่า
กันว่ามีชิ้นส่วน 365 ชิ้นหรือเท่ากับจ�านวนวันในหนึ่งปี หน้าปัดส�าหรับสุภาพ
บุรุษกว้าง 38.5 มม.ส�าหรับสุภาพสตรีอยู่ที่ 36.1 มม. ล้อมเพชรบนขอบหน้า
นาฬิกา 64 เม็ด 

นอกจากนั้นยังมีวัสดุให้เลือกตามความต้องการถึง 5 แบบ อาทิ ตัวเรือน
แพลตนิัม่จบัคูห่น้าปัดด�า ตวัเรอืนทองค�าขาวจบัคูห่น้าปัดน�า้เงนิ ตวัเรอืนพงิค์
โกลด์จับคู่กับหน้าปัดด�า ส�าคัญที่สุดคือผลิตเพียง 20 คู่ทั่วโลก  

The Classic Couple
A. lange & Söhne
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wine & Dine

โลกแห่งเทพนิยายที่ถูกเนรมิตโดย Mr.Ashley 
Sutton นักเขียนนิยายชาวออสเตรเลีย เมื่อเขา
กลายมาเป็นเจ้าของร้าน จึงเสกสรรทุกอย่างให้
เหมือนดั่งนิยายที่เขาเคยเล่าถึงนางฟ้าตัวน้อย
โดยมีฉากหลังเป็นเมืองใต้ดินและเหมืองแร่ หาก
คุณอยากพาตัวเองออกจากโลกแห่งความเป็น
จริงที่แสนจะน่าเบื่อ เชิญเปิดประตูเข้ามาท่ี The 
Iron Fairies

สิ่งแรกที่คุณจะได้สัมผัสเม่ือเปิดประตูเข้าไป
คือ บันไดวนเหล็กสุดคลาสสิกกลางร้าน ที่วนขึ้น
ไปถึงเวทีส�าหรับนักดนตรีท่ีจะมาแสดงสดในทุก
ค�่าคืน ถัดเข้าไปเป็นส่วนของเคาน์เตอร์บาร์  โต๊ะ
และเก้าอี้ทรงสูง หรือจะเลือกโซฟานุ่มหนานั่ง
สบายก็มีให้เลือกนั่งได้หลากหลายมุม ภายใต้
บรรยากาศของเหมอืงเหลก็แห่งนีถ้กูตกแต่งสไตล์
อินดัสเทรียล เปลือยท่อน�้า สายไฟ เหล็ก และ
ไม้ อีกด้านคือชั้นหนังสือเวทมนต์ที่สูงจรดเพดาน 
พร้อมกับตกแต่งมุมต่างๆ ด้วยภูติเหล็กตัวเล็กตัว
น้อยในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป

ชั้นสอง โต๊ะและที่นั่งถูกขยายให้กว้างขวาง
มากขึน้ เหมาะอย่างยิง่ทีจ่ะใช้เป็นจดุหมายส�าหรบั
การคยุธรุกจิหรอืสงัสรรค์สดุสปัดาห์กบักลุม่เพือ่น 
และยังได้เสียงดนตรีแจ๊สขับกล่อมคุณไปตลอด
ค�่าคืนอันแสนวิเศษนี้ 

ใครที่เคยมาเยือน The Iron Fairies จะรู้ดีว่า 
Fat Gut’z Beef Burger คือเมนูที่ไม่ควรพลาด พรี
เมีย่มเบอร์เกอร์ทีใ่ช้เนือ้น�าเข้าจากออสเตรเลยี คดั
เฉพาะส่วนหัวไหล่และสะโพกผสมมัน 15%  เพื่อ
เพิ่มความนุ่ม วางด้วยบรีชีสหอมนวล เบค่อนมัน
น้อย หอมแดง  ประกบด้วยขนมปังส่ังท�าท่ีโทสต์

เรื่อง : อลิษา รุจิวิพัฒน์ ภาพ : รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล

