
VOLUME 14 ISSUE 112 SEPTEMBER 2015

#SATISFIED



WARM UP
05 EVENT 
09 THAI HEALTH DAY 10K RUN
10 RUN 4 BEAUTY
12 RUN IT FORWARD
14 THE RUNNER’S DIARY
17 LEARN’N’RUN
18 ชวนดูหนังดี แกะเกร็ดเคล็ดวิง่

COACH 
22 วิง่ให้ดีต้องมีโค้ช 
24 INTERVIEW: RUN RUN RUN K.SAN
 ความฝันไม่ต้องรอ
34 SPECIAL STORY: RUNNER WORLD
 ติดตามนักวิง่กรุงเทพฯ
38 SPECIAL STORY: วิง่ กิน ดูหนัง นัง่คุย
 กิจกรรมชมภาพยนตร์ครัง้ที่ 16
42 ชุมชนคนชอบวิง่
43 CHECKPOINT

#FLATISBORING
44 TRAIL REPORT TNT50 ภาพจริง สนามจริง

COOL DOWN
46 RUN TO EAT
48 RUN TO TRAVEL
53 SMOOTHIE SUB 3
54 NEXT PROGRAM
55 วิง่ไปวาดไป
56 สะกิดติง่นักวิง่
58 COOL DOWN กับครูดิน

คณะผู้จัดท�ำ  
ศ.นพ. อดุมศลิป์ ศรแีสงนาม 

พจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์   
วีรพงศ์ เกศด�ารงพาณิชย์   

พล.อ.ธงชัย ตระสินธ์ ุ
สุดจติร ลอืเกียรตอินนัต์   

สุภาพ ศรโียธา   
วรเทพ มากโภคา  
ณรงค์ เทียมเมฆ   

ธรรมชาติ สังข์วงศ์   
ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ 

บรรณำธิกำรที่ปรึกษำ  
สถาวร จันทร์ผ่องศรี 

บรรณำธิกำร  
อภิชาญ ศิริโชติ 

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร  
นิชฌารนัณฑ์ พิพัฒนามงคล  

ธวัชชัย เรืองชัยนิคม 

กองบรรณำธิกำร  
มนตรี บุญสัตย์   
มารุต บูรณศีล   
นงสิงห์ ก�าดี   

อนุทิน น้อยศิริ  
วรพงษ์ แพทอง 

วิชำกำร   
กฤตย์  ทองคง   

บุญส่ง เอ็งสุโสภณ   
การุณ จันทร์ผ่องศรี  

ศิลปกรรม  
The Fairy Caravan 

พิสูจน์อักษร  
ปิยะฤทยั ปิโยพีระพงศ์

ฝ่ำยต่ำงประเทศ  
สมภพ แจ่มจันทร์   

ธารีวรรณ เทียมเมฆ   
สายชล คล้อยเอี่ยม

โฆษณำ และสิทธิประโยชน์  
ณฐินี จันทร์ผ่องศรี 

เว็บไซต์ - Facebook 
ส�าอางค์ หาญพิพัฒน์พาณิชย์   

สุเทพ รุ่งโรจน์กิตติกุล 

กฎหมำย  
ทวีศักดิ์ อั้นทอง  

กำรผลิต  
ลือพงษ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ 

ฝ่ำยสมำชิกสัมพันธ์  
Facebook/ณฐินี จันทร์ผ่องศรี  

โทร. 08 7999 9199

พิมพ์ที่  
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ไอคอน  

จัดพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เจ้ำของ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย 
23/71 หมู ่10 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 
โทรศัพท์ 0 2455 9149 โทรสำร 0 2454 9200
www.thaijoggingclub.or.th 
E-mail: thaijoggingclub.running@gmail.com 
        สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพไทย

ปีที่ 14 ฉบับที่ 112

22

24

46

13

55

34



กันยายน 2558  THAI JOGGING  5  

RUN FOR 
HEALTH HEART HELP

คุณหมอหน่อย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม 
ทุกเรื่องท่ีหมอหน่อยเขียน
จะให้ความรู้เรื่องการรักษา
ตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่ง 

ท่ีจะท�าให ้ผิว เราเสีย  แม ้กระ ท่ังพิษจาก
แมงกะพรุน คราวน้ีหมอหน่อยจะไปไหน ลอง
อ่านเรื่องเดือนน้ี รับรองคุณอาจจะคิดไม่ถึง 
แม้แต่เราเอง 

เคซัง

นักวิ่งญ่ีปุ่นหัวใจไทย เขามี
ความฝัน และฝันของเขาเป็น
จรงิแล้ว เราได้อ่านล�าดับฝัน
ของเขามาอย่างสม�า่เสมอใน 

Thai Jogging เมื่อทราบว่าเคกลับมาบ้านแล้ว  
เรานัดเขาท่ีร้าน Bonita Café and Social Club  
เพ่ือขอให้เขาท�าอาหารให้กินสักจานและคุยกัน  
จะเป็นเรือ่งอะไรบ้าง บุย๊-มนตรจีะเป็นคนถ่ายทอด 
ให้อ่านกัน

#RUNBKKSTRONG
เย็นวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม หลังเลิกงาน สี่แยกราชประสงค์กลางเมืองหลวงเกิดเหตุไม่คาด

คิด มีการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน มีความหวาดกลัวในการใช้ชีวิตประจ�าวันของคนเมือง 

ผ่านไปหลายวันเรายังไม่สามารถสรุปได้ว่า ต้นเหตุเกิดจากสิ่งใด ใครท�า แต่เกิดจากการ 

กระท�าของคนคิดไม่ดีแน่นอน

เช้าวันเสาร์ท่ี 22 สิงหาคม หลังเหตุการณ์ไม่ก่ีวัน ณ สวนลุมพินี ในเช้าท่ีอากาศดี นักวิ่งกลุ่ม

ใหญ่รวมตวักันหน้าลานพระบรมราชานสุาวรย์ี รชักาลท่ี 6 ท�ากิจกรรม runbkkstong เพ่ือร�าลกึ

ถึงความสูญเสีย พร้อมสร้างก�าลังใจให้เมือง กิจกรรมนี้กระจายข่าวกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กใน

เวลาไม่กี่วัน ป้าย runbkkstrong ท�าขึ้นเฉพาะกิจ ไม่มีการสมัคร ไม่มีเหรียญที่ระลึก หลายคน

ตั้งใจพิมพ์ป้ายเผื่อคนอื่นด้วย

แม้คนชอบวิ่งจะเป็นประชากรกลุ่มไม่ใหญ่ในเมืองหรือประเทศน้ี แต่คนชอบว่ิงทุกคนมีพลัง

และมีอยู่ทุกจังหวัด ทุกคนมาจากที่ต่างกัน แต่รักในสิ่งเดียวกัน เวลามีใครถามว่าท�าไมชอบ

ว่ิง ผมมักตอบด้วยประโยคเดิมๆ ว่า ผมเป็นคนว่ิงไม่เร็ว แต่ผมชอบว่ิงเพราะเสน่ห์ของการว่ิง 

บรรยากาศเช้ามืดก่อนการปล่อยตัว กลางกลุ่มคน เราไม่รู้เลยว่าคนที่ยืนข้างๆ รอบๆ เรานั้น มี

ฐานะอย่างไร อาชีพอะไร ไม่มีใครสนใจจะถาม เจอหน้ากันยกมือไหว้สวัสดี ทุกคนมีเท่าๆ กัน 

เสื้อ กางเกง รองเท้า ทันทีที่สัญญาณปล่อยตัวดังขึ้น ทุกคนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จะเร็ว ช้า เป็น

เรื่องเฉพาะตัว ไม่เกี่ยวกับสถานะทางสังคม

งานวิ่งระดับโลกอย่าง Tokyo Marathon มีสิ่งน่าประทับใจมากมาย ทั้งบรรยากาศ เส้นทาง 

เพ่ือนร่วมว่ิงชาติต่างๆ แต่ค�าขวัญของงาน The Day We Unite วันที่เราเป็นหนึ่งใจเดียวกัน 

ทรงพลังอย่างมาก

runbkkstrong เมือ่ไหร่เราแข็งแรง ทัง้ร่างกายและความสามคัค ีวันน้ันประเทศชาตก็ิจะแขง็แรง 

หวังว่าวันน้ันจะมาถึงในไม่ช้า และไม่ใช่เฉพาะในกรงุเทพฯ แต่หมายถึงทกุพ้ืนทีข่องประเทศไทย

#runthailandstrong

อภิชาญ ศิริโชติ

A ชตัเตอร์รนัน่ิง  l  EVENT

KMUTNB 
WALK-RUN 2015

มีงานวิ่งไม่มากนักที่นักวิ่งจะได้ชมวิวริมแม่น�้า
บนสะพานพระราม 7 และชมพระอาทิตย์ขึ้น
ทีส่ะพานพระราม 5 งานวิ่งทีจ่ดัอย่างตัง้ใจท�า
โดยศษิย์เก่านักว่ิงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ งานน้ีนอกจากจะ
เชญิชวนพ่ีๆ น้องๆ ชาว มจพ. มาร่วมแสดงพลงั
รกัสขุภาพแล้ว ยังมนัีกวิง่อืน่ๆ สนใจร่วมงานกัน
คบัคัง่ งานน้ีนักว่ิงเตม็เรว็เพราะรบัจ�านวนจ�ากัด

#RUNBKKSTRONG

เย็นวนัจนัทร์ที ่ 17 สงิหาคม เกิดเหตไุม่คาด
ฝันใกล้แยกราชประสงค์ ย่านการค้าส�าคัญ 
กลางเมืองหลวง ยังมีสิ่งสักการะกราบไหว้
ของชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดทั้งวัน  
คอื ศาลท้าวมหาพรหม หน้าโรงแรมเอราวัณ 
หลังจากเสียงระเบิดสงบลง ความวุ่นวาย 
เกิดขึน้ เหตกุารณ์นัน้ท�าให้สงัคมหวาดกลวั

เช ้าวันเสาร์ ท่ี 22 สิงหาคม นักว่ิงกลุ ่ม
หน่ึงนัดหมายกันที่สวนลุมพินี หน้าลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 6 เหตุการณ์ 
ก่อนการนดัพบน้ีเกิดข้ึนในเวลาไม่ก่ีวัน เป็น
งานว่ิงที่ทุกคนเป็นเจ้าภาพผ่านทางโซเชียล 
มีเดีย ผ่านการบอกต่อ ชักชวนคนใกล้ตัว  
ใส ่ชุดว่ิงออกมาจากบ้าน ทุกคนมี Bib  
เหมือนๆ กัน เขียนว่า RUNBKKSTRONG 
นักวิ่งกลุ่มหนึ่งต้องการสื่อสารให้เมืองและ
ประชากรกรงุเทพฯ ทราบว่า เมือ่เราแข็งแรง 
ประเทศก็จะแข็งแรง

thaijoggingmagazine
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นัก

วิง่
ทกุ

คน
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EVENT l A Sunday Morning A Shutter Running  l  EVENT

BANGKOK POST INTERNATIONAL 
MINI MARATHON 2015

วันที ่ 9 สงิหาคม ท่ีผ่านมา หน้าลานเซน็ทรลัเวิลด์ หนงัสอืพิมพ์บางกอก
โพสต์ หนงัสอืพิมพ์ภาษาองักฤษชัน้น�าของไทย จดังานว่ิง “บางกอกโพสต์ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล มนิมิาราธอน 2015” งานวิง่มนิมิาราธอนรายการส�าคัญ
ของเมอืง ซึง่จดัต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 7 แล้ว ปีนีนั้กว่ิงให้ความสนใจเป็นจ�านวน
มากจนต้องปิดรบัสมคัรล่วงหน้าในเวลาไม่นาน

100% ลอยฟ้ามาราธอน 
เมืองไทยมาราธอน

วันทีท่างลอยฟ้าเป็นสชีมพู สนามแรกของรายการเมอืงไทยมาราธอน 
จดัโดยบรษิทัเมอืงไทยประกันชวิีต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวง
การท่องเทีย่วและกีฬา เป็นซรีส์ีมาราธอนครัง้แรกในประเทศไทยท่ี 
จดักัน 4 สนาม 4 ภาคต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสรมิสขุภาพท่ีดขีองประชาชน 
รวมทัง้สนับสนุนการท่องเท่ียวและกระจายความสขุทัว่ประเทศ

มาราธอนว่ิงลอยฟ้า 100% บนสะพานพระราม 8 และทางต่างระดบั
บรมราชชนนีท�าให้ในวันนั้นหากมองลงมาจากบนฟ้าจะเห็นถนน 
ทัง้สายเป็นสชีมพู หลงัจากนียั้งมสีนามต่อไป คอื โคราช ภูเก็ต และ
เชยีงใหม่ โดยทุกสนามจะแบ่งระยะการแข่งขันออกเป็น 4 ระยะทาง 
คอื ฟูลมาราธอน 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.100 กิโลเมตร 
มนิิมาราธอน 10 กิโลเมตร และเมอืงไทยสมายล์รนั 5 กิโลเมตร

ตรีมิตร มินิมาราธอน ครั้งที่ 6

งานวิง่มนิมิาราธอนประจ�าปีของโรงเรยีนเซนต์ปีเตอร์ ธนบรุ ี ท่ีวันงาน
จ�าง่าย ตรงกับวันท่ี 12 สงิหาคม ของทุกปี จดัเป็นครัง้ท่ี 6 แล้ว นักว่ิง
ท้ังหลายรอคอยและเข้าร่วมอย่างคับคัง่เช่นเคย วัตถุประสงค์ของการ
จดังานวิง่น้ีเพ่ือเฉลมิพระเกียรตเินือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ และน�ารายได้มาด�าเนนิ
การปรบัปรงุพัฒนาภูมทัิศน์ของโรงเรยีนเซนต์ปีเตอร์ ธนบรุ ีโดยจดัพ้ืนที่
บางส่วนให้เป็นสาธารณประโยชน์เพ่ือการออกก�าลงักายของนักเรยีน
และประชาชนท่ัวไป

วังขนายซูเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

งานว่ิงที่ทุกคนเฝ้ารอ “วังขนายซูเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน” โดย
กรมอูท่หารเรอืและชมรมวิง่ฟอร์รนัเนอร์ ร่วมกับวิทยาลยัการอาชพี
กาญจนบรุ ีเทศบาลต�าบลวังขนาย โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ�ารุง งาน
น้ีจดัมาเป็นปีที ่5 แล้ว นักว่ิงเข้าร่วมงานกันเต็มทีทุ่กระยะ ต้ังแต่ 5, 
14 และ 24 กิโลเมตร รายได้จากการจดังานมอบให้เป็นทุนค่าอาหาร  
ยารกัษาโรคส�าหรบัผูป่้วยและคนชรายากไร้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีวัด
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พัชร�นทร� ว�ชาญฤทธิกุล

ผลิต และจำหน�าย ถ�วยรางวัล
โล�รางวัลทุกชนิด เข็มกลัด เข็มไทร� เหร�ยญกีฬา

e-mail: pacharin_besttrophy@yahoo.com

งาน

ตามสั่งฯ

มือถือ: 081-810-6093
โทร: 02-719-7499, 319-6144

25/14 ถ.เพชรพระราม แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กทม. 10310

บร�ษัท เบสท� โทรฟ�� จำกัด

สนใจติดต�อ บร�ษัท สยามออโต�ไลท� จำกัด
โทร. 0-2433-7965, 0-2424-8182, 0-2883-3893

ใชแทนแสงอาทิตยอยางอัตโนมัติ

ไฟดับ

มาตรฐานอุตสาหก
รรม

EVENT l A Shutter Running  e กองบรรณาธิการ  l  THAI HEALTH DAY 10 K RUN

ชัยมงคล
มนิ-ิฮาล์ฟมาราธอน ครัง้ที ่2

งานว่ิงดีๆ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีนักวิ่งเข้าร่วมงาน
อย่างคึกคัก หลายคนชมบรรยากาศของเส้นทางว่ิง
ว่าใกล้ชิดธรรมชาติมาก จัดโดยชมรมกรีฑาจังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ขาดแคลนทนุทรพัย์ในจงัหวัดสมทุรสาครและจงัหวัด
ใกล้เคียง ทั้งร่วมสมทบทุนสร้างวิหาร “พระพุทธ
ชยัมงคล” วัดน่วมกานนท์

เมือ่เราโยนก้อนหินลงไปในน�า้ เราจะเห็นวงน�า้กระจายกว้าง
ออกไป ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้หินก้อนเล็กหรือว่าหินก้อนใหญ่ 
หากเราใช้หนิก้อนใหญ่ น�า้อาจกระจายแรงมาก แต่คลืน่จะ
สงูและดไูม่สวยงาม เราจะท�าอย่างไรให้คลืน่น้ันไปได้ไกล
และสม�า่เสมอท่ีสดุ

3 ปีก่อน หลายๆ คนได้รับชัยชนะ มีชัยชนะของตนเอง 
เป็นการชนะใจตวัเอง ชวิีตหลายคนเปลีย่น เปลีย่นในทางที่
ดขีึน้ จากคนป่วยกลายเป็นคนไกลโรค ระยะเวลานดัแพทย์
นานขึ้น หลายคนลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของความเจ็บไข้ลง 
เปลีย่นไปจ่ายเพ่ือสขุกับสขุภาพแทน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุมศลิป์ ศรแีสงนาม ท่ีปรกึษา
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เคยกล่าวว่า “การว่ิงท�าให้ผมรอดตายมาได้ ต่อชวิีต
ผมมาได้อย่างน้อยก็ 30 ปีแล้วนะ ตอนน้ันถ้าอยู่ต่อไปอกี
ปีก็ถือว่าก�าไรแล้ว การว่ิงท�าให้ผมได้เพ่ือนใหม่ การว่ิงไม่
ได้ท�าให้ดีขึ้นแค่ร่างกายเท่านั้น แต่เรื่องจิตใจด้วย ถ้าเรา 

ออกก�าลังแล้วร่างกายแข็งแรงกันทุกๆ คน ภาษีของชาติ 
กไ็ม่ต้องไปน�ามาชว่ยรกัษาสขุภาพคนในชาต ิแต่สามารถ 
น�าไปพัฒนาประเทศด้านอืน่ๆ ได้”

งานว่ิงสู่ชีวิตใหม่ตั้งแต่คร้ังแรก หากเปรียบเป็นก้อนหิน
กระทบน�า้ คงเป็นก้อนหินท่ีเราไม่ทราบว่าขนาดเท่าไหร่ แต่
เป็นก้อนหินท่ียังส่งแรงกระเพ่ือมได้อย่างคงทีไ่ม่มหียุด แถม
ยังเกิดวงน้ีอกีหลายๆ วงสะท้อนไปกว้างไกลมากข้ึน หลายคน
ส่งต่อไปโดยไม่รูต้วั ชวิีตใหม่อาจจะไม่ใช่เฉพาะชีวิตของเรา
เพียงคนเดยีว แต่รวมถึงชวิีตคนรอบข้างด้วย บางคนเปลีย่น
ชวิีตให้ดขีึน้เพ่ือคนข้างๆ ท่ีเขารกั คนหนึง่คนเป็นจดุเริม่ต้น
ของใครอกีหลายคนรอบข้างโดยท่ีเขาไม่รูตั้ว

ถ้ายังไม่มีวนัไหนท่ีเลอืกจะเริม่ชวีติใหม่ 
เลอืกวันที ่8 เดอืน 11 ปี 2558 นีเ้ป็นวันเปลีย่นแปลงตวัเองกนั

Thai Health Day 10K Run 

THAI 
HEALTH

DAY 
10K 
RUN
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มาเข้าเรื่องฉบับน้ีกันดีกว่า จั่วหัวข้อ 
เล่นค�าไปอย่างน้ันค่ะ ไม่ได้จะชวน

ไปตามหาหัวใจที่ไหนกันหรอก แต่จะชวนไป
รู้จักกับไตรกีฬา ช่วงน้ีในสังคมว่ิงของเราเอง
ก็เริ่มบูมมาก มีเพ่ือนนักว่ิงหลายคนเบนเข็ม
เข้าสู่ไตรกีฬากัน รวมทั้งหน่อยเองด้วย งั้นเรา
มาเกาะกระแสท�าความรู้จักกันหน่อยดีมั้ยคะ

ไตรกีฬา (Triathlon) ก็ตามชื่อเลยค่ะ 
ประกอบด้วยกีฬา 3 อย่าง คือ ว่ายน�้า ปั่น
จักรยาน และวิ่ง ส่วนระยะก็จะแตกต่างกันไป

Sprint Distance หรอืไตรกีฬาระยะสัน้ จะ
ประกอบด้วย
  ว่ายน�้า 750 เมตร (0.47 ไมล์)
  ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร (12 ไมล์)
  วิ่ง 5 กิโลเมตร (3.1 ไมล์)
Standard Distance หรือไตรกีฬาระยะ
มาตรฐาน หรือเรียกระยะน้ีว่าระยะโอลิมปิก
ก็ได้ค่ะ ประกอบด้วย
  ว่ายน�้า 1.5 กิโลเมตร (0.93 ไมล์)
  ปั่นจักรยาน 40 กิโลเมตร (25 ไมล์)
  วิ่ง 10 กิโลเมตร (6.2 ไมล์)
Long Course หรือเราเรียกติดปากว่า 
Half Ironman หรือระยะ 70.3 ประกอบด้วย
  ว่ายน�้า 1.9 กิโลเมตร (1.2 ไมล์)
  ปั่นจักรยาน 90 กิโลเมตร (56 ไมล์)
  วิ่ง 21.1 กิโลเมตร (13.1 ไมล์)
ITU Long Distance ประกอบด้วย
  ว่ายน�้า 4 กิโลเมตร (2.5 ไมล์)
  ปั่นจักรยาน 120 กิโลเมตร (75 ไมล์)
  วิ่ง 30 กิโลเมตร (19 ไมล์)
Ultra Distance หรือเราเรียกว่าระยะ 
Ironman หรือ 140.6 ประกอบด้วย

   

  ว่ายน�้า 3.8 กิโลเมตร (2.4 ไมล์)
  ปั่นจักรยาน 180.2 กิโลเมตร (112 ไมล์)
  วิ่ง 42.2 กิโลเมตร (26.2 ไมล์)

 ระยะก็แตกต่างกันไป สมัยก่อนตอนท่ียัง
ไม่ศึกษาข้อมูล ก็โอ้โห ไตรกีฬาเป็นเรื่องย่ิง
ใหญ่ไกลตัวมาก คนเล่นต้องเป็นคนเหลก็แน่ๆ 
เลย แต่พอวิง่มาราธอนแล้วก็เริม่มองหาความ
ท้าทายใหม่ๆ ประกอบกับมจีกัรยานอยู่แล้ว เอ 
ว่ายน�้าก็พอได้ แค่ไม่ได้ว่ายมานาน 3 ปีเอง 
แล้วระยะมาตรฐานกด็ไูม่ได้ไกลตวั ว่ิงมนิเิอ๊งง 
เลยลงไปครั้งแรกค่ะ แล้วก็รู้เลยว่าไม่เอ๊งงงง
คอืท�าได้ แต่ก็เหนือ่ยรากเลอืดอยู่ แล้วก็ต้องหา
เวลาซ้อมกีฬา 3 อย่าง ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่
 แต่ถ้าหน่อยเป็นนักกีฬาแนวหลังจอมอู ้
ฟรุ้งฟริ้งยังจบมาได้ 2 ครั้งแล้ว หน่อยว่าเอา
จริงๆ มันไม่เกินความสามารถของนักวิ่งอย่าง
เราค่ะ พาร์ทที่ไม่ยาก แต่อันตราย ไม่อยากให้
ทกุคนประมาท คอืว่ายน�า้เพราะ Open Water 

ต่างกับในสระมาก ในสนามเราต้องมีความ
มัน่ใจว่าจะสามารถช่วยตวัเองได้จรงิๆ ส่วนว่ิง
กับจักรยานก็ต้องอาศัยฝึกซ้อมเอา
 ก่อนจะจบ ขอเข้าวิชาการนิดหน่อยค่ะ 
พอดไีปอ่านงานวิจยัเก่า  ๆบอกว่านักไตรกีฬามค่ีา  
VO2Max ต�่ากว่านักกีฬาที่วิ่งหรือปั่นจักรยาน
เพียงอย่างเดียว (ตัดว่ายน�้าไปก่อนนะคะ 
เพราะวัดยาก แล้วการศึกษาน้อย) อ้าว ท�าไม
เป็นเช่นน้ันล่ะคะ ถ้า VO2Max เป็นการ
วัดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ออกซิเจน
ของร่างกาย ว่าร่างกายผู้ถูกทดสอบมีความ
สามารถในการดึงออกซิเจนจากอากาศมา
ผสมเลอืดเพ่ือส่งไปยังกล้ามเนือ้ต่างๆ ได้สูงสดุ
แค่ไหน แบบน้ีนักไตรกีฬาก็น่าจะมีความอึด
เยอะสิ ท�าไมต�่ากว่าคนที่วิ่งหรือปั่นอย่างเดียว 
มคีนสงสยัเหมอืนกันค่ะ เลยท�ารวิีวไว้แล้วสรปุ
คร่าวๆ ได้แบบนี้
 คนที่เล่นไตรกีฬามีค่า VO2Max ต่อชนิด
กีฬาเดียวกันน้อยกว่าคนที่ว่ิงหรือปั ่นอย่าง
เดียว เพราะนักไตรกีฬามีกล้ามเนื้อท่ีต้องใช้
ในการเล่นกีฬาหลายส่วนกว่าคนทีเ่ล่นชนดิใด
ชนิดหนึ่ง เรียกว่าแบกกล้ามเนื้อส่วนเกินเยอะ 
แต่การศกึษาก็พบว่านกักีฬาสมยันีเ้ราสามารถ
ที่จะฝึกฝนตัวเองไปให้อยู่ในระดับเดียวกับคน
ที่เล่นอย่างเดียวได้ โดยเฉพาะถ้าเราต้องการ
เป็นนักกีฬาอาชีพ หรือ Elite Triathlete เรา
ต้องเทรนให้ได้ค่าสูงสุดทุกชนิดกีฬานั่นเอง

