ขาวประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311

ขาวจากหนังสือพิมพผูจดั การออนไลน ฉบับประจําวันที่ 20 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2550 หนา
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

แบดมินตันไทย กีฬาเจาฟาสูสามัญชน
โดย ผูจัดการรายวัน 20 มิถุนายน 2550 18:53 น.

คูผสมมืออันดับหนึ่งของไทย และอันดับสามของโลก สุดเขต ประภากมล/สราลีย
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญขึ้น

หากจะเอยถึงกีฬาที่สามารถพบเห็นทั่วไปทุกหัวระแหง นับตั้งแตตามถนนตรอกซอก
ซอย สนามหญาหนาบาน ไปจนถึงคอรตในโรงยิมเนเซียม ‘แบดมินตัน’ คงเปนชื่อ
แรกๆ ที่คนไทยจะนึกถึงอยางคุนเคย

ถึงแมพระมหากษัตริยไ ทยจะทรงรับสมาคมกีฬาหลายประเภทไวในพระบรม
ราชูปถัมภ แตมกี ีฬาเพียงไมกี่ประเภทที่ปรากฏวามีเชื้อพระวงศทรงใหความสน
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พระทัยทรงเลนกีฬาชนิดนั้นอยางจริงจัง หนึ่งในนัน้ คือ กีฬาแบดมินตัน กีฬาที่เปนที่
นิยมแพรหลายตัง้ แตเจาฟาจนถึงสามัญชน
เปดตํานานแบดมินตันไทย

มัทนา เหลืองนาคทองดี

บุญศักดิ์ พลสนะ เดี่ยวมือหนึ่งของ
ไทย

สราลีย ทุงทองคํา

กีฬาแบดมินตันไดแพรหลายเขามาสูประเทศไทยเปนเวลานานแลว มีปรากฏ
หลักฐานที่ชดั เจนวา ในป พ.ศ. 2456 พระยานิพัตกุลพงษ เปนคนไทยรุนแรกที่สราง
สนามแบดมินตันใหลูกหลานเลนเปนการออกกําลังในยามวาง ณ บริเวณบานริม
คลองสมเด็จเจาพระยา ในเวลาตอมา หลวงชลาไลยกล เห็นวาแบดมินตันเปนกีฬาที่
ดี เหมาะกับคนไทย เลนไดทั้งชายและหญิง เด็กเล็กและผูใหญ จึงสรางสนามเพิ่มขึ้น
อีก และเลนแบดมินตันกันเปนประจําในหมูญาติมติ รที่ตําบลสมเด็จเจาพระยา
เชนเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานวา กีฬาแบดมินตันเปนทีน่ ิยมเลนกันประปรายใน
ราชสํานักของไทยสมัยพระบาทสมเด็จมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แมวาสนามแบดมินตัน
ในสมัยนั้นจะยังเปนสนามกลางแจง เวลามีลมพัดแรง หรือฝนตกก็เลนแบดมินตันกัน
ไมได ทวาแบดมินตันก็เปนทีน่ ิยมเลนกันอยางแพรหลายออกไป สวนมากมักเลนกัน
ตามบานผูดีมีตระกูล วังเจานาย และในราชสํานัก
เมื่อกีฬาแบดมินตันแพรหลายในหมูคนไทยมากขึ้น คุณหลวงประคุณวิชาสนอง
ไดจัดใหมีการแขงขันแบดมินตันในราชวิทยาลัย แขงขันในประเภทตางๆ ตอมาการ
แขงขันไดแพรหลายกวางขวางออกไปอีก มีการแขงขันประเภททีมสามคน ซึ่งถือวา
เปนการแขงขันประเภทที่สําคัญทีส่ ุด และประเทศไทยเปนประเทศเดียวในโลกที่มีการ
เลนแบดมินตันประเภททีมสามคน
พ.ศ.2493 ผูมีใจรักกีฬาแบดมินตันกลุมหนึ่ง อาทิ หลวงธรรมนูญวุฒิกร (นาย
