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เป็นเรื่องปกติสามัญที่เราต่างเข้าใจกันดี สาเหตุท่ีมนุษย์ไม่มีปีก
ก็เพราะว่าพวกเขาบินไม่ได้ แต่อย่างที่เวลาพิสูจน์—ใช่ว่าเราจะเหินขึ้นไป
บนท้องฟ้าไม่ได้เสียเมื่อไหร่
ผมเชื่ออยู่ลึกๆ ว่าทุกคนล้วนกลัวความสูง หวาดหวั่นต่ออันตราย
ร่างกายสูบฉีดสั่นเทาเมื่อเข้าสู่เหตุวิกฤตหรือสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความ
มั่นคงปลอดภัย
แล้วก็เชื่อว่าทุกครั้งที่เขา หรือใครสักคนตัดสินใจกระโดดลงมาจาก
หน้าผาหรือเครือ่ งบินทีอ่ ยูส่ งู กว่าระดับพืน้ ดินทีเ่ ป็นถิน่ อาศัยนับสิบกิโลเมตร
พวกเขาล้วนรูว้ า่ ตรงนัน้ มีบางสิง่ ทีบ่ นความสูงระดับน�ำ้ ทะเลไม่สามารถมอบ
ให้ได้ พวกเขารู้ว่าการไถลสเก็ตบอร์ดขึ้นแลมป์ที่ความสูงเกินสามเมตร
ด้วยความเร็วนั้นพวกเขาจะเห็นบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็น หรือระหว่างที่เอา
ขาชีฟ้ า้ ด้วยท่วงท่าสง่างามนัน้ แม้ใบหน้าจะแนบอยูก่ บั ผืนดิน ในมุมนัน้ ภาพ
ทีเ่ ห็น ย่อมไม่ใช่โลกปกติสามัญ และถึงแม้พวกเขาจะสัน่ เทาและหวาดหวัน่
ผมก็รสู้ กึ และนับถือนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมผูก้ ล้าเสีย่ งตายเหล่านัน้ เสมอ และยินดี
เหลือเกินที่พวกเขาสามารถต่อกรกับความกลัว เพื่อพาตัวเองไปสู่อีกโลกที่
คนปกติไปไม่ถึงเพราะว่าร่างกายสั่นไหวเกินจะลงมือท�ำอะไร
เป็นเรื่องปกติสามัญที่เราต่างเข้าใจว่าบางแห่งบนโลกนี้ ไม่ใช่พื้นที่
ของมนุษย์ แต่ก็อย่างที่เวลาพิสูจน์แล้ว ว่าไม่ใช่กับมนุษย์ทุกคน!

ณัฐชนน มหาอิทธิดล | บรรณาธิการบริหาร
ครัง้ หนึง่ ในช่วงชีวติ ผมเคยคลัง่ ไคล้ในวัฒนธรรมของกีฬาเอ็กซ์ตรีม
มากจนอยากฝึกเล่นอย่างจริงจังและยึดถือเป็นอาชีพเลี้ยงตัว แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป โลกความจริงปรากฏเด่น หรืออาจจะเป็นตัวผมเองก็ได้ที่ให้เวลา
กับมันไม่มากพอ ความสนใจลดน้อยลงไปเหลือเพียงติดตามข่าวสารวงการนี้
ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นผู้ชมมากกว่าผู้ถูกชม
การตัดสินใจเป็นบรรณาธิการเล่มนีจ้ งึ เป็นเสมือนสารกระตุน้ ความทรงจ�ำ
อีกหนึง่ อย่าง แม้จะไม่เสีย่ งอันตรายเท่ากับตอนลงแรงเล่นจริง แต่สงิ่ ทีส่ นุก
คือการได้กลับไปคลุกคลีกับคนในวงการนี้อีกครั้ง แม้จะไม่มากเท่าไร แต่ก็
ท�ำให้ไฟในการใช้ชีวิตบางอย่างลุกโชนขึ้นมาอีก
สิง่ หนึง่ ทีก่ ฬี าชนิดนีส่ อนผมตลอดการคลุกคลีคอื เรือ่ งของความเจ็บปวด
และบาดแผลทีไ่ ด้รบั มันคล้ายกับเป็นยากระตุน้ ให้ตระหนักรูว้ า่ เรายังมีชวี ติ อยู่
และหากยังไม่หมดลมหายใจ จะล้มแค่ใหน บาดเจ็บเพียงใด
เราลุกขึ้นยืนใหม่ได้เสมอ

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์ | บรรณาธิการ
ในขณะประชุมธีมกีฬาเอ็กซ์ตรีมขึ้นมา ส�ำหรับผมแล้วรู้สึกว่าเป็น
สิ่งที่ไกลตัวมาก มันเต็มไปด้วยความผาดโผน เสี่ยงตาย และอันตราย
ผิดกับนิสยั ของผมทีเ่ ป็นคนเรียบๆ ง่ายๆ เล่นกีฬาก็แค่ตแี บด วิง่ เข้าฟิตเนส
เท่านั้น ไม่เคยใช้ชีวิตโลดโผนเลย เล่มนี้จึงเป็นงานท้าทายส�ำหรับผมมาก
เพราะเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ถนัดมาก่อน แต่ในฐานะนักเขียน และบรรณาธิการแล้ว
การหาข้อมูล การสัมภาษณ์และลงส�ำรวจพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับกีฬาเอ็กซ์ตรีม
นี่แหละ ที่เป็นความ Extreme ในแบบฉบับของพวกเราครับ

ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์ | บรรณาธิการ
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ถ้าเราบรรจุเลือดเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนชีวิต
‘ติณห์ ศรีตรัย’ คงบรรจุ ‘ความเร็ว’
เพราะนอกจากเขาจะเป็นทั้งนักแสดงและพิธีกรแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่ตีคู่กันมาเลยกับชีวิตของเขา นั่นก็คือ รถแข่ง
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ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย
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อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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ใช่ เขาเป็นนักกีฬาแข่งรถทัวริง่ คาร์ระดับทีมชาติทไี่ ด้แชมป์มาแล้ว
หลากหลายสนาม โดยเขาขอยกความดีความชอบให้กบั ‘บุรนิ ทร์ ศรีตรัย’
พ่อผูใ้ ห้กำ� เนิดและชักน�ำติณห์เข้าสูว่ งการนี้ เพราะพ่อของเขาเองก็เป็น
นักแข่งรถระดับแชมป์ของประเทศไทยเหมือนกัน
ชีวติ เริม่ น่าสนใจขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ ติณห์เล่าให้ฟงั ว่า จับพวงมาลัย
บิดเข้าโค้งมาตั้งแต่อายุ 9 ขวบ อะไรที่ท�ำให้เขาสนใจและมุ่งมั่นเข้ามา
ในวงการนีอ้ ย่างเต็มตัว และทีส่ ำ� คัญ กีฬาทุกประเภทมีความเสีย่ ง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการแข่งรถที่ต้องใช้ความเร็วระดับเทพ แล้วแบบนี้ชีวิต
เขาไม่แขวนอยู่บนเส้นด้ายที่เรียกว่า ‘ความตาย’ หรอกหรือ?

เริ่มแข่งรถตั้งแต่ 9 ขวบ
คุณไม่คิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่เร็วไปหน่อยเหรอ
ผมมองว่าช้าไปด้วยซ�ำ้ ถ้าเทียบกับเด็กสมัยนี้ เพราะสมัยนี้ เขาเริม่ กันตัง้ แต่ 6 ขวบ
หรือไม่ 4 ขวบก็อาจจะไปนั่งๆ ดูๆ แล้ว เพราะว่ารถโกคาร์ทค่อนข้างที่จะเติบโตมากใน
ประเทศไทย แต่สมัยตอนผมยังเป็นเด็ก รถโกคาร์ทจะต้องไปแข่งกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นโชคดี
ของผมอีกอย่างที่ได้เริ่มเร็วกว่าเด็กคนอื่น เพราะคุณพ่อเป็นนักแข่งรถอยู่แล้ว และคุณพ่อ
เองก็อยากให้ลูกเป็นนักแข่งรถเหมือนกับตัวเองบ้าง ก็เลยซื้อรถโกคาร์ทคันหนึ่งให้ขับ และ
ประจวบเหมาะกับตอนนัน้ ผมติดคุณพ่อมากๆ วันเสาร์-อาทิตย์ คุณพ่อไปแข่งรถหรือว่าไปซ้อม
ผมก็จะตามคุณพ่อไปทุกที่ ท�ำให้ผมได้ไปสัมผัสกับรถยนต์หรือรถแข่งตั้งแต่เด็ก รวมถึง
ซึมซับและชอบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

ท�ำไมถึงต้องเป็นรถ มันมีเสน่ห์อย่างไร
ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า ผมหลงรักมันนะ เพราะตอนเด็กๆ วันเสาร์-อาทิตย์ ผมก็
ต้องไปสนามแข่งรถ ผมรู้สึกว่า ไม่เคยมีปีไหนหรือว่าอาทิตย์ไหนเลยที่ได้หยุดพัก แต่ว่าช่วง
ทีเ่ รียนจบหรือท�ำงานในวงการ ก็เริม่ ต้องแบ่งเวลาไปท�ำงานบ้าง ซึง่ บางอาทิตย์กอ็ าจจะไม่ได้
อยู่ในสนามแข่ง แต่ว่าช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยหรือช่วงที่อยู่มัธยมปลาย ทุกอาทิตย์ ผมจะ
อยูใ่ นสนามแข่ง เพือ่ ท�ำการซ้อมในการแข่งขันปีตอ่ ๆ ไป ผมจึงหลงรักมันจริงๆ และอีกอย่างหนึง่
ที่ต้องขอบคุณมากๆ นั่นก็คือคุณพ่อ เพราะถ้าเกิดไม่มีคุณพ่อ ผมก็จะเป็นนักแข่งรถไม่ได้
และคงจะเป็นเด็กธรรมดาทีช่ อบเล่นดนตรีและฟุตบอลไปเรือ่ ยๆ ไม่นา่ จะต้องมาแข่งรถแบบนี้
ต้องขอบคุณคุณพ่อจริงๆ ครับ

การแข่งรถทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ความพอดี
ถ้าคุณใช้ความเร็วที่พอดีกับโค้งหรือสนามนั้นได้
คุณก็ทำ�เวลาต่อรอบได้เร็วขึ้น และมีโอกาสชนะสูงขึ้น
มันปรับใช้กับชีวิตประจำ�วันของผมได้จริงๆ
5

ที่บอกว่าหลงรักมัน ขอลงลึกไปมากกว่านี้อีก
ได้ไหมว่า หลงรักในสิ่งใด ความเร็ว ความสนุก
ความโฉบเฉี่ยว สีสัน อุปกรณ์ หรืออย่างอื่น
ผมมองว่า รถเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่ง แต่ว่ากีฬาแข่งรถ เป็นอะไร
ที่ยิ่งกว่านั้น คือหลายคนอาจจะมองว่า แค่คนที่ขับได้ต้องใจถึง หรือว่าคน
ที่เหยียบคันเร่งได้มิดที่สุด ถึงจะเป็นผู้ชนะ แต่ผมมองว่า กีฬาแข่งรถน�ำไป
ปรับใช้กับชีวิตประจ�ำวันได้ เช่น ถ้าเกิดเราเหยียบจนมิด หรือว่าไปใจถึง
กับมันมากจนเกินไป ในโค้งเล็กๆ หรือว่าโค้งที่หักศอก มันก็จะแหกสิครับ
(หัวเราะ) ซึ่งนี่แหละคือ เสน่ห์ของมัน ผมว่ามันคือเสน่ห์อย่างเดียวเลยที่
ผมรักมันมากๆ เพราะว่า การแข่งรถทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ความพอดี ถ้าคุณใช้
ความเร็วทีพ่ อดีกบั โค้งหรือสนามนัน้ ได้ คุณก็ทำ� เวลาต่อรอบได้เร็วขึน้ และมี
โอกาสชนะสูงขึน้ มันปรับใช้กบั ชีวติ ประจ�ำวันของผมได้จริงๆ เรือ่ งของความ
พอดี เดินทางสายกลาง ทุกๆ อย่าง ถ้าท�ำอย่างพอดี ชีวิตคุณก็จะดีแน่นอน
นั่นเป็นเสน่ห์ของการแข่งรถ ซึ่งจะแตกต่างจากคนภายนอกที่เขามองเข้า
มาว่า กีฬาแข่งรถคือ กีฬาที่ต้องใช้ใจ เป็นกีฬาของพวกเด็กแว้น เป็นกีฬา
ของพวกคนมีสตางค์ ไม่ใช่ครับ มันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความพอดีเท่านั้นเลย

เห็นว่าผ่านมาหมดแล้ว ทั้งรถโกคาร์ท รถฟอร์มูล่า
และล่าสุดอย่างรถทัวริ่งคาร์ รถ 3 ประเภทนี้
มีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร
อธิบายให้คนทั่วไปได้เข้าใจหน่อย
ความเหมือน แน่นอนมันเป็นรถเหมือนกัน แต่ความแตกต่างก็คือ
เรื่องของไซส์ รถโกคาร์ทจะเป็นรถไซส์เล็ก รถฟอร์มูล่าจะเป็นรถไซล์ใหญ่
ขึ้นมาอีกหน่อย และรถทัวริ่งคาร์ก็คือ รถยนต์ที่ขับกันตามท้องถนนทั่วไป
มี 4 ประตู ซึ่งถ้าจะให้แยกอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือ รถแข่งจะแบ่งออกเป็น
2 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งประเภทแรกก็คือ ล้อเปิด กับประเภทที่สองคือ ล้อปิด
ล้อเปิดคือ รถโกคาร์ท รถฟอร์มูล่า อะไรก็ตามที่คุณเห็นล้อทั้งวง เห็นล้อได้
โดยที่มองจากข้างนอก เขาเรียกว่า รถล้อเปิด เช่น รถโกคาร์ท รถฟอร์มูล่า
อย่างล้อปิดก็จะเป็นประเภทรถจีที รถจีทีก็คือ รถสปอร์ต อาทิ แลมโบกินี
เฟอร์รารี และสุดท้าย รถทัวริ่งคาร์ก็จะเป็นรถแบบล้อปิด ซึ่งคุณจะไม่เห็น
ล้อเต็มวง เห็นแค่ล้อแม็กซ์กับแก้มยางเท่านั้น นี่คือ 2 ประเภทที่แยกกัน
ได้อย่างชัดเจน
ส่วนวิธกี ารขับ อันนีจ้ ะย่อยลึกลงมาหน่อย วิธกี ารขับจะแตกต่างกัน
แน่นอน ซึ่งรถโกคาร์ทกับรถฟอร์มูล่าจะใกล้เคียงกัน ความรู้สึกในการเข้า
โค้งเหมือนกัน คือต้องใช้ความเร็วอย่างพอดี ซึ่งยังต้องใช้พื้นฐานตรงนี้อยู่
รวมถึงถ้าเกิดใครที่มาจากรถโกคาร์ท จะมีพื้นฐานที่แน่นกว่าคนอื่นที่ไม่ได้
เริ่มมาจากรถโกคาร์ท ผมมองว่า คนที่เริ่มจากรถโกคาร์ทจะปรับตัวได้เร็ว
กว่าคนอื่นๆ ที่ไม่เคยขับมาก่อน ผมคิดว่า เป็นพื้นฐานที่ดีส�ำหรับนักแข่งรถ

การแข่งรถแบบนี้
มันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหรือบ่อยแค่ไหน
ผมมองว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกการแข่งขันอยู่
แล้ว ไม่วา่ จะเป็นรถแข่งหรือกีฬาประเภทอืน่ ๆ แต่กฬี าแข่งรถเป็นกีฬาทีต่ อ้ ง
ใช้ความเร็ว อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่ากีฬาประเภทอื่นๆ นิดหนึ่ง แต่
อุบัติเหตุที่ร้ายแรงอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก เพราะนักแข่งรถแต่ละคนต้อง
ขับอย่างมีสติ ขับอย่างมีความช�ำนาญ แล้วทุกคนขับไปในเส้นทางเดียวกัน
วิ่งไปในทางเดียวกัน ไม่ใช่ว่าแข่งกันตามท้องถนนที่มีรถตัดหน้า ซึ่งถ้าเป็น
สนามทีไ่ ด้มาตรฐาน จะมีสงิ่ ทีเ่ รียกว่า RUN OF AREA ซึง่ ถ้าเกิดผมหลุดไป
ผมจะไม่เจอกับอะไรเลย จะเจอแต่ทโี่ ล่งกว้าง ซึง่ จะปลอดภัยกับการแข่งขัน
มากๆ ผมจึงมองว่า อุบัติเหตุที่เป็นการเบียดหรือเสียดสี เกิดขึ้นได้ตลอด
เวลา แต่อบุ ตั เิ หตุทรี่ นุ แรงแบบทีผ่ มรถคว�ำ่ นัน้ หรือว่าถึงเกิดขึน้ ได้นอ้ ยมาก
หรือเรียกได้ว่าต้องโชคร้ายจริงๆ ถึงจะเจอ

เป็นกีฬาที่มีชีวิตเป็นเดิมพันและตั้งอยู่บน
ความเสี่ยงมากๆ มีอารมณ์กลัวบ้างไหม
ไม่กลัวครับ เพราะอย่างทีบ่ อก มันค่อนข้างปลอดภัย ไม่ได้อนั ตราย
อย่างที่คนอื่นเขาคิด ทุกคนมาแข่งด้วยสติสัมปชัญญะร้อยเปอร์เซ็นต์
มีความช�ำนาญและเก่งอยูใ่ นตัว เขาก็จะระวังอยูแ่ ล้วส�ำหรับ สนามทีใ่ ช้แข่งก็
ปลอดภัย เหมือนกับทีไ่ ด้บอกไปในตอนต้น เริม่ มาตัง้ แต่เด็ก มีความเคยชิน
ประมาณหนึ่ง ก็เลยไม่กลัว

ระหว่างแข่งเคยคิดถึงความตายบ้างหรือเปล่า
ใครจะไปนัง่ คิดครับ (หัวเราะ) จริงๆ การแข่งขันคิดอยูอ่ ย่างเดียวว่า
จะเข้าโค้งอย่างไร จะแก้ไขได้ไหมในรอบต่อไป จะท�ำเวลาได้เร็วกว่านีไ้ หม นี่
แหละคือสิง่ ทีค่ ดิ อย่างเดียวเลย และอาจจะมีเพิม่ เติมมาบ้างคือ ตอนแข่งอาจ
จะมีเดาเหตุการณ์เฉพาะหน้านิดหน่อย เดาว่า คู่แข่งของเราขับสไตล์ไหน
หรือว่านักแข่งตรงข้ามเป็นอย่างไร ก็อาจจะต้องเดานิดหนึง่ ถ้าสมมติวา่ เขา
เป็นคนใจร้อน ก็ต้องระวังให้มากขึ้น หรือว่าถ้าเขาเป็นคนขับรถที่มารยาทดี
มากๆ ก็อาจจะค�ำนวณว่า เราสามารถแซงโค้งหน้าได้ หรือว่าจะขับอย่างไร
ให้ปลอดภัย ซึง่ มันมีการเดาอยูบ่ า้ ง แต่หลักๆ เลยคือ คิดอย่างไรก็ได้ ให้เรา
เข้าโค้งนี้ให้เร็วที่สุดแค่นั้นเอง

เคยมีความคิดว่า แข่งรถแล้วเท่บ้างหรือเปล่า

ตอนเด็กๆ ไม่เคยคิดเลย คิดแต่ว่าการแข่งรถก็คือกีฬาประเภท
หนึ่ง ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่นะว่า มันเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง แต่ก็ต้องยอมรับว่า
มีบ้างบางครั้งที่รู้สึกว่า ก็เท่เหมือนกันนี่หว่า (หัวเราะ) โดยเฉพาะตอนไป
ขับที่สนามบางแสน เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่มาแข่งครั้งแรก ต้องบอก
นิดหนึง่ ว่า สนามบางแสนเป็นสนามทีค่ อ่ นข้างใกล้ชดิ กับผูช้ มมากๆ เพราะ
ผูช้ มเข้ามาดูได้ฟรี รวมถึงรถแข่งและนักแข่งก็อยู่ติดริมชายหาด ใครก็ตาม
แข่งกับความเร็วแบบนี้
ที่มาเที่ยวบางแสนหรือว่ามาเที่ยวทะเล เขาก็ต้องเจอกับรถและนักแข่งรถ
เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ้างไหม
ซึง่ มันก็นา่ ตืน่ เต้น ตืน่ ตาตืน่ ใจ เป็นของธรรมดา แล้วเขาก็เข้ามาขอถ่ายรูป
ร้ายแรงและหนักที่สุดก็น่าจะเป็นรถคว�่ำ ลงมานี่น�้ำตาไหลเลย คือ ตอนนัน้ ผมยังเด็กอยู่ และยังไม่ได้เข้าวงการบันเทิง ก็ยงั ไม่ชนิ กับเหตุการณ์ตรงหน้า
เสียดายรถ (หัวเราะ) เพราะต้องทิ้งรถเลย คือมันบุบเป็นกระป๋องเลย แต่มีความรู้สึกดีๆ ขึ้นมานิดหนึ่งว่า มีคนมากรี๊ดเราด้วย นั่นแหละคือความ
คว�ำ่ หลายตลบมาก ประมาณ 3 รอบได้ แต่ตอ้ งบอกก่อนนิดหนึง่ ว่า คนขับ รู้สึกครั้งเดียวและครั้งแรกที่รู้สึกว่า เป็นนักแข่งรถแล้วมันเท่แบบนี้นี่เอง
ไม่เป็นอะไรเลย คือผมแค่เดินลงมาจากรถ แล้วก็อาจจะมีอาการช�้ำนิดๆ
หน่อยๆ ตามคอหรือแขน แต่วา่ ไม่ได้เป็นอะไรถึงชีวติ เลย เพราะว่ารถค่อนข้าง
ที่จะปลอดภัยพอสมควร
7

กีฬาแข่งรถเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากแค่ไหน
ส�ำหรับติณห์
ผมคิดว่า มันเป็นหนึ่งในเอ็กซ์ตรีมเลยแหละ แต่เป็นเอ็กซ์ตรีมที่ไม่
ผาดโผนเท่ากีฬาประเภทอื่นๆ อย่างเช่น สเก็ตบอร์ด รถมันเป็นกีฬาที่ใช้
ความเร็ว แล้วก็อย่างทีพ่ ดู ไปเมือ่ ตอนต้นก็คอื เป็นกีฬาทีต่ อ้ งใช้ความเหมาะ
สมและใช้รา่ งกายพอสมควร เหมือนกีฬาวิง่ เลยครับ มันคือการทีเ่ ราต้องนัง่
อยู่ในรถ ในที่แคบๆ ร้อนๆ ใช้เวลาการแข่งเป็นชั่วโมงๆ เหมือนกับร่างกาย
ของคนเราที่ต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าร่างกายของเราขยับตลอดเวลา
ไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆ คุณต้องเข้าเกียร์ คุณต้องเหยียบครัช คุณต้องเบรก คุณ
ต้องคิดอยู่ตลอดว่า คุณจะเบรกโค้งนี้ที่ไหน 50 เมตร หรือว่า 100 เมตร
รวมถึงต้องเร่งตรงจุดไหน

แนวโน้มการแข่งรถในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
จะมีโอกาสเติบโตมากกว่านี้อีกไหม
ผมว่า จะเติบโตกว่านี้เยอะมาก ตั้งแต่มีสนามบุรีรัมย์ขึ้นมา ทุกคน
หันมาสนใจ ทุกคนแห่กันมาที่สนาม ทุกคนเริ่มที่จะอยากรู้มากขึ้นว่า การ
แข่งรถมันเป็นอย่างไร หรืออยากจะไปดูสนามจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร และ
อีกอย่างหนึ่งที่สุดยอดมากก็คือ สนามนี้เป็นสนามที่ค่อนข้างสากลมากๆ
รายการแข่งระดับโลกก็จะมาที่นี่ แล้วนักแข่งไทยก็ขับในสนามที่สากลได้
ในประเทศไทยเอง ซึ่งซ้อมกันได้ภายในประเทศ เพราะปกติเมื่อก่อนอาจ
จะต้องไปซ้อมที่ต่างประเทศ อาทิ มาเลเซียและจีน แต่ว่าตอนนี้นักแข่งไทย
เดินทางเพียงไม่นาน ก็มาถึงสนามแข่งได้แล้ว อย่างบ้านผมอยู่ขอนแก่น
ใกล้หน่อย เดินทางแค่ 1-2 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว ถือว่าเป็นโชค 2 ชั้นส�ำหรับ
นักกีฬาไทย รวมถึงประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โครงการ
มอเตอร์สปอร์ตก็จะเติบโตมากขึ้นตามล�ำดับ ผมมองว่า ในอนาคตรับรอง
ได้ว่า เติบโตกว่านี้อีกเยอะครับ