สรุป ไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไร การฝึกซ้อมท่ี
เพียงพอเป็นเร่ืองส�าคัญ ถึงเราไม่ได้เป็น
นักกีฬาแถวหน้า แต่การซ้อมที่ดี จะท�าให้
เรามีช่วงเวลาแห่งความสุขในการแข่งขัน
มากกว่าแน่นอนค่ะ  เจอกันฉบับหน้า 
นะคะ 

RUN 4 BEAUTY l e หมอหน่อย

คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของ NCDs หรือไม่

กลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ย  งต่างๆ ได้แก่ 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ทานอาหารหวานมันเค็มจัด 

และการออกก�าลังกายไม่เพียงพอ 

ส่งผลให้ป่วยเป็นโรคกลุ่มโรค NCDs โรคในกลุ่มโรคนี้จะไม่ป่วยในทันที 
แต่จะค่อยๆ สะสมและเป็นในอนาคต ได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง 

โรคมะเร็ง 
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 

โรคอ้วนลงพุงและโรคความดันโลหิตสูง

ลดพฤติกรรมเสี่ยง ออกก�ำลังกำย 
ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากกลุ่มโรค NCDs ได้
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ของไม่แพง ให้แรงเราได้

ในวันวิง่ยาว หรือวันวิง่เทรล ใช้เวลาวิง่นานกว่าการซ้อมปกติ สิง่ส�าคัญของวันนัน้คืออาหาร 
เมื่อเริม่อาจจะไม่รู้สึกอะไร แต่พอเวลาผ่านไป การรับรู้รสในปากอาจไม่เหมือนเดิม 

ความหิวจะท�าให้คนอารมณ์ดีกลายเป็นคนขีห้งุดหงิดได้ ในวันวิง่เทรล
เราอาจจะสะพายเป้เข้าดง ของแต่ละอย่างต้องเอาไปเท่าที่จ�าเป็น ที่ส�าคัญ ต้องน�า้หนักไม่มาก 

หลายคนใช้เจลให้พลังงาน แต่หลายคนก็บอกว่ารสชาติไม่ถูกปากเท่าไหร่ 
สิง่ที่จะไม่ท�าให้เราอารมณ์เสียคือรสของอาหาร

 e กองบรรณาธิการ  l  RUN AROUND

สนามนี้ที่รัก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่ เมืองน่าว่ิง วิ่งได้ทั้งทางราบ หรือจะว่ิงข้ึนดอย ก็ได้ทั้งนั้น ใน
มหาวิทยาลัยก็มีเส้นทางวิ่งร่มรื่น ทั้งทางเรียบและเนินเล็กให้วิ่งได้ไม่เบื่อ 
มีร้านค้า โรงอาหาร และห้องน�้าให้ใช้บ้างตามโรงอาหารของคณะต่างๆ 
ในวันอากาศดี แสงสวยก็สวยจริงๆ แต่บางฤดูท่ีมีควันจากการเผาพืชไร่ 
บนดอย ท�าให้หายใจล�าบาก ช่วงนั้นก็ต้องงดวิ่งเพราะอันตรายครับ

มาราธอนสู้มะเร็ง
“ดอน ไรท์” นักวิ่งหัวใจแกร่งชาวอเมริกัน วัย 74 ปี 
เขาเริ่มวิ่งมาราธอนเมื่อ 12 ปีที่แล้ว หลังจบมาราธอนแรก 
เขามีปัญหาปวดหลังมาก เมื่อพบแพทย์ก็พบว่า 
อาการปวดหลังนั่นคือมะเร็งเม็ดเลือดขาว คุณหมอบอกว่า
เขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง 3-5 ปี เขาไม่เคยท้อ
หรือหมดก�าลังใจ ตรงกันข้าม กลับตั้งใจให้ตัวเองไว้ว่า เขา
ต้องแข็งแรงและวิ่งมาราธอนให้ครบ 100 รายการให้ได้ 

สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา 2015 Edmonton Marathon 
ที่รัฐมินนิโซตา เป็นมาราธอนครั้งที่ 88 ของเขา 
อีก 12 รายการเท่านั้น ก็จะครบร้อยดังตั้งใจ 
ตามแผนของไรท์ เขาน่าจะท�าส�าเร็จได้ในปี 2017 นี้

ปัจจุบัน ไรท์ยังคงรักษามะเร็งไปพร้อมๆ กับวิ่งมาราธอน
ตามรัฐต่างๆ การวิ่งของดอน ไรท์ ไม่ใช่แค่เพื่อให้ร่างกาย
แข็งแรง ไม่ใช่แค่ให้ความสุขใจ ไม่ใช่แค่ท�าฝันให้เป็นจริง 
แต่ยังสร้างก�าลังใจดีๆ ให้กับผู้ป่วยมะเร็งคนอื่นๆ อีกด้วย

อัลมอนด์สักหน่อยไหม
ของว่างประจ�าตัวเหล่านักวิ่งคืออัลมอนด์ 
เพราะนี่คือแหล่งอุดมด้วยวิตามินอี ซึ่งนักวิ่ง
มักจะลืมสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้ไป วิตามินอี
จะช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง ลดระดับ
คอเรสเตอรอลที่จะสร้างปัญหาให้เส้นเลือด
อุดตัน ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ 
นอกจากนั้น วิตามินอีในอัลมอนด์จะช่วย
ป้องกันมะเร็งอีกด้วย ปริมาณที่แนะน�าคือ 
ควรกินครั้งละประมาณ 1 ก�ามือ 
อาทิตย์ละ 3-5 ครั้ง

Proposal Run
แอปพลิเคชันวิ่งต่างๆ ตอนนี้มีอะไรให้เล่นสนุกมากกว่าที่คิด Neil Taytayan 
ใช้เวลา 1 ปีเพ่ือออกแบบเส้นทางว่ิงของเขาบนถนนในซานฟรานซสิโกให้เป็น
ตวัอกัษร “Chelle will you marry me?” เพ่ือขอแฟนสาว Maricel Chelle Calo 
แต่งงาน ความคดินีเ้กิดขึน้หลงัจากคาโลแฟนสาวของเขาเย้าว่า “คราวหน้าวิง่
ให้เป็นชื่อฉันเลยนะ”

ผ่านไป 1 ปี เมื่อทั้งคู่ไปพักผ่อนด้วยกันที่ฮาวาย และพากันวิ่งขึ้น Kuliouou 
Ridge จนถึงยอดเขา นีลโชว์อินสตาแกรมท่ีเขาครีเอตไว้เก็บภาพตัวอักษร 
ที่เรียงเป็นประโยค แล้วให้ว่าที่เจ้าสาวดู ค�าตอบจากเธอคือ “Yes!”

"My mama always said 
you’ve got to put 
the past behind you 
before you move on."

Forrest Gump

เราได้สอบถามนักวิ่งจ�านวนหนึ่งว่าชอบพกอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเป้ในวันหน้า 
เลือกของถูกใจ ราคาไม่แพง หาซื้อง่าย ให้พลังงานได้ ไม่หงุดหงิด มีอะไรบ้างลองชิมดู

มนัฝร่ังทอดแผ่นบาง
เมื่อออกก�ำลังไปนำนๆ ปริมำณ
เกลือแร่ในร่ำงกำยอำจจะลดลง 
กำรเติมด้วยสิ่งนี้ช่วยได้

กล้วยตากอบน�้าผึ้ง
ภูมิปัญญำชำวบ้ำน
ในห่อทันสมัย พกไปได้
ทุกที่ ให้พลังงำน 
ใช้แทนเจลได้

Gummy Bear
แก้เหงำเวลำวิ่งนำนๆ 
คนเดียว เคี้ยวหนึบๆ 

ได้ปริมำณน�้ำตำล
ไม่มำกเกินไปตลอดทำง

ขนมปัง
ใกล้เที่ยงขนมปังช่วยให้
อิ่มท้องได้ เลือกแบบส�ำเร็จ 
หรือว่ำทำเนยถั่วหรือแยม 
ใส่ถุงปิดให้สนิท น�ำไปกิน
เป็นมื้อกลำงทำงได้

M & M 's
กำรพกช็อกโกแลตแท่ง 

ส่วนมำกมักละลำย 
ควรเลือกแบบเคลือบ

น�้ำตำล ไม่ละลำย 
พร้อมกินได้ทันที

อนิทผลมั, ลกูเกด
พกไว้ยำมฉุกเฉิน จะ
ค่อยๆ เล็มเติมน�้ำตำล
ให้ร่ำงกำยทีละนิด หรือ
จะหมดทีเดียวทั้งลูก
ก็ไม่ว่ำกัน

ซีเรียลบาร์
ใช้ได้ดีทั้งก่อน ระหว่ำง 

และหลังวิ่ง ขนำดไม่ใหญ่
ท�ำให้พกพำสะดวก รสชำติ

ดี แต่ต้องดื่มน�้ำตำมด้วย 
ไม่อย่ำงนั้นคอแห้งแน่ๆ

Cheese Stick
ชีสแท่งของโปรดยำมว่ำง
ของเด็ก ใส่กระเป๋ำไว้
เอำไว้กินคู่กับลูกเกด 
หรือกล้วยหอมที่ได้รับแจก 
ให้พลังงำนพร้อมรสชำติ
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แวะเวียนไปงานวิ่งทั้งน้อยใหญ่มาแล้วก็มาก แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่
ผมเคยไปวิ่งมา มักเป็นงานวิ่งแบบธรรมด๊าธรรมดา ตามระยะ 
เช่น 5K, 10K, 15K กระทั่งระยะไกลที่สุดที่ผมเคยลงมา ซึ่งนั่นก็
คือ Half Marathon

แล้ววันหน่ึงภรรยาของผมซึ่งเห็นผมออกไปว่ิง ไม่ก็ไปออกก�าลังกายที่
ฟิตเนสแทบจะทุกวนั ก็แนะน�าให้ผมทดสอบสมรรถภาพความแข็งแกร่ง
ของร่างกายโดยการลงแข่งวิ่งในรายการที่ไม่ธรรมดาดูบ้าง

ย่ิงในช่วงฤดูร้อนอย่างน้ีด้วย ที่ชิคาโกก็มีงานว่ิงแบบไม่ธรรมดาผุดขึ้น
มาให้บรรดานักว่ิงได้เลอืกตบเท้าลงไปแจมกันอย่างเมามนั โดยงานว่ิง
ที่ว่าก็เช่น Warrior Dash: The World’s Largest Obstacle Race 
Series, Rugged Maniac, Spartan Race Super Spartan 2015, 
Wipeout Run และ Chicagoland Badass Dash เป็นต้น

แต่หลงัจากท่ีผมได้ลองศกึษาหาข้อมลูของงานแต่ละงานแล้ว สดุท้าย 
มือใหม่หัดท้าทายอย่างผม ก็ขอเลือก Wipeout Run ให้เป็นงานแรก
แบบเบาๆ ส�าหรับตัวเอง เพราะงานอื่นๆ ดูแล้วออกจะหนักหนาอย่าง
กับไปเข้าค่ายรกัษาดนิแดน หรอืฝึกทหารยังไงยังงัน้ ท้ังปีนป่าย มดุลวด
หนาม ลุยบ่อโคลน หรือแม้แต่กระโดดข้ามกองไฟ

เมือ่เลอืกได้แล้วว่าจะไปเปิดหูเปิดตาในงาน Wipeout Run ผมก็เข้าไป
ศึกษาถึงด่านต่างๆ ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ
เขาก็ได้แจกแจงรายละเอยีดและวธีิผ่านด่านต่างๆ เอาไว้อย่างละเอยีด 
จ�าได้บ้างจ�าไม่ได้บ้าง แต่ก็กะเอาไว้ว่าคงไปถูไถเอาดาบหน้าได้ไม่ยาก 
ฮ่าฮ่า

งานนี้จัดขึ้นที่ U.S. Cellular Field ซึ่งถือเป็นบ้านของทีมเบสบอลชื่อ
ดังอย่าง Chicago White Sox ครับ แม้จะแบ่งด่านต่างๆ ให้นักวิ่งต้อง
ฝ่าฟันกันไปออกเป็นหลายด่าน แต่ระยะว่ิงรวมท้ังหมดตามรายการก็
คือ 5K เท่านั้น

ในวันท่ีไปรบัแพ็กเกจ รวมท้ังหมายเลขตดิเสือ้ ทุกคนจะได้รับสตกิเกอร์
เวลาปล่อยตวัมาด้วย เนือ่งจากการปล่อยตวัจะทยอยปล่อยออกไปเป็น
กลุ่มๆ ประมาณกลุ่มละ 20-30 คน เพ่ือไม่ให้เกิดความติดขัดในการ
เข้าไปตามฐานต่างๆ

ส่วนตัวผมได้รับสติกเกอร์ปล่อยตัวที่เวลา 8:30 น. ครับ
…………………………………………..
เช้าวันนั้น ผมไปถึงก่อนเวลาปล่อยตัวของผมพอสมควร เพราะชอบที่
จะไปเดนิชมบรรยากาศรอบๆ และย่ิงเป็นงานว่ิงท่ีไม่ได้เพียงแค่ตัง้หน้า
ตั้งตาวิ่งอย่างเดียวงานแรกของผม ผมยิ่งอยากไปส�ารวจเส้นทาง หรือ
ฐานต่างๆ ก่อนเพื่อความอุ่นใจ

ฐานทกุฐานมลีกัษณะเป็นเหมอืนบ้านลม ทีม่ใีห้เด็กๆ เล่นตามสวนสนกุ 

หรือตามงานวัดบ้านเรานั่นแหละครับ เพียงแค่จะมีความแข็งแรง
และมัน่คงมากกว่า และมสีิง่กดีขวางหรอือุปสรรคท่ีแตกต่างกันไป
ในแต่ละด่านก็เท่านั้น

และแล้ว...เวลาปล่อยตัวของผมก็มาถึง---จากจุดสตาร์ท วิ่งตีโค้ง
ไปเพยีง 500 เมตรก็เจอเข้ากับฐานบอลลนูด่านแรก ทีด่เูหมอืนจะ
ง่าย เพราะไม่ต้องลุยน�้า ไม่ต้องปีนป่าย ตลอดจนไม่มีสิ่งกีดขวาง
อะไรอยู่เลย---ผมเห็นคนเฮโลวิ่งขึ้นแบบหน้าระรื่น ผมเองก็กะว่ิง
ขึ้นไปกระโดด กระโดดแบบหน้าระรื่นเช่นกัน แต่ก็ต้องพบ
เซอร์ไพรส์ เมื่อฐานบอลลูนดังกล่าวยวบยาบกว่าท่ีผมคาดเอาไว้
เยอะมาก ก้าวแรกท่ีเหยียบลงไป ท�าให้ผมต้องเกร็งขาขวาแบบ
กะทันหัน เพื่อให้ทรงตัวยืนอยู่ได้

ใครจะไปรู้ว่าการเกร็งขาอย่างกะทันหันตั้งแต่ก้าวแรก จะท�าให้
ความเจบ็แล่นแปล๊บมายังสะโพก และไล่ไปทัว่ตลอดด้านข้างของ
ต้นขา เรยีกว่าเจบ็เข้าขัน้กระโผลกกระเผลกเลยครบั ในใจตอนนัน้
คิดว่า เอาล่ะสิ...เจ็บมากนะ!!!

ผมกัดฟันไปต่อ จนว่ิงผ่านพ้นฐานแรกไปได้ ขณะทีล่งมาวิง่บนพ้ืน
ทางเรียบเพ่ือไปยังฐานต่อไป ผมยังคงรู้สึกถึงความเจ็บท่ีตามติด
ไปกับผมในทุกๆ ก้าวที่ขาขวาผมแตะพื้น เจ็บชนิดที่ในใจแอบคิด
ว่า อาจไม่สามารถฝ่าฟันไปจนจบครบทุกฐานได้

แต่ขณะที่วิ่งบนทางเรียบ เพื่อไปยังฐานที่สอง ผมก็วิ่งไป พลางใช้
มือขวากดๆ นวดเบาๆ บริเวณที่เจ็บ คล้ายๆ วิ่งไปยืดเส้นยืดสาย
ไปด้วย ปรากฏว่าความเจ็บดังกล่าวเริ่มทุเลาขึ้น จนเกือบจะหาย
เป็นปลดิท้ิง ก่อนท่ีผมจะวิง่ไปถึงฐานทีส่อง ซึง่ยังคงเป็นด่านทีง่่าย 
และไม่มีสิ่งกีดขวางอีกเช่นเคย เพียงแค่ต้องว่ิงข้ึนๆ ลงๆ และ
ทรงตัวให้ดี เพื่อไม่ให้ล้มหน้าคะม�าก็เท่านั้น

WIPEOUT RUN...
ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
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ฐานที่สามเริ่มมีอุปสรรคเล็กๆ เข้ามา นั่นก็คือน�้า
และฟองสบู ่ซึง่ฐานนีส้ร้างสสัีนและเสียงหวัเราะ
ได้มาก เมื่อว่ิงมาถึงทางเข้า จะมีเจ้าหน้าที่คอย
บอกให้เราพุ่งตวัไปข้างหน้าเหมอืนซเูปอร์แมนใน
ช่องทางแคบๆ ซึ่งลาดยาวอยู่ตรงหน้า แล้วผม
ก็ได้เสียป้ายนัมเบอร์ของผมไปในด่านนี้น่ีเอง ที
แรกผมพยายามทีจ่ะกระเสอืกกระสนกลบัไปเอา 
แต่เจ้าหน้าที่ประจ�าจุดจะคอยตะโกนบอกให้ไป
ต่อ ห้ามถอยหลังเนื่องจากยังมีนักว่ิงคนอื่นๆ ท่ี
ตามมาติดๆ อีกเพียบ---ผมเห็นนักว่ิงบางคน 
สไลด์ผ่านด่านน้ีออกไปแบบที่หัวหูเต็มไปด้วย
ฟอง สนุกสนานกันน่าดูครับ

แล้วการวิ่งบนทางเรียบสลับกับการตัดเข้าด่าน
ต่างๆ ก็ผ่านพ้นไป ด่านแล้วด่านเล่า มทีัง้กระโดด
ข้ามบอลลูนยักษ์หลายลูกต่อๆ กัน ท้ังปีน ทั้ง
สไลด์ ทั้งต้องตกน�้าตกท่าก็มี แต่จะสนุกแค่ไหน
นั้น เอาเป็นว่า ผมมีภาพสวยๆ มาให้ชมกัน

เพราะผมเชื่อว่าภาพทุกภาพนั้น จะบรรยาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี และสนุกกว่าค�าบอกเล่า
จากปากของผมเป็นแน่ 

มีงานวิจัยงานนึงของ Ashley Samson ซึ่งเพ่ิงตีพิมพ์เมื่อไม่ก่ีเดือนที่ผ่านมา 
โดยเค้าให้นักว่ิงท่ีออกไปซ้อมว่ิงไกลพกเครือ่งบนัทึกเสยีงเลก็ๆ เอาไว้ด้วย และ
เวลาท่ีคดิอะไรในหัวก็ตาม ก็ให้อดัเป็นเสยีงลงเครือ่งน้ี... เมือ่เอาเสยีงท่ีบนัทึก
ทั้งหมดมาไล่ฟังดู ก็พบว่าสามารถแบ่งความคิดระหว่างที่วิ่งออกมาได้เป็น 3 
กลุ่มใหญ่ๆ ครับ

กลุม่แรก ความคดิท่ีเก่ียวกับ “ความเรว็และระยะทางท่ีวิง่” ความคดิในกลุม่
นี้มีอยู่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด เป็นความคิดที่จะช่วยนักวิ่งในการ
เร่ง ผ่อน และวางแผนการว่ิงข้างหน้าให้ได้ตามท่ีต้องการ เช่น “ตอนนี้ว่ิงไป
แล้ว 33 นำที เดี๋ยวที่เหลือจะต้องวิ่งเร็วขึ้นอีกหน่อย”

กลุ่มที่ 2 ความคิดที่เกี่ยวกับ “ความปวดและความเหนื่อย” กลุ่มนี้คิดเป็น 
32 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด เป็นความปวดที่เกิดในบริเวณต่างๆ ของร่างกาย 
ส�าหรับความเหน่ือยน้ัน ส่วนใหญ่นักว่ิงก็มักจะบ่นกันตอนวิ่งขึ้นเขาครับ 
(หลายๆ ท่านคงจะเข้าใจความรูส้กึด ีโดยเฉพาะท่านท่ีไปนาวิกโยธินมาราธอน
มา)... กลุม่น้ีจะมคี�าหยาบค่อนข้างเยอะครับ ขออนุญาตไม่เอามาเป็นตวัอย่าง 
555

กลุ่มสุดท้าย ความคิดที่เก่ียวกับสภาวะแวดล้อมรอบๆ เช่น ดินฟ้าอากาศ 
บรรยากาศรอบข้าง คนบริเวณที่วิ่งผ่าน และอื่นๆ... ซึ่งหลักๆ แล้วก็คือความ
คิดที่พยายามจะไม่คิดถึงการวิ่งตอนนั้นๆ

ทีน่่าสนใจก็คอือย่างนีค้รบั... Dr. Michael Joyner นกัวิจยัอกีท่านหนึง่ทีท่�าการ
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักว่ิงอาชีพกับนักว่ิงสมัครเล่น พบว่าสิ่งท่ีนักว่ิง
อาชีพคิดระหว่างวิ่งนั้น ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเร็ว ระยะทาง และ
การใช้งานร่างกายขณะวิ่ง แตกต่างจากนักวิ่งสมัครเล่นที่มักจะใช้วิธีไปคิดถึง
เรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อเบนความสนใจจากความเหนื่อยล้า

นักว่ิงอาชีพนั้น เวลาวิ่งก็ไม่ใช่จะไม่เหนื่อยนะครับ แต่แทนที่จะใช้เทคนิคใน
การเบี่ยงเบนความสนใจไปคิดถึงเรื่องอื่น พวกเค้ากลับใช้ความรู้สึกเหนื่อยน้ี
เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดความเร็วและวางแผนการวิ่งข้างหน้า... ซึ่งการท�า
แบบน้ีนั้น จะท�าให้พวกเค้าสามารถผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามขีดจ�ากัดขึ้นไป
เรื่อยๆ ได้ดีกว่า

เพื่อนๆ พี่ๆ ที่มีเป้าหมายในการวิ่งว่า อยากจะวิ่งให้เร็วขึ้นหรือไกลขึ้น ลองเอา
วิธีของนักวิ่งอาชีพมาปรับใช้ดูก็ได้นะครับ มีสมาธิอยู่กับการวิ่งให้มากขึ้น คิด
ตามไปด้วยว่าตอนน้ีเราท�าอะไรอยู่ และเราต้องท�าอะไรต่อไป... อาจจะชืน่ชม
บรรยากาศได้บ้าง แต่อย่าเผลอแวบไปบ่อยนะครับ

Run Hard and Be Nice to People
Learn ‘n’ Run 

ตอนวิ่ง... 
นักวิ่งคิดอะไรกันในหัว?
เพื่อนๆ พี่ๆ นักวิ่งจ�ากันได้รึเปล่าครับ ว่าเวลาที่เราวิ่งนั้น เราคิดอะไรไปด้วย
ระหว่างที่วิ่ง... แล้วที่เราคิดนั้น เหมือนกับที่นักวิ่งคนอื่นๆ คิดรึเปล่า?