The Iron 
Fairies
Dining like a Fairy Tales

The Iron Fairies
ระหว่างซอยทองหล่อ 12 – 14 ถนนสุขุมวิท 

เปิดทุกวัน เวลา 18.00 – 02.00 น. 
โทร. 02–714–8875, 084-520-2301

จนนุ่มและหอมเป็นพิเศษ วางคู่ซอสมะเขือเทศ
รสเผ็ด เฟรนชฟรายด์และโคสลอว์ผักกาดม่วง  
เมนูเรียกน�้าย่อยที่น่าสนใจอีกจานคือ Tia’s Tuna 
Avocado Salad ที่น�าทูน่ามาเทียแบบมีเดียม จัด
วางกับมิกซ์สลัด อะโวคาโด และมะเขือเทศ เคล้า
ด้วยน�า้สลดัรสเปรีย้วแหลม แต่เมือ่ตกัส่วนผสมทุก
อย่างรับประทานในคราวเดียวรสชาติจะนุ่มและ
เรียกความสดชื่นได้อย่างพอดิบพอดี 

ที่น่ียังขึ้นชื่อเรื่องค็อกเทล ที่โดดเด่นเห็นจะ
เป็น Smoke in Bottle ท่ีเสิร์ฟมาในขวดอัดควัน
อาริกาโน่อบแห้ง  

หลังจากเปิดฝาแล้วรินใส่แก้วบรรจุน�้าแข็งจะ
ได้คอ็กเทลสทีบัทมิ ทีเ่มือ่ดืม่พร้อมกบัผลบลูเบอร์รี่
แล้ว จะได้รสชาติที่หวานฉ�่าไปทั่วทั้งปาก ส่วน
แก้วนี้เหมาะส�าหรับผู้หญิง Jasmine White Fairy 
ค็อกเทลสีขาวนวลลอยด้วยดอกมะลิสดแล้ว 
ความหวานอมเปรี้ยว หอมกลิ่นมะลิยังท�าให้เรา
ไหลหลงตามไปด้วย 

ท่ีขาดไม่ได้เลยคือความหลากหลายของไวน์
โลกเก่าและโลกใหม่ คอไวน์มือใหม่อาจจะต้อง
เริ่มต้นที่ Yering Station Cabernet Sauvignon 
หรือไม่ก็เป็น Butler Crest Merlot ไวน์จากฝั่ง
ออสเตรเลีย ส่วนคอไวน์ตัวจริงคงไม่ต้องแนะน�า
อะไรให้มากความ ที่นี่มีลิสต์ไวน์มากพอจะให้คุณ
เพลดิเพลนิอยูใ่นโลกแห่งเทพนิยายตลอดทัง้คนื 
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Highly Recommended
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

N o v em b e r

*ห้องอาหารราชารมย์แกสโตรเลาจน์

The Taste of Winter
อีกซีกโลกหนึ่ง ฤดูหนาวคือฤดูกาลแห่งการฝึกความอดทน เสื้อตัวหนา หิมะหนาๆ 
และอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งพอกไขมัน แต่ส�าหรับดินแดนเขตร้อนอย่างเรา  
นี่คือฤดูกาลที่ฟ้าสดใสที่สุด อากาศดีที่สุด และแน่นอน อาหารของเราก็ยังคงอร่อย
เหมือนเดิม มาดูสิว่าห้องอาหารแต่ละห้องเตรียมอะไรไว้ให้คุณบ้าง

Special Dish

Special

Drink

รสชาติ เปรี้ยว สดชื่นประกอบด้วย โอเมก้า- 
3 โคลีน สารต้านอนุมูลอิสระ คอลลาเจน วิตามิน
ซี วิตามินบี2,3 วิตามิน เคแคลเซียม เหล็ก 
แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สังกะสี 
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร ช่วยบ�ารุงผิวพรรณ
ให้เปล่งปลั่ง ป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล ์
ต่อต้านการเกิดโรคมะเรง็ ลดระดบัคอเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ซ่อมแซมกล้ามเนื้อ
และเส้นใยประสาท

• Green Lantern 120 B. •

ขากบออสเตรเลียทอดเกลอื 480 B.*
Deep fried Australia frog legs with sea salt

**ห้องอาหาร ราชพฤกษ์เดลิช และราชพฤกษ์ บาร์ แอนด์ บิสโตร

ปลาหิมะทอดซอสเต้าเจี้ยว 700 B.*
Deep fried snow fish with yellow beans sauce

แกงเขียวหวานไก่เบตงกับขนมจีน 
และไข่ต้ม150 B.**
Green curry “Betong” chickenserved  with 
boiled egg and rice vermicelli

