
บทความสำหรับ นิตยสาร กรุงเทพ ตีพิมพ์โดย สมาคมชาวญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 1    เมษายน 2559                                    [ ฉบับแปลไทย ]

“  การวิ่งข้ามประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะทาง 5,000    กม.” - คุณอัทสึยูกิ คัทสึยามะ

สวัสดีครับ ผมชื่อว่า   "  คัทสึยามะ" จากชมรมนักวิ่งญี่ปุ่นเพื่อความสนุกสนานประจำกรุงเทพฯ

ปีท่ีแล้ว,
ผมได้วิ่งข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาสำเร็จ ด้วยแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆ หลายท่าน
ก่อนท่ีผมจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาน้ัน ผมยังได้รับกำลังใจจากคณะกรรมการบางท่านในสมาคมชาวญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยด้วย
และหลังจากท่ีได้กลับมาจากสหรัฐอเมริกา พวกเขายังแสดงความยินดีต่อผม ให้โอกาสผมบอกเล่าประสบการณ์การวิ่งข้ามอเมริกาคร้ังน้ัน ฉะน้ัน ผมขอ
เร่ิมเล่าเร่ืองการออกผจญภัยคร้ังน้ีเลยแล้วกันครับ…

(*หมายเหตุ ชมรมนักวิ่งญี่ปุ่นเพื่อความสนุกสนานประจำกรุงเทพ เป็นหน่ึงในองค์กรในสมาคมชาวญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย)

อะไรคือการวิ่งข้ามสหรัฐอเมริกา

 - - มีนักวิ่งท้ังหมดประมาณ 500 คนเท่าน้ัน - -

ตามท่ีได้ทำการค้นคว้าเร่ืองน้ีมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2015) มีนักวิ่งท้ังหมดประมาณ 500 คนเท่าน้ันท่ีสามารถวิ่งหรือเดินข้ามทวีปอเมริกา

ได้สำเร็จ  (ในจำนวนน้ันประมาณ 20 คน ล้วนเป็นชาวญี่ปุ่น) หากเทียบกับจำนวนผู้ท่ีสามารถปีนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ 4,000 รายในประวัติศาสตร์ 

การพาร่างกายผ่านทวีปอเมริกาด้วยสองเท้ามีจำนวนผู้ทำสำเร็จได้น้อยกว่าปีนเอเวอเรสต์ 8 เท่า  

คุณอาจจะจินตนาการไม่ออกว่า...การเดินหรือวิ่งข้ามอเมริกาน้ัน มีความยากง่าย-ท้าทายอย่างไร เหตุใดคนทำสำเร็จได้น้อย การข้ามอเมริกาจากฝั่ง

ตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก (หรือสลับทิศทางจากตะวันออกไปฝั่งตะวันตก) ท้ังหมดมีความยาวประมาณ 5,000 กม.อาจแตกต่างเพิ่ม-ลดบ้างไปตาม
ลักษณะภูมิประเทศ หรือเส้นทางท่ีนักวิ่งแต่ละท่านเลือกวิ่ง  

ในอดีตโดยเฉลี่ยนักวิ่งข้ามอเมริกาท้ัง 500 คนน้ัน พวกใช้เวลาประมาณ 124 วัน หมายความว่าในทุกๆ วัน อย่างน้อยท่ีสุดพวกเขาจะต้องวิ่งฟูลมา

ราธอน ( Full marathon  42.195 กิโลเมตร) ถึงจะสามารถวิ่งข้ามเส้นทางน้ีได้สำเร็จ

 “วิ่งมาราธอนติดต่อกัน 124 วัน…..มนุษย์จะทำอย่างน้ันได้อย่างไร ? ..น้ันเป็นเสียงความคิดของพวกเรา”  
ผมเองคิดแบบน้ัน สงสัยแบบน้ันอยู่นาน 

แต่ถึงอย่างไรก็เคยมีนักวิ่งท่ีทำสำเร็จมาแล้ว

ย้อนกลับไปในช่วงเวลาท่ีได้ทราบเร่ืองน้ี ผมได้เร่ิมวิ่งงานฟูลมาราธอนและอัลตร้ามาราธอนมากขึ้นและมากขึ้น  (ระยะทางอัลตร้ามาราธอน คือ ระยะ

