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ค าน า 
โยคะเป็นศาสตรท์ีม่คีุณค่าสงูมาก มเีป้าหมายสงูสดุอยู่ทีก่ารพฒันาจติไปจนเขา้สูค่วามหลุดพน้ เสน่หข์องโยคะคอื มี

รปูแบบการฝึกทีเ่ป็นรปูธรรม จบัตอ้งได ้โดยเฉพาะเทคนิค อาสนะ ทีเ่ป็นทีน่ิยมอยา่งแพร่หลายไปทัว่โลก  
ผูส้นใจอาสนะ มาจากทุกสาขาอาชพี ทัง้บุคลากรทางดา้นสาธารณสขุ คร ูอาจารย ์พนกังานองคก์รธุรกจิ เอกชน ผู้

ประกอบวชิาชพีเฉพาะ เช่น นกับญัช ีสือ่มวลชน ฯลฯ  คนเหล่านี้ ฝึกโยคะ ไดร้บัประโยชน์ ตระหนกัในคุณค่า และค่อยๆ ผนั
ตวัเองมาเป็นครสูอนโยคะ 

ณ ปัจจุบนั ครโูยคะจ านวนมากไม่ไดม้คีวามรูท้างดา้นสรรีะวทิยา กายวภิาค อนัป็นศาสตรพ์ืน้ฐานทีว่่าดว้ยร่างกาย 
และกลไกการท างานของร่างกาย ครเูหลา่นี้ หากไดเ้รยีนรูท้างดา้นสรรีะวทิยา กายวภิาค กจ็ะชว่ยใหส้ามารถสอนโยคะ ท าให้
ผูเ้รยีนฝึกโยคะไดอ้ย่างปลอดภยั 

โครงการโยคะเพื่อการพฒันาจติสูส่ขุภาวะ จดักจิกรรมโยคะสกิขาขึน้ โดยก าหนดใหช้ว่งเดอืนมถุินายน 2550 ถงึ 
มกราคม 2551 เป็นหวัขอ้เรื่อง “การวเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน จากมมุมองของนกักายภาพบ าบดั” โดยเชญิอาจารย ์คมปกรณ์ 
ลมิป์สทุธริชัต ์หวัหน้าหมวดวชิากายภาพบ าบดัในระบบกลา้มเน้ือกระดกู และขอ้ คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหดิล มา
เป็นวทิยากรบรรยาย 

โยคะไม่ใช่การท าท่ายากๆ ทีเ่หมาะกบัคนบางคนเท่านัน้ ตรงกนัขา้มโยคะคอืการพฒันาจติทีส่ามารถฝึกกนัไดทุ้กคน 
ทุกเพศ ทุกวยั ดว้ยทศันะเช่นน้ี สถาบนัฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะเผยแพร่โยคะใหแ้พรห่ลายไปยงัประชาชนทุกคน จากนโยบายนี้ 
สถาบนัฯ จงึเน้นการสอนท่าโยคะพืน้ฐานง่ายๆ ใหก้บัผูเ้ริม่สนใจฝึกโยคะ ตลอดจนมนีโยบายอบรมครโูยคะใหเ้ป็นผูม้ทีกัษะ
สามารถฝึกและสอนท่าโยคะพืน้ฐานน้ีไดอ้ย่างช านาญ  

ท่าโยคะพืน้ฐาน 14 ท่านี้ มาจากหลกัสตูรของสถาบนัไกวลัยธรรมประเทศอนิเดยี ซึง่ไดค้ดัเลอืกท่าทีง่่าย ปลอดภยั 
เหมาะกบัคนทัว่ไป ทัง้ยงัมกีารท าวจิยัท่าพืน้ฐานเหล่านี้ในช่วงทศวรรษ 2490 ท่าโยคะพืน้ฐานชุดน้ี เมื่อน ามาเผยแพรใ่น
ประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2540 กไ็ดร้บัการยอมรบัจาก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย และแพทยท์างเลอืก กระทรวง
สาธารณสขุ ว่ามคีวามปลอดภยั สถาบนัฯ จงึมคีวามมัน่ใจทีจ่ะน ามาเผยแพร่ในวงกวา้ง และเพื่อท าใหเ้กดิความเขา้ใจใน
พืน้ฐานชุดนี้ไดล้กึซึง้ยิง่ขึน้ จงึไดจ้ดักจิกรรม เชญินกักายภาพบ าบดัมาวเิคราะหท์่าดงักล่าว 

เป็นการจดักจิกรรมทัง้หมด 5 ครัง้ โดยไดท้ าการบนัทกึและเรยีบเรยีงค าบรรยาย จดัพมิพเ์พื่อท าการเผยแพรใ่หก้บัครู
โยคะ  

รายงานชุดน้ีเป็นตน้ฉบบั โดยมแีผนในอนาคต ทีจ่ะน ารายงานน้ีมาบรรณณาธกิรณ์ ท าเป็นต าราทีค่รบถว้นสมบรูณ์ 
เพื่อเผยแพร่ไปยงัผูส้นใจในวงกวา้งต่อไป 
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โยคะสกิขา ครัง้ที ่1 
วเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน จากมุมมองของนกักายภาพบ าบดั 

โดยอาจารย ์คมปกรณ์ ลมิป์สทุธริชัต ์
วนัเสารท์ี ่2 มถุินายน 2550 

ภุชงคอ์าสนะ ท่าง ู

 
 
ค าน า 
 กจิกรรมนี้ เป็นการแลกเลีย่นประสบการณ์ ในสว่นของครโูยคะทีม่ลีกูศษิยม์าศกึษามาเรยีนดว้ย และในสว่นของ
วทิยากร อ.คมปกรณ์ นกักายภาพบ าบดั ทีม่คีนไขม้ารบัการรกัษา แลว้กแ็ลกเปลีย่นลกัษณะวชิาการร่วมกนั   

เป็นการวเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน 13 ท่า ตามหลกัสตูรไกวลัยธรรมไปทลีะท่า  มาดซูวิ่าในแต่ละท่า มคี าอธบิายจาก
ทางโยคะอย่างไร ขณะเดยีวกนั จากมมุมองของกายภาพบ าบดั ท่าอาสนะนัน้ๆ จะมผีลต่อร่างกายอย่างไร  มผีลขา้งเคยีงอะไร
ต่อร่างกายเรา รวมไปถงึแนวทางในการท าความเขา้ใจกบันกัเรยีนทีม่าเรยีน ทีม่าขอค าปรึกษาแนะน า ผมกจ็ะวเิคราะห ์
แลกเปลีย่นกนั นะครบั  นี่คอืลกัษณะของสิง่ทีจ่ะคุยกนั ตามประเดน็เหล่านี้   
 
การสอนของครโูยคะ 

เวลาเราสอน  เราเริม่จากท่าผ่อนคลาย กค็อืท่าจระเข ้ แลว้จากนัน้เรากจ็ะเขา้สูท่่าง ู ท่างเูรากจ็ะบอกผูเ้รยีนว่า  เริม่
น าขาชดิ เอามอืวางขา้งล าตวัเสมอทรวงอก  หน้าผากจรดพืน้  อนัน้ีเป็นท่าเตรยีม   

เราบอกผูเ้รยีนใหต้ัง้ศอกขึน้ ปิดศอกเขา้ชดิกนั  และอธบิายว่าเพื่อใหก้ลา้มเน้ือหลงัพรอ้มทีจ่ะท างานไดม้ากขึน้  เดีย๋ว
เรากจ็ะถามอาจารยว์่ามนัใช่อย่างนัน้ไหม  อนัน้ีเป็นท่าเตรยีม  

จากนัน้เรากจ็ะค่อยๆ เรยีนรูต้นเอง สงัเกตตนเองว่าการเคลื่อนไหวมนัจะเกีย่วเนื่องกบักลา้มเน้ือสว่นไหนบา้ง  เริม่
จากกลา้มเน้ือคอ เราจะค่อยๆ เลื่อนคางมาขา้งหน้า เกดิอะไรขึน้ทีก่ลา้มเน้ือคอเรากร็บัรู ้ จากนัน้เราค่อยๆ เลื่อนศรีษะ  เกดิ
อะไรกบักลา้มเน้ือบรเิวณไหล่สว่นบนเรากร็บัรู ้ จากนัน้ยกทรวงอกขึน้ไปจนสดุเท่าทีเ่ราท าไดแ้ลว้นิ่งไว ้ ในสภาวะนี้เองทีเ่รา
เรยีกว่าท่าง ู  

ประโยชน์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เรากอ็ธบิายไป  มกีารแอ่นกระดกูสนัหลงั เป็นการพฒันากลา้มเน้ือลกึชัน้ในทีท่ าหน้าทีพ่ยุง
กระดกูสนัหลงั พรอ้มกนันัน้กเ็ป็นการกดนวดช่องทอ้งสว่นบน  ท าใหอ้วยัวะภายในท างานไดด้ขีึน้ นัน่กค็อืค าอธบิายทีเ่วลาเรา
สอนกนั  เมื่อพอแลว้กค็่อยๆ ลดตวัลง  เรยีนรูก้ลา้มเน้ือมนัทีค่อ่ยๆ คลายลงไปพกั จากสว่นหลงั ไหล่ และคอ  กลบัไปอยู่ในทา่
เตรยีมแลว้กก็ลบัไปพกัในท่าจระเข ้

ในทางเพิม่เตมิ เรายงัอธบิายผลทีไ่ดร้บั เราบอกว่าหลกัการส าคญัของท่าอาสนะ  โดยเฉพาะตามแนวทางของไกวลัย
ธรรม กค็อื การดแูลกระดกูสนัหลงั  เราบอกว่ามนุษยเ์รา กระดกูหลงัยดืหยุ่นเป็นตวับ่งชีส้ขุภาพทีด่ ี และการทีม่นุษยจ์ะมี
กระดกูสนัหลงัทีย่ดืหยุ่น กค็วรจะมกีารดแูลตวัเองในการทีจ่ะใหก้ระดกูสนัหลงัเราไดแ้อ่น  ไดก้ม้  ไดบ้ดิ  ไดเ้อยีง  เพราะฉะนัน้
ท่าแรกน้ีกเ็ป็นการบรหิารไปในทศิทางแรกกค็อืการแอ่นกระดกูสนัหลงั  และเมื่อไดท้ าการแอ่นกระดกูสนัหลงั กลา้มเน้ือทีเ่ขา้
มาเกีย่วเน่ืองกค็อืบรเิวณกลา้มเนื้อหลงัสว่นบนทีม่นัคอยพยงุ  เพราะฉะนัน้จงึบอกผูเ้รยีนว่าพยายามใชแ้รงทีแ่ขนใหน้้อย  บาง
ทคีรจูะสาธติโดยการยกแขนขึน้ดว้ยซ ้า  ซึง่เป็นการเน้นการใชแ้รงทีห่ลงั พฒันากลา้มเน้ือลกึชัน้ในทีบ่รเิวณหลงัใหแ้ขง็แรงขึน้ 

 
การวเิคราะหข์องอ.คมปกรณ์ 

จากการปฏบิตัติรงนี้ จะเป็นการเคลื่อนทีจ่ากสว่นของศรีษะก่อนเป็นขัน้ตอนแรก  กะโหลกศรีษะกระดกขึน้ก่อน แลว้
ขอ้ต่อคอเคลื่อนขึน้ทลีะปลอ้งๆ ขึน้มา   
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กระดกู 
ดจูากโครงกระดกูจ าลอง ตรงนี้นี่คอืขณะทีเ่รานอนคว ่า นี่คอืกะโหลกศรีษะ เคลื่อนขึน้มาก่อน แลว้กค็่อยๆ ยกขึน้มาที

ละน้อยๆ  ซึง่ในการท างานของสว่นต่างๆ ตรงนี้นะครบักม็กีลา้มเน้ือ  ตัง้แต่กลา้มเน้ือโครงสรา้งทัง้หมดเลย ตรงนี้นี่มหีมดเลย 
คอืกลา้มเน้ือตรงนี้นะครบั  
 
กลา้มเน้ือ 

ดภูาพกายวภิาค ลกัษณะกลา้มเนื้อตรงนี้หน่อยเป็นอย่างไรบา้ง  อนัน้ีเป็นชัน้ต่างๆ ดา้นหลงันะครบั  กเ็ราลอก
ผวิหนงัออกไปทลีะชัน้  เลาะทลีะชัน้ไปเรื่อยๆ กเ็ป็นเสน้เลอืดด า  แลว้กล็งมากเ็ป็นเสน้ประสาท  ทีม่ารบัรูค้วามสกึต่างๆ ของ
ผวิหนงั แลว้กพ็อออกไปลกึลงกเ็ป็นกลา้มเน้ือชัน้นอก  ในสว่นนี้คอืกลา้มเน้ือชัน้นอกๆ ชัน้ผวินะครบั  กลา้มเน้ือทัง้หมดจะม ี3 
ชัน้ดว้ยกนั  ทีเ่กีย่วขอ้งในท่างนูี่ จะมกีลา้มเน้ือแถวๆ ทา้ยทอย  แถวคอ  แถวทรวงอกสว่นบน ซึง่จะครอบคลุมถงึตรงนี้ แลว้ก็
มเีกีย่วขอ้งคอืสว่นของบรเิวณบัน้เอว ในภาพตรงนี้  กม็ชีื่อกลา้มเน้ือต่างๆ กนัทีเ่ราเหน็อยู่นี่  

กลา้มเน้ือซึง่เกาะอยู่ระหว่างสะบกักบักลา้มเน้ือคอ ภาษาทางการแพทยเ์รยีก แทบปีเซียต ตรงนี้นะครบั  ลกึลงไป
หน่อยแลว้ครบั  และลกึลงไปอกี ซึง่ผมว่าวนัน้ีเราไมต่อ้งรูช้ ื่อกลา้มเน้ือหรอก ใหเ้ราเหน็ภาพของกลา้มเน้ือ  ตอนทีเ่ราสอนให้
ลกูศษิยท์ าท่าง ูมนัเกดิอะไรขึน้บา้ง  ผมจะพยายามช าแหละลกึลงไปอกีหน่อย เอาละนี่คอืชัน้ทีล่กึลงไปแลว้นะ เหน็กลา้มเน้ือมี
เยื่อคลุมอยู่นะ  ชัน้ต่อไปเป็นชัน้กลางนะครบั ตอนนี้กลา้มเน้ือทีเ่กาะสะบกัทีม่กีารดงึสะบกัไปขา้งหลงันะครบั  แลว้กใ็นชัน้น้ีนะ  
เจาะลงไปเรื่อยๆ ตอนนี้พอกลา้มเน้ือเป็นชัน้ทีล่กึลงไป  ต่อไปกเ็ป็นกลา้มเน้ือทีล่กึลงไปเรื่อยๆ  

ตรงนี้เป็นกลา้มเน้ือตืน้ เวลาปอกเขา้ไปนิดหนึ่งจงึมกีลา้มเน้ือตรงสะบกัอยู่  เพราะฉะนัน้ท่าง ูตอนทีท่ า กลา้มเน้ือตรง
นี้จะไม่ค่อยไดใ้ชง้านเท่าไหร่  เพราะเราจะถ่ายน ้าหนกัลงยนัพืน้ จงึมแีต่การประคองท่า ตัง้ไวเ้ฉยๆ อย่างเดยีว   

ผมจะปอกลกึลงไปเรื่อยๆ นะครบั ใหด้กูลา้มเน้ือสว่นทีค่อ  เหน็ชัน้ของกลา้มเน้ือตรงนี้  เริม่ลกึลง ลงมาเป็นชัน้กลาง  
ตอนนี้เป็นสว่นของชัน้กลาง   

จากนัน้เลาะแขนออก ตอนนี้สะบกัเริม่หายไปแลว้ กลา้มเน้ือสะบกัตรงนี้หายไปแลว้  กม็กีลา้มเนื้อตรงสะบกัอยู่อกี
อนัหนึ่งนะครบั แลว้กเ็ราเอาสะบกัออก  นี่คอืกลา้มเน้ือชัน้กลางทีล่กึลงไปอกีนิดหนึ่ง  เหน็ไหมเป็นกลา้มเน้ือทีเ่กาะกบักระดกู 

นี่คอืกระดกูเชงิกราน ตรงนี้ ทีเ่วลาเราเทา้สะเอวอยู่ตรงนี้  แถวนี้คอืกลา้มเน้ือกระดกูเชงิกราน  กจ็ะมกีลา้มเน้ือเกาะ
วิง่จากขา้งหลงันี้ วิง่ยาวไปถงึนู่นเลย  เมื่อกีผ้มบอกว่าท่านี้ ถงึจะเป็นการเคลื่อนไหวบรเิวณสว่นบนกต็าม แต่ตวักลา้มเน้ือเอง
จะวิง่ยาวจากกระดกูเชงิกรานไปจนถงึทรวงอก  นี่คอืทรวงอกนะครบั และกย็งัมต่ีอไปหน่อยหนึ่ง จนถงึกะโหลกศรีษะดว้ย  
เพราะฉะนัน้ชัน้กลา้มเน้ือเหล่าน้ีจะถูกท างานดว้ย  กล่าวคอืเวลาร่างกายเคลื่อนไหว กลา้มเน้ือเหล่านี้มกีารหดตวั  ยกศรีษะ 
ยกทรวงอกขึน้มา กลา้มเน้ือกล็ว้นท างานไปดว้ย สว่นนี้เองมนักจ็ะไดก้ าลงัของกลา้มเน้ือ  เพราะฉะนัน้เวลาเรายกตวัขึน้มา 
กลา้มเน้ือจะหดตวั กจ็ะไดก้ าลงัของกลา้มเน้ือดว้ยนะ 
 
ค าถาม สว่นสขีาวคอือะไร 

สขีาวเป็นสว่นหนึ่งของกลา้มเน้ือ  แต่ไม่เรยีกว่าเป็นตวักลา้มเน้ือ  กลา้มเน้ือน่ีเราจะเหน็ว่าเป็นเนื้อแดงๆ แลว้จะเหน็
ว่าตอนเริม่เกาะกระดกูมนัตอ้งเปลีย่นเป็นเอน็  เป็นใยของเอน็เพื่อไปเชื่อมกบักระดกูอกีทหีนึ่ง  เพราะฉะนัน้ภาพของกลา้มเน้ือ
แต่ละมดั ตรงปลายจะเหน็เป็นเอน็เกาะอยู่กบักระดกู 
 
ค าถาม  กลา้มเน้ือทีว่ิง่ เป็นแผน่เดยีวหรอืว่าเป็นเสน้ยาวเรยีงต่อๆ กนั 

ลกัษณะเรยีงเป็นแผ่นก่อนอย่างนี้  หากเปรยีบกบันิ้วมอืผมนะครบั เกาะอย่างนี้เป็นแผ่น  แต่ว่าในแผ่นจะเป็นเสน้  
เป็นเสน้เรยีงไป รปูร่างจะเป็นทาง เป็นเสน้ เป็นใย เป็นแนวของกลา้มเน้ือ  เหน็ไหม แต่ละเสน้มจีุดเกาะทีแ่ตกต่างกนั  
หมายความว่ามนัแยกเกาะแต่ละสว่นของกระดกู ในภาพนี้ไปเกาะทีก่ระดกูซีโ่ครง  เพราะฉะนัน้กจ็ะแยกออกมาแต่ละสว่นๆ  

เราจะเขา้ไปดอูกีนิดนึง  จากชัน้เมื่อกีเ้ราตดัออกนะครบั  ลอกออกไป  ลอกออกไปเรื่อยๆ  เริม่มกีลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ
เกาะกระดกูแลว้  จากขา้งนอก ลกึลงไปชัน้กลาง แลว้จะมชีัน้ในสดุนะครบั  มนัจะเกาะแถวๆ นี้  เพราะฉะนัน้โดยสรุปกค็อืว่า
กลา้มเน้ือดา้นหลงัของร่างกายเราทีเ่ราเหน็อยู่นี่   จะมกีลา้มเน้ือชัน้นอกสดุ  ชัน้กลาง และกช็ัน้ลกึสดุ ชัน้ลกึสดุน่ีท าไมมนัถงึ
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ตอ้งม ีเราจะดตูรงนี้นะครบั เป็นการเกาะปลอ้งต่อปลอ้งเลย  ทีเ่หน็อยู่ตรงนี้ กระดกูคอเราม ี 7 ขอ้  ทรวงอกม ี12  บัน้เอวมอียู่ 
5  ต่อไปยงัเชงิกราน  ในแต่ละปลอ้ง ชัน้ลกึสดุกค็อืกลา้มเน้ือทีเ่กาะระหว่างกระดกูสนัหลงัแต่ละปลอ้งๆ กค็อืตรงนี้นะครบั  
เหน็ไหมครบัว่าหนึ่งปลอ้ง  ชัน้ลกึสดุกค็อืชัน้ทีเ่กาะหนึ่งปลอ้งหรอืเป็นขอ้ต่อ   

สว่นขอ้ต่อเราเช่น ขอ้ต่อขอ้ศอก หวัไหล่ หรอืหวัเขา่ นี่เป็นขอ้ๆ เดยีว เพราะฉะนัน้กลา้มเน้ือทีเ่กาะตรงนี้ถงึเป็นมดั
ใหญ่ได ้ แต่กระดกูสนัหลงันี่เป็นปลอ้งเลก็ๆ เพราะฉะนัน้จงึมกีลา้มเน้ือเลก็ๆ เหล่าน่ี  กลา้มเน้ือชัน้ลกึขา้งในน่ีเป็นกลา้มเน้ือที่
ท าหน้าทีใ่นการเพิม่ความมัน่คงใหก้บัขอ้ต่อ  ซึง่กลา้มเน้ือเหล่านี้ท าหน้าทีค่วบคมุการทรงทา่ทาง การทรงอริยิาบถ และ 
ควบคุมความละเอยีดของการเคลื่อนไหวดว้ย  

 
พอเราเคลื่อนไหวไป ตรงนี้เราจะเหน็สว่นทา้ยกะโหลกศรีษะ ยงัมกีลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ อกีกลุ่มนึงดว้ย  เหน็ภาพตรงนี้

ไหมครบั  กระดขูอ้ต่อคอกบักะโหลกศรีษะ  มกีลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ เป็นกลุ่มเกาะๆ อยู่ทีฐ่านกะโหลก  เพราะฉะนัน้เวลาเรา
เคลื่อนไหวคอตอนท าท่าง ูเราเริม่จากการทีผ่งกศรีษะขึน้มาก่อน  นัน่คอืกลา้มเน้ือทีอ่ยู่ฐานคอตรงนี้ครบั พวกนี้ท างานท า
หน้าทีด่งึขึน้มาก่อน เสรจ็แลว้พอเงยสงูขึน้อกีนิดนึง กลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ ตรงทีข่อ้ต่อจะเริม่ท างานต่ออกีทหีนึ่ง ดงึกระดกูคอแต่
ละปลอ้งขึน้มา ในการฝึกอาสนะ ครโูยคะจะชีใ้หเ้หน็ว่า เวลาเคลื่อนไหวสว่นนี้ ตอ้งเคลื่อนไหวใหเ้กดิความรูส้กึถงึการ
เคลื่อนไหวของขอ้ต่อน่ี รบัรูค้วามรูส้กึทีเ่กดิขึน้ทลีะปลอ้งๆ ไม่ใช่เคลื่อนพรวดขึน้มา   

คอืครอูนิเดยีบางคนถงึกบับอกวา่ อยากใหจ้นิตนาการว่ากระดกูสนัหลงันี่เหมอืนโซ่เป็นขอ้ๆ  และทุกครัง้ทีท่ าท่าแต่
ละท่า ใหน้ึกว่าเราก าลงัหยบิโซ่  โซ่มนัจะขึน้เป็นขอ้ๆๆ  เขาจงึบอกว่าการเคลื่อนไหวของโยคะถงึควรจะเป็นไปอย่างชา้ๆ แลว้
ค่อยๆ เรยีนรูอ้ะไรสภาวะอย่างทีเ่ราก าลงัคุยกนัน้ี   

มนัไปเชื่อมโยงกบัการมสีตริะลกึอยู่กบัปัจจุบนั  รบัรูค้วามรูส้กึการเคลื่อนไหวของร่างกาย ฉะนัน้เมื่อเรามสีตทิีด่ ี
ความรูส้กึทีเ่ราจะสมัผสัว่าขอ้ต่อภายในเคลื่อนทีท่ลีะปลอ้งนี้ มนัจะยิง่สง่เสรมิคุณภาพ กบัผลของการฝึกไดด้ยีิง่ขึน้ดว้ย 
 
สรุปย ้า การฝึกอาสนะ ควรค่อยๆ ยก ควรเคลื่อนไหวชา้ๆ 

การยกตวั เคลื่อนกระดกูสนัหลงัขึน้ทลีะปลอ้งจะดกีวา่เคลื่อนขึน้มาพรวดเดยีว  เพราะท าไมครบั  เพราะเคลื่อนขึน้มา
ทลีะปลอ้งนี่ กลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ จะท างานขยบัไปทลีะปลอ้งๆ จนยกกระดกูสนัหลงัขึน้มาทัง้แนว ในเมื่อเราตอ้งการใหก้ลา้มเน้ือ
ชัน้ลกึมดัเลก็เหล่านี้มคีวามมัน่คง และเคลื่อนไหวไดด้ ีเราคงเคลือ่นไหวกลา้มเน้ือทลีะสว่น ทัง้ชว่ยใหม้นัค่อยๆ ท างานประสาน
กนัเอง อย่างนี้ครบั  กระดกขึน้มา สว่นอื่นกจ็ะค่อยๆ ดงึตามขึน้มา เหน็ไหมมนัจะค่อยๆ ดงึขึน้  และในขณะเดยีวกนัจะค่อยๆ 
ขยบัขึน้มา เพราะฉะนัน้ควรขยบัทลีะปลอ้งจะดกีว่า 

ถา้จะใหก้ลา้มเน้ือชัน้ในแขง็แรง (ตามทีต่ าราระบุว่าเป็นการพฒันามสัเซลิโทน) หมายความว่ากลา้มเน้ือนัน้ควรจะ
ขยบัทลีะปลอ้ง  เพราะถา้เราเคลื่อนไหวเรว็ๆ มนัจะเป็นการเคลื่อนไหวกลา้มเน้ือชัน้นอกขึน้มา คอืกลา้มเน้ือชิน้ใหญ่ชัน้นอก 
(major muscle) มนัจะท าหน้าทีแ่ทน มนัคลุมทัง้หมดเลย ยกกระดกูสนัหลงัขึน้มาเป็นแท่ง แทนทีจ่ะเป็นขอ้ 

 
เวลาเราไปสอนโยคะ เราบอกเสมอว่าสิง่ทีพ่วกเรามาท ากนัน่ี ไมใ่ช่การท าท่า  หากเราคดิว่าเราก าลงัท าท่า เรากจ็ะไป

ค านึงถงึรปูลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ ไปยดึทีท่่าทีไ่ดใ้นตอนสดุทา้ย ไปเน้นทีท่่า ฉนักค็ านึงแต่จะยก  พวกเราสอนว่าโยคะคอืการปรบั
สมดุลภายใน  ค่อยๆ ดแูลกลา้มเน้ือลกึชัน้ใน ตอ้งชา้ สลบักบันิ่ง พออาจารยค์มปกรณ์อธบิาย ยิง่ท าใหเ้หน็เหตุผลว่า ตอ้งท า
ชา้ๆ จงึจะไดผ้ลในท านองนี้ต่างหาก  ถา้ท าเรว็ๆ มนัจะไม่ไดแ้บบนี้ (มนักแ็ค่การออกก าลงักาย) 
 
เน้การท างานทีก่ระดกูสนัหลงั กลา้มเน้ือชัน้ในบรวิเณหลงั เป็นส าคญั 

บางคนกท็ าผดินะครบั  ท่างทูีช่นัขึน้มา  สมมุตวิ่าเขาใชแ้ขนดนัขึน้มา เป็นการใชก้ลา้มเน้ือแขน  ในกรณีนี้ เรา
ตอ้งการใหก้ลา้มเน้ือหลงัท างานมากขึน้ กต็อ้งผ่อนคลายตรงแขนใช่ไหมครบั แลว้กย็กล าตวัขึน้มา   อนัน้ีการเคลื่อนไหวของ
กลา้มเน้ือหลงัเป็นแบบ แอคทีฟ คอืสมองสัง่กลา้มเน้ือสว่นนี้ ควบคุมกลา้มเน้ือสว่นนี้ใหท้ างานโดยตรง  แต่ถา้ใชก้ าลงัแขน
ยกขึน้มา กลา้มเน้ือหลงัท างานเหมอืนกนั แต่น้อยกว่า เป็นแบบ พาสทีฟ สมองไม่ไดส้ัง่ไปทีม่นัโดยตรง จะเหน็ว่าจ านวน
กลา้มเน้ือหลงัทีท่ างานจะน้อยกว่า  
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อกีประการหนึ่ง เวลากลา้มเน้ือระหว่างขอ้กระดกูสนัหลงัท างาน มนัหดตวั ยกกระดกูสนัหลงัขึน้ กระดกูสนัหลงัสว่นนี้ 
จะมลีกัษณะคลา้ยปีกออกมา มอียู่ทัง้สองขา้ง เรยีกขอ้ต่อฟาเซท็ เหน็ไหมครบั  เวลามแีรงกลา้มเน้ือกระดกูสนัหลงักระท าลงมา 
ขอ้ต่อฟาเซท็จะขบกนั  หนุนกนัเพื่อยกกระดุกสนัหลงัขึน้มา แต่ถา้เราใชแ้รงแขนยก บรวิเณกระดุกสนัหลงัเป็นแพสสฟิ แรง
หรอืการกดตรงขอ้ต่อฟาเซท็กน้็อยลง การเคลื่อนไหวยกขึน้ทีต่่างกนั จงึมผีลแตกต่างกนันะครบั 
 
อาการปวดศรีษะจากการท าท่าง ู

พวกเราเวลาไปสอน นกัเรยีนใหม่สว่นหนึ่งจะพยายามยกขึน้สงูๆ  บางคนเขายกหลงัไม่ไดม้าก กเ็ลยเงยคอมากๆ 
แทนหลายคนฝึกเสรจ็ บอกว่าปวดศรีษะ  บางคนถงึกบัคลื่นไสอ้าเจยีน  กเ็ป็นเพราะเราไปเพิม่ความกดทีบ่รเิวณกระดกูสนัหลงั
คอนี้  ซึง่มนัละเอยีดอ่อน มเีสน้ประสาทอยู่เยอะมาก 
 
กระดกูสนัหลงัสว่นคอ 

ปกตเิรายกศรีษะขึน้มาตรงนี้  เรายกเพยีงเลก็น้อย เริม่จากเคลื่อนทีท่ลีะปลอ้ง แลว้ค่อยๆ เคลื่อนต่อไปในระยะทีพ่อด ี 
แต่ถา้เราเคลื่อนผดิ คอืแอ่นมากเกนิไปตรงนี้   

ผลทีเ่กดิขึน้ ท าไมถงึปวดศรีษะ ท าไมถงึเวยีนศรีษะ  ดจูากโครงสรา้งในขอ้ต่อ มอียู่ดว้ยกนัหลายสาเหตุ สาเหตุ
หลกัๆ กค็อื อาจจะเป็นกลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ ทีอ่ยู่แถวนี้ เกาะกนัอยู่ตรงนี้ เหน็ไหมครบั สว่นสเีหลอืงๆ ทีโ่ผล่ออกมานี่คอื
เสน้ประสาท  เสน้ประสาทเหล่านี้จะมาเลีย้งแถวๆ ทา้ยทอย  แถวๆ ขมบั  มนัจะแทงทะลุกลา้มเน้ือ เพราะฉะนัน้ตรงสว่นนี้ 
พอดกีลา้มเน้ือหดตวัมากหรอืเกรง็ตวัมากเกนิไป ตรงนี้บบีมากๆ อาจจะไปรบกวนเสน้ประสาทแถวนี้ ท าใหม้กีารปวดศรีษะวิง่
รา้วมาทีน่ี่ได ้ นี่เป็นเหตุทีห่นึ่ง  ยงัมอีกีเหตุหนึ่ง คอือาจจะปวดเมื่อยตงึๆ ทา้ยทอยตรงนี้  ซึง่เป็นเรื่องของการทีต่วักลา้มเน้ือ
มดัเลก็ๆ มนัท างานบบีตวัมากๆ หดตวัมากเกนิไป หรอืบบีไว ้กท็ าใหป้วดไดเ้หมอืนกนั  เหน็ไหมครบั แถวนี้ ขาวๆ ตรงนี้คอื
ขอ้ต่อกระดกูชิน้ที ่6 ทีช่ีใ้หด้เูราเรยีกว่าขอ้ต่อฟาเซท็ ประกบกนัอยู่  นี่ครบัประกบกนัอยู่อยา่งนี้  จรงิๆ ในขอ้ต่อเหล่านี้จะมี
เสน้ประสาทมาเลีย้งไวอ้ยูจ่ านวนเยอะมาก กรณีทีข่บกนัตรงนี้เขา้ไป อาจจะมใีนคนบางคน ทีม่ภีาวะการณ์อกัเสบ มพีงัผดืเกาะ
แถวนี้  นี่นะครบั  ภาพนี้เป็นภาพเลก็ๆ ทีม่เีสน้ประสาทมาเลีย้งอยู่  และกต็รงแถงๆ นี้จะมจี านวนเสน้ประสาทมาเลีย้งแถวนี้
เป็นแถบ  ตรงนี้มเีสน้ประสาทเลก็ๆ เกาะอยู่ ฉะนัน้บางคนทีเ่กดิปัญหาขึน้มานี่  ปรากฏว่ามกีารอกัเสบมาก่อน เช่นบางคน
นอนตกหมอน บางคนชอบนอนบนพืน้ด ูทวี ีทีต่ัง้ไวส้งูๆ เกดิการอกัเสบตรงนี้ขึน้มา เป็นพงัผดืเกาะอยู่ ท าใหร้บกวน ไปหนบี
เขา้กท็ าใหเ้กดิการปวดหวั  โดยเฉพาะขอ้ต่อกระดกูคอ ขอ้ที1่  ขอ้ที ่2  ขอ้ที ่3  พวกนี้ท าใหป้วดทีศ่รีษะได ้ สว่นคนทีม่ปัีญหา
กระดกูคอขอ้ล่างๆ อาจจะปวดคออยู่แถวๆ บรเิวณคอได ้ อนัน้ีเกดิขึน้จากการขบกนักดกนัตรงนี้ ไปรบกวนขอ้ต่อได ้  

 
อยากใหอ้าจารยอ์ธบิายกระดกูคอขอ้ที1่  ขอ้ที ่2     

อนัน้ีคอืฐานกะโหลก  อนัน้ีคอืกระดกูขอ้ที ่1  ฐานกะโหลกจะวางอยู่บนขอ้ที ่1 อยู่มนัท าหน้าทีอ่ย่างนี้ครบั  
เคลื่อนไหวในทศิทางหน้าหลงั คอืผงกศรีษะ  กม้ลงอย่างนี้  กระดกูคอขอ้ที ่2  คอืตวันี้ครบั  เป็นแกนเกาะไว ้ลกัษณะ
เคลื่อนไหวคอืการหมุน     

 
โดยสรุปนะครบัเวลาคนท าท่านี้บ่นปวดศรีษะ  เนื่องจากอาจจะเป็นภาวะผดิปกตทิีค่นนัน้มอียู่กอ่น หรอืการเคลื่อนที่

มากเกนิไป พยายามเงยคอ แหงนคอ จนเกนิแนวปกตขิองกระดกูสนัหลงัสว่นคอ  ซึง่ปกตแิลว้ ควรเคลื่อนใหอ้ยูใ่นแนวสว่นโคง้
ของคอไมใ่หเ้กดิการโคง้มากเกนิไป  สว่นนี้ครบัคอืทีโ่คง้มาก  โคง้มากเกนิไป มากกว่าปกต ิ ตรงนี้ 

เราดแูนวกระดกูสนัหลงัตามธรรมชาต ิซึง่มนัมคีวามโคง้อยู่  เวลาเรายกท่าง ูเราจะยกขึน้ แต่ยงัรกัษาองศาของการ
โคง้นี้ตามรปูแบบหรอืไมม่ากจนเกนิไป  โดยสว่นใหญ่  พอนกัเรยีนเริม่ท า เขาจะเงยหน้าก่อนเลย  สงัเกตทีเ่อว องศาของการ
โคง้น้อย  แต่องศาของการโคง้ตรงคอมากกว่าปกต ิ ซึง่แทนทีฝึ่กแลว้จะไดป้ระโยชน์ กก็ลายเป็นโทษไปเสยี  ทัง้หมดน่ีกจ็าก
ความเขา้ใจผดิทัง้นัน้เลย  เขา้ใจผดิว่าการท าโยคะคอืการท าท่า  ยิง่สงู ยิง่สวย ยิง่ด ี เพราะฉะนัน้หลงัไมโ่คง้ กข็อเงยศรีษะขึน้
ไปก่อนกย็งัด ี เราในฐานะครโูยคะ เรามคีวามเขา้ใจมากขึน้ เราจะไดแ้นะน าใหเ้ขาปฏบิตัใิหไ้ดป้ระโยชน์  ไมใ่หเ้กดิอนัตราย 
ไม่ใหเ้กดิโทษ  
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ท่างแูบบเหยยีดแขน 
อนัน้ีเป็นท่างอูกีแบบหนึ่ง ซึง่เราเหน็บ่อยมากเลยทีเ่ขาสอนกนั ตรงนี้นะครบั  โคง้เหมอืนกบัท่างทูีท่ าอยู่ แต่เหยยีด

แขนสดุ ใชแ้รงแขนพยุง การโคง้เกดิมากกบัสว่นดา้นล่าง บัน้เอวตรงนี้  ในกรณี อาจเกดิปัญหาของการขบดา้นล่างบัน้เอว 
คอืการทีใ่ชแ้ขนค ้า ออกแรงยนัตวัขึน้มา ก าลงัของมอืจะท าหน้าทีแ่ทนกลา้มเน้ือหลงั  ในแงห่นึ่งมนัเป็นการผ่อนคลาย

กลา้มเน้ือหลงั ในอกีแง่หนึ่งกค็อื กลา้มเน้ือหลงัไมไ่ดท้ างานมากนกั สว่นการเคลื่อนไหวของขอ้ต่อไดเ้หมอืนกนั 
 
อกีจุดนึงทีเ่ราตอ้งไม่ลมื พวกเราศกึษาโดยใหค้วามส าคญักบัต าราดัง้เดมิว่าเขาเขยีนไวอ้ย่างไร  ต าราดัง้เดมิบอกไว้

ว่า “เทา้ถงึสะดอืแตะพืน้ ยกตวัขึน้ เรยีกว่าท่าง”ู  เพราะฉะนัน้ ถา้เราดตูามต าราดัง้เดมิ มนัจะตอ้งเป็นแบบทีเ่ราคยุกนัตอนตน้  
อย่างทีม่คี าถามว่า เหน็คนเขาท ากนัท่างูทีย่กตวัสงูๆ กนัมาก  มนัไม่มกีารอา้งองิในต าราดัง้เดมิ  เพราะในกรณีนัน้ มนัไม่มทีาง
เลยทีส่ะดอืแตะพืน้  มนักไ็มใ่ชท่า่งอูย่างทีต่ าราเก่าเขาเขยีนเอาไว ้ ซึง่เราอธบิายว่ามนัเป็นการพฒันาท่าใหห้ลากหลายขึน้ใน
ภายหลงั  คอืท่างทู่าหนึ่ง อาจท าไดห้ลายๆ รปูแบบ  ซึง่มนักเ็กดิประโยชน์ดว้ยเหมอืนกนั แต่คนละจุด ในแนวทางต าราดัง้เดมิ
นี่  เราก าลงัพฒันาตวัสต ิ พฒันาใหรู้ร้ายละเอยีดภายในตนเองลกึลงๆ  ดเูหมอืนว่าการท างแูบบยกไม่สงู น่าจะน าผูฝึ้กไปใน
ทศิทางเพื่อสต ิมากกว่าการท างแูบบยกตวัสงู 

 
ผมตอบยนืยนัอกีทกีไ็ดว้่า  ในทา่งทูีใ่ชม้อืยนัขึน้มานะครบั จรงิๆแลว้กลา้มเน้ือหลงัไม่ไดท้ างาน  กลา้มเน้ือหลงั

ท างานน้อยมาก ขณะทีก่ าลงัมกีารเคลื่อนไหว มกีารยกกระดกูสนัหลงัขึน้มา   
ของทางกายภาพเอง ทีเ่ราสอนคนไขท้ีม่ปัีญหาเกีย่วกบัหมอนรองกระดกูสนัหลงัทีบ่ ัน้เอว  หมอนรองกระดกูทีค่ลา้ยๆ 

จะเริม่ปลิน้ออกมา  เราใชว้ธิใีหย้นัตวัขึน้มาโดยใชก้ าลงัมอื ใหก้ลา้มเน้ือหลงัท างานน้อยทีส่ดุก่อน  เราหวงัใหห้มอนรองกระดกู
กลบัเขา้ขา้งในทีบ่ ัน้เอวตรงนี้  โดยใชว้ธิดีนัขึน้มา ซึง่จุดประสงคม์นักจ็ะต่างกนั  

ในกรณีทีย่นัตวัขึน้มาสงูๆ ตวัขอ้ต่อแถวหลงัตรงนี้จะขบกนัไดอ้ย่างมาก  ขอ้ต่อเลก็ๆ ตรงนี้คอืขอ้ต่อฟาเซท็นะครบั  
ตรงนี้จะมกีารหนีบขอ้ต่อไว ้ เพราะฉะนัน้ในกรณีคนทีก่ระดกูสนัหลงัเสือ่ม หรอืผูส้งูอายุ  เวลาเราแอ่น ตวัขอ้ต่อแถวนี้จะหนีบ
กนั สงัเกตช่องตรงนี้  ปกตจิะมชี่องว่าง เมื่ออายมุากช่องว่างเลก็ลง  ช่องว่างเลก็ลงเวลาแอ่นปุ๊ บ คนปกตยิงัมรีเูลก็ๆ ตรงนี้ 
สว่นคนไม่ปกต ิอนัน้ีรไูม่ม ี ในกรณีคนสงูอายุ ถา้แอ่นเยอะ อาจจะไปรบกวนเสน้ประสาทได ้ แลว้อาจจะมกีารปวดแถวๆ ขอ้
ต่อฟาเซท็ดา้นขา้งได ้ ซึง่ในคนทีเ่ขามพียาธสิภาพมาก่อนแลว้ แต่คนปกตจิะไม่ค่อยเกดิตรงนี้ขึน้มา   

ในสว่นของคอเองกเ็ช่นกนันะครบั  เราจะพบช่องตรงนี้  ในกรณีทีห่มอนรองกระดกูเสือ่มลง  เชน่เดยีวกนั รตูรงนี้กจ็ะ
แคบลง  ถา้เราแอ่นคอสงูๆ มากๆ เพราะฉะนัน้พอแอ่นปุ๊ บ นอกจากปวดคอแลว้ บางทปีวดรา้วลงแขน  อย่างนี้ครบั เหมอืนกบั
มไีฟฟ้าวิง่ช๊อตลงมาทีน่ี้ ถา้ผูฝึ้กมอีาการแบบนี้  เป็นอาการของคนทีม่กีระดกูเสือ่ม หรอืมกีารรบกวนเสน้ประสารท  ถา้ใครท า
แบบนี้ แลว้มกีารรา้วลงแขน อนันี้เราตอ้งดนูิดหนึ่ง ใหเ้ขาหยุด ใหเ้ขาลองท า โดยอย่าใหม้อีาการ  อย่าใหม้อีาการเป็นดทีีส่ดุ 
 
อาการผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ 2 ลกัษณะ ระดบัประสาท ระดบัเสน้เลอืดฝอย 

เสน้ประสาททีด่ีๆ  เป็นปกต ิเวลาเราเอาไปเขา้หอ้งทดลอง เอาเหลก็ไปเขีย่ ไปทิม่เสน้ประสาท มนัจะไม่รูส้กึเจบ็
เท่าไหร่  ยกเวน้คนทีม่กีารอกัเสบรอบๆ ตวัเสน้ประสาทเอง จะรูส้กึเจบ็ คอืไวกบัความรูส้กึเจบ็ปวดมากขึน้ หมายความว่า 
สมมุตแิขนเรามแีผลมดีบาด ปกตเิรากดขา้งๆ จะไมค่่อยรูส้กึเจบ็ แต่พอโดนมดีบาด ช่วง 2  3 วนัจะรูส้กึเจบ็ขึน้กว่าเดมิ  
ท านองเดยีวกนัครบั นัน่คอืความไวของเสน้ประสาทจะไวขึน้ ในการทีจ่ะคอยรบัรูค้วามเจบ็ปวด  เพื่อใหร้่างกายเราหลกีเลีย่ง
ไม่ใหเ้กดิอนัตรายกบับรเิวณน้ี ทีม่นัผดิปกตอิยู่  

อาการเจบ็ปวดจรงิๆ นี่เราถอืว่าเป็นสญัญาณทีด่ ีเป็นสิง่ทีด่คีรบั เป็นมติรกบัตวัเรา  ร่างกายเรามคีวามรูส้กึเจบ็ปวด
ขึน้มา เป็นสญัญาณเตอืนภยัใหก้บัเราว่า  เกดิอนัตรายกบัร่างกายของเราแลว้  มสีญัญาณคอยเตอืนไว ้คนทีไ่มม่อีาการ
เจบ็ปวด สว่นมากจะเสยีชวีติเรว็ เพราะสญัญาณนี้จะไม่ม ี เพราะฉะนัน้การเจบ็ปวด ถอืว่าเป็นธรรมชาตทิีด่ ี เรารูว้่าความ
เจบ็ปวดเกดิขึน้ตรงนี้ ฉะนัน้ตรงทีม่นัเกดิการรบกวนตรงนี้กค็อื  มพียาธภิาพแลว้  

เวลาเราแหงนคอขึน้ไป มนัเจบ็ปวดในทนัททีนัใดกม็ ี ถา้เกดิขึน้โดยตรงในทนัททีนัใด หมายความว่ามนัไปรบกวน
เสน้ประสาททีม่นัไวแลว้  พอแตะปุ๊ บ มนัเจบ็ขึน้มาทนัทเีลย   
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มอีกีแบบหนึ่ง เกดิเจบ็ขึน้มาภายหลงั คอืไม่ไดเ้จบ็ทนัท ี อธบิายไดว้่า เสน้ประสาทเหล่านี้ มนัมเีสน้เลอืดฝอยไปเลีย้ง  
เสน้เลอืดฝอย เสน้เลอืดแดง เสน้เลอืดด านี่ไปเลีย้งดว้ยเหมอืนกนั  พอเราเงย มนัไปกดจุดเสน้เลอืดฝอย  รบกวนเสน้เลอืดฝอย
เขา้  ท าใหเ้น้ือเยื่อ ของเสน้ประสาทเหล่านี้ดขาดเลอืด  มนักแ็สดงอาการเหน็บชา ซ่าๆ  มอีาการขึน้มาแป๊บหนึ่ง  เมื่อลดตวัลง 
คลายท่าลง สกัครู่หนึ่งกค็่อยๆ ดขีึน้แลว้อาการกห็ายไป   

กม็อียู่ 2 กรณี แลว้แต่รปูแบบทีเ่กดิขึน้  แบบทีม่กีารปวดขึน้ทนัททีนัใด  หรอืท าสกัครู่หนึ่ง มอีาการซ่าขึน้มา 
 
ควรท าอย่างไร ถา้มอีาการปวด 

กเ็ป็นประเดน็เหมอืนกนัว่า  เอ คนทีม่กีารปวดแลว้ ควรจะท าหรอืไม่ควรท าด ี ในความเหน็ผมคดิว่า  ถา้เรายงั
สามารถทีจ่ะท าได ้ในกรณีทีม่อีาการปวดนะครบั  สิง่หนึ่งทีจ่ะท าไดก้ค็อื สงัเกตตนเอง ตอนเริม่ตน้ เราอาจท าเยอะ ท ามาก 
แลว้มอีาการปวด  จากนัน้ลองปรบัท่าใหน้้อยลง ต ่าลง  ท าเอาแค่ระดบัทีไ่ม่ปวดด ู ท าไป ฝึกไป หากวนัสองวนัแลว้ อาการที่
ปวดตรงนี้มนัทุเลาลง  แลว้กเ็ริม่เคลื่อนไหวไดเ้ยอะขึน้ จนท าท่านี้ไดต้ามปกต ิ อนัน้ีแสดงว่าอะไรครบั  แสดงว่า พยาธสิภาพที่
มอียู่ไม่มากนกั อยู่ในระดบัทีร่่างกายพอจะซ่อมแซมตวัเองได ้ 

แต่ถา้เราท าไปๆ มนัปวดเพิม่ขึน้ๆ รูส้กึแย่ลงๆ  ทัง้ปวดเพิม่ขึน้ขณะทีท่ า หรอืท าเสรจ็แลว้ปวด ไม่สบาย ปวดคา้งอยู่ 
แบบนี้ผมคดิว่า ร่างกายยงัไม่สามารถทีจ่ะซ่อมแซมตวัเองได ้   เราอาจจะตอ้งมกีารดแูล เพื่อฟ้ืนสภาพขอ้ต่อเอน็ต่างๆ 
เหล่านัน้ ใหฟ้ื้นตวัขึน้มาระดบัหนึ่งก่อน แลว้ค่อยกลบัมาท าท่าอกีท ีน่าจะดกีว่า   

เราตอ้งมคีวามเชื่ออย่างหนึ่งครบัว่า ร่างกายของเราเองมนัมกีารซ่อมแซมตวัเองอยูแ่ลว้  ทนีี้การทีจ่ะซ่อมแซมตวัเอง
ได ้เรากต็อ้งม ีตอ้งท า หรอืตอ้งเตรยีมใหร้่างกายซ่อมแซมตวัเองไดด้ทีีส่ดุ  ถา้อาการมากเกนิไป มนัยงัซ่อมแซมไม่ได ้เราก็
ตอ้งคอย รอใหม้นัฟ้ืน ถอยกลบัมารอสกัพกั  แลว้ลองปรบัใหม่ ใหพ้อเหมาะพอด ีหรอืถา้เป็นมาก อาจจะตอ้งถงึกบัดแูลรกัษา
สกัระยะหนึ่งก่อน   ใหฟ้ื้นตวั แลว้ค่อยกลบัมาท าอกีทหีนึ่ง 
 
พงัผดื 

อาจารยถ์าม แยกเป็น 2 ประเดน็  ประเดน็ที ่1 เวลาร่างกายเกดิการบาดเจบ็ ร่างกายซ่อมแซมตวัเองเกดิพงัผดื  อกี
ประเดน็หนึ่งคอืว่า เมื่อเป็นแลว้นี่ร่างกายจะซ่อมแซมตวัเองไดอ้ย่างไรตรงนี้ใช่ไหมครบั   

ในกรณีแบบทีเ่กดิพงัผดื  การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้  เหมอืนบาดแผลทีเ่ราโดนมดีบาด  ปิดพลาสเตอร์ไว ้ใหป้ากแผลมนั
ชนกนั ร่างกายกจ็ะซ่อมแซม เซล เมด็เลอืดขาว น ้าเลอืดต่างๆ กจ็ะถูกดงึมาทีน่ี่  สรา้งเป็นเนื้อเยื่อ เกาะดงึรัง้ไว ้ใหเ้ชื่อมตดิกนั  
การดงึ เกาะยดึกนัตรงนี้ กค็อืกีเ่กดิเป็นพงัผดื  พงัผดืทีเ่กดิขึน้มานี่ มนัจะยดึเอาไวส้ดุเลย สรา้งระเกะระกะไม่เป็นระเบยีบเลย 
ถา้ใครทีเ่คยมบีาดแผลนี่  เราจะพบว่ามนัรูส้กึขยบัล าบาก  เวลาเคลื่อนไหว มนัรูส้กึตงึๆ แต่เมื่อมกีารเคลื่อนไหวเบาๆ ให้
เหมาะสม  พงัผดืทีม่นัเกาะตรงนี้มนัจะปรบัตวั ถา้เราเคลื่อนไหวดีๆ  มนัจะปรบัใหม่  เออตรงนี้ควรจะยดืตรงนี้ ยดึเสน้นัน้  ยดึ
ขอ้ต่อตรงนี้ เคลื่อนไหวทศิทางนี้ มนัตอ้งยดืตรงนี้  มนักจ็ะเริม่จบัตวัใหม่  จบัตวัใหม่ในรปูแบบทีจ่ะออกแรงตา้น เพื่อคอย
ประคอง ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ นี่คอืการซ่อมแซมของร่างกาย  เกดิพงัผดื แต่พงัผดืนัน้ มนัไม่มากเกนิไป  แลว้มนั
เคลื่อนไหวไป เมื่อเกดิการเคลื่อนไหวทีพ่อเหมาะ กจ็ะท าใหพ้งัผดืเรยีงตวัในแนวทีถู่กตอ้งขึน้    

 
กเ็หมอืนบาดแผลทีเ่กดิขึน้ แรกๆ กต็งึมาก พอเราเคลื่อนไหวขยบัไป วนัหลงัๆ เออเริม่ตงึน้อยลง  ทนีี้ถา้หากว่า

พงัผดืทีเ่กดิขึน้จาการบาดเจบ็นัน้ เกดิทีใ่กลข้อ้ต่อ  แมม้นัตงึอยู ่เจบ็อยู่ ยงัไม่อยากใหเ้ราเคลื่อน แต่เรากเ็คลื่อนไหวมนัเรื่อยๆ 
การซ่อมแซมจะเป็นอย่างไรครบั  กท็ าไดล้ าบาก มนักเ็กดิการอกัเสบ ทีเ่ขาเรยีกการอกัเสบเรือ้รงั กห็ายชา้  เป็นไงครบั  เริม่มี
ขอบแผลขึน้มา  ขอบแผลหรอืเนื้อแผลจะเริม่หนาตวัเป็นผื่นแขง็ขึน้มา  เป็นพงัผดืทีห่นาตวัมาก  ในกรณีขอ้ต่อทีเ่กดิการ
บาดเจบ็หรอืเกดิการอกัเสบขึน้มานี่  ถา้มนัถูกกระตุน้ซ ้าอยู่เรื่อยๆ โดยทีค่นไขไ้ม่เขา้ใจ ไม่ดแูลตัง้แต่ตน้ๆ กจ็ะเกดิพงัผดืเรือ้รงั  
พงัผดืจะหนาตวัขึน้   พอหนาตวัขึน้ ตรงนี้กจ็ะท าใหก้ารดแูลใชเ้วลานานขึน้กว่าเดมิ   บางรายจะหนามาก จนการเคลื่อนไหว
ธรรมดาของร่างกายไม่สามารถไปเปลีย่นแปลงได ้ ในกรณีแบบนี้ เรากม็วีธิกีาร คอืเอามอืไปขยีแ้ผลทีเ่ป็นพงัผดื ใหส้ลายไป
หน่อยหนึ่ง ชว่ยมนัหน่อยหนึ่ง ขยี้ๆ  แลว้กเ็คลื่อนไหวใหม่ อนัน้ีพงัผดืทีม่นัเกาะกนัมนักจ็ะสลายตวัมากขึน้  คอืเราเอาแรง
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ภายนอกไปชว่ยท าใหม้นัสลาย  แลว้ร่างกายกจ็ะเคลื่อนไหวต่อไดใ้นกรณีแบบนัน้  เพราะฉะนัน้ พงัผดืทีเ่กดิขึน้เป็นการ
ซ่อมแซมตวัเอง ดแูลตวัเอง ถา้เราเขา้ใจธรรมชาตขิองมนั มนักจ็ะชว่ยใหเ้ราฟ้ืนคนืเป็นปกต ิ

 
น าวชิา ความรู ้มาพฒันากระบวนการคดิ 

มาถงึตรงนี้ อยากชวนพวกเราหยุดคดินิดนึง คอืพอไดคุ้ยกบัอาจารยค์มปกรณ์ ซึง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องร่างกาย 
ไดส้งัเกตเวลาอาจารยต์อบค าถาม อาจารยจ์ะไม่ฟันธง ไม่ตอบแบบ ด า – ขาว  คอืทีไ่ดค้ยุกบัอาจารยค์มปกรณ์ เรากม็ขีอ้สรุป
ว่าทศันคตหิลายๆ อยา่งของพวกเรา เกดิจากความไม่รู ้และท าใหเ้รามองแบบตายตวั  

จรงิๆ แลว้พวกเราไม่รู ้ นกัเรยีนทีม่าเรยีนกไ็ม่รู ้พอเวลามอีะไรเกดิขึน้  คนไม่รู ้กจ็ะมองแบบเหมารวม แลว้กม็ี
ขอ้สรุปแบบแขง็ตวั เช่นบอกว่า ถา้อย่างนี้ท าไม่ได ้ กท็ าไม่ไดเ้ลย  เช่นบอกว่า ท่างใูหญ่ตวัใหญ่ไม่น่าจะด ีกไ็ม่ดไีปเลย  ความ
ทีเ่ราไม่รู ้เรากย็งัมวีธิมีองในลกัษณะนัน้ 

แต่พอเราเริม่คยุกบัอาจารย ์เรามขีอ้มลูมากขึน้ เรากพ็บ่วาทศันะของเราเปลีย่น การตอบค าถามของเราเปลีย่น 
แทนทีจ่ะตอบแบบฟันธง ค าตอบจะออกมาในโทน  “มนัขึน้กบัอนัน้ี – มนัขึน้กบัอนัน้ี”  ยิง่ขอ้มลูมาก กย็ิง่มรีายละเอยีด
ปลกีย่อยมากขึน้ แลว้กท็ าใหก้ระบวนการมองแบบว่า “อนัน้ีไมใ่ช ่ อนัน้ีใช”่ ลดลง เริม่ตอบแบบมเีงื่อนไข ไมใ่ช่ ในเงื่อนไขนี้  
ใช ่ในอกีเงื่อนไขหนึ่ง ฯลฯ  

มาตอกย ้าว่ากระบวนการทีพ่วกเรามาฝึกโยคะ กม็าฝึกเพื่อใหเ้กดิสต ิ อาจารยค์มปกรณ์มคีวามรู ้ความช านาญ ก็
เล่าใหเ้ราฟัง ใหเ้ราเหน็เป็นภาพ  ตรงนี้เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นภายนอก แต่จรงิๆ แลว้ขบวนการทีเ่ราท านี่ เราท าเพื่อใหม้วีจิารณญา
นแยกแยะ ใหเ้ขา้ใจตนเองมากขึน้  จรงิๆ เราท าแลว้ เราตอ้งรูเ้อง รูจ้ากภายใน เอ๊ะ ท าไมมนัดขีึน้ ท าไมมนัแย่ลง เราท าแบบนี้
ไปแลว้ท าไม 3 วนักไ็ม่หาย เราท าแบบนี้แลว้ ท าไม 2 วนักห็าย  โยคเีขากเ็รยีนรูจ้ากภายในตวัเองแบบนี้ แลว้ค่อยๆ สัง่สม
เป็นองคค์วามรู ้เป็นระบบขึน้มา  สว่นแพทยส์มยัใหม่มองจากขา้งนอกเขา้ไป  เรยีนรูจ้ากการผา่ศพเป็นชิน้ๆ  

ทัง้หมดน้ีกค็อื ท าอย่างไรใหเ้รารูจ้กัตวัเองมากขึน้ ปรบัตวัเองมากขึน้ และปรบัไปสูส่มดุลมากขึน้  แลว้ยิง่มขีอ้มลู
เขา้มา กย็ิง่มาปรบั ฉะนัน้การเคน้เอาค าตอบทีต่ายตวัอาจไม่ใช่แนวทางทีโ่ยคคีวรจะเป็น เวลาเราคุยกนั ผมมกัจะบอกว่า 
ท าไมคนไทยคดิน้อยจงั  ซึง่ผมกเ็ป็นคนไทยนะ  เรามาเรยีนรู ้เพิม่ศกัยภาพในการตัง้ค าถาม นี่มนัจะท าใหเ้ราคดิ ฉะนัน้ การ
รณรงคใ์หค้นมาฝึกโยคะนี่ เป็นการรณรงคใ์หค้นดแูลร่างกายตวัเอง  ดแูลสมองตวัเอง  พฒันาความคดิตนเอง ใหเ้ป็นคนมี
วจิารณญาน มคีวามไตรต่รอง อะไรอย่างนี้ นี่เป็นสิง่ทีอ่ยากจะฝาก 

 
กเ็น้นว่าเวลาเราดแูลตวัเองนี่ ยดึทางสายกลางครบั  ทางสายกลางหมายความว่าไม่เคลื่อนไหวมากเกนิไปทีท่ าให้

