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สวัสดีครับท่านสมาชิกที่รัก
ในช่วงหน้าร้อนนี้ มีโรคภัยไข้เจ็บที่ผมมักจะต้องเตือนพนักงานให้เฝ้าระวังท่านสมาชิกกันอยู่เป็นประจ�า คือ  

โรคลมแดด (Heat Stroke) ซึง่มกัเกิดกับท่านสมาชกิท่ีเล่นกีฬากลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นเทนนสิ ฟุตบอล หรอืกอล์ฟ  
ในช่วงทีแ่ดดร้อนจดั และอากาศอบอ้าว โดยจะเน้นให้ท่านสมาชกิดืม่น�า้เยอะๆ และอยู่ในร่มเป็นระยะ เพ่ือเป็นการ
ป้องกัน

อย่างไรก็ดสีิง่หน่ึงท่ีเป็นเสน่ห์ของหน้าร้อนในบ้านเราคอื เรามอีาหารดบัร้อนจากภูมปัิญญาโบราณอย่างข้าวแช่ 
และผลไม้หลากหลายชนิดเช่นแตงโม มะม่วง มังคุด ท่ีชาวต่างชาติยกย่องให้เป็นสุดยอดแห่งผลไม้ ซึ่งที่
ราชพฤกษ์คลบัของเรา น�า้แตงโมป่ันทีห่อม หวาน และเย็นชืน่ใจ ถือว่าเป็นเมนูดบัร้อนทีข่ายดีอนัดับต้นๆ ในช่วงนีค้รบั

ในวารสารฉบบันี ้ ผมรูส้กึยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้นกัดนตรคีนไทย ฝีมอืระดบัโลก “เบร์ิด-เอกชยั เจยีรกุล” มาให้
สมัภาษณ์ถึงความอดทน และพยายามในการซ้อม ซ้อม และซ้อม ก่อนท่ีจะก้าวข้ึนมาเป็นคนเอเชยีคนแรก ทีไ่ด้แชมป์
กีตาร์คลาสสิคโลก GFA ซึ่งเบิร์ดถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีว่า คนไทย...ตั้งใจท�าอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก

ในวาระแห่งการเฉลมิฉลองเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย และวันครอบครวัน้ี ผมขอถือโอกาสเป็นตัวแทนของ 
ผู้บริหาร และพนักงานราชพฤกษ์คลับทุกคน ขออ�านวยอวยพรให้ท่านสมาชิกและครอบครัวประสบแต่ความสุข 
สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีชีวิตที่ร่มเย็น และราบรื่นดั่งสายน�้าที่รินไหลตลอดไปครับ   
                                                             ด้วยความเคารพ

   

Dear members,

Bangkok is burning up this season. One thing that comes with the mixture of rising temperature and outdoor 
sport is heat stroke. I have been training and warning our staff to keep an eye out for our members. Lots of 
water, and stay in the shade as much as possible usually help prevent the symptom. 

Nevertheless, we should not forget the charming side of summer. One of the things that make us look forward 
to the season is food. Thai people have been passing on their grass root wisdom for cooling down in hot 
summer through food for generations with dishes  such as ‘Kao Chare.’ Summer also means the time of year 
where we get to enjoy seasonal fruits like watermelons, mangoes and mangosteen. These are the kings and 
queens of fruits that fascinate people from all over the world. Our watermelon smoothie is one of our best 
selling drinks of the season at the course. 

In this issue, we are pleased to be featuring one of Thailand’s world class musician ‘Bird, Ekachai Jearakul.’ 
He sat down and talked to us about his determination and dedication to his classical guitarist career. Ekachai 
had been practicing, practicing and practicing very hard till he became Asia’s first classical guitar champion 
of the GFA competition. Ekachai is a living proof that if we really set our mind on something, Thailand is 
second to none. 

During the Thai New Year and Songkran Festival, I, on behalf of Rajpruek’s club staffs and management 
would like to wish you and your family a happy and healthy year ahead. May your life be smooth and sooting 
as the ebb and flow of a cooling stream.
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Tip's Tips
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์  ภำพ : รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล 

4.   ต�าแหน่งลกูอยู่ส้นเท้าขวาและยืนแคบความกว้าง
ระหว่างเท้าทัง้สองข้างอยู่ประมาณ 1 ใบเหลก็พอ

5.   จ า ก นั้ น จั บ ก ริ พ ใ ห ้ เ ห มื อ น กั บ ต อ น ที่ คุ ณ 
จับพัตเตอร์ 

6.   ขึน้ไม้ด้วยการหมนุช่วงบน แต่ลงไม้ด้วยการหมนุ
สะโพกเข้าปะทะลกู

สำมัญน้ันดีเสมอ

1. เลง็ไปยงัจดุตกทีต้่องการ
2.  ยกเหล็กขึ้นเพื่อประกันการตีฉึกหลังลูกท�าให ้

ลกูกล้ิงได้ด ี เพราะเวลาที่ไม้กอล์ฟกระทบกับลูก  
กรฟูไม้จะไม่ท�างานเต็มที่

3.  ให้ก้านไม้ชี้มาทางเอวด้านซ้ายเพราะการตีลูก
แบบลูกชิพแอนด์รันเราต้องการให้ลูกว่ิง เพราะ
ฉะนัน้เราจะลดองศาของไม้ลง

Simply the best
ในการเลือกเล่นลูกสั้นแต่ละครั้ง โค้ชจาก PGA มักเน้นย�้าเสมอว่า  

ให้หาจุดตกที่ใกล้กับขอบกรีนมากที่สุด โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 1 – 2 หลาจากขอบกรีน 
และหลังจากนั้นลูกจะกลิ้งไปเหมือนกับพัตต์ ข้อดีของลูกชิพแอนด์รันนี้  

คือ ท�าให้เราเห็นไลน์เมื่อลูกกลิ้งผ่านหลุม วันนี้โปรทิพย์มีขั้นตอน 
ในการชิพแอนด์รันง่ายๆ ตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy มาฝากค่ะ

2 4 5
ด้วยวิธีตีเหมือนพัตต์ด้วยเหล็ก ดูแล้วอาจไม่

หวือหวา แต่เชื่อขนมกินได้ว่าผลท่ีออกมาน้ันดี
เกินคาด หากอ่านไลน์ถูก ลูกมีโอกาสกลิ้งลงหลุม
ได้มาก ถึงเวลาน้ันเพ่ือนๆ ในก๊วนคณุ อาจไม่อยาก
ออกรอบกับคุณแล้วก็เป็นได้

6
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On Green
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กีฬากอล์ฟดูเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่มาตั้งแต่
เมื่อมนุษย์เราคิดค้นการละเล่นชนิดน้ีขึ้นมาได้ 
แต่จริงๆ แล้วกีฬาตีลูกลงหลุมนี้ ท้าทายเราเสมอ 
เพราะอากาศท่ีเปลีย่นทุกวนั ต้นไม้ท่ีโตขึน้ เหล่าน้ี
ล้วนเป็นอุปสรรคท่ีส�าคัญไม่น้อยไปกว่าความน่ิง
ในใจของเราเวลาหวดลูกออกไป  

หลุม 10 พาร์ 4 ของเราก็เป็นบททดสอบได้
เป็นอย่างดีถึงสิ่งท่ีเราบอกคุณ มันเป็นหลุมท่ี
เปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน หากฟังจากเสียงของ 
นักกอล์ฟท่ีมาตีท่ีนี่ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
มนัยากไม่ใช่เล่น เพราะ dog leg ทีอ่ยู่ทางด้านซ้าย 
มักสร้างความกังวลให้กับเราอีกทั้งบ่อทรายและ

The Next Challenge
น�้าที่อยู่ข้างๆ ในการตีในช็อตแรกอีกครั้งบ่อทราย
ในการตีช็อตแรกและอุปสรรคน�้าท่ีอยู่ด้านข้างใน
การตีแอ๊พโพรชจึงต้องออกแรงมากหน่อยและ
วางให้แม่นย�า

ซึ่งถือว่ายากส�าหรับการตีให้ออนกรีนในช็อต
ที่สอง เพราะมีกับดักมากมายรอบๆ กรีน ทั้งขอบ
กรีนท่ีมีน�้าเว ้าเข ้ามาจนถึงตัวกรีนและมีเนิน
จ�านวนมาก แถมหลุมบังเกอร์หญ้าอยู่ด้านข้าง
ของกรีนอีก  

ใครตีเบอร์ดี้ได้ในหลุมนี้ ก็ต้องยกนิ้วให้ว่า 
แน่จริงๆ
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Calendar
เรื่อง : กองบรรณาธิการ 

ย่างเข้ากลางปีแล้ว เราอยากรู้ว่าแผนการลดหุ่นของคุณไปถึงไหน 
หากว่ามันยังไปได้สวย เราขอยินดีด้วย แต่หากว่ามันยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่ 
เราอยากให้คุณจริงจังอีกนิด สุขภาพดีต้องลงมือท�า เอาใจช่วยคุณ 
ด้วยตารางกิจกรรมที่มีให้เลือกตามความสนใจและเวลาที่ยืดหยุ่น 
เพื่อให้คุณได้สนุกกับทุกกิจกรรมของเรา

The next challenge

8 เม.ย. 58 

งำนลีลำศ JIVE 
สำธิตและโชว์จังหวะ 

18.00-19.30 น.

Mar - Apr 2015

11 เม.ย. 58 
เทนนิสลีด

18.00-20.00 น.

22 เม.ย. 58 
แข่งขันฟุตบอล
กระชับมิตร 

18.00-21.00 น.

26 เม.ย. 58 
GALA SWIMMING 2015 
กำรแข่งขนัว่ำยน�ำ้ 
ภำยในรำชพฤกษ์คลบั 
พร้อมเกมส์และ
กจิกรรมทำงน�ำ้

SPORTS GROUP  2015 
ฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำรเปิดสอนกิจกรรมกีฬำ “สปอร์ต กรุ๊ป” 
ส�ำหรับน้องๆ สมำชิก อำยุระหว่ำง 5 – 12 ปี โดยแต่ละกิจกรรมจะเปิดสอนตำมวัน และเวลำดังต่อไปนี้ 
•  ว่ายน�้า : อำยุ 6-12 ปี เรียนทุกวันอำทิตย์ เวลำ 17.00-18.00 น.
  (ครั้งละ 1 ชม./8 ครั้ง) อัตรำค่ำเรียน 1,500 บำท/คอร์ส (เริ่มอำทิตย์ที่ 1 มีนำคม -19 เมษำยน 2558)
• มินิเทนนิส : อำยุ 5-10 ปี เรียนทุกวันเสำร์ เวลำ 15.00-16.00 น. (ครั้งละ 1 ชม./8 ครั้ง)
  อัตรำค่ำเรียน 1,800 บำท/คอร์ส (เริ่มเสำร์ที่  21 มีนำคม – 9 พฤษภำคม 2558)
• ฟุตบอล : อำยุ 5-12 ปี เรียนทุกวันเสำร์ เวลำ 16.00-17.30 น. (ครั้งละ 1.5 ชม./6 ครั้ง)
  อัตรำค่ำเรียน 1,500 บำท/คอร์ส (เริ่มเสำร์ที่  21 มีนำคม -25 เมษำยน 2558)
 
 หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดคอร์สในกรณีที่มีผู้เรียนน้อยกว่า 4 ท่าน

กิจกรรมชมรมกีฬา ราชพฤกษ์คลับ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
SPORTS SUMMER CAMP 2015 
ฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำรจัดกิจกรรม “สปอร์ต ซัมเมอร์ แคมป์” 
ในช่วงปิดภำคเรยีน ส�ำหรบัน้องๆ สมำชกิ อำยรุะหว่ำง 5 – 13 ปี 
เพ่ือให้บุตรหลำนของท่ำนสมำชกิได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์  และ
เพ่ิมพูนทักษะทำงด้ำนกีฬำ เช่น มินิเทนนิส, โยคะส�ำหรับเด็ก,  
ถ่ำยภำพ, สควอช, มวยไทย, ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส และว่ำยน�้ำ, 
เรียนรู ้กิจกรรมวิถีไทยเพื่อสืบทอดควำมเป็นเอกลักษณ์ของ
ชนชำตไิทย และพฒันำศกัยภำพด้ำนศลิปะ มผีลงำนสวยๆ กลบับ้ำน 
สร้ำงเสริมควำมสมัพนัธ์กับเพือ่นๆ ร่วมกจิกรรมของรำชพฤกษ์คลบั
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Health
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์ ภำพ : iStockphoto

ร่างกายของเราประกอบด้วยน�้าถึง 60% 
ด้วยกัน น�า้มบีทบาทส�าคัญในร่างกายมาก โดย
เฉพาะบ้านเมืองเราเป็นประเทศในเขตร้อน  
พวกเราจะเสียเหงื่อมากกว่าประเทศเมือง
หนาว เพือ่รกัษาอุณหภูมิในร่างกายให้คงที ่ยิง่
ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ เราจะเสียเหงื่อมากกว่า
ฤดูอื่นค่ะ

กอล์ฟเป็นกีฬากลางแจ้งท่ีเราต้องเล่นท่ามกลาง 
แสงแดดนาน 4 – 6 ชั่วโมง ดังนั้นต้องหมั่นเติมน�้า
เข้าสู่ร่างกายเสมอ 

ทิพย์จ�าได้ตอนเด็กๆ ที่ไปเดินดู Tiger Woods 
มาตีท่ีเมืองไทย ทุกครั้งที่ Tiger Woods เดินขึ้น
แท่นทีออฟ แคดดี้คู่ใจของเขาจะส่งน�้าให้วู้ดส์ดื่ม
เสมอ การหยิบขวดน�า้ข้ึนมาดืม่ทุกแท่นทอีอฟช่วย
ให้เราไม่ลืมที่จะเติมน�้าเข้าร่างกายอยู่ตลอด

ทีนี้เวลาเราดื่มน�้า ไม่ใช่ดื่มรวดเดียวหมดขวด 
เพราะร่างกายของเราสามารถดูดซึมน�้าเข้าสู ่
ร่างกายได้มากที่สุด 1 ลิตรต่อ 1 ชั่วโมง ปริมาณ
ความต้องการน�้าของร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากัน
ข้ึนกับรูปร่างและน�้าหนักตัว ดังนั้นเฉลี่ยแล้ว
ร่างกายสามารถดูดซึมน�้าได้มากที่สุดเพียง 250 
มลิลิลิตรต่อ 15 นาท ีถ้ามากกว่านีร่้างกายของเรา
ต้องขับออก เราจึงสังเกตได้ว่า เวลาท่ีเราดื่มน�้า
เข้าไปทีละมากๆ แป๊บเดียวเราจะรู้สึกอยากเข้า
ห้องน�้า เพราะร่างกายมีขีดจ�ากัดในการดูดซับน�้า 

ในขณะที่ร่างกายของเราขับน�้าออกมานั้น เรา
ไม่ได้ขับแต่น�้าออกมา แต่เราขับเกลือแร่ออกมา
ด้วย เน่ืองจากน�า้ในเซลล์ของร่างกายเราประกอบ
ด้วยเกลือแร่หลายชนิด ดังนั้นการด่ืมน�้าเกลือแร่
จะช่วยให้น�า้ซมึซบัเข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้เรว็กว่า
การดื่มน�้าเปล่า 

เรามักเห็นนักกีฬาหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น
แบดมินตัน เทนนิสหรือวอลเล่ย์บอล เวลาพัก
ระหว่างเซตจะหยิบน�า้เกลอืแร่สสีนัสดใสข้ึนมาด่ืม

นอกจากน�้าเกลือแร่จะชดเชยการสูญเสียน�้า
และเกลือแร่ในร่างกายแล้ว เกลือแร่ยังช่วยให้
ระบบประสาทกล้ามเนื้อท�างานประสานกันดีขึ้น
ด้วย ในการด่ืมเกลือแร่ โดยทั่วไปนักกีฬาจะดื่ม

Water for 
Living
คุณของน�้ำ

ควบคูกั่นกบัน�า้เปล่าด้วย เหตผุลคอื เพ่ือรบัประกัน
ว่า ความเข้มข้นของปริมาณน�้าตาลในน�้าเกลือแร่
ทีร่บัเข้าไปไม่ให้เกิน 8 % เราจงึไม่ค่อยเหน็นักกีฬา
ดื่มน�้าหวานความเข้มข้นสูงในปริมาณมากๆ  
เพราะเครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้าตาลเกิน 8% 
ร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมน�้าได้ เราจะรู ้สึก 
ท้องอืดได้ 

กอล์ฟ เป็นกีฬาทีใ่ช้เวลาเล่นนานเกิน 2 ชัว่โมง
ดังนั้นการเติมพลังงานเป็นสิ่งส�าคัญ การดื่ม 
น�้าหวานที่มีความเข้มข้นของน�้าตาล 5 – 8%  
ทกุ 15 นาทีจะช่วยรกัษาระดบัพลงังานในร่างกาย
ให้คงที่ ช่วยให้เราสามารถตีกอล์ฟได้อย่างสบาย
ตลอด 18 หลุม

