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เถลงิชยั สวุรรณมยั 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ราชพฤกษ์คลับ 

Sincerely yours,
Thalerngchai Suwannamai

General Manager

สวัสดีท่านสมาชิกที่รัก 

13 ตุลาคม 2559 วันที่คนไทยทั้งประเทศต้องเผชิญกับมหาวิปโยค
ครั้งใหญ่ที่สุดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช คอืข่าวการเสด็จสวรรคตของรัชกาลท่ี 9 พระมหากษตัริย์ของ
ปวงชนชาวไทยผู้สถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกร พระมหากษัตริย์พระองค์
เดียวในโลกที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานถึง 70 ปี 

ท่ามกลางความสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ท่ามกลางเสียงที่เปล่งออกมาจากก้นบ้ึงหัวใจ  
“ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” ดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดินไทย แม้จะเป็นวันที่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศและทุกมุมโลกต่าง
หลอมรวมเป็นดวงเดียวกัน แต่กลับเป็นวันท่ีหัวใจดวงเดียวน้ันแตกสลาย ก�าลังใจอาจจะสร้างใหม่ได้ในวันต่อมา น�้าตาอาจจะ 
จางหายไปจากใบหน้า แต่เชื่อว่าในหัวใจคนไทยแล้วทุกค�าสอนของพ่อ แบบอย่างความดีที่พ่อทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง
ตลอด 70 ปีที่พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนโดยไม่มีข้อแม้ จะไม่มีแม้สักวินาทีที่คนไทยทุกคนจะไม่น้อมร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์

และเพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ของพระองค์ ราชพฤกษ์คลับฉบับนี้จึงขอน�าเสนอบทความพิเศษ 
เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกร 
ชาวไทยเรื่อยมา และพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีแก่วงการกีฬาหลากหลายประเภทมาตลอดทุกยุคสมัย 

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะน้อมน�าแนวทางตามพระบรมราโชวาท 
ตามพระราชด�ารัสและพระราชด�าริที่เคยพระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว น�ามาปฏิบัติตามตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน ราชพฤกษ์คลับ

Dear Rajpruek Members, 

13 October 2016 will always be remembered as the darkest day in the memory of Thai people 
born in the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. We are deeply sadden by the death of 
Thailand’s most beloved King, and the world’s longest reigning monarch who has been working 
tirelessly to improved our lives for the past 70 years. 

As we grapple to deal with this colossal tragedy with sadden hearts, we are once again united as one in 
a nation mourning the loss of our most beloved King. Our broken hearts will soon mend. Our tears will dry and 
we will finally be able  to continue with out lives but I am sure that we will never forget His Majesty’s teachings 
and all of the examples he set for us. We are eternally grateful for His unconditional love and mercy. 

In memory of His Majesty the King, this issue of Rajpruek will feature stories about His Majesty’s interest 
and geniuses in sports as well as His contribution to the advancement of the sport industry in Thailand. 

On behalf of the managements and employees of Rajpruek Club, I would like to express our 
eternal gratitude to His Majesty King Bhumibol Adulyadej. 



AD.CHANG
(AD.SAME LAST ISSUE)



AD.OISHI
(AD.SAME LAST ISSUE)
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BANGKOK’S EXCLUSIVE URBAN OASIS

Retreat to your personal sanctuary
just a short distance from the hustle and bustle of  Bangkok city,

North Park Place is an exclusive oasis, nestled amongst the premium Rajpruek Golf  Course.
Its world-class leisure and wellness facilities offer modern conveniences so that

you will be completely spoilt for choice.

338 Moo 6, Rajpruek Golf Course, Vibhavadi - Rangsit Road  12920, Thung Song Hong, Laksi Bangkok 10210 Thailand 
   Tel : +66(0)2 190 0080   Fax : +66(0)2 190 0183   Email : reservations.northpark-bangkok@frasershospitality.com

NORTHPARKPLACE.FRASERSHOSPITALITY.COM

A collection of 140 properties in more than 80 cities worldwide across
Europe, Middle East, Africa, North Asia, Southeast Asia and Australia. 



”...นักกีฬาที่ดีนอกจากต้องมีการแสดง ทั้งในทางกายในทางสมอง  
คือ ใช้ความคิด และวิทยาการแล้ว ก็ต้องมีจิตใจเป็นนักกีฬา อันนี้จะท�าให้
มีชัยเหมือนกัน ถ้าแสดงตนเป็นคนที่มีจิตใจเป็นนักกีฬา จะท�าให้ใจเย็นขึ้น 

เกิดเรื่องอะไรก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้...” 
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ส.ส.มหากุศล 

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน / วันที่ 26 กันยายน 2512
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เรื่อง : นายเอก, Alisa  ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

โดยจุดก�าเนิดของวันพิเศษวันน้ีเกิดขึ้น
เน่ืองจากคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีตระหนักถึง
ความส�าคัญของการเล่นกีฬา และบัญญัติวัน
ส�าคัญวันนี้ขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เหตุผลที่
ต้องเป็นวนัท่ี 16 ธนัวาคม ก็เพ่ือเป็นการระลกึ
ถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ท่ีทรงคว้า
เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบในการ
แข่งขันกีฬาแหลมทอง (SEAP Games) มา
ครองในวันเดียวกันน้ี เม่ือ พ.ศ. 2510 การ

ธ ผู้ทรงจุดประกายให้ ‘กีฬาเป็นยาวิเศษ’ อย่างแท้จริง
หนึ่งในวันส�าคัญของไทยที่หลายคนเผลอหลงลืมไปตามกาลเวลา 
ก็คือ “วันกีฬาแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี

King of Sports

แข่งขันครั้งนั้นพระองค์ทรงได้รับเหรียญทอง
ร่วมกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ โดยมี
พระราชินีทรงเป็นผู ้ถวายเหรียญทองแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชในพิธีที่สนามกีฬาแห่งชาติ 

องค์ราชันแห่งกีฬาเรือใบ 
นอกจากพระปรีชาสามารถในการทรงเรือใบ 

จะเป็นที่ประจักษ์ชัดในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว หลักในการด�ารงชีวิต 
ทีพ่ระองค์ทรงปลกูฝังให้กับพสกนกิรชาวไทยอย่าง 

‘ความพอเพียง’ ก็เป็นสิง่ท่ีทรงปฏบิตัด้ิวยพระองค์
เองมาโดยตลอด แม้แต่ในการทรงกีฬา ก็ไม่ทรง
โปรดซือ้อปุกรณ์ราคาแพง ความสนพระราชหฤทัย
ในการแล่นเรือใบของพระองค์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 
พระชนม์ปลายๆ 30 พรรษา โดยเริ่มด้วยการทรง
ตอ่เรือใบเล็กประเภททีเ่รียกว่า ‘ดิงกี ้60’ ขึ้นหกล�า 
ม.จ.ภศีเดช รชันี ขณะนัน้ทรงเป็นผูช่้วยพระองค์ท่าน 
ต่อเรือ ในหนังสือ ‘กลางใจราษฎร์’ ตอนหน่ึงได้
กล่าวถึงบทสนทนาของ ม.จ.ภศีเดช รชันี ท่ีกล่าวถึง
ความสนพระราชหฤทัยการแล่นเรอืใบของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้ว่า 
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“พระเจ้าอยู่หัวทรงเรียนการต่อเรือก่อนที่จะทรง
เรียนรู้การแล่นเรือใบอย่างจริงจัง เคยตรัสเล่า
ว่าการท่ีทรงเป็นงานช่างไม้น้ัน ก็เพราะทรงเลือก
เรียนสมัยเรียนโรงเรียนมัธยมท่ีสวิตเซอร์แลนด์ 
เพียงแต่ยังไม่เคยทรงต่อเรือเท่านั้นเอง” 

เรอืล�าแรกท่ีพระองค์และ ม.จ.ภีศเดช รชันี ทรง
ช่วยกันต่อภายในบรเิวณพระราชต�าหนกัจติรลดา
รโหฐาน ใช้เวลาห้าเดือนกว่าจะต่อเสร็จ และทรง
พระราชทานนามว่า ‘ราชปะแตน’ เรือถูกน�าไป
ทดสอบในสระขนาดใหญ่ภายในบรเิวณวังซึง่เป็น
ที่ลงอาบน�้าของช้างหลวงทุกเวลาบ่าย 

พระองค์ทรงลงแข่งเรือครั้งแรกเมื่อครั้งท่ี 
เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ เสด็จเยือน
ประเทศไทย เน่ืองจากเจ้าชายฟิลิปทรงเป็น 
นักแล่นเรือใบผู้เชี่ยวชาญ จึงมีการจัดแข่งเรือใบ
จากสโมสรราชวรณุพัทยาไปยังเกาะล้าน ขณะนัน้

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
ทรงเป็นกัปตันเรือราชปะแตน และ ม.จ.ภีศเดช 
รัชนี ทรงเป็นลูกเรือ 

เรือล�าที่สองของพระองค์คือเรือใบดิงกี้ ทรงตั้ง
ชื่อว่า ‘เวคา’ เป็นเรือใบแล่นคนเดียวยาว 13 ฟุต 
เดือนเมษายน 2509 พระองค์ทรงน�าเรือเวคา 
เข้าร่วมการแข่งขัน ทรงแล่นเรือใบจากหัวหินไปสู่
สตัหบี เรอืใบของพระองค์ท่านต้องใช้เวลาเดนิทาง
ถึง 16 ชั่วโมง รวมระยะทาง 64 ไมล์ทะเล 

ไม่ก่ีปีถัดมา พระองค์ทรงริเริ่มจัดการแข่งขัน
แล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยอีกครั้ง รางวัลของผู้ชนะ
เลิศในครั้งนั้นคือ หางเสือไม้ของจริงของเรือเวคา 
เพ่ือให้เข้ากับชื่อการแข่งขันเรือใบประจ�าปี The 
Veg Rudder Trophy Race 

ความสนพระทัยในการแล่นเรอืใบของพระองค์ 
จงึทรงต้ังสโมสรหมวดเรอืใบหลวงจติรลดาขึน้เพ่ือ

ส่งเสริมการแข่งขันเรือใบ และยังกระตุ้นให้วงการ
เรอืใบของไทยตืน่ตวั ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง 
(SEAP Games) ปี 2010 ทีมไทยจงึคว้าเหรยีญทอง
มาได้ทั้งหมด 

 
บรมครแูห่งแบดมินตันทีย่ิง่ใหญ่ของคนไทย   

แบดมินตัน เป็นกีฬาท่ีพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสน 
พระราชหฤทัยเป็นคนแรกๆ ในยุคท่ีกีฬาแบดมนิตัน
เพ่ิงเข้ามาสูป่ระเทศไทย และยงัไม่เป็นทีน่ยิมมากนกั 
พระองค์คอยติดตามข่าวสารกีฬาลูกขนไก่เป็น
พิเศษ เพราะทรงเห็นว่าเป็นหน่ึงในกีฬาไม่ก่ี
ประเภทท่ีคนไทยสามารถไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้ 
เพราะไม่เสยีเปรยีบทางรปูร่างและพละก�าลงัมาก
จนเกินไป ด้วยเหตุน้ีพระองค์จึงทรงสังเกตวิธีการ
เล่นของนักแบดมินตันมืออาชีพแต่ละคน ท้ังยัง
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เชิญให้นักกีฬาแบดมินตันท่ีมีชื่อเสียงในเวลาน้ัน
มาร่วมเล่นท่ีสนามกีฬาแบดมนิตนัในสวนจติรลดา 
เช่น ว่อง เป็ง สูน แชมเปี้ยนโลกชาวสิงคโปร์ 

