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3 EXERCISE
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คุณรูุ้สึกว่าตัวเองสุขภาพดีครั้งสุดท้ายเม่ือไรครับ 
หากเป็นเม่ือเช้าน้ี หรือเม่ือไม่ก่ีวันท่ีผ่านมา ผมขอ
สารภาพโดยตรงว่าคุณเป็นคนท่ีน่าอิจฉามากทีเดียว
ครับ โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ หรือในเมืองใหญ่อย่าง
กรุงเทพฯ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกับการหลีกเลี่ยง
กลุม่ควนัพิษ สารพิษตา่งๆ อันจะบัน่ทอนสขุภาพเรา
ลงไปทุกทีๆ แม้แต่ตอนท่ีผมกำาลังพิมพ์บทบรรณาธิการ
อยู่น้ี ข่าวค่าฝุ่นละออง pm 2.5 ก็กำาลังเป็นท่ีฮือฮากัน
ในบา้นเมืองอยู ่หากสภาพแวดลอ้มทีเ่ราอยูพ่รอ้มจะ
ทำาลายสุขภาพเราลงไปทุกขณะ เห็นทีว่าคงจะต้อง
เป็นเราเองแล้วล่ะครับที่ต้องหันมาดูแลตัวเองอย่าง
จริงจังมากข้ึนกว่าแต่ก่อน Read Me ฉบับน้ี เราจะพา
คุณผู้อ่านไปพบกับกลุ่มคนที่เราคัดเลือกมาเป็น
ตัวแทนแต่ละช่วงวัย เพ่ือพิสูจน์ว่า แท้ที่จริงแล้ว
เรื่องของการออกกำาลังกายที่เราอาจมองเป็นเรื่อง
ไกลตัว มีวิธีต่างๆ มากมายที่สามารถทำาให้คน                
ทุกช่วงวัยมีสุขภาพดีไปพร้อมๆ กันได้ และง่ายดาย
เพียงหยิบจับของในชีวิตประจำาวันมาพลิกแพลง           
นิดหน่อยเท่านั้นเอง
 เรือ่งของการออกกำาลงักายหลายครัง้มักพ่วงมา
ด้วยคำาว่าสุขภาพดีเสมอเช่นกันครับ ทางเราเองก็
คาดหวังว่าหลังจากท่ีทุกท่านได้อ่าน Read Me ฉบับน้ี 
จะมีแรงบันดาลใจลองหยิบรองเท้า ยืดเหยียดกล้ามเน้ือ
และลกุออกไปออกกำาลงักายเพ่ือสขุภาพทีดี่ไปพร้อมๆ 
กันนะครับ

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

รองเทา้ Nike Zoom รุน่ Run Pegasus สดุทนัสมัยทีโ่ฆษณาวา่
รองรับแรงกระแทกได้ดีเหมือนโบยบินได้เช่นม้าบินเพกาซัส 
นอนแอ้งแม้งอยู่บนชั้นวางรองเท้าของฉันมาหลายเดือนแล้ว 
ความฝันที่จะลงสมัครวิ่งฮาล์ฟมาราธอนดูไกลเกินเอ้ือมเม่ือ
เทียบกับความตั้งใจที่มีอยู่ 
 ความพยายามในการหาสนามดีๆ สำาหรับการลงว่ิง พ่วงด้วย
การจ่ายเงินซ้ือสินค้าเจ๋งๆ ที่จะช่วยซัพพอร์ตการว่ิงให้มี
ประสิทธิภาพที่สุด จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามีข้ออ้างเสมอ
เพื่อฉุดตัวเองให้ไม่ต้องออกไปวิ่ง 
 ‘การออกกำาลังกายคือยาวเิศษ’ กลายเป็นคำาโฆษณาชวนเชือ่
ทีผู่ใ้หญ่มักสอนเด็กๆ อยูเ่สมอวา่ ถา้ออกกำาลงักายแล้วจะทำาให้
มีสุขภาพแข็งแรง มีสมองแจ่มใส มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แต่    
โตขึ้นมาถึงได้รู้ว่า การออกกำาลังต้องใช้ความอดทนและต้อง
แลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัส แต่หลังจากนั้น 
ร่างกายของเรากลับโปร่งโล่งเบาสบาย เหง่ือที่ไหลจากการ    
ออกกำาลังกายไม่ใช่เหง่ือร้อนๆ ท่ีทำาให้เหนียวเหนอะหนะ แต่เป็น
เหงื่อเย็นๆ ที่ทำาให้มีความสุข 
 ความคิดของฉันหยุดตรงหน้าเคอร์เซอร์ที่กะพริบระหว่าง
อ่านต้นฉบับของ Read Me ฉบับนี้ ฉันได้อ่านเรื่องราวและ   
แรงบันดาลใจจากคนท่ีลุกข้ึนมาออกกำาลังกายเพ่ือตัวเอง มันมี 
ความหมายและคุณค่าซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอ ความอดทน 
วินัย การเอาชนะตัวเอง และอีกหลายสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกิจกรรมที่     
เรียกว่า ‘การออกกำาลังกาย’
 จนถงึวนันีฉ้นัยงัไม่แนใ่จถงึสิง่ทีผู่ใ้หญ่พร่ำาสอนถงึประโยชน์
อันแสนวิเศษของการออกกำาลังกายว่าเป็นอย่างไร แต่หลากหลาย
เร่ืองราวทำาให้ฉันอดสงสัยไม่ได้จริงๆ ว่า การออกกำาลังกายมันเป็น
ยาอายุวัฒนะขนานไหนกันแน่ 
 ฉันตัดสินใจหยิบรองเท้าวิ่งคู่นั้นมาปัดฝุ่น แล้วเริ่มออกวิ่ง
แบบเด็กนักเรียนในคาบสอบวิ่งเก็บคะแนน สู้เต็มที่ วิ่งเต็มแรง 
แต่คร้ังน้ีฉันไม่ได้มองหาเส้นชัยท่ีปลายสนาม แต่ส่ิงท่ีฉันกำาลังทำา
คือการหว่านเม็ดพันธุ์แห่งวินัยให้เติบโตช้าๆ และกำาลังรอเห็น
ความเปล่ียนแปลงแบบที่คนนับไม่ถ้วนได้สัมผัสมาก่อนหน้า   
คงไม่มีวันที่สายไปสำาหรับการเริ่มต้นออกกำาลังกาย

พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์
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YOU CAN DO IT

จะท�ำอย่ำงไรดีเมื่ออยำก ‘ออกก�ำลังกำย’ แต่เวลำ
และปัจจัยชีวิตไม่เอื้ออ�ำนวย
 กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพดูเหมือนจะอยู่ไกล
เกินเอื้อมส�ำหรับคนเมืองในทุกวันนี้ เพรำะก�ำแพง
ขอ้อำ้งทีสู่งลบิคอยกัน้กำรออกก�ำลงักำยใหต้ดัขำด
จำกวิถีชีวิตของเรำไปทีละน้อยๆ หลงติดอยู่กับ
ควำมสบำยจนเคยชนิ กวำ่จะรูต้วัอกีท ีสุขภำพกเ็ร่ิม
ย�่ำแย่จนเข้ำสู่ขั้นวิกฤตกันไปแล้ว 
 Read Me ฉบับ ‘ออกก�ำลังกำย’ จึงขอน�ำทุกคน
ทีต่ัง้ใจอยำกออกก�ำลงักำย แตช่วีติรำยลอ้มไปด้วย
เงื่อนไขมำกมำย มำร่วมทลำยข้อจ�ำกัดต่ำงๆ ด้วย
กำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตและสร้ำงควำม
เปลีย่นแปลง ผำ่นกลุม่ตวัละครสมมติทีจ่ะเลำ่เรือ่ง
รำวที่แต่ละคนต้องพบเจอ ไม่ว่ำจะเป็นนักศึกษำ 
คนท�ำงำนฟรีแลนซ์ พนักงำนประจ�ำในย่ำนกลำง
เมือง เจ้ำของธุรกิจ แม่บ้ำน รวมไปถึงคนที่ชอบ
ปำร์ตี้ ซึ่งแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่ำงกัน ทั้ง
อปุสรรคทำงดำ้นเวลำ กำรท�ำงำน ชวีติส่วนตัว และ
สถำนที่ที่ไม่อ�ำนวยในกำรออกก�ำลังกำย แต่ส่ิงที่ 
ทกุคนมเีหมอืนกันคอืควำมตัง้ใจจนสำมำรถเอำชนะ
อุปสรรคต่ำงๆ ได้ในที่สุด 
 นอกจำกนัน้ยงัมปีระสบกำรณจ์รงิของคนทีเ่คย
ประสบวกิฤตสุขภำพ กอ่นทีจ่ะใช้กำรออกก�ำลงักำย
เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น
 ใครทีม่เีงือ่นไขชวีติคล้ำยพวกเขำเหลำ่นี ้ลองน�ำ
ไปประยุกตใ์ชก้บัชวีติและกำรออกก�ำลังกำยของตวั
เองได้เลย

EXERCISE
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COVER STORY
เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

ชื่อ-นามสกุล   ปรีชา รักเรียน
อาย ุ   21 ปี
น้ำ หนัก   120 กิโลกรัม
ส่วนสูง   167 เซนติเมตร
อาชีพ   นักศึกษา
สถานที่ทำ งาน  มหาวิทยาลัยย่านสยามแสควร์
รายได้ต่อเดือน  5000 บาท (พาร์ทไทม์)
วันและเวลาเข้างาน/เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 – 16.00 น.
วิธีการเดินทางไปทำ งาน  รถไฟฟ้า
งานอดิเรก  ตระเวนกินอาหารร้านเด็ดทั่วกรุงเทพฯ
อาหารที่ชอบ  ของหวานทุกชนิด ไอศกรีมทุกประเภท    
    ข้าวหมูกรอบ ขาหมูคากิ และสารพัดอาหารบุฟเฟต์
มุมมองต่อตัวเอง  ไม่ชอบที่ตัวเองน้ำาหนักมากเกินไป ไม่มั่นใจในตัวเอง 
    เพราะเพื่อนล้อ และทำาอะไรไม่สะดวก
เป้าหมายในชีวิต  ลดน้ำาหนักให้เหลือ 70 กิโลกรัม
โรคประจำ ตัว  โรคอ้วน
เงื่อนไขสุขภาพ  ต้องเรียนหนังสือไปด้วย ทำางานพาร์ทไทม์ไปด้วย ทำาให ้
    ไม่ค่อยมีเวลาออกกำาลังกาย ชอบกินอาหารหวานๆ และ 
    อาหารไขมันสูงจนติดเป็นนิสัย 

นักศึกษา

ยังมีแรงแถมมีเพื่อน 
สุขภาพดีหาไม่ยาก
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ต้นเหตุสุขภาพแย่
ปรีชา เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สามในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ย่านใจกลางเมืองผู้ครองแชมป์น้ำาหนักตัวมากที่สุดใน
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสามปีซ้อน 
 นั่นไม่ใช่เรื่องที่เขาภูมิใจเลยสักนิด
 ตั้งแต่ที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยปีแรก น้ำาหนัก
ตัวของเขาก็เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะตามใจปากและกินไม่
เลือก โดยเฉพาะของหวานและร้านบุฟเฟต์ที่รายล้อมอยู่
รอบมหาวิทยาลัย แถมร้านอาหารในย่านสยามแสควร์ก็
ช่างล่อตาล่อใจ พาให้น้ำาลายสอไปเสียทุกร้าน มีการจัด
โปรโมชัน่ไม่เวน้แตล่ะวนั ทัง้บฟุเฟตแ์ซลมอนชสี บฟุเฟต์
อาหารเกาหล ีบฟุเฟตข์าหมูคาก ิไปจนถงึบฟุเฟตไ์อศกรมี
และบงิซ ูประกอบกบัการทำางานพารท์ไทม์ในรา้นไอศกรมี 
ทีท่ำาใหเ้ขาได้สว่นลดพิเศษในราคาพนกังาน เขาจึงหาขอ้
อ้างให้ตัวเองกินไอศกรีมได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกผิด
 ปรีชาไม่เพียงพาตัวเองเข้าไปนั่งกินร้านบุฟเฟต์
เท่านั้น แต่เขามักจะชวนแก๊งเพื่อนสนิทไปด้วย เพราะไม่
อยากพลาดโปรโมชั่น มา 4 จ่าย 3 และนั่นทำาให้เข้าและ
กลุ่มเพื่อน กลายเป็น ‘แก๊งเด็กอ้วน’ ที่มักจะโดนเพื่อน
ล้อให้อายอยู่บ่อยๆ 
 เขากิน กิน กิน และกิน จนกระเพาะแทบไม่เหลือที่
ว่าง การยึดถือคติ ‘อยู่เพ่ือกิน’ ของเขากลับมาทำาร้าย
สขุภาพของเขาอยา่งรวดเรว็ในเวลาไม่กีปี่ ตารางเรยีนเชา้
จรดเยน็ และการทำางานพิเศษในชว่งหลังเลกิเรยีน ทำาให้
เขามีขอ้อ้างอยา่งดีในการไม่ออกกำาลังกายวา่ ‘ไม่มีเวลา’
 นานวันเข้า ปรีชาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มทำาอะไรช้าลง 
ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเดิม เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง สมอง
ไม่ปลอดโปรง่ รวมถงึเวลาเดินเหนิไปไหนมาไหน เขารูส้กึ
เจ็บข้อเข่า และข้อเท้าอยู่เสมอ เพราะน้ำาหนักมหาศาลที่
กดทับอยู่นั่นเอง

EXERCISE
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ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
ปรชีารูส้กึวา่เขาจะใชช้วิีตในรา่งอ้วนน้ำาหนกัเกนิแบบนีต้อ่
ไปไม่ได้ เขาจึงเริ่มมองหาหาวิชาเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
สุขภาพและการจัดการน้ำาหนักตัวของคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา และนั่นได้เปล่ียนแปลงชีวิตของเด็กหนุ่มร่าง
อ้วนคนนี้ไปตลอดกาล
 ปรีชาเริ่มหาความรู้เรื่องอาหารและแคลอรี การ   
ออกกำาลังกายที่เหมาะกับคนน้ำาหนักตัวมาก รวมถึงการ
ลดน้ำาหนักอย่างถูกวิธี เขาตั้งใจเรียนในวิชาที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ และหม่ันหาความรู้เร่ืองสุขภาพอยู่เสมอ เขาเร่ิม
เปล่ียนจากชักชวนกลุ่มเพ่ือนไปกินบุฟเฟต์ เป็นออกกำาลังกาย
ด้วยกัน ปรีชาค่อยๆ เริ่มจากออกกำาลังกายที่ไม่ต้องใช้
แรงมากที่เหมาะกับร่างกายของเขา และต่อไปนี้คือวิธี
การต่างๆ ที่ปรีชาเลือกทำา

STA
RT

SKATE



9 EXERCISE

1
3

4

5
2

เดินทุกวัน วันละ 30 นาทีติดต่อกัน เดินใน
ลักษณะเดินเร็ว แกว่งแขนให้สลับกับเท้าที่
ก้าวเดิน สาวเท้ายาว เหวี่ยงแขนสูง จะเดิน
ชว่งเชา้หรอืเยน็กไ็ด้ ถา้เป็นเวลาเดียวกนัทกุ
วันจะสร้างนิสัยความเคยชินให้กับร่างกาย

เลือกออกกำาลังกายทีไ่ม่ตอ้งทำาใหร้า่งกายได้
รับแรงกระแทกมากนัก อย่างเช่น การว่าย
น้ำา นอกจากจะเป็นการออกกำาลังกายที่ได้
รบัประโยชนแ์ทบทกุสว่น เพราะทกุสว่นตอ้ง
ทำางานประสานกัน นอกจากนี้น้ำายังช่วยดูด
ซับแรงกระแทกในตอนออกกำาลังกาย ช่วย
ให้ผู้ที่มีน้ำาหนักตัวมากหรือมีปัญหาไขข้อก็
สามารถออกกำาลังกายได้

สปอร์ตคอมเพล็กซ์ในมหาวิทยาลัย เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่นักศึกษาน่าไปใช้บริการ 
เพราะนอกจากฟรีแล้ว ยังมีเครื่องบริหาร
ร่างกายหลากหลายประเภท สำาหรับคนน้ำา
หนกัเกนิกส็ามารถยมืบอลลนูลมขนาดใหญ่
สำาหรบัเล่นโยคะได้ แล้วจึงขยบัไปเล่นเครือ่ง
ออกกำาลังกายอื่นๆ ที่หนักขึ้น

ลองควบคุมอาหาร ลดอาหารหวาน อาหาร
ไขมันสูง ลดละอาหารบุฟเฟต์ลงเหลือเดือน
ละครัง้ และสามารถเลือกรบัประทานอาหาร
ในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยแทน โดย
เน้นอาหารเมนูผัก ลดสัดส่วนของแป้งและ
น้ำาตาล เพ่ิมสัดส่วนของผักใบเขียวและผล
ไม้ให้มากขึ้น 

หาพิกัดออกกำาลังกายใกล้มหาวิทยาลัย
เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศดูบ้าง อย่างเช่น 
สวนลุมพินี หรือสนามศุภชลาศัย เพราะ
นอกจากจะใกล้ย่านสยามแสควร์แล้ว ยัง
สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกทั้งทาง
รถไฟฟ้าบนดินและใต้ดิน แถมมีเพ่ือนออก
กำาลังกายมากมาย เป็นแรงบันดาลใจได้
อย่างดีทีเดียว

SKATE
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JUST DO IT! NIKE SAID.

JUST DO IT! NIKE SAID.

