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E D I T OR ’ S
T A LK
คุณรูุ้สึกว่าตัวเองสุขภาพดีครั้งสุดท้ายเมื่อไรครับ
หากเป็นเมื่อเช้านี้ หรือเมื่อไม่ก่ีวันที่ผ่านมา ผมขอ
สารภาพโดยตรงว่าคุณเป็นคนที่น่าอิจฉามากทีเดียว
ครับ โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ หรือในเมืองใหญ่อย่าง
กรุงเทพฯ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกับการหลีกเลี่ยง
กลุม่ ควันพิษ สารพิษต่างๆ อันจะบัน่ ทอนสุขภาพเรา
ลงไปทุกทีๆ แม้แต่ตอนทีผ่ มกำ�ลังพิมพ์บทบรรณาธิการ
อยูน่ ้ี ข่าวค่าฝุน่ ละออง pm 2.5 ก็ก�ำ ลังเป็นทีฮ่ อื ฮากัน
ในบ้านเมืองอยู่ หากสภาพแวดล้อมทีเ่ ราอยูพ่ ร้อมจะ
ทำ�ลายสุขภาพเราลงไปทุกขณะ เห็นทีว่าคงจะต้อง
เป็นเราเองแล้วล่ะครับที่ต้องหันมาดูแลตัวเองอย่าง
จริงจังมากขึน้ กว่าแต่กอ่ น Read Me ฉบับนี้ เราจะพา
คุ ณ ผู้ อ่ า นไปพบกั บ กลุ่ ม คนที่ เ ราคั ด เลื อ กมาเป็ น
ตัวแทนแต่ละช่วงวัย เพื่อพิสูจน์ว่า แท้ที่จริงแล้ว
เรื่องของการออกกำ�ลังกายที่เราอาจมองเป็นเรื่อง
ไกลตั ว มี วิ ธี ต่ า งๆ มากมายที่ ส ามารถทำ � ให้ ค น
ทุกช่วงวัยมีสุขภาพดีไปพร้อมๆ กันได้ และง่ายดาย
เพี ย งหยิ บ จั บ ของในชี วิ ต ประจำ � วั น มาพลิ ก แพลง
นิดหน่อยเท่านั้นเอง
เรือ่ งของการออกกำ�ลังกายหลายครัง้ มักพ่วงมา
ด้วยคำ�ว่าสุขภาพดีเสมอเช่นกันครับ ทางเราเองก็
คาดหวังว่าหลังจากทีท่ กุ ท่านได้อา่ น Read Me ฉบับนี้
จะมีแรงบันดาลใจลองหยิบรองเท้า ยืดเหยียดกล้ามเนือ้
และลุกออกไปออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพทีด่ ไี ปพร้อมๆ
กันนะครับ

รองเท้า Nike Zoom รุน่ Run Pegasus สุดทันสมัยทีโ่ ฆษณาว่า
รองรับแรงกระแทกได้ดีเหมือนโบยบินได้เช่นม้าบินเพกาซัส
นอนแอ้งแม้งอยู่บนชั้นวางรองเท้าของฉันมาหลายเดือนแล้ว
ความฝันที่จะลงสมัครวิ่งฮาล์ฟมาราธอนดูไกลเกินเอื้อมเมื่อ
เทียบกับความตั้งใจที่มีอยู่
ความพยายามในการหาสนามดีๆ สำ�หรับการลงวิง่ พ่วงด้วย
การจ่ า ยเงิ น ซื้ อ สิ น ค้ า เจ๋ ง ๆ ที่ จ ะช่ ว ยซั พ พอร์ ต การวิ่ ง ให้ มี
ประสิทธิภาพที่สุด จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามีข้ออ้างเสมอ
เพื่อฉุดตัวเองให้ไม่ต้องออกไปวิ่ง
‘การออกกำ�ลังกายคือยาวิเศษ’ กลายเป็นคำ�โฆษณาชวนเชือ่
ทีผ่ ใู้ หญ่มกั สอนเด็กๆ อยูเ่ สมอว่า ถ้าออกกำ�ลังกายแล้วจะทำ�ให้
มีสุขภาพแข็งแรง มีสมองแจ่มใส มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แต่
โตขึ้นมาถึงได้รู้ว่า การออกกำ�ลังต้องใช้ความอดทนและต้อง
แลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัส แต่หลังจากนั้น
ร่างกายของเรากลับโปร่งโล่งเบาสบาย เหงื่อที่ไหลจากการ
ออกกำ�ลังกายไม่ใช่เหงือ่ ร้อนๆ ทีท่ �ำ ให้เหนียวเหนอะหนะ แต่เป็น
เหงื่อเย็นๆ ที่ทำ�ให้มีความสุข
ความคิดของฉันหยุดตรงหน้าเคอร์เซอร์ที่กะพริบระหว่าง
อ่านต้นฉบับของ Read Me ฉบับนี้ ฉันได้อ่านเรื่องราวและ
แรงบันดาลใจจากคนทีล่ กุ ขึน้ มาออกกำ�ลังกายเพือ่ ตัวเอง มันมี
ความหมายและคุณค่าซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอ ความอดทน
วินัย การเอาชนะตัวเอง และอีกหลายสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกิจกรรมที่
เรียกว่า ‘การออกกำ�ลังกาย’
จนถึงวันนีฉ้ นั ยังไม่แน่ใจถึงสิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่พร่�ำ สอนถึงประโยชน์
อันแสนวิเศษของการออกกำ�ลังกายว่าเป็นอย่างไร แต่หลากหลาย
เรือ่ งราวทำ�ให้ฉนั อดสงสัยไม่ได้จริงๆ ว่า การออกกำ�ลังกายมันเป็น
ยาอายุวัฒนะขนานไหนกันแน่
ฉันตัดสินใจหยิบรองเท้าวิ่งคู่นั้นมาปัดฝุ่น แล้วเริ่มออกวิ่ง
แบบเด็กนักเรียนในคาบสอบวิ่งเก็บคะแนน สู้เต็มที่ วิ่งเต็มแรง
แต่ครัง้ นีฉ้ นั ไม่ได้มองหาเส้นชัยทีป่ ลายสนาม แต่สง่ิ ทีฉ่ นั กำ�ลังทำ�
คือการหว่านเม็ดพันธุ์แห่งวินัยให้เติบโตช้าๆ และกำ�ลังรอเห็น
ความเปลี่ยนแปลงแบบที่คนนับไม่ถ้วนได้สัมผัสมาก่อนหน้า
คงไม่มีวันที่สายไปสำ�หรับการเริ่มต้นออกกำ�ลังกาย

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์
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จะท�ำอย่างไรดีเมื่ออยาก ‘ออกก�ำลังกาย’ แต่เวลา
และปั จจัยชีวิตไม่เอื้ออ�ำนวย
กิจกรรมสร้างเสริมสุ ขภาพดูเหมือนจะอยู่ไกล
เกินเอื้อมส� ำหรับคนเมืองในทุกวันนี้ เพราะก�ำแพง
ข้ออ้างทีส
่ ู งลิบคอยกัน
้ การออกก�ำลังกายให้ตด
ั ขาด
จากวิ ถี ชี วิ ต ของเราไปที ล ะน้ อ ยๆ หลงติ ด อยู่ กั บ
ความสบายจนเคยชิน กว่าจะรูต
้ วั อีกที สุขภาพก็เริม
่
ย�่ำแย่จนเข้าสู่ ขั้นวิกฤตกันไปแล้ว
Read Me ฉบับ ‘ออกก�ำลังกาย’ จึงขอน�ำทุกคน
ทีต
่ งั้ ใจอยากออกก�ำลังกาย แต่ชวี ต
ิ รายล้อมไปด้วย
เงื่อนไขมากมาย มาร่วมทลายข้อจ�ำกัดต่างๆ ด้วย
การส� ำรวจพฤติกรรมการใช้ชีวิตและสร้างความ
เปลีย
่ นแปลง ผ่านกลุม
่ ตัวละครสมมติทจ
ี่ ะเล่าเรือ
่ ง
ราวที่แต่ละคนต้องพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นนักศึ กษา
คนท�ำงานฟรีแลนซ์ พนักงานประจ�ำในย่านกลาง
เมือง เจ้าของธุรกิจ แม่บ้าน รวมไปถึงคนที่ชอบ
ปาร์ตี้ ซึ่งแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกัน ทั้ง
อุปสรรคทางด้านเวลา การท�ำงาน ชีวต
ิ ส่วนตัว และ
สถานที่ที่ไม่อ�ำนวยในการออกก�ำลังกาย แต่ส่ิ งที่
ทุกคนมีเหมือนกันคือความตัง้ ใจจนสามารถเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ ได้ในที่สุด
นอกจากนัน
้ ยังมีประสบการณ์จริงของคนทีเ่ คย
ประสบวิกฤตสุขภาพ ก่อนทีจ่ ะใช้การออกก�ำลังกาย
เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีข้ น
ึ
ใครทีม
่ เี งือ
่ นไขชีวต
ิ คล้ายพวกเขาเหล่านี้ ลองน�ำ
ไปประยุกต์ใช้กบ
ั ชีวต
ิ และการออกก�ำลังกายของตัว
เองได้เลย
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เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

PREECHA
RUKREAN

ยังมีแรงแถมมีเพื่อน
สุขภาพดีหาไม่ยาก
นักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล 		
อายุ 			
น้ำ�หนัก			
ส่วนสูง 		
อาชีพ			
สถานที่ทำ�งาน		
รายได้ต่อเดือน
วันและเวลาเข้างาน/เรียน
วิธีการเดินทางไปทำ�งาน
งานอดิเรก		
อาหารที่ชอบ		

				
มุมมองต่อตัวเอง		
				
เป้าหมายในชีวิต
โรคประจำ�ตัว		
เงื่อนไขสุขภาพ		
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ปรีชา รักเรียน
21 ปี
120 กิโลกรัม
167 เซนติเมตร
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยย่านสยามแสควร์
5000 บาท (พาร์ทไทม์)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 – 16.00 น.
รถไฟฟ้า
ตระเวนกินอาหารร้านเด็ดทั่วกรุงเทพฯ
ของหวานทุกชนิด ไอศกรีมทุกประเภท 			
ข้าวหมูกรอบ ขาหมูคากิ และสารพัดอาหารบุฟเฟต์
ไม่ชอบที่ตัวเองน้ำ�หนักมากเกินไป ไม่มั่นใจในตัวเอง
เพราะเพื่อนล้อ และทำ�อะไรไม่สะดวก
ลดน้ำ�หนักให้เหลือ 70 กิโลกรัม
โรคอ้วน
ต้องเรียนหนังสือไปด้วย ทำ�งานพาร์ทไทม์ไปด้วย ทำ�ให้
ไม่ค่อยมีเวลาออกกำ�ลังกาย ชอบกินอาหารหวานๆ และ
อาหารไขมันสูงจนติดเป็นนิสัย

CHANGE SERIES - NO.3

ต้นเหตุสุขภาพแย่
ปรีชา เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สามในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ย่านใจกลางเมืองผู้ครองแชมป์น้ำ�หนักตัวมากที่สุดใน
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสามปีซ้อน
นั่นไม่ใช่เรื่องที่เขาภูมิใจเลยสักนิด
ตั้งแต่ที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยปีแรก น้ำ�หนัก
ตัวของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะตามใจปากและกินไม่
เลือก โดยเฉพาะของหวานและร้านบุฟเฟต์ที่รายล้อมอยู่
รอบมหาวิทยาลัย แถมร้านอาหารในย่านสยามแสควร์ก็
ช่างล่อตาล่อใจ พาให้น้ำ�ลายสอไปเสียทุกร้าน มีการจัด
โปรโมชัน่ ไม่เว้นแต่ละวัน ทัง้ บุฟเฟต์แซลมอนชีส บุฟเฟต์
อาหารเกาหลี บุฟเฟต์ขาหมูคากิ ไปจนถึงบุฟเฟต์ไอศกรีม
และบิงซู ประกอบกับการทำ�งานพาร์ทไทม์ในร้านไอศกรีม
ทีท่ �ำ ให้เขาได้สว่ นลดพิเศษในราคาพนักงาน เขาจึงหาข้อ
อ้างให้ตัวเองกินไอศกรีมได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกผิด
ปรี ช าไม่ เ พี ย งพาตั ว เองเข้ า ไปนั่ ง กิ น ร้ า นบุ ฟ เฟต์
เท่านั้น แต่เขามักจะชวนแก๊งเพื่อนสนิทไปด้วย เพราะไม่
อยากพลาดโปรโมชั่น มา 4 จ่าย 3 และนั่นทำ�ให้เข้าและ
กลุ่มเพื่อน กลายเป็น ‘แก๊งเด็กอ้วน’ ที่มักจะโดนเพื่อน
ล้อให้อายอยู่บ่อยๆ
เขากิน กิน กิน และกิน จนกระเพาะแทบไม่เหลือที่
ว่าง การยึดถือคติ ‘อยู่เพื่อกิน’ ของเขากลับมาทำ�ร้าย
สุขภาพของเขาอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กปี่ ี ตารางเรียนเช้า
จรดเย็น และการทำ�งานพิเศษในช่วงหลังเลิกเรียน ทำ�ให้
เขามีขอ้ อ้างอย่างดีในการไม่ออกกำ�ลังกายว่า ‘ไม่มเี วลา’
นานวันเข้า ปรีชาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มทำ�อะไรช้าลง
ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเดิม เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง สมอง
ไม่ปลอดโปร่ง รวมถึงเวลาเดินเหินไปไหนมาไหน เขารูส้ กึ
เจ็บข้อเข่า และข้อเท้าอยู่เสมอ เพราะน้ำ�หนักมหาศาลที่
กดทับอยู่นั่นเอง
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EXERCISE

ST
AR
T
ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง

SK

ปรีชารูส้ กึ ว่าเขาจะใช้ชวี ติ ในร่างอ้วนน้�ำ หนักเกินแบบนีต้ อ่
ไปไม่ได้ เขาจึงเริ่มมองหาหาวิชาเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สุขภาพและการจัดการน้ำ�หนักตัวของคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา และนั่นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กหนุ่มร่าง
อ้วนคนนี้ไปตลอดกาล
ปรีชาเริ่มหาความรู้เรื่องอาหารและแคลอรี การ
ออกกำ�ลังกายที่เหมาะกับคนน้ำ�หนักตัวมาก รวมถึงการ
ลดน้ำ�หนักอย่างถูกวิธี เขาตั้งใจเรียนในวิชาที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ และหมัน่ หาความรูเ้ รือ่ งสุขภาพอยูเ่ สมอ เขาเริม่
เปลีย่ นจากชักชวนกลุม่ เพือ่ นไปกินบุฟเฟต์ เป็นออกกำ�ลังกาย
ด้วยกัน ปรีชาค่อยๆ เริ่มจากออกกำ�ลังกายที่ไม่ต้องใช้
แรงมากที่เหมาะกับร่างกายของเขา และต่อไปนี้คือวิธี
การต่างๆ ที่ปรีชาเลือกทำ�
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1
2

เดินทุกวัน วันละ 30 นาทีติดต่อกัน เดินใน
ลักษณะเดินเร็ว แกว่งแขนให้สลับกับเท้าที่
ก้าวเดิน สาวเท้ายาว เหวี่ยงแขนสูง จะเดิน
ช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้ ถ้าเป็นเวลาเดียวกันทุก
วันจะสร้างนิสัยความเคยชินให้กับร่างกาย

เลือกออกกำ�ลังกายทีไ่ ม่ตอ้ งทำ�ให้รา่ งกายได้
รับแรงกระแทกมากนัก อย่างเช่น การว่าย
น้ำ� นอกจากจะเป็นการออกกำ�ลังกายที่ได้
รับประโยชน์แทบทุกส่วน เพราะทุกส่วนต้อง
ทำ�งานประสานกัน นอกจากนี้น้ำ�ยังช่วยดูด
ซับแรงกระแทกในตอนออกกำ�ลังกาย ช่วย
ให้ผู้ที่มีน้ำ�หนักตัวมากหรือมีปัญหาไขข้อก็
สามารถออกกำ�ลังกายได้

TE
KA
9

EXERCISE

3
4
5

สปอร์ตคอมเพล็กซ์ในมหาวิทยาลัย เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่นักศึกษาน่าไปใช้บริการ
เพราะนอกจากฟรีแล้ว ยังมีเครื่องบริหาร
ร่างกายหลากหลายประเภท สำ�หรับคนน้ำ�
หนักเกินก็สามารถยืมบอลลูนลมขนาดใหญ่
สำ�หรับเล่นโยคะได้ แล้วจึงขยับไปเล่นเครือ่ ง
ออกกำ�ลังกายอื่นๆ ที่หนักขึ้น

หาพิ กั ด ออกกำ � ลั ง กายใกล้ ม หาวิ ท ยาลั ย
เพื่ อ เปลี่ ย นบรรยากาศดู บ้ า ง อย่ า งเช่ น
สวนลุมพินี หรือสนามศุภชลาศัย เพราะ
นอกจากจะใกล้ย่านสยามแสควร์แล้ว ยัง
สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกทั้งทาง
รถไฟฟ้าบนดินและใต้ดิน แถมมีเพื่อนออก
กำ�ลังกายมากมาย เป็นแรงบันดาลใจได้
อย่างดีทีเดียว

ลองควบคุมอาหาร ลดอาหารหวาน อาหาร
ไขมันสูง ลดละอาหารบุฟเฟต์ลงเหลือเดือน
ละครัง้ และสามารถเลือกรับประทานอาหาร
ในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยแทน โดย
เน้นอาหารเมนูผัก ลดสัดส่วนของแป้งและ
น้ำ�ตาล เพิ่มสัดส่วนของผักใบเขียวและผล
ไม้ให้มากขึ้น

ออกกำ�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่

10

ปรีชาใช้เวลาสามเดือนกว่าในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในช่วงแรกที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปรับการกิน
อาหาร และการออกก�ำลังกาย เขายอมรับการเปลีย่ นแปลง
ตัวเองครัง้ นัน้ เป็นการเปลีย่ นผ่านครัง้ ยิง่ ใหญ่และออกจะ
สาหัสอยูไ่ ม่นอ้ ย เพราะต้องทัง้ ฝืนตัวเองและท�ำอะไรทีไ่ ม่
เคยชินมาก่อนอย่างการว่ายน�้ำ การเดิน และสารพัดวิธี
การควบคุมอาหาร
ไม่เพียงแต่ตัวปรีชาเท่านั้นที่เริ่มมีน�้ำหนักตัวลดลง
เรือ่ ยๆ แต่กลุม่ เพือ่ นของเขาทีช่ วนกันไปออกก�ำลังกายอยู่
เสมอก็เริม่ มีสขุ ภาพดีขนึ้ น�ำ้ หนักเริม่ ลดลงกันทุกคนเพราะ
ห่างหายจากอาหารบุฟเฟต์ไปนาน โดยเหลือแค่เดือนละ
ครัง้ ยามสังสรรค์กบั กลุม่ เพือ่ นหรือในวาระพิเศษเท่านัน้
แรงผลักดันส�ำคัญคือมีการแข่งขันกันเองในกลุ่มว่า
ใครจะสามารถลดนำ�้ หนักได้เร็วทีส่ ดุ ทุกคนจึงกระตือรือร้น
ทีจ่ ะออกก�ำลังกาย ดูแลและใส่ใจสุขภาพมากขึน้
ไม่เพียงแต่สุขภาพดีที่พวกเขาได้รับกลับคืนเท่านั้น
แต่รปู ร่างทีด่ ชี ว่ ยคืนความมัน่ ใจในตัวเองและสร้างความ
ภาคภูมิใจที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสุขภาพและ
รูปร่างทีด่ ขี น้ึ ได้
ปัญหาเจ็บปวดข้อเข่าและข้อเท้าของปรีชาเริม่ หายไป
นำ�้ หนักของเขากลับเข้ามาสูเ่ กณฑ์ปกติ สัดส่วนรูปร่างอยู่

ในเกณฑ์สมส่วน และเมือ่ ไรทีม่ เี วลาว่างก็จะต้องออกก�ำลัง
กายไม่ให้ขาด เพราะเขาท�ำมันจนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของ
กิจวัตรประจ�ำวันไปแล้ว
นอกจากสุขภาพและรูปร่างของปรีชาที่เห็นความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน แต่เรื่องการเรียนก็เป็นอีก
เรือ่ งหนึง่ เขาตืน่ ขึน้ มาเรียนทุกเช้าด้วยความรูส้ กึ สดชืน่
สมองปลอดโปร่ง พร้อมรับสิง่ ใหม่ๆ ปรีชามีวนิ ยั กับการ
เรียนมากขึน้ เขาพยายามท�ำการบ้านให้เสร็จภายในเย็น
วันนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะได้ออกก�ำลังกายให้ตรงเวลาทุกวัน นัน่ เป็น
สิง่ ทีท่ �ำให้เขาได้ทบทวนบทเรียนไปในตัว ผลการเรียนของ
ปรีชาในเทอมนัน้ จึงพุง่ แบบฉุดไม่หยุด
ปรีชารู้สึกว่าตัวเองก�ำลังได้รับชีวิตใหม่ยังไงยังงั้น
ทัง้ รูปร่าง สุขภาพ ระบบขับถ่าย รวมถึงเรือ่ งวินยั ตอนนี้
เขากลายเป็นหนุม่ สุขภาพดีและกลายเป็นหนุม่ ฮอตประจ�ำ
คณะทีม่ แี ต่สาวๆ มารุมจีบ ลบภาพจ�ำของเด็กอ้วนตุย้ นุย้
คนเดิมไปหมดสิน้ จนปรีชาได้แต่ร�ำพึงกับตัวเองว่า
“ถ้ารูว้ า่ ออกก�ำลังกายแล้วชีวติ ดีขนาดนี้ รูอ้ ย่างนีท้ �ำ
ไปตัง้ นานแล้ว!”
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JUST DO IT! NIKE SAID.