ใดๆ ก็ตามท่ีมากกว่า 42.195 กิโลเมตร) น่ันทำให้ผมยิ่งหลงใหลการวิ่งระยะไกล การวิ่งเพื่อข้ามทวีปเข้ามาอยู่ในความคิดผมนับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา  

ความฝันของผมได้เร่ิมนับหน่ึง ผมบอกกับตัวเองว่า 

"สักวันผมจะทำให้ได้ สักวันน้ัน คือ หลังเกษียณ ตอนผมอายุสัก 60 ท่ีมีท้ังทุนทรัพย์และเวลา" 

แต่ถึงอย่างไร...ผมไม่รู้วิธีการฝึกสำหรับการวิ่งระยะท่ีห่างไกลขนาดน้ันมาก่อน ไม่มีหรอกครับ "คู่มือสำหรับการวิ่งข้ามอเมริกา" 
ผมจึงต้องวิ่งอย่างเดียว วิ่งสะสมระยะทาง ผมวิ่งไปมากกว่า 100 งานฟูลมาราธอนและอัลตร้ามาราธอน แต่ถึงกระน้ันก็ตาม 



การวิ่งข้ามอเมริกายังรู้สึกว่าเป็นอะไรท่ีแตกต่างจากงานวิ่งเหล่าน้ัน ผมสงสัยว่า "ผมจะวิ่งฟูลมาราธอนทุกๆ วัน เป็นเวลา 120 วัน….จะทำได้

อย่างไร"…….เวลาผ่านไปเร่ือยๆ คำตอบไม่ปรากฏ

วันที่ 14 ธันวาคม 2555 – การได้รู้จักกับ Barefoot Yoshi

- - แบร์ฟุตโยชิ (Barefoot Yoshi) - - 

คุณสุโยชิ โยชิโนะซัง ประธานสมาคมการวิ่งเท้าเปล่าแห่งญี่ปุ่น ได้มาท่ีร้านอาหารของผม เขาเป็นนักกีฬาวิ่งเท้าเปล่าระดับต้นๆ ของโลกและเป็นผู้

เชี่ยวชาญท่ีค้นคว้าวิจัยด้านน้ีโดยเฉพาะ ประจวบกับเวลาน้ันผมเพิ่งตัดสินใจลาออกจากงานบริษัทญี่ปุ่นท่ีผมทำมา 20 ปี ช่วงน้ันยังเป็นช่วงท่ีผมตัดสิน

ใจจะวิ่งข้ามอเมริกาในปี 2558 ผมต้องใช้เวลาเตรียมตัว 3 ปี

สมัยน้ันผมยังเป็นนักวิ่งสไตล์ปรุงแต่งเยอะหน่อย คือ มีอุปกรณ์ทันสมัยท่ีสุดและอุปกรณ์ Gadgets การวิ่งท่ีแพงท่ีสุด 
แต่แม้ว่าจะมีของเหล่าน้ันหรือส่วมใส่มันมากแค่ไหน  อุปกรณ์ภายนอกไม่ได้ทำให้ผมมีพัฒนาการด้านการวิ่งแต่อย่างใด

ในทางกลับกัน, ข้อท่ีผมสังเกตเกี่ยวกับ แบร์ฟุตโยชิ คือ เขาเป็นนักวิ่งท่ีวิ่งด้วยกำลังกายจากภายในท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ 

เช่น เขาวิ่งด้วยเท้าเปล่า ไม่พึ่งรองเท้า ด้วยคำแนะนำของ คุณโยชิโนะซัง สู่สิ่งท่ีเรียกว่าการวิ่งแบบธรรมชาติ หรือ Natural Running ทำให้ ผมได้โยน
ท้ิงสิ่งของปรุงแต่งเหล่าน้ันออกไปจนหมด สิ่งนอกกายเหล่าน้ัน เดิมทีผมเข้าใจว่าจะช่วยสนับสนุนการวิ่งและจะให้พัฒนาการการวิ่งของผมได้ แต่กลับ
ไม่เป็นเช่นน้ัน 

ผมจำเป็นต้องเร่ิมต้นใหม่จากศูนย์ ผมค้นหาและพัฒนากำลังการวิ่งจากภายในร่างกาย ซึ่งผมมีความเชื่อว่าวิธีน้ีจะนำมาซึ่งความเป็นไปได้ท่ีไม่สิ้นสุด 
กับการท่ีมนุษย์คนหน่ึงจะวิ่งข้ามทวีปด้วยสองเท้าก็ย่อมเป็นไปได้ด้วย 

วันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ เมือง ซานตา มอนิก้า มลรัฐ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ - เริ่มวิ่งข้ามอเมริกา

 - - เช้าวันเกิดครบรอบอายุ 48 ปี  - -

ผมยืนอยู่ท่ี ท่าเรือเมืองซานตามอนิก้า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย วินาทีน้ัน ผมพร้อมแล้วท่ีจะก้าว ก้าวแรกออกไปสู่ระยะทาง 5,000 กิโลเมตรรออยู่ นับ
เป็นการวิ่งคร้ังท่ีไกลและยาวนานท่ีสุดถึงขนาดข้ามแผ่นดินท่ีเรียกว่าทวีป แต่ท่ีบอกว่าไกลและยาวนานไม่ใช่แค่ระยะของทวีปครับ แต่เป็นวันเวลาร่วม 

20 ปีท่ีผมอยู่กับความฝันเร่ืองน้ี ทุกๆ ระยะทางท่ีผ่านก็เพื่อวันน้ีในวัย 48 ความฝันมาเร็วกว่าเดิมถึง 12 ปี 

เราได้ตระเตรียมทุกอย่างท่ีจำเป็นไว้แล้ว น่าแปลก ผมกลับไม่ได้ตื่นเต้นเลย  ในทางตรงกันข้าม ผมรู้สึกผ่อนคลายและการหายใจของผมสงบและลึก 

ณ ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ของ อเมริกาน้ี กลุ่มเรามีท้ังหมด 8 ชีวิต คุณหน่ึง ภรรยาของผม และเป็นสมาชิกผู้ร่วมทางด้วย (crew) คุณเกร็ก เพื่อนรัก 

ทำหน้าท่ีเป็นหัวหน้าทีมผู้ร่วมทาง (crew leader) มีนักวิ่งระดับโลกด้วย น่ันคือ คุณโยชิ-ครูฝึก วันน้ันมีศิลปินท่ีมีชื่อเสียงคุณมิเชล ลูอิส ผู้ร้องเพลง 

RUN RUN RUN ซึ่งเป็นเพลงประจำของโครงการวิ่งข้ามอเมริกาของเราอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วย คุณนาธาน สามีของคุณมิเชล และยังมีคุณนิค ผู้
วิ่งลอสแองเจลิสมาราธอนสำเร็จหลังจากท่ีเขาเคยประสบอุบัติเหตุเฉียดตายมาก่อน  ภรรยาคุณนิคก็มาส่งเรา และมีคุณแนน และคนสุดท้ายคือ ผมเอง

มีคนดีๆ อีกหลายคนท่ีคอยสนับสนุน  เพื่อนผู้น่ารักท้ังหลาย บริษัทท่ีเป็นสปอนเซอร์ องค์กรต่างๆท่ีคอยดูแลผม มูลนิธิสองแห่งท่ีตั้งใจช่วยเหลือการวิ่ง
คร้ังน้ี  รายชื่อเหล่าน้ันล้วนแล้วอยู่ในใจผมท้ังสิ้น แม้ยังไม่ได้เร่ิมก้าวแรก แต่ก็มีหลายๆ อย่างท่ีได้เกิดขึ้นไปแล้วท่ีทำให้ผมมาอยู่ตรงน้ันได้ เม่ือนึกย้อน
สิ่งเหล่าน้ัน ผมรู้สึกตื้นตันใจและได้ร้องไห้ออกมาด้วยความซาบซึ้ง

เรามาเร่ิมต้นวิ่งท่ีน่ี เพราะเมืองซานตามอนิก้าเป็นจุดเร่ิมต้นบนเส้นทางท่ีโด่งดังและเก่าแก่ อย่าง รูธซิกตี้ซิก (Route 66) ทางหลวงสายดังเดิมของ
อเมริกาท่ีตัดผ่านรัฐต่างๆ คล้ายเป็นสายเลือดใหญ่ของการเดินทางในประเทศน้ี มีเร่ืองราวและวัฒนธรรมมากมายเกิดขึ้นบนถนนเส้นน้ี ผมเองกำลังจะ
ได้ท่องไปทีละฟุต

จากกิโลเมตรแรก ผมจะต้องวิ่งเป็นระยะทาง 3,800 กิโลเมตร ถึงเมืองชิคาโก้ (Chicago) ปลายทางของทางหลวง Route66 จากน้ันผมจะวิ่งจากชิ