SWIM

ออกก�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่
ปรีชาใช้เวลาสามเดือนกว่าในการเปล่ียนแปลงตัวเอง 
ในช่วงแรกที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปรับการกิน
อาหาร และการออกกำาลงักาย เขายอมรบัการเปล่ียนแปลง
ตวัเองครัง้นัน้เป็นการเปลีย่นผ่านครัง้ยิง่ใหญ่และออกจะ
สาหสัอยูไ่ม่น้อย เพราะต้องทัง้ฝืนตวัเองและทำาอะไรทีไ่ม่
เคยชินมาก่อนอย่างการว่ายนำ้า การเดิน และสารพัดวิธี
การควบคุมอาหาร
 ไม่เพียงแต่ตัวปรีชาเท่านั้นที่เริ่มมีนำ้าหนักตัวลดลง
เรือ่ยๆ แต่กลุม่เพ่ือนของเขาทีช่วนกนัไปออกกำาลงักายอยู่
เสมอกเ็ริม่มีสขุภาพดีขึน้ นำา้หนกัเริม่ลดลงกนัทกุคนเพราะ
ห่างหายจากอาหารบฟุเฟต์ไปนาน โดยเหลอืแค่เดือนละ
ครัง้ยามสงัสรรค์กบักลุ่มเพ่ือนหรอืในวาระพิเศษเท่านัน้ 
 แรงผลักดันสำาคัญคือมีการแข่งขันกันเองในกลุ่มว่า
ใครจะสามารถลดนำา้หนกัได้เรว็ทีส่ดุ ทกุคนจงึกระตอืรอืร้น
ทีจ่ะออกกำาลงักาย ดูแลและใส่ใจสขุภาพมากขึน้ 
 ไม่เพียงแต่สุขภาพดีที่พวกเขาได้รับกลับคืนเท่านั้น 
แต่รปูร่างทีดี่ช่วยคืนความม่ันใจในตวัเองและสร้างความ
ภาคภูมิใจที่สามารถเปล่ียนแปลงตัวเองให้มีสุขภาพและ
รปูร่างทีดี่ขึน้ได้
 ปัญหาเจ็บปวดข้อเข่าและข้อเท้าของปรชีาเริม่หายไป 
นำา้หนกัของเขากลบัเข้ามาสูเ่กณฑ์ปกต ิสดัส่วนรปูร่างอยู่

ในเกณฑ์สมส่วน และเม่ือไรทีมี่เวลาว่างกจ็ะต้องออกกำาลงั
กายไม่ให้ขาด เพราะเขาทำามันจนกลายเป็นส่วนหนึง่ของ
กจิวตัรประจำาวนัไปแล้ว
 นอกจากสุขภาพและรูปร่างของปรีชาที่เห็นความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน แต่เรื่องการเรียนก็เป็นอีก
เรือ่งหนึง่ เขาตืน่ขึน้มาเรยีนทกุเช้าด้วยความรูส้กึสดชืน่ 
สมองปลอดโปร่ง พร้อมรบัสิง่ใหม่ๆ ปรชีามีวนิยักบัการ
เรยีนมากขึน้ เขาพยายามทำาการบ้านให้เสรจ็ภายในเยน็
วนันัน้ เพ่ือทีจ่ะได้ออกกำาลังกายให้ตรงเวลาทกุวนั นัน่เป็น
สิง่ทีท่ำาให้เขาได้ทบทวนบทเรยีนไปในตวั ผลการเรยีนของ
ปรชีาในเทอมนัน้จึงพุ่งแบบฉดุไม่หยดุ
 ปรีชารู้สึกว่าตัวเองกำาลังได้รับชีวิตใหม่ยังไงยังง้ัน 
ทัง้รปูร่าง สขุภาพ ระบบขบัถ่าย รวมถงึเรือ่งวนิยั ตอนนี้
เขากลายเป็นหนุม่สขุภาพดีและกลายเป็นหนุม่ฮอตประจำา
คณะทีมี่แต่สาวๆ มารมุจีบ ลบภาพจำาของเด็กอ้วนตุย้นุย้
คนเดิมไปหมดสิน้ จนปรชีาได้แต่รำาพึงกบัตวัเองว่า
  “ถ้ารูว่้าออกกำาลงักายแล้วชวีติดีขนาดนี ้รูอ้ย่างนีท้ำา
ไปตัง้นานแล้ว!” 
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JUST DO IT! NIKE SAID.

JUST DO IT! NIKE SAID.

“ตอนเด็กๆ เราเป็นคนอ่อนแอ ป่วยง่าย ชอบโดนรงัแก 
ทำาให้ต้องลาป่วยบ่อย ครูก็เลยจับเราไปเป็นนักกีฬาวิ่ง 
จากนั้นเราก็ไม่ป่วยง่าย ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเลย 
จากนัน้เลยเริม่ออกกำาลังกายเบาๆ มาเรือ่ยๆ ส่วนช่วง
มหาวิทยาลัยก็เริ่มมาออกกำาลังกายหนักขึ้น อย่างเล่น
ฟิตเนส เล่นเทนนสิ 
 “ผมเริ่มป ีนผาจำาลองตอนช่วงปลายของชีวิต
มหาวทิยาลยั เพราะรูส้กึว่าเป็นการออกกำาลงักายทีมี่เป้า
หมายชดัเจนดี ทำาให้เรารูส้กึว่าถ้าอยากแขง็แรงขึน้ ต้อง
ลองทำาเตม็ที ่ทำาแบบจรงิจงัจนรูส้กึว่าเรารกักฬีานัน้จรงิๆ 
 “การออกกำาลังกายทำาให้เราเจอคนหลากหลาย ไม่ใช่
เฉพาะกลุ่มเพ่ือนเราอย่างเดียว พอเรยีนจบมาแล้วเราไม่
ได้มีแค่เพ่ือนกลุม่เดิมเท่านัน้ อย่างคนเล่นฟิตเนสกจ็ะมี
บคุลกิอีกแบบหนึง่ ส่วนกลุ่มปีนผาจำาลองกจ็ะชอบเอ็กซ์
ตรมีหน่อย มันเปิดโลกเรามาก” 

นิพิฐพนธ์  พึ่งธรรมธนภูมิ
-
อดีตนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์
มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง 

โลกใบใหม่
ที่ค้นพบ



12 READ ME ISSUE 48 CHANGE SERIES - NO.3

FAH
NGAN-
PRASERT

COVER STORY
เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์

ชื่อ-นามสกุล   ฟ้า งานประเสริฐ
อาย ุ   23 ปีี
น้ำ หนัก   65 กิโลกรัม
ส่วนสูง   165 เซนติเมตร
อาชีพ   กราฟิกดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์
สถานที่ทำ งาน  บ้าน
รายได้ต่อเดือน  ไม่แน่นอน 15,000-18,000 บาท
วันและเวลาเข้างาน  ไม่แน่นอน
วิธีการเดินทางไปทำ งาน  -
งานอดิเรก  ดูซีรีส์ แต่งรูป เล่นอินสตาแกรม ช้อปปิ้งออนไลน์ 
    อ่านหนังสือการออกแบบ เที่ยวแกลเลอรี
อาหารที่ชอบ  อาหารญี่ปุ่น ปลาดิบ ซูชิ 
มุมมองต่อตัวเอง  ยังบริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ต้องปั่นงานจนกินนอน  
    ไม่เป็นเวลา อยากเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการเวลาของตัวเอง 
    ให้ดีกว่านี้
เป้าหมายในชีวิต  อยากวาดภาพปกให้นิตยสาร The New Yorker และพยายาม 
    ทุกวิถีทางเพื่อทำางานเป็นเจ้านายตัวเอง
โรคประจำ ตัว  ไม่มีโรคประจำาตัว แต่มีอาการนิ้วล็อก
เง่ือนไขสุขภาพ  เวลาในการทำางานและปริมาณงานแต่ละงานไม่เท่ากัน ไม่สามารถ
    ประเมินได้ มีหลายครั้งที่ทำางานยุ่งมากจนต้องกินอาหาร
    ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆ ทำาให้บางครั้งไม่มีเวลาออกกำาลังกาย รวมถึง 
    นอนไม่เป็นเวลา

ฟรีแลนซ์

บาลานซ์ชีวิตให้ดี 
รุ่งทั้งงานรุ่งทั้งสุขภาพ
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ต้นเหตุสุขภาพแย่
โลกของฟ้าเคยเป็นสีพาสเทล ไม่ต่างอะไรกับงานธีสิสที่
เธอทำาออกมาเป็น Color Collage นติยสารทดลองทีเ่กดิ
จาการเทียบเคียงสีจากเสื้อผ้าของผู้คนใจกลางสยามมา
ไว้ในเล่มเดียว แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนชีวิตที่เคย
ว่ิงเล่นอยู่ใจกลางสยามราวกับวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ 
ก็ถูกฟิลเตอร์ขาวดำามาค่ันกลาง เพราะฟ้ากำาลังจะเข้าสู่ 
ช่วงเปล่ียนผ่านสำาคัญ จากสถานะเด็กจบใหม่มาเป็น
สถานะวา่งงาน และตอ้งหางานทำาใหไ้ด้ในเรว็ๆ นี ้เพราะ
เธอต้องจ่ายค่าหอและค่าน้ำาค่าไฟเองทั้งหมด 
 ด้วยประสบการณ์การทำางานเท่ากับศูนย์และรู้จัก 
คนนอ้ยเทา่หางอ่ึง ทำาใหพ้อรต์ทีเ่ธอสง่ไปเรยีกได้วา่แทบ
จะทุกตำาแหน่งที่มีในเว็บไซต์หางานที่เธอยื่นสมัคร แทบ
ไม่มีบริษัทไหนติดต่อกลับมาเลย เธอจึงตัดสินใจทำางาน
เป็นฟรีแลนซ์ โดยรับออกแบบกราฟิก จัดหน้าหนังสือ 
และออกแบบโปสเตอร์ ฯลฯ ตามความรู้เรื่องการดีไซน์
ที่เธอพอจะมีติดตัวอยู่บ้าง
 หลงัจากนัน้กเ็หมือนกบัวา่เธอได้ทำาสญัญากบัปีศาจ
เข้าให้แล้ว เธอต้องทำางาน 4 ชิ้นให้เสร็จใน 3 วัน! ทำาให้
เธอต้องอดหลับอดนอนแทบทุกคืน ไม่ได้ลุกจากเก้าอ้ี 
ไปไหน กระดิกได้เพียงนิ้วและข้อมือทั้งคืน จนเธอเริ่ม
รู้สึกเจ็บตรงบ่า และปวดตาอยู่บ่อยคร้ัง แต่ในช่วงที่ไม่มี
งานเลยกว็า่งเสยีจนเธอตอ้งพยายามจำาศลีเป็นหมีขัว้โลก
เพ่ือประหยัดพลังงานร่างกายไม่ให้หิว ด้วยการขยับตัว
ให้น้อย ไม่ออกกำาลังกาย และทำาได้เพียงการกรอกตาดู
ซีรีส์และหลับไป...
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LET
’S

GO
!

ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
เม่ือเธอต่ืนข้ึนมาก็พบว่าบ่าท่ีเคยปวดย่ิงปวดหนักกว่าเดิม 
นิ้วก็มีอาการเกร็งๆ และมีอาการนิ้วล็อก แต่ฟ้าก็ไม่ได้
ใส่ใจอะไร เพราะเม่ือก่อนตอนสมัยมหาวิทยาลัยก็เคยมี
อาการแบบนี้อยู่บ้าง แต่เม่ือเธอเดินเข้าห้องน้ำาอยากจะ 
ล้างหน้าแปรงฟัน ขณะนั้นเองเธอที่เธอพบว่าตัวเอง 
ไม่สามารถแปรงฟันได้ เพราะเพียงแค่การยกมือขึ้นมา 
ก็รู้สึกเจ็บตรงบริเวณไหล่เหมือนมีคนเอามีดมาทิ่ม เธอ
จึงตัดสินใจไปพบแพทย์ 
 หลังจากนั้นเธอรู้สึกว่าประสิทธิภาพการทำางานของ
เธอลดลงอยา่งมาก ทัง้ปัญหานิว้ล็อกและอาการปวดตาม 
บา่ไหลท่ีก่ำาเรบิขึน้ทกุครัง้ทีน่ัง่ทำางาน รวมถงึการอดหลบั
อดนอนที่ทำาให้เธอรู้สึกเบลอไปทั้งวัน สมองของเธอก็ 
ต้ือตัน ไม่มีไอเดียในการทำางาน และในงานท่ีทำาส่งอย่าง
หามรุ่งหามค่ำาก็มีข้อผิดพลาดมากมายจนนายจ้างต้อง
ไล่ให้กลับมาทำาใหม่ไม่จบไม่ส้ิน เธอรู้สึกว่าร่างกายกำาลัง 
เล่นงานเธอ และเธอรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วท่ีต้องเปล่ียนแปลง
ตัวเองเดี๋ยวนี้!
 ฟ้าเร่ิมมาน่ังทบทวนปัจจัยท่ีทำาให้เธอทำางานได้แย่ลง  
และสุขภาพร่างกายแย่ลง เพราะเธอไม่มีการบริหาร
จัดการเวลาท่ีดีพอ ทำาให้ต้องข่มตาหลับขับตานอนทำางาน
หามรุ่งหามค่ำาอยู่บ่อยๆ จนเธอรู้สึกเฉ่ือยเนือยกับงานท่ีทำา 
รู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่า ไม่กระฉับกระเฉง เพราะละเลย
การออกกำาลังกายมานาน เธอจึงตัดสินใจว่า ต่อไปนี้  
เธอจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ 
 ด้วยความที่ เธอทำางานเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องอยู่ 
หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา เธอจึงเริ่มเสิร์ชหา
เวบ็ไซตส์อนออกกำาลังกายในอินเทอรเ์นต็ และการบรหิาร
ร่างกายง่ายๆ ที่ทำาได้ที่บ้าน แบบไม่เสียเงินมากมาย  
และต่อไปนี้คือสิ่งที่เธอค้นพบ
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Ki Art Yoga เป็นช่องโยคะที่มีการ
แบ่ง Playlist เป็นหมวดเป็นหมู่
ชัดเจน ตั้งแต่โยคะเพ่ือหุ่นแซ่บ, 
โยคะสำาหรับคนตัวแข็ง, โยคะบำาบัด
สำาหรับอาการออฟฟิศซินโดรม และ
ยังมีโยคะบริหารตา ที่เหมาะมาก
สำาหรับเธอท่ีต้องทำางานอยู่กับหน้าจอ
ทั้งวัน 

Doobody เป็นช่องหนึ่งที่ตอบโจทย์
บรรดาคนทำางานอยูก่บัหนา้จอทัง้วนั
ต้องไม่พลาด เพราะช่องนี้รวบรวม
เอาท่ากายบริหารสำาหรับอาการปวด
ต่างๆ ทั้งปวดคอ ปวดไหล่ นิ้วล็อก 
หรืออาการออฟฟิศซินโดรม มารวม
ไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังสอดแทรก
เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพและอาการ
ของโรคต่างๆ ไว้อย่างครบครันใน
ที่เดียว

Fitnessblender เป็นเว็บไซต์ที่
รวบรวมการออกกำาลังกายไว้แบบ 
ครบครัน เลือกได้ตามความต้องการ 
สามารถเลือกเวลาท่ีเหมาะสม ปรมิาณ 
แคลอรีที่เผาผลาญไป และส่วนที่ 
ได้กล้ามเนือ้ ทัง้ยงัสรา้ง Profile ของ
ตัวเองและสามารถเลือกได้ว่าส่วน
ใดที่ต้องการออกกำาลัง นอกจากนี้ 
เขายงัมี Community ทีจ่ะเอาไวค้อย
ปรึกษา ถาม-ตอบปัญหาเรื่องการ
ออกกำาลังกายอีกด้วย

นอกจากช่องสอนออกกำาลังกายและ
เวบ็ไซตต์า่งๆ เกีย่วกบัการสอนออก
กำาลังกายและท่ากายบริหารส่วน
ต่างๆ โลกออฟไลน์ก็มีทางเลือกอื่น 
ที่สามารถออกกำาลังกายได้แบบ 
ไม่เสียเงินเช่นกัน เช่น ชมรมเต้น
แอโรบิกฟรี ไม่ว่าจะเป็นชมรมของ
หมู่บ้าน ชมรมตามสวนสาธารณะ 
หรือลานหน้าห้างสรรพสินค้า การ
เต้นแอโรบิกจะทำาให้สนุกไปกับการ
ออกกำาลังไปพร้อมๆ กับคนอ่ืน 
มากกว่าที่จะออกกำาลังอยู่คนเดียว 

1

2

4
3
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JUST DO IT! NIKE SAID.

AERO-

BIC

ออกก�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่
ฟ้ากลับมาพร้อมความจริงจัง สิ่งแรกที่เธอทำาคือการ
จัดการตารางเวลาในการทำางานใหม่ทัง้หมด เลือกรบังาน 
ที่ทำาไหวในเง่ือนไขเวลาที่มี และรู้จักปฏิเสธงานบางชิ้น 
ที่ถ้ารับเม่ือไรชีวิตในช่วงนั้นต้องวิกฤตแน่ๆ ทำาให้เธอ
สามารถบรหิารจัดการเวลาชวีติใหม่ให้เหมือนคนทัว่ไปได้ 
โดยที่ไม่ต้องอดหลับอดนอนเพ่ือทำางานหามรุ่งหามคำ่า
หรอืโต้รุง่อีกต่อไป 
 เม่ือบริหารเวลาการทำางานได้แล้ว ฟ้าจึงสามารถ
แบ่งเวลาสำาหรับออกกำาลังกายได้อย่างที่ไม่คิดว่าจะ
ทำาได้มาก่อน ข้อมูลการออกกำาลงักายบรหิารร่างกายใน
อินเทอร์เนต็ทีเ่ธอหาได้ เป็นการออกกำาลงักายทีล่งทนุน้อย
ทีส่ดุและเหมาะกบัคนมีเวลาออกกำาลงักายน้อยอย่างเธอ 
และในบางช่วงที่เธอมีเวลาว่างก็จะออกไปเต้นแอโรบิก 
กับบรรดาป้าๆ ในสวนสาธารณะที่เต้นกันฟรีๆ ทุกเย็น 
วนัเสาร์-อาทติย์อีกด้วย  
 ช่วงหลังมานี้ สุขภาพของฟ้าเริ่มดีขึ้นตามลำาดับ  
ไม่ต้องพ่ึงยาแก้ปวดเหมือนเม่ือก่อนอีกแล้ว และหลงัจาก
เธอออกกำาลงักายอย่างสมำา่เสมอแล้ว ทำาให้หน้าตาของ
เธอกลับมาสดใส แถมหุน่ยงัดีขึน้จนมีหนุม่ๆ เข้ามาขาย
ขนมจีบให้อยู่ไม่ขาด และมีข่าวดีในช่วงนี้ที่ดูเหมือนว่า 
จะมีบรษิทัหลายแห่งเรยีกตวัเธอเข้าทำางานแล้ว
 ชวีติของฟ้าในตอนนี ้Lucky in Game และ Lucky 
in love สดุๆ และกำาลงัจะเปล่ียนผ่านจากฟรแีลนซ์ไปเป็น
พนกังานประจำาอย่างเตม็ตวั เรยีกว่าฟ้าเปลีย่นเป็นคนใหม่ 
ชวีติสดใส ความรกัรุง่ ชวีติพุ่งในทกุๆ ด้านเลยทเีดียว 
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JUST DO IT! NIKE SAID.