ปลาหิมะราดซอสกุ้งมังกรและหน่อไม้
ฝรั่งขาว 700 B.**
Pan fried snow fish and white asparagus 
with Lobster sauce
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*ห้องอาหารราชารมย์แกสโตรเลาจน์

Highly Recommended

D e c em b e r

Special Dish

Special

Drink

ผลไม้มีส่วนประกอบของสารแอนโทแซนทิน 
กรดอะมิโนซีสทีนและเมไธโอนีนไฟเบอร์เพคติน 
โปรตนี แคลเซยีม ฟอสฟอรสั โซเดียม โพแทสเซียม 
เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี1,2,3,5,6 วิตามินซีกรด
โฟลิก ช่วยปรับสมดุลของนัยน์ตาให้เป็นปกติ 
และป้องกันโรคต้อกระจก โรคตาบอดกลางคืน 
ลดความเสื่อมของจอประสาทตาได้ถึง 50% ช่วย
ก�าจัดของเสียที่ตกค้างในร่างกายเพิ่มปริมาณ 
ไขมันชนิดดี (HDL) ซึ่งช่วยท�าให้หลอดเลือด
สะอาดปราศจากคราบไขมนั ควบคมุระดบัน�า้ตาล
ในเลือด ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน 
ป้องกนัการเกิดโรคโลหิตจาง ลดความเสีย่งต่อการ
เกิดโรคมะเร็งล�าไส้และต่อมลูกหมาก 

• Triple Cooler 120 B.* •

กุง้แชบ๊วยผดัพรกิเกลอื 650 B.*
Stir fried white shrimp with dry chili and salt

**ห้องอาหาร ราชพฤกษ์เดลิช และราชพฤกษ์ บาร์ แอนด์ บิสโตร

ปลาบกึทอดกระเทยีม 390 B.*
Deep fried giant cat fish with garlic and pepper

หอยเชลล์ผดัราดซอสโหระพาและ
แอนโชวี ่400 B.**
Pan fried scallops with sweet basil and 
anchovy sauce " Sweet Corn Pudding "

สปาเกต็ตีแ้องเจิง้แฮร์ผดักบัหอยเชลล์ 
350 B.**
Fried spicy angel hair spaghetti with scallops

*หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวม service charge และ VAT 
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special Menu





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

– Buddha –

ไทม์สแควร์ ในเมืองนิวยอร์กถือเป็ นหนึ่งในสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปสนุกรับคืนส่งท้ายของปีมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
ประมาณการว่าแต่ละปีมีนีกท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านมานิวยอร์กในช่วงส่งท้ายปี  

where to  
Experience  
An Unexpected  
Countdown
นับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ที่ไหนดี

1.

นอกจากการนอนดูบรรยากาศการนับถอยหลัง 
เข้าสู่ปี 2015 ของประเทศต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์แล้ว 
ยังมีกิจกรรมท่ีน่าท�ามากกว่านั้นในคืนส่งท้ายปีเก่า 
ลองเติมสีสันใหม่ให้ชีวิตตั้งแต่นาทีแรกของปีด้วย 
การเดินทางไปยังหลากสถานที่ที่จะท�าให้ปีใหม่ครั้งนี้ 
‘ใหม่’ สมชื่ออย่างแท้จริง

1
ยืนขาแข็งรอดู Ball Drop ที่ไทม์สแควร์

ปฏิเสธไม่ได้ว่างานฉลองปีใหม่ท่ียิ่งใหญ่ที่สุดใน
โลก จัดข้ึนท่ีจตุรัสไทม์สแควร์ ใจกลางกรุงนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเป็นงานส�าคัญที่มีประวัต ิ
การจัดงานต่อเน่ืองยาวนานมาต้ังแต่ปี 1907 และ
มีการถ่ายทอดสดให้ผู ้ชมนับพันล้านคนทั่วโลกได้
ร่วมต่ืนตาตืน่ใจไปกบัแสง ส ี เสยีงในคนืเคาท์ดาวน์ไป 
พร้อมๆกันโดยมีไฮไลท์อยู่ตรงลูกบอลยักษ์ที่จะค่อยๆ 
ลดระดบัลงมาจากยอดเสา และปล่อยกระดาษสนีบัล้านชิน้ 
ออกมาในนาทแีรกของปีใหม่ พร้อมเสียงเฮลั่นของผูค้น
เรอืนแสนท่ีอยู่ในบรเิวณนัน้ ถ้าอยากเข้าถงึบรรยากาศ 
ของงานใหญ่ระดับโลกอย่างแท้จริง ควรหาโอกาสบิน
ไปนิวยอร์กเพื่อร่วมเคาท์ดาวน์สักครั้งในชีวิต
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Travel & Leisure
เรื่อง : Rattanawadee S. ภาพ: iStockphoto

2.