เราสามารถพูดได้ไหมว่า การแข่งรถของติณห์คือ
‘อาชีพ’ และ ‘หน้าที่’ อย่างหนึ่ง
ใช่ครับ เพราะเราก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งส�ำหรับคนอื่น
แล้วอาจจะมองว่า กีฬาเหล่านี้เป็นงานอดิเรก แต่ว่าส�ำหรับผม มันเป็นหนึ่ง
ในชีวิตของผมไปแล้ว จะเรียกว่าอาชีพได้ไหม อาชีพท�ำแล้วมันต้องได้เงิน
แต่ว่าการแข่งรถก็ได้นะครับ แต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่างานอื่นๆ เช่น งานใน
วงการบันเทิง ผมอาจจะได้เงินเยอะกว่านี้ด้วยซ�้ำ แต่ว่าการแข่งรถคือชีวิต
ของผม ถ้าเกิดว่าขาดมันไปก็เหมือนกับชีวิตขาดอะไรไปบางอย่าง แต่ผมก็
มองว่า มันคือกีฬาประเภทหนึ่ง ซึ่งผมเองก็รับหน้าที่และอาชีพเป็นนักกีฬา
เราต้องท�ำหน้าทีน่ ใี้ ห้ดที สี่ ดุ ถึงแม้วา่ เงินอาจจะไม่ได้ดกี ว่าอาชีพอืน่ ๆ แต่เรา
ก็ตอ้ งรับผิดชอบหน้าทีข่ องนักกีฬาทีมชาติให้ดี เพราะมีธงมาติดตรงหน้าอก
ของเราแล้ว เราก็ต้องท�ำให้เต็มที่ แล้วก็ต้องมีระเบียบวินัย เหมือนนักกีฬา
ทีมชาติทั่วไปที่ต้องเข้าฟิตเนสและหมั่นซ้อมดูแลตัวเอง
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อุบัติเหตุที่ร้ายแรงอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก
เพราะนักแข่งรถแต่ละคนต้องขับอย่างมีสติ
ขับอย่างมีความชำ�นาญ แล้วทุกคนขับไป
ในเส้นทางเดียวกัน วิ่งไปในทางเดียวกัน

co ver s to ry

เราทุกคนอาจมีเหตุผลในการด�ำเนิน
ชีวิตต่างกัน
แต่สิ่งส�ำคัญที่เชื่อได้อย่างสนิทใจ คือ
ในวัยหนึ่งของชีวิต เราเคยคิดถึงการมีความ
ฝันที่ยิ่งใหญ่ ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระอย่างใจ
ต้องการ แม้ใครจะมองว่าสิ่งนั่นอาจเป็น
ความฝันไร้สาระเพียงใด แต่เมือ่ หัวใจข้างใน
อยากไปลองสัมผัสมันซักครัง้ เสียงคนรอบข้าง
ก็ดูแผ่วเบาลงทันที
เช่นเดียวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีเ่ ราก�ำลัง
จะพูดถึง แม้วา่ มันจะดูเป็นกิจกรรมบ้าดีเดือด
ทีด่ เู หมือนอาจเจ็บตัวได้มากกว่ากีฬาชนิดอืน่
แต่ท�ำไมในหมู่เด็กวัยรุ่น อัตราการเติบโต
ของผู้เล่นกีฬาประเภทนี้ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น
เรือ่ ยๆ แม้มนั จะเป็นกีฬาทีบ่ า้ ดีเดือด แต่เมือ่
มีคนเล่นอะไรพวกนี้ ผู้คนที่ผ่านไปมายังถึง
กับต้องหยุดมอง แถมบางคนยังหยิบกล้อง
ออกมาถ่ายเพื่อเก็บท่าทางลีลาของพวกเขา
ไว้อพั โหลดลงโซเชียลเน็ตเวิรก์ อีกด้วย
เราอาจจะรู้จักเพียงฉากหน้าเวทีหรือ
สถานที่ โ ชว์ ข องกี ฬ าชนิ ด นี้ แต่ จ ริ ง ๆ
แล้วโลกของคนเหล่านี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจ
มากกว่านัน้ ท�ำไมพวกเขาจึงอยากเล่น อะไร
เป็นแรงบันดาลใจ และมีเหตุผลอะไรมา
รองรับว่าจริงๆ แล้วมนุษย์เราทุกคนมีความ
ดีเดือดอยู่ในตัวเองแทบทั้งสิ้น
ถ้าไม่เชื่อ ตามไปดูด้วยกัน
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นลิน สินธุประมา

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตกระหายเลือดโดย
ก�ำเนิด รอยต่อระหว่างยุคสมัยต่างๆ ของ
มนุ ษ ย์ มี ส งครามเข้ า มาเป็ น ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
เสมอ แม้กระนัน้ ในโมงยามทีอ่ ารยธรรมเจริญ
รุง่ เรืองและบ้านเมืองสงบสุข มนุษย์กย็ งั ต้องหา
กิจกรรมอะไรมาท้าทายความปลอดภัยในชีวติ
ของตัวเองอยู่ดี
ยุคหนึ่งที่อาณาจักรโรมันรุ่งโรจน์ถึงขีด
สุด การได้รับชม ‘การต่อสู้’ ของเหล่าแกลดิเอ
เตอร์เป็นความบันเทิงสูงสุดในยุคสมัยนัน้ มนุษย์
มิได้เพียงต้องการชมผู้อื่นเล่นเสี่ยงตาย ในบาง
วัฒนธรรม การท�ำอะไรเสี่ยงตายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต มิใช่เพียงการเล่น แต่เป็นเครื่อง
แสดงความยิ่งใหญ่ของตัวผู้เล่นเอง เช่น ชาว
เพโลโพนีเชียนที่มีวัฒนธรรมการเล่นโต้คลื่นอัน
เป็นต้นแบบของการโต้คลื่นที่เราเห็นกันอยู่ทุก
วันนี้ หัวหน้าชุมชนหรือชนชั้นปกครองคือเป็นผู้
ที่โต้คลื่นได้เชี่ยวชาญที่สุด และจะได้รับอภิสิทธิ์
เหนือคนอื่นๆ หรือหลายๆ ชนเผ่าพื้นเมืองใน
อเมริกาที่มักให้เด็กหนุ่มท�ำพิธีพิสูจน์ตัวเองด้วย
การปีนต้นไม้ ปราบสัตว์รา้ ย หรือการกระท�ำที่
ต้องเสี่ยงชีวิตวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อก้าวสู่ความเป็น
ผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว
การรับมือกับภยันตรายต่างๆ และการ
ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิม
ของมนุษย์ การได้เสี่ยงชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ลึกๆแล้ว
มนุษย์ยังต้องการอยู่เสมอ แม้วันเวลาจะเวียน

ผ่านไปจนเราผ่านพ้นศตวรรษแห่งสงครามมาได้
พักใหญ่ เราเข้าสู่ยุคสงครามทางการค้า ยุคสมัย
ทีก่ ารรบทีไ่ ม่ตอ้ งใช้อาวุธอีกต่อไป แต่มนุษย์กย็ งั
ต้องการความเสี่ยงอันตรายทางกายภาพอยู่
นั่ น เป็ น เหตุ ผ ลที่ เ กิ ด กี ฬ าเอ็ ก ซ์ ต รี ม ขึ้ น
ในโลก
แม้มนุษย์จะชื่นชอบการเล่นแผลงๆ และ
พาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงอันตรายมาตั้งแต่ยุค
ดึกด�ำบรรพ์ แต่การเล่นแผลงๆ ที่ว่าเพิ่งได้รับ
การบัญญัติว่าเป็น ‘Extreme Sports’ เมื่อไม่กี่
ทศวรรษมานี้เอง
แม้กระนั้น เราก็พบร่องรอยความคิดของ
มนุษย์ที่ต้องการจะแบ่งกีฬาที่ต้องเสี่ยงชีวิตออก
จากกีฬาทั่วๆ ไป ได้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950
เออร์เนส แฮมมิ่งเวย์นักเขียนชาวอเมริกันผู้ยิ่ง
ใหญ่คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า “There are only three
sports: bullfighting, motor racing, and mountaineering; the rest are merely the games.”
หรือ “มีกีฬาอยู่เพียงสามชนิดเท่านั้นแหละ คือ
การสูว้ วั กระทิง การแข่งรถ และการปีนเขา ทีเ่ หลือ
ก็แค่เกมทั้งนั้น” แม้ค�ำพูดดังกล่าวจะไม่ตรงกับ
นิยามของกีฬาเอ็กซ์ตรีมในปัจจุบันเท่าไหร่ แต่ก็
แสดงให้เห็นว่ามีกลุม่ คนทีต่ อ้ งการกีฬาอันท้าทาย
มากกว่าแค่ “เกม” แข่งขันเล่นนับคะแนน หาก
แต่ต้องเป็นการออกแรงที่ได้ปลุกอะดรีนาลีนให้
พุ่งพล่านด้วย และเขาเหล่านั้นก็พยายามนิยาม
แยกมันออกมาจากเกมกีฬาประเภทอื่นๆ
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ก่อนหน้าที่ค�ำว่าเอ็กซ์ตรีมจะเป็นที่รู้จัก
กันแพร่หลาย กิจกรรมยามว่างที่ท้าทายให้ผู้เล่น
ต้องเสี่ยงชีวิตได้พัฒนารูปแบบขึ้นมาตามล�ำดับ
บางอย่างก็กลายมาเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีม บางอย่างก็
ไม่นับเป็นกีฬา เพราะถือว่าผู้เล่นไม่ต้องออกแรง
หรือใช้ทักษะทางกายภาพใดๆ กิจกรรมดังกล่าว
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเมื่อชาวอังกฤษพิเรนทร์กลุ่ม
หนึ่งรวมตัวกันตั้ง Dangerous Sports Club ขึ้น
ทีม่ หาวิทยาลัยออกฟอร์ดเมือ่ ปี ค.ศ.1979 รวมหัว
กันประดิษฐ์การเล่นแผลงๆ ขึ้นมาหลายชนิด
สิ่งแรกที่พวกเขารวมตัวกันท�ำคือกระโดดลงมา
จากสะพาน Clifton Suspension ทีบ่ ริสทอล และ
กลายมาเป็นจุดก�ำเนิดของบันจี้จัมพ์ ที่แม้ต่อมา
จะไม่ถูกนับรวมเข้าเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกต่อไป
แต่คลับดังกล่าวก็คิดค้นการเล่นแผลงๆ ขึ้นอีก
หลายอย่าง รวมถึงไปสรรหากีฬาเสี่ยงตายอื่นๆ
ที่เคยเล่นกันในอดีตมาเล่นใหม่ เช่น แข่งขันสกี
แบบพิเรนทร์, กระโดดร่มจากหน้าผา (BASE
jumping), Hang gliding, Microlight flying ท�ำให้
การเล่นทั้งที่เป็นกีฬาและไม่เป็นกีฬาเสี่ยงตาย
ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น
เราไม่อาจรู้ได้ว่าค�ำว่า Extreme Sports
ถูกบัญญัติขึ้นมาเมื่อไหร่ มันอาจเกิดขึ้นพร้อมๆ
กับชื่อเรียกอื่นๆ ของมัน เช่น Action Sports,
Aggro Sports (มาจากค�ำว่า Aggressive), Adventure
Sports แต่เรายังพอแกะหาร่องรอยได้ว่า กีฬา
เอ็กซ์ตรีมกลายมาเป็นชื่อที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
เมื่อราวๆ ปลายศตวรรษที่ 20 แล้ว ในตอนที่

B

รายการอ้างอิง

M

ช่องข่าวกีฬา ESPN ของสหรัฐอเมริกาเล็งเห็น
ว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นกีฬา “นอกกระแส” ที่เป็น
กระแสมากขึน้ ทุกที และจัดการแข่งขัน X-Game
ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1995 มันเป็นรายการ
การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมโดยเฉพาะ และเป็น
เทศกาลส�ำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมทั่วโลกได้
เห็นเทคนิคใหม่ๆ ในการเล่นสเกตบอร์ด หรือ
ท่ามอเตอร์ไซค์โลดโผนแบบล่าสุดอันน่าตื่นตา
ตืน่ ใจ เทศกาลกีฬาและการถ่ายทอดไปทัว่ โลกนี้
เองทีเ่ ป็นจุดส�ำคัญในประวัตศิ าสตร์กฬี าเอ็กซ์ตรีม
ที่ท�ำให้ค�ำว่า Extreme Sports กลายเป็นค�ำคุ้น
หูคุ้นตาของผู้รักความเสี่ยงทั่วโลก
ตลอดปลายทศวรรษที่ 1940 ถึงปัจจุบัน
กีฬาที่ถูกเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมค่อยๆ ผุดพรายขึ้น
ตามส่วนต่างๆ ของมุมโลก หากกลับย้อนไป
ดู ต ้ น ก� ำ เนิ ด ของกี ฬ าเอ็ ก ซ์ ต รี ม แต่ ล ะชนิ ด จะ
พบว่า หลายชนิดมีตน้ ก�ำเนิดมาตัง้ แต่สมัยก่อน
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ม นุ ษ ย์ จ ะมี ตั ว เขี ย นเสี ย อี ก
ก่อนทีร่ ปู แบบจะพัฒนาขึน้ และถูกเรียกว่ากีฬา
เอ็กซ์ตรีมในภายหลัง กีฬาเอ็กซ์ตรีมในยุคต่อมา
เริ่มผนวกกีฬาหลายประเภทเข้าด้วยกัน อย่าง
Sky Surfing ที่น�ำเอาการโดดร่มแบบ Skydiving มาผสมกับการทรงตัวบน Snowboard ได้
ผลลัพธ์ออกมาเป็นกีฬาที่โลดโผนแบบหนักข้อ
ยิง่ ขึน้ แต่ไม่วา่ จะมาก่อนหรือมาหลัง กีฬาเอ็กซ์
ตรีมก็เป็นกิจกรรมกีฬาร่วมสมัยที่ตอบสนอง
สัญชาตญาณส่วนลึกของมนุษย์มาตลอดหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา
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ปัจจุบนั – ปี ค.ศ.2003 คณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิก
บรรจุการแข่งจักรยาน BMX เข้าเป็นรายการการแข่งขันหนึ่งของ
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน กีฬาเอ็กซ์ตรีมหลายประเภทจึงไม่ใช่เพียง
กีฬาเฉพาะกลุม่ อีกต่อไป หากแต่กา้ วขึน้ มาเทียบเคียงกับกีฬาสากล
อืน่ ๆ กีฬาเอ็กซ์ตรีมใหม่ๆ เกิดขึน้ เรือ่ ยๆ ผสมของเก่า สร้างสิง่ ใหม่
ตอบสนองหัวใจของมนุษย์ผู้รักความท้าทายทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้
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การเล่นสกีในฐานะกีฬาชนิดหนึ่งถือกำ�เนิดขึ้น เมื่อชาว
นอร์เวย์แ์ ละสวีเดนเริม่ นำ�สกีมาแล่นแข่งกันลงจากเนิน หากย้อนไป
ก่อนหน้านั้นไกลถึง 5000 BC ที่รัสเซีย และราว 600 BC ที่จีน
ผูค้ นใช้สกีเป็นพาหนะช่วยขนของผ่านหิมะหนาจากทีห่ นึง่ ไปยังอีก
ที่หนึ่งเท่านั้น แต่ยังไม่ถูกนับเป็นกีฬา
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กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในฝรั่งเศสเกิดความคิดดีๆ ขึ้นเมื่อได้
รับมรดกความรู้เทคนิคการเคลื่อนไหวแบบ Parkour ซึ่งเป็นวิธีที่
ใช้ฝึกทหารในการเดิน การวิ่ง การข้ามสิ่งกีดขวางในสนามรบใน
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวนำ�การ
เคลือ่ นไหวนีม้ าดัดแปลงและกลายเป็นกีฬา Freeruning ทีเ่ ริม่ โด่งดัง
ไปทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1997
Photo

‘Ice Canoeing’ หรือการแข่งเรือแคนูบนน�้ำแข็งครั้งแรก
เกิดขึ้นที่แคนาดา ในงาน Quebec Winter Carnival ปี ค.ศ.1894
ก่อนหน้านั้น ในช่วงศตวรรษที่ 17 เรือแคนูก็มีสถานะเดียวกับสกี
คือใช้สำ� หรับการขนส่ง ทว่าอย่างศตวรรษที่ 19 คนก็เลิกใช้เรือแคนู
และหันไปใช้เรือกลไฟกันหมด อดีตพาหนะขนส่งจึงกลายสภาพ
มาเป็นอุปกรณ์กีฬาให้คนน�ำมาแล่นแข่งกันแทน

นักโต้คลืน่ ในแคลิฟอเนียร์ประดิษฐ์สเก็ตบอร์ดรุน่ แรกๆ ขึน้
ด้วยการนำ�ไม้กระดานหรือกระดานโต้คลืน่ มาติดล้อเข้าไป และเริม่
ไถไปไถมาบนพื้นดินเพื่อหาอะไรเล่นสนุกๆ ระหว่างที่ทะเลไม่มี
คลืน่ ให้เล่น เดิมเรียกว่า ‘Sidewalk Surfing’ ก่อนจะพัฒนารูปแบบ
การเล่นมาเรื่อยๆ จนมีหน้าตาเหมือนสเกตบอร์ดในปัจจุบัน

กลุม่ เด็กวัยรุน่ ในแคลิฟอเนียร์ตอนใต้รวมตัวขีจ่ กั รยานแข่ง
กันตามทางอันขรุขระ เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวาง กลายมาเป็น ‘BMX
racing’ ที่รู้จักกันทุกวันนี้
ในทศวรรษเดียวกัน กีฬา ‘Hang Gliding’ ก็ถือกำ�เนิดขึ้น
นักประดิษฐ์ผฝู้ นั จะบินพัฒนาเครือ่ งร่อนประเภทนีถ้ กู ขึน้ มาตัง้ แต่
ปลายศตวรรษที่ 19 แต่ยังบินได้จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง จนกระทั่ง
กลายมาเป็นเครือ่ งเล่นสำ�หรับผูร้ กั ความท้าทายครัง้ แรกในการแข่งขัน
แฮงค์ไกลเดอร์ที่ Corona del Mar เมื่อปี 1971 และ Dangerous
Sport Club ทีอ่ งั กฤษก็นำ�เริม่ เครือ่ งร่อนชนิดนีไ้ ปเล่นกันอย่างแพร่
หลายในที่สุด

เกิดกระแสการเต้น ‘Break Dance’ หรือ B-Boy ขึ้นใน
กลุ่มชาวแอฟริกันอเมริกันที่นิวยอร์ก การเต้นบีบอยเป็นการเต้น
แบบ Street Dance และด้วยสื่อมวลชนที่แสนจะว่องไวต่างๆ ก็
ทำ�ให้มันกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

www.vintagewinter.com | www.vintagesnow.net | www.bilan.usherbrooke.ca | www.venturasurfclub.org | www.coolhunting.com
www.nationalgeographic.com | www.gizmodo.co.uk | www.irasabs.com | www.goldenageofmusicvideo.com | www.bt.dk | www.fatbmx.com
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ตีลงั กากลับหลัง หมุนตัวกลางอากาศ กระโดด
ข้ า มตึ ก ไต่ ห น้ า ผา ปี น ก� ำ แพง และท่ ว งท่ า สุ ด
หวาดเสียวอีกร้อยแปดพันประการ ที่เหล่านักกีฬา
เอ็กซ์ตรีมต่างสรรหามาเล่นกันอย่างไม่หวาดหวั่นถึง
ความตายทีค่ นั่ เพียงความผิดพลาดในเวลาเพียงเสีย้ ว
วินาทีที่อาจปลิดชีวิตเอาได้
เหตุผลอะไรกันเล่าที่เขาและเธอยังคงเอาชีวิต
เข้าไปเสี่ยง เอาความตายเข้าไปแลกกับอะไรบางอย่าง
บางอย่างที่ผู้ใหญ่หลงลืมมันไป บางอย่างที่ยังคุกรุ่นอยู่
ในตัว ‘วัยรุน่ ’ แต่สงิ่ เหล่านัน้ คืออะไร หน้านีม้ คี ำ� ตอบที่
ไม่ต้องใช้ชีวิตเข้าแลก ขอเพียงแค่ไล่ด้วยสายตา
ความคึกความคะนองของวัยรุ่นมีอยู่ในทุกยุค
ทุกสมัย ในประวัติศาสตร์ขนาดนักปราชญ์เมื่อกว่า
2,300 ปีทแี่ ล้วอย่างอริสโตเติลยังได้กล่าวไว้ถงึ วีรกรรม
ของวัยรุน่ ว่า “คนหนุม่ สาวเร่าร้อนโดยธรรมชาติเฉกเช่น
เหล่าบุรุษที่เมามายเพราะฤทธิ์ไวน์”
จากผลวิ จั ย ของสถาบั น สุ ข ภาพแห่ ง สหรั ฐ
อเมริกา (National Institutes of Health : NIH)
ได้เผยว่า ถึงขนาดของสมองมนุษย์จะโตเต็มที่ตั้งแต่
ช่วงอายุ 6 ขวบ แต่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นตลอดในช่วงอายุ 12–25 ปี โดย
จะเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับความเร็วในการเชื่อมต่อ
และสร้างโครงข่ายระหว่างระบบของร่างกายให้ใหญ่
ขึ้นตลอดในช่วงวัยรุ่น โดยเริ่มจากระบบประสาทขา
ออก (Axon) ได้พัฒนาการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้นตลอด
เวลา จนเมื่อเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ก็จะเร็วขึ้นจาก
เดิมถึง 100 เท่า! ในขณะเดียวกัน ระบบประสาทขาเข้า
(Dendrite) ก็พยายามแตกกิ่งก้านสาขาให้โครงข่าย
ขยายมากขึ้น เมื่อมองโดยรวม สมองจะพัฒนาจาก
ส่วนหลังมาส่วนหน้า สมองส่วนหน้าที่มีหน้าที่ควบคุม
การคิด-ตัดสินใจ จะได้รับการพัฒนาหลังสุด จนนัก
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ เ ปรี ย บว่ า สมองของวั ย รุ ่ น ก็ เ หมื อ น
“งานที่ยังท�ำไม่เสร็จ”