ร่างกายเจบ็ปวด เราเคลื่อนไหวในทางทีท่ าใหม้นัรูส้กึผ่อนคลาย  เจบ็บา้งหรอืเจบ็นิดหน่อย  ซึง่ถา้เจบ็ เรากด็ซูวิ่า  เอ๊ะ มนัเจบ็ 
แลว้ความเจบ็นัน้ค่อยๆ ทุเลาลงไหม  มนักจ็ะไปถูกทาง เพราะเรารูต้วัเองขา้งในนะครบั มนัจะมทีางบอกเรา ร่างกายจะเป็นตวั
บอกเราเอง ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้แลว้ เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างไรบา้ง  เพราะฉะนัน้ความรูส้กึภายในทีเ่รยีนรูก้บัมนั มสีตเิรยีนรู้
กบัมนัน่ี เป็นแนวทางในการทีจ่ะรกัษาตวัเราเองครบั 
ปวดหลงัเรือ้รงัจากการลม้กระแทกในอดตี 

กม็หีลายๆ ปัจจยั เรามองไดห้ลายจุดดว้ยกนั โดยการปฏบิตักิเ็ป็นไปตามแนวทางทีไ่ดก้ล่าวไว ้การบรหิารตรงนี้ 
ค่อยๆ ท าเบาๆ ไม่ขนื ท าแลว้ความเจบ็ทีห่ลงัเบาลงไปเรื่อยๆ..แปลว่าร่างกายรบัได.้..ถา้ท าไป ความเจบ็รุนแรงเพิม่ขึน้ แสดง
ว่า ณ ขณะนัน้.ไม่เหมาะทีจ่ะยกขนาดนัน้ มนัเกนิไปส าหรบัทีจ่ะใหร้่างกายดแูลตวัเองในระยะนัน้  เรากต็อ้งถอยออกมา หรอื
หลกีเลีย่งท่าทีไ่ม่ปลอดภยั  กล็องท าท่าอื่นๆ ไม่ท าท่าง ู หรอือาจจะเป็นท่างทูีต่ ่าลง คอืค่อยๆ เรยีนรูไ้ป 
 
ท่างกูบัปัญหาขอ้ไหล ่

มปัีญหาไหล่ยกไมข่ึน้  เรามองวา่เป็นปัญหาของเยื่อหุม้ขอ้  ท่างเูองนี่ มนัไม่ไดเ้ป็นการยกไหล่ยกมากนกั  เพราะว่า
ทศิทางการเคลื่อนทีข่องขอ้ไหล่นิดเดยีว  มนัอยูแ่ค่ชว่งนี้  

เราพดูถงึกรณีขอ้ไหล่ตดิยดึ ยกไม่ขึน้เลย  ปกตเิราตอ้งการใหแ้ขนยกขึน้อยา่งนี้นะครบั  แต่ท่างเูอง กไ็ดแ้ค่เคลื่อนที่
อยู่ตรงระดบักลางๆ เท่านัน้เอง  ถา้เราท าท่างไูป ท าใหเ้คลื่อนขอ้ไหล่มาถงึตรงนี้  แต่หากตอ้การใหเ้คลื่อนจนถงึตรงนี้ อาจจะ



asana phy thpy kmpkn  11 

ตอ้งใชท้่าอื่นนะครบั ทีม่นัเกีย่วขอ้งกบัขอ้ไหล่เพิม่ขึน้  ในท่างมูกีารเคลื่อนแค่ระดบัน้อย  ระดบันี้ครบั หวัไหล่มกีารเคลื่อนทีอ่ยู่
แค่ภาพนี้  แลว้ยกขึน้มาตัง้ แลว้ตัง้ชว่งแขนแคต่รงนี้เอง  ในระยะแรกๆ อาจจะชว่ยผ่อนคลายการเคลื่อนไหวทีข่อ้ไหล่ได ้ แต่
ถา้จะเอาใหถ้งึทีส่ดุแลว้ คงตอ้งดวู่ามที่าอะไรบา้งไหม  อย่างเชน่  ท่ากงลอ้ ทีม่กีารเคลื่อนไหวขอ้ไหล่มาก หรอือาจจะใชท้่า
อื่นๆ ประกอบ 

 
วางศอกอย่างไรด ี

เวลาท าท่าง ูเราแนะน าใหปิ้ดศอก หนีบศอกไวช้ดิขา้งตวั  ลองท าเปรยีบเทยีบดคูรบั  เกบ็ศอกกบักางศอกออก  เอา้
ลองกางดคูรบั  รูส้กึต่างกนัไหม  ความต่างไม่ค่อยชดัเท่าไหร่ ใชไ่หมครบั  ความต่างไม่เยอะ ไม่เยอะมาก..เพราะบรเิวณน้ีมี
กลา้มเน้ือตัง้ 6 ตวั   

ทีแ่นะน า คดิว่าควรวางศอกขา้งล าตวั แต่ไมต่อ้งชดินกั ให้การเคลื่อนไหวของกลา้มเน้ือทีเ่กีย่วขอ้งอยู่ระหว่างกลางๆ 
ครบั  ใหม้นัผ่อนคลายขึน้มาได ้ อย่าไปหนีบมากไป   

คอืปกต ิขอ้ต่อเราน่ี จะเป็นการเคลื่อนไหวอยูใ่นช่วงกลางของระยะทีม่นัจะเคลื่อนไหวได ้ อย่างเช่นขอ้ไหล่เรานี่ 
ระหว่างการหุบแขนเขา้มา และกางแขนสดุ จุดตรงกลางนี่ครบั  จะดทีีส่ดุ คอือยู่ในช่วงกลางๆ  นัน่คอืว่าช่วงทีอ่ยูต่รงนี้ ซึง่เยื่อ
หุม้ขอ้ กลา้มเน้ือดา้นตรงขา้ม มนัยดืไดเ้ยอะ  ขณะเดยีวกนั กางแขนไปสดุ เยื่อหุม้ขอ้ใตร้กัแรต้รงนี้ถูกยดืเยอะ กลา้มเน้ือจะตงึ 
ถูกดงึเยอะมาก  ถา้อยูช่่วงกลางของการเคลื่อนไหว กจ็ะหย่อนลง   

ทศิทางขอ้ไหล่นี้นะครบั  ลองยกแขนมาหน้า อย่างนี้อกีชว่งหนึ่งใช่ไหมครบั  คราวนี้ไปขา้งหลงั ตงึใช่ไหมครบั  ลอง
มาวางช่วงกลางๆ ตรงนี้กลา้มเน้ือจะหย่อนลง  เราไดต้รงนี้หนึ่ง  ตรงนี้อกีหนึ่ง   

ขอ้ต่อหวัไหล่ หมุนเขา้ขา้งใน  ลองหมุนแขนออกไปซคิรบั กจ็ะตงึอกีใช่ไหม  ลองหมุนเขา้มากจ็ะตงึอกีใช่ไหมครบั  
ถา้เราอยู่ตรงกลางๆ กจ็ะสบาย   เพราะฉะนัน้เหน็ไหมครบั หากแขนเราอยู่ตรงชว่งทีห่วัไหล่เรารูส้กึสบายตรงนี้  มนักค็อืช่วงที่
สบายทีส่ดุ  เยื่อหุม้ขอ้อยูใ่นลกัษณะผ่อนคลายทีส่ดุ  สรุปกค็อืทางสายกลาง  กค็อือยูช่่วงตรงกลางของระยะทีม่นัจะเคลื่อนไหว
ได ้

บางทเีราสอนผูเ้รยีนใหท้ าท่าง ู   แลว้อธบิายว่า การท าท่าง ูมนัท าใหก้ลา้มเน้ือลกึชัน้ในทีก่ลางหลงัท างานไดด้ขีึน้  
อย่างทีอ่าจารยไ์ดอ้ธบิายใหเ้ราไดฟั้งไปก่อนหน้า  แลว้เราบอกวา่ ถา้บบีศอกเขา้ชดิกนั กลา้มเน้ือลกึชัน้ในจะท างานไดด้กีว่า
การทีก่างศอกออกจากกนั  พดูอย่างนี้ใช่หรอืไม ่

คอืในกรณีนี้  กลา้มเน้ือในการเหยยีดศอกมานี่  ตอนขึน้มานี่  อย่างนี้ใช่ไหมครบั  แขนอยู่อย่างนี้นะ  แขนเคลื่อนไหว
แบบนี้ การเคลื่อนไหวตรงนี้นี่นะครบั เป็นกลา้มเน้ือทีเ่กาะอยู่แถวสะบกันี้ กลา้มเน้ือตรงนี้หวัไหล่เกาะกบัสะบกั  สะบกัยดึกบั
กระดกูสนัหลงั  กรณีทีข่ ึน้มาตรงนี้นี่  จรงิๆ แลว้นะครบั  ถา้เราพดูถงึกรณีทีห่บุศอกมากไป ตวักลา้มเน้ือตรงนี้มนัจะถูกยดืมาก  
ตรงนี้ท างานมากเกนิไป  เพยีงแค่เราบอกใหน้กัเรยีนมสีตริูว้่าเราก าลงัเคลื่อนไหวตรงนี้ รูส้กึตงึตรงนี้  มนักจ็ะท างานเพิม่ขึน้
แลว้  แต่ถา้ย ้าใหปิ้ดศอก มนัอาจจะเป็นเหมอืนกบัว่ากลา้มเน้ือตรงนี้จะท างานมากขึน้  สะบกัจะดงึเขา้หากนัมากขึน้กว่าเดมิ  
จะดงึเยอะขึน้กว่าเดมิ  ท าใหไ้มส่บาย  ถามว่าการเน้นตรงนี้ จะมผีลถงึกลา้มเน้ือลกึๆ ทีแ่ผ่นหลงัไหม  คอืสว่นของกลา้มเน้ือที่
สะบกัตรงนี้ท างานเยอะ  แต่กลา้มเน้ือลกึในแผ่นหลงัไม่ค่อยท างานเท่าไหร่ดอก  เพราะว่ากระดกูสนัหลงัเกาะอยู่ตรงนี้ทีเ่ดยีว
นะครบั  เพราะฉะนัน้พดูถงึกลา้มเน้ือลกึๆ กลางหลงั แลว้ ไมแ่ตกต่าง   

แต่ทีจ่ะไดค้อืตรงนี้ ไดส้ะบกัทีเ่กาะตรงนัน้ ใหส้ะบกัมนัชดิกนั  เหน็ไหมถา้เราบบีขึน้มานี่สะบกัตอ้งดงึขึน้มาตรงนี้เลย
สะบกัชดิกนั  สะบกัทัง้สองอนั  
 
ดงึศอกเขา้ ชว่ยใหก้ารหายใจดขีึน้ไดไ้หม 

ปกตกิารหายใจมนัขึน้กบักระดกูซีโ่ครง  กระดกูซีโ่ครงเราเกาะตรงนี้  เวลาเราเคลื่อนไหว หายใจเขา้กระดกูซีโ่ครงก็
จะบานขึน้บานลง  การบานขึน้บานลงเกดิขึน้จากกลา้มเน้ือกบัขอ้ต่อ  ขอ้ต่อดา้นหน้ากบักระดกูหน้าอกต่อกนัตรงนี้  ดา้นหลงั
เองกซ็ีโ่ครงต่อกบักระดกูสนัหลงั  ขอ้ต่อจะมกีารยกขึน้ยกลงตรงนี้  ถามว่าถา้เราแบะแขนตรงนี้ มนัจะดขีึน้ตรงนี้ไหม  คอืเรา
เกรง็กลา้มเน้ือยดึตรงนี้ไว ้ขดัขวางการหายใจดว้ยซ ้าไป  แพราะทีเ่ราตอ้งการ คอืการบานออกเท่านัน้เอง  พอเราบบีตรงนี้ไว ้ 
เหน็ไหมครบัว่า ตรงทีบ่บีกลา้มเนื้อเกรง็ ซีโ่ครงมนัตงึ  เวลาหายใจเขา้เป็นไงครบั มนักถ็ูกบงัคบัใหบ้บีไปดว้ยกนัครบั   
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การฝึกท่างแูบบก ากบัลมหายใจประกอบไปดว้ย 
บางทีเ่ขาสอนท าทา่ง ูยกขึน้มานบั  1  2  3  แลว้ลง  พกั  แลว้ยกขึน้มาใหม่  แลว้  1  2   3  แลว้ลง อย่างนี้  คอืแทบ

จะไมไ่ดเ้น้นใหม้ชีว่งนิ่ง  ขณะทีแ่นวปฏบิตัแิบบไกวลัยธรรมนี่ เขาบอกใหน้ิ่ง  นิ่งไวป้ระมาณสกั 1 นาท ี 60 วนิาท ีผลทีไ่ด้
เหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร 

การเคลื่อนทีท่ีเ่ราก าลงัศกึษาตรงนี้ มกีลา้มเน้ือทีท่ างานอยู่ 2 ลกัษณะดว้ยกนั  เราพดูถงึหลกัการเดยีวกนั  ลกัษณะ
แรก ขึน้ชา้ๆ แลว้นิ่งคา้งไว ้กลา้มเน้ือแถวนี้จะดตวัทลีะน้อยๆ ขยบัขึน้มากจ็ะดงึขอ้ต่อทลีะปลอ้ง ๆ  ขึน้มาเรื่อยๆ  กลา้มเน้ือ
ขยบัทลีะอนัๆ ทา่นรูส้กึไหมครบั  รูส้กึว่าตรงนี้ขึน้มาทลีะน้อยค่อยๆ ขึน้มาเรื่อยๆ สิง่นี้นะครบัทีท่ ามา  กลา้มเน้ือกจ็ะหดตวั
ระยะหนึ่ง  ถา้เราคา้งไว ้กลา้มเนื้อจะท างานเป็นลกัษณะของความทนทาน  ในกรณีทีก่ลา้มเน้ือกระดกูสนัหลงันี่ การทรงท่า
ของแผ่นหลงั ทีค่า้งไว ้มนัจะไดก้ลา้มเน้ือออกก าลงัแบบทนทานไดร้ะดบัหนึ่งดว้ย   

อกีกลุ่มหนึ่ง เพยีงขึน้มา 1  2  3  แลว้กล็งนะครบั  อนัน้ีจะไดเ้รือ่งการเคลื่อนไหวของขอ้ต่อ กลา้มเน้ือท างานหดแลว้
เคลื่อนไหวเท่านัน้เองครบั   

รปูแบบของการฝึกความทนทานของกลา้มเน้ือน่ีมนัมอียู่ 2 ลกัษณะ คอืเกรง็คา้งนิ่งนานไว ้  อกีอนัหนึ่งท าซ ้าเยอะๆ 
แต่ไม่ตอ้งแรงท าเบาๆ  ท าเยอะๆ อนัน้ีกเ็พิม่ทนทานอกีแบบหนึ่ง  ม ี2 ลกัษณะดว้ยกนั   แต่เมือ่กีเ้ราเคลื่อนขึน้เคลื่อนลงคุณ
จะไดก้ารเคลื่อนไหวของขอ้ต่อครบั  จุดประสงคท์ีไ่ดก้จ็ะไดแ้ตกต่างกนั   

โดยปกตเิวลาฝึกกลา้มเน้ือแถวๆ ตรงคอนี่เรากจ็ะใหเ้กรง็คา้งไวป้ระมาณสกั  10 วนิาท ี ถงึ 20 วนิาท ีแลว้เพิม่
จ านวนครัง้อยา่งนี้ครบั 
 
ท าแบบผสม 

พบว่าบางทีส่อนแบบผสม  ใหเ้ราเคลื่อนขึน้ลงสกั 3  ครัง้  แลว้ครัง้ที ่ 4  ใหเ้ราหยุดคา้งไว ้หมายความว่า 3 ครัง้แรก
นี่เป็นการเตรยีมขอ้ต่ออะไรดว้ยหรอืเปล่าครบั 

น่าจะเหมอืนการวอรม์อพันะ  อนัน้ีคอืว่าเขาไปสดุขัว้เลย  สดุขัว้หมายความว่าไงครบั  เขาขึน้ ลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ก็
วอรม์ทลีะน้อยๆ ไป   

น่าจะขึน้กบัรายละเอยีดในการท าดว้ย  ถา้ท าดว้ยความประณีต สนใจการเคลื่อนทีต่ลอดเวลา กค็อืเราขึน้ไปอย่างนี้ที
ละปลอ้ง ท าแบบสายกลาง ขึน้มา ขยบัทลีะปลอ้ง แลว้กข็ยบั  กจ็ะได ้ แต่ถา้เราไม่สนใจ สกัแต่วา่ท า วอรม์ๆ แลว้ขึน้ไปคา้งไว ้
ความละเอยีดแตกต่างกนั   ความละเอยีดของการทีจ่ะดงึเอามาใชม้นัต่างกนั 
 

ถา้ขึน้ชา้ๆ แลว้กล็ง แลว้ขึน้ แลว้ลง ขึน้ชา้ๆทลีะปลอ้ง แลว้ปล่อยลง  อนัน้ีจะไดเ้ป็นการวอรม์อพั  วอรม์อพัการ
เคลื่อนไหวทลีะน้อย  เรยีกว่าท าแบบเดยีวกนักบัการวอรม์อพัขอ้ต่อน้อยๆ ไมต่อ้งสงูมาก  สว่นยกคา้งกจ็ะเป็นอกีรปูแบบหนึ่ง   

 
เวลาพวกเราไปสอนโยคะพืน้ฐานใหน้กัเรยีนทีย่งัไม่เคยฝึกเลย  แรกๆ นี้ เราไมใ่หเ้ขาท าเยอะ  ใหข้ึน้แลว้กล็ง แต่ละ

ครัง้ใชเ้วลาไม่นาน โดยท าซ ้าหลายๆ ครัง้ เมื่อผ่านไปสกัคาบที ่3  คาบที ่4  เรากจ็ะใหน้กัเรยีนท าเป็นเวลานาน อาจจะท า
เพยีง 2 ครัง้  พอคาบที ่5 ใหท้ าทเีดยีว เป็นเวลาเลย  อะไรอย่างนี้  กค็อืค่อยๆ เตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีน  จนกระทัง่เขา
ท าไดม้ากขึน้ นัน่คอืในคาบแรกๆ เป็นการวอรม์อพัขอ้ต่อ  กลา้มเน้ือใหพ้รอ้มก่อน 

 
เมื่อฝืนท า แลว้เกดิการสัน่ 

หากผูเ้รยีนยกตวัแลว้อาจจะสัน่  สัน่อยู่สกัช่วงเวลาหนึ่ง เราควรจะปล่อยไวอ้ย่างนัน้เพื่อเป็นการฝึกกลา้มเน้ือหรอื
เปล่าคะ หรอืท าไมคนเขาท าเยอะๆ แลว้สัน่   

นี่นะครบั  ภาพกระดกูสนัหลงั  ใหด้ตูรงนี้นิดหนึ่ง  อนัน้ีขอ้ต่อคอเราพดูไปแลว้ นี่ขอ้ต่อทรวงอกเรา เวลาเรานอนคว ่า
อยู่โคง้แบบนี้นะครบั  ถา้เราขึน้มากจ็ะแอ่นตรงนี้ขึน้มา  การนอนคว ่ากจ็ะมกีารแอ่นตรงนี้เพิม่ขึน้มา  คนทีข่ ึน้ไม่ไดน้ี่  การ
เคลื่อนไหวทีท่ าอะไรสกัอย่างหนึ่ง แลว้ท าไม่ได ้ เรามองได ้2 ปัจจยั   
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ปัจจยัทีห่นึ่งนี่อาจจะเป็นเพราะวา่กลา้มเน้ือเขาไม่ค่อยมกี าลงัเทา่ไหร่กไ็ด ้ เช่นกลา้มเน้ือเขาอยูใ่นต าแหน่งทีห่ลงัค่อม  
ทีต่รงนี้ตวักลา้มเน้ือดา้นหลงัเราทีเ่กาะอยู่จ าไดไ้หมครบั กลา้มเนื้อตรงนี้มนักจ็ะดงึรัง้อย่างนี้ ก าลงักจ็ะอ่อนลง   อย่างนี้ค่อมๆ
แลว้คอยื่นอย่างนี้กม็ ี อนัน้ีคอืกลา้มเน้ืออ่อนก าลงั   

ปัจจยัที ่2 คอื เกดิการยดึตดิ ยดึอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานแลว้ ท าใหก้ารเคลื่อนทีข่อ่ต่อมนัยดึตดิ ขยบัไม่ได ้ มนักแ็อ่น
ไม่ไดข้ึน้มา  เพราะฉะนัน้คนกลุ่มทีล่กัษณะหลงัค่อมๆ อย่างนี้  เวลาท าขึน้มานี่ มนัเกนิชว่งการเคลื่อนไหว  เช่น สมมตุวิ่าเขา
ยดือย่างนี้นะครบั  กลา้มเน้ือมนัเคยท างานอยูแ่ค่ตรงนี้นิดเดยีว  มนักม็กี าลงัตรงนี้นิดเดยีว  ท าใหพ้ละก าลงัยกขึน้อย่างนี้ไม่ม ี  

ลกัษณะของกลา้มเน้ือน่ีมคีวามพเิศษอยู่อย่างหนึ่งคอืว่า  เวลามนัเกาะหวัเกาะทา้ย อย่างขอ้ศอกงอมาถงึตรงนี้นะครบั  
มกีลา้มเน้ือเกาะอยู่ตรงขอ้ศอกอนัหนึ่งกบัทีห่วัไหล่อนัหนึ่ง  เวลางออย่างนี้ครบัตวัใยของกลา้มเนื้อน่ีจะเป็นลกัษณะต่อกนัยาว
เป็นเสน้เลย  ลกัษณะต่อกนัเป็นปลอ้งๆ กลา้มเน้ือเราจะมลีกัษณะว่า หากเราหยุดใชง้านอยู่อยา่งนี้ตลอดเวลา  กลา้มเน้ือตรงนี้
จะหดสัน้ระดบัหนึ่ง  เวลายดืไปตรงนี้มนัจะท างานไม่ค่อยได ้  

หรอืบางคนยดืยาวๆ อย่างนี้ไป ความยาวของกลา้มเน้ือมนัจะปรบัเปลีย่นเพื่อใหเ้ราท างานไดเ้ยอะขึน้  เพราะฉะนัน้
กรณีทีค่นทีห่ลงัค่อม  ค่อมตรงนี้นะครบั  ตวักลา้มเน้ือทีเ่กาะตรงนี้มนัจะถูกยดืยาวออกไป  เพราะฉะนัน้พอเราใหม้นัท างาน ถา้
เปรยีบเทยีบกบัคนอื่นน่ี คงจะท างานไม่ไดเ้ท่า เพราะกลา้มเน้ือมนัถูกเหยยีดยดืยาว ก าลงักจ็ะน้อยลงไป  พอเราใหเ้ขาท าตรง
นี้เยอะๆ มนักอ็่อนแรง   เหมอืนกบัเวลาเราท างานเยอะๆ นี่กลา้มเน้ือมนัเปลีย้รา้   

พลงังานทีก่ลา้มเน้ือสะสมมาจากอาหาร  อาหารทีเ่รากนิเขา้ไป มนัเปลีย่นสภาพกลายเป็นรปูพลงังานสะสมอยู่ 
เรยีกว่า ATP  แลว้เซลลข์องกลา้มเนื้อกเ็อาไปใชง้าน  ปรากฏวา่ตรงนี้พลงังานมนัน้อย มนักเ็ลยอ่อนเปลีย้กเ็ลยหมดแรง  
ฉะนัน้เวลาท าแลว้สัน่  สัน่เนื่องจากก าลงัของกลา้มเน้ือน้อย   

ถา้เป็นเช่นน้ี กต็อ้งใหร้ะยะเวลา และไม่ตอ้งยกสงูมาก ค่อยๆ เริม่  การทีจ่ะท าใหเ้ขาท าไดม้ากขึน้ไดไ้หม ตอ้งด ู2 
อย่างคอื ใหข้อ้ต่อมกีารเคลื่อนไหว ใหข้อ้ต่อดดัไปทลีะน้อย  เคลื่อนตรงนี้  ค่อยๆ ขยบัขึน้ทีล่ะน้อยๆ อย่างนี้ครบั เวลาทีเ่ราจะ
ใหเ้ขาท างานไดด้ขีึน้น่ี เราเริม่ตน้บอกว่าคลา้ยๆ กบัวอรม์ ใหข้อ้ต่อขยบัตวัไดด้ ีแลว้พอเก่งขึน้มา กใ็หก้ลา้มเน้ือค่อยๆ ท างาน
ทลีะน้อยก่อน เพราะหลกัการของกลา้มเน้ือคอื เวลาท า ยกขึน้ทลีะน้อยก่อน  ท าเท่าทีท่ าไดค้รบั นัน่คอืการฝึกก าลงัของ
กลา้มเน้ือใหข้ยบัขึน้มา 
 

การสัน่ในตอนท าท่าอาสนะหมายความว่ามนัท างานเยอะเกนิไป เหมอืนกบัเวลาออกแรงท างาน  การสัน่คอืสมองสัง่
ใหก้ลา้มเน้ือท างานไม่เป็นรปูขบวน  ไม่เป็นจงัหวะแลว้  หดตวัคลายตวัไปมา  พยายามท าอยูต่รงนี้  เราจงึควรท าพอดีๆ  ไม่
ตอ้งถงึกบัสัน่  ค่อยๆ ท าขึน้ไปสบายๆ แลว้จงึเพิม่เวลาใหน้านขึน้ทลีะน้อย  การทีก่ลา้มเน้ือสัน่ มนับ่งบอกว่า ท างานเยอะ
เกนิไปแลว้ เราตอ้งเขา้ใจดว้ยว่า ผูเ้รยีนบางคนมทีศันะของการฝืน เขารูส้กึว่าตอ้งฝืน มนัถงึจะไดป้ระโยชน์  ตอ้งทนเจบ็ อะไร
อย่างนัน้ กใ็ชว้ชิาการ ท าใหเ้ขามคีวามเขา้ใจใหม่ ทีเ่หมาะสม ปลอดภยักว่า 

บา้งเชื่อว่า no pain no gain  ในสายตานกักายภาพบ าบดั ผมยดึทางสายกลางมากกว่า  คอืคอ่ยๆ ท าไป ขึน้มาได้
ระดบัหนึ่ง พอรูส้กึไม่ไหว กห็ยดุ ทางสายกลางหมายถงึว่า  พอดนัขึน้ไปจนถงึจุดหนึ่ง เอะ้เริม่แย่แลว้ จะสัน่ กห็ยุด กพ็อตรง
นัน้ ไม่ใช่การไปฝืนทน 
 
ความรูส้กึปวด 

เวลาผมใหค้นไขท้ีม่ปัีญหาท ากายภาพ  เราจะสอนวธิกีารบรหิาร การยดื  เขาจะยดืไป เคลื่อนไปจนเริม่มคีวามรูส้กึ
ตงึ  ซึง่พอเขาหยุดปับ ความตงึนัน้หายไป  อนัน้ีถอืเป็นจุดทีป่ลอดภยั  โครงสรา้งเนื้อเยื่อมแีซลประสาท รบัสง่ความรูส้กึ 
รายงานไปทีส่มอง บอกว่าตอนนี้ร่างกายเริม่จะมอีะไรจะเกดิขึน้แลว้ หรอืเยอะเกนิไปแลว้ มากไปแลว้ โดยเริม่จากความรูส้กึที่
ก าลงัตงึก่อน  ถา้เกนิจากนัน้ไป มนักจ็ะขา้มไปสูจุ่ดของการเจบ็ปวด  เพราะฉะนัน้การเคลื่อนไหว ควรเคลื่อนจนถงึจุดตงึตวั 
สบายๆ แลว้กก็ลบัมา ท าเช่นนี้ โดยค่อยๆ เพิม่ไป ทลีะน้อย กจ็ะไดป้ระโยชน์  
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ครบูางท่านเน้นใหฝื้น ใหท้ าเกนิๆ ไว ้
ครบูางท่านสอนใหท้ ามากๆ บอกว่าเพื่อใหก้ลา้มเน้ือขยายตวั ครบูอกว่าท าตามหลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาว่า  คอืออก

ก าลงักายใหเ้ลยจุดตงึตวั  อย่างท่าแอ่น กแ็อ่นใหส้ดุเลย เกนิจุดพอดขีองคุณ  เป็นการเหยยีดกลา้มเน้ือ ใหม้คีวามยดืหยุ่นค่ะ  
อนัน้ีทีด่ฉินัเรยีนมา  กไ็ม่เขา้ใจเหมอืนกนั เพื่อนบางคนกพ็ยายามท าใหเ้หมอืนอาจารย ์ ตวัอาจารยเ์ป็นนกักฬีา  กเ็หยยีดให้
ไดอ้ย่างอาจารย ์ ทัง้สัน่ ทัง้ตงึ  ท าซ ้าๆ อยู่อย่างนัน้ครัง้ละ 6 ถงึ 10 วนิาท ี ไม่ทราบว่าตรงนี้ไดผ้ลอย่างไรบา้ง  เพราะดู
ร่างกายอาจารยก์เ็ฟิรม์มากเลย แขง็แรงมาก อยากไดอ้ย่างอาจารย ์

คอือย่างนี้ครบั  ร่างกายเรานี่นะครบั  เวลาเราเคลื่อนไหว หรอืออกก าลงักายกต็าม ร่างกายเรามกีารซ่อมแซมตวัเอง  
เช่นเราออกก าลงัเยอะๆ ยดืมากๆ พอเวลาผ่านไป ร่างกายจะปรบัตวั ค่อยๆ เพิม่ขึน้ทลีะน้อยๆ  อย่างเราใชแ้รงกลา้มเน้ือตรง
นี้ ความทนทานกเ็พิม่ขึน้  พอเวลาผ่านไป เหน็ไหมครบั มนักแ็ขง็แรงขึน้  

นกักฬีาเขาว่ามแีบบกระดกูอ่อนกบักระดกูแก่  กระดกูแก่คอื อยูด่ีๆ  กเ็ริม่แขง่ขนัเลย  ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 
ของขอ้ต่อ ของเอน็ทัง้หมด มนัสูค้นทีฝึ่กซอ้มมานานแลว้  ทีเ่ล่นถูกวธิมีานานแลว้ไม่ได ้ จะแตกต่างกนั  การรบัน ้าหนกั ความ
คงทน ความเหยยีดยดื จะแตกต่างกนั  

เพราะฉะนัน้ถามว่า คนทีซ่อ้มมานาน กบัลกูศษิยท์ีเ่พิง่มา มาถงึใหท้ าแบบนี้  ผมว่าบางทมีนัมากเกนิไป  เพราะว่า
ความทนทานขนาดนัน้นะ ตวัเขาทนไดเ้พราะเขาฝึกมา  ร่างกายสรา้งกลา้มเน้ือมา  สรา้งความทนทานของการยดืออกมาให้
เยอะอยู่ไดแ้ลว้  แต่ลกูศษิยบ์างคนไม่ไดถ้งึขนาดนัน้  เพราะฉะนัน้ผมว่า ถา้จะใหม้นัถงึจุดตรงนี้ ส าหรบัคนทีเ่ขาเพิง่มาเริม่ท า 
มาเริม่ฝึกนี่ เกนิไป  

สว่นตวัผมมองทางสายกลางมากกว่า   ค่อยๆ ยดืไปเถอะ ค่อยๆเคลื่อนไป แลว้มนัดขีึน้เอง ค่อยๆ เรยีนรูไ้ป  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจบุนั คนสว่นหนึ่งทีใ่ฝ่หาการออกก าลงักาย จะพบว่า  มอีาการไม่สบายของร่างกาย เขาจงึมองหา
วธิกีารออกก าลงักาย  พวกนี้จะมรีอยโรคซ่อนอยู ่มากบา้งน้อยบา้ง แตกต่างกนั   

ค าว่า รอยโรค หมายถงึว่า มจีุดบางจุดเช่น มปัีญหาขอ้ต่อยดึตดิ  มกีลา้มเน้ืออกัเสบ  หรอืความไม่ปกตใินสว่นของ
ร่างกาย แลว้ท าใหรู้ส้กึไม่สบายกาย  มนัถงึรูส้กึอยากท าอะไรสกัอย่าง อยากออกก าลงักายแลว้นะ ตอ้งท าแลว้   
 
โยคะน ามาซึง่ความสมดุล มากกว่าความแขง็แรง 

ผมเสรมินิดนึง  ผมถอืว่าทุกคนมเีหตุผลหมด  ซึง่กจ็ะยอ้นกลบัมาว่า งัน้คุณมาท าโยคะท าไม  ถา้คุณเขา้ใจว่าสิง่ทีคุ่ณ
จะไดจ้ากชัน้เรยีนนี้ค ืความก าย า  คุณกจ็ะหาวธิ ีพยายามท าใหคุ้ณมคีวามก าย าแขง็แรงอะไรกว็่าไป   แต่ว่าทีเ่ราพดูถงึนี่ เรา
มาพดูกนัว่า เออไอต้วัแก่นแทข้องโยคะมนัคอือะไรนะ  มนัคอืความสมดุล ไม่ใช่ความแขง็แรง  พอตัง้ทศันะไวแ้บบหนึ่ง เรากจ็ะ
เดนิไปบนหนทางแบบหนึ่ง  เราไม่ไดพ้ดูว่าถูกหรอืผดิ  เรารูส้กึว่า ถา้เราเรยีกมนัว่าโยคะ เรากต็อ้งเคารพว่าโยคะมนัพดูว่า
อย่างไร  การเอาโยคะไปเป็นแบบในการสรา้งความแขง็แรง สรา้งก าลงักาย  มนัไมใ่ช่สิง่ทีเ่ราหา้มไมใ่หคุ้ณท า  แต่คุณท าแลว้ 
คุณกไ็ดร้บัผลในสิง่ทีคุ่ณท าในลกัษณะนัน้ดว้ยวธิคีดิแบบนัน้  จากตรงนัน้เรากค็่อยมาดวู่า  เอาล่ะ ในระยะสัน้น่ีมนัท าได ้ แต่ถา้
เป็นระยะยาวหล่ะ จะเป็นอย่างไร  เวลาผ่านไปอกีช่วงหนึ่ง แลว้เรามาดผูล ผมเหน็คลอ้ยกบัอาจารยค์มปกรณ์ ผมว่าคนทีย่ิง่รู ้
จะยิง่ใชห้ลกัทางสายกลางนะ และไม่ใช่แค่อาจารยค์มปกรณ คยุกบันกักายภาพบ าบดัท่านอื่นๆ คุยกบัหมอกระดกูนี่ ทุกคน
มกัจะพดูในสิง่เดยีวกนัว่า  มนัไม่ใช่  โยคะไม่ใช่ในเรื่องของการทีจ่ะมาสง่เสรมิใหท้ ามากๆ ท าเกนิๆ  เอาสนุกเขา้ว่า เพราะ
หลงัจากนัน้ ผ่านไปในระยะยาว มนัจะเป็นอย่างไร 

ผมสนใจประเดน็ของอาจารยก์ว ีเรื่องความสมดุล ค าว่าสมดุล คอืสมดุลระหว่างการเคลื่อนไหว  สมดุลในการใชก้ าลงั
ทีพ่อเหมาะพอด ี สมดุลของทัง้หมดโดยรวม  สมดุลทัง้จติใจดว้ย ตวันี้ครบั  การท าอาสนะไดใ้นเรื่องของก าลงัดว้ยนะครบั  แต่
มนักไ็ดใ้นเรื่องใจดว้ย ยิง่สมดุล ยิง่เคลื่อนไหวไดด้ ีก าลงัยิง่ดขีึน้ ท าอะไรต่างๆ ไดม้ากขึน้ คอืความสมดุลกจ็ะเพิม่ขึน้ทลีะ
ระดบัๆ  
 
ความตงึพอด ีpresent pain 
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ในการท าใหไ้ดพ้อด ีบางทเีราใชค้ าว่า present  pain  คอืเป็นความเจบ็ทีเ่รารบัได ้ หรอือย่างทีอ่.คมปกรณ์อธบิาย 
เมื่อความรูส้กึตงึ ความรูส้กึเจบ็ปรากฎขึน้ กใ็หห้ยุด ณ ตรงนัน้ ณ ปัจจุบนั หมายความวา่ ความรูส้กึตงึหายไป ณ ปัจจบุนัตรง
นัน้  ปัจจบุนัทนัท ี

เวลาเราเคลื่อนไหวขอ้ต่อน่ีนะครบั  ม ี2 สว่นดว้ยกนั  1) มกี าลงั 2) มกีารยดื  อย่างสมมตุวิ่าหลงัค่อม  มสีิง่ทีอ่ยู่ตรง
ขา้มกนั กค็อื มกีารตงึตวัตัง้แต่ เน้ือเยื่อ ผวิหนงั กลา้มเน้ือหน้าทอ้ง อวยัวะภายในทีอ่ยู่ดา้นหน้าทัง้หมดเลย  ทีต่รงขา้มกบัทาง
ดา้นหลงัหมดเลย  ลกึลงไปอกีกเ็ป็น เอน็ทีเ่กาะระหว่างกระดกู  ขอ้ต่อดา้นหน้าทัง้หมด ทัง้หมดน่ีเลย  หมอนรองกระดกู
ดา้นหน้าทัง้หมด  มนักจ็ะมกีารตงึตวัเกดิขึน้  นี่คอืการยดื ซึง่ฝัง่ตรงขา้มการเคลื่อนไหว กจ็ะเป็นการตงึตวั  ก าลงัของ
กลา้มเน้ือทีม่นัอยูต่รงขา้มจะเป็นตวัท างาน ท าหน้าทีด่งึไว ้ เมื่อมกีารหดตวัปุ๊ บ มนักจ็ะสรา้งก าลงัใหแ้ขง็แรงขึน้   

ฉะนัน้เวลาเรายดืไปอย่างกรณีทีย่ดืไปตรงนี้   เราจะไดก้ารยดืของกลา้มเน้ือหรอืเอน็ตรงนี้  สว่นดา้นตรงขา้ม  กค็อื
ความตงึตวัตรงนี้ครบั   

กลบัมาดชูวีกลศาสตรข์องเน้ือเยือ่ของร่างกายเรา ทุกสว่นของร่างกาย ทัง้หมดเลย  เนื้อเยื่อเหล่านี้เป็นเนื้อเยื่อทีเ่ขา
เปรยีบเสมอืนไม่เป็นแบบเสน้ดา้ย  แต่เป็นเนื้อเยื่อแบบสปรงิ เวลายดืไปแลว้นี่ เหมอืนกบัยดืสปรงิ แลว้มคีุณสมบตัดิงึกลบัมา  
หดกลบัมาไดด้ว้ย  เรยีกว่าการยดืหยุ่นน้ีว่า elastic  ยดืออกได ้ นี่คอืสว่นทีห่นึ่งนะครบั   

ในเนื้อเยื่อของเราเองนี่ มนัมนี ้าเป็นองคป์ระกอบดว้ย  เวลาเราเอามอืไปตนี ้าเป็นอย่างไรครบั  มคีวามหนืดของน ้าอยู่
ในนัน้  หรอืเวลาเราเล่นสงกรานต ์กระบอกน ้าทีใ่ชฉ้ีด ตอนดนักา้นไปกม็คีวามหนืดภายใน  เวลาเราดงึกา้นออกกม็คีวามหนืด
ภายในดว้ย  ม ี2 ตวันะครบั   

เน้ือเยื่อของเรา ม ี2 องค ์ประกอบเป็นหน่วยเดยีวกนั  ต่อเป็นเสน้เดยีวกนั เพราะฉะนัน้เปรยีบเสมอืนว่าเรามยีางยดื
หรอืสปรงิทีป่ลายหนึ่ง  และอกีปลายหนึ่ง คลา้ยๆ ต่อดว้ยกระบอกฉีดกระบอกน ้าทีเ่ราฉีดสงกรานต ์แลว้กม็นี ้าอยู่ภายใน  
ฉะนัน้เวลาเราดงึปุ๊ บเป็นไงครบั มนักม็กีารยดืยาวออกไปใชไ่หมครบั ดงึกระบอกไปดว้ย  เวลาเราหย่อนกลบัมา อดัเขา้ไปกม็ี
การย่นเขา้ไปในกระบอก มคีวามหนืดตรงนี้อยู่  สองตวันี้รวมอยู่ในเนื้อเยื่อเดยีวกนั   

เพราะฉะนัน้คุณสมบตัติรงนี้กค็อืว่าเวลายดืไปน่ี  เริม่ตน้มกีารดงึยดืไปก่อนทัง้หมดเลย  ถา้ยดืเรว็เป็นไงครบั เหมอืน
อดัแรงๆ กต็อ้งใชแ้รงเยอะ มนักจ็ะมแีรงตา้นเยอะขึน้  ฉะนัน้การยดื การเคลื่อนไหวจงึชา้ นี่คอืเรื่องของการชา้ทีเ่กดิขึน้  
คุณสมบตัติรงนี้ เวลาท าซ ้า ยดืซ ้า  เหมอืนเรายดืถุงพลาสตกิ  หรอืยดือะไรกต็าม  ผมจบัมนัยดืบ่อยๆ  เป็นไงครบัมนัจะมี
ความคลากออก  คลากยาวออกไป   เรยีกว่าพอยดืออกไปปุ๊ บ พลงังานจะศนูยเ์สยีไป ยดืยาวไป ไม่กลบัมาเท่าเดมิ  
เพราะฉะนัน้ตอ้งท าถงึจุดทีเ่คลื่อนไหวสบาย กจ็ะออกไปได ้  

เพราะฉะนัน้ การยดืแลว้คา้งไว ้มนัจะเกดิการคลายตวัขึน้ได ้ ทัง้ทีเ่ราบอกว่าใหย้ดืไปสดุ  ในกรณีของคนทีม่รีอยโรค 
จะไวกว่าคนปกต ิรูส้กึตงึเรว็กวา่ คนปกตเิวลายดื จะรูส้กึตงึตรงนี้ในระดบัทีน้่อยกว่า  อย่างทีผ่มบอกว่า แผลมดีบาด มนัจะ
รูส้กึไวกว่า รูส้กึเจบ็ปวดไวกว่าคนปกต ิ  

เพราะฉะนัน้คนทีม่พียาธสิภาพ การเคลื่อนไหวทีย่ดืไปถงึจุดตงึแลว้ปล่อยกลบั จะรบัรูส้ญัญาณทีไ่วกว่า  ไวกว่าคน
ทัว่ๆ ไปอยูแ่ลว้  ถา้เกนิกว่านัน้จะมปัีญหา  ถา้เราพดูถงึจุดตงึนี่  พอมนัยดืไปปุ๊ บ มนัจะมกีารคลายตวั ไม่หดกลบัมาเท่าเดมิ  
มนักจ็ะไดค้วามยาวเพิม่ขึน้ทลีะน้อย  ฉะนัน้เวลาคุณยดืไปท าไป มนัจะค่อยๆ เพิม่ขึน้ๆ เมื่อท าซ ้าท านานขึน้เรื่อยๆ   

กบัอกีอนัคอื ยดืแลว้คา้ง ยดืนานๆ เป็นไงครบั มนัคลากออก  เนื้อเยื่อพวกนี้ กจ็ะคลากออกดว้ยเหมอืนกนั  
เพราะฉะนัน้ตรงนี้จงึเอามาใชว้่า ยดืแลว้คา้ง นานขึน้บ่อยๆ ร่างกายกจ็ะไดเ้พิม่ขึน้มาเอง  เพราะฉะนัน้การท าซ ้ามนัจะเพิม่
ขึน้มาเองครบั  เวลาท ารอบต่อๆ ไป นี่ความตงึมนัค่อยๆ ยดือกไปของมนัเอง   

คราวนี้ถามว่าจะเอาจนถงึขัน้ความรูส้กึเจบ็ไหม  สว่นมากคนทีม่รีอยโรค ถา้เขาจนตงึ แลว้หยุดกป็ลอดภยั ใหม้นั
ค่อยๆ พฒันาไปเอง  สว่นในคนทีไ่มม่รีอยโรค อาจจะยดืจนถงึความรูส้กึเจบ็เลยกไ็ด ้ไม่อนัตราย เพราะเขาไม่มรีอยโรคอยูแ่ลว้ 

 
เวยีนศรีษะจากท่าง ู

ท่างนูี่มบีางคนท าแลว้เวยีนศรีษะ เกีย่วกบัตรงนี้ครบั เสน้เลอืดทีม่าจากหวัใจ  จากนัน้เป็นเสน้เลอืดเสน้เลก็ๆ ทีเ่ขา้ไป
ตรงนี้แทงเขา้ไป  เสน้เลอืดเสน้น้ีเรยีก vertebral artery เสน้เลอืดแดงนี้  มนัจะวิง่ยาวเขา้ไปในสมอง  เป็นเสน้เลอืดทีไ่ปเลีย้ง
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สมอง  ซึง่มนัพาดวางอยูต่รงนี้พอดเีลย  เหน็ไหมครบั  ทีก่ระดกูคอขอ้ที ่1 ของเรา  จากดา้นหน้านะ  แทงโคง้ แลว้กเ็ลีย้ว
กลบัมาพาดตรงนี้  แลว้เขา้ไปในกา้นสมองของเรา   

ในกรณีคนทีม่ปัีญหา  แนวกระดกูขอ้ต่อตรงนี้มนัอยู่ในต าแหน่งทีไ่ม่เหมาะสม  เวลาเราเคลื่อนไหว เงย หรอืหมุนคอ 
มนัไปบบีเสน้เลอืด มนัเป็นการไปหนีบ เหน็ไหมครบั ท าใหเ้ลอืดไปเลีย้งสมองลดลง  กท็ าใหเ้กดิอาการเวยีนศรีษะ 

หรอืหากมกีารเงยคอมากเกนิไป เหน็ไหมครบั เสน้เลอืดตรงคอตรงนี้กโ็ดนกดอยู่  กเ็วยีนศรีษะ  
หรอืคนทีม่ปัีญหาเสน้เลอืดตรงนี้  อาจจะมไีขมนัเกาะอยู่ ไขมนัทีเ่กาะเริม่แขง็ตวัมากขึน้ ตบีอยู่ แมม้กีารบบีตวัของ

เสน้เลอืดเพยีงเลก็น้อย กอ็าจจะท าใหเ้ลอืดน้อยลงได ้  
แต่โดยปกต ิจะไม่เจอปัญหาพวกนี้  ยกเวน้คนทีม่ปัีญหาของตวัเสน้เลอืด  ปัญหาของตวัขอ้ต่อ  อาจจะท าใหเ้กดิการ

เวยีนศรีษะขึน้ได ้ นี่คอืประเดน็ทีห่นึ่ง 
ประเดน็ทีส่อง ขอ้ต่อของคอเราอยู่ตรงนี้ครบั มเีสน้ประสาทมาเลีย้งทัง้ 2 ฝัง่  มนัจะมารบัรูค้วามรูส้กึว่า ขอ้ต่อตรงนี้

นะ ตอนนี้ก าลงักม้  ตอนนี้เคลื่อนทีอ่ยู่ตรงไหนแลว้  ท าใหร้บัรูต้ าแหน่งของคอ ของศรีษะ อย่างนี้   
อย่างนิ้วเรากเ็หมอืนกนั  เราลองหลบัตา แลว้งอน้ิว เรารูส้กึว่านิ้วงออยู่ใช่ไหม  ทัง้ๆ ทีเ่ราไม่ตอ้งลมืตาด ูเรารูส้กึได้

ว่านิ้วงออยู่  ความรูส้กึแบบนี้ คอืความรูส้กึ มาจากประสาทบรเิวณขอ้  ตรงเยื่อหุม้ขอ้น้ี  วา่นี่นะมนังอ  หรอืเวลาเราเหยยีด ก็
รูส้กึว่ามนัเหยยีดได ้รูส้กึไหมครบั  โดยทีเ่ราไม่ตอ้งมองมนั  นัน่คอืมนัมสีญัญาณประสาทสง่เขา้มาใหส้มอง  มาทีส่มอง ว่านี่งอ 
นี่เหยยีด  

เราม ี2 ขา้งซา้ยขวา  ตรงนี้เช่นกนั ขอ้ต่อแถวคอตรงนี้  ขอ้ต่อเลก็ๆ ตรงนี้กม็เีสน้ประสาททีร่บัความรูส้กึของขอ้ต่อ 2 
ขา้งดว้ยเหมอืนกนั  ในบางคนปรากฏว่าตรงนี้มกีารยดึ รัง้ ตดิอยู่ตามขอ้ซึง่มนัตดิกนั ท าใหก้ารคุมการทรงตวั การเคลื่อนไหว 
2 ขา้งนี้ไม่เท่ากนั   นึกถงึภาพ  ขอ้ต่อตรงนี้ของเราสง่สญัญาณไปถงึสมอง ขอ้ต่อของเรา ตอนนี้อยู่ต าแหน่งทีเ่อยีงนะ กม้คอ
อยู่ อย่างนี้นะ ตรงนี้งอแลว้  ปรากฏว่าขอ้มลูทีส่ง่ไปไม่เท่ากนั ขอ้มลูทีส่มองมนัแปรออกมา ตกลงตอนนี้มนัเอยีงซา้ยหรอืเอยีง
ขวา ฯลฯ  อนัน้ีคอืความผดิปกตจิากทีข่อ้ต่อมนัยดึรัง้กนัอยู่  ท าใหม้นัสง่สญัญาณประสาทไปบอกทีส่มอง ในการแปลผลมนั
สบัสน  มนักท็ าใหเ้กดิความรูส้กึแบบนี้  คอืความรูส้กึทีผ่ดิปกต ิ

สว่นคนทีเ่วยีนศรีษะ  อกีประการคอื เรื่องของหชูัน้กลาง  หชูัน้กลางผดิปกต ิ กรณีอย่างนี้นี่  ถา้เกดิมกีารเวยีนศรีษะ
ขึน้มา  ลองดซู ิถา้เคลื่อนชา้ๆ แลว้ยงัเวยีนไหม ถา้เวยีนปุ๊ บ อาจจะตอ้งไปด ู การเวยีนศรีษะนี่ อาจจะมตีน้เหตุหลายๆ ปัจจยั  
ตรงนี้เราจะตอ้งดนูิดหนึ่ง 
 

ในบางกรณี  ลองใหห้นัไป มองไป อาจจะดงึรัง้อยู่ตรงนี้ได ้ มกีารยดืตรงเสน้ประสาททีส่ง่ถงึขอ้ต่อน้ี  ถา้จะลอง
หาทางแกไ้ข ใหล้องตรวจสอบด ูใหเ้ขาท าท่าเดมิ  แต่ลองดซูวิ่า เราอยู่กบัเขานิดหนึ่ง แลว้ลองท าโดยไม่ตอ้งหนัไปมอง ดซูวิ่า
มนัหายไหม  ถา้มนัหาย กแ็สดงว่าปัจจยัเกีย่วกบัเรื่องการหนัไปนี่เอง เป็นตวัปัญหา  แต่ถา้เขาอยู่ตรงๆ ท าแลว้มนัเกดิขึน้ ตรง
นี้  อาจจะตอ้งไปหาสาเหตุดซูวิา่ มอีะไรไหม ทีท่ าใหเ้ขาเวยีนศรีษะ 
 
มเีสยีงดงัตามขอ้ขณะเคลื่อนไหวขอ้ 

เสยีงทีเ่กดิขึน้ถา้เป็นเสยีง  เช่นเราบบีนิ้ว เสยีงเกดิขึน้แปลบเดยีว ไม่เจบ็ไม่ปวด  อนัน้ีไม่อนัตราย  เพราะว่าเป็นแค่
เสยีงแกสขา้งใน มนัหนีเขา้ หนอีอกในขอ้ต่อเท่านัน้เอง  ค าอธบิายกค็อื เสยีงทีเ่กดิขึน้น่ี เกดิจากการทีเ่ราบบีเขา้ไปตรงนี้  มนั
เกดิสญูญากาศ มกีารหนีเขา้หนอีอกของแกส เสรจ็แลว้ท าอกีครัง้ กไ็มม่เีสยีง ตอ้งทิง้ไวส้กัระยะหนึ่งท าใหม่ถงึจะเกดิเสยีงได ้ 
เสยีงแบบนี้ถอืว่าปกตไิม่เป็นอนัตราย   

มเีสยีงอกีแบบหนึ่ง คอืเสยีงครดืคราดๆ เคลื่อนไหวไปอย่างนี้  อนัน้ีเป็นอาการของการเริม่ตน้ของผวิขอ้ทีเ่ริม่มกีาร
เสือ่ม  คอืผวิขอ้เราปกตจิะเป็นมนัแผลบ็ ลื่น  มนัเสือ่ม ไม่ค่อยลืน่แลว้  เปรยีบเหมอืนลกูปืนจาระบมีนัเริม่ฝืดๆ ตรงนี้ อาการ
ฝืดๆ มนัผดิปกตทิีโ่ครงสรา้งตรงนี้เอง  เสยีงทีเ่กดิขึน้ตรงนี้ ถา้เป็นเสยีงทีเ่กดิจากการเคลื่อนที ่ครดืคราดๆ ตลอดการเคลื่อนที ่ 
อนัน้ีมนัเริม่บอกเราว่า ผวิกระดกูอ่อนไม่ค่อยดแีลว้  การเคลื่อนไหวบ่อยๆ พอสมควรอาจจะชว่ยไดค้รบั   และการทีก่ลา้มเน้ือ
แขง็แรงกช็่วยใหก้ารกระชบัตรงนี้ดขี ึน้  ฉะนัน้การฝึกขอ้บ่อยๆ กท็ าใหด้ขีึน้ไดค้รบั   
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มคีนถามเยอะว่า มเีสยีงนี่อนัตรายไหม  พวกนี้เป็นเสยีงขอ้ต่อครบั  ขอ้ต่อเคลื่อนไหว  ขอ้ต่อแถวนี้ครบั  ขยบัไปกม็ี
เสยีงกกึกกัๆ ได ้ บางคนนะครบั ขอ้ต่อแถวๆ ผวิกระดกูอ่อนเริม่จะมกีารถลอกแลว้ ไม่ลื่นแลว้ เสยีงครดืคราดตลอดเวลา  มี
เสยีงอย่างนี้ตลอดการเคลื่อนไหว  อนัน้ีคอือาการเริม่ตน้  ซึง่ยงัไม่เจบ็ กย็งัปกต ิเพิง่อาการเริม่ตน้เท่านัน้เอง  แต่ถา้เริม่
เคลื่อนไหวแลว้เจบ็ แปลว่ามกีารอกัเสบเยื่อหุม้ขอ้ต่างๆ แลว้   
 
ในกรณีของการบดิคอ แลว้มเีสยีง 

อนัน้ีคอืการดดัขอ้  เหมอืนทีเ่ราดดัน้ิว  คอืเป็นการดดัขอ้ทีก่ระดกูคอ  เสีย่งไหม  พดูถงึเสีย่งกเ็สีย่ง  ท าไมถงึเสีย่ง 
เพราะว่าอะไรครบั  ในกรณีทีค่นปวดคอ  ขอ้ต่อตดิ อาจจะปวดขอ้ใดขอ้หนึ่ง  ถา้เราบดิคอนี่นะครบั  เวลาดดั ตอ้งใหข้อ้กลบัไป
อยู่ตรงต าแหน่งปกตเิดมิของมนัพอดบิพอด ี ตอ้งพอดเีลยนะ  เกนิกว่านดินึงไม่ได ้ เพราะอาจจะท าใหเ้กดิแผลหรอืเกดิพงัผดื
ยดึรัง้ ยิง่ถา้คนทีด่ดัขอ้ไม่มคีวามช านาญดว้ย  แต่ถา้บดิไปแลว้เกดิเสยีงกกึกกัๆ หมายความว่า ไอป้ลอ้งทีม่นัหลวมกบ็ดิตวัไป 
สว่นไอข้อ้ทีม่นัตดิ กย็งัไมห่ลุด  ระวงัจรงินะครบั  ขอ้กระดกูคอ 7 ขอ้น่ี ถา้เราไม่ระวงั ไอข้อ้ทีม่นัหลวม ต่อไปนี่มนักห็ลวม
กว่าเดมิ มนักจ็ะยิง่บดิไปได ้ เสยีงดงักกึกกัๆ  มนักจ็ะเป็นแบบนี้ไปไดเ้รื่อยๆ  เมื่อเราท าบ่อยๆ เป็นไงครบั  มนักจ็ะหลวมขึน้ 
 
การพึง่หมอนวด 

ประเดน็เรื่องของหมอนวดนี่  ตอ้งจดัเป็น 2  กลุ่ม  หมอนวดบางท่าน อาศยัทีท่ าเป็นประจ า เรยีนรูม้าเยอะ  แลว้กม็ี
จติใจทีด่ ีสมัผสัทีด่ ีรบัรูข้า้งในด ี กลุ่มนี้เป็นหมอทีเ่ก่ง  คอืท าไดด้ ี สว่นหมอนวดบางท่าน ทีอ่บรมมาระยะสัน้ๆ แลว้มาท า  
เพราะฉะนัน้ เราตอ้งเลอืกครบั  เลอืกคนทีท่ าไดด้ ี
 
อาหารของกระดกูอ่อนคอืน ้าไขขอ้ 

การป้องกนัคอื เคลื่อนไหว  การเคลื่อนไหวทีด่คีอื ใหข้อ้ต่อไดเ้คลื่อนไหว  ใหน้ ้าไขขอ้ไหลเวยีน อาบ ฉาบผวิรอบๆ 
ไดด้ ี อาหารของกระดกูอ่อนคอืน ้าไขขอ้  เพราะฉะนัน้ถา้เราเคลื่อนไหวขอ้ต่อไดด้ ีขยบับ่อยๆ กจ็ะท าใหผ้วิขอ้อาบ ฉาบไดด้ ี 
กจ็ะไดส้ารอาหารตามสมควร  และการเคลื่อนไหวทีพ่อเหมาะตรงนี้ขึน้ลงมนักไ็ปดนั ไปปัม๊ใหม้กีารไหลเขา้ ไหลออก ของน ้าไข
ขอ้ ไปอาบผวิกระดกูอ่อน  เพราะว่ากระดกูอ่อนไม่มเีสน้เลอืดไปเลีย้ง 

โดยปกตแิลว้ ร่างกายสรา้งน ้าไขขอ้ขึน้มา มาฉาบ  เพราะฉะนัน้การเคลื่อนไหวจะช่วยได ้ รวมทัง้การมกีลา้มเน้ือ
บรเิวณขอ้ทีแ่ขง็แรง  เอน็ทีด่ ี เพราะกลา้มเน้ือ เสน้เอน็ จะคอยกระชบัขอ้ไวค้รบั  เมื่ออ้กระชบั เราจะเคลื่อนไหวไดต้รงขึน้  ถา้
กลา้มเน้ืออ่อนก าลงัลง ไม่แขง็แรง การเคลื่อนไหวอาจจะท าใหเ้กดิการกดขอ้ เกดิการขดัของขอ้ ไม่สมดุลกนั  ท าใหผ้วิกระดกู
ฉาบอยู่มปัีญหา 
 
เคลื่อนไหวชา้กช็่วยได ้

เวลาเคลื่อนไหวเรว็ กลา้มเน้ือกห็ดตวัเรว็  แรงทีป่ะทะ กท็ าใหเ้ยื่อหุม้ขอ้สกึเรว็  การควบคุมของกลา้มเน้ือทีท่ างานก็
จะล าบากขึน้  โอกาสทีจ่ะเกดิการสกึหรอ การขบกนั จะมากกว่าคนทีเ่คลื่อนไหวสม ่าเสมอ ชา้ๆ 

 
การแนะน าการท าท่าง ู

เวลาสอนท่าง ูจะบอกนกัเรยีนใหเ้อาคางวางกบัพืน้ ซึง่คอจะเงยเลก็ๆ  โดยเวลายกขึน้ กย็กแต่ทรวงอก ไม่ตอ้งแหงน
หน้าเพิม่ขึน้ น่าจะช่วยป้องกนัปัญหาเรื่อง กระดกูคอบบีกดมากเกนิไปได ้     

