โครงการ TJ’s True South

เปนการระดมคนไทยผูรักการผจญภัยเพื่อเดินทางดวยเทามากกวา 1,000 กิโลเมตร
โดยปราศจากการชวยเหลือใดๆ จากภายนอก ในภาวะหนาวเหน็บอุณหภูมิต่ำกวา -30 ํC
บนพื้นที่ที่ปกคลุมดวยหิมะน้ำแข็งกวางไกลสุดขอบฟา เปาหมายของการเดินทาง
คือการพิชิตขั้วโลกใต ซึ่งหากทำสำเร็จ
การเดินทางครั้งนี้จะไดรับการบันทึกเปนประวัติศาสตรของคนไทยในฐานะคนไทยกลุมแรก
ที่พิชิตขั้วโลกใตดวยการเดินเทา

นักผจญภัยทั้งสองทีมซึ่งจะนำทีมโดย
ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ (TJ) ตองลากเลื่อน
เดินทางบนหิมะมากกวา 1,000 กิโลเมตร
ใชเวลาโดยประมาณ 45 วัน ทุกคนตองลาก
สัมภาระสวนตัวและสวนรวม (เชน อุปกรณ
ตั้งแคมป อุปกรณทำอาหาร เชื้อเพลิง
อาหารสำหรับ 45 วัน เปนตน) บนเลื่อน

ข

สัมภาระ ณ ชวงเริ่มตนโครงการอาจหนักถึง
90-100 กิโลกรัมตอคน ในการเดินทาง
นักผจญภัยจะเคลื่อนที่ดวยสกีเดินทางไกล
หรือรองเทาเดินหิมะวันละ 8-10 ชั่วโมง

“ขั้วโลกใต” หรือ “จุดตัดที่ 90 องศาใต”

การเดินทางสูขั้วโลกใตจะแบงเปน 2 ทีม ทีมละ

เมื่อสิ้นสุดวันสมาชิกแตละทีมจะมีการแบง

ตั้งอยูบนทวีปแอนตารกติกา ทวีปที่อยู

4-5 คน หากทีมใดทีมหนึ่งประสบอุบัติเหตุ

หนาที่กันเพื่อตั้งแคมป สรางกำแพงหิมะเพื่อ

ใตสุดของโลก ทวีปนี้หนาวตลอดปและมี

ทำใหตองหยุดการเดินทางกลางคันอีกทีม

กันลม ดูแลอุปกรณการเดินทาง ตมหิมะ

สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะกับการดำรงชีวิต

ยังสามารถเดินทางสูเปาหมายตอไปได ในการ

เพื่อใชในการดื่มและประกอบอาหาร เปนตน

ของมนุษย ทำใหไมมีมนุษยอาศัยอยูอยาง

เดินทางจริงทั้งสองทีมจะเดินทางพรอมกัน

ถาวรบนพื้นทวีป อากาศที่หนาวเหน็บและ

ในเสนทางเดียวกัน

ดวยลักษณะภูมิประเทศที่โหดรายและการ

ลมที่แรงทำใหการเดินทางสูขั้วโลกใตเปน

เดินทางที่เรียกรองพลังกายและใจมหาศาล

หนึ่งในการผจญภัยที่ลำบากที่สุดในโลก

โครงการนี้จึงตองคัดกรองผูมีใจรักการ

และเปนการเดินทางที่นักผจญภัยทั่วโลก

ผจญภัยและตองการสรางชื่อเสียงใหกับ

ฝนใฝ

ประเทศไทยดวยการทดสอบความทรหด
ของรางกายและทักษะดานตางๆ ผานการ

“

การเดินทางครั้งนี้
จะไดรับการบันทึก
เปนประวัติศาสตร
ของคนไทยในฐานะ
คนไทยกลุมแรกที่
พิชิตขั้วโลกใต
ดวยการเดินเทา
ทดสอบในแตละระยะที่ออกแบบมาอยางดี
ดวยผูฝกสอนที่มีความเชี่ยวชาญระดับ
ประเทศในดานนั้นๆ เพื่อใหนักผจญภัยมี
ความพรอมสูงสุดตอภัยอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นไดเสมอในการเดินทาง

