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Message  
from  
GM

เถลงิชยั สวุรรณมยั 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ราชพฤกษ์คลับ 

Sincerely yours,
Thalerngchai Suwannamai

General Manager

สวัสดีครับท่านสมาชิกที่รัก 
เหมือนว่าเราจะได้ทักทาย สวัสดีปีใหม่กันได้ไม่นานมานี้ ก็ต้องเตรียมกล่าวอ�าลาปี 2558 เพื่อเตรียมต้อนรับ

ปี 2559 กันอีกแล้ว ส�าหรับผม เดือนธันวาคม คือเดือนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความน่ายินดี เป็นเดือนที่มาก
ไปด้วยรอยยิ้ม โดยวันที่ 5 ธันวาคม ก็เป็นช่วงเวลาอันแสนสุขของปวงชนชาวไทยที่จะแสดงความจงรักภักดีทีมี
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และยังเป็นวันที่ได้เห็นพ่อลูกได้แสดงความรักต่อกัน 

ในวารสารฉบับนี้เราได้รับเกียรติจากพ่อลูกสองคู่ มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความรัก ความประทับใจ ที่มีต่อกัน 
รวมถึงการได้ใช้เวลาร่วมกันที่คลับ ซึ่ง สิ่งที่ผมสังเกตได้คือ ลูกทุกคนล้วนเติบโตมาโดยมีส่วนละม้ายคล้ายคลึง
ของคุณพ่อและคุณแม่ ในการออกก�าลังกาย บางคนมีอุปนิสัยบางอย่างที่ถอดแบบมาจากพวกท่านโดยไม่รู้ตัว 

และเพื่อตอกย�้าทฤษฎีลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น วารสารฉบับนี้ยังได้รวบรวมเรื่องราวของพ่อลูกนักกีฬาชื่อดังมา
เล่าสู่กันฟัง หวังว่าท่านสมาชิกที่อ่านแล้วจะลองค้นหาแง่มุมบางอย่างในตัวคุณดูว่ามีอะไรที่คุณได้รับมา 
จากพ่อบ้าง 

ในช่วงเวลาแห่งการส่งท้ายปีเก่าและเฉลิมฉลองในเทศกาลต้อนรับปีใหม่  ผมถือโอกาสเป็นตัวแทนของฝ่าย
จัดการ และพนักงานราชพฤกษ์คลับทุกคน  ขอส่งความสุขและอ�านวยพรให้กับท่านสมาชิกและครอบครัว 

ให้คิดสิ่งใดขอให้สมดังหวังทุกประการ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดปีและตลอดไปครับ
          
            ด้วยความเคารพ 

Dear Rajpruek members,

It certainly feels like only a few weeks ago when I wished you all a happy new year. We are now saying 
goodbye to 2015 and getting ready to welcome the new year once again. Time flies! December has always 
been a month filled with smiles and happiness for me. December 5th was a joyous occasion for Thai people 
as we got to pay our respect and show our deepest gratitude to our beloved King Bhumibol. And as it is also 
Father Day, it warmed my heart to see sons and daughters showing their love and gratitude to their fathers. 

For this issue, two pairs of father and son sat down and share with us their stories. We talked to them about 
the love and pride the felt for each other as well as the quality time they have spent together at Rajpruek. The 
saying ‘like father, like son’ is accurate with both cases, especially when it comes to their sport preferences. 

To prove to you that apples really do not fall far from the tree of sports, we also bring you stories of athletes 
who take after their fathers’ athletic talents. I hope that this issue will more or less remind you of the great 
qualities you inherited from your fathers. 

I, on behalf all of Rajpruek staffs, would like to wish you and your family a happy and prosperous new year. 
May excellent health and fortunate experiences be with you in 2016. 
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“Champions keep playing until they get it right.”
Billie Jean King



09

Tip's Tips
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์  ภาพ :  iStockphoto

RICE
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตาม 
โอกาสในการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เสมอ ฉบับนี้  
โปรทิพย์มีเทคนิคในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
มาฝากกันค่ะ 

เราเรียกขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นว่า  
“RICE”  ค่ะ RICE ย่อมาจาก

  R –  Rest 
  I –  Ice
  C –  Compress
  E –  Elevation

เริ่มกัน ท่ีขั้นตอนแรก R = Rest  ( พัก) 
หมายความว่าให้หยุดการเคลื่อนไหวในบริเวณที่
บาดเจบ็ เพือ่ลดอาการบาดเจ็บไม่ให้หนกัไปกว่านี้ 

ขั้นตอนที่ 2 คือ I = Ice  (น�้าแข็ง) ให้ประคบน�้า
แขง็บรเิวณทีบ่าดเจบ็ เพือ่ลดอาการบวม ปวด และ
ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ และยังช่วยให้เซลล์

บริ เ วณที่ บาด เจ็บ ไม ่ตาย  ซึ่ งการประคบ 
น�า้แข็งนัน้ ให้ใช้ผ้าบางๆ รองทีผ่วิหนงัก่อนประคบ 
อย่าให้ผิวหนังสัมผัสกับน�้าแข็งโดยตรง ประคบ
นานต่อเนื่อง 15 – 20 นาที ทุกๆ 2 ชั่วโมง ในช่วง 
2 – 3 วันแรกที่บาดเจ็บ เพราะความเย็นจะท�าให้
หลอดเลือดหดตัว 

ขั้นตอนที่ 3 C = Compress (กดหรือบีบรัด) 
ใช้ผ้ายืดพันกระชับไม่ให้ส่วนท่ีบาดเจ็บน้ันบวม 
เพราะเวลาร่างกายบาดเจ็บ ยิ่งบริเวณข้อต่อ เช่น 
หัวเข่า น�้าจะเข้าไปอยู่บริเวณนั้นเยอะ ลองสังเกต
ผูป่้วยทีผ่่าตดัข้อเข่า หลงัจากผ่าตดัคณุหมอจะให้
พันผ้าบริเวณเข่าให้แน่น เพื่อไม่ให้น�้าไหลเข้าไป
ในเข่านั่นเอง ในขั้นตอนน้ี สามารถท�าควบคู่กับ 
Ice ไปเลย คือ พันผ้ายืดเสร็จแล้วก็ประคบเย็นต่อ 
จะยิ่งห้ามเลือดและลดอาการบวมได้ดีมากค่ะ 

ขัน้ตอนที ่4  คอื  E – Elevation (ยก) ขัน้ตอนนี ้
กส็�าคญัมาก เราจะยกอวยัวะส่วนทีบ่าดเจบ็ให้สงูขึน้ 
เพือ่ลดอาการเลอืดไหลภายในกล้ามเนือ้บรเิวณนัน้  

ยังมีความเข้าใจผิดหลายอย่างเกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น เวลาตีระเบิดทรายไป
โดนหินแล้วเจ็บข้อศอกมาก นักกอล์ฟมักจะ
ประคบร้อนหรือนวดด้วยยานวด 

ที่ถูกต้องคือ หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บอย่าง
น้อยท่ีสดุ 24 ช่ัวโมงถึงจะใช้ความร้อนประคบหรือ
ไปนวดกดได้ ถ้านวดหรอืประคบร้อนทนัท ีจะท�าให้
เกดิการอกัเสบมากกว่าเดิม เนือ่งจากเส้นเลอืดฝอย
ในกล้ามเน้ือฉีกขาด เลือดยังไหลอยู่ในกล้ามเนื้อ 
จึงต้องใช้ความเย็นเพื่อห้ามเลือดเสียก่อนค่ะ

ความรู ้เหล่าน้ี ท�าให้เราดูแลตัวเองได้ 
ทนัท่วงท ีและร่างกายกจ็ะฟ้ืนตวัได้เรว็เท่านัน้  
อย่าลมืนะคะ ทกุครัง้ทีเ่ราบาดเจ็บไม่ว่าจะเกดิ
จากการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา หรือการใช้
ชีวิตประจ�าวัน ให้คิดถึง “RICE” ค่ะ 
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Hole In One
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

17/09/2015                    Hole#16 164 Yards
• Maj.Gen. Wisit Wisityothin (3rd from left) 
   Guest of Mr. Chalermvud Oncharoon  (4th from left)

25/10/2015                    Hole#11 150  Yards
• Mr. Jongjin Ratanaungkool (3rd from left)  

01/11/2015                    Hole#11 123  Yards
• Mr. Pongchai Amatanon (2nd  from left) 

13/09/2015                    Hole#11 136 Yards
• Mr. Takaharu Tai (Right)

ขอแสดงความยินดีให้กับผลของการฝึกซ้อม  
จนสามารถสร้างปาฎิหาริย์ให้เกิดขึ้นได้ส�าเร็จเพียงหลุมเดียว  

The Hole New One
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Club Calendar
เรื่อง : กองบรรณาธิการ 

คนเมืองยุคนี้ เวลาว่างกลายเป็นของมีค่า ที่ใครๆ ก็อยากมีไว้ในครอบครอง หากใครพอจะจัดสรรเวลาได้  
ราชพฤกษ์คลับจัดเตรียมกิจกรรมดีๆ เพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างเหล่านั้นได้อย่างมีคุณค่า 

Relax Time
Nov-Dec 2015

CLUB CALENDAR
ตารางกิจกรรมประจ�าเดือน ธ.ค. 2558 

ท่านสมาชกิทีส่นใจสอบถามรายละเอยีดได้ที่  
ฝ่ายกีฬาและนนัทนาการ 02-955-0055  

ต่อ 3109 หรอื 3111

2 พ.ย. – 31 ธ.ค. 58 
Run for the king “ราชพฤกษ์รวมใจ  
ขอพรถวายองค์ราชัน” / ชมรมฟิตเนส 

12 ธ.ค. 58
สนุกเกอร์ชิงด�า Champion of Champion 2015 / ชมรม
สนุกเกอร ์

26 ธ.ค. 25 
กีฬาประเพณี ราชพฤกษ์คลับ VS ธนาคารแห่งประเทศไทย / 
ราชพฤกษ์คลับ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

RAJPRUEK 
BIKE FOR LIFE

ชมรมจักรยาน ราชพฤกษ์คลับ “ปั่นเพื่อชีวิต” 
โดยคุณปกรณ์ เมฆจ�าเริญ ประธานชมรม  
ขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมปั่นจักรยาน

ทุกวันจันทร์และพุธ ล้อหมุนเวลา 06.00 น. 
ทุกวันเสาร์ ล้อหมุนเวลา 07.00 น. 
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Health
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์ ภาพ : iStockphoto

การเล่นกีฬาทุกประเภท เราใช้เอ็นและ
กล้ามเนือ้เยอะมาก ถ้าไม่อยากให้เกดิอาการ
บาดเจบ็ เราควรบ�ารงุและดแูลให้ดี สารอาหาร
ทีอ่ยูใ่นอาหารกเ็ป็นทางเลอืกท่ีน่าสนใจ และ
อาหารทีจ่ะช่วยบ�ารงุเอน็และกล้ามเนือ้มอีะไร
บ้าง ไปเชค็กนัค่ะ 

กลูโคซามีน 
เป็นอาหารเสริมที่ช่วยบ�ารุงข้อต่อ และช่วย

ยับย้ังการท�างานของสารอักเสบได้หลายชนิด  
ส่งผลให้ลดอาการอักเสบของข้อ อีกทั้งช่วยให้
หมอนรองกระดูกท่ีมีลักษณะคล้ายเยลลี่ยืดหยุ่น
มากขึน้ เน่ืองจากกลูโคซามนีเป็นสารตัง้ต้นในการ
สร้างสารประกอบส�าคัญของเนื้อเยื่อต่างๆ ใน
ร่างกาย  ปกติแล้วร่างกายสามารถสร้างสาร 
กลูโคซามีนได้เอง แต่จะสร ้างได้ช ้าลงหลัง 
อายุ 30 ปีขึ้นไป คนที่แพ้อาหารทะเลหรือเป็น 
โรคเบาหวาน ควรได้รบัค�าแนะน�าจากแพทย์ก่อน 
รบัประทาน เพราะส่วนมากผลติจากเปลอืกกุง้และปู  

คอนดรอยติน  
สารตัวนี้พบตามเนื้อเยื่อข้อต่อส่วนต่างๆ ใน

ร่างกาย และบริเวณกระดูกอ่อน การรับประทาน

Food for  
Improve  
Flexibility  
อาหารบ�ารุงเอ็น
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คอนดรอยตินเสริมจะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อ
กระดูกอ่อนตามข้อต่อต่างๆ ท�าให้บริเวณข้อต่อมี
ความยืดหยุ่นดี

และยังช่วยดูดน�้าในร่างกายไปเลี้ยงกระดูก  
ถ้าเราขาดคอนดรอยติน กระดูกของเราก็จะแห้ง 
พรุน เปราะง่าย ยิ่งถ้าเราด่ืมกาแฟ น�้าอัดลม  
สูบบุหรี่เป็นประจ�าแล้วไม่ออกก�าลังกาย ยิ่งเสี่ยง
ต่อภาวะกระดกูพรนุ ช่วงทีนั่กกฬีาบาดเจ็บ คุณหมอ
มกัให้รบัประทานกลโูคซามนีควบคูก่บัคอนดรอยตนิ 
เพื่อให้ร่างกายเสริมสร้างเนื้อเยื่อได้เร็วขึ้น

คอลลาเจน 
โครงสร้างเนื้อเย่ือของเอ็นท�าจากคอลลาเจน 

ดงันัน้คอลลาเจนทีผู่ห้ญงิสมยันีน้ยิมรบัประทานกนั
จึงไม่ได้มีผลต่อผิวพรรณอย่างเดียวยังช่วยสร้าง
เอ็นได้ดีมาก มีท้ังรูปแบบอาหารเสริมและพบใน
อาหารต่างๆ เช่น  หนังสัตว์  ถ้าจะให้ดีแนะน�าให้
รับประทานหนังปลาค่ะ ในเอ็นสัตว์ต่างๆ เช่น  
เอ็นเนื้อ เอ็นหมู ก็อุดมไปด้วยคอลลาเจนเช่นกัน

วิตามินซี 
เป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างคอลลาเจนและ

ซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกาย และยังใช้รักษาโรค 

ข้อเสื่อม ดังน้ันการรับประทานวิตามินซีไปพร้อม
กบัการรบัประทานคอลลาเจนหรอืกลโูคซามนี จะ
ช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมเอ็นและข้อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

วิตามินรวมและเกลือแร่  
โดยเฉพาะวิตามินบีและอี  ช่วยเรื่องข้อเสื่อม 

อาการปวดตามข ้อ อาการข ้อต ่อติด  ส ่วน
แมกนีเซียม จะช่วยลดอาการปวดและอกัเสบของ
เอ็นและกล้ามเนื้อ  แมงกานีส ช่วยลดอาการปวด
ในข้อเสือ่ม เมือ่เกดิอาการบาดเจบ็ ควรหาวติามนิ
รวมเกลือแร่มารับประทานวันละเม็ด เพื่อให้
ร่างกายสร้างและซ่อมแซมเน้ือเยื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพค่ะ 

นอกจากน้ี ข้าวกล้อง เม็ดบัว ถ่ัวและธัญพืช 
อาหารเหล่านี้มีส่วนประกอบของวิตามินบีรวม
หลายชนิด และแร ่ธาตุจ�าพวก แมกนีเซียม 
แคลเซยีม และแมงกานสีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการบ�ารุงเอ็นและข้อต่อค่ะ

ถ้าเปรียบร่างกายเราเหมือนกับขวดน�้าท่ีมีน�้า
อยูเ่ตม็ขวด หากเราใช้น�า้ไปทกุวนัๆ โดยลมืเตมิน�า้
เข้าไปในขวด สักวันหนึ่ง น�้าก็จะหมดขวดค่ะ  
อย่าลืมเติมน�้าให้ตัวเองทุกวันนะคะ 
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Health & Grooming
เรื่อง : Blink Boom ภาพ : Courtesy of Brand

1. 2.2. 3. 4.