3.

4.

5.

2
ปาร์ตี้สละคานที่เชียงคาน

ปรากฏการณ์คร้ังแรกในรอบ 100 ปี ท่ีมี 
คนโสดจากทัว่ฟ้าเมอืงไทยมารวมตวักนั ณ อ�าเภอ 
เลก็ๆ รมิแม่น�า้โขงอย่างอ�าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
ในมหกรรมดนตรยีิง่ใหญ่ส่งท้ายปี 2014 ‘เชียงคาน 
ไม่คานแน่ COUNTDOWN 2015’ มีศิลปิน 
มืออาชีพมาสร้างความสุขตลอดคืน ไม่ว่าจะเป็น
สิงโต น�าโชค, ลุลา, เบ๊ดรูม ออดิโอ้, พาราด๊อกซ์,  
สครับบ์ ฯลฯ เป็นอีกหนึ่งการเฉลิมฉลองที่เปี่ยม
ด้วยความสุขและสนุกสุดเหวี่ยง ท้ังได้ฟังดนตรี
ไพเราะ ไปพร้อมๆ กบัการได้สมัผสัสายหมอกและ
อากาศเย็นสบายบนภูทอก หนึ่งในสถานที่ไฮไลท์ 
ที่คนไปเยือนเชียงคานไม่ควรพลาด

3
อาบแสงแรกของเมอืงไทย ณ ผาชะนะได 

หากคุณเคยฟังข่าวเช้าทางวิทยุบ่อยๆ น่าจะ
คุน้เคยกับช่วงพยากรณ์อากาศท่ีมักปิดท้ายถงึการ
รายงานเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกในแต่ละวัน  
ซึ่งมักพ่วงช่ือของผาชะนะได ซึ่งตั้งอยู ่ภายใน
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี 
เพราะ เป ็นจุด ท่ีพระอาทิตย ์ ขึ้ นจุดแรกใน
ประเทศไทย ดังน้ัน หากคุณอยากชมภาพตะวัน
ทอแสงแรกประจ�าปีใหม่ ท่ีโอบล้อมด้วยทะเล
หมอกยามเช้า พร้อมววิเบือ้งล่างเป็นทวิทศัน์แม่น�า้
โขงที่กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและลาว  
ซึ่งการจะขึ้นไปยังผาชะนะไดนั้นต้องอาศัยความ
สมบุกสมบันพอควร โดยเฉพาะ 15 กิโลเมตร
สุดท้ายต้องใช้รถขับเคลื่อนแบบสี่ล้อเท่านั้น และ
เดินต่อไปอีกราวๆ 1 กิโลเมตร ก่อนจะได้เห็นแสง
แรก ณ ปลายผา

4
เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในแดนกีวี

หากคณุมีทุนทรพัย์มากหน่อย และอยากสมัผสั 
ประสบการณ์มองเห็นพระอาทิตย์โผล่พ้นเส้น
ขอบฟ้าเป็นคนแรก ของโลก แนะน�าให้ไปปักหลกั 
รอท่ีเมืองกิสบอร์น (Gisborne) ซ่ึงตั้งอยู ่ด้าน
ตะวันออกสุดของประเทศนิวซีแลนด์ เพราะเป็น
สถานที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในโลกทุกวัน 
ถ้าอยากสร้างเสรมิกจิกรรมส่งท้ายปีให้มสีสีนักว่านัน้ 
การขบัรถไปบนถนนแปซฟิิกโคสต์ไฮเวย ์ (Pacific 
Coast Highway) จนถึงแหลมตะวันออก (East 
Cape) เป็นอีกวิธีที่ท�าให้คุณได้ละเมียดช่วงเวลา
ของวนัแรกในปีใหม่ไปบนเส้นทางทีม่ชีายหาดสวยๆ 
หลายแห่งขนาบข้างตลอดเส้นทาง