M
I
W
S

เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง
“ตอนเด็กๆ เราเป็นคนอ่อนแอ ป่วยง่าย ชอบโดนรังแก
ท�ำให้ต้องลาป่วยบ่อย ครูก็เลยจับเราไปเป็นนักกีฬาวิ่ง
จากนั้นเราก็ไม่ป่วยง่าย ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเลย
จากนัน้ เลยเริม่ ออกก�ำลังกายเบาๆ มาเรือ่ ยๆ ส่วนช่วง
มหาวิทยาลัยก็เริ่มมาออกก�ำลังกายหนักขึ้น อย่างเล่น
ฟิตเนส เล่นเทนนิส
“ผมเริ่ ม ปี น ผาจ�ำลองตอนช่ ว งปลายของชี วิ ต
มหาวิทยาลัย เพราะรูส้ กึ ว่าเป็นการออกก�ำลังกายทีม่ เี ป้า
หมายชัดเจนดี ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าถ้าอยากแข็งแรงขึน้ ต้อง
ลองท�ำเต็มที่ ท�ำแบบจริงจังจนรูส้ กึ ว่าเรารักกีฬานัน้ จริงๆ
“การออกก�ำลังกายท�ำให้เราเจอคนหลากหลาย ไม่ใช่
เฉพาะกลุม่ เพือ่ นเราอย่างเดียว พอเรียนจบมาแล้วเราไม่
ได้มแี ค่เพือ่ นกลุม่ เดิมเท่านัน้ อย่างคนเล่นฟิตเนสก็จะมี
บุคลิกอีกแบบหนึง่ ส่วนกลุม่ ปีนผาจ�ำลองก็จะชอบเอ็กซ์
ตรีมหน่อย มันเปิดโลกเรามาก”

นิพิฐพนธ์ พึ่งธรรมธนภูมิ

อดีตนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์
มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
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JUST DO IT! NIKE SAID.

โลกใบใหม่
ที่ค้นพบ

COVER STORY
เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์

FAH
NGANPRASERT

บาลานซ์ชีวิตให้ดี
รุ่งทั้งงานรุ่งทั้งสุขภาพ
ฟรีแลนซ์
ชื่อ-นามสกุล 		
อายุ 			
น้ำ�หนัก			
ส่วนสูง 		
อาชีพ			
สถานที่ทำ�งาน		
รายได้ต่อเดือน
วันและเวลาเข้างาน
วิธีการเดินทางไปทำ�งาน
งานอดิเรก		

				
อาหารที่ชอบ		
มุมมองต่อตัวเอง		
				
				
เป้าหมายในชีวิต

				
โรคประจำ�ตัว		
เงือ
่ นไขสุขภาพ		
				
				
				
12
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ฟ้า งานประเสริฐ
23 ปีี
65 กิโลกรัม
165 เซนติเมตร
กราฟิกดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์
บ้าน
ไม่แน่นอน 15,000-18,000 บาท
ไม่แน่นอน
ดูซีรีส์ แต่งรูป เล่นอินสตาแกรม ช้อปปิ้งออนไลน์
อ่านหนังสือการออกแบบ เที่ยวแกลเลอรี
อาหารญี่ปุ่น ปลาดิบ ซูชิ
ยังบริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ต้องปั่นงานจนกินนอน		
ไม่เป็นเวลา อยากเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการเวลาของตัวเอง
ให้ดีกว่านี้
อยากวาดภาพปกให้นิตยสาร The New Yorker และพยายาม
ทุกวิถีทางเพื่อทำ�งานเป็นเจ้านายตัวเอง
ไม่มีโรคประจำ�ตัว แต่มีอาการนิ้วล็อก
เวลาในการทำ�งานและปริมาณงานแต่ละงานไม่เท่ากัน ไม่สามารถ
ประเมินได้ มีหลายครั้งที่ทำ�งานยุ่งมากจนต้องกินอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆ ทำ�ให้บางครั้งไม่มีเวลาออกกำ�ลังกาย รวมถึง
นอนไม่เป็นเวลา
CHANGE SERIES - NO.3

ต้นเหตุสุขภาพแย่
โลกของฟ้าเคยเป็นสีพาสเทล ไม่ต่างอะไรกับงานธีสิสที่
เธอทำ�ออกมาเป็น Color Collage นิตยสารทดลองทีเ่ กิด
จาการเทียบเคียงสีจากเสื้อผ้าของผู้คนใจกลางสยามมา
ไว้ในเล่มเดียว แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนชีวิตที่เคย
วิ่งเล่นอยู่ใจกลางสยามราวกับวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์
ก็ถูกฟิลเตอร์ขาวดำ�มาคั่นกลาง เพราะฟ้ากำ�ลังจะเข้าสู่
ช่วงเปลี่ยนผ่านสำ�คัญ จากสถานะเด็กจบใหม่มาเป็น
สถานะว่างงาน และต้องหางานทำ�ให้ได้ในเร็วๆ นี้ เพราะ
เธอต้องจ่ายค่าหอและค่าน้ำ�ค่าไฟเองทั้งหมด
ด้วยประสบการณ์การทำ�งานเท่ากับศูนย์และรู้จัก
คนน้อยเท่าหางอึง่ ทำ�ให้พอร์ตทีเ่ ธอส่งไปเรียกได้วา่ แทบ
จะทุกตำ�แหน่งที่มีในเว็บไซต์หางานที่เธอยื่นสมัคร แทบ
ไม่มีบริษัทไหนติดต่อกลับมาเลย เธอจึงตัดสินใจทำ�งาน
เป็นฟรีแลนซ์ โดยรับออกแบบกราฟิก จัดหน้าหนังสือ
และออกแบบโปสเตอร์ ฯลฯ ตามความรู้เรื่องการดีไซน์
ที่เธอพอจะมีติดตัวอยู่บ้าง
หลังจากนัน้ ก็เหมือนกับว่าเธอได้ท�ำ สัญญากับปีศาจ
เข้าให้แล้ว เธอต้องทำ�งาน 4 ชิ้นให้เสร็จใน 3 วัน! ทำ�ให้
เธอต้องอดหลับอดนอนแทบทุกคืน ไม่ได้ลุกจากเก้าอี้
ไปไหน กระดิกได้เพียงนิ้วและข้อมือทั้งคืน จนเธอเริ่ม
รู้สึกเจ็บตรงบ่า และปวดตาอยู่บ่อยครั้ง แต่ในช่วงที่ไม่มี
งานเลยก็วา่ งเสียจนเธอต้องพยายามจำ�ศีลเป็นหมีขวั้ โลก
เพื่อประหยัดพลังงานร่างกายไม่ให้หิว ด้วยการขยับตัว
ให้น้อย ไม่ออกกำ�ลังกาย และทำ�ได้เพียงการกรอกตาดู
ซีรีส์และหลับไป...

13

EXERCISE

LE
GO T’S
!

ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
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เมือ่ เธอตืน่ ขึน้ มาก็พบว่าบ่าทีเ่ คยปวดยิง่ ปวดหนักกว่าเดิม
นิ้วก็มีอาการเกร็งๆ และมีอาการนิ้วล็อก แต่ฟ้าก็ไม่ได้
ใส่ใจอะไร เพราะเมื่อก่อนตอนสมัยมหาวิทยาลัยก็เคยมี
อาการแบบนี้อยู่บ้าง แต่เมื่อเธอเดินเข้าห้องน้ำ�อยากจะ
ล้างหน้าแปรงฟัน ขณะนั้นเองเธอที่เธอพบว่าตัวเอง
ไม่สามารถแปรงฟันได้ เพราะเพียงแค่การยกมือขึ้นมา
ก็รู้สึกเจ็บตรงบริเวณไหล่เหมือนมีคนเอามีดมาทิ่ม เธอ
จึงตัดสินใจไปพบแพทย์
หลังจากนั้นเธอรู้สึกว่าประสิทธิภาพการทำ�งานของ
เธอลดลงอย่างมาก ทัง้ ปัญหานิว้ ล็อกและอาการปวดตาม
บ่าไหล่ทกี่ �ำ เริบขึน้ ทุกครัง้ ทีน่ ง่ั ทำ�งาน รวมถึงการอดหลับ
อดนอนที่ทำ�ให้เธอรู้สึกเบลอไปทั้งวัน สมองของเธอก็
ตือ้ ตัน ไม่มไี อเดียในการทำ�งาน และในงานทีท่ �ำ ส่งอย่าง
หามรุ่งหามค่ำ�ก็มีข้อผิดพลาดมากมายจนนายจ้างต้อง
ไล่ให้กลับมาทำ�ใหม่ไม่จบไม่สน้ิ เธอรูส้ กึ ว่าร่างกายกำ�ลัง
เล่นงานเธอ และเธอรูส้ กึ ว่าถึงเวลาแล้วทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง
ตัวเองเดี๋ยวนี้!
ฟ้าเริ่มมานั่งทบทวนปัจจัยที่ทำ�ให้เธอทำ�งานได้แย่ลง
และสุขภาพร่า งกายแย่ล ง เพราะเธอไม่มีการบริหาร
จัดการเวลาทีด่ พี อ ทำ�ให้ตอ้ งข่มตาหลับขับตานอนทำ�งาน
หามรุง่ หามค่�ำ อยูบ่ อ่ ยๆ จนเธอรูส้ กึ เฉือ่ ยเนือยกับงานทีท่ �ำ
รู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่า ไม่กระฉับกระเฉง เพราะละเลย
การออกกำ�ลังกายมานาน เธอจึงตัดสินใจว่า ต่อไปนี้
เธอจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่
ด้ ว ยความที่ เ ธอทำ � งานเป็ น ฟรี แ ลนซ์ ที่ ต้ อ งอยู่
หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา เธอจึงเริ่มเสิร์ชหา
เว็บไซต์สอนออกกำ�ลังกายในอินเทอร์เน็ต และการบริหาร
ร่างกายง่ายๆ ที่ทำ�ได้ที่บ้าน แบบไม่เสียเงินมากมาย
และต่อไปนี้คือสิ่งที่เธอค้นพบ
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Ki Art Yoga เป็นช่องโยคะที่มีการ
แบ่ ง Playlist เป็ น หมวดเป็ น หมู่
ชั ด เจน ตั้ ง แต่ โ ยคะเพื่ อ หุ่ น แซ่ บ ,
โยคะสำ�หรับคนตัวแข็ง, โยคะบำ�บัด
สำ�หรับอาการออฟฟิศซินโดรม และ
ยังมีโยคะบริหารตา ที่เหมาะมาก
สำ�หรับเธอทีต่ อ้ งทำ�งานอยูก่ บั หน้าจอ
ทั้งวัน

2
3
15

Fitnessblender เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่
รวบรวมการออกกำ�ลังกายไว้แบบ
ครบครัน เลือกได้ตามความต้องการ
สามารถเลือกเวลาทีเ่ หมาะสม ปริมาณ
แคลอรี ที่ เ ผาผลาญไป และส่ ว นที่
ได้กล้ามเนือ้ ทัง้ ยังสร้าง Profile ของ
ตัวเองและสามารถเลือกได้ว่าส่วน
ใดที่ต้องการออกกำ�ลัง นอกจากนี้
เขายังมี Community ทีจ่ ะเอาไว้คอย
ปรึกษา ถาม-ตอบปัญหาเรื่องการ
ออกกำ�ลังกายอีกด้วย

EXERCISE

Doobody เป็นช่องหนึ่งที่ตอบโจทย์
บรรดาคนทำ�งานอยูก่ บั หน้าจอทัง้ วัน
ต้องไม่พลาด เพราะช่องนี้รวบรวม
เอาท่ากายบริหารสำ�หรับอาการปวด
ต่างๆ ทั้งปวดคอ ปวดไหล่ นิ้วล็อก
หรืออาการออฟฟิศซินโดรม มารวม
ไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังสอดแทรก
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและอาการ
ของโรคต่างๆ ไว้อย่างครบครันใน
ที่เดียว

4

นอกจากช่องสอนออกกำ�ลังกายและ
เว็บไซต์ตา่ งๆ เกีย่ วกับการสอนออก
กำ � ลั ง กายและท่ า กายบริ ห ารส่ ว น
ต่างๆ โลกออฟไลน์ก็มีทางเลือกอื่น
ที่ ส ามารถออกกำ � ลั ง กายได้ แ บบ
ไม่เสียเงินเช่นกัน เช่น ชมรมเต้น
แอโรบิกฟรี ไม่ว่าจะเป็นชมรมของ
หมู่บ้าน ชมรมตามสวนสาธารณะ
หรือลานหน้าห้างสรรพสินค้า การ
เต้นแอโรบิกจะทำ�ให้สนุกไปกับการ
ออกกำ � ลั ง ไปพร้ อ มๆ กั บ คนอื่ น
มากกว่าที่จะออกกำ�ลังอยู่คนเดียว

O
R
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A
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ฟ้ากลับมาพร้อมความจริงจัง สิ่งแรกที่เธอท�ำคือการ
จัดการตารางเวลาในการท�ำงานใหม่ทงั้ หมด เลือกรับงาน
ที่ท�ำไหวในเงื่อนไขเวลาที่มี และรู้จักปฏิเสธงานบางชิ้น
ที่ถ้ารับเมื่อไรชีวิตในช่วงนั้นต้องวิกฤตแน่ๆ ท�ำให้เธอ
สามารถบริหารจัดการเวลาชีวติ ใหม่ให้เหมือนคนทัว่ ไปได้
โดยที่ไม่ต้องอดหลับอดนอนเพื่อท�ำงานหามรุ่งหามค�่ำ
หรือโต้รงุ่ อีกต่อไป
เมื่อบริหารเวลาการท�ำงานได้แล้ว ฟ้าจึงสามารถ
แบ่งเวลาส�ำหรับออกก�ำลังกายได้อย่างที่ไม่คิดว่าจะ
ท�ำได้มาก่อน ข้อมูลการออกก�ำลังกายบริหารร่างกายใน
อินเทอร์เน็ตทีเ่ ธอหาได้ เป็นการออกก�ำลังกายทีล่ งทุนน้อย
ทีส่ ดุ และเหมาะกับคนมีเวลาออกก�ำลังกายน้อยอย่างเธอ
และในบางช่วงที่เธอมีเวลาว่างก็จะออกไปเต้นแอโรบิก
กับบรรดาป้าๆ ในสวนสาธารณะที่เต้นกันฟรีๆ ทุกเย็น
วันเสาร์-อาทิตย์อกี ด้วย
ช่วงหลังมานี้ สุขภาพของฟ้าเริ่มดีขึ้นตามล�ำดับ
ไม่ตอ้ งพึง่ ยาแก้ปวดเหมือนเมือ่ ก่อนอีกแล้ว และหลังจาก
เธอออกก�ำลังกายอย่างสมำ�่ เสมอแล้ว ท�ำให้หน้าตาของ
เธอกลับมาสดใส แถมหุน่ ยังดีขนึ้ จนมีหนุม่ ๆ เข้ามาขาย
ขนมจีบให้อยู่ไม่ขาด และมีข่าวดีในช่วงนี้ท่ีดูเหมือนว่า
จะมีบริษทั หลายแห่งเรียกตัวเธอเข้าท�ำงานแล้ว
ชีวติ ของฟ้าในตอนนี้ Lucky in Game และ Lucky
in love สุดๆ และก�ำลังจะเปลีย่ นผ่านจากฟรีแลนซ์ไปเป็น
พนักงานประจ�ำอย่างเต็มตัว เรียกว่าฟ้าเปลีย่ นเป็นคนใหม่
ชีวติ สดใส ความรักรุง่ ชีวติ พุง่ ในทุกๆ ด้านเลยทีเดียว
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JUST DO IT! NIKE SAID.

