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7 GLOBAL
CHANGE
นิวซีแลนด์ตั้งเป้ำภำยใน
ปี 2035 จะผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนทดแทน 100% /
แอฟริกำสร้ำง The Great
Green Wall ก�ำแพงต้นไม้
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โซมำเลียทำงตะวันออก
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มำแรงทีน
่ ำ่ จับตำมอง
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ซัลวำดอร์ ดำลี เปิดแสดง
นิทรรศกำรเดีย
่ วครัง
้ แรก
ก่ อ นที่ ภ ำยหลั ง จิ ต รกร
ชำวสเปนจะกลำยเป็ น
ศิ ลปินแนวเซอร์เรียลิสต์
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43 CULTURE
สร้ ำ งแรงบั น ดำลใจให้
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เข้มข้นมำแล้ว และนี่คือ
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14 COVER STORY
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ี ำยหนุม
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่ บ
ั ตำมองมำกไปกว่ำ อำทิวรำห์ คงมำลัย หรือ ‘ตูน บอดีส
้ แลม’ หนุ่มวัย 38 คนนี้ก�ำลังปฏิวัติ
วงกำรสำธำรณสุขของประเทศไทย ด้วยโครงกำรระดมทุน 700 ล้ำนบำท เพื่ อมอบให้กับโรงพยำบำล 11 แห่งทั่วประเทศ
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ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตอนนี้ข่าวส�าคัญในแต่ละวันที่พวกเราต้องตามเกาะติดด้วยความสนใจและเอาใจช่วย คงหนีไม่พ้นข่าวของ พี่ตูน (คือทุกคน
เรียกแกว่าพีห่ มดไม่วา่ จะอายุเท่าไร) อาทิวราห์ คงมาลัย หรือพีต่ นู บอดีส้ แลม ทีก่ า� ลังวิง่ ทุกวัน วันละหลายกิโลเมตร ในโครงการ ‘ก้าวคนละก้าว’
เพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลและซื้ ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป้าหมายแรกๆ เขาตั้งใจเพียงให้คนไทย 70 กว่าล้านคน สมทบทุนกัน
คนละ 10 บาท รวมเป็น 700 ล้านบาท เพื่ อช่วยเหลือโรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็น และวันนี้
ตัวเลขล่าสุดที่ตูนสามารถระดมทุนได้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเข้าสู่หลัก 200 ล้านบาทแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
ตัวเลขบริจาคก็เรื่องหนึ่ง แต่ระยะทางที่ตูนต้องวิ่งกว่า 2,191 กิโลเมตร จากอ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา ขึ้นเหนือไปถึงอ�าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ก็ต้องยอมรับว่าเป็นระยะทางที่ชวนท้อถอยมากส�าหรับใครหลายๆ คน
แต่ทั้งหมดทั้งปวง เมื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ ละวันที่ผ่ านไปกับทุกระยะทางที่ผ่านพ้นของการวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ในวันนี้แล้ว บนเส้นทางอัน
ยาวไกลนั้น มีเรื่องราวระหว่างทางเกิด ขึ้นมากมายนับกันไม่หวาดไม่ไหว และผู้เขียนเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแทบทุกขณะ แทบทุกลมหายใจเข้าออก
แทบทุกย่างก้าวที่ตูนวิ่งไป จนดูเหมือ นยิ่งตอกย�้า ความเชื่อที่ว่า ความยิ่งใหญ่ใดๆ ในโลกนี้ ล้วนเกิดจากองค์ประกอบเล็กๆ เช่นนี้เอง และท้าย
ที่สุดแล้วความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้เกิดจากอะไรเลย นอกจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ น้อยๆ แต่ท�าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
ก้าวทุกก้าวของนักวิ่งส่งผลกับร่างกายของเขาเองทั้งในทางที่ดีและแย่ ขึ้นอยู่กับการปรับตัวและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ในทุกครั้งที่ออกวิ่ง
นักวิง่ ทีด่ ลี ว้ นเริม่ ต้นจากการเป็นนักวิง่ ทีไ่ ม่ได้เรือ่ งมาก่อน เหมือนตัวผูเ้ ขียนเอง ทีต่ อนเริม่ ต้นวิง่ ก็ลา� บากยากเย็นเหลือเกินกว่าจะเคีย่ วเข็นตัวเอง
ให้ผ่านแต่ละกิโลเมตรไปโดยไม่หยุดนั่งเสียก่อน แต่การลุกขึ้นมาวิ่งทุกวันให้ได้ ก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาชนะใจตัวเองให้ได้ วันนี้ได้ 1 กิโลเมตร
มันก็ต้องมีสักวันที่เราวิ่งได้มากกว่ าเดิม เหมือนที่ตูนเองก็คงไม่ได้คาดคิดว่าวันนี้เขาจะท�าลายสถิติตัวเองที่เคยวิ่งเมื่อครั้งหาเงินให้กับ
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งการท�าลายสถิติเดิมนั้น แปลว่าเขาวิ่งผ่านหลัก 400 กิโลเมตร ไปเรียบร้อยแล้ว
ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถท�าในสิ่งเหล่านี้ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งที่บอกเสมอว่าตัวเองไม่ใช่ฮีโร่ของใคร จะสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรอยยิ้ม สร้างความเปลี่ยนแปลงในหัวใจคนได้มากมายอย่างที่แทบไม่เคยปรากฏมาก่อนเช่นนี้
แต่พดู กันตรงๆ ผูเ้ ขียนก็ไม่ได้คดิ ว่าตูนเป็นมนุษย์ทม่ี อี ะไรเหนือใคร เพราะกว่าจะมาเป็น ตูน บอดีส้ แลม เขาก็ตอ้ งใช้ความพยายาม ใช้เรีย่ วแรง
และหัวใจต่อสู้ เพื่อยืนหยัดท�างานที่เขารักมาแล้วทุกวันตลอดหลายสิบปีที่อยู่ในวงการเพลง
เราไม่รหู้ รอกว่าเขาเจออะไรมาบ้าง และกีค่ รัง้ ทีช่ วี ติ ท�าให้เขาทดท้อ แต่กน็ นั่ แหละ หากเขาไม่ยนื ระยะ ไม่ใช้นา�้ อดน�า้ ทน ไม่ใช้ความเข้มแข็ง
ของหัวใจฝ่าฟันทุกความยากล�าบาก พวกเราและแม้แต่ตัวเขาเอง ก็อาจไม่ได้เห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้
ระยะทางรวม 2,191 กิโลเมตร ของตูนยังเหลืออีกยาวไกล แต่เขาก็ยงั ออกวิง่ ทุกวันไม่เคยหยุด และวันนี้ จะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่แค่ตนู เท่านัน้ หรอก
ทีอ่ อกวิง่ แต่พวกเราทุกคนก็ทา� เช่นกัน เพียงแต่ทา� ในเรือ่ งทีแ่ ตกต่างกันไป พวกเราล้วนมีหลักกิโลเมตรทีต่ งั้ ใจจะเดินทางไปให้ถงึ และเป็นระยะทางที่
สั้น-ยาวไม่เท่ากัน ใช้เรี่ยวแรงไม่เหมือนกัน แต่หากเรามีเป้าหมายที่ต้องไป ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะหยุด มันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจะไปได้ไกลกว่า
ใครหรือเปล่า สิง่ เดียวทีเ่ กีย่ วข้องก็คอื มันเป็นเส้นทางทีเ่ ราอยากไปหรือไม่ และเราเก็บเกีย่ วอะไรได้ระหว่างทางทีผ่ า่ นไป เพราะนัน่ แหละคือคุณค่า
ของการออกวิ่ง ซึ่งแต่ละคนต่างก็เก็บเกี่ยวได้ไม่เท่ากันเลย
ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถวิ่งไปบนระยะทาง 2,191 กิโลเมตรได้ แต่เชื่อว่าทุกคนมีเส้นขอบฟ้าของตัวเอง ที่ตั้งใจจะออกไปแตะด้วยมือของ
ตัวเองทั้งสิ้น
แม้วันนี้เส้นขอบฟ้านั้นยังอาจยาวไกล และไม่มีใครรู้ว่าเราจะไปถึงหรือไม่ แต่หากอยากรู้ก็ต้องก้าวออกไป ไม่ว่าจะต้องใช้สักกี่ก้าว ก็ต้อง
ลองดู เพราะที่แน่ๆ ไม่มีเส้นขอบฟ้าที่ใดในโลก ก้าวออกมาหาคนที่ยืนอยู่กับที่
่ ม
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INSPIRING STORIES OF GRE AT GLOBAL IMPACT

้ั เป้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100% ภายในปี 2035 / แอฟริกาสร้าง The Great Green Wall ก�าแพงต้นไม้พาดผ่าน 11 ประเทศ
นิวซีแลนด์ตง

ภาพ inhabitat.com

UK

กระเป๋าเดินทาง
รูปหน้าเจ้าของ
ป้องกันการหยิบผิด

ไม่ต้องกังวลเรื่องหยิบกระเปาผิด หรือโดน
ขโมยกระเปาจากสายพานกระเปาทีส่ นามบิน
อีกต่อไป เพราะ Firebox บริษัทสัญชาติ
อังกฤษที่เชี่ยวชาญเรื่องประดิษฐ์ของเกๆ
ได้ทา� เรือ่ งน่าปวดหัวให้กลายเป็นเรือ่ งอมยิม้
เพียงแค่อัพโหลดรูปใบหน้าของคุณเอง จะ
หน้ายิม้ หน้าบึง้ หรือแยกเขีย้ ว อะไรก็แล้วแต่
ขอแค่เป็นรูปความละเอียดสูง เข้าไปที่ www.
ﬁrebox.com ซึ่ ง จะรั บ หน้ า ที่ ผ ลิ ต ที่ ค ลุ ม
กระเปาด้วยวัสดุยืนหยุ่นและคงทน ความ
พิเศษอยู่ที่ทั้งสองด้านของผ้าคลุมกระเปานี้
จะเป็นลายใบหน้าของคุณเอง ขนาดของ
ผ้าคลุมก็มีให้เลือกตั้งแต่ เล็ก กลาง ใหญ่
ราคาก็ไม่แรงด้วย อยู่ระหว่าง 20-30 ปอนด์
เท่านัน้ เอง เป็นไอเดียข�าๆ ทีเ่ ข้าท่า เพราะมอบ
ความปลอดภัยในทรัพย์สินแก่นักเดินทาง
ได้จริง

USA

เรือนกระจกสีมาเจนตาช่วยเร่ง

พื ชโตเร็ว และผลิตไฟฟ้าได้

ทีมนักวิจยั จาก Soliculture องค์กรทีค่ ดิ ค้นเทคโนโลยีเพือ่ การท�าเกษตรกรรมโดยใช้พลังงาน
สะอาด เปิดเผยเทคโนโลยีล่าสุดในชื่อ Wavelength-Selective Photovoltaic Systems
(WSPVs) ทีอ่ าจจะเปลีย่ นการปลูกพืชในเรือนกระจกแบบเดิมๆ ไปตลอดกาล จากหลังคาของ
เรือนกระจก ซึ่งโดยทั่วไปเป็นแผ่นโซลาร์ใสๆ Soliculture เติมสีมาเจนตาหรือแดงแกมม่วง
ลงไปในแผ่นโซลาร์ที่มุงหลังคาเรือนกระจก และปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดในเรือน
กระจกสีสวยนั้น เช่น มะเขือเทศ แตงกวา พริก มะนาว สตรอว์เบอร์รี ฯลฯ โดยเปรียบเทียบ
ผลกับการปลูกพืชแบบเดียวกันในเรือนกระจกใสแบบเดิม ผลที่ได้พบว่าการเจริญเติบโต
ของพืชผลต่างๆ ดีขนึ้ และพืชบางชนิดยังลดปริมาณความต้องการน�า้ ลงกว่าเดิม เช่น มะเขือเทศ
ทีต่ อ้ งการน�า้ น้อยกว่าปลูกในเรือนกระจกใสถึง 5% ไม่เพียงส่งผลต่อการเติบโตของพืชเท่านัน้
หากสีเข้มของหลังคายังดูดซึมคลื่นแสงสีน�้าเงินและเขียว เปลี่ยนเป็นพลังงานแสง เกิดเป็น
พลังงานไฟฟ้าใช้งานในเรือนกระจก ทัง้ พัดลมภายใน เครือ่ งคุมอุณหภูมิ ตลอดจนระบบการ
รดน�้า ด้วยเทคโนโลยี WSPVs ที่ครบวงจร ทั้งเร่งพืชโตและผลิตไฟฟ้าใช้เองได้

ภาพ ﬁrebox.com

MOST READ ON THE STANDARD.CO
1. ‘ตูน บอดี้สแลม’
ฉลองวิง
่ ผ่าน 400
กิโลเมตรแรก ท�าลาย
สถิติว่ง
ิ เดิม กรุงเทพบางสะพาน ของตัวเอง
เก้า มีนานนท์

2. ‘ตูน บอดี้สแลม’
จากก้าวแรกเพื่ อชนะ
ใจตัวเอง จนถึงก้าว
ล่าสุดคือชนะใจคนไทย
เก้า มีนานนท์

3. เคาะแล้ว! ราคา
บุหรี่ใหม่ ปรับขึ้น
เกือบทุกตัว
เอกพล บรรลือ

4. ‘เดิมพัน 2,000 กิโลฯ’
อาแอ๊ด คาราบาว
แต่งเพลงส่งก�าลังใจ
ทุกก้าววิ่งให้ หลานตูน
บอดี้สแลม ก่อนทิ้งท้าย
“แล้วเจอกันบนถนน”
เก้า มีนานนท์

UK

ลิเวอร์พูลเปิด ˋทางด่วนส� าหรับคนเดินเร็ว’

ในมหานครใหญ่ที่ผู้คนหนาแน่น คนเดินช้าสามารถท�าให้การจราจรด้านหลังติดขัด และยัง
เสีย่ งต่อเสียงก่นด่าจากมนุษย์เดินเร็ว เมืองลิเวอร์พลู ประเทศอังกฤษ จึงเปิด ‘ทางด่วนส�าหรับ
คนเดินเร็ว’ ขึน้ ทีถ่ นนเซนต์จอห์น ในย่านกลางเมือง หลังมีงานวิจยั เผยว่า 47% ของประชากร
รู้สึกว่า การเดินช้าบนถนนสายช้อปปิ้งเป็นเรื่องที่สุดแสนจะน่าร�าคาญ เลนเดินด่วนนี้ช่วย
ให้เหล่านักช้อปเร่งฝีเท้าได้อย่างใจต้องการ ผลการวิจัยชี้ว่า 69% ของหนุ่มสาวอายุ 16-24 ปี
เห็นด้วยกับทางด่วนนี้ เพราะช่วยประหยัดเวลาที่ต้องเดินหลบเลี่ยงพวกที่ชอบเดินไป
เล่นโทรศัพท์มือถือไป รวมถึงไม่ต้องหัวเสียกับพวกที่ชอบจับกลุ่มคุยกันขวางทางเดินอีกด้วย

ภาพ independent.co.uk

NEW ZEALAND

นิ ว ซี แ ลนด์ ตั้ ง เป้ า ภายใน
ปี 2035 จะผลิตไฟฟ้าจาก
พลั ง งานทดแทน 100%

ICELAND

จะดีแค่ไหนถ้าหลังจากดื่มน�้าหมดแล้ว ขวดพลาสติกเหล่านั้นย่อยสลายตัว
เองได้ ไม่เหลือซากกลายเป็นขยะ ความคิดเหล่านั้นไม่ใช่ฝันลอยๆ อีกต่อไป
เมื่อมีการประดิษฐ์ขวดน�้าที่ท�าจากวุ้นสาหร่าย ซึ่งจะคงสภาพในรูปขวดน�้า
ตราบใดที่ภายในมีของเหลวบรรจุอยู่ แต่เมื่อใดที่ภายในว่างเปล่า ขวดก็จะ
สลายรูปทรงพร้อมที่จะถูกโยนทิ้งและย่อยสลายไปตามธรรมชาติ หรือถ้าไม่
อย่างนั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งคือ ‘กิน’ มันเข้าไปซะ
ขวดน�้าย่อยสลายเองได้นี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษาชาว
ไอซ์แลนด์ อารี ยอนส์สัน (Ari Jónsson) ผู้ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากข้อมูล
ที่บ่งชี้ว่า มนุษย์เราเป็นตัวการผลิตขยะพลาสติกจ�านวนมหาศาลแค่ไหน
ในแต่ละวัน ถึงขนาดที่ว่าภายในปี 2050 อาจมีขยะพลาสติกล่องลอยอยู่ใน
มหาสมุทรมากกว่าจ�านวนปลาทั้งหมดเสียอีก เขาหวังว่าวัสดุที่ย่อยสลาย
และกินได้อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาแทนที่การใช้พลาสติก และจะ
ท�าให้ปริมาณขยะพลาสติกลดจ�านวนลงได้บ้างในที่สุด

ภาพ dezeen.com

5. แก่เกิน 25 ปี
จบสูงกว่า ป.ตรี
ห้ามอยู่หอพั ก! เมือ
่
กฎหมายขัด รธน.
ผู้ประกอบการ
ลูกค้าหาย ก�าไรหด
ธนกร วงษ์ปัญญา

6. ภาคเอกชน เสนอ
‘ตูน บอดี้สแลม’
เป็นทูตการท่องเที่ยว
และกีฬาไทย
ด้าน รมต. ท่องเที่ยว
รับทราบแล้ว
ธนกร วงษ์ปัญญา

7. ผิดคาด! ครม.
เด้ง ผู้ว่าฯ ชลบุรีนนทบุรี เข้ากรุ
ปฏิบัติหน้าที่ส�านัก
นายกฯ
ธนกร วงษ์ปัญญา

8. บัตรคนจนมาแล้ว!
แจกเงินติดบัตร
ซื้ออะไรก็ได้เดือนละ
200-300 บาท
เริ่มใช้ได้ 1 ต.ค. นี้
พลวุฒิ สงสกุล

ภาพ inhabitat.com

ขวดน�้ากินได้ลดขยะพลาสติก

แม้ว่าปัจจุบันประชากรนิวซีแลนด์ 4.7 ล้านคน ใช้
ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 80 จากแหล่งพลังงานยั่งยืน แต่
นายกรัฐมนตรีเจซินดา อาร์เดิรน์ ก็ยงั คิดว่าสามารถ
ท�าได้ดีกว่านี้ คือทั้งประเทศต้องใช้ไฟฟ้าที่ผลิต
จากพลังงานทดแทนทัง้ หมดภายในปี 2035 และมี
เป้าหมายสูงสุดที่จะให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ยุติ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนภายในปี 2050 ปัจจุบัน
พลังงาน 60% ของประเทศมาจากน�า้ แต่ในฤดูแล้ง
ปริมาณน�า้ ลดลง จึงต้องใช้แก๊สและถ่านหินมาจุนเจือ
ถ้าหากไม่มีพลังงานฟอสซิลเหล่านี้ ค่าไฟฟ้าก็จะ
แพงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม นิวซีแลนด์ยังคงมุ่งสู่
เป้าหมายดังกล่าว โดยฤดูหนาวปี 2016 สามารถ
ผลิตพลังงานทดแทนได้สูงถึง 93% นายกฯ หญิง
ไฟแรงจะใช้แผนใดมารับมือ ต้องจับตาดูกันต่อไป

9. ปิดแจ้งวัฒนะ
ตัง
ั นี-้ สิน
ุ าฯ
้ แต่วน
้ มิถน
ปีหน้า ต้อนรับ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู
อรัณย์ หนองพล