3.  AQUAPOWER 72H Concentrated 
Glacial Hydrator จาก BIOTHERM 
HOMME
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวสูตรเย็นที่มีส่วนผสมของ

จุลินทรีย์จากธารน�้าแข็งสกัดเข้มข้น ช่วยกักเก็บ
ความชุ ่ม ช้ืนไว ้ในผิวนานสูงสุดถึง 72 ชม.  
เน้ือเจลบางเบาดจุน�า้ แต่ให้ความชุ่มช่ืนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ผิวรู้สึกเย็นลงและสดชื่นทันทีที่ใช้ 
ปกป้องผิวจากความแห้งกร้าน 

4.  Fac ia l  Fuel  Heavy L i f t ing  
Anti-Aging Moisturizer จาก KIEHL’S
สุดยอดขุมพลังเพื่อต่อต้านสัญญาณแห่งวัย 

อุดมไปด้วยสารสกัดจากเมล็ดฝ้าย ซึ่งได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการยกกระชับ  
เติมความชุ่มช้ืนให้กับผิวด้วยเน้ือครีมเข้มข้น  
เพิ่มความเต่งตึง และซึมซาบเข้าบ�ารุงผิวผู้ชาย 
ได้อย่างล�้าลึก ท�าให้ริ้วรอยแลดูลดเลือน 

Ultimate 
Grooming Kit for Men

ผู้ชายในยุคปัจจุบันต่างก็ใช้ชีวิตกันแบบ 
Work hard play hard แถมยังต้องเผชิญกับ
สารพัดปัจจัยภายนอกและมลภาวะต่างๆ  
ซึง่เป็นตวัการส�าคญัท�าให้ผวิสญูเสยีความชุ่ม
ชื่นและแห้งกร้าน จนก่อให้เกิดปัญหาผิว
ต่างๆ ขอแนะน�าผลิตภัณฑ์ดีๆ ท่ีช่วยถนอม
ผิวพรรณให้ดูดีอยู่เสมอ  

1.  MEN ENERGY CHARGE WHITENING 
FOAM จาก POND’S 
โฟมล้างหน้าสูตรพิเศษ ด้วยส่วนผสมของ 

คูลลิ่งเมนทอล และสารสกัดจากเมล็ดกาแฟ เข้า
บ�ารุงล�้าลึกสู ่ เซลล์ผิว ให ้ผิวกลับมาสะอาด 
ดูกระจ่างใส มีชีวิตชีวา ให้ผิวหน้ารู ้สึกสดชื่น  
ไม่อ่อนล้า  ช่วยปกป้องผิวจากความหมองคล�้า  
ริ้วรอย และความหยาบกร้าน 

 
2.  SUBSTIANE SERUM  

จาก LA ROCHE-POSAY
เซรั่มฟื้นบ�ารุงช่วยลดเลือนริ้วรอยสูตรเข้มข้น 

เติมเต็มผิวและชะลอริ้วรอยแรกเริ่ม ยกกระชับ 
ให้ผิวรู ้สึกยืดหยุ ่น ปราศจากพาราเบนและ 
Hypoallergenic เหมาะส�าหรับผิวที่บอบบาง 
แพ้ง่าย เข้าบ�ารงุอย่างล�า้ลกึถงึชัน้ผวิ ช่วยฟ้ืนบ�ารงุ
เซลล์ผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผิวดูเรียบเนียน 
กระชับ แลดูเปล่งปลั่ง สดใส
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People
เรื่อง : Weena / Alisa ภาพ : พลอยภัทร / Pimlada

เรื่องราวความผูกพันของพ ่อลูก 2 
ครอบครวัทีเ่ลอืกจะเดนิตามรอยเท้าพ่อ ในขณะ
เดียวกันคนเป็นพ่อเองก็เฝ้ามองลูกเติบโต 
ไปบนเส้นทางที่พวกท่านรักอย่างภาคภูมิใจ 

ด้วยความหลงใหลในกีฬากอล์ฟจนหมดหวัใจ 
ประเสริฐ เตชะวิบูลย์ นักธุรกิจแห่งอุตสาหกรรม
กระดาษ เจ ้าของบริษัท ป ัญจพล ไฟเบอร ์ 
คอนเทนเนอร์ จ�ากัด จึงได้ถ่ายทอดความรักและ
ปลูกฝังกีฬาชนิดน้ีไปสู่รุ่นลูกตั้งแต่วัยเยาว์ ส่งผล
ให้ในเวลาต่อมา เมืองไทยจึงมีโปรกอล์ฟหนุ่มคน
เก่งทีช่ือ่พงษ์เดช เตชะวบิลูย์ บุตรชายคนทีส่องของ
ตระกูล ซึ่งเลือกเดินทางตามรอยฝันของผู้เป็นพ่อ 
ทัง้ในด้านการเล่นกอล์ฟ และการสานต่อธรุกิจของ
ครอบครวั โดยมบีดิาเป็นเสมอืนต้นแบบในดวงใจ

มีวิธีปลูกฝังลูกๆ ให้รักกีฬากอล์ฟอย่างไรบ้าง 
ประเสริฐ : ผมชอบเล่นกอล์ฟมานานต้ังแต่ลูกๆ 
ยังเด็ก ทุกครั้งก็จะพาลูกทั้ง 4 คนไปด้วย ที่สนาม
กรุงเทพกรีฑาบ้าง หัวหินบ้าง แล้วเราก็จะสอนวิธี
การจับไม้ การตี คือเล่นไปกับเขาด้วย เพราะเป็น
คนชอบกฬีาอยูแ่ล้ว เลยพยามยามฝึกให้ลกูๆ เล่น 
เขาก็จะชอบด้วย คือใจเราอยากให้ลูกรักกอล์ฟ
เหมือนกันนะ ก็จะมีแต่อุ้ย (คุณพงษ์เดช) นี่แหล่ะ
ที่ติดใจและซีเรียสกับการเล่นกอล์ฟมาก ส่วนคน
อื่นๆ ที่เหลือไม่ค่อยเท่าไหร่ 
พงษ์เดช : จ�าได้ว่าจบัไม้ครัง้แรกตอนอาย ุ7-8 ขวบ 
คุณพ่อไปหาซื้อเหล็กจูเนียร์จากซีแอตเทิล แล้วก็
เอามาตดัท่ีเมืองไทย จรงิๆ ส่วนตวัเป็นคนชอบเล่น
กฬีาอยูแ่ล้ว สมยัก่อนกเ็ล่นหลายอย่าง คณุพ่อจะ
พ า ไ ป โ ป โ ล  เ ล ่ น ฟุ ต บ อ ล  ตี เ ท น นิ ส บ ้ า ง  
ขีม้่าบ้าง เรากเ็ล่นหมดทกุอย่าง แต่ชอบกอล์ฟมาก
ที่สุด เพราะว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่ไม่มีทีม ฝึกให้เรา
มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตัวเอง และซือ่สัตย์ เปน็กีฬา
เดียวที่บังคับให้เวลาท�าผิด ต้องบอกทุกคนว่าเรา
ท�าผิดกฎ ต้องถูกตัดคะแนน ท�าให้รู้สึกว่ากอล์ฟ
เป็นยูนีค

ช่วงแรกๆ คณุพ่อสอนการเล่นกอล์ฟอย่างไรบ้าง 
พงษ์เดช : คณุพ่อจะสอนทกุอย่างทีเ่กีย่วกับกอล์ฟ 

My Dad, My Hero
ลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้น

วิธีการตี เล็งยังไง ต้องพัตต์ยังไง สอนให้เป็น
นักกีฬาที่ดี มีมารยาทที่ดี ถ้าเกิดแพ้หรือชนะเราก็
ต้องหาความสนุกจากมัน ด้วยความที่คุณพ่อ 
เป็นคนตีสนุก เลยไม่คิดมากเรื่องวง ปกติเราจึง
ชอบเล่นโดยไม่ได้นับสกอร์กัน เน้นสนุกมากกว่า 
แต่คุณพ่อจะสอนตลอดว่าเวลาเล่นกับคนอื่นก็
ต้องเกรงใจเขา สมยัเดก็ๆ คอยบอกตลอด ห้ามเดนิ
ไปตรงน้ี ห้ามขยับ ห้ามส่งเสียงดังอะไรแบบน้ี  
สอนเบสิก ซึ่งมันก็เอาไปใช้ได้กับทุกอย่าง
ประเสริฐ : เราสอนเท่าที่พอรู้ ตอนหลังเขาก็ไป
เรียนเอง ไปหาโปรเอง หลังจากเรียนจบโทจาก
อังกฤษ ก็ไปเรียนต่อที่ฟลอริด้า อเมริกาเพื่อเรียน
กอล์ฟอย่างเดียวประมาณ 4-5 ปี เขาเอาจริงมาก 
เหมือนกับ David Leadbetter (นักกอล์ฟช่ือดัง 
ชาวอังกฤษ) ไปอยู่ที่นู่นเพื่อเอาจริงกับกีฬากอล์ฟ 
แล้วพอดีช่วงนั้นอเมริกาเกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ 
เราเลยหาซื้อบ ้านที่อยู ่ ในสนามได ้ในราคา
ประมาณแสนเหรียญ ซ้ือสมาชิกให้เขาได้เล่น
กอล์ฟ ซึ่งเขาชอบมาก ส่วนตัวผมก็ไปอยู่บ้าง
ประมาณเดือนนึงหรือเดือนครึ่ง 
พงษ์เดช : ตอนเด็กๆ ผมไปเรียนที่อังกฤษตั้งแต่
อายุ 9 ขวบ ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่น 15 ปี จนอายุ 24 ก็ไป
เทิร์นโปรอีก 2 ปี จริงๆ แล้วสมัยอยู่อังกฤษไม่ค่อย
ได้เล่นกอล์ฟ เพราะอากาศไม่ค่อยดีด้วย แต่ก็ได้
เล่นกีฬาหลายอย่าง เช่น รักบี้ คริกเก็ต เนื่องจาก
อยู่โรงเรียนประจ�า เขาจะมีกีฬาให้เลือกเล่นเยอะ 
ซึ่งก็ช่วยให้เรามีทักษะทางด้านกีฬาที่ดีเหมือนกัน

อยูเ่มอืงไทยมเีวลาไปออกรอบด้วยกนับ่อยไหม 
ประเสริฐ : ตอนหลังเรามเีวลาให้กบักอล์ฟน้อยลง 
เพราะต้องท�างานมากกว่า แต่ถ้าวันไหนไปโรงงาน
ทีว่งัน้อย ซึง่อยูใ่กล้กบัสนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลบั 
ก็จะโทรนัดให้ออกมาตีกอล์ฟด้วยกันบ่อย คือ 
ตอนเช้าจะทานข้าวด้วยกนัก่อน แล้วค่อยแยกย้าย
กันไปท�างาน เพราะเรามีโรงงานหลายแห่ง ทั้งที่
เอกชัย สมุทรสาคร, ส�าโรง, วังน้อย แต่ส่วนมาก 
ทีไ่ปบ่อยคอืวงัน้อยกบัเอกชัย 
พงษ์เดช : ใช่ๆ ตอนนี้มาท�างานแล้ว เลยไม่ค่อย
ได้ซ้อมเท่าไหร่ แต่ถ้าสมัยก่อนแข่งเป็นอาชีพเลย 
สมยัแข่งคณุพ่อเคยเป็นแคดดีใ้ห้ผมด้วยนะ (หัวเราะ)

ประทับใจอะไรบ ้าง เวลามาเล ่นกอล ์ฟ 
ที่ราชพฤกษ์คลับ 
ประเสริฐ : สนามที่นี่สวย เขาจัดเลย์เอาท์ดี  
แล้วสภาพก็ดีด้วย พอสนามดีเราก็ไม่ต้องไปไกล 
คนก็ให้ความเป็นกันเอง เขารู้จักเรา เรารู้จักเขา  
อีกอย่างคือที่นี่มีครบทุกอย่าง อาหารดี แคดดี ้
ก็ถูกฝึกมาดี ที่ส�าคัญเวลามารถไม่ติด โฟลว์มาก 
บางแห่งไปแล้วรถติดทั้งวันก็น่าเบื่อ นอกจากน้ี  
ยงัอยูใ่กล้เมืองท่ีสุด ท�าให้เรากะเวลาได้ ถ้าวนัไหน
มีงานบ่าย เราก็มาเล่นเช้าหน่อย ตอนบ่ายก็ไป
ท�างานต่อได้ ซึ่งสนามบางแห่งเรากะเวลาไม่ได้ 
เลยชอบที่นี่มาก มาบ่อย
พงษ์เดช : อย่างที่คุณพ่อบอกคือเขาดูแลเราดี 
แล้วก็มีครบหมดทุกอย่าง ห้องยิม อาหาร มีที่ให้
ดื่มน�้าด้วย ซ่ึงพอเทียบกับสนามเมืองนอกแล้ว  
ที่เมืองไทยถือว่าครบครันกว่าอีก สรุปไม่ต้อง 
ไปไหน อยู่ที่นี่ก็มีทุกอย่าง 

สิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด้จากการเล่นกอล์ฟ น�ามาปรบัใช้ 
กบัการท�างานหรอืในชวีติประจ�าวนัอย่างไรบ้าง 
พงษ์เดช : ได้เยอะเลยนะ อย่างเรื่องการวางแผน 
การเล่นกีฬาก็ต้องวางแผน เช่น สนามนี้ต้องตี
ประมาณเท่าไหร่ หลมุน้ีควรตไีปทางไหน ซ่ึงผมว่า
ชีวิตก็คล้ายๆ กันเช่น วันนี้เราต้องท�าอะไรบ้าง  
เป้าหมายของวันนี้คืออะไร 
ประเสริฐ : เป็นเบสิกเลย กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีเหตุ
มีผล การตดัสนิใจทุกอย่างในชีวติกต้็องมีเหตมีุผล
ต่อเน่ืองกัน ต้องรู้จักการวางแผน การพูดจากับ
เพื่อนหรือคนอื่นๆ เวลาเจอเราควรพูดกับเขา
อย่างไร บางทีก็น�าเอาสิ่งที่เห็นจากการเล่นกอล์ฟ
มาใช้ปรับตัวเองในเวลาท�างาน นอกจากนี้ กอล์ฟ
ยงัเป็นกฬีาทีส่อนให้คนซือ่สตัย์ ตรงต่อเวลา พูดจา
ก็ต้องสุภาพ ถ้าได้พวกนี้มาเป็นพื้นฐาน ก็ไป
ท�างานได้ละ

อาจเรียกได้ว่าคุณพงษ์เดชรักกีฬากอล์ฟได้
เพราะคุณพ่อเป็นผู้น�าทาง แล้วมีเร่ืองอื่นๆ  
อีกไหมที่คุณพ่อเป็นต้นแบบให้กับคุณ 
พงษ์เดช : คุณพ่อเป็นต้นแบบอยูแ่ล้ว จะคอยสอน
ทุกอย ่าง  ถ ้ าในแง ่ของงานก็จะสอนเรื่ อง 
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Those who know Prasert Techawiboon 
know that he is very passionate about golf. 
The owner of Panjapol Fibre Container, 
Thailand’s leader in paper manufacturing, 
sowed the seeds of passion for golf 
amongst his children from a very young 
age. Thanks to him, Thailand now has 
another rising professional golfer, Pongdej 
Techawiboon. With him as a perfect role 
model, Prasert’s second-born son chooses 
to pursue his father’s dreams both in golf 
and the family’s business.