“Think aloud: An examination of distance runners’ 
thought processes”
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1612197X
.2015.1069877?journalCode=rijs20#.VdaDfbKqqkq
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ชวนดูหนังดี แกะเกร็ดเคล็ดวิ่ง I  e พ่ีเสอื

สายเลือด
หยาดเหงื่อ
ประสานลู่วิ่ง

ACROSS 
THE TRACKS

Two brothers, one running for his 
dreams, the other running for his life.
สองพี่น้อง หนึ่งว่ิงตามล่าหาฝัน อีกหนึ่งว่ิงเพื่อ
ชีวิตของเขาเอง

เริ่มเข้าหน้าฝนเต็มตัวกันแล้วส�าหรับ
เดือนกันยายน ปีน้ีฝนอาจจะมาล่าอยู่
บ้างเนื่องเพราะสภาวะโลกร้อน ท�าเอา
คนกรุงเทพฯ ถูกสั่งห้ามล้างรถกันไปพัก
ใหญ่ อากาศร้อนกับนักว่ิงไทยส่วนใหญ่
เป็นเรือ่งทีไ่ม่พึงปรารถนา ดงันัน้ หากเรา 
ช่วยกันปลกูต้นไม้ใหญ่กันให้มากไว้ พ่ีเสอื
เชือ่ว่าจะช่วยให้สภาวะโลกร้อนผ่อนคลาย 
ลงได้บ้าง จงึอยากเชญิชวนเพ่ือนๆ นกัว่ิง 
ช ่วยกันเก็บเมล็ดผลไม ้ ท่ีทานกันใน
ระหว่างวันท�างาน ไม่ว่าจะเป็นมะม่วง 
มะขาม ฝรัง่ แตงโม มะขามเทศ ฯลฯ เก็บ
สะสมใส่ถุงก๊อบแก๊บซึ่งปรกติมีชีวิตอัน
แสนสั้น ถึงยังมีคุณค่าใช้ได้อยู่ แต่ก็มัก
จะถูกโยนลงถัง กลายเป็นขยะในทันที
หลงัจากหิว้ถึงโต๊ะท�างาน หากใครมเีวลา
ว่างในวนัเสาร์ อาจจะน�าดนิเหนยีวซึง่หา
ได้ง่ายในกรุงเทพฯ ตามขอบบึงต่างๆ น�า
มาหุม้เมลด็ผลไม้ไว้ พอวันอาทติย์ออกไป
วิ่งเทรลกัน ก็ช่วยกันน�าไปโปรยตามทาง
ที่เราว่ิงผ่าน หากใครมีหนังสติ๊กก็ให้น�า 
ไปด้วย ใช้ยิงส่งเมล็ดผลไม้ให้ไปไกล 
ย่ิงขึน้ ก็จะท�าให้การว่ิงของเรามปีระโยชน์ 
ช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง อีกท้ัง 

ข้อมลูภาพยนตร์
สายเลือดหยาดเหงื่อประสานลู ่วิ่ง-
Across the Tracks เป็นภาพยนตร์เรต R 
(Restricted คือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา 
ไม่เหมาะสมกับเดก็ท่ีมอีายุต�า่กว่า 17 ปี 
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นหนังโป๊อย่างท่ีคนไทย
ส่วนใหญ่เข้าใจกัน) โดยมีฉากเสพยา
เสพติดและภาษาหยาบคาย จึงไม่
เหมาะส�าหรับเยาวชนในการรับชม
ภาพยนตร์เรื่องนี้

ภาพยนตร์มคีวามยาว 100 นาท ีออกฉาย
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 มีแบรด พิตต์ 
แสดงน�า เป็นโจ เมโลนี่  ริกกี้ ชโรเดอร์ 
แสดงเป็นบิลลี่ เมโลน่ี น้องชายของโจ 
เนื้อเรื่องโดยสังเขปพอเล่าได้โดยไม่เสีย
อรรถรสในการหามาชมคือ โจและบิลลี่ 
สองพ่ีน้องอยู่ในครอบครัวใบเลี้ยงเดี่ยว 
คือ มีคุณแม่เพียงคนเดียวท่ีหาเลี้ยง
ครอบครัว โจผู้พี่เป็นเด็กดี เป็นนักเรียน
ท่ีเรียนดี และก�าลังจะเข้าเรียนต่อใน
มหาวิทยาลยั นอกจากน้ีโจยังมพีรสวรรค์
ในการวิ่งเร็ว เขาจึงหวังใช้การวิ่งเพื่อขอ
ชงิทนุเข้ามหาวิทยาลยัดีๆ  เพ่ือไม่ต้องพ่ึง
ค่าใช้จ่ายจากแม่มากนัก แน่นอนล่ะ 
มหาวิทยาลยัดเีด่นทีโ่จคาดหวังเข้าเรยีน
ต่อคือ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอัน 
โด่งดังท่ีสนับสนุนเรื่องการว่ิง เมื่อโจได้
คยุกับโค้ชเรือ่งการขอชงิทุน โค้ชจงึจดัว่ิง

และให้ตัวแทนของมหาวิทยาลัยมาดูเพ่ือ
ตดัสนิใจ นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยังต้องการ
ผลการแข่งขนัว่ิงระดับภาคของโจด้วย ดงันัน้ 
การแข่งขันว่ิงชิงชนะเลิศระดับภาคจึงมี
ความส�าคญัต่ออนาคตของโจเป็นอย่างมาก 
แต่เนือ่งด้วยครอบครวัท่ียากจน แม่หารายได้
มาจุนเจือครอบครัวด้วยการเป็นพนักงาน
ขายสนิค้าในห้าง นอกจากโจต้องเรยีนอย่าง
หนัก ต้องตื่นแต่เช้าเพ่ือออกซ้อมว่ิงตาม
ตารางท่ีโค้ชแนะน�าแล้ว โจยังออกไปท�างาน
เป็นพนักงานขนสินค้าเข้าเก็บในโกดังหลัง
เลิกเรียนเพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว
อีกทางหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่างานในตอนเย็น
บางครั้งก็ล่วงเลยไปถึงดึก งานหนักจึงม ี
ผลกระทบไปถึงการซ้อมว่ิงและการแข่งขัน
วิ่งของเขาไปด้วย

ส่วนบิลลี่ผู้น้องของโจ ต่างกันราวฟ้ากับเหว 
บิลลี่ติดคุกเน่ืองจากร่วมกับเพ่ือนขโมยรถ 
แต่ถูกต�ารวจจับได้จึงถูกลงโทษในโรงเรียน
ดดัสนัดานเยาวชน แต่เน่ืองจากพฤตกิรรมดี
จึงได้รับทัณฑ์บนปล่อยตัวออกมาหลังจาก
ถูกลงโทษหน่ึงปี เพ่ือนเก่าท่ีเคยขโมยรถด้วย
กันยังคงเข้ามาพัวพัน ชกัชวนให้บลิลีช่่วยส่ง
ยาเสพติด แต่ยังดีท่ีบิลลี่คิดกลับตัวไม่หลง
กระท�าผิดอีกซ�้าสอง อีกทั้งโจพ่ีชายก็ย่ืนมือ
เข้ามาช่วยโดยชกัชวนน้องชายให้ร่วมว่ิงด้วย
กัน เมื่อบิลลี่พบว่าตนเองก็มีพรสวรรค์ใน 
การว่ิงไม่แพ้พ่ีชาย เริ่มได้รับค�าชื่นชมจาก 
คนรอบข้างรวมทั้งแม่ ซึ่งเดิมเขาเคยเป็นคน
ขี้แพ้มาโดยตลอด บิลลี่จึงคิดจะว่ิงจริงจัง
เหมือนพ่ีชายบ้าง จึงไปขอเข้าร่วมทีมว่ิงอีก
ทมีหน่ึงซึง่เป็นคูแ่ข่งกับพ่ีชาย ท�าให้สองพ่ีน้อง
กลายเป็นคู่แข่งขันกันในสนามว่ิงไปโดย
ปริยาย

โจ ผู ้ที่ต ้องการชัยชนะในสนามว่ิง เพ่ือ
อนาคตของเขาและครอบครัว ในการขอทุน
เรียนต่อมหาวิทยาลัย ต้องมาห�้าหั่นกับน้อง
ชายของตนเอง ผู้ซึ่งเขาเองเป็นผู้ปลุกปั้นให้
มาลงสนามว่ิง ตอนจบของหนังจะสวยงาม 
หรือจะโศกเศร้าแตกหักอย่างไร บิลลี่จะรู้
หรอืไม่ว่า ชยัชนะท่ีเขาล้มพ่ีชายของเขาเพียง
เพ่ือการได้รับค�าชื่นชมของคนรอบข้าง น่ัน
คือการท�าลายครอบครัวของเขาเอง

นักอนุรักษ์ทั้งหลายจะได้เลิกตั้งแง่ว่า นักวิ่ง
เทรลเข้าไปรุกป่า ไปรบกวนต้นไม้ในป่าอีก
ด้วย (แต่อย่าน�าหนังสติ๊กไปยิงนกนะคร้าบ)

อีกปัญหาหนึ่งท่ีพบเห็นกันในปัจจุบัน และ
ท�าท่าว่าจะเพ่ิมมากข้ึนเรือ่ยๆ นัน่คือ ปัญหา
ของเด็กวัยรุ ่น วัยรุ ่นช่วงประมาณมัธยม
ต่อเข้ามหาวิทยาลัย เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ
อย่างที่เราท่านทราบกันดี ภาพยนตร์จึงมัก
ยกประเด็นปัญหาของวัยรุ่นข้ึนมาน�าเสนอ 
เพ่ือสอนให้เรียนรู้ถึงวิธีการรับมือ ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาให้กับวัยรุ่นอยู่มากมายหลาย
เรื่อง ภาพยนตร์ว่ิงก็เช่นกัน ตัวอย่างที่เคย
ยกมาลงในวารสารฯ เช่น Four Minute 
Mile, The Finishers, McFarland USA, 
Saint Ralph, Unbroken และฉบับน้ีพ่ีเสือ
ขอแนะน�าภาพยนตร์ที่เจาะประเด็นปัญหา
ของวัยรุ่นจากฮอลลีวู้ด สหรัฐอเมริกา อีก
เร่ืองหน่ึง น�าแสดงโดยดาราดังเจ้าบทบาท 
เจ้าของต�าแหน่งผู ้ชายที่เซ็กซี่ท่ีสุดในโลก
หลายปีติดต่อกัน อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัล
นักแสดงยอดเย่ียม ท้ังการแสดงน�า แสดง
เป็นตัวประกอบ และเป็นผู้ก�ากับหลายต่อ
หลายรางวัล

ภาพยนตร์ตัวอย่าง: 
 Across the Tracks Trailer

Runnin' Nowhere 
บรรเลงโดย The Royal Court of China
Die/Cemetary 
ขับร้องโดยวง SFS
Where Do Nice Girls Go To Meet Men 
ขับร้องโดยแพม สแตนลีย์
Lunch Money 
ขับร้องโดยทิฟฟานี่ พอสตั้น
Buried 
ขับร้องโดยวง SFS
Juicy Lucy 
ขับร้องโดยวง Cold Shot
Higher 
ขับร้องโดยวง Cold Shot
Won't Let Me Go 
ขับร้องโดยเทีย คาเรีย
This Is The Time 
ขับร้องโดยเดล นารินส์

รายชื่อ
เพลงประกอบ
ในภาพยนตร์
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  การใช้กีฬาเป็นสื่อเบี่ยงเบนความประพฤติ
วัยรุน่เป็นช่วงวัยอันสุม่เสีย่ง ร่างกายท่ีได้รบัการกระตุน้จาก
ฮอร์โมนต่างๆ เพ่ือเร่งการเจรญิเตบิโตท�าให้มพีลงัเหลอืเฟือ
ในการท�าสิ่งต่างๆ หากมีคนชักจูงไปกระท�าสิ่งผิด ก็มักถูก
ชักจูงไปโดยง่ายดาย เพราะยังเห็นโลกในมุมแคบอยู่ ญาติ
พ่ีน้องจึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ชักชวนลูกหลานที่เป็น
วัยรุน่ออกมาท�ากิจกรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพและสงัคม 
ออกไปร่วมกิจกรรมจติอาสา เล่นกีฬาต่างๆ การว่ิงก็นบัเป็น
อีกวิธีหนึ่ง และมีภาพยนตร์หลายๆ เรื่องที่เคยแนะน�ามา
แล้วในวารสารฯ

ส่วนในภาพยนตร์เรื่อง “สายเลือดหยาดเหงื่อประสาน 
ลู่วิ่ง” นี้ก็เช่นกัน โจพ่ีชายชวนน้องชายออกมาวิ่งด้วยกัน
เพ่ือประสานรอยร้าวความสัมพันธ์พ่ีน้องท่ีห่างเหินกันไป 
และเพ่ือท�าให้น้องไม่หลงผิดใช้เวลาไปกระท�าผิดกฎหมาย
อีกครั้ง และเมื่อโจพบว่า น้องชายวิ่งได้ดีกว่า น้องชาย
จึงกลายเป็นคู่แข่งคนส�าคัญไป แต่โจมิได้คั่งแค้น แต่ยัง 
ส่งเสริมสนับสนุนน้องชาย ซื้อรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ให้น้อง และ
บอกน้องให้ว่ิงอย่างเต็มที่ ไม่ต้องอ่อนข้อให้กับเขาอีกด้วย 
นับเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้มีใจนักกีฬาอย่างแท้จริง

  การให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการกีฬา
แน่นอนท่ีการให้ทุนการศึกษาแก่ครอบครัวผู้ยากไร้เป็น
สิ่งที่ดี แต่หากให้เปล่าไป หรือไม่มีหลักเกณฑ์ที่ดีพอ พ่อ
แม่และเด็กๆ ก็จะขาดความมุมานะท่ีจะชิงทุนการศึกษา
เหล่านั้นมา เหมือนการแจกปลา ไม่สอนวิธีจับปลา ดังเช่น
ในบางประเทศที่การเข้าโรงเรียนกลายเป็นต้องมีเส้นสาย 
ต้องมีแป๊ะเจี๊ยะในการเข้าโรงเรียนดังๆ ในภาพยนตร์ว่ิง
หลายเรื่องที่เคยน�าเสนอไปแล้ว เช่น เรื่อง Without Limits 
(Thai Jogging ฉบับท่ี 93 เดือนกุมภาพันธ์ 2557) รวม
ถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงการให้ทุนการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา ที่นักเรียนสามารถขอทุนนักกีฬาได้หากเขา 
ท�าสถิติได้ดีพอ ท�าให้เด็กมีความมุมานะในการฝึกซ้อม
กีฬา อีกทั้งมหาวิทยาลัยก็ไม่สูญเปล่าจากการให้ทุน ยังได้
นักกีฬาดีๆ มาเข้าสังกัดในทีมมหาวิทยาลัยของตน สร้าง 
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 

สิ่งที่เรียนรู้ได้จากภาพยนตร์

thank 
you 
smooth
mover

Learn more at www.brooksthailand.com

Thank you BioMoGo DNA midsole for instant, 
adaptive cushioning. Your virtually seamless 
upper keeps it comfy while the full-length  
segmented crash pad gives a smooth ride.
 
 
thank you running

Available at

 
thank you Ghost 8
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วิ่งให้ดีต้องมีโค้ช I  e กฤตย์ ทองคง

แต่จะมีใครสักก่ีคนท่ีพยายามจะตอบว่า สิ่งที่เราเลือกท�าน้ัน 
ตอบโจทย์ความเป็นตัวเราหรือเปล่า และเพียงใด

หำกเป็นอย่ำงนี้ แสดงว่ำพวกเรำยังไม่รู้วิธีวิ่ง
วิธีว่ิงไม่ได้หมายความว่าก้าวเท้าหน่ึงไปข้างหน้าโดยสลับกัน
เพื่อถีบพื้นเคลื่อนตัวไป แต่หมายถึงเป้าหมาย เริ่มที่ตัวเราเอง
ว่าเราต้องการอะไรท่ีมาว่ิงน้ี และไม่จ�าเป็นจะต้องไปมเีป้าหมาย
เหมือนคนอื่นเขา

เป้าหมายว่ิงเป็นอะไรที่ส�าคัญมาก เป้าหมายเป็นสิ่งก�าหนด
เบือ้งต้นให้คณุเริม่ดไีซน์แผนการฝึกท้ังระยะยาวและระยะสัน้
ออกมาได้ ตรงข้าม หากเป้าหมายไม่มี หรือไม่แจ่มชัด ตาราง
ว่ิงที่ฝืนออกแบบมาจะเป็นแบบแกนๆ หาได้มีเป้าประสงค์ที่
มุ่งพัฒนาด้านใดออกมาชัดเจน

เป้าหมายวิง่เป็นอะไรท่ีไม่ใช่ “ผมจะว่ิงให้ดขีึน้” ไม่ใช่ท้ังว่า “ผม
จะท�าลายสถิติส่วนตัวให้ได้ หรือเร็วขึ้น หรือชนะตัวเอง” แค่นี้
ไม่พอ

เป้าหมายว่ิงจะต้องจบัต้องได้ วัดนับได้ และสามารถขีดเส้นใต้
จ�ากัดขอบข่ายเวลาได้ เช่น ที่ว่าจะว่ิงให้ดีขึ้น ภายในเมื่อไร  
ถ้าพูดขึ้นลอยๆ มาสิบปี มันก็ไม่ถึงก�าหนดเสียที มันก็ไม่รู้ว่า
จะถึงภาวะดข้ึีนเมือ่ไร แม้ท่ีว่าดขีึน้ด้วยวิธีการอย่างไรก็ไม่รูอ้กี 
อย่างนี้ไม่ได้

ตวัอย่างการต้ังเป้าหมายว่ิงท่ีใช่ เช่น “ฉนัจะพยำยำมหำเวลำ
ด้วยกำร....เพือ่ให้วิง่ได้สปัดำห์ละ 5 วนั ภำยในก่อนสิน้ปีนี”้

วิธีวิ่ง
สิง่ที่นักวิง่ส่วนใหญ่มักจะเป็นกันก็คือ วิง่ไปตามแรงจูงใจ
เฉพาะหน้า มาวิง่เพราะเพื่อนชวนมาวิง่ ไปสนามเช้าวัน
อาทิตย์ครัง้แรกๆ ก็เพราะเพื่อนชวนอีกนัน่แหละ บางทีก็
เพราะเอาอย่างกัน แบบว่าเห็นเขาใส่อะไรกัน ก็ไปใส่กับเขา
บ้าง

เป้าหมายท่ีตั้ง เราควรสามารถอยู่ในต�าแหน่งท่ีเข้าควบคุม
ตัวแปรปัจจัยต่างๆ ท่ีเอื้อให้ส�าเร็จได้ ไม่ใช่ผู ้อื่นก�าหนด  
มิเช่นนั้นจะท�าให้เราเครียดและอึดอัดใจโดยไม่จ�าเป็น เช่น 
“ฉนัจะพยายามเป็นแชมป์ประจ�ารุน่กลุม่อายุของฉนั” เพราะ
มันขึ้นอยู่กับเราเพียงส่วนหนึ่ง อีกส่วนอยู่กับผู้อื่น เมื่อเราฝึก 
คนอื่นก็ฝึกเหมือนกัน แชมป์ ใครๆ ก็อยากเป็น นั่นคือ...คน
อื่นมีส่วนก�าหนดเป้าหมายเรา เป้าหมายเช่นน้ีไม่แนะน�า 
แม้ว่าจะเป็นเป้าหมายที่บางคนท�าได้

ขอย�้าว่า เป้าหมายควรเป็นเป้าหมายท่ีเราสามารถควบคุม
ตัวแปรปัจจัยท่ีท�าให้บรรลุได้ ย่ิงเราสามารถควบคุมได้
เบด็เสรจ็เท่าไรย่ิงด ีเราต้องตัง้ก�าหนดเวลาไว้ด้วยว่าภายใน
เม่ือไร? เช่น ว่ิง 10 กิโลเมตรให้ได้ 40 นาทีก่อนวันเกิดตัวเอง
ภายในปีหน้า เป็นต้น หรือว่ิงให้ได้ระยะทางสะสมสัปดาห์
ละ 50 กิโลเมตรภายในเดือนหน้า เป็นต้น

อย่าซีเรียสเมื่อท�าไม่ได้ เพราะการตั้งเป้าหมายน้ีไม่จ�าเป็น
ต้องบอกใคร เรารู้ตัวเราเอง และเราก�าลังพยายามสรุป 

บทเรียนจากความผิดพลาดครั้งนี้เอาไปท�าใหม่ยกต่อไป 
และถ้าท�าได้ มันจะเอื้อให้เราพบความท้าทายในการสร้าง
เป้าหมายชั้นต่อๆ ไปได้ง่ายขึ้น

อย่าว่ิงปเุลงๆ ไปวนัๆ เอาแต่ว่ิงตามแรงจงูใจเฉพาะหน้า จะ
บาดเจ็บง่าย ว่ิงก่ีปีๆ ก็ย�่าท่ีเดิม จะข้ึนไปก็ภายใต้เพดานที่
จ�ากัด เดี๋ยวก็หล่นอีก

แผนการเป้าหมายทีละสเต็ป จะช่วยให้คุณวิ่งได้ดีขึ้นๆ 
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เขาด�าเนนิชวีติเคลือ่นทีด้่วยสองเท้าข้ามทวีป
จากฝั่งซ้ายสุดไปยังฝั่งขวา

ทุกอย่างส�าเร็จลุล่วงลงด้วยดี….เรียบง่าย
มอง “แผนท่ีอเมริกา” มีนักว่ิงราว 500 คน 
บนโลกใบน้ีทีส่ามารถลากน้ิวบนนัน้ แล้วบอก
ได้ว่าเคยวิ่งจากจุดนี้ไปยังจุดนี้แบบต่อเน่ือง 
นกัว่ิงรายล่าสุดทีท่�าส�าเรจ็เป็นเพ่ือนของพวก
เรา เขาท�าในนามของคนไทย ด้วยระยะทาง 
5,030 กิโลเมตร

“ข้ามประเทศอเมริกาด้วยการวิ่ง วิ่ง และวิ่ง"
เคซั ง  อัต สึ ยู กิ  คัตซึยามา (Atsuyuk i  
Katsuyama)

จนิตนาการไม่ออกหลายๆ เรือ่ง ถึงพละก�าลัง 
การวางแผน ความมุ่งมั่น ตลอดจนก�าลังใจ
เพ่ือว่ิงผ่านอาณาเขตท่ีกว้างใหญ่สลับซบัซ้อน 
ผ่านภูมิประเทศที่หลากหลาย บางเส้นทาง
เว้ิงว้าง ร้อนระอ ุบางเส้นทางสงูชนั เหน็บหนาว 
เปียกปอน ภูมิอากาศแปรปรวน ในแต่ละรฐั 
ที่ต้องว่ิงผ่าน สถานการณ์สิ่งแวดล้อมผกผัน
รายวัน

เควิ่งในลักษณะพึ่งพาตัวเอง (Self Support) 
กับผู ้ติดตาม 2 คน คือ คุณหน่ึง-ภรรยา 
ชาวไทย และเกรก วิลสัน (Greg Willson)  
นักวิ่งชาวอเมริกัน โดยมีรองเท้า 10 คู่

กำรเดินทำงครั้งมหัศจรรย์นี้ได้เริ่มต้นขึ้น
 "….ไม่รูว่้าจะท�าส�าเรจ็รเึปล่า แต่จะพยายาม
ท�า..."