”

แผนที่ทวีปแอนตารกติกา
และเสนทางการเดินทางสูขั้วโลกใต
ทางโครงการจะเลือกเสนทางใดเสนทางหนึ่งระหวางการเดินทาง
ที่เริ่มจากเฮอรคิวลิสอินเลต หรือจากแมคเมอรโด
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ความฝนของคุณคือ

รางวัลแหงความสำเร็จ
Reward to dreamers

จ

เจาของโครงการ TJ’s True South
คือมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ซึ่งเปนมูลนิธิที่
ไดรับการรับรองจากภาครัฐอยางเปนทางการ

อยางไรก็ตาม ไมมีความสำเร็จใดที่ไดมาโดย
ปราศจากความลำบาก เราเชื่อวาความสำเร็จ
ของการเดินทางไมใชมาจากความสำเร็จของ
คนใดคนหนึ่ง แตมาจากการรวมใจทำงาน
เปนหนึ่งเดียวกันของทุกคน เพื่อที่จะไดรางวัล
แหงความฝนนี้ ผูเขารวมรายการคนใดคนหนึ่ง
ในสิบคนตองสามารถนำธงไทยไปปกไว ณ
ขั้วโลกใตไดสำเร็จ

โครงการนี้มีเปาหมายที่ไมมุงหวังผลกำไรแต
ตองการสรางแรงบันดาลใจใหมใหกับคนไทย
วาหากเราพยายาม ความสำเร็จไมวายาก
ลำบากเพียงไรก็เปนไปได
เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับนักผจญภัย 10 คน
สุดทายที่จะฝาฟนใหถึงขั้วโลกใต มูลนิธิและ
โครงการจะระดมทุนใหได 10 ลานบาทเพื่อให
นักผจญภัย 10 คนสุดทายนำไปทำกิจกรรม
เพื่อสังคมตามแตความฝนของแตละคน
คนละ 1 ลานบาท

“

นักผจญภัย 10 คนสุดทายสามารถเลือกไดวา
จะนำเงิน 1 ลานบาทไปใชในกิจกรรมเพื่อสังคม
ในรูปแบบใด ไมวาจะเปนเรื่องการศึกษา
การสนับสนุนดานเยาวชน การรักษาสิ่งแวดลอม
หรือการพัฒนาชุมชน เปนตน
ทางโครงการเชื่อวาสิ่งที่สำคัญของโครงการ
คือการสรางพลังและแรงบันดาลใจตอสังคม
ในระยะยาว โครงการใหโอกาสนักผจญภัย
ที่ผานเขารอบสุดทายทั้งสิบคนสรางความฝน
ของตนเองที่มีผลกระทบดานบวกและมีความ
ยั่งยืนกับสังคมได

หากไมมีใครสามารถไปถึงขั้วโลกใต
มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนาจะเปนผูบริหาร
เงินบริจาคที่ระดมมาไดทั้งหมด

ทางโครงการเชื่อวาสิ่งที่สำคัญ
ของโครงการคือการสรางพลัง
และแรงบันดาลใจตอสังคมใน
ระยะยาว โครงการใหโอกาส
นักผจญภัยทีผ
่ า นเขารอบสุดทาย
ทั้งสิบคนสรางความฝนของ
ตนเองที่มีผลกระทบดานบวกและ
มีความยั่งยืนกับสังคมได

”

