
•  T H E  U LT I M AT E  E X P E R I E NC E  •

I S S U E  1  /  20 1 6

People 
Keep Calm and Aim High  
วิทิตนันท์ โรจนพานิช 

Feature 
Inspirational Athletes Over 39
ชัยชนะเริ่มต้นหลังอายุ 39 

Golf Destination 
The Rio’s Reveal 
เยือนสนามกอล์ฟแห่งใหม่

14 35 48



AD.CHANG



AD.Oishi



RAJPRUEK CLUB
100 Moo 3, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand 
Tel.: 0-2955 0055 (40 Lines) 
Fax.: 0-2955 0929
Website: www.rajpruek.com
Facebook: facebook.com/rajpruekclub
Rajpruek Club Magazine is published 
and produced on behalf of the Rajpruek Club by:

Lifestyle and Travel Media Co., Ltd.
29 Bangkok Business Center (BBC), 19th Fl. 
Room 1901 Soi Ekkamai, Sukhumvit 63 Road, Klongtoey Nua, 
Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Tel.: 0-2391 2290-3, 0-2391 4030-2  
Fax.: 0-2391 4033 
Email: info@lifestyleandtravel.com
Website: www.lifestyleandtravel.com

Director: 
Amarin Kocharat

Editorials: 
Lifestyle Editor
Alisa Rujivipat
Graphic Designer 
Laphat-Rada Yencham
Photographer 
Pimlada Thanachoknitiwat 

For All Editorial Enquiries, Write To:
alisa@lifestyleandtravel.com

Advertising Team:
Prim Narindrankura Na Ayudhaya 
(Mobile: 081-910 0503)
Piyapan (Pooky) Philastjit
(Mobile: 085-070 0131)
Ponvipa Klaharn 
(Mobile: 086-097 2887)
Dawood Sueptrakool 
(Mobile: 085-552 0287)

All Sales Enquiries, Please Write To:
info@lifestyleandtravel.com 

Accounting Manager:
Aungkana Treesub

Administrative Supervisor: 
Rachanee Pairoj-Euaanan

Traffic Coordinator:
Jessada Hirunyabut

Message  
from  
GM

เถลงิชยั สวุรรณมยั 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ราชพฤกษ์คลับ 

Sincerely yours,
Thalerngchai Suwannamai

General Manager

สวัสดีครับท่านสมาชิกที่รัก 
ก่อนอื่นผมคงต้องขอกล่าวอวยพร ในนามฝ่ายบริหาร และพนักงานราชพฤกษ์คลับทุกคน เน่ืองในโอกาส 

วันข้ึนปีใหม่ และตรุษจีน  ขอให้ท่านสมาชิกที่รักทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสนุกสนาน  
และกระตือรือร้นในการท�างาน รวมทั้งการออกก�าลังกาย ตลอดทั้งปีวอก 2559 นี้นะครับ

ในวารสารฉบับน้ี เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มศักราชใหม่ ผมขอน�าเสนอเรื่องราวของ คุณวิทิตนันท์  
โรจนพานิช สมาชกิราชพฤกษ์คลบัและคนไทยคนแรกท่ีสามารถพิชติยอดเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลก 
เพ่ือจะชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และป้ายข้อความ “ทรงพระเจริญ” ณ ระดับ 
ความสูง 8,848 เมตร เหนือระดับน�้าทะเล เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 คุณวิทิตนันท์มีความมุ่งมั่น และ 
แรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อน ให้สามารถกระท�าในส่ิงที่คนไทยไม่เคยท�าได้มาก่อน โดยจะมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ และแง่มุมในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้

ในปีนี้ ราชพฤกษ์คลับได้เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมสนุกกัน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง เทิดพระเกียรติ “ราชพฤกษ์...
แด่ในหลวงด้วยดวงใจ”  5 พ.ค. 5 กม. ไมโครมาราธอน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 โดยท่านสามารถ

สมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ประสานงานกีฬา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
          
            ด้วยความเคารพ 

Dear members,

First of all, I, on behalf of Rajpruek Club management team, would like to wish you all a happy new year and 
a prosperous Chinese new year. I hope this year brings you good health, great joy and a successful career. 
More importantly, I hope the year of monkey will bring you more time to exercise and keep fit. 

In this issue, we bring you many inspiring stories such as that of Khun Vitidnan Rojanapanich, yet another 
talented member of Rajpruek Club who became the first Thai to summit Mt. Everest on 22 May 2008. He 
endured the hardship of climbing the world’s highest mountain just to hold the portrait of our beloved King 
Bhumibol above the 8,838 ft.  summit. His passion and determination drove him to achieve what no other Thai 
had ever done before. He sat down and talked to us about his experience and future goals. 

This year we have many fun activities planned for our members. Soon we will be holding a walk and run to 
honour the King's 70th Anniversary of his Coronation. For further information and registration, please contact 
the staffs at our sport coordination counter, from 15 March onwards. 
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Sanctuary for the Senses

Sapphire waters of a private bay. Blissful spa escapes. Bespoke dining experiences. 

Retreat to a secluded hideaway on the southeastern coast of Samui.
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“Life is too shot to play small".”
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Tip's Tips
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์  ภาพ : Pimlada

Toss shot 
ลูกโด่งตกหยุด

ทิพย์มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมโครงการ Chang 
PGA Golf Camp แล้วก็ได้เทคนิคความรูม้ากมาย
มาฝากนักกอล์ฟทุกท่าน เทคนิคง่ายๆ ที่วันนี้ทิพย์
อยากแชร์ก็คือ การเล่นลูกโด่งตกหยุด 

ลูกโด่งตกหยุด ก็คือ เมื่อมันตกแล้วจะกลิ้งไป
ข้างหน้า ไม่มไีซด์สปิน ข้อดคีอื ท�าให้เราเห็นไลน์ลกู
ที่จะพัตต์ต่อไปได้ ขั้นตอนการเล่นลูกโด่งตกหยุด
มีง่ายๆ ดังนี้ 
1. วางไม้ให้อยู่กลางล�าตัว 
2. หน้าไม้เล็งไปยังเป้าหมาย 
3. สังเกตต�าแหน่งลูกกอล์ฟให้อยู่ส้นเท้าซ้าย 
4. ลงไม้พร้อมทั้งหมุนสะโพกผ่านลูก 

การเล่นลูกนี้ เป็นการใช้ Bounce ท�างาน เรา
จะได้ยินเสยีงไม้กระทบพ้ืนดงัตับ๊ๆ เป็นการเล่นลกู
ในลกัษณะเหมอืนทอยลกูเข้าไปสมชือ่ Toss Shot 
ค่ะ เป็นเทคนิคท่ีเล่นง่ายๆ ไม่ต้องใช้ข้อมือมาก  
ลูกก็ลอยออกไปโด่งตกแล้วกลิ้งไม่มาก 

ลองฝึกซ้อมดูนะคะ ลูกน้ีเป็นลูกท่ีเลือก
เล่นง่ายเป็นอันดับสองรองจากลูก Chip and 
Run ค่ะ 

3
1-2 4
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Health
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์

 น�า้ เป็นส่วนประกอบส�าคัญท่ีร่างกายขาด
ไม่ได้ หลายคร้ังท่ีเราเคยได้ยินว่า ให้เราดืม่น�า้
ให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพราะว่าน�้า 
มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง แต่บ่อยครัง้ท่ี
เราท�างานจนลืมเรื่องการดื่มน�้าไป วันน้ีทิพย์
จึงน�าคุณประโยชน์ของการดืม่น�า้มาฝากกนัค่ะ 

1. ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย
สาเหตุส�าคัญอย ่างหนึ่ง ท่ีท�าให ้ร ่างกาย

อ่อนเพลียก็คือ ภาวะขาดน�้า การดื่มน�้าจะท�าให้
ร่างกายภายในชุ่มชื้นขึ้น และลดภาวะขาดน�้าได้  
ช่วยให้รู้สึกสดชื่นมีแรงมากขึ้นกว่าเดิม 

2. ช่วยให้การลดน�า้หนกัได้ผลดยีิง่ขึน้
การดืม่น�า้ก่อนรบัประทานอาหารจะช่วยท�าให้

รูส้กึอิม่ท้องและรบัประทานอาหารได้น้อยลง ย่ิงถ้า
ดื่มน�้าขณะท่ีก�าลังหิวๆ จะช่วยลดความอยาก
อาหารได้เป็นอย่างดี การด่ืมน�้ายังช่วยเพ่ิมการ
ท�างานของระบบการเผาผลาญอกีด้วย โดยเฉพาะ
น�า้เยน็ สามารถช่วยให้ร่างกายเผาผลาญได้มากขึน้

3. ขจัดสารพิษในร่างกาย
ไตเป็นอวัยวะท่ีส�าคัญในการขับสารพิษออก

จากร ่างกายให้ออกมาในรูปแบบเหงื่อและ
ปัสสาวะ การดื่มน�้าจะช่วยให้ร่างกายขับสารพิษ
ออกมาได้ดีขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงจากการ 
ติดเชื้อในท่อปัสสาวะและนิ่วในไตได้

10
คุณประโยชน์ในการดื่มน�้า

4. บ�ารุงผิวพรรณ
 ถ้าอยากมีผิวพรรณท่ีชุ่มชื้นและดูมีน�้ามีนวล 

ขอแนะน�าให้ดื่มน�้า เพราะน�้าจะช่วยขับสารพิษ
ต่างๆ ออกจากร่างกาย ช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อน 
กว่าวัยอีกด้วย

5. รักษาอาการปวดศีรษะ
อาการไมเกรนและปวดหลงั แท้จรงิแล้วอาจมี

สาเหตุมาจากภาวะขาดน�้าในร่างกาย ดังน้ันการ
ดื่มน�้าจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

6. ป้องกันโรคมะเร็ง
มีการศึกษาหน่ึงพบว่า การดื่มน�้ามาก ๆ จะ

ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ เพราะการดืม่น�า้มากๆ จะท�าให้ปัสสาวะ
บ่อยข้ึน ซึ่งการปัสสาวะบ่อยๆ จะช่วยลดการ 
ก่อตัวของสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะได้ 
นอกจากน้ีการดื่มน�้าอย่างเพียงพอไม่ให้ร่างกาย
เกิดภาวะขาดน�้าก็ยังช ่วยลดการเกิดมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านมได้อีกด้วย

7. ป้องกันตะคริวและอาการเคล็ด
ภาวะขาดน�้าส่งผลให้ความยืดหยุ่นของกล้าม

เน้ือและสารหล่อลื่นระหว่างข้อต่อต่างๆ ลดลง  
จนอาจท�าให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย ดงัน้ันการ
ดื่มน�้าจึงจ�าเป็นต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ

8. ช่วยให้ระบบขบัถ่ายท�างานได้ดขีึน้
น�้าจะช่วยละลายไขมันในร่างกายและช่วยให้

ไฟเบอร์ชนิดละลายน�้าได้ท�างานได้เต็มที่ ท�าให้
อาการท้องผูกลดลง และช่วยให้ร่างกายขับถ่าย
ของเสียออกมาได้ง่าย 

9. สมองท�างานดีขึ้น
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ล อ น ด อ น  ป ร ะ เ ท ศ

อังกฤษ พบว่านักศึกษาท่ีน�าน�้าเข้าไปดื่มในห้อง
สอบ จะท�าข้อสอบได้คะแนนดกีว่า น่ันเป็นเพราะ
ว่า น�า้จะช่วยท�าให้สมองปลอดโปร่ง ส่งผลต่อการ
ท�างานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจ�า หรือ
การคิดประมวลผลต่างๆ

10.  ช ่วยปรับสมดุลของอุณหภูม ิ
ในร่างกายขณะที่ออกก�าลังกาย

การออกก�าลงักายท�าให้ร่างกายมอีณุหภูมสิงูขึน้ 
ดงันัน้การดืม่น�า้ในขณะทีอ่อกก�าลงักายจะช่วยให้
อุณหภูมิในร่างกายลดลงได้ และช่วยทดแทน
ของเหลวในร่างกายที่เสียไปจากการขับเหงื่อ แต่
ควรค่อยๆ จบิน�า้หลงัจากออกก�าลงักาย ไม่ควรด่ืม
รวดเดยีวเพราะอาจจะท�าให้เกดิอาการจกุและเป็น
อันตรายได้

เห็นข้อดขีองการดืม่น�า้แล้ว ต้องรบีพกน�า้เปล่า
ตดิตวัไว้ดืม่กันดกีว่า ไม่ต้องเสยีเงินมาก แถมยังดี
ต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ 
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Health & Grooming
เรื่อง : Blink Boom ภาพ : Courtesy of Brand

1. 2.2. 3. 4.