ออกกำ�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่

ความบันเทิง
ที่สร้างเองได้
เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง
“จ�ำได้เลยวันแรกทีอ่ อกไปวิง่ วิง่ ยังไม่ถงึ นาที เหนือ่ ยหอบ
แบบที่วิ่งต่อไม่ไหว ตอนนั้นรู้เลยว่าร่างกายเราแย่มาก
เราเป็นคนชอบเล่นกับร่างกายตัวเอง แล้วยิ่งในช่วงที่
เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนมากเลยคือผอมลง
ก็ ยิ่ ง อยากรู ้ ว ่ า ตั ว เองจะไปได้ ไ กลขนาดไหน ท้ า ทาย
มากกว่านั้นไหม เท่าที่จ�ำได้ช่วงนั้นแทบไม่ได้ป่วยเลย
แล้วอีกอย่างการวิง่ ของเราไม่ได้วงิ่ เพือ่ วิง่ อย่างเดียว แต่
มันคือการออกไปข้างนอก ไปมองท้องฟ้า เห็นต้นไม้ คน
วิง่ สวนไปมา มันคือช่วงเวลารีแลกซ์ของเรา เป็นช่วงหนึง่
ของวันทีเ่ ราไม่ตอ้ งคิดอะไรทีม่ นั หนักใจ ไม่ตอ้ งเก็บเรือ่ ง
อืน่ ๆ มาคิด
“เพือ่ นๆ บอกว่าช่วงนัน้ เราเป็นคนนิง่ ขึน้ แล้วอารมณ์
ดีขนึ้ สดใสมากขึน้ เหมือนกับการออกก�ำลังกายเป็นการ
เอ็นเตอร์เทนตัวเองอย่างหนึ่ง พอตอนเย็นมันเหมือนมี
เป้าหมายบางอย่างที่เราอยากออกไปท�ำมากกว่าการอยู่
ในห้องแคบๆ คนเดียว การวิง่ มันท�ำให้เราสามารถสลัด
เรือ่ งเครียดๆ ในวันนัน้ ได้ เราชอบวิง่ มองท้องฟ้า ไปรับลม
ท�ำให้เรารูส้ กึ เหมือนเราวิง่ หนีเรือ่ งแย่ๆ ในวันนัน้ ได้ พอ
ออกก�ำลังกายเสร็จแล้วก็รสู้ กึ ว่าวันนีฟ้ นิ

17

EXERCISE

“ความโชคดีอย่างหนึง่ ในชีวติ ฟรีแลนซ์คอื เราสามารถ
บริหารเวลาชีวติ ได้เต็มที่ คือเวลาแทบทัง้ วันมันเป็นของเรา
คนเดียว แล้วเราก็ควบคุมมันได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ ซึง่ มันเป็น
เรือ่ งทีด่ สี �ำหรับการออกก�ำลังกายมาก”

ณัฐวรา ธวบุรี
ฟรีแลนซ์

COVER STORY
เรื่อง: ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

KENGKAJ
RUKSANOOK
ใช้ชีวิตให้สุด
แต่ต้องไม่หยุดออกกำ�ลังกาย
หนุ่มปาร์ตี้
ชื่อ-นามสกุล 		
อายุ 			
น้ำ�หนัก			
ส่วนสูง 		
อาชีพ			
สถานที่ทำ�งาน		
รายได้ต่อเดือน
วันและเวลาเข้างาน
วิธีการเดินทางไปทำ�งาน
งานอดิเรก		
อาหารที่ชอบ		
มุมมองต่อตัวเอง		

				
เป้าหมายในชีวิต
โรคประจำ�ตัว		
เงือ
่ นไขสุขภาพ		
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เก่งกาจ รักสนุก
28 ปี
75 กิโลกรัม
168 เซนติเมตร
โปรแกรมเมอร์
ออฟฟิศย่านสุขุมวิท
30,000 บาท
จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
รถยนต์ส่วนตัว
สังสรรค์กับมิตรสหายหลังเลิกงาน
มันฝรั่งทอดและเอ็นข้อไก่					
ไม่ชอบที่ตัวเองตื่นมาแล้วปวดหัว ไม่ค่อยกระฉับกระเฉง
ใส่เสื้อผ้าแล้วไม่เท่
สามารถปาร์ตี้แล้วตื่นมาทำ�งานได้อย่างสบายๆ
งานทีท่ �ำ เป็นงานทีต่ อ้ งออกไปพบปะลูกค้าและต้องประสานงาน
กับฝ่ายอืน่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา ทำ�ให้เวลาออกกำ�ลังกายไม่แน่นอน
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ต้นเหตุสุขภาพแย่
เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่เก่งกาจใช้ชีวิตโดยมีมิตรสหาย
เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจำ�วัน เหตุผลสัน้ ๆ ง่ายๆ เพียง
ใครสักคนเอ่ยปากชักชวนประมาณว่าไม่ได้เจอหน้าเจอตา
กันตัง้ นาน (ซึง่ อาจเป็นเมือ่ สัปดาห์ทแี่ ล้วหรือก่อนหน้านัน้
นิดหน่อย) เขาก็พร้อมจะเสียสละช่วงเวลาหลังเลิกงาน
เพื่อไปตามที่มิตรสหายนัดหมายไว้
แต่เขาดันเป็นคนที่มีมิตรสหายเยอะไปสักนิด
อาจเป็นเพราะตั้งแต่สมัยเรียน ดีกรีรุ่นพี่สายลุย
ไปไหนไปกันทำ�ให้มนี อ้ งๆ พีๆ
่ ในคณะรูจ้ กั หน้าค่าตาเขา
อยู่มากมาย แต่ในตอนนั้น ความหนุ่มของเขาช่างมีพลัง
ล้นเหลือเสียเหลือเกิน เขาสามารถออกไปเที่ยวเตร่ยาม
ค่�ำ คืน ใช้เงินเดือนทีห่ าจากงานเสริมหาความสุขระยะสัน้
ให้ตวั เองได้บอ่ ยๆ กินดืม่ ดึกดืน่ เพียงใดเขาก็สามารถพา
ตัวเองให้ลุกขึ้นมาเรียนจนจบการศึกษาได้โดยที่คะแนน
ยังอยู่ในระดับพอใช้
จนวันทีช่ วี ติ ก้าวเข้าสูว่ ยั ทำ�งานเต็มรูปแบบ เป้าหมาย
ประจำ�ปีของเก่งกาจจะมีเรื่องของการลดปาร์ตี้เป็นหนึ่ง
ในหัวข้อใหญ่เสมอๆ (แน่นอนว่าเขาไม่เคยทำ�สำ�เร็จสักปี)
และด้วยความที่เขาทำ�งานในแผนกเกี่ยวกับด้านไอที
เวลาทำ�งานของเขาจึงเป็นการนัง่ อยูห่ น้าคอมเสียส่วนใหญ่
จะมีบางครัง้ บางวันทีต่ อ้ งติดตามหัวหน้าออกไปพบลูกค้า
บ้าง ซึ่งแทบทุกครั้งก็มักจะจบลงด้วยการไปสังสรรค์
ฉลองการขายสำ�เร็จ
ไม่เพียงแต่การดืม่ กับทีท่ �ำ งานเท่านัน้ ในทุกวันศุกร์
และในวันที่มีบอลคู่เด็ด เป็นอันรู้กันว่าเขาต้องเตรียม
รับโทรศัพท์ให้ดี เพราะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งสายที่ชวน
ออกไปที่ไหนสักที่
กิน ดืม่ เทีย่ ว ราวกับนาฬิกาชีวติ ในแต่ละวันของเขา
จะเริ่มตอนเก้าโมงเช้าและจบลงราวตีสอง พร้อมการ
ประคับประคองร่างตัวเองกลับไปให้ถึงห้องพัก
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ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
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นานวันเข้าเก่งกาจเริ่มรู้สึกว่าร่างกายฟื้นตัวช้ากว่าทุกที
อาการปวดหัวค้างฝังอยูเ่ นิน่ นานจนเกือบหมดวันกว่าจะหาย
และนัน่ หมายความว่าการทำ�งานในวันนัน้ ของเขาไม่คอ่ ย
โปรดักทีฟเท่าไร เลวร้ายที่สุดคือหัวหน้าเริ่มสังเกตเห็น
ข้อผิดพลาดในการทำ�งานของเขามากขึน้ ๆ แต่ครัน้ จะให้
บอกปัดมิตรสหายเวลาชวนไปไหนมาไหนก็ดูเหมือนจะ
ไม่ใช่วธิ ที เี่ ขาถนัดนัก และน้�ำ หนักตัวก็ขนึ้ เอาๆ จนเสือ้ ผ้า
ตัวเก่าๆ ของเขาถูกเอาไปบริจาคแล้วสองถึงสามครั้ง
ถ้าหากยังเป็นอย่างนีอ้ ยูม่ นั คงไม่ดแี น่ เก่งกาจเริม่ คิด
ว่าถึงเวลาแล้วทีเ่ ขาควรใส่ใจคำ�เตือนของร่างกายให้มาก
ขึ้นกว่านี้
ด้วยความทีเ่ ป็นฝ่ายไอที ทำ�ให้เก่งสามารถเข้าใจใน
โปรแกรมต่างๆ และคิดคำ�นวณได้อย่างเป็นระบบ เขาจึง
เข้าไปอ่านบล็อกเกีย่ วกับสุขภาพจากต่างประเทศ และลอง
ปรึกษาเพือ่ นวัยเดียวกันทีม่ ไี ลฟ์สไตล์คล้ายๆ กันว่ามีวธิ ี
อย่างไรบ้างในการใช้ชีวิต ยิ่งค้นหาก็ยิ่งสนุก และเข้าดู
เหมือนว่าทางออกอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
เก่งกาจน่าจะเป็นภาพแทนของหนุ่มสาววัยทำ�งาน
ได้ดีทีเดียว ในวันที่สนุกสนานกับการเที่ยวเล่นจนบาง
ครั้งอาจหลงลืมการดูแลสุขภาพตัวเอง และนี่คือขั้นตอน
ในการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่
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1

หากไม่จำ�เป็นอะไร ลองจอดรถอยู่
กั บ บ้ า นเฉยๆ และเปลี่ ย นวิ ธี ก าร
เดินทางมาใช้ขนส่งสาธารณะดูบ้าง
เปลี่ยนจากเป้สะพายหลัง ซึ่งส่งผล
ต่อสุขภาพบ่ามาเป็นประเป๋าถือแทน
นอกจากจะต้องออกแรงมากกว่าแล้ว
ยังบังคับให้เขาต้องเดินหลังตรงเพือ่
ความเท่อีกด้วย

3

2

เข้ากลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งมีมากมาย
ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก อ่านวิธีการดูแล
สุ ข ภาพของคนอื่ น แล้ ว เลื อ กวิ ธี ที่
เหมาะสมกับตัวเอง แถมไม่แน่อาจ
ได้เพื่อนใหม่เพิ่มอีกด้วยนะ

4
5
21

โหลดแอปเพื่อสุขภาพต่างๆ มาลอง
เล่นกับเพือ่ นๆ ดู ในนัน้ มีกจิ กรรมอะไร
ให้ทำ�มากมาย อย่างแอปที่ใช้เพื่อวัด
ค่าต่างๆ เช่นติดตามการนอนหลับ
ปริมาณการดื่มน้ำ�ในแต่ละวัน หรือ
แอปที่วัดระยะทางการวิ่งที่สามารถ
แข่งขันกับเพื่อนได้

EXERCISE

ลองตรวจสุขภาพประจำ�ปีเพื่อหาโรค
แทรกซ้อน พร้อมรับคำ�แนะนำ�จาก
คุ ณ หมอ เผื่ อ เป็ น โรคที่ เ ราไม่ เ คย
คาดคิดมาก่อน อย่างน้อยจะได้หา
ทางรับมือได้ทัน

เมือ่ รูว้ า่ ตัวเองไม่มเี วลาออกกำ�ลังกาย
เพราะเป็นเพียงข้ออ้าง จึงต้องยอม
เจียดเงินเดือนส่วนหนึ่งเพื่อสมัคร
ฟิตเนสทีอ่ ยูใ่ กล้กบั ทีท่ �ำ งานมากทีส่ ดุ
เมือ่ เสียเงินไปแล้วก็ท�ำ ให้เราจะอยาก
ใช้บริการมันขึ้นมาบ้าง

6

ลองเปลี่ ย นจากเพื่ อ นที่ นั ด กั น ดื่ ม
มาทำ�กิจกรรมอย่างอื่นกันบ้าง เช่น
ชวนกันไปเตะบอล หรือทำ�อะไรอื่นๆ
ที่ได้ขยับร่างกายมากกว่าการนั่งดื่ม
เฉยๆ
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ช่วงเดือนแรกๆ ทีเ่ ก่งกาจหันมาใช้แอปพลิเคชัน่ เพือ่ เพิม่
ความสนุกในการวิง่ เขาค้นพบว่าร่างกายกลับแย่กว่าเดิม
เยอะ แค่ฝนื ร่างกายให้วงิ่ ได้วนั ละ 5 กิโลก็หนักหนาแทบ
แย่ แต่นิสัยกัดไม่ปล่อยท�ำให้เขาเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
และสามารถวิง่ ได้ในระยะไกลขึน้
นอกจากนั้นเขายังชวนเพื่อนมาเตะฟุตบอลที่สนาม
หญ้าเทียมเป็นประจ�ำ ท�ำให้ได้พบกับเพื่อนเก่าและเพื่อน
ใหม่มากมาย ที่ฟิตเนสเขาได้พบเพื่อนสาวร่วมออฟฟิศ
คนหนึง่ ทีแ่ ทบไม่เคยได้คยุ กันเลยในเวลาท�ำงาน ก่อนจะ
เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น และดูเหมือนว่าความสัมพันธ์
ก�ำลังจะพัฒนาไปในทางทีด่ ี
เมือ่ เก่งกาจเริม่ วัดค่าต่างๆ ของร่างกายตัวเองอย่าง
จริงจัง เช่นในเรือ่ งของการนอนหลับ ท�ำให้เขาต้องควบคุม
ปริมาณการดื่มไปโดยปริยาย เพราะเขารู้ว่าถ้ากลับดึก
จะส่งผลต่อการนอน และถ้านอนไม่เพียงพอ วันรุง่ ขึน้ เขา
จะไม่มีแรงเพียงพอต่อการออกก�ำลังกาย และท�ำงานได้
ไม่ดี จากการออกไปดืม่ สัปดาห์ละ 3-4 ครัง้ เขาค่อยๆ
ลดจ�ำนวนลงจนเหลือสัปดาห์ละครัง้ ซึง่ แต่ละครัง้ เขาดืม่
อย่างมีสติมากขึน้
ร่างกายของเก่งกาจเริ่มฟื้นฟูตัวเอง ท�ำให้เขารู้สึก
ถึงพลังแห่งวัยหนุ่มสาวย้อนกลับคืนมา เขาเริ่มลงวิ่ง
มาราธอนรายการเล็กๆ และมักอวดเหรียญรางวัลทีไ่ ด้รบั
ลงโซเชียลมีเดียอย่างภาคภูมิใจ จนเพื่อนหลายๆ คน
แอบหลังไมค์มาทักถามถึงวิธีการของเขา ซึ่งเขาก็ยินดี
แบ่งปันเทคนิคให้อย่างเต็มใจ
ครึง่ ปีผา่ นไป เก่งกาจพบกับปัญหาใหญ่อกี หนึง่ อย่าง
นัน่ คือเสือ้ ผ้าตัวเก่าของเขาเริม่ ไม่เข้ารูปเสียแล้ว เนือ่ งจาก
ร่างกายที่ผอมลงส่งผลให้เขาต้องบริจาคเสื้อไซส์ใหญ่
และกลับไปซือ้ เสือ้ ไซส์เล็กมาใส่ให้พอดีกบั ตัวอีกครัง้ หนึง่
นับเป็นปัญหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่น่ายินดีส�ำหรับเขามาก
ทีเดียว
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JUST DO IT! NIKE SAID.

ออกกำ�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่

เกมแห่งความท้าทาย
ที่ต้องเอาชนะ
เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง

“ตอนมัธยมปลายเราเป็นนักกีฬาแบดมินตัน แต่พอเข้า
มหาวิทยาลัยก็แทบไม่ได้ออกก�ำลังเลย ด้วยความที่เรา
เรียนคณะเกี่ยวกับศิลปะท�ำให้ต้องท�ำงานดึกๆ และกิน
มื้อดึกเป็นประจ�ำ ตอนท�ำงานก็ไปปาร์ตี้บ่อย ปล่อยให้
นำ�้ หนักขึน้ มา 15 กิโล จนวันหนึง่ ส่องกระจกดูตวั เองแล้ว
รูส้ กึ ว่า ไม่ได้แล้ว ต้องเปลีย่ นแปลงตัวเองแล้ว เลยเริม่ ที่
จะกลับมามีวนิ ยั กับการออกก�ำลังกายมากขึน้
“การออกก�ำลังกายเหมือนกับการเล่นเกมที่ยากขึ้น
เรือ่ ยๆ มีการ Challenge มีการ Up Level ถ้าเทียบกับ
ตอนเป็นเด็กมันอาจไม่สนุกเท่า เพราะตอนนั้นเราไม่ได้
สนใจเรื่องยากง่ายอะไร แต่ตอนนี้เราแค่มีความสุขกับ
การวิ่งให้ผ่านด่านไปเรื่อยๆ คือขอแค่ให้ได้ขยับร่างกาย
ก็พอ”

ศิวัตม์ ทีปะนาวิน

นักออกแบบแอปพลิเคชั่น
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EXERCISE

COVER STORY
เรื่อง: แพรวา มั่นพลศรี

PANTAKAN
RUKISRASEREE
ทำ�งานหนัก ผลงานดี
แต่สุขภาพต้องดีด้วย
สาวออฟฟิศ
ชื่อ-นามสกุล 		
อายุ 			
น้ำ�หนัก			
ส่วนสูง 		
อาชีพ			
สถานที่ทำ�งาน		
รายได้ต่อเดือน
วันและเวลาเข้างาน
วิธีการเดินทางไปทำ�งาน
งานอดิเรก		
อาหารที่ชอบ		

