การวิเคราะห์ท่าอาสนะพื้นฐานโดยนักกายภาพบาบัด
โครงการ โยคะเพื่อการพัฒนาจิตสู่สขุ ภาวะ

วิทยากร
อ.คมปกรณ์ ลิ มป์ สุทธิ รชั ต์
หัวหน้าโครงการ
นายกวี คงภักดีพงษ์
คณะทางาน
นางสาวกรชพร สุวรรณรัตน์
นางสาวณัตฐิยา ปิ ยมหันต์
นางธารทิพย์ อุไรไพรวัน
นางสาววิชชุดา กฤษณะดิลก
นายสมภพ โหมดเจริญ

โดยสถาบันโยคะวิชาการ
มูลนิธิหมอชาวบ้าน

31 มกราคม 2551

สนับสนุนโดย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
และ มูลนิธิสดศรีสฤษด์ ิ วงศ์ (มสส.)
asana phy thpy kmpkn 1

คานา
โยคะเป็ นศาสตร์ทม่ี คี ุณค่าสูงมาก มีเป้ าหมายสูงสุดอยู่ทก่ี ารพัฒนาจิตไปจนเข้าสูค่ วามหลุดพ้น เสน่หข์ องโยคะคือ มี
รูปแบบการฝึกทีเ่ ป็ นรูปธรรม จับต้องได้ โดยเฉพาะเทคนิค อาสนะ ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมอย่างแพร่หลายไปทัวโลก
่
ผูส้ นใจอาสนะ มาจากทุกสาขาอาชีพ ทัง้ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ครู อาจารย์ พนักงานองค์กรธุรกิจ เอกชน ผู้
ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น นักบัญชี สือ่ มวลชน ฯลฯ คนเหล่านี้ ฝึกโยคะ ได้รบั ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า และค่อยๆ ผัน
ตัวเองมาเป็ นครูสอนโยคะ
ณ ปั จจุบนั ครูโยคะจานวนมากไม่ได้มคี วามรูท้ างด้านสรีระวิทยา กายวิภาค อันป็ นศาสตร์พน้ื ฐานทีว่ ่าด้วยร่างกาย
และกลไกการทางานของร่างกาย ครูเหล่านี้ หากได้เรียนรูท้ างด้านสรีระวิทยา กายวิภาค ก็จะช่วยให้สามารถสอนโยคะ ทาให้
ผูเ้ รียนฝึกโยคะได้อย่างปลอดภัย
โครงการโยคะเพื่อการพัฒนาจิตสูส่ ขุ ภาวะ จัดกิจกรรมโยคะสิกขาขึน้ โดยกาหนดให้ชว่ งเดือนมิถุนายน 2550 ถึง
มกราคม 2551 เป็ นหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน จากมุมมองของนักกายภาพบาบัด” โดยเชิญอาจารย์ คมปกรณ์
ลิมป์ สุทธิรชั ต์ หัวหน้าหมวดวิชากายภาพบาบัดในระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มา
เป็ นวิทยากรบรรยาย
โยคะไม่ใช่การทาท่ายากๆ ทีเ่ หมาะกับคนบางคนเท่านัน้ ตรงกันข้ามโยคะคือการพัฒนาจิตทีส่ ามารถฝึกกันได้ทุกคน
ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยทัศนะเช่นนี้ สถาบันฯ จึงมีนโยบายทีจ่ ะเผยแพร่โยคะให้แพร่หลายไปยังประชาชนทุกคน จากนโยบายนี้
สถาบันฯ จึงเน้นการสอนท่าโยคะพืน้ ฐานง่ายๆ ให้กบั ผูเ้ ริม่ สนใจฝึกโยคะ ตลอดจนมีนโยบายอบรมครูโยคะให้เป็ นผูม้ ที กั ษะ
สามารถฝึกและสอนท่าโยคะพืน้ ฐานนี้ได้อย่างชานาญ
ท่าโยคะพืน้ ฐาน 14 ท่านี้ มาจากหลักสูตรของสถาบันไกวัลยธรรมประเทศอินเดีย ซึง่ ได้คดั เลือกท่าทีง่ ่าย ปลอดภัย
เหมาะกับคนทัวไป
่ ทัง้ ยังมีการทาวิจยั ท่าพืน้ ฐานเหล่านี้ในช่วงทศวรรษ 2490 ท่าโยคะพืน้ ฐานชุดนี้ เมื่อนามาเผยแพร่ใน
ประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2540 ก็ได้รบั การยอมรับจาก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ว่ามีความปลอดภัย สถาบันฯ จึงมีความมันใจที
่ จ่ ะนามาเผยแพร่ในวงกว้าง และเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจใน
พืน้ ฐานชุดนี้ได้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ จึงได้จดั กิจกรรม เชิญนักกายภาพบาบัดมาวิเคราะห์ท่าดังกล่าว
เป็ นการจัดกิจกรรมทัง้ หมด 5 ครัง้ โดยได้ทาการบันทึกและเรียบเรียงคาบรรยาย จัดพิมพ์เพื่อทาการเผยแพร่ให้กบั ครู
โยคะ
รายงานชุดนี้เป็ นต้นฉบับ โดยมีแผนในอนาคต ทีจ่ ะนารายงานนี้มาบรรณณาธิกรณ์ ทาเป็ นตาราทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อเผยแพร่ไปยังผูส้ นใจในวงกว้างต่อไป

asana phy thpy kmpkn 2

สารบัญ
1

2
3

4

5

อาสนะนอนคว่า
ท่างู
ท่าตักแตน
๊
อาสนะนอนหงาย
ท่าศพ
อาสนะนอนหงาย / นัง่
ท่าคันไถครึง่ ตัว
ท่าเหยียดหลัง
อาสนะนัง่
ท่าวัชระ + ท่าโยคะมุทรา
ท่าบิดสันหลัง
อาสนะยืน
ท่ากงล้อ

asana phy thpy kmpkn 3

2 มิ.ย. 2550
............................................................................................................................ 4 – 18
.......................................................................................................................... 19 - 23
21 ก.ค. 2550
......................................................................................................................... 24 - 37
22 ก.ย. 2550
.......................................................................................................................... 38 - 44
.......................................................................................................................... 45 - 49
17 พ.ย. 2550
.......................................................................................................................... 50 - 59
.......................................................................................................................... 60 - 63
19 ม.ค. 2551
.......................................................................................................................... 64 - 69

โยคะสิกขา ครัง้ ที่ 1
วิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน จากมุมมองของนักกายภาพบาบัด
โดยอาจารย์ คมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรชั ต์
วันเสาร์ท่ี 2 มิถุนายน 2550
ภุชงค์อาสนะ ท่างู