เมือ่เราเข้าใจคณุประโยชน์ของน�า้และเกลอืแร่
แล้ว จงัหวะในการดืม่น�า้ ท้ังก่อน ระหว่าง และหลงั
การตกีอล์ฟนัน้ เป็นเรือ่งทีส่�าคญั ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่รา
มักจะมองข้ามท้ังช่วงก่อนการเล่นกอล์ฟ กับหลัง
การเล่นกอล์ฟ 

ถ้าเรามแีผนว่าวันนีจ้ะไปออกรอบตกีอล์ฟเล่น
กับเพื่อนๆ  ระหว่างที่เราเตรียมตัว ก�าลังขับรถไป 
เราก็สามารถทยอยดื่มน�้าไปเร่ือยๆ เพ่ือให้เซลล์ 
ในร่างกายสั่งสมน�้าไว้เต็มท่ี ไม่ต้องรอให้ร่างกาย
ขาดน�้าก่อนแล้วเราค่อยเติม 

หลงัจากเล่นกอล์ฟเสรจ็ การเติมน�า้เข้าไปหลงั
การเล่นก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ละเลยไม่ได้เช่นกัน  
เพราะหลังจากที่เราเล่นกอล์ฟเสร็จแล้ว อุณหภูมิ
ในร่างกายของเรายังสูงอยู่ ร่างกายของเรายัง
ต้องการน�้าเข้าไประบายความร้อนและขับถ่าย
ของเสยีออกจากร่างกาย น�า้ทีด่ืม่จะใส่น�า้แขง็ด้วย
ย่ิงดี เพราะน�้าเย็นจะช่วยระบายความร้อนใน

ร่างกายได้ดีขึ้น
การออกก�าลงักายในกีฬากอล์ฟจะใช้พลงังาน

จากแป้งเป็นหลัก ซึ่งแป้งท่ีเรารับประทานเข้าไป
น้ัน จะถูกเก็บสะสมไว้ตามกล้ามเน้ือท่ีเรียกว่า 
ไกลโคเจน ตัวไกลโคเจนน้ีเอง ร่างกายจะสะสม 
เข้าสู ่กล้ามเน้ือได้มากที่สุดใน 2 ชั่วโมงแรก 
หลังจากออกก�าลังกายเสร็จ 

ทนีีใ้นการสะสมไกลโคเจน เรารบัประทานแป้ง
อย่างเดียวไม่พอ เพราะการสะสมไกลโคนเจน 
เข้าสูร่่างกายต้องอาศยัน�า้ในการล�าเลยีงด้วย นัน่ก็คือ 
เราต้องใช้น�า้ 3 กรัมในการสะสมไกลโคเจน 1 กรมั 
นีเ่ป็นอกีหนึง่เหตผุลทีเ่ราต้องดืม่น�า้อย่างต่อเนือ่ง
แม้จะออกก�าลังกายเสร็จแล้ว การดื่มน�้าจะท�าให้
ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วและสะสมไกลโคเจนท้ังใน
กล้ามเนือ้และในตบัเตม็ท่ี  ไม่เหนือ่ยล้าจนเกินไป
ในวันรุ่งขึ้น   

เห็นแบบนี้แล้วทุกครั้งที่ไปตีกอล์ฟ เราอย่าลืม
ดื่มน�้าเย็น น�้าเกลือแร่อยู่เสมอ ท้ังก่อน ระหว่าง 
และหลังจากเล่นกอล์ฟเสร็จนะคะ เพื่อให้เราเล่น
กอล์ฟได้ดี ไม่หมดแรง และมีความสุขตลอดทั้ง  
18 หลุมค่ะ

“Thousands have lived without love, 
not one without water.”
“ชีวิตเราอยู่ได้โดยปราศจากความรัก 
แต่จะอยู่ไม่ได้หากปราศจากน�้า”
W.H.Auden (ดับเบิลยู.เอช.ออเดน) 
กวีชาวอังกฤษ

อ้างอิง: หลีกโรคร้าย ด้วยอาหาร การออกก�าลังกายและ
พฤติกรรม(ศ.นพ. พินิจ กุลละวณิชย์)

คุณของน�้า
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เรื่อง : EDC ภำพ : Courtesy of Brand

Summer 
Refreshing

อากาศร้อนๆ หนาวๆ แถมมีฝนตกแบบคาดเดาไม่ได้ ท�าเอาใคร
หลายคนแย่ไปตามสภาพอากาศ คุณอาจก�าลังกลุ้มใจกับหน้าตาที่ดู

โทรมไปตามความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเหล่านี ้
อาจเป็นหนึ่งในตัวช่วยชั้นดีที่ท�าให้คุณดูดีขึ้นได้ 

LAROCHE-POSAY 
Sun Protection SPF 50+ 
Melt-in Cream

ครมีกันแดดส�าหรับคนท่ีแพ้ง่าย บอบบาง
กับผิวขนาดที่คุณสามารถใช้กับเด็กได้ ด้วย
การลดปรมิาณสารกันแดดเคม ีกันน�า้ได้ดมีาก 
50 ml. ราคา 1,150 บาท

GoodSkin LAB Equinol Dark Spot Concentrate
ผลการทดสอบในห้องแลบ ภายใน 12 สัปดาห์พบว่า  

ร้อยละ 55 สงัเกตเห็นว่าผวิบรเิวณทีแ่ต้มครมี สผีวิสม�า่เสมอ
มากขึ้น สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 20 ml. ราคา 1,800 บาท  
www.goodskinlabsthai.com
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354 VICHY Laboratories  
Eau Thermal Thermal 
Spa Water 

น�า้แร่วิชี ่ใช้ส�าหรบัสเปรย์บรเิวณผวิ
ที่บอบบาง ลดการระคายเคือง 150 ml 
ราคา 550 บาท

Dr.Weil for ORIGINS 
Mega-Mushroom Skin 
Relief Soothing Face Serum 

เห็ดอุดมไปด้วยโปรตีน ดร.แอนดรู เวลส์ 
ท�างานร่วมกับออรจินิส์ ในการดงึสารสกัดจาก
เห็ดมาอยู่ในรูปโลชั่น ช่วยลดอาการผื่นแดง 
บนใบหน้า เพ่ิมความแขง็แรงกับผวิ ใช้ได้ดกัีบ
ผิวที่แพ้ง่าย 50 ml. ราคา 4,000 บาท

KIEHL’S Facial Fuel 
Energizing Gel Lotion for Men 

ช่วยเพ่ิมความสดชื่น มีส่วนผสมของคาเฟอีน 
วิตามนิซ ีวิตามนิอแีละสารสกัดจากเย่ือไม้ไผ่ ช่วย
เพ่ิมความสดชืน่ให้กับผวิ ข้อดีคอืมนัมาในเน้ือครีม
ที่บางเบาเป็นพิเศษ 75 ml. ราคา 1,050 บาท
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เมื่อแอปเปิ้ลวอทช์รุกฆำต

Apple will change 
your life

ทันทีที่ Tim Cook ซีอีโอของ Apple ลงจากเวที ก็ดูเหมือนว่า 
ค�าชมเชยและติติงเกี่ยวกับ Apple watch จะมีมาอย่างต่อเนื่อง  
และไม่หยุดง่ายๆ แต่ทีแ่น่ๆ นาฬิกาของ Apple ก�าลงัสร้างการเปลีย่นแปลง 
ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมนาฬิกาแน่นอน

Apple watch ที่เราพูดถึง มีด้วยกัน 3 รุ่นได้แก่ Apple watch 
sport ตัวเรือนอะลูมิเนียม Apple watch ตัวเรือนสแตนเลสและ 
Apple watch edition ตัวเรือนทองค�า 18k โดยแต่ละรุ่นจะมีด้วยกัน
สองขนาดได้แก่ขนาด 38 มม. และ 42 มม. สามารถถอดเปลี่ยนสาย
เป็นสายยาง สายหนังหรือสายโลหะซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายแบบ
และแบตเตอรี่สามารถใช้งานต่อเนื่อง 18 ชั่วโมง

ส่วนหน้าที่หลักๆ ของ Apple watch คือรับสาย โทรออก อีเมล  
การแจ้งเตอืน ท้ังยังสามารถใช้ Apple Pay (ในบางประเทศ) เพ่ือจ่ายเงนิ 
ค่าบริการต่างๆ ตลอดจนสั่งงานผ่าน Siri จัดการรูปภาพในสมาร์ทโฟน 
ท่ีขาดไม่ได้เลยคือการบันทึกและรายงานการออกก�าลังกายของเรา
อย่างละเอียดยิบ

อย่างไรก็ตามการมีหน้าปัดหลายขนาดและสายนาฬิกาอีก 
หลากหลายนั้นมีผลให้ Apple watch ถูกแยกย่อยออกเป็นแบบต่างๆ 
ได้มากถึงทัง้หมด 38 แบบ ซึง่ถือเป็นการฉกีธรรมเนียมของ Steve Jobs  
ผู ้ก ่อต้ัง Apple ที่เน้นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้อยตัวเลือกเพ่ือให้ 

Gadget & Equipment
เรื่อง : Panya lee ภำพ : Google co.,ltd
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ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ง่ายดาย อีกทั้งการตั้งราคาจะไม่มี 
ตัวเลือกมากนักเพ่ือไม่ท�าให้สับสนและเกิดความ
ลังเลในการตัดสินใจซื้อ แต่ Apple watch มาพร้อม
ราคาแตกต่างกัน 

แม้ว่าราคาเริม่ต้นจะเริม่ที ่ 350 ดอลล่าร์ ซึง่ถือเป็น 
ราคาผลิตภัณฑ์ที่ถูกที่สุดของ Apple นับตั้งแต่ iPod 
ซึ่งเปิดตัวในปี ค.ศ. 2001 กับราคาเริ่มต้นเพียง 399 
ดอลล่าร์แต่ราคาสูงสุดกลับไต่ไปถึง 17,000 ดอลล่าร์  

นอกจากน้ัน Apple ยังโหมท�าพีอาร์และมาร์เก็ตต้ิง 
อย่างหนักเพื่อโปรโมต Apple watch รุ่นต่างๆ ซึ่งรวม
ถึงการสัมภาษณ์ โจนาธาน ไอฟฟ์ (Jonathan Ive)  
ใน New Yorker และ Financial Time รวมถึงจ่ายเป็น
จ�านวนถึง 2.2 ล้านดอลล่าร์ส�าหรับลงโฆษณา  
Apple watch ในนิตยสาร Vogue ฉบับมีนาคม
จ�านวน 12 หน้าอีกด้วย

การที่ Apple เอาจริงเอาจังกับ Smart watch  
มากขนาดน้ีเป็นเพราะต้องการให้มีผลิตภัณฑ์เรือธง
ใหม่ๆ นอกเหนอืไปจาก iPhone ทีท่�าก�าไรอยู่ในเวลานี ้ 
ดังนั้น Apple จึงวางต�าแหน่งของ Apple watch  
ให้บุกตลาดอุปกรณ์ออกก�าลังกาย และนาฬิกาสุดหรู
เพ่ือขยายตลาดออกไปกว้างกว่าแค่เป็นอปุกรณ์ไฮเทค 

แต่การท�างานของ Apple watch ก็ยังคงต้อง 
พึ่งพิง Smart phone  ซึ่งไม่ต่างจาก Smart watch 

อ่ืนๆ ทีเ่ปิดตัวก่อนหน้าน้ี เท่ากับว่าหากไม่มอิีนเตอร์เน็ต 
มันก็เป็นนาฬิกาดิจิตอลธรรมดาๆ ที่ส�าคัญการเช่ื่อม 
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลายังมีผลให้แบตเตอรี่ของ 
Smart phone หมดไวขึ้นและเรายังต้องแบก Smart 
phone ไปไหนต่อไหนอยู่ดี

แม้จะมแีง่ร้ายมากมาย แต่อัลมาร์ มอ็ค (Elmar Mock)
ผูร่้วมคิดค้นนาฬิกาย่ีห้อ Swatch ให้สมัภาษณ์เชงิบวก 
ต่อ Apple watch กับ Bloomberg อย่างน่าสนใจว่า 
Apple watch จะสามารถสร้างยอดขายในปีแรก 
ได้มากถึง 20-30 ล้านเรือนเลยทีเดียว เขามองว่านี่
เป็นนวัตกรรมที่สวยงาม อีกทั้งเป็นหนทางใหม่ในการ
เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดการ
แข่งขันกับนาฬิกากลุ ่มระดับล่างและระดับกลาง
อย่างแน่นอน แต่ระดับบนอาจจะได้รับผลกระทบใน
ช่วงสั้นๆ เพราะนาฬิกาสวิสสุดหรูแตกต่างจาก Apple 
watch ตรงทีเ่น้นภาพลกัษณ์อนัหรหูรา และมมีลูค่าสูง 
แต่ยังไงพวกเขาจะหยุดนิ่งและขายแต่ความคลาสสิค
ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เขาต้องหาตัวเลือกใหม่ๆ ให้กับ 
ผู้บริโภคในอนาคต  

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงค�าพูดที่กล่าวถึง Apple watch 
ส่วนจะดีจะร้ายแค่ไหน คุณเท่านั้นที่จะให้ค�าตอบได้ 
ว่าแล้วลองหามาสวมบนข้อมือสักเรือนสิ



YOUR LIFE 
IS A PUZZLE,
DON’T WASTE 
YOUR TIME 
TRYING TO PLACE 
PEOPLE 
WHERE THEY 
DON’T FIT.

ชวีติของคณุคอืเกมปรศินา 
อย่าเสียเวลาไปกับการหาใครสักคนท่ีไม่ใช่มาช่วยไขปัญหา

ทีม่า: curiano.com    
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นอกเหนือจำกแพคเกจที่น่ำสนใจ  
ข้ำงในของแต่ละขวดยังมีเรื่องรำวมำกกว่ำนั้น 

People
เรื่อง : Alisa Rujivipat ภำพ : Rachapant

The Wind Beneath My Wings 
เบิร์ด - เอกชัย เจียรกุล

ได้แล้ว จึงตัดสินใจไปเรียนด้านกีตาร์คลาสสิค
จรงิจงัที ่วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหดิล  

“ครอบครัว” แรงใจที่ส�าคัญ 
ช ่วง ท่ีผมเริ่มเรียนดนตรี  คุณแม ่ให ้การ

สนับสนุนตลอด ซื้อเครื่องดนตรีให้ พาไปเรียน  
แต่พอทราบว่าผมจะเรียนดนตรีจริงจัง ท่านก็เริ่ม
ไม่อยากให้เรยีน กลวัว่าจบมาแล้วจะไม่มอีะไรท�า  
ค่าเทอมก็สูง ตอนนั้นผมเองก็ยังไม่รู ้ว่าอนาคต 
จะเป็นยังไง คิดแค่ว่าถ้าใจรักและท�ากับมันเต็มที่  
มันน่าจะดีสักวัน ก็เลยท�าให้ท่านเห็นว่าเราต้ังใจ
จริงๆ บอกกับท่านว่าจะสอบชิงทุนให้ได้ ตอน ม.4 
เทอม 2 ก็สอบชิงทุนได้ หลังจากนั้นก็ได้ทุนมา
ตลอด และจบมาด้วยเกียรตนิิยมอนัดบั 1 ระหว่าง
เรียนผมก็ท�างานเป็นอาจารย์สอนกีตาร์คลาสสิค 
ทางบ้านจงึไม่ต้องช่วยเหลอืเรือ่งการเงิน จะมบ้ีาง
ที่ต ้องขอเงินเพ่ือไปแข่งขันตอนที่ยังไม่ได้รับ 

เด็กชายผู้ต้องมนต์เสียงกีตาร์คลาสสิค  
ตอนเด็กผมไม่เคยสนใจเรือ่งดนตรเีลยชอบเล่น

ฟุตบอลมากกว่า จนกระท่ัง ป.4 โรงเรียนจะให้
นักเรียนทุกคนเล่นดนตรีเพ่ือคัดเข้าไปอยู ่ใน 
วงโยธวาทิต ซึ่งผมก็ได้รับเลือกตอนน้ันเล่น
ทรัมเป็ต รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่สุดยอดมาก 
ถึงขั้นว่าใช้ทรัมเป็ตเป็นความสามารถพิเศษ 
สอบเข้าม.1 ช่วงม.1 น่ันเองท่ีผมได้รู ้จักกับ 
กีตาร ์คลาสสิค บังเอิญได้ยินรุ ่นพ่ีเล ่นเพลง 
พระราชนิพนธ์ "ชะตาชีวิต" ตอนน้ันรู้สึกว่ามัน
เพราะมากเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเครื่องดนตรี 
ชนิดน้ี พอสนใจก็เลยไปลงเรียนกีตาร์คลาสสิค 
ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระหว่างนั้นก็เริ่มลง
แข่งขันกีตาร์คลาสสิคที่โรงเรียนสยามกลการ 
จัดตลอด ปีแรกตกรอบ ปีท่ีสองก็ตกรอบ มาปี 
ที่สามถึงได้รางวัลที่สองของประเทศไทย เป็นช่วง
ที่จบม.3 พอดี ก็เริ่มรู ้สึกว่าเราเอาดีกับดนตร ี

เดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทย
กลายเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตาคนในวงการ 
กีตาร์คลาสสิคทั่วโลก เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน 
GFA (International Guitar Competition 2014) 
ช่ือของเอกชยั เจียรกลุ ได้รบัการประกาศให้เป็น
แชมป์กีตาร์คลาสสิคคนที่ 33 ของโลก และยัง
เป็นคนเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้า
ชัยชนะบนเวที GFA  

เอกชัยบอกกับทุกคนว่า ชัยชนะที่เขาได้รับใน
วันนี้เกิดจากพรสวรรค์เพียง 1% อีก 99% คือ
พรแสวง และต่อให้รวมกันเป็น 100% ก็ยังไม่
สามารถพาเขามาถึงฝั ่งฝันได้หากขาดการ
สนับสนุนท่ีดีและต่อเนื่องเสมอมาจากไทยเบฟ 
ทุนทรัพย์และก�าลังใจที่ช่วยผลักดันให้ความฝัน
ของเขาเป็นจริงได้ ก็เหมือนกับลมใต้ปีกที่ช่วย 
ผยุงให้นกที่เคยบินวนอยู่แต่ในบ้านได้ทะยาน 
ออกไปสู่โลกกว้างได้อย่างเต็มภาคภูมิ 



 วันนี้ผมได้พิสูจน์ 
ให้เห็นแล้วว่ำ คนไทย...
ตั้งใจท�ำอะไรไม่แพ้ชำติใด

ในโลก

People
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การสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) ทางบ้านเห็นว่าภาระเริม่เยอะ แต่ก็ไม่เคย
ขอให้เราหยุด เพราะจะหยุดคงไม่ทันแล้ว ไหนๆ  
ลงเรอืล�าเดยีวกันแล้วท่านก็ช่วยเตม็ที่ 

ไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือพรแสวงและแบ็กอพัทีดี่  
การแข่งขันแต่ละครั้งใช้เงินค่อนข้างเยอะ  

เป็นความโชคดท่ีีมผีูใ้หญ่ใจดอีย่างไทยเบฟ เข้ามา 
สนบัสนนุ ตอนนัน้ผมเรยีนปี.2 พอไทยเบฟ  เข้ามา
ช่วยผมก็สามารถไปแข่งปีละ 5 – 6 รายการ ทกุปีผม
จะวางแผนเลยว่าจะไปแข่งทีไ่หนบ้าง ไทยเบฟจะ
มอบทุนในการไปแข่งขัน โดยไม่มข้ีอผกูมดัใดๆ เขา
เชือ่มัน่ในตวัเดก็คนหน่ึงว่าจะพัฒนาได้ เชือ่ว่าผม
จะท�าให้ประเทศไทยพัฒนาด้านดนตรีคลาสสิค 
และเป็นตวัอย่างท่ีดใีห้กับเด็กรุน่หลงั ผมไม่ใช่คนท่ี
มพีรสวรรค์เลย คนท่ีมพีรสวรรค์หมายถงึไม่ต้องซ้อม
ก็เก่งได้ แต่ถ้าผมไม่ซ้อมแค่วันสองวันการเล่นก็ไม่
เหมือนเดิมแล้ว ความส�าเร็จในวันนี้มันเกิดจาก
ความทุ่มเท มุง่มัน่ ตัง้ใจ รวมถึงการมอีาจารย์ท่ีด ี
สัง่สอนเรา ส�าคญัทีส่ดุคอืมผีูใ้หญ่ใจดอีย่างไทยเบฟ 
ให้โอกาสและคอยสนับสนุน ต่อให้ผมเก่ง ผมตัง้ใจ 
มีอาจารย์ที่ดี มีก�าลังใจจากทางบ้าน แต่ไม่มีคน
สนับสนุน ไม่มคีนคอยผลกัดนั ผมก็อาจจะแข่งได้
แค่ปีละ 1 รายการ และก็อาจจะล้มเลิกกลางคัน
เพราะไม่มเีงนิทนุ ความฝันท่ีจะไป GFA คงไม่มวัีน
เป็นจรงิ พอไทยเบฟ เข้ามาช่วยมนัเหมอืนเราได้แรง
ผลักดันจากทางบ้านส่งเรามาครึ่งทางแล้วก็ได้  
ไทยเบฟ มารบัช่วงต่อส่งเราให้ถึงฝันอกีแรง 

GFA เวทรีะดบัโลก รางวัลสงูสุดของชวิีต 
ผมเชื่อว่าคนท่ีแข่งกีตาร์คลาสสิคทุกคนอยาก

เป็นแชมป์รายการนี ้เหมอืนคนทีเ่ล่นฟุตบอลก็อยาก
จะไปบอลโลก ผมเองก็ฝันมาตัง้แต่เด็ก จนวันหน่ึง
เราเก็บเก่ียวประสบการณ์การแข่งขนัมาเยอะ และ
คิดว่าพร้อมแล้วก็ลงแข่ง ส่วนใหญ่คนท่ีได้แชมป์จะ
ต้องลงแข่งอย่างน้อย 2 - 3 ปี ถึงจะได้แชมป์ แต่ผม
ลงแข่งปีแรกก็ได้แชมป์เลย และเป็นคนเอเชีย 
คนแรกท่ีได้แชมป์รายการนี ้เป็นประสบการณ์ท่ีลมื
ไม่ลงจริงๆ รางวัลท่ีท�าให้รายการนีย่ิ้งใหญ่คอืการ 
ได้ไปแสดงท่ี Carnegie Hall  และไปทวัร์กว่า 50 ทวัร์ 
ทัว่โลก ซึง่จะเริม่ทวัร์ในเดอืนมถุินายนปีน้ี รวมถึง 
อดัแผ่นเสยีงกับค่ายเพลงคลาสสคิชือ่ดงั Naxos และ 
GHA  ตอนน้ีอดัแผ่นเสยีงเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว น่าจะ
วางจ�าหน่ายช่วงเดอืนมถุินายนปีนีพ้ร้อมกันท่ัวโลก 

โชคดีที่พ่ายแพ้ 
2 ปีก่อนท่ีผมจะได้แชมป์กีตาร์

คลาสสิคระดับโลก GFA ไม่ว่าจะ
แข่งรายการไหนก็ได้ท่ี 2 ตลอด 
บางครัง้ก็ท้อ ทัง้ท่ีเราท�าเตม็ท่ีแล้ว 
มันท�าให้เราต้องถามตัวเองว่า 
เ ต็ ม ที่ แ ล ้ ว แ ต ่ ยั ง ไ ม ่ ม า ก พ อ 
หรือเปล่า ผมพยายามเข ้าใจ
ว่าการแพ้เป็นจุดเปลี่ยนท่ีท�าให้
เราพัฒนาได ้เร็วกว ่าการชนะ  
การแพ้ท�าให้เราซ้อมหนักกว่าเดมิ 
ย ้อนกลับมามองจุดด ้อยและ
พัฒนาต่อไป ก็เหมือนเพชรแท้ 
ต้องผ่านการเผา การทุบ การ
เจยีระไน คนก็เหมอืนกันถ้าไม่ผ่าน
อุปสรรคมาเลยเราจะเป ็นคน 
ที่แกร่งได้ยังไง 

แข่งขันเพือ่ชนะตัวเอง 
ผมไม่ใช่คนชอบแข่งขัน แค่

อยากพิสจูน์สิง่ท่ีเรามุง่มัน่ อยากรู้
ว่าถ้าเราตัง้ใจกบัมนั เราทุ่มเทกับมนัเราจะท�าได้มัย้ 
ไม่ต้องการแข่งกับใคร เพียงแต่การแข่งขันมนัเป็น
เครื่องมือพิสูจน์ผลของความตั้งใจ ทุกครั้งที่แข่ง 
ไม่เคยคาดหวังว่าผลจะออกมาเป็นยังไง แค่คดิว่า
เราต้องท�าให้เตม็ที ่ซ้อมให้เตม็ที ่แล้วผลจะออกมา
เป็นยังไงช่างมัน อย่างการไปแข่ง GFA เชื่อว่า 
นกักีตาร์คลาสสคิทุกคนฝันอยากได้แชมป์รายการ
นี้ทั้งน้ันแต่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ คนไทยเอาชนะ 
ต่างชาติไม่ได้ วันน้ีผมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า  
คนไทย...ตัง้ใจท�าอะไรไม่แพ้ชาตใิดในโลกจรงิๆ 

คอนเสิร์ตครัง้แรกในชีวติ “Sangsom presents 
คอนเสร์ิต คนไทย...ตัง้ใจท�าอะไรไม่แพ้ชาตใิดในโลก” 

คอนเสร์ิตท่ีผ่านมา (7 กุมภาพันธ์ 2558) เป็น
คอนเสร์ิตครัง้แรกในชวีติทีใ่หญ่ท่ีสดุ ปกตแิล้วดนตรี
คลาสสิคเป็นกลุ ่มดนตรีเล็กๆ ยังไม่เคยมีใคร 
จัดคอนเสิร์ตแบบน้ีและเชิญศิลปินชื่อดังมาร่วม
แสดงได้มากขนาดน้ี ผลตอบรับท่ีออกมาก็ดีครับ 
พอใจมาก คนดก็ูบอกว่ามคีวามสขุกับคอนเสร์ิตครัง้น้ี 

เป้าหมายต่อไปบนเส้นทางของนกักตีาร์คลาสสคิ 
ผมมาสุดทางของการแข่งขันแล้ว เรียกว่า

ประสบความส�าเรจ็แล้ว ผมเตบิโตมาจากโครงการ 
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หลงัคว้าเกยีรตนิยิมอนัดบั 1 ด้าน
กตีาร์คลาสสิค วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เอกชัยก็ได้ทุนไป
เรียนปริญญาโทท่ี University of 
Mozarteum เมอืง Salzburg ประเทศ 
Austria และคว้าทุนปริญญาเอกสาขา
การแสดงเดีย่วกต้ีาร์คลาสสิค ที ่Sydney 
Conservatory of Music

ThaiBev ThaiTalent ต่อไปผมคงจะพลกิผนัตวัเอง
ไปเป็นท่ีปรึกษา ผลักดันรุ่นต่อๆ ไป เหมือนท่ีผม
เคยได้รับการสนับสนุน นอกจากเรื่องทุนในการ
แข่งขนัแล้ว ก�าลงัใจท่ีได้รบัก็เป็นสิง่ท่ีผมประทบัใจ 
ก่อนเดนิทางไปแข่งขนั คณุพอล (พลภทัร สวุรรณศร) 
หน่ึงในผูบ้รหิารของไทยเบฟจะโทรมาอวยพรทุกครัง้
และคุณหนุ่ม (ฐาปน สิริวัฒนภักดี) ก็จะติดตาม
ข่าวของผมตลอด ท่านบอกกับผมว่าให้ผมเป็น
เหมือนที่เคยเป็นสมัยเด็กๆ เคารพอาจารย์ ต่อให้
เราเก่งระดับโลกเราก็ต้องนอบน้อมถ่อมตน ก�าลัง
ใจและข้อคดิดีๆ  เหล่าน้ีท�าให้ผมผกูพันกับไทยเบฟ 
มากท�าให้ผมรูส้กึว่า ไทยเบฟคอืครอบครวัของผม



20

People

In June 2014, Thailand has put its name on 
the map of the classical guitar world. At the 
GFA competition (International Guitar 
Competition 2014) Ekachai Jearakul heard his 
name announced as the 33rd classical guitar 
champion of the world and the first Asian winner 
in the history of GFA.

Ekachai have modestly revealed that the 
formula of his success takes only 1% of talent 
and 99% of dedication. But the whole of his 
100% could not have taken him where he is 
today without the generous support of ThaiBev. 
The company has been giving him financial, 
resources and moral supports to make 
Ekachai’s dream come true. It truly is the wind 
beneath his wing which help the bird who for 
a while had been circling the same pond over 

record will be released worldwide in June.”
“I am at the end of the road. In terms of 

competition, I’d say that I have made it. My 
dream has come true. I get where I am today 
because of ThaiBev ThaiTalent programme. 
From now on, I will be counselling other 
aspiring guitarist who have the same dream 
as mine. I want to give my support to younger 
guitarists just I was given from others.”

After graduating with first class honour in 
classical guitar at The College of Music 
Mahidol University, Ekachai won a scholarship 
to study for a Master Degree at University of 
Mozartum in Salzburg, Austria and a Ph.D. 
scholarship for classical guitar performance 
at Sydney Conservatory of Music.

Ekachai Jearakul
and over to spread out its wing and fly high 
into the sky.

“Every classical guitarist wants to win this 
competition. It’s like the world cup for classical 
guitar. Ever since I was a kid, I wanted to 
compete here and I had been working my way 
towards the competition by entering as many 
competition as I can. Many guitarists take a 
few tries at this competition before they start 
winning. It was my first time and I won and as 
the first Asian guitarist too This is not something 
I would be able to forget for the rest of my life. 
The most exciting prize from winning here is 
the opportunity to perform at Carnegie Hall and 
to go on a tour of 50 shows starting this June. 
I also got to record my very own album with a 
classical music label, Naxos and GHA. The 

The Wind Beneath My Wings
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Hole In One
เรื่องและภำพ : ราชพฤกษ์คลับ

เมื่อกำรตีลงหลุมในครั้งเดียว ยังคงเป็นเรื่องของปำฏิหำริย์

4/03/2015      Hole #11  135 Yards
•  Mr. Suthep Wongpaitoonpiya (2nd from left)
  Guest of Mr. Narong Sarasombath (3rd from left)

4/03/2015                    Hole #4   159 Yards
• Mr. Pairat Jaturasangpairoj (2nd from left)

25/02/2015   Hole #8   182 Yards
• Mr. Suphat Leelarusmee (middle)
  Guest of Mr. Narong Piyasombatkul (1st from left)

22/02/2015 Hole #11   139 Yards
• Mr.Thapana Sirivadhanabhakdi (2nd from left)

20/02/2015   Hole #13  112 Yards
• Dr.Krailert Thiennukul (2nd from left)
  Guest of Mr. Tanakorn Kalayanamit

The Big Win
อย่างทีเ่รารู้ๆ  กันว่า การตลีงหลมุได้ในไม้เดียวไม่ใช่เรือ่งทีจ่ะเกิดกันได้ง่ายๆ ทุกวัน บางคนท้ังชวิีตก็อาจยัง
ไม่มโีอกาสได้สมัผสักับความรูส้กึน้ีด้วยซ�า้ แต่เชือ่ไหมว่าทีร่าชพฤกษ์คลบั มเีหตกุารณ์แบบน้ีเกิดขึน้บ่อยๆ 
มาดสูว่ิาในรอบสองเดือนทีผ่่านมา มใีครได้ลิม้รสความรูส้กึของ hole in one บ้าง
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เรื่องและภำพ : ราชพฤกษ์คลับ
Club Champion

• TABLE TENNIS OF LOVE   
ฝ่ายกีฬาราชพฤกษ์คลับ จัดกิจกรรมแข่งขันเทเบิลเทนนิส 

วันแห่งความรักเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา   
ผลการแข่งขันคู่ชนะเลิศ ได้แก่ คุณกรณ์ กระสานติสุขและ 

คุณชยุตม์ ฉัตรศิริวิชัยกุล, คู่รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  คุณยงยุทธ  
พยุงวาทเศรษฐ์ และคุณต่อโชค เล้าลือชัย คู่รองชนะเลิศอันดับ 2 
(ร่วม) ได้แก่ คุณวรรณลักษณ์ เชาว์ศรีวงศ์เทพและคุณกุลภาวี 
เชาว์ศรีวงศ์เทพ คุณตฤณ ชันทองและคุณทะเล กนต์ธร
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• KID’S DAY
ราชพฤกษ์คลับ จัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กๆ ร่วมสนกุกับกิจกรรมมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น ซุ ้มเกม จับสลากรับของรางวัลและร่วมประกวด 
การแต่งกายในหัวข้อ ‘อาชีพในฝัน’ พร้อมอาหารว่างแสนอร่อย และยังม ี
การแสดงจากเพ่ือนๆ สมาชกิ ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเตม็ไปด้วยความสนกุสนาน

Social
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

FROM MEMBER TO MEMBER
ในรอบสองเดือนที่ผ่านมา มีอะไรเกิดขึ้นบ้างรอบรั้วราชพฤกษ์ของเรา  ไปดูกัน 
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Social

ราชพฤกษ์คลับ  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน มา ณ โอกาสนี้
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Social
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

FROM MEMBER TO MEMBER
• SNOOKER MATCH 

คณุถิรชยั วุฒิธรรม ประธานคณะอนุกรรมการ
กีฬาราชพฤกษ์คลับ  ร ่วมถ ่ายรูปและเป ็น
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์กระชับ
มิตร ‘ชิงด�า’ ระหว่างชมรมฟุตบอลกับ ชมรม
สนุกเกอร์เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ก.พ. 2558 ผลการ
แข่งขันทีมชนะเลิศได้แก่ทีมชมรมฟุตบอล ทีม
รองชนะเลิศได้แก่ชมรมสนุกเกอร์ A

