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3 MINUTES READ
ชวนรู้จัก Blue Mind หรือภาวะ
เปีย่ มสุขเมือ่ มีน�ำ้ สะอาดรายล้อมรอบตัว
การวิ่งหรือย่ำ�ลงบนเม็ดทรายจะ
ทำ�ให้ร่างกายต้องออกแรงเพิ่ม ส่งผล
ให้เผาผลาญพลังงานมากกว่าการวิ่ง
ปกติ 50%
กิจกรรมที่ได้วง่ิ บนหาดทรายริมทะเล
จึงสร้างสุข สร้างสุขภาพและกระชับ
ความสัมพันธ์ในทีมได้เป็นอย่างดี

เมือ่ หาดทรายกลายเป็น
ลานกิจกรรมไมซ์
หาดทรายคือพืน้ ทีโ่ ล่งกว้างทีจ่ ะใส่เกม
การละเล่นสารพัดรูปแบบได้ไม่รจู้ บแถมเล่น
ได้ตลอดทัง้ วัน ตัง้ แต่เช้าตรูจ่ นถึงยามค�ำ 
่
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ หรือ Team Building เพราะฉะนัน้
เมือ่ คุณเจอหาดทรายเหมาะๆ แล้ว ลอง
วาดไอเดียถึงเกมสนุกสุดบันเทิงบนลาน
กิจกรรมผืนใหญ่ทธี่ รรมชาติมอบให้เอาไว้
ได้เลย

สรรพคุณของหาดทราย

หาดทรายมากไปด้วยประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
และจิตใจ ถึงขนาดที่ Dr. J. Aaron Hipp
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพชุมชนและความยัง่ ยืน
แห่ง NC State สหรัฐอเมริกา อุทศิ เวลาวิจยั เรือ่ งนี้