คานา
กิจกรรมนี้ เป็ นการแลกเลีย่ นประสบการณ์ ในส่วนของครูโยคะทีม่ ลี กู ศิษย์มาศึกษามาเรียนด้วย และในส่วนของ
วิทยากร อ.คมปกรณ์ นักกายภาพบาบัด ทีม่ คี นไข้มารับการรักษา แล้วก็แลกเปลีย่ นลักษณะวิชาการร่วมกัน
เป็ นการวิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน 13 ท่า ตามหลักสูตรไกวัลยธรรมไปทีละท่า มาดูซวิ ่าในแต่ละท่า มีคาอธิบายจาก
ทางโยคะอย่างไร ขณะเดียวกัน จากมุมมองของกายภาพบาบัด ท่าอาสนะนัน้ ๆ จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร มีผลข้างเคียงอะไร
ต่อร่างกายเรา รวมไปถึงแนวทางในการทาความเข้าใจกับนักเรียนทีม่ าเรียน ทีม่ าขอคาปรึกษาแนะนา ผมก็จะวิเคราะห์
แลกเปลีย่ นกัน นะครับ นี่คอื ลักษณะของสิง่ ทีจ่ ะคุยกัน ตามประเด็นเหล่านี้
การสอนของครูโยคะ
เวลาเราสอน เราเริม่ จากท่าผ่อนคลาย ก็คอื ท่าจระเข้ แล้วจากนัน้ เราก็จะเข้าสูท่ ่างู ท่างูเราก็จะบอกผูเ้ รียนว่า เริม่
นาขาชิด เอามือวางข้างลาตัวเสมอทรวงอก หน้าผากจรดพืน้ อันนี้เป็ นท่าเตรียม
เราบอกผูเ้ รียนให้ตงั ้ ศอกขึน้ ปิ ดศอกเข้าชิดกัน และอธิบายว่าเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังพร้อมทีจ่ ะทางานได้มากขึน้ เดีย๋ ว
เราก็จะถามอาจารย์ว่ามันใช่อย่างนัน้ ไหม อันนี้เป็ นท่าเตรียม
จากนัน้ เราก็จะค่อยๆ เรียนรูต้ นเอง สังเกตตนเองว่าการเคลื่อนไหวมันจะเกีย่ วเนื่องกับกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้าง เริม่
จากกล้ามเนื้อคอ เราจะค่อยๆ เลื่อนคางมาข้างหน้า เกิดอะไรขึน้ ทีก่ ล้ามเนื้อคอเราก็รบั รู้ จากนัน้ เราค่อยๆ เลื่อนศีรษะ เกิด
อะไรกับกล้ามเนื้อบริเวณไหล่สว่ นบนเราก็รบั รู้ จากนัน้ ยกทรวงอกขึน้ ไปจนสุดเท่าทีเ่ ราทาได้แล้วนิ่งไว้ ในสภาวะนี้เองทีเ่ รา
เรียกว่าท่างู
ประโยชน์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เราก็อธิบายไป มีการแอ่นกระดูกสันหลัง เป็ นการพัฒนากล้ามเนื้อลึกชัน้ ในทีท่ าหน้าทีพ่ ยุง
กระดูกสันหลัง พร้อมกันนัน้ ก็เป็ นการกดนวดช่องท้องส่วนบน ทาให้อวัยวะภายในทางานได้ดขี น้ึ นันก็
่ คอื คาอธิบายทีเ่ วลาเรา
สอนกัน เมื่อพอแล้วก็ค่อยๆ ลดตัวลง เรียนรูก้ ล้ามเนื้อมันทีค่ อ่ ยๆ คลายลงไปพัก จากส่วนหลัง ไหล่ และคอ กลับไปอยู่ในท่า
เตรียมแล้วก็กลับไปพักในท่าจระเข้
ในทางเพิม่ เติม เรายังอธิบายผลทีไ่ ด้รบั เราบอกว่าหลักการสาคัญของท่าอาสนะ โดยเฉพาะตามแนวทางของไกวัลย
ธรรม ก็คอื การดูแลกระดูกสันหลัง เราบอกว่ามนุษย์เรา กระดูกหลังยืดหยุ่นเป็ นตัวบ่งชีส้ ขุ ภาพทีด่ ี และการทีม่ นุษย์จะมี
กระดูกสันหลังทีย่ ดื หยุ่น ก็ควรจะมีการดูแลตัวเองในการทีจ่ ะให้กระดูกสันหลังเราได้แอ่น ได้กม้ ได้บดิ ได้เอียง เพราะฉะนัน้
ท่าแรกนี้กเ็ ป็ นการบริหารไปในทิศทางแรกก็คอื การแอ่นกระดูกสันหลัง และเมื่อได้ทาการแอ่นกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อทีเ่ ข้า
มาเกีย่ วเนื่องก็คอื บริเวณกล้ามเนื้อหลังส่วนบนทีม่ นั คอยพยุง เพราะฉะนัน้ จึงบอกผูเ้ รียนว่าพยายามใช้แรงทีแ่ ขนให้น้อย บาง
ทีครูจะสาธิตโดยการยกแขนขึน้ ด้วยซ้า ซึง่ เป็ นการเน้นการใช้แรงทีห่ ลัง พัฒนากล้ามเนื้อลึกชัน้ ในทีบ่ ริเวณหลังให้แข็งแรงขึน้
การวิเคราะห์ของอ.คมปกรณ์
จากการปฏิบตั ติ รงนี้ จะเป็ นการเคลื่อนทีจ่ ากส่วนของศีรษะก่อนเป็ นขัน้ ตอนแรก กะโหลกศีรษะกระดกขึน้ ก่อน แล้ว
ข้อต่อคอเคลื่อนขึน้ ทีละปล้องๆ ขึน้ มา
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กระดูก
ดูจากโครงกระดูกจาลอง ตรงนี้น่คี อื ขณะทีเ่ รานอนคว่า นี่คอื กะโหลกศีรษะ เคลื่อนขึน้ มาก่อน แล้วก็ค่อยๆ ยกขึน้ มาที
ละน้อยๆ ซึง่ ในการทางานของส่วนต่างๆ ตรงนี้นะครับก็มกี ล้ามเนื้อ ตัง้ แต่กล้ามเนื้อโครงสร้างทัง้ หมดเลย ตรงนี้น่มี หี มดเลย
คือกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับ
กล้ามเนื้อ
ดูภาพกายวิภาค ลักษณะกล้ามเนื้อตรงนี้หน่อยเป็ นอย่างไรบ้าง อันนี้เป็ นชัน้ ต่างๆ ด้านหลังนะครับ ก็เราลอก
ผิวหนังออกไปทีละชัน้ เลาะทีละชัน้ ไปเรื่อยๆ ก็เป็ นเส้นเลือดดา แล้วก็ลงมาก็เป็ นเส้นประสาท ทีม่ ารับรูค้ วามสึกต่างๆ ของ
ผิวหนัง แล้วก็พอออกไปลึกลงก็เป็ นกล้ามเนื้อชัน้ นอก ในส่วนนี้คอื กล้ามเนื้อชัน้ นอกๆ ชัน้ ผิวนะครับ กล้ามเนื้อทัง้ หมดจะมี 3
ชัน้ ด้วยกัน ทีเ่ กีย่ วข้องในท่างูน่ี จะมีกล้ามเนื้อแถวๆ ท้ายทอย แถวคอ แถวทรวงอกส่วนบน ซึง่ จะครอบคลุมถึงตรงนี้ แล้วก็
มีเกีย่ วข้องคือส่วนของบริเวณบัน้ เอว ในภาพตรงนี้ ก็มชี ่อื กล้ามเนื้อต่างๆ กันทีเ่ ราเห็นอยู่น่ี
กล้ามเนื้อซึง่ เกาะอยู่ระหว่างสะบักกับกล้ามเนื้อคอ ภาษาทางการแพทย์เรียก แทบปี เซียต ตรงนี้นะครับ ลึกลงไป
หน่อยแล้วครับ และลึกลงไปอีก ซึง่ ผมว่าวันนี้เราไม่ตอ้ งรูช้ ่อื กล้ามเนื้อหรอก ให้เราเห็นภาพของกล้ามเนื้อ ตอนทีเ่ ราสอนให้
ลูกศิษย์ทาท่างู มันเกิดอะไรขึน้ บ้าง ผมจะพยายามชาแหละลึกลงไปอีกหน่อย เอาละนี่คอื ชัน้ ทีล่ กึ ลงไปแล้วนะ เห็นกล้ามเนื้อมี
เยื่อคลุมอยู่นะ ชัน้ ต่อไปเป็ นชัน้ กลางนะครับ ตอนนี้กล้ามเนื้อทีเ่ กาะสะบักทีม่ กี ารดึงสะบักไปข้างหลังนะครับ แล้วก็ในชัน้ นี้นะ
เจาะลงไปเรื่อยๆ ตอนนี้พอกล้ามเนื้อเป็ นชัน้ ทีล่ กึ ลงไป ต่อไปก็เป็ นกล้ามเนื้อทีล่ กึ ลงไปเรื่อยๆ
ตรงนี้เป็ นกล้ามเนื้อตืน้ เวลาปอกเข้าไปนิดหนึ่งจึงมีกล้ามเนื้อตรงสะบักอยู่ เพราะฉะนัน้ ท่างู ตอนทีท่ า กล้ามเนื้อตรง
นี้จะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ เพราะเราจะถ่ายน้าหนักลงยันพืน้ จึงมีแต่การประคองท่า ตัง้ ไว้เฉยๆ อย่างเดียว
ผมจะปอกลึกลงไปเรื่อยๆ นะครับ ให้ดกู ล้ามเนื้อส่วนทีค่ อ เห็นชัน้ ของกล้ามเนื้อตรงนี้ เริม่ ลึกลง ลงมาเป็ นชัน้ กลาง
ตอนนี้เป็ นส่วนของชัน้ กลาง
จากนัน้ เลาะแขนออก ตอนนี้สะบักเริม่ หายไปแล้ว กล้ามเนื้อสะบักตรงนี้หายไปแล้ว ก็มกี ล้ามเนื้อตรงสะบักอยู่อกี
อันหนึ่งนะครับ แล้วก็เราเอาสะบักออก นี่คอื กล้ามเนื้อชัน้ กลางทีล่ กึ ลงไปอีกนิดหนึ่ง เห็นไหมเป็ นกล้ามเนื้อทีเ่ กาะกับกระดูก
นี่คอื กระดูกเชิงกราน ตรงนี้ ทีเ่ วลาเราเท้าสะเอวอยู่ตรงนี้ แถวนี้คอื กล้ามเนื้อกระดูกเชิงกราน ก็จะมีกล้ามเนื้อเกาะ
วิง่ จากข้างหลังนี้ วิง่ ยาวไปถึงนู่นเลย เมื่อกีผ้ มบอกว่าท่านี้ ถึงจะเป็ นการเคลื่อนไหวบริเวณส่วนบนก็ตาม แต่ตวั กล้ามเนื้อเอง
จะวิง่ ยาวจากกระดูกเชิงกรานไปจนถึงทรวงอก นี่คอื ทรวงอกนะครับ และก็ยงั มีต่อไปหน่อยหนึ่ง จนถึงกะโหลกศีรษะด้วย
เพราะฉะนัน้ ชัน้ กล้ามเนื้อเหล่านี้จะถูกทางานด้วย กล่าวคือเวลาร่างกายเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อเหล่านี้มกี ารหดตัว ยกศีรษะ
ยกทรวงอกขึน้ มา กล้ามเนื้อก็ลว้ นทางานไปด้วย ส่วนนี้เองมันก็จะได้กาลังของกล้ามเนื้อ เพราะฉะนัน้ เวลาเรายกตัวขึน้ มา
กล้ามเนื้อจะหดตัว ก็จะได้กาลังของกล้ามเนื้อด้วยนะ
คาถาม ส่วนสีขาวคืออะไร
สีขาวเป็ นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อ แต่ไม่เรียกว่าเป็ นตัวกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อนี่เราจะเห็นว่าเป็ นเนื้อแดงๆ แล้วจะเห็น
ว่าตอนเริม่ เกาะกระดูกมันต้องเปลีย่ นเป็ นเอ็น เป็ นใยของเอ็นเพื่อไปเชื่อมกับกระดูกอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนัน้ ภาพของกล้ามเนื้อ
แต่ละมัด ตรงปลายจะเห็นเป็ นเอ็นเกาะอยู่กบั กระดูก
คาถาม กล้ามเนื้อทีว่ งิ่ เป็ นแผ่นเดียวหรือว่าเป็ นเส้นยาวเรียงต่อๆ กัน
ลักษณะเรียงเป็ นแผ่นก่อนอย่างนี้ หากเปรียบกับนิ้วมือผมนะครับ เกาะอย่างนี้เป็ นแผ่น แต่ว่าในแผ่นจะเป็ นเส้น
เป็ นเส้นเรียงไป รูปร่างจะเป็ นทาง เป็ นเส้น เป็ นใย เป็ นแนวของกล้ามเนื้อ เห็นไหม แต่ละเส้นมีจุดเกาะทีแ่ ตกต่างกัน
หมายความว่ามันแยกเกาะแต่ละส่วนของกระดูก ในภาพนี้ไปเกาะทีก่ ระดูกซีโ่ ครง เพราะฉะนัน้ ก็จะแยกออกมาแต่ละส่วนๆ
เราจะเข้าไปดูอกี นิดนึง จากชัน้ เมื่อกีเ้ ราตัดออกนะครับ ลอกออกไป ลอกออกไปเรื่อยๆ เริม่ มีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ
เกาะกระดูกแล้ว จากข้างนอก ลึกลงไปชัน้ กลาง แล้วจะมีชนั ้ ในสุดนะครับ มันจะเกาะแถวๆ นี้ เพราะฉะนัน้ โดยสรุปก็คอื ว่า
กล้ามเนื้อด้านหลังของร่างกายเราทีเ่ ราเห็นอยู่น่ี จะมีกล้ามเนื้อชัน้ นอกสุด ชัน้ กลาง และก็ชนั ้ ลึกสุด ชัน้ ลึกสุดนี่ทาไมมันถึง
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ต้องมี เราจะดูตรงนี้นะครับ เป็ นการเกาะปล้องต่อปล้องเลย ทีเ่ ห็นอยู่ตรงนี้ กระดูกคอเรามี 7 ข้อ ทรวงอกมี 12 บัน้ เอวมีอยู่
5 ต่อไปยังเชิงกราน ในแต่ละปล้อง ชัน้ ลึกสุดก็คอื กล้ามเนื้อทีเ่ กาะระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละปล้องๆ ก็คอื ตรงนี้นะครับ
เห็นไหมครับว่าหนึ่งปล้อง ชัน้ ลึกสุดก็คอื ชัน้ ทีเ่ กาะหนึ่งปล้องหรือเป็ นข้อต่อ
ส่วนข้อต่อเราเช่น ข้อต่อข้อศอก หัวไหล่ หรือหัวเข่า นี่เป็ นข้อๆ เดียว เพราะฉะนัน้ กล้ามเนื้อทีเ่ กาะตรงนี้ถงึ เป็ นมัด
ใหญ่ได้ แต่กระดูกสันหลังนี่เป็ นปล้องเล็กๆ เพราะฉะนัน้ จึงมีกล้ามเนื้อเล็กๆ เหล่านี่ กล้ามเนื้อชัน้ ลึกข้างในนี่เป็ นกล้ามเนื้อที่
ทาหน้าทีใ่ นการเพิม่ ความมันคงให้
่
กบั ข้อต่อ ซึง่ กล้ามเนื้อเหล่านี้ทาหน้าทีค่ วบคุมการทรงท่าทาง การทรงอิรยิ าบถ และ
ควบคุมความละเอียดของการเคลื่อนไหวด้วย
พอเราเคลื่อนไหวไป ตรงนี้เราจะเห็นส่วนท้ายกะโหลกศีรษะ ยังมีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ อีกกลุ่มนึงด้วย เห็นภาพตรงนี้
ไหมครับ กระดูขอ้ ต่อคอกับกะโหลกศีรษะ มีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ เป็ นกลุ่มเกาะๆ อยู่ทฐ่ี านกะโหลก เพราะฉะนัน้ เวลาเรา
เคลื่อนไหวคอตอนทาท่างู เราเริม่ จากการทีผ่ งกศีรษะขึน้ มาก่อน นันคื
่ อกล้ามเนื้อทีอ่ ยู่ฐานคอตรงนี้ครับ พวกนี้ทางานทา
หน้าทีด่ งึ ขึน้ มาก่อน เสร็จแล้วพอเงยสูงขึน้ อีกนิดนึง กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ตรงทีข่ อ้ ต่อจะเริม่ ทางานต่ออีกทีหนึ่ง ดึงกระดูกคอแต่
ละปล้องขึน้ มา ในการฝึกอาสนะ ครูโยคะจะชีใ้ ห้เห็นว่า เวลาเคลื่อนไหวส่วนนี้ ต้องเคลื่อนไหวให้เกิดความรูส้ กึ ถึงการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อนี่ รับรูค้ วามรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ทีละปล้องๆ ไม่ใช่เคลื่อนพรวดขึน้ มา
คือครูอนิ เดียบางคนถึงกับบอกว่า อยากให้จนิ ตนาการว่ากระดูกสันหลังนี่เหมือนโซ่เป็ นข้อๆ และทุกครัง้ ทีท่ าท่าแต่
ละท่า ให้นึกว่าเรากาลังหยิบโซ่ โซ่มนั จะขึน้ เป็ นข้อๆๆ เขาจึงบอกว่าการเคลื่อนไหวของโยคะถึงควรจะเป็ นไปอย่างช้าๆ แล้ว
ค่อยๆ เรียนรูอ้ ะไรสภาวะอย่างทีเ่ รากาลังคุยกันนี้
มันไปเชื่อมโยงกับการมีสติระลึกอยู่กบั ปั จจุบนั รับรูค้ วามรูส้ กึ การเคลื่อนไหวของร่างกาย ฉะนัน้ เมื่อเรามีสติทด่ี ี
ความรูส้ กึ ทีเ่ ราจะสัมผัสว่าข้อต่อภายในเคลื่อนทีท่ ลี ะปล้องนี้ มันจะยิง่ ส่งเสริมคุณภาพ กับผลของการฝึกได้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วย
สรุปย้า การฝึกอาสนะ ควรค่อยๆ ยก ควรเคลื่อนไหวช้าๆ
การยกตัว เคลื่อนกระดูกสันหลังขึน้ ทีละปล้องจะดีกว่าเคลื่อนขึน้ มาพรวดเดียว เพราะทาไมครับ เพราะเคลื่อนขึน้ มา
ทีละปล้องนี่ กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ จะทางานขยับไปทีละปล้องๆ จนยกกระดูกสันหลังขึน้ มาทัง้ แนว ในเมื่อเราต้องการให้กล้ามเนื้อ
ชัน้ ลึกมัดเล็กเหล่านี้มคี วามมันคง
่ และเคลื่อนไหวได้ดี เราคงเคลือ่ นไหวกล้ามเนื้อทีละส่วน ทัง้ ช่วยให้มนั ค่อยๆ ทางานประสาน
กันเอง อย่างนี้ครับ กระดกขึน้ มา ส่วนอื่นก็จะค่อยๆ ดึงตามขึน้ มา เห็นไหมมันจะค่อยๆ ดึงขึน้ และในขณะเดียวกันจะค่อยๆ
ขยับขึน้ มา เพราะฉะนัน้ ควรขยับทีละปล้องจะดีกว่า
ถ้าจะให้กล้ามเนื้อชัน้ ในแข็งแรง (ตามทีต่ าราระบุว่าเป็ นการพัฒนามัสเซิลโทน) หมายความว่ากล้ามเนื้อนัน้ ควรจะ
ขยับทีละปล้อง เพราะถ้าเราเคลื่อนไหวเร็วๆ มันจะเป็ นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อชัน้ นอกขึน้ มา คือกล้ามเนื้อชิน้ ใหญ่ชนั ้ นอก
(major muscle) มันจะทาหน้าทีแ่ ทน มันคลุมทัง้ หมดเลย ยกกระดูกสันหลังขึน้ มาเป็ นแท่ง แทนทีจ่ ะเป็ นข้อ
เวลาเราไปสอนโยคะ เราบอกเสมอว่าสิง่ ทีพ่ วกเรามาทากันนี่ ไม่ใช่การทาท่า หากเราคิดว่าเรากาลังทาท่า เราก็จะไป
คานึงถึงรูปลักษณ์ทเ่ี กิดขึน้ ไปยึดทีท่ ่าทีไ่ ด้ในตอนสุดท้าย ไปเน้นทีท่ ่า ฉันก็คานึงแต่จะยก พวกเราสอนว่าโยคะคือการปรับ
สมดุลภายใน ค่อยๆ ดูแลกล้ามเนื้อลึกชัน้ ใน ต้องช้า สลับกับนิ่ง พออาจารย์คมปกรณ์อธิบาย ยิง่ ทาให้เห็นเหตุผลว่า ต้องทา
ช้าๆ จึงจะได้ผลในทานองนี้ต่างหาก ถ้าทาเร็วๆ มันจะไม่ได้แบบนี้ (มันก็แค่การออกกาลังกาย)
เน้การทางานทีก่ ระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อชัน้ ในบริวเณหลัง เป็ นสาคัญ
บางคนก็ทาผิดนะครับ ท่างูทช่ี นั ขึน้ มา สมมุตวิ ่าเขาใช้แขนดันขึน้ มา เป็ นการใช้กล้ามเนื้อแขน ในกรณีน้ี เรา
ต้องการให้กล้ามเนื้อหลังทางานมากขึน้ ก็ตอ้ งผ่อนคลายตรงแขนใช่ไหมครับ แล้วก็ยกลาตัวขึน้ มา อันนี้การเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อหลังเป็ นแบบ แอคทีฟ คือสมองสังกล้
่ ามเนื้อส่วนนี้ ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนนี้ให้ทางานโดยตรง แต่ถา้ ใช้กาลังแขน
ยกขึน้ มา กล้ามเนื้อหลังทางานเหมือนกัน แต่น้อยกว่า เป็ นแบบ พาสทีฟ สมองไม่ได้สงไปที
ั ่ ม่ นั โดยตรง จะเห็นว่าจานวน
กล้ามเนื้อหลังทีท่ างานจะน้อยกว่า
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อีกประการหนึ่ง เวลากล้ามเนื้อระหว่างข้อกระดูกสันหลังทางาน มันหดตัว ยกกระดูกสันหลังขึน้ กระดูกสันหลังส่วนนี้
จะมีลกั ษณะคล้ายปี กออกมา มีอยู่ทงั ้ สองข้าง เรียกข้อต่อฟาเซ็ท เห็นไหมครับ เวลามีแรงกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังกระทาลงมา
ข้อต่อฟาเซ็ทจะขบกัน หนุนกันเพื่อยกกระดุกสันหลังขึน้ มา แต่ถา้ เราใช้แรงแขนยก บริวเณกระดุกสันหลังเป็ นแพสสิฟ แรง
หรือการกดตรงข้อต่อฟาเซ็ทก็น้อยลง การเคลื่อนไหวยกขึน้ ทีต่ ่างกัน จึงมีผลแตกต่างกันนะครับ
อาการปวดศีรษะจากการทาท่างู
พวกเราเวลาไปสอน นักเรียนใหม่สว่ นหนึ่งจะพยายามยกขึน้ สูงๆ บางคนเขายกหลังไม่ได้มาก ก็เลยเงยคอมากๆ
แทนหลายคนฝึกเสร็จ บอกว่าปวดศีรษะ บางคนถึงกับคลื่นไส้อาเจียน ก็เป็ นเพราะเราไปเพิม่ ความกดทีบ่ ริเวณกระดูกสันหลัง
คอนี้ ซึง่ มันละเอียดอ่อน มีเส้นประสาทอยู่เยอะมาก
กระดูกสันหลังส่วนคอ
ปกติเรายกศีรษะขึน้ มาตรงนี้ เรายกเพียงเล็กน้อย เริม่ จากเคลื่อนทีท่ ลี ะปล้อง แล้วค่อยๆ เคลื่อนต่อไปในระยะทีพ่ อดี
แต่ถา้ เราเคลื่อนผิด คือแอ่นมากเกินไปตรงนี้
ผลทีเ่ กิดขึน้ ทาไมถึงปวดศีรษะ ทาไมถึงเวียนศีรษะ ดูจากโครงสร้างในข้อต่อ มีอยู่ดว้ ยกันหลายสาเหตุ สาเหตุ
หลักๆ ก็คอื อาจจะเป็ นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ทีอ่ ยู่แถวนี้ เกาะกันอยู่ตรงนี้ เห็นไหมครับ ส่วนสีเหลืองๆ ทีโ่ ผล่ออกมานี่คอื
เส้นประสาท เส้นประสาทเหล่านี้จะมาเลีย้ งแถวๆ ท้ายทอย แถวๆ ขมับ มันจะแทงทะลุกล้ามเนื้อ เพราะฉะนัน้ ตรงส่วนนี้
พอดีกล้ามเนื้อหดตัวมากหรือเกร็งตัวมากเกินไป ตรงนี้บบี มากๆ อาจจะไปรบกวนเส้นประสาทแถวนี้ ทาให้มกี ารปวดศีรษะวิง่
ร้าวมาทีน่ ่ไี ด้ นี่เป็ นเหตุทห่ี นึ่ง ยังมีอกี เหตุหนึ่ง คืออาจจะปวดเมื่อยตึงๆ ท้ายทอยตรงนี้ ซึง่ เป็ นเรื่องของการทีต่ วั กล้ามเนื้อ
มัดเล็กๆ มันทางานบีบตัวมากๆ หดตัวมากเกินไป หรือบีบไว้ ก็ทาให้ปวดได้เหมือนกัน เห็นไหมครับ แถวนี้ ขาวๆ ตรงนี้คอื
ข้อต่อกระดูกชิน้ ที่ 6 ทีช่ ใ้ี ห้ดเู ราเรียกว่าข้อต่อฟาเซ็ท ประกบกันอยู่ นี่ครับประกบกันอยู่อย่างนี้ จริงๆ ในข้อต่อเหล่านี้จะมี
เส้นประสาทมาเลีย้ งไว้อยูจ่ านวนเยอะมาก กรณีทข่ี บกันตรงนี้เข้าไป อาจจะมีในคนบางคน ทีม่ ภี าวะการณ์อกั เสบ มีพงั ผืดเกาะ
แถวนี้ นี่นะครับ ภาพนี้เป็ นภาพเล็กๆ ทีม่ เี ส้นประสาทมาเลีย้ งอยู่ และก็ตรงแถงๆ นี้จะมีจานวนเส้นประสาทมาเลีย้ งแถวนี้
เป็ นแถบ ตรงนี้มเี ส้นประสาทเล็กๆ เกาะอยู่ ฉะนัน้ บางคนทีเ่ กิดปั ญหาขึน้ มานี่ ปรากฏว่ามีการอักเสบมาก่อน เช่นบางคน
นอนตกหมอน บางคนชอบนอนบนพืน้ ดู ทีวี ทีต่ งั ้ ไว้สงู ๆ เกิดการอักเสบตรงนี้ขน้ึ มา เป็ นพังผืดเกาะอยู่ ทาให้รบกวน ไปหนีบ
เข้าก็ทาให้เกิดการปวดหัว โดยเฉพาะข้อต่อกระดูกคอ ข้อที1่ ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 พวกนี้ทาให้ปวดทีศ่ รี ษะได้ ส่วนคนทีม่ ปี ั ญหา
กระดูกคอข้อล่างๆ อาจจะปวดคออยู่แถวๆ บริเวณคอได้ อันนี้เกิดขึน้ จากการขบกันกดกันตรงนี้ ไปรบกวนข้อต่อได้
อยากให้อาจารย์อธิบายกระดูกคอข้อที1่ ข้อที่ 2
อันนี้คอื ฐานกะโหลก อันนี้คอื กระดูกข้อที่ 1 ฐานกะโหลกจะวางอยู่บนข้อที่ 1 อยู่มนั ทาหน้าทีอ่ ย่างนี้ครับ
เคลื่อนไหวในทิศทางหน้าหลัง คือผงกศีรษะ ก้มลงอย่างนี้ กระดูกคอข้อที่ 2 คือตัวนี้ครับ เป็ นแกนเกาะไว้ ลักษณะ
เคลื่อนไหวคือการหมุน
โดยสรุปนะครับเวลาคนทาท่านี้บ่นปวดศีรษะ เนื่องจากอาจจะเป็ นภาวะผิดปกติทค่ี นนัน้ มีอยู่กอ่ น หรือการเคลื่อนที่
มากเกินไป พยายามเงยคอ แหงนคอ จนเกินแนวปกติของกระดูกสันหลังส่วนคอ ซึง่ ปกติแล้ว ควรเคลื่อนให้อยูใ่ นแนวส่วนโค้ง
ของคอไม่ให้เกิดการโค้งมากเกินไป ส่วนนี้ครับคือทีโ่ ค้งมาก โค้งมากเกินไป มากกว่าปกติ ตรงนี้
เราดูแนวกระดูกสันหลังตามธรรมชาติ ซึง่ มันมีความโค้งอยู่ เวลาเรายกท่างู เราจะยกขึน้ แต่ยงั รักษาองศาของการ
โค้งนี้ตามรูปแบบหรือไม่มากจนเกินไป โดยส่วนใหญ่ พอนักเรียนเริม่ ทา เขาจะเงยหน้าก่อนเลย สังเกตทีเ่ อว องศาของการ
โค้งน้อย แต่องศาของการโค้งตรงคอมากกว่าปกติ ซึง่ แทนทีฝ่ ึกแล้วจะได้ประโยชน์ ก็กลายเป็ นโทษไปเสีย ทัง้ หมดนี่กจ็ าก
ความเข้าใจผิดทัง้ นัน้ เลย เข้าใจผิดว่าการทาโยคะคือการทาท่า ยิง่ สูง ยิง่ สวย ยิง่ ดี เพราะฉะนัน้ หลังไม่โค้ง ก็ขอเงยศีรษะขึน้
ไปก่อนก็ยงั ดี เราในฐานะครูโยคะ เรามีความเข้าใจมากขึน้ เราจะได้แนะนาให้เขาปฏิบตั ใิ ห้ได้ประโยชน์ ไม่ให้เกิดอันตราย
ไม่ให้เกิดโทษ
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ท่างูแบบเหยียดแขน
อันนี้เป็ นท่างูอกี แบบหนึ่ง ซึง่ เราเห็นบ่อยมากเลยทีเ่ ขาสอนกัน ตรงนี้นะครับ โค้งเหมือนกับท่างูทท่ี าอยู่ แต่เหยียด
แขนสุด ใช้แรงแขนพยุง การโค้งเกิดมากกับส่วนด้านล่าง บัน้ เอวตรงนี้ ในกรณี อาจเกิดปั ญหาของการขบด้านล่างบัน้ เอว
คือการทีใ่ ช้แขนค้า ออกแรงยันตัวขึน้ มา กาลังของมือจะทาหน้าทีแ่ ทนกล้ามเนื้อหลัง ในแง่หนึ่งมันเป็ นการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อหลัง ในอีกแง่หนึ่งก็คอื กล้ามเนื้อหลังไม่ได้ทางานมากนัก ส่วนการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้เหมือนกัน
อีกจุดนึงทีเ่ ราต้องไม่ลมื พวกเราศึกษาโดยให้ความสาคัญกับตาราดัง้ เดิมว่าเขาเขียนไว้อย่างไร ตาราดัง้ เดิมบอกไว้
ว่า “เท้าถึงสะดือแตะพืน้ ยกตัวขึน้ เรียกว่าท่างู” เพราะฉะนัน้ ถ้าเราดูตามตาราดัง้ เดิม มันจะต้องเป็ นแบบทีเ่ ราคุยกันตอนต้น
อย่างทีม่ คี าถามว่า เห็นคนเขาทากันท่างูทย่ี กตัวสูงๆ กันมาก มันไม่มกี ารอ้างอิงในตาราดัง้ เดิม เพราะในกรณีนนั ้ มันไม่มที าง
เลยทีส่ ะดือแตะพืน้ มันก็ไม่ใช่ทา่ งูอย่างทีต่ าราเก่าเขาเขียนเอาไว้ ซึง่ เราอธิบายว่ามันเป็ นการพัฒนาท่าให้หลากหลายขึน้ ใน
ภายหลัง คือท่างูท่าหนึ่ง อาจทาได้หลายๆ รูปแบบ ซึง่ มันก็เกิดประโยชน์ดว้ ยเหมือนกัน แต่คนละจุด ในแนวทางตาราดัง้ เดิม
นี่ เรากาลังพัฒนาตัวสติ พัฒนาให้รรู้ ายละเอียดภายในตนเองลึกลงๆ ดูเหมือนว่าการทางูแบบยกไม่สงู น่าจะนาผูฝ้ ึกไปใน
ทิศทางเพื่อสติ มากกว่าการทางูแบบยกตัวสูง
ผมตอบยืนยันอีกทีกไ็ ด้ว่า ในท่างูทใ่ี ช้มอื ยันขึน้ มานะครับ จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหลังไม่ได้ทางาน กล้ามเนื้อหลัง
ทางานน้อยมาก ขณะทีก่ าลังมีการเคลื่อนไหว มีการยกกระดูกสันหลังขึน้ มา
ของทางกายภาพเอง ทีเ่ ราสอนคนไข้ทม่ี ปี ั ญหาเกีย่ วกับหมอนรองกระดูกสันหลังทีบ่ นั ้ เอว หมอนรองกระดูกทีค่ ล้ายๆ
จะเริม่ ปลิน้ ออกมา เราใช้วธิ ใี ห้ยนั ตัวขึน้ มาโดยใช้กาลังมือ ให้กล้ามเนื้อหลังทางานน้อยทีส่ ดุ ก่อน เราหวังให้หมอนรองกระดูก
กลับเข้าข้างในทีบ่ นั ้ เอวตรงนี้ โดยใช้วธิ ดี นั ขึน้ มา ซึง่ จุดประสงค์มนั ก็จะต่างกัน
ในกรณีทย่ี นั ตัวขึน้ มาสูงๆ ตัวข้อต่อแถวหลังตรงนี้จะขบกันได้อย่างมาก ข้อต่อเล็กๆ ตรงนี้คอื ข้อต่อฟาเซ็ทนะครับ
ตรงนี้จะมีการหนีบข้อต่อไว้ เพราะฉะนัน้ ในกรณีคนทีก่ ระดูกสันหลังเสือ่ ม หรือผูส้ งู อายุ เวลาเราแอ่น ตัวข้อต่อแถวนี้จะหนีบ
กัน สังเกตช่องตรงนี้ ปกติจะมีช่องว่าง เมื่ออายุมากช่องว่างเล็กลง ช่องว่างเล็กลงเวลาแอ่นปุ๊ บ คนปกติยงั มีรเู ล็กๆ ตรงนี้
ส่วนคนไม่ปกติ อันนี้รไู ม่มี ในกรณีคนสูงอายุ ถ้าแอ่นเยอะ อาจจะไปรบกวนเส้นประสาทได้ แล้วอาจจะมีการปวดแถวๆ ข้อ
ต่อฟาเซ็ทด้านข้างได้ ซึง่ ในคนทีเ่ ขามีพยาธิสภาพมาก่อนแล้ว แต่คนปกติจะไม่ค่อยเกิดตรงนี้ขน้ึ มา
ในส่วนของคอเองก็เช่นกันนะครับ เราจะพบช่องตรงนี้ ในกรณีทห่ี มอนรองกระดูกเสือ่ มลง เช่นเดียวกัน รูตรงนี้กจ็ ะ
แคบลง ถ้าเราแอ่นคอสูงๆ มากๆ เพราะฉะนัน้ พอแอ่นปุ๊ บ นอกจากปวดคอแล้ว บางทีปวดร้าวลงแขน อย่างนี้ครับ เหมือนกับ
มีไฟฟ้ าวิง่ ช๊อตลงมาทีน่ ้ี ถ้าผูฝ้ ึกมีอาการแบบนี้ เป็ นอาการของคนทีม่ กี ระดูกเสือ่ ม หรือมีการรบกวนเส้นประสารท ถ้าใครทา
แบบนี้ แล้วมีการร้าวลงแขน อันนี้เราต้องดูนิดหนึ่ง ให้เขาหยุด ให้เขาลองทา โดยอย่าให้มอี าการ อย่าให้มอี าการเป็ นดีทส่ี ดุ
อาการผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ 2 ลักษณะ ระดับประสาท ระดับเส้นเลือดฝอย
เส้นประสาททีด่ ๆี เป็ นปกติ เวลาเราเอาไปเข้าห้องทดลอง เอาเหล็กไปเขีย่ ไปทิม่ เส้นประสาท มันจะไม่รสู้ กึ เจ็บ
เท่าไหร่ ยกเว้นคนทีม่ กี ารอักเสบรอบๆ ตัวเส้นประสาทเอง จะรูส้ กึ เจ็บ คือไวกับความรูส้ กึ เจ็บปวดมากขึน้ หมายความว่า
สมมุตแิ ขนเรามีแผลมีดบาด ปกติเรากดข้างๆ จะไม่ค่อยรูส้ กึ เจ็บ แต่พอโดนมีดบาด ช่วง 2 3 วันจะรูส้ กึ เจ็บขึน้ กว่าเดิม
ทานองเดียวกันครับ นันคื
่ อความไวของเส้นประสาทจะไวขึน้ ในการทีจ่ ะคอยรับรูค้ วามเจ็บปวด เพื่อให้ร่างกายเราหลีกเลีย่ ง
ไม่ให้เกิดอันตรายกับบริเวณนี้ ทีม่ นั ผิดปกติอยู่
อาการเจ็บปวดจริงๆ นี่เราถือว่าเป็ นสัญญาณทีด่ ี เป็ นสิง่ ทีด่ คี รับ เป็ นมิตรกับตัวเรา ร่างกายเรามีความรูส้ กึ เจ็บปวด
ขึน้ มา เป็ นสัญญาณเตือนภัยให้กบั เราว่า เกิดอันตรายกับร่างกายของเราแล้ว มีสญ
ั ญาณคอยเตือนไว้ คนทีไ่ ม่มอี าการ
เจ็บปวด ส่วนมากจะเสียชีวติ เร็ว เพราะสัญญาณนี้จะไม่มี เพราะฉะนัน้ การเจ็บปวด ถือว่าเป็ นธรรมชาติทด่ี ี เรารูว้ ่าความ
เจ็บปวดเกิดขึน้ ตรงนี้ ฉะนัน้ ตรงทีม่ นั เกิดการรบกวนตรงนี้กค็ อื มีพยาธิภาพแล้ว
เวลาเราแหงนคอขึน้ ไป มันเจ็บปวดในทันทีทนั ใดก็มี ถ้าเกิดขึน้ โดยตรงในทันทีทนั ใด หมายความว่ามันไปรบกวน
เส้นประสาททีม่ นั ไวแล้ว พอแตะปุ๊ บ มันเจ็บขึน้ มาทันทีเลย
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มีอกี แบบหนึ่ง เกิดเจ็บขึน้ มาภายหลัง คือไม่ได้เจ็บทันที อธิบายได้ว่า เส้นประสาทเหล่านี้ มันมีเส้นเลือดฝอยไปเลีย้ ง
เส้นเลือดฝอย เส้นเลือดแดง เส้นเลือดดานี่ไปเลีย้ งด้วยเหมือนกัน พอเราเงย มันไปกดจุดเส้นเลือดฝอย รบกวนเส้นเลือดฝอย
เข้า ทาให้เนื้อเยื่อ ของเส้นประสาทเหล่านี้ดขาดเลือด มันก็แสดงอาการเหน็บชา ซ่าๆ มีอาการขึน้ มาแป๊ บหนึ่ง เมื่อลดตัวลง
คลายท่าลง สักครู่หนึ่งก็ค่อยๆ ดีขน้ึ แล้วอาการก็หายไป
ก็มอี ยู่ 2 กรณี แล้วแต่รปู แบบทีเ่ กิดขึน้ แบบทีม่ กี ารปวดขึน้ ทันทีทนั ใด หรือทาสักครู่หนึ่ง มีอาการซ่าขึน้ มา
ควรทาอย่างไร ถ้ามีอาการปวด
ก็เป็ นประเด็นเหมือนกันว่า เอ คนทีม่ กี ารปวดแล้ว ควรจะทาหรือไม่ควรทาดี ในความเห็นผมคิดว่า ถ้าเรายัง
สามารถทีจ่ ะทาได้ ในกรณีทม่ี อี าการปวดนะครับ สิง่ หนึ่งทีจ่ ะทาได้กค็ อื สังเกตตนเอง ตอนเริม่ ต้น เราอาจทาเยอะ ทามาก
แล้วมีอาการปวด จากนัน้ ลองปรับท่าให้น้อยลง ต่าลง ทาเอาแค่ระดับทีไ่ ม่ปวดดู ทาไป ฝึกไป หากวันสองวันแล้ว อาการที่
ปวดตรงนี้มนั ทุเลาลง แล้วก็เริม่ เคลื่อนไหวได้เยอะขึน้ จนทาท่านี้ได้ตามปกติ อันนี้แสดงว่าอะไรครับ แสดงว่า พยาธิสภาพที่
มีอยู่ไม่มากนัก อยู่ในระดับทีร่ ่างกายพอจะซ่อมแซมตัวเองได้
แต่ถา้ เราทาไปๆ มันปวดเพิม่ ขึน้ ๆ รูส้ กึ แย่ลงๆ ทัง้ ปวดเพิม่ ขึน้ ขณะทีท่ า หรือทาเสร็จแล้วปวด ไม่สบาย ปวดค้างอยู่
แบบนี้ผมคิดว่า ร่างกายยังไม่สามารถทีจ่ ะซ่อมแซมตัวเองได้ เราอาจจะต้องมีการดูแล เพื่อฟื้ นสภาพข้อต่อเอ็นต่างๆ
เหล่านัน้ ให้ฟ้ื นตัวขึน้ มาระดับหนึ่งก่อน แล้วค่อยกลับมาทาท่าอีกที น่าจะดีกว่า
เราต้องมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่า ร่างกายของเราเองมันมีการซ่อมแซมตัวเองอยูแ่ ล้ว ทีน้กี ารทีจ่ ะซ่อมแซมตัวเอง
ได้ เราก็ตอ้ งมี ต้องทา หรือต้องเตรียมให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ดที ส่ี ดุ ถ้าอาการมากเกินไป มันยังซ่อมแซมไม่ได้ เราก็
ต้องคอย รอให้มนั ฟื้ น ถอยกลับมารอสักพัก แล้วลองปรับใหม่ ให้พอเหมาะพอดี หรือถ้าเป็ นมาก อาจจะต้องถึงกับดูแลรักษา
สักระยะหนึ่งก่อน ให้ฟ้ื นตัว แล้วค่อยกลับมาทาอีกทีหนึ่ง
พังผืด
อาจารย์ถาม แยกเป็ น 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 เวลาร่างกายเกิดการบาดเจ็บ ร่างกายซ่อมแซมตัวเองเกิดพังผืด อีก
ประเด็นหนึ่งคือว่า เมื่อเป็ นแล้วนี่ร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองได้อย่างไรตรงนี้ใช่ไหมครับ
ในกรณีแบบทีเ่ กิดพังผืด การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ เหมือนบาดแผลทีเ่ ราโดนมีดบาด ปิ ดพลาสเตอร์ไว้ ให้ปากแผลมัน
ชนกัน ร่างกายก็จะซ่อมแซม เซล เม็ดเลือดขาว น้าเลือดต่างๆ ก็จะถูกดึงมาทีน่ ่ี สร้างเป็ นเนื้อเยื่อ เกาะดึงรัง้ ไว้ ให้เชื่อมติดกัน
การดึง เกาะยึดกันตรงนี้ ก็คอื กีเ่ กิดเป็ นพังผืด พังผืดทีเ่ กิดขึน้ มานี่ มันจะยึดเอาไว้สดุ เลย สร้างระเกะระกะไม่เป็ นระเบียบเลย
ถ้าใครทีเ่ คยมีบาดแผลนี่ เราจะพบว่ามันรูส้ กึ ขยับลาบาก เวลาเคลื่อนไหว มันรูส้ กึ ตึงๆ แต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวเบาๆ ให้
เหมาะสม พังผืดทีม่ นั เกาะตรงนี้มนั จะปรับตัว ถ้าเราเคลื่อนไหวดีๆ มันจะปรับใหม่ เออตรงนี้ควรจะยืดตรงนี้ ยึดเส้นนัน้ ยึด
ข้อต่อตรงนี้ เคลื่อนไหวทิศทางนี้ มันต้องยืดตรงนี้ มันก็จะเริม่ จับตัวใหม่ จับตัวใหม่ในรูปแบบทีจ่ ะออกแรงต้าน เพื่อคอย
ประคอง ป้ องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ นี่คอื การซ่อมแซมของร่างกาย เกิดพังผืด แต่พงั ผืดนัน้ มันไม่มากเกินไป แล้วมัน
เคลื่อนไหวไป เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวทีพ่ อเหมาะ ก็จะทาให้พงั ผืดเรียงตัวในแนวทีถ่ ูกต้องขึน้
ก็เหมือนบาดแผลทีเ่ กิดขึน้ แรกๆ ก็ตงึ มาก พอเราเคลื่อนไหวขยับไป วันหลังๆ เออเริม่ ตึงน้อยลง ทีน้ถี า้ หากว่า
พังผืดทีเ่ กิดขึน้ จาการบาดเจ็บนัน้ เกิดทีใ่ กล้ขอ้ ต่อ แม้มนั ตึงอยู่ เจ็บอยู่ ยังไม่อยากให้เราเคลื่อน แต่เราก็เคลื่อนไหวมันเรื่อยๆ
การซ่อมแซมจะเป็ นอย่างไรครับ ก็ทาได้ลาบาก มันก็เกิดการอักเสบ ทีเ่ ขาเรียกการอักเสบเรือ้ รัง ก็หายช้า เป็ นไงครับ เริม่ มี
ขอบแผลขึน้ มา ขอบแผลหรือเนื้อแผลจะเริม่ หนาตัวเป็ นผื่นแข็งขึน้ มา เป็ นพังผืดทีห่ นาตัวมาก ในกรณีขอ้ ต่อทีเ่ กิดการ
บาดเจ็บหรือเกิดการอักเสบขึน้ มานี่ ถ้ามันถูกกระตุน้ ซ้าอยู่เรื่อยๆ โดยทีค่ นไข้ไม่เข้าใจ ไม่ดแู ลตัง้ แต่ตน้ ๆ ก็จะเกิดพังผืดเรือ้ รัง
พังผืดจะหนาตัวขึน้ พอหนาตัวขึน้ ตรงนี้กจ็ ะทาให้การดูแลใช้เวลานานขึน้ กว่าเดิม บางรายจะหนามาก จนการเคลื่อนไหว
ธรรมดาของร่างกายไม่สามารถไปเปลีย่ นแปลงได้ ในกรณีแบบนี้ เราก็มวี ธิ กี าร คือเอามือไปขยีแ้ ผลทีเ่ ป็ นพังผืด ให้สลายไป
หน่อยหนึ่ง ช่วยมันหน่อยหนึ่ง ขยีๆ้ แล้วก็เคลื่อนไหวใหม่ อันนี้พงั ผืดทีม่ นั เกาะกันมันก็จะสลายตัวมากขึน้ คือเราเอาแรง
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ภายนอกไปช่วยทาให้มนั สลาย แล้วร่างกายก็จะเคลื่อนไหวต่อได้ในกรณีแบบนัน้ เพราะฉะนัน้ พังผืดทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการ
ซ่อมแซมตัวเอง ดูแลตัวเอง ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมัน มันก็จะช่วยให้เราฟื้ นคืนเป็ นปกติ
นาวิชา ความรู้ มาพัฒนากระบวนการคิด
มาถึงตรงนี้ อยากชวนพวกเราหยุดคิดนิดนึง คือพอได้คุยกับอาจารย์คมปกรณ์ ซึง่ มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องร่างกาย
ได้สงั เกตเวลาอาจารย์ตอบคาถาม อาจารย์จะไม่ฟันธง ไม่ตอบแบบ ดา – ขาว คือทีไ่ ด้คยุ กับอาจารย์คมปกรณ์ เราก็มขี อ้ สรุป
ว่าทัศนคติหลายๆ อย่างของพวกเรา เกิดจากความไม่รู้ และทาให้เรามองแบบตายตัว
จริงๆ แล้วพวกเราไม่รู้ นักเรียนทีม่ าเรียนก็ไม่รู้ พอเวลามีอะไรเกิดขึน้ คนไม่รู้ ก็จะมองแบบเหมารวม แล้วก็มี
ข้อสรุปแบบแข็งตัว เช่นบอกว่า ถ้าอย่างนี้ทาไม่ได้ ก็ทาไม่ได้เลย เช่นบอกว่า ท่างูใหญ่ตวั ใหญ่ไม่น่าจะดี ก็ไม่ดไี ปเลย ความ
ทีเ่ ราไม่รู้ เราก็ยงั มีวธิ มี องในลักษณะนัน้
แต่พอเราเริม่ คุยกับอาจารย์ เรามีขอ้ มูลมากขึน้ เราก็พบ่วาทัศนะของเราเปลีย่ น การตอบคาถามของเราเปลีย่ น
แทนทีจ่ ะตอบแบบฟั นธง คาตอบจะออกมาในโทน “มันขึน้ กับอันนี้ – มันขึน้ กับอันนี้” ยิง่ ข้อมูลมาก ก็ยงิ่ มีรายละเอียด
ปลีกย่อยมากขึน้ แล้วก็ทาให้กระบวนการมองแบบว่า “อันนี้ไม่ใช่ อันนี้ใช่” ลดลง เริม่ ตอบแบบมีเงื่อนไข ไม่ใช่ ในเงื่อนไขนี้
ใช่ ในอีกเงื่อนไขหนึ่ง ฯลฯ
มาตอกย้าว่ากระบวนการทีพ่ วกเรามาฝึกโยคะ ก็มาฝึกเพื่อให้เกิดสติ อาจารย์คมปกรณ์มคี วามรู้ ความชานาญ ก็
เล่าให้เราฟั ง ให้เราเห็นเป็ นภาพ ตรงนี้เป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นภายนอก แต่จริงๆ แล้วขบวนการทีเ่ ราทานี่ เราทาเพื่อให้มวี จิ ารณญา
นแยกแยะ ให้เข้าใจตนเองมากขึน้ จริงๆ เราทาแล้ว เราต้องรูเ้ อง รูจ้ ากภายใน เอ๊ะ ทาไมมันดีขน้ึ ทาไมมันแย่ลง เราทาแบบนี้
ไปแล้วทาไม 3 วันก็ไม่หาย เราทาแบบนี้แล้ว ทาไม 2 วันก็หาย โยคีเขาก็เรียนรูจ้ ากภายในตัวเองแบบนี้ แล้วค่อยๆ สังสม
่
เป็ นองค์ความรู้ เป็ นระบบขึน้ มา ส่วนแพทย์สมัยใหม่มองจากข้างนอกเข้าไป เรียนรูจ้ ากการผ่าศพเป็ นชิน้ ๆ
ทัง้ หมดนี้กค็ อื ทาอย่างไรให้เรารูจ้ กั ตัวเองมากขึน้ ปรับตัวเองมากขึน้ และปรับไปสูส่ มดุลมากขึน้ แล้วยิง่ มีขอ้ มูล
เข้ามา ก็ยงิ่ มาปรับ ฉะนัน้ การเค้นเอาคาตอบทีต่ ายตัวอาจไม่ใช่แนวทางทีโ่ ยคีควรจะเป็ น เวลาเราคุยกัน ผมมักจะบอกว่า
ทาไมคนไทยคิดน้อยจัง ซึง่ ผมก็เป็ นคนไทยนะ เรามาเรียนรู้ เพิม่ ศักยภาพในการตัง้ คาถาม นี่มนั จะทาให้เราคิด ฉะนัน้ การ
รณรงค์ให้คนมาฝึกโยคะนี่ เป็ นการรณรงค์ให้คนดูแลร่างกายตัวเอง ดูแลสมองตัวเอง พัฒนาความคิดตนเอง ให้เป็ นคนมี
วิจารณญาน มีความไตร่ตรอง อะไรอย่างนี้ นี่เป็ นสิง่ ทีอ่ ยากจะฝาก
ก็เน้นว่าเวลาเราดูแลตัวเองนี่ ยึดทางสายกลางครับ ทางสายกลางหมายความว่าไม่เคลื่อนไหวมากเกินไปทีท่ าให้
ร่างกายเจ็บปวด เราเคลื่อนไหวในทางทีท่ าให้มนั รูส้ กึ ผ่อนคลาย เจ็บบ้างหรือเจ็บนิดหน่อย ซึง่ ถ้าเจ็บ เราก็ดซู วิ ่า เอ๊ะ มันเจ็บ
แล้วความเจ็บนัน้ ค่อยๆ ทุเลาลงไหม มันก็จะไปถูกทาง เพราะเรารูต้ วั เองข้างในนะครับ มันจะมีทางบอกเรา ร่างกายจะเป็ นตัว
บอกเราเอง ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้ว เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้าง เพราะฉะนัน้ ความรูส้ กึ ภายในทีเ่ รียนรูก้ บั มัน มีสติเรียนรู้
กับมันนี่ เป็ นแนวทางในการทีจ่ ะรักษาตัวเราเองครับ
ปวดหลังเรือ้ รังจากการล้มกระแทกในอดีต
ก็มหี ลายๆ ปั จจัย เรามองได้หลายจุดด้วยกัน โดยการปฏิบตั กิ เ็ ป็ นไปตามแนวทางทีไ่ ด้กล่าวไว้ การบริหารตรงนี้
ค่อยๆ ทาเบาๆ ไม่ขนื ทาแล้วความเจ็บทีห่ ลังเบาลงไปเรื่อยๆ..แปลว่าร่างกายรับได้...ถ้าทาไป ความเจ็บรุนแรงเพิม่ ขึน้ แสดง
ว่า ณ ขณะนัน้ .ไม่เหมาะทีจ่ ะยกขนาดนัน้ มันเกินไปสาหรับทีจ่ ะให้ร่างกายดูแลตัวเองในระยะนัน้ เราก็ตอ้ งถอยออกมา หรือ
หลีกเลีย่ งท่าทีไ่ ม่ปลอดภัย ก็ลองทาท่าอื่นๆ ไม่ทาท่างู หรืออาจจะเป็ นท่างูทต่ี ่าลง คือค่อยๆ เรียนรูไ้ ป
ท่างูกบั ปั ญหาข้อไหล่
มีปัญหาไหล่ยกไม่ขน้ึ เรามองว่าเป็ นปั ญหาของเยื่อหุม้ ข้อ ท่างูเองนี่ มันไม่ได้เป็ นการยกไหล่ยกมากนัก เพราะว่า
ทิศทางการเคลื่อนทีข่ องข้อไหล่นิดเดียว มันอยูแ่ ค่ชว่ งนี้
เราพูดถึงกรณีขอ้ ไหล่ตดิ ยึด ยกไม่ขน้ึ เลย ปกติเราต้องการให้แขนยกขึน้ อย่างนี้นะครับ แต่ท่างูเอง ก็ได้แค่เคลื่อนที่
อยู่ตรงระดับกลางๆ เท่านัน้ เอง ถ้าเราทาท่างูไป ทาให้เคลื่อนข้อไหล่มาถึงตรงนี้ แต่หากต้อการให้เคลื่อนจนถึงตรงนี้ อาจจะ
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ต้องใช้ท่าอื่นนะครับ ทีม่ นั เกีย่ วข้องกับข้อไหล่เพิม่ ขึน้ ในท่างูมกี ารเคลื่อนแค่ระดับน้อย ระดับนี้ครับ หัวไหล่มกี ารเคลื่อนทีอ่ ยู่
แค่ภาพนี้ แล้วยกขึน้ มาตัง้ แล้วตัง้ ช่วงแขนแค่ตรงนี้เอง ในระยะแรกๆ อาจจะช่วยผ่อนคลายการเคลื่อนไหวทีข่ อ้ ไหล่ได้ แต่
ถ้าจะเอาให้ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว คงต้องดูว่ามีท่าอะไรบ้างไหม อย่างเช่น ท่ากงล้อ ทีม่ กี ารเคลื่อนไหวข้อไหล่มาก หรืออาจจะใช้ท่า
อื่นๆ ประกอบ
วางศอกอย่างไรดี
เวลาทาท่างู เราแนะนาให้ปิดศอก หนีบศอกไว้ชดิ ข้างตัว ลองทาเปรียบเทียบดูครับ เก็บศอกกับกางศอกออก เอ้า
ลองกางดูครับ รูส้ กึ ต่างกันไหม ความต่างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ใช่ไหมครับ ความต่างไม่เยอะ ไม่เยอะมาก..เพราะบริเวณนี้มี
กล้ามเนื้อตัง้ 6 ตัว
ทีแ่ นะนา คิดว่าควรวางศอกข้างลาตัว แต่ไม่ตอ้ งชิดนัก ให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทีเ่ กีย่ วข้องอยู่ระหว่างกลางๆ
ครับ ให้มนั ผ่อนคลายขึน้ มาได้ อย่าไปหนีบมากไป
คือปกติ ข้อต่อเรานี่ จะเป็ นการเคลื่อนไหวอยูใ่ นช่วงกลางของระยะทีม่ นั จะเคลื่อนไหวได้ อย่างเช่นข้อไหล่เรานี่
ระหว่างการหุบแขนเข้ามา และกางแขนสุด จุดตรงกลางนี่ครับ จะดีทส่ี ดุ คืออยู่ในช่วงกลางๆ นันคื
่ อว่าช่วงทีอ่ ยูต่ รงนี้ ซึง่ เยื่อ
หุม้ ข้อ กล้ามเนื้อด้านตรงข้าม มันยืดได้เยอะ ขณะเดียวกัน กางแขนไปสุด เยื่อหุม้ ข้อใต้รกั แร้ตรงนี้ถูกยืดเยอะ กล้ามเนื้อจะตึง
ถูกดึงเยอะมาก ถ้าอยูช่ ่วงกลางของการเคลื่อนไหว ก็จะหย่อนลง
ทิศทางข้อไหล่น้นี ะครับ ลองยกแขนมาหน้า อย่างนี้อกี ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับ คราวนี้ไปข้างหลัง ตึงใช่ไหมครับ ลอง
มาวางช่วงกลางๆ ตรงนี้กล้ามเนื้อจะหย่อนลง เราได้ตรงนี้หนึ่ง ตรงนี้อกี หนึ่ง
ข้อต่อหัวไหล่ หมุนเข้าข้างใน ลองหมุนแขนออกไปซิครับ ก็จะตึงอีกใช่ไหม ลองหมุนเข้ามาก็จะตึงอีกใช่ไหมครับ
ถ้าเราอยู่ตรงกลางๆ ก็จะสบาย เพราะฉะนัน้ เห็นไหมครับ หากแขนเราอยู่ตรงช่วงทีห่ วั ไหล่เรารูส้ กึ สบายตรงนี้ มันก็คอื ช่วงที่
สบายทีส่ ดุ เยื่อหุม้ ข้ออยูใ่ นลักษณะผ่อนคลายทีส่ ดุ สรุปก็คอื ทางสายกลาง ก็คอื อยูช่ ่วงตรงกลางของระยะทีม่ นั จะเคลื่อนไหว
ได้
บางทีเราสอนผูเ้ รียนให้ทาท่างู แล้วอธิบายว่า การทาท่างู มันทาให้กล้ามเนื้อลึกชัน้ ในทีก่ ลางหลังทางานได้ดขี น้ึ
อย่างทีอ่ าจารย์ได้อธิบายให้เราได้ฟังไปก่อนหน้า แล้วเราบอกว่า ถ้าบีบศอกเข้าชิดกัน กล้ามเนื้อลึกชัน้ ในจะทางานได้ดกี ว่า
การทีก่ างศอกออกจากกัน พูดอย่างนี้ใช่หรือไม่
คือในกรณีน้ี กล้ามเนื้อในการเหยียดศอกมานี่ ตอนขึน้ มานี่ อย่างนี้ใช่ไหมครับ แขนอยู่อย่างนี้นะ แขนเคลื่อนไหว
แบบนี้ การเคลื่อนไหวตรงนี้น่นี ะครับ เป็ นกล้ามเนื้อทีเ่ กาะอยู่แถวสะบักนี้ กล้ามเนื้อตรงนี้หวั ไหล่เกาะกับสะบัก สะบักยึดกับ
กระดูกสันหลัง กรณีทข่ี น้ึ มาตรงนี้น่ี จริงๆ แล้วนะครับ ถ้าเราพูดถึงกรณีทห่ี บุ ศอกมากไป ตัวกล้ามเนื้อตรงนี้มนั จะถูกยืดมาก
ตรงนี้ทางานมากเกินไป เพียงแค่เราบอกให้นกั เรียนมีสติรวู้ ่าเรากาลังเคลื่อนไหวตรงนี้ รูส้ กึ ตึงตรงนี้ มันก็จะทางานเพิม่ ขึน้
แล้ว แต่ถา้ ย้าให้ปิดศอก มันอาจจะเป็ นเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อตรงนี้จะทางานมากขึน้ สะบักจะดึงเข้าหากันมากขึน้ กว่าเดิม
จะดึงเยอะขึน้ กว่าเดิม ทาให้ไม่สบาย ถามว่าการเน้นตรงนี้ จะมีผลถึงกล้ามเนื้อลึกๆ ทีแ่ ผ่นหลังไหม คือส่วนของกล้ามเนื้อที่
สะบักตรงนี้ทางานเยอะ แต่กล้ามเนื้อลึกในแผ่นหลังไม่ค่อยทางานเท่าไหร่ดอก เพราะว่ากระดูกสันหลังเกาะอยู่ตรงนี้ทเ่ี ดียว
นะครับ เพราะฉะนัน้ พูดถึงกล้ามเนื้อลึกๆ กลางหลัง แล้ว ไม่แตกต่าง
แต่ทจ่ี ะได้คอื ตรงนี้ ได้สะบักทีเ่ กาะตรงนัน้ ให้สะบักมันชิดกัน เห็นไหมถ้าเราบีบขึน้ มานี่สะบักต้องดึงขึน้ มาตรงนี้เลย
สะบักชิดกัน สะบักทัง้ สองอัน
ดึงศอกเข้า ช่วยให้การหายใจดีขน้ึ ได้ไหม
ปกติการหายใจมันขึน้ กับกระดูกซีโ่ ครง กระดูกซีโ่ ครงเราเกาะตรงนี้ เวลาเราเคลื่อนไหว หายใจเข้ากระดูกซีโ่ ครงก็
จะบานขึน้ บานลง การบานขึน้ บานลงเกิดขึน้ จากกล้ามเนื้อกับข้อต่อ ข้อต่อด้านหน้ากับกระดูกหน้าอกต่อกันตรงนี้ ด้านหลัง
เองก็ซโ่ี ครงต่อกับกระดูกสันหลัง ข้อต่อจะมีการยกขึน้ ยกลงตรงนี้ ถามว่าถ้าเราแบะแขนตรงนี้ มันจะดีขน้ึ ตรงนี้ไหม คือเรา
เกร็งกล้ามเนื้อยึดตรงนี้ไว้ ขัดขวางการหายใจด้วยซ้าไป แพราะทีเ่ ราต้องการ คือการบานออกเท่านัน้ เอง พอเราบีบตรงนี้ไว้
เห็นไหมครับว่า ตรงทีบ่ บี กล้ามเนื้อเกร็ง ซีโ่ ครงมันตึง เวลาหายใจเข้าเป็ นไงครับ มันก็ถูกบังคับให้บบี ไปด้วยกันครับ
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การฝึกท่างูแบบกากับลมหายใจประกอบไปด้วย
บางทีเ่ ขาสอนทาท่างู ยกขึน้ มานับ 1 2 3 แล้วลง พัก แล้วยกขึน้ มาใหม่ แล้ว 1 2 3 แล้วลง อย่างนี้ คือแทบ
จะไม่ได้เน้นให้มชี ว่ งนิ่ง ขณะทีแ่ นวปฏิบตั แิ บบไกวัลยธรรมนี่ เขาบอกให้นิ่ง นิ่งไว้ประมาณสัก 1 นาที 60 วินาที ผลทีไ่ ด้
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
การเคลื่อนทีท่ เ่ี รากาลังศึกษาตรงนี้ มีกล้ามเนื้อทีท่ างานอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน เราพูดถึงหลักการเดียวกัน ลักษณะ
แรก ขึน้ ช้าๆ แล้วนิ่งค้างไว้ กล้ามเนื้อแถวนี้จะดตัวทีละน้อยๆ ขยับขึน้ มาก็จะดึงข้อต่อทีละปล้อง ๆ ขึน้ มาเรื่อยๆ กล้ามเนื้อ
ขยับทีละอันๆ ท่านรูส้ กึ ไหมครับ รูส้ กึ ว่าตรงนี้ขน้ึ มาทีละน้อยค่อยๆ ขึน้ มาเรื่อยๆ สิง่ นี้นะครับทีท่ ามา กล้ามเนื้อก็จะหดตัว
ระยะหนึ่ง ถ้าเราค้างไว้ กล้ามเนื้อจะทางานเป็ นลักษณะของความทนทาน ในกรณีทก่ี ล้ามเนื้อกระดูกสันหลังนี่ การทรงท่า
ของแผ่นหลัง ทีค่ า้ งไว้ มันจะได้กล้ามเนื้อออกกาลังแบบทนทานได้ระดับหนึ่งด้วย
อีกกลุ่มหนึ่ง เพียงขึน้ มา 1 2 3 แล้วก็ลงนะครับ อันนี้จะได้เรือ่ งการเคลื่อนไหวของข้อต่อ กล้ามเนื้อทางานหดแล้ว
เคลื่อนไหวเท่านัน้ เองครับ
รูปแบบของการฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อนี่มนั มีอยู่ 2 ลักษณะ คือเกร็งค้างนิ่งนานไว้ อีกอันหนึ่งทาซ้าเยอะๆ
แต่ไม่ตอ้ งแรงทาเบาๆ ทาเยอะๆ อันนี้กเ็ พิม่ ทนทานอีกแบบหนึ่ง มี 2 ลักษณะด้วยกัน แต่เมือ่ กีเ้ ราเคลื่อนขึน้ เคลื่อนลงคุณ
จะได้การเคลื่อนไหวของข้อต่อครับ จุดประสงค์ทไ่ี ด้กจ็ ะได้แตกต่างกัน
โดยปกติเวลาฝึกกล้ามเนื้อแถวๆ ตรงคอนี่เราก็จะให้เกร็งค้างไว้ประมาณสัก 10 วินาที ถึง 20 วินาที แล้วเพิม่
จานวนครัง้ อย่างนี้ครับ
ทาแบบผสม
พบว่าบางทีส่ อนแบบผสม ให้เราเคลื่อนขึน้ ลงสัก 3 ครัง้ แล้วครัง้ ที่ 4 ให้เราหยุดค้างไว้ หมายความว่า 3 ครัง้ แรก
นี่เป็ นการเตรียมข้อต่ออะไรด้วยหรือเปล่าครับ
น่าจะเหมือนการวอร์มอัพนะ อันนี้คอื ว่าเขาไปสุดขัว้ เลย สุดขัวหมายความว่
้
าไงครับ เขาขึน้ ลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ก็
วอร์มทีละน้อยๆ ไป
น่าจะขึน้ กับรายละเอียดในการทาด้วย ถ้าทาด้วยความประณีต สนใจการเคลื่อนทีต่ ลอดเวลา ก็คอื เราขึน้ ไปอย่างนี้ที
ละปล้อง ทาแบบสายกลาง ขึน้ มา ขยับทีละปล้อง แล้วก็ขยับ ก็จะได้ แต่ถา้ เราไม่สนใจ สักแต่วา่ ทา วอร์มๆ แล้วขึน้ ไปค้างไว้
ความละเอียดแตกต่างกัน ความละเอียดของการทีจ่ ะดึงเอามาใช้มนั ต่างกัน
ถ้าขึน้ ช้าๆ แล้วก็ลง แล้วขึน้ แล้วลง ขึน้ ช้าๆทีละปล้อง แล้วปล่อยลง อันนี้จะได้เป็ นการวอร์มอัพ วอร์มอัพการ
เคลื่อนไหวทีละน้อย เรียกว่าทาแบบเดียวกันกับการวอร์มอัพข้อต่อน้อยๆ ไม่ตอ้ งสูงมาก ส่วนยกค้างก็จะเป็ นอีกรูปแบบหนึ่ง
เวลาพวกเราไปสอนโยคะพืน้ ฐานให้นกั เรียนทีย่ งั ไม่เคยฝึกเลย แรกๆ นี้ เราไม่ให้เขาทาเยอะ ให้ขน้ึ แล้วก็ลง แต่ละ
ครัง้ ใช้เวลาไม่นาน โดยทาซ้าหลายๆ ครัง้ เมื่อผ่านไปสักคาบที่ 3 คาบที่ 4 เราก็จะให้นกั เรียนทาเป็ นเวลานาน อาจจะทา
เพียง 2 ครัง้ พอคาบที่ 5 ให้ทาทีเดียว เป็ นเวลาเลย อะไรอย่างนี้ ก็คอื ค่อยๆ เตรียมความพร้อมของผูเ้ รียน จนกระทังเขา
่
ทาได้มากขึน้ นันคื
่ อในคาบแรกๆ เป็ นการวอร์มอัพข้อต่อ กล้ามเนื้อให้พร้อมก่อน
เมื่อฝืนทา แล้วเกิดการสัน่
หากผูเ้ รียนยกตัวแล้วอาจจะสัน่ สันอยู
่ ่สกั ช่วงเวลาหนึ่ง เราควรจะปล่อยไว้อย่างนัน้ เพื่อเป็ นการฝึกกล้ามเนื้อหรือ
เปล่าคะ หรือทาไมคนเขาทาเยอะๆ แล้วสัน่
นี่นะครับ ภาพกระดูกสันหลัง ให้ดตู รงนี้นิดหนึ่ง อันนี้ขอ้ ต่อคอเราพูดไปแล้ว นี่ขอ้ ต่อทรวงอกเรา เวลาเรานอนคว่า
อยู่โค้งแบบนี้นะครับ ถ้าเราขึน้ มาก็จะแอ่นตรงนี้ขน้ึ มา การนอนคว่าก็จะมีการแอ่นตรงนี้เพิม่ ขึน้ มา คนทีข่ น้ึ ไม่ได้น่ี การ
เคลื่อนไหวทีท่ าอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วทาไม่ได้ เรามองได้ 2 ปั จจัย
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ปั จจัยทีห่ นึ่งนี่อาจจะเป็ นเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาไม่ค่อยมีกาลังเท่าไหร่กไ็ ด้ เช่นกล้ามเนื้อเขาอยูใ่ นตาแหน่งทีห่ ลังค่อม
ทีต่ รงนี้ตวั กล้ามเนื้อด้านหลังเราทีเ่ กาะอยู่จาได้ไหมครับ กล้ามเนื้อตรงนี้มนั ก็จะดึงรัง้ อย่างนี้ กาลังก็จะอ่อนลง อย่างนี้ค่อมๆ
แล้วคอยื่นอย่างนี้กม็ ี อันนี้คอื กล้ามเนื้ออ่อนกาลัง
ปั จจัยที่ 2 คือ เกิดการยึดติด ยึดอยู่อย่างนี้เป็ นเวลานานแล้ว ทาให้การเคลื่อนทีข่ อ่ ต่อมันยึดติด ขยับไม่ได้ มันก็แอ่น
ไม่ได้ขน้ึ มา เพราะฉะนัน้ คนกลุ่มทีล่ กั ษณะหลังค่อมๆ อย่างนี้ เวลาทาขึน้ มานี่ มันเกินช่วงการเคลื่อนไหว เช่น สมมุตวิ ่าเขา
ยืดอย่างนี้นะครับ กล้ามเนื้อมันเคยทางานอยูแ่ ค่ตรงนี้นิดเดียว มันก็มกี าลังตรงนี้นิดเดียว ทาให้พละกาลังยกขึน้ อย่างนี้ไม่มี
ลักษณะของกล้ามเนื้อนี่มคี วามพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือว่า เวลามันเกาะหัวเกาะท้าย อย่างข้อศอกงอมาถึงตรงนี้นะครับ
มีกล้ามเนื้อเกาะอยู่ตรงข้อศอกอันหนึ่งกับทีห่ วั ไหล่อนั หนึ่ง เวลางออย่างนี้ครับตัวใยของกล้ามเนื้อนี่จะเป็ นลักษณะต่อกันยาว
เป็ นเส้นเลย ลักษณะต่อกันเป็ นปล้องๆ กล้ามเนื้อเราจะมีลกั ษณะว่า หากเราหยุดใช้งานอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา กล้ามเนื้อตรงนี้
จะหดสัน้ ระดับหนึ่ง เวลายืดไปตรงนี้มนั จะทางานไม่ค่อยได้
หรือบางคนยืดยาวๆ อย่างนี้ไป ความยาวของกล้ามเนื้อมันจะปรับเปลีย่ นเพื่อให้เราทางานได้เยอะขึน้ เพราะฉะนัน้
กรณีทค่ี นทีห่ ลังค่อม ค่อมตรงนี้นะครับ ตัวกล้ามเนื้อทีเ่ กาะตรงนี้มนั จะถูกยืดยาวออกไป เพราะฉะนัน้ พอเราให้มนั ทางาน ถ้า
เปรียบเทียบกับคนอื่นนี่ คงจะทางานไม่ได้เท่า เพราะกล้ามเนื้อมันถูกเหยียดยืดยาว กาลังก็จะน้อยลงไป พอเราให้เขาทาตรง
นี้เยอะๆ มันก็อ่อนแรง เหมือนกับเวลาเราทางานเยอะๆ นี่กล้ามเนื้อมันเปลีย้ ร้า
พลังงานทีก่ ล้ามเนื้อสะสมมาจากอาหาร อาหารทีเ่ รากินเข้าไป มันเปลีย่ นสภาพกลายเป็ นรูปพลังงานสะสมอยู่
เรียกว่า ATP แล้วเซลล์ของกล้ามเนื้อก็เอาไปใช้งาน ปรากฏว่าตรงนี้พลังงานมันน้อย มันก็เลยอ่อนเปลีย้ ก็เลยหมดแรง
ฉะนัน้ เวลาทาแล้วสัน่ สันเนื
่ ่องจากกาลังของกล้ามเนื้อน้อย
ถ้าเป็ นเช่นนี้ ก็ตอ้ งให้ระยะเวลา และไม่ตอ้ งยกสูงมาก ค่อยๆ เริม่ การทีจ่ ะทาให้เขาทาได้มากขึน้ ได้ไหม ต้องดู 2
อย่างคือ ให้ขอ้ ต่อมีการเคลื่อนไหว ให้ขอ้ ต่อดัดไปทีละน้อย เคลื่อนตรงนี้ ค่อยๆ ขยับขึน้ ทีล่ ะน้อยๆ อย่างนี้ครับ เวลาทีเ่ ราจะ
ให้เขาทางานได้ดขี น้ึ นี่ เราเริม่ ต้นบอกว่าคล้ายๆ กับวอร์ม ให้ขอ้ ต่อขยับตัวได้ดี แล้วพอเก่งขึน้ มา ก็ให้กล้ามเนื้อค่อยๆ ทางาน
ทีละน้อยก่อน เพราะหลักการของกล้ามเนื้อคือ เวลาทา ยกขึน้ ทีละน้อยก่อน ทาเท่าทีท่ าได้ครับ นันคื
่ อการฝึกกาลังของ
กล้ามเนื้อให้ขยับขึน้ มา
การสันในตอนท
่
าท่าอาสนะหมายความว่ามันทางานเยอะเกินไป เหมือนกับเวลาออกแรงทางาน การสันคื
่ อสมองสัง่
ให้กล้ามเนื้อทางานไม่เป็ นรูปขบวน ไม่เป็ นจังหวะแล้ว หดตัวคลายตัวไปมา พยายามทาอยูต่ รงนี้ เราจึงควรทาพอดีๆ ไม่
ต้องถึงกับสัน่ ค่อยๆ ทาขึน้ ไปสบายๆ แล้วจึงเพิม่ เวลาให้นานขึน้ ทีละน้อย การทีก่ ล้ามเนื้อสัน่ มันบ่งบอกว่า ทางานเยอะ
เกินไปแล้ว เราต้องเข้าใจด้วยว่า ผูเ้ รียนบางคนมีทศั นะของการฝืน เขารูส้ กึ ว่าต้องฝืน มันถึงจะได้ประโยชน์ ต้องทนเจ็บ อะไร
อย่างนัน้ ก็ใช้วชิ าการ ทาให้เขามีความเข้าใจใหม่ ทีเ่ หมาะสม ปลอดภัยกว่า
บ้างเชื่อว่า no pain no gain ในสายตานักกายภาพบาบัด ผมยึดทางสายกลางมากกว่า คือค่อยๆ ทาไป ขึน้ มาได้
ระดับหนึ่ง พอรูส้ กึ ไม่ไหว ก็หยุด ทางสายกลางหมายถึงว่า พอดันขึน้ ไปจนถึงจุดหนึ่ง เอ้ะเริม่ แย่แล้ว จะสัน่ ก็หยุด ก็พอตรง
นัน้ ไม่ใช่การไปฝืนทน
ความรูส้ กึ ปวด
เวลาผมให้คนไข้ทม่ี ปี ั ญหาทากายภาพ เราจะสอนวิธกี ารบริหาร การยืด เขาจะยืดไป เคลื่อนไปจนเริม่ มีความรูส้ กึ
ตึง ซึง่ พอเขาหยุดปั บ ความตึงนัน้ หายไป อันนี้ถอื เป็ นจุดทีป่ ลอดภัย โครงสร้างเนื้อเยื่อมีแซลประสาท รับส่งความรูส้ กึ
รายงานไปทีส่ มอง บอกว่าตอนนี้ร่างกายเริม่ จะมีอะไรจะเกิดขึน้ แล้ว หรือเยอะเกินไปแล้ว มากไปแล้ว โดยเริม่ จากความรูส้ กึ ที่
กาลังตึงก่อน ถ้าเกินจากนัน้ ไป มันก็จะข้ามไปสูจ่ ุดของการเจ็บปวด เพราะฉะนัน้ การเคลื่อนไหว ควรเคลื่อนจนถึงจุดตึงตัว
สบายๆ แล้วก็กลับมา ทาเช่นนี้ โดยค่อยๆ เพิม่ ไป ทีละน้อย ก็จะได้ประโยชน์
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ครูบางท่านเน้นให้ฝืน ให้ทาเกินๆ ไว้
ครูบางท่านสอนให้ทามากๆ บอกว่าเพื่อให้กล้ามเนื้อขยายตัว ครูบอกว่าทาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาว่า คือออก
กาลังกายให้เลยจุดตึงตัว อย่างท่าแอ่น ก็แอ่นให้สดุ เลย เกินจุดพอดีของคุณ เป็ นการเหยียดกล้ามเนื้อ ให้มคี วามยืดหยุ่นค่ะ
อันนี้ทด่ี ฉิ นั เรียนมา ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เพื่อนบางคนก็พยายามทาให้เหมือนอาจารย์ ตัวอาจารย์เป็ นนักกีฬา ก็เหยียดให้
ได้อย่างอาจารย์ ทัง้ สัน่ ทัง้ ตึง ทาซ้าๆ อยู่อย่างนัน้ ครัง้ ละ 6 ถึง 10 วินาที ไม่ทราบว่าตรงนี้ได้ผลอย่างไรบ้าง เพราะดู
ร่างกายอาจารย์กเ็ ฟิ รม์ มากเลย แข็งแรงมาก อยากได้อย่างอาจารย์
คืออย่างนี้ครับ ร่างกายเรานี่นะครับ เวลาเราเคลื่อนไหว หรือออกกาลังกายก็ตาม ร่างกายเรามีการซ่อมแซมตัวเอง
เช่นเราออกกาลังเยอะๆ ยืดมากๆ พอเวลาผ่านไป ร่างกายจะปรับตัว ค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ทีละน้อยๆ อย่างเราใช้แรงกล้ามเนื้อตรง
นี้ ความทนทานก็เพิม่ ขึน้ พอเวลาผ่านไป เห็นไหมครับ มันก็แข็งแรงขึน้
นักกีฬาเขาว่ามีแบบกระดูกอ่อนกับกระดูกแก่ กระดูกแก่คอื อยูด่ ๆี ก็เริม่ แข่งขันเลย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ของข้อต่อ ของเอ็นทัง้ หมด มันสูค้ นทีฝ่ ึกซ้อมมานานแล้ว ทีเ่ ล่นถูกวิธมี านานแล้วไม่ได้ จะแตกต่างกัน การรับน้าหนัก ความ
คงทน ความเหยียดยืด จะแตกต่างกัน
เพราะฉะนัน้ ถามว่า คนทีซ่ อ้ มมานาน กับลูกศิษย์ทเ่ี พิง่ มา มาถึงให้ทาแบบนี้ ผมว่าบางทีมนั มากเกินไป เพราะว่า
ความทนทานขนาดนัน้ นะ ตัวเขาทนได้เพราะเขาฝึกมา ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อมา สร้างความทนทานของการยืดออกมาให้
เยอะอยู่ได้แล้ว แต่ลกู ศิษย์บางคนไม่ได้ถงึ ขนาดนัน้ เพราะฉะนัน้ ผมว่า ถ้าจะให้มนั ถึงจุดตรงนี้ สาหรับคนทีเ่ ขาเพิง่ มาเริม่ ทา
มาเริม่ ฝึกนี่ เกินไป
ส่วนตัวผมมองทางสายกลางมากกว่า ค่อยๆ ยืดไปเถอะ ค่อยๆเคลื่อนไป แล้วมันดีขน้ึ เอง ค่อยๆ เรียนรูไ้ ป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจุบนั คนส่วนหนึ่งทีใ่ ฝ่ หาการออกกาลังกาย จะพบว่า มีอาการไม่สบายของร่างกาย เขาจึงมองหา
วิธกี ารออกกาลังกาย พวกนี้จะมีรอยโรคซ่อนอยู่ มากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกัน
คาว่า รอยโรค หมายถึงว่า มีจุดบางจุดเช่น มีปัญหาข้อต่อยึดติด มีกล้ามเนื้ออักเสบ หรือความไม่ปกติในส่วนของ
ร่างกาย แล้วทาให้รสู้ กึ ไม่สบายกาย มันถึงรูส้ กึ อยากทาอะไรสักอย่าง อยากออกกาลังกายแล้วนะ ต้องทาแล้ว
โยคะนามาซึง่ ความสมดุล มากกว่าความแข็งแรง
ผมเสริมนิดนึง ผมถือว่าทุกคนมีเหตุผลหมด ซึง่ ก็จะย้อนกลับมาว่า งัน้ คุณมาทาโยคะทาไม ถ้าคุณเข้าใจว่าสิง่ ทีค่ ุณ
จะได้จากชัน้ เรียนนี้คื ความกายา คุณก็จะหาวิธี พยายามทาให้คุณมีความกายาแข็งแรงอะไรก็ว่าไป แต่ว่าทีเ่ ราพูดถึงนี่ เรา
มาพูดกันว่า เออไอ้ตวั แก่นแท้ของโยคะมันคืออะไรนะ มันคือความสมดุล ไม่ใช่ความแข็งแรง พอตัง้ ทัศนะไว้แบบหนึ่ง เราก็จะ
เดินไปบนหนทางแบบหนึ่ง เราไม่ได้พดู ว่าถูกหรือผิด เรารูส้ กึ ว่า ถ้าเราเรียกมันว่าโยคะ เราก็ตอ้ งเคารพว่าโยคะมันพูดว่า
อย่างไร การเอาโยคะไปเป็ นแบบในการสร้างความแข็งแรง สร้างกาลังกาย มันไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ราห้ามไม่ให้คุณทา แต่คุณทาแล้ว
คุณก็ได้รบั ผลในสิง่ ทีค่ ุณทาในลักษณะนัน้ ด้วยวิธคี ดิ แบบนัน้ จากตรงนัน้ เราก็ค่อยมาดูว่า เอาล่ะ ในระยะสัน้ นี่มนั ทาได้ แต่ถา้
เป็ นระยะยาวหล่ะ จะเป็ นอย่างไร เวลาผ่านไปอีกช่วงหนึ่ง แล้วเรามาดูผล ผมเห็นคล้อยกับอาจารย์คมปกรณ์ ผมว่าคนทีย่ งิ่ รู้
จะยิง่ ใช้หลักทางสายกลางนะ และไม่ใช่แค่อาจารย์คมปกรณ คุยกับนักกายภาพบาบัดท่านอื่นๆ คุยกับหมอกระดูกนี่ ทุกคน
มักจะพูดในสิง่ เดียวกันว่า มันไม่ใช่ โยคะไม่ใช่ในเรื่องของการทีจ่ ะมาส่งเสริมให้ทามากๆ ทาเกินๆ เอาสนุกเข้าว่า เพราะ
หลังจากนัน้ ผ่านไปในระยะยาว มันจะเป็ นอย่างไร
ผมสนใจประเด็นของอาจารย์กวี เรื่องความสมดุล คาว่าสมดุล คือสมดุลระหว่างการเคลื่อนไหว สมดุลในการใช้กาลัง
ทีพ่ อเหมาะพอดี สมดุลของทัง้ หมดโดยรวม สมดุลทัง้ จิตใจด้วย ตัวนี้ครับ การทาอาสนะได้ในเรื่องของกาลังด้วยนะครับ แต่
มันก็ได้ในเรื่องใจด้วย ยิง่ สมดุล ยิง่ เคลื่อนไหวได้ดี กาลังยิง่ ดีขน้ึ ทาอะไรต่างๆ ได้มากขึน้ คือความสมดุลก็จะเพิม่ ขึน้ ทีละ
ระดับๆ
ความตึงพอดี present pain
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ในการทาให้ได้พอดี บางทีเราใช้คาว่า present pain คือเป็ นความเจ็บทีเ่ รารับได้ หรืออย่างทีอ่ .คมปกรณ์อธิบาย
เมื่อความรูส้ กึ ตึง ความรูส้ กึ เจ็บปรากฎขึน้ ก็ให้หยุด ณ ตรงนัน้ ณ ปั จจุบนั หมายความว่า ความรูส้ กึ ตึงหายไป ณ ปั จจุบนั ตรง
นัน้ ปั จจุบนั ทันที
เวลาเราเคลื่อนไหวข้อต่อนี่นะครับ มี 2 ส่วนด้วยกัน 1) มีกาลัง 2) มีการยืด อย่างสมมุตวิ ่าหลังค่อม มีสงิ่ ทีอ่ ยู่ตรง
ข้ามกัน ก็คอื มีการตึงตัวตัง้ แต่ เนื้อเยื่อ ผิวหนัง กล้ามเนื้อหน้าท้อง อวัยวะภายในทีอ่ ยู่ดา้ นหน้าทัง้ หมดเลย ทีต่ รงข้ามกับทาง
ด้านหลังหมดเลย ลึกลงไปอีกก็เป็ น เอ็นทีเ่ กาะระหว่างกระดูก ข้อต่อด้านหน้าทัง้ หมด ทัง้ หมดนี่เลย หมอนรองกระดูก
ด้านหน้าทัง้ หมด มันก็จะมีการตึงตัวเกิดขึน้ นี่คอื การยืด ซึง่ ฝั ง่ ตรงข้ามการเคลื่อนไหว ก็จะเป็ นการตึงตัว กาลังของ
กล้ามเนื้อทีม่ นั อยูต่ รงข้ามจะเป็ นตัวทางาน ทาหน้าทีด่ งึ ไว้ เมื่อมีการหดตัวปุ๊ บ มันก็จะสร้างกาลังให้แข็งแรงขึน้
ฉะนัน้ เวลาเรายืดไปอย่างกรณีทย่ี ดื ไปตรงนี้ เราจะได้การยืดของกล้ามเนื้อหรือเอ็นตรงนี้ ส่วนด้านตรงข้าม ก็คอื
ความตึงตัวตรงนี้ครับ
กลับมาดูชวี กลศาสตร์ของเนื้อเยือ่ ของร่างกายเรา ทุกส่วนของร่างกาย ทัง้ หมดเลย เนื้อเยื่อเหล่านี้เป็ นเนื้อเยื่อทีเ่ ขา
เปรียบเสมือนไม่เป็ นแบบเส้นด้าย แต่เป็ นเนื้อเยื่อแบบสปริง เวลายืดไปแล้วนี่ เหมือนกับยืดสปริง แล้วมีคุณสมบัตดิ งึ กลับมา
หดกลับมาได้ดว้ ย เรียกว่าการยืดหยุ่นนี้ว่า elastic ยืดออกได้ นี่คอื ส่วนทีห่ นึ่งนะครับ
ในเนื้อเยื่อของเราเองนี่ มันมีน้าเป็ นองค์ประกอบด้วย เวลาเราเอามือไปตีน้าเป็ นอย่างไรครับ มีความหนืดของน้าอยู่
ในนัน้ หรือเวลาเราเล่นสงกรานต์ กระบอกน้าทีใ่ ช้ฉีด ตอนดันก้านไปก็มคี วามหนืดภายใน เวลาเราดึงก้านออกก็มคี วามหนืด
ภายในด้วย มี 2 ตัวนะครับ
เนื้อเยื่อของเรา มี 2 องค์ ประกอบเป็ นหน่วยเดียวกัน ต่อเป็ นเส้นเดียวกัน เพราะฉะนัน้ เปรียบเสมือนว่าเรามียางยืด
หรือสปริงทีป่ ลายหนึ่ง และอีกปลายหนึ่ง คล้ายๆ ต่อด้วยกระบอกฉีดกระบอกน้าทีเ่ ราฉีดสงกรานต์ แล้วก็มนี ้าอยู่ภายใน
ฉะนัน้ เวลาเราดึงปุ๊ บเป็ นไงครับ มันก็มกี ารยืดยาวออกไปใช่ไหมครับ ดึงกระบอกไปด้วย เวลาเราหย่อนกลับมา อัดเข้าไปก็มี
การย่นเข้าไปในกระบอก มีความหนืดตรงนี้อยู่ สองตัวนี้รวมอยู่ในเนื้อเยื่อเดียวกัน
เพราะฉะนัน้ คุณสมบัตติ รงนี้กค็ อื ว่าเวลายืดไปนี่ เริม่ ต้นมีการดึงยืดไปก่อนทัง้ หมดเลย ถ้ายืดเร็วเป็ นไงครับ เหมือน
อัดแรงๆ ก็ตอ้ งใช้แรงเยอะ มันก็จะมีแรงต้านเยอะขึน้ ฉะนัน้ การยืด การเคลื่อนไหวจึงช้า นี่คอื เรื่องของการช้าทีเ่ กิดขึน้
คุณสมบัตติ รงนี้ เวลาทาซ้า ยืดซ้า เหมือนเรายืดถุงพลาสติก หรือยืดอะไรก็ตาม ผมจับมันยืดบ่อยๆ เป็ นไงครับมันจะมี
ความคลากออก คลากยาวออกไป เรียกว่าพอยืดออกไปปุ๊ บ พลังงานจะศูนย์เสียไป ยืดยาวไป ไม่กลับมาเท่าเดิม
เพราะฉะนัน้ ต้องทาถึงจุดทีเ่ คลื่อนไหวสบาย ก็จะออกไปได้
เพราะฉะนัน้ การยืดแล้วค้างไว้ มันจะเกิดการคลายตัวขึน้ ได้ ทัง้ ทีเ่ ราบอกว่าให้ยดื ไปสุด ในกรณีของคนทีม่ รี อยโรค
จะไวกว่าคนปกติ รูส้ กึ ตึงเร็วกว่า คนปกติเวลายืด จะรูส้ กึ ตึงตรงนี้ในระดับทีน่ ้อยกว่า อย่างทีผ่ มบอกว่า แผลมีดบาด มันจะ
รูส้ กึ ไวกว่า รูส้ กึ เจ็บปวดไวกว่าคนปกติ
เพราะฉะนัน้ คนทีม่ พี ยาธิสภาพ การเคลื่อนไหวทีย่ ดื ไปถึงจุดตึงแล้วปล่อยกลับ จะรับรูส้ ญ
ั ญาณทีไ่ วกว่า ไวกว่าคน
ทัวๆ
่ ไปอยูแ่ ล้ว ถ้าเกินกว่านัน้ จะมีปัญหา ถ้าเราพูดถึงจุดตึงนี่ พอมันยืดไปปุ๊ บ มันจะมีการคลายตัว ไม่หดกลับมาเท่าเดิม
มันก็จะได้ความยาวเพิม่ ขึน้ ทีละน้อย ฉะนัน้ เวลาคุณยืดไปทาไป มันจะค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ๆ เมื่อทาซ้าทานานขึน้ เรื่อยๆ
กับอีกอันคือ ยืดแล้วค้าง ยืดนานๆ เป็ นไงครับ มันคลากออก เนื้อเยื่อพวกนี้ ก็จะคลากออกด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนัน้ ตรงนี้จงึ เอามาใช้ว่า ยืดแล้วค้าง นานขึน้ บ่อยๆ ร่างกายก็จะได้เพิม่ ขึน้ มาเอง เพราะฉะนัน้ การทาซ้ามันจะเพิม่
ขึน้ มาเองครับ เวลาทารอบต่อๆ ไป นี่ความตึงมันค่อยๆ ยืดอกไปของมันเอง
คราวนี้ถามว่าจะเอาจนถึงขัน้ ความรูส้ กึ เจ็บไหม ส่วนมากคนทีม่ รี อยโรค ถ้าเขาจนตึง แล้วหยุดก็ปลอดภัย ให้มนั
ค่อยๆ พัฒนาไปเอง ส่วนในคนทีไ่ ม่มรี อยโรค อาจจะยืดจนถึงความรูส้ กึ เจ็บเลยก็ได้ ไม่อนั ตราย เพราะเขาไม่มรี อยโรคอยูแ่ ล้ว
เวียนศีรษะจากท่างู
ท่างูน่มี บี างคนทาแล้วเวียนศีรษะ เกีย่ วกับตรงนี้ครับ เส้นเลือดทีม่ าจากหัวใจ จากนัน้ เป็ นเส้นเลือดเส้นเล็กๆ ทีเ่ ข้าไป
ตรงนี้แทงเข้าไป เส้นเลือดเส้นนี้เรียก vertebral artery เส้นเลือดแดงนี้ มันจะวิง่ ยาวเข้าไปในสมอง เป็ นเส้นเลือดทีไ่ ปเลีย้ ง
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สมอง ซึง่ มันพาดวางอยูต่ รงนี้พอดีเลย เห็นไหมครับ ทีก่ ระดูกคอข้อที่ 1 ของเรา จากด้านหน้านะ แทงโค้ง แล้วก็เลีย้ ว
กลับมาพาดตรงนี้ แล้วเข้าไปในก้านสมองของเรา
ในกรณีคนทีม่ ปี ั ญหา แนวกระดูกข้อต่อตรงนี้มนั อยู่ในตาแหน่งทีไ่ ม่เหมาะสม เวลาเราเคลื่อนไหว เงย หรือหมุนคอ
มันไปบีบเส้นเลือด มันเป็ นการไปหนีบ เห็นไหมครับ ทาให้เลือดไปเลีย้ งสมองลดลง ก็ทาให้เกิดอาการเวียนศีรษะ
หรือหากมีการเงยคอมากเกินไป เห็นไหมครับ เส้นเลือดตรงคอตรงนี้กโ็ ดนกดอยู่ ก็เวียนศีรษะ
หรือคนทีม่ ปี ั ญหาเส้นเลือดตรงนี้ อาจจะมีไขมันเกาะอยู่ ไขมันทีเ่ กาะเริม่ แข็งตัวมากขึน้ ตีบอยู่ แม้มกี ารบีบตัวของ
เส้นเลือดเพียงเล็กน้อย ก็อาจจะทาให้เลือดน้อยลงได้
แต่โดยปกติ จะไม่เจอปั ญหาพวกนี้ ยกเว้นคนทีม่ ปี ั ญหาของตัวเส้นเลือด ปั ญหาของตัวข้อต่อ อาจจะทาให้เกิดการ
เวียนศีรษะขึน้ ได้ นี่คอื ประเด็นทีห่ นึ่ง
ประเด็นทีส่ อง ข้อต่อของคอเราอยู่ตรงนี้ครับ มีเส้นประสาทมาเลีย้ งทัง้ 2 ฝั ง่ มันจะมารับรูค้ วามรูส้ กึ ว่า ข้อต่อตรงนี้
นะ ตอนนี้กาลังก้ม ตอนนี้เคลื่อนทีอ่ ยู่ตรงไหนแล้ว ทาให้รบั รูต้ าแหน่งของคอ ของศีรษะ อย่างนี้
อย่างนิ้วเราก็เหมือนกัน เราลองหลับตา แล้วงอนิ้ว เรารูส้ กึ ว่านิ้วงออยู่ใช่ไหม ทัง้ ๆ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งลืมตาดู เรารูส้ กึ ได้
ว่านิ้วงออยู่ ความรูส้ กึ แบบนี้ คือความรูส้ กึ มาจากประสาทบริเวณข้อ ตรงเยื่อหุม้ ข้อนี้ ว่านี่นะมันงอ หรือเวลาเราเหยียด ก็
รูส้ กึ ว่ามันเหยียดได้ รูส้ กึ ไหมครับ โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งมองมัน นันคื
่ อมันมีสญ
ั ญาณประสาทส่งเข้ามาให้สมอง มาทีส่ มอง ว่านี่งอ
นี่เหยียด
เรามี 2 ข้างซ้ายขวา ตรงนี้เช่นกัน ข้อต่อแถวคอตรงนี้ ข้อต่อเล็กๆ ตรงนี้กม็ เี ส้นประสาททีร่ บั ความรูส้ กึ ของข้อต่อ 2
ข้างด้วยเหมือนกัน ในบางคนปรากฏว่าตรงนี้มกี ารยึด รัง้ ติดอยู่ตามข้อซึง่ มันติดกัน ทาให้การคุมการทรงตัว การเคลื่อนไหว
2 ข้างนี้ไม่เท่ากัน นึกถึงภาพ ข้อต่อตรงนี้ของเราส่งสัญญาณไปถึงสมอง ข้อต่อของเรา ตอนนี้อยู่ตาแหน่งทีเ่ อียงนะ ก้มคอ
อยู่ อย่างนี้นะ ตรงนี้งอแล้ว ปรากฏว่าข้อมูลทีส่ ง่ ไปไม่เท่ากัน ข้อมูลทีส่ มองมันแปรออกมา ตกลงตอนนี้มนั เอียงซ้ายหรือเอียง
ขวา ฯลฯ อันนี้คอื ความผิดปกติจากทีข่ อ้ ต่อมันยึดรัง้ กันอยู่ ทาให้มนั ส่งสัญญาณประสาทไปบอกทีส่ มอง ในการแปลผลมัน
สับสน มันก็ทาให้เกิดความรูส้ กึ แบบนี้ คือความรูส้ กึ ทีผ่ ดิ ปกติ
ส่วนคนทีเ่ วียนศีรษะ อีกประการคือ เรื่องของหูชนั ้ กลาง หูชนั ้ กลางผิดปกติ กรณีอย่างนี้น่ี ถ้าเกิดมีการเวียนศีรษะ
ขึน้ มา ลองดูซิ ถ้าเคลื่อนช้าๆ แล้วยังเวียนไหม ถ้าเวียนปุ๊ บ อาจจะต้องไปดู การเวียนศีรษะนี่ อาจจะมีตน้ เหตุหลายๆ ปั จจัย
ตรงนี้เราจะต้องดูนิดหนึ่ง
ในบางกรณี ลองให้หนั ไป มองไป อาจจะดึงรัง้ อยู่ตรงนี้ได้ มีการยืดตรงเส้นประสาททีส่ ง่ ถึงข้อต่อนี้ ถ้าจะลอง
หาทางแก้ไข ให้ลองตรวจสอบดู ให้เขาทาท่าเดิม แต่ลองดูซวิ ่า เราอยู่กบั เขานิดหนึ่ง แล้วลองทาโดยไม่ตอ้ งหันไปมอง ดูซวิ ่า
มันหายไหม ถ้ามันหาย ก็แสดงว่าปั จจัยเกีย่ วกับเรื่องการหันไปนี่เอง เป็ นตัวปั ญหา แต่ถา้ เขาอยู่ตรงๆ ทาแล้วมันเกิดขึน้ ตรง
นี้ อาจจะต้องไปหาสาเหตุดซู วิ า่ มีอะไรไหม ทีท่ าให้เขาเวียนศีรษะ
มีเสียงดังตามข้อขณะเคลื่อนไหวข้อ
เสียงทีเ่ กิดขึน้ ถ้าเป็ นเสียง เช่นเราบีบนิ้ว เสียงเกิดขึน้ แปลบเดียว ไม่เจ็บไม่ปวด อันนี้ไม่อนั ตราย เพราะว่าเป็ นแค่
เสียงแกสข้างใน มันหนีเข้า หนีออกในข้อต่อเท่านัน้ เอง คาอธิบายก็คอื เสียงทีเ่ กิดขึน้ นี่ เกิดจากการทีเ่ ราบีบเข้าไปตรงนี้ มัน
เกิดสูญญากาศ มีการหนีเข้าหนีออกของแกส เสร็จแล้วทาอีกครัง้ ก็ไม่มเี สียง ต้องทิง้ ไว้สกั ระยะหนึ่งทาใหม่ถงึ จะเกิดเสียงได้
เสียงแบบนี้ถอื ว่าปกติไม่เป็ นอันตราย
มีเสียงอีกแบบหนึ่ง คือเสียงครืดคราดๆ เคลื่อนไหวไปอย่างนี้ อันนี้เป็ นอาการของการเริม่ ต้นของผิวข้อทีเ่ ริม่ มีการ
เสือ่ ม คือผิวข้อเราปกติจะเป็ นมันแผล็บ ลื่น มันเสือ่ ม ไม่ค่อยลืน่ แล้ว เปรียบเหมือนลูกปื นจาระบีมนั เริม่ ฝืดๆ ตรงนี้ อาการ
ฝืดๆ มันผิดปกติทโ่ี ครงสร้างตรงนี้เอง เสียงทีเ่ กิดขึน้ ตรงนี้ ถ้าเป็ นเสียงทีเ่ กิดจากการเคลื่อนที่ ครืดคราดๆ ตลอดการเคลื่อนที่
อันนี้มนั เริม่ บอกเราว่า ผิวกระดูกอ่อนไม่ค่อยดีแล้ว การเคลื่อนไหวบ่อยๆ พอสมควรอาจจะช่วยได้ครับ และการทีก่ ล้ามเนื้อ
แข็งแรงก็ช่วยให้การกระชับตรงนี้ดขี น้ึ ฉะนัน้ การฝึกข้อบ่อยๆ ก็ทาให้ดขี น้ึ ได้ครับ
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มีคนถามเยอะว่า มีเสียงนี่อนั ตรายไหม พวกนี้เป็ นเสียงข้อต่อครับ ข้อต่อเคลื่อนไหว ข้อต่อแถวนี้ครับ ขยับไปก็มี
เสียงกึกกักๆ ได้ บางคนนะครับ ข้อต่อแถวๆ ผิวกระดูกอ่อนเริม่ จะมีการถลอกแล้ว ไม่ล่นื แล้ว เสียงครืดคราดตลอดเวลา มี
เสียงอย่างนี้ตลอดการเคลื่อนไหว อันนี้คอื อาการเริม่ ต้น ซึง่ ยังไม่เจ็บ ก็ยงั ปกติ เพิง่ อาการเริม่ ต้นเท่านัน้ เอง แต่ถา้ เริม่
เคลื่อนไหวแล้วเจ็บ แปลว่ามีการอักเสบเยื่อหุม้ ข้อต่างๆ แล้ว
ในกรณีของการบิดคอ แล้วมีเสียง
อันนี้คอื การดัดข้อ เหมือนทีเ่ ราดัดนิ้ว คือเป็ นการดัดข้อทีก่ ระดูกคอ เสีย่ งไหม พูดถึงเสีย่ งก็เสีย่ ง ทาไมถึงเสีย่ ง
เพราะว่าอะไรครับ ในกรณีทค่ี นปวดคอ ข้อต่อติด อาจจะปวดข้อใดข้อหนึ่ง ถ้าเราบิดคอนี่นะครับ เวลาดัด ต้องให้ขอ้ กลับไป
อยู่ตรงตาแหน่งปกติเดิมของมันพอดิบพอดี ต้องพอดีเลยนะ เกินกว่านิดนึงไม่ได้ เพราะอาจจะทาให้เกิดแผลหรือเกิดพังผืด
ยึดรัง้ ยิง่ ถ้าคนทีด่ ดั ข้อไม่มคี วามชานาญด้วย แต่ถา้ บิดไปแล้วเกิดเสียงกึกกักๆ หมายความว่า ไอ้ปล้องทีม่ นั หลวมก็บดิ ตัวไป
ส่วนไอ้ขอ้ ทีม่ นั ติด ก็ยงั ไม่หลุด ระวังจริงนะครับ ข้อกระดูกคอ 7 ข้อนี่ ถ้าเราไม่ระวัง ไอ้ขอ้ ทีม่ นั หลวม ต่อไปนี่มนั ก็หลวม
กว่าเดิม มันก็จะยิง่ บิดไปได้ เสียงดังกึกกักๆ มันก็จะเป็ นแบบนี้ไปได้เรื่อยๆ เมื่อเราทาบ่อยๆ เป็ นไงครับ มันก็จะหลวมขึน้
การพึง่ หมอนวด
ประเด็นเรื่องของหมอนวดนี่ ต้องจัดเป็ น 2 กลุม่ หมอนวดบางท่าน อาศัยทีท่ าเป็ นประจา เรียนรูม้ าเยอะ แล้วก็มี
จิตใจทีด่ ี สัมผัสทีด่ ี รับรูข้ า้ งในดี กลุ่มนี้เป็ นหมอทีเ่ ก่ง คือทาได้ดี ส่วนหมอนวดบางท่าน ทีอ่ บรมมาระยะสัน้ ๆ แล้วมาทา
เพราะฉะนัน้ เราต้องเลือกครับ เลือกคนทีท่ าได้ดี
อาหารของกระดูกอ่อนคือน้าไขข้อ
การป้ องกันคือ เคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวทีด่ คี อื ให้ขอ้ ต่อได้เคลื่อนไหว ให้น้าไขข้อไหลเวียน อาบ ฉาบผิวรอบๆ
ได้ดี อาหารของกระดูกอ่อนคือน้าไขข้อ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราเคลื่อนไหวข้อต่อได้ดี ขยับบ่อยๆ ก็จะทาให้ผวิ ข้ออาบ ฉาบได้ดี
ก็จะได้สารอาหารตามสมควร และการเคลื่อนไหวทีพ่ อเหมาะตรงนี้ขน้ึ ลงมันก็ไปดัน ไปปั ม๊ ให้มกี ารไหลเข้า ไหลออก ของน้าไข
ข้อ ไปอาบผิวกระดูกอ่อน เพราะว่ากระดูกอ่อนไม่มเี ส้นเลือดไปเลีย้ ง
โดยปกติแล้ว ร่างกายสร้างน้าไขข้อขึน้ มา มาฉาบ เพราะฉะนัน้ การเคลื่อนไหวจะช่วยได้ รวมทัง้ การมีกล้ามเนื้อ
บริเวณข้อทีแ่ ข็งแรง เอ็นทีด่ ี เพราะกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น จะคอยกระชับข้อไว้ครับ เมื่ออ้ กระชับ เราจะเคลื่อนไหวได้ตรงขึน้ ถ้า
กล้ามเนื้ออ่อนกาลังลง ไม่แข็งแรง การเคลื่อนไหวอาจจะทาให้เกิดการกดข้อ เกิดการขัดของข้อ ไม่สมดุลกัน ทาให้ผวิ กระดูก
ฉาบอยู่มปี ั ญหา
เคลื่อนไหวช้าก็ช่วยได้
เวลาเคลื่อนไหวเร็ว กล้ามเนื้อก็หดตัวเร็ว แรงทีป่ ะทะ ก็ทาให้เยื่อหุม้ ข้อสึกเร็ว การควบคุมของกล้ามเนื้อทีท่ างานก็
จะลาบากขึน้ โอกาสทีจ่ ะเกิดการสึกหรอ การขบกัน จะมากกว่าคนทีเ่ คลื่อนไหวสม่าเสมอ ช้าๆ
การแนะนาการทาท่างู
เวลาสอนท่างู จะบอกนักเรียนให้เอาคางวางกับพืน้ ซึง่ คอจะเงยเล็กๆ โดยเวลายกขึน้ ก็ยกแต่ทรวงอก ไม่ตอ้ งแหงน
หน้าเพิม่ ขึน้ น่าจะช่วยป้ องกันปั ญหาเรื่อง กระดูกคอบีบกดมากเกินไปได้
เห็นด้วยครับ เวลาทาท่างู ยกตัวขึน้ รักษาตรงคอไว้ นะครับ คนทีม่ ปี ั ญหา ให้ยดึ ตรงคอนิ่งๆ ไว้ สังเกตว่าข้อต่อ
ตรงนี้ขยับตัว แล้วลองขึน้ มาอีกนิด เจ็บไหม ถ้าไม่เจ็บ ขึน้ มา และคิดว่าอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งได้ครับ ค่อยๆเคลื่อนไหวไป ให้
ขยับไปทีละปล้อง ขยับไป ทาไปเรื่อยๆ มันก็ดขี น้ึ ช่วยแก้ปัญหาปวดคอปวดศีรษะ
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อีกกรณีหนึ่งคือ บางคนอาจจะเคลื่อนไปสุดชิดข้อทีอ่ ยู่ตดิ กันเลย ปลายข้อมันขบ มันอัดกันอยูต่ รงนี้ ก็จะปวดคอ
เพราะฉะนัน้ การเคลื่อนควรให้ขอ้ อยู่ตรงกลางๆ โดยบังคับกล้ามเนื้อพยุงไว้ ให้ตาแหน่งของข้ออยู่ทช่ี ว่ งกลางของข้อ ในกรณีท่ี
นักเรียนมีพยาธิภาพ
ท่างูเป็ นการกดนวดช่องท้องจริงหรือไม่
จุดต่อไป ของการอธิบายท่างู ก็คอื เราอธิบายกันว่ามันเป็ นการกดนวดช่องท้อง ช่องท้องส่วนบน ทาให้กระเพาะ
อาหารทางานได้ดขี น้ึ การทีเ่ ราอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจอย่างนี่ ถูกไหม ได้ไหม
อวัยวะภายในช่องตัวเรา ไม่ว่าจะเป็ นหัวใจ ปอด ลาไส้ต่างๆ ทัง้ หมด หรือว่าตับก็ตาม ข้างบนนี่ ในธรรมชาติมนั
จะมีการเคลื่อนไหวของมันอยู่ระดับหนึ่ง เป็ นการเคลื่อนไหวแบบขยับตัวไปมาของมันอยู่แล้ว ทีน้เี วลาเราทาท่า การ
เคลื่อนไหวมันก็จะมีแรงกดครับ ตรงหน้าอกก็มแี รงกด ขยับไปส่วนหนึ่ง ปอดนี่จะขยายตัวขึน้ มาบ้างแล้ว ส่วนของท้อง
อวัยวะภายใน แรงทัง้ หมดตกอยู่ทน่ี ่ี จุดศูนย์ถ่วงตกอยูท่ น่ี ่หี มดเลย แล้วจะมีแรงกดอยู่ตรงนี้ พอคลายท่า เห็นไหมครับแรง
กดก็จะหายไป เวลาทาท่าใหม่ แรงกดก็จะตกตรงนี้อกี มันก็เหมือนทีม่ แี รงดันเข้าไปข้างใน กระตุน้ การเคลื่อนไหวภายใน ก็
พูดได้ว่า ท่างูทาให้เกิดแรงดัน เอือ้ ต่อการเคลื่อนไหวของอวัยวะภานใน
นักเรียนทีท่ าไม่ได้
ถ้านักเรียนทาท่าไม่ได้จริงๆ ผมว่า ก็เอาเท่าทีเ่ ขาทาได้ อาจใช้แขนยันอยู่อย่างนี้ครับ แค่น้ี กล้ามเนื้อทีค่ อมันจะหด
ตัวทางานอยู่แล้ว ทาแค่น้ไี ปครับ เราไม่ตอ้ งทาให้ถงึ ท่าทีส่ มบูรณ์ เพราะว่าแต่ละคน พืน้ ฐานเดิมของข้อต่อ ของกล้ามเนื้อ
ของการเคลื่อนไหวนี่มนั ต่างกัน เขาทาได้แค่น้ี ก็แค่น้ี ค่อยๆ ทา แล้วบอกให้เขารูว้ ่าทาแค่น้พี อแล้ว
การช่วยจับตัวนักเรียนให้ทาท่าได้ จะมีโทษหรือไม่ หรือการบริหารร่างกายเบือ้ งต้นก่อน เพื่อให้เขาทาท่าได้ง่ายขึน้
ถ้าเรายึดทีห่ ลักการ โยคะไม่ได้อยู่ทท่ี ่า ไม่ได้อยู่ความสมบูรณ์ของท่า การทาท่าโยคะคือการเคลื่อนไหวไปในทีท่ ม่ี นั
ไปได้ ให้มนั เป็ นของมันเอง ถ้ายึดแนวทางของไกวัลยธรรม ก็คอื ไม่ตอ้ งไปช่วย
แต่ทเ่ี ราเห็นในหลายๆ กรณี ในหลายสานัก จะมีการช่วยอย่างชัดเจน คือครูไปช่วยจับดัดขึน้ มาเลย อย่างทีว่ ่า ถ้าคน
เรียนคิดจะมาทาท่า เห็นคนอื่นยกขึน้ สูง คือคนอื่นกาลังทาท่า งัน้ ถ้าเขายกได้ไม่สงู แปลว่าเขาไม่ได้ทาท่า แทนทีเ่ ราจะไปหา
วิธวี อร์มอัพร่างกายเพื่อช่วยให้เขาทาท่าให้ได้ เราน่าจะทาความเข้าใจในทัศนคติของเขาต่างหาก แม้เขายกขึน้ ได้นิดเดียว แต่
ตอนนัน้ กล้ามเนื้อเขาก็ทางานอย่างทีค่ นอื่นทา ด้วยศักยภาพทีเ่ ขาทาได้แค่นนั ้ เขาก็เริม่ ทางานแล้ว เป็ นการทาในระดับน้อยๆ
พอทาไปเรื่อยๆ มันก็จะตอบสมดุลข้างใน อาจเป็ นอะไรทีเ่ หมาะกว่า ช่วยให้ปลอดภัยกว่าด้วย
ผมว่าเราแนะนาเขา ชีใ้ ห้เขาเห็นว่ามันจะปลอดภัยกว่า ถ้าเขาทาแล้วไม่มอี าการผิดปกติ อย่างกรณีทเ่ี ขาทาไม่ได้
เราต้องตรวจดู ว่าเขามีปัญหาการยึดติดมากไหม ถ้ายึดติดมาก อาจจะต้องไปดูแล ไปรักษา ไปทาให้มนั ขยับตัวดีขน้ึ มา ขยับ
ตัวข้อต่อ ให้มนั เคลื่อนไหวดีขน้ึ เคลื่อนไหวดีขน้ึ แล้ว ก็มาทาได้ บูรณาการร่วมกันถึงจะมาทาทาพวกนี้
เราบอกหลักการ ให้เขาเข้าใจ .แล้วให้เขาค่อยทาไป ไม่ตอ้ งกังวลใจ ไม่ตอ้ งเครียดว่า ทาไมทาไม่ได้อย่างเพื่อนเขา
ให้เขารูว้ ่าตรงนี้มนั มีประโยชน์อย่างไร สิง่ ทีค่ รูควรทาก็คอื ลองหาตัวชีว้ ดั ซึง่ บอกว่า ทาแล้วเป็ นอย่างไรบ้าง ทาตรงนี้แล้วมี
อะไรทีด่ เี กิดขึน้ บ้าง เป็ นการให้กาลังใจเขา ว่าสิง่ ทีเ่ ขาทาไม่จาเป็ นต้องเหมือนเพื่อนคนอื่น ขอให้มกี ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ก็พอ
หาตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสม
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โยคะสิกขา ครัง้ ที่ 1
วิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน จากมุมมองของนักกายภาพบาบัด
โดยอาจารย์ คมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรชั ต์
วันเสาร์ท่ี 2 มิถุนายน 2550
ท่าตักแตน
๊