•   RAJPRUEK CLUB 
PHOTO CONTEST
คุณเถลิงชัย  สุวรรณมัย  ผู ้จัดการทั่วไป

ราชพฤกษ์คลับ มอบรางวัลกิจกรรม ‘Rajpruek 
Club Photo Contest’ ให้กับสมาชิกผู้ชนะเลิศ 
ได้แก่คุณปีย์วรา กิจจ�านงพันธ์และ ด.ญ.ณวรา  
ชรินทร์สาร (สมาชิกสมทบคุณธนัย  ชรินทร์สาร)  
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Social

• A WARM WELCOME  
ราชพฤกษ์คลับ เป็นเกียรติต้อนรับการมาออก

ร อ บ ข อ ง ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ทั พ ไ ท ย น� า โ ด ย 
พลเอกวรพงษ์  สง่าเนตร  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
( ท่ี  5 จากซ ้าย) LTG NG CHEE MENG  
ผู ้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐสิงคโปร์  
(ที่  4 จากซ ้าย) พลเอกสมหมาย เกาฏีระ  
เสนาธิการทหาร (ท่ี 6 จากซ้าย) COL ANG YAU 
CHOON ผู ้ช ่วยทูตทหารสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ประจ�ากรุงเทพฯ (ที่ 1 จากซ้าย) พลเอกสุรพงษ์ 
สุ ว ร ร ณ อั ต ถ ์  ร อ ง เ ส น า ธิ ก า ร ท ห า ร   
(ที่ 7 จากซ้าย) พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ  
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ (ที่ 3 จากซ้าย) 
COL  KELVIN  KHONG ผู้บัญชาการหน่วยรบ
ทางอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ท่ี 2 จากซ้าย) 
และ LTC LIM KIAN LOO รองผู ้ช ่วยทูต 
ฝ่ายทหารสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจ�ากรุงเทพฯ

• ANNOUNCEMENT 
นายชยพัทธ์ สุนายนต์ นายกสมาคมกอล์ฟอาชพีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว 

‘ช้าง-สนับสนุนสมาคมกอล์ฟอาชพีแห่งประเทศไทย’ ร่วมด้วยนายสกล วรรณพงษ์ รองผูว่้าการกีฬา 
แห่งประเทศไทย นายพรสทิธ์ิ ศรอีรทยักุล นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย นายวิเชษฐ์ ตนัติวานิช ผูช่้วย
กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอร์เรจ จ�ากัด (มหาชน) นายสรุพล อทิุนทุ กรรมการบรหิาร
บรษิทั ไทยเบฟเวอร์เรจ มาร์เก็ตติง้ จ�ากัด เมือ่วันท่ี 6 ม.ีค.ท่ีผ่านมาท่ีห้องราชาวดี ราชพฤกษ์คลบั

• FOR VALENTINES DAY  
ราชพฤกษ์คลับเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

“สัญญารักที่หลักสี่” โดยได้รับเกียรติ จาก 
คุณผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ  
ร ่วมถ ่ายรูปท่ีระลึกท่ีบูธราชพฤกษ์คลับ 
เมือ่วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ ทีผ่่านมา ณ ส�านักงาน 
เขตหลักสี่
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Martin Enthed ผู้จัดการแผนก IT ประจ�า 
คอมมูนิเคชั่นเอเจนซี่ของอิเกียเล่าให้เราฟังว่าทีม 
Visualisation ของอิเกียพัฒนาการท�าแคตตาล็อก
ของแบรนด์ซึ่งเริ่มจากการถ่ายภาพมาจนถึงระบบ 
ที่ ใช ้กันอยู ่ ทุกวันน้ี ซ่ึงความจริงก็คือภาพใน 
แคตตาล็อกของอิเกียที่ดูเป็นธรรมชาติและเหมือน
จริงใช้ CG ท�าแทบจะทั้งหมด

พวกเขาต้องสร้างสรรค์และพัฒนาอะไรบ้างกว่า
จะท�าให้ภาพดสูมจรงิขนาดนี?้ 

มาร์ตนิจะมาบอกเราว่าท�าไมอเิกียถึงเลอืกท่ีจะ
กระโดดข้ามจากอนาลอ็กมาสูด่จิติอล 

มาร์ตินและทีมของเขาท�างานอยู่ในบริษัทลูก 
ของอิเกียชื่อ IKEA Communications AB เขา
อธิบายถึงการท�างานให้ฟังว่า “หากเป็นเรือ่งสนิค้า 
IKEA of Sweden จะเป็นผู้ออกแบบและพัฒนา
ผลติภณัฑ์รุน่ต่างๆ ออกมา ทีม global marketing 

and communication จะเป็นคนตดัสนิใจว่าควรจะ
สือ่สารเรือ่งเก่ียวกับสนิค้าชดุนัน้ๆ ออกมาสูล่กูค้า
อย่างไร จากนัน้เราจึงสร้างคอนเซป็ต์และหาไอเดยี
เก่ียวกับวิธีการสือ่สาร ซึง่จะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ทวปี เรายังเป็นคนท�าหนังสอืคูม่อืการประกอบด้วย 
สร้างรปูภาพสินค้า ป้ายต่างๆ แคตตาลอ็กและท�า
เว็บไซต์ ikea.com ด้วยเช่นกัน ทมีของเราท�าเรือ่ง
การสือ่สารเกือบท้ังหมดให้กับอเิกียและสิง่ต่างๆ ที่
เราปล่อยออกไปสูผู่บ้รโิภค ควรจะช่วยท�าให้พวกเขา
เข้าใจว่าอเิกียจะช่วยท�าให้ชวิีตประจ�าวันของพวก
เขาดข้ึีนได้อย่างไร ” 

อเิกียตดัสนิใจเปลีย่นวิธีการสร้างภาพสนิค้าใหม่
ในช่วงฤดูร้อนของปี  2004  โดยลองใช้ CG สร้าง
ภาพสนิค้าขึน้มาแทนการถ่ายภาพ

“ตอนแรกเราลองสร้างภาพผลงานขึ้นมา
ประมาณ 8-10 ชิน้ ซึง่คุณภาพแย่มากถ้าเทียบกับ

IKEA  
and how to build  
their catalogue
ตำมไปไขควำมลับรูปสวยๆ ในเบื้องหลัง 

กำรผลิตแคตตำล็อกที่มียอดพิมพ์มำกที่สุดในโลก 

มาตรฐานของเราตอนนี้” มาร์ตินเล่า “แต่มัน 
จดุประกายให้เรามุง่มัน่ทดลองกันต่อจนในช่วงฤดู
ใบไม้ร่วงของปี 2006 เราก็ตพิีมพ์ภาพสนิค้าท่ีท�า
คอมพิวเตอร์กราฟิกขึน้เป็นครัง้แรกในแคตตาลอ็ก
ซึง่ก็คอืเก้าอีรุ้น่ Bertil”

“ทีมงานอิเกียไม่ได้มีปัญหากับการถ่ายภาพ
แบบปกต ิแต่ท่ีนีก็่เหมอืนกับบรษิทัอืน่ๆ ท่ีอยากจะ
ท�าให้งานง่ายขึ้น อยากให้กระบวนการน้อยลง 
ท�างานเร็วข้ึนและใช้ต้นทุนน้อยลงเช่นกัน เพราะ
เบื้องหลังการท�างานของเราน้ันค่อนข้างซับซ้อน
กล่าวคอืหากคณุจะถ่ายภาพสนิค้าสกัชิน้ คณุต้อง
มีงานต้นแบบซึ่งชิ้นส่วนอาจถูกผลิตในหลาย
ประเทศและท้ังหมดต้องถูกส่งลงเรือข้ามน�้าข้าม
ทะเลมาเพ่ือใช้ถ่ายรปูโดยเฉพาะ งานทุกชิน้จะต้อง
เดนิทางมาถึงตรงเวลา ซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่าย แถมยังแพง
และไม่เป็นผลดต่ีอธรรมชาตเิลยสกันิด ซึง่หากเรามี

Feature
เรื่อง : Kirsty Parkin จาก Peoplestudios

เรียบเรียงโดย : EDC  
ภำพประกอบ : Courtesy of Brands
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Feature

การเปลี่ยนแปลงดีเทลในตัวสินค้า ก็ต้องน�ามา 
ถ่ายภาพกันใหม่ ซึ่งการใช้ CG ความยุ่งยากก็จะ
ถูกตัดทิ้งไปหลายขั้นตอน” 

อย่างไรก็ดีมาร์ติน เล่าว่าตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขา
ไม่เคยตั้งใจว่าจะใช้ CG สร้างห้องท้ังห้องขึ้นมา
อย่างท่ีท�าอยู่ทุกวันน้ี “เราแค่อยากจะสร้างภาพ
สนิค้าแต่ละชิน้ แบบท่ี background ด้านหลงัเป็น
สีขาว เพื่อเอาไว้ใช้ในเว็บ”

แต่ไม่กี่ปีก่อน อิเกียก็เริ่มคิดอย่างจริงจังว่าจะ
สร้างภาพ 3D ทีเ่ป็นมากกว่าแค่ภาพผลติภัณฑ์ พวก
เขามีมู้ดและโทนของภาพท่ีเป็นอิเกียที่ชัดเจนอยู่
แล้ว อยากรกัษาความสมจรงิและความรูส้กึท่ีว่าสิง่
ที่คุณเห็นในภาพเป็นบ้านท่ีมีคนอยู่อาศัยจริงๆ  
เอาไว้  พวกเขาไม่อยากให้ลกูค้าสงัเกตเหน็หรอืรูส้กึ
ว่ามอีะไรแตกต่างไปจากเดมิมาร์ตนิเล่าว่า “เรารูด้ี
ว่าศาสตร์เรื่องการแต่งบ้านมันเป็นเรื่องส�าคัญ 
ขนาดไหน ช่างภาพท่ีมีประสบการณ์สูงของอิเกีย 
จึงเข้ามาร่วมงานกับมัณฑนากรของเราเพ่ือสร้าง
ตวัอย่างบ้านอย่างสมจรงิ โดยใช้เวลาพฒันากนัเป็น
สบิ ย่ีสบิปี เราต้องการจะส่งต่อมูด้และโทนแบบน้ัน
ไปให้ 3D Artist ของเราด้วย พวกเขาคล่องเรื่อง
เทคนคิ แต่เราอยากให้พวกเขาเข้าใจภาพทีเ่ราอยาก
จะน�าเสนอด้วย ซึง่ในตอนแรกมนัไม่ง่ายเลย 

Annelie Sjögren ผู้จัดการของอิเกียเป็นหนึ่ง
ในคนทีท่�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงและตัดสนิใจว่า 
3D Artist ต้องไปเรียนถ่ายภาพและช่างภาพ 
ทกุคนจะต้องไปเรยีนการท�าภาพ 3D กันชนิดเข้มข้น  
ทมีช่างภาพถูกส่งไปหากูรดู้าน V-Ray ทีบ่ลัแกเรยี
และบินกลับมาพร้อมกับการบ้านท่ีต้องท�าส่ง 
อีกเพียบส่วน 3D Artist ก็ไม่ต่างกัน พวกเขา 
ไปเรียนการถ่ายภาพในสตูดิโอกระบวนการนี ้
ท�าให ้เราได ้คุณภาพงานท่ีดี ข้ึน ทั้งงาน 3D  

และภาพถ่ายตอนนี้ช่างภาพของอิเกียบางคน
เปลี่ยนมาเป็น 3D Artist เต็มตัว ส่วนฝ่าย 3D  
ก็กลายเป็นช่างภาพกันไปบ้างแล้วเหมือนกัน 

อิเกียเชื่อว่าถ้าพวกเขาลองเปลี่ยนมาใช้ CG 
เร็วกว่าน้ีสัก 5 ปีมันคงจะไปไม่ได้สวยขนาดนี ้
เพราะพัฒนาการของเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า  
แต่ตอนนี้พวกเขาสามารถจัดแสงในคอมพิวเตอร์
ได้ไม่แตกต่างจากถ่ายภาพในสตูดิโอ

ค�าถามที่ เราสงสัยก็คือ การเปลี่ยนแปลง 
ครั้งใหญ่ขนาดน้ีเป็นเรื่องยากส�าหรับองค์กร 
หรือเปล่า คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 
แล ้ วพนักงานของอิ เ กียล ่ ะ  รับมือ กับการ
เปลี่ยนแปลงน้ีอย่างไร  “เราเริ่มต้นเปลี่ยนจาก 
คนท่ีอยากเปลี่ยนก่อน เมื่อคนอื่นๆ เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดี พวกเขาก็อยากจะ
ลองดูบ้าง แน่นอนว่ามีคนที่เคลือบแคลงสงสัยใน
สิ่งที่เราท�า หลายคนสงสัยว่า CG จะไปดีเท่าของ
จริงได้ยังไง แต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในปี 2009 เมื่อมี
ลูกค้าโทรมาหาอิเกีย แล้วบอกว่า ‘พวกคุณต้อง 
เลกิท�า CG ภาพสนิค้าเสยีทนีะ เรามภีาพ 200 ภาพ 
ที่ห่วยมาก ไปฝึกฝีมือมาใหม่ก่อนเถอะ’

อิเกียเข้าไปดูภาพท่ีลูกค้าบอกว่ามันใช้ไม่ได้
และพบว่า ภาพเพียงไม่ก่ีภาพที่บอกว่าใช้ได้ล้วน
เป็นภาพท่ีมาจากการท�า CG ทัง้สิน้ ส่วนภาพท่ีเรา
ถูกต่อว่าว่าท�า CG ไม่ได้เรื่อง คือภาพถ่ายทั้งหมด 
“เดี๋ยวนี้เราไม่คุยกันเรื่องภาพถ่ายหรือภาพ CG 
แล้ว เราพูดกันเฉพาะเรื่องคุณภาพเท่านั้น”  
มาร์ตินกล่าว 

“สิ่งที่ยุ่งยากและใช้เงินมากท่ีสุดท่ีเราเคยท�า
เพ่ือการถ่ายภาพคอืภาพห้องครวั มนัยากและแพง
ทั้งในเรื่องของการเสียทรัพยากรธรรมชาติและ
เวลาไปกับสิง่นี ้เราไม่อยากต้องเอาสนิค้าเหล่านัน้

ลงเรือมาจากโรงงานซึ่งอยู ่ในหลายประเทศ  
เพื่อถ่ายภาพแล้วก็ส่งของกลับไป ซ�้าร้ายห้องครัว
เป็นอะไรท่ีแตกต่างกันไปในทุกๆ ประเทศ ห้องครวั
ในสหรัฐแตกต่างจากครัวในญ่ีปุ่นหรือเยอรมนี
มาก เพราะฉะนั้นเราต้องมีเลย์เอาท์ที่หลากหลาย
เพ่ือท�าให้ห้องครัวของโบรชัวร์แต่ละท่ีมีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมน้ันๆ  ตั้งแต่แรกเรา 
สร้างภาพ CG กว่า 200 เวอร์ชั่นจากภาพโปรดักส์
ที่เรามี และน่ันท�าให้เราเริ่มมองเห็นความเป็นไป
ได้ชัดเจนขึน้”  ปัจจบุนัน้ีภาพท่ีไม่ใช่ภาพผลติภณัฑ์
ของ IKEA Communication กว่า 35% จากท้ังหมด 
ก็ใช้ CG ท�าเช่นกัน” มาร์ตนิอธิบาย “มนัเหมอืนเรา
มทีางสองทางคูข่นานกนั คอืภาพถ่ายกับภาพ CG 
และตอนนี้เราก�าลังพยายามท�าให้สองทางนี้มา
บรรจบกันให้ได้ ซึ่งมันก็พัฒนาไปด้วยดี แต่เราก็
ยังไม่หยุดนิ่ง จะพยายามท�าให้คุณภาพดีขึ้นอีก”

ทุกวันน้ีภาพสินค้ากว่า 65-70% ของอิเกีย 
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(ภาพที่โชว์สินค้าเพียงชิ้นเดียว) เป็นภาพที่ใช้ CG 
สร้างข้ึนทั้งหมด ภาพเหล่าน้ันถูกน�าไปใช้ใน
เว็บไซต์ของอิเกีย ด้วยคลังภาพ 3D กว่า 25,000 
ภาพ อิเกียสามารถแสดงภาพสินค้าแต่ละชิ้น 
แบบเดี่ยวๆ  หรือจะน�ามาจัดรวมกันในห้องที ่
สร้างขึ้นมาด้วย  3D  ก็ได้  “ภาพพวกนี้ถูกสร้างให้
มีความละเอียดสูงมากเรา Render ภาพเหล่าน้ี 
ในฟอร์แมตที่มีความละเอียดสูงมาก เราต้องการ
ภาพ ที่เราสามารถน�าไปท�าอะไรได้หลากหลาย  
มันต้องละเอียดพอที่จะปรินท์ติดผนังในร้านได้  
ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้มันในเว็บไซต์
ก็ตาม” มาร์ตินกล่าว

ภาพห้องทีถู่กสร้างข้ึนด้วย CG ห้องแรกปรากฎ 
ในแคตตาล็อกอิ เกียใน ป ี  2010 “ภาพนั้น 
ภาพเดียวใช้ก�าลังคนไปเยอะมากคุณคงพอ 
นึกภาพออกว่าเวลาคุณลองท�าอะไรเป็นครั้งแรก 
ใครๆ ก็อยากจะเห็น แต่พอเราเริ่มท�าแคตตาล็อก

ต่อๆ ไป ซึ่งมีภาพห้องจาก CG 
ประมาณ 5 ภาพ เราก็ท�างานกัน
ไ ด ้ อ ย ่ า ง ร า บ รื่ น ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ ”  
ก้าวต่อไปของอิเกียคือพวกเขา
อยากลองท�าแอนนิเมช่ันดูบ้าง 
และอยากแก้ไขปัญหาของการท�า
แอนิเมชั่นไปพร้อมๆ กันด้วย เขา
อยากเห็นพัฒนาการของการ 
R e n d e r  ภ า พ ส ม จ ริ ง แ บ บ  
Real-time และอยากจะเห็นว่า
พัฒนาการนีจ้ะเปลีย่นแปลงอะไร
ได้บ้าง เขาอยากหาวธีิทีง่่ายขึน้ใน
การจัดการกับภาพสินค ้า ท่ีมี
ความนุ ่มนิ่มอย่างผ ้าห ่มและ
หมอน และยังมีลิสต์อีกยาวเป็นหางว่าว  

มีค�าพูดหน่ึงของ Ingvar Kamprad ผู้ก่อตั้ง 
อเิกียบอกไว้ว่า ‘ยังมีอะไรอกีมากมายท่ีเราต้องท�า’ 

และมันยังใช้ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ ”
เราแทบจะอดใจรอชมผลงานใหม่ๆ ของพวก

เขาไม่ไหวแล้ว
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Martin Enthed, the IT Manager for the 
in-house communication agency of IKEA, 
He told us how their visualisation team 
had evolved from the use of traditional 
photography for the IKEA catalogue to  
a system today. Those natural-looking 
photographs in the IKEA catalogues are 
amazing.