ช่วงวัยที่มีความกล้าได้กล้าเสียมากที่สุดคือใน
ช่วงอายุ 15-25 ปี เป็นวัยที่แสวงหาความแปลกใหม่
ความตื่นเต้นเต้นเร้าใจ จึงเป็นเหตุท�ำให้ในช่วงวัยนี้เอง
เป็นวัยแห่งการอยากรู้อยากลอง ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ
ในช่วงนีส้ มองจะตอบสนองต่อโดปามีน (Dopamine) และ
ออกซีโทซิน (Oxytocin) ได้ดที สี่ ดุ ซึง่ เจ้าโดปามีนนี้มีหน้าที่
กระตุน้ ความพึงพอใจ ทัง้ ยังมีสว่ นในกระบวนการตัดสิน
ใจและเรียนรู้ ส่วนเจ้าออกซีโทซินมีหน้าที่ให้ความ
ส�ำคัญต่อการผูกพันทางสังคม หรือเรียกว่าเป็นฮอร์โมน
ของสัตว์สังคมก็ไม่ผิดนัก และเมื่อเจ้าฮอร์โมนสองตัว
นี้ท�ำงานร่วมกันแล้วละก็ ตูม! เหตุผลกระจัดกระจาย
มีแต่ความมันเท่านั้นที่หลงเหลือ!
มีผลวิจัยที่น่าสนใจของสไตน์เบิร์กและเคซีย์
(Laurence Steinberg of Temple University & BJ
Casey of Cornell University) ได้ทำ� การทดสอบวัยรุน่
และผู้ใหญ่ ด้วยวิดีโอเกมจ�ำลองการขับรถเสมือนจริง
โดยทีก่ ำ� หนดกติกาให้ขบั รถไปถึงทีห่ มายในเวลาทีน่ อ้ ย
ทีส่ ดุ น่าสนใจตรงที่ ในสถานการณ์ทที่ งั้ วัยรุน่ และผูใ้ หญ่
ขับรถคนเดียว วัยรุ่นก็กล้าเสี่ยงในอัตราเดียวกับผู้ใหญ่
คือขับรถแบบสบายๆ เหมือนกัน แต่เมื่อให้ขับรถโดยมี
เพือ่ นนัง่ อยูด่ ว้ ย ผลปรากฏว่าวัยรุน่ จะกล้าเสีย่ งกว่าเดิม
ถึง 2 เท่า! พวกเขาสันนิษฐานว่าเป็นผลมาจากออกซี
โทซิน โดยจากการสแกนสมองก็ชี้ให้เห็นว่า สมองของ
วัยรุ่นมีปฏิกิริยาต่อการถูกเพื่อนๆ กีดกันมากพอๆ กับ
การตอบสนองต่อภัยคุกคามต่อชีวติ หรือเรียกอีกอย่าง
ว่า ระบบประสาทของวัยรุน่ รับรูก้ ารปฏิเสธทางสังคมว่า
เป็นภัยคุกคามต่อความอยูร่ อด เพราะฉะนัน้ จึงพยายาม
โชว์ความเจ๋งให้เพือ่ นเห็นเพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นทีย่ อมรับ ฉะนัน้
คงไม่แปลกหากจะพบเห็นภาพวัยรุน่ มารวมตัวเพือ่ เต้น
โชว์ทวงท่าสุดเร้าเคล้าไปกับเสียงเพลงอย่าง B-Boy
หรือพากัน Freerunning กระโดดข้ามก�ำแพงไต่มุม
ตึก ขี่บอร์ดโดดคว้างไปในอากาศ ขี่จักรยานขึ้นไปรูด
บนราวบันได ในกีฬาเอ็กซ์ตรีม ความเมามันอาจเป็น
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เพียงเสียววินาทีที่ค้างอยู่กลางอากาศ แต่ความผูกพัน
มันยาวนานกว่านั้นเยอะ...
ในช่วงหลัง มีนักวิทยาศาสตร์พยายามท�ำวิจัย
ในมุมทีแ่ ปลกใหม่และมองวัยรุน่ ในมุมบวกมากขึน้ โดย
อาศัยทฤษฎีวิวัฒนาการ ผลที่ออกมาคือสมองวัยรุ่น
เป็น ‘นักปรับตัว’ (Adaptive-adolescent story) ชั้น
เยี่ยม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญในการก้าวเข้าสู่โลก
ของผู้ใหญ่ อีกทั้งสไตน์เบิร์กและเคซีย์ ยังให้ความ
เห็นไว้ว่า การชั่งน�้ำหนักและประเมินผลได้หรือผลเสีย
ของความเสี่ยงล้วนเป็นผลจากกระบวนการคัดเลือก
ทางธรรมชาติ เพราะตลอดเวลาแห่งวิวัฒนาการอัน
ยาวนานของมนุษย์ ความเสี่ยงในช่วงวัยนี้ถือได้ว่าเป็น
ผลดีต่อการปรับตัว และนักจิตวิทยาวัยรุ่น Abigail A.
Baird ได้กล่าวไว้ว่า “ยิ่งคุณแสวงหาสิ่งแปลกใหม่และ
กล้าเสี่ยงมากขึ้นเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะประสบความ
ส�ำเร็จยิ่งมากขึ้นเท่านั้น”
อีกประโยชน์ของการแสวงหาความเร้าใจ หรือ
ความหลงใหลในสิ่งแปลกใหม่ ก็คงเป็นการน�ำไปสู่
ประสบการณ์ที่เป็นบวก หรือเป็นแรงบันดาลใจที่จะ
น�ำทางให้เราได้ไปพบ ‘ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้แก่โลก’
อีกด้วย
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เดวิด ดอบส์ (2554) . สมองใสวัยคะนอง . NATIONAL GEOGRAPHIC
ฉบับภาษาไทย (ฉบับที่ 123) . หน้า 36 – 59
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2475802/
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แต่เดิมการปีนผามีความเสี่ยง
สูงมาก การผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจ
หมายถึงชีวิต แต่ก็เป็นกีฬาที่ต้องใช้
ร่างกายแทบทุกส่วน โดยเฉพาะก�ำลัง
ของแขนที่ ต ้ อ งมี ก� ำ ลั ง มากพอที่ จ ะรั บ
น�ำ้ หนักทัง้ ตัวเพือ่ พาให้ตวั เองขึน้ ไปพิชติ
ยอดเขานั้นๆ แต่แท้จริงแล้ว การปีนผา
อาจไม่ได้มีจุดหมายอยู่ที่การพิชิตยอด
เขาแต่เพียงอย่างเดียว มันยังเป็นการ
ท้าทายขีดความสามารถท้าทายข้อจ�ำกัด
ของมนุษย์ ด้วยความตายเบื้องล้างและ
ชัยชนะเบือ้ งบน ก�ำลังแขนอาจไม่สำ� คัญ
เท่าก�ำลังใจ
จากกีฬาที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลก
ทุ ก วั น นี้ เ ราสามารถปี น ผาได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัยแทบ 100% ด้วยหน้าผาจำ�ลอง
ที่ มี ใ ห้ ล องอยู่ ทั่ ว ไป มี อุ ป กรณ์ รั ก ษา
ความปลอดภัยอย่างครบครัน ที่พร้อม
รองรับความเสี่ยงมหาศาลที่เคยแขวน
ชีวิตไว้บนผ่ามือ ให้เราได้สนุกไปกับ
ความท้าทายความสูงและขีดจำ�กัดของ
ร่างกายไปพร้อมกัน
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อย่างที่ทราบกัน กีฬาเอ็กซ์ตรีม หรือ X Game เป็น
ชื่อเรียกโดยรวมของกีฬาที่เน้นการเล่นผาดโผนเสี่ยงอันตราย
ซึ่งคนที่เล่นกีฬาประเภทนี้มักจะถูกมองว่าบ้าบิ่น ชอบเสี่ยง
อันตราย
‘อันตราย’ ก็บอกอยู่แล้วว่าอันตราย แต่ท�ำไมถึงยังมีผู้คน
ที่ไม่เกรงกลัวค�ำค�ำนี้?
ว่ากันตามหลักความจริง ธรรมชาตินั้นมีระบบการคัด
เลือกผู้ที่เหมาะสมและปรับตัวได้ให้อยู่รอด ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัว
กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ก็ต้อง ‘สูญพันธุ์’ หรือไม่สามารถ
ด�ำรงอยู่ได้ในที่สุด
แต่ไม่ว่าจะมองยังไง เราก็นึกไม่ถึงเลยว่า แล้วคนที่ชอบ
ความอันตรายจะส่งต่อยีนแบบนี้มาได้อย่างไร? หากชอบอันตราย
ชอบเสี่ยง ชอบความท้าทาย ก็น่าจะมีโอกาสตายได้มากกว่าคนที่
เชื่อในความปลอดภัย ยีนชอบความเสี่ยงมันจ�ำเป็นต่อการอยู่รอด
ตรงไหนกัน?
หากมองโลกปัจจุบันนั้นอาจเห็นได้ไม่ชัด เราต้องไปเริ่ม
กันที่ยุคหิน
แรกเริ่มของวิวัฒนาการ ยุคนั้นเรายังไม่มีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก ไม่มรี า้ นสะดวกซือ้ ไม่มบี า้ นเรือนทีม่ คี วามปลอดภัยสูงเช่น
ทุกวันนี้ โลกในตอนนั้นยังเต็มไปด้วยสัตว์ร้าย เต็มไปด้วยสภาพ
อากาศที่คาดการณ์ไม่ได้ คลื่นลม พายุฝน ความแห้งแล้ง
ในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนตลอดเวลา ไม่มีสถานที่ใด
การันตีค�ำว่าปลอดภัย
แต่ถา้ 70,000 กว่าปีทแี่ ล้วโฮโมเซเปีย้ นส์กลุม่ หนึง่ ไม่ตดั สิน
ใจลองเสีย่ งภัย เดินทางออกจากทวีปแอฟริกาเพราะปัจจัยทางด้าน
แหล่งอาหารและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้น คงท�ำให้
ลิงกลุ่มนี้—หรือเรา—สูญพันธุ์ไปนานแล้ว
อาจกล่าวได้ว่า ในโลกยุคหิน ลิงที่รักความปลอดภัย อยู่
แต่ในถ�้ำ ไม่กล้าต่อสู้ ไม่กล้าไล่ล่าสัตว์ ไม่กล้าโยกย้ายถิ่นที่อยู่
มีโอกาสที่จะตายมากกว่าลิงที่มีความกล้า กล้าสู้ กล้าหนี กล้าที่จะ
ออกไปผจญภัย แน่นอนหากมีความกล้ามากเกินไปก็ตายได้งา่ ยกว่า
อยู่ดี เพราะฉะนั้นความกล้านิดๆจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น ส�ำคัญกับการ
อยู่รอด ยีนแห่งความกล้าเสี่ยงจึงถูกส่งต่อเรื่อยมา
แต่เมื่อยีนตัวนี้เดินทางมาถึงปัจจุบัน โลกเต็มไปด้วยความ
สะดวกสบาย เราไม่ต้องวิ่งไล่สัตว์ทุกวี่วัน ไม่ต้องกังวลกับฝนฟ้า
อากาศมากเท่าสมัยก่อน แต่ความกล้า ความอยากท้าทาย ความ
ชอบเสี่ยงยังมีอยู่ เพื่อตอบสนองอารมณ์และความรู้สึก สวนสนุก
ภาพยนตร์ กีฬา การพนันและอีกสารพัดความบันเทิงจึงได้เกิดขึ้น
มา เหล่านี้ล้วนแต่ยืนยันว่าลึกๆแล้ว คนเรายังชอบความตื่นเต้น
นิดๆ ความเสีย่ งหน่อยๆ แต่ในระดับมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป

มีคำ� กล่าวเรียกคนทีช่ นื่ ชอบการเล่นกีฬา ชอบความท้าทาย
ชอบลองอะไรที่ผาดโผนว่าเสพติดอะดรีนาลีน (Adrenaline) แต่
ความจริงแล้วอะดรีนาลีนคืออะไรกันแน่? มันเกี่ยวข้องอะไรกับ
ความกล้าบ้าบิ่นและเสพติดความโลดโผน?
อะดรีนาลีนหรืออีกชื่อคืออิฟิเนฟริน (Epinephrine) เป็น
ฮอร์โมนที่ท�ำหน้าที่เป็นสารสื่อประเภทชนิดหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นจาก
ต่อมหมวกไต จะหลั่งออกมาเมื่อเกิดความรู้สึกที่เป็นขีดสุด เช่น
ตื่นเต้นสุดขีด ตกใจสุดขีด โกรธสุดขีด กลัวสุดขีด ซึ่งจะมีผลท�ำให้
เกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพของร่างกายในเวลาอันสัน้ อย่างทีเ่ ราเคย
เห็นว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ คนผอมๆ บางคนสามารถยก
ตู้เย็นวิ่งหนีได้ด้วยตัวคนเดียว!
การท�ำงานของอะดรีนาลีนคือ เข้าไปเร่งให้มีการสลาย
ไขมันและไกลโคเจน (Glycogen) ออกมาใช้ ระดับน�้ำตาลและ
ไขมันในเลือดจึงสูงขึ้น เลือดสามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
ของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ออกซิเจนสามารถเข้าสู่ปอดได้เร็วขึ้น
แต่คงจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ หากพลังงานที่ออกมานี้ไม่
ถูกร่างกายน�ำไปใช้
ในยุคอดีต การที่เราจะรู้สึกเครียด โกรธ กลัว ตกใจ มัก
จะแปลว่าก�ำลังมีการเผชิญหน้ากับศัตรู ไม่วา่ จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์
หรือสถานการณ์ตึงเครียดตรงนั้นมีสองสิ่งที่เราท�ำได้ คือกระโดด
เข้าต่อสู้หรือวิ่งหนีมั นให้เร็วที่สุด ซึ่งทั้งสองอย่างก็ต้องใช้พลังงาน
สูงทั้งสิ้น ช่วงเวลาที่ ว่าร่างกายจะมีการเร่งน�ำพลังงานที่สะสมไว้
มาแปลงให้เป็นน�ำ้ ตาลโดยเร็วทีส่ ดุ อะดรีนาลีนเป็นสารตัวหนึง่ ทีอ่ อก
มาเพื่อเร่งการสลายพลังงา น ระดับน�้ำตาลและไขมันในเลือดที่
สูงขึน้ อาจเป็นอันตรายอยูบ่ า้ ง แต่รา่ งกายก็จะรับรูว้ า่ จ�ำเป็นต้องท�ำ
อย่างนั้น และเชื่อว่าเมื่อเราสู้หรือหนี ระดับน�้ำตาลที่พุ่งขึ้นมาก็จะ
ค่อยๆ ลดลงไปเอง
แต่ในปัจจุบนั อาการโกรธ เครียด กลัว ตกใจ ไม่ได้แปลว่า
เราก�ำลังเผชิญหน้ากับศัตรู บางครั้งมันเกิดขึ้นเมื่อเราต้องสอบ
ต้องท�ำงานบางอย่างให้เสร็จทันตามเวลาที่ก�ำหนด เมื่ออยู่ในห้อง
ประชุม เมื่อโดนหัวหน้าเรียกไปต�ำหนิ เมื่อผิดใจกับเพื่อน และ
ในสถานการณ์ดังกล่าว เราไม่สามารถกระโดดเข้าต่อสู้กับหัวหน้า
หรือวิ่งหนีการสอบได้ (แม้จะอยากหนีมากๆ ก็ตาม) ท�ำให้สารสื่อ
ประสาทและพลังงานที่สลายออกมาต้องค้างเติ่งอยู่เฉยๆ
ผลข้างเคียงที่เห็นได้ทั่วไปคืออาการปวดหัว ปวดเมื่อย
เนื้อตัว เพราะน�้ำตาลและไขมันในเส้นเลือดไปท�ำอันตรายกับเส้น
ประสาท ผนังหลอดเลือด จนเกิดความเครียดสะสมและนานวัน
เข้าสุขภาพก็ย�่ำแย่
การออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในสภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับ
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สัตว์เลี้ยง การฟังดนตรีเพราะๆ การอ่านหนังสือที่ถูกใจ การดู
ภาพยนตร์ การท�ำสมาธิ การได้พูดคุยกับคนที่เรารัก รวมไปถึง
การออกก�ำลังกาย จะกระตุน้ ให้สมองหลัง่ ฮอร์โมนทีม่ ชี อื่ ว่า เอนโดฟิน
(Endophine) ออกมา
เอนโดฟินไม่ใช่แค่ชื่อวงดนตรี แต่ยังเป็นสารสื่อประสาท
ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นที่สมองส่วนไฮโปธารามัส (Hypothalamus)
และต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) สามารถบรรเทาอาการปวด
และท�ำให้รู้สึกมีความสุขสบาย
เมือ่ เอนโดฟินหลัง่ ออกมาจะมีผลโดยรวมท�ำให้เกิดการหลัง่
ของสารโดปามีนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกาย
ในด้านต่างๆ เช่น บรรเทาความเจ็บปวด เกี่ยวข้องกับการนอน
หลับ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบควบคุมอุณหภูมิ
ของร่างกาย มีผลต่อการสร้างฮอร์โมนเพศและที่ส�ำคัญยังส่งเสริม
การท�ำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้
หากสมองหลัง่ เอนโดฟินออกมามาก ก็จะไปกดการท�ำงาน
ของ Stress hormone หรือฮอร์โมนที่หลั่งเมื่อร่างกายเผชิญกับ
สภาวะที่เครียด เช่นอะดรีนาลีนหรือคอร์ติซอล มีผลท�ำให้เนื้อเยื่อ
ต่างๆ ผ่อนคลายมากขึ้น ท�ำให้อาการปวดบรรเทาลง และมีผล
ท�ำให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีขึ้น ท�ำให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปฆ่าเชื้อ
โรคหรือสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้น โอกาสเจ็บป่วยก็ลดลง สุขภาพจึง
แข็งแรงตามมา
ดังนัน้ กิจกรรมใดก็ตามทีท่ ำ� ให้เรามีความสุขมีการหลัง่ สาร
เอนโดฟินย่อมมีสว่ นเสริมสร้างความแข็งแรงให้กบั ร่างกายได้เสมอ
จึงเป็นไปได้ว่า คนที่ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำนั้น ชื่นชอบ
ผลของเอนโดฟิน
ส่วนอะดรีนาลีนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ร้าย แต่การท�ำงาน
ของมันที่จริงนั้นเป็นประโยชน์ ท�ำให้ร่างกายมีพลังงานและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่แค่เพราะหลั่งสารตัวนี้ออกมามากเกินไป
ต่างหาก จึงส่งผลเสียต่อร่างกาย
เอนโดนฟินเพิ่มขึ้น อะดรีนาลีนจะลดลง เหมือนเพลง เมื่อ
เขามาฉันจะไป
ความเครียด ความโกรธ ความตืน่ เต้น ท�ำให้เกิดอะดรีลาลีน
แต่เมือ่ เราออกแรง เล่นกีฬา ท�ำกิจกรรมทีร่ นื่ รมย์เพือ่ ให้เอนโดนฟิน
เกิดขึ้น นั่นต่างหากที่จะท�ำให้เรามีความสุขจริงๆ

Photo

www.torsklass.moobis.se

F
r
e
e
r u n n i n g
Freerunning เป็ น กี ฬาเอ็ ก ซ์
ตรีมที่มีพื้นฐานมาจาก Parkour ของ
ฝรั่งเศส เป็นการกระโดดจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง ต่อมาทางฝั่งยุโรปได้
น�ำมาใส่ท่วงท่าและการตีลังกาที่พลิ้ว
ไหวเข้าไป
ผู้เล่นจะใช้สภาพพื้นที่ในเมือง
เช่น อาคาร, สิ่งปลูกสร้าง, สิ่งกีดขวาง
ต่างๆ แล้วใช้ความสามารถทางด้าน
ร่ า งกายท้ า ทายเพื่ อ พิ ชิ ต เป็ น การ
เคลื่ อ นไหวอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบวก
ด้วยความบ้าบิ่นผาดโผน กระโดดข้าม
ป่ายปีนที่สูง หลายคนจึงมองว่ากีฬา
ชนิดนี้เสี่ยงอันตราย
Freerunning ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายจนไปปรากฏตัวในสื่อ
ต่างๆ เช่น มิวสิควิดีโอของราชินีเพลง
ป๊อปอย่าง Madonna ในเพลง Jump
หรือเพลง It’s My Life ของ Bon
Jovi แล้วก็ยังมีภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่อง
Taxi หรือในเรื่อง องค์บาก ก็มีฉาก
ที่ จา พนม วิ่งหนีคนหลบสิ่งกีดขวาง
จนถู ก ยกให้ เ ป็ น Freerunning เช่ น
กัน หากใครสนใจจะลองเล่น นอกจาก
ร่างกายที่พร้อมแล้วก็ยังต้องมีจิตใจที่
กล้าเสี่ยง พร้อมทั้งควรมีความมุ่งมั่น
และซ้อมสม�่ำเสมอเพื่อความเข้าใจและ
ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น
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มนุษย์ได้ถือก�ำเนิดมายาวนานหลาย
ศตวรรษ ดาวโลกได้ ห มุ น เหวี่ ย งผ่ า นยุ ค
เวลา พร้ อ มๆ กั บ พั ฒ นาการต่ า งๆ จน
กระทั่งถึงช่วงเวลาที่มนุษย์พยายามเอาชนะ
ธรรมชาติ ด้วยการให้ก�ำเนิดเทคโนโลยีขึ้น
มาตอบสนองต่อสิง่ ทีธ่ รรมชาติไม่สามารถให้
กับเราได้ คงไม่แปลกอะไรที่ช่วงระยะเวลา
อันยาวนานของการเหยียบย�่ำอยู่บนพื้นดิน
จะท�ำให้คนบางกลุ่มเลือกที่จะสรรหาอะไร
แปลกใหม่ในการลิ้มรสประสบการณ์ชีวิตที่
ธรรมชาติสร้างให้เราไม่ได้
จริ ง อยู ่ . ..ที่ ธ รรมชาติ ไ ม่ ไ ด้ อ อกแบบ
มนุษย์ให้สามารถสยายปีกบินไปบนท้องฟ้า
ได้อย่างนก
จริ ง อยู ่ . ..ที่ ธ รรมชาติ ไ ม่ ไ ด้ อ อกแบบ
มนุษย์ให้สามารถใช้ชีวิตแหวกว่ายอยู่ในผืน
น�้ำได้อย่างปลา
แต่สงิ่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญ คือธรรมชาติสรรสร้าง
มั น สมองอั น ล�้ ำ เลิ ศ ให้ กั บ มนุ ษ ย์ กระทั่ ง
สามารถกล้าขบถ และแหวกกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติที่ว่า ‘มนุษย์ต้องอยู่บนพื้นดิน’
กีฬาเอ็กซ์ตรีมคือหนึ่งในผลลัพธ์ที่ว่า
มนุษย์สร้างมันขึ้นมาเพื่อต่อกรกับธรรมชาติ
มันเป็นกีฬาทีท่ า้ ทาย ‘ขีดจ�ำกัด’ ของความเป็น
มนุษย์ น�ำพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่แปลกๆ
ที่เดิมทีไม่สามารถอยู่ได้ ทั้งน่านฟ้า, ผืนน�้ำ,
หรือหน้าผาสูงชัน ท�ำให้เรามองเห็นมุมมอง
ใหม่ๆ ที่เคยอยู่เหนือจินตนาการ
แน่นอนว่า กีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับคลาสสิก
อย่างสเก็ตบอร์ดหรือจักรยานผาดโผนนั้นไม่
สามารถเล่นได้ในน�้ำ แต่ความอิสระอย่างหนึ่ง
ของกีฬาชนิดนี้ เกิดขึน้ กับฉากรอบข้างทีแ่ ปลก
ใหม่ เปลี่ยนไปทุกครั้งเมื่อเท้าขยับไถสเก็ต
บอร์ดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ลวดลายลีลาถูก
งัดเปลี่ยนออกมาโชว์ตามแต่สถานที่นั้นๆ จะ
อ�ำนวย ขั้นบันได ราวเหล็ก หรือกระทั่งส่วน
เว้าโค้งเล็กน้อยตามสภาปัตยกรรม ก็ช่วยให้
พวกเขามี อิ ส ระภาพทางพื้ น ที่ ม ากมายและ
พร้อมเล่นสนุกไปกับมัน
มองขึ้นไปบนฟ้า โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
พยายามบินขึ้นสูงเพื่อไขว่ขว้าดวงอาทิตย์อย่า
งอิคารัส เราก็สามารถมีอิสระบนฟากฟ้าได้
ด้วยชุด Wingsuit Flying กีฬาผาดโผนยอด
นิยมที่ก�ำ ลังฮิตในหมู่วัยรุ่นต่างประเทศ ลอก
เลียนแบบพฤ ติกรรมการร่อนลงจากที่สูงของ
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กระรอกบิน สองปีกพาแล่นไปบนฟ้า ใช้เวลา
อยู่บนมุมมองที่มีคนนิยามว่า Bird Eye View
แน่นอนว่าเ ฉพาะ ‘คนกล้า’ เท่านั้นถึงมีสิทธิ์
ได้เห็น
หรือเป็นบนน�้ำ ความตั้งใจของมนุษย์ที่
ต้องการเอาชนะผืนน�ำ้ กว้างใหญ่และเหยียบย�ำ่
ไปบนผิวของมันก็ทำ� ให้เกิดเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีม
ที่เรียกว่าWindsurf
กระทั่ ง บนตึ ก ร้ า งย่ า นถนนสาธร
ต� ำ นานความหลอ นไม่ ส ่ ง ผลกั บ บรรดา
Freerunner ตึกร้างสูง 49 ชั้นนั่นดูเหมือนจะ
เป็นเรื่องสนุ กส�ำหรับพวกเขาเสียด้วยซ�้ำ นัก
วิ่งผาดโผนกระโจนตัวขึ้นไปปีนป่ายบนตึกกัน
อย่างสนุกสนาน อิสระประการหนึ่งของกลุ่ม
นักเล่น Freerunning คือการได้ไปในสถานที่
ทีค่ นธรรมดาไม่สามารถไป แต่เขาพาตัวเองไป
ยังจุดทีแ่ ปลกไปจากมุมเดิมของชีวติ และไปอยู่
ตรงจุดผิดเพี้ ยนจากที่คนทั่วไปจะอาศัยอยู่กัน
ได้ นั่นคือความ ‘อิสระ’ ทางพื้นที่ของพวกเขา
เฉกเช่นกับกลุม่ B-Boy นักเต้นบนลาน
กว้าง พื้นที่ ว่างขนาดพอประมาณกับล�ำโพง
หนึง่ ตัวทีพ่ ร้อมขับกล่อมเสียงเพลงสนุกสนาน
ให้พวกเขาได้โ ยกย้ายส่ายเอวไปกับจังหวะ
เท่านี้ก็เพีย งพอแล้วกับการวาดลวดลายฝีไม้
ลายเท้า จะเป็ นที่หนึ่งในห้างสรรสินค้าหรือ
กลางสวนสาธารณะก็ได้ สิ่งส�ำคัญส�ำหรับนัก
เต้น B-Boy คื อการได้เป็นส่วนหนึ่งกับพื้นที่
ร่างกายได้สัม ผัสกับพื้น แขนขาสัมพันธ์กัน
อย่างมีระบบกลไล
นอกจากกี ฬ าเอ็ กซ์ ต รี ม จะสามารถ
สร้างฝันของมนุษย์ให้สามารถเป็นจริงได้แล้ว
มันยังสามารถท�ำให้เราฉีกกฎการด�ำเนินชีวิต
แบบเดิมบนพื้นดิน ทั้งยังช่วยให้เราได้สัมผัส
ความเป็นอิสระในการเดินทางทีแ่ ตกต่าง หรือ
พูดง่ายๆ คือ กีฬาเอ็กซ์ตรีมสร้างพื้นที่ที่เป็น
อิสระต่อกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นเอง!
สิ่งนี้ตอกย�้ำได้ว่า แท้ที่จริงแล้วมนุษย์
ต้องการความอิสระ แม้สดุ ท้ายกีฬาเอ็กซ์ตรีม
จะตอบสนองได้เพียงไม่กนี่ าทีกต็ าม แต่มนุษย์
กลุ่มหนึ่งก็ยังโหยหามันอยู่ดี...
ท้ายที่สุด หากคิดว่านี่เป็นค�ำกล่าวเกิน
จริง คุณก็ลองออกไปโบยบินดูสกั ครัง้ บ้าง เปิด
หน้าต่างใบเดิมออกไปสูโ่ ลกใบใหม่ทกี่ ว้างกว่า
แล้วเมื่อนั้น คุณจะพบกับค�ำว่า ‘อิสระ’ อย่าง
แท้จริง

www.storage.koinup.com | www.upload.wikimedia.org | www.sports.directorzcut.com
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ปกติเซิร์ฟจะเล่นบนน�้ำ แต่นี่
คือการเล่นเซิร์ฟบนท้องฟ้า! ไม่เพียง
แต่ท้าทายความกล้า เพราะผู้เล่นต้อง
‘บ้าบิ่น’ ในระดับหนึ่งด้วย