10. หนาวแล้ว
เช้านี้เด็กนักเรียน
ต่างสวมใส่เสื้อ
กันหนาว
ฐานิส สุดโต

SOUTH KOREA
JAPAN

การทิง
้ อุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
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GLOBAL NUMBERS
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เราทราบกันดีว่าญี่ปุนขึ้นชื่อเรื่องการจัด
ระเบียบขยะอย่างเข้มงวดทีส่ ดุ รัฐบาลออก
กฎและรณรงค์ให้ประชากรแยกขยะและ
น�าวัสดุที่ยังอยู่ในสภาพดีกลับมาใช้ใหม่
และชาวอาทิ ต ย์ อุ ทั ย ตอบสนองอย่ า ง
จริงๆ จังๆ เรือ่ งหนึง่ ทีญ
่ ปี่ นุ เอาจริงเอาจัง
กว่ า ประเทศอื่ น คื อ การออกกฎหมาย
ห้ามทิง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า เนือ่ งจากญีป่ นุ ไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติมากนัก จึงต้องการใช้
ประโยชน์จากวัสดุทกุ อย่างทีย่ งั อยูใ่ นสภาพ
ดีพอจะน�ากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
อุปกรณ์ไฟฟ้าจ�าพวก คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
เครื่องล้างจาน และอื่นๆ จะถูกแยกส่วน
น�ากลับเข้าสูว่ งจรการผลิตอีกครัง้ จนกลาย
เป็นวัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็งของประเทศ โดยมี
อัตราการน�าโลหะกลับมาใช้ใหม่ถงึ ร้อยละ
98 ขณะทีข่ ยะทัง้ หมดในญีป่ นุ มีเพียงร้อยละ
5 เท่านัน้ ทีล่ งเอยด้วยการน�าไปฝังกลบ

จ� า น ว น ม ห า ศ า ล ข อ ง ไ ฟ ล์
ข้อมูล พาราไดซ์ เปเปอร์ส
รวบรวมโดยนักข่าว 381 คน
จาก 67 ประเทศ ทีเ่ ปิดโปง
ข้ อ มู ล การทุ จ ริ ต ของเหล่ า
คนดั ง และบริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่
ทั่ ว โลก ที่ ห าทางหลี ก เลี่ ย ง
ภาษี โ ดยการตั้ ง บริ ษั ท ใหม่
บนหมู่ เ กาะในประเทศต่ า งๆ
คนดั ง เหล่ า นี้ ร วมถึ ง สมเด็ จ
พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
คนสนิทนายกรัฐมนตรีแคนาดา
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์สหรัฐอเมริกา

จ� า น ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ดิ น ท า ง ม า
ประเทศไทย ท� า ให้ ไ ทยพุ ่ ง สู่ อั น ดั บ 2
เมืองท่องเทีย
่ วยอดนิยมของโลกประจ�า
ปี ค.ศ. 2017 จากทัง
้ หมด 100 จุดหมาย
ตามหลังฮ่องกงทีม
่ น
ี ก
ั ท่องเทีย
่ วมากถึง
26.6 ล้านคน เปิดเผยโดยยูโรมอนิเตอร์
บริษัทส�ารวจข้อมูลทางการตลาดระดับ
โลก ในงานเวิลด์ทราเวลมาร์เก็ต ณ
มหานครลอนดอน เมือ
่ ต้นเดือนทีผ
่ า่ นมา

ระบบรถไฟใต้ดินควบคุมด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
โสมขาวพัฒนาประเทศให้รุดหน้าเทียบเท่าชาติอุตสาหกรรม และสามารถผลักดันสินค้าเกาหลีไปตีตลาดโลกได้อย่างเป็นระบบ ในด้านเทคโนโลยี
แดนกิมจิไม่เป็นรองใคร และมีการน�ามาใช้ในการควบคุมการจราจร เพือ่ ให้การสัญจรในเมืองใหญ่อย่างโซลด�าเนินไปอย่างราบรืน่ กรุงโซลมีประชากร
กว่า 10 ล้านคน ความหนาแน่นต่อพื้นที่มากกว่านิวยอร์ก 2 เท่า เครือข่ายรถไฟใต้ดินของเกาหลีใต้ที่ขนส่งผู้โดยสาร 7 ล้านคนต่อวัน ควบคุมด้วย
ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดการจราจรแบบคอขวดตรงจุดไหนก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง เพื่อเตรียมรับมือได้ทันท่วงที
มีกล้องวงจรปิดค�านวณข้อมูลผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการในแต่ละจุด น�าข้อมูลการจราจรบนดินมาค�านวณเพือ่ ไม่ให้การจราจรติดขัดเกิดขึน้ จนเป็นปัญหา
ที่ท�าให้การสัญจรของคนในเมืองต้องสะดุด จนปัจจุบันโซลเป็นหนึ่งในเมืองที่มีระบบการสัญจรที่ดีที่สุดในโลก
SINGAPORE

จ�านวนโรงเรียนในกรุงนิวเดลี
ที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสภาพ
อากาศแย่กว่ามาตรฐาน 40 เท่า
และยิ่งอุณหภูมิลด สารพิ ษก็
ยิ่ ง อยู่ใกล้พ้ื นดิน หมอกควัน
หนาแน่นมากขึน
้ จนเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ สายการบิน เช่น
ยู ไ นเต็ ด แอร์ ไ ลน์ ส ประกาศ
ยกเลิ ก เที่ ย วบิ น ชั่ ว คราวไป
นิวเดลีแล้ว

ภาพ AFP

พระชนมายุของเจ้าชายโมฮัมเหม็ด
บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่ง
ซาอุดีอาระเบีย ผู้ทรงสร้างการ
เปลีย
่ นแปลงมากมายแก่ประเทศ
ในขณะนี้ ทัง
้ กวาดล้างหมูร่ าชวงศ์
นักการเมือง มหาเศรษฐีทค
่ี อร์รัปชัน ทรงเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมทีอ
่ ายุนอ
้ ยทีส
่ ด
ุ
ทรงเดิ น หน้ า พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ลดการพึ่ ง พิ ง รายได้ จ ากน�้า มั น
และยกเลิกกฎห้ามผู้หญิงขับรถ
ผลการปฏิรป
ู ประเทศโดยเจ้าชาย
หนุ่ ม พระองค์ น้ี จ ะเป็ น อย่ า งไร
ทัว่ โลกก�าลังเฝ้าจับตา

ภาพ AFP

ประเทศในทวี ป แอฟริ ก าก� า ลั ง เดิ น หน้ า
โครงการใหญ่ ด ้ ว ยการสร้ า งก� า แพงยั ก ษ์
พาดผ่านไปทั่วพื้นที่ภายในทวีปจากต้นไม้
นับล้านๆ ต้น เพื่อต่อสู้กับผลกระทบด้าน
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ
ก�าแพงดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า The Great
Green Wall ซึง่ จะพาดผ่าน 11 ประเทศ จาก
เซเนกั ล ทางตะวั น ตกไปยั ง โซมาเลี ย ทาง
ตะวันออก เป็นระยะทางยาวกว่า 8,000
กิโลเมตร และกว้าง 15 กิโลเมตร โครงการนี้
ริเริ่มมาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว และมีการปลูก
ต้นไม้มาตั้งแต่ปี 2007 ถึงตอนนี้ ส่วนของ
ประเทศเซเนกัลก้าวหน้ามากทีส่ ดุ โดยมีการ
ปลู ก ต้ น อาเคเชี ย ที่ ขึ้ น ได้ ดี ใ นภู มิ ป ระเทศ
แห้งแล้งไปแล้ว 11 ล้านต้น และปลูกเพิ่ม
ปีละ 2 ล้านต้น รัฐบาลเสียงบประมาณ
ไปแล้วกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่ผล
ที่ได้ท�าให้คนในพื้นที่สามารถปลูกพืชผลใน
บริเวณที่เคยเป็นผืนดินแห้งแล้ง ถ้าก�าแพง
เสร็จสมบูรณ์ ว่ากันว่านี่จะเป็นโครงสร้าง
ที่มีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

พื้ นที่ป่าในอาคาร

ผู้โดยสารใหม่

ในสนามบิน

ภาพ AFP

Green & Clean คือแนวคิดในการพัฒนา
ประเทศสิงคโปร์จนกลายมาเป็นหนึ่ง
ในชาติที่มีอัตราความเขียวต่อพื้นที่มาก
ที่สุด ขณะเดียวกันสนามบินแห่งชาติ
ยังได้รับการยอมรับว่าได้มาตรฐานติด
อันดับต้นๆ ของโลกอยู่เสมอ สิงคโปร์
ก�าลังน�าจุดเด่นสองอย่างนีม้ าไว้ดว้ ยกัน
เพราะอาคารผูโ้ ดยสารแห่งใหม่จะมีพนื้ ที่
ปาเป็นของตัวเอง โครงการนีเ้ ริม่ ต้นขึน้ ใน
ปี 2014 โดยการน�าพื้นที่จอดรถเดิมมา
เปลีย่ นให้เป็นโครงการมูลค่า 1.7 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ทีม่ ชี อื่ ว่า Jewel ด้วยพืน้ ที่
1.4 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วย สวนปา
น�า้ ตก โรงแรม และร้านค้าต่างๆ คาดว่า
โฉมใหม่ที่เป็นส่วนขยายของสนามบิน
ชางงีจะเปิดตัวได้ในต้นปี 2019
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แอฟริกาสร้างก�าแพงต้นไม้

IN HISTORY
ภาพ AFP

SALVADOR
DALI'S FIRST
ONE-MAN
SHOW
20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1929 ซัลวาดอร์
โดมิงโก เฟลิเป ฆาซินโต ดาลี อี
โดเมเนก หรือซัลวาดอร์ ดาลี เปิด
แสดงนิทรรศการเดีย
่ วเป็นครัง
้ แรก
ก่ อ นที่ ภ ายหลั ง จิ ต รกรชาวสเปน
จากแคว้ น กาตาลุ ญ ญาจะกลาย
เป็นศิลปินแนวเซอร์เรียลิสม์โด่งดัง
ที่ สุ ด คนหนึ่ ง ในทศวรรษที่ 20
ภาพนี้ถ่ายในยุคทศวรรษ 1930
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สัมภาษณ์ เก้า มีนานนท์ ถ่ายภาพ นวลตา วงศ์เจริญ
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ท้ายที่สุดแล้วสาระแห่งการ ‘วิ่ง’ แต่ละย่างก้าว
่ คือ ‘เอาชนะใจตนเอง’ แต่นอกเหนือจากเอาชนะ
นัน
หัวใจและร่างกาย ดูเหมือนว่าก้าววิ่งตลอด 5 ปี
่ า่ นมาของ ‘ตูน บอดีส
้ แลม’ อาทิวราห์ คงมาลัย
ทีผ
จะพาเขาไปได้ไกลว่านั้น นั่นคือการชนะใจผู้คน
ตลอดสองข้ า งทาง ต่ า งพื้ นที่ ต่ า งสถานะ
ต่างความเชื่อ ต่างศาสนา ฯลฯ และแน่นอนว่า
มั น กลายเป็ น ปรากฎการณ์ ท่ี ช นะใจคนไทยที่
ติดตามข่าวสารจากทัว่ ประเทศ
ฉะนั้นตลอดหลายสิบวันของการวิ่งระยะไกล
กว่า 2,000 กิโลเมตร จากอ�าเภอเบตง จังหวัด
่ ยไล่ขน
้ึ สู่อา� เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ยะลา เรือ
ในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่ อ 11 โรงพยาบาล
ทัว่ ประเทศ
THE STANDARD ค้ น พบว่ า สาระส� า คั ญ
้ ง
้ นีจ
ของการวิง
ึ ไม่ใช่การเอาชนะสิ่งใด เพราะ
่ ครัง

ORWARD
่ ท้จริง คือการสือ
่ สารเชิงสัญลักษณ์
เป้าหมายทีแ
่ ช
่ หวังเพี ยง
ทางด้านสุขภาพกาย ทีผ
ู้ ายคนหนึง
ส่ งต่อแรงบันดาลใจจากก้าววิ่งของเขาไปถึง
ใครสักคนที่ติดตามข่าวสารจากที่ไหนสักแห่ง
ตกลง ‘ตูน บอดี้สแลม’ จะวิ่งไปท�าไม
แท้จริงแล้วส�าหรับเขา สาระของการวิ่งคือ
อะไร และผู้ชายที่ถ่อมตัว ขี้เกรงใจ ท�าไมถึง
่ งทีเ่ ข้าขัน
้ บ้าระห�า่ ขนาดนี้
ตัดสินใจออกมาท�าเรือ
ย้ อ นรอยกลั บ ไปทบทวนความคิ ด ของเขา
ให้ลึกซึ้งขึ้น นับตั้งแต่ก้าววิ่งแรกจนกระทั่งถึง
ก้าววิ่งล่าสุด เพื่ อให้การส่งเสียงเชียร์ระหว่าง
การวิ่งจากเบตงขึ้นไปถึงแม่สาย สู งสุ ดแดน
สยามนั้นมีพลังมากยิ่งขึ้น
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1.
เรียนรูจ
้ าก ‘ก้าวแรก’ คือเอาชนะใจตัวเอง
ว่ากันว่าหัวใจของการวิง
่ มาราธอน คือการแข่งกับ
หัวใจของตัวเองล้วนๆ อยากถามนักวิ่งที่ตอนนี้
ก�าลังวิ่งจากใต้สุดขึ้นไปสู่ เหนือสุ ดแดนสยามว่า
จริ ง แค่ ไ หน มากไปกว่ า นั้ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ก้ า วแรก
่ นไทยทัง
้ ประเทศเห็น
ของคุณ กว่าจะมาถึงภาพทีค
้ แลม ผ่านอะไรมาบ้าง
ในวันนี้ ตูน บอดีส

เริม่ ต้นจำกประมำณ 5 ปีกอ่ น ผมเป็นหมอนรองกระดูก
เลื่อนที่คอ คุณหมอเลยห้ำมเล่นกีฬำที่ผมชอบที่สุดคือ
ฟุตบอล เพรำะถ้ำต่อไปจะโหม่งบอล หรือโดนปะทะ
หนักๆ อำจจะเป็นอัมพำตได้ แต่พนื้ ฐำนแล้วเรำเป็นคน
ชอบออกก�ำลังกำย พอหมอสั่งห้ำมท�ำกิจกรรมที่ชอบ
ก็เริ่มคิดว่ำถ้ำอย่ำงนั้นเรำจะท�ำอะไรดี ช่วงหนึ่งเลยไป
ตีปงปอง
จนกระทั่งวันหนึ่ง พี่เต็ด-ยุทธนำ บุญอ้อม ชวนไป
วิง่ รำยกำร วิง่ สูช วี ติ ใหม เป็นรำยกำรของ สสส. (ส�ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ) มันคือช่วง
เดียวกับที่ภำพยนตร์เรื่อง รัก 7 ป ดี 7 หน (พ.ศ. 2555)
ของค่ำย GTH ก�ำลังเข้ำฉำย เรำก็ไปทั้งๆ ที่ไม่เคยวิ่ง
มำก่อน รำยกำรนั้นเป็นมินิมำรำธอน (ระยะทำง 10
กิโลเมตร) รำยกำรแรกในชีวิตเลย
ก่อนออกวิง่ เรำคิดแค่วำ่ ก็มำออกก�ำลังกำย ไม่เคย
รู้ว่ำสำระของกำรวิ่งคืออะไร คิดว่ำเมื่อก่อนเตะบอล
เป็นชั่วโมงยังไม่เหนื่อย อำยุก็ยังไม่เยอะด้วย วิ่ง 10
กิโลฯ น่ำจะจบได้สบำยๆ แต่พอถึงเวลำวิ่งจริง ตอนจบ
กิโลเมตรแรกก็ยงั วิง่ สบำยนะครับ ใช้ควำมเร็วได้ แซงคน
เยอะเลย (ยิ้ม) แซงทั้งเด็ก ผู้หญิง คนชรำ แซงหมดเลย
แต่ พ อถึ ง ประมำณกิ โ ลเมตรที่ 3 ควำมเร็ ว เริ่ ม ลด
แรงเริ่มหมด เริ่มกินน�้ำ เพรำะวิ่งแบบไม่ได้เผื่อแรงไว้
พอถึงกิโลเมตรที่ 5 เริ่มเดิน ข้ำงหน้ำมีจุดให้กินน�้ำ
หยิบมำดืม่ แล้วก็เดิน เหนือ่ ยว่ะ หลังจำกนัน้ ก็ทยอยกัน
มำแล้ว เด็ก สตรี คนชรำทีเ่ คยแซงมำในช่วงแรก แล้วเขำ
ก็เริ่มแซงเรำไปด้วยสไตล์กำรวิ่งเนิบช้ำ แต่ไม่หยุด

่ อ
่ า� งานเหนือ
่ ยมาตลอด
้ ทีท
“คนทีต
้ งบังคับตัวเองให้ตน
ื่ ตอนเช้าๆ ทัง
่ ย่างน้อยชนะใจตัวเอง
สัปดาห์ พอวิง่ จบ วิง่ ได้เวลาเท่าไรก็ได้ แต่ภม
ู ใิ จทีอ
่ ว่าคนทีอ
่ อกมาวิง
เอาชนะความขีเ้ กียจ ผมเชือ
ู ใิ จตรงนี"้
่ ส่วนใหญ่ภม
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แม้รองเท้ำวิง่ ’ (ทีร่ ว่ มกับไนกี)้ เพือ่
พิ ชิ ต ควำมฝั น ของตู น ในครั้ ง นี้
จะเป็ น ข่ ำ วฮื อ ฮำและดรำม่ ำ
ไปบ้ำง แต่เป้ำหมำยแท้จริงเพื่อ
เพิ่มศักยภำพและลดกำรบำดเจ็บ
โดยตูนได้รับค� ำ แนะน� ำ ให้สลับ
ใช้ ร องเท้ ำ ในระหว่ ำ งกำรวิ่ ง
ทัง้ หมด 5 คู่ Nike Zoom Fly หรือ
Nike Zoom Vaporﬂy 4% ตลอด
กำรวิ่ง 55 วัน