The Scent 
of Inspiration

เม่ือน�า้หอมคืออาภรณ์ท่ีเป็นเครือ่งสะท้อน
ถึงบคุลกิของแต่ละบคุคลได้เป็นอย่างด ีแต่ละ
แบรนด์จึงบรรจงสร้างสรรค์กลิ่นที่ให้สัมผัส
อันหลากหลายออกมาเป็นทางเลือก ไม่ว่าจะ
เป็นกลิ่นท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาต ิ
ดอกไม้นานาพันธุ์ เครื่องเทศ หรือธรรมชาติ
รอบตัว เพื่อมอบความหอมสดชื่น มีชีวิตชีวา 
หรือบางครั้ ง ก็น� าแรงบันดาลใจมาจาก 
คาแรกเตอร์ของคนดงั จนเกิดเป็นกลิน่ท่ีมอบ
พลัง และดึงเสน่ห์ในตัวคุณออกมา

1.  BVLGARI AQVA POUR HOMME 
MARINE 
ความสดชื่นท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากความ

พลิ้วไหวของน�้าทะเลและมหาสมุทร มอบความ
รูส้กึสดชืน่และเบาสบายด้วยกลิน่ของดอกโรสแมรี่
อ่อนๆ เหมาะกับสภาพอากาศในเมืองร้อนอย่าง
บ้านเราเป็นอย่างย่ิง เพราะนอกจากจะช่วยเพ่ิม
เสน่ห์ในยามที่ฉีดพรมลงไปบนร่างกายแล้ว ยังส่ง
ต่อความรูส้กึเย็นสบาย และกระปรีก้ระเปร่าให้กับ
คนรอบข้างได้อีกด้วย 

2.  GUERLAIN L’HOMME IDEAL
สั ม ผั ส ห อ ม ห ว า น ที่ ผ ส ม ผ ส า น ม า จ า ก

เอกลกัษณ์ด้านความผ่อนคลายอย่างกลิน่วานลิลา 
และอลัมอนด์ ช่วยดงึเสน่ห์ของความเป็นเพศชาย
ออกมา ให้สัมผัสที่โรแมนติก และรู้สึกได้ถึงแรง
ปรารถนา แต่ก็ดูฉลาดและแข็งแรง คงไว้ซึ่งความ
ลึกลับน่าค้นหา เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกอันหรูหรา 
โดดเด่น และยังช่วยสร้างสมาธิได้ในตัว 

3.  ELIE SAAB L’EAU COUTURE 
จากการรังสรรค์ของห้องเสื้อแฟช่ันสุดหรู  

ให้คุณจินตนาการถึงความสดใสและแสงแดด 
ยามบ่ายในสวนสวยใจกลางมหานครในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ ท่ีจะช่วยตอกย�้าพลังทางความคิด
สร้างสรรค์อนัไร้ขดีจ�ากัดของตวัคณุเอง มอบความ
โก้หรู แต่ก็เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวนใจจากความ
หอมสดชื่น ด้วยกลิ่นแนวดอกไม้-ขนมหวาน  
ที่ผสานระหว่างกลิ่นซิทรัส กับเอสเซ้นส์สกัดจาก
มะกรูดแคว้นคาลาบริอา

4.  RALPH LAUREN MIDNIGHT ROMANCE 
ด้วยคอนเซป็ต์ของน�า้หอมท่ีต้องการเผยเสน่ห์

อันน่าหลงใหลและดึงดูดที่ซ่อนเร้นอยู่ในเวลา
กลางคืน จึงเกิดเป็นความลงตัวของกลิ่น ที่ได้จาก
การผสมผสานของราสเบอร ์ รี่ ,  ลิ้นจี่  และ 
เบอกาม็อท จนได้ความรู้สึกท่ีหรูหราและย่ัวยวน 
ช่วยมอบความมัน่ใจให้กับคณุผูห้ญิงได้เป็นอย่าง
ดีไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน 
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“ผมไม่ได ้ เก ่งหรอก ส�าคัญอยู่ที่ วิธีคิด  
และมีสติ” คนส�าเร็จไม่น้อยค้นพบสัจธรรมของ
ชีวิตข้อนี้ พวกเขาไม่ได้ประสบความส�าเร็จใน
ชีวิตเพราะ เขาเก ่งกว ่า ใคร เขาไม ่ ได ้พิชิต 
เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะเขามีความสามารถ
เหนือกว่า คุณหนึ่ง-วิทิตนันท์ โรจนพานิช  
ก็เช่นกัน เขาคือคนไทยคนแรกที่สามารถพิชิต
ยอดเขาเอเวอเรสต์ส�า เร็จ เมื่อวันที่  22 
พฤษภาคม 2551 เขาพาร่างกายที่เต็มไปด้วย
บาดแผลลุกขึ้นยืนเหนือยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก 
สองมือชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นเหนือหัว ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี ไม่ใช่เพื่อประกาศก้อง 
ให้คนทั้งโลกรู้ว่าเขาท�าเสร็จ แต่มันเป็นเสียงที่
ก้องเพื่อบอกตัวเองว่า “ส�าเร็จแล้ว” และกลับ
เป็นภูเขาคนละลูกกับท่ีเขาข้ึนไปเหยียบในวันนั้น 
แต่มันคือ “ภูเขาในใจ” ที่เขาสามารถปีนข้าม 
ทกุข้ออ้าง ทกุอุปสรรคทีข่วางก้ัน จนพาตวัเอง 
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ส�าเร็จ

“ภูเขาที่ ใครก็ป ีนได ้ แต ่น ้อยคนที่จะป ีน
ส�าเร็จ”  

ตอนนี้คุณท�างานอะไรอยู่ 
ผมท�าธุรกิจส่วนตัวเป็น Production House มี
รายการโทรทัศน์ที่ท�ากับ Mono TV 29 แล้วก็ร่วม
ผลิตโครงการโทรทัศน์อีกหลายรายการ เชื่อมโยง
กับต่างประเทศ ฮ่องกง จีน แล้วก็จะมีหนังอีก  
2 เรื่องภายในปีนี้ ผมท�าหน้าที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร์
และผู้ก�ากับ 

อะไรท�าให้คณุอยากจะปีนเขา...และท�าไมต้อง
เป็นเอเวอเรสต์ 
ผมคิดว่าชีวิตมันคือโอกาส ถ้ามีเวลาก็จงท�าในสิ่ง
ทีเ่ราอยากท�าจรงิๆ สมยัเรยีนชวิีตก็จะพาเราไปกับ
กิจกรรมต่างๆ มากมาย ปี 1 ก็ไปเรียนด�าน�้า 
ระหว่างด�าน�้าก็ไปหัดขับเครื่องบินด้วย จนกระทั่ง

Keep calm & aim high
วิทิตนันท์ โรจนพานิช 

ปี 2546 ผมไปด�าน�้าท่ีเบอร์แบงก์กับคุณสาโรจน์ 
เปรื่องวิริยะ ท ่านก็ถามว ่าอยากไปป ีนเขา 
เอเวอเรสต์ไหม ท่านบอกว่าอยากเห็นคนไทยไป
ยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและชูพระบรม
ฉายาลักษณ์บนนั้น แผนคือจะซ้อม 3 ปี เพ่ือปีน
ในปี 2549 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คุณสาโรจน ์
ก็ยินดีเป็นสปอนเซอร์ให้ทั้งหมด เพราะปีนเขา 
เอเวอเรสต์ต้องใช้เงินประมาณ 3 ล้านบาท จากนัน้ 
ก็ไปซ้อมปีนเขาคีนาบาลูก่อน ตอนน้ันจะท�าเป็น
โปรเจกต์รายการโทรทัศน์เลยนะ ผมรับหน้าท่ี
โปรดิวเซอร์ แต่พอปี 2547 คุณสาโรจน์ก็ขอเลื่อน
โปรเจกต์ออกไป ผมเองไม่อยากล้มเลิก การปีน 
เอเวอเรสต์มไีม่รู้ก่ีเหตผุลท่ีจะท�าให้เราตาย หิมะถล่ม 
เดนิตกเหว  สถิต ิ10 คน เสยีชวิีต 1 คน แพ้ความสงู 
อาหารเป็นพิษ ลิสต์ความเสี่ยงมากกว่า 80% แต่
ผมเป็นคนที่คิดจะท�าอะไรแล้ว คิดให้ใหญ่ไปเลย 
เลยเป็นจดุเริม่ต้นให้เราอยากจะสร้างค�าว่า Pride 
of Nations เวลาเห็นนักกีฬาที่แข่งชนะแล้ว 
ชพูระบรมฉายาลกัษณ์มนัเป็นแรงบนัดาลใจให้ผม
อยากจะไปชูพระบรมฉายาลักษณ์บนยอดเขา 
ที่สูงท่ีสุดในโลกให้ได้ คิดว่าถ้าเราท�าส�าเร็จนะ  
มันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทย 

สปอนเซอร์ไม่ม ีเงนิไม่ม ีแล้วคณุท�าอย่างไรต่อ
ตอนท่ีคณุสาโรจน์เลือ่นโปรเจกต์ ผมก็คดิว่า ถ้าชวิีต
เราต้องขึน้อยู่กับคนอืน่ตลอดเวลา รอให้คนอืน่ช่วย 
เราจะได้เริม่อะไร ก็เลยตดัสนิใจหาสปอนเซอร์เอง
อยู่ 4-5 ปี ไม่มีใครเชื่อว่าเราจะท�าได้ ผมบอก 
ทุกคนว่า อยากจะท�ารายการโทรทัศน์ท่ีจะสร้าง
ปรากฎการณ ์ซึ่ งจะ เป ็นแรงบันดาลใจให  ้
คนไทย ส่วนใหญ่จะบอกว่า ไม่เชื่อว่าผมท�าได้ 
หลายคนก็บอกว่า ให้เราไปท�าอะไรทีง่่ายกว่าน้ีมัย้
หรือท�าอะไรที่สุจริตก็พอไม่ต้องท�าอะไรอย่างนี้
หรอก แรงกว่าน้ันคือบอกว่าผมอาศยัสือ่ท�าตวัเองดงั 
อย่าใช้พระเจ้าอยู่หวัเป็นบนัได โห...ค�านีเ้จ็บมาก 

ท�าไมคุณยังเลือกที่จะสู้ต่อ 
ผมอยากพิสูจน์ว่า ถ้าเราท�าอย่างสุดชีวิต ดูสิว่า 
สิง่ท่ีเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ไหม และผมมคีวามเชือ่ 
มีความรักและศรัทธาว่า พระเจ้าอยู่หัวท่านยังไม่
ยอมแพ้เลย เพราะท่านศรทัธาในคนไทย ในพสกนิกร
ของท่าน พระเจ้าอยู่หวัทรงสร้างโครงการมากมาย 
สอนให้คนสู ้ค�าว่าเศรษฐกิจพอเพียงมมีากกว่า 40 
ปีแล้ว แต่ไม่มใีครยกมาพูด จนกระท่ังฟองสบูแ่ตก 
นีค่อืพระปรชีาสามารถทีค่นไทยไม่เคยรู ้ท่านไม่ได้
ท�าเพ่ือตวัเองเลย ท่านท�าเพ่ือคนอืน่ และถ้าเราจะ
ท�าเพื่อท่านบ้างได้มั้ย ลองสิบอกกับตัวเอง ท�าจน
สุดชีวิต จนกระทั่งได้ไปเจอกับพ่ีต๊ะ - นิรัตติศัย 
กัลย์จาฤก เล่าให้เขาฟัง เปิดคลิปที่ผมไปปีนเขา
ให้แกดู พ่ีต๊ะก็เอาไปให้พ่ีตั๊ม – จาฤก กัลย์จาฤก 
กรรมการบรษิทักันตนา กรุป๊ จ�ากัด ดเูขาชอบมาก
ผมบอกอยากท�าเป็นรายการ เขาก็ช่วยหาสปอนเซอร์ 
ส�าเร็จ ได้ช่องออกอากาศท่ีเวียดนาม ท�าเป็น 
เรียลริตี้โชว์ Vietnam Spirit to the World น�าผูช้ม
เดินทางไปปีนเขากับนักปีนเขาที่รับสมัครจาก 
ท่ัวประเทศ คดัคนท่ีพร้อมท่ีสดุ 20 คน ไปปีนเขา  
3 ลกูก่อน ระหว่างน้ันก็ต้องคดัคนออกเหลอืผูเ้ข้า
แข่งขนัเพียง 4 คนท่ีจะไปปีนเอเวอเรสต์ รายการน้ี
ออกอากาศทางสถานี HTV วันละ 5 นาที และ 
วันอาทิตย์ 30 นาท ีเป็นเวลา 9 เดอืน 

คุณยังจ�าความรู้สึกแรกที่ได้ยืนอยู่บนยอดเขา
ที่สูงที่สุดในโลกได้ไหม 
22 พฤษภาคม 2551 เวลา 8 โมงเช้าภาพพระบรม
ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ถูกชูข้ึนเหนือยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก ถ้าตอบว่า
ดใีจคงธรรมดา คนปีนเอเวอเรสต์ทุกคนท่ีข้ึนไปถึง
ตรงน้ัน...ร้องไห้  สุดท้ายแล้วที่เราสู้มา 6 ปี เพ่ือ
ต้องการท�าสิง่เดยีวคอืชูพระบรมฉายาลกัษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายรูป แล้วร้อง
เพลงสรรเสรญิพระบารม ีพอท�าเสรจ็เก็บรปู หันไป
ถามเซอร์ปา (หัวหน้าทีมผู้น�าทางในการปีนเขา 
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เอเวอเรสต์) ว่า “บอกฉันหน่อยนี่คือยอดเขา 
เอเวอเรสตใ์ช่มั้ย?” ตอนนัน้ผมตะโกนหนึง่ค�าออก
ไปแล้วน�า้ตาก็ไหลออกมา  “ข้าพเจ้ารูแ้ล้วพระเจ้าค่ะ” 
แล้วในใจคิดว่ารักในหลวงที่สุดเลย รู้แล้วว่าท่าน
รักเราแค่ไหน เพราะว่าการท่ีเราท�าอะไรโดยไม่
คิดถึงชีวิตของเราเองเลย เราจะมีความสุขมาก 
และเราจะท�าสิ่งที่ยากและเป็นไปไม่ได้ให้เป็น 
ไปได้ เหมอืนทีพ่ระเจ้าอยู่หัวทรงรกัพวกเรา ท่านจงึ 
ท�าทุกสิ่งแบบไม่หยุดหย่อน ผมปีนเขาสองเดือน 
หาสปอนเซอร์มา 6 ปี แต่ท่านท�ามาแล้ว 60 กว่าปี 
ชีวิตนี้สิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดและย่ิงใหญ่ที่สุดคือการได้
เกิดใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่
ทรงพระปรชีาสามารถ ตอนทีล่งมาถึงข้างล่างมคีน
อินเดียมารอแสดงความยินดี รอเอาแป้งสาลีมา
สาด เหมือนเป็นประเพณีของเขา เขายินดีกับเรา
เพราะรู้ว่าเราคือคนไทยคนแรก และเขารู้ว่าสิ่งที่
เราท�าท้ังหมดเพ่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พอเขาเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขาก็ตะโกนว่า This is the 
king of Thailand แล้วทุกคนก็ตะโกนว่า Long 
Live The King นี่แหละคือสิ่งยิ่งใหญ่