ปี 2497 พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์กิจการของ
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังทรง
โปรดให้ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เข้ามาสนบัสนนุกีฬาแบดมนิตนัเตม็รปูแบบ ต่อมา
ในปี 2500 ทีมแบดมินตันไทยเข้าไปถึงระดับ
แชมเปี้ยนโซนเอเชียและเช้าชิงแชมป์โลกในปี 
2502 สื่อต่างชาติยกย่องว่า ความส�าเร็จของทีม
แบดมินตันไทยคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ที่ทรงอยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ ทรง
พระราชทานการสนับสนนุจนท�าให้กีฬาแบดมนิตนั
ของไทยก้าวไประดับโลกได้ 

ปี 2555 สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF)  

ได ้ทูล เกล ้าถวายอิสริยาภรณ ์ระดับสู งสุด  
“เพรสซิเดนท์ เมดัล” ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้ที่มีความ
สามารถสงูสดุท่ีได้บ�าเพ็ญคณุประโยชน์แก่วงการ
แบดมินตันของโลก ซึ่งเป็นเพียงพระองค์เดียว 
ในโลกที่ได้รับรางวัลนี้ 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในพระอัจฉริยภาพด้าน
การกีฬา ที่ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกร
ชาวไทยเรื่อยมา โดยไม่เพียงทรงกีฬาหลายชนิด
อย่างจริงจัง แต่ยังปลูกฝังและแผ้วถางเส้นทาง
ของกีฬาแต่ละประเภทเหล่าน้ันให้คนไทยได้รู้จัก
และรักการเล่นกีฬาเหมือนๆ กับพระองค์  

ยังมีกีฬาอีกหลายประเภทท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสนพระราช
หฤทัย อาทิ สกีน�้า ว่ายน�้า เรือกรรเชียง เรือพาย 
แบดมินตัน ยิงปืน กอล์ฟเล็ก การแข่งขันรถเล็ก 
เครื่องร่อน หรือสกีซึ่งเป็นกีฬาท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล่นต้ังแต่
พระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษา ขณะทรงศกึษาอยู่ 
ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จ 
พระเชษฐาธิราช (รัชกาลที่ 8) และพระเชษฐภคินี 
(สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ) พระปรีชาสามารถ 
ในการทรงสกีน�้าแข็งปรากฏในพระราชหัตถเลขา
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ที่มีมาถวายสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ ้า  
ว่า “…นันทกับเล็กสกีหลายหน ท�าเก่งกันท้ังคู่  
เล็กย่ิงท�าดีกว่านันท ท�าน่าเอ็นดู ใครๆ เห็นเข้าก็
งงงวย เพราะเล็กนิดเดียวท�าได้ดีมาก…”  

ซึ่งกีฬาแต่ละชนิดพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูล
กีฬาอย่างละเอียด และฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดีและ
ฝึกฝนอย่างสม�า่เสมอ ทัง้นีก็้เพ่ือให้พระวรกายแข็ง
แรง พร้อมที่จะทรงงานเพ่ือพสกนิกรชาวไทยของ
พระองค์มาตลอด 70 ป ี  และดั่งที่ครั้งหน่ึง  
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พระองค์ทรงพระกรณุาพระราชทานพระราชด�ารสั
แก่ข้าราชบริพารเอาไว้ว่า

“…การออกก�าลังกายน้ัน ถ้าท�าน้อยเกินไป 
ร่างกายและจิตใจก็จะเฉา ถ้าท�ามากเกินไป 
ร่างกายและจติใจก็จะช�า้...” ดงันัน้ เพ่ือเป็นการน้อมน�า
พระราชด�ารัสมาปฏิบัติตาม การออกก�าลังกาย 
ควรเกิดขึ้นแต่พอดี เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที ่
เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพตามแบบที่ควรจะเป็น

  
พระมหากรุณาธิคุณแก่วงการกีฬา 

มากไปกว่าการทรงกีฬาเองแล้ว พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการกีฬาหลากหลาย
ประเภทมาตลอดทุกยุคสมัย ไล่มาตั้งแต่เมื่อครั้ง
ทรงรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5, 6, 8 
และ 13 รวมทั้งกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1, 4, 8 และ

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่  13 และ 18 ซึ่งท้ังหมดนี้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ไว้ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
ท้ังยังทรงพระราชทานไฟพระฤกษ์เพ่ือใช้ในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาต่างๆ ได้แก่ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
กีฬาแหลมทอง กีฬาซีเกมส์ กีฬาแห่งชาติ กีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภ์ของ
สมาคมกีฬาสมัครเล่นถึง 13 สมาคม โปรดเกล้าฯ 
ให้นักกีฬาเข้าเฝ้าฯ รบัพระราชทานพรก่อนเดินทาง
ไปแข่งขนักีฬารายการใหญ่ ทัง้ซเีกมส์ เอเชีย่นเกมส์  
และโอลิมปิกเกมส์ โดยสิ่งท่ีพระองค์ทรงเน้นย�้า 
แก่นักกีฬาทุกคนอยู่เสมอ ก็คือ การเป็นผู้แทนที่ดี
ของประเทศไทย เพ่ือให้ประเทศต่างๆ ชืน่ชม ทัง้ใน
ช่วงการแข่งขันและนอกการแข่งขันตลอดระยะ
เวลาที่อยู่ในประเทศนั้นๆ 

ทัง้นี ้ในการจะฝึกซ้อมเพ่ือแข่งขนักีฬานัน้ เงนิทุน
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส�าคัญย่ิง พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช จงึพระราชทาน
ทุนแก่นักกีฬาจากกองทุนโดยเสด็จพระราชกุศล 
อาทิ ทุนมวยไทยในมูลนิธิอานันทมหิดล ซึ่งคณะ
กรรมการอ�านวยการจัดการแข่งขันมวยโดยเสด็จ
พระราชกุศล ได้ทลูเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
แข่งขนั พระราชทานทุนแก่นักกีฬาท่ีท�าคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติ ดังที่  ศ. เจริญ วรรธนะสิน  
นักแบดมินตันรองแชมป์โลกชายเดี่ยว ออล  
อิงแลนด์ 2 สมัย ได้รับพระราชทานทุนส่วน
พระองค์ไปศกึษาต่อด้านบรหิารธุรกิจ วิทยาลยัซต้ีิ
ออฟลเิวอร์พูล ประเทศองักฤษ ถือเป็นนักกีฬาไทย
คนแรกท่ีได้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์ในการ
ศึกษาต่อต่างประเทศ 

พร ้อมกัน น้ันยังพระราชทานเครื่ องราช
อสิรยิาภรณ์เพ่ือเป็นขวญัก�าลงัใจ และสริมิงคลแก่
ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่วงการกีฬา โดยระหว่าง 

“...การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่า เป็นปัจจัยส�าคัญในการบริหารร่างกายให้แข็งแรง  
และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้และชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน  

สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่เรียกกันว่า มีน�้าใจเป็นนักกีฬา...”
พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจ�าปี ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ / วันที่ 3 ธันวาคม 2498
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พ.ศ. 2521 - 2537 มีนักกีฬาที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกียรตยิศย่ิงมงกฎ
ไทย ชั้นตริตาภรณ์, จัตุรถาภรณ์, เบญจมาภรณ์, 
เหรยีญทอง และเหรยีญเงนิ ทัง้สิน้จ�านวน 674 คน 
นับเป็นเกียรติแก่นักกีฬาผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อ
วงการกีฬาและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ทรงมพีระมหากรณุาธิคณุรบัคณะกรรมการ
โอลมิปิกแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาสมคัรเล่น
อีก 13 สมาคม ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 

สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชปูถัมภ์ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2500 

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2500
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2502
สมาคมกีฬา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันท่ี 15 

เมษายน พ.ศ. 2503 
สมาคมจกัรยานสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชปูถัมภ์ วันที ่19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 
สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชปูถัมภ์ วันที ่22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508
สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2512 
สมาคมแข่งเรอืใบแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2530 
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถัมภ์ วันที ่27 ธันวาคม พ.ศ. 2538
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544 
สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2547
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบิน ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549
เหตุผลประการส�าคัญท่ีท�าให้พระองค์ทรงให้

ความใส่พระราชหฤทยัในกิจการกีฬาไม่ว่าจะใหญ่
หรือเล็ก แฝงอยู่ในพระราชด�ารัสพระราชทานแก่
คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 
ในครั้งหน่ึงที่ทรงพระราชทานไฟพระฤกษ์ โดยมี
ใจความ ดังนี้

“…ไฟน้ันใช้ได้ดก็ีจะเป็นประโยชน์ ใช้ไม่ดีก็เป็น
ผลเสีย การเล่นกีฬาท�าให้มีสุขภาพดี ขอให้ผู้เข้า
แข่งขันกีฬาแห่งชาติมีน�้าใจนักกีฬา มีจิตใจเป็น
นกักีฬา และขอให้การกีฬาช่วยกันท�าให้เกิดความ
สามคัค ีสร้างสรรค์ประเทศชาตใิห้รุง่เรอืงตลอดไป...”
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most luxurious or expensive sport equipments. 
His Majesty’s passion for sailing was born 
when he was in his late 40s. He started 
building his own Dinghy60 sailboats. His 
Serene Highness Prince (Mom Chao) Bhisadej 
Rajani who assisted with the building wrote 
about His Majesty’s passion for sailing in the 
book Klang Jai Raj, “His Majesty learned to 
build sailboat before he learned to sail 
because he had studied carpentry back in 
Switzerland but never had the chance to build 
a boat yet.”

The King of Sailing 
Apart from his talent in sailing, His Majesty 

also used sports to lead his subjects by 
example such as the idea of self-sufficiency 
which he demonstrated by never using the 

King of sports 
The King who inspires Thais’ passion for sports

Many of us may forget the importance 
of 16 December. Not many would know 
that it is Thailand’s National Sport Day. 

National Sport Day was originated by 
Sports Authority of Thailand who 
purposed to the cabinet in 1986 that 16 
December should be named National 
Sport Day to raise awareness for the 
benefit of sports amongst Thai people. 16 
December was chosen to honour  His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 

success in the SEAP Games in 1967 where 
he and Princess Ubolratana Rajakanya 
won the gold medal for sailing. His Majesty 
Queen Sirikit presented both with the 
medals at the National Stadium. 
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The first boat His Majesty and Mom Chao 
Bhisadej built together at Chitralada Palace 
took five months to finish and was named 
Rachapatan. The boat was tested in the pond 
in the palace where royal elephants took their 
baths every afternoon. 

His Majesty participated in a sailing 
competition for the first time with Prince Philip, 
Duke of Edinburgh when he visited Thailand. 
The route started from Pattaya’s Royal Varuna 
Yacht Club across to Koh Lan. His Majesty 
was caption of the boat while Mom Chao 
Bhisadej assisted.  

His second sailboat built was a single-
person 13-foot-long Dinghy called Vela built 
in April 1966. The boat was used to sail from 
Hua Hin to Sattahip in His Majesty's 64 nautical 
mile  trip that took 16 hours. 

A few years later, His Majesty ordered that 
a sailing competition crossing the gulf of 
Thailand be held once again. The winning 
prize for the competition that year was the 
actual wooden rudder of the Vela to coincide 

with the name of the competition, The Veg 
Rudder Trophy Race.

His Majesty's interest in sailing prompted 
the birth of Chitralada Royal Sailing Club with 
the intention to promote sailing and sailing 
competition in Thailand. In 1967, the Thai 
sailing team was able to win gold medals for 
all the races at SEAP Games. 