มำรำธอน มันจะวิ่งไกลเพิ่มขึ้นอีกเท่ำหนึ่งของระยะนี้
ตอนนั้นหลำยอำรมณ์ (ยิ้ม) คิดสภำพว่ำวัยรุ่นคนหนึ่ง นะน้อง คิดในใจว่ำ ที่เพิ่งวิ่งมำก็หนักมำกแล้วนะ นี่จะ
ทีค่ ดิ ว่ำเรำแข็งแรงกว่ำ เพรำะเล่นกีฬำมำทัง้ ชีวติ เตะบอล ต้องวิ่งไกลเพิ่มขึ้นอีก 10 กิโลฯ เหรอเนี่ย แต่ก็ไม่วำย
ตูมตำม แต่ภำพตอนคุณน้ำ คุณป้ำวิ่งแซงเรำไปเรื่อยๆ ถำมเขำต่อไปอีกว่ำที่ไหน พี่เขำก็บอกกลับมำว่ำเดี๋ยว
ด้วยสเต็ปแบบก้ำวช้ำ แต่ว่ำมั่นคง ตอนนั้นเริ่มตั้ง จะมีรำยกำร ‘กรุงเทพ มำรำธอน’ อีกประมำณ 3 เดือน
ค�ำถำมว่ำมันคืออะไร เรำแข็งแรงกว่ำเขำไม่ใช่เหรอ ข้ำงหน้ำ พอรู้เรำก็อยำกไป ระหว่ำงนั้นก็คิดในใจด้วย
ว่ำจะลงระยะ 10 กิโลฯ หรือจะซ้อมให้ดี แล้วเพิม่ ระยะ
แล้วนี่มันคืออะไร
ตัง้ แต่กโิ ลเมตรที่ 5-6-7 ผมก็วงิ่ ช้ำสลับเดิน สุดท้ำย ไปลงฮำล์ฟมำรำธอนที่ 21 กิโลฯ เลยดีไหม คือเรำเป็น
จบรำยกำรที่เวลำ 1.20 ชั่วโมง ซึ่งถือว่ำเป็นเวลำที่ คนแถวๆ นี้ บ้ำบอ (หัวเรำะ)
แย่มำก แต่พอวิ่งเข้ำเส้นชัยในรำยกำรแรก มันเกิด
หลำกหลำยอำรมณ์รวมกัน แต่มีอำรมณ์หนึ่งที่จ�ำได้ หลังจากผ่าน 10 กิโลเมตรแรกไปได้ ความคิดทีเ่ คย
คือ ‘ติดใจ’ ทั้งที่อำรมณ์ระหว่ำงทำงปวดเท้ำมำกเลย มีตอ่ การวิง่ เปลีย่ นไปเลยไหม
มันทรมำน มันไปข้ำงหน้ำช้ำ หรือมันจะอะไร แต่พอ มันไม่เปลี่ยน เพรำะเรำไม่ได้มีอะไร เรำบริสุทธิ์มำก
เข้ำเส้นชัย ได้เหรียญ ได้เสื้อ เฮ้ย อยำกวิ่งอีก
ไม่ได้คิดด้วยว่ำ ถ้ำวิ่งไม่ไหวแล้วเรำจะอำยหรือเปล่ำ
หลังจำกจบรำยกำรนั้น เรำมองหำว่ำครั้งต่อไป จบวันนัน้ สิง่ ทีเ่ รำเรียนรูค้ อื สนำมใครสนำมมัน กีฬำใคร
จะไปวิ่งที่ไหนดี ผมถำมพี่นักวิ่งที่วิ่งอยู่ข้ำงๆ ว่ำมันจะ กีฬำมัน ไม่วำ่ จะเป็นเรือ่ ง อำยุ เพศ ควำมแก่ ควำมเด็ก
มีรำยกำรวิง่ ทีไ่ หนอีก เขำเปดรับกันยังไง แล้วต่อจำกวิง่ ไม่สำมำรถตัดสินได้เหมือนกันกับทุกกีฬำ ทุกกำรกระท�ำ
ที่ระยะทำง 10 กิโลฯ มันคืออะไร (หัวเรำะ) ห้ำวด้วย ทุกอำชีพ เมื่อวำนเรำคิดว่ำตัวเองแข็งแรงกว่ำเขำ เรำ
แทนที่จะหยุดอยู่ที่ 10 กิโลฯ
อำจจะงัดข้อชนะ แต่ถ้ำมำวิ่งแข่งกัน มันไม่ใช่เลย
พี่เขำก็ตอบผมกลับมำว่ำ ออ เขำเรียกว่ำฮำล์ฟ เพรำะมันคือกีฬำคนละอย่ำง ใช้จนิ ตนำกำรคนละอย่ำง

้ ช็อกเลยไหม
เจอแบบนัน
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่ ุด
"ถ้าพู ดแบบโอเวอร์ ภาษาสวยงาม มันคือสิ่งสวยงามทีส
ที่ผมเจอในชีวิต เราเจอกีฬาที่ชอบและอยู่กับมันได้ทุกวัน
่ กางเกงตัวหนึง
่ เสือ
้ ตัวหนึง
่ ออกไปวิง
รองเท้าคูห
่ นึง
่ ได้แล้ว"
ตรรกะคนละแบบ ใช้ก�ำลังร่ำงกำยคนละแบบ ฝึกซ้อม
มำคนละแบบ ได้ประสบกำรณ์คนละแบบ ฉะนัน้ เรำไม่
สำมำรถน�ำทักษะควำมสำมำรถในสนำมฟุตบอลมำใช้
ในสนำมวิ่งได้
่ วามรูส
่ อกว่าติดใจนีค
่ ณ
กลับมาทีค
้ ก
ึ ติดใจ ทีบ
ุ ติดใจ
อะไร เพราะอยากวิง
่ อีก หรือคาใจไม่ยอมแพ้ อยาก
้ึ
ท�าให้ดข
ี น

ไม่ได้คำใจนะครับ แต่มนั ติดใจจริงๆ ผมเชือ่ ว่ำหลำยคน
ทีเ่ คยวิง่ จะรู้ ตอนวิง่ เหนือ่ ยจังเลย แต่พอเข้ำเส้นชัยแล้ว
หน้ำตำผ่องใส สดชืน่ อยำกวิง่ อีก มองหำว่ำรำยกำรหน้ำ
จะมีที่ไหนอีก
คนที่เคยออกไปรำยกำรวิง่ แล้วต้องบังคับตัวเองให้
ตืน่ ตอนเช้ำๆ ทัง้ ทีต่ วั เองท�ำงำนเหนือ่ ยมำตลอดสัปดำห์
แต่ถึงเวลำต้องตื่นตั้งแต่ตี 3 ตี 4 ออกไปวิ่ง แล้วพอ
วิ่งจบ วิ่งได้เวลำเท่ำไรก็ได้ เดินจนจบก็ได้ แต่ภูมิใจที่
อย่ำงน้อยชนะตัวเอง ลุกออกจำกทีน่ อน เอำชนะควำม
ขี้เกียจ ผมเชื่อว่ำคนที่ออกมำวิ่งส่วนใหญ่ภูมิใจตรงนี้
2.
่ อง ฮาล์ฟมาราธอนแรกในชีวต
ก้าวทีส
ิ
้ 3 เดือนถัดมา ตูนไปงาน ‘กรุงเทพ
จบการวิง
่ คราวนัน
มาราธอน’ แล้วก็ลงวิ่งระยะ 21 กิโลเมตร ถือเป็น
ฮาล์ ฟ มาราธอนแรกของชี วิ ต ในสภาพที่ เ ขา
เล่าให้ฟง
ั อย่างอารมณ์ดีว่าเป็นฮาล์ฟมาราธอนที่
่ ด
สะบักสะบอมทีส
ุ !

ผมเชือ่ ว่ำมีหลำยคนจ�ำภำพกำรวิง่ ของผมวันนัน้ ได้ คือ
เข้ำเส้นชัยด้วยอำกำรตะคริวกินขำทั้งสองข้ำง คือถ้ำ
ตะคริวกินแค่ขำเดียวมันยังพอทีจ่ ะวิง่ กระด๊อกกระแด๊ก
ต่อไปได้บ้ำง แต่สองขำนี่ต้องเดินครับ แล้วเดินด้วย
ควำมทุเรศด้วย (หัวเรำะ) ส�ำคัญคือรำยกำรกรุงเทพ
มำรำธอน มันจะครำคร�ำ่ ไปด้วยผูค้ นและกองเชียร์ แต่ที่
เส้นชัยในวันนั้นทุกคนได้เป็นประจักษ์พยำนกำรเข้ำ
เส้นชัยของผมในสภำพที่แย่มำก
จ�ำได้เลย ผมได้ยินเสียงคนตะโกนมำ “ตูนวิ่งสิ
ตูนวิ่งสิ” ใจผมตอนนั้นนี่อยำกจะวิ่งเข้ำเส้นชัยอย่ำง
สง่ำงำม แต่สภำพตอนนัน้ แค่เดินก็จะไม่ไหวแล้ว ตอบไป
แค่ว่ำ “ครับผมๆ” มันเป็นช่วงเวลำที่ถูกจับจ้อง มีเสียง
เชียร์ อำจจะมีกำรหยอกล้อ ประณำมด้วยอีกนิดหนึ่ง
แต่สุดท้ำยก็วิ่งจบด้วยควำมสุข มีรอยยิ้ม
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เรำรู้แล้วว่ำกำรวิ่งมันไม่ง่ำย 21 กิโลฯ แรกในชีวิต
จบลงอย่ำงเจ็บปวดร่ำงกำย แต่ว่ำอิ่มใจ (ยิ้ม) จำกนั้น
ก็ตงั้ เป้ำหมำยใหม่ทนั ทีวำ่ อีก 1 ปีเจอกัน ‘ฟูลมำรำธอน’
42 กิโลฯ แรกในชีวิตที่รำยกำรนี้ กรุงเทพ มำรำธอน
่ า้ ติดใจ ตัง
้ ใจท�าอะไรแล้ว
ดูเหมือนจะเป็นคนประเภททีถ
้ ใจให้สด
ต้องไปให้สด
ุ นะ เช่น ท�าวงดนตรีกต
็ อ
้ งตัง
ุ
่ ด
เล่นปิงปองก็ไปจนถึงติดทีมชาติ การวิง
ิ ใจแล้ว
่ นีต
ก็ตง
ั้ ใจจะไปจนสุดด้วยเหมือนกัน

ผมจะเป็นคนประมำณว่ำ ถ้ำตัง้ เป้ำอะไรจะตัง้ เกินควำม
คำดหวังของตัวเองไว้กอ่ นครับ แล้วพอเรำตัง้ เป้ำเกินไว้
เป้ำหมำยมันก็จะบอกให้เรำฝึกซ้อม มีกำรวำงแผนเพือ่
ให้ได้ตำมเป้ำทีต่ งั้ เกินไว้ แล้วพอเรำลองไปท�ำมันจริงๆ
ถึงแม้จะท�ำได้ไม่ถึงเป้ำนั้น แต่ผมเชื่อว่ำอย่ำงน้อย
มันก็คงออกมำไม่แย่สักเท่ำไร
อย่ำงทีส่ อง ผมเป็นคนทีถ่ ำ้ พูดกับตัวเองหรือสัญญำ
กับตัวเองไว้แล้ว จะพยำยำมท�ำให้เกิดขึ้นจริงให้ได้
เรำไม่รหู้ รอกว่ำจะท�ำมันได้สำ� เร็จมำกน้อยแค่ไหน แต่จะ
ลองลงมือท�ำก่อน เช่นเดียวกัน พอตั้งเป้ำว่ำปีหน้ำจะ
กลับมำวิง่ ฟูลมำรำธอน 42 กิโลฯ ซึง่ ระยะเวลำ 1 ปีนนั้
ผมก็ไม่ได้มเี วลำฝึกซ้อมอย่ำงเดียว เพรำะผมก็ตอ้ งทัวร์
คอนเสิร์ต พร้อมทั้งท�ำอัลบั้มใหม่ไปด้วย สุดท้ำยคน
ท�ำงำนจะรู้เลยว่ำเวลำ 1 ปี ผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว
ผมจ�ำได้เลยว่ำวันนัน้ ผมอัดเพลงในอัลบัม้ ดัม-มะชา-ติ อยู่ที่แกรมมี่ กรุงเทพ มำรำธอน เริ่มวิ่งตอนตี 2
ผมอัดเพลงเสร็จตอนเที่ยงคืน ตอนนั้นเรำเริ่มทะเลำะ
กับตัวเอง ยังไม่ได้นอน ซ้อมวิง่ ก็ไม่คอ่ ยได้ซอ้ ม แล้วจะ
ไปดีไหม วิง่ แล้วจะตำยไหมเนีย่ งอแงกับตัวเอง ตัวขำว
กับตัวด�ำตีกันใหญ่เลย (ยิ้ม)
สุดท้ำยตัดสินใจไป เรำเตรียมชุดมำจำกบ้ำนอยู่
ก่อนแล้ว แปลงร่ำงเป็นนักวิง่ ตัง้ แต่ทแี่ กรมมี่ ระหว่ำงทำง
นอนบนรถตู้ ไปถึงจุดสตำร์ทข้ำงวัดพระแก้วประมำณ
ตี 1 ลงไปยืดเส้นยืดสำย ตั้งใจไว้ว่ำยังไงจะวิ่งให้ถึง
เส้นชัยก่อน 6 ชั่วโมง ตำมเวลำที่เขำก�ำหนดไว้ว่ำ
ถ้ำไม่เกินจะได้เหรียญ ได้เสื้อ คือเรำอยำกได้ (ยิ้ม)
ค�ำนวณไว้วำ่ ถ้ำเรำวิง่ ๆ หยุดๆ คุยๆ น่ำจะท�ำได้ สุดท้ำย
ผมเข้ำเส้นชัยโดยใช้เวลำ 5.40 ชัว่ โมง รูส้ กึ ขอบคุณมำก
ที่ตอนอัดเพลงเสร็จไม่ตัดสินใจกลับบ้ำนไปนอน ไม่
อย่ำงนั้นจะรู้สึกแพ้มำก
พอได้มารูจ
้ ก
ั กับการวิง
่ เริม
่ ติดใจการวิง
่ คุณคิดว่า
ความสนุกของการวิง
่ คืออะไร เพราะบอกเองว่าถ้าไม่มี
ความสุข ไม่สนุก ขอไม่ทา�

ช่วงปีแรกๆ มันจะเจอกับกำรวิ่งเพื่อท้ำทำยตัวเองใน
ระยะ 10 กิโลฯ เรำรูแ้ ล้วว่ำรำยกำรแรกท�ำเวลำได้ 1.20
ชั่วโมง พอวิ่งต่อไป เวลำลดเหลือ 1.10 ชั่วโมง เรำรู้สึก
เลยว่ำมีควำมสุข เรำพัฒนำตัวเอง เรำซ้อมวิ่งจนท�ำ
เวลำดีขึ้นได้นี่นำ
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สิ่งเหล่ำนี้คือกระบวนกำรเรียนรู้ที่เรำเพิ่งรู้ว่ำพอ
ซ้อมแล้วเก่งขึ้น วิ่งแล้วท�ำเวลำได้เร็วขึ้น เรำมีควำมสุข
ถ้ำเรำไม่ซอ้ ม เรำจะไม่เก่งขึน้ ตรงนีเ้ องทีส่ อนเรำในชีวติ
ประจ�ำวัน รวมไปถึงกำรท�ำงำนได้ ด ้ ว ยว่ ำ ทุกอย่ำง
มันดีขนึ้ ได้ ถ้ำเรำให้เวลำกับมัน ใส่ใจและทุม่ เทกับมัน
จำกสนำมแรกในระยะ 10 กิโลฯ ที่ผมเคยท�ำเวลำได้
1.20 ชัว่ โมง จนถึงวันนีเ้ วลำดีทสี่ ดุ ของผมคือ 43 นำที
ผมไม่รู้หรอกว่ำส�ำหรับวงกำรนักวิ่งมันคือเวลำ
ทีด่ แี ค่ไหน ผมแค่เห็นควำมแตกต่ำงของตัวเองจำกกำร
วิ่งครั้งแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรค่อยๆ ท�ำมันด้วยควำมสุข
ไปเรื่อยๆ ปุบปับผ่ำนไป 1 ปี 2 ปี 3 ปี จนตอนนี้ผ่ำนมำ
5 ปี ลองมองย้อนกลับไปจำกที่เคยวิ่งมำสักหน่อย
โอ้โห มันมำไกลอย่ำงนีเ้ ลยเหรอวะ แต่นแี่ หละ ชีวติ ผม
ทีผ่ ำ่ นมำมันไม่ใช่ว่ำได้มำอย่ำงก้ำวกระโดด เพรำะของ
อย่ำงนีม้ นั ก้ำวกระโดดไม่ได้ ทุกเรือ่ งต้องใช้เวลำ ทุกวัน
นี้เวลำออกทัวร์คอนเสิร์ตที่จังหวัดนี้ ผมมีชุดวิ่งอยู่ใน
กระเปำ นัง่ อยูใ่ นรถตู้ อีก 10 กว่ำกิโลฯ จะถึงโรงแรม
ทีพ่ กั ผมบอกพี่คนขับให้ปล่อยลงตรงนี้เลยครับ เปลี่ยน
ชุดในปัมน�้ำมัน ผมขอวิ่งไปโรงแรม เดี๋ยวเรำเจอกัน

ผมวิ่งอย่ำงสนุก ไม่มีใครมำบังคับ
ถ้ำพูดแบบโอเวอร์ ภำษำสวยงำม มันคือสิง่ สวยงำม
ที่สุดที่ผมเจอในชีวิต เรำเจอกีฬำที่ชอบและอยู่กับมัน
ได้ทุกวัน เรำไม่ต้องนัดเพื่อนเตะบอล ซึ่งกว่ำจะว่ำง
พร้อมกัน บำงทีตงั้ อำทิตย์หนึง่ หรือถึงลงไปเล่นในสนำม
เรำก็เตะบอลแรงๆ ปะทะแรงๆ ไม่ได้แล้ว เพรำะเคยมี
อำกำรหมอนรองกระดูกเลื่อนที่คอ ถ้ำอย่ำงนั้นเรำวิ่ง
นี่แหละ มีควำมสุขดีแล้ว รองเท้ำคู่หนึ่ง กำงเกงตัวหนึ่ง
เสื้อตัวหนึ่ง ออกไปวิ่งได้แล้ว
ทุกคนไม่ต้องวิ่งเร็วที่สุดหรือไกลที่สุด แต่ให้รู้ว่ำ
ตัวเองมีควำมสุขกับกำรวิ่งแค่นี้ก็พอแล้ว พอเห็นว่ำ
น�้ำหนักเยอะขึ้นหรืออะไรก็ตำม แค่เลือกจะออกไปวิ่ง
3 กิโลฯ หน้ำหมู่บ้ำน แทนที่จะเลือกกินขนมบนโซฟำ
ก็ชนะตัวเองได้
ทุกคนมีชัยชนะของตัวเองได้จำกกำรวิ่ง โดยเลือก
จะชนะตัวเองขัน้ แรกคือ เลือกทีจ่ ะออกไปท�ำก่อน พอวิง่
แล้วติดใจ ต่อมำถึงค่อยเลือกวิง่ ให้ไกลหรือเร็วกว่ำเดิม
เพื่อพัฒนำตัวเอง แล้วพอเห็นถึงพัฒนำกำร เรำอำจจะ
มองเห็นถึงควำมสุขจำกกำรวิ่ง

HEALTH HELP

รถยนต์ น� ำ ขบวน’ ที่ ใ ช้ เ ป็ น รถ
อเนกประสงค์ และไลฟสดในครัง้ นี้
เป็นรถยนต์ประเภทไฮบริด ใช้
พลั ง งำนไฟฟ้ ำ ซึ่ ง นอกจำกจะ
ประหยัดพลังงำน ยังไม่เกิดควันด�ำ
ซึ่งก็เพื่อสุขภำพของนักวิ่งด้วย
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3.
่ ก้าวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
จากก้าวเพื่อตัวเอง กระทัง
ให้ผค
ู้ น