ประวัติ ปตตพงศ) นายยง อุทิศกุล, นายณัติ นิยมวานิช ไดรวมกอตัง้ สมาคม
แบดมินตันแหงประเทศไทยขึน้ พรอมกับเรียนเชิญพระยาจินดารักษ (นายจําลอง
สวัสดิชูโต) มาเปนนายกสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยคนแรก จดทะเบียนเปน
สมาชิกของสหพันธแบดมินตัน นานาชาติ ไอบีเอฟ. ในป พ.ศ. 2494 เปนสมาชิก
อันดับที่ 19 ของโลก สมาคมแบดมินตันไทยเมือ่ แรกตั้งมีอยู 7 สโมสร คือสโมสร
สมานมิตร, สโมสรบางกอก, สโมสรนิวบอย, สโมสรยูนิต,ี้ สโมสร ส.ธรรมภักดี,
สโมสรสิงหอุดม และสโมสรศิริบําเพ็ญบุญ ซึ่งในปจจุบันนี้เหลือเปนสโมสรสมาชิก
ของสมาคมอยูเพียง 2 สโมสร คือ สโมสรนิวบอย และสโมสรยูนิตเี้ ทานั้น
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานของไทย คือสหพันธรัฐ
มลายู สามารถเอาชนะทีมชาติของยุโรป จนไดครองตําแหนงแชมเปยนประเภททีม
ชายของโลก หรือโธมัสคัพ สรางความตื่นเตนใหแกประชาชาติเอเชียอยางยิ่ง ที่ทีม
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จากเอเชียสามารถแขงกีฬาจนเอาชนะชาติใหญๆ จากชาติตะวันตกได ทามกลาง
กระแสดังกลาว ไทยไดเชิญนักแบดมินตันอันดับโลกของมลายู อาทิ วองเปงสูน ออง
โปหลิม อุยเต็คฮ็อค อิสเมล บิน มารจัน ฯลฯ เขามาสาธิตการเลนกีฬาแบดมินตัน
มาตรฐานสากลในประเทศไทย เริ่มมีการสรางสนามแบดมินตันมาตรฐานในรม มีการ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการเลนแบดมินตันใหดียิ่งขึ้น แตการเลนแบดมินตันของคนไทย
สวนใหญก็ยังเลนกันนอกรม ตอมาไดมีการสรางสนามแบดมินตันมาตรฐานสากล
แหงแรกภายในบริเวณบานซอยพรอมมิตรของ หลวงธรรมนูญวุฒิกร และ นางอวย
พร ปตตพงศ พรอมทั้งไดเคี่ยวเข็ญฝกฝนลูกหลานจนกระทั่งนักแบดมินตันไทยมี
มาตรฐานการเลนกาวเขาสูระดับโลก
ลูกศิษยแบดมินตันของคุณหลวงธรรมนูญวุฒิกร มีพื้นฐานการเลนที่ถูกตอง จน
สามารถนําพาทีมชาติแบดมินตันโธมัสคัพไทยไปครองตําแหนงชนะเลิศแหงเอเชียใน
ป ค.ศ. 1957 เขาไปถึงรอบชิงชนะเลิศ Inter Zone ของโลกเปนครัง้ แรกใน
ประวัติศาสตรกฬี าแบดมินตันของไทยในป ค.ศ.1958 คุณหลวงทําหนาที่เปนผู
ฝกสอนเชาเย็น สงเสริมปลุกปนพัฒนานักแบดมินตันไทยหลายคน อาทิ พินิจ ปตต
พงศ, ประเทือง ปตตพงศ, อัจฉรา ปตตพงศ, ธนู ขจัดภัย, เจริญ วรรธนะสิน, บุบผา
แกนทอง, สงบ รัตนุสสรณ, บัณฑิต ใจเย็น, ศิลา อุเลา ฯลฯ นักกีฬาเหลานี้ลวนเปน
ผลงานของทานทั้งนั้น นักแบดมินตันหลายคนของทานไดเขาถึงรอบชิงชนะเลิศการ
แขงขันออล-อิงแลนดและครองตําแหนงชนะเลิศของโลกในการแขงขันแบดมินตัน
นานาชาติจากหลายประเทศ เมื่อหลวงธรรมนูญวุฒิกรถึงแกอนิจกรรม ทานจึงไดรับ