ขอกำหนดและเงื่อนไขโครงการ
และการสมัคร
Terms and conditions

ผ

• ผูสมัครตองเกิดภายในวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ.2514 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2534
หรืออายุ 25 ถึง 45 ปเทานั้น
• ผูสมัครตองถือสัญชาติไทย ทั้งเพศชาย
และหญิง
• ผูสมัครตองมีสภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ
ไมมีโรคประจำตัวที่มีอุปสรรคตอการเดินทาง
โดยตองมีใบรับรองแพทยยืนยันความพรอม
ของรางกาย
• โครงการจะฝกฝนและคัดเลือกนักผจญภัยที่มี
ทักษะและสมรรถภาพเปนเลิศ จำนวน 9 คน
เพื่อรวมเดินทางไปขั้วโลกใตกับธนาธร
รวมทั้งสิ้นเปน 10 คน โดยธนาธรจะเปน
หัวหนาทีมในการเดินทางสูขั้วโลกใต เมื่อเริ่ม
เดินทางสูขั้วโลกใตจริง ธนาธรจะเปดโอกาสให
ทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจใหมากที่สุด
แตการตัดสินใจของหัวหนาทีมถือเปนที่สิ้นสุด
• การผจญภัยทุกครั้งมีความเสี่ยงทั้งจากที่
คาดการณไดและไมสามารถคาดการณได
ผูสมัครตองลงลายมือชื่อรับรองใบยอมรับ
ความเสี่ยง (Waiver Form)

• เพื่อหาผูสนับสนุนและประชาสัมพันธ
โครงการ ทางโครงการอาจนำรูปหรือ
วิดีทัศนของผูสมัครไปเผยแพรในสื่อตางๆ
ผูสมัครตองลงลายมือชื่อรับรองใบยินยอม
การเผยแพรขอมูลสวนบุคคล (Privacy
Policy)
• โครงการจะคัดเลือกผูสมัครใหลดลงตาม
ระยะตางๆ ของโครงการ หลักการคัดเลือก
ผูสมัครในระยะตางๆ จะขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมและสมรรถภาพของผูสมัคร การ
คัดเลือกผูสมัครใหเขารอบระยะตอไปถือเปน
สิทธิ์ของโครงการและถือเปนที่สิ้นสุด
โครงการสามารถใหเหตุผลหรือไมใหเหตุผล
ในการคัดเลือกก็ได

ห

• หากผูสมัครมีคุณสมบัติและทักษะใกลเคียงกัน
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติในดานตอไปนี้จะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ
1. ผูสมัครที่มีอาชีพแพทยหรือพยาบาล
หรือทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. ผูสมัครที่มีประสบการณการผจญภัย
การแขงขันดานความทรหด ทักษะการสกี ทักษะ
การปนผา มากกวา
3. ผูสมัครที่สามารถพูดอานเขียน
ภาษาอังกฤษได
4. ผูสมัครที่มีคะแนนสอบดานการบริหาร
อารมณ (Emotional Quotient) ที่ดี
5. ผูสมัครที่มีโครงการวิจัยดาน
ธรณีวิทยา/วิทยาศาสตรโลกรอน หรือศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับทวีปแอนตารกติกา
• ทางโครงการตองการใหคนไทยไมวาจะมีฐานะ
ใดๆ ก็สามารถเขารวมโครงการนี้ได ดังนั้น
คาใชจายทั้งหมด ไมวาจะเปนคาอุปกรณ
คาเดินทาง คาที่พัก ฯลฯ ทางโครงการจะ
เปนผูออกคาใชจายใหกับผูที่ผานเขาสูระยะที่ 4
ของโครงการเปนตนไป

• ในชวงการฝกและเตรียมตัว และในชวงการ
ผจญภัยจริงซึ่งจะใชเวลาประมาณ 2 เดือน
รวมการเดินทาง ทางโครงการยินดีที่จะ
เปนธุระใหกับผูสมัคร ในการขออนุญาตกับ
นายจาง (ถามี) ทางโครงการจะทำใหดีที่สุด
ในการหาขอสรุปที่ดีที่สุดใหกับผูสมัครเปน
รายๆ ไป โครงการเขาใจถึงความลำบาก
ของผูสมัครเรื่องภาระหนาที่การงานและ
สภาวะทางเศรษฐกิจในกรณีผูสมัครตอง
ขาดงานมากกวา 2 เดือนทางโครงการจะ
พยายามลดหรือทำใหไมมีผลกระทบกับ
ผูสมัครทั้งทางเศรษฐกิจและการจางงาน
• การใชสารและยากระตุน
 เพือ
่ เสริมสมรรถภาพ
รางกายเปนอันตรายตอผูสมัคร โครงการ
ไมอนุญาตใหผูสมัครใชสารและยากระตุน
เพื่อเสริมสมรรถภาพรางกายตามกฎ IOC
Doping Control ผูสมัครจะถูกเชิญออก
จากโครงการทันทีหากมีการตรวจพบ
ทางโครงการสงวนสิทธิ์ในการแกไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกฏระเบียบของ
โครงการโดยไมแจงใหผูสมัครทราบลวงหนา

