
ก้าวคนละก้าว จากเบตง สู่แม่สาย2

เมื่อปลายปี 2560 คงไม่มีปรากฏการณ์ใดที่สร้างกระแสความนิยมให้กับสังคมไทยได้มากเท่ากับการวิ่ง
ระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลศูนย์จ�านวน 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศของ  
ตนู-อาทวิราห ์คงมาลยั หรอื “ตนู บอดีส้แลม” ผา่นโครงการ “กา้วคนละกา้ว เพือ่ 11 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ” 
การวิ่งของตูนได้กลายเป็นปรากฎการณ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปี 2560 ซึ่งท่าน ว.วชิรเมธี ให้คำ จำ กัดความว่า  
“วิ่งบนถนนแต่สะเทือนถึงหัวใจ”1

 ค�ากล่าวของตูนข้างต้น บ่งบอกถึงจุดประสงค์
ในการวิ่งไว้อย่างชัดเจน การวิ่งคร้ังนี้ประสบความ
ส�าเร็จอย่างมาก โดยตูนใช้เวลาในการวิ่ง 55 วัน 
โดยออกวิง่จาก อ.เบตง เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 
และเข้าเส้นชัยที่ด่านท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย เมื่อเวลา
ประมาณ 18 นาฬิกา ของวนัที ่25 ธนัวาคม 2560 และ 
ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศมากกว่า 
1,200 ล้านบาท แม้โครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว  
แต่ยอดบริจาคก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เราอยากที่จะ “ก้าว” ไปให้ถึงที่สุด
เท่าที่พลังของเราและทุกๆ คนจะมี 

เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่า... แค่ก้าวเล็กๆ 
จากทุกคนเมื่อรวมกันแล้ว... มันจะสามารถ
กลายเป็น ‘ก้าวยาวๆ’ ขึ้นมาได้จริงๆ

ภาพ : ภูริต เนติมงคลชัย (Vin Buddy)

สุขภาพคนไทย 256140



 ส�าหรับการว่ิงระดมทนุช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลครัง้นี้  
ตูนมุ่งมั่นท่ีจะว่ิงไกลกว่าเดิมและไกลที่สุดในชีวิต จาก 
อ.เบตง จ.ยะลา สู่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นความยาว
จากใต้สุดจนถึงเหนือสุดของประเทศ รวมระยะทางกว่า 
2,000 กิโลเมตร โดยตั้งเป้ายอดบริจาคไว้ประมาณ 700 
ล้านบาท โดยมคีวามเชือ่ท่ีว่า ถ้าคนไทย 70 ล้านคนบรจิาค
ให้กับโครงการเพียงคนละ 10 บาท ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม 

ก้าวคนละก้าวฯ กับความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่
 การวิง่ครัง้นีป้ระสบความส�าเรจ็อย่างมาก โดยตนูใช้เวลา
ในการว่ิง 55 วัน โดยออกว่ิงจาก อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2560 (วางแผนการวิ่ง 4 วัน สลับหยุดพัก 
1 วัน) และเข้าเส้นชัยที่ด่านท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
เมื่อเวลาประมาณ 18 นาฬิกา ของวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศมากกว่า 1,200 
ล้านบาท เกินเป้าที่วางไว้แต่เดิมที่ 700 ล้านบาท
 ด ้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยมของค ่ายต ้นสังกัด 
ของตูน ท�าให้การวิ่งของตูนและทีมงานกลายเป็นข่าว
ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้เกิดเหตุการณ์ส�าคัญ
ระหว่างว่ิงมากมาย ซ่ึงสะท้อนแรงศรัทธาของประชาชนทุก
เพศทุกวัย ทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งชาวต่างชาติ  
ที่พากันเข้าร่วมกิจกรรมกับตูนทุกวัน ทั้งการร่วมว่ิง ร่วมให้
ก�าลังใจ และการร่วมบริจาคเงินด้วยความเต็มใจ มีศิลปิน 
ดารา คนดัง ออกมาร่วมวิ่งไปกับตูนมากมาย อาทิ แพนเค้ก 
เขมนิจ แอ๊ด คาราบาว บอย ปกรณ์และน้องวันใหม่ อากู๋ 
ไพบูลย์ และศิลปินแกรมมี่ ตลอดจนนักกีฬา เช่น บัวขาว 
บัญชาเมฆ และบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคม อาทิ ตั๊ก บงกช 
โน้ต อุดม แต้พานิช ฯลฯ ขณะที่ดารานักแสดงอีกหลายคน 
จัดกิจกรรม “ว่ิงเก็บตกให้พ่ีตูน” ในเส้นทางที่ตูนเข้าไม่ถึง 
เช่น จาตุรงค์ มกจ๊ก และทีมงาน วิ่งเก็บตกจนได้เงินบริจาค
กว่า 4 ล้านบาท หรือ เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่ ได้เงินร่วมบุญ
โครงการกว่า 13 ล้านบาท เป็นต้น