 
Thailand’s Master of Badminton   

His Majesty King Bhumibol Adulyadej was 
amongst the first Thai who took up badminton 
when it was first played in the country. His 
Majesty would follow the news about the sport 
and saw that badminton was one of the few 
sports Thais had an equal fighting chance in 
international stage because badminton did 
not require players to be well-built or exert 
their physical strength. His Majesty observed 
techniques of many world class players and 
invited many of them to played at Chitralada 
Palace such as Singaporean badminton world 
champion Wong Peng Soon.

In 1954, His Majesty accepted the 
Badminton Association of Thailand under his 
royal patronage and ordered that The Crown 
Property Bureau give full support to badminton. 
In 1957, the Thai badminton team became 
Asian champion and got through to the final 
round of the world championship in 1959. 
Many foreign media credited the team’s 
success to His Majesty the King and Queen 
for their support of badminton in the country.  

In 2012, Badminton World Federation 
presented the President Medal to His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej for his support of 
the sport. He was the only one to have been 
given this highest honour so far. 

These are only a few of His Majesty’s 
athletic talents. He has worked tirelessly to 
encourage Thai people to exercise and play 
sport by playing many sports himself and 
giving supports to many athletic associations.   

There are many more kinds of sports that 
His Majesty was interested in such as water 
ski, swimming rowing, badminton, shooting, 
mini-golf, hang-gliding, car racing and ski. His 
Majesty learned to ski since he was eight years 
old while studying in Switzerland with His 
Majesty King Anada Mahidol and Princess 
Galyani Vadhana. His Majesty’s talent in ice 
skating was described in a letter from Princess 
Srinagarindra to Queen Savang Vadhana,  
“…Nan and Lek skied several times and did 
very well. Lek seemed to be doing better than 
Nan even. It was rather intriguing to see him 
doing so well since he was so small…” 

His Majesty made sure to thoroughly 
research the information and rule of the sport 
he was interested in. He would practice 
regularly to ensure the best performance. 
Keeping in good physical healthy mean that 
His Majesty was fit to work and help improve 
the lives of Thai people throughout the 70 
years of his reign. He once spoke that; 

“…Exercise is a curious thing. Too little of 
it make our body and mind dull. Too much 
would tire us too greatly...” Therefore, it is 
important to work out in the right pace for the 
best possible result.

  
His Majesty’s Support to Sports 

Apart from his own interest in sport, His 
Majesty has accepted many athlet ic 

“...A good athlete must be physically and intellectually but more 
important he or she should possess good sportsmanship. When 

one plays with good sportsmanship, one will be more focused and 
is able to handle any problem at hand...” 

Speech given to the member of parliament charity football match committee.  
Chitralada Palace / 26 September 1969
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organisations under his patronage and hosted 
the fifth, sixth, eighth and 13th Asian Games 
as well as the first, forth and eight SEAP Games 
and the 13th and 18th SEA Games. He also 
participated in the passing of the torch 
ceremonies for Asian Games, SEAP Games, 
SEA Games, Thailand National Games and 
Thailand National Youth Games. Before 
important matches His Majesty would allow 
players to have an audience with him to 
express his support and blessing. His Majesty 
has always advised athletes to be a good 
sportsman and represent the country well both 
in and outside the competition. 

To train athletes for national and international 
competitions, fundings are one of the most 
important issue. His Majesty the King had given 
fundings to athletes and athletic organisations 
such as Anada Mahidol Muay Thai Foundation 
Funds which give fundings to athletes who has 
performed well for the country. Prof. Charoen 
Wattanasin, a two-time first runner up badminton 
champion in the Al l  England World 
Championship received a scholarship from His 
Majesty’s personal funds to study Business 
Administration at the University of Liverpool  
in the UK. He is the first Athlete who receive  
a scholarship from His Majesty’s personal funds.

His Majesty had also given orders of merit to 
athletes who has performed well for the country. 
From 1978 to 1994 there were 674 athletes who 
received The Most Exalted Order of the White 
Elephant, The Most Noble Order of the Crown of 
Thailand Third Class, Forth Class, Fifth Class, 
Sixth Class  and Seventh Class.  

His Majesty King Bhumibol Adulyadej had 
kindly accepted the Olympic Committee of 
Thailand and 13 other amateur sport 
associations under his royal patronage. Here 
are the 13 associations; 

•  Thai Rugby Union Under the Royal 
Patronage of H.M. the King on 16 May 
1950

•  Basketball Sport Association of Thailand 
Under the Royal Patronage of H.M. the 
King on 8 August 1957 

•  The Badminton Association of Thailand 
Under Royal Patronage of His Majesty 
the King on 30 August 1957

•  THE NATIONAL SHOOTING SPORT 
ASSOCIATION of THAILAND UNDER the 
ROYAL PATRONAGE on 3 March 1959

•  Thai Sports Association Under the Royal 
Patronage of H.M. the King on15 April 
1960 

•  Thai Cycling Association Under the Royal 
Patronage of H.M. the King on 19 
February 1963 

•  Athletic Association of Thailand Under 
the Royal Patronage of H.M. the King on 
22 February 1965

•  Judo Association of Thailand Under the 
Royal Patronage of H.M. the King on 11 
August 1969 

•  Yacht Racing Association of Thailand 
Under the Royal Patronage of H.M. the 
King on 31 March 1987 

•  Amateur Muay Thai Association of 
Thailand Under the Royal Patronage of 
H.M. the King on 27 December 1995

•  Thai Paralympic Association Under the 
Royal Patronage of H.M. the King on 6 
September 2001 

•  Thai Golf Association Under the Royal 
Patronage of H.M. the King on 3 June 
2004

•  Royal Aeronautic Sports Association of 
Thailand Under Royal Patronage of His 
Majesty the King on 8 October 2006

The most important reason His Majesty 
paid special attention to sports is implied in 
his speech to those present at Chitralada 
Palace for the passing of the torch ceremony; 

“…Fire is beneficial when it is used well 
and it is dangerous what it’s misused. 
Likewise, sports are good for your health but 
Athletes should have good sportmanship, be 
fair and learn to be a gracious winner and 
loser. Let sports bring all of us together...” 

“...Sports can improve physical and mental health.  
From playing sports we learn to be fair, to forgive and to work  

as a team. This is the true meaning of sportsmanship...”
Speech given at the annual Athletics Championship.
The National Stadium of Thailand / 3 December 1955
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คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานคณะ
กรรมการสโมสรราชพฤกษ์ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการ คณะอนกุรรมการ ท่านสมาชกิ ผูบ้รหิาร 
และพนกังาน ร่วมพิธลีงนามถวายความอาลัย
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท 
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เพ่ือ
น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคุิณอย่างหาท่ีสุด
มไิด้ ณ ห้องราชพฤกษ์บอลลมู ราชพฤกษ์คลบั  
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 



"It's not whether you get knocked down;  
it's whether you get up." 

- Vince Lombardi -
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Tip's Tips
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์  ภาพ : Pimlada

Take a breath  
and slow down

ลดอาการตื่นเต้นอย่างไร

จากการส�ารวจชอ็ตทีท่่านนกักอล์ฟต่ืนเต้นมากทีส่ดุนัน่กค็อื 
การไดร์ฟบนแท่นทีออฟหลุมแรก ฉบับน้ีทิพย์มีเทคนิคในการ
ควบคุมอาการตื่นเต้นและช่วยให้ไดร์ฟลูกออกจากแท่นทีออฟ
ได้นุ่มนวลและแม่นย�ามาฝากค่ะ ขั้นตอนง่ายๆ มีเพียง 3 ข้อ  

1. หายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยออกทางปาก  
ท�าแบบนี ้3 ครัง้ จะช่วยให้เรามสีมาธิอยู่กับตวัเอง ลดความ

ตงึเครยีดในกล้ามเน้ือให้น้อยลง เพราะทุกครัง้ท่ีเราหายใจออก 
กล้ามเน้ือของเราจะผ่อนคลายลง 

2. จับกริพให้เบาที่สุด
เวลาท่ีตืน่เต้น กล้ามเน้ือของเราจะเกรง็โดยไม่รูต้วั เพราะฉะน้ัน

สัง่ตวัเองให้จบักรพิเบาลงกว่าเดมิ 

3. จดจ่อไปที่เป้าหมาย 
ตอนท่ีไดร์ฟลกูออกไป เราต้องมีภาพเป้าหมายท่ีต้องการตไีปให้

ชดัมากๆ สมาธิของเราจะได้จดจ่อไปทีเ่ป้าหมายแทนทีจ่ะเอาแต่
กังวลกับการไดร์ฟ 

ลองฝึกดนูะคะ แล้วจะพบว่า การไดร์ฟบนแท่นทีออฟหลมุแรก 
ไม่ยากอย่างท่ีคิดค่ะ 

• หายใจเข้าลึกๆ • แล้วปล่อยออกทางปาก

"It's not whether you get knocked down;  
it's whether you get up." 

- Vince Lombardi -
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Health
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์

ดื่มน�้า. . . เรียกสติ 
ความจรงิแล้ว การดืม่น�า้ไม่เพียงแต่ช่วยในเกม

กอล์ฟเท่าน้ัน ในเกมชวีติก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ สมมตว่ิา 
ก�าลังทะเลาะกันในครอบครัว ให้เราตั้งสติหยิบ
แก้วน�้าขึ้นมาค่อยๆ ดื่ม ให้สังเกตดูว่า เวลาท่ีเรา
ดืม่น�า้ เราต้องกลัน้หายใจ สภาวะท่ีเรากลัน้หายใจ
น่ีแหละค่ะ เป็นการบังคับให้จิตเรากลับมาอยู่กับ
ร่างกายของเราเอง ถ้าเราด่ืมน�้าด้วยความไม่รู้ตัว 
โอกาสส�าลกัน�า้ก็มสีงู วิธีการดืม่น�า้จงึเป็นกุศโลบาย
อย่างหน่ึงท่ีช่วยเรยีกสตขิองเรากลับมาค่ะ

ชีวิตเราต้องเก่ียวข้องกับน�้าอยู่ตลอดเวลา 
ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระท่ังหลับ ดังนั้นเราสามารถ 
น�าเทคนคิการดืม่น�า้มาใช้เรยีกสตไิด้ทุกท่ีทุกเวลา 
แม้กระท่ังในการท�างานค่ะ ขณะที่ประชุมกันอยู่ 
ถ้าเรามีสติ ก่อนท่ีจะพูดอะไรออกไปด้วยอารมณ์ 
ให้หันไปหยิบแก้วน�้ามาดื่ม วินาทีที่น�้าสัมผัสกับ 
ริมฝีปาก แล้วค่อยๆ ไหลผ่านหลอดอาหารลงไปสู่

ในร่างกายของเราประกอบไปด้วยน�้ามากถึง 
60 % ซึ่งถ้าร่างกายสูญเสียน�้ามากเกินไป ย่อมมี
ผลต่อเกมกอล์ฟของท่านอย่างแน่นอน

การดื่มน�้า ไม่เพียงชดเชยน�้าท่ีสูญเสียไปใน
ร่างกายเท่าน้ัน แต่ยังช่วยควบคมุสภาพจติใจได้ดี
อีกด้วย โค้ชจิตวิทยาของทิพย์แนะน�าว่า ให้จิบน�้า
อยู่เป็นระยะๆ ระหว่างการเล่นกอล์ฟจะช่วยให้เรา
มีสติมากขึ้น