5
เทศกาลดอกไม้ไฟในมือคุณ

มาสนุกให้เต็มท่ีกบับรรยากาศการเคาท์ดาวน์
ปีใหม่ในกรงุปราก เมอืงหลวงของสาธารณรฐัเชก็ 
เพราะชาวเช็กมีธรรมเนียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
ปีใหม่ได้สนุกสนานและไม่หยุดนิ่งไม่แพ้เมืองอื่น
ในโลก โดยพวกเขาจะตระเวนเดนิเข้าๆ ออกๆ ตาม
ผบั บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารต่างๆ ตัง้แต่วนัยนัค�า่ 
ก่อนไปรวมตวักนัทีร่มิฝ่ังแม่น�า้ Vltava เพือ่รอชม
การจดุพลแุละดอกไม้ไฟสดุอลงัการ โดยมฉีากหลงั 
เป็นสะพานชาร์ลส บริดจ์ ปราสาทราชวังและ
สถาปัตยกรรมอันงดงาม และถ้ายังไม่เต็มอิ่มกับ
มวลความสขุในช่วงเริม่ศกัราชใหม่ของปี สามารถ
ตามไปสมทบกับมหาชนชาวเช็ก ณ บริเวณจตุรัส 
เวนเซสลาสและจตุรัสโอลด์ทาวน์ เพื่อร่วมกัน 
จุดพลุและดอกไม้ไฟท�ามือ

Apart from chilling out at home and watching the whole world celebrate the end 
of 2014 on TV, here are a few more exciting activities for you to do to embrace 
2015. Why not give the new year a lively start  with a trip through the unbeaten 
paths that will make next year truly 'new'? 

Where to Experience  
An Unexpected Countdown

Where should you go to count down to 2015
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Hotel
เรื่อง : Rattanawadee S. ภาพ : Courtesy of brands

Last night in 2014
หากทริปปลายปีของคุณอนู่ในทวีปไหนสักแห่ง 
นี่คือตัวเลือกที่เราเลือกมาให้แล้วว่าเด็ดจริงๆ

ช่วงเวลาแห่งการนับถอยหลัง
ก้าวเข้าสู ่ป ีใหม่ก�าลังใกล้เข้ามา 
ช่วงเวลาที่ เหลือก็น ่าจะเป็นการ 
เตรียมหาสถานท่ีส�าหรับการเข้าสู ่ 
วันเวลาใหม่ มาดูกนัว่าในทวปีต่างๆ 
มีโรงแรมไหนบ้างที่น่าจะไปใช้เวลา
ในการนบัถอยหลงักนั

ด้วยความทีอ่อสเตรเลยีเป็นทวปี
แรกท่ีจะได้สัมผัสกับแสงแรกแห่ง
ปี ซิดน่ีย์จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งของ 
นกัท่องเทีย่วเสมอ มีการจดังานนบัถอย 
หลงัเข้าสูปี่ใหม่อย่างยิง่ใหญ่เป็นประจ�า 
ทุกๆ ปีท่ีบริเวณอ่าวซิดนีย์ โรงแรม 
ที่อยากแนะน�าให้ไปสัมผัสค�่าคืน
สดุท้ายแห่งปีต้องที ่Park Hyatt หรหูรา 
สะดวกสบาย พร้อมมอบทิวทัศน์
ของเมอืงซดินีย์ผ่านกระจกบานใหญ่ 
ที่สามารถสัมผัสกับค�่าคืนพิเศษได้
อย่างเตม็อิม่

destination: Australia 
Our Choice: Park Hyatt sydney

สุดยอดดินแดนที่ร�่ารวยที่สุด 
อย่างดไูบแห่งสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
และโรงแรมที่เหมาะแก่ชมแสงสี 
บนท้องฟ้ายามค�่าคืน คงหนีไม่พ้น 
Atlantis The Palm ทีพ่กัสดุอลังการ
เหนือโครงการอสังหาริมทรัพย์บน 
ผนืน�า้ The Palm Project ท่ีนอกจาก
จะรังสรรค ์ที่พักและกิจกรรมไว ้
มากมายแล้ว ยงันับเป็นจุดท่ีสามารถ
ร่วมนับถอยหลงัสูว่นัเวลาใหม่ได้อย่าง
ยิง่ใหญ่