Dr. Thierry M. Lejeune แพทย์ชาวเบลเยียม
ก็เขียนหนังสือเกีย่ วกับประโยชน์ของหาดทราย
โดยเฉพาะทีช่ อ่ื ว่า Earthing: The Most Important
Health Discovery Ever?
โดยเห็นตรงกันว่า คนเราควรไปหาดทราย
เป็นประจำ� เพราะทำ�ให้รา่ งกายจิตใจได้ฟน้ื ตัว
ดียง่ิ กว่าเข้ายิมหรือไปแหล่งบันเทิงอืน่ ๆ อย่าง
โรงภาพยนตร์
นัน่ เป็นเพราะว่า การย�ำ่ ผืนทรายด้วย
เท้าเปล่านับว่าได้นวดประสาทไปในตัว เพราะ
ทีฝ่ า่ เท้าคือจุดรวมเส้นประสาท และไปกระตุน้
ให้รา่ งกายใช้พลังงานมากกว่าเดินบนพืน้ แข็ง
1.6-2.5 เท่า รวมถึงการทีเ่ ม็ดทรายเคลือ่ นตัว
เมือ่ ย�ำ่ เท้าลงไป จึงต้องใช้กล้ามเนือ้ ทรงตัว ซึง่
เท่ากับว่าร่างกายใช้พลังงานมากขึน้ แค่เดินยัง
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เบิรน์ ขนาดนี้ ลองคิดดูวา่ การวิง่ ขณะท�ำกิจกรรม
บนหาดทราย จะได้เผาผลาญพลังงานออกจาก
ตัวไปอีกกีเ่ ท่า
นอกจากนีก้ ารตากแดดแค่ 10 นาทีกถ็ อื ว่า
เพียงพอแล้วทีจ่ ะไปเพิม่ ระดับวิตามินดีให้
ร่างกาย ทำ�ให้กระดูกและฟันแข็งแรง ป้องกัน
โรคได้สารพัด ตัง้ แต่โรคหัวใจ โรคสมองและ
โรคในหลอดเลือด แต่แดดแรงๆ ก็ไม่นา่ ไว้ใจ
ควรทาครีมกันแดดแบบทีไ่ ม่ท�ำ ลายปะการัง
ก่อนออกไปทำ�กิจกรรมบนหาดทราย
ด้านจิตใจก็ได้ประโยชน์จากหาดทราย
ดังที่ Wallace J. Nichols นักชีววิทยาทางทะเล
ทำ�วิจยั และเขียนหนังสือได้เป็นเล่มเรือ่ ง Blue
Mind: The surprising science that shows
how being near, in, on, or under water can
make you happier, healthier, more connected,
and better at what you do
ผลสรุปสัน้ กว่าชือ่ หนังสือว่า หาดทรายและ
วิวทะเลช่วยทำ�ให้จติ ใจเข้าสูโ่ หมด Blue Mind
คือภาวะทีจ่ ติ ใจสงบ แจ่มใส กระจ่าง ด้วยวิวที่
เปิดโล่งกว้าง มีธรรมชาติรอบตัว ช่วยพาจิตใจ
ออกจาก Red Mind หรือภาวะทีจ่ ติ โดนกระตุน้
เร้ามากเกินไปจนสับสน ขณะที่ Gray Mind คือ
ภาวะทีจ่ ติ ใจถูกขังในทีร่ ม่ มากเกินไปจนไม่ได้
สัมผัสกับธรรมชาติ ยิง่ ใครทีท่ �ำ งานกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
มือถือยิง่ แย่ เพราะต้องนัง่ แช่ตดิ โต๊ะไม่คอ่ ยได้ลกุ
ไปเหยียดยืด สุดท้ายจะรูส้ กึ เฉือ่ ยและหดหูอ่ ย่าง
ไม่ทราบสาเหตุ
แต่ส�ำ หรับกลุม่ ไมซ์ จะไปเดินหาดทราย
เฉยๆ คงไม่เข้าที เราจึงเตรียมเกมสนุกๆ มาให้
เล่นเพลินขณะทีเ่ ท้าเปล่าวิง่ ไปมาบนผืนทราย
ส่วนปาก ตาและใจก็ได้หวั เราะดังๆ ไปด้วย
พร้อมหรือยังทีจ่ ะออกไปเล่นเกมกระชับ
ความสัมพันธ์องค์กรบนหาดทรายด้วยกัน...
เรามีมาแนะนำ�

เกมเสีย่ งดวงเลือกทีน่ อน

แนะน�ำอย่างยิง่ ว่าให้เล่นเกมนีเ้ ป็นเกมแรก
เพือ่ ก�ำหนดชะตากรรมเมือ่ จบวัน โดยตัง้ โต๊ะยาว
บนชายหาดทีเ่ ต็มไปด้วยแก้วใสมองเห็นกาแฟ
สีนำ�้ ตาลเข้มเต็มแก้ว ควรเตรียมแก้วให้เกิน
จ�ำนวนคนไว้เยอะๆ จะช่วยสร้างความสับสนให้
เลือกไม่ได้  
จากนัน้ ให้สมาชิกแต่ละคนเลือกแก้วตาม
อัธยาศัย โดยมีขอ้ แม้วา่ ห้ามดม ห้ามชิม ถ้า
จำ�นวนคนเยอะควรแบ่งเป็นกลุม่ ย่อย แล้วยืน
เรียงหน้ากระดาน มือถือแก้วทีต่ นเองได้เลือกเอง
จากนัน้ นับ 1 2 3 แล้วยกแก้วดืม่ พร้อมกัน
สังเกตได้งา่ ยมากจากสีหน้าแต่ละคน
ใครหน้าตาแช่มชืน่ แปลว่าเลือกแก้วทีม่ กี าแฟ
ส่วนใครท�ำหน้าบอกบุญไม่รบั หรือถึงกับพ่นน�ำ้
ออกมาทันทีทยี่ กแก้วดืม่ แปลว่าผูน้ นั้ เลือกแก้ว
ทีใ่ ส่กาแฟผสมน�ำ้ ปลา ซึง่ จะได้สทิ ธิอ์ อกมา
กางเต็นท์กลางแจ้งพร้อมถุงนอนหลังท�ำกิจกรรม
บนชายหาดมาเหนือ่ ยๆ ทัง้ วัน  
The Idea: เกมนีช้ ่วยละลายพฤติ กรรม
ตัง้ แต่เริ่ มวันได้เป็ นอย่างดี