ภาษาไทยปนส�าเนยีงเสยีงพูดภาษาญ่ีปุน่ของ
นักวิ่งวัยสี่สิบเศษ
. . .
เราอยูใ่นวงสนทนาบนโต๊ะสีเ่หลีย่มกลางร้าน 
Bonita Café and Social Club โดยมีเคซัง 

ความฝันไม่ต้องรอ

RUN RUN RUN

K-SAN
รับหน้าที่เป็นเชฟอยู่ในครัว เขาท�าวีแกนเมนู
มาต้อนรับพวกเราอย่างกระตือรือร้น

แฮมเบอร์เกอร์เทริยากิกรุ่นกลิ่นกระทะ เสิร์ฟ
กับสลัดผักเขียวใบกรอบรสฝาดๆ พร้อมซุป
ฟักทองสเีหลืองนวลรสชาติหวานน้อยวางเคียง 
ทุกอย่างอยู่บนจานชามเซรามิกลวดลาย
สภุาพ โต๊ะใช้ผ้าปลูายสกอตสแีดง อาหารจาก
ผักและผลไม้ดูไม่ใช่รสชาติท่ีคุ้นเคยนัก แต่
เมนูเหล่านีบ้รรจคุุณค่าทีม่องข้ามเปลือกนอก 
ความเยอะของไซส์ การปรุงแต่ง หรือความ
เย้ายวนใจไปหมดสิ้น

วิถีชวีติ ความฝัน การว่ิง อาหารทีเ่สร์ิฟ ตลอด
จนค�าพูดที่เคซังสื่อสาร ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง
เดียวกัน

“เรียบง่าย ลดทอน พอเหมาะพอเจาะ มุ่งมั่น
แก่นสารภายใน”

K's Run USA เป็นความส�าเร็จท่ีเรียบง่าย 
สะท้อนความเป็นตัวตนของเคซัง

การว่ิงครัง้ย่ิงใหญ่ท่ีสดุในชวีติผ่านพ้นไปแล้ว 
เพื่อนเรามีคุณธรรมบางประการที่ชวนเรียนรู้ 
ส�าหรบัเขาแล้ว น่ีเป็นการว่ิงท่ีน่าจดจ�าครัง้หน่ึง 
เป็นสิ่งท่ีเชิดชูใจภายใน ทว่ากลับไม่มีท่าที
แบบไหนเลยทีเ่ขาแสดงต่อพวกเราว่า “ข้าคือ
ผู้พิชิต ข้าคือผู้ยิ่งใหญ่”

การว่ิงที่เกิดขึ้นครั้งนี้จบไปแล้วในตัวมันเอง 
เป็นความทรงจ�าที่ดีตลอดไป

หากผูอ่้านก�าลงัสงสยัถึงกลยุทธ์ กลวธีิฝึกซ้อม 
การวิ่งสู่ความเป็นเลิศ เอกอุ ต�านาน หรือ  
Hall of Fame เคซังไม่ได้หวังเป็นคนคนนั้น  
ไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นมีความสลักส�าคัญหรือ 
น่ายึดโยงตัวเองเอาไว้ ทว่าส่ิงหนึ่งที่คอย 

เคเริม่วิง่จากทา่เรอืในซานตาโมนิกา้ 
แอลเอ ริมมหาสมุทรแปซิฟิก 
ตอนรุ่งสางของเช้าวันที่  25 
เมษายน 2015 ไปยังจุดหมาย 
ในสวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์ค  
ใจกลางแมนฮตัตัน นิวยอร์กซิตี ้
ที่อยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก

นักวิ่งชาวญี่ปุ่นหัวใจไทยรายนี้
หยุดก้าวสุดท้ายไว้ตอนช่วงสาย
ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2015 
รวม 79 วัน
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ตลอดเส้นทางนี ้ผมไม่เคยคิดล้มเลิกเลยสักครัง้ 
ผมมีความสุขอยู่ทุกๆ ขณะ เพราะอะไรหรือ... 
เพราะว่าผมสมคัรใจท�าสิง่นีแ้ละคดิถึงมาเนิน่นาน

การเดินทางทริปน้ีต้องเกิดขึ้นตอนปีท่ี 61 หลัง
จากผมรีไทร์จากบริษัทที่ท�างานมายาวนาน ชาว
ญ่ีปุ่นมักมีค่านิยมท�างานในองค์กรเดียวนานๆ  
ไม่เปลีย่นบรษิทั จนกระท่ังเมือ่ 3 ปีก่อน ผมลาออก
จากงาน (เคซงัเป็นผูบ้รหิารในบรษิทัแบรนด์ญ่ีปุน่
ด้านสนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ เขาท�างานทีเ่ดยีวมาเป็น
ระยะเวลานานจนขึ้นถึงต�าแหน่งอาวุโสของ
องค์กร)

 3 สิ่งท่ีมีความหมายต่อผม ผมได้ใช้มันไปกับ
งานนี้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ เงิน เวลา และสุขภาพ 
ผมท�าสิ่งน้ีตามล�าพังไม่ได้หรอก ถ้าไม่ได้ดูแล
สุขภาพที่ดีมาอย่างต่อเน่ือง สร้างฐานการว่ิงที่ดี 
ไม่มเีพ่ือนดีๆ  อยู่รอบตวั ไม่มโีค้ชอย่างคุณโยชโินะ
และคุณทากาโอกะคอยให้ค�าปรึกษา

คนทีเ่จอระหว่างทางหรอืว่ากลบัมาถึงกรงุเทพฯ 
จะถามผมว่า ไม่มีอาการบาดเจ็บเลยรึ คุณว่ิงไป
ตั้งขนาดนั้น ผมตอบว่า จริงๆ แล้วไม่

ผมรูส้ึกเจ็บ แต่รูส้ึกขึ้นมาตอนไหน ผมคิดรักษา
หรือระงับความเจ็บขึ้นมาได้ตอนนั้น

มีนักวิ่งราวๆ 500 คนในประวัติศาสตร์ที่เคยท�า 
Crossing Route USA มากกว่าครึ่ง พวกเขา 
บาดเจ็บ เจ็บปวด ล้มป่วย ทุกข์ทรมานกับอาการ
บางอย่างทีก่�าเรบิขึน้ มปัีญหาทาง Physical อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้

คิดไว้ล่วงหน้าสารพัดว่าเดี๋ยวมันจะต้องเกิดขึ้น
กับผมครบถ้วน

ผมจึงต้องเตรียมตัวไปอย่างพร้อมที่สุด ไม่ใช่
อย่างดีท่ีสุด เพราะไม่มีมาตรฐานดีท่ีสุดส�าหรับ
ระยะทางเท่านี ้ไม่มตี�าราบอกชดัว่าวิง่ระยะทางไกล
เท่านี้ คุณต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง คุณต้อง
จินตนาการไปเองว่าความพร้อมน้ันได้แก่เรื่อง
อะไรบ้าง

เมื่อผมไปว่ิงจริง อาการพวกน้ันกลับไม่เกิดขึ้น
กับผมเลย

อาจเพราะ 20 ปีมาแล้ว ท่ีผมกลวัว่าเรือ่งพวกน้ัน
จะเกิดขึน้กับผมระหว่างทาง แต่สิง่ท่ีเกิดขึน้จรงิ คอื 
ผมสงบ สัมผัสถึงความเยือกเย็น ไม่มีความทุกข์
ทนทรมานจนต้องกรีดร้อง ใบหน้าเหยเก ไม่มี

ทุกวันที่วิ่งเหนื่อย แต่ไม่ได้เหนื่อยจนทนไม่ไหว 
ผมยังไปต่อหรือท�าจนเสร็จสิ้น

การว่ิงของผมอาจเป็นกรณีท่ีแปลกประหลาด 
อยู่เหมือนกัน

เกรก วิลสัน นักวิ่งชาวอเมริกันที่มาร่วมวิ่งครั้งนี้
ด้วย เขาเป็นนักวิ่งที่อยู่ในเลเวลสูง เขาวิ่ง 10, 21 
กิโลเมตรอยู่ในกลุ่มอิลิทของนักว่ิงในอเมริกามา 
ช้านาน ปัจจุบันเกรกอายุ 63 ปี ประสบการณ์สูง
ในการว่ิงทุกระยะ เขาเข้าใจศาสตร์การว่ิงดีมาก 
เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ น่ารับฟังหากเขาจะเสนอแนะ
อะไร เกรกถามผมบ่อยๆ ในขณะที่ว่ิงว่า “เคซัง 
คุณควรจะรูส้กึเจ็บปวด ร่ำงกำยคุณส่งสญัญำณ
อะไรมำออกบ้ำงรึเปล่ำ” ผมตอบ “ไม่นะ” จงึเป็น
เรื่องท่ีแปลกมาก ส�าหรับการว่ิงที่ 70 กิโลเมตร 
ทุกๆ วัน

ผมไม่ต้องเผชิญกับการเจ็บปวดทรมานอย่างที่
ผมคิดไว้มาตลอด 

แต่จะพูดว่าไม่เจ็บปวดเลย ก็ดูจะเกินจริง ผม 
รบัรูถึ้งความเจบ็ปวด เป็นธรรมดาทีก่ารเคลือ่นไหว
ของร่างกายนานๆ ขาหรือเท้าจะตอบสนองเราด้วย
ความปวดเมื่อย เจ็บตึง ผมคอยตัดความรู ้สึก 
เจบ็ปวดพวกน้ันออกไปจากความคดิอย่างสม�า่เสมอ  
นับรวมเป็นพันๆ ครั้ง ผมเรียนรู ้เรื่องนี้มาจาก 
คุณทากาโอกะและคุณโยชโินะ ผมอยากให้เครดติ
พวกเขา ตั้งแต่เรื่องการแนะน�าท่าวิ่ง รันนิ่งฟอร์ม
ใหม่ ให้กับผมเมื่อ 2 ปีก่อน เมื่อผมต้องการว่ิง
อย่างต่อเนื่อง ผมจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีใช้
ร่างกาย และวิธีคิดต่อความเจ็บปวดเสียใหม่

การคิดหรือพิจารณาต่อความรู้สึกเจ็บขณะว่ิง 
เป็นเรื่องที่ส�าคัญ คุณต้องท�าความเข้าใจและ 
เรียนรู้ที่จะรับฟังเสียงร่างกาย

เมื่อคุณว่ิง คุณมีความรู้สึกเจ็บ เจ็บในขณะที่
เคลือ่นทีไ่ปข้างหน้า แต่ถ้าหยุดว่ิงแล้ว ไม่เจบ็ปวด
อย่างนัน้อกี ร่างกายไม่เป็นไร นีเ่ป็นเรือ่งปรกติ แต่

ผลักดันให้เขาด�าเนินชีวิตมาถึงวันท่ีกล้า 
ออกเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้ คือ “ควำมฝัน” 
และการซื่อสัตย์ต่อมัน

เชฟเคนัง่ลงน่ิงๆ ทีอ่กีฝ่ังหนึง่ของโต๊ะ เขาสวม
เสื้อสีส้ม มีกราฟิกรูปแผนที่ทวีปอเมริกา 
ต�าแหน่งโลโก้กลมมรูีปนักว่ิง ในข้อความ B&L 
Presents K's Run Across USA 2015 อยู่
ด้านขวาบนหน้าอก กลิน่หอมของแฮมเบอร์เกอร์
เทริยากิจากท่ีหอมกรุ่นทั่วร้านค่อยๆ จางลง 
เคเล่าเรื่องต่อไปนี้ออกมาอย่างเนิบช้า พลาง
ชวนให้ผมลิ้มรสอาหารตรงหน้าก่อนท่ีจะเย็น
ลงกว่านี้

“เชิญ...ครับ”
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ถ้าหยุดว่ิงแล้วยังเจ็บปวด แสดงว่าคุณได้รับ
บาดเจ็บจากการว่ิง คุณต้องหยุดทันที ผมใช้
ความคิดตรวจสอบร่างกายอยู่ตลอดเวลาว่า 
ความเจ็บที่เกิดขึ้นเวลานี้ เป็นแบบไหนกันแน่ 
Pain or Injury ผมกล่อมร่างกายตลอดเวลาว่า
ให้ว่ิง ว่ิง ว่ิง ทนอยู่บนความเจ็บปวดที่ทนได้ 
เพ่ือปล่อยให้ร่างกายได้เรียนรู้ แก้ไข ปรับตัว 
ผมท�ามาอย่างนี้จนรับรู้ถึงข้อจ�ากัดของมัน
(นิ่งคิด)

ภาพความส�าเร็จที่ กิโลเมตรสุดท้ายใน
เซน็ทรลัปาร์ค ก่อนหน้านัน้ทีจ่นิตนาการเอาไว้ 
มันต้องยอดเยี่ยมมาก ข้าแน่ ข้าท�าได้แล้วเว้ย 
ตัวฟู มีภาพแบบผู้ชนะ อัดอั้นมานาน แต่เมื่อ
วันจริงมาถึง ผมตื่นเช้า ค่อยๆ ว่ิงตามทางใน
นิวยอร์ก ภาพความเป็นจริงกลับแตกต่างจาก
ที่คิดไว้มาก ผมว่ิงมาถึงจุดที่เป็นท่ีสิ้นสุดของ
แผนการนี้จนได้ ทุกคนต่างถามว่า “เคซังรู้สึก
อย่างไรบ้าง” “ยินดีด้วยนะ” “โอ...ว้าว !” “เป็น
อย่างไรบ้าง คณุท�าส�าเรจ็แล้วนะ” ผมมองหน้า
คุณเกรกและคณุหนึง่ท่ีมาด้วยกัน ค�าตอบท่ีผม
มีอยู่ตอนนั้น คือ “I can run more.” เอ่อ...แต่
ผมไม่ได้พูดค�าน้ีด้วยความคิดฮึกเหิมหรือว่า
หลงตัวเอง ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆ เมื่อผมมาถึง
เส้นชัย สิ่งท่ีผมอยากท�าเวลานั้น ไม่ใช่การ 
หยุดพัก เข้าโรงแรม พอละ จบสกัทีเว้ย ผมบอก
เพื่อนๆ ที่มารอรับว่า “I wanna run more….” 
ความส�าเร็จท่ีอยู่ตรงหน้าก็คือเรื่องหนึ่ง แต่
ความคิดในใจเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง สิ่งส�าคัญ
ท่ีสุด คือ ความคิดเห็นกับตัวเอง เมื่อเราท�า 
บางอย่างส�าเร็จแล้ว มุมมองต่อเรื่องเดิมท่ีท�า
มันลงไปเป็นแบบไหน ผมถามตัวเอง

ผมคิดถึงแผนการว่ิงข้ามอเมริกามา 20 ปี
แล้ว เริ่มแรกผมก็เหมือนๆ กับทุกคนที่หัดว่ิง
ใหม่ๆ ว่า 5 กิโลเมตรแรกท�าไมถึงยากอย่างนี้ 
10 กิโลเมตรแรกเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ 21 
กิโลเมตรเป็นเรื่องความฝันชัดๆ ว่ิงกันไปได้
อย่างไร 42 กิโลฯ เป็นระยะ Super Long  
Distance ผมค่อยๆ ฝึก ค่อยๆ ศกึษาการวิง่ใน

แต่ละระยะอย่างสืบเนื่องและเชื่องช้า 
หากนี่คือกีฬาชนิดสุดท้ายท่ีคุณเลือก 
50, 100 กิโลเมตร หรือว่า 100 ไมล์ ผม
ไม่ได้ว่ิงระดับอัลตร้ามาราธอนได้ใน
ระยะเวลา 3 ปี น่ันไม่ใช่ผม หลายปี 
ผมเรียนรู ้ปริศนาของการว่ิงไกลและ 
ไม่แน่ใจว่าที่รู้มาคืออะไร

ระยะทางท่ีมากขึ้นเป็นส่ิงท่ีเป็นมา
ของมันเรื่อยๆ ผมแค่สนุกที่ได้วิ่ง

ความคิดอยากวิ่งในระยะทางไกล
อย่างต ่อเน่ือง เป ็นพาร ์ทหน่ึงของ 
ความคิดท่ีเกิดขึ้นเอง ว่ิงในแอฟริกาใต้ 
วิ่งในออสเตรเลีย หรือวิ่งในอเมริกา

เรือ่งการวิง่ระยะไกล ย่อมไกลกว่าการ
วิ่งแค่ 50 กิโลเมตร 100 กิโลเมตร หรือ
ว่า 100 ไมล์ 200 ไมล์ แต่เปิดโอกาสให้
ผมจินตนาการด้วยความคิดของนักว่ิง
ระยะไกลว่า มันจะเป็นรูปแบบการว่ิง
อะไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ ไกลแค่ไหน ว่ิง 
เมื่อไหร่ก็ได้ ผมอธิบายเรื่องท่ีอยู่ใน
ความคิดของคนท่ีฝันท�านองน้ีมาตลอด 
20 ปี คอื ผมมคีวามคดิลกัษณะนีม้าตลอด

ผมอยู่กรุงเทพฯ มา 5 ปี แต่งงานกับ
คุณหนึ่ ง  ภรรยาชาวไทยมา 6 ป ี 
กรงุเทพฯ เป็นบ้านของผม เพ่ือนท่ีอยู่ใน
ญ่ีปุ่นถามผมว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่
ญ่ีปุน่ ส�าหรบัผม ญีปุ่น่คอืทีท่ี่แค่กลับไป

เยี่ยม แต่ไม่ใช่บ้าน บ้านผมคือที่นี่

ผมมาศกึษาแผนการท�าตามความฝัน
อย่างถ่ีถ้วน แต่ละข้ันตอนต้องเป็น
อย่างไรบ้าง ผมเจอคณุทนงศกัดิ ์ผมบอก 
ผมลาออกจากงานแล้ว เพ่ือจะด�าเนิน
ชีวิตตามแผนการบางอย่าง เขาฟังผม
อธิบายเรื่องน้ีเป็นคนแรกๆ ให้ความ 
เชื่อมั่นว่า ผมคิดถูกแล้ว (หัวเราะ)

หลงัออกจากงานภายใน 3 ปี ผมจะว่ิง
ข้ามอเมริกา และเหตุผลท่ีท�าให้ผมว่ิง
ข้ามอเมริกาในปีนี้ มาจากปัจจัยส�าคัญ
รอบๆ ตัว เรื่องสุขภาพท่ีพร้อม เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายที่ลงตัว ฤดูกาล ถ้าผมต้องรอ
ไปอีกปี หรือ 2 ปี หรือนานกว่านั้น ผม 
ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะพร้อมหรือไม่

และเมื่อถึงตอนนั้น ความอยากวิ่งจะ
เข้มข้นอย่างตอนน้ีหรือไม่ ไม่รู้ ชีวิตมัก
มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอๆ

ถ้าผมรอ ผมต้องใช้ทรัพยากรชุดเดิม
ท่ีมีอยู่หมดลงไปเรื่อยๆ มันก็จะค่อยๆ 
ร่อยหรอลงไป โดยเฉพาะเรื่องเงิน เวลา 
สุขภาพ

ผมไม่ได้ป่าวประกาศให้ใครรู้เรื่องน้ี
มากนัก ยกเว้นเพ่ือนท่ีอยู่ในวงในอย่าง
พวกคุณ ผมให้ความยุติธรรมกับมัน 
เพราะถ้าบอกก็ต้องบอกตั้งแต่ 20 ปี

เพื่อนที่อยู่ในญี่ปุ่นถามผมว่าเมื่อไหร่
จะกลับมาอยู่ญี่ปุ่น ส�าหรับผม 

ญี่ปุ่นคือที่ที่แค่กลับไปเยี่ยม แต่ไม่ใช่บ้าน 
บ้านผมคือที่นี่

INTERVIEW
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ก่อนแล้ว ผมเริ่มเรื่องนี้ที่ตัวเอง คล้ายเป็นสิ่ง
ท่ีหล่อเลีย้งความฝัน มผีมคนเดียวทีข่ึน้ตรงต่อ
ข้อนี้ การไม่ได้บอกใครไม่ได้ถือเป็นความลับ
หรอก แต่ต่อให้ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเข้าใจ ผมก็
ยังว่ิงของผมอยู่ดี เพราะผมต้องการผลลัพธ์
เรื่องน้ีมากที่สุด ไม่ใช่คนอื่น การมีเพ่ือน
มากมายมาร่วมสนับสนุน ผมซาบซึ้งใจ  
ทุกคนช่วยผมเพราะอะไร ผมไม่เคยถามพวก
เขาเลย

เส้นทางในรูตนี้เป็นเส้นท่ีผมเคยขับรถ ผม
อยากว่ิงเส้น Route 66 ผมรู้จักเส้นทางนี้ด ี

พอสมควร แผนการท่ีออกมาครั้งแรกๆ ผม
อาจจะต้องใช้เวลาถึง 90 วัน แต่การอยู่กับ
การวางแผนมาตลอด 1 ปี ย่อมมกีารปรบัเปลีย่น 
ค�านวณ หาความเป็นไปได้ใหม่ๆ

การวิ่งครั้งนี้ให้ความสงบ ความเย็นลง ผม
พบความหมายในตัวเอง

ยังไม่ได้วางแผนว่ิงระยะทางไกลเท่านี้อีก 
แม้ว่าผมอาจจะท�าได้หรือว่าท�าไม่ได้อีกแล้ว
ก็ตาม หลงักลบัมาผมมัน่คงภายในแล้ว ไม่ได้
หมายความว่าผมไม่มแีผนการหรอืว่าความฝัน

อะไรหลงเหลืออยู่ แต่การได้มาซึ่งความสงบ
สุขภายในเป็นเรื่องที่น่าพอใจไม่ใช่หรือ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ ผมคิดว่าผมอยากจะ
ตอบแทนเหล่าเพื่อนๆ ที่สนับสนุนผม ถ้าหาก
พวกเขามีความฝันที่จะท�าเรื่องอะไร หากผม
ท�าได้ ช่วยได้ ผมอยากสนับสนุนพวกเขาบ้าง

ปัญหาและอุปสรรค แน่นอนละว่าครั้งแรก
ที่มองเห็นจะเป็นปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่าย เวลา 
หรือว่าสุขภาพร่างกาย

ดูแผนที่ไม่เป็นในช่วงแรกๆ รถบ้านท่ีเราเช่า
มา คันใหญ่มาก ย่ิงขนาดใหญ่ก็ต้องย่ิงห่วง
น่ันห่วงน่ี แต่ไปถึงเส้นทางแล้ว ทุกคนมาอยู่
ที่นี่เพื่อผม

การว่ิงบางวัน บางช่วงเป็นเรือ่งการแบ่งปัน
ความรูสึ้กทีด่ีๆ  ต่อกัน ในขณะทีม่คีวามกดดนั
มหาศาลเรื่องเป้าหมาย ปัญหา เราช่วยกัน
ประคับประคอง เราผ่านกันไปได้ทีละวัน เรา
ประชุมกันว่าวันต่อไปจะเป็นยังไง เราคุยกัน 
ช่วยเหลือกันในรถแวน มันคือความมหัศจรรย์ 
ถามว่าเห็นคุณค่าอะไรในเรื่องท่ีได้เดินทาง

ร่วมกันนี้ การรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพระหว่างผม
กับเกรก กับหนึง่ เป็นส่ิงทีส่�าคญัมากกว่าอะไร
ทั้งหมด เราจะไปกันให้ถึงนิวยอร์ก

ผมเปลี่ยนค�าว่า I ในป้ายวงรีน้ีเป็นค�าว่า
พวกเรา “We” เพราะนีไ่ม่ใช่ผมคนเดยีว ป้ายน้ี
ติดอยู่ในรถ ผมเอากลบัมาด้วย เก็บรกัษาเอา
ไว้อย่างดทีัง้ในรปูแบบส่ิงของและความทรงจ�า 
ป้ายน้ีอ่านว่า “The miracle isn't that we 
finished. The miracle is that we had the 
courage to start.” 

แต่เอาเข้าจริง เรื่องที่ผมเจอกลับเป็นความ
คิดที่ว่า เราจะท�าทีมเวิร์กส�าหรับโปรเจ็กต์น้ี
ออกมาอย่างไรให้ไปกันตลอดรอดฝั่ง

ไม่ใช่ความส�าเร็จของผมคนเดียว แต่เป็น
ความส�าเร็จ ความพอใจ ของคนที่ไปด้วยกัน 
ในรถแวนคันเดียว เราเริ่มจากซานดิเอโก  
แอลเอ ทีมเรามีกันแค่ 3 คน ทั้งที่ก่อนเริ่มจะ
มี 5 คนท่ีร่วมเดินทาง อะไรมันคงง่ายกว่าน้ี 
แต่สดุท้ายก็เหลอืเพียงพวกเรา 3 คน จะพ่ึงพา
อะไรก็มีกันอยู่เท่านี้ ผมลงไปวิ่ง ผมห่วง 
พวกเขา พวกเขาขับรถอยู่ก็ห่วงผม คุณหน่ึง 
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ประมวลอุปสรรค
พำยุ วันที่ 2 มีพายุพัดเข้าเส้นทางท่ีเคซังต้องว่ิงผ่าน ลมฝนพายุรุนแรง มองทาง 
ไม่เห็น เคออกไปวิ่งในขณะที่น�้าท่วมถึงครึ่งแข้ง และหยุดพักตอนที่ลมจะพัดตัวเขา
ปลิว เคไม่หลีกเลี่ยงหรือว่าหยุดรอ เพราะเขาเชื่อว่าข้างหน้าอาจมีอะไรท่ีใหญ่และ
ยากกว่านี้

รถแวน การขบัรถแวนข้ามรฐั มเีกรกเป็นคนขบัหลกั มหีน่ึงเป็นผูช่้วยสลบักันขบับ้าง 
ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการขับตามนักว่ิง การหยุดประกอบอาหาร การจอดนอน
กลางทางที่ไร้ผู้คนสัญจร การส�ารองน�้ามันในจุดห่างไกลไม่มีปั๊ม

ดำวน์ทำวน์ เคต้องการสร้างรูตที่สมบูรณ์แบบและรัดกุมตามเป้าหมาย เขาจ�าเป็น
ต้องว่ิงฝ่าการจราจรในเมืองที่จอแจ ผังเมืองที่ซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละรัฐ 
การขับรถตามนักว่ิงคนหน่ึงคงระยะ 800 เมตร ห่างได้ไม่เกินไมล์ในเมืองท่ีผู้คน
รถยนต์พลุกพล่าน สัญญาณจีพีเอสดีเลย์ ท�าให้ต่างฝ่ายต้องคอยเช็กว่า “หลงทำง” 
หรือ “จะตำมกันเจอหรือไม่” เพราะเคพยายามวิ่งด้วยอุปกรณ์น้อยชิ้นที่สุด

ทีมเวิร์ก พลังของคน 3 คนที่ออกเดินทางด้วยกัน 80 วัน ผ่านจุดที่เข้าใจผิด ถกเถียง 
ผจญกับสถานการณ์เฉพาะหน้า เหน่ือยล้า อิดโรย จนมาถึงการปลอบโยนให ้
ก�าลงัใจ เป็นเรือ่งทีท้ั่งสามคนไม่ได้เตรยีมพร้อมกันมาก่อน แต่ความยากล�าบากก็ได้
หล่อหลอมให้สามชีวิตรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้จริง

อำหำรและเคร่ืองด่ืม การส�ารองเสบยีง ประกอบอาหาร อาหารต้องพร้อมก่อนเวลา
ตี 3 ของทุกวัน เคเป็นวีแกน ไม่ทานเนื้อสัตว์ เขายังเคร่งครัดต่อเรื่องนี้ เคจะออกวิ่ง

ตอนตี 4 เขาจะหยุดวิง่ตอนเย็นเพ่ือพักผ่อน แต่ในช่วงแรกทีไ่ทม์โซนแตกต่างกันท�าให้
พระอาทิตย์ตก 4 ทุ่ม เที่ยงคืน เขาวิ่งจากรุ่งสางถึงดึก การเตรียมอาหารเป็นหน้าที่
ของหนึ่งและเกรก ต้องคิดว่าเคต้องมีอาหารเพียงพอและทานตรงเวลา