W i n g s u i t
F l y i n g
จั ด ว่ า เป็ น กี ฬ าเอ็ ก ซ์ ต รี ม ที่
อันตรายที่สุด และใช้ความกล้าบ้าบิ่น
มากทีส่ ดุ เพราะต้องกระโดดจากทีส่ งู มากๆ
ก่อนจะพุง่ ออกไปตัวพร้อมชุดทีม่ ปี กี ใช้
ทั้งแขนและขาบังคับร่างกายให้ร่อนไป
กลางอากาศราวกับกระรอกบิน

B . A . S . E
J u m p i n g
B.A.S.E. ย่อมากจาก Buildings, Aerials, Spans และ Earth
พูดง่ายๆ คือสถานที่ที่ก�ำหนดเป็นจุด
กระโดดของการดิ่งพสุธานั่นเอง ด้วย
ความดิบและความหลากหลายของจุด
กระโดดนี้เอง ท�ำให้มันเป็นเสน่ห์ดึงดูด
คนบ้าเลือกจุดกระโดดแปลกๆ ทั่วโลก
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‘แฟชั่น’ กับ ‘กีฬาเอ็กซ์ตรีม’ เป็นสองสิ่งที่ดูเหมือนจะตรง
ข้ามกันสุดชั้ว แต่ก็ต่างเป็นสิ่งที่เดินทางคู่ขนานกันมา ความเจ๋ง
ของการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมส่วนหนึ่งอาจมาจากอุปกรณ์การเล่นสุด
เท่ หรือเครื่องแต่งกายสุดคูลที่ผู้เล่นนิยมสวมใส่ เมื่อถูกนิยมตาม
กันมันจึงกลายเป็นแฟชั่น ที่มีความส�ำคัญต่อจิตใจของผู้เล่นกีฬา
ประเภทนี้อย่างยิ่ง
อาจเรียกได้ว่า หากกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นอาหารจานหลัก แฟชั่น
การแต่งกายก็คงเสมือนเครื่องเคียง ซึ่งเป็นส่วนประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้
อาหารครบรส ทั้งยังชวนให้น่ารับประทาน
แฟชั่นของกีฬาเอ็กตรีมย่อมแตกต่างกันออกไปตามความนิยม
ของกีฬาแต่ละประเภท รวมถึงกระแสของแฟชัน่ ในช่วงเวลานัน้ ๆ แต่จดุ
ร่วมทีน่ กั กีฬาเอ็กซ์ตรีมส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ คือ การ
ตอบสนองต่อการใช้งานและความสวยงาม ซึง่ ทัง้ สองส่วนนีผ้ เู้ ล่นมักให้
ความส�ำคัญควบคู่กันไป อาจจะแตกต่างกันไปในรายละเอียดของชนิด
กีฬาและรสนิยมส่วนตัว
อย่างผู้เล่นสเก็ตบอร์ดก็ค่อนข้างให้ความส�ำคัญกับรองเท้า ที่
ต้องมีพนื้ รองเท้าทีเ่ รียบ หนาและสูงกว่ารองเท้าผ้าใบปกติ ยีห่ อ้ ทีโ่ ด่งดัง
ได้แก่ Nike รุน่ SB (Skateboarding) หรือ Adidas Skateboarding ซึง่
มีการออกแบบลายและรุ่นพิเศษส�ำหรับการเล่นสเก็ตบอร์ดโดยเฉพาะ
รุ่นของรองเท้าสเก็ตบอร์ด เป็นส่วนส�ำคัญและเป็นแฟชั่น
ที่ นั ก เล่ น สเก็ ต บอร์ ด ค่ อ นข้ า งให้ ค วามส� ำ คั ญ เพราะเป็ น เครื่ อ ง
แสดงออกถึงรสนิยมของแต่ละคน เพราะแต่ละรุ่นจะมีเรื่องราวแตก
ต่างกันออกไป อย่างเช่น Nike Dunk SB รุ่น Dunk High Premium ที่ได้แรงบันดาลมาจากเทพีเสรีภาพ ตัวรองเท้าท�ำออกมาเป็นสีเขี
ยวทั้งคู่ พื้นรองเท้าสีขาว ใต้พื้นเป็นสีเทาแบบสีฐานของเทพี มีลูกเล่น
พิเศษตรงที่ตัวหนังสีเขียวของรองเท้าจะมีสีทองแดงและสีเงินซ้อนอยู่
อีกสองชั้น เวลาเล่นสเก็ตบอร์ดสีภายนอกจะถลอกออกจนเผยให้เห็น
สีทองแดงและสีเงินเหมือนรอยถลอกของรูปปั้นเทพีเสรีภาพ
จะเห็นได้วา่ รองเท้าสเก็ตบอร์ดแต่ละรุน่ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ
ตัว รองเท้าหลายรุ่นได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ หรือตาม
วาระส�ำคัญ เช่น วันวาเลนไทน์ หรือกระทั่งวันกัญชาโลก!
อย่างที่เห็นว่า แฟชั่นการแต่งกายล้วนเน้นหนักไปที่รองเท้า
มากกว่าส่วนอื่น ก็เพราะรองเท้าเป็นส่วนส�ำคัญที่จะสัมผัสโดยตรงกับ
Griptape ซึ่งมีสีสันและลวดลายแตกต่างกันออกไปแล้วรุ่นและความ
ชอบของผู้เล่น พื้นรองเท้าต้องมีความ ‘หนึบ’ พอที่จะยึด Griptape
และช่วยเพิม่ แรงเสียดทาน รองเท้าจึงมีผลต่อการถ่ายน�ำ้ หนักและการ
เลี้ยวเบนของสเก็ตบอร์ด
กีฬาจักรยานผาดโผน ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ให้ความส�ำคัญ
กับแฟชั่น โดยเฉพาะรองเท้า ที่ออกแบบมาเฉพาะทาง วัสดุที่ใช้ท�ำพื้น
รองเท้าส่วนมากมักถูกท�ำให้คล้ายรองเท้าสตั๊ดของนักฟุตบอล เพียง
แต่ส่วนที่เป็นปุ่มตรงพื้นรองเท้าจะตัดเรียบ ท�ำจากวัสดุแข็งต่างชนิด
กันไป มีทั้งพลาสติกและคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งพื้นรองเท้าจะออกแบบ
มาเพื่อให้ส่งแรงได้ดีเป็นพิเศษ ทรงรองเท้าส่วนใหญ่จะเป็นทรงยาวรี
ปลายเรียว บางรุ่นมีที่คาดข้างบนไว้ล็อครองเท้ากับแป้นเหยียบ บาง
รุ่นเป็นแบบตีนตุ๊กแก ซึ่งจะให้ความสะดวกในการสวมใส่มากกว่าแบบ
หมุนล็อค แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบ รสนิยมและจุดประสงค์ในการขี่
จักรยานแต่ละประเภท
ในแฟชัน่ การแต่งกาย จุดร่วมประการหนึง่ ของทัง้ กีฬาสเก็ตบอร์ด
จักรยาน รวมทั้ง B-Boy คือการให้ความส�ำคัญกับรองเท้า โดยในส่วน
ของ B-Boy จะนิยมใส่รองเท้าที่เน้นทรงใหญ่ๆ ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกัน
อื่น เช่น หมวกกันน็อกส�ำหรับเล่นท่าหมุนหัว สนับแขนและสนับแข้ง
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ส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่จะเน้นหลวมๆ ใส่สบายเช่นเดียวกับสเก็ตบอร์ดที่
ต้องการความคล่องตัว นิยมใส่เสือ้ แขนยาวทีห่ นาในระดับหนึง่ เพือ่ ช่วย
ป้องกันร่างกายในท่าหมุนหรือไถล แตกต่างกับเสือ้ ผ้าของกีฬาจักรยาน
ที่จะเน้นแนบเนื้อและรัดรูปที่จะลดแรงต้านทานอากาศให้มากที่สุด
แต่แฟชัน่ อุปกรณ์ของกีฬาจักรยาน จะเน้นไปทีก่ ารแต่งจักรยาน
ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมคือ ‘การลดน�้ำหนัก’ หมายถึงการท�ำให้ตัวจักรยาน
มีน�้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ วัสดุที่น�ำมาท�ำโครงจักรยานมีทั้งแบบ
คาร์บอนไฟเบอร์ ทีเ่ ป็นแผ่นผ้าสังเคราะห์ซงึ่ จะให้นำ�้ หนักเบาทีส่ ดุ ส่วน
โครงอะลูมิเนียมจะมีคุณสมบัติเบาเช่นเดียวกับคาร์บอนไฟเบอร์ แต่
เวลาขีจ่ ะให้ความรูส้ กึ นิม่ กว่า และสุดท้ายคือโครงไทเทเนียมทีม่ นี ำ�้ หนัก
มากที่สุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและรสนิยมของผู้ขี่ ส�ำหรับความ
นิยมในช่วงนี้ นักปั่นจะให้ความส�ำคัญกับจักรยานที่มีคุณสมบัติลู่ลม
ตามหลักอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic) น�้ำหนักที่เบาและรูปทรง
ของจักรยานที่ลู่ลมจะได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากอากาศมีผล
อย่างยิ่งต่อความเร็วในการขี่ ยิ่งจักรยานและอุปกรณ์เสริมมีคุณสมบัติ
ในการลู่ลมได้ดีมากเท่าไหร่ก็ดีมากเท่านั้น เพราะไม่ต้องออกแรงสู้กับ
แรงเสียดทาน
ชนิดของจักรยานก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและประเภททีผ่ ู้เล่น
เลือก เช่น จักรยานเสือภูเขาอาจมีฟังก์ชั่นเพิ่มระบบกันสะเทือน
ทั้งที่ด้านหน้าและหลังใช้ส�ำหรับการขี่ในภูมิประเทศหรือเส้นทางที่
คดเคี้ยว มีการรองรับระบบกระโดดหรือกระแทก จักรยานเสือภูเขา
ทีด่ จี ะออกแบบให้มีระบบเกียร์ต�่ำกว่าจักรยานทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อใช้ใน
เส้นทางหรือภูมปิ ระเทศทีส่ งู ชัน แต่ราคาก็จะค่อนข้างสูงไปตามลูกเล่น
และความสามารถของแต่ละรุ่น
จักรยานฟิกซ์เกียร์ (Fixed Gear) ก�ำลังได้รับความนิยมใน
หมู่วัยรุ่น จุดเด่นของจักรยานชนิดนี้ คือ ไม่มีเกียร์ มีเพียงแค่จานสับ
กับเฟืองหลังเท่านั้น สามารถเบรกได้ด้วยเท้า ฟิกเกียร์เป็นจักรยานที่
สามารถตกแต่งและปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ เพิม่ สีสนั ต่างๆ ได้หลากหลาย
ทั้งแนวสปอร์ต แนววินเทจ รวมทั้งสามารถปรับแต่งจักรยานเพื่อเล่น
ท่าทางต่างๆ แบบเอ็กซ์ตรีมได้ มีราคาเริ่มต้นไม่สูงนัก อีกทั้งอุปกรณ์
แต่งก็มีราคาไม่แพง จึงเป็นจักรยานที่ครองใจวัยรุ่นในปัจจุบัน รวมทั้ง
นักปั่นที่ชื่นชอบการแต่งรถจักรยานในวงกว้างอีกด้วย
นอกเหนือจากแฟชั่นและความสวยงามแล้ว นักขี่ค่อนข้างให้
ความส�ำคัญกับอุปกรณ์ป้องกัน เพราะสิ่งหนึ่งที่ควรค�ำนึงถึงอย่างยิ่ง
คือความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันจะช่วยลดการกระแทกและการ
บาดเจ็บของอวัยวะขณะเกิดอุบัติเหตุ อย่างเช่น หมวกกันน็อกที่เป็น
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ โฟมด้านในจะคอยรองรับแรงกระแทก หมวก
กันน็อกคุณภาพดี เมื่อได้รับแรงกระแทกมากๆ ด้านนอกของหมวกจะ
แตกออก แต่ถ้าหากได้รับแรงกระแทกแล้วหมวกไม่แตก อาจจะก่อให้
เกิดอาการบาดเจ็บได้ เนือ่ งจากแรงกระแทกทีห่ มวกส่งแรงสะท้อนมายัง
ศีรษะ หมวกที่ดีนอกจากจะมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันอวัยวะเป็น
อันดับหนึง่ แล้ว ความสวยงามทันสมัยก็เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีน่ กั ขีเ่ ลือกใช้
จะพบว่า แฟชั่นเข้ามามีบทบาทในแวดวงกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็น
อย่างมาก มีอิทธิพลและสัมพันธ์กันในลักษณะที่แทบจะเรียกได้ว่า
แนบสนิท นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมให้ความส�ำคัญทั้งในแง่ของการใช้งานและ
ความสวยงามตามแต่รสนิยม ซึง่ นอกจากจะช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจในการ
‘ปล่อยของ’ โชว์พลัง ท่วงท่า และความสามารถที่ท้าทายขีดจ�ำกัดได้
อย่างมีความมั่นใจแล้ว ยังเป็นพื้นที่ ‘โชว์ของ’ สวยๆ งามๆ ที่ท�ำให้
เราต้องเหลียวมอง ซึ่งนี่ล้วนแล้วแต่เป็นเสน่ห์อันน่าหลงใหลอย่างหนึ่ง
ของกีฬาเอ็กซ์ตรีม
Photo

www.graffitigarage.com

S k at e r o c k
- S k at e
rap
ในกลุ่มผู้เล่น สเก็ตบอร์ดถือว่า
เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งโดยแบ่งออกเป็น
สองกลุม่ ใหญ่คอื Skate rock กับ Skate
rap สไตล์การเล่นก็จะแตกต่างกันไป
Skate rap สไตล์การเล่นจะไม่เน้นเจ็บ
ตัว แต่จะเน้นท่าทาง เน้นความนิ่ง เน้น
โชว์สรีระสัดส่วนที่สวยงาม ซึ่งจะดูเท่
กว่า Skate rock
ทว่า Skate rock จะมีความเสีย่ ง
สูงกว่า เน้นลุยและเล่นทริกยากๆ ทำ�ให้
มีโอกาสเจ็บตัวสูงกว่า สังเกตได้จาก
คลิปที่ไปถ่ายทำ� Skate rock จะไปทาง
เล่นลงบันไดสูงๆ แต่ Skate rap จะเป็น
แค่ขอบทัว่ ไปธรรมดา ขอบถนน ขอบราว
เน้นท่าสวย ท่ายาก และความนิ่ง
อี ก อย่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น คื อ การ
แต่งกาย Skate rap ก็จะแต่งออกไปแนว
ฮิพฮอพ เสือ้ ยืด กางเกงสามส่วน เครือ่ ง
ประดับเยอะๆ ส่วน Skate rock ก็เสื้อ
ยืด กางเกงยีนส์ธรรมดา โดยทั้งสอง
แบบก็สามารถเล่นด้วยกันได้ เพราะไม่
ได้แบ่งฝักฝ่ายชัดเจนขนาดนั้น
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ปฏิเสธไม่ได้ว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้ง
ความเสี่ยง ใช้ทั้งความกล้าบ้าบิ่น รวมถึงความอดทน ใน
การฝึกฝน ให้สมรรถนะทางร่างกายข้ามขีดความสามารถ
ของมนุษย์ปกติไปอีกขั้น
ถึงจะดูอนั ตรายและยากล�ำบาก แต่ทำ� ไมยังมีคนจ�ำนวน
มากทีย่ งั หลงรักกีฬาลักษณะนี้ หรืออาจลามไปถึงค�ำว่าหมกมุน่
คลั่งไคล้ จนเรียกได้ว่าเสพติด กลายเป็นกิจวัตรของชีวิตที่ขาด
หายไปไม่ได้
ลองไปถามคนทีย่ งั เล่นหรือครัง้ หนึง่ เคยเต้น B-Boy เล่า
ถึงสาเหตุที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสม�่ำเสมอว่า “ท�ำไปเพื่ออะไร ไม่
กลัวเจ็บหรือไง?” ค�ำตอบที่ได้คือ “เจ็บ แต่มันสนุกนะ ต้อง
ลองดู ไม่ลองไม่รู้”
ถึ ง จะดู เ ป็ น ความขบถและไม่ ใ ช่ กี ฬ าที่ ค นทั่ ว ไปคุ ้ น
เคย แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี เพราะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์อย่างหนึ่ง พร้อมกับได้สังคมใหม่ๆ ทั้งยังได้เพื่อน
คอเดียวกัน
และอีกเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือเรื่องของการเล่นเพื่อ
สุขภาพ เป็นสิ่งดีๆ ที่หลายคนยังละเลย
ทั้งปีนผา Freerunning สเก็ตบอร์ด B-Boy เวคบอร์ด
รวมถึงกีฬาที่ต้องใช้การก้าวข้ามขีดความสามารถมนุษย์ด้วย
การฝึกฝนทีห่ นักหน่วงและอันตรายอีกหลายชนิด นอกจากจะ
ได้ความสะใจ และความสนุกสนาน หรือเพื่อการแข่งขันก็ตาม
สิ่งที่ได้อีกอย่างแน่นอนที่สุดก็คือสุขภาพ 	 
มาดูว่าเราได้สุขภาพที่ดีอย่างไรบ้างจากกีฬาเอ็กซ์ตรีม

ทำ�ให้กล้ามเนื้อ
แข็งแรงขึ้น
สิ่ ง ที่ ไ ด ้ จ า ก ก า ร ฝ ึ ก อ ย ่ า ง
หนั ก หน่ ว งและเมามั น ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด
คื อ เรื่ อ งกล้ า มเนื้ อ ที่ แ ข็ ง แรงมากขึ้ น
สามารถเกร็งและคลายตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการท�ำงานที่สมดุล
กัน และท�ำให้รูปร่างสวยงามสมส่วน
ขึ้น หุ่นดีเป็นของแถมที่คุ้มค่า

ระบบเผาผลาญ
อาหารในร่างกาย
ช่ ว ยเพิ่ ม อั ต ราความเร็ ว ของ
ขบวนการเผาผลาญอาหารให้ เ ป็ น
พลั ง งานของร่ า งกาย ช่ ว ยท� ำ ลาย
เซลล์ เ สื่ อ มสภาพต่ า งๆ เพื่ อ เร่ ง ให้
ร่างกายสร้างเซลล์ใหม่ๆ ขึ้นมาแทนที่
นอกจากนี้ยังช่วยระบบย่อยอาหารให้
ท�ำงานดีขึ้น นอนหลับสบาย เมื่อตื่น
ขึ้นจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า ท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันได้อย่างกระฉับกระเฉง
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บุคลิก การเคลื่อนไหว
และการจัดระเบียบ
ร่างกาย
ท� ำ ให้ ค วบคุ ม ร่ า งกายได้ ดี ขึ้ น
ร่างกายโดยรวมมีความอ่อนตัวและ
เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้น ท�ำให้
อารมณ์เบิกบานและจิตใจแจ่มใส

ทำ�ให้ระบบไหลเวียน
ของเลือดดีขึ้น
การเต้น B-Boy หรือ Freerunning ท� ำ ให้ ไ ด้ อ อกก� ำ ลั ง กาย ขยั บ
ร่างกายทุกส่วน ส่งผลให้ระบบไหล
เวียนเลือดผ่านในร่างกาย สูบฉีดอย่าง
เต็มที่ ช่วยเพิ่มเส้นเลือดฝอย ในช่วง
แรกของการฝึกฝนเราจะเหนื่อยง่าย
เพราะว่าร่างกายยังไม่ปรับสภาพ แต่
หลังจากออกก�ำลังกายไปสักสองสาม
วัน ร่างกายจะเริ่มสร้างกล้ามเนื้อขึ้น
มา ท�ำให้การท�ำงานของหัวใจไม่หนัก
และไม่เหนื่อยง่ายหรือเหนื่อยเร็ว

ทำ�ให้ไม่เป็น
โรคความดันโลหิตสูง
ก็คอื เมือ่ เราออกก�ำลังกายหัวใจ
ก็สามารถสูบฉีดเลือดไปตามเส้นเลือด
ได้เต็มที่ ไม่ไปอุดตันตามเส้นเลือด
ท�ำให้ความดันโลหิตปกติ

ทำ�ให้ระบบหายใจดีขึ้น
ปอดจะมีการขยายเมื่อเราออก
ก�ำลังกาย ท�ำให้ได้รับออกซิเจนเพิ่ม
มากขึ้น
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ระบบเคมีในเลือดดีขึ้น
การออกก� ำ ลั ง กายจะช่ ว ยให้
ร่างกายเผาผลาญไขมัน เมื่อไขมันถูก
เผาผลาญไปแล้ว ก็จะไม่อุดตันทาง
เดินของโลหิต ท�ำให้เลือดของเราเดิน
ทางได้สะดวก ไม่กอ่ ให้เกิดโรคทางเดิน
ระบบโลหิตอุดตัน