การยกยองใหเปน ‘บิดาแหงวงการแบดมินตันของไทย’
ในป พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช และพระราชวงศ
จักรีชั้นผูใหญหลายพระองค ไดพระราชทานและประทานพระอุปถัมภแกกีฬา
แบดมินตันอยางเขมแข็ง ในปเดียวกันนั้นในหลวงทรงเปนองคอุปถัมภกรับสมาคม
แบดมินตันแหงประเทศไทยไวในพระบรมราชูปถัมภ และทรงแบดมินตันดวยพระองค
เอง
สมาคมฯ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญอีกครั้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงมอบถวยพระราชทานที่
ออกแบบเปนพิเศษโดยชางฝมือเยี่ยมของประเทศแหงยุคสมัย ใหแกสมาคมฯ สําหรับ
ผูครองตําแหนงชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวแหงประเทศไทยในป
พ.ศ. 2497 และถวยพระราชทานของทั้งสองพระองคยังเปนถวยรางวัลกีฬาที่สวยงาม
แมกาลเวลาจะผานมารวมครึ่งศตวรรษ
นอกจากนี้สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา (พระราชศักดิ์ในสมัย
นั้น) ทรงสนับสนุนทุนทรัพยสงนักแบดมินตันไทยไปแขงขัน ออล-อิงแลนด เปนครั้ง
แรกในป พ.ศ. 2501 และที่ตองบันทึกไวเปนประวัติศาสตรสําคัญไมเฉพาะแตวงการ
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แบดมินตันเทานัน้ แตเปนของวงการกีฬาเมืองไทย คือเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มีพระมหากรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระทานราชทุนการศึกษาสวน
พระองคใหแก ‘เจริญ วรรธนะสิน’ นักแบดมินตันทีมชาติไทย ไปศึกษาที่ประเทศ
อังกฤษ ยังความปลาบปลื้มของวงการกีฬาไทยอยางหาที่สุดมิได เพราะในยุคนั้นยัง
ไมมหี นวยงานกีฬาของรัฐเชนปจจุบัน
ในปตอ ๆ มา พระวรวงศเธอพระองคเจาสุทธสิริโสภา ทรงสนับสนุนทุนทรัพยสง
นักแบดมินตันไทยไปแขงขันออล-อิงแลนดและประเทศตาง ๆ ในยุโรป พรอมทั้งทรง
ประทานกําลังใจดวยการเสด็จทอดพระเนตรการแขงขันอยางใกลชดิ ทั้งในเอเชียและ
ยุโรป ทานพระองคหญิงยังทรงสรางสนามมาตรฐานขึ้นและกอตั้งสโมสรแบดมินตัน
แร็กเกตมิวเซียมขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2510
ประเทศไทยไดสงนักกีฬาไปแขงขันตางประเทศอยางตอเนื่องมาเปนเวลาหลาย
สิบป นับตั้งแตป พ.ศ. 2521 วงการแบดมินตันเริ่มใชแนวทางการตลาดสิทธิประโยชน
เขามาบริหาร เริ่มระบบการดึงผูอุปถัมภรายการจากตางประเทศเขามาแทนระบบ
บริจาคชวยเหลือ พรอมเริ่มตนจัดการแขงขันกรังดปรีซเซอรกิตโลกที่มีเงินรางวัลนับ
ลานบาทตั้งแตป พ.ศ. 2527 เปนการพลิกโฉมวงการแบดมินตันไทยใหกาวทัน
นานาชาติ
‘ไทยแลนดโอเพน’ ลีกแหงความภูมิใจของคนไทย
สมาคมแบดมินตันไทยไดรบั การยอมรับจากสหพันธแบดมินตันนานาชาติ (ไอบี