 
How did you introduce your children 
to the appeal of golfing? 
Prasert : I have been golfing ever since 
my children were very young. When I went, 
I always took my four kids with me, 
sometimes to Hua Hin or to Krungthep 
Kreetha. I taught them little by little; how 
to hold the club, how to drive, etc. And I 
tried to make it fun for them. I love sports 
and I tried to ingrain the same attitude into 
them as well. To be honest, I wanted all 
my kids to love golf but there is only Aui 
[Pongdej] who is really serious about it. 
The rest are less enthusiastic.  
Pongdej : I remembered holding the club 
for the first time when I was seven or eight. 

Dad bought me one of those junior sets from 
Seattle and we had them adjusted here in 
Bangkok. I’ve always loved sports. I used 
to play many things. Dad used to take me 
to RBSC Polo Club all the time. I would be 
playing football or tennis or riding the horses 
there. I enjoy all kinds of sports but golf is 
my favourite. There’s no team support in 
golf. It teaches me to be responsible for my 
own action and it’s the only sport that keeps 
players honest by making them come 
forward about their wrongdoings and have 
points taken away as a punishment. Golf is 
unique in that way.       

How did your father teach you to 
golf in the beginning?  
Pongdej : He taught me everything about 
golf. How to drive, aim and putt. He also 
taught me to be a good sportsman. I was 
taught to be courteous and to enjoy myself 
while playing, no matter what the results 
are. Dad is a fun and carefree golfer so we 
don’t worry much about my swing. When 
we golf we do it for the fun of it. We don’t 
keep score or anything. But he has always 
told me to make sure that our fun time does 
not bother others. As a kid, I was often told 
not to walk over to certain spots, not to move 
or make loud noises because there are 
others sharing the course with us. It’s the 
basic things that I can really be applied to 
every situation in life.   
Prasert : I taught him all that I can, the rest 
he  lea rned on  h is  own th rough 
professionals. After Aui graduated his 
masters degree, he went away to Florida 
to improve his golf skills for almost five 
years. He was very serious about this just 
like David Leadbetter [a great British 
golfer.] It was right when the Hamburger 
crisis hit America. We decided to buy a 
house in a course for $100,000 and got a 
membership so Aui can focus on golfing. 
He loved it there and I visited every once 
in a while as well.  

ความ ซือ่สตัย์ ซือ่ตรง การตรงต่อเวลา ท�าทกุอย่าง
ต้องขยัน ถ้าไม่เข้าใจอะไร ก็ลงมือท�าเองเลย  
แล้วลองดูว่าผลเป็นยังไง ส่วนวิธีการคุยกับคน  
การคบหาเพื่อน คุณพ่อจะเก่งเป็นพิเศษ เวลา 
คณุพ่อเจอเพือ่น ทกุคนกจ็ะย้ิมแย้มไปหมด ซึง่ผม
ท�าไม่ได้นะ แต่ก็อยากจะท�า แล้วก็เป็นคนรัก 
การอ่านครับ 
ประเสริฐ : (หัวเราะ) ผมเป็นคนมีเพื่อนเยอะ  
ซึ่งเราก็ต้องสุภาพกับเขาก่อน แต่อุ้ยเขาเป็นคน
สุภาพนะ พูดจาดี เป็นคนขี้เกรงใจคนอื่น และมี
ระเบียบมีแบบแผน

คณุพ่อคาดหวังอะไรในตัวลูกชายคนนีบ้้างไหม 
ประเสริฐ : ก็ถ้าเผื่อเค้าเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
เราก็ชอบนะ ส่วนเรื่องธุรกิจการงานอ่ืนๆ เขาก็
ท�าได้อยู่แล้ว ไม่ได้คิดอะไรตรงน้ันมากเท่าไหร่ 
แล้วก็อยากให้มีครอบครัวท่ีดี นี่ เขายังไม่ได้
แต่งงานนะ
พงษ์เดช : ยังโปรโมตได้ ใช่ไหมฮะ (เสียงพ่อลูก
หัวเราะ)

แล้วคุณพงษ์เดช ภูมิใจอะไรในตัวคุณพ่อบ้าง 
พงษ์เดช : คุณพ่อเลี้ยงลูกมา 4 คน และเลี้ยง 
ทุกคนได้ดีหมด ก็คิดว่าคุณพ่อเก่งที่เลี้ยงมาได้
ขนาดนี ้โดยเฉพาะตอนนีเ้ราท�างานเองแล้ว กจ็ะรู้
ว่าการเลีย้งให้ทกุคนในครอบครวัได้อยูอ่ย่างสบาย
นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 
ชายหนุ่มท้ิงท้ายด้วยรอยย้ิม บ่งบอกให้รู้ว่าเขา
ถอดแบบมาจากใคร !
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Pongdej : I went away to school in England 
since I was nine. I lived there for 15 years 
until I was 24. Then I started golfing 
professionally. While I was living in 
England, I didn’t have the chance to golf 
much because of the weather but I played 
many other sports from rugby to cricket. 
Since I studied at a boarding school, there 
were many types of sports I could join. 

Now that you are in Thailand, how 
ofter do you golf? 
Prasert : Lately, we have been very busy 
and have less time to golf. There’re always 
works to do but whenever we have to visit 
our factory in Wang Noi, we make sure to 
stop at Rajpruek for a round of golf. We 
would have breakfast together then leave 
for separate factories to work. Panjapol 
Fibre Container has many factories in 
Ekkachai, Samutsakorn, Sumrong and 
Wang Noi but we usually have to visit the 
Ekkachai and Wang Noi factories the most. 
Pongdej : Now that there are work to do, I 
have less time to practice. But back when 
I played professionally Dad used to caddie 
for me. (laughing)

What impress you about Rajpruek Club? 
Prasert : The course is beautiful, perfectly 
designed and very well maintained. I don’t 
have to go abroad for quality golf course 
anymore and the staffs here are friendly 
and helpful. The caddies are well trained 
and the food is good. Most importantly, 
there’s no traffic. If I have to spend hours 
stuck on the road before I can golf, it’s not 
worth it. And it’s not too far from central 
Bangkok so I can come here in the 
morning for an early round and easily go 
to work or a meeting in the afternoon. Some 
courses, you can’t estimate how long it 
would take to get to and from. It is why I 
choose to come here a lot. 
Pongdej  :  Just l ike my dad said,  
Rajpruek Club takes very good care of us 

members. There’s everything a golfer 
would want and need: the gym, restaurants, 
cafes, etc. Compared to golf courses 
abroad, Thai courses are much better in 
terms of services. There’s no need to go 
far to golf at all. 

What have you learned from 
playing golf? Have you been able 
to adapted them to other situations 
in life or work? 
Pongdej : I learned many things from golfing 
like planning and strategy. You need to have 
strategy when you golf. For example, each 
course and each hole are different so you 
have to play differently. Life is the same way 
too. Each day is different and you need to 
be aware of what you are doing. Make goals 
and plan ahead!
Prasert : Golf is the foundation of everything. 
It’s a logical sport with actions and 
consequences. Every decision you make 
in life should be thought of like a game of 
golf. Make plans for the future. Even the 
small things in life like how to treat others or 
how to talk to them, you can also learn from 
golf. I can draw examples from golf and 
adapt it to present situations. Golf teaches 
you to be honest, punctual and courteous 
and these are the qualities you should have 
as a professional in any career.

It’s fair to say that your golf career 
was guided by your father. Are there 
any other aspect in your life that 
your father is your role model?
Pongdej : Dad’s always been my role 
model in everything. He gives me advices 
about often. For work, he taught me to work 
hard, be honest and be punctual. When 
there are things that I’m unsure about, he 
would always advice me to just try it and 
see what happen. Dad is a people person, 
he is always friendly and kind. When he’s 
with his friends, they will all be happy and 
having a good time. I can’t always do that 

but I aspire to do better in that department.
Prasert : (laughing) I have many friends. 
In order to forge great friendships, you 
should be polite and considerate. Aui is a 
polite, well-spoken and considerate man. 
He’s also very well organised.

What do would you like to see from 
your son?  
Prasert : I would like to see his golf career 
goes further. He is doing very well with 
work and I don’t worry about that at all. I 
also want to see him build a family of his 
own soon. He’s still single. 
Pongdej : Can we put up an ad for me 
here?  (both laughing)

What aspect of your father’s life 
that you are most proud of? 
Pongdej : Dad raised four children and we 
all turned out well. He is a great father and 
he did a good job with us. Now that I am 
working, I’m beginning to realise how 
difficult it is to make a living and give your 
family a comfortable life.  
Pongdej ended our conversation with a 
smile that told us just how much he takes 
after his father. 
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เพราะมีคุณพ่อเป็นต้นแบบที่ดี ท�าให้เด็กชาย 
กนัตชนิ พยงุวาทเศรษฐ์ วยั 9 ขวบ คว้าเหรยีญ
รางวัลจากการแข่งขันว่ายน�้ามากมาย และยังมี
ความช�านาญด้านกีฬาอีกหลายประเภท โดยมี
คุณยงยุทธ  พยุงวาทเศรษฐ ผู้เป็นทั้งบิดา  
โค้ชส่วนตัวและกองเชียร์คนส�าคัญที่พร้อมจะ 
ผลักดันให้ลูกชายคนเดียวได้เดินตามความฝัน 
ที่จะเก่งกาจด้านกีฬาให้เหมือนกับพ่อ  

คุณพ่อเริ่มต้นให้น ้องกันต์เล ่นกีฬาตั้งแต ่
อายุเท่าไร
ยงยุทธ : ประมาณ 5 ขวบ คือตอนเด็กๆ เขาเป็น
คนเงียบๆ ขี้อาย ผมเองเป็นสมาชิกที่ราชพฤกษ์
คลับอยู่แล้วก็เลยพาเขามาด้วย ให้เขาคุ้นเคยกับ
ที่นี่ สักพักก็ให้เขาเรียนว่ายน�้า ที่ราชพฤกษ์คลับ 
ก็จะมีเทรนเนอร์ดูแล ประกอบกับที่โรงเรียน 
(Harrow International School Bangkok) มีวิชา
ว่ายน�า้ เขาก็เลยได้ฝึกทุกสัปดาห์ ผมก็เริม่เหน็แวว
ว่ายน�้าได้ดีเลยให้เขาฝึกจริงจัง 

น้องกันต์เรียนว่ายน�้าครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง 
กันตชิน : ก็สนุกดีครับ 

นอกจากว่ายน�้าแล้วเขายังเล่นกีฬาอะไรอีก
ยงยุทธ :  เขาเล่นได้เกือบทุกอย่างเพราะท่ี
ราชพฤกษ์คลับมีกีฬาแทบทุกประเภท มาถึง 
เขากว่็ายน�า้สกัชัว่โมง พอว่ายเสรจ็กไ็ปเล่นเทนนิส 
เทนนิสก็จะมีโค้ชสอน บางครั้งเล่นเสร็จเขาก็ไป 
ตีแบดมินตันต่อ จนกว่าแม่จะเรียก เขาถึงจะ 
เลิกเล่น 

เล่นกฬีาได้เยอะขนาดนี ้ชอบเล่นอะไรทีส่ดุครบั
กันตชิน : เทนนิสครับ สนุกดีครับ ผมชอบกีฬา 
ที่ใช้แร็กเก็ต 
ยงยุทธ :  เขาจะเล่นกีฬาท่ีใช ้แขนได้อย่าง
คล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นว่ายน�้าหรือแร็กเก็ต 
ทกุประเภท เขาเล่นฟตุบอลด้วยเล่นในทีมโรงเรยีน 
แต่ก็ไม่เด่นเท่ากีฬาที่ใช้แขน 

แล้วคุณพ่อเล่นกีฬาอะไรบ้าง
ยงยุทธ : ผมชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็ก เล่น
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ในบรรดาพี่น้องทุกคน
ผมจะชอบเล่นกีฬาท่ีสุด เมื่อก่อนก็เป็นนักกีฬา
โรงเรยีน ผมว่าเขาเองคงจะได้รบัสิง่เหล่านีม้าจากเรา 
เช่ือว่าลูกก็จะมองแบบอย่างจากพ่อ ผมชอบเล่น
กีฬา ชอบมาสโมสร ชอบลงแข่ง เขาก็จะคอยถาม
ว่าไปแข่งมาเป็นยังไงบ้าง ชนะหรือเปล่า แล้วเขา
ก็อยากที่จะท�าแบบเรา 

เห็นคุณพ่อลงแข่ง น้องกันต์รู้สึกอย่างไรบ้าง  
กันตชิน  : อยากเล่นแล้วก็อยากเก่งเหมือน 
คุณพ่อครับ 
ยงยุทธ : พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบให้ลูก และต้อง
ให้การสนับสนุน ต้องคอยดูว่าเขาชอบทางไหน แต่
ต้องไม่บังคับเขา คือหลังจากที่เขาเรียนหนังสือ 
หลังจากท่ีเขาท�ากิจกรรมของเขาแล้ว ถึงค่อยให้
เขาฝึกซ้อมแล้วก็มาดูว่าเขาไปไหวหรือไม่ ถ้าเขา
ไปได้เรากส่็งเสรมิ บางทีไปแข่งต่างประเทศ อย่าง
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ปีหน้าต้องไปแข่งว่ายน�้าที่สิงคโปร์ เราก็สนับสนุน
เขาเต็มที่อยากให้เขามีประสบการณ์ 

เริ่มให้เขาลงแข่งตั้งแต่อายุกี่ขวบ
ยงยทุธ : ลงแข่งว่ายน�า้ตอน 5 ขวบ ครัง้แรกก็ชนะ
เลย จากท่ีเมื่อก่อนเป็นเด็กกลัวน�้ามาก เขากลัว 
จมน�้า ตอนหลังเห็นเพื่อนได้เข้าทีมว่ายน�้า เขาก็
เริม่อยากเข้าทมีบ้าง กม็าถามว่าจะเข้าทมีต้องท�า
ยังไง ก็บอกเขาไปว่าช่วงปิดเทอมจะต้องฝึกซ้อม
เขาก็ยอมว่ายทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง  พอเปิดเทอม
โค้ชที่คุมทีมก็แปลกใจว่าท�าไมว่ายเร็วกว่าเพื่อน 
ทุกวันนี้เขายังซ้อมอยู่อาทิตย์ละ 8 ชั่วโมง 

น้องกันต์มีนักกีฬาว่ายน�้าเก่งๆ ที่ชอบมั้ย
กนัตชนิ : ชอบ ไมเคลิ เฟลป์ส (Michael Phelps) 
ชอบดูว่าท�าไมเขาว่ายน�า้เรว็ ผมกส็งัเกตแล้วกเ็อาไป
ลองท�าตาม ตอนแรกผมเห็นเขาใส่แว่น แล้วกช็อบ
แว่นอนันัน้กเ็ลยเข้าไปดใูนยทูปู ก็เลยรูว่้าเขาเป็น 
นกัว่ายน�า้ทีเ่ก่งมาก หลงัๆ ผมกช็อบดเูขาแข่งว่ายน�า้

พ่อลูกเล่นกีฬาด้วยกันบ่อยไหม
กันตชิน : บ่อยครับเล่นปิงปองกับแบดมินตันกับ
คุณพ่อ แต่เก่งสู ้พ่อไม่ได้ พ่อชนะตลอดครับ  
คุณพ่อเก่งมาก 

ประทับใจอะไรบ ้าง เ ม่ือมาใช ้บริการที่
ราชพฤกษ์คลับ 
ยงยทุธ : ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีให้โอกาสทางด้านกฬีา 
ผมเป็นสมาชกิท่ีนีต่ัง้แต่แรกๆ ตวัน้องกันต์เองเขาก็
สนกุทกุครัง้ท่ีได้มาท่ีน่ี ผมเองกอ็ยากให้เขาเตบิโต
มาในสถานทีแ่บบนี ้เพราะมสีิง่อ�านวยความสะดวก
ครบครนั เล่นเสรจ็ กนิข้าว อาบน�า้ ทกุอย่างลงตวั
หมด แล้วทีร่าชพฤกษ์จะมสีระ 25 เมตร และสระ 
50 เมตร ในประเทศไทยสนามแข่งขนัทีเ่ป็น 50 เมตร
มีไม่เยอะ และกันต์ตอนฝึกซ้อมเขาฝึก 50 เมตร  
ตอนไปแข่งทีอ่อสเตรเลยี 50 เมตร เขาก็เลยท�าได้ดี 
เขาจะมคีวามอดึ นีค่อืความได้เปรยีบ