จริงๆ แล้วมันเป็นกำรวิ่งเพื่อตัวเองเหมือนกันนะครับ
คื อ วิ่ ง เพื่ อ ให้ ตั ว เองมี ค วำมสุ ข อย่ ำ งที่ ผ มบอกว่ ำ
ถ้ำไม่สนุก ไม่มีควำมสุข ผมเลือกที่จะไม่ท�ำดีกว่ำ
กำรท�ำอะไรแบบนั้นในปีที่ผ่ำนมำ ท�ำสิ่งนี้แล้ว
มีควำมสุข ท�ำแล้วน่ำจะมีประโยชน์กบั คนอืน่ จำกนัน้
ค่อยลงมื อ ท� ำ คิ ด ถึ ง ปลำยทำงว่ ำ ถ้ ำ จะท� ำ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ที่สุดต้องท�ำยังไง
สุดท้ำยต้องกลับมำตัง้ เป้ำจำกควำมสุขและควำม
สนุกก่อนว่ำ วิธีกำรที่เรำคิดมำเนี่ย เมื่อเกิดขึ้นแล้วเรำ
จะมีควำมสุข สนุกกับมันไหม แต่นั่นเป็นสเต็ปที่สอง
สเต็ปแรกคือ เรำออกมำวิง่ ทุกวัน ไม่วำ่ จะแดดร้อน หรือ
ปวดขำ หน้ำตำเหยเก ต้องฝังเข็ม ต้องรับกำรรักษำยังไง
ทั้งหมดมันล้วนแต่เป็นขั้นตอนควำมสนุกของผมที่
เรำอยำกจะพิชติ ระยะทำงวิง่ นีใ้ ห้ได้ พิสจู น์ตวั เองให้ได้
ในเมื่อเป็นคนชอบความท้าทาย และเป้าหมายใน
่ ยๆ ถ้าสุดท้ายคุณวิง
การท�าอะไรก็มก
ั จะใหญ่ขน
ึ้ เรือ
่
จากใต้สุดถึงเหนือสุดแล้ว เป้าหมายต่อไปคืออะไร
้ ก
จะใหญ่และไกลกว่านีอ
ี ไหม

บอกตำมตรงว่ำผมไม่ได้คดิ อะไรเกีย่ วกับแง่นนั้ เลยครับ
ตอนนีผ้ มขอแค่ให้ตรงนีม้ นั ผ่ำนไปได้กอ่ น เพรำะอย่ำง
ตอน 400 กิโลฯ จำกกรุงเทพฯ-บำงสะพำนครั้งที่แล้ว
ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ำจะส�ำเร็จไหม เพรำะผมก็ไม่เคย
วิ่ ง 400 กิ โ ลฯ มำก่ อ น (หั ว เรำะ) หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
คนที่วิ่งข้ำมอเมริกำ เขำก็ไม่เคยวิ่งข้ำมมำก่อน ก็เลย
ต้องพิสูจน์ไงว่ำจะท�ำได้หรือเปล่ำ ถ้ำเขำท�ำได้แล้ว
มันก็ไม่ท้ำทำย
มันก็คงเป็นเสน่ห์มั้ง ในกำรท�ำอะไรสักอย่ำงหนึ่ง
แล้วคอยดูว่ำผลของมันจะล้มเหลวหรือประสบควำม
ส�ำเร็จ แต่ค�ำว่ำล้มเหลว ส�ำหรับผมมันคือควำมหมำย
แบบเดียวกับค�ำว่ำล้มเหลวของคนอืน่ หรือเปล่ำไม่รนู้ ะ
เพรำะส�ำหรับผมไม่วำ่ จะเป็นกำรวิง่ ระยะไหน ผมคิดว่ำ

"ทุกคนมีชย
ั ชนะของตัวเองได้จากการวิง
่ โดยเลือกจะชนะ
่ ะออกไปท�าก่อน พอวิง
้ แรกทีจ
ตัวเองขัน
่ แล้วติดใจ ถึงค่อย
เลือกวิง
่ ให้ไกลหรือเร็วกว่าเดิม แล้วพอเห็นถึงพั ฒนาการ
เราอาจจะมองเห็นถึงความสุขจากการวิ่ง"

มันคือควำมส�ำเร็จของผมว่ะ อย่ำงกำรวิ่งครั้งนี้ ถ้ำผม
วิ่งได้ไกลกว่ำ 400 กิโลฯ นั่นก็คือระยะไกลที่สุดเท่ำที่
ผมเคยวิ่งได้แล้ว มันคือควำมส�ำเร็จของผมแล้ว
สมมติว่ำครั้งนี้ผมไปได้ไม่กี่กิโลฯ แต่อย่ำงน้อย
เงินบริจำคมันเกิดขึ้นจริง มันไม่ใช่กำรเล่นเกมโชว์
ทีถ่ ำ้ วิง่ ไม่สำ� เร็จตำมเป้ำ แล้วเงินมันจะสลำยไปนะครับ
ไม่ใช่ เงินยังมีอยู่ เพรำะฉะนัน้ เงินบริจำคตรงนัน้ มันคือ
เรือ่ งจริงทีม่ นั จะช่วยชีวติ คนได้จริงๆ หรือผมวิง่ ไปไม่ถงึ
แต่กลำยเป็นแรงบันดำลใจให้คนมำออกก�ำลังกำย
กันมำกขึ้นได้ ดูแลสุขภำพตัวเองได้ นี่คือเรื่องจริง หรือ
วิง่ ไปไม่ถงึ แต่มกี ำ� ลังใจจำกคนไทยระหว่ำงทำงส่งมำ
ให้คณ
ุ หมอ พยำบำล เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกโรงพยำบำลของรัฐ
ทั่วประเทศ เหล่ำนี้คือเรื่องจริง
ผมถึงบอกว่ำจริงๆ แล้ว กำรวิง่ มันเป็นแค่เครือ่ งมือ
ในกำรสื่อสำร สิ่งที่เรำอยำกจะบอกสู่สำธำรณะให้เห็น
ภำพร่วมกัน ได้เห็นภำพเดียวกัน
ระหว่างวิง
ิ ประจ�าวัน วิง
่ คนเดียวในชีวต
่ ในรายการ
่ ค่เอาชนะตัวเองกับวิง
่ อ
มาราธอนทีแ
้ ง
่ การกุศลทีต
่ ณ
พบเจอผูค
้ นตลอดสองข้างทางอย่างทีค
ุ ก�าลังท�า
อยูใ่ นตอนนี้ คุณมองเห็นความสุข ความสวยงาม
แตกต่างกันในมุมไหนบ้าง

ผมขอยกตัวอย่ำง ครั้งที่แล้วผมเชิญเพื่อนๆ พี่น้องที่มี
ชื่อเสียง บำงคนเป็นนักแสดง นักร้อง หรือใครก็ตำม
ที่ออกมำวิ่ง เพื่อช่วยโปรโมตโครงกำรของปีที่แล้ว
มีหลำยคนนะครับทีไ่ ม่ได้มำแค่ครัง้ เดียว แต่กลับมำอีก
หรือมีอกี หลำยคนทีเ่ คยตัง้ เป้ำไว้วำ่ เดีย๋ ววันนีม้ ำวิง่ กับ
พี่ตูนสัก 10 กิโลฯ แต่สุดท้ำยเขำวิ่งอยู่กับผมทั้งวัน
วิ่งด้วยกัน 40 กิโลฯ เลย เขำบอกว่ำ เขำมีควำมสุข
เพรำะเขำไปหำรำยกำรวิง่ ทีม่ ภี ำพแบบนีไ้ ม่ได้จำกทีอ่ นื่
เขำเลยอยำกกลับมำอีก อยำกอยู่กับมันนำนๆ ซึ่งผม
เองก็รู้สึกไม่ต่ำงจำกพวกเขำเลย

“เราไม่ ไ ด้ อ อกมาท� า อะไรตรงนี้ เ พื่ อ จะได้ รั บ การชื่น ชม
แบบเกินจริง เราเป็นคนธรรมดาที่อยากจะใช้ส่วนเล็กๆ
ที่ พ อจะท� า ได้ แล้ ว ถ้ า มั น จะเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ เนื่ อ งกั บ
คนอื่นได้ มันคงจะดีไม่น้อย”
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RUNNING
PLAYLIST

อยำกรู้ไหมว่ำตูนฟังเพลงอะไร
ระหว่ำงวิ่ง?
ตูนให้สัมภำษณ์ไว้ว่ำในวัน
ปกติทเี่ ขำฝึกซ้อมกำรวิง่ ตลอด 5 ปี
ที่ผ่ำนมำ ถ้ำเป็นวันที่ต้องกำรวิ่ง
เพือ่ ท�ำลำยสถิตขิ องตัวเอง หนึง่ ใน
ศิลปนที่เขำมักจะเปดฟังไปด้วย
ระหว่ำงกำรวิ่งคือ Foo Fighters
ขณะเดียวกัน ถ้ำเป็นกำรวิ่งเก็บ
ระยะเพื่อฝึกควำมอดทน หนึ่งใน
ศิลปนที่เขำจะเลือกฟังคือ John
Mayer ก่ อ นที่ จ ะทิ้ ง ท้ ำ ยไว้ ว ่ ำ
“เพลย์ลสิ ต์ทถี่ กู ต้องก็คอื เพลย์ลสิ ต์
ที่เรำอยู่กับมันได้”
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้ แลม เป็นนักร้อง นักดนตรี อยูบ
ตูน บอดีส
่ นเวที
่ ชอบเราอีกแบบ แต่พอตอนออกวิง
คอนเสิรต
์ คนชืน
่
่ ชมในอีกแบบ คุณมองเห็นความต่าง
คนก็ชน
ื่ ชอบชืน
่ วั เองท�าอยูใ่ นตอนนีอ
้ ย่างไรบ้าง
จากสองบทบาททีต

(คิด) คือตอนทีค่ นมำชมว่ำเพลงทีพ่ เี่ พิง่ ท�ำเสร็จออกมำ
ใหม่เพรำะจัง หนูชอบจัง หรือได้แรงบันดำลใจดีๆ
โอ้โห ผมมีควำมสุขมำกเลยครับ ผมพูดได้เลยว่ำนี่เป็น
สิ่งดีๆ ที่เรำจะได้ระหว่ำงทำง
ผมไปนั่งกินข้ำวในร้ำนอำหำร มีน้องผู้หญิงเขียน
กระดำษโน้ตส่งมำให้ ในนั้นเขียนว่ำขอบคุณพี่มำก
ที่ ท� ำ เพลงดี ๆ หนู ไ ด้ รั บ พลั ง งำนดี ๆ จำกเพลงพี่ ค ่ ะ
แล้วไม่ขอถ่ำยรูปด้วย เพรำะเกรงใจ พี่กินข้ำวอยู่ เจอ
อะไรแบบนีร้ ะหว่ำงทำงแล้วเรำดีใจมำกเลย ภูมใิ จมำก
ที่สุดท้ำยเพลงที่เรำร้องเพื่อให้ก�ำลังใจตัวเอง หรือเล่ำ
เรือ่ งตัวเองด้วยซ�ำ้ แต่ไปกระทบสิง่ ท�ำให้คนฟังมีกำ� ลังใจ
มำกขึ้น หรือไปสร้ำงประโยชน์ให้เขำได้
แต่กับกำรวิ่งเพื่อกำรกุศลทุกครั้งที่ผ่ำนมำ ผมจะ
รู้สึกเขิน ไม่อยำกได้รับค�ำชมมำก เพรำะว่ำเรำไม่ได้
ออกมำท�ำอะไรตรงนี้เพื่อจะได้รับกำรยกยอปอปั้น
หรือชื่นชมแบบเกินจริง คือเรำไม่ได้เป็นคนดีขนำดที่
เขำบอก เรำเป็นคนธรรมดำ ที่อยำกจะใช้ส่วนเล็กๆ
ที่พอจะท�ำได้ บอกผ่ำนสิ่งที่เรำไปเห็นมำเท่ำนั้นเอง
แล้วถ้ำมันจะเกิดประโยชน์ตอ่ เนือ่ งกับคนอืน่ ได้ มันคง
จะดีไม่น้อย
่ า� อยู่
ถ้าพู ดว่าไม่มากไม่นอ
้ ยเกินไป เกิดมีคนถามว่าทีท
้ ากเกินไปหรือเปล่า เทียบกับทางสายกลาง
ทุกวันนีม
ของพระพุ ทธศาสนา คิดว่าตึงไปหรือหย่อนไป

ครัง้ ทีแ่ ล้วทีผ่ มบอกว่ำ ผมจะวิง่ 400 กิโลฯ นัน่ ก็มำกแล้ว
นะครับ ซึง่ ผมก็ไม่รหู้ รอกว่ำจะท�ำได้หรือเปล่ำ คนอำจจะ
บอกว่ำเยอะไปหรือเปล่ำ จะท�ำได้หรือเปล่ำ จะตำยไหม
โน่นนั่นนี่
ครั้งนี้ก็น่ำจะเป็นควำมรู้สึกเดียวกัน คือตั้งค�ำถำม
ไม่ใช่เฉพำะแค่คนข้ำงนอกรั้ว ผมเองก็ตั้งค�ำถำมว่ำ
เรำจะท�ำมันได้ไหม จะส�ำเร็จไหม แต่สดุ ท้ำยคือ เรำอยำก
ตัง้ เป้ำหมำยให้สงู ฝึกซ้อม ท้ำทำยตัวเอง เพือ่ ไปถึงตรงนัน้
ให้ได้ โดยที่เรำมีเหตุและผลจ�ำนวนหนึ่งคอยรองรับ
เรำเป็นนักวิง่ ทีว่ งิ่ 10 กิโลฯ แล้วเรำรูส้ กึ ว่ำยังชิลล์ๆ
ถ้ำอย่ำงนัน้ เรำอำจจะเป็นนักวิง่ 10 กิโลฯ แบบนี้ 5 เซต
ต่อวัน เรำค่อยๆ ก้ำวไปทีละสเต็ป ทีละก้ำว พอครบ
10 กิโลฯ แล้วพัก ร่ำงกำยหำยเหนื่อย ประคบน�้ำแข็ง
ได้ขำใหม่ แล้วออกไปวิง่ ต่ออีก 10 กิโลฯ ต่อทุก 10 กิโลฯ
ของเรำให้มันนำนขึ้นดูสิ ทั้งในกำรซ้อมก็ตำม ทั้งใน
กำรตั้งเป้ำหมำยก็ตำม
มันเป็นเหตุและผลส่วนตัวทีอ่ ำจจะฟังไม่ขน้ึ ส�ำหรับ
ใครบำงคน แต่ถำ้ จะอธิบำยว่ำผมคิดอะไรอยู่ ผมมีกอ้ น
ควำมคิดอยู่ประมำณนี้ เป้ำหมำยมันอำจจะส�ำเร็จได้
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ด้วยกำรวำงแผน แล้วเรำก็ใช้เวลำตลอด 4 วัน หยุดพัก
1 วั น เพื่ อ ไปให้ ถึ ง เป้ ำ หมำยนั้ น สุ ด ท้ ำ ยจะส� ำ เร็ จ
หรือเปล่ำไม่รู้ แต่อย่ำงน้อยมันเกิดขึน้ จำกกำรวำงแผน
เรำฝึกซ้อม เรียนรู้ แล้วออกไปซ้อมใหม่
ถ้ำยังไม่ส�ำเร็จ อย่ำงน้อยก็ได้เรียนรู้ ฝึกซ้อมใหม่
ตัง้ เป้ำหมำยใหม่อกี ไหม หรือจะไม่เอำแล้ว นัน่ ค่อยกลับ
มำทบทวน ผมเป็นคนในลักษณะนี้ มันคงไม่ส�ำเร็จไป
ทุกครั้ง แต่อย่ำงน้อยก็อยำกจะลองก่อน

ร่วมวง 4-5 คนนี้ กระโดดโลดเต้นบนเวทีตอ่ ไปเท่ำทีแ่ รง
จะมี จนถึงอำยุ 60-70 ปี ก็ยงั อยำกเป็นแบบนี้ เรำอยำก
สร้ำงแรงบันดำลใจให้กบั คนอำยุ 18-19 ปี ในตอนนัน้ ได้
ในตอนทีข่ วบปีเรำเยอะๆ อำยุ 60 แต่เรำยังมีอลั บัม้ ใหม่
เพลงใหม่ที่สำมำรถสื่อสำรกับคนอำยุน้อยๆ ได้ในเรื่อง
เดียวกัน เรำไม่ได้อยำกเป็นผู้ใหญ่ขี้บ่นกลุ่มหนึ่งที่ออก
มำเล่นดนตรีแล้วพูดถึงอะไรที่เขำไม่เอำแล้ว เรำอยำก
เป็นวัยรุ่นเสมอ

้ ล้ว คุณคิดว่าตัวเองชอบบทบาทนักร้อง
ถึงตอนนีแ
หรือนักวิง
่ มากกว่ากัน

ทุกวันนีเ้ วลาไปไหนแล้วมีคนบอกว่าคุณเป็นฮีโร่ เป็น
แรงบันดาลใจ คุณรูส
้ ก
ึ อย่างไรบ้าง

อ้ำว แน่นอนครับ ผมต้องชอบร้องเพลง ผมมีเป้ำหมำย
กับบอดีส้ แลมว่ำ อยำกจะเป็นวงดนตรีแบบนี้ ร่วมกับพีๆ่

ผมเขิน ไม่เอำอย่ำงนี้จริงๆ ผมไม่อยำกเป็น เพรำะผม
รูว้ ำ่ ผมไม่ใช่คนดี ผมเป็นเหมือนคนทั่วไปที่เลือกท�ำใน

"ทุกคนไม่ต้องวิ่งเร็วที่สุดหรือไกลที่สุด พอเห็นว่าน�้าหนัก
เยอะขึ้น แค่เลือกจะออกไปวิ่ง 3 กิโลฯ หน้าหมู่บ้าน แทนที่
จะเลือกกินขนมบนโซฟาก็ชนะตัวเองได้"
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้ มไปได้ไม่กก
่ี โิ ลฯ แต่อย่างน้อยเงินบริจาคมันเกิด
้ นีผ
"สมมติวา่ ครัง
ขึ้นจริง ช่วยชีวิตคนได้จริงๆ หรือผมวิ่งไปไม่ถึง แต่กลายเป็น
้ ได้ นีค
่ อ
่ งจริง"
แรงบันดาลใจให้คนมาออกก�าลังกายกันมากขึน
ื เรือ
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ทุ ก แรงขั บ เคลื่ อ นของ ตู น
บอดีส้ แลม ล้วนมีครอบครัวและ
เพือ่ นพ้องคอยสนับสนุนอยูเ่ สมอ
หนึง่ ในก�ำลังใจส�ำคัญทีข่ ำดไม่ได้
คือครอบครัว ซึ่งกำรวิ่งทุกครั้ง
นับตัง้ แต่ปที แี่ ล้วอย่ำง กรุงเทพบำงสะพำน จนถึงครั้งนี้ เบตงแม่สำย ที่จะมี ‘คุณพ่อ’ อนุรัตน์
คงมำลั ย อำยุ 64 ปี คอยขี่
จักรยำน คอยเป็นก�ำลังใจอยู่
ท้ำยขบวนวิ่งไปตลอดเส้นทำง