จุดเริ่มต้นของโครงการ “ก้าวคนละก้าว”
 ย้อนกลับไปเมื่อปี 2559 ตูนได้ท�าการระดมทุนผ่าน
กิจกรรมการวิง่ระยะไกล เพือ่ช่วยเหลอืโรงพยาบาลขนาดกลาง 
แห่งหนึง่ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ใจความส�าคญัการวิง่ของ
ตูนนั้น เป็นการวิ่งเพื่อสื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้ว่า “เราควร 
ดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้ป่วยเป็นภาระของโรงพยาบาล” 
การระดมทุนน้ีเป็นมากกว่าการแก้ปัญหาสภาพคล่องของ
โรงพยาบาล เพราะเงินบริจาคเหล่าน้ีจะน�าไปซ้ือเครื่องมือ
แพทย์ โครงการก้าวคนละก้าวเพ่ือโรงพยาบาลบางสะพาน
จึงเกิดขึ้น เริ่มจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
ถึง โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะ
ทาง 400 กิโลเมตร ซึ่งประสบความส�าเร็จไปได้ด้วยดี  
ทั้งการวิ่งและการได้รับยอดบริจาคถึง 85 ล้านบาท2 
นอกจากนี้กิจกรรมนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมา
ออกก�าลังกายด้วยการวิ่งกันมากมาย 
 แต่ทว่าปัญหาด้านสาธารณสุขของไทยไม่ได้เกิดที ่
โรงพยาบาลบางสะพานเพียงแห่งเดียว ทางทีมงานของ
ตูนจึงได้ขยายผลโดยเริ่มกิจกรรม “ก้าวคนละก้าวเพ่ือ 11  
โรงพยาบาลทัว่ประเทศ” ขึน้มาในปี 2560 โดย “ก้าวคร้ังใหม่” 
นี ้ตนูได้น�าข้อมลูจากกจิกรรมก้าวครัง้แรกมาวเิคราะห์ และ
เลือกที่จะระดมทุนช่วยเหลือแก่ “โรงพยาบาลศูนย์” ที่ท�า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางการรักษาให้จังหวัดใกล้เคียง ในการ
ส่งเคสการรักษาที่ซับซ้อน โดยมีความเชื่อท่ีว่า จะเป็นการ
กระจายความช่วยเหลอืได้กว้างทีส่ดุ โดยทมีงานได้หาข้อมลู
และออกเยี่ยมโรงพยาบาลทั่วประเทศ จนเลือกออกมาได้ 
11 โรงพยาบาล ได้แก่ 

โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
จ. สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ. ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ. เชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลน่าน (ไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์
แต่อยู่ในพื้นที่พิเศษห่างไกลจากตัวเมือง)
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
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 แม้แต่เจ้าหน้าท่ี อาทิ ทหารจากหลายหน่วยก็ได้ขอ
อนุญาตกรมทหารท่ีสังกัดออกมาวิ่งร่วมกับตูน เพื่อมาคอย
ช่วยเหลือ รักษาความปลอดภัย เสริมให้การวิ่งของตูนและ
ทีมก้าว เป็นไปอย่างราบรื่นมากข้ึน คุณหมอ-พยาบาลใน 
โรงพยาบาลท่ีเป็นเส้นทางการวิ่งผ่าน ก็ออกมาต้ังแถว
ต้อนรบัและขอบคณุทีมงานฯ ส่วนประชาชนทัว่ไป นอกจาก
จะร่วมบริจาคให้ตูนแล้ว ทุกคนได้มอบก�าลังใจให้ตูนอย่าง
มหาศาลในรูปแบบท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการชูป้าย
ต้อนรับและให้ก�าลงัใจ การตะโกน “พีต่นูสู้ๆ ” การถ่ายภาพ
เซลฟีเป็นทีร่ะลกึ หรือน�าเอาของดขีองเด่นในท้องถิน่ท่ีตูนว่ิง
ผ่านมาฝากไว้ให้เป็นเสบยีง ดังจะเหน็ได้จากภาพข่าวทีพี่ตู่น
หยุดถ่ายรูปกับคนที่มาให้ก�าลังใจเป็นระยะๆ และภาพรับ
ของฝากประจ�าถิน่นัน้ๆ ไว้ในมอืขณะวิง่อยูบ่่อยๆ จนมกีลุม่
ผูใ้ช้เฟซบุก๊กลุม่หนึง่ รวมตวักนัสร้างเพจเฟซบุก๊ “วนันีพ่ี้ตูน
ได้อะไร” ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลข�าขันน่ารักว่าพี่ตูนได้รับก�าลัง
ใจเป็นสิ่งใดบ้าง เช่น เป็ดพะโล้ โอ่ง ปลาเค็ม พระพุทธรูป 
สะตอ หรือแม้แต่ผลไม้ของแต่ละท้องถิน่ ไม่ว่าจะเป็นกล้วย
ทั้งเครือ มะพร้าว เงาะ ทุเรียน เป็นต้น
 นอกจากน้ีทีมก ้าวได ้รับขนมไทยพระราชทาน  
ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาสูงสุดจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู รัชกาลที ่10 ด้วย3 
 ในส่วนของการบริจาคเงิน มีประชาชนคนไทยทั้งใน
และนอกประเทศร่วมกันบริจาค หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาสังคมต่างร่วมสมทบทุนให้โครงการ
ก้าวคนละก้าวฯ อาทิ จิมมี่ ชวาลา บริจาคเงินในนามชาว 
จ. นครศรีธรรมราช 16 ล้านบาท กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร ์
100 ล้านบาท กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ 60 ล้านบาท 
นอกจากนีย้งัมปีระชาชนผูไ้ม่ประสงค์ออกนามอีกหลายคน 
หลายกลุม่ ก�าเงนิสดหลกัหมืน่ หลกัแสน หย่อนใส่ถงุบรจิาค 
ให้โครงการก้าวคนละก้าวฯ ด้วยความเต็มใจ
 ระหว่างการวิ่งมีเหตุการณ์ท่ีตูนได้รับบาดเจ็บในหลาย
ช่วง ไม่สามารถวิ่งได้ครบเซตตามก�าหนด และจ�าเป็นต้อง
หยุดพักตามค�าสั่งแพทย์ แต่ตูนและทีมงานไม่ย่อท้อต่อ
อาการบาดเจ็บ เขาพักฟื้นร่างกาย จนสามารถวิ่งเข้าเส้น
ชัยได้ส�าเร็จในท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะของตูน
และทมีงานก้าวคนละก้าวท่ีทกุคนต่างชืน่ชม จนเกดิกระแส 
“ตนูฟีเวอร์” ไปทัว่ประเทศ โดยผูค้นต่างเฝ้าติดตามข่าวการ
วิ่งของตูนทุกวันตลอดระยะเวลาการวิ่ง