destination: Asia
Our Choice: Atlantis The Palm

หากเอ่ยชือ่อเมรกิา การไปนวิยอร์ก 
อาจดูธรรมดาไปส�าหรับการหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ข้ามปี เราจงึขอ
แนะน�าหน่ึงโรงแรมหรูและดีที่สุด
ใน อะลาสก้า ตัง้อยูต้่นเขา Alyeska 
ในเมอืง Girdwood เป็นสถานทีเ่ล่น
สกแีละเดนิป่าทีด่ทีีสุ่ดและสวยทีส่ดุ
แห่งหน่ึงในอเมริกาเหนือ กิจกรรม
อย่าง snowmobile หรือว่าการไป
สกีในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนท่ีนี่เป็น 
ตวัเลือกทีต้่องลอง

destination: America 
Our Choice: Hotel Alyeska

destination: Europe
Our Choice: The savoy

The Savoy น่าจะเหมาะแก่การ
พักผ่อนในช่วงเวลาพิเศษ ด้วยเป็น
โรงแรมที่เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่
ส�าหรับการเฉลิมฉลองสู่ศักราชใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นอาหารค�่ามื้อพิเศษ หรือ
กิจกรรมการนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ 
ปีใหม่ ทีจ่ะช่วยเต็มเตมิประสบการณ์
สุดพิเศษให้กับช่วงเวลาพิเศษ กับ
สถานที่ที่พักที่เต็มไปด้วยเรื่องราว
และเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์
ของลอนดอนที่น่าจดจ�า

destination: Africa
Our choice: singita sweni and 
singita Lebombo

ทรปิเคาท์ดาวน์ในป่าใหญ่ กบั Singita 
Sweni and Singita Lebombo ซึ่ง 
ตั้งอยู ่ใน Kruger National Park  
แอฟรกิาใต้ เป็นเขตสงวนพนัธ์ุสตัว์ป่า
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในแอฟรกิา แม้ว่าจะต้ังอยู่ 
กลางป่า และอุณหภูมิในช่วงสิ้นปี
อาจไม่ได้เยน็อย่างส่วนอืน่ๆ ของโลก 
แต่การได้อยูเ่งยีบ  ๆท่ามกลางธรรมชาติ 
ถอืเป็นการนับถอยหลงัท่ีคณุอาจไม่มี
ทางลมืได้อกีเลยตลอดชีวติ 
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Golf destination

คณุคงอดเอาไปเล่าให้เพือ่นๆ ฟังไม่ได้ เมือ่คณุ 
สามารถหวดวงสวงิงามๆ พาลกูกอล์ฟให้พุง่ทะยาน 
จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ ซึ่งไม่มีสนามกอล์ฟแห่งใดในโลก
มอบประสบการณ์นีใ้ห้คณุได้ นอกจาก Tornio Golf 
Club ที่เดียว

ฟินแลนด์อาจเป็นประเทศที่หลายคนมอง
ข้ามด้านความเป็นเลิศในกีฬากอล์ฟ แต่ด้วย
ความท่ีสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูร้อนเอื้อต่อ
การออกไปท้าแดดแล้วหวดวงสวิงสวยๆ ด้วย
ช่วงเวลากลางวันท่ียาวนานกว่า 21 ชั่วโมง จึง
ช่วยยืดระยะเวลา tee off ของเหล่านักกอล์ฟให้
ยาวนานย่ิงขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีสนามกอล์ฟดีๆ
กระจายอยู่ทั่วดินแดนแล็ปแลนด์แห่งนี้มากกว่า 
100 แห่ง รวมถึง Tornio Golf Club หรือเป็นที่
รู้จักในชื่อ Green Zone Golf Club ซึ่งตั้งอยู่บน