สิ่งที่ตัวเองชอบ สิ่งที่ตัวเองรัก และถ้ำจะไม่ท�ำ เรำต่ำง
ก็มีเหตุผลส่วนตัว
ผมเชือ่ ว่ำ ทุกคนอยำกจะท�ำประโยชน์ในสิง่ ทีต่ วั เอง
พอจะท�ำได้อยูแ่ ล้ว และเรำสำมำรถท�ำดีให้กบั ตัวเองได้
โดยเริ่มต้นจำกจุดเล็กๆ อย่ำงลดควำมอ้วน เลิกบุหรี่
เลิกเหล้ำ เป็นคนดีกบั พ่อแม่ ให้เงินเดือนพ่อแม่ ท�ำตัวเอง
ให้เขำอยูอ่ ย่ำงไม่ตอ้ งมำปวดหัวกับเรำ ดูแลรับผิดชอบ
ตัวเองได้อย่ำงมีควำมสุข แค่นี้ผมก็ถือว่ำเป็นสิ่งที่คน
คนหนึง่ จะท�ำได้ดที สี่ ดุ แล้ว ไม่ตอ้ งออกมำวิง่ 400 กิโลฯ
เหมือนผมท�ำหรอก เริ่มต้นจำกจุดเล็กๆ แล้วค่อยๆ
ต่อจุดมันไปเรื่อยๆ เลื่อนเป้ำหมำยใหม่ไปเรื่อยๆ
อย่ำงผมเอง ผมไม่ได้คิดหรอกว่ำจะมำท�ำอะไร
ขนำดนี้ ด้วยควำมสัตย์จริงนะครับ ตอนแรกๆ ผมไม่กล้ำ
คิดถึงตัวเลขเงินบริจำคระดับล้ำนเลยด้วยซ�ำ้ เรำก็แค่ทำ�
ใครพอรู้จัก เรำก็เข้ำไปขอควำมช่วยเหลือ พอจะเริ่มวิ่ง
เรำก็บอกกันปำกต่อปำก ใครรู้ก็มำช่วยกัน พอคนรู้
เยอะขึน้ มันเหมือนงำนขำยตรงนะ คือจำกหนึง่ เป็นสอง
จำกสองเป็นสี่ จำกสี่เป็นแปด (ยิ้ม) เกิดขึ้นรวดเร็วมำก
ทั้งที่ควำมจริงมันเริ่มต้นจำกจุดเล็กๆ เองครับ เกิดจำก
ควำมคิดแค่ว่ำ เรำจะท�ำอะไรที่พอจะช่วยเหลือคนอื่น
ได้บ้ำง แล้วก็ท�ำสิ่งนั้นไป
แค่เป็นคนดีของพ่อแม่นกี่ ส็ ดุ ยอดแล้ว เพรำะสุดท้ำย
เมื่อทุกคนเป็นคนดีของพ่อแม่ ครอบครัวก็มีควำมสุข
เมือ่ ครอบครัวทีม่ คี วำมสุขมำประกอบกัน มันก็กลำยเป็น
สังคมทีม่ คี วำมสุข พอสังคมทีม่ คี วำมสุขมำประกอบกัน
มันก็กลำยเป็นหนึง่ จังหวัดทีม่ คี วำมสุข ขยับไปเป็นหนึง่
ภูมิภำคที่มีควำมสุข เรำแค่ท�ำดีจำกจุดเล็กๆ แล้วขำย
ตรงมันต่อไปเรื่อยๆ อย่ำไปคิดใหญ่จนเกินตัวจนเรำ
ไม่อยำกท�ำอะไร หรือท�ำมันอย่ำงไม่สนุก
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เหตุผลเดียวที่ ‘เดวิด เบ็คแฮม’
้ งหลังแคมเปญดัง
รักษาความฟิต กับเบือ

What’s Your Why?
ไม่ น านมานี้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท เอไอเอได้
เปิดตัว ‘เดวิด เบ็คแฮม’ ในฐานะ
แบรนด์ แ อมบาสเดอร์ ค นล่ า สุ ด
พ ร้ อ ม กั บ เ รี ย ก เ สี ย ง ฮื อ ฮ า กั บ
ก า ร น� า อ ดี ต นั ก ฟุ ต บ อ ล ผู้ เ ป็ น
ไอคอนแห่ ง แวดวงกี ฬ าลั ด ฟ้ า
บิ น มาถึ ง กรุ ง เทพฯ เพื่ อ ถ่ า ยท� า
แคมเปญโฆษณาชุดใหม่ ‘What’s
Your Why?’ กั บ การตั้ ง ค� า ถาม
ว่า ‘เหตุผลของคุณคืออะไร?’
เพราะว่าแต่ละคนมีความตั้งใจในการดูแลสุขภาพ
ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะต้องการมีสุขภาพดี
เพื่อให้อยู่กับคนที่รักไปนานๆ หรือเพราะต้องการลด
น�้าหนัก เพื่อจะให้ได้หุ่นที่แข็งแรงสมส่วน แคมเปญ
What’s Your Why? ของเอไอเอ กลุม่ บริษทั ประกันชีวติ
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงถือก�าเนิดขึ้น
ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้คนหันมาดูแลเอาใจใส่
ในเรื่องสุขภาพ ตลอดจนหันมามองการด�าเนินชีวิต
ที่สามารถเบนเข็มไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อคุณภาพชีวิต
ได้ในระยะยาว แต่ก่อนอื่นคือการตั้งค�าถามกับตัวเอง
ว่าทีท่ า� ทัง้ หมดนีไ้ ปเพือ่ อะไร และชวนให้คนมาแบ่งปัน
เป้าหมายทีเ่ ป็นเหตุผลต่างกันไปของการลุกขึน้ มาดูแล
ตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกัน
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คนไทยกับเส้นชัยที่ต่างกัน

ดัชนีเฮลธ์ตี้ ลิฟวิง่ อินเด็กซ์ ประจ�าปี 2559 ชีว้ า่ คนไทย
วัยท�างานกว่า 42% มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคอ้วน โดย
คนไทยวัยท�างานกว่า 76% รู้สึกว่าตนเองสุขภาพไม่ดี
เหมือนเมื่อ 5 ปีก่อน และมีคนไทยจ�านวนมากถึง 62%
ทีต่ อ้ งการลดน�า้ หนักโดยเฉลีย่ ที่ 7.1 กิโลกรัม โดยเป็น
น�้าหนักที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการกินแบบผิดๆ เช่น
อาหารทีไ่ ม่ดตี อ่ สุขภาพ ข้ามมือ้ เช้าและกินมือ้ ดึก หรือมอง
อาหารสุขภาพว่าทัง้ ไม่อร่อยและมีราคาแพง รวมทัง้ ต้อง
เสียเวลาเตรียมมากกว่าอาหารแบบปกติ
ถึงแม้คะแนนคุณภาพการใช้ชวี ติ ของคนไทยจะอยู่
ที่ 66 จากคะแนนเต็มร้อย ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก 61 คะแนนใน
ปีกอ่ น และจัดอยูใ่ นอันดับ 4 จากประเทศ ในการส�ารวจ
ทั้งหมด 15 ประเทศ แต่เมื่อเทียบกับจ�านวนประชากร
กว่า 10,000 คนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
แล้วพบว่า ชาวไทยกลับมองว่าการออกแรงเสียเหงื่อ
ไม่ใช่สิ่งส�าคัญที่อยู่ใน 5 อันดับแรกของสิ่งที่มีส่วน
ท�าให้มีสุขภาพดีเหมือนประเทศอื่นๆ ในการส�ารวจ
โดยใช้เวลาออกก�าลังกายอยู่ที่ 3.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เท่านั้น
คุณณาตยา สุขมุ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาด
เอไอเอ ประเทศไทย เผยถึงจุดประสงค์ของแคมเปญนีว้ า่
“เพราะทุกคนอยากสุขภาพดีด้วยเหตุผลต่างๆ กันไป
เราหวังว่าแคมเปญนี้จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยหันมา
มองหาเหตุผล หรือ Why? ของตัวเองว่า ท�าไมเราถึง
อยากมีสุขภาพที่ดี เช่น อยากดูดีเพื่อใส่ชุดแต่งงาน
หรือเพื่อดูแลใครสักคน อยากสร้างแรงจูงใจ ผลักดัน
ให้ลกุ ขึน้ มาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและใส่ใจในสุขภาพ
เพิ่มขึ้น ทั้งออกก�าลังกาย หรือรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ เพื่อชีวิตที่ดีในระยะยาว”
ท�าไมต้องเป็น เดวิด เบ็คแฮม?

เหตุผลทีเ่ อไอเอตัดสินใจเลือกอัศวินลูกหนังชาวอังกฤษ
วัย 42 มาเป็นโฉมหน้าของแคมเปญนี้ในฐานะแบรนด์
แอมบาสเดอร์ เพราะนอกจากจะเก๋าในเกมกีฬาแล้ว
เบ็คแฮมยังเป็นไอคอนของโลกกีฬา ผูท้ โี่ ดดเด่นเรือ่ งการ
ดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้า (กระทั่งสไตล์การแต่งตัว
ที่เนี้ยบ เฉียบสุดๆ จนคว้ารางวัลด้านแฟชั่นและสไตล์
จากนิตยสารต่างๆ มาครองได้เพียบ)
นอกจากนัน้ คนทัง้ โลกยังจดจ�าเขาในฐานะคุณพ่อ
ลูกสีส่ ดุ ฟิต และชายผูร้ กั ครอบครัว ซึง่ ตรงกับสิง่ ทีแ่ บรนด์
สือ่ ถึงตลอดมา ทัง้ นีเ้ บ็คแฮมยังเป็นกระบอกเสียงส�าคัญ
ที่สื่อถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีคู่กับสุขภาพที่ดี อันเป็น
หัวใจของเอไอเอ และเขายังสามารถท�าให้คนหันมา
สนใจการใช้ชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ซึง่ ตรงกับ AIA Vitality โครงการ
เพื่ อ สุ ข ภาพแนวใหม่ ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น บนพื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนให้คุณและคนในครอบครัว
เปลี่ยนแปลงสุขภาพอย่างแท้จริงอีกด้วย
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จ า ก บ ท สั ม ภ า ษ ณ์ พิ เ ศ ษ กั บ
นิตยสาร HUMAN RESOURCES
ของประเทศสิ ง คโปร์ ระหว่ า ง
ร่วมกิจกรรม AIA HEALTHY
LIVING TOUR เบ็คแฮมกล่าวถึง
อ า ห า ร จ า น โ ป ร ด ที่ ข า ด ไ ม่ ไ ด้
ที่บ้านคือสลัดผักนั่นเอง
“เด็ ก ๆ ชอบกิ น สลั ด มาก
เชือ
่ ไหมว่าขนาดฮาร์เปอร์ ซึง
่ อายุ
แค่ 7 ขวบ ก็ชอบสลัดเหมือนกัน
โดยเฉพาะครูซ ชอบผักกาดแก้ว
กับน�า้ สลัดบัลซามิคมาก” เบ็คแฮม
กล่ า ว “อาหารอย่ า งเดี ย วซึ่ ง
ไม่ ค่ อ ยดี ต่ อ สุ ข ภาพที่ เ ราชอบ
คือพาสต้า เด็กๆ ชอบสปาเกตตี้
ซอสเนือ
้ มาก และพวกเขาแฮปปี้
มากทุกครั้งที่เราท�ารับประทาน
กันที่บ้าน” เบ็คแฮมกล่าว

“ผมรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ
‘What’s Your Why?’ ซึ่งผมหวังว่าจะสามารถเป็น
แบบอย่างให้กับคนทั่วไปในการดูแลสุขภาพ ส่วนตัว
แล้วผมโชคดีที่อยู่ในอาชีพที่ท�าให้ผมต้องดูแลสุขภาพ
และมีสขุ ภาพทีด่ อี ยูเ่ สมอ ซึง่ โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่
มักจะมีชวี ติ ทีย่ งุ่ และไม่คอ่ ยมีเวลาออกก�าลังกาย ซึง่ ผม
หวังว่าแคมเปญนีจ้ ะเป็นจุดเริม่ ต้นง่ายๆ จะช่วยสนับสนุน
ให้ทกุ ครอบครัวหันมาออกก�าลังกายและมีสขุ ภาพดีได้”
เบ็คแฮมกล่าว
เล่าเรื่องผ่านเลนส์ฝีมือฮอลลีวูด

แม้ว่าวิดีโอแคมเปญนี้จะเป็นโฆษณาสั้นๆ แต่กลับ
ร้อยเรียงใจความได้อย่างสละสลวยผ่านมุมมองภาพ
อันเป็นผลงานชวนปรบมือของ วอลลี ฟิสเตอร์ ผู้ก�ากับ
มือทองที่เคยคว้ารางวัลออสการ์ และ BAFTA มากอด
จากภาพยนตร์ดงั ชวนหมุนคอดูอย่าง Inception (2010)
โดยด�าเนินเรื่องด้วยการน�าเสนอเรื่องราวของกลุ่มคน

ที่ใช้ชีวิตอย่างรักสุขภาพ ขณะที่เสียงนุ่มชวนฝันของ
เบ็คแฮมเริม่ ตัง้ ค�าถามเกีย่ วกับการกระท�าต่างๆ ในชีวติ
ประจ�าวัน เช่น จะกินอาหารเพื่อสุขภาพไปเพื่ออะไร
และสร้างความน่าค้นหาถึงเจตนารมณ์สว่ นตัวของเขา
จากวิดีโอแคมเปญที่ได้รับการแชร์ไปอย่างกว้างขวาง
เราได้เห็นนักกีฬาตลอดกาลอย่างเบ็คแฮมวิ่งไปตาม
ถนนหนทางของกรุงเทพฯ เมืองที่เขาเป็นคนเลือกใน
การถ่ายท�าทั้งหมด ทั้งที่ก่อนหน้านั้นตั้งใจจะถ่ายใน
ประเทศอื่นๆ เขาเผยว่า “ผมเคยมาเมืองไทยบ้างแล้ว
แต่แค่ไม่กี่ครั้ง ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาถ่ายท�าที่กรุงเทพฯ
ได้ทา� งานกับคนเก่งๆ ถึง 2 คน กับทีมงานทีน่ า่ ทึง่ ของ
พวกเขา แต่ทตี่ นื่ เต้นที่สดุ คือการได้กลับมาทีน่ อี่ ีกครั้ง”
เราเห็นเขาออกวิ่งผ่านตลาดสด สวนสาธารณะ
และตัง้ ค�าถามตลอดทางถึงพฤติกรรมรักสุขภาพต่างๆ
ทั้งการกินอาหารดีๆ การตื่นเช้า และการเสียเหงื่อให้
ความเหน็ดเหนื่อยไปมากมาย เขาจบลง ณ ดาดฟ้า
ของตึกสูง เผยให้เห็นวิวเมืองแสนสวย พร้อมเผยถึง

วิธีดูแลตัวเองของเบ็คแฮม

เหตุผลส่วนตัวที่ท�าให้เขารู้สึกอยากปลุกตัวเองทุกเช้า
ขึ้นมารักสุขภาพในทุกๆ วัน แต่ถ้าคุณคิดว่า ‘เขาดูดี
อยูแ่ ล้ว’ แล้วเขาจะดูแลตัวเองมากมายไปเพือื่ อะไรกัน
เบ็คแฮมเผยว่า “สิ่งที่ปลุกให้ผมลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง
อย่างสม�่าเสมอก็คือการเป็นคุณพ่อที่ฟิตอยู่เสมอ”
ส�าหรับเทพบุตรลูกหนังอย่างเบ็คแฮมแล้ว แคมเปญ
นีเ้ ป็นมากกว่าแค่การโฆษณา เพราะส�าหรับผูช้ ายคนนี้

นี่ไม่ใช่แคมเปญ แต่มันคือชีวิตจริงของเขา และเป็น
เส้นทางชีวิตที่เขาเลือกเดินตลอดมา “ตอนนี้ผมไม่ได้
เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้ว แต่ผมมีลูก 4 คน และผม
อยากให้พวกเขาคิดว่าพวกเขามีพอ่ สุขภาพดี ผมอยาก
รักษามุมมองที่ลูกๆ มองผมแบบนั้นต่อไป เพื่อมีชีวิต
ที่ยืนยาวอยู่กับพวกเขา” คุณพ่อนักกีฬาเผยในวิดีโอ
เบื้องหลัง

เบ็คแฮมยังบอกเคล็ดลับการดูแลตัวเองของเขาใน
วิดีโอเบื้องหลังว่า “มันขึ้นอยู่กับว่าทุ่มเทให้กับการ
ออกก�าลังกายมากน้อยแค่ไหน คุณจัดล�าดับความส�าคัญ
ในชีวิตอย่างไร มันอาจไม่ใช่การสมัครฟิตเนส หรือไป
วิ่งมาราธอน อาจแค่การได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านกับ
ลูกๆ” เขาเผย “กิจกรรมโปรดของผมคือการใช้เวลา
กับลูกๆ ออกไปเดินเล่นในสวน พาสุนขั ออกไปเดินเล่น
หรือออกไปท�ากิจกรรมกลางแจ้งกัน มันไม่จ�าเป็นต้อง
เป็นอะไรที่มีราคาแพงเลยด้วยซ�้า”
แคมเปญ ‘What’s Your Why?’ เปิดตัวใน 18
ประเทศในเอเชียแปซิฟิก พร้อมกับการเดินทางของ
เบ็คแฮมเพื่อโปรโมตโปรเจกต์ดีๆ กับกิจกรรม AIA
Healthy Living Tour ใน 4 ประเทศ คือ ฮ่องกง, เกาหลี,
สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเบ็คแฮมยังให้สัมภาษณ์
พิเศษกับนิตยสาร Human Resources ของประเทศ
สิงคโปร์ระหว่างร่วมกิจกรรมว่า คนส่วนใหญ่ต่างก็มี
งานและตารางชี วิ ต ที่ วุ ่ น วาย จนไม่ มี เ วลาหาเวลา
ออกก�าลังกาย หรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
แต่ ก ารออกแรงเพี ย งเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ก็ ส ามารถสร้ า ง
ความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน
“แทนที่คุณจะขับรถไปท�างานหรือไปรับประทาน
อาหารเที่ยงก็ลองเดินไปแทน เดินพาลูกๆ ไปโรงเรียน
หากิจกรรมท�าสนุกๆ กับพวกเขาในวันหยุดสุดสัปดาห์
พาพวกเขาไปปั่นจักรยาน เรื่องเล็กๆ พวกนี้ก็สามารถ
สร้างความแตกต่างให้คุณได้” เบ็คแฮมยกตัวอย่าง
โดยทุกเช้าหากไม่ต้องเดินทางไปไหน เขาจะรับหน้าที่
ไปส่งลูกที่โรงเรียน จากนั้นออกก�าลังกาย รับประทาน
อาหารเช้า (ที่มักจะเป็นอาหารเหลือจากลูก) ก่อนไป
ท�างาน และกลับไปรับลูกอีกครั้งหลังเลิกเรียน
“ผมชอบปั่นจักรยาน และผมก็ปั่นจักรยานในร่ม
อยู่เสมอ ต่อยมวยบ้างเป็นบางครั้ง เพราะผมไม่ค่อย
ชอบถูกต่อยเสียเท่าไร แต่ทจี่ ริงแล้วผมชอบต่อยมวยนะ
และก็วิ่งบ้างเล็กน้อย” เบ็คแฮมกล่าวในบทสัมภาษณ์
เดียวกันว่าสมัยการเป็นนักกีฬา ตารางออกก�าลังกาย
และการรับประทานอาหารเป็นส่วนส�าคัญในการท�างาน
แต่ในปัจจุบันเขามักจะหาสิ่งเขาที่ชอบ และสนใจเป็น
พิเศษแทน

FYI
• คุณสามารถมีสว่ นร่วมในการ
ค้นหา Why? หรือเหตุผลในการ
มีสข
ุ ภาพดีของคุณ กับกิจกรรม
‘What’s Your Why?’ ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://campaigns.aia.
co.th/WhatsYourWhy
OO:OO

คลิ ก เพื่ อ เข้ า สู่ เ ว็ บ ไซต์
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TALKING WITH THE HEAD
เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