ท่าตักแตนอยู
๊
่ในกลุม่ ของท่านอนคว่า เริม่ จากท่าจระเข้ จากนัน้ ก็เข้าสูท่ ่าเตรียม ท่าเตรียมของท่าตักแตนนี
๊
่ เราก็
จะแนะนาให้ผฝู้ ึกวางคางไว้บนพืน้ มือวางทอดข้างลาตัว ฝ่ ามือหงาย เมื่อพร้อม ก็ค่อยๆ ยกขาขึน้ โดยแรกๆ นี่เราจะ
แนะนาให้ผฝู้ ึกยกขาข้างเดียว จนมีความชานาญมากขึน้ จึงให้ยกสองข้าง ในท่านี้ ทีเ่ ราเน้นมากคือ อย่ายกสูง แล้วก็ให้รสู้ กึ
ว่ามีการกดนวดทีช่ ่องท้อง ซึง่ เป็ นการกดนวดช่องท้องส่วนล่าง จากสะดือไปจนถึงท้องน้อย เราอธิบายว่าเป็ นการทาให้ลาไส้
ใหญ่ทางานดีขน้ึ เป็ นการทาให้ระบบขับถ่ายของผูฝ้ ึกทางานได้ดขี น้ึ ส่วนทีไ่ ด้กค็ อื กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง รวมถึงตรงบริเวณ
สะโพกบางส่วน นี่กเ็ ป็ นทีเ่ ราอธิบายในท่าตักแตน
๊
ในท่าตักแตนนี
๊
้ สิง่ ทีไ่ ด้ ในเรื่องของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อทีเ่ ชิงกราน ทัง้ ตักแตนเต็
๊
มตัว และ ตักแตนครึ
๊
ง่ ตัว
กล้ามเนื้อทีเ่ กาะกลุ่มอยู่ตรงนี้ กล้ามเนื้อทัง้ สามระดับ ไม่ว่าทีไ่ หนก็ตาม แม้ขอ้ เล็กๆ ตรงนี้ มีเหมือนกันหมด อีกอันคือข้อต่อ
ระหว่างกระเบนเหน็บกับเชิงกราน ข้อต่อเล็กๆ ตรงนี้มขี อ้ ต่ออีกข้อ สองอันทีเ่ คลื่อนที่ ตรงนี้มขี อ้ ตะโพกอีกข้อหนึ่งทีต่ ่อทางนี้
ขึน้ มา ส่วนนี้คอื ข้อเข่าไปโน่นเลย ฉะนัน้ จะมีการเคลื่อนทีอ่ ยู่ตรงนี้ มีขอ้ ตะโพกเคลื่อนที่ มีกระดูกเชิงกรานขยับ มีกระดูกบัน้
เอวขยับขึน้ มา ลักษณะการทางานของมันก็คอื เวลาขึน้ ไปปุ๊ บ ถ้ากล้ามเนื้อตรงส่วนนี้ทางานดีมนั ก็จะกระชับ ดึงตัวนี้ไว้ ให้
เกาะเกีย่ วข้อให้มนั นิ่งไว้ เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าลักษณะกล้ามเนื้อตรงนี้มนั เกาะตรงนี้มนั จะดึงขึน้ มาใช่ไหมครับ เชิง
กรานนี่มกี ล้ามเนื้อข้อสะโพก โดยเฉพาะข้อสะโพกทีด่ า้ นหลัง เกีย่ วกับการเหยียดขาไปด้านหลัง เกาะอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งเพื่อ
ยกตรงนี้ขน้ึ ให้เราเหยียดขาขึน้ มาได้ แล้วก็ตวั เชิงกรานตรงนี้ กระดูกสันหลังมานี่ ก็จะมีขอ้ ต่อกระเบนเหน็บตรงนี้ มันก็จะ
ขยับตัวไปด้วย เพราะฉะนัน้ กลุม่ ของกล้ามเนื้อทางานแล้ว ได้ประโยชน์ของกล้ามเนื้อคือ เมื่อยกขานี่ขน้ึ มา หนึ่งข้างก็จะได้
กล้ามเนื้อทีต่ รงนี้คมุ อยู่ ตรงนี้ทางาน ตรงนี้ทางานด้านตรงข้ามกัน มันเฉียงกันอยู่ คอยดึงรัง้ ไว้อยู่ ฉะนัน้ ตรงนี้ทางานก็
คอยดึงตรงนี้ขน้ึ มาปุ๊ บ ตรงนี้กระชับเชิงกรานอยู่กบั ทีไ่ ว้ แล้วตรงนี้ดงึ ต่ออีกทีหนึ่ง แล้วท่อนนี้กไ็ ปดึงขาอีกทีหนึ่ง เท้าก็ตวั นี้
ไปดึงฝั ง่ ตรงนัน้ ขึน้ มา เพราะฉะนัน้ กล้ามเนื้อตรงนี้จะได้กาลังเยอะ เพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ทางานปุ๊ บ จะเห็นว่าคานยาว
เวลาเรายกของตรงนี้น่ี จะหนัก ใช้แรงมาก ถ้ายกจากตรงนี้จะง่ายขึน้ เพราะว่ามีการได้เปรียบเชิงกล คือคานมันยาวขึน้ ทาให้
เราผ่อนแรงขึน้ ตรงนี้เอง กล้ามเนื้อแถวนี้ตอ้ งทางานเยอะขึน้ กล้ามเนื้อตรงนี้ทางานไปพร้อมกัน ข้อต่อตรงนี้เวลาขึน้ ไปปุ๊ บ
ก็จะได้การเคลื่อนไหวตรงนี้ เห็นตรงนี้ไหมครับ เวลากระดกขึน้ ข้อต่อฟาเซทสองข้างตรงนี้ จะมีการหันเข้าหากัน เสร็จแล้ว
ตัวหมอนรองกระดูกตรงนี้กจ็ ะมีการอัดเข้าไปด้วย จะเป็ นการเคลื่อนไหวของข้อต่อแถวนี้รว่ มด้วย ข้อสะโพกเคลื่อนด้วย
กาลังร่วมของกลุ่มกล้ามเนื้อเล็กๆ ทัง้ หมดนี้ได้หมดเลย
ถ้าทาสองข้างพร้อมกันเกิดอะไรขึน้ แกนตรงนี้ตอ้ งใช้กาลังเยอะขึน้ ในการดึง ต้องดึงพร้อมกันทีเดียว พอเวลาเรา
ยกตรงนี้ขน้ึ ไปปุ๊ บ สมมุตยิ กขาข้างซ้ายขึน้ เชิงกรานตรงนี้มนั ก็จะปิ ดคว่าลง คว่าลงทาให้เกิดอะไรขึน้ ครับ แรงกดด้านหน้า
เพิม่ ขึน้ แรงกดทีท่ อ้ งน้อย เวลาเราทาท่างูทอ้ งน้อยยกขึน้ นี่จะมีแรงโน้มถ่วงเพิม่ ขึน้ กดตรงทีท่ อ้ งน้อย ท้องน้อยก็ดวู ่ามีอวัยวะ
อะไรบ้าง ลาไส้ใหญ่ กระเพาะปั สสาวะ มดลูก ทัง้ หมดเลย
ท่าตักแตน
๊
อย่างอเข่า
เพราะเห็นไหมครับว่า คานจะลดลง เพราะว่าเขาทาไม่ได้กเ็ ลยหย่อนเข่าลงนิดหน่อย เลยทาให้คานลดลง เบาลง
ใช่ไหมครับ กล้ามเนื้อตรงนี้ทางานน้อยลง เนื่องจากเปลีย่ นความยาวของคาน
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มีบางคนเกร็งปลายเท้า
ตรงนี้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเกร็งแล้วจะช่วย กลายเป็ นการทางานทีก่ ล้ามเนื้อน่องทางานช่วงสุดท้ายมากขึน้ บางคนตัว
กล้ามเนื้อแถวนี้ค่อนข้างตึง เนื่องจากการยืนเดินเยอะๆ หรือว่าคนใส่รองเท้าส้นสูง กล้ามเนื้อแถวนี้น่มี นั อยู่ตาแหน่งนี้ เวลา
ใส่สน้ สูงคืออย่างนี้ใช่ไหมครับเ เหมือนเดินอย่างนี้ กล้นมเนื้อนี้กห็ ดสัน้ อยู่ พอกล้ามเนื้อหดสัน้ ก็ทาให้ทางานเยอะขึน้
เพราะฉะนัน้ บางคนทาตรงนี้ปุ๊บ ก็เผลอเกร็งกล้ามเนื้อตรงนี้เพิม่ ขึน้ อีก ก็ยงิ่ ทาให้กล้ามเนื้อทางานมากขึน้ มันก็เหมือนกับ
นักกีฬาทีอ่ อกกาลังเยอะๆ ทางานมากขึน้ มันเกินไป ก็กลายเป็ นตะคริวเกิดขึน้ ได้ เพราะฉะนัน้ .ท่านี้ ไม่ได้เน้นทีป่ ลายเท้า
เน้นจากข้อเข่าตรงนี้ขน้ึ มา
เป็ นตะคริว
ถ้าเป็ นตะคริว คลึงๆ บริวเณน่อง ให้คลาย คลายกล้ามเนื้อ ขยับ ลูบตรงน่อง ซึง่ ถ้ายืดตรงนี้ได้ มันจะมีท่าหนึ่งคือ
ท่าปั จฉิมโมทนา จะช่วยคลายได้
ความแตกต่างระหว่างการยก 1 ข้าง กับ 2 ข้าง
เวลายกทีละข้าง เห็นไหมครับ ด้านหนึ่งจะพลิกไปอย่างนี้ มันจะเผยอไปข้างหนึ่ง จะเป็ นการกดข้างหนึ่ง เปิ ดอีก
ข้างหนึ่งขึน้ มา ถ้ายก 2 ข้างพร้อมกัน ก็จะมีแรงกดลงตรงกลางมากขึน้ ได้คนละแบบ ลองทดสอบเองก็ได้ครับ เอามือสอดไว้
อย่างนี้แล้วยกทีละข้างดู ดูทใ่ี ต้ทอ้ งน้อย จับความรูส้ กึ ตอนยกทีละข้างดู ข้างไหนกดมากกว่ากัน ข้างขวาหรือข้างซ้าย ลอง
เปลีย่ นใยกอีกข้าง ข้างนี้กจ็ ะโดนกดมากกว่า ถ้าสองข้างพร้อมกัน ลองดู ยกสองข้างพร้อมกัน แรงตรงกลางลงมากขึน้
กล้ามเนื้อลึกชัน้ ใน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นชิน้ เล็กชิน้ น้อยตรงบริเวณนี้กไ็ ด้ทางาน มันทางานไขว้กนั
คนทีไ่ ม่แข็งแรงนัก แม้ยกทีละข้างตลอด ยกทีละข้างไปเรื่อยๆ ก็ได้ประโยชน์นะ กล้ามเนื้อก็ยงั ทางานได้เรื่อยๆ คือ
แม้ยกทีละข้าง แต่เวลาทางาน มันเป็ นเส้นทแยงมุมทางานกันตรงนี้ไปนะครับ เพียงแต่พอเราทา 2 ข้างปุ๊ บ มันจะใช้กาลังมาก
ขึน้ การยก 2 ข้างนี่ ใช้แรงยกมากกว่ายก 1 ข้าง
คือตาราดัง้ เดิมไม่เคยบอกถึงการยกข้างเดียว เขายก 2 ข้างกันมาตลอด จนเมื่อสัก หกสิบปี ทแ่ี ล้ว ทีไ่ กวัลยธรรมเขา
เริม่ นาโยคะมาให้คนทัวไปฝึ
่ ก ก็พบว่าทากันไม่ได้ จึงปรับลด ให้มนั ทาง่ายขึน้ แนะนาให้คนทาขาเดียวก่อน ทาสลับกันไป
โดยเฉพาะตอนเริม่ ต้นของการฝึก
คนทีย่ กไม่ขน้ึ งอเข่าได้ไหม
ในประเด็นนี้ เรื่องของการงอเข่า ไม่ว่าจะงอเข่า หรือ จะเหยียด ตัวกล้ามเนื้อมันทางานอยูแ่ ล้ว ในเชิงของการเพิม่
พลังกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อทีไ่ ม่มแี รง พองอเข่านี่ ก็จะทาให้กล้ามเนื้อสามารถทีจ่ ะหดตัว ทางานเคลื่อนไหวได้ดขี น้ึ ถ้า
กล้ามเนื้อแข็งแรง สมมุตวิ ่าข้อต่อเราเคลื่อนทีแ่ ค่น้ี กล้ามเนื้อกาลังดีกจ็ ะยกขึน้ มาได้เยอะ การเคลื่อนไหวก็ได้เยอะขึน้ แต่ถา้
ข้อต่อนี้ ปรากฏว่ามันยกได้อย่างนี้นะ แต่ว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ไม่มแี รง การเคลื่อนไหวมันก็จะน้อยลง แรงมันน้อยลง ถ้าเรา
ต้องการให้มนั ยกได้มากขึน้ ก็งอเข่าตรงนี้ลงบ้าง ก็จะทาให้ยกตรงนี้ได้มากขึน้ ขยับได้มากขึน้ ก็จะได้การเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อหดตัวเพิม่ ขึน้
กล้ามเนื้อลึกชัน้ ในก็ได้เหมือนกันครับ เพราะว่ามันไปด้วยกันหมด การทีก่ ล้ามเนื้อชัน้ ลึกได้กค็ อื ว่าการที่เรามี
ความรูส้ กึ ว่ามันขยับตัวครับ ขยับตัวไปตามลาดับ ทีละส่วนไปได้เรื่อยๆ ให้ความรูส้ กึ ไปอย่างนี้
ทีอ่ าจารย์อรพินท์ถามอย่างนี้ ก็เป็ นเพราะพวกผมได้รบั การปลูกฝั งมาว่าเวลาสอนนักเรียนนี่อย่างอเข่า คือไม่ให้
นักเรียนงอเข่า แต่พอฟั งคาอธิบายแบบนี้ เรามีขอ้ มูลเพิม่ ก็ให้งอเข่าได้ ยิง่ ถ้าเขาทาไม่ไหวเลย ก็ให้เขางอเข่า
คาแนะนา ก็เริม่ จากการทีใ่ ห้เขามีการเคลื่อนไหวได้ แม้ตอ้ งงอเข่า ต่อไป ก็ให้เขางอเข่าน้อยลง ก็จะได้กาลังเพิม่ ขึน้
เพราะว่าเวลาขาเราเคลื่อนไหว เวลาเราเดินนี่ครับ เราไม่ได้เดินเหยียดเข่าตลอด เรามีอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่ง เห็นเข่างอลงใช่ไหม
ครับ น้าหนักถ่ายลง เห็นการเคลื่อนไหวของข้อไหมครับ ถ่ายเทตรงนี้ไปใช่ไหมครับ เวลาก้าวไปนี่มนั อยู่ดา้ นหลังแล้ว
ทางานไป แล้วก็ดงึ ตรงนี้งอขึน้ มา เห็นสะโพกเคลื่อนทีไ่ หมครับ จากทีเ่ หยียดตรง เพราะฉะนัน้ เราใช้ในการเคลื่อนไหวทีเ่ ข่า
ตรงกล้ามเนื้อทัง้ หมดทีท่ างานตรงนี้ได้ ก็เหมือนกับทีเ่ ราขยับในท่าตักแตน
๊
เหมือนกัน
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ในการทดสอบเรื่องของความทนทาน กล้ามเนื้อทีท่ างานควบคู่กนั ตรงนี้ตอ้ งทางานเยอะกว่าทาทีละข้าง พูดถึงใน
ชีวติ ประจาวัน สมมุตเิ ราก้มตัวทางานแล้วขึน้ มา อย่างนี้ใช้งานควบคู่กนั สมดุลกัน
แต่จริงๆ ร่างกายเราเองนี่มนั มีการเคลื่อนไหวขึน้ มาก็มี ทิศทางนี้กม็ ี พูดถึงการเคลื่อนทีม่ นั ทาสลับกันครับ ผมกลับ
มองว่า มันทาทัง้ ทีละข้างบ้าง 2 ข้างบ้างมันน่าจะดี ดีอย่างไรครับ เราทางานยืนอย่างนี้ ก้มหลังอย่างนี้ กล้ามเนื้อตรงนี้มนั
ทางานเป็ นคู่ มันมีอย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่เราไม่ได้ทาอย่างนี้อย่างเดียว เรามีแบบนี้ดว้ ย ข้างนี้ทางาน ข้างนี้หย่อนตัว มันบิด
ตัว หรืออย่างนี้ดว้ ยก็มี เราก็จะได้คนละทิศทาง ข้อต่อขยับตัวหลากหลาย หลายแบบด้วยกัน อันนี้เราพูดถึงในเชิงของการ
เคลื่อนไหว
แต่ถา้ พูดถึงในเชิงของการไปนวดตรงนี้ ทีท่ อ้ งนี่ มันก็จะได้อกี แบบหนึ่ง หรือลึกกว่านัน้ อีก พูดถึงเรื่องปราณ ก็ยงั ไม่
แน่ใจเหมือนกันว่า มีคาอธิบายถึงเรื่องของปราณทีไ่ หลตรงนี้ไหม ตรงนี้ไม่รูว้ ่ามีคาอธิบายอย่างไรบ้าง ผมยังไม่รตู้ รงนี้
เรื่องปราณนี่ ในตาราดัง้ เดิมนี่จะมีพดู ถึง แต่พวกเราทีศ่ กึ ษาตามตาราไกวัลยธรรม เขาก็จะวางเป็ นนโยบายว่า ถ้า
อะไรทีม่ นั ยังไม่มคี วามรู้ มันยังเป็ นนามธรรม เขาก็ไม่พดู งัน้ พวกเราก็อธิบายแค่น้ี แค่สรีระวิทยา กายวิภาคทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
ของโลกปั จจุบนั ของแพทย์ตะวันตกอะไรอย่างนัน้ ตรงนัน้ ต้องเป็ นอีกระดับหนึ่ง คุณจะต้องไปเรียนเพิม่ เติม แต่ไม่ใช่ในชัน้
เรียนแบบนี้
ทาทาตักแตนแล้
๊
วปวดหัว
แต่ก่อน เวลาทาท่าตักแตน
๊
เราให้นกั เรียนเงยคอ ตัง้ คางไว้บนพืน้ แล้วมีคนเจ็บ มีอาการปวดหัวเมื่อทาเสร็จ หลังๆ
เราจึงแนะนาให้เอาหน้าผากวางไว้บนพืน้ เพื่อลดการเงยของศีรษะ
อย่างประเด็นแบบนี้ครับ ผมมอง 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เวลาทาแบบนี้ มันมีแรงกดตรงนี้เยอะ ในกรณีคนมีความดันเลือด
สูงก็จะมีปัญหา เราคงต้องแยกการปวดหัว ว่าเกิดขึน้ จากความดันในเลือดสูงไหม อาจจะต้องสอบถามดู ถ้าเขาเป็ น ยกศีรษะ
ขึน้ มาตรงๆ ก็ปวดหัว หรือทาท่างูแล้วปวดหัวหรือเปล่า ถ้าทาท่างูไม่ปวดหัว อาจจะมีปัญหาอย่างอื่น ต้องตรวจสอบดูครับ
เพราะว่าสาเหตุของการปวดหัว ส่วนใหญ่เกิดในกรณีทก่ี ารเคลือ่ นไหวของข้อต่อ ของกล้ามเนื้อตรงนี้ครับ มีหลายสาเหตุ
หลายปั จจัย เวลาพูดถึงปวดหัว เรากาลังพูดเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการเคลื่อนไหวตรงนี้ เห็นไหมครับ
ปวดหัวจากการกลัน้ ลมหายใจ
พวกเราทีส่ อนแบบไกวัลยธรรม โดยเฉพาะผูเ้ ริม่ เรียน เราจะไม่ให้เขาสนใจลมหายใจเลย เพียงให้มสี ติรไู้ ว้ ซึง่ ส่วน
ใหญ่คนเขาก็มสี ติรกู้ บั ความเกร็งตึงของกล้ามเนื้อมากกว่า ส่วนลมหายใจนี่ เขายังไม่ค่อยสังเกต ว่าเขาหายใจอย่างไร
ส่วนในบางโรงเรียน จะทาท่าประกอบการหายใจ เช่น หายใจเข้า 3 วินาที กลัน้ ลมหายใจ แล้วยกขาขึน้ ค้างไว้ 3
วินาที แล้วก็ผ่อนลมหายใจออก ขณะทีค่ ่อยๆ ลดขาลง กรณีแบบนี้ จะมีการกาหนดรูปแบบของลมหายใจประกอบกับท่าโดย
ตลอด และในบางช่วงจะมีการกลัน้ ลมหายใจ โดยเฉพาะช่วงที่ กาลังมีการออกแรงยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึง่ นักเรียนบ่น
ปวดหัว เข้าใจว่าเขาอาจจะเผลอกลัน้ ลมหายใจ
ถ้ากรณีแบบนี้ ก็สงั เกตว่า มันเกิดขึน้ ตอนทีท่ าไหม
กลับมาเรื่องความดัน ตรวจดูตรงนี้ก่อนว่ามีไหม ถ้าเขาบอกว่าไม่มี ตรวจสอบดูแล้วว่าไม่มจี ริงๆ ก็ไปดูสว่ นอื่น
เพราะว่าการทีย่ กขึน้ มา มันมีแรงดันทีช่ ่องท้อง แรงดันทีช่ ่องท้องมันจะส่งแรงถึงข้างบนทีท่ รวงอก ระหว่างทรวงอกกับช่อง
ท้องจะมีกระบังลมแบ่งคันอยู
่ ่ แรงก็สามารถดันขึน้ ถึงข้างบน แล้วการทีย่ กขึน้ มา มันจะมีแรงบีบอัดตรงนี้อยู่ครับ ไปกดเลือด
ตรงนี้ให้กระจาย เลือดบริเวณนี้น้อยลง ไปทีอ่ ่นื เพิม่ ขึน้
ครูจติ งั ้ ข้อสังเกตว่า บางคนไม่แข็งแรง ยกส่วนล่างได้น้อย ก็มาเพิม่ แรงกดทีค่ าง ทาให้.แรงกดบริวเณนี้มากขึน้
ผิดปกติ หรือถึงแม้ว่าเราจะวางหน้าผากบนพืน้ ก็ตาม พอไม่มแี รงยกขาขึน้ ก็เกร็งทีห่ วั ไหล่ ทีห่ ลัง ทีค่ อ เพื่อทีจ่ ะพยายามดึง
ขาขึน้ มันก็จะเกิดแรงกระจุกตัวทีส่ ว่ นบน เข้าใจว่าอาจจะเป็ นไปได้ทท่ี าให้แรงกดทีส่ ว่ นบน หรือแรงเกร็งทีส่ ว่ นบนเพิม่ มาก
ขึน้
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อาจารย์คมปกรณ์อธิบายว่า ท่าตักแตนนี
๊
่ กล้ามเนื้อทางานจากข้างล่างขึน้ มา รวมถึงกล้ามเนื้อเล็กๆ ต่างๆ ถ้าเกิด
กล้ามเนื้อทีห่ ลังของนักเรียนอ่อนแอ เขาไม่มแี รงยก มันก็ไปดึงเอาทีข่ า้ งบน ไปดึงเอากล้ามเนื้อทีค่ อมาออกแรงช่วย ตรงคอก็
แน่นเ เหมือนกรณีทท่ี าท่างูแล้วปวดศีรษะ
เราตรวจสบอได้นะครับ ลองไปดูนกั เรียน ตอนทีเ่ ขาทาอยู่ เอามือจับคอดู วางคางยกขาขึน้ แล้วปวดศีรษะไหม
ตรวจดูว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ทางานหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ตรงนี้ มันก็น่าจะมีปัจจัยอื่นนะ ทีป่ วดหัวขึน้ มามีหลายสาเหตุ ในกรณี
แบบนี้ เราต้องลงละเอียด ลงไปดูจากทีเ่ ขาทา เพื่อสัมผัสดูว่ามีการหดตัวของกล้ามเนื้อไหม เพราะบางทีเรามองไม่ออก
คลาๆ ดูว่าตรงนี้กล้ามเนื้อหดตัวบ้างหรือเปล่า ดูว่าส่วนนัน้ มีการทางานไหม ถ้าเกร็ง แสดงว่ามันชดเชยขึน้ ข้างบนนะ
ข้างล่างไม่ค่อยมีแรง ตรงนีจ้ งึ ต้องทางานเพิม่ ขึน้
อันตรายไหม
ถ้าถามว่าอันตรายไหม เวลาเรานอนคว่าในท่าตักแตน
๊
ตรงนี้ขน้ึ มานี่ ข้อต่อแถวนี้ ในคนสูงอายุทม่ี กี ารปวดของข้อ
ต่อตรงนี้ การขบกันตรงนี้เยอะๆ อาจจะทาให้เกิดการเจ็บได้ ในคนปกติกค็ งไม่มปี ั ญหา การเจ็บเกิดจากการบิดขบกัน
ในกรณีคนทีม่ ลี กั ษณะแบบนี้อาจจะเจ็บ และบางทีรบกวนเส้นประสาทลงแถวนี้ โดยเฉพาะพวกคนทีเ่ ดินนานๆ ยืน
นานๆ แล้วมีอาการร้าวๆ ลงขา ซึง่ พอได้มเี วลานังยองๆ
่
เขารูส้ กึ สบายขึน้ คนกลุ่มนี้เมื่อทาท่านี้ น่าจะมีอาการแย่ลง เพราะ
ช่องไขสันหลังมันแคบลงไปกดไขสันหลังตรงนี้ พวกนี้จะมีอาการเจ็บเฉพาะที่ มีอาการร้าวลงขา ขาเมื่อย พวกทีท่ าท่านี้ไป
แล้วบอกมีอาการลงขา เมื่อยล้าบริวเณน่องเพิม่ ขึน้ อาการเหล่านี้ตอ้ งระวังครับ เพราะว่าอาจเป็ นเรื่องของการไปกด
เส้นประสาท ทีว่ งิ่ จากข้างบนลงข้างล่าง อันนี้ตอ้ งระวัง เป็ นส่วนทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ
ถ้าเขาไม่มแี รงยกขึน้ จะทาอย่างไร
ก็อาจจะงอเข่า ให้หย่อนขาลงหน่อยหนึ่ง แล้วก็ยกขึน้ มา เริม่ ต้นจากตรงนี้ก่อนได้ ก็จะได้ชว่ งการเคลื่อนไหวที่
เพิม่ ขึน้ อีกนิดนึง คือได้กล้ามเนื้อตรงนี้ขน้ึ มา แล้วก็ค่อยๆ ยืดไป การทาอย่างนี้ มันอาจจะไม่ตรงลักษณะของท่านัน้ ๆ แต่ก็
เป็ นการเริม่ ต้น เป็ นการแทน เพือ่ ให้กล้ามเนื้อทางาน
อาจจะมีการใช้ตวั ช่วย บางท่าเขาเอามือรองใต้น้ี แล้วยกขึน้ ยกขึน้ อย่างนี้ ตรงนี้คล้ายเป็ นคานรองไว้ เวลาเรา
ยกขึน้ เวลาเราเคลื่อนไหว มันกระดกขึน้ คราวนี้เรารองมันสูงขึน้ หน่อย มันก็จะทาให้ตรงนี้ยกได้มากขึน้ เพราะว่าเรานอน
ราบ ในช่วงข้อต่อตรงนี้ มันก็อยู่อย่างนี้ คือข้อต่อทีเ่ คลื่อนไหวนัน้ ช่วงกลางๆ จะมีกาลังดี ช่วงท้ายๆ ช่วงปลายสุด จะไม่
ค่อยมีแรงเท่าไหร่ แรงจะน้อย เพราะฉะนัน้ อยู่ในท่านี้ แล้วก็กระดกขึน้ มาหน่อยก่อน มันก็จะเป็ นช่วงกลางข้อพอดี ก็จะได้มี
กาลังเพิม่ ขึน้ ทีเ่ ราจะใช้งานได้เยอะขึน้ หน่อยหนึ่ง เพราะโดยปกติ ตรงกล้ามเนื้อข้อสะโพกนี่ เวลาจะทางาน เราก็อยูใ่ นท่านี้
มากกว่า กาลังจะมีเยอะกว่า พอเราทาอาสนะ เราไม่ค่อยทางานในท่านี้เท่าไหร่ ไม่เคยทางานอย่างนี้เลย เราอยู่ในท่านี้
มากกว่า เพราะฉะนัน้ กล้ามเนื้อจะอ่อนกาลังลง ในคนทีอ่ ่อนแรง ส่วนมากตรงนี้มปี ั ญหาอ่อนกาลังมากกว่า ฉะนัน้ การทีเ่ ราจัด
ปรับ ตรงนี้ถงึ ได้มแี รงเยอะขึน้
ในท่างู ท่าตักแตน
๊
บางคนรูส้ กึ ชีพจรเต้นตุ๊บๆ ทีท่ อ้ ง ทาไมเป็ นอย่างนัน้
หัวใจปั ม๊ เลือด เลือดแดงออกมานี่ ลงมาข้างล่างไปเลีย้ งขา 2 ข้าง บางคน โดยเฉพาะคนทีผ่ อมหน่อยนะ สามารถทีจ่ ะ
คลาการเต้นของเส้นเลือด เวลาหัวใจบีบตุบ เส้นเลือดแดงจะตุบ บานออกจนคลาได้ รูส้ กึ ได้ ยิง่ ถ้าเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อท้อง
ตรงนี้ ยิง่ รับรูไ้ ด้ชดั การเต้นตุบ นี่บ่งบอกถึงว่า คนๆ นัน้ เอง กล้ามเนื้อหน้าท้องเขากาลังหย่อนตัวลง ทาให้แรงนวดจากท่า
โยคะนี่ไปกด จนสัมผัสกับเส้นเลือดแดงใหญ่ทอ่ี ยู่ตรงด้านหน้า เลยมีแรงตุบๆ ได้ การตุบนี่เป็ นสัญญาณของการทีร่ ่างกายไป
สัมผัสกับเส้นเลือดแดง
ส่วนทีว่ ่า เส้นเลือดแดงตรงนี้มนั ตุบๆ ดีหรือไม่ คงบอกไม่ได้ ถ้าเป็ นกรณีของการโป่ งพองของเส้นเลือด อันนัน้ ไม่
ค่อยดี เป็ นอาการทีผ่ ดิ ปกติ แต่โดยทัวๆ
่ อาการตุบๆ มันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดี ตรงนี้บอกไม่ได้
ส่วนการไปกดทับเส้นเลือดใหญ่ตรงท้อง ทีเ่ รียกว่า ปิ ดประตูลม เป็ นอีกลักษณะหนึ่ง อันนัน้ มันกดจนหยุดเลย แล้วพอ
ปล่อย เลือดทีค่ งอยู
ั ่ ่กซ็ ่านพรูไป
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เรากาลังพุดถึงแค่การเต้นตุบๆ มันมีปัจจัยหนึ่ง งคือสติ ทีร่ บั ความรูส้ กึ ภายใน คนทีฝ่ ึกสมาธิดี สามารถทีจ่ ะรับ
ความรูส้ กึ ภายในได้ มีความไว มีความละเอียดทีจ่ ะรับรูภ้ ายในได้ คนทีไ่ ม่เคยฝึกมา จะรับรูค้ วามรูส้ กึ ภายนอกมากกว่า ความ
ละเอียดภายในของเขาจะหยาบกว่า ไม่ค่อยรับความรูส้ กึ ภายใน ดังนัน้ จะรูม้ ากรูน้ ้อย ขึน้ กับสติดว้ ย นี่เป็ นปั จจัยหนึ่ง
นอกนัน้ คงเป็ นปั จจัยอื่นๆ เช่น มีความระคายเคือง หรือมีองค์ประกอบอื่นๆ อีก
สาหรับคนอ้วนโอกาสจะรูส้ กึ เต้นตุบๆ มีไหม
ผมว่าโอกาสน้อยนะครับ เพราะว่ารับความรูส้ กึ ตรงนี้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ แต่บางคนทีฝ่ ึกดีๆ สามารถรับรูส้ กึ ภายใน
รูว้ ่าตรงนี้มนั เต้นนะ ลาไส้มนั ขยับนะ ตรงนี้มนั เคลื่อนไหวนะ อันนี้มนั ละเอียด ความสัมผัสทีม่ นั ละเอียดมากขึน้ อย่างนี้มี
เกิดขึน้ ได้
อาสนะกับการออกาลังกาย
เรื่องคาจากัดความของการออกกาลังกายทีเ่ ราใช้อยูใ่ นปั จจุบนั นี่ ทีม่ ผี ลต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ ทีห่ วังผลใน
การให้ชพี จรเต้นสูงขึน้ ประมาณ 60% ของอัตราชีพจรปกติในแต่ละคน เพื่อจะทาให้ได้อย่างนัน้ ก็จะต้องมีระดับของการ
ฝึกซ้อม ซึง่ ทาประมาณ 20-30 นาทีต่อครัง้
ทีน้เี รากลับมาทีต่ วั โยคะเอง ทีฝ่ ึกแบบนี้ ยกแล้วค้างอย่างนี้ มันจะมีขอ้ ดีในเชิงของระบบหลอดเลือดและหัวใจอย่างไร
ผมว่าจะต้องมีการวิจยั เพิม่ เติม ว่ามันมีผลดีขน้ึ แค่ไหน อย่างไร เพราะว่าในระบบหลอดเลือดและหัวใจ มันมีวธิ กี ารวัด มีการ
ทาวิจยั ทีว่ ดั ได้ พอฝึกโยคะแบบนี้ มันมีผลเปลีย่ นแปลงตรงนี้ เราน่าจะศึกษาเพิม่ หาคาตอบเพิม่ ได้ มีการศึกษาของนิสติ
ปริญญาโท กายภาพบาบัด อันนัน้ เขาศึกษาหฐโยคะ พบว่าอาสนะให้การเปลีย่ นแปลงในเชิงของความยืดหยุ่น เขาวัดตรงนี้
ขึน้ มาได้ มันเพิม่ เพิม่ ขึน้ แน่นอนเลย ส่วนเรื่องระบบหลอดเลือดและหัวใจ มีการเปลีย่ นแปลงไหม ยังไม่ได้วดั ออกมาชัดเจน
อาสนะกับสุขภาพ
อาจารย์มนัสถามว่า เวลาเราสอนโยคะ เรามีตารางหนึ่ง อธิบายความแตกต่างระหว่างโยคะกับการออกกาลังกาย
การออกกาลังกาย อย่างทีอ่ าจารย์กล่าวถึง มันพัฒนาระบบไหลเวียนเลือดอะไรต่างๆ ไปตามนิยาม ส่วนโยคะ มันไม่ได้ตอบ
ในนิยามนัน้ แต่มนั ก็มคี ุณค่าในตัวของมันเอง เช่นทาให้กล้ามเนื้อลึกชัน้ ในทางานดีขน้ึ ทาให้เกิดการยืดหยุ่นของกระดูกสัน
หลังทีด่ ขี น้ึ ไปพัฒนาต่อมไร้ท่อ อะไรต่างๆ แล้วเราก็สรุปโดยรวมว่า ถึงแม้วา่ การทาโยคะนี้ จะไม่ได้เกิดประโยชน์แบบการ
ออกกาลังกาย อย่างทีอ่ าจารย์คมปกรณ์มาอธิบายให้เราฟั งลึกลงไปอย่างนี้ แต่มนั ก็นามาซึง่ การดูแลปกป้ อง ส่งเสริมสุขภาพ
ให้เป็ นปกติ และเพียงพอสาหรับคนๆ หนึ่ง เพียงแค่ทาอาสนะ 14 ท่าแบบนี้ หากทาอย่างสม่าเสมอ เขาจะเป็ นคนทีม่ สี ขุ ภาพ
เป็ นปกติ เราพูดอย่างนัน้ ได้ไหม ในทัศนะหรือความรูเ้ ชิงกายภาพบาบัด
จริงๆ ถ้าพูดว่า การทาโยคะแบบนี้แล้ว จะเกิดการเปลีย่ นแปลงไปตามทีอ่ า้ งข้างต้น ผมยังไม่กล้าตอบเต็มปาก ผม
คิดว่า น่าจะใช้การวัดในเชิงวิจยั นะครับ จะเป็ นตัวตอบได้ดกี ว่า ผมไม่กล้าฟั นธง ว่าตรงนี้ดแี ค่ไหน อย่างไร แต่ถา้ พูดถึงที่
เห็นชัดๆ นะครับ กาลังกล้ามเนื้อได้แน่ การยืดหยุ่นของข้อต่อได้แน่ เรารูว้ ่าตรงนี้ได้แน่ๆ อย่างทีเ่ ราวิเคราะห์ตรงนี้เลย ส่วน
เรื่องของระบบหัวใจหลอดเลือก เรายังวัดไม่ได้ เราจึงยังตอบไม่ได้
กรณีศกึ ษา
มีอยู่คนหนึ่ง เขาปฏิบตั โิ ยคะมานาน ทัง้ ฝึกปราณ และนังสมาธิ
่
เขามันใจว่
่ าเขาแข็งแรง สุขภาพเยีย่ ม อาหารการ
กินก็โอเค แต่ว่าทีเ่ ขาเขียนมา เพื่อเป็ นข้อมูลให้คนได้รู้ คือเขาก็มปี ั ญหาโรคหัวใจ แล้วก็มนั ก็ตบี ไปหลายเส้น แล้วเขาก็ไป
ทาบายพาสส์ ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาฝึกโยคะมาตลอดนะ
แล้วทีน้สี าหรับตัวเอง (อ.โสภา) แต่ก่อนก็เคยออกกาลังกายหลายอย่าง มีว่ายน้า ฯลฯ ก็รสู้ กึ ว่าเรามีสขุ ภาพดี ตรวจ
สุขภาพประจา ค่า HDL ของตัวเองจะสูง แล้วพอหลังๆ นี่ พบว่าโยคะดี ไปๆ มาๆ เลยฝึกโยคะอย่างเดียว หลายปี ผ่านไป
ปรากฎว่าค่า HDL ลดลง ฝึกโยคะประมาณวันละหนึ่งชัวโมง
่ ทุกวัน อาหารการกินก็แบบเดิม ช่วงหลังก็เลยต้องเพิม่ ว่ายน้า ซึง่
ค่า HDL ก็เพิม่ ขึน้ นี่คงเป็ นประเด็นทีต่ อ้ งไปศึกษา หาคาตอบกันต่อไป
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โยคะสิกขา ครัง้ ที่ 2
วิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน จากมุมมองของนักกายภาพบาบัด
โดยอาจารย์ คมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรชั ต์
วันเสาร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2550
ชวาสนะ ท่าศพ

