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คูผสมมืออนัดับหนึ่งของไทย และอันดับสามของโลก สุดเขต ประภากมล/สราลีย  

  
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญขึ้น 

 

หากจะเอยถึงกีฬาที่สามารถพบเห็นทั่วไปทุกหัวระแหง นับตั้งแตตามถนนตรอกซอก
ซอย สนามหญาหนาบาน ไปจนถงึคอรตในโรงยิมเนเซียม ‘แบดมินตัน’ คงเปนชื่อ
แรกๆ ที่คนไทยจะนึกถึงอยางคุนเคย 
        
       ถึงแมพระมหากษัตริยไทยจะทรงรับสมาคมกีฬาหลายประเภทไวในพระบรม
ราชูปถัมภ แตมกีีฬาเพียงไมกี่ประเภทที่ปรากฏวามีเชื้อพระวงศทรงใหความสน

ขาวจากหนังสือพมิพผูจดัการออนไลน ฉบับประจําวันท่ี  20 เดือนมิถนุายน พ.ศ.2550  หนา   
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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มัทนา เหลอืงนาคทองด ี 

 

 
บุญศักดิ์ พลสนะ เดี่ยวมือหนึ่งของ

ไทย 
 

 
สราลีย ทุงทองคาํ  

    

พระทัยทรงเลนกีฬาชนิดนั้นอยางจริงจัง หนึ่งในนัน้ คือ กีฬาแบดมนิตัน กีฬาที่เปนที่
นิยมแพรหลายตัง้แตเจาฟาจนถึงสามัญชน 
        
       เปดตํานานแบดมินตันไทย 
        
       กีฬาแบดมนิตันไดแพรหลายเขามาสูประเทศไทยเปนเวลานานแลว มีปรากฏ
หลักฐานที่ชดัเจนวา ในป พ.ศ. 2456 พระยานิพัตกุลพงษ เปนคนไทยรุนแรกที่สราง
สนามแบดมนิตนัใหลูกหลานเลนเปนการออกกําลังในยามวาง ณ บริเวณบานริม
คลองสมเด็จเจาพระยา ในเวลาตอมา หลวงชลาไลยกล เห็นวาแบดมินตนัเปนกีฬาที่
ดี เหมาะกับคนไทย เลนไดทั้งชายและหญิง เด็กเล็กและผูใหญ จึงสรางสนามเพิ่มขึ้น
อีก และเลนแบดมินตนักันเปนประจําในหมูญาตมิติรที่ตําบลสมเดจ็เจาพระยา
เชนเดียวกัน 
        
       นอกจากนี ้ยังปรากฏหลักฐานวา กีฬาแบดมนิตันเปนทีน่ิยมเลนกันประปรายใน
ราชสํานักของไทยสมัยพระบาทสมเด็จมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แมวาสนามแบดมนิตนั
ในสมัยนั้นจะยังเปนสนามกลางแจง เวลามีลมพัดแรง หรือฝนตกก็เลนแบดมินตันกนั
ไมได ทวาแบดมนิตันก็เปนทีน่ิยมเลนกันอยางแพรหลายออกไป สวนมากมักเลนกนั
ตามบานผูดีมีตระกูล วังเจานาย และในราชสํานัก 
        
       เมื่อกีฬาแบดมินตนัแพรหลายในหมูคนไทยมากขึ้น คุณหลวงประคุณวิชาสนอง 
ไดจัดใหมีการแขงขันแบดมนิตันในราชวิทยาลัย แขงขันในประเภทตางๆ ตอมาการ
แขงขันไดแพรหลายกวางขวางออกไปอีก มีการแขงขันประเภททมีสามคน ซึ่งถือวา
เปนการแขงขันประเภทที่สําคัญทีสุ่ด และประเทศไทยเปนประเทศเดียวในโลกที่มีการ
เลนแบดมินตนัประเภททีมสามคน 
        