มิรำจ ภาพลวงบนถนน การขับรถทางไกลในอเมริกามักจะตัดผ่านสถานที่เวิ้งว้าง 
ประเภทขับไป 3-4 ชั่วโมงไม่เจออะไร นานๆ จะมีรถสวนมาสักคัน ภาพวิวเป็น 
เหมือนเดิม ทะเลทราย ภูเขา ทะเลทราย ภูเขา เควิ่งกับภาพลวงตาบนถนนคล้ายกับ
การวิ่งอยู่กับที่ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในทริปต้องต่อสู้กับความเวิ้งว้างลวงตาพวกนั้น

ของทีร่ะลึก เคเป็นนักสะสมสัญลักษณ์ City Sign ของเมืองที่เขาวิ่งผ่าน ด้วยเวลาที่
น้อยนิดในแต่ละวัน แต่เขาไม่เคยละเลยเรื่องนี้ ท�าให้ต้องมองหาจุดที่จ�าหน่ายของที่
ระลึกและใช้เวลาอย่างจ�ากัด เลือกของที่เล็กพอจะน�ากลับมาได้ด้วย

ฮอลิเดย์ โปรแกรมวิ่ง 10 วัน หยุดวันที่ 11 หยุดพักร่างกาย 1 วัน ทั้งนี้เพื่อมีเวลา 
ช็อปปิ้งอาหารตามหัวเมืองใหญ่ท่ีผ่าน การบริหารโปรแกรมการเดินทางให้ไปถึง 
เมืองใหญ่เพื่อช้อปปิ้งเสบียงเป็นเรื่องที่ท�าให้แผนการทุกวันต้องรัดกุมที่สุด

Recovery การวิ่งในระยะทาง 70 กิโลเมตรต่อเนื่อง แต่ความชันสะสมแตกต่างกัน 
ความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าพละก�าลังที่ใช้แตกต่างกัน 70 กิโลเมตรทางเรียบ 70 
กิโลเมตรข้ึน-ลง เขา แต่ทั้งนี้มีเวลาพักฟื้นร่างกายจากการนอนหลับพักผ่อนเท่ากัน
ทุกวัน ท�าให้เคต้องปรับตัวในช่วงสัปดาห์แรกให้พร้อมตื่นมาวิ่งได้ทุกเช้า

“หนึ่งคิดว่าเขาท�าได้”
หน่ึงคอยซัพพอร์ตเขามาหลายงานแล้ว 
โครงการน้ีไม่ง่าย ต้องมีหลายๆ อย่าง มี
เวลา มเีงิน มพีร้อมทกุอย่าง ถ้าให้เครอไป
จนถึงอายุ 60 ตอนนั้นคงไม่มีแรงว่ิงแล้ว
ละ ตอนนี้ ปีนี้ยังมีแรงวิ่งอยู่ พวกเราไป
ลองกัน ไปตามทีเ่ขาฝันไว้ก่อน ถึงตอนนัน้
มคีวามพร้อมก็จรงิ มเีงนิทอง เวลาเตรียมตัว 
แต่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า ส�าหรับ
เค หนึ่งไม่รู้ แต่ส�าหรับหน่ึง คิดว่าการไป
ทริปนี้กลับมา ชีวิตหนึ่งพอละ (น�้าตาซึม) 
หนึ่งตาย หนึ่งไม่เสียดายชีวิตแล้ว ตัวเขา
ได้ท�า หนึ่งได้รับรู ้ความรู้สึกตรงน้ันไป
พร้อมๆ กับเขาด้วย การวิ่งครั้งนี้ยากสุดๆ 
แล้วละ ส�าหรบัชวิีตนักวิง่คนหน่ึงท่ีพยายาม
วิ่งมาเป็น 20 ปี ตอนจบในนิวยอร์ก เกรก
กับเคร้องไห้ หนึ่งไม่ร้อง งานนี้หน่ึงร้อง 
ไม่ออก เพราะว่าหน่ึงร้องมาก่อนหน้าน้ัน
หมดแล้ว หน่ึงร้องช่วงกลางๆ ช่วงท่ีมัน
โหดๆ อนันีจ้บแล้ว อกี 15 กิโลเมตร เราได้
นอนแล้ว หนึง่ฟังเพลง Run Run Run ของ 
มิเชล ลูอิส หน่ึงจะถ่ายภาพเคตอนเช้า 
ทุกวัน ฟ ังเพลงน้ีไปด้วย น�้าตาคลอ 
ตอนเช้าทุกครัง้ เกรกจะเปิดเพลงน้ีดงัลัน่รถ 
เวลาเจออุปสรรค เคไม่พูด เค้าฝึกมาพอ
สมควรกับเรื่องต่างๆ

Special Thanks
เคซงัขอขอบคณุและให้เครดติต่อผูส้นบัสนนุ
ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะสปอนเซอร์หลกั B&L textile 
and trading gmbh (Germany)
Project Member ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้ 
เพ่ือนๆ และก�าลงัใจทีไ่ด้เจอบนเส้นทาง 
Chamber of Commerce Route 66 USA
Mr. Greg Willson (USA) เพ่ือนร่วมทาง
ที่เหนือค�าบรรยาย
คุณหนึ่ง-ภรรยา ร้าน Bonita Café & 
Social Club
นิตยสาร Thai Jogging
เพ่ือนนกัว่ิงชาวไทยทกุฝ่าย เพือ่นนกัวิง่
จากท่ัวโลกทุกท่านที่ให้การสนับสนุน 
Dreams Come True Project K's Run 
Across USA 2015 ให้เกิดขึ้นจริง

อ่านเรื่องราวย้อนหลังได้ที่ 
krunusa.wordpress.com 

ขอขอบคุณสถำนที่ถ่ำยท�ำ
Bonita Café and Social Club
56/3 Pan Street, Silom, Bangkok, 10500, Thailand
Tel.+66-2637-9541
FB : bonita.c.sc

www.facebook.com/bonita.c.sc

เพลง Run Run Run 
ของ Michelle Lewis
เป็นเพลงท่ีเคซังเลือกใช้ประกอบการว่ิงครั้งนี้ มี
เรื่องน่ายินดีท่ีข่าวการว่ิงข้ามอเมริกาครั้งนี้ ทราบ
ไปถึงศิลปินคนนี้ เธอตั้งใจเดินทางแสนไกลมาส่ง
เคซงัท่ีจดุสตาร์ทด้วยตวัเองในเมอืงซานตาโมนก้ิา 
พร้อมกับเซน็แผ่นซดี ีให้ขนมคกุก้ีโฮมเมดแก่เคซงั
กับมือ เคฟังเพลงนี้ทุกวันที่เขาออกวิ่ง
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นัก ว่ิงที่ เป ็นตัวแทนบอกเล ่า เรื่ อง น้ี กับ 
รันเนอร ์สเวิลด์ในโอกาสน้ี คือคุณหนึ่ง- 
สรัญ ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ ผู้บริหารโรงแรม S31 เขา
อยู่ในกลุม่ผูป้ระกอบการด้านธุรกิจการท่องเทีย่ว
ในกรงุเทพฯ คุณหน่ึงเป็นนักว่ิงมาราธอน และ
ทีส่�าคญั เขายังเป็นแกนน�าคนส�าคญัท่ีชกัชวน
เพ่ือนสมยัเรยีนอสัสัมชญัรุน่ AC106 มากกว่า 
20 ชวิีต มาออกก�าลังกายด้วยการวิง่ เพ่ือปรบั
โหมดจากการท�างานจนละเลยสขุภาพ เข้าสู่
โหมดนักกีฬามือสมัครเล่นท่ีมีสุขภาพและ
มติรภาพเป็นทีต้ั่ง กลุม่น้ีได้รบัการเทรนน่ิงโดย
โค้ช-ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ มาระยะใหญ่ ท�าให้
ผองเพ่ือนมีสุขภาพดี จิตใจแจ่มใสกันถ้วน
หน้า ถือเป็นแบบอย่างที่น่าขยายผล

ช่วงเย็นวันเสาร์ท่ี 1 สิงหาคม หนึ่ง-สรัญ  
นัดหมายนักวิ่งในกลุ่ม AC106 จ�านวนกว่า 
20 ชีวิต มีทั้งนักว่ิงและคนในครอบครัว 
ตามมาให้ก�าลังใจ จุดนัดหมายคือบริเวณ
สนามหลวงท่ีด้านหลังเป็นวัดพระแก้วและ
พระบรมมหาราชวัง จุดเป็นที่แลนด์มาร์ก
ส�าคัญของเกาะรัตนโกสินทร์

พวกเขาเริ่มต้นถ่ายท�าภาพน่ิงกันท่ีบริเวณน้ี  
มีอุปสรรคเรื่องสายฝนที่โปรยปรายลงมา  
ภาพนักว่ิงไทยกับสถานที่ส�าคัญของประเทศ
ถูกบันทึกไว้ทีละเฟรมอย่างพิถีพิถัน กลุ ่ม
รันเนอร์ AC106 ว่ิงซิต้ีรันผ่านหน้ากระทรวง
กลาโหม ลัดเลาะเข้าสูย่่านเมอืงเก่าแพร่งภธูร 
แวะเตมิพลังงานด้วยบะหมีน่�า้ชามร้อนรมิถนน  
ภาพนักว่ิงไทยกับวิถีชีวิตการกิน การเป็นอยู่  
ฝากท้องด้วยร ้านสตรีทฟู ้ดริมทาง เป ็น
เอกลักษณ์และเสน่ห์ท่ีจะถูกถ่ายทอดบน 
รันเนอร์สเวิลด์

เวลาใกล้ 2 ทุ่ม หยดน�้าจากฟ้าซาเม็ดลง ช่าง
ภาพสนใจเฟรมที่มีนักวิ่งว่ิงผ่านพระพุทธรูป
ริมถนนในย่านถนนตะนาว ทีม AC106 วิ่ง
กันอย่างคึกคัก คงดีไม่น้อยถ้าภาพนี้ออกไป
สู่สายตาชาวโลกว่าการว่ิงไปในย่านเก่าแก่
ของกรุงเทพฯ เป็นวิธีการใหม่ในการซึมซับ
ความงามและวัฒนธรรมของเมืองอย่างช้าๆ 
และปลอดภัย มีช ่อง Bike Lane ท่ีทาง
กรุงเทพมหานครพัฒนาข้ึน สลับกับการว่ิง
ขึ้นฟุตบาท หากว่ิงช้าๆ สลับเดินบ้าง หยุด 
ถ่ายภาพ ดูสัญญาณจราจรโดยไม่ประมาท 
การท�าซิตี้รันในย่านนี้มีความเพลิดเพลิน 
ยิ่งนัก

RUNNER'S WORLD

SPECIAL STORY I   e A บุย๊- มนตร ีบญุสตัย์

ติดตามนักวิ่งกรุงเทพฯ
เป็นเรือ่งนา่เซอรไ์พรส ์ เมือ่รนัเนอรส์เวลิด ์ (Runner’s 
World) นิตยสารที่ทรงอิทธิพลในแวดวงนักวิ่งโลก 
สนใจท�าเรือ่ง “นกัวิง่ในกรุงเทพฯ” (Running in The City)  
เพือ่ฉายภาพใหเ้หน็วา่วถิชีีวติของนักวิง่ใน Bangkok นี้
เป็นอยา่งไร ประเภทเช้าต่ืนไปวิง่ทีไ่หน สวนสาธารณะ
อะไร มีสถานที่ใดบ้างที่พวกเขาเลือกเป็นพื้นท่ีวิ่ง 

เพ่ือแสดงเอกลกัษณข์องเมอืง เขา้ใจวา่สารคดเีรือ่งนี ้
รันเนอร์สเวิลด์เลือกเมืองต่างๆ ในโลกที่มีเสน่ห์ด้าน 
การท่องเท่ียวประกอบด้วย ช่างภาพท่ีรับหน้าท่ีกด
ชตัเตอรใ์หนั้กวิง่ในกรุงเทพฯ หลดุปากเลา่ใหฟั้งวา่มี
ปารสี ลอนดอน โตเกียว ฯลฯ
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จุดสุดท้ายท่ีช่างภาพคิดว่าเป็น A 
Must ของกรุงเทพฯ คือบริเวณหน้า
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ม ี
เสาชิงช้าเป็นแลนด์มาร์กส�าคัญ

ภาพที่กลุ่มนักว่ิง 20 กว่าชีวิตท�าท่า
กายบริหารยืดเหยียดร่างกายกลาง
สายฝน มีไลติ้งสะท้อนแสงไฟจาก
ถนนที่น�้าเจิ่งนอง เป็นภาพมุมกว้างที่
เห็นท้ังกิจกรรมเพ่ือสขุภาพ ท่ีท�าอย่าง
เข้มแข็ง พร้อมเพรียง มีภาพวิวของ
เมืองเก่าประกอบ น่าจะย่ิงเสริมให้
หวัเรือ่ง “Thai Runners in Bangkok” 
ทรงพลังและสร้างแรงจูงใจให้นักวิ่ง
ท่ัวโลกท่ีอ่านเจอบทความชิ้นน้ี หยิบ
รองเท้าว่ิงใส่กระเป๋ามาท่องเที่ยว
และว่ิงเล่นที่นี่ ไม่ต่างกับที่พวกเรามี
ความคิดว่า หากวันหนึ่งมีโอกาสไป

ปารสี-ฝรัง่เศส อยากว่ิงผ่านหอไอเฟล 
ไปลอนดอน-อังกฤษ อยากวิ่งผ่าน 
หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นต้น

ยังไม่ทราบก�าหนดการที่แน่ชัดว่า
เรือ่งนกัว่ิงในกรงุเทพฯ นีจ้ะถูกตพิีมพ์
เผยแพร่ในแมกกาซีนระดับโลกเมื่อ
ไหร่ แต่ที่แน่ๆ ทีมวิ่ง AC106 ร่วมกับ
ทีมงานของนิตยสาร Thai Jogging 
ได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นตัวแทนนักวิ่ง 
ว่ิงตากฝนหลายชัว่โมง ประชาสัมพันธ์
เรื่องราวดีๆ ของกรุงเทพฯ ออกไป
สู่สายตานักว่ิงโลก โปรดรอติดตาม
เนื้อหาที่ถ ่ายทอดออกมา แม้จะ
ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือว่าได้พ้ืนท่ีในเล่ม
มากมาย แต่เนื้อหาเหล่านี้ย่อมจูงใจ
ผู้อ่านทั่วโลกให้มีความคิดมาวิ่งใน
เมืองหลวงของเรา 

นิตยสารรันเนอร์สเวิลด์ ถือเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีทรงอิทธิพลในแวดวงการ
ว่ิงของโลกมากที่สุด ออกตีพิมพ์ฉบับแรกในปี 1966 อีกไม่ก่ีเดือน
ข้างหน้าวารสารการวิ่งฉบับนี้จะฉลองอายุครบ 50 ปี ผู้ก่อต้ังชื่อว่า  
“บ๊อบ แอนเดอร์สัน” (ฺBob Anderson) ปัจจุบันอายุ 67 ปี แน่นอน
ว่าเขาฟูมฟักก่อร่างสร้างนิตยสารฉบับนี้ตอนท่ียังอายุไม่ถึง 20 ปีดี 
บ๊อบเป็นนักวิ่งตัวยง เขามีสถิติการวิ่ง 1 ไมล์ ที่ 6.59 นาที เห็นว่าเลข 
6 น�าหน้า ในปี 2012 ปีเดียว เขาลงแข่งรายการวิ่ง 50 รายการ เพื่อ
สร้างสถิติส่วนตัวที่ระยะทางในสนาม 350 ไมล์ การได้ท�าในสิ่งที่รัก
กับทีมงานที่หลงใหลในสิ่งเดียวกัน ท�าให้ผู้บริหารท่านน้ียังสุขภาพ
แข็งแรง แจ่มใส

รันเนอร์สเวิลด์ท�านิตยสารภายใต้แนวคิดหลัก 3 เรื่อง คือ Health- 
Running-Marathons แต่ละฉบับตีพิมพ์ราว 7 แสนเล่ม และถูกแชร์
บนโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง

ช่ำงภำพท่ีรนัเนอร์สเวลิด์เลอืกมำถ่ำยงำนนี ้ คอืเซดรกิ 
อำร์โนลด์ (Cedric Arnold) ช่ำงภำพฟรีแลนซ์ชำว
อังกฤษท่ีอำศัยและท�ำงำนในกรุงเทพฯ มีผลงำนถ่ำย
ภำพบคุคลมชีือ่เสยีง เช่น วิลเลยีม เดโฟ, ชำรอน สโตน 
(นักแสดงฮอลลีวู้ด) เซบำสเตียน เวตเทล (แชมป์โลก
แข่งรถฟอร์มูลำ 1) ฯลฯ ติดตำมผลงำนแกลเลอรีภำพ
สวยของเซดริกได้ที่ realfeatures.com
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SPECIAL STORY I   e พ่ีเสอื A เพ่ือนนักว่ิง

วิ่ง กิน ดูหนัง นั่งคุย
กิจกรรมชมภาพยนตร์ครั้งที่ 16
“Run BKK Strong และชมภาพยนตร์เรื่องเทอร์รี่”

หลังจากเหตุการณ์อันเศร้าสลดจากบุคคลขลาดเขลาได้
ลงมอืก่อการเป็นเหตุให้ผูบ้รสิทุธ์ิท้ังคนไทยและนกัท่องเทีย่ว
ชาวต่างประเทศบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก  
ณ บริเวณศาลท่านท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์  
เมือ่เวลาก่อนหน่ึงทุ่มของวันจนัทร์ที ่17 สงิหาคมท่ีผ่านมา 
เพื่อเป็นตัวแทนของชาวกรุงเทพฯ ชาวไทย และชาวโลก
ผูร้กัสนัติทัง้มวล นกัว่ิงจากกลุม่ชมรมต่างๆ ร่วมกันแสดง
จุดยืน ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และต่อสู้กับการแก้ปัญหา 
ด้วยการใช้ก�าลงัมุง่ร้ายต่อชวิีตของผูบ้รสิทุธ์ิ และร่วมกัน
แสดงออกถึงความเสยีใจต่อผูส้ญูเสยีในเหตุการณ์ นักว่ิง

กลุ่มต่างๆ ทั้งไทยและเทศที่พ�านักอยู่ในกรุงเทพฯ ต่าง
พร้อมใจกันว่ิงด้วยสองเท้าของตนออกจากท่ีพ�านกัไปยัง
จุดเกิดเหตุที่แยกราชประสงค์ โดยมีนักว่ิงกลุ่มใหญ่น�า
โดยตวัแทนจาก สสส ท่านอาจารย์ณรงค์ เทยีมเมฆ, ดารา
นกัว่ิง คุณทนงศกัดิ ์ศภุทรัพย์, อดตีนักว่ิงมาราธอนเหรียญ
ทองแดงซเีกมส์และโค้ชว่ิง อาจารย์สถาวร จนัทร์ผ่องศร,ี  
ตวัแทนจากมูลนธิิเรนโบว์ คณุโรสซาลน่ิา อเลก็ซานเดอร์ 
และคณุจฬุาลกัษณ์ สยามวาลา ตวัแทนจากกลุม่ศษิย์เก่า
มาแตร์เดอี

เริ่มต้นว่ิงด้วยความส�ารวมสติจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 แยก
ศาลาแดง ท่ีเวลา 6.30 น. ว่ิงกันมาตามถนนราชด�าร ิมุง่หน้าไปยังแยกราชประสงค์
อันเป็นจุดเกิดเหตุร้าย 7.00 นาฬิกา นักว่ิงทั้งหมดร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ 
พระบารมี และกล่าวค�าไว้อาลัยต่อผู้สูญเสีย รวมท้ังให้ก�าลังใจต่อผู้บาดเจ็บ  
สักการะศาลท่านท้าวมหาพรหมด้วยดอกกุหลาบสีขาว เสร็จแล้วต่างแยกย้าย
กันท�ากิจกรรมตามปรกติ ขอขอบพระคุณนกัข่าวจากส�านกัต่างๆ ทัง้ไทยและเทศ  
ท่ีช่วยแพร่ภาพกิจกรรมและเจตนารมณ์ของกลุ่มนักว่ิงออกไป เพ่ือเป็นสาสน์สูโ่ลก
ให้เป็นขวัญก�าลังใจส่งต่อให้ชาวกรงุเทพฯ ชาวไทย และผู้รกัสันตทิัง้หลายว่า ถึงแม้ 
จะมผู้ีหวังร้ายจ้องแก้ปัญหาด้วยการท�าลาย แต่พวกเราก็จะใช้สติรบัรู ้ไม่หวาดกลัว 
และใช้ชีวิตตามปรกติด้วยกันต่อไป ต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ด้วยสติร่วมกัน ดังเช่น
เหล่านักวิ่งที่ก้าวเท้าไปข้างหน้าเสมออย่างไม่ย่อท้อ

ถึงแม้จะมีผู้หวังร้าย
จ้องแก้ปัญหาด้วยการท�าลาย 

แต่พวกเราก็จะใช้สติรับรู้ ไม่หวาดกลัว 
และใช้ชีวิตตามปรกติด้วยกันต่อไป 

ต่อสู้กับปัญหาต่างๆ 
ด้วยสติร่วมกัน
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ต่อกันด้วยกิจกรรมท่ีรอคอยกันมาหลาย
เดือน กับการชมภาพยนตร์น่าประทับใจท่ี
เวลา 13.30 น. ภาพยนตร์ดราม่าสร้างจาก
ชีวิตจริงของวีรบุรุษชาวแคนาดา ผู้ไม่ย่อท้อ
ต่อความพิการของตนเอง ใช้เวลาที่เหลือของ
ชวิีตตนท�าประโยชน์ให้กับผูป่้วยมะเร็ง ออกว่ิง
ด้วยขาซ้ายเพียงข้างเดียวของเขา พร้อมกับ 
ขาเทียมข้างขวา รวมเป็นเวลา 143 วัน  
ว่ิงข้ามประเทศแคนาดา จากฝั่งตะวันออก
สุดไปยังฝั่งตะวันตกสุด รวมระยะทางกว่า  
5 พันกิโลเมตร โดยออกว่ิงทุกๆ วัน วันละ

เกร็ดชีวิตท่ีได้จากการชมภาพยนตร์ โดย 
พ่ีทนงศักดิ์ได้เกริ่นว่า “เทอร์รี่เป็นวีรบุรุษ 
ของชาวแคนาดาและชาวโลกได้เพราะสิ่งท่ี
เขาท�าน้ี เขาท�าเพ่ือคนอืน่ ไม่ใช่ท�าเพ่ือตนเอง”  
น้องเอกให้ค�าพูดที่น่าฟังว่า “หากผมเหลือ
วาระสุดท้ายของชีวิต ผมขอออกไปว่ิงเพ่ือ
คนอืน่ จะได้สร้างอนสุาวรย์ีให้กับตัวเองบ้าง”

กิจกรรมครั้งน้ีต้องขอขอบพระคุณผู้อุปถัมภ์ 
คือ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

หน่ึงมาราธอน เพ่ือปลุกให้ชาวแคนาดา 
ท้ังหลายตระหนกัรูถึ้งภัยคกุคามจากโรคมะเรง็
ที่คร่าชีวิตเด็กๆ ไปมากมาย ให้ร่วมกันลุกขึ้น
สู้กับโรคร้าย และเขาก็ท�าได้ส�าเร็จ โดยจนถึง
ปัจจุบันมูลนิธิท่ีเขาตั้งขึ้นเพ่ือช่วยงานวิจัย
รักษาโรคมะเร็งสามารถหาเงินบริจาคได้รวม
กว่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐ และผู้คนหลาย
ล้านคนในกว่า 25 ประเทศ ร่วมว่ิงพร้อมกัน
เพ่ือระลกึถึงเขาในงานว่ิงประจ�าปี กลางเดอืน
กันยายนของทุกปี

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Terry ตามชื่อเล่น
ของเด็กหนุ่มอายุเพียง 21 ปี ผู้มีนามจริงว่า
เทอร์เรนซ์ สแตนลย์ี ฟ็อกซ์ ชมภาพยนตร์สนกุ 
พร้อมชิมอาหารเพ่ือสุขภาพเลิศรสจากฝีมือ
สองนักว่ิงหนุ่มสาว คุณบอลและคุณแหม่ม 
คัดสรรอาหารจากธรรมชาติ ทั้งข้าวกล้อง 
ผักต้ม ผักสด ผลไม้ มันม่วง และฟักทองต้ม 
และเพ่ิมอรรถรสในการชมภาพยนตร์กันขึ้น
อีกด้วยข้าวโพดคั่วจากพ่ีเสือ อิ่มจากอาหาร
ว่าง และประทับใจกับการชมภาพยนตร์แล้ว 
เพื่อนๆ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น มุมมอง  

