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สวัสดีครับท่านสมาชิกที่รัก
ย่างเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีด้วยความชุ่มฉ�่าจากสายฝนกันอย่างถ้วนทั่ว ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสมาชิก

ทุกท่านจะได้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่อย่างสม�่าเสมอ ถึงแม้ว่าช่วงฝนตก ท่านสมาชิกจะไม่สามารถ
เล่นกีฬากลางแจ้งที่ท่านชื่นชอบได้ ราชพฤกษ์คลับก็มีกีฬาในร่ม และกิจกรรมนันทนาการให้บริการอีกมากมาย 
หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นแบดมินตัน สควอช ฟิตเนส โยคะ หรือเลือกที่จะผ่อนคลายด้วยสนุกเกอร์ 
คาราโอเกะ และโบว์ลิ่ง 

ในวารสารฉบบันี ้ผมมคีวามยินดีทีจ่ะน�าเสนองานดีไซน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น gadget เสือ้ผ้า รองเท้า รวมไปถึง 
Application ต่างๆ ในโทรศัพท์มือถือ ท่ีจะท�าให้การออกก�าลังกายและการเล่นกีฬา สนุกสนาน มีสีสัน  
และไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีบทสัมภาษณ์คุณสิทธิชัย ดุษฎีพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจสนามกอล์ฟ 
ผู้เป็นเฟืองจักรส�าคัญในการพัฒนาสนามกอล์ฟในกลุ่ม Sports and Recreation Management ในเครือทีซีซี  
ซึง่ม ี ราชพฤกษ์คลบัเป็นเรอืธง โดยคณุสทิธิชยัได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการดแูลสนามกอล์ฟให้ได้มาตรฐาน  
และตอบโจทย์นักกอล์ฟ มปัีจจยัอะไรบ้างทีต้่องค�านึงถึง นอกจากน้ันยังมีมมุมอง แนวคิดหลากหลายทีน่่าสนใจ 

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านสมาชิกสนุกกับการอ่านวารสารฉบับนี้ และอย่าลืมระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ 
          

          ด้วยความเคารพ
   

Dear all Rajpruek members, 

It seems that the last quarter of this year comes with an abundant supply of rain. I hope you all are staying 
healthy and keeping fit even in this rainy weather. It might be rather tricky to play our favourite outdoor sport 
during this season but Rajpruek Club also has many more indoor sport facilities to offer. Such as badminton, 
squash, yoga and fitness centre for our members to enjoy. Moveover, there are also other recreational 
activities such as snooker, karaoke and bowling. 

In this issue, I am delighted to bring you to the fashion, gadgets and mobile applications's design                                                                                                                                     
that can make working out a lot more fun and interactive. 

We also sat down and talk to Khun Sittichai Dusadeeporn, our talented Assistant Managing Director  
(Golf Course Development). He is an important force that push TCC Group’s Golf Course forward, always  
keeping us at the forefront of the industry. In this article he shares with us his insight into the art of golf course 
management. 

I hope this issue will be an entertaining read for you all and don’t for get to keep yourself healthy!
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golf and sex are about the only things you can enjoy 
without being good at 

การเล่นกอล์ฟกับเซ็กส์เหมือนกันอยู่อย่างนึง คือไม่ต้องเก่งกาจก็สามารถท�าได้
"นิรนาม"
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Club Calendar
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ 

กิจกรรมดีๆ ที่ราชพฤกษ์คลับคัดสรรมามอบให้สมาชิกทุกเดือน  
และเดือนนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกัน

Let’s play
Oct 2015

SPORTS GROUP 2015 CLUB CALENDAR

ว่ายน�้า
อายุ 6-12 ปี เรียนทุกวันศุกร์หรือวันอาทิตย์  
เวลา 17.00-18.00 น. (ครั้งละ 1 ชม. / 8 ครั้ง)
อัตราค่าเรียน 1,500 บาท/คอร์ส
(เริ่มอาทิตย์ที่ 13 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2558)

MINI TENNIS  
สอนเทนนิสในร่ม ส�าหรับน้องๆ อายุ 5-10 ปี  
เวลา 15.00-16.00 น. (ครั้งละ 1 ชม. / 8 ครั้ง)
อัตราค่าเรียน 1,800 บาท/คอร์ส   
เรียนทุกวันเสาร์  
(เริ่มเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)

ฟุตบอล
อายุ 5-12 ปี เรียนทุกวันเสาร์  
เวลา 16.00-17.30 น. (ครั้งละ 1.5 ชม. / 6 ครั้ง)
อัตราค่าเรียน 1,500 บาท/คอร์ส
(เริ่มเสาร์ที่ 3 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2558)

แบดมินตัน
อายุ 5-12 ปี เรียนทุกวันเสาร์  
เวลา 14.00-15.00 น. (ครั้งละ 1 ชม. / 8 ครั้ง)
อัตราค่าเรียน 1,800 บาท/คอร์ส
(เริ่มเสาร์ที่ 31 ตุลาคม -19 ธันวาคม 2558)

“กิจกรรมกีฬากลุ่ม’ 58” ตารางกิจกรรมประจ�าเดือน ต.ค. 58 

ฝ่ายกีฬาและนนัทนาการเปิดคอร์สการเรียนการสอนกีฬา 
“Sports Group” ส�าหรับน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี  
เปิดสอนตามวัน เวลาดังนี้

ท่านสมาชกิทีส่นใจสอบถามรายละเอยีดได้ที่  
ฝ่ายกฬีาและนนัทนาการ 02-955-0055  
ต่อ 3109 หรอื 3111
หมายเหต ุขอสงวนสทิธ์ิในการเปิดคอร์ส 
ในกรณทีีม่ผีูเ้รยีนน้อยกว่า 4 ท่าน

1 ต.ค. - 30 พ.ย. 58 
Rajpruek Club Championship 2015 /  
ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

1 ต.ค. - 30 พ.ย. 58
Run for The King / ชมรมฟิตเนส

4 ต.ค. - 22 พ.ย. 58  
Football Rajpruek League'15 / ชมรมฟุตบอล

10 ต.ค. 58
สควอชกระชับมิตร Cappital / ชมรมสควอช

14 ต.ค. 58
งานลีลาศ TANGO / ชมรมลีลาศ

13 - 17 ต.ค. 58  
Sports Day Camp /ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

21 ต.ค. 58     
ฟุตบอลกระชับมิตร ทีมอาวุโส / ชมรมฟุตบอล

24 ต.ค. - 8 พ.ย. 58 
สนุกเกอร์ประจ�าปี ประเภททั่วไป /  
ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

31 ต.ค. 58
งาน Halloween / Child Care
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Hole In One
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

เมื่อการตีลงหลุมในครั้งเดียว ยังคงเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์

31/07/2015      Hole # 11  98 Yards 
• Mr. Kiatchai Tadawachira (Middle)

28/06/2015       Hole#16 160 Yards 
• Mr. Joe Tomkiewicz (Middle)
  Guest of Mr. Brad Middleton (Right)

31/05/2015         Hole#16 148 Yards
•  Gen. Sukit Khamasundara  

(3rd from left)  
Guest of Mr.Nam Cholsaipan  
(4th from left)

27/05/2015         Hole#11 103 Yards
•  Mr. Santi Chaowanantakul (Middle) 

Guest of Mr. Pakorn Matrakul (Left)

12/05/2015       Hole # 13 142 Yards
•  Mr. Soichiro Saito (3rd from left) 

Guest of Mr. Tsukasa Yuri  
(4th from left)

03/05/2015         Hole # 11 98 Yards
• Mr. Yeap Swee Chuan (3rd from left)
   Mr. Xin Rhu Yeap (1st from left)
   Mr. Yasu Okada (2nd from left)
   Mr. Kyoya Kondo (5th from left)

14/07/2015     Hole # 11 107 Yards
• Mr. Rayong Sarai (Middle)

21/06/2015         Hole#8 169 Yards
• Mr. Narin Kalayanamit (Middle)
  Guest of Mr. Nam Cholsaipan (Left)

1/07/2015       Hole#16 152 Yards
• Mr. Suthiwong Kongsiri (3rd from left)

10/06/2015         Hole#8 189 Yards
• Mr. Prapanth Koonmee (Left)

The lucky you get
โชคดีไม่ได้เกิดกับทุกคนและไม่ได้มีมาทุกวัน แต่สมาชิกของราชพฤกษ์คลับ มักจะสร้างโชคให้กับตัวเองเสมอ 
ขอแสดงความยินดีกับปาฏิหาริย์ที่พวกเขาสร้างด้วยตัวเอง
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Tip's Tips
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์  ภาพ : รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล 

โดยปกติแล ้ว ถ ้าเราถูกประตูหนีบมือ  
เราจะรีบดึงมือออกมาด้วยความรู้สึกเจ็บปวด 
และสบถดังๆ นั่นเป็นสัญชาตญาณท่ีเกิดขึ้น
ในเกมกอล์ฟเช่นกัน เมื่อท่านนักกอล์ฟตีช็อต 
ไม่ดี สิ่งที่ท่านท�า คือ ปล่อยไม้ทันที หรือไม่ก็
หันหลังกลับไม่อยากมองลูกต่อไปเลย หรือ
อาจจะยืดตัวโดยเร็ว ซึ่งการกระท�าเช่นน้ัน 
ท่านนักกอล์ฟจะไม่สามารถเรียนรู้ความรู้สึก 

นิ่งคิด....พินิจผลลัพธ์
Hold your finish

ที่ตีช็อตไม่ดีนั่นเลย ว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกับ
ช็อตที่ดี 

ดังนั้น ทุกๆ ครั้งที่ท่านตีช็อตไม่ว่าจะเป็นการ
ตีลูกออกจากแท่นทีออฟ การตีช็อตแอพโพรช
ขึน้กรนี การเคาะลกูแก้ไขออกจากป่า การชพิลกู 
หรือแม้กระทั่งการพัตต์ หลังจากท่ีท่านเล่น 
ช็อตนั้นไปแล้ว ขอให้ท่านยืนนิ่งสัก 2 – 3 วินาที
เพื่อส�ารวจความรู้สึกของตัวเอง ถ้าท่านเล่นช็อต 

น้ันได้ด ีมนัเป็นเพราะอะไร ถ้าท่านเล่นชอ็ตน้ัน 
ไม่ดี เป็นเพราะอะไร เช่น สะโพกหมุนไปหา
เป้าหมายเพียงพอหรอืเปล่า ลกูทีต่โีดนปลายไม้
เป็นเพราะตวัโถมไปหรอืเปล่า เพราะตวัเราเอง 
จะบอกความรู้สึกของตัวเองได้ดีที่สุด 

ลองดูนะคะ สุดสัปดาห์น้ี ถ้านักกอล์ฟ 
ท่านใดมีโปรแกรมจะไปออกรอบเล่นกอล์ฟ
กับเพ่ือน “อย่าลมื! Hold your finish. นะคะ”
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Health
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์ ภาพ : iStockphoto

ในชีวิตประจ�า วัน เราออกก�าลังกาย
สม�่าเสมอเพื่อรักษาสุขภาพ ให้อยู่กับเราไป
นานๆ การรับประทานสิ่งดีๆ ก็ส�าคัญไม่แพ้
กันค่ะ

วันนี้ทิพย์มีเทคนิคการดูแลตนเองท่ีได้ทั้ง
สุขภาพร่างกายและสขุภาพผวิไปพร้อมๆ  กัน เรยีก
ได้ว่า กินหนึ่งได้ถึงสองค่ะ

อาหารและเครื่องดื่มที่ควร 
รับประทานหลังออกก�าลังกาย

1. สับปะรดและมะละกอ มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟู
กล้ามเน้ือได้ดี เพราะในผลไม้ท้ังสองชนิดน้ีมี
เอนไซม์ Bromelain (บรอมีเลน) และ (Papain) 
ปาเปน ที่นอกจากจะช่วยย่อยโปรตีนแล้วยัง
ป้องกันการอักเสบและช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดี
หลังการออกก�าลังกาย นอกจากนี้มะละกอและ 
ผลไม้สีส้มชนิดอื่นๆ เช่น ส้ม ฟักทอง แครอท ยังมี
เบต้าแคโรทีน ช่วยให้ผวิแขง็แรง ลดอาการผวิไหม้ 
และไวต่อแดดได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ

Best Foods to Eat
   After a workout

หลังออกก�าลังกาย...บ�ารุงอะไรดี

2. ปลาแซลมอน มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจ
และหลอดเลือด นักวิจัยในออสเตรเลียพบว่า  
นกัป่ันจกัรยานทีไ่ด้รบัไขมนัปลาแซลมอนตดิต่อกัน 
8 สัปดาห์ จะมีอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงและ
เกิดอาการหอบเหน่ือยน้อยลงขณะปั่นจักรยาน 
นอกจากนี้ ปลาแซลมอนยังมีคุณสมบัติลดการ
หลุดลอกของผิวหนัง หากรับประทานปลา
แซลมอนคู่กับสลดัผกัสด ย่ิงท�าให้ผวิหนังได้รบัการ
ซ่อมแซมได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

3. เนือ้หมสัูนใน (เนื้อในส่วนที่ไม่มีมัน) เป็น
แหล่งโปรตีนท่ีมีแคลอรีต�่า นักวิทยาศาสตร์จาก 
McMaster University ประเทศแคนาดา พบ
ว่าการรับประทานโปรตีนแคลอรีต�่าให้มากขึ้น 
บวกกับการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอจะช่วย
ลดไขมันบริเวณเอวได้

4. นม เป็นเครือ่งดืม่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการช่วย
ให้ร่างกายฟ้ืนตวัหลงัการออกก�าลงักาย เน่ืองจาก
นมอุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งช่วยเรื่องการเต้น
ของหวัใจ และการส่งออกซเิจนไปเลีย้งสมอง และ

หากเตมิชอ็กโกแลตลงไปด้วยจะช่วยให้นมมคีวาม
สมดุลในสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ 
ไขมนั ท�าให้กล้ามเนือ้ฟ้ืนตวัได้เรว็ขึน้กว่าการบ�ารงุ
ด้วยโปรตีนเพียงอย่างเดียว 

5. น�า้เยน็ สามารถดื่มได้ทั้งก่อนและขณะออก
ก�าลังกาย เพราะจะช่วยให้ออกก�าลังกายได้นาน
ขึน้ น�า้เย็นยังช่วยลดอณุหภมูใินร่างกายและท�าให้
เรารู้สึกสดชื่นขึ้น

 6. ชาเขยีว (ไม่ผสมน�้าตาล) นักวิทยาศาสตร์
ในบราซิลพบว่า ผู้ที่ดื่มชาเขียววันละ 2 ถึง 3 แก้ว 
จะช่วยให้กล้ามเน้ือฟ้ืนตวัได้เรว็ขึน้หลงัออกก�าลงักาย
อย่างหนัก 

หลังออกก�าลังกายหนักๆ  ลองรับประทาน
อาหาร เครือ่งดืม่ และผลไม้ท่ีกล่าวมาดนูะคะ แล้ว
คุณจะพบว่าร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น สามารถ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ
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Health & Grooming
เรื่อง : Blink Boom ภาพ : Courtesy of Brand

Workout
Beauty Habits

ก า ร ดู แ ล ผิ ว ท้ั ง ก ่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ก า ร 
ออกก�าลังกาย  เป็นสิ่งท่ีไม่ควรมองข้าม ก่อน
ออกก�าลังกาย คุณควรใส่ใจกับการปกป้องผิว 
จากแสงแดด และหลังการออกก�าลังกาย  
ผิวอาจเกิดการสญูเสยีความชุม่ชืน้ไปโดยไม่รูตั้ว  
เพื่อเป็นการรักษาสมดุลและความชุ ่มชื้น 
ให้กับผิว เราจึงรวบรวมตวัช่วยให้คุณได้บ�ารงุผิว 
อย่างครบสูตร เพื่อผลลัพธ์ท่ีดีต่อผิวพรรณ 
ในระยะยาว

1.  Micro Essence Skin Activating 
Treatment Lotion จาก Estee Lauder
เติมความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวชั้นใน ด้วยเอสเซ้นส์

เข้มข้นท่ีหมักบ่มในนวัตกรรมสูตรเฉพาะ Micro-
Nutrient Bio-Ferment รับมือกับปัญหาและลด
การเกิดริ้วรอย ให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ เรียบเนียน  
สีผิวดูสม�่าเสมอ เพียงหยดลงบนฝ่ามือ แล้วลูบไล้
บนผิวหน้าเป็นประจ�า จะให้ผลลัพธ์ท่ีดีจนคุณ
สังเกตได้