เรื่อง : Rattanawadee S. 
ภาพ : Green Zone Golf Club

Tornio Golf Club
หวด 1 ได้ถึง 2

พรมแดนระหว่างประเทศฟินแลนด์และสวีเดน
พอด ีโดยม ี6 หลมุอยูใ่นฝ่ังฟินแลนด์ (เมือง Tornio) 
อีก 11 หลุมอยู่ฝั ่งสวีเดน (เมือง Haparanda)  
และ 1 หลุมท่ีคร่อมระหว่างสองประเทศ ท�าให้
นอกจากคุณจะสามารถตีกอล์ฟข้ามประเทศได้
แล้ว ยังสามารถตีกอล์ฟแบบ 'ข้ามเวลา' ได้อีก
ด้วย เพราะทั้งสองประเทศอยู ่ในเขตไทม์โซน 
ที่ต่างกัน จึงมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงแม้จะแบ่งปัน 
ผนืแผ่นดนิเดยีวกนักต็าม โดยเฉพาะการตใีนหลมุที ่
6 ที่ได้รับการขนานนามว่ากินเวลายาวนานนับ
ชั่วโมงกว่าที่ลูกจะตกลงบนกรีน น่ันเพราะหลุม
นี้อยู่คร่อมเขตแดนของสองประเทศพอดีนั่นเอง

นอกจากนี้ ยังมีอีกหน่ึงประสบการณ์พิเศษ
ที่ควรหาเวลาไปสัมผัสให้ได้ นั่นคือ การหวดวง
สวงิในเวลากลางคนืท่ีท้องฟ้ายงัคงสว่างไสวในช่วง
พระอาทติย์เทีย่งคนื ซึง่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ

ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�าในช่วงฤดูร้อน (ตั้งแต่เดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม) ท�าให้การตีกอล์ฟจนถึง
ตี 2 เป็นเรื่องธรรมดาส�าหรับคนแถวนี้ และจะ
พิเศษยิ่งข้ึนถ้าคุณได้ร่วมเป็นหน่ึงในผู้เข้าแข่งขัน 
The Midnight Sun Golf 90 Holes และ Non Stop  
Marathon Tournament ที่จัดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง
ต่อเนือ่งนาน 3 วนั 4 คนื ถอืเป็นไฮไลท์เดด็ประจ�าปี 
ที่วัดความอึดของเหล่านักกอล์ฟจากทั่วโลก 
ได้เป็นอย่างดี 

ลองหาเวลาหยุดพักร้อนยาวๆ แล้วลัดฟ้ามา
หวดวงสวงิ ณ สนามกอล์ฟสดุคุม้แห่งดนิแดนแลป็
แลนด์ ท่ีจะมอบสถิติตีไกลข้ามประเทศและทะลุ
มิติเวลาแด่คุณ เรียกว่า ‘หวดทีเดียวได้นกสองตัว’ 
ก็ไม่ผิดจากความจริงแต่อย่างใด 
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welcome New Members
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ก�าลังจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การออกก�าลังกายและการตีกอล์ฟที่ดีที่สุด 

Golf Ordinary 
Members

Golf Corporate Ordinary 
Term Members

Sports Ordinary 
Members

Sports Special 
Members

Diplomatic 
Member

คุณเกศรา มัญชุศรี
คุณจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร

คุณจุติพันธ์ บุญสูง
คุณณรงค์ สาระสมบัติ
คุณปรารถนา มงคลกุล
คุณปรีชา ใคร่ครวญ

คุณปิยาพชัร สบุรรณ ณ อยธุยา
คุณพิชญา ศรีสมบูรณานนท์

คุณพิชัย บูรพวงศ์
คุณพิชิต บูรพวงศ์

คุณพิพัฒน์ อัสสมงคล
คุณแมน ฟอลเล็ต

คุณสมควร วัฒกีกุล
คุณสมชัย ศิริวัฒนโชค
คุณแอรอน ตั้งตรงศักดิ์

Mr. Alvin Gee
Mr. Hajime Miyabe

Mr. Manabu Yamamoto
Mr. Shozo Ishikawa
Mr. Tadashi Sakata

Mr. Takeshi Yoshihara
Mr. Tomio Fukuzumi
Mr. Van Hoang Dua

Mr. Yuji Kikuchi
Mr. Yukihiko Kaburaki

Mr. Yukito Ishiwa

คณุกฤษฎา มนเทยีรวเิชยีรฉาย
คุณกฤษณ ไทยด�ารงค์

คุณกวิน เหตระกูล
พล.ต.ต. เกษียร วรศิริ
คุณจีรุตม์ สมจินดา

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ
คุณชนาวรรณ กฤตวิทย์
ม.ล. ชโยทิต กฤดากร