				
มุมมองต่อตัวเอง		
เป้าหมายในชีวิต
โรคประจำ�ตัว		
เงือ
่ นไขสุขภาพ		
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พันธกานต์ รักอิสระเสรี
28 ปีี
50 กิโลกรัม
161 เซนติเมตร
พนักงานบริษัทเอกชน ตำ�แหน่งรองผู้จัดการ
ออฟฟิศย่านอโศก
39,000 บาท
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
รถไฟฟ้า
ดูซีรีส์เกาหลี ทำ�ขนม อ่านหนังสือเกี่ยวกับสูตรอาหาร
ข้าวกะเพราหนวดปลาหมึก, สปาเก็ตตี้เบคอนพริกแห้ง		
กระเทียม, กาแฟคาราเมลมัคคิอาโต้ เพิ่มหวาน
อ้วนไปหน่อย รู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเอง
หาแฟนดีๆ ให้ได้สักคน (สักที)
ออฟฟิศซินโดรม
ไม่คอ่ ยมีเวลาออกกำ�ลังกายมากนัก เพราะเลิกงานเย็น
กลับมาออกกำ�ลังกายไม่ทนั ชอบกินอาหารทีม่ ไี ขมันสูง
และติดรสชาติหวาน
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ต้นเหตุสุขภาพแย่
พันธกานต์ สาวออฟฟิศดาวรุง่ ผูบ้ า้ งานและตีความหมาย
ของ Work-Life Balance ไปที่การปาร์ตี้กับเพื่อนฝูง
ตามประสาสาวโสด เพราะคิดว่าการปาร์ตี้และเพื่อนๆ
สามารถพาเธอออกจากความเครียดของงานได้ Work
Hard, Play Hard(er) เธอว่าอย่างนั้น
แต่ความที่เธอเป็นพนักงานประจำ�ที่ต้องตอกบัตร
เข้าออฟฟิศทุกเช้าเย็น ทำ�ให้ในแต่ละวันเธอแทบไม่ได้ลกุ
จากโต๊ะขยับไปไหนเลย และการงานที่เธอทำ�อยู่เป็นงาน
ที่ต้องแบกรับความกดดันค่อนข้างสูง นั่นทำ�ให้เธอมี
ระดับความเครียดสูงตามไปด้วย เมื่ออะไรๆ ไม่เป็นไป
ตามแผนทีว่ างไว้ ทำ�ให้ความเครียดเริม่ สะสมในทุกๆ วัน
ของการทำ�งาน เธอเริม่ มีอาการออฟฟิศซินโดรม มีอาการ
ตึงทีก่ ล้ามเนือ้ และเส้นเอ็นบริเวณคอ บ่า และไหล่เสมอๆ
บางครั้งความเครียดจากงานทำ�ให้เธอปวดหัวไมเกรน
และทำ�งานต่อไม่ได้เป็นวันๆ มิหนำ�ซ้ำ� บางครั้งเธอต้อง
ทำ�งานโดยนัง่ ติดโต๊ะ 6-8 ชัว่ โมงต่อวันโดยไม่ได้ขยับตัว
ยืดเส้นยืดสาย อาการทีน่ า่ กลัวมากอาการหนึง่ คือกระดูก
สันหลังทับเส้นประสาทซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของมนุษย์
ออฟฟิศเลยทีเดียว
นอกจากนี้ เธอยังติดการกินอาหารรสชาติหวาน ทัง้
เครื่องดื่ม ขนม และอาหารมื้อหลัก เพราะเมื่อไรก็ตามที่
เกิดความเครียด น้�ำ ตาลจะเป็นสิง่ แรกทีร่ า่ งกายเรียกร้อง
และผลทีเ่ กิดต่อมาก็คอื เธอรูส้ กึ ว่ารูปร่างตัวเองค่อนข้าง
อ้วน แม้ว่าเทียบจากสัดส่วนกับส่วนสูงตอนนี้แล้วไม่ได้
อ้วนเกินเกณฑ์มาตรฐานหรอก แต่… น่าจะพอคาดคะเน
ได้วา่ หากเธอยังคงใช้ชวี ติ เช่นนีต้ อ่ ไป คำ�ว่าอ้วนเกินเกณฑ์
คงอยู่ใกล้ๆ นี้แน่ๆ
นอกจากจะไม่มเี วลาเหลือสำ�หรับการออกกำ�ลังกาย
เธอยังเป็นสาวขี้เหงาและติดเพื่อน จึงยอมใช้เวลาหลัง
เลิกงานไปกับการสังสรรค์หรือปาร์ตี้ เพื่อจะได้ไม่ต้อง
อยู่เพียงลำ�พัง และเธอยังติดโทรศัพท์มือถือเอามากๆ
ลักษณะการใช้ชวี ติ แบบนีไ้ ม่เป็นผลดีในระยะยาวแน่นอน
และการก้มหน้าก้มตาจิ้มแต่โทรศัพท์นั้นก็ไม่ได้เป็นผลดี
ต่อกล้ามเนื้อตาและฝ่ามือเลยสักนิด จิ้มคีย์บอร์ด จ้อง
จอคอมพิวเตอร์มาทั้งวันแล้ว ก็ยังไม่แคล้วต้องมานั่ง
จิ้มแป้นสัมผัส จ้องจอโทรศัพท์มือถืออีก
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EXERCISE

ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
ไลฟ์สไตล์ของสาวออฟฟิศชอบปาร์ต้ที ำ�ให้เธอรู้สึกแย่กับ
ตัวเองไม่นอ้ ย นอกจากจะรูส้ กึ อ้วนเพราะกินอาหารหวาน
แล้ว ปัญหาสุขภาพจากออฟฟิศซินโดรมที่กำ�ลังเผชิญ
ทำ�ให้เธอเริม่ กลับมาถามตัวเองว่า พร้อมจะเปลีย่ นแปลง
หรือยัง เพราะเธอตัง้ เป้าหมายไว้วา่ ปีนจี้ ะต้องหาแฟนดีๆ
ให้ได้สกั คน ก่อนจะให้ใครมารักเธอ เธอคงต้องรักตัวเอง
และดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดก่อน ด้วยวิธีการต่อไปนี้
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1

เลิกอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะนั่นเป็น
ข้ออ้างที่แย่ที่สุด เฉือนเวลาปาร์ตี้
หรือสไลด์หน้าจอไปวิง่ หรือเดินเบาๆ
สู ด อากาศสดชื่ น ที่ ส วนสาธารณะ
ใกล้ๆ ออฟฟิศดูสักหน่อย รับรอง
ว่าจะติดใจ เพราะแถวอโศกมีสวน
สาธารณะให้สามารถวิ่ง ปั่นจักรยาน
ปั่นเรือถีบได้ที่ ‘สวนเบญจกิติ’ ข้าง
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือถ้า
อยากเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถ
นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงสถานีลุมพินี
ใกล้ๆ มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่
อย่าง ‘สวนลุมพิน’ี หรือจะนัง่ บีทเี อส
ไปลงอนุสาวรีย์ชัยก็ได้ ละแวกนั้นมี
‘สวนสันติภาพ’ ให้ได้ออกกำ�ลังกาย
ยืดเส้นยืดสายได้เช่นกัน

2
3
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EXERCISE

ถ้าไม่อยากออกกำ�ลังกายคนเดียว
ก็ลองไป Training ดูสกั ครัง้ ฟิตเนสมี
โปรโมชัน่ ทดลองเล่นฟรี มีเทรนเนอร์
ส่วนตัวให้พร้อม ที่สำ�คัญคือไม่ต้อง
กลัวเหงาอีกต่อไป เพราะที่ฟิตเนส
สามารถพบผูค้ นมากมาย ลองเริม่ ต้น
บทสนทนากับเพื่อนร่วมคลาสเรียน
ที่มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเต้น
โยคะเย็น โยคะร้อน ฯลฯ รู้ไหมว่า
การออกกำ�ลังกายยังเป็นการเริ่มต้น
มิตรภาพที่ดีได้ด้วยนะ

ต้องไม่ลมื ว่า การนัง่ ทำ�งานด้วยความ
ตึ ง เครี ย ดติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานาน
อาจนำ�พาอาการเจ็บป่วยและอาการ
ปวดกล้ามเนือ้ มาให้ และเพราะฉะนัน้
อย่ า ลื ม ตั้ ง เวลาให้ ตั ว เองได้ พั ก ยก
ในระหว่างวันบ้าง ทำ�งาน 45 นาที
พัก 15 นาที ลุกจากเก้าอี้ เดินไป
ยืดเส้นยืดสาย สะบัดข้อมือข้อเท้า
ให้รา่ งกายได้ขยับออกแรงคลายเมือ่ ย
เสียหน่อย และอย่าลืม ดื่มน้ำ�เยอะๆ
เพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล ในร่ า งกาย และ
ห้ามขี้เกียจลุกไปเข้าห้องน้ำ�เด็ดขาด
ความอดทนอดกลัน้ เป็นสิง่ ทีด่ ี แต่ถา้
ใช้กบั เรือ่ งนี้ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
จะมาเยือนเอาง่ายๆ นะ

JUST DO IT! NIKE SAID.

ออกกำ�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่
“อยากให้คนมารักเหรอ อยากมีชวี ติ ดีๆ เหรอ... เราลงมือ
ท�ำอะไรเพือ่ ให้ได้สงิ่ เหล่านัน้ บ้างล่ะ?”
ก่อนจะให้คนอื่นมารักเรา พันธกานต์ถามตัวเองว่า
เธอรักตัวเองมากพอแล้วหรือยัง อยากให้มคี นดีๆ เข้ามา
ในชีวิต อยากมีชีวิตที่ดีที่ดึงดูดคนเหล่านั้น ถ้าตัวเอง
ยังไม่ใส่ใจทีจ่ ะท�ำดีตอ่ ตัวเอง ไม่ดแู ลสุขภาพให้ดี แล้วจะ
เรียกร้องให้คนอืน่ มาท�ำดีกบั เราได้อย่างไร ค�ำถามเหล่านี้
ไม่ได้ต้องการค�ำตอบ แต่ต้องการให้เกิดการใคร่ครวญ
ท้ายที่สุด เธอตัดสินใจสะบัดพันธกานต์คนเก่าที่หน้าด�ำ
คร�่ำเครียด แก่ก่อนวัยออกไป แล้วเป็นคนใหม่ที่สดใส
ด้วยการออกก�ำลังกายและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ตอนทีเ่ ธอออกไปวิง่ เธอไม่ลมื ทีจ่ ะส�ำรวจบรรยากาศ
รอบๆ สังเกตดูใบหน้าและรอยยิม้ ของคนทีว่ งิ่ บนเส้นทาง
เดียวกัน เธอได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการดูแลตัวเองจาก
คนเหล่านัน้ และส�ำคัญกว่าการได้แรงบันดาลใจจากคนอืน่
ในระหว่างที่เธอวิ่งเธอได้ค้นพบว่า ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม
ที่สุด ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เธอได้หัวเราะกับเพื่อนฝูง หรืออยู่
ท่ามกลางผู้คนมากมาย แต่คือช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกับ
ตัวเองอย่างสงบ และได้เข้าใจหัวใจของตัวเองจริงๆ
ทุกครัง้ ทีเ่ ธอเข้าฟิตเนส เธอไม่ลมื ทีจ่ ะยิม้ เยอะๆ เปิด
รับความแปลกใหม่ แรกๆ ก็เขินอายในการใช้เครือ่ งเล่น
ต่างๆ เขินทีจ่ ะต้องท�ำท่าทางทีต่ วั เองไม่ถนัด หรือรูส้ กึ ว่า
ท�ำได้ยากเย็น แต่เธอระลึกเสมอว่า นัน่ ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ธอควร
กังวล การเริม่ ต้นมักยากและน่าขันเสมอ แต่จริงๆ แล้ว
คงไม่มใี ครหัวเราะในท่าทางเคอะเขิน ป�ำ้ ๆ เป๋อๆ ของเธอ
หรอก เพราะทุกคนก็เคยผ่านภาวะเช่นนั้นมาเหมือนกัน
เธอเริ่มมีความเชื่อมั่น เปิดใจเรียนรู้ และฝึกฝน สนุก
ไปกับการลองผิดลองถูกและหาที่ทางให้ตัวเอง เธอได้
ค้นพบอีกตัวตนที่ตัวเองไม่เคยได้สัมผัส และเธอหลงรัก
ตัวเองมากขึน้ ทุกวัน
อนึ่ง นี่ไม่ได้หมายความว่า พันธกานต์จะต้องปลีก
วิเวกแยกตัวจากเพือ่ นฝูง มาท�ำสิง่ ทีเ่ ธอรักและออกก�ำลัง
กายเพียงล�ำพัง แต่เธอสะกิดชวนเพือ่ นข้างๆ ชวนกันไป
เป็นแก๊ง ชวนกันไปเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจาก
หมูกระทะหรือบุฟเฟต์นานาชาติ จนตอนนีพ้ วกเธอกลาย
เป็นแก๊งนางฟ้า สวยแซ่บ สุขภาพดีกนั ยกแก๊งไปเรียบร้อย
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“การออกก�ำลังกายท�ำให้เราสุขภาพดีขึ้น ไม่ค่อยเครียด เกศราภรณ์ จารเมือง
จากการท�ำงาน โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่คอ่ ยมี และทีส่ �ำคัญท�ำให้ ใส่สน้ สูงได้สวยขึน้ ด้วย เพราะเมือ่ ก่อนไม่ได้ออกก�ำลังกาย พนักงานออฟฟิศ
จึงค่อนข้างเจ้าเนื้อ ใส่เสื้อผ้ายังไงก็ไม่สวย รู้สึกอืดอัด
ไม่กระฉับกระเฉง บุคลิกภาพก็ไม่ดี และยิง่ เมือ่ ใส่สน้ สูง
ด้วยนำ�้ หนักตัวทีเ่ ยอะ เวลาเดินก็ไม่สามารถเชิดๆ เริด่ ๆ
ได้ แถมเท้ายังบวมเป่งอีกต่างหาก
“ช่วงแรกของการออกก�ำลังกายจะเป็นอะไรทีล่ �ำบาก
มาก จะรูส้ กึ ขีเ้ กียจ เหนือ่ ยง่าย ปวดเมือ่ ย และไม่อยากท�ำ
แล้ว แต่เราต้องผ่านจุดนัน้ ไปให้ได้ ต้องท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ
และเมื่อไรที่การออกก�ำลังกายกลายมาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวติ ของเราแล้ว ทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมชาติ อะไรๆ
จะง่ายขึน้ เยอะ และบางทีจะกลายเป็นว่า เราขาดมันไม่ได้
ด้วยซำ�้
“การออกก�ำลังกายให้อะไรมากกว่าแค่การมีรา่ งกาย
ทีแ่ ข็งแรง มันคือการชนะใจตัวเอง เอาชนะเงือ่ นไขต่างๆ
รอบตัว ทีบ่ างครัง้ ไม่ใช่เงือ่ นไข หากแต่เป็นเพียงข้ออ้าง
ของเราเอง”
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EXERCISE

JUST DO IT! NIKE SAID.

เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง

มากกว่าร่างกาย
แข็งแรง คือการ
ชนะใจตนเอง

COVER STORY

เรื่อง: ธีรโชติ จิวรเศรษฐุ์กุล

THONGDEE
ASAWAMONGKOLKUL
ความรับผิดชอบสูง
เจ้าของธุรกิจ
ชื่อ-นามสกุล 		

				

ทองดี อัศวมงคลกุล
33 ปี
77 กิโลกรัม
175 เซนติเมตร
เจ้าของธุรกิจโปรดักชั่นเฮาส์
บ้านย่านทองหล่อ
60,000 บาท
จันทร์-เสาร์ เวลาไม่แน่นอน
ดูหนัง ฟังเพลง อ่านข่าวอัปเดตวงการโฆษณา
ข้าวขาหมู
ประสบความสำ�เร็จในระดับหนึ่ง แต่มีปัญหาสุขภาพ
บาลานซ์การทำ�งานและการนอน
ออฟฟิศซินโดรม
นอนดึกมากเพราะต้องทำ�งาน ไม่มีเวลาออกกำ�ลังกาย
ตอนเย็น เพราะเหนื่อยล้าจากการทำ�งาน
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อายุ 			
น้ำ�หนัก			
ส่วนสูง 		
อาชีพ			
สถานที่ทำ�งาน		
รายได้ต่อเดือน
วันและเวลาเข้างาน/เรียน
วิธีการเดินทางไปทำ�งาน
งานอดิเรก		
อาหารที่ชอบ		
มุมมองต่อตัวเอง		
เป้าหมายในชีวิต
โรคประจำ�ตัว		
เงื่อนไขสุขภาพ		
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ต้นเหตุสุขภาพแย่
หลั ง ทำ � งานอยู่ ใ นเอเจนซี่ โ ฆษณาและโปรดั ก ชั่ น เฮาส์
มาร่วม 5 ปี ทองดี ชายหนุ่มผู้มาดมั่นได้เริ่มเปิดบริษัท
ผลิตงานภาพเคลื่อนไหว โดยเน้นรับงานโฆษณาและ
มิ ว สิ ก วิ ดี โ อเป็ น ส่ ว นใหญ่ จนตอนนี้ เ ขาในวั ย 33 ปี
ได้สวมหมวกเป็นทัง้ เจ้าของบริษทั และผูก้ �ำ กับภาพยนตร์
ควบคู่กันไป
ภายในบ้านเดีย่ วย่านทองหล่อมีเครือ่ งออกกำ�ลังกาย
ซึ่งเป็นเครื่องปั่นจักรยานที่เขาตั้งใจซื้อมาเพราะไม่รู้ว่า
จะได้ออกไปปั่นจักรยานจริงๆ ได้ที่ไหน จึงหวังจะใช้เจ้า
เครื่องนี้ออกกำ�ลังกายยามว่าง แต่มันกลับกลายเป็น
ราวตากผ้าไปโดยปริยาย
ด้วยตำ�แหน่งหน้าทีก่ ารงานระดับผูบ้ ริหาร ทำ�ให้เขา
ต้องเดินทางไปหลายแห่งในแต่ละวัน แถมยังมีช่วงเวลา
ทำ�งานที่ไม่แน่นอน บางวันต้องไปออกกองไปถ่ายทำ�
นอกสถานที่ หรือบางทีก็ต้องอยู่ในห้องประชุม เขาจึง
ไม่สามารถกำ�หนดเวลาว่างของตัวเองได้อย่างชัดเจน
จนเขาแทบจะไม่มีเวลาออกกำ�ลังกายใดๆ เลย เพราะ
เหนือ่ ยล้าจากการประชุมมาทัง้ วัน แถมยังต้องมาเครียด
กับการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งเรื่องธุรกิจและลูกน้องอีก
เขาใช้ชวี ติ เช่นนีม้ าร่วม 2 ปี โรคออฟฟิศซินโดรมทีเ่ ป็นอยู่
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะอาการปวดกล้ามเนื้อ
ไม่ว่าจะเป็นส่วนแขน หลัง ไหล่ และสะโพก ทำ�ให้เขา
แทบจะไม่มสี มาธิท�ำ งานเพราะอาการปวดเรือ้ รัง จนต้อง
คอยกินยาแก้ปวดอยูเ่ สมอ อีกทัง้ อาหารทีเ่ ขาชอบกิน คือ
‘ข้าวขาหมู’ เป็นเมนูโปรด ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโรคอ้วน
และความดันโลหิตสูงกำ�ลังเข้าคิวรอเจอเขาอยูเ่ หมือนกัน
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ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
ทองดีรสู้ กึ ว่าอาการออฟฟิศซินโดรม นับวันยิง่ หนักข้อขึน้
ทำ�ให้เขาเริ่มกลับมาคิดทบทวนตัวเองใหม่ว่า ถึงแม้เขา
จะประสบความสำ�เร็จในหน้าทีก่ ารงานมากเพียงใด แต่ถา้
ต้องแลกการสุขภาพทีเ่ สียไปและอาการปวดตามร่างกาย
ทีต่ อ้ งรักษาไปตลอดชีวติ เขายอมไม่ได้และรู้สึกไม่คมุ้ ค่า
ที่จะต้องเสียสุขภาพเพื่ออุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับงาน
เขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาทำ�อะไรบางอย่างเพื่อรักษา
สุ ข ภาพของตั ว เอง เพราะเขาเริ่ ม จะตระหนั ก แล้ ว ว่ า
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทำ�ให้เขาคิดงานได้มากขึ้น
ทำ � งานได้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และที่ สำ� คั ญ คื อ เขา
ไม่สามารถใช้ชวี ติ อยูก่ บั ร่างกายทีต่ อ้ งแบกรับอาการปวด
เรือ้ รังไปได้ตลอดทัง้ ชีวติ แน่ๆ ต้องลุกขึน้ มาเปลีย่ นแปลง
ตัวเองทันที! และวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีที่ผู้บริหารอย่าง
ทองดีเลือกในการดูแลสุขภาพ
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1

เริม่ จากการออกกำ�ลังกายง่ายๆ แบบ
ไม่ใช้อุปกรณ์ เช่น การวิ่ง ใช้เวลา
ช่ ว งเช้ า ตรู่ อ อกไปวิ่ ง ที่ ส วนครู อ งุ่ น
ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างที่เปลี่ยนมาเป็นสวน
สาธารณะใจกลางย่านทองหล่อ หรือ
ในช่วงเย็นก็สามารถออกไปวิง่ ทีส่ วน
เบญจสิริ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะย่าน
สุขมุ วิททีไ่ ม่ไกลจากทองหล่อมากนัก