       พ.ศ.2493 ผูมีใจรักกีฬาแบดมินตนักลุมหนึ่ง อาทิ หลวงธรรมนูญวุฒิกร (นาย
ประวัติ ปตตพงศ) นายยง อุทิศกุล, นายณัติ นิยมวานิช ไดรวมกอตัง้สมาคม
แบดมินตนัแหงประเทศไทยขึน้ พรอมกับเรียนเชิญพระยาจินดารักษ (นายจําลอง 
สวัสดิชูโต) มาเปนนายกสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยคนแรก จดทะเบียนเปน
สมาชิกของสหพนัธแบดมนิตัน นานาชาติ ไอบีเอฟ. ในป พ.ศ. 2494 เปนสมาชิก
อันดับที่ 19 ของโลก สมาคมแบดมินตนัไทยเมือ่แรกตั้งมีอยู 7 สโมสร คือสโมสร
สมานมิตร, สโมสรบางกอก, สโมสรนิวบอย, สโมสรยูนิตี,้ สโมสร ส.ธรรมภักด,ี 
สโมสรสิงหอุดม และสโมสรศริิบําเพ็ญบุญ ซึ่งในปจจุบันนี้เหลือเปนสโมสรสมาชิก
ของสมาคมอยูเพียง 2 สโมสร คอื สโมสรนิวบอย และสโมสรยนูิตีเ้ทานั้น 
        
       หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานของไทย คือสหพันธรัฐ
มลายู สามารถเอาชนะทีมชาติของยุโรป จนไดครองตําแหนงแชมเปยนประเภททีม
ชายของโลก หรอืโธมัสคัพ สรางความตื่นเตนใหแกประชาชาติเอเชียอยางยิ่ง ที่ทีม
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จากเอเชียสามารถแขงกีฬาจนเอาชนะชาติใหญๆ จากชาติตะวันตกได ทามกลาง
กระแสดังกลาว ไทยไดเชิญนักแบดมินตนัอนัดับโลกของมลายู อาท ิวองเปงสูน ออง
โปหลิม อุยเต็คฮอ็ค อิสเมล บิน มารจัน ฯลฯ เขามาสาธิตการเลนกีฬาแบดมินตนั
มาตรฐานสากลในประเทศไทย เริ่มมีการสรางสนามแบดมินตันมาตรฐานในรม มีการ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการเลนแบดมินตันใหดียิ่งขึ้น แตการเลนแบดมินตันของคนไทย
สวนใหญก็ยังเลนกันนอกรม ตอมาไดมีการสรางสนามแบดมนิตนัมาตรฐานสากล
แหงแรกภายในบริเวณบานซอยพรอมมติรของ หลวงธรรมนูญวุฒิกร และ นางอวย
พร ปตตพงศ พรอมทั้งไดเคี่ยวเขญ็ฝกฝนลูกหลานจนกระทั่งนักแบดมินตันไทยมี
มาตรฐานการเลนกาวเขาสูระดับโลก 
        
       ลูกศิษยแบดมินตนัของคุณหลวงธรรมนูญวฒิุกร มีพื้นฐานการเลนที่ถูกตอง จน
สามารถนําพาทมีชาติแบดมนิตันโธมัสคัพไทยไปครองตําแหนงชนะเลิศแหงเอเชียใน 
ป ค.ศ. 1957 เขาไปถึงรอบชิงชนะเลิศ Inter Zone ของโลกเปนครัง้แรกใน
ประวัติศาสตรกฬีาแบดมินตนัของไทยในป ค.ศ.1958 คุณหลวงทําหนาที่เปนผู
ฝกสอนเชาเย็น สงเสริมปลุกปนพัฒนานักแบดมนิตันไทยหลายคน อาทิ พินิจ ปตต
พงศ, ประเทือง ปตตพงศ, อัจฉรา ปตตพงศ, ธนู ขจัดภัย, เจริญ วรรธนะสนิ, บุบผา 
แกนทอง, สงบ รัตนุสสรณ, บัณฑิต ใจเย็น, ศิลา อุเลา ฯลฯ นักกีฬาเหลานี้ลวนเปน
ผลงานของทานทั้งนั้น นักแบดมนิตันหลายคนของทานไดเขาถึงรอบชิงชนะเลิศการ
แขงขันออล-อิงแลนดและครองตาํแหนงชนะเลิศของโลกในการแขงขันแบดมนิตัน
นานาชาติจากหลายประเทศ เมื่อหลวงธรรมนูญวฒิุกรถึงแกอนิจกรรม ทานจึงไดรับ
การยกยองใหเปน ‘บิดาแหงวงการแบดมินตันของไทย’ 
        