เหน็ดว้ยครบั  เวลาท าท่าง ูยกตวัขึน้ รกัษาตรงคอไว ้นะครบั  คนทีม่ปัีญหา ใหย้ดึตรงคอนิ่งๆ ไว ้ สงัเกตว่าขอ้ต่อ
ตรงนี้ขยบัตวั แลว้ลองขึน้มาอกีนิด เจบ็ไหม ถา้ไม่เจบ็  ขึน้มา และคดิว่าอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งไดค้รบั ค่อยๆเคลื่อนไหวไป ให้
ขยบัไปทลีะปลอ้ง ขยบัไป ท าไปเรื่อยๆ มนักด็ขีึน้ ช่วยแกปั้ญหาปวดคอปวดศรีษะ   
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อกีกรณีหนึ่งคอื  บางคนอาจจะเคลื่อนไปสดุชดิขอ้ทีอ่ยู่ตดิกนัเลย  ปลายขอ้มนัขบ มนัอดักนัอยูต่รงนี้  กจ็ะปวดคอ  
เพราะฉะนัน้ การเคลื่อนควรใหข้อ้อยู่ตรงกลางๆ โดยบงัคบักลา้มเน้ือพยุงไว ้ใหต้ าแหน่งของขอ้อยู่ทีช่ว่งกลางของขอ้ ในกรณีที่
นกัเรยีนมพียาธภิาพ 
 
ท่างเูป็นการกดนวดช่องทอ้งจรงิหรอืไม่ 

จุดต่อไป ของการอธบิายท่าง ู กค็อื เราอธบิายกนัว่ามนัเป็นการกดนวดช่องทอ้ง  ช่องทอ้งสว่นบน  ท าใหก้ระเพาะ
อาหารท างานไดด้ขีึน้  การทีเ่ราอธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจอย่างนี่ ถูกไหม ไดไ้หม 

อวยัวะภายในช่องตวัเรา  ไมว่่าจะเป็นหวัใจ  ปอด  ล าไสต่้างๆ ทัง้หมด  หรอืว่าตบักต็าม ขา้งบนน่ี ในธรรมชาตมินั
จะมกีารเคลื่อนไหวของมนัอยู่ระดบัหนึ่ง  เป็นการเคลื่อนไหวแบบขยบัตวัไปมาของมนัอยู่แลว้ ทนีี้เวลาเราท าท่า การ
เคลื่อนไหวมนักจ็ะมแีรงกดครบั  ตรงหน้าอกกม็แีรงกด  ขยบัไปสว่นหนึ่ง  ปอดน่ีจะขยายตวัขึน้มาบา้งแลว้  สว่นของทอ้ง 
อวยัวะภายใน แรงทัง้หมดตกอยู่ทีน่ี่  จุดศนูยถ่์วงตกอยูท่ีน่ี่หมดเลย  แลว้จะมแีรงกดอยู่ตรงนี้  พอคลายท่า เหน็ไหมครบัแรง
กดกจ็ะหายไป  เวลาท าท่าใหม่ แรงกดกจ็ะตกตรงนี้อกี  มนักเ็หมอืนทีม่แีรงดนัเขา้ไปขา้งใน กระตุน้การเคลื่อนไหวภายใน  ก็
พดูไดว้่า ท่างทู าใหเ้กดิแรงดนั เอือ้ต่อการเคลื่อนไหวของอวยัวะภานใน 
 
นกัเรยีนทีท่ าไมไ่ด ้

ถา้นกัเรยีนท าท่าไม่ไดจ้รงิๆ  ผมว่า กเ็อาเท่าทีเ่ขาท าได ้ อาจใชแ้ขนยนัอยู่อย่างนี้ครบั  แค่นี้ กลา้มเน้ือทีค่อมนัจะหด
ตวัท างานอยู่แลว้  ท าแค่นี้ไปครบั  เราไม่ตอ้งท าใหถ้งึท่าทีส่มบรูณ์  เพราะว่าแต่ละคน พืน้ฐานเดมิของขอ้ต่อ ของกลา้มเน้ือ 
ของการเคลื่อนไหวนี่มนัต่างกนั  เขาท าไดแ้ค่นี้ กแ็ค่นี้ ค่อยๆ ท า แลว้บอกใหเ้ขารูว้่าท าแค่นี้พอแลว้ 
 
การช่วยจบัตวันกัเรยีนใหท้ าท่าได ้จะมโีทษหรอืไม่ หรอืการบรหิารร่างกายเบือ้งตน้ก่อน เพื่อใหเ้ขาท าท่าไดง้่ายขึน้ 

ถา้เรายดึทีห่ลกัการ โยคะไม่ไดอ้ยู่ทีท่่า ไม่ไดอ้ยู่ความสมบรูณ์ของท่า  การท าท่าโยคะคอืการเคลื่อนไหวไปในทีท่ีม่นั
ไปได ้ใหม้นัเป็นของมนัเอง ถา้ยดึแนวทางของไกวลัยธรรม กค็อืไม่ตอ้งไปชว่ย    

แต่ทีเ่ราเหน็ในหลายๆ กรณี ในหลายส านกั จะมกีารชว่ยอย่างชดัเจน คอืครไูปชว่ยจบัดดัขึน้มาเลย  อย่างทีว่่า ถา้คน
เรยีนคดิจะมาท าท่า  เหน็คนอื่นยกขึน้สงู คอืคนอื่นก าลงัท าทา่  งัน้ถา้เขายกไดไ้ม่สงู แปลว่าเขาไม่ไดท้ าท่า  แทนทีเ่ราจะไปหา
วธิวีอรม์อพัร่างกายเพื่อช่วยใหเ้ขาท าท่าใหไ้ด ้ เราน่าจะท าความเขา้ใจในทศันคตขิองเขาต่างหาก  แมเ้ขายกขึน้ไดน้ิดเดยีว แต่
ตอนนัน้กลา้มเน้ือเขากท็ างานอย่างทีค่นอื่นท า  ดว้ยศกัยภาพทีเ่ขาท าไดแ้ค่นัน้ เขากเ็ริม่ท างานแลว้ เป็นการท าในระดบัน้อยๆ  
พอท าไปเรื่อยๆ มนักจ็ะตอบสมดุลขา้งใน  อาจเป็นอะไรทีเ่หมาะกว่า ชว่ยใหป้ลอดภยักว่าดว้ย 

ผมว่าเราแนะน าเขา  ชีใ้หเ้ขาเหน็ว่ามนัจะปลอดภยักว่า ถา้เขาท าแลว้ไม่มอีาการผดิปกต ิ อย่างกรณีทีเ่ขาท าไม่ได ้ 
เราตอ้งตรวจด ูว่าเขามปัีญหาการยดึตดิมากไหม  ถา้ยดึตดิมาก อาจจะตอ้งไปดแูล ไปรกัษา ไปท าใหม้นัขยบัตวัดขีึน้มา  ขยบั
ตวัขอ้ต่อ ใหม้นัเคลื่อนไหวดขีึน้  เคลื่อนไหวดขีึน้แลว้ กม็าท าได ้ บรูณาการร่วมกนัถงึจะมาท าท าพวกนี้   

เราบอกหลกัการ  ใหเ้ขาเขา้ใจ .แลว้ใหเ้ขาค่อยท าไป  ไม่ตอ้งกงัวลใจ  ไม่ตอ้งเครยีดว่า ท าไมท าไม่ไดอ้ย่างเพื่อนเขา  
ใหเ้ขารูว้่าตรงนี้มนัมปีระโยชน์อย่างไร  สิง่ทีค่รูควรท ากค็อื ลองหาตวัชีว้ดั ซึง่บอกว่า ท าแลว้เป็นอย่างไรบา้ง  ท าตรงนี้แลว้มี
อะไรทีด่เีกดิขึน้บา้ง  เป็นการใหก้ าลงัใจเขา ว่าสิง่ทีเ่ขาท าไม่จ าเป็นตอ้งเหมอืนเพื่อนคนอื่น ขอใหม้กีารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้กพ็อ  
หาตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม 
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โยคะสกิขา ครัง้ที ่1 
วเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน จากมุมมองของนกักายภาพบ าบดั 

โดยอาจารย ์คมปกรณ์ ลมิป์สทุธริชัต ์
วนัเสารท์ี ่2 มถุินายน 2550 

ท่าตัก๊แตน 

 
ท่าตัก๊แตนอยู่ในกลุ่มของท่านอนคว ่า  เริม่จากท่าจระเข ้ จากนัน้กเ็ขา้สูท่่าเตรยีม  ท่าเตรยีมของท่าตัก๊แตนนี่  เราก็

จะแนะน าใหผู้ฝึ้กวางคางไวบ้นพืน้  มอืวางทอดขา้งล าตวั ฝ่ามอืหงาย  เมื่อพรอ้ม กค็่อยๆ ยกขาขึน้  โดยแรกๆ  นี่เราจะ
แนะน าใหผู้ฝึ้กยกขาขา้งเดยีว  จนมคีวามช านาญมากขึน้ จงึใหย้กสองขา้ง  ในท่านี้ ทีเ่ราเน้นมากคอื อย่ายกสงู  แลว้กใ็หรู้ส้กึ
ว่ามกีารกดนวดทีช่่องทอ้ง  ซึง่เป็นการกดนวดช่องทอ้งสว่นล่าง จากสะดอืไปจนถงึทอ้งน้อย  เราอธบิายว่าเป็นการท าใหล้ าไส้
ใหญ่ท างานดขีึน้  เป็นการท าใหร้ะบบขบัถ่ายของผูฝึ้กท างานไดด้ขีึน้  สว่นทีไ่ดก้ค็อืกลา้มเน้ือหลงัสว่นล่าง รวมถงึตรงบรเิวณ
สะโพกบางสว่น  นี่กเ็ป็นทีเ่ราอธบิายในท่าตัก๊แตน 

ในท่าตัก๊แตนนี้  สิง่ทีไ่ด ้ในเรื่องของกลา้มเน้ือ  กลา้มเน้ือทีเ่ชงิกราน  ทัง้ตัก๊แตนเตม็ตวั และ ตัก๊แตนครึง่ตวั  
กลา้มเน้ือทีเ่กาะกลุ่มอยู่ตรงนี้ กลา้มเน้ือทัง้สามระดบั  ไม่ว่าทีไ่หนกต็าม แมข้อ้เลก็ๆ ตรงนี้ มเีหมอืนกนัหมด  อกีอนัคอืขอ้ต่อ 
ระหว่างกระเบนเหน็บกบัเชงิกราน  ขอ้ต่อเลก็ๆ ตรงนี้มขีอ้ต่ออกีขอ้  สองอนัทีเ่คลื่อนที ่ตรงนี้มขีอ้ตะโพกอกีขอ้หนึ่งทีต่่อทางนี้
ขึน้มา  สว่นนี้คอืขอ้เขา่ไปโน่นเลย  ฉะนัน้จะมกีารเคลื่อนทีอ่ยู่ตรงนี้  มขีอ้ตะโพกเคลื่อนที ่ มกีระดกูเชงิกรานขยบั มกีระดกูบัน้
เอวขยบัขึน้มา  ลกัษณะการท างานของมนักค็อื  เวลาขึน้ไปปุ๊ บ ถา้กลา้มเน้ือตรงสว่นนี้ท างานดมีนักจ็ะกระชบั  ดงึตวันี้ไว ้ให้
เกาะเกีย่วขอ้ใหม้นัน่ิงไว ้ เพราะว่าอะไรครบั  เพราะว่าลกัษณะกลา้มเน้ือตรงนี้มนัเกาะตรงนี้มนัจะดงึขึน้มาใชไ่หมครบั  เชงิ
กรานน่ีมกีลา้มเน้ือขอ้สะโพก โดยเฉพาะขอ้สะโพกทีด่า้นหลงั  เกีย่วกบัการเหยยีดขาไปดา้นหลงั  เกาะอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งเพื่อ
ยกตรงนี้ขึน้  ใหเ้ราเหยยีดขาขึน้มาได ้ แลว้กต็วัเชงิกรานตรงนี้  กระดกูสนัหลงัมานี่ กจ็ะมขีอ้ต่อกระเบนเหน็บตรงนี้ มนักจ็ะ
ขยบัตวัไปดว้ย  เพราะฉะนัน้กลุ่มของกลา้มเน้ือท างานแลว้ ไดป้ระโยชน์ของกลา้มเน้ือคอื เมื่อยกขานี่ขึน้มา หนึ่งขา้งกจ็ะได้
กลา้มเน้ือทีต่รงนี้คมุอยู่  ตรงนี้ท างาน  ตรงนี้ท างานดา้นตรงขา้มกนั  มนัเฉียงกนัอยู่  คอยดงึรัง้ไวอ้ยู่  ฉะนัน้ตรงนี้ท างานก็
คอยดงึตรงนี้ขึน้มาปุ๊ บ  ตรงนี้กระชบัเชงิกรานอยู่กบัทีไ่ว ้แลว้ตรงนี้ดงึต่ออกีทหีนึ่ง  แลว้ท่อนน้ีกไ็ปดงึขาอกีทหีนึ่ง  เทา้กต็วันี้
ไปดงึฝัง่ตรงนัน้ขึน้มา  เพราะฉะนัน้กลา้มเน้ือตรงนี้จะไดก้ าลงัเยอะ เพราะว่ากลา้มเน้ือตรงนี้ท างานปุ๊ บ จะเหน็ว่าคานยาว  
เวลาเรายกของตรงนี้นี่  จะหนกั ใชแ้รงมาก ถา้ยกจากตรงนี้จะงา่ยขึน้เพราะว่ามกีารไดเ้ปรยีบเชงิกล คอืคานมนัยาวขึน้ ท าให้
เราผ่อนแรงขึน้  ตรงนี้เอง กลา้มเน้ือแถวนี้ตอ้งท างานเยอะขึน้  กลา้มเน้ือตรงนี้ท างานไปพรอ้มกนั  ขอ้ต่อตรงนี้เวลาขึน้ไปปุ๊ บ 
กจ็ะไดก้ารเคลื่อนไหวตรงนี้  เหน็ตรงนี้ไหมครบั  เวลากระดกขึน้ ขอ้ต่อฟาเซทสองขา้งตรงนี้ จะมกีารหนัเขา้หากนั  เสรจ็แลว้
ตวัหมอนรองกระดกูตรงนี้กจ็ะมกีารอดัเขา้ไปดว้ย  จะเป็นการเคลื่อนไหวของขอ้ต่อแถวนี้รว่มดว้ย  ขอ้สะโพกเคลื่อนดว้ย  
ก าลงัร่วมของกลุ่มกลา้มเน้ือเลก็ๆ ทัง้หมดน้ีไดห้มดเลย   

ถา้ท าสองขา้งพรอ้มกนัเกดิอะไรขึน้   แกนตรงนี้ตอ้งใชก้ าลงัเยอะขึน้ในการดงึ ตอ้งดงึพรอ้มกนัทเีดยีว  พอเวลาเรา
ยกตรงนี้ขึน้ไปปุ๊ บ สมมุตยิกขาขา้งซา้ยขึน้ เชงิกรานตรงนี้มนักจ็ะปิดคว ่าลง  คว ่าลงท าใหเ้กดิอะไรขึน้ครบั  แรงกดดา้นหน้า
เพิม่ขึน้  แรงกดทีท่อ้งน้อย  เวลาเราท าท่างทูอ้งน้อยยกขึน้น่ีจะมแีรงโน้มถ่วงเพิม่ขึน้กดตรงทีท่อ้งน้อย  ทอ้งน้อยกด็วู่ามอีวยัวะ
อะไรบา้ง ล าไสใ้หญ่  กระเพาะปัสสาวะ  มดลกู ทัง้หมดเลย 
 
ท่าตัก๊แตน อย่างอเขา่ 

เพราะเหน็ไหมครบัว่า  คานจะลดลง  เพราะว่าเขาท าไม่ไดก้เ็ลยหย่อนเขา่ลงนิดหน่อย  เลยท าใหค้านลดลง  เบาลง
ใช่ไหมครบั  กลา้มเน้ือตรงนี้ท างานน้อยลง  เน่ืองจากเปลีย่นความยาวของคาน 
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มบีางคนเกรง็ปลายเทา้ 
ตรงนี้เขาเขา้ใจผดิคดิว่าเกรง็แลว้จะช่วย กลายเป็นการท างานทีก่ลา้มเน้ือน่องท างานชว่งสดุทา้ยมากขึน้ บางคนตวั

กลา้มเน้ือแถวนี้ค่อนขา้งตงึ  เน่ืองจากการยนืเดนิเยอะๆ  หรอืวา่คนใสร่องเทา้สน้สงู  กลา้มเน้ือแถวนี้นี่มนัอยู่ต าแหน่งนี้  เวลา
ใสส่น้สงูคอือย่างนี้ใชไ่หมครบัเ เหมอืนเดนิอย่างนี้  กลน้มเน้ือนี้กห็ดสัน้อยู่  พอกลา้มเน้ือหดสัน้ กท็ าใหท้ างานเยอะขึน้  
เพราะฉะนัน้บางคนท าตรงนี้ปุ๊ บ กเ็ผลอเกรง็กลา้มเน้ือตรงนี้เพิม่ขึน้อกี  กย็ิง่ท าใหก้ลา้มเน้ือท างานมากขึน้  มนักเ็หมอืนกบั
นกักฬีาทีอ่อกก าลงัเยอะๆ ท างานมากขึน้มนัเกนิไป กก็ลายเป็นตะครวิเกดิขึน้ได ้ เพราะฉะนัน้.ท่านี้ ไม่ไดเ้น้นทีป่ลายเทา้  
เน้นจากขอ้เขา่ตรงนี้ขึน้มา 
 
เป็นตะครวิ 

ถา้เป็นตะครวิ  คลงึๆ บรวิเณน่อง ใหค้ลาย  คลายกลา้มเน้ือ  ขยบั ลบูตรงน่อง  ซึง่ถา้ยดืตรงนี้ได ้ มนัจะมที่าหนึ่งคอื
ท่าปัจฉมิโมทนา จะช่วยคลายได ้
 
ความแตกต่างระหว่างการยก 1 ขา้ง กบั 2 ขา้ง 

เวลายกทลีะขา้ง เหน็ไหมครบั  ดา้นหนึ่งจะพลกิไปอย่างนี้  มนัจะเผยอไปขา้งหนึ่ง  จะเป็นการกดขา้งหนึ่ง เปิดอกี
ขา้งหนึ่งขึน้มา  ถา้ยก 2 ขา้งพรอ้มกนั กจ็ะมแีรงกดลงตรงกลางมากขึน้  ไดค้นละแบบ  ลองทดสอบเองกไ็ดค้รบั เอามอืสอดไว้
อย่างนี้แลว้ยกทลีะขา้งด ู ดทูีใ่ตท้อ้งน้อย จบัความรูส้กึ ตอนยกทลีะขา้งด ู ขา้งไหนกดมากกว่ากนั  ขา้งขวาหรอืขา้งซา้ย  ลอง
เปลีย่นใยกอกีขา้ง  ขา้งนี้กจ็ะโดนกดมากกว่า  ถา้สองขา้งพรอ้มกนั  ลองด ู ยกสองขา้งพรอ้มกนั  แรงตรงกลางลงมากขึน้ 

กลา้มเน้ือลกึชัน้ใน ซึง่มลีกัษณะเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อยตรงบรเิวณน้ีกไ็ดท้ างาน มนัท างานไขวก้นั 
คนทีไ่มแ่ขง็แรงนกั แมย้กทลีะขา้งตลอด ยกทลีะขา้งไปเรื่อยๆ  กไ็ดป้ระโยชน์นะ  กลา้มเน้ือกย็งัท างานไดเ้รื่อยๆ คอื

แมย้กทลีะขา้ง แต่เวลาท างาน มนัเป็นเสน้ทแยงมมุท างานกนัตรงนี้ไปนะครบั  เพยีงแต่พอเราท า 2 ขา้งปุ๊ บ มนัจะใชก้ าลงัมาก
ขึน้  การยก 2 ขา้งนี่ ใชแ้รงยกมากกว่ายก 1 ขา้ง 

คอืต าราดัง้เดมิไม่เคยบอกถงึการยกขา้งเดยีว  เขายก 2 ขา้งกนัมาตลอด  จนเมื่อสกั หกสบิปีทีแ่ลว้ ทีไ่กวลัยธรรมเขา
เริม่น าโยคะมาใหค้นทัว่ไปฝึก  กพ็บว่าท ากนัไม่ได ้จงึปรบัลด ใหม้นัท าง่ายขึน้  แนะน าใหค้นท าขาเดยีวก่อน ท าสลบักนัไป 
โดยเฉพาะตอนเริม่ตน้ของการฝึก 

 
คนทีย่กไม่ขึน้ งอเขา่ไดไ้หม 

ในประเดน็น้ี  เรื่องของการงอเขา่ ไม่ว่าจะงอเขา่ หรอื จะเหยยีด  ตวักลา้มเน้ือมนัท างานอยูแ่ลว้  ในเชงิของการเพิม่
พลงักลา้มเนื้อ  กลา้มเน้ือทีไ่มม่แีรง พองอเขา่นี่ กจ็ะท าใหก้ลา้มเน้ือสามารถทีจ่ะหดตวั ท างานเคลื่อนไหวไดด้ขีึน้   ถา้
กลา้มเน้ือแขง็แรง สมมุตวิ่าขอ้ต่อเราเคลื่อนทีแ่ค่นี้  กลา้มเน้ือก าลงัดกีจ็ะยกขึน้มาไดเ้ยอะ  การเคลื่อนไหวกไ็ดเ้ยอะขึน้  แต่ถา้
ขอ้ต่อน้ี ปรากฏว่ามนัยกไดอ้ย่างนี้นะ แต่ว่ากลา้มเน้ือตรงนี้ไม่มแีรง  การเคลื่อนไหวมนักจ็ะน้อยลง  แรงมนัน้อยลง  ถา้เรา
ตอ้งการใหม้นัยกไดม้ากขึน้ กง็อเขา่ตรงนี้ลงบา้ง  กจ็ะท าใหย้กตรงนี้ไดม้ากขึน้ ขยบัไดม้ากขึน้  กจ็ะไดก้ารเคลื่อนไหว 
กลา้มเน้ือหดตวัเพิม่ขึน้ 

กลา้มเน้ือลกึชัน้ในกไ็ดเ้หมอืนกนัครบั  เพราะว่ามนัไปดว้ยกนัหมด  การทีก่ลา้มเน้ือชัน้ลกึไดก้ค็อืว่าการที่เรามี
ความรูส้กึว่ามนัขยบัตวัครบั  ขยบัตวัไปตามล าดบั ทลีะสว่นไปไดเ้รื่อยๆ ใหค้วามรูส้กึไปอย่างนี้  

ทีอ่าจารยอ์รพนิทถ์ามอย่างนี้ กเ็ป็นเพราะพวกผมไดร้บัการปลกูฝังมาว่าเวลาสอนนกัเรยีนนี่อย่างอเขา่  คอืไมใ่ห้
นกัเรยีนงอเขา่  แต่พอฟังค าอธบิายแบบนี้ เรามขีอ้มลูเพิม่ กใ็หง้อเขา่ได ้ ยิง่ถา้เขาท าไม่ไหวเลย กใ็หเ้ขางอเขา่ 

ค าแนะน า กเ็ริม่จากการทีใ่หเ้ขามกีารเคลื่อนไหวได ้แมต้อ้งงอเขา่  ต่อไป กใ็หเ้ขางอเขา่น้อยลง  กจ็ะไดก้ าลงัเพิม่ขึน้  
เพราะว่าเวลาขาเราเคลื่อนไหว เวลาเราเดนิน่ีครบั เราไม่ไดเ้ดนิเหยยีดเขา่ตลอด เรามอียู่ตรงนี้หน่อยหนึ่ง  เหน็เขา่งอลงใช่ไหม
ครบั  น ้าหนกัถ่ายลง เหน็การเคลื่อนไหวของขอ้ไหมครบั  ถ่ายเทตรงนี้ไปใช่ไหมครบั เวลากา้วไปนี่มนัอยู่ดา้นหลงัแลว้  
ท างานไป แลว้กด็งึตรงนี้งอขึน้มา  เหน็สะโพกเคลื่อนทีไ่หมครบั จากทีเ่หยยีดตรง  เพราะฉะนัน้เราใชใ้นการเคลื่อนไหวทีเ่ขา่
ตรงกลา้มเน้ือทัง้หมดทีท่ างานตรงนี้ได ้  กเ็หมอืนกบัทีเ่ราขยบัในท่าตัก๊แตน  เหมอืนกนั 
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ในการทดสอบเรื่องของความทนทาน  กลา้มเน้ือทีท่ างานควบคู่กนัตรงนี้ตอ้งท างานเยอะกว่าท าทลีะขา้ง  พดูถงึใน
ชวีติประจ าวนั  สมมตุเิรากม้ตวัท างานแลว้ขึน้มา อย่างนี้ใชง้านควบคู่กนั สมดุลกนั  

แต่จรงิๆ ร่างกายเราเองนี่มนัมกีารเคลื่อนไหวขึน้มากม็ ี ทศิทางนี้กม็ ี พดูถงึการเคลื่อนทีม่นัท าสลบักนัครบั  ผมกลบั
มองว่า มนัท าทัง้ทลีะขา้งบา้ง 2 ขา้งบา้งมนัน่าจะด ี ดอีย่างไรครบั  เราท างานยนือย่างนี้ กม้หลงัอย่างนี้   กลา้มเน้ือตรงนี้มนั
ท างานเป็นคู่  มนัมอีย่างนี้ใช่ไหมครบั  แต่เราไมไ่ดท้ าอย่างนี้อยา่งเดยีว  เรามแีบบนี้ดว้ย  ขา้งนี้ท างาน ขา้งนี้หย่อนตวั มนับดิ
ตวั หรอือย่างนี้ดว้ยกม็ ี เรากจ็ะไดค้นละทศิทาง  ขอ้ต่อขยบัตวัหลากหลาย  หลายแบบดว้ยกนั  อนัน้ีเราพดูถงึในเชงิของการ
เคลื่อนไหว   

แต่ถา้พดูถงึในเชงิของการไปนวดตรงนี้ ทีท่อ้งนี่ มนักจ็ะไดอ้กีแบบหนึ่ง  หรอืลกึกว่านัน้อกี  พดูถงึเรื่องปราณ กย็งัไม่
แน่ใจเหมอืนกนัว่า มคี าอธบิายถงึเรื่องของปราณทีไ่หลตรงนี้ไหม  ตรงนี้ไม่รูว้่ามคี าอธบิายอย่างไรบา้ง  ผมยงัไม่รูต้รงนี้ 

เรื่องปราณนี่  ในต าราดัง้เดมินี่จะมพีดูถงึ  แต่พวกเราทีศ่กึษาตามต าราไกวลัยธรรม เขากจ็ะวางเป็นนโยบายว่า  ถา้
อะไรทีม่นัยงัไมม่คีวามรู ้มนัยงัเป็นนามธรรม เขากไ็ม่พดู  งัน้พวกเรากอ็ธบิายแค่นี้  แค่สรรีะวทิยา กายวภิาคทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ของโลกปัจจุบนั ของแพทยต์ะวนัตกอะไรอย่างนัน้  ตรงนัน้ตอ้งเป็นอกีระดบัหนึ่ง คุณจะตอ้งไปเรยีนเพิม่เตมิ แต่ไมใ่ชใ่นชัน้
เรยีนแบบนี้ 
 
ท าท าตัก๊แตนแลว้ปวดหวั 

แต่ก่อน เวลาท าท่าตัก๊แตน เราใหน้กัเรยีนเงยคอ ตัง้คางไวบ้นพืน้  แลว้มคีนเจบ็ มอีาการปวดหวัเมื่อท าเสรจ็ หลงัๆ 
เราจงึแนะน าใหเ้อาหน้าผากวางไวบ้นพืน้ เพื่อลดการเงยของศรีษะ 

อย่างประเดน็แบบนี้ครบั ผมมอง 2 สว่น สว่นที ่1 เวลาท าแบบนี้ มนัมแีรงกดตรงนี้เยอะ  ในกรณีคนมคีวามดนัเลอืด
สงูกจ็ะมปัีญหา  เราคงตอ้งแยกการปวดหวั ว่าเกดิขึน้จากความดนัในเลอืดสงูไหม อาจจะตอ้งสอบถามด ู ถา้เขาเป็น ยกศรีษะ
ขึน้มาตรงๆ กป็วดหวั หรอืท าทา่งแูลว้ปวดหวัหรอืเปล่า  ถา้ท าท่างไูมป่วดหวั  อาจจะมปัีญหาอย่างอื่น  ตอ้งตรวจสอบดคูรบั  
เพราะว่าสาเหตุของการปวดหวั  สว่นใหญ่เกดิในกรณีทีก่ารเคลือ่นไหวของขอ้ต่อ ของกลา้มเน้ือตรงนี้ครบั  มหีลายสาเหตุ 
หลายปัจจยั เวลาพดูถงึปวดหวั เราก าลงัพดูเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการเคลื่อนไหวตรงนี้  เหน็ไหมครบั 
 
ปวดหวัจากการกลัน้ลมหายใจ 

พวกเราทีส่อนแบบไกวลัยธรรม โดยเฉพาะผูเ้ริม่เรยีน  เราจะไมใ่หเ้ขาสนใจลมหายใจเลย เพยีงใหม้สีตริูไ้ว ้ ซึง่สว่น
ใหญ่คนเขากม็สีตริูก้บัความเกรง็ตงึของกลา้มเน้ือมากกว่า  สว่นลมหายใจนี่ เขายงัไม่ค่อยสงัเกต ว่าเขาหายใจอย่างไร   

สว่นในบางโรงเรยีน จะท าท่าประกอบการหายใจ เช่น หายใจเขา้ 3 วนิาท ีกลัน้ลมหายใจ แลว้ยกขาขึน้ คา้งไว ้3 
วนิาท ีแลว้กผ็่อนลมหายใจออก ขณะทีค่่อยๆ ลดขาลง  กรณีแบบนี้ จะมกีารก าหนดรปูแบบของลมหายใจประกอบกบัท่าโดย
ตลอด   และในบางช่วงจะมกีารกลัน้ลมหายใจ  โดยเฉพาะช่วงที ่ก าลงัมกีารออกแรงยกสว่นต่างๆ ของร่างกาย  ซึง่นกัเรยีนบ่น
ปวดหวั  เขา้ใจว่าเขาอาจจะเผลอกลัน้ลมหายใจ 

ถา้กรณีแบบนี้ กส็งัเกตว่า มนัเกดิขึน้ตอนทีท่ าไหม   
กลบัมาเรื่องความดนั  ตรวจดตูรงนี้ก่อนว่ามไีหม  ถา้เขาบอกวา่ไม่ม ี ตรวจสอบดแูลว้ว่าไมม่จีรงิๆ กไ็ปดสูว่นอื่น  

เพราะว่าการทีย่กขึน้มา มนัมแีรงดนัทีช่่องทอ้ง  แรงดนัทีช่่องทอ้งมนัจะสง่แรงถงึขา้งบนทีท่รวงอก  ระหว่างทรวงอกกบัช่อง
ทอ้งจะมกีระบงัลมแบง่คัน่อยู่  แรงกส็ามารถดนัขึน้ถงึขา้งบน  แลว้การทีย่กขึน้มา มนัจะมแีรงบบีอดัตรงนี้อยู่ครบั  ไปกดเลอืด
ตรงนี้ใหก้ระจาย เลอืดบรเิวณน้ีน้อยลง ไปทีอ่ื่นเพิม่ขึน้ 

ครจูติัง้ขอ้สงัเกตว่า บางคนไม่แขง็แรง ยกสว่นล่างไดน้้อย กม็าเพิม่แรงกดทีค่าง ท าให.้แรงกดบรวิเณน้ีมากขึน้
ผดิปกต ิหรอืถงึแมว้่าเราจะวางหน้าผากบนพืน้กต็าม  พอไมม่แีรงยกขาขึน้ กเ็กรง็ทีห่วัไหล่ ทีห่ลงั ทีค่อ เพื่อทีจ่ะพยายามดงึ
ขาขึน้  มนักจ็ะเกดิแรงกระจุกตวัทีส่ว่นบน  เขา้ใจว่าอาจจะเป็นไปไดท้ีท่ าใหแ้รงกดทีส่ว่นบน  หรอืแรงเกรง็ทีส่ว่นบนเพิม่มาก
ขึน้ 
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อาจารยค์มปกรณ์อธบิายว่า ท่าตัก๊แตนน่ี กลา้มเน้ือท างานจากขา้งล่างขึน้มา  รวมถงึกลา้มเน้ือเลก็ๆ ต่างๆ  ถา้เกดิ
กลา้มเน้ือทีห่ลงัของนกัเรยีนอ่อนแอ เขาไม่มแีรงยก มนักไ็ปดงึเอาทีข่า้งบน ไปดงึเอากลา้มเน้ือทีค่อมาออกแรงช่วย  ตรงคอก็
แน่นเ เหมอืนกรณีทีท่ าท่างแูลว้ปวดศรีษะ  

เราตรวจสบอไดน้ะครบั ลองไปดนูกัเรยีน ตอนทีเ่ขาท าอยู่  เอามอืจบัคอด ู วางคางยกขาขึน้ แลว้ปวดศรีษะไหม  
ตรวจดวู่ากลา้มเน้ือตรงนี้ท างานหรอืเปล่า   ถา้ไม่ใช่ตรงนี้ มนักน่็าจะมปัีจจยัอื่นนะ ทีป่วดหวัขึน้มามหีลายสาเหตุ   ในกรณี
แบบนี้ เราตอ้งลงละเอยีด ลงไปดจูากทีเ่ขาท า  เพื่อสมัผสัดวู่ามกีารหดตวัของกล้ามเน้ือไหม  เพราะบางทเีรามองไม่ออก  
คล าๆ ดวู่าตรงนี้กลา้มเน้ือหดตวับา้งหรอืเปล่า  ดูว่าสว่นนัน้มกีารท างานไหม  ถา้เกรง็ แสดงว่ามนัชดเชยขึน้ขา้งบนนะ 
ขา้งล่างไม่ค่อยมแีรง  ตรงนีจ้งึตอ้งท างานเพิม่ขึน้ 
 
อนัตรายไหม 

ถา้ถามว่าอนัตรายไหม  เวลาเรานอนคว ่าในท่าตัก๊แตน ตรงนี้ขึน้มานี่  ขอ้ต่อแถวนี้ ในคนสงูอายุทีม่กีารปวดของขอ้
ต่อตรงนี้  การขบกนัตรงนี้เยอะๆ อาจจะท าใหเ้กดิการเจบ็ได ้ ในคนปกตกิค็งไม่มปัีญหา  การเจบ็เกดิจากการบดิขบกนั   

ในกรณีคนทีม่ลีกัษณะแบบนี้อาจจะเจบ็ และบางทรีบกวนเสน้ประสาทลงแถวนี้  โดยเฉพาะพวกคนทีเ่ดนินานๆ ยนื
นานๆ แลว้มอีาการรา้วๆ ลงขา  ซึง่พอไดม้เีวลานัง่ยองๆ เขารูส้กึสบายขึน้  คนกลุ่มนี้เมื่อท าท่านี้ น่าจะมอีาการแย่ลง  เพราะ
ช่องไขสนัหลงัมนัแคบลงไปกดไขสนัหลงัตรงนี้  พวกนี้จะมอีาการเจบ็เฉพาะที ่มอีาการรา้วลงขา  ขาเมื่อย  พวกทีท่ าท่านี้ไป
แลว้บอกมอีาการลงขา เมื่อยลา้บรวิเณน่องเพิม่ขึน้  อาการเหล่านี้ตอ้งระวงัครบั  เพราะว่าอาจเป็นเรื่องของการไปกด
เสน้ประสาท  ทีว่ิง่จากขา้งบนลงขา้งล่าง อนัน้ีตอ้งระวงั เป็นสว่นทีอ่นัตรายทีส่ดุ 
 
ถา้เขาไมม่แีรงยกขึน้จะท าอย่างไร   

กอ็าจจะงอเขา่  ใหห้ย่อนขาลงหน่อยหนึ่ง แลว้กย็กขึน้มา  เริม่ตน้จากตรงนี้ก่อนได ้ กจ็ะไดช้ว่งการเคลื่อนไหวที่
เพิม่ขึน้อกีนิดนึง  คอืไดก้ลา้มเน้ือตรงนี้ขึน้มา  แลว้กค็่อยๆ ยดืไป  การท าอย่างนี้ มนัอาจจะไม่ตรงลกัษณะของท่านัน้ๆ แต่ก็
เป็นการเริม่ตน้ เป็นการแทน เพือ่ใหก้ลา้มเน้ือท างาน 

อาจจะมกีารใชต้วัชว่ย บางท่าเขาเอามอืรองใตน้ี้  แลว้ยกขึน้  ยกขึน้อย่างนี้  ตรงนี้คลา้ยเป็นคานรองไว ้  เวลาเรา
ยกขึน้  เวลาเราเคลื่อนไหว  มนักระดกขึน้  คราวนี้เรารองมนัสงูขึน้หน่อย มนักจ็ะท าใหต้รงนี้ยกไดม้ากขึน้  เพราะว่าเรานอน
ราบ ในชว่งขอ้ต่อตรงนี้  มนักอ็ยู่อย่างนี้  คอืขอ้ต่อทีเ่คลื่อนไหวนัน้  ช่วงกลางๆ จะมกี าลงัด ี ชว่งทา้ยๆ ช่วงปลายสดุ จะไม่
ค่อยมแีรงเท่าไหร่ แรงจะน้อย  เพราะฉะนัน้อยู่ในท่านี้  แลว้กก็ระดกขึน้มาหน่อยก่อน   มนักจ็ะเป็นช่วงกลางขอ้พอด ีกจ็ะไดม้ี
ก าลงัเพิม่ขึน้ ทีเ่ราจะใชง้านไดเ้ยอะขึน้หน่อยหนึ่ง  เพราะโดยปกต ิตรงกลา้มเนื้อขอ้สะโพกนี่ เวลาจะท างาน  เรากอ็ยูใ่นท่านี้
มากกว่า  ก าลงัจะมเียอะกว่า  พอเราท าอาสนะ เราไม่ค่อยท างานในท่านี้เท่าไหร่ ไม่เคยท างานอย่างนี้เลย  เราอยู่ในท่านี้
มากกว่า  เพราะฉะนัน้กลา้มเน้ือจะอ่อนก าลงัลง ในคนทีอ่่อนแรง  สว่นมากตรงนี้มปัีญหาอ่อนก าลงัมากกว่า  ฉะนัน้การทีเ่ราจดั
ปรบั ตรงนี้ถงึไดม้แีรงเยอะขึน้ 
 
ในท่าง ูท่าตัก๊แตน บางคนรูส้กึชพีจรเตน้ตุ๊บๆ ทีท่อ้ง ท าไมเป็นอย่างนัน้  

หวัใจปัม๊เลอืด เลอืดแดงออกมานี่ ลงมาขา้งล่างไปเลีย้งขา 2 ขา้ง บางคน โดยเฉพาะคนทีผ่อมหน่อยนะ  สามารถทีจ่ะ
คล าการเตน้ของเสน้เลอืด  เวลาหวัใจบบีตุบ เสน้เลอืดแดงจะตุบ บานออกจนคล าได ้รูส้กึได ้ยิง่ถา้เราผ่อนคลายกลา้มเน้ือทอ้ง
ตรงนี้ ยิง่รบัรูไ้ดช้ดั การเตน้ตุบ นี่บ่งบอกถงึว่า คนๆ นัน้เอง กลา้มเน้ือหน้าทอ้งเขาก าลงัหย่อนตวัลง  ท าใหแ้รงนวดจากท่า
โยคะนี่ไปกด จนสมัผสักบัเสน้เลอืดแดงใหญ่ทีอ่ยู่ตรงดา้นหน้า เลยมแีรงตุบๆ ได ้ การตุบนี่เป็นสญัญาณของการทีร่่างกายไป
สมัผสักบัเสน้เลอืดแดง 

สว่นทีว่่า เสน้เลอืดแดงตรงนี้มนัตุบๆ ดหีรอืไม่ คงบอกไม่ได ้ ถา้เป็นกรณีของการโป่งพองของเสน้เลอืด อนันัน้ไม่
ค่อยด ี เป็นอาการทีผ่ดิปกต ิ แต่โดยทัว่ๆ อาการตุบๆ มนัไม่ไดบ้อกว่าดหีรอืไม่ด ี ตรงนี้บอกไม่ได ้

สว่นการไปกดทบัเสน้เลอืดใหญ่ตรงทอ้ง ทีเ่รยีกว่า ปิดประตูลม เป็นอกีลกัษณะหนึ่ง อนันัน้มนักดจนหยดุเลย แลว้พอ
ปล่อย เลอืดทีค่ ัง่อยู่กซ็่านพรไูป   
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เราก าลงัพุดถงึแค่การเตน้ตุบๆ  มนัมปัีจจยัหนึ่ง งคอืสต ิ ทีร่บัความรูส้กึภายใน  คนทีฝึ่กสมาธดิ ีสามารถทีจ่ะรบั
ความรูส้กึภายในได ้ มคีวามไว มคีวามละเอยีดทีจ่ะรบัรูภ้ายในได ้ คนทีไ่ม่เคยฝึกมา จะรบัรูค้วามรูส้กึภายนอกมากกว่า ความ
ละเอยีดภายในของเขาจะหยาบกว่า  ไม่ค่อยรบัความรูส้กึภายใน ดงันัน้ จะรูม้ากรูน้้อย ขึน้กบัสตดิว้ย  นี่เป็นปัจจยัหนึ่ง  
นอกนัน้คงเป็นปัจจยัอื่นๆ เช่น มคีวามระคายเคอืง หรอืมอีงคป์ระกอบอื่นๆ อกี 

 
ส าหรบัคนอว้นโอกาสจะรูส้กึเตน้ตุบๆ มไีหม 

ผมว่าโอกาสน้อยนะครบั  เพราะว่ารบัความรูส้กึตรงนี้ไม่ไดเ้ยอะเท่าไหร่  แต่บางคนทีฝึ่กดีๆ  สามารถรบัรูส้กึภายใน  
รูว้่าตรงนี้มนัเตน้นะ  ล าไสม้นัขยบันะ  ตรงนี้มนัเคลื่อนไหวนะ  อนัน้ีมนัละเอยีด  ความสมัผสัทีม่นัละเอยีดมากขึน้  อย่างนี้ม ี 
เกดิขึน้ได ้  

 
อาสนะกบัการออก าลงักาย 

เรื่องค าจ ากดัความของการออกก าลงักายทีเ่ราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัน่ี ทีม่ผีลต่อระบบหลอดเลอืดและหวัใจ  ทีห่วงัผลใน
การใหช้พีจรเตน้สงูขึน้ประมาณ 60% ของอตัราชพีจรปกตใินแต่ละคน  เพื่อจะท าใหไ้ดอ้ย่างนัน้ กจ็ะตอ้งมรีะดบัของการ
ฝึกซอ้ม ซึง่ท าประมาณ 20-30 นาทต่ีอครัง้ 

ทนีี้เรากลบัมาทีต่วัโยคะเอง ทีฝึ่กแบบนี้ ยกแลว้คา้งอย่างนี้  มนัจะมขีอ้ดใีนเชงิของระบบหลอดเลอืดและหวัใจอย่างไร 
ผมว่าจะตอ้งมกีารวจิยัเพิม่เตมิ  ว่ามนัมผีลดขีึน้แค่ไหน อย่างไร  เพราะว่าในระบบหลอดเลอืดและหวัใจ มนัมวีธิกีารวดั  มกีาร
ท าวจิยัทีว่ดัได ้ พอฝึกโยคะแบบนี้ มนัมผีลเปลีย่นแปลงตรงนี้  เราน่าจะศกึษาเพิม่ หาค าตอบเพิม่ได ้ มกีารศกึษาของนิสติ
ปรญิญาโท กายภาพบ าบดั อนันัน้เขาศกึษาหฐโยคะ  พบว่าอาสนะใหก้ารเปลีย่นแปลงในเชงิของความยดืหยุ่น  เขาวดัตรงนี้
ขึน้มาได ้ มนัเพิม่  เพิม่ขึน้แน่นอนเลย  สว่นเรื่องระบบหลอดเลอืดและหวัใจ มกีารเปลีย่นแปลงไหม ยงัไม่ไดว้ดัออกมาชดัเจน 
 
อาสนะกบัสขุภาพ 

อาจารยม์นสัถามว่า  เวลาเราสอนโยคะ เรามตีารางหนึ่ง อธบิายความแตกต่างระหว่างโยคะกบัการออกก าลงักาย 
การออกก าลงักาย อย่างทีอ่าจารยก์ล่าวถงึ มนัพฒันาระบบไหลเวยีนเลอืดอะไรต่างๆ ไปตามนยิาม  สว่นโยคะ มนัไม่ไดต้อบ
ในนิยามนัน้  แต่มนักม็คีุณค่าในตวัของมนัเอง  เช่นท าใหก้ลา้มเนื้อลกึชัน้ในท างานดขีึน้  ท าใหเ้กดิการยดืหยุ่นของกระดกูสนั
หลงัทีด่ขี ึน้  ไปพฒันาต่อมไรท้่อ  อะไรต่างๆ  แลว้เรากส็รุปโดยรวมว่า  ถงึแมว้า่การท าโยคะนี้ จะไมไ่ดเ้กดิประโยชน์แบบการ
ออกก าลงักาย  อย่างทีอ่าจารยค์มปกรณ์มาอธบิายใหเ้ราฟังลกึลงไปอย่างนี้  แต่มนักน็ ามาซึง่การดแูลปกป้อง สง่เสรมิสขุภาพ
ใหเ้ป็นปกต ิ และเพยีงพอส าหรบัคนๆ หนึ่ง เพยีงแค่ท าอาสนะ 14 ท่าแบบนี้ หากท าอย่างสม ่าเสมอ เขาจะเป็นคนทีม่สีขุภาพ
เป็นปกต ิ เราพดูอย่างนัน้ไดไ้หม ในทศันะหรอืความรูเ้ชงิกายภาพบ าบดั 

จรงิๆ ถา้พดูว่า การท าโยคะแบบนี้แลว้ จะเกดิการเปลีย่นแปลงไปตามทีอ่า้งขา้งตน้ ผมยงัไม่กลา้ตอบเตม็ปาก  ผม
คดิว่า น่าจะใชก้ารวดัในเชงิวจิยันะครบั  จะเป็นตวัตอบไดด้กีว่า  ผมไม่กลา้ฟันธง ว่าตรงนี้ดแีคไ่หน อย่างไร  แต่ถา้พดูถงึที่
เหน็ชดัๆ นะครบั ก าลงักลา้มเน้ือไดแ้น่  การยดืหยุ่นของขอ้ต่อไดแ้น่  เรารูว้่าตรงนี้ไดแ้น่ๆ อย่างทีเ่ราวเิคราะหต์รงนี้เลย สว่น
เรื่องของระบบหวัใจหลอดเลอืก  เรายงัวดัไม่ได ้ เราจงึยงัตอบไม่ได ้
 
กรณีศกึษา 

มอียู่คนหนึ่ง เขาปฏบิตัโิยคะมานาน  ทัง้ฝึกปราณ และนัง่สมาธ ิ เขามัน่ใจว่าเขาแขง็แรง สขุภาพเยีย่ม  อาหารการ
กนิกโ็อเค  แต่ว่าทีเ่ขาเขยีนมา เพื่อเป็นขอ้มลูใหค้นไดรู้ ้ คอืเขากม็ปัีญหาโรคหวัใจ  แลว้กม็นักต็บีไปหลายเสน้  แลว้เขากไ็ป
ท าบายพาสส ์ ทัง้ๆ ทีเ่ขาฝึกโยคะมาตลอดนะ   

แลว้ทนีี้ส าหรบัตวัเอง (อ.โสภา) แต่ก่อนกเ็คยออกก าลงักายหลายอย่าง  มวี่ายน ้า ฯลฯ กร็ูส้กึว่าเรามสีขุภาพด ีตรวจ
สขุภาพประจ า ค่า HDL ของตวัเองจะสงู  แลว้พอหลงัๆ นี่ พบวา่โยคะด ีไปๆ มาๆ เลยฝึกโยคะอย่างเดยีว  หลายปีผ่านไป  
ปรากฎว่าค่า HDL ลดลง ฝึกโยคะประมาณวนัละหนึ่งชัว่โมง ทกุวนั อาหารการกนิกแ็บบเดมิ  ช่วงหลงักเ็ลยตอ้งเพิม่ว่ายน ้า ซึง่
ค่า HDL กเ็พิม่ขึน้ นี่คงเป็นประเดน็ทีต่อ้งไปศกึษา หาค าตอบกนัต่อไป 



asana phy thpy kmpkn  24 

โยคะสกิขา ครัง้ที ่2 
วเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน จากมุมมองของนกักายภาพบ าบดั 

โดยอาจารย ์คมปกรณ์ ลมิป์สทุธริชัต ์
วนัเสารท์ี ่21 กรกฎาคม 2550 

ชวาสนะ ท่าศพ 

 
 
เกริน่น า 

กข็อเริม่นะครบั  วนัน้ีเราจะเรยีนกนัโดยมคีุณครมูาแสดงทา่  แลว้ผมกอ็ธบิาย  และคุณครกูแ็สดงความคดิเหน็ ว่า
ตรงนี้คดิอย่างไรบา้ง  ถามค าถามไประหว่างแสดงท่า  บรรยากาศจะเป็นกนัเองและผูเ้รยีนกจ็ะเหน็ภาพไดช้ดัเจนมากขึน้ เรามี
เรื่องของท่าโยคะอาสนะ  ท่าแต่ละท่ามนัมผีลต่อร่างกายอย่างไรบา้ง  หรอืมผีลขา้งเคยีงต่อร่างกายอย่างไร  มผีลดผีลเสยี
อย่างไร หรอืมอีะไรทีค่วรจะระวงับา้ง  และมอีะไรบา้งทีล่กูศษิยเ์ขาเจอมา  เรากม็คี าอธบิายเพิม่เตมิใหเ้ขา   

นี่คอืท่างนูะครบัเราจะผ่านไปเลย เราผ่านท่าตัก๊แตนครึง่ตวัและเตม็ตวัไปแลว้ ท่าศพเรายงัไม่ไดพ้ดูถงึนะครบั  
วนัน้ีเราจะเริม่จากท่าศพ   
 
ท่าศพ 

ทุกครัง้ทีเ่ราสอน  เราจะบอกใหผู้ฝึ้กนอนหงาย และกางขาออกเลก็น้อย  มอืวางห่างจากล าตวั ฝ่ามอืหงาย  และเรา
กจ็ะบอกกบัผูฝึ้กว่า   ท าอย่างไรใหคุ้ณรูส้กึผ่อนคลายมากทีส่ดุ  เรามกัจะใชท้่านี้อธบิายว่า  ไมต่อ้งฝึกตามแบบทีค่รสูอน  ไม่
ตอ้งท าตามแบบทุกอย่าง  แต่เมือ่อยู่ในท่านี้มจีุดมุ่งหมายใหผู้ฝึ้กผ่อนคลาย  ถา้เป็นไปไดเ้ราจะใชก้ลา้มเน้ือน้อยหรือเราแทบจะ
ไม่ตอ้งใชก้ลา้มเน้ือเลย  เพราะวา่การท าท่าอื่นๆ เรากต็อ้งใชก้ลา้มเน้ืออยู่บา้ง  แต่ทา่นี้สว่นของร่างกายทัง้หมดจะแนบตดิอยู่
กบัพืน้  ดงันัน้จงึดเูหมอืนว่าร่างกายเรากไ็ม่ตอ้งใชก้ลา้มเน้ือเลย และอกีสว่นหนึ่งทีเ่ราตอ้งอธบิายใหผู้เ้รยีนรูว้่า  ถา้พดูถงึต ารา
ดัง้เดมิ จะอธบิายท่าศพไวเ้พยีงแต่ว่า  เรื่องของกายภาพใหน้อนลงบนพืน้เหมอืนศพ  เรยีกว่าท่าศพ  และบอกเป้าหมายของ
การท าท่านี้กค็อื  1 ท่านี้ขจดัความเหนื่อยลา้  2 ท่านี้น ากลบัมาซึง่จติอนัแจม่ใสเบกิบาน  คราวนี้เราจะมาถามอาจารยค์มปกรณ์
ว่า  ท่านี้ชว่ยขจดัความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้จรงิไหม น ามาซึง่จติอนัแจม่ใสเบกิบานไดอ้ย่างไร  

จากท่าตรงนี้  เราลองไล่ด ู สว่นของคอตรงนี้แถวๆ ศรีษะ โดยปกตนิี่เวลาเรายนื คอเราจะมสีว่นโคง้เวา้ไปขา้งหน้า  
สว่นอกจะเวา้ไปขา้งหลงั  บัน้เอวแอ่นไปขา้งหน้าเลก็น้อย ตัง้แต่สะโพกลงมา  ฉะนัน้โดยปกตทิ่านี้เวลายนืมนักจ็ะมคีวามรูส้กึ
ผ่อนคลายได ้  ยกเวน้ในกรณีทีค่นทีม่อียูใ่นลกัษณะท่าทางหลงัค่อมห่อ  ห่อแบบนี้นะครบั ถา้เกดิว่าการหลงัค่อมของเขาตรงนี ้
อยู่ในลกัษณะค่อนขา้งจะวกิฤตมิาก  เวลานอนหงาย กจ็ะมปัีญหาแบบนี้  ลกัษณะหลงักจ็ะเป็นรปูร่างแบบนี้  เพราะว่างอขึน้มา  
สว่นนี้คอืสว่นทีจ่ะงอ เพราะฉะนัน้สว่นศรีษะหรอืคอกจ็ะเป็นสว่นทีจ่ะแหงนมากขึน้กว่าเดมิ  เป็นลกัษณะแบบนี้ใช่ไหมครบักเ็ลย
ไม่สบาย  เคยเจอแบบนี้ไหมครบั  มนีะครบั  แลว้มอีาการอะไรบา้งครบัทีเ่จอกนั  เวยีนศรีษะ  แลว้อะไรอกีบา้ง  เมื่อยคอไม่
สบาย  กใ็นสว่นตรงนี้นะครบั  ในเรื่องของเมื่อยคอและเวยีนศรีษะก่อน  ตรงขอ้ต่อทีห่ลงัของเรานี่เป็นขอ้ต่อทีม่เีอน็ มี
เสน้ประสาทอยู่ 
 
กายวภิาค 

  เดีย๋วดโูครงสรา้งนิดหนึ่งดไีหม  ภาพอนัน้ีเป็นโครงสรา้งร่างกาย เริม่จากผวิหนงั  ผมเลาะออกไปเรื่อยๆ ตอนนี้
เลาะผวิหนงัทีเ่หน็อยู่ตรงนี้ออก เมื่อเราเลาะจากผวิหนงัเขา้ไป  สนี ้าเงนิเป็นเสน้เลอืดด า  สเีหลอืงคอืเสน้ประสาทรบัความรูส้กึ  
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เราลอกออกไปเรื่อยๆ เสน้เลอืดด าถูกลอกออกไป กจ็ะเจอชัน้ของกลา้มเน้ือพาดจากคอ  จะเหน็รปูร่างของกลา้มเน้ือต่างๆ  นี่
คอืกลา้มเน้ือดา้นหลงัเรา  ตอนนี้กลา้มเน้ือทัง้หมดเลยครบั  แกนกลางคอืกระดกูสนัหลงั  กลา้มเน้ือชัน้ตืน้ๆ ถา้เราดเูรื่องปัญหา
ตรงสว่นคอ ตรงนี้กจ็ะมกีลา้มเนื้อเฉพาะเรยีกว่ากลา้มเน้ือรปูสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั  ตรงนี้เกีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนไหวของคอ  
การเคลื่อนไหวของสะบกั   

ถา้ลกึลงไป ตรงนี้กค็อืสว่นของกลา้มเน้ือสะบกัทีเ่ลาะออกไป  แลว้กก็ลา้มเน้ือชัน้กลาง  สว่นของคอชัน้กลาง นี่ก็
เป็นกลา้มเน้ือทีล่กึลงไปมาก  คอยยดึเกาะ ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการเคลื่อนไหวบรเิวณคอ  กลา้มเน้ือดา้นหลงัตรงนี้จะเกีย่วขอ้ง
กบัการห่อหุม้บรเิวณคอ  

 
การเงยคอ 

การเงยคอหมายถงึว่ามกีารเคลื่อนทีใ่นส่วนของกะโหลกศรีษะ เคลื่อนบนขอ้ต่อคอ  ขอ้ต่อคอแต่ละปลอ้งเคลื่อนทีไ่ป
แต่ละปลอ้ง  เพราะฉะนัน้เวลาเงยคอกจ็ะเกดิการเคลื่อนทีล่กัษณะดงันี้  เริม่ตน้ดว้ยการแหงนศรีษะขึน้ไปก่อน  แลว้ขอ้ต่อแต่ละ
ขอ้กจ็ะค่อยๆ เงยเคลื่อนทีต่ามไปเรื่อยๆ  เวลากม้กจ็ะเป็นกลา้มเน้ือกลุ่มด้านหน้าคอืกลุ่มกลา้มเน้ือเลก็ๆ ทีอ่ยูข่า้งในเคลื่อนที่
ส าหรบักม้คอ  นี่คอืกลุ่มตรงนี้  ซึง่กลา้มเน้ือพวกนี้ถา้ท างานสองขา้งพรอ้มกนั  มนักจ็ะเป็นแกนจากหน้าไปหลงั เคลื่อนที่
ตรงไปตรงมาแบบนี้ กม้แบบนี้  ถา้หากว่ากลา้มเน้ือท างานซกีเดยีว  เช่นกลา้มเน้ือซกีทางซา้ยมอื   เวลาท างานกจ็ะท างานเป็น
ตะแคงซา้ย  กลุ่มกลา้มเน้ือแถวนี้กจ็ะมกีารท างานดงึซา้ย  ขณะเดยีวกนั กจ็ะมกีารเคลื่อนทีโ่ดยการหนัไปทางซา้ย  

ขณะทีเ่คลื่อนทางซา้ย กลา้มเนื้อดา้นตรงขา้มกจ็ะถูกยดืออก  ขอ้ต่อต่างๆ เสน้เอน็กจ็ะถกูยดืออกไปดว้ย ไม่
เพยีงแต่กลา้มเน้ือขอ้ต่อ เสน้เลอืด เสน้ประสาทตรงขา้มกจ็ะถูกยดืออกไปดว้ย รวมทัง้ท่อน ้าเหลอืงต่างๆ กจ็ะถูกยดืดว้ย
เหมอืนกนั   

ผมกจ็ะเลาะไปเรื่อยๆ นะครบั  เราคงไม่ตอ้งดชูื่อกลา้มเน้ือแต่ละมดั เราดแูค่โครงสรา้งของกลา้มเน้ือชัน้ลกึขึน้มา  
ชัน้กลาง  คราวนี้เลาะจนกลา้มเน้ือตรงสะบกัหายไป เหลอืแต่กระดกูสะบกัตรงนี้  กลา้มเน้ือทีถู่กเลาะออกไปตรงนี้มนัท างาน
เกีย่วกบัการเคลื่อนไหวของแขนเรา  ยกแขน กางแขนจะใชก้ลา้มเน้ือตรงนี้   

สว่นของคออยู่ลกึลงไปมาก  เหน็ไหมครบัก่อนหน้านี้เป็นแผ่น ตอนนี้เป็นแนวเป็นเสน้ยาววิง่ระหว่างดา้นขา้งของ
กระดกูสนัหลงั กลุ่มของกลา้มเน้ือเอน็ทีว่ิง่ยาวเป็นแถบ เป็นแนวยาวทัง้สองแถบ  ยาวจากเชงิกรานมาถงึขา้งล่าง   นี่คอืกระดกู
เชงิกรานยาวเชื่อมต่อกนัเลย  กลา้มเน้ือกลุ่มชัน้กลางจะเกาะยาวขา้มขอ้ต่อ (กระดกูสนัหลงั) เราทัง้หมดน  ซึง่บัน้เอวม ี5 ขอ้ 
ทรวงอกม ี12 ขอ้ คอ 7 ขอ้ และ กะโหลกศรีษะ  มนัจะขา้มยาวเป็นลกัษณะแบบนี้  ถา้เราเปรยีบเทยีบกเ็หมอืนกบัเสาธง  เสา
ธงอนัน้ีประกอบดว้ยปลอ้งซอ้นกนั  แลว้มสีลงิดงึเสาธง  ดา้นหน้า ดา้นหลงั ซา้ย ขวา ดา้นขา้ง  กลุ่มกลา้มเน้ือชัน้กลางเกาะอยู่
อย่างนี้ ท าหน้าทีค่อยเคลื่อนไหว  ถา้เป็นบัน้เอวดา้นล่างกจ็ะเคลื่อนไหวเกีย่วกบัการกม้หลงัแอน่หลงั   