ครบสูตรการดูแลผิวให้ฟิต แอนด์ เฟิร์ม

2.  Aloe Waterproof Sun SPF50+ 
PA+++ จาก Skinfood
ครีมกันแดดสูตรกันน�้า ไม่ละลายออกเมื่อเจอ

เหงื่อ เน้ือครีมบางเบาซึมซาบเร็ว ไม่ทิ้งคราบให้
ร�าคาญใจ ช่วยคืนความชุ ่มชื้นให้กับผิวด้วย 
ส่วนผสมจาก Aloe Vera Extract  เหมาะกับผิว
บอบบางแพ้ง่าย และ Sebum control Powder 
ช่วยดดูซบัความมนัส่วนเกิน  พร้อมให้การปกป้อง
อย่างสมบูรณ์

3. Cleansing Perfecta
   จาก CNP

ท�าความสะอาดผิวหน้าให้หมดจดด้วยเจล 
น�้าแร่ ประกอบจากสมุนไพรธรรมชาติปราศจาก
น�้ามัน ขจัดความมันบนผิวหน้าอย่างอ่อนโยน  
ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ช่วยท�าความสะอาด
ผิวหน้าจากครีมกันแดดกันน�้าชนิดต่างๆ ได้อย่าง
ล�า้ลกึ โดยไม่ท้ิงสารตกค้าง ไว้ตามร่องผวิ ให้ผวิหน้า
สะอาดสดชื่น พร้อมรับการบ�ารุงในขั้นตอนต่อไป

4.  Time Freeze Intensive Cream 
จาก LANEIGE 
เคลือบผิวให้สารบ�ารุงใต้ชั้นผิวได้รับการบ�ารุง

อย่างเต็มท่ี เพ่ือฟื้นฟูให้ผิวกระชับยืดหยุ่น ด้วย
ส่วนผสมหลักของ Peptide Water ท่ีสกัดจาก 
Hyaluronic acid และ Dynamic Collagen จาก
ถ่ัวคารอป ช่วยเสรมิสร้างคอลลาเจนเก่าท่ีอ่อนแอ 
ด้วยการสร้างคอลลาเจนใหม่ แก้ปัญหาความ 
ร่วงโรยของผิว สารสกัดจาก Yarrow extract ยัง
ช่วยให้ผิวชั้นนอกแข็งแรง เรียบเนียน กระจ่างใส

5.  THERMAL  SPR ING  WATER 
จาก LA ROCHE – POSAY
สเปรย์น�้าแร่ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุ Selenium 

ช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากปฏิกิริยาออกซิแดนท์ 
เสรมิสร้างความแข็งแรง ช่วยชะลอการร่วงโรยของ
ผวิ  พกไว้เตมิความชุม่ชืน่ให้กับผวิหน้าระหว่างวัน
และหลังออกก�าลังกาย ท�าให้รู้สึกสบาย และยงั
ช่วยลดความมันของผิวหน้าได้เป็นอย่างดี

2.1. 2. 3. 4. 5.
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People
เรื่อง : Alisa Rujivipat ภาพ : Pimlada Thanachoknitiwat

Design
for Success

“เมืองไทยมสีนามกอล์ฟทีไ่ด้มาตรฐานสงูสดุ 
ใกล้เคียงกับมาตรฐานของสนามแข่งขัน และ 
คนไทยค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้มาเยือน คนที่มา
เล่นกอล์ฟเขาก็รู้สึกว่ามาเล่นกอล์ฟท่ีเมืองไทย
แล้วได้รบัประสบการณ์ทีด่”ี คณุสทิธชิยั ดษุฎพีร 
Assistant Managing Director Golf Course 
Development ผู้อยู ่เบื้องหลังสนามกอล์ฟ 
ในเครือ T.C.C Group สนามกอล์ฟที่ ได ้
มาตรฐานท่ีดทีีสุ่ดของเมอืงไทย กล่าวถงึจดุเด่น
ของสนามกอล์ฟในเมอืงไทยผ่านสายตาของผู้
ท่ีมีประสบการณ์อยูใ่นวงการกอล์ฟมากว่า 25 ปี 

ความรู้เรื่องดิน ฟ้า อากาศ สภาพดิน ยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการสนามกอล์ฟ 
ส�าหรับเขาแล้วการจัดระบบวางระเบียบตั้งแต ่
การออกแบบสนามไปจนถึงจัดวางคนท�างานให้
เหมาะกับต�าแหน่งงาน ล้วนส่งผลให้ธุรกิจ 
สนามกอล์ฟเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุดและ
เหมาะสมกับผู้เล่นมากที่สุดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่า
ท�าไมสนามกอล์ฟในเครอื T.C.C Group จงึมอบ
ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ให้กับเขา 

เล่าประสบการณ์การท�างานกว่า 25 ปีในธรุกจิ
กอล์ฟให้เราฟังหน่อย 

ผมเริม่ต้นการท�างานจากการเข้ามาอยู่ในธุรกิจ
สนามหญ้าก่อน จนกระท่ังปี 1990 เป็นช่วงท่ีธุรกิจ
สนามกอล์ฟก�าลังบูม ในยุคน้ันสนามกอล์ฟใน
เมืองไทยจะใช้สถาปนิกและผู้ดูแลจากอเมริกา
เป็นหลัก คนไทยยังไม่ช�านาญด้านนี้ เราท�าได้แค่
ถมดิน บดอัด ปั้นแบนๆ ไป แต่ฝรั่งเขาออกแบบ
เป็น Landscape โชคดีที่ผมสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้ก็เลยได้เข้าไปเรียนรู้งาน ไม่นานเราก็ผันตัวเอง
จากคนก่อสร้างมาเป็นคนดูแลจนกระทั่งได้มาอยู่
ในฝ่ายบริหาร ท�างานผ่านช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ด ี
สนามกอล์ฟมีการปิดตัวไปหลายแห่ง พอปี 2004 
ผมก็เข ้ามาท�างานกับกลุ ่ม TCC ครั้ งแรก 
ท่ีราชพฤกษ์คลับ พอปี 2006 ก็ได้รับการติดต่อ
ชกัชวนไปสร้างสนามกอล์ฟทีพั่ทยา เราอยากลอง
ท�าอะไรใหม่ๆ ก็เลยไป ปี 2007 ก็เปิดสนาม Siam 

Country Club Old Course Pattaya ปลายปี 2007 
ทาง LPGA ของอเมริกา เขาก็ย่ืนข้อเสนอจะใช้
สนามที่นั่นจัดแข่ง Golf Honda LPGA ต่อเนื่อง 
มาถึงปัจจุบัน การท่ีเราได้ท�างานใกล้ชิดกับทาง 
LPGA เขาก็น�ามาตรฐานของเขามาใช้ ทั้งแง่ของ
ตวัสนาม การจดัการ การเตรยีมงาน เราก็ได้เรยีนรู้
จากเขา ซึ่งพอเราย้อนกลับมามองในตอนนั้น 
ถึงรูว่้ายังมอีะไรท่ีเราไม่รูอ้กีเยอะ ก่อนหน้าน้ีเราท�า
สนามเน้นรูปแบบในแง่ของภูมิทัศน์ เราเน้นความ
สวยงามเป็นหลัก แต่เขาไม่ได้สนใจเรื่องความ
สวยงาม เขามองกอล์ฟเป็นกีฬา ฉะน้ันเขาต้องการ
สนามกีฬา เขามองทุกอย่างให้เป็นตามมาตรฐาน
การแข่งขัน ทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือ
วัดได้หมด หญ้าคณุตดัสงู ต�า่ ยาวแค่ไหน สัน้แค่ไหน 
ความเรว็ของกรนี ความแขง็ของพ้ืนควรจะเท่าไหร่ 
แข็งมากไปพอลูกตกมันก็ไม่หยุด แข็งน้อยไป 
ลกูมนัตกแล้วมนัไม่กระดอนไปอย่างท่ีควรจะเป็น
ตามท่ีออกแบบสนามไว้ แม้กระทัง่การให้น�า้สนาม 
ปกติเราก็ใช้ความรู้สึกดูว่ามันชุ่มแล้วหญ้าดูเขียว
สดชื่นดี แต่ของเขาจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้น 
นั่นคือการท�าสนามแบบใช้วิทยาศาสตร์ ผมก็ท�า
อ ยู ่ที่ นั่ นจนป ี  2012  ก็กลับมาท� างานที่ น่ี 
อีกครั้ง 

Technical advisor ท�างานครอบคลุม 
ในส่วนใดบ้าง 

ผมท�าหน้าท่ีให้แนวทางว่าแต่ละสนามจะต้อง
ใช้งบประมาณเท่าไร ซึ่งการท�าสนามกอล์ฟราคา
เป็นปัจจัยหลัก ราคาเมมเบอร์หรือราคาในการ 
ออกรอบแต่ละครั้ง การท�าสนามกอล์ฟไม่ใช ่
การท�าให้ดท่ีีสดุแต่ต้องให้เหมาะสมทีส่ดุ อย่างเช่น 
กลุม่ลกูค้าของเราเป็นใคร เขามกี�าลงัซือ้ประมาณไหน 
ถ้าเราท�าดีเกินไปเราก็ต้องขายแพงตามต้นทุน  
พอขายแพงก็ไม่มีคนซื้อ แต่ถ้าเราท�าน้อยเกินไป 
คนมาซื้อก็รู ้สึกไม่คุ ้มราคา เขาก็ไม่กลับมาอีก  
เมือ่ก่อนธุรกิจสนามกอล์ฟทุกเจ้าพยายามท�าให้ดี
ที่สุดทั้ง Club House ต้องใหญ่โตมโหฬารสุดท้าย
ก็อยู่ไม่ได้ ขาดทุนต้องปิดตัวไป ยุคหลังถึงเริ่มม ี

ผูจ้ดัการทีด่แูลฝ่ายสนามกอล์ฟมาดแูลตรงนี ้กอล์ฟ
เป็นกีฬาก็จริง แต่มันเป็นธุรกิจกีฬา ฉะนั้นมันต้อง
คิดถึงการมีก�าไร – ขาดทุน 

ท�าอย่างไรให้บาลานซ์ระหว่างกีฬากับธุรกิจ 
ก็ต้องท�าให้ดท่ีีสดุภายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด จริงๆ แล้วในเมืองไทยเรื่องของอากาศ 
ภมูศิาสตร์ ไม่ค่อยแตกต่างกัน การดแูลท่ัวไปจงึไม่
ค่อยแตกต่างกัน แต่อย่างที่ราชพฤกษ์คลับท่ีนี่
ไม่ใช่แค่สนามกอล์ฟ แต่เป็นสถานท่ีส�าหรบัต้อนรบั
แขกบ้านแขกเมือง จึงต้องค�านึงถึงความดูดี  
ดูหรูหรา สะดวกสบาย ในขณะท่ีสนามที่ชลบุรี 
จะเน้นความเป็นสนามกีฬามากกว่า การเลือก 
รูปแบบการท�าสนามกอล์ฟให้สอดคล้องกับ 
รูปแบบธุรกิจเป็นหน้าท่ีหลักของ Technical 
advisor  ส่วนงานด้าน Management  เราต้องดู
ไปถึงเรื่องก�าไร ขาดทุน ค่าใช้จ่ายงานสนาม 
วางแผนไป 3 – 5 ปี ว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบมากน้อยแค่ไหน บุคลากร เครื่องมือ  
ควรจะเพิ่มเติมอะไร 

การรักษาสนามกอล์ฟให้ได้มาตรฐานตลอด 
365 วัน ต้องท�าอย่างไร 

สนามกอล์ฟจะมอียู่ 2 แบบ คอื แบบราชพฤกษ์
คลับ ในหนึ่งอาทิตย์จะหยุดหนึ่งวัน และอีกแบบ
คือเปิดทุกวันทั้ง 7 วัน ในแต่ละวันคนท่ีดูแล 
ก็ต้องหาจังหวะเข้าไปท�างาน เช่น ถ้ากลุ่มแรกเริ่ม
ออกรอบ พนักงานจะต้องท�างานอยู่หน้าเขา
ประมาณ 3 – 4 หลุม โอกาสที่เขาจะเห็นเราก�าลัง
ตัดหญ้าหรือรดน�้าไม่มีเลย เรียกว่าเริ่มงานกัน
ตัง้แต่เช้ามดื อย่างช่วงทีม่กีารจดัแข่งเราจะท�างาน
กันตั้งแต่ตี 3 หรือระบบการให้น�้าก็จะท�างาน 
กลางคืนหมด พอตี 3 หรือ ตี 4 จะมีเจ้าหน้าที่มาดู
ว่าเสร็จเรียบร้อยดีหรือไม่ ไม่มีน�้าขัง ค้างแฉะ 

คุณใช ้ระบบการดูแลสนามกอล ์ฟกับทั้ ง  
5 สนามที่คุณดูแลเหมือนกันทั้งหมดหรือไม่ 

แล้วแต่ทรัพยากร แล้วแต่ความต้องการของ 



16

นักกอล์ฟ อย่างสนามชลบุรีหรือชะอ�าซึ่งเป็น 
เมอืงท่องเทีย่ว คนจะไม่ค่อยมาเล่นกอล์ฟตอนเช้า 
ช่วงพีคคอืช่วงสายๆ ประมาณ 9 โมง แล้วหลงัจาก
เทีย่งก็ไม่มคีนแล้ว เราก็ท�างานง่าย ตอนเช้าก็ไม่ต้อง
เริม่ท�างานกันตัง้แต่ต ี4 เริม่ท�างานตอน 6 โมงเช้า 
ก็ยังทัน แต่ถ้าเป็นสนามกอล์ฟในกรุงเทพฯ หรือ
รอบๆ กรงุเทพฯ คนจะเล่นกอล์ฟเช้ามากบางทก่ีอน 
6 โมงก็มาแล้ว อย่างเสาร์ – อาทติย์ ตี 5 คลบัเฮ้าส์
ต้องเปิดแล้ว ฉะน้ันทีก่รงุเทพฯ ต้องเข้างานประมาณ
ต ี4 

นอกจากความรู้เรื่องดิน น�้า การบริหารสนาม
กอล์ฟ คุณยังต้องรู ้ไปถึงไลฟ์สไตล์ของคน
แต่ละพื้นที่ด้วย 

ใช่ครับ เพราะธุรกิจสนามกอล์ฟ นอกจาก 
เรื่องกีฬาแล้ว มันเป็นเรื่องของการบริการ 

เราจะเห็นคลับเฮ้าส์หรือร้านอาหารในสนาม
กอล์ฟมกีารเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุอยูเ่สมอ 
แล้วตัวสนามกอล์ฟเองสามารถเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงอะไรได้บ้าง 

สนามกอล์ฟมอีายุนะครบั อย่างต้นไม้ย่ิงอยู่นาน
ย่ิงดี มันก็จะโตข้ึน ร่มรื่นข้ึน ถ้ามันโตเรื่อยๆ  
ก็ต้องมีการตกแต่งตัดออกบ้าง ไม่เช่นนั้นจากต้น
เล็กๆ ที่เคยมีระยะห่างกัน 10 เมตร ปล่อยไว้จาก 
10 เมตรก็อาจจะเหลือระยะห่าง 5  เมตร แน่นทึบ
ไปหมด ส่วนหญ้าที่ใช้ในสนามกอล์ฟบ้านเราเป็น
หญ้าท่ีอมิพอร์ตเข้ามา เราไม่ค่อยใช้หญ้าทีม่อียู่ใน
เมืองไทย เปรียบเทียบเหมือนลูกสุ นัขพันธุ  ์
เมืองนอก พอเราเลี้ยงไปจากที่เคยต้องอยู่อากาศ
เย็นๆ ก็ต้องปรับตัว จากพันธุ์แท้ก็กลายพันธุ์  
มันถึงจะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมบ้านเราได้ 
สนามกอล์ฟเหมอืนกัน หญ้าน�าเข้าทีใ่ช้ ปล่อยตาม
ธรรมชาติมันอยู่ไม่ได้ ผ่านไป 5 ปี 10 ปี ก็ต้อง

เปลี่ยน ต้องท�าใหม่ พวกระบบท่อก็จะมีอายุ
ประมาณ 20-30 ปี มนัก็จะผพัุง เรือ่งดนิก็มปัีญหา
เรื่องการทรุดตัว ดินมันจะทรุดทุกปี ฉะน้ันสนาม
กอล์ฟทีเ่คยออกแบบสวยงาม ไล่ระดบัความสงู ต�า่  
พอผ่านไป 20-30 ปี มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว ทรุด
แบนไปหมด ทุกอย่างมีอายุของมันไม่ช้าก็เร็ว  
ถ้าดูแลดีก็อยู่ได้นาน อาจจะเปลี่ยนช้าหน่อย  
แต่อย่างไรก็ตาม เตม็ท่ี 30 ปี กต้็องปรบัปรงุใหญ่ 
ราชพฤกษ์คลบั เองก็จะครบ 30 ปีแล้ว เราอาจจะ
ต้องปิดเพื่อจะปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งกว่าเดิม 

“Many Golf courses in Thailand are 
maintained at the international championship 
standard. Thai people also have service 
mind. We are friendly and welcoming. It is 
why visitors immensely enjoy golfing here,” 
said Sittichai Dusadeeporn, Assistant 
Managing Director of Golf Course 
Development at T.C.C. Group, The 
operator of ones of the best golf courses 
in Thailand. We sat down and talked to him 
about the unique qualities of Thai golf 
courses in hopes of learning from his 25-
year experience in the industry.  