3
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2

ลองหาลู่วิ่งอัตโนมัติมาติดตั้งที่บ้าน
เผื่อวันที่ไม่มีเวลาออกจากบ้าน หรือ
ฤดูฝนที่ไม่เอื้อแก่การออกกำ�ลังกาย
นอกสถานที่ ลองวิ่งบนลู่ว่งิ ช่วงเช้า
และช่วงเย็น หรือช่วงพักเบรกจาก
การทำ�งานเครียดๆ การวิ่งเหยาะๆ
บนลู่วิ่งจะช่วยให้เลือดสูบฉีดได้ดีขึ้น
กระปรี้กระเปร่า ไม่ง่วงระหว่างวัน
แน่นอน

จั ด โปรแกรมอาหารที่ ค วรบริ โ ภค
ในแต่ละมื้อ พยายามออกกำ�ลังกาย
ควบคูไ่ ปกับการควบคุมอาหาร ละลด
เลิกของทอด และของมัน ลองตัดใจ
ไม่กินข้าวขาหมูดูสักหนึ่งเดือน และ
ลองเปิดใจให้อาหารคลีนและสลัดผัก
มากขึ้น จะได้ทั้งสุขภาพและระบบ
ขับถ่ายที่ดี

4

ถ้าเบื่อจากการออกกำ�ลังกายที่บ้าน
ก็ลองหาเวลาออกกำ�ลังกายทีฟ่ ติ เนส
ในละแวกบ้ า นที่ เ ดิ น ทางได้ ส ะดวก
อาจจะสมัครสมาชิกรายปีเพื่อบังคับ
ตัวเองไปออกกำ�ลังกายบ่อยเท่าที่จะ
ทำ�ได้ อาจจะเน้นเครื่องเล่นที่บริหาร
ไหล่ หลัง และสะโพกเป็นหลัก เพราะ
จะช่ ว ยสร้ า งกล้ า มเนื้ อ ให้ แ ข็ ง แรง
เพือ่ บริหารร่างกายและบรรเทาอาการ
ปวดจากการเป็นออฟฟิศซินโดรม

5

ลงเรียนคอร์สโยคะระยะสั้น โยคะจะ
ช่วยเรือ่ งความยืดหยุน่ ของกล้ามเนือ้
ที่ สำ � คั ญ นำ � กลั บ มาฝึ ก ต่ อ ที่ บ้ า นได้
ในช่ ว งพั ก เบรกจากการนั่ ง ทำ � งาน
นานๆ ช่วยเรือ่ งอาการปวดกล้ามเนือ้
ได้ดีทีเดียว

หากถามว่า ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ระหว่างสุขภาพดีกบั
การงานดี ทองดีตอบทันทีโดยไม่ลงั เลว่าเลือกอย่างแรก
เพราะสุขภาพทีด่ นี นั้ จะส่งผลต่อการงานทีด่ โี ดยอัตโนมัติ
ภายในเวลาไม่กเี่ ดือนนับจากวันแรกทีเ่ ริม่ วิง่ นำ�้ หนัก
ตัวของเขาลดลงมาแตะที่เลข 7 ซึ่งถือเป็นช่วงเกณฑ์ที่
เหมาะสมกับส่วนสูงของเขา และจากการไปตรวจสุขภาพ
ครัง้ ล่าสุดเมือ่ ปีทแี่ ล้ว ค�ำพูดของหมอท�ำให้เขาอดยิม้ ด้วย
ความรู้สึกตื้นตันไม่ได้ เมื่อหมอชมว่ากล้ามเนื้อของเขา
สมบูรณ์ ระบบขับถ่าย ระบบเลือดและอวัยวะแข็งแรงดีมาก
หลังจากทีอ่ อกก�ำลังกายควบคูไ่ ปด้วย ประสิทธิภาพ
ในด้านการท�ำงานของเขาดีขนึ้ เขามีไอเดียเจ๋งๆ มากมาย
ที่ผุดขึ้นมาระหว่างการวิ่ง แถมยังมีวิธีบาลานซ์สุขภาพ
กับการงานได้ดขี นึ้ มาก เขาลองท�ำโยคะท่าง่ายๆ เพือ่ ช่วย
ยืดเส้นยืดสายระหว่างนัง่ ท�ำงานนานๆ เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และมีกากใยสูง ที่ส�ำคัญคือ เขางด
ข้าวขาหมูของโปรด หันไปท�ำอาหารคลีนกินเองมากขึน้
ทองดีให้เวลากับการออกก�ำลังกายจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา และไม่เพียงแต่ตัวเขาที่เริ่มต้น
ออกก�ำลังกาย เขายังสามารถกระตุ้นลูกน้องในบริษัท
ให้เดินออกก�ำลังด้วยกัน ทองดีรสู้ กึ ดีมากทีอ่ ย่างน้อยเขา
ได้เป็นส่วนหนึง่ ในการท�ำให้ใครบางคนได้ออกก�ำลังกาย
และหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึน้
เคยมีคนกล่าวไว้วา่ ไม่ตอ้ งคิดจะเปลีย่ นแปลงคนอืน่
หรอก แค่เปลีย่ นตัวเองให้ได้กพ็ อแล้ว และวันนีค้ อื วันที่
ทองดีท�ำได้ส�ำเร็จ ทัง้ การเป็นผูบ้ ริหารทีท่ �ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดการเรื่องสุขภาพของตนเองได้อย่าง
สมดุล
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JUST DO IT! NIKE SAID.

ออกกำ�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่

เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย
ที่ไม่ต้องรอ
แรงบันดาลใจ

“การออกก�ำลังกายไม่ควรมีแรงบันดาลใจ เพราะถ้าต้อง ภาสุร์ นิมมล
มีแรงบันดาลใจแล้วเกิดวันหนึ่งไม่มีแรงบันดาลใจขึ้นมา เราอาจไม่มีความคิดอยากจะวิ่ง ส่วนตัวอยากให้การวิ่ง เจ้าของบริษัทด้านการออกแบบสื่อ
เป็นกิจวัตรประจ�ำวันมากกว่า เหมือนการที่เราแปรงฟัน
อาบนำ�้ ทุกวัน
“เราเลือกออกก�ำลังกายด้วยการวิ่ง มันท�ำให้เรา
ตืน่ เช้าแล้วไม่เพลีย ในด้านจิตใจ ท�ำให้เรามีประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานเยอะขึน้ มีสมาธิใน การท�ำงานทัง้ วันได้เต็มที่
และอยูไ่ ด้นานขึน้ แล้วก็มคี วามใจเย็น ความอดทนในการ
เจอกับคนมากหน้าหลายตา
“แล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกาย ท�ำให้เราแข็งแรงขึ้น
และป่วยน้อยลง เพราะส่วนตัวเคยเป็นออฟฟิศซินโดรม
คือนั่งท�ำงานอย่างเดียวจนปวดหลัง ปวดข้อ ปวดเอว
ปวดกระดูก ปวดคอ แล้วพอไปวิง่ ก็หาย คือมันช่วยได้เร็ว
แต่ไม่ได้ทนั ทีขนาดว่าวันนีว้ งิ่ แล้วพรุง่ นีก้ ห็ ายปวด แต่พอ
วิง่ สมำ�่ เสมอแล้วเรารูส้ กึ ว่ามันมีผลจริงๆ อย่างบางช่วงที่
พอวิง่ น้อยลงก็เริม่ กลับมาปวดหลังใหม่
“เรารูส้ กึ ว่า จริงๆ แล้วการออกก�ำลังกายมันไม่ใช่วา่
ต้องออกเมือ่ ไร แต่มนั ควรต้องออกทัง้ ชีวติ นะ ด้วยวิธอี ะไร
ก็ได้ทคี่ ณ
ุ ชอบ”
35
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COVER STORY

เรื่อง: พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

SAMORN
SAMREONGJAI
ไม่ปล่อยตัวตามวัย
ออกกำ�ลังกายให้ไฉไลกว่าเดิม
แม่บ้าน
ชื่อ-นามสกุล 		
อายุ 			
น้ำ�หนัก			
ส่วนสูง 		
อาชีพ			
สถานที่ทำ�งาน		
รายได้ต่อเดือน
วันและเวลาเข้างาน
วิธีการเดินทางไปทำ�งาน
งานอดิเรก		
อาหารที่ชอบ		
มุมมองต่อตัวเอง		

				
เป้าหมายในชีวิต
โรคประจำ�ตัว		

				
เงือ
่ นไขสุขภาพ		
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สมร สำ�เริงใจ
41 ปีี
54 กิโลกรัม
163 เซนติเมตร
ผู้ตรวจสอบบัญชี
บางกะปิ
45,000 บาท
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
รถไฟฟ้า
ช้อปปิ้ง ทำ�อาหาร ปลูกต้นไม้ ถักไหมพรม			
อาหารมังสวิรัติ สลัดผัก สมูทตี้
ภูมิใจในการงานของตัวเอง ภูมิใจที่หันมารับประทานอาหาร		
มังสวิรัติได้สำ�เร็จ
ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด ส่งลูกเรียนให้ได้สูงๆ
เส้นเลือดอุดตัน สมองเสื่อม กระดูกพรุน ข้อเข่าเสื่อม
ความดันโลหิตสูง
มีโรคประจำ�ตัวหลายโรค ไม่คอ่ ยมีเวลาออกกำ�ลังกาย
เพราะต้องทำ�งานและดูแลครอบครัว ต้องไปรับส่งลูกเช้าเย็น

CHANGE SERIES - NO.3

ต้นเหตุสุขภาพแย่
ย้อนกลับไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สมรเป็นหนึ่งในไทยมุงที่ยืนสังเกตการณ์ร่างไม่ได้
สติของสตรีนางหนึ่งที่กำ�ลังได้รับการปฐมพยาบาลจาก
เจ้าหน้าที่ กระดุมเม็ดบนสุดของหญิงคนนัน้ ถูกปลดออก
คลายความอึดอัด เธอไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ต้น แต่
พอจะจับความจากกลุ่มชนที่ยืนอออยู่ได้ว่า ขณะกำ�ลัง
ลงบันไดเลื่อนยังไม่ทันถึงขั้นสุดท้าย หญิงคนนั้นก็วูบลง
เสียดื้อๆ โดยที่ไม่มีใครคาดคิด ดีที่ความสูงระหว่างจุด
ทีย่ นื กับพืน้ เบือ้ งล่างนัน้ ไม่มากนัก ไม่เช่นนัน้ คงเลือดตก
ยางออกให้ได้ตกใจกันยิ่งกว่านี้
แต่จะว่าไป ใบหน้าของผู้หญิงที่ว่าคุ้นตาอยู่นะ ก่อน
ที่สมรจะนึกออกว่าเคยเห็นหญิงหมดสตินี้ที่ไหน ตัวเลข
ตัวหนังสือดิจิทัลก็ปรากฏเหนือร่างนั้น ใช่ เหนือร่าง
เหมือนอินโฟกราฟิกหลากมิติในรายการข่าว แต่พออ่าน
ดูดๆ
ี ก็พบว่ามันกำ�ลังแสดงข้อมูลทีน่ า่ จะเป็นของผูห้ ญิง
คนนัน้ เส้นเลือดอุดตัน สมองเสือ่ ม นอนไม่หลับ กระดูก
พรุน ข้อเสือ่ ม ความดันโลหิตสูง… ขณะกวาดสายตาอ่าน
ไปเรื่อยๆ ข้อมูลท้ายสุดก็เกิดสะดุดตาให้สมรต้องชะงัก
ชื่อ สมร สำ�เริงใจ อายุ 38 ปี
จะไม่ให้คุ้นได้อย่างไรเล่า ในเมื่อผู้หญิงที่หมดสติ
คนนั้นก็คือตัวเธอเอง เธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือ
อะไร อาจเป็นปรากฏการณ์ระหว่างความเป็นความตาย
ทีน่ อ้ ยคนนักจะได้พบ สมรเชือ่ ว่าหากชือ่ โรคทีเ่ ธอเห็นคือ
ชะตาชีวิตของเธอ นั่นคงเป็นผลจากรูปแบบการใช้ชีวิต
ที่เธอใช้แบบผิดๆ มาโดยตลอด
สมรแต่งงานแล้ว มีลูกสองคนวัยเจ็ดและห้าขวบ
กิจวัตรในแต่ละวันไม่ต่างจากบรรดาแม่บ้านคนอื่นๆ ที่
ต้องทำ�อาหาร ดูแลความเรียบร้อยของบ้าน และยังมี
งานประจำ�ให้ต้องทำ�อีกด้วย ความวุ่นวายในแต่ละวันที่
ต้องเผชิญ ทำ�ให้เธอละเลยเรือ่ งสุขภาพ การออกกำ�ลังกาย
กลายเป็นเรื่องไกลตัว
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ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
หลายๆ ครั้งยามขึ้นบันไดลงบันไดบ้าน เธอรู้สึกเหนื่อย
จนอยากให้มีบันไดเลื่อนเลยเสียด้วยซ้ำ� ยิ่งเธอไม่ใช่
คนท้วม เป็นคนรูปร่างสมส่วนทีก่ นิ เท่าไรๆ น้�ำ หนักบนตาชัง่
ก็ไม่เพิ่ม เธอจึงไม่เห็นความสำ�คัญของการเอาร่างกาย
ไปทำ�ให้เสียเหงื่อโดยไม่จำ�เป็น ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์วูบ
หมดสติ เธอคงไม่มีทางได้ทบทวนชีวิตที่ถูกใช้จนจวนจะ
พังของเธอแน่ๆ เธอคงไม่ได้ไปตรวจสุขภาพ และเธอคง
ไม่รู้ว่ามีโรคภัยใดบ้างที่กำ�ลังจะถูกบันทึกในเวชระเบียน
ของเธอ
สมรไม่ได้มีเวลาเพิ่มขึ้น แต่สมรใช้เวลาที่ผ่านไป
แต่ละนาทีอย่างคุ้มค่ามากขึ้น เธอเปลี่ยนทัศนคติที่เคย
คิดว่าการออกกำ�ลังกายเป็นสิง่ ทีเ่ ปลืองเวลา ให้กลายเป็น
ความคิดทีว่ า่ การเอาเวลามาใช้กบั การออกกำ�ลังคือการ
ลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว
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1

เปลี่ยนกิจวัตรประจำ�วันเล็กๆ จาก
ที่ เ คยคว้ า กุ ญ แจรถทุ ก ครั้ ง ที่ อ อก
ไปพ้นประตูบ้าน ก็หันมาขี่จักรยาน
หรือเดินเวลาไปซื้อของที่ตลาดหรือ
ละแวกใกล้บ้าน การเดินแทนการใช้
รถยนต์ ที่ จ ะช่ ว ยเผาผลาญแคลอรี
และบริหารกล้ามเนื้อขาได้ดี แถม
ไม่ต้องหาที่จอดรถให้วุ่นวาย

3
5
39

เวลาทำ�งานที่โต๊ะทำ�งานก็เอามือยัน
กั บ เบาะเก้ า อี้ ก่ อ นจะยกขาขึ้ น ลง
3 เซ็ต เซ็ตละ 15 ครั้ง ทำ�ทุกวัน
เรื่อยๆ หน้าท้องก็กระชับขึ้น แถม
ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ

หันมารับประทานอาหารไขมันต่�ำ เพือ่
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโรคความดัน
โลหิ ต สู ง และไขมั น อุ ด ตั น อาจจะ
รั บ ประทานอาหารมั ง สวิ รั ติ เพิ่ ม
ปริมาณผักผลไม้ทมี่ กี ากใยสูงจะช่วย
ให้ระบบขับถ่ายทำ�งานดีขึ้น

7
EXERCISE

2

ช่วงทีเ่ ข้าออฟฟิศไปทำ�งาน จากทีย่ ืน
ต่อแถวรอใช้ลิฟต์ ก็เลี่ยงไปใช้บันได
แทน (แต่ถ้าขาลงก็ยังใช้ลิฟต์อยู่นะ
เพราะการลงบันได เข่าต้องรับภาระ
มากกว่าปกติ ซึ่งจะเป็นผลเสียทำ�ให้
เข่าเสื่อมได้)

4

ใช้ เ วลาช่ ว งเย็ น หลั ง เลิ ก งานไปวิ่ ง
รอบหมู่บ้านหรือสวนสาธารณะใกล้
บ้าน อาจจะชวนสามีหรือลูกไปวิ่ง
ด้ ว ยกั น นอกจากจะสุ ข ภาพดี ย ก
ครอบครัวแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์
ที่อบอุ่นด้วยการทำ�กิจกรรมร่วมกัน
อีกด้วย

ใช้ เ วลาว่ า งในช่ ว งกลางวั น ในการ
ทำ�ความสะอาดบ้านตามปกติ เช่น
กวาดบ้าน ถูบ้าน แต่อาจจะเพิ่มท่า
บริหารง่ายๆ เข้าไป เช่น เพิม่ ท่าย่อขา
ขึน้ ลงแบบสควอชขณะพักทำ�งานบ้าน

6

ใช้เวลาช่วงเทีย่ งวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
ลงเรียนโยคะที่ฟิตเนสใกล้บ้าน หรือ
ฝึกจากวิดีโอทางยูทูบได้ฟรี เริ่มจาก
ท่าง่ายๆ ก่อน เช่น การนัง่ บนส้นเท้า
วางหน้าผากกับเสือ่ วางอกให้ใกล้เข่า
ที่สุด หรือท่าก้มหลังเอาฝ่ามือกดลง
กับพืน้ เสือ่ จนร่างกายมีลกั ษณะคล้าย
ตัววีคว่ำ� จะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความ
ยืดหยุ่นขึ้น และทำ�ให้ไม่ปวดเมื่อย
ง่าย สามารถทำ�ท่าโยคะพื้นฐานใน
การยืดเหยียดหลังจากทำ�งานบ้าน
ได้อีกด้วย

“เหมือนได้ภรรยาเด็กลงไปสิบปี”
สามีของสมรเอ่ยขึ้น ระหว่างที่เธอก�ำลังยืนแต่งตัว
อยูห่ น้ากระจก เธอดูออ่ นกว่าวัยโดยไม่ตอ้ งใช้ครีมบ�ำรุง
แพงๆ หรือวิตามินเสริมอาหาร ไม่มยี าอายุวฒ
ั นะตัวใด
ก่อผลลัพธ์ทใี่ ครๆ ต่างก็ปรารถนาเช่นนีไ้ ด้ จะมีกแ็ ต่ความ
สม�่ำเสมอในการออกก�ำลังกายที่สามารถสร้างความ
มหัศจรรย์ดงั ทีป่ รากฏ
ความกระชับของกล้ามเนื้อแต่ละส่วน บุคลิกภาพ
ที่กระฉับกระเฉงคล่องตัว ผิวพรรณที่สดใสไม่แห้งเหี่ยว
สิ่งเหล่านี้ส่งให้สมรแลดูมีวัยที่น้อยกว่าความเป็นจริง
ราวกับสมรตอนสามสิบปีนั่งไทม์แมชชีนมาสลับตัวกับ
สมรคนปัจจุบนั นีค่ อื ความเปลีย่ นแปลงทีใ่ ครเห็นต่างก็ทกั
แม้รปู ร่างภายนอกของสมรจะไม่ได้ดอู ว้ น แต่ภายใต้
รูปร่างที่ดูสมส่วนกลับมีไขมันพอกในเลือด ซึ่งเจ้าไขมัน
นีแ้ หละทีน่ �ำไปสูส่ าเหตุของโรคต่างๆ ทีเ่ ธอเคยเผชิญใน
วันที่หมดสติ นอกจากจะใบหน้าผิวพรรณจะดูอ่อนเยาว์
กว่าอายุแล้ว ไขมันในเลือดของสมรเองก็ลดลงตามไปด้วย
สุขภาพของสมรดีขึ้น การออกก�ำลังกายท�ำให้เธอ
หลับได้ยาวและสนิทขึน้ เธอตืน่ เช้าขึน้ มาด้วยความสดใส
และกระปรี้กระเปร่า นอกจากนั้นการฝึกหายใจเข้าออก
ขณะเล่นโยคะ ยังเป็นการฝึกสมาธิให้เธอได้พจิ ารณาและ
ท�ำความเข้าใจสภาวะของจิตใจตนเองมากขึ้น เธอรู้สึก
สงบและมีความสุขจากภายใน
ในตอนนีเ้ ธอรูส้ กึ และได้ประสบกับตัวเองแล้วว่า สิง่ ที่
ได้จากการออกก�ำลังกายมีคา่ จนไม่อาจหาอะไรมาเปรียบ
ได้ สมรก�ำลังได้รบั ชีวติ ใหม่ทดี่ ขี นึ้ ในทุกๆ ด้าน นีเ่ ป็นชีวติ
ที่เธออยากให้คนอื่นๆ ได้สัมผัสเช่นเดียวกับเธอ เพียง
เริ่มต้นออกก�ำลังกาย ไม่แน่ว่าชีวิตของใครหลายๆ คน
อาจเปลีย่ นแปลงไปตลอดกาลอย่างสมรก็เป็นได้
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JUST DO IT! NIKE SAID.