ท�าไมน้องกันต์ชอบมาที่ราชพฤกษ์คลับ 
กันตชิน : มีอะไรให้เล่นเยอะดี ผมจะเล่นจนกว่า
แม่จะมาตามครับ  

สอนเขาเรื่องการรู้แพ้รู้ชนะอย่างไร
ยงยทุธ : เวลาแพ้เขาเสยีใจมัย้? เขาร้องไห้ ก็บอก
เขาว่าไม่เป็นไร นี่คือการเรียนรู้ ต้องให้เขารู้จักแพ้ 
พอเขาชนะเขาก็จะรู้สึกภูมิใจ เราไม่ได้ต้องการ

สอนให้เขาเป็นท่ีหน่ึงตลอด การฝึกซ้อมคือ 
การเตรยีมพร้อมเพือ่การแข่งขัน แต่ผลออกมาเป็น
ยังไงต้องยอมรับให้ได้ 

เวลาแพ้รู้สึกอย่างไรบ้าง
กันตชิน : คุณพ่อบอกให้สู้ต่อ ผมก็เสียใจครับ แต่
เสียใจแป๊บเดียว 

คิดว่าคุณพ่อเก่งมั้ย
กันตชนิ  : กอ็ยากเล่นกฬีาให้เก่งเหมือนพ่อ ท่ีบ้าน
คุณพ่อมีถ้วยรางวัลเยอะมาก ผมอยากมีถ้วย
รางวัลให้ได้เท่าพ่อครับ  

ภูมิใจในตัวเขา
ยงยุทธ : ผมมีลูกคนเดียว ก็คิดว่าเขาสร้างอะไร
หลายๆ อย่างทีเ่ราไม่ม ีเตมิเตม็ให้ทกุอย่างมนัด ีผม
กภ็มูใิจมากทีส่ดุ เขากจ็ะดใีจเวลาทีเ่ขาท�าได้แล้ว

Having such an inspiring role model like 
his father, the nine-year-old Kantashin 
Payungwataseth has won many medals 
for swimming. He also shows promising 
potentials in many other sports. Yongyuth  
Payungwataseth is his father, personal 
coach and No.1 supporter, all in one. With 
such great support, Kantashin is ready to 
move towards his goal in becoming a 
legendary sportsman just like his father.  

When did you start introducing your 
son to sports?
Yongyuth : When he was five years old. He 
was a very shy and quiet kid.I have been a 
member at Rajpruek even before then so I 
brought him along. Just to make him feel 
comfortable at the club at first. Then I 
enrolled him for swim lessons. Rajpruek 
provides us members with trainers and 
Kan’s school (Harrow International School 
Bangkok) also has swim lessons. He got 
the practice every week from both the 
school and the club. I soon started to see 
his potential in swimming and that was when 
we started to seriously train him. 

Kan, what was it like swimming for 
the first time?
Kantashin : It was fun.  

Apart from swimming, are there any 
other sports that you play? 
Yongyuth : Kan can play almost everything 
actually. There are so many kind of sports 
offered at Rajpruek so he has opportunities 
to try various things. Normally he’d swim for 
an hour, then head over to practice tennis 
with his coach and sometimes he would be 
playing badminton afterward as well. 
Basically he’d be playing sports until his 
mother told him to go home. 

You can play so many sports, which 
one is your favourite?
Kantashin : Tennis. It’s really fun and I like 
sports that I get to use racquets.
Yongyuth : He is particularly good at sports 
that require a lot of hand movement. 
Swimming, tennis, badminton, etc. He also 
plays for the school’s football team. 

And what do you play Khun 
Yongyuth?
Yongyuth : I’ve always liked sport ever 
since I was little. Badminton and ping-
pong are amongst my favourites. I was the 
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most athletic amongst my siblings. I used 
to play for my school as well. Kan must 
have gotten his passion for sport from me. 
He saw me playing many sports, coming 
to the club to exercise and joining 
competitions since he was very young. 
Gradually he developed an interest and 
wanted to join in as well. 

How did you feel when you saw your 
dad in competitions?  
Kantashin : It made me want to be as good 
as my dad. 
Yongyuth : Parents are a role model for 
their children. They should support their 
kids in whatever way they can. They need 
to be observant of their children’s interest 
but don’t be too forceful about it. After 
school and extra curricular activities, it is 
time to practice what your kid is interested 
in. Encourage him to do his best and see 
whether he has potential. If you think your 
kid has what it takes, you should help him 
achieve his goal. Next year Kan is going 
to compete in Singapore. I want to see him 
go far and to have the best experience 
that he can. 

When did you start entering Kan 
into competitions?   
Yongyuth : He started when he was five and 
he won his first race right away. He used to 
be afraid of drowning but when he saw his 
friends joining the swim team  at school he 

started wanting  to join as well. He asked 
me what he should do to be able to get into 
the team so we agreed to practice for 2 
hours everyday during school holiday. He 
improved so much by the end of it. Kan  still 
practices very hard now. We are currently 
doing 8 hours a week 

Kan, do you have a favourite 
swimmer?
Kantashin : I like Michael Phelps. He’s a 
very fast swimmer. I would look at the way 
he swim and try to practice his moves. I first 
noticed him because of his goggles 
actually. The goggles were so cool so I 
googled him and found clips of his races. 
Now I like him because he is a great 
swimmer. 

Do you ofter play sport together?
Kantashin : Yes. Sometimes we play table 
tennis and badminton but dad is much 
better than me. He beats me all the time. 

What impress you the most about 
Rajpruek Club? 
Yongyuth : Rajpruek is the place for sport. 
I became a member since the club first 
opened. Kan always has fun when he 
comes here. I want him to grow up in this 
environment. The club has all the facilities 
we need. After some exercise we can 
shower, get some food and relax. More 
importantly Rajpruek has both 25m. and 

50m. pool. There aren’t many 50m., 
tournament-standard pool in Thailand. Kan 
always practice in the 50 m pool and he did 
very well when he went to compete in 
Australia.The facility help Kan improve his 
game and it is the advantage that we get 
from Rajpruek Club. 

Kan,why do you like coming to 
Rajpruek Club?
Kantashin : There’re many activities to do 
here. Normally, I wouldn’t want to leave 
until my mum insisted that we have to go.  

How did you teach him about 
winning and losing?
Yongyuth : He would be sad when he lost. 
He would cry. But I will always make sure 
he knows that it’s alright. Losing is part of 
the experience. We are proud of him every 
time he wins but we never teach him to 
always be number one. That’s not realistic. 
Practice will get you ready for the game 
but once it’s over, we have to accept the 
result, no matter what.   

How does it feel when you lose?
Kantashin : I’m sad and disappointed, of 
course but it won’t last too long. Dad 
always told me to never give up.

Do you feel that your dad is the 
best?
Kantashin : I want to be as good a swimmer 
as my dad was. We had so many of dad’s 
trophies on display at home and one day 
I want to have that many trophies of my 
own as well.   

Are you proud of him? 
Yongyuth : Of course! He’s my only child 
and to see him build all those things for 
himself it makes me so proud of him. He 
was able to fulfil his dream and do things 
I couldn’t. When he looks back at these 
achievements, I’m sure that he’ll be proud 
of himself as well. 
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เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
Club Champion

• RAJPRUEK TEAM MATCH PLAY 
อีกหน่ึงทัวร ์นาเมนต์ส�าคัญของราชพฤกษ์คลับ  

การแข่งขัน Rajpruek Team Match Play Championship 
โดยในปีน้ีจัดขึน้ระหว่างวนัท่ี 19, 20, 26 และ 27 กนัยายน 
2558 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันท้ังหมด 14 ทีม มาจับคู ่
แบ่งสาย 

ตลอดสองสัปดาห์ของการแข่งขัน สมาชิกทุกท่าน 
มุง่มัน่กบัการแข่งขนัเป็นอย่างมาก ทมีทีแ่พ้ต้องถูกคดัออก 
จนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขัน เหลือเพียง 2 ทีม 
ที่สามารถผ่านเข้ารอบ ได้แก่ ทีม GENTLEMAN น�าโดย  
คณุประพนัธ์ุ คณูมี และคณุสมหวงั บญุทองรุง่ทว ีอกีหนึง่
ทมีคอื ทมีพสิษิฐ์ อนิเตอร์กรุป๊ น�าโดย คณุภคนิ นธิธินภทัร 
และคุณวิชัย ชัยดรุณ ท้ังสองทีมท�าคะแนนได้ดีตั้งแต ่
รอบแรก อย่าถามว่าตืน่เต้นไหม? หากคณุดอูยูข้่างสนาม
กับเรา คงรับรู้ได้ถึงบรรยากาศการขับเคี่ยวต้ังแต่วินาที
แรกจนถึงวินาทีสุดท้าย และแล้วทีม GENTLEMAN ก็
สามารถคว้าถ้วยรางวัลผู้ชนะไป 1 UP เป็นผลส�าเร็จ 
ราชพฤกษ์คลับขอแสดงความยินดีกับทีมผู ้ชนะและ 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเสมอมา 
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Club Champion
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Social & Events
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ ภาพ : สุธี ใสเย็น

ราชพฤกษ์คลับ ไม่ได้เป็นเพียงคลับท่ีพรั่งพร้อมด้วยสนามกอล์ฟที่ดีที่สุด อุปกรณ์ออกก�าลังกายที่ทันสมัย  
สถานที่ออกก�าลังกายท่ีได้มาตรฐาน แต่ราชพฤกษ์คลับ ยังมีกิจกรรมและอีเวนต์มากมายที่ตั้งใจจัดขึ้น 
เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่สมาชิกทุกท่าน และในช่วงเดือนท่ีผ่านมา เรามีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท  

รวมถงึการอบรมให้ความรูแ้ก่สมาชกิ งานไหนน่าสนใจเช่นไร ไปดกูนั  

We Are The Big Family

•  SNOOKER MATCH 
เมื่อวันเสาร์ท่ี 13 กันยายนที่ผ่านมา ชมรม

สนุกเกอร์จัดการแข่งขนักจิกรรม “สนุกเกอร์ชงิด�า 
ครั้งท่ี 4” ขึ้น การแข่งขันรอบน้ีผู้เข้าแข่งขันล้วน 
ลงแข่งด้วยความมัน่ใจ รวมถงึกองเชียร์กล็ุน้กนัตลอด
การแข่งขนั ในท่ีสดุคณุถริชยั วฒุธิรรม (ประธาน
อนกุรรมกฬีาราชพฤกษ์คลบั กค็ว้าชัยชนะในสาย 
ผู ้ชนะได้ส�าเร็จ รองชนะเลิศได้แก่ คุณสวัสดิ์  
ภูพ่ฒัน์วบิรูย์ ส่วนผูช้นะเลศิในสายผูแ้พ้ตกเป็นของ 
คุณพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ รองชนะเลิศได้แก่  
คุณพิสิษฐ ์  โชติบวรนันท์ ซ่ึงผู ้ชนะเลิศและ 
รองชนะเลศิทัง้สองสายจะต้องไปแข่งขนัหาผูช้นะ
เพยีงหนึง่เดยีวในรอบ Champion of Champion 
2015 ในวนัเสาร์ท่ี 12 ธันวาคม 2558 ต่อไป
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Social & Events
ภาพ : สุทัศน์ ชุติเวช

•  BADMINTON FRIENDLY 
MATCH 
การแข่งขันแบดมินตัน กระชับความสัมพันธ์ 

ระหว่าง ราชพฤกษ์คลบั กบัทมี The Racquet Club 
ท่ีจัดขึ้นโดยชมรมแบดมินตัน เม่ือวันเสาร์ท่ี 19 
กนัยายน 2558 ทีผ่่านมา บรรยากาศเป็นไปอย่าง
สนกุสนานและเป็นกนัเอง ทัง้สองทีมต่างลงแข่งขัน
ด้วยความมุง่มัน่ ท�าคะแนนสสูกีนัตลอดการแข่งขัน 
สร้างความประทับใจให้กบักองเชียร์ท้ัง 2 ทีม โดยมี  
น.สพ.ยอดปราโมทย์  เมฆมลัลกิา ประธานชมรม
แบดมินตนัราชพฤกษ์คลบั กล่าวต้อนรบันักกฬีาทมี 
The Racquet Club พร้อมแลกของทีร่ะลกึ และร่วม
ถ่ายภาพเพือ่บนัทกึความประทับใจ
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Social & Events

• SWIMMING CHALLENGE 
ชมรมว่ายน�้า จัดกิจกรรม “ว่ายน�้า ท้าผู้กล้า 

ทดสอบความแกร่ง ปีท่ี 2” ตัง้แต่วันที ่1 ส.ค. – 30 
ก.ย. 2558 กิจกรรมครั้งน้ีได้รับความสนใจจาก
สมาชกิทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมกว่า 100 ท่าน และในวนั
เสาร์ที ่7 พ.ย. ท่ีผ่านมา ชมรมว่ายน�า้ได้จดังานเลีย้ง
สงัสรรค์และมอบรางวลัให้แก่ผู้ชนะทัง้ 4 ประเภท 
ได้แก่ ประเภท Over All คุณกัลยาณี ชวนัสพร 
ประเภทชาย คณุคฤทธิ ์ ชธูรรมสถติ ประเภทหญิง 
คุณกัลยาณี ชวนัสพร และประเภทเยาวชน  
เดก็ชายทะเล กนต์ธร นอกจากนีย้งัมกีารจบัฉลาก
มอบรางวัลพเิศษอกีมากมายในบรรยากาศสบายๆ 
รมิสระน�า้ ราชพฤกษ์คลบั
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• BRIDGE OPEN HOUSE 
เสรจ็สิน้กจิกรรม Bridge Open House ในหวัข้อ 

การสาธติการเล่นบรดิจ์...เบือ้งต้น และการบรรยาย
ในหัวข้อ “แนวโน้มตลาดหุน้ไทยสิน้ปี 2558 และ 
โผหุ้น...ห้ามกระพรบิตา” เมือ่วนัอาทิตย์ท่ี 20 ก.ย. 
58 จัดขึ้นที่ ชมรมบริดจ ์  โดยมีคุณต ่อโชค  
เล้าลือชัย เป็นประธานในการจัดการคร้ังนี ้และยงั
ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.วรีพงษ์ ชตุภิทัร์ ผูอ้�านวยการ
โครงการนวัตกรรมการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต  
มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ผลตอบรับ 
ในวันนัน้ผูเ้ข้าร่วมงานให้ความสนใจอย่างมาก 

ภาพ : สุทัศน์ ชุติเวช
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When my father didn't have my hand 
he had my back. 