For Sittichai, meteorology is not the only 
thing you need to know when it comes to 

managing golf courses. A well structured 
system is essential. Course design, 
personnel management and many more 
are amongst the factors that contribute to 
golf courses’ high standard. His vision is 
why T.C.C Group trust Sittichai to run its 
golf courses.

Tell us more about your 25 years in 
this industry.

I first started working in the lawn 
business before moved to golf in 1990 
when golf course business was booming. 
Back in the days, there were no Thai 
experts in the filed at the time so Thai golf 
courses usually hired American architects 
to design the courses. Thai contractors 
usually did the construction while 
landscape designs were done by 
fo re igners .  Fo r tuna te ly ,  I  cou ld 
communicate in English so I was given an 
opportunity to work with and learn from 
those architects and construction teams. 
From then on, I gradually made the switch 
from construction to maintenance and 
management. I stuck around through the 
economic crisis when many courses were 
forced to close down. I started working 
with Rajpruek in 2004 and had the chance 
to develop the Siam Country Club Old 
Course in Pattaya in 2006. The course 
opened in 2007 it was the project where I 
got to try many new things. Later that year 
we were approached by LPGA to host the 
Honda LPGA tournament. In theory, it was 
not advisable to host a tournament during 
the first year the course opened because 
things would never run smoothly during 
the first year of operation. However, Khun 
Pornthep Pornprapa said one thing that 
really made sense. He said that this was 
a once in a life time opportunity for us; what 
if they never came back and approached 
us again. So we decided to seize the 
opportunity and worked extra hard to make 
sure that everything would run smoothly. 
It turned out the be the best choice we 

Design
for Success
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People

made. Working closely with LPGA allowed 
us to observe and follow its international 
standard. Everything from course quality, 
operation and preparation must be up to 
par with LPGA standard. The experience 
taught us that there were many things we 
needed to learn and improve on. Our 
course was incorrectly designed in terms 
of landscape. We were too focused on the 
aesthetics. We learned that golf is a sport 
and our players need a course that they 
can effectively played on. LGPA  are strict 
about their standards. Every element were 
carefully measured from grass height, 
green’s speed, firmness of the soil to the 
percentage of ground humidity. It was all 
very scientific. Ever since then I have 
continued to look at golf course from this 
viewpoint.

As a technical advisor, what are your 
job description?

My duties are to provide guidance to 
each course’s management team. It 
concerns everything from inverment to 
pricing to service. It is not about creating 
the best golf course but about  running the 
most suitable course. By suitable, I mean 
that we have to know who our members 
are and know their purchasing power. We 
need to find the right balance; providing 
good services at a reasonable price. Back 
in the old days, people competed to 
become the best golf course in the 
country; building luxurious club houses 
and all that jazz. In the end, those courses  
just couldn’t survive. Now, each course 
have managers to look after the business 
side of things. We must remember that golf 
is as much a business as it is a sport, 
Maximum profit and lowered cost are also 
important. 

The how do you find the balance 
between sport and business. 

We have to provide the best possible 
service we can under the right budget. 

Weather varies very little in Thailand so it 
is not too difficult to maintain the course. 
But Rajpruek Club is not just a golf course. 
We have hosted many important figures 
over the years. Luxury, comfort and 
elegance also play an important role. Our 
course in Chonburi, on the other hand, 
emphasises more on the  sport aspect of 
golf. It is the technical advisor’s duty to 
make sure that the course is run according 
to the company’s business strategy. Also,  
technical advisor is responsible for 
analysing the profit and loss of the course. 
It is important to know what we did right 
and what went wrong. 

How do you keep your courses in 
tip-top condition all year round. 

There are two types of golf courses; 
one is like Rajpruek Club where it operate 
six days a week and the other one is that 
opens seven days a week. For the second 
type, caretakers and staf fs must 
strategically calculate the place and time 
during the day. For example, when our 
customers started their early morning 
rounds, our workers will be working 3-4 
holes ahead of them, the chance of our 
members seeing us working will be little 
to none. During tournament season, our 
workers start their shift a 3 a.m. and all the 
watering are done during the night to make 
sure that the ground is not muddy during 
the match. 

Do you use the same operation plan 
for all the 5 golf courses you are 
supervising?

It depends on our resources and the 
needs of our customer actually. For 
example, our Chonburi and Cha-am 
courses are situated in resort towns where 
not many people prefer to golf early in the 
morning. Our peak time there would be 9 
a.m. and after lunch there are few 
customers. These circumstances make it 
easy for operation and maintenance. Our 

shifts start at 6 a.m. instead of 4 a.m. But 
for courses in Bangkok, our members like 
to play early, some even arrived before 6 
a.m. Our course have to be ready since 5 
a.m. during the weekends, therefore for 
these Bangkok courses, the shift starts at 
4 a.m. 

Knowing about the soil, water and 
golf course management are not 
enough, you need to know your 
customers’ lifestyle as well. 

Definitely! Like I said, golf is not just a 
sport it is a business. 

Your clubhouse and restaurants are 
always improving and upgrading, 
what about the course itself? What 
changes or improvement will we see 
in the future?

You know what? Every golf course has 
its expiration date. Well, trees gets bigger 
each day, providing a lot of shades for 
golfers which is a good thing but we 
always have to tend to the ground, trim the 
branches, mow the lawn and keep 
everything in pristine condition. Most golf 
courses in Thailand use imported grass 
and it is not easy to take care of. The grass 
needs changing every 5-10 years and all 
the pipe system also have change every 
20-30 years. Corrosion is a common 
problem for soil, it happens gradually 
every year. Everything has its own 
expiration date. After 20-30 years in 
operation, the course will not be in the 
same condition it used to be anymore. 
How long a course last depends on how 
well we maintain but I give you 30 years 
at the most. After that there needs to be 
renovation. Rajpruek is approaching its 
30th anniversary soon. We are planning a 
major make over. Our customers should 
look out for something spectacular!
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เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
Club Champion

• RAJPRUEK CLUB CHAIRMAN'S CUP 2015 
ราชพฤกษ์คลับ จัดการแข่งขันกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ส�าคัญ 

รายการ "Rajpruek Club Chairman's Cup 2015" เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2558 ท่ีผ่านมา การแข่งขันในวันนั้นแบ่งออกเป็น
สองประเภท โดยผู้ชนะใน Flight A ได้แก่ คุณศิรัณย์  รภัสกุล 
ส�าหรับ Flight B ถ้วยรางวัลตกเป็นของคุณวานิช นพนิราพาธ
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•  TABLE TENNIS  
เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา 
ชมรมเทเบิลเทนนิสได้จัดการแข่งขัน เทเบิล

เทนนิส เทิดพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ 
ท่ี 6 มถุินายน 2558 เวลา 12.00 - 18.00 น. โดยมี
คุณสุเมธ ฐิติภูรี ประธานชมรมเทเบิลเทนนิส  
เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้แก่ผูช้นะเลศิ 
ผลงานการแข่งขันในวันนั้น ประเภทชายเด่ียว
รางวัลชนะเลิศตกเป็นของคุณเอกนันท์ ลีลายุทธ 
และประเภทคูท่ั่วไปอนัดบั 1 ได้แก่ คณุตฤณ ชนัทอง 
และ คุณทะเล กนต์ธร

Social & Events
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ ภาพ : สุทัศน์ ชุติเวศ

BIGGEST SOCIAL EVENTS
เดือนที่ผ่านมาราชพฤกษ์คลับมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬา
ของชมรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกของราชพฤกษ์คลับทุกท่านได้มาร่วมท�า
กิจกรรมกันทุกเดือน ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมิตรภาพดีๆ 
เสมอมา
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Social & Events
ภาพ : ตุลยวัต ทับทิมทอง

• SQUASH MATCH
เมื่อวันท่ี 20 มิ ถุนายน 2558 ที่ผ ่านมา 

ราชพฤกษ์คลับและทีมศูนย์เยาวชน ไทยญ่ีปุ่น
ดินแดง ได้จัดการแข่งขันสควอชกระชับมิตรขึ้น  
ณ สนามสควอช ราชพฤกษ์คลบั โดยคณุธนาวฒัน์  
วรรณดิษฐ์ ประธานชมรมสควอชเป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันนั้นการแข่งขันเป็นไป
อย่างสนุกสนานจากกองเชยีร์ของท้ังสองฝ่ายและ
ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมศูนย ์เยาวชน  
ไทยญ่ีปุน่ดนิแดงท่ีเอาชนะ ราชพฤกษ์คลบั ไปด้วย
สกอร์ 13:5 เกมส์
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Social & Events

• FOOTBALL FOR FRIEND  
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 4 เส้า ได้แก่ ราชพฤกษ์คลับ สิงห์ด�า  

รวมใจเพ่ือน และศษิย์เก่าอสัสมัชญั เมือ่วันพฤหัสบดท่ีี 25 มถุินายน 2558 เวลา 
18.00 น. ณ สนามกีฬาไทยญ่ีปุน่ดนิแดง ทางราชพฤกษ์คลบัได้มอบธงท่ีระลกึ
ให้กับทมีท่ีเข้าร่วมแข่งขนั น�าโดยคณุถิรชยั วฒุธิรรม ประธานคณะอนกุรรมการ
กีฬา แม้ว่าการแข่งขนัครัง้น้ีราชพฤกษ์คลบัจะรัง้ท้ายต�าแหน่งอนัดบัสี ่แต่ก็ต้อง
แสดงความยินดกัีบทีมผูช้นะทุกท่าน ได้แก่ ทมีชนะเลศิ ทมีสงิห์ด�า รองชนะเลศิ 
อนัดบั 1 ทมีศษิย์เก่าอสัสมัชญั และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ทีมรวมใจเพ่ือน 

ภาพ : ตุลยวัต ทับทิมทอง
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•  DUO SPORTS COMPETITION 2015 
ชมรมฟิตเนส ราชพฤกษ์คลบั จดัการแข่งขนั Duo Sports Competition 

2015 การแข่งขันว่ายน�า้ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร และว่ิง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 
เมือ่วันอาทติย์ ท่ี 21 มถุินายน  2558  เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ สระว่ายน�า้  
50 ม. และสนามหญ้าอเนกประสงค์ ราชพฤกษ์คลบั โดยคณุกวิศรา ตวงทอง 
ประธานชมรมฟิตเนสได้เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจากคุณถิรชัย 
วุฒธิรรม ประธานคณะอนุกรรมการกีฬา เป็นผูม้อบถ้วยรางวัลให้กับผูช้นะเลศิ
และรองชนะเลศิ ผลงานแข่งขนัรางวัลชนะเลศิรุน่ทัว่ไปได้แก่ คณุพิมพ์พันธ์  
ลลีะยูวะ และคณุธนนัต์ ลลีะยูวะ สถิตเิวลา รวม 21.83 น. และรุน่อายุรวมกัน 
90 ปีขึน้ไป ได้แก่ คณุคฤทธ์ิ ชธูรรมสถติย์ และคณุยอดปราโมทย์ เมฆมลัลกิา  
สถิติเวลา รวม 18.54 น.

Social & Events
ภาพ : สุทัศน์ ชุติเวศ
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Social & Events

•  THE GAME CHALLENGE 
POT BLACK #3 
อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีจัดกันอย่างต่อเน่ืองและ 

ในเดอืนกรกฎาคมท่ีผ่านมา ชมรมสนุกเกอร์ จดัการ
แข่งขนัสนุกเกอร์ชงิด�า ครัง้ท่ี 3 เม่ือวนัเสาร์ที ่ 11 
กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 18.00 น. โดย 
ผลการแข่งขนัวันน้ันไฟล์ท A คณุปรญิ สพุรประดิษฐ์
ชยั คว้ารางวัลชนะเลศิไปครอง และไฟล์ท B รางวัล 
ชนะเลิศได้แก่ คุณธวัช ช�านาญกิจโกศล 

ภาพ : สุธี ใสเย็น
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Social & Events

•  FAST SWIMMING 2015 & 
1000 METER RECKON 
TIME CONTEST 2015 
CEREMONY NIGHT 
เสร็จสิ้นการแข่งขัน Fast Swimming 2015 & 

1000 Meter Reckon Time Contest 2015 ไปเป็น
ท่ีเรียบร้อยและได้ผู้ชนะในรุ่นต่างๆ ดังนี้ Fast 
Swimming 2015 ประเภทชาย รางวัลชนะเลิศ 
ฝ่ายชายตกเป็นของฉลามหนุ่มคุณภูมิ เลิศสิน- 
ส่งเสริม สถิติรวม 1.54.07 นาที ส่วนฝ่ายหญิง
ได้แก่ คณุณัฐธัญ อศัวเทววิช สถิตริวม 3.18.04 นาที 
และการแข่งขัน 1000 Meter Reckon Time 
Contest ผู้ท่ีท�าความเร็วได้ดีที่สุดฝ่ายชายได้แก่  
คณุนิตพัินธ์ นิวาตวงศ์ สถิติรวม 18.25.05 นาที 
ฝ่ายหญิงได้แก่ คณุชญานษิฐ์ เศรษฐบตุร 18.25.05 
นาที และเพ่ือเป็นการแสดงความยินดใีห้แก่ผูช้นะ
และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน ราชพฤกษ์คลับ 
จึงจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ
เ ลิ ศ เ มื่ อ วั น เ ส า ร ์ ที่  2 7  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 8  
ณ ห้องอาหาร Rajpruek Bar&Bistro โดย 
คุณคฤทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ประธานชมรมว่ายน�้า  
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล

ภาพ : ศรัญญู อินการะเกตุ
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Social & Events

• TENNIS CLINIC #2 
ชมรมเทนนสิจดักิจกรรม Tennis Clinic #2 เปิด

อบรมให้ความรู ้แนะน�าเทคนิคการเล่นเทนนิส 
ที่ถูกวิธี เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม  2558  เวลา 
16.00 - 19.00 น. ณ สนามเทนนิส ราชพฤกษ์คลบั  
โดยคุณธนากร ศรีชาพันธุ์ และทีม Staffs โค้ช  
อดีตทีมชาติ อาทิ คุณวรพล ทองค�าชู คุณรุ่งฤทธิ์ 
ตาก้อง มาถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่สมาชกิ โดยได้รบั
ความสนใจจากสมาชิ ก เข ้ า ร ่ วม กิจกรรม 
เป็นจ�านวนมาก

ภาพ : สุทัศน์ ชุติเวศ
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• SPORTS CAMP 2015 (INTER) 
กิจกรรมดีๆ ส�าหรับสมาชิกตัวน ้อยของ 

ราชพฤกษ์คลับ เพื่อให้น้องๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ร่วมท�ากิจกรรม “สปอร์ต  แคมป์” ในช่วง 
ฤดปิูดภาคเรยีน (โรงเรยีนนานาชาต)ิ ส�าหรบับตุร-
หลานสมาชิก ที่มีอายุระหว่าง 5 – 13 ปี เรียนรู ้
การท�างานเป็นทีม, เสริมสร้างสุขภาพทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
เ พ่ิมพูนทักษะทางด ้านกีฬาไปกับกิจกรรม 
หลากหลาย อาท ิFun Games, Little Art, Cooking 
Class, Photographer, Golf, Bowling, MuayThai, 
Swimming, Badminton และ Futsal ซึ่งกิจกรรม
ครัง้ที1่ จดัไปเมือ่วันที ่6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 
10.00 - 17.00 น. และครั้งที่ 2 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไป
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