ออกกำ�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่

ย้อนวัยได้
ด้วยยาวิเศษ
เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง
“สมัยก่อนท�ำงานเก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็น แต่บางทีงาน
ไม่เสร็จก็ต้องนั่งหน้าคอมถึงตีหนึ่งตีสอง แล้ววันหนึ่ง
ตืน่ มาปวดหลังมากเหมือนคนเอาเข็มร้อยมาลัยมาทิม่ หลัง
จนลุกไม่ได้ เราก็กลัวว่าเราจะเป็นอะไรไหม หลังจากนัน้
ก็เลยศึกษาวิธกี ารเล่นโยคะ ไปเข้าคลาสดูวา่ มีแบบไหนบ้าง
แล้วมาหัดท�ำเองที่บ้าน เราก็ท�ำจนหายปวดหลัง โดยที่
ไม่ตอ้ งไปหาหมอเลย
“แต่พอหายดีแล้ว เราก็หยุดเล่น จนได้ไปตรวจภายใน
ไปเจอเนื้องอกในมดลูกขนาดประมาณหนึ่งเซนติเมตร
เราเองก็หว่ งลูก หากเราเป็นอะไรไปใครจะดูแล ตรงนีแ้ หละ
ทีท่ �ำให้เราเล่นโยคะเป็นกิจวัตรเลย สัปดาห์นงึ เราเล่นสีค่ รัง้
ครัง้ ละชัว่ โมงครึง่ ซึง่ คนออกก�ำลังกายถ้าไม่ได้ออกแล้ว
มันจะรูส้ กึ หงุดหงิดนะ เราก็ท�ำทุกวันต่อเนือ่ ง ครบหนึง่ ปี
ไปหาหมอ เนือ้ งอกนัน้ มันก็หายไป ตัง้ แต่นนั้ เราก็ท�ำตลอด
ไม่วา่ เราจะยุง่ ยังไงก็ตอ้ งหาเวลาสักครึง่ ชัว่ โมงมาท�ำโยคะ
“การออกก�ำลังกายเป็นยาที่ที่สุด หากเราท�ำควบคู่
กับการกินอาหารที่ดี ค่าหมอค่าวิตามินเราก็ไม่ต้องเสีย
สุขภาพ ผิวพรรณ หุน่ เราก็เฟิรม์ คนวัยเดียวกับเราอาจแก่
ล�ำ้ หน้าไปแล้ว แต่เรายังดูออ่ นกว่าวัย ยังกระฉับกระเฉง
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คนรอบตัวเป็นหวัดกัน เราก็ไม่เคยเป็น การบอกให้คนอืน่
ออกก�ำลังกาย หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าดียงั ไง ต้องลอง
ท�ำเองถึงจะเห็นผล”

เลอลักษณ์ เมฆพงษ์สาธร
แม่บ้าน

SPEAKER

เรื่อง: ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
ภาพ: เกียรติศักดิ์ พลพิทักษ์ชัย

วิง
่ เปลี่ยนชีวิต
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คงไม่ตอ
้ งบอกว่าการวิง่ ท�ำให้สุขภาพดีอย่างไร
เพราะน่าจะเป็นสิ่งทีท
่ ก
ุ คนรูด
้ อ
ี ยูแ
่ ล้ว แต่ถา้ จะ
บอกว่าการวิ่งเปลี่ยนชีวิตคนได้ อาจจะฟั งดู
เป็นเรื่องส่ วนบุคคลที่อาจจะต้องลองพิสูจน์
เอ๋ - สราวุ ธ เฮ้ ง สวั ส ดิ์ นั ก เขี ย นเจ้ า ของ
นามปากกา ‘นิว้ กลม’ เพิง่ ผ่านการวิง่ ฟูลมาราธอน
สองสนามมาหมาดๆ และเพิง่ จะมีผลงานหนังสือ
เล่ ม แรกที่ ว่ า ด้ ว ยการวิ่ ง โดยเฉพาะ ทั้ ง ๆ ที่
ก่อนหน้ านั้น เขาไม่ เ คยชอบหรื อสนใจการวิ่ง
มาก่ อ นเลย แต่ วั น นี้ เ ขากลั บ เสพติ ด การวิ่ ง
ในระดับหลงใหล ก่อนจะที่จะไปไกลจนถึงขั้น
พู ดได้เต็มปากว่า เปลี่ยนชีวิตได้
การวิง่ ดีงามอย่างไรและอะไรทีท
่ ำ� ให้การวิง่
เป็นมากกว่าเรื่องสุ ขภาพ ค�ำตอบอยูใ่ นบรรทัด
ถัดไปแล้ว

อะไรเป็นจุดเริม
่ ต้นทีทำ
่ �ให้คณ
ุ สนใจในการวิง่
มันเริ่มจากการที่เราไม่ชอบการวิ่งเลย แต่การวิ่งมันเริ่ม
สนุกมากเพราะมีแอปทีท่ �ำให้มกี ารแข่งขัน เหตุผลทีท่ �ำให้
มาวิง่ ก็เพราะคนรอบๆ ตัวนีแ่ หละ คิดว่าสือ่ ออนไลน์มผี ล
มาก การทีม่ แี อปหรือเฟซบุก๊ มันส่งผลสามระดับเลยแหละ
หนึง่ คือ คนทีไ่ ปวิง่ งานวิง่ เราเห็นเขาตืน่ เช้าไปวิง่ มีเหรียญ
ระดับทีส่ องคือ คนทีเ่ ล่นแอปเขาก็มกี ารแข่งกัน ระดับสาม
ก็คือคนที่ไม่ได้แข่งกับใคร แต่โพสต์สถิติการวิ่งลงแอป
โพสต์รปู การวิง่ ลงโซเชียล
การวิ่งของเรามันแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆ ช่วงแรก
มันเหมือนการวิง่ เล่น วัตถุประสงค์คอื แค่แข่งกับเพือ่ นๆ
จริงๆ คือแก่แล้ว คนเราพออายุเกิน 35 ร่างกายมันจะ
แย่ลงมาก คือระบบการเผาผลาญจะแย่ลง ท�ำให้อว้ นง่าย
มาก ซึง่ ส่งผลต่อความคล่องแคล่วของร่างกายและจิตใจ
ถ้าไม่กระตุน้ ตัวเองขึน้ มาออกก�ำลังกาย จะมีความรูส้ กึ ว่า
ร่างกายเสือ่ มโทรมไป ไม่คอ่ ยสดชืน่ แต่มากไปกว่านัน้ คือ
ร่างกายมันถูกโยงกับจิตใจ เวลาร่างกายไม่สดชืน่ จิตใจ
ก็จะเสื่อมตามนะ ท�ำให้รู้สึกแก่ๆ ช่วงที่สองคือมันเกิด
ความรูส้ กึ ว่าเราไม่อยากวิง่ เล่นละ เราอยากวิง่ มาราธอน
มันมีจดุ ประสงค์ใหม่ เป้าหมายใหญ่ขนึ้ มาก การวิง่ เลย
เปลีย่ นไปแบบสิน้ เชิงเลย
เป็ น เพราะอายุ ม ากขึ้ น รึ เ ปล่ า ถึ ง ได้ เ ลื อ ก
การวิ่ง เพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงไว้
ในวัยหนุ่มสาวเราอาจเดินทางเยอะ แต่พอยิ่งแก่ เราจะ
รู้สึกว่าวิถีของเรามันไม่ต้องเคลื่อนตัวเยอะ เพราะรัก
ความสะดวกสบาย ขยับตัวน้อยลงเรือ่ ยๆ แต่ส�ำหรับเรา
คิดว่าความแก่ไม่ได้เท่ากับความช้า เราเรียนรูผ้ า่ นการวิง่
ว่าความแก่มนั ไม่ใช่ตวั เลขอายุ แต่มนั เป็นวิธกี ารใช้ชวี ติ
ด้วย ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกวิวัฒนาการ
มาเพื่อการนั่งเฉยๆ หรือการอยู่ในห้องแอร์ ใช้เวลาอยู่
หน้าคอมแปดชั่วโมงต่อวัน มันวิวัฒนาการมาเพื่อการ
เคลือ่ นไหว เพือ่ การออกไปอยูก่ ลางแจ้ง ร่างกายมนุษย์
เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับการวิง่ ระยะไกล สิง่ มีชวี ติ
ทั้งมวลที่เรานับมันเป็นนักวิ่ง ถ้าเอามาวิ่งแข่งกับมนุษย์
ในการวิง่ แบบระยะไกล ทุกชนิดแพ้หมด เสือชีตาห์มนั อาจ
จะวิง่ เร็ว แต่ถา้ มาวิง่ แข่งกับมนุษย์ ราวๆ สองกิโลเมตร
มันหอบแล้วนะ เราวิวฒ
ั นาการมาจากบรรพบุรษุ ทีอ่ อกล่า
มีหลักฐานบางชิ้นบอกว่ามนุษย์ล่าสัตว์ด้วยการวิ่งไล่
จนสัตว์วงิ่ ต่อไปไม่ไหว ฉะนัน้ เราวิวฒ
ั นาการมาแบบนี้ คือ
ว่ายิง่ แก่ เรากลับยิง่ ต้องขยับตัว เพราะว่าร่างกายมันก�ำลัง
สวนทางลง ถ้าเรายังอยากมีชวี ติ ทีม่ พี ลัง เราก็จ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องดึงพลังออกมา ซึง่ มันคือเรือ่ งเดียวกัน
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EXERCISE