FIND
YOUR
WHY

หลังจากกลุ่มบริษัทเอไอเอเปิดตัวแคมเปญใหม่ ‘What’s Your Why?’ แคมเปญที่ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดี ด้วยการหาแรงจูงใจ
ส�าคัญหรือหาเหตุผลว่า ‘ท�าไม’ ต้องลุกขึน
้ มารักษาสุขภาพ เราจึงชวนไปพู ดคุยกับ ณาตยา สุขม
ุ ประธานเจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยการตลาด
เอไอเอ ประเทศไทย ผู้ซึ่งบอกเราว่าการออกก�าลังกายแบบมีแรงจูงใจจะช่วยให้คุณลุกขึ้นมาดูแลตัวเองในระยะยาว
32 THESTANDARD.CO

แคมเปญ What’s Your Why?
มีไอเดียมาจากไหน

มาจากค�ามั่นสัญญาของแบรนด์เอไอเอคือ Live
Longer, Healthier, Better Lives
คือสนับสนุนให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
สุขภาพแข็งแรง และมีอายุทยี่ นื ยาว เราเห็นว่าเทรนด์
ยุคใหม่คนหันมาสนใจสุขภาพมากขึน้ อยูแ่ ล้ว ก็เลย
อยากจะสือ่ สารตอกย�า้ ให้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ
ตัวเองมากยิง่ ขึน้ จึงเกิดเป็นแคมเปญ What’s Your
Why? ซึง่ ตัง้ ค�าถามกับคุณว่า ‘ท�าไม’ อะไรคือความ
ตั้งใจของคุณในการออกก�าลังกาย เพราะเรามอง
ว่าทุกคนอยากมีสขุ ภาพทีด่ ี และทุกคนก็มเี หตุผล
ในการมีสขุ ภาพทีด่ แี ตกต่างกัน มองหาว่าอะไรคือ
Why? ของคุณ เช่น บางคนอาจจะก�าลังมีความรัก
ก็อยากจะมีสุขภาพที่ดี มีรูปร่างสวยงาม บางคนมี
ครอบครัว มีภาระ เพราะฉะนัน้ ก็อยากมีสขุ ภาพทีด่ ี
เพือ่ ทีจ่ ะอยูก่ บั ครอบครัวไปนานๆ เรามองว่าอยาก
ให้คนมองหนังโฆษณาแล้วกลับมาฉุกคิดว่าอะไร
ล่ะคือสิ่งที่ท�าให้คุณอยากจะรักษาสุขภาพ มันก็
เหมื อ นเป็ น การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ค นคนหนึ่ ง
ออกก�าลังกายต่อเนื่องมากขึ้น
การหาแรงจูงใจท�าให้คนลุกขึ้นมา
ออกก�าลังกายได้จริงๆ หรือเปล่า

ใช่ เราคิดว่าการมีเหตุผล หรือมองเห็นว่าเราท�าไป
ท�าไม ก็จะท�าให้คนคนนั้นลุกขึ้นมาออกก�าลังกาย
และรักษาสุขภาพในระยะยาวได้จริงๆ เพราะเมื่อ
คนมีเหตุผลหรือเป้าหมายแล้วก็ท�าให้เขารักษา
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อเขาอยากอยู่กับ
คนทีร่ กั ไปนานๆ มันไม่ใช่แค่แป๊บเดียว แต่หมายถึง
ตลอดชีวิตแบบระยะยาว
ตอนนีเ้ ทรนด์สุขภาพในเมืองไทย
เป็นอย่างไรบ้าง

การออกก�าลังกายในเมืองไทยเห็นได้ชัดเจนขึ้น
มากคือคนไทยหันมาปั่นจักรยาน วิ่ง ง่ายๆ คือเรา
จะเห็นอีเวนต์ว่ิงเยอะมาก อาทิตย์หนึ่งมีหลาย
อีเวนต์ดว้ ย คนลงทะเบียนวิง่ เป็นหลักพันหลักหมืน่
คน ซึง่ คนทีจ่ ะไปวิง่ ในงานเหล่านีเ้ ขาไม่ได้ฝกึ ซ้อม
ในวั น เดี ย ว แต่ ต ้ อ งมี ก ารออกก� า ลั ง กายอย่ า ง
สม�่าเสมอมาแล้ว
โปรแกรมหนึ่งของเอไอเอที่สนับสนุน
ให้ทุกคนออกก�าลังกายคืออะไรบ้าง

AIA Vitality คือโปรแกรมที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ
ปีทแี่ ล้ว เป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพแนวใหม่ ทีช่ ว่ ย

“เราคิดว่า
การมีเหตุผล
หรือมองเห็น
ว่าเราท�าไป
ท�าไม ท�าให้
้
คนคนนัน
้ มา
ลุกขึน
ออกก�าลังกาย
และรักษา
สุขภาพ
ในระยะยาว
ได้จริงๆ”

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
และค้นพบเป้าหมายด้านสุขภาพของตัวเอง พร้อม
ได้รับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เมือ่ สุขภาพดีขนึ้ เพือ่ เป็น
แรงบันดาลใจในการก้าวไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมี
สุขภาพดี ตามสโลแกนของ AIA Vitality ที่ว่า
“สุขภาพดี คุณก�าหนดเอง” เพราะเรือ่ งสุขภาพเป็น
เรื่องที่คุณหาซื้อไม่ได้ ดังนั้น เราก็เลยพยายาม
กระตุ้นให้คนหันมาดูแลสุขภาพ ซึ่งสมาชิก AIA
Vitality นอกจากจะได้รบั ส่วนลดเบีย้ ประกันแล้ว ยัง
จะได้รบั สิทธิพเิ ศษจากพันธมิตรต่าง ๆ รวมทั้งได้รับ
คะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการมี
สุขภาพดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนจากการทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ การตรวจสุ ข ภาพ หรื อ การ
ออกก�าลังกาย ซึ่งยิ่งสะสมมากเท่าไร สถานะ AIA
Vitality ของสมาชิกจะยิ่งสูงขึ้นและได้รับสิทธิ
ประโยชน์เพิม่ มากขึน้ โดยสถานะของเรามีทงั้ หมด
4 สถานะ เริ่มจาก Bronze, Silver, Gold และ
Platinum
ผลตอบรับของแคมเปญต่างๆ ทีเ่ อไอเอ
ท�าเพื่ อกระตุ้นเรื่องการรักษาสุขภาพ
เป็นอย่างไรบ้าง

แคมเปญ What’s Your Why? ที่เพิ่งเปิดตัวไปจะ
เห็นได้ชดั เลยว่าได้รบั การตอบรับทีด่ มี าก ไม่วา่ จะ
เป็นยอดวิวของหนังโฆษณา หรือกิจกรรมที่ปล่อย
ออกไปอย่างกิจกรรมที่เราให้คนร่วมค้นหาเหตุผล
หรือ Why? ในการมีสุขภาพดีของตัวเองก็มีคนเข้า
มาโพสต์ภาพ หรือแชร์เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเรารู้สึก
ดี ใ จที่ มี ส ่ ว นช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ทุ ก คนหั น มาค้ น หา
เหตุผลของการมีสุขภาพดีของตัวเอง เพื่อจะได้
เป็ น แรงจู ง ใจ ผลั ก ดั น ให้ ลุ ก ขึ้ น มาปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเพือ่ สุขภาพทีด่ ใี นระยะยาว หรือแคมเปญ
ล่าสุดของเรา AIA Vitality Active Challenge ก็เป็น
อีกหนึ่งแคมเปญที่กระตุ้นให้คนออกก�าลังกาย
มากขึ้น โดยสมาชิก AIA Vitality ที่สะสมคะแนน
จากการออกก�าลังกายครบ 500 คะแนน และ
1,000 คะแนนในแต่ละเดือน ก็จะได้รบั สิทธิพเิ ศษ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะเดื อ น เช่ น ตั๋ ว หนั ง ฟรี
บัตรสตาร์บัคส์ฟรีบ้าง ซึ่งเราเห็นเลยว่าได้รับผล
ตอบรับที่ดีมาก สิ่งนี้เป็นเรื่องเล็กๆ ง่ายๆ ที่ท�าให้
เรามองเห็นสัดส่วนของคนทีอ่ อกก�าลังกายมากขึน้
หรือมีจ�านวนก้าวเดินต่อวันที่เพิ่มขึ้นมากจริงๆ ซึ่ง
เราก็จะมีแคมเปญหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะความมุ่งมั่นของเรา
คื อ ต้ อ งการสนั บ สนุ น ให้ ค นมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว
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WE NEED
TO TALK

ฟัง แคทรียา อิงลิช
พู ดเรือ
่ งรายการ Kiddy Kat
และชีวต
ิ ในวงการบันเทิง
ยุค 90s เมือ
่ 20 กว่าปีทแ
่ี ล้ว!

MULTIPLE
EARGASMS

ฟังการเดินทางสายเพลง
ของวงดนตรีอารมณ์ดท
ี ย
่ี ง
ั คง
แอ็กทีฟ และออกผลงานใหม่
อย่างต่อเนือ
่ ง ทัง
่ อร์มวง
้ ทีฟ
กันมาแล้วกว่า 10 ปี

นักเรียนนอก

12 ปี เป็นเวลาที่ ไปป์-รัฐภูมิ
ตูจ
้ น
ิ ดา พาตัวเองเดินทาง
ไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียน
ปริญญาตรีถง
ึ เอก ในสาขา
วิชาทีอ
่ น
ิ เทรนด์มากของยุคนี้
อย่างวิทยาการคอมพิวเตอร์

WE NEED
TO TALK

ฟัง น้อย กฤษดา หรือน้อย
วงพรู คุยเรือ
่ งชีวต
ิ สมรส
ทีย
่ าวนานกว่า 20 ปี และการ
กลับมาฟอร์มวงทําอัลบั้มใหม่
หลังจากพักการทําเพลง
มายาวนานเกือบ 10 ปี

THE MONEY
CASE BY THE
MONEY COACH

วินย
ั ทางการเงินอาจทําให้
ชีวต
ิ ของเราเปลีย
่ นไป
เหมือนเหรียญคนละด้าน
ภายในเวลาเพียงแค่ 5-10 ปี
แรกของชีวต
ิ การทํางาน

แคทรียา อิงลิช
(51.24)

วง MILD
(41.45)

TIME
FLIES
ใครๆ ก็เคยพู ดว่า
เวลาผ่านไป
ไวเหมือนโกหก
แต่มันเป็นเรื่องจริง!

ไปเรียนปริญญา
ตรี-โท-เอก
ที่สหรัฐอเมริกา
(29.57)

น้อย กฤษดา
(47.17)

FIRST JOBBER
(31.56)

PODCAST
PLAYLIST FOR
YOU!

ฟัง THE STANDARD PODCAST ได้ที่ THESTANDARD.CO/PODCAST
PODCASTS

PODBEAN

PODCAST PLAYER

หรือเสิร์ชหาชื่อรายการจากแอปพลิเคชัน แล้วกด SUBSCRIBE รอติดตามฟังกันได้เลย

PODCAST ADDICT

SOUNDCLOUD

LIFESTYLE
IT’S ALL ABOUT LIVING YOUR LIFE TO THE FULLEST

ปี 2018 ที่ก�ำลังจะถึง หำกตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ผู้มีสุขภำพดีขึ้น นี่คือเทรนด์สุขภำพมำแรงที่น่ำจับตำมอง

HEALTH
เรื่อง วรัญญู อินทรก�ำแหง,
พฤภัทร ทรงเที่ยง, พลอยจันทร์ สุขคง
ภาพ วงศกร ยี่ดวง, Shutterstock

THE 2018
HEALTH TRENDS
เทรนด์สุขภาพที่ก�าลังจะมาในปี 2018

ค�ำกล่ำวทีว่ ำ่ ‘กำรไม่มโี รค เป็นลำภอันประเสริฐ’ นัน
้ ช่ำงแสนจริงแท้ เรำทุกคน
ต่ำงมุง
่ หวังสุขภำพร่ำงกำยทีแ
่ ข็งแรง แต่กำรจะน�ำมำให้ได้ซง
่ึ สิง
่ นี้ เรำจึงต้อง
พยำยำมดูแล เปลีย
่ นแปลงวิถใี นกำรใช้ชวี ต
ิ บำงอย่ำงเพื่อให้สข
ุ ภำพดี ซึง
่ ส่วน
ส�ำคัญ 2 ประกำร ทีข
่ ำดไม่ได้นน
ั่ คือ กำรออกก�ำลังกำย และวิถก
ี ำรกินอยู่

ปี 2018 ทีก่ า� ลังจะมาถึงนี้ หากคุณตัง้ ใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่
ผู้มีสุขภาพดีขึ้น นี่คือเทรนด์สุขภาพมาแรงที่น่าจับตามอง ซึ่งคุณอาจจะสามารถ
เลือกน�าไปใช้ให้เห็นผลกับตัวเองได้อย่างไม่ยากเย็นนัก หากคุณตั้งใจจริงและ
ต่อไปนีค้ อื 6 เทรนด์ฟติ น่าจับตามองในปี 2018

1

โยคะแปลก ช่วงปี 2017 ทีก่ า� ลังจะผ่านไป เป็นปีแห่งโยคะแปลกก็ว่าได้
ไม่ว่าจะเป็นโยคะแพะ โยคะเบียร์ โยคะแบบเล่นกันเป็นคู่ จนถึง HIIT
โยคะ และโยคะลอยน�้าบนแผ่นแพดเดิลบอร์ด ว่ากันว่าปีหน้าเทรนด์โยคะแปลก
อาจจะยังคงมาแรงต่อไป

2

กำรออกก�ำลังกำยที่ผสมผสำนกำรต่อยมวย ที่ผ่านมาคุณอาจเคย
ได้ยินเรื่องการออกก�าลังกายที่เรียกว่า ‘Piloxing’ ซึ่งเป็นการออกก�าลังกายที่ควบ
รวม Pilates และ Boxing ไว้ดว้ ยกันมาบ้างแล้ว คาดว่าในปีหน้าคลาสออกก�าลังกาย
ที่ผสมผสานการต่อยมวยเข้าไปน่าจะมาแรง ที่น่าจับตามองคือ ‘Boxerina’
ที่ผสมผสานเทคนิคการเต้นบัลเลต์และบาร์เอ็กเซอร์ไซส์เข้าด้วยกัน รวมทั้งการ
ออกก�าลังกายแบบ Virtual Boxing ทีใ่ ช้ VR เข้ามาผสมผสาน ก็นา่ จะมาแรงเช่นกัน

3

เดินทรงตัวบนเชือก (Slacklining) หลายคนรู้จักกับกีฬาเอ็กซ์ตรีม
ที่น่าหวาดเสียวชนิดนี้ในฐานะของการเดินทรงตัวไต่เชือก การเดินไต่เชือกแบบนี้
มีประโยชน์หลายสถาน ทั้งช่วยในเรื่องของการฝึกการทรงตัว แล้วยังช่วยบริหาร
กล้ามเนื้อแกนกลางล�าตัวด้วย แค่มีเชือกหรือลวดสักเส้นแล้วหาที่ยึดปลายทั้ง
สองข้าง ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในที่หวาดเสียวสูงๆ ให้ตกลงมาแล้วบาดเจ็บก็ได้
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4

ออกก�ำลังกำยในน�้ำ (Water Workout) เนื่องจากน�้านั้นมีข้อดีในการ
ผ่อนคลาย ทั้งยังช่วยในการพยุงตัว จึงเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้มีอาการบาดเจ็บ
หรือเซนซิทีฟตรงข้อต่ออย่างผู้สูงอายุ แต่ก็ใช่ว่าการออกก�าลังในน�้าจะมีไว้เพื่อ
ผู้สูงวัยเพียงอย่างเดียว ในปีที่ผ่านมาเราได้เห็นคลาสออกก�าลังกายในน�้าอย่าง
Aquafit, Water Cycling, และ Aqua Salsa คาดว่าการออกก�าลังกายด้วยน�้า
จะยังได้รับความนิยมต่อไปในปีหน้าแน่นอน

5

มำรำธอน ไตรกีฬำ ที่ท้าทายสมรรถนะทางกายและพลังใจยังคงจะ
ได้รับความนิยมต่อไป เราจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงปีหลังๆ เมืองไทยเรามีการจัด
แข่งขันวิ่งมาราธอนและไตรกีฬาถี่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แถมยังมีการแข่งชาเลนจ์
ใหม่ๆ อย่างมีการจัดแข่ง Spatan Race ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อปี 2017
ทั้งผู้คนที่ลงแข่งนิยมโพสต์รูปอวดโซเชียลเน็ตเวิร์ก แถมฟิตเนสบางแห่งยังเปิด
คลาสโปรแกรมเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งสปาตัน ท�าให้เกิดกระแสนิยมกีฬา
ในกลุ่มนี้กันมากขึ้น และคาดว่าจะยิ่งได้รับความนิยมขึ้นอีกในปีหน้า

6

ฟิตเนสโปรแกรมส�ำหรับผูส้ งู อำยุ อย่างทีเ่ ราทราบกันว่า หลายประเทศ
ในโลกก�าลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ดังนัน้ ธุรกิจหลายอย่างจึงพุง่ เป้าไปทีผ่ สู้ งู วัย
รวมถึงธุรกิจเพือ่ สุขภาพและการออกก�าลังกายด้วย ต่อไปเราอาจจะได้เห็นคลาส
ออกก�าลังกายใหม่ๆ ทีค่ ดิ ค้นมาเพือ่ ผูส้ งู อายุโดยเฉพาะกันบ้าง และนีก่ เ็ ป็นโอกาส
อันดีที่จะชวนผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักไปออกก�าลังกายให้สุขภาพดีไปด้วยกัน

เทรนด์อาหารสุขภาพที่จะมาแรงในปี 2018
วิถก
ี ำรกินอยูเ่ ป็นเรื่องใกล้ตว
ั และส�ำคัญต่อสุขภำพที่สด
ุ อีกเรื่อง ประโยคที่วำ่ “You are what you eat”
ช่ำงเป็นจริงทีส
่ ด
ุ แต่กำรรับประทำนอำหำรนัน
ึ่ มีรำยละเอียดให้เรำติดตำม เพื่อทีจ
่ ะเลือกสิง
่ ี
้ ก็มเี ทรนด์ซง
่ ทีด
ที่สุดให้กับตัวเรำเอง ส�ำหรับเทรนด์อำหำรที่ก�ำลังจะมำในปีหน้ำ ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ได้เผยถึง
ผลกำรวิจย
ั และเทรนด์ในอุตสำหกรรมอำหำรทีก
่ ำ� ลังจะมำถึงเอำไว้ดง
ั นี้

อาหารยา เส้นแบ่งทีจ่ างลงของ
ยา อาหาร และอาหารเสริม
เพราะยุคปัจจุบันมีนวัตกรรม
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ ใ ห้
คุณค่าทางโภชนาการ และยัง
ใส่ส่วนผสมที่บ�ารุง ป้องกัน ตลอดจนถึงขั้นมีสรรพคุณ
รั ก ษาโรคบางชนิ ด ในอนาคตโลกของเราก็ จ ะยิ่ ง มี
ความต้องการอาหารเพือ่ สุขภาพ ทีเ่ ป็น Nutraceutical
อันเกิดจากการผสมระหว่างค�าว่า Nutrition (โภชนาการ
ซึ่งเน้นถึงอาหาร) กับค�าว่า Pharmaceutical (ยา)
เข้าด้วยกัน ผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องพิจารณาเลือก
กันในรายละเอียดให้ดี
สมดุ ล แห่ ง ความหวานกั บ
สุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารเพือ่
สุขภาพให้ความใส่ใจกับสารให้
ความหวาน ทางเลือกที่มาจาก
ธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็น หญ้าหวาน
เด็กซ์โตรส (Dextrose) คือ น�้าตาลกลูโคส (Glucose)
ที่มีรูปแบบทางเคมี เป็น D-Glucose ซึ่งเป็นน�้าตาลที่
พบได้ทวั่ ไปในธรรมชาติ เช่น ในผลไม้ น�า้ ผึง้ ฯลฯ โดย
มีจุดประสงค์ในการช่วยลดความแปรปรวนของระดับ
น�้าตาลภายในร่างกาย และระดับพลังงานให้สมดุล
ยิ่งขึ้น