เอฟ) วาเปนสมาคมฯ ระดับแนวหนาที่มีศักยภาพในการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
แบดมินตันระดับโลกที่สําคัญๆ อาทิ การแขงขันโธมัส-อูเบอรคัพ รอบชิงชนะเลิศกรังด
ปรีซเซอรกิตโลก และการแขงขันไทยแลนดโอเพนประจําป ชิงเงินรางวัลหลายลาน
บาทตั้งแตป พ.ศ. 2527 ถึงปจจุบัน
อีกหนึ่งองคกรที่สําคัญ และใหการสนับสนุนเยาวชนเพื่อความเปนเลิศดานกีฬา
แบดมินตันอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาถึงกวา 27 ป คือ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) หรือ SCG โดยใชงบประมาณรวมทั้งสิ้นกวา 90 ลานบาท
มัทนา เหลืองนาคทองดี ผอ.ฝายสื่อสารองคกรเครือซิเมนตไทย กลาวถึง
วัตถุประสงคในการสนับสนุนกีฬาแบดมินตันของ SCG วา องคกรมองเห็นศักยภาพ
ในกีฬาแบดมินตันของเด็กไทยที่สามารถไปสูระดับโลกได โดยเริ่มจากเยาวชนอายุไม
เกิน 12-18 ป เพื่อเฟนหาเยาวชนฝมือดีจากทุกภูมภิ าค ที่จะมาเปน‘ชางเผือก’ เพื่อ
ผลักดันสูแชมประดับชาติในอนาคต
“เราใหการสนับสนุนมาถึงปจจุบัน 27 ปแลว และในระหวางที่ทาํ ไมเคยหยุดเลย
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แมแตในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็ไมเคยหยุด เพราะวาการสนับสนุนแบบนี้ถา
สมมติวาสนับสนุนอยางตอเนื่อง เราก็จะไดเยาวชนที่มคี วามสามารถจริงๆ และ
สามารถสรางนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนผลักดันขึน้ สูทีมชาติได เด็กที่ชนะการแขง
เปนแชมป SCG จูเนียรแบดมินตันสวนใหญจะเขาสูทีมชาติ” มัทนากลาววา ปจจุบัน
นี้ทีมชาติแทบจะทุกคนตองเคยผานสนามแขงของ SCG มากอน แมกระทั่งโคชทีม
ชาติอยาง สมพล คูเกษมกิจ หรือ ปราโมทย ธีรวิวัฒน ลวนก็เคยผานสถาบัน SCG
มาแลวทั้งนัน้
“ตรงนี้เปนการชี้ใหเห็นวา องคกรใดใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องและจริงจัง เรา
ก็จะไดรับความสําเร็จในแงทไี่ ดเห็นวงการแบดมินตันไทยเจริญเติบโต มีการ
พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จะเห็นไดเลยวาเทคนิคในการตีของเด็กดีขึ้นอยางมาก”
ตั้งแตป ค.ศ. 1997-2000 ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดการแขงขันแชมเปยน
แบดมินตันแหงเอเชียหลายครั้ง แตลีกภายในประเทศเมื่อพนจากระดับเยาวชนไปยัง
ไมมีการตอยอด ทาง SCG จึงทําการจัดแขงขันออล-ไทยแลนดรวมกับทางสมาคมฯ
และแตกแขนงออกไปเปนการแขงระดับโลก คือ SCG ไทยแลนดโอเพน หรือที่เดิมเคย
เรียกวาการแขงขัน SCG เวิลดกรังดปรีซ ทําใหเยาวชนที่ขนึ้ มาเปนนักกีฬาแบดมินตัน
ทีมชาติไดมีโอกาสลงแขงแมตชระดับโลกในเมืองไทย
“นักกีฬาทีมชาติเราถาไมมีผสู นับสนุนการออกไปแขงในตางประเทศ เราจะไม