การออกกำ�ลังกายจะ
ช่วยเพิ่ม HDL
HDL หรือไขมันในเลือดชนิด
ดี เป็ น ตั ว ที่ ช ่ ว ยลดระดั บ น�้ ำ ตาลใน
เลือด ท�ำให้ไม่เกิดน�้ำตาลส่วนเกิน ซึ่ง
เป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน กล่าวคือ
สามารถป้องกันเบาหวานได้นั่นเอง

ทำ�ให้ร่างกายรู้สึก
ผ่อนคลาย สบายใจ
สบายกาย
เพราะจะมีการหลั่งสาร เอน
โดรฟิน หรือสารแห่งความสุขออกมา
ให้เราได้รู้สึก ‘ฟิน’
เห็นประโยชน์ทางสุขภาพของ
การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมขนาดนี้ หลาย
คนคงเกิดความฮึกเหิม อยากจะเข้า
วงการแห่งความท้าทาย หรือบางคน
ก็คงอยากจะลองเล่นขึ้นมาบ้างแต่ไม่รู้
ว่าจะเริม่ ยังไงดี แต่ชว่ งเวลาทีย่ ากทีส่ ดุ
ของการเล่นกีฬาชนิดนี้ มันคือช่วงเวลา
ที่เราตัดสินใจว่าเราจะลุกขึ้น ‘ลอง’
หรือ ‘ไม่ลอง’ ต่างหาก หากเพียงลุก
ขึ้นมาแล้วลองท�ำมัน ทุกกระบวนการ
ถัดไปก็คงเป็นความสนุกเท่านั้นที่จะ
เป็นน�้ำมันหล่อลื่นขับเคลื่อนเราให้ไป
ต่อได้อีกนาน
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B-Boy มีต้นก�ำเนิดเมื่อสมัย ค.ศ.1970 ช่วงที่
แนวเพลงชนิดหนึ่งที่เรียกว่า R&B ซึ่งเป็นแนวเพลงที่
เกิดจากการผสมผสานระหว่างแนวดนตรี โซล (Soul)
และ ฟังก์ (Funk) ก�ำลังเป็นที่ได้รับความนิยม ก�ำเนิด
ขึ้นในย่าน Bronx ที่ New york ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึงเป็นย่านที่ให้ก�ำเนิดดนตรีประเภท Hiphop ในช่วงปี
70s B-boy เป็นเพียงรากของวัฒนธรรม Hiphop
เมื่อB-Boyเริ่มแพร่หลายมากขึ้น ท่าทางแปลก
ใหม่ก็ถูกคิดค้นขึ้นมาและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ รายการ
ทีวตี า่ งๆ ก็ได้นำ� เสนอในรูปแบบของมิวสิควีดโี อ และด้วย
ท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ การเต้นB-Boy จึงแพร่หลายไป
ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
B-Boy ท่าทางของการเต้น จะประกอบไปด้วย
องค์ประกอบหลักๆ อีก 4 ชนิด หากใครที่สามารถผสม
ผสานกันอย่างลงตัว จึงจะถือว่าเป็น B-Boy ที่สมบูรณ์
แบบ นั่นคือ Toprock , Footwork , Powermove ,
Freezes
จากที่เต้นกันตามซอกตึก หรือข้างถนน เมื่อมา
ถึงยุค80 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของB-Boyเลยก็ว่าได้
เนื่องจากการที่ B-boy เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น การ
ปรากฏตัวของทีมเต้นก็เริ่มมีให้เห็นตามสถานที่ที่ต่าง
ออกไป ไม่ใช่แค่เพียงซอกตึก หรือบ้านร้าง แต่เริ่มเข้า
มามีบทบาทตามClub
เมื่อกระแสการเต้นบีบอย เริ่มแพร่หลายไปยัง
ทัว่ โลก ทางเอกชนจึงคิดหาวิธที จี่ ะน�ำนักเต้นจากทัว่ โลก
มา Battle กัน จึงได้เกิดเป็นงานแข่งขันงานที่ใหญ่ที่สุด
ของเหล่านักเต้นบีบอย ที่มีชื่อว่า การแข่งขัน “Battle
of the year (BOTY)” ขึ้นในปี 1990 เป็นการแข่งขัน
ประเภททีมของแต่ละประเทศ แต่ละประเทศจะคัดเลือก
ทีมเต้นที่เจ๋งที่สุด แล้วส่งมาในรอบคัดเลือก ก่อนจะท�ำ
มาตัดสินโดยคณะกรรมการอีกทีหนึ่ง ซึ่งการแข่งขันนี้
ได้รับการยอมรับว่าเป็นการแข่งขันที่ส�ำคัญที่สุดในโลก
เนื่องจากสามารถดึงเอาผู้คนที่มีความแตกต่างทั้งทาง
ภูมิศาสตร์ ภาษาและเชื้อชาติ แต่สนใจในสิ่งเดียวกัน
มาท�ำกิจกรรมร่วมกันได้ โดยที่การแข่งขันนี้เติบโตเพิ่ม
มากขึ้นทุกปี จากปีแรกที่จัด มีผู้เข้าชมเพียงประมาณ
ไม่กี่พันคน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนปีล่าสุดที่ผ่านมา
(ค.ศ.2012) มีผู้เข้าชมการแข่งขัน Battle of the year
มากกว่า 10000 คนเลยทีเดียว การเติบโตขึ้นทุกปี เป็น
ไปตามคอนเซปของงานที่ถูกเขียนด้วยประโยคสั้นๆ ใต้
โลโก้ว่า “ A change of direction ”
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ใจกลางสวนสาธารณะหลายแห่ง หรือตาม
ริมถนนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ยากนักที่สายตา
เราอาจจะมองเห็นกลุ่มวัยรุ่นจ�ำนวนหนึ่งก�ำลัง
รวมตัวกันท�ำบางสิง่ ตรงนัน้ อาจมีกระดานไม้พนื้ สี
ด�ำติดล้อเป็นอุปกรณ์ ลัดเลาะไปตามริมตามขอบ
ถนนหนทาง เล่นท่วงท่ากลางอากาศ หรืออาจจะ
มีเครื่องเล่นเพลงสักเครื่อง วอร์มอัพร่างกายนิด
หน่อย เมื่อพร้อมกดเล่นเพลงจากเครื่อง แสดง
ลีลาการเต้นพลิ้วไหว ผลัดกันเต้นเป็นจังหวะ
ทั้งหมดนี้เป็นโลกเล็กๆ อีกใบของคนกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มคนที่ถูกมองว่าแตกต่าง

te xt

ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล
24

“บางคนมองเป็นพวกเราเป็นหัวรุนแรง ชอบอะไร
รุนแรง เพราะกีฬามันรุนแรง แต่บางคนก็ชื่นชมว่าพวกเรา
มีความพยายาม พวกเราเก่ง แล้วแต่ทัศนคติของคนว่าใคร
จะมองโลกในแง่บวกหรือลบ” แม็กซ์ ภัทรกร บุญฤทธิวรรณ
สเก็ตเตอร์หนุ่มเล่าให้เราฟังอย่างออกรส “ส่วนตัวเคยเจอ
แต่ด้านบวกมากกว่า ด้านลบเคยที่เจอคือที่สวนสาธารณะ
ใต้สะพานพระรามแปด จะมีพวกป้าๆ มาเต้นแอโรบิค แล้ว
ชอบเดินเอ้อระเหยลอยชายเข้ามาในลานที่เราก�ำลังเล่นกัน
อยู่ พอสเก็ตโดนขา นิดๆ หน่อยๆ ก็โวยวาย พวกนี้ก็จะมอง
พวกเราไปในทางลบ”
ส�ำหรับในบ้านเราแล้ว กีฬาเอ็กซ์สตรีมประเภทต่างๆ
ถือเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่ม ไม่มีสถานที่เล่นเป็นหลักแหล่ง
(เพราะไม่เคยมีสนามกีฬาไหนก�ำหนดทีใ่ ห้พวกเขาอย่างเป็น
ที่ทางสักที) แต่ส�ำหรับบางประเทศสิ่งเหล่านี้สามารถยึดถือ
และพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ มีกลุม่ สปอนเซอร์เข้าถึงคอย
สนับสนุนอย่างเต็มที่ มีผใู้ หญ่คอยผลักดันและหนุนหลังให้ไป
ต่อจนสุดทาง ต่างกับบ้านเราทีย่ งั ไม่ถงึ ขัน้ นัน้ (และยังอีกห่าง
ไกล) เพราะด้วยความนิยมที่น้อยนิดและปัจจัยหลายอย่าง
ไม่เอื้ออ�ำนวย กีฬาบางชนิดไม่ต่างอะไรกับคลื่นกระทบฝั่ง
กระแสมาเพียงประเดี๋ยวประด๋าว วัยรุ่นให้ความสนใจแค่ชั่ว
เวลาหนึ่ง ก่อนเกลียวคลื่นกลายเป็นละอองฟองเล็กๆ ม้วน
กลับคืนสู่ทะเล
เหลือไว้เพียงหาดทรายชื้นแฉะ ไม่นานมนุษย์ก็ย�่ำ
เหยียบแล้วผ่านไป
นัน่ จึงเป็นค�ำตอบทีว่ า่ จะให้ใครมาสนับสนุนได้อย่างไร
ในเมือ่ ไม่มใี ครใคร่สนใจในกีฬาประเภทนีอ้ กี แล้ว ต้องยอมรับ
ความจริงที่โหดร้ายว่ากลุ่มสปอนเซอร์ที่สนับสนุนก็คือการ
ตลาดรูปแบบหนึ่ง เมื่อลงทุนแล้วย่อมอยากได้ผลตอบรับที่
เหมาะสมคุม้ ค่าแก่การเหนือ่ ย สังเกตจากกีฬายักษ์ใหญ่ประ
เภทอื่นๆ ที่ยังคงมีสปอนเซอร์ไหลเวียนเข้ามาเสนออย่างไม่
ขาดสาย เพราะอะไร ถ้าไม่ใช่ว่ากระแสนิยมไหลเอียงเอน
ไปทางนั้นมากกว่า
เมื่อถามถึงความต่าง ภัทรกรบอกว่าส�ำหรับเขาแล้ว
กีฬาทั่วไปกับกีฬาที่เขาเล่นความต่างมีแต่ไม่เยอะมาก กีฬา
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า ถ้าเทียบกับกีฬาที่เขาเล่นซึ่ง
ต้องให้เวลากับการฝึกฝนมากกว่า เพราะถ้าพลาดอาจหมาย
ถึงความเสี่ยงที่อันตรายกว่ากีฬาทั่วไป
“อยากเล่นก็เล่นเลย ต้องเข้าใจว่ากีฬาประเภทนีถ้ า้ ไม่
ล้มยังไงก็ไม่มที างส�ำเร็จ ขนาดพวกมืออาชีพระดับโลกทีเ่ ด็ก
สเก็ตทัง้ โลกชืน่ ชมและยกย่อง กว่าจะออกมาเป็นวิดโิ อพาร์ท
2-4 นาทีของแต่ละคน ใช้เวลาถ่ายท�ำต�่ำๆ ก็ 4-6 เดือนขึ้น
ไป ไม่มีการเตรียมใจเจ็บหรอก มีแต่ท�ำให้มันส�ำเร็จ

“มันไม่มีหรอกเจ็บแค่ครั้งเดียว มันเจ็บเรื่อยๆ หัด
ท่าใหม่ ก็ตอ้ งมีเจ็บบ้าง ล้มเป็นเรือ่ งธรรมดา หรือวันไหนไม่มี
สมาธิ เครียดๆ เซ็งๆ มันก็จะพลาดง่าย เราเคยเจ็บหนักสุดก็
เอ็นข้อเท้าขวาฉีก พ่อแม่กไ็ ม่ได้วา่ อะไร ถามเราแค่วา่ แล้วจะ
เล่นต่อได้เหรอ เราก็บอกว่าได้ พักฟื้น ท�ำกายภาพ แค่นั้น”
โลกของผู้ใหญ่ น้อยคนนักที่จะเข้าใจว่ากลุ่มวัยรุ่น
(พวกนี้)ก�ำลังท�ำอะไร ท�ำไมต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับกีฬา
ประเภทนี้ แน่นอนว่าผูใ้ หญ่มกั จะมองในมุมการสูญเสีย หาก
เกิดล้มเจ็บจนอันตรายถึงชีวติ ขึน้ มา นัน่ หมายถึงว่ากีฬาเหล่า
นี้ได้ไม่คุ้มเสีย ไม่เหมาะจะเล่นเลยสักนิด นี่อาจเป็นสาเหตุ
หลักที่ท�ำให้กีฬาประเภทนี้ไม่นิยมในประเทศนี้สักเท่าไหร่
ไม่มีอุปกรณ์ลูกบอลทรงกลม ไม่มีแบ่งสนามสองฝั่ง
ไม่มลี กู ทุม่ ไม่มลี กู เตะมุม ไม่ตอ้ งใช้ขาหรือมือสัมผัสลูกบอล
ไม่มกี ารแข่งขันทีก่ ระทบกระทัง่ กัน ทีต่ อ้ งแข่งและเป็นคูต่ อ่ สู้
ตัวฉกาจที่สุด คือ ‘ตัวเอง’
“มันคือการเอาชนะตัวเองไปเรือ่ ยๆ เวลารูส้ กึ สนุก เรา
ยิ่งมีความพยายาม ซึ่งเราอยากเอาชนะมัน พอเราท�ำได้ มัน
คือความส�ำเร็จแบบบอกไม่ถกู ” สเก็ตเตอร์หนุม่ บอกเราอย่าง
นั้น “สเก็ตไม่มีค�ำว่าสิ้นสุด มันสามารถพลิกแพลงทริคไปได้
เรือ่ ยๆ จริงๆ นะ ฟุตบอลมันแค่สนามหญ้าสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า แต่
สเก็ตมันเปลี่ยน spot การถ่ายท�ำแต่ละพาร์ทออกไปเรื่อยๆ
ความยากง่ายมันต่างกัน”
อธิบายศัพท์คร่าวๆ spot ที่เขาหมายถึงคือสถานที่ที่
เหล่าสเก็ตเตอร์จะไปใช้เพื่อการถ่ายท�ำวิดีโอการเล่นของตัว
เอง ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความท้าทายส�ำหรับพวกเขา บางสถาน
ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล เจ้าของมาห้าม แต่เพื่อความสวยงาม
ต้องได้ถา่ ย บางครัง้ ก็ตอ้ ง ‘ดือ้ ’ บ้าง เพือ่ ผลงานทีน่ า่ พึงพอใจ
แม้จะท�ำให้ภาพลักษณ์ดูแย่ก็ตาม
“มันเป็นดาบสองคม เมืองนอกต�ำรวจถึงกับมีใบสั่ง
ออกให้พวกนี้เลยนะ” เขาหัวเราะร่วน
ไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ กีฬาเอ็กซ์ตรีมส่วนมากจะ
เป็นเช่นนั้น มีอิสระไม่อยู่ในกรอบของสถานที่ที่จ�ำกัดและ
ซ�้ำซากจ�ำเจ มีความท้าทาย แข่งขันกับพลังใจของตนเอง ได้
พิสจู น์ตวั เองว่ามีศกั ยภาพเท่าไหร่ พลังกายเป็นสิง่ ส�ำคัญ ต้อง
ออกก�ำลังกายเตรียมความพร้อม และในขณะเดียวกัน พลัง
ใจก็จ�ำเป็นเช่นกัน
กุหลาบสวยงาม แต่มีหนามรายล้อม
กีฬาเอ็กซ์ตรีมคงคล้ายคลึงกัน จะรู้ได้อย่างไรว่ากีฬา
ประเภทนี้มีเสน่ห์ หากไม่ลองเรียนรู้ที่จะรับความเสี่ยง
คนธรรมดาอย่างเราๆ คงไม่เข้าใจความรู้สึกเท่าไหร่
ในขณะที่พวกเขาลอยเหนือพื้นดินโดยใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น
ช่วยประคอง หรือก�ำลังแสดงท่าทางยากๆ เผยให้เห็นความ
แข็งแกร่งของร่า งกายที่บ ่มเพาะมาด้ว ยการฝึกซ้อ มและ
ประสบการณ์
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(3)
อยู่กันมาตั้ง 15 ปี มี 5 รุ่น พอจะบอกได้ไหมว่าอะไร
คือเคล็ดลับในการอยู่ร่วมกัน
ทุกค�่ำคืนบนลานโล่งขนาดไม่ใหญ่ บริเวณสวน
สันติชัยปราการ เสียงดนตรีสนุกชวนลุกขยับส่งเสียง
เรียกดึงดูดสายตาผูค้ นไปผ่านไปมาไม่เว้นแม้แต่นกั ท่อง
เที่ยวขาจรและขาประจ�ำ ภาพเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอาศัย
แสงไฟเพียงน้อยนิดเป็นที่สถิตเพื่อท�ำกิจกรรมร่วมกัน
มันดูเหมือนเป็นภาพชินตาไปเสียแล้ว กับกลุม่ B-Boy ที่
มีชอื่ ทีมเรียงง่ายจ�ำง่าย โดยอาศัยชือ่ สถานทีเ่ ต้นประจ�ำ
มาท�ำเป็นชื่อทีม ‘ป้อมพระสุเมรุ’ และในฐานะที่กลุ่ม
นี้เพิ่งจัดงานครบรอบ 15 ปีไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
โดยไม่รอช้า ตรงหน้าเราคือ นายประเสริฐ ศาลางาม
หรือพีโ่ อ๋ของน้องๆกลุม่ นี้ ชายผูเ้ ป็นบีบอยยุคแรกๆของ
ประเทศไทยและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งทีมนี้ขึ้นมา เสียง
ดนตรีสนุกคลอไปกับบทสนทนาพาให้เราเกือบลุกขึ้น
ขยับตามกลุ่มนักเต้นเหล่านั้นอยู่เป็นระยะๆ

(1)
ความเป็นมาของกลุ่ม ‘ป้อมพระสุเมรุ’ เป็นอย่างไร
เราและเพื่อนเริ่มเต้นเมื่อสิบกว่าปีก่อน ตอนนั้น
อายุ 18 เราเห็น B-Boy มาโชว์ก็ชอบเลย ตอนแรกลอง
ไปหาซื้อวีดีโอมาหัดกันข�ำๆ เพียงแค่อยากท�ำได้ แต่พอ
หัดไปแล้วมันอยากได้ทา่ ใหม่ๆ อีก เราได้ทา่ หนึง่ แล้วมันก็
อยากได้เรือ่ ยๆ เลยอยากเล่นจริงจัง แต่กอ่ นหาทีซ่ อ้ มยาก
โดยเฉพาะห้างฯ นี่แทบไม่ได้เลย B-Boy มันเป็นกิจกรรม
ใหม่มาก แค่วัยรุ่นรวมตัวกันก็ดูไม่ดีแล้ว เคยปูพื้นเต้นที่
ถนนข้าวสาร แต่สภาพถนนมันค่อนข้างแย่ จนประมาณ
อายุ19 ก็มาแถวนี้ เห็นมันเพิ่งเปิดใหม่ ซึ่งเราเล็งที่นี่มา
นาน เคยมาลองเต้นแล้วมันโอเค โชคดีที่ตอนนั้นมีเพื่อน
เป็นทหารคุมอยูแ่ ถวนี้ เลยขอให้ไปขอกับนายว่ามาซ้อมที่
นีไ่ ด้มยั้ แล้วเขาก็โอเค ตัง้ แต่ตอนนัน้ ทีน่ กี่ ก็ ลายเป็นแหล่ง
ของกลุ่มพวกเราไปเลย

(2)
เพราะเต้นอยู่แถว ‘ป้อมพระสุเมรุ’ เลยใช้ช่ือกลุ่มว่า
‘ป้อมพระสุเมรุ’ ไปเลย?
ใช่ หลังจากที่ย้ายมาแล้วเต้นมาได้สองปี ตอนนั้น
มีสมาชิกอยูป่ ระมาณ 18 คน หลังจากนัน้ อีกปีสองปีกเ็ พิม่
เป็น 30 คน จุดนั้นคนในกลุ่มก็เริ่มเบนเข็มไปหลายทาง
ไปเป็น MC บ้างเป็น DJ เป็นกราฟิตแี้ ตกสายออกไป เลย
กลายเป็นว่ากลุ่มเรามีทุกอย่างหลากหลาย กลุ่มนี้ ถ้านับ
จากเริ่มตั้งจริงๆ คือ 17 ปีแล้วแต่ถ้าเอาจากวันที่เริ่มนับก็
15 ปี เอาเข้าจริงมันก็มีบางกลุ่มที่อยู่กันมายาวกว่านี้ แต่
ก็มีแยกย้ายกันไป แต่กลุ่มเราก็ยังมีคนสืบทอดเป็นรุ่นๆ
อย่างปัจจุบันคือรุ่นที่ 5

ผูกพัน อยู่ด้วยกันมานาน เพื่อนรุ่นแรกของผม
เรียนช่างกลมา ซึ่งจะมีระบบพี่น้อง เข้าก่อนเข้าหลัง แบ่ง
รุ่นกันชัดเจน ใครเข้ามาใหม่ก็ไหว้คนรุ่นเก่าเอาไว้ก่อน
บางคนเข้ามาอายุน้อยเห็นคนอายุมากกว่าก็ไหว้อยู่ดี เรา
จะถือรุ่น เพราะเรียงตามอายุแล้วสอนสัมมาคารวะกัน
จะรู้จักไม่รู้จักก็ไหว้ไป อย่ามายืนเท่ ไม่เอา เพราะของ
เราเต้นไม่เก็บเงิน เป็นที่สาธารณะ จริงๆ ก็ไม่ได้สอน
มาก อยากรูไ้ รก็ถาม อันไหนเห็นว่าไม่ใช่กบ็ อกกันตรงนัน้
เมืองนอกไม่ใช่แบบนี้นะ เพราะเมื่อขึ้นไปบนเวทีหมายถึง
การต่อสู้เท่านั้น

(4)
คิดว่าอะไรที่ทำ�ให้กีฬา B-Boy
แตกต่างจากกีฬาชนิดอื่นๆ
ชนิดอืน่ ยกตัวอย่างสเก็ตบอร์ด มันเป็นกีฬาอิสระ
ที่เล่นอยู่คนเดียว แต่ B-Boy เวลาเต้นแล้วจะมามุงกัน
เป็นกลุ่ม มันสนุก ได้พูดคุยกัน B-Boy เต้นได้ทุกที่ สนุก
ตรงไหนคุณท�ำได้เลย กีฬาอื่นๆ คุณต้องหาสถานที่ ต้อง
เป็นที่ของมันที่พอเล่นได้ B-Boy เดินๆ อยู่ก็เต้นได้ เรา
อาจไม่จำ� เป็นต้องเต้นเก่งหรอก ง่ายๆ เลยเวลาเราดูคนอืน่
เต้น จะเป็นการเต้นบ้านๆ หรือที่ไหนก็ตาม ถ้าเขาก�ำลัง
โยกตัวตามเพลง แล้วเรารูส้ กึ สีหน้าท่าทางไปด้วยกันหมด
เราเห็นแล้วสนุกไปกับเขา ส�ำหรับเราแค่นนั้ ก็ถอื ว่าคือการ
เต้นที่ดีแล้ว การเต้นมันไม่จ�ำเป็นต้องท�ำท่ายาก แต่ต้อง
เข้ากับเพลง ทุกอย่างมันต้องมี มันเหมือนก๋วยเตี๋ยว เรา
กินคนละรสอยู่แล้ว ไอ้นี่ชอบเผ็ด ไอ้นี่ชอบหวาน ความ
อร่อยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน คนไหนจะปรุงมาก
ปรุงน้อยก็แล้วแต่เขา