 ก้าวแรกในทุกเช้าของ “ตูน บอดี้สแลม” เป็นก้าวแรก
ของทีมงานเกือบ 100 ชีวิต ที่ต้องเตรียมตัวออกวิ่งด้วยเช่น
กนั จากจดุเริม่ต้นถงึสิน้สดุโครงการก้าวคนละก้าวฯ ซึง่เป็น
กลไกส�าคัญให้การว่ิงคร้ังนี้ประสบความส�าเร็จ อาทิ เบล-
ชายชาญ ใบมงคล ครีเอทีฟคนเก่ง หมอเมย์-พญ.สมิตดา 
สังขะโพธิ์ วิ่งคู่ตลอดเส้นทางพร้อมกับดูแลสุขภาพของตูน 
พ่ีป๊อก-อิทธิพล สมุทรทอง ดูแลเร่ืองของการประสานงาน
นักวิ่ง แผนการวิ่ง การท�ารหัสมือ การควบคุมแถวขบวนใน
การวิง่แต่ละวัน4 คงไม่สามารถเอ่ยชือ่ทมีเบือ้งหลงัได้ทัง้หมด 
อาท ิทมีนกัวิง่ ทมีแพทย์และกายภาพ ทมีดูแลอาหารเครือ่ง
ดื่ม ทีมดูแลเส้นทางว่ิง ทีมพาหนะจับเวลาและระยะทาง  
ทมีกล้อง ทมี Media และถ่ายทอด Live เป็นต้น อาจกล่าว
ได้ว่า โครงการก้าวคนละก้าวฯ มีการบริหารจัดการแบบ 
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
 สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ “ตูน ก้าว
คนละก้าว” ที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทย
ว่าผู้ชายธรรมดาสามัญคนหนึ่งสามารถสร้างปรากฏการณ์
ระดมความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้มากมายขนาดนี้

ปรากฏการณ์ตูนกับกระแสสังคม
 แม้ว่าโครงการ “ก้าวคนละก้าว” จะประสบความส�าเรจ็
อย่างยิง่ใหญ่ แต่การวิง่ของตนูก็มทีัง้เสยีงชืน่ชมและวพิากษ์
วิจารณ์ควบคู่กัน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงความหลากหลาย
ทางความคิดในสงัคม โดย พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ได้กล่าวขอบคุณตูนที่น�าความสุขและรอยยิ้มมาสู่คนไทย 
และเป็นสะพานเชื่อมใจคนไทยไว้รวมกันผ่านเส้นทาง  
2 พันกว่ากิโลเมตร พร้อมชื่นชมในความเป็นต้นแบบ  
เป็นคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าท�าเพื่อคนไทยท้ัง 70 ล้านคน 
และยงัอวยพรให้ภารกจิด�าเนนิไปอย่างส�าเร็จโดยสวสัดภิาพ 
 นอกจากนี้ตูนยังได้รับค�าชมเชยจากพระมหาวุฒิชัย  
วชริเมธ ีหรอืท่าน ว.วชริเมธี ซึง่เขยีนจดหมายถงึตนู ตอนหนึง่
ระบุว่า “ตูนไม่ได้วิ่งจากเบตงถึงแม่สายเท่านั้น แต่ตูนได้ว่ิง
เข้าไปในหัวใจของคนไทยทั้ง 70 ล้านดวงด้วยอย่างสง่างาม” 
และยังบอกว่า “..การวิง่ของตูนนัน้ย่ิงใหญ่มาก ตนูต้องวางชวีติ 
เป็นเดมิพนัเพือ่การนี ้สิง่ทีท่�ากเ็ป็นปรากฏการณ์ระดบัโลกไม่
ลมื แต่ตนู ก้อย และทมีงานกน่็ารกัเหลอืเกนิ เพราะแม้จะท�าสิง่
ท่ียิง่ใหญ่เพยีงใด แต่ตนู ก้อย และทุกคนกลบัอ่อนน้อมถ่อมตน 
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อย่างยิ่ง ตูนท�าตัวต�่าติดเส้นดินเส้นหญ้า ตูนท�าเหมือนกับว่า 
ตูนไม่ส�าคัญอะไรเลย ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการท�าดี
โดยไม่มีตัวตนอย่างนีน้ีเ่อง คือสิง่ทีท่�าให้ ก้าวคนละก้าว ไม่ใช่
โครงการของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป หากแต่โครงการนี ้ 
ได้กลายเป็นโครงการของคนไทยทุกคนไปแล้ว”
 ส่วนค�าวจิารณ์กม็เีช่นกนั อาท ิค�าวจิารณ์จากนกัวิชาการ 
บางคนทีแ่สดงความเห็นว่า การกระท�าเช่นนีเ้ป็นการกระท�า 
ท่ีไร้ประโยชน์ บ้างมองว่าสร้างกระแส และมองว่าไม่สามารถ 
แก้ปัญหาได้จริงเพราะเป็นการแก้ท่ีปลายเหตุ แต่ตูนก็ไม่
ตอบโต้ และบอกว่าเขาชอบ “ท�ามากกว่าพูด” 