ตลอด 2 เดือนบนยอดเขาเอเวอเรสต์ คุณพบ
เจออุปสรรคมากมายจนเกือบจะเอาชีวิต 
ไม่รอด ท�าไมคุณถึงยังเดินหน้าต่อ 
บนนัน้อปุสรรคเยอะมาก ผมเจอหิมะถล่ม ร่วงจาก
เขาร้อยกว่าเมตร หัวเข่าพงัเพราะตกลงไปในหลุม 
เจอพายุหิมะ เวลาเจออปุสรรคผมจะมไีอพอดเปิด

เพลง “ทรงพระเจริญ” พอฟังเพลงแล้วพลังใจมัน
กลับมา บนน้ันมีคนไทยอยู่ประมาณ 6 คน เรา
เล่นกีต้าร์ร้องเพลงกันบ่อยๆ แล้วทุกครั้งต้องจบ
ด ้วยเพลงทรงพระเจริญทุกคืน เวลานึกถึง
พระองค์ท่านทกุครัง้ก็มพีลงัขึน้มา และผมมคีวาม
เชื่ออย่างหน่ึงคือ ผมเป็นคนนอบน้อมครูบา
อาจารย์ ก่อนจะปีนเขาผมไหว้พระ นึกถึงครูบา
อาจารย์ บอกว่าศิษย์มาท�าสิ่งท่ีย่ิงใหญ่ ขอให้
พลังอ�านาจความรัก ความเชื่อมั่นของครู เป็น
เกราะก�าบังให้ด้วย ถ้าจะตายก็ขอให้ตายอย่างมี
เกียรติ ผมไม่ได้เก่งหรอก ส�าคัญอยู่ที่วิธีคิดและ
มีสติ เมื่อปัญหาเข้ามาจะยอมให้ปัญหาชักจูงเรา
ไปในท่ีต่างๆ หรือเราจะคิดว่าน่ีคือโอกาสแห่งการ
พิสูจน์ว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหน ผมจึงปีนเขาอย่าง
มีความสุข ในตอนน้ันผมยังเรียนรู้ว่า ชีวิตมันไม่มี
อะไรเลย เพราะบนยอดเขาเอเวอเรสต์มันไม่มี
อะไรเลย สิ่งที่คนอยากจะขึ้นไปเห็น สุดท้ายแล้ว
มันไม่ได้มีอะไร ชีวิตก็เหมือนกัน 

คุณคิดว่าคนไทยจะได้อะไรจากส่ิงที่คุณท�า 
ในครั้งนี้ 
สิ่งท่ีผมตั้งใจไว้คือ อย่างน้อยคนไทยก็น่าจะไป
บอกคนชาตอิืน่ได้ว่า น่ีไงฉนัคนไทย คนไทยก็ท�าได้ 
ไปปีนเอเวอร์เรสต์ก็ได้ แต่มันจะได้ไม่ได้ก็สุดแล้ว
แต่ หรืออย่างน้อยตอนนี้มันก็สร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนไทยอยากไปปีนเอเวอเรสต์ ผมได้เจอเด็ก
กลุม่หนึง่ตอนท่ีผมพารุน่พ่ีกลบัไปท่ีเอเวอเรสต์ เขา
เข้ามาทักแล้วบอกว่าอยากเห็นยอดเขาเอเวอร์

เรสต์เพราะอ่านหนังสือที่ผมเขียน เขาขอบคุณที่
ท�าให้เห็นอีกด้านของชีวิต ตอนน้ียังเกิดกลุ ่ม 
คนไทยท่ีชอบปีนเขาตั้งเป็นกรุ ๊ปในเฟสบุ ๊คชื่อ 
Thailand Mountaineering and Trekking Club 
เราเป็นเพียงพลังเล็กๆ ให้คนลุกออกมาท�าสิ่งที่ 
ย่ิงใหญ่ ผมเองก็ไม่ได้หยุดนะ หลังจากนั้นก็ตั้ง
ความฝันใหม่ว่าจะต้องน�าพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวไปชบูน 7 ยอดเขา 
ที่สูงที่สุดในโลก 7 Summit ซึ่งผมท�าได้แล้ว 6 ลูก 
แต่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวไปชู 7 ยอดเขาแล้ว ลูกสุดท้ายท่ี 
เดนาลีผมบาดเจ็บเลยฝากคนอื่นขึ้นไป ปีหน้าผม
จะต้องไปแก้มือ ปีนเขาลูกสุดท้ายให้ส�าเร็จ 

ชีวิตจากนี้ไม่มีอะไรที่ยากอีกแล้ว? 
มีนะ ตัวเองไง ยังเอาชนะไม่ได้สักที สู้มันทุกวัน 
ต้องปีนภูเขาในใจให้ได้ ถ้าปีนภูเขาลูกน้ีชนะเป็น
ปะรงัสขัุง มนัเป็นหน้าทีท่ี่เขาจะต้องเอาชนะหรอืไม่? 
มันอาจจะไม่ใช่หน้าท่ี แต่ถ้าคนตระหนักรู้จะเห็น
ว่าเป็นหน้าท่ี ถ้าไม่ตระหนักรู้ก็คือเกิดมาเพ่ือเสพ
สุขอย่างเดียว ผมเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาเพ่ือสิ่งน้ีนะ 
บรรลุธรรมให้ได้ เอาชนะภูเขาลูกนี้ให้ได้

ยังมีอะไรที่อยากลองท�าอีกบ้าง 
อยากขับเรือด�าน�้า ตอนนี้ไปแล่นเรือใบ ไปท�า
กิจกรรมอะไรแบบน้ีมันได้เห็นโลก ผมว่าคนไทย
ควรจะออกไปเหน็โลกนะ เราอยู่ใน comfort zone 
ตลอดเวลา มัวแต่ไม่กล้า  

เวลามาที่ราชพฤกษ์คลับมาเล่นกีฬาอะไร
มาว่ิงครับ มาใช้บริการฟิตเนส ชอบราชพฤกษ์
คลับ ตรงที่มันเงียบ เป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้เลยนะ  
คนกน่็ารกั รูจ้กัราชพฤกษ์คลบัมานานแล้ว ตอนหลงั
มีรุ่นพ่ีที่ไปปีนเขาด้วยกันชวนมา และพอมาก็ได้
เจอรุ ่นพ่ีอีกหลายคนท่ีเป็นสมาชิกท่ีน่ีอยู ่แล้ว  
ย่ิงมาก็ย่ิงเจอคนรูจ้กั บางครัง้ก็แวะมาหามมุเงยีบๆ 
น่ังท�างาน ใช้พ้ืนท่ีตรงไหนก็ได้ สะดวกดี ออฟฟิศ
ผมอยู่สุขุมวิท 101/1 ก�าลังคิดว่าจะย้ายออฟฟิศ
มาใกล้ๆ ราชพฤกษ์คลับ เพ่ือจะได้มาท่ีน่ีตอนเช้า
แล้วค่อยไปท�างาน แต่ถ้าขับรถจากบ้านแถว
เลียบทางด่วนรามอินทราไม่ไกลนะ 20 นาทีก็ถึง 
บางคนมีข้ออ้างจะมาฟิตเนสบอกอยู่ไกล ลอง
เปลี่ยนความคิดว่า การเดินทางคือชีวิตของเรา 
เราได้เดินทาง กว่าจะเดินทางมาถึงเราก็ต้องใช้
เวลาให้คุ้ม เหมือนผมมาราชพฤกษ์คลับแต่ละ
ครั้งก็ชอบอยู่นานๆ ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด
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“It’s not that I’m better than anyone. It’s a 
matter of having the right attitude and living 
with cautiousness.” Many successful men 
experience this enlightening truth of life by 
taking action and getting their hand dirty. 
They did not succeed or achieve momentous 
life goals just because they are more talented. 
Neung Vitidnan Rojanapanich is one of those 
successful men. On 22 May 2008, he 
became the first Thai to summited  Mt 
Everest. That morning he stood tall on the 
summit with both hands holding the 
photograph of our beloved King Bhumibol 
high above his head and proudly sang the 
Royal Anthem. All these were not done to 
declare to the world that he has summited 

the tallest and toughest mountain. His action 
was to announce to himself that he indeed  
conquered another equally difficult mountain: 
a mountain in his own mind. At that point, he 
had overcome all excuses and obstacles to 
reach an important milestone that he set for 
himself.

“Anyone can attempt to climb a mountain. 
But not many can successfully summited it.”

What are you doing at the moment?
I own a production house that produce a TV 
programme in association with Mono TV 29 
Channel. We also co-produce many other TV 
programmes in connection with countries 
such as Hong Kong and China. Two more 

films are also in the making and due to be 
released this year. I produce and directed 
them myself.

What prompted you to climb  
a mountain? And why Mt. Everest?  
I see life as filled with opportunities. If time 
allows, you should always try to make the 
most of your opportunities. As a student, I took  
part in many activities from scuba diving to 
learning to fly an airplane. In 2003, I met Khun 
Saroj Prengviriya on a diving trip in Burbank, 
California. He asked whether I’d be interested 
in climbing Mt Everest. He wanted to see a 
Thai person proudly hold the King’s 
photograph and sing our Royal Anthem atop 

Keep calm & aim high
Vitidnan Rojanapanich
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the world’s tallest and toughest mountain. 
His plan was to find someone who would 
practice for three years and attempt to 
summit the mountain in 2006, the year of 
His Majesty’s Diamond Jubilee. At the time, 
Khun Saroj was wiling to sponsor the whole 
cost of almost three millions bath to climb 
Mt Everest. We then went to Mt Kinabalu to 
practice. I planned to make a TV show out 
of this attempt, in which I would also act as 
the producer of the show. However, Khun 
Saroj decided to put this project on hold in 
2004. After all the effort and preparation, I 
didn’t want to just quit. It’s true that it’s a very 
risky business climbing Mt Everest. There 
are so many reasons not to attempt it. You 
can die or get seriously injured. You may 
fall off a cliff, get killed by an avalanche. 
Records shows that 1 out of every 10 
climbers died in the attempt. You can get 
food poisoning, altitude sickness and other 
things. The risk of dying is as big as 80% 
but I am the type of person that once my 
mind is set, I will do it big and give it my all. 
It started with the idea of creating what I call 
‘Pride of the Nation.’ It’s that feeling we get 
when we see our athletes standing tall at 
the podium holding our beloved King’s 
Portrait along with their gold medal. I wanted 
to do the same thing on the highest spot 

on earth. If I achieved this, the attempt 
might encourage other Thais to do more 
inspiring things. 

So you didn’t have sponsor, nor any 
money. What did you do?  
When Khun Saroj decided to postpone the 
climb, I told myself that I’d never be able to 
achieve anything of my own if I sat and wait 
for help from others. I then decided to try 
getting this project funded myself for five 
years. No one believed that I’d be able to 
do it. I told them of my TV show idea. I 
wanted to create a short documentary-
styled series that would inspire others to do 
great things. Many did not believe in my 
potential. They advised that I find easier 
things to do; an honest job that wouldn’t 
require so much effort and ambition. Worse, 
some thought that I wanted to make myself 
famous using this project. They asked me 
to leave the King out of my craze for fame. 
To be honest, of all the comments, the last 
one hurt the most.