คุณฐิติ เมฆวิชัย
คุณณดณ ณรงค์เดช
คุณณัฐพล มณีเนตร
คุณธเนศ เกษมศานติ์

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
คุณบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์

คุณบูชา ศิริชุมแสง
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
คุณประวิทย์ ประกฤตศรี
คุณประสิทธิ์ ศิริภากรณ์

คุณพลช หุตะเจริญ
คุณพิชญ์ โพธารามิก

คุณภูมิใจ ข�าภโต
คุณรุจิระ หงส์ลดารมภ์
คุณวรวุฒิ เบ้าพิมพา
คุณวินิจ ศิลามงคล

พล.ต.ต. วสิน ุปราสาททองโอสถ
คุณวีรยุทธ โพธารามิก

คุณศุภชัย ตั้งวรชัย
คุณสมเกียรติ ศรมณี

คุณสันติ นิลสุวรรณากุล
คุณสุชาติ เจียรานุสสติ
คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล

คุณอธิศักดิ์ เกลี้ยงประดิษฐ์
คุณอนุพงษ์ โพธารามิก
คุณอมร สุวรรณชัยสกุล
Mr. Antonio Sebastian  

Corro Tapia
Mr. Kenichi Shimogawa
Mr. Kiyoshi Yoshikawa

Mr. Kohei Ueda
Mr. Masayuki Nishida

Mr. Noriaki Abe
Mr. Rob Rijnders

Mr. Shunichi Tanaka
Mr. Yasuo Ohashi

คุณเกศรา รักชาติ
คุณคงคม หิรัญประดิษฐ์

คุณจินต์สุตจี ศรีอักขรินทร์
คุณจุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์

พล.อ.ท. ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
คุณชิตชาญ ฟุ้งขจร

คุณฐกัฎแก้ว กลิ่นพงษา
คุณฐิติรัชช กลิ่นพงษา
คุณณัฐวุฒิ วะน�้าค้าง

คุณถกลฤทธิ์ อาริยวัฒน์
คุณธนรรถ จักกะพาก

คุณธาดา เลิศสินส่งเสริม
คุณปฐมพล รัตนปราการ
คุณปานวาด บุญยรัตกลิน

คุณพิราม บรรพบุตร
คุณเพชร หวั่งหลี

คุณภัสสร เวียงเกตุ
คุณมนต์ชัย บุณยรัตพันธุ์

คุณมนัสวีร์ คุณูจิตต์
คุณมยุรี เทพมณี

คุณวรณัน วรมนตรี
คุณวรวีร์ วีรคเชนทร์
คุณวสุ ตันติสุนทร

คุณวารินทร์ จรรยาภรณ์พงษ์
คุณวิชญ์ เสมรวณิช

คุณวีระชัย กุลชนะภาคย์
คุณศรัณยา บุณยะรัตเวช
คุณสมชัย เศรษฐสมภพ
คุณสหชาติ หิรัญศุภโชติ
คุณสุฐิตา ปัญญายงค์

คุณอภิลักษณ์ แย้มสอาด
คุณอัมภฤณ ตัณฑ์วิไล
คุณอารียา ศิริสรรพ์
คุณเอกา ศรีนพนิคม

คุณโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์
Mr. Stewart Stemple

คุณจิตต์วลี สิทธิอาภากิจ
คุณญาณาภัค มันตารัตน์

คุณณรงค์ สาหร่าย
คุณทิพจุฑา ประภาวีกร
คุณธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
คุณนพดล เทียมนรา
คุณปิยะ เจตะสานนท์
คุณพงศ์ทิพย์ สุทธพงศ์
คุณวาลุกา โรจนะภิรมย์

คุณเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
พญ. สินี ดิษฐบรรจง

คุณแสงบุญ มหาคุณาจีระกุล
Mr. Paulo Fernando Gaspar 

Rodrigues Junior

Mr. Fukui Ning
Mr. Wenguo Fang
Mr. Wenkuan Gao
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Operation Hours
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

ส่วนบริการกอล์ฟ

ส่วนบริการกีฬา

ส่วนบริการอ่ืนๆ

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.