เกมวิง่ ไล่จบั

แบ่งกลุม่ เล่นเกมเป็น 2 กลุม่ ย้อนวัยเล่น
วิง่ ไล่จบั บนชายหาด ซึง่ สมมติวา่ เป็นเกาะร้างที่
ต้องไล่ลา่ สัตว์บนเกาะมาประทังชีวติ กลุม่ หนึง่
คือ กลุม่ นักวิง่ ทีต่ อ้ งวิง่ ไล่จบั ...อะไร คำ�เฉลยอยู่
ทีก่ ลุม่ สองซึง่ ต้องสวมบทเป็นไดโนเสาร์ (ควรใส่
ชุด mascot ไดโนเสาร์นา่ รักๆ ทีม่ หี ลายแบบทาง
ออนไลน์ให้เลือกสรร)
ไดโนเสาร์แต่ละตัวจะมีเบอร์แปะทีน่ �ำ ไป
แลกเป็นอาหารและข้าวของทีต่ อ้ งใช้ในระหว่าง
ทริปสัมมนาครัง้ นีไ้ ด้ เช่น ไดโนเสาร์เบอร์ 1 =
บะหมีก่ ง่ึ สำ�เร็จรูป  ไดโนเสาร์เบอร์ 2 = คูปอง
แลกเครือ่ งดืม่ ระหว่างสัมมนา เอาไว้สง่ั เครือ่ งดืม่
ชนิดใดก็ได้นอกเหนือจากทีม่ เี ตรียมไว้ให้

ไดโนเสาร์เบอร์ 3 = เบาะรองนัง่ ใครไม่จบั
ไดโนเสาร์ตวั นีต้ อ้ งนัง่ เก้าอีแ้ ข็งๆ แบบไม่มเี บาะ
ตลอดการสัมมนา ไดโนเสาร์เบอร์ 4 = เวาเชอร์
เอาไปแลกเป็นเงินสดจากหัวหน้า (ตามแต่
หัวหน้าจะให้) เป็นต้น
กติกาเพิม่ เติมคือ 1.นักวิง่ 1 คนมีเวลาจำ�กัด
เช่น 20 วินาที ถ้าจับไดโนเสาร์ไม่ได้สกั ตัวก็วง่ิ
ฟรีไป 2. ไดโนเสาร์ตอ้ งเล่นตัวอย่างรุนแรงไม่ให้
โดนจับง่ายๆ เมือ่ วิง่ ครบคน ทีมวิง่ จะผลัดมาเป็น
ไดโนเสาร์แทน แต่ถา้ ทีมจัดงานมีก�ำ ลังพลมาก
พอก็สวมชุดไดโนเสาร์แล้วให้นกั เดินทางไมซ์
วิง่ ไล่จบั โดยไม่ตอ้ งแบ่งเป็น 2 ทีมก็ได้ ไม่ตอ้ งวิง่
2 รอบแต่เหนือ่ ยล้านเท่า
The Idea: เกมนีช้ ว่ ยให้ทกุ คนขยับตัว สลัด
ความเมือ่ ยล้าจากการนัง่ ประชุมนานๆ ในสภาพ
แวดล้อมเดิมๆ และยังช่วยละลายพฤติกรรมซึ่ง
สมาชิ กในทีมต้องร่วมกันวางแผนว่าใครจะวิ่งไล่
ไดโนเสาร์ ตวั ไหน เพือ่ ให้ได้ของดีมีประโยชน์ตอ่
ทุกคนในทีมมากทีส่ ดุ