Then why did you keep going?
I wanted to test myself. To see whether I 
could make the impossible possible if I gave 
it my all. His Majesty The King really is my 
role model. He never gave up on his people. 
He initiated many projects for our benefits. 
For example, He has been working to 
illustrate the advantages of his Sufficiency 
Economy philosophy for 40 years even 
though we did not pay much attention until 
the great economic crisis hit Thailand. He 
never gave up. He kept on working, always 
doing things for others. If he can do so much 
for us, why can’t I do something for him in 
return. One day, I met Khun Ta Niratisai 
Kaljaruek and told him about my idea. I also 
showed him a clip of one of my climbs. Khun 
Ta then showed the clip to Khun Tum Jaruek 
Kaljaruek of Kantana Group. Khun Tum 
really liked the idea and helped me find 
someone to fund the trip through a TV show. 
The show finally aired on a Vietnamese 

television in the form of a reality show called 
Vietnam Spirit to the World. We selected 20 
contestants from applicants country wide. 
All 20 of them had to climb 3 mountains and 
were subsequently eliminated based on 
their performance. The final 4 contestants 
then climbed Mt Everest. The show aired 
on HTV everyday for nine months; five 
minutes on Monday - Saturday and half an 
hour on Sunday

How did it feel to stand on top of 
the world? 
I remember it very well. On 22 May 2008 at 
8 am, His Majesty the King’s portrait was held 
high above the summit of Mt. Everest. To say 
that I am happy would be an understatement. 
Every climber practically cried when the 
summited Everest. But for me, it’s been six 
years of effort to get to this spot. Just to hold 
the King’s portrait in my hand and sing the 
Royal Anthem. I asked our sherpa after I sang 
the song to reassured me that I really am on 
top of Mt Everest. I shouted as tear rolled 
down my cheeks, “I understand now, Your 
Majesty.” I understood then how much he 
love his people. I understood because of all 
the hardship that I endured. To endured all 
that for him without thinking about my own 
safety and comfort, make me very happy. I 
can overcome the most difficult obstacles 
because of my love for the King, the same 
way he works tirelessly for us. It took two 
months for the climb and six years to get the 
project successfully funded but His Majesty 
has been doing it for almost 70 years. It is my 
greatest luck and pride to be born as a 
subject of such talented and giving king. 
When we came down, 3 locals were waiting 
to smear us with wheat flour, it was a blessing 
ritual for the climbers. They congratulated me 
on being the first Thai to summited the 
mountain and for achieving my life mission 
for the King. When they saw His Majesty’s 
portrait, they all recognised him and shouted 
‘Long Live The King,” in unison. It was one of 
the greatest moments of my life. 
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Through the two month period 
trying to climb the mountain, you 
have met with so many obstacles, 
some were even life threatening, 
why did you decided to keep going?
There were so many problems and mishaps 
indeed. I was struck by a avalanche and fell 
hundred plus metres. My knee was busted 
as I fell into a hole. Snow storms were no 
strangers to us. But every time there were 
difficulties, I would listen to the song ‘Long 
Live The King’ on my iPod. That always kept 
me motivated. There were six Thais in our 
groups and we often had a sing along during 
the night. The sessions would always end 
with the song. When I think of His Majesty, I 
feel even more driven.  I make it my first priority 
to respect elders and those who I see as my 
teachers. Before each climb I would pray to 
Buddha and think of the elders who taught 
me valuable lessons in life. Their blessings 
propelled me to achieve the impossible. At 
that point, I did not fear death. If I died, it would 
have been for a greater cause. I wasn’t trying 
to be cocky. Nor did I think that I’m better than 
anyone. It’s a matter of having the right 
attitude and living with cautiousness. In the 
face of a crisis, there are really two choices. 
To let yourself be swept away by the problem 
or see it as an opportunity to better yourself. 
I climb every mountain with happy thoughts 
not with fear. The vast empty space up that 
made me realised that life is basically empty. 
What people half the world dream of one day 
seeing with their own eye is just empty. Life 
is also that way. 

What did you want Thai people to 
take away from your great mission? 
At the very least, Thai people can now say 
that here is another Thai person who achieve 
great things. I can’t claim that I help anyone 
finish their climb successfully but I’ve met 
many people who told me that my attempt 
inspire them to do the same. There is now a 
group of Thai climbers called Thailand 
Mountaineering and Trekking Club. We are 

still a small group but we aim to achieve great 
things. My mission didn’t stop once I 
summited Mt Everest. I dream to hold His 
Majesty’s portrait over all seven highest 
mountains in the world. I have achieved six 
so far. The last summit was at Denali. I was 
injured and couldn’t reach the summit myself 
so I asked one the people in my group to 
bring up the portrait. Next year I’ll try finish the 
last summit again. 

After all this, is there still anything 
in life that’s difficult to achieve? 
Of course! Myself is the most difficult thing in 
the world for me. I’m fighting with me 
everyday. The mountain within is the toughest 
climb. But once overcome, I’m sure life would 
feel happy and peaceful. In a way, it is your 
duty to overcome your own mind. If you don’t, 
you are basically born to merely enjoy 
material pleasures. I believe that there are 
more to life than that.

Are there anything else you want 
to do?  
I want to be a submariner.  I know how to sail 
now so sailing a submarine is next on my list. 
These activities allow you to experience the 

world. Thai people should get out and see 
the world for their own eyes. We’ve been living 
in our comfort zone for so long that we fear 
changes and unexpected circumstances.  

What do you often do at Rajpruek 
Club
I usually run or use the equipments at the 
gym. I like how peaceful the club is. You can’t 
buy this just anywhere. The staffs and 
members are very nice and friendly. I’ve often 
heard of Rajpruek and a friend I met on 
trekking trips recommended that I joined. I 
found out later that many climbers are 
members here. The club is good for so many 
things. I can exercise and find a quiet corner 
to work. My office is at Sukhumvit 101/1  but 
I’m seriously considering moving closer to 
Rajpruek Club so I can come here for a 
morning workout before going to work. It take 
only 20 minutes to arrive at the club from 
home. Some people make excuses for not 
working out. Some say they live too far from 
a gym. Why not look at the journey to and 
from as a part of your life journey? You can 
stay here for as long as you want. Once you 
make the journey, why not enjoy all the quality 
activities.
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เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
Club Champion

ราชพฤกษ์คลับจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน " H.M. King's Cup 2015" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดย
รายได้จากการแข่งขนัท้ังหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน้ จ�านวน 120,600 บาท น�าขึน้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ 
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งในช่วงเย็นได้จัดงานเลี้ยงให้กับสมาชิกพร้อมมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะ คือ  
คุณนครินทร์ เนตรจรัสแสง และโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการมอบถ้วยรางวลัการแข่งขนักอล์ฟรายการต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ภายในปี 2558 ด้วย

H.M. King's Cup 2015
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Social & Events
เรื่อง/ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

•  BADMINTON INTER CLUB 
2015 
เมื่อวันเสาร์ท่ี 14 พ.ย. 2558 ประธานชมรม

แบดมินตัน น.สพ.ยอดปราโมทย์ เมฑมัลลิกา  
น�าทีมนักกีฬากว่า 20 ชี วิต ไปร ่วมแข่งขัน
แบดมินตันที่สนามแบดมินตัน KN Complex 
Sports and Lifestyle การแข่งขนัครัง้น้ีถ้วยรางวัล
และการแพ้ชนะไม่ส�าคัญเท่ากับประสบการณ์
และมติรภาพดีๆ  ทีไ่ด้รบักลบัมาจากทมีคูแ่ข่งและ
เพื่อนนักกีฬาด้วยกัน
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•  RAJPRUEK CLUB 
CHAMPIONSHIP 2015 
ห ลั ง ก า ร แ ข ่ ง ขั น  R a j p r u e k  C l u b 

Championship 2015 ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วม
แข่งขนัและผูเ้ข้าชมงานเป็นไปด้วยด ีมสีมาชกิร่วม
แข ่ งขันแต ่ละประเภทกีฬาอย ่างมากมาย 
สนุกสนานและเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ดี และเมื่อ
วันเสาร์ที ่28 พ.ย. 2558 ราชพฤกษ์คลบั ได้จดังาน
มอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ-รองชนะเลิศใน
งาน Member's Night สร้างความประทับใจและ 
รอยยิ้มให้กับสมาชิกทุกท่าน
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เรื่อง/ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

เพื่อแทนค�าขอบคุณแก่สมาชิกและครอบครัว ราชพฤกษ์คลับจึงจัดงาน Member’s Night 2015 ขึ้น เม่ือวันท่ี  
28 พฤศจิกายน 2558 ภายในงานมีการแสดงโชว์จากสมาชกิชมรมลลีาศ การแสดงดนตรจีากสมาชกิวง The Cassia   
การโชว์เปลีย่นหน้ากาก  และลุน้รางวลัผูโ้ชคดท่ีีมาร่วมงาน   โดยคณุพนานวล  เลศิไม้ไทย  เป็นผู้โชคดไีด้รบัรางวัล
บัตรท่ีพัก 2 คืน ห้องโอเชี่ยนวิวพูลวิลล่า โรงแรมบันยันทรีสมุย และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายท่ีมาแจกในงาน  

ราชพฤกษ์คลบัขอแสดงความยินดกีบัทุกท่าน และหวังว่าจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมเช่นนีอี้กในครัง้หน้า

Member’s Night 2015
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ราชพฤกษ์คลับ  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน มา ณ โอกาสนี้

Social & Events
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Social & Events
เรื่อง/ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

ราชพฤกษ์คลับ จัดกิจกรรมวันเด็ก ในธีม “Rajpruek Club Cartoon World” กิจกรรมที่ให้เด็กๆ ร่วมสนุกไปกับ 
ซุ ้มเกมส์ บ้านลม โชว์มายากล การแสดงบนเวทีจากวงดนตรี และยังได้ความรู ้ดีๆ จากเทนนิสคลินิก  
โดยแทมมารนี ธนสกุาญจน์  อดตีนกัเทนนิสหญงิมือ 1 ของไทย และอดตีมืออนัดบัท่ี 19 ของโลก สนุกกับกิจกรรม
จากนกัมวย Thai Fight ร่วมประกวดการแต่งกายในหัวข้อ “โลกแห่งการ์ตนู” และจับฉลากรบัของรางวัลอีกมากมาย 

Rajpruek Club Cartoon World
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Social & Events

ราชพฤกษ์คลับ  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน มา ณ โอกาสนี้
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Social & Events

• WARM WELCOME 
คณุถริชยั วฒุธิรรม  ประธานคณะอนุกรรมการกีฬาราชพฤกษ์คลบั และ

คุณกรรกฎ โกมลโชติ ผู้จัดการฝ่ายกอล์ฟ ให้การต้อนรับ อดีตนักเตะ
ลเิวอร์พูล ในการมาออกรอบท่ีสนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลบั เมือ่วันท่ี 17 พ.ย. 
2558 ทีผ่่านมา

• THE VISITOR 
เมื่อวันพุธท่ี 16 ธันวาคม 2558 คุณถิรชัย วุฒิธรรม ประธานคณะ

อนุกรรมการกีฬาราชพฤกษ์คลบั  และคณุเถลงิชยั สวุรรณมยั ผูจ้ดัการท่ัวไป
ราชพฤกษ์คลบั ให้เกียรตต้ิอนรบั  น้องเมย์ รชันก อนิทนนท์ นกัแบดมนิตนั
หญงิมอื 1 แห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเย่ียมชมสถานท่ีฝึกซ้อม 
ท่ีราชพฤกษ์คลบั

• LOVE & RELATIONSHIP 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2558  คณุลดาวัลย์  ธนะธนิต คณะกรรมการสโมสร

ราชพฤกษ์  จัดงาน “ด้วยรักและผูกพัน วปรอ. 399 สาย 7”  โดยมีเพื่อน
ร่วมรุ่นมาร่วมงาน อาทิ ดร.นรศิ ชยัสตูร, พล.อ.อ.คงศักดิ ์วันทนา, คณุกิตติ   
พงษ์ศักดิ์, คุณชาญ อัศวโชค และ คุณขวัญชัย วศวงศ์ บรรยากาศ 
เตม็ไปด้วยความอบอุน่

• TENNIS CLINIC
วันที่  9 มกราคม 2559 ราชพฤกษ์คลับ ได้มีโอกาสต้อนรับ 

คณุแทมมารนี ธนสกุาญจน์  อดตีนักเทนนิสหญิงมอื 1 ของไทย และอดตี
มืออันดับที่ 19 ของโลก ในกิจกรรม “เทนนิส คลินิก” สอนเทคนิค 
การตีเทนนสิอย่างถูกวิธีให้กับสมาชกิราชพฤกษ์คลบั

• THAI FIGHT, KID’S DAY 
คุณพันธ์พงษ์ กนกรัตนา ผู้จัดการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ และ 

คณุปพนทัศน์ เจษฎาบญุสวัสดิ ์ผูจ้ดัการแผนกประชาสมัพันธ์และสือ่สาร 
การตลาด ราชพฤกษ์คลบั ให้การต้อนรบั นักมวย Thai Fight น�าทีมโดย  
แสนชยั พีเค แสนชยัมวยไทยยิม, สดุสาคร ส.กลิน่ม ีท่ีเข้าร่วมท�ากิจกรรม
กับสมาชิกในวันเด็กท่ีผ่านมา

สิ่งหนึ่งที่ราชพฤกษคลับภูมิใจอยู่เสมอ คือการเป็นสื่อกลางในการ
เชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างแขกผู้มีเกียรติจากทุกสาขากีฬากับสมาชกิ
ของราชพฤกษ์คลับ ไม่ว่าจะเป็นการมาเยี่ยมชมคลับของเรา หรือ
การมาร่วมแบ่งปันเทคนิคการเล่นกีฬา ไปจนถึงการใช้ห้องประชมุ

ในการจัดงานส�าคญัต่างๆ

The best  
memories 



AD.Plaza Athenee
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"Life Begins at the end of your comfort zone."
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FeatureFeature
เรื่อง : Chananan S.