สามารถไปแขงเพื่อจะเก็บเวิลดแรงกิ้งอันดับตนๆ ได เราจะเสียเปรียบประเทศอื่นๆ
ทาง SCG ก็รวมกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยตั้งเปนกองทุนสนับสนุน
การแขงขันในตางประเทศ สวนนักกีฬาก็ไดรับการดูแลจากทางสมาคม ในการไปแขง
ตางประเทศนักกีฬาก็จะไดกําลังใจโดยมีการตกลงกันวา ถาสมมติวา นักกีฬาของเรา
เขาสูเวิลดแรงกิ้งในแตละอันดับ ก็จะมีคาอันดับมือเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน”
โดยนักกีฬาแบดมินตันแตละคนนอกจากจะมีเงินเดือนประจําแลว ยังจะไดเพิ่ม
หากสามารถรักษาอันดับเอาไวได เชน หากนักกีฬาอยูในตําแหนงเวิลดแรงกิ้งอันดับ
1 จะไดรับเงินรางวัลจาก SCG เดือนละ 320,000 บาท ทุกเดือนตราบเทาที่ยังอยูใน
อันดับ 1 ของโลก
เนื่องจากกีฬาแบดมินตันนัน้ เงินรางวัลในการแขงขันคอนขางนอยเมื่อเทียบกับ
กีฬาประเภทอื่นๆ เชน กอลฟ หรือเทนนิส ทําใหทาง SCG และสํานักงานทรัพยสินฯ
เพิ่มเงินรางวัลใหนักกีฬาที่ไดอันดับหนึ่งอีกสองเทาของเงินรางวัล และหนึ่งเทา
สําหรับอันดับที่สองและสาม ตามลําดับ ซึ่งในการแขงขันแบดมินตันสิงคโปรโอเพนที่
ผานมา บุญศักดิ์ พลสนะ ที่ควาแชมปอันดับหนึ่งก็ไดรับเงินรางวัลเพิ่มอีกกวาลาน
บาท
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“แตเราไมเรียกเงินตรงนี้วาอัดฉีด เพราะอัดฉีดคือชนะแลวถึงจะให แตตรงนี้เรา
ตกลงกันกอนทีจ่ ะไป อันนี้เปนกติกาที่นักกีฬาเซ็นสัญญากับเราวา ถาเขาเขาเปน
นักกีฬาในสังกัด SCG แลวก็จะได โดยทีไ่ ดเงินเดือนประจําทุกเดือนตามการฝกซอม
ถายังเรียนหนังสืออยูก็อาจจะนอยกวานักกีฬาอาชีพ นอกจากนักกีฬาแลวโคชผูดแู ล
ทาง SCG ก็มีรายไดใหประจํา ซึ่งก็เปนกําลังใจสวนหนึ่งเพราะเขาไมตองไปหาอาชีพ
อื่นหรือรายไดไมพอ ก็เปนสวนที่ชว ยใหเขาหันมาใหความสนใจและมุงมั่นเสริมทีม
ใหกับแบดมินตันเพิ่มขึ้น ถือวาเปนจุดหนึ่งที่คิดวานาจะเปนประโยชนกับวงการ
แบดมินตันไทย”
นอกจากการเก็บตัวฝกฝนทางดานเทคนิคแลว วิทยาศาสตรการกีฬาก็เปนอีกสิ่ง
หนึ่งทีท่ าง SCG และสมาคมฯ ใหความสําคัญ มีการนํานักกีฬาทีมชาติและทีมดาวรุง
มาเก็บตัวฝกซอมในระบบวิทยาศาสตรการกีฬา ควบคูกับการฝกซอมเทคนิคและ
ทักษะในกีฬาแบดมินตัน ดูแลนักกีฬาใหเลนแบดมินตันอยางเต็มเวลาเสมือนหนึ่ง
นักกีฬาอาชีพ โดยจะจัดการเรื่องการเรียนและดูแลอาชีพภายหลังจากการเลิกเลน
นอกจากนี้ ยังไดนําระบบประเมินผลมาใชอยางจริงจัง โดยจัดการทดสอบ
สมรรถภาพของนักกีฬา หากไมผานเกณฑก็จะไมมีสิทธิ์ไดรับเลือกใหแขงขันในแมตช
สําคัญ ซึ่งวิธีการนี้จะทําใหนักกีฬาพัฒนาฝมือ และมุงฝกซอม อยางจริงจังตอเนื่อง