Linda Poindexter
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FeatureFeature
เรื่อง : Rattanavadee

ภาพประกอบ : Google Images

‘Like Father Like Son’ Athlete

หลงัจากที ่บรูค๊ลนิ ลกูชายคนโตของเดวดิ เบค็แฮม 
อดตีมดิฟิลด์ทมีชาตอิงักฤษ เพิง่เซน็สญัญาเป็นนักเตะ
ฝึกหัดกับทีมอาร์เซนอล ทีมดังของพรีเมียร์ลีกจนถึง 
สิน้สดุฤดกูาลนี ้หลงัโชว์ผลงานในช่วงทดสอบฝีเท้าได้
น่าประทับใจ จึงน่าติดตามว่าก้าวต่อไปของหนุ่มน้อย 
คนนี้จะเจริญรอยตามคุณพ่อ ซึ่งเคยผ่านการค้าแข้ง
กับหลายทีมดัง อาทิ  แมนเชสเตอร ์  ยูไนเต็ด,  
เรอลั มาดรดิ, แอลเอ แกแลก็ซ่ี, ปารสี แซงต์-แซร์กแมง ฯลฯ 
ในระยะยาวรึเปล่า

The Magnificent

ภาษิต "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น"  
ใช้ได้กับทุกวงการ โดยเฉพาะวงการกีฬา 

ที่มีภาพความส�าเร็จของคนรุ่นพ่อ  
ส่งต่อความสามารถซึ่งซ่อนไว้ในสายเลือด 

สู่คนรุ่นลูกได้อย่างน่าประทับใจ  
และพวกเขาเหล่านี้คือคนที่เราอยาก 

บอกเล่าความส�าเร็จสู่กันฟัง

The New Wave
F O O T B A L L
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แฟนบอลของทีม ‘ขุนค้อน’ เวสต์แฮม ยูไนเต็ดน่าจะสนุก
กับการตามเชียร์อดีตแบ็คซ้ายทีมชาติอังกฤษ อย่างแฟรงค์ 
แลมพาร์ด ซีเนียร์ ที่สร้างสีสันให้เกมลูกหนังมายาวนานถึง 
551 เกม ยิงไป 18 ประตู พาทีมชูถ้วยเอฟเอ คัพ 2 สมัยในปี 
1975 และ 1980 ก่อนจะย้ายไปเล่นกับเซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด  
ในปี 1985 ก่อนจะแขวนสตัด๊ในปีต่อมา ส่วนแฟรงค์ แลมพาร์ด 
จูเนียร์เอง ก็ตามรอยพ่ออย่างไม่มีผิดเพี้ยน ประเดิมด้วยการ
ก้าวมาเป็นสมาชกิในทมีขนุค้อนเช่นกัน ต่อเนือ่งด้วยการก้าว
ไปเป็นผู้เล่นระดับต�านานของทีมเชลซีในเวลาต่อมา โดยม ี
ผลงานลงเล่น 429 นัด ยิงไป 147 ประตู พาทีมชูถ้วยรายการ
ใหญ่ๆ ได้หลายรายการ ปัจจุบัน แลมพาร์ดเซ็นสัญญากับ
นวิยอร์กซิตีที้มในศกึเมเจอร์ลกี ซอ็คเกอร์ สหรฐัฯ และย้ายมา
เล่นด้วยสัญญายืมตัวระยะสั้นๆ ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้

The Perfect Players



31

Feature

เมื่อเอ่ยชื่อ ‘ผีแดง’ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กล่าวถึง เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กุนซือ
มือทองที่ผันตัวเองจากการเป็นนักเตะฝีเท้าเยี่ยม สู่การปลุกปั้นแมนยูฯ ให้ผงาดเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอล 
ที่น่าจับตามองและได้รับการพูดถึงมาตลอด 27 ปี โดยสามารถน�าทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 13 สมัย  
ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 2 สมัย เอฟเอคัพ 5 สมัย และลีกคัพอีก 5 สมัย ด้วยยีนแห่งความเก่งและแกร่ง 
ที่เข้มข้นนี่เอง ที่ดาร์เรน เฟอร์กูสัน ได้รับการถ่ายทอดไปเต็มๆ ตอนนี้เขาจึงขะมักเขม้นกับการพัฒนาฝีมือ
ทั้งในแง่ของการเป็นนักเตะและผู้จัดการทีม โดยปัจจุบัน ดาร์เรนรับงานคุมทีมปีเตอร์ โบโร ซึ่งเป็นทีมใน
ลีกวันของอังกฤษ ก่อนจะค่อยๆ เทียบชั้นคุณพ่อในอนาคต

The Art of Managing
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แม้จะไม่ใช่ผู้ชาย แต่ ไลลา อาลี ก็ได้รับการ
ถ่ายทอดยีนนักต่อสู้บนสังเวียนอย่างเข้มข้นจาก  
มูฮัมหมัด อาลี คุณพ่อผู้เป็นอดีตแชมป์มวยโลก 
รุ ่นเฮฟวี่เวท และเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกมวย
สากลสมคัรเล่น รุน่ไลท์เฮฟวีเ่วท ปี 1960 จนได้รบั
การยกย่องให้เป็นนักชกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล 
จากสถิติการชก 61 ครั้ง ชนะ 56 ครั้ง โดยเป็นการ 
น็อคคู่ชกถึง 37 ครั้ง และแพ้เพียง 5 ครั้งเท่านั้น 
ส�าหรับไลลาเองก็ได้รับการยกย่องให้เป็น นักมวย
หญิงที่ดีที่สุดตลอดกาล โดยคว้าแชมป์ซูเปอร์ 
มิดเดิลเวทของสมาคมมวยหญิงนานาชาติ 
(ดับเบิลยูไอบีเอ) สหพันธ์มวยหญิงนานาชาติ  
(ไอดับเบิลยูบีเอฟ) และสมาคมมวยนานาชาติ 
(ไอบีเอ) เมื่อปี 2002 โดยมีสถิติชนะการชกตลอด 
24 ครั้ง และเป็นการน็อคถึง 21 ครั้ง

ไม่มแีฟนเทนนสิคนไหนไม่รูจ้กัชือ่ของ ยานนคิ 
โนอาห์ นักเทนนิสฝีมือดีท่ีเป็นที่จดจ�ามากที่สุด 
จากการคว้าแชมป์เฟรนช์ โอเพ่น เม่ือปี 1983 ด้วย
ผลงานการคว้าแชมป์ประเภทเดี่ยวทั้งหมด 23 
รายการ ประเภทคู่อีก 16 รายการ และเคยได้รับ
ต�าแหน่งสูงสุดเป็นถึงมือวางอันดับสามของโลก  
ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ยานนิคโลดแล่นบนคอร์ท
เทนนิสมานานกว่า 20 ปี ลูกชายของเขา โจอาคิม 
โนอาห์ ก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล
ดาวรุ่ง เริ่มต้นด้วยการติดทีมออลสตาร์เอ็นบีเอ 
ถึง 2 ครั้ง และคว้ารางวัลตัวรับยอดเยี่ยมประจ�าปี 
2014 มาครอง เท่ากับว่าเรายังมีโอกาสติดตาม
ความส�าเร็จของโจอาคิมไปอีกนาน โดยมี
ประวัติศาสตร์ความส�าเร็จของยานนิคผู้พ่อเป็น 
อีกหนึ่งภาพจ�าที่ยากจะลืม

B O X I N G

T E N N I S &  B A S K E T B A L L

An Iron Lady

Same Same 
But Different
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Same Same But Different
Every hardcore tennis fan knows who 

Yannick Noah is. He is one of the best 
players of all time and his 1983 French 
Open final match is amongst one of the 
most  memorable matches in  the 
tournament’s history. Noah won 23 single 
tournaments and 16 doubles. He was once 
ranked 3rd in the world. During his 20 
years of professional tennis, his son 
Joakim Noah has been trying his luck in 
basketball. Joakim was on the NBA All Star 
team twice and won NBA Defensive Player 
of the Year in 2014. Joakim’s future is 
bright and we wait to see how he would 
built his own success along side his 
father’s legendary years in tennis. 

B O X I N G

T E N N I S &  B A S K E T B A L L

‘Like Father Like Son’ Athlete
The Magnificent

The saying ‘a chip off the 
old block’ is true in many 
industries, especially in 
sports. The talent and 
success of fathers often get 
pass along to their children.  
Here are some of the 
apples that did not fall far 
from the trees.

The Art of Managing
When you think of Manchester United, 

it is impossible not to think of Sir Alex 
Ferguson, the team’s legendary former 
manager. Ferguson made the switch from 
playing football to managing the team and 
has led Man United to many glorious 
success over the 27 years as the team’s 
manager.   Under Ferguson, the team won 
13 Premier League, 2 EUFA Champion 
League, 5 FA Cup and 5 League Cup. 
When it comes to football, Darren Ferguson 
takes after his father. He has been training 
hard as a player and manager. Darren now 
manages Peterborough United, an English 
League One team. Soon we may see 
Darren Ferguson rises to the top just like 
his father.  

The Perfect Players
Long time fans of West Ham United 

must remember the exhilaration of 
watching one of England’s greatest left 
back, Frank Lampard Sr. play. Lampard 
Sr. had played over 551 games back in 
his days. He scored 18 goals and won 2 
FA Cups with The Hammers in 1975 and 
1980. In 1985, Lampard Sr. joined 
Southend United and retired the year after. 
Frank Lampard Jr. follows in his father 
footsteps by joining West Ham United 
before moving on to Chelsea F.C. Lampard 
Jr. has played over 429 matches and 
scored 147 goals in total. He won many 
major championships in England over the 
years. On loan from Man City, Lampard 
Jr. is now playing for New York City F.C. 
in the States.

The New Wave
Brooklyn Beckham, firstborn son of 

former England’s midfielder David 
Beckham recently signed a contract to 
train with Arsenal’s youth academy until 
the end of this season. After demonstrating 
impressive skills during his tryout, the 
world is watching to see whether he will 
follow in his father’s footsteps. During his 
years playing professional football, David 
Beckham played for leading teams such 
as Manchester United, Real Madrid, LA 
Galaxy, Paris Saint-Germain, etc. 

F O O T B A L L

An Iron Lady 
Although she is not a man and boxing is 

seen as a man’s sport, Laila Ali, daughter of 
Muhammad Ali fully inherited her father’s 
fighter genes. Muhammad Ali, the former 
heavyweight world champion and 1960 
Olympic gold medalist, is forever a boxing 
legend. Out of his 61 fights, Ali won 56 times 
and knocked his opponents out 37 times. As 
for Laila, she has been praised as one of the 
greatest female boxers in history. She is the 
super middleweight winner of WIBA, IWBA 
and IBA in 2002. Out of her 24 wins, 21 of 
them are knockouts.
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เรื่อง : EDC ภาพ : courtesy of Sony Picture

สูทและเครื่องแต่งกาย 
เจมส์ บอนด์ใช้สูทมาหลายยี่ห้อ ท้ังท่ีเป็น 

ของอังกฤษ และอเมริกัน สองภาคหลังสุด 
เจมส์ เลือกใช้บริการของ Tom Ford ใน Spectre 
บอนด์ใส่ทัง้ทกัซโิด้แจค็เกต็แบบส่ังตดั (ราคา 1.8 
แสนบาท) สเวตเตอร์สีน�้าเงินท�าจากขนแคชเมียร์ 
(ราคา 12,000 บาท) เป็นตัวเดียวกับที่เขาเคยใส่
ใน 'Sky Fall' สูทแบบ O'Connor ในฉากงาน 
เทศกาลคาร์นวิาลทีเ่มก็ซโิกราคา 1.6 แสนบาท สทู 
3 ชิ้นตอนไปงานศพในกรุงโรม (เอ๊ะ คุณดูแล้ว 
ใช่ไหม?) และในลอนดอนราคาอยู่ที่ 80,000 บาท  
ชุดสกีทั้งชุดทั้งหมดอยู่ที่ราว 110,000 บาท  

รองเท้า 
รองเท ้าหนังผูกเชือกทรงอ ๊อกซฟอร ์ดคือ

มาตรฐาน พวกเขาใช้บริการจาก Crockett & 
Jones ราคาอยู่ที่ราว 25,000 บาทต่อคู่ และยี่ห้อ 
Standouts กับ Camberley เป็นตัวเสริม ซึ่งราคา
อยู่ที่ราวๆ 21,000 บาทต่อคู่

Dress to kill
เมื่อสายลับเจ้าส�าอางค์แต่งตัว 
มาดูสิว่าเจมส์ บอนด์นั้นช่างเลือกขนาดไหน

แว่นตาและแอกเซสซอรี่อื่นๆ  
แว่นตาที่บอนด์ใส่ทั้งหมดน่าจะรวมกันราว 

400,000 บาท มีทั้งจาก Tom Ford และ Persol 
ถุงมอืหนงัจาก Mulberry อกี 13,400 บาท และยงั
มีคัฟลิ้งค์ที่ Tom Ford ท�าขึ้นพิเศษให้หนังเรื่องนี้
ราคาน่าจะอยู่ที่ราว 80,000 บาท

นาฬิกา 
Omega เป็นพาร์ทเนอร์ท่ีดขีองบอนด์มาหลาย

ต่อหลายภาค ตัง้แต่ยคุของเพียร์ซ บรอสแนน ใน
เรือ่งนีม้อียู่สองรุน่ Aqua Terra Limited Edition  
ราคา 2.2 แสนบาทและ Omega Seamaster 300 
Spectre Limited Edition ราคาราว 2.3 แสนบาท 

ทั้งหมดที่เราลิสต์มา ไม่ได้มีอย่างละชิ้น แต่มี
นับสิบเพื่อการถ่ายท�า เอาเป็นว่าหากอยาก 
จะเหมือนบอนด์ แค่หล่ออย่างเดียวไม่พอ...  
ต้องรวยด้วย 

เจมส์ บอนด์คือภาพลักษณ์ในฝันของ
ผู ้ชายหลายคนท่ีอยากเป็นให้ได้อย่างเขา  
โดยเฉพาะการแต ่ งตั วที่ แสนจะเนี้ ยบ  
และมัดกล้ามที่ไม่เคยหย่อนคล้อยตามวัย 
แ ล ะ ห า ก ดู จ า ก ต ้ น ทุ น ส ร ้ า ง ข อ ง ห นั ง  
เจมส์ บอนด์ ตอนล่าสุด Spectre ที่ใช ้ 
งบประมาณไปกว่า 300 ล้านเหรียญ หรือกว่า
หมื่นล้านบาท มาดูสิว่า แล้วพวกเขาหมดกับ
งบประมาณการแต่งตัวของบอนด์ไปเท่าไหร่  
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(ราคาทั้งหมดเป็นราคาจ�าหน่ายในสหรัฐอเมริกาและประเมิน
จากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558)
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เรื่อง : EDC ภาพ : Courtesy of brand

Up and High
ลูกครึ่ง SUV และครอสโอเวอร์ก�าลังมาแรงจนใครๆ ก็อยากลงมาเล่น
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ต้องขอบคุณ Nissan Juke ท่ีกล้าเปิดตลาด
รถยนต์เซ็กเมนต์นี้ในประเทศไทย จนท�าให้เริ่มมี
คนเห็นศักยภาพว่า จริงๆ  ยังมีช่องว่างอีกเยอะ 
ในตลาดเมอืงไทย ท่ีคนมเีงนิมมีากกว่าทีค่ดิ (เยอะ
มากด้วย)     

ว่าแล้ว Mercedes-Benz ก็เลยปล่อย New 
GLA ออกมาท�าตลาด นี่ เป ็น SUV ได ้ไหม  
เราคดิว่ากอ็าจจะไม่ใช่อย่างนัน้ แต่เป็นแฮทช์แบค
ที่ มีส ่วนสูงมากกว ่าปกติ  เพื่อการใช ้งานที ่
หลากหลายขึน้  ประเทศไทยเปิดตวั 2 รุน่ GLA200 
Urban และ GLA 250 AMG Dynamic ท้ังสองเป็น
รถยนต์ทีผ่ลติในประเทศไทยจงึท�าราคาได้น่าสนใจ

รถยนต์มีพื้นฐานมาจาก A-Class ปรับ 
กระจงัหน้าและครบีระบายอากาศคู ่ให้ดูแตกต่าง 
ติดตราสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ตรงกลาง  
ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ ขอบหน้าต่าง
โครเมียมดูลงตัว 