คาโก้ไปอีก 1,200 กิโลเมตร เพื่อไปถึงเมืองนิวยอร์ก (New York)  ท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการวิ่ง 

ผมคาดว่าเราจะไปถึงนิวยอร์กในวันท่ี 13 กรกฏาคม คือ 80 วันหลังจากท่ีได้เร่ิมวิ่ง คุณรอน ฮาร์ท กรรมการบริหารของหอการค้าธุรกิจบนทางหลวง 

Route66 เข้ามาเป็นสมาชิกโครงการของผม และหอการค้าแห่งน้ีได้ร่วมสนับสนุนโครงการเราด้วย ได้คุณจิม ฮิงค์ลี่ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์

ทางหลวง Route66 ทำหน้าท่ีผู้แนะนำเส้นทางพาให้ผมรู้จักกับเพื่อนใหม่ตลอดระยะทาง แถมเพื่อนๆท่ีญี่ปุ่นผู้เป็นแฟนคลับ Route66 ก็ได้ให้กำลัง

ใจผมด้วยเช่นกัน หากผมวิ่งบนทางหลวง Route66 ได้สำเร็จผมจะกลายเป็นคนญี่ปุ่นคนแรกท่ีทำได้ การวิ่งบนทางหลวงน้ีก็เป็นความฝันของผมอีกอัน
หน่ึง

ยามท่ีเท้าได้สัมผัสพื้น สองตาจับจ้องไปข้างหน้า มีเพียงอย่างเดียวท่ีผมคิดและควรทำในการวิ่งคร้ังน้ี น่ันคือ "อย่าได้คิดถึงแค่ไปถึง New York เพียง

แค่สนใจก้าวถัดไปของตัวเองเท่าน้ัน"  หากผมสามารถก้าวไปด้วยความระมัดระวัง ผมจะไปถึงเซนทรับพาร์คได้เอง การวิ่งข้ามทวีปไม่ได้มีพรวิเศษอะไร

ท่ีทำแล้วจะไปถึง New York ได้เลย บทเรียนของการก้าวไปแต่ใจน่ิง มีความเรียบง่ายก็จริง แต่มีความจริงอยู่มากมาย ผมได้รับความรู้ข้อน้ีมาจาก ครู

ฝึกสอนการวิ่งแบบธรรมชาติของผมอีกท่าน คือ คุณโชจิ ทากาโอกะซัง (คุณ ทากาโอกะซัง เป็นผู้ครองสถิติการวิ่งฟูลมาราธอนเท้าเปล่า ด้วยเวลา 2 
ชั่วโมง 45 นาที)

วิ่ง วิ่ง และ วื่ง

- - ทุกวันเวลา ตี 4 พวกเราจะตื่น - - 

เตรียมตัวประจำวัน รับประทานข้าวเช้ากัน  เพื่อออกวิ่งในวันน้ัน พอถึงตี 5 ผมจะเปิดประตูออกไปเร่ิมวิ่ง วิ่งเป็นระยะทาง 42 กิโลเมตร  หลังจากการวิ่ง

รอบเช้า เราจะพักทานข้าวเท่ียงกัน ผมจะนอนงีบ พอถึงช่วงบ่ายๆ ผมจะวิ่งอีกคร้ังระยะทาง 28 กม.ถึงเวลา 6 โมงเย็นโดยประมาณ ผมจะวิ่งครบท้ังสิ้น 

70 กิโลเมตรเศษ คุณเกร็กจะหาท่ีปลอดภัยและสะดวกเพื่อจอดรถบ้านของเราตามเส้นทางท่ีเราวางแผนไว้ เป็นงานท่ีลำบากพอควร พอจอดรถได้แล้ว

เราจะอาบน้ำและทานข้าวเย็นกัน (คุณเกร็กและคุณหน่ึงให้สิทธิ์ ผมอาบน้ำก่อน เพื่อประหยัดน้ำ) 

หลังจากประเมินการวิ่งประจำสิ้นสุดลง ผมจะเขียนประสบการณ์ลงไดอาร่ี  พวกเราจะเข้านอนเวลา 3 ทุ่ม ท้ังคุณเกร็กและคุณหน่ึงดูแลผมตั้งแต่ตื่นจน