 ปรากฏการณ์ Tin cup ท่ีพอตีลูกตกน�้าแล้ว 
แทนทีจ่ะไปดรอปลกูตหีน้าน�า้ระยะสัน้ๆ คนตกีลบั
ขอลูกแคดดีต้ซี�า้ๆ ท่ีเดมิ ครัง้หน้าเมือ่เราตลีกูตกน�า้ 
ให้ขอน�า้ดืม่จากแคดดี ้เดนิจบิไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะ
ถึงจุดที่จะต้องดรอปลูก ทิพย์รับรองว่า เราจะเล่น
ช็อตต่อไปได้ดีกว่าเดิมแน่ๆ เพราะคราวนี้ เราเล่น
ด้วยสติ เล่นด้วยปัญญา ไม่ได้เล่นด้วยอารมณ์

กระเพาะอาหาร ถ้าเราสามารถมีสมาธิจับความ
รู้สึกได้ตลอด มันจะช่วยดึงตัวเราให้มีสติมากข้ึน 
ช่วยดึงตัวเองออกจากสถานการณ์ท่ีตึงเครียด 
เหมือนถอดตัวเราออกจากปัญหา เมื่อเรามอง
ปัญหาด้วยสติ เราย่อมเห็นทางแก้ปัญหาได้ด้วย
ปัญญา

ในการปฏิบตัธิรรม วันสดุท้ายของการฝึกอบรม 
พระอาจารย์ท่านให้ผู ้ปฏิบัติเลือกกิจกรรมหนึ่ง
อย่างทีเ่ราตัง้ใจมัน่ว่าจะกระท�าด้วยสต ิแล้วมนัจะ
ท�าให้เราไม่ลืมที่จะก�าหนดสติในทุกๆ วัน บางคน
เลอืกการกราบ บางคนเลอืกช่วงเวลาแปรงฟันบ้าง 
บางคนเลือกช่วงเวลาอาบน�้า แต่ทิพย์เลือกการ 
ดื่มน�้าค่ะ เพราะเป็นกิจวัตรที่ต้องท�าบ่อย ใช้เวลา 
ไม่นาน เหมาะกับการฝึกสติมาก เพราะสติจะเกิด
เป็นเวลาสั้นๆ แต่ยิ่งระลึกรู้บ่อยๆ ยิ่งดี 

ลองน�าทิปส์นี้ไปใช้ดูนะคะ ไม่ว่าจะในชีวิต
ประจ�าวนัหรอืการเล่นกอล์ฟ รบัรองว่าเราจะมสีติ
มากขึ้นค่ะ 



AD. DERMASTER

www.dermaster-thailand.com  |  Call Center +66 (0) 2714 4471

NATURAL HAIR TRANSPLANT RESULTS

If you’ve suffered with baldness or thinning hair, our hair restoration & transplantation  
surgeons are committed to helping you regain your confidence by looking years younger than ever before. 

Through the use of safe, effective, hair restoration surgery to help patients of all ages  
regrow beautiful, natural hair designed to last a lifetime.

• Transplants individual follicles for a truly natural look.
• Only local anesthesia is needed. 
• No scar, no cut, no stitch.

• Very quick recovery with no down time. 
• Lifetime solution, Permanent results. 
• By Top Hair Restoration & Transplantation Surgeons

NATURAL HAIR RESTORATION FOR MEN AND WOMEN

GET THE BEST

by Top Hair Restoration & Transplantation Surgeons
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Club Champion 
เรื่อง/ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

อกีหนึง่ทวัร์นาเมนท์ส�าคญัของราชพฤกษ์คลบั กบัการแข่งขนั Rajpruek Team Match Play Championship  
ทีจ่ดัข้ึนระหว่างวนัที ่17, 18, 24 และ 25 กนัยายน 2559 ทีผ่่านมา ซึง่มกีารแข่งขนัรอบคดัเลอืกไปเมือ่วนัเสาร์ที ่17 กนัยายน 2559  

มทีมีเข้าร่วมแข่งขนัทัง้หมดจ�านวน 8 ทมี จบัคูแ่บ่งสายตามกฎกอล์ฟ R&A 

ตลอด 1 สัปดาห์ การแข่งขนัด�าเนนิไปอย่างเข้มข้น แต่ละทมีใช้พลงักายและพลงัใจกนัอย่างเตม็ที ่จนวนัสดุท้ายของการแข่งขนัเหลอืเพยีง  
2 ทมีสุดท้าย ได้แก่  “ทมี OMG” โดยมคีณุไตรภพ ลมิปพทัธ์ และคณุสมหวงั บญุทองรุง่ทว ีและ “ทมี Enjoy” โดยม ีMr. Gunnar Dahlen  
และ Mrs. Anna Dahlen ตลอดการแข่งขนัตัง้แต่รอบแรก ทัง้สองทมีท�าคะแนนได้ด ีจนมาถงึรอบสดุท้าย “ทมี OMG” กค็ว้าชยัชนะไป 1 Up  

เมือ่จบเกม ขอแสดงความยนิดกีบัผูช้นะ และขอขอบคณุทกุทมีทีใ่ห้ความร่วมมอืกบักจิกรรมในครัง้น้ีเป็นอย่างดี

Rajpruek Team  
Match Play Championship
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Club Champion 
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Club Champion 



AD. LOGGER
SAME LAST ISSUE
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เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
Social & Events

ทุกกิจกรรมที่ราชพฤกษ์คลับสรรสร้างขึ้น จะส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ได้เลย หากขาดความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา 
ของท่านสมาชิก ตลอดปี 2559 ท่ีผ่านมาเรามีกิจกรรมดีๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง และเราให้สัญญาว่า ในปีต่อไป 

จะได้เห็นกิจกรรมที่ดีย่ิงกว่าเดิมอย่างแน่นอน และนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งท้ายปี 

Thank you for  
your support
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Social & Events

•  SPORT DAY CAMP 2016 
ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรม Sport Day Camp 

2016 ทีจ่ดัขึน้เม่ือวนัที ่3-7 และ 17-21 ตลุาคม 2559 
สมาชกิราชพฤกษ์คลบัให้ความสนใจส่งบุตร-หลาน 
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก น้องๆ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมตลอดทั้ง 5 วัน ได้ทั้งความสนุกและทักษะ
กีฬาต่างๆ จากกิจกรรมที่ราชพฤกษ์คลับมอบให้ 
อาทิ ทักษะด้านการกีฬา พัฒนาการด้านการเข้า
สงัคมผ่านกจิกรรมนนัทนาการ รอยย้ิมและเสยีงหวัเราะ
ของเด็กๆ ท�าให้ราชพฤกษ์คลับอยากจดักิจกรรมดีๆ  
เช ่นนี้ตอบแทนให ้กับสมาชิกทุกท ่านอีกคร้ัง  
ขอขอบพระคณุท่านสมาชิกทีไ่ว้วางใจส่งบตุร-หลาน 
เข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะ
ได้รบัการตอบรบัจากท่านสมาชกิมากขึน้ในครัง้ต่อไป 

เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
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Social & Events
เรื่อง/ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

• SNOOKER MATCH 
การแข่งขนัสนกุเกอร์เชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่าง 

ราชพฤกษ์คลับ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นักกีฬาทั้ง  
2 ทีม ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแข่งขันอย่าง
เต็มท่ี งานนี้ยังได้ คุณถิรชัย วุฒิธรรม ประธาน
อนุกรรมการกีฬาราชพฤกษ์คลับ ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมถ่ายภาพร่วมกนั
เป็นที่ระลึก การแข่งขันในครั้งนี้ทีมราชพฤกษ์คลับ
คว้าชัยชนะด้วยคะแนน 14 : 6 คะแนน หลังการ
แข่งขันธนาคารแห่งประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพ 
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับนักกีฬาทั้ง 2 ทีม และได้
มอบถ้วยเกียรติยศให้แก่ทีมผู้ชนะ
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Social & Events

•  SEMINAR : THE FUTURE 
OF ECONOMIC 
วันอาทิตย์ท่ี 18 กันยายน 2559 คุณต่อโชค  

เล้าลอืชยั ประธานชมรมบรดิจ์ ร่วมกบั ดร.บวรพรรณ 
รัฐประเสริฐ ประธานชมรมลีลาศ และคุณคฤทธิ์  
ชูธรรมสถิต ประธานชมรมว่ายน�้า ร่วมกันจัด
สัมมนา “2560 เศรษฐกิจไทย...ผงาด หุ้นไทย... 
จะร้ายกาจ ขนาดไหน?” โดยได้รับเกียรติจาก  
ดร.วีระพงษ์ ชุติภัทธ์ ผู ้อ�านวยการหลักสูตร
นวตักรรมการลงทนุ CSI มหาวทิยาลยัรงัสติ มาเป็น
วิทยากรบรรยาย ร่วมกับ เซียนอาร์ต เซียนภัทร์ 
และอาจารย์เด่น งานนีไ้ด้รบัความสนใจจากสมาชกิ
และแขกรับเชิญเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า  
70 ท่าน ซึ่งรายได้ทั้งหมด จ�านวน 57,200 บาท  
จะน�าไปบริจาคให้กับวัดพระบาทน�้าพุ จ.ลพบุรี  
(โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) ในช่วงสิ้นปีนี้ 

เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
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เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
Social & Events

•  TABLE TENNIS 
COMPETITION 
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่าง ราชพฤกษ์คลับ กับ OSK 96 ที่จัดขึ้นเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นการ
แข่งขันที่สูสีกันมาก กองเชียร์ทั้งสองทีมต่างลุ้นกัน
อย่างสนุกสนาน และในท่ีสุดทีมราชพฤกษ์คลับ 
ก็สามารถเอาชนะ OSK 96 ด้วยคะแนนที่ห่างกัน
เพยีงเลก็น้อย 38 : 35 คะแนน โดยมคุีณสเุมธ ฐติภิรูี 
ประธานชมรมเทเบิลเทนนิส ขึ้นกล่าวขอบคุณ
นักกีฬาทั้งสองทีมที่สร้างความสนุกให้กับทุกคน 
ในสนามตลอดการแข่งขัน 
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เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
Social & Events

•  SNOOKER POT BLACK 
4/59 
เสร็จสิ้นไปแล้วกับสนุกเกอร์ชิงด�าครั้งที่ 4 / 59 

ทีแ่ข่งขนัไปเมือ่วนัเสาร์ที ่10 กนัยายน 2559 ทีผ่่านมา 
โดยมีสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 14 ท่าน และยัง
เป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายเพื่อคัดเลือกแชมป์ 2 
ท่านไปแข่งขนัรอบ Champion of Champion 2016 
ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2559 และนักสนุกเกอร์ทีค่ว้า
ชัยชนะท้ังสองท่านได้แก่ คุณสันติ เชาวนันทกุล  
ชนะเลศิ GOLD GROUP และ คณุศรินิทรา เสมรวณชิ 
ชนะเลิศ SILVER GROUP 
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Energy & Environment Issue
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ ภาพ : www.pexels.com

เปลี่ยนเรา....เปลี่ยนโลก

ฉบับที่ผ ่านมาเราได้รับทราบวิธีการปฏิบัติในการม ี
ส่วนร่วมช่วยลดการใช้พลังงานขององค์กร ส�าหรบัฉบบันีเ้รา
ลองมาดูวิธีอื่นๆ ที่จะช่วยลดพลังงาน เช่น การเปลี่ยนวัสดุ
รอบตัวเรา   

การเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานน้อยลงส�าหรับ
อาคาร โรงงานและบ้านพักอาศัย สิ่งท่ีท�าได้ง่ายท่ีสุดคือ 
อปุกรณ์ไฟฟ้า ในปัจจบัุนเทคโนโลยีเหล่าน้ีมกีารพัฒนาอย่าง
ไม่หยุดยั้ง จึงเห็นหลอดประเภทต่างๆ ให้เลือกใช้ หนึ่งในนั้น
ก็คือ หลอด LED ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้

Energy Management

• ให้แสงสว่างสูง
• ใช้พลังงานน้อยเมื่อเทียบกับหลอดประเภทอื่น
• ทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
• อายุการใช้งานยาวนาน
•  ปล่อยความร้อนออกมาน้อย ช่วยลดภาระของระบบ

ปรับอากาศ
• ไม่มีรังสี UV
• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากข้อดดีงักล่าวแล้ว ยังช่วยประหยัดพลงังาน
โดยเปรียบเทียบกับหลอดแบบเดิมดังนี้



33

Energy & Environment Issue

50,000 / 5,840 = 8.56 ปี

ราชพฤกษ์คลับ ก็ได้ท�าการปรับเปลี่ยนหลอดไฟลานจอดรถจากหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 36 watt (T8)
เป็นหลอด LED tube ขนาด 18 watt จ�านวน 1,000 หลอด โดยความสว่างยังคงเดิม ซึ่งมีผลดังนี้

• ผลการประหยัด •

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า การเปลี่ยนหลอดไฟจ�านวน 250,000 บาท ใช้เวลาคืนทุนภายใน 0.486 ปี และมีผลก�าไรจากการลงทุน 8 ปี คิดเป็นเงิน 
4,120,704 บาท แสดงให้เหน็ว่า การเปลีย่นหลอดเดมิ (T8) เป็นหลอด LED ท�าให้เกิดผลประหยัดค่าพลงังานท่ีต้องจ่ายออกไปขององค์กรตลอดโครงการ
เป็นเงิน 4,120,704 บาท 

ราชพฤกษ์คลับ จึงอยากเชิญชวนท่านสมาชิก ลองหันมาเปลี่ยนหลอดไฟภายในองค์กรให้เป็นหลอด LED กันดู เพราะนอกจากช่วยลด
ต้นทุนในองค์กรได้แล้ว ยังมีส่วนช่วยลดก�าลังผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศลงได้

ชนิดหลอด เดิม ฟลอูอเรสเซน็ต์ (T8) ใหม่ LED tube

ค่าพลังงานต่อหลอด (w.) 36 18

บัลลาสต์ แกนเหล็ก (10w.) ไม่มี

พลังงานไฟฟ้ารวม (w.) 46 18

จ�านวนหลอด 1,000 หลอด

หลอดเดิม (T8 + บัลลาสต์แกนเหล็ก) 36 + 10 = 46  วัตต์

ชั่วโมงใช้งาน (16 ชม. / วัน, 365 วัน / ปี) 16 x 365 = 5,840 ชม. /  ปี

พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับเปลี่ยน (1,000 x 46 x 5,840) / 1,000 = 268,640 kwh / ปี

เปลี่ยนเป็นหลอด LED tube (LED 18 w.) (1,000 x 18 x 5,840) / 1,000 = 105,120 kwh / ปี

ผลประหยัด 268,640 – 105,120 = 163,520 kwh / ปี

ค่าพลังงานที่ประหยัดได้ (3.15 บาท / kwh) 163,520 x 3.15 = 515,088 บาท / ปี

เงินลงทุน (250 บาท / หลอด) 250,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน 250,000 / 515,088 = 0.486 ปี

อายุการใช้งาน (LED = 50,000 ชั่วโมง)
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Trend – Spotting
เรื่อง : นายเอก  

Apple กลับมาเมื่อไรไม่เคยท�าให้สาวกผิดหวัง 
7 is a new Black
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Trend – Spotting

ดูจากยอดจองถล่มทลายของแฟน Apple  
จนท�าให้ของขาดตลาด โดยเฉพาะสีใหม่ของ 
iPhone 7 มีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นกันบ้าง 

• การออกแบบตวัเครือ่ง 
ภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนัก 

นอกจากฝาหลังท่ีมีการย้ายเสาอากาศไว้บนตัว
เครื่อง และกล้องส�าหรับ iPhone 7 Plus รวมถึง
ปุ่มกดด้านข้างตัวเครื่องให้บางลงเล็กน้อย ปุ่ม 
home ที่ใช้เป็น 3D touch แทนที่จะเป็น physical 
bottom เหมอืนเดมิ กันน�า้ได้ดขีึน้ เพ่ิมความจมุากขึน้
เป็น 128 GB และ 256 GB สุดท้ายคือ การเพิ่ม 
สใีหม่เข้ามา ก็คอืสดี�าบนวสัดแุตกต่างกันสองชนดิ
คือ ด�าด้าน Matt Black และด�าเงา Jet Black 

• ประสิทธภิาพกล้องทีค่มชดัมากขึน้ 
ทัง้ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus มรีะบบป้องกนั

การสั่นไหว (Optical Image Stabilization-OIS) 

และเพ่ิมรรูบัแสงเป็น f/1.8 เปลีย่นระบบแฟลชใหม่ 
โดยเพ่ิม True tone flash จากสองดวงเป็นสี่ดวง 
ในรุน่ iPhone 7 Plus ยังใส่เลนส์เทเลและเลนส์ซมู
เข้าไปเพ่ือการถ่ายภาพที่คมชัดมากขึ้น เลนส์ท้ัง
สองตวัจะท�างานอตัโนมตั ิซมูได้มากถึง 10 เท่า ฟังก์ชัน่ 
อีกหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ depth of field ในหมวด 
การถ่ายภาพแบบ portrait ไม่เพียงเท่าน้ัน การเปลีย่น
ชิพ A10 fusion ยังช่วยให้การประมวลผลดีขึ้น 

• ถ่ายวีดโีอง่ายข้ึนด้วยมอืเดียว 
ด้วยระบบป้องกันการสั่นไหว (Optical Image 

Stabilization-OIS) ทีเ่พ่ิมเข้ามาจงึช่วยให้ภาพทีไ่ด้
จากการบนัทกึวิดโีอชดัยิง่ข้ึน การใช้งานปุม่ซมูภาพ
บนหน้าจอท�าให้คุณถ่ายวิดีโอได้ง่ายๆ ด้วยมือ
เพียงข้างเดียว จึงไม่ต้องเปลี่ยนมือไปมา 

     
• ถ่ายทอดเสยีงสมจรงิ ชัดทุกท่วงท�านอง  

iPhone 7 มาพร้อมล�าโพงแบบสเตอริโอ ที่ให้

คุณภาพเสียงดีขึ้นและดังขึ้น ช่วยให้การถ่ายทอด
เสยีงท�าได้น่าสนใจ โดยเฉพาะส�าหรบัการเล่นเกม
และฟังเพลง ล�าโพงติดตั้งบริเวณด้านบนและ 
ด้านล่างของเครื่อง ซึ่งเมื่อเทียบกับรุ่น 6s เสียงดัง
ขึ้นมากถึง 25% 

• ประสบการณ์อืน่ๆ ท่ีน่าสนใจ
นอกเหนือจากจอแสดงผลทีด่ขีึน้แล้วสิง่หน่ึงท่ี 

Apple ท�าได้อย่างน่าประทับใจก็คือ การท�างาน
ของระบบ 3D touch ซึง่สร้างประสบการณ์ใหม่ใน
การใช ้งาน น�้ าหนักน้ิว ท่ีกดเป ็นตัวบอกถึง  
ความแรงท่ีจะสะท้อนกลับมาท่ีปลายน้ิวมือ ซึ่ง 
ฟังก์ชั่นนี้ Apple มองการณ์ไกลไว้ว่า จะช่วยเปิด
ประสบการณ ์ในการเล ่นเกมของผู ้ ใช ้ งาน 
ในอนาคต เพราะตอนนี้ Apple ก็เปิดโอกาสเต็มที่
ใ ห ้ กั บ นั ก พั ฒ น า อิ ส ร ะ ไ ด ้ พั ฒ น า ฟ ั ง ก ์ ชั่ น 
ต่างๆ เพ่ือรองรับเกมรูปแบบใหม่ท่ีจะเกิดขึ้น 
ในอนาคต

ASIA

AUSTRALIA

EUROPE

AFRICA

AMERICA
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แม้ว่านาฬิการุ่นใหม่จะอวดโฉมครั้งแรกในช่วงต้นปี แต่เรือนจริงมักออกวางจ�าหน่ายในช่วงปลายปีเสมอ  
ดังนั้นแต่ละแบรนด์จึงมักส่งหมัดเด็ดลงสนามเพื่อช่วงชิงเงินจากคนรักนาฬิกาทั้งหลาย  

รวมถึงนาฬิกาพิเศษเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

LOUIS VUITTON 
น�านาฬิกา Escale กลับมาตีความใหม่ในรุ่น 

Escale Spin Time พร้อมแรงบันดาลใจจากการ
ตกแต่งหีบเดินทางอันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ 
มาสู ่การวาดด้วยเทคนิคสุดประณีตที่เรียกว่า  
Pad Printing ลูกบาศก์ 12 ลูกทั้ง 4 ด้านซึ่งจะ 
หมุนโชว ์แต่ละด้านในแต่ละชั่วโมง ยกเว ้น
ต�าแหน่งท่ี 10 นาฬิกาจะแสดงเลข 10 แทน 
ความหมายกลางวัน และเลข 22 แสดงเวลา 
กลางคืน โดยลูกเล่นสุดพิเศษเหล่านี้ขับเคลื่อน 
โดยกลไกอัตโนมัติ LV77 ผลิตขึ้นที่ La Fabrique  
du Temps Louis Vuitton ห่อหุ้มด้วยตัวเรือน
ไทเทเนียมขัดลาย แต่กรอบ ขาและเม็ดมะยม 
ท�าจากทองค�าขาวหรือพิงค์โกลด์ 18 กะรัต  
คูม่ากับสายหนังจระเข้สเีทาตกแต่งด้วยหนงัลกูววั
สีเหลืองสุดประณีต นับเป็นนาฬิกาที่มีดีไซน์และ
ลูกเล่นน่าสนใจอีกเรือน

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

The one and only

VACHERON CONSTANTIN 
หลายคนเข้าใจว่าวาเชอรอง คอนสแตนติน 

รงัสรรค์แต่นาฬิกาคลาสสกิสายหนงัเท่านัน้ ทีจ่รงิ
เป็นผู้ริเริ่มนาฬิกาสปอร์ตซึ่งกันน�้าลึกได้ตั้งแต่
ปลายศตวรรษที่ 19  ด้วยนวัตกรรมใหม่ซึ่งกลาย
เป็นมรดกตกทอดมาสูรุ่น่ล่าสดุ Overseas มาพร้อม
สามรุน่ย่อยประกอบไปด้วยรุน่เวลิด์ไทม์, โครโนกราฟ
และอัตโนมัติ โดยแต่ละรุ่นติดตั้งกลไกชุดใหม่ซึ่ง
มั่นใจได ้ ถึงการส�ารองพลังงานได ้ยาวนาน 
ปกป้องจากการรบกวนของแม่เหล็กและทนทาน
เพราะฝาหลังเป็นแบบหมุนเกลียวล็อค จึงพร้อม
ลุยน�้าลึก 50 เมตรส�าหรับรุ่นบางพิเศษและ 150 
เมตรส�าหรับรุ ่นอื่นๆ ท่ีส�าคัญทุกชิ้นส่วนผลิต
ภายในโรงงานของตัวเองจึงประทับรับรอง
คณุภาพด้วย Hallmark of Geneva และมาพร้อมสาย
นาฬิกา 3 สายสตีล ยางและหนังให้ผู้ครอบครอง
เปลี่ยนสายได้ตามโอกาสเหมาะสม