บทส่งท้าย 
 การวิ่งของตูนผ่านโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11  
โรงพยาบาลทัว่ประเทศ” นอกจากจะได้เงนิบรจิาคไปช่วยเหลอื 
โรงพยาบาล 11 แห่งแล้ว ยังได้จุดประกายความเชือ่ ความหวงั 
และก�าลังใจให้ผู ้คนในสังคมว่าเราสามารถร่วมมือกันท�า
ประโยชน์ให้สังคมได้ หากกล้าหาญและมุ่งมั่นอย่างแท้จริง 
ที่ส�าคัญคือการลงมือท�าด้วยความตั้งใจจริง ไม่ต้องเขินอาย 
เหมือนกับที่ตูนเคยพูดไว้ว่า “ท�าดีเอาหน้า...ผมกลัวค�า 
ค�านีม้าตลอด แต่เราต้องก้าวข้ามความกลวั และมองทีผ่ลลพัธ์ 
ปลายทาง”5 

 นอกเหนือเงินบริจาคแล้ว สิ่งที่โครงการนี้คาดหวังคือ 
“อยากเห็นคนไทยทุกคนออกก�าลังกายกันมากขึ้น” เพราะ
เมือ่ทกุคนมสีขุภาพทีด่ ีไม่เจบ็ป่วยกจ็ะลดการใช้บรกิารสถาน
พยาบาลไปในตัว และที่ส�าคัญขอให้คนไทย “ส่งก�าลังใจไป
ให้แก่แพทย์ พยาบาลผู้เสียสละทุกท่านที่ท�าหน้าท่ีเข้มแข็ง
อยู่ในขณะนี้” อย่างที่เขามักจะขอให้กองเชียร์ที่มาให้ก�าลัง
ใจตะโกนค�าว่า “คุณหมอสู้ๆ พยาบาลสู้ๆ”   
 แน่นอนว่า การวิ่งเพื่อระดมทุนคร้ังนี้ อาจไม่ได้ช่วยแก้
ปัญหาทีต้่นตอของระบบสาธารณสขุไทย แต่นบัว่าเป็นวิธหีนึง่
ทีน่่าศึกษา โดยเฉพาะถ้าจะท�าให้เกดิการเริม่ต้นสางปมปัญหา
ทีท่บัซ้อนสะสมมายาวนาน เพราะท้ายทีส่ดุแล้ว ประโยชน์ก็
ปรากฏชดัเจนกว่าอะไรทัง้หมดทีผู่ป่้วยและประชาชนจ�านวน
หนึง่ได้รบับรกิารทีด่ขีึน้จากเงนิก้อนนี ้ซึง่เป็นไปตามความตัง้ใจ
ทีต่นูอยากจะสร้างให้กับโรงพยาบาลน้ันๆ 

ตูน บอดี้สเเลม ทำ ให้คนที่ไม่รู้จัก ตั้งเเต่วัยเด็ก 
ไปจนถึงคนชราเฝ้ารอติดตาม เเละรอที่จะร่วม
บริจาคเงิน ซึ่งคนทั้งประเทศให้ฉายาเขาว่า 

ฮีโร่ ซุปเปอร์ฮีโร่
#ก้าว  #ก้าวคนละก้าว  

#ก้าวนี้เพื่อหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน

ภาพ : ภูริต เนติมงคลชัย (Vin Buddy)
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