เกมเก็บถุงนอน

แบ่งจำ�นวนคนเป็นกลุม่ ย่อยแล้วแจก
ถุงนอนแบบทีก่ างคลีอ่ อกแล้ว จากนัน้ เป่านกหวีด
เริม่ สตาร์ทเกม แต่ละคนจะใช้กระบวนท่าเยีย่ งไร
ก็ได้ให้เก็บถุงนอนเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือน
เพิง่ ซือ้ มาจากร้านหมาดๆ ให้เร็วทีส่ ดุ
ฟังดูเหมือนง่ายแต่ตอนลงมือปลุกปล�ำ้ ให้
ถุงนอนเข้าทีเ่ ข้าทางนัน้ ไม่ใช่ของกล้วยๆ นะ
ขอบอก ยิง่ มีคนอืน่ มาแข่งด้วยยิง่ ลนลาน
งานนีผ้ แู้ พ้ของแต่ละทีมต้องรับหน้าทีป่ ง้ิ ย่าง
อาหารทะเล หมัน่ พลิกกุง้ ย่างปูไม่ให้ขาดตอน
ป้อนท้องทุกคนแบบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
The Idea: เกมฝึ กความรับผิดชอบร่วมกัน
เพราะมีแค่ตวั แทน 1 คนทีล่ งแข่ง แต่ทกุ คนใน
ทีมต้องยอมรับผลการแข่งขันร่วมกัน ไม่วา่ จะแพ้
หรื อชนะก็ตาม
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เกมกระโดดไกล

ถ้าจะให้ดคี วรเลือกคนหน้าตาดีลงแข่งขัน
ชือ่ ดูเบสิก มันก็เหมือนกระโดดไกลสมัยเรียน เพราะไม่มเี กมไหนจะทำ�ให้คนหมดราศีบารมี
จางได้เท่านีอ้ กี แล้ว
พละหรือเปล่า ถ้ามันง่ายอย่างนัน้ ก็ไม่เรียกว่า
The Idea: เกมบริ หารร่างกายนีท้ ีเ่ หมาะกับ
เกมน่ะสิ วิธกี ารเล่นเกมกระโดดไกลเวอร์ชน่ั
ใครโดดได้กแ็ ปลกนัน้ ต้องเล่นทีละคน หรือแต่ละ การสลัดความง่วงงุนยามบ่ายหรื อหลังมือ้ อาหาร
กลุม่ ส่งตัวแทนมา 1 คนก็ได้ งานนีไ้ ม่จ�ำ เป็นต้อง และยังท�ำให้ทีมได้มองเห็นหรื อวิเคราะห์ขอ้ ดี
เลือกคนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตกิ ระโดดได้ไกลราวกับจิงโจ้ จุดเด่นของแต่ละคน
กลับชาติมาเกิด แต่ให้เลือกคนทีม่ จี ดุ ศูนย์ถว่ งดี
เกมทายเพลง
และไม่เวียนหัวง่ายเป็นพอ
เพือ่ ความสมัครสมานกันในทีท่ �ำ งาน ควรจับ
ว่าแล้วก็ให้ผเู้ ข้าแข่งขันใช้มอื ข้างหนึง่ จับ
กลุม่ แบบกระจายแผนกและอายุ ทีส่ �ำ คัญต้อง
จมูกตัวเอง แล้วเริม่ ปัน่ จิง้ หรีด 10 ครัง้ ควรมี
ให้หนึง่ กลุม่ มีคนทุก generation  เพราะเกมนี้
กรรมการจับเวลาเพือ่ ให้ทกุ คนปัน่ เร็วเท่าๆ กัน
ปัน่ ครบ 10 ครัง้ แล้วให้กระโดดไกลทันทีอย่ารีรอ คนทีม่ วี ยั ต่างกัน จากยุคสมัยต่างกัน ต้องพึง่ พา
กันอย่างสูง
แล้วปักธง ณ ตำ�แหน่งทีผ่ เู้ ล่นแลนดิง้ ลงบน
เกมนีต้ อ้ งการพิธกี ร 1 คนทีร่ อ้ งเพลงเก่งๆ
ผืนทราย
ไม่ตอ้ งเสียงดีแต่รอ้ งชัดถ้อยชัดคำ�และ
ความฮาบังเกิดตรงนีแ้ หละ หลังจากปัน่
แม่นทำ�นอง ส่วนผูเ้ ล่นให้แบ่งออกเป็นทีมๆ ละ
จิง้ หรีดหรือการก้มหัวหมุนรอบตัวเองเร็วๆ
2-3 คน จากนัน้ ตัง้ สติ เงีย่ หูฟงั พิธกี รร้องเพลง
10 รอบ ใครทรงตัวยืนบนขาของตัวเองได้
ให้ดี เพราะพิธกี รจะร้องเนือ้ เพลงของเพลงหนึง่
ก็นบั ว่าเก่งแล้ว นีใ่ ห้กระโดดไกลแบบไกล
แต่ในทำ�นองของอีกเพลง เช่น เนือ้ ร้องเป็นเพลง
สุดแรงเกิด ไกลเท่าทีจ่ ะโดดได้แล้ว ก็ตอ้ งยิง่
ขอให้เหมือนเดิมของสุนทราภรณ์ แต่ท�ำ นองเป็น
ออกแรงกันเข้าไปใหญ่
เพลงรบกวนมารักกันของทาทา ยัง หรือเนือ้ ร้อง
จากเพลงโอ้ทะเล (โอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีคราม
สดใส มองเห็นเรือใบ แล่นอยูใ่ นทะเล-เพลงค่าย
อมตะนิรนั ดร์กาล) แต่ท�ำ นองมาจากเพลง
ไสว่าสิบถ่ ม่ิ กันของก้อง ห้วยไร่ หรืออีกตัวอย่าง
คือเนือ้ เพลง My Heart Will Go On ของ Celine
Dion แต่ท�ำ นองเป็นเพลงซูเปอร์วาเลนไทน์ของ
เจน นุน่ โบว์ เป็นต้น