Social & Events
ภาพ : พัชร์ ชุ่มวัฒนะ
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เห็นได้ชัดจากผลิตภัณฑ์ของ Giro ซึ่งเลื่องชื่อ
ในเร่ืองการออกแบบเพื่อคนปั่นจักรยานมาแต่ไหน 
แต ่ ไร คราวนี้ นั กออกแบบหันมา แก ้ป ัญหา 
คนชอบป ั ่ น จักรยานยามค�่ าคื นกับรอง เท ้ า 
รุ่น EMPIRE ACC REFLECTIVE ซึ่งใช้วัสดุไมโคร
ไฟเบอร์พิเศษท่ีเรียกว่า Evo fiber ไม ่ เพียงม ี
น�้าหนักเบา สวมใส่สบายและระบายอากาศได้ดีเยี่ยม 
แต่ยังมีคุณสมบัติพิ เศษคือการสะท ้อนแสงไฟ 
บนท้องถนนตลอดจนแสงไฟรถยนต์อีกด้วย 
ไอเดียบรรเจิดอย่างนี้จึงท�าให้รองเท้าคู ่ น้ีได้รับ
รางวัล The Eurobike Award

หลายคนอาจไม่รูว่้าการออกก�าลงักายจะท�าให้
อุณหภูมิร่างกายเพ่ิมขึ้น 3 องศาเซลเซียส และ
ร่างกายจะอยู่ในสภาวะท่ีท�างานหนักขึน้ ผลท่ีตามมา
คือร่างกายจะย่ิงขับความร้อนออกมามากขึ้น 
เพ่ือรกัษาอณุหภมูร่ิางกายให้คงท่ี ซึง่อาการแบบน้ี
เองที่ท�าให้เราร�าคาญและรู้สึกเหนียวเหนอะหนะ  
Adidas เห็นปัญหาจงึคดิค้นเทคโนโลยีใหม่ใส่ลงไป
ในชุดออกก�าลังกายและเรียกมันว่า Adidas 
Climachill โดยเสือ้ผ้าเหล่าน้ีจะมเีส้นใยพิเศษ ‘ซบั
ซโีร่’ ซึง่เป็นเส้นใยทรงแบนเพ่ิมผวิสมัผสัในการน�า
พาความร้อนออกจากร่างกายให้เรว็ท่ีสดุ  นอกจาก

นั้นยังติดเม็ดอลูมิเนียมทรงกลมสามมิติเพ่ือช่วย
ระบายความร้อนออกมาให้มากทีส่ดุด้วยเช่นกัน นี่
จึงช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่จึงท�าให้เรา
ออกก�าลงักายได้นานข้ึนกว่าเดมิ 

แม้ว่าคนสนใจวิง่กันมากขึน้ แต่จนแล้วจนรอด
พวกเขาก็ยังคงมีข้ออ้างเก่ียวกับการบาดเจ็บเท้า
และเข่าซึ่งส่วนหน่ึงเกิดจากแรงกระแทกขณะวิ่ง 
นีเ่องจงึเป็นเหตุผลส�าคญัท่ีท�าให้ดไีซเนอร์ของ Nike 
น�ากลบัไปขบคดิอยู่นาน ในทีส่ดุพวกเขาตดัสนิใจ
น�าเอารองเท้ารุ่น AirMax ในต�านานกลบัมาปัดฝุน่
ใหม่ จดุเด่นของการออกแบบรองเท้ารุน่นีห้นีไม่พ้น
เทคโนโลยีแมกซ์แอร์ซึ่งมีรูปทรงคล้ายท่อจะคอย
เพ่ิมความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้
จากทุกส่วนของเท้า นอกจากน้ันยังเพ่ิมรอยบาก
บริเวณด้านหน้าเพ่ือช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับ
ด้านหน้าของเท้าและช่วยให้เท้าขยับขึน้จากพ้ืนหรอื
ลงสูพ้ื่นได้ดย่ิีงขึน้ ขณะท่ีพ้ืนรองเท้ามรีอยบากแบบ
รังผึ้งช่วยเพ่ิมการยึดเกาะกับถนนและการจัดวาง
ต�าแหน่งชิ้นส่วนเพ่ือรองรับแรงกระแทก นัก
ออกแบบยังใช้เส้นใยแบบพิเศษเพ่ือประกอบเป็น
หน ้ารองเท ้าและตัดเ ย็บแบบไร ้ รอยฝ ี เข็ม  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมการปกป้องเท้าและสร้างความ
ยืดหยุ่นที่มากขึ้น ซึ่งมีผลให้น�้าหนักของรองเท้า 

Design
in sports

งานออกแบบไม่เพียงช่วยจูงใจให้คน 
หันมาออกเรี่ยวออกแรง แต่ยังแก้ปัญหา 
ให้คนรักการออกก�าลังกายมากขึ้นอีกด้วย 

เบาลงและมีการระบายอากาศที่ดีขึ้น แถมเอาใจ 
คนรกัการออกก�าลงักายด้วยรปูทรง ลวดลายและ
สสีนัตามแบบฉบบัดัง้เดมิไว้อย่างครบถ้วนอีกด้วย

แต่หากถามเราว่า อุปกรณ์อะไรท่ีมาแรงที่สุด 
ค�าตอบหนีไม่พ้นอุปกรณ์ไฮเทคส�าหรับออกก�าลัง
กาย ย่ิงแอปเป้ิลลงมาบกุตลาดน้ีก็ยิง่ท�าให้หลายคน
อยากเป็นเจ้าของ แต่อกีหลายคนกต้ั็งข้อสงสยัว่า
ของสดุล�า้เหล่านีช่้วยให้เราอยากรดีเหง่ือจรงิๆ หรอื
เป็นแค่อปุทานหมูท่ี่ท�าให้เราควักเงินซือ้เท่าน้ัน

การบมูของอปุกรณ์เหล่าน้ีไม่ได้เกดิขึน้อย่างไร้
เหตุผล อันท่ีจริงแล้วสาเหตุส�าคัญท่ีคนถวิลหา
อุปกรณ์เหล่าน้ีมากขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองมาจากความ
ต้องการสองประการหลักๆ ก็คือ คนกลุ่มหนึ่ง
ต้องการอปุกรณ์เพ่ือกระตุน้ให้ตวัเองไปออกก�าลงั
กายและคนอีกกลุ่มเป็นพวกเอาจริงเอาจังกับการ
ออกก�าลงักายจงึอยากได้อปุกรณ์ส�าหรบัรายงานผล
แบบทนัทีทันใด

งานวิจยัหลายชิน้ออกมายนืยันแล้วว่าการน่ังอยู่
กับทีเ่ป็นเวลานานจะส่งผลเสยีต่อสขุภาพและเป็น
สาเหตสุ�าคญัท่ีท�าให้น�า้หนักเพ่ิม เน่ืองจากเราไม่ได้
ขยับเขย้ือนร่างกายเลย เมือ่ไม่ขยับก็เท่ากับไม่เกิดการ
เผาผลาญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานวิจยัท่ีตพิีมพ์ลงใน 
American Journal of Epidemiology ซึง่ได้ส�ารวจคน

Feature
เรื่อง : Panya Lee  

ภาพประกอบ : Courtesy of Brands
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Feature

อเมรกิากว่า 123,216 คน พบว่าคนส่วนใหญ่นัง่อยู่
กับท่ีนานเกินไปและเริ่มมีปัญหาสุขภาพซึ่งเพ่ิม 
ความเสีย่งในการเสีย่งชวิีตมากขึน้อย่างไม่จ�าเป็น

ในทางกลับกันคนบ้าการออกก�าลังกายก็
ต้องการรูร้ายละเอยีดของการเสยีเหงือ่ แต่สมยัก่อน
การสวมใส่อุปกรณ์ไฮเทคส�าหรับออกก�าลังกาย
เตม็ไปด้วยความยุ่งยากเพราะได้รบัการออกแบบ
ส�าหรับคาดหน้าอกเป็นหลัก อีกท้ังไม่สามารถ
รายงานผลได้ทันทีจนกว่าจะน�าอุปกรณ์เหล่านั้น
มาต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล ผลสุดท้าย
จึงไม่เป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายพลอยท�าให้ราคา
แพงไปโดยปริยาย จนกระทั่งการมาถึงของ 
สมาร์ทโฟน แอพลิเคชั่นและสัญญาณส่งข้อมูล
ความเร็วสูงระดับ 3G ล้วนท�าให้อุปกรณ์เหล่าน้ี
กลายเป็นที่นิยมแพร่หลาย 

ยืนยันได้จากผลการวิจยัของ IHS ซึง่เป็นบรษิทั
วิจัยชั้นน�าของสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่า ยอด
ขายของอุปกรณ์ไฮเทคส�าหรับออกก�าลังกาย
เติบโตจาก 8.6 พันล้านดอลลาร์ ในปี ค.ศ. 2012 
ไปสู่ยอดขาย 30 พันล้านดอลลาร์ ในปีค.ศ. 2018 
ส่วนบริษัทวิจัยแนวหน้าอย่าง IDC เผยประมาณ
การยอดขายของอปุกรณ์เหล่านีว่้าในปีน้ีจะขายได้
ถึง 25.7 ล้านชิ้นซึ่งเติบโตจากปีที่แล้วที่ขายได้
เพียง 4.2 ล้านชิน้เท่านัน้ หรือพูดง่ายๆ ว่ายอดขาย
ขยายตัวกว่า 510.9% นอกจากน้ัน Endeavour 
Partners ได้ส�ารวจคนรุ่นใหม่ซึ่งมีอายุต�่ากว่า 18 
ปีแล้วพบว่าหน่ึงในสิบคนสวมใส่อุปกรณ์เหล่าน้ี
กันแล้ว 

ด้วยการคาดการณ์ดงักล่าวข้างต้นจงึท�าให้มผีู้
เล่นในตลาดน้ีอยู่หลายราย โดยแต่ละรายมีการ
เปิดตวัผลติภณัฑ์หลายรุน่เพ่ือเป็นทางเลอืกให้กบั
ผู้บริโภค โดยฟังก์ชั่นหลักๆ ของรุ่นส�าหรับคนเริ่ม

ต้นหนีไม่พ้นการนับก้าวเดินและจ�านวนแคลอรี่ 
ทีเ่ผาผลาญได้ แต่ถ้าเป็นคนบ้าออกก�าลงักายก็จะ
เลือกอุปกรณ์ไฮเทคท่ีมีฟังก์ชั่นวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจ การบันทึกการนอน ฟังก์ชั่นกระตุ ้น 
ให้ลุกจากที่นั่ง การจับความเร็วและระยะของการ
ว่ิง ว ่ายน�้า ป ั ่นจักรยาน มิหน�าซ�้าบางย่ีห ้อ 
ยังออกแบบแอพลิเคชั่นให้มีหน้าที่รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดยิบ สามารถให ้
ค�าแนะน�าเพ่ือพัฒนาการออกก�าลงักาย รวมทัง้ใส่ 
ฟังก์ชั่นแชท เชียร์และท้าทายคนท่ีสวมอุปกรณ์
แบบเดียวกันเพื่อแข่งกันเรียกเหงื่ออีกด้วย

ฟังก์ชั่นเหล่าน้ีไม่ได้สะท้อนถึงความทันสมัย
ของอปุกรณ์เท่านัน้ แต่ยังสะท้อนเข้าไปถึงเบือ้งลกึ
ของมนุษย์ที่ชอบแข่งขันทั้งกับตัวเองและคนอื่น 
อยู่ตลอด การท่ีตัวเลข ระบบสัน่และค�าท้าทายของ
เพ่ือนแสดงให้เราเห็นตลอดเวลาจึงล้วนแล้วแต่
เป็นสิ่งปลุกเร้าให้เราอยากก้าวออกไปพัฒนา 
ขีดความสามารถของร่างกายตัวเองไม่มากก็น้อย 

อย่างไรก็ตามอปุกรณ์แสนฉลาดเหล่าน้ีไม่ได้มี
แต่ข้อดีเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสังเกตที่
ว่าการสวมใส่ของเหล่าน้ีจะมส่ีวนท�าให้คนสวมใส่
กลายเป็นคนวิตกกังวลเกินเหตุหรือไม่ก็เข้าข่าย
เป็นพวกหมกมุ่นอยู่กับตัวเลขสุขภาพจนเกินพอดี 
เพราะมันท�าให้เราเข้าถึงข้อมูลจ�านวนมหาศาล 
แต่ไม่ได้บอกว่าเราควรใช้ข้อมลูเหล่านัน้อย่างไร ที่
ส�าคญัการเข้าถึงข้อมลูเหล่าน้ันง่ายกว่าการเอามา
คดิวิเคราะห์เสียอกี แถมคนในยุคนีใ้ห้ความส�าคญั
กับสุขภาพและการออกก�าลังกายจนอุปกรณ์สุด
ล�้าถูกเปรียบเปรยว่ามันไม่ต่างอะไรจากสกุลเงิน
ใหม่ของคนรักสุขภาพ จึงยิ่งโหมกระพือให้คนซื้อ
หามาใส่โดยที่ใช้งานไม่เต็มศักยภาพอย่างท่ี 
ควรจะเป็น

รวมทั้งใส่ฟังก์ชั่นแชท  
เชียร์และท้าทายคนที่สวมอุปกรณ ์
แบบเดียวกันเพื่อแข่งกัน 
เรียกเหงื่ออีกด้วย 



31

Feature



32

Feature

Giro has been creating excellent 
designs for cyclists from the beginning but 
recently the brand has outdone itself once 
again with the EMPIRE ACC REFLECTIVE 
shoes that target cyclists who enjoy biking 
at night. The shoes use Evofiber a special 
lightweight, light-reflective microfibre 
fabric that make the shoes comfortable to 
wear and safe for night cycling as the 
fabric catches the lights from cars and 
street lamps. This brilliant innovation has 
earned the brand The Eurobike Award. 

Little known fact: when exercising our 
body temperature rises up to 3˚C and our 
body will gradually go into overdrive, 
making us feel sweaty and uncomfortable. 
It’s an age-old problem for people who 
exercise. However, Adidas volunteered to 
tackle the problem and they has done a 
wonderful job at it. Adidas Climachill is a 

new technology that the brand added into 
its product line. Fitted with a special yarn 
called SubZero and three dimensional 
aluminium beads, the products can 
quickly reduce your body heat. These 
technologies work together to keep us as 
cool as a cucumber during our workout 
sessions.  

Although more and more people took 
up running nowadays, there are many who 
let their fear about ankle and knee injuries 
keep them from participating. The 
designers at Nike did not want the hear 
this excuse from us anymore. They did a 
lot of research and experiment to come 
up with the new AirMax shoes. The AirMax 
model gives flexibility and helps absorb 
the impact from each stride. For the newly 
improved version of the shoes, there are 
several design adjustments that improve 

Designs that  
motivate you to 
move and solve 

every fiFitness lover's 
problems.

Design 
in sports
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your running game. You will be able to lift 
your feet higher, grip the ground better 
and feel more flexible in these shoes. The 
shoes are lighter and airier but still manage 
to keep the original design aesthetic. 

But if you want to know what the hottest 
sporting gear so far this year is, the answer 
will be almost unanimous: wearable 
technology. With Apple recently jumping 
into the market with Apple Watch, wearable 
are becoming more and more appealing 
for consumers. However, there are many 
who are unsure whether these gadgets 
will actually help us keep fit and keep 
moving or just keeping our wallet light. 

The popularity of wearables does not 
come as a surprise. The technology has 
its place in the market and serves its 
purpose to 2 different groups of end users: 
those who looks for a gadget that can 
encourage and remind them to keep fit 
and those who are already into exercise 
and want  a gadget  that  prov ide 
instantaneous result.

Many researches confirm that sitting 
still for a long time is bad for your health 
and is one of the cause of weight gain. Not 
moving means you are not burning up all 

the calories you have eaten. A research 
published in the American Journal of 
Epidemiology reports that most of the 
123,216 Americans who participated in 
the study, sit still for too long. Many of these 
people have early signs of health problems 
caused by lack of movement during the 
day. 