“จำาได้เลยวนัแรกทีอ่อกไปวิง่ วิง่ยงัไม่ถงึนาท ีเหนือ่ยหอบ
แบบที่ว่ิงต่อไม่ไหว ตอนนั้นรู้เลยว่าร่างกายเราแย่มาก 
เราเป็นคนชอบเล่นกับร่างกายตัวเอง แล้วยิ่งในช่วงที่
เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนมากเลยคือผอมลง  
ก็ยิ่งอยากรู ้ว ่าตัวเองจะไปได้ไกลขนาดไหน ท้าทาย
มากกว่านั้นไหม เท่าที่จำาได้ช่วงนั้นแทบไม่ได้ป่วยเลย 
แล้วอีกอย่างการวิง่ของเราไม่ได้ว่ิงเพ่ือวิง่อย่างเดียว แต่
มันคือการออกไปข้างนอก ไปมองท้องฟ้า เหน็ต้นไม้ คน
วิง่สวนไปมา มันคือช่วงเวลารแีลกซ์ของเรา เป็นช่วงหนึง่
ของวนัทีเ่ราไม่ต้องคิดอะไรทีมั่นหนกัใจ ไม่ต้องเกบ็เรือ่ง 
อ่ืนๆ มาคิด
 “เพ่ือนๆ บอกว่าช่วงนัน้เราเป็นคนนิง่ขึน้ แล้วอารมณ์
ดีขึน้ สดใสมากขึน้ เหมือนกบัการออกกำาลงักายเป็นการ
เอ็นเตอร์เทนตัวเองอย่างหนึ่ง พอตอนเย็นมันเหมือนมี
เป้าหมายบางอย่างที่เราอยากออกไปทำามากกว่าการอยู่
ในห้องแคบๆ คนเดียว การวิง่มันทำาให้เราสามารถสลัด
เรือ่งเครยีดๆ ในวนันัน้ได้ เราชอบวิง่มองท้องฟ้า ไปรบัลม  
ทำาให้เรารูส้กึเหมือนเราวิง่หนเีรือ่งแย่ๆ ในวนันัน้ได้ พอ
ออกกำาลงักายเสรจ็แล้วกร็ูส้กึว่าวนันีฟิ้น

ณัฐวรา ธวบุรี
-
ฟรีแลนซ์

เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง 

ความบันเทิง
ที่สร้างเองได้

 “ความโชคดีอย่างหนึง่ในชวีติฟรแีลนซ์คือเราสามารถ
บรหิารเวลาชวีติได้เตม็ที ่คือเวลาแทบทัง้วนัมันเป็นของเรา
คนเดียว แล้วเรากค็วบคุมมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมันเป็น
เรือ่งทีดี่สำาหรบัการออกกำาลงักายมาก” 
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COVER STORY
เรื่อง: ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

ชื่อ-นามสกุล   เก่งกาจ รักสนุก
อาย ุ   28 ปี
น้ำ หนัก   75 กิโลกรัม
ส่วนสูง   168 เซนติเมตร
อาชีพ   โปรแกรมเมอร์
สถานที่ทำ งาน  ออฟฟิศย่านสุขุมวิท
รายได้ต่อเดือน  30,000 บาท
วันและเวลาเข้างาน  จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
วิธีการเดินทางไปทำ งาน  รถยนต์ส่วนตัว
งานอดิเรก  สังสรรค์กับมิตรสหายหลังเลิกงาน
อาหารที่ชอบ  มันฝรั่งทอดและเอ็นข้อไก่     
มุมมองต่อตัวเอง  ไม่ชอบที่ตัวเองตื่นมาแล้วปวดหัว ไม่ค่อยกระฉับกระเฉง 
    ใส่เสื้อผ้าแล้วไม่เท่
เป้าหมายในชีวิต  สามารถปาร์ตี้แล้วตื่นมาทำางานได้อย่างสบายๆ
โรคประจำ ตัว  -
เง่ือนไขสุขภาพ  งานท่ีทำาเป็นงานท่ีต้องออกไปพบปะลูกค้าและต้องประสานงาน
    กับฝ่ายอ่ืนๆ อยู่ตลอดเวลา ทำาให้เวลาออกกำาลังกายไม่แน่นอน

หนุ่มปาร์ตี้

ใช้ชีวิตให้สุด 
แต่ต้องไม่หยุดออกก� ลังกาย

KENGKAJ
RUKSANOOK
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ต้นเหตุสุขภาพแย่
เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่เก่งกาจใช้ชีวิตโดยมีมิตรสหาย
เป็นสว่นหนึง่ของชวีติประจำาวนั เหตผุลสัน้ๆ ง่ายๆ เพียง 
ใครสกัคนเอ่ยปากชกัชวนประมาณวา่ไม่ได้เจอหนา้เจอตา
กนัตัง้นาน (ซึง่อาจเป็นเม่ือสปัดาหท์ีแ่ล้วหรอืกอ่นหนา้นัน้ 
นิดหน่อย) เขาก็พร้อมจะเสียสละช่วงเวลาหลังเลิกงาน
เพื่อไปตามที่มิตรสหายนัดหมายไว้
 แต่เขาดันเป็นคนที่มีมิตรสหายเยอะไปสักนิด 
 อาจเป็นเพราะตั้งแต่สมัยเรียน ดีกรีรุ่นพ่ีสายลุย 
ไปไหนไปกนัทำาใหมี้นอ้งๆ พ่ีๆ ในคณะรูจั้กหนา้ค่าตาเขา
อยู่มากมาย แต่ในตอนนั้น ความหนุ่มของเขาช่างมีพลัง
ล้นเหลือเสียเหลือเกิน เขาสามารถออกไปเที่ยวเตร่ยาม
ค่ำาคืน ใชเ้งินเดือนทีห่าจากงานเสรมิหาความสขุระยะสัน้
ใหต้วัเองได้บอ่ยๆ กนิด่ืมดึกด่ืนเพียงใดเขากส็ามารถพา
ตัวเองให้ลุกขึ้นมาเรียนจนจบการศึกษาได้โดยที่คะแนน
ยังอยู่ในระดับพอใช้
 จนวันท่ีชีวิตก้าวเข้าสู่วัยทำางานเต็มรูปแบบ เป้าหมาย
ประจำาปีของเก่งกาจจะมีเรื่องของการลดปาร์ตี้เป็นหนึ่ง 
ในหัวข้อใหญ่เสมอๆ (แน่นอนว่าเขาไม่เคยทำาสำาเร็จสักปี) 
และด้วยความที่เขาทำางานในแผนกเกี่ยวกับด้านไอที 
เวลาทำางานของเขาจึงเป็นการน่ังอยู่หน้าคอมเสียส่วนใหญ่ 
จะมีบางครัง้บางวนัทีต่อ้งตดิตามหวัหนา้ออกไปพบลกูค้า
บ้าง ซ่ึงแทบทุกครั้งก็มักจะจบลงด้วยการไปสังสรรค์
ฉลองการขายสำาเร็จ
 ไม่เพียงแตก่ารด่ืมกบัทีท่ำางานเทา่นัน้ ในทกุวนัศกุร์
และในวันที่มีบอลคู่เด็ด เป็นอันรู้กันว่าเขาต้องเตรียม 
รับโทรศัพท์ให้ดี เพราะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งสายที่ชวน
ออกไปที่ไหนสักที่ 
 กนิ ด่ืม เทีย่ว ราวกบันาฬกิาชวีติในแตล่ะวนัของเขา 
จะเริ่มตอนเก้าโมงเช้าและจบลงราวตีสอง พร้อมการ 
ประคับประคองร่างตัวเองกลับไปให้ถึงห้องพัก
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ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
นานวันเข้าเก่งกาจเริ่มรู้สึกว่าร่างกายฟ้ืนตัวช้ากว่าทุกที 
อาการปวดหัวค้างฝังอยู่เน่ินนานจนเกือบหมดวันกว่าจะหาย 
และนัน่หมายความวา่การทำางานในวนันัน้ของเขาไม่ค่อย
โปรดักทีฟเท่าไร เลวร้ายที่สุดคือหัวหน้าเริ่มสังเกตเห็น
ข้อผิดพลาดในการทำางานของเขามากข้ึนๆ แต่คร้ันจะให้
บอกปัดมิตรสหายเวลาชวนไปไหนมาไหนก็ดูเหมือนจะ
ไม่ใชว่ธิทีีเ่ขาถนดันกั และน้ำาหนกัตวักข็ึน้เอาๆ จนเสือ้ผา้
ตัวเก่าๆ ของเขาถูกเอาไปบริจาคแล้วสองถึงสามครั้ง 
 ถ้าหากยังเป็นอย่างน้ีอยู่มันคงไม่ดีแน่ เก่งกาจเร่ิมคิด
วา่ถงึเวลาแลว้ทีเ่ขาควรใสใ่จคำาเตอืนของรา่งกายใหม้าก
ขึ้นกว่านี้ 
 ด้วยความทีเ่ป็นฝา่ยไอท ีทำาใหเ้กง่สามารถเขา้ใจใน
โปรแกรมตา่งๆ และคิดคำานวณได้อยา่งเป็นระบบ เขาจึง
เข้าไปอ่านบล็อกเก่ียวกับสุขภาพจากต่างประเทศ และลอง
ปรกึษาเพ่ือนวยัเดียวกนัทีมี่ไลฟ์สไตลค์ลา้ยๆ กนัวา่มีวธิี
อย่างไรบ้างในการใช้ชีวิต ยิ่งค้นหาก็ยิ่งสนุก และเข้าดู
เหมือนว่าทางออกอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป 
 เก่งกาจน่าจะเป็นภาพแทนของหนุ่มสาววัยทำางาน
ได้ดีทีเดียว ในวันที่สนุกสนานกับการเที่ยวเล่นจนบาง
ครั้งอาจหลงลืมการดูแลสุขภาพตัวเอง และนี่คือขั้นตอน
ในการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่

LET
’S

DO IT
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หากไม่จำาเป็นอะไร ลองจอดรถอยู่
กับบ้านเฉยๆ และเปล่ียนวิธีการ
เดินทางมาใช้ขนส่งสาธารณะดูบ้าง 
เปล่ียนจากเป้สะพายหลัง ซ่ึงส่งผล
ต่อสุขภาพบ่ามาเป็นประเป๋าถือแทน 
นอกจากจะตอ้งออกแรงมากกวา่แลว้ 
ยงับงัคับใหเ้ขาตอ้งเดินหลังตรงเพ่ือ
ความเท่อีกด้วย

โหลดแอปเพื่อสุขภาพต่างๆ มาลอง
เล่นกับเพ่ือนๆ ดู ในน้ันมีกิจกรรมอะไร
ให้ทำามากมาย อย่างแอปที่ใช้เพื่อวัด
ค่าต่างๆ เช่นติดตามการนอนหลับ 
ปริมาณการด่ืมน้ำาในแต่ละวัน หรือ
แอปที่วัดระยะทางการวิ่งที่สามารถ
แข่งขันกับเพื่อนได้ ลองเปล่ียนจากเพ่ือนที่นัดกันด่ืม 

มาทำากิจกรรมอย่างอ่ืนกันบ้าง เช่น
ชวนกันไปเตะบอล หรือทำาอะไรอื่นๆ 
ที่ได้ขยับร่างกายมากกว่าการนั่งด่ืม
เฉยๆ 

ลองตรวจสุขภาพประจำาปีเพื่อหาโรค
แทรกซ้อน พร้อมรับคำาแนะนำาจาก
คุณหมอ เผื่อเป็นโรคที่เราไม่เคย
คาดคิดมาก่อน อย่างน้อยจะได้หา
ทางรับมือได้ทัน

เข้ากลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งมีมากมาย
ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก อ่านวิธีการดูแล
สุขภาพของคนอ่ืน แล้วเลือกวิธีที่
เหมาะสมกับตัวเอง แถมไม่แน่อาจ
ได้เพื่อนใหม่เพิ่มอีกด้วยนะ 

เม่ือรู้ว่าตัวเองไม่มีเวลาออกกำาลังกาย
เพราะเป็นเพียงข้ออ้าง จึงต้องยอม
เจียดเงินเดือนส่วนหนึ่งเพ่ือสมัคร
ฟิตเนสทีอ่ยูใ่กล้กบัทีท่ำางานมากทีส่ดุ 
เม่ือเสยีเงินไปแล้วกท็ำาใหเ้ราจะอยาก
ใช้บริการมันขึ้นมาบ้าง 

1

5
6

2

4
3
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JUST DO IT! NIKE SAID.MAKEYOURMOVE

ออกก�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่
ช่วงเดือนแรกๆ ทีเ่ก่งกาจหนัมาใช้แอปพลเิคชัน่เพ่ือเพ่ิม
ความสนกุในการวิง่ เขาค้นพบว่าร่างกายกลบัแย่กว่าเดิม
เยอะ แค่ฝืนร่างกายให้วิง่ได้วนัละ 5 กโิลกห็นกัหนาแทบ
แย่ แต่นิสัยกัดไม่ปล่อยทำาให้เขาเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 
และสามารถวิง่ได้ในระยะไกลขึน้ 
 นอกจากนั้นเขายังชวนเพ่ือนมาเตะฟุตบอลที่สนาม
หญ้าเทียมเป็นประจำา ทำาให้ได้พบกับเพื่อนเก่าและเพื่อน
ใหม่มากมาย ที่ฟิตเนสเขาได้พบเพ่ือนสาวร่วมออฟฟิศ 
คนหนึง่ทีแ่ทบไม่เคยได้คุยกนัเลยในเวลาทำางาน ก่อนจะ
เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น และดูเหมือนว่าความสัมพันธ์
กำาลงัจะพัฒนาไปในทางทีดี่
 เม่ือเก่งกาจเริม่วดัค่าต่างๆ ของร่างกายตวัเองอย่าง
จรงิจัง เช่นในเรือ่งของการนอนหลบั ทำาให้เขาต้องควบคุม
ปริมาณการด่ืมไปโดยปริยาย เพราะเขารู้ว่าถ้ากลับดึก 
จะส่งผลต่อการนอน และถ้านอนไม่เพียงพอ วนัรุง่ขึน้เขา
จะไม่มีแรงเพียงพอต่อการออกกำาลงักาย และทำางานได้
ไม่ดี จากการออกไปด่ืมสปัดาห์ละ 3-4 ครัง้ เขาค่อยๆ 
ลดจำานวนลงจนเหลอืสปัดาห์ละครัง้ ซ่ึงแต่ละครัง้เขาด่ืม
อย่างมีสตมิากขึน้ 
 ร่างกายของเก่งกาจเริ่มฟื้นฟูตัวเอง ทำาให้เขารู้สึก
ถึงพลังแห่งวัยหนุ่มสาวย้อนกลับคืนมา เขาเริ่มลงวิ่ง
มาราธอนรายการเลก็ๆ และมักอวดเหรยีญรางวลัทีไ่ด้รบั 
ลงโซเชียลมีเดียอย่างภาคภูมิใจ จนเพ่ือนหลายๆ คน 
แอบหลังไมค์มาทักถามถึงวิธีการของเขา ซ่ึงเขาก็ยินดี
แบ่งปันเทคนคิให้อย่างเตม็ใจ
 ครึง่ปีผ่านไป เก่งกาจพบกบัปัญหาใหญ่อีกหนึง่อย่าง
นัน่คือเสือ้ผ้าตวัเก่าของเขาเริม่ไม่เข้ารปูเสยีแล้ว เนือ่งจาก
ร่างกายที่ผอมลงส่งผลให้เขาต้องบริจาคเสื้อไซส์ใหญ่  
และกลับไปซ้ือเสือ้ไซส์เล็กมาใส่ให้พอดีกบัตวัอีกครัง้หนึง่ 
นับเป็นปัญหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่น่ายินดีสำาหรับเขามาก 
ทเีดียว 
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JUST DO IT! NIKE SAID.

เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง 

เกมแห่งความท้าทาย
ที่ต้องเอาชนะ

“ตอนมัธยมปลายเราเป็นนักกีฬาแบดมินตัน แต่พอเข้า
มหาวิทยาลัยก็แทบไม่ได้ออกกำาลังเลย ด้วยความที่เรา
เรียนคณะเกี่ยวกับศิลปะทำาให้ต้องทำางานดึกๆ และกิน 
ม้ือดึกเป็นประจำา ตอนทำางานก็ไปปาร์ตี้บ่อย ปล่อยให้ 
นำา้หนกัขึน้มา 15 กโิล จนวนัหนึง่ส่องกระจกดูตวัเองแล้ว
รูส้กึว่า ไม่ได้แล้ว ต้องเปล่ียนแปลงตวัเองแล้ว เลยเริม่ที่
จะกลับมามีวนิยักบัการออกกำาลงักายมากขึน้ 
 “การออกกำาลังกายเหมือนกับการเล่นเกมที่ยากขึ้น
เรือ่ยๆ มีการ Challenge มีการ Up Level ถ้าเทยีบกบั
ตอนเป็นเด็กมันอาจไม่สนุกเท่า เพราะตอนนั้นเราไม่ได ้
สนใจเรื่องยากง่ายอะไร แต่ตอนนี้เราแค่มีความสุขกับ 
การวิ่งให้ผ่านด่านไปเรื่อยๆ คือขอแค่ให้ได้ขยับร่างกาย
กพ็อ” 

ศิวัตม์ ทีปะนาวิน 
-
นักออกแบบแอปพลิเคชั่น
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COVER STORY
เรื่อง: แพรวา มั่นพลศรี

ชื่อ-นามสกุล   พันธกานต์ รักอิสระเสรี
อาย ุ   28 ปีีี
น้ำ หนัก   50 กิโลกรัม
ส่วนสูง   161 เซนติเมตร
อาชีพ   พนักงานบริษัทเอกชน ตำาแหน่งรองผู้จัดการ
สถานที่ทำ งาน  ออฟฟิศย่านอโศก
รายได้ต่อเดือน  39,000 บาท
วันและเวลาเข้างาน  จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
วิธีการเดินทางไปทำ งาน  รถไฟฟ้า
งานอดิเรก  ดูซีรีส์เกาหลี ทำาขนม อ่านหนังสือเกี่ยวกับสูตรอาหาร
อาหารที่ชอบ  ข้าวกะเพราหนวดปลาหมึก, สปาเก็ตตี้เบคอนพริกแห้ง  
    กระเทียม, กาแฟคาราเมลมัคคิอาโต้ เพิ่มหวาน 
มุมมองต่อตัวเอง  อ้วนไปหน่อย รู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเอง
เป้าหมายในชีวิต  หาแฟนดีๆ ให้ได้สักคน (สักที)
โรคประจำ ตัว  ออฟฟิศซินโดรม 
เง่ือนไขสุขภาพ  ไม่ค่อยมีเวลาออกกำาลังกายมากนัก เพราะเลิกงานเย็น 
    กลับมาออกกำาลังกายไม่ทัน ชอบกินอาหารท่ีมีไขมันสูง
    และติดรสชาติหวาน