เครื่องยนต์น้ันค่อนข้างแตกต่างกัน ก�าลัง
เ ค รื่ อ ง ย น ต ์ แ ล ะ แ ร ง ม ้ า ห ่ า ง กั น ม า ก พ อ ดู 
GLA200Urban ใช้เครื่องยนต์เบนซิน แถวเรียง  
4 สบู เทอร์โบ พร้อมอนิเตอร์คลูเลอร์ขนาด 1.6 ซีซี  
ท�าก�าลัง 156 แรงม้า ส่วนตัว AMG เขยิบไปใช้
เครื่องยนต์ 2.0 ซีซี ให้แรงม้า 211 แรงม้า ตัวรถ 
ทีส่งูขึน้ ท�าให้การขบัขีเ่กาะถนนขึน้ แต่กไ็ม่ดขีนาดท่ี
เหมอืนกบัรถยนต์ซีดานแน่นอน แต่ได้ทรรศนะวสิยั

ที่ดีขึ้น หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ (Electr ic 
panoramic sliding glass sunroof) ยิ่งท�าให ้
รถดูโล่ง

GLA 200 Urban มาพร้อมกบัล้ออลัลอยทูโทน
แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18 นิ้ว ส่วน GLA 250 AMG 
Dynamic ล้ออัลลอยจะเป็นแบบทูโทนสปอร์ต 
จาก AMG ขนาด 19 น้ิว  พร ้อมชุดแต ่ง 
AMGbodystyling บริเวณกันชนหน้า-หลังและ 
สเกิร์ตข้าง ดิสก์เบรกหน้ามีช่องระบายความร้อน 
พร้อมสัญลกัษณ์ Mercedes-Benz บนคาลปิเปอร์
เบรกหน้า ไฟหน้าเป็นแบบไบซีนอน (bi-xenon) 
ไฟ daytime แบบ LED ในกรอบไฟหน้า พร้อม
ระบบส่องสว่างอตัโนมตัใินทีม่ดื  ภายใน GLA 200 
Urban ผสมผสานหนงัแท้เข้ากบัวสัด ุArtico พร้อม
เครื่องเสียง MB Audio 20 พร้อมเครื่องเล่น CD 
แบบ 6 แผ่น 

ส่วน GLA 250 AMG Dynamic ตกแต่งให้
ความรู้สึกหรูหรากว่า ด้วยเบาะหุ้มหนัง Artico 
สลับกับ DINAMICA microfibre ปักตะเข็บด้วย 
ด้ายสีแดง 

GLA 200 Urban เริม่ต้นท่ีราคา 2.09 ล้านบาท 
และ GLA 250 AMG Dynamic ราคา  2.49 ล้านบาท 

ใครก�าลังเล็ง Compact SUV ระดับไฮเอนด์  
ค�าตอบที่ดีที่สุดคือ คุณต้องไปลองขับ

และซื้อก่อนปรับภาษีครั้งใหญ่ 
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เรื่อง : EDC  ภาพ : Courtesy Of Brands

New From

อัพเดทนาฬิกาใหม่ช่วงปลายปี

งาน Basel World ถือเป็นงานนาฬิกาท่ี
ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก เป็นงานที่ก�าหนด 
เทรนด์นาฬิกาท่ีจะวางจ�าหน่ายทั่วโลก 
ในปีถัดไป และยังเป็นงานท่ีเปิดโอกาสให ้
ผูจ้ดัจ�าหน่ายได้ยลโฉมนาฬิกาใหม่ๆ เพือ่
เลอืกซือ้ไปจดัจ�าหน่ายในประเทศของตน 
มาดูสิว ่าปีหน้าเราจะได้เห็นเรือนเด่น
เรือนไหนบ้าง

ROLEX  
จะไม่พูดถึงโรเล็กซ์ ก็ดูเหมือนมาไม่ถึงสวิส  

งานนี้โรเล็กซ์มาพร้อมกับ Oyster Perpetual 
Yacht Master 40 ตวัเรอืน Everose Gold 18 กะรตั  
หน้าปัดสีด�าท�างานด้วยกลไกอัตโนมัติคาลิเบอร ์
2236 แม่นย�าระดับโครโนมิเตอร์ รับรองโดย 
COSC  สายนาฬิกา Oysterflex กันน�้าได้ลึก  
100 เมตร มีระบบ Oysterlock  อีกรุ่นที่เราอยาก
พูดถึงด้วยก็คือ Oyster Perpetual Day-Date 40  
ตวัเรอืนมสีองแบบให้เลอืกคอื ทองค�ากบัแพลตนิมั 
หน้าปัดขนาด 40 มม. โรเลก็ซ์กลไกคาลิเบอร์ 3255 
ชุดใหม่ ที่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับระบบ
โครโนกราฟ ด้วยความเที่ยงตรงระดับ COSC  
มาพร้อมสายนาฬิกาแบบ President ที่เป็น
เอกลักษณ์หนึ่งของโรเล็กซ์มาตั้งแต่ปี 1956

BREGUET  
ปีน้ีบรเิก้น�าคอลเลกช่ัน Tradition มาปัดฝุน่ใหม่

ในช่ือ Breguet Tradition Automatique Seconde 
Rétrograde 7097 ตัวเรือนทองค�าขาว 18 กะรัต 
ขนาด 40 มม. เพิ่มการแสดงวินาทีแบบถอยหลัง 
ที่ต�าแหน่ง 10 นาฬิกา ขับเคลื่อนการท�างานด้วย
กลไกอัตโนมัติ  คาลิเบอร ์  505SR1.141⁄2l  
ส�ารองพลังงานได้นาน 50 ชั่วโมง

TUDOR 
ทิวดอร์เปิดตัวกลไก คาลิเบอร์ MT5621 ในรุ่น 

North Flag เป็นนวตักรรมชุดแรกทีผ่ลติขึน้ภายใน
โรงงานของตัวเอง กลไกท�างานด้วยความถี่ 
28,800 ครั้ง/ชั่วโมง สามารถส�ารองพลังงาน 
นานถึง 70 ชั่วโมงเลยทีเดียว

PATEK PHILIPPE 
พูดได้ว่า Nautilus น่าจะเป็นหน่ึงในพระเอก

ของงานนี้ก็ว่าได้ เพราะมันยังคงเป็นนาฬิการุ่น
ยอดนยิม ทีม่คีนต้องการมากท่ีสดุ  คราวน้ีแบรนด์
น�าเสนอตวัเรอืนขนาด 40 มม. สายนาฬิกาท�าจาก 
Rose Gold 18 กะรัต ผนึกกระจกคริสตัลแซฟไฟร์
ด้านหลงัเพือ่ให้เหน็กลไกคาลเิบอร์ 324SC ความถี่
ในการท�างาน 28,800 ครั้ง/ชั่วโมง ส�ารองพลังงาน
ได้นาน 45 ชั่วโมง และกันน�้าได้ลึกกว่า 120 เมตร

TAG HEUER 
คราวน้ีมาพร้อมรุน่ท่ีได้รับความนิยมตลอดกาล

นั่นคือ Carrera Calibre Heuer 01 ระบบกลไก 
โครโนกราฟ ‘Heuer 01’ สร้างขึน้เพือ่สดดุ ีEdouard 
Heuer ผูใ้ห้ก�าเนดิ กลไกนีพ้ฒันามาจากคาลเิบอร์ 
1887 แต่ออกแบบใหม่ให้โปร่งขึ้น เพื่อเผยให้เห็น
กลไกการท�างานข้างในและความละเอยีดลออของ
การออกแบบและผลิต ท้ังหมดมาพร้อมตัวเรือน 
ที่ท�าจากไททาเนี่ยมขนาด 45 มม. 

Basel  World
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Gadget
เรื่อง : กนกวรรณ พานทอง

บอกรักพ่อด้วยของขวัญสุดล�้า ที่เรารวบรวมมาเป็นไอเดียไว้เซอร์ไพรส์คุณพ่อ

Smart Gifts for Dad
ของขวัญเท่ๆ ส�าหรับคุณพ่อยุคดิจิตอล

SENNHEISER 
URBANITE XL

หูฟังไร้สายจากแบรนด์ช้ันน�า
ด้านระบบเสียงจากเยอรมนี เพิ่ม
เทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้ด้วย
ระบบบลูทูธและ NFC รองรับการ
เชื่อมต ่อได ้มากถึง 8 อุปกรณ์ 
สามารถเชือ่มต่อหูฟังกับสมาร์ทโฟน
และคอมพิวเตอร์ได้ในเวลาเดียวกัน 
พร้อมแบตเตอรี่ท่ีใช้งานได้ยาวนาน
ยิง่ขึน้ และด้วยเสียงเบสท่ีหนกัหน่วง
ผสานกับเสียงเทรเบิลที่คมชัดย่ิงขึ้น 
จงึมอบมติเิสยีงอนัทรงพลงัเพือ่สร้าง
ประสบการณ์การฟังดนตรีเหนือ
ระดับให้กับคณุ (ราคา 10,990 บาท)

MINI SEGWAY  
ELECTRIC BALANCE

สกูต๊เตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กน�า้หนกั
เบาเพียง 9.5 กก. แต่สามารถรองรับ
น�า้หนกัได้สงูสดุถงึ 125 กก. เคลือ่นที่
โดย Sol id-State Gyroscope  
สองตัว ควบคุมความเร็วระดับต่างๆ 
ได้โดยง่ายจากการทรงตัว สามารถ
บังคับให้เดินหน้า, ถอยหลัง, เลี้ยว
ซ้าย-ขวา หรอืหมนุรอบตัวเองได้ด้วย
มอเตอร์ที่ท�างานอย่างอิสระ เหมาะ
ส�าหรับการเดินทางในที่กว้าง อีกทั้ง
ยังช ่วยฝึกการทรงตัว รับรองว่า 
คุณพ่อจะต้องรู ้สึกเหมือนกลับไป
เป็นหนุม่อกีครัง้ (ราคา 13,500 บาท)

RECON JET

เปลี่ยนคุณพ่อคนเดิมให้กลาย
เป็นคุณพ่อสุดไฮเทคโดยเฉพาะ 
คุณพ่อนักปั่น ด้วยนวัตกรรมชิ้นนี ้
ทีอ่อกแบบมาส�าหรบันกัป่ันจักรยาน
โดยเฉพาะ ว่ากันว่าเป็นคู่แข่งของ 
Google Glass เลยทีเดียว สามารถ
มองเหน็ความเร็วในการป่ัน, เส้นทาง 
ในการปั่น, รอบขา, อัตราการเต้น
ของหัวใจ ปรากฏออกมาบนหน้าจอ
ของ Recon Jet และยงัแชร์ข้อมลูไป
ยังแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนได้
ทันที (ราคา 499 ดอลลาร์สหรัฐ)

LEICA SL

กล้อง Mirrorless สุดหรูที่มา
พร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาด Full Frame 
ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล ผลิต
จากอลูมิเนียม ตัวกล้องมีซีลป้องกัน
ละอองน�้ารอบตัว ถือเป็นกล้องที่มี
ระบบออโต้โฟกัสท่ีเร็วท่ีสุด พร้อม
หน้าจอ LCD แบบทัชสกรีน ขนาด 
2.95 นิ้ว เป็นกล้องรุ่นเล็กที่คุณภาพ
ใหญ่เกนิตวั ช่วยให้ภาพถ่ายของคุณ
ดูสมบูรณ์กว่าท่ีเคย (ราคาเฉพาะ
บอดี้ 7,450 ดอลลาร์สหรัฐ) 
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Movie
เรื่อง : Blink Boom

The Power of A Father's Love
ด้วยพลังแห่งรัก จาก “พ่อ”

พ่อ คอืตวัอย่างของความเข้มแขง็ และเป็นฮโีร่ในใจของลกูๆ เสมอ เราได้คดัสรรภาพยนตร์ 
ท่ีจะท�าให้คณุเสยีน�า้ตาไปกับความรกัแบบไม่มเีงือ่นไข จากชายท่ีถกูเรยีกว่า “พ่อ”

I AM SAM 
ภาพยนตร์ดราม่าน�้าดีท่ีสะกดทุกหัวใจด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมของ  

ฌอน เพนน์ ในบทคุณพ่อที่มีภาวะปัญญาอ่อนและมีปัญหาด้านพัฒนาการ
คล้ายกบักลุม่โรคออทสิตกิ เขาเลีย้งลกูสาวตามล�าพงัเพราะแม่ของเดก็ทิง้ไป
ตัง้แต่แรกเกดิ ภาพยนตร์เรือ่งนีต้ั้งโจทย์ทีน่่าสนใจไว้ว่า “หากวนัหน่ึงลกูเตบิโต
เกินพ่อ ซึ่งเป็นคนปัญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาเหมือนเด็กเจ็ดขวบ พ่อจะ
ยังสามารถปกป้องและดูแลลูกได้อยู่หรือไม่?” ทางหน่วยงานรัฐจะส่งลูก 
ของเขาไปอยูภ่ายใต้การดแูลของรฐั ท�าให้เขาต้องต่อสูแ้ย่งสทิธใินการเลีย้งดลูกู 
กลับคืนมา ตัวหนังตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ไม่หลอกลวงคนดูด้วย 
ความรักในอุดมคติจนเกินไป และเอาใจช่วยไปกับยอดคุณพ่อ ที่ต่อสู้พิสูจน์
ตัวเองอย่างสุดก�าลัง เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่เขารักสุดหัวใจ

ก�ากับ : เจสซี่ เนลสัน
น�าแสดง : ฌอน เพนน์, มิเชล ไฟเฟอร์, ดาโคต้า แฟนนิ่ง

ARMAGEDDON     
ภาพยนตร์อมตะท่ีสร้างความประทับใจและตราตรึงอยู่ในใจของคอหนัง

ทั่วโลก ว่าด้วยเรื่องราวของทีมขุดเจาะน�้ามันกลางทะเลเบอร์หน่ึงของโลก  
ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ จึงถูกองค์การนาซาขอร้องให้ร่วมออกเดินทาง
เพื่อปฏิบัติการกู้วิกฤติส�าคัญที่ก�าลังพุ่งเข้ามาหาโลก โดยมีเวลาเหลือเพียง 
18 วันเท่าน้ัน ก่อนถูกท�าลายล้างด้วยดาวหางขนาดใหญ่เท่ารัฐเท็กซัส  
ภาพความเสียสละอันย่ิงใหญ่ของชายคนหนึ่งที่มอบให้กับโลก มีเพียงเขา
เท่านั้นที่จะเป็นผู้หยุดมันได้ จนสุดท้ายเขาต้องยอมเสียสละชีวิตของตน 
เพือ่ท�าลายดาวหางทีก่�าลงัพุง่ชนโลก และต้องอ�าลาจากลกูสาวทีเ่ป็นยิง่กว่า
ดวงใจไปตลอดกาล

ก�ากับ : ไมเคิล เบย์
น�าแสดง : บรูซ วิลลิส, เบน แอฟเฟล็ก, ลิฟ ไทเลอร์

THE PURSUIT OF HAPPINESS 
เรื่องราวที่ดัดแปลงจากชีวิตจริงของ คริส การ์ดเนอร์ เจ้าของบริษัท 

นายหน้าค้าหุน้ชือ่ดงั ทีค่รัง้หนึง่โชคชะตาเคยเล่นตลก จากเซลล์แมนธรรมดา 
ต้องกลายมาเป็นพ่อหม้ายลูกติด เป็นคนไร้บ้าน ด้วยชีวิตที่ผกผันขนาดนี้เขา
สามารถต่อสูก้บัมนัได้อย่างไร? ความฝันทีเ่ป็นจรงิมาพร้อมกบัความหวงั และ
ดวงใจทีไ่ม่เคยยอมแพ้ ยิง่ในฐานะหวัหน้าครอบครวัด้วยแล้วไม่มอีะไรส�าคญั
ไปกว่าลกูชายวยั 5 ขวบท่ีอยูข้่างกาย พ่อผูไ้ม่เคยยอมแพ้อย่างเขาสูชี้วติจนถงึ
ท่ีสดุ เพือ่ให้ลกูชายได้มีชีวติท่ีดกีว่าท่ีเป็นอยู ่จนวนัหน่ึงเขากลายเป็นสดุยอด
เซลล์แมนท่ีประสบความส�าเรจ็ท่ีสดุคนหน่ึงในประวัตศิาสตร์อเมรกิา รบัรองว่า 
คุณจะประทับใจไปกับพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่กลายเป็นแรงฮึด
มหาศาลที่น�าพา คริส ไปสู่ความส�าเร็จ