At the same time, those who are 
passionate about exercise wants to know 
the result of their sweat and hard work. 
Only a few years ago, fitness-measuring 
gadgets were still such a hassle to use as 
most of them were designed to be worn 
across the chest. Moreover, they could 
only general results after being synced to 
the computer. In the end, those gadgets 
were too costly for regular users and failed 
to make its mark in the market. The rise of 
smartphones changed the game for these 
gadgets. Many apps were developed to 
transfer data from the gadget via the 
internet, making the tech easier to use. 

Study by the IHS, a leading research 
and analysis company in the States 
estimates that the market for wearable 
gadgets will grow from $8.6 billion in 2012 
to $30 billion by the end of 2018. At the 

same time IDC, another leading research 
and analysis company estimates that the 
2015’s sales of wearable gadgets will 
reach $25.7 million, a 510.9% growth spurt 
from last year’s $4.2 million revenue. In 
addition, Endeavour Partners did a survey 
on people under 18 years old and found 
that one in every ten are already wearing 
these gadgets.

Because of the estimations above, 
many players have jumped into the 
business of wearable technology. Each 
are launching new products frequently to 
provide alternatives for consumers. Pace 
and calories calculators are the basic 
functions while gadgets targeting users 
who work out regularly provide functions 
such as heart rate and sleep pattern 
monitors; running, swimming and cycling 
speedometer ;  and funct ions that 
encourage you to get off your chair. Some 
gadgets come with an application that 
provides detailed analysis to help improve 
your fitness routine. Some have the chat, 
support and challenge functions for group 
users to communicate and encourage one 
another to keep working out. 

These functions not only tell us how far 
wearables have come in such a short 
period, they are functions invented from 
an in-depth knowledge of our competitive 
nature. These gadgets are now designed 
to help us compete with our friends and 
ourselves. 

However, this does not mean that the 
so-called ‘smart gadgets’ are always good 
for us. Some users become excessively 
obsessed with the numbers. Users suddenly 
have access to so much information about 
their own health but receive no clear instruction 
as to what they should do with it. Raw data 
with no professional analysis can often make 
users feel confused. With the popularity of the 
health and fitness trend, wearable gadgets 
have become a currency desired by the health 
fanatics who may or may not know how to use 
the gadgets to its fullest potential.
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Trend – Spotting
เรื่อง : EDC ภาพ : courtesy of brand

นอกจากเมืองไทยและเวียดนาม หนึ่งในประเทศที่มีผู ้ใช ้รถ
จกัรยานยนต์มากท่ีสดุแห่งหนึง่ของเอเชยีก็คอื ไต้หวัน เกาะเลก็ๆ แห่งนีม้ี
จ�านวนรถจักรยานยนต์มากกว่าจ�านวนประชากรเสียอีก และเกินครึ่ง
เป็นรถสกู๊ตเตอร์ Horace Luke เห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนเมืองของเขาให้
น่าอยู่ข้ึนด้วยโปรเจกต์ที่จ�าลองแบบมาจาก Tesla ของ Elon Musk  
ผิดกันที่ไม่ใช่รถสี่ล้อแต่เป็นสองล้อ  

แล้ว Luke เป็นใครมาจากไหนถึงกล้าลุกขึ้นมาท�าโปรเจกต์น้ี?  
เขาเคยเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมของ HTC ผู้ผลิตสมาร์ทโฟน ซึ่งมี
ความคิดว่าอยากผลิตสินค้าท่ีทุกคนใช้ได้เหมือนโทรศัพท์มือถือ  
แต่เป็นโปรดักส์ใหม่ที่พวกเขาไม่เคยท�ามาก่อน ซึ่งเขาและ Matt Taylor 
อดีตเพ่ือนร่วมงานจึงร่วมก่อตั้งบริษัท Gogoro ซึ่งได้ไอเดียมาจาก
บริษัท Ideo ของสหรัฐอเมริกา ที่ท�าทุกอย่างเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ 
ตัง้แต่การออกแบบเทคโนโลยี ท�าการตลาด และนอกเหนือจากนัน้พวกเขา
ได้พัฒนารถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าส�าหรับใช้ในเมืองที่เพิ่งเปิดตัวที่ไต้หวัน 

สิ่งท่ีน่าสนใจไม่ได้อยู่ท่ีการออกแบบรถเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการ
ออกแบบระบบการใช้งานนั่นคือ ผู้ซื้อจะเสียค่ารายเดือนอีกนิดหน่อย
ส�าหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซึ่งจะมีเครือข่ายสถานีส�าหรับชาร์จ

สกู๊ตเตอร์เปลี่ยนเมือง
Go Go Gogoro
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แบตเตอรี่ตั้งอยู ่ตามแหล่งชุมชน เพ่ือสะดวก
ส�าหรับผู ้ใช ้งาน เช็คจุดชาร ์จแบตเตอรี่ผ ่าน 
แอพลิเคชั่นบนมือถือได้  

มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีอยู่ในรถมขีนาดเท่าเครือ่งยนต์ 
ขนาด 125 cc. จึงเร่งเครื่องได้ 30 ไมล์ต่อชั่วโมง
ในเวลา 4.2 วินาทีและสูงสุดที่ 60 ไมล์ต่อชั่วโมง 
เจ้าของรถยังเลือกออกแบบรถให้เหมาะกับเขาได้ 
เปลี่ยนได้แม้กระทั่งเสียงแตรผ่านระบบบลูทูธ 
ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน 

ตอนนี้ราคาอาจจะยังสูงอยู่ นั่นคือราว 4,100 
ดอลลาร์ แต่ในอนาคต Luke วางแผนที่จะผลิต
รถจักรยานยนต์ราคาถูกกว่านี้ โดยขอเงินอุดหนุน
ด้านสิ่งแวดล้อมจากรัฐบาลไต้หวัน ดูเหมือนว่า 
Mao Chi-kuo นายกรัฐมนตรีไต้หวันก็มองเห็น
ความเป็นไปได้ว ่ารถสกู ๊ตเตอร ์สองล้อคันน้ี 
อาจจะไปได้ไกลกว่าที่คิด  

การเดินทางมักเริ่มท่ีก้าวแรก และนี่ก็เป็น 
ก้าวแรกท่ีอาจเปลี่ยนโฉมเมืองจากความคิด 
เริ่มต้นเล็กๆ แบบนี้ก็เป็นได้

Trend – Spotting
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Motor
เรื่อง : EDC ภาพ : Courtesy of brand

หลังจากเงียบไปกว่า 12 ปี Ford Everest  
ถึงเวลากลับมาผงาดอีกครั้ง

The Best Ever

Ford Everest ใหม่ถือเป็นเรือธงอีกล�าหนึ่ง
ของ Ford ที่คาดหมายกันว่าน่าจะสร้างความ 
ตื่นตัวให้ตลาดรถยนต์ PPV ในบ้านเราอีกครั้ง 

รถอเนกประสงค์ 7 ที่น่ัง อัดแน่นท้ังความ
สะดวกสบายและสมรรถนะท่ีเต็มเปี่ยมในแง่ของ
เทคโนโลยีและความสมบกุสมบนั โดย Ford ได้ใส่
เทคโนโลยีหลายๆ อย ่าง เอาไว ้ ในรถรุ ่นนี้  
เช่น ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า หรือ Electric Power-
Assisted Steering (EPAS) ระบบนี้จะช่วยให้
พวงมาลัยมีน�้าหนักเบาขณะขับข่ีในความเร็วต�่า 
เช่น กรณีเข้าจอด เพ่ือความสะดวกและความ
แม่นย�าในการควบคมุ แต่เมือ่ขับขีท่ีค่วามเรว็สงูขึน้ 
พ ว ง ม า ลั ย ก็ จ ะ ป รั บ น�้ า ห นั ก โ ด ย อั ต โ น มั ติ  
ระบบ Terrain Management ท่ีมาพร้อมกับ
โหมดการตั้งค่าการขับขี่แบบต่างๆ ที่สามารถ
ปรับเปล่ียนท้ังการตั้งอัตราเร่ง ระบบส่งก�าลัง 
ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ และระบบควบคุมการเกาะ
ถนน เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจระหว่างการขับข่ีในทุก
สถานการณ์  ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่บนพื้นผิวถนน
ทัว่ไป บนพ้ืนโคลนหรอืพ้ืนลืน่ๆ เช่น บนหญ้าเปียก 
บนพ้ืนทราย หรือบนพ้ืนหินขรุขระ ก็สามารถ 
ปรับโหมดเพ่ือการควบคุมที่เหมาะสมได้อีกด้วย 
แม้กระท่ังคนท่ีไม่เคยขับในถนนแบบออฟโรด 
มาเลยก็ยังสามารถท�าได้ไม่ยาก    

หลังคา Sunroof ที่ยาวไปถึงที่นั่งตอนหลัง น่า
จะเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหาได้จากรถยนต์ PPV 
แบบเดียวกัน Ford Everest ใหม่ ยังติดตั้งระบบ
สั่งงานด้วยเสียง ซิงค์ 2 (SYNC 2) ซึ่งเป็นระบบ
เชื่อมต่อการสื่อสารภายในรถรุ ่นล่าสุด ผู ้ ขับ
สามารถใช้เสียงสั่งอุปกรณ์เพ่ือความบันเทิง 
ระบบปรบัอากาศและอปุกรณ์พกพาต่างๆ โทรออก 

และรับสายโดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน 
มาพร้อมจอทัชสกรนีขนาด 8 น้ิว และความบนัเทิง
เต็มรูปแบบด้วยล�าโพงแบบซับวูฟเฟอร์ 10 ตัว

ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ติดตั้งไว้
อย่างเต็มที่ ทั้งระบบตรวจจับรถในจุดบอด Blind 
Spot Information (BLIS) หรือระบบตรวจจับรถ
ขณะออกจากซองจอด (Cross Traffic Alert) ซึ่ง
จะคอยแจ้งเตือนผู้ขับขี่ในกรณีท่ีมีรถคันอื่นอยู่ใน
จุดบอดหรือเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอย อีกท้ัง
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (Active Park Assist) 
เพ่ือให้การน�ารถเข้าจอดเทียบข้างเพียงเหยียบ
คันเร่ง เข้าเกียร์ และเบรกโดยไม่จ�าเป็นต้องจับ
พวงมาลัย

เครือ่งยนต์ดูราทอร์ค ทีดซีไีอ วีจี เทอร์โบขนาด 
3.2 ลติร แบบ 5 สบูรุน่ล่าสดุ ให้ก�าลงัสงูสดุ 200 

แรงม้าแรงบิดสูงสุด 470 นิวตันเมตร ระบบ
หมุนเวียนไอเสียแบบใหม่เพ่ือประสิทธิภาพท่ีด ี
ย่ิงขึ้น และเครื่องยนต์ดีเซล ดูราทอร์ค ทีดีซีไอ  
วีจี เทอร์โบ ขนาด 2.2 ลิตร ให้ก�าลังสูงสุด 160 
แรงม้า แรงบิดสูงสุดถึง 385 นิวตันเมตร ท�างาน
ประสานกับระบบเกียร์อัตโนมัติใหม่ ที่ติดต้ัง
ระบบซอฟต์แวร์อันชาญฉลาด สามารถจดจ�ารูป
แบบการขับขี่ของผู้ใช้งานแต่ละคนได้ 

สิ่งท่ีน่าสนใจกว่าน้ันคือราคา เริ่มต้นท่ี  
1.26 ล้านบาท ส�าหรับ 2.2L 4X2 Titanium 
และเครื่ องยนต ์ 3 .2L 4X4 T i t an ium  
ราคา 1,459,000 บาท และรุน่ท็อป 3.2L 4X4  
Titanium+ ในราคา 1,599,000 บาท เทียบกับสิง่
ท่ีได้ ต้องบอกว่าราคาน่าสนใจไม่น้อยทีเดยีว
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PATEK PHILLPPE
ความสุดยอดของรุ่น 5207/700P ไม่ใช่แค่ 

ถูกวางตัวให้เป็นนาฬิกาที่มีความสลับซับซ้อน 
เพราะรวบรวม 3 ฟังก์ชั่นส�าคัญอย่างการตีระฆัง
บอกเวลา กลไกทูร์บิญองและปฏิทินถาวรไว้ใน
เรอืนเดยีวกันเท่าน้ัน แต่ฟังก์ช่ันแสดงข้างขึน้-ข้างแรม 
ของดวงจันทร์น�าเสนอสวยงามและเรียบง่ายที่สุด
บนหน้าปัดสีน�้าตาลสลักลายกิโยเช่ เพ่ิมความ
พิเศษด้วยตัวเรือนแพลทตินัมขนาด 41 มม. และ
เม็ดมะยมของรุ ่นน้ีประดับด้วยไม้มะฮอกกานี 
ส่วนกลไกภายในไขลานด้วยมือ Caliber R TO 
27 PS QI พร้อมทูร์บิญองท�างานด้วยความถี่ 
21,600 รอบต่อชั่วโมง ส�ารองพลังงานสูงสุด  
48 ชัว่โมง ประกอบขึน้จากชิน้ส่วนมากถึง 549 ชิน้ 
เรือนนี้มาคู่กับสายนาฬิกาจระเข้สีน�้าตาล

JAEGER-LECOULTRE
ดวงจันทร์และอวกาศเป็นหัวใจส�าคัญของ

นาฬิกาที่เปิดตัวในปีน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงรุ ่น 
Master Calendar มาพร้อมจุดขายตรงที่หน้าปัด
เนรมิตจากอุกกาบาตเคียงคู ่กับตัวเรือนขนาด  
39 มม. ภายในติดตั้งกลไก Calibre 866 ซึ่งผลิต
ขึ้นภายในโรงงานของตัวเอง ขับเคลื่อนการบอก
เวลา วันประจ�าสัปดาห์ วันที่ เดือน และการแสดง
ข้างขึ้นข้างแรม ตลอดจนการส�ารองพลังงานนาน
ถึง 43 ชัว่โมง นอกจากน้ันงานดีไซน์ยังเด่นไม่แพ้กัน 
เพราะการวางต�าแหน่งฟังก์ชั่นต่างๆ ชวนให้
นึกถึงนาฬิกาพกพาในยุคเรเนซองส์ซึ่งต่อมาจึง
ถูกน�ามาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นในศตวรรษ 
ที่ 19 อีกด้วย

More Than The Moon

Watch
เรื่อง : PANYA LEE ภาพ : courtesy of brand

ดวงจันทร์เกี่ยวข้องกับการดูเวลา รวมทั้งเป็นจุดหมายของภารกิจส�ารวจอวกาศ
ชนิดแยกออกจากกันไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่นาฬิการุ่นแล้วรุ่นเล่ายังคงมี 
ฟังก์ชั่นและเรื่องราวเกี่ยวกับดวงจันทร์ซึ่งรวมถึงนาฬิการุ่นใหม่ทั้ง 3 รุ่นนี้

OMEGA
โอเมก้ารุ่นสปีดมาสเตอร์ อพอลโล 13 ซิลเวอร์ สนูปี้ อวอร์ด ถือเป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาเพื่อ 

เฉลิมฉลองให้กับการครบรอบ 45 ปีของความล้มเหลวที่ประสบความส�าเร็จขององค์การนาซา 
โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การตกแต่งสนูปี้ทั้งบนหน้าปัดและฝาหลัง ไม่เพียงเป็นสุนัขตัวโปรดของพีนัทส์ 
แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของรางวัล ซิลเวอร์ สนูปี้ อวอร์ด ที่องค์การนาซามอบให้กับโอเมก้าในฐานะ
ผู้สนับสนุนด้านอุปกรณ์บอกเวลาให้กับโครงการอพอลโลทั้งหมดในปี ค.ศ. 1970  รวมทั้งได้น�า 
สีขาวและสีด�าของตัวการ์ตูนตัวนี้มาใช้ในการตกแต่งนาฬิกาทั้งเรือน
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มากกว่าความสนุก
More feel fun

Gadget & Equipment
เรื่อง : อักษราภัค การะเมฆ

Hoodiebuddie 
เสื้อฮู้ดที่มาพร้อมหูฟัง สามารถออกก�าลังกาย

และคุยโทรศัพท์ ฟังเพลงไปพร้อมกันได้ โดยท่ี 
หูฟังไม่เกะกะ สามารถซักท�าความสะอาดได้
ปกติอีกด้วย (ราคา 62 เหรียญสหรัฐ)