ดูคุณเป็นคนชอบทดลองอะไรใหม่ๆ อย่างการวิ่งนี่
ถือเป็นการทดลองไหม
เราไม่ได้คดิ มาก เวลาอยากท�ำก็ท�ำ แล้วไม่คอ่ ยคิดถึงผลนะ จริงๆ
อาจคล้ายการเดินทางก็ได้ เวลาเราออกไปในประเทศหนึ่ง เราจะ
สนใจประเทศนั้นแหละ แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราออกไปเดินทางแล้ว
จะเจอเรื่องอะไร เจอสถานที่ที่อาจคิดว่าไม่สนใจมันเลย แต่เฮ้ย
มันดีมาก ฉะนัน้ ความรูส้ กึ แบบปลายเปิดมันอาจใช้ในการทดลอง
ต่างๆ ในชีวติ ได้เหมือนกัน
หลังจากที่ได้วิ่งมาสองปี เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร
ในตัวเองบ้าง
ชัดเจนทีส่ ดุ คือพลังในร่างกายและทัศนคติทเี่ ปลีย่ นไปกับโลก เพราะ
ก่อนหน้านั้นเราเข้าสู่ช่วงเวลาที่เบื่อโลกแล้ว รู้สึกไม่ค่อยมีอะไร
ท้าทาย การท�ำงานหลายประเภทอาจจะเป็นความเบือ่ อีกแบบก็ได้
เริม่ เข้าสูช่ ว่ งเวลาทีช่ วี ติ ไม่คอ่ ยมีอะไรน่าสนุกเท่าไรแล้ว การวิง่ ท�ำให้
รูส้ กึ ว่าทางข้างหน้ามันอีกยาวไกล มีอะไรให้สนุกอีก มีโจทย์ทเี่ ราควร
ไปพิชติ การวิง่ ท�ำให้สารแห่งความสุขมันหลัง่ ออกมาจริงๆ แล้วมัน
ก็บอกเราได้สองอย่าง อย่างที่หนึ่งคือมันท�ำให้เราพอใจในตัวเอง
โอเคกับตัวเอง เลยท�ำให้เราไปคาดหวังคนอืน่ น้อยลง ความพอใจ
ในตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันเลย แค่คุณตื่นมาแล้วออกไปวิ่งได้
ก็รสู้ กึ ดีทไี่ ด้ตนื่ มา แล้วถ้าวิง่ ได้ดกี ว่าไกลกว่า ก็รสู้ กึ ดีขนึ้ ไปอีก การวิง่
มันสะสมความรูส้ กึ ดีกบั ตัวเองไปเรือ่ ยๆ มันท�ำให้เราไม่รสู้ กึ แหว่ง
ต้องหาอะไรมาเติม อีกอย่างคงเป็นเรือ่ งร่างกาย เพราะรูส้ กึ ว่าขา
มันเปลีย่ นไปแบบเป็นคนละคน รูส้ กึ ได้เลย เพือ่ นเราบอกว่าไม่เคย
เห็นขาเราแข็งแรงขนาดนี้ เคยมีค�ำพูดประมาณว่าจิตใจทีส่ มบูรณ์
หรือจิตใจที่ดีงาม จะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง คิดว่าเป็นแค่ค�ำพูด
สวยหรู แต่ไม่คดิ ว่ามันเกีย่ วยังไงกับจิตใจ ซึง่ จริงๆ การทีร่ า่ งกาย
แข็งแรง มันส่งผลต่อจิตใจมากๆ เลย ท�ำให้มพี ลังทีจ่ ะท�ำอย่างอืน่
ต่อไป
แต่ในความเป็นจริง พอวิ่งเสร็จก็น่าจะหมดแรง
ไม่อยากทำ�อย่างอื่นแล้วหรือเปล่า
มันก็คงอยูท่ วี่ า่ เราวิง่ ระยะเท่าไร ถ้าเราวิง่ 40 กิโล มันก็คงใช่แหละ
ต้องเหนือ่ ย เพลีย แต่เราว่าถ้าเราวิง่ 10 กิโล จนกระทัง่ เคยชินแล้ว
ก็รสู้ กึ ว่าเป็นการเริม่ ต้นวันใหม่ทดี่ ี จริงๆ แล้ว มันเป็นค�ำพูดง่ายๆ
ทีบ่ อกว่าแค่ตนื่ แล้วออกไปวิง่ ได้ นัน่ แปลว่าคุณเริม่ ต้นวันด้วยการท�ำ
ส�ำเร็จไปแล้วหนึง่ อย่าง แล้วไอ้ความส�ำเร็จ มันก็จะท�ำให้คณ
ุ มีพลัง
ทีจ่ ะไปท�ำให้มนั ส�ำเร็จอีก
คนเรามั ก จะหาข้ อ อ้ า งให้ กั บ ตั ว เองในเรื่ อ งการ
ออกกำ�ลังกายเสมอๆ คุณว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
เป็นเรือ่ งของการจัดการชีวติ คือถ้าอยากท�ำอะไรมากๆ ยังไงก็เรา
ต้องมีเวลาให้สงิ่ นัน้ แต่การวิง่ มันอาจไม่ใช่สงิ่ ทีค่ นเขาอยากท�ำกัน
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อาจต้องมองโจทย์วา่ จริงๆ คุณอาจไม่ได้อยากวิง่ แต่คณ
ุ อยากได้
อะไรบางอย่างจากการวิง่ รึเปล่า ถ้าคนทีช่ อบวิง่ อยูแ่ ล้วคงไม่ตอ้ งพูด
เรือ่ งการบริหารเวลา แต่คนทีอ่ ยากวิง่ แต่จริงๆ ไม่ได้ชอบวิง่ เรา
คิดว่าสิง่ ทีม่ นั ต้องแลกกันก็คอื คุณจะยอมเสียสละความสุขระยะสัน้
ของคุณ เพือ่ ความสุขทีม่ นั ยืนนานกว่านัน้ ได้ไหมล่ะ ช่วงวิง่ แรกๆ
อาจทรมานก็ได้ ขาเจ็บ หัวใจก็เหนือ่ ย หอบ แต่เอาจริง แค่หลังจาก
วิง่ เสร็จ คุณก็มคี วามสุขแล้ว ซึง่ ถ้าคุณเป็นคนทีม่ องความสุขระยะ
ยาว คุณอาจจะหาเวลาไปวิง่ ได้ แต่ถา้ พูดเรือ่ งการจัดสรรเวลาเลย
ส�ำหรับเราจะมีชว่ งเวลาทีเ่ ราไม่เคยใช้ หรือเราใช้มนั ไปกับลูปเดิมๆ
ทีไ่ ม่คอ่ ยเกิดประโยชน์ เราแค่เฉือนมันมาครึง่ ชัว่ โมง ซึง่ น้อยมาก
ก็ท�ำให้ได้วงิ่ แล้ว
แปลว่าน่าจะเป็นเรื่องของวินัยที่ต้องฝึกก่อนใช่ไหม
การวิง่ จะน�ำมาซึง่ วินยั ทุกอย่างในชีวติ เป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญมากเลย นีเ่ ป็น
อีกอย่างทีเ่ ปลีย่ นเหมือนกัน เราไม่เคยคิดว่าคนเราจะเปลีย่ นตัวเอง
ได้ขนาดนี้ เหมือนถูกใส่อกี โปรแกรมหนึง่ เราเคยเป็นมนุษย์ทเี่ กลียด
วินยั อาจเพราะว่าเรียนมาทางศิลปะ ชอบเถียงอยูแ่ ล้ว แต่พอมาวิง่
สิง่ ทีร่ สู้ กึ เลยว่ามีคณ
ุ ค่าและส�ำคัญมากๆ เลยคือวินยั วินยั มันชนะ
ได้ทกุ อย่าง คือพอเราเริม่ ตัง้ เป้าว่าตืน่ มาเช้า เราก็จะนอนเร็ว พอ
เรานอนเร็ว เราก็จะไม่กนิ ขนมตอนสีท่ มุ่ แล้วพอวิง่ เยอะๆ มากขึน้
อาหารหวาน ของทอดของมันก็ไม่อยากกิน เพราะรูส้ กึ ว่าออกก�ำลัง
ไปตัง้ เยอะแล้ว ก็อยากให้ผอมด้วย ยิง่ ร่างกายเบาก็ยงิ่ วิง่ ได้สนุกขึน้
คนส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงตอนวิ่ง แต่ได้ยินมาว่า
คุณไม่ฟังเพลงเลย เพราะอะไร
คงเป็นเพราะความเงียบแหละ เพื่อนเราหลายคนชอบพูดว่า ช่วง
เวลาสงบมากของชีวิตที่ได้อยู่กับตัวเองคือช่วงเวลาที่ขึ้นเครื่องบิน
เราว่ามันตลกร้ายนะ เท่ากับว่าเราควบคุมชีวติ ตัวเราเองไม่ได้ ต้อง
รอให้สถานการบังคับเราว่าต้องตัดทุกอย่างก่อนจึงจะได้อา่ นหนังสือ
ได้อยูก่ บั ตัวเอง ซึง่ เราก็เป็น แต่พอได้มาวิง่ กลับรูส้ กึ ว่าช่วงเวลา
หนึ่งชั่วโมงที่วิ่งคือช่วงเวลาเดียวกับบนเครื่องบิน ไม่มีใครโทรมา
ไม่ตอ้ งตอบไลน์ ท�ำอะไรไม่ได้ ถึงไม่ได้สงบแบบนัง่ สมาธิ แต่กเ็ งียบ
พอทีจ่ ะท�ำให้รสู้ กึ ว่า เราอยูก่ บั เสียงทีม่ นั เงียบๆ แบบนีไ้ ด้ รอบตัว
เราเต็มไปด้วยเสียง มีความคิดบางอย่างผุดขึน้ มาบ้าง มีประเด็น
บางอย่างทีอ่ ยากเขียน มีชอื่ หนังสือผุดขึน้ มา ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้
ในช่วงภาวะทีเ่ งียบ
การวิ่งส่งผลต่องานที่ทำ�อย่างไร
ส่งผลมาก คือพอเราวิง่ เยอะขึน้ ท�ำให้เราคิดน้อยลง ซึง่ บุคลิกของ
นักคิดอาจจะเหมาะกับการนัง่ เฉยๆ ก็ได้นะ พอคุณนัง่ นิง่ ๆ สิง่ เดียว
ทีท่ �ำงานคือสมอง คุณก็จะคิดอย่างนัน้ อย่างนี้ แต่พอวิง่ แล้วท�ำให้คดิ
น้อยลงเยอะ ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ ตี อ่ สุขภาพจิต แต่ในแง่งานเราว่ามันอาจ
จะขาดมิตใิ นเรือ่ งของความครุน่ คิดไปก็ได้ ขณะเดียวกันสิง่ ทีช่ ดเชย
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แทน คือประสบการณ์ตรง ซึง่ มันอาจจะอยูใ่ นช่วงอายุและช่วงชีวติ ที่
เราสนใจและเชือ่ ในประสบการณ์ตรงมากกว่า อยากเปิดตัวเองออก
ไปเจอประสบการณ์เช่นการไปเดินหิมาลัย มันก็คือการออกไปหา
ประสบการณ์เพือ่ สัมผัสมันจริงๆ เวลาออกไปวิง่ ก็ไม่ตา่ งกัน
คุณเคยเขียนไว้ว่า “ถ้าเมื่อไรที่รู้สึกเศร้า แนะนำ�ให้
ออกไปวิ่ง” ทำ�ไมถึงแนะนำ�แบบนั้น
ในบทความนัน้ เราเขียนว่า Don’t Cry, Run เราว่าช่วงเวลาทีอ่ กหัก
หรือว่าเป็นทุกข์จะเกิดผลกระทบกับตัวเราสองแบบ หนึง่ คือท�ำให้
รูส้ กึ ว่าเราไร้คา่ และอ่อนแอมาก สอง คือมันจะวนเวียนอยูก่ บั ความคิด
มากๆ คือเวลาทีเ่ ราผิดหวังเราจะขยับตัวน้อยหรือพอรูส้ กึ ว่าตัวเอง
ไม่มีค่า เราจะนั่งนิ่งๆ พอนั่งนิ่งๆ ก็จะคิดอีก ซึ่งการออกไปวิ่ง
มันท�ำลายสองสิง่ นีล้ งพร้อมกัน มันจะดึงเราออกจากความคิด ต่อให้
คุณเป็นคนคิดมากแค่ไหน ถ้าเหนือ่ ยๆ มากๆ เหนือ่ ยจัดๆ ความคิด
จะหายไป คุณจะกลับมาอยูก่ บั ร่างกาย ช่วงเวลานัน้ อย่างน้อยทีส่ ดุ
คุณก็หายเศร้านะ ถ้าคุณท�ำมันต่อเนือ่ ง คุณก็จะสะสมไอ้ความรูส้ กึ
เว้นจากความเศร้าต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ
รูส้ กึ ดีกบั ตัวเอง ว่าเราวิง่ ได้ ท�ำอะไรได้ ยิง่ รูส้ กึ แบบนีม้ ากขึน้ เรือ่ ยๆ
หัวใจก็ดขี นึ้ เริม่ ไม่เหนือ่ ย เริม่ วิง่ ได้ไกลขึน้ จะเรียนรูไ้ ด้วา่ จริงๆ แล้ว
ชีวติ นีเ้ ราก�ำหนดได้เอง ท�ำไมต้องรอให้คนอืน่ มายอมรับงานทีเ่ ราท�ำ
เหรอ เราถึงจะรูส้ กึ ว่าตัวเองเจ๋ง การวิง่ เป็นแค่แบบจ�ำลองหนึง่ แต่
มันส่งผลกับความคิดมาก
น่าสนใจว่าถ้านักวิ่งอกหักบ้างจะเป็นอย่างไร
เราว่าเขาจะบอบชำ�้ น้อยกว่าคนทีไ่ ม่วงิ่ ค่อนข้างมัน่ ใจนะ ถึงคนที่
ออกก�ำลังกายจะยังมีชว่ งเวลาเจ็บปวดเหมือนกัน แต่นอ้ ยกว่าคนที่
ไม่ออกก�ำลังกาย เพราะมีกจิ กรรมทีช่ ดั เจนให้ท�ำ แล้วกิจกรรมนัน้ คือ
การขยับร่างกาย แต่กอ่ นเราเองรูส้ กึ ว่าความทุกข์แก้ได้ดว้ ยการคิด
คุณแค่เปลีย่ นวิธคี ดิ ชีวติ ก็เปลีย่ น แล้วก็เชือ่ แบบนัน้ มาตลอด แต่
จริงๆ ความคิดมันไม่ได้เปลีย่ นง่ายๆ นะ ไม่ใช่ตบไหล่แล้วบอกให้
ลองคิดบวก ลองมองอีกมุมแล้วจะได้ คือเข้าใจ แต่ไม่มที างรู้สึก
เช่นเราก�ำลังอกหักอยู่ แล้วมาบอกให้ลองมองอีกมุมสิ จะได้พบ
คนทีด่ กี ว่า ถามว่าเราเก็ตค�ำนัน้ ไหม ก็เก็ต แต่ยงั ไงเราก็ยงั เจ็บปวด
อยูเ่ หมือนเดิม
ช่วงทีว่ งิ่ มาราธอน ช่วงเวลาไหนทีม
่ ค
ี วามสุขและทุกข์
มากที่สุด
เราวิง่ มาราธอนมาสองครัง้ ครัง้ แรกเริม่ ต้นด้วยความกังวลมากๆ
มีแต่ความคิดว่าจะวิง่ จบไหม จะประคองตัวเองยังไงให้วงิ่ จบ ท�ำให้
ไม่กล้าวิง่ เร็วเพราะกังวลตลอดเวลา แต่ชว่ งเวลาทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ
อาจเป็นช่วงสิบกิโลแรก เพราะเป็นช่วงเวลาทีช่ นิ ยังไงก็วงิ่ ได้อยูแ่ ล้ว
ส่วนช่วงเป็นทุกข์มากๆ คือช่วงเวลากิโลเมตรที่ยี่สิบหก เพราะ
ร่างกายเหนือ่ ยมากแล้ว แถมกังวลอีกว่ายังไม่สามสิบกิโลเลย เรา
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จะไปถึงเหรอ ยังเหลือระยะทางอีกไกลเลย แต่พอเราผ่านกิโลเมตร
ทีส่ ามสิบมาได้ เรารูส้ กึ ว่าดีมาก เพราะมันเหลืออีกสิบกิโลเอง มันคือ
ระยะซ้อมของเรานีห่ ว่า แล้วทีพ่ คี สุดคือตอนส�ำเร็จ ตอนมาราธอนแรก
ก็ดใี จมาก เพราะเราคิดมาตลอดว่า ระยะทางของมาราธอนมันไม่ใช่
42.195 มันเริม่ ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ราออกไปวิง่ แล้ว
ทำ�ไมคุณถึงเลือกที่จะประกาศเป้าหมายการวิ่งของ
ตัวเองในโซเชียลมีเดีย เป็นการบังคับตัวเองทางหนึง่
หรือเปล่า
เราเป็นคนชอบประกาศ การประกาศออกไป มันคือการล็อกคอ
ตัวเองไว้ว่าต้องท�ำ อย่างน้อยพูดไปแล้วจะได้ท�ำ จะได้ก้าวเข้าไป
หามันเรื่อยๆ พอไปถึงวันแข่งจริง วันก่อนแข่งเราก็เขียนไว้นะว่า
เราโคตรไม่มนั่ ใจเลย แต่ตอ่ ให้เราไม่จบในวันพรุง่ นี้ เราก็จะจบให้ได้
ในชีวติ นี้ เพราะเราคิดว่ากับบางเรือ่ งทีม่ นั ท�ำแล้วมันใช่ ก็จะท�ำให้
มันได้ แต่ถา้ บางเรือ่ งมันไม่โดน ก็เลิกก็ได้ ไม่เป็นไร การประกาศว่า
จะท�ำ มันไม่จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำส�ำเร็จแล้วคุณถึงจะเฮ คุณก็แค่
ประกาศ แล้วคุณก็เล่นกับตัวเองต่อไป
ผ่านมาราธอนมาสองรายการแล้ว มีเป้าหมายทีใ่ หญ่
กว่าเดิมอีกไหม
จริงๆ ตอนนีฝ้ นั บ้าบอสุดคืออยากไปปัน่ จักรยาน 1,200 กิโลเมตร
ระยะทางไป 600 กิโลเมตร กลับอีก 600 กิโลเมตร ใช้เวลาทัง้ หมด
5 วัน เป็นการปั่นที่อยู่บนอานจักรยานแทบตลอดเวลา พอง่วง
ก็แค่ลงมานอน ตืน่ มาแล้วก็ปน่ั ต่อ แล้วต้องปัน่ ให้จบภายในเวลาที่
ก�ำหนด ส่วนเรื่องวิ่ง อยากได้เหรียญ 6 เหรียญของ 6 สนาม
มาราธอนในระดับเมเจอร์ของโลก ทัง้ โตเกียว, บอสตัน, ลอนดอน,
เบอร์ลนิ และนิวยอร์ก ขอแค่ให้ส�ำเร็จในชีวติ นีก้ พ็ อแล้ว
ถ้าตอนนีม
้ ค
ี นมาบอกคุณว่า “วิง่ ทำ�ไม บ้าหรือเปล่า”
อยากจะบอกเขากลับไปว่าอะไร
อาจจะบ้าจริงก็ได้ คิดว่าไม่แปลกทีเ่ ราจะมองคนทีท่ �ำอะไรบางอย่าง
อย่างแบบบ้าคลั่งจริงจัง แล้วเราไม่ได้อินกับสิ่งนั้น ถ้ามีโอกาส
ก็คงลองชวนเขามา แต่จะไม่ชวนเขามาวิ่งด้วย จะชวนให้ลองลง
วิง่ มาราธอนซักครัง้ หนึง่ เพราะเราคิดว่าการบอกให้มาวิง่ ไม่ได้ท�ำให้
ชีวติ เปลีย่ น แต่ถา้ บอกให้ลองลงวิง่ มาราธอนสักที กล้ารับค�ำท้านีไ้ หม
ถ้าเขารับค�ำท้า เราเชือ่ มัน่ ว่าชีวติ เขาจะเปลีย่ นไป

My space

เรือ
่ ง: นฤพล เปาอินทร์

BAAN
KANG
WAT
‘บ้านข้างวัด’
ชุมชนในฝั น
ของเหล่าศิลปิน

“บ้านกึ่งไม้ก่ งึ ปูน 13 หลัง พวกเราชุมชนคนรัก
ศิ ลปะ ใบไม้ใบหญ้า ชีวิตช้าๆ เน้นสบายใจ
หลากหลายอาชีพท�ำด้วยใจ ได้มาอยู่รวมกัน”
ค�ำอธิบายสั้ นๆ ที่เขียนไว้บนหน้าเพจเฟซบุ๊ก
ของสถานที่แห่งนี้… บ้านข้างวัด
หากมองด้ ว ยสายตาของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ธรรมดาๆ คนหนึ่ ง ที่ ม าเยื อ นเชี ย งใหม่ ที่ นี่
คงเป็นแหล่งรวมงานคราฟต์ งานศิลปะท�ำมือ
ของกินเล่น คาเฟ่ ร้านหนังสื อ มีมุมถ่ายรูป
สวยๆ ซ่ อ นอยู่ ใ ห้ เ ราได้ ถ่ า ยรู ป กั น อย่ า งจุ ใ จ
่ ก็ไม่ผด
้ เพราะทีน
นัน
ิ อะไรหากจะมองอย่างนัน
่ ี่
เป็นสถานที่สวยงามและมีอะไรฮิ ปๆ แบบนั้น
ซ่อนอยูจ
่ ริง รับรองได้วา่ คุณจะไม่ผด
ิ หวังหาก
ได้มาเยือนสั กครั้ง แต่นอกจากสิ่ งที่กล่าวมา
แล้ว ทีแ
่ ห่งนีย
้ งั่ ซ่อนความลับบางอย่างทีไ่ ม่อาจ
เห็นได้ด้วยตา แต่ต้องเข้าไปสั มผัสเรื่องราวที่
ซุกซ่อนไว้ด้วยตนเอง
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จุดก�ำเนิดของที่นี่เริ่มขึ้นมาจากศิลปินหนุ่มที่
ชื่อว่า บิ๊ก-ณัฐวุฒิ รักประสิทธิ์ เขาเล่าว่า
ทุ ก ครั้ ง ที่ ต ้ อ งนั่ ง ท�ำงานเซรามิ ก จนดึ ก ดื่ น
มักเป็นช่วงเวลาทีเ่ งียบเหงา ในเวลานัน้ ท�ำให้
เกิดความรูส้ กึ ขึน้ มาว่า น่าจะมีสถานทีร่ วมตัว
ของคนที่ ช อบอะไรเหมื อ นๆ กั น อยากมี
บรรยากาศเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็ก มีเพื่อน
อยู่ข้างบ้านและพร้อมจะเล่นจะคุยกับเราได้
ตลอดเวลา ความรูส้ กึ อบอุน่ แบบนัน้ มันหายไป
เมื่อเราโตขึ้น คงจะดีถ้ามีสถานที่แบบนั้นอยู่
จริง ไม่ใช่เพียงความทรงจ�ำที่ถวิลหา
ด้วยความรู้สึกและความฝันในช่วงเวลา
คำ�่ คืนนัน้ ท�ำให้เขาได้สง่ ต่อบอกเล่าถึงความ
ฝันทีม่ กี บั เพือ่ นๆ จนมีคนเห็นและเชือ่ ในสิง่
เดียวกัน มาร่วมกันท�ำให้ฝันเกิดขึ้นบนโลก
ของความจริง
บนพื้นที่อันรกร้างได้ถูกหว่านด้วยเมล็ด
พันธุ์แห่งความฝันของผู้ชายคนหนึ่งอย่าง
ตั้งใจ และใช้เวลาดูแลฟูมฟักเป็นอย่างดี จน
เกิดเป็นชุมชน ‘โครงการบ้านข้างวัด’ แห่งนี้
บ้านทั้ง 13 หลังได้รับการออกแบบด้วย
จุดประสงค์ทชี่ ดั เจนคือเพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์
ของผู้คน บ้านทุกหลังจึงหันหน้าเข้าหากัน

และไม่มีรั้วกั้นระหว่างกัน แต่ละหลังเต็มไป
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของศิลปะ
ยกตัวอย่างเช่น มาหาสมุด (Library) คาเฟ่
เล็กๆ ที่จุดเด่นอาจไม่ได้อยู่ที่ของกินเล่น
กระจุกกระจิก แต่เป็นหนังสือที่เรียงจากพื้น
จรดเพดาน เต็มไปด้วยวรรณกรรมและบทกวี
ที่เมื่อได้หยิบอ่านอาจเจอโน้ตของใครสักคน
เขียนไว้ หรือจะเป็น 15.28 studio สตูดิโอ
เล็กๆ ของนักวาดภาพสีนำ�้ ทีต่ กแต่งได้อย่าง
น่ารักน่าหยิก ใครเข้ามาแล้วจะไม่ยกกล้อง
ขึ้นมาถ่ายรูปเลยก็จะใจแข็งเกินไป
นอกจากนี้ยังมีทั้งสตูดิโองานเซรามิก,
งานเย็บ, เสื้อผ้า, ร้านกาแฟ, ร้านไอศกรีม
และสินค้าอืน่ ๆ โดยนอกจากสินค้าทีว่ างขาย
กันแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปศิลปะ
ส�ำหรับคนที่สนใจอีกด้วย
และนี่ คื อ เรื่ อ งราวของ ‘บ้ า นข้ า งวั ด ’
ชุมชนยูโทเปียของเหล่าศิลปิน

โครงการบ้านข้างวัด
สถานที่: 123/1 หมู่ 5 ซอยวัดอุโมงค์
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เวลาทำ�การ: ทุกวัน 10.00-18.00 น.
การเดินทาง: อาจไม่สะดวกนักสำ�หรับคนนั่งรถแดง
แนะนำ�สำ�หรับคนที่มีรถส่วนตัวหรือเช่ารถ
Facebook: Baankangwat

ภาพจาก: Facebook Baankangwat, https://baania.com, http://www.readhowl.com
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เรือ
่ ง: ชินภัทร ศรีบุญญเกษ

FIND
YOUR
P(E)ACE
การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร
ในวันนี้มีความหมายส� ำหรับผมมาก ถ้าผมท�ำส� ำเร็จ
ชีวิตผมก็คงจะดีข้ น
ึ ไม่น้อย

กิโลเมตรที่ 0 – Average Pace 0’00”/km

“โน่นไง เฟม เป้าหมายของผม” ผมคิดระหว่างที่เห็นมัน
ก�ำลังเดินมาเตรียมตัวยังจุดออกตัวของการวิ่งครั้งนี้ ร่าง
สมส่วนของเฟมถูกปกคลุมด้วยเสื้อวิ่งของงานและกางเกง
รั ด รู ป ที่ ดู ท ะมั ด ทะแมงสมกั บ เป็ น นั ก วิ่ ง ที่ วิ่ ง มาแล้ ว นั บ สิ บ
รายการ และทีข่ าดไม่ได้กค็ งจะเป็นรองเท้าผ้าใบสีเขียวสะดุดตา
กับนาฬิกาวิง่ สีเดียวกับรองเท้า สองอย่างทีม่ กั จะปรากฏให้เห็น
ในเฟซบุ๊กของมันพร้อมกับตัวเลขบอกระยะทางและความเร็ว
(Pace) ที่ด้านล่างของรูป สีเขียวสะท้อนแสงท�ำให้มันโดดเด่น
ออกมาจากเหล่านักวิ่งคนอื่นๆ เหมือนชีวิตของมันตอนนี้ที่
เฉิดฉายมากๆ เมื่อเทียบกับตอนที่เราทั้งคู่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆ
ตอนเรียนปี 1 คณะเดียวกัน ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะผมค่อยๆ
ห่างออกจากชีวิตมันล่ะมั้ง