ลาสุด เพื่อปลุกกระแสใหเยาวชนหันมาเลนกีฬาแบดมินตันกันมากขึน้ ทาง
สมาคมฯ และปูนซิเมนตไทยจึงจัดการแขงขัน SCG Badminton Star Challenge ขึน้
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2550 ณ หางสรรพสินคา ซีคอนสแควร โดยจะมีพิธีเปดงาน
SCG Badminton Star Challenge ในชวงบาย และนับเปนเกียรติอยางสูงยิ่งที่พระ
เจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณวรีนารีรัตน ไดเสด็จเพื่อทรงเขารวมการแขงขันในครัง้
นี้ดวย โดยนอกจากนี้ในงาน SCG Badminton Star Challenge ผูเขารวมงานจะได
ชมการแขงขันแบดมินตันระหวางนักกีฬาทีมชาติและดารา รวมทัง้ ชมการแสดง
คอนเสิรตจากศิลปนชื่อดัง
“นอกจากจะมีนักกีฬาเปนโรลโมเดลแลว การที่ปจจุบันเราจะชักจูงเยาวชนใหหนั
มาสนใจก็ตอ งมีเซเลบริตี้ตางๆ มาชวยกันดึงเพื่อใหเด็กมาสนใจดู ถาเขาดูแลวเห็นวา
เปนสิ่งที่ดีก็อาจหันมาสนใจเลน อันนี้กอ็ าจเปนการปลุกกระแสกีฬาแบดมินตันใหเกิด
ความนิยมของเยาวชนที่จะหันมาเลนกีฬา” มัทนาทิง้ ทาย

เจาหญิงนักกีฬา
เรื่องราวความสนพระทัยในกีฬาแบดมินตันของ
พระบรมวงศานุวงศไทย ไดรับการถายทอดไวในเอกสาร
บทความ และบทพระราชทานสัมภาษณในหลายสื่อ ซึ่งได
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รวบรวมเกร็ดสําคัญที่นาสนใจดังนี้
รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ ไดเขียนบทความ
เรื่อง "สมเด็จพระเทพฯ ทรงกีฬาที่ มศว ประสานมิตร" ใน
หนังสือเจาฟานักพัฒนาฯ วานับเปนเกียรติประวัติทยี่ ิ่งใหญ
ทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ขณะทรงเปนนิสิตปริญญาเอก สาขา
พัฒนาศึกษาศาสตรรุนที่ 4 ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรด
เกลาฯ ใหมีการแขงขันกีฬาขึ้นทีโ่ รงพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒวิทยาเขต ประสานมิตร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2525
เหตุการณในวันแขงขัน...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เสด็จพระราชดําเนินมาในชุดวอรมสีเทาขลิบแดง ทรงถือแร็กเกต
แบดมินตันมาดวยพระองคเองทรงแยมพระสรวลรับการถวาย
ความเคารพของเหลานิสติ อยูตลอดเวลา พระองคลงแขงรายการ
ที่หนึ่ง คือ การแขงขันแบดมินตันคูผสม พระองคทา นคูกับรอง
ศาสตราจารย ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ การแขงขันรายการที่
สอง คือ บาสเกตบอลทีมผสมพระองคทรงนําทีมลงสนามในชุด
เสื้อสีบานเย็นมีตราภาพสีพระหัตถ (รูปปลาแรด) ประทับกลาง
อกเสื้อและทรงกางเกงวอรมขายาวสีเทาขลิบแดง
พระองคทานทรงรวมเลนกีฬาแบดมินตันกับบาสเกตบอลกับ