นอน ไม่คาดสายตาตลอด 24 ชั่วโมง ช่างเป็นงานท่ีหนักมาก เพื่อท่ีจะสนับสนุนให้คนคนหน่ึงได้ออกวิ่งอย่างไม่มีสะดุดและไม่ต้องรับรู้ปัญหาต่างๆ
ท่ีเกิดขึ้นเบิื้องหลัง 

พวกเรามีวันหยุดท่ีไม่ได้วิ่งเลยเพียง 5 วัน  ในวันพักน้ันเราไม่ได้หยุดเฉยๆ แต่เราต้องทำอย่างอ่ืนตระเตรียมเพื่อการเดินทาง เช่น ซื้อเสบียงอาหาร ดูแล

รถบ้าน พบปะกับเพื่อนในเมืองต่างๆ แวะสถานท่ีท่องเท่ียวรายทางบ้าง วันพักยังเป็นวันท่ียุ่งเหมือนกันสำหรับคุณเกร็กและคุณหน่ึง พวกเรามีกัน 3 ชีวิต

กับการเดินทาง 5,000 กว่ากิโลเมตร ทุกๆ กิโลเมตรท่ีผมวิ่งได้ คือ ระยะทางท่ีเขาร่วมทำได้ด้วย 

ผมสนุกสนานกับการวิ่ง

- - ผมเจอคำถามเหล่าน้ีบ่อยมาก - -

“คุณทำยังไงเม่ือเจอเนินหรือเขาล่ะ  ?" 

“คุณวิ่งท่ามกลางฝนได้อย่างไรล่ะ ?"  

“มีไหมท่ีคุณรู้สึกอยากจะหยุดวิ่ง ? 

นักวิ่งข้ามอเมริกาหลายคนก่อนหน้าผม พวกเขาวิ่งสำเร็จแต่ได้พบกับความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ 
เผชิญกับความยากลำบากหลายอย่าง ฉะน้ันผมจึงได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าว่า ผมย่อมเจอกับสิ่งเหล่าน้ีเหมือนกัน แต่ในความเป็นจริง ผม
สนุกสนานอยู่ทุกๆ เวลา  อเมริกาเป็นสถานท่ี ท่ีผมได้พบกับเพื่อนสำคัญๆ หลายคน เป็นท่ีท่ีธรรมชาติงดงามและกว้างใหญ่ ผมบอกกับตัวเองว่า ผมเป็น

คนเลือกท่ีจะมาวิ่งท่ีน่ีนะ ผมได้ตอบคำถามพวกน้ันไปหมดแล้ว เช่น จะเป็นไปได้อย่างไรท่ีเราจะวิ่งทางราบอย่างเดียวตลอดระยะทาง 5,000 กิโลเมตร 



จะเป็นไปได้หรือ ? ท่ีอากาศตลอดทางจะเป็นใจและไม่แปรปรวนเลย ?

มันคงไม่ได้เป็นไปอย่างน้ันหรอกใช่ไหม  แต่ผมเป็นคนเลือกเองท่ีจะเร่ิมต้นวิ่งในเดือนเมษายนไปจนถึงกรกฏาคมอย่างต่อเน่ือง 
ผมไว้ใจตัวเองและรักความฝันตัวเองมากพอ ฉะน้ันผมจะต้องเปิดใจรับกับบททดสอบรอบๆ ตัวเหล่าน้ันโดยไร้ข้อกังขา

ด้วยทัศนคติน้ีจึงสามารถกลอมเกลาตัวเองวิ่งได้อย่างมีความสุข ภายใต้ทุกสภาพอากาศและทุกสภาพถนน  อย่างไรเสียต้องขอขอบคุณเทคนิคการวิ่ง
แบบธรรมชาติ ท่ีผมสามารถวิ่งได้ในสภาพแวดล้อมโดยไม่ได้รับการบาดเจ็บ และอยากจะย้ำอีกคร้ังว่า ท่ีผมทำได้สำเร็จเป็นเพราะด้วยความรักและการ
ดูแลจากคุณเกร็ก คุณหน่ึง 