สาวออฟฟิศ

ท� งานหนัก ผลงานดี 
แต่สุขภาพต้องดีด้วย

PANTAKAN
RUKISRASEREE
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ต้นเหตุสุขภาพแย่
พันธกานต ์สาวออฟฟิศดาวรุง่ผูบ้า้งานและตคีวามหมาย
ของ Work-Life Balance ไปท่ีการปาร์ตี้กับเพ่ือนฝูง
ตามประสาสาวโสด เพราะคิดว่าการปาร์ตี้และเพ่ือนๆ 
สามารถพาเธอออกจากความเครียดของงานได้ Work 
Hard, Play Hard(er) เธอว่าอย่างนั้น
 แต่ความที่เธอเป็นพนักงานประจำาที่ต้องตอกบัตร
เข้าออฟฟิศทุกเช้าเย็น ทำาให้ในแต่ละวันเธอแทบไม่ได้ลุก
จากโต๊ะขยับไปไหนเลย และการงานที่เธอทำาอยู่เป็นงาน
ที่ต้องแบกรับความกดดันค่อนข้างสูง นั่นทำาให้เธอมี
ระดับความเครียดสูงตามไปด้วย เม่ืออะไรๆ ไม่เป็นไป
ตามแผนทีว่างไว ้ทำาใหค้วามเครยีดเริม่สะสมในทกุๆ วนั 
ของการทำางาน เธอเริม่มีอาการออฟฟิศซินโดรม มีอาการ
ตงึทีก่ลา้มเนือ้และเสน้เอ็นบรเิวณคอ บา่ และไหล่เสมอๆ 
บางครั้งความเครียดจากงานทำาให้เธอปวดหัวไมเกรน
และทำางานต่อไม่ได้เป็นวันๆ มิหนำาซ้ำา บางครั้งเธอต้อง
ทำางานโดยนัง่ตดิโตะ๊ 6-8 ชัว่โมงตอ่วนัโดยไม่ได้ขยบัตวั
ยดืเสน้ยดืสาย อาการทีน่า่กลัวมากอาการหนึง่คือกระดูก
สันหลังทับเส้นประสาทซ่ึงเป็นโรคยอดฮิตของมนุษย์
ออฟฟิศเลยทีเดียว
 นอกจากนี ้เธอยงัตดิการกนิอาหารรสชาตหิวาน ทัง้
เครื่องดื่ม ขนม และอาหารมื้อหลัก เพราะเมื่อไรก็ตามที่
เกดิความเครยีด น้ำาตาลจะเป็นสิง่แรกทีร่า่งกายเรยีกรอ้ง 
และผลทีเ่กดิตอ่มากคื็อ เธอรูส้กึวา่รปูรา่งตวัเองค่อนขา้ง
อ้วน แม้ว่าเทียบจากสัดส่วนกับส่วนสูงตอนนี้แล้วไม่ได้
อ้วนเกินเกณฑ์มาตรฐานหรอก แต่... น่าจะพอคาดคะเน 
ได้ว่า หากเธอยังคงใช้ชีวิตเช่นน้ีต่อไป คำาว่าอ้วนเกินเกณฑ์ 
คงอยู่ใกล้ๆ นี้แน่ๆ
 นอกจากจะไม่มีเวลาเหลอืสำาหรบัการออกกำาลงักาย 
เธอยังเป็นสาวขี้เหงาและติดเพ่ือน จึงยอมใช้เวลาหลัง
เลิกงานไปกับการสังสรรค์หรือปาร์ตี้ เพ่ือจะได้ไม่ต้อง
อยู่เพียงลำาพัง และเธอยังติดโทรศัพท์มือถือเอามากๆ 
ลกัษณะการใชช้วีติแบบนีไ้ม่เป็นผลดีในระยะยาวแนน่อน 
และการก้มหน้าก้มตาจ้ิมแต่โทรศัพท์นั้นก็ไม่ได้เป็นผลดี
ต่อกล้ามเนื้อตาและฝ่ามือเลยสักนิด จ้ิมคีย์บอร์ด จ้อง
จอคอมพิวเตอร์มาทั้งวันแล้ว ก็ยังไม่แคล้วต้องมานั่ง 
จิ้มแป้นสัมผัส จ้องจอโทรศัพท์มือถืออีก
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ONE 
TWO
THREE
GO!!!

ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
ไลฟ์สไตล์ของสาวออฟฟิศชอบปาร์ต้ีทำาให้เธอรู้สึกแย่กับ 
ตัวเองไม่น้อย นอกจากจะรู้สึกอ้วนเพราะกินอาหารหวาน
แล้ว ปัญหาสุขภาพจากออฟฟิศซินโดรมที่กำาลังเผชิญ 
ทำาใหเ้ธอเริม่กลับมาถามตวัเองวา่ พรอ้มจะเปล่ียนแปลง
หรอืยงั เพราะเธอตัง้เป้าหมายไวว้า่ปีนีจ้ะตอ้งหาแฟนดีๆ 
ใหไ้ด้สกัคน กอ่นจะใหใ้ครมารกัเธอ เธอคงตอ้งรกัตวัเอง
และดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดก่อน ด้วยวิธีการต่อไปนี้
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เลิกอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะนั่นเป็น
ข้ออ้างที่แย่ที่สุด เฉือนเวลาปาร์ตี้
หรือสไลด์หน้าจอไปว่ิงหรือเดินเบาๆ 
สูดอากาศสดชื่นที่สวนสาธารณะ
ใกล้ๆ ออฟฟิศดูสักหน่อย รับรอง
ว่าจะติดใจ เพราะแถวอโศกมีสวน
สาธารณะให้สามารถวิ่ง ปั่นจักรยาน 
ป่ันเรือถีบได้ที่ ‘สวนเบญจกิติ’ ข้าง
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือถ้า
อยากเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถ
นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงสถานีลุมพินี  
ใกล้ๆ มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่
อยา่ง ‘สวนลมุพิน’ี หรอืจะนัง่บทีเีอส 
ไปลงอนุสาวรีย์ชัยก็ได้ ละแวกนั้นมี 
‘สวนสันติภาพ’ ให้ได้ออกกำาลังกาย
ยืดเส้นยืดสายได้เช่นกัน

ONE 
TWO
THREE
GO!!! ถ้าไม่อยากออกกำาลังกายคนเดียว  

กล็องไป Training ดูสกัครัง้ ฟิตเนสมี
โปรโมชัน่ทดลองเล่นฟร ีมีเทรนเนอร์
ส่วนตัวให้พร้อม ที่สำาคัญคือไม่ต้อง
กลัวเหงาอีกต่อไป เพราะที่ฟิตเนส
สามารถพบผูค้นมากมาย ลองเริม่ตน้ 
บทสนทนากับเพ่ือนร่วมคลาสเรียน 
ที่มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเต้น  
โยคะเย็น โยคะร้อน ฯลฯ รู้ไหมว่า 
การออกกำาลังกายยังเป็นการเริ่มต้น
มิตรภาพที่ดีได้ด้วยนะ

ต้องไม่ลืมว่า การน่ังทำางานด้วยความ
ตึงเครียดติดต่อกันเป็นเวลานาน 
อาจนำาพาอาการเจ็บป่วยและอาการ
ปวดกล้ามเนือ้มาให ้และเพราะฉะนัน้
อย่าลืมตั้งเวลาให้ตัวเองได้พักยก
ในระหว่างวันบ้าง ทำางาน 45 นาที 
พัก 15 นาที ลุกจากเก้าอ้ี เดินไป
ยืดเส้นยืดสาย สะบัดข้อมือข้อเท้า 
ให้ร่างกายได้ขยับออกแรงคลายเม่ือย 
เสียหน่อย และอย่าลืม ดื่มน้ำาเยอะๆ 
เพ่ือรักษาสมดุลในร่างกาย และ
ห้ามขี้เกียจลุกไปเข้าห้องน้ำาเด็ดขาด 
ความอดทนอดกลัน้เป็นสิง่ทีดี่ แตถ่า้
ใชก้บัเรือ่งนี ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
จะมาเยือนเอาง่ายๆ นะ 

1

2

3
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JUST DO IT! NIKE SAID.

YOGA

JUST DO IT! NIKE SAID.

ออกก�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่
“อยากให้คนมารกัเหรอ อยากมีชวีติดีๆ เหรอ... เราลงมือ
ทำาอะไรเพ่ือให้ได้สิง่เหล่านัน้บ้างล่ะ?”
 ก่อนจะให้คนอื่นมารักเรา พันธกานต์ถามตัวเองว่า
เธอรกัตวัเองมากพอแล้วหรอืยงั อยากให้มีคนดีๆ เข้ามา 
ในชีวิต อยากมีชีวิตที่ดีที่ดึงดูดคนเหล่านั้น ถ้าตัวเอง 
ยงัไม่ใส่ใจทีจ่ะทำาดีต่อตวัเอง ไม่ดูแลสขุภาพให้ดี แล้วจะ
เรยีกร้องให้คนอ่ืนมาทำาดีกบัเราได้อย่างไร คำาถามเหล่านี ้
ไม่ได้ต้องการคำาตอบ แต่ต้องการให้เกิดการใคร่ครวญ 
ท้ายที่สุด เธอตัดสินใจสะบัดพันธกานต์คนเก่าที่หน้าดำา
ครำ่าเครียด แก่ก่อนวัยออกไป แล้วเป็นคนใหม่ที่สดใส
ด้วยการออกกำาลงักายและปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพ
 ตอนทีเ่ธอออกไปวิง่ เธอไม่ลืมทีจ่ะสำารวจบรรยากาศ
รอบๆ สงัเกตดูใบหน้าและรอยยิม้ของคนทีว่ิง่บนเส้นทาง
เดียวกนั เธอได้แรงบนัดาลใจใหม่ๆ ในการดูแลตวัเองจาก
คนเหล่านัน้ และสำาคัญกว่าการได้แรงบนัดาลใจจากคนอ่ืน  
ในระหว่างที่เธอวิ่งเธอได้ค้นพบว่า ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม
ที่สุด ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เธอได้หัวเราะกับเพ่ือนฝูง หรืออยู่
ท่ามกลางผู้คนมากมาย แต่คือช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกับ 
ตวัเองอย่างสงบ และได้เข้าใจหวัใจของตวัเองจรงิๆ 
 ทกุครัง้ทีเ่ธอเข้าฟิตเนส เธอไม่ลมืทีจ่ะยิม้เยอะๆ เปิด
รบัความแปลกใหม่ แรกๆ กเ็ขนิอายในการใช้เครือ่งเล่น
ต่างๆ เขนิทีจ่ะต้องทำาท่าทางทีต่วัเองไม่ถนดั หรอืรูส้กึว่า
ทำาได้ยากเยน็ แต่เธอระลึกเสมอว่า นัน่ไม่ใช่สิง่ทีเ่ธอควร
กงัวล การเริม่ต้นมักยากและน่าขนัเสมอ แต่จรงิๆ แล้ว 
คงไม่มีใครหวัเราะในท่าทางเคอะเขนิ ป�า้ๆ เป๋อๆ ของเธอ
หรอก เพราะทุกคนก็เคยผ่านภาวะเช่นนั้นมาเหมือนกัน  
เธอเริ่มมีความเชื่อม่ัน เปิดใจเรียนรู้ และฝึกฝน สนุก 
ไปกับการลองผิดลองถูกและหาที่ทางให้ตัวเอง เธอได ้
ค้นพบอีกตัวตนที่ตัวเองไม่เคยได้สัมผัส และเธอหลงรัก
ตวัเองมากขึน้ทกุวนั
 อนึ่ง นี่ไม่ได้หมายความว่า พนัธกานต์จะต้องปลกี
วิเวกแยกตวัจากเพ่ือนฝงู มาทำาสิง่ทีเ่ธอรกัและออกกำาลัง
กายเพียงลำาพัง แต่เธอสะกดิชวนเพ่ือนข้างๆ ชวนกนัไป
เป็นแก๊ง ชวนกนัไปเปิดรบัประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจาก
หมูกระทะหรอืบฟุเฟต์นานาชาต ิ จนตอนนีพ้วกเธอกลาย
เป็นแก๊งนางฟ้า สวยแซ่บ สขุภาพดีกนัยกแก๊งไปเรยีบร้อย



29 EXERCISE

JUST DO IT! NIKE SAID.

YOGA

JUST DO IT! NIKE SAID.

เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง 

มากกว่าร่างกาย
แข็งแรง คือการ
ชนะใจตนเอง

“การออกกำาลังกายทำาให้เราสุขภาพดีขึ้น ไม่ค่อยเครียด
จากการทำางาน โรคภัยไข้เจ็บกไ็ม่ค่อยมี และทีส่ำาคัญทำาให้
ใส่ส้นสงูได้สวยขึน้ด้วย เพราะเม่ือก่อนไม่ได้ออกกำาลังกาย 
จึงค่อนข้างเจ้าเนื้อ ใส่เสื้อผ้ายังไงก็ไม่สวย รู้สึกอืดอัด  
ไม่กระฉบักระเฉง บคุลิกภาพกไ็ม่ดี และยิง่เม่ือใส่ส้นสงู 
ด้วยนำา้หนกัตวัทีเ่ยอะ เวลาเดินกไ็ม่สามารถเชดิๆ เริด่ๆ 
ได้ แถมเท้ายงับวมเป่งอีกต่างหาก
 “ช่วงแรกของการออกกำาลังกายจะเป็นอะไรทีล่ำาบาก
มาก จะรูส้กึขีเ้กยีจ เหนือ่ยง่าย ปวดเม่ือย และไม่อยากทำา
แล้ว แต่เราต้องผ่านจุดนัน้ไปให้ได้ ต้องทำาอย่างสมำา่เสมอ 
และเม่ือไรที่การออกกำาลังกายกลายมาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชวีติของเราแล้ว ทกุอย่างจะเป็นไปตามธรรมชาต ิอะไรๆ 
จะง่ายขึน้เยอะ และบางทจีะกลายเป็นว่า เราขาดมันไม่ได้
ด้วยซำา้
 “การออกกำาลงักายให้อะไรมากกว่าแค่การมีร่างกาย
ทีแ่ขง็แรง มันคือการชนะใจตวัเอง เอาชนะเง่ือนไขต่างๆ 
รอบตวั ทีบ่างครัง้ไม่ใช่เง่ือนไข หากแต่เป็นเพียงข้ออ้าง
ของเราเอง” 

เกศราภรณ์ จารเมือง 
-
พนักงานออฟฟิศ 
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เป้าหมายในชีวิต  บาลานซ์การทำางานและการนอน
โรคประจำ ตัว  ออฟฟิศซินโดรม 
เงื่อนไขสุขภาพ  นอนดึกมากเพราะต้องทำางาน ไม่มีเวลาออกกำาลังกาย 
    ตอนเย็น เพราะเหนื่อยล้าจากการทำางาน

เจ้าของธุรกิจ

ความรับผิดชอบสูง

THONGDEE
ASAWA-
MONGKOLKUL
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ต้นเหตุสุขภาพแย่
หลังทำางานอยู่ในเอเจนซ่ีโฆษณาและโปรดักชั่นเฮาส์ 
มาร่วม 5 ปี ทองดี ชายหนุ่มผู้มาดมั่นได้เริ่มเปิดบริษัท
ผลิตงานภาพเคล่ือนไหว โดยเน้นรับงานโฆษณาและ 
มิวสิกวิดีโอเป็นส่วนใหญ่ จนตอนนี้เขาในวัย 33 ปี 
ได้สวมหมวกเป็นทัง้เจ้าของบรษิทัและผูก้ำากบัภาพยนตร์
ควบคู่กันไป 
 ภายในบา้นเด่ียวยา่นทองหล่อมีเครือ่งออกกำาลังกาย 
ซ่ึงเป็นเครื่องป่ันจักรยานที่เขาตั้งใจซ้ือมาเพราะไม่รู้ว่า 
จะได้ออกไปปั่นจักรยานจริงๆ ได้ที่ไหน จึงหวังจะใช้เจ้า
เครื่องนี้ออกกำาลังกายยามว่าง แต่มันกลับกลายเป็น 
ราวตากผ้าไปโดยปริยาย 
 ด้วยตำาแหนง่หนา้ทีก่ารงานระดับผูบ้รหิาร ทำาใหเ้ขา
ต้องเดินทางไปหลายแห่งในแต่ละวัน แถมยังมีช่วงเวลา
ทำางานที่ไม่แน่นอน บางวันต้องไปออกกองไปถ่ายทำา 
นอกสถานที่ หรือบางทีก็ต้องอยู่ในห้องประชุม เขาจึง 
ไม่สามารถกำาหนดเวลาว่างของตัวเองได้อย่างชัดเจน  
จนเขาแทบจะไม่มีเวลาออกกำาลังกายใดๆ เลย เพราะ
เหนือ่ยลา้จากการประชมุมาทัง้วนั แถมยงัตอ้งมาเครยีด
กับการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งเรื่องธุรกิจและลูกน้องอีก  
เขาใชช้วีติเชน่นีม้ารว่ม 2 ปี โรคออฟฟิศซินโดรมทีเ่ป็นอยู ่
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะอาการปวดกล้ามเนื้อ  
ไม่ว่าจะเป็นส่วนแขน หลัง ไหล่ และสะโพก ทำาให้เขา
แทบจะไม่มีสมาธทิำางานเพราะอาการปวดเรือ้รงั จนตอ้ง
คอยกนิยาแกป้วดอยูเ่สมอ อีกทัง้อาหารทีเ่ขาชอบกนิ คือ   
‘ข้าวขาหมู’ เป็นเมนูโปรด ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโรคอ้วน
และความดันโลหติสงูกำาลงัเขา้คิวรอเจอเขาอยูเ่หมือนกนั
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ORNEVER
NOW
!!!

ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
ทองดีรูส้กึวา่อาการออฟฟิศซินโดรม นบัวนัยิง่หนกัขอ้ขึน้ 
ทำาให้เขาเริ่มกลับมาคิดทบทวนตัวเองใหม่ว่า ถึงแม้เขา 
จะประสบความสำาเรจ็ในหนา้ทีก่ารงานมากเพียงใด แตถ่า้ 
ตอ้งแลกการสขุภาพทีเ่สยีไปและอาการปวดตามรา่งกาย
ทีต่อ้งรักษาไปตลอดชวีติ เขายอมไมไ่ดแ้ละรู้สึกไมคุ่ม้คา่ 
ที่จะต้องเสียสุขภาพเพื่ออุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับงาน 
 เขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาทำาอะไรบางอย่างเพื่อรักษา
สุขภาพของตัวเอง เพราะเขาเริ่มจะตระหนักแล้วว่า  
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทำาให้เขาคิดงานได้มากขึ้น 
ทำางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำาคัญคือเขา 
ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับร่างกายท่ีต้องแบกรับอาการปวด 
เร้ือรังไปได้ตลอดท้ังชีวิตแน่ๆ ต้องลุกข้ึนมาเปล่ียนแปลง
ตัวเองทันที! และวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีที่ผู้บริหารอย่าง 
ทองดีเลือกในการดูแลสุขภาพ 
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1
2

3

4

5

เร่ิมจากการออกกำาลังกายง่ายๆ แบบ
ไม่ใช้อุปกรณ์ เช่น การว่ิง ใช้เวลา
ช่วงเช้าตรู่ออกไปวิ่งที่สวนครูองุ่น  
ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ว่างที่เปล่ียนมาเป็นสวน
สาธารณะใจกลางยา่นทองหลอ่ หรอื
ในชว่งเยน็กส็ามารถออกไปวิง่ทีส่วน
เบญจสิริ ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะย่าน
สขุมุวทิทีไ่ม่ไกลจากทองหล่อมากนกั

ลองหาลู่วิ่งอัตโนมัติมาติดตั้งที่บ้าน 
เผื่อวันที่ไม่มีเวลาออกจากบ้าน หรือ
ฤดูฝนที่ไม่เอ้ือแก่การออกกำาลังกาย
นอกสถานท่ี ลองว่ิงบนลู่ว่ิงช่วงเช้า 
และช่วงเย็น หรือช่วงพักเบรกจาก
การทำางานเครียดๆ การวิ่งเหยาะๆ 
บนลู่วิ่งจะช่วยให้เลือดสูบฉีดได้ดีขึ้น  
กระปร้ีกระเปร่า ไม่ง่วงระหว่างวัน
แน่นอน

จัดโปรแกรมอาหารที่ควรบริโภค 
ในแต่ละมื้อ พยายามออกกำาลังกาย 
ควบคู่ไปกบัการควบคุมอาหาร ละลด
เลิกของทอด และของมัน ลองตัดใจ
ไม่กินข้าวขาหมูดูสักหนึ่งเดือน และ
ลองเปิดใจให้อาหารคลีนและสลัดผัก
มากขึ้น จะได้ทั้งสุขภาพและระบบ
ขับถ่ายที่ดี

ลงเรียนคอร์สโยคะระยะส้ัน โยคะจะ
ช่วยเร่ืองความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ 
ที่สำาคัญนำากลับมาฝึกต่อที่บ้านได้
ในช่วงพักเบรกจากการนั่งทำางาน
นานๆ ช่วยเร่ืองอาการปวดกล้ามเน้ือ
ได้ดีทีเดียว

ถ้าเบื่อจากการออกกำาลังกายที่บ้าน 
กล็องหาเวลาออกกำาลงักายทีฟิ่ตเนส
ในละแวกบ้านที่เดินทางได้สะดวก 
อาจจะสมัครสมาชิกรายปีเพ่ือบังคับ
ตัวเองไปออกกำาลังกายบ่อยเท่าที่จะ
ทำาได้ อาจจะเน้นเครื่องเล่นที่บริหาร
ไหล ่หลัง และสะโพกเป็นหลกั เพราะ
จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง  
เพ่ือบรหิารรา่งกายและบรรเทาอาการ
ปวดจากการเป็นออฟฟิศซินโดรม

ORNEVER
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JUST DO IT! NIKE SAID.