เกริน่ นา
ก็ขอเริม่ นะครับ วันนี้เราจะเรียนกันโดยมีคุณครูมาแสดงท่า แล้วผมก็อธิบาย และคุณครูกแ็ สดงความคิดเห็น ว่า
ตรงนี้คดิ อย่างไรบ้าง ถามคาถามไประหว่างแสดงท่า บรรยากาศจะเป็ นกันเองและผูเ้ รียนก็จะเห็นภาพได้ชดั เจนมากขึน้ เรามี
เรื่องของท่าโยคะอาสนะ ท่าแต่ละท่ามันมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง หรือมีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างไร มีผลดีผลเสีย
อย่างไร หรือมีอะไรทีค่ วรจะระวังบ้าง และมีอะไรบ้างทีล่ กู ศิษย์เขาเจอมา เราก็มคี าอธิบายเพิม่ เติมให้เขา
นี่คอื ท่างูนะครับเราจะผ่านไปเลย เราผ่านท่าตักแตนครึ
๊
ง่ ตัวและเต็มตัวไปแล้ว ท่าศพเรายังไม่ได้พดู ถึงนะครับ
วันนี้เราจะเริม่ จากท่าศพ
ท่าศพ
ทุกครัง้ ทีเ่ ราสอน เราจะบอกให้ผฝู้ ึกนอนหงาย และกางขาออกเล็กน้อย มือวางห่างจากลาตัว ฝ่ ามือหงาย และเรา
ก็จะบอกกับผูฝ้ ึกว่า ทาอย่างไรให้คุณรูส้ กึ ผ่อนคลายมากทีส่ ดุ เรามักจะใช้ท่านี้อธิบายว่า ไม่ตอ้ งฝึกตามแบบทีค่ รูสอน ไม่
ต้องทาตามแบบทุกอย่าง แต่เมือ่ อยู่ในท่านี้มจี ุดมุ่งหมายให้ผฝู้ ึกผ่อนคลาย ถ้าเป็ นไปได้เราจะใช้กล้ามเนื้อน้อยหรือเราแทบจะ
ไม่ตอ้ งใช้กล้ามเนื้อเลย เพราะว่าการทาท่าอื่นๆ เราก็ตอ้ งใช้กล้ามเนื้ออยู่บา้ ง แต่ทา่ นี้สว่ นของร่างกายทัง้ หมดจะแนบติดอยู่
กับพืน้ ดังนัน้ จึงดูเหมือนว่าร่างกายเราก็ไม่ตอ้ งใช้กล้ามเนื้อเลย และอีกส่วนหนึ่งทีเ่ ราต้องอธิบายให้ผเู้ รียนรูว้ ่า ถ้าพูดถึง ตารา
ดัง้ เดิม จะอธิบายท่าศพไว้เพียงแต่ว่า เรื่องของกายภาพให้นอนลงบนพืน้ เหมือนศพ เรียกว่าท่าศพ และบอกเป้ าหมายของ
การทาท่านี้กค็ อื 1 ท่านี้ขจัดความเหนื่อยล้า 2 ท่านี้นากลับมาซึง่ จิตอันแจ่มใสเบิกบาน คราวนี้เราจะมาถามอาจารย์คมปกรณ์
ว่า ท่านี้ชว่ ยขจัดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจริงไหม นามาซึง่ จิตอันแจ่มใสเบิกบานได้อย่างไร
จากท่าตรงนี้ เราลองไล่ดู ส่วนของคอตรงนี้แถวๆ ศีรษะ โดยปกติน่เี วลาเรายืน คอเราจะมีสว่ นโค้งเว้าไปข้างหน้า
ส่วนอกจะเว้าไปข้างหลัง บัน้ เอวแอ่นไปข้างหน้าเล็กน้อย ตัง้ แต่สะโพกลงมา ฉะนัน้ โดยปกติท่านี้เวลายืนมันก็จะมีความรูส้ กึ
ผ่อนคลายได้ ยกเว้นในกรณีทค่ี นทีม่ อี ยูใ่ นลักษณะท่าทางหลังค่อมห่อ ห่อแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าการหลังค่อมของเขาตรงนี้
อยู่ในลักษณะค่อนข้างจะวิกฤติมาก เวลานอนหงาย ก็จะมีปัญหาแบบนี้ ลักษณะหลังก็จะเป็ นรูปร่างแบบนี้ เพราะว่างอขึน้ มา
ส่วนนี้คอื ส่วนทีจ่ ะงอ เพราะฉะนัน้ ส่วนศีรษะหรือคอก็จะเป็ นส่วนทีจ่ ะแหงนมากขึน้ กว่าเดิม เป็ นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับก็เลย
ไม่สบาย เคยเจอแบบนี้ไหมครับ มีนะครับ แล้วมีอาการอะไรบ้างครับทีเ่ จอกัน เวียนศีรษะ แล้วอะไรอีกบ้าง เมื่อยคอไม่
สบาย ก็ในส่วนตรงนี้นะครับ ในเรื่องของเมื่อยคอและเวียนศีรษะก่อน ตรงข้อต่อทีห่ ลังของเรานี่เป็ นข้อต่อทีม่ เี อ็น มี
เส้นประสาทอยู่
กายวิภาค
เดีย๋ วดูโครงสร้างนิดหนึ่งดีไหม ภาพอันนี้เป็ นโครงสร้างร่างกาย เริม่ จากผิวหนัง ผมเลาะออกไปเรื่อยๆ ตอนนี้
เลาะผิวหนังทีเ่ ห็นอยู่ตรงนี้ออก เมื่อเราเลาะจากผิวหนังเข้าไป สีน้าเงินเป็ นเส้นเลือดดา สีเหลืองคือเส้นประสาทรับความรูส้ กึ
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เราลอกออกไปเรื่อยๆ เส้นเลือดดาถูกลอกออกไป ก็จะเจอชัน้ ของกล้ามเนื้อพาดจากคอ จะเห็นรูปร่างของกล้ามเนื้อต่างๆ นี่
คือกล้ามเนื้อด้านหลังเรา ตอนนี้กล้ามเนื้อทัง้ หมดเลยครับ แกนกลางคือกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อชัน้ ตืน้ ๆ ถ้าเราดูเรื่องปั ญหา
ตรงส่วนคอ ตรงนี้กจ็ ะมีกล้ามเนื้อเฉพาะเรียกว่ากล้ามเนื้อรูปสีเ่ หลีย่ มข้าวหลามตัด ตรงนี้เกีย่ วข้องกับการเคลื่อนไหวของคอ
การเคลื่อนไหวของสะบัก
ถ้าลึกลงไป ตรงนี้กค็ อื ส่วนของกล้ามเนื้อสะบักทีเ่ ลาะออกไป แล้วก็กล้ามเนื้อชัน้ กลาง ส่วนของคอชัน้ กลาง นี่ก็
เป็ นกล้ามเนื้อทีล่ กึ ลงไปมาก คอยยึดเกาะ ทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเคลื่อนไหวบริเวณคอ กล้ามเนื้อด้านหลังตรงนี้จะเกีย่ วข้อง
กับการห่อหุม้ บริเวณคอ
การเงยคอ
การเงยคอหมายถึงว่ามีการเคลื่อนทีใ่ นส่วนของกะโหลกศีรษะ เคลื่อนบนข้อต่อคอ ข้อต่อคอแต่ละปล้องเคลื่อนทีไ่ ป
แต่ละปล้อง เพราะฉะนัน้ เวลาเงยคอก็จะเกิดการเคลื่อนทีล่ กั ษณะดังนี้ เริม่ ต้นด้วยการแหงนศีรษะขึน้ ไปก่อน แล้วข้อต่อแต่ละ
ข้อก็จะค่อยๆ เงยเคลื่อนทีต่ ามไปเรื่อยๆ เวลาก้มก็จะเป็ นกล้ามเนื้อกลุ่มด้านหน้าคือกลุ่มกล้ามเนื้อเล็กๆ ทีอ่ ยูข่ า้ งในเคลื่อนที่
สาหรับก้มคอ นี่คอื กลุ่มตรงนี้ ซึง่ กล้ามเนื้อพวกนี้ถา้ ทางานสองข้างพร้อมกัน มันก็จะเป็ นแกนจากหน้าไปหลัง เคลื่อนที่
ตรงไปตรงมาแบบนี้ ก้มแบบนี้ ถ้าหากว่ากล้ามเนื้อทางานซีกเดียว เช่นกล้ามเนื้อซีกทางซ้ายมือ เวลาทางานก็จะทางานเป็ น
ตะแคงซ้าย กลุ่มกล้ามเนื้อแถวนี้กจ็ ะมีการทางานดึงซ้าย ขณะเดียวกัน ก็จะมีการเคลื่อนทีโ่ ดยการหันไปทางซ้าย
ขณะทีเ่ คลื่อนทางซ้าย กล้ามเนื้อด้านตรงข้ามก็จะถูกยืดออก ข้อต่อต่างๆ เส้นเอ็นก็จะถูกยืดออกไปด้วย ไม่
เพียงแต่กล้ามเนื้อข้อต่อ เส้นเลือด เส้นประสาทตรงข้ามก็จะถูกยืดออกไปด้วย รวมทัง้ ท่อน้าเหลืองต่างๆ ก็จะถูกยืดด้วย
เหมือนกัน
ผมก็จะเลาะไปเรื่อยๆ นะครับ เราคงไม่ตอ้ งดูช่อื กล้ามเนื้อแต่ละมัด เราดูแค่โครงสร้างของกล้ามเนื้อชัน้ ลึกขึน้ มา
ชัน้ กลาง คราวนี้เลาะจนกล้ามเนื้อตรงสะบักหายไป เหลือแต่กระดูกสะบักตรงนี้ กล้ามเนื้อทีถ่ ูกเลาะออกไปตรงนี้มนั ทางาน
เกีย่ วกับการเคลื่อนไหวของแขนเรา ยกแขน กางแขนจะใช้กล้ามเนื้อตรงนี้
ส่วนของคออยู่ลกึ ลงไปมาก เห็นไหมครับก่อนหน้านี้เป็ นแผ่น ตอนนี้เป็ นแนวเป็ นเส้นยาววิง่ ระหว่างด้านข้างของ
กระดูกสันหลัง กลุ่มของกล้ามเนื้อเอ็นทีว่ งิ่ ยาวเป็ นแถบ เป็ นแนวยาวทัง้ สองแถบ ยาวจากเชิงกรานมาถึงข้างล่าง นี่คอื กระดูก
เชิงกรานยาวเชื่อมต่อกันเลย กล้ามเนื้อกลุ่มชัน้ กลางจะเกาะยาวข้ามข้อต่อ (กระดูกสันหลัง) เราทัง้ หมดน ซึง่ บัน้ เอวมี 5 ข้อ
ทรวงอกมี 12 ข้อ คอ 7 ข้อ และ กะโหลกศีรษะ มันจะข้ามยาวเป็ นลักษณะแบบนี้ ถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับเสาธง เสา
ธงอันนี้ประกอบด้วยปล้องซ้อนกัน แล้วมีสลิงดึงเสาธง ด้านหน้า ด้านหลัง ซ้าย ขวา ด้านข้าง กลุ่มกล้ามเนื้อชัน้ กลางเกาะอยู่
อย่างนี้ ทาหน้าทีค่ อยเคลื่อนไหว ถ้าเป็ นบัน้ เอวด้านล่างก็จะเคลื่อนไหวเกีย่ วกับการก้มหลังแอ่นหลัง
ส่วนของคอตรงนี้ทย่ี ่นื มา มีสว่ นหนึ่งทีเ่ กาะอยูแ่ ถวนี้แล้วโยงขึน้ ไปถึงข้างบน เราจะมีฐานของกล้ามเนื้อแถวนี้เป็ น
ฐานยึดเกาะอยู่ เสร็จแล้วก็ยดื โยงไปข้างล่าง เป็ นเปลาะเป็ นช่วงๆ ฐานของทรวงอกจะมีตรงนี้อกี ฐานหนึ่ง เป็ นทีย่ ดึ เกาะของ
ข้อต่อคอ เพราะฉะนัน้ เมื่อมีอะไรเกิดขึน้ ข้อกลางนี่ครับมันจะส่งผลถึงทัง้ หมดเลย บางคนทีม่ ปี ั ญหาเรื่องหลังหรือเชิงกรานที่
ผิดปกติ มันสามารถส่งผลทาให้โครงสร้างข้างบนเกิดความผิดปกติและแสดงอาการขึน้ มาได้ นี่คอื การเชื่อมโยงระหว่าง
โครงสร้างโดยมีกล้ามเนื้อและข้อต่อ
ลึกลงไปเรื่อยๆ เห็นชัน้ ลึกลงไปอีกหน่อย พวกซีโ่ ครง ซีโ่ ครงด้านข้างก็จะมีกล้ามเนื้ออยู่ ซึง่ มันเกีย่ วข้องกับการ
หายใจ และมีกล้ามเนื้อเล็กๆ ตรงนี้สแี ดงๆ คือกล้ามเนื้อระหว่างซีโ่ ครงทีเ่ กีย่ วข้องกับการหายใจ และข้อต่อซีโ่ ครงมันก็จะมา
ยึดเกาะกันตรงนี้พอดี
เมื่อขยายให้ดตู รงนี้จะเห็นว่า แถวนี้เป็ นข้อต่อซีโ่ ครง และมีเส้นสีขาวอยู่ ตัวกล้ามเนื้อจริงๆ คือกล้ามเนื้อแดงๆ ที่
เห็นอยู่ เวลาจะเกาะกับกระดูกไม่ใช่อยู่ๆ ไปเกาะมันจะต้องเปลีย่ นสภาพเป็ นเส้นเอ็นเพื่อยึดเกาะกระดูกไว้ จะเป็ น 2 กลุม่ ของ
กล้ามเนื้อ กลุ่มเกาะต้นกับกลุ่มเกาะปลาย จะเห็นว่าสองปลายดึงกัน เอ็นเหล่านี้ ในรูปก็แสดงเป็ นสี ถ้าสีแดงคือการไหลเวียน
ของเลือดมาก ถ้าสีซดี ๆ ก็คอื เลือดน้อย เวลาบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามจะเกิดแถวนี้มากหน่อย เพราะเป็ นรอยต่อ คือร่างกาย
ประกอบด้วยแต่ละส่วนมีคุณสมบัตแิ ตกต่างกัน มาต่อกัน ซึง่ จุดทีเ่ ชื่อมกัน ต่อกัน โดยธรรมชาติมนั ก็จะเป็ นจุดอ่อน เกิดปั ญหา
ได้ง่ายกว่า
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เราปลอกลึกลงไปนิดนะครับ ทีค่ อ เห็นไหมว่ามีเส้นประสาทโผล่ออกมาและมีกล้ามเนื้อโผล่มายึดเกาะระหว่าง
ปล้องอยู่นะครับ เส้นประสาทพวกนี้มนั แทงมาจากไขสันหลัง กระดูกสันหลัง ซึง่ เดีย๋ วเราจะดูต่อว่ามันมีอย่างไรบ้าง
นี่คอื กล้ามเนื้อชัน้ ทีล่ กึ ลงไปอีก กล้ามเนื้อชัน้ เมื่อสักครู่มนั เกาะกันหลายปล้องยาว แต่กล้ามเนื้อชัน้ ลึกนี้ มันเกาะที
ละปล้องทีละส่วนทีละข้อ เพราะฉะนัน้ เราลองนึกดู กระดูกคอเรามี 7 ข้อ กระดูกคอข้อที1่ และข้อที่ 2 จะต้อ งมีกล้ามเนื้อเกาะ
ระหว่างกัน เพื่อคุมการเคลื่อนไหว ซึง่ กล้ามเนื้อเหล่านี้มคี วามสาคัญคือ มันเป็ นตัวเพิม่ ความมันคงให้
่
กบั กระดูกสันหลังเรา
ถ้าเปรียบเทียบเป็ นเสาธงทีเ่ ป็ นปล้องแต่ละอัน เราเอากระดูกหรือสมมุตเิ อาไม้ท่อนมาเรียงกัน โค้งแบบนี้ไว้ ถ้าจะให้มคี วาม
มันคง
่ หมายความว่าแต่ละปล้องจะต้องมีตวั ตรึงยึดไว้ เช่นเดียวกันกระดูกตรงนี้มกี ล้ามเนื้อเป็ นตัวตรึงยึดไว้ ทัง้ กล้ามเนื้อ ข้อ
ต่อ และเอ็นยึดข้อ
เพราะฉะนัน้ เวลาเราเคลื่อนไหว เวลาเราเงยคอขึน้ จะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ จากกระดูกคอข้อที่ 1 ตรงนี้ไปเกาะบน
ฐานของกะโหลกศีรษะทีท่ า้ ยทอย ขณะทีเ่ ราเงยคอขึน้ อย่างนี้ กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ แถวนี้มนั ทาหน้าทีค่ ่อยๆ ดึง ให้ศรี ษะเราให้
เคลื่อนก่อน ถ้าเราจับดูดา้ นหลังเรา จะรูส้ กึ ว่ามันขยับนิดๆ เกร็งนิดๆ แม้เอียงคอนิดเดียว สังเกตได้ไหมครับ
ปั ญหาปวดคอทีพ่ บ
สังเกตให้ดชี นั ้ ตรงนี้ มีเส้นประสาทโผล่ออกมา และมีเส้นเลือดใหญ่โผล่ออกมาบริเวณนี้ดว้ ย อันนี้คอื เส้นประสาท
มาเลีย้ งท้ายทอย ในบางคนทีก่ ล้ามเนื้อแถวๆนี้ตงึ มาก มันก็จะไปบีบกด ทาให้เกิดอาการปวดได้ ในกรณีทบ่ี างคนมีอาการมึน
หัว อาจเกิดจากกล้ามเนื้อตรงนี้มนั เกร็ง ไปกดเอาไว้ ทาให้เกิดอาการมึนศีรษะได้ ไม่สบายทีค่ อเพราะแหงนขึน้ มา นี่เป็ น
ปั ญหาจากตัวกล้ามเนื้อโดยตรง
ซึง่ นี่กเ็ ชื่อมโยงกับท่างู หลายคนบอกว่าเมื่อเขาทาท่างูแล้ว รูส้ กึ ว่าปวดศีรษะ ตรงนี้อาจารย์ได้อธิบายไว้ชดั เจน ว่า
กล้ามเนื้อมันหด มีแนวโน้มทับเส้นประสาท
การหันคอ
บริเวณกล้ามเนื้อทางด้านข้างมันขึน้ เฉียงๆ เวลาเราหันคอ ตัวนี้จะดึง ขยับตัวเคลื่อนไหวในการหันคอ หันเฉพาะ
กะโหลกศีรษะแค่น้ี กล้ามเนื้อส่วนนี้จะทางานร่วมด้วย
ผมจะเลาะไปเรื่อยๆ จะเห็นข้อต่อตรงข้างหลังนี้ เราเรียกข้อต่อฟาเซ็ทอยู่บริเวณนี้จะเป็ นปล้องๆ ข้อต่อนี้จะมี 2
ข้าง ข้อต่อตัวนี้มโี ครงสร้างคล้ายๆ ข้อต่อกระดูกหัวเข่าเรา เหมือนข้อเข่าเราอย่างไรอย่างนัน้ มันจะมีขอบตรงนี้ มีเยื่อหุม้ ข้อ
อยู่ เยื่อหุม้ ข้อตัวนี้ จะยึดไว้เกิดความมันคง
่ ข้อต่อฟาดซ็ทเกีย่ วข้องกับทิศทางการเคลื่อนไหว การบิดไปบิดมา เป็ นลักษณะ
ของข้อซ้อนเอียงกันอย่างนี้ เวลาเราก้มคอข้อต่อนี้จะเปิ ดแยกออกจากกัน เวลาเราเงยคอมันจะชนกันเข้าไป ฉะนัน้ เวลาเรา
ก้มคอ มันก็เป็ นการยืดเยื่อหุม้ ข้อแถวนี้ออก เวลาเราก้มคอกล้ามเนื้อทีอ่ ยู่ดา้ นหลังเรานี้ยดื ออก มีเอ็นรอบๆ ตรงนี้เป็ นเอ็น
เกาะขาวๆ แถวนี้ เอ็นนี้จะยึดดึงรัง้ ไว้ดว้ ยให้เกิดความมันคงขึ
่ น้
เวลาเงยคอขึน้ ข้อต่อตรงนี้มนั จะเลื่อนมาชนกัน ตรงข้างๆ ตรงนี้ กระดูกตัวบนกับตัวล่าง ในกรณีทค่ี นหลังค่อม
แล้วก็นอนอย่างนี้ ข้อต่อตรงนี้มนั จะขบ การอัดกันตรงนี้ทาให้ไปกระตุน้ เส้นประสาทเล็กๆ ทีม่ าเลีย้ งแถวๆ นี้ ไปกระตุน้ ให้
เกิดการเจ็บขึน้ มาได้ อาจจะทาให้รสู้ กึ ไม่สบาย แล้วนาสูก่ ารเมือ่ ยคอได้ เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราเจอคนทีน่ อนคอแหงนๆ รูส้ กึ ไม่
สบาย เนื่องจากการถูกขบอัดกันเอาไว้ ทาให้เกิดอาการเมื่อยได้ นี่คอื อันทีห่ นึ่งทีโ่ ยงถึงตรงนี้
จะเห็นว่าเส้นประสาทแทงทะลุออกมา
อันนี้คอื ฐานกะโหลก
เอ็นยึดระหว่างกระดูกตรงนี้ให้เกิดความมันคง
่
ด้านล่างมีเอ็นเกาะอยู่ ถ้าตัดตรงนี้ออกไป ยกศีรษะออกไป เอาเอ็นต่างๆ ออกไป จะเห็นชัน้ ตรงนี้ทเ่ี ป็ นกล้ามเนื้อต่างๆ ที่
เกาะอยู่เล็กๆ ลงไปด้านนี้เป็ นกล้ามเนื้อทีอ่ ยู่ดา้ นข้างลาตัว เกาะทางด้านนี้ ซึง่ ตรงนี้กจ็ ะเกาะกับกระดูกซีโ่ ครงอันที่ 1 กับอัน
ที่ 2 แถวนี้ เป็ นฐานเกาะด้านข้างให้เราทาการเอียงคอ เอียงซ้ายเอียงขวา
การหายใจ
บริเวณซีโ่ ครง จะมีกล้ามเนื้อเล็กๆ เกาะอยู่เป็ นซีๆ่ ซึง่ เกีย่ วข้องกับเวลาเราหายใจเข้าจะยกซีโ่ ครงให้บานออก
เวลาหายใจออกให้ซโ่ี ครงผ่อนคลาย เพราะฉะนัน้ เวลาทีใ่ ห้คนไข้หายใจลึกๆ หมายความว่าเราบอกให้คนไข้ ให้กล้ามเนื้อ
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เหล่านี้ทาหน้าทีด่ งึ ยกซีโ่ ครง ด้านบนก็จะดึงขึน้ ซีโ่ ครงก็จะค่อยถูกดึงขึน้ ทีละอันๆ ดึงขึน้ ไปเรื่อยๆ ก็จะบานออก นี่เป็ นซีโ่ ครง
เวลาหายใจเข้า กล้ามเนื้อทีเ่ กาะตรงซีก่ จ็ ะบานออก การหายใจออกเป็ นการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อโครงสร้าง ผ่อนคลายเอ็น
ทีย่ ดื บวกกับแรงโน้มถ่วงทาให้น้าหนักตกลงมาเอง เวลาหายใจเข้าลึกๆ แล้วเราผ่อน มันจะคลายเอง ยกเว้นเราบังคับ หายใจ
เข้าลึกๆ แล้วตัง้ ใจหายใจออก อันนัน้ กล้ามเนื้อไม่เพียงแค่ผ่อนลคาย แต่จะหดตัวเพิม่
บริเวณนี้จะมีกล้ามเนื้อและเส้นประสาททีม่ นั มาเลีย้ งตามกระดูกซีโ่ ครง ในกรณีทม่ี กี ารอักเสบแถวๆ เยื่อหุม้ ข้อแถว
นี้ ไปรบกวนเส้นประสาททีม่ าเลีย้ งตามชายโครง บางคนจึงเกิดอาการจะแน่นเจ็บอยู่ตรงนี้เวลาหายใจเข้า เนื่องจากว่าอาจจะมี
ภาวะความผิดปกติ เช่น มีรอยโรคอยู่แถวๆ กระดูกข้อต่อทรวงอก ฉะนัน้ ก็จะมีอาการตึงๆ แน่นๆ อยู่ทห่ี น้าอกนี้ อันนี้เกิดขึน้
จากทีต่ รงนี้ ทาให้เส้นประสาทตรงนี้มนั ร้าว กรณีคนทีเ่ ขาบาดเจ็บใหม่ๆ หายใจแล้วเจ็บร้าวชายโครงเกิดขึน้ อาจจะเป็ นการ
กระตุน้ เส้นประสาทแถวๆ ชายโครงนี้ ทาให้เกิดร้าวมาตามแนวของชายโครง
กระดูกสันหลัง
เราเลาะทีละชัน้ เอามีดตัดออกไป 2 ฝั ง่ เปิ ดออก จะเห็นเส้นประสาท อันนี้คอื เส้นประสาทไขสันหลัง เส้นสีเหลือง
คือเส้นประสาททีอ่ ยู่ในช่องไขสันหลัง บริเวณนี้ จะมีสารประกอบอื่นๆ เช่น ไขมัน บุอยู่ดว้ ย ไม่ใช่มเี ฉพาะเส้นประสาทลอยอยู่
อย่างเดียว ไขสันหลังเป็ นตัวสาคัญมาก อยูใ่ นช่องทีเ่ ป็ นกระดูก เปรียบเทียบไมโครโฟนนี้เป็ นไขสันหลัง นี่คอื ช่องไขสันหลัง
เราถ้ามองจากข้างบนจะเห็นครับ เป็ นรูโพรงทีต่ ดั ออกเห็นมองข้างใน ตรงนี้เป็ นช่องซึง่ มักจะถูกกระทบกระเทือน ข้างในเป็ น
กระดูกแข็งๆ เวลาเราเคลื่อนไหว ก้มตัว ตัวนี้กจ็ ะขยับมาข้างหน้า เวลาแอ่นหลัง ก็จะขยับกระทบไปข้างหลัง เวลาหมุนตัวก็
จะมีการบิดไปบิดมา ดังนัน้ ช่องนี้กจ็ ะกระทบกระเทือนได้ ระบบร่างกายเราฉลาด เห็นว่าส่วนนี้สาคัญ จึงมีไขมันมาบุไว้
เหมือนกับเอาฟองน้าหรือพวกสาลีไปอัดบริเวณสาคัญเพื่อกันการกระทบกระเทือน
นอกจากนัน้ แถวๆ นี้ยงั มีพวกเอ็นเล็กๆ คอยเกาะระหว่างกระดูกแต่ละอัน เอ็นจะเกาะอยู่ท่ตี รงนี้ ยึดตัวเส้นประสาท
นี้ไม่ให้แกว่งมากเกินไป ส่วนปลายของไขสันหลังฝั ง่ นี้กจ็ ะไปยึดกับกะโหลกศีรษะ ซึง่ ต่อกับสมองเป็ นส่วนของก้านสมอง
ส่วนปลายสุดอีกด้านเกาะอยู่กบั ก้นกบตรงกระเบนเหน็บเรา ตรึงเอาไว้บริเวณก้นกบ ตรงปลายของกระเบนเหน็บ เพราะฉะนัน้
ไขสันหลังเราก็จะเป็ นเส้นยาว และมีตวั ตรึงไว้ ไม่อย่างนัน้ เวลาก้มลงไปไขสันหลังจะออม้วนเก็บอยู่ขา้ งบน
ก็คอื มีตวั เส้นประสาทเกีย่ วข้องกัน ยึดอยู่ในช่องไขสันหลังตรึงหัวตรึงท้ายไม่ให้เคลื่อนทีม่ ากเกินไป ยึดด้านข้างไว้
เพื่อไม่ให้กระทบหน้ากระทบหลังมากเกินไป เวลาเราเคลื่อนไหวก้ม เงย ก้มคอ แอ่นหลัง ข้อก็เคลื่อนที่ ท่าโยคะทีเ่ ราฝึกอยู่
เช่น ท่าคีม ท่าอื่นๆ จะมีเคลื่อนทีข่ องตัวนี้ร่วมไปด้วย และส่วนนี้เอง บางครัง้ ตัวนี้กเ็ ป็ นปั ญหาได้ ถ้าหากว่ามีการยึดรัง้ มาก
เกินไป มันก็จะไปเพิม่ ความตึงของตัวนี้ให้มากขึน้ เกิดปั ญหามากขึน้ เพราะว่า เส้นประสาทบริเวณนี้มเี ส้นเลือดมาเลีย้ งอยู่
เวลาเรายืดออกมากๆ เห็นสีแดงไหมครับถ้าเรายืดเปรียบเสมือนด้านหลังเรา ตรงนี้เป็ นด้านหลังเรา เวลาเราก้มไป เส้นเลือด
จะถูกยืดออก เห็นเลยว่าซีดลง ถ้าหากตรงนี้มคี วามตึงเกิดขึน้ จะทาให้ตรงนี้ซดี ในกรณีทเ่ี ส้นประสาทไขสันหลังตรงนี้ตงึ มาก
ทาให้ขาดเลือด และแสดงอาการผิดปกติเกิดขึน้ มีอาการชา ซ่า หรือแปลบลงมาด้านล่าง ในกรณีทเ่ี กิดพยาธิภาพ เกิดรอย
โรค คนปกติมกั จะไม่ค่อยมีปัญหานี้ มันจะเคลื่อนได้ ร่างกายจะยืดหยุ่นขยับได้ดหี มดเลย แต่คนทีม่ ปี ั ญหากระดูกสันหลัง
ปล้องใดปล้องหนึ่งดึงรัง้ ไว้ อยู่ในแนวทีผ่ ดิ ปกติบดิ ไปบ้าง จะเกิดปั ญหาได้
ท่าอื่นๆ เช่น ท่าชาณุศรี ษะ เราเอียงข้างเดียว เวลาทาแล้วตึงขา ตรงเส้นประสาทแถวนี้ ตรงส่วนของคอแถวนี้จะ
โยงมาทีแ่ ขน เพราะฉะนัน้ แถวคอ ข้อต่อเส้นประสาทที่ 3 4 5 จะโยงมาเลีย้ งทีแ่ ขน 2 ข้าง เพราะฉะนัน้ เวลาเกิดอะไรทีค่ อ
เวลาขยับ มันจะตึงรัง้ มาทีแ่ ขน
ถ้าเป็ นส่วนของบัน้ เอว ตรงนี้จะมีเส้นประสาทลงมาข้างล่าง เส้นประสาทตรงนี้มาจากบัน้ เอวซึง่ มีทงั ้ หมด 5 ปล้อง
เป็ นเส้นประสาททะลุขา้ งล่าง จะมาเลีย้ งทีข่ า เพราะฉะนัน้ คนทีม่ ปี ั ญหาตรงนี้เวลายืดขยับตัว ก็จะมีความรูส้ กึ ร้าวลงขา
ฉะนัน้ เวลาเราเคลื่อนไหว เวลาเราเดินไปมา เส้นประสาทเส้นนี้จะมีการเคลื่อนทีด่ ว้ ย แขนก็เช่นกันนะครับเวลา
เราเหยียดแขน งอแขน นอกจากกล้ามเนื้อ ข้อทีห่ วั ไหล่หรือทีข่ อ้ ศอกเคลื่อนไหวแล้ว ยังมีเส้นประสาทเล็กๆ ทีเ่ ลีย้ งจากคอถึง
ปลายเล็บมันจะขยับตัวไปด้วย ยืดไปยืดมาด้วย
ถ้ามีอะไรไปกระทบเส้นประสาทตรงไหน กล้ามเนื้อไปบีบรัดเส้นประสาททาให้มนั ขยับเขยือ้ นไปไม่ได้ มันจะดึงรัง้
ไว้ จะเพิม่ ความผิดปกติมากขึน้ แล้วก็ทาให้เกิดอาการตึงรัง้
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เส้นประสาท
นี่คอื เส้นเลือดดา เส้นเลือดแดงอยู่แถวนี้ครับ ในเส้นประสาทนี้มถี ุงหุม้ ไว้อกี ที เหมือนตัวผมนี่เป็ นตัวไขสันหลัง
เสือ้ เราห่อหุม้ ไว้อย่างนี้ นี่คอื เยือ่ หุม้ เส้นประสาท ลึกลงไปก็จะเห็นเนื้อประสาท แต่ละปล้องจะออกมาเป็ นทีละเส้นๆ
ด้านข้างตรงนี้ขอ้ ตรงนี้คอื ฟาเซ็ท ถ้าหากมีการอักเสบหรืออะไรก็ตามทีด่ งึ รัง้ ไว้ ตัวเส้นประสาทจะถูกรบกวน ก็จะ
ทาให้เกิดการเจ็บปวดลงมา ในกรณีทเ่ี รามีการฝึกโยคะ มีการเอียงคอ หรือเงยคอ แล้วเกิดร้าว ซ่าลงแขนไป อย่างนี้คอื การไป
รบกวนเส้นประสาท อะไรก็ได้ทไ่ี ปรบกวนเส้นประสาท ตัง้ แต่ขอ้ ต่อเล็กๆ รูต่างๆ แถวนี้ทงั ้ หมดเลย ไปรบกวนทางเดิน
เส้นประสาท
โดยปกติธรรมชาติของเราจะไม่มปี ั ญหานี้ ยกเว้นคนนัน้ มีความผิดปกติถ พังผืดเกาะยึดรัง้ ไว้ หรือว่ากรณีบาดเจ็บ
ทาให้หมอนรองกระดูกด้านหน้าตรงนี้ เกิดการเสือ่ ม ทาให้มนั ยุบตัวลงไป ทาให้ช่องนี้มนั ตีบลง แคบลง ก็เกิดปั ญหาขึน้ ได้ ทีจ่ ะ
ไปรบกวนเส้นประสาท อาการจะลงแขน อย่างเราเจอยืดคอไปมาแล้วมีอาการแปลบลงมากลางแขน อาการนี้ ให้เราพึงนึกถึง
ว่าคนๆ นัน้ อาจจะมีรอยโรคของอะไรไปรบกวนเส้นประสาทได้
เมื่อเวลาแหงนคอ รูพวกนี้จะตีบแคบลง เมื่อเราเอียงคอมาด้านทีเ่ ป็ น มันก็จะตีบลง เมื่อเราหันคอมาด้านนี้ มันก็
จะตีบลงไปอีก เพราะฉะนัน้ ถ้าเราเคลื่อนไหวในท่าทีม่ กี ารตีบ เช่นแหงนคอ แอ่นหลัง บัน้ เอว หรือเอียงมาทางขวาง แล้วเกิด
อาการวิง่ แปลบลงมา ถ้าเป็ นทีค่ อจะวิง่ แปลบลงทีม่ อื ซ่าเหมือนกับไฟวิง่ เลย เป็ นแนวเป็ นทางมาเลยนะครับ แอ่นหลังปุบวิง่
ซ่าลงมาทีข่ าทีน่ ่องหรือปวดมากขึน้ ให้เราพึงนึกว่าอาจจะมีปัญหาของเส้นประสาททีม่ กี ารติดอยู่น้ี
หมอนรองกระดูก
เราเลาะไขสันหลังออกไป นี่เป็ นเอ็นยึดเกาะระหว่างกระดูกสันหลัง ตรงนี้ ช่องของหมอนรองกระดูกสันหลัง สี
แดงๆ ตรงนี้ กระดูกแต่ละปล้องแถวๆ นี้มหี มอนรองกระดูกแต่ละอันรองรับไว้หมดเลย ตัวหมอนรองกระดูกข้างในนี้ จะ
ประกอบด้วยชัน้ นอกกับชัน้ ใน ชัน้ นอกเราเปรียบเสมือนแป้ งขนมเปี๊ ยะ ขนมเปี๊ ยะชนิดทีม่ ไี ข่แดง แล้วต้องสังท
่ าอย่าให้สกุ นะ
เอาต้มแบบยางมะตูมแล้วมาห่อแป้ ง นึกภาพว่าขนมเปี๊ ยะชนิดทีม่ ไี ข่แดงเป็ นยางมะตูมเหลวๆ มาใส่ในนี้ นันคื
่ อหมอนรอง
กระดูก
ฉะนัน้ ตัวมันเองมีหน้าทีเ่ ป็ นตัวลดแรงกระแทกทีจ่ ะมีต่อกระดูก ถ้าเรากดขนมเปี๊ ยะลงไปตรงทีไ่ ข่แดง กดแรงๆ มัน
ก็จะแบน แต่กจ็ ะมีเหมือนสปริงคอยดันไว้ดว้ ย นี่คอื คุณสมบัตขิ องหมอนรองกระดูก สมมุตเิ รานังแล้
่ วโดนกระแทก กล้ามเนื้อ
จากพืน้ ส่งผ่านขาเราขึน้ มา หมอนรองกระดูกจะเป็ นตัวแรงลดแรงกระแทกทีส่ ง่ ขึน้ มา หมอนรองกระดูกหรือขนมเปี๊ ยะทีด่ ี ที่
เป็ นน้าจะช่วยลดแรงกระแทกซึง่ ส่งมา จะไม่กระเทือนถึงสมอง ถ้าไม่มหี มอนรองกระดูก แรงกระแทกจะส่งและกระเทือนถึง
สมอง นี่คอื หมอนรองกระดูกมีหน้าทีล่ ดแรงกระแทก และก็ยงั เกีย่ วข้องกับทิศทางการเคลื่อนไหวด้วย เพราะฉะนัน้ ถ้าหมอน
รองกระดูกเคลื่อนทีม่ าก ก็จะเป็ นการเปลีย่ นทิศทางไปด้วย
นี่คอื หมอนรองกระดูก เส้นนอกเป็ นขนมเปี๊ ยะแป้ งขาวๆ นะ ตรงกลางเป็ นขนมเปี๊ ยะแดงๆ สอดอยู่ตรงนี้น่คี อื
ลักษณะหมอนรองกระดูกเรา ตัดให้ดเู ป็ นชิน้ ๆ มองด้านข้าง แล้วตัดจากข้างบนแล้วยกมาให้ดมู องจากข้างบนลงมา ตรงนี้คอื
ช่องไขสันหลัง ลักษณะแป้ งเรียงเป็ นชัน้ ๆ เรียงกันไขว้กนั เหมือนขนมเปี๊ ยะชัดเจน ถ้าเราเอาขนมเปี๊ ยะออกจะเห็นแป้ งเป็ น
วงๆ หมอนรองกระดูกเรามีโครงสร้างแบบนี้อย่างเดียวกัน นี่คอื ลักษณะจริงๆ เป็ นแบบนี้ พออายุเมากขึน้ ก็เป็ นอย่างนี้ ตัว
ไข่แดงเริม่ สุกมากขึน้ เรื่อยๆ การสุกมากขึน้ จะเริม่ แข็งตัวมากขึน้ ๆ ความยืดหยุ่นตรงนี้โดยเฉพาะผูม้ อี ายุมากขึน้ ความยืดหยุ่น
ทีจ่ ะรับน้าหนักก็จะน้อยลงไป
ดูจากภาพแสดงอายุต่างๆ ของหมอนรองกระดูก นี่เด็กๆ นะครับ พออายุ 15 เริม่ ชัดขึน้ แล้ว 35 ตรงนี้จะเห็นเริม่
มีเนื้อขึน้ มา บางทีกม็ กี ารบาดเจ็บเกิดขึน้ ทีช่ ่องนี้ขน้ึ มา บางทีการบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ อาจจะมีการเสือ่ ม ตรงนี้มกี ารแตกระแหง
เหมือนดินแตกระแหง นึกถึงไข่แดงทีต่ ม้ สุกมากๆ บางทีกล็ กั ษณะกดมากๆ ปริออกมาแตกออกมา ถ้าเป็ นน้าก็เข้าไปได้ คน
อายุมากขึน้ ๆ การเสือ่ มแบบนี้เกิดขึน้ ได้แต่ไม่ทุกคน ส่วนอันนี้เกิดในกรณีคนทีม่ กี ารบาดเจ็บเกิดขึน้ ครับ หมอนรองกระดูกเกิด
การบาดเจ็บขึน้ มาแล้วทาให้เกิดขบวนการตรงนี้เปลีย่ นไป
จะเห็นว่าหมอนรองกระดูกเป็ นอย่างนี้ เวลาเรากดมันจะมีแรงกดตรงทีเ่ ป็ นแป้ ง 2 ข้าง ตรงนี้เป็ นไข่แดง เวลากด
จะมีแรงดันออก แล้วก็ดนั ขึน้ ข้างบนด้วย ตอนก้มตัวตอนบิดตัวมันเกิดอะไรขึน้ บ้าง ตอนก้มตัวอย่างนี้ นี่คอื การบิดตัว เวลา
asana phy thpy kmpkn 28