ผลส�ารวจพบว่า ปัจจุบันนี้มีผู้
บริโภคจ�านวนไม่นอ้ ยโดยเฉพาะ
กลุม่ ผูม้ รี ายได้ระดับกลางขึน้ ไป
ยอมที่ใช้จ่ายเงินให้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพดี และจะพิจารณา
ซื้ อ สิ น ค้ า จากคุ ณ ภาพมากกว่ า ราคา โดยผู ้ บ ริ โ ภค
จ�านวนมากถึง 89% ต้องการซือ้ อาหารและเครือ่ งดืม่ ที่
ดีตอ่ สุขภาพ, 84% ชืน่ ชอบอาหารทีห่ าซือ้ ได้ในท้องถิน่ ,
84% ต้องการอาหารทีไ่ ม่มสี ารเคมี, 82% ชืน่ ชอบฉลาก
Clean Label โดยเฉพาะในกลุม่ ผูท้ มี่ รี ายได้ระดับกลาง
นัน้ มักจะพิจารณาซือ้ สินค้าจากคุณภาพมากกว่าราคา
และมักตัดสินใจซื้ออาหารที่มีกระบวนการผลิตอย่าง
ยั่งยืน ท�าให้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่จะออก
มาใหม่ในอนาคต มุง่ ไปยังการน�าส่วนผสมจากพืชพรรณ
ธรรมชาติ เช่น โปรตีนจากพืช สีผสมอาหารจากพืชผัก
ผลไม้ ที่ให้ทั้งสีสันควบคู่คุณค่าอาหารที่จะช่วยดูแล
สุขภาพไปพร้อมกัน อย่างขมิ้นชัน มะพร้าว ผักผลไม้
สีมว่ ง นอกจากนีส้ าหร่าย เห็ด และสมุนไพรต่างๆ ก็เป็น
เทรนด์ของส่วนผสมที่น่าจับตามอง

วัตถุดบิ ท้องถิน่ ความเป็นพืน้ บ้าน
ก�าลังจะมาแรง เพราะนิยามของ
ค�าว่า Localisation นัน้ หมายถึง
ความสดใหม่ทเี่ ต็มเปีย่ มไปด้วย
คุณประโยชน์จากธรรมชาติที่ดี
ต่อสุขภาพ ส่งตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ใช้ก�าลังการ
ผลิตในครัวเรือน ผลิตในปริมาณไม่มาก อยูไ่ ม่ไกลจาก
พื้นที่นัก

ในช่ ว งไม่ กี่ ป ี ที่ ผ ่ า นมานี้ เ รา
พบว่า ผู ้ ใ ส่ ใ จสุ ข ภาพจ� า นวน
ไม่ น ้ อ ยหั น มาบริ โ ภคธั ญ พื ช
ที่ เ ปี ่ ย มไปด้ ว ยคุ ณ ประโยชน์
อย่ า งเมล็ ด เจี ย และควิ นั ว กั น
มากขึ้น จึงกลายเป็นใบเบิกทางให้แก่เมล็ดพันธุ์อื่นๆ
น�ามาซึ่งรสชาติ สัมผัสของธรรมชาติที่หลากหลาย
ให้ประโยชน์ต่อร่างกายและมีโปรตีนสูง จนท�าให้มี
การมองหาธัญพืชที่มีประโยชน์ชนิดอื่นๆ เข้าสู่ตลาด
น�ามาต่อยอดในรูปแบบต่างๆ เช่น สกัดเป็นน�้ามัน
เป็นผง ตลอดจนแปรรูปเพื่อแทนที่อาหารแบบเดิม
เช่น เส้นสปาเกตตี้ท�าจากถั่ว แป้งเด็กท�าจากธัญพืช
เส้นพาสต้าที่ท�าจากควินัว หรือข้าวกล้องแจสเบอร์รี

ความโปร่งใส จริงใจกับผูบ้ ริโภค
(Transparency) จะกลายมา
เป็นสิง่ ส�าคัญในอนาคต ทีผ่ ผู้ ลิต
จ�าเป็นต้องสื่อสารถึง เพราะผู้
บริโภคสมัยใหม่อย่างเรามักจะ
มองหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในทุกแง่มุม เพื่อประกอบ
การตัดสินใจซื้ออาหาร ไม่ว่าส่วนผสม สารประกอบ
ที่ส�าคัญ แหล่งผลิต กระบวนการเพาะปลูก ราคาที่
ชัดเจน กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน การรับประกัน
สุขภาพ และสืบย้อนถึงที่มาได้ ไปจนถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ กระบวนการ
ที่ได้มาตรฐานและความสะอาด จะกลายเป็นปัจจัยที่
ทุกประเทศทั่วโลกให้ความส�าคัญ

สุขภาพที่ลงตัว ในยุคปัจจุบัน
ผู้บริโภคหันมาเลือกสรรอาหาร
และเครื่องดื่มที่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการและให้พลังงานอย่าง
เต็มทีแ่ ทนอาหารไขมันต�า่ หรืองด
อาหารแบบเดิม แต่ยงั คงใส่ใจอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพอย่าง
ยืดหยุน่ เช่น อาหารในกลุม่ Low FODMAP (อาหารที่
ปลอดภัยส�าหรับคนที่มีอาการล�าไส้แปรปรวน มักจะมี
น�า้ ตาลบางชนิดน้อย) รวมถึงผูบ้ ริโภคยังต้องการอาหาร
ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ช่วยดูแลสุขภาพของแต่ละคน อย่าง
อาหารส�าหรับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน หรือผูท้ มี่ ปี ญ
ั หากระดูก
ข้อต่อ เป็นต้น จนเราได้เห็นผูป้ ระกอบการทีด่ า� เนินธุรกิจ
อาหารส�าหรับผูป้ ว่ ยโดยเฉพาะ
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“อยู่มาวันหนึ่งก็รู้สึกว่าร่างกาย
เราไม่ เ หมื อ นเดิ ม ท� า อะไรก็
เหนือ่ ยง่ายขึน้ ถ้าปล่อยไว้คงไม่ดี
ผมเลยเริ่มหันมาดูแลตัวเองโดย
งดอาหารหนักในช่วงเย็น งดแป้ง
งดของมัน กินเนื้อไก่แทนเนื้อหมู
ท�าควบคู่กับการออกก�าลังกาย
ท� า มาได้ สั ก พั ก ก็ เ ริ่ ม รู ้ สึ ก ว่ า
ร่ า งกายดี ขึ้ น กว่ า แต่ ก ่ อ นมาก
วิ่งได้นานขึ้น แข็งแรง สดชื่นขึ้น
เหนื่ อ ยน้ อ ยลง จิ ต ใจแจ่ ม ใส
เมื่อร่างกายดี คุณภาพชีวิตอื่นๆ
ก็ดีตาม”
ปณชัย อำรีเพิ่ มพร
อำยุ 23 ปี นักข่ำว

,
WHAT S
YOUR WHY
ฟิตไปทั้งหมดเพื่ ออะไร

เทรนด์การออกก�าลังกาย อวดความฟิต พิชต
ิ หุน
่ ในฝัน ยังมาแรงแซงโค้งไม่มแ
ี ผ่ว แต่นอกเหนือจากเพื่อหุน
่ น่ามอง
้ เราพกค�าถามนีไ้ ปถามหนุม
ส�าหรับแชะลงอินสตาแกรมให้ไม่ตอ
้ งอายใคร แท้จริงแล้วอาจมีอะไรมากกว่านัน
่ สาว
คนท�างานยุคใหม่วา่ พวกเขา ‘ดูแลตัวเองไปเพื่ออะไร?’

“เรากินดีอยูด่ มี าตลอด ไม่เคยใส่ใจ
ดูแลตัวเองจริงจังสักที เลยบอกกับ
ตัวเองว่า ปี 2018 จะออกก�าลังกาย
สม�า่ เสมอ ไม่ใช่ไปยิม 2 วัน แต่กนิ
เต็ ม ที่ เ ลย 8 วั น ข้ อ ส� า คั ญ สุ ด
คื อ ปรับทัศนคติการใช้ชีวิตให้มี
บาลานซ์ เรามาจากครอบครั ว ที่
ติ ด งาน เลยไม่ ค ่ อ ยใส่ ใ จตั ว เอง
เท่าทีค่ วร เพราะถ้าวันหนึง่ ตัดสินใจ
มีครอบครัว เราต้องมีสุขภาพที่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะชีวิต
คงวุ่นวายกว่านี้”
คริสตอฟเฟอร์ สเวนซัน
อำยุ 27 ปี บรรณำธิกำรแฟชั่น
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“เริ่มวิ่งเพราะคนใกล้ตัวชอบวิ่ง
พอเห็นคนอื่นท�าได้เลยรู้สึกว่า
ตั ว เองก็ ต ้ อ งท� า ได้ สิ แต่ พ อวิ่ ง
สม�่าเสมอ ไม่ใช่ว่าผอมลง แต่
เห็นชัดว่าร่างกายตัวเองดีขึ้น ถ้า
พรุง่ นีจ้ ะวิง่ ตอนหกโมงเย็น ก็ตอ้ ง
วางแผนการใช้ ชี วิ ต ไว้ เ ลยว่ า
ต้องกินกี่โมง ตื่นกี่โมง ร่างกาย
จะเป็นระบบมาก อยากให้มัน
เป็ น แบบนี้ ไ ปเรื่ อ ยๆ ไม่ อ ยาก
เดินขึ้นบันไดสี่ห้าชั้นก็หอบ”
ชลธร จำรุสวุ รรณวงค์
อำยุ 25 ปี นักกำรตลำด

“คุณพ่อเป็นมะเร็งและเสียชีวิต
ตอนอายุ 46 ปี และคุณย่าที่ไม่
กินเนื้อสัตว์แต่มีอายุถึง 97 ปี
เป็ น แรงบั น ดาลใจในการกิ น
มังสวิรัติของผม กินแล้วรู้สึกว่า
ตัวเบาสบาย การขับถ่ายก็ดีขึ้น
ผิวพรรณก็ดีตาม ตั้งความหวังไว้
ว่ า ปี ห น้ า จะลองกิ น มั ง สวิ รั ติ
อีกครั้ง ค่อยๆ ขยับจาก 6 เดือน
เป็น 1 ปี ให้ได้ ไม่รู้ว่าท�าได้ไหม
เพราะยังชอบเนือ้ สัตว์ แต่กด็ กี ว่า
ไม่ลองพยายามอะไรเลย”
อัฐกร เอ้งฉ้วน อำยุ 34 ปี
Head of Public Relations

“ผมเคยอ้วนจนน�า้ หนักเกือบแตะ
ร้อยกิโลฯ ต้องผ่าตัดจากภาวะ
หลอดเลือดหัวใจโป่งพอง สมัยที่
ยังท�างานเอเจนซีอยู่ เราตั้งใจ
ท� า งานหนั ก มาก จนเข้ า ใจว่ า
ร่างกายเป็นพาหนะที่จะท�าให้
เราเดินทางไปถึงฝัน แต่ความฝัน
ของเราจะไม่มีทางเป็นจริงและ
ส�าเร็จได้หากปราศจากสุขภาพ
ที่แข็งแรง”
ชญำน์ทัต วงศ์มณี อำยุ 32 ปี
นักเขียนและเจ้ำของธุรกิจ

“ผมท�างานเป็นดีเจ เคยใช้ชีวิต
ราวกับเป็นร็อกสตาร์ที่เคยลอง
ทุกอย่างมาหมด แต่ในทีส่ ดุ ผมก็
ตัดสินใจเลิกหมด เพราะนอกจาก
จะมี ผ ลกระทบต่ อ การใช้ ชี วิ ต
หน้ า ที่ ก ารงาน ยั ง มี ผ ลต่ อ คน
รอบข้าง ต่อจิตใจ และตัวของเรา
ตอนนีป้ น่ั จักรยานออกก�าลังกาย
ผมท�าทั้งหมดไปเพื่ออะไร ก็เพื่อ
ตั ว ของผมเอง เราจะรั ก คนอื่ น
เป็นได้อย่างไร ถ้าเราไม่เริ่มที่จะ
รักตัวเองก่อน”
ชำครีย์ ยุทธำรักษ์ บุณยรัตพันธ์ุ
อำยุ 33 ปี ดีเจ

“พออายุ ม ากขึ้ น ก็ เ ริ่ ม รู ้ สึ ก ว่ า
บางอย่างที่หนักเกินไป ร่างกาย
เริม่ รับไม่ไหว ไม่เหมือนตอนสมัย
เรียนแล้ว เข้าวัยท�างานก็สังเกต
ว่าท�าไมถึงได้ป่วยบ่อย เรามีโรค
ประจ�าตัวที่เป็นภูมิแพ้กับไซนัส
อั ก เสบอยู ่ แ ล้ ว ตอนนี้ เ ป็ น ที ก็
นานหลายวัน เราอยากสุขภาพดี
จะได้ไม่ตอ้ งเอาเงินไปจ่ายค่ายา
ค่าหมอ แต่ก็ต้องเริ่มดูแลตัวเอง
รักษาบาลานซ์ชวี ติ ให้ดี ซึง่ ตอนนี้
ก็โอเคนะ”
ลลิ ต ำ ทองแย้ ม อำยุ 29 ปี
Soscial Media Editor

“ผมไม่ชอบเข้าฟิตเนสแต่ก็ต้อง
เข้าบ้าง เพื่อให้ถอดเสื้อผ้าแล้วยัง
ดูดี แต่ผมเล่นฟุตบอลอาทิตย์ละ
3 ครั้ง เราได้อยู่กับเพื่อน ได้สังคม
ได้ทา� อะไรตามประสาผูช้ าย จริงๆ
ชอบเล่นสโนว์บอร์ดมาก เพราะเรา
ได้ อ ยู ่ กั บ ตั ว เองอยู ่ ใ นธรรมชาติ
ทั้งหมดนี้มันช่วยเรื่องความมั่นใจ
ในตัวเองซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิต
และหน้าที่การงาน เพราะช่วยให้
เรามี ค วามมุ ่ ง มั่ น พร้ อ มลุ ย กั บ
อะไรก็ได้ที่เข้ามา”
เซบำสเตียน โสฬสจินดำ อำยุ 30 ปี
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำร
และกำรตลำด

“เป็นคนชอบสรรหาของอร่อยกิน
อายุมากขึน้ น�า้ หนักก็เลยลงยาก
ไม่อยากให้โรคภัยถามหาเลยระวัง
มากขึ้นด้วยการออกก�าลังกาย
ลดอาหารแย่ๆ เหตุผลคือ เราเห็น
ผู้ใหญ่หลายๆ คนที่อายุมากขึ้น
เดินไม่ไหว เหนื่อยง่าย ต้องคุม
เรื่องการกินไปหมด เราไม่อยาก
เป็นแบบนั้น อยากกิน เที่ยวได้
แบบมีอิสระยันแก่กับลูก ดังนั้น
ต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้ ไม่ใช่แค่เพื่อ
หุ ่ น ดี เพื่ อ เราจะได้ มี แ รงเที่ ย ว
แรงกินไปนานๆ ลูกจะได้อยาก
ไปกับเรา เพราะเรายังเป็นแม่
ที่ลุยได้ ไม่ต้องดูแลมาก”
ภำรวี ภรำดร์นุวัฒน์ อำยุ 32 ปี
แม่บ้ำน
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THE VISION
เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

DESIGN
THAT
MATTERS

โมเดลบ้านในคอนเซปต์ The New Normal
ก�าลังจะเปิดขายครั้งแรกในโครงการ Verve
เพชรเกษม 81

ไม่ใช่แค่เรื่องท�าเลเท่านั้นที่ส�าคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะสิ่งที่จะโดนใจคนอยู่มากกว่า
คือ ‘การออกแบบ’ ซึง
่ เป็นหัวใจส�าคัญที่ SC ASSET คิดใหม่เสมอ เพราะพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์
ของคนเปลี่ยนไปทุกวัน เราจึงชวนไปพู ดคุยกับ แบงค์-กานดิศักดิ์ รื่นใจชน หัวเรื่องใหญ่จาก
Product Design & Innovation Low Rise แห่ง SC ASSET ทีจ
่ ะเล่าวิธค
ี ด
ิ และวิธก
ี ารออกแบบบ้าน
ให้ตรงใจคนยุคนี้มากที่สุด
40 THESTANDARD.CO

่ ยูอ
การออกแบบทีอ
่ าศัยของ SC ASSET มีคอนเซปต์
อย่างไรบ้าง

ที่ผานมา SC ASSET จะมีแนวคิดเรื่องการออกแบบ
เปนของตัวเอง คือเราจะปรับเปลีย่ นการออกแบบตลอด
ทุกโครงการ ไมใชเพื่อความแตกตาง แตเปนการสราง
คุณภาพของที่อยูอาศัยใหมากกวาเดิม เพราะบางครั้ง
การพัฒนาคุณภาพอาจกลายเปนมาตรฐานใหมของ
ตลาดก็ได ที่สําคัญเราตองหาความตองการของลูกคา
ใหไดวา เขาอยากไดอะไร ซึง่ วิธคี ดิ เหลานีเ้ ราจะเรียกวา
Human-centric
วิธีคิดในการออกแบบของคุณเป็นอย่างไร

หลังจากทีอ่ อกแบบพืน้ ทีเ่ พือ่ คนสวนมากแลว เราก็ดตู อ
วามีคนกลุม ไหนยังมีชอ งวางทีเ่ ราสามารถออกแบบให
คนกลุม นัน้ ได เชน กลุม Elder Care ก็มาจากขอมูลฝาย
การตลาดวาทุกวันนีค้ นทีอ่ ยูบ า นหรือซือ้ บาน ตองการ
หองนอนขางลางเพือ่ ใหพอ แมมาอยูด ว ย ซึง่ เราออกแบบ
ใหมากกวานัน้ คือ ออกแบบเพือ่ ผูส งู อายุดว ย เชน ทําพืน้
ทางเขาทีไ่ มมบี นั ได หองนํา้ กวางกวาปกติ มีราวจับ ฯลฯ
่ ยูอ
ถ้าสังเกตจากคนทีอ
่ าศัย ทุกวันนีเ้ ทรนด์หรือ
พฤติกรรมของคนเป็นอย่างไรบ้าง

พฤติกรรมคนวันนี้มีความหลากหลายและซับซอนขึ้น
มันเกิดขึน้ เพราะชวงวัยทีโ่ ตมาในสิง่ แวดลอมทีต่ า งกัน
ทัง้ เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจสังคม การใชชวี ติ สิง่ อํานวย
ความสะดวกตางๆ ทําใหผอู ยูอ าศัยทุกวันนีท้ มี่ าเลือกซือ้
บานมีความตองการเฉพาะกลุมมากขึ้น เพราะฉะนั้น
การออกแบบก็ไมสามารถออกแบบอยางหนึง่ ใหทกุ คน
ชอบใจได กลุมคนที่ซื้อบานทุกวันนี้ ถาเปนกลุมคนที่
สรางครอบครัวจะสังเกตเห็นเลยวาครอบครัวจะมีขนาด
เล็กลง อาจจะมีแคสมาชิกในครอบครัวเพียงแค พอ แม
และลูก 1 คน เทานั้นเอง