สว่นของคอตรงนี้ทีย่ ื่นมา มสีว่นหนึ่งทีเ่กาะอยูแ่ถวนี้แลว้โยงขึน้ไปถงึขา้งบน  เราจะมฐีานของกลา้มเน้ือแถวนี้เป็น
ฐานยดึเกาะอยู่  เสรจ็แลว้กย็ดืโยงไปขา้งล่าง  เป็นเปลาะเป็นช่วงๆ  ฐานของทรวงอกจะมตีรงนี้อกีฐานหนึ่ง เป็นทีย่ดึเกาะของ
ขอ้ต่อคอ  เพราะฉะนัน้เมื่อมอีะไรเกดิขึน้  ขอ้กลางนี่ครบัมนัจะสง่ผลถงึทัง้หมดเลย  บางคนทีม่ปัีญหาเรื่องหลงัหรอืเชงิกรานที่
ผดิปกต ิ  มนัสามารถสง่ผลท าใหโ้ครงสรา้งขา้งบนเกดิความผดิปกตแิละแสดงอาการขึน้มาได ้  นี่คอืการเชื่อมโยงระหว่าง
โครงสรา้งโดยมกีลา้มเน้ือและขอ้ต่อ   

ลกึลงไปเรื่อยๆ เหน็ชัน้ลกึลงไปอกีหน่อย พวกซีโ่ครง ซีโ่ครงดา้นขา้งกจ็ะมกีลา้มเน้ืออยู่ ซึง่มนัเกีย่วขอ้งกบัการ
หายใจ และมกีลา้มเน้ือเลก็ๆ ตรงนี้สแีดงๆ คอืกลา้มเน้ือระหว่างซีโ่ครงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหายใจ  และขอ้ต่อซีโ่ครงมนักจ็ะมา
ยดึเกาะกนัตรงนี้พอด ี  

เมื่อขยายใหด้ตูรงนี้จะเหน็วา่ แถวนี้เป็นขอ้ต่อซีโ่ครง และมเีสน้สขีาวอยู่ ตวักลา้มเน้ือจรงิๆ คอืกลา้มเน้ือแดงๆ ที่
เหน็อยู่  เวลาจะเกาะกบักระดกูไม่ใช่อยู่ๆ ไปเกาะมนัจะตอ้งเปลีย่นสภาพเป็นเสน้เอน็เพื่อยดึเกาะกระดกูไว ้ จะเป็น 2 กลุ่มของ
กลา้มเน้ือ กลุ่มเกาะตน้กบักลุ่มเกาะปลาย  จะเหน็ว่าสองปลายดงึกนั  เอน็เหล่านี้ ในรปูกแ็สดงเป็นส ี ถา้สแีดงคอืการไหลเวยีน
ของเลอืดมาก ถา้สซีดีๆ กค็อืเลอืดน้อย  เวลาบาดเจบ็หรอือะไรกต็ามจะเกดิแถวนี้มากหน่อย เพราะเป็นรอยต่อ คอืร่างกาย
ประกอบดว้ยแต่ละสว่นมคีุณสมบตัแิตกต่างกนั มาต่อกนั  ซึง่จดุทีเ่ชื่อมกนั ต่อกนั โดยธรรมชาตมินักจ็ะเป็นจุดอ่อน เกดิปัญหา
ไดง้่ายกว่า   
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เราปลอกลกึลงไปนิดนะครบั  ทีค่อ เหน็ไหมว่ามเีสน้ประสาทโผล่ออกมาและมกีลา้มเน้ือโผล่มายดึเกาะระหวา่ง
ปลอ้งอยู่นะครบั เสน้ประสาทพวกนี้มนัแทงมาจากไขสนัหลงั  กระดกูสนัหลงั  ซึง่เดีย๋วเราจะดตู่อว่ามนัมอีย่างไรบา้ง  

นี่คอืกลา้มเน้ือชัน้ทีล่กึลงไปอกี  กลา้มเน้ือชัน้เมื่อสกัครู่มนัเกาะกนัหลายปลอ้งยาว  แต่กลา้มเน้ือชัน้ลกึนี้ มนัเกาะที
ละปลอ้งทลีะสว่นทลีะขอ้  เพราะฉะนัน้เราลองนึกด ูกระดกูคอเราม ี7 ขอ้ กระดกูคอขอ้ที1่  และขอ้ที ่2 จะตอ้งมกีลา้มเน้ือเกาะ
ระหว่างกนั เพื่อคมุการเคลื่อนไหว  ซึง่กลา้มเน้ือเหล่านี้มคีวามส าคญัคอื มนัเป็นตวัเพิม่ความมัน่คงใหก้บักระดกูสนัหลงัเรา  
ถา้เปรยีบเทยีบเป็นเสาธงทีเ่ป็นปลอ้งแต่ละอนั  เราเอากระดกูหรอืสมมตุเิอาไมท้่อนมาเรยีงกนั โคง้แบบนี้ไว ้  ถา้จะใหม้คีวาม
มัน่คง หมายความว่าแต่ละปลอ้งจะตอ้งมตีวัตรงึยดึไว ้ เช่นเดยีวกนักระดกูตรงนี้มกีลา้มเน้ือเป็นตวัตรงึยดึไว ้ ทัง้กลา้มเน้ือ ขอ้
ต่อ และเอน็ยดึขอ้ 

เพราะฉะนัน้เวลาเราเคลื่อนไหว เวลาเราเงยคอขึน้ จะมกีลา้มเนื้อมดัเลก็ๆ จากกระดกูคอขอ้ที ่ 1 ตรงนี้ไปเกาะบน
ฐานของกะโหลกศรีษะทีท่า้ยทอย  ขณะทีเ่ราเงยคอขึน้อย่างนี้ กลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ แถวนี้มนัท าหน้าทีค่่อยๆ ดงึ ใหศ้รีษะเราให้
เคลื่อนก่อน  ถา้เราจบัดดูา้นหลงัเรา จะรูส้กึว่ามนัขยบันิดๆ เกรง็นิดๆ แมเ้อยีงคอนิดเดยีว สงัเกตไดไ้หมครบั 
 
ปัญหาปวดคอทีพ่บ 

สงัเกตใหด้ชีัน้ตรงนี้ มเีสน้ประสาทโผล่ออกมา  และมเีสน้เลอืดใหญ่โผล่ออกมาบรเิวณน้ีดว้ย  อนัน้ีคอืเสน้ประสาท 
มาเลีย้งทา้ยทอย  ในบางคนทีก่ลา้มเน้ือแถวๆนี้ตงึมาก มนักจ็ะไปบบีกด ท าใหเ้กดิอาการปวดได ้ ในกรณีทีบ่างคนมอีาการมนึ
หวั  อาจเกดิจากกลา้มเน้ือตรงนี้มนัเกรง็ ไปกดเอาไว ้ ท าใหเ้กดิอาการมนึศรีษะได ้  ไม่สบายทีค่อเพราะแหงนขึน้มา  นี่เป็น
ปัญหาจากตวักลา้มเน้ือโดยตรง 

ซึง่นี่กเ็ชื่อมโยงกบัท่าง ูหลายคนบอกว่าเมื่อเขาท าท่างแูลว้ รูส้กึว่าปวดศรีษะ  ตรงนี้อาจารยไ์ดอ้ธบิายไวช้ดัเจน ว่า
กลา้มเน้ือมนัหด มแีนวโน้มทบัเสน้ประสาท 
 
การหนัคอ 

บรเิวณกลา้มเน้ือทางดา้นขา้งมนัขึน้เฉียงๆ  เวลาเราหนัคอ ตวันี้จะดงึ ขยบัตวัเคลื่อนไหวในการหนัคอ  หนัเฉพาะ
กะโหลกศรีษะแค่นี้  กลา้มเน้ือสว่นนี้จะท างานร่วมดว้ย   

ผมจะเลาะไปเรื่อยๆ จะเหน็ขอ้ต่อตรงขา้งหลงันี้ เราเรยีกขอ้ต่อฟาเซท็อยู่บรเิวณนี้จะเป็นปลอ้งๆ  ขอ้ต่อน้ีจะม ี 2 
ขา้ง  ขอ้ต่อตวันี้มโีครงสรา้งคลา้ยๆ ขอ้ต่อกระดกูหวัเขา่เรา  เหมอืนขอ้เขา่เราอย่างไรอย่างนัน้  มนัจะมขีอบตรงนี้ มเียื่อหุม้ขอ้
อยู่  เยื่อหุม้ขอ้ตวันี้ จะยดึไวเ้กดิความมัน่คง ขอ้ต่อฟาดซท็เกีย่วขอ้งกบัทศิทางการเคลื่อนไหว  การบดิไปบดิมา  เป็นลกัษณะ
ของขอ้ซอ้นเอยีงกนัอยา่งนี้  เวลาเรากม้คอขอ้ต่อน้ีจะเปิดแยกออกจากกนั  เวลาเราเงยคอมนัจะชนกนัเขา้ไป  ฉะนัน้เวลาเรา
กม้คอ มนักเ็ป็นการยดืเยื่อหุม้ขอ้แถวนี้ออก  เวลาเรากม้คอกลา้มเน้ือทีอ่ยู่ดา้นหลงัเราน้ียดืออก  มเีอน็รอบๆ ตรงนี้เป็นเอน็
เกาะขาวๆ แถวนี้ เอน็น้ีจะยดึดงึรัง้ไวด้ว้ยใหเ้กดิความมัน่คงขึน้   

เวลาเงยคอขึน้ขอ้ต่อตรงนี้มนัจะเลื่อนมาชนกนั  ตรงขา้งๆ ตรงนี้  กระดกูตวับนกบัตวัล่าง  ในกรณีทีค่นหลงัค่อม
แลว้กน็อนอย่างนี้  ขอ้ต่อตรงนี้มนัจะขบ  การอดักนัตรงนี้ท าใหไ้ปกระตุน้เสน้ประสาทเลก็ๆ ทีม่าเลีย้งแถวๆ นี้  ไปกระตุน้ให้
เกดิการเจบ็ขึน้มาได ้ อาจจะท าใหรู้ส้กึไม่สบาย แลว้น าสูก่ารเมือ่ยคอได ้ เพราะฉะนัน้การทีเ่ราเจอคนทีน่อนคอแหงนๆ รูส้กึไม่
สบาย  เน่ืองจากการถูกขบอดักนัเอาไว ้ท าใหเ้กดิอาการเมื่อยได ้ นี่คอือนัทีห่นึ่งทีโ่ยงถงึตรงนี้  

จะเหน็ว่าเสน้ประสาทแทงทะลุออกมา  อนัน้ีคอืฐานกะโหลก  เอน็ยดึระหว่างกระดกูตรงนี้ใหเ้กดิความมัน่คง  
ดา้นล่างมเีอน็เกาะอยู่  ถา้ตดัตรงนี้ออกไป  ยกศรีษะออกไป  เอาเอน็ต่างๆ ออกไป  จะเหน็ชัน้ตรงนี้ทีเ่ป็นกลา้มเน้ือต่างๆ ที่
เกาะอยู่เลก็ๆ  ลงไปดา้นน้ีเป็นกลา้มเน้ือทีอ่ยู่ดา้นขา้งล าตวั เกาะทางดา้นน้ี  ซึง่ตรงนี้กจ็ะเกาะกบักระดกูซีโ่ครงอนัที ่1  กบัอนั
ที ่2 แถวนี้  เป็นฐานเกาะดา้นขา้งใหเ้ราท าการเอยีงคอ  เอยีงซา้ยเอยีงขวา   
 
การหายใจ 

บรเิวณซีโ่ครง จะมกีลา้มเน้ือเลก็ๆ เกาะอยู่เป็นซี่ๆ  ซึง่เกีย่วขอ้งกบัเวลาเราหายใจเขา้จะยกซีโ่ครงใหบ้านออก  
เวลาหายใจออกใหซ้ีโ่ครงผ่อนคลาย  เพราะฉะนัน้เวลาทีใ่หค้นไขห้ายใจลกึๆ  หมายความว่าเราบอกใหค้นไข ้ ใหก้ลา้มเน้ือ
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เหล่าน้ีท าหน้าทีด่งึยกซีโ่ครง ดา้นบนกจ็ะดงึขึน้  ซีโ่ครงกจ็ะค่อยถูกดงึขึน้ทลีะอนัๆ ดงึขึน้ไปเรื่อยๆ กจ็ะบานออก  นี่เป็นซีโ่ครง
เวลาหายใจเขา้ กลา้มเน้ือทีเ่กาะตรงซีก่จ็ะบานออก  การหายใจออกเป็นการผ่อนคลายของกลา้มเน้ือโครงสรา้ง ผ่อนคลายเอน็
ทีย่ดื บวกกบัแรงโน้มถ่วงท าใหน้ ้าหนกัตกลงมาเอง  เวลาหายใจเขา้ลกึๆ แลว้เราผ่อน มนัจะคลายเอง ยกเวน้เราบงัคบั หายใจ
เขา้ลกึๆ แลว้ตัง้ใจหายใจออก  อนันัน้กลา้มเน้ือไม่เพยีงแค่ผ่อนลคาย แต่จะหดตวัเพิม่  

บรเิวณน้ีจะมกีลา้มเน้ือและเสน้ประสาททีม่นัมาเลีย้งตามกระดกูซีโ่ครง  ในกรณีทีม่กีารอกัเสบแถวๆ เยื่อหุม้ขอ้แถว
นี้ ไปรบกวนเสน้ประสาททีม่าเลีย้งตามชายโครง  บางคนจงึเกดิอาการจะแน่นเจบ็อยู่ตรงนี้เวลาหายใจเขา้ เน่ืองจากว่าอาจจะมี
ภาวะความผดิปกต ิ เช่น มรีอยโรคอยู่แถวๆ กระดกูขอ้ต่อทรวงอก  ฉะนัน้กจ็ะมอีาการตงึๆ แน่นๆ อยู่ทีห่น้าอกนี้  อนัน้ีเกดิขึน้
จากทีต่รงนี้ ท าใหเ้สน้ประสาทตรงนี้มนัรา้ว  กรณีคนทีเ่ขาบาดเจบ็ใหม่ๆ  หายใจแลว้เจบ็รา้วชายโครงเกดิขึน้  อาจจะเป็นการ
กระตุน้เสน้ประสาทแถวๆ ชายโครงนี้ ท าใหเ้กดิรา้วมาตามแนวของชายโครง   
 
กระดกูสนัหลงั 

เราเลาะทลีะชัน้  เอามดีตดัออกไป 2 ฝัง่ เปิดออก  จะเหน็เสน้ประสาท  อนัน้ีคอืเสน้ประสาทไขสนัหลงั เสน้สเีหลอืง  
คอืเสน้ประสาททีอ่ยู่ในช่องไขสนัหลงั  บรเิวณน้ี จะมสีารประกอบอื่นๆ เช่น ไขมนั บุอยู่ดว้ย ไม่ใช่มเีฉพาะเสน้ประสาทลอยอยู่
อย่างเดยีว  ไขสนัหลงัเป็นตวัส าคญัมาก  อยูใ่นช่องทีเ่ป็นกระดกู  เปรยีบเทยีบไมโครโฟนน้ีเป็นไขสนัหลงั  นี่คอืช่องไขสนัหลงั
เราถา้มองจากขา้งบนจะเหน็ครบั เป็นรโูพรงทีต่ดัออกเหน็มองขา้งใน ตรงนี้เป็นช่องซึง่มกัจะถกูกระทบกระเทอืน   ขา้งในเป็น
กระดกูแขง็ๆ  เวลาเราเคลื่อนไหว กม้ตวั ตวันี้กจ็ะขยบัมาขา้งหน้า  เวลาแอ่นหลงั กจ็ะขยบักระทบไปขา้งหลงั เวลาหมุนตวัก็
จะมกีารบดิไปบดิมา ดงันัน้ช่องนี้กจ็ะกระทบกระเทอืนได ้  ระบบร่างกายเราฉลาด เหน็ว่าสว่นนี้ส าคญั จงึมไีขมนัมาบุไว ้
เหมอืนกบัเอาฟองน ้าหรอืพวกส าลไีปอดับรเิวณส าคญัเพื่อกนัการกระทบกระเทอืน   

นอกจากนัน้แถวๆ นี้ยงัมพีวกเอน็เลก็ๆ คอยเกาะระหว่างกระดกูแต่ละอนั เอน็จะเกาะอยู่ที่ตรงนี้ ยดึตวัเสน้ประสาท
นี้ไม่ใหแ้กว่งมากเกนิไป  สว่นปลายของไขสนัหลงัฝัง่นี้กจ็ะไปยดึกบักะโหลกศรีษะ  ซึง่ต่อกบัสมองเป็นสว่นของกา้นสมอง  
สว่นปลายสดุอกีดา้นเกาะอยู่กบักน้กบตรงกระเบนเหน็บเรา  ตรงึเอาไวบ้รเิวณกน้กบ ตรงปลายของกระเบนเหน็บ เพราะฉะนัน้
ไขสนัหลงัเรากจ็ะเป็นเสน้ยาว  และมตีวัตรงึไว ้ ไม่อย่างนัน้ เวลากม้ลงไปไขสนัหลงัจะออมว้นเกบ็อยู่ขา้งบน   

กค็อืมตีวัเสน้ประสาทเกีย่วขอ้งกนั ยดึอยู่ในช่องไขสนัหลงัตรงึหวัตรงึทา้ยไมใ่ห้เคลื่อนทีม่ากเกนิไป  ยดึดา้นขา้งไว้
เพื่อไม่ใหก้ระทบหน้ากระทบหลงัมากเกนิไป เวลาเราเคลื่อนไหวกม้ เงย กม้คอ แอ่นหลงั ขอ้กเ็คลื่อนที ่ ท่าโยคะทีเ่ราฝึกอยู่  
เช่น ท่าคมี ท่าอื่นๆ จะมเีคลื่อนทีข่องตวันี้ร่วมไปดว้ย  และสว่นนี้เอง บางครัง้ตวันี้กเ็ป็นปัญหาได ้ ถา้หากว่ามกีารยดึรัง้มาก
เกนิไป มนักจ็ะไปเพิม่ความตงึของตวันี้ใหม้ากขึน้ เกดิปัญหามากขึน้ เพราะว่า เสน้ประสาทบรเิวณน้ีมเีสน้เลอืดมาเลีย้งอยู ่ 
เวลาเรายดืออกมากๆ  เหน็สแีดงไหมครบัถา้เรายดืเปรยีบเสมอืนดา้นหลงัเรา   ตรงนี้เป็นดา้นหลงัเรา  เวลาเรากม้ไป เสน้เลอืด
จะถูกยดืออก เหน็เลยว่าซดีลง ถา้หากตรงนี้มคีวามตงึเกดิขึน้ จะท าใหต้รงนี้ซดี ในกรณีทีเ่สน้ประสาทไขสนัหลงัตรงนี้ตงึมาก  
ท าใหข้าดเลอืด และแสดงอาการผดิปกตเิกดิขึน้  มอีาการชา ซา่  หรอืแปลบลงมาดา้นล่าง  ในกรณีทีเ่กดิพยาธภิาพ เกดิรอย
โรค  คนปกตมิกัจะไม่ค่อยมปัีญหานี้  มนัจะเคลื่อนได ้ ร่างกายจะยดืหยุ่นขยบัไดด้หีมดเลย  แต่คนทีม่ปัีญหากระดกูสนัหลงั
ปลอ้งใดปลอ้งหนึ่งดงึรัง้ไว ้อยู่ในแนวทีผ่ดิปกตบิดิไปบา้ง จะเกดิปัญหาได ้  

ท่าอื่นๆ  เช่น ท่าชาณุศรีษะ เราเอยีงขา้งเดยีว เวลาท าแลว้ตงึขา ตรงเสน้ประสาทแถวนี้  ตรงสว่นของคอแถวนี้จะ
โยงมาทีแ่ขน  เพราะฉะนัน้แถวคอ ขอ้ต่อเสน้ประสาทที ่3  4  5 จะโยงมาเลีย้งทีแ่ขน 2 ขา้ง  เพราะฉะนัน้เวลาเกดิอะไรทีค่อ 
เวลาขยบั มนัจะตงึรัง้มาทีแ่ขน     

ถา้เป็นสว่นของบัน้เอว ตรงนี้จะมเีสน้ประสาทลงมาขา้งล่าง  เสน้ประสาทตรงนี้มาจากบัน้เอวซึง่มทีัง้หมด 5 ปลอ้ง  
เป็นเสน้ประสาททะลุขา้งล่าง  จะมาเลีย้งทีข่า  เพราะฉะนัน้คนทีม่ปัีญหาตรงนี้เวลายดืขยบัตวั กจ็ะมคีวามรูส้กึรา้วลงขา   

ฉะนัน้เวลาเราเคลื่อนไหว  เวลาเราเดนิไปมา  เสน้ประสาทเสน้น้ีจะมกีารเคลื่อนทีด่ว้ย  แขนกเ็ช่นกนันะครบัเวลา
เราเหยยีดแขน งอแขน  นอกจากกลา้มเน้ือ ขอ้ทีห่วัไหล่หรอืทีข่อ้ศอกเคลื่อนไหวแลว้  ยงัมเีสน้ประสาทเลก็ๆ ทีเ่ลีย้งจากคอถงึ
ปลายเลบ็มนัจะขยบัตวัไปดว้ย  ยดืไปยดืมาดว้ย   

ถา้มอีะไรไปกระทบเสน้ประสาทตรงไหน กลา้มเน้ือไปบบีรดัเสน้ประสาทท าใหม้นัขยบัเขยือ้นไปไม่ได ้  มนัจะดงึรัง้
ไว ้จะเพิม่ความผดิปกตมิากขึน้  แลว้กท็ าใหเ้กดิอาการตงึรัง้    
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เสน้ประสาท 
นี่คอืเสน้เลอืดด า เสน้เลอืดแดงอยู่แถวนี้ครบั  ในเสน้ประสาทนี้มถุีงหุม้ไวอ้กีท ี  เหมอืนตวัผมนี่เป็นตวัไขสนัหลงั 

เสือ้เราห่อหุม้ไวอ้ย่างนี้  นี่คอืเยือ่หุม้เสน้ประสาท  ลกึลงไปกจ็ะเหน็เนื้อประสาท  แต่ละปลอ้งจะออกมาเป็นทลีะเสน้ๆ   
ดา้นขา้งตรงนี้ขอ้ตรงนี้คอืฟาเซท็ ถา้หากมกีารอกัเสบหรอือะไรกต็ามทีด่งึรัง้ไว ้ ตวัเสน้ประสาทจะถูกรบกวน กจ็ะ

ท าใหเ้กดิการเจบ็ปวดลงมา  ในกรณีทีเ่รามกีารฝึกโยคะ มกีารเอยีงคอ หรอืเงยคอ แลว้เกดิรา้ว ซ่าลงแขนไป อย่างนี้คอืการไป
รบกวนเสน้ประสาท  อะไรกไ็ดท้ีไ่ปรบกวนเสน้ประสาท ตัง้แต่ขอ้ต่อเลก็ๆ รตู่างๆ แถวนี้ทัง้หมดเลย  ไปรบกวนทางเดนิ
เสน้ประสาท   

โดยปกตธิรรมชาตขิองเราจะไมม่ปัีญหานี้  ยกเวน้คนนัน้มคีวามผดิปกตถิ พงัผดืเกาะยดึรัง้ไว ้ หรอืว่ากรณีบาดเจบ็ 
ท าใหห้มอนรองกระดกูดา้นหน้าตรงนี้ เกดิการเสือ่ม ท าใหม้นัยบุตวัลงไป ท าใหช้่องนี้มนัตบีลง แคบลง กเ็กดิปัญหาขึน้ได ้ทีจ่ะ
ไปรบกวนเสน้ประสาท อาการจะลงแขน  อย่างเราเจอยดืคอไปมาแลว้มอีาการแปลบลงมากลางแขน  อาการน้ี ใหเ้ราพงึนึกถงึ
ว่าคนๆ นัน้อาจจะมรีอยโรคของอะไรไปรบกวนเสน้ประสาทได ้  

เมื่อเวลาแหงนคอ  รพูวกนี้จะตบีแคบลง  เมื่อเราเอยีงคอมาดา้นทีเ่ป็น มนักจ็ะตบีลง  เมื่อเราหนัคอมาดา้นน้ี มนัก็
จะตบีลงไปอกี  เพราะฉะนัน้ถา้เราเคลื่อนไหวในท่าทีม่กีารตบี  เช่นแหงนคอ  แอ่นหลงั  บัน้เอว หรอืเอยีงมาทางขวาง แลว้เกดิ
อาการวิง่แปลบลงมา  ถา้เป็นทีค่อจะวิง่แปลบลงทีม่อื ซ่าเหมอืนกบัไฟวิง่เลย เป็นแนวเป็นทางมาเลยนะครบั  แอ่นหลงัปุบวิง่
ซ่าลงมาทีข่าทีน่่องหรอืปวดมากขึน้  ใหเ้ราพงึนึกว่าอาจจะมปัีญหาของเสน้ประสาททีม่กีารตดิอยู่นี้   
 
หมอนรองกระดกู 

เราเลาะไขสนัหลงัออกไป นี่เป็นเอน็ยดึเกาะระหว่างกระดกูสนัหลงั ตรงนี้  ช่องของหมอนรองกระดกูสนัหลงั  สี
แดงๆ ตรงนี้  กระดกูแต่ละปลอ้งแถวๆ นี้มหีมอนรองกระดกูแต่ละอนัรองรบัไวห้มดเลย  ตวัหมอนรองกระดกูขา้งในน้ี จะ
ประกอบดว้ยชัน้นอกกบัชัน้ใน  ชัน้นอกเราเปรยีบเสมอืนแป้งขนมเป๊ียะ  ขนมเป๊ียะชนิดทีม่ไีขแ่ดง  แลว้ตอ้งสัง่ท าอย่าใหส้กุนะ 
เอาตม้แบบยางมะตมูแลว้มาห่อแป้ง  นึกภาพว่าขนมเป๊ียะชนดิทีม่ไีขแ่ดงเป็นยางมะตูมเหลวๆ มาใสใ่นน้ี  นัน่คอืหมอนรอง
กระดกู   

ฉะนัน้ตวัมนัเองมหีน้าทีเ่ป็นตวัลดแรงกระแทกทีจ่ะมต่ีอกระดกู  ถา้เรากดขนมเป๊ียะลงไปตรงทีไ่ขแ่ดง  กดแรงๆ มนั
กจ็ะแบน แต่กจ็ะมเีหมอืนสปรงิคอยดนัไวด้ว้ย  นี่คอืคุณสมบตัขิองหมอนรองกระดกู สมมุตเิรานัง่แลว้โดนกระแทก กลา้มเน้ือ
จากพืน้สง่ผ่านขาเราขึน้มา  หมอนรองกระดกูจะเป็นตวัแรงลดแรงกระแทกทีส่ง่ขึน้มา  หมอนรองกระดกูหรอืขนมเป๊ียะทีด่ ี ที่
เป็นน ้าจะช่วยลดแรงกระแทกซึง่สง่มา จะไม่กระเทอืนถงึสมอง  ถา้ไมม่หีมอนรองกระดกู แรงกระแทกจะสง่และกระเทอืนถงึ
สมอง   นี่คอืหมอนรองกระดกูมหีน้าทีล่ดแรงกระแทก  และกย็งัเกีย่วขอ้งกบัทศิทางการเคลื่อนไหวดว้ย  เพราะฉะนัน้ถา้หมอน
รองกระดกูเคลื่อนทีม่าก กจ็ะเป็นการเปลีย่นทศิทางไปดว้ย 

นี่คอืหมอนรองกระดกู  เสน้นอกเป็นขนมเป๊ียะแป้งขาวๆ นะ  ตรงกลางเป็นขนมเป๊ียะแดงๆ สอดอยู่ตรงนี้นี่คอื
ลกัษณะหมอนรองกระดกูเรา ตดัใหด้เูป็นชิน้ๆ มองดา้นขา้ง  แลว้ตดัจากขา้งบนแลว้ยกมาใหด้มูองจากขา้งบนลงมา  ตรงนี้คอื
ช่องไขสนัหลงั  ลกัษณะแป้งเรยีงเป็นชัน้ๆ เรยีงกนัไขวก้นัเหมอืนขนมเป๊ียะชดัเจน  ถา้เราเอาขนมเป๊ียะออกจะเหน็แป้งเป็น
วงๆ  หมอนรองกระดกูเรามโีครงสรา้งแบบนี้อย่างเดยีวกนั  นี่คอืลกัษณะจรงิๆ เป็นแบบนี้  พออายุเมากขึน้กเ็ป็นอย่างนี้  ตวั
ไขแ่ดงเริม่สกุมากขึน้เรื่อยๆ การสกุมากขึน้ จะเริม่แขง็ตวัมากขึน้ๆ ความยดืหยุ่นตรงนี้โดยเฉพาะผูม้อีายมุากขึน้ความยดืหยุ่น
ทีจ่ะรบัน ้าหนกักจ็ะน้อยลงไป   

ดจูากภาพแสดงอายุต่างๆ ของหมอนรองกระดกู นี่เดก็ๆ นะครบั  พออายุ 15 เริม่ชดัขึน้  แลว้ 35 ตรงนี้จะเหน็เริม่
มเีน้ือขึน้มา  บางทกีม็กีารบาดเจบ็เกดิขึน้ทีช่่องนี้ขึน้มา  บางทกีารบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ อาจจะมกีารเสือ่ม  ตรงนี้มกีารแตกระแหง
เหมอืนดนิแตกระแหง  นึกถงึไขแ่ดงทีต่ม้สกุมากๆ บางทกีล็กัษณะกดมากๆ ปรอิอกมาแตกออกมา   ถา้เป็นน ้ากเ็ขา้ไปได ้คน
อายุมากขึน้ๆ การเสือ่มแบบนี้เกดิขึน้ไดแ้ต่ไม่ทุกคน สว่นอนัน้ีเกดิในกรณีคนทีม่กีารบาดเจบ็เกดิขึน้ครบั หมอนรองกระดกูเกดิ
การบาดเจบ็ขึน้มาแลว้ท าใหเ้กดิขบวนการตรงนี้เปลีย่นไป   

จะเหน็ว่าหมอนรองกระดกูเป็นอย่างนี้  เวลาเรากดมนัจะมแีรงกดตรงทีเ่ป็นแป้ง 2 ขา้ง ตรงนี้เป็นไขแ่ดง  เวลากด
จะมแีรงดนัออก แลว้กด็นัขึน้ขา้งบนดว้ย  ตอนกม้ตวัตอนบดิตวัมนัเกดิอะไรขึน้บา้ง  ตอนกม้ตวัอย่างนี้  นี่คอืการบดิตวั  เวลา
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กม้ไปบดิตวั  เอน็ตรงนี้ซึง่วางเป็นชัน้  ไขวก้นัแต่ละชัน้  แป้งขาวๆ ทีม่องเหน็อยู่ตรงนี้เป็นชัน้มนัไม่ไดว้างกบัเอน็  ลกัษณะของ
เอน็น่ี  ชัน้นอกเฉียงไว ้ อกีชัน้หนึ่งเฉียงไขวก้ลบักนั  อกีชัน้หนึ่งไขวเ้ฉยีงสลบั  อกีชัน้หนึ่งไขวเ้ฉียงไว ้ เป็นแบบนี้เพื่อใหเ้วลา
เราเคลื่อนทีไ่ปทศิหนึ่ง  เช่นบดิตวัไปทางซา้ย  เอน็ขวาตรงนี้ครบัมนัจะตงึดงึไว ้อกีขา้งชัน้ในจะหย่อนตวั ธรรมชาตสิรา้งไวใ้ห้
มนัรกัษาสมดุลไว ้ ถา้มนัเฉียงไปทศิเดยีวกนักอ็าจขาดได ้ ฉะนัน้ตอ้งมลีกัษณะแบบนี้  เวลาเรากม้แลว้บดิตวั ตวันี้จะถูกดนั ยดื
ตวัแป้งทางนี้อย่างรุนแรง  การบาดเจบ็ของหมอนรองกระดกูทีท่ าใหเ้กดิปลิน้ คอืเกดิจากการกม้งอตวัแลว้บดิมากๆ   

ผลเป็นอย่างไรบา้ง  เวลาเรากม้เป็นอย่างไร กม้ตวัไปอย่างนี้นะ  นี่คอืดา้นหลงั  อนัน้ีเป็นกระดกูสนัหลงัดา้นหลงั
เราตรงนี้  อนัน้ีคอืเสน้ประสาทไขสนัหลงั  จะเหน็ว่าช่องไขสนัหลงัอยู่ตรงนี้  และสว่นนี้เป็นกระดกู และหมอนรองกระดกู  เวลา
กม้ใหน้ึกถงึขนมเป๊ียะ  เรากดลงขา้งล่างปุบ ไขแ่ดงกต็อ้งดนัไปขา้งหลงั เช่นเดยีวกนั  ถา้ปกตดินัจะไปไม่มาก  แต่ถา้เกดิ
บาดเจบ็มนัจะดนัไปมากขึน้  ถา้ท าท่าแอ่นหลงั  มนักจ็ะเลื่อนไปขา้งหน้ากลบัเขา้ที ่ เพราะฉะนัน้กจิวตัรประจ าวนัถา้เราบรหิาร
หรอืท าอะไรกต็ามทอียูใ่นท่ากม้นานๆ หมอนรองกระดกูกด็นัออกมาอยู่ขา้งหลงัเรื่อยๆ  ถา้เราปล่อยไวห้ากเกดิบาดเจบ็ขึน้มา
ตรงชัน้แป้งตรงนี้เกดิการฉีกขาดขึน้  ไขแ่ดงกจ็ะค่อยๆ เซาะออกไปขา้งๆ  สแีดงๆ ตรงนี้มนัจะมเีสน้ประสาทมาเลีย้งอยู่รอบๆ  
ตรงกลางนี้ไมม่ไีขแ่ดงไมม่เีสน้ประสาทมาเลีย้ง จะไม่เจบ็ไม่ปวด แต่ตวัแป้งขาวๆ รอบๆ แถวนี้ขอบนอกๆ นี้ม ี  เพราะฉะนัน้
ตรงนี้เองครบัทีม่เีสน้ประสาทมาเลีย้งเกดิการอกัเสบขึน้  จะเกดิอาการปวดหลงัจากหมอนรองกระดกูได ้  เพราะฉะนัน้คนไขท้ี่
ปวดหลงั  ลกูศษิยเ์ราทีม่าบางทอีาจจะมบีางคนทีม่าดว้ยลกัษณะของการปวดหลงั  ซึง่มลีกัษณะหลายๆ สาเหตุ  ในคนทีเ่ป็น
หมอนรองกระดกู  ตรงนี้กจ็ะเกดิการเจบ็ปวด   

กจิวตัประจ าวนัอย่างไรมผีลอย่างไร  ถา้เกดิดนัไปแลว้ไปกดเสน้ประสาทเขา้ ปดูออกมาแลว้ไปโดนเสน้ประสาทตรง
นี้ ท าใหเ้กดิปวดรา้ววิง่ลงมาทีน่่อง ลงมาทีข่า  รบกวนเสน้ประสาท กเ็กดิการบาดเจบ็ขึน้มาได ้  ลองทดลองดวู่าจรงิหรอืเปล่า 
หลอกกนัหรอืเปล่า ลองบบีด ูเอาหมอนรองกระดกูของศพจรงิๆ  พอบบีแลว้เปิดดทูนัท ี บบีกม้อย่างนี้  ทางซา้ยมอืบบีตรงนี้จะ
เหน็หมอนรองกระดกูทะลกัออกมา ซึง่เกดิจรงิๆ ไมใ่ชห่ลอกกนัเล่น  ทดลองจรงิๆ แลว้มาอธบิายเพิม่เตมิครบั  

ถา้เกดิมนัปลิน้ออกมาตอ้งผา่ตดัหมอนรองกระดกูเพื่อตดัสว่นทีเ่ป็นไขแ่ดงตดัออกไป ตดัตรงนี้พอด ี  มคี าถามว่า
หมอนรองกระดกูมโีอกาสสรา้งขึน้ใหม่ไหม  การสรา้งขึน้ใหม่ในร่างกายของเราคอืการมเีลอืดมาเลีย้ง  หมอนรองกระดกูหากมี
อะไรเกดิขึน้  เวลาจะซ่อมแซมเมื่อเกดิการบาดเจบ็ตอ้งมเีลอืดทีม่าจากเสน้เลอืดแถวๆ นี้ทีม่กีระดกูเรามาชว่ย  และการ
เคลื่อนไหวใหม้นัขยบัไปขยบัมา จะช่วยเพิม่การไหลเวยีนเลอืดทีม่าเลีย้งซ่อมแซมได ้ แต่ลองคดิด ู เมื่อหมอนรองกระดกูมาตรง
นี้ตรงกลางไมม่อีะไรเลย จะอาศยัการดดูซมึเวลากด น ้าจะบบีออก  เวลากดนานๆ น ้าจะถูกไล่ออกขา้งนอก  เวลาไมม่นี ้าหนกั
เช่นเวลานอนพกัน ้ากถ็ูกกกัได ้  ดงันัน้การซ่อมแซมหมอนรองกระดกูจะชา้ใชเ้วลานานมากหลายๆ สปัดาห ์  6 สปัดาหถ์งึ 6 
เดอืนขึน้ไป ไม่เหมอืนกบัแผลมดีบาดราว 3 วนั 10 วนักห็าย   
 
ท าท่าสะพานโคง้แลว้กระดกูไขสนัหลงัเป็นอย่างไร 

ท่าสะพานโคง้ เวลากม้มนัปลิน้มาทางนี้  แต่เวลาแอ่นมนัดนักลบัเขา้ไป  คอืกระดกูมนัจะหนีบเอาไว ้ดนัเอาไว ้ กนั
ไวเ้หมอืนกบัผนงัมนัแคบลง เพราะฉะนัน้เวลาท าท่าสะพานโคง้หมอนรองกระดกูไม่ไหลทะลกัออก 

อย่างไรกต็าม เราจะไมม่องแค่สิง่เดยีว  มนัมปัีจจยัหลายๆ สิง่รว่มกนั  เวลาแอ่นหลงั ช่องตรงนี้จะแคบลง แถวนี้มนั
จะตบี  มนัมโีครงสรา้งเผื่อยดื รไูขสนัหลงั รชู่องประสาทออกมาตรงนี้มนัจะตบีแคบลงไปดว้ยเวลาแอ่น ในคนทีม่คีวามผดิปกต ิ 
เช่นตวัหมอนรองกระดกูทรุดลงหรอืแคบลง เวลาแอ่นหลงั มนัจะไปรบกวนตรงนี้ได ้ แต่ปัญหาหมอนรองกระดกูจะไม่เกดิขึน้
ตรงนี้เท่าไหร ่อนัน้ีจะเป็นสาเหตุหนึ่ง ถา้พดูถงึในเชงิของอาการปวดหลงั  มกัมโีครงสรา้งอื่นเกีย่วขอ้งได ้แต่เรื่องหมอนรอง
กระดกูแอ่นจะไม่เกดิปัญหานี้เทา่ไหร่    
 
ปัญหาของหมอนรองกระดกู 

ถา้ปลิน้ออกมาตรงนี้กป็วดหลงั เฉพาะที ่ ปวดรา้วลกึๆ อยู่ตรงนี้  ถา้ปลิน้มาโดนเสน้ประสาทสเีหลอืงๆ แถวนี้ โดน
ตรงนี้เขา้ไป มนัจะเริม่มอีาการวิง่มาตามแนวประสาททีน่่อง แลว้แต่ระดบั  เช่นบัน้เอวขอ้ที ่4  ขอ้ที ่5 แถวนี้  และจะมาทีน่่อง
ครบั  โดยสว่นใหญ่แลว้กจ็ะลงแถวๆ ทีน่่อง  ดา้นขา้งของน่อง  ดา้นหลงัของน่อง ทีจ่ะเจอเป็นสว่นใหญ่  วิง่ลงมานี่เลย 
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ถา้มนัทะลกัออกมา เกดิอกัเสบเหมอืนกบัแผลบวมเป่ง  แถวนี้ทีบ่วมกจ็ะเจบ็  ถา้ตรงนี้ไม่เป็นไรมาก เวลาเรารกัษา
กจ็ะจบัดนัตรงกลางใหม้นัเขา้ไปขา้งใน แลว้กร็กัษาตรงนี้ไว ้ เพยีงดนัเขา้ไปขา้งในใหไ้ด ้ ถา้ไขแ่ดงตรงนี้ยดืหยุ่นออกมาขา้ง
นอก ตวัขาวๆ ยงัดอียู่นะครบั  การแอ่นตวัแอ่นหลงั มนัช่วยดนัเขา้ไปอยู่ขา้งใน  ช่วยใหไ้ปอยูต่รงนี้ได ้ แต่ถา้มนัทะลกัออก
มาแลว้จะคาอยู่เหมอืนขนมเป๊ียะ เรานึกถงึขนมเป๊ียะมนัอดัอยูข่า้งในจนกระทัง่ไขแ่ดงมนัทะลกัหลุดออกมาขา้งนอก  เมื่อทะลกั
ออกมาและไม่กลบั มนักจ็ะคาอยู่อย่างนี้  พอเป็นอย่างนี้  เกดิการเปล่งบวมขึน้ ถา้กนิยารกัษาอกัเสบ มนัจะเหีย่วลง ลดลง บวก
กบัการท ากายภาพบ าบดั  การรกัษาอาจไม่ตอ้งผ่าตดั  แต่ถา้ใหญ่มาก ไม่ยุบ อกัเสบรุนแรง กนิยาไมช่่วยใหด้ขีึน้ และคนๆ นัน้
ปฏบิตัติวัซ ้าๆ เกดิการบอบช ้าแถวๆ นี้บ่อยๆ จนทนไม่ไหว  อาจถงึขัน้ตอ้งผ่าตดั  แต่ถา้อาการไม่รุนแรง สามารถพกัรกัษาให้
มนัดขีึน้  ใหซ้่อมแซมตวัเอง หายอกัเสบ ฝ่อเหีย่วลง กจ็ะเกดิช่องว่างตรงนี้ ไม่อกัเสบ กไ็ม่ตอ้งผา่ตดั 
 
ถา้มอีาการอกัเสบ เราควรจะพกัหรอืควรจะท าอย่างไรคะ 

ถา้การอกัเสบนัน้เกดิขึน้จากตวัหมอนรองกระดกูเอง แนะน าว่าหยุดการเคลื่อนไหว ใหพ้กั อยูใ่นต าแหน่งทีส่บาย  
แลว้กด็นัตวัแอ่นหลงัใหเ้ขา้ไป  เพราะฉะนัน้ระยะแรกคุณตอ้งพกั อย่าเอาชนะมนั  มนัจะแย่ลง  ใหร้่างกายซ่อมตวัเอง  อาการ
เจบ็ปวดเป็นสญัญาณเตอืนภยัของร่างกายว่าขณะนี้ร่างกายอยูใ่นภาวะถูกคุกคาม  มอีนัตรายเกดิขึน้กบัร่างกายแลว้  มนัจะ
บอกเราว่าคุณเจบ็แลว้  เพราะฉะนัน้เจบ็ปุบ มนัจะท าใหก้ลา้มเน้ือต่างๆ แถวนัน้เกรง็ตวัป้องกนัยดึเอาไวไ้มใ่หข้ยบัไมใ่ห้
เคลื่อนไหว มนัตอ้งการบอกว่ามนัขยบัไม่ได ้เรากต็อ้งไปเอนตวันอนพกั  นอนพกัแลว้เราสบายขึน้  ร่างกายมนัจะค่อยตวัฟ้ืน
เองขึน้  เพราะฉะนัน้อาการปวดเป็นสิง่ทีด่ ี

 
ท่าโยคะกบัเสน้ประสาทกระดกูสนัหลงั 

ในภาวะปกตกิารท าท่าโยคะเป็นผลด ี ภาวะปกตหิมายความว่าเราเคลื่อนไหวตามปกต ิยดืหยุ่นได ้กเ็กดิการ
คล่องตวัขึน้  สว่นในภาวะทีม่รีอยโรค  ยกตวัอย่าง  ไขสนัหลงัเราอยู่ตรงนี้เป็นเสน้อยู่ตรงนี้ เวลาเราเคลื่อนไหวกม้ไป  ตรงนี้มนั
จะขยบัตวัดงึยดืตามไปดว้ย  มนัจะวางอยู่ตรงนี้ ยดึสมัผสัอยู่ในช่องไขสนัหลงัเรา ตรงนี้เสน้เลอืด  ปกตมินัจะหย่อนตวัอย่างนี้  
เวลาเคลื่อนไหวมนัจะตงึ เคลื่อนปรดูไป  นี่คอืเวลาปกต ิมนัจะเคลื่อนอย่างนี้  เวลาเราแอ่นตวั สมมตุเิรายกขาขึน้มาทางนี้  มนั
กจ็ะดงึทางนี้ไป  พอเรากม้ตวั มนักจ็ะดงึกลบัขึน้ขา้งบน  ถอืว่าปกตดิ ี  

แต่ถา้หากเกดิอะไรขึน้  เช่นมอีะไรกไ็ม่รูไ้ปทบัไว ้ลองดเูวลาเรากม้ลงไปมนัดงึ  มนัเกดิการครดูขึน้  แบบนี้ถา้มรีอย
โรคอะไรตรงนี้อยู ่ ถา้เราไปยดืท ามนับ่อยๆ มนัจะกลายเป็นเกดิการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ทีไ่ขสนัหลงั   เราตอ้งไปแกท้ีต่น้เหตุ  
เลาะมนัออกก่อนแลว้ค่อยเคลื่อนไหวมนั  นี่คอืปัญหาตรงนี้ทีเ่กดิขึน้  เพราะฉะนัน้คนทีม่ปัีญหาของเสน้ประสาททีต่งึๆ ตวั เรา
จะพบในกลุ่มคนทีม่าหาเราบอกว่า  เป็นคนเสน้ยดึ กแมพ้ยายามยดืกลา้มเน้ือแลว้ แต่ยงัตงึตวัอยู่ ไม่เหมอืนคนอื่นๆ  ในกลุ่ม
คนพวกนี้ เราสนันิษฐานว่าอาจจะมอีะไรผดิปกต ิ เพราะเขาเป็นคนขยนัยดื  ยดืเท่าไหร่เมื่อแลว้เสรจ็แลว้มนักห็ายตงึ แต่
หลงัจากนัน้กลา้มเน้ือมนัตงึตวัใหม่อกีท ี การทีเ่กดิการตงึตวัแบบนี้  โดยธรรมชาต ิคอืมนัก าลงับอกเราว่า มนัมอีะไรบางอยา่ง
ผดิปกต ิท าใหต้อ้งเอากลา้มเน้ือคอยยดึตรงึเอาไว ้ใหม้นัเกรง็ตวัป้องกนัเอาไว ้ เพราะฉะนัน้เจอคนกลุ่มนี้ถา้เป็นทีไ่ขสนัหลงั  
จะพบว่ากลา้มเน้ือดา้นขา้งหลงัจะเป็นล าแขง็ๆ เป็นล าตงึๆตลอดเวลาเลย  ซึง่ถา้เป็นคนปกต ิพอจบัทีห่ลงักลา้มเน้ือจะตงึตวั
ระดบัหนึ่ง ไม่มาก  แต่พวกนี้ตงึเป็นล ายดึเอาไวต้ลอดเวลา  เวลากม้จะตงึตลอดเวลา  แบบนี้เป็นอาการบอกว่าอาจจะมภีาวะ
ความบกพร่องเรื่องการเคลื่อนไหวของเสน้ประสาทเคลื่อนไหวไม่ค่อยได ้ กลา้มเน้ือจงึคอยตรงึยดึเอาไว ้ อย่ายดืมากกว่านี้   

 
แลว้เราจะฝึกขนาดไหน แค่ไหน รูไ้ดอ้ย่างไร 

สญัญาณคอืความตงึ ความไม่สบาย  เสน้ประสาทตรงนี้เวลามนัเคลื่อนไปตอนแรกมกีลา้มเน้ือป้องกนัไวก้่อน ใหม้นั
อยู่ตรงนี้เพื่อใหเ้คลื่อนไหวไดอ้ยูใ่นช่วงระดบัหนึ่ง  ไม่ใหย้ดืมากเกนิไป  เมื่อไหร่กต็ามทีเ่ราไปท ามนัตรงนี้ มนัเกนิจุดตรงนี้ไป  
ตอนแรกมนัอาจจะยงัไม่รายงานผลมามาก  แลว้ถา้ยงัคงยดืตรงนี้มากเกนิ ตงึมาก ตอนทีม่นัยดืตงึแลว้คา้งนาน  มนัจะท าให้
เกดิผลขา้งเคยีง คอืการยดืของเสน้ประสาทนี่เกดิการตอบสนองออกมาในภายหลงั เป็นปัญหาเนื้อรงัภายหลงั  เพราะว่ามนัจะ
ไม่อกัเสบเฉียบพลนั  เราควรท าดว้ยความระมดัระวงั ฟังสญัญาณจากร่างกาย ทีม่นัปรบัตวัเอง ปรบัโครงสรา้งเพื่อใหส้ามารถ
เคลื่อนไหวไดใ้นชวีติประจ าวนัในระดบัปกต ิ
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มนัเกีย่วกบั Range of Motion (ROM) ไหม 
ROM  หรอื ช่วงการเคลื่อนไหวใช่ไหมครบั  คอืนัน่เป็นลกัษณะของการเคลื่อนไหวของขอ้ต่อ  แต่นี่เราพดูถงึการ

เคลื่อนไหวของเสน้ประสาท  มนัมลีกัษณะอกีแบบหนึ่ง  สมมุตวิ่า ไขสนัหลงัมนัตงึมนัยดืมากกว่านี้จะบาดเจบ็  มนัจะฉีกขาด
ดว้ย  กลา้มเน้ือตรงนี้จะเกรง็ป้องกนัไว ้  มนัไปยดึไวส้ว่นแถวคอบา้ง  แถวกลางสะบกับา้ง  กระเบนเหน็บบา้ง  หรอืกลา้มเน้ือ
ของแขน  แลว้แต่จะเป็นสว่นไหนเกีย่วขอ้ง  ฉะนัน้ร่างกายจะเกรง็ตวัคอยบอกใหเ้ราอย่าขยบัตวันะ  เพราะฉะนัน้เรากส็ามารถ
ทีจ่ะเคลื่อนไหวไปไดโ้ดยปลอดภยั  เพราะหากเคลื่อนไหวมากเกนิ.มนัยดืเกนิ มนัขาดเลอืด ยดืมากเสน้เลอืดกจ็ะขาดดว้ย
เหมอืนกนั  ขาดเลอืดมนักแ็สดงอาการออกมาได ้ นี่คอืวธิกีารป้องกนัตวัเองระดบัหนึ่ง   

ถา้อาจารยถ์ามว่าเรายดืไปตรงนี้จะเป็นอะไรไหม  พวกนี้มนัเป็นลกัษณะไม่ใช่การอกัเสบแบบเฉียบพลนั  
เพราะฉะนัน้สญัญาณทีจ่ะเตอืนตรงนี้ มนัไม่เกดิขึน้ทนัททีนัใด  ยกเวน้ไปท าจนมากเกนิไป จนถงึจุดทีไ่ปกระตุน้ความรูส้กึ
เจบ็ปวด ตวัรบัความรูส้กึปวดมนัถงึจะรายงานลงมา  มนัจงึแสดงผลออกมา  และจะมบี่อยครัง้ตรงนี้ครบั  เวลาเรายดืสบายด ี 
ปรากฏว่า รุ่งขึน้เราปวดทัว่ตวัหมดเลย  ปวดแขนปวดขา  ตงึคอ ปวดศรีษะกม็ ี ซึง่เกดิจากทีต่รงนี้กระทบออกมาจากตรงทีม่นั
บาดเจบ็  ขบวนการการอกัเสบมนัเกดิขึน้ตอนกลางคนื ไปรายงานในวนัต่อมา  มนัจะมกีารเซต็ตวัใหม ่ตงึใหม่อกีทหีนึ่ง 

การตงึตวัของกลา้มเน้ือทีเ่กดิจากเสน้ประสาท  กบัการตงึตวัของกลา้มเน้ือทีถู่กใชง้านหนกัแลว้ตงึตวั  มนัคนละ
ลกัษณะกนั  ถา้เป็นกลา้มเน้ือทีต่งึตวันี่ เรายดืไปอย่างนี้มนัจะดขีึน้เรื่อยๆ  กลุ่มพวกนี้มนัขยายแลว้ยดืมนัจะหย่อนตวัลงมา  แต่
กลุ่มทีข่ยายแลว้ยดืแลว้ไมห่ย่อนตวัลงนี่ มนัผดิปกต ิ ผดิธรรมชาต ิ มนัตอ้งมอีะไรเป็นเหตุท าใหก้ลา้มเน้ือตอ้งตงึตวัอยู่เรื่อยๆ 

 
เราควรท าอย่างไร 

หาตน้เหตุครบั ว่าอยู่ตรงไหน ดใูหเ้จอว่าอะไรมนัผดิปกต ิ เรื่องการปวดเสน้ประสาทนี่เป็นองคค์วามรูข้องตวันกั
กายภาพทีอ่อสเตรเลยี ทีเ่ขาสงัเกตตวัคนไข ้ สมยัก่อนเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายเรามองเหน็ขอ้ต่อกลา้มเน้ือเคลื่อนไหวอย่าง
เดยีว  เราไม่เคยนึกถงึเสน้ประสาทเลยว่ามนัเคลื่อนทีด่ว้ย  ตอนนี้เรามคีวามรูต้รงนี้เพิม่ขึน้   

เคยเจอคนไข ้ท าไมขยบันิด กต็งึ ท าไมขอ้ต่อถงึยดืมาก จงึเกดิค าถามท าใหเ้ราศกึษาไปหาความรูเ้พิม่เตมิ คน้คว้า  
ผ่าตดั ในกายวภิาคของอาจารยใ์หญ่ ดเูสน้น้ีเป็นอย่างไร พบว่ามนัเกดิขึน้เพราะตวันี้  คอืเสน้ประสาทเคลื่อนทีด่ว้ย  เราจงึตอ้ง
หาวธิกีารตรวจเสน้ประสาทดว้ย ว่ามนัผดิปกตไิหม  พอตรวจเจอแลว้กไ็ปหาต่อว่า ทีม่นัตงึตรงนี้มนัอยู่ตรงไหน  ดทูัว่ตวัเรา
เลย  มอื แขน ขา ทางเดนิของเสน้ประสาทจากกา้นสมองลงมาถงึปลายเลบ็มอืซา้ยขวา  ลงไปถงึปลายเลบ็เทา้ซา้ยขวา  พวกนี้
ถา้มอีะไร มนัสง่ผลใหเ้กดิความตงึผดิปกตไิดห้มดเลย  นัน่คอืเราตอ้งไปหาว่าอยูจุ่ดไหน ซึง่กย็ากเหมอืนกนั  นี่คอืร่างกายเรามี
การป้องกนัของตวัเอง กนัไวแ้ต่ละอนัดว้ย    

 
กลบัมาทีห่มอนรองกระดกู  นี่คอืท่าทางของร่างกาย ดวู่าแรงดนัทีห่มอนรองกระดกูตรงนี้เท่าไหร่  เขาเอาเขม็แทง

เขา้ไป  เอาปรอทวดัดวูา่ความดนัเท่าไหร่  ประมาณ  25 ท่า  นอนตะแคง 1.5 เท่า แต่เวลายนื 4 เท่า  เวลากม้ 6 เท่าของท่า
นอน  เวลานัง่ 6 เท่าของท่านอน  ขณะทีเ่รานัง่อยู่ตรงนี้ ตวัหมอนรองกระดกูมแีรงกดลงมาประมาณ 6 เท่า  ถา้เรานัง่แลว้งอตวั
แรงกดประมาณ 8 เท่า  เมื่อมแีรงกดตรงนี้ ไขแ่ดงทะลกัออกขา้งๆ ถา้เรานัง่งอมนักจ็ะทะลกัออกมาขา้งหลงัเพราะแรงดนัตรงนี้
มากกว่า  เพราะฉะนัน้คนทีห่มอนรองกระดกูมปัีญหา จะปวดเมือ่เวลานัง่ท่าพวกนี้นานๆ   

กม้หลงันี่แค่นี้  ถา้กม้พรอ้มถอืของหนกั แรงกดหมอนรองกระดกู 10 เท่าของสิง่ของทีก่ม้ แค่กม้ถอืของ 10 กโิล จะ
มแีรงกดหมอนรองกระดกูเป็น 100 กโิลกรมั หรอืขา้วสาร 1 กระสอบทบัอยู่บนหมอนรองกระดกูขณะทีก่ม้ถอืของผดิๆ  
เพราะว่าคานมนัยาวแรงกดมนัเยอะ  ท าใหด้นัไปขา้งหลงัเยอะขึน้  เขาจงึมคี าอธบิายเสมอว่า  ยกของหนกัอย่ากม้หลงัยก ให้
ย่อตวัหลงัตรงไว ้ นี่คอืเหตุทีจ่ะเจบ็ ว่าเฉพาะเรื่องหมอนรองกระดกูอย่างเดยีวก่อน  ยงัไมไ่ดพ้ดูถงึเอน็กลา้มเน้ือทีก่อ้าจมี
ปัญหาดว้ย   

ดทู่าบรหิารบา้ง  ท่าบรหิารต่างๆ กบัแรงดนัหมอนรองกระดูก  ท่าแบบนี้แรงกดตรงนี้จะมอียู่มาก ในท่าคนัไถเตม็
ตวั  ยก 2 ขาทัง้ตวั  ตรงนี้จะม ี150   แอ่นตรงนี้ ท่าซบุเปอรแ์มน 180  ท่าซทิอพั ชนัเขา่ยกตวัขึน้มา ทีเ่ราซทิอพัอยู่อย่างนี้ 
210 ถา้หมอนรองกระดกูมปัีญหาจะแย่เลย กม้ลงทหีมอนรองกระดกูจะทะลกัมาขา้งหลงัมาก แรงกดตรงนี้มาก คอืถา้มรีอยโรค
ของหมอนรองกระดกู คนผดิปกต ิหา้มท าอย่างนี้  สว่นคนปกตยิงัท าได ้ เพราะว่าตวัแป้งยงัแขง็แรง  เวลาไปแลว้ถอยกลบัได้ 



asana phy thpy kmpkn  32 

 
อะไรบ่งบอกอาการปิดปกตขิองหมอนรองกระดกู 

ถา้หมอนรองกระดกูมปัีญหา เราท าแลว้รูส้กึเจบ็ปวดขึน้มาเพิม่ขึน้เรื่อยๆ  ยิง่ท ายิง่ปวดเพิม่ขึน้ ความปวดมนัยิง่ไป
ไกลมากขึน้เรื่อยๆ  อนัน้ีเราอาจจะตอ้งหยุด ดซูวิ่ามนัเป็นอย่างไร  แต่ถา้ใครท าแลว้มนัรูส้กึสบายกไ็ม่เป็นอะไร  มนักค็อืเป็น
การยดืตรงนี้ขึน้มาเท่านัน้เอง 
 
ท่างกูบัหมอนรองกระดกู 

ท่าโยคะท่างทูีย่นัตวัขึน้  พจิารณาได ้2 กรณี  คนทีเ่ป็นหมอนรองกระดกูเคลื่อน หากท าท่างโูดยใชแ้รงก าลงัของ
กลา้มเน้ือแขนน่าจะด ี คอืไมใ่ชก้ าลงักลา้มเน้ือหลงัท างาน  กลา้มเน้ือหลงัผ่อนคลาย  มนัจะรดีเขา้ไปได ้ เวลาท าซ ้าๆ นี่จาก
เคยทีป่วดหลงัขา้งนอกนี้ท าแลว้มนัค่อยๆ ร่นเขา้หาสว่นกลางหลงัอนัน้ีถอืว่าด ี เพราะฉะนัน้การท าเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ ท าให้
กลบัเขา้ทีแ่ละการไหลเวยีนของอาหารทีม่าเลีย้งหมอนรองกระดกูกจ็ะดขีึน้  เพราะกช็่วยใหม้นักลบัเขา้ไปได ้ท าใหม้อีาหารเขา้
ไป  เวลาหมอนรองกระดกูมกีารเคลื่อนทีพ่อสมควรมนัจะด ีลองพจิารณา  พอกดปุบน ้าอะไรต่างๆ ทีอ่ยู่มนักจ็ะออกไป  เวลา
ปล่อยปุบ มนักจ็ะมกีารดดูกลบัเขา้มาใหม่  นัน่คอืการเขา้ออก  การเขา้ๆ ออกๆ ของน ้าตรงนี้คอือาหารทีไ่ปเลีย้งหมอนรอง
กระดกู 

แต่ถา้ท าแบบใชก้ลา้มเน้ือหลงัแอ่นตวัขึน้ ไม่ด ีเพราะกลา้มเน้ือหลงัทีอ่ยูต่รงนี้มนัจะบบี  บบีหมอนรองกระดกูไวท้ า
ใหม้นัไม่กลบัเขา้ที ่  
 
การเขน็รถ 

ในการเขน็รถนี่  ใหห้ลงัตรง  แลว้ผลกัไปตรงๆ สว่นการหนัหลงั เอาหลงัดนั มนัไม่ค่อยใหแ้รงมากเท่าไหร่นะ 
 
ในการเตน้บลัเลท ์จะมเีทคนิคใหน้ึกว่ามอีะไรคอยดงึคอขึน้ขา้งบน 

เทคนิคการเตน้บลัเล่ทต์รงนี้ผมว่าน่าสนใจ  น่าสนใจตรงทีเ่วลาเคลื่อนไหวคอ ทีเ่คลื่อนไปนี่  ถา้ใหค้นท าจนิตนาการ
ว่าเหมอืนกบัมอีะไรคอยดงึไปเรือ่ยๆ  มนัจะเกดิการค่อยๆ เคลือ่นไปจนสดุ  ไมใ่ช่เกดิจากการทีเ่กรง็กลา้มเน้ือ เกรง็ตวัใหม้นั
แอ่น   

หรอืการจนิตนาการ ว่ามเีชอืกมาคอยดงึศรีษะเราไว ้มนัช่วยท าใหแ้นวของกระดกูสนัหลงัอยูใ่นแนวตรง  ตรงขึน้ ที่
คณะกายภาพเอง เวลาเราสอนใหท้ า เรากบ็อกใหเ้ขาจนิตนาการว่า ใหย้ดืตวัใหต้รง เหมอืนมอีะไรมาดงึเราขึน้ขา้งบนนะครบั  
อย่างนี้เป็นเทคนิคทีต่รงกนั 

 
การบาดเจบ็ของกระดกูสนัหลงัจากอุบตัเิหตุ ลม้กน้กระแทก 

เอาเรื่องกลไกก่อน เวลาลื่นลม้  ลื่นแลว้หงายทอ้งกม็ ี ถา้เราลื่นลม้ลงไปตรงๆ กน้กระแทก  แรงปะทะเขา้ไป มนัจะ
ดนัเขา้ไปตัง้แต่เชงิกราน 2 ขา้ง ประกอบกบักระดกูกระเบนเหนบ็  แรงปะทะกจ็ะสง่ผลท าใหก้ระดกูตรงนี้กระเทอืน  ขอ้ต่อ
ระหว่างเชงิกรานกบักระเบนเหน็บโดนกระแทกกนั ซน้เขา้มา เกดิการบาดเจบ็แถวนี้ได ้ เมื่อแรงกระแทกสง่ผ่านต่อไป มนักจ็ะ
สง่ผ่านมาถงึขอ้ต่อขอ้ต่อหมอนรองกระดกูหลายตวั  ขอ้ต่อดา้นขา้งแถวนี้  แลว้กส็ง่ไปเรื่อยๆ  เราพดูถงึเฉพาะแรงกระแทก
ตรงไปตรงมา คอืแรงสง่ตรงๆ แบบนี้ 

ถา้กระแทกไป แลว้มนัมกีารบดิตวั  แรงกจ็ะสง่เฉยีงบดิไป  กระแทกไปทีอ่ื่นต่อ  แลว้แต่ว่าทศิทางของแรงนัน้
กระแทกไปทีไ่หน เช่น กระแทกตรง แต่ล าตวัเอยีงไปหน่อย  มนักม็แีรงปะทะทีไ่ปตรงขอ้ต่อต่างๆ นี่  กจ็ะรบัแรงแตกต่างกนั
ออกไป  ถา้หากว่ากระแทกไปซกีเดยีว  เชงิกรานจะซน้ขา้งเดยีว อกีขา้งไม่ซน้ ขอ้ต่อเชงิกรานนี้อกีอนัหนึ่งกจ็ะมปัีญหาตามไป
ดว้ย  กระเบนเหน็บกบัเชงิกรานมขีอ้ต่อ  แรงปะทะเขา้มา  เพราะฉะนัน้ตรงนี้เหน็ไหมครบั  เอยีงไปหน่อยหนึ่ง 

ถามว่าแลว้ตรงนี้จะท าอย่างไรบา้ง  กค็อืตอ้งหาตน้เหตุว่าอาการทีเ่กดิขึน้ตรงนี้เกดิขึน้การบาดเจบ็ทีส่ว่นไหนของ
โครงสรา้ง  ไล่เชค็เลย  เชงิกรานตรงนี้บดิไหม  ขอ้ต่อกระเบนเหน็บตรงนี้มนัยดึรัง้กนัไหม  เป็นตรงไหนของร่างกาย  ดว้ย
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วธิกีารตรวจร่างกาย เช่น เอกซเ์รย ์ถา้เกดิมนับดิชดัเจนกจ็ะเหน็  ตอ้งไปตรวจหาว่าอะไรทีม่นับดิไป  อะไรทีม่นัผดิปกต ิ จงึจะ
แกปั้ญหานี้ได ้ ตอ้งไปเชค็ด ู 
 
ถามว่า อาสนะอะไรทีพ่อจะบรรเทาการบาดเจบ็ไดบ้า้ง   

พอเรารูว้่าสาเหตุอยู่ตรงไหน กใ็ชท้่าโยคะทีเ่หมาะกบัตรงนัน้  
 
เน่ืองจากการบาดเจบ็เรือ้รงัมานานแลว้คะ  ควรจะท าไคโรแพคตคิไหม. 