ก�ากับ : แกเบรียล มัคซิโน่
น�าแสดง : วิลล์ สมิธ, เจเดน สมิธ

LIKE FATHER, LIKE SON
ระหว่างความผูกพันท่ีเกิดจากการเลี้ยงดู กับความผูกพันทางสายเลือด 

อะไรคือสิ่งที่ส�าคัญกว่ากัน?  หาค�าตอบไปกับเรื่องราวของสองสามีภรรยาที่
เลี้ยงลูกชายคนเดียวมาอย่างดี แต่แล้ววันหนึ่งก็ต้องได้มารู้ความจริงว่า 
พยาบาลให้ทารกมาผิดคน  ลกูทีแ่ท้จรงิของทัง้คู ่ถกูเลีย้งมาอย่างยากล�าบาก
ในครอบครวัร้านเครือ่งใช้ไฟฟ้า ท้ังสองครอบครวัจึงต้องหันหน้ามาคยุกนัและ
ตัดสินใจครั้งส�าคัญท่ีอาจเปลี่ยนชีวิตเด็กท้ังสองไปตลอดกาล ภาพยนตร์ที่
ท้าทายหัวใจของทุกครอบครัวอย่างท่ีสุด “เราจะท�าอย่างไรเมื่อได้รู้ว่า ลูกที่
เราเลี้ยงมา ไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของเรา?” เรื่องราวที่จะดึงทุกหัวใจให้อิ่มเอมไปกับ
ความรักความผูกพันจนคุณต้องเสียน�้าตา 

ก�ากับ : โคเรเอดะ ฮิโรคาสุ
น�าแสดง : ฟุคุยามะ มาซาฮารุ, มาชิโกะ โอโนะ
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Art
เรื่องและภาพ : Eddy Chang  

ฉบบัน้ีเราขอพดูถึงหนังสอืแทนงานนทิรรศการ
หน่อย เผื่อว่าคุณๆ อยากได้มันเป็นของขวัญให ้
ใครในช่วงปลายปีนี้ ‘1001 ภาพเขียนที่ต้องเห็น 
ก่อนตาย’ (1001 Paintings you must see before 
you die) อาจฟังดูจ�าเจกับชื่อนี้ เพราะว่ามีคน 
เอาไปตัง้เป็นช่ือหนังสอือยู่หลายต่อหลายเล่มแล้ว  
แต่ความพิเศษของเล่มน้ีก็คือ มันมีความเป็น 
หนังสือประวัติศาสตร์ ท่ีอ่านสนุกกว่าหนังสือ
ประวัติศาสตร์อยู่สักพันเท่าก็ว่าได้ 

บรรณาธิการ Stephen Farthing ผู้รวบรวม
และจดัการ เล่าเรือ่งของการเริม่ต้นของหนงัสอืเล่ม
นีว่้า ใช้เวลาสามปีในการรวบรวมภาพทัง้ 1001 ภาพ 

The Art Sigh Story
หนังสือศิลปะที่คุณเปิดดูได้ทุกวัน  

โดยใช้หลักเกณฑ์ว่าภาพทุกภาพท่ีเลือกมาต้องมี
ความน่าสนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีความ
ส� าคัญทางประวัติ สาสตร ์  หรื อสร ้ า งการ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับสังคม เช่น เทคนิค
การวาดภาพ หรือความส�าคัญท่ีเช่ือมโยงกับ 
ภาพอื่นๆ ศิลปินคนอื่นๆ ในยุคสมัยเดียวกัน และ
แน่นอนมันน่าจะรวมไปถึงความเป็น “ซูเปอร์
สตาร์” ของภาพนั้นด้วย  

การเลือกภาพนั้นน่าสนุกพอๆ กับการหา
บรรดานักวิจารณ์งานศิลปะมาช่วยกันเติมสีสัน
บรรยายภาพท่ีควรค่าแค่การน่ังนอนดูนานๆ 
เฉพาะนักวิจารณ์งานศิลปะที่มาท�างานร่วมกัน  
น่าจะมีมากกว่า 30 คน ท้ังหมดท�าหน้าที่เหมือน
ไกด์ในการพาเราท่องไปกบัภาพเหล่าน้ีว่ามันน่าดู
อย่างไร และท�าได้อย่างเหมาะเจาะ สนุกสนาน 
หนังสือได้เรียงล�าดับภาพตามยุคสมัยเริ่มตั้งแต่
หน้าแรกเป็นภาพเมื่อพันปีก่อนคริสตกาล สมัย
อียิปต์ เรื่อยมาจนกระท่ังถึงยุคเฟื่องฟูของศิลปะ
ในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 18-19 มาจนถึงศิลปินใน

ยุคปัจจุบันอย่าง Jeff Koons (เจฟฟ์ คูนส์)  
แต่มันไม่ใช่เรื่องท่ีคุณจะต้องเปิดเรียงหน้า 

หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาให้คุณได้สัมผัสกับงาน
ศิลปะประหนึ่งคุณก�าลังเดินอยู ่ในพิพิธภัณฑ์
ที่ไหนสักแห่งท่ีขโมยภาพจากทุกแกลอรี่ของคน
รวยๆ รูปหายากของพิพิธภัณฑ์ระดับโลกมาไว้ที่
เดียวกัน พร้อมกับไกด์ส่วนตัวคอยน�าทาง

เสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้อีกอย่างก็คือ มันไม่ได้
บอกเราแค่ผลงานของศลิปินเท่านัน้ แต่มนัยังบอก
เล่าถึงชีวิตส่วนตัวของศิลปิน คุณจะรับรู้ได้ถึง
บรรยากาศของแวดวงศิลปะในแต่ละยคุได้อย่างดี 

เล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยแล้ว ท้ังอ่านง่าย 
แปลได้ดี รูปเล่มสวยงาม คุณภาพของการพิมพ ์
ดีเยี่ยม อิ่มเอมกับทุกภาพที่เห็นและแน่นอน 
มันควรค่าแก่การเก็บไว้ชื่นชมที่บ้าน 

ด้วยความหนา 960 หน้า ในราคา 1,350 บาท 
ตกหน้าละ 1.40 บาท เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได ้  
เราคดิว่ามันเป็นงานรวบรวมศลิปะท่ีราคาถูกทีส่ดุ
ในโลกแล้ว 
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Highly Recommended
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

ปูอลาสก้านึ่งกับน�้าจิ้มซีฟู้ด  = 1 ก.ก 
(3400++) 
Steamed Alaskan King Crabs with Thai 
Style Seafood Dip  = 1 Kg.

ผัดเนื้อเค็มไข่แดง (120++) 
Fried Rice with Salted Beef and 
Salted Egg Yolks

ชีสรวมกับขนมปังกรอบและ
สตรอเบอร์รี่ซอส (920++)
Cheese Platter with Crackers and 
Strawberry Sauce

ข้าวคลุกกะปิกับปลาสลิดทอด (165++) 
Steamed Jasmine Rice admixed with 
Shrimp Paste accompanied with Deep 
Fried Gourami

ห้องอาหาร GASTRO LOUNGE 

ห้องอาหาร DELISH – BAR & BISTRO

*และพบกับเมนูอาหารอื่นๆ ได้ที่ห้องอาหารทั้งสองแห่งของเรา 

Fireball 99++ 
คืนพลังหลังออกก�าลังกาย
ด้วยเครื่องดื่มที่มากด้วย
คุณค่าที่ได้จากแครอท  

เซลาร ีแตงกวา และมะเขือเทศ 
ช่วยลดความร้อนในร่างกาย 
ท�าให้ร่างกายสดชื่น ช่วย

รักษาระดับน�้าตาลในเลือด
และระดับภูมิคุ้มกัน 

ควบคุมระดับความดันเลือด
และความสมดุลของ 
สารอาหารในร่างกาย  

เสริมสร้างการท�างานของ
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ้ 
ระบบการหมุนเวียนเลือด

ตามไปชิมเมนูพิเศษประจ�าเดือนธันวาคม

D e c e m b e r

Dish of the Month

DRINK
 of the Month

Best Food Good Taste
หน้าตาของอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เราอยากลิ้มลอง แต่จะดียิ่งกว่าถ้า
อาหารจานเดียวกันนั้นรสชาติเป็นเลิศด้วย ทางคลับของเรามีหลากหลายเมนู
ที่มอบความสุขให้คุณทั้งรูปและรส น่าเสียดายมากหากคุณพลาดเมนูเหล่านี้

Festive Fresh 120++ 
เครื่องดื่มเรียกความสดชื่นและบ�ารุงผิวพรรณ ด้วยส่วนผสม
จากสตรอเบอร์รี่ แอปเปิ้ลแดง น�้าส้ม ช่วยคืนความเปล่งปลั่ง

ให้ผิว ชะลอการเกิดริ้วรอย ป้องกันการเกิดมะเร็งและ 
โรคข้ออักเสบ ลดระดับคอเลสเตอรอล เสริมสร้าง 

กล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง ช่วยบ�ารุงประสาท 
และสมอง ป้องกันโรคต้อกระจก

ABC 99++ 
ความลงตัวของบีทรูท  

แครอท และแอปเปิ้ลแดง  
อุดมด้วยบีทานิน  

แอนโทไซยานิน ฟลาโวนอยด์ 
กรดโฟลิก สารต่อต้านอนุมูล
อสิระ ไฟเบอร์ สารฟอลคารนิอล 

เบต้าแคโรทีน ป้องกัน 
ความเสื่อมของเซลล์  

ลดอาการเหนื่อยล้าจากการ
ออกก�าลัง เพิ่มการไหลเวียน
ของเลือด บ�ารุงสุขภาพผิวให้

สดใสเปล่งปลั่ง รักษาโรค
ความดันโลหิตสูง รักษาระดับ

น�้าตาลในเลือด
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Highly Recommended

D e c e m b e r

Dish of the Month

Man Fu Yuan
ตามไปชิมเมนูพิเศษที่ Man Fu Yuan ประจ�าเดือนธันวาคม

ข้าวอบหมูสับและปลาเค็มในหม้อดิน 
Baked Rice with Minced Pork and Salted Fish in Casserole

ข้าวอบไก่และกุนเชียงในหม้อดิน 
Baked Rice with Chicken and Chinese Sausage in Casserole

ข้าวอบเนื้อและไข่ในหม้อดิน
Baked Rice with Beef and Egg in Casserole 

ข้าวอบซี่โครงหมูเต้าซี่ในหม้อดิน 
Baked Rice with Pork Spare ribs with Black Beans Sauce in Casserole 

ข้าวอบหม้อดิน  4 แบบ 
ราคา 888+++ (ส�าหรับ 4 ท่าน) 
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Travel & Leisure
เรื่องและภาพ : ggonjourney

สะพายกล้อง ล่องทะเลสาบ

หลายครัง้ทีก่ารเดนิทางไปยโุรปถกูปักหมุดอยู่
ที่เมืองใหญ่ๆ แต่ครั้งนี้.. เราลองปล่อยใจให้ไหล
ทวนน�้าขึ้นไปทางเหนือของอิตาลี ณ ที่แห่งนั้น 
ทะเลสาบอันงดงามและบรรดาเมืองเล็กน่ารักที่
รายล้อม ได้เข้าครอบครองพ้ืนท่ีความประทับใจ
ของเรา ภายในเวลาเพียง 12 ชั่วโมงเท่านั้น

07.00 am // Milano Centrale Stazione 
เราเห็นหน้าค่าตาทะเลสาบโคโม (Lake Como) 

เป็นครั้งแรกบนแผนท่ีสีสด รูปร่างของทะเลสาบนี้ 
ดูเหมือนกับตัว Y กลับหัว ล้อมรอบด้วยเมืองสามเมือง
คือ Menaggio Bellagio และ Varenna หลังจาก 
สืบเสาะวิธีเดินทางเป็นที่เรียบร้อย เราก็กระโดดขึ้น
รถไฟรอบเช้าจากมิลาน มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปลงที่สถานี 
Varenna-Esino Stazione โดยใช้เวลาเดินทางเพียง
หนึ่งชั่วโมง

08.30am // Varenna
Varenna เป็นเมืองท่ีมีสถานีรถไฟใกล้ทะเลสาบ 

โคโมมากท่ีสุด แต่ก็ดูคล้ายจะเป็นเพียงเมืองผ่านทาง
ส�าหรบัผูม้าเยอืน จงึไม่มกีจิกรรมอย่างเป็นทางการนกั

12 HRS IN COMO

ส�าหรบัเมอืงนี ้ทว่า ทวิทศัน์และอาคารบ้านเรือนริมน�า้ก็
ชวนให้เดินเล่น พลางยกกล้องขึ้นเก็บภาพยามเช้าได้
อย่างเพลดิเพลนิ เราแวะซ้ือต๋ัวเรือทีท่่าเรือระหว่างทีเ่ดิน 
ลดัเลาะไปตามรมิน�า้ ต๋ัวรายวนัดูจะลงตัวทีส่ดุส�าหรบั
การท่องเทีย่วทีนี่ ่เพราะเรอืล่องทะเลสาบเป็นตวัช่วยหลกั
ในการพาเราไปยังจุดต่างๆ เราใช้เวลาระหว่างที่ 
รอเรือ นั่งจิบกาแฟพร้อมเติมพลังด้วยอาหารเช้าท่ี 
Varenna Caffé

10am // Menaggio
เวลาราว 10 นาทกีลางทะเลสาบโคโม พาเรามาถงึ 

Menaggio เมอืงฝ่ังตรงข้าม แม้จะมกีลิน่อายของเมอืง
ริมทะเลสาบที่คล้ายคลึงกัน แต่ที่นี่ดูจะคึกคักกว่า 
Varenna อยู่มาก นอกจากเดินเล่นเห็นวิถีชีวิตของ 
คนเรือริมฝั่งน�้าแล้ว อย่าลืมเผื่อเวลาสักชั่วโมง ขึ้นรถ
บัสสาย C12 มุ่งหน้าไปยัง Croce แล้วไต่ขึ้นไปยัง  
La Crocetta จุดชมวิวที่น้อยคนนักจะรู้จักและมาถึง  
ทีน่ี.่. เราได้เห็นทะเลสาบโคโมโอบกอดเมอืง Menaggio 
ทัง้เมืองไว้อย่างอบอุน่ นบัว่าคุม้ค่ากับการออกก�าลงัขา
เดินข้ึนมาอยู ่ไม่น้อย แล้วรถบัสสายเดิมก็พาเรา 
กลับไปยังท่าเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองต่อไป

12.30pm // Bellagio
มาถึง Bellagio ในเวลาที่ท้องร้องเรียกหามื้อเที่ยง

พอดี Ristorante Bilacus ที่ใจกลาง Salita Serbelloni 
จึงเป็นจุดหมายแรกท่ีเรามุ่งหน้าไปหา รสชาติอาหาร
อิตาเลยีนขนานแท้ เคล้ากบัลมและแดดอ่อนๆ บนโต๊ะ
รมิระเบยีง ท�าให้มือ้นีก้ลมกล่อมเป็นพเิศษ เมือ่ร่างกาย
หยุดประท้วงความหิว ก็ถึงเวลาเพลิดเพลินกับจุดเด่น
ของเมืองอย่าง Salita Serbelloni บันไดที่ขนาบข้าง
ด้วยตึกสีสันสดใส ซ่ึงเป็นทั้งร้านอาหาร ร้านไอศกรีม 
และร้านขายของน่ารกัมากมาย รูตั้วอกีที นาฬิกากบ็อก
เวลาบ่ายสองกว่าๆ เราก้าวขึ้นเรืออีกครั้งไปยัง Lenno 
เพื่อไปยังจุดหมายอีกแห่งที่ต้ังตารอ คือ Villa del 
Balbianello วิลล่ากลางสวนสวยที่ใช้เป็นสถานที่ถ่าย
ท�าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ถึงสองเรื่องอย่าง Star Wars 
Episode II: Attack of the Clones และ Casino Royale

3pm // Villa del Balbianello
เดินจากท่าเรือไปสักระยะ ก็จะมี Taxi Boat ที่จะ

พาเราไปจอดถงึหน้าวลิล่า (เหมอืน James Bond ฉาก
ในเรื่อง Casino Royale) แต่หากใครถนัดเดินเท้า
มากกว่า ก็มีเส้นทางร่มรืน่ลดัเลาะไปตามเนนิเขาไปยัง
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We often travel to Europe only to visit big, 
popular cites. This time we decided to go 
against the grain and visit small lake towns in 
northern Italy. Within the first 12 hours, we fell 
madly in love.