ภาพประกอบ : Google Images

1.  แกร ีเพลเยอร์ 
วยั 80 ปี  : นกักอล์ฟ
ในวัย 79 ปี นักกอล์ฟรุ่นใหญ่ชาวแอฟริกาใต้

อย่างแกรี เพลเยอร์ น่าจะเป็นผู้ชายรูปร่างดี และ
อาจจะดีกว่าคนส่วนใหญ่ที่อ่อนกว่าเขาครึ่งหนึ่ง
ด้วยซ�้า ย้อนกลับไปนักกอล์ฟคนน้ียังมีชื่อเสียง
และเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะผูท่ี้เต็มท่ีกับการออกก�าลงักาย
จนได้รับการขนานนามว่า Mr. Fitness ที่แม้แต่
เพลย์เยอร์ยังกล่าวถึงจนถึงวันนี้ หากไม่ใช่ช่วง
เวลาของการเดินทางท่ีเร ่งรีบเขายังคงซิทอัพ 

Inspirational 
Athletes Over 39

เป็นความจริงที่ว่า อายุที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อสมรรถภาพของนักกีฬา และตัวเลขท่ีมากขึ้น
ท�าให้นักกีฬาจ�านวนไม่น้อย เริ่มถอดใจว่าพวกเขาจะหยุดท�าส่ิงท่ีรัก หรือจะพยายาม
ฟิตร่างกาย ฝึกฝนทักษะให้ไปถึงขีดสุดอีก ยืดความฝันให้ยาวขึ้นอีกนิดในวันข้างหน้า 

เช่นเดียวกับเหล่านักกีฬาท่ีท�าให้อายุเป็นแค่ตัวเลขไปเลย

ชัยชนะเริ่มต้นหลังอายุ 39

2.  ฮลูโิอ ฟรงัโก 
วยั 57 ปี : นกักฬีาเบสบอล
ฟรังโกกับการเล่นเบสบอลครั้งสุดท้ายใน

เมเจอร์ลีก (MLB) เกิดขึ้นในปี 2007 ไม่น่าเชื่อว่า
เวลานั้น จูลิโอ ฟรังโก ที่มีอายุได้ 49 ปีจะเคยลง
เล่นในเกมการแข่งขันมาแล้วถึง 23 ฤดูกาล 
นับตั้งแต่ ปี 1982 หรือกว่า 30 ปี และในวัย 45 
ขณะอยู่กับทีมแอตแลนตาเบรฟส์ ฟรังโก้ยังท�า 
ผลงานของตัวเองได้อย่างยอดเย่ียมโดยตีจริงได้
มากกว่า 300  ล่าสุดในวัย 57 ปี เขายังคงเล่น
เบสบอลมืออาชีพในประเทศญ่ีปุ่นในฐานะผู้เล่น 
ผูจั้ดการของทีมอชิกิาว่า มลิเลยีนสตารส์ ท�าให้ได้
รับการบันทึกว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาอายุมากที่สุด
ที่ยังคงแอคทีฟในสนามจนถึงเวลานี้

แบบนัง่ 1,000 ครัง้ต่อวันเพ่ือสร้างความแขง็แกร่ง
ให้กับร่างกาย และแม้ว่าจะเกษียณจากการเป็น
นกักอล์ฟมอือาชพี อย่างเป็นทางการแล้ว เพลเยอร์ 
ก็ยังคงมส่ีวนร่วมคกิออฟในรายการเดอะมาสเตอร์ส
ที่จัดในเมืองออกัสตา รัฐจอร์เจีย ในสนามกอล์ฟ
ออกัสตาเนชันแนลท่ีย่ิงใหญ่ ร ่วมกับเพ่ือน 
นกักอล์ฟในต�านานอย่างแจค็ นิคลอส และอาร์โนลด์ 
พาลเมอร์             

1

2



36

4.  คาซโูยช ิมอิรุะ 
วยั 48 ปี : นกัฟตุบอล
“คิงคาซู” คาซูโยชิ มิอุระคือนักเตะที่ได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นต�านานท่ียังมีลมหายใจของญ่ีปุ่น 
เขาคือผู้เล่นจอมเก๋าท่ียังโลดแล่นอยู่ในเจลีกและ
เป็นผูเ้ล่นเพียงคนเดยีวทีไ่ด้ลงเล่นในเจลกีครบทุก
ฤดูกาลนับตั้งแต่ลีกอาชีพแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 
1993 เรียกว่าอาชีพนักเตะของเขาเริ่มต้นขึ้นใน
แมตช์เปิดสนามเจลกีจนถึงปัจจบุนันี ้หลงัประสบ
ความส�าเร็จอย่างมากกับเวอร์ดี้ ตามมาด้วย  
เกียวโต ซังกา และ วิซเซล โกเบ นักเตะมืออาชีพ
คนน้ีได้ตัดสินใจบินไปค้าแข้งในต่างปนะเทศทั้ง
ในอิตาลี โครเอเชีย และออสเตรเลียเพ่ือต่อยอด
ประสบการณ์ ปัจจุบันเขาคือผู้เล่นหมายเลข 11 
โยโกฮาม่าเอฟซี

5.  จอห์น ทาวาเรส  
วัย 47 ปี : นกักฬีาลาครอส
ในโลกของกฬีาลาครอส ไม่มใีครไม่รูจ้กั จอห์น 

ทาวาเรส คณุลงุนกักีฬาทีบ่งัเอญิชือ่เดยีวกับหลาน
ชายคนเก่ง จอห์น ทาวาเรส นักกีฬาฮอกกี้น�้าแข็ง
กองกลางของทีม New York Islanders ที่โด่งดัง 
วัย 25 ปีพูดได้ว่าในช่วงก�าลงัเข้าวงการของคณุลงุ
ทาวาเรส คณุหลานก�าลงัอยู่ในช่วงวัยก�าลงัหดัเดนิ 
แต่นัน่ไม่ส�าคญัเท่าท้ังคูห่ลงรกักีฬาไม่น้อยไปกว่า
กัน ย้อนกลับไปทาวาเรส สนใจกีฬาลาครอส และ
เริ่มเล่นกับทีม Baffalo Bandits ในปี 1992 ซึ่งเป็น
ปีที่ทีมก่อตั้ง ในวัย 46 ปีทาวาเรสยังคงเล่นให้กับ
ทมีดัง้เดมิทีเ่ขาเป็นลกูหม้อในเนชนัแนลลาครอสลกี 
(NLL) ควบคูไ่ปกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับ
เดก็ๆ ทีม่ธัยมศกึษาในออนตารโิอสลบักัน ปัจจบุนั

6.  แดน แฮนเดอร์สนั วยั 45 ปี :  
อดตีนักมวยปล�า้ ปัจจบุนันักสู้ศลิปะป้องกนัตวั
ในวัย 44 ปีแดน แฮนเดอร์สันถือเป็นสุดยอด

นักสู้ที่อายุมากที่สุดของการต่อสู้ด้วยศิลปะการ
ป้องกันตัวแห่ง UFC - Ultimate Fighting 
Championship® แม้จะพ่ายแพ้ในหลายนัดแต่
แฮนเดอร์สันก็ไม่ได้วางแผนว่าเขาจะเกษียณ 
ตวัเองในเรว็ๆ น้ีแน่ๆ กล่าวได้ว่านักกีฬาผูเ้คยผ่าน
กีฬาโอลิมปิกถึง 2 ครั้งคนน้ียังคงหลงใหลอาชีพ
การเป็นนักต่อสู้อย่างต่อเนื่องทั้งมวยปล�้าและ
ศลิปะการป้องกันตวัอย่างแท้จรงิ จงึไม่น่าแปลกใจ 
เลยที่ เขาจะออกมากล ่าวค ้านนักวิเคราะห ์ 
นักวิจารณ์กีฬาท้ังหลายว่าเขาจะเลิกเล่นเร็วๆ นี้
อย่างท่ีหลายคนว่ากัน และแม้ว่าเขาจะต้องฝ่าฟัน
อุปสรรคในช่วงกลางของวัย 40 ปี ด้วยความ 
พ่ายแพ้หลายต่อหลายครั้ง ความพยายามเหล่า
นั้นได้กลายเป็นผลงานที่น่าประทับใจและท�าให้
เขากลายเป็นหน่ึงในนักกีฬาดังของการแข่งขัน
ศิลปะป้องกันตัวแบบผสม หรือ MMA

3.  เบอร์นาร์ด ฮอปกนิส์  
วัย 50 ปี : นกัมวย
นบัตัง้แต่เริม่ต่อยมวยอาชพีครัง้แรกในปี 1988 หลงัพ้นโทษขโมยของในช่วง 

วัยรุน่ เบอร์นาร์ด ฮอปกินส์ ยังคงสร้างและปกป้องชือ่เสยีงมานานจนถึงเวลานี้  
เขาประสบความส�าเรจ็อย่างเหลอืเชือ่ในการท�างานโดยคว้าแชมป์โลกมาครองได้
หลายครัง้ ท้ังแชมป์สภามวยโลก (WBC) รุน่มดิเดลิเวท, แชมป์สมาคมมวยโลก 
(WBA) รุน่มดิเดลิเวทซปุเปอร์ และ แชมป์องค์กรมวยโลก (WBO) รุน่ มดิเดลิเวท  
ฮอปส์กนิยังท�าลายสถิตแิชมป์โลกอายมุากสดุของตวัเองในปีท่ีมอีายุครบ 48 ปี 
(ท�าลายสถิตขิอง จอร์จ โฟร์แมน ต�านานนกัชกชาวอเมรกัิน รุน่เฮฟวีเวท ท่ีท�าไว้
ด้วยวัย 45 ปี) หลงัจากชกชนะ ทาวอรสิ คลาวด์ นกัมวยรุน่น้อง คว้าแชมป์โลก 
รุน่ไลท์เฮฟวเีวท สหพันธ์ มวยนานาชาต ิ(IBF) มาครองอย่างเป็นทางการ 

หลายคนเรียกเขาว่าคุณลุงทา วาเรส ในฐานะ 
คุณลุงสุดเก๋า ที่ล่าสุดได้ประกาศเมื่อปลายป ี
ที่ผ่านมาว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะแขวนไม้ลาครอส
ยุติบทบาทนักกีฬา และกลับมาพร้อมกับบทบาท
ใหม่ในฐานะผู้ช่วยโค้ชประจ�าทีม

• ผลงานภาพถ่ายของฟิลลิปป์ เดสเมเซส ใน
บทความ The Elderly Athletes Redefining Old Age 
ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ telegraph.co.uk ท�าให้เรา
เห็นภาพว่ิงเข้าสู่เส้นชัยของเหล่านักวิ่งผู้ไม่ยอมแพ้  
โยชิยูกิ ชิมิสุ ที่ลงแข่งขันในนามของบราซิล ตามมา
ด้วยมเิชล คลาเวอร ีจากฝรัง่เศสและโวล์ฟกัง รอยเตอร์ 
จากเยอรมนี ท่ีลงแข่งขันว่ิงในประเภทชายระยะทาง 
100  เมตร และที่น่าทึ่งไปกว่าน้ันอีก พวกเขามีอายุ 
อยู่ระหว่าง 85 และ 89 ปี  

3
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7.  จาโรม ียากเกอร์  
วยั 44 ปี : นกัฮอกกีน้�า้แข็ง
จาโรมี ยากเกอร์ ชื่อน้ีการันตีความเป็นต�านาน ปัจจุบันยากเกอร์ นักกีฬาฮอกก้ีปีกขวาชาวเชค  

ถือได้ว่าเป็นผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดของ NHL หรือ National Hocky League ที่ทุกคนรู้จัก นอกจากนี้เขา
ยังถูกกล่าวถึงว่าเป็นนักกีฬาอายุมากท่ีสุดท่ีสามารถท�าแฮตทริก 3 แต้ม (เอาชนะทีม ฟิลาเดลเฟีย  
ฟลายเออร์สได้อย่างน่าทึ่ง)ในช่วงเวลาที่เขามีอายุ 42 ปี ส�าหรับจุดเริ่มต้นการเป็นนักกีฬาฮอกกี้น�้าแข็ง
ของยากเกอร์ อาจท�าให้เราต้องย้อนกลับไปตอนที่เขาฝึกเล่นสเก็ตตอนอายุ 3 ขวบ ก่อนจะเริ่มฉายแวว
แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี และก้าวสู่การแข่งขันฮอกก้ีระดับสูงสุดของประเทศในวัย 16 ปี 
ซึ่งเวลานั้นเขาเล่นให้กับทีม HC Kladno

8.  ลาทรอย ฮอว์กนิส์  
วยั 43 ปี : นกักฬีาเบสบอล 
ตลอด 21 ปีท่ีผ่านมาบนเส้นทางนักกีฬา

เบสบอลท่ีมุ่งมั่น ลาทรอย์ ฮอว์กินส์ได้พิสูจน์ให้
เห็นถึงความพยายามในการเอาชนะทุกข้อจ�ากัด 
โดยเริ่มต้นการเป็นนักเบสบอลมืออาชีพกับทีม 
Minnesota Twins ในปี1995 นับตั้งแต่นั้นเขาลง
แข่งมาแล้วทั้งหมดให้กับ 12 ทีม ก่อนปรากฏตัว
ในเกมล่าสดุเมือ่ช่วงปลายปี 2015 ในเกมท่ีลงแข่ง
ให้กับทีม Toronto Blue Jays ท่ีจบลงได้อย่าง 
น่าประทับใจ น่าท่ึงไปอีกเมื่อเรารู้ว่า นอกเหนือ
จากเบสบอลแล้ว ฮอว์กินส์ ยังแข่งขันในกีฬา 

9.  ทมิ ดนัแคน  
วยั 40 ปี : นกับาสเกต็บอล
เขาคือ ทิม ดังแคน นักกีฬาบาสเก็ตบอล 

เอ็นบีเอของทีมซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ ที่มา
พร้อมกับภารกิจอันย่ิงใหญ่ในต�าแหน่งเพาเวอร์
ฟอร์เวิร์ด และยังได้รับการยกย่องให้เป็นหน่ึงใน 
ผู้เล่นต�าแหน่งนี้ที่ดีที่สุด ตั้งแต่วันแรกในปี 1997 

จนถึงวันน้ี พูดได้ว่าเป็นเวลากว่า 18 ปีแล้วท่ีนกักีฬา
คนส�าคญัคนน้ี โลดแล่นอยู่ในวงการบาสเก็ตบอล 
ส�าหรับสไตล์การเล่น เทคนิคเด่นที่สุดของเขาคือ 
การชู ้ตลูกกระทบแป้นเข ้าห่วงแบบน่ิงๆ ไม่ 
หวือหวา แต่มีประสิทธิภาพสูงมากจนผู้คนจดจ�า 
นอกจากนี้้ เขายัง ได้รับเลือกในทีม All-NBA และ 
All-Defensive ตดิต่อตลอดแปดฤดกูาลแรกท่ีเล่น 
รวมถึงค�าชื่นชมอีกมาก

ประเภทบาสเก็ตบอล และอเมรกินัฟุตบอล ซึง่เคย
เป็นอีก สองความท้าทาย นอกจากนี้ในช่วงวัย 42 
ปีท่ีเขาเกษียณ ฮอว์กินส์ยังเป็นผู้เล่นที่ถือได้ว่า 
สูงวัยที่สุดในเมเจอร์ลีก เบสบอล หรือ MLB