อนัน้ีกแ็ลว้แต่ว่า ไคโรแพคเตอรน์ัน้เขาวเิคราะหว์่าอย่างไร  ว่ามองปัญหาครอบคลุมอย่างไรบา้ง  สว่นของเราทีเ่ป็น
เรื่องกายภาพบ าบดัคงไมแ่สดงความเหน็ตรงนี้ 
 
ถามเรื่องแนวทางการรกัษา 

แนวการรกัษาใช่ไหมครบั  เริม่จากการจดักระดกู จดัโครงสรา้งแถวนี้ใหม้นัดกี่อน  ค าว่าจดักระดกูเป็นค ากลาง เป็น
ความรูก้ลาง  ไมใ่ชข่องไคโรแพคเตอรห์รอืของใคร  กายภาพฯ เองกใ็ช ้แผนไทยกม็ ี ทุกอย่างมหีมด  คอืการจดักระดกู  การ
ดดักระดกู  การขยบัขอ้ต่อ  เป็นศาสตรก์ลาง มีมาตัง้แต่ยุคโบราณแล้ว  เพราะฉะนัน้การขยบัขอ้กระดกูใหอ้ยูใ่นแนวด ี  

พอจดัเสรจ็กเ็คลื่อนไหวสว่นนัน้ใหด้ ี บรหิารกลา้มเน้ือสว่นนัน้ใหด้ ี เพื่อใหใ้ชง้านไดด้ ี แลว้ป้องกนัไม่ใหเ้กดิซ ้า  
คอืหลกีเลีย่งท่าทางต่างๆ ทีจ่ะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิปัญหาขึน้มา  นี่คอืแนวทางโดยธรรมชาตขิองการดแูลรกัษา  คอืท าเสรจ็ยดึ
ดแีลว้ จะตอ้งใหร้่างกายท าการเคลื่อนไหวใหไ้ดเ้หมอืนปกต ิ ใชง้านไดด้ ี
 
เคยลม้แรงมาก  แต่ว่าหลงัจากนัน้กไ็ม่เป็นอะไร  มนัจะมอีาการอะไรตามมาไหม 

คอืเวลาเกดิการกระแทกร่างกาย มนัขึน้กบัปัจจยัของแรงทีก่ระแทกลงไป  ขึน้กบัโครงสรา้งของแต่ละคนดว้ย  
หมายความว่า ถา้คนตวัเบาเลก็ๆ แรงกระแทกลงไป แรงปะทะมนัจะน้อย  ถา้คนนัน้ขอ้ต่อเดมิแขง็แรงอยูแ่ลว้ มนักเ็คลื่อนไหว
ไดด้ ี ความยดืหยุ่นไดด้ ีปรบัตวัไดด้ ี มนักท็ าใหด้ดูซบัแรงไดด้ขีึน้ แต่เมื่อไหร่กต็ามเมื่อมนัเกดิลงมาแลว้นี่  มนัเกนิความสมดุล
ทีร่่างกายจะรบั  มนักจ็ะมพียาธภิาพเกดิขึน้  กจ็ะมกีารซ่อมแซมตวัเองเกดิขึน้  บางคนซ่อมแซมจนกระทัง่หายด ี บางคนก็
ซ่อมแซมหาย โดยยงัมรีอยโรคตดิคา้ง  กเ็ป็นรอยโรคทีแ่ฝงเรน้อยู่  จนกระทัง่เกดิการบาดเจบ็อย่างอื่นตามมา มนักเ็กดิการ
เสรมิเขา้ไป 
 
ท่าศพนี่บางคนนอนราบแลว้ไมส่บาย. 

คอืในท่าศพ ถา้เกดิลกัษณะโครงสรา้งหลงัทีม่นัโคง้มากไป  แนวมนัผดิจากธรรมชาตไิป ขอ้ต่อแถวนี้จะเบยีดขบกนั
มากขึน้  กแ็สดงอาการออกมาวา่กลา้มเน้ือขอ้ต่อตรงนี้มนัเปลีย่นแปลงไป  นี่เป็นกรณีทีห่นึ่ง เกดิจากหลงัทีค่่อมงอ   

รวมทัง้ถา้โครงสรา้งตรงนี้มนัยดืหยุ่นด ีเวลานอนราบลงไป มนักจ็ะมกีารปรบัตวัใหไ้ปไดด้ ี ถา้หากโครงสรา้งตรงนี้
มกีารยดึรัง้จนกระทัง่มนัตงึยดึแน่น  สว่นของทรวงอกตรงนี้มนัโกงมากเกนิไป มนักจ็ะตอ้งมกีารชดเชย   เพราะว่าน ้าหนกัของ
ตวัเรา แรงโน้มถ่วงของโลกมนัจะดงึใหล้งขา้งล่าง  มนัจงึเกดิปัญหาตรงนี้ขึน้  

ยงัมอีกีในกรณีคนทีห่ลงัตรงนี้แอ่น ดงึรัง้อยู่ มกีารหดสัน้ของกลา้มเน้ือขอ้สะโพกดา้นหน้าตรงนี้  เป็นกลา้มเน้ือทีม่นั
เกาะดา้นหน้าของกระดกูบัน้เอว ตรงนี้มนักดรัง้อยู่ ท าใหเ้วลา หลงัแอ่นขึน้  กรณีทีบ่างคนทีม่กีารกดรัง้อยู่ ไม่อ่อนตวัลงมา  กม็ี
ปัญหาตรงนี้ได ้ เพราะฉะนัน้กลุ่มพวกนี้กจ็ะเกดิอาการไม่สบาย  ถอืว่าเป็นภาวะทีร่่างกายเราไมส่ามารถอยู่ในแนวธรรมชาติ
ของมนัเอง 
 
ท าท่าศพแลว้มนึศรีษะ   

เวลามนึศรีษะ เราดทูีข่อ้ต่อฟาเซท็ กลา้มเน้ือแถวนี้มนัอาจบบีเสน้เลอืดเอาไว ้ท าใหเ้กดิมนึศรีษะได ้ เสน้เลอืดทีว่่าคอื 
เสน้ทีข่ ึน้มาเลีย้งสมอง จะผ่านจากคอเราขึน้มาสแีดงๆ ตรงนี้  เราเรยีกเสน้เลอืดเวอติบอล  คอืมาเลีย้งสมองดว้ย  เสน้เลอืด
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ทีม่าเลีย้งสมองสว่นดา้นหน้า สว่นทีไ่ขสนัหลงัตรงนี้ดว้ย  เสน้เลอืดเสน้น้ีมนัจะผ่านเขา้มาอยู่ตรงขอ้ต่อขอ้ที ่1 ตรงนี้  เวลาเรา
แหงนขึน้ มนัจะโดนบบี  

อกีกรณีหนึ่ง ถา้สมมุตเิราแหงนขึน้ไป เกดิไปหนบีเสน้เลอืด  ซึง่โดยธรรมชาตมิกัจะไม่เกดิ  ยกเวน้คนทีม่ภีาวะ
ผดิปกตขิองขอ้ต่อแนวของกระดกูคออนัที ่1 กบัอนัที ่2 มนัดงึรัง้เอาไวต้รงนี้ เกดิการหนีบขึน้มาแลว้จงึมนึศรีษะ อนัน้ีจะ
เกีย่วกบัเสน้เลอืด   

อกีกรณี มนึศรีษะจากปัญหาทีเ่กีย่วกบัเสน้เสน้ประสาทถูกหนีบ นี่กอ็กีกรณีหนึ่ง มหีลายปัจจยั 
พอหลงัตรงนี้มนัแอ่นมากขึน้  เจบ็ปวดไม่สบายขึน้  มนัดงึรัง้  กต็อ้งปรบัโครงร่างใหต้รงนี้สบายขึน้ ไวร้องรบั  ถา้มนั

ยดึตดิกนัมาก มบีางสว่นของขอ้ต่อเอน็กลา้มเน้ือตรงหลงั อาจจะโดนขบกนัอยู่ ตงึยดืมากเกนิไป   
 
ท าอย่างไรด ี   

ท่าศพกค็อืการผ่อนคลาย  การผ่อนคลายคอื แนวของขอ้ต่อทุกสว่นเป็นแนวทีอ่ยู่ระหว่างกลาง  การเคลื่อนไหวของ
ระหว่างกลางๆ คอืการผ่อนคลาย  เอน็ยดึขอ้ทัง้หมดอยู่ระหว่างกลางๆ  อย่างเช่นขอ้สะโพกแถวนี้  เหน็ไหมครบัว่าปกตแิลว้
มนัมกีารเคลื่อนทีอ่ย่างนี้ใช่ไหม  สดุขา้งหนึ่ง จะขึน้ไปอย่างนี้  อกีดา้นหนึ่ง จะแอ่นไปขา้งหลงั สว่นระหว่างกลางของการกม้
หรอืแอ่น อยูแ่ถวๆ นี้พอด ี  

ทศิทางเคลื่อนทีก่างและหุบ  อนัน้ีหุบเขา้ไปหุบแค่นี้  กางแค่นี้  กึง่กลางกอ็ยู่แถวนี้   
แลว้ยงัมทีศิทางของการบดิเขา้และบดิออก คอืสว่นนี้  สว่นตรงกลางกต็รงนี้   
จะเหน็ว่าในการผ่อนคลายขอ้สะโพก เราควรจะวางตรงนี้ นี่คอืต าแหน่งทีทุ่กอย่างอยู่ตรงกลางหมดเลย   
สว่นขอ้เขา่ โดยปกตเิรากจ็ะงอ  ยดืสดุตรงนี้ แลว้กเ็หยยีดตรงนี้สดุตรงนี้  ระหว่างกลางคอืตรงนี้มนัจะสบาย   แต่บาง

คนขอ้เขา่เหยยีดสดุไม่ได ้ อนัน้ีจงึเกดิการตงึไม่สบายทีเ่ขา่  เคยเจอไหมครบั เขา่งอๆ ลอยมากม็ ี  
ขอ้เทา้ กลางๆ อยู่ตรงนี้  เวลาขึน้ลง บดิเขา้บดิออก ตรงกลางกอ็ยู่ต าแหน่งนี้พอด ี แต่ขอ้เทา้น ้าหนกัไม่ค่อยเยอะ

เท่าไหร่  แรงโน้มถ่วงของโลกจงึไม่ค่อยดงึเท่าไหร่  กไ็ม่เป็นไร ยกเวน้คนทีม่พียาธภิาพมากหน่อย   
แขนไหล่เช่นเดยีวกนั  อยู่ระหวา่งตรงนี้สบาย  นี่คอืแนวกลาง สายกลาง  ขอ้ต่ออยู่ตามแนวกลางทัง้หมดหมดเลย   
กระดกูสนัหลงักเ็ช่นเดยีวกนั  กม้กบัเงยตรงนี้ ควรจะอยูใ่นแนวสายกลางได ้ ไม่กม้ไป หรอืแอ่นมากไป มนัจงึเป็น

แนวทีป่กต ิ  
เมื่ออยู่ในแนวทีส่ายกลางเมื่อไหร่ มนัอยู่ในสมดุลทุกอย่าง    
เพราะฉะนัน้หมายความว่าคนเหล่านัน้ทีม่ปัีญหา  เขามปัีญหาเพราะว่า  เขาเสยีสมดุล  สมดุลทีเ่สยีไป สว่นหนึ่งตรง

ทรวงอกหลงัค่อม ยดึตดิตรงนี้มาก ถูกดงึรัง้ไว ้ เมื่อนอนราบลง ผ่อนตรงนี้ ปรากฏว่าแนวตรงนี้มนัยงัไม่ถึงจุดทีส่มดุล  
กลายเป็นไปยดืโครงสรา้งใหผ้ดิปกตขิึน้ไปอกี  ไปกดสว่นทีร่ ัง้ไว ้ เช่นขา้งหน้าตรงนี้มนักดรัง้ไว ้กย็ดืมนัมากขึน้  สว่นไหนที่
ตอ้งชดเชย กถ็ูกกดเอาไว ้กเ็จบ็มากขึน้  จงึเกดิความไม่สบายเกดิขึน้  

ถา้เกดิความไม่สบาย มนักจ็ะรบกวนจติใจ  การผ่อนคลายกจ็ะน้อยลง  สิง่ทีอ่อมชอมตรงนี้คอื  ทีเ่ขานอนแลว้มนัแอ่น
ตรงนี้เยอะไป  เขาอาจจะเอาผา้ขนหนู หรอือะไรกไ็ดป้รบั  ทีย่กตวัอย่างผา้ขนหนูเพราะ หาง่าย และปรบัความหนาของ
ผา้ขนหนูไดแ้ตกต่างกนั จนกระทัง่ไดร้ะดบัรองรบัตรงนี้ใหส้บายขึน้  

กรณีแหงนมากไปนกั กอ็าจจ าเป็นตอ้งมอีะไรหนุนตรงนี้ขึน้มากอ่น  เพื่อรกัษาแนวตรงนี้ใหอ้ยูใ่นภาวะทีส่บายก่อน  
ลองเปลีย่นโครงตรงคอใหไ้ด ้ ใหส้บายขึน้  เพราะการสบายคอืท าใหต้รงจุดน้ียดื  สว่นของบัน้เอวทีต่รงนี้แอ่นมากเกนิไป  ตรง
นี้แอ่นขึน้ไป  การตัง้ขาขึน้ มนัชว่ยท าใหต้รงนี้ผ่อนคลายลง  เวลาตัง้ขา งอขา เชงิกรานจะมกีารเคลื่อนบดิตวัตาม  ตรงนี้กจ็ะ
แอ่นน้อยลง  กจ็ะเกดิการผ่อนคลายขึน้ กจ็ะช่วยได ้2 อนั  ใชช้นัเขา่กไ็ด ้ จะใชห้มอนหรอืเกา้อีต้วัเลก็ๆ หนุนขาขึน้มากไ็ด ้ 
โดยหลกัการคอื ท าใหเ้ชงิกรานตรงนี้บดิเพื่อใหเ้กดิการผ่อนคลายของตวักระดกูสนัหลงัตรงสว่นบัน้เอว   

ถามว่าถา้ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นี่มนัอาจจะเปลีย่นไป  เปลีย่นไปคอืว่าเริม่มาจากท่านี้ก่อน  การเคลื่อนไหวการยดืไป
เรื่อยๆ มนัจะท าใหแ้นวเปลีย่นไป   

ผมคดิเล่นๆ ว่า  บางทนีอนอยู่ แลว้แค่คดิว่ายดื แต่ยงัไม่ปฏบิตั ิเพยีงแต่คดิ  คอืนอนแบบนี้ แลว้ใหจ้นิตนาการว่า 
เหมอืนกบัอะไรก าลงัดงึสว่นปลายใหย้ดืไป  เกดิการยดืยาวๆ ออกไป  มนัจะเป็นอย่างไรลองปฏบิตัดิ ู อนัน้ีเป็นแค่เป็นทฤษฏ ี 
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ว่ามนัจะเป็นอย่างไร  ถา้มนัดขีึน้เรื่อยๆ กค็่อยๆ เอาทีร่องออกออก  เพราะว่ามนักไ็ม่จ าเป็น  ถา้เกดินอนดขีึน้ เคลื่อนไหวดขีึน้
กน็อนราบไป  กไ็มจ่ าเป็นตอ้งหนุนหมอน  เอาลงได ้มนัสมดุล  

ท าไปเรื่อยๆ มนัจะเปลีย่นแปลงไป วธิแีบบนี้ มนัประหยดั สะดวก แทบไม่ตอ้งมอีะไรตรงนี้เพิม่ขึน้  นอนอยู่ตรงไหน 
กท็ าได ้ท าแลว้สบาย  แต่ถา้ตอ้งพึง่อุปกรณ์มาก มนัคงไม่สะดวกใช่ไหมครบั 
 
มคีนบางคนไม่นอนหงาย 

ร่างกายตอ้งนอนในท่าทีส่บายจงึจะหลบัได ้ คนทีห่ลบัในท่านอนตะแคง  หรอืท่านอนคว ่า  กส็นันิษฐานไดว้่า ท่า
นอนหงายไม่เหมาะส าหรบัคนนัน้  

เขามกีารส ารวจ การนอนในชวีติประจ าวนัของเราน่ี  คนสว่นใหญ่ชอบนอนตะแคง  เพราะว่าเป็นท่าเลยีนแบบ
ธรรมชาตติอนเดก็ๆ ทีอ่ยู่ในครรภ ์ เวลานอนนัน้ เพื่อใหเ้กดิความสบาย  บางคนนอนตะแคงแลว้หลบัได ้ บางคนนอนหงายได ้ 
บางคนนอนคว ่ากด็ ี บางคนนอนหงายรูส้กึไม่ปลอดภยั  นอนคว ่าปลอดภยัด ี ความรูส้กึของจติใจกส็ว่นหนึ่ง มสีว่นดว้ย  ขอ้
ส าคญัจะนอนอย่างไรกไ็ด ้แต่นอนแลว้สบาย  ตื่นเชา้สบาย 
 
ควรหนุนหมอนทีศ่รีษะหรอืไม่  

มหีลายแบบนะ  บางคนบอกว่าเวลานอนนี่ หนุนหมอน สบายด ี บางคนบอกหนุนหมอนไม่ได ้นอนราบถงึจะด ี 
โดยธรรมชาตมินุษย ์เวลาเรานอน สว่นใหญ่ทางการแพทยน์ิยมวา่ใหน้อนมอีะไรหนุนอยูต่รงนี้หน่อย ยกศรีษะขึน้มาได ้ นิยม
ใหใ้ชต้รงนี้   

ในคนปกตใินแนวกระดกูสนัหลงัทีป่กต ิ ท่านอนหงายนอนราบไดส้บาย  ไมจ่ าเป็นตอ้งหนุนหมอน  เพราะเวลา
นอนลงไป จะมแีรงแนวโน้มถ่วงของโลก มนัจะดงึพวกนี้ยดืออก นอนราบแบบนี้จะมแีรงโน้มถ่วงท าใหพ้วกนี้ยดืตวัมากหน่อย 
ถา้คนทีไ่มม่รีอยโรคทีผ่ดิปกตมิาก  การยดืตรงนี้กพ็อด ีเป็นท่าทีส่บาย  เพราะฉะนัน้ ถา้ไมม่โีรคอะไร   คุณนอนจะไม่หนุน
หมอนกไ็ด ้

แต่มขีอ้ควรพจิารณาอกีประการคอืคอืเราไม่สามารถนอนหงายไดต้ลอดเวลา  เราตอ้งมกีารพลกิตวัซา้ยขวา  เมื่อ
การพลกิตวัเกดิขึน้ ลองพลกิตวัด ู เหน็ไหมครบัตรงนี้มนัจะเกดิรอยย่นตรงนี้ขึน้  นัน่คอืมปัีญหาในการพลกิตวั การหนุนหมอน
จงึชว่ย ท าใหส้บายขึน้ระดบัหนึ่ง 

หากทีน่อนทีนุ่่ม แมไ้มห่นุนหมอนกย็งัสบาย  ปกตถิา้นอนหงายบนพืน้แขง็  รอยต่อพวกนี้ แรงปะทะพวกนี้มนัจะไม่
มกีารยดืหยุ่น ไม่ถูกดดูซบั  แต่ถา้มนัน่ิม  พวกนี้กดไปปุ๊ บ มนัมคีวามยดืหยุ่น กย็ุบลง ลกึลงไป มกีารรองรบัได ้ จงึท าใหเ้วลา
นอนหงายบนเตยีงทีนุ่่ม แต่ไม่นุ่มมากเกนิไป จะสบายจะอยู่ได ้ แต่ถา้นอนทีพ่ืน้แขง็ๆ ทุกอย่างกจ็ะตงึหมดเลย  เพราะฉะนัน้
สนันิษฐานไดว้่า กรณีทีน่อนราบไปแลว้นี่มปัีญหา แสดงว่าคงจะมภีาวะอะไร ทีท่ าใหเ้กดิความไม่สบายขึน้   
 
กระดกูสนัหลงัคดเป็นรปูตวั S 

คดเป็นรปูตวั S กน็อนหงายไดค้รบั คอืไมต่อ้งหว่งเลย ธรรมชาตจิะบอกเองครบั จะนอนอย่างไรกต็าม ถา้นอนไม่
สบาย ร่างกายจะตอ้งหาท่าใหส้บายก่อน มนัเป็นไปโดยธรรมชาต ิ

เราใชเ้วลากบัเรื่องทา่ศพค่อนขา้งมาก แต่ค าอธบิายขา้งตน้ กค็รอบคลุมท่าอาสนะต่างๆ อยู่ในนัน้หมดเลย  ครัง้ที่
แลว้ไม่ค่อยพดูถงึหมอนรองกระดกูเท่าไหร่  คราวนี้เราคยุเกีย่วกบัเรื่องหมอนรองกระดกูมาก 
 
ท่าศพในการฝึก 

เวลาฝึกอาสนะ  เราใชท้่าศพเป็นตวัพกัโดยเฉพาะตอนทีเ่ราท าอาสนะในกลุ่มนอนหงาย  และพอเราท าอาสนะ
ทัง้หมดจบแลว้ เรากจ็ะปิดทา้ยดว้ยการผ่อนคลายอย่างลกึ  ซึง่นัน่เป็นการท าท่าศพนาน 10 นาท ี นอนนิ่งๆ 10 นาท ีเราให้
ความส าคญักบัท่าศพมาก 

 
ครโูยคะจะแนะน าใหใ้ชท้่าศพเป็นท่านอนของชวีติประจ าวนั ไปเลย ไหมครบั   
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คอือย่างนี้ครบั  ทุกครัง้พอพวกเราไปสอนโยคะ คนอยากจะมาเรยีนท่าแปลกๆ เรยีนท่าเยอะๆ  แลว้การสอนแบบ
ไกวลัยธรรม เป็นแนวการสอนแบบโบราณ  เราหวงัจะใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิความสมดุล  มากกว่าการออกก าลงักาย   

เราพบว่า คนทีม่าเรยีนนี่ รอ้ยทัง้รอ้ยคอืถามว่า  คุณชอบท่าไหนมากทีส่ดุ  ค าตอบกค็อืท่าศพ  มนับ่งบอกว่า ความ
ประทบัใจทีเ่กดิขึน้ในการมาปฏบิตักิค็อื  การผ่อนคลาย เขาจ าได ้ เขารูส้กึดกีบัตวัเอง  อะไรอยา่งนัน้  เหมอืนกบัว่า มนัเป็น
อะไรทีค่นไม่พดูถงึ แต่กลบัเป็นอะไรทีค่นจ ามนัไดม้ากทีส่ดุ 

ตวัครผููส้อนไมม่กีารพดูถงึ ว่าเวลานอน ตอ้งนอนดว้ยท่าศพ  เพยีงแต่อธบิายว่า ท่าศพเป็นท่าประกอบในการฝึก
โยคะ  เพื่อใหร้่างกายทัง้หมดไดผ้่อนคลาย  ไดอ้ยู่ในภาวะของสมดุล หลงัจากทีร่่างกายสว่นต่างๆ มกีารเคลื่อนไหว มกีาร
ท างาน มกีารยดื มกีารขยบั  เหมอืนกบัเวลาท างานแลว้ กต็อ้งมกีารพกัผ่อน  

เราจะบอกอย่างนี้คอื  ใหเ้รยีนรูเ้ทคนิคการผ่อนคลายอย่างลกึ 10 นาทไีป  ไดเ้หน็ประโยชน์ ฉะนัน้ทุกครัง้ทีต่ื่นนอน
แลว้ กใ็หเ้ริม่ดว้ยการท าท่าศพ  เราจะบอกกนัเหมอืนกบัว่าใหร้วมกายใจสกั 10 นาทกี่อนแลว้ค่อยไปท าอย่างอื่น  กลางคนืก็
เหมอืนกนั ก่อนทีจ่ะลงไปนอน ก่อนทีจ่ะหลบั ถา้เป็นไปไดก้ใ็หท้ าท่าศพ  ท าเทคนิคการผ่อนคลายอย่างลกึ 10 นาทกี่อน แลว้
ค่อยไปหลบั  เพื่อพกัร่างกายทัง้กลา้มเน้ือทัง้จติใจ ใหม้นัสงบ หลงัจากนัน้กห็ลบัไป ซึง่การหลบัมนักไ็ม่ได้อยู่ในการควบคุมของ
เราใดๆ 
 
การท างานของแกนสมดุลของรา่งกาย 

พดูถงึนะครบั  เวลาเรานอนท่าศพในท่าปกตแิลว้  ร่างกายเรามเีสน้ประสาททีม่าเลีย้งตรงกลา้มเน้ือ ทีม่าเลีย้งเยื่อ
หุม้ขอ้ทัง้หมด  สว่นของเสน้ประสาทตวันี้เป็นเสน้ประสาททีค่อยรบัสญัญานความตงึตวัของกลา้มเน้ือ  หรอือะไรกต็าม ว่ามนั
ยดืมากไปหรอืหย่อนเกนิไปทัง้ 2 ขา้ง  และเป็นประสาทรบัรูเ้กีย่วกบัการเคลื่อนไหว ต าแหน่งทศิทางของขอ้ต่อ  เพราะฉะนัน้
เวลาเราท าท่าศพ  เมื่อเรามสีตมิารูภ้าพรวมของร่างกายทัง้หมด  ถา้คนปกต ิมคีวามสมดุลด ีเสน้ประสาท 2 เสน้น้ีจะรบัรูค้วาม
ตงึของกลา้มเน้ือของตรงนี้ว่ามนัตงึพอด ีกร็กัษาสมดุลไวไ้ด ้คอืร่างกายกจ็ะอยู่ตรงๆ ได ้  

ถา้หากคนทีน่อน ไดจ้ดัปรบัแลว้ รูส้กึว่ามนัตรงแลว้ แต่ปรากฎวา่ในความเป็นจรงิ มนัไม่สมดุลกนั ไม่อยูใ่นแกน  
คอืถา้เราลากเสน้ดิง่ลงมา มนัไมแ่บ่งตวัเราเป็น 2 สว่นสมมาตรกนัซา้ยขวา  มนัเอยีงอยู่  นัน่แสดงว่า ในชวีติประจ าวนั หรอื
การทรงท่าของเขา ตวักลา้มเน้ือ หรอืสว่นใดสว่นหนึ่ง ดา้นใดดา้นหนึ่งจะไม่อยูใ่นต าแหน่ง จะไมส่มดุล  คอืตวัเสน้ประสาทตรง
นี้รายงานไปยงัสมองผดิ    

ถา้มลีกัษณะแบบนี้   เราควรช่วยนกัเรยีน ช่วยจดัใหต้รงขึน้  นกัเรยีนอาจจะมคีวามรูส้กึว่ามนัไม่สบายนกั เราก็
ค่อยๆ ปรบั โดยยงัใหเ้ขารูส้กึผอ่นคลายดว้ย  แลว้จงึดซูวิ่า  แนวตรงนี้เริม่ตรงขึน้ไหม  นี่เป็นเรื่องส าคญั 

เอาเรื่องคอนะ  นี่คอืคอใช่ไหม  ถา้แกนตรงนี้มนัตรงด ี กลา้มเน้ือเอน็ตรงนี้มนัสมดุลกนัด ี ถา้เขาท าตรงนี้เอยีงไป  
เยื่อหุม้ขอ้ตรงนี้จะถูกยดืขอ้ต่อดา้นน้ีจะถูกขบ  จะขบกนัอยู่  เพราะฉะนัน้กระดกูอ่อนตรงนี้จะโดนยดื จะน าไปสูก่ารรบัแรง
กระแทกทีไ่ม่สมดุล  การกระแทกตรงนี้จะเกดิการสกึหรอเรว็ขึน้  เปรยีบเหมอืนรถทีเ่อยีงไปขา้งหนึ่งแลว้ ยิง่ขบัไปเรื่อยๆ จะ
พบว่าขอ้ต่ออะไรตรงนี้จะสกึไปสว่นหนึ่ง  อนัน้ีไม่ด ี จะน าสูก่ารเสือ่มของโครงสรา้งไดง้่ายขึน้ เพราะฉะนัน้ทีใ่ครเอยีงคอ มอง
อย่างนี้ มองในแนวซา้ยขวาอย่างนี้นะครบั  และมองดา้นขา้ง นี่กเ็ป็นการผดิปกตแิบบหนึ่ง  เป็นแนวแกนหน้า-หลงั มนัไม่ด ี 
มนัจะสกึหรอ มนัจะเสือ่มตรงนี้หมดเลย   

 
ในแง่สรรีะ การท าท่าโยคะควรจะท าท่าทีก่ม้มาขา้งหน้าก่อน หรอืแอ่นไปหลงัก่อน 

ผมคดิว่าเวลาฝึกคงไม่มผีลส าคญัมากเท่าไหร่  เพราะว่าเราจะท าครบทุกดา้นอยู่แลว้ มนัเสมอกนั  แต่ใน
ชวีติประจ าวนั ในการท างานนะ  ถา้เราตอ้งอยูใ่นอริยิาบถไม่สมดุลนานๆ  อยากแนะน าว่า ทุกครึง่ชัว่โมงหรอื 15 นาที ตอ้งมี
การแอ่นตวักลบัเพื่อใหห้มอนรองกระดกูสว่นทีย่ดืใหก้ลบัคนืมา  แอ่นเขา้มา ทุกชัว่โมงควรจะยดืตวั เอนตวัมาขา้งหลงับ่อยๆ 
ใหก้ลบัคนืมา   
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ปกตลิ าดบัขัน้ของการฝึกโยคะของไกวลัยธรรมนี่เป็นอย่างไร 
เรื่องของล าดบั ไมไ่ดเ้น้นว่าจะตอ้งเอาอะไรขึน้ก่อนหรอืหลงั  ไดท้ัง้นัน้ จะยนืก่อนจนกระทัง่มานอน  จะนอนก่อน

แลว้ยนืกไ็ด ้ ตอนนอนน้ีจะนอนคว ่าก่อน หรอืนอนหงายก่อนกไ็ด ้ แต่โดยรวม การฝึกกจ็ะท าใหเ้กดิการบรหิารกระดกูสนัหลงั
ครบทศิทาง อย่างสมดุล 

 
เรยีกว่าเราไดค้วามรู ้ แมว้่าจะไปชา้ๆ  อย่างคราวทีแ่ลว้เราคุยกนัเรื่องท่าง ูกบัท่าตัก๊แตน  สิง่ทีอ่าจารยค์มปกรณ์

อธบิายใหเ้ราโดยละเอยีดคอื การท างานของกลา้มเน้ือหลงัทัง้หมด  ความสมัพนัธข์องขอ้ต่างๆ นี้เป็นอย่างไร  รวมทัง้อธบิายว่า 
ท าไมเราถงึจะควรยกชา้ๆ อะไรต่างๆ ฯลฯ  คราวนี้เรามาถงึท่าศพ  ซึง่มนักม็คีวามเกีย่วเนื่องกบักระดกูสนัหลงั  เราได้มาด ูท า
ความเขา้ใจกระดกูสนัหลงัโดยละเอยีด  คราวหน้า ท่าถดัไป กจ็ะเป็นท่าคนัไถครึง่ตวั  มนัเป็นองคค์วามรู ้ซึง่จ าเป็นส าหรบัพวก
เรา สามารถเอาไปใชง้านไดจ้รงิ   
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โยคะสกิขา ครัง้ที ่3 
วเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน จากมุมมองของนกักายภาพบ าบดั 

โดยอาจารย ์คมปกรณ์ ลมิป์สุทธริชัต ์
วนัเสารท์ี ่22 กนัยายน 2550 

 
 
เกริน่น า 

เป็นการพดูคุย แลกเปลีย่น แบ่งปันความรูร้่วมกนั เรื่องอาสนะ โดยครอบคลุมประเดน็ คอื 1) สาธติอาสนะ หลกัการ
ท าอาสนะแต่ละท่า  2) ผลของการท าท่าอาสนะต่อร่างกาย 3) ผลขา้งเคยีง สิง่ทีค่วรจะตอ้งระวงั และ 4) แลกเปลีย่นขอ้สงสยัที่
เกดิขึน้ ทัง้ขอ้สงสยัทีน่กัเรยีนในชัน้ถาม หรอืของครเูอง ท าใหเ้กดิความเขา้ใจ ความรูเ้พิม่มากขึน้  
 
ทบทวนของเก่า ท่าง ู    

ท่างมูผีลต่อกระดกูสนัหลงั สว่นผลผลขา้งเคยีง อาจท าให ้ปวดศรีษะ  ปวดคอ  ซึง่อาจเกดิจาก  1) ขอ้ต่อขบกนั / 
เบยีดอดักนั  ไปรบกวนการท างานของเสน้ประสาทบรเิวณทา้ยทอย และ 2) กลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ บรเิวณคอ ทา้ยทอยเกรง็ตวั  
เบยีดเสน้ประสาท 

ท่างอูาจท าใหเ้กดิการเวยีนศรีษะ  เน่ืองจาก 1) เสน้เลอืดแดง  ทีไ่ปเลีย้งศรีษะ ถูกบบีรดั 2) ขอ้ต่อ facet 2 ขา้งอยูใ่น
ลกัษณะทีไ่ม่สมดุลกนั  ท าใหเ้สน้ประสาทบรเิวณนี้ทีท่ าการสง่ขอ้มลู เกีย่วกบัการทรงตวั การทรงท่าไปยงัสมองผดิปกต ิท าให้
รูส้กึเวยีนศรีษะ และ 3) ปวดหลงั / สะบกั เน่ืองจากขอ้ต่อถูกเบยีดอดั และอาจปวดรา้วลงสะบกั โดยเฉพาะคนที ่ กระดกูคอ
อกัเสบ / เสือ่ม 
 
ทบทวนท่าตัก๊แตน ½ ตวั  หรอืเตม็ตวั 

ผลของท่าตัก๊แตนต่อร่างกาย  เป็นการเพิม่ก าลงั ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือดา้นหลงั ทัง้กลา้มเน้ือชัน้ตืน้ กลาง ลกึ  
สว่นผลขา้งเคยีง อาจท าใหเ้ป็นตะครวิ หากกลา้มเน้ือไมแ่ขง็แรง  และมกีารเกรง็ตวัของกลา้มเนื้อมากเกนิไป ท าให้

ปวดบัน้เอว และ หลงั เนื่องจากขอ้ต่อฟาเซทดา้นหลงัขบกนัจนเกดิการอกัเสบ  หรอืท าใหห้มอนรองกระดกูกดทบัเสน้ประสาท 
เมื่อท าท่าแอ่นตวัมากเกนิไป 

นอกจากนัน้ ในกรณีผูส้งูอายุ ยงัอาจมอีาการปวดหลงั เนื่องจากหมอนรองกระดกู หรอืขอ้ต่อ ฟาเซทเสือ่ม หรอืท าให้
เมื่อยน่อง เวลายนื หรอื นัง่ นานๆ เนื่องจากเสน้ประสาทถูกรบกวนเรือ้รงั  

การแกไ้ข แบ่งเป็น 2 กรณี ในกรณีทีอ่าการไม่รุนแรง  การท าทา่แอ่นตวั จะรูส้กึดขีึน้ สว่นในกรณีทีอ่าการรุนแรง  
การแอ่นตวัจะท าใหเ้สน้ประสาทถูกขอ้ต่อหนีบมากขึน้ กลบัจะปวดลา้เพิม่ขึน้ กต็อ้งหลกีเลีย่งทีจ่ะท าท่านัน้ ในช่วงเวลานัน้ 

การฝึกท่าโยคะ แมเ้ป็นเรื่องด ีแต่ผูท้ีม่ปัีญหา มรีอยโรคตอ้งระวงัเป็นพเิศษ โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มๆ เช่น 1) กลุ่มผูท้ี่
อายุมากขึน้  2) ผูม้อีาการหมอนรองกระดกูเสือ่ม  3) ผูท้ีเ่คยบาดเจบ็ทีห่มอนรองกระดกู และ 4) ผูท้ีห่มอนรองกระดกูปลิน้
ออกมา ท าใหช้่องว่างระหว่างกระดกูสนัหลงัแคบลง  ซึง่การแอ่นตวัจะท าใหข้อ้ต่อรบกวน (หนบี) เสน้ประสาท 
 
ท่าแอ่นหลงั เช่น ท่าอฐู  ท่าสะพานโคง้ ใครท าได ้/ ใครท าไม่ได ้และ ท าไมโยคที าได ้ 

ท่าสะพานโคง้ เป็นท่าแอ่นหลงั โยคที าได ้เพราะฝึกมานาน จนรา่งกายแขง็แรง ลองพจิารณาว่า ในอริยิาบถประจ าวนั 
หากเรากม้ตวัจนเคยชนิมาหลายสบิปี โดยทีไ่มค่่อยไดแ้อ่นตวั อาจเปรยีบเหมอืนบานพบัประตทูีเ่ปิดออกดา้นเดยีว ไม่เคยเปิด
เขา้ หากเราค่อยๆ ฝึกท่าสะพานโคง้บ่อยๆ เปรยีบเหมอืนเราไดเ้ปิดบานพบัประตูเขา้ไปอกีดา้นหนึ่ง ขยบัทุกวนั บานพบัประตู
กจ็ะเปิดเขา้ไปอกีดา้นหนึ่งได ้

แต่ในขณะเดยีวกนัตอ้งพงึสงัวรว่า ท่าแอ่นหลงั จะท าให ้ขอ้ต่อกระดกูสนัหลงัหนีบเสน้ประสาท และอาจท าใหข่อ้ต่อ
ขบกนั 
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กรณีทีม่รีอยโรคอยยู่ก่อนแลว้ ควรฝึกท่าโยคะไปเรื่อยๆ หรอื ควรไปรกัษาก่อนฝึกโยคะ  
อาการทีเ่กดิจากหมอนรองกระดกูท าใหป้วดหลงั เมื่อยหลงั หากท าอาสนะ 2-3 ครัง้ แลว้อาการดขีึน้ ใหฝึ้กต่อไป แต่

ถา้หากมาฝึกโยคะแลว้อาการคงที ่หรอืแย่ลง ควรไปรกัษา หรอืหาสาเหตุของโรคก่อน  หรอืใหห้ลกีเลีย่งการท าอาสนะท่านัน้ไป
ก่อน 
 
กายภาพบ าบดั รกัษาอาการปวดหลงั อย่างไร 

เราเริม่จากการหาสาเหตุ  ถา้มสีาเหตุมาจากหมอนรองกระดกู หากอาการไม่รุนแรง  บ าบดัโดยการจดักระดกูสนัหลงั 
และดนัหมอนรองกระดกูกลบัเขา้ที ่ซึง่อาจใชม้อืกด หรอืใชเ้ครื่องมอืดงึใหเ้กดิรอยแยก แลว้ดนัหมอนรองกระดกูเขา้ไป เมื่อ
อาการดขีึน้ การแอ่นตวัจะท าใหห้มอนรองกระดกูกลบัเขา้ที ่จงึใหฝึ้กท่า แอ่นตวั โดยหลกีเลีย่งการกม้ตวั ทีจ่ะท าใหห้มอนรอง
กระดกูปลิน้ออกมา  
 หากอาการรุนแรง  หมอนรองกระดกูทะลกัออกมา และม่กลบัเขา้ที ่ตอ้งบ าบดัดว้ยการดงึหลงั เพื่อลดการอกัเสบ จน
หมอนรองกระดกูกลบัเขา้ที ่หรอืถา้รุนแรงมาก กอ็าจท าการผ่าตดั 
 ถา้มสีาเหตุมาจากขอ้ต่อ บ าบดัโดยการท าใหเ้ยื่อหุม้ขอ้ คลายตวั หรอืใชค้ลื่นเสยีงความถีส่งูท าใหพ้งัผดืทีย่ดึขอ้ต่อนุ่ม
ลง ใหค้ลายออกมา เพื่อจดักระดกู แลว้จงึใหบ้รหิารร่างกายต่อไป  จะเหน็ว่าการรกัษาทางกายภาพ บ าบดัจะท าโดยการให้
เคลื่อนไหว ทัง้กลา้มเน้ือ กระดกู และขอ้ต่อ โดยใหก้ารเคลื่อนไหว เป็นไปในทศิทางทีเ่อือ้ต่อการคลีค่ลายอาการ ใหเ้คลื่อนไหว
ในระดบัทีพ่อเหมาะพอด ีกบัพยาธสิภาพในขณะนัน้ จงึไมใ่ช่เรื่องของการมคี าตอบตายตวัว่า ถา้มอีาการแบบนี้ ใหท้ าท่านัน้ทา่
นี้ 
 
ทวนท่าศพ  

เป็นท่าทีผ่่อนคลายร่างกายทัง้หมด เป็นท่าทีส่บาย ยกเวน้กรณี คนทีม่ปัีญหาโครงสรา้งร่างกาย มอีาการหลงัค่อม ซึง่
การนอนราบ น ้าหนกัศรีษะจะบงัคบัใหเ้งยคอ ท าใหป้วดศรีษะ ปวดคอ วธิแีกอ้าจใชผ้า้ขนหนูหนุนไปสกัพกั จากนัน้ เมื่อ
ร่างกายปรบัสภาพไดด้ขีึน้ ใหล้ดความสงูของผา้ขนหนูลง 
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โยคะสกิขา ครัง้ที ่3 
วเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน จากมุมมองของนกักายภาพบ าบดั 

โดยอาจารย ์คมปกรณ์ ลมิป์สทุธริชัต ์
วนัเสารท์ี ่22 กนัยายน 2550 

ท่าคนัไถ 1/2 ตวั 

 
หลกัการท าอาสนะ แบบยกขาเดยีว  เราอธบิายว่า เริม่จากท่าศพ รวบเทา้ชดิ ฝ่ามอืคว ่าชดิล าตวั จากนัน้ ยกขาทลีะ

ขา้ง 30 องศา คา้งไวส้กั 2 - 3 วนิาท ี 60 องศา คา้งไว ้และสงูสดุไม่เกนิ 90 องศา เราแนะน าผูเ้รยีนว่า ถา้ยกไม่ถงึ 90 องศาก็
ไม่เป็นไร แต่ “ขอใหเ้ขา่ตอ้งไม่งอ” คอืยกได ้60 องศา โดยขาตงึ ยงัดกีว่า ยกได ้90 องศา แต่เขา่งอ คา้งไวส้กัครู่  ใชห้ลกั “นิ่ง 
สบาย ใชแ้รงแต่น้อย มสีต”ิ เมื่อไม่ไหวแลว้ ใหค้นืกลบั ลดลงมาที ่60 องศา 30 องศา และวางขาลงกบัพืน้ 
 สว่นแบบยก 2 ขา  ยกขา 45 องศา เพราะการยกที ่30 องศา อาจตงึกลา้มเน้ือหน้าทอ้งมากเกนิไป จากนัน้เคลื่อนไป
เป็น 60 องศา  สงูสดุไม่เกนิ 90 องศา  ไดป้ระโยชน์ในการบรหิารกลา้มเน้ือหน้าทอ้ง ซึง่แบบ 2 ขา มกีารบรหิารกลา้มเน้ือหน้า
ทอ้งไดม้ากกว่าแบบขาเดยีว  เมือ่ไม่ไหวแลว้ กค็นืกลบั 60 องศา 45 องศา และวางลงกบัพืน้ 
 
ผลต่อร่างกาย -   

ท่านี้เป็นการใชก้ลา้มเน้ือดา้นหน้าสะโพก ทีใ่ชใ้นการงอสะโพก กลา้มเน้ือชุดนี้จะเ 2 จุด คอื บรเิวณเชงิกราน และ
บรเิวณกระดกูสนัหลงั กลา้มเน้ือสว่นทีเ่กาะเชงิกรานไม่ค่อยมปัีญหา ปัญหามกัจะเกดิกบักลา้มเนื้อทีเ่กาะกระดกูสนัหลงัซึง่มี
ความยาวมากกว่า หากกลา้มเน้ือกระดกูสนัหลงัไม่แขง็แรง ไม่คอ่ยมแีรงยก ตอนยกขาจะมกีารแอ่นของหลงัประกอบดว้ย ซึง่
ท าใหป้วดหลงั ท าใหห้ลงัแอ่นเพิม่ขึน้ ต่างจากคนทีก่ลา้มเน้ือทีเ่กาะกระดกูสนัหลงัแขง็แรง สามารถยกขาขึน้ได ้โดยหลงัยงัคง
เรยีบแนบพืน้ โดยเราสามารถคอ่ยๆ พฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือชุดน้ีได ้
 
อยากใหอ้าจารยอ์ธบิายเรื่องความตงึตวัของกลา้มเน้ือ 

ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ คอื ความสามารถของกลา้มเน้ือในการเคลื่อนไหวสว่นของร่างกาย เช่น สามารถยกขา
ขึน้มาได ้มหีน่วยวดัเป็นน ้าหนกัทีย่กได ้ 
 ศพัทท์ีเ่ราควรรูจ้กัคอื Tone เน่ืองจากกลา้มเน้ือมเีสน้ประสาทมาเลีย้งตลอดเวลา มสีญัญาณประสาทคอยท าให้
กลา้มเน้ือตงึตวั สงัเกตคนเป็นอมัพฤกษ์ กลา้มเน้ือจะเหลว โทนกค็อืระดบัความตงึตวัของกลา้มเนื้อ 
 ศพัทอ์กีค าคอื Tight อธบิายถงึตอนทีก่ลา้มเน้ือก าลงัท างาน เชน่เรานัง่ในท่าหนึ่งนานๆ กลา้มเนื้อดา้นหนึ่งหดตวั
ตลอดเวลา ไม่ยดืออก เราเรยีกว่า tight หรอืนกักฬีาทีใ่ชก้ลา้มเนื้อมากๆ กลา้มเน้ือดงึตวัตลอดเวลา ไม่ยดืออก กเ็ป็นความตงึ
ตวัเช่นกนั แต่เป็นแบบ tight  

การท าท่าโยคะชว่ยเรื่องกลา้มเนื้อได ้เพราะมนัเน้นการยดืกลา้มเน้ืออกมา  อย่างนกัเรยีนบางคนทีท่ าท่าคนัไถครึง่ตวั 
เขางอเขา่ตลอดเวลา เพราะกลา้มเน้ือมนัตงึ มนัเหยยีดไม่ได ้เราอยากใหเ้ขาไดม้โีอกาสเหยยีด จงึแนะน าเขาวา่ ใหท้ าโดยไม่งอ
เขา่  
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ขอใหอ้าจารยช์่วยเปรยีบเทยีบ การยกขาโดยงอเขา่ไวก้่อน พอยกขึน้แลว้ค่อยเหยยีดขาออก กบัการเหยยีดขาไว ้ไม่งอเขา่ ยก
ขาขึน้ไปทัง้ท่อน 

ดงัทีไ่ดท้ าความเขา้ใจมาขา้งตน้ว่า เมื่อเรามคีวามรู ้ความเขา้ใจมากขึน้ ค าตอบของเราจะไม่ใช่เป็นสตูรส าเรจ็ตายตวั 
แต่เราจะมองเป็นแต่ละกรณี และอธบิายไปตามสภาพนัน้ๆ 

การยกขาขึน้ โดยไม่งอเขา่ เปรยีบเหมอืนการยกคานยาวๆ มนี ้าหนกัมากกว่า จงึตอ้งอาศยัแรงของกลา้มเน้ือที่
มากกว่า มองตามหลกัฟิสกิสก์เ็ป็นการเสยีเปรยีบเชงิกล เสยีเปรยีบกว่าการงอเขา่แลว้ค่อยยก ซึง่คานสัน้กว่า  เราออกแรงน้อย 
ยกขาไดส้งูขึน้ ถา้มองตามหลกัโยคะ ส าหรบัคนทีก่ลา้มเน้ือหน้าทอ้งไมม่แีรงเลย อาจจ าเป็นตอ้งงอเขา่ก่อน  แต่ส าหรบัคนปกต ิ
ทีต่ัง้ใจจะพฒันากลา้มเน้ือหน้าทอ้ง ใหด้ขีึน้ กไ็มง่อเขา่ 
 
เสน้ประสาท 

เสน้ประสาทเป็นโครงสรา้งทีต่อ้งการเลอืดมาเลีย้งเป็นอย่างยิง่  ถา้ขาดเลอืดจะผดิปกตไิดท้นัท ีและเกดิการบาดเจบ็
ไดง้่าย  เสน้ประสาท เสน้เลอืดด า และ เสน้เลอืดแดง จะไปดว้ยกนัเสมอ 

ทัง้เสน้เลอืดและเสน้ประสาทมลีกัษณะขดตวัอยู่เหมอืนสปรงิ เมือ่มกีารเคลื่อนไหว มนัจะเหยยีดตวัออก  เมื่อถูก
เหยยีดตวัมากเกนิไป มนัจะตบีลง แคบลง การไหลเวยีนของเสน้เลอืดด าและแดงทีค่อยหล่อเลีย้งเสน้ประสาทจะถูกรบกวน   

คนปกตจิะไมม่ปัีญหา แต่ถา้คนไหนมปัีญหาการดงึรัง้ของเสน้ประสาทเกดิขึน้ เสน้ประสาททีย่าวจากสมองลงมา โดย
ระหว่างทางกม็ปีมประสาทต่างๆ หากถูกเหยยีดยดืมากเกนิไป  กเ็ป็นการดงึไปถงึบรเิวณกา้นสมองดว้ย อาจท าใหเ้กดิอาการ
ตงึคอ ปวดหวั เกดิการบาดเจบ็  
 
อาการผดิปกตเิน่ืองจากเสน้ประสาท 

เราสงัเกตนกัเรยีนทีม่ปัีญหาเสน้ประสาทไดจ้าก 1) มอีาการปวดรา้วตามร่างกาย 2) มอีาการตงึกลา้มเน้ือ ซึง่เกดิจาก
การทีร่่างกายเกรง็กลา้มเน้ือเอาไว ้เพื่อปกป้องเสน้ประสาททีก่ าลงัมปัีญหา ไม่ใหม้นัยดืออก 3) พวกทีม่ปัีญหาในการหิว้ของ
หนกั เกดิอาการชาปลายแขน ลา้ เปลีย้ไปทัง้แขน  4) กลา้มเน้ือหลงั กลา้มเน้ือคอเกรง็เป็นล า ซึง่มนัเกรง็เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้รา
งอตวั หรอืยดืตวัมากเกนิไป เพราะเสน้ประสาทมปัีญหา ซึง่ไมใ่ช่เรื่องความแขง็แรงของกลา้มเน้ือนะ เป็นคนละเรื่องกนั   
 
ระบบเสน้ประสาท   

ระบบประสาทแบง่เป็น 2 สว่น  ประสาททีค่วบคมุการท างานของร่างกายทัง้หมด กบั สว่นทีเ่ป็นออโตเมตคิ ไม่ตอ้งสัง่ 
มนัไปของมนัเอง 

ประสาททีค่วบคมุการท างานทัง้หมดยงัแบง่ออกเป็น 2 คอื ระบบประสาทสว่นกลาง (Central Nervous System) 
ไดแ้ก่ สมอง กา้นสมอง และไขสนัหลงั ซึง่มเีซลประสาททัง้หมดอาศยัอยู่  อกีสว่นหนึ่งเรยีกประสาทสว่นปลาย เป็นแขนงทีย่าว
ยดืออกไปรบัรูข้อ้มลู เหมอืนสายไฟ แยกตวัออกมาจากซพียีสูว่นกลาง   
 ระบบประสาทอตัโนมตั ิ(Autonomic Nervous System) ไม่ตอ้งสัง่กท็ างานเองได ้เช่น เวลาตกใจ ไฟไหม ้เรามแีรงที่
จะท าอะไรต่างๆ มาก  หรอืกนิขา้วเสรจ็แลว้งว่ง ฯลฯ พวกนี้ ประสาทออโตเมตคิไปควบคมุ ไปจดัการเอง ซึง่กจ็ะเหน็ไดว้่ามอียู่ 
2 แบบคอื ตื่นตวั Sympathetic กบัผ่อนคลาย Parasympathetic  

ประสาทออโตเมตคิจะควบคมุการหดตวั คลายตวั ของเสน้เลอืด และควบคมุการท างานของกลา้มเน้ือเรยีบ (อวยัวะ
ภายใน) เช่น ขณะกนิขา้ว ประสาทจะสัง่ใหเ้สน้เลอืดบรเิวณล าไสข้ยายตวั เพื่อใหเ้ลอืดไปเลีย้งล าไสม้ากขึน้  และสัง่ใหเ้สน้เลอืด
ทีไ่ปเลีย้งแขนขาหดตวั มนัจดัการของมนัเอง เราไปบงัคบัเสน้เลอืดใหห้ดตวั ขยายตวัไม่ได ้
 ดงันัน้หลงัอาหาร หากเรารบีไปออกก าลงักาย  ประสาทอตัโนมตัจิะปลีย่นค าสัง่ใหม่ กลา้มเน้ือทีผ่นงัหลอดเลอืดที่
ล าไสจ้ะบบีตวั หดตวั ขณะทีก่ลา้มเน้ือผนงัหลอดเลอืดทีแ่ขน ขส ขยายตวั จงึท าใหส้ารอาหารและออกซเิจนไปเลีย้งทีแ่ขนและ
ขาแทน เลอืดทีล่ าไสล้ดลง  ท าใหร้ะบบย่อยอาหารท างานไม่ด ีดดูซมึไม่ด ีหลงัอาหารเราจงึตอ้งพกั 3-4 ชัว่โมง   

ทัง้หมดน้ีมาเชื่อมโยงเรื่องเสน้ประสาทตงึตวั ซึง่กห็มายถงึเสน้ประสาทสว่นปลาย  เสน้ประสาทเหล่านี้ สว่นหนึ่งอยู่
บรเิวณทรวงอก บรเิวณกระดกูสนัหลงัสว่นอก ในกรณีทีข่อ้ต่อกระดกูสนัหลงับรเิวณอกตงึตวั หรอืมกีารเคลื่อนไหวบรวิเณทรวง
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อก เสน้ประสาทเหล่านี้กถ็ูกดงึรัง้ หากผูเ้รยีนเกดิความรูส้กึแสบๆ ซ่า เมื่อมกีารเคลื่อนไหว หรอื เอยีงตวั กอ็าจสนันิษฐานไดว้่า 
เสน้ประสาทผดิปกต ิ
 
กระดกูสนัหลงั 

ในกรณีทีก่ระดกูสนัหลงัไม่ปกต ิจากอะไรกแ็ลว้แต่ ท าใหข้อ้ต่อบางปลอ้งบรเิวณน้ีหลวม เคลื่อนตวั เลื่อนไปขา้งหน้า 
กลา้มเน้ือทีเ่กาะแถวนี้จะดงึ กลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ จะไม่ยดึกระดกูไว ้พอฝึกท่าคนัไถครึง่ตวั กระดกุสนัหลงักเ็คลื่อน เสยีงดงั
แปลบ็ๆ  แกไ้ขไดโ้ดยการฝึกกระชบักลา้มเน้ือหน้าทอ้งน้อยไวใ้หม้ัน่คง 

อกีกรณีคอื หากสงัเกตว่าหลงัผูเ้รยีนมอีาการโคง้เวา้มากกว่าปกต ิมอีาการบุม๋เป็นจุด กอ็าจตัง้ขอ้สนันิษฐานถงึความ
ผดิปกตขิองกระดกูสนัหลงั 
 