07.00 am // Milano Centrale Stazione 
Our first glimpse of Lake Como was from the 

brightly coloured map. This lake has an upside-
down Y shape with 3 small towns situated 
around its shoreline: Menaggio, Bellagio and 
Varenna. After deciding on our mode of 
transportation, we hopped on an early train out 
of Milan heading to Varenna-Esino Stazione. It 
only took an hour before we arrived at our 
beautiful destination. 

08.30am // Varenna
Varenna has the nearest train station to Lake 

Como. Most visitors are only passing through 
the town to get to other destinations. There were 
not many activities or attractions in the town itself 
yet the scenery and architecture beckoned us to 
explore. After a  morning stroll around the town 
we stopped by the harbour to buy tickets for the 
boat. A day-ticket is the best option for tourists 
as the boat is an excellent mode of transportation 
around the lake. While waiting for the boat we 
stopped at Varenna Caffé to get our daily dose 
of caffeine and some breakfast. 

10am // Menaggio
A 10-minute boat ride took us to Menaggio: a 

town right opposite Varenna. Menaggio has a 
similar vibe of lakeside towns  yet it seems to be 
a lot more lively than Varenna . Here you can 
have a walk around and observe the lifestyle of 
the townspeople or give yourself an hour and 
take the C12 bus towards Croce. This bus 
heads up to La Crocetta a viewing point little 
known to tourists. At La Crocetta, you get to see 
how Lake Como wraps itself around Menaggio. 
The sight alone is worth all the time and energy 
you will spend hiking. The same bus will also 
take you back to the harbour. 

12 HRS IN 
COMO

วิลล่าได้เช่นกัน เมื่อก้าวผ่านรั้ววิลล่า แนวไม้สน ไม้ดัด 
และรูปป้ันพากนัมาต้อนรบัตลอดทางเดนิ จนถงึเฉลยีง
ที่มีโค้งอาร์คสามประตูตกแต่งด้วยไม้เลื้อยอันงดงาม 
ปล่อยให้แสงลอดผ่านเหมอืนฉากในภาพยนตร์ไม่มีผดิ 
บนเฉลียงมีโถงภายในวิลล่าที่ใช้เป็นพื้นท่ีจัดแสดง
คล้ายกับในพิพิธภัณฑ์ ทางเดินต่อจากเฉลียงพาผ่าน
สวนทีต่กแต่งอย่างบรรจงลดหลัน่ลงไปจนถงึรมิหน้าผา 
เราใช้เวลาน่ังเล่นพักผ่อนอยูร่าวชัว่โมง เล่นสนุกโบกมอื
ให้คนที่นั่งเรือผ่านไปมาที่ริมหน้าผา ก่อนจะตัดใจ 
ล่องเรอืแหวกผนืน�า้โคโมเป็นครัง้สดุท้าย เพือ่กลบัมายงั
สถานีรถไฟที่ Varenna และมุ่งหน้าสู่มิลานต่อไป

6.30pm // Varenna-Esino Stazione
รถไฟเคลื่อนตัวพาเราออกจากเมือง Varenna  

ในเวลาท่ีแสงสุดท้ายลับลงทะเลสาบโคโมพอดิบพอดี 
แม้ภาพของโคโมจะค่อยๆ เลือนหายไปจากสายตา  
แต่เวลา 12 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา ภาพของผนืทะเลสาบกว้าง
ใหญ่ อาคารสสีนัสดใส และรอยยิม้ของผูค้น ณ ทีแ่ห่งน้ัน 
ยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจ�าของเรามาจนทุกวันนี้

12.30pm // Bellagio
We arrived at Bellagio from Menaggio just in 

time for lunch. Ristorante Bilacus which sits at 
the heart of Salita Serbelloni is our first port of 
call. Authentic Italian food enjoyed outdoor on 
the balcony in the breeze and warm sunshine is 
truly a memorable experience. With a full 
stomach, we were ready to explore the town’s 
main attraction. Salita Serbelloni is a staircase 
flanked by brightly coloured buildings, homes of 
many restaurants, ice-cream parlours and 
souvenir shops. The stroll around the city was so 
enjoyable that we lost track of time. At 2 pm, we 
got on the boat once again heading to Lenno 
another highlight of the area that we looked 
forward to visiting. Villa del Baldianello, a 
beautiful garden villa  is a location of 2 
blockbuster films like Star Wars Episode II: 
Attack of the Clones and Casino Royale.

3pm // Villa del Balbianello
Just a short walk from the harbour, we 

caught a taxi boat right to the Villa del Balbianello. 
(The arrival on the boat very much reminded us 
of the scene in Casino Royale.) But if you prefer 
walking, there is a leafy route along the hill that 
will also take you to the villa. When you walk 
through the gate, rows of pine trees, espaliers 
and statues stand to welcome visitors all the way 
to the majestic archways on the balcony. The 
way that the light passes through the three 
archways are as beautiful as in the movies. 
Along the balcony inside the villa is an exhibition 
space that you can walk through to the beautiful 
garden leading up to the cliff. We decided to 
have a rest and enjoy the atmosphere here for 
almost an hour before getting back on the boat 
one last time heading to Varenna. Here we 
boarded the train back to Milan

6.30pm // Varenna-Esino Stazione
The train took us away from Varenna just as 

the sun set on the skyline of Lake Como. 
Although we moved further and further away 
from the lake but the 12 hours there have been 
imprinted in our memory to this day. 
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Golf Destination
เรื่อง : xoxoxo ภาพ : xoxoxo

• Abu Dhabi Golf Club, UAE

Top 5 Unique Golf Courses 
Around the World

เปลี่ยนบรรยากาศการหวดวงสวิงใน 
กอล์ฟคอร์สทีแ่วดล้อมด้วยสภาพภมูปิระเทศ 
และสิ่ งแวดล ้อมที่สวยเกินหน ้าเ กินตา 
สนามกอล์ฟธรรมดาทั่วไป

2  ABU DHABI GOLF 
CLUB, UNITED 
ARAB EMIRATES

แน่นอนว่ากรงุอะบดูาบคีอืทีส่ดุแห่งความหรหูรา 
ในทุกๆ ด้าน ดังนั้น สนามกอล์ฟประจ�าเมืองนี ้
จงึไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่อย่างใด อะบดูาบกีอล์ฟคลบั
ตั้งอยู ่ในเขตทะเลทรายอาหรับ โดยได้ Peter 
Harradine รับหน้าที่ออกแบบสนามกอล์ฟขนาด 
27 หลุมแห่งนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 1992 มีความยาวถึง 
7,600 หลา และมีการติดตั้งระบบเสียงของ Bose 
ไว้ทัว่ทกุจดุของสนาม มีบงัเกอร์และกรนีซ้อม 6 กรนี 
นอกจากน้ียังมีไฮไลท์อยู ่ตรงการตีกอล์ฟช่วง 
กลางคืนจ�านวน 9 หลมุ ทีส่�าคญัคอื การได้พักผ่อน
อย่างเพลิดเพลินในคลับเฮ้าส์ท่ีมีสถาปัตยกรรม 
รปูเหยีย่วกางปีกอย่างสง่างามน่าเกรงขาม อนัเป็น
เอกลักษณ์ไม่ซ�้าใคร

1CAMP BONIFAS, 
KOREAN 
DEMILITARIZED   

      ZONE
สนามกอล์ฟท่ีมีเพียงหลุมเดียวแห่งนี้ตั้งอยู่

ระหว่างเขตแดนเกาหลเีหนือและเกาหลใีต้ ทีเ่รยีก
กนัว่า Korean Demilitarized Zone ท่ีน่าหวาดเสยีว
คือ สนามกอล์ฟแห่งนี้ถูกล้อมไว้ด้วยทุ่งสังหารที่ 
ฝังทุ่นระเบิดไว้ท่ัวท้ังบริเวณ น่ันหมายความว่า 
ถ้าเผลอตลีกูลอยโด่งไกลออกไป อาจเสยีวสนัหลงั
วาบว่าจะเกิดเสยีงตมูตามมารเึปล่า

• Camp Bonifas, Korea
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• Green Monkey Golf Course, Barbados

3THE COEUR 
D’ALENE RESORT, 
IDAHO

หรือที่รู ้จักกันดีในนาม ‘กรีนลอยน�้า’ เพราะ
ท�าเลท่ีตั้งของสนามกอล์ฟขนาด 14 หลุมแห่งนี ้
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Lake Coeur d’Alene และ 
Fernan Creek ท�าให้ต้องใช้เรือไม้ล�าเล็กๆ ในการ
โดยสารเป็นพาหนะหลัก โดยกรีนลอยน�้าที่ว่าเป็น
เกาะขนาดเลก็ทีส่ร้างขึน้ด้วยฝีมอืมนษุย์ซึง่มเีพยีง
แห่งเดียวในโลก ออกแบบสนามกอล์ฟขนาด 220 
เอเคอร์แห่งน้ีโดย Scott Miller และซ่อนความ
พิเศษไว้ในรถคาร์ทด้วยเบาะที่นั่งแบบอุ่น มีตู้เย็น
ส�าหรับเก็บเครื่องดื่ม และเครื่องกด tee แบบ
อัตโนมัติ

4UUMMANNAQ 
GREENLAND GOLF 
COURSE

ด้วยท�าเลท่ีตัง้อยูเ่หนือ Arctic circle เพยีง 373 
ไมล์ ท�าให้ทีน่ีม่สีถานะเป็นสนามกอล์ฟท่ีอยูเ่หนือ
สดุขอบโลก และเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World 
Snow Golf Championship มาตั้งแต่ปี 1997  
ด้วยความที่สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นท�าให้การ 
ตีกอล์ฟท่ามกลางหิมะเกิดขึ้นบ่อย ท่ีน่ีจึงใช  ้
ลกูกอล์ฟสส้ีมแทนเพือ่ให้ง่ายต่อการมองเห็น เช่ือ
แน่ว่าหากคณุได้มาลองหวดวงสวงิทีน่ี ่กฬีากอล์ฟ
ที่ไม ่เคยอยู ่ในสถานะกีฬาเอ๊กซ์ตรีมมาก่อน 
จะถูกเปลี่ยนหมวดหมู่เสียใหม่ทันที

5GREEN MONKEY 
GOLF COURSE, 
BARBADOS

สนามกอล์ฟซ่ึงตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลบาร์บาโดส 
แห่งนี้ ได้รับการออกแบบโดย Tom Fazio ซึ่งเน้น
การสลักเสลาผาหินปูนที่สูงกว่า 90 ฟุตอย่าง
สวยงาม ท้ังยังเปิดโล่งให้เห็นทิวทัศน์ของทะเล
แครบิเบยีนขณะทีเ่หล่านกักอล์ฟก�าลงัหวดวงสวงิ
ในกอล์ฟคอร์สขนาด 18 หลุมแห่งนี้ นอกจากนี้  
ยังมีเกาะหญ้าเทียมท่ีสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย ์
เป็นรปูลงิประจ�าบาร์บาโดสอีกด้วย ข้อจ�ากดัเพยีง
ประการเดียวในการเข้าใช้งานสนามกอล์ฟแห่งนี้
คือ สงวนไว้เฉพาะแขกที่เข้าพักใน Sandy Lane 
Resort เท่านั้น 
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Welcome New Members
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

คุณเจตต์ ศรีพันธ์พร
คุณชัยพัชร์  นาคมณฑนาคุ้ม

คุณณัยณพ ภิรมย์ภักดี
คุณบดินทร์ อูนากูล 

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
Mr. Asim  Rana
Mr. Azuma  Arai

Mr. Masaaki Suzuki
Mr. Naoki  Sugaya

คุณเกียรติชัย  ธาดาวชิรา
คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์

คุณชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์
คุณธีระศักดิ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

คุณปฏิมา จีระแพทย์
คุณปรัชญา เหมสุจิ
คุณผยง ศรีวณิช

คุณพลเชษฐ์ ตระการภาสกุล
คุณพินิจ พัวพันธ์

คุณมนูศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ
คุณรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
คุณวันทนา อมตานนท์
คุณวิภูธา ตระกูลฮุน

คุณสมสุข  ศรีสถิตย์วัฒนา
คุณสว่าง ศรีศกุน

คุณสันติ เชาวนันทกุล
คุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

คุณเสนัชย์ เจริญศรี
คุณอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์

คุณอนุสรณ์ เสาร์เสาวภาคย์
คุณอารักษ์ สุธีวงศ์

คุณอารีย์  ชวลิตชีวินกุล
คุณอุดร คงคาเขตร

พล.อ. ณรงค์ จารุเศรนี
พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา

พล.อ. ยอดยุทธ บุญญาธิการ
พล.อ. วินัย ภัททิยกุล

พล.อ. สิทธิศักดิ์ เทภาสิต
Mr. Jacques Pastor

Mr. Kelvin Swee Beng Tan
Mr. Ken Matsuda

คุณคฑาหัสต์  บุษปะเกศ
คุณชนินทร์  รุ่งแสง
คุณโชติกา ใจทิพย์
คุณณัฐพงศ์  บิณษรี

คุณปัญจนินทร  มงคลรัตนวงศ์
คุณพรเทพ ช่วงเทวพร
คุณพรเพ็ญ นิธิเกษม

คุณพวงเพ็ญ บุญญาธิการ
คุณพุฒิพัฒน์ พิพัฒนศิริกุล
คุณมณฑนรรห์ ศรีวนิชย์
คุณมิ่งฤกษ์  เศรษฐสมภพ

คุณวรธิมา  จึงสุระ
คุณวรนารี บุญศรี
พ.อ. วินธัย สุวารี

คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย
คุณชุติพนธ์ อุรพีพัฒนพงศ์

คุณณรงค์ สาหร่าย
คุณทิพจุฑา ประภาวีกร
คุณปิยะ เจตะสานนท์
คุณพรเฉลิม ฤทธิสุข

คุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช
คุณแสงบุญ มหาคุณาจีระกุล

Mr. James Douglas Geiger

 Mr. Fukui Ning

Golf Ordinary Members

Sports Ordinary Members Diplomatic

Sports Special MembersGolf Corporate Ordinary Term Members

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ก�าลังจะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของประสบการณ์การออกก�าลังกายและการตีกอล์ฟที่ดีที่สุด 

New Face in The Club

Mr. Kenji Kawamura
Mr. Kentaro  Hashimoto

Mr. Lim Shu Seng
Mr. Manish  Misra
Mr. Shinji Hagiwara
Mr. Tan Hai Chooi

Mr. Tomitake Maruyama
Mr. Wing Nin Danny Yu
Mr. Yoshinori  Noritake
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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.