ถ้าคิดว่าการออกก�าลังกายเป็นเรื่องยุ่งยาก เพียงแค่มี
อุปกรณ์พกพาขนาดเล็กเป็นแก็ดเจ็ตคู่ใจ ท่ีท�าให้คุณ
สามารถออกก�าลังกายได้ทุกที่ ทุกเวลา การออกก�าลังกาย
จะไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป เพราะคุณจะได้ทั้งสุขภาพ
และความเพลิดเพลิน

Skulpt  Aim  
แก็ดเจ็ตที่สามารถบอกคุณภาพกล้ามเนื้อ

ของคณุได้ เพียงแค่น�าอปุกรณ์วางบรเิวณหน้าท้อง 
ท้องแขน หรือบริเวณน่อง ในขณะท่ีผิวของคุณ
ก�าลังเปียกชุ ่มชื้น เครื่องจะท�าการวัดค่าเป็น 
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและค่ากล้ามเนื้อได้
ทันที (ราคา 200 เหรียญสหรัฐ)

Polar A300 
นาฬิกาท่ีสามารถบอกระยะการเดิน ปริมาณ

แคลอรี่ ท่ีเผาผลาญ รวมถึงการวัดคุณภาพใน 
การนอนเชื่อมต่อบลูทูธและแอพฯ ท่ีชื่อ Polar 
Flow Mobile  เหมาะกับการออกก�าลังกาย กันน�้า
ได้ ชาร์จแบต 1 ครั้ง สามารถอยู่ได้นาน 1 เดือน ที่
ส�าคญัมหีลากหลายสใีห้เลอืก (ราคา 160 เหรยีญ
สหรฐั)

Zepp Labs Kit 
อุปกรณ์ที่ช่วยให้การสวิงกอล์ฟหรือเทนนิสนั้นดีขึ้น โดยมี

แอพพลิเคชั่นท่ีเชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ ระบุความแรงใน
การหวดวงสวิง มุมมองแบบ 3D อีกท้ังยังแนะน�าการตีวง
สวิงของคุณให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย (ราคา 150 เหรียญสหรัฐ)

Sophia Smart Skipping Rope
อุปกรณ์กระโดดเชือกที่เชื่อมต่อบลูทูธกับ 

แอพพลเิคชั่น Google Fit ได้ สามารถนับการ 
กระโดดเชือกในแต่ละครั้ง และรวบรวมเก็บสถิติ
โดยแสดงผลบนหน้าจอสมาร์ทโฟนทัง้ระบบปฏบิตัิ
การของ Android และ IOS
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The Wrestler
แรนดี เดอะ แรม โรบินสัน อดีตแชมป์มวยปล�้า 

ท่ีเคยรุ ่งเรืองในยุค 80 กลายมาเป็นพนักงาน 
ในซูเปอร์มาร์เก็ต และเร่แสดงการต่อสู้ให้บรรดา
แฟนๆ ผู ้ ไม ่ เคยเปลี่ยนใจไปจากมวยปล�้ า 
ตามโรงพละของโรงเรียนมัธยมต่างๆ แถมยังมี
ป ัญหาแตกหักกับลูกสาว ผู ้มองว่าแรนดีคือ 
นักฝันผู้ป่าเถ่ือน มีชีวิตอยู่เพ่ือมอบความตื่นเต้น
เร้าใจผ่านงานแสดง และเป็นที่รักของบรรดา
สาวกผู้คลั่งไคล้ความรุนแรง เหตุการณ์เปลี่ยนไป
หลังจากท่ีรอดพ้นจากอาการหัวใจวาย เขาหวน
กลับมาตั้งหน้าตั้งตาสานสัมพันธ์อันดีกับลูกสาว
ที่หนีหน้าไปนาน แต่กระนั้น ก็ไม่มีสิ่งใดจะขจัด
ความหลงใหลในศิลปะการต่อสู้ออกไปจากใจ
เขาได้ อดีตนักมวยปล�้าเบอร์หนึ่งที่ก�าลังป่วย
เรื้อรังด้วยโรคหัวใจ จึงขออ�าลาสังเวียนด้วยไฟท์
สุดท้ายกับคู่ต่อสู้ที่เขาไม่เคยชนะ ด้วยหวังเพียง
จะได้ยินเสียงเชียร์จากลูกสาว ที่ไม่เคยได้รู้ว่าพ่อ
คนนี้รักเธอมากแค่ไหน
ก�ำกับ: ดำร์เรน อโรนอฟสกี
น�ำแสดง: มิคกี้ เริร์ก, มำริสำ โทเม่, อีวำน รำเชล วู้ด

Million Dollar Baby
แฟรงค์กี้ ดันน์ อดีตผู้ช่วยนักมวยข้างสังเวียน 

ท่ีมาคุมโรงยิมเล็กๆ และรับจ้างฝึกสอนนักมวย 
เป ็นครั้งคราว เขามีอดีตท่ีเจ็บปวดเก่ียวกับ
ลกูสาว ท�าให้ไม่ค่อยเปิดใจผกูพันกับใคร เพ่ือนสนทิ 
เพียงคนเดียวของเขา คือ สแครป อดีตนักมวย 
ท่ีแฟรงค์ก้ีเคยเป็นผู้ช่วยฝึกซ้อมให้ ชีวิตของท้ัง
แฟรงค์ก้ีและสแครปถึงคราวต้องเปลี่ยนแปลง  
เมื่อแม็กกี้ ฟิตซ์เจอรัล สาวพนักงานเสิร์ฟ เดินเข้า
มาในโรงยิมของแฟรงค์กี้ ขอให้เขาช่วยเป็นครูฝึก
ให้กบัเธอ เพ่ือท่ีเธอจะได้หลดุพ้นจากอาชพีสาวเสร์ิฟ 
แม้ตอนแรกแฟรงค์ก้ีจะไม่เต็มใจรับสอน แต่ด้วย
ความมุ่งมั่นของหญิงสาว แฟรงค์ก้ีก็เริ่มเปิดใจ
ยอมรับและได้ทุ ่มเทช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่  
หากจะมีสิ่งท่ีเรียกว่าเวทมนตร์ อยู่ในสังเวียน 
แห่งการต่อสู้อันโหดร้ายอยู่บ้าง สิ่งน้ันคงจะเป็น
เวทมนตร์ในการยอมเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีทุกอย่างไป 
เพื่อก้าวให้ถึงความฝันที่ไม่มีใครคนอื่นมองเห็น
ก�ำกับ: คลินต์ อีสต์วดู
น�ำแสดง: คลินต์ อีสต์วูด, ฮิลำรี สแวงก์, มอร์แกน ฟรีแมน

Rush
เรื่องราวจากหน้าประวัติศาสตร์วงการแข่งรถ 

Formula 1 ระหว่าง เจมส์ ฮันท์ และ นิกิ เลาด้า 
ในปี 1976 ที่ นิกิ เลาด้า เกิดอุบัติเหตุรุนแรง 
ทีเ่กือบท�าให้เขาต้องเสยีชวิีต แต่หลายสปัดาห์ต่อมา
เขาก็กลับมาอยู่หลังพวงมาลัยเพ่ือดวลความเร็ว
กับ เจมส์ ฮันท์ คู่แข่งของเขา นอกจากความเร็ว 
ที่ ดึงดูดให้ไม่อาจละสายตาจากหน้าจอแล้ว
คาแรคเตอร์ท่ีต่างกันคนละข้ัวทั้งในแง่นิสัยใจคอ
และมุมมองของสองตัวละคร ก็เป็นสเน่ห์ของ
หนังเรื่องนี้และท่ามกลางความแตกต่างนี้เอง
เราจะค้นพบความสัมพันธ์ที่ขาดกันไม่ได้ ซึ่งช่วย
ผลักดันให้อีกฝ่ายก้าวหน้าขึ้นบนเส้นทางของ
พวกเขาเอง เรื่องน้ีท�าให้เรามองเห็นวิถีของคน 
ท้าความตายและความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของชวิีต
ทีท่�าให้เรารูว่้า “ย่ิงคณุใกล้กับความตายมากเท่าไหร่ 
คุณจะยิ่งรู้สึกถึงการมีชีวิตมากยิ่งขึ้น”
ก�ำกับ: รอน โฮเวิร์ด
น�ำแสดง: คริส เฮมเวิร์ท, แดเนียล บรูห์, โอลิเวียร์ ไวลด์

Be Legendary

Moneyball
สร้างจากชีวิตจริงของบิลลี่ บีน อดีตดาวรุ่ง 

ในวงการเบสบอล ผู ้ผันตัวจากผู ้ เล ่นไปเป็น 
ผู้จัดการทีม โอ๊คแลนด์ เอ เมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูกาล
แข่งปี 2002 บิลลี่ก็พบว่าทีมเล็กๆ ของเขาเสีย 
ผู้เล่นคนส�าคัญไปให้กับสโมสรใหญ่ เขาจึงต้อง
สร้างทีมขึ้นมาใหม่ และลงแข่งด้วยจ�านวนผู้เล่น
เพียงหน่ึงในสาม บิลลี่ได้พุ่งชนระบบด้วยการ
ท้าทายหลักเกณฑ์ส�าคัญของการแข่งขัน มอง
นอกกรอบ และจ้างปีเตอร์ แบรนด์ นักเศรษฐศาสตร์ 
มาร่วมกันแหกขนบดัง้เดมิ ด้วยการใช้การวิเคราะห์ 
ทางสถิติในคอมพิวเตอร์เป็นตัววางหมากเกม 
รวมถึงใช้ผู ้เล่นท่ีถูกปฏิเสธจากสโมสรอื่นๆ ซึ่ง
ล้วนมีทักษะส�าคัญท่ีถูกมองข้ามทั้งนั้น วิธีใหม่
และทีมผู้เล่นเจ้าปัญหาของพวกเขากลับกลาย
เป็นจุดสนใจ และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
โลกเบสบอล Moneyball ถือว่าเป็นหนังแนว
ดราม่า กีฬาเบสบอล ท่ีแฝงคติวิธีในการชนะ
จิตใจตัวเองเอาไว้อย่างแยบคาย
ก�ำกับ: เบ็นเน็ธ มิลเลอร์
น�ำแสดง: แบรด พิตต์, โจนำห์ ฮิล

Movie
เรื่อง : GG Thanisara ภาพ : imdb.com

หนังระดับต�านานที่คอกีฬาไม่ควรพลาด
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Art
เรื่อง : Panya J. ภาพ : Courtesy of Brand

ในเว็บไซต์รวมรูปอย่าง flickr.com หากคุณ
กดเชค็ดวู่ากล้องประเภทไหนทีค่นใช้ถ่ายมากท่ีสดุ 
เราจะพบว่ากล้องจากโทรศัพท์มือถือกลายเป็น
กล้องท่ีมคีนใช้และแชร์มากท่ีสดุ แต่รปูแบบไหนล่ะ 
จงึจะถือว่าเป็นรปูทีถ่่ายออกมาแล้วได้สนุทรยีภาพ 
street snap  

“ภาพถ่ายข้างถนน” เป็นแนวทางการถ่ายภาพ
แบบหน่ึงที่มีมาเก่าแก่ ศัพท์ค�านี้น่าจะมาจาก
การเรยีกช่างภาพข้างถนน (Street photographer)  

ถ่ายภาพอย่างไรถึงเรียก
ว่าเป็น Street Photo

เช่นในบ้าน หรือสตูดิโอ ประการท่ีสองคือไม่ม ี
การโพสต์หรือจัดฉาก ภาพทุกภาพต้องเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติ ไม่มีการตระเตรียม อย่างที่สามคือ
คุณต้องมี “นาทีตัดสิน” (Decisive moment) 
เหมือนอย่างที่ อ็องรี คาร์เทียร์ เบรซอง (Henri 
Cartier-Bresson 1908 – 2004) ช่างภาพชื่อดัง
คนหน่ึงของโลกเคยบอกไว้ว่า เมื่อถึงเวลาต้อง
ตัดสินใจในเสี้ยววินาที คุณต้องกดชัตเตอร์ทันที 
การจับภาพหรือหยุดภาพด้วยกล้องถ่ายรูปใน
แบบ decisive moment ยังคงเป ็นเสน ่ห ์  
เป็นเอกลักษณ์ ที่สื่อชนิดอื่นไม่สามารถฆ่ามัน 
ลงได้ และท่ีส�าคัญหากมีแล้วจะช่วยเสริมเสน่ห์
ของภาพก็คืออารมณ์ขัน (Humour) ซึ่งมีหลาย
ระดับ ตั้ งแต ่ข� าอย ่ างอ ่อนๆ ในใจ จนถึง 
ข�าไม่ออกเพราะเศร้า 

ในแง่หนึ่ง การถ่ายภาพในลักษณะนี้มันอาจ
ฟังดูเหมือนใครๆ ก็ท�าได้ เราไม่เถียง แต่หากว่า
จะท�าให้ดีและน่าสนใจ บอกได้ว่ามันไม่ง่าย

How to be  
a candid man

ท่ีหากินโดยการรับจ้างถ่ายภาพคนบนท้องถนน 
แบบภาพใบหน้าติดบัตร หรือภาพเต็มตัวที่ม ี
ฉากหลังเป็นภาพวาด หรือเห็นสถานท่ีจริงเพ่ือ
เก็บเป็นที่ระลึก 

ในประวัติศาสตร์ภาพถ่ายไทยที่น่าจะจัดอยู่
ในสายนี้ ชื่อแรกที่ขึ้นมาคือ หลวงอนุสารสุนทร 
(พ.ศ.2410 – 2447) ช่างภาพอาชีพคนแรกๆ ของ
เชียงใหม่ สมัย ร.5 ที่ถ่ายภาพหญิงชาวล�าพูน 
เดินหาบสินค้าเดินเป็นแถวไปตลาด สิ่งท่ีเด่น 
ในภาพคือ บางคนเดินเปลือยอก สะท้อนให้เห็น
วิถีชีวิตของผู้คนในอดีต จากนั้นมาวิวัฒนาการ
ของกล้องที่ราคาถูกลงเรื่อยๆ กลายเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บความทรงจ�า แต่ภาพแบบไหนล่ะ  
เราถึงจะถือว่ามีองค์ประกอบครบตามแบบภาพ
จากข้างถนน  

อย่างแรกมันต้องถ่ายท�าจากพ้ืนท่ีสาธารณะ 
เช่น ท้องถนน ชายหาด สวนสาธารณะ หรือแม้แต่
ในห้างสรรพสินค้า แต่มิใช่ใน “พ้ืนท่ีส่วนตัว”  
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Highly Recommended
เรื่องและภาพ : Foodie Moodie

ลิ้มรสแดนสุขาวดี...กับอาหารกวางตุ้งต�ารับแท้ที่

หมูสามชั้นหนังกรอบเน้ือนุ ่มชุ ่มฉ�่ า !  
เป็ดอบเน้ือฉ�่าหนังกรอบท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วย
รสชาติ! เมนูเหล่านี้ ก็ล ้วนเป็นอาหารจีน 
ชั้นเลิศสไตล์กวางตุ้ง ท่ีตรึงลิ้นตรึงใจคนรัก
อาหารจีนทุกคนในประเทศไทย แต่เพื่อ
เข้าหากลุ ่มคนไทยให้มากขึ้นจึงเป็นเรื่อง
ธรรมดาท่ีเมนูระดับมรดกเหล่าน้ีต้องผ่าน
การปรับสูตรแล้วปรับสูตรอีกเพื่อให้เข้ากับ
รสนิยมของคนไทย จนแทบไม่เหลือเค้าโครง
รสชาติที่เป็นต้นต�ารับของจีนกวางตุ้งแท้ๆ 

เพ่ือเป็นการเอาใจคออาหารจีนท่ัวประเทศ 
จะพาทุกท่านบึ่งออกมานอกเมือง มุ่งตรงไปท่ี 
โครงการนอร์ธปาร์ค บนถนนวิภาวดีรังสิต เข้ามา
ในราชพฤกษ์คลับ ลิ้มลองอาหารจีนกวางตุ้ง 
สูตรดั้งเดิมที่ร้าน "Man Fu Yuan" 