“

ทางโครงการตองการใหคนไทย
ไมวาจะมีฐานะใดๆก็สามารถ
เขารวมโครงการนี้ได ดังนั้น
คาใชจายทั้งหมด ไมวาจะเปน
คาอุปกรณ คาเดินทาง คาที่พัก
ฯลฯ ทางโครงการจะเปนผูออก
คาใชจายใหกับผูที่ผานเขาสูระยะ
ที่ 4 ของโครงการเปนตนไป

”

วันที่

ตารางกิจกรรมการทดสอบ
และฝกอบรม
Project timetable

ระยะที่

1

ระยะที่

2

ระยะที่

3

25 พ.ย. 59 กิจกรรมที่ 1

เปดตัวเว็บไซต

16 ม.ค. 60 กิจกรรมที่ 2

เปดตัวโครงการ แถลงขาว

15 มี.ค. 60 กิจกรรมที่ 3

ปดรับสมัคร

25 มี.ค. 60 กิจกรรมที่ 4

ทดสอบสมรรถภาพวิ่งทางไกล
(ประมาณ 70-100 กิโลเมตร)

27 มี.ค. 60 กิจกรรมที่ 5

ประกาศรายชื่อผูผานเขาสู
ระยะที่ 3 ไมจำกัดจำนวน

28 มี.ค.‐ 5 เม.ย. 60 กิจกรรมที่ 6
8‐9 เม.ย. 60 กิจกรรมที่ 7
15 เม.ย. 60 กิจกรรมที่ 8

ระยะที่ 29 เม.ย.‐ 1 พ.ค. 60

4

รายละเอียด

กิจกรรมที่ 9

สถานที่
ออนไลน
ไทยซัมมิททาวเวอร
ออนไลน
เขาใหญ
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

จองเวลาสัมภาษณ
วันสัมภาษณ

ออนไลน

โทรศัพทและอีเมล
ไทยซัมมิททาวเวอร

ประกาศผูเขารอบ 30 คนสูระยะที่ 4

ออนไลน

สัมมนาแนะนำโครงการและบูทแคมป

สถานที่จะแจงใหทราบ

ผูเขารอบทั้ง 30 คนนำเสนอโครงการในฝน

13 พ.ค. 60 กิจกรรมที่ 10

แนะนำทักษะการปนผา

สถานที่จะแจงใหทราบ

14 พ.ค. 60 กิจกรรมที่ 11

แนะนำทักษะสเก็ตน้ำแข็ง

สถานที่จะแจงใหทราบ

29 พ.ค.‐ 1 มิ.ย. 60 กิจกรรมที่ 12.1 ทักษะการเดินปาและตั้งแคมป กลุม 1

สถานที่จะแจงใหทราบ

2‐ 5 มิ.ย. 60 กิจกรรมที่ 12.2 ทักษะการเดินปาและตั้งแคมป กลุม 2

สถานที่จะแจงใหทราบ

9 ‐ 12 มิ.ย. 60 กิจกรรมที่ 12.3 ทักษะการเดินปาและตั้งแคมป กลุม 3

สถานที่จะแจงใหทราบ

16 ‐ 19 มิ.ย. 60 กิจกรรมที่ 12.4 ทักษะการเดินปาและตั้งแคมป กลุม 4

สถานที่จะแจงใหทราบ

22 ก.ค. 60 กิจกรรมที่ 13

ทดสอบทักษะสเก็ตน้ำแข็ง

สถานที่จะแจงใหทราบ

23 ก.ค. 60 กิจกรรมที่ 14

ทดสอบทักษะการปนผา

สถานที่จะแจงใหทราบ

31 ก.ค. 60 กิจกรรมที่ 15

ประกาศผูเขารอบ 20 คนสูระยะที่ 5

ออนไลน

ระยะที่

8

ระยะที่

5

11-14 ส.ค. 60 กิจกรรมที่ 16

ระหวาง ส.ค. กิจกรรมที่ 17
- ต.ค. 60
22-25 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 18
31 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 19