10 .   เพย์ตนั แมนนงิ  
วยั 39 ปี : นกัอเมรกินัฟตุบอล

นักกีฬาชายผู ้เป็นสุดยอด ควอร์เตอร์แบ็ก  
จากทีม อินเดียนาโพลิส โคลทส์ท่ีเขาเคยร่วมทีม
นานถึง 13 ปี นับตั้งแต่เล่นให้กับมหาวิทยาลัย 
เทนเนสซี และถูกดราฟท์มาเล่นในเอ็นเอฟแอล 
ให้กับ อินเดียนาโปลิสโคลต์ส ปี 1998 

นอกจากจะเป็นลกูไม้หล่นไม่ไกลต้น เน่ืองจาก
เขาเป็นลกูชาอดตีควอเตอร์แบค็ เอลชิา อาร์ชบลัด์  
"อาร์ชี" แมนนิง ที่สามแล้ว แมนนิง ยัง มีน้องชาย 
ชื่อว่า อีไลน์ แมนนิง ซึ่งเป็นนักอเมริกันฟุตบอล 
ต�าแหน่งควอเตอร์แบค็ของทีมนิวยอร์ก ไจแอนท์ส 
ท่ีผ่านมาแมนนิงได้เข้าร่วมศึกโปรโบว์ล 11 สมัย 
ติดทีมตัวจริง ออล-โปร 5 ครั้งด้วยกัน รวมถึงร่วม
คว้าแชมป์ ซุปเปอร์โบว์ล 1 สมัย

• ในปี 2015 ด็อกเตอร์ชาร์ลส์ อ๊อกสเตอร์ 
นักว่ิงวัย 95 ปี ได้ท�าสถิติลายสถิติท่ีเคยมีด้วย
การวิ่ง 200 เมตรชายประเภทสูงอายุด้วยเวลา 
55.48 วินาที ที่นับเป็นการท�าลายสถิติโลกข้ึน
มาใหม่จนต้องจับตาในการแข่งขันกรีฑาในร่ม
ในรายการบริติช มาสเตอร์ส แชมเปี้ยนชิพ โดย
ชาร์ลส์ เพ่ิงจะหันมาแข่งขันกรีฑาประเภทสูง
อายุเมื่อไม่ก่ีปีทืี่ผ่านมาเกิดเป็นสถิติใหม่ของ
กรีฑาสูงอายุของอังกฤษ

7
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• Philippe Desmazes’s collection of photographs in 
the article The Elderly Athletes Redefining Old Age, 
published in telegraph.co.uk, shows us those 
memorable moments runners reach the finish line. 
Yoshiyuki Shimizu ran for Brazil while Michel Claverie 
and Wolfgang Reuter represented France and 
Germany respectively. These three gentlemen were 
racing for the men’s 100m final. More surprisingly, 
they are 85 to 89 years old.

• In 2015, Dr. Charles Eugster, the 95 years old 
runner broke the world record for elderly men’s 200m 
race at 55.48 seconds. The new record was set 
during the  British Masters Indoor Track & Field 
Championships. Eugster started racing in the senior 
category only a few years ago. 

Feature

It is true that age has a profound effect 
on athletes’ performance. It is one of the 
reasons that cause many sportsmen to 
think twice whether to give up on the sport 
they love or to keep going and practicing. 
Here are some of the athletes who choose 
to not give up on their dream even though 
their age may suggest otherwise.   

1. Gary Player, 80 : Professional golfer
At 79 years old, this South African golfer is still 

in great shape. Gary Player is probably better 
looking than many men half his age. He was a 
renowned professional golfer and a fitness 
enthusiast. Also know as Mr. Fitness, Player still 
does 1,000 sit-ups everyday to keep fit. Although 
he has retired from professional golfing, Player 
still participated in kicking off the Masters at 
Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia 
along with fellow golf legends Jack Nicklaus and 
Arnold Palmer. 

                                       
2. Julio Franco, 57 : Baseball player

On his last Major League Baseball game in 
2007, Julio Franco was 49 years old and had been 
playing for 23 seasons since 1982. That was over 
30 years in the MLB! When he was 45, Franco 
played for Atlanta Braves and held excellent 
batting record of over .300. Franco is now 57 years 
old and still plays baseball professionally for 
Japan’s Ishikawa Million Stars. He holds both 
player and manager positions. Today Franco is 
recorded as one of the eldest professional 
sportsmen who are still active in the field. 

3.  Bernard Hopkins, 50  
: Professional boxer
Following his release from prison for several 

felonies in 1988, Bernard Hopkins started fighting 
professionally. From that point on, Hopkins 
becomes a boxing legend who has plenty of fight 
left in him even at 50 years old. He has won several 
world championships. After beating Taverns 
Cloud to win the IBF’s light heavy weight 
champion, Hopkins holds the world record of the 
oldest boxing world champion at 48 years old 
(breaking the legendary George Foreman’s record 
of 45 years old.)

4.  Kazuyoshi Miura, 48  
: Professional footballer
“King Kazu”  Kazuyoshi Miura is one of Japan’s 

Inspirational 
Athletes Over 39

living legendary footballers. He is the only player 
who has ever played in every single season of 
Japan’s J. League from its first year in 1993. It is 
not an exaggeration to say that his career began 
with the first ever match of J. League. Miura still 
actively plays in the league today. After 
tremendous success at Verdy, Kyoto Sanga, and 
Vissel Kobe, Miura decided to play professionally 
in Italy, Croatia, and Australia. Today he wears 
#11 shirt for Yokohama FC. 

 
5.  John Tavares, 47 : Professional 

box lacrosse player
In the world of lacrosse, there is not a single 

person who does not know John Tavares. This 
Canadian sport legend is the namesake of his 
nephew John Tavares (25), New York Islanders’s 
talented centre player. Traverse first started 
playing lacrosse for Buffalo Bandits in 1992, 
exactly the year the team was founded. At 46, 
Tavares still plays for his original NLL team as well 
as teaches math at a high school in Ontario. Many 
calls him Uncle Tavares because of his experience 
in the game. Late last year Taveres announced 
that he would retire from playing professionally 
and become one of the team’s  coaching staffs.

6.  Dan Henderson, 45 : Former 
Olympic wrestler & Mixed martial 
artist 
At 44 years old, Henderson is the eldest and 

most formidable Ultimate Fighting Championship’s 
mixed martial artist. Although he was defeated 
several times in the recent years, Henderson is not 
planning on retiring anytime soon. Henderson has 
competed in the Olympic twice but there is still 
plenty of fight left in him. He is as in love with 
wrestling and mixed martial art as the first day of 
his career. This is another reason why he will not 
retire, despite predictions from various critics. 
During his forties, Henderson had a few rough years 
with several defeats. He kept fighting and finally 
came out the winner. The world now remembers 
his name as a legendary mixed martial artist.

7.  Jaromír Jágr, 44 : Professional  
ice hockey player
Jaromír Jágr is truly a legend. The Czech right 

winger is the National Hockey League’s eldest 
player. He is also the eldest player to score a hat 
trick (during a game where he defeated Philadelphia 
Flyers). Jágr was 42 at the time. He started playing 
ice hockey when he was three years old. From then 
on his talent shone as a promising hockey player. 
He started playing professionally when he was 16 
years old with HC Kladno

8.  LaTroy Hawkins, 43 : Former 
professional baseball player 
Throughout his 21-year career as baseball 

player, LaTroy Hawkins has proven himself as a 

worthy player time and time again. Hawkins started 
playing professionally with Minnesota Twins in 1995. 
He has played for 12 teams over the years until his 
last game in late 2015 when he played for Toronto 
Blue Jays. It is even more surprising to find out that 
Hawkins also played basketball and American 
football professionally. Retired at 42, Hawkins is 
also the eldest player in MLB

9.  Tim Duncan, 40 : Professional 
basketball player
Yes, you heard it right. The NBA player for San 

Antonio Spurs, Tim Duncan is the team’s power 
forward who is also praised as the best power 
forward in the history of basketball. From his first 
professional game in 1997, Duncan has been 
playing for 18 years. He is know for his clam and 
collected style with a signature jump shot that is 
spot on while unassuming. Duncan was also 
chosen to join the the All-NBA and All-Defensive 
Teams during his first eight consecutive seasons.

10.  Payton Manning, 39  
: Professional footballer

This legendary quarterback played for 
Indianapolis Colts for 13 years since he was 
drafted from the University of Tennessee in 1998. 
He is one of those apples that do not fall far from 
the tree. His father, Elisha Archibald "Archie" 
Manning III was also a quarterback. Manning’s 
brother Eli also plays for the New York Giants as 
quarterback. Manning has played in 11 Pro Bowls 
so far. He was also chosen to played in five All-Pros 
and won one Super Bowl in 2009.
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Motor
เรื่อง : EDC ภาพ : Courtesy of brand

BMW ยคุใหม่ เตม็ไปด้วยรหสัตวัเลขทีม่ากขึน้
กว่าเดมิ จากท่ีเราคุน้เคยอย่าง 3 5 หรอื 7 ทุกวันน้ี 
เราได้ยินท้ัง 1 4 6 8 และรหัสท่ีโผล่เข้ามาใหม่
ล่าสุดคือ 2   

ส�าหรับรหัส 2 ของ BMW ที่เผยโฉมล่าสุดคือ 
218i Gran Tourer Luxury อาจท�าให้คุณสับสน
กับซีรี่ส์ 2 คูเป้แต่โปรดจ�าว่าหากลงท้ายด้วย 
‘Tourer’ หมายถึง รถอเนกประสงค์แบบ MPV  

แม้จะเป็นเซกเมนต์ใหม่ทีบ่เีอม็ดบัเบลิยูไม่เคย
ท�ามาก่อน แต่เมื่อดูแนวโน้มของตลาดในเอเชีย 
พบว่ารถยนต์แบบ MPV และ SUV ได้รับความ

I am number 2
รหัสใหม่ของ BMW ที่น่าจะท�าให้ได้ฐานลูกค้าใหม่ๆ

นิยมอย ่างมากในประเทศที่มีลักษณะเป ็น
ครอบครวัขยายทัง้ในอนิเดยี อนิโดนีเซยี มาเลเซยี 
รวมถึงประเทศไทย โดยบีเอ็มดับเบิลยูเน้นไปท่ี
ตลาดพ่อบ้านแม่บ้านท่ีมีลูก หรือครอบครัวขยาย
ที่ต้องการรถไว้ใช้งานแบบอเนกประสงค์ขับไป 
ต่างจังหวัดได้ 

ส�าหรับเมืองไทย บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย 
น�าเข้ามาท�าตลาด 2 รุ่นคือ 218i Gran Tourer 
Luxury และ 218i Active Tourer M Sport มขีนาด
เครื่องยนต์เท่ากันแตกต่างกันท่ีอุปกรณ์ตกแต่ง  
จดุขายของรถยนต์รุน่นีอ้าจไม่เน้นหนกัท่ีความแรง 
แต่เน้นความสะดวกสบาย ดูแลรักษาง่าย และ
ประหยัด ดูได้จากการเลือกเครื่องยนต์แบบ 3 สูบ 

Twin Power Turbo ขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาที่
ง่ายไม่จุกจิก ให้ก�าลังสูงสุด 136 แรงม้าที่ 4,400 
รอบต่อนาที ความเร็วสูงสุดอยู่ท่ีประมาณ 200 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เราคงไม่แนะน�าให้คุณ
เหยียบไปถึงขนาดนั้น เพราะรถไม่ได้ถูกออกแบบ
ให้ว่ิงได้เร็วนัก อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ราว 18.5 
กิโลเมตรต่อลติร ขณะทีอ่ตัราการปล่อย CO2 ต�า่
เพียง 125 กรมัต่อกิโลเมตร

การออกแบบภายใน สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม เบาะท่ีนัง่แถวสองซึง่เลือ่นและ
ปรบัพนักพิงได้ เบาะท่ีน่ังแถวท่ี 3 สามารถพับลงให้
ราบกับพ้ืน สามารถติดตั้งเบาะนั่งส�าหรับเด็กได้  
5 ท่ีน่ัง รองรบัผูโ้ดยสารสงูสดุ 7 คน พ้ืนทีเ่ก็บของ
สงูสดุถึง 1,820 ลติร 

รุน่ Active Tourer M Sport ใส่ชุดตกแต่งพิเศษ 
M Sport มาให้เรยีบร้อย ท้ังชดุแอโรไดนามกิแบบ 
M รอบคนั ล้ออลัลอยน�า้หนกัเบาขนาด 18 น้ิวแบบ 
Double Spoke พวงมาลยัหุม้หนังแท้แบบ M และ
เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุพิเศษ บีเอ็มดับเบิลยูเปิดตัว
ราคารุน่ Active Tourer M Sport เริม่ต้นที ่2.49 ล้าน
บาท และบเีอม็ดบัเบลิยู 218i Gran Tourer Luxury 
ซึง่ตกแต่งหรหูรากว่าด้วยราคา 2.69 ล้านบาท

ว่าไปแล้ว เห็นราคาก็น่าซื้อใช่เล่น 
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from SIHH 2016
ถึงแม้งานแสดงนาฬิกา Salon International De La Haute Horlogerie หรือ 

SIHH 2016 ผ่านพ้นไปแล้ว แต่นาฬิกาโดดเด่นท่ีสุดจากทั้ง 16 แบรนด์ยังคง 
ถูกกล่าวถึงอย่างต่อเน่ืองซึ่งรวมถึงนาฬิกาด้านล่างน้ีด้วย