(5)
B-Boy บ้านเราความสามารถ
เทียบเท่าต่างประเทศได้หรือยัง
สูไ้ ด้ แต่เรายังไม่สามารถส่งคนของเราออกไปสูเ้ ขา
ได้ เปรียบเทียบกับเมืองนอกเขาเต้นอยูแ่ ต่ในบ้านไม่ได้นะ
มันต้องออกไปนอกประเทศบ้าง จอมยุทธ์ตอ้ งเดินทาง ซึง่
เรายังขาดสปอนเซอร์ แม้จะส่งคนเก่งออกไปแล้วแพ้ เราก็
ยังได้ประสบการณ์ แต่นี่เหมือนมันอัดอั้นอยู่ข้างใน ไม่ส่ง
ออกไป ไปไม่ได้ ท�ำให้เวลาผ่านไปก็เริม่ จะเฉาแล้ว เหมือน
เต้นไปก็ไม่เกิดอะไร เริ่มไปท�ำอย่างอื่นบ้าง ฝีมือก็ตก จะ
บิลด์ใหม่ก็ยาก เพราะเราเองก็ไม่ได้บังคับซ้อมกัน เพราะ
ไม่มีเงินเดือนให้นี่นา ซ้อมด้วยตัวเอง อยู่ด้วยตัวเอง เป็น
ทุกคนนะ แต่เราผ่านจุดนัน้ มาไกลแล้ว เคยไปแข่งทีเ่ กาหลี
สิงคโปร์ ไปเป็นกรรมการทีม่ าเลเซีย ส่วนตัวคิดว่าช่วงนัน้
คือสูงสุดของผมแล้วล่ะ
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(6)
เห็นว่าตอนนี้คุณเป็นกรรมการทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศด้วย อยากให้พูดถึงความแตกต่างของ B-Boy
บ้านเรากับต่างประเทศ
ยกตัวอย่างประเทศเกาหลี ที่นู่นทีมไหนดังคือ
ดังเปรี้ยงไปเลย เกาหลีเป็นประเทศที่เต้นเก่งนะ ด้วย
อากาศแล้วด้วยอาหาร ตอนไปถึงรู้ว่ามันส�ำคัญ มันท�ำให้
มีแรง ข้าวมันๆ น�้ำซุปร้อนๆ ตัวเราไปอาทิตย์เดียวยัง
รู้สึกได้เลยอากาศมันสบาย สามารถซ้อมได้เรื่อยๆ แล้ว
บ้านเมืองเขาก็สนับสนุนเป็นอย่างดี ทีมดังๆ ก็จะมีสปอน
เซอร์ซพั พอร์ต อย่างไปเจอช็อปขายของก็มจี อใหญ่ๆ คอย
ฉายให้คนที่สนใจได้ไปเลย ไม่จ�ำเป็นต้องดาราก็มีรูปแปะ
อยู่ตรงนู้นตรงนี้ ตามที่เขาสนับสนุนคุณ มันเลยดี ท�ำให้
เด็กๆ หน้าใหม่เห็นแล้วมีแรงบันดาลใจนะ ฝั่งลาวตอนนี้
ก็เก่ง ตอนผมเป็นกรรมการที่ขอนแก่น คนลาวก็มาเยอะ
นิสัยดีมาก คนไทยเราชอบไปแขวะเค้า พอเจอเข้าจริงก็
พูดไม่ออก เพราะเขาเก่งจริงๆ
แต่ก่อน Puma ก็เคยสนับสนุนพวกผมนะ ช่วงปี
2004-2005 แต่ยุคนี้มันอาจไม่ใช่ยุคของ B-Boy แต่กับ
เมืองนอกมันไม่ใช่นะ เมืองนอกอะไรที่เจ๋งอยู่แล้วมันคือ
ความขลัง บ้านเราอะไรที่เข้ามา เรามองเป็นแค่กระแส
พอผ่านไปนิดหน่อยกลายเป็นว่าไม่ฮิตแล้ว พวกที่ท�ำอยู่
เรื่อยๆ พอเก่งขึ้นก็ไม่ได้รับการเหลียวแลในที่สุด

(7)
ตั้งกลุ่มมา 15 ปี คิดว่ายุคไหนคือยุคเฟื่องฟูที่สุดของ
B-Boy ในบ้านเรา
ช่วงประมาณปี 2005 แต่ถา้ พูดตรงๆ คนเต้นตอน
นี้ก็ถือว่าเยอะกว่านะ แต่ละทีมมีเด็กใหม่ๆ มาตลอด ข้อ
เสียคือบ้านเราความกระตือรือร้นน้อยไปหน่อย บางคน
ฝีมือไประดับโลกได้ บางคนเก่งมากๆ ถ้าเป็นเมืองนอก
ป่านนี้คือดังไปแล้ว แต่ตอนนี้อยู่ได้แค่ในเมืองไทย รู้จัก
กันอยู่แต่ในแวดวง มันไม่เหมือนฟุตบอล ที่ถ้าเตะเก่งก็
จะมีคนสนับสนุน
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พี่โอ๋แนะ น�ำให้รู้จักกับน้องอีกคนหนึ่ง ซึ่งก็คือ
นายกันตภณ รอดสอาด หรือที่คนในทีมรู้จักกันในชื่อ
ของ เต๋า เด็กหนุ่มวัยรุ่นผู้มีฝีมือและลีลาเด็ดดวงไม่แพ้
บีบอยรุน่ เก๋า เราจึงหันไปคุยกับเขา เพือ่ ให้เข้าใจในนักเต้น
สมัยใหม่มากขึ้นไปอีก

(8)
ทราบว่าคุณเต้นมาตั้งแต่มัธยม 2 จนตอนนี้
อายุ 20 แล้ว คิดว่าเราเริ่มเต้นเร็วไปมั้ย
ไม่รู้สึกครับ เพราะมาเล่นก็เจอคนที่เด็กกว่าอีก
จริงๆ ป.4 ก็เริม่ เต้นได้แล้ว คุยรูเ้ รือ่ งก็โอเคแล้ว ทีน่ ที่ กุ คน
อัธยาศัยดี คอยช่วยเหลือกัน อย่างตอนนี้ก็ให้ค�ำแนะน�ำ
คนอื่นได้แล้ว ผมชอบเต้นมานาน ผมเห็นน้องเต้นกัน
เลยอยากเต้นบ้าง เต้นไปซักพักถึงรู้ว่าคือ B-Boy ก็เต้น
มาเรื่อยๆ เพราะสนุก เราไปไหนท�ำอะไรก็อยากสนุก ยิ่ง
พอเต้นจริงๆ มันไม่ใช่เพียง B-Boy แต่มันยังสอนเรื่องอื่น
กับเราด้วยเช่น เรื่องมิตรภาพ

( 11 )
คิดว่าจะเต้นเป็นอาชีพเลยไหม
ก็อยากนะครับ แต่บ้านเรายังไม่เปิดให้ B-Boy
เป็นกีฬาจริงๆ เราเป็นคนส่วนน้อย แต่ก่อน B-Boy มี
น้อยมาก มีแค่ 20-30 เดี๋ยวนี้มีเป็นพันคน ในอนาคตคง
มีคนเต้นเพิ่มเรื่อยๆ
ส่วนตัวคงเต้นไปจนกว่าจะเต้นไม่ไหว ถึงเต้นไม่
ไหวก็อยากสอน อยากแชร์ประสบการณ์ให้เด็กรุ่นใหม่
เราอยากให้เด็กรุ่นใหม่ออกมานอกบ้านบ้าง อยากให้มา
เจอประสบการณ์จริง ได้เห็นงานแข่งในบ้านเรา ส่วน
หนึ่งก็อยากตอบแทนคนที่สอนผมมา อยากให้ผู้ใหญ่รู้
ด้วยว่าที่เราท�ำมันไม่ได้ง่าย เราตั้งใจ เราทุ่มเทเวลา ใน
ขณะเดียวกันเราก็ยังเรียนไปด้วย เรารับผิดชอบและ
บาลานซ์มันได้

( 12 )

(9)

ถ้ามีเด็กสักคนที่อยากทำ�ตามฝัน แต่โดนปิดกั้น
พอจะมีคำ�แนะนำ�มั้ย

ที่บ้านสนับสนุนไหม

ท�ำมันต่อไป ผมก็เคยโดนถามว่าเต้นไปท�ำไม เต้น
แล้วจะได้อะไร จะมีประโยชน์อะไร ผมก็เต้นให้เขาดู แล้ว
ก็เรียนจ บด้วย เราท�ำให้เขาเห็นว่ามันไม่ได้เสียการเรียน
เราชอบมันจริงๆ
การเลือกที่จะมาเต้นมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของแต่ละคน อยากจะเท่กไ็ ด้นะเพราะมันไม่ผดิ อย่างคน
รุ่นเดียวกับผมก็มีตั้ง 10-20 คน แทบทุกคนตามเพื่อนมา
จะมีคนทีช่ อบจริงๆ อยูไ่ ม่กคี่ น คนทีไ่ ม่ชอบก็ออกไปเรือ่ ยๆ
บางคนโตขึน้ หน่อยก็มภี าระมากขึน้ จนต้องออกไป เราเอง
ก็เข้าใจ แล้วก็สอนให้ได้ทุกคน เรายินดี

เมื่อก่อ นไม่เลย แต่ตอนนี้ก็สนับสนุนครับ มัน
คล้ายกับ เด็กติดเกม ที่ถ้าได้ลองเล่นอย่างจริงจัง เด็กติด
เกมคนนัน้ ก็อาจจะเก่งกาจสามารถไปแข่งขันระดับโลกได้
เพียงแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเราชอบจริงๆ หรือเปล่า เรา
ก็แค่ท�ำให้เห็น ไปแข่ง ไปชนะ ได้รางวัล บอกให้เขารู้ เขา
ก็ยอมรับในตัวเรามากขึ้น

( 10 )
แข่งมาหลายงาน ภูมิใจกับงานไหนมากที่สุด
เคยมีคนเคยมาคัดให้ไปแข่งที่ลาว คนลาวเขามา
แข่งที่บ้านเรา เขาเห็นเรา ก็เลยชวนให้ไปแข่งที่บ้านเขา
บ้าง มีแข่งเดี่ยวๆ กับ 3-3 ตอนแข่งเดี่ยวผมได้ที่หนึ่ง
ส่วน 3-3 ก็ได้ที่สอง
ความแตกต่างระหว่างบ้านเรากับบ้านเขาคือเรา
อาจจะมีทักษะและสกิลพื้นฐานที่เหนือกว่า แต่เขาแข็ง
แรงกว่า นั่นเลยท�ำให้เขาท�ำท่ายากๆ ที่ต้องใช้ก�ำลังได้ดี

( 13 )
ยุคสมัยโซเชียลมีเดียมีผลต่อวงการนี้มั้ย
มีผลมาก ถึงต่อให้เต้นไม่เก่ง แต่ถ่ายคลิปเก่งๆ ก็
ยังมีคนจ้างไปถ่ายให้ ยิ่งถ้ารู้จักพื้นฐานการเต้นดีอยู่แล้ว
ก็จะยิง่ ง่ายเพราะรูม้ มุ ส่วนการเต้นเดีย๋ วนีก้ เ็ รียนรูจ้ ากยูทบู
เพราะเขา ก็อัดคลิปโชว์กันก็ลงโซเชียลต่างๆ เพื่อหาทีม
หรือหาสปอนเซอร์

( 14 )
คำ�ถามสุดท้าย เมื่อไรที่เราจะนิยามตัวเองได้ว่าเป็น
B-Boy อย่างเต็มปาก
B-Boy คือการเต้นที่ใช้ร่างกาย ใช้ความแข็งแรงก็
จริง แต่มนั ก็จะมีจดุ หนึง่ ทีบ่ อกเราได้วา่ เราเป็น B-Boyแล้ว
มันเป็นค วามภูมิใจจากข้างใน เรื่องแบบนี้เรารู้ได้ด้วยตัว
เองโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกเลย
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วิ่ง กระเด้ง กระโดด ปีนป่าย ตีลังกา เราไม่อาจ
หาค�ำนิยามจ�ำกัดความของกลุ่มคนเล่น Freerunning
ได้อย่างชัดเจนนัก แม้กีฬาชนิดนี้จะเป็นที่รู้จักไม่นาน
เท่าไรนัก แต่ภาพปรากฏตามหนัง ละครทีวี เรายังเห็น
ผู้คนกลุ่มนี้ปีนป่ายและวิ่งซอกเซกไปในเส้นทางที่ดู
เหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ ในความลับของการก้าวข้าม
ขีดจ�ำกัดคนธรรมดาเหล่านัน้ วันนีเ้ ราจะมาหาค�ำตอบไป
ด้วยกันกับ AIRTIME Running ทีม Freerunning น้อง
ใหม่ที่เกิดขึ้นจากหัวใจรักต่อกีฬาชนิดนี้ของ ณัฐกฤษฎิ์
สื่อมงคลวงศ์ หรือ เติ้ล ผู้ก่อตั้งและรวบรวมทีมขึ้นมา
เราจะไปสนทนาพร้อมกัน

(1)
ไปไงมาไงถึงมารวมทีมกันได้
ย้อนไป 2-3 ปีที่แล้ว ที่ไปงาน mini jam เซ็นทรัล
พระรามสอง เป็นงาน Jam เล็กๆ มาประมาณ 20-30
คน เป็นเหมือนงานพรีก่อนจะถึงงานใหญ่ที่สวนลุมฯ ใน
งานนั้นพี่อนัน อันวาก็พาทีมฝรั่งมาด้วย มาเจอพบปะ
กัน ท�ำให้ได้เจอ นัท กับ ลูน เขามากันสองคน ผมก็
เข้าไปชวนคุย แลกเปลี่ยนเทคนิคกันนิดๆ หน่อยๆ แล้ว
ก็เริ่มถามว่าเขาอยู่ที่ไหน ก็รู้ว่าอยู่ใกล้ๆ กัน เป็นที่ที่เรา
ไปบ่อย เลยชวนกลับบ้านไปด้วยกัน หลังจากนั้นก็ค่อยๆ
มีสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆ บ้างก็มีคนที่มานั่งดูพวกผมซ้อม
มานั่งดูแล้วก็อยากเล่น B-Boy เริ่มซ้อม จริงจังมาก เริ่ม
หัด Freerunning กลายเป็นเพื่อนกันไปเลย ส่วนตัวผม
เล่นมา 6 ปีแล้วแต่กับทีมจนตอนนี้ ก็รู้จักกันได้ปีสองปีก็
มีสมาชิกประมาณ 10–15 คนแล้ว

(2)
สถานที่ซ้อมประจำ�คือที่สวนสาธารณะอย่างเดียวเลย?
ในสวนครับ แต่เดีย๋ วนีก้ ไ็ ม่คอ่ ยว่างมาแล้ว ต่างคน
ต่างมีภาระ นานๆ ทีจะมากัน ไม่ได้ซ้อมอะไรมากเหมือน
แต่ก่อน มาเจอกันคุยกัน ล่าสุดเพิ่งจะได้ซ้อมและได้อัด
คลิปตัวใหม่ไปเมื่อวานนี้ ช่วงนี้ก็เลยอาจจะฝืดๆ ไปนิด
นึง แต่พอกลับมาซ้อมซักหน่อย มันก็กลับมาเข้าที่เข้า
ทางเหมือนเดิม ท่าประจ�ำตัวท่าไหนท่านั้น ถ้าท�ำได้แล้ว
อย่างไงก็ไม่หาย

(3)
หกปีที่ผ่านมาคิดว่าวงการนี้มีการเติบโตมั้ย
เติ บ โตเร็ ว มาก ผมสมั ค รเป็ น สมาชิ ก Thai
Freerunning ที่มีพี่บอมเป็นประธาน เขาเป็นคนเก่งมาก
เล่นกล้องด้วย เล่นท่ายิมก็ได้ เขาสร้างเว็บ ThaiFreerunning ขึ้นมา ผมก็จะเฝ้าเว็บอยู่ช่วงนั้น จนตอนนี้เป็นกรุ๊ป
ในเฟซบุ๊คแล้ว ตอนนั้นมันไม่ค่อยมีอะไร รายการก็ไม่มี
เดี๋ยวนี้เริ่มเป็นที่ยอมรับ มีงานอีเว้นท์จ้างไปเล่นงานเปิด
ตัวมากขึ้น ฝรั่งก็เริ่มรู้จัก Freerunning ของไทย อย่างทีม
ของพีอ่ นัน อันวา จุดทีว่ า่ เติบโตมากเมือ่ สามปีกอ่ น Nivea
ก็มีการจัดรายการแข่งขัน Freerunning ขึ้นมาเลย แต่ว่า
มันก็ยงั ไปไม่สดุ อยูด่ ี งานแข่งระดับโลกเลยทีเ่ ห็นก็จะเป็น
ของ Red Bulls, Art of Motion ซึ่งพี่อนัน อันวาก็ไปแข่ง
เขาช่วยเป็นสื่อแทน Freerunning ในไทย ในทีมของเขานี่
ระดับโลกทั้งนั้นเลย ทุกคนต่างเคยชนะรายการของ Red
Bulls มาหลายครั้ง อย่างที่ลาวก็มี เกาหลีก็มี ญี่ปุ่นก็มี
แต่อย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวผมไม่รู้ว่ามีเยอะมั้ย
แต่เขาเก่งมาก ช่วงนี้ทีมใหม่ๆ ผุดเยอะขึ้น มีฝรั่งเริ่มมา
แจมประจ�ำปี ปีนี้เกือบร้อยคน

(4)
ในฐานะที่เล่นมานาน ลองเล่าประวัติ
Freerunning ให้ฟังหน่อย
เริ่มมาจากปาร์กัว มีมานานแล้ว แต่ตอนนั้นอาจ
จะยังไม่เรียกว่ากีฬา แต่เป็นแค่ความฮือฮาที่เห็นคนปีน
ก�ำแพงเก่ง คนที่ท�ำให้ปาร์กัวเป็นที่รู้จัก ก็คือพระเอก
เรื่อง B13 ชื่อ เดวิด เบลล์ เขาเป็นบิดาปาร์กัวของโลก
จริงๆ ปาร์กัวเป็นภาษาฝรั่งเศส ทีนี้ค�ำว่า Freerunning
มาจากฝั่งอังกฤษ เป็นการแตกแขนงออกมาจากปาร์กัว
ถ้าเปรียบเทียบความต่าง ปาร์กวั คือการตัง้ จุดหมายว่าต้อง
วิง่ ตัง้ แต่ตรงนีถ้ งึ ตรงนี้ คุณไปยังไงก็ได้ให้เร็วและพริว้ ทีส่ ดุ
ให้ Flow ไหลไปเรื่อย ไม่ต้องตีลังกาหรือใช้ท่ายากๆ ก็ได้
เน้นกระโดด วิ่ง สวยงามเหมือนกัน แต่ Freerunning จะ
ให้ความส�ำคัญกับท่า แม้จะเป็นการวิ่งแบบไม่มีแบบแผน
แต่ก็ไม่จ�ำเป็นว่าพอถึงรั้วแล้วจะต้องท�ำท่าอย่างนั้นอย่าง
น้ แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน ไม่ต้องไป
เร็วก็ได้ แต่ที่ตรงนี้คุณมีอะไรโชว์ ถ้าปาร์กัวอาจจะทิ้งตัว
ดรอปแล้วม้วนตัววิ่งต่อ แต่ Freerunning อาจจะตีลังกา
ลงมาแล้ววิ่งต่อ แต่ทั้งคู่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความพลิ้วไหวที่
วิ่งไปได้ในทุกที่
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(5)

(9)

ปกติ Freerunning วิ่งในป่ากันบ้างมั้ย

เล่น Freerunning แล้วสามารถไปทำ�อย่างอื่นเพื่อหา
รายได้ได้มั้ย นอกจากการเป็นสตั้นท์แมน

ไม่ น ะ เพราะ Freerunning ต้ อ งการการวิ่ ง
กระโดด ปีนป่าย ในป่าก็มีที่ให้ท�ำแบบนั้นแหละ แต่มัน
จะค่อนข้างล�ำบากในการถ่ายวิดีโอ หรือไม่ก็กลัวจะไป
ท�ำต้นไม้หัก ยิ่งมีเรื่องความลื่นอยู่อีก เราว่ามันไม่คุ้มกัน

(6)
ถ้าพูดถึงการเติบโต กีฬาชนิดนี้วัดจากไหน
บางคนอาจจะถนัดเป็นบางสไตล์แบบสุดๆ ไปเลย
เอาจริงความเก่งของ Freerunning มันไม่มีเพดาน เพราะ
คนคิดท่าเองใหม่ๆ ทุกวัน ท่าเบสิกอย่างตีลังกาหลังย้อน
ตีลังกาเกลียว เขาก็ท�ำได้ทั้งโลกแล้ว ทุกวันนี้เท่าที่เห็น
คือท่าเริ่มฝืนธรรมชาติมากขึ้น มันมีตัณหาอะไรใหม่ๆ ที่
จะเอาของเก่ามาพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ อย่างไม่มีสิ้นสุด

(7)
ในไทยนี่อาจจะพูดได้มั้ยว่า เริ่มได้รับความนิยม
จากหนังเรื่อง องค์บาก
ก็ มี ส ่ ว นครั บ แต่ มั น ก็ มี เ รื่ อ งอื่ น ก่ อ นหน้ า นั้ น
ส�ำหรับ องค์บาก ก็ยอมรับว่าจุดประกายผมเหมือนกัน
ผมชอบ Freerunning มาตั้งแต่เด็กแล้ว แต่กว่าจะได้
เล่นจริงก็ตอนม.3 ดูจนอยากจะเล่น โชคดีได้เจอ Thai
Freerunning ตอนไปเริ่มซ้อมวันแรกที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง ผมไม่ได้เล่นเลย ไม่กล้าเล่น ไปนั่งดู หลัง
จากนัน้ อาทิตย์สองอาทิตย์ เจอพีท่ อี่ ยูแ่ ถวบ้าน รูจ้ กั กันใน
เว็บไซต์ รวมตัวไปพร้อมกัน ท�ำให้กล้าเล่นมากขึ้น ส่วน
ตัวผมเติบโตช้ามาก เพราะปีแรกผมท�ำอะไรไม่ได้เลย จน
มีช่วงหนึ่ง เรียกว่าเป็นยุครุ่งเรืองก็ได้ ปิดเทอมนั้นท�ำได้
4-5 ท่า รู้สึกว่าดีใจมาก

(8)
อันตรายก็หนักหนาพอสมควร ทำ�ไมถึงยังจะเล่น

ผมยังมองไม่เห็นโอกาสแบบนั้น เมืองนอกอาจ
จะมีบ้างที่รับเป็นแมสเซนเจอร์ แต่บ้านเรายังไม่เหมาะ
กับอาชีพแบบนั้น ถ้าถามตอนนี้คิดว่าถ้ามีฝีมือ อย่างไร
ก็ไม่พ้นสตั๊นฯ

( 10 )
ถ้างั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดของคนเล่นกีฬาชนิดนี้คือ
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ พอเราได้ท่านี้ เราก็อยากได้ท่า
อื่นอีก มันไม่มีทางตัน จุดมุ่งหมายบางคนอาจจะแค่ชอบ
อยากโชว์สาว เอาเท่ บางคนก็ออกก�ำลังกาย บางคน
ก็รักจริงๆ ถึงขั้นเสพติด มันจะวัดกันแค่ปีสองปีเท่านั้น
แหละ ถ้าฝึกแล้วไม่ได้หรือไม่ใจพอก็หายยาว มีบางคน
เอา Freerunning ไปผสมกับเต้นโคเวอร์ ก็เป็นการต่อยอด
ได้อกี บางคนเอาไปต่อยอดกีฬาชนิดอืน่ เพราะเราจับทาง
พวกนี้ได้ง่ายขึ้น พี่อนันก็เล่นเวคบอร์ด ตีลังกาข้างสบาย
เรารูฟ้ ลี มันแล้วว่ามันจะต้องเป็นยังไง อาจจะต่างทีอ่ ปุ กรณ์
และมันก็ไปในวัฒนธรรมอืน่ ๆ ได้อกี อย่างบีบอยเอาตีลงั กา
ไปผสมผสานมันก็ได้ท่าใหม่ๆ

( 11 )
ถ้างั้น Freerunning ต่างจากกีฬาเอ็กซ์สตรีม
ชนิดอื่นยังไง
อย่างอื่นเขามีอุปกรณ์ ของผมอาจจะแค่รองเท้า
เล่นตรงไหนก็ได้ ที่ชอบคือ มันท�ำให้เราไปในที่ที่คนอื่น
ไปไม่ได้ เราปีนก�ำแพงได้ เราเห็นวิธีการขึ้นไปที่แตกต่าง
จากคนอื่น แล้วการที่คนตีลังกาได้ก็มักจะเป็นที่สนใจ
มากกว่าการเล่นอย่างอื่น การตีลังกาเนี่ยผมบัญญัติให้
เป็นศาสตร์สูงสุดของร่างกายมนุษย์ การทีเ่ ราเสีย่ งเอาหัว
ทิ่มพื้น แล้วกลับมายืนได้อีกครั้ง มันมหัศจรรย์มาก แต่
จะมีความกล้าอย่างเดียวไม่ชว่ ยอะไร มันต้องมีความเข้าใจ
ท่าด้วย ต้องรู้ว่าท่านี้ท�ำยังไง แล้วค่อยมีความกล้าตามมา