ระยะที่

6

ระยะที่

7

17-20 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 20
1-11 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 21
22 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 22
ม.ค. 61 กิจกรรมที่ 23
12-15 ม.ค. 61 กิจกรรมที่ 24
ก.พ. 61 (10 วัน) กิจกรรมที่ 25
28 ก.พ. 61 กิจกรรมที่ 26

เวิรกช็อป #1

พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท

- การบริหารอารมณ
- การทำงานเปนทีม
- การเพิ่มสมรรถภาพทางรางกายดวยการวิ่งลากยาง

สถานที่จะแจงใหทราบ

วิ่งระยะไกลมากกวา 42 กิโลเมตร
เวิรกช็อป #2

พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท

ระยะที่

9

- การทำงานเปนทีม
- การเพิ่มสมรรถภาพทางรางกายดวยการวิ่งลากยาง

ประกาศผูเขารอบ 15 คนสูระยะที่ 6
เวิรกช็อป #3

- การเตรียมตัวเขาแคมปฤดูหนาวและสกี
- การฝกความแข็งแรงของรางกาย

ออนไลน
พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท

เดินทางไปแคมปฤดูหนาวและสกีที่ญี่ปุน

ญี่ปุน

ประกาศผูเขารอบ 12 คนสูระยะที่ 7

ออนไลน

วิ่งระยะไกล (มากกวามาราธอน)
เวิรกช็อป #4

สถานที่จะแจงใหทราบ
พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท

- การเตรียมตัวเดินทางในหิมะดวยเลื่อนและสกีที่แคนาดา
- การฝกความแข็งแรงของรางกาย

เดินทางในหิมะดวยเลื่อนและสกี

แคนาดา

ประกาศผูเขารอบ 10 คนสูระยะที่ 8

ออนไลน

ระยะที่

10

ระยะที่

11

มี.ค. 61

กิจกรรมที่ 27

เม.ย. 61

กิจกรรมที่ 28

พ.ค. 61

กิจกรรมที่ 29

มิ.ย. 61

กิจกรรมที่ 30

การเดินทางบนธารน้ำแข็งดวยการใชเชือกเชื่อมติดกัน

ก.ค. 61

กิจกรรมที่ 31

เวิรกช็อป #8

พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท

ส.ค. 61

กิจกรรมที่ 32

เวิรกช็อป #9

พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท

ก.ย. 61

กิจกรรมที่ 33

เวิรกช็อป #10

พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท

ต.ค. 61

กิจกรรมที่ 34

เวิรกช็อป #10

พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท

พ.ย. 61

กิจกรรมที่ 35

เริ่มการเดินทาง

ธ.ค. 61

กิจกรรมที่ 36

เดินทางสูขั้วโลกใต

ม.ค. 62

กิจกรรมที่ 37

เดินทางกลับสูประเทศไทย

เวิรกช็อป #5

พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท

เวิรกช็อป #6

พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท

เวิรกช็อป #7

พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท

- ทักษะการเดินขามธารน้ำแข็งโดยใชเชือกติดกัน
- การปฐมพยาบาล

- การจัดเตรียมอุปกรณตางๆ
- การรับมือกับสถานการณฉุกเฉินและการปองกันภัย
- การใชอุปกรณและเครื่องมือตางๆ
- การใชเลื่อนลากบนหิมะ
- การเตรียมเสื้อผาเครื่องแตงกาย

- การเพิ่มน้ำหนักตัว
- การถายภาพและถายวิดิโิอ
- การใชอุปกรณและเครื่องมือตางๆ
- การบริหารอุปกรณไฟฟาและอุปกรณสื่อสาร
- การจัดการโภชนาการ
- การฝกความพรอมทางดานจิตใจ
- การใชยารักษาโรค
- การใชเครื่องมือนำทาง (Navigator)