       ในป พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช และพระราชวงศ
จักรีชั้นผูใหญหลายพระองค ไดพระราชทานและประทานพระอุปถมัภแกกีฬา
แบดมินตนัอยางเขมแข็ง ในปเดียวกันนั้นในหลวงทรงเปนองคอุปถัมภกรับสมาคม
แบดมินตนัแหงประเทศไทยไวในพระบรมราชูปถมัภ และทรงแบดมินตนัดวยพระองค
เอง 
        
       สมาคมฯ ไดรับพระมหากรณุาธิคุณที่ยิ่งใหญอีกครั้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนิีนาถ ไดทรงมอบถวยพระราชทานที่
ออกแบบเปนพิเศษโดยชางฝมือเยี่ยมของประเทศแหงยุคสมัย ใหแกสมาคมฯ สําหรบั
ผูครองตําแหนงชนะเลิศแบดมินตนัชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวแหงประเทศไทยในป 
พ.ศ. 2497 และถวยพระราชทานของทั้งสองพระองคยังเปนถวยรางวัลกีฬาที่สวยงาม
แมกาลเวลาจะผานมารวมครึ่งศตวรรษ 
        
       นอกจากนี้สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา (พระราชศักดิ์ในสมยั
นั้น) ทรงสนับสนนุทุนทรัพยสงนักแบดมินตนัไทยไปแขงขัน ออล-อิงแลนด เปนครั้ง
แรกในป พ.ศ. 2501 และที่ตองบันทึกไวเปนประวตัิศาสตรสําคัญไมเฉพาะแตวงการ
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แบดมินตนัเทานัน้ แตเปนของวงการกีฬาเมืองไทย คือเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มีพระมหากรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระทานราชทุนการศึกษาสวน
พระองคใหแก ‘เจริญ วรรธนะสิน’ นักแบดมนิตันทมีชาติไทย ไปศึกษาที่ประเทศ
อังกฤษ ยังความปลาบปลื้มของวงการกีฬาไทยอยางหาที่สุดมิได เพราะในยุคนั้นยงั
ไมมหีนวยงานกฬีาของรัฐเชนปจจุบัน 
        
       ในปตอๆ มา พระวรวงศเธอพระองคเจาสุทธสิริโสภา ทรงสนบัสนุนทุนทรัพยสง
นักแบดมนิตันไทยไปแขงขันออล-อิงแลนดและประเทศตาง ๆ ในยโุรป พรอมทั้งทรง
ประทานกําลังใจดวยการเสด็จทอดพระเนตรการแขงขันอยางใกลชดิทั้งในเอเชียและ
ยุโรป ทานพระองคหญิงยังทรงสรางสนามมาตรฐานขึ้นและกอตั้งสโมสรแบดมนิตัน
แร็กเกตมิวเซียมขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2510 
        
       ประเทศไทยไดสงนักกีฬาไปแขงขันตางประเทศอยางตอเนื่องมาเปนเวลาหลาย
สิบป นับตั้งแตป พ.ศ. 2521 วงการแบดมินตันเริ่มใชแนวทางการตลาดสิทธิประโยชน
เขามาบริหาร เริ่มระบบการดึงผูอุปถัมภรายการจากตางประเทศเขามาแทนระบบ
บริจาคชวยเหลือ พรอมเริ่มตนจัดการแขงขันกรังดปรีซเซอรกิตโลกที่มีเงินรางวัลนับ
ลานบาทตั้งแตป พ.ศ. 2527 เปนการพลิกโฉมวงการแบดมินตนัไทยใหกาวทนั
นานาชาต ิ
        