FRANCK MULLER
มอบจิตวิญญาณการผลิตนาฬิกาให้กับคนรัก

กีฬากอล์ฟเป็นพิเศษ ด้วยคอลเลคชัน่ Backswing 
โดดเด่นด้วยตัวเรอืนและหน้าปัดทีต่กแต่งด้วยงาน
ออกแบบเสมือนลูกกอล์ฟจริง สีเขียวและส้มบน
หน้าปัดและปุ่มกดในสไตล์สปอร์ต เติมเต็มความ
สมบูรณ์ด้วยหน้าปัดย่อยและเข็มชี้เปลือยโปร่ง  
ท่ีเจ้าของนาฬิกาจะไม่พลาดกับการบนัทึกทุกสโตรก 
เพราะเก็บสถิตเิหล่านัน้ได้ด้วยปุม่กดพิเศษ score 
และ reset เฉพาะหน่ึงเดียวเท่านั้น คอลเลคชั่นนี้
ยังเสริมความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงสั่น
สะเทือนจากแรงสวิงอย่างหนักหน่วงด้วยการ
แทรกชิ้นส่วนซิลิโคนสีเขียวสว่าง 4 ชิ้น ออกแบบ
และติดต้ังเพ่ือซึมซับและรองรับแรงสั่นสะเทือน 
และยังสามารถมองเห็นชิ้นส่วนนี้ได้ผ่านกระจก
ครสิตลัแซพไฟร์สนี�า้เงนิบนฝาหลงั นับเป็นนาฬิกา
ส�าหรับคว้าชัยชนะบนสนามเขียวอย่างแท้จริง 
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Motor
เรื่อง : Eddy Chang ภาพ : Courtesy of brand

ถอืเป็นรถยนต์รุน่แฟลกชิปทีม่าพร้อมสมรรถนะ 
รปูลกัษณ์สวยงามและฐานล้อท่ีกว้างเสยีจนนกึว่า
เรานัง่อยูใ่นห้องนัง่เล่น แต่กระนัน้ก็ตามมนัเป็นรถ
ทีถู่กออกแบบมาเพือ่ลบจดุด้อยทัง้หลายทีรุ่น่ก่อนๆ 
เคยท�าไว้ โดยเฉพาะเรือ่งการทรงตัวทีอ่าจรูส้กึโคลง
ไปบ้าง แต่ส�าหรบัซร่ีีส์ 7 ใหม่ ให้ความรูส้กึเหมอืน
ก�าลังขบัรถซดีานขนาดกลางมากกว่า 

BMW 730Ld M Sport ใหม่ มาพร้อมกับระบบ
ใหม่ๆ หลายอย่างเพ่ือสมรรถนะที่ดีขึ้นของการ 
ขับรถ โดยเฉพาะเทคโนโลยี BMW Efficient 
Lightweight ที่ช่วยลดน�้าหนักรวมของ BMW 
730Ld M Sport ใหม่ได้มากถึง 130 กิโลกรมั เมือ่
เทียบกับรุ่นก่อน ด้วยโครงสร้างตัวถังที่ผลิตด้วย 
Carbon Core ซึง่เป็นเทคโนโลยีทีใ่ช้ใน BMW i8 จงึ
เป็นรถยนต์รุน่แรกในเซก็เมนต์นีท้ีใ่ช้โครงสร้างผลติ
จากพลาสตกิเสรมิเส้นใยคาร์บอน (CFRP) ผสมกับ
โครงสร้างเหลก็และอะลมูเินียมเสรมิความแขง็แกร่ง
และความมั่นคงของห้องโดยสาร และยังช่วยลด 
น�า้หนกัของตวัรถได้มาก

ช่วงล่างปรับปรุงใหม่เป็นแบบถุงลมส�าหรับ
เพลาขับท้ังหน้า-หลัง และระบบควบคุมความ 

Ride the Giant
ดีไซน์ใหม่ของบีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 7 ใหม่

นุม่นวลของโช้กอพัเอาไว้ด้วย โดยสามารถเลอืกใช้
โหมดท่ีเหมาะสม ตั้งแต่การขับข่ีที่ให ้ความ
สนกุสนานอย่างเตม็ท่ีอย่าง Sport Mode หรอื Eco 
Pro Mode เพ่ือการขบัในเมอืงใหญ่ท่ีรถติด หรอืจะ
เลอืกใช้ ADAPTIVE mode สามารถเรยีกใช้งานได้
ผ่านสวิตช์ควบคุมแบบใหม่ การตัง้ค่าเหล่านีข้ึน้อยู่
กับรปูแบบในการขบัขีแ่ละประเภทของเส้นทาง  

ความโดดเด่นอกีอย่างก็คอื การออกแบบภายใน
ห้องโดยสาร ซึง่ให้ประสบการณ์ใหม่ของการขบัขี่ 
ขณะเดียวกัน ยังไม่ทิ้งความคุ้นเคยแบบท่ีแฟนๆ 
BMW จะได้รบั เช่น หน้าจอควบคมุ iDrive ระบบ
สัมผัส เพ่ิมการสั่งงานด้วยการเคลื่อนไหวของมือ
โดยไม่ต้องสมัผสัหน้าจอ (BMW Gesture Control) 
เซน็เซอร์ 3 มติจิะจับการเคลือ่นไหวของการสัง่งาน
ระบบควบคมุความบนัเทิงและการสือ่สาร เช่น การ
ปรับระดับเสียง การรับหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
โทรศัพท์ เป ็นต้น ยังมีระบบ BMW Touch 
Command เป็นระบบควบคุมสั่งการด้วยระบบ
สมัผสัผ่านหน้าจอแท็บเลต็พกพาขนาด 7 น้ิว ซึง่ถูก
ใส่ไว้ที่นั่งตอนหลัง สามารถใช้งานได้จากภายใน
และนอกตวัรถ ปรบัและควบคุมระบบต่างๆ ของรถ 
ไม่ว่าจะเป็นการปรบัทีน่ั่ง แสงไฟภายในตวัรถ การ

ปรบัอณุหภมู ิระบบความบนัเทิงต่างๆ ระบบน�าทาง 
และระบบการสือ่สาร และยังสามารถเล่นไฟล์เพลง
และวิดีโอ รวมถึงใช้เป็นเกมส์คอนโซลได้อีกด้วย 
ทีเดด็อกีอย่างคือ หลงัคากระจกแบบ Sky Lounge 
Panorama ใช้ไฟแอลอดีีบรเิวณด้านข้างส่องให้แผ่น
กระจกกระจายเม็ดสีให้ความรู้สึกเหมือนก�าลังดู
ท้องฟ้าท่ีเตม็ไปด้วยดาว 

เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบแถวเรียงขนาด 3 ลิตร 
พร้อม TwinPower Turbo ท่ีให้ก�าลังสูงสุด 265 
แรงม้า และแรงบดิสงูสดุที ่620 นิวตนัเมตร ท�างาน
เชื่อมกับเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด ให้อัตราเร่งจาก 
0-100 กิโลเมตรต่อชัว่โมงได้ภายใน 6.2 วินาท ีสิง่ท่ี
ขาดหายไปจาก BMW 730Ld M Sport ตวัใหม่น้ีก็
คอื ระบบความปลอดภัยบางอย่างท่ีเราคิดว่าน่าจะ
มตีดิมาให้ เช่น ระบบ Cruise Control ทีส่ามารถ
ปรับระดับความเร็วอัตโนมัติ หรือระบบเบรค
อตัโนมตัเิมือ่ขบัด้วยความเรว็ต�า่ ซึง่ส�าหรบัรถยนต์
ราคา 6.39 ล้านบาท ขนาดน้ี เราคดิว่าทกุคนคาดหวัง
ว่ามนัจะเป็นอปุกรณ์มาตรฐาน 

แต่โดยรวมมันเป็นรถยนต์ท่ีให้ความหรูหรา 
สะดวกสบายและหากว่าคณุจะขับมนัเอง ก็ยังเป็น
ยักษ์ใหญ่ท่ีคณุสนุกกับมนัได้ไม่ยาก  
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NEW MODEL : GEN 3

NEW MODEL : GEN 3
Golf  Course. Passenger, Towing

ยานยนต ไฟฟาอเนกประสงค โดดเดนดวยดีไซน

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว สะทอนใหเห็นถึงไลฟสไตลที่แตกตาง

TS Vehicle Tech เปนผูผลิตและจัดจำหนายรถไฟฟาอเนกประสงคอยางครบวงจร 
รวมถึงการใหเชา, การสัมปทาน และบริการหลังการขาย ภายใตสินคา CARIO. 

รถไฟฟา CARIO ถูกออกแบบและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตโดยทีมวิศวกร 
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รถทุกคันจึงมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
CARIO มีรถไฟฟาบริการลูกคามากกวา 20 รุน ครอบคลุมการใชงานทั้งในสนามกอลฟ 
โรงแรม รีสอรท โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ทองเที่ยวตางๆ รวมถึงการใชงาน
ในพื้นที่สวนบุคคล เชน บานพัก เปนตน

TS Vehicle Tech Co.,Ltd  :  91/1 หมู 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
T: +66 (0) 3857 0661-4   |   F: +66 (0) 3857 0665
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หัวใจส�าคัญท่ีท�าให ้แบรนด์ผ ้าไทยอย่าง  
Jim Thompson (จิม ทอมป์สัน) คงคุณค่าของ
ความเป็นอมตะไว้ได้เสมอ กค็อืการไม่หยดุนิง่หรอื
ยึดติดอยู ่กับการน�าเสนอเฉพาะลายผ้าไทย 
แบบเดิมๆ หากยอมที่จะปรับ เปลี่ยน และหมุนไป
ตามกระแสของกาลเวลา ดงัเช่นในคอลเลคชัน่ใหม่
ที่หยิบเอาประสบการณ์การใช ้ชีวิต 2-3 ป ี
ในนิวยอร์ก ของมิสเตอร์จิม ทอมป์สัน มาปรับ 
เป็นลวดลายผ้าสุดร่วมสมัย

ทศวรรษที่ 20 จนถึง 30 เป็นยุคสมัยที่ศิลปะ
อาร์ตเดโคเฟื่องฟู ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีมิสเตอร์จิม 
ทอมป์สัน ได้ซึมซับกับวัฒนธรรมดังกล่าว ผ่านทั้ง
การสัมผัสวิถีของชนชั้นสูงท่ีใช้ชีวิตอย่างหรูหรา 

ฟุ่มเฟือย เต้นร�ากันสุดเหวี่ยงข้ามคืนในโรงแรม 
วอลดอร์ฟแห่งแมนฮัตตัน ตื่นตาตื่นใจไปกับ
เอกลักษณ์ของรูปทรงเรขาคณิต ท่ีมีเหลี่ยมมุม
ชัดเจนของสถาปัตยกรรมแสนโอ่โถงตระการตา 
อย่างอาคารพาราเมาท์ (Paramount) ที่มีระเบียง
เป็นข้ันๆ ลดหลัน่กันไปตามแบบสิง่ก่อสร้างโบราณ
อย่างพีระมดิ ไปจนถึงการตกแต่งภายในท่ีประดบั
ประดาด้วยแผงเหลก็กล้าขนาดใหญ่ ดไีซน์คลาสสกิ 
รูปดวงอาทิตย์แผ่ล�าแสง และรูปภาพท่ีปรับแต่ง
ให้เป็นสีทองและโมโนโครม