A TOUCH OF LUXURY 
Jaeger-LeCoultre เทพ้ืนท่ีบธูใน

งานแสดงนาฬิกา SIHH2016 เพ่ือ
เฉลิมฉลองความส�าเร็จอันย่ิงใหญ่
ของนาฬิการุ่น Reverso ซึ่งครบรอบ 
85 ปีนับตั้งแต่เปิดตัวรุ ่นแรกในปี 
ค.ศ. 1933 ด้วยคอลเล็คชั่นพิเศษ 
Reverso Classic ซึ่ ง เน ้นการ
ออกแบบเรียบหรูและสง่างามตาม
แบบฉบับดั้งเดิม นอกจากนั้นยังเปิด
ตวัคอลเลค็ชัน่ Reverso Tribute โดย
เพ่ิมเตมิฟังก์ชัน่พิเศษต่างๆ ตลอดจน
กลไกอนัสลบัซบัซ้อนและการตกแต่ง
อย่างวิจิตรบรรจง

A PRICE OF INTEGRITY
นาฬิกาคอลเล็คชั่น Big Pilot’s 

Watch ของ IWC Schaffhausen  
โลดแล่นและสร้างการยอมรับในหมู่
นักสะสมนาฬิกามาเป็นเวลากว่า  
75 ปี ถึงเวลากลบัมาประกาศศกัดา 
ครั้งใหม่ถึง 2 รุ่นได้แก่ Big Pilot’s 
Heritage Watch 55 พร้อมตวัเรอืน
ขนาด 55 มม. ซึง่ท�าให้นึกถึงนาฬิกา
รุ่นน้ีในปีค.ศ. 1940 และอีกรุ่น Big 
Pilot’s Heritage Watch 48 ขนาด
กะทัดรัดท�าให้ทันสมัยและสวมใส่
สะดวกสบายย่ิงข้ึน ทัง้หมดมาพร้อม
ตัวเรือนไทเทเนียม รายละเอียด 
บนหน้าปัดมีขนาดใหญ่พิเศษและ
เ ค ลื อ บ ส า ร เ รื อ ง แ ส ง  S u p e r 
LumiNova รุน่นีคู้ม่ากับสายหนังตาม
แบบฉบบัดัง้เดิม 

NEW DEFINITION OF LEGEND 
การรงัสรรค์ครัง้ใหม่ของ Vacheron Constantin ได้รบัแรงบนัดาลใจจาก

การประดษิฐ์นาฬิกาคอลเลค็ชัน่ Patrimony ในทศวรรษท่ี 50 ซึง่เป่ียมไปด้วย
ความหรหูราและสง่างาม ส�าหรบัคอลเลค็ชัน่ล่าสดุยังคงความเรยีบหรดู้วยดไีซน์
เรยีบง่ายกับวัสดพิุเศษอย่างแพลตนัิม ทองไวท์โกลด์และทองพิงค์โกลด์ ผนึก
กระจกครสิตลัแซฟไฟร์ท้ังด้านหน้าและด้านหลงั ซึง่เปรยให้เหน็กลไกไขลาน
ด้วยมอื Caliber 4400 AS ท่ีผลติข้ึนภายในโรงงานของตวัเอง ท่ีส�าคญันาฬิกา
ทุกเรอืนได้รบัประทับตรา Hallmark of Geneva เพ่ือรบัรองมาตรฐานสงูสดุ

NEW KING OF CLASSIC
Audemars Piguet ปลุกต�านาน

อย่างรุ่น Royal Oak กลับขึ้นมาเจิด
จรัสอีกครั้ง ด้วยตัวเรือนและสาย
นาฬิกาทองค�า Yellow Gold ผสาน
กับเข้ากับเอกลักษณ์โดดเด่นทั้ง 
หน้าปัดทรงแปดเหลี่ยมและพ้ืน 
หน้าปัดลวดลาย Grande Tapisserie 
เ มื่ อ ผ น ว ก ร ว ม กั บ  4  ฟ ั ง ก ์ ชั่ น 
อันโดดเด ่นได ้แก ่ระบบจับเวลา 
โครโนกราฟ, กลไกไขลานอัตโนมัติ, 
ระบบ Quartz และระบบปฏิทนิถาวร 
จึงเกิดเป็นนาฬิการุ่นพิเศษอันทรง
คุณค่าและเต็มเปี่ยมไปด้วยความ
ภาคภูมิใจ

A DIGNITY OF TIME
โดยปกตแิล้วนาฬิกาของ Richard 

Mille มักมาพร้อมเอกลักษณ์สาม
อย่าง ได้แก่ ตวัเรอืนรปูทรง Tonneau, 
กลไกอนัสลบัซบัซ้อนและสดุท้ายตวั
เรือนมีความหนาเป็นพิเศษ ทว่ารุ่น 
RM 67-01 Automatic Extra Flat ถูก
เปลี่ยนโฉมให้มีความหนาเพียง 7.5 
มม. ผสานกับหน้าปัดแบบ skeleton 
ซึ่งเชื่อมต่อเลขบอกเวลาเข้ากับตัว
เรอืนไทเทเนียมอย่างลงตวั กลายมา
เป็นนิยามใหม่อกีเรอืนหนึง่ท่ีถกูจบัตา
มองมากท่ีสดุในงานน้ี 

Watch
เรื่อง : Mr. Panya Lee.  ภาพ : Courtesy Of Brands

The 5 coolest watches



42

Gadget
เรื่อง : Blink Boom

เมื่อไอเดียผสานกับงานดีไซน์ จึงเกิดเป็นความสนุก ที่มาพร้อมประโยชน์ด้านการใช้งาน 

Smart designed gadgets
ของเล่นไอที ดีไซน์เก๋

PANONO CAMERA

กล้องถ่ายภาพทรงกลมแบบ
ลูกบอลท่ีมีลูกเล่นเหลือร้าย รอบตัว
กล้องประกอบไปด้วยเลนส์ 36 ชิ้น 
สามารถถ่ายภาพในมมุมองพาโนรามา 
360 องศา ครอบคลุมทุกทิศทาง 
เพียงโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศ 
เมื่อความสูงของลูกบอลได้ระดับ 
กล้องจะจับภาพจากเลนส์ทั้ง 36 ตัว 
พร้อมกัน สามารถเลือกดูภาพได้ทั้ง
ในแบบพาโนรามาหมุนรอบ และ
แบบสี่ เหลี่ยมทั่วไป (ราคา 549 
ดอลลาร์สหรัฐ)

SUGR CUBE WI-FI SPEAKER 

งานดไีซน์ทีอ่งิความเรยีบง่ายของ
ธรรมชาติ ด้วยรูปลักษณ์ท่ีดูเรียบๆ
เชือ่มต่อการท�างานร่วมกับสมาร์ทโฟน 
ผ่าน WiFi แม้ภายนอกจะไร้ปุ ่ม 
ให้เกะกะตา แต่สามารถควบคมุการ
ท�างานได้อย่างง่ายดายเพียงเอามือ
วางลงไปตรงส่วนบนของตัวเครื่อง
เพ่ือให้เล่นหรอืหยุด เอยีงตวัเครือ่งไป
ทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเปลี่ยนเพลง  
ถึงแม ้หน ้าตาจะแสนเรียบง ่าย  
แต่ประโยชน์ใช้งานไม่ธรรมดาเลย 
ทีเดยีว

PHREE™ 

อุปกรณ์อัจฉริยะส�าหรับนักคิด 
นักเขียนท่ีมีไอเดียในหัว ให้คุณวาด
เขยีน หรือจดบันทึกสิ่งต่างๆ บนวัสดุ
หรือพ้ืนผิวอะไรก็ได้ และบันทึก
ข้อมลูเหล่าน้ันลงบนสมาร์ทโฟนหรอื
แท็บเล็ตได้ทันที รองรับการเชื่อมต่อ
กับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ผ่านบลูทูธ 
และยังสามารถใช ้งานเป็นหูฟัง 
ไร ้สาย ท่ีมีหน้าจอส�าหรับแสดง
ข้อความได้อีกด้วย (ราคา 169 
ดอลลาร์สหรัฐ) 

PHILIPS SHAPES 
PORTABLE IPHONE 

CHARGER 

แบตเตอรี่ส�ารองส�าหรับไอโฟน 
ท่ีมลีกูเล่นเก๋ไก่ตวัน้ี ดไีซน์ให้ดคูล้าย
กับกระบอกน�้า แต่สูงเพียง 1 ใน 3 
ของ iPhone 6s เท่านั้น พอร์ต USB 
ท�าหน้าท่ีทั้งชาร์จไฟเข้าตัวเครื่อง 
และชาร์จไฟออกไปที่ไอโฟน เป็น
อปุกรณ์ชิน้ส�าคญัทีค่นยุคสมาร์ทโฟน 
ต ้องมีติดไว ้  ด ้วยน�้าหนักที่ เบา  
จึงสามารถพกติดตัวหรือใส่กระเป๋า
ไปได้ทุกที่ทุกเวลา 
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Art

อบีอยได้ชือ่ว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งศลิปะแบบพิกเซล
อาร์ต  คณุอาจไม่ได้คุน้ชือ่มากนัก น่ีเป็นงานศลิปะ
ทีเ่หมอืนเอาจดุเมด็สบีนจอคอมพิวเตอร์แบบ 8bit 
สมัยก่อนมาเรียงต่อกันและสร้างสรรค์เป็นงาน
ศิลปะทีม่เีอกลกัษณ์ เป็นป็อปอาร์ตร่วมสมยั คล้ายๆ 
กับทีแ่อนดี ้วาร์ฮอลล์ใช้เทคนิคการสกรนีภาพซ�า้ๆ 
กันลงบนผ้าใบหรอืการน�าเอากระป๋องซปุแคมเบล
ให้ออกมาเป็นงานศิลปะท่ีน่าหลงใหล การท�างาน
ของ eBOY ก็ไม่แตกต่างกัน แค่เปลีย่นจากผนืผ้าใบ
มาเป็นจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น นอกเหนือจากการ
ท�างานแบบส่วนตวัแล้ว เขายังได้ร่วมงานกับแบรนด์
ดงัๆ อย่าง Coca-Cola หรอืแม้แต่แบรนด์เสือ้ผ้า
อย่าง Paul Smith มาแล้ว    

เอกลักษณ์ของ eBOY ท่ีคนนิยามให้เขาก็คือ 
การสร้างศลิปะแบบ Pixorama นัน่หมายถึงการรวม
เอาค�าว่า Pixel กับ Panorama มาไว้ด้วยกัน 
Pixorama คือการสร้างภาพที่สะท้อนความเป็น

The eBOY revolution
Pixorama การสร้างศิลปะแบบป็อปอาร์ตร่วมสมัย

เมอืงใหญ่ของแต่ละเมอืงโดยหยิบจบัเอาเอกลกัษณ์
ของเมอืงมาผสมเข้ากับความวุ่นวายและรายละเอยีด 
เลก็ๆ น้อยๆ ทีส่ะท้อนวิถีชวิีตของคนเมอืงใหญ่ หรอื
เอกลักษณ์บางอย่างที่อาจจะไม่จริงแต่ทุกคนรู้  
เช่น รปู Pixorama ของกรงุโตเกียวท่ีมสีตัว์ประหลาด
ออกมาถล่มเมอืง เป็นต้น  

สิง่เหล่านีส้ร้างความตืน่ตาให้กับผูท้ีไ่ด้เห็นงาน 
เพราะแม้ว่ารปูแบบพิกเซลในแง่หนึง่ดเูหมอืนเป็น
รูปท่ีเกิดจากงานหยาบๆ ของจอคอมพิวเตอร์
คณุภาพต�า่ แต่อกีด้านหนึง่ การน�าเอาพิกเซลหรอื
จดุเลก็ๆ เหล่าน้ีมาต่อกันจนเป็นรปูเมอืงขนาดใหญ่
นั้น ต้องใช้ทั้งความพยายามและอดทนเป็นอย่าง
มาก ความหมายท่ีซ่อนอยู่ของศิลปินคือการหยิบ
เมอืงมาบอกเล่าถึงมมุมองของศลิปินท่ีมต่ีอความ
ร่วมสมยั ทันสมยัและล้าสมยัอยู่ในคราวเดียว ความ
รู้สึกนี้ก�าลังย้อนความทรงจ�าในวัยเด็ก แต่ขณะ
เดียวกัน มันก็แตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาได้เห็น 

ในวัยเด็กจริงๆ หากคุณเป็นคนท่ีเกิดร่วมยุค 
กับเกมคอมพิวเตอร์แบบ 8Bit เชือ่ว่าคณุจะเข้าใจ
ความรู้สึกนี้

ผลงานพิกโซรามา ‘Bangkok Escape’ ท่ีเพ่ิงมา
จัดแสดงท่ีกรุงเทพฯ เขาดึงเอาความร่วมสมัย  
ทันสมัยและล้าสมัยไว้ด้วยกัน เช่น เสาชิงช้า 
ภูเขาทอง รถเมล์ ตุ๊กตุ๊ก และภาพของการจราจร 
ท่ีวุน่วาย 

อีบอยบอกว่าการท�างานของเขาน้อยครั้งที่จะ
ร่างภาพก่อน ส่วนมากจะเริม่ต้นบนจอสกรนี และ
จะใช้วิธีคลิกเมาส์ทีละคลิกเพ่ือให้ได้มาซึ่งภาพ 
จิก๊ซอว์ขนาดใหญ่ในท้ายทีส่ดุ

คณุค่าของศลิปะจงึน่าจะอยู่ตรงทีศ่ลิปินค่อยๆ 
ใช้เวลาในการท�ามันออกมาให้เป็นชิ้นใหญ่ โดย 
เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ จุดหน่ึงเท่านั้น และผลลัพธ์ 
ท้ายสดุมนักลบัมคีวามแตกต่างและน่าสนใจอย่าง
ท่ีเราคาดไม่ถึง 