       ‘ไทยแลนดโอเพน’ ลีกแหงความภูมิใจของคนไทย 
        
       สมาคมแบดมินตนัไทยไดรบัการยอมรับจากสหพันธแบดมนิตันนานาชาต ิ(ไอบี
เอฟ) วาเปนสมาคมฯ ระดับแนวหนาที่มีศักยภาพในการเปนเจาภาพจัดการแขงขนั
แบดมินตนัระดับโลกที่สําคัญๆ อาทิ การแขงขนัโธมัส-อูเบอรคัพ รอบชิงชนะเลิศกรังด
ปรีซเซอรกิตโลก และการแขงขันไทยแลนดโอเพนประจําป ชิงเงินรางวัลหลายลาน
บาทตั้งแตป พ.ศ. 2527 ถึงปจจุบัน 
        
       อีกหนึ่งองคกรที่สําคัญ และใหการสนับสนนุเยาวชนเพื่อความเปนเลิศดานกีฬา
แบดมินตนัอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาถึงกวา 27 ป คือ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากดั 
(มหาชน) หรือ SCG โดยใชงบประมาณรวมทั้งสิ้นกวา 90 ลานบาท 
        
       มัทนา เหลอืงนาคทองดี ผอ.ฝายสื่อสารองคกรเครือซิเมนตไทย กลาวถึง
วัตถุประสงคในการสนับสนุนกีฬาแบดมินตนัของ SCG วา องคกรมองเห็นศักยภาพ
ในกีฬาแบดมนิตนัของเด็กไทยที่สามารถไปสูระดับโลกได โดยเริ่มจากเยาวชนอายุไม
เกิน 12-18 ป เพื่อเฟนหาเยาวชนฝมือดีจากทุกภมูภิาค ที่จะมาเปน‘ชางเผือก’ เพื่อ
ผลักดันสูแชมประดับชาติในอนาคต 
        
       “เราใหการสนับสนุนมาถึงปจจุบัน 27 ปแลว และในระหวางที่ทาํไมเคยหยุดเลย 
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แมแตในชวงที่เกดิวิกฤตเศรษฐกิจก็ไมเคยหยุด เพราะวาการสนับสนุนแบบนี้ถา
สมมติวาสนับสนนุอยางตอเนื่อง เราก็จะไดเยาวชนที่มคีวามสามารถจริงๆ และ
สามารถสรางนักกีฬาแบดมินตนัเยาวชนผลักดันขึน้สูทีมชาตไิด เด็กที่ชนะการแขง
เปนแชมป SCG จูเนียรแบดมินตนัสวนใหญจะเขาสูทีมชาต”ิ มัทนากลาววา ปจจุบัน
นี้ทีมชาตแิทบจะทุกคนตองเคยผานสนามแขงของ SCG มากอน แมกระทั่งโคชทีม
ชาติอยาง สมพล คูเกษมกิจ หรอื ปราโมทย ธรีวิวัฒน ลวนก็เคยผานสถาบัน SCG 
มาแลวทั้งนัน้ 
        
       “ตรงนี้เปนการชี้ใหเหน็วา องคกรใดใหการสนบัสนุนอยางตอเนื่องและจริงจัง เรา
ก็จะไดรับความสาํเร็จในแงทีไ่ดเหน็วงการแบดมินตันไทยเจริญเติบโต มีการ
พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จะเห็นไดเลยวาเทคนิคในการตีของเด็กดีขึ้นอยางมาก” 
        
       ตั้งแตป ค.ศ. 1997-2000 ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดการแขงขันแชมเปยน
แบดมินตนัแหงเอเชียหลายครั้ง แตลีกภายในประเทศเมื่อพนจากระดับเยาวชนไปยัง
ไมมีการตอยอด ทาง SCG จึงทําการจัดแขงขนัออล-ไทยแลนดรวมกับทางสมาคมฯ 
และแตกแขนงออกไปเปนการแขงระดับโลก คือ SCG ไทยแลนดโอเพน หรือที่เดิมเคย
เรียกวาการแขงขนั SCG เวิลดกรังดปรีซ ทําใหเยาวชนที่ขึน้มาเปนนักกีฬาแบดมินตัน
ทีมชาตไิดมีโอกาสลงแขงแมตชระดับโลกในเมืองไทย 
        