ก้มไปบิดตัว เอ็นตรงนี้ซง่ึ วางเป็ นชัน้ ไขว้กนั แต่ละชัน้ แป้ งขาวๆ ทีม่ องเห็นอยู่ตรงนี้เป็ นชัน้ มันไม่ได้วางกับเอ็น ลักษณะของ
เอ็นนี่ ชัน้ นอกเฉียงไว้ อีกชัน้ หนึ่งเฉียงไขว้กลับกัน อีกชัน้ หนึ่งไขว้เฉียงสลับ อีกชัน้ หนึ่งไขว้เฉียงไว้ เป็ นแบบนี้เพื่อให้เวลา
เราเคลื่อนทีไ่ ปทิศหนึ่ง เช่นบิดตัวไปทางซ้าย เอ็นขวาตรงนี้ครับมันจะตึงดึงไว้ อีกข้างชัน้ ในจะหย่อนตัว ธรรมชาติสร้างไว้ให้
มันรักษาสมดุลไว้ ถ้ามันเฉียงไปทิศเดียวกันก็อาจขาดได้ ฉะนัน้ ต้องมีลกั ษณะแบบนี้ เวลาเราก้มแล้วบิดตัว ตัวนี้จะถูกดัน ยืด
ตัวแป้ งทางนี้อย่างรุนแรง การบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกทีท่ าให้เกิดปลิน้ คือเกิดจากการก้มงอตัวแล้วบิดมากๆ
ผลเป็ นอย่างไรบ้าง เวลาเราก้มเป็ นอย่างไร ก้มตัวไปอย่างนี้นะ นี่คอื ด้านหลัง อันนี้เป็ นกระดูกสันหลังด้านหลัง
เราตรงนี้ อันนี้คอื เส้นประสาทไขสันหลัง จะเห็นว่าช่องไขสันหลังอยู่ตรงนี้ และส่วนนี้เป็ นกระดูก และหมอนรองกระดูก เวลา
ก้มให้นึกถึงขนมเปี๊ ยะ เรากดลงข้างล่างปุบ ไข่แดงก็ตอ้ งดันไปข้างหลัง เช่นเดียวกัน ถ้าปกติดนั จะไปไม่มาก แต่ถา้ เกิด
บาดเจ็บมันจะดันไปมากขึน้ ถ้าทาท่าแอ่นหลัง มันก็จะเลื่อนไปข้างหน้ากลับเข้าที่ เพราะฉะนัน้ กิจวัตรประจาวันถ้าเราบริหาร
หรือทาอะไรก็ตามทีอยูใ่ นท่าก้มนานๆ หมอนรองกระดูกก็ดนั ออกมาอยู่ขา้ งหลังเรื่อยๆ ถ้าเราปล่อยไว้หากเกิดบาดเจ็บขึน้ มา
ตรงชัน้ แป้ งตรงนี้เกิดการฉีกขาดขึน้ ไข่แดงก็จะค่อยๆ เซาะออกไปข้างๆ สีแดงๆ ตรงนี้มนั จะมีเส้นประสาทมาเลีย้ งอยู่รอบๆ
ตรงกลางนี้ไม่มไี ข่แดงไม่มเี ส้นประสาทมาเลีย้ ง จะไม่เจ็บไม่ปวด แต่ตวั แป้ งขาวๆ รอบๆ แถวนี้ขอบนอกๆ นี้มี เพราะฉะนัน้
ตรงนี้เองครับทีม่ เี ส้นประสาทมาเลีย้ งเกิดการอักเสบขึน้ จะเกิดอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกได้ เพราะฉะนัน้ คนไข้ท่ี
ปวดหลัง ลูกศิษย์เราทีม่ าบางทีอาจจะมีบางคนทีม่ าด้วยลักษณะของการปวดหลัง ซึง่ มีลกั ษณะหลายๆ สาเหตุ ในคนทีเ่ ป็ น
หมอนรองกระดูก ตรงนี้กจ็ ะเกิดการเจ็บปวด
กิจวัตประจาวันอย่างไรมีผลอย่างไร ถ้าเกิดดันไปแล้วไปกดเส้นประสาทเข้า ปูดออกมาแล้วไปโดนเส้นประสาทตรง
นี้ ทาให้เกิดปวดร้าววิง่ ลงมาทีน่ ่อง ลงมาทีข่ า รบกวนเส้นประสาท ก็เกิดการบาดเจ็บขึน้ มาได้ ลองทดลองดูว่าจริงหรือเปล่า
หลอกกันหรือเปล่า ลองบีบดู เอาหมอนรองกระดูกของศพจริงๆ พอบีบแล้วเปิ ดดูทนั ที บีบก้มอย่างนี้ ทางซ้ายมือบีบตรงนี้จะ
เห็นหมอนรองกระดูกทะลักออกมา ซึง่ เกิดจริงๆ ไม่ใช่หลอกกันเล่น ทดลองจริงๆ แล้วมาอธิบายเพิม่ เติมครับ
ถ้าเกิดมันปลิน้ ออกมาต้องผ่าตัดหมอนรองกระดูกเพื่อตัดส่วนทีเ่ ป็ นไข่แดงตัดออกไป ตัดตรงนี้พอดี มีคาถามว่า
หมอนรองกระดูกมีโอกาสสร้างขึน้ ใหม่ไหม การสร้างขึน้ ใหม่ในร่างกายของเราคือการมีเลือดมาเลีย้ ง หมอนรองกระดูกหากมี
อะไรเกิดขึน้
เวลาจะซ่อมแซมเมื่อเกิดการบาดเจ็บต้องมีเลือดทีม่ าจากเส้นเลือดแถวๆ นี้ทม่ี กี ระดูกเรามาช่วย และการ
เคลื่อนไหวให้มนั ขยับไปขยับมา จะช่วยเพิม่ การไหลเวียนเลือดทีม่ าเลีย้ งซ่อมแซมได้ แต่ลองคิดดู เมื่อหมอนรองกระดูกมาตรง
นี้ตรงกลางไม่มอี ะไรเลย จะอาศัยการดูดซึมเวลากด น้าจะบีบออก เวลากดนานๆ น้าจะถูกไล่ออกข้างนอก เวลาไม่มนี ้าหนัก
เช่นเวลานอนพักน้าก็ถูกกักได้ ดังนัน้ การซ่อมแซมหมอนรองกระดูกจะช้าใช้เวลานานมากหลายๆ สัปดาห์ 6 สัปดาห์ถงึ 6
เดือนขึน้ ไป ไม่เหมือนกับแผลมีดบาดราว 3 วัน 10 วันก็หาย
ทาท่าสะพานโค้งแล้วกระดูกไขสันหลังเป็ นอย่างไร
ท่าสะพานโค้ง เวลาก้มมันปลิน้ มาทางนี้ แต่เวลาแอ่นมันดันกลับเข้าไป คือกระดูกมันจะหนีบเอาไว้ ดันเอาไว้ กัน
ไว้เหมือนกับผนังมันแคบลง เพราะฉะนัน้ เวลาทาท่าสะพานโค้งหมอนรองกระดูกไม่ไหลทะลักออก
อย่างไรก็ตาม เราจะไม่มองแค่สงิ่ เดียว มันมีปัจจัยหลายๆ สิง่ ร่วมกัน เวลาแอ่นหลัง ช่องตรงนี้จะแคบลง แถวนี้มนั
จะตีบ มันมีโครงสร้างเผื่อยืด รูไขสันหลัง รูช่องประสาทออกมาตรงนี้มนั จะตีบแคบลงไปด้วยเวลาแอ่น ในคนทีม่ คี วามผิดปกติ
เช่นตัวหมอนรองกระดูกทรุดลงหรือแคบลง เวลาแอ่นหลัง มันจะไปรบกวนตรงนี้ได้ แต่ปัญหาหมอนรองกระดูกจะไม่เกิดขึน้
ตรงนี้เท่าไหร่ อันนี้จะเป็ นสาเหตุหนึ่ง ถ้าพูดถึงในเชิงของอาการปวดหลัง มักมีโครงสร้างอื่นเกีย่ วข้องได้ แต่เรื่องหมอนรอง
กระดูกแอ่นจะไม่เกิดปั ญหานี้เท่าไหร่
ปั ญหาของหมอนรองกระดูก
ถ้าปลิน้ ออกมาตรงนี้กป็ วดหลัง เฉพาะที่ ปวดร้าวลึกๆ อยู่ตรงนี้ ถ้าปลิน้ มาโดนเส้นประสาทสีเหลืองๆ แถวนี้ โดน
ตรงนี้เข้าไป มันจะเริม่ มีอาการวิง่ มาตามแนวประสาททีน่ ่อง แล้วแต่ระดับ เช่นบัน้ เอวข้อที่ 4 ข้อที่ 5 แถวนี้ และจะมาทีน่ ่อง
ครับ โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะลงแถวๆ ทีน่ ่อง ด้านข้างของน่อง ด้านหลังของน่อง ทีจ่ ะเจอเป็ นส่วนใหญ่ วิง่ ลงมานี่ เลย
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ถ้ามันทะลักออกมา เกิดอักเสบเหมือนกับแผลบวมเป่ ง แถวนี้ทบ่ี วมก็จะเจ็บ ถ้าตรงนี้ไม่เป็ นไรมาก เวลาเรารักษา
ก็จะจับดันตรงกลางให้มนั เข้าไปข้างใน แล้วก็รกั ษาตรงนี้ไว้ เพียงดันเข้าไปข้างในให้ได้ ถ้าไข่แดงตรงนี้ยดื หยุ่นออกมาข้าง
นอก ตัวขาวๆ ยังดีอยู่นะครับ การแอ่นตัวแอ่นหลัง มันช่วยดันเข้าไปอยู่ขา้ งใน ช่วยให้ไปอยูต่ รงนี้ได้ แต่ถา้ มันทะลักออก
มาแล้วจะคาอยู่เหมือนขนมเปี๊ ยะ เรานึกถึงขนมเปี๊ ยะมันอัดอยูข่ า้ งในจนกระทังไข่
่ แดงมันทะลักหลุดออกมาข้างนอก เมื่อทะลัก
ออกมาและไม่กลับ มันก็จะคาอยู่อย่างนี้ พอเป็ นอย่างนี้ เกิดการเปล่งบวมขึน้ ถ้ากินยารักษาอักเสบ มันจะเหีย่ วลง ลดลง บวก
กับการทากายภาพบาบัด การรักษาอาจไม่ตอ้ งผ่าตัด แต่ถา้ ใหญ่มาก ไม่ยุบ อักเสบรุนแรง กินยาไม่ช่วยให้ดขี น้ึ และคนๆ นัน้
ปฏิบตั ติ วั ซ้าๆ เกิดการบอบช้าแถวๆ นี้บ่อยๆ จนทนไม่ไหว อาจถึงขัน้ ต้องผ่าตัด แต่ ถา้ อาการไม่รุนแรง สามารถพักรักษาให้
มันดีขน้ึ ให้ซ่อมแซมตัวเอง หายอักเสบ ฝ่ อเหีย่ วลง ก็จะเกิดช่องว่างตรงนี้ ไม่อกั เสบ ก็ไม่ตอ้ งผ่าตัด
ถ้ามีอาการอักเสบ เราควรจะพักหรือควรจะทาอย่างไรคะ
ถ้าการอักเสบนัน้ เกิดขึน้ จากตัวหมอนรองกระดูกเอง แนะนาว่าหยุดการเคลื่อนไหว ให้พกั อยูใ่ นตาแหน่งทีส่ บาย
แล้วก็ดนั ตัวแอ่นหลังให้เข้าไป เพราะฉะนัน้ ระยะแรกคุณต้องพัก อย่าเอาชนะมัน มันจะแย่ลง ให้ร่างกายซ่อมตัวเอง อาการ
เจ็บปวดเป็ นสัญญาณเตือนภัยของร่างกายว่าขณะนี้ร่างกายอยูใ่ นภาวะถูกคุกคาม มีอนั ตรายเกิดขึน้ กับร่างกายแล้ว มันจะ
บอกเราว่าคุณเจ็บแล้ว เพราะฉะนัน้ เจ็บปุบ มันจะทาให้กล้ามเนื้อต่างๆ แถวนัน้ เกร็งตัวป้ องกันยึดเอาไว้ไม่ให้ขยับไม่ให้
เคลื่อนไหว มันต้องการบอกว่ามันขยับไม่ได้ เราก็ตอ้ งไปเอนตัวนอนพัก นอนพักแล้วเราสบายขึน้ ร่างกายมันจะค่อยตัวฟื้ น
เองขึน้ เพราะฉะนัน้ อาการปวดเป็ นสิง่ ทีด่ ี
ท่าโยคะกับเส้นประสาทกระดูกสันหลัง
ในภาวะปกติการทาท่าโยคะเป็ นผลดี ภาวะปกติหมายความว่าเราเคลื่อนไหวตามปกติ ยืดหยุ่นได้ ก็เกิดการ
คล่องตัวขึน้ ส่วนในภาวะทีม่ รี อยโรค ยกตัวอย่าง ไขสันหลังเราอยู่ตรงนี้เป็ นเส้นอยู่ตรงนี้ เวลาเราเคลื่อนไหวก้มไป ตรงนี้มนั
จะขยับตัวดึงยืดตามไปด้วย มันจะวางอยู่ตรงนี้ ยึดสัมผัสอยู่ในช่องไขสันหลังเรา ตรงนี้เส้นเลือด ปกติมนั จะหย่อนตัวอย่างนี้
เวลาเคลื่อนไหวมันจะตึง เคลื่อนปรูดไป นี่คอื เวลาปกติ มันจะเคลื่อนอย่างนี้ เวลาเราแอ่นตัว สมมุตเิ รายกขาขึน้ มาทางนี้ มัน
ก็จะดึงทางนี้ไป พอเราก้มตัว มันก็จะดึงกลับขึน้ ข้างบน ถือว่าปกติดี
แต่ถา้ หากเกิดอะไรขึน้ เช่นมีอะไรก็ไม่รไู้ ปทับไว้ ลองดูเวลาเราก้มลงไปมันดึง มันเกิดการครูดขึน้ แบบนี้ถา้ มีรอย
โรคอะไรตรงนี้อยู่ ถ้าเราไปยืดทามันบ่อยๆ มันจะกลายเป็ นเกิดการบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ทีไ่ ขสันหลัง เราต้องไปแก้ทต่ี น้ เหตุ
เลาะมันออกก่อนแล้วค่อยเคลื่อนไหวมัน นี่คอื ปั ญหาตรงนี้ทเ่ี กิดขึน้ เพราะฉะนัน้ คนทีม่ ปี ั ญหาของเส้นประสาททีต่ งึ ๆ ตัว เรา
จะพบในกลุ่มคนทีม่ าหาเราบอกว่า เป็ นคนเส้นยึด กแม้พยายามยืดกล้ามเนื้อแล้ว แต่ยงั ตึงตัวอยู่ ไม่เหมือนคนอื่น ๆ ในกลุ่ม
คนพวกนี้ เราสันนิษฐานว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติ เพราะเขาเป็ นคนขยันยืด ยืดเท่าไหร่เมื่อแล้วเสร็จแล้วมันก็หายตึง แต่
หลังจากนัน้ กล้ามเนื้อมันตึงตัวใหม่อกี ที การทีเ่ กิดการตึงตัวแบบนี้ โดยธรรมชาติ คือมันกาลังบอกเราว่า มันมีอะไรบางอย่าง
ผิดปกติ ทาให้ตอ้ งเอากล้ามเนื้อคอยยึดตรึงเอาไว้ ให้มนั เกร็งตัวป้ องกันเอาไว้ เพราะฉะนัน้ เจอคนกลุ่มนี้ถา้ เป็ นทีไ่ ขสันหลัง
จะพบว่ากล้ามเนื้อด้านข้างหลังจะเป็ นลาแข็งๆ เป็ นลาตึงๆตลอดเวลาเลย ซึง่ ถ้าเป็ นคนปกติ พอจับทีห่ ลังกล้ามเนื้อจะตึงตัว
ระดับหนึ่ง ไม่มาก แต่พวกนี้ตงึ เป็ นลายึดเอาไว้ตลอดเวลา เวลาก้มจะตึงตลอดเวลา แบบนี้เป็ นอาการบอกว่าอาจจะมีภาวะ
ความบกพร่องเรื่องการเคลื่อนไหวของเส้นประสาทเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ กล้ามเนื้อจึงคอยตรึงยึดเอาไว้ อย่ายืดมากกว่านี้
แล้วเราจะฝึกขนาดไหน แค่ไหน รูไ้ ด้อย่างไร
สัญญาณคือความตึง ความไม่สบาย เส้นประสาทตรงนี้เวลามันเคลื่อนไปตอนแรกมีกล้ามเนื้อป้ องกันไว้ก่อน ให้มนั
อยู่ตรงนี้เพื่อให้เคลื่อนไหวได้อยูใ่ นช่วงระดับหนึ่ง ไม่ให้ยดื มากเกินไป เมื่อไหร่กต็ ามทีเ่ ราไปทามันตรงนี้ มันเกินจุดตรงนี้ไป
ตอนแรกมันอาจจะยังไม่รายงานผลมามาก แล้วถ้ายังคงยืดตรงนี้มากเกิน ตึงมาก ตอนทีม่ นั ยืดตึงแล้วค้างนาน มันจะทาให้
เกิดผลข้างเคียง คือการยืดของเส้นประสาทนี่เกิดการตอบสนองออกมาในภายหลัง เป็ นปั ญหาเนื้อรังภายหลัง เพราะว่ามันจะ
ไม่อกั เสบเฉียบพลัน เราควรทาด้วยความระมัดระวัง ฟั งสัญญาณจากร่างกาย ทีม่ นั ปรับตัวเอง ปรับโครงสร้างเพื่อให้สามารถ
เคลื่อนไหวได้ในชีวติ ประจาวันในระดับปกติ
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มันเกีย่ วกับ Range of Motion (ROM) ไหม
ROM หรือ ช่วงการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับ คือนันเป็
่ นลักษณะของการเคลื่อนไหวของข้อต่อ แต่น่เี ราพูดถึงการ
เคลื่อนไหวของเส้นประสาท มันมีลกั ษณะอีกแบบหนึ่ง สมมุตวิ ่า ไขสันหลังมันตึงมันยืดมากกว่านี้จะบาดเจ็บ มันจะฉีกขาด
ด้วย กล้ามเนื้อตรงนี้จะเกร็งป้ องกันไว้ มันไปยึดไว้สว่ นแถวคอบ้าง แถวกลางสะบักบ้าง กระเบนเหน็บบ้าง หรือกล้ามเนื้อ
ของแขน แล้วแต่จะเป็ นส่วนไหนเกีย่ วข้อง ฉะนัน้ ร่างกายจะเกร็งตัวคอยบอกให้เราอย่าขยับตัวนะ เพราะฉะนัน้ เราก็สามารถ
ทีจ่ ะเคลื่อนไหวไปได้โดยปลอดภัย เพราะหากเคลื่อนไหวมากเกิน.มันยืดเกิน มันขาดเลือด ยืดมากเส้นเลือดก็จะขาดด้วย
เหมือนกัน ขาดเลือดมันก็แสดงอาการออกมาได้ นี่คอื วิธกี ารป้ องกันตัวเองระดับหนึ่ง
ถ้าอาจารย์ถามว่าเรายืดไปตรงนี้จะเป็ นอะไรไหม พวกนี้มนั เป็ นลักษณะไม่ใช่การอักเสบแบบเฉียบพลัน
เพราะฉะนัน้ สัญญาณทีจ่ ะเตือนตรงนี้ มันไม่เกิดขึน้ ทันทีทนั ใด ยกเว้นไปทาจนมากเกินไป จนถึงจุดทีไ่ ปกระตุน้ ความรูส้ กึ
เจ็บปวด ตัวรับความรูส้ กึ ปวดมันถึงจะรายงานลงมา มันจึงแสดงผลออกมา และจะมีบ่อยครัง้ ตรงนี้ครับ เวลาเรายืดสบายดี
ปรากฏว่า รุ่งขึน้ เราปวดทัวตั
่ วหมดเลย ปวดแขนปวดขา ตึงคอ ปวดศีรษะก็มี ซึง่ เกิดจากทีต่ รงนี้กระทบออกมาจากตรงทีม่ นั
บาดเจ็บ ขบวนการการอักเสบมันเกิดขึน้ ตอนกลางคืน ไปรายงานในวันต่อมา มันจะมีการเซ็ตตัวใหม่ ตึงใหม่อกี ทีหนึ่ง
การตึงตัวของกล้ามเนื้อทีเ่ กิดจากเส้นประสาท กับการตึงตัวของกล้ามเนื้อทีถ่ ูกใช้งานหนักแล้วตึงตัว มันคนละ
ลักษณะกัน ถ้าเป็ นกล้ามเนื้อทีต่ งึ ตัวนี่ เรายืดไปอย่างนี้มนั จะดีขน้ึ เรื่อยๆ กลุ่มพวกนี้มนั ขยายแล้วยืดมันจะหย่อนตัวลงมา แต่
กลุ่มทีข่ ยายแล้วยืดแล้วไม่หย่อนตัวลงนี่ มันผิดปกติ ผิดธรรมชาติ มันต้องมีอะไรเป็ นเหตุทาให้กล้ามเนื้อต้องตึงตัวอยู่เรื่อยๆ
เราควรทาอย่างไร
หาต้นเหตุครับ ว่าอยู่ตรงไหน ดูให้เจอว่าอะไรมันผิดปกติ เรื่องการปวดเส้นประสาทนี่เป็ นองค์ความรูข้ องตัวนัก
กายภาพทีอ่ อสเตรเลีย ทีเ่ ขาสังเกตตัวคนไข้ สมัยก่อนเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายเรามองเห็นข้อต่อกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวอย่าง
เดียว เราไม่เคยนึกถึงเส้นประสาทเลยว่ามันเคลื่อนทีด่ ว้ ย ตอนนี้เรามีความรูต้ รงนี้เพิม่ ขึน้
เคยเจอคนไข้ ทาไมขยับนิด ก็ตงึ ทาไมข้อต่อถึงยืดมาก จึงเกิดคาถามทาให้เราศึกษาไปหาความรูเ้ พิม่ เติม ค้นคว้า
ผ่าตัด ในกายวิภาคของอาจารย์ใหญ่ ดูเส้นนี้เป็ นอย่างไร พบว่ามันเกิดขึน้ เพราะตัวนี้ คือเส้นประสาทเคลื่อนทีด่ ว้ ย เราจึงต้อง
หาวิธกี ารตรวจเส้นประสาทด้วย ว่ามันผิดปกติไหม พอตรวจเจอแล้วก็ไปหาต่อว่า ทีม่ นั ตึงตรงนี้มนั อยู่ตรงไหน ดูทวตั
ั ่ วเรา
เลย มือ แขน ขา ทางเดินของเส้นประสาทจากก้านสมองลงมาถึงปลายเล็บมือซ้ายขวา ลงไปถึงปลายเล็บเท้าซ้ายขวา พวกนี้
ถ้ามีอะไร มันส่งผลให้เกิดความตึงผิดปกติได้หมดเลย นันคื
่ อเราต้องไปหาว่าอยูจ่ ุดไหน ซึง่ ก็ยากเหมือนกัน นี่คอื ร่างกายเรามี
การป้ องกันของตัวเอง กันไว้แต่ละอันด้วย
กลับมาทีห่ มอนรองกระดูก นี่คอื ท่าทางของร่างกาย ดูว่าแรงดันทีห่ มอนรองกระดูกตรงนี้เท่าไหร่ เขาเอาเข็มแทง
เข้าไป เอาปรอทวัดดูวา่ ความดันเท่าไหร่ ประมาณ 25 ท่า นอนตะแคง 1.5 เท่า แต่เวลายืน 4 เท่า เวลาก้ม 6 เท่าของท่า
นอน เวลานัง่ 6 เท่าของท่านอน ขณะทีเ่ รานัง่ อยู่ตรงนี้ ตัวหมอนรองกระดูกมีแรงกดลงมาประมาณ 6 เท่า ถ้าเรานังแล้
่ วงอตัว
แรงกดประมาณ 8 เท่า เมื่อมีแรงกดตรงนี้ ไข่แดงทะลักออกข้างๆ ถ้าเรานังงอมั
่ นก็จะทะลักออกมาข้างหลังเพราะแรงดันตรงนี้
มากกว่า เพราะฉะนัน้ คนทีห่ มอนรองกระดูกมีปัญหา จะปวดเมือ่ เวลานังท่
่ าพวกนี้นานๆ
ก้มหลังนี่แค่น้ี ถ้าก้มพร้อมถือของหนัก แรงกดหมอนรองกระดูก 10 เท่าของสิง่ ของทีก่ ม้ แค่กม้ ถือของ 10 กิโล จะ
มีแรงกดหมอนรองกระดูกเป็ น 100 กิโลกรัม หรือข้าวสาร 1 กระสอบทับอยู่บนหมอนรองกระดูกขณะทีก่ ม้ ถือของผิดๆ
เพราะว่าคานมันยาวแรงกดมันเยอะ ทาให้ดนั ไปข้างหลังเยอะขึน้ เขาจึงมีคาอธิบายเสมอว่า ยกของหนักอย่าก้มหลังยก ให้
ย่อตัวหลังตรงไว้ นี่คอื เหตุทจ่ี ะเจ็บ ว่าเฉพาะเรื่องหมอนรองกระดูกอย่างเดียวก่อน ยังไม่ได้พดู ถึงเอ็นกล้ามเนื้อทีก่ อ้ าจมี
ปั ญหาด้วย
ดูท่าบริหารบ้าง ท่าบริหารต่างๆ กับแรงดันหมอนรองกระดูก ท่าแบบนี้แรงกดตรงนี้จะมีอยู่มาก ในท่าคันไถเต็ม
ตัว ยก 2 ขาทัง้ ตัว ตรงนี้จะมี 150 แอ่นตรงนี้ ท่าซุบเปอร์แมน 180 ท่าซิทอัพ ชันเข่ายกตัวขึน้ มา ทีเ่ ราซิทอัพอยู่อย่างนี้
210 ถ้าหมอนรองกระดูกมีปัญหาจะแย่เลย ก้มลงทีหมอนรองกระดูกจะทะลักมาข้างหลังมาก แรงกดตรงนี้มาก คือถ้ามีรอยโรค
ของหมอนรองกระดูก คนผิดปกติ ห้ามทาอย่างนี้ ส่วนคนปกติยงั ทาได้ เพราะว่าตัวแป้ งยังแข็งแรง เวลาไปแล้วถอยกลับได้
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อะไรบ่งบอกอาการปิ ดปกติของหมอนรองกระดูก
ถ้าหมอนรองกระดูกมีปัญหา เราทาแล้วรูส้ กึ เจ็บปวดขึน้ มาเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ยิง่ ทายิง่ ปวดเพิม่ ขึน้ ความปวดมันยิง่ ไป
ไกลมากขึน้ เรื่อยๆ อันนี้เราอาจจะต้องหยุด ดูซวิ ่ามันเป็ นอย่างไร แต่ถา้ ใครทาแล้วมันรูส้ กึ สบายก็ไม่เป็ นอะไร มันก็คอื เป็ น
การยืดตรงนี้ขน้ึ มาเท่านัน้ เอง
ท่างูกบั หมอนรองกระดูก
ท่าโยคะท่างูทย่ี นั ตัวขึน้ พิจารณาได้ 2 กรณี คนทีเ่ ป็ นหมอนรองกระดูกเคลื่อน หากทาท่างูโดยใช้แรงกาลังของ
กล้ามเนื้อแขนน่าจะดี คือไม่ใช้กาลังกล้ามเนื้อหลังทางาน กล้ามเนื้อหลังผ่อนคลาย มันจะรีดเข้าไปได้ เวลาทาซ้าๆ นี่จาก
เคยทีป่ วดหลังข้างนอกนี้ทาแล้วมันค่อยๆ ร่นเข้าหาส่วนกลางหลังอันนี้ถอื ว่าดี เพราะฉะนัน้ การทาเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ ทาให้
กลับเข้าทีแ่ ละการไหลเวียนของอาหารทีม่ าเลีย้ งหมอนรองกระดูกก็จะดีขน้ึ เพราะก็ช่วยให้มนั กลับเข้าไปได้ ทาให้มอี าหารเข้า
ไป เวลาหมอนรองกระดูกมีการเคลื่อนทีพ่ อสมควรมันจะดี ลองพิจารณา พอกดปุบน้าอะไรต่างๆ ทีอ่ ยู่มนั ก็จะออกไป เวลา
ปล่อยปุบ มันก็จะมีการดูดกลับเข้ามาใหม่ นันคื
่ อการเข้าออก การเข้าๆ ออกๆ ของน้าตรงนี้คอื อาหารทีไ่ ปเลีย้ งหมอนรอง
กระดูก
แต่ถา้ ทาแบบใช้กล้ามเนื้อหลังแอ่นตัวขึน้ ไม่ดี เพราะกล้ามเนื้อหลังทีอ่ ยูต่ รงนี้มนั จะบีบ บีบหมอนรองกระดูกไว้ทา
ให้มนั ไม่กลับเข้าที่
การเข็นรถ
ในการเข็นรถนี่ ให้หลังตรง แล้วผลักไปตรงๆ ส่วนการหันหลัง เอาหลังดัน มันไม่ค่อยให้แรงมากเท่าไหร่นะ
ในการเต้นบัลเลท์ จะมีเทคนิคให้นึกว่ามีอะไรคอยดึงคอขึน้ ข้างบน
เทคนิคการเต้นบัลเล่ทต์ รงนี้ผมว่าน่าสนใจ น่าสนใจตรงทีเ่ วลาเคลื่อนไหวคอ ทีเ่ คลื่อนไปนี่ ถ้าให้คนทาจินตนาการ
ว่าเหมือนกับมีอะไรคอยดึงไปเรือ่ ยๆ มันจะเกิดการค่อยๆ เคลือ่ นไปจนสุด ไม่ใช่เกิดจากการทีเ่ กร็งกล้ามเนื้อ เกร็งตัวให้มนั
แอ่น
หรือการจินตนาการ ว่ามีเชือกมาคอยดึงศีรษะเราไว้ มันช่วยทาให้แนวของกระดูกสันหลังอยูใ่ นแนวตรง ตรงขึน้ ที่
คณะกายภาพเอง เวลาเราสอนให้ทา เราก็บอกให้เขาจินตนาการว่า ให้ยดื ตัวให้ตรง เหมือนมีอะไรมาดึงเราขึน้ ข้างบนนะครับ
อย่างนี้เป็ นเทคนิคทีต่ รงกัน
การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังจากอุบตั เิ หตุ ล้มก้นกระแทก
เอาเรื่องกลไกก่อน เวลาลื่นล้ม ลื่นแล้วหงายท้องก็มี ถ้าเราลื่นล้มลงไปตรงๆ ก้นกระแทก แรงปะทะเข้าไป มันจะ
ดันเข้าไปตัง้ แต่เชิงกราน 2 ข้าง ประกอบกับกระดูกกระเบนเหน็บ แรงปะทะก็จะส่งผลทาให้กระดูกตรงนี้กระเทือน ข้อต่อ
ระหว่างเชิงกรานกับกระเบนเหน็บโดนกระแทกกัน ซ้นเข้ามา เกิดการบาดเจ็บแถวนี้ได้ เมื่อแรงกระแทกส่งผ่านต่อไป มันก็จะ
ส่งผ่านมาถึงข้อต่อข้อต่อหมอนรองกระดูกหลายตัว ข้อต่อด้านข้างแถวนี้ แล้วก็สง่ ไปเรื่อยๆ เราพูดถึงเฉพาะแรงกระแทก
ตรงไปตรงมา คือแรงส่งตรงๆ แบบนี้
ถ้ากระแทกไป แล้วมันมีการบิดตัว แรงก็จะส่งเฉียงบิดไป กระแทกไปทีอ่ ่นื ต่อ แล้วแต่ว่าทิศทางของแรงนัน้
กระแทกไปทีไ่ หน เช่น กระแทกตรง แต่ลาตัวเอียงไปหน่อย มันก็มแี รงปะทะทีไ่ ปตรงข้อต่อต่างๆ นี่ ก็จะรับแรงแตกต่างกัน
ออกไป ถ้าหากว่ากระแทกไปซีกเดียว เชิงกรานจะซ้นข้างเดียว อีกข้างไม่ซน้ ข้อต่อเชิงกรานนี้อกี อันหนึ่งก็จะมีปัญหาตามไป
ด้วย กระเบนเหน็บกับเชิงกรานมีขอ้ ต่อ แรงปะทะเข้ามา เพราะฉะนัน้ ตรงนี้เห็นไหมครับ เอียงไปหน่อยหนึ่ง
ถามว่าแล้วตรงนี้จะทาอย่างไรบ้าง ก็คอื ต้องหาต้นเหตุว่าอาการทีเ่ กิดขึน้ ตรงนี้เกิดขึน้ การบาดเจ็บทีส่ ว่ นไหนของ
โครงสร้าง ไล่เช็คเลย เชิงกรานตรงนี้บดิ ไหม ข้อต่อกระเบนเหน็บตรงนี้มนั ยึดรัง้ กันไหม เป็ นตรงไหนของร่างกาย ด้วย
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วิธกี ารตรวจร่างกาย เช่น เอกซ์เรย์ ถ้าเกิดมันบิดชัดเจนก็จะเห็น ต้องไปตรวจหาว่าอะไรทีม่ นั บิดไป อะไรทีม่ นั ผิดปกติ จึงจะ
แก้ปัญหานี้ได้ ต้องไปเช็คดู
ถามว่า อาสนะอะไรทีพ่ อจะบรรเทาการบาดเจ็บได้บา้ ง
พอเรารูว้ ่าสาเหตุอยู่ตรงไหน ก็ใช้ท่าโยคะทีเ่ หมาะกับตรงนัน้
เนื่องจากการบาดเจ็บเรือ้ รังมานานแล้วคะ ควรจะทาไคโรแพคติคไหม.
อันนี้กแ็ ล้วแต่ว่า ไคโรแพคเตอร์นนั ้ เขาวิเคราะห์ว่าอย่างไร ว่ามองปั ญหาครอบคลุมอย่างไรบ้าง ส่วนของเราทีเ่ ป็ น
เรื่องกายภาพบาบัดคงไม่แสดงความเห็นตรงนี้
ถามเรื่องแนวทางการรักษา
แนวการรักษาใช่ไหมครับ เริม่ จากการจัดกระดูก จัดโครงสร้างแถวนี้ให้มนั ดีก่อน คาว่าจัดกระดูกเป็ นคากลาง เป็ น
ความรูก้ ลาง ไม่ใช่ของไคโรแพคเตอร์หรือของใคร กายภาพฯ เองก็ใช้ แผนไทยก็มี ทุกอย่างมีหมด คือการจัดกระดูก การ
ดัดกระดูก การขยับข้อต่อ เป็ นศาสตร์กลาง มีมาตัง้ แต่ยุคโบราณแล้ว เพราะฉะนัน้ การขยับข้อกระดูกให้อยูใ่ นแนวดี
พอจัดเสร็จก็เคลื่อนไหวส่วนนัน้ ให้ดี บริหารกล้ามเนื้อส่วนนัน้ ให้ดี เพื่อให้ใช้งานได้ดี แล้วป้ องกันไม่ให้เกิดซ้า
คือหลีกเลีย่ งท่าทางต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดปั ญหาขึน้ มา นี่คอื แนวทางโดยธรรมชาติของการดูแลรักษา คือทาเสร็จยึด
ดีแล้ว จะต้องให้ร่างกายทาการเคลื่อนไหวให้ได้เหมือนปกติ ใช้งานได้ดี
เคยล้มแรงมาก แต่ว่าหลังจากนัน้ ก็ไม่เป็ นอะไร มันจะมีอาการอะไรตามมาไหม
คือเวลาเกิดการกระแทกร่างกาย มันขึน้ กับปั จจัยของแรงทีก่ ระแทกลงไป ขึน้ กับโครงสร้างของแต่ละคนด้วย
หมายความว่า ถ้าคนตัวเบาเล็กๆ แรงกระแทกลงไป แรงปะทะมันจะน้อย ถ้าคนนัน้ ข้อต่อเดิมแข็งแรงอยูแ่ ล้ว มันก็เคลื่อนไหว
ได้ดี ความยืดหยุ่นได้ดี ปรับตัวได้ดี มันก็ทาให้ดดู ซับแรงได้ดขี น้ึ แต่เมื่อไหร่กต็ ามเมื่อมันเกิดลงมาแล้วนี่ มันเกินความสมดุ ล
ทีร่ ่างกายจะรับ มันก็จะมีพยาธิภาพเกิดขึน้ ก็จะมีการซ่อมแซมตัวเองเกิดขึน้ บางคนซ่อมแซมจนกระทังหายดี
่
บางคนก็
ซ่อมแซมหาย โดยยังมีรอยโรคติดค้าง ก็เป็ นรอยโรคทีแ่ ฝงเร้นอยู่ จนกระทังเกิ
่ ดการบาดเจ็บอย่างอื่นตามมา มันก็เกิดการ
เสริมเข้าไป
ท่าศพนี่บางคนนอนราบแล้วไม่สบาย.
คือในท่าศพ ถ้าเกิดลักษณะโครงสร้างหลังทีม่ นั โค้งมากไป แนวมันผิดจากธรรมชาติไป ข้อต่อแถวนี้จะเบียดขบกัน
มากขึน้ ก็แสดงอาการออกมาว่ากล้ามเนื้อข้อต่อตรงนี้มนั เปลีย่ นแปลงไป นี่เป็ นกรณีทห่ี นึ่ง เกิดจากหลังทีค่ ่อมงอ
รวมทัง้ ถ้าโครงสร้างตรงนี้มนั ยืดหยุ่นดี เวลานอนราบลงไป มันก็จะมีการปรับตัวให้ไปได้ดี ถ้าหากโครงสร้างตรงนี้
มีการยึดรัง้ จนกระทังมั
่ นตึงยึดแน่น ส่วนของทรวงอกตรงนี้มนั โกงมากเกินไป มันก็จะต้องมีการชดเชย เพราะว่าน้าหนักของ
ตัวเรา แรงโน้มถ่วงของโลกมันจะดึงให้ลงข้างล่าง มันจึงเกิดปั ญหาตรงนี้ขน้ึ
ยังมีอกี ในกรณีคนทีห่ ลังตรงนี้แอ่น ดึงรัง้ อยู่ มีการหดสัน้ ของกล้ามเนื้อข้อสะโพกด้านหน้าตรงนี้ เป็ นกล้ามเนื้อทีม่ นั
เกาะด้านหน้าของกระดูกบัน้ เอว ตรงนี้มนั กดรัง้ อยู่ ทาให้เวลา หลังแอ่นขึน้ กรณีทบ่ี างคนทีม่ กี ารกดรัง้ อยู่ ไม่อ่อนตัวลงมา ก็มี
ปั ญหาตรงนี้ได้ เพราะฉะนัน้ กลุม่ พวกนี้กจ็ ะเกิดอาการไม่สบาย ถือว่าเป็ นภาวะทีร่ ่างกายเราไม่สามารถอยู่ในแนวธรรมชาติ
ของมันเอง
ทาท่าศพแล้วมึนศีรษะ
เวลามึนศีรษะ เราดูทข่ี อ้ ต่อฟาเซ็ท กล้ามเนื้อแถวนี้มนั อาจบีบเส้นเลือดเอาไว้ ทาให้เกิดมึนศีรษะได้ เส้นเลือดทีว่ ่าคือ
เส้นทีข่ น้ึ มาเลีย้ งสมอง จะผ่านจากคอเราขึน้ มาสีแดงๆ ตรงนี้ เราเรียกเส้นเลือดเวอติ บอล คือมาเลีย้ งสมองด้วย เส้นเลือด
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ทีม่ าเลีย้ งสมองส่วนด้านหน้า ส่วนทีไ่ ขสันหลังตรงนี้ดว้ ย เส้นเลือดเส้นนี้มนั จะผ่านเข้ามาอยู่ตรงข้อต่อข้อที่ 1 ตรงนี้ เวลาเรา
แหงนขึน้ มันจะโดนบีบ
อีกกรณีหนึ่ง ถ้าสมมุตเิ ราแหงนขึน้ ไป เกิดไปหนีบเส้นเลือด ซึง่ โดยธรรมชาติมกั จะไม่เกิด ยกเว้นคนทีม่ ภี าวะ
ผิดปกติของข้อต่อแนวของกระดูกคออันที่ 1 กับอันที่ 2 มันดึงรัง้ เอาไว้ตรงนี้ เกิดการหนีบขึน้ มาแล้วจึงมึนศีรษะ อันนี้จะ
เกีย่ วกับเส้นเลือด
อีกกรณี มึนศีรษะจากปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับเส้นเส้นประสาทถูกหนีบ นี่กอ็ กี กรณีหนึ่ง มีหลายปั จจัย
พอหลังตรงนี้มนั แอ่นมากขึน้ เจ็บปวดไม่สบายขึน้ มันดึงรัง้ ก็ตอ้ งปรับโครงร่างให้ตรงนี้สบายขึน้ ไว้รองรับ ถ้ามัน
ยึดติดกันมาก มีบางส่วนของข้อต่อเอ็นกล้ามเนื้อตรงหลัง อาจจะโดนขบกันอยู่ ตึงยืดมากเกินไป
ทาอย่างไรดี
ท่าศพก็คอื การผ่อนคลาย การผ่อนคลายคือ แนวของข้อต่อทุกส่วนเป็ นแนวทีอ่ ยู่ระหว่างกลาง การเคลื่อนไหวของ
ระหว่างกลางๆ คือการผ่อนคลาย เอ็นยึดข้อทัง้ หมดอยู่ระหว่างกลางๆ อย่างเช่นข้อสะโพกแถวนี้ เห็นไหมครับว่าปกติแล้ว
มันมีการเคลื่อนทีอ่ ย่างนี้ใช่ไหม สุดข้างหนึ่ง จะขึน้ ไปอย่างนี้ อีกด้านหนึ่ง จะแอ่นไปข้างหลัง ส่วนระหว่างกลางของการก้ม
หรือแอ่น อยูแ่ ถวๆ นี้พอดี
ทิศทางเคลื่อนทีก่ างและหุบ อันนี้หุบเข้าไปหุบแค่น้ี กางแค่น้ี กึง่ กลางก็อยู่แถวนี้
แล้วยังมีทศิ ทางของการบิดเข้าและบิดออก คือส่วนนี้ ส่วนตรงกลางก็ตรงนี้
จะเห็นว่าในการผ่อนคลายข้อสะโพก เราควรจะวางตรงนี้ นี่คอื ตาแหน่งทีท่ ุกอย่างอยู่ตรงกลางหมดเลย
ส่วนข้อเข่า โดยปกติเราก็จะงอ ยืดสุดตรงนี้ แล้วก็เหยียดตรงนี้สดุ ตรงนี้ ระหว่างกลางคือตรงนี้มนั จะสบาย แต่บาง
คนข้อเข่าเหยียดสุดไม่ได้ อันนี้จงึ เกิดการตึงไม่สบายทีเ่ ข่า เคยเจอไหมครับ เข่างอๆ ลอยมาก็มี
ข้อเท้า กลางๆ อยู่ตรงนี้ เวลาขึน้ ลง บิดเข้าบิดออก ตรงกลางก็อยู่ตาแหน่งนี้พอดี แต่ขอ้ เท้าน้าหนักไม่ค่อยเยอะ
เท่าไหร่ แรงโน้มถ่วงของโลกจึงไม่ค่อยดึงเท่าไหร่ ก็ไม่เป็ นไร ยกเว้นคนทีม่ พี ยาธิภาพมากหน่อย
แขนไหล่เช่นเดียวกัน อยู่ระหว่างตรงนี้สบาย นี่คอื แนวกลาง สายกลาง ข้อต่ออยู่ตามแนวกลางทัง้ หมดหมดเลย
กระดูกสันหลังก็เช่นเดียวกัน ก้มกับเงยตรงนี้ ควรจะอยูใ่ นแนวสายกลางได้ ไม่กม้ ไป หรือแอ่นมากไป มันจึงเป็ น
แนวทีป่ กติ
เมื่ออยู่ในแนวทีส่ ายกลางเมื่อไหร่ มันอยู่ในสมดุลทุกอย่าง
เพราะฉะนัน้ หมายความว่าคนเหล่านัน้ ทีม่ ปี ั ญหา เขามีปัญหาเพราะว่า เขาเสียสมดุล สมดุลทีเ่ สียไป ส่วนหนึ่งตรง
ทรวงอกหลังค่อม ยึดติดตรงนี้มาก ถูกดึงรัง้ ไว้ เมื่อนอนราบลง ผ่อนตรงนี้ ปรากฏว่าแนวตรงนี้มนั ยังไม่ถึงจุดทีส่ มดุล
กลายเป็ นไปยืดโครงสร้างให้ผดิ ปกติขน้ึ ไปอีก ไปกดส่วนทีร่ งั ้ ไว้ เช่นข้างหน้าตรงนี้มนั กดรัง้ ไว้ ก็ยดื มันมากขึน้ ส่วนไหนที่
ต้องชดเชย ก็ถูกกดเอาไว้ ก็เจ็บมากขึน้ จึงเกิดความไม่สบายเกิดขึน้
ถ้าเกิดความไม่สบาย มันก็จะรบกวนจิตใจ การผ่อนคลายก็จะน้อยลง สิง่ ทีอ่ อมชอมตรงนี้คอื ทีเ่ ขานอนแล้วมันแอ่น
ตรงนี้เยอะไป เขาอาจจะเอาผ้าขนหนู หรืออะไรก็ได้ปรับ ทีย่ กตัวอย่างผ้าขนหนูเพราะ หาง่าย และปรับความหนาของ
ผ้าขนหนูได้แตกต่างกัน จนกระทังได้
่ ระดับรองรับตรงนี้ให้สบายขึน้
กรณีแหงนมากไปนัก ก็อาจจาเป็ นต้องมีอะไรหนุนตรงนี้ขน้ึ มาก่อน เพื่อรักษาแนวตรงนี้ให้อยูใ่ นภาวะทีส่ บายก่อน
ลองเปลีย่ นโครงตรงคอให้ได้ ให้สบายขึน้ เพราะการสบายคือทาให้ตรงจุดนี้ยดื ส่วนของบัน้ เอวทีต่ รงนี้แอ่นมากเกินไป ตรง
นี้แอ่นขึน้ ไป การตัง้ ขาขึน้ มันช่วยทาให้ตรงนี้ผ่อนคลายลง เวลาตัง้ ขา งอขา เชิงกรานจะมีการเคลื่อนบิดตัวตาม ตรงนี้กจ็ ะ
แอ่นน้อยลง ก็จะเกิดการผ่อนคลายขึน้ ก็จะช่วยได้ 2 อัน ใช้ชนั เข่าก็ได้ จะใช้หมอนหรือเก้าอีต้ วั เล็กๆ หนุนขาขึน้ มาก็ได้
โดยหลักการคือ ทาให้เชิงกรานตรงนี้บดิ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายของตัวกระดูกสันหลังตรงส่วนบัน้ เอว
ถามว่าถ้าทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นี่มนั อาจจะเปลีย่ นไป เปลีย่ นไปคือว่าเริม่ มาจากท่านี้ก่อน การเคลื่อนไหวการยืดไป
เรื่อยๆ มันจะทาให้แนวเปลีย่ นไป
ผมคิดเล่นๆ ว่า บางทีนอนอยู่ แล้วแค่คดิ ว่ายืด แต่ยงั ไม่ปฏิบตั ิ เพียงแต่คดิ คือนอนแบบนี้ แล้วให้จนิ ตนาการว่า
เหมือนกับอะไรกาลังดึงส่วนปลายให้ยดื ไป เกิดการยืดยาวๆ ออกไป มันจะเป็ นอย่างไรลองปฏิบตั ดิ ู อันนี้เป็ นแค่เป็ นทฤษฏี
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ว่ามันจะเป็ นอย่างไร ถ้ามันดีขน้ึ เรื่อยๆ ก็ค่อยๆ เอาทีร่ องออกออก เพราะว่ามันก็ไม่จาเป็ น ถ้าเกิดนอนดีขน้ึ เคลื่อนไหวดีขน้ึ
ก็นอนราบไป ก็ไม่จาเป็ นต้องหนุนหมอน เอาลงได้ มันสมดุล
ทาไปเรื่อยๆ มันจะเปลีย่ นแปลงไป วิธแี บบนี้ มันประหยัด สะดวก แทบไม่ตอ้ งมีอะไรตรงนี้เพิม่ ขึน้ นอนอยู่ตรงไหน
ก็ทาได้ ทาแล้วสบาย แต่ถา้ ต้องพึง่ อุปกรณ์มาก มันคงไม่สะดวกใช่ไหมครับ
มีคนบางคนไม่นอนหงาย
ร่างกายต้องนอนในท่าทีส่ บายจึงจะหลับได้ คนทีห่ ลับในท่านอนตะแคง หรือท่านอนคว่า ก็สนั นิษฐานได้ว่า ท่า
นอนหงายไม่เหมาะสาหรับคนนัน้
เขามีการสารวจ การนอนในชีวติ ประจาวันของเรานี่ คนส่วนใหญ่ชอบนอนตะแคง เพราะว่าเป็ นท่าเลียนแบบ
ธรรมชาติตอนเด็กๆ ทีอ่ ยู่ในครรภ์ เวลานอนนัน้ เพื่อให้เกิดความสบาย บางคนนอนตะแคงแล้วหลับได้ บางคนนอนหงายได้
บางคนนอนคว่าก็ดี บางคนนอนหงายรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย นอนคว่าปลอดภัยดี ความรูส้ กึ ของจิตใจก็สว่ นหนึ่ง มีสว่ นด้วย ข้อ
สาคัญจะนอนอย่างไรก็ได้ แต่นอนแล้วสบาย ตื่นเช้าสบาย
ควรหนุนหมอนทีศ่ รี ษะหรือไม่
มีหลายแบบนะ บางคนบอกว่าเวลานอนนี่ หนุนหมอน สบายดี บางคนบอกหนุนหมอนไม่ได้ นอนราบถึงจะดี
โดยธรรมชาติมนุษย์ เวลาเรานอน ส่วนใหญ่ทางการแพทย์นิยมว่าให้นอนมีอะไรหนุนอยูต่ รงนี้หน่อย ยกศีรษะขึน้ มาได้ นิยม
ให้ใช้ตรงนี้
ในคนปกติในแนวกระดูกสันหลังทีป่ กติ ท่านอนหงายนอนราบได้สบาย ไม่จาเป็ นต้องหนุนหมอน เพราะเวลา
นอนลงไป จะมีแรงแนวโน้มถ่วงของโลก มันจะดึงพวกนี้ยดื ออก นอนราบแบบนี้จะมีแรงโน้มถ่วงทาให้พวกนี้ยดื ตัวมากหน่อย
ถ้าคนทีไ่ ม่มรี อยโรคทีผ่ ดิ ปกติมาก การยืดตรงนี้กพ็ อดี เป็ นท่าทีส่ บาย เพราะฉะนัน้ ถ้าไม่มโี รคอะไร คุณนอนจะไม่หนุน
หมอนก็ได้
แต่มขี อ้ ควรพิจารณาอีกประการคือคือเราไม่สามารถนอนหงายได้ตลอดเวลา เราต้องมีการพลิกตัวซ้ายขวา เมื่อ
การพลิกตัวเกิดขึน้ ลองพลิกตัวดู เห็นไหมครับตรงนี้มนั จะเกิดรอยย่นตรงนี้ขน้ึ นันคื
่ อมีปัญหาในการพลิกตัว การหนุนหมอน
จึงช่วย ทาให้สบายขึน้ ระดับหนึ่ง
หากทีน่ อนทีน่ ุ่ม แม้ไม่หนุนหมอนก็ยงั สบาย ปกติถา้ นอนหงายบนพืน้ แข็ง รอยต่อพวกนี้ แรงปะทะพวกนี้มนั จะไม่
มีการยืดหยุ่น ไม่ถูกดูดซับ แต่ถา้ มันนิ่ม พวกนี้กดไปปุ๊ บ มันมีความยืดหยุ่น ก็ยุบลง ลึกลงไป มีการรองรับได้ จึงทาให้เวลา
นอนหงายบนเตียงทีน่ ุ่ม แต่ไม่นุ่มมากเกินไป จะสบายจะอยู่ได้ แต่ถา้ นอนทีพ่ น้ื แข็งๆ ทุกอย่างก็จะตึงหมดเลย เพราะฉะนัน้
สันนิษฐานได้ว่า กรณีทน่ี อนราบไปแล้วนี่มปี ั ญหา แสดงว่าคงจะมีภาวะอะไร ทีท่ าให้เกิดความไม่สบายขึน้
กระดูกสันหลังคดเป็ นรูปตัว S
คดเป็ นรูปตัว S ก็นอนหงายได้ครับ คือไม่ตอ้ งห่วงเลย ธรรมชาติจะบอกเองครับ จะนอนอย่างไรก็ตาม ถ้านอนไม่
สบาย ร่างกายจะต้องหาท่าให้สบายก่อน มันเป็ นไปโดยธรรมชาติ
เราใช้เวลากับเรื่องท่าศพค่อนข้างมาก แต่คาอธิบายข้างต้น ก็ครอบคลุมท่าอาสนะต่างๆ อยู่ในนัน้ หมดเลย ครัง้ ที่
แล้วไม่ค่อยพูดถึงหมอนรองกระดูกเท่าไหร่ คราวนี้เราคุยเกีย่ วกับเรื่องหมอนรองกระดูกมาก
ท่าศพในการฝึก
เวลาฝึกอาสนะ เราใช้ท่าศพเป็ นตัวพักโดยเฉพาะตอนทีเ่ ราทาอาสนะในกลุ่มนอนหงาย และพอเราทาอาสนะ
ทัง้ หมดจบแล้ว เราก็จะปิ ดท้ายด้วยการผ่อนคลายอย่างลึก ซึง่ นันเป็
่ นการทาท่าศพนาน 10 นาที นอนนิ่งๆ 10 นาที เราให้
ความสาคัญกับท่าศพมาก
ครูโยคะจะแนะนาให้ใช้ท่าศพเป็ นท่านอนของชีวติ ประจาวัน ไปเลย ไหมครับ
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คืออย่างนี้ครับ ทุกครัง้ พอพวกเราไปสอนโยคะ คนอยากจะมาเรียนท่าแปลกๆ เรียนท่าเยอะๆ แล้วการสอนแบบ
ไกวัลยธรรม เป็ นแนวการสอนแบบโบราณ เราหวังจะให้ผเู้ รียนได้เกิดความสมดุล มากกว่าการออกกาลังกาย
เราพบว่า คนทีม่ าเรียนนี่ ร้อยทัง้ ร้อยคือถามว่า คุณชอบท่าไหนมากทีส่ ดุ คาตอบก็คอื ท่าศพ มันบ่งบอกว่า ความ
ประทับใจทีเ่ กิดขึน้ ในการมาปฏิบตั กิ ค็ อื การผ่อนคลาย เขาจาได้ เขารูส้ กึ ดีกบั ตัวเอง อะไรอย่างนัน้ เหมือนกับว่า มันเป็ น
อะไรทีค่ นไม่พดู ถึง แต่กลับเป็ นอะไรทีค่ นจามันได้มากทีส่ ดุ
ตัวครูผสู้ อนไม่มกี ารพูดถึง ว่าเวลานอน ต้องนอนด้วยท่าศพ เพียงแต่อธิบายว่า ท่าศพเป็ นท่าประกอบในการฝึก
โยคะ เพื่อให้ร่างกายทัง้ หมดได้ผ่อนคลาย ได้อยู่ในภาวะของสมดุล หลังจากทีร่ ่างกายส่วนต่างๆ มีการเคลื่อนไหว มีการ
ทางาน มีการยืด มีการขยับ เหมือนกับเวลาทางานแล้ว ก็ตอ้ งมีการพักผ่อน
เราจะบอกอย่างนี้คอื ให้เรียนรูเ้ ทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก 10 นาทีไป ได้เห็นประโยชน์ ฉะนัน้ ทุกครัง้ ทีต่ ่นื นอน
แล้ว ก็ให้เริม่ ด้วยการทาท่าศพ เราจะบอกกันเหมือนกับว่าให้รวมกายใจสัก 10 นาทีก่อนแล้วค่อยไปทาอย่างอื่น กลางคืนก็
เหมือนกัน ก่อนทีจ่ ะลงไปนอน ก่อนทีจ่ ะหลับ ถ้าเป็ นไปได้กใ็ ห้ทาท่าศพ ทาเทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก 10 นาทีก่อน แล้ว
ค่อยไปหลับ เพื่อพักร่างกายทัง้ กล้ามเนื้อทัง้ จิตใจ ให้มนั สงบ หลังจากนัน้ ก็หลับไป ซึง่ การหลับมันก็ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของ
เราใดๆ
การทางานของแกนสมดุลของร่างกาย
พูดถึงนะครับ เวลาเรานอนท่าศพในท่าปกติแล้ว ร่างกายเรามีเส้นประสาททีม่ าเลีย้ งตรงกล้ามเนื้อ ทีม่ าเลีย้ งเยื่อ
หุม้ ข้อทัง้ หมด ส่วนของเส้นประสาทตัวนี้เป็ นเส้นประสาททีค่ อยรับสัญญานความตึงตัวของกล้ามเนื้อ หรืออะไรก็ตาม ว่ามัน
ยืดมากไปหรือหย่อนเกินไปทัง้ 2 ข้าง และเป็ นประสาทรับรูเ้ กีย่ วกับการเคลื่อนไหว ตาแหน่งทิศทางของข้อต่อ เพราะฉะนัน้
เวลาเราทาท่าศพ เมื่อเรามีสติมารูภ้ าพรวมของร่างกายทัง้ หมด ถ้าคนปกติ มีความสมดุลดี เส้นประสาท 2 เส้นนี้จะรับรูค้ วาม
ตึงของกล้ามเนื้อของตรงนี้ว่ามันตึงพอดี ก็รกั ษาสมดุลไว้ได้ คือร่างกายก็จะอยู่ตรงๆ ได้
ถ้าหากคนทีน่ อน ได้จดั ปรับแล้ว รูส้ กึ ว่ามันตรงแล้ว แต่ปรากฎว่าในความเป็ นจริง มันไม่สมดุลกัน ไม่อยูใ่ นแกน
คือถ้าเราลากเส้นดิง่ ลงมา มันไม่แบ่งตัวเราเป็ น 2 ส่วนสมมาตรกันซ้ายขวา มันเอียงอยู่ นันแสดงว่
่
า ในชีวติ ประจาวัน หรือ
การทรงท่าของเขา ตัวกล้ามเนื้อ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ด้านใดด้านหนึ่งจะไม่อยูใ่ นตาแหน่ง จะไม่สมดุล คือตัวเส้นประสาทตรง
นี้รายงานไปยังสมองผิด
ถ้ามีลกั ษณะแบบนี้ เราควรช่วยนักเรียน ช่วยจัดให้ตรงขึน้ นักเรียนอาจจะมีความรูส้ กึ ว่ามันไม่สบายนัก เราก็
ค่อยๆ ปรับ โดยยังให้เขารูส้ กึ ผ่อนคลายด้วย แล้วจึงดูซวิ ่า แนวตรงนี้เริม่ ตรงขึน้ ไหม นี่เป็ นเรื่องสาคัญ
เอาเรื่องคอนะ นี่คอื คอใช่ไหม ถ้าแกนตรงนี้มนั ตรงดี กล้ามเนื้อเอ็นตรงนี้มนั สมดุลกันดี ถ้าเขาทาตรงนี้เอียงไป
เยื่อหุม้ ข้อตรงนี้จะถูกยืดข้อต่อด้านนี้จะถูกขบ จะขบกันอยู่ เพราะฉะนัน้ กระดูกอ่อนตรงนี้จะโดนยืด จะนาไปสูก่ ารรับแรง
กระแทกทีไ่ ม่สมดุล การกระแทกตรงนี้จะเกิดการสึกหรอเร็วขึน้ เปรียบเหมือนรถทีเ่ อียงไปข้างหนึ่งแล้ว ยิง่ ขับไปเรื่อยๆ จะ
พบว่าข้อต่ออะไรตรงนี้จะสึกไปส่วนหนึ่ง อันนี้ไม่ดี จะนาสูก่ ารเสือ่ มของโครงสร้างได้ง่ายขึน้ เพราะฉะนัน้ ทีใ่ ครเอียงคอ มอง
อย่างนี้ มองในแนวซ้ายขวาอย่างนี้นะครับ และมองด้านข้าง นี่กเ็ ป็ นการผิดปกติแบบหนึ่ง เป็ นแนวแกนหน้า-หลัง มันไม่ดี
มันจะสึกหรอ มันจะเสือ่ มตรงนี้หมดเลย
ในแง่สรีระ การทาท่าโยคะควรจะทาท่าทีก่ ม้ มาข้างหน้าก่อน หรือแอ่นไปหลังก่อน
ผมคิดว่าเวลาฝึกคงไม่มผี ลสาคัญมากเท่าไหร่ เพราะว่าเราจะทาครบทุกด้านอยู่แล้ว มันเสมอกัน แต่ใน
ชีวติ ประจาวัน ในการทางานนะ ถ้าเราต้องอยูใ่ นอิรยิ าบถไม่สมดุลนานๆ อยากแนะนาว่า ทุกครึง่ ชัวโมงหรื
่
อ 15 นาที ต้องมี
การแอ่นตัวกลับเพื่อให้หมอนรองกระดูกส่วนทีย่ ดื ให้กลับคืนมา แอ่นเข้ามา ทุกชัวโมงควรจะยื
่
ดตัว เอนตัวมาข้างหลังบ่อยๆ
ให้กลับคืนมา
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ปกติลาดับขัน้ ของการฝึกโยคะของไกวัลยธรรมนี่เป็ นอย่างไร
เรื่องของลาดับ ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเอาอะไรขึน้ ก่อนหรือหลัง ได้ทงั ้ นัน้ จะยืนก่อนจนกระทังมานอน
่
จะนอนก่อน
แล้วยืนก็ได้ ตอนนอนนี้จะนอนคว่าก่อน หรือนอนหงายก่อนก็ได้ แต่โดยรวม การฝึกก็จะทาให้เกิดการบริหารกระดูกสันหลัง
ครบทิศทาง อย่างสมดุล
เรียกว่าเราได้ความรู้ แม้ว่าจะไปช้าๆ อย่างคราวทีแ่ ล้วเราคุยกันเรื่องท่างู กับท่าตักแตน
๊
สิง่ ทีอ่ าจารย์คมปกรณ์
อธิบายให้เราโดยละเอียดคือ การทางานของกล้ามเนื้อหลังทัง้ หมด ความสัมพันธ์ของข้อต่างๆ นี้เป็ นอย่างไร รวมทัง้ อธิบายว่า
ทาไมเราถึงจะควรยกช้าๆ อะไรต่างๆ ฯลฯ คราวนี้เรามาถึงท่าศพ ซึง่ มันก็มคี วามเกีย่ วเนื่องกับกระดูกสันหลัง เราได้มาดู ทา
ความเข้าใจกระดูกสันหลังโดยละเอียด คราวหน้า ท่าถัดไป ก็จะเป็ นท่าคันไถครึง่ ตัว มันเป็ นองค์ความรู้ ซึง่ จาเป็ นสาหรับพวก
เรา สามารถเอาไปใช้งานได้จริง
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โยคะสิกขา ครัง้ ที่ 3
วิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน จากมุมมองของนักกายภาพบาบัด
โดยอาจารย์ คมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรชั ต์
วันเสาร์ท่ี 22 กันยายน 2550