“พฤติกรรม
ของคนวันนี้
มีความ
หลากหลาย
และซับซ้อน
มากขึ้น เพราะ
ช่วงวัยที่โตมา
ในสิ่งแวดล้อม
่ า่ งกัน ดังนัน
้
ทีต
การออกแบบก็
เปลี่ยนไป”

ด้วยขนาดครอบครัวทีเ่ ล็กลง มีวธ
ิ ค
ี ด
ิ ออกแบบ
บ้านเพื่ อคนกลุ่มนี้อย่างไร

มันเริ่มจากทีมการตลาดเห็นประวัติของลูกคาที่ซื้อวา
ผูซื้อกลุมนี้มีขนาดเล็กลง ทางทีมการตลาดก็ใหโจทย
ทีมผมวา ใหลองทําบานคนโสด ซึง่ พอเอามาตัง้ เปนโจทย
แลวมันแคบไป เพราะมันจะตอบคนกลุมหนึ่งเทานั้น
เราก็เริม่ หารีเสิรช ทางอินเทอรเน็ต ถามขอมูลการรีเสิรช
ที่ทีมมี เริ่ม focus group เพื่อถามคนวาการไมไดอยู

เปนครอบครัวใหญ จะมีใครมาอยูใ นบานบาง สิง่ ทีเ่ จอ
คือ เจอคน 4 กลุม ยอยจากรีเสิรช เลย กลุม แรก Double
Income No Kid คือแตงงานกันไมมลี กู จะเปนชายชาย
หรือหญิงหญิงก็ได กลุมสอง Single Income No Kid
อันนี้คือโสดของแท ที่อาจตั้งใจหรือไมตั้งใจโสดก็ได
กลุม สาม Single No kid คือพอแมเลีย้ งเดีย่ ว และกลุม
ทีส่ ี่ Cross Gen คือลุงปาอยูก นั สองคน มีหลานก็มาอยู
ในเมืองทีใ่ หหลานไปโรงเรียนดวย เราก็เลยตัง้ คําจํากัด
ความวาเปน The New Normal ซึ่งมันก็เปนกลุมคนที่
มีมานานแลว
การออกแบบในคอนเซปต์ The New Normal
เป็นอย่างไร

มันมีวิธีคิดที่ตางออกไปเลยคือ เราไมตองเอาโปรดักต
ทีม่ ใี นตลาดมาเปรียบเทียบ เพราะถาดูจากตลาด ทุกคน
จะทําบาน 3 หองนอนชั้นบนกันหมด ซึ่งคนโสดหรือ
คนกลุมนี้เขาไมไดตองการ เขาอยากไดแค 2 หองนอน
ในคุณภาพทีด่ กี วา มีพนื้ ทีก่ วางกวา ลักษณะของ Floor
Plan ที่ดีไซนมามันก็จะเปน Open Plan เพราะวามีคน
อยูก นั ไมเยอะ ถาเราเปดโลงก็มองเห็นกันได นัง่ กินขาว
ก็ดทู วี ไี ดแลวก็ไมจาํ เปนวาตองมีความเปนทางการมาก
คือคนกลุม นีเ้ ขามีโลกสวนตัวบางอยาง เดินเขาบานสบายๆ
การเรียง sequence ของหองก็จะเปลี่ยนไปเลย
ความพิ เศษของการออกแบบครั้งนี้

เราออกแบบใหพื้นที่ของแตละหองใหญข้ึน ซึ่งก็ได
ฟงกชนั ทีเ่ พิม่ ขึน้ เราเตรียมพืน้ ทีท่ เี่ ก็บกระเปาเดินทางได
พื้นที่ซักรีดแตเดิมอยูชั้นหนึ่ง เราก็คิดใหมวาเราจะเอา
ไปไวทชี่ นั้ สอง เพราะทําไมเราตองเปลีย่ นเสือ้ ผาชัน้ สอง
แลวหิ้วเสื้อผามาซักชั้นลาง ซักเสร็จก็ตองหิ้วขึ้นไปชั้น
บนอีก เราอยากเสนออะไรทีแ่ ตกตางจากเดิม หรือบางที
สัตวเลี้ยงก็เปนสวนหนึ่งในครอบครัว เราก็เลยดีไซน
หนาตางที่อยูขอบพื้น เพราะหมาหรือแมวเฝาคอยเรา
กลับบานอยู ซึ่งการคิดนอกกรอบแบบนี้มันเหมาะกับ
ไลฟสไตลของคนกลุมนี้
FOR GOOD MORNINGS
ภารกิจของ SC ASSET มุง
่ มัน
่ ะมีเช้าทีด
่ ใี ห้ลก
ู ค้า ด้วยการ
่ ทีจ
พัฒนาบ้านทีร่ ใู้ จผูอ
้ ยูอ
่ าศัย เพื่อสือ
่ ถึงแบรนด์ทต
่ี อบสนอง
คุณภาพชีวต
ิ ทัง
้ ละวันข้างหน้า เพราะเชือ
่ ว่าสังคม
้ ในวันนีแ
ที่มีคุณภาพเริ่มต้นจากจุดนี้
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จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนเป็น บริษัท เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ด�าเนินแผนธุรกิจ 5 ปี เช่น ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการลงทุน การรักษาคุณภาพ
ให้พรีเมี่ยม เน้นการพั ฒนาบุคลากร ฯลฯ
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2559

ประชาสัมพั นธ์ด้วยสโลแกนใหม่อย่าง ‘For Good Mornings’ โดยมุ่งมั่น
ที่จะสร้างทุกเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคน เพราะทุกชีวิตเริ่มต้นขึ้นที่บ้าน

SC วางแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกส�าหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในยุค 4.0 เพื่ อที่จะเชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิตอล
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สร้างแรงบันดาลใจให้คนรักสุขภาพด้วยการดูหนังสารคดี ทีผ
่ า่ นขัน
ิ อย่างเข้มข้นมาแล้ว
้ ตอนการค้นหาข้อมูล ทดลอง ทดสอบ ใช้ชวี ต

MOVIE
เรื่อง เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์

่
ในช่วงเริ่มต้นของสหัสวรรษใหม่ต้ง
ั แต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ดูเหมือนว่าเทรนด์สุขภาพจะค่อยๆ สะสมคลืน
้ึ เรือ
่ ยๆ และทีเ่ ป็นจุดเปลีย
่ นส�าคัญอีกครัง
้ มีจด
จนลูกใหญ่ขน
ุ เริม
่ ต้นจากภาพยนตร์สารคดี Super Size Me (2004)
ที่มอร์แกน สเปอร์ล็อก ทดลองกินอาหารฟาสต์ฟูด
้ ในการด�ารงชีวิตทุกมื้อ ตลอดระยะเวลา 30 วัน ซึ่งผลของมัน
ท�าให้น�้าหนักตัวเขาพุ ่ งขึ้นราว 11 กิโลกรัม และคอเลสเตอรอลสูงขึ้นจาก 165 ไปสู่ 230 ผลที่เกิดขึ้นจริง
ท�าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลที่ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจเรื่องอาหารการกินกันมากขึ้น
ส่วนฟาสต์ฟูด
้ ร้านดังก็ถูกผลกระทบตามมาหลายอย่าง รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้มีเมนูเพื่ อสุขภาพเพิ่ มมากขึ้น

แรงกระทบของ Super Size Me ทํ า ให เ กิ ด
ภาพยนตร ใ นประเด็ น เดี ย วกั น อี ก หลายเรื่ อ ง
ตามมา เชน Food, Inc. (2008) สารคดีของผูก าํ กับ
โรเบิรต เคนเนอร ที่เปดโปงอุตสาหกรรมอาหาร
ของสหรัฐอเมริกา ทําใหเห็นกันชัดๆ วาผูผลิต
สนใจปริมาณมากกวาคุณคา และสนใจกําไร
มากกวาความปลอดภัยในอาหารทีผ่ คู นกินเขาไป
เรื่องของสุขภาพที่ดี ใครๆ ก็คิดได สนใจได
แตสงิ่ ทีท่ าํ ใหเราสนใจมันไดจริงๆ ก็คอื การไดรบั รู
ขอมูล รูเ หตุและผลทีจ่ ะเกิดกับรางกายเราเสียกอน
ซึ่งวิธีที่งายที่สุดคือ การดูภาพยนตร โดยเฉพาะ
ภาพยนตรสารคดีเกีย่ วกับสุขภาพทีผ่ า นการคนหา
ขอมูล ทดลอง ทดสอบมาแลวใหเห็น และนี่คือ
ภาพยนตรในชวงไมกี่ปนี้ที่เราอยากแนะนําเปน
แรงบันดาลใจ เพียงแคไดดูก็นับเปนจุดเริ่มตน
ของการมีสุขภาพที่ดีแลว

HUNGRY
FOR
CHANGE
(2012)

Food, Inc (2008)

YOU MAY
LIKE THIS
ใ น ภ า พ ย น ต ร์ H u n g ry fo r
Change ยังมีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่า
สนใจ คือมหันตภัยน�้าตาล ในโลก
ยุคหลังเรากินน�้าตาลกันมากเป็น
ประวัติการณ์ ตามข้อมูลแล้วปกติ
คนเราไม่ควรกินน�้าตาลเกินวันละ
6 ช้อนชา (25 กรัม) ส�าหรับผูห
้ ญิง
และไม่เกิน 9 ช้อนชา (38 กรัม)
้ นอเมริกน
ส�าหรับผูช
้ าย แต่ทก
ุ วันนีค
ั
กินน�้าตาลกันราว 22 ช้อนชา! และ
ด้ ว ยมหั น ตภั ย ความหวานนี้ เ อง
่ งคือ
จึงมีสารคดีตามมาอีก 2 เรือ
Fed Up (2014) และ Sugar
Coated (2015)

เจมส คอลคูณ และลอเรนทีน
เทน บอสช ทั้งคูเปนที่ปรึกษา
ดานโภชนาการอาหารที่ผันตัว
มาเปนผูสรางภาพยนตร กอนหนานี้ทั้งคูเคยทําสารคดี
สะทานวงการอาหารในชื่อ Food Matters (2008) มาแลว
และผานมาอีกไมกี่ป ทั้งสองก็สราง Hungry for Change
สารคดีวา ดวยการลดนํา้ หนัก และการดูภาพยนตรเรือ่ งนีจ้ ะ
ชวยใหเราไมตกหลุมพรางการลดนํา้ หนักทีผ่ ดิ วิธี รวมถึงรูจ กั
การบริโภคที่ถูกตองเพื่อรางกายและสุขภาพที่ดี
สารคดีเรื่องนี้ใชการสัมภาษณมาตัดสลับ โดยมีทั้ง
ผูเขียนหนังสือสุขภาพ ผูเชี่ยวชาญดานเภสัชกรรม รวมถึง
ผูท ผี่ า นประสบการณในการลดนํา้ หนัก เแนนอนวามาพรอม
เรื่องเลาที่ความอวนและโรคภัยเคยเปนฝนรายของตน
เริม่ ตนฉากแรกดวยขอมูลจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดพิมพ
ไววา “ ของผูหญิง และ ¼ ของผูชายในสหรัฐอเมริกา
กําลังลดนํา้ หนัก” จากนัน้ เปนเสนเรือ่ งของผูห ญิงวัยกลางคน
ที่อาศัยอยูในเมืองใหญ เปนภาพกิจวัตรประจําวันตั้งแต
ลืมตาตื่น เราจะเห็นวา ขอบตาเธอชํ้า หนาตาหมองคลํ้า
แตพยายามยิ้มปลอมใหตัวเองในกระจก ที่วามาทั้งหมดนี้
ตัดสลับกับบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่มักมี
คําคมๆ ฟงแลวเจ็บๆ อยาง “มนุษยเราไมไดถูกออกแบบ
มาใหนงั่ ทํางานอยูก บั ทีต่ ลอดเวลา” หรือ “ทีต่ อ งลดนํา้ หนัก
ตลอดเวลา ก็เพราะเราเห็นในทุกๆ สือ่ ทีวี โฆษณา นิตยสาร
มั นเหมื อ นเป นภาพซํ้ า ๆ ที่ คอยบอกเราว า ต อ งรู ป ร า งดี
โดยที่หลายคนลืมไปวามันตองเปนสุขภาพที่ดีจากภายใน
สูภายนอก”
ถ า ยั ง เจ็ บ ไม พ อ ภาพยนตร ยั ง แทรกข อ มู ล ตั ว เลข
ประกอบจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เชน “ ของคนที่
ลดนํ้าหนัก กลับมีนํ้าหนักตัวมากกวาตอนเริ่มตนเสียอีก”

ดูเพิ่ มเติมได้ที่
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COWSPIRACY: THE
SUSTAINABILITY
SECRET
(2014)

Cowspiracy สรางโดย คีป แอนเดอรสัน และคีแกน
คุหน ผูเ ปดเผยความจริงของอุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว
ที่มีตอสิ่งแวดลอมและโลกมนุษย ทั้งคูออกสืบคน
วาเหตุใดองคกรสิ่งแวดลอมชั้นนําตางๆ จึงไมกลา
ออกมาบอกเลาความจริงที่เกิดขึ้นวา อุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภค เปนสาเหตุหลักของการ
ตัดไมทําลายปา กอใหเกิดมลภาวะ และสูญเสียนํ้ากิน
นํ้าใชไปในปริมาณมหาศาล ทั้งยังมีสวนใหเกิดกาซ
เรือนกระจก ภาวะโลกรอน การตัดไมทาํ ลายปาทําให
สัตวบางชนิดสูญพันธุ และทําใหมหาสมุทรบางสวน
เน า เสี ย นอกจากนี้ พ วกเขายั ง ค น คว า ว า องค ก ร
สิง่ แวดลอมอยาง Greenpeace, Sierra Club, Surfrider
Foundation, Rainforest Action Network มีนโยบาย
เกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไร
ข อ มู ล จากสารคดี บ อกว า ในสหรั ฐ อเมริ ก า
อุ ต สาหกรรมการเลี้ ย งสั ต ว มี ผ ลต อ การเพิ่ ม ก า ซ
เรือนกระจก 18% มากกวามลพิษจากพาหนะทัง้ หมด
ที่ ร วมกั น แล ว เพิ่ ม ก า ซเรื อ นกระจกเพี ย ง 13%,
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวใชนํ้าราว 34 ลานลาน
แกลลอนตอป หรือเทียบเทากับคนธรรมดาใชนํ้าราว
5% แตปศุสัตวใชนํ้าราว 55% ตอป
“มนุษยขโมยโลกใบนี้ไปจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ” คือ
ถอยความตอนหนึ่งที่ Cowspiracy บอกกับเราวา
มนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเห็นแกตัวเพื่อสราง
อาหารในการบริโภค ซึ่งนาสนใจทีเดียวที่มีหลายคน
ชีวติ เปลีย่ นหลังจากชมสารคดีเรือ่ งนีด้ ว ยการตัดสินใจ
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เปนวีแกน (Vegan คือไมกินและไมใชผลิตภัณฑจาก
สัตวทุกชนิด)
Cowspiracy เปนสารคดีที่ระดมทุนจากคราวดฟนดิง้ ผาน IndieGoGo โดยไดรับเงินสนับสนุนจํานวน
117,092 เหรี ย ญสหรั ฐ ซึ่ ง มากกว า ที่ ตั้ ง ใจไว ก ว า
2 เทาตัว และเมื่อไดรับการสนับสนุนมากกวาที่คิด
สารคดีเรื่องนี้จึงมีทั้งเสียงภาษาอังกฤษ สเปน และ
เยอรมัน รวมถึงการทําซับไตเติลมากกวา 10 ภาษา
เพือ่ สงตอขอมูลไปสูส ว นอืน่ ๆ ของโลก และในภายหลัง
Cowspiracy ไดรับการปรับใหมโดยผูอํานวยการผลิต
อยาง ลีโอนารโด ดิคาปริโอ และฉายไปทั่วโลกผาน
ทาง Netﬂix ตั้งแตกลางเดือนกันยายน ป ค.ศ. 2015
นอกจากนี้ทีมผูสรางก็ไดสรางสารคดีเรื่องใหมในชื่อ
What the Health (2017) ที่ยังเกาะติดเรื่องเนื้อสัตว
และผลิตภัณฑนมที่ไดจากสัตว

ดูเพิ่ มเติมได้ที่

“มนุษย์ขโมย
โลกใบนี้ไปจาก
สิง
่ มีชีวิตอื่นๆ”
คือถ้อยความ
ตอนหนึ่งที่
ภาพยนตร์สารคดี
Cowspiracy
บอกกับเราว่า
มนุษย์ใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่าง
เห็นแก่ตัว
เพื่ อสร้างอาหาร
ในการบริโภค"

FROM
FAT TO
FINISH
LINE (2015)

ดูเพิ่ มเติมได้ที่

ไมมีอะไรจะเปนแรงบันดาลใจ
ไดเทากับการเห็นคนอวนทีไ่ มเคย
ใสใจสุขภาพลุกมาเปลี่ยนชีวิตตัวเอง
ตรงตามชื่อเรื่องทีเดียว From Fat to Finish Line
เริม่ ตนจากภาพยนตรสารคดีทตี่ ดิ ตามชีวติ 12 คนอวน
โดยพวกเขารวมทีมกันลดนํ้าหนัก เพื่อจะวิ่ง 200 ไมล
ในรายการ Ragnar Relay Race จากไมอามีไปยัง
คียเวสต ประเทศสหรัฐอเมริกา พวกเขาตองวิ่งทั้งวัน
ทั้งคืนเพื่อไปใหถึงเสนชัย เรื่องราวระหวางการวิ่งวา
พีกจนเรียกนํ้าตาไดแลว ระหวางทางจาก 100 ปอนด
มาถึงวันทีว่ งิ่ พลิว้ ในการแขงขันตองบอกวามันชางเปน
แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญยิ่งกวา
ทีมนักวิ่งคนเคยอวน อยางเชน เคธี คุณแมจาก
รัฐมิชแิ กน ทีต่ อ งการลดนํา้ หนักเพือ่ ลูกชาย, ลินดา จาก
นิวยอรก ทีน่ า้ํ หนักตัวทําใหเธอเบือ่ โลกและเปนคุณยาย
ที่ไมนารักสําหรับหลานๆ, จอหน จากแคลิฟอรเนีย
ทีม่ กั เปนผูช ว ยเหลือคนอืน่ แตเขาเองกลับรูส กึ วาตัวเอง
ไมดีพอ, เจนนิเฟอร จากนิวเจอรซี ที่กาํ ลังตอสูกบั เสียง
และความคิดดานลบภายในจิตใจ เปนตน
จะเรียกวาเปนภาพยนตรสารคดีที่เพิ่มเติมเปน
ชุ ม ชนเพื่ อ คนที่ อ ยากมี รู ป ร า งและสุ ข ภาพดี ก็ ว  า ได
เพราะทุกวันนี้มีทั้งเพจเฟซบุก กลุมในเฟซบุก บล็อก
โพสตรวมเรื่องราวใหกําลังใจ และบอกเลาวาแตละ
คนกวาจะมาถึงเสนชัยของตัวเอง ตองพยายามอยาง
สุดแรงขนาดไหน กดเขาไปหาแรงบันดาลใจไดท่ี www.
fattoﬁnish.com
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