รายละเอียดเหล่าน้ีเองท่ีปรากฏบนผืนผ้าใน
คอลเลคชัน่ New York Stories ทีท่�าหน้าท่ีประหนึง่
เฟรมผ้าใบให้ดีไซเนอร์ประจ�าแบรนด์ได้วาด
ลวดลายและสีสันต่างๆ ลงไป ไม่ว ่าจะเป็น 

Waldorf ผนืผ้าท่ีหยิบเอาตวัอาคารสไตล์อาร์ตเดโค 
และหลังคาของโรงแรมวอลดอร์ฟ มาออกแบบ
ลวดลาย เช่นเดียวกับ Chanin ผ้าลายปักท่ีได ้
แรงบนัดาลใจจากอาคารแชนนินอนัเลือ่งชือ่ ส่วน
ความเขียวชอุ่มของย่าน Chelsea ท่ีเป็นหน่ึงใน
ภาพจ�าส�าคญัของมหานครนิวยอร์ก ก็ได้รบัการน�า
มาท�าเป็นผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ในกว่า 10 เฉดสี และ
แน่นอนว่ารายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ ภายในเซน็ทรลั 
พาร์ค ของล�าธาร Gill หรือกระทั่งแม่น�้า Harlem 
ก็ถูกแปลงโฉมออกมาเป็นผืนผ้าลายสวยหลาก
เฉดสี ให้เหล่าคนรักงานศิลปะได้เลือกเก็บสะสม
ไว้เป็นสมบัติชิ้นพิเศษ ที่หยิบมาเชยชมเมื่อไรเป็น
ได้นกึถงึกลิน่อายของนวิยอร์ก ราวกบัได้ไปยนือยู่
ตรงนั้นจริงๆ  

เรื่อง : รัตนาวดี   ภาพ : Courtesy of Central East Ville 

เมื่อ Jim Thompson เก็บมหานครไว้ในลายผ้า
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Travel & Leisure
เรื่อง : Andaman  ภาพ : iStockPhoto 

สวิตเซอร ์แลนด์ยังคงเป็นดินแดนในฝันของ 
นักเดินทางอยู่เสมอ แต่เชื่อว่านับจากวันนี้เป็นต้นไป  
คนไทยจะมีสวิตเซอร์แลนด์เป็นจุดหมายอันยิ่งใหญ่ 
ท่ีไม่เพียงแต่เพ่ือเดินทางไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ แต่จะ
เป ็นการเดินทางตามรอยพระบาทของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แผ่นดินที่
พระองค ์เคยประทับอยู ่ระหว ่างป ี 2476-2478  
ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เมอืงโลซานน์เป็นเมอืงเลก็ๆ ริมทะเลสาบ อายุกว่า 
1800 ปี ตัง้อยู่ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ ห่างจาก
กรงุเจนีวา ใกล้กับชายแดนฝรัง่เศส ทวิทศัน์งดงามหาก 
วันใดอากาศเป็นใจอาจมองเห็นวิวยอดเขามองบลังค์  
ทิศใต้ของเมืองติดกับทะเลสาบเจนีวา ส่วนด้านทิศ
ตะวันออกมแีนวเทอืกเขาแอลป์ตัง้ตระหง่านเป็นทศันยีภาพ 

อันมีเสน่ห์ของเมืองน้ี ท่ีนี่ยังเป็นท่ีตั้งส�านักงานใหญ่
ของคณะกรรมการโอลมิปิกสากล (International Olympic 
Committe) และมีพิพิธภณัฑ์โอลมิปิกต้ังอยู่รมิทะเลเจนวีา 
จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองหลวงแห่งโอลิมปิก” 

แท้จริงแล้วโลซานน์มีความเก่ียวพันกับราชสกุล
มหิดลมาเนิ่นนาน นับต้ังแต่เมื่อครั้งที่พระบรมราชชนก
ทรงอภเิษกสมรสกับหม่อมสงัวาลย์ในปี 2463 ทัง้ 2 พระองค์
ทรงเสด็จผ่านยุโรป โดยทรงแวะท่ีเมืองโลซานน์ และ 
ทรงเลือก โรงแรมโบรวิาจ (Beau Rivage) ซึง่ขณะน้ันโก้หร ู
ท่ีสุดในเมืองเป็นสถานท่ีฮันนีมูน จนถึงทุกวันน้ีโรงแรม
โบรวิาจกยั็งคงหรหูราคลาสสกิ เป็นโรงแรมชัน้หนึง่ของเมอืง 
โลซานน์ และด้วยท�าเลที่ตั้งของโรงแรมอยู่ริมทะเลสาบ
เลอมอง (Leman) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่ระหว่างสอง
ประเทศคือ เมืองโลซานน์ของสวิตเซอร์แลนด์ และเมือง
เอเวยีงของฝรัง่เศส มองไปฝ่ังตรงข้ามเห็นเทือกเขาแอลป์ 

Following in his footsteps
in Switzerland  

เยือนสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยพระบาท
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เคยศึกษาเล่าเรียนก็นับเป็นความปลื้มปิติไม ่น ้อย  
ทั้งสองพระองค์เลือกเรียนสายศิลป์ภาษาละตินและ
ภาษาอังกฤษ โดยมีภาษาเยอรมันเป็นภาคบังคับ 

และแม้ว่า University of Lausanne หรือ UNIL 
มหาวิทยาลัยที่ท้ังสองพระองค์เคยศึกษาเล่าเรียนจะ
ย้ายออกไปอยู่นอกเมือง ที่ตั้งเดิมกลายเป็น Palais de 
Rumine ใช้เป็นอาคารส�านักงานและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
โบราณคดีและประวัติศาสตร ์ เงินตรา ภูมิศาสตร ์  
และสัตววิทยา  ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเยือนที่นี่

UNIL ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1537 เริ่มแรกเป็นเพียง 
โรงเรียนที่เปิดสอนด้านเทววิทยาก่อนจะขยับขยาย
กลายเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1890 นับเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงศกึษาในแขนงวชิาวิทยาศาสตร์
ต่อเมื่อหลังทรงครองราชสมบัติแล้ว ได้เปลี่ยนเป็นสาขา
วิชากฎหมาย รัฐศาสตร ์และเศรษฐศาสตร ์แทน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และ
สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ก็ศึกษาที่นี่ด้วยเช่นกัน และยังมี
บุคคลส�าคัญมากมายที่ส�าเร็จการศึกษาที่นี่ อาทิ เซพพ์ 
บลัทเทอร์ อดีตประธานฟีฟ่า (FIFA) และคลอด นิกอลิเย่ 
นักบินอวกาศคนแรกของสวิตเซอร์แลนด์  

ทอดเป็นแนวยาวเป็นภาพที่งามตาย่ิงนัก ท่ีทะเลสาบ
แห่งน้ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ยังทรงพระเยาว์ โปรดท่ีจะทรงเรือใบและกรรเชียงเล่น
ในทะเลสาบ 

พ้ืนที่ติดกับทะเลสาบคือสวนสาธารณะเดอน็องตู 
(Denantou) นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
ของเมืองแล้ว บริเวณใจกลางของสวนยังเป็นท่ีตั้งของ 
“ศาลาเฉลมิพระเกียรต ิ ณ เมอืงโลซานน์ เป็นการร่วมมอื
ระหว่างรัฐบาลไทยและเทศบาลเมืองโลซานน์ สร้างขึ้น
เ พ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดชและเพ่ือเฉลมิฉลองวาระส�าคญัในปี 
2549 สองวาระคอื วโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
อีกวาระคือการด�าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง 
ราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิสครบ 75 ปี  
โดยสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชด�าเนินมาท�าพิธีเปิด 
เมือ่วันท่ี 17 มนีาคม พ.ศ. 2552 

อกีสถานทีซ่ึง่แม้จะไม่ใช่สถานท่ีท่องเท่ียว แต่ส�าหรับ
คนไทยแล้วการได้ไปเยือน เอกอล นูแวล เดอ ลา ซอือสิ  
โรมองต์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) 
โรงเรยีนท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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และอย่างทีท่ราบกันดว่ีาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา
เป็นอย่างมาก เมือ่ถึงฤดหูนาวช่วงเดอืนธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
พระองค์จะทรงเน้นการออกก�าลังกายโดยเฉพาะสกีและ
ฮอกกี้น�้าแข็ง พระองค์จะเสด็จพระราชด�าเนินไปประทับ
ที่โรงแรมอาโรซ่า คุล์ม (Arosa Kulm) ที่ตั้งที่เมือง Arosa 
รัฐกรีชองส์ โรงแรมแห่งนี้มีอายุกว่า 100 ปี เป็นโรงแรม
แห่งแรกของเมืองนี้ที่มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์
ไว้บริการแขกท่ีมาพัก และสถานท่ีเล่นสกีส�าหรับเด็ก 
ด้านหน้าโรงแรมมองเหน็ภเูขา Weisshorn สามารถน่ังรถ
ไปที่นี่ได้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง จุดเด่น 
ของเมืองที่อยู่ที่ยอดเขาสูงปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว 

ในปี พ.ศ. 2484  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
มหาอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเรียนและฝึกหัดการเล ่น 
สเก็ตน�้าแข็งที่ โรงฝ ึกหัดสเก็ตน�้าแข็งของโรงแรม
ปัจจุบันโรงสเก็ตน�้าแข็งดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนเป็น
ภัตตาคารอาหารอิตาเลี่ยนและบางส่วนเปลี่ยนเป็น
โรงเรยีนสอนสกีส�าหรบัเดก็ และวนัที ่23 มกราคม พ.ศ. 2484 
มีการจัดแข่งขันสกีภายในซึ่งจัดขึ้นโดยเจ้าของโรงแรม
เวลานัน้ทัง้สองพระองค์ทรงเข้าร่วมแข่งขนัด้วย โดยเส้นทาง
ที่ใช ้แข่งขันเป็นเส้นทางเดียวกับท่ีสวิตเซอร์แลนด์ 
ใช้จัดการแข่งขันสกีระดับโลก 

ภายในบริเวณล็อบบี้หรือโถงโรงแรมมีการตกแต่ง 
ด้วยพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช และสิง่ท่ีเป็นเครือ่งยืนยันถึงความรกั
ทีค่นท่ัวโลกมใีห้แก่พระองค์ท่านก็คือ ได้มกีารปรบัเปลีย่น 
ภัตตาคารใหม่โดยใช้ชื่อว่า “อาหารไทย” เพื่อเป็นเกียรติ
แก่พระองค์ท่านที่ทรงเคยเสด็จมาประทับที่นี่
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Switzerland has always been a dream 
destination for all travellers but for Thai 
people, the country will be an even 
more important destination. Thais will 
certainly want to explore Switzerland's 
beautiful scenery but more importantly 
they will want to retrace the steps of 
their beloved King Bhumibol Adulyadej 
who had lived in Lausanne during the 
year 1933-1935.

is majestic wherever you turn. The city is 
dubbed The Capital City of Olympic because 
it is the headquarter of the International 
Olympic Committe and the home of the 
Olympic Museum.  