พระสหายอยางไมถือพระองค และทรงมีน้ําพระทัยเปนนักกีฬา
เมื่อทีมพัฒนศึกษาศาสตรไดรับชัยชนะในการแขงขัน
บาสเกตบอล พระองคก็มไิ ดทรงแสดงอาการดีใจและเมื่อกีฬา
แบดมินตันของทีมพัฒนาศึกษาศาสตรประสบความพายแพ ก็
ยังคงสัพยอกกับพระสหายโดยไมมีความผิดหวังแตประการใด
เมื่อแขงขันเสร็จก็ยังคงประทับอยูในโรงพลศึกษาอีกระยะหนึ่ง
และเสด็จกลับทามกลางความชืน่ ชมยินดีของเหลานิสิตและ
คณาจารยทกุ คน
วันรุงขึน้ ดร.อุไร แฉลม พระสหายหญิง กราบบังคมทูลวา
ทรงเหนื่อยหรือไม ทรงมีรบั สั่งตอบวา ไมเหนื่อยหรอก สนุกดี
เมื่อ ดร.โกวิท วงศสรุ วัฒนกราบบังคมทูลถามวาทรงไดรับ
บาดเจ็บทีพ
่ ระชานุ (เขา) ในขณะทรงบาสเกตบอล เปนความจริง
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เพียงใด พระองคแยมพระสรวลสั่งตอบวา ไมมีหรอกไมไดเปน
อะไรเลย
พระองครับสั่งเลาวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทอดพระเนตรขาวการแขงขันจากโทรทัศน แลวทรงมีรับสัง่
ชมเชยวา เกงนี่ ขนาดเลนแบดมินตันไมเปน ก็ยังสามารถแขงกับ
เขาได พอเวลาประมาณสองยาม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ก็
มีรับสั่งใหเขาเฝา และไดทรงสอนใหเลนแบดมินตันอยูตั้งนาน
บทความดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงพระจริยวัตรของพระบรม
วงศานุวงศไทยที่ทรงสนับสนุนการออกกําลังกาย รวมถึงกีฬา
แบดมินตัน และภายหลังภาพของราชวงศกับกีฬาดังกลาวก็ยิ่ง
ชัดเจนขึน้ ตามลําดับ
สภาพของวงการกีฬาแบดมินตันไทยชวงสิบปที่ผานมา แมจะประสบ
ความสําเร็จจากการแขงขันระดับนานาชาติหลายครั้ง แตความตืน่ ตัวหันมาสนใจใน
กีฬาแบดมินตันของเยาวชนไทยก็นับวายังนอย เมื่อเทียบกับกีฬาบางประเภท
จนกระทั่ง เมื่อพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน ครั้งยังทรงดํารงพระ
ยศเปนหมอมเจาหญิง ไดทรงริเริ่มสนพระทัยในกีฬาแบดมินตันอยางจริงจัง ดวยพระ
ปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ พระองคไดทรงชนะเลิศในการแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ จนทรงสามารถกาวสูการเปนนักกีฬาทีมชาติไทยในที่สุด สื่อมวลชน
ทั้งไทยและตางชาติไดใหความสนใจและไดขนานพระนามแกพระองควา ‘เจาหญิง
นักกีฬา’
จากกระแสดังกลาว ไดปลุกใหมีความตื่นตัวสนใจกีฬาแบดมินตันไทยขึน้
ในเมืองไทยอีกวาระหนึ่ง โดยเฉพาะในหมูเยาวชนคนรุนใหม พระองคหญิง
ทรงกลายเปนแบบอยางที่ดใี หแกเยาวชนไทยในการที่จะมุงมั่นเรื่องของกีฬา
ใหประสบความสําเร็จ และสรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาติเพื่อพัฒนาสูความ
เปนเลิศ
************
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