12 กรกฏาคม 2558 สวน เซ้นทรัล พาร์ค – สิ้นสุดการวิ่งข้ามอเมริกา

- - มันเป็นเช้าวันสุดท้ายของการวิ่ง - -

มีนักวิ่ง 15 คน มารอผมอยู่ท่ี สะพานจอร์จ วอชิงตัน ท่ีมลรัฐนิวเจอร์ซี่ ในนิวยอร์ก
เพื่อนนักวิ่งกลุ่มน้ีจะออกวิ่งร่วมกับผมไปยังเซ็นทรัลพาร์ค ท่ีท่ีผมเลือกเป็นจุดสิ้นสุดของการวิ่ง  ท่ีๆ เม่ือไปถึงแล้วผมจะไม่ต้องวิ่งอีกสักเมตรก็ไม่ต้อง 

นักวิ่งระยะไกลยังไงเสียก็ต้องมีจุดสิ้นสุด ผู้ท่ีผ่านการวิ่งมาแล้ว 5,000 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีความเจ็บปวดทางกายสะสม   "เรา ไม่ต้องวิ่งอีกแล้ว" นัก
วิ่งท่ีวิ่งรอนแรมแรมเดือนมาน่าจะคิดเช่นน้ีเป็นธรรมดา แต่สำหรับผมเอง กลับคิดต่าง เม่ือผมไม่ได้รับความเจ็บปวดหรือการบาดเจ็บ ท้ังทางกายและ
ทางใจเลย

เม่ือภาพจุดสิ้นสุดมาอยู่ตรงหน้าแล้ว ผมกลับมีน้ำตาคลอและปล่อยให้น้ำตาไหลเพร่ือลงบนหน้า เม่ือคิดว่าจะต้องหยุดการวิ่งแล้ว คุณเกร็กวิ่งอยู่ข้างๆ
ผม ส่วนใหญ่ตลอดการเดินทางน้ี เขาทำหน้าท่ีขับรถบ้านเป็นหลัก หากมีช่วงไหนท่ีไม่ต้องขับ นักวิ่งร่างใหญ่ก็จะออกจากรถบ้าน มาวิ่งด้วยกัน เราวิ่ง

ด้วยกันแบบน้ีบ่อยมากจนนับคร้ังไม่ถูก ใต้ฟ้าทุกรูปแบบ บนถนนทุกสภาพ ข้ามรัฐท้ังหมด 13 รัฐ ในท่ีสุดการวิ่งกับเขาในระยะทางสุดท้ายก่อนสองเท้า
จะต้องหยุดน่ิงแล้ว ทำให้ผมตื้นตันใจ เขาดูแลปกป้องผมยิ่งกว่าปกป้องตัวเขาเองจากซานตามอนิก้าจนถึงมหานครนิวยอร์ก แม้ในวันสุดท้ายเขาก็ยัง
คอยดูแลปกป้องและชี้ทางให้อย่างรอบคอบ 

สำหรับผมท่ีเพียงทำหน้าท่ีวิ่งข้างนอกรถบ้าน กลับดูไม่มีอะไรยากเย็นนัก ถ้าเทียบกับงานของผู้ติดตามตลอดหลายปีท่่ีผ่านมาไม่ใช่แค่ 79 วัน  สำหรับ
ผมน่ีเป็นการเดินทางเพื่อความฝัน แต่สำหรับพวกเขา น่ีเป็นการเดินทางท่ีลำบากหลายเดือน และทำเพื่อความฝันของอีกฝ่าย ท่ีบางคร้ังพวกเขาเองกลับ

ต้องลำบากและใช้ความอดทนมากกว่าผม ระหว่างทางเราจึงตกลงกันว่า "เราสามคนจะใช้ชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขและความปลอดภัย หากเราทำ

แบบน้ันไม่ได้ เราจะยกเลิกการเดินทางทันที การไปถึงนิวยอร์กไม่สำคัญเลย" หากเป็นไปเพื่อความฝันของผมคนเดียว