RUN
MAN
RUN

ออกก�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่
หากถามว่า ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ระหว่างสขุภาพดีกบั
การงานดี ทองดีตอบทนัทโีดยไม่ลงัเลว่าเลอืกอย่างแรก 
เพราะสขุภาพทีดี่นัน้จะส่งผลต่อการงานทีดี่โดยอัตโนมัติ 
 ภายในเวลาไม่กีเ่ดือนนบัจากวนัแรกทีเ่ริม่วิง่ นำา้หนกั
ตัวของเขาลดลงมาแตะที่เลข 7 ซ่ึงถือเป็นช่วงเกณฑ์ที่
เหมาะสมกบัส่วนสงูของเขา และจากการไปตรวจสขุภาพ
ครัง้ล่าสดุเม่ือปีทีแ่ล้ว คำาพูดของหมอทำาให้เขาอดยิม้ด้วย
ความรู้สึกตื้นตันไม่ได้ เม่ือหมอชมว่ากล้ามเนื้อของเขา
สมบรูณ์ ระบบขบัถ่าย ระบบเลือดและอวัยวะแขง็แรงดีมาก 
 หลังจากทีอ่อกกำาลงักายควบคู่ไปด้วย ประสทิธภิาพ
ในด้านการทำางานของเขาดีขึน้ เขามีไอเดียเจ๋งๆ มากมาย
ที่ผุดขึ้นมาระหว่างการว่ิง แถมยังมีวิธีบาลานซ์สุขภาพ 
กบัการงานได้ดีขึน้มาก เขาลองทำาโยคะท่าง่ายๆ เพ่ือช่วย 
ยดืเส้นยดืสายระหว่างนัง่ทำางานนานๆ เลือกรบัประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และมีกากใยสูง ที่สำาคัญคือ เขางด 
ข้าวขาหมูของโปรด หนัไปทำาอาหารคลีนกนิเองมากขึน้ 
 ทองดีให้เวลากับการออกกำาลังกายจนกลายเป็น 
ส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา และไม่เพียงแต่ตัวเขาที่เริ่มต้น
ออกกำาลังกาย เขายังสามารถกระตุ้นลูกน้องในบริษัท 
ให้เดินออกกำาลงัด้วยกนั ทองดีรูส้กึดีมากทีอ่ย่างน้อยเขา
ได้เป็นส่วนหนึง่ในการทำาให้ใครบางคนได้ออกกำาลงักาย
และหนัมาใส่ใจสขุภาพมากขึน้ 
 เคยมีคนกล่าวไว้ว่า ไม่ต้องคิดจะเปลีย่นแปลงคนอ่ืน
หรอก แค่เปลีย่นตวัเองให้ได้กพ็อแล้ว และวนันีคื้อวนัที่
ทองดีทำาได้สำาเรจ็ ทัง้การเป็นผูบ้รหิารทีท่ำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดการเรื่องสุขภาพของตนเองได้อย่าง
สมดุล
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JUST DO IT! NIKE SAID.

เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย
ที่ไม่ต้องรอ
แรงบันดาลใจ

RUN
MAN
RUN

“การออกกำาลงักายไม่ควรมีแรงบนัดาลใจ เพราะถ้าต้อง
มีแรงบันดาลใจแล้วเกิดวันหนึ่งไม่มีแรงบันดาลใจขึ้นมา 
เราอาจไม่มีความคิดอยากจะวิ่ง ส่วนตัวอยากให้การวิ่ง
เป็นกิจวัตรประจำาวันมากกว่า เหมือนการที่เราแปรงฟัน
อาบนำา้ทกุวนั 
 “เราเลือกออกกำาลังกายด้วยการวิ่ง มันทำาให้เรา 
ตืน่เชา้แล้วไม่เพลีย ในด้านจิตใจ ทำาให้เรามีประสทิธภิาพ
ในการทำางานเยอะขึน้ มีสมาธใิน การทำางานทัง้วนัได้เตม็ที่
และอยูไ่ด้นานขึน้ แล้วกมี็ความใจเยน็ ความอดทนในการ
เจอกบัคนมากหน้าหลายตา
 “แล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกาย ทำาให้เราแข็งแรงขึ้น 
และป่วยน้อยลง เพราะส่วนตัวเคยเป็นออฟฟิศซินโดรม 
คือนั่งทำางานอย่างเดียวจนปวดหลัง ปวดข้อ ปวดเอว  
ปวดกระดูก ปวดคอ แล้วพอไปวิง่กห็าย คือมันช่วยได้เรว็ 
แต่ไม่ได้ทนัทขีนาดว่าวนันีว่ิ้งแล้วพรุง่นีก้ห็ายปวด แต่พอ
วิง่สมำา่เสมอแล้วเรารูส้กึว่ามันมีผลจรงิๆ อย่างบางช่วงที่
พอวิง่น้อยลงกเ็ริม่กลับมาปวดหลงัใหม่
 “เรารูส้กึว่า จรงิๆ แล้วการออกกำาลงักายมันไม่ใช่ว่า
ต้องออกเม่ือไร แต่มันควรต้องออกทัง้ชวิีตนะ ด้วยวธิอีะไร
กไ็ด้ทีคุ่ณชอบ”

ภาสุร์ นิมมล 
-
เจ้าของบริษัทด้านการออกแบบสื่อ



36 READ ME ISSUE 48 CHANGE SERIES - NO.3

ชื่อ-นามสกุล   สมร สำาเริงใจ
อาย ุ   41 ปีี
น้ำ หนัก   54 กิโลกรัม
ส่วนสูง   163 เซนติเมตร
อาชีพ   ผู้ตรวจสอบบัญชี
สถานที่ทำ งาน  บางกะปิ
รายได้ต่อเดือน  45,000 บาท
วันและเวลาเข้างาน  จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
วิธีการเดินทางไปทำ งาน  รถไฟฟ้า
งานอดิเรก  ช้อปปิ้ง ทำาอาหาร ปลูกต้นไม้ ถักไหมพรม   
อาหารที่ชอบ  อาหารมังสวิรัติ สลัดผัก สมูทตี้
มุมมองต่อตัวเอง  ภูมิใจในการงานของตัวเอง ภูมิใจที่หันมารับประทานอาหาร  
    มังสวิรัติได้สำาเร็จ
เป้าหมายในชีวิต  ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด ส่งลูกเรียนให้ได้สูงๆ
โรคประจำ ตัว  เส้นเลือดอุดตัน สมองเสื่อม กระดูกพรุน  ข้อเข่าเสื่อม 
    ความดันโลหิตสูง
เง่ือนไขสุขภาพ  มีโรคประจำาตัวหลายโรค ไม่ค่อยมีเวลาออกกำาลังกาย 
    เพราะต้องทำางานและดูแลครอบครัว ต้องไปรับส่งลูกเช้าเย็น

แม่บ้าน

COVER STORY
เรื่อง: พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

ไม่ปล่อยตัวตามวัย 
ออกก� ลังกายให้ไฉไลกว่าเดิม

SAMORN
SAMREONGJAI
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ต้นเหตุสุขภาพแย่
ย้อนกลับไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว 
 สมรเป็นหนึ่งในไทยมุงที่ยืนสังเกตการณ์ร่างไม่ได้ 
สติของสตรีนางหนึ่งที่กำาลังได้รับการปฐมพยาบาลจาก 
เจา้หนา้ที ่กระดุมเม็ดบนสดุของหญิงคนนัน้ถกูปลดออก
คลายความอึดอัด เธอไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ต้น แต่ 
พอจะจับความจากกลุ่มชนที่ยืนอออยู่ได้ว่า ขณะกำาลัง
ลงบันไดเลื่อนยังไม่ทันถึงขั้นสุดท้าย หญิงคนนั้นก็วูบลง 
เสียดื้อๆ โดยที่ไม่มีใครคาดคิด ดีที่ความสูงระหว่างจุด
ทีย่นืกบัพ้ืนเบือ้งล่างนัน้ไม่มากนกั ไม่เชน่นัน้คงเลือดตก
ยางออกให้ได้ตกใจกันยิ่งกว่านี้
 แต่จะว่าไป ใบหน้าของผู้หญิงที่ว่าคุ้นตาอยู่นะ ก่อน 
ที่สมรจะนึกออกว่าเคยเห็นหญิงหมดสตินี้ที่ไหน ตัวเลข
ตัวหนังสือดิจิทัลก็ปรากฏเหนือร่างนั้น ใช่ เหนือร่าง  
เหมือนอินโฟกราฟิกหลากมิติในรายการข่าว แต่พออ่าน 
ดูดีๆ กพ็บวา่มันกำาลังแสดงขอ้มูลทีน่า่จะเป็นของผูห้ญิง 
คนนัน้  เสน้เลอืดอุดตนั สมองเสือ่ม นอนไม่หลับ กระดูก
พรนุ ขอ้เสือ่ม ความดันโลหติสงู... ขณะกวาดสายตาอ่าน
ไปเรื่อยๆ ข้อมูลท้ายสุดก็เกิดสะดุดตาให้สมรต้องชะงัก 
 ชื่อ สมร สำาเริงใจ อายุ 38 ปี 
 จะไม่ให้คุ้นได้อย่างไรเล่า ในเม่ือผู้หญิงที่หมดสติ 
คนนั้นก็คือตัวเธอเอง เธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือ
อะไร อาจเป็นปรากฏการณ์ระหว่างความเป็นความตาย 
ทีน่อ้ยคนนกัจะได้พบ  สมรเชือ่วา่หากชือ่โรคทีเ่ธอเหน็คือ
ชะตาชีวิตของเธอ นั่นคงเป็นผลจากรูปแบบการใช้ชีวิต 
ที่เธอใช้แบบผิดๆ มาโดยตลอด
 สมรแต่งงานแล้ว มีลูกสองคนวัยเจ็ดและห้าขวบ 
กิจวัตรในแต่ละวันไม่ต่างจากบรรดาแม่บ้านคนอ่ืนๆ ที่
ต้องทำาอาหาร ดูแลความเรียบร้อยของบ้าน และยังมี
งานประจำาให้ต้องทำาอีกด้วย ความวุ่นวายในแต่ละวันที่
ต้องเผชิญ ทำาให้เธอละเลยเร่ืองสุขภาพ การออกกำาลังกาย
กลายเป็นเรื่องไกลตัว 
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ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
หลายๆ ครั้งยามขึ้นบันไดลงบันไดบ้าน เธอรู้สึกเหนื่อย
จนอยากให้มีบันไดเล่ือนเลยเสียด้วยซ้ำา ยิ่งเธอไม่ใช่ 
คนท้วม เป็นคนรูปร่างสมส่วนท่ีกินเท่าไรๆ น้ำาหนักบนตาช่ัง
ก็ไม่เพ่ิม เธอจึงไม่เห็นความสำาคัญของการเอาร่างกาย
ไปทำาให้เสียเหง่ือโดยไม่จำาเป็น ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์วูบ 
หมดสติ เธอคงไม่มีทางได้ทบทวนชีวิตที่ถูกใช้จนจวนจะ
พังของเธอแน่ๆ เธอคงไม่ได้ไปตรวจสุขภาพ และเธอคง
ไม่รู้ว่ามีโรคภัยใดบ้างที่กำาลังจะถูกบันทึกในเวชระเบียน
ของเธอ 
 สมรไม่ได้มีเวลาเพ่ิมขึ้น แต่สมรใช้เวลาที่ผ่านไป
แต่ละนาทีอย่างคุ้มค่ามากขึ้น เธอเปล่ียนทัศนคติที่เคย
คิดวา่การออกกำาลังกายเป็นสิง่ทีเ่ปลอืงเวลา ใหก้ลายเป็น
ความคดิทีว่า่ การเอาเวลามาใช้กบัการออกกำาลงัคอืการ
ลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว TOO

EASY

TO 
HEAL

THY
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เปล่ียนกิจวัตรประจำาวันเล็กๆ จาก
ที่เคยคว้ากุญแจรถทุกครั้งที่ออก
ไปพ้นประตูบ้าน ก็หันมาขี่จักรยาน
หรือเดินเวลาไปซื้อของที่ตลาดหรือ
ละแวกใกล้บ้าน การเดินแทนการใช้
รถยนต์ที่จะช่วยเผาผลาญแคลอรี
และบริหารกล้ามเนื้อขาได้ดี แถม 
ไม่ต้องหาที่จอดรถให้วุ่นวาย

หนัมารบัประทานอาหารไขมันต่ำาเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโรคความดัน 
โลหิตสูงและไขมันอุดตัน อาจจะ 
รับประทานอาหารมังสวิรัติ เพ่ิม
ปรมิาณผกัผลไม้ทีมี่กากใยสงูจะชว่ย
ให้ระบบขับถ่ายทำางานดีขึ้น

ใช้เวลาช่วงเท่ียงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
ลงเรียนโยคะที่ฟิตเนสใกล้บ้าน หรือ
ฝึกจากวิดีโอทางยูทูบได้ฟรี เริ่มจาก
ทา่ง่ายๆ กอ่น เชน่ การนัง่บนสน้เทา้
วางหน้าผากกับเส่ือ วางอกให้ใกล้เข่า
ที่สุด หรือท่าก้มหลังเอาฝ่ามือกดลง
กบัพ้ืนเสือ่จนรา่งกายมีลักษณะคลา้ย
ตัววีคว่ำา จะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความ
ยืดหยุ่นขึ้น และทำาให้ไม่ปวดเม่ือย
ง่าย สามารถทำาท่าโยคะพ้ืนฐานใน
การยืดเหยียดหลังจากทำางานบ้าน
ได้อีกด้วย

ช่วงทีเ่ข้าออฟฟศิไปทำางาน จากทีย่ืน
ต่อแถวรอใช้ลิฟต์ ก็เลี่ยงไปใช้บันได
แทน (แต่ถ้าขาลงก็ยังใช้ลิฟต์อยู่นะ 
เพราะการลงบันได เข่าต้องรับภาระ
มากกว่าปกติ ซึ่งจะเป็นผลเสียทำาให้
เข่าเสื่อมได้)  

เวลาทำางานที่โต๊ะทำางานก็เอามือยัน
กับเบาะเก้าอ้ี ก่อนจะยกขาขึ้นลง  
3 เซ็ต เซ็ตละ 15 ครั้ง ทำาทุกวัน
เรื่อยๆ หน้าท้องก็กระชับขึ้น แถม 
ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ

ใช้เวลาว่างในช่วงกลางวันในการ
ทำาความสะอาดบ้านตามปกติ เช่น 
กวาดบ้าน ถูบ้าน แต่อาจจะเพ่ิมท่า
บรหิารง่ายๆ เขา้ไป เชน่ เพ่ิมทา่ยอ่ขา 
ข้ึนลงแบบสควอชขณะพักทำางานบ้าน

ใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกงานไปวิ่ง
รอบหมู่บ้านหรือสวนสาธารณะใกล้
บ้าน อาจจะชวนสามีหรือลูกไปวิ่ง
ด้วยกัน นอกจากจะสุขภาพดียก
ครอบครวัแลว้ ยงัสรา้งความสมัพันธ์
ที่อบอุ่นด้วยการทำากิจกรรมร่วมกัน
อีกด้วย 
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JUST DO IT! NIKE SAID.    

ออกก�ลังกายเพื่อชีวิตใหม่
“เหมือนได้ภรรยาเด็กลงไปสบิปี” 
 สามีของสมรเอ่ยขึ้น ระหว่างที่เธอกำาลังยืนแต่งตัว
อยูห่น้ากระจก เธอดูอ่อนกว่าวยัโดยไม่ต้องใช้ครมีบำารงุ
แพงๆ หรอืวติามินเสรมิอาหาร ไม่มียาอายวุฒันะตวัใด 
ก่อผลลพัธ์ทีใ่ครๆ ต่างกป็รารถนาเช่นนีไ้ด้ จะมีกแ็ต่ความ 
สมำ่าเสมอในการออกกำาลังกายที่สามารถสร้างความ
มหศัจรรย์ดังทีป่รากฏ 
 ความกระชับของกล้ามเนื้อแต่ละส่วน บุคลิกภาพ 
ที่กระฉับกระเฉงคล่องตัว ผิวพรรณที่สดใสไม่แห้งเหี่ยว  
สิ่งเหล่านี้ส่งให้สมรแลดูมีวัยที่น้อยกว่าความเป็นจริง 
ราวกับสมรตอนสามสิบปีนั่งไทม์แมชชีนมาสลับตัวกับ
สมรคนปัจจุบนั นีคื่อความเปลีย่นแปลงทีใ่ครเหน็ต่างกท็กั
 แม้รปูร่างภายนอกของสมรจะไม่ได้ดูอ้วน แต่ภายใต้
รูปร่างที่ดูสมส่วนกลับมีไขมันพอกในเลือด ซ่ึงเจ้าไขมัน 
นีแ้หละทีน่ำาไปสูส่าเหตขุองโรคต่างๆ ทีเ่ธอเคยเผชญิใน 
วันที่หมดสติ นอกจากจะใบหน้าผิวพรรณจะดูอ่อนเยาว์
กว่าอายแุล้ว ไขมันในเลอืดของสมรเองกล็ดลงตามไปด้วย
 สุขภาพของสมรดีขึ้น การออกกำาลังกายทำาให้เธอ
หลับได้ยาวและสนทิขึน้ เธอตืน่เช้าขึน้มาด้วยความสดใส
และกระปรี้กระเปร่า นอกจากนั้นการฝึกหายใจเข้าออก
ขณะเล่นโยคะ ยงัเป็นการฝึกสมาธใิห้เธอได้พิจารณาและ
ทำาความเข้าใจสภาวะของจิตใจตนเองมากขึ้น เธอรู้สึก
สงบและมีความสขุจากภายใน 
 ในตอนนีเ้ธอรูส้กึและได้ประสบกบัตวัเองแล้วว่า สิง่ที่
ได้จากการออกกำาลังกายมีค่าจนไม่อาจหาอะไรมาเปรยีบ
ได้ สมรกำาลังได้รบัชวีติใหม่ทีดี่ขึน้ในทกุๆ ด้าน นีเ่ป็นชวีติ 
ที่เธออยากให้คนอ่ืนๆ ได้สัมผัสเช่นเดียวกับเธอ เพียง 
เริ่มต้นออกกำาลังกาย ไม่แน่ว่าชีวิตของใครหลายๆ คน 
อาจเปลีย่นแปลงไปตลอดกาลอย่างสมรกเ็ป็นได้ 
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JUST DO IT! NIKE SAID.    