What they had to build and innovate  
to get their still images to look so real. So 
we made a time to catch up with Martin, 
and asked him how and why IKEA 
decided to make the leap from traditional 
to digital.

“When it comes to products,” explains 
Martin, “IKEA of Sweden designs and 
develops the product range. The global 
marketing and communication department  
decides what communication about the 
range is important to reach the consumers. 
We then create concepts and communication 
ideas, which we produce in different ways. 
We do the assembly instructions you all 

Building 
3D with 
IKEA

Feature

know so well! We create product images, 
labels, the IKEA catalogue, the IKEA.com 
website, prints for in-package and on-package 
etc. We do most of the global communication 
for IKEA. All the communication we create 
and produce should ultimately help 
consumers to understand how IKEA can 
help them create a better everyday life.” 

In the summer of 2004, IKEA decided 
to change the way they produced their 
product images. They made the first 

tentative moves toward CG rendered, 
rather than photographic, images. 
“We made 8 or 10 quite bad product 
visualisations by today’s standards,” 
says Martin, “but it sparked something 
and we continued to work at it. In the fall 
of 2006 we first showed a product in the 
catalogue. The first CG piece of furniture 
was a chair called “Bertil”. 

The IKEA team didn’t feel there was 
anything wrong with traditional photography,  
quality-wise. Like any company, they just 
wanted to make things easier for the 
team to work on - to make the process 
simpler, cheaper and faster. With traditional 
photography, you need to have prototype 
furniture being built in different parts of 
the world shipped over so it can be 
photographed. Everything needs to be 
there on time and it can be logistically 
difficult, expensive and not that 
environmental. Then if there are changes 
everything needs to be re-shot. With CG 
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Japan, for example, or in Germany. So 
you need lots of different layouts in order 
to localise the kitchen area in brochures. 
Very early on we created around 200 CG 
exchanges versions for 50 photographed 
kitchens in 2008, with the products we 
had - and I think everyone began to 
understand the real possibilities.” Now, 
about 35% of all of IKEA Communication’s  
non-product images are also fully CG (i.e 
not photographic composites).  Explains 
Martin, “We have had two lanes, if you 
like - the photographic and the CG. We’re 
now working on getting them to mix - 
we’re becoming really successful, but 
we’re always looking for ways to improve 
it even further.” 

What's next for the innovative team at 
Ikea Communications? Martin looks 
forward to making more animation, and 
solving the problems that go with that. 
He’s looking forward to the development 
of realistic real-time rendering and how 
that might change things. He’d like to find 
an easier way of handling soft products 
like duvets and pillows...the list goes on.

And we can’t wait to see them next 
Siggraph, with more of the things they've 
done.

re-creations of pieces, it removes a lot of 
this difficulty. However to start with, Martin 
says, “There was no vision initially to 
create entire rooms in CG, like we do 
now. We just wanted to create the 
individual pieces - the ones you see on 
white backgrounds on the web.”

When IKEA started to look at creating 
more than product images in 3D a few 
years ago, they already had a set look 
and feel for IKEA pictures. They wanted 
to keep the sense of reality and the feel of 
a "lived in" environment when moving 
over to digital workflow. They didn’t want 
their customers to see or even more 
importantly feel any difference. Says 
Martin, “We understand how important 
the knowledge of home furnishing is. 
How homes look, how homes feel, and so 
on. The experienced photographers at 
IKEA have been working with the interior 
designers on re-creating this feel for 
fifteen to twenty years, some of them. We 
needed to translate that knowledge over 
to the 3D artists who were tech-savvy but 
in some cases coming directly from 
school. We needed them to understand 
the kind of feel we wanted the images to 
convey. It was very hard at the beginning.”

Martin doesn’t believe it would have 
worked so well if they’d tried it 5 years 
earlier. “Because of the development of 
things like ray-tracers, a photographers’ 
knowledge of light is now directly 
transferrable to 3D - they can put lights 
wherever they want - exactly what they 
do in a real studio.” And was such a 
massive change hard to manifest in a big 
organisation? People in general don’t 
much like change - how were the 
changes accepted by the staff? “We 
started with the ones who wanted to,’ 
says Martin. “And when the others saw 
what they were learning, and what they 
could do, they were happy to be on 
board. When it comes to the big internal 
IKEA world, if you like -  there were also 

sceptics. There were 
people who said, ‘It’s CG, 
so it can’t be as good’. 
But the real turning point 
for us was when, in 2009, 
they called us and said, 
“You have to stop using 
CG. I’ve got 200 product 
images and they’re just 
terrible. You guys need to 
practise more.” So we 
looked at all the images 
they said weren’t good 
enough and the two or 
three they said were 
great, and the ones they 
didn’t like were photography and the 
good ones were all CG! Now, we only talk 
about a good or a bad image -  not  what 
technique created it.” 

Today, around 60-75% of all IKEA’s 
product images are CG. Those images 
are for instance used on www.IKEA.com. 
With a ‘bank’ of about 25,000 3D models, 
IKEA can show products separately or 
put them together to build a 3D room set. 
“These are all created at a ridiculously 
high resolution,” explains Martin, “We 
render them in 4Kx4K, and they need to 
hold up to that resolution. We need to be 
able to do whatever we like with the 
renderings - print them on large walls in 
the stores if we need to. Even if most of 
them are only ever used on the website, 
they all have the capability to be printed 
very high-res.”

“The most expensive and complicated 
things we have to create and shoot are 
kitchens. From both an environmental 
and time point of view, we don’t want to 
have to ship in all those white-goods from 
everywhere, shoot them and then ship 
them all back again. And unfortunately, 
kitchens are one of those rooms that 
differ very much depending on where 
you are in the world. A kitchen in the US 
will look very different to a kitchen in 

Feature
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Trend – Spotting
เรื่อง : Ratt 

ภำพ : courtesy of brand

JAPAN
A Room with a Godzilla View
ฉีกกฎแบบเดิมๆ ของห้องพักในโรงแรม ที่ปกติ
มักจะมีให้เลือกเฉพาะห้องแบบ Sea View มอง
เห็นวิวทะเล Garden View ส�าหรับใครที่ชอบ 
สเีขยีวของสวนสวย หรอื City View ท่ีเหมาะกับคน 
ชอบสมัผสัวิถีชวิีตขนานแท้ของผูค้นในแต่ละเมอืง 
เมื่อ Hotel Gracery ท่ีตั้งอยู ่ในย ่านชินจู กุ  
กรงุโตเกียว ประเทศญ่ีปุน่ ออกแบบห้องพักทีม่วิีว 
ก๊อดซลิล่า (Godzilla View) โผล่มาทกัทายใน 
รูปแบบที่ต่างกันไป เพ่ือให้แขกผู้มาเยือนได้เข้า
ถึงบรรยากาศการพักผ่อนกึ่งจริงกึ่งแฟนตาซี ให้
สมกับท่ีเดินทางมาเยือนประเทศแม่ของสัตว์
ประหลาดขวัญใจผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะท�าเลที่
ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ ที่อยู่ถัดจากโรงภาพยนตร์ 
Toho ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ิผู ้ให้ก�าเนิด 
ภาพยนตร์ตระกูลก๊อดซิลล่า จึงตั้งใจออกแบบให้
มีห ้องพัก 2 ห้องท่ีอุทิศแด่คนรักก ๊อดซิลล ่า 
โดยเฉพาะ ห้องหน่ึงตกแต่งผนังด้วยภาพท่ีเห็น
แค่ส่วนหัวของก๊อดซิลล่าท่ีเหมือนก�าลังเดินผ่าน
หน้าต่างห้องไป (ราคาคืนละ 125 ดอลลาร์)  
ส่วนอีกห้องตกแต่งด้วยหุ ่นจ�าลองและอุ ้งมือ
ขนาดยักษ์ของก๊อดซิลล่าเหนือหัวเตียง (ราคา 
คืนละ 334 ดอลลาร์) เลือกอิ่มเอมในบรรยากาศ 
ชวนตะลึงได้ตามชอบใจ

AROUND THE WORLD
The End of Selfie Stick
อวสานไม้เซลฟี่มาเยือนในหลายประเทศแล้ว 
เมื่อพระราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส และ 
หอศลิป์แห่งชาตใินกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 
ประกาศห้ามใช้ไม้เซลฟี่ในการถ่ายรูปภายใน
สถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด เพราะอุปกรณ์ช่วย
อ�านวยความสะดวกในการถ ่ายภาพตัวเอง 
ดังกล่าว อาจเปะปะไปโดนชิ้นงานอันทรงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์จนเกิดช�ารุดได้ รวมถึงอาจเป็น
อันตรายต่อนักท่องเท่ียวคนอื่นๆ เช่นเดียวกับท่ี
โคลอสเซียมในประเทศอิตาลี และพิพิธภัณฑ์ 

มำเช็คเทรนด์เด็ดๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในรอบ 2 เดือนนี้
รอบโลกว่ำเกิดอะไรขึ้นบ้ำง 
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FINLAND
Take a Nap in Sleeping Pods 
แทนท่ีจะต้องนอนคุดคู ้บนเก้าอี้ในสนามบิน 
เพ่ือรอขึ้นเคร่ืองบินในไฟลท์ถัดไป สนามบิน 
เฮลซิงกิ มีตัวเลือกของการพักสายตาที่เหนือชั้น
กว่านั้น ด้วย GOSleep กระสวยขนาดกะทัดรัด
ส�าหรับนอนหลับสักงีบ ถือเป็นสนามบินแห่งแรก
ในทวีปยุโรปที่ให้บริการนี้ ด้วยปริมาณผู้โดยสาร
ที่รอต่อเครื่อง ณ สนามบินเฮลซิงกิมีจ�านวนมาก 
ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนย่อมเกิดอาการเหน็ดเหน่ือย
เมื่อยล้าจากการเดินทางมาแล้ว การได้นอนพัก
ในสถานที่เงียบๆ เพื่อผ่อนคลายก่อนเดินทางต่อ
สักไม่กี่ชั่วโมง จึงเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนา
ของนักเดินทาง โดยภายในกระสวยพักผ่อนมี
ลักษณะเป็นที่นั่ง ที่สามารถกางออกจนเป็นเตียง
ได้ และมีช่องส�าหรับเก็บสัมภาระด้านใต้ที่นั่ง ทั้ง
ยังมีหลังคาครอบลงมาอีกชั้น เพื่อกันแสงไฟและ
เสียงรบกวน พร้อมหมอนและผ้าห่มบริการพร้อม
สรรพ และท่ีขาดเสียไม่ได้คือ ช่องเสียบชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและแล็บท้อป หากคุณ
มีโอกาสแวะสนามบินเฮลซิงกิ แวะไปใช้บริการ
พักสายตาใน Sleeping Pods ท้ัง 19 ตัวได้ท่ี 
เกท 18 และ 38

The Smithsonian ในกรุงวอชิงตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีห้ามใช้ท้ังไม้เซลฟี่ และขาตั้ง
กล้องไม่ว่าจะเป็นแบบสามขาหรือขาเดียว เพ่ือ
เพ่ิมมาตรการความปลอดภัยให้ทั้งนักท่องเท่ียว
และของมีค่าในพิพิธภัณฑ์ ไม่เฉพาะพิพิธภัณฑ์
เท ่าน้ัน สนามฟุตบอลหลายแห่งในประเทศ
อังกฤษและบราซิลได้ออกกฎห้ามน�าไม้เซลฟี่
เข้าไปในสนามแข่งเช่นกัน เพราะจากอุปกรณ์
ช่วยให้ถ่ายรูปถนัดสามารถกลายเป็นอาวุธได้ใน
พริบตา

U.S.A.
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Motor
เรื่อง : EDC  

ภำพ : Courtesy of brand

อัพเดตรถยนต์ใหม่ๆ จำกงำนเจนีวำมอเตอร์โชว์

Something New in
Geneva Motor Show

เจนีวามอเตอร์โชว์ท่ี ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  
ถือเป็นหนึ่งงานแสดงรถยนต์ที่ใหญ่และจัดมาอย่าง
ยาวนานกว่า 110 ปี ค่ายรถยนต์ต่างใช้โอกาสนี้ใน
การโชว์นวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่าเน้นการขาย
ผลติภณัฑ์แต่เพียงอย่างเดียว ปีนีม้หีลายข่าวคราว
ทีน่่าสนใจ มาดกูนัว่ามรีถยนต์รุ่นไหน ทีน่่าจับตามอง
กันบ้าง 

• NEW RENGE ROVER EVOQUE 
มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่า เรนจ์ โรเวอร์ 

จะเผยโฉมใหม่ของ SUV โดยหลงัจากทีเ่ผยแค่ 
โคมไฟหน้ากันมาเป็นน�า้ย่อย สกัพักใหญ่

• ASTON MARTIN VANTAGE GT3 
ถือเป็นรถยนต์ซเูปอร์คาร์ทีไ่ด้รบัการจบัตามอง

มากท่ีสดุรุน่หนึง่ของงานน้ี เน่ืองจากความสวยงาม
ของการออกแบบรถยนต์ของแอสตนั มาร์ติน และ
โดยเฉพาะรุน่ในตระกูลแวนเทจ ซึง่ถิือเป็นรถยนต์
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ทีเ่น้นการขบัในชวิีตจรงิมากท่ีสดุ มาพร้อมเครือ่งยนต์ 
วี 12  ขนาด 6 ลติร 600 แรงม้า และยังมข่ีาวออกมา 
ว่ามีคนสั่งจองไปแล้ว 100 คัน ในราคาสูงลิ่วถึง 
2.5 แสนปอนด์

• CITROEN DS5 
มกีารปรบัโฉมใหม่ของ DS5 จนไม่เหลอืเค้า

เดมิเลย โดยซตีรองระบวุ่ารถยนต์ซีตรองใหม่นี ้ จะ
ไม่ใช่แค่รถยนต์ใหม่เท่าน้ัน แต่จะเป็นรถยนต์ 
ที่สามารถสื่อถึงดี เอ็นเอของแบรนด ์ซีตรอง 
ในอนาคตด้วย โดยจะมหีลายขนาดเครือ่งยนต์ให้
เลอืกต้ังแต่ 120 แรงม้า เรือ่ยไปจนกระท่ังถึงตัว
แรง 210 แรงม้า

• MCLAREN P1 GTR 
ถือเป็นรถดาวเด่นของงาน เน่ืองจากความแพง

และความแรงของรถยนต์เองที่หาใครเปรียบยาก
สักหน่อย GTR คันน้ีมีความแรงมากถึง 1,000 

แรงม้า และมแีรงกดมากกว่าตัวมาตรฐานคือ P1 
มากถึง 10% น�า้หนักเบากว่าอกี 50 กิโลกรมั  
ส่วนการตกแต่งภายนอกและสี ได้แรงบันดาลใจ 
มาจากรถยนต์ตวัธงของแมคลาเรน น่ันคอื F1 GTR