เสรมิสขุภาพ สมาพันธ์เดนิว่ิง เพ่ือสขุภาพไทย 
และวารสารไทยจอ็กก้ิง พบกันใหม่กับกิจกรรม
ว่ิง กิน ดูหนัง นั่งคุย กับการชมภาพยนตร์ 
เรือ่ง “วิถีนกัสู้ วิถีไร้ขีดจ�ากัด-Without Limits” 
ในเวลาอันใกล้นี้  โปรดติดตามประกาศ
ก�าหนดการและส�ารองที่นั่งล่วงหน้ากันได้
ทางเฟซบุ๊กของวารสารไทยจ็อกกิ้งนะคร้าบ

หากผม
เหลือวาระสุดท้ายของชีวิต 
ผมขอออกไปวิ่งเพื่อคนอื่น 

จะได้สร้างอนุสาวรีย์
ให้กับตัวเองบ้าง
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อ่างเก็บน�้าห้วยตึงเฒ่าก่อสร้างขึ้นตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าที่ใช้ในศูนย์เกษตรกรรมทหารและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

คนชอบว่ิงสามารถว่ิงรอบๆ ห้วยตึงเฒ่าได้ มีสิ่งอ�านวยความสะดวกรอบอ่างเก็บน�้า หาก 
รับประทานอาหารเสร็จแล้ว หากเมื่อยก็สามารถผ่อนคลายได้ด้วยการนวดแผนไทย  
นวดฝ่าเท้า เพียงโทรศัพท์ตามเบอร์ที่มีตามซุ้มต่างๆ หมอนวดแผนไทยก็จะมาบริการถึงที่

ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน มีงานว่ิงน่าสนใจส�าหรับนักวิ่งอัลตร้างานหนึ่ง ชื่อ Relentless 
Endurance Run งานวิง่ทรหดจดัมาเป็นปีที ่4แล้ว เป็นงานว่ิงรอบห้วยตงึเฒ่า มเีวลาให้เลอืก
วิ่งตั้งแต่ 6, 12 และ 24 ชั่วโมง 

ห้วยตึงเฒ่า
อ่างเก็บน�้าท่ามกลางธรรมชาติงดงามในจังหวัดเชียงใหม่ มีหาดทรายคล้ายชายทะเล 

สามารถเล่นน�้า ท�ากิจกรรมทางน�้าและกิจกรรมกลางแจ้งหลากหลายได้ ตั้งอยู่ที่
ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม เป็นโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามพระราชด�าริ 

และจัดท�าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตทหาร

 จริงๆ แล้วพวกเขาชอบว่ิงกันมานานแล้ว 
แต่ต่างคนต่างวิ่ง วิ่งในสวนใกล้บ้านบ้าง วิ่ง
ตามงานวิ่งต่างๆ บ้าง ว่ิงท่ีสนาม กกท. บ้าง
เพราะออฟฟิศอยู่ตรงหัวหมากนี่เอง ที่บริษัท
ก็มีฟิตเนสให้พนักงานออกก�าลังกายได้ทุกวัน 
เพราะโอสถสภาให้ความส�าคญักับสขุภาพของ 
พนักงานมาก ถ้าพนักงานมคีวามสขุ สขุภาพดี 
ไม่เจ็บป่วย พวกเขาก็ท�างานอย่างมีความสุข 
บรษิทัมชีมรมกีฬาหลากหลาย ซึง่เกิดจากการ
รวมตัวกนัของพนักงานเอง เช่น ชมรมฟตุบอล 
เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง จักรยาน  
แอโรบกิ แต่เนือ่งด้วยโอสถสภาเป็นบริษัทใหญ่ 
มีพนักงานประมาณ 3 พันคน มีหน่วยงาน
มากมาย พวกเขาจึงไม่ได้รู้จักกันทุกคน แต่
ช่วงปีสองปีมาน้ีการว่ิงบูมมาก มีงานว่ิงทุก
อาทิตย์ เรียกว่าเป็นเทรนด์ของคนเมืองเลย  
ใครไปว่ิงงานไหนก็ต้องโพสต์รูป แล้วก็ม ี
ช่างภาพที่คอยถ่ายภาพสวยๆ ให้ตามงานว่ิง 
โซเชียลมีเดียจึงเป็นสื่อที่ท�าให้ได้เห็นว่า อ้าว! 
คนนั้นที่ว่ิงงานเดียวกับเราท�างานท่ีโอสถสภา
นีน่า ไปๆ มาๆ พวกเขากเ็ลยได้รูจ้ักกนัมากขึน้ 
จนเกิดการรวมตัวกันเป็นทีม และตัง้เป็นชมรม
วิ่ง OSP ในที่สุด

 การตั้งชมรมวิ่ง OSP Running Club นี้มี
วัตถุประสงค์หลกัคอื อยากให้เป็น Community 
ของคนชอบวิ่งได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กัน ออกไปว่ิงด้วยกัน เพราะเวลาว่ิงคนเดียว
มนัล้มเลกิง่าย บางทีลงทะเบยีนไว้ แต่ไม่อยาก
ตืน่ไปว่ิงเพราะไม่มเีพ่ือนไปด้วยก็มี ชมรมฯ จงึ
เป็นกลุม่ทีม่าแบ่งปันเทคนคิ เป็นก�าลงัใจให้กัน 
และเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยากวิ่ง แต่ยัง
ไม่ได้เริ่มต้น หรือเคยกลัวที่จะวิ่ง ให้ออกมาวิ่ง
ด้วยกัน ชมรมฯ มนัีกว่ิงหลากหลายมาก ทัง้คน
ที่มีประสบการณ์การว่ิงมาแล้วและเป็นนักว่ิง
หน้าใหม่ หลายคนเพ่ิงเริม่ต้นว่ิง และหลายคน
ก�าลังพัฒนาตัวเองจากว่ิงมินิเป็นฮาล์ฟ เป็น
ฟูล เพราะอยากรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพมากแค่
ไหน ชมรมนี้ไม่ได้เป็นชมรมที่รวมตัวคนวิ่งเก่ง 
แต่เป็นคนทีช่อบวิง่ ด้วยแนวคดิท่ีว่าว่ิงน้อยยัง
ดกีว่าไม่ว่ิงเลย “A short run is better than no 
run.” ยังต้องเรียนรู้เทคนิคจากครูนักว่ิง เช่น  
ครูดิน และพ่ีๆ นักว่ิงที่พวกเขาเองติดตาม
ในแฟนเพจ รวมถึงกลุ่มนักว่ิงต่างๆ โดยจัด 
เวิร์กชอ็ปพ้ืนฐานการว่ิงเบือ้งต้น เชญิคณุสมศกัด์ิ 
นาราวิโรจน์ ผู ้ก่อตั้ง Triathlete Thailand 
Family มาช่วยสอนและ inspire สมาชกิชมรม

 ปัจจบุนั OSP Running Club มสีมาชกิร้อย
กว่าคน เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกท่ีไม่ได้
เป็นพนักงานโอสถสภาเข้ามาเป็นทีมเดียวกัน
ด้วย บางคนเป็นญาติ บางคนเป็นเพ่ือนของ
พนักงาน เพราะอยากให้การว่ิงมนัเป็นความสนุก
ในชีวิตประจ�าวัน อยากตื่นมาว่ิงทุกวัน อยาก
ท�าเรื่องวิ่งให้เป็นเรื่องง่าย การท�าชมรมว่ิงนี้
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารบริษัทโอสถ
สภาและบริษัทร่วมทุนเป็นอย่างดี นอกเหนือ
จากการได้ว่ิงสนุก มสีขุภาพดแีล้ว ยังได้เรยีนรู้
ที่จะท�างานร่วมกันกับเพื่อนต่างแผนก ทุกคน
มีโอกาสในการแสดงความเห็น แชร์ไอเดีย
กัน ช่วยกันคิด ช่วยกันท�าในการจัดหาเสื้อให้
ทีม ออกแบบโลโก้ชมรม จัดกิจกรรมชวนกัน
ไปว่ิงงานต่างๆ ท�าสื่อเชิญชวนพนักงาน หา 
ผู้สนับสนุน บางคนอยู่หน่วยงาน HR บางคน
ดูแลส่วนการผลิต จัดซื้อ สื่อสารองค์กร พวก
เขาได้ใช้ความถนัดในงานของเขามาช่วย
กันท�างานให้ชมรม ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม
องค์กรของโอสถสภาที่สนับสนุนให้พนักงาน
ทุกระดับได้ท�างานร่วมกัน 

ชมรมวิง่ OSP Running Club เกิดจากการรวมตัวกัน
ของพนักงานบริษัทโอสถสภาที่ชอบออกก�าลังกายโดยการวิง่

OSP RUNNING CLUB
สามารถตดิตามกจิกรรมของพวกเราได้ที่ 

Facebook Fanpage : OSPRUNNINGCLUB
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#FLATISBORING

งานว่ิง TNT50 จะมีประโยชน์ต่อการ
อนรัุกษ์อย่างไรบ้าง
นั่นคือที่มาที่ท�าให้เกิดรายการนี้ขึ้น ทางวิ่ง
เทรลในป่าจะเป็นเส้นทางแนวกันไฟ ปรกติ
แล้วในทุกปีเมื่อถึงหน้าฝนแล้ว ต้นไม้จะ
รกมาก พอถงึหน้าแล้ง ไฟป่าจะมา ชาวบ้าน
กลุม่รกัษ์เขากระโจมต้องไปดบัไฟป่าข้างบน  
ต้องเสียเวลาฝ่าฟันเส้นทางขึ้นไป แต่ถ้าเรา
ไปวิ่งงานนี้ จะมีการท�าทางวิ่งบนแนวกันไฟ
จากที่รก ให้เป็นช่องทางที่สามารถเดินได้ 
งานนี้จะเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชาวบ้าน 
ต่อธรรมชาติ เพราะพวกเขาจะมีช่องทางที่
สะดวกขึน้ในการไปดบัไฟป่า แนวกนัไฟทีจ่ะ
เกิดขึ้นนี้มีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

ป่าผืนน้ีในช่วงทีจ่ดังานเดอืน 11 
น่าจะมอุีณหภูมิหรือว่าภูมทัิศน์แบบไหน
เดอืนพฤศจกิายนเป็นซซีัน่ของการเดนิเทรกกิง้ 
เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสมกบัการเดนิศกึษาธรรมชาต ิฝนหยดุ
แล้ว ก�าลังเริ่มเข้าหน้าหนาว ป่าแถบสวนผึ้ง

ช่วงนี้จะมีอุณหภูมิไม่เกิน 20 องศาฯ ตลอด
ทั้งวัน การอยู่ในป่ามีต้นไม้ปกคลุมแทบจะ
ไม่โดนแสงอาทิตย์เลย มีความชื้นจากป่า 

ป่าของภาคตะวนัตกมคีวามพเิศษเฉพาะตวั 
เช่น พืชพรรณกล้วยไม้ที่ที่อื่นไม่มี มีความ
เป็นป่าจริงๆ ปรกติงานวิ่งเทรลในไทยจะวิ่ง
ตามสวนตามไร่ แต่ที่นี่เป็นป่าจริง เจอทั้ง
ป่าเต็งรัง ป่าไผ่รวก ป่าดิบชื้นนิดๆ ผมว่า
งานนี้นักวิ่งจะได้ประสบการณ์ใหม่ในการ
วิ่งเทรลที่ TNT

สนามนีย้ากหรอืว่าท้าทายอย่างไร
ท้าทายตรงที่ว่า นี่คือสภาพป่าจริง บางพื้นที่
มีการเคลียร์เส้นทางแล้ว แต่ยังมีความเป็น
ป่าอยู่ มีหิน มีการวิ่งข้ามน�้า ลุยน�้า วิ่งบน
ไหล่เขา วิ่งไปบนยอดเขา มีทางชันทั้งขาขึ้น
และขาลง เราจะวิ่งผ่านยอดเขาแหลม วิ่ง
ผ่านน�้าตกเก้าชั้น วิ่งผ่านธารน�้าในป่าที่สวย
มาก ธารน�้าบริเวณนี้เป็นต้นทางของน�้าตก
เก้าชั้นอีกทีหนึ่ง 

ส�ารวจสนามตะนาวศรีเทรล 
ที่สุดของความอุดมสมบูรณ์ 

และค้นพบแรงบันดาลใจดีๆ จากธรรมชาติ

Explore TNT50

TRAIL 
REPORT 
TNT50

ภาพจริง สนามจริง 

TNT50 เปิดระยะ 50, 25, 10 และ 3 กิโลเมตร
งานวิ่งเทรลจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีต�าบลสวนผึง้ อ�าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุี
>>> ติดตำมรำยละเอียดได้ที่ FB : Tanaosri Trail 
ตะนำวศร ีเทรล - TNT50 และ ultra-trail-thailand.com

อันธกิา แสงตา (ตุก๊) นกัว่ิงเทรลทีเ่ข้าไป
ส�ารวจเส้นทาง TNT
เราไปสนามนี้ในช่วงหน้าฝน จึงพบความเขียวขจีไป
หมด ที่นี่เป็นป่าทึบ ไม่ใช่ป่าโปร่ง ป่ามีความอุดม
สมบรูณ์ ผูน้�าทางเล่าว่าจากทีเ่ดนิป่าทีน่ีม่า ยงัไม่เคย
เจอสตัว์ใหญ่ สนามนีม้รีะยะทางรอบละ 25 กโิลเมตร 
ใน 10 กิโลเมตรแรกไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ทางขึ้นเขา
จะอยูท่ีก่โิลเมตร 11 เป็นต้นไป ทางเริม่มคีวามชนั แต่
ไม่ถงึกบัต้องปีน ใช้เทรกกิง้โพลจะเหมาะสม เส้นทาง
เทรลนีร้ะยะ 25 และ 50 กโิลเมตร จะไม่เหมาะเลยกบั
นักวิ่งเทรลหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านสนามเทรลระยะ
ทางไกลมาก่อน หรอืว่าผ่านมาแค่ระยะเริม่ต้น ยงัไม่
เคยวิง่ระดบัอลัตร้าเทรล แค่ระดบั 25 กโิลเมตรยงัเอา
เรือ่ง! ตุก๊เคยผ่านสนามเทรล 50 กโิลเมตรมาแล้ว คดิ
ว่างาน TNT ตุ๊กอยากลงแค่ระยะ 25 กิโลเมตร ถ้าลง
ระยะ 50 คิดว่าไม่ไหว ที่นี่ดิบและสวย มีรสชาติของ
ความเป็นสนามเทรลแท้ๆ

***นี่เป็นความคิดเห็นของนักวิ่งสาวที่ผ่านมาราธอน
มาแล้ว 7 สนาม เทรล 50 กิโลเมตร อีก 3 สนาม

อาจารย์วร อาจารย์คือ “ผู้ยิ่งใหญ่แห่งตะนาวศรี” 
อาจารย์ยิ่งใหญ่ในด้านความคิด จิตส�านึกในความ
หวงแหนป่า...อทุศิตน ทุม่เทแรงกายแรงใจเพ่ือรักษาป่า
ผืนนีไ้ว้ ทัง้จากไฟป่า ทัง้จากนกัท่องเทีย่วทีไ่ร้จติส�านกึ
ทัง้หลาย...

ดอกไม้ป่า เป็นอีกหนึ่ง
สัญลักษณ์ของความ
สมบูรณ์ของแหล ่ง
ต้นน�า้ทีน่ี ่ ซ่ึงเป็นแหล่ง
ผลิตน�้าตามธรรมชาติ
ส�าหรับใช้ในการด�ารง
ชีวิตของชาวบ้านและ 
รีสอร์ตในละแวกนี ้ชาว
บ้านทุกคนจึงหวงแหน
ป่าผืนนีม้ากทีส่ดุ

น�า้ซับ น�า้ทีพ่บบนผิวดนิ บ่ง
บอกถงึการเป็นแหล่งก�าเนดิ
ต้นน�า้สายหน่ึงจากเทือกเขา
ตะนาวศรีที่ยิ่งใหญ่ มีสัก 
ก่ีคร้ังท่ีเราจะได้บุกป่าฝ่าดง
เข้าไปถึงบริเวณป่าที่เป็น 
ต้นน�า้แบบน้ี...

สิง่หนึง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้แน่นอนคอื...
การเปียก...ต้องลงน�า้ เพราะเส้นทางจะ
ตัดลัดเลาะไปกับแนวของธารน�้าตก 
ฉะนัน้ ไม่ต้องห่วงสวยหล่อ…”มาเปียก
กนัเถอะๆ”

คนล้มอย่าข้าม...ไม้ล้มกเ็ช่นกนั อย่าข้าม 
ให้ลอดเอา!!! ขนาดความใหญ่โตระดบั
ร้อยปีแบบนี ้ไม่ได้พบเหน็ง่ายๆ ตามป่า
ทัว่ไป

ปล่องแสง...ความอดุมสมบรูณ์ของไม้ยนืต้นขนาดใหญ่ ต่างแผ่กิง่ก้านสาน
กนัจนสอดประสานเสมอืนเป็นหลงัคาขนาดใหญ่ปกคลมุพ้ืนดนิเบือ้งล่างไว้ 
นานๆ เราจะได้เหน็แสงอาทติย์เลด็ลอดส่องลงมาสกัคร้ัง

ต้นน�า้ตกของน�า้ตกเก้าโจน...จดุนี้
อยูเ่หนอืชัน้ที ่9 ซ่ึงเป็นชัน้สงูสดุที่
ให้นกัท่องเทีย่วทัว่ไปได้ขึน้มาเล่นน�า้
ได้ ถ้านบัชัน้จริงๆ จดุนีน่้าจะชัน้ที่ 
15 เป็นอย่างน้อย

มอสและไลเคนคือ
ดรรชนีชี้ วัดความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ผืนป่า ตลอดระยะ
ทางทีเ่ราผ่านไป เราจะ
พบเหน็มอสเขยีวขจี
เหมือนดั่ งพรมสี
เขียวประดับประดา 
แต่ทั้งนี้ เราต้องไม่
ท�าร้ายเขา ไม่เหยียบ
ย�า่สิง่เลก็ๆ ในป่า ทว่า
กลับมีคุณอนันต์ใน
ห่วงโซ่อาหาร ไม่มี
มอส ไลเคน กจ็ะไม่มี
อกีหลายร้อยชวีติใน
ป่า

I   e บุย๊ berry   berryview
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RUN TO EAT I  e A มนตร ีบญุสตัย์

 มือผมสัมผัสผิวไม้เรียบเนียนบนโต๊ะ เสียงกีตาร์อะคูสติก
ท�างานได้ดขึีน้ไปอกีเมือ่ม ี“ลาเต้แก้วอุ่น” วางอยู่ตรงหน้าบนโต๊ะ
ไม้
 รสนุ่มท�าหน้าท่ีเป็นเสยีงเบส ปลายน้ิวแตะความร้อนจากถ้วย
เซรามิกเชื่อมโยงถึงความคิดความรู้สึกที่ชวนผ่อนคลาย ไม่เข้า
โหมดสโลว์ไลฟ์อย่างง่ายดายนัก เมื่อความคิดท�างานหนักว่า
กาแฟแก้วนี้เดินทางจากฝีมือของคนชงแบบไหน
 ผมหยุดสายตามอง “ลาเต้อาร์ต” ฟองนมทีย่ศค่อยๆ ราดลง
บนแก้วกลมอย่างเบามือ ยศชัย หนุ่มวัย 34 รายนี้ ก�าลังง่วนอยู่
ใกล้เคาน์เตอร์บาร์ที่ผมนั่ง เพื่อนใหม่ของผมอยู่ในฉากชีวิตและ
อาชีพที่ตัวเองรักยิ่ง
 “นักชงกาแฟด้วยสญัชาตญาณ” ยศเขยีนนยิามของตวัเอง
ผ่านมาให้ทราบภายหลงั เชยีงใหม่มร้ีานกาแฟถ่ีกว่าจดุให้น�า้ใน
ระยะฟูลมาราธอน แน่นอนว่าทุก 2 กิโลเมตรใจกลางเมอืงอาจมี
คอฟฟ่ีชอ็ปมากกว่าจ�านวนก่ีกิโลฯ ของระยะฮาล์ฟ แต่จะมกีาแฟ
กี่แก้วที่บาริสต้าฝึกซ้อม มองดู ใคร่ครวญ เค้นรสชาติ ชงออกมา

ด้วยประสบการณ์และก�ากับมันอีกชั้นด้วย 
“สัญชาตญาณ” Cup by cup
 ผมตั้งใจไปเจอยศชัย ชัยพรหมมา ด้วยค�า
ชวนกึ่งค�าล้อของเพ่ือนนักว่ิงในเชียงใหม่ว่า 
“เขาคือบาริสต้าท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในปฐพี”  
ยศชี้แจงที่มาแบบเขินๆ ว่าเขาว่ิงมาราธอนได้ 
3.24 ชัว่โมง เช้าวันอาทติย์ทีผ่่านมา เขาพักร้าน
ครึง่วันไปว่ิงรายการ “แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน” 
ท�าเวลาไป 1 ชั่วโมง 38 นาที ติดถ้วยในรุ่นอายุ
เมื่อกลับถึงร้าน เจ้าตัวย้ิมกร่ิมฉลองด้วยการ 
ท�า “ลาเต้อาร์ต” รินลงถ้วยรางวัลอย่างเบามือ 
แล้ววันนัน้ก็ยืนท�ากาแฟในร้านต่อไป… นีค่อืยศ
ที่พูดน้อยคนนี้
 “ก่อนหน้ำจะมำท�ำร้ำนกำแฟเองนัน้ก็ท�ำงำน
ร้ำนกำแฟแหละครับ เป็นพนักงำนชงกำแฟ
ประมำณ 7-8 ปี ก็ผ่ำนมำหลำยร้ำนพอสมควร 
ทั้งประจ�ำอยู่นำนๆ และชั่วครำว”
 “ก็หนักใจอยู่ครับ แต่ก็ต้องท�ำ ด้วยเหตุผล
ง่ำยๆ ว่ำท�ำมำหำกิน ผมไม่ได้คดิถึงเรือ่งจดุเด่น
จุดขำย เคยมีคนถำมผมว่ำพ่ีจะเปิดร้ำน แล้ว 
พ่ีมอีะไร ผมก็ตอบกลบัไปว่ำง่ำยๆ เปิดร้ำนกำแฟ
ก็มกีำแฟส ิผมไม่ได้ต้องกำรควำมหรหูรำปรงุแต่ง
มำกมำย มนัเลอะเทอะ แต่มเีมนกูำแฟมำตรฐำน 
ท่ัวไป ขนมขบเคี้ยวนิดหน่อยให้ได้กินดืม่คูกั่น 
ก็พอแล้ว ไม่ต้องกำรควำมคำดหวังจำกลูกค้ำ 
ต้องม ีต้องด ีต้องเจ๋ง ต้องเลศิ มนัอดึอดั มนัไม่มี
ควำมสุขที่จะท�ำ ร้ำนเปิด 9 มิถุนำยน 2558”
 ผมจบิลาเต้แก้วเดมิได้ครึง่แก้ว กลิน่กาแฟ
ผสมออกมากับลมหายใจหวานขมกลมกล่อม 
ก่อนจะถามบารสิต้านกัว่ิง Sub 3.30 ว่า “อะไร
คือความสุขของการท�าร้านกาแฟ”
 “เมนูทีล่กูค้ำอยำกดืม่ แล้วเรำท�ำให้เขำ ผม
ชอบเห็นลูกค้ำที่อยู่ในโลกของเขำมำเป็นกลุ่ม

คุยกันไป มำเดี่ยวก็นั่งท�ำอะไรของเขำไป เห็น
แล้วรู้สึกดี”
 ปรกตกิารสมัภาษณ์ใคร ผมจะมจีรรยาบรรณ 
ไม่ถล�าลึกลงในโลกของเขาจนเกินไป เช่น  
ถ้าสัมภาษณ์คนเมา เราต้องดื่มน�้าเปล่า
 แต่กาแฟของร้านนี ้ท�าให้ผมฝ่าฝืนข้อตกลง
ดังกล่าว “ถ้าสั่งอีกแก้ว แนะน�าอะไรดี” ผม
กวาดสายตามองเมนู และหล่นค�าพูดนี้ไป
 ยศในชุดผ้าคลุมท�าอาหาร ใส่หมวกแก๊ป
กลับหลัง ยูนิฟอร์มเสื้อยืดสีด�า โยนเสียงมาว่า
“อฟัโฟกำโต้ครบั เป็นไอศกรมีมะพร้ำวรำดด้วย
เอสเพรสโซ่ ปกตแิล้วสตูรมกัใช้ไอศกรมีวำนลิลำ
กัน แต่ผมใช้ไอศกรีมกะทิที่ท�ำเองแทน”
 เมนน้ีูเมนูเดยีวเท่านัน้ท่ียศท�าให้ผมจนิตนาการ
ถึงการ Sprint เข้าเส้นชัยอย่างสง่างามของเขา
ในสนามวิ่ง “ขาดลอยในแง่ของรสชาติ”
 ใครไปเชียงใหม่ ถ้าไปโดนแก้วน้ีเข้า คุณ
อาจจะต้องถามหา “เมนูอัฟโฟกาโต้เอสเพรสโซ่
กับไอศกรีมมะพร้าว” ไปอีกแสนนาน และจะ
ไม่ถูกใจจนกว่าจะได้กลับมาที่ร้านของยศชัยที่
เป็น First Impression (ขณะที่เขียน ผมคิดถึง
เครือ่งดืม่แก้วน้ี ประหนึง่นักวิง่ทุรนทรุายอยากได้
เอนดอร์ฟิน)
 “อึด แข็งแรง ทนทำน มีวินัย คงเป็นเรื่อง
สุขภำพครับ เมื่อเรำมีสุขภำพดี กำรปฏิบัติงำน
ก็รำบรื่นตำมกันไป” ยศชี้ให้เห็นว่าการว่ิงแยก
ไม่ออกจากชีวิตและการท�าร้านกาแฟของเขา 
การคุยกับยศครั้งน้ีท�าให้ผมนึกถึงคนมือฉมังท่ี
ท�าอะไรสักอย่างได้ดี ได้นานๆ และคิดค้น
กระบวนท่าของตัวเองได้ ว่าเป็นกลุ่ม “ท�าโดย
สัญชาตญาณ” ไม่ว่าจะวิ่ง หรือว่าชงกาแฟ  
ยศชัย ชัยพรหมมา คงอยู่ในค�าจ�ากัดความ 
แบบนี้ 