เกริน่ นา
เป็ นการพูดคุย แลกเปลีย่ น แบ่งปั นความรูร้ ่วมกัน เรื่องอาสนะ โดยครอบคลุมประเด็น คือ 1) สาธิตอาสนะ หลักการ
ทาอาสนะแต่ละท่า 2) ผลของการทาท่าอาสนะต่อร่างกาย 3) ผลข้างเคียง สิง่ ทีค่ วรจะต้องระวัง และ 4) แลกเปลีย่ นข้อสงสัยที่
เกิดขึน้ ทัง้ ข้อสงสัยทีน่ กั เรียนในชัน้ ถาม หรือของครูเอง ทาให้เกิดความเข้าใจ ความรูเ้ พิม่ มากขึน้
ทบทวนของเก่า ท่างู
ท่างูมผี ลต่อกระดูกสันหลัง ส่วนผลผลข้างเคียง อาจทาให้ ปวดศีรษะ ปวดคอ ซึง่ อาจเกิดจาก 1) ข้อต่อขบกัน /
เบียดอัดกัน ไปรบกวนการทางานของเส้นประสาทบริเวณท้ายทอย และ 2) กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ บริเวณคอ ท้ายทอยเกร็งตัว
เบียดเส้นประสาท
ท่างูอาจทาให้เกิดการเวียนศีรษะ เนื่องจาก 1) เส้นเลือดแดง ทีไ่ ปเลีย้ งศีรษะ ถูกบีบรัด 2) ข้อต่อ facet 2 ข้างอยูใ่ น
ลักษณะทีไ่ ม่สมดุลกัน ทาให้เส้นประสาทบริเวณนี้ทท่ี าการส่งข้อมูล เกีย่ วกับการทรงตัว การทรงท่าไปยังสมองผิดปกติ ทาให้
รูส้ กึ เวียนศีรษะ และ 3) ปวดหลัง / สะบัก เนื่องจากข้อต่อถูกเบียดอัด และอาจปวดร้าวลงสะบัก โดยเฉพาะคนที่ กระดูกคอ
อักเสบ / เสือ่ ม
ทบทวนท่าตักแตน
๊
½ ตัว หรือเต็มตัว
ผลของท่าตักแตนต่
๊
อร่างกาย เป็ นการเพิม่ กาลัง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านหลัง ทัง้ กล้ามเนื้อชัน้ ตืน้ กลาง ลึก
ส่วนผลข้างเคียง อาจทาให้เป็ นตะคริว หากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง และมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมากเกินไป ทาให้
ปวดบัน้ เอว และ หลัง เนื่องจากข้อต่อฟาเซทด้านหลังขบกันจนเกิดการอักเสบ หรือทาให้หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
เมื่อทาท่าแอ่นตัวมากเกินไป
นอกจากนัน้ ในกรณีผสู้ งู อายุ ยังอาจมีอาการปวดหลัง เนื่องจากหมอนรองกระดูก หรือข้อต่อ ฟาเซทเสือ่ ม หรือทาให้
เมื่อยน่อง เวลายืน หรือ นัง่ นานๆ เนื่องจากเส้นประสาทถูกรบกวนเรือ้ รัง
การแก้ไข แบ่งเป็ น 2 กรณี ในกรณีทอ่ี าการไม่รุนแรง การทาท่าแอ่นตัว จะรูส้ กึ ดีขน้ึ ส่วนในกรณีทอ่ี าการรุนแรง
การแอ่นตัวจะทาให้เส้นประสาทถูกข้อต่อหนีบมากขึน้ กลับจะปวดล้าเพิม่ ขึน้ ก็ตอ้ งหลีกเลีย่ งทีจ่ ะทาท่านัน้ ในช่วงเวลานัน้
การฝึกท่าโยคะ แม้เป็ นเรื่องดี แต่ผทู้ ม่ี ปี ั ญหา มีรอยโรคต้องระวังเป็ นพิเศษ โดยอาจแบ่งเป็ นกลุม่ ๆ เช่น 1) กลุ่มผูท้ ่ี
อายุมากขึน้ 2) ผูม้ อี าการหมอนรองกระดูกเสือ่ ม 3) ผูท้ เ่ี คยบาดเจ็บทีห่ มอนรองกระดูก และ 4) ผูท้ ห่ี มอนรองกระดูกปลิน้
ออกมา ทาให้ช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังแคบลง ซึง่ การแอ่นตัวจะทาให้ขอ้ ต่อรบกวน (หนีบ) เส้นประสาท
ท่าแอ่นหลัง เช่น ท่าอูฐ ท่าสะพานโค้ง ใครทาได้ / ใครทาไม่ได้ และ ทาไมโยคีทาได้
ท่าสะพานโค้ง เป็ นท่าแอ่นหลัง โยคีทาได้ เพราะฝึกมานาน จนร่างกายแข็งแรง ลองพิจารณาว่า ในอิรยิ าบถประจาวัน
หากเราก้มตัวจนเคยชินมาหลายสิบปี โดยทีไ่ ม่ค่อยได้แอ่นตัว อาจเปรียบเหมือนบานพับประตูทเ่ี ปิ ดออกด้านเดียว ไม่เคยเปิ ด
เข้า หากเราค่อยๆ ฝึกท่าสะพานโค้งบ่อยๆ เปรียบเหมือนเราได้เปิ ดบานพับประตูเข้าไปอีกด้านหนึ่ง ขยับทุกวัน บานพับประตู
ก็จะเปิ ดเข้าไปอีกด้านหนึ่งได้
แต่ในขณะเดียวกันต้องพึงสังวรว่า ท่าแอ่นหลัง จะทาให้ ข้อต่อกระดูกสันหลังหนีบเส้นประสาท และอาจทาให่ขอ้ ต่อ
ขบกัน
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กรณีทม่ี รี อยโรคอยยู่ก่อนแล้ว ควรฝึกท่าโยคะไปเรื่อยๆ หรือ ควรไปรักษาก่อนฝึกโยคะ
อาการทีเ่ กิดจากหมอนรองกระดูกทาให้ปวดหลัง เมื่อยหลัง หากทาอาสนะ 2-3 ครัง้ แล้วอาการดีขน้ึ ให้ฝึกต่อไป แต่
ถ้าหากมาฝึกโยคะแล้วอาการคงที่ หรือแย่ลง ควรไปรักษา หรือหาสาเหตุของโรคก่อน หรือให้หลีกเลีย่ งการทาอาสนะท่านัน้ ไป
ก่อน
กายภาพบาบัด รักษาอาการปวดหลัง อย่างไร
เราเริม่ จากการหาสาเหตุ ถ้ามีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูก หากอาการไม่รุนแรง บาบัดโดยการจัดกระดูกสันหลัง
และดันหมอนรองกระดูกกลับเข้าที่ ซึง่ อาจใช้มอื กด หรือใช้เครื่องมือดึงให้เกิดรอยแยก แล้วดันหมอนรองกระดูกเข้าไป เมื่อ
อาการดีขน้ึ การแอ่นตัวจะทาให้หมอนรองกระดูกกลับเข้าที่ จึงให้ฝึกท่า แอ่นตัว โดยหลีกเลีย่ งการก้มตัว ทีจ่ ะทาให้หมอนรอง
กระดูกปลิน้ ออกมา
หากอาการรุนแรง หมอนรองกระดูกทะลักออกมา และม่กลับเข้าที่ ต้องบาบัดด้วยการดึงหลัง เพื่อลดการอักเสบ จน
หมอนรองกระดูกกลับเข้าที่ หรือถ้ารุนแรงมาก ก็อาจทาการผ่าตัด
ถ้ามีสาเหตุมาจากข้อต่อ บาบัดโดยการทาให้เยื่อหุม้ ข้อ คลายตัว หรือใช้คลื่นเสียงความถีส่ งู ทาให้พงั ผืดทีย่ ดึ ข้อต่อนุ่ ม
ลง ให้คลายออกมา เพื่อจัดกระดูก แล้วจึงให้บริหารร่างกายต่อไป จะเห็นว่าการรักษาทางกายภาพ บาบัดจะทาโดยการให้
เคลื่อนไหว ทัง้ กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ โดยให้การเคลื่อนไหว เป็ นไปในทิศทางทีเ่ อือ้ ต่อการคลีค่ ลายอาการ ให้เคลื่อนไหว
ในระดับทีพ่ อเหมาะพอดี กับพยาธิสภาพในขณะนัน้ จึงไม่ใช่เรื่องของการมีคาตอบตายตัวว่า ถ้ามีอาการแบบนี้ ให้ทาท่านัน้ ท่า
นี้
ทวนท่าศพ
เป็ นท่าทีผ่ ่อนคลายร่างกายทัง้ หมด เป็ นท่าทีส่ บาย ยกเว้นกรณี คนทีม่ ปี ั ญหาโครงสร้างร่างกาย มีอาการหลังค่อม ซึง่
การนอนราบ น้าหนักศีรษะจะบังคับให้เงยคอ ทาให้ปวดศีรษะ ปวดคอ วิธแี ก้อาจใช้ผา้ ขนหนูหนุนไปสักพัก จากนัน้ เมื่อ
ร่างกายปรับสภาพได้ดขี น้ึ ให้ลดความสูงของผ้าขนหนูลง
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โยคะสิกขา ครัง้ ที่ 3
วิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน จากมุมมองของนักกายภาพบาบัด
โดยอาจารย์ คมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรชั ต์
วันเสาร์ท่ี 22 กันยายน 2550
ท่าคันไถ 1/2 ตัว

หลักการทาอาสนะ แบบยกขาเดียว เราอธิบายว่า เริม่ จากท่าศพ รวบเท้าชิด ฝ่ ามือคว่าชิดลาตัว จากนัน้ ยกขาทีละ
ข้าง 30 องศา ค้างไว้สกั 2 - 3 วินาที 60 องศา ค้างไว้ และสูงสุดไม่เกิน 90 องศา เราแนะนาผูเ้ รียนว่า ถ้ายกไม่ถงึ 90 องศาก็
ไม่เป็ นไร แต่ “ขอให้เข่าต้องไม่งอ” คือยกได้ 60 องศา โดยขาตึง ยังดีกว่า ยกได้ 90 องศา แต่เข่างอ ค้างไว้สกั ครู่ ใช้หลัก “นิ่ง
สบาย ใช้แรงแต่น้อย มีสติ” เมื่อไม่ไหวแล้ว ให้คนื กลับ ลดลงมาที่ 60 องศา 30 องศา และวางขาลงกับพืน้
ส่วนแบบยก 2 ขา ยกขา 45 องศา เพราะการยกที่ 30 องศา อาจตึงกล้ามเนื้อหน้าท้องมากเกินไป จากนัน้ เคลื่อนไป
เป็ น 60 องศา สูงสุดไม่เกิน 90 องศา ได้ประโยชน์ในการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ซึง่ แบบ 2 ขา มีการบริหารกล้ามเนื้อหน้า
ท้องได้มากกว่าแบบขาเดียว เมือ่ ไม่ไหวแล้ว ก็คนื กลับ 60 องศา 45 องศา และวางลงกับพืน้
ผลต่อร่างกาย ท่านี้เป็ นการใช้กล้ามเนื้อด้านหน้าสะโพก ทีใ่ ช้ในการงอสะโพก กล้ามเนื้อชุดนี้จะเ 2 จุด คือ บริเวณเชิงกราน และ
บริเวณกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อส่วนทีเ่ กาะเชิงกรานไม่ค่อยมีปัญหา ปั ญหามักจะเกิดกับกล้ามเนื้อทีเ่ กาะกระดูกสันหลังซึง่ มี
ความยาวมากกว่า หากกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังไม่แข็งแรง ไม่คอ่ ยมีแรงยก ตอนยกขาจะมีการแอ่นของหลังประกอบด้วย ซึง่
ทาให้ปวดหลัง ทาให้หลังแอ่นเพิม่ ขึน้ ต่างจากคนทีก่ ล้ามเนื้อทีเ่ กาะกระดูกสันหลังแข็งแรง สามารถยกขาขึน้ ได้ โดยหลังยังคง
เรียบแนบพืน้ โดยเราสามารถค่อยๆ พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อชุดนี้ได้
อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวส่วนของร่างกาย เช่น สามารถยกขา
ขึน้ มาได้ มีหน่วยวัดเป็ นน้าหนักทีย่ กได้
ศัพท์ทเ่ี ราควรรูจ้ กั คือ Tone เนื่องจากกล้ามเนื้อมีเส้นประสาทมาเลีย้ งตลอดเวลา มีสญ
ั ญาณประสาทคอยทาให้
กล้ามเนื้อตึงตัว สังเกตคนเป็ นอัมพฤกษ์ กล้ามเนื้อจะเหลว โทนก็คอื ระดับความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
ศัพท์อกี คาคือ Tight อธิบายถึงตอนทีก่ ล้ามเนื้อกาลังทางาน เช่นเรานังในท่
่ าหนึ่งนานๆ กล้ามเนื้อด้านหนึ่งหดตัว
ตลอดเวลา ไม่ยดื ออก เราเรียกว่า tight หรือนักกีฬาทีใ่ ช้กล้ามเนื้อมากๆ กล้ามเนื้อดึงตัวตลอดเวลา ไม่ยดื ออก ก็เป็ นความตึง
ตัวเช่นกัน แต่เป็ นแบบ tight
การทาท่าโยคะช่วยเรื่องกล้ามเนื้อได้ เพราะมันเน้นการยืดกล้ามเนื้ออกมา อย่างนักเรียนบางคนทีท่ าท่าคันไถครึง่ ตัว
เขางอเข่าตลอดเวลา เพราะกล้ามเนื้อมันตึง มันเหยียดไม่ได้ เราอยากให้เขาได้มโี อกาสเหยียด จึงแนะนาเขาว่า ให้ทาโดยไม่งอ
เข่า
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ขอให้อาจารย์ช่วยเปรียบเทียบ การยกขาโดยงอเข่าไว้ก่อน พอยกขึน้ แล้วค่อยเหยียดขาออก กับการเหยียดขาไว้ ไม่งอเข่า ยก
ขาขึน้ ไปทัง้ ท่อน
ดังทีไ่ ด้ทาความเข้าใจมาข้างต้นว่า เมื่อเรามีความรู้ ความเข้าใจมากขึน้ คาตอบของเราจะไม่ใช่เป็ นสูตรสาเร็จตายตัว
แต่เราจะมองเป็ นแต่ละกรณี และอธิบายไปตามสภาพนัน้ ๆ
การยกขาขึน้ โดยไม่งอเข่า เปรียบเหมือนการยกคานยาวๆ มีน้าหนักมากกว่า จึงต้องอาศัยแรงของกล้ามเนื้อที่
มากกว่า มองตามหลักฟิ สกิ ส์กเ็ ป็ นการเสียเปรียบเชิงกล เสียเปรียบกว่าการงอเข่าแล้วค่อยยก ซึง่ คานสัน้ กว่า เราออกแรงน้อย
ยกขาได้สงู ขึน้ ถ้ามองตามหลักโยคะ สาหรับคนทีก่ ล้ามเนื้อหน้าท้องไม่มแี รงเลย อาจจาเป็ นต้องงอเข่าก่อน แต่สาหรับคนปกติ
ทีต่ งั ้ ใจจะพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง ให้ดขี น้ึ ก็ไม่งอเข่า
เส้นประสาท
เส้นประสาทเป็ นโครงสร้างทีต่ อ้ งการเลือดมาเลีย้ งเป็ นอย่างยิง่ ถ้าขาดเลือดจะผิดปกติได้ทนั ที และเกิดการบาดเจ็บ
ได้ง่าย เส้นประสาท เส้นเลือดดา และ เส้นเลือดแดง จะไปด้วยกันเสมอ
ทัง้ เส้นเลือดและเส้นประสาทมีลกั ษณะขดตัวอยู่เหมือนสปริง เมือ่ มีการเคลื่อนไหว มันจะเหยียดตัวออก เมื่อถูก
เหยียดตัวมากเกินไป มันจะตีบลง แคบลง การไหลเวียนของเส้นเลือดดาและแดงทีค่ อยหล่อเลีย้ งเส้นประสาทจะถูกรบกวน
คนปกติจะไม่มปี ั ญหา แต่ถา้ คนไหนมีปัญหาการดึงรัง้ ของเส้นประสาทเกิดขึน้ เส้นประสาททีย่ าวจากสมองลงมา โดย
ระหว่างทางก็มปี มประสาทต่างๆ หากถูกเหยียดยืดมากเกินไป ก็เป็ นการดึงไปถึงบริเวณก้านสมองด้วย อาจทาให้เกิดอาการ
ตึงคอ ปวดหัว เกิดการบาดเจ็บ
อาการผิดปกติเนื่องจากเส้นประสาท
เราสังเกตนักเรียนทีม่ ปี ั ญหาเส้นประสาทได้จาก 1) มีอาการปวดร้าวตามร่างกาย 2) มีอาการตึงกล้ามเนื้อ ซึง่ เกิดจาก
การทีร่ ่างกายเกร็งกล้ามเนื้อเอาไว้ เพื่อปกป้ องเส้นประสาททีก่ าลังมีปัญหา ไม่ให้มนั ยืดออก 3) พวกทีม่ ปี ั ญหาในการหิว้ ของ
หนัก เกิดอาการชาปลายแขน ล้า เปลีย้ ไปทัง้ แขน 4) กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อคอเกร็งเป็ นลา ซึง่ มันเกร็งเพื่อป้ องกันไม่ให้เรา
งอตัว หรือยืดตัวมากเกินไป เพราะเส้นประสาทมีปัญหา ซึง่ ไม่ใช่เรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะ เป็ นคนละเรื่องกัน
ระบบเส้นประสาท
ระบบประสาทแบ่งเป็ น 2 ส่วน ประสาททีค่ วบคุมการทางานของร่างกายทัง้ หมด กับ ส่วนทีเ่ ป็ นออโตเมติค ไม่ตอ้ งสัง่
มันไปของมันเอง
ประสาททีค่ วบคุมการทางานทัง้ หมดยังแบ่งออกเป็ น 2 คือ ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System)
ได้แก่ สมอง ก้านสมอง และไขสันหลัง ซึง่ มีเซลประสาททัง้ หมดอาศัยอยู่ อีกส่วนหนึ่งเรียกประสาทส่วนปลาย เป็ นแขนงทีย่ าว
ยืดออกไปรับรูข้ อ้ มูล เหมือนสายไฟ แยกตัวออกมาจากซีพยี สู ว่ นกลาง
ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) ไม่ตอ้ งสังก็
่ ทางานเองได้ เช่น เวลาตกใจ ไฟไหม้ เรามีแรงที่
จะทาอะไรต่างๆ มาก หรือกินข้าวเสร็จแล้วง่วง ฯลฯ พวกนี้ ประสาทออโตเมติคไปควบคุม ไปจัดการเอง ซึง่ ก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่
2 แบบคือ ตื่นตัว Sympathetic กับผ่อนคลาย Parasympathetic
ประสาทออโตเมติคจะควบคุมการหดตัว คลายตัว ของเส้นเลือด และควบคุมการทางานของกล้ามเนื้อเรียบ (อวัยวะ
ภายใน) เช่น ขณะกินข้าว ประสาทจะสังให้
่ เส้นเลือดบริเวณลาไส้ขยายตัว เพื่อให้เลือดไปเลีย้ งลาไส้มากขึน้ และสังให้
่ เส้นเลือด
ทีไ่ ปเลีย้ งแขนขาหดตัว มันจัดการของมันเอง เราไปบังคับเส้นเลือดให้หดตัว ขยายตัวไม่ได้
ดังนัน้ หลังอาหาร หากเรารีบไปออกกาลังกาย ประสาทอัตโนมัตจิ ะปลีย่ นคาสังใหม่
่
กล้ามเนื้อทีผ่ นังหลอดเลือดที่
ลาไส้จะบีบตัว หดตัว ขณะทีก่ ล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดทีแ่ ขน ขส ขยายตัว จึงทาให้สารอาหารและออกซิเจนไปเลีย้ งทีแ่ ขนและ
ขาแทน เลือดทีล่ าไส้ลดลง ทาให้ระบบย่อยอาหารทางานไม่ดี ดูดซึมไม่ดี หลังอาหารเราจึงต้องพัก 3-4 ชัวโมง
่
ทัง้ หมดนี้มาเชื่อมโยงเรื่องเส้นประสาทตึงตัว ซึง่ ก็หมายถึงเส้นประสาทส่วนปลาย เส้นประสาทเหล่านี้ ส่วนหนึ่งอยู่
บริเวณทรวงอก บริเวณกระดูกสันหลังส่วนอก ในกรณีทข่ี อ้ ต่อกระดูกสันหลังบริเวณอกตึงตัว หรือมีการเคลื่อนไหวบริวเณทรวง
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อก เส้นประสาทเหล่านี้กถ็ ูกดึงรัง้ หากผูเ้ รียนเกิดความรูส้ กึ แสบๆ ซ่า เมื่อมีการเคลื่อนไหว หรือ เอียงตัว ก็อาจสันนิษฐานได้ว่า
เส้นประสาทผิดปกติ
กระดูกสันหลัง
ในกรณีทก่ี ระดูกสันหลังไม่ปกติ จากอะไรก็แล้วแต่ ทาให้ขอ้ ต่อบางปล้องบริเวณนี้หลวม เคลื่อนตัว เลื่อนไปข้างหน้า
กล้ามเนื้อทีเ่ กาะแถวนี้จะดึง กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ จะไม่ยดึ กระดูกไว้ พอฝึกท่าคันไถครึง่ ตัว กระดุกสันหลังก็เคลื่อน เสียงดัง
แปล็บๆ แก้ไขได้โดยการฝึกกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องน้อยไว้ให้มนคง
ั่
อีกกรณีคอื หากสังเกตว่าหลังผูเ้ รียนมีอาการโค้งเว้ามากกว่าปกติ มีอาการบุม๋ เป็ นจุด ก็อาจตัง้ ข้อสันนิษฐานถึงความ
ผิดปกติของกระดูกสันหลัง
ขอคาอธิบายเรื่อง การฝึกอาสนะท่ากลับบนลงล่าง แล้วจะไม่แก่ (อ่อนเยาว์)
อ.วีระพงษ์ อธิบาย ตาราโยคะโบราณกล่าวไว้ว่า ตาแหน่งทีค่ อ ซึง่ เรียกว่าตาแหน่งพระจันทร์ มีน้าอมฤตอยู่ การยืน
นัง่ ปกติทาให้น้าอมฤตไหลลงมาทีต่ าแหน่งพระอาทิตย์ ทีท่ อ้ ง น้าอมฤตจึงถูกเผาผลาญตลอดเวลา ร่างกายจึงเสือ่ มโทรม และ
ชรา หากทาท่ากลับบนลงล่าง เป็ นการชะลอการไหลของน้าอมฤต ทาให้อายุเป็ นไปตาม อายุขยั จริงมากขึน้ ซึง่ ไม่ทราบว่าทาง
สรีระวิทยาสมัยใหม่ มีคาอธิบายเรื่องนี้หรือไม่
เซลซึง่ ก็คอื เนื้อเยื่อในร่างกาย ต้องการอาหารมาหล่อเลีย้ ง อาหารนี้มาจากเลือด หากมีอาหารดี เลือดมาเลีย้ งดี เซลก็
แข็งแรงสมบูรณ์ อ่อนวัย ถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน หากอาหารม่ดี เลือดมาเลีย้ งไม่ดี เซลก็แคระ แกรน ไม่แข็งแรง
ตัวอย่างเช่น คนไข้เบาหวานเรือ้ รังผิวหนังจะดา และเป็ นแผล เนื่องจาก เส้นเลือดฝอยทีม่ าเลีย้ งบริเวณผิวหนังแข็งตัว
และตีบ เลือดจึงมาเลีย้ งผิวหนังไม่พอ
ดังนัน้ ท่าคันไถครึง่ ตัวทาให้เลือดไหลเทมาเลีย้ งทีใ่ บหน้า จึงทาให้เซลและเนื้อเยีอ่ บริเวณใบหน้าได้รบั อาหารได้ดี ก็มี
แนวโน้มทีจ่ ะทาให้แลดูอ่อนเยาว์
ผลของท่าคันไถครึง่ ตัว ต่อต่อมไทรอยด์ทค่ี อ
ต่อมฮอร์โมนต่างๆ มีความสาคัญต่อร่างกายมาก การดูแล ให้ต่อมต่างๆ ให้ทางานได้เป็ นปกติเป็ นสิง่ ทีด่ ี อย่างต่อม
ไทรอยด์ พาราไทรอยด์ สร้างฮอร์โมนทีค่ วบคุม การเผาผลาญอาหาร metabolism หากเผาผลาญมากเกินไป เหงื่อจะออกมาก
และเหนื่อยง่าย หากเผาผลาญน้อยไป จะเฉื่อยชา และอย่างน้อยเราก็เห็นว่าท่าคันไถครึง่ ตัว ทาให้เลืออดไหลเวียนมาเลีย้ งที่
บริเวณต่อมนี้ได้ดี
นักเรียนทีเ่ คยมีอาการ Flip Flop Injury ควรหลีกเลีย่ งการทาท่าคันไถ ½ ตัวหรือไม่?
Flip Flop Injury เป็ นอาการบาดเจ็บของกระดูกคอเนื่องจากการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน เช่น ขับรถไปชน ตัวเรา
และศีรษะจะพุ่งไปข้างหน้า เนื่องจากแรงเฉื่อย จากนัน้ จะสะบัดกลับ ทาให้เนื้อเยื่อรอบๆ คอบาดเจ็บ หรือถจอดนิ่งอยู่ แล้วโดน
ชนท้าย ศีรษะก็เกิดการสะบัดกลับทันทีเช่นกัน
พวกนี้ขน้ึ อยู่กบั ความรุนแรงของอาการ หากบาดเจ็บเล็กน้อยจะแค่มอี าการไม่สบายทีค่ อ หากอาการมากขึน้ คอจะ
ขยับไม่ได้ หันไม่ได้ จนถึงกระดูกคอหักก็มี
บางคนมีประวัติ Flip Flop Injury เมื่อ 10 ปี ก่อน เป็ นรอยโรคสะสม เป็ นจุดอ่อน พอใช้งานไปเรือ่ ยๆ อาจมีอาการปวด
หลังในภายหลัง ซึง่ อาจเป็ นเพราะเกิดพังผืดดึงรัง้ ทาให้การเคลือ่ นไหวของเส้นประสาทผิดปกติ เกิดการตึงตัวขึน้ มา หรือ
กระดูกข้อต่อคอเคลื่อนตัวไปจากตาแหน่งปกติ ทาให้กล้ามเนื้อตึงรัง้
ผูเ้ รียนทีม่ ปี ระวัตแิ บบนี้มา ควรระวังการเคลื่อนไหวทีค่ อ หลีกเลีย่ งการพับมาก การแอ่นมาก หรือท่าทีท่ าให้มรี บั
น้าหนักมากๆ ให้เคลื่อนไหวเท่าทีร่ สู้ กึ สบาย อาสนะพืน้ ฐานทีพ่ วกเรากาลังวิเคราะห์กนั นี้เป็ นท่าทีป่ ลอดภัย ทีค่ วรหลีกเลีย่ งคือ
ท่าทีพ่ บั คอมากๆ เช่น ท่ายืนด้วยไหล่ คันไถเต็มตัว ฯลฯ
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กรณีเคยผ่าตัดกระดูกคอ ควรต้องระวังในการทาอาสนะหรือไม่
ควรพิจารณาสาเหตุทท่ี าให้ตอ้ งไปผ่า ว่ากระดูกหักจึงผ่าตัด หรือหมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือหินปูนเกาะจนกด
เส้นประสาท ซึง่ หมอผ่าตัดเพื่อเชื่อมกระดูกคอนี้ไว้ กล่าวคือ การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของกระดูกคอได้สญ
ู เสียไปแล้ว มัน
ยึดติดแน่น จึงต้องผ่า การผ่าตัดทาให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่ หลังผ่าตัด จะเกิดพังผืดดึงรัง้ เพือ่ ซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีเ่ พิง่ ถูก
ผ่าตัดไป เราก็ควรรระวังเหมือนผูท้ ม่ี ปี ระวัติ flip flop injury เพราะการเคลื่อนไหวของคอผิดปกติไปแล้ว เคลื่อนด้น้อยลง อย่า
ฝืนทาอาสนะเกินความสามารถของร่างกาย อย่าไปทาตามคนอื่น
ข้อควรพิจารณาคือ ถ้านักเรียนทีม่ ปี ั ญหาเคลื่อนไหวคอของตนเอง ตามแรง ตามสภาพ ตามน้าหนักของตนเอง อย่าง
นัน้ ปลอดภัย แต่ถา้ การเคลื่อนไหวนัน้ มันมีการกดทับของร่างกายส่วนอื่นอยู่ อันนัน้ ไม่ปลอดภัย หรือมีครูคนอื่น มาช่วยจับ ช่วย
ดัด ไม่ปลอดภัย
บิดคอแล้วสบายดี บิดบ่อยๆ เป็ นอันตรายหรือไม่
แสดงว่าก่อนบิดคอไม่สบาย มีอาการเมื่อยล้า ต้องดูว่ามีสาเหตุมาจากไหน หากเกิดจากท่าทางในการทางาน ให้แก้ไข
ท่าทางให้เมื่อยล้าน้อยลง ในกรณีบดิ คอแล้วสบาย ก็ดวู ่าเราจะเคลื่อนไหวแค่ไหน ให้เคลื่อนไหวเท่าทีเ่ ราสบาย เท่าทีเ่ รา
เคลื่อนไหวได้
กระดูกสันหลังคด เป็ นรูปตัว S อาสนะพืน้ ฐาน 14 ท่า ช่วยได้หรือไม่
โดยลักษณะของการคด มันจะคดไปคดมา ท่าอาสนะบางท่า แก้คด บางท่า เสริมคด นักกายภาพบาบัดจะต้อง
ตรวจดูว่า กระดูกสันหลังคดตรงมุมไหน ปล้องไหน จากนัน้ จะจัดกระดูกสันหลัง และบริหารให้กระดูกสันหลังตรง เราอาจ
แนะนาให้ทาท่าอาสนะทีเ่ หมาะสมได้ แต่มนั ก็เป็ นการทาในเวลาไม่นาน ควรมีการพูดถึงการดูแลอิรยิ าบถในชีวติ ประจาวันด้วย
คือต้องทาสม่าเสมอส่วนบางท่า หากฝึกไปแล้ว กระดูกสันหลังคดมากขึน้ ให้ระวังท่านัน้
กระดูกสันหลังคด -มี 2 แบบ หนึ่งเกิดจากโครงสร้าง ตรวจสอบโดยให้ยนื ตรง แล้วค่อยๆ ก้มหลัง จะเห็นว่าหลัง โค้ง
ปูดออกมา แสดงว่า ตัวเอ็นเริม่ ดึงรัง้ ออกมาแล้ว หรือเส้นประสาทเริม่ ตึง ซึง่ ก้มแล้วอาจจะเห็นว่าร่างกายมีการบิดตัว
หากเกิดจากความบกพร่องของกล้ามเนื้อ ตรวจสอบโดยให้ยนื ตรง ค่อยๆ ก้มหลัง เมื่อมองดูแผ่นหลัง จะเห็นหลังราบ
ขนานกันดี ทัง้ 2 ข้าง
การยืดตัว ขยับตัว ทาอาสนะ ตลอดจนการจัดท่าทางในชีวติ ประจาวัน ก็จะช่วยทาให้อาการดีขน้ึ ได้
กระดูกลันดั
่ ง ก๊อบๆ เวลาขยับแขน เกิดจากอะไร
เกิดจากช่องว่างระหว่างกระดูก ซึง่ มีอากาศอยู่ พอมีการขยับ อากาศพวกนี้เล็ดออกมาจากช่องเหล่านัน้ พวกนี้ไม่มี
อันตราย ถ้าไม่มอี าการเสียว
มีอาการปวดหลัง ฝึกท่าอะไรดี
ฝึกได้ทุกท่า ร่างกายต้องการทัง้ หมด ท่าไหนทาให้ปวดมากขึน้ หลีกเลีย่ งท่านัน้ ไปก่อน ซึง่ มีหลักในการคัดกรอง
เพื่อให้รวู้ ่า ท่าไหนไม่ควร ท่าไหนควรทา ท่าไหนทาได้ ก็ทาท่านัน้
โยคะไม่ใช่ท่าเพียงท่าเดียว มันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ จากหลายๆ ท่า
การใช้มอื สอดให้ขา ในท่าคันไถ ½ ตัว แบบยก 2 ขา
เวลาฝึก อาจคว่าฝ่ ามือ แล้ว สอดฝ่ ามือไว้ใต้ขา จะช่วยให้ยกขาได้ง่ายขึน้
ในกรณีน้ี ประโยชน์คอื มือมาช่วยงัด ทาให้มแี รงทีก่ ล้ามเนื้อต้นขาเพิม่ ขึน้ กล้ามเนื้อหลังทางานน้อยลง ช่วยให้คน
ปวดหลัง ทีม่ สี าเหตุมาจากล้าเมนื้อหลัง ทาท่าคันไถ ½ ตัวได้ง่ายขึน้
แต่หากปวดหลังเพราะมีปัญหาทีห่ มอนรองกระดูก ทาแล้วเจ็บมากขึน้ ให้หยุดทา เพราะฝ่ ามือจะเพิม่ แรงกดทีห่ มอน
รองกระดูกอีกราว 150-180 กิโลกรัม
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บางคนทาท่ายกขาด้วยการเหวีย่ งขาขึน้ ดีไหม
ก็ตอ้ งถามตัวเองว่าจะ เอาท่า หรือ เอากาลัง ถ้าต้องการพัฒนากาลังกล้ามเนื้อหน้าท้อง ก็ตอ้ งไม่เหวีย่ ง เพราะ
เหวีย่ งขาขึน้ ไป จะไม่ได้ประโยชน์
ถ้าถามว่าอันตรายไหม ก็คงแล้วแต่กรณี หากหมอนรองกระดูกมีปัญหา อาจบาดเจ็บ หรืออาจทาให้กล้ามเนื้อฉีก ข้อ
ต่อกระดูกสันหลัง เคล็ด ยอก ได้
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โยคะสิกขา ครัง้ ที่ 3
วิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน จากมุมมองของนักกายภาพบาบัด
โดยอาจารย์ คมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรชั ต์
วันเสาร์ท่ี 22 กันยายน 2550
ท่าปั จฉิโมทนาสนะ หรือท่าเหยียดหลัง