เรื่อง : EDC  ภาพ : Courtesy of central East Ville 



44

Trend – Spotting
เรื่อง : เอกศาสตร์ สรรพช่าง 
ภาพ : courtesy of brand

สหประชาชาติคาดว่าไม่เกินปี ค.ศ.นี้ 2050 
อินเดียจะมีคนท่ีนับถือศาสนาอิสลามแซงหน้า
ศาสนาฮินดูและขึ้นไปเป็นประเทศที่มีคนนับถือ
ศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกแทนที่
อินโดนีเซีย และรายงานของ Global Isalamic 
State Economy ประจ�าปี 2014-2015 ที่จัดท�า
โดย Thomson Reuter ก็โชว์ตัวเลขว่า ตลาดมสุลมิ 
ก�าลังโตสวนกระแสกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
ในหมู ่มุสลิมสายกลาง ที่อยู ่ในประเทศเปิด  
อย่างตุรกี ปากีสถาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือ
คนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศโลกที่หนึ่งอย่างใน
อเมรกิาหรอืในยุโรป ตวัเลขของการเจรญิเตบิโตนัน้ 
น่าสนใจอย่างมาก ปัจจุบันมีคนมุสลิมอยู่ราว 1.7 
พันล้านคนทั่วโลกและ 30% อยู่ในประเทศที่เป็น 
emerging market หรือประเทศที่เกิดใหม่ทาง 
เศรษฐกิจและอย่างที่เรารู้ๆ กัน ผู้หญิงคือนักช้อป
คนแรกท่ีเราจะนึกถึงและสิ่งท่ีมาคู ่กับนักช้อป
เหล่าน้ีคือความสวยความงาม น่ันเลยเป็นที่มา
ของเครือ่งส�าอางฮาลาล (Halal Beauty Product) 
ส�าหรับใครที่ยังไม่รู้ ฮาลาลถือเป็นกฎทางศาสนา
ที่เก่ียวพันไปในทุกส่วนของชีวิตของคนมุสลิมไม่
เฉพาะอาหาร เพราะมนัเก่ียวเนือ่งไปถึงส่วนประกอบ  
หรือที่มาของวัตถุดิบต่างๆ ที่น�ามาผลิต เช่น ต้อง
ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ไม่มีไขมันจากสัตว์
บางชนิดที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม (เช่น หมู) 
รวมถึงการทดลองก็ต้องไม่ใช้สัตว์ที่ขัดกับหลัก
ศาสนาและต้องไม่ถูกทรมานหรือการฆ่าท่ีผิดกับ
หลักของศาสนาอิสลาม 

ผู ้หญิงยุคใหม่ในสังคมมุสลิมสมัยนี้ทันโลก
ดูไบ เบรุต การ์ต้าหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น
ตัวอย่างที่ดีของการลบภาพจ�าของผู ้หญิงใน
สังคมมุสลิมเดิมแม้กระท่ังประเทศอนุรักษ์นิยม

แม้จะปกปิดทุกอย่าง  
แต่ผู้หญิงมุสลิมก็อยากสวย

Muslim beauty

U.S.A.อย่างซาอุดิอาราเบีย ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลง 
Google Trend Market Reserach คาดการไว้ว่า
ใน 5 ปีน้ีธุรกิจเครือ่งส�าอางฮาลาล ในประเทศซาอฯุ  
น่าจะโตไม่น้อยกว่า 15% เลยทีเดียว 

ดังนั้นหลายต่อหลายแบรนด์จึงเริ่มมองหา
ช่องทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนสินค้าตัวเองเข้าสู่
โลกมุสลิม เช่น เครื่องส�าอางเกาหลีใต้แบรนด์ 
Talent Cosmetic ปัจจุบันมี 6 สาขาในเกาหลีใต้ 
ได้ขยายสาขามาสู่อาเซียนผ่านการท�าโฆษณา
กับนักร้องเกาหลี ถือเป็นแบรนด์เครื่องส�าอาง
จากเกาหลีใต้แบรนด์แรกท่ีได้รับการรับรองจาก
รฐับาลมาเลเซยีตอนน้ีมวีางจ�าหน่ายท้ัง BB cream,
คลีนซิ่งออยและแผ่นมาร์กสหน้าซึ่ง Talent   
Cosmetic ก็ยังมีแผนจะขยายไลน์สินค้าออกไป
อีกส�าหรับลูกค้าชาวมุสลิมโดยเฉพาะ  

ปัจจุบันยักษ์ใหญ่ท้ังหลายก็เริ่มขยับตัวท้ัง  
ชิเซโด้ ยูนิลีเวอร์ เอสเต้ ลอร์เดอร์ หรือแม้กระทั่ง
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟก็รุกตลาดน้ีอย่างจริงจัง 
และอีกด้านความนิยมของสินค้า Halal Beauty 
ก็แผ่ขยายไปถงึชุมชนในโลกตะวนัตก เครือ่งส�าอาง 
ฮาลาลหลายแบรนด์เริ่มมีวางจ�าหน่ายในห้าง
สรรพสินค้าอย่าง แกลอรี่ ลาฟาเยดในปารีสเป็น
ทีเ่รยีบร้อย ใช่แต่วงการเครือ่งส�าอางอตุสาหกรรม
แฟชั่นก็ตีคู ่ กันไปอย่างรวดเร็วแบรนด์ใหญ่ๆ 
อย่าง H&M, Mango หรือ DKNY เริ่มออก 
คอลเลคชั่นพิเศษส�าหรับตลาดมุสลิมโดยเฉพาะ 
ปีท่ีแล้วท้ังสามแบรนด์เปิดตัวคอลเลคชั่นเสื้อผ้า
ส�าหรบัผูห้ญิงในช่วงถือศลีอด (Ramadon Holiday  
Collection) ล่าสุด Dolce & Gabbana ก็รุก 
ตลาดเสื้อผ้าชั้นสูงส�าหรับสาวๆ มุสลิม ด้วยการ
เปิดไลน์ Abaya และ Hijab collection โดย
วางตัวเองไว้เป็นเสื้อผ้าระดับโอร์ต กูตูร์ ที่ตัดเย็บ

ด้วยมือ ความหาญกล้าน้ีอาจมาจากตัวเลขเงิน
ช้อปปิ้งของเหล่าบรรดาเศรษฐีตะวันออกกลาง  
ปีที่แล้วพวกเขาใช้เงินส�าหรับซื้อสินค้าหรูหรา
ตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงกระเป๋าแอร์เมสรวมกัน
แล้วกว่า 8,700 ล้านเหรียญและยังมีแนวโน้ม 
ท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของอินเตอร์เน็ตและ
สิทธิสตรีที่เปิดกว้างขึ้น  

เห็นตัวเลขแบบน้ีแล้วใครบ้างจะไม่อยาก
ลอง  
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Trend – Spotting

INDIA
DUBAI

SWEDEN



AD.ข้าวแช่



AD.ข้าวต้มแต้จิ๋ว
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Golf Destination
เรื่อง : Rattanawadee S.

The Rio’s reveal
สนามกอล์ฟแห่งใหม่ใจกลางกรุงริโอฯ
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Golf Destination

หน่ึงในความพเิศษประจ�ามหกรรมกีฬาระดบัโลกปีน้ีคือ ถงึเวลา
แล้วท่ี ‘กอล์ฟ’ จะได้รบัการบรรจุให้อยู่รายการแข่งขนักีฬาโอลมิปิก
เป็นครั้งแรกในรอบ 112 ปี ณ โอลิมปิก เกมส์ ที่นครริโอ เดอ  
จาเนโร ประเทศบราซิล ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ ทาง
รฐับาลบราซลิจึงท�าการเนรมิตสนามกอล์ฟ Reserva de Marapendi 
ขึ้นในโอลิมปิก ปาร์ค แถบบาร์รา ดา ติฮูกา ซึ่งไม่เพียงท�าหน้าที่
เป็นสนามส�าหรับประชันวงสวิงเฉพาะในมหกรรมกีฬาระดับโลก
เท่าน้ัน ทางรฐับาลบราซลิได้เตรยีมวางแผนระยะยาวในการปลกูฝัง
กีฬากอล์ฟให้เป็นท่ีนิยมส�าหรบัชาวบราซลิในอนาคตอีกด้วย

กอล์ฟคอร์สขนาด 18 หลุม ที่กินอาณาเขตพื้นที่กว่า 970,000 ตาราง
เมตรแห่งน้ี ได้รับการออกแบบโดย Gil Hanse สถาปนิกชาวอเมริกัน 
ผู้ช�านาญการด้านการออกแบบสนามกอล์ฟโดยเฉพาะ ท่ีดีไซน์ราย
ละเอยีดต่างๆ ในสนามเพ่ือท้าทายความสามารถของเหล่านักหวดวงสวิง
มืออาชีพโดยเฉพาะ ไล่มาตั้งแต่รูปทรงของกอล์ฟคอร์สที่เป็นพ้ืนที่แคบ 
เตม็ไปด้วยพุ่มไม้หนาแน่น มทีะเลสาบจ�าลองสองแห่งเป็นเครือ่งกีดขวาง 
ทั้งยังตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งเปิดรับลมทะเลอย่างเต็มที่ พร้อมบังเกอร์จ�านวน
มากทีเ่ป็นเครือ่งพสิจูน์ความแม่นย�าและทักษะของนกักีฬากอล์ฟได้เป็น
อย่างดี 

“กอล์ฟคอร์สแห่งนีส้มบรูณ์แบบมาก ด้วยการออกแบบพ้ืนทีท่ีท้่าทาย
ความสามารถของนักกอล์ฟ ทัง้ยังโอบล้อมด้วยทิวทัศน์สวยๆ อย่างทะเล
และภูเขาอีกด้วย” Victoria Lovelady นักกอล์ฟหญิงระดับท็อปของ
บราซิลแสดงความเห็นต่อสนามกอล์ฟแห่งใหม่ประจ�าประเทศของเธอ

หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกท่ีจะเกิดข้ึนในวันท่ี 11-20 
สิงหาคมนี้ สนามกอล์ฟ Reserva de Marapendi จะถูกเปลี่ยนสถานะ
ให้กลายเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางส�าหรับสาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
20 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ประชาชนชาวบราซลิสามารถเข้าถงึกฬีา
กอล์ฟได้สะดวกยิง่ขึน้ เพือ่ปลกูฝังวัฒนธรรมการตกีอล์ฟให้แพร่หลายใน
วงกว้างต่อไป  

เรียบเรียงข้อมูลจาก www.olympic.org
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Welcome New Members
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

คุณวุฒิชาติ อนันต์สุทธิวรา
คุณสุเทพ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

คุณสุภัค ศิวะรักษ์
คุณอ�านวย กาญจนก�าเนิด

คุณเอกดรุณ ศรีสนิท
Mr. Hideki Tsukamoto

Mr. Hiroaki Saiga
Mr. Toshihiko Nishikawa

คุณกรวุฒิ ลีนะบรรจง
คุณก�าชัย เลิศธีระกุล
คุณจิระวัฒน ทองใบ

คุณชวิน เลิศไตรภิญโญ
คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

คุณณรงค์ศักดิ์ โอปิลันธน์
คุณดิศพงศ์ ใจภักดีมั่น
คุณธนพล ศิริธนชัย

คุณธนเสกข์ ยงศุภมงคล
คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
คุณธรรมรัชต์ นิรันดร
พลโท ธารี วุฒิพานิช

คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์
คุณนภินทร ศรีสรรพางค์
คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร

คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์

พลเอก พอพล มณีรินทร์
คุณรัมย์ เหราบัตย์

คุณวันทนา อมตานนท์
คุณวิเชียร รุ่งฟ้าแสงอรุณ

คุณวิมลรัตน์ เสรีนิยม
คุณวุธว์ ธนิตติราภรณ์

คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์
คุณสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ

คุณแสนผิน สุขี
พลเอก สมชาย ยังพิทักษ์

คุณอธิศักดิ์ เกลี้ยงประดิษฐ์
คุณอภิชัย รัชตะชาติ

คุณกรวิชญ์ เมฆอรียะ
คุณคเชนทร์ มงคลศรีสวัสดิ์
คุณเจษฎากร มงคลศรีสวัสดิ์

คุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
คุณฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ

คุณธนิต บัวมณี
คุณปณิธิ เชาว์มั่น

คุณพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา
คุณมงคล ศรอ�าพล
คุณมณี โรจน์กนก

คุณรัตติญา กัมพลาศิริ
คุณรุ่งทิวา จรรยาภรณ์พงษ์

คุณวรวุฒิ เจียรอดิศักดิ์
Mr. Russell James Hughes

คุณ กานต์วิศุทธิ์ สุขพิศาล
คุณ พันธกานต์ บางขุนเทียน

คุณ พิสิษฐ์ โชติบวรนันท์
คุณ พีระณัฐ จ�าปาเงิน
คุณ วรลักษณ์ สุนทรวร
คุณ อุษณีย์ มะลิสุวรรณ

Mr. Paulo Fernando Gaspar 
Rodrigues Junior

H.E. Win Maung

Golf Ordinary Members

Sports Ordinary Members Diplomatic

Sports Special MembersGolf Corporate Ordinary Term Members

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ก�าลังจะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของประสบการณ์การออกก�าลังกายและการตีกอล์ฟที่ดีที่สุด 

New face in the club

คุณอภิชาต อริยโชติมา
คุณอาสา สารสิน

Mr. Frederic Jacquemard
Mr. Hironori Watanabe

Mr. Junji Tajima
Mr. Kozo Yoshioka
Mr. Naoaki Suzuki
Mr. Ryuta Hiramoto

Mr. Takahiro Kurashima
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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.



AD.BENZ