"Man Fu Yuan" แปลเป็นไทยก็คือ "สวนแห่ง
ความสุข" เป็นหนึ่งในร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง 
ระดับแนวหน้าของประเทศสิงคโปร์ที่สร้างความ
ประทับใจให้กับชาวสิงคโปร์มาแล้ว การตกแต่ง
ร้านจึงคล้ายกับสาขาแม่แทบทุกรายละเอียด  
ไม่ว่าจะเป็นผนังที่ตกแต่งด้วยลวดลายธรรมชาติ 
ผ ้าม่านสีทองท่ีให้ความรู ้สึกเป็นมงคล หรือ 
เฟอร์นิเจอร์แบบ Minimalist ให้ได้บรรยากาศ
แบบคลาสสิคร่วมสมัยที่เรียบง่ายแต่ดูมีรสนิยม 

ดื่มด�่ากับบรรยากาศจนได้ที่แล้ว ทีนี้ก็ได้เวลา
ที่ทุกๆ ท่านรอคอย เรามาดูกันเลยดีกว่าเมนูที่ขึ้น
ชื่ อว ่ า เป ็น Au then t ic Can tonese หรือ  
จีนกวางตุ ้งแท้ 100% ของ "Man Fu Yuan" 
ประเดิมกันแบบเรียบง ่ายแต่เด็ดดวงอย ่าง  
"หมูกรอบฮ่องกง" หมูสามชั้นที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษ

Man Fu Yuan
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หม่าน ฟู่ หยวน (Man Fu Yuan) 
ราชพฤกษ์คลบั  ชัน้ 1 อาคารสปอร์ตคลบัเฮ้าส์ 
เปิด ทุกวัน เวลา 11.30 น. - 15.00 น. 
และ 17.30 น. - 22.00 น. 
โทร. +66 (0) 2955 0403

Highly Recommended

แบบฉบับของจีนกวางตุ ้ง ท�าให้หนังกรอบฟู 
ไม่เหนียว เน้ือหมชูุม่ฉ�า่ ไร้ซึง่กลิน่คาวแต่เต็มเป่ียม
ไปด้วยรสธรรมชาติของเนื้อหมูชั้นดีท่ีสะอาด 
สะอ้าน กินกับมัสตาร์ดแบบจีนยิ่งได้อรรถรส 

เพิ่มระดับความเข้มข้นของรสชาติกับ "อี่ฟูเนื้อ
ปูไข่ปู" อี่ฟู หรือ อีหมี่เป็นเส้นบะหมี่สูตรกวางตุ้ง
ดั้งเดิมที่ท�าจากไข่และแป้งสาลีมีรสสัมผัสที่หนึบ
สู้ฟันเคี้ยวสนุก พร้อมรสชาติที่เข้มข้น น�ามาลวก
จนสุกแบบ Al Dente (ความสุกแบบพาสต้าของ
อิตาเลียนที่ยังมีความเหนียวนุ ่มก�าลังดี) แล้ว
ค่อยราดด้วยซอสที่ท�าจากไข่ปูและเนื้อปู รสชาติ
แสนกลมกล่อม โรยหน้าด้วยกรรเชียงปูม้าลวก
หอมหวาน เป็นการจับคู ่ ท่ีแสนเรียบง่ายแต่
วัตถุดิบต้องสดถึงได้รสชาติที่ชวนหลงใหล 

จดัหนกักันต่อ กับเมน ูSignature ทีเ่ป็นไฮไลท์ 
ประจ�าร้านอย่าง "เป็ดอบใบชา" ทางร้านจะน�า
เป็ดเนื้อแน่นคัดพิเศษหมักเครื่องเทศสูตรเฉพาะ
จนได้ท่ี แล้วค่อยน�าไปอบในอณุหภูมทิีต่�า่กว่าปกต ิ
เพ่ือให้ได้หนังท่ีฟูกรอบและเนือ้ท่ีชุม่ฉ�า่ การควบคมุ 

อุณหภูมิจึงเป็นกุญแจส�าคัญ เสร็จแล้วก็น�าไป 
รมควันแบบไฟอ ่อนพร ้อมกับชาสูตรพิเศษ 
ประจ�าร้านเพ่ือให้ได้รสชาตท่ีิกลมกล่อมมกีลิน่หอม
จากใบชาพร้อมรสชาติแบบ Smoky อ่อนๆ ชวน
คอเป็ดย่างทุกคนให้ฟินจนเข่าอ่อนเมื่อได้ลิ้มลอง 

การเสพอาหารให้ได้อรรถรส เครื่องดื่มก็เป็น
สิ่งจ�าเป็นและถ้ายิ่งเป็นชาที่มีเอกลักษณ์ ทั้งกลิ่น 
รสชาติและคุณประโยชน์ก็ยิ่งดีงาม ทางร้านจึงมี 
"เมนูชา" กว่า 10 ชนิดที่ผ่านการคัดมาอย่างพิเศษ
สุดจาก Tea Master ผู้มากด้วยประสบการณ์ 
หนึ่งในนั้นคือ "Man Fu Yuan Special 5 
Elements Blends" เป็นการผสมผสานระหว่าง
ใบชาและสมุนไพรกว่า 8 ชนิด เป็นชาที่เหมาะจะ
ดื่มกับ "เป็ดอบใบชา" 

นอกจากเหล่าเมนู Signature ทางร้านยังมี 
"ติ่มซ�ารวม" สไตล์กวางตุ้งแท้ๆ ชวนลิ้มลองเป็น
อย่างมากอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นฮะเก๋า, ฟั๋นโก๋ทอด, 
ขนมจีบหมูกุ้ง หรือก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้ง 

สาวๆ คนไหนที่รักสุขภาพผิวทางร้านก็มีอีก

หนึ่งเมนูเด็ด "ซุปกระดูกอ่อนปลาฉลามกระเพาะ
ปลาสด" ซุปกระดูกอ ่อนปลาฉลามถือเป ็น  
"The purest source of collagen" หรือแหล่งรวม
คอลลาเจนจากทะเลน�้าลึกน�ามาตุ ๋นพร ้อม 
เครื่องเทศและสมุนไพรจีนถึง 6 ชม. เสิร์ฟพร้อม
กระเพาะปลาสดเกรดพรีเมี่ยมเหนียวนุ่ม โรยหน้า
ด้วยหอยเชลล์ตากแห้งและโกจเิบอรี ่ ปิดท้ายด้วย 
"คสัตาร์ดลาวาเปา และสาคูแคนตาลูป" คัสตาร์ด 
ลาวาเปาทอดกรอบนอกนุ่มใน รสชาติหวานเค็ม
กลมกล ่อมสุดๆ หรื อจะ กินพร ้ อม กับสาค ู
แคนตาลูปหวานเย็นสดชื่นกลมกล่อม ก็ดีงาม

ส�าหรับใครท่ีอยากจะลิ้มรสอาหารจีนกวางตุ้ง
แท้ๆ ติ่มซ�ารสชาติต้นต�ารับ หรือเป็ดอบชาหนัง
กรอบเนื้อนุ ่มชุ ่มฉ�่า ก็รีบให้ตรงไปที่ โครงการ 
นอร์ธปาร์ค บนถนนวิภาวดีรังสิต
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Highly Recommended
เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

สเต็กเนื้อสันในเสิร์ฟกับบรั่นด ี
และโรสแมรี่ซอส 550++
Filet Mignon with  Rosemary Brandy 
Sauce and Mashed  Potatoes

เนื้อฮิดะญี่ปุ่นกับซอสซีอิ้วน�้ามันงา  
2900++
Seared Hida Beef with Sesame Soy Sauce

สเต็กหมูสันนอกเสิร์ฟกับซอสเหล้าเชอรี่
และหอมแดง 230++
Pork Steak with Crispy Bacon served with 
Sherry Shallots Sauce and Mashed Potato

ปลาจาระเม็ดขาวผัดต้นหอม 
พริกขี้หนูสวน 790++
Stir Fried Fresh Pomfret with Spring Onions 
and Chillies

ห้องอาหาร ราชพฤกษ์เดลิช และราชพฤกษ์ บาร์แอนด์บิสโตร

ห้องอาหาร ราชารมย์ แกสโตรเลาจน์

*และพบกับเมนูอาหารอื่นๆ ได้ที่ห้องอาหารทั้งสองแห่งของเรา 

เครือ่งดืม่ส�าหรบั 
คอกาแฟทีอ่ยากลิม้ลอง

ความแปลกใหม่ เอสเพรสโซ่
เพิม่ความหวานมนั 
ด้วยวานลิลาไซรปั 

และวปิครีม

Apple Frazzle 99++
ความลงตัวของผลไม ้
มากคุณค่า มะเขือเทศ 

แอปเปิ้ลเขียว และน�้าส้ม 

Power Pack 99++
เติมพลังหลังเสียเหงื่อ 

ด้วยเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม
ของแครอท บีทรูท  

และน�้าส้ม

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหลังจากออกรอบ หรือแค่ต้องการสรรหาเมนูอร่อยๆ 
ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติรอบตัว ห้องอาหารของ
ราชพฤกษ์คลับก็จัดเตรียมเมนูพิเศษในแต่ละเดือนไว้รอต้อนรับเสมอ

Special moment

ตามไปชิมเมนูพิเศษประจ�าเดือนตุลาคม

O C T O B E R

Dish of the Month
DRINK

 of the Month

Espresso 
CaramelFrappe

120++
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Travel & Leisure
เรื่องและภาพ : Maggie Lee

“For those who come to San Francisco
Summertime will be a love-in there
In the streets of San Francisco
Gentle people with flowers in their hair”

เน้ือเพลงท่อนน้ีหยบิยกมาจากเพลง San Francisco  
ของ Scott Mc Kenzie ซึง่อาจคุ้นหูกันตัง้แต่ยงัเป็นเดก็ 
ทันทีท่ีได้ยินเพลงน้ีก็เข้าใจว่าเมืองซานฟรานซิสโก
คงจะเป็นเมืองทีน่่าอยู่และอบอวลไปด้วยความรูส้กึดีๆ  
ไม่ใช่น้อย พาให้เราจินตนาการไปถึงอากาศสดชื่น 
ริมชายฝั่งทะเล ลมพัดเย็นสบายพร้อมกับแสงแดด
อ่อนๆ สัมผัสผิวกาย ช่างเป็นบรรยากาศที่ตอบโจทย์
ความต้องการพักผ่อนได้ดีทีเดียว

หากลองต้ังใจท�าความรู้จักกับซานฟรานซิสโก ก็จะ
พบว่านอกจากสะพานโกลเดนเกตแล้ว เมืองนี้ยังมีอะไร
ให้เราได้ด่ืมด�า่อกีมากมาย เช่น บรเิวณใจกลางเมอืง จะเหน็ 
ได้ว่าทุกที่ที่เรามองไปมักจะมีต้นไม้สีเขียวปรากฏอยู่เสมอ 
ด้วยทัศนียภาพท่ีแลดูสบายตาเช่นนี้ ท�าให้กิจกรรมหน่ึง 
ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบคือการนั่งรถรางชมเมือง รถรางของ
ซานฟรานซสิโกเปิดให้บรกิารมาตัง้แต่ศตวรรษที ่ 19 ซึง่ไม่ก่อ
ให้เกิดมลพิษแม้แต่น้อยเพราะรถรางท�างานด้วยระบบรอก 
จงึไม่แปลกใจทีทุ่กคนสามารถสดูอากาศสดชืน่ได้เตม็ปอด

แม้จะอยู่ใจกลางเมืองก็ตาม อีกสาเหตุหนึ่งท่ีผู้คนยังใช้
บริการรถรางจวบจนทุกวันน้ีเนื่องจากภูมิประเทศของ 
ซานฟรานซสิโกมลีกัษณะเป็นหุบเขา ถ้าหากต้องเดินก็อาจจะ 
ท�าให้เหนื่อยพอสมควร ดังน้ันจึงเป็นที่มาว่าท�าไมรถราง
จึงยังได้รับความนิยมดังที่เห็นในปัจจุบัน

รถรางจะพาผู้โดยสารมาส่งที่ Lombard Street หรือ 
ถนนซิกแซ็ก ท่ีถูกขนานนามอยู่บ่อยครั้งว่าเป็นอีกหนึ่ง 
ซิกเนเจอร์ที่บ ่งบอกลักษณะผังเมืองและถนนหนทาง 
ในตัวเมืองซานฟรานซิสโกอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
(แม้แต่ค่ายหนังใหญ่อย่าง Pixar ก็ได้หยิบเอาถนนเส้นนี้
มาเป็นฉากส�าคัญฉากหน่ึงในภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชั่น
ล่าสุดอย่าง Inside Out อีกด้วย)

เดินทางออกจากตวัเมอืงไม่ก่ีนาทก็ีจะมาถึงจดุทีค่กึคกั 
ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองที่มีชื่อว่า Pier 39 ณ ท่าเรือแห่งนี้
ไม่ได้มีดีแค่วิถีชีวิตชาวประมงแต่เรียกว่าเป็นศูนย์รวม
ความบันเทิงแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ ที่นี่มีทั้งร้านขายของ 
ทีร่ะลกึ ร้านขายขนม ร้านอาหาร และสิง่อ�านวยความสะดวก 
อื่นๆ อีกมากมายที่ท�าให้เราสามารถใช้เวลาท่ีท่าเรือนี ้
ได้ตั้งแต่เช้าจรดเย็น หากใครเคยได้ยินชื่อเสียงอันเลื่องลือ
ของโดนัทจิ๋วร้าน Trish’s Mini Donut ก็สามารถลิ้มลอง
ได้ที่นี่ ความพิเศษอยู่ตรงขนาดของโดนัทที่ “มินิ” สมชื่อ
และผงชินนาม่อนที่โรยมาด้วยกัน จะซื้อมาลองชิมเองสัก 

6 ชิ้นหรือจะซื้อใส ่ ถังบักเ ก็ตมาแบ ่ง กันกับเ พ่ือนๆ  
ก็เพลิดเพลินดีไม่น้อย 

ที่ท่าเรือแห่งนี้มีร้านอาหารให้เลือกอยู่หลายร้าน เมนู
ของแต่ละร้านก็จะไม่แตกต่างกันมาก แต่ท่ีส�าคัญท่ีสุด 
ที่ทุกร้านพร้อมใจกันน�าเสนอคือซุป Clam Chowder  
ท่ีเสิร์ฟมาในรูปแบบของชามขนมปัง แต่ขนมปังนี้มิใช่
ขนมปังธรรมดาทั่วไป แป้งที่ใช้ท�าขนมปังเรียกว่าเป็นสูตร 
Sour Dough ดังนั้นขนมปังจะมีรสชาติอมเปรี้ยวอ่อนๆ 
เมื่อกินคู่กับซุปครีมหอยลายรสเข้มข้นแล้วเข้ากันได้อย่าง

SF IS COZY... 
อุ่นกาย สบายใจ ในซานฟรานซิสโก

• รับแสงแดดยามบ่ายที่ Pier 39

• ซุป Clam Chowder  
อาหารขึ้นชื่อที่ Pier 39
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SF IS COZY... 
A great time in San Francisco
“For those who come to San Francisco
Summertime will be a love-in there
In the streets of San Francisco
Gentle people with flowers in their hair”

Scott McKenzie’s San Francisco lyric may 
be one of those songs you grew up listening to. 
The song clearly paints a picture of San 
Francisco as a liveable and lovable city. You will 
immediately imagine having a relaxing time on a 
sandy beach during breezy, sunny day.  

If you look deeply into the city, you will find 
that there are more to San Francisco than 
meets the Golden Gate bridge. There are 
many sides of the city you can explore. In the 
suburb, you will find leafy green neighbourhoods  
perfect for a city tour on the famous cable 
cars. San Francisco Cable Cars has been in 
service since the 19th Century. The system 
has minimal impact on the environment which 
is one of the reasons why you are able to 
breathe a lung full of fresh air in the city. Since 
the city is situated across several hills, cable 
cars are the best mean of transportation for the 
city dwellers.

Once the Car brings you to Lombard 
Street, also known as The ZigZag Road, you 
will experience one of the city’s signature 
features. Lombard Street is an epitome of San 
Francisco’s unique urban planning scheme. 

Just a few minutes away from the city 
centre, you will find San Francisco’s busiest 
spot, Pier 39. Here you will find anything and 
everything your heart can desire from souvenir 
shops, bakeries, restaurants to other essential 
facilities that make life sweeter. You can spend 
the whole day here and will never run out of 
things to do. And if you have heard of the 
famous Trish’s Mini Donut, Pier 39 is one of the 
places where you can finally try them. 