เรื่องจริง
ของการเปลี่ยนแปลง 

ย้อนวัยได้
ด้วยยาวิเศษ

“สมัยก่อนทำางานเก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเยน็ แต่บางทงีาน
ไม่เสร็จก็ต้องนั่งหน้าคอมถึงตีหนึ่งตีสอง แล้ววันหนึ่ง 
ตืน่มาปวดหลังมากเหมือนคนเอาเขม็ร้อยมาลยัมาทิม่หลัง
จนลกุไม่ได้ เรากก็ลวัว่าเราจะเป็นอะไรไหม หลงัจากนัน้ 
กเ็ลยศกึษาวิธกีารเล่นโยคะ ไปเข้าคลาสดูว่ามีแบบไหนบ้าง
แล้วมาหัดทำาเองที่บ้าน เราก็ทำาจนหายปวดหลัง โดยที่ 
ไม่ต้องไปหาหมอเลย
 “แต่พอหายดีแล้ว เรากห็ยดุเล่น จนได้ไปตรวจภายใน 
ไปเจอเนื้องอกในมดลูกขนาดประมาณหนึ่งเซนติเมตร       
 เราเองกห่็วงลูก หากเราเป็นอะไรไปใครจะดูแล ตรงนีแ้หละ 
ทีท่ำาให้เราเล่นโยคะเป็นกจิวัตรเลย สปัดาห์นงึเราเล่นสีค่รัง้  
ครัง้ละชัว่โมงครึง่ ซ่ึงคนออกกำาลงักายถ้าไม่ได้ออกแล้ว 
มันจะรูส้กึหงุดหงิดนะ เรากท็ำาทกุวนัต่อเนือ่ง ครบหนึง่ปี 
ไปหาหมอ เนือ้งอกนัน้มันกห็ายไป ตัง้แต่นัน้เรากท็ำาตลอด 
ไม่ว่าเราจะยุง่ยงัไงกต้็องหาเวลาสกัครึง่ชัว่โมงมาทำาโยคะ
 “การออกกำาลังกายเป็นยาที่ที่สุด หากเราทำาควบคู่
กับการกินอาหารที่ดี ค่าหมอค่าวิตามินเราก็ไม่ต้องเสีย 
สขุภาพ ผวิพรรณ หุน่เรากเ็ฟิร์ม คนวยัเดียวกบัเราอาจแก่
ลำา้หน้าไปแล้ว แต่เรายงัดูอ่อนกว่าวยั ยงักระฉบักระเฉง 

เลอลักษณ์ เมฆพงษ์สาธร 
-
แม่บ้าน

คนรอบตวัเป็นหวดักนั เรากไ็ม่เคยเป็น การบอกให้คนอ่ืน
ออกกำาลังกาย หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าดียงัไง ต้องลอง 
ทำาเองถงึจะเหน็ผล”
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วิ่งเปลี่ยนชีวิต

SPEAKER
เรื่อง: ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
ภาพ: เกียรติศักดิ์ พลพิทักษ์ชัย
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คงไมต้่องบอกวา่การวิง่ท�าใหสุ้ขภาพดีอยา่งไร 
เพราะนา่จะเปน็ส่ิงทีท่กุคนรูด้อียูแ่ลว้ แต่ถ้าจะ
บอกว่าการวิ่งเปลี่ยนชีวิตคนได้ อาจจะฟังดู
เปน็เรื่องส่วนบุคคลที่อาจจะต้องลองพิสูจน์
 เอ๋-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักเขียนเจ้าของ
นามปากกา ‘นิว้กลม’ เพ่ิงผา่นการวิง่ฟูลมาราธอน 
สองสนามมาหมาดๆ และเพ่ิงจะมผีลงานหนงัสือ
เล่มแรกที่ว่าด้วยการวิ่งโดยเฉพาะ ทั้งๆ ที่ 
ก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยชอบหรือสนใจการวิ่ง 
มาก่อนเลย แต่วันนี้เขากลับเสพติดการวิ่ง 
ในระดับหลงใหล ก่อนจะที่จะไปไกลจนถึงขั้น
พูดได้เต็มปากว่า เปลี่ยนชีวิตได้ 
 การวิง่ดงีามอยา่งไรและอะไรทีท่�าใหก้ารวิง่
เปน็มากกวา่เร่ืองสุขภาพ ค�าตอบอยูใ่นบรรทัด
ถัดไปแล้ว 

อะไรเป็นจดุเริม่ต้นทีท่�ให้คณุสนใจในการวิง่
มันเริ่มจากการที่เราไม่ชอบการวิ่งเลย แต่การว่ิงมันเริ่ม
สนกุมากเพราะมีแอปทีท่ำาให้มีการแข่งขนั เหตผุลทีท่ำาให้
มาวิง่กเ็พราะคนรอบๆ ตวันีแ่หละ คิดว่าสือ่ออนไลน์มีผล 
มาก การทีมี่แอปหรอืเฟซบุก๊มันส่งผลสามระดับเลยแหละ 
หนึง่คือ คนทีไ่ปวิง่งานวิง่ เราเหน็เขาตืน่เช้าไปวิง่ มีเหรยีญ 
ระดับทีส่องคือ คนทีเ่ล่นแอปเขากมี็การแข่งกนั ระดับสาม
ก็คือคนที่ไม่ได้แข่งกับใคร แต่โพสต์สถิติการวิ่งลงแอป 
โพสต์รปูการวิง่ลงโซเชยีล
 การวิ่งของเรามันแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆ ช่วงแรก
มันเหมือนการวิง่เล่น วตัถปุระสงค์คือแค่แข่งกบัเพ่ือนๆ 
จรงิๆ คือแก่แล้ว คนเราพออายเุกนิ 35 ร่างกายมันจะ
แย่ลงมาก คือระบบการเผาผลาญจะแย่ลง ทำาให้อ้วนง่าย
มาก ซ่ึงส่งผลต่อความคล่องแคล่วของร่างกายและจิตใจ 
ถ้าไม่กระตุน้ตวัเองขึน้มาออกกำาลงักาย จะมีความรูส้กึว่า
ร่างกายเสือ่มโทรมไป ไม่ค่อยสดชืน่ แต่มากไปกว่านัน้ คือ
ร่างกายมันถกูโยงกบัจติใจ เวลาร่างกายไม่สดชืน่ จิตใจ 
ก็จะเสื่อมตามนะ ทำาให้รู้สึกแก่ๆ ช่วงที่สองคือมันเกิด
ความรูส้กึว่าเราไม่อยากวิง่เล่นละ เราอยากวิง่มาราธอน 
มันมีจดุประสงค์ใหม่ เป้าหมายใหญ่ขึน้มาก การวิง่เลย
เปล่ียนไปแบบสิน้เชงิเลย 

เป็นเพราะอายุมากขึ้นรึเปล่า ถึงได้เลือก 
การวิ่ง เพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงไว้ 
ในวัยหนุ่มสาวเราอาจเดินทางเยอะ แต่พอยิ่งแก่ เราจะ 
รู้สึกว่าวิถีของเรามันไม่ต้องเคล่ือนตัวเยอะ เพราะรัก 
ความสะดวกสบาย ขยบัตวัน้อยลงเรือ่ยๆ แต่สำาหรบัเรา 
คิดว่าความแก่ไม่ได้เท่ากบัความช้า เราเรยีนรูผ่้านการวิง่
ว่าความแก่มันไม่ใช่ตวัเลขอาย ุ แต่มันเป็นวธิกีารใช้ชวีติ
ด้วย ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกวิวัฒนาการ
มาเพ่ือการนั่งเฉยๆ หรือการอยู่ในห้องแอร์ ใช้เวลาอยู่
หน้าคอมแปดชั่วโมงต่อวัน มันวิวัฒนาการมาเพ่ือการ
เคล่ือนไหว เพ่ือการออกไปอยูก่ลางแจ้ง ร่างกายมนษุย์
เป็นสิง่มีชวิีตทีเ่หมาะสมทีส่ดุกบัการวิง่ระยะไกล สิง่มีชวีติ
ทั้งมวลที่เรานับมนัเป็นนักวิ่ง ถ้าเอามาวิ่งแข่งกับมนุษย ์
ในการวิง่แบบระยะไกล ทกุชนดิแพ้หมด เสอืชตีาห์มันอาจ
จะวิง่เรว็ แต่ถ้ามาวิง่แข่งกบัมนษุย์ ราวๆ สองกโิลเมตร 
มันหอบแล้วนะ เราววิฒันาการมาจากบรรพบรุษุทีอ่อกล่า  
มีหลักฐานบางชิ้นบอกว่ามนุษย์ล่าสัตว์ด้วยการวิ่งไล ่
จนสตัว์วิง่ต่อไปไม่ไหว ฉะนัน้เราววิฒันาการมาแบบนี ้คือ
ว่ายิง่แก่ เรากลับยิง่ต้องขยบัตวั เพราะว่าร่างกายมันกำาลัง
สวนทางลง ถ้าเรายงัอยากมีชวีติทีมี่พลงั เรากจ็ำาเป็นทีจ่ะ
ต้องดึงพลงัออกมา ซ่ึงมันคือเรือ่งเดียวกนั 



44 READ ME ISSUE 48 CHANGE SERIES - NO.3

ดูคุณเป็นคนชอบทดลองอะไรใหม่ๆ อย่างการวิ่งนี่
ถือเป็นการทดลองไหม
เราไม่ได้คิดมาก เวลาอยากทำากท็ำา แล้วไม่ค่อยคิดถงึผลนะ จรงิๆ 
อาจคล้ายการเดินทางก็ได้ เวลาเราออกไปในประเทศหนึ่ง เราจะ
สนใจประเทศนั้นแหละ แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราออกไปเดินทางแล้ว 
จะเจอเรื่องอะไร เจอสถานที่ที่อาจคิดว่าไม่สนใจมันเลย แต่เฮ้ย  
มันดีมาก ฉะนัน้ความรูส้กึแบบปลายเปิดมันอาจใช้ในการทดลอง
ต่างๆ ในชวีติได้เหมือนกนั 

หลังจากที่ได้วิ่งมาสองปี เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร
ในตัวเองบ้าง 
ชดัเจนทีส่ดุคือพลงัในร่างกายและทศันคตทิีเ่ปล่ียนไปกบัโลก เพราะ
ก่อนหน้านั้นเราเข้าสู่ช่วงเวลาที่เบื่อโลกแล้ว รู้สึกไม่ค่อยมีอะไร
ท้าทาย การทำางานหลายประเภทอาจจะเป็นความเบือ่อีกแบบกไ็ด้ 
เริม่เข้าสูช่่วงเวลาทีช่วีติไม่ค่อยมีอะไรน่าสนกุเท่าไรแล้ว การวิ่ง่ทำาให้
รูส้กึว่าทางข้างหน้ามันอีกยาวไกล มีอะไรให้สนกุอีก มีโจทย์ทีเ่ราควร
ไปพิชติ การวิง่ทำาให้สารแห่งความสขุมันหล่ังออกมาจรงิๆ แล้วมัน
ก็บอกเราได้สองอย่าง อย่างที่หนึ่งคือมันทำาให้เราพอใจในตัวเอง 
โอเคกบัตวัเอง เลยทำาให้เราไปคาดหวงัคนอ่ืนน้อยลง ความพอใจ
ในตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันเลย แค่คุณตื่นมาแล้วออกไปวิ่งได้  
กร็ูส้กึดีทีไ่ด้ตืน่มา แล้วถ้าวิง่ได้ดีกว่าไกลกว่า กร็ูส้กึดีขึน้ไปอีก การวิง่ 
มันสะสมความรูส้กึดีกบัตวัเองไปเรือ่ยๆ มันทำาให้เราไม่รูส้กึแหว่ง 
ต้องหาอะไรมาเตมิ อีกอย่างคงเป็นเรือ่งร่างกาย เพราะรูส้กึว่าขา
มันเปลีย่นไปแบบเป็นคนละคน รูส้กึได้เลย เพ่ือนเราบอกว่าไม่เคย
เหน็ขาเราแขง็แรงขนาดนี ้ เคยมีคำาพูดประมาณว่าจิตใจทีส่มบรูณ์
หรือจิตใจที่ดีงาม จะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง คิดว่าเป็นแค่คำาพูด 
สวยหร ูแต่ไม่คิดว่ามันเกีย่วยงัไงกบัจติใจ ซ่ึงจรงิๆ การทีร่่างกาย
แขง็แรง มันส่งผลต่อจิตใจมากๆ เลย ทำาให้มีพลังทีจ่ะทำาอย่างอ่ืน 
ต่อไป 

แต่ในความเป็นจริง พอวิ่งเสร็จก็น่าจะหมดแรง  
ไม่อยากท�อย่างอื่นแล้วหรือเปล่า
มันกค็งอยูท่ีว่่าเราวิง่ระยะเท่าไร ถ้าเราวิง่ 40 กโิล มันกค็งใช่แหละ 
ต้องเหนือ่ย เพลยี แต่เราว่าถ้าเราวิง่ 10 กโิล จนกระทัง่เคยชนิแล้ว 
กร็ูส้กึว่าเป็นการเริม่ต้นวนัใหม่ทีดี่ จรงิๆ แล้ว มันเป็นคำาพูดง่ายๆ 
ทีบ่อกว่าแค่ตืน่แล้วออกไปวิง่ได้ นัน่แปลว่าคุณเริม่ต้นวนัด้วยการทำา
สำาเรจ็ไปแล้วหนึง่อย่าง แล้วไอ้ความสำาเรจ็ มันกจ็ะทำาให้คุณมีพลัง
ทีจ่ะไปทำาให้มันสำาเรจ็อีก 

คนเรามักจะหาข้ออ้างให้กับตัวเองในเรื่องการ 
ออกก�ลังกายเสมอๆ คุณว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
เป็นเรือ่งของการจัดการชวีติ คือถ้าอยากทำาอะไรมากๆ ยงัไงกเ็รา
ต้องมีเวลาให้สิง่นัน้ แต่การวิง่มันอาจไม่ใช่สิง่ทีค่นเขาอยากทำากนั 

อาจต้องมองโจทย์ว่าจรงิๆ คุณอาจไม่ได้อยากวิง่ แต่คุณอยากได้
อะไรบางอย่างจากการวิง่รเึปล่า ถ้าคนทีช่อบวิง่อยูแ่ล้วคงไม่ต้องพูด 
เรือ่งการบรหิารเวลา แต่คนทีอ่ยากวิง่ แต่จรงิๆ ไม่ได้ชอบวิง่ เรา
คิดว่าสิง่ทีมั่นต้องแลกกนักคื็อคุณจะยอมเสยีสละความสขุระยะสัน้ 
ของคุณ เพ่ือความสขุทีมั่นยนืนานกว่านัน้ได้ไหมล่ะ ช่วงวิง่แรกๆ 
อาจทรมานกไ็ด้ ขาเจ็บ หวัใจกเ็หนือ่ย หอบ แต่เอาจรงิ แค่หลังจาก 
วิง่เสรจ็ คุณกมี็ความสขุแล้ว ซ่ึงถ้าคุณเป็นคนทีม่องความสขุระยะ
ยาว คุณอาจจะหาเวลาไปวิง่ได้ แต่ถ้าพูดเรือ่งการจัดสรรเวลาเลย 
สำาหรบัเราจะมีช่วงเวลาทีเ่ราไม่เคยใช้ หรอืเราใช้มันไปกบัลูปเดิมๆ 
ทีไ่ม่ค่อยเกดิประโยชน์ เราแค่เฉอืนมันมาครึง่ชัว่โมง ซ่ึงน้อยมาก 
กท็ำาให้ได้วิง่แล้ว

แปลว่าน่าจะเป็นเรื่องของวินัยที่ต้องฝึกก่อนใช่ไหม
การวิง่จะนำามาซึง่วนิยัทกุอย่างในชวีติ เป็นสิง่ทีส่ำาคัญมากเลย นีเ่ป็น
อีกอย่างทีเ่ปล่ียนเหมือนกนั เราไม่เคยคิดว่าคนเราจะเปล่ียนตวัเอง
ได้ขนาดนี ้เหมือนถกูใส่อีกโปรแกรมหนึง่ เราเคยเป็นมนษุย์ทีเ่กลยีด
วนิยั อาจเพราะว่าเรยีนมาทางศลิปะ ชอบเถยีงอยูแ่ล้ว แต่พอมาวิง่ 
สิง่ทีรู่ส้กึเลยว่ามีคุณค่าและสำาคัญมากๆ เลยคือวนิยั วนิยัมันชนะ
ได้ทกุอย่าง คือพอเราเริม่ตัง้เป้าว่าตืน่มาเช้า เรากจ็ะนอนเรว็ พอ
เรานอนเรว็ เรากจ็ะไม่กนิขนมตอนสีทุ่ม่ แล้วพอวิง่เยอะๆ มากขึน้ 
อาหารหวาน ของทอดของมันกไ็ม่อยากกนิ เพราะรูส้กึว่าออกกำาลงั
ไปตัง้เยอะแล้ว กอ็ยากให้ผอมด้วย ยิง่ร่างกายเบากย็ิง่วิง่ได้สนกุขึน้