“คุณคิดแต่เร่ืองวิ่งอย่างเดียว อย่าได้กังวลเร่ืองอ่ืนๆเลย" คุณโทมัส CEO แห่ง บริษัท B&L ผู้สนับสนุนหลักของงานวิ่งคร้ังน้ี ได้บอกไว้กับผม เขาได้ให้ทุน
สนับสนุนมากกว่าท่ีเราวางแผนค่าใช้จ่ายไว้เสียอีก เราสามคนได้รับการคุ้มครองจากการช่วยเหลือของเขา ทำให้สามารถวิ่งได้อย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย  ตอนรายการทีวีช่องหน่ึงมาขอสัมภาษณ์ท่ีสวนเซ็นทรัลพาร์คน้ัน เม่ือผมเร่ิมเอ่ยชื่อคุณโทมัส ผมอดไม่ได้ท่ีจะร้องไห้ออกมา เราได้หยุดการ
สัมภาษณ์ (เพื่อนนักวิ่งท่ีเป็นวีแกน คุณโจเอล เกอร์ชอน แห่ง รายการ NBT World News ได้อยู่ท่ีเซ็นทรัลพาร์คเพื่อได้ดูผมวิ่งจบด้วย) เม่ือผมทบทวนว่า
มีใครบ้างท่ีทำให้เราได้มาถึงตรงจุดน้ี น้ีเป็นช่วงเวลาท่ีกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ผมนึกถึงคนดีๆ ท่ีรายล้อมชีวิต รายล้อมความฝัน จากท่ีผมเคยฝันคนเดียวมา 20 
ปี

ความฝันคืออะไร บทบาทเราคืออะไร

การวิ่งคร้ังน้ี ผมได้ตั้งชื่อ โครงการว่า "วิ่งข้ามอเมริก ให้ ฝันกลายเป็นจริง" K's Run Across USA 2015 Dream come true project ผมถึงได้
สามารถคุยกับหลายๆ คนเกี่ยวกับความฝันท่ีคนเรามี 

หากมนุษย์เราอยู่รอดไปวันๆ โดยไม่ต้องมีฝันหรือบทบาทอะไร ดูเป็นเร่ืองน่าเสียดาย หากชีวิตเราจะเป็นเพียงแค่การอยู่รอด หากเรามีความฝันและมี
บทบาท เราสามารถสร้างชีวิตและโลกรอบตัวท่ียอดเยี่ยม ในการได้มีชีวิตแบบน้ัน คุณและผมก็สามารถคืนอะไรกลับไปให้กับโลกน้ี ท่ีให้ชีวิตเรามาได้

หลายคนเข้าใจว่าผมเป็นนักกีฬาโดยกำเนิด แต่น่ันไม่ใช่ความจริงครับ ตอนผมเป็นเด็กท่ีโรงเรียน ผมเล่นกีฬาไม่เก่งเลย ผมเป็นเด็กท่ีช้าท่ีสุดเวลาต้องวิ่ง

แต่ผมกลับสามารถวิ่งได้ 5,030 กม ใน 79 วัน โดยไม่มีอาการบาดเจ็บ ซึ่งหมายความว่าเราสามารถทำได้(การวิ่งข้ามทวีป) สิ่งท่ีสำคัญคือ เทคนิคการ



วิ่งและประสบการณ์การวิ่งท่ีถูกต้อง แต่สำคัญกว่าน้ันคือ ความต้องการท่ีจะทำมันอย่างแน่วแน่แรงกล้า ด้วยความตั้งใจท่ีแรงกล้าน้ัน เราสามารถทำ
อะไรก็ได้ พรสวรรค์โดยกำเนิดไม่ได้สำคัญเลย และสุดท้าย  การมีเพื่อน มีใครสักคนท่ีให้คุณค่ากับความฝันของกันและกัน น่ันเป็นท่ีสิ่งสำคัญด้วย

ขอบคุณทุกท่านท่ีอ่านเร่ืองเล่าของผม แล้วพบกันอีกคร้ังในหนังสือท่ีผมกำลังเขียน หรือ ตามสัมมนาท่ีผมจะจัดขึ้นมานะครับ

------------

คุณอัทสึยูกิ คัทสึยามะ (เกิด 25 เมษายน ปี ค.ศ. 1967 ท่ี โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น) เขาอยู่ท่ีประเทศไทยมา 6 ปีแล้ว เขาเป็นวีแกนและเป็นเจ้าของร้าน

อาหารวีแกนท่ีกรุงเทพ เขาเป็นผู้นำชมรมวิ่ง 100 ไมล์แห่งประเทศไทย เขาอยากจะแบ่งความรู้เกี่ยวกับการวิ่งแบบธรรมชาติ เทคนิคท่ีสอนให้เรารู้จัก
การทำงานตามธรรมชาติของร่างกายในการวิ่ง คุณเคซัง ยังเป็นผู้บรรยาย จัดสัมมนา เกี่ยวกับการวิ่งข้ามอเมริกา การวิ่ง การเดิน และ สุขภาพ อาหาร 

สำหรับรายละเอียด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ bonitacafesocialclub.wordpress.com