ขอค าอธบิายเรื่อง  การฝึกอาสนะท่ากลบับนลงล่าง แลว้จะไม่แก ่(อ่อนเยาว)์ 

อ.วรีะพงษ์ อธบิาย ต าราโยคะโบราณกล่าวไวว้่า ต าแหน่งทีค่อ ซึง่เรยีกว่าต าแหน่งพระจนัทร ์มนี ้าอมฤตอยู ่การยนื 
นัง่ ปกตทิ าใหน้ ้าอมฤตไหลลงมาทีต่ าแหน่งพระอาทติย ์ทีท่อ้ง  น ้าอมฤตจงึถูกเผาผลาญตลอดเวลา ร่างกายจงึเสือ่มโทรม และ
ชรา  หากท าท่ากลบับนลงล่าง เป็นการชะลอการไหลของน ้าอมฤต ท าใหอ้ายุเป็นไปตาม อายขุยัจรงิมากขึน้ ซึง่ไมท่ราบว่าทาง
สรรีะวทิยาสมยัใหม่ มคี าอธบิายเรื่องนี้หรอืไม่  
  เซลซึง่กค็อืเนื้อเยื่อในร่างกาย ตอ้งการอาหารมาหล่อเลีย้ง อาหารนี้มาจากเลอืด หากมอีาหารด ีเลอืดมาเลีย้งด ี เซลก็
แขง็แรงสมบรูณ์ อ่อนวยั ถา้เทยีบกบัเพื่อนรุ่นเดยีวกนั หากอาหารม่ด ีเลอืดมาเลีย้งไม่ด ี เซลกแ็คระ แกรน ไมแ่ขง็แรง 

ตวัอย่างเช่น  คนไขเ้บาหวานเรือ้รงัผวิหนงัจะด า และเป็นแผล เนื่องจาก เสน้เลอืดฝอยทีม่าเลีย้งบรเิวณผวิหนงัแขง็ตวั 
และตบี  เลอืดจงึมาเลีย้งผวิหนงัไม่พอ  

ดงันัน้ท่าคนัไถครึง่ตวัท าใหเ้ลอืดไหลเทมาเลีย้งทีใ่บหน้า จงึท าใหเ้ซลและเน้ือเยีอ่บรเิวณใบหน้าไดร้บัอาหารไดด้ ีกม็ี
แนวโน้มทีจ่ะท าใหแ้ลดอู่อนเยาว ์
 
ผลของท่าคนัไถครึง่ตวั ต่อต่อมไทรอยดท์ีค่อ 

ต่อมฮอรโ์มนต่างๆ มคีวามส าคญัต่อร่างกายมาก การดแูล ใหต่้อมต่างๆ ใหท้ างานไดเ้ป็นปกตเิป็นสิง่ทีด่ ีอย่างต่อม
ไทรอยด ์พาราไทรอยด ์สรา้งฮอรโ์มนทีค่วบคมุ การเผาผลาญอาหาร metabolism หากเผาผลาญมากเกนิไป เหงื่อจะออกมาก 
และเหนื่อยง่าย  หากเผาผลาญน้อยไป จะเฉื่อยชา และอย่างน้อยเรากเ็หน็ว่าท่าคนัไถครึง่ตวั ท าใหเ้ลอือดไหลเวยีนมาเลีย้งที่
บรเิวณต่อมนี้ไดด้ ี
 
นกัเรยีนทีเ่คยมอีาการ Flip Flop Injury ควรหลกีเลีย่งการท าทา่คนัไถ ½ ตวัหรอืไม?่  

Flip Flop Injury เป็นอาการบาดเจบ็ของกระดกูคอเน่ืองจากการเคลื่อนไหวอย่างฉบัพลนั  เช่น ขบัรถไปชน  ตวัเรา 
และศรีษะจะพุ่งไปขา้งหน้า เน่ืองจากแรงเฉื่อย จากนัน้จะสะบดักลบั ท าใหเ้น้ือเยื่อรอบๆ คอบาดเจบ็ หรอืถจอดนิ่งอยู่ แลว้โดน
ชนทา้ย ศรีษะกเ็กดิการสะบดักลบัทนัทเีช่นกนั 

พวกนี้ขึน้อยู่กบัความรุนแรงของอาการ หากบาดเจบ็เลก็น้อยจะแค่มอีาการไม่สบายทีค่อ  หากอาการมากขึน้คอจะ
ขยบัไม่ได ้หนัไม่ได ้จนถงึกระดกูคอหกักม็ ี 

บางคนมปีระวตั ิFlip Flop Injury เมื่อ 10 ปีก่อน เป็นรอยโรคสะสม เป็นจุดอ่อน พอใชง้านไปเรือ่ยๆ อาจมอีาการปวด
หลงัในภายหลงั  ซึง่อาจเป็นเพราะเกดิพงัผดืดงึรัง้ ท าใหก้ารเคลือ่นไหวของเสน้ประสาทผดิปกต ิเกดิการตงึตวัขึน้มา หรอื 
กระดกูขอ้ต่อคอเคลื่อนตวัไปจากต าแหน่งปกต ิท าใหก้ลา้มเน้ือตงึรัง้ 

ผูเ้รยีนทีม่ปีระวตัแิบบนี้มา ควรระวงัการเคลื่อนไหวทีค่อ หลกีเลีย่งการพบัมาก การแอ่นมาก หรอืท่าทีท่ าใหม้รีบั
น ้าหนกัมากๆ ใหเ้คลื่อนไหวเท่าทีรู่ส้กึสบาย อาสนะพืน้ฐานทีพ่วกเราก าลงัวเิคราะหก์นัน้ีเป็นท่าทีป่ลอดภยั ทีค่วรหลกีเลีย่งคอื
ท่าทีพ่บัคอมากๆ เช่น ท่ายนืดว้ยไหล่ คนัไถเตม็ตวั ฯลฯ 
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กรณีเคยผ่าตดักระดกูคอ ควรตอ้งระวงัในการท าอาสนะหรอืไม่ 
ควรพจิารณาสาเหตุทีท่ าใหต้อ้งไปผ่า ว่ากระดกูหกัจงึผา่ตดั หรอืหมอนรองกระดกูเคลื่อน หรอืหนิปนูเกาะจนกด

เสน้ประสาท ซึง่หมอผ่าตดัเพื่อเชื่อมกระดกูคอนี้ไว ้กล่าวคอื การเคลื่อนไหวตามธรรมชาตขิองกระดกูคอได้สญูเสยีไปแลว้ มนั
ยดึตดิแน่น จงึตอ้งผ่า  การผ่าตดัท าใหเ้กดิบาดแผลขนาดใหญ่ หลงัผ่าตดั จะเกดิพงัผดืดงึรัง้เพือ่ซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีเ่พิง่ถูก
ผ่าตดัไป เรากค็วรรระวงัเหมอืนผูท้ีม่ปีระวตั ิflip flop injury เพราะการเคลื่อนไหวของคอผดิปกตไิปแลว้ เคลื่อนดน้้อยลง อย่า
ฝืนท าอาสนะเกนิความสามารถของร่างกาย อย่าไปท าตามคนอื่น 

ขอ้ควรพจิารณาคอื ถา้นกัเรยีนทีม่ปัีญหาเคลื่อนไหวคอของตนเอง ตามแรง ตามสภาพ ตามน ้าหนกัของตนเอง อย่าง
นัน้ปลอดภยั แต่ถา้การเคลื่อนไหวนัน้ มนัมกีารกดทบัของร่างกายสว่นอื่นอยู่ อนันัน้ไม่ปลอดภยั หรอืมคีรคูนอื่นมาช่วยจบั ช่วย
ดดั ไม่ปลอดภยั 
 
บดิคอแลว้สบายด ีบดิบ่อยๆ เป็นอนัตรายหรอืไม่  

แสดงว่าก่อนบดิคอไม่สบาย มอีาการเมื่อยลา้ ตอ้งดวู่ามสีาเหตุมาจากไหน หากเกดิจากท่าทางในการท างาน ใหแ้กไ้ข
ท่าทางใหเ้มื่อยลา้น้อยลง  ในกรณีบดิคอแลว้สบาย กด็วู่าเราจะเคลื่อนไหวแคไ่หน ใหเ้คลื่อนไหวเท่าทีเ่ราสบาย เท่าทีเ่รา
เคลื่อนไหวได ้
 
กระดกูสนัหลงัคด เป็นรปูตวั S  อาสนะพืน้ฐาน 14 ท่า  ช่วยไดห้รอืไม่  

โดยลกัษณะของการคด มนัจะคดไปคดมา ท่าอาสนะบางท่า แกค้ด  บางท่า เสรมิคด  นกักายภาพบ าบดัจะตอ้ง
ตรวจดวู่า กระดกูสนัหลงัคดตรงมุมไหน ปลอ้งไหน จากนัน้จะจดักระดกูสนัหลงั และบรหิารใหก้ระดกูสนัหลงัตรง  เราอาจ
แนะน าใหท้ าท่าอาสนะทีเ่หมาะสมได ้แต่มนักเ็ป็นการท าในเวลาไม่นาน ควรมกีารพดูถงึการดแูลอริยิาบถในชวีติประจ าวนัดว้ย 
คอืตอ้งท าสม ่าเสมอสว่นบางท่า หากฝึกไปแลว้ กระดกูสนัหลงัคดมากขึน้ ใหร้ะวงัท่านัน้ 
 กระดกูสนัหลงัคด -ม ี2 แบบ หนึ่งเกดิจากโครงสรา้ง ตรวจสอบโดยใหย้นืตรง แลว้ค่อยๆ กม้หลงั จะเหน็ว่าหลงั โคง้ 
ปดูออกมา  แสดงว่า ตวัเอน็เริม่ดงึรัง้ออกมาแลว้ หรอืเสน้ประสาทเริม่ตงึ ซึง่กม้แลว้อาจจะเหน็ว่าร่างกายมกีารบดิตวั 

หากเกดิจากความบกพร่องของกลา้มเน้ือ ตรวจสอบโดยใหย้นืตรง ค่อยๆ กม้หลงั เมื่อมองดแูผน่หลงั จะเหน็หลงัราบ
ขนานกนัด ีทัง้ 2 ขา้ง   

การยดืตวั ขยบัตวั ท าอาสนะ ตลอดจนการจดัท่าทางในชวีติประจ าวนั กจ็ะชว่ยท าใหอ้าการดขีึน้ได ้ 
 
กระดกูลัน่ดงั ก๊อบๆ เวลาขยบัแขน เกดิจากอะไร  

เกดิจากช่องว่างระหว่างกระดกู ซึง่มอีากาศอยู่ พอมกีารขยบั อากาศพวกนี้เลด็ออกมาจากช่องเหล่านัน้ พวกนี้ไม่มี
อนัตราย ถา้ไม่มอีาการเสยีว 
 
มอีาการปวดหลงั ฝึกท่าอะไรด ี

ฝึกไดทุ้กท่า ร่างกายตอ้งการทัง้หมด ท่าไหนท าใหป้วดมากขึน้ หลกีเลีย่งท่านัน้ไปก่อน ซึง่มหีลกัในการคดักรอง 
เพื่อใหรู้ว้่า ท่าไหนไม่ควร ท่าไหนควรท า ท่าไหนท าได ้กท็ าท่านัน้  

โยคะไม่ใช่ท่าเพยีงท่าเดยีว มนัตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายๆ จากหลายๆ ท่า 
 
การใชม้อืสอดใหข้า ในท่าคนัไถ ½ ตวั แบบยก 2 ขา  

เวลาฝึก อาจคว ่าฝ่ามอื แลว้ สอดฝ่ามอืไวใ้ตข้า  จะช่วยใหย้กขาไดง้่ายขึน้  
ในกรณีนี้ ประโยชน์คอื มอืมาชว่ยงดั ท าใหม้แีรงทีก่ลา้มเน้ือตน้ขาเพิม่ขึน้ กลา้มเน้ือหลงัท างานน้อยลง ช่วยใหค้น

ปวดหลงั ทีม่สีาเหตุมาจากลา้เมนื้อหลงั ท าท่าคนัไถ ½ ตวัไดง้่ายขึน้   
แต่หากปวดหลงัเพราะมปัีญหาทีห่มอนรองกระดกู ท าแลว้เจบ็มากขึน้ ใหห้ยุดท า เพราะฝ่ามอืจะเพิม่แรงกดทีห่มอน

รองกระดกูอกีราว 150-180 กโิลกรมั 
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บางคนท าท่ายกขาดว้ยการเหวีย่งขาขึน้ ดไีหม 

กต็อ้งถามตวัเองว่าจะ เอาท่า  หรอื เอาก าลงั ถา้ตอ้งการพฒันาก าลงักลา้มเน้ือหน้าทอ้ง กต็อ้งไม่เหวีย่ง  เพราะ
เหวีย่งขาขึน้ไป จะไม่ไดป้ระโยชน์   

ถา้ถามว่าอนัตรายไหม กค็งแลว้แต่กรณี หากหมอนรองกระดกูมปัีญหา อาจบาดเจบ็  หรอือาจท าใหก้ลา้มเน้ือฉีก ขอ้
ต่อกระดกูสนัหลงั เคลด็ ยอก ได ้
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โยคะสกิขา ครัง้ที ่3 
วเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน จากมุมมองของนกักายภาพบ าบดั 

โดยอาจารย ์คมปกรณ์ ลมิป์สทุธริชัต ์
วนัเสารท์ี ่22 กนัยายน 2550 

ท่าปัจฉโิมทนาสนะ หรอืท่าเหยยีดหลงั 

 
เริม่จากท่านัง่พกั รวบเทา้ชดิ นัง่หลงัตรง มอืวางขา้งสะโพก เลือ่นมอืมาวางบนตน้ขา พบัตวัลง จากขอ้สะโพก จนสดุ

ท่า เอานิ้วโป้งเกีย่วเทา้ไว ้ลดไหล่ ลดศรีษะ น าศรีาะไปชดิใกลก้บัหวัเขา่ 
 ประโยชน์ เป็นการบรหิารกลา้มเน้ือ  เอน็ บรเิวณสว่นหลงัทัง้หมด ตัง้แต่ขา เอว ตน้คอ  และเป็นการกดนวดหน้าทอ้ง 
ช่วยบรหิารอวยัวะภายในช่องทอ้ง ช่วยใหเ้ลอืดไปเลีย้งศรีษะเพิม่ขึน้ 
 
ผลต่อร่างกาย 
 เป็นการยดืกลา้มเน้ือน่อง เหมอืนท่าคนัไถ ½ ตวั ยดืกลา้มเน้ือกน้ ยดืกลา้มเน้ือหลงั เอน็ยดึเกาะขอ้ทัง้หมด 
เสน้ประสาท ไขสนัหลงั ทัง้หมดยาวจนถงึกา้นสมองเลย 
 
ผลขา้งเคยีง 

ประการทีห่นึ่ง หากหมอนรองกระดกูสนัหลงัมปัีญหา เน่ืองจากท่านัม้แีรงกดทบัทีห่มอนรองกระดกูเป็น 6 เท่าของท่า
นอน คนทีม่ปัีญหาหมอนรองกระดกูสนัหลงัจะรูส้กึว่าอาการแย่ลง ทัง้ขณะท าอาสนะ และหลงัท า 
 ประการทีส่อง ถา้มปัีญหาหลงัแขง็ ถา้เรายดืคา้งในท่านาน เสน้ประสาทจะตงึผดิปกต ิเสน้เลอืดจะถูกดงึใหย้าวขึน้ 
หากฝืนท าจะเกดิการบาดเจบ็ในภายหลงั 

วธิตีรวจสอบความตงึตวัของเสน้ประสาท  ใหท้ าท่าปัจฉโิมทนาสนะ โดยไม่กม้คอ รูส้กึตงึหรอืไม่ จากนัน้ กม้ศรีษะ 
หากตงึเพิม่ขึน้ หมายความถงึ มสีญัญาณเตอืนของอาการเสน้ประสาทบกพร่อง กไ็ม่ควรใหน้กัเรยีนท า  แต่ถา้กม้ศรีษะแลว้ ไม่
รูส้กึตงึเพิม่ขึน้ กค็อืไมม่อีาการทีว่่า  
 
วธิตีรวจสอบหมอนรองกระดกู   

ใหน้อนหงาย กอดเขา่  จนรูส้กึตงึๆ  ลองท าซ ้าหลายๆ ครัง้  หากปวดหลงัเพิม่ขึน้ หรอืเมื่อยน่อง  แสดงว่า มอีาการ
จากหมอนรองกระดกูถูกดนัปลิน้ออกมา 

อกีวธิ ีนอนคว ่า ท าท่าง ูโดยเหยยีดมอืสดุใหแ้รงทัง้หมดอยู่ทีม่อื เป็นท่างแูบบตวัใหญ่ ซึง่เป็นการใหก้ลา้มเน้ือดนั
กระดกูสนัหลงัไปในทศิทางตรงกนัขา้มกบัเมื่อสกัครู่ หากท าซ ้าๆ แลว้รูส้กึว่าอาการเมื่อยทุเลาลง แสดงว่าอาการหมอนรอง
กระดกูทีม่อียู่ สามารถถุกดนักลบัเขา้ทีไ่ดด้ว้ยท่าง ู

สว่นผูท้ีม่อีาการหมอนรองกระดกูปลิน้คา การท่างุ จะไม่สามารถดนักลบัเขา้ทีไ่ด ้ในกรณีตอ้งะวงั ไมค่วรท าท่างู 
 
ท่าชานุศรีษะอาสนะ หรอืหวัจรดเขา่ขาเดยีว มคีวามแตกต่างกบัท่าปัจฉิโมทนาอย่างไร  

ท่าหวัจรดเขา่ขาเดยีว เสน้ประสาทยดืเพยีงขา้งเดยีว  ความตงึจะน้อยกว่าแบบ 2 ขา้ง กลา้มเน้ือถูกยดืเพยีงขา้งเดยีว  
เชงิกรานบดิเพยีงขา้งเดยีว ซึง่เรากอ็าจจะเริม่ท าจากขาเดยีวก่อน ถา้ท าไดด้ ีแลว้ค่อยท า 2 ขา กไ็ด ้ผลทางดา้นอื่นคงไม่
ต่างกนั 
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ถา้ตัง้ปลายนิ้วเทา้ขึน้ จะเป็นอยา่งไร  
อนัแรกคอืกลา้มเน้ือน่องตงึ กเ็ป็นแบบนึง เรากด็ูแลจดัปรบัทีก่ลา้มเน้ือ  อกีอนัคอืเสน้ประสาทตงึตวัมากขึน้ คอืยิง่

กระดกปลายเทา้มาก ยิง่ตงึน่องมากขึน้ ซึง่ไมใ่ชท่ีก่ลา้มเน้ือ หมายความว่าเสน้ประสาทมนัตงึตวัมากขึน้ 
ท่านี้ เอน็รอ้ยหวาย กลา้มเน้ือหลงัขอ้พบัขอ้เขา่ถูกยดื  เหยยีดตวัมากขึน้  ทัง้ทอ้ง อวยัวะภายในก็ถูกกดทบัดว้ย 

 
ต าราโบราณระบวุ่า การพบัทอ้ง ท าใหเ้พิม่ไฟย่อย สรรีะวทิยาสมยัใหม่อธบิายเรื่องนี้อย่างไร 

น่าจะสอดคลอ้ง คอืการพบัทอ้งท าใหก้ระเพาะอาหาร ล าไสข้ยบัตวั ท างานไดด้ขีึน้ ภาษาของคนโบราณธาตุไฟ ก็
น่าจะหมายถงึระบบย่อยอาหาร การดดูซมึทีด่ขี ึน้ 
 
ท่านี้ช่วยท าใหห้น้าทอ้งแบนราบไหม? 

ทอ้งยื่นม ี2 แบบ คอืมลีมในทอ้ง กบัทีม่ไีขมนั  ถา้ในกรณีมไีขมนั ท าท่านี้คงไม่ชว่ยใหท้อ้งแบนราบ ตอ้งไปออกก าลงั
กาย เผาผลาญไขมนั แต่ถา้ทอ้งเรามนัไม่ค่อยขยบัตวั มนัตงึตวั มแีกสในกระเพาระอาหาร ในล าไสม้าก การท าท่านี้ ท าให้
อวยัวะภายในขยบัตวัไดด้ขีึน้ ยดืหยุ่นตวัดขีึน้ ท าใหร้ะบบย่อยดขีึน้ ทอ้งกจ็ะแบนราบลง 
 
เทคนิคช่วย 

ไม่ควรเกรง็ขา เพื่อเหยยีดขอ้พบัเขา่ ก่อนพบัตวัลง เพราะพอเราเกรง็ขากลา้มเน้ือทัง้หมดจะท างาน รวมทัง้เกดิแรง
ตา้น แรงทีจ่ะพยายามดงึกลบั ท าใหเ้ราเหยยีดออกไปไดไ้ม่สดุ ในทางตรงขา้ม เราควรปล่อยขาตามสบาย จะท าใหเ้หยยีดได้
มากขึน้ กม้ตวัไดม้ากกว่า เนื่องจากไมม่แีรงตา้น 

การขยบัสะโพกไปขา้งหลงัก่อน จะชว่ยท าใหเ้รากม้ตวัไดม้ากขึน้ เหตุผลหนึ่งเพราะการขยบัสะโพกไปขา้งหลงั จะท า
ใหก้ลา้มเน้ือสะโพกดา้นกน้เกรง็ตวั แต่ดา้นหน้าขาคลายตวั  ท าใหเ้หยยีดขาไดม้ากขึน้ ท าใหก้ม้ไดง้่ายขึน้ 
 
หากพจิารณาทางดา้นการไหลเวยีนเลอืด การเกรง็ขาจนกลา้มเน้ือขึน้เป็นมดั กบัผ่อนคลายขาสบายๆ ต่างกนัอย่างไร 

การเกรง็ขาทัง้หมด กลา้มเน้ือจะถูกเหยยีดยดื หากเกรง็ไวน้าน มนัจะหยุดการไหลเวยีนของเลอืด เพราะหลอดเลอืด
ถูกบบีตวั แต่ถา้ท าแบบเกรง็แลว้คลาย  บบี – คลาย, บบี - คลาย เลอืดจะมาเลีย้งไดม้ากกว่าทีก่ลา้มเน้ือเกรง็อยู่นิ่งๆ  
 
การหายใจออก ช่วยใหพ้บัตวัลงไดม้ากขึน้หรอืไม่ 

มสีว่นครบั เมื่อหายใจเขา้ ปอดขยาย ซีโ่ครงขยาย กระบงัลมเลือ่นต ่าลง ดนัช่องทอ้งใหป่้อง อวยัวะในช่องทอ้งถูกอดั
เขาหากนั จงึเคลื่อนไหวไดย้าก  สว่นการหายใจออก ปอดแฟบลง ซีโ่ครงยุบลง กระบงัลมเลื่อนขึน้ ช่องทอ้งมพีืน้ทีเ่พิม่ขึน้ จงึ
เคลื่อนไหวไดด้ขีึน้ 

 
การผ่อนคลาย 

เมื่อหายใจเขา้ หายใจออกผ่อนคลาย กลา้มเน้ือบรเิวณกระบงัลมหรอืกลา้มเน้ือบรเิวณกระดกูซีโ่ครงจะมกีลา้มเน้ือมดั
เลก็ๆ อยู่ จะเหน็ว่ากระดกูซีโ่ครงจะมใียกลา้มเน้ือเกาะอยู่ระหว่างกลา้มเน้ือซีโ่ครงเป็นชิน้ๆ เป็นสว่นๆ เมื่อหายใจออก
กลา้มเน้ือบรเิวณน้ีจะผ่อนคลาย  

และยงัพบว่า การผ่อนคลายของกลา้มเน้ือตรงนี้ ยงัเชื่อมกบัระบบประสาททีไ่ปผ่อนคลายทัว่ตวัได ้ ยิง่ผ่อนคลายการ
หายใจเตม็ที ่ผ่อนคลายทัง้ใจ-กาย เชื่อว่าสามารถท าใหก้ลา้มเน้ือทัง้ร่างกายคลายตวัรว่มดว้ย  รวมถงึกลา้มเน้ือขา แขนดว้ย 
แต่ตอ้งเป็นการผ่อนคลายทัว่ทัง้หมด คลายหมด มนัจะเสรมิกนั   
 
คนทีก่ลา้มเน้ือใหญ่ ท าท่าไดไ้ม่เท่าคนทีผ่อม 



asana phy thpy kmpkn  47 

คนทีเ่พาะกลา้ม ตวักลา้มเน้ือจะมปีรมิาตรใหญ่กวา่คนทีไ่ม่ไดฝึ้กกล้ามเน้ือมาเฉพาะ ถา้กลา้มเน้ือสมบรูณ์จะมกีาร
ยดืหยุ่นไดด้ไีม่ว่าจะมขีนาดใหญ่กต็าม แต่จะท าใหช้่วงการเคลื่อนไหวอาจจะไม่เท่าคนผอมทีย่ดืหยุ่นไดด้แีบบเดยีวกนั 
เพราะว่าคนทีม่กีลา้มเน้ือใหญ่เมือ่ท าท่าทีม่กีารพบัจะท าใหก้ลา้มเน้ือมาชนกนัหรอืดนัไว ้ซึง่ไม่ถอืว่าเป็นสิง่ทีผ่ดิปรกต ิ 
 
ไม่เคยออกก าลงักายเลย เมื่อท าท่าวชัระนอนหงาย บรเิวณหน้าขารูส้กึตงึไปหมด  

อาจจะเป็นเพราะว่ากลา้มเน้ือมดัน้ีอาจจะไม่เคยโดนยดืเท่าไหร่ กลา้มเน้ือหน้าขาเป็นกลา้มเน้ือทีเ่กาะระหว่างขอ้ต่อ 2 
ขอ้ หมายความว่ากลา้มเน้ือหนึ่งเกาะทีข่อ้เขา่ อกีกลา้มเน้ือหนึ่งเกาะทีส่ะโพก การทีก่ลา้มเน้ือบรเิวณน้ีจะถูกยดืไดต้อ้งยดืขอ้ต่อ
ทัง้ 2 ขา้ง ซึง่ไมใ่ช่อริยิาบถปกตขิองเรา 
 

ท าท่าปัจฉิโมทนา แลว้ บดิตวัเพิม่ดว้ย 
ในท่าคมีเมื่อโน้มตวัมาขา้งหน้าโดยยดืในแนวแกนตรง 2 ขา้งสมดุลไปดว้ยกนั กลา้มเน้ือทัง้ 2 ฝัง่ถูกยดืหมด แลว้มี

การบดิอกีเลก็น้อย จะเพิม่การเคลื่อนไหว เพิม่การยดืกลา้มเน้ือ ดา้นหนึ่งถูกหย่อนตวั ดา้นหนึ่งถูกยดืมาก เช่นยดืไปทางซา้ย 
กลา้มเน้ือซกีขวาจะหย่อนตวั แต่เยื่อหุม้ facet จะถูกยดืเพิม่ขึน้  หมอนรองกระดกูจะมกีารขยบัไปอกีซกีหนึ่ง คนปกตจิะไมม่ี
ปัญหา แต่คนทีม่ปัีญหาเรื่องหมอนรองกระดกูจะมปัีญหาเพิม่ขึน้  

ผูท้ีม่ปัีญหาเรื่องขอ้เริม่เสือ่ม เริม่หนาตวั ซึง่การท าท่านี้กลา้มเนื้อจะตอ้งยดืพอ ขยบัไปใหเ้กดิการยดืหยุ่นคลายตวั 
โดยเฉพาะผูท้ีม่กีระดกูเสือ่มบรเิวณน้ีหรอืยุบลงมา การบดิจะเกดิการขดักนัของขอ้ต่อได ้หรอืบางคนท าแลว้อาจจะรู้สกึขดัๆ 
เพราะขอ้ต่อบรเิวณน้ีไม่เคยเคลือ่นทีเ่ลย  

ถา้ถามว่าท าไดไ้หม กท็ าได ้เพราะว่าในชวีติประจ าวนั ในการเคลื่อนไหว เราไมไ่ดเ้คลื่อนไหวแค่กม้ตวัในทศิทาง
เดยีว บางทเีรากม้อาจจะมกีารเอีย้วบดิตวัไปบา้ง 
 

ท่าพบั ยนืกม้พบั นัง่พบั ท่าไหนน่าจะเหมาะสมทีส่ดุ  
ถา้มองในเชงิอนัตรายต่อหมอนรองกระดกู ท่านัง่เป็น 6 เท่าของท่านอน แต่ท่ายนืแรงทีก่ดบนหมอนรองกระดกูมแีค่ 4 

เท่าของท่านอน ท่านัง่จะมแีรงกดมากกว่า เมื่อโน้มตวัไปขา้งหน้า การกม้ตวัไปขา้งหน้าจะเกดิขึน้ 10 เท่า  เพราะฉะนัน้ นัง่กม้
จะเพิม่ขึน้อกี เพราะฉะนัน้ทัง้ยนืกม้และนัง่กม้แรงดนัทีห่มอนรองกระดกูเยอะกว่าเดมิ แต่ท่ายนืจะลดลงไปเลก็น้อย  

ถา้หากมกีารยกของ 10 กโิลกรมัแรงทีก่ดลงบนหมอนรองกระดกูคอื 100 กโิลกรมั คอืขา้วสาร 1 กระสอบทบัหมอน
รองกระดกู  เพราะฉะนัน้เมื่อมกีารยกของ จงึใหม้กีารย่อเขา่หลงัตรง อย่ากม้หลงับดิตวั เหตุจากตัวนี้ มนัจะเกดิการบาดเจบ็  
 

หมอบอกว่าหมอนรองกระดกู 2 ขอ้มปัีญหา ใหฝึ้กโยคะในท่าทีก่ม้ไปขา้งหน้าเท่านัน้ หา้มฝึกท่าทีแ่อ่นตวัเดด็ขาดไมท่ราบว่าจะ
อธบิายตรงนี้ไดอ้ย่างไร  

ช่องไขสนัหลงัจะมรีทูีเ่สน้ประสาทออกมา ถา้มกีารยุบลง หมอนรองกระดกูเสือ่มยุบลงไป แคบลงไป รนูี้จะแคบลง เมื่อ
กม้ รนูี้จะเปิดออก ถา้แอ่น รนูี้จะตบีแคบลง เพราะฉะนัน้เมื่อรแูคบลง ท าท่านี้จะยิง่ท าใหร้แูคบลงไปอกี จงึใหห้ลกีเลีย่งท่านี้  

ในกรณีนกัเรยีนทีไ่ปฝึกมาแลว้ปวดหลงั ถา้เคลื่อนทีแ่บบแอ่นหลงั อาการปวดเพิม่ขึน้ จากอาการทีร่แูคบลง หรอื
อาการปวดรา้วมาทีข่ามากขึน้ จะแนะน าว่าใหร้ะวงั เพราะจะท าใหร้ตูบีลงและยิง่บาดเจบ็ตรงเสน้ประสาทได ้ 

ถา้รแูคบลง แต่ปวดหลงัเฉพาะที ่เมื่อแอ่นหลงัมอีาการแค่ตงึหลงั ในความเหน็ของผมใหเ้คลื่อนไหวในท่าทีส่บาย
เพื่อใหข้ยบัตวัไดบ้า้ง แต่ไมต่อ้งบงัคบัว่าแอ่นใหไ้ดเ้ยอะๆ เพราะว่าอยากใหเ้คลื่อน ทีไ่ดส้มดุลกนั คอืไดข้ยบับา้ง แต่ในระดบัที่
พอเหมาะ เพราะว่ามนัเคลื่อนทีไ่ด ้2 ทศิทางขอ้ต่อบรเิวณน้ีจะขยบัไดบ้า้ง แต่ไม่ตอ้งไปยดืใหเ้ยอะ  
 

การรบัน ้าหนกัของหมอนรองกระดกู 
จากท่านอนธรรมดา นอนตะแคงรบัน ้าหนกัเพิม่ขึน้ ท่ายนืเพิม่มากขึน้อกี ถา้กม้ยิง่เพิม่ ถา้มกีารถอืของดว้ย ยิง่เพิม่

มากเลย  
ท่ายนืเป็น 4 เท่าของท่านอน ถา้ล าพงัโน้มตวัขา้งหน้าอย่างเดยีวโดยทีไ่มม่อีะไรเลย  6 เท่า ถา้บวกของเขา้ไป 10 

เท่า 10 เท่าของๆ ทีย่ก สว่นนัง่ขดัสมาธ ิจะเป็นกีเ่ท่ายงัไมม่กีารศกึษา  
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นอนท่าศพแลว้ปวดหลงัตรงสะโพก 
ในกรณีทีน่อนนานๆ แลว้ปวดขึน้มา ถา้ปวดบรเิวณขา้งๆ สะโพก อาจจะเป็นลกัษณะของกลา้มเนื้อบรเิวณน้ีถูกยดื

เยอะๆ เกดิกาตงึตวัมากกว่าคลายตวั อาจท าใหป้วดได ้แต่บางทอีาจจะเป็นเรื่องของกระเบนเหน็บ บรเิวณเชงิกลางและ
กระเบนเหน็บ จะมกีระดกูขอ้ต่อ เมื่อนอนนานๆ กระดกูขอ้ต่อจะเกดิการอกัเสบตดิขดั จะมอีาการปวดบรเิวณกระเบนเหน็บดว้ย 
อกีกรณีหนึ่งคอื พวกทีม่อีาการปวดหลงัเรือ้รงันานๆ ถา้นอนลงไป หลงัจะมกีารแอ่นตวัเพิม่ขึน้ อาจจะมกีารปวดรา้วลงมาที่
บรเิวณกน้ได ้ 

 

อาหาร ปรมิาณน ้าในร่างกายมผีลต่อความยดืหยุ่นของร่างกายหรอืไม่ รวมทัง้ผกัและวติามนิ  
พุดถงึน ้า น่าจะมผีล เพราะน ้าจะเป็นตวัหล่อลื่นอวยัวะในร่างกายทัง้หมด เป็นตวัระบายความรอ้น จะเหน็ว่านกักฬีา

จะตอ้งมนี ้าทีพ่อเพยีง เพราะไมอ่ย่างนัน้แลว้จะเกดิความรอ้นเกดิขึน้  
สว่นผกัและวติามนิ การท างานของกลา้มเน้ือปกต ิกลา้มเน้ือยดืหยุ่นจะมเีรื่องของอเิลก็โตรไลท์ ผกัและผลไมน่้าจะมี

ผลต่อกลา้มเน้ืออยู่แลว้ เพราะการยดืหยุ่นของกลา้มเน้ือจะตอ้งอาศยัสารต่างๆ รวมทัง้โปรแตสเซยีม ซึง่จะมมีากในอาหาร
เหล่าน้ี  

จะชว่ยการท างานของกลา้มเน้ือดขีึน้หรอืไม ่คอืถา้ไดร้บัเพยีงพอจะท าใหท้ างานไดป้กต ิถา้ไดร้บัไม่เพยีงพอ กว่าจะ
ไดส้ิง่ทีต่อ้งการมา ร่างกายจะตอ้งไปดงึไปเผาผลาญจกาทีส่ะสมไว ้จะไม่เหมอืนกบัทีร่บัประทานเขา้ไปอย่างเพยีงพอ ความเรว็
ความสดชื่นคงไม่เหมอืนกนั ถา้หากกนิมากเกนิไปจะถูกขบัออก ขึน้อยู่กบัว่าวติามนิตวันัน้มนัเกบ็ไดไ้หม ถา้เกบ็ได ้ร่างกายก็
เกบ็ ถา้เกบ็ไม่ได ้กถ็ูกขบัออกและเป็นหน้าทีข่องไต ถา้กนิเกนิมากๆ ไตจะท างานหนกั และตบัเป็นอกีตวัหนึ่งทีก่ าจดัของเสยี
ในร่างกายเรา จะมหีน้าทีใ่นการก าจดัไขมนั น ้าตาล มนัจะเชื่อมโยงกนั  

รวมทัง้การออกก าลงักาย อาหาร อากาศ เพราะว่าการทีจ่ะออกก าลงักาย อาหารไม่ดกีจ็ะไม่ดดีว้ย  
ปัญหาปัจจบุนัคอื คนไทยกนิหวานเกนิ โดยโยคะจะใหเ้รารบัประทานอาหารรสธรรมชาต ิถา้ปฏบิตัไิดจ้ะลดโอกาส

เสีย่งทีจ่ะเป็นโรคเรือ้รงัทัง้หลาย   
 

ท่ากระต่าย เจบ็ลิน้ป่ี ยิง่พอยกแขนขึน้ยิง่เจบ็มาก 
การเจบ็ลิน้ป่ีมหีลายสาเหตุดว้ยกนั แต่ถา้มองในเรื่องของกลา้มเนื้อบรเิวณน้ี ตอนงอตวัลงไปอาจจะมลีกัษณะของขอ้

ต่อหรอืกระดกูซีโ่ครงบรเิวณน้ีเมือ่งอลงไป ถูกบบีไว ้เมื่อกม้ลงไปบรเิวณคอจะถูกยดื บางครัง้กระดกูซีโ่ครงบางขอ้ทีต่งึรัง้ไวอ้ยู่ 
สามารถทีจ่ะเกดิอาการเจบ็รา้วมาขา้งหน้าจุก แน่นบรเิวณตรงหน้าอกได ้เมื่องอร่างกายจะถูกยดืขึน้มาแลว้พยายามทีจ่ะแอ่น
อก อาจจะท าใหต้วัชายโครงตรงต าแหน่งทีเ่กาะอยู่ถูกยดืออกไปมากขึน้ ท าใหเ้จบ็มากขึน้ได ้ 

ถา้เจบ็ลิน้ป่ีจากภายใน จะเป็นการกด ดนั รัง้ไวข้า้งใน อวยัวะภายในเช่น กระเพาะ ตบัอ่อน อาจจะมอีวยัวะพวกนี้เขา้
ไปเกีย่วขอ้ง ในการฝึกไปเรื่อยๆ ถา้มอีาการดขีึน้ใหท้ าต่อไปเรื่อยๆ ถา้อาการแย่ลงใหห้ยุดท า เพราะว่าเราไม่รูต้น้เหตุยกเวน้
ไปหาตน้เหตุ  
 

ท่าปลาท าไมถงึใหท้ า 1 นาท ีหา้มท านานกว่านัน้ เพราะว่าเคยอ่านในงานวจิยัเคา้ท านาน 3-5 นาท ี 
ขอ้ต่อบรเิวณคอนี้จะถูกรบัน ้าหนกัมาก และถูกบบีมาก กะโหลกศรีษะเมื่อแหงนออกมาจะถูกบบี กระดกูบางสว่นจะ

ถูกรบัน ้าหนกัเพิม่ขึน้ เพราะฉะนัน้การรบัน ้าหนกับรเิวณน้ี ยิง่นานเท่าไหร่ยิง่ไม่ด ี 
เวลาทีส่อนจะใหล้งน ้าหนกัทีข่อ้ศอกเป็นหลกัและใหล้งน ้าหนกัทีศ่รีษะน้อยๆ แต่ท่าทีล่งน ้าหนกัทีศ่รีษะไม่ไดล้งในท่าที่

กระดกูขอ้ต่อศรีษะตรงๆ แต่ลงในท่าทีก่ระดกูขอ้ต่อถูกขบกนั คดิว่าขอ้ต่อถูกอดัเยอะคนทีไ่ม่เคยท าจะแย่  
 ท่าปลาเป็นท่าตรงขา้มกบัท่าคนัไถเตม็ตวั ตรงขา้มคนละแบบกนั ท่าคนัไถเตม็ตวัการกม้ศรีษะเป็นลกัษณะฟร ีแต่ท่า
นี้เป็นการไปรบัน ้าหนกัแทน โดยเฉพาะคนทีม่ปัีญหากระดกูคอ กระดกูบรเิวณน้ีจะเป็นตวัถูกบบีท าใหเ้กดิการรบกวน
เสน้ประสาทบรเิวณน้ีได ้หรอืคนทีม่ขีอ้ต่อ facet เกดิการอกัเสบอยู่ ขอ้ต่อ facet จะเกดิการกระแทกกนั มนี ้าหนกัเขา้ไปอดัเพิม่
เขา้ไป อาจจะท าใหเ้กดิอาการปวดคอรา้วได ้คนทีม่ปัีญหาของเสน้เลอืดบรเิวณน้ีอาจจะท าใหไ้ปหนีบเสน้เลอืดไวท้ าใหเ้กดิ
อาการเวยีนหวัเพิม่ขึน้ได ้ 
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แมน้ ้าหนกัจะลงทีศ่อก แต่ถา้เราลงยิง่นานมาก จะยิง่ลา้ของโครงสรา้ง กลา้มเน้ือจะลา้ ถา้ลงน ้าหนกัไดเ้ยอะทีศ่อกจะด ี 
แต่ถา้ลงน ้าหนกัศอกไม่เยอะ แลว้เกดิการถ่ายตรงนี้ไป จะลงตรงนี้เพิม่ขึน้จะท าใหป้วดคอได ้ยิง่นานขึน้จะยิง่กระแทกขึน้มา
มากขึน้ ทางไกวลัยธรรมบอกใหท้ าเวลาไมม่ากนกั ซึง่ท่านี้เป็นทา่ขัน้กลางซึง่ตอ้งฝึกท่าพืน้ฐานมาแลว้ ไกวลัยจงึแยกท่านี้
ออกมาจากท่าพืน้ฐาน 
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โยคะสกิขา ครัง้ที ่4 
วเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน จากมุมมองของนกักายภาพบ าบดั 

โดยอาจารย ์คมปกรณ์ ลมิป์สทุธริชัต ์
วนัเสารท์ี ่17 พฤศจกิายน 2550 

 
การวเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน 14 ท่าตามโปสเตอรส์แีดง โดยอาจารยค์มปกรณ์ ลมิป์สทุธริชัต ์หวัหน้าวชิา

กายภาพบ าบดัในระบบกลา้มเน้ือ กระดกู และขอ้ คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหดิล และเป็นกรรมการคลนิิก
กายภาพบ าบดั  

ในปัจจุบนัคนสนใจโยคะมากขึน้ๆ จากการท างานดา้นกายภาพบ าบดั  ลองประเมนิดว้ยตนเองอย่างคร่าวๆ ว่า คน
จ านวนกว่าครึง่หนึ่ง อาจจะถงึรอ้ยละ 60 ดว้ยซ ้า ทีม่ปัีญหาสขุภาพ แลว้มาฝึกโยคะ จุดน้ีเป็นขอ้มลูส าคญัประการหนึ่ง ส าหรบั
การเป็นครโูยคะ 

ครโูยคะบางคน กม็ปัีญหา และไปปรกึษานกักายภาพบ าบดัเช่นกนั ซึง่บา้งอาจจะเกดิจากรอยโรค เป็นปัญหาทีม่อียู่
เดมิ บา้งอาจเกดิขึน้ จากการฝึกโยคะ การมคีวามเขา้ใจในสรรีวทิยา กายวภิาค กายภาพบ าบดั กจ็ะชว่ยใหค้รโูยคะมคีวาม
เขา้ใจในสิง่ทีเ่กดิกบัตนเองมากขึน้ เมื่อปรกึษานกักายภาพ เรยีนรูค้วบคู่กนัไป กส็ามารถปรบัแกท้่าบางอย่าง ท าใหร้่างกาย
เป็นปกต ิและกลบัไปฝึกโยคะต่อได ้ และช่วยใหก้ารสอนโยคะมคีวามปลอดภยัมากขึน้ 

 
คราวนี้เป็นครัง้ที ่4 ทีผ่่านมา เราไดน้ าท่าอาสนะพืน้ฐานมาสาธติและวเิคราะห ์เราไดก้ล่าวถงึลกัษณะของท่า กาย

วภิาคทีเ่กีย่วขอ้ง ผลต่อร่างกาย ผลขา้งเคยีงต่อร่างกาย เราทวนคร่าวๆ 
 
ท่าง ู 

เป็นท่าทีเ่พิม่ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือหลงั และคอ ผลขา้งเคยีง เช่น ปวดคอ ปวดศรีษะ เราไดศ้กึษาลกัษณะของ
ขอ้ต่อ facet คอืขอ้ต่อของกระดกูสนัหลงัขอ้ทีอ่ยู่ดา้นขา้ง บางคนอาจจะมปัีญหาเรื่องของการปวดศรีษะซึง่อาจจะมปัีญหาเรื่อง
ของกลา้มเน้ือทีท่า้ยทอย หรอือาจจะมปัีญหาเรื่องของขอ้ต่อ facet ทีท่ าใหเ้กดิปัญหาของการปวดคอได ้และท าใหเ้กดิปัญหา
ปวดศรีษะร่วมดว้ย  

โดยทัว่ไปขอ้ต่อบรเิวณน้ีกระดกูคอขอ้ที ่1,2  ท าใหป้วดศรีษะรา้วมาทีก่ระบอกตา หรอืขมบั  
เราศกึษาถงึโครงสรา้งของกลา้มเน้ือ  ซึง่มโีครงสรา้งกลา้มเน้ือชัน้ตืน้ ชัน้กลาง ชัน้ลกึ กลา้มเน้ือเหล่านี้เกีย่วขอ้งกบั

ความมัน่คงของกระดกูสนัหลงั  
บางทมีอีาการเวยีนศรีษะบา้นหมุนอาจจะเกดิจากปัญหาของกลา้มเน้ือสว่นนี้ บรเิวณคอจะมเีสน้เลอืดสแีดงวิง่ขึน้มา

เลีย้งสมองทัง้ 2 ขา้ง โดยแต่ละขา้งจะม ี2 เสน้ใหญ่คอืเสน้ทีเ่ราสามารถคล าชพีจรได ้เรยีกว่าเสน้เลอืดแดง carotid และเสน้
เลอืด vertebral ขึน้มาเลีย้งผ่านสว่นนี้ ซึง่เสน้เลอืดทัง้สองขา้งน าเลอืดวิง่ผ่านเขา้เลีย้งไปในกะโหลกศรีษะ ในกรณีบางคนทีเ่งย
คอขึน้มามากๆ ตรงนี้อาจจะมกีารหนีบกดเสน้เลอืดได ้ท าใหเ้สน้เลอืดทีไ่ปเลีย้งสมองน้อยลง ซึง่เสน้น้ีไปเลีย้งสว่นทีเ่กีย่วกบั
การทรงตวัดว้ย  

เพราะฉะนัน้ตรงนี้อาจท าใหเ้กดิอาการเวยีนศรีษะไดก้รณีทีต่อ้งแหงนคอ แกโ้ดยการอย่าเงยมาก ใหเ้งยแบบสบายๆ 
และอกีสว่นหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาของขอ้ต่อ facet ทัง้ 2 ขา้ง ปกตติอ้ง 2 ขา้งมาดว้ยกนั ถา้หากว่าขา้งไดขา้งหนึ่งผดิปกต ิมนั
สง่ขอ้มลูเขา้ไป ตรงขอ้ต่อเหล่านี้จะมเีสน้ประสาทมารบัรูก้ารทรงท่า ว่าขอ้เหล่านี้อยู่ตรงต าแหน่งไหนบา้ง เอยีงซา้ยขวาเท่าไหร ่
ซึง่ขอ้มลูของ 2 ตวันี้เสน้ประสาททีม่ารบัรูค้วามรูส้กึจะสง่ขึน้ไปรายงานยงัสมอง ว่าตอนนี้คอเราเอยีงหรอืไม่ เอยีงซา้ยมากไป 
หรอืเอยีงขวามากไป ถา้ไม่มปัีญหากท็ างานไดต้ามปกต ิ ถา้มปัีญหาการสง่ขอ้มลูผดิพลาด ท าใหง้ง ท าใหเ้กดิความสบัสนขึน้ใน
การแปลขอ้มลูของสมอง ท าใหเ้กดิอาการวงิเวยีนได ้ในพวกนี้เวลาแกต้อ้งไปแกท้ีต่วัขอ้ต่อทีผ่ดิปกต ิเช่น มพีงัผดืดงึรัง้ไว ้ซึง่
ทางกายภาพจะไปขยบั ไปกด หรอืดดัขอ้ต่อใหค้ลายตวัลง หรอืจดัแนวกระดกูใหด้ขีึน้ กจ็ะแกปั้ญหานี้ และสามารถกลับมาฝึก
โยคะได ้ 
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บา้งอาจจะมอีาการปวดหลงั ปวดสะบกั เกดิจากปัญหาเดยีวกนั เมื่อมกีารแอ่นหลงัขอ้ต่อ facet ดา้นขา้งจะหนีบกนัอยู่ 
บางคนอยู่ในท่างอตวันานๆ ท าใหเ้กดิการดงึรัง้ไว ้เมื่อแอ่นเขา้มาขอ้ต่อ facet จะถูกหนีบเกดิอาการปวดหลงัได ้ปวดตัง้แต่
สะบกัหรอืทรวงอกได ้ 
 
ตัก๊แตนครึง่ตวัหรอืเตม็ตวั  

ท าใหก้ลา้มเน้ือหลงัแขง็แรงขึน้ บางคนบอกว่าท าแลว้เป็นตะครวิซึง่พบน้อย อาจจะเกดิจากการเกรง็ของกลา้มเน้ือ
มากเกนิไป เกดิจากความพยายามทีจ่ะท าท่ามากๆ ท าใหเ้หมอืนครโูดยไม่ค านึงถงึหลกั 4 ประการของการปฎบิตัอิาสนะ คอื 
ความนิ่ง สบาย ใชแ้รงน้อย และ มสีต ิ  

บางคนอาจจะมอีาการปวดหลงั ถา้มอีาการรุนแรงมาก อาจจะเกดิการกดทีช่่องไขสนัหลงั คอืช่องทีไ่ขสนัหลงัแต่ละ
ช่องจะเป็นรทูีเ่สน้ประสาทออกมา เมื่อมกีารแอ่นหลงั ช่องพวกนี้จะตบีลง เพราะฉะนัน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ หรอืมปัีญหา ไม่ว่าจะเป็น
หมอนรองกระดกูทีเ่คลื่อนออกมา หรอืว่าคนทีม่ปัีญหาเรื่องของขอ้ต่อตบี อาจจะไปรบกวนเสน้ประสาทท าใหม้กีารปวดรา้วลง
ขา 2 ขา้งได ้ 

คนทีม่กีารเสือ่มของกระดกูสนัหลงัทีแ่คบลง รทูีเ่สน้ประสาทออกมาจะแคบลง เมื่อมกีารแอ่นหลงัในท่าตัก๊แตนครึง่ตวั 
อาจจะมปัีญหานี้เกดิขึน้ได ้และพวกนี้จะท าใหเ้กดิอาการปวดรา้ว อาจจะปวดรา้วเฉพาะทีอ่ยู่ตรงหลงั อาจจะปวดลงมาทีข่าหรอื
ทีน่่อง นอกจากนี้ ในกรณีทีบ่างคนมปัีญหาการรบกวนของตวัเสน้ประสาทเอง อาจจะพบว่ามกีารเป็นตะครวิทีน่่อง มอีาการตงึที่
น่องบ่อยๆ ซึง่คนกลุ่มนี้อาจจะมสีาเหตุจากตวันี้กไ็ด ้
 
ท่าศพ  

คอืท่าทีม่กีารผ่อนคลายทัง้หมด บางคนนอนท่าศพแลว้ คนทีห่ลงัค่อมอาจจะมอีาการปวดคอ อาจจะเกดิจากมกีารเงย
คอมากเกนิไป กระดกูสนัหลงัอยู่ในท่าโคง้งอตลอดเวลา เมื่อหลงัค่อมมนัยดึตดิ ครัน้นอนลงในทา่นี้ จะเกดิการคา้ง ทรวงอกตดิ
กบัพืน้ แต่คอกบัศรีษะตอ้งเงย อาจเกดิการปวดคอ วธิแีกค้อื เริม่ตน้อาจจะน าผา้ขนหนูพบัหนุนคอหรอืศรีษะเลก็น้อย เมื่อมี
อาการดขีึน้ค่อยเอาผา้ขนหนูออก  
 
ท่าคนัไถครึง่ตวัหรอืเตม็ตวั  

พวกนี้เป็นกลุ่มทีบ่รหิารกลา้มเน้ือหน้าทอ้งและบรหิารกลา้มเน้ือสะโพกดา้นหน้า ทีใ่ชใ้นการยกขาขึน้ ท่านี้เมื่อยกขา
ขึน้บางคนอาจจะมอีาการตงึของเสน้ประสาท sciatic คอืเสน้ประสาททีอ่อกมาจากโพรงกระดกูบัน้เองมนัตงึตวัมากเกนิไป ซึง่
ท่านี้อาจท าใหม้กีารตงึ ปวดน่อง และเกรง็น่องได ้ 

นอกจากนี้บางคนอาจมอีาการปวดหลงั สาเหตุอาจจะเกดิจากกลา้มเน้ือตรงดา้นหน้าสะโพกทีอ่ยู่หน้าล าตวั เมื่อมกีาร
ยกขา กลา้มเน้ือสว่นนี้จะเลื่อนมาเกาะทีข่อ้สะโพก เมื่อท าท่าคนัไถ เกดิการงอขึน้มา กลา้มเน้ือดา้นหลงัทีอ่ยูต่รงกนัขา้ม จะมี
การดงึยอ้ยกลบัท าใหก้ระดกูบัน้เอวแอ่นมากขึน้กว่าเดมิ จงึอาจท าใหป้วดหลงัมากกว่าเดมิ  

ยงัมกีลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ ทีเ่กาะกระดกูสนัหลงัเป็นปลอ้งๆ กระดกูสนัหลงับรเิวณบัน้เอวมยีู่ 5 ปลอ้ง แต่ละปลอ้งจะมี
กลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ เกาะอยู่ทัง้ 2 ฝัง่หลายทศิทาง ทัง้ทางตรง ทางเฉียง อาจจะอ่อนก าลงั เกดิความไมม่ัน่คงขึน้ได ้

อาการทีส่ าคญัในท่านี้คอื หมอนรองกระดกูทบัเสน้ประสาท หมอนรองกระดกูสนัหลงัเมื่อมกีารกม้ ไมว่่าจะยนื หรอืว่า
นอน หรอืว่านัง่ หมอนรองกระดกูสนัหลงัซึง่เป็นแกนกลาง ตรงกลางของหมอนรองกระดกูเป็นโครงสรา้งทีเ่หมอืนกบัขนมเป๊ียะ
ไสไ้ขแ่ดง หรอืขนมเอแคล ์เมื่อมกีารงอตวัลงไปจะเกดิการปลิน้ออกมาทางช่องไขสนัหลงัและรไูขสนัหลงัทีร่ากประสาทออกมา 
พวกนี้จะไปรบกวน  ในกรณีทีม่อีาการฉีกขาดเกดิขึน้ เนื่องจากหมอนรองกระดกูเคยไดร้บับาดเจบ็มา ท าใหเ้กดิจุดอ่อนขึน้ อาจ
ไปรบกวนเสน้ประสาท เพราะฉะนัน้ท่าคนัไถ ในกรณีหมอนรองกระดกูมปัีญหาเป็นท่าทีอ่นัตรายในเชงิท าใหเ้กดิปัญหาเกดิขึน้  

ธรรมชาตขิองหมอนรองกระดกู เมื่อมกีารแอ่นหลงัจะช่วยท าใหห้มอนรองกระดกูกลบัเขา้ที่ได ้เพราะฉะนัน้การท าท่างู
ในกรณีทีเ่ป็นโรคหมอนรองกระดกูในกรณีทีไ่มฉ่ีกขาดมาก จะชว่ยท าใหก้ลบัเขา้ไปได ้คอืเคยมอีาการปวดหลงัอยู่ หรอืปวดตงึ
น่องท าใหรู้ส้กึไม่สบาย เมื่อมกีารท าท่าง ูอาจจะมอีาการปวดลดลง แต่ถา้หมอนรองกระดกูทีฉ่ีกขาดออกมาเยอะแลว้ บางที
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อาจจะคาไว ้เมื่อแอ่นท่างชู่องหมอนรองกระดกูจะแคบลง อาจท าใหม้อีาการปวดเพิม่ขึน้ได ้เพราะฉะนัน้ในกรณีหมอนรอง
กระดกูจะแลว้แต่ความรุนแรง  

ท่าคนัไถครึง่ตวั ในบางคนทีก่ระดกูสนัหลงัหลวม ท าใหม้กีารเลื่อนตวัมาขา้งหน้า เมื่อยกขาขึน้มา จะมเีกาะดงึ
กลา้มเน้ือดา้นหน้า ท าใหก้ระดกูเลื่อนตวัไปขา้งหน้ามากขึน้ ท าใหเ้กดิปัญหาปวดหลงัขึน้ ดภูาพเอกซเ์รยก์ระดกูสนัหลงัทีห่ลวม
จะมรีอยหกัหรอือะไรกต็าม เกดิการเคลื่อนตวัออกมาขา้งหน้า ซึง่จะไปกดช่องไขกระดกูสนัหลงัหรอืรากประสาทได ้ท าใหเ้กดิ
อาการปวดหลงัขึน้ได ้ 
 
ท่าเหยยีดหลงั 

ยดืกลา้มเน้ือน่อง หนึ่งขา้งหรอื 2 ขา้ง ถา้เป็นปัญหาของหมอนรองกระดกูเคลื่อนมากขึน้ ท่านัง่เป็นท่าทีม่นี ้าหนกักด
ลงทีห่มอนรองกระดกูเพิม่ขึน้เป็น 6 เท่าของท่านอน ในขณะทีน่ัง่บนเกา้อี ้จะมแีรงกดอยูแ่ลว้ถงึ 6 เท่า ถา้นัง่บนพืน้จะมแีรงกด
มากกว่านัง่บนเกา้อี ้แต่ยงัไม่มงีานวจิยัออกมาว่าเป็นกีเ่ท่าของทา่นัง่บนเกา้อี ้เพราะการนัง่บนพืน้จะมกีารโก่งตวัมากขึน้ 
เพราะฉะนัน้ในกรณีทีห่มอนรองกระดกูเคลื่อน ท่านี้อาจจะท าใหเ้ป็นปัญหาเพิม่ขึน้ได ้ 

เพราะฉะนัน้ท่านี้อาจจะเป็นท่าทีค่วรหลกีเลีย่ง กรณีทีม่คีวามตงึของเสน้ประสาท sciatic ท่านี้อาจจะมกีารดงึหรอืเกดิ
ความตงึของเสน้ประสาทมากขึน้ เพราะฉะนัน้ถา้ยดืครัง้ละนานๆ อาจจะท าใหเ้กดิปัญหาของเสน้เลอืดทีม่าเลีย้งเสน้ประสาท
ขาดเลอืดได ้จะเกดิอาการเป็นเหน็บชาขึน้มาหรอืบาดเจบ็ขึน้ได ้ 

เราสามารถดไูดจ้ากการเชค็ว่า อาการตงึทีข่อ้พบั เป็นความตงึของเสน้ประสาทหรอืตงึเพราะกล้ามเน้ือทีง่อขอ้เขา่ 
สงัเกตดวู่า เมื่อกม้แลว้ ลองเงยคอเลก็น้อย ความตงึทีเ่กดิขึน้แตกต่างจากการไม่เงยคออย่างไร คนทีเ่กดิความตงึเท่ากนัจะเป็น
ความตงึของกลา้มเน้ือ คนทีเ่กดิความตงึไม่เท่ากนัจะเป็นความตงึของเสน้ประสาท  

เราท าเทคนิคน้ี ไปส ารวจสภาพของผูเ้รยีนได ้ ท าไมจงึเป็นเช่นนี้  
เพราะว่าทีส่มองต่อลงมาจะเป็นกา้นสมอง ไขสนัหลงั ยาวจนมาถงึปลายเลบ็เทา้ การกม้ตวัตรงนี้มนัจะเกดิการยดืยาว

ขึน้ เพราะฉะนัน้เมื่อกม้คอจะเกดิการยดืยาวของเสน้ประสาทขึน้ จะเกดิการตงึตวัขึน้มา ถา้เป็นกลา้มเน้ือขอ้พบัหลงัสะโพก เป็น
กลา้มเน้ือเกาะเฉพาะกระดกูเชงิกรานกบักระดกูตน้ขา กระดกูตน้ขากบักระดกูหน้าแขง้ ความยาวกลา้มเน้ือจะคงทีต่ลอดไมม่ี
การเปลีย่นแปลง เพราะฉะนัน้ไม่ว่าจะกม้ตวัตงึเท่าใดความยาวของกลา้มเน้ือจะเท่าเดมิ ตวัทีเ่ปลีย่นแปลงคอืความยดืยาวของ
เสน้ประสาทจากไขสนัหลงัมา จากกา้นสมองลงมาจนถงึปลายเลบ็เทา้ กลา้มเน้ือประสาทจะเลีย้งถงึปลายนิ้วเทา้  