คนส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงตอนวิ่ง แต่ได้ยินมาว่า 
คุณไม่ฟังเพลงเลย เพราะอะไร 
คงเป็นเพราะความเงียบแหละ เพ่ือนเราหลายคนชอบพูดว่า ช่วง
เวลาสงบมากของชีวิตที่ได้อยู่กับตัวเองคอืช่วงเวลาที่ขึ้นเครื่องบิน  
เราว่ามันตลกร้ายนะ เท่ากบัว่าเราควบคุมชวีติตวัเราเองไม่ได้ ต้อง
รอให้สถานการบงัคับเราว่าต้องตดัทกุอย่างก่อนจึงจะได้อ่านหนงัสอื 
ได้อยูก่บัตวัเอง ซึง่เรากเ็ป็น แต่พอได้มาวิง่ กลบัรูส้กึว่าช่วงเวลา
หนึ่งชั่วโมงที่วิ่งคือช่วงเวลาเดียวกับบนเครื่องบิน ไม่มีใครโทรมา  
ไม่ต้องตอบไลน์ ทำาอะไรไม่ได้ ถงึไม่ได้สงบแบบนัง่สมาธ ิแต่กเ็งียบ 
พอทีจ่ะทำาให้รูส้กึว่า เราอยูก่บัเสยีงทีมั่นเงียบๆ แบบนีไ้ด้ รอบตวั
เราเตม็ไปด้วยเสยีง มีความคิดบางอย่างผดุขึน้มาบ้าง มีประเด็น 
บางอย่างทีอ่ยากเขยีน มีชือ่หนงัสอืผดุขึน้มา ซ่ึงสิง่เหล่านีเ้กดิขึน้
ในช่วงภาวะทีเ่งียบ 

การวิ่งส่งผลต่องานที่ท�อย่างไร 
ส่งผลมาก คือพอเราวิง่เยอะขึน้ทำาให้เราคิดน้อยลง ซ่ึงบคุลกิของ 
นกัคิดอาจจะเหมาะกบัการนัง่เฉยๆ กไ็ด้นะ พอคุณนัง่นิง่ๆ สิง่เดียว
ทีท่ำางานคือสมอง คุณกจ็ะคิดอย่างนัน้อย่างนี ้แต่พอวิง่แล้วทำาให้คิด
น้อยลงเยอะ ซึง่เป็นสิง่ทีดี่ต่อสขุภาพจิต แต่ในแง่งานเราว่ามันอาจ
จะขาดมิตใินเรือ่งของความครุน่คิดไปกไ็ด้ ขณะเดียวกนัสิง่ทีช่ดเชย
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แทน คือประสบการณ์ตรง ซ่ึงมันอาจจะอยูใ่นช่วงอายแุละช่วงชวีติที่
เราสนใจและเชือ่ในประสบการณ์ตรงมากกว่า อยากเปิดตวัเองออก
ไปเจอประสบการณ์เช่นการไปเดินหิมาลัย มันก็คือการออกไปหา
ประสบการณ์เพ่ือสมัผสัมันจรงิๆ เวลาออกไปวิง่กไ็ม่ต่างกนั 

คุณเคยเขียนไว้ว่า “ถ้าเมื่อไรที่รู้สึกเศร้า แนะน�ให้
ออกไปวิ่ง” ท�ไมถึงแนะน�แบบนั้น
ในบทความนัน้เราเขยีนว่า Don’t Cry, Run เราว่าช่วงเวลาทีอ่กหกั
หรอืว่าเป็นทกุข์จะเกดิผลกระทบกบัตวัเราสองแบบ หนึง่ คือทำาให้
รูส้กึว่าเราไร้ค่าและอ่อนแอมาก สอง คือมันจะวนเวียนอยูก่บัความคิด 
มากๆ คือเวลาทีเ่ราผดิหวงัเราจะขยบัตวัน้อยหรอืพอรูส้กึว่าตวัเอง 
ไม่มีค่า เราจะนั่งนิ่งๆ พอนั่งนิ่งๆ ก็จะคิดอีก ซึ่งการออกไปวิ่ง 
มันทำาลายสองสิง่นีล้งพร้อมกนั มันจะดึงเราออกจากความคิด ต่อให้
คุณเป็นคนคิดมากแค่ไหน ถ้าเหนือ่ยๆ มากๆ เหนือ่ยจัดๆ ความคิด
จะหายไป คุณจะกลับมาอยูก่บัร่างกาย ช่วงเวลานัน้ อย่างน้อยทีส่ดุ
คุณกห็ายเศร้านะ ถ้าคุณทำามันต่อเนือ่ง คุณกจ็ะสะสมไอ้ความรูส้กึ
เว้นจากความเศร้าต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ
รูส้กึดีกบัตวัเอง ว่าเราวิง่ได้ ทำาอะไรได้ ยิง่รูส้กึแบบนีม้ากขึน้เรือ่ยๆ 
หวัใจกดี็ขึน้ เริม่ไม่เหนือ่ย เริม่ว่ิงได้ไกลขึน้ จะเรยีนรูไ้ด้ว่าจรงิๆ แล้ว
ชวีตินีเ้รากำาหนดได้เอง ทำาไมต้องรอให้คนอ่ืนมายอมรบังานทีเ่ราทำา
เหรอ เราถงึจะรูส้กึว่าตวัเองเจ๋ง การวิง่เป็นแค่แบบจำาลองหนึง่ แต่
มันส่งผลกบัความคิดมาก 

น่าสนใจว่าถ้านักวิ่งอกหักบ้างจะเป็นอย่างไร
เราว่าเขาจะบอบชำา้น้อยกว่าคนทีไ่ม่วิง่ ค่อนข้างม่ันใจนะ ถงึคนที่
ออกกำาลงักายจะยงัมีช่วงเวลาเจ็บปวดเหมือนกนั แต่น้อยกว่าคนที ่
ไม่ออกกำาลงักาย เพราะมีกจิกรรมทีช่ดัเจนให้ทำา แล้วกจิกรรมนัน้คือ 
การขยบัร่างกาย แต่ก่อนเราเองรูส้กึว่าความทกุข์แก้ได้ด้วยการคิด 
คุณแค่เปล่ียนวธิคิีด ชวีติกเ็ปลีย่น แล้วกเ็ชือ่แบบนัน้มาตลอด แต่
จรงิๆ ความคิดมันไม่ได้เปลีย่นง่ายๆ นะ ไม่ใช่ตบไหล่แล้วบอกให้
ลองคิดบวก ลองมองอกีมุมแล้วจะได้ คอืเข้าใจ แต่ไม่มทีางรู้สึก 
เช่นเรากำาลังอกหักอยู่ แล้วมาบอกให้ลองมองอีกมุมสิ จะได้พบ 
คนทีดี่กว่า ถามว่าเราเกต็คำานัน้ไหม กเ็กต็ แต่ยงัไงเรากย็งัเจบ็ปวด 
อยูเ่หมือนเดิม 

ช่วงท่ีวิง่มาราธอน ช่วงเวลาไหนทีม่คีวามสขุและทุกข์ 
มากที่สุด  
เราวิง่มาราธอนมาสองครัง้ ครัง้แรกเริม่ต้นด้วยความกงัวลมากๆ  
มีแต่ความคิดว่าจะวิง่จบไหม จะประคองตวัเองยงัไงให้วิง่จบ ทำาให้
ไม่กล้าวิง่เรว็เพราะกงัวลตลอดเวลา แต่ช่วงเวลาทีมี่ความสขุทีส่ดุ
อาจเป็นช่วงสบิกโิลแรก เพราะเป็นช่วงเวลาทีช่นิ ยงัไงกว็ิง่ได้อยูแ่ล้ว  
ส่วนช่วงเป็นทุกข์มากๆ คือช่วงเวลากิโลเมตรที่ยี่สิบหก เพราะ
ร่างกายเหนือ่ยมากแล้ว แถมกงัวลอีกว่ายงัไม่สามสบิกโิลเลย เรา

จะไปถงึเหรอ ยงัเหลือระยะทางอีกไกลเลย แต่พอเราผ่านกโิลเมตร
ทีส่ามสบิมาได้ เรารูส้กึว่าดีมาก เพราะมันเหลอือีกสบิกโิลเอง มันคือ
ระยะซ้อมของเรานีห่ว่า แล้วทีพี่คสดุคือตอนสำาเรจ็ ตอนมาราธอนแรก 
กดี็ใจมาก  เพราะเราคิดมาตลอดว่า ระยะทางของมาราธอนมันไม่ใช่ 
42.195 มันเริม่ตัง้แต่วนัแรกทีเ่ราออกไปวิง่แล้ว

ท�ไมคุณถึงเลือกที่จะประกาศเป้าหมายการวิ่งของ
ตวัเองในโซเชยีลมีเดยี เป็นการบงัคบัตวัเองทางหนึง่ 
หรือเปล่า
เราเป็นคนชอบประกาศ การประกาศออกไป มันคือการล็อกคอ 
ตัวเองไว้ว่าต้องทำา อย่างน้อยพูดไปแล้วจะได้ทำา จะได้ก้าวเข้าไป
หามันเรื่อยๆ พอไปถึงวันแข่งจริง วันก่อนแข่งเราก็เขียนไว้นะว่า 
เราโคตรไม่ม่ันใจเลย แต่ต่อให้เราไม่จบในวนัพรุง่นี ้เรากจ็ะจบให้ได้ 
ในชวีตินี ้ เพราะเราคิดว่ากบับางเรือ่งทีมั่นทำาแล้วมันใช่ กจ็ะทำาให้ 
มันได้ แต่ถ้าบางเรือ่งมันไม่โดน กเ็ลกิกไ็ด้ ไม่เป็นไร การประกาศว่า 
จะทำา มันไม่จำาเป็นที่จะต้องทำาสำาเร็จแล้วคุณถึงจะเฮ คุณก็แค่
ประกาศ แล้วคุณกเ็ล่นกบัตวัเองต่อไป  

ผ่านมาราธอนมาสองรายการแล้ว มเีป้าหมายทีใ่หญ่
กว่าเดิมอีกไหม
จรงิๆ ตอนนีฝั้นบ้าบอสดุคืออยากไปป่ันจักรยาน 1,200 กโิลเมตร  
ระยะทางไป 600 กโิลเมตร กลบัอีก 600 กโิลเมตร ใช้เวลาทัง้หมด  
5 วัน เป็นการปั่นที่อยู่บนอานจักรยานแทบตลอดเวลา พอง่วง 
กแ็ค่ลงมานอน ตืน่มาแล้วกป่ั็นต่อ แล้วต้องป่ันให้จบภายในเวลาที ่
กำาหนด ส่วนเรื่องวิ่ง อยากได้เหรียญ 6 เหรียญของ 6 สนาม
มาราธอนในระดับเมเจอร์ของโลก ทัง้โตเกยีว, บอสตนั, ลอนดอน, 
เบอร์ลนิ และนวิยอร์ก ขอแค่ให้สำาเรจ็ในชวิีตนีก้พ็อแล้ว 

ถ้าตอนนีม้คีนมาบอกคณุว่า “วิง่ท�ไม บ้าหรอืเปล่า” 
อยากจะบอกเขากลับไปว่าอะไร 
อาจจะบ้าจรงิกไ็ด้ คิดว่าไม่แปลกทีเ่ราจะมองคนทีท่ำาอะไรบางอย่าง
อย่างแบบบ้าคล่ังจริงจัง แล้วเราไม่ได้อินกับสิ่งนั้น ถ้ามีโอกาส 
ก็คงลองชวนเขามา แต่จะไม่ชวนเขามาวิ่งด้วย จะชวนให้ลองลง 
วิง่มาราธอนซักครัง้หนึง่ เพราะเราคิดว่าการบอกให้มาวิง่ไม่ได้ทำาให้
ชวีติเปล่ียน แต่ถ้าบอกให้ลองลงวิง่มาราธอนสกัท ีกล้ารบัคำาท้านีไ้หม  
ถ้าเขารบัคำาท้า เราเชือ่ม่ันว่าชวีติเขาจะเปล่ียนไป
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‘บ้านข้างวัด’ 
ชุมชนในฝัน
ของเหล่าศิลปนิ

BAAN
KANG 
WAT

My space 
เรือ่ง: นฤพล เปาอินทร์

“บา้นกึ่งไมก้ึ่งปูน 13 หลงั พวกเราชมุชนคนรัก
ศิลปะ ใบไม้ใบหญ้า ชีวิตช้าๆ เน้นสบายใจ 
หลากหลายอาชีพท�าด้วยใจ ได้มาอยู่รวมกัน” 
ค�าอธิบายส้ันๆ ท่ีเขียนไว้บนหน้าเพจเฟซบุ๊ก
ของสถานที่แห่งนี้… บ้านข้างวัด 
 หากมองด้วยสายตาของนักท่องเที่ยว 
ธรรมดาๆ คนหน่ึงที่มาเยือนเชียงใหม่ ที่นี่ 
คงเปน็แหล่งรวมงานคราฟต์ งานศิลปะท�ามือ 
ของกินเล่น คาเฟ่ ร้านหนังสือ มีมุมถ่ายรูป
สวยๆ ซ่อนอยู่ให้เราได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ  
นัน่กไ็มผ่ดิอะไรหากจะมองอยา่งนัน้ เพราะทีน่ี่
เป็นสถานที่สวยงามและมีอะไรฮิปๆ แบบนั้น
ซอ่นอยูจ่รงิ รบัรองไดว้า่คณุจะไมผิ่ดหวงัหาก
ได้มาเยือนสักครั้ง แต่นอกจากส่ิงที่กล่าวมา
แลว้ ทีแ่หง่นีย้ัง่ซอ่นความลบับางอยา่งทีไ่มอ่าจ
เห็นได้ด้วยตา แต่ต้องเข้าไปสัมผัสเรื่องราวที่
ซุกซ่อนไว้ด้วยตนเอง
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จุดกำาเนิดของที่นี่เริ่มขึ้นมาจากศิลปินหนุ่มที่
ชื่อว่า บิ๊ก-ณัฐวุฒิ รักประสิทธิ์ เขาเล่าว่า 
ทุกครั้งที่ต้องน่ังทำางานเซรามิกจนดึกด่ืน  
มักเป็นช่วงเวลาทีเ่งียบเหงา ในเวลานัน้ทำาให้
เกดิความรูส้กึขึน้มาว่า น่าจะมีสถานทีร่วมตวั
ของคนที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน อยากมี
บรรยากาศเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็ก มีเพื่อน
อยู่ข้างบ้านและพร้อมจะเล่นจะคุยกับเราได้
ตลอดเวลา ความรูส้กึอบอุ่นแบบนัน้มันหายไป 
เมื่อเราโตขึ้น คงจะดีถ้ามีสถานที่แบบนั้นอยู่
จริง ไม่ใช่เพียงความทรงจำาที่ถวิลหา
 ด้วยความรู้สึกและความฝันในช่วงเวลา
คำา่คืนนัน้ ทำาให้เขาได้ส่งต่อบอกเล่าถงึความ
ฝันทีมี่กบัเพ่ือนๆ จนมีคนเหน็และเชือ่ในสิง่ 
เดียวกนั มาร่วมกันทำาให้ฝันเกิดขึ้นบนโลก
ของความจริง 
 บนพ้ืนที่อันรกร้างได้ถูกหว่านด้วยเมล็ด
พันธุ์แห่งความฝันของผู้ชายคนหนึ่งอย่าง
ตั้งใจ และใช้เวลาดูแลฟูมฟักเป็นอย่างดี จน
เกิดเป็นชุมชน ‘โครงการบ้านข้างวัด’ แห่งนี้
 บ้านทั้ง 13 หลังได้รับการออกแบบด้วย
จุดประสงค์ทีช่ดัเจนคือเพ่ือเชือ่มความสมัพันธ์
ของผู้คน บ้านทุกหลังจึงหันหน้าเข้าหากัน

โครงการบ้านข้างวัด

สถานที่: 123/1 หมู่ 5 ซอยวัดอุโมงค์ 
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
เวลาทำาการ: ทุกวัน 10.00-18.00 น.
การเดินทาง: อาจไม่สะดวกนักสำาหรับคนนั่งรถแดง 
แนะนำาสำาหรับคนที่มีรถส่วนตัวหรือเช่ารถ
Facebook: Baankangwat

ภาพจาก: Facebook Baankangwat, https://baania.com, http://www.readhowl.com

และไม่มีรั้วกั้นระหว่างกัน แต่ละหลังเต็มไป
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของศิลปะ 
ยกตัวอย่างเช่น มาหาสมุด (Library) คาเฟ่
เล็กๆ ที่จุดเด่นอาจไม่ได้อยู่ที่ของกินเล่น
กระจุกกระจิก แต่เป็นหนังสือที่เรียงจากพ้ืน
จรดเพดาน เตม็ไปด้วยวรรณกรรมและบทกวี
ที่เม่ือได้หยิบอ่านอาจเจอโน้ตของใครสักคน
เขียนไว้ หรือจะเป็น 15.28 studio สตูดิโอ
เลก็ๆ ของนกัวาดภาพสนีำา้ทีต่กแต่งได้อย่าง
น่ารักน่าหยิก ใครเข้ามาแล้วจะไม่ยกกล้อง 
ขึ้นมาถ่ายรูปเลยก็จะใจแข็งเกินไป
 นอกจากนี้ยังมีทั้งสตูดิโองานเซรามิก, 
งานเย็บ, เสื้อผ้า, ร้านกาแฟ, ร้านไอศกรีม 
และสนิค้าอ่ืนๆ โดยนอกจากสนิค้าทีว่างขาย
กันแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปศิลปะ
สำาหรับคนที่สนใจอีกด้วย
 และนี่คือเรื่องราวของ ‘บ้านข้างวัด’ 
ชุมชนยูโทเปียของเหล่าศิลปิน
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การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร
ในวันนี้มีความหมายส�าหรับผมมาก ถ้าผมท�าส�าเร็จ 
ชีวิตผมก็คงจะดีขึ้นไม่น้อย
 
กิโลเมตรที่ 0 – Average Pace 0’00”/km
 “โน่นไง เฟม เป้าหมายของผม” ผมคิดระหว่างที่เห็นมัน 
กำาลังเดินมาเตรียมตัวยังจุดออกตัวของการวิ่งครั้งนี้ ร่าง 
สมส่วนของเฟมถูกปกคลุมด้วยเสื้อวิ่งของงานและกางเกง
รัดรูปที่ดูทะมัดทะแมงสมกับเป็นนักวิ่งที่วิ่งมาแล้วนับสิบ
รายการ และทีข่าดไม่ได้กค็งจะเป็นรองเท้าผ้าใบสเีขยีวสะดุดตา 
กบันาฬิกาวิง่สเีดียวกบัรองเท้า สองอย่างทีมั่กจะปรากฏให้เหน็
ในเฟซบุ๊กของมันพร้อมกับตัวเลขบอกระยะทางและความเร็ว 
(Pace) ที่ด้านล่างของรูป สีเขียวสะท้อนแสงทำาให้มันโดดเด่น
ออกมาจากเหล่านักวิ่งคนอ่ืนๆ เหมือนชีวิตของมันตอนนี้ที่ 
เฉิดฉายมากๆ เม่ือเทียบกับตอนที่เราทั้งคู่เพ่ิงรู้จักกันใหม่ๆ 
ตอนเรียนปี 1 คณะเดียวกัน ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะผมค่อยๆ 
ห่างออกจากชีวิตมันล่ะมั้ง
 