ถ้าถามคนทีเ่ ล่น ก็จะได้คำ� ตอบคล้ายกันคือ เพราะ
รัก ก็เลยยังเล่นอยู่ มันขาดไม่ได้ ทุกวันนี้ก็เล่นด้วยความ
เซฟ ป้องกันตัวตลอด ถ้ารู้ว่าปวดก็เล่นเบาๆ ไม่ต้องฝืน
แต่เอาจริงพออยากเล่นก็เคยฝืนอยูบ่ อ่ ยๆ มีชว่ งหนึง่ นิว้ ส้น
ครบทุกนิ้วเลย แต่ก็ยังมายิม มาดูเขาซ้อมกัน กีฬานี้เรา
ก็ต้องเล่นให้เป็น พี่สตั๊นท์ก็เตือนมาหลายคนแล้ว อย่าง
ผมก็ปวดเข่าอยู่
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( 12 )
ถ้ามีคนสนใจอยากจะฝึกเล่นต้องเริ่มอย่างไร
พื้นฐานที่ฝึกที่บ้านได้ เช่น ปีนป่าย การทรงตัว
พลังแขน ผมมักถามเวลาคนมาขอท่า ผมก็จะแนะน�ำว่า
ถ้าอยากได้ตีลังกาจากที่สูง ก็น่าจะลองตีลังกาหลังบนพื้น
ก่อน เพราะถ้าฝึกจะที่สูงก่อน แขนก็จะเสียมุม มาฝึกกับ
พื้นท่าอาจจะเพี้ยนไปบ้างแต่มันก็ไม่ผิดอะไร
ยิง่ ทุกวันนีย้ ทู บู มีผลมาก แทบจะเป็นครูของหลาย
คน แต่กอ่ นกว่าจะเก่งกันขึน้ มานีย่ ากมาก แต่ตอนนีอ้ ยาก
รูท้ า่ ไหนท�ำยังไงก็เปิดยูทบู ดู ฝึกบนเตียงทีบ่ า้ นก็ได้แล้ว มี
น้องคนหนึง่ ก็เรียนจากยูทบู แล้วเขาก็อดั คลิปของเขามาให้
ดู ผมแค่ชว่ ยปรับท่าให้ตลอดเวลา จนตอนนีเ้ ขาเซียนแล้ว

( 13 )
กับทีมนี้ คุณคาดหวังว่าจะพาไปถึงจุดไหน
หลักๆ เลยคือความเป็นเพื่อน เน้นความเป็น
ครอบครัวกัน ช่วยเหลือกัน พวกผมไปไหนไปกัน พาไป
โรงพยาบาล ยืมเงินกันบ้าง สนิทกันมาก ทั้งที่เรารู้จักกัน
ไม่นาน จัดทริปไปเทีย่ ว บางอย่างถึงมันอาจจะไม่เกีย่ วกับ
Freerunning แต่พอไปเที่ยวมันก็อดจะเล่น Freerunning
ไม่ได้ การได้เพื่อนคุยที่ถูกคอมันเป็นเรื่องที่ดีมาก ไม่ได้
คิดถึงจะต้องเก่งระดับประเทศ แค่ได้ท�ำในสิ่งที่ชอบ ผม
ได้แนะน�ำให้เขาท�ำตามสิ่งที่เขาต้องการได้ ใช้เวลาว่าง
ไม่ได้ไปเสเพลที่ไหน หรืออาจจะมีรายได้เสริมเข้ามาบ้าง
เท่านั้นก็พอแล้ว
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มอเตอร์ไซค์อาจเป็นยานพาหนะทีเ่ ราคุน้ ตาและ
ล้วนเคยสัมผัสกันมาก่อน หากมองย้อนกลับไปในช่วง
เวลาฝึกหัด เราอาจจะพอจ�ำได้ถึงความยากล�ำบากใน
การขับขี่ แต่พอเราสามารถควบคุมเครื่องจักรชนิดนี้ได้
มันก็กลับช่วยให้ชีวิตของเราสบายขึ้น แต่ยังมีคนกลุ่ม
หนึ่งที่เขาเห็นว่าการขี่แบบธรรมดามันง่ายเกินไป ต้อง
ใส่ลีลาและท่าทางลงไปเสียหน่อยเพื่อความสวยงาม
ทั้งที่แต่ละท่านั้นล้วนอันตรายสุดขีด อะไรที่ท�ำให้คน
กลุ ่ ม หนึ่ ง อยากเอาชี วิ ต ตั ว เองมาเสี่ ย งกั บ เครื่ อ งจั ก ร
หนักหลายกิโล วันนี้เรามาอยู่กับทีม ‘101RIDER’ ทีม
มอเตอร์ ไ ซค์ ผ าดโผนที่ โ ลดเล่ น อยู ่ ใ นวงการมานาน
หลายปี อะไรคือสิ่งที่ท�ำให้พวกเขาก้าวข้ามพ้นการขับขี่
ธรรมดา จนกลายมาเป็นนักกีฬาผาดโผน มาหาค�ำตอบ
ไปพร้อมกัน

(1)
อยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปของทีมหน่อย กว่าจะเป็นทีม
101Rider มีแรงบันดาลใจมาจากอะไร
เป็ น กลุ ่ ม ที่ ร วมตั ว ขึ้ น มาเพราะว่ า ชอบขี่
มอเตอร์ไซค์กับกีฬาเอ็กซ์สตรีมเหมือนกันเหมือนกัน
ตอนแรกมี 3-4 คน จนทุกวันนี้มี 20 กว่าคน จากรุ่น
แรกทีเ่ ป็นยีส่ บิ ปลายๆ ตอนนีก้ ม็ ยี สี่ บิ ต้นๆ เข้ามาเติมด้วย
จุ ด เริ่ ม ต้ น ต้ อ งย้ อ นกลั บ ไปเจ็ ด ปี ที่ แ ล้ ว พวก
เพื่อนๆ ที่ชอบเริ่มศึกษากีฬาเอ็กซ์สตรีมที่เมืองนอกเขา
นิยมกันแล้วน่าสนใจ จนมาเจอกับ Bike Stunt คือการ
ขี่มอเตอร์ไซค์ผาดโผน ตอนนั้นยังไม่มีใครท�ำ พวกเราก็
เลยสนใจ แปลกดี จากนั้นถึงหารถมาลองผิดลองถูกกัน

(3)
ช่วยเล่าประวัติของกีฬาชนิดนี้ให้ฟังหน่อย
มันเริ่มจากโซนยุโรป แถบประเทศแมกซิโก ตอน
แรกก็เริ่มจากการขี่ทั่วไปนี่แหละ แล้วก็เริ่มหาท่ายากๆ
มากขึ้นไป เช่นยืนบนรถ ให้ล้อหน้ายก หลังจากนั้นก็เริ่ม
ดัดแปลงเป็น Bike Stunt กลายเป็นการโชว์ โชว์ขบั ขีแ่ บบ
ไม่ปกติ แล้วก็เริม่ แพร่หลายในอเมริกา มีทฤษฎีมาจับ เริม่
ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของรถ มีท่าที่แปลกใหม่ คร่าวๆ
ก็น่าจะมีมาเกือบ 30 ปีแล้ว

(4)
30 ปีทมี่ กี ฬ
ี าชนิดนี้มา เรียกได้วา่ ในวงการ Bike Stunt
บ้านเราเติบโตขึ้นมากแค่ไหน
ก็ถือว่ากลางๆ ครับ ไม่ได้เติบโตมากเท่าไหร่
เพราะยังขาดผู้ใหญ่สนับสนุน กีฬาชนิดนี้ต้องใช้ทุนเยอะ
ทัง้ การเล่นและซ้อม เด็กทีส่ นใจหลายคนก็ยงั เป็นนักเรียน
ยังไม่ได้ท�ำงานก็เลยยังไม่มีทุน คนที่เห็นความส�ำคัญและ
สนใจก็ยงั น้อย ส่วนใหญ่ทเี่ ล่นกันก็ใช้เงินตัวเองทัง้ หมด ทัง้
แต่งรถและซ้อม แต่ในต่างประเทศถือว่าสากลครับ มีการ
แข่งระดับประเทศ ระดับทวีป ระดับโลก ส่วนงานแข่งใน
ไทยก็มีบ้าง ในปีหนึ่งก็มี 4-5 ครั้ง

(5)
เคยเป็นตัวแทนไปต่างประเทศบ้างหรือยัง

(2)

ตอนนี้ยังไม่มีครับ แต่ปีหน้าคิดว่าน่าจะมี เพราะ
เหมือนปีหน้าจะมีแข่งขันในระดับเอเชีย

ทำ�ไม Bike Stunt ถึงน่าสนใจกว่ากีฬาชนิดอื่นๆ
ในความคิดของเรา

(6)

เป็ น กลุ ่ ม ที่ ร วมตั ว ขึ้ น มาเพราะว่ า ชอบขี่
มอเตอร์ไซค์กับกีฬาเอ็กซ์สตรีมเหมือนกันเหมือนกัน
ตอนแรกมี 3-4 คน จนทุกวันนี้มี 20 กว่าคน จากรุ่น
แรกทีเ่ ป็นยีส่ บิ ปลายๆ ตอนนีก้ ม็ ยี สี่ บิ ต้นๆ เข้ามาเติมด้วย
จุ ด เริ่ ม ต้ น ต้ อ งย้ อ นกลั บ ไปเจ็ ด ปี ที่ แ ล้ ว พวก
เพื่อนๆ ที่ชอบเริ่มศึกษากีฬาเอ็กซ์สตรีมที่เมืองนอกเขา
นิยมกันแล้วน่าสนใจ จนมาเจอกับ Bike Stunt คือการ
ขี่มอเตอร์ไซค์ผาดโผน ตอนนั้นยังไม่มีใครท�ำ พวกเราก็
เลยสนใจ แปลกดี จากนั้นถึงหารถมาลองผิดลองถูกกัน

มุมมองคนนอกเขามองกีฬานี้ว่าอย่างไร
คิดว่าส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าเป็นกีฬา คิดว่าเป็น
กลุ่มคนหากิจกรรมเล่นแปลกๆ แต่คนที่เป็นคนรุ่นใหม่
เขาเข้าใจ แต่สว่ นใหญ่กย็ งั มีภาพจ�ำคาบเกีย่ วระหว่างแก๊งค์
กวนเมืองกับกีฬา ต้องมองลึกๆ เพราะถ้าใครเข้าใจจะรูว้ า่ เรา
เซฟตีม้ าก หมวก ถุงมือ รองเท้าผ้าใบ การ์ดเข่า การ์ดศอก
อุปกรณ์ในการขับขีช่ ว่ งหัดเริม่ เล่นใหม่ๆ ก็ควรจะมีให้ครบ
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(7)
อย่างกีฬาพวกนี้ เห็นว่ามีการแบ่งสายตามความถนัด
ช่วยอธิบายหน่อยว่าการแบ่งสายมันเป็นยังไง
กีฬาประเภทนี้ถ้าแบ่งตามประเภทของ ‘ท่า’ จะ
แบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ สายแรกคือ ‘วิลลี่’ คือยกล้อ
หน้า สายทีส่ องคือสาย ‘เบิรน์ ’ คือ การฟรียาง เหมือน
ดริฟท์ และก็ป็อปปี้ คือ การขับมาด้วยความเร็ว กุม
เบรคหน้าให้ล้อหลังลอย แล้วก็คุมไป ซึ่งตอนนี้เด็กรุ่น
ใหม่ๆ เล่นได้หมดเลยทั้งสามสาย ไม่เหมือนกับสมัยก่อน
จะแยกเป็นแต่ละสายแล้วค่อยมารวมกัน เพราะมันเริ่ม
จากการแข่งขัน มันมีประเภทฟรีสไตล์ คือต้องเล่นได้ทุก
แบบ ท�ำให้มีการปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่น ต้องฝึกเล่น
ให้ได้ทุกสายถ้าเทียบกับสมัยพวกผม ข้อดีคือเด็กยุคใหม่
ถือว่าพัฒนาได้ไวมาก ถ้าหากมีคนสนับสนุน ผมว่าเขา
สามารถไปแข่งกับต่างประเทศได้เลย

(8)
คิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราได้จับจากการเล่นกีฬาประเภทนี้
อย่างแรกก็ได้ทักษะการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ออก
ก�ำลังกาย พละก�ำลัง ฝึกสมองทักษะ เพราะว่ามันต้องมี
สมาธิพอสมควร แล้วเราก็ต้องท�ำความเข้าใจกับรถ เรา
ต้องรู้ว่าเราจะควบคุมมันได้มั้ย เราต้องมีวินัยในการฝึก
ซ้อม เราจะไม่ได้เก่งเพียงเพราะว่าเราขับรถเก่ง เราต้อง
ฝึกด้วย ให้คนทีข่ บั รถแข่งมาขับแบบนีเ้ ขาก็ขบั ไม่ได้ แต่ถา้
เขาฝึกเขาก็อาจจะเล่นได้ อาจจะเล่นได้ดกี ว่าคนทัว่ ไปด้วย
ซึง่ จริงๆ แล้วทักษะพวกนีด้ มี าก อย่างเวลาขับจริงปกติบน
ถนน เราจะมีปฏิกริ ยิ าไวมาก เราจะรูว้ า่ จะควบคุมมันยังไง
ถ้าเกิดอุบตั เิ หตุเราจะรูว้ า่ เราจะคอนโทรลได้มยั้ ถ้านึกย้อน
กลับไป มีครั้งนึงเคยเกิดอุบัติเหตุ คิดว่าถ้าไม่ได้เล่นกีฬา
ชนิดนี้ ตอนเกิดอุบัติเหตุเราอาจจะล้มไปแล้วก็ได้ แต่พอ
มีทักษะจาก Bike Stunt อยู่บ้างก็ช่วยได้เยอะ

(9)
มีงานเข้ามาตลอดมั้ย
ตอนนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆ ครับ งานหนัง งานละคร
หรือไม่ก็รายการทีวี อย่างรายการ กระบี่มือหนึ่ง วัน
หวานยังหวานอยู่ สปีดแชลเนล ก็มีอีกหลายรายการ
อย่างงานแข่งเวลาเราไปร่วมรายการไหนก็มักจะมีอันดับ
ติดไม้ติดมือกลับมา มันแล้วแต่ความพร้อมของนักกีฬา
แต่ก็ถือว่าเราก็ได้มาต่อเนื่อง เพราะเราอาจจะได้สปอน
เซอร์มาช่วยสนับสนุนบ้างก็ท�ำให้เราฝึกได้อย่างต่อเนื่อง

( 10 )
เราสามารถนำ�กีฬาชนิดนี้ไปต่อยอดอะไรได้บ้าง
หลักๆ ก็เป็นสตั๊นท์ เพราะเราเล่นอะไรที่มากกว่า
กีฬาที่คนอื่นเขาเล่นกันทั่วไป ก็จะมีเรื่องโปรดักชั่นเข้ามา
เกี่ยวข้อง มีภาพยนตร์ โฆษณา หรือถ้าต้องการสแตนด์
อินเราก็รับงาน คิดว่ามันสามารถน�ำมาท�ำเป็นอาชีพได้
ใช้ด�ำรงชีวิตได้

( 11 )
รายได้ที่ได้รับคุ้มกับที่ลงทุนไปไหม
เพราะดูเหมือนต้องมีค่าใช้จ่ายสูง
ไม่คุ้มครับ แต่ใจเราชอบ อย่างรถผมก็แต่งไป
เรื่อยๆ ตามการใช้งาน มันวัดมูลค่าไม่ได้ไปซะแล้ว ตอน
นีเ้ รียกได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ วันธรรมดาหรือว่างๆ ก็
จะมาซ้อม หรืออยากรวมตัวก็จะมาเจอกันที่นี่
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( 13 )
ถ้ามีคนอยากมาเล่นบ้าง เขาควรมีความพร้อม
อย่างไรก่อนมาเล่น
คุณต้องพร้อมด้านจิตใจ เพราะมันเสี่ยงอันตราย
ถ้ามีเงินพอที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้ ก็เล่น มันขึ้นอยู่กับรถ
ทีเ่ ราเลือกใช้ ว่าเราปรับแต่งรถอย่างไร ส่วนเรือ่ งอายุคดิ ว่า
ไม่น่าเป็นปัญหามาก 10 ขวบก็เล่นได้แล้ว มันเป็นกีฬาที่
ต้องฝึก ใช้ความช�ำนาญ ใช้เวลานาน ถ้าฝึกตัง้ แต่เด็กก็จะ
ง่าย พัฒนาเร็ว ก็คงเหมือนกีฬาชนิดอื่น ความเสี่ยงมันมี
อยูท่ ี่ 50-50 ว่าจะเจ็บมากหรือเจ็บน้อย และทีจ่ ริงมันก็ฝกึ
ด้วยตัวเองได้ แต่ถ้าเริ่มจากไม่รู้อะไรเลย มันจะอันตราย
ควรหากลุ่มที่เขาสอนได้ กีฬาชนิดนี้ควรที่จะต้องหาคนที่
เล่นเป็นอยู่แล้วสอนเราจะท�ำให้เป็นเร็วและเสี่ยงน้อยกว่า

( 12 )
กลุ่มสังคมของคนเล่นกีฬาชนิดนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ก็คงเหมือนกลุ่มกีฬาเอ็กซ์สตรีมทั่วไป เจอในการ
แข่งขันก็ทักทายสนุกสนานแบบพี่น้อง แต่อาจจะมีบาง
อารมณ์ที่มีแบ่งกันเป็นทีมซึ่งต้องแข่งขันกัน แต่เจอข้าง
นอกก็ทักทายกันปกติ แจมสนามซ้อมกันก็ได้ จะเรียก
ว่าวงการค่อนข้างแคบก็ใช่ เพราะกีฬาชนิดนี้ต้องมีพื้นที่
ในการฝึกซ้อม แล้วสถานที่ที่พอจะซ้อมได้ก็มีอยู่น้อย ท�ำ
ให้หลายๆ กลุ่มมาเจอกันบ่อย แต่เอาจริงๆ ก็เล่นได้ทุกที่
ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ อาจจะต้องเรื่องเซฟตี้
เรื่องเสียงรบกวนคนอื่น เวลาฝึกซ้อมเราก็จะเล่นในพื้นที่
เฉพาะของเราเท่านั้น

( 14 )
อยากให้คนทั่วไปให้เข้าใจเรามากขึ้นหน่อยมั้ย
อยากให้เข้าใจว่าสิ่งนี่เป็นกีฬา เราจะอยู่ในที่ที่
เหมาะสม ไม่ไปรบกวน เราไม่ใช่เด็กแก๊ง และตอนนี้ใน
บ้านเราก็เริม่ มีคนทีม่ ฝี มี อื เยอะขึน้ พวกเราสามารถเติบโต
ได้มากขึ้นกว่านี้อีก ใช่ ในบางมุมมันอาจดูเหมือนคล้าย
กับเด็กแว้นซ์ แต่ทางทฤษฏีจะต่างกัน ถ้าคนมองก็จะแยก
ออกได้ ทีบ่ อกว่ามีทฤษฎีกเ็ ช่น การยกล้อ ทุกคนจะเข้าใจ
ว่า จะท�ำให้ลอ้ หน้าลอย จะต้องใช้รอบเครือ่ งหรือกระแทก
คันเร่งเพือ่ ให้รถลอย แต่ทางสตัน๊ ท์เราจะใช้พลังของเครือ่ ง
แล้วควบคุมเบรก แทนที่เราจะใช้คันเร่ง แต่เราคุมเบรก
แทน เกือบทุกอย่างที่เป็น Bike Stunt เราคุมจากเบรก

( 15 )
ขอหนึ่งคำ�นิยามที่จะบ่งบอกถึงกลุ่มนี้
คงเป็นคนรักการขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบผาดโผน
แล้วกันครับ
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W h o da r e s n o t h i n g ,
need hope for nothing.

คนที่ไม่กล้าเสี่ยงอะไร จะไม่สามารถหวังอะไรได้เลย
—Johann Friedrich Von Schiller


You can’t cross the sea
merely by standing and
staring at the water.

คุณไม่สามารถข้ามทะเลได้ด้วยการยืนมองที่ผิวน�้ำ
เพียงอย่างเดียว
—Rabindranath Tagore
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ความปลอดภัย คือประเภทหนึ่งของความตาย
—Tennessee Williams

There are two kinds
of adventurers; those
who go truly hoping
to find adventure and
those who go secretly
h o p i n g t h e y wo n ’ t.

มีนักผจญภัยอยู่สองประเภท กลุ่มแรกนั้นออกไปโดยหวัง
ว่าจะพบเจอสิ่งแปลก(ปัญหา)ใหม่ ส่วนอีกกลุ่มหวังว่าจะไม่
เจอปัญหาใดๆ
—Rabindranath Tagore

Do not fear mistakes.
There
are
none.

อย่ากลัวความผิดพลาด มันไม่มีอะไรเลย
—Miles Davis
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99 percent of success
i s b u i lt o n fa i l u r e .

99 เปอร์เซ็นต์ของความส�ำเร็จ เกิดขึ้นจากความล้มเหลว
—Charles Kettering

I f yo u r i s k n ot h i n g ,
t h e n
y o u
r i s k
e v e r y t h i n g .

ถ้าคุณไม่มีความเสี่ยงอะไรเลย นั่นล่ะที่เสี่ยงที่สุด
—Geena Davis

Y o u ’ l l a l wa y s m i s s
100% of the shots
you
don’t
ta k e .

หากคุณไม่ลั่นไก นั่นแปลว่าคุณพลาดเป้า 100 เปอร์เซ็นต์
—Wayne Gretzky

Da n g e r ca n n e v e r
be
overcome
with
out
ta k i n g
risks.

เราไม่สามารถเอาชนะอันตรายต่างๆ
ได้โดยปราศจากความเสี่ยง
—Latin Proverb

Plunge boldly into the
thick of life, and seize
it where you will, it
is always interesting.

อย่ากลัวที่จะท�ำสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต
เพราะมันน่าตื่นเต้นจะตาย
—Johann Wolfgang Von Goethe
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ฤดูร้อนที่ก�ำลังมาถึง คนกรุงจ�ำนวนมากเตรียม
ออกเดิ น ทางไปต่ า งจั ง หวั ด เพื่ อ สั ม ผั ส บรรยากาศ
ชายทะเลตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทว่าวันนี้ใคร
ที่อยากพบคลื่นทะเลไม่ต้องไปไกลอีกต่อไป ในเมื่อ
‘Flow House Bangkok’ ยกทะเลมาไว้ ใ จกลาง
กรุงเทพมหานครแล้ว!