เริม่ จากท่านังพั
่ ก รวบเท้าชิด นังหลั
่ งตรง มือวางข้างสะโพก เลือ่ นมือมาวางบนต้นขา พับตัวลง จากข้อสะโพก จนสุด
ท่า เอานิ้วโป้ งเกีย่ วเท้าไว้ ลดไหล่ ลดศีรษะ นาศีราะไปชิดใกล้กบั หัวเข่า
ประโยชน์ เป็ นการบริหารกล้ามเนื้อ เอ็น บริเวณส่วนหลังทัง้ หมด ตัง้ แต่ขา เอว ต้นคอ และเป็ นการกดนวดหน้าท้อง
ช่วยบริหารอวัยวะภายในช่องท้อง ช่วยให้เลือดไปเลีย้ งศีรษะเพิม่ ขึน้
ผลต่อร่างกาย
เป็ นการยืดกล้ามเนื้อน่อง เหมือนท่าคันไถ ½ ตัว ยืดกล้ามเนื้อก้น ยืดกล้ามเนื้อหลัง เอ็นยึดเกาะข้อทัง้ หมด
เส้นประสาท ไขสันหลัง ทัง้ หมดยาวจนถึงก้านสมองเลย
ผลข้างเคียง
ประการทีห่ นึ่ง หากหมอนรองกระดูกสันหลังมีปัญหา เนื่องจากท่านัม้ แี รงกดทับทีห่ มอนรองกระดูกเป็ น 6 เท่าของท่า
นอน คนทีม่ ปี ั ญหาหมอนรองกระดูกสันหลังจะรูส้ กึ ว่าอาการแย่ลง ทัง้ ขณะทาอาสนะ และหลังทา
ประการทีส่ อง ถ้ามีปัญหาหลังแข็ง ถ้าเรายืดค้างในท่านาน เส้นประสาทจะตึงผิดปกติ เส้นเลือดจะถูกดึงให้ยาวขึน้
หากฝืนทาจะเกิดการบาดเจ็บในภายหลัง
วิธตี รวจสอบความตึงตัวของเส้นประสาท ให้ทาท่าปั จฉิโมทนาสนะ โดยไม่กม้ คอ รูส้ กึ ตึงหรือไม่ จากนัน้ ก้มศีรษะ
หากตึงเพิม่ ขึน้ หมายความถึง มีสญ
ั ญาณเตือนของอาการเส้นประสาทบกพร่อง ก็ไม่ควรให้นกั เรียนทา แต่ถา้ ก้มศีรษะแล้ว ไม่
รูส้ กึ ตึงเพิม่ ขึน้ ก็คอื ไม่มอี าการทีว่ ่า
วิธตี รวจสอบหมอนรองกระดูก
ให้นอนหงาย กอดเข่า จนรูส้ กึ ตึงๆ ลองทาซ้าหลายๆ ครัง้ หากปวดหลังเพิม่ ขึน้ หรือเมื่อยน่อง แสดงว่า มีอาการ
จากหมอนรองกระดูกถูกดันปลิน้ ออกมา
อีกวิธี นอนคว่า ทาท่างู โดยเหยียดมือสุดให้แรงทัง้ หมดอยู่ทม่ี อื เป็ นท่างูแบบตัวใหญ่ ซึง่ เป็ นการให้กล้ามเนื้อดัน
กระดูกสันหลังไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่ หากทาซ้าๆ แล้วรูส้ กึ ว่าอาการเมื่อยทุเลาลง แสดงว่าอาการหมอนรอง
กระดูกทีม่ อี ยู่ สามารถถุกดันกลับเข้าทีไ่ ด้ดว้ ยท่างู
ส่วนผูท้ ม่ี อี าการหมอนรองกระดูกปลิน้ คา การท่างุ จะไม่สามารถดันกลับเข้าทีไ่ ด้ ในกรณีตอ้ งะวัง ไม่ควรทาท่างู
ท่าชานุศรี ษะอาสนะ หรือหัวจรดเข่าขาเดียว มีความแตกต่างกับท่าปั จฉิโมทนาอย่างไร
ท่าหัวจรดเข่าขาเดียว เส้นประสาทยืดเพียงข้างเดียว ความตึงจะน้อยกว่าแบบ 2 ข้าง กล้ามเนื้อถูกยืดเพียงข้างเดียว
เชิงกรานบิดเพียงข้างเดียว ซึง่ เราก็อาจจะเริม่ ทาจากขาเดียวก่อน ถ้าทาได้ดี แล้วค่อยทา 2 ขา ก็ได้ ผลทางด้านอื่นคงไม่
ต่างกัน
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ถ้าตัง้ ปลายนิ้วเท้าขึน้ จะเป็ นอย่างไร
อันแรกคือกล้ามเนื้อน่องตึง ก็เป็ นแบบนึง เราก็ดูแลจัดปรับทีก่ ล้ามเนื้อ อีกอันคือเส้นประสาทตึงตัวมากขึน้ คือยิง่
กระดกปลายเท้ามาก ยิง่ ตึงน่องมากขึน้ ซึง่ ไม่ใช่ทก่ี ล้ามเนื้อ หมายความว่าเส้นประสาทมันตึงตัวมากขึน้
ท่านี้ เอ็นร้อยหวาย กล้ามเนื้อหลังข้อพับข้อเข่าถูกยืด เหยียดตัวมากขึน้ ทัง้ ท้อง อวัยวะภายในก็ถูกกดทับด้วย
ตาราโบราณระบุว่า การพับท้อง ทาให้เพิม่ ไฟย่อย สรีระวิทยาสมัยใหม่อธิบายเรื่องนี้อย่างไร
น่าจะสอดคล้อง คือการพับท้องทาให้กระเพาะอาหาร ลาไส้ขยับตัว ทางานได้ดขี น้ึ ภาษาของคนโบราณธาตุไฟ ก็
น่าจะหมายถึงระบบย่อยอาหาร การดูดซึมทีด่ ขี น้ึ
ท่านี้ช่วยทาให้หน้าท้องแบนราบไหม?
ท้องยื่นมี 2 แบบ คือมีลมในท้อง กับทีม่ ไี ขมัน ถ้าในกรณีมไี ขมัน ทาท่านี้คงไม่ชว่ ยให้ทอ้ งแบนราบ ต้องไปออกกาลัง
กาย เผาผลาญไขมัน แต่ถา้ ท้องเรามันไม่ค่อยขยับตัว มันตึงตัว มีแกสในกระเพาระอาหาร ในลาไส้มาก การทาท่านี้ ทาให้
อวัยวะภายในขยับตัวได้ดขี น้ึ ยืดหยุ่นตัวดีขน้ึ ทาให้ระบบย่อยดีขน้ึ ท้องก็จะแบนราบลง
เทคนิคช่วย
ไม่ควรเกร็งขา เพื่อเหยียดข้อพับเข่า ก่อนพับตัวลง เพราะพอเราเกร็งขากล้ามเนื้อทัง้ หมดจะทางาน รวมทัง้ เกิดแรง
ต้าน แรงทีจ่ ะพยายามดึงกลับ ทาให้เราเหยียดออกไปได้ไม่สดุ ในทางตรงข้าม เราควรปล่อยขาตามสบาย จะทาให้เหยียดได้
มากขึน้ ก้มตัวได้มากกว่า เนื่องจากไม่มแี รงต้าน
การขยับสะโพกไปข้างหลังก่อน จะช่วยทาให้เราก้มตัวได้มากขึน้ เหตุผลหนึ่งเพราะการขยับสะโพกไปข้างหลัง จะทา
ให้กล้ามเนื้อสะโพกด้านก้นเกร็งตัว แต่ดา้ นหน้าขาคลายตัว ทาให้เหยียดขาได้มากขึน้ ทาให้กม้ ได้ง่ายขึน้
หากพิจารณาทางด้านการไหลเวียนเลือด การเกร็งขาจนกล้ามเนื้อขึน้ เป็ นมัด กับผ่อนคลายขาสบายๆ ต่างกันอย่างไร
การเกร็งขาทัง้ หมด กล้ามเนื้อจะถูกเหยียดยืด หากเกร็งไว้นาน มันจะหยุดการไหลเวียนของเลือด เพราะหลอดเลือด
ถูกบีบตัว แต่ถา้ ทาแบบเกร็งแล้วคลาย บีบ – คลาย, บีบ - คลาย เลือดจะมาเลีย้ งได้มากกว่าทีก่ ล้ามเนื้อเกร็งอยู่นิ่งๆ
การหายใจออก ช่วยให้พบั ตัวลงได้มากขึน้ หรือไม่
มีสว่ นครับ เมื่อหายใจเข้า ปอดขยาย ซีโ่ ครงขยาย กระบังลมเลือ่ นต่าลง ดันช่องท้องให้ป่อง อวัยวะในช่องท้องถูกอัด
เขาหากัน จึงเคลื่อนไหวได้ยาก ส่วนการหายใจออก ปอดแฟบลง ซีโ่ ครงยุบลง กระบังลมเลื่อนขึน้ ช่องท้องมีพน้ื ทีเ่ พิม่ ขึน้ จึง
เคลื่อนไหวได้ดขี น้ึ
การผ่อนคลาย
เมื่อหายใจเข้า หายใจออกผ่อนคลาย กล้ามเนื้อบริเวณกระบังลมหรือกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกซีโ่ ครงจะมีกล้ามเนื้อมัด
เล็กๆ อยู่ จะเห็นว่ากระดูกซีโ่ ครงจะมีใยกล้ามเนื้อเกาะอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อซีโ่ ครงเป็ นชิน้ ๆ เป็ นส่วนๆ เมื่อหายใจออก
กล้ามเนื้อบริเวณนี้จะผ่อนคลาย
และยังพบว่า การผ่อนคลายของกล้ามเนื้อตรงนี้ ยังเชื่อมกับระบบประสาททีไ่ ปผ่อนคลายทัวตั
่ วได้ ยิง่ ผ่อนคลายการ
หายใจเต็มที่ ผ่อนคลายทัง้ ใจ-กาย เชื่อว่าสามารถทาให้กล้ามเนื้อทัง้ ร่างกายคลายตัวร่วมด้วย รวมถึงกล้ามเนื้อขา แขนด้วย
แต่ตอ้ งเป็ นการผ่อนคลายทัวทั
่ ง้ หมด คลายหมด มันจะเสริมกัน
คนทีก่ ล้ามเนื้อใหญ่ ทาท่าได้ไม่เท่าคนทีผ่ อม
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คนทีเ่ พาะกล้าม ตัวกล้ามเนื้อจะมีปริมาตรใหญ่กว่าคนทีไ่ ม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อมาเฉพาะ ถ้ากล้ามเนื้อสมบูรณ์จะมีการ
ยืดหยุ่นได้ดไี ม่ว่าจะมีขนาดใหญ่กต็ าม แต่จะทาให้ช่วงการเคลื่อนไหวอาจจะไม่เท่าคนผอมทีย่ ดื หยุ่นได้ดแี บบเดียวกัน
เพราะว่าคนทีม่ กี ล้ามเนื้อใหญ่เมือ่ ทาท่าทีม่ กี ารพับจะทาให้กล้ามเนื้อมาชนกันหรือดันไว้ ซึง่ ไม่ถอื ว่าเป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ ปรกติ
ไม่เคยออกกาลังกายเลย เมื่อทาท่าวัชระนอนหงาย บริเวณหน้าขารูส้ กึ ตึงไปหมด
อาจจะเป็ นเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดนี้อาจจะไม่เคยโดนยืดเท่าไหร่ กล้ามเนื้อหน้าขาเป็ นกล้ามเนื้อทีเ่ กาะระหว่างข้อต่อ 2
ข้อ หมายความว่ากล้ามเนื้อหนึ่งเกาะทีข่ อ้ เข่า อีกกล้ามเนื้อหนึ่งเกาะทีส่ ะโพก การทีก่ ล้ามเนื้อบริเวณนี้จะถูกยืดได้ตอ้ งยืดข้อต่อ
ทัง้ 2 ข้าง ซึง่ ไม่ใช่อริ ยิ าบถปกติของเรา
ทาท่าปั จฉิโมทนา แล้ว บิดตัวเพิม่ ด้วย
ในท่าคีมเมื่อโน้มตัวมาข้างหน้าโดยยืดในแนวแกนตรง 2 ข้างสมดุลไปด้วยกัน กล้ามเนื้อทัง้ 2 ฝั ง่ ถูกยืดหมด แล้วมี
การบิดอีกเล็กน้อย จะเพิม่ การเคลื่อนไหว เพิม่ การยืดกล้ามเนื้อ ด้านหนึ่งถูกหย่อนตัว ด้านหนึ่งถูกยืดมาก เช่นยืดไปทางซ้าย
กล้ามเนื้อซีกขวาจะหย่อนตัว แต่เยื่อหุม้ facet จะถูกยืดเพิม่ ขึน้ หมอนรองกระดูกจะมีการขยับไปอีกซีกหนึ่ง คนปกติจะไม่มี
ปั ญหา แต่คนทีม่ ปี ั ญหาเรื่องหมอนรองกระดูกจะมีปัญหาเพิม่ ขึน้
ผูท้ ม่ี ปี ั ญหาเรื่องข้อเริม่ เสือ่ ม เริม่ หนาตัว ซึง่ การทาท่านี้กล้ามเนื้อจะต้องยืดพอ ขยับไปให้เกิดการยืดหยุ่นคลายตัว
โดยเฉพาะผูท้ ม่ี กี ระดูกเสือ่ มบริเวณนี้หรือยุบลงมา การบิดจะเกิดการขัดกันของข้อต่อได้ หรือบางคนทาแล้วอาจจะรู้สกึ ขัดๆ
เพราะข้อต่อบริเวณนี้ไม่เคยเคลือ่ นทีเ่ ลย
ถ้าถามว่าทาได้ไหม ก็ทาได้ เพราะว่าในชีวติ ประจาวัน ในการเคลื่อนไหว เราไม่ได้เคลื่อนไหวแค่กม้ ตัวในทิศทาง
เดียว บางทีเราก้มอาจจะมีการเอีย้ วบิดตัวไปบ้าง
ท่าพับ ยืนก้มพับ นังพั
่ บ ท่าไหนน่าจะเหมาะสมทีส่ ดุ
ถ้ามองในเชิงอันตรายต่อหมอนรองกระดูก ท่านังเป็
่ น 6 เท่าของท่านอน แต่ท่ายืนแรงทีก่ ดบนหมอนรองกระดูกมีแค่ 4
เท่าของท่านอน ท่านังจะมี
่ แรงกดมากกว่า เมื่อโน้มตัวไปข้างหน้า การก้มตัวไปข้างหน้าจะเกิดขึน้ 10 เท่า เพราะฉะนัน้ นังก้
่ ม
จะเพิม่ ขึน้ อีก เพราะฉะนัน้ ทัง้ ยืนก้มและนังก้
่ มแรงดันทีห่ มอนรองกระดูกเยอะกว่าเดิม แต่ท่ายืนจะลดลงไปเล็กน้อย
ถ้าหากมีการยกของ 10 กิโลกรัมแรงทีก่ ดลงบนหมอนรองกระดูกคือ 100 กิโลกรัม คือข้าวสาร 1 กระสอบทับหมอน
รองกระดูก เพราะฉะนัน้ เมื่อมีการยกของ จึงให้มกี ารย่อเข่าหลังตรง อย่าก้มหลังบิดตัว เหตุจากตัวนี้ มันจะเกิดการบาดเจ็บ
หมอบอกว่าหมอนรองกระดูก 2 ข้อมีปัญหา ให้ฝึกโยคะในท่าทีก่ ม้ ไปข้างหน้าเท่านัน้ ห้ามฝึกท่าทีแ่ อ่นตัวเด็ดขาดไม่ทราบว่าจะ
อธิบายตรงนี้ได้อย่างไร
ช่องไขสันหลังจะมีรทู เ่ี ส้นประสาทออกมา ถ้ามีการยุบลง หมอนรองกระดูกเสือ่ มยุบลงไป แคบลงไป รูน้ีจะแคบลง เมื่อ
ก้ม รูน้จี ะเปิ ดออก ถ้าแอ่น รูน้จี ะตีบแคบลง เพราะฉะนัน้ เมื่อรูแคบลง ทาท่านี้จะยิง่ ทาให้รแู คบลงไปอีก จึงให้หลีกเลีย่ งท่านี้
ในกรณีนกั เรียนทีไ่ ปฝึกมาแล้วปวดหลัง ถ้าเคลื่อนทีแ่ บบแอ่นหลัง อาการปวดเพิม่ ขึน้ จากอาการทีร่ แู คบลง หรือ
อาการปวดร้าวมาทีข่ ามากขึน้ จะแนะนาว่าให้ระวัง เพราะจะทาให้รตู บี ลงและยิง่ บาดเจ็บตรงเส้นประสาทได้
ถ้ารูแคบลง แต่ปวดหลังเฉพาะที่ เมื่อแอ่นหลังมีอาการแค่ตงึ หลัง ในความเห็นของผมให้เคลื่อนไหวในท่าทีส่ บาย
เพื่อให้ขยับตัวได้บา้ ง แต่ไม่ตอ้ งบังคับว่าแอ่นให้ได้เยอะๆ เพราะว่าอยากให้เคลื่อน ทีไ่ ด้สมดุลกัน คือได้ขยับบ้าง แต่ในระดับที่
พอเหมาะ เพราะว่ามันเคลื่อนทีไ่ ด้ 2 ทิศทางข้อต่อบริเวณนี้จะขยับได้บา้ ง แต่ไม่ตอ้ งไปยืดให้เยอะ
การรับน้าหนักของหมอนรองกระดูก
จากท่านอนธรรมดา นอนตะแคงรับน้าหนักเพิม่ ขึน้ ท่ายืนเพิม่ มากขึน้ อีก ถ้าก้มยิง่ เพิม่ ถ้ามีการถือของด้วย ยิง่ เพิม่
มากเลย
ท่ายืนเป็ น 4 เท่าของท่านอน ถ้าลาพังโน้มตัวข้างหน้าอย่างเดียวโดยทีไ่ ม่มอี ะไรเลย 6 เท่า ถ้าบวกของเข้าไป 10
เท่า 10 เท่าของๆ ทีย่ ก ส่วนนังขั
่ ดสมาธิ จะเป็ นกีเ่ ท่ายังไม่มกี ารศึกษา
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นอนท่าศพแล้วปวดหลังตรงสะโพก
ในกรณีทน่ี อนนานๆ แล้วปวดขึน้ มา ถ้าปวดบริเวณข้างๆ สะโพก อาจจะเป็ นลักษณะของกล้ามเนื้อบริเวณนี้ถูกยืด
เยอะๆ เกิดกาตึงตัวมากกว่าคลายตัว อาจทาให้ปวดได้ แต่บางทีอาจจะเป็ นเรื่องของกระเบนเหน็บ บริเวณเชิงกลางและ
กระเบนเหน็บ จะมีกระดูกข้อต่อ เมื่อนอนนานๆ กระดูกข้อต่อจะเกิดการอักเสบติดขัด จะมีอาการปวดบริเวณกระเบนเหน็บด้วย
อีกกรณีหนึ่งคือ พวกทีม่ อี าการปวดหลังเรือ้ รังนานๆ ถ้านอนลงไป หลังจะมีการแอ่นตัวเพิม่ ขึน้ อาจจะมีการปวดร้าวลงมาที่
บริเวณก้นได้
อาหาร ปริมาณน้าในร่างกายมีผลต่อความยืดหยุ่นของร่างกายหรือไม่ รวมทัง้ ผักและวิตามิน
พุดถึงน้า น่าจะมีผล เพราะน้าจะเป็ นตัวหล่อลื่นอวัยวะในร่างกายทัง้ หมด เป็ นตัวระบายความร้อน จะเห็นว่านักกีฬา
จะต้องมีน้าทีพ่ อเพียง เพราะไม่อย่างนัน้ แล้วจะเกิดความร้อนเกิดขึน้
ส่วนผักและวิตามิน การทางานของกล้ามเนื้อปกติ กล้ามเนื้อยืดหยุ่นจะมีเรื่องของอิเล็กโตรไลท์ ผักและผลไม้น่าจะมี
ผลต่อกล้ามเนื้ออยู่แล้ว เพราะการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อจะต้องอาศัยสารต่างๆ รวมทัง้ โปรแตสเซียม ซึง่ จะมีมากในอาหาร
เหล่านี้
จะช่วยการทางานของกล้ามเนื้อดีขน้ึ หรือไม่ คือถ้าได้รบั เพียงพอจะทาให้ทางานได้ปกติ ถ้าได้รบั ไม่เพียงพอ กว่าจะ
ได้สงิ่ ทีต่ อ้ งการมา ร่างกายจะต้องไปดึงไปเผาผลาญจกาทีส่ ะสมไว้ จะไม่เหมือนกับทีร่ บั ประทานเข้าไปอย่างเพียงพอ ความเร็ว
ความสดชื่นคงไม่เหมือนกัน ถ้าหากกินมากเกินไปจะถูกขับออก ขึน้ อยู่กบั ว่าวิตามินตัวนัน้ มันเก็บได้ไหม ถ้าเก็บได้ ร่างกายก็
เก็บ ถ้าเก็บไม่ได้ ก็ถูกขับออกและเป็ นหน้าทีข่ องไต ถ้ากินเกินมากๆ ไตจะทางานหนัก และตับเป็ นอีกตัวหนึ่งทีก่ าจัดของเสีย
ในร่างกายเรา จะมีหน้าทีใ่ นการกาจัดไขมัน น้าตาล มันจะเชื่อมโยงกัน
รวมทัง้ การออกกาลังกาย อาหาร อากาศ เพราะว่าการทีจ่ ะออกกาลังกาย อาหารไม่ดกี จ็ ะไม่ดดี ว้ ย
ปั ญหาปั จจุบนั คือ คนไทยกินหวานเกิน โดยโยคะจะให้เรารับประทานอาหารรสธรรมชาติ ถ้าปฏิบตั ไิ ด้จะลดโอกาส
เสีย่ งทีจ่ ะเป็ นโรคเรือ้ รังทัง้ หลาย
ท่ากระต่าย เจ็บลิน้ ปี่ ยิง่ พอยกแขนขึน้ ยิง่ เจ็บมาก
การเจ็บลิน้ ปี่ มหี ลายสาเหตุดว้ ยกัน แต่ถา้ มองในเรื่องของกล้ามเนื้อบริเวณนี้ ตอนงอตัวลงไปอาจจะมีลกั ษณะของข้อ
ต่อหรือกระดูกซีโ่ ครงบริเวณนี้เมือ่ งอลงไป ถูกบีบไว้ เมื่อก้มลงไปบริเวณคอจะถูกยืด บางครัง้ กระดูกซีโ่ ครงบางข้อทีต่ งึ รัง้ ไว้อยู่
สามารถทีจ่ ะเกิดอาการเจ็บร้าวมาข้างหน้าจุก แน่นบริเวณตรงหน้าอกได้ เมื่องอร่างกายจะถูกยืดขึน้ มาแล้วพยายามทีจ่ ะแอ่น
อก อาจจะทาให้ตวั ชายโครงตรงตาแหน่งทีเ่ กาะอยู่ถูกยืดออกไปมากขึน้ ทาให้เจ็บมากขึน้ ได้
ถ้าเจ็บลิน้ ปี่ จากภายใน จะเป็ นการกด ดัน รัง้ ไว้ขา้ งใน อวัยวะภายในเช่น กระเพาะ ตับอ่อน อาจจะมีอวัยวะพวกนี้เข้า
ไปเกีย่ วข้อง ในการฝึกไปเรื่อยๆ ถ้ามีอาการดีขน้ึ ให้ทาต่อไปเรื่อยๆ ถ้าอาการแย่ลงให้หยุดทา เพราะว่าเราไม่รตู้ น้ เหตุยกเว้น
ไปหาต้นเหตุ
ท่าปลาทาไมถึงให้ทา 1 นาที ห้ามทานานกว่านัน้ เพราะว่าเคยอ่านในงานวิจยั เค้าทานาน 3-5 นาที
ข้อต่อบริเวณคอนี้จะถูกรับน้าหนักมาก และถูกบีบมาก กะโหลกศีรษะเมื่อแหงนออกมาจะถูกบีบ กระดูกบางส่วนจะ
ถูกรับน้าหนักเพิม่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ การรับน้าหนักบริเวณนี้ ยิง่ นานเท่าไหร่ยงิ่ ไม่ดี
เวลาทีส่ อนจะให้ลงน้าหนักทีข่ อ้ ศอกเป็ นหลักและให้ลงน้าหนักทีศ่ รี ษะน้อยๆ แต่ท่าทีล่ งน้าหนักทีศ่ รี ษะไม่ได้ลงในท่าที่
กระดูกข้อต่อศีรษะตรงๆ แต่ลงในท่าทีก่ ระดูกข้อต่อถูกขบกัน คิดว่าข้อต่อถูกอัดเยอะคนทีไ่ ม่เคยทาจะแย่
ท่าปลาเป็ นท่าตรงข้ามกับท่าคันไถเต็มตัว ตรงข้ามคนละแบบกัน ท่าคันไถเต็มตัวการก้มศีรษะเป็ นลักษณะฟรี แต่ท่า
นี้เป็ นการไปรับน้าหนักแทน โดยเฉพาะคนทีม่ ปี ั ญหากระดูกคอ กระดูกบริเวณนี้จะเป็ นตัวถูกบีบทาให้เกิดการรบกวน
เส้นประสาทบริเวณนี้ได้ หรือคนทีม่ ขี อ้ ต่อ facet เกิดการอักเสบอยู่ ข้อต่อ facet จะเกิดการกระแทกกัน มีน้าหนักเข้าไปอัดเพิม่
เข้าไป อาจจะทาให้เกิดอาการปวดคอร้าวได้ คนทีม่ ปี ั ญหาของเส้นเลือดบริเวณนี้อาจจะทาให้ไปหนีบเส้นเลือดไว้ทาให้เกิด
อาการเวียนหัวเพิม่ ขึน้ ได้
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แม้น้าหนักจะลงทีศ่ อก แต่ถา้ เราลงยิง่ นานมาก จะยิง่ ล้าของโครงสร้าง กล้ามเนื้อจะล้า ถ้าลงน้าหนักได้เยอะทีศ่ อกจะดี
แต่ถา้ ลงน้าหนักศอกไม่เยอะ แล้วเกิดการถ่ายตรงนี้ไป จะลงตรงนี้เพิม่ ขึน้ จะทาให้ปวดคอได้ ยิง่ นานขึน้ จะยิง่ กระแทกขึน้ มา
มากขึน้ ทางไกวัลยธรรมบอกให้ทาเวลาไม่มากนัก ซึง่ ท่านี้เป็ นท่าขัน้ กลางซึง่ ต้องฝึกท่าพืน้ ฐานมาแล้ว ไกวัลยจึงแยกท่านี้
ออกมาจากท่าพืน้ ฐาน
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โยคะสิกขา ครัง้ ที่ 4
วิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน จากมุมมองของนักกายภาพบาบัด
โดยอาจารย์ คมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรชั ต์
วันเสาร์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2550
การวิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน 14 ท่าตามโปสเตอร์สแี ดง โดยอาจารย์คมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรชั ต์ หัวหน้าวิชา
กายภาพบาบัดในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็ นกรรมการคลินิก
กายภาพบาบัด
ในปั จจุบนั คนสนใจโยคะมากขึน้ ๆ จากการทางานด้านกายภาพบาบัด ลองประเมินด้วยตนเองอย่างคร่าวๆ ว่า คน
จานวนกว่าครึง่ หนึ่ง อาจจะถึงร้อยละ 60 ด้วยซ้า ทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพ แล้วมาฝึกโยคะ จุดนี้เป็ นข้อมูลสาคัญประการหนึ่ง สาหรับ
การเป็ นครูโยคะ
ครูโยคะบางคน ก็มปี ั ญหา และไปปรึกษานักกายภาพบาบัดเช่นกัน ซึง่ บ้างอาจจะเกิดจากรอยโรค เป็ นปั ญหาทีม่ อี ยู่
เดิม บ้างอาจเกิดขึน้ จากการฝึกโยคะ การมีความเข้าใจในสรีรวิทยา กายวิภาค กายภาพบาบัด ก็จะช่วยให้ครูโยคะมีความ
เข้าใจในสิง่ ทีเ่ กิดกับตนเองมากขึน้ เมื่อปรึกษานักกายภาพ เรียนรูค้ วบคู่กนั ไป ก็สามารถปรับแก้ท่าบางอย่าง ทาให้ร่างกาย
เป็ นปกติ และกลับไปฝึกโยคะต่อได้ และช่วยให้การสอนโยคะมีความปลอดภัยมากขึน้
คราวนี้เป็ นครัง้ ที่ 4 ทีผ่ ่านมา เราได้นาท่าอาสนะพืน้ ฐานมาสาธิตและวิเคราะห์ เราได้กล่าวถึงลักษณะของท่า กาย
วิภาคทีเ่ กีย่ วข้อง ผลต่อร่างกาย ผลข้างเคียงต่อร่างกาย เราทวนคร่าวๆ
ท่างู
เป็ นท่าทีเ่ พิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง และคอ ผลข้างเคียง เช่น ปวดคอ ปวดศีรษะ เราได้ศกึ ษาลักษณะของ
ข้อต่อ facet คือข้อต่อของกระดูกสันหลังข้อทีอ่ ยู่ดา้ นข้าง บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการปวดศีรษะซึง่ อาจจะมีปัญหาเรื่อง
ของกล้ามเนื้อทีท่ า้ ยทอย หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของข้อต่อ facet ทีท่ าให้เกิดปั ญหาของการปวดคอได้ และทาให้เกิดปั ญหา
ปวดศีรษะร่วมด้วย
โดยทัวไปข้
่ อต่อบริเวณนี้กระดูกคอข้อที่ 1,2 ทาให้ปวดศีรษะร้าวมาทีก่ ระบอกตา หรือขมับ
เราศึกษาถึงโครงสร้างของกล้ามเนื้อ ซึง่ มีโครงสร้างกล้ามเนื้อชัน้ ตืน้ ชัน้ กลาง ชัน้ ลึก กล้ามเนื้อเหล่านี้เกีย่ วข้องกับ
ความมันคงของกระดู
่
กสันหลัง
บางทีมอี าการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจจะเกิดจากปั ญหาของกล้ามเนื้อส่วนนี้ บริเวณคอจะมีเส้นเลือดสีแดงวิง่ ขึน้ มา
เลีย้ งสมองทัง้ 2 ข้าง โดยแต่ละข้างจะมี 2 เส้นใหญ่คอื เส้นทีเ่ ราสามารถคลาชีพจรได้ เรียกว่าเส้นเลือดแดง carotid และเส้น
เลือด vertebral ขึน้ มาเลีย้ งผ่านส่วนนี้ ซึง่ เส้นเลือดทัง้ สองข้างนาเลือดวิง่ ผ่านเข้าเลีย้ งไปในกะโหลกศีรษะ ในกรณีบางคนทีเ่ งย
คอขึน้ มามากๆ ตรงนี้อาจจะมีการหนีบกดเส้นเลือดได้ ทาให้เส้นเลือดทีไ่ ปเลีย้ งสมองน้อยลง ซึง่ เส้นนี้ไปเลีย้ งส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การทรงตัวด้วย
เพราะฉะนัน้ ตรงนี้อาจทาให้เกิดอาการเวียนศีรษะได้กรณีทต่ี อ้ งแหงนคอ แก้โดยการอย่าเงยมาก ให้เงยแบบสบายๆ
และอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็ นปั ญหาของข้อต่อ facet ทัง้ 2 ข้าง ปกติตอ้ ง 2 ข้างมาด้วยกัน ถ้าหากว่าข้างไดข้างหนึ่งผิดปกติ มัน
ส่งข้อมูลเข้าไป ตรงข้อต่อเหล่านี้จะมีเส้นประสาทมารับรูก้ ารทรงท่า ว่าข้อเหล่านี้อยู่ตรงตาแหน่งไหนบ้าง เอียงซ้ายขวาเท่าไหร่
ซึง่ ข้อมูลของ 2 ตัวนี้เส้นประสาททีม่ ารับรูค้ วามรูส้ กึ จะส่งขึน้ ไปรายงานยังสมอง ว่าตอนนี้คอเราเอียงหรือไม่ เอียงซ้ายมากไป
หรือเอียงขวามากไป ถ้าไม่มปี ั ญหาก็ทางานได้ตามปกติ ถ้ามีปัญหาการส่งข้อมูลผิดพลาด ทาให้งง ทาให้เกิดความสับสนขึน้ ใน
การแปลข้อมูลของสมอง ทาให้เกิดอาการวิงเวียนได้ ในพวกนี้เวลาแก้ตอ้ งไปแก้ทต่ี วั ข้อต่อทีผ่ ดิ ปกติ เช่น มีพงั ผืดดึงรัง้ ไว้ ซึง่
ทางกายภาพจะไปขยับ ไปกด หรือดัดข้อต่อให้คลายตัวลง หรือจัดแนวกระดูกให้ดขี น้ึ ก็จะแก้ปัญหานี้ และสามารถกลับมาฝึก
โยคะได้
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บ้างอาจจะมีอาการปวดหลัง ปวดสะบัก เกิดจากปั ญหาเดียวกัน เมื่อมีการแอ่นหลังข้อต่อ facet ด้านข้างจะหนีบกันอยู่
บางคนอยู่ในท่างอตัวนานๆ ทาให้เกิดการดึงรัง้ ไว้ เมื่อแอ่นเข้ามาข้อต่อ facet จะถูกหนีบเกิดอาการปวดหลังได้ ปวดตัง้ แต่
สะบักหรือทรวงอกได้
ตักแตนครึ
๊
ง่ ตัวหรือเต็มตัว
ทาให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงขึน้ บางคนบอกว่าทาแล้วเป็ นตะคริวซึง่ พบน้อย อาจจะเกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อ
มากเกินไป เกิดจากความพยายามทีจ่ ะทาท่ามากๆ ทาให้เหมือนครูโดยไม่คานึงถึงหลัก 4 ประการของการปฎิบตั อิ าสนะ คือ
ความนิ่ง สบาย ใช้แรงน้อย และ มีสติ
บางคนอาจจะมีอาการปวดหลัง ถ้ามีอาการรุนแรงมาก อาจจะเกิดการกดทีช่ ่องไขสันหลัง คือช่องทีไ่ ขสันหลังแต่ละ
ช่องจะเป็ นรูทเ่ี ส้นประสาทออกมา เมื่อมีการแอ่นหลัง ช่องพวกนี้จะตีบลง เพราะฉะนัน้ กรณีทผ่ี สู้ งู อายุ หรือมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็ น
หมอนรองกระดูกทีเ่ คลื่อนออกมา หรือว่าคนทีม่ ปี ั ญหาเรื่องของข้อต่อตีบ อาจจะไปรบกวนเส้นประสาททาให้มกี ารปวดร้าวลง
ขา 2 ข้างได้
คนทีม่ กี ารเสือ่ มของกระดูกสันหลังทีแ่ คบลง รูทเ่ี ส้นประสาทออกมาจะแคบลง เมื่อมีการแอ่นหลังในท่าตักแตนครึ
๊
ง่ ตัว
อาจจะมีปัญหานี้เกิดขึน้ ได้ และพวกนี้จะทาให้เกิดอาการปวดร้าว อาจจะปวดร้าวเฉพาะทีอ่ ยู่ตรงหลัง อาจจะปวดลงมาทีข่ าหรือ
ทีน่ ่อง นอกจากนี้ ในกรณีทบ่ี างคนมีปัญหาการรบกวนของตัวเส้นประสาทเอง อาจจะพบว่ามีการเป็ นตะคริวทีน่ ่อง มีอาการตึงที่
น่องบ่อยๆ ซึง่ คนกลุ่มนี้อาจจะมีสาเหตุจากตัวนี้กไ็ ด้
ท่าศพ
คือท่าทีม่ กี ารผ่อนคลายทัง้ หมด บางคนนอนท่าศพแล้ว คนทีห่ ลังค่อมอาจจะมีอาการปวดคอ อาจจะเกิดจากมีการเงย
คอมากเกินไป กระดูกสันหลังอยู่ในท่าโค้งงอตลอดเวลา เมื่อหลังค่อมมันยึดติด ครัน้ นอนลงในท่านี้ จะเกิดการค้าง ทรวงอกติด
กับพืน้ แต่คอกับศีรษะต้องเงย อาจเกิดการปวดคอ วิธแี ก้คอื เริม่ ต้นอาจจะนาผ้าขนหนูพบั หนุนคอหรือศีรษะเล็กน้อย เมื่อมี
อาการดีขน้ึ ค่อยเอาผ้าขนหนูออก
ท่าคันไถครึง่ ตัวหรือเต็มตัว
พวกนี้เป็ นกลุ่มทีบ่ ริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและบริหารกล้ามเนื้อสะโพกด้านหน้า ทีใ่ ช้ในการยกขาขึน้ ท่านี้เมื่อยกขา
ขึน้ บางคนอาจจะมีอาการตึงของเส้นประสาท sciatic คือเส้นประสาททีอ่ อกมาจากโพรงกระดูกบัน้ เองมันตึงตัวมากเกินไป ซึง่
ท่านี้อาจทาให้มกี ารตึง ปวดน่อง และเกร็งน่องได้
นอกจากนี้บางคนอาจมีอาการปวดหลัง สาเหตุอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อตรงด้านหน้าสะโพกทีอ่ ยู่หน้าลาตัว เมื่อมีการ
ยกขา กล้ามเนื้อส่วนนี้จะเลื่อนมาเกาะทีข่ อ้ สะโพก เมื่อทาท่าคันไถ เกิดการงอขึน้ มา กล้ามเนื้อด้านหลังทีอ่ ยูต่ รงกันข้าม จะมี
การดึงย้อยกลับทาให้กระดูกบัน้ เอวแอ่นมากขึน้ กว่าเดิม จึงอาจทาให้ปวดหลังมากกว่าเดิม
ยังมีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ทีเ่ กาะกระดูกสันหลังเป็ นปล้องๆ กระดูกสันหลังบริเวณบัน้ เอวมียู่ 5 ปล้อง แต่ละปล้องจะมี
กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ เกาะอยู่ทงั ้ 2 ฝั ง่ หลายทิศทาง ทัง้ ทางตรง ทางเฉียง อาจจะอ่อนกาลัง เกิดความไม่มนคงขึ
ั ่ น้ ได้
อาการทีส่ าคัญในท่านี้คอื หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกสันหลังเมื่อมีการก้ม ไม่ว่าจะยืน หรือว่า
นอน หรือว่านัง่ หมอนรองกระดูกสันหลังซึง่ เป็ นแกนกลาง ตรงกลางของหมอนรองกระดูกเป็ นโครงสร้างทีเ่ หมือนกับขนมเปี๊ ยะ
ไส้ไข่แดง หรือขนมเอแคล์ เมื่อมีการงอตัวลงไปจะเกิดการปลิน้ ออกมาทางช่องไขสันหลังและรูไขสันหลังทีร่ ากประสาทออกมา
พวกนี้จะไปรบกวน ในกรณีทม่ี อี าการฉีกขาดเกิดขึน้ เนื่องจากหมอนรองกระดูกเคยได้รบั บาดเจ็บมา ทาให้เกิดจุดอ่อนขึน้ อาจ
ไปรบกวนเส้นประสาท เพราะฉะนัน้ ท่าคันไถ ในกรณีหมอนรองกระดูกมีปัญหาเป็ นท่าทีอ่ นั ตรายในเชิงทาให้เกิดปั ญหาเกิดขึน้
ธรรมชาติของหมอนรองกระดูก เมื่อมีการแอ่นหลังจะช่วยทาให้หมอนรองกระดูกกลับเข้าที่ได้ เพราะฉะนัน้ การทาท่างู
ในกรณีทเ่ี ป็ นโรคหมอนรองกระดูกในกรณีทไ่ี ม่ฉีกขาดมาก จะช่วยทาให้กลับเข้าไปได้ คือเคยมีอาการปวดหลังอยู่ หรือปวดตึง
น่องทาให้รสู้ กึ ไม่สบาย เมื่อมีการทาท่างู อาจจะมีอาการปวดลดลง แต่ถา้ หมอนรองกระดูกทีฉ่ ีกขาดออกมาเยอะแล้ว บางที
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อาจจะคาไว้ เมื่อแอ่นท่างูช่องหมอนรองกระดูกจะแคบลง อาจทาให้มอี าการปวดเพิม่ ขึน้ ได้ เพราะฉะนัน้ ในกรณีหมอนรอง
กระดูกจะแล้วแต่ความรุนแรง
ท่าคันไถครึง่ ตัว ในบางคนทีก่ ระดูกสันหลังหลวม ทาให้มกี ารเลื่อนตัวมาข้างหน้า เมื่อยกขาขึน้ มา จะมีเกาะดึง
กล้ามเนื้อด้านหน้า ทาให้กระดูกเลื่อนตัวไปข้างหน้ามากขึน้ ทาให้เกิดปั ญหาปวดหลังขึน้ ดูภาพเอกซ์เรย์กระดูกสันหลังทีห่ ลวม
จะมีรอยหักหรืออะไรก็ตาม เกิดการเคลื่อนตัวออกมาข้างหน้า ซึง่ จะไปกดช่องไขกระดูกสันหลังหรือรากประสาทได้ ทาให้เกิด
อาการปวดหลังขึน้ ได้
ท่าเหยียดหลัง
ยืดกล้ามเนื้อน่อง หนึ่งข้างหรือ 2 ข้าง ถ้าเป็ นปั ญหาของหมอนรองกระดูกเคลื่อนมากขึน้ ท่านังเป็
่ นท่าทีม่ นี ้าหนักกด
ลงทีห่ มอนรองกระดูกเพิม่ ขึน้ เป็ น 6 เท่าของท่านอน ในขณะทีน่ งบนเก้
ั่
าอี้ จะมีแรงกดอยูแ่ ล้วถึง 6 เท่า ถ้านังบนพื
่
น้ จะมีแรงกด
มากกว่านังบนเก้
่
าอี้ แต่ยงั ไม่มงี านวิจยั ออกมาว่าเป็ นกีเ่ ท่าของท่านังบนเก้
่
าอี้ เพราะการนังบนพื
่
น้ จะมีการโก่งตัวมากขึน้
เพราะฉะนัน้ ในกรณีทห่ี มอนรองกระดูกเคลื่อน ท่านี้อาจจะทาให้เป็ นปั ญหาเพิม่ ขึน้ ได้
เพราะฉะนัน้ ท่านี้อาจจะเป็ นท่าทีค่ วรหลีกเลีย่ ง กรณีทม่ี คี วามตึงของเส้นประสาท sciatic ท่านี้อาจจะมีการดึงหรือเกิด
ความตึงของเส้นประสาทมากขึน้ เพราะฉะนัน้ ถ้ายืดครัง้ ละนานๆ อาจจะทาให้เกิดปั ญหาของเส้นเลือดทีม่ าเลีย้ งเส้นประสาท
ขาดเลือดได้ จะเกิดอาการเป็ นเหน็บชาขึน้ มาหรือบาดเจ็บขึน้ ได้
เราสามารถดูได้จากการเช็คว่า อาการตึงทีข่ อ้ พับ เป็ นความตึงของเส้นประสาทหรือตึงเพราะกล้ามเนื้อทีง่ อข้อเข่า
สังเกตดูว่า เมื่อก้มแล้ว ลองเงยคอเล็กน้อย ความตึงทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างจากการไม่เงยคออย่างไร คนทีเ่ กิดความตึงเท่ากันจะเป็ น
ความตึงของกล้ามเนื้อ คนทีเ่ กิดความตึงไม่เท่ากันจะเป็ นความตึงของเส้นประสาท
เราทาเทคนิคนี้ ไปสารวจสภาพของผูเ้ รียนได้ ทาไมจึงเป็ นเช่นนี้
เพราะว่าทีส่ มองต่อลงมาจะเป็ นก้านสมอง ไขสันหลัง ยาวจนมาถึงปลายเล็บเท้า การก้มตัวตรงนี้มนั จะเกิดการยืดยาว
ขึน้ เพราะฉะนัน้ เมื่อก้มคอจะเกิดการยืดยาวของเส้นประสาทขึน้ จะเกิดการตึงตัวขึน้ มา ถ้าเป็ นกล้ามเนื้อข้อพับหลังสะโพก เป็ น
กล้ามเนื้อเกาะเฉพาะกระดูกเชิงกรานกับกระดูกต้นขา กระดูกต้นขากับกระดูกหน้าแข้ง ความยาวกล้ามเนื้อจะคงทีต่ ลอดไม่มี
การเปลีย่ นแปลง เพราะฉะนัน้ ไม่ว่าจะก้มตัวตึงเท่าใดความยาวของกล้ามเนื้อจะเท่าเดิม ตัวทีเ่ ปลีย่ นแปลงคือความยืดยาวของ
เส้นประสาทจากไขสันหลังมา จากก้านสมองลงมาจนถึงปลายเล็บเท้า กล้ามเนื้อประสาทจะเลีย้ งถึงปลายนิ้วเท้า
อีกอันหนึ่ง กรณีทเ่ี ป็ นหมอนรองกระดูกเลื่อนตัวไป ถ้ายิง่ ทา ยิง่ แย่ลงๆ ให้สงสัยว่าเป็ นเรื่องของหมอนรองกระดูก
ตรวจสอบโดยให้พลิกตัวคว่าแล้วทาท่างูแทน ถ้าอาการกลับเบาลงแสดงว่าน่าจะเป็ นหมอนรองกระดูก
เมื่อมีการยึดตัวเส้นเลือดจะถูกดึงทาให้เส้นเลือดตีบ ซึง่ ในท่านี้อาจจะเกิดปั ญหาขึน้ มาได้
หรือถ้าดูไขสันหลังเมื่อถูกยืดไป จะตีบลง เมื่อก้มคอลงไปจะตีบลงไปหนีบเส้นเลือด ทาให้เกิดปั ญหาเส้นเลือดทีไ่ ป
เลีย้ งไขสันหลัง เยื่อหุม้ ไขสันหลังจะลดลง ทาให้เกิดภาวะการขาดเลือด ขาดออกซิเจนมาเลีย้ งเซลล์ เพราะว่าเส้นประสาทเป็ น
เซลล์ทม่ี คี วามต้องการเลือดและออกซิเจนมาเลีย้ งอย่างมาก
ทาให้มอี าการปวดหลัง ปวดตามจุดต่างๆ โยงไปถึงแขน ถึงคอก็มี การแก้ค่อนข้างยากคือต้องไปแก้จุดต่างๆ ทีเ่ ป็ น
ตัวทาให้การเคลื่อนไหวของเส้นประสาทลดลง
กล้ามเนื้อหลังคอทีม่ อี าการตึง เกร็ง แข็งเป็ นลาอาจจะมีอาการกลุ่มนี้อยู่ นี่ไม่ใช่กล้าเมนื้อแข็งแรง แต่กล้ามเนื้อเกิด
การเกร็งตัวเพื่อป้ องกันไว้ไม่ให้มกี ารดึงมากเกินไป สันนิษฐาว่าอาจมีปัญหา
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โยคะสิกขา ครัง้ ที่ 4
วิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน จากมุมมองของนักกายภาพบาบัด
โดยอาจารย์ คมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรชั ต์
วันเสาร์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2550
ท่าวัชระ

เป็ นการเหยียดยืดข้อเข่า ด้านหน้า-หลัง และข้อเท้าร่วมด้วย แต่ผลข้างคียงคือ ในท่านี้จะมีแรงกดบนผิวกระดูกอ่อน
มากขึน้ เมื่อมีการนังจะท
่ าให้มแี รงกดเพิม่ ขึน้ และบีบพับงอมากขึน้ กระดูกอ่อนมีเยื่อหุม้ ข้อ เมื่อมีการนังยองๆ
่
จะมีแรงกด 7-8
เท่าของน้าหนักตัว แรงกดทีก่ ระดูกอ่อนจะเพิม่ ขึน้ ซึง่ กระดูกอ่อนจะเป็ นชัน้ ทีเ่ กีย่ วข้องในการทีจ่ ะมีการหล่อลื่นของข้อ
เพราะฉะนัน้ ในกรณีคนทีม่ ปี ั ญหาของกระดูกอ่อน มีรอยโรคทีบ่ าดเจ็บอยู่ก่อน การนังท่
่ านี้นานๆ อาจจะมีผล วิธแี ก้คอื ให้มกี าร
เคลื่อนไหวทีพ่ อเหมาะ และค่อยๆ เปลีย่ นไป
หรือกรณีทม่ี ขี อ้ เข่าเสือ่ ม กระดูกอ่อนเกิดการเสือ่ มขึน้ มาโดยเยื่อหุม้ ข้อทีม่ กี ารอักเสบเรือ้ รังจะหนาตัวขึน้ กดกับกระดูก
อ่อนทาให้มปี ั ญหาเกิดขึน้ หรือบางทีนงแล้
ั ่ วเจ็บ หรือมีปัญหาข้อพับข้างหลัง อาจเกิดจากในกรณีขอ้ เข่าทีเ่ สือ่ มนานๆ อาจจะมี
หินปูนขอบๆ ไปขบหรือหนีบไว้
ท่าโยคะมุทรา

การสอนท่ามุทราจะให้เริม่ จากท่าวัชระซึง่ เป็ นท่าของกลุ่มสมาธิ ท่านี้ไม่ได้ใช้แรงมากแต่จะมีการขบของกระดูกอ่อนที่
บริเวณเข่า ท่าโยคะมุทราจะให้กาหมัด ซึง่ ในโยคะจะบอกไว้ว่าให้เอานิ้วโป้ งเข้ามาไว้ในหมัดแล้วกา เพื่อทาให้เส้นเอ็นหรือข้อที่
บริเวณโคนนิ้วโป้ งได้รบั การเหยียดยืดไปด้วย แล้วนามาวางไว้ทข่ี าหนีบ
ถ้าคนทีท่ าท้องว่างจะแนะนาให้วางให้ลกึ แต่ถา้ พึง่ รับประทานอาหารมาให้ลองปรับดูเพื่อไม่ให้เกิดอาการอึดอัด จานัน้
ค่อยๆ ก้มตัวลง โดยตามหลักของโยคะ จะให้ลงด้วยหลังก่อนเสมอ สังเกตว่าคอและแผ่นหลังจะยังไม่กม้ ลงจากเอวก่อนโดย
ยืดเอวก่อนจน lumbarลงไปจนสุด (ถ้าใส่ใจในการทาจะทาให้บริเวณหลังส่วนล่างนี้ดขี น้ึ ) แล้วจึงค่อนลดทรวงอก และค่อยลด
บริเวณศีรษะเป็ นลาดับสุดท้าย ซึง่ คือกระดูกต้นคอ(ซึง่ เราจะทราบว่ากระดูกต้นคอมีการเลื่อนไหวได้มาก จึงควรระมัดระวังให้
มาก คือ ก้มให้น้อย)
โยคะมุทรา แปล ว่าสัญลักษณ์ของโยคะ ประโยชน์ทไ่ี ด้คอื การกดนวดต่อมไร้ท่อทุกต่อมไปพร้อมๆ กัน ซึง่ โยคะจะมี
ต่อการปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ไปมีผลต่ออารมณ์ อาสนะไม่ได้เน้นทีก่ ล้ามเนื้อ หรือกายภาพ แต่เน้นทีจ่ ติ อารมณ์
ในขณะเดียวกันในเรื่องของกายภาพจะเป็ นเรื่องของการกดนวดช่องท้อง ช่องทรวงอก แล้วจึงให้คนื กลับท่าเดิมโดยที่
จะต้องให้กน้ อยู่บนส้นเท้าตลอดเวลา ในการคืนกลับจะต้องคืนศีรษะก่อน แล้วค่อยคืนแผ่นหลัง ลาตัวตัง้ ขึน้ เมื่อคืนกลับมาให้
คลายมือออกกลับไปวางทีต่ น้ ขาเหมือนท่าวัชระ ซึง่ ตอนทีป่ ล่อยหมัดออกส่วนใหญ่จะรูส้ กึ อุ่นซ่านทีบ่ ริเวณโคนขา ในทางแพทย์
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แผนไทยจะเรียกว่าเป็ นการเปิ ดประตูลม เลือดจะคังอยู
่ ่บริเวณช่องท้องตอนทีเ่ ราก้มตัว เมื่อคืนแล้วปล่อยหมัดออก เลือดทีค่ งั ่
ค้างอยู่จะวิง่ ฉีดไปตามเส้นเลือดต้นขาค่อนข้างแรง ทาให้สขุ ภาพหลอดเลือดทีโ่ คนขาดีขน้ึ
กายวิภาคของท่า
ตาแหน่งทีก่ ดส่วนใหญ่จะกดบริเวณตรงกลางระหว่างขาหนีบ ซึง่ บริเวณนี้จะมีเส้นเลือดทีเ่ รียกว่า Femoralหรือเส้น
เลือดทีม่ าเลีย้ งขา เส้นเลือดใหญ่ทม่ี าจากหัวใจลงข้างล่างจะแตกออกเป็ น 2 เส้นมาระหว่างขาหนีบทัง้ 2 ข้าง เพราะฉะนัน้
ตาแหน่งทีเ่ รากดจะเป็ นตาแหน่งบนเส้นเลือด ในทางแพทย์แผนไทยทีเ่ รียกว่าเปิ ดประตูลมคือเส้นเลือดดา เส้นเลือดแดงใหญ่
ทีม่ าเลีย้ งบริเวณนี้ เพราะฉะนัน้ ตาแหน่งทีว่ างหมัดจะโดนบริเวณนี้พอดี และจะต้องวางหมัดอยูต่ รงกลางรอยพับพอดี เส้นเลือด
จะอยู่บริเวณร่องรอยพับของขาหนีบพอดี
ในขณะทีม่ กี ารพับตัวลงมาจะต้องรักษาส่วนโค้งของหลังหรือบัน้ เอวไว้ การพับจะเกิดจากการพับของข้อสะโพก ไม่ใช่
เกิดจากการงอหลังแล้วก้มตัว ท่านี้คนทีเ่ ป็ นหมอนรองกระดูกทาได้ เพราะว่าจากการก้มลงเก็บของจะต้องย่อเข่าหลังตรง ซึง่ คือ
การรักษาความโค้งของหลังไว้ให้มคี วามโค้งเหมือนธรรมชาติ ขณะทีค่ า้ งกระดูกหลังจะตีบเอาไว้ เพราะฉะนัน้ หมอนรองกระดูก
สันหลังข้างหลังจะแคบถูกค้าไว้ เพราะฉะนัน้ เวลางอข้อสะโพกลงไปจะมีการรักษาส่วนโค้งของหลังอยู่ เพราะฉะนัน้ เมื่อมีการก้ม
ยกของ จะให้มกี ารรักษาส่วนโค้งของหลัง แต่ให้งอข้อสะโพกแทน
เมื่อมีการพับตัวไปเรื่อยๆ จะมีการอัดเข้าหากัน ตรงนี้ทม่ี กี ารกด จะสามารถกดอวัยวะภายในซึง่ มีทงั ้ ลาไส้ใหญ่ ลาไส้
เล็ก ตับ กระเพาะอาหาร ม้าม ไต เพราะฉะนัน้ ในท่านี้ทบ่ี อกว่ามีการนวดอวัยวะภายในคือ การพับตัวลงจะทาให้เกิดการกดที่
ท้อง พอมาถึงหัวเข่าจะกดสูงขึน้ มาถึงข้างบนได้ ในบางคนอาจจะถึงระดับหน้าอกบริเวณราวนม
จะวางหมัดอย่างไร
ในอดีตท่าโยคะมุทราจะเป็ นการทาจากท่าปทุมอาสนะ ซึง่ จะใช้สน้ เท้าเป็ นตัวกดท้อง แต่เนื่องจากปั จจุบนั คนทาท่า
ปทุมกันไม่ค่อยได้ จึงทาท่าวัชระแทน ซึง่ เมื่อพับตัวลงไป ไม่มอี ะไรกด คนทีอ่ อกแบบท่าทีป่ ระยุกต์แล้วจึงให้มกี ารใช้หมัดเป็ น
ตัวกดแทนส้นเท้า ซึง่ การใช้สน้ เท้าไม่ตอ้ งระบุว่าวางไว้ตรงไหน เพราะว่าตาแหน่งทีว่ างจะตายตัว แต่การใช้มอื จะเกิดคาถามได้
ว่าวางอย่างไร เพราะเราขยับมือได้หลายตาแหน่ง ซึง่ โดยเบือ้ งต้นก็คอื ให้วางมือเพื่อกดท้องแบบเดียวกับทีส่ น้ เท้ากดท้อง
การวางมือให้อยู่ในตาแหน่งเดียวกับส้นเท้า ข้อมือจะอยูต่ รงด้านหน้าไปทางด้านเข่า ซึง่ ในกรณีคนทีม่ ปี ั ญหาเรื่องข้อ
ไหล่ขยับไม่ได้หรือสูงอายุ (คนทีส่ งู อายุจะมีปัญหาข้อไหล่ตดิ ) จะมีปัญหาวางไม่ถนัด ขวางอยู่
เมื่อพิจารณาจากการกดเส้นเลือด ก็ไม่บงั คับว่าข้อมือต้องวางอย่างไร ให้หมัดกดเส้นเลือดก็น่าจะพอ เมื่อฝึกมากขึน้
ท้องว่าง ตาแหน่งของกาปั น้ จะค่อยๆ ลึกลงๆ รวมทัง้ มีตน้ ขา ทีเ่ ป็ นตัวช่วย ให้มแี รงกดบริเวณอวัยวะภายในมากขึน้ อีกได้
ทีส่ าคัญ เมื่อมีการพับตัว เราน่าจะใส่ใจกับความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ เริม่ จากหน้าท้อง มีการสัมผัส มีการกดไปทัวๆ
่ ในแต่ละ
ส่วน ให้มสี ติการรับรูเ้ คลื่อนไหวไปเรื่อยๆ การมีสติทร่ี กู้ ารเคลื่อนไหวตรงนี้จะช่วยทาให้ควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างดี ซึง่ จะ
ได้ผลในเรื่องของสมาธิไปพร้อมๆ กัน
การวางศีรษะ
ในคนทีม่ คี วามยืดหยุ่นสูง จะแนะนาให้วางกลางกระหม่อมปั กลงไป เพราะว่าใต้กระหม่อมมีต่อมพิทอู ติ ารีกบั ต่อม
ไพเนียล (ต่อมไร้ท่อ) การกดแบบนี้จะทาให้เรารับรูถ้ งึ ชีพจรของเราเต้น ณ กลางกระหม่อม ซึง่ อธิบายว่าเป็ นการกดนวด
ต่อมพิทอิทอู ติ ารี แต่สว่ นใหญ่ทาไม่ค่อยได้เพราะความยืดหยุ่นไม่พอ ส่วนใหญ่จะวางได้แค่หน้าผาก
เรื่องการวางกระหม่อมนี้ ขึน้ อยูก่ บั ความยืดหยุ่นของคอ
ส่วนในเรื่องของการกดลงไป ทีอ่ ธิบายว่าทาให้มผี ลต่อต่อมพิทอู ติ ารีน้ี ยังไม่แน่ใจว่ามีผลหรือไม่ เพราะต่อมพิทอู ทิ ารี
จะอยู่ตรงกลางกระหม่อมก็จริง แต่ค่อนข้างลึกลงไป
ถ้านากระหม่อมปั กพืน้ กระดูกสันหลังจะโค้ง ซึง่ มีคนตัง้ ข้อสังเกตว่า ถ้าหากหลังโค้ง ก็จะไม่ได้กดนวดช่องท้อง
จุดสาคัญคือ ให้พบั จากข้อสะโพกก่อน ไม่ใช่กม้ หลังก่อน
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จุดสาคัญคือเน้นให้งอข้อสะโพกก่อน แล้วบริเวณขาหนีบจะหนีบตรงนี้พอดี คือกดลงบริเวณเส้นเลือดตรงนี้พอดี เมื่อ
ตรงนี้กดทับเข้าไปทีเ่ ส้นเลือด อวัยวะภายในส่วนล่างจะโดนกดทับ กดผ่านตัง้ แต่กล้ามเนื้อหน้าท้องเป็ นต้นไป จนลึกไปถึงข้าง
ใน แถวลาไส้ใหญ่ ลาไส้ทอ่ี อกตรงทวารหนัก จะโดนกด
เพราะฉะนัน้ ในส่วนนี้ ถ้าสมมุตวิ า่ ทีข่ อ้ สะโพกของคนทีส่ งู อายุ คนทีก่ ล้ามเนื้อบริเวณนี้ตงึ ตัวมากๆ ศีรษะอาจจะลงไป
ได้ไม่สดุ ก็ยงั ได้ในเรื่องของการกดนวดช่องท้อง อย่างไรเสีย เราก็เน้นให้งอสะโพก ซึง่ สอดคล้องกับวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ราแนะนา
นักเรียน
คือความยืดหยุ่นของคนทีเ่ ข้ามาเรียนมีไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่คนทีต่ วั ใหญ่ๆ จะลงได้ไม่สดุ คนส่วนใหญ่เมื่อมาดูท่า
แล้วต้องการเพื่อจะได้รบั การกดนวด เลยมีคนกลุ่มหนึ่งจะทาหัวปั กลงไป แล้วยกก้นขึน้ เมื่อทาแบบนี้ผลคือทาไปได้ประมาณ
ครึง่ นาที ปรากฏว่าเวียนศีรษะ เลยแนะนาวิธวี ่า ให้กน้ วางอยู่บนส้นเท้า แล้วให้นาหมอนมารองไว้ตรงด้านหน้า
ถ้ามองในแง่ของอาจารย์คมปกรณ์ ในเรื่องทีม่ กี ารกดนวดอวัยวะภายในช่องท้องนี้กส็ อดคล้อง และการพับจากข้อ
สะโพกก็สอดคล้อง
การนาหมอนมารองทีศ่ รี ษะ
อีกประเด็นคือ เราจะอธิบายว่าคนทาท่านี้จะรูส้ กึ สบายทัวบริ
่ เวณศีรษะ ถ้าศีรษะลงได้ เพราะเลือดไหลเวียนไปเลีย้ งทัว่
บริเวณศีรษะ ถ้าเค้าลงไม่ได้ แล้วเรานาเก้าอีเ้ ล็กๆ มารองศีรษะ เขาก้มลงได้ไม่มาก ความรูส้ กึ สบายทัวศี
่ รษะจะน้อยกว่าเพื่อน
ทีส่ ามารถนาศีรษะลงได้สดุ
ตอนทีว่ างศีรษะลงไปถ้ามีหมอนมารองศีรษะ วางศีรษะอย่างผ่อนคลาย กล้ามเนื้อตรงด้านหลังจะไม่ทางานเยอะ ถ้า
ศีรษะยังคงลอยค้างอยู่กลางอากาศ ไม่ผ่อนคลาย กล้ามเนื้อบริเวณหลังจะต้องเกร็งไว้ กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ทีอ่ ยู่บริเวณหลังคอจะ
ตึงเกร็งไปด้วย และจะทางานเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อตรงท้ายทอยมัดเล็กๆ จะต้องทางานประคองไปด้วย
เพราะฉะนัน้ การผ่อนคลาย คือคลายโดยจะต้องจับความรูส้ กึ ว่ามีการคลายจริงๆ เพราะถ้ากล้ามเนื้อเกร็งตัวมากๆ จะ
ทาให้เกิดการไหลเวียนเลือดขึน้ ไปบริเวณศีรษะไม่ทวถึ
ั ่ ง เพราะตัวเส้นเลือดจะแทงผ่านกล้ามเนื้อ เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวจะเกิด
การบีบเอาไว้ทาให้เลือดไปเลีย้ งไม่ได้ทวั ่
ในขณะทีก่ ม้ ลงไปแบบฝืนตัวเอง เอ็นกล้ามเนื้อจะถูกยืด เอ็นยึดข้อข้างในจะถูกยืดดึงรัง้ ไว้ตลอดเวลา ตัวกล้ามเนื้อเมื่อ
ศีรษะตกลงไปจะยืดและจะมีการเกร็งตัวขึน้ มาด้วย เพราะฉะนัน้ จะมีปัญหากล้ามเนื้อบริเวณนี้ถกู ยืด คนทีล่ งตรงนี้ไม่ค่อยได้
น่าจะเกิดจากความยืดหยุ่นบริเวณนี้ไม่ค่อยดี จะเกิดการตึงดึงรัง้ น่าจะเจอในกลุ่มทีช่ อบนอนดูทวี ี หรือนอนอ่านหนังสือ พวกนี้
เมื่อมีการยืดพับนานๆ ข้อต่อ เอ็น กล้ามเนื้อพวกนี้จะเกิดการอักเสบ โดยเกิดการอักเสบทีละน้อยๆ และเกิดเป็ นพังพืดขึน้ ทา
ให้เกิดการตึงตัวเยอะไปด้วย กลุม่ พวกนี้จะเกิดปั ญหาตามไปด้วย
เมื่อนอนหงาย ทีวอี ยูป่ ลายเท้า เอาหมอน 2 ใบมาหนุนให้สงู มองทีวปี ลายเท้า หรือนอนอ่านหนังสือ หรือนาศีรษะ
พาดบนโซฟาแล้วดูทวี ไี ป ท่านี้เป็ นท่าทีแ่ ย่มาก และมีผลต่อการปวดคอเยอะ และสะสมมาเรื่อยๆ
พับคอ พับขนาดไหนดี
การฝึกโยคะตามแนวทางตาราดัง้ เดิม พูดถึงการเคลื่อนไหวโดยมีสติอยู่ตลอด และเคลื่อนไปทีละส่วนๆ เมื่อตอนต้น
ได้มกี ารวิเคราะห์ว่า เมื่อทาท่า จะเริม่ ต้นจากการงอข้อสะโพก พองอข้อสะโพกไปสุด แล้วค่อยๆ พับไปทีละส่วน การทีจ่ ะ
เคลื่อนไปทีละส่วนได้ เราจะต้องสติทจ่ี ะรับรูว้ ่า ส่วนของร่างกายมีการเคลื่อนทีละน้อยๆ ไปเรื่อยๆ จนกระทังสุ
่ ดแต่ละส่วน
เพราะฉะนัน้ ถ้าเราฝึกตรงนี้ได้จะได้สติไปพร้อมกัน เมื่อลงไปสุดแล้ว ค่อยพับศีรษะลงมา อันนี้น่าจะเป็ นสาระสาคัญทีไ่ ด้จ ากการ
ฝึกโยคะ
ส่วนบางท่านทีเ่ รียนมากับอาจารย์ท่านอื่นอาจจะรูส้ กึ ว่าฝืนๆ บางคนช่วงต้นทีไ่ ม่กม้ คอ อาจจะรูส้ กึ ฝืนๆ ทีค่ อ
คงมีอยูห่ ลายจุดด้วยกัน จุดทีห่ นึ่ง โดยธรรมชาติ คือเมื่อมีการก้มตัวสิง่ แรกทีท่ าคือ การเคลื่อนทีจ่ ากคอไปก่อน การ
เคลื่อนมันมีได้หลายแบบ ขึน้ กับว่าเราจะตัง้ อยู่บนหลักการใด ใช้งานใด ลองสังเกตดู เมื่อโน้มตัวลงไปข้างหน้า สิง่ แรกทีเ่ ราจะ
ทาคือโน้มศีรษะไปข้างหน้า เปรียบเทียบกับอีกแบบ ปล่อยฟรีเลย เน้นทีก่ ารก้ม ศีรษะปล่อยตามไปเอง คือทัง้ หมดมันก็มี
ลักษณะทีเ่ คลื่อนไปตามธรรมชาติ แต่น่าจะต่างกันตรงทีเ่ ราดูการเคลื่อนไหว ให้มสี ติรวู้ ่ามีการเคลื่อนไหวจากตรงไหน ซึง่ ทาได้
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หลายลักษณะ ไม่มคี วามต่างมากนัก จุดทีเ่ น้น ทีพ่ ดู ไปแล้วคือ จุดตรงบัน้ เอว พับจากสะโพกเคลื่อนไปก่อน ซึง่ จุดนี้มี
ความสาคัญ สอดคล้องกับสรีระมากกว่า
อีกเหตุผลหนึ่งทีส่ อนและมีการเน้นประเด็นตรงนี้มากขึน้ ๆ ซึง่ ตรงข้ามกับทีม่ กี ารตัง้ ข้อสังเกต เพราะมีอยูจ่ ุดหนึ่งทีเ่ มื่อ
ไปสอนโยคะ คนมักจะดูภาพสุดท้ายว่ามีการก้มลง แล้วเค้าจะประทับใจกับสภาวะแบบนี้ เพราะฉะนัน้ เมื่อ เริม่ เค้าจะพยายามที่
จะพาตัวไปในท่า อย่างทีบ่ อกว่าถ้ามาฝึกเอาท่า เค้าจะไม่สนใจสติ คือมุดศีรษะลงไปเลย เพราะว่าพอถึงแล้วจบ ซึง่ เรารูส้ กึ ว่า
เค้าขาดมิตขิ องโยคะ แต่ถา้ ประคองสติเอาไว้ แล้วค่อยๆ ดู ถึงกับมีคาเปรียบเทียบ กระดูกสันหลังให้จนิ ตนาการว่าเป็ นโซ่ทผ่ี กู
กันเป็ นข้อๆ เหมือนกับวางโซ่ไว้เป็ นข้อๆ ลงไป คืออยากจะพัฒนาสติให้เรารูไ้ ด้ละเอียดขนาดนัน้ ซึง่ ในกรณีน้จี ะให้ขอ้ คอค้างไว้
แล้วก้มจากข้อเอวมายังกระดูกคอ นี่เป็ นจุดหนึ่งทีพ่ ยายามหลีกเลีย่ งคนฝึกไม่ให้ไปในทิศทางของรูปธรรม แต่อยากให้อยู่กบั
ตัวจิต ตัวสติขา้ งใน
จะขอใช้คาว่าทางสายกลางละกัน คือจริงๆ แล้วเราเคลื่อนคอไปในลาดับใดก็ได้ แต่ว่าความรูส้ กึ อยู่ทต่ี รงนี้ ก่อน เราคง
ไม่ได้คดิ ว่า เมื่อพับคอแล้วจะต้องเกร็งตรงนี้ไว้ คือไปตามธรรมชาติ แต่ความรูส้ กึ เราเริม่ จากการทีพ่ บั สะโพกก่อนแล้ว จะไปเอง
ได้ ทีเ่ น้นตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าหู คอ เราต้องมาตัง้ แล้วพับลงไป ไม่ใช่อย่างนัน้ เราเคลื่อนทีไ่ ป โดยความรูส้ กึ เราเริม่ รู้
ตรงทีเ่ กิดการพับสะโพก ตรงนี้มาก่อน คือความรูส้ กึ ตัว รูส้ กึ ว่าเกิดการเคลื่อนไหวมันอยูท่ ข่ี อ้ สะโพกพับขึน้ มาก่อน แล้วไล่ไป
เรื่อยๆ
ส่วนศีรษะนัน้ การจะบังคับให้อยู่ตาแหน่งใดในขณะทีก่ ม้ ตัวไป คิดว่าคงไม่มผี ลมากนัก ยกเว้นคนทีม่ ปี ั ญหาปวดคอ ที่
เงยคอแล้วมีการเจ็บ บางทีจะแนะนาคนไข้ให้ตรึงศีรษะเก็บไว้กอ่ น แล้วค่อยๆ ก้มตัวไป นันเป็
่ นกรณีทเ่ี งยแล้วเจ็บ ส่วนคน
ทัวไป
่ ทีค่ อเคลื่อนไหวได้ ก็ปล่อยให้เคลื่อนไหวไปเป็ นธรรมชาติของมัน แต่สติมารับรูท้ ข่ี อ้ สะโพกให้เคลื่อนไปก่อน
อาการหน้ามืด
อาการหน้ามืดนัน้ คือตอนพับศีรษะลงไป เลือดจะถูกดึงมาเลีย้ งตรงสะโพก เมื่อก้มไปได้ซกั พัก แรงดันโดยรวมลดลง
มันมีแรงดันแค่น้ี หัวใจซึง่ มีแรงบีบตัวทีต่ อบสนองต่อภาวะแรงดันภายใน ว่าอย่างน้อยต้องชนะแรงดัน เพื่อจะไปเลีย้ งส่วนต่างๆ
ในร่างกาย หัวใจก็จะลดการทางาน บีบตัวแค่พอสมควรเพื่อให้เลือดไปเลีย้ งส่วนสมองได้
พอเราลุกกลับจากท่าขึน้ ไปแบบทันทีทนั ใด แรงดันเปลีย่ นทันที ถ้าคนทีห่ วั ใจแข็งแรงเป็ นปกติ หัวใจก็ปัม๊ แรงทันที
เพื่อปรับตามความดันใหม่ เลือดก็ยงั คงเลีย้ งทีส่ มองได้พอเหมาะ
ในกรณีคนทีม่ ปี ั ญหาสมรรถภาพของหัวใจทีป่ ั ม้ เลือดไม่แข็งแรง หัวใจปรับไม่ทนั กับความดันเลือดที่เปลีย่ นไป แรงดัน
ไปทีส่ มองอาจจะวูบทันที ทาให้เกิดอาการหน้ามืดทันที ซักครู่แล้วจึงหาย เหมือนกับเรานังยองๆ
่
เตีย้ ๆ เมื่อลุกขึน้ มาแบบ
ทันทีทนั ใด แล้วหน้ามืด คล้ายกัน
ก้ม เงย แล้วหน้ามืด
ในประเด็นก้มแล้วมีหน้ามืด มีคนไข้กลุ่มหนึ่งทีม่ ปี ั ญหาของกระดูกข้อต่อคอส่วนบน เมื่อเวลาก้ม กล้ามเนื้อจะบีบรัด
ถูกยืดมาก ตรงกล้ามเนื้อข้างหลังจะมีการบีบรัดอยู่ เมื่อก้มลงไป เอ็น ข้อต่อ ด้านหลังจะถูกยืดไป รบกวนเส้นเลือดทีไ่ ปเลีย้ ง
สมอง ขาดเลือด ก็หน้ามืด
อีกกลุ่มหนึ่ง กลับกัน คือ ตอนเงยคอ เมื่อเงยคอขึน้ มา มีการหนีบตรงนี้ขน้ึ มา ในกลุม่ พวกนี้ เมื่อก้มสุดๆ เงยสุดๆ จะ
มีปัญหาการเวียนหัว หน้ามืด ต้องแก้ทโ่ี ครงสร้างตรงนี้ก่อน แล้วถ้าทาท่าอาสนะ ให้ทาการเคลื่อนไหวอยูใ่ นช่วงต่างๆ ไม่สดุ
มากเกินไป ไม่กม้ สุด ไม่เงยสุด ให้อยูช่ ่วงกลางๆ ไว้ ให้ระวังตรงนี้ไว้
อาจจะลองเช็คผูเ้ รียนดูว่า เมื่อเงยคอสุดๆ ก้มสุดๆ มีอาการอะไรหรือไม่ ในขณะทีท่ าท่าอยู่ คนพวกนี้โอกาสเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดมีอยู่แล้ว โอกาสทีจ่ ะหน้ามืดมีอยู่แล้ว
การกลัน้ ลมหายใจ
ถ้าหากไม่ใช่คนกลุ่มนี้ ตอนทีก่ ม้ ไปสุดแล้วมีอาการหน้ามืด โดยทัวไปจะมี
่
อกี ลักษณะหนึ่งเป็ นหน้ามืดแบบวืดเลย
เหมือนกับไม่หายใจ คือมีการกลัน้ ลมหายใจระหว่างฝึก แล้วผูฝ้ ึกกลัน้ ลมหายใจโดยไม่คานึงถึงศักยภาพของตนเอง ขอใช้คาว่า
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ฝึกผิต เพราะทีถ่ ูก ควรหายใจได้อย่างปกติ ตามธรรมชาติ คือ เวลาพับตัว ก้มตัว จะเป็ นการหายใจออก ตอนคลายกลับ เป็ น
การหายใจเข้า ถ้าหากว่าไปกลัน้ หายใจไว้ จะเหมือนกับว่า เวลาพับลงไป ช่องปอดจะเล็กลงแล้วกลัน้ หายใจไว้ ออกซิเจนทีเ่ ข้า
ไปก็น้อยลง จนเกิดปั ญหา
วิธแี ก้คอื ควรให้เขาหายใจตามหลักธรรมชาติ ทีก่ ล่าวมาแล้ว หายใจไปตามกลไกไม่ได้บงั คับกลัน้ เมื่อเคลื่อนไหวไป
มันจะต้องมีการหายใจเข้า-ออกตามธรรมชาติ เพราะฉะนัน้ จะต้องไปแก้ทก่ี ารหายใจว่า อย่ากลัน้ หายใจ หายใจออก ก็ให้
ดาเนินไปจนกระทังสู
่ ด และกลับคืนหายใจเข้า ก็ดาเนินไป โดยมีสติตามรูเ้ ป็ นสาคัญ
การกลัน้ หายใจทาให้ปริมาณของออกซิเจนทีอ่ ยูใ่ นเลือดลดลงไป เวลาเลือดไปฟอกทีป่ อดจะมีออกซิเจนน้อย ถ้ากลัน้
นาน อาจะมีการหน้ามืด มึนๆ ได้
จริงๆ แล้วมีกระบวนการทีจ่ ะฝึกได้หลายแบบ ส่วนใหญ่ในทีน่ ้ี ฝึกมาทางสายไกลวัลยธรรม ซึง่ มีนโยบายว่าทายังไง
ให้การฝึกเบือ้ งต้นไม่สลับซับซ้อน เพราะฉะนัน้ จะไม่ได้บอกวิธขี องการควบคุมลมหายใจ แต่จะบอกว่าให้มสี ติ แต่คาพูดทีว่ ่าให้
มีสติ ถ้าคนมีความคุน้ เคยว่ามีสติกง็ ่าย แต่คนทีไ่ ม่รจู้ กั สติ ก็ไม่รวู้ ่าจะทาอย่างไร เพราะว่าไม่มรี ปู ธรรมให้จบั เพราะฉะนัน้ จะมี
การสอนโยคะในอีกกลุ่มหนึ่งทีค่ อ่ นข้างแพร่หลายทางสายศิวะนันทะ สายกฤษณะมาจารยา ครูผสู้ อนจะบอกว่าให้ตามลมหายใจ
ไปตลอดของการเคลื่อนไหว ซึง่ ครูหนูบอกว่าในกรณีนนั ้ ถ้าเราพบว่าผู้เรียนยังเผลออยู่ตลอดเวลา การใช้คาว่าสติอาจจะยังเป็ น
นามธรรมจับต้องไม่ได้ ก็ให้สงั เกตดูลมหายใจ จะช่วยให้เกิดความระมัดระวัง หรือว่าดูผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ดขี น้ึ เหมือนกับคอยเอา
ลมหายใจมาเป็ นตัวเรียกความรูส้ กึ ตัวตลอดเวลาของการเคลื่อนไหว ซึง่ จะทาให้คนเรียนเหมือนกับว่าไม่กระโดดลงไปสูต่ วั ท่า
โดยทันที แต่มลี มหายใจคอยประคองเอาไว้
จริงๆ คือกายาวิปัสสนา ดูกาย ลมหายใจก็เป็ นกายตัวหนึ่ง แล้วแต่ว่าจะเอาจริตตัวไหน แล้วแต่ว่าแต่ละคน ดุการ
เคลื่อนไหวก็ได้ ดูลมหายใจก็ได้
กลับไปทีม่ คี าถามว่า ตอนกลับคืนจากท่าแล้วหน้ามืด ทีบ่ อกว่ากรณีทก่ี ลับคืนมาแล้วมีอาการหน้ามืด ทีเ่ กิดจาก
ปั ญหาข้อต่อคอ ก็แนะนาผูฝ้ ึกว่า อย่าก้มให้สดุ มากเกินไป
เวียนศีรษะ
เวียนศีรษะกับ หน้ามืดเป็ นคนละกลุ่ม เวียนศีรษะหมายถึง โครงเครง จะหมุน ส่วนหน้ามืดเหมือนคนจะเป็ นลม ถ้าคน
ทีเ่ วียนศีรษะ กลุ่มนี้จะเกิดขึน้ จากหลายตัวด้วยกัน ตัวเวียนศีรษะ เกิดจากเส้นเลือดทีไ่ ปเลีย้ ง เป็ นระดับของเส้นเลือดทีไ่ ปเลีย้ ง
สมอง ศูนย์ควบคุมการทรงตัวผิดปกติไป และการเวียนศีรษะทีเ่ กิดขึน้ จากข้อต่อทีเ่ ป็ นลักษณะของข้อต่อเล็กๆทีเ่ รียกว่า facet
ของกระดูกคอข้อที่ 1-2-3 ซึง่ ข้อบริวเณนี้เป็ นข้อทีเ่ กีย่ วข้องต่อข้อมูลทีส่ ง่ ไปยังสมอง ไปบอกว่าตอนนี้ร่างกายศีรษะสมดุล เอียง
ซ้าย –เอียงขวา ข้างไหนตึงมากกว่ากัน ส่วนนี้เกิดความบกพร่อง มันส่งผลข้อมูลไปไม่เหมือนกัน เนื่องจากข้อต่อมีการดึง ยึด
รัง้ หรือแนวข้อผิดปกติไป จะทาให้เกิดปั ญหาพวกนี้ขน้ึ ถ้าเป็ นจากตัวนี้ วิธแี ก้คอื ให้เคลื่อนทีโ่ ดยมีการประเมินตัวเองว่าในตอน
กลับอย่าให้เคลื่อนทีจ่ นสุดมากเกินไป เคลื่อนทีข่ น้ึ มาโดยดูจากก้มไปแล้วไม่ทาให้เกิดอาการตึงทีต่ รงนี้ หรือเกิดอาการเวียน
ศีรษะคือ เอาระดับทีส่ บายไม่เกิดอาการนัน้ ลองเช็คดูจากตรงนี้ คือขยับเคลื่อนไหวว่าไม่ตงึ ไม่มึน แล้วกลับขึน้ มา
การหายใจ
ถ้าหากพูดถึงลมหายใจ ทีม่ กี ารพูดมาตลอดว่าโยคะมีแก่น แก่นคือการนาไปสูก่ ารรวมกายใจ มีสติ และมีมรรควิถี เป็ น
เรื่องการทาอาสนะ ปราณยามะ ธารณะ ฯลฯ แล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยในการปฏิบตั ิ ซึง่ เรามักจะบอกว่าในการฝึกโยคะตัว
แก่นมันไม่ดน้ิ ไม่อย่างนัน้ ไม่เรียกว่าโยคะ อีกส่วนหนึ่งคือเทคนิคการปฏิบตั ิ ยิง่ มีการคุยมากขึน้ ๆ จะเห็นว่ามีปัจจัยเยอะมาก
ถ้าเราไปไล่เอาสูตรสาเร็จขึน้ มาจะไม่จบ
น่าจะเป็ นการทาอย่างไรให้ผเู้ รียนค่อยๆ เรียนรูต้ วั เองไปด้วยในระดับหนึ่ง แต่ยงั มีทว่ี ่าบางสายการสอนโยคะ การ
แนะนาลมหายใจบ้างมันช่วยได้ ซึง่ ในการแนะนาลมหายใจจริงๆ มันสอดคล้องกับสรีระอยู่แล้ว เมื่อไหร่กต็ ามในช่วงทีพ่ น้ื ทีป่ อด
ขยาย ครูมกั จะแนะนาให้ลกู ศิษย์หายใจเข้า ทีค่ รูแนะนาเพราะว่าลูกศิษย์จะลืมหรือขาดสติ แต่จริงๆ ลูกศิษย์กห็ ายใจเข้าอยู่แล้ว
แต่บอก ยา้ ลงไป ช่วงไหนทีพ่ น้ื ทีป่ อดเล็กลง คาอธิบายจะสอดคล้องกันว่า หายใจออกค่อยๆ ก้มตัวลง และในคาอธิบายนัน้ มี
บางช่วงทีค่ รูจะบอกให้กลัน้ ลมหายใจ ซึง่ มักจะเป็ นช่วงทีก่ าลังใช้แรง เช่นช่วงทีก่ าลังยกท่างู กาลังจะค่อยๆ ยกตัวขึน้ ตอนยก
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หายใจเข้า พอหายใจเข้าแล้วค้างไว้ ซึง่ ค้างไว้เหมือนกับคนทีไ่ ม่คนุ้ เคยจริงๆ แล้วมนุษย์จะกลัน้ ลมหายใจในตอนนัน้ แล้วครูจะ
แนะนาให้นบั 1 2 3 คือกลัน้ ไม่ตอ้ งเยอะ แล้วหายใจออกลดตัวลง คาอธิบายในการหายใจประกอบในอิรยิ าบถนี้จริงๆ แล้ว
สอดคล้องในเชิงกายภาพของความเป็ นมนุษย์อยูแ่ ล้ว ในระดับหนึ่ง แต่จะมีบางท่าซึง่ ในส่วนนัน้ เป็ นรายละเอียด ทีว่ ่าตรงนัน้ จะ
กลัน้ หรือไม่กลัน้ ก็ได้ แต่บางตาราจะบอกให้กลัน้ บางตาราจะไม่บอกให้กลัน้ ซึง่ ตรงนัน้ คงจะเป็ นรายละเอียดปลีกย่อยของ
เทคนิคของครูแต่ละคนว่าทาอย่างไร ให้ผเู้ รียนสบายกว่า เข้าถึงเป้ าหมายของโยคะได้ง่าย
คนมีปัญหาเรื่องความดัน
คนทีม่ ปี ั ญหาเรื่องความดันจะไวมากเมื่อมีเลือดเพิม่ ขึน้ แรงทีก่ ดตรงนี้เข้าไปเลือดจะไปเลีย้ งลงขาน้อยลงเพราะฉะนัน้
จะอยู่แต่ท่อนบนเยอะขึน้ หัวใจปั ม้ เลือดตามปกติตรงนี้อยูจ่ ะมีแรงดันสูงขึน้ ได้ คนทีม่ คี วามดันโลหิตสูงเวลาโน้มตัวไปข้างหน้า
สังเกตดูว่าหน้าจะแดง
การหายใจ (เพิม่ เติม)
การฝึกโยคะประกอบกับการควบคุมลมหายใจ ถ้าสามารถหายใจตามรูปแบบทีค่ รูนาฝึก โดยไม่มปี ั ญหาในการทา ไม่
มีอาการอึดอัด ก็ทาไปได้ ซึง่ อาจได้รบั ผลทางด้านจิตใจร่วมกับการฝึกร่างกายด้วย ส่วนกรณีคนทีม่ ปี ั ญหา ก็ตอ้ งหลีกเลีย่ ง
อาจจะลองสารวจความรูส้ กึ ตัวเอง ให้พยายามจับความรูส้ กึ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อทัวตั
่ วทัง้ หมด แล้วให้กล้ามเนื้อคลายตัว
ลง เวลาทีก่ ล้ามเนื้อเกิดการบิดตัว เลือดทีไ่ ปลีย้ งกล้ามเนื้อจะน้อยลง จะยิง่ ออตัวอยู่แถวเส้นเลือดใหญ่ จะขวางอยู่ ให้คลาย
กล้ามเนื้อลง เพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดไปทัว่ เสร็จแล้วมาปรับเรื่องความรูส้ กึ การหายใจ น่าจะช่วยให้เกิดการผ่อนคลายได้ดี
ขึน้
การปรับความรูส้ กึ ให้ผ่อนคลาย จะเกีย่ วข้องกับระบบประสาทออโตเมติกทีค่ วบคุมการหายใจ จะเริม่ เข้าสูภ่ าวะทีผ่ ่อน
สบาย parasympathetic ได้ดขี น้ึ ด้วย เพราะฉะนัน้ จะทาให้ระบบการหายใจเป็ นได้ตามปกติได้มากขึน้
และเห็นด้วยกับการให้นกั เรียน ค่อยๆ คืนท่ากลับขึน้ มามาช้าๆ เพื่อรอการปรับตัวของหัวใจทีบ่ บี เลือดมา
การก้มลง
เมื่อเราก้มลงไปควรเป็ นไปตามธรรมชาติ ถ้ามีการฝืนก้มตัวลง มันอาจจะมีการบีบทีห่ ลอดลม ทีก่ ล่องเสียง ฯลฯ ทาให้
รูส้ กึ ไม่สบาย ถ้าทาด้วยความรูส้ กึ สบาย ส่วนอื่นจะเคลื่อนต่อไป รวมทัง้ การเคลื่อนไหวส่วนคอก็จะเคลื่อนไหวไปตามสบาย
เสร็จแล้ว ตอนท้ายสุด อยู่ในท่าวัชระแล้ว จึงให้ความรูส้ กึ มาอยูท่ ข่ี อ้ สะโพก
ในท่านี้จะมีการยืดกล้ามเนื้อสะโพก ตรงมัดใหญ่ๆ ทัง้ มัดใหญ่ทอ่ี ยู่หลังสะโพก และมัดเล็กๆ รวมทัง้ เยื่อหุม้ ข้อสะโพก
ด้านหลังจะถูกยืดออก ทาให้เกิดการยืดหยุ่นในข้อสะโพกได้มากขึน้ จากกระดูกเชิงกราน กระดูกกระเบนเหน็บ เอ็นบริเวณนี้จะ
ถูกยืดออกมา
ข้อควรระวังคือคนทีม่ ปี ั ญหาเส้นเลือดดาอักเสบหรืออุดตัน เนื่องจากตรงนี้กดอยู่ จะพบบ่อยในกลุ่มของชาวตะวันตก
คนทางเอเชียไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่ คือเส้นเลือดอุดตันจะมีลกั ษณะของการอักเสบเกิดขึน้ ในทางการแพทย์จะมีการพูด
ถึงบ่อยมากในคนทีห่ ลังผ่าตัดหรือคนทีอ่ ยู่นิ่งๆ นานๆ แต่ทางบ้านเราเจอปั ญหานี้ไม่ค่อยเยอะ
ส่วนความดันโลหิตสูงเมื่อกดแล้วมีการพับไปเลือดลงขาไม่ได้ หัวใจทีฉ่ ีดไปทัวร่
่ างกายปลายเท้าถึงปลายมือ เมื่อมีการ
กดทับตรงนี้ เมื่อบีบลงไปเลือดไปเลีย้ งบริเวณเท้าจะน้อยลง เลือดทีเ่ หลือทัง้ หมดปริมาตรของเลือดยังอยู่คงที่ เพราะฉะนัน้
แรงดันจะเพิม่ ขึน้ ได้ คนทีม่ คี วามดันโลหิตสูง ผนังเส้นเลือดจะแข็งตัวทาให้ไม่ยดื หยุ่น แต่ถา้ คนทีไ่ ม่มปี ั ญหานี้ ถ้าเกิดปริมาตร
เลือดเยอะ มีการบีบตัวเยอะ ผนังเส้นเลือดจะมีการพองตัวได้ เพราะฉะนัน้ แรงดันจะรักษาสภาพ แม้สงู ขึน้ บ้างก็ไม่สงู มาก แต่
คนทีม่ ปี ั ญหาของความดันโลหิตสูง หรือคนทีม่ ปี ั ญหาไขมันในเส้นเลือดสูง จะเกิดปั ญหา
เพราะฉะนัน้ ต้องดูว่าแต่ละคนมีประวัตพิ วกนี้มาก่อนหรือไม่ และคนที่เป็ นเบาหวาน ภาวะทีเ่ ป็ นเบาหวานนานๆ จะทา
ให้เส้นเลือดแข็งตัว มันไม่มคี วามสามารถในการขยายตัวได้ เพราะฉะนัน้ แรงดันจะเพิม่ สูงได้เหมือนกัน ส่วนข้อเข่าอักเสบ ข้อ
เข่าเสือ่ มก็เหมือนกัน ท่านี้จะมีปัญหาได้ เพราะว่าข้อพับตรงนี้จะมีการยืดเยอะ เยื่อหุม้ ข้อถูกยืดมาก ทีข่ ้อเท้าเนื่องจากเราต้อง
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พับนังอยู
่ ่บนส้นเท้า ยืดไปก็อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเท้า และหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทในกลุ่มทีม่ อี าการเป็ นอยู่
แล้ว พวกนี้จะเสริมเป็ นเพิม่ ขึน้