เนปาล

ชิลี
ทวีปแอนตารกติกา

บาน

รายละเอียดของการฝก
และทดสอบในชวงระยะตางๆ
Sessions in details

ผ

ในระยะที่ 2
ผูสมัครทุกคนตองเขารวมวิ่งทดสอบความ
อดทนของรางกายในวันที่ 25 มีนาคม
2560 โดยผูที่เขาวิ่งครบระยะที่กำหนด
(70-100 กิโลเมตร) จะไดเขาสูระยะตอไป
ของโครงการ

เดือนกรกฎาคม 2560 ผูสมัครสามารถ
เลือกกลุมที่สะดวกตอตารางของตนเองได
ในรูปแบบจองกอนไดกอน
การประเมินจะประกอบดวยการใหคะแนนจาก
กิจกรรมบูทแคมป ทักษะการปนผา ทักษะ
การเลนสเก็ตน้ำแข็ง ทักษะการเดินปาและ
ชวยเหลือตนเองในแคมป

ในระยะที่ 4
ผูสมัครทุกคนตองเขารวมการสัมมนา
แนะนำโครงการและกิจกรรมบูทแคมป และ
ทุกคนจะไดรับการฝกทักษะ 3 อยางดวยกัน
ไดแก ทักษะการใชเชือกและการปนผา ทักษะ
การเลนสเก็ตน้ำแข็ง ทักษะการเดินปาและ
ชวยเหลือตนเองในแคมป
ในการฝกทักษะการปนผาและการเลนสเก็ต
น้ำแข็ง ผูสมัครจะไดรับการฝกสอน
เบื้องตนในวันที่ 13 และ 14 พฤษภาคม
2560 ตามลำดับ หลังจากนั้นทางโครงการ
จะติดตอสถานที่ฝกไวใหผูสมัครฝกฝนดวย
ตนเองโดยไมเสียคาใชจาย ผูสมัครตองเขา
ทดสอบทักษะทั้งสองในวันที่ 22 และ 23
กรกฎาคม 2560
สวนทักษะการเดินปาและการชวยเหลือ
ตนเองในแคมป โครงการจะจัดการเดินปาให
โดยแบงผูสมัครเปน 4 กลุม กลุมละ 7-8 คน
แตละกลุมจะเดินทางเปนเวลา 4 วันในชวง

“

ในระยะที่ 5
ผูสมัครตองเขารวมในกิจกรรมที่ 13-15
ทุกรายการ ระยะนี้ผูสมัครจะไดรับการ
ฝกลากยางรถยนต การทำงานรวมกัน
เปนทีม และการบริหารอารมณ ซึ่งทั้งสาม
กิจกรรมจะถูกใชเปนการประเมินผลเพื่อ
เขาสูระยะตอไป

หลักการของการฝกแตละระยะ
คือการฝกทักษะขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาขึ้นสูทักษะที่จะทำให
นักผจญภัยทุกคนสามารถ
เดินทางบนหิมะไดอยางมั่นใจ
โดยถือเอาความปลอดภัยและ
การบริหารความเสี่ยงเปน
สิ่งสำคัญที่สุด

”

ระยะที่ 8
จะเปนการฝกทักษะที่จำเปนตอการเดินทางไป
ขั้วโลกใตและจบลงดวยการเดินทางขาม
ธารน้ำแข็งในประเทศเนปาลซึ่งถูกออกแบบ
ใหใกลเคียงกับการเดินทางจริงมากที่สุด

ระยะที่ 6
ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก
การทำเวิรกช็อป และการเดินทางไปญี่ปุนเพื่อ
ฝกทักษะสกีและทักษะการตั้งแคมปในฤดูหนาว
ผูสมัครตองเขารวมทั้งสองกิจกรรม การทำ
เวิรกซ็อปจะประกอบดวยการสรางความ
แข็งแกรงดวยการลากยางและการเตรียมตัว
ผูสมัครเพื่อเดินทางไปญี่ปุน
หมายเหตุ: การคัดตัวใหเหลือ 10 คนจากระยะ
ที่ 6 เขาสูระยะที่ 7 เปนการคัดเลือกผูสมัคร
10 คนสุดทายที่จะไดเดินทางไปขั้วโลกใต
อยางไรก็ดี ผูสมัครที่ผานเขาถึงรอบ 6
ทั้งสองคนที่ถูกตัดออกจะไดรับการวางตัว
ใหเปนตัวสำรอง หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับ
ผูเขารอบสุดทายทั้งสิบคน ตัวสำรอง