       “นักกีฬาทีมชาติเราถาไมมีผูสนับสนุนการออกไปแขงในตางประเทศ เราจะไม
สามารถไปแขงเพื่อจะเก็บเวิลดแรงกิ้งอันดับตนๆ ได เราจะเสียเปรียบประเทศอื่นๆ 
ทาง SCG ก็รวมกับสํานักงานทรพัยสินสวนพระมหากษัตริยตั้งเปนกองทุนสนับสนนุ
การแขงขันในตางประเทศ สวนนกักีฬาก็ไดรับการดูแลจากทางสมาคม ในการไปแขง
ตางประเทศนักกฬีาก็จะไดกําลังใจโดยมีการตกลงกันวา ถาสมมติวานักกีฬาของเรา
เขาสูเวิลดแรงกิ้งในแตละอันดับ ก็จะมีคาอนัดับมือเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน” 
        
       โดยนักกีฬาแบดมินตนัแตละคนนอกจากจะมเีงินเดือนประจําแลว ยังจะไดเพิ่ม
หากสามารถรักษาอันดับเอาไวได เชน หากนักกฬีาอยูในตําแหนงเวิลดแรงกิ้งอันดับ 
1 จะไดรับเงินรางวัลจาก SCG เดือนละ 320,000 บาท ทุกเดือนตราบเทาที่ยังอยูใน
อันดับ 1 ของโลก 
        
       เนื่องจากกีฬาแบดมินตนันัน้ เงินรางวัลในการแขงขันคอนขางนอยเมื่อเทียบกับ
กีฬาประเภทอื่นๆ เชน กอลฟ หรือเทนนิส ทําใหทาง SCG และสํานักงานทรัพยสินฯ 
เพิ่มเงินรางวัลใหนักกีฬาที่ไดอันดบัหนึ่งอีกสองเทาของเงินรางวัล และหนึ่งเทา
สําหรับอันดับที่สองและสาม ตามลําดับ ซึ่งในการแขงขันแบดมินตนัสิงคโปรโอเพนที่
ผานมา บุญศักดิ ์พลสนะ ที่ควาแชมปอันดับหนึ่งก็ไดรับเงินรางวัลเพิ่มอีกกวาลาน
บาท 
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       “แตเราไมเรยีกเงินตรงนี้วาอัดฉีด เพราะอัดฉดีคือชนะแลวถึงจะให แตตรงนี้เรา
ตกลงกันกอนทีจ่ะไป อันนี้เปนกตกิาที่นักกีฬาเซ็นสัญญากับเราวา ถาเขาเขาเปน
นักกีฬาในสังกัด SCG แลวก็จะได โดยทีไ่ดเงินเดือนประจําทุกเดือนตามการฝกซอม 
ถายังเรียนหนังสืออยูก็อาจจะนอยกวานักกีฬาอาชีพ นอกจากนักกีฬาแลวโคชผูดแูล
ทาง SCG ก็มีรายไดใหประจํา ซึ่งก็เปนกําลังใจสวนหนึ่งเพราะเขาไมตองไปหาอาชพี
อื่นหรือรายไดไมพอ ก็เปนสวนที่ชวยใหเขาหนัมาใหความสนใจและมุงมั่นเสริมทีม
ใหกับแบดมนิตันเพิ่มขึ้น ถือวาเปนจุดหนึ่งที่คิดวานาจะเปนประโยชนกับวงการ
แบดมินตนัไทย” 
        