อกีอนัหนึ่ง กรณีทีเ่ป็นหมอนรองกระดกูเลื่อนตวัไป ถา้ยิง่ท า ยิง่แย่ลงๆ ใหส้งสยัว่าเป็นเรื่องของหมอนรองกระดกู 
ตรวจสอบโดยใหพ้ลกิตวัคว ่าแลว้ท าท่างแูทน ถา้อาการกลบัเบาลงแสดงว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดกู  

เมื่อมกีารยดึตวัเสน้เลอืดจะถูกดงึท าใหเ้สน้เลอืดตบี ซึง่ในท่านี้อาจจะเกดิปัญหาขึน้มาได ้ 
หรอืถา้ดไูขสนัหลงัเมื่อถูกยดืไป จะตบีลง เมื่อกม้คอลงไปจะตบีลงไปหนีบเสน้เลอืด ท าใหเ้กดิปัญหาเสน้เลอืดทีไ่ป

เลีย้งไขสนัหลงั เยื่อหุม้ไขสนัหลงัจะลดลง ท าใหเ้กดิภาวะการขาดเลอืด ขาดออกซเิจนมาเลีย้งเซลล ์เพราะว่าเสน้ประสาทเป็น
เซลลท์ีม่คีวามตอ้งการเลอืดและออกซเิจนมาเลีย้งอย่างมาก  

ท าใหม้อีาการปวดหลงั ปวดตามจุดต่างๆ โยงไปถงึแขน ถงึคอกม็ ีการแกค้่อนขา้งยากคอืตอ้งไปแกจุ้ดต่างๆ ทีเ่ป็น
ตวัท าใหก้ารเคลื่อนไหวของเสน้ประสาทลดลง  

กลา้มเน้ือหลงัคอทีม่อีาการตงึ เกรง็ แขง็เป็นล าอาจจะมอีาการกลุ่มนี้อยู่ นี่ไมใ่ช่กลา้เมนื้อแขง็แรง แต่กลา้มเน้ือเกดิ
การเกรง็ตวัเพื่อป้องกนัไวไ้มใ่หม้กีารดงึมากเกนิไป สนันิษฐาว่าอาจมปัีญหา 
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โยคะสกิขา ครัง้ที ่4 
วเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน จากมุมมองของนกักายภาพบ าบดั 

โดยอาจารย ์คมปกรณ์ ลมิป์สทุธริชัต ์
วนัเสารท์ี ่17 พฤศจกิายน 2550 

ท่าวชัระ 

 
เป็นการเหยยีดยดืขอ้เขา่ ดา้นหน้า-หลงั และขอ้เทา้ร่วมดว้ย แต่ผลขา้งคยีงคอื ในท่านี้จะมแีรงกดบนผวิกระดกูอ่อน

มากขึน้ เมื่อมกีารนัง่จะท าใหม้แีรงกดเพิม่ขึน้ และบบีพบังอมากขึน้ กระดกูอ่อนมเียื่อหุม้ขอ้ เมื่อมกีารนัง่ยองๆ จะมแีรงกด 7-8 
เท่าของน ้าหนกัตวั แรงกดทีก่ระดกูอ่อนจะเพิม่ขึน้ ซึง่กระดกูอ่อนจะเป็นชัน้ทีเ่กีย่วขอ้งในการทีจ่ะมกีารหล่อลื่นของขอ้ 
เพราะฉะนัน้ในกรณีคนทีม่ปัีญหาของกระดกูอ่อน มรีอยโรคทีบ่าดเจบ็อยู่ก่อน การนัง่ท่านี้นานๆ อาจจะมผีล  วธิแีกค้อื ใหม้กีาร
เคลื่อนไหวทีพ่อเหมาะ และค่อยๆ เปลีย่นไป  

หรอืกรณีทีม่ขีอ้เขา่เสือ่ม กระดกูอ่อนเกดิการเสือ่มขึน้มาโดยเยื่อหุม้ขอ้ทีม่กีารอกัเสบเรือ้รงัจะหนาตวัขึน้กดกบักระดกู
อ่อนท าใหม้ปัีญหาเกดิขึน้ หรอืบางทนีัง่แลว้เจบ็ หรอืมปัีญหาขอ้พบัขา้งหลงั อาจเกดิจากในกรณีขอ้เขา่ทีเ่สือ่มนานๆ อาจจะมี
หนิปนูขอบๆ ไปขบหรอืหนีบไว ้  
 

ท่าโยคะมุทรา 

 
การสอนท่ามุทราจะใหเ้ริม่จากทา่วชัระซึง่เป็นท่าของกลุ่มสมาธ ิท่านี้ไม่ไดใ้ชแ้รงมากแต่จะมกีารขบของกระดกูอ่อนที่

บรเิวณเขา่ ท่าโยคะมุทราจะใหก้ าหมดั ซึง่ในโยคะจะบอกไวว้่าใหเ้อานิ้วโป้งเขา้มาไวใ้นหมดัแลว้ก า เพื่อท าใหเ้สน้เอน็หรอืขอ้ที่
บรเิวณโคนนิ้วโป้งไดร้บัการเหยยีดยดืไปดว้ย แลว้น ามาวางไวท้ีข่าหนีบ  

ถา้คนทีท่ าทอ้งว่างจะแนะน าใหว้างใหล้กึ แต่ถา้พึง่รบัประทานอาหารมาใหล้องปรบัดเูพื่อไมใ่หเ้กดิอาการอดึอดั จานัน้
ค่อยๆ กม้ตวัลง โดยตามหลกัของโยคะ จะใหล้งดว้ยหลงัก่อนเสมอ สงัเกตว่าคอและแผ่นหลงัจะยงัไม่กม้  ลงจากเอวก่อนโดย
ยดืเอวก่อนจน lumbarลงไปจนสดุ (ถา้ใสใ่จในการท าจะท าใหบ้รเิวณหลงัสว่นล่างนี้ดขี ึน้) แลว้จงึค่อนลดทรวงอก และค่อยลด
บรเิวณศรีษะเป็นล าดบัสดุทา้ย ซึง่คอืกระดกูตน้คอ(ซึง่เราจะทราบว่ากระดกูตน้คอมกีารเลื่อนไหวไดม้าก จงึควรระมดัระวงัให้
มาก คอื กม้ใหน้้อย)  

โยคะมุทรา แปล ว่าสญัลกัษณ์ของโยคะ ประโยชน์ทีไ่ดค้อืการกดนวดต่อมไรท้่อทุกต่อมไปพรอ้มๆ กนั ซึง่โยคะจะมี
ต่อการปรบัสมดุลของฮอรโ์มนในร่างกาย ไปมผีลต่ออารมณ์ อาสนะไม่ไดเ้น้นทีก่ลา้มเน้ือ หรอืกายภาพ แต่เน้นทีจ่ติ อารมณ์   

ในขณะเดยีวกนัในเรื่องของกายภาพจะเป็นเรื่องของการกดนวดช่องทอ้ง ช่องทรวงอก แลว้จงึใหค้นืกลบัท่าเดมิโดยที่
จะตอ้งใหก้น้อยู่บนสน้เทา้ตลอดเวลา ในการคนืกลบัจะตอ้งคนืศรีษะก่อน แลว้ค่อยคนืแผ่นหลงั ล าตวัตัง้ขึน้ เมื่อคนืกลบัมาให้
คลายมอืออกกลบัไปวางทีต่น้ขาเหมอืนท่าวชัระ ซึง่ตอนทีป่ล่อยหมดัออกสว่นใหญ่จะรูส้กึอุ่นซ่านทีบ่รเิวณโคนขา ในทางแพทย์
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แผนไทยจะเรยีกว่าเป็นการเปิดประตูลม เลอืดจะคัง่อยู่บรเิวณชอ่งทอ้งตอนทีเ่รากม้ตวั เมื่อคนืแลว้ปล่อยหมดัออก เลอืดทีค่ ัง่
คา้งอยู่จะวิง่ฉีดไปตามเสน้เลอืดตน้ขาค่อนขา้งแรง ท าใหส้ขุภาพหลอดเลอืดทีโ่คนขาดขีึน้  
 
กายวภิาคของท่า 

ต าแหน่งทีก่ดสว่นใหญ่จะกดบรเิวณตรงกลางระหว่างขาหนีบ ซึง่บรเิวณน้ีจะมเีสน้เลอืดทีเ่รยีกว่า Femoralหรอืเสน้
เลอืดทีม่าเลีย้งขา เสน้เลอืดใหญ่ทีม่าจากหวัใจลงขา้งล่างจะแตกออกเป็น 2 เสน้มาระหว่างขาหนบีทัง้ 2 ขา้ง เพราะฉะนัน้
ต าแหน่งทีเ่รากดจะเป็นต าแหน่งบนเสน้เลอืด ในทางแพทยแ์ผนไทยทีเ่รยีกว่าเปิดประตูลมคอืเสน้เลอืดด า เสน้เลอืดแดงใหญ่
ทีม่าเลีย้งบรเิวณนี้ เพราะฉะนัน้ต าแหน่งทีว่างหมดัจะโดนบรเิวณนี้พอด ีและจะตอ้งวางหมดัอยูต่รงกลางรอยพบัพอด ีเสน้เลอืด
จะอยู่บรเิวณร่องรอยพบัของขาหนีบพอด ี 

ในขณะทีม่กีารพบัตวัลงมาจะตอ้งรกัษาสว่นโคง้ของหลงัหรอืบัน้เอวไว ้การพบัจะเกดิจากการพบัของขอ้สะโพก ไมใ่ช่
เกดิจากการงอหลงัแลว้กม้ตวั ทา่นี้คนทีเ่ป็นหมอนรองกระดกูท าได ้เพราะว่าจากการกม้ลงเกบ็ของจะตอ้งย่อเขา่หลงัตรง ซึง่คอื
การรกัษาความโคง้ของหลงัไวใ้หม้คีวามโคง้เหมอืนธรรมชาต ิขณะทีค่า้งกระดกูหลงัจะตบีเอาไว ้เพราะฉะนัน้หมอนรองกระดกู
สนัหลงัขา้งหลงัจะแคบถูกค ้าไว ้เพราะฉะนัน้เวลางอขอ้สะโพกลงไปจะมกีารรกัษาสว่นโคง้ของหลงัอยู่ เพราะฉะนัน้เมื่อมกีารกม้
ยกของ จะใหม้กีารรกัษาสว่นโคง้ของหลงั แต่ใหง้อขอ้สะโพกแทน  

เมื่อมกีารพบัตวัไปเรื่อยๆ จะมกีารอดัเขา้หากนั ตรงนี้ทีม่กีารกด จะสามารถกดอวยัวะภายในซึง่มทีัง้ล าไสใ้หญ่ ล าไส้
เลก็ ตบั กระเพาะอาหาร มา้ม ไต เพราะฉะนัน้ในท่านี้ทีบ่อกว่ามกีารนวดอวยัวะภายในคอื การพบัตวัลงจะท าใหเ้กดิการกดที่
ทอ้ง พอมาถงึหวัเขา่จะกดสงูขึน้มาถงึขา้งบนได ้ในบางคนอาจจะถงึระดบัหน้าอกบรเิวณราวนม  
 
จะวางหมดัอย่างไร 

ในอดตีท่าโยคะมุทราจะเป็นการท าจากท่าปทุมอาสนะ ซึง่จะใชส้น้เทา้เป็นตวักดทอ้ง แต่เน่ืองจากปัจจบุนัคนท าท่า
ปทุมกนัไม่ค่อยได ้จงึท าท่าวชัระแทน ซึง่เมื่อพบัตวัลงไป ไม่มอีะไรกด คนทีอ่อกแบบท่าทีป่ระยกุตแ์ลว้จงึใหม้กีารใชห้มดัเป็น
ตวักดแทนสน้เทา้ ซึง่การใชส้น้เทา้ไม่ตอ้งระบุว่าวางไวต้รงไหน เพราะว่าต าแหน่งทีว่างจะตายตวั แต่การใชม้อืจะเกดิค าถามได้
ว่าวางอย่างไร เพราะเราขยบัมอืไดห้ลายต าแหน่ง  ซึง่โดยเบือ้งตน้กค็อื ใหว้างมอืเพื่อกดทอ้งแบบเดยีวกบัทีส่น้เทา้กดทอ้ง 

การวางมอืใหอ้ยู่ในต าแหน่งเดยีวกบัสน้เทา้  ขอ้มอืจะอยูต่รงดา้นหน้าไปทางดา้นเขา่ ซึง่ในกรณีคนทีม่ปัีญหาเรื่องขอ้
ไหล่ขยบัไม่ไดห้รอืสงูอายุ (คนทีส่งูอายุจะมปัีญหาขอ้ไหล่ตดิ) จะมปัีญหาวางไม่ถนดั ขวางอยู่   

เมื่อพจิารณาจากการกดเสน้เลอืด กไ็ม่บงัคบัว่าขอ้มอืตอ้งวางอยา่งไร ใหห้มดักดเสน้เลอืดกน่็าจะพอ  เมื่อฝึกมากขึน้ 
ทอ้งว่าง ต าแหน่งของก าปัน้จะคอ่ยๆ ลกึลงๆ รวมทัง้มตีน้ขา ทีเ่ป็นตวัชว่ย ใหม้แีรงกดบรเิวณอวยัวะภายในมากขึน้อกีได ้ 

ทีส่ าคญั เมื่อมกีารพบัตวั เราน่าจะใสใ่จกบัความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ เริม่จากหน้าทอ้ง มกีารสมัผสั มกีารกดไปทัว่ๆ ในแต่ละ
สว่น ใหม้สีตกิารรบัรูเ้คลื่อนไหวไปเรื่อยๆ การมสีตทิีรู่ก้ารเคลื่อนไหวตรงนี้จะช่วยท าใหค้วบคุมการเคลื่อนไหวไดอ้ย่างด ีซึง่จะ
ไดผ้ลในเรื่องของสมาธไิปพรอ้มๆ กนั  
 
การวางศรีษะ 

ในคนทีม่คีวามยดืหยุ่นสงู จะแนะน าใหว้างกลางกระหม่อมปักลงไป เพราะว่าใตก้ระหม่อมมต่ีอมพทิอูติารกีบัต่อม
ไพเนียล (ต่อมไรท้่อ) การกดแบบนี้จะท าใหเ้รารบัรูถ้งึชพีจรของเราเตน้ ณ กลางกระหม่อม ซึง่อธบิายว่าเป็นการกดนวด
ต่อมพทิอทิอูติาร ีแต่สว่นใหญ่ท าไม่ค่อยไดเ้พราะความยดืหยุ่นไม่พอ สว่นใหญ่จะวางไดแ้คห่น้าผาก  

เรื่องการวางกระหม่อมนี้ ขึน้อยูก่บัความยดืหยุ่นของคอ  
สว่นในเรื่องของการกดลงไป ทีอ่ธบิายว่าท าใหม้ผีลต่อต่อมพทิอูติารนีี้ ยงัไม่แน่ใจว่ามผีลหรอืไม่ เพราะต่อมพทิอูทิารี

จะอยู่ตรงกลางกระหม่อมกจ็รงิ แต่ค่อนขา้งลกึลงไป  
ถา้น ากระหม่อมปักพืน้ กระดกูสนัหลงัจะโคง้ ซึง่มคีนตัง้ขอ้สงัเกตว่า ถา้หากหลงัโคง้ กจ็ะไม่ไดก้ดนวดช่องทอ้ง 

 
จุดส าคญัคอื ใหพ้บัจากขอ้สะโพกก่อน ไม่ใช่กม้หลงัก่อน 
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จุดส าคญัคอืเน้นใหง้อขอ้สะโพกก่อน แลว้บรเิวณขาหนีบจะหนีบตรงนี้พอด ีคอืกดลงบรเิวณเสน้เลอืดตรงนี้พอด ีเมื่อ
ตรงนี้กดทบัเขา้ไปทีเ่สน้เลอืด อวยัวะภายในสว่นล่างจะโดนกดทบั กดผ่านตัง้แต่กลา้มเน้ือหน้าทอ้งเป็นตน้ไป จนลกึไปถงึขา้ง
ใน แถวล าไสใ้หญ่ ล าไสท้ีอ่อกตรงทวารหนกั จะโดนกด 

เพราะฉะนัน้ในสว่นนี้ ถา้สมมุตวิา่ ทีข่อ้สะโพกของคนทีส่งูอายุ คนทีก่ลา้มเน้ือบรเิวณน้ีตงึตวัมากๆ ศรีษะอาจจะลงไป
ไดไ้ม่สดุ กย็งัไดใ้นเรื่องของการกดนวดช่องทอ้ง  อย่างไรเสยี เรากเ็น้นใหง้อสะโพก ซึง่สอดคลอ้งกบัวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ราแนะน า
นกัเรยีน 

คอืความยดืหยุ่นของคนทีเ่ขา้มาเรยีนมไีม่เพยีงพอ สว่นใหญ่คนทีต่วัใหญ่ๆ จะลงไดไ้ม่สดุ คนสว่นใหญ่เมื่อมาดทู่า
แลว้ตอ้งการเพื่อจะไดร้บัการกดนวด เลยมคีนกลุ่มหนึ่งจะท าหวัปักลงไป แลว้ยกกน้ขึน้ เมื่อท าแบบนี้ผลคอืท าไปไดป้ระมาณ
ครึง่นาท ีปรากฏว่าเวยีนศรีษะ เลยแนะน าวธิวี่า ใหก้น้วางอยู่บนสน้เทา้ แลว้ใหน้ าหมอนมารองไวต้รงดา้นหน้า  

ถา้มองในแงข่องอาจารยค์มปกรณ์ ในเรื่องทีม่กีารกดนวดอวยัวะภายในช่องทอ้งนี้กส็อดคลอ้ง และการพบัจากขอ้
สะโพกกส็อดคลอ้ง   
 
การน าหมอนมารองทีศ่รีษะ 

อกีประเดน็คอื เราจะอธบิายว่าคนท าท่านี้จะรูส้กึสบายทัว่บรเิวณศรีษะ ถา้ศรีษะลงได ้เพราะเลอืดไหลเวยีนไปเลีย้งทัว่
บรเิวณศรีษะ ถา้เคา้ลงไม่ได ้แลว้เราน าเกา้อีเ้ลก็ๆ มารองศรีษะ เขากม้ลงไดไ้ม่มาก ความรูส้กึสบายทัว่ศรีษะจะน้อยกว่าเพื่อน
ทีส่ามารถน าศรีษะลงไดส้ดุ  

ตอนทีว่างศรีษะลงไปถา้มหีมอนมารองศรีษะ วางศรีษะอย่างผ่อนคลาย กลา้มเน้ือตรงดา้นหลงัจะไม่ท างานเยอะ ถา้
ศรีษะยงัคงลอยคา้งอยู่กลางอากาศ ไม่ผ่อนคลาย กลา้มเน้ือบรเิวณหลงัจะตอ้งเกรง็ไว ้กลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ ทีอ่ยู่บรเิวณหลงัคอจะ
ตงึเกรง็ไปดว้ย และจะท างานเพิม่ขึน้โดยเฉพาะกลา้มเน้ือตรงทา้ยทอยมดัเลก็ๆ จะตอ้งท างานประคองไปดว้ย  

เพราะฉะนัน้การผ่อนคลาย คอืคลายโดยจะตอ้งจบัความรูส้กึว่ามกีารคลายจรงิๆ เพราะถา้กลา้มเนื้อเกรง็ตวัมากๆ จะ
ท าใหเ้กดิการไหลเวยีนเลอืดขึน้ไปบรเิวณศรีษะไม่ทัว่ถงึ เพราะตวัเสน้เลอืดจะแทงผา่นกลา้มเน้ือ เมื่อกลา้มเน้ือหดตวัจะเกดิ
การบบีเอาไวท้ าใหเ้ลอืดไปเลีย้งไม่ไดท้ัว่  

ในขณะทีก่ม้ลงไปแบบฝืนตวัเอง เอน็กลา้มเน้ือจะถูกยดื เอน็ยดึขอ้ขา้งในจะถูกยดืดงึรัง้ไวต้ลอดเวลา ตวักลา้มเน้ือเมื่อ
ศรีษะตกลงไปจะยดืและจะมกีารเกรง็ตวัขึน้มาดว้ย เพราะฉะนัน้จะมปัีญหากลา้มเน้ือบรเิวณน้ีถกูยดื คนทีล่งตรงนี้ไม่ค่อยได้
น่าจะเกดิจากความยดืหยุ่นบรเิวณนี้ไม่ค่อยด ีจะเกดิการตงึดงึรัง้ น่าจะเจอในกลุ่มทีช่อบนอนดทูวี ีหรอืนอนอ่านหนงัสอื พวกนี้
เมื่อมกีารยดืพบันานๆ ขอ้ต่อ เอน็ กลา้มเน้ือพวกนี้จะเกดิการอกัเสบ โดยเกดิการอกัเสบทลีะน้อยๆ และเกดิเป็นพงัพดืขึน้ ท า
ใหเ้กดิการตงึตวัเยอะไปดว้ย กลุ่มพวกนี้จะเกดิปัญหาตามไปดว้ย 

เมื่อนอนหงาย ทวีอียูป่ลายเทา้ เอาหมอน 2 ใบมาหนุนใหส้งู มองทวีปีลายเทา้ หรอืนอนอ่านหนงัสอื หรอืน าศรีษะ
พาดบนโซฟาแลว้ดทูวีไีป ท่านี้เป็นท่าทีแ่ย่มาก และมผีลต่อการปวดคอเยอะ และสะสมมาเรื่อยๆ  
 
พบัคอ พบัขนาดไหนด ี

การฝึกโยคะตามแนวทางต าราดัง้เดมิ พดูถงึการเคลื่อนไหวโดยมสีตอิยู่ตลอด และเคลื่อนไปทลีะสว่นๆ เมื่อตอนตน้ 
ไดม้กีารวเิคราะหว์่า เมื่อท าท่า จะเริม่ตน้จากการงอขอ้สะโพก พองอขอ้สะโพกไปสดุ แลว้ค่อยๆ พบัไปทลีะสว่น การทีจ่ะ
เคลื่อนไปทลีะสว่นได ้เราจะตอ้งสตทิีจ่ะรบัรูว้่า สว่นของร่างกายมกีารเคลื่อนทลีะน้อยๆ ไปเรื่อยๆ จนกระทัง่สดุแต่ละสว่น 
เพราะฉะนัน้ถา้เราฝึกตรงนี้ไดจ้ะไดส้ตไิปพรอ้มกนั เมื่อลงไปสดุแลว้ ค่อยพบัศรีษะลงมา อนัน้ีน่าจะเป็นสาระส าคญัทีไ่ดจ้ากการ
ฝึกโยคะ 

สว่นบางท่านทีเ่รยีนมากบัอาจารยท์่านอื่นอาจจะรูส้กึว่าฝืนๆ บางคนช่วงตน้ทีไ่ม่กม้คอ อาจจะรูส้กึฝืนๆ ทีค่อ  
คงมอียูห่ลายจุดดว้ยกนั จุดทีห่นึ่ง โดยธรรมชาต ิคอืเมื่อมกีารกม้ตวัสิง่แรกทีท่ าคอื การเคลื่อนทีจ่ากคอไปก่อน การ

เคลื่อนมนัมไีดห้ลายแบบ ขึน้กบัว่าเราจะตัง้อยู่บนหลกัการใด ใชง้านใด  ลองสงัเกตด ูเมื่อโน้มตวัลงไปขา้งหน้า สิง่แรกทีเ่ราจะ
ท าคอืโน้มศรีษะไปขา้งหน้า  เปรยีบเทยีบกบัอกีแบบ ปล่อยฟรเีลย เน้นทีก่ารกม้ ศรีษะปล่อยตามไปเอง คอืทัง้หมดมนักม็ี
ลกัษณะทีเ่คลื่อนไปตามธรรมชาต ิแต่น่าจะต่างกนัตรงทีเ่ราดูการเคลื่อนไหว ใหม้สีตริูว้่ามกีารเคลื่อนไหวจากตรงไหน ซึง่ท าได้
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หลายลกัษณะ ไมม่คีวามต่างมากนกั  จุดทีเ่น้น ทีพ่ดูไปแลว้คอื จุดตรงบัน้เอว พบัจากสะโพกเคลื่อนไปก่อน ซึง่จุดน้ีมี
ความส าคญั สอดคลอ้งกบัสรรีะมากกว่า  

อกีเหตุผลหนึ่งทีส่อนและมกีารเน้นประเดน็ตรงนี้มากขึน้ๆ ซึง่ตรงขา้มกบัทีม่กีารตัง้ขอ้สงัเกต เพราะมอียูจุ่ดหนึ่งทีเ่มื่อ
ไปสอนโยคะ คนมกัจะดภูาพสดุทา้ยว่ามกีารกม้ลง แลว้เคา้จะประทบัใจกบัสภาวะแบบนี้ เพราะฉะนัน้เมื่อ เริม่เคา้จะพยายามที่
จะพาตวัไปในท่า อย่างทีบ่อกว่าถา้มาฝึกเอาท่า เคา้จะไม่สนใจสต ิคอืมุดศรีษะลงไปเลย เพราะวา่พอถงึแลว้จบ ซึง่เรารูส้กึว่า
เคา้ขาดมติขิองโยคะ แต่ถา้ประคองสตเิอาไว ้แลว้ค่อยๆ ด ูถงึกบัมคี าเปรยีบเทยีบ กระดกูสนัหลงัใหจ้นิตนาการว่าเป็นโซ่ทีผ่กู
กนัเป็นขอ้ๆ เหมอืนกบัวางโซ่ไวเ้ป็นขอ้ๆ ลงไป คอือยากจะพฒันาสตใิหเ้รารูไ้ดล้ะเอยีดขนาดนัน้ ซึง่ในกรณีนี้จะใหข้อ้คอคา้งไว ้
แลว้กม้จากขอ้เอวมายงักระดกูคอ  นี่เป็นจุดหนึ่งทีพ่ยายามหลกีเลีย่งคนฝึกไมใ่หไ้ปในทศิทางของรปูธรรม แต่อยากใหอ้ยู่กบั
ตวัจติ ตวัสตขิา้งใน 

จะขอใชค้ าว่าทางสายกลางละกนั  คอืจรงิๆ แลว้เราเคลื่อนคอไปในล าดบัใดกไ็ด ้แต่ว่าความรูส้กึอยู่ทีต่รงนี้ก่อน เราคง
ไม่ไดค้ดิว่า เมื่อพบัคอแลว้จะตอ้งเกรง็ตรงนี้ไว ้คอืไปตามธรรมชาต ิแต่ความรูส้กึเราเริม่จากการทีพ่บัสะโพกก่อนแลว้ จะไปเอง
ได ้ทีเ่น้นตรงนี้ไมไ่ดห้มายความว่าห ูคอ เราตอ้งมาตัง้ แลว้พบัลงไป ไมใ่ช่อย่างนัน้  เราเคลื่อนทีไ่ป โดยความรูส้กึเราเริม่รู้
ตรงทีเ่กดิการพบัสะโพก ตรงนี้มาก่อน คอืความรูส้กึตวั รูส้กึว่าเกดิการเคลื่อนไหวมนัอยูท่ีข่อ้สะโพกพบัขึน้มาก่อน แลว้ไล่ไป
เรื่อยๆ  

สว่นศรีษะนัน้ การจะบงัคบัใหอ้ยู่ต าแหน่งใดในขณะทีก่ม้ตวัไป คดิว่าคงไม่มผีลมากนกั ยกเวน้คนทีม่ปัีญหาปวดคอ ที่
เงยคอแลว้มกีารเจบ็ บางทจีะแนะน าคนไขใ้หต้รงึศรีษะเกบ็ไวก้อ่น แลว้ค่อยๆ กม้ตวัไป นัน่เป็นกรณีทีเ่งยแลว้เจบ็ สว่นคน
ทัว่ไป ทีค่อเคลื่อนไหวได ้กป็ล่อยใหเ้คลื่อนไหวไปเป็นธรรมชาตขิองมนั แต่สตมิารบัรูท้ีข่อ้สะโพกใหเ้คลื่อนไปก่อน  
 
อาการหน้ามดื 

อาการหน้ามดืนัน้ คอืตอนพบัศรีษะลงไป เลอืดจะถูกดงึมาเลีย้งตรงสะโพก เมื่อกม้ไปไดซ้กัพกั แรงดนัโดยรวมลดลง 
มนัมแีรงดนัแค่นี้ หวัใจซึง่มแีรงบบีตวัทีต่อบสนองต่อภาวะแรงดนัภายใน วา่อย่างน้อยตอ้งชนะแรงดนั เพื่อจะไปเลีย้งสว่นต่างๆ 
ในร่างกาย หวัใจกจ็ะลดการท างาน บบีตวัแค่พอสมควรเพื่อใหเ้ลอืดไปเลีย้งสว่นสมองได ้ 

พอเราลุกกลบัจากท่าขึน้ไปแบบทนัททีนัใด แรงดนัเปลีย่นทนัท ีถา้คนทีห่วัใจแขง็แรงเป็นปกต ิหวัใจกปั็ม๊แรงทนัท ี
เพื่อปรบัตามความดนัใหม่ เลอืดกย็งัคงเลีย้งทีส่มองไดพ้อเหมาะ  

ในกรณีคนทีม่ปัีญหาสมรรถภาพของหวัใจทีปั่ม้เลอืดไมแ่ขง็แรง หวัใจปรบัไมท่นักบัความดนัเลอืดที่เปลีย่นไป แรงดนั
ไปทีส่มองอาจจะวบูทนัท ีท าใหเ้กดิอาการหน้ามดืทนัท ีซกัครู่แลว้จงึหาย  เหมอืนกบัเรานัง่ยองๆ เตีย้ๆ เมื่อลุกขึน้มาแบบ
ทนัททีนัใด แลว้หน้ามดื คลา้ยกนั  
 
กม้ เงย แลว้หน้ามดื 

ในประเดน็กม้แลว้มหีน้ามดื  มคีนไขก้ลุ่มหนึ่งทีม่ปัีญหาของกระดกูขอ้ต่อคอสว่นบน เมื่อเวลากม้ กลา้มเน้ือจะบบีรดั 
ถูกยดืมาก ตรงกลา้มเน้ือขา้งหลงัจะมกีารบบีรดัอยู่ เมื่อกม้ลงไป เอน็ ขอ้ต่อ ดา้นหลงัจะถูกยดืไป รบกวนเสน้เลอืดทีไ่ปเลีย้ง
สมอง ขาดเลอืด กห็น้ามดื 

อกีกลุ่มหนึ่ง กลบักนั คอื ตอนเงยคอ เมื่อเงยคอขึน้มา มกีารหนบีตรงนี้ขึน้มา ในกลุ่มพวกนี้ เมื่อกม้สดุๆ เงยสดุๆ จะ
มปัีญหาการเวยีนหวั หน้ามดื ตอ้งแกท้ีโ่ครงสรา้งตรงนี้ก่อน แลว้ถา้ท าท่าอาสนะ ใหท้ าการเคลื่อนไหวอยูใ่นชว่งต่างๆ ไม่สดุ
มากเกนิไป ไม่กม้สดุ ไม่เงยสดุ ใหอ้ยูช่่วงกลางๆ ไว ้ ใหร้ะวงัตรงนี้ไว ้ 

อาจจะลองเชค็ผูเ้รยีนดวู่า เมื่อเงยคอสดุๆ กม้สดุๆ มอีาการอะไรหรอืไม่ ในขณะทีท่ าท่าอยู่ คนพวกนี้โอกาสเสีย่งทีจ่ะ
เกดิมอียู่แลว้ โอกาสทีจ่ะหน้ามดืมอียู่แลว้  
 
การกลัน้ลมหายใจ 

ถา้หากไม่ใช่คนกลุ่มนี้ ตอนทีก่ม้ไปสดุแลว้มอีาการหน้ามดื โดยทัว่ไปจะมอีกีลกัษณะหนึ่งเป็นหน้ามดืแบบวดืเลย 
เหมอืนกบัไม่หายใจ  คอืมกีารกลัน้ลมหายใจระหว่างฝึก แลว้ผูฝึ้กกลัน้ลมหายใจโดยไม่ค านึงถงึศกัยภาพของตนเอง ขอใชค้ าว่า 
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ฝึกผติ เพราะทีถู่ก ควรหายใจไดอ้ย่างปกต ิ ตามธรรมชาต ิคอื เวลาพบัตวั กม้ตวั จะเป็นการหายใจออก ตอนคลายกลบั เป็น
การหายใจเขา้  ถา้หากว่าไปกลัน้หายใจไว ้จะเหมอืนกบัว่า เวลาพบัลงไป ช่องปอดจะเลก็ลงแลว้กลัน้หายใจไว ้ออกซเิจนทีเ่ขา้
ไปกน้็อยลง จนเกดิปัญหา  

วธิแีกค้อื ควรใหเ้ขาหายใจตามหลกัธรรมชาต ิทีก่ล่าวมาแลว้ หายใจไปตามกลไกไมไ่ดบ้งัคบักลัน้ เมื่อเคลื่อนไหวไป 
มนัจะตอ้งมกีารหายใจเขา้-ออกตามธรรมชาต ิ เพราะฉะนัน้จะตอ้งไปแกท้ีก่ารหายใจว่า อย่ากลัน้หายใจ  หายใจออก กใ็ห้
ด าเนินไปจนกระทัง่สดู และกลบัคนืหายใจเขา้ กด็ าเนินไป โดยมสีตติามรูเ้ป็นส าคญั  

การกลัน้หายใจท าใหป้รมิาณของออกซเิจนทีอ่ยูใ่นเลอืดลดลงไป เวลาเลอืดไปฟอกทีป่อดจะมอีอกซเิจนน้อย ถา้กลัน้
นาน อาจะมกีารหน้ามดื มนึๆ ได ้  

จรงิๆ แลว้มกีระบวนการทีจ่ะฝึกไดห้ลายแบบ  สว่นใหญ่ในทีน่ี้ ฝึกมาทางสายไกลวลัยธรรม ซึง่มนีโยบายว่าท ายงัไง
ใหก้ารฝึกเบือ้งตน้ไม่สลบัซบัซอ้น เพราะฉะนัน้จะไม่ไดบ้อกวธิขีองการควบคมุลมหายใจ แต่จะบอกว่าใหม้สีต ิแต่ค าพดูทีว่่าให้
มสีต ิถา้คนมคีวามคุน้เคยว่ามสีตกิง็่าย แต่คนทีไ่ม่รูจ้กัสต ิกไ็ม่รูว้่าจะท าอย่างไร เพราะว่าไมม่รีปูธรรมใหจ้บั เพราะฉะนัน้จะมี
การสอนโยคะในอกีกลุ่มหนึ่งทีค่อ่นขา้งแพรห่ลายทางสายศวิะนนัทะ สายกฤษณะมาจารยา ครผููส้อนจะบอกว่าใหต้ามลมหายใจ
ไปตลอดของการเคลื่อนไหว ซึง่ครหูนูบอกว่าในกรณีนัน้ถา้เราพบว่าผู้เรยีนยงัเผลออยู่ตลอดเวลา การใชค้ าว่าสตอิาจจะยงัเป็น
นามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้กใ็หส้งัเกตดลูมหายใจ จะช่วยใหเ้กดิความระมดัระวงั หรอืว่าดผูลทีจ่ะเกดิขึน้ไดด้ขี ึน้ เหมอืนกบัคอยเอา
ลมหายใจมาเป็นตวัเรยีกความรูส้กึตวัตลอดเวลาของการเคลื่อนไหว ซึง่จะท าใหค้นเรยีนเหมอืนกบัว่าไม่กระโดดลงไปสูต่วัท่า
โดยทนัท ีแต่มลีมหายใจคอยประคองเอาไว ้ 

จรงิๆ คอืกายาวปัิสสนา ดกูาย ลมหายใจกเ็ป็นกายตวัหนึ่ง แลว้แต่ว่าจะเอาจรติตวัไหน แลว้แต่ว่าแต่ละคน ดุการ
เคลื่อนไหวกไ็ด ้ดลูมหายใจกไ็ด ้ 

กลบัไปทีม่คี าถามว่า ตอนกลบัคนืจากท่าแลว้หน้ามดื  ทีบ่อกว่ากรณีทีก่ลบัคนืมาแลว้มอีาการหน้ามดื ทีเ่กดิจาก
ปัญหาขอ้ต่อคอ กแ็นะน าผูฝึ้กวา่ อย่ากม้ใหส้ดุมากเกนิไป  
 
เวยีนศรีษะ 

เวยีนศรีษะกบั หน้ามดืเป็นคนละกลุ่ม เวยีนศรีษะหมายถงึ โครงเครง จะหมุน สว่นหน้ามดืเหมอืนคนจะเป็นลม ถา้คน
ทีเ่วยีนศรีษะ กลุ่มนี้จะเกดิขึน้จากหลายตวัดว้ยกนั ตวัเวยีนศรีษะ เกดิจากเสน้เลอืดทีไ่ปเลีย้ง เป็นระดบัของเสน้เลอืดทีไ่ปเลีย้ง
สมอง ศนูยค์วบคมุการทรงตวัผดิปกตไิป และการเวยีนศรีษะทีเ่กดิขึน้จากขอ้ต่อทีเ่ป็นลกัษณะของขอ้ต่อเลก็ๆทีเ่รยีกว่า facet 
ของกระดกูคอขอ้ที ่1-2-3 ซึง่ขอ้บรวิเณน้ีเป็นขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งต่อขอ้มลูทีส่ง่ไปยงัสมอง ไปบอกว่าตอนนี้ร่างกายศรีษะสมดุล เอยีง
ซา้ย –เอยีงขวา ขา้งไหนตงึมากกว่ากนั สว่นนี้เกดิความบกพร่อง มนัสง่ผลขอ้มลูไปไม่เหมอืนกนั เนื่องจากขอ้ต่อมกีารดงึ ยดึ 
รัง้ หรอืแนวขอ้ผดิปกตไิป จะท าใหเ้กดิปัญหาพวกนี้ขึน้ ถา้เป็นจากตวันี้ วธิแีก้คอื ใหเ้คลื่อนทีโ่ดยมกีารประเมนิตวัเองว่าในตอน
กลบัอย่าใหเ้คลื่อนทีจ่นสดุมากเกนิไป เคลื่อนทีข่ ึน้มาโดยดจูากกม้ไปแลว้ไมท่ าใหเ้กดิอาการตงึทีต่รงนี้ หรอืเกดิอาการเวยีน
ศรีษะคอื เอาระดบัทีส่บายไม่เกดิอาการนัน้ ลองเชค็ดจูากตรงนี้  คอืขยบัเคลื่อนไหวว่าไม่ตงึไมม่ึน แลว้กลบัขึน้มา  
 
การหายใจ 

ถา้หากพดูถงึลมหายใจ ทีม่กีารพดูมาตลอดว่าโยคะมแีก่น แก่นคอืการน าไปสูก่ารรวมกายใจ มสีต ิและมมีรรควถิ ีเป็น
เรื่องการท าอาสนะ ปราณยามะ ธารณะ ฯลฯ แลว้มรีายละเอยีดปลกีย่อยในการปฏบิตั ิซึง่เรามกัจะบอกว่าในการฝึกโยคะตวั
แก่นมนัไม่ดิน้ ไม่อย่างนัน้ไม่เรยีกว่าโยคะ อกีสว่นหนึ่งคอืเทคนคิการปฏบิตั ิยิง่มกีารคยุมากขึน้ๆ จะเหน็วา่มปัีจจยัเยอะมาก 
ถา้เราไปไล่เอาสตูรส าเรจ็ขึน้มาจะไมจ่บ  

น่าจะเป็นการท าอย่างไรใหผู้เ้รยีนค่อยๆ เรยีนรูต้วัเองไปดว้ยในระดบัหนึ่ง แต่ยงัมทีีว่่าบางสายการสอนโยคะ การ
แนะน าลมหายใจบา้งมนัชว่ยได ้ซึง่ในการแนะน าลมหายใจจรงิๆ มนัสอดคลอ้งกบัสรรีะอยู่แลว้ เมื่อไหร่กต็ามในชว่งทีพ่ืน้ทีป่อด
ขยาย ครมูกัจะแนะน าใหล้กูศษิยห์ายใจเขา้ ทีค่รแูนะน าเพราะวา่ลกูศษิยจ์ะลมืหรอืขาดสต ิแต่จรงิๆ ลกูศษิยก์ห็ายใจเขา้อยู่แลว้ 
แต่บอก ย า้ลงไป ชว่งไหนทีพ่ืน้ทีป่อดเลก็ลง ค าอธบิายจะสอดคลอ้งกนัว่า หายใจออกค่อยๆ กม้ตวัลง และในค าอธบิายนัน้มี
บางชว่งทีค่รจูะบอกใหก้ลัน้ลมหายใจ ซึง่มกัจะเป็นช่วงทีก่ าลงัใชแ้รง เช่นช่วงทีก่ าลงัยกท่าง ูก าลงัจะค่อยๆ ยกตวัขึน้ ตอนยก
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หายใจเขา้ พอหายใจเขา้แลว้คา้งไว ้ซึง่คา้งไวเ้หมอืนกบัคนทีไ่ม่คุน้เคยจรงิๆ แลว้มนุษยจ์ะกลัน้ลมหายใจในตอนนัน้ แลว้ครจูะ
แนะน าใหน้บั 1 2 3 คอืกลัน้ไม่ตอ้งเยอะ แลว้หายใจออกลดตวัลง ค าอธบิายในการหายใจประกอบในอริยิาบถนี้จรงิๆ แลว้
สอดคลอ้งในเชงิกายภาพของความเป็นมนุษยอ์ยูแ่ลว้ ในระดบัหนึ่ง แต่จะมบีางท่าซึง่ ในสว่นนัน้เป็นรายละเอยีด ทีว่่าตรงนัน้จะ
กลัน้หรอืไม่กลัน้กไ็ด ้แต่บางต าราจะบอกใหก้ลัน้ บางต าราจะไม่บอกใหก้ลัน้ ซึง่ตรงนัน้คงจะเป็นรายละเอยีดปลกีย่อยของ
เทคนิคของครแูต่ละคนว่าท าอยา่งไร ใหผู้เ้รยีนสบายกว่า เขา้ถงึเป้าหมายของโยคะไดง้่าย 
 
คนมปัีญหาเรื่องความดนั 

คนทีม่ปัีญหาเรื่องความดนัจะไวมากเมื่อมเีลอืดเพิม่ขึน้ แรงทีก่ดตรงนี้เขา้ไปเลอืดจะไปเลีย้งลงขาน้อยลงเพราะฉะนัน้
จะอยู่แต่ท่อนบนเยอะขึน้ หวัใจปัม้เลอืดตามปกตติรงนี้อยูจ่ะมแีรงดนัสงูขึน้ได ้คนทีม่คีวามดนัโลหติสงูเวลาโน้มตวัไปขา้งหน้า
สงัเกตดวู่าหน้าจะแดง  
 
การหายใจ (เพิม่เตมิ) 

การฝึกโยคะประกอบกบัการควบคุมลมหายใจ ถา้สามารถหายใจตามรปูแบบทีค่รนู าฝึก โดยไมม่ปัีญหาในการท า ไม่
มอีาการอดึอดั  กท็ าไปได ้ซึง่อาจไดร้บัผลทางดา้นจติใจรว่มกบัการฝึกร่างกายดว้ย  สว่นกรณีคนทีม่ปัีญหา กต็อ้งหลกีเลีย่ง 
อาจจะลองส ารวจความรูส้กึตวัเอง ใหพ้ยายามจบัความรูส้กึ ความตงึตวัของกลา้มเน้ือทัว่ตวัทัง้หมด แลว้ใหก้ลา้มเน้ือคลายตวั
ลง เวลาทีก่ลา้มเน้ือเกดิการบดิตวั เลอืดทีไ่ปลีย้งกลา้มเน้ือจะน้อยลง จะยิง่ออตวัอยู่แถวเสน้เลอืดใหญ่ จะขวางอยู่ ใหค้ลาย
กลา้มเน้ือลง เพื่อใหร้ะบบไหลเวยีนเลอืดไปทัว่ เสรจ็แลว้มาปรบัเรื่องความรูส้กึการหายใจ น่าจะช่วยใหเ้กดิการผ่อนคลายไดด้ี
ขึน้ 

การปรบัความรูส้กึใหผ้่อนคลาย จะเกีย่วขอ้งกบัระบบประสาทออโตเมตกิทีค่วบคมุการหายใจ จะเริม่เขา้สูภ่าวะทีผ่่อน
สบาย parasympathetic ไดด้ขีึน้ดว้ย เพราะฉะนัน้จะท าใหร้ะบบการหายใจเป็นไดต้ามปกตไิดม้ากขึน้  

และเหน็ดว้ยกบัการใหน้กัเรยีน ค่อยๆ คนืท่ากลบัขึน้มามาชา้ๆ เพื่อรอการปรบัตวัของหวัใจทีบ่บีเลอืดมา 
 
การกม้ลง 

เมื่อเรากม้ลงไปควรเป็นไปตามธรรมชาต ิถา้มกีารฝืนกม้ตวัลง มนัอาจจะมกีารบบีทีห่ลอดลม ทีก่ล่องเสยีง ฯลฯ ท าให้
รูส้กึไม่สบาย ถา้ท าดว้ยความรูส้กึสบาย สว่นอื่นจะเคลื่อนต่อไป รวมทัง้การเคลื่อนไหวสว่นคอกจ็ะเคลื่อนไหวไปตามสบาย 
เสรจ็แลว้ ตอนทา้ยสดุ อยู่ในท่าวชัระแลว้ จงึใหค้วามรูส้กึมาอยูท่ีข่อ้สะโพก  

ในท่านี้จะมกีารยดืกลา้มเน้ือสะโพก ตรงมดัใหญ่ๆ ทัง้มดัใหญ่ทีอ่ยู่หลงัสะโพก และมดัเลก็ๆ รวมทัง้เยื่อหุม้ขอ้สะโพก
ดา้นหลงัจะถูกยดืออก ท าใหเ้กดิการยดืหยุ่นในขอ้สะโพกไดม้ากขึน้ จากกระดกูเชงิกราน กระดกูกระเบนเหน็บ เอน็บรเิวณน้ีจะ
ถูกยดืออกมา  

ขอ้ควรระวงัคอืคนทีม่ปัีญหาเสน้เลอืดด าอกัเสบหรอือุดตนั เนื่องจากตรงนี้กดอยู่ จะพบบ่อยในกลุ่มของชาวตะวนัตก 
คนทางเอเชยีไม่ค่อยมปัีญหามากเท่าไหร่ คอืเสน้เลอืดอุดตนัจะมลีกัษณะของการอกัเสบเกดิขึน้ ในทางการแพทยจ์ะมกีารพดู
ถงึบ่อยมากในคนทีห่ลงัผ่าตดัหรอืคนทีอ่ยู่นิ่งๆ นานๆ แต่ทางบา้นเราเจอปัญหานี้ไม่ค่อยเยอะ  

สว่นความดนัโลหติสงูเมื่อกดแลว้มกีารพบัไปเลอืดลงขาไมไ่ด ้หวัใจทีฉ่ีดไปทัว่ร่างกายปลายเทา้ถงึปลายมอื เมื่อมกีาร
กดทบัตรงนี้ เมื่อบบีลงไปเลอืดไปเลีย้งบรเิวณเทา้จะน้อยลง เลอืดทีเ่หลอืทัง้หมดปรมิาตรของเลอืดยงัอยู่คงที ่เพราะฉะนัน้
แรงดนัจะเพิม่ขึน้ได ้คนทีม่คีวามดนัโลหติสงู ผนงัเสน้เลอืดจะแขง็ตวัท าใหไ้ม่ยดืหยุ่น แต่ถา้คนทีไ่มม่ปัีญหานี้ ถา้เกดิปรมิาตร
เลอืดเยอะ มกีารบบีตวัเยอะ ผนงัเสน้เลอืดจะมกีารพองตวัได ้เพราะฉะนัน้แรงดนัจะรกัษาสภาพ แมส้งูขึน้บา้งกไ็ม่สงูมาก แต่
คนทีม่ปัีญหาของความดนัโลหติสงู  หรอืคนทีม่ปัีญหาไขมนัในเสน้เลอืดสงู จะเกดิปัญหา  

เพราะฉะนัน้ตอ้งดวู่าแต่ละคนมปีระวตัพิวกนี้มาก่อนหรอืไม่ และคนที่เป็นเบาหวาน ภาวะทีเ่ป็นเบาหวานนานๆ จะท า
ใหเ้สน้เลอืดแขง็ตวั มนัไมม่คีวามสามารถในการขยายตวัได ้เพราะฉะนัน้แรงดนัจะเพิม่สงูไดเ้หมอืนกนั สว่นขอ้เขา่อกัเสบ ขอ้
เขา่เสือ่มกเ็หมอืนกนั ท่านี้จะมปัีญหาได ้เพราะว่าขอ้พบัตรงนี้จะมกีารยดืเยอะ เยื่อหุม้ขอ้ถูกยดืมาก ทีข่้อเทา้เน่ืองจากเราตอ้ง
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พบันัง่อยู่บนสน้เทา้ ยดืไปกอ็าจจะมปัีญหาเรื่องขอ้เทา้ และหมอนรองกระดกูเคลื่อนทบัเสน้ประสาทในกลุ่มทีม่อีาการเป็นอยู่
แลว้ พวกนี้จะเสรมิเป็นเพิม่ขึน้  

 
 

คนทีข่อ้เขา่เสือ่ม ท่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพบัขอ้มากๆ นานๆ ท าใหเ้กดิการอกัเสบขึน้ได ้เพราะการพบัเยอะๆ ตรงเยื่อ
หุม้ขอ้จะมกีารอกัเสบไดใ้นกรณีขอ้เขา่ทีม่กีารสกึมานาน ในท่าแบบนี้ถา้จะท า ตอ้งท าในท่าทีใ่หข้อ้เขา่มกีารเคลื่อนไหวช่วงที่
พอเหมาะหรอืสบาย  

สว่นกระดกูคอเสือ่ม คอืท่าบางท่าทีไ่ดพ้ดูถงึว่ามผีลอะไรบา้งทีเ่กีย่วขอ้ง กระดกูคอเสือ่มถา้เป็นแค่กระดกูขอ้ต่อคอ ไม่
ลงเสน้ประสาท อนันัน้ยงัคงเคลื่อนไหวได ้แต่ถา้หากกระดกูคอเสือ่มแลว้มกีารกดบบีเสน้ประสาทตรงนี้ จะตอ้งระวงั เพราะว่า
เสน้ประสาทเมื่อถูกกด หรอืถูกหนีบทบั เสน้ประสาทจะถูกรบกวนท าใหเ้กดิการอกัเสบไดไ้วกวา่  เช่นการแหงนคอ หรอืท่างทูี่
คนไขแ้หงนคอขึน้มาแลว้เกดิมอีาการรา้วทีแ่ขนลงมา ตรงนี้ตอ้งแกปั้ญหาในสว่นนี้ก่อน ใหเ้คลื่อนไหวไดด้โีดยทีย่งัไม่มปัีญหา
จุดน้ี จงึฝึกต่อได ้ 

คดิว่าคงเป็นเรื่องตอ้งมกีารศกึษา ท าความเขา้ใจอย่างจรงิจงัพอสมควร  เพราะว่าท่าโยคะมนัมปีลกีย่อยในท่าแต่ละท่า 
ท่าบางท่ามผีลและท่าบางท่าไมม่ผีล  ครโูยคะทีส่อนอาจจะไม่ไดค้ดิถงึ บางทอีาจตอ้งท าความเขา้ใจกบัคนไข ้ว่าอย่าเพิง่ท าท่า
นี้เลย มนัยาก รกัษาอาการทีม่อียู่ใหด้กี่อน แลว้ค่อยมาท าอกีท ีกม็ ี มผีูเ้สนอว่า บางท่าอาจจะเปลีย่น ไปนัง่ท าบนเกา้อีก้ไ็ด ้คอื
มกีารปรบัท่าได ้ถา้นกักายภาพบ าบดัและนกัโยคะไดม้กีารพดูคยุกนั ไดแ้ลกเปลีย่นกนั กจ็ะเขา้ใจไดม้ากขึน้ 
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โยคะสกิขา ครัง้ที ่4 
วเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน จากมุมมองของนกักายภาพบ าบดั 

โดยอาจารย ์คมปกรณ์ ลมิป์สทุธริชัต ์
วนัเสารท์ี ่17 พฤศจกิายน 2550 
ท่าบดิสนัหลงั (ท่าวคัระอาสนะ) 

 
จากท่านัง่พกั จะใหผู้ฝึ้กนัง่รวบขาชดิ นัง่ตรงเป็นท่าเตรยีม แลว้ชนัเขา่ขึน้มาขา้งหนึ่ง สน้เทา้เสมอเขา่ เมื่อชนัเขา่ขวา

ใหน้ ามอืขวายนัหลงั จะแนะน าใหว้างมอืโดยทีก่ระดกูสนัหลงัยงัตัง้ตรง ซึง่ในทางปฏบิตัไิมต่รงแต่ใหด้ทีีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้และ
แขนทีเ่หลอืจะใหศ้อกคล่อม โดยทีจ่ะใชศ้อกกดเขา่ เพื่อทีจ่ะใหเ้กดิแรงทีจ่ะบดิตวั แลว้ค่อยๆ บดิเอว เรามกัจะบอกใหน้ึกเปรยีบ
กระดกูสนัหลงักบัโซ่ เริม่จากใหบ้ดิกระดกูสนัหลงัขอ้ขา้งล่างก่อน แลว้ค่อยบดิทีท่รวงอก คอืบอกใหค้นเปิดไหล่ แลว้สดุทา้ยจงึ
ใหห้นัคอไปใหส้ดุ ตัง้ใจจะใหน้ าคางไปวางไวบ้นไหล่ขวา นิ่งไว ้เรยีกว่าท่าบดิสนัหลงั วคัระอาสนะ  

วคักะในภาษาสนัสกฤตแปลว่าไต เราจะอธบิายว่าการทีท่ าท่านี้ สิง่ทีไ่ดค้อืไต เพราะชื่อท่ามนัหมายถงึท่าไต คนืกลบั 
จะคนืศรีษะก่อน แลว้คนืไหล่ แลว้ค่อยคนืล าตวั ปลดแขน ปลดขา แลว้สลบัท าอกีขา้งหนึ่ง  

เมื่อชนัเขา่ซา้ยใหม้อืซา้ยยนั เขา่ขวาคล่อม ตัง้สนัหลงัใหต้รงแลว้ค่อยบดิ ใหรู้ส้กึสบายและใชแ้รงแต่น้อย บอก
นกัเรยีนว่าตอนน้ีกระดกูสนัหลงัเราเป็นเสากระโดงเรอื แขนทีค่อยยนัไวเ้หมอืนกบัเชอืกทีผ่กู ท าอย่างไรทีจ่ะท าใหเ้ชอืกนี้รกัษา
เสากระโดงใหต้รง เรามกัจะบอกผูเ้รยีนว่า ในเมื่อทัง้หมดน้ีเราอยากจะบดิกระดูกสนัหลงั ถา้กระดกูสนัหลงัทุกๆ ขอ้ไดร้บัการ
บดิโดยเท่าเทยีมกนั ดว้ยองศาทีเ่ท่าๆ กนั คงจะไดป้ระโยชน์ทีเ่ตม็ที ่เพราะฉะนัน้ถา้เกดิตวัเคา้คอ่มหรอืแอ่น ช่วงหนึ่งอาจจะได้
บดิเยอะ แต่อกีช่วงหนึ่งอาจจะไดบ้ดิน้อย ฉะนัน้จะไม่ไดป้ระโยชน์เตม็ แลว้คนืกลบั  
 
วเิคราะหท์่า 

เริม่ตน้จากการตัง้ขา ถา้มมุทีต่ัง้ขามากเกนิไป หรอืห่างเกนิกลา้มเน้ือตอ้งท างานเพิม่ขึน้ ตอ้งเกรง็ตวัเพิม่ขึน้ เพราะไม่
งัน้จะเลื่อนไถลออกมา ถา้หากชดิเกนิไปจะขวางการเคลื่อนไหว ขอ้สะโพกจะงอเพิม่ขึน้กว่าเดมิ  

ต่อไปการใชม้อืยนั การยนัทีส่ าคญัแกนตอ้งตรง กระดกูสนัหลงัทีต่ัง้ตรง กระดกูเชงิกรานจะบดิตวั ท าใหก้ระดกูสนั
หลงังอบา้ง ในคนทีห่ลงัค่อม ถา้หากเป็นไปได ้พยายามท าใหห้ลงัตรง  เพราะถา้งอหลงัไป เวลาบดิตวั เอน็เยื่อหุม้ขอ้บางจุดจะ
เกดิการตงึตวั เพราะฉะนัน้ใหม้กีารรกัษาแนวตรงไว ้แลว้บดิตวัเป็นทลีะสว่นๆ ไป   

บดิจากขา้งล่างมาขา้งบน จะมกีารเคลื่อนตวัของกระดกูสนัหลงัทลีะปลอ้ง เยื่อหุม้ขอ้ กลา้มเน้ือบางสว่นจะมกีาร
ท างาน เช่นกลา้มเน้ือหน้าทอ้งทีอ่ยู่ดา้นหน้า มกีลา้มเน้ือชัน้นอกและชัน้ใน ทัง้ไขวล้ง ไขวข้ึน้ ถา้หากเรามกีารบดิตรงนี้ เรา
หมุนตวัไปทางขวา กลา้มเน้ือทีข่วางตวัอยูจ่ะบดิตวัท างาน อกีดา้นจะหย่อนตวั มกีารเคลื่อนไหวของกลา้มเน้ือร่วมไปดว้ย 
กลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ ทีเ่ป็นปลอ้ง เมื่อกระดกูสนัหลงับดิตวั จะเกดิการบดิตวัเคลื่อนไหวตามไป หดตวัทลีะปลอ้งไปเรื่อยๆ หมอน
รองกระดกูจะมกีารบดิตวัเคลื่อนตาม  

ขอ้ต่อ facet ดา้นทีม่กีารบดิตวัโดนบดิจากล่างขึน้บน ดา้นหนึ่งทีบ่ดิเขา้ไปขอ้ต่อ facet จะบบีกนั ดา้นบนจะแยกห่าง
ออกจากกนั ขอ้ต่อ facet ทีอ่ยู่ดา้นตรงขา้มจะยดืออก ในคนทีม่อีาการขอ้หลงัตดิ บรเิวณนี้จะมกีารขยบัตวัยดืได ้แต่ดา้นตรง
ขา้มคนทีม่อีาการแบบนี้ อาจจะมกีารบบีหรอืกระแทกกนั คนทีข่อ้ต่อ facet มกีารเสือ่ม อาจจะมอีาการเจบ็เกดิขึน้ได ้ 
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กลา้มเน้ือสะโพก 
ในการตัง้ขาขึน้ ต าแหน่งมอืวางใหต้รงกลาง เพื่อใหเ้ป็นตวัพยุง เกดิความมัน่คงไม่ใหเ้กดิการโยกเยกมากจนเกนิไป 

เมื่อมกีารไขวบ้ดิดงึบรเิวณน้ี กรณีทีม่กีารบดิเขา้มา ถา้หากมกีารกดมาก บางท่าในนกักฬีาจะมที่านี้อยู่ กลา้มเน้ือสะโพกทีอ่ยู่
ดา้นขา้งจะถูกยดืไปดว้ย ซึง่ในสว่นนี้จะไดป้ระโยชน์ในสว่นของกลา้มเน้ือสะโพกมดัใหญ่ๆ เมื่อมกีารยนืหรอืเดนิกลา้มเน้ือสว่น
นี้จะท างาน และมดัเลก็ๆ ลกึลงไป จะมกีารยดืไปดว้ย กลา้มเน้ือสะโพกดา้นหลงัท างานในการเหยยีดไปขา้งหลงั ทศิทางกางขา 
ทศิทางทีห่มุนเขา้-ออก ซึง่จะท างานเวลาทีเ่รายนื กลา้มเน้ือสว่นนี้จะดงึใหก้ลา้มเน้ือหลงัตัง้ตรงกอ่นทีจ่ะกา้วขาไปขา้งหนึ่ง 
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ช่วยในการเหยยีดสะโพก กลา้มเน้ือทีช่ว่ยในการกางขา กางขอ้สะโพก แต่เมือ่มกีารเดนิกลา้มเน้ือสว่นนี้จะมี
การหดตวัท าใหก้ลา้มเน้ือเชงิกรานตกแลว้ดงึขึน้มาเพื่อทีจ่ะกา้วขาได ้  

กลา้มเน้ือทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหมนุขอ้สะโพกไปมา เมื่อเดนิไปจะมกีารบดิตวั เมื่อกา้วขาไปกระดกูเชงิกรานจะบดิ
ตวัหมุนเขา้ แลว้กา้วกลบัมา บดิออก เพราะฉะนัน้เมื่อมกีารยนื การเดนิ จะมกีารใชก้ลา้มเน้ือสว่นน้ีเยอะ ซึง่จะช่วยในการยดื
กลา้มเน้ือบรเิวณสะโพก  