The city actually has long been linked to 
the Mahidol royal family. When Prince Mahidol 
Adulyadej married the Princess Mother, 
Princess Srinagarindra in 1920 and visited 

Lausanne is a small lakeside city built over 
1800 years ago. The city sit near the border 
to France in the western region of the country, 
just 62 kilometres away from Geneva. It is 
known for its beautiful scenery where on  
a sunny day you can see the summit of Mont 
Blanc. South of the city is Lake Geneva, (also 
known as Lac Léman) while the east is right 
on the doorsteps of the Alps. The view here 

Following in his footsteps in Switzerland  



45

Europe on a honeymoon, they stoped in 
Lausanne for a short stay at Beau Rivage 
hotel. The hotel was one of the grandest hotel 
in the city and still retains a glamorous 
atmosphere to this day. Beau Rivage overlooks 
Lac Léman which separates Switzerland and 
France while offering the majestic view of the 
Alps. The lake was also where His Majesty 
sail and row during his childhood

Close to the lake is Denantou Park, the 
city’s biggest park where the royal Thai 
pavilion was built by the Thai Government and 
The City of Lausanne in honour of His 
Majesty’s 60th anniversary of the accession 
and the 75th anniversary of the two country’s 
diplomatic relationship. H.R.H. Princess Maha 
Chakri Sirindhorn attended the official opening 
of the pavilion on 17 March 2009.

Another important destination for Thai 
visitors to Lausanne is Ecole Nouvelle de la 
Suisse Romande, the school where His 
Majesty King Anada Mahidol and His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej attended as young 
princes. Both studied latin and English as well 
as the compulsory German.

Even though the University of Lausanne or 
UNIL where both studied, has moved out of 
town, the original site are repurposed into 
Palais de Rumine, museums and centres for 
art, archeology and history, money, geology 
and zoology. This is another destination not 
to be missed. 

UNIL, founded in 1537 was originally  
a school of theology before its status was 
elevated to a university in 1890 and became 
a world renowned university throughout the 
years. His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
enrolled in the Faculty of Science before 
switching to The Faculty of Law, Political 
Science and Economics after his coronation. 
His Majesty King Anada Mahidol as well as 
their older sister Princess Galyani Vadhana 
also studied here. Famous historical figures 
who studied at UNIL includes FIFA president, 
Sepp Blat ter  and Claude Nico l l ie r , 
Switzerland’s first astronaut. 

As you may have already heard, His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej was  
a passionate and talented sportsman. He 
often skied and played ice hockey in the 
winter. During December to February, He 
would stayed at Arosa Kulm Hotel in the city 
of Arosa. This over 100-year-old hotel was the 
city’s first hotel to have electricity, indoor 
plumbing, telephone and postal service. The 
hotel overlooks the Weisshorn and it takes  
5 hours by car to get to the mountain. The city 
was known for its year round snow. 

In 1941, His Majesty King Anada Mahidol 
and His Majesty King Bhumibol Adulyadej first 
learned to ice-skated at the hotel’s ice skating 
ring. The ring was now partly an Italian 
restaurant and a ski school for children. On 
23 January 1941, both princes participated 
in a ski competition organised by the hotel. 
The route for the race was the same one used 
in world class ski competitions

In the hotel’s lobby, resided the portraits 
of His Majesty King Anada Mahidol and His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej. The 
pictures served as a reminder to Thai people 
that our Kings are beloved by many around 
the world. The hotel’s restaurant was also 
renamed ‘Aharn Thai’ in honour of Their 
Majesty’s stay at the hotel. 

Travel & Leisure



46

Highly Recommended
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

แกงปลาอินทรีย์ทอดแบบอนิโดนเีซยีเสร์ิฟกบัข้าวหอมมะลิ 
Mackerel Rendang Served with Steamed Jasmine Rice  
210 ++

เนือ้สันนอกฮากาตะวากิวย่างเกลอืสนิเธาว์ 
Charcoal Grilled Hakata Wagyu 
with Rock Salt  
2,100 ++

เนื้อสันนอกฮากาตะวากิวผัดตะไคร้กะปิ
Stir Fried Hakata Wagyu with Lemongrass 
and Shrimp Paste  
2,100 ++

ปลาแซลมอนทอดเสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศต้นหอมปรุงรส  
Pan Fried Salmon Served with Tomato Relish    
310 ++

เนือ้สันนอกฮากาตะวากวิผดัใบย่ีหร่า  
Stir Fried Hakata Wagyu with Cumin 
Leaves and Chillies 
2,100 ++

ห้องอาหาร DELISH + BAR & BISTRO

ห้องอาหาร RAJAROM GASTRO LOUNGE

ตามไปชิมเมนูพิเศษประจ�าเดือนธันวาคม

D E C EM B E R

Dishes of the Month

Special for you
มื้ออาหารสุดพิเศษไม่จ�าเป็นต้องแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศหรูหราเสมอไป  
แค่มีเมนูอาหารที่รังสรรค์จากไอเดียของเชฟ ประกอบกับวัตถุดิบชั้นเลิศ และกรรมวิธี
การปรุงที่ใส่ใจเป็นพิเศษ ผลลัพธ์ที่ได้ก็พิเศษกว่าจานไหนๆ ที่คุณเคยลิ้มลอง



AD. SEA CRAB
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Golf Destination
เรื่อง : รัตนาวดี

West point
เมื่อ Mossy Oak Golf Club ท�าให้ West Point  

กลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักกอล์ฟ

“ฟ ีลลิ่ งการได ้หวดวงสวิงที่ น่ีมีกลิ่นอาย 
แบบสก็อตทิชแฝงอยู ่” เพท ซึ่งเป ็นหนึ่งใน 
นักกอล์ฟท่ีได้มาทดสอบสนาม เล่าถึงความรู้สึก
ของการได้กลับมายืนบนกรีนท่ีอยู่ห่างไปจาก
สนามทีเ่ขาเคยออกแบบเพียงไม่ก่ีหลา “ด้วยความ
ท่ีจิลคลุกคลีกับการท�างานในทวีปยุโรปมานาน 
อารมณ์แบบน้ันจงึแสดงออกมาในผลงานของเขา 
ผู ้ซึ่ ง ได ้ รับการยกย ่องให ้ เป ็นนักออกแบบ 
สนามกอล์ฟฝีมือประณีตที่สุดในโลก”

เมื่อ 17 ปีที่แล้ว จอร์จ ไบรอัน คือชายหนุ่ม 
ไฟแรงทีจ่ดุประกายให้เกดิการแข่งขนั U.S. Open 
Women’s Golf Championship ขึ้นในเมือง
เล็กๆ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา ที่มีประชากรเพียง
แค่ 11,000 คน อย่าง West Point ใน Clay 
County ซึง่ในครัง้นัน้การแข่งขนัถกูจดัขึน้ที ่Old 
Waverly Golf Club เปิดใช้บริการเมื่อปี 1988 
และออกแบบโดย เจอร์รี่ เพท อดีตแชมป์ U.S. 
Open ประจ�าปี 1975

ตอนน้ีถงึเวลาท่ีจะเพ่ิมเสน่ห์ให้กับสนามกอล์ฟ
อายุเกือบ 30 ปีแห่งนี้ ด้วยการสร้าง Mossy Oak 
Golf Club เพิ่มเติมขึ้นบนอีกฟากถนน ออกแบบ
โดยสถาปนิกชื่อดังอย่าง จิล ฮานส์ ผู้ที่เพิ่งจะฝาก
ฝีมือการดีไซน์สนามกอล์ฟโอลิมปิกในริโอ เดอ  
จาเนโร ไปหมาดๆ จึงท�าให้จิลสามารถเนรมิต 
ความต่างให้สนามกอล์ฟแห่งนี้ไม่เหมือนท่ีไหน 
ในมิสซิสซิปปี้ หรือมลรัฐอื่นในละแวกใกล้กัน

แน่นอนว่าความคาดหวังของไบรอันก็คือ 
อยากให้ Mossy Oak และ Old Waverly เป็น 
แม่เหล็กดึงดูดให้เหล่านักกอล์ฟจากท่ัวโลก 
หลั่งไหลมาหวดวงสวิงท่ีน่ี จึงมีการวางแผนสร้าง
โรงแรมและขยายห้องพักเพ่ิมเตมิอกีกว่า 150 ห้อง 
นอกเหนือไปจากกระท่อมเดิมใน Old Waverly  
ที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน

“ในวงการกีฬากอล์ฟ หน่ึงบวกหน่ึงมีค ่า
มากกว่าสอง เราเลยคดิว่าการมกีอล์ฟคอร์สระดบั
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Golf Destination

เวิลด์คลาส 2 สนามทีห่่างกันเพียงแค่ถนนก้ันกลาง
จึงน่าจะเป็นจุดสนใจท่ีต่อยอดผลลัพธ์ได้อย่าง
งดงามเกินคาด” ไบรอันยืนยัน ซ่ึงน่ันก็เพราะเขา
มั่นใจในศักยภาพของทั้งสองสนาม ทั้ง Old 
Waverly Golf Club ทีเ่ป่ียมด้วยมนต์ขลงัคลาสสกิ 
กับ Mossy Oak ท่ีมีกรีนยาวถึง 7,500 หลา 
ครอบคลมุ 72 พาร์ มแีนวหญ้าและดอกไม้ป่าเป็น
เขตรั้วให้กับแฟร์เวย์ ที่ส�าคัญคือ ไม่มีต้นไม้ใหญ่
มากนัก ซึง่ท�าให้เป็นยุทธศาสตร์ท่ีด ีท�าให้ทิวต้นโอ๊ก 
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของสนามโดดเด่นตระการตาย่ิงขึน้ 
นอกจากน้ียังมีบังเกอร์หลากหลายขนาดถึง 95 
แห่ง รวมถึงบังเกอร์ใหญ่ท่ีสุดถึงกว่า 20,000 
ตารางฟุต ณ บรเิวณกรนี 17 ท่ีราวกับเป็นแลนด์มาร์ค
ของสนามกอล์ฟแห่งนี้ไปในตัว 

ความหวังในการตัง้ใจให้ Mossy Oak และ Old 
Waverly เป็นจุดหมายใหม่ในการหวดวงสวิงดูจะ
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อมียอดจอง
ถึงกว่า 1,800 tee times จากนักกอล์ฟในจอร์เจีย 
เซาท์แคโรไลน่า นอร์ธแคโรไลน่า และหลยุส์เซยีน่า 
ไม ่ช ้าคงมียอดจองจากประชากรนักกอล ์ฟ 
ในทวีปอืน่ ทีต่ัง้ใจเดนิทางไปทดสอบความแม่นย�า
ของตัวเอง ณ  mossyoakgolf.com แห่งนี้ 
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Welcome New Members
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

Mr. Akihiro Suzuki
Mr. Shigeru Teraoka
Mr. Takashi Sakai

คุณ กฤษดา ชวนะนันท์
คุณ จันทนา สุขุมานนท์
คุณ ปริญญ์ จิราธิวัฒน์

คุณ มงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
คุณ วรการ เอื้อดุลยธรรม
คุณ วรวิทย์ ชวนะนันท์
คุณ วันชัย โตสมบุญ
คุณ วิทยา ชวนะนันท์
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
คุณ ศิวะ มหาสันทนะ

คุณ สมนึก เจียงศิริศุภวงศ์
คุณ สมฤดี ชัยมงคล

คุณ สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
คุณ อดิศร์ พฤกษ์พัฒนรักษ์

Mr. Alvin Gee
Mr. Davide Siracusa
Mr. Susumu Tanaka

คุณ ชลลดา วราทิตย์พิกุล
คุณ ชลลดา พงษ์ภาวศุทธิ์

คุณ พิมพ์ภัทร พานิชรุทติวงศ์

คุณ วิทิตนันท์ โรจนพานิช

Golf Ordinary Members Sports Ordinary Members Sports Special MembersGolf Corporate Ordinary  
Term Members

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ก�าลังจะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของประสบการณ์การออกก�าลังกายและการตีกอล์ฟที่ดีที่สุด 

New face in the club
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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