       นอกจากการเก็บตัวฝกฝนทางดานเทคนิคแลว วิทยาศาสตรการกีฬาก็เปนอีกสิ่ง
หนึ่งทีท่าง SCG และสมาคมฯ ใหความสําคัญ มีการนํานักกีฬาทมีชาติและทมีดาวรุง
มาเก็บตัวฝกซอมในระบบวิทยาศาสตรการกีฬา ควบคูกับการฝกซอมเทคนคิและ
ทักษะในกีฬาแบดมินตนั ดูแลนักกีฬาใหเลนแบดมินตนัอยางเต็มเวลาเสมือนหนึ่ง
นักกีฬาอาชีพ โดยจะจัดการเรื่องการเรียนและดแูลอาชีพภายหลังจากการเลิกเลน 
นอกจากนี ้ยังไดนําระบบประเมินผลมาใชอยางจรงิจัง โดยจัดการทดสอบ
สมรรถภาพของนักกีฬา หากไมผานเกณฑก็จะไมมีสิทธิ์ไดรับเลือกใหแขงขันในแมตช
สําคัญ ซึ่งวิธีการนี้จะทําใหนักกีฬาพัฒนาฝมือ และมุงฝกซอม อยางจริงจังตอเนื่อง 
        
       ลาสุด เพื่อปลุกกระแสใหเยาวชนหันมาเลนกฬีาแบดมินตนักนัมากขึน้ ทาง
สมาคมฯ และปูนซิเมนตไทยจึงจดัการแขงขนั 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
ชมการแขงขนัแบดมินตันระหวางนักกีฬาทีมชาตแิละดารา รวมทัง้ชมการแสดง
คอนเสิรตจากศิลปนชื่อดัง 
        
       “นอกจากจะมีนักกีฬาเปนโรลโมเดลแลว การที่ปจจุบันเราจะชักจูงเยาวชนใหหนั
มาสนใจก็ตองมีเซเลบริตี้ตางๆ มาชวยกันดึงเพื่อใหเด็กมาสนใจด ูถาเขาดูแลวเห็นวา
เปนสิ่งที่ดีก็อาจหันมาสนใจเลน อันนี้กอ็าจเปนการปลุกกระแสกฬีาแบดมินตนัใหเกิด
ความนิยมของเยาวชนที่จะหันมาเลนกีฬา” มัทนาทิง้ทาย 
        

       เจาหญิงนักกีฬา 

              เรื่องราวความสนพระทัยในกีฬาแบดมินตันของ
พระบรมวงศานุวงศไทย ไดรับการถายทอดไวในเอกสาร
บทความ และบทพระราชทานสัมภาษณในหลายสื่อ ซึ่งได
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รวบรวมเกร็ดสําคัญที่นาสนใจดังนี้ 
        
       รองศาสตราจารย ดร.ชาญชยั อินทรประวัติ ไดเขียนบทความ
เรื่อง "สมเดจ็พระเทพฯ ทรงกฬีาที ่มศว ประสานมิตร" ใน
หนังสือเจาฟานักพัฒนาฯ วานบัเปนเกยีรติประวัติทีย่ิ่งใหญ
ทางการกฬีาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ขณะทรงเปนนิสิตปริญญาเอก สาขา
พัฒนาศกึษาศาสตรรุนที ่4 ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรด
เกลาฯ ใหมีการแขงขันกฬีาขึ้นทีโ่รงพลศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนค
รินทรวโิรฒวทิยาเขต ประสานมิตร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2525 
        
       เหตุการณในวันแขงขัน...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เสด็จพระราชดําเนินมาในชุดวอรมสีเทาขลิบแดง ทรงถือแร็กเกต
แบดมินตันมาดวยพระองคเองทรงแยมพระสรวลรบัการถวาย
ความเคารพของเหลานสิติอยูตลอดเวลา พระองคลงแขงรายการ
ที่หนึ่ง คือ การแขงขันแบดมินตันคูผสม พระองคทานคูกับรอง
ศาสตราจารย ดร.ชาญชยั อินทรประวัติ การแขงขันรายการที่
สอง คือ บาสเกตบอลทมีผสมพระองคทรงนําทมีลงสนามในชดุ
เสื้อสีบานเยน็มีตราภาพสีพระหัตถ (รูปปลาแรด) ประทับกลาง
อกเสื้อและทรงกางเกงวอรมขายาวสีเทาขลิบแดง 
        