Pier 39 has many restaurants to offer its 
visitors. The food does not vary so much but 
that may not entirely be a bad thing. Whichever 
restaurant you pick, do try the city’s famous 
clam chowder, served in a bread bowl. 
Another popular activity you can enjoy at Pier 
39 is watching hundreds of sea lion leisurely 
swimming and sunbathing around the pier. It is 
a fun activity the whole family can enjoy. 

Now that you are in San Francisco and 
have seen quite a bit of the city, it is worth 
driving out for a couple of hours to experience 
the wonder of nature at Yosemite National 
Park. The National Park was listed as a World 
Heritage Site in 1984. Spectacular granite 
cliffs and majestic waterfalls are amongst the 
Park’s highlights. An American friend of mine 
once mentioned that apart from the Grand 
Canyon and Yellowstone National Park, 
Yosemite is the place to experience in person 
once before you die.   

Breathing in San Francisco’s fresh air is 
truly a reward for your body. Walking amongst 
happy, friendly people while listening to street 
performances will inevitably put a smile on 
your face. 

ไม่น่าเชื่อ เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แม้แต่คนท้องถ่ินเองก็ยัง
แนะน�าและรับประทานกันอยู่เป็นประจ�า อีกหนึ่งกิจกรรม
ที่ผู ้คนชื่นชอบก็คือ การได้ยืนชมวิถีชีวิตของสิงโตทะเล 
ตัวกลมจ�านวนหลายสิบชีวิต ซึ่งพวกมันจะนอนอาบแดด
และว่ายน�้าไปมาอย่างแสนรู ้อยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้น  
อันน�ามาซึ่งความน่ารักขบขัน เรียกเสียงหัวเราะจากเด็ก
และผู้ใหญ่ตลอดทั้งวัน

ได้มาเยือนถึงซานฟรานซิสโกทั้งที ขับรถออกนอกตัว
เมืองไปอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้เจอธรรมชาติอันแสน
มหัศจรรย์ที่ Yosemite National Park ซึ่งได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1984 ในอุทยานมีทั้ง
ภูเขาหินแกรนิตและน�้าตกที่เป็นจุดสนใจ รวมถึงพืชพรรณ
และสัตว์นานาชนิดท่ียังด�ารงชีวิตกันตามธรรมชาติอย่าง
อสิระเสร ี เพ่ือนนกัเดนิทางชาวอเมริกันคนหนึง่ถึงกับเอ่ยปาก 
บอกว่านอกจาก Grand Canyon และ Yellow Stone แล้ว 
Yosemite เป็นหน่ึงในสามสถานท่ีในทวปีอเมรกิาท่ีควรค่า 
ต่อการได้ไปชมด้วยสายตาของตนเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต  

การได้มาสูดอากาศปลอดโปร่งท่ีซานฟรานซิสโก 
ถือเป็นการมอบรางวัลให้แก่ร่างกายท่ีดอีกีวิธีหน่ึง ในขณะที ่
ได้มองผู้คนมีใบหน้าเปื้อนย้ิม กอปรกับเสียงหัวเราะและ
มิตรไมตรี คลอไปกับเสียงเพลงจากวงดนตรีเปิดหมวก 
ทีพ่บได้ตลอดท่ัวทัง้เมอืง ภาพเหล่าน้ีจะท�าให้ใจเราเบกิบาน 
ไปด้วยจนอาจจะเผลอยิ้มตามพวกเขาโดยไม่รู้ตัว

ใช้เวลาอยู่กับซานฟรานซิสโกแค่ไม่กี่วัน แต่กลับรู้สึก
หลงรักและผูกพันกับเมืองนี้อย่างบอกไม่ถูก ท�าให้เข้าใจ
เลยว่าขณะที่ Scott แต่งเพลง San Francisco อยู่นั้น 
เขาก�าลังรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเพียงใด

1. ฝูงสิงโตทะเล เจ้าถิ่นแห่ง Pier 39
2. เขาหินแกรนิตที่ Yosemite Park

3. ขี่จักรยานแวะซื้อกาแฟร้อนๆ สักแก้วในเมือง
4. Lombard Street หรือถนนซิกแซ็ก

5. บรรยากาศร้านอาหารที่ Pier 39

• รถราง ซิกเนเจอร์ของเมืองซานฟรานซิสโก

1. 2.

3.

4. 5.
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The 5 Wonders 
to ‘Play& Stay’ in Asia

Golf Destination
เรื่อง : Rattanavadee S. ภาพ : Courtesy of Brand

ในฐานะท่ี Paul Myers เป็นท้ังนักกอล์ฟ 
และผู้ช�านาญการด้านท่องเท่ียวจนปรุมาแล้ว
ท่ัวทวปีเอเชยี เขาจงึกลัน่และกรองประสบการณ์ 
ท่ีตัวเองเคยไปพักยังกอล์ฟรีสอร์ทในหลาย
ประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักกอล์ฟ 
ท่ีก�าลังมองหาจุดหมายใหม่ในการพักผ่อน 
ท่ีรวมเอาความสะดวกสบายของท่ีพักมาไว้ใน
สนามกอล์ฟ ท�าให ้คุณสามารถเอนกาย 
พักเอาแรงได้ทุกเมื่อ หลังเหน่ือยล้าจากการ
หวดวงสวงิ

จากการตระเวนทัวร์ในหลายประเทศ ท�าให้
เขาพบว่าสนามกอล์ฟที่มีรีสอร์ทให้พักในตัว 
ไม่เป็นท่ีนิยมนักในแถบเอเชีย สนามกอล์ฟส่วน
ใหญ่มกัอยู่นอกเมอืง แต่ก็ไม่ไกลจากเมอืงหลวงนกั 
ท�าให้เหล่านกักอล์ฟต้องพักในโรงแรมใจกลางเมอืง 
ก่อนฝ่าการจราจรแสนติดขัด เพ่ือมาออกรอบ 
ในช ่วงกลางวัน และเผชิญหน ้ากับกองทัพ

รถยนต์ช่วงหลังเลิกงาน เพ่ือกลับไปชาร์จแบต 
ให้ตัวเองยังที่พักท่ามกลางแสงสีของเมืองใหญ่  
ดังนั้น ตัวเลือกของกอล ์ฟรีสอร ์ท 5 แห ่ง น้ี  
จึงเปรียบเสมือนโอเอซิสใจกลางทะเลทราย 
ท่ีช่วยให้คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้แบบ 
ไม่ต้องเปลืองอารมณ์

1DANANG GOLF 
CLUB/ THE OCEAN 
VILLAS  

เมือง DANANG ประเทศเวียดนาม
เพราะความโอ่โถงและความสะดวกสบายภายใน 
The Ocean Villas ท�าให้ทีน่ีไ่ด้รบัการนยิามว่าเป็น 
home-away-from-home ด้วยวิลล่าท่ีมีให้เลือก
ตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 7 ห้องนอน พร้อมสระว่ายน�้าใน
ตวั และอยู่ไม่ไกลจากห้องอาหาร อกีท้ังนัง่รถคาร์ท

เพียงแค่ 2 นาที ก็ได้ไดรฟ์กอล์ฟในสนามท่ีออกแบบ 
โดย Greg Norman แล้ว

• Danang Golf Club / The Ocean Villas 

• Laguna Lang Co Golf Club
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Golf Destination

2MISSION  
HILLS HAIKOU  
เมือง HAINAN ประเทศจีน

1 ใน 10 กอล์ฟคอร์สที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่
ห่างจากสนามบินเพียง 20 นาที และมีโรงแรมหรู
ระ ดับห ้าดาวอย ่าง R i tz – Car l ton and  
Renaissance เปิดให้บริการ นอกจากนี้ยังม ี
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และเอ็นเตอร์เทนเมนต์
คอมเพล็กซ์ อาทิ เมอืงโรงหนงั ไว้มอบความบนัเทิง
แก่นกักอล์ฟและครอบครัว ท่ีชอบท�าหลากหลาย
กิจกรรมในทริปเดียว

3  MISSION HILLS 
SHENZHEN  
เมือง DONGGUAN ประเทศจีน

สนามกอล์ฟหลักในเครือ Mission Hills  
ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 20 ปี และเพิ่งได้รับ
การปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่ ด้วยการสร้างโรงแรม
ระดับห้าดาวเพ่ิมถึงสองแห่ง เพียบพร้อมด้วย
ภัตตาคาร คาเฟ่ สปา สนามเทนนิส ฯลฯ ทั้งยัง
โอบล้อมด้วยกอล์ฟคอร์ส 12 สนาม พร้อม 
คลับเฮ้าส์ไว้รองรับความสะดวกสบายถึง 3 แห่ง 
การันตีมาตรฐานของแต่ละกอล์ฟคอร์สด้วยฝีมือ
การออกแบบของนักกอล์ฟมืออาชีพอย่าง Jack 
Nicklaus, Greg Norman, Sir Nick Faldo และ 
Jose Maria Olazabal 

4LAGUNA LANG CO 
GOLF CLUB  
เมือง HUE ประเทศเวียดนาม

นอกจากความสุนทรีในการเข้าพักที่วิลล่า 
ในเครือ Banyan Tree และ Angsana Hotel  
ท่ีขึ้นชื่อเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้ว คุณสามารถ
เลือกได้ว่าจะนอนอาบแดด และเล่นน�้าทะเล 
ยังชายหาดเงียบสงบ ท่ีอยู ่ห ่างออกไปเพียง  
3 กิโลเมตร หรือใช้เวลาอยู่กับการหวดลูกเหล็ก
ในกอล์ฟคอร์สที่ออกแบบโดย Sir Nick Faldo 
โอบล้อมด้วยบรรยากาศของท้องนา ภูเขา และ
แนวชายฝั่งกว้างไกลสุดสายตา

5SUTERA HARBOUR 
RESORT  
เมือง KOTA KINABALU  

รัฐ SABAH ประเทศมาเลเซีย
นอกจาก Sutera Harbour จะเป็นเมืองท่อง

เที่ยวยอดนิยมส�าหรับชาวมาเลเซียแล้ว ยังเป็นที่
ทราบกันดีในหมู่นักกอล์ฟทั่วโลกว่า การมาหวด
วงสวิงที่สนามกอล์ฟขนาด 27 หลุมแห่งนี้ให้อะไร
มากกว่าการออกรอบทั่วไป แค่เลือกว่าจะเข้าพัก
ที่ Sutera Pacific ที่พักสไตล์รีสอร์ท หรือ Sutera 
Magellan โรงแรมที่เหมาะกับนักธุรกิจไปในตัว ก็
ตอบโจทย ์วันหยุดสุดสัปดาห ์ในแบบที่คุณ
ต้องการได้สมดังใจ 

เรียบเรียงข้อมูลจาก 
www.globalgolfermag.com

• Mission Hills Shenzhen

• Sutera Harbour Resort

• Mission Hills Haiko
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Welcome New Members
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์
คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์

ดร. ชาญพิเชษฐ์ กิจประสานเจริญ
คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
คุณบัณฑิต สะเพียรชัย
คุณบุญดี อ�านวยสกุล

คุณผลินเมธ สมเจตน์ศฤงคาร
คุณไพบูลย์ อังคณากรกุล

คุณวนิดา อังศุพันธุ์
คุณวิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร
คุณวีรวัฒน์ แจ้งอยู่

คุณสิตาณัฏฐ์ สามพี่น้อง
คุณสุรินทร์ โกรพินธานนท์

คุณอภิวุฒิ ทองค�า
Mr. Harumichi Tanabe

Mr. Hideki Ochiai
Mr. Hiroshi Oga

Mr. Hiroyoshi Korosue
Mr. Kenji Yamasaki

Mr. Koji Tezuka
Mr. Kyosuke Sasaki

Mr. Masataka Nishizaki
Mr. Qin Long

Mr. Shih Chin Chan
Mr. Shunji Shimada

คุณกฤษฎา แพทย์เจริญ
คุณก้องเกียรติ โอภาสวงการ

คุณจักรกริช วหาวิศาล
ดร. ชาญวุฒิ นิติกิจไพบูลย์
คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ

คุณเทพทัย ศิลา
คุณธนพจน์ ภาคสุวรรณ
คุณธนพล เจิมประไพ
คุณธนศักดิ์ วหาวิศาล

คุณธีระยุทธ ตันตราพล
คุณนัดดาราม ปัจฉิมสวัสดิ์

คุณปนัดดา มโนลีหกุล
คุณพรรณพร คงยิ่งยง
คุณไพบูลย์ ภู่เจริญ

คุณภัคพล งามลักษณ์
นพ. มงคล ณ สงขลา

คุณมนตรี ช�านาญโรจน์
คุณรัชช์ รัตนวิชช์
คุณรัชต์ โสดสถิตย์

คุณวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์
คุณวรายุทธ เย็นบ�ารุง
คุณวราวุธ ยันต์เจริญ
คุณวศิน ไสยวรรณ

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
คุณศรัณย์ทร ชุติมา

คุณสมชัย วงศ์วัฒนศานต์
คุณสมชาย ธงไชย

คุณสุกิจ หาญด�ารงกุล
คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง

คุณสุทธิพงค์ ลิ่มศิลา
คุณสุพล อดุลย์ศิริอังกูร

คุณสุวิทย์ ยอดจรัส
คุณอธิคม เติบศิริ

คุณอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี
Mr. Akira Teranishi
Mr. Akito Tachibana

Mr. Ali Rashid Al-Derham
Mr. Andrew Yim

คุณกชนารา กิจรตนโภคิน
คุณกมลวัทน์ ชนินทกุล

คุณกอบแก้ว ชุมสาย ณ อยุธยา
คุณกัลยา นพสุวรรณวงศ์
คุณคเชนทร์ กังสดาลณที

คุณคัทลียา แอนน์ ฟินเชอร์
คุณชยุต ชุณหเสนีย์

คุณชลธิดา มงคลสวัสดิ์
คุณฐิติพงศ์ เขียวไพศาล

คุณดุรงค์ฤทธิ์ เจนสุริยะกุล
คุณทิวัตถ์ ชุติภัทร์

คุณทัศนาวดี ยี่สาร
คุณธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

คุณธนสินธุ์ ประเสริฐสินธุ์
คุณนันทรัตน์ อัศวเลิศศักดิ์

คุณสุธาทิพ ยุทธโยธิน
Mr.  Adamantios Chatzistylis

Mr. Leandro Martin Chazarreta

Mr. Kevin Winfield Long

Golf Ordinary Members

Sports Ordinary Members

Sports Ordinary Members

Diplomatic

Sports Special Members

Golf Corporate Ordinary Term Members

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ก�าลังจะร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของประสบการณ์การออกก�าลังกาย 
และการตีกอล์ฟที่ดีที่สุด 

New Face in The Club

Mr. Daisuke Mano
Mr. Gaku Nakanishi
Mr. Hiroshi Ogata

Mr. James Kerry Osborn
Mr. Katsuhiko Norioka

Mr. Kohei Ueda
Mr. Kosuke Onishi
Mr. Kunitake Hara
Mr. Kyoya Kondo
Mr. Matsui Hideki

Mr. Mineyuki Tsuboi
Mr. Nathaniel Patrick Mckinley

Mr. Satoshi Toshida
Mr. Seiji Uehara

Mr. Shawn Skobel
Mr. Tadahisa Kurita

Mr. Toru Mikami
Mr. Tsutomu Katayama

Mr. Yutaka Inagaki
Ms. Tan Siew Meng

คุณแทนทอง ศรียาภัย
คุณธงชัย สุวรรณสิชณน์
คุณธนา เธียรอัจฉริยะ
คุณธัช พิทักษ์รักษ์สันติ
คุณนาวา จารยะพันธุ์
คุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์

คุณพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา
ร.ต.อ. ภูมินทร์ พึ่งสุจริต
คุณสมโรจน์ วนิชวัฒนะ

คุณสุนิดา พินิจการ
คุณองค์อร อุมาภรณ์สกุล
คุณอาภารัฐ ลีวงศ์พันธ์
Mr. Asad Ullah Khan

Mr. Ka Cheuk Ko
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Operation Hours
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

ส่วนบริการกอล์ฟ

ส่วนบริการกีฬา

ส่วนบริการอื่นๆ

Golf Facilities

Sports Facilities

Other Services

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.