เพราะฉะนัน้คนทีม่ปัีญหาขอ้สะโพกตงึมาก การท าท่านี้จะใหค้วามรูส้กึเขา้ไปถงึดา้นใน  
เมื่อมกีารบดิตวัไปกม็กีารหนัหน้า น าคางไปวางบนบ่าตรงขา้มเท่าทที าได ้จุดทีส่ าคญัคอื เมื่อไปถงึจุดตรงนี้แลว้ ตรง

คอ ถา้ไปไมไ่ดอ้ย่าฝืน จะท าใหม้ผีลเสยี เมื่อมกีารหนัคอขอ้ facet ดา้นทีห่นัจะตบีลง ถา้หากว่าคนทีห่นัคอไดไ้ม่สดุจะแกโ้ดย
การแหงนคอขึน้ซึง่จะยิง่ท าใหข้อ้ขบกนัมากขึน้ พวกนี้จะมกีารเจบ็เพิม่ขึน้ ในการท า ใหจ้นิตนาการว่ามกีารดงึคอ ไมใ่ช่การ
เอยีงคอ จะท าใหป้รบัตวัได ้จะท าใหข้อ้บรเิวณน้ีไมม่กีารขบกนัมาก  
 
ไต 

ไตอยู่บรเิวณชายโครง เหนือเอว ลกึเขา้ไปหลงัล าไส ้  เมื่อมกีารหมุนตวัหรอืเคลื่อนไหว อวยัวะภายในจะมกีารขยบั
ตวั  เพราะฉะนัน้ทีไ่ตจะมกีารขยบัตวัมกีารนวดตวั  ไตทีต่ัง้อยูบ่รเิวณน้ีไม่ไดต้ัง้ลอยๆ จะมเีน้ือเยื่อคอยยดึขงึไตไวใ้หต้ดิอยู่กับ
ผนงั เพราะฉะนัน้การบดิตวัเคลื่อนที ่จะท าใหเ้กดิการขยายตวั เพื่อใหเ้คลื่อนตวัได ้โดยปกตแิลว้เมื่อบดิตวั อวยัวะภายในมกีาร
เคลื่อนไหว อวยัะมกีารเสยีดส ีขยบัไปมา บรเิวณน้ีอาจจะมกีารดงึรัง้ของอวยัวะต่างๆ  

มศีพัทค์ าหนึ่ง เรยีกว่า visceral manipulation คอืการทีไ่ปจดัอวยัวะภายในใหม้กีารเคลื่อนที ่ อวยัวะทุกอย่างภายใน
จะมกีารเคลื่อนไหวของมนัเอง จะมจีงัหวะของการเคลื่อน ทุกอยา่งจะมกีารเคลื่อนทีไ่ป ไมว่่าการหายใจจะมกีารเคลื่อนตวัขึน้ลง
ในทศิทางของมนัเอง เมื่อเคลื่อนตวัไปจะมกีารเสยีดส ีผนงัทีต่ดิกนัจะมกีารเลื่อนไปดว้ย  

ถา้หากว่าเป็นโรคไต ทีต่อ้งมกีารฟอกไต คอืมปัีญหาทีร่ะบบการท างานของไต โครงสรา้งการท างานสญูเสยีไปถงึขัน้
ตอ้งฟอกไต แต่ประเดน็ส าคญัทีเ่ราพดูกนัในทีน่ี้คอื ในอวยัวะทัง้หมดการไหลเวยีนของเลอืดมสีว่นส าคญั มทีัง้เสน้เลอืดด าและ
แดงมาเลีย้ง ผนงัเสน้เลอืดถูกควบคุมโดยระบบประสาทออโตเมตกิ ถา้หากว่ามอีะไรทีท่ าใหเ้สน้เลอืดหดตวั บบีตวัไว ้การ
ไหลเวยีนของเลอืดจะไม่ด ีเพราะฉะนัน้จะท าใหเ้น้ือเยื่อบรเิวณนัน้อ่อนแอลง เพราะว่าขาดเลอืด อาหารไม่พอ ท าใหก้ารท างาน
ค่อยๆ พร่องลงไป ซึง่ตามศาสตรข์องแผนไทย จนี จะบอกว่าพลงัไตอ่อนแอ ไตท างานไม่ด ีในธรรมชาตอิวยัวะอาจจะมกีาร
เคลื่อนไหวบา้งแต่จะไมใ่ช่การเคลื่อนไหวแบบมากมาย  

ไตเหมอืนเครื่องกรองน ้าถา้เกดิไสก้รองน ้าไม่ดแีลว้ เวลากรองไมด่ขีองเสยีจะไหลกลบัไปทีเ่ลอืด ตวับวมจากไตวาย  
เกดิจากการกรองของเสยีทีผ่ดิปกตไิป ทีก่รวยไตจะมรีะบบของการกรอง มเีสน้เลอืดมาเลีย้ง เสน้เลอืดทีม่าเลีย้งบรเิวณน้ีมี
ลกัษณะเป็นขด แลว้ผนงัจะมลีกัษณะเอือ้ต่อการแลกเปลีย่น ถ่ายเทผ่านกนั เปรยีบเสมอืนเครื่องกรองน ้า เมื่อน าน ้าผ่านทีก่รอง 
ทีก่รองตรงนี้คอื กรองแคลเซยีม เกลอื สารเคม ี 

ในร่างกายจะมตีบัท าหน้าทีข่บัสารพษิกรองพวกสารแรธ่าตุต่างๆ มาใหท้ีไ่ต ปรากฏว่าตรงนี้กรองไม่ได ้ท าใหเ้กดิการ
คัง่ เกดิการบวมขึน้ ปัญหาของระบบการกรอง มหีลายปัจจยั เชน่ เรื่องของแรงดนัน ้า น ้าทีฉ่ีดเขา้ไป คอืแรงปัม๊อาจจะมไีมพ่อ 
หรอือาจจะท่อน ้าทีฉ่ีดเขา้ไป ท่อเกดิช ารุดมากขึน้ ผนงัท่อมปัีญหาเกดิขึน้ หรอืแผ่นทีก่รองเกดิการอุดตนั ไม่สามารถกรองได ้
หรอืเกดิการรัว่ไหล ท าใหเ้กดิการรัว่ยอ้นกลบัไปใหม่ ถา้ผ่านตรงนี้เขา้ไปแลว้ไม่กรอง ของเสยีกย็อ้นกลบัไปร่างกายใหม ่ก็
กลายเป็นของเสยีสะสมทัว่ร่างกาย นี่คอืเรื่องของไตวายแลว้เกดิการบวม ถา้เป็นอย่างนี้ในความเหน็สว่นตวัคดิวา่คงจะเกนิที่
อาสนะจะไปปรบัในสว่นนี้ เพราะว่ามกีารสญูเสยีทางโครงสรา้งทีเ่ยอะมาก 
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การท างานของไตมเีน้ือเยื่อและเสน้เลอืดทีค่วบคุมการท างาน ถา้หากมอีะไรทีท่ างานผดิปกต ิท าใหเ้ลอืดทีม่าเลีย้ง
โครงสรา้งบรเิวณน้ีไม่ด ีเพราะฉะนัน้เซลลเ์น้ือเยื่อต่างๆ ทีต่อ้งการอาหารจะพร่องลงไป ท างานไม่ค่อยด ีระบบเซลลท์ี่ท างาน
บรเิวณนัน้น่าจะไมแ่ขง็แรง เหมอืนกบัเดก็ทีข่าดสารอาหาร ยงัสามารถวิง่ได ้แต่ถา้ไปแขง่ อาจจะท างานไม่ดเีทา่กบัคนทัว่ๆ ไป 
เปรยีบเสมอืนลกัษณะเซลลบ์รเิวณน้ี  
 
ท่าอาสนะท่านี้มผีล ใหไ้ตท างานดขีึน้ไดอ้ย่างไร 

หลกัการของ visceral manipulation คอื ไปลดการเกรง็ตวัต่างๆ ใหค้ลายตวัลง ใหท้ างานไดด้ขีึน้ ในกรณีทีม่ปัีญหา มี
การขวางเลอืดทีไ่หลเวยีนมาเลีย้งบรเิวณน้ี การไปขยบั จะท าใหม้กีารเคลื่อนไหวไดด้ขีึน้ ท่าอาสนะท าใหไ้ดท างานไดด้ขีึน้นัน้ 
คดิว่าน่าจะเกดิจากสว่นนี้  
 
การกดนวดช่องทอ้ง ท าใหม้เีลอืดมาเลีย้งอย่างไร 

เพราะทัง้หมดมเีสน้เลอืดมาเลีย้ง  ผ่านเขา้ไปในไต  การบดิตวั ในสว่นนี้คอืกระดกูสนัหลงั ตรงท่อนทีม่กีารเคลื่อนทีจ่ะ
อยู่ในท่อนกลางๆ เพราะฉะนัน้ท าใหไ้ตทีอ่ยู่บรเิวณน้ีถูกยดืขยบัตวัไป เน้ือเยื่อทีเ่กาะไตอยู่อาจจะมกีารขยบัตวัได ้ 

มอีกีจุดหนึ่งคอื ทุกวนัน้ีอาการทีป่วดตามร่างกายของเรา บางทไีม่ไดป้วดเฉพาะกลา้มเน้ือ ขอ้ต่ออย่างเดยีว บางทีเ่กดิ
จากภาวะของอวยัวะภายใน เชน่กระเพาะอาหาร ตบั หลอดอาหาร ทีท่ างานไม่ด ีหรอืกระบงัลมทีม่กีารเกรง็ตวั จะสง่ผลออกมา
ทีโ่ครงสรา้งร่างกาย มาทีก่ลา้มเนื้อ ขอ้ต่อ ท าใหท้ างานหรอืเคลือ่นไหวไม่ด ีเกดิการยึดรัง้  

ซึง่นกักายภาพไดม้องตรงสว่นนี้ว่าเกีย่วขอ้งกบัอวยัวะภายในรว่มดว้ย เพราะฉะนัน้อวยัวะภายในทีม่กีารยดึอยู่ 
อาจจะเกดิจากการเกรง็ตวั หรอืเกดิจากกลไกร่างกายเราก าลงัป้องกนัตวัเอง เมื่อร่างกายเราเกดิอาการผดิปกตขิึน้ เช่นการ
บาดเจบ็ หรอืมเีชือ้โรค หรอืแบคทเีรยีเขา้ไปอยู่ในบรเิวณแถวๆ นัน้ ร่างกายเราจะพยายามจ ากดัสว่นนัน้ไว ้คอืกนัตวัเองไว ้
ห่อหุม้ตรงนี้ไวใ้หค้งทีไ่วเ้พื่อใหร้า่งกายสามารถอยู่กบัตรงนี้ไว ้ไม่กระจายไปตรงสว่นอื่น แลว้ร่างกายจะมาจดัการน าเมด็เลอืด
ขาวหรอือะไรกต็ามมาท าลายผูบุ้กรุก  

การยดึรัง้คอือวยัวะทัง้หมดภายในเกดิการเกรง็ตวัไว ้ตอ้งห่อบรเิวณนัน้ไว ้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ขอ้ต่อทัง้หมดพยายามยดึ
ตรงนี้ไว ้ถา้เกดิใกลก้ระบงัลม กระบงัลมจะห่อตวัรดัไว ้เพราะฉะนัน้บรเิวณน้ีจะมกีารตงึตวั พวกนี้จะแสดงอาการออกมาขา้ง
นอกอาการตงึ ร่างกายเราจะเกดิการซ่อมแซมตวัเองไป ใหใ้นดขีึน้ ถา้เกดิดขีึน้ไม่ท าอะไรกห็าย  

แต่บางทไีม่เป็นเช่นนัน้ มกีารสะสมนานๆโดยไม่เกดิการคลายตวั เกดิการยดึ ดงึรัง้อยู่ หรอืยงัก าจดัไมห่มด ยงัห่อหุม้
ไวก้ม็ ี  

ในความเหน็สว่นตวั ไตหรอือะไรกต็ามทีม่กีารเคลื่อนตวัจะเกดิการดงึรัง้ หากอวยัวะภายในทีด่งึรัง้ท าใหก้าร
เคลื่อนไหวไม่ด ีเกดิการขวางการไหลเวยีนของเลอืด การทีเ่ราพยายามเคลื่อนไหวใหม่ หรอืการขยบัใหม่ ไปจดัใหอ้วยัวะ
ภายในมกีารดดั-ดงึ visceral manipulation ท าใหอ้วยัวะภายในมกีารเคลื่อนไหวไดด้ขีึน้ ไปเคลือ่นไหวท าใหเ้ขา้สูภ่าวะปกติ ได ้
 
การบดิช่วยใหเ้กดิการเคลื่อนไหวรอบทศิ 

ประโยชน์ 2 ดา้น ดา้นหนึ่งคอืการกด อกีดา้นคอืการยดื ดา้นทีม่กีารยดืจะถูกยดืไปทางดา้นหลงั อกีดา้นจะถูกกดดนั
มาขา้งหน้า จะเป็น 3 มติ ิหน้า-หลงั ซา้ย-ขวา เกดิการหมุนไปไดท้ัง้หมด  
 
นอกจากเลอืด ยงัมรีะบบน ้าเหลอืงดว้ย 

การทีเ่ลอืดมาเลีย้งตวัเซลลไ์ด ้ระบบน ้าเหลอืงจะตอ้งดดีว้ย  ในระบบเลอืด มเีลอืดด าและแดง เลอืดเลีย้งทัว่ร่างกายน า
อาหาร ออกซเิจนมายงัเซลลส์ว่นต่างๆ ทัว่ร่างกาย  น าของเสยีทีเ่กดิขึน้กลบัมาทีป่อด มาฟอกทีป่อด มาขบัทีไ่ต สารพษิต่างๆ 
ล าไสย้่อยเสรจ็แลว้ แลว้มายงัตบัเพื่อขบัออกไป  

อกีระบบหนึ่งพวกเซลลช์ิน้ใหญ่ๆ ทีเ่ขา้ผนงัเสน้เลอืดไม่ได ้กจ็ะมรีะบบน ้าเหลอืง เป็นตวัทีค่อยจบัเซลลต่์างๆ ที่
ผดิปกต ิทีม่เีชือ้แบคทเีรยี หรอืตวัอะไรทีใ่หญ่ๆ ของเสยีทีต่าย หรอืเนื้อเยื่อทีต่ายไป คอยขบัออก  
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คนอว้น 
กรณีคนทัว่ไปท าไดเ้ลย  สว่นคนทีพุ่งใหญ่หรอืตน้ขาใหญ่ จะใหน้ ามอืมาจบัทีเ่ขา่ (แทนศอก) เพราะว่าไขมนัต่างๆ ค ้า

ไว ้จะบดิไดน้ิดเดยีว เรยีกว่าแทบจะไม่สามารถทีจ่ะหนัไปดา้นหลงัไดเ้ลย อาจจะหนัไปไดแ้ค่ประมาณเกนิ 90 องศานิดหน่อย 
อย่างนี้ เขาจไดป้ระโยชน์ไหม 

โดยธรรมชาต ิคอืคนทีห่น้าทอ้งและตน้ขาใหญ่จะค ้ากนั ท าท่าไม่ได ้ซึง่กใ็หท้ าเท่าทีท่ าได ้และทีเ่หลอืใหน้กัเรยีน
พยายามลดหน้าทอ้ง ลดพุง จงึจะท าท่าไดด้ขีึน้  

แต่ทีส่ าคญัเมื่อเวลาไปไม่ได ้อยา่ใหฝื้น เพราะถา้มปัีญหาเรื่องขอ้ต่อ หลงัแอ่นหรอืหลงัค่อม คอผดิปกต ิจะยิง่มปัีญหา 
อย่าพยายามท าใหเ้หมอืนคนอื่น เหมอืนคร ูขอใหค้่อยๆ บดิเป็นสว่นๆ ขึน้ไป เท่าทีไ่ด ้น่าจะปลอดภยั  
 
การปรบัท่าส าหรบัคนทีท่ าไม่ได ้

ท่านี้ถา้เน้นทีก่ารนวดไต แต่หากตดิทีก่ลา้มเน้ือตน้ขา พุง อาจชว้ธิปีรบัโดยทีใ่หเ้ขา่ต ่าลง แลว้มเีครื่องมอื อาจจะมี
หมอน ผา้เชด็ตวั มาค ้าสะโพกไว ้เพื่อทีจ่ะสามารถทรงตวัไดง้่าย เพราะตอ้งการใหม้บีดิกระดกูสนัหลงัเพื่อทีจ่ะไปมผีลต่อการ
นวดไต ตรงนี้จะท าใหแ้ขนขยบัไดด้ขีึน้ ท าใหต้ัง้ตวัได ้คมุทีเ่ทา้ได ้พอเริม่การบดิ กค็่อยๆ บดิ ซึง่การท าท่าในลกัษณะน้ีจะท า
ใหก้ารบดิท าไดง้่ายขึน้  
 
ขอ้ควรระวงั 
ท่านี้ควรระวงัหมอนรองกระดกูเคลื่อนไปทบัเสน้ประสาท หมอนรองกระดกูเสือ่มจนกระทัง่เกดิหนิปนูพอกออกมาบรเิวณขอบ 
การบดิพวกนี้จะมปัีญหาไปรบกวนเสน้ประสาท ถา้ใครทีท่ าแลว้มอีาการปวดวิง่แปลบเหมอืนไปชอ็ตวิง่ออกมาทีต่รงขา้งล่าง
หรอืรูส้กึซ่า หรอืชาเพิม่ขึน้ ใหถ้อย ท าใหน้้อยลงมา แลว้ดวู่ามอีาการหรอืไม่ เอาแค่รูส้กึว่ามอีาการไม่สบายทีห่ลงัพอ อย่าใหล้ง
ไปถงึขา้งล่าง ท่านี้ช่วยยดืกลา้มเน้ือสะโพกดว้ย 
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โยคะสกิขา ครัง้ที ่5 
วเิคราะหท์่าอาสนะพืน้ฐาน จากมุมมองของนกักายภาพบ าบดั 

โดยอาจารย ์คมปกรณ์ ลมิป์สทุธริชัต ์
วนัเสารท์ี ่19 มกราคม 2551 

จกัระอาสนะ ท่ากงลอ้ 

 
การปฏบิตั ิ
 ท่ากงลอ้เป็นอริยิาบทยนืเพยีงทา่เดยีวในอาสนะพืน้ฐาน เป็นการเอยีงกระดกูสนัหลงัดา้นขา้ง เราจะบอกผูเ้รยีนใหย้ก
แขนขึน้ใหส้ดุโดยตัง้ใจทีจ่ะใหน้ิ้วมอืไปแตะเพดาน โดยหวงัประโยชน์ในการเหยยีดยดืกลา้มเน้ือดา้นขา้งล าตวัทัง้หมด แลว้จงึ
เอนล าตวัมาดา้นขา้ง  

ซึง่อธบิายว่าท าใหก้ระดกูสนัหลงัมกีารเหยยีดยดืออกไปทางดา้นขา้ง ในต าแหน่งสดุทา้ยมกัจะแนะน าผูเ้รยีนว่าไม่ตอ้ง
เกรง็ทีก่ระดกูตน้คอ บางคนอาจจะใหห้นัมามองพืน้เพื่อใหก้ลา้มเน้ือคลายตวั มเิช่นนัน้แลว้ถา้หากเราท าคา้งไวป้ระมาณ 1 นาที
จะมคีวามรูส้กึว่าฝืนทีก่ระดกูตน้คอ  เมื่อพอแลว้ใหค้นืศรีษะไปทีต่น้แขนและคนืล าตวัตัง้ แลว้ค่อยๆ ลดแขนลงซึง่เราจะท าทัง้ 2 
ขา้ง  

ประโยชน์จากทา่นี้ เน่ืองจากอาสนะค านึงถงึการยดืเหยยีดของกระดกูสนัหลงั ซึง่ในเบือ้งตน้ม ี4 ทศิทางคอื กม้ แอ่น 
บดิ เอยีง โดยท่านี้เป็นท่าเดยีวทีท่ าใหก้ระดกูสนัหลงัมทีศิทางของการเอยีง ถา้ท าทุกวนัสม ่าเสมอกระดกูสนัหลงัน่าจะมคีวาม
ยดืหยุ่นตวัด ีระบบประสาททีอ่ยูใ่นกระดกูสนัหลงัน่าจะด ี 

ขอ้ควรระวงัคอืไม่ควรทีจ่ะกม้ตวัลง เพราะทุกครัง้ทีม่กีารเอยีงตวัจะท าใหเ้กดิการคว ่าหรอืคะม าหน้าลงไป หรอืบางที
อาจจะเป็นการแอ่น แทนทีก่ระดกูสนัหลงัจะมกีารเอยีงไปดา้นขา้ง อาจจะมกีารกม้ ซึง่เป็นการกม้ทีไ่ม่เหมาะสม อาจจะท าให้
เกดิความไม่ลงตวัของกระดกูสนัหลงั  
 
วเิคราะหท์่ากงลอ้ 
 ในขณะทีม่กีารยกแขนขึน้ไปขา้งบนจะไดก้ารยดืตวักลา้มเน้ือดา้นขา้ง (กลา้มเน้ือทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยกแขนลงหรอื
เหยยีด) กลา้มเน้ือทีเ่กาะบรเิวณซีโ่ครงขึน้ไปถงึบรเิวณตน้แขนจะถูกยดืออก เมื่อมกีารยดืสดุกลา้มเน้ือสะบกัจะมกีารบดิตวัลง
มา ซึง่ในสว่นนี้จะมกีลา้มเน้ือสะบกัดา้นล่างทีเ่กาะอยู่ระหว่างสะบกัมาทีก่ระดกูสนัหลงัจะถูกยดืออก ท าใหก้ลา้มเน้ือ Rhomboid 
(กลา้มเน้ือทีเ่กาะระหว่างสะบกัและไขสนัหลงั) เป็นตวัดงึใหก้ลา้มเน้ือสะบกัชดิขึน้มา  

เมื่อมกีารยกแขนขึน้วตัถุประสงคใ์นการท าคอืตอ้งการชแูขนขึน้ขา้งบน ซึง่กลา้มเน้ือแขนจะท างาน แขนทีย่กขึน้จะกด
บรเิวณสะบกัใหแ้นบไปกบัแผ่นหลงั  

เราจะบอกใหผู้เ้รยีนยกแขนขึน้ทางดา้นขา้ง  จนเสมอแนวไหล่  ใหห้งายฝ่ามอืก่อน  แลว้จงึยกแขนขึน้ต่อไป  
เหตุผลกค็อื เมื่อกางแขนออกมาจะมปีุ่ มกระดกู ซึง่ถา้มกีางแขนแบบคว ่ามอืจะมกีารขบกนัของกระดกู และระหว่าง

บรเิวณน้ีจะมเีอน็เกาะอยูแ่ละจะมกีารหนีบเอน็เกดิขึน้ ในคนทีม่ปัีญหาการอกัเสบของเอน็หรอือะไรกต็าม ถา้หากมกีารเคลื่อนที่
เรว็ๆ บางทอีาจมกีารกระแทกหรอืขบกนัของเอน็บรเิวณน้ี (เอน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกางแขน) เกดิการขบหรอืหนีบกนั ท าใหเ้กดิ
การอกัเสบของเอน็ได ้ในกรณีของลกูศษิยท์ีย่กแขนขึน้มาแลว้มอีาการปวดแขน เจบ็ขดัๆ อาจจะเจบ็เพิม่ขึน้ได ้ 
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ในอกีจุดหนึ่งคอื เมื่อกางแขนกระดกูตน้แขน (กระดกูหวัไหล่) จะมกีารเลื่อนตวัท าใหเ้กดิช่องว่างขึน้ นอกจากมเีอน็ ยงั
มถุีงน ้าทีห่ล่อลื่น ซึง่จะลดการเสยีดสขีองกระดกู เพราะฉะนัน้เมือ่มกีารท าท่านี้ ถุงน ้าอาจจะมกีารเสยีดสกีนัเกดิขึน้ ถา้มกีาร
เคลื่อนทีช่า้ๆ ผ่านจุดน้ีไป ในชว่งระหว่างกาง 90 องศาใหห้มุนแขนออกก่อน ซึง่ในชว่งแรกกระดกูหวัไหล่จะอยูข่า้งหน้า มื่อมี
การหงายฝ่ามอื ขึน้กระดกูหวัไหล่จะเลื่อนไปอยู่ขา้งหลงั กระดกูหวัไหล่ไม่เกดิการชนกนั ท าใหส้ามารถทีจ่ะกางแขนเพิม่ขึน้ได ้
ในสว่นนี้จะเป็นการลดอาการบาดเจบ็ทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่จะพบบ่อยในแอโรบกิแดนซท์่ากางแขน โดยทีม่อืคว ่า โอกาสทีก่ระทบกนั
ของกระดกูหวัไหล่มมีาก อาจจะมกีารบาดเจบ็เกดิขึน้ทีเ่อน็ทีเ่กีย่วกบัการกางแขน  Supraspinatus ทีเ่กาะบรเิวณบ่)  

ในบางคนอาจจะเจอะค าถามว่า เวลากางแขนจะเกดิเสยีงกบึกบับรเิวณน้ีจะมปัีญหาอะไรหรอืไม ่การมเีสยีง เป็น
เพราะถุงน ้าดา้นใตม้นัหนาตวัขึน้มา แต่ถา้ไม่เจบ็ปวด กไ็ม่เป็นไร แต่ถา้เจบ็ปวดแสดงว่าเริม่ผดิปรกตใิหร้ะวงับรเิวณนี้ เมื่อกาง
แขนผ่านจุด 90 องศาไปแลว้ ตวัสะบกัจะบดิตวัลงมา จะมกีลา้มเน้ือทีท่ างานควบคุมใหส้ะบกับดิขึน้มาได ้กลา้มเน้ือบรเิวณ
สะบกัจะเป็นตวัดงึลงใหส้ะบกัเคลื่อนทีข่า้งบนแลว้ยดืยาวขึน้  

ในสว่นนี้สามารถทีจ่ะดงึกลา้มเน้ือดา้นตรงขา้ม  (เป็นกล้ามเน้ือมดัเลก็ๆเกาะอยู่) ซึง่กลา้มเน้ือพวกนี้จะเกีย่วขอ้งกบั
การหมุนแขนออก (กลา้มเน้ือ Latissimus เป็นกลา้มเน้ือทีเ่กาะระหว่างชายโครงวิง่มาเกาะถงึสว่นตน้ของกระดกูตน้แขนหรอื
หวัไหล่) กลา้มเน้ือสว่นนี้จะมกีารยดืออกดว้ย  

โดยธรรมชาตแิลว้เมื่อยกแขนสดุกระดกูสะบกัจะแนบกบัแผ่นหลงั ในบางคนอาจจะเจอว่ามกีารยดืแลว้ กระดกูสะบกั
โผล่ออกมา (ไมแ่นบกบัแผ่นหลงั) แสดงว่าผดิปรกต)ิ คนทีก่ระดกูสะบกัโผล่ หรอืลอยออกมาอาจจะหมายถงึกลา้มเน้ือบรเิวณน้ี
อ่อนก าลงัลง หรอืกลา้มเน้ือทีเ่กีย่วกบัการยดืไปขา้งหน้าทีอ่ยูบ่รเิวณหน้าอกอ่อนก าลงัหรอือ่อนแรง  

ถา้เราฝีกท่านี้นานๆ ไปตวักลา้มเน้ือจะท างานควบคู่กนั 2 มดั ขา้งหลงัดงึลงขา้งหน้าดงึขึน้จะท างานสมัพนัธก์นัไป ถา้
หากกลา้มเน้ือมดัใดมดัหนึ่งมปัีญหาจะท าใหท้ างานควบคู่กนัไมด่ ีการยกแขนธรรมดาอาจจะไมพ่อเพยีง อาจจะตอ้งมกีารฝึก
กลา้มเน้ือเฉพาะมดัอกีท ีถา้กลา้มเน้ือขา้งหน้าอ่อนแรงตอ้งฝึกกลา้มเน้ือทีย่ดืไปขา้งหน้า แลว้จงึจบัมารวมกนัใหก้ลา้มเน้ือทัง้ 2 
มดัท างานรวมกนั  
 
การงอศอกขณะยกแขน 

การยกแขนแลว้มกีารงอศอกขึน้ (ยกแขนขึน้ไมต่งึ) ถา้กางแขนขึน้มาแลว้ยดืแขนไม่ได ้แสดงว่าอาจจะมกีารตงึตวัของ
กลา้มเน้ือบรเิวณทีใ่ชใ้นการงอศอก หรอือาจจะมลีกัษณะของเอน็กลา้มเน้ือทีอ่ยู่ในร่องหวัไหล่ เอน็ทีอ่ยู่ดา้นหน้า (กลา้มเน้ือ 
Biceps) เอน็ตวันี้เป็นเอน็ยาวและมปีอกหุม้เอน็ แทงทะลุเขา้ไปในขอ้ไหล่ทีเ่กาะทีส่ะบกั หากเกดิการอกัเสบหรอือะไรซกัอย่าง
หนึ่ง แลว้ท าใหก้ลา้มเน้ือบรเิวณนี้มกีารตงึตวั จงึท าใหเ้หยยีดแขนไม่ได ้ถา้ใหห้อ้ยแขนลงมาแลว้สามารถเหยยีดตรงไดแ้สดงว่า
ตวัขอ้ศอกไมม่ปัีญหาการยดึรัง้ของเยื่อหุม้ขอ้ศอก  

ปรกตถิา้เหยยีดศอกไดต้รง แต่พอยกแขนขึน้แลว้ยกไม่ขึน้ ตอ้งงอขอ้ศอก สว่นใหญ่คดิว่าเป็นปัญหาในจุดนี้ ทีพ่บ
บ่อย คอืมกีารอกัเสบหรอืมกีารตงึตวั  
 
เหยยีดแขนไปดา้นหลงัไมค่่อยได ้ 

การทีเ่หยยีดแขนไปดา้นหลงัแลว้มกีารตงึตวัของกลา้มเน้ือ เป็นกลา้มเน้ืออกีมดัหนึ่ง (กลา้มเน้ือ Supraspinatus ทีอ่ยู่
เหนือสะบกั) ทีใ่ชใ้นการเหยยีดแขน ซึง่จะมเีอน็อยูบ่รเิวณหวัไหล่ จะเกาะอยูท่างดา้นหน้า และวิง่ทะลุมาจากมาเกาะอยู่
ทางดา้นใตส้ะบกั เมื่อเหยยีดแขนไปดา้นหลงั อาจจะมกีารเจบ็ตงึเอน็ทีว่่านี้ ซึง่พบเป็นสว่นใหญ่  
 
หลงัจากผ่าช่องทอ้งแลว้ ไม่ไดฝึ้กอาสนะ 4 เดอืน ยกมอืไขวห้ลงัไม่ได ้เกดิจากอะไร และถนดัแขนซา้ย 

ประเดน็ที ่1  สว่นใหญ่เอน็ทีเ่กาะอยู่ขา้งหน้าหวัไหล่จะเป็นเอน็ทีม่เีลือดมาเลีย้งน้อย เมื่อมกีารใชแ้ขนกางขึน้ เป็นเอน็
ทีก่ลา้มเน้ือตอ้งท างานเยอะ ท างานบ่อยทีส่ดุ เมื่อหอ้ยแขนลง เอน็ตวันี้กท็ างานเยอะทีส่ดุ เพราะฉะนัน้ ปัญหาทีเ่กดิขึน้สว่น
ใหญ่จะเกดิจากการทีม่นัถูกใชง้านเยอะ การทีใ่ชง้านมากๆ ท าใหเ้อน็น้ีมกีารสกึหรอ โดยร่างกายกม็กีารซ่อมแซมอยูแ่ลว้ แต่ถา้
เกดิใชง้านมากเกนิไป ท าใหก้ารไหลเวยีนเลอืดไม่ด ีท าใหร้่างกายซ่อมแซมไม่ทนัความสกึหรอ จงึเกดิการอกัเสบขึน้ แมก้าร
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หอ้ยแขนในชวีติประจ าวนัโดยไม่ไดท้ าอะไรกถ็อืเป็นการใชง้านเอน็ตรงนี้ดว้ยเช่นกนั ประเดน็แรกคอืถูกใชง้านเยอะเกนิไป ท า
ใหเ้อน็มกีารอกัเสบหรอืตงึตวั  

ประเดน็ทีส่อง อาจจะเป็นช่วงระหว่างการนอนหรอืช่วงทีม่กีารผา่ตดั มหีมอนทีห่นุนสงูเกนิไปในท่าทางทีไ่ม่เหมาะสม 
สง่ผลใหเ้กดิความตงึตวัของเยื่อหุม้เสน้ประสาทหรอืขอ้ต่อบรเิวณคอ แลว้ท าใหเ้กดิการเกรง็ตวัของกลา้มเน้ือ แลว้ไปรบกวน
ทศิทางเดนิของเสน้ประสาททีม่าเลีย้ง เสน้ประสาทบรเิวณน้ีเกดิการตงึตวัขึน้ แลว้ท าใหเ้น้ือเยื่อบรเิวณน้ีไวต่อการเคลื่อนไหว
เกดิการดงึรัง้มากขึน้ ท าใหเ้กดิการดงึรัง้ไดเ้ช่นกนั  

กลา้มเน้ือบรเิวณสะบกัท างานจะควบคู่กนัหลายมดั หากกลา้มเนื้อบรเิวณน้ีตงึตวั กลา้มเน้ือทีเ่กาะอยู่บรเิวณนี้ท างาน
ไม่สมดุลกนั  โดยปกต ิเมื่อยกแขนขึน้สะบกัจะตอ้งเคลื่อนทีส่มัพนัธก์นัไป โดยจะมกีลา้มเน้ือควบคุมการท างานหลายทศิทางที่
ตรงขา้ม เหมอืนกบัเวลาขบัรถจะตอ้งหมุน 2 มอื มอืหนึ่งหมุนทศิหนึ่ง อกีมอืหนึ่งหมุนอกีทศิหนึ่ง ถา้เกดิว่ามปัีญหาขอ้ต่อคอ 
ท าใหก้ลา้มเน้ือมดัหนึ่งท างานเกรง็ตวัมากกว่ากลา้มเน้ืออกีมดัหนึ่งมากกว่าปรกต ิกลา้มเน้ือจงึท างานไม่ด ีกลไกการท างานจะ
ไม่สมดุลกนั ท าใหเ้กดิการขดั บดิกนั การเบยีดกนัของกระดกูสะบกักบักระดกูแขน แลว้ท าใหเ้กดิการบาดเจบ็ของเอน็ได ้ 
 
ควรจะท าอย่างไร  

วธิแีกไ้ขตอ้งไปแกท้ีต่น้เหตุ สมมุตวิ่าแสดงอาการออกมาว่าตอนน้ี เกาหลงัแลว้เกดิการตงึตวัมาก ขยบัไม่ได ้ตน้เหตุ
มาจากไหน อาจะเจอว่ากลา้มเน้ือตรงนี้มอีาการอกัเสบ โดนขบมาก่อน กระแทกกนัหรอืเกดิการอกัเสบอยู่ ตอ้งแกท้ีต่รงนี้ก่อน
โดยคลงึขยีเ้อน็ใหเ้กดิการขยายตวั ใหค้ลายตวัลง ใหเ้ลอืดมาเลีย้งดขีึน้ เอน็ดา้นหน้าหวัไหล่ คลงึใหผ้่อนคลายลง เวลาท า
อาจจะน าแขนมาพาดไวท้ีเ่อวหรอืเทา้เอว (จะชว่ยใหเ้อน็โผล่ออกมาขา้งหน้า) แลว้คล าหวัไหล่ดา้นหน้า ปุ่ มทีต่งึบรเิวณนัน้ให้
คลงึเบาๆ ใหรู้ส้กึสบาย หรอืกดนิ่งๆ แชไ่ว ้ 
 
เกีย่วกบักระดกูไหม  

คดิว่าไม่เกีย่ว ถา้ไม่เคยมอีุบตัเิหตุบาดเจบ็มาก่อน สว่นใหญ่จะเกดิจากตวัเอน็บรเิวณน้ี ถา้หากลองนวดคลายทีเ่อน็ 
แลว้เกาหลงัไดด้ขีึน้ แสดงว่าเกดิการตงึบรเิวณอน็น้ี  

แต่บางครัง้อาจจะมมีากกว่านัน้ คอืตน้เหตุของความผดิปรกตอิาจเกดิจากกลา้มเน้ือหรอืขอ้ต่อคอทีเ่อยีงแลว้เกดิการ
ตงึ ความตงึของกลา้มเน้ือบรเิวณนี้จะท าใหก้ลา้มเน้ือทีอ่ยู่สะบกัดา้นหลงัท างานผดิปรกตแิลว้ท าใหก้ลไกเหล่าน้ีเสยี จะสง่ผลให้
เวลาใชแ้ขนหรอืการเคลื่อนไหวผดิปรกตไิป ซึง่กต็อ้งแกท้ีก่ารตงึของคอ กลา้มเน้ือสะบกัรอบๆ แกไ้ขโดยการผ่อนคลาย
กลา้มเน้ือเหล่านี้   

อย่างกลา้มเน้ือ Rhomboid จะเป็นตวักดและดงึรัง้ไว ้กลา้มเน้ือทีอ่ยู่ใตส้ะบกัดา้นหลงัท าหน้าทีใ่นการหมุนแขนออก 
(เมื่อจบัดา้นหลงัจะรูส้กึว่ากลา้มเน้ือท างานเกดิการหดตวั) เป็นกลา้มเน้ือกลุ่มทีม่กีารอกัเสบ มกีารขาดเลอืดมาเลีย้งไดง้่ายทีส่ดุ 
เพราะมเีสน้เลอืดผ่านบรเิวณน้ีน้อย เพยีงนิดเดยีว อยู่บนสะบกั เพราะฉะนัน้จงึเป็นกลุ่มกลา้มเน้ือทีเ่มื่อมกีารท างานเยอะๆ จะมี
การเมื่อยลา้ของแขน เปลีย้ ในบางคนอาจจะมอีาการชาทีม่อื หรอืมไีตแขง็ๆ เกดิขึน้ แกไ้ขโดยการ กด นวด ยดื ใหก้ลา้มเน้ือ
ดา้นหลงัคลายตวัลง จะท าใหรู้ส้กึสบายขึน้  
 
ใชก้ระเป๋าน ้ารอ้นชว่ยไดห้รอืไม่  

ได ้เพราะกระเป๋าน ้ารอ้นจะชว่ยการไหลเวยีนของเลอืด นอกจากคลงึ กด นวดแลว้อาจจะน ากระเป๋าน ้ารอ้นมาประคบ
ประมาณ 15 นาท ีจะช่วยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึน้ และน าของเสยีออก การยดืจะช่วยไดเ้ช่นกนั  
 
วเิคราะห ์การเอยีงตวัไปดา้นขา้ง (ต่อ) 
 เมื่อน ามอืขึน้สดุ แลว้เอยีงไปดา้นขา้งตรงขา้มกบัแขนทีย่ก (ศรีษะจะไปดว้ยกนั) ในการเอยีงถา้กลา้มเน้ือคอ (ดา้นทีม่ี
การยดืแขน) มกีารตงึตวั กระดกู facet จะถูกยดืออก ขอ้ต่อจะถูกปลดออก ช่องต่างๆ จะถูกยดืออก  

มองจากดา้นขา้งกลา้มเน้ือดา้นขา้งจะถูกยดืมากขึน้ กลา้มเน้ือทีเ่กีย่วกบัการดงึแขนลงหรอืกดลงจะถูกยดืเพิม่ขึน้ ชาย
โครงจะถูกเปิดอา้ออก กระดกูชายโครงทีไ่ปเกาะกบักระดกูสนัหลงัถูกเปิดใหเ้ปิดถ่างออกกวา้งขึน้ เพราะฉะนัน้กลา้มเน้ือบรเิวณ
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นี้จะถูกเปิดออก ขอ้ต่อบรเิวณน้ีจะถูกขยบัเปิดออกทัง้หมด ขอ้ต่อ facet ทีอ่ยู่ดา้นขา้งเกาะซอ้นๆ กนัจะถูกอา้ออก ยดืออกมา
หมด ช่องทรวงอกจะขยายออก เพิม่พืน้ทีใ่นการยดืเพิม่ขึน้  

กลา้มเน้ือดา้นขา้งทีอ่ยู่ลกึเขา้ไปจะถูกยดืออกมาไดห้มด จะรูส้กึว่ากลา้มเน้ือตงึ กระดกูตน้ขา กลา้มเน้ือสะโพกทีใ่ชใ้น
การกางขาจะถูกยดืออกไดม้ากขึน้ กลา้มเน้ือบรเิวณอุง้เชงิการ กลา้มเน้ือดา้นขา้ง กลา้มเน้ือตน้ขาดา้นนอกทีเ่กาะบรเิวณหวัเขา่
จะถูกยดืออกมา  สรุปว่าเป็นการยดืตวัของกลา้มเน้ือดา้นขา้งทัง้แถบ  

ในทางกลบักนัฝัง่ตรงขา้ม (ดา้นทีเ่อยีง) จะมกีารกด อดัเขา้หากนัของขอ้ต่อ facet กระดกูซีโ่ครงจะถูกหนบีเขา้หากนั 
ในบางคนอาจจะพบว่าขอ้ต่อ facet มปัีญหายดึกนั หรอืขบกนัไม่ด ีหรอืงดักนัอยู่ ไม่สามารถทีจ่ะเคลื่อนขอ้ต่อ facet ทีอ่ยู่
ดา้นขา้งซึง่จะชนกนัอยู่ หรอืกลา้มเน้ือบรเิวณน้ีอาจจะเกรง็ตวัเขา้หากนัอาจจะมคีวามรูส้กึเจบ็หรอืตงึบรเิวณน้ีได ้ 
 
ถา้มปัีญหาเราไม่ควรท าท่านี้ใช่ไหม  

ท าได ้แมว้่าจะรูส้กึตงึกล็องท าได ้ลองท าหลายๆ ท ีถา้รูส้กึว่าดขีึน้ กถ็อืว่ามปีระโยชน์  
 
ตอ้งขยม่หรอืไม่  

ไม่ตอ้ง ใชว้ธิคี่อยๆ เคลื่อนไหวไป ใหล้องท าด ูถา้เกดิว่าท าแลว้รูส้กึตงึ (ดา้นทีม่กีารเอยีง) ดา้นน้ีจะมกีารโดนอดักนั 
ใหน้ึกถงึภาพว่าเมื่อเอยีงมาบรเิวณนี้จะมทีัง้กลา้มเน้ือ ขอ้ต่อโดนอดัเขา้หากนั ฝัง่ตรงขา้มจะถูกยดืออกจากกนั ดวู่ามปีระโยชน์
หรอืไม่ ใหล้องท าซ ้าหลายๆ ท ีแลว้ประเมนิความรูส้กึว่ามนัแตกต่างกนัอย่างไร ถา้ท าแลว้ดขีึน้ท าไปเรื่อยๆ แลว้รูว้่ากลา้มเน้ือ
มกีารผ่อนคลาย แสดงว่ามคีุณคา่ และสามารถฝึกไดเ้รื่อยๆ และจะดขีึน้  
 
สายตา ควรมองลงพืน้  หรอื มองขึน้  

หากมองขึน้ จะตอ้งแหงนคอขึน้ และเมื่อเอยีงคอ ขอ้ต่อเลก็ๆ บรเิวณคอจะขบกนั รเูสน้ประสาทบรเิวณน้ีจะขบกนั 
เพราะฉะนัน้ในกรณีคนสงูอายุอาจจะมปัีญหาเรื่องหมอนรองกระดกูคอเริม่เสือ่มตบีลงหรอืยดึตดิ อาจจะท าใหเ้กดิการรบกวน
เสน้ประสาทหรอืขอ้ต่อบรเิวณน้ีได ้ ควรมองลงจะดกีว่า 
 
ถา้มองขึน้ จะมผีลเสยีอะไรหรอืไม่  

คงไม่ถงึกบัเป็นขอ้หา้ม  ถา้สามารถเคลื่อนไหวไดก้ท็ าต่อไปได ้ แต่เรารูว้่าท าท่านี้จะมปัีจจยัเสีย่งในคนทีม่ปัีญหาขอ้
ยดึตดิบรเิวณน้ี ถา้มปัีญหาจะท าใหรู้ส้กึเจบ็บรเิวณคอ หากมปัีญหานี้ขึน้มาจะไปรบกวนการท างานของเสน้ประสาท ท าใหเ้กดิ
การอกัเสบได ้เกดิอาการตงึคอ อาจเจบ็สะบกั ท าแลว้รูส้กึไม่สบาย ถา้ท าทา่นี้หลายครัง้แลว้รูส้กึแย่ลง แสดงว่าท่านี้ไม่เหมาะ 
ใหช้า้ท่าตรงแทน หรอือาจจะบดิเลก็น้อยใหพ้อสบาย หรอืท าโดยไม่คา้งนาน แลว้แต่กรณี แต่พงึระวงัว่าเมื่อท าท่านี้แลว้จะเกดิ
อาการเสีย่งทีบ่รเิวณคอ  

โดยหลกัการทางไกวลัยธรรมน่าจะสรุปบทเรยีนจากท่าต่างๆ มที่าอะไรบา้งทีม่คีวามเสีย่งเกดิขึน้ และมกีารพยายามที่
จะปรบัท่าลงมา  

การเอยีงตวัในดา้นขา้ง กลา้มเน้ือดา้นขา้งจะถูกยดืออกมา กระดกูซีโ่ครงทีต่่อกนัอยู่ ขอ้ต่อซีโ่ครงจะถูกยดืออกและ
ยกขึน้ ขยายขึน้ขา้งบน กลา้มเน้ือเลก็ๆ ทีเ่กาะอยู่ระหว่างซีโ่ครงชัน้นอกจะถูกยดืออก  
 
ผลขา้งเคยีง 

ถา้หากว่าคนทีฝึ่กท่านี้เป็นผูส้งูอายุ  ซึง่ผูส้งูอายุสว่นใหญ่ระบบประสาททีค่วบคมุการทรงตวัจะน้อย ซึง่การควบคมุ
การทรงตวัจะมปัีจจยัดว้ยกนัคอืเราทรงตวัอยูไ่ด ้สว่นหนึ่งเป็นเรื่องของสายตาเมื่อเปิดตาปุ๊ บเราจะรูว้่ามองภาพเสน้แนวราบ 
แนวดิง่เป็นอย่างไร จงึทรงตวัอยู่ได ้ ซึง่ควบคุมโดยหชูัน้กลาง  

อกีสว่นหนึ่งคอืระบบของกลา้มเนื้อและระบบประสาททีค่วบคมุตวั ตัง้แต่ฝ่าเทา้จนถงึศรีษะ ในผูส้งูอายุระบบเหล่านี้จะ
บกพร่อง เพราะฉะนัน้เมื่อยนืชดิกนัอาจจะทรงตวัไม่อยู ่ท าใหล้ม้ได ้ จงึควรใหย้นืในลกัษณะแยกเทา้ออกเลก็น้อย ฐานกวา้งขึน้ 
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จุดศนูยถ่์วงกย็งัอยู่ในฐานทัง้ 2 ขา้ง กจ็ะไม่ลม้  น่าจะอนุโลมในกรณีผูส้งูอายุ ว่าเทา้อาจจะไม่ตอ้งชดิ ใหห้่างก่อน ค่อยๆ ฝึก
การทรงตวัใหด้ ีแลว้ค่อยๆ เพิม่ขึน้มา ถา้มกีารทรงตวัดขีึน้แลว้ จงึค่อยๆ เขยบิเทา้เขา้มา  
 
เทา้ชดิกนัจะมผีลอะไรไหม  

มผีล คอืจะท าใหก้ลา้มเน้ือบรเิวณซีโ่ครงไดย้ดืมากขึน้ เมื่อเทา้หา่งออกมา กลา้มเน้ือซีโ่ครงจะยดืไดน้้อยลง  
 
ใชม้อืยนัไวท้ีเ่อว กบั ปล่อยแขนลง แตกต่างกนัหรอืไม่  

ต่างกนั  ซึง่ตามหลกัการแลว้ ไม่ใหเ้อามอืยนัเอว เพราะบางคนท าแลว้จะเผลอดนัสะโพกไปดว้ย   
 
ควรใชม้อืดนัสะโพกไหม  ต่างกนัไหม  

การเอยีงไปดา้นขา้งโดยปล่อยมอื จะเป็นการยดืกระดกูไปทลีะปลอ้งเรื่อยๆ จนสดุถงึสะโพกขา้งล่าง   
การทีเ่ราเอามอืดนัสะโพกไป บรเิวณทีม่อืไปดนั ไปค ้า เหมอืนกบัมแีรงไปดนัค ้าใหเ้อวเกดิการยดืเพิม่ขึน้ 
ขึน้กบัจุดประสงคข์องเรา  แลว้แต่จะตอ้งการสว่นไหน  ถา้เป็นของไกวลัยธรรม คอืการเคลื่อนทีท่ลีะปลอ้งไปจนหมด 

ยกตวัอย่างเช่น โซ่รถจกัรยานเมื่อเราบดิ โซจ่ะบดิไปทลีะปลอ้ง แต่ถา้เราน ามอืไปดนัปลอ้งนัน้ใหเ้คลื่อนที ่ปลอ้งนัน้จะถูก
เคลื่อนทีม่ากขึน้ ถา้หากว่าท่านี้มกีารน ามอืมาเทา้สะเอวบ่อยๆ ปลอ้งกระดกูบรเิวณนัน้อาจจะมปัีญหาหลวมเพิม่ขึน้ได ้แต่ใน
กรณีทีม่กีารตดิดงึรัง้อยู่ การท าท่านี้จะช่วยใหม้กีารยดืเพิม่ขึน้ ถา้ปรกต ิคงไมจ่ าเป็นตอ้งเอามอืยนั   

แมก้ารดนับรเิวณน้ีจะยดืขอ้ต่อบรเิวณน้ีไดก้จ็รงิ แต่มนักย็งัเป็นเรื่องยากอยู่เหมอืนกนั  สมมตุวิา่กระดกูขอ้ต่อเรามนัมี
ปัญหายดึตดิอยู่  มกีารยดึมาก เอน็หุม้ขอ้บรเิวณน้ีจะแขง็มาก เมื่อมกีารเอยีงตวั ปลอ้งกระดกูทีม่ปัีญหาจะยดึตดิกนัไม่มกีาร
ขยบั ดงันัน้ปลอ้งทีเ่หลอืจะเป็นตวัขยบัแทน นกักายภาพทีท่ าเรือ่งจดั ดงึขอ้ เมื่อพบว่าขอ้น้ีมปัีญหา เราอาจจะใชว้ธิกีาร
เฉพาะที ่โดยใชว้ธิกีารดดัปลอ้งขอ้น้ีก่อน มกีารขยบั มกีารเคลื่อนทีเ่พื่อเน้นปลอ้งนัน้โดยเฉพาะ  ใหน้ึกถงึโซจ่กัรยานซึง่มี
ลกัษณะเป็นปลอ้งๆ ซึง่ปลอ้งทีม่ปัีญหามนัตดิ ขยบัไมไ่ด ้เมื่อเราน ามอืไปจบัเฉพาะปลอ้งนัน้ แลว้ขยบัมนัจงึจะท าได ้ 

แต่กอ็กีเช่นกนั ถา้หากเราไม่ทราบว่าปลอ้งไหนมปัีญหา ใชเ้ตม็ฝ่ามอืเขา้ไปจบั  ท าใหม้หีลายปลอ้งบนฝ่ามอื แต่ปลอ้ง
ทีต่ดิอยู่อาจจะไม่ออกกไ็ด ้นี่ว่าในสว่นของขอ้ต่อ แต่ถา้เป็นเรื่องของกลา้มเน้ือทีม่กีารตงึตวั วธินีี้กส็ามารถยดืออก ใหก้ลา้มเน้ือ
ผ่อนคลายได ้ 

สรุปคอืจะใชม้อืเทา้เอวหรอืไม่นัน้ คงจะตอ้งพจิารณาตามเหตุปัจจยั ว่าตอ้งการแบบไหน แลว้ลองท าด ู 
 
จะทราบไดอ้ย่างไรว่าปลอ้งไหนหลวมหรอืไมห่ลวม  

ใหค้ล ากระดกูว่าปลอ้งนัน้มกีารเคลื่อนทีม่ากกว่าปลอ้งอื่นหรอืไม ่ในนกักายภาพบ าบดัจะคล าเปรยีบเทยีบปลอ้งทลีะคู่ 
ว่ากระดกูเปิดเคลื่อนทีไ่ดเ้ท่าๆ กนัหรอืไม่ ซึง่โดยปรกตแิลว้เมื่อโคง้ กระดกูสนัหลงัจะตอ้งเคลื่อนทีไ่ดส้วยงามต่อเนื่องกนัด ี
ปลอ้งทีม่รีอยต่อหรอืรอยหกัจะเป็นขอ้ต่อทีม่กีารเคลื่อนทีเ่ยอะกว่าปลอ้งอื่นเพราะว่าตอ้งมาท างานชดเชยสว่นทีต่ดิอยูข่า้งบน
หรอืตดิอยู่ขา้งล่าง  
 
ถา้เกดิหลวมแลว้จะท าอย่างไร  

ถา้หลวมกอ็ย่าท า ใหเ้กรง็กลา้มเน้ือเฉพาะทีไ่วใ้หเ้คลื่อนไหวได ้ซึง่จะมวีธิกีารฝึกกลา้มเน้ือเฉพาะปลอ้งนัน้ๆ โดยฝึก
กลา้มเน้ือมดัเลก็ๆ ทีอ่ยู่บรเิวณนัน้  
 
เมื่อเอยีงตวัไปดา้นขา้งแลว้รูส้กึว่ากระดกูโดนขบมาก และรูส้กึเจบ็  

สาเหตุทีเ่ป็นปัญหาตรงนี้ คอืเมือ่มกีารเอยีงไปดา้นขา้ง ถา้เกดิมกีารยดึรัง้ กระดกูมกีารบดิล าตวัไม่ตรงตามแนวแกน 
(บดิตวัแลว้เอยีงไปดา้นหลงั โดยทีไ่ม่เอยีงไปดา้นขา้ง) เมื่อเราเอยีงตวัไปกระดกูจะชนกนัท าใหท้ าต่อไปไม่ได ้ท าใหข้อ้ต่อ
บรเิวณน้ีมกีารขบกนั แลว้ท าใหเ้กดิการเจบ็ แกโ้ดยใหด้วู่าการเอยีงตวันัน้อยู่ในแนวตรงหรอืไม่  
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อกีกรณีคอื มปัีญหาทีแ่ขน เคา้ยดืแขนไดไ้ม่สดุ พอแขนไม่ตัง้ฉาก กแ็อ่นหลงัแทน พยายามทีจ่ะชดเชย แอ่นหลงั
เพื่อใหแ้ขนตรงตัง้ขึน้เหมอืนเพือ่นคนอื่นในหอ้ง  ซึง่กต็อ้งชีแ้จงว่าท าไดแ้คไ่หน ใหท้ าแค่นัน้ ค่อยๆ ท า 

จะเจอคนอกีกลุ่มหนึ่งทีห่ลงัค่อม เมื่อกางแขนออกไปแลว้ไม่สามารถท าได ้ใหเ้คา้ยดืแขนขึน้ไปโดยไม่ตอ้งตัง้ฉาก
เหมอืนเพื่อคนอื่น เพราะว่าปัญหาอยู่ทีห่ลงัค่อม สะบกัจะเทมาทีข่า้งหน้า เพราะฉะนัน้กระดกูจะทิม่บรเิวณหวัไหล่ท าใหย้กแขน
ไดไ้ม่สดุ ซึง่ในคนทีห่ลงัค่อมเมือ่ท าไม่ไดก้พ็ยายามทีแ่อ่นหลงัไปเพื่อใหแ้ขนเหมอืนกบัเพื่อนคนอื่น ท าใหเ้กดิอาการเมื่อยหลงั
แทน  
 
เมื่อลดแขนลงมาจะมเีสยีง และเวลาหมุนไหล่ไปขา้งหน้าและหลงักจ็ะมเีสยีงเช่นกนั ไม่ทราบว่าเกดิจากอะไร 

มหีลายสาเหตุ กรณีทีม่เีสยีงแต่ไม่มอีาการเจบ็กไ็ม่เป็นไร ไม่ตอ้งกงัวล แต่ถา้มกีารเจบ็เกดิขึน้ เนื่องสะบกัเกาะอยู่กบั
กระดกูซีโ่ครง ใตส้ะบกัลงไปจะมกีลา้มเน้ือเกาะดงึอยู่ เพราะฉะนัน้เมื่อมกีาเคลื่อนทีไ่ป สะบกัจะเคลื่อนทีอ่ยู่บนกระดกูซีโ่ครง
ของเรา บางทอีาจจะเป็นปัญหาของกลา้มเน้ือทีอ่ยูใ่ตบ้รเิวณสะบกั อาจจะมลีกัษณะทีเ่ป็นกอ้น หรอืมกีารตงึตัว ไมย่ดืหยุ่นไดด้ ี
ท าใหเ้คลื่อนแลว้มเีสยีงเกดิขึน้ ในบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าตวักระดกูซีโ่ครงบางซีโ่ผล่ขึน้มาบางจุด อาจจะเกดิการกระทบกนั
แลว้เกดิเสยีงจากตวันี้ได ้ 
 
ถา้นอนท าท่ากงลอ้ไดไ้หม  คอืล าตวัอยู่กบัที ่แลว้เลื่อนขาไปอย่างเดยีว คอืไดเ้อยีงกระดกูสนัหลงัเหมอืนกนั  

เป็นการเคลื่อนไหวอกีแบบหนึ่งซึง่ลกัษณะการเคลื่อนที ่คดิว่าน่าจะต่างจากท่ากงลอ้ เป็นคนละรปูแบบ เพราะท่ากง
ลอ้ยนืฐานจะอยู่ทีฝ่่าเทา้กลา้มเน้ือทีใ่ชใ้นการทรงตวัทัง้หมดจะไล่จากฐานเทา้มาถงึกลา้มเน้ือดา้นบน เมื่อมกีารเคลื่อนทีไ่ปจะมี
การรกัษาสมดุลของกลา้มเน้ือบรเิวณฝ่าเทา้ ซึง่ท่ากงลอ้นอนสามารถบรหิารได ้แต่ถา้น าท่านี้มาชดเชยแทนท่ากงลอ้ยนืเพื่อให้
ไดท้่าทีส่มบรูณ์แบบท่ายนืคงไมไ่ด ้เพราะหลกัการในการบรหิารไม่เหมอืนกนั  
 
ถา้หากนอนคว ่าแลว้ท าทา่เหมอืนเดมิ  

ท าได ้ ในการนอนคว ่าหน้าจะไดก้ารยดืบรเิวณคอตามแรงโน้มถ่วงของโลก เหมอืนกนักบัท่านอนหงาย แต่จุดที่
แตกต่างกนัคอื  ท่านอนคว ่า กลา้มเน้ือบรเิวณสะโพกทีใ่ชใ้นการยกกน้จะตอ้งท างานกระดกขึน้เพื่อใหก้ลา้มเน้ือหลงัท างาน เมื่อ
นอนหงายกลา้มเน้ือหน้าทอ้ง ซึง่เป็นกลา้มเน้ือทีใ่ชใ้นการงอสะโพกจะท างานและดงึขึน้มา  

ในสว่นของขอ้ต่อ ท่านอนคว ่าหลงัจะแอ่นมากกว่าท่านอนหงายเลก็น้อย ในสว่นของทรวงอกท่านอนคว ่าเมื่อมกีารงอ
แรงโน้มถ่วงจะท าใหก้ลา้มเน้ือบรเิวณทรวงอกยดื ท่านอนหงายทรวงอกจะโคง้  
และกระดกูคอจะต่างกนั ท่านอนคว ่าจะคว ่าหน้าลงไป แต่บางคนกม้หน้าไม่ไดอ้าจจะหนัคอไปทางดา้นขา้งแทน ท าใหเ้มื่อกม้
หน้าลงไปจะมกีารบดิคอมากขึน้ ขอ้ต่อบรเิวณน้ีจะชดิกนัมากขึน้ ท่านอนหงายคอจะแหงน บรเิวณนี้จะโก่ง ท าใหม้ปัีญหาคอจะ
แอ่นขึน้ ซึง่แกไ้ขโดยการเกบ็การคางหรอืน าผา้ขนหนูมารองบรเิวณคอ 