• NEW SUV FROM ROLLS ROYCE  
เป็นครัง้แรกท่ีเราจะได้เหน็รถยนต์ต้นแบบของ

โรลส ์ รอยซ ์ ที่ จะออกมาเป ็นแบบรถยนต ์
เอนกประสงค์ แม้ว่า โรลส์ รอยซ์ ปฎเิสธท่ีจะเรยีก
มันว่าเป็นรถยนต์ SUV ก็ตาม การเปิดตัวครั้งนี้
อาจจะเป็นเรื่องท่ีดูแปลกไปนิดหน่อยส�าหรับ
รถยนต์ที่ผลิตด ้วยมือและเน ้นความหรูหรา
มากกว่าความสมบกุสมบนั แต่ผูบ้รหิารโรลส์ รอยซ์ 
ก็บอกว่า หากดจูากปรชัญาของผูก่้อตัง้ เซอร์เฮนรี่ 
รอยซ์ ท่ีเคยบอกว่า การสร้างรถยนต์ใหม่ๆ “หาก
มนัไม่เคยม ีก็ออกแบบขึน้มา” ข่าวแว่วมาว่ารถยนต์ 
น่าจะออกขายจรงิได้ในปี 2018

Motor
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Art
เรื่อง : Ratt

ภำพ : Courtesy of Adam Arthouros Martinakis

แม้คุณจะไม่ใช่คอศิลปะก็น่าจะเคยได้ยินค�า
ว่า Art Basel ผ่านหูอยู่บ้าง เพราะกว่า 45 ปีแล้ว
ที่ อาร์ต บาเซล ท�าหน้าที่ศูนย์กลางของเทศกาล
ศิลปะร ่วมสมัยที่ดึงดูดศิลป ินและนักสะสม 
จากทั่วโลกให้เดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคัก 

จากจุดก�า เนิดในเมืองบาเซล ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ปัจจุบัน อาร์ต บาเซล กระจายไป
จดังานยังอกีสองทวีปใหญ่ของโลก ได้แก่ ท่ีไมอามี 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกแห่งคือที่ฮ่องกง 
ปัจจุบัน ผู้จัดงานอาร์ต บาเซล ให้ความส�าคัญกับ
งานศิลปะของชาวเอเชียมากขึ้น โดยให้มีสัดส่วน
ราวครึ่งต่อครึ่งของศิลปะตะวันตก เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงการเติบโตของวงการศิลปะโลก ที่เริ่ม
ขยายตวัไปสูเ่อเชยีทัง้ในแง่ของศลิปินและนักสะสม 

สัมผัสอีกด้ำนของ
ฮ่องกง ในฐำนะมหำนคร
แห่งศิลปะประจ�ำทวีปเอเชีย

เวลายาวนานมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา
จนถึงปัจจบุนั และเพ่ือให้ผูช้มเข้าถึงแก่นความคิด 
ของผลงานชุดน้ีย่ิงขึน้ ยุรจีงึจดัแสดงวดิโีอประกอบ 
นิทรรศการ 2 ชิ้น ได้แก่ วิดีโอบันทึกขั้นตอนการ
วาดและลงสีผลงานชุดนี้ และแอนิเมชั่นเรื่อง 12 
Cats (2013) ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ 
สภาวการณ์-มนุษย์-เมือง จัดขึ้นท่ีถ�้าจอมพล 
จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา

Art Basel 
Hong Kong 2015

Marc Spiegler ผู้อ�านวยการอาร์ต บาเซล 
เอ่ยถึงสาเหตุที่เขาเลือกเกาะฮ่องกงเป็นสถานท่ี
จัดงานมาโดยตลอด เป็นเพราะภูมิศาสตร์ท่ีอยู่
ตรงกลางของโลกตะวันออก ท�าให้สามารถเข้าถึง
ศิลปินได้ในหลายประเทศ รวมถึงศิลปินจาก
ประเทศไทยเช ่นกัน ที่มี โอกาสอวดฝ ีมือใน
เทศกาลระดับโลกครั้งน้ีมาแล้วหลายครั้ง เช่น 
สาครินทร์ เครืออ่อน กับประติมากรรมสุนัขจรจัด
จอมท�าลายข้าวของ, ภาพวาดที่ผสมผสานความ
เป็นตะวันตกและตะวันออกของ ฉัตรชัย ปุยเปีย 
เป็นต้น

ส�าหรบัในปีน้ีเป็นอกีครัง้ท่ี 100 Tonson Gallery  
เป็นตัวแทนแกลเลอรี่สัญชาติไทยน�าผลงาน
ศิลปะจากศิลปินไทยเข้าร่วมเทศกาลศิลปะอาร์ต 
บาเซล โดยปีนี้เป็นผลงานอะคริลิกและคอลลาจ 
บนแคนวาสของศิลปินหญิง ยุรี เกนสาคู ในชื่อ
ผลงาน When the Elephants Fight, the Grass 
Gets Trampled โดยยุรีจัดท�างานศิลปะชุดนี้ขึ้น
เพ่ือน�ามาจัดแสดงในเทศกาลอาร์ต บาเซลโดย
เฉพาะ คอนเซปท์ที่ยุรีต้องการบอกเล่าผ่านภาพ
เขียนชุดนี้ก็เพ่ือสะท้อนธรรมชาติทางความคิด
ของมนุษย์ และกระตุ้นให้เกิดแรงกระเพ่ือมท่ีส่ง
ผลกระทบลูกโซ่ไปยังแนวคิดของการแบ่งพรรค
แบ่งสีทางการเมืองในหมู่คนไทยด้วยกันเอง ที่กิน
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ผีห่าอโยธยา 
(ก�ากับโดย ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล // เข้าฉายวันที ่14 พฤษภาคม) 

ด้วยความที ่คณุชายอดมั – ม.ร.ว. เฉลมิชาตรี 
ยุคล คือหนึ่งในทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์
เรือ่งต�านานสมเดจ็พระนเรศวร และคลกุคลอียู่กับ
ประวตัศิาสตร์สมยักรงุศรอียุธยามานาน ท�าให้เขา
สะดุดใจในบทบันทึกหน้าหนึ่งทางประวัติศาสตร์ 
ว่าด้วยสาเหตุการล่มสลายของอาณาจกัรอโยธยา 
ที่หากไม่ใช่เพราะพ่ายแพ้ต่อกองทัพพม่าแล้ว  
น่าจะมสีาเหตมุาจากการท่ีโรคห่าระบาดไปทัว่เมอืง  
จนคร่าชีวิตผู้คนไปเป็นจ�านวนมาก คุณชายอดัม
จึงเสริมแต่งความเป็นแฟนตาซีเข้าไปด้วยการให้
ผู้คนท่ีตายจากโรคห่ากลายเป็นซอมบี้ฟื้นขึ้นมา
อาละวาดไล่กัดผูค้นท่ียังมชีีวิตอยู่ ซึง่ก็ได้แก่ ไอ้คง 
(พงศกร เมตตารกิานนท์) เด็กวัดท่ีไปตกหลมุรกั 
ลกูเศรษฐอีย่างเมีย้น (ซอนญ่า สงิหะ) ซึง่ในคืนท่ี
ทัง้คูก่�าลงัจะพากันหนนีัน้เอง ก็มเีหตใุห้ต้องหนตีาย 
จากผีห่าเสียก่อน ร่วมด้วยเพ่ือนร่วมหมู่บ้านอีก
หลายชีวิต ที่ไม่ใช่แค่ว่ิงหนีผีอย่างเดียว ธาตุแท้
ความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนจะค่อยๆ เผยออกมา
ทลีะน้อย จนผห่ีาท่ีว่าร้ายกาจอาจอนัตรายไม่เท่า
คนด้วยกันเอง

A Little Chaos 
(ก�ากับโดย อลัน ริคแมน // เข้าฉายวันที่ 21 พฤษภาคม) 

เรื่องราวของมาดามซาบีน เดอ บาร์รา (เคท 
วินสเลต) นักออกแบบภูมิทัศน์สวน ที่ได้รับการ 
ว่าจ้างโดยสถาปนิกชื่อดัง เลอ นอร์ต (มาธิอาส 
โซนแนเอิร์ตส์) ให้เนรมิตรสวนอันงดงามให้กับ
พระราชวังแวร์ซายของพระเจ้าหลยุส์ที ่ 14 ภายใน 
เวลาจ�ากัด ซาบีนต้องเจอกับอุปสรรครอบด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นกฏเกณฑ์สุดเข้มงวดของราชส�านัก 
และเหล่าศัตรูท่ีแฝงกายอยู่รอบตัว เธอจึงต้อง
ทุ่มเทความสามารถและความมุ่งมั่นอย่างหนัก
เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่าผลงานของเธอสามารถชนะ
ใจกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่องค์น้ีได้ นอกจากจะได้เห็น
ดาราฝีมอืดปีระชนับทบาทกันแล้ว ภาพความวจิติร 
อลังการของต้นไม้ใบเขียวและดอกไม้นานาชนิด 
ท่ีปรากฎเป็นฉากหลังของพระราชวังแวร์ซาย  
น่าจะช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี 

Child 44 
(ก�ากับโดย แดเนียล เอสพิโนซา // เข้าฉายวันที่ 16 เมษายน) 

สร้างจากนวนิยายชื่อดังของทอม ร็อบ สมิธ  
ว่าด้วยเรือ่งราวในยุคท่ี โจเซฟ สตาลนิ เรอืงอ�านาจ 
เขาได้จัดตั้งนโยบายปลอดอาชญากรรม เพ่ือ
เป็นการประกาศแก่ชาวโลกว่า โซเวียตนัน้ใสสะอาด 
และเหมาะแก่การใช้ชีวิตอันแสนสงบสุข ท้ังท่ีใน
ความเป็นจริงแล้วผู ้คนยังต้องใช ้ชี วิตอย่าง
อดอยากแร้นแค้นภายใต้ระบอบสังคมนิยม และ
เมือ่ เลโอ (ทอม ฮาร์ด้ี) เจ้าหน้าท่ีเอม็จบีีผูยึ้ดมัน่ใน
อดุมการณ์ของประเทศมาโดยตลอด บงัเอญิเข้ามา 

Summer 
Movie
From History 
to His Story

รับรู้ถึงเหตุฆาตกรรมเด็กรายหนึ่ง แต่กลับถูกสั่ง 
ให้มองข้ามเหตุการณ์น้ันไป เพราะพรรคเชื่อว่า
ไม่มีวันเกิดการฆาตกรรมขึ้นในระบอบสังคมน้ี 
ความเชื่อมั่นของเขาย่ิงพังทลายลงหมดสิ้น เมื่อ
เลโอต้องเผชิญกับภาพผู้บริสุทธ์ิมากมายถูกฆ่า
อย่างมเีงือ่นง�า ท้ังยังถูกบงัคบัให้ต้องจบักุมภรรยา
ของตนเอง (นมู ิราเพซ) น�าไปสูก่ารขดุคุ้ยถึงเบือ้งหลงั 
ของรฐั ซึง่ท�าให้เขาต้องถูกตามล่าในทีส่ดุ

Woman In Gold
(ก�ากับโดย ไซม่อน เคอร์ติส // เข้าฉายวันที่ 23 เมษายน) 

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากเหตุการณ์จริงว่าด้วย
มหากาพย์การต่อสู ้เพ่ือทวงความยุติธรรมของ  
มาเรยี อลัท์แมน (เฮเลน มเิรน) หญิงผูล้ีภ้ยัชาวยิว 
ท่ีร่วมมอืกับทนายหนุ่ม เรนดอล โชนเบร์ิก (ไรอนั 
เรย์โนลด์) ในการฟ้องร้องรัฐบาลออสเตรีย เพ่ือ
เรยีกงานศิลปะล�า้ค่าจ�านวน 5 ชิน้ของครอบครวั
เธอคืนมา โดยงานศิลปะดังกล่าวเป็นผลงานของ 
กุสตาฟ คลมิท์ ทีถู่กขโมยโดยทหารนาซีเยอรมนัใน
ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 การต่อสูเ้พ่ือทวงคืนความ
ยุตธิรรมครัง้น้ีต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 60 ปี จงึ
จะสมัฤทธ์ิผล

Movie
เรื่อง : Ratt ภำพ : Courtesy of movie studios

เมือ่จุดเลก็ๆ ในหน้ำประวตัศิำสตร์ 
ถูกต่อยอดเป็นภำพยนตร์ 
ผลลัพธ์คือหนังซัมเมอร์ 
2015 น่ำดูเหล่ำนี้
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Watch & Jewelry
เรื่อง : Panya J. ภำพ : Courtesy of Brand

สุดยอดนำฬิกำหรูจำกเจนีวำ

ช่วงต้นปีถอืเป็นช่วงเวลาทีอ่ตุสาหกรรมนาฬิกา
คึกคักที่สุด เนื่องมาจากผู้ผลิตแต่ละแบรนด์เทเงิน
เพ่ือเนรมติงานแสดงนาฬิการะดบัโลก หนึง่ในนัน้คอื 
SIHH 2015 ที่เจนีวา ส�าหรับปีนี้มีนาฬิกาที่เข้าตา 
และน่าจะดูดเงินในกระเป๋าเราได้คือ 4 เรือนต่อไปนี้   

VACHERON CONSTANTIN
เป็นเวลากว่า 260 ปีแล้วทีน่าฬิกาท่องอยู่ใน

อตุสาหกรรมน้ี ว่าแล้วจงึเฉลมิฉลองด้วยรุน่ Harmony  
Ultra-Thin Grande Complication Chronograph 
Caliber 3500 สิง่ส�าคญัท่ีสดุคอืระบบโครโนกราฟ
ซึง่ผสานการจบัเวลา แบบ Single-pusher ซึง่ 
เริม่ต้นท�างาน หยุดและตัง้เวลาใหม่ด้วยการกดปุ่ม
เพียงปุ่มเดียว ท้ังยังประทับตราสัญลักษณ์แห่ง
คณุภาพ ฮอลล์มาร์ค ออฟ เจนีวา ผลติจ�านวน
จ�ากัดเพียง 10 เรอืนเท่านัน้

A touch of  
Luxury Watches

A. LANGE & SOÖHNE
นาฬิกาสัญชาติเยอรมันรุ่น Lange 1 มีการ

เปลี่ยนกลไกมาเป็นคาลิเบอร์ L121.1 โดยทุกชิ้น
ส่วนล้วนถูกผลิตขึ้นภายในโรงงานของตัวเอง แต่
ชิน้ส่วนทีผู่ผ้ลติภูมใิจน�าเสนอท่ีสดุคอื ‘แฮร์สปรงิส์’ 
ซึ่งคิดค้นขึ้นก่อนใครๆ และเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วย
ให้กลไกต่างๆ ท�างานได้อย่างสม�า่เสมอ กลไกนีถู้ก
ห่อหุ้มด้วยตัวเรือนพิงค์โกลด์ 18K ในขนาดใหม่
ของคอลเล็คชั่นนี้คืออยู่ที่  38.5 มม. 