Flow House Bangkok คือ Beach Club ใจกลางกรุง
โดดเด่นด้วยการตกแต่งร้านแบบชายทะเล ให้บริการกีฬา
เอ็กซ์ตรีม ‘โฟล์วไรเดอร์’ (Flowrider) ซึ่งเป็นการผสม
ผสานกีฬาเอ็กซ์ตรีม 4 ชนิด คือ เซิร์ฟฟิ่ง (Surfing),
เวกบอร์ด (Wakeboard), สโนว์บอร์ด (Snowboard)
และสเก็ตบอร์ด (Skateboard) อธิบายให้ชดั คือ ลักษณะ
ภายนอกคล้ายเซิรฟ์ บอร์ด (Surfboard) ต่างกันทีใ่ ช้ทกั ษะ
การควบคุมและการทรงตัวแบบเวกบอร์ดกับสโนว์บอร์ด
และใช้ลีลาการเล่นแบบสเก็ตบอร์ด
เปิดตัวครัง้ แรกปี 2553
เมือ่ คุณพิพ—อนุตร จาติกวณิช กับ คุณเจ—เจ บุญนาค
พบเห็นกีฬาชนิดนีใ้ นเมืองซานดิเอโก้ รัฐแคลิฟอเนีย และ
พบว่าเป็นกีฬาที่ไม่ใช้พื้นที่มาก เหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศไทย ทั้งยังเล่นได้ทั้งปี ทั้งสองจึงน�ำโฟล์วไรเดอร์
เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นเจ้าแรก
“สาเหตุทเี่ ลือกเปิดใจกลางเมืองก็เพราะต้องการลด
ข้อจ�ำกัดในการเดินทางของคนเมือง” คุณแซม – อานนท์
กาฬศร Wave Intruder Manager & Sport Marketing
กล่าว “เราต้องการตอบโจทย์คนทีอ่ ยากเล่นกีฬาโฟล์วไรเดอร์
แต่ไม่มีเวลาเดินทางไปต่างจังหวัด ซึ่งปัจจุบันก�ำลังได้
รับความนิยมมากขึ้น ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศใน
อัตราส่วนเท่าๆ กัน”
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ส�ำหรับผูต้ อ้ งการใช้บริการ สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมมามีเพียง
แค่ชดุ ว่ายน�ำ้ ทีร่ ดั กุมเท่านัน้ ส่วนอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีน่ มี่ บี ริการ
รองรับ ในขณะทีค่ นไม่มปี ระสบการณ์กไ็ ม่ตอ้ งกังวล เพราะ
Flow House Bangkok มีครูฝกึ คอยแนะน�ำให้ฟรี ซึง่ พวก
เขาต้องผ่านคอร์สอบรมการสอนจากบริษทั มาก่อน
คุณแซมย�ำ้ ว่า ถ้าเทียบกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมชนิดอืน่ อาจ
บอกได้วา่ โฟล์วไรเดอร์เป็นกีฬาทีถ่ อื ว่าปลอดภัยมากทีส่ ดุ
เพราะพื้นผ้าใบท�ำมาจากวัสดุรองรับแรงกระแทกอย่างดี
คุณสมบัตคิ ล้ายแทรมโพลีน ส่วนกระแสน�ำ้ แม้จะมีความ
แรง 30-40 กิโลเมตร/ชัว่ โมง แต่ตามสถิตยิ งั ไม่เคยเกิด
อุบตั เิ หตุรา้ ยแรงใดๆ ทัง้ ยังมีการตรวจเช็คค่ากรด-ด่างทุก
วัน พร้อมเครือ่ งกรองขนาดใหญ่ 3 ตัว เพือ่ รักษาคุณภาพ
น�ำ้ ให้ใสสะอาดอยูเ่ สมอ
และหากใครไม่พร้อมเล่นกีฬา หรือแค่อยากมาผ่อน
คลายกับกลุม่ เพือ่ น คลับแห่งนีม้ รี า้ นอาหารรองรับทัง้ อาหาร
ไทยและเทศ ทัง้ ยังมีบาร์, สระน�ำ้ เล็กๆ, โต๊ะพูล, และเกม
ลูกดอก รวมถึงพื้นที่ส�ำหรับจัดกิจกรรม/ปาร์ตี้ พร้อม
ระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ สามารถชิลได้ทงั้ บรรยากาศ
Outdoor หรือ Indoor การันตีดว้ ยรางวัลอันดับ 2 สวนน�ำ้
ทีด่ ที สี่ ดุ ในเอเชีย จากเว็บไซด์ TripAdvisor จากการจัดอันดับ
Traveler’s Choice ประเภท Attraction นับเป็นความ
ภาคภูมิใจแก่พนักงานทุกคน
หากคุณเบือ่ การหลบร้อนในห้างสรรพสินค้าหรูแล้ว
ละก็ ลองเปลี่ยนบรรยากาศพาร่างกายเข้าสู่ห้วงอารมณ์
ของการพักผ่อนริมทะเลใจกลางกรุงกันบ้าง เพื่อเปิดรับ
ประสบการณ์ใหม่ทคี่ ณ
ุ จะไม่มวี นั ลืม
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สถานที่ตั้ง A-Square community mall
		
ถนนสุขุมวิท 26
เปิดให้บริการ
		
วันจันทร์-ศุกร์ 10.00 - 24.00 น.
		
วันเสาร์-อาทิตย์ เปิด 08.00 - 24.00 น.
ค่าบริการ 750 บาท/ชั่วโมง
		
(ราคานีร้ วมอุปกรณ์ทกุ ชนิดรวมทัง้ ครูฝกึ สอน)
โทร.
02-108-5210, 099-083-8787
w w w. f l o w h o u s e b a n g k o k . c o m
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Re le a s e Me

1

ขาวสะอาด
ด�ำหมองหม่น
เทาทะมึน
2

ความเกลียดชัง
กระตุ้น
การกระท�ำ
3

S o m e t h i n g

โปรด
ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ

/

4

S o m e t i m e s

อยู่บนโลกใบเดียวกัน
เป็นสิง่ มีชวี ติ ชนิดเดียวกัน
ใยต้องสร้างก�ำแพง
5

/
S

o

m

e

d a y

ค้อน
กระดาษ
กรรไกร

te xt

ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล
facebook.com/bastetcanto
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6

11

16

รวย-จน
ดี-เลว
ปลายทางเดียวกัน

หยิน-หยาง ความต่างทีล่ งตัว เธอคิดอย่างนี้
ย้อนมองมนุษย์
ฉันคิดอย่างนั้น
ไม่ใช่ หยิน-หยาง
เราไม่คยุ เพือ่ ให้เป็นอย่างเดียวกัน

7

12

17

น่าแปลก
ยุคสมัยเปลี่ยนเท่าไร
การล่าแม่มดคงอยู่

เรียนรู้
เพื่อ
เข้าใจ

สงครามความคิด
สงครามเหตุผล
สงครามน�้ำลาย

8

13

18

เป็นคนแตกต่าง
เป็นคนพยายามแตกต่าง
ไม่เหมือนกัน

ทุกคน
มีเพียง
หนึ่ง

มองให้ดี
ทุกคน
ต่างแตกต่าง

9

14

19

ไม่เข้าใจ
เพราะไม่เข้าใจ
หรือไม่เคยคิดจะเข้าใจ

ช้อน
ส้อม
ใช้คู่กัน

ความแตกต่าง
บางครั้ง
เติมเต็ม

10

15

20

ทุกคน
ควรฟังเหตุผลของ
ทุกคน

แตกต่าง
ด้วยเหตุผล
หรืออคติ

สื่อสารกัน
ให้มาก
ยิ่งขึ้น
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มนุษย์สว่ นใหญ่กลัวการเปลีย่ นแปลงไม่วา่ จะด้านไหน
เพราะท�ำให้รสู้ กึ ปลอดภัยและมัน่ คง ต้องการอยูใ่ น Comfort
Zone ของตัวเอง
Comfort Zone นั้นหมายถึง สภาพแวดล้อมที่เราคุ้น
เคยและเคยชิน เป็นค�ำที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
เช่น คุณท�ำงานด้านไอทีมาก่อน แต่จู่ๆ โดนย้ายไปท�ำงาน
มาร์เก็ตติ้งที่คุณแทบไม่มีความรู้เลย หรือปกติแล้วคุณขับ
รถไปท�ำงาน แต่วันนี้รถติดมาก คุณต้องจอดรถทิ้งไว้แล้ว
บึ่งมอเตอร์ไซค์ไปแทน เหล่านี้ล้วนเป็นการก้าวออกจาก
Comfort Zone ทั้งสิ้น แต่เหตุการณ์สมมติที่ยกขึ้นมานั้น
คุณจ�ำเป็นต้องออกจาก Comfort Zone เพราะสถานการณ์
บังคับ บีบให้คณ
ุ ก้าวเดินออกมาจากพืน้ ทีอ่ นั ปลอดภัยซึง่ คุณ
ไม่เต็มใจ
แต่การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม เป็นหนึง่ ในการก้าวออกจาก
Comfort Zone โดยสมัครใจ เพราะจู่ๆ คงไม่มีใครอยากเจ็บ
ตัวกับเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง ไม่รวู้ า่ วันไหนเราจะล้มหัวกระแทกพืน้
หรือแม้แต่การเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายโดยใช้ชีวิตเป็นเดิม
พันในกีฬาบางชนิด เช่น ปีนผา แล้วคนทีช่ อบกีฬาเอ็กซ์ตรีม
เป็นชีวิตจิตใจ เขากล้าท�ำได้อย่างไร
ระหว่างทางอาจเต็มไปด้วยอันตราย แต่ผลลัพธ์ท่ีได้
ย่อมคุ้มที่จะเสี่ยงแน่นอน
ดังนั้น จะเป็นการดีกว่ามั้ย ถ้าคุณตัดสินใจก้าวออก
จาก Comfort Zone ด้วยตัวคุณเอง เลือกทางเดินใหม่ด้วย
ตัวคุณเอง เพื่อเติมเต็มบางส่วนที่ขาดหายไป และไม่อาจหา
ได้จากพื้นที่อันแสนปลอดภัยของคุณ
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ไม่มีวันดับสูญ

/ ลอรา ฮิลเลนแบรนด์
ผู้แปล
นพดล เวชสวัสดิ์
ในตอนบ่ายของเดือนพฤษภาปี 1943 กองบินทิ้งระเบิดตกลง
ในมหาสมุทรแปซิฟิคก่อนที่จะอันตรธานหายไป เหลือเพียงแค่ซาก
ลอยน�้ำ หย่อมน�้ำมัน และรอยเลือดที่ลอยอยู่กลางทะเล ทันใดนั้น
ปรากฎร่างของชายคนหนึ่งลอยคออยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง เขา
เป็นนักบินทิง้ ระเบิด สองมือพยายามดึงตัวเองขึน้ บนไปเศษซากทีล่ อย
น�้ำเพื่อพยายามเอาชีวิตรอด
พลทหารผู้นั้นชื่อว่า หลุยส์ แซมเปอรินี่ ในวัยเด็ก เขาเป็นคน
เจ้าเล่ห์และขาดความรับผิดชอบ เขาขโมยของ ทะเลาะวิวาท ก่อนที่
จะขึ้นรถไฟหนีออกจากบ้าน เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น โชคชะตาน�ำพาเขา
เข้าสู้สู่เส้นทางของนักวิ่งอาชีพ พรสวรรค์อันมากล้นผลักดันเขาจน
ไปสู่จุดสูงสุดในการแข่งขันโอลิมปิคที่เบอร์ลิน แต่เมื่อสงครามมาถึง
นักกีฬาจ�ำต้องกลายเป็นนักบินรบ โชคชะตาพัดพาเขาอีกครัง้ น�ำไปสู่
หนทางข้างหน้าที่เต็มไปด้วยความยากเข็ญ
เบือ้ งหน้าของแซมเปอรินคี่ อื ทะเลอันไพศาล ฝูงฉลาม แพทีไ่ ม่
มั่นคง ความอดอยากและความกระหาย เครื่องบินรบของศัตรู และ
ขวากหนามอีกมากมายทีร่ ออยู่ อุปสรรคผลักดันเขาให้เผชิญกับขีดสุด
ของความเป็นมนุษย์ โชคชะตา ไม่วา่ จะเป็นชัยชนะหรือโศกนาฎกรรม
ล้วนถูกแขวนอยู่บนเส้นลวดที่ไม่อาจมองเห็น
ไม่มวี นั ดับสูญ บอกเล่าเรือ่ งราวการเดินทางทีจ่ ะวัดขีดสุดของ
มนุษย์ น�ำเสนอภาพของจิตใจ ร่างกาย และสปิรติ อันเข้มแข็งของสิง่ ที่
เรียกว่าชีวิต
te xt

xxx

จดหมายรัก
จากนายไม้ประดับ
/ สตีเฟ่น ชบอสกี้

ผู้แปล
คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง
ชาร์ลีเพิ่งเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นได้ไม่นาน
แม้ ว ่ า เขาจะไม่ ใ ช่ เ ด็ ก กี ค ตั ว พ่ อ แต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ ค นดั ง อะไรใน
โรงเรียน ชาร์ลีเป็นคนขี้อาย เก็บตัว แต่ก็ฉลาดกว่าเด็กหลายๆคนที่
อายุเท่ากัน แม้วา่ จะเข้าสังคมไม่คอ่ ยเป็นก็เถอะ เขามีชวี ติ ทีเ่ หมือนกับ
ไม้ประดับ พยายามทีจ่ ะใช้ชวี ติ ในขณะเดียวกันก็พยายามวิง่ หนีจากมัน
ชาร์ลมี งุ่ มัน่ ทีจ่ ะส�ำรวจดินแดนใหม่ทเี่ ขาไม่เคยรูจ้ กั มาก่อนโลก
ของการเดทสาว เทปเพลง ปัญหาครอบครัว และเพือ่ นใหม่ทเี่ ข้ามาสร้าง
สีสรรค์ให้ชวี ติ โลกใหม่ทที่ งั้ น่าหวาดหวัน่ แต่กระนัน้ ก็นา่ ค้นหา ชัว่ ขณะ
ที่เขาได้ค้นพบจังหวะของชีวิตและความนิรันดร์ ชาร์ลีไม่สามารถที่จะ
ยืนอยูข่ า้ งฟลอร์เต้นร�ำได้ตลอดไป ถึงเวลาทีเ่ ขาต้องกระโจนลงไปเพือ่
ร่วมเต้นในจังหวะใหม่ของชีวิต
จดหมายรักจากนายไม้ประดับ (The Perks of Being a Wallflower)
คือหนึ่งในผลงานที่แสดงถึงความงดงามของการก้าวผ่านสู่การเป็น
ผูใ้ หญ่ พาเราหวนระลึกถึงช่วงเวลาทีน่ า่ ตืน่ เต้นทีเ่ รียกว่าการเติบโต
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f r e e !
A n i m at i o n
Free!

ผู้กำ�กับ
ฮิโรโกะ อัทสุมิ
อนิเมชัน่ ส�ำหรับคนทีร่ กั กีฬาว่ายน�ำ้ โดยเฉพาะ
อนิเมชัน่ ซีรเี่ รือ่ งใหม่จากผูก้ ำ� กับ ฮิโรโกะ อัทสุมิ ดัดแปลงมา
จากไลท์โนเวลทีช่ อื่ ว่า High Speed! โดย โคะจิ โอะจิ เรือ่ งนีไ้ ด้รบั ค�ำ
ชืน่ ชมอย่างมากในงาน เกียวโต อนิเมชัน่ อวอร์ด ในปี 2011 ปัจจุบนั มี
ออกมาให้เราได้ชมกันแล้วในภาคแรกทีช่ อื่ ว่า Free! - Iwatobi Swim
Club และภาคสอง Free! - Eternal Summer
Free! บอกเล่าเรือ่ งราวของเด็กชายสีค่ น ฮารุกะ มาโกโตะ นางิสะ
และริน ทัง้ สีไ่ ด้รว่ มกันแข่งขันในกีฬาว่ายน�ำ้ ก่อนทีจ่ ะจบชัน้ อนุบาล หลัง
จากนัน้ ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเอง พวกเขาได้กลับมา
กันอีกครัง้ ในช่วงมัธยมยกเว้นริน พร้อมกับร่วมกันก่อตัง้ ชมรมว่ายน�ำ้
ขึน้ มาโดยใช้สระว่ายน�ำ้ เก่ากลางแจ้ง ทว่ารินกับฮารุกะกลับต้องมาท้า
ดวลกันในศึกการแข่งขันกีฬาว่ายน�้ำ กลายเป็นชนวนความขัดแย้งที่
สัน่ คลอนมิตรภาพทีเ่ คยมีมา
ส�ำหรับใครทีส่ นใจอนิเมชัน่ เรือ่ งนีอ้ าจจะต้องตัง้ ตารอซักหน่อย
เพราะยังไม่เข้ามาในไทยอย่างเต็มตัว แต่หากใครใจร้อน สามารถไปดูกอ่ น
ได้เลยในเวอร์ชนั่ อินเตอร์ทปี่ ล่อยภาคแรกออกมาให้ได้ชมกันแล้ว
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TK แจ้งเกิด
บ่มเพาะเยาวชนไทย
สู่เส้นทางอาชีพในฝัน
เพราะว่าการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ไม่ได้หยุด
อยู่ที่ต�ำรา อุทยานการเรียนรู้ TK park จึงมุ่งมั่นผลัก
ดันและบ่มเพาะความฝันให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจใน
๔ สาขาอาชีพทั้งนักเขียน การตลาด แอนิเมชั่น และ
ดนตรี ให้มโี อกาสเข้าร่วมฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะจาก
วิทยากรมืออาชีพของแต่ละสายงาน พร้อมร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ได้คิดค้น พัฒนาและต่อยอด
การสร้างสรรค์ผลงานและลงมือท�ำด้วยตัวเอง
นางสาวอั ศ ริ น ทร์ นนทิ ห ทั ย หั ว หน้ า ฝ่ า ย
กิจกรรม ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park
กล่าวว่า ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้ด�ำเนินการบ่ม
เพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อโครงการ TK แจ้งเกิด
มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปี โดยมุ่งมั่นผลักดันให้
โครงการนีม้ สี ว่ นในการพัฒนาทักษะของเยาวชนในด้าน
ต่างๆ ผ่านรูปแบบของอาชีพและกิจกรรมที่วัยรุ่นชื่น
ชอบ โดยในปีนไี้ ด้เปิดอบรม 4 สาขาอาชีพด้วยกัน ได้แก่
นักเขียน ดนตรี มัลติมีเดีย และการตลาด โดยมีการจัด
ประกวดเพือ่ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจและเปิดให้มี
การเรียนรู้จากคนที่เป็นมืออาชีพจริงอย่างต่อเนื่อง โดย
ทุกปีกิจกรรมดังกล่าวต่างได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
ส�ำหรับสาขาการตลาดในปีนี้ โครงการ TK แจ้ง
เกิด ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ
นิตยสาร a day เปิดเวทีแจ้งเกิดการตลาด ในโครงการ
“Young อ่าน อยู่ : พลิกโฉมให้ห้องสมุดมีชีวิต” ชวน
คนรุ่นใหม่แบบคุณส่งไอเดียพลิกโฉมห้องสมุดให้มีชีวิต
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ สี่ ามารถน�ำไปท�ำได้จริง
ในห้องสมุดเด็ก ห้องสมุดดนตรี หรือห้องสมุดไอที เพื่อ
เป็นต้นแบบให้หอ้ งสมุดอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศน�ำไปสร้างสรรค์
พลิกมิติการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องสนุก น่าค้นหา ต่อยอด
แรงบันดาลใจได้ไม่สิ้นสุด พร้อมปลุกชีวิต ให้ห้องสมุด
กลับมาคึกคักและเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้
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ส่วนเยาวชนที่รักการเขียน โครงการ TK Young
Writer ๒๐๑๕ เปิดรับสมัครเยาวชนที่รักการเขียนเข้า
มาร่วมสานต่อความฝัน เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกฝน และ
สร้างประสบการณ์เสริมความกล้าในการการเขียน ร่วม
กับนักเขียนมื อ อาชี พ พบวิ ท ยากรชื่ อ ดั ง ที่ จ ะมามอบ
ประสบการณ์ อาทิ วิภว์ บูรพาเดชะ (Happening),
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ (GM), อ. สกุล บุณยทัต,
ภาณุมาศ ทองธนากุล (ใบพัด), จักรพันธุ์ ขวัญมงคล,
จิราภรณ์ วิหวา และ กตัญญู สว่างศรี
ส�ำหรับเยาวชนที่สนใจก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ
ด้าน Animation ในปีนี้ทีเคพาร์คร่วมมือกับ TACGA
เปิดโครงการ Apprectice Program เพื่อฝึกฝนเยาวชน
อย่างเข้มข้นในด้าน Animation และ Visual Effects
อันเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการสูงสุดของอุตสาหกรรม
ล่าสุด โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์คนดนตรี
TK Band ก�ำลังเปิดรับสมัครเยาวชนที่มีใจรักดนตรีเพื่อ

อบรมให้ความรู้ทางด้านดนตรีโดยนักดนตรีและนักแต่ง
เพลงมืออาชีพ และร่วมงานสร้างสรรค์งานดนตรีในนาม
TK Band เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมด้านดนตรีตา่ งๆ ตลอดจน
การผลิตผลงานเพลงที่เยาวชนในโครงการจะมีส่วนร่วม
ในการผลิตทั้งหมด
นางสาวอัศรินทร์ กล่าวทิง้ ท้ายว่าในแต่ละปี ทีเค
พาร์คยังได้จัดท�ำงานเทศกาลทีเคแจ้งเกิดเพื่อแสดงผล
งานของเยาวชนทีผ่ า่ นการอบรมทัง้ หมด ตลอดจนสือ่ สาร
ถึงความส�ำเร็จผ่านทางหนังสือรวบรวมผลงานต่างๆทีเ่ กิด
จากฝีมือเยาวชนในโครงการ TK แจ้งเกิด พร้อมสรุป
และถอดบทเรียนของโครงการในงานด้านการบ่มเพาะ
เยาวชน โดยหนังสือดังกล่าวได้น�ำไปเผยแพร่เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนผ่านทางหน่วยงานภาคีเครือ
ข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการท�ำงานให้แก่
หน่วยงานที่สนใจต่อไป
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ในชีวิตที่ประวันจ�ำวัน เราทุกคนล้วนพยายามให้ตัวเองอยู่ความปลอดภัย อยู่ใน Safe zone
ที่ท�ำให้ต้องท�ำสิ่งเดิมๆ ซ�้ำๆ อยู่เรื่อยไป ขาดความท้าทาย และได้พรากความตื่นเต้นไป เราจึง
อยากรู้ว่าชาว TK ออกไปพบกับความตื่นเต้น ได้รู้สึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตครั้งสุดท้าย
เมื่อไหร่ ด้วยค�ำถามที่ว่า “เรื่องที่ท�ำให้หัวใจเต้นแรงที่สุดในรอบปีคือเรื่องอะไร?”
ลุ้นผลสอบค่ะ หนูเชื่อว่าใครๆ
ก็ต้องเป็นเหมือนกัน
ปุณยภา ลาภรัตนวิบูลย์
แฮม | อายุ 16 ปี
พรีเซ็นทีสิส! หายใจไม่ทั่วท้องเลยละ
แล้วยังต้องรอผลอีก
กฤตภาส ตรีพุชจรัสกุล
โน้ต | อายุ 23 ปี
แข่งซอบบอลค่ะ ตื่นเต้นมากๆ
เหนื่อยด้วยแต่ก็สนุกดีค่ะ
อวิกา กาญจนกุล
แก้ม | อายุ 15 ปี
ฟังเพลงครับ เพลงเพื่อชีวิตตามผับ
ตามบาร์ฟังแล้วเลือดลมสูบฉีดดี
ศัตราวษ ธลหสาพธร
เคน | อายุ 23 ปี
สอบไฟนอลครับ อ่านหนังสือไม่ทัน
ไปเดาเอาในห้องสอบตื่นเต้นดี
ทฤนห์ ลีนานนท์
โซดา | อายุ 17 ปี
te xt & Pho t o

นฤพล เปาอินทร์

เรียนลูกเสือค่ะ ได้เข้าฐานผจญภัย
หลายแบบหลายฐาน ตื่นเต้น
และก็สนุกมากๆ ค่ะ
อังควิภา ยวงลำ�ใย
บุ้น | อายุ 13 ปี
ขับรถ ATB ชอบเวลายกล้อแล้ว
ท้องมันหวิวๆ หวาดเสียวดีครับ
สุรเสกข์ ยวงลำ�ไย
บู๊ | อายุ 14 ปี
ล่องแพเปียก ล่องแพว่าน่าตื่นเต้น
แล้วแต่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าก็คือว่ายน้ำ�
ไม่เป็นค่ะ! พกแค่เสื้อชูชีพตัวเดียว...
หวาดเสียวพอไหมอะ
รตท.หญิง จันอุมา คำ�มี
เป้ | อายุ 25 ปี
โดดหอ มันเป็นวิชาบังคับที่ต้องเรียน
ทีแรกก็กลัวนะแต่พอโดดลงมาแล้ว
ตื่นเต้นดีสนุกมาก อยากโดดอีก
รตท.หญิง นิรัตพร เถิดสุข
ดิวส์ | อายุ 25 ปี
ฝึกขับรถ ได้ออกถนนจริงครั้งแรก
หัวใจนี้เต้นไม่เป็นจังหวะเลยครับ
กลัวจะไปชนคันอื่นเข้า
อาชัญ ลีลาสมานชัย
กอฟ | อายุ 22 ปี
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และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :

http://tkapp.tkpark.or.th
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