กิโลเมตรที่ 1 – Average Pace 5’38”/km
 หลังเสียงสัญญาณปล่อยตัวไม่กี่นาที เฟมค่อยๆ วิ่งแซง
นักวิ่งคนอื่นไปทีละน้อย ความเร็วทำาให้มันโดดเด่นขึ้นมาจาก
ฝูงชน เห็นแล้วนึกถึงชีวิตตอนปี 1 ที่ผมกับเฟมเพ่ิงรู้จักกัน 
ช่วงนั้นผมทึ่งในความสามารถของเฟมมาก มันเป็นคนที่มี
ความสามารถหลายอย่าง ทัง้การเรยีน ดนตร ีกฬีา ยิง่ประกอบ
กับหน้าตา ทำาให้มันเป็นเดือนของรุ่นได้อย่างไม่ต้องสงสัย 

ตอนนัน้มันเหนอืกว่าผมทกุอย่าง ผมทำาอะไรไม่ได้นอกจากการ
วิ่งตามชีวิตของมันไปเหมือนที่ทำาอยู่ในการวิ่งครั้งนี้ หวังว่า 
สักวันผมคงจะไล่ตามมันทันบ้าง
 
กิโลเมตรที่ 5.98 – Average Pace 5’42”/km
 ในที่สุดผมก็ค่อยๆ ย่นระยะห่างระหว่างผมกับเฟมลง 
จนผมเห็นเฟมหยุดพักด่ืมนำ้าอยู่ข้างหน้าผมในระยะไม่กี่สิบ
เมตรเท่านั้น ผมก้มดูนาฬิกาวิ่งของตัวเองเพื่อคำานวณ Pace 
ที่ต้องวิ่งให้ชนะหมอนั่นให้ได้ ตอนนี้ตัวเลขบนหน้าจอแสดง
ตวัเลขความเรว็ 5’42” ซึง่เรว็กว่า Pace ปกตทิีผ่มเคยซ้อมวิง่ 
เกือบ 20 วินาที จริงๆ ถ้าผมวิ่งเร็วขึ้นกว่านี้อีกนิดก็คงจะ 
เอาชนะเฟมได้ไม่ยาก แต่อย่างน้อยถ้าวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้
ต่อไป ก็คงไม่ทิ้งห่างมากนัก
 
กิโลเมตรที่ 6 – Average Pace 5’43”/km
 ระหว่างเฟมกำาลงัหยดุพักด่ืมนำา้อยูน่ัน้ อยู่ๆ  มันกห็นัมอง
ย้อนมาทางผม แล้วมันกย็ิม้ให้พร้อมชสูองนิว้ราวกบับอกเป็น
นัยๆ ว่า “มึงไม่มีทางชนะกูแน่” รอยยิ้มของมันเป็นรอยยิ้มที่
ผมจำาได้ดี รอยยิ้มวันเกรดออกตอนจบปี 2 ที่มันภาคภูมิใจ
นักหนากับผลการเรียนที่ได้เกียรตินิยมมาครอบครองแน่ๆ 
รอยยิม้นัน้ถกูมอบให้กบัคนทีต่ดิ F วชิาหลกัอย่างผม พร้อมกบั 
คำาปลอบประโลมไม่กี่คำาที่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น ตอนนั้นผม 
คงไม่รู้สึกอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะคำาพูดสวยหรูที่มันเคยพูดไว้ว่า 
เราเป็นเพ่ือนสนิทกันอย่างนู้นอย่างนี้ ยังไงก็จะไม่ทิ้งกัน แต่

FIND 
YOUR 
P(E)ACE

Release Me
เรือ่ง: ชินภัทร ศรีบุญญเกษ



49 EXERCISE

สิง่ทีมั่นทำาคือการเฉลิมฉลองความสำาเรจ็และปล่อยให้ผมต้อง
มาแก้ F ตอนปิดเทอมอยู่คนเดียว
 
กิโลเมตรที่ 10 – Average Pace 5’27”/km
 หลงัจากรอยยิม้ทีก่โิลเมตรที ่6 ผมใช้ความโกรธและความ
อิจฉาทั้งหมดที่มีเป็นพลังให้วิ่งเร็วขึ้นจนวิ่งแซงเฟมไปอย่าง
ช้าๆ ความเร็วเฉล่ียตอนนี้อยู่ที่ 5’27” ซ่ึงเป็นค่าที่น้อยกว่า
ความเร็วเฉลี่ยของเฟมที่ผมเห็นบ่อยๆ ในเฟซบุ๊ก ระยะห่าง
ระหว่างเราทัง้สองเพ่ิมขึน้ทัง้ในการวิง่ครัง้นีแ้ละความสมัพันธ์
ตั้งแต่ปี 3 ที่แต่ละคนแยกย้ายไปเรียนวิชาหลักตามภาคของ 
ตวัเอง ตอนนัน้ความรูส้กึอยากเอาชนะยงัคงมีอยู ่ผมพยายาม
จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง แต่สุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะติดตาม
ชวีติมันเพ่ือเปรยีบเทยีบกบัตวัเอง พอมีเรือ่งไหนทีเ่ราเริม่ทำาได้
ดีกว่ามันกจ็ะรูส้กึชนะ เหมือนความรูส้กึตอนนีท้ีผ่มวิง่นำามาไกล 
พอสมควร จนคิดว่าชีวิตของผมกับมันเริ่มเป็นอิสระจากกัน
แล้ว ถึงเวลาที่มันควรยอมรับความพ่ายแพ้จากผมเสียบ้าง
 

กิโลเมตรที่ 13 – Average Pace 5’32”/km
 เป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตรแล้ว ที่ผมพยายามเร่ง 
ฝีเท้าของตัวเองให้นำาเฟมห่างไปเรื่อยๆ ในที่สุดร่างกายก็เริ่ม 
ส่งสัญญาณเตือนผ่านความเจ็บปวดของเข่าและข้อเท้า ความ
เจ็บปวดทำาให้ผมต้องวิง่ช้าลง ใจหนึง่กเ็ริม่ท้อ แต่ความรูส้กึนี ้
กถ็กูกลบด้วยเป้าหมายของการวิง่ในครัง้นี ้คือต้องเอาชนะเฟม 
ให้ได้ ถ้าผมวิ่งด้วย pace มากกว่า 5’30” ต่อไป อีกเดี๋ยว 
ผมก็คงแพ้เฟมแน่ ความรู้สึกฮึดสู้ในการเอาชนะเฟมผลักดัน
ให้ขาของผมก้าวไปข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้ชีวิต
ผมเคลื่อนต่อไปด้วยเช่นกัน
 
กิโลเมตรที่ 17 – Average Pace 5’45”/km
 หลังจากความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าที่เข้าโจมต ี
จากการที่วิ่งเร็วกว่าที่เคยซ้อม ตอนนี้ความเร็วของผมตกลง 
ไปมาก มากพอที่จะคำานวณได้ว่าเฟมคงจะตามผมทันในอีก 
ไม่กี่นาที อีก 4 กิโลเมตรก็จะถึงเส้นชัยแล้ว ผมจึงตัดสินใจ
วิ่งแบบไม่คิดชีวิต แต่ความเจ็บปวดก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้น ความ
เหนื่อยล้ามากจนเหมือนจะหายใจไม่ไหว อยู่ๆ ก็มีเสียงในหัว 
ถามผมว่า ผมมาวิ่งทำาไม ตอนนี้ผมทำาอะไรอยู่ ยังไม่ทันตอบ
คำาถามเหล่านั้น ร่างกายของผมก็ล้มลงไปกองกับพ้ืนและ
หมดสติไป

กิโลเมตรที่ 17 – Average Pace 6’02”/km
 ผมลืมตาตื่นขึ้นแล้วเห็นพยาบาลกำาลังเอาแอมโมเนียมา
โบกพัดอยู่แถวๆ จมูก พอผมบอกว่าไม่เป็นไร แล้วพยาบาล
ก็ลุกขึ้น ทันใดนั้นผมก็เห็นเฟมยืนมองมาที่ผมด้วยรอยยิ้มที่

คุ้นเคย เฟมยืน่มือมาให้ผมจับแล้วพยงุผมลกุขึน้ พร้อมถามว่า 
“ไหวไหมวะ” ผมไม่ได้ตอบอะไร เพียงแต่บอกให้เขาวิง่นำาหน้า
ไปก่อน พลางนกึตอกยำา้ถงึความพ่ายแพ้ทีผ่มประสบมานบัครัง้ 
ไม่ถ้วน แต่สุดท้ายมันก็ไม่ยอมวิ่งไปก่อน สงสัยเพราะคิดว่า
ผมคงไม่มีทางชนะมันแล้วแน่ๆ
 “ปกตวิิง่ด้วยเหรอ เหน็ไม่ค่อยออกกำาลังกายเลย” มันถาม 
ผมนกึงงว่ามันสนใจผมด้วยเหรอ คิดว่าสนใจแต่ตวัเอง แต่ผม
ยังไม่ทันตอบอะไรมันก็พูดต่อ
 “วิ่งเท่าที่ไหว ชนะตัวเองก็พอ” คำาพูดของเฟมทำาให้ผม
สบัสนไปพักหนึง่ว่าตวัเองกำาลงัทำาอะไรอยู ่ทีผ่่านมาเรามัวแต่
ไปตามหาชัยชนะอะไรก็ไม่รู้
 “ถ้าโอเคแล้ว เด๋ียวกูไปก่อนนะ เจอกันที่เส้นชัยนะมึง” 
คำาพูดพร้อมสองนิ้วที่มันชูให้เหมือนเป็นการทิ้งกัน แต่ก็ไม่ใช่
เสยีทเีดียว ผมตดัสนิใจวิง่ต่อด้วยความรูส้กึสบัสน ก้าวเท้าต่อ
ไปโดยไม่ได้สนใจความเรว็ ระหว่างทางกไ็ด้แต่นกึทบทวนชวีติ
ที่ผ่านมาและก็เข้าใจว่าเฟมไม่เคยมองผมเป็นศัตรู แถมยัง 
เป็นห่วงด้วยซำ้า แต่ต่างคนต่างก็ต้องมีชีวิตของตัวเอง
 
กิโลเมตรที่ 18 – Average Pace 6’05”/km
 เขาว่ากนัว่า กโิลเมตรที ่18 ในการวิง่ฮาล์ฟมาราธอนจะมี
ปีศาจทีม่าในรปูของเสยีงในหวั ปีศาจจะมาถามเราว่า เราวิง่ไป
ทำาไม เรากำาลังทำาอะไรอยู่ ซึ่งผมเจอมันตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17 
แล้ว แต่ถ้ามันกลับมาถามผมอีกรอบจริงๆ ผมก็คงมีคำาตอบ
ให้แล้วว่า ผมมาวิง่เพ่ือ ‘ชนะตวัเอง’ เท่านัน้ ถ้าถามความรูส้กึ
ตอนนี้ ผมรู้สึกว่าผมชนะแล้ว เพราะผมได้มาซ่ึงความอิสระ 
แบบที่ผมตามหามาตลอดหลายปี ความรู้สึกที่เป็นตัวของ 
ตัวเองจริงๆ
 
กิโลเมตรที่ 21.1 – Average Pace 6’12”/km
 ผมเข้าเส้นชัยด้วยความเร็วที่ช ้ากว่าที่ซ ้อมเล็กน้อย 
แน่นอนว่ามันต้องช้ากว่าเฟมแน่ๆ แต่ก็ช่างมันเถอะ เพราะ
สิง่ทีผ่มได้รบัทีเ่ส้นชยัคือมิตรภาพทีก่ลบัมาพร้อมกบัความรูส้กึ
เป็นอิสระ ถึงแม้ว่าเราจะวิ่งอยู่ในงานเดียวกัน แต่ทุกคนย่อม
มีเส้นทางเป็นของตัวเอง มีเป้าหมายของตัวเอง และมี Pace 
ของตัวเอง
 ชีวิตก็เหมือนกัน

6’12” / KM
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เราเชื่อว่าเพลงมีส่วนและเปน็ปัจจัยที่ท�าให้ใครหลายคน
หลงรักในการออกก�าลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คน
ที่ชอบวิ่ง นอกจากเพลงจะคอยควบคุมจังหวะตามแรง
เต้นของหัวใจแล้ว เพลงยังช่วยสร้างแรงฮึดให้กับเรา 
ในขณะที่ใจล้าจนอยากจะหยุด เราจึงเลือก 5 เพลง 
ฟังสนุกที่จะช่วยปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ของทุกคน!

5 เพลงมนัส์
ไวฟั้งตอนวิง่

Review
เรือ่ง: วัชรพงษ์ แดงปลาด

RUNNING
PLAYLIST

Run
Flo Rida ft. RedFoo of LMFAO

ชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่า Run แต่เนื้อหา 
ไม่เกีย่วกบัการวิง่เท่าไร เพราะฉะนัน้จงัหวะของ
เพลงจึงชวนออกกำาลังกายแน่นอน รับรอง
คุณภาพโดย Flo Rida ศลิปินเพลงสายแดนซ์ 
ปาร์ตี้ ร่วมฟีเจอร์ริ่งกับ Redfoo อดีตศิลปิน
อันดับหนึง่บนบลิบอร์ตชาร์ตทีดี่กรแีรงไม่แพ้
กัน

Runaway (U & I)
Galantis 

อีกหนึง่เพลงสำาหรบัขาแดนซ์ทีช่วนให้ร่างกาย
อยากเสียเหง่ือ ผลงานของดีเจดูโอ้มือเทพ
จากการจัดอันดับของนิตยสาร DJ Mag 
เป็นเพลงที่ฟังแล้วได้บรรยากาศเหมือนกับ
กำาลังกระโดดโยกหัวอยู่กลางงานเฟสติวัล
แบบรัวๆ
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Run the World (Girls)
Beyoncé

เพลงดังจากดีว่าสวยอมตะ ทีไ่ม่ว่าใครกต้็อง
รู้จัก นอกจากจะมีเนื้อเพลงที่เพิ่มพลังให้กับ
ผู้หญิงแล้ว บีตเร็วๆ บวกกับท่อนฮุกติดหู
ยังทำาให้สาวๆ คึกคักจนแทบอยากจะลงวิ่ง
มาราธอนกันเลยทีเดียว

Run Devil Run
Girls’ Generation 

สายเอเชียก็ไม่น้อยหน้า ผลงานเพลงของ
เกร์ิลกรุป๊ในตำานานอย่าง Girls’ Generation  
ทีใ่ห้อารมณ์สดุเซ็กซ่ี เป็นแรงบนัดาลใจสำาหรบั
ความสวยและความฟิตในเวลาเดียวกัน 
เหมาะมากกับการเบิร์นแคลอรีของสาวๆ

Run Boy Run
Woodkid 

สำาหรับคอเพลงอินดี้ น่าจะโดนใจเพลงนี้ แม้
จังหวะของเพลงอาจไม่เรว็เท่าเพลงสายปาร์ตี้ 
แต่เนือ้หาดีๆ ทีจ่ะช่วยให้กำาลังใจยามหมดไฟ 
ได้ เหนื่อยเมื่อไร เปิดเพลงนี้ รับรองพลังฮึด
มาแน่นอน!



52 READ ME ISSUE 48 CHANGE SERIES - NO.3

การออกก�าลังกายเป็นกิจกรรมที่เราสามารถท�าได้โดยล�าพัง 
การออกก�าลังกายบางประเภทก็ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยการท�า
กิจกรรมร่วมท�าเป็นหมู่คณะ แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีใครสักคน 
มาออกก�าลังกายเปน็เพ่ือนด้วย และถ้าให้เลือกคู่หูคู่ใจเปน็ใคร
ก็ได้ ชาว TK park อยากควงใครไปออกก�าลังกายด้วย และ
จะเลือกวิธีการออกก�าลังแบบไหนกันนะ มาดูกันเถอะ!

WHO YOU 
WANT TO 
WORKOUT 
WITH?

TK Voice
เรือ่ง: พรณพรรษ พฤกษายิง่เจริญ

ออกก�าลงักายกบัใครเวริก์ทีสุ่ด?

“พาแม่ไปละกัน จะได้ชวนแม่ออก
กำาลังกายด้วย อยากพาไปวิ่ง
เพราะน่าจะง่ายที่สุดและแม่ก็น่า
จะยังไหวอยู่”

ปรดีี คณุดิเรกวงศ ์อาย ุ41 ปี

“เลือกเพ่ือนหรือไม่ก็ครอบครัวค่ะ เพราะสนิทและ
เข้าใจกันมากท่ีสุดแล้ว เวลาออกกำาลังเหน่ือยๆ จะได้
คุยกัน ถ้าได้ออกกำาลังกายที่ได้ทำาร่วมกัน อย่างเล่น
แบดมินตันได้ก็จะดีค่ะ”

นภสร รัตนพฤกษ์ อายุ 18 ปี
รมิดา รัตนพฤกษ์ อายุ 14 ปี 

TRAIN-
NER

CALL 02-4633322
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“การิน ครับ (ตัวละครเอกจากนิยาย
เรื่อง ปริศนาคดีอาถรรพ์) เพราะ
เขาชอบความท้าทาย อยากวิ่งไป
ในที่ต่างๆ กับเขาครับ”

สุรพล ศรีนรคุตร
อายุ 16 ปี

“ถ้าเจอใครชวนก็ไปไม่ยึดติด เรา
ว่ายน้ำาไม่เป็นนะ แต่อยากว่ายน้ำา 
เพราะเวลาจมน้ำาจะได้ช่วยเหลือ
ตวัเองและชว่ยเหลอืคนอ่ืนได้ด้วย 
และเป็นกีฬาที่ถนอมร่างกายดี”

เปรมวดี ศรีสัจจะกุล 
อายุ 48 ปี

“จะเลือกออกกำาลังกายกับเพ่ือน
ครับ เตะบอลกับเพ่ือนท่ีเตะด้วยกัน
อยู่แล้ว”

แดนไกล พันธุ์เดช 
อายุ 23 ปี

“อยากออกกำาลังกายกับลูกค่ะ ไป
เดินๆ วิง่ๆ กพ็อแลว้ หรอืไม่กเ็ตน้
ออกกำาลังกาย เสร็จก็หาของกินกัน 
(หัวเราะ)”

สลักจิต ชัยเจริญ 
อายุ 49 ปี

“ยามาดะ เรียวสุเกะ จากวง Hey! 
Say! JUMP ค่ะ อยากเลน่ฟุตบอล
กับเขา และเขาเคยเป็นสมาชีกทีม
ฟุตบอลจูเนียร์ และเราก็เคยเล่น
ฟุตบอลมาก่อนด้วย ถ้าได้อยู่ทีม
เดียวกัน ช่วยเหลือกัน ก็จะดีเลย”

ณัฏฐณิชา ลำ ใย 
อายุ 20 ปี

“อยากออกกำาลังกายกบัเพ่ือนครบั 
อย่างแบดมินตันกับฟุตบอล ผม
ชอบเล่นอยู่แล้ว แต่ปกติจะเล่น
กับแม่ครับ”

ฐิติวุฒิ มีแจ้ง 
อายุ 11 ปี
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