JAEGER-LECOULTRE
สดุยอดนาฬิกาของค่ายน้ีต้องยกให้รุน่ Master 

Grande Tradition Grande Complication แม้
จะยังคงใช้กลไกคาลิเบอร์ 945 แต่ก็ได้ปรับโฉม 
หน้าปัดและตวัเรอืนเสยีใหม่ ตวัเรอืนเป็นโรสโกลด์ 
ขนาด 45 มม. แต่ยังคงแสดงท้องฟ้าของซกีโลกเหนือ 

และกลุม่ดาวจกัรราศ ี 12 กลุม่ไว้เช่นเดมิ อย่างไร
ก็ตามกลไกชุดน้ียังคงมีจักรกลตีระฆังบอกเวลา
อันไพเราะอยู่อย่างขาดเสียไม่ได้

CARTIER
รุ่น Rotonde De Cartier Astrotourbillion  

Skeleton เต็มเปี่ยมไปด้วยการท�างานอันซับซ้อน 
เพราะนวัตกรรมแอสโทรทูร์บิญองมีส่วนช่วยลด
ผลกระทบต่อแรงโน้มถ่วงต่อการท�างานของจกัรกล 
ทีส่�าคญัระบบการหมนุจะหมนุรอบหน้าปัดในหนึง่
นาทีซึง่ถือเป็นการแสดงวินาทไีปด้วย มาพร้อมตัว
เรอืนไวท์โกลด์ 18K ขนาด 47 มม. และเป็นรปู
ท ร ง ตั ว เ ล ข โ ร มั น ส อ ง ตั ว คื อ X I I แ ล ะ V I 
ผลติจ�านวนจ�ากัดเพียง 100 เรอืน

VACHERON CONSTANTIN JAEGER-LECOULTRE CARTIERA. Lange & Söhne
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Wine & Dine
เรื่อง : Alisa Rujivipat ภำพ : Rachapant

นับจากนี้ไปจุดหมายในการมาทองหล่อคงไม่
จ�ากัดอยูแ่ค่การพบปะกันเพือ่กนิดืม่เท่านัน้ รวมทัง้
ประสบการณ์ลิ้มรสเมนูเลิศหรู ก็ไม่จ�าเป็นต้อง 
เช็คอินในโรงแรมระดับห้าดาวอีกต่อไป 

Moodz วางตัวเองให้เป็นร้านอาหารยุโรป 
ฟิวชัน่ทีม่กีลิน่อายหนักไปทางอติาลหีน่อยๆ เพราะ
เชฟเป็นชาวอติาล ี ถ้าสงัเกตดีๆ  ในทกุเมนจูะสอด
แทรกกรรมวิธีการปรุงของอาหารอิตาเลียนแต่ไม่
ลมืท่ีจะเอาใจคนไทย อย่างเมน ูSquad garlic line 
& Chili Salad ท่ีมรีสชาตคิล้ายย�าของบ้านเรา  
มพีรกิสดและกระเทยีมเป็นเครือ่งยืนยันแต่ยังแอบ
หยอดโอลีฟออลย ์แทนน�้ าปลาและมะนาว  
หรอืเมนู Tuna Tartare หรอืย�าปลาทูน่าดบิน�าไป
คลุกน�้าสลัด จานน้ีหยิบยืมวัตถุดิบเพ่ือนบ้านใช้
ซอสญี่ปุ ่นมาผสมกับน�้าผึ้ งแล ้วป ั ่นร ่วมกับ 
Horseradish รสชาตอิอกเค็มหวานแซมเผด็นดิๆ 

และอย่างทีบ่อกไปเมนอูาหารท่ีหรหูราเทยีบเท่า 
Fine Dining ทีอ่ยู่ในโรงแรมระดบั 5 ดาว ในราคา 
ที่เอื้อมถึงได้บ่อยครั้งก็มีมาให้คุณเลือกชิม อาทิ 
Duck Confit ขาเป็ดตุน๋ในน�า้มนัจนได้ท่ีแล้วน�าไป
ทอดให้หนังกรอบแต่ข้างในยังคงความนุม่ของเนือ้
เป็ด หรอื Braised Beef Cheek เนือ้แก้มวัวตุน๋จน
เป่ือยเสร์ิฟคูกั่บฟัวกราส์เป็นอกีเมนทูีท่างร้านภมูใิจ
น�าเสนอ อกีจาน  Grilled Lamb Loin on the Bone 
เนื้อส่วนซี่โครงไร้มัน เชฟจะตัดมันออกให้หมด

Moodz
หัวมุมทองหล่อซอย 10
เปิด ทุกวัน เวลา 17.00 – 24.00 น.
โทร. 0-2170 -8440

เหลอืไว้แค่เน้ือส่วนท่ีดท่ีีสดุ จานสดุท้ายทีคุ่ณต้อง
ไม่พลาด Squid Carbonara มองครัง้แรกหลงคดิ
ไปว่าคือเส้นพาสต้า แต่เมื่อได้ลองชิมถึงได้รู้ว่า 
เส้นยาวสขีาวอวบท่ีเห็นอยู่ในจานคอืปลาหมกึห่ัน
เป็นเส้น กิมมิกจานนี้อยู่ท่ีไข่ลวกกลางจานท่ีคุณ
ต้องเป็นคนเจาะและคลกุเคล้าให้เข้ากัน 

อย่าลมืว่าจดุเด่นอกีอย่างของท่ีนีคื่อบรรยากาศ 
ด้วยโทนสเีขียวมนิท์ท่ีดสูบายตา เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ
เก้าอีทุ้กอย่างล้วนเป็นสไตล์วินเทจตามความชอบ
ของเจ้าของร้าน มเีพลงแจ๊สและบลคูอยขับกล่อม

Moodz
Contemporary 
dining & lounge

คณุให้เพลดิเพลนิไปกับมือ้อาหาร ทีข่าดไม่ได้เลย
ก็คอืเครือ่งดืม่แก้วโปรด ขึน้อยู่กับว่าคณุจะโปรด
คอ็กเทล มอ็กเทล เบยีร์หรอืว่าไวน์ ทางร้านพร้อม
จัดเตรียมเมนูให้คุณเลือกมากมาย แต่หากคุณ
โปรดปรานไวน์เป็นพิเศษ ท่ีน่ีมไีวน์โลกเก่าและโลก
ใหม่มาให้คณุเลอืกมากพอด ู เจ้าของร้านผูห้ลงใหล 
และชื่นชอบไวน์เป็นพิเศษแนะน�า Bogle เป็น 
White Wine จากแคลฟิอร์เนีย ตวัน้ีเพอร์เฟกต์มาก
เมื่อแมทช์กับจานปลาอาทิ สโมคแซลมอนหรือ
ทนู่า ส่วน Red Wine แนะน�าเป็น Chateau 
Bellevue La Randee, Thunevin, Bordeaux ไวน์
จากฝรัง่เศส บอด้ีไม่หนกัมากคอไวน์สมคัรเล่นด่ืม
ได้ไม่ยาก แมทช์ได้ดกัีบเมนูข้างต้นท่ีแนะน�าไป
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Highly Recommended
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เดือนเมษำยนนี้มีอำหำรจำนอร่อยที่เชฟเรำอยำกแนะน�ำให้คุณลองไปชิมกัน 

Chef 
Recommended this month

Dragon Eye
ราคา 120 บาท                
• ส่วนประกอบ •
Dragon Fruit / Pineapple / Orange Juice 
ประกอบด้วย สารต้านอนุมูลอิสระ โปรตีน, 
แคลเซียม, ฟอสฟอรสั, โซเดยีโพแทสเซยีม เหลก็, 
วิตามนิบ1ี,2,3,5,6,9, วิตามนิซ,ี วิตามนิอ,ี โคลนี 
และฟลาโวนอยด์ ช่วยในเรือ่งของการควบคุม
น�า้หนัก รกัษาโรคเบาหวาน บรรเทาโรคโลหิตจาง 
ป้องกันเลือดจับตัวเป็นก้อน ช่วยดูดสารพิษ
ออกจากร่างกาย บรรเทาอาการหวัด เลือดลม
ไหลเวียนได้ด ี ช่วยระบายและลดอาการท้องผกู 
ได้ดี 

ตำมเรำไปชิมเมนูหลักจำกห้องอำหำรของเรำ

A P R I L

SPECIAL
Drink

Dish of the Month

ปลาหิมะทอดพริกเกลือ 
750++ บาท 
Deep fried snow fish with chilli and salt

แกงคั่วมะระขี้นกยัดไส้ปลากราย 
เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้องงอก
145++ บาท 
Stuffed bitter gourd with fish ball curry 
served with germinated brown rice

เนื้อฮิดะผัดแกงเขียวหวาน 
2,900++ บาท 
Stir fried wagyu beef with green curry

แองเจิลแฮร์พาสต้าและปลาฮามาชิ
ทอดกับซอสมะเขือเทศ
370++ บาท 
Pan fried Hamachi with angel hair served 
with tomato sauce

ห้องอาหารราชารมย์แกสโตรเลาจน์

ห้องอาหาร ราชพฤกษ์เดลิช และราชพฤกษ์ บาร์แอนด์บิสโตร

Aniti-aging Drink  
ฉบับนี้เรำมีเครื่องด่ืมดริงค์ต้ำนแก่
ส�ำหรับดับกระหำยและยังได้คุณค่ำเต็มเปี่ยม
มำให้คุณได้ลองชิมกัน

*และพบกับเมนูอาหารอื่นๆ อีกมากประจ�าฤดูร้อนนี้ได้ที่ห้องอาหารทั้งสองแห่งของเรา 
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นอกจำกชำนมไข่มุก 
และเรื่องทะเลำะวิวำทกับจีน 
อะไรคือสิ่งที่เรำนึกถึง 
เมื่อไปเยือนไทเป

Taipei in 
New Way  

“สองสามวันมานี้อยู่ดีๆ ฝนก็ตก อากาศ
เย็นลงหลายองศาคุณมาได้จังหวะท่ีก�าลัง
หนาวเข้าไส้พอดีเลย” เสียงแท๊กซี่บอก เมื่อ
ผมถามถึงฝนท่ีก�าลังตกลงมาอย่างไม่มีปี ่มี
ขลุ่ยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เช่นนี้ น่าเป็น
ห่วงนิดหน่อยท่ีในกระเป๋าของผมไม่มีสิ่งท่ี
เรียกว่าของกันหนาวอยู่เลย เพราะไม่ได้
เตรียมตัวว่าจะต้องมาเจอกับสภาพอากาศที่
คาดไม่ถึงเช่นนี้ 

ครัง้น้ีผมมาตามค�าเชญิของโรงแรมแมนดารนิ 
โอเรยีลทลั ไทเป โรงแรมหรูท่ีสดุแห่งใหม่ของไทเป 
หรูขนาดท่ีว่าเมื่อเราถามถึงคู่แข่ง พวกเขาได้แต่
บอกเป็นเสยีงเดยีวกันว่าไม่ม ี “เพราะยังไม่มทีีไ่หน
กล้าท�าขนาดน้ีค่ะ” หัวหน้าด้านการตลาดของ
โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีลทัล บอกผมอย่างนัน้ ซึง่
ก็น่าสนใจว่าน่ีเป็นการกล่าวอ้างเกินจรงิไหม

เมื่อถึงโรงแรม สถาปัตยกรรมของตัวตึกเป็น
อาคารสมัยเอ็ดเวิร์ดเดียน (Edwardian) ซึ่งดู
เหมือนสร้างมาเมื่อร้อยปีก่อน กลับไม่ใช่ นี่คือ 
ตึกใหม่โดยเจ้าของทุบอาคารเก่าแล้วสร้างขึ้น
โดยพยายามสร้างความรู้สึกของความเก่าลงไป
ในน้ัน ระยะเวลาในการสร้างนานกว่า 7 ปี โรงแรม 
มีท้ังส่วนท่ีเป็นห้องพักหรูหราท่ีพ้ืนหินอ่อนปรับ
อุณหภูมิได้ สปาระดับไฮเอนด์ ร้านอาหารทั้ง
อาหารจีน อาหารอิตาเลี่ยนและอาหารแบบ
อินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึง Moo Bar บาร์แจ๊ซแห่ง
ใหม่ของไทเป ทุกห้องอาหารตอนน้ีกลายเป็น
สถานที่ดึงดูดคนไทเปให้มาสัมผัสบรรยากาศของ
ความหรูหรา น่ีถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่
ให้กับวิถีชีวิตของคนร�่ารวยในไทเป

การไปไทเปครั้งน้ีเป็นการไปเยือนครั้งที่สอง
ในรอบสิบปี โดยรวมเปลี่ยนไปค่อนข้างมากตึก 
101 กลายเป็นสถานท่ีที่ไม่น่าตื่นเต้นอีกต่อไป 
(ครั้งน้ีไม่ได้แม้แต่เฉียดใกล้) สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่า 
ก็คือ การออกส�ารวจร้านเล็กร้านน้อยที่ปรากฎตัว
ขึ้นรอบๆ เมือง ไทเปมีส่วนผสมที่หลากหลายทั้งที่
ได้รับอิทธิพลมาจากจีน ซึ่งสะท้อนออกทางภาษา 
วิถีชีวิตบางอย่างของคนที่นี่ เช่น การไปวัด การ
ออกแบบรูปทรงของอาคาร และแนวคิดเรื่องการ
สร้างอนุสรณ์สถานหรือจุดรวมพลขนาดใหญ่ 
ล้วนบอกถึงรากเหง้าที่หลงเหลือมาจากแผ่นดิน
ใหญ่ วัฒนธรรมการกินที่นี่ก็ผสมผสานทั้งญี่ปุ่น 
จีนและอเมริกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนจน

แยกไม่ออก เป็นผลมาจากการเป็นประเทศ
อาณานคิม โซฟีซึ่งเป็นไกด์ของผมในทริปนี้ เธอ
เคยไปใช้ชีวิตอยู่ท่ีลอนดอน พูดถึงความเป็น
ไต้หวันของเธอว่า หลายครั้งคนไต้หวันเองก็ไม่รู้
ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหน “หรือพอใครเห็น
งานออกแบบที่มาจากไต้หวัน ก็มักคิดว่าเป็นของ
จีนบ้าง ญ่ีปุ่นบ้าง บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราไม่มี
รากของตัวเอง” แต่กระน้ันพวกเขาก็ภูมิใจใน
ความเป็นชาติประชาธิปไตยของพวกเขาอย่าง
มาก แม้ว่าเขาต้องต่อกรกับประเทศมหาอ�านาจที่
มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างจีน แต่เมื่อพูด
ถึงเรื่องนี้ครั้งใดกับคนไต้หวัน ตาพวกเขาจะเป็น
ประกายและบอกเป ็นเสียงเดียวกันว ่าพวก
เขา‘พร้อมที่จะสู้’ 

หยุดพูดถึงเรื่องการเมืองไว้เท่านี้ เรามาพูดถึง
เรื่องสวยๆ งามๆ รอบเมืองไทเปกันดีกว่า

หลังจากห่างหายมานานับสิบปี ท่ีนี่มีอะไรท่ี
คุณควรแวะมาดูบ้าง 

1. ตลาดปลา ตลาดปลาของไต้หวัน อาจจะเทยีบ
ไม่ได้กับตลาดปลาสจึกิิทีโ่ตเกียว แต่สะดวกสบาย
กว่า สะอาดและการจดัการท่ีดเีย่ียม ท่ีน่ีเกือบๆ จะ
เป็นร้านอาหารก็ว่าได้ มส่ีวนท่ีขายสตัว์น�า้เป็นๆ ทัง้
กุ้งก้ามกราม  ลอ็บสเตอร์ ปลา หอยชนิดต่างๆ ซึง่มี
การดแูลความสะอาดกันอย่างด ี คณุสามารถชีแ้ละ 
ซือ้กลบัไปท�าอาหารท่ีบ้านได้ ไม่กบ็อกเขาช�าแหละ
และลวกให้สกุได้เลย (เช่นพวกปแูละหอย) อกีโซน
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ความคิดสร้างสรรค์ได้ดี ที่นี่มีร้านที่เหมาะส�าหรับ 
คนรุน่ใหม่ท่ีต้องการหาแรงบนัดาลใจหรอืกิจกรรม
สนุกๆ ท�า มีตั้งแต่ร้านสอนการเป่าแก้ว ร้านสอน
ท�าเครือ่งหนงั สวนแก้ว ร้านหนังสอืแบบ 24 ช่ัวโมง 
และร้านกาแฟที่เปิดสอนการดริพกาแฟให้ด้วย 
เรียกว่าคุณมาเดินได้ทั้งวันไม่เบื่อ แต่ทางที่ดี ควร
เช็ควงเงินในบัตรเครติดด้วยว่ามีพอส�าหรับการ
ช้อปปิ้ง http://artevent.eslite.com/ 

4. ย่านถนนไดหัว (Dihua Street) ใครอยาก
รู้จักเมืองนั้นให้ดีขึ้นขอให้ไปเดินตลาด นั่นเป็นสิ่ง
ท่ีใช้ได้เสมอ ย่านถนนไดหัวเป็นส่วนหนึ่งของ
ตลาดเก่าของไทเป อยู่ใกล้กับแม่น�้า  เปรียบไปก็
เหมอืนปากคลองตลาดผสมกับเยาวราชและส�าเพ็ง 
บ้านเรา ที่น่าสนใจกว่า คือมันผสมผสานกันทั้ง
ของเก่าและใหม่ มีร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร โรงแรม
เล็กๆ เปิดด�าเนินการโดยคนรุ่นใหม่ คู่ไปกับร้าน
ขายวัตถุดิบ ร้านสมุนไพรและของเบ็ดเตล็ดของ
คนรุ่นเก่าอยู่ปนกันในที่เดียว ฟังดูอาจวุ่นวาย แต่
เป็นความวุ่นวายท่ีมเีสน่ห์และน่าสนใจ จะมท่ีีไหน 
ที่คุณสามารถเดินเข้าร้านกาแฟเก๋ๆ และออกมา
เจอกับร้ายขายเครื่องจักสานท่ีอยู่ฝั ่งตรงข้าม
หากคุณมาแถวนี้ ร้านหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดคือ
คาเฟ่ที่ชื่อ Peacock เปิดขายทั้งกาแฟ เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พวกเขายังดัดแปลงตึกแถวเก่าๆ 
แบบคอร์ทยาร์ดให้กลายมาเป็นโรงแรมเล็กๆ 
ทีเ่ป่ียมเสน่ห์ไม่เหมอืนใคร ถนนไดหวัอยูใ่นเขตดาตง 
หากต้องการไปจรงิๆ ถามพนกังานทีโ่รงแรมของคุณได้  
ไม่มีใครไม่รู้จัก   

5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ใครที่เคยมาแล้ว
คงรู้ถึงความใหญ่ของมัน แต่หากใครยังไม่เคย
ระแคะระคายเลย ต้องบอกว่าท่ีน่ีมีศิลปะวัตถุที่
จัดแสดงมากที่สุดในโลก มากกว่าท่ีลูฟว์ของ
ฝรั่งเศส จนมีค�าพูดท่ีบอกว่าหากคุณอยากรู้จัก
วัฒนธรรมจีนให้ดีขึ้น ท่ีน่ีจะท�าให้คุณรู ้จักจีน 
ดีกว่าประเทศจีนเสียอีก พิพิธภัณฑ์ควรไปเช้าๆ 
เพราะคนเยอะทุกวันไม่ว่าวันธรรมดาหรือวันหยุด 
และพิพิธภัณฑ์มีการหมุนเวียนเปลี่ยนของมาจัด
แสดงแล้วตามแต่ละช่วงเวลาของปี www.npm.
gov.tw