ในหนึง่ ทีมต้องแบ่งกันตอบคนละเพลงโดยที่
ห้ามปรึกษากันเด็ดขาด เช่น คนหนึง่ ยกมือตอบ
ชือ่ เพลงของเนือ้ เพลง อีกคนต้องตอบชือ่ เพลง
ของทำ�นองเพลง
ทีมไหนตอบได้ให้ออกมาโชว์สเต็ปท่าเต้น
ของเพลงนัน้ ๆ ทีมงานเลือกเปิดเพลงของ
เนือ้ เพลงหรือทำ�นองก็ได้ แต่ถา้ ทีมชนะเต้น
ไม่ถกู หรือเต้นไม่แรงได้ใจ ก็เปิดโอกาสให้
ทีมอืน่ ๆ ออกมายึดฟลอร์บนหาดทรายแต่จะได้
คะแนนแค่ครึง่ เดียว
The Idea: เพลงเป็ นสือ่ ทีม่ ีพลังช่วยดึง
ความเป็ นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันได้โดยไม่รู้ตวั
ผ่านเกมทีท่ �ำให้ทกุ คนต้องระดมสมอง แชร์
ความคิดเห็น แสดงความรู้ไปจนถึงความ
กล้าหาญทีจ่ ะกล้าแสดงออกแบบ รวมทัง้
ได้เสริ มสร้างความสามัคคีขา้ มแผนกและวัย
จากเกมนีไ้ ด้อีกด้วย
เห็นไหมว่าคุณสามารถเปลีย่ นหาดทราย
เป็นลานกิจกรรมสำ�หรับ Team Building ได้
มากมายเลยจริงๆ
อ้างอิง :
https://pegasustraveladvisors.com/
neuroscientists-strongly-recommend-that-youvisit-the-beach-regularly-heres-why/
https://www.swimmingworldmagazine.com/
news/are-you-blue-dive-in-to-find-out-thebenefits-of-blue-mind/