  สรุป
ไปเชยีงใหม่รอบหน้า | ยศชยั | อฟัโฟกาโต้ 
| ร้านINESTINCT25 |

  How to get there : 
  INESTINCT25
ถนนสุเทพ ซอยโรงแรมเชียงค�า เข้าซอย
ไป 100 เมตร ร้านอยู่ขวามือ เปิดท�าการ 
07.00-17.00 น. ปิดทุกวันพุธ

  Following 
  IG : INESTINCT25 
  FB : INESTINCT25
ร้านน่ารัก ราคาย่อมเยา น่ังคุยกันใน
บรรยากาศเป็นกันเอง คุยเรื่องว่ิงมี
โอกาสทีย่ศจะแนะน�าเส้นทางสนามซติีร้นั
ในเมอืงและชวนไปว่ิงเทรลบนดอยสุเทพ 
ป่ันจกัรยาน ทีน่ียั่งเป็นจดุนดัพบใหม่ของ
เพ่ือนๆ นกัว่ิงคอกาแฟ บรรดาคนรอบตวั
ของยศชัยอีกด้วย นักว่ิงรวมตัวกันที่น่ี 
บรรยากาศอบอุ่นดีทีเดียว ขอแนะน�า

ค�าถามส�าคัญ 
ชื่อร้านมาจากอะไร?
Caffeines + Instinct = INESTINCT
ส่วน 25 คือ ปริมำณผงกำแฟ
หนึ่งช็อต 25 ml ของเอสเพรสโซ่
รวมกันเป็นชื่อร้ำน INESTINCT25 
ที่หมำยถึง “กำแฟที่ท�ำด้วย
สัญชำตญำณ”

Runner | Barista | INESTINCT25

ยศไม่น่าใช่ผู้ชายช่างพูด 

เขายืนหลังเครื่องท�าเอสเพรสโซ่ขนาดย่อมๆ มีไอน�้าพวยพุ่งอยู ่เป็นระยะจาก 
ออร์เดอร์ทีลู่กค้าทยอยส่ัง ร้านของเขาไม่กว้างขวาง ก่อโครงสร้างด้วยไม้ คล้ายกล่อง
รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ฟลอร์แพลนของร้านไม่น่าเกิน 5 เมตร คูณ 2 เมตร  
สูง 2 เมตร 50 นั่นท�าให้เสียงชง-และบดเมล็ดกาแฟดังลอยมาผสมกับเสียงพูดคุย
ของนักดื่ม ในร้านไม่ปรับอากาศ แต่อากาศในร้านปรับตัวได้ดี มีปริมาณหนาแน่น
ของกล่ินคาเฟอีนให้สูดดมอยู่กรุ่นๆ เพลงบางเพลงในหนังเรื่อง “Begin Again” 
ผสมเสียงผ่านมากบัมวลอากาศ เบลนด์จนได้ทีถ่งึหูผูฟั้งในร้านจากล�าโพงขนาดเล็ก 
เท่าที่จ�าได้ ถัดมาเพลย์ลิสต์หรือสถานีวิทยุที่ยศเปิดแช่ไว้ เล่นเพลง “Heart of  
My Life” ของจอห์น เมเยอร์ ในชุด “Continuum” เป็นความต่อเนื่องของอารมณ์
คนดื่มกาแฟ ร้านกาแฟที่ดี ส่ิงที่ดีที่สุดนอกจากของเหลวที่บรรจุอยู่ “ในแก้ว”  
ยังต้องเป็นความร่ืนรมย์ที่บรรจุอยู่ “ในร้าน” ด้วย-ราว 20 นาทีที่เข้าไปใน  
INESTINCT25 ร้านนี้มี… 
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RUN TO TRAVEL I   e ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์  A ธีรพงษ์ พลรกัษ์  ปิยนนัท์ เกียรตินฤยุทธ

มันเป็นช่องทางเล็กๆ ที่เคยสว่างด้วยแสงไฟ 
วอมแวม ร้อนระอุ มากมายด้วยเรื่องราวสุด
สะเทือนใจ และเป็นสถานที่ที่ เกี่ยวเนื่องกับ 
เส้นทางรถไฟสายมรณะอันโด่งดังไปทั่วโลก 
ช ่ อ ง ไฟนรกนั้ นป ั จ จุบันคือช ่ อ ง เข าขาด 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจ�า (Hellfire 
Pass Memorial Museum) ซ่ึงเป็นหนึ่งใน
พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเมืองไทย ได้รับการโหวต
จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์ www.
tripadviser.com ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ยอดนิยม
อันดับ 4 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น
อันดับ 10 ของเอเชีย จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง โดยแรงงานเชลยศึก ซึ่ง
ส่วนใหญ่ที่มาสร้างทางรถไฟในช่วงช่องเขาขาด
คือชาวออสเตรเลีย

คุณเคยเดินผ่าน
ช่องไฟนรก
ไหม?

ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจ�า 
จัดสร ้ างด ้ วยงบประมาณขององค ์การ
ทหารผ่านศึกออสเตรเลีย น�าเสนอเร่ืองราว
อย่างน่าสนใจ ทันสมัย มีท้ังวิดีโอบอกเล่า 
เรือ่งราว ข้าวของเครือ่งใช้ในการสร้างทางรถไฟ 
แผ่นจารึกถึงเชลยศึกท่ีเสียชีวิต ภาพถ่าย 
ประกอบแสง-เสียงสมจริง

นอกจากน้ี สิง่ทีท่�าให้พิพิธภัณฑ์ “มีชวีติ” ยิง่ขึน้ 
คอืเส้นทางเดนิไปสูบ่รเิวณช่องเขาขาด ซึง่ท�าให้
จินตนาการได้ถึงความยากล�าบากในการสกัด
หน้าผาหินสูง 8-25 เมตรด้วยเครื่องมือง่ายๆ 
เพ่ือเปิดช่องกว้าง 70-200 เมตรส�าหรับสร้าง
ทางรถไฟ และการท่ีญ่ีปุ ่นเร่งการสร้างทาง 
เชลยศึกจึงต้องท�างานหนักถึงวันละ 18 ชั่วโมง 
แสงจากคบเพลงิทีจ่ดุไว้ขณะท�างานยามค�า่คนื
ซึ่งสะท้อนเงาวูบไหวของเชลยศึกและผู ้คุม
ท�าให้ช่องเขาขาดเป็นทีรู่จ้กัในกลุม่ชาวต่างชาติ
ว่า Hellfire Pass (ช่องไฟนรก) ในเวลาต่อมา

ทะลุผ่ำนช่องไฟนรก...สู่ปลำยทำงที่บ้ำนอีต่อง



50  THAI JOGGING  กันยายน 2558 กันยายน 2558  THAI JOGGING  51  www.thaijoggingclub.or.th 

ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจ�า 
ตัง้อยูภ่ายในกองการเกษตรและสหกรณ์ หน่วย
บญัชาการทหารพัฒนา รมิทางหลวงหมายเลข 
323 ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 64-65 ซึ่งนักวิ่ง
ที่ร่วมงานมิซูโน แม่น�้าแคว ฮาล์ฟมาราธอน
นานาชาติ จะต้องว่ิงผ่านหน้ากองการเกษตร
และสหกรณ์กนัทุกคน ส�าหรบัคนทีช่มชอบการ
เยือนพิพิธภัณฑ์หรือนิยมเดินทางไปยังแหล่ง
ประวัติศาสตร์ ไม่ควรพลาดการชมนิทรรศการ
และการพาตวัเองไปซมึซบัรบัรูป้ระสบการณ์ใน
การผ่านช่องเขาซึง่เป็นอนุสรณ์ของสงครามอนั
โหดร้าย ซ่ึงสดุท้ายก็ไม่มใีครเป็นผูช้นะทีแ่ท้จรงิ

ห่างจากช่องเขาขาดในอ�าเภอไทรโยคไปไม่ไกล 
ก็เข้าสู่อ�าเภอทองผาภูมิ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว
โดดเด่นมากมายของจงัหวัดกาญจนบรุ ีหน่ึงใน
นัน้คือเขือ่นเขาแหลม ซึง่เป็นพ้ืนทีส่่วนหนึง่ของ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ�าเภอทองผาภูมิ
และอ�าเภอสงัขละบรุ ีนบัว่าเป็นหนึง่ในทะเลสาบ
เหนือเขื่อนใกล้กรุงเทพฯ ที่มีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกรองรบันกัท่องเทีย่วแบบไมม่ากไมน้่อย
จนเกินไป

ด้วยพ้ืนท่ีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเทอืกเขาตะนาวศรี 
ภาพทีป่รากฏรายรอบจงึหนีไม่พ้นความงดงาม
สลับซับซ้อนของขุนเขา โดยเฉพาะเมื่อลงเรือ
แล่นรบัลมชมวิวเหนือผนืน�า้กว้างทีไ่หลคดเค้ียว
ไปตามซอกเขา คณุจะรูส้กึว่าขนุเขาน้ันโอบกอด
กระชบัเข้ามา มองไปทางไหนกช็ืน่ตาชืน่ใจด้วย
เกาะสีเขียวท่ีผุดโผล่เหนือผืนน�้าน่ิงสะท้อนเงา
ท้องฟ้าสแีจ่มจดั ผนืน�า้กว้างใหญ่ท่ีแผ่ผ่านโอบ
คลุมเกาะเล็กเกาะน้อยมีพ้ืนที่ประมาณ 388 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 26 ของ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

หนึง่ในแหล่งท่องเทีย่วส�าคญับนเกาะกลางน�า้
คือเจดีย์พระธาตุโบอ่อง ศิลปะมอญ พระธาตุ
เจดีย์สขีาว ยอดฉตัรทอง สงู 6 เมตร ตัง้โดดเด่น
อยู่บนยอดเขาหินโดโลไมต์สูงประมาณ 25-30 

ในอ�าเภอทองผาภูมิยังมีแหล่งธรรมชาติขึ้นชื่อ 
คืออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ซึ่งมีอาณา
บรเิวณ 1,120 ตารางกิโลเมตร เป็นผนืป่าต่อเน่ือง 
จากพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ส�าหรับ 
นักเดินป่าและนักผจญไพรต่างยกน้ิวให ้ 
เขาช้างเผือก ยอดเขาหน่ึงในเขตอุทยานฯ 
ทองผาภูมิเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินป่าที่ “ต้อง
ไปให้ได้” เพราะนอกจากผืนป่าเขียวสวย 
อากาศบริสุทธ์ิ และวิวตระการตา ไฮไลต์ของ
ทรปิเดนิป่าเขาช้างเผอืกยังอยู่ตรงการประคอง
ตวัเดนิไต่สนัเขาแสนแคบ ซึง่สองฝ่ังทางตดัชนั
ดิ่งลึกลิ่วลงไปเป็นร้อยเมตร เรียกว่าเป็นช่วง
ทางวัดใจอย่างแท้จริง

นอกจากขุนเขามีทางวัดใจคนเดินป่า ถนน 
คดโค้งวกเวียนตามไหล่เขาขึ้นไปสู่ปลายทาง
ของทางหลวงหมายเลข 3272 ก็นับว่าวัดใจ 
คนขับรถเที่ยวไม่เบา เพราะบางโค้งชันนั้นเป็น
ทางแสนแคบ และบางช่วงทางก็ยุบพังเสียอีก

บนเส้นทางสายนี้มีจุดชมวิวหลายจุด จุดแรก
อยู่ท่ีกิโลเมตร 12 ซึ่งมีพ้ืนที่กางเต็นท์และมี
ห้องน�า้ให้บรกิาร มองข้ามแนวเรอืนยอดไม้ออก
ไปคอืแนวเทือกเขาสลบัซบัซ้อน เห็นทะเลสาบ
เหนือเขื่อนเขาแหลมกระจ่างเด่นอยู่ท่ามกลาง
พ้ืนท่ีสเีขยีว พ้นจากน้ีไปยังมจีดุชมวิวสุดสายตา
พานอรามาอีกหลายจุด เช่น จุดชมทิวทัศน์ 

เมตร ซึ่งมีต้นลั่นทมขึ้นประปราย และมีบ่อน�้า
ล้อมรอบภูเขา โดยมีสะพานแคบยาวเชื่อม
ระหว่างขอบบ่อกับเขาทีต่ัง้พระธาตเุจดย์ีโบราณ
ซึ่งไม่ปรากฏว่าสร้างต้ังแต่เมื่อใด แต่คาดว่า
มีอายุไม่ต�่ากว่า 100 ปี

พระธาตุเจดีย์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโบอ่อง ต�าบล 
ปิล๊อก อ�าเภอทองผาภูมิ เป็นศูนย์รวมศรัทธา
ส�าหรับชาวบ้านบนเกาะ ซึ่งส่วนใหญ่คือชาว
มอญ กะเหรี่ยง และพม่า หมู่บ้านขนาดเล็กซึ่ง
กลายเป็นเกาะหลงัจากมกีารปล่อยน�า้เข้าเก็บกัก
ในเขื่อนเขาแหลมเมื่อช่วง พ.ศ. 2527-2528 นี้

เงยีบสงบนัก กระทัง่ถึงวันขึน้ 15 ค�า่ เดอืน 4 ซึง่
องค์การบริหารส่วนต�าบลปิล๊อกจัดงานบุญ
ประเพณีนมัสการเจดีย์พระธาตุโบอ่อง วันนั้น
ล่ะท่ีชาวพุทธในละแวกใกล้เคียงจะลงเรือมา
นมัสการพระธาตุและเที่ยวชมการแสดงต่าง ๆ 
ท�าให้บ้านโบอ่องคึกคักขึ้นผิดตา
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L. P.
Coffee Latte 

Protein Smoothie
นักชอบวิง่แบบเรา จันทร์ถึงศุกร์คือวันท�างาน ต้องตื่นเช้ากว่าคนอื่นเพื่อมาซ้อมวิง่ 

หรือเย็นเลิกงานก็ไปวิง่ เย็นวันศุกร์ไม่ไปปาร์ตีเ้พื่อเช้าวันเสาร์จะไปวิง่ยาว 
หลังวิง่ยาว ร่างกายล้า ความสดช่ืนและการฟ้ืนฟูคือความต้องการของนักวิง่ยาวในวันหยุดเช่นเรา 

เดือนนีล้องมาเติมความสดช่ืนและฟ้ืนฟูกล้ามเนือ้ด้วยคาเฟอีน
และโปรตีนกันเถอะ (ไม่เกิน 3 นาที)

GOOD FOR YOU
ประโยชน์ของคาเฟอีน นอกจาก
จะช่วยปลุกร่างกายและสมองให ้
ตื่นตัวแล้ว หลังการออกก�าลังยัง 
ช่วยท�าให้รู ้ สึกสดชื่น ส่วนโปรตีน 
ช่วยซ่อมและเสริมกล้ามเนื้อที่ ถูก 
ใช้งานไปในวันว่ิงหรือออกก�าลังกาย
หนักๆ ได้ อย่างไรก็ดี การเดินทาง 
สายกลาง ไม่มากเกินไป เอาทีพ่อเหมาะ 
กับตัวเอง พอเพียง ไม่เบียดเบียน 
มากไปก็ใจส่ันได้ การดื่มกาแฟใน
ปริมาณพอเหมาะต่อวันช่วยท�าให้
เราสดชื่น 

กาแฟ 1 ช็อต
(หรือกาแฟเกล็ด 2 ช้อนชา ละลายน�้าร้อน 2 ออนซ์)
โปรตีนผง หรือเวย์โปรตีน 2 สกู๊ป
กล้วยหอมแช่แข็ง 1 ลูก
นมสด 1/2 ถ้วย

เขาขาด มองเหน็น�า้ตกจ๊อกกระดิน่ขาวโพลนอยู่
ท่ามกลางผืนป่า รวมทั้งมองเห็นหมู่บ้านอีต่อง 
สุดปลายทางของถนนสายนี้

อีกจุดชมวิวสวยคือบริเวณเนินเสาธง ซึ่งอยู่ชิด
พรมแดนไทย-เมียนมา มีกองก�าลังต�ารวจ
ตระเวนชายแดนดแูลตลอดเวลา ไม่ว่าจะมาถึง
ในฤดูไหน นักท่องเทีย่วก็มกัจะตกอยู่ในวงล้อม
ของม่านหมอกขาวโพลนที่ ถูกสายลมแรง 
พัดมาปกคลุมทั่วท้ังหุบเขา อากาศเย็นสบาย
แตกต่างจากตัวเมืองอย่างชัดเจน

ห่างจากเนินเสาธงไปประมาณ 5 กิโลเมตร คือ
การสิน้สดุของทางหลวงหมายเลข 3272 ท่ีบ้าน
อีต่อง หมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งอดีต
เคยคึกคักในฐานะเมืองเหมือง แต่ทุกวันนี้แปร
เป็นเมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ทว่ามากมายด้วย
จ�านวนผู้มาเยือน มีที่พักและร้านอาหารรสดี 
ให้เลือก...อย่างไม่น่าเชื่อว่าเมืองเล็กแสนไกล 
จากตัวเมืองกาญจนบุรีจะเพียบพร้อมด้วย 
สิ่งอ�านวยความสะดวกเช่นนี้

อย่างไรก็ตาม กาญจน์ใกล้หรอืกาญจน์ไกลน้ัน
ไม่ใช่แค่เรื่องของระยะทาง ทว่ายังเก่ียวเน่ือง 
กับเรื่องของการณ์ที่เราพบเจอ

หากพบพานเร่ืองราวน่าจดจ�า หนทางไกลก็ 
ดูเหมือนเป็นใกล้ และเมื่อไหร่ท่ีอยากกลับไป
อีกครั้ง เส้นทางยาวไกลก็ไม่เป็นข้อแม้ใดๆ  
ในการเดินทาง 

การเดินทาง
จากตัวเมืองกาญจนบุรีไปยังช ่องเขาขาด 
พิพิธภณัฑ์สถานแห่งความทรงจ�า ใช้ทางหลวง
หมายเลข 323 ไปจนเข้าเขตอ�าเภอไทรโยค ผ่าน
น�้าตกไทรโยคน้อยไปประมาณ 20 กิโลเมตร  
เมื่อผ่านโรงเรียนบ้านพุเตยแล้ว ให้สังเกตด้าน
ซ้ายมอื จะมป้ีายบอกทางเข้าไปยังช่องเขาขาด 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจ�า ระยะทาง
จากตวัเมอืงกาญจนบรุถึีงช่องเขาขาดประมาณ 
80 กิโลเมตร
พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน 
เวลา 09.00-16.00 น. โดยแลกบัตรที่ประต ู
ทางเข้ากองการเกษตรและสหกรณ์ 
จากช่องเขาขาดไปเขื่อนเขาแหลม ใช้เส้น
ทางหลวงหมายเลข 323 ต่อด้วยทางหลวง
หมายเลข 3272 ผ่านทางเข้าเขือ่นวชริาลงกรณ
ไปยังบ้านท่าแพ ซึ่งเป็นจุดลงเรือหางยาวเที่ยว
ชมเขื่อนศรีนครินทร์ หลังจากผ่านเขื่อนฯ 
ประมาณ 2 กิโลเมตร ให้สังเกตทางเลี้ยวขวา
ลงท่าเรือ มีศาลพระภูมิไม้ขนาดเล็กตั้งอยู่ปาก
ทาง ติดต่อเช่าเรือได้ในบริเวณนี้ เรือหางยาว
เที่ยวทะเลสาบ ค่าบริการล�าละประมาณ 800-
1,000 บาท ต่อวัน (ขึ้นอยู่กับราคาน�้ามัน)

นอนดี
พกัเตน็ท์หรแูสนสบายในหนิตก รเิวอร์แคมป์ 
ณ ช่องเขาขาด ได้บรรยากาศแคมป์พักในแอฟรกิา
ท่ามกลางความร่มรื่นริมสายน�้าแควน้อย จอง
ห้องพักได้ท่ีเว็บไซต์ www.hintokrivercamp.
com โทร. 0 2642 5497

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีบ้านพักและ
พ้ืนท่ีกางเต็นท์ให้บริการ จองบ้านพักผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th 
แต่ถ้าอยากนอนแพที่ให้บริการโดยชาวบ้าน 
แนะน�าแพมาลัย โทร. 08 7197 2465
บ้านพักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ในบริเวณ
ท่ีท�าการเขื่อนวชิราลงกรณ มีท้ังแบบเป็น
บ้านและเรือนแถว ควรติดต่อล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 เดือน ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย 
โทร. 0 2436 6047-8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อน
วชริาลงกรณ โทร. 0 3459 9077 ต่อ 2501, 2502 
ส�าหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมี
ส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์ ต่อคน ต่อห้อง

กินอร่อย
จ า ก ตั ว เ มื อ ง ก า ญ จ น ์  ริ ม ท า ง ห ล ว ง 
หมายเลข 323 หลงัจากผ่านเจยีไต๋ไปประมาณ 
1 กิโลเมตร มีร้านกาแฟร่มรื่นน่าน่ัง คือบ้าน
กาแฟ แวะพักคน พักรถ จิบเครื่องดื่ม กินขนม
ก่อนเดินทางต่อก็เป็นการดี
ไปเท่ียวทะเลสาบเหนือเขื่อนเขาแหลม 
แนะน�าให้แวะกินอาหารรสเด็ดท่ีแพมาลัย  
โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงด้วยปลาสด อร่อย 
เข้มข้นทุกเมนู
ที่บ้านอีต่องมีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อว่าแม่ครัว
ฝีมอืด ีคอื ครวัสดุแดนและร้านเจ๊ณี เป็นอาหาร
ตามสั่ง สั่งได้ตามใจคนกิน

ที่วิ่ง
 ริมทางหลวงหมายเลข 323 ซึ่งก็คือเส้นทาง
ว่ิงของการแข่งขันมิซูโน แม่น�้าแคว ฮาล์ฟ
มาราธอนนานาชาติน่ันเอง แนะน�าให้วิ่งใน
ทศิทางทีส่วนทางกับรถยนต์ และว่ิงชดิขอบทาง
ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัย
 ภายในทีท่�าการเขือ่นวชริาลงกรณ มเีส้นทาง
ว่ิงสบายๆ ท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นในยาม
เช้าและยามเย็น ทางวิ่งปลอดภัย ไม่ต้องระวัง
รถราที่แล่นไปมา
ส�าหรับคนชอบว่ิงชมเมืองเล็กๆ เส้นทาง
ล�าลองในบริเวณบ้านอีต่องก็น่าวิ่ง เป็นทาง
เล็กๆ ขึ้นลงเขา ท้าทายก�าลังของนักวิ่งขาโหด
เป็นอย่างดี 

ติดต่อสอบถาม
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านกังานกาญจนบุรี 
เลขท่ี 14 ถ.แสงชโูต อ.เมอืงฯ จ.กาญจนบรุี 
โทร. 0 3451 1200, 0 3451 3854
ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจ�า 
โทร. 0 3453 1347
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม โทร. 0 3454 6802, 0 3453 2099
อุทยานแห่งชาติทองผาภูม ิโทร. 0 3453 2114
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NEXT PROGRAM

อำจำรย์ณรงค์ เทียมเมฆ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ-สสส.

 e A Berry X Amp  l  วิ่งไป วาดไป

"ความปิติสุข ทุกสิ่ง ทุกอย่างมันถูกรวม
อยู่ตรงนั้น
ความยากล�าบาก ความเหน่ือยยาก 
ความหวั่นไหว
ลงมาราธอนนี่นะ
42.195 เราไม่รู้จะเจออะไร...
มันหวั่นไหวมากเลย มันนอนไม่หลับ  
วิตกกังวลไปหมด
แต่พอถึงตรงน้ันแล้ว ทกุอย่างถูกปลดปล่อย
ออกไปหมด
และเราได้สิ่งที่เรียกว่า "ชีวิตใหม่"

 
เหมือนกับท่ีเราบอกว่า "วิ่งสู่ชีวิตใหม่" 
ตามค�าของคณุหมออดุมศลิป์ ศรแีสงนาม
มันเป็นจริง

ส�าหรับคนว่ิง ชีวิตใหม่มันเกิดขึ้นทุกย่าง
ก้าวของการวิ่ง
ถ้าเรารู้เท่าทันตลอดเวลา จะท�าให้เรา
รู้สึกอิ่มเอม ปิติสุข
สองข้างทางทีม่กีองเชยีร์มาต้อนรบั เพ่ือน
ที่เราร่วมทางไป พูดคุยกันบ้าง คุ้นเคย
รู้จักกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน

 
มันเป ็นชี วิตใหม่ที่ยากจะหาได ้จาก 
เส้นทางอื่นๆ"

เก็บความจากอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม 
สุขภาพแห่งชาติ-สสส.
ผู้ก่อตั้งจอมบึงมาราธอนเมื่อ 31 ปีก่อน
ทุกวันนี้อาจารย์ยังออกวิ่งและว่ิงเพ่ือ 
ส่งต่อปณิธานสุขภาพดีแด่คนรุ่นหลัง 

“ความรู้สึกที่เส้นชัย..."