6. แมนดารนิ โอเรยีลทัล นี่เป็น The Must ที่คุณ
น่าจะต้องแวะไปลองประสบการณ์การบริการใน
ห้องอาหารต่างๆ ที่ผมประทับใจคือห้องอาหาร 
อิตาเลี่ยนที่ได้เชฟจากทัสคานี ซึ่งได้มิชลิน 1 ดาว
มาแล้ว มาเปิดร้านอาหารที่นี่ ครัวแบบ open 
kitchen ขนาด 4 โต๊ะ เปิดโอกาสให้เราได้เห็นชีวิต
ในครัวของเชฟและผู้ช่วยกว่า 20 ชีวิตง่วนอยู่กับ
การเตรียมอาหาร น่าจะมีสักมื้อหนึ่งที่คุณต้องมา
ลอง www.mandarinoriental.com/taipei         

7. อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เลย Tuaculture ร้าน
อาหารที่ขายอาหารพ้ืนบ้าน ในบรรยากาศที่ดู
ห่างไกลจากค�าว่าพ้ืนบ้าน ร้านตกแต่งโดยผสม
ผสานท้ังของเก่าและใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว 
อาหารอร่อยแบบรสชาตด้ัิงเดมิ (www.tuaculture.
com) อกีร้านหน่ึงท่ีคณุจะพลาดไม่ได้ก็คอืก๋วยเต๋ียว
เนื้อไทเปข้ึนชื่อเรื่องความอร่อยและน�้าซุปที่ไม่
เหมือนใคร และร้านที่มีคนต่อคิวยาวมากที่สุดคือ
ร้าน beef-noodle master ซึ่งเปิดด�าเนินการ
มากว่า 50 ปีแล้ว หากคุณจะไปกินที่นี่เขาไม่รับ
จองล่วงหน้า ทางเดียวที่คุณจะได้ชิมคือ การยอม
รอต่อแถว www.beefnoodle-master.com           

ไทเปยังคงเป็นจุดหมายท่ีคาดไม่ถึงส�าหรับ
นักท่องเที่ยวเชื่อว่าหากคุณได้ไปสักครั้ง  

ครั้งที่สองก็จะตามมาในอีกไม่ช้าแน่นอน

หนึ่งเป็นส่วนร้านอาหารซึ่งมีทั้งส่วนท่ีปรุงอาหาร
สุกส�าหรับน�ากลับและส่วนท่ีเป็นร้านอาหาร ซึ่ง
ขายดมีาก เรยีกว่าหากคุณจะมากิน ก็ต้องรอควิ
กันเลยทีเดยีว ตลาดปลาตัง้อยู่ในเขต Zhongshan 
ของไทเป

2. ร้านชา Cha Cha The เพื่อนชาวไทเปท�าท่า
ตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นกล่องชาแบรนด์ชาชาที 
วางอยู่ในห้องพักที่โอเรียลทัล เนื่องจากชายี่ห้อนี้
ราคาแพงมาก (เพื่อนลากเสียงเสียยาว) รสชาตดิี 
ท่ีแพงเพราะเขาไม่ได้ขายเฉพาะชา แต่น�าเสนอ 
วิถีชีวิตที่หรูหราชานี้ เป ็นผลผลิตของแบรนด์
เสื้อผ้าระดับไฮเอนด์ของไต้หวัน Shiatzy Chen
ที่ ต ้ อ ง ก า ร ข ย า ย ต ล า ด ม า ข า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ์
แบบไลฟ์สไตล์นอกเหนือจากการท�าเสื้อผ้า หาก
คุณไปเยี่ยมที่ร้านชาชาทีสาขาแรก คุณจะเข้าใจ
ถึง Brand Identity ของเขาว่าเป็นอย่างไร นอกเหนอื 
จากชา พวกเขายังมีขนม เครื่องชงชาและแก้วชา
จ�าหน่ายในราคาส�าหรับคนเกระเป๋าหนักเท่านั้น 
www.chachathe.com

3. Eslite Departmemnt Store เป็นห้างสรรพสนิค้า 
ท่ีออกไปนอกเมืองนิดหน่อย แต่ความเก๋ของทีน่ี่
อยู่ท่ีการจดัร้านแต่ละร้าน ท�าได้น่ารกัน่าเดนิ ปลุก
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Taipei in New Way

impressive facts. This museum have more 
art pieces and artefacts on display than 
any museum in the world. Even more than 
The Louvre. It has been said, and I agree, 
that a trip to this museum will tell you more 
about China than a trip to China can ever 
tell you. If possible, try to get here as early 
as possible. It is always crowded. Also, 
multiple trips is recommended as the 
museum rotates its art pieces seasonally. 
There will always be something new to 
admire here. www.npm.gov.tw           

6.MANDARIN ORIENTAL TAIPEI - This 
hotel is a must! Try stopping by to dine at 
any of its restaurants. It is truly a great 
experience. My favourite restaurant there 
is Benecotto, the hotel’s Italian restaurant 
that serves up wonderful creations from 
the Michelin-starred chef, Mario Cittadini. 
His food is cooked in an open planned 
kitchen providing excited diners with the 
entertainment of watching 20 chefs 
preparing amazing meals for them. www.
mandarinoriental.com/taipei         

7. TUACULTURE & BEEF-NOODLE 
MASTER - For homey local cuisine, 
Tuaculture is the bee’s knees. The decor 
is far from homey though, the place is very 
cleverly decorated, mixing elements of the 
old and the new. As for the food, Tuaculture 
insists on keeping it traditional. (www.
tuaculture.com.) Another place not to be 
missed is this long standing beef noodle 
establishment. Taipei is know for its beef 
noodle with unique soup that you cannot 
find elsewhere. The award for beef noodle 
restaurant with the longest queue goes to 
Beef-noodle Master which has been in the 
business for over half a century. This place 
do not take reservation so the only way 
you can enjoy the delicious soup and 
tender meat, is to queue up. Be patient! 
www.beefnoodle-master.com      

Taipei is a rather unexpected holiday 
destination for many of us but if you are 
there once, I can guarantee that a second 
and a third time will definitely follow.

Cha Cha Thé’s first branch will tell you all 
you need to know about the sophisticated 
elegance that is the brand’s identity. 

3. ESLITE DEPARTMENT STORE - The 
interesting thing about this department  
store is that it is the gathering place for 
youngsters of all kind who are looking for 
activities to occupy themselves during the 
weekends. There are everything from 
glassblowing and leather-making 
workshop. to a 24-hour bookshop. 
artevent.eslite.com

4. DIHUA STREET NEIGHBOUR - If you 
want to get to know a city on a more 
personal level, you should definitely visit 
its markets. Dihua is Tapei’s antique 
market district situated near the river. The 
old and the new exist harmoniously here. 
You can see shops selling things like 
traditional medicinal herbs standing next 
to boutique hotels   that reinterpret the 
usage of a Chinese courtyard style 
building. 

5. NATIONAL PALACE MUSEUM - If you 
have visited here before, you’ll remember 
how grand this museum is. But if you are 
a firs timer to the city, here are some 

Taipei has become even more exciting 
since the last time I was there 10 years 
ago, especially in the retail and lifestyle 
department. I roamed around exploring 
small shops in the city and found that 
Taipei is essentially influenced by a 
combination of Chinese, American and 
Japanese cultures. Here we see modern 
lifestyle goes hand in hand with the 
traditional way of life. Let’s see where is 
the place to be and what is the thing to do 
when you are in Taipei. 

1. FISH MARKET - A trip to this Taipei fish 
market may not be as epic as going to 
Tokyo’s Tsukiji fish market but it is much 
easier, cleaner, more convenient and with 
better services. You can almost call it a 
restaurant. There are sections that sell 
living marine life, clearly separated from 
the restaurant section. This fish market is 
in Taipei’s Zhongshan district 

2 . CHA CHA THE - This tea parlour does 
not just sell tea. It is an epitome of a whole 
lifestyle of the well-to-do. Cha Cha Thé is 
a spin-off brand of one of Taiwan’s high-
end fashion brand, Shiatzy Chen who 
wants to branch out to dressing our the 
way we live as well as our body. A visit to 
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1STREAMSONG RESORT  
กอล์ฟรีสอร์ทน้องใหม่ที่ได ้รับการพูดถึง

อย่างหนาหูในช่วงไม่ก่ีปีมานี้ ด้วยภูมิทัศน์ของ
สนามกอล์ฟที่ออกแบบได้งดงามราวภาพฝัน 
และท้าทายขีดความสามารถในการตีไปในตัว ไป
จนถึงห้องพักหรูริมทะเลสาบทั้ง 216 ห้องที่เพิ่ง
เปิดให้บริการเมื่อต้นปีท่ีแล้ว พร้อมด้วยห้อง
อาหารอีก 3 ห้อง ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ 
แ ล ะ ด า ด ฟ ้ า ก ว ้ า ง เ ห ม า ะ ส� า ห รั บ ยื น ม อ ง
บ ร ร ย า ก า ศ พ ร ะ อ า ทิ ต ย ์ ต ก ดิ น แ ล ะ ป า ร ์ ตี้
ท่ามกลางแสงดาวในยามค�่าคืน  เรียบเรียงข้อมูล
จาก www.pga.com

7 สุดยอดอเมริกันกอล์ฟรีสอร์ทที่คุณต้องไปเยือน

The Magnificent 
Seven Golf Resorts

Golf Destination
เรื่อง : Ratt ภำพ : Courtesy of Brand

2 THE AMERICAN CLUB  
ด ้วยดีไซน ์หรูหรา พร ้อมด ้วยสปาที่ ได ้

มาตรฐานระดับโลก ห้องอาหารที่มีรางวัลการันตี
และสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานระดับแชมป์ ท�าให้
กอล์ฟรีสอร์ทท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1918 โดย
วอลเตอร์ เจ.โคห์เลอร์ ประธานบริษัท Kohler 
จ�ากัดแห่งนี้ เปี่ยมด้วยมนต์ขลังที่ไม่เหมือนใคร 
ภายในโถงของโรงแรมประดบัด้วยข้าวของเก่าแก่ 
โบราณท่ีบอกเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองได้
เป็นอย่างด ี ทัง้ยังเหมาะส�าหรบัผูท่ี้รกัการพักผ่อน
แบบเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาต ิ เพราะตวัรสีอร์ท 
ตัง้อยู่ในเขตป่าอนรุกัษ์ในพ้ืนท่ีกว่า 500 เอเคอร์ 

3BANDON DUNES  
กรีนยาวสุดลูกหูลูกตาท่ีขนานไปตลอดแนว

ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกบนชายขอบหน้าผาหิน
สงูชนั ท�าให้การตกีอล์ฟที ่ Bandon Dunes ได้
อารมณ์ไม่ต่างจากการหวดวงสวิงอยู่ท่ีชายฝั่ง
ไอร์แลนด์และสก็อตแลนด์ นอกจากน้ียังโดดเด่น
ด้วยภูมิทัศน์ของพาร์ต่างๆ ท่ีได้รับการออกแบบ

มาเป็นอย่างดีจากนักออกแบบสนามกอล์ฟระดับ
โลก ก่อนทีเ่หล่านกักอล์ฟจะได้พักผ่อนยามค�า่คืน
ในห ้องพักหลากหลายสไตล ์ ท่ี เลือกได ้ตาม 
ความต้องการ 

4 PEBBLE BEACH RESORTS 
สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1919 โดยห้องพักแต่ละ

ห้องได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ให้มุมมอง
จากระเบียงด้านหลังห้องเปิดโอกาสให้เหล่า 
นกักอล์ฟท่ีก�าลงัพักผ่อนได้ด่ืมด�า่ไปกับทศันยีภาพ
ที่งดงามของกรีน 18 แห่ง Pebble Beach Golf 
Links ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

1.

ในบรรดาสนามกอล์ฟที่มีมากถึง 15,500 
แห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา การจะเลือกไป
หวดวงสวิงที่ไหนคงไม่ส�าคัญเท่ากับการได้
ออกก�าลังกายกับกีฬาลูกเหล็กไปพร้อมๆ กับ
การได้พักผ่อนในกอล์ฟรีสอร์ทชั้นดี   

ตัวเลือกท้ัง 7 แห่งนี้ คือคุณค่าท่ีเหล่า 
นักกอล์ฟควรไปลอง 
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Golf Destination

5PGA NATIONAL RESORT& SPA  
ด้วยพื้นที่กว่า 2,340 เอเคอร์ รีสอร์ทแห่งนี้ 

จึงมีสถานะไม่ต่างอะไรจากสวรรค์ของนักหวด 
วงสวิง โดยมีทั้งสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนส์ชิป
ถึง 5 สนามจากฝีมือการออกแบบของเหล่า 
นักกอล์ฟชือ่ดงั อย่าง Jack Nicklaus, Tom Fazio  
และ Arnold Palmer หลงัปิดฉากเกมหวดลกูเหลก็ 
ท่ีสนุกท้าทายมาตลอดท้ังวัน ก็ถึงเวลาพักผ่อน
ในโรงแรมที่มีห้องพักไว้บริการมาถึง 379 ห้อง  
ที่ มี โทรทัศน ์จอแบนขนาด 49 น้ิวไว ้บริการ 
ความบันเทิง หรือหากต้องการผ่อนคลายด้วย 
การนวดสปา ที่ น่ีมีทรีตเมนต์ให้เลือกถึงกว่า 
100 แบบ ตามความต้องการเฉพาะตัว 

6PINEHURST
บ้านหลงัอบอุน่ของบรรดานกักอล์ฟมอือาชพี

ที่มีบรรยากาศไม่ต่างจากหมู่บ้านขนาดย่อมที่ตั้ง
อยู ่ท ่ามกลางสนามกอล์ฟน้อยใหญ่มากกว่า 
40 สนาม และแทนท่ีจะต้องลายตาไปกับบลิบอร์ด
โฆษณาเหมอืนสนามกอล์ฟทัว่ไป Pinehurst อดุม
ไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ทีแ่ผ่ก่ิงก้านสาขาท�าหน้าที่

1.  Streamsong Resort 
2. The American Club
3. Bandon Dunes
4. Pebble Beach Resorts
5. PGA National Resort& Spa 
6. Pinehurst 
7.Sea Pines Resort

3.

4. 5.

6.

7.

แต่งฉากหลังสีเขียวร่มรื่น เพิ่มมิติสบายตาให้การ
พักผ่อนในกอล์ฟรสีอร์ทแห่งน้ีรืน่รมย์ย่ิงข้ึน 

7SEA PINES RESORT  
รสีอร์ทอนัเป็นท่ีตัง้ของสนามกอล์ฟระดบัโลก 

3 แห่ง ได้แก่ Harbour Town Golf Links, Heron 
Point by Pete Dye และ the Ocean Course ท่ี
ออกแบบโดย Mark McCumber จงึเหมาะแก่การ

ออกรอบในทุกรูปแบบตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับ 
มอือาชพี ซึง่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกอล์ฟมอืสมคัรเล่น
หรอืเทิร์นโปรเป็นท่ีเรยีบร้อย กส็ามารถเลอืกห้องพัก 
ส�าหรับนอนเอกเขนกสบายๆ ได้โดยเท่าเทียมกัน 
โดยมตีัง้แต่ห้องพักแบบสแตนดาร์ดกว่า 60 ห้อง 
ไปจนถึงวิลล่าขนาด 2 เตียงไปจนถึง 7 เตียง
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Welcome New Members
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

คุณกฤษฎา ล�่าซ�า

คุณเกียรติ ตั้งตรงศักดิ์

คุณจงรัก รัตนเพียร

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ

คุณปรีดี ดาวฉาย

คุณภาคภูมิ ศรีช�านิ

คุณมานพ ลี้โกมลชัย

Mr. Yasukazu Sawai
Mr. Yoshihisa Miyamoto

คุณกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย

คุณชาติชาย เย็นบ�ารุง

คุณประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์

คุณประภาส วิชากูล

คุณพวงทิพย์ ศิลปศาตร์

คุณไพบูลย์ ศิริภาเสถียร

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์

Mr. Hideki Kato
Mr. Hiroshi Sonohara

Mr. Jose Maria Izquierdo Penafiel
Mr. Keitaro Horikoshi
Mr. Micha Tamthai
Mr. Tatsuya Arinishi

คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

คุณนิดา สิรการัณย์

คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ

คุณรัฐวุฒิ แสวงศักดิ์

คุณอลิสรา ชรินทร์สาร

คุณกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์

คุณดนันท์ สุภัทรพันธุ์

คุณเบญจวรรณ สุขประพฤติ

Golf Ordinary 
Members

Golf Corporate Ordinary 
Term Members

Sports Ordinary 
Members

Sports Special 
Members

ขอต้อนรับสมำชิกใหม่ทุกท่ำนที่ก�ำลังจะร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของประสบกำรณ์กำรออกก�ำลังกำย 
และกำรตีกอล์ฟที่ดีที่สุด 

New Face in The Club
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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.