คนใดคนหนึ่งจะไดรับการคัดเลือกเขามา
แทนที่โดยตัวสำรองทั้งสองคนจะไดรับ
การเชิญใหเขารวมกับโครงการในระยะที่ 7
และระยะตอๆ ไปเหมือนผูเขารอบปกติ
แตจะไมไดเดินทางไปทวีปแอนตารกติกา
กับทีม 10 คนสุดทาย
ระยะที่ 7
ประกอบดวย 7 กิจกรรมดวยกัน กิจกรรม
แรกไดแกการวิ่งทางไกล (50-100
กิโลเมตร), การทำเวิรกช็อปเพื่อฝกทักษะ
ที่จำเปนในการเดินทางไปแคนาดา และ
การเดินทางเพื่อฝการเดินทางดวยสกี
ลากเลื่อนที่มีน้ำหนัก 30 กิโลกรัม
(Cross-Country Skiing) บนหิมะในปา
ที่ประเทศ
แคนาดา

ระยะที่ 9
คือระยะสุดทายกอนเดินทาง การเตรียมตัว
สำหรับในระยะนี้คือการสรางวินัยให
ออกกำลังกายหนัก 30 ชั่วโมงตอสัปดาห
นอกจากนี้ยังตองสรางไขมันใหกับรางกาย
ของนักเดินทาง แตละคนควรจะตองมี
น้ำหนักเพิ่มขึ้นรอยละ 15-20 ของน้ำหนัก
ปกติกอนเดินทางไปขั้วโลกใต ทักษะที่
ฝกสอนในชวงนี้คือทักษะการใชเครื่องใช
ไฟฟาตางๆ เชนไอโฟน โซลาเซลล
โทรศัพทดาวเทียม ตัวนำทางระบบจีพีเอส
เปนตน นอกจากนี้โครงการจะฝกทักษะการ
ถายภาพและถายวิดีทัศน เพราะโครงการ
จะไมสงชางภาพไปดวย แตตองการไดภาพ
สวยๆ เอามาทำสารคดีตอไป
หลักการของการฝกแตละระยะคือการฝก
ทักษะขั้นพื้นฐานและพัฒนาขึ้นสูทักษะที่
จะทำใหนักผจญภัยทุกคนสามารถเดินทาง
บนหิมะไดอยางมั่นใจ โดยถือเอาความ
ปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงเปน

สิ่งสำคัญที่สุด ขณะเดียวกันการฝกยังถูก
ออกแบบใหนักผจญภัยไดมีโอกาสฝกใน
ภาวะอากาศและภูมิประเทศที่ใกลเคียงกับ
ความจริงมากที่สุดเพื่อใหมั่นใจวา ทุกคน
เขาใจถึงสภาพการเดินทางจริง นอกจากนี้
การฝกยังใหความสำคัญกับการรักษา
ความฟต ความแข็งแรงและสมรรถภาพ
ของรางกายใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ตลอด 2 ปอีกดวย
อนึ่งตัวเลขของผูเขาสูระยะตอไปในเอกสาร
ตางๆ ไดรวมธนาธรเขาไปแลว ดังนั้นจำนวน
ผูเขารอบตอไปตองลบหนึ่งออก เชน จาก
ระยะที่ 4 จะมีผูผานเขาสูระยะที่ 5 จำนวน 20
คน ตัวเลข 20 คนนี้รวมธนาธรไปดวย
ดังนั้นผูเขารอบจริงคือ 19 คน

10 LIVES ARE GOING TO BE

CHANGED FOREVER

REGISTER NOW TO TAKE PART IN THE EXPERIENCE OF LIFE TIME