       พระองคทานทรงรวมเลนกฬีาแบดมินตันกับบาสเกตบอลกบั
พระสหายอยางไมถือพระองค และทรงมีน้ําพระทยัเปนนักกฬีา 
เมื่อทีมพัฒนศึกษาศาสตรไดรับชัยชนะในการแขงขนั
บาสเกตบอล พระองคก็มไิดทรงแสดงอาการดีใจและเมื่อกฬีา
แบดมินตันของทีมพัฒนาศึกษาศาสตรประสบความพายแพ ก็
ยังคงสัพยอกกับพระสหายโดยไมมีความผิดหวังแตประการใด 
เมื่อแขงขันเสร็จกย็ังคงประทับอยูในโรงพลศึกษาอีกระยะหนึ่ง
และเสด็จกลบัทามกลางความชืน่ชมยนิดีของเหลานิสิตและ
คณาจารยทกุคน 
        
       วันรุงขึน้ ดร.อุไร แฉลม พระสหายหญิง กราบบังคมทูลวา 
ทรงเหนื่อยหรือไม ทรงมรีบัสั่งตอบวา ไมเหนื่อยหรอก สนกุดี 
เมื่อ ดร.โกวทิ วงศสรุวัฒนกราบบังคมทูลถามวาทรงไดรับ
บาดเจ็บทีพ่ระชานุ (เขา) ในขณะทรงบาสเกตบอล เปนความจริง
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เพียงใด พระองคแยมพระสรวลสั่งตอบวา ไมมีหรอกไมไดเปน
อะไรเลย 
        
       พระองครับสั่งเลาวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทอดพระเนตรขาวการแขงขันจากโทรทัศน แลวทรงมีรับสัง่
ชมเชยวา เกงนี่ ขนาดเลนแบดมินตันไมเปน ก็ยังสามารถแขงกับ
เขาได พอเวลาประมาณสองยาม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัก็
มีรับสั่งใหเขาเฝา และไดทรงสอนใหเลนแบดมินตันอยูต้ังนาน 
        
       บทความดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงพระจรยิวตัรของพระบรม
วงศานุวงศไทยที่ทรงสนบัสนุนการออกกําลังกาย รวมถึงกีฬา
แบดมินตัน และภายหลงัภาพของราชวงศกับกฬีาดังกลาวกย็ิ่ง
ชัดเจนขึน้ตามลําดับ 
        
       สภาพของวงการกีฬาแบดมินตันไทยชวงสิบปที่ผานมา แมจะประสบ
ความสําเร็จจากการแขงขันระดับนานาชาติหลายครั้ง แตความตืน่ตัวหันมาสนใจใน
กีฬาแบดมินตนัของเยาวชนไทยกน็ับวายังนอย เมื่อเทียบกับกีฬาบางประเภท 
จนกระทั่ง เมื่อพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารรีัตน ครั้งยังทรงดํารงพระ
ยศเปนหมอมเจาหญิง ไดทรงริเริ่มสนพระทัยในกีฬาแบดมินตนัอยางจริงจัง ดวยพระ
ปรีชาสามารถและพระวิริยะอตุสาหะ พระองคไดทรงชนะเลิศในการแขงขนักีฬา
เยาวชนแหงชาต ิจนทรงสามารถกาวสูการเปนนักกีฬาทีมชาติไทยในที่สุด ส่ือมวลชน
ทั้งไทยและตางชาติไดใหความสนใจและไดขนานพระนามแกพระองควา ‘เจาหญิง
นักกีฬา’ 
        
       จากกระแสดังกลาว ไดปลุกใหมีความตื่นตัวสนใจกีฬาแบดมินตันไทยขึน้
ในเมืองไทยอีกวาระหนึ่ง โดยเฉพาะในหมูเยาวชนคนรุนใหม พระองคหญิง
ทรงกลายเปนแบบอยางที่ดีใหแกเยาวชนไทยในการที่จะมุงมั่นเรื่องของกีฬา
ใหประสบความสําเร็จ และสรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาตเิพื่อพัฒนาสูความ
เปนเลิศ 
        
       ************        

 