กิโลเมตรที่ 1 – Average Pace 5’38”/km

หลังเสียงสัญญาณปล่อยตัวไม่กี่นาที เฟมค่อยๆ วิ่งแซง
นักวิ่งคนอื่นไปทีละน้อย ความเร็วท�ำให้มันโดดเด่นขึ้นมาจาก
ฝูงชน เห็นแล้วนึกถึงชีวิตตอนปี 1 ที่ผมกับเฟมเพิ่งรู้จักกัน
ช่วงนั้นผมทึ่งในความสามารถของเฟมมาก มันเป็นคนที่มี
ความสามารถหลายอย่าง ทัง้ การเรียน ดนตรี กีฬา ยิง่ ประกอบ
กับหน้าตา ท�ำให้มันเป็นเดือนของรุ่นได้อย่างไม่ต้องสงสัย
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ตอนนัน้ มันเหนือกว่าผมทุกอย่าง ผมท�ำอะไรไม่ได้นอกจากการ
วิ่งตามชีวิตของมันไปเหมือนที่ท�ำอยู่ในการวิ่งครั้งนี้ หวังว่า
สักวันผมคงจะไล่ตามมันทันบ้าง

กิโลเมตรที่ 5.98 – Average Pace 5’42”/km

ในที่สุดผมก็ค่อยๆ ย่นระยะห่างระหว่างผมกับเฟมลง
จนผมเห็นเฟมหยุดพักดื่มน�้ำอยู่ข้างหน้าผมในระยะไม่กี่สิบ
เมตรเท่านั้น ผมก้มดูนาฬิกาวิ่งของตัวเองเพื่อค�ำนวณ Pace
ที่ต้องวิ่งให้ชนะหมอนั่นให้ได้ ตอนนี้ตัวเลขบนหน้าจอแสดง
ตัวเลขความเร็ว 5’42” ซึง่ เร็วกว่า Pace ปกติทผี่ มเคยซ้อมวิง่
เกือบ 20 วินาที จริงๆ ถ้าผมวิ่งเร็วขึ้นกว่านี้อีกนิดก็คงจะ
เอาชนะเฟมได้ไม่ยาก แต่อย่างน้อยถ้าวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้
ต่อไป ก็คงไม่ทิ้งห่างมากนัก

กิโลเมตรที่ 6 – Average Pace 5’43”/km

ระหว่างเฟมก�ำลังหยุดพักดืม่ น�ำ้ อยูน่ นั้ อยูๆ
่ มันก็หนั มอง
ย้อนมาทางผม แล้วมันก็ยมิ้ ให้พร้อมชูสองนิว้ ราวกับบอกเป็น
นัยๆ ว่า “มึงไม่มีทางชนะกูแน่” รอยยิ้มของมันเป็นรอยยิ้มที่
ผมจ�ำได้ดี รอยยิ้มวันเกรดออกตอนจบปี 2 ที่มันภาคภูมิใจ
นักหนากับผลการเรียนที่ได้เกียรตินิยมมาครอบครองแน่ๆ
รอยยิม้ นัน้ ถูกมอบให้กบั คนทีต่ ดิ F วิชาหลักอย่างผม พร้อมกับ
ค�ำปลอบประโลมไม่กี่ค�ำที่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น ตอนนั้นผม
คงไม่รู้สึกอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะค�ำพูดสวยหรูที่มันเคยพูดไว้ว่า
เราเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างนู้นอย่างนี้ ยังไงก็จะไม่ทิ้งกัน แต่
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สิง่ ทีม่ นั ท�ำคือการเฉลิมฉลองความส�ำเร็จและปล่อยให้ผมต้อง คุน้ เคย เฟมยืน่ มือมาให้ผมจับแล้วพยุงผมลุกขึน้ พร้อมถามว่า
มาแก้ F ตอนปิดเทอมอยู่คนเดียว
“ไหวไหมวะ” ผมไม่ได้ตอบอะไร เพียงแต่บอกให้เขาวิง่ น�ำหน้า
ไปก่อน พลางนึกตอกยำ�้ ถึงความพ่ายแพ้ทผี่ มประสบมานับครัง้
กิโลเมตรที่ 10 – Average Pace 5’27”/km
ไม่ถ้วน แต่สุดท้ายมันก็ไม่ยอมวิ่งไปก่อน สงสัยเพราะคิดว่า
หลังจากรอยยิม้ ทีก่ โิ ลเมตรที่ 6 ผมใช้ความโกรธและความ ผมคงไม่มีทางชนะมันแล้วแน่ๆ
อิจฉาทั้งหมดที่มีเป็นพลังให้วิ่งเร็วขึ้นจนวิ่งแซงเฟมไปอย่าง
“ปกติวงิ่ ด้วยเหรอ เห็นไม่คอ่ ยออกก�ำลังกายเลย” มันถาม
ช้าๆ ความเร็วเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ 5’27” ซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่า ผมนึกงงว่ามันสนใจผมด้วยเหรอ คิดว่าสนใจแต่ตวั เอง แต่ผม
ความเร็วเฉลี่ยของเฟมที่ผมเห็นบ่อยๆ ในเฟซบุ๊ก ระยะห่าง ยังไม่ทันตอบอะไรมันก็พูดต่อ
ระหว่างเราทัง้ สองเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในการวิง่ ครัง้ นีแ้ ละความสัมพันธ์
“วิ่งเท่าที่ไหว ชนะตัวเองก็พอ” ค�ำพูดของเฟมท�ำให้ผม
ตั้งแต่ปี 3 ที่แต่ละคนแยกย้ายไปเรียนวิชาหลักตามภาคของ สับสนไปพักหนึง่ ว่าตัวเองก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ทีผ่ า่ นมาเรามัวแต่
ตัวเอง ตอนนัน้ ความรูส้ กึ อยากเอาชนะยังคงมีอยู่ ผมพยายาม ไปตามหาชัยชนะอะไรก็ไม่รู้
จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง แต่สุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะติดตาม
“ถ้าโอเคแล้ว เดี๋ยวกูไปก่อนนะ เจอกันที่เส้นชัยนะมึง”
ชีวติ มันเพือ่ เปรียบเทียบกับตัวเอง พอมีเรือ่ งไหนทีเ่ ราเริม่ ท�ำได้ ค�ำพูดพร้อมสองนิ้วที่มันชูให้เหมือนเป็นการทิ้งกัน แต่ก็ไม่ใช่
ดีกว่ามันก็จะรูส้ กึ ชนะ เหมือนความรูส้ กึ ตอนนีท้ ผี่ มวิง่ น�ำมาไกล เสียทีเดียว ผมตัดสินใจวิง่ ต่อด้วยความรูส้ กึ สับสน ก้าวเท้าต่อ
พอสมควร จนคิดว่าชีวิตของผมกับมันเริ่มเป็นอิสระจากกัน ไปโดยไม่ได้สนใจความเร็ว ระหว่างทางก็ได้แต่นกึ ทบทวนชีวติ
แล้ว ถึงเวลาที่มันควรยอมรับความพ่ายแพ้จากผมเสียบ้าง
ที่ผ่านมาและก็เข้าใจว่าเฟมไม่เคยมองผมเป็นศัตรู แถมยัง
เป็นห่วงด้วยซ�้ำ แต่ต่างคนต่างก็ต้องมีชีวิตของตัวเอง

กิโลเมตรที่ 13 – Average Pace 5’32”/km

เป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตรแล้ว ที่ผมพยายามเร่ง
ฝีเท้าของตัวเองให้น�ำเฟมห่างไปเรื่อยๆ ในที่สุดร่างกายก็เริ่ม
ส่งสัญญาณเตือนผ่านความเจ็บปวดของเข่าและข้อเท้า ความ
เจ็บปวดท�ำให้ผมต้องวิง่ ช้าลง ใจหนึง่ ก็เริม่ ท้อ แต่ความรูส้ กึ นี้
ก็ถกู กลบด้วยเป้าหมายของการวิง่ ในครัง้ นี้ คือต้องเอาชนะเฟม
ให้ได้ ถ้าผมวิ่งด้วย pace มากกว่า 5’30” ต่อไป อีกเดี๋ยว
ผมก็คงแพ้เฟมแน่ ความรู้สึกฮึดสู้ในการเอาชนะเฟมผลักดัน
ให้ขาของผมก้าวไปข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้ชีวิต
ผมเคลื่อนต่อไปด้วยเช่นกัน

กิโลเมตรที่ 18 – Average Pace 6’05”/km

กิโลเมตรที่ 17 – Average Pace 5’45”/km

กิโลเมตรที่ 21.1 – Average Pace 6’12”/km

หลังจากความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าที่เข้าโจมตี
จากการที่วิ่งเร็วกว่าที่เคยซ้อม ตอนนี้ความเร็วของผมตกลง
ไปมาก มากพอที่จะค�ำนวณได้ว่าเฟมคงจะตามผมทันในอีก
ไม่กี่นาที อีก 4 กิโลเมตรก็จะถึงเส้นชัยแล้ว ผมจึงตัดสินใจ
วิ่งแบบไม่คิดชีวิต แต่ความเจ็บปวดก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้น ความ
เหนื่อยล้ามากจนเหมือนจะหายใจไม่ไหว อยู่ๆ ก็มีเสียงในหัว
ถามผมว่า ผมมาวิ่งท�ำไม ตอนนี้ผมท�ำอะไรอยู่ ยังไม่ทันตอบ
ค�ำถามเหล่านั้น ร่างกายของผมก็ล้มลงไปกองกับพื้นและ
หมดสติไป

กิโลเมตรที่ 17 – Average Pace 6’02”/km

ผมลืมตาตื่นขึ้นแล้วเห็นพยาบาลก�ำลังเอาแอมโมเนียมา
โบกพัดอยู่แถวๆ จมูก พอผมบอกว่าไม่เป็นไร แล้วพยาบาล
ก็ลุกขึ้น ทันใดนั้นผมก็เห็นเฟมยืนมองมาที่ผมด้วยรอยยิ้มที่
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เขาว่ากันว่า กิโลเมตรที่ 18 ในการวิง่ ฮาล์ฟมาราธอนจะมี
ปีศาจทีม่ าในรูปของเสียงในหัว ปีศาจจะมาถามเราว่า เราวิง่ ไป
ท�ำไม เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ซึ่งผมเจอมันตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17
แล้ว แต่ถ้ามันกลับมาถามผมอีกรอบจริงๆ ผมก็คงมีค�ำตอบ
ให้แล้วว่า ผมมาวิง่ เพือ่ ‘ชนะตัวเอง’ เท่านัน้ ถ้าถามความรูส้ กึ
ตอนนี้ ผมรู้สึกว่าผมชนะแล้ว เพราะผมได้มาซึ่งความอิสระ
แบบที่ผมตามหามาตลอดหลายปี ความรู้สึกที่เป็นตัวของ
ตัวเองจริงๆ
ผมเข้ า เส้ น ชั ย ด้ ว ยความเร็ ว ที่ ช ้ า กว่ า ที่ ซ ้ อ มเล็ ก น้ อ ย
แน่นอนว่ามันต้องช้ากว่าเฟมแน่ๆ แต่ก็ช่างมันเถอะ เพราะ
สิง่ ทีผ่ มได้รบั ทีเ่ ส้นชัยคือมิตรภาพทีก่ ลับมาพร้อมกับความรูส้ กึ
เป็นอิสระ ถึงแม้ว่าเราจะวิ่งอยู่ในงานเดียวกัน แต่ทุกคนย่อม
มีเส้นทางเป็นของตัวเอง มีเป้าหมายของตัวเอง และมี Pace
ของตัวเอง
ชีวิตก็เหมือนกัน

6’12” / KM

Review

เรือ
่ ง: วัชรพงษ์ แดงปลาด

RUNNING
PLAYLIST
5 เพลงมันส์
ไว้ฟังตอนวิง่

เราเชื่อว่าเพลงมีส่วนและเป็นปั จจัยที่ท�ำให้ใครหลายคน
หลงรักในการออกก�ำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คน
ที่ชอบวิ่ง นอกจากเพลงจะคอยควบคุมจังหวะตามแรง
เต้นของหัวใจแล้ว เพลงยังช่วยสร้างแรงฮึ ดให้กับเรา
ในขณะที่ใจล้าจนอยากจะหยุด เราจึงเลือก 5 เพลง
ฟั งสนุกที่จะช่วยปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ของทุกคน!

Run

Flo Rida ft. RedFoo of LMFAO

ชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่า Run แต่เนื้อหา
ไม่เกีย่ วกับการวิง่ เท่าไร เพราะฉะนัน้ จังหวะของ
เพลงจึงชวนออกก�ำลังกายแน่นอน รับรอง
คุณภาพโดย Flo Rida ศิลปินเพลงสายแดนซ์
ปาร์ตี้ ร่วมฟีเจอร์ริ่งกับ Redfoo อดีตศิลปิน
อันดับหนึง่ บนบิลบอร์ตชาร์ตทีด่ กี รีแรงไม่แพ้
กัน

Runaway (U & I)
Galantis

อีกหนึง่ เพลงส�ำหรับขาแดนซ์ทชี่ วนให้รา่ งกาย
อยากเสียเหงื่อ ผลงานของดีเจดูโอ้มือเทพ
จากการจัดอันดับของนิตยสาร DJ Mag
เป็นเพลงที่ฟังแล้วได้บรรยากาศเหมือนกับ
ก�ำลังกระโดดโยกหัวอยู่กลางงานเฟสติวัล
แบบรัวๆ
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Run the World (Girls)
Beyoncé

เพลงดังจากดีวา่ สวยอมตะ ทีไ่ ม่วา่ ใครก็ตอ้ ง
รู้จัก นอกจากจะมีเนื้อเพลงที่เพิ่มพลังให้กับ
ผู้หญิงแล้ว บีตเร็วๆ บวกกับท่อนฮุกติดหู
ยังท�ำให้สาวๆ คึกคักจนแทบอยากจะลงวิ่ง
มาราธอนกันเลยทีเดียว

Run Devil Run
Girls’ Generation

สายเอเชียก็ไม่น้อยหน้า ผลงานเพลงของ
เกิรล์ กรุป๊ ในต�ำนานอย่าง Girls’ Generation
ทีใ่ ห้อารมณ์สดุ เซ็กซี่ เป็นแรงบันดาลใจส�ำหรับ
ความสวยและความฟิ ต ในเวลาเดี ย วกั น
เหมาะมากกับการเบิร์นแคลอรีของสาวๆ

Run Boy Run
Woodkid

ส�ำหรับคอเพลงอินดี้ น่าจะโดนใจเพลงนี้ แม้
จังหวะของเพลงอาจไม่เร็วเท่าเพลงสายปาร์ตี้
แต่เนือ้ หาดีๆ ทีจ่ ะช่วยให้ก�ำลังใจยามหมดไฟ
ได้ เหนื่อยเมื่อไร เปิดเพลงนี้ รับรองพลังฮึด
มาแน่นอน!
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TK Voice

เรือ
่ ง: พรณพรรษ พฤกษายิง่ เจริญ

WHO YOU
WANT TO
WORKOUT
WITH? ออกก�ำลังกายกับใครเวิรก์ ทีส่ ุด?

การออกก�ำลังกายเป็นกิจกรรมที่เราสามารถท�ำได้โดยล�ำพั ง
การออกก� ำ ลั ง กายบางประเภทก็ ไ ม่ จ� ำ เป็น ต้ อ งอาศั ย การท� ำ
กิจกรรมร่วมท�ำเป็นหมู่คณะ แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีใครสั กคน
มาออกก�ำลังกายเป็นเพื่อนด้วย และถ้าให้เลือกคู่หูคู่ใจเป็นใคร
ก็ได้ ชาว TK park อยากควงใครไปออกก�ำลังกายด้วย และ
จะเลือกวิธีการออกก�ำลังแบบไหนกันนะ มาดูกันเถอะ!

CALL 02-4633322

TRAINNER

“พาแม่ไปละกัน จะได้ชวนแม่ออก
กำ � ลั ง กายด้ ว ย อยากพาไปวิ่ ง
เพราะน่าจะง่ายที่สุดและแม่ก็น่า
จะยังไหวอยู่”
ปรีดี คุณดิเรกวงศ์ อายุ 41 ปี

“เลือกเพื่อนหรือไม่ก็ครอบครัวค่ะ เพราะสนิทและ
เข้าใจกันมากทีส่ ดุ แล้ว เวลาออกกำ�ลังเหนือ่ ยๆ จะได้
คุยกัน ถ้าได้ออกกำ�ลังกายที่ได้ทำ�ร่วมกัน อย่างเล่น
แบดมินตันได้ก็จะดีค่ะ”
นภสร รัตนพฤกษ์ อายุ 18 ปี
รมิดา รัตนพฤกษ์ อายุ 14 ปี
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“การิน ครับ (ตัวละครเอกจากนิยาย
เรื่อง ปริศนาคดีอาถรรพ์) เพราะ
เขาชอบความท้าทาย อยากวิ่งไป
“ถ้าเจอใครชวนก็ไปไม่ยึดติด เรา
ในที่ต่างๆ กับเขาครับ”
ว่ายน้ำ�ไม่เป็นนะ แต่อยากว่ายน้ำ�
เพราะเวลาจมน้ำ�จะได้ช่วยเหลือ
สุรพล ศรีนรคุตร
อายุ 16 ปี
ตัวเองและช่วยเหลือคนอืน่ ได้ดว้ ย “ยามาดะ เรียวสุเกะ จากวง Hey!
และเป็นกีฬาที่ถนอมร่างกายดี” Say! JUMP ค่ะ อยากเล่นฟุตบอล
กับเขา และเขาเคยเป็นสมาชีกทีม
ฟุตบอลจูเนียร์ และเราก็เคยเล่น
เปรมวดี ศรีสัจจะกุล
ฟุตบอลมาก่อนด้วย ถ้าได้อยู่ทีม
อายุ 48 ปี
เดียวกัน ช่วยเหลือกัน ก็จะดีเลย”
ณัฏฐณิชา ลำ�ใย
อายุ 20 ปี

“อยากออกกำ�ลังกายกับลูกค่ะ ไป
เดินๆ วิง่ ๆ ก็พอแล้ว หรือไม่กเ็ ต้น
ออกกำ�ลังกาย เสร็จก็หาของกินกัน “อยากออกกำ�ลังกายกับเพือ่ นครับ
อย่างแบดมินตันกับฟุตบอล ผม
(หัวเราะ)”
ชอบเล่นอยู่แล้ว แต่ปกติจะเล่น
สลักจิต ชัยเจริญ
กับแม่ครับ”
“จะเลือกออกกำ�ลังกายกับเพื่อน
อายุ 49 ปี
ครับ เตะบอลกับเพือ่ นทีเ่ ตะด้วยกัน
ฐิติวุฒิ มีแจ้ง
อยู่แล้ว”
อายุ 11 ปี

แดนไกล พันธุ์เดช
อายุ 23 ปี
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