มันหวัน่ไหวมากเลย 
มันนอนไม่หลับ วิตกกังวลไปหมด

แต่พอถึงตรงนัน้แล้ว 
ทุกอย่างถูกปลดปล่อยออกไปหมด 

และเราได้สิง่ที่เรียกว่า 
"ชีวิตใหม่"

ระยะทำง: 3 / 5 / 10 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: Central World
โทร:  0 2100 9794
จัดโดย: Central Group

ระยะทำง: 3 / 10 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: สวนหลวง ร.9
โทร:  0 2721 6009
จัดโดย: แบ็กซ์เตอร์ ประเทศไทย/
Jog & Joy

ระยะทำง: 10 / 21.1 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: กาญจนบุรี
โทร:  0 2776 6700
จัดโดย: Amazing Field

ระยะทำง: 3.5 / 10.5 กิโลเมตร
สถำนท่ีจัดงำน: ช. พัน 1 (ลาดปลาเค้า 63)
โทร:  09 4945 5449
จัดโดย: ช. พัน 1

ระยะทำง: 3 / 10.5 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: ส�านักงานใหญ่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทร: 08 1858 4627
จัดโดย: กฟภ.

ระยะทำง: 3 / 10.5 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
โทร:  08 1858 4627
จัดโดย: คุณเฉินหลง นิวัติ อ้อยทิพย์

ระยะทำง: 10 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: สหประชาชาติ (UN)
โทร:  0 2277 6670
จัดโดย: Amazing Fields

ระยะทำง: 3.5 / 10.5 /21.1 / 42.195 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: ณ ข่วงเมืองน่าน
โทร:  08 9955 8578
จัดโดย: ชมรมนักเดิน-วิ่งเมืองงาช้างด�า

ระยะทำง: 4.5 กิโลเมตร 
Start Time 21.30 (9.30PM)
สถำนที่จัดงำน: Central World
โทร:  08 6888 7812
จัดโดย: Social Connect

ระยะทำง: 6 / 12 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท
โทร:  0 2653 9000
จัดโดย: โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท / สปอร์ตวิชั่น

ระยะทำง: 5 / 10 / 21.1 / 42.195 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: ป่าตอง ภูเก็ต
โทร:  0 2721 6009
จัดโดย: Jog & Joy

ระยะทำง: 3 / 10.5 กิโลเมตร 
ครอบครัว 3 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: กระทรวงสาธารณสุข
โทร:  0 2954 2346-7
จัดโดย: มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ระยะทำง: 3.5 / 10.5 / 21.1 / 
42.195 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: เสมอดาวรีสอร์ท เขาใหญ่
โทร:  -
จัดโดย: Race-hunter

ระยะทำง: 10 / 21.1 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: เอ็มไพร์ทาวเวอร์
โทร:  -
จัดโดย: เอ็มไพร์ทาวเวอร์

ระยะทำง: 10 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
โทร:  0 2721 6009
จัดโดย: (งานเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.) 
Jog & Joy

ระยะทำง: 3 / 10 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: สวนหลวง ร.9
โทร: -
จัดโดย: 13 Hotels

ระยะทำง: 4 / 10 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร:  -
จัดโดย: Sunday Morning

ระยะทำง: 3 / 10 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: ห้างเดอะเซนส์ ปิ่นเกล้า
โทร: 08 7087 3300
จัดโดย: สมาคมนรีเวชไทย / 
สมาคมโรตารี่สุวรรณภูมิ

12 กันยายน 2558

13 กันยายน 2558

20 กันยายน 2558

27 กันยายน 2558 17 ตุลาคม 2558

18 ตุลาคม 2558

25 ตุลาคม 2558

1 พฤศจิกายน 2558

4 ตุลาคม 2558

11 ตุลาคม 2558

Central Group Mini Marathon 2015

แบ็กซ์เตอร์ รัน ฟอร์ ฟันด์ 2015

แม่น�ำ้แคว
ฮำล์ฟมำรำธอนนำนำชำต ิ2558

ช. พนั 1 รอ ลำดปลำเค้ำ 
มินิมำรำธอน ครัง้ท่ี 5

PEA มินิมำรำธอน ครั้งที่ 6

ว่ิงเพือ่นักวิง่ Run for You

Bangkok 10 km International Run

กระซบิรกั คโูบต้ำมำรำธอน ครัง้ท่ี 1

Ghost Run 2015

Amari Watergate & BMW 
Thailand Charity Midnight Run 2015 

เมืองไทย ภูเก็ตป่ำตอง 
มำรำธอน ครั้งที่ 1

เครอืข่ำยครอบครวั เดนิ-ว่ิง
กำรกุศล เพือ่ครอบครวัไทย ครัง้ที ่4

Khao Yai Trail Marathon 2015 
Save Wildlife

Empire Tower WE RUN 2015

Run for Love Mini Marathon

วิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 11

Pharma Run เดิน-วิ่ง 100 ปี 
เภสัชศำสตร์ จุฬำฯ 

วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็ง
ปำกมดลูก

ระยะทำง: 5 / 10 / 21.1 / 
42.195 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: ถนนสุรนารี 
นครราชสีมา
โทร:  0 2721 6009
จัดโดย: Jog & Joy

ระยะทำง: 3 / 12 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: ถนนชัยพฤกษ์
โทร:  08 4929 2244
จัดโดย: ชมรมเหยี่ยวเวหา

ระยะทำง: 3 / 10 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: สโมสรเสือป่า ราชบุรี
โทร:  08 5245 1979
จัดโดย: สโมสรเสือป่า ราชบุรี

ระยะทำง: 10.5 / 21.1 กิโลเมตร
สถำนที่จัดงำน: สะพานพระราม 8
โทร:  08 1900 5369
จัดโดย: สมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ

เมืองไทยโครำชมำรำธอน ครั้งที่ 1

เหยี่ยวเวหำ มินิมำรำธอน 2015

เดิน-วิ่ง ร�ำลึก ๑๐๒ ปี 
สโมสรเสือป่ำ รำชบุรี

นวลนรดิศ 125 ปี 
มินิ ฮำล์ฟ มำรำธอน
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สะกิดติ่ง  I  e A หนูเลดี้

 สวัสดีท่ำนสมำชิกวำรสำรท่ีเคำรพรักทุกๆ ท่ำน เผลอแป๊บเดียวเรำก็ก้ำวเข้ำสู่ 
ช่วงท้ำย เกือบๆ ปลำยปีกันแล้ว หนูเลดี้ยังจ�ำควำมรู้สึกของกำรไปฉลองปีใหม่ 
ได้อย่ำงดี เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่นำนมำนี่เอง

 เดือนท่ีแล้ว หนูเลดี้มีโอกำสได้ร่วมจำรึกสถิติโลก กินเนสส์บุ๊ก เมื่อประเทศไทย 
ของเรำได้รับกำรจำรึกชื่อว่ำเป็นประเทศท่ีมีคนปั่นจักรยำนพร้อมกันมำกท่ีสุด 
ในโลก ในงำน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ปลื้มใจมำกๆ ค่ะ

พ่ีโอและพ่ีตุก๊ สองนกัว่ิงอารมณ์ด ีหลัง
จากผ่านพิธีวิวาห์มานานกว่าสิบปี ใน
ทีส่ดุก็ได้ทายาทสมใจ ได้ลกูสาวน่ารกั
น่าชัง ล่าสุดอัพเดทชีวิตครอบครัว  
น้องอายุเข้าเดอืนท่ีห้าแล้ว ทัง้คณุพ่อโอ
และคุณแม่ตุ๊กขอลาวงการว่ิงสักพัก 
เดี๋ยวลูกสาวโตจะพามาอวดลุง ป้า 
น้า อา ที่สนามนะคะ อ่ะจึ๋ย น่ารักอ่ะ

ขอประเดิมข่าวฉบบัน้ีด้วยเรือ่งราวดีๆ ของนักว่ิง
แนวหน้า ที่ก�าลังจะเข้าสู่ประตูวิวาห์ คือพ่ีเป้า 
อุ้มยศ และพ่ีแพลน ท้ังสองคนคบหาดูใจกันมา
เป็นเวลาพอสมควร ก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน  
โดยจดังานในวันเสาร์ท่ี 14 พฤศจกิายน ท่ีตกึช้าง 
แยกรชัโยธิน ทัง้คูถื่อเป็นต้นแบบนกักีฬาท่ีรักษา
มาตรฐานในการว่ิงได้อย่างดเีสมอต้นเสมอปลาย 
โดยเฉพาะพ่ีเป้า อุ้มยศ เป็นนักว่ิงที่ได้รับการ 
ยกย่องว่าเป็นนักว่ิงที่ใจสู้มากๆ ขอให้พี่ทั้งสอง
คนมทีายาทประดบัวงการนกัวิง่แนวหน้าตามรอย
พ่อแม่นะคะ ยินดีด้วยค่ะ

ช่วงหลังเห็นลุงคณิต นักธุรกิจด้าน
เครื่องเสียง ฝีเท้าพัฒนาข้ึนมาก 
ล่าสุดในงานว่ิงพระจอมเกล้าก็ได้
ถ้วยรางวัลชนะเลศิในกลุม่อาย ุ60 ปี 
ปรบมือรัวๆ ให้ลุงเลยค่ะ เป็นผู้ใหญ่
ที่ เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆ ท่ีแม ้
ตวัเองจะงานรดัตัวเพียงใด ก็แบ่งเวลา
มาออกก�าลงักาย ไม่ว่าจะเป็นว่ิงหรอื
ตีกอล์ฟ เก่งจริงๆ ค่ะ

ประสบความส�าเร็จอย่างล้นหลาม  
ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนนักว่ิงทีเ่ข้าร่วมงาน
นับหมืน่คน เส้นทางแข่งขันท่ีดูเหมอืน
น่าจะเสี่ยงอันตราย แต่ด้วยความ 
เป็นมืออาชีพของออแกไนซ์อย่าง 
จ๊อกแอนด์จอย ท�าให้ทุกๆ ชีวิตท่ี
เข้าร่วมการแข่งขันปลอดภัยไร้กังวล  
หนเูลดีไ้ด้ร่วมว่ิงในระยะ 10 กิโลเมตร
ด้วย มีกรวยจราจรตลอดเส้นทาง
แข่งขัน ตลอดจนมีคุณต�ารวจรวมถึง
อาสาจราจรมาอ�านวยความปลอดภยั
ทุกแยกและจุดตัดต่างๆ ขอปรบมือ
แสดงความชื่นชมผู ้จัดด้วยใจจริง
เจ้าค่ะ

เป็นค�าถามที่สงสัยมานานแล้ว 
แต่ไม่กล้าเข้าไปถามตรงๆ สมัย
ก่อน พี่ตู่ นักวิ่งแนวหน้าที่ไม่สวม
รองเท้าลงแข่งขัน ที่จ�าได้ดีเพราะ
เป็นนักวิ่งที่รูปร่างหน้าตาถือว่าดี
เลยทีเดียว แถมยังเป็นแนวหน้า
คว้ารางวลัมามากมาย แต่พักหลงั
พอสวมรองเท้า เหมือนพ่ีตู ่จะ
ว่ิงช้าลงหรือเปล่า ไม่แน่ใจ ถึง
ความเร็วจะลดลง แต่ความหล่อ
เพ่ิมขึ้นทุกๆ สนามท่ีมีโอกาสเจอ 
ขอไลน์ไอดีหน่อยจิ พี่ตู่สุดหล่อ

ส่วนคนนี้ พี่ๆ นักวิ่งสายตะวันออกรู้จักเป็นอย่าง
ดี  เสน่ห์ เขียวสันเที๊ยะ  นักวิ่งแนวหน้ากลุ่ม 40 
จากแหลมฉบัง ชลบุรี มีนักว่ิงรุ่นพ่ีเล่าให้ฟังว่า 
ช่วยเขียนถึงนักวิ่งคนนี้หน่อย เพราะคนอื่นเขา
วิ่งมาด้วยกัน บางคนเลิกวิ่ง บางคนผันตัวเองไป
เป็นแนวหลัง แต่ท่านนี้ยังรักษามาตรฐานของ
ตนเองได้อย่างดีเยี่ยม เรียกได้ว่า ลงสนาม 100 
ครั้ง ถ้วยรางวัล 100 ใบกันเลยทีเดียว ที่สุดของ
ความแกร่งจริงๆ ค่ะ

กรี๊ ดดดดดดดด  เสี ยดาย ท่ี
ไม่มีโอกาสไปงานว่ิงเมืองไทย
มาราธอนสนามแรกท่ีผ่านมา 
ณ สะพานพระรามแปด เพราะ
มีดาราซุปตาร์อันดับต้นๆ ของ
เมอืงไทยอย่างเจมส์ จ ิมาร่วมว่ิง 
5 กิโลเมตร แถมฝีเท้าดีไม่แพ้
หน้าตาเลยทีเดียว สนามต่อไป 
ไม่ทราบว่าพ่ีเจมส์ จิ จะไปร่วม
งานว่ิงอีกไหมคะ หนูเลดี้จะได้
สมัครล่วงหน้าทุกๆ สนามของ
เมืองไทยมาราธอนเลยค่ะ

เดอืนกันยายน เข้าสูฤ่ดฝูน ซ้อมว่ิงกันล�าบากหน่อย 
แต่ก็ไม่เกินความพยายามของเพ่ือนๆ นักว่ิง
และท่านสมาชกิวารสารทกุๆ ท่าน แนวการว่ิง
แบบซิตี้รันก็ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนจากนักวิ่ง
ที่ชอบวิ่งไปชมบรรยากาศในเมืองไป ขอให้
ระมดัระวังเรือ่งความปลอดภยัด้วยนะคะ หนเูลดี้
คิดว่าว่ิงในสวนสาธารณะท่ีจัดไว้ส�าหรับการ
ออกก�าลังกายก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
เพราะนอกจากตัวเราจะปลอดภัยแล้ว คนใน
ครอบครัวก็จะสบายใจเช่นเดียวกัน

ฉบับนี้ลาไปก่อน กราบสวัสดี 

สรปุยอดรายได้เพ่ือช่วยคนชรา จากงานว่ิงวังขนาย 
ประจ�าปีนี ้ จ�านวนทัง้สิน้หน่ึงล้านสองแสนส่ีหมืน่
สามพันสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ ท�าให้
ประธานในการจัดงานอย่างลุงจรัญย้ิมแก้ม
ปริ เพราะเพ่ือนๆ นักว่ิงมาร่วมงานว่ิงกันอย่าง
ล้นหลามเต็มลานวัดกันเลยทีเดียว อนุโมทนา
บุญด้วยค่ะลุง

ปิดรับสมัครล่วงหน้าเกือบเดือน ส�าหรับงานว่ิง
ประเพณีเก่าแก่ของเมืองไทยอย่างงานว่ิง กฟผ. 
มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 ซึ่งปีนี้ชัตเตอร์รันนิ่งได้
รับคัดเลือกให้เป็นออแกไนซ์ เชิญร่วมงานพร้อม
เป็นสักขีพยานส่งมอบทุนการศึกษาจ�านวนสอง
แสนบาทให้กับนักเรียนท่ีจะมารับในวันงาน เจอ
กันวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ณ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต บางกรวย นนทบุรีนะคะ

คณุยุทธ เดชาธร ขอเชญิเพ่ือนนักว่ิงภาคตะวนัออก
และบริเวณใกล้เคียงร่วมการแข่งขัน มิซูโน 
อ่าวอุดมแหลมฉบัง มินิมาราธอน ครั้งท่ี 5 ปีน้ี 
ย้ายกลับมาจัดท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา แบ่งกลุ่มอายุกันถ่ียิบ สะใจ 
แนวหน้ากันเลยทเีดยีว แถมมกีารแข่งขนั 5 กิโลเมตร 
ทัง้ประเภทครอบครวั รวมถึงคูพ่ี่น้อง คูส่ามภีรรยา
อกีด้วย สนใจโทร. 09 8913 8106 สายตรงเลยค่ะ

หนูเลดี้ขอเขียนถึงงานวิ่งคุณภาพที่อยู่รอบ กทม. สักงาน นั่นคือชัยมงคล 
มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน จัดขึ้นเป็นครั้งท่ี 2 ถึงเป็นงานว่ิงนอก กทม. แต่ก็มี
นักวิ่งให้การสนับสนุนเป็นจ�านวนมาก เรียกกันว่าหนาแน่นกันเลยทีเดียว 
บรรยากาศภายในวัดก็สวยงาม มีพระนอนให้นักวิ่งไปกราบสักการบูชา 
ได้บุญได้สุขภาพกลับไปถ้วนหน้า ปีหน้ามาร่วมงานอีกแน่นอน ติดใจ 
เส้นทางแข่งขันที่สวยงามตามธรรมชาติ

ส่วนน่ีก็แฝดคนละฝา
คู ่ ใหม ่ของวงการว่ิง 
เห็นพ่ียู้ท่ีไหนต้องเห็น 
พี่จ่าที่นั่น ถือเป็นคู่ซี้ที่ 
หน้าตาด ีและท้ังคูก็่เป็น 
นักวิ่งเน็ตไอดอลท้ังคู่ 
เลย วันไหนพ่ีทัง้สองคน 

เมือ่ 2 ปีก่อน เจอพ่ีป้อม 
ฉายเดี่ยวบ่อยๆ แต่
เดี๋ยวนี้ควงคู่ศรีภรรยา
มาด้วย แถมบางงาน 
ยังมลีกูสาว น้องโม มา 
ว่ิงกับคุณพ่อคุณแม่ 
อีกต่างหาก เป็นคู่รัก 

อยากมีสมาชิกเพ่ิม เรียกใช้บริการหนูเลด้ีได้
นะเจ้าคะ แต่คงต้องแจ้งล่วงหน้าสัก 1 ปี หนู
เลด้ีจะไปเข้าคอร์สลดหุ่นให้เหมือนพ่ีทั้งสอง
คนก่อน

นักวิ่งที่น่ารักมากๆ ล่าสุดพ่ีเลก็ ภรรยาพ่ีป้อม  
สามารถผ่านระยะมาราธอนได้อย่างสบายๆ 
เสียดายท่ีเป็นงานใหญ่ที่มีนักว่ิงร่วมแข่งขัน 
มาก ถ้าเป็นสนามอืน่ๆ คงได้ถ้วยรางวัลประดบั 
ตู้โชว์ท่ีบ้านไปแล้ว จะคอยติดตามนักวิ่งคู่นี ้
เพราะดูแล้วมีความสุขจริงๆ เลยค่ะ
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ต่างคนต่างความคิด ต่างเป้าหมาย แต่มี 
สิ่งหน่ึงที่หลายคนอาจคิด และหลายๆ คนก็ 
ไม่คาดคิดเช่นกัน นั่นคือ ทุกคนต้องเริ่มต้นนับ 
1 เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะมีคุณลักษณะทาง
กายวิภาค สรีระท่ีแตกต่างกัน ความสมบูรณ์
แขง็แรง ต้นทนุทางร่างกายท่ีไม่เท่ากัน มคีวาม
แตกต่างทางเพศและวัยก็ตาม จุดเร่ิมต้นต้อง
มาจากการสร้างรากฐานหรือพ้ืนฐานท่ีมั่นคง
และถูกต้อง ต้องเรยีนรูก้ารท�างานพ้ืนฐานของ
ร่างกาย การเตรียมความพร้อมให้กับระบบ
ต่างๆ ของร่างกายเพ่ือรับงานท่ีเพ่ิมข้ึน การ
เสรมิสร้างความแขง็แรงและเพ่ิมความยืดหยุ่น
ให้กับกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น การเสริมสร้าง 
ความแข็งแรงและการท�างานอย่างคล่องตัว 
หล่อล่ืนในระบบไขข้อ ข้อต่อต่างๆ การเสริม
สร้างความแขง็แรง ทนทาน และเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการท�างานของระบบไหลเวียนเลือดและ
หวัใจ การพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคนคิ
เฉพาะเจาะจงและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการที่
จะต้องมีปัจจัยรอบข้างให้การสนับสนุนอย่าง
พอเหมาะพอควร เช่น ระบบโภชนาการ การ
พักผ่อน ภารกิจประจ�าวัน ครอบครัวและสงัคม
รอบข้าง ทีส่่งผลอนัย่ิงใหญ่ไปถึงสขุภาพทางจติ 
ที่จะกระตุ้นให้เกิดความกระหายในผลส�าเร็จ

สิง่เหล่าน้ีล้วนแต่ต้องมกีารวางแผนเพ่ือพัฒนา
มาเป็นข้ันเป็นตอน จาก 1 ไป 2 ไป 3 และ
ก้าวหน้าในขัน้ต่อๆ ไปทีส่งูขึน้ หลายท่านอาจจะ
อ่านแล้วรู ้สึกเบื่อหน่ายกับบทความแบบนี้  
แต่ทุกวันน้ีเราก็ยังมีนักว่ิงอีกมากมาย เป็น
เปอร์เซ็นต์สูงที่ยังมองข้ามการปฏิบัติตาม 
ข้ันตอนพ้ืนฐานเหล่าน้ี ด้วยเหตผุลต่างๆ นานา 
เราจึงมีนักวิ่งส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงการได้ไม่ก่ีป ี
ก็ต้องเลิกราออกไป มีนักวิ่งรุ่นใหม่ๆ เข้ามาได้
ไม่กี่ปีก็หายไปจากวงการว่ิง ที่เหลือก็ฝึกซ้อม
กันโดยหาหลกัจบัหลายๆ หลกัในเวลาเดยีวกัน 
ไม ่ว ่าจะเป ็นแบบฝึกหรือบทความรู ้จาก 
ต่างประเทศ ตารางการฝึกซ้อมของนกัว่ิงช่ือดงั
ระดับโลก หรือของทีมชาติ การพัฒนาเกิดขึ้น
ได้ในช่วงระยะเวลาที่ร่างกายยังมีขีดความ
สามารถทนต่อการฝึกนัน้ได้ เมือ่ถงึเวลาหน่ึงที่
ร่างกายทนต่อการฝึกซ้อมท่ีถูกขบัเคีย่ว กดดนั 
จากการกระโดดลัดไม่ไหว กว่าจะรู้สึกตัว เรา
อาจจะกลายเป็นเพียงนักว่ิงคนหน่ึงทีม่าว่ิงเพ่ือ
ฟื้นฟูสภาพร่างกายเท่านั้น

ขัน้ตอนในการปพ้ืูนฐานไม่ใช่สิง่ท่ียากเลย เมือ่
เทียบกับตารางการฝึกซ้อมเหล่านั้น ถ้าจะ
เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ อาจไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์

ของความหนักซะด้วยซ�้า เป็นสิ่งที่แปลกว่า
ความส�าคญัของการสร้างพ้ืนฐานท่ีดี ท�าไมถึง
ถูกละเลยในการปฏิบัติไปได้ การติดกระดุม
เม็ดแรก ถ้าผิดพลาด กระดุมเม็ดต่อๆ ไปก็จะ
ติดผิดเช่นกัน แต่การติดกระดุมท่ีผิด เรา
สามารถที่จะกลับมาติดใหม่ได้ทันที ต่างจาก
ร่างกายของเรา ท่ีปฏบิตัใินขัน้ตอนท่ีไม่เหมาะสม 
การกลับมาปรับปรุงแก้ไขอาจใช้เวลาท่ีนาน
มากกว่าที่คิด

การสร้างพ้ืนฐานท่ีง่ายๆ เริม่ต้นจากการอบอุน่
ร่างกายทุกครั้งก่อนการวิ่ง กายบริหารให้ครบ
ทุกสัดส่วน ยืดเหยียดตามล�าดับขั้นตอนที่ 
ถูกต้อง และหลังการว่ิงทุกคร้ังจะต้องมีการ
คลายอุน่หรือคลูดาวน์เพ่ือผ่อนคลาย ขจดัของ
เสียท่ีเกิดจากการท�างานของระบบในร่างกาย 
ปรบัการท�างานของร่างกายให้กลบัเข้าสูภ่าวะ
ปกติ เพียงแค่นี้ อย่างน้อยก็เป็นการป้องกัน
การบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการว่ิง และ
ช่วยพัฒนาให้ร่างกายท�างานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

เริ่มต้นกับการวิ่งให้สวยงาม
นักวิง่ที่เริม่ก้าวแรกเข้าสู่วงการวิง่จะคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก
สุขภาพ มิตรภาพ ความเร็ว ระยะทาง ชยัชนะ ช่ือเสียง ฯลฯ