คนทีข่ อ้ เข่าเสือ่ ม ท่าทีเ่ กีย่ วข้องกับการพับข้อมากๆ นานๆ ทาให้เกิดการอักเสบขึน้ ได้ เพราะการพับเยอะๆ ตรงเยื่อ
หุม้ ข้อจะมีการอักเสบได้ในกรณีขอ้ เข่าทีม่ กี ารสึกมานาน ในท่าแบบนี้ถา้ จะทา ต้องทาในท่าทีใ่ ห้ขอ้ เข่ามีการเคลื่อนไหวช่วงที่
พอเหมาะหรือสบาย
ส่วนกระดูกคอเสือ่ ม คือท่าบางท่าทีไ่ ด้พดู ถึงว่ามีผลอะไรบ้างทีเ่ กีย่ วข้อง กระดูกคอเสือ่ มถ้าเป็ นแค่กระดูกข้อต่อคอ ไม่
ลงเส้นประสาท อันนัน้ ยังคงเคลื่อนไหวได้ แต่ถา้ หากกระดูกคอเสือ่ มแล้วมีการกดบีบเส้นประสาทตรงนี้ จะต้องระวัง เพราะว่า
เส้นประสาทเมื่อถูกกด หรือถูกหนีบทับ เส้นประสาทจะถูกรบกวนทาให้เกิดการอักเสบได้ไวกว่า เช่นการแหงนคอ หรือท่างูท่ี
คนไข้แหงนคอขึน้ มาแล้วเกิดมีอาการร้าวทีแ่ ขนลงมา ตรงนี้ตอ้ งแก้ปัญหาในส่วนนี้ก่อน ให้เคลื่อนไหวได้ดโี ดยทีย่ งั ไม่มปี ั ญหา
จุดนี้ จึงฝึกต่อได้
คิดว่าคงเป็ นเรื่องต้องมีการศึกษา ทาความเข้าใจอย่างจริงจังพอสมควร เพราะว่าท่าโยคะมันมีปลีกย่อยในท่าแต่ละท่า
ท่าบางท่ามีผลและท่าบางท่าไม่มผี ล ครูโยคะทีส่ อนอาจจะไม่ได้คดิ ถึง บางทีอาจต้องทาความเข้าใจกับคนไข้ ว่าอย่าเพิง่ ทาท่า
นี้เลย มันยาก รักษาอาการทีม่ อี ยู่ให้ดกี ่อน แล้วค่อยมาทาอีกที ก็มี มีผเู้ สนอว่า บางท่าอาจจะเปลีย่ น ไปนังท
่ าบนเก้าอีก้ ไ็ ด้ คือ
มีการปรับท่าได้ ถ้านักกายภาพบาบัดและนักโยคะได้มกี ารพูดคุยกัน ได้แลกเปลีย่ นกัน ก็จะเข้าใจได้มากขึน้
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โยคะสิกขา ครัง้ ที่ 4
วิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน จากมุมมองของนักกายภาพบาบัด
โดยอาจารย์ คมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรชั ต์
วันเสาร์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2550
ท่าบิดสันหลัง (ท่าวัคระอาสนะ)

จากท่านังพั
่ ก จะให้ผฝู้ ึกนัง่ รวบขาชิด นังตรงเป็
่
นท่าเตรียม แล้วชันเข่าขึน้ มาข้างหนึ่ง ส้นเท้าเสมอเข่า เมื่อชันเข่าขวา
ให้นามือขวายันหลัง จะแนะนาให้วางมือโดยทีก่ ระดูกสันหลังยังตัง้ ตรง ซึง่ ในทางปฏิบตั ไิ ม่ตรงแต่ให้ดที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ และ
แขนทีเ่ หลือจะให้ศอกคล่อม โดยทีจ่ ะใช้ศอกกดเข่า เพื่อทีจ่ ะให้เกิดแรงทีจ่ ะบิดตัว แล้วค่อยๆ บิดเอว เรามักจะบอกให้นึกเปรียบ
กระดูกสันหลังกับโซ่ เริม่ จากให้บดิ กระดูกสันหลังข้อข้างล่างก่อน แล้วค่อยบิดทีท่ รวงอก คือบอกให้คนเปิ ดไหล่ แล้วสุดท้ายจึง
ให้หนั คอไปให้สดุ ตัง้ ใจจะให้นาคางไปวางไว้บนไหล่ขวา นิ่งไว้ เรียกว่าท่าบิดสันหลัง วัคระอาสนะ
วัคกะในภาษาสันสกฤตแปลว่าไต เราจะอธิบายว่าการทีท่ าท่านี้ สิง่ ทีไ่ ด้คอื ไต เพราะชื่อท่ามันหมายถึงท่าไต คืนกลับ
จะคืนศีรษะก่อน แล้วคืนไหล่ แล้วค่อยคืนลาตัว ปลดแขน ปลดขา แล้วสลับทาอีกข้างหนึ่ง
เมื่อชันเข่าซ้ายให้มอื ซ้ายยัน เข่าขวาคล่อม ตัง้ สันหลังให้ตรงแล้วค่อยบิด ให้รสู้ กึ สบายและใช้แรงแต่น้อย บอก
นักเรียนว่าตอนนี้กระดูกสันหลังเราเป็ นเสากระโดงเรือ แขนทีค่ อยยันไว้เหมือนกับเชือกทีผ่ กู ทาอย่างไรทีจ่ ะทาให้เชือกนี้รกั ษา
เสากระโดงให้ตรง เรามักจะบอกผูเ้ รียนว่า ในเมื่อทัง้ หมดนี้เราอยากจะบิดกระดูกสันหลัง ถ้ากระดูกสันหลังทุกๆ ข้อได้รบั การ
บิดโดยเท่าเทียมกัน ด้วยองศาทีเ่ ท่าๆ กัน คงจะได้ประโยชน์ทเ่ี ต็มที่ เพราะฉะนัน้ ถ้าเกิดตัวเค้าค่อมหรือแอ่น ช่วงหนึ่งอาจจะได้
บิดเยอะ แต่อกี ช่วงหนึ่งอาจจะได้บดิ น้อย ฉะนัน้ จะไม่ได้ประโยชน์เต็ม แล้วคืนกลับ
วิเคราะห์ท่า
เริม่ ต้นจากการตัง้ ขา ถ้ามุมทีต่ งั ้ ขามากเกินไป หรือห่างเกินกล้ามเนื้อต้องทางานเพิม่ ขึน้ ต้องเกร็งตัวเพิม่ ขึน้ เพราะไม่
งัน้ จะเลื่อนไถลออกมา ถ้าหากชิดเกินไปจะขวางการเคลื่อนไหว ข้อสะโพกจะงอเพิม่ ขึน้ กว่าเดิม
ต่อไปการใช้มอื ยัน การยันทีส่ าคัญแกนต้องตรง กระดูกสันหลังทีต่ งั ้ ตรง กระดูกเชิงกรานจะบิดตัว ทาให้กระดูกสัน
หลังงอบ้าง ในคนทีห่ ลังค่อม ถ้าหากเป็ นไปได้ พยายามทาให้หลังตรง เพราะถ้างอหลังไป เวลาบิดตัว เอ็นเยื่อหุม้ ข้อบางจุดจะ
เกิดการตึงตัว เพราะฉะนัน้ ให้มกี ารรักษาแนวตรงไว้ แล้วบิดตัวเป็ นทีละส่วนๆ ไป
บิดจากข้างล่างมาข้างบน จะมีการเคลื่อนตัวของกระดูกสันหลังทีละปล้อง เยื่อหุม้ ข้อ กล้ามเนื้อบางส่วนจะมีการ
ทางาน เช่นกล้ามเนื้อหน้าท้องทีอ่ ยู่ดา้ นหน้า มีกล้ามเนื้อชัน้ นอกและชัน้ ใน ทัง้ ไขว้ลง ไขว้ขน้ึ ถ้าหากเรามีการบิดตรงนี้ เรา
หมุนตัวไปทางขวา กล้ามเนื้อทีข่ วางตัวอยูจ่ ะบิดตัวทางาน อีกด้านจะหย่อนตัว มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อร่วมไปด้วย
กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ทีเ่ ป็ นปล้อง เมื่อกระดูกสันหลังบิดตัว จะเกิดการบิดตัวเคลื่อนไหวตามไป หดตัวทีละปล้องไปเรื่อยๆ หมอน
รองกระดูกจะมีการบิดตัวเคลื่อนตาม
ข้อต่อ facet ด้านทีม่ กี ารบิดตัวโดนบิดจากล่างขึน้ บน ด้านหนึ่งทีบ่ ดิ เข้าไปข้อต่อ facet จะบีบกัน ด้านบนจะแยกห่าง
ออกจากกัน ข้อต่อ facet ทีอ่ ยู่ดา้ นตรงข้ามจะยืดออก ในคนทีม่ อี าการข้อหลังติด บริเวณนี้จะมีการขยับตัวยืดได้ แต่ดา้ นตรง
ข้ามคนทีม่ อี าการแบบนี้ อาจจะมีการบีบหรือกระแทกกัน คนทีข่ อ้ ต่อ facet มีการเสือ่ ม อาจจะมีอาการเจ็บเกิดขึน้ ได้
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กล้ามเนื้อสะโพก
ในการตัง้ ขาขึน้ ตาแหน่งมือวางให้ตรงกลาง เพื่อให้เป็ นตัวพยุง เกิดความมันคงไม่
่
ให้เกิดการโยกเยกมากจนเกินไป
เมื่อมีการไขว้บดิ ดึงบริเวณนี้ กรณีทม่ี กี ารบิดเข้ามา ถ้าหากมีการกดมาก บางท่าในนักกีฬาจะมีท่านี้อยู่ กล้ามเนื้อสะโพกทีอ่ ยู่
ด้านข้างจะถูกยืดไปด้วย ซึง่ ในส่วนนี้จะได้ประโยชน์ในส่วนของกล้ามเนื้อสะโพกมัดใหญ่ๆ เมื่อมีการยืนหรือเดินกล้ามเนื้อส่วน
นี้จะทางาน และมัดเล็กๆ ลึกลงไป จะมีการยืดไปด้วย กล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังทางานในการเหยียดไปข้างหลัง ทิศทางกางขา
ทิศทางทีห่ มุนเข้า-ออก ซึง่ จะทางานเวลาทีเ่ รายืน กล้ามเนื้อส่วนนี้จะดึงให้กล้ามเนื้อหลังตัง้ ตรงก่อนทีจ่ ะก้าวขาไปข้างหนึ่ง
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วยในการเหยียดสะโพก กล้ามเนื้อทีช่ ว่ ยในการกางขา กางข้อสะโพก แต่เมือ่ มีการเดินกล้ามเนื้อส่วนนี้จะมี
การหดตัวทาให้กล้ามเนื้อเชิงกรานตกแล้วดึงขึน้ มาเพื่อทีจ่ ะก้าวขาได้
กล้ามเนื้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการหมุนข้อสะโพกไปมา เมื่อเดินไปจะมีการบิดตัว เมื่อก้าวขาไปกระดูกเชิงกรานจะบิด
ตัวหมุนเข้า แล้วก้าวกลับมา บิดออก เพราะฉะนัน้ เมื่อมีการยืน การเดิน จะมีการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้เยอะ ซึง่ จะช่วยในการยืด
กล้ามเนื้อบริเวณสะโพก
เพราะฉะนัน้ คนทีม่ ปี ั ญหาข้อสะโพกตึงมาก การทาท่านี้จะให้ความรูส้ กึ เข้าไปถึงด้านใน
เมื่อมีการบิดตัวไปก็มกี ารหันหน้า นาคางไปวางบนบ่าตรงข้ามเท่าทีทาได้ จุดทีส่ าคัญคือ เมื่อไปถึงจุดตรงนี้แล้ว ตรง
คอ ถ้าไปไม่ได้อย่าฝืน จะทาให้มผี ลเสีย เมื่อมีการหันคอข้อ facet ด้านทีห่ นั จะตีบลง ถ้าหากว่าคนทีห่ นั คอได้ไม่สดุ จะแก้โดย
การแหงนคอขึน้ ซึง่ จะยิง่ ทาให้ขอ้ ขบกันมากขึน้ พวกนี้จะมีการเจ็บเพิม่ ขึน้ ในการทา ให้จนิ ตนาการว่ามีการดึงคอ ไม่ใช่การ
เอียงคอ จะทาให้ปรับตัวได้ จะทาให้ขอ้ บริเวณนี้ไม่มกี ารขบกันมาก
ไต
ไตอยู่บริเวณชายโครง เหนือเอว ลึกเข้าไปหลังลาไส้ เมื่อมีการหมุนตัวหรือเคลื่อนไหว อวัยวะภายในจะมีการขยับ
ตัว เพราะฉะนัน้ ทีไ่ ตจะมีการขยับตัวมีการนวดตัว ไตทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณนี้ไม่ได้ตงั ้ ลอยๆ จะมีเนื้อเยื่อคอยยึดขึงไตไว้ให้ตดิ อยู่ก ับ
ผนัง เพราะฉะนัน้ การบิดตัวเคลื่อนที่ จะทาให้เกิดการขยายตัว เพื่อให้เคลื่อนตัวได้ โดยปกติแล้วเมื่อบิดตัว อวัยวะภายในมีการ
เคลื่อนไหว อวัยะมีการเสียดสี ขยับไปมา บริเวณนี้อาจจะมีการดึงรัง้ ของอวัยวะต่างๆ
มีศพั ท์คาหนึ่ง เรียกว่า visceral manipulation คือการทีไ่ ปจัดอวัยวะภายในให้มกี ารเคลื่อนที่ อวัยวะทุกอย่างภายใน
จะมีการเคลื่อนไหวของมันเอง จะมีจงั หวะของการเคลื่อน ทุกอย่างจะมีการเคลื่อนทีไ่ ป ไม่ว่าการหายใจจะมีการเคลื่อนตัวขึน้ ลง
ในทิศทางของมันเอง เมื่อเคลื่อนตัวไปจะมีการเสียดสี ผนังทีต่ ดิ กันจะมีการเลื่อนไปด้วย
ถ้าหากว่าเป็ นโรคไต ทีต่ อ้ งมีการฟอกไต คือมีปัญหาทีร่ ะบบการทางานของไต โครงสร้างการทางานสูญเสียไปถึงขัน้
ต้องฟอกไต แต่ประเด็นสาคัญทีเ่ ราพูดกันในทีน่ ้คี อื ในอวัยวะทัง้ หมดการไหลเวียนของเลือดมีสว่ นสาคัญ มีทงั ้ เส้นเลือดดาและ
แดงมาเลีย้ ง ผนังเส้นเลือดถูกควบคุมโดยระบบประสาทออโตเมติก ถ้าหากว่ามีอะไรทีท่ าให้เส้นเลือดหดตัว บีบตัวไว้ การ
ไหลเวียนของเลือดจะไม่ดี เพราะฉะนัน้ จะทาให้เนื้อเยื่อบริเวณนัน้ อ่อนแอลง เพราะว่าขาดเลือด อาหารไม่พอ ทาให้การทางาน
ค่อยๆ พร่องลงไป ซึง่ ตามศาสตร์ของแผนไทย จีน จะบอกว่าพลังไตอ่อนแอ ไตทางานไม่ดี ในธรรมชาติอวัยวะอาจจะมีการ
เคลื่อนไหวบ้างแต่จะไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบมากมาย
ไตเหมือนเครื่องกรองน้าถ้าเกิดไส้กรองน้าไม่ดแี ล้ว เวลากรองไม่ดขี องเสียจะไหลกลับไปทีเ่ ลือด ตัวบวมจากไตวาย
เกิดจากการกรองของเสียทีผ่ ดิ ปกติไป ทีก่ รวยไตจะมีระบบของการกรอง มีเส้นเลือดมาเลีย้ ง เส้นเลือดทีม่ าเลีย้ งบริเวณนี้มี
ลักษณะเป็ นขด แล้วผนังจะมีลกั ษณะเอือ้ ต่อการแลกเปลีย่ น ถ่ายเทผ่านกัน เปรียบเสมือนเครื่องกรองน้า เมื่อนาน้าผ่านทีก่ รอง
ทีก่ รองตรงนี้คอื กรองแคลเซียม เกลือ สารเคมี
ในร่างกายจะมีตบั ทาหน้าทีข่ บั สารพิษกรองพวกสารแร่ธาตุต่างๆ มาให้ทไ่ี ต ปรากฏว่าตรงนี้กรองไม่ได้ ทาให้เกิดการ
คัง่ เกิดการบวมขึน้ ปั ญหาของระบบการกรอง มีหลายปั จจัย เช่น เรื่องของแรงดันน้า น้าทีฉ่ ีดเข้าไป คือแรงปั ม๊ อาจจะมีไม่พอ
หรืออาจจะท่อน้าทีฉ่ ีดเข้าไป ท่อเกิดชารุดมากขึน้ ผนังท่อมีปัญหาเกิดขึน้ หรือแผ่นทีก่ รองเกิดการอุดตัน ไม่สามารถกรองได้
หรือเกิดการรัวไหล
่
ทาให้เกิดการรัวย้
่ อนกลับไปใหม่ ถ้าผ่านตรงนี้เข้าไปแล้วไม่กรอง ของเสียก็ยอ้ นกลับไปร่างกายใหม่ ก็
กลายเป็ นของเสียสะสมทัวร่
่ างกาย นี่คอื เรื่องของไตวายแล้วเกิดการบวม ถ้าเป็ นอย่างนี้ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าคงจะเกินที่
อาสนะจะไปปรับในส่วนนี้ เพราะว่ามีการสูญเสียทางโครงสร้างทีเ่ ยอะมาก
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การทางานของไตมีเนื้อเยื่อและเส้นเลือดทีค่ วบคุมการทางาน ถ้าหากมีอะไรทีท่ างานผิดปกติ ทาให้เลือดทีม่ าเลีย้ ง
โครงสร้างบริเวณนี้ไม่ดี เพราะฉะนัน้ เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ทีต่ อ้ งการอาหารจะพร่องลงไป ทางานไม่ค่อยดี ระบบเซลล์ท่ีทางาน
บริเวณนัน้ น่าจะไม่แข็งแรง เหมือนกับเด็กทีข่ าดสารอาหาร ยังสามารถวิง่ ได้ แต่ถา้ ไปแข่ง อาจจะทางานไม่ดเี ท่ากับคนทัวๆ
่ ไป
เปรียบเสมือนลักษณะเซลล์บริเวณนี้
ท่าอาสนะท่านี้มผี ล ให้ไตทางานดีขน้ึ ได้อย่างไร
หลักการของ visceral manipulation คือ ไปลดการเกร็งตัวต่างๆ ให้คลายตัวลง ให้ทางานได้ดขี น้ึ ในกรณีทม่ี ปี ั ญหา มี
การขวางเลือดทีไ่ หลเวียนมาเลีย้ งบริเวณนี้ การไปขยับ จะทาให้มกี ารเคลื่อนไหวได้ดขี น้ึ ท่าอาสนะทาให้ไดทางานได้ดขี น้ึ นัน้
คิดว่าน่าจะเกิดจากส่วนนี้
การกดนวดช่องท้อง ทาให้มเี ลือดมาเลีย้ งอย่างไร
เพราะทัง้ หมดมีเส้นเลือดมาเลีย้ ง ผ่านเข้าไปในไต การบิดตัว ในส่วนนี้คอื กระดูกสันหลัง ตรงท่อนทีม่ กี ารเคลื่อนทีจ่ ะ
อยู่ในท่อนกลางๆ เพราะฉะนัน้ ทาให้ไตทีอ่ ยู่บริเวณนี้ถูกยืดขยับตัวไป เนื้อเยื่อทีเ่ กาะไตอยู่อาจจะมีการขยับตัวได้
มีอกี จุดหนึ่งคือ ทุกวันนี้อาการทีป่ วดตามร่างกายของเรา บางทีไม่ได้ปวดเฉพาะกล้ามเนื้อ ข้อต่ออย่างเดียว บางทีเ่ กิด
จากภาวะของอวัยวะภายใน เช่นกระเพาะอาหาร ตับ หลอดอาหาร ทีท่ างานไม่ดี หรือกระบังลมทีม่ กี ารเกร็งตัว จะส่งผลออกมา
ทีโ่ ครงสร้างร่างกาย มาทีก่ ล้ามเนื้อ ข้อต่อ ทาให้ทางานหรือเคลือ่ นไหวไม่ดี เกิดการยึดรัง้
ซึง่ นักกายภาพได้มองตรงส่วนนี้ว่าเกีย่ วข้องกับอวัยวะภายในร่วมด้วย เพราะฉะนัน้ อวัยวะภายในทีม่ กี ารยึดอยู่
อาจจะเกิดจากการเกร็งตัว หรือเกิดจากกลไกร่างกายเรากาลังป้ องกันตัวเอง เมื่อร่างกายเราเกิดอาการผิดปกติขน้ึ เช่นการ
บาดเจ็บ หรือมีเชือ้ โรค หรือแบคทีเรียเข้าไปอยู่ในบริเวณแถวๆ นัน้ ร่างกายเราจะพยายามจากัดส่วนนัน้ ไว้ คือกันตัวเองไว้
ห่อหุม้ ตรงนี้ไว้ให้คงทีไ่ ว้เพื่อให้รา่ งกายสามารถอยู่กบั ตรงนี้ไว้ ไม่กระจายไปตรงส่วนอื่น แล้วร่างกายจะมาจัดการนาเม็ดเลือด
ขาวหรืออะไรก็ตามมาทาลายผูบ้ ุกรุก
การยึดรัง้ คืออวัยวะทัง้ หมดภายในเกิดการเกร็งตัวไว้ ต้องห่อบริเวณนัน้ ไว้ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ขอ้ ต่อทัง้ หมดพยายามยึด
ตรงนี้ไว้ ถ้าเกิดใกล้กระบังลม กระบังลมจะห่อตัวรัดไว้ เพราะฉะนัน้ บริเวณนี้จะมีการตึงตัว พวกนี้จะแสดงอาการออกมาข้าง
นอกอาการตึง ร่างกายเราจะเกิดการซ่อมแซมตัวเองไป ให้ในดีขน้ึ ถ้าเกิดดีขน้ึ ไม่ทาอะไรก็หาย
แต่บางทีไม่เป็ นเช่นนัน้ มีการสะสมนานๆโดยไม่เกิดการคลายตัว เกิดการยึด ดึงรัง้ อยู่ หรือยังกาจัดไม่หมด ยังห่อหุม้
ไว้กม็ ี
ในความเห็นส่วนตัว ไตหรืออะไรก็ตามทีม่ กี ารเคลื่อนตัวจะเกิดการดึงรัง้ หากอวัยวะภายในทีด่ งึ รัง้ ทาให้การ
เคลื่อนไหวไม่ดี เกิดการขวางการไหลเวียนของเลือด การทีเ่ ราพยายามเคลื่อนไหวใหม่ หรือการขยับใหม่ ไปจัดให้อวัยวะ
ภายในมีการดัด-ดึง visceral manipulation ทาให้อวัยวะภายในมีการเคลื่อนไหวได้ดขี น้ึ ไปเคลือ่ นไหวทาให้เข้าสูภ่ าวะปกติ ได้
การบิดช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวรอบทิศ
ประโยชน์ 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือการกด อีกด้านคือการยืด ด้านทีม่ กี ารยืดจะถูกยืดไปทางด้านหลัง อีกด้านจะถูกกดดัน
มาข้างหน้า จะเป็ น 3 มิติ หน้า-หลัง ซ้าย-ขวา เกิดการหมุนไปได้ทงั ้ หมด
นอกจากเลือด ยังมีระบบน้าเหลืองด้วย
การทีเ่ ลือดมาเลีย้ งตัวเซลล์ได้ ระบบน้าเหลืองจะต้องดีดว้ ย ในระบบเลือด มีเลือดดาและแดง เลือดเลีย้ งทัวร่
่ างกายนา
อาหาร ออกซิเจนมายังเซลล์สว่ นต่างๆ ทัวร่
่ างกาย นาของเสียทีเ่ กิดขึน้ กลับมาทีป่ อด มาฟอกทีป่ อด มาขับทีไ่ ต สารพิษต่างๆ
ลาไส้ย่อยเสร็จแล้ว แล้วมายังตับเพื่อขับออกไป
อีกระบบหนึ่งพวกเซลล์ชน้ิ ใหญ่ๆ ทีเ่ ข้าผนังเส้นเลือดไม่ได้ ก็จะมีระบบน้าเหลือง เป็ นตัวทีค่ อยจับเซลล์ต่างๆ ที่
ผิดปกติ ทีม่ เี ชือ้ แบคทีเรีย หรือตัวอะไรทีใ่ หญ่ๆ ของเสียทีต่ าย หรือเนื้อเยื่อทีต่ ายไป คอยขับออก
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คนอ้วน
กรณีคนทัวไปท
่ าได้เลย ส่วนคนทีพ่ ุงใหญ่หรือต้นขาใหญ่ จะให้นามือมาจับทีเ่ ข่า (แทนศอก) เพราะว่าไขมันต่างๆ ค้า
ไว้ จะบิดได้นิดเดียว เรียกว่าแทบจะไม่สามารถทีจ่ ะหันไปด้านหลังได้เลย อาจจะหันไปได้แค่ประมาณเกิน 90 องศานิดหน่อย
อย่างนี้ เขาจได้ประโยชน์ไหม
โดยธรรมชาติ คือคนทีห่ น้าท้องและต้นขาใหญ่จะค้ากัน ทาท่าไม่ได้ ซึง่ ก็ให้ทาเท่าทีท่ าได้ และทีเ่ หลือให้นกั เรียน
พยายามลดหน้าท้อง ลดพุง จึงจะทาท่าได้ดขี น้ึ
แต่ทส่ี าคัญเมื่อเวลาไปไม่ได้ อย่าให้ฝืน เพราะถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อ หลังแอ่นหรือหลังค่อม คอผิดปกติ จะยิง่ มีปัญหา
อย่าพยายามทาให้เหมือนคนอื่น เหมือนครู ขอให้ค่อยๆ บิดเป็ นส่วนๆ ขึน้ ไป เท่าทีไ่ ด้ น่าจะปลอดภัย
การปรับท่าสาหรับคนทีท่ าไม่ได้
ท่านี้ถา้ เน้นทีก่ ารนวดไต แต่หากติดทีก่ ล้ามเนื้อต้นขา พุง อาจช้วธิ ปี รับโดยทีใ่ ห้เข่าต่าลง แล้วมีเครื่องมือ อาจจะมี
หมอน ผ้าเช็ดตัว มาค้าสะโพกไว้ เพื่อทีจ่ ะสามารถทรงตัวได้ง่าย เพราะต้องการให้มบี ดิ กระดูกสันหลังเพื่อทีจ่ ะไปมีผลต่อการ
นวดไต ตรงนี้จะทาให้แขนขยับได้ดขี น้ึ ทาให้ตงั ้ ตัวได้ คุมทีเ่ ท้าได้ พอเริม่ การบิด ก็ค่อยๆ บิด ซึง่ การทาท่าในลักษณะนี้จะทา
ให้การบิดทาได้ง่ายขึน้
ข้อควรระวัง
ท่านี้ควรระวังหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเสือ่ มจนกระทังเกิ
่ ดหินปูนพอกออกมาบริเวณขอบ
การบิดพวกนี้จะมีปัญหาไปรบกวนเส้นประสาท ถ้าใครทีท่ าแล้วมีอาการปวดวิง่ แปลบเหมือนไปช็อตวิง่ ออกมาทีต่ รงข้างล่าง
หรือรูส้ กึ ซ่า หรือชาเพิม่ ขึน้ ให้ถอย ทาให้น้อยลงมา แล้วดูว่ามีอาการหรือไม่ เอาแค่รสู้ กึ ว่ามีอาการไม่สบายทีห่ ลังพอ อย่าให้ลง
ไปถึงข้างล่าง ท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อสะโพกด้วย
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โยคะสิกขา ครัง้ ที่ 5
วิเคราะห์ท่าอาสนะพืน้ ฐาน จากมุมมองของนักกายภาพบาบัด
โดยอาจารย์ คมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรชั ต์
วันเสาร์ท่ี 19 มกราคม 2551
จักระอาสนะ ท่ากงล้อ

การปฏิบตั ิ
ท่ากงล้อเป็ นอิรยิ าบทยืนเพียงท่าเดียวในอาสนะพืน้ ฐาน เป็ นการเอียงกระดูกสันหลังด้านข้าง เราจะบอกผูเ้ รียนให้ยก
แขนขึน้ ให้สดุ โดยตัง้ ใจทีจ่ ะให้น้วิ มือไปแตะเพดาน โดยหวังประโยชน์ในการเหยียดยืดกล้ามเนื้อด้านข้างลาตัวทัง้ หมด แล้วจึง
เอนลาตัวมาด้านข้าง
ซึง่ อธิบายว่าทาให้กระดูกสันหลังมีการเหยียดยืดออกไปทางด้านข้าง ในตาแหน่งสุดท้ายมักจะแนะนาผูเ้ รียนว่าไม่ตอ้ ง
เกร็งทีก่ ระดูกต้นคอ บางคนอาจจะให้หนั มามองพืน้ เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว มิเช่นนัน้ แล้วถ้าหากเราทาค้างไว้ประมาณ 1 นาที
จะมีความรูส้ กึ ว่าฝืนทีก่ ระดูกต้นคอ เมื่อพอแล้วให้คนื ศีรษะไปทีต่ น้ แขนและคืนลาตัวตัง้ แล้วค่อยๆ ลดแขนลงซึง่ เราจะทาทัง้ 2
ข้าง
ประโยชน์จากท่านี้ เนื่องจากอาสนะคานึงถึงการยืดเหยียดของกระดูกสันหลัง ซึง่ ในเบือ้ งต้นมี 4 ทิศทางคือ ก้ม แอ่น
บิด เอียง โดยท่านี้เป็ นท่าเดียวทีท่ าให้กระดูกสันหลังมีทศิ ทางของการเอียง ถ้าทาทุกวันสม่าเสมอกระดูกสันหลัง น่าจะมีความ
ยืดหยุ่นตัวดี ระบบประสาททีอ่ ยูใ่ นกระดูกสันหลังน่าจะดี
ข้อควรระวังคือไม่ควรทีจ่ ะก้มตัวลง เพราะทุกครัง้ ทีม่ กี ารเอียงตัวจะทาให้เกิดการคว่าหรือคะมาหน้าลงไป หรือบางที
อาจจะเป็ นการแอ่น แทนทีก่ ระดูกสันหลังจะมีการเอียงไปด้านข้าง อาจจะมีการก้ม ซึง่ เป็ นการก้มทีไ่ ม่เหมาะสม อาจจะทาให้
เกิดความไม่ลงตัวของกระดูกสันหลัง
วิเคราะห์ท่ากงล้อ
ในขณะทีม่ กี ารยกแขนขึน้ ไปข้างบนจะได้การยืดตัวกล้ามเนื้อด้านข้าง (กล้ามเนื้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการยกแขนลงหรือ
เหยียด) กล้ามเนื้อทีเ่ กาะบริเวณซีโ่ ครงขึน้ ไปถึงบริเวณต้นแขนจะถูกยืดออก เมื่อมีการยืดสุดกล้ามเนื้อสะบักจะมีการบิดตัวลง
มา ซึง่ ในส่วนนี้จะมีกล้ามเนื้อสะบักด้านล่างทีเ่ กาะอยู่ระหว่างสะบักมาทีก่ ระดูกสันหลังจะถูกยืดออก ทาให้กล้ามเนื้อ Rhomboid
(กล้ามเนื้อทีเ่ กาะระหว่างสะบักและไขสันหลัง) เป็ นตัวดึงให้กล้ามเนื้อสะบักชิดขึน้ มา
เมื่อมีการยกแขนขึน้ วัตถุประสงค์ในการทาคือต้องการชูแขนขึน้ ข้างบน ซึง่ กล้ามเนื้อแขนจะทางาน แขนทีย่ กขึน้ จะกด
บริเวณสะบักให้แนบไปกับแผ่นหลัง
เราจะบอกให้ผเู้ รียนยกแขนขึน้ ทางด้านข้าง จนเสมอแนวไหล่ ให้หงายฝ่ ามือก่อน แล้วจึงยกแขนขึน้ ต่อไป
เหตุผลก็คอื เมื่อกางแขนออกมาจะมีป่ มุ กระดูก ซึง่ ถ้ามีกางแขนแบบคว่ามือจะมีการขบกันของกระดูก และระหว่าง
บริเวณนี้จะมีเอ็นเกาะอยูแ่ ละจะมีการหนีบเอ็นเกิดขึน้ ในคนทีม่ ปี ั ญหาการอักเสบของเอ็นหรืออะไรก็ตาม ถ้าหากมีการเคลื่อนที่
เร็วๆ บางทีอาจมีการกระแทกหรือขบกันของเอ็นบริเวณนี้ (เอ็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการกางแขน) เกิดการขบหรือหนีบกัน ทาให้เกิด
การอักเสบของเอ็นได้ ในกรณีของลูกศิษย์ทย่ี กแขนขึน้ มาแล้วมีอาการปวดแขน เจ็บขัดๆ อาจจะเจ็บเพิม่ ขึน้ ได้
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ในอีกจุดหนึ่งคือ เมื่อกางแขนกระดูกต้นแขน (กระดูกหัวไหล่) จะมีการเลื่อนตัวทาให้เกิดช่องว่างขึน้ นอกจากมีเอ็น ยัง
มีถุงน้าทีห่ ล่อลื่น ซึง่ จะลดการเสียดสีของกระดูก เพราะฉะนัน้ เมือ่ มีการทาท่านี้ ถุงน้าอาจจะมีการเสียดสีกนั เกิดขึน้ ถ้ามีการ
เคลื่อนทีช่ า้ ๆ ผ่านจุดนี้ไป ในช่วงระหว่างกาง 90 องศาให้หมุนแขนออกก่อน ซึง่ ในช่วงแรกกระดูกหัวไหล่จะอยูข่ า้ งหน้า มื่อมี
การหงายฝ่ ามือ ขึน้ กระดูกหัวไหล่จะเลื่อนไปอยู่ขา้ งหลัง กระดูกหัวไหล่ไม่เกิดการชนกัน ทาให้สามารถทีจ่ ะกางแขนเพิม่ ขึน้ ได้
ในส่วนนี้จะเป็ นการลดอาการบาดเจ็บทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ จะพบบ่อยในแอโรบิกแดนซ์ท่ากางแขน โดยทีม่ อื คว่า โอกาสทีก่ ระทบกัน
ของกระดูกหัวไหล่มมี าก อาจจะมีการบาดเจ็บเกิดขึน้ ทีเ่ อ็นทีเ่ กีย่ วกับการกางแขน Supraspinatus ทีเ่ กาะบริเวณบ่)
ในบางคนอาจจะเจอะคาถามว่า เวลากางแขนจะเกิดเสียงกึบกับบริเวณนี้จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ การมีเสียง เป็ น
เพราะถุงน้าด้านใต้มนั หนาตัวขึน้ มา แต่ถา้ ไม่เจ็บปวด ก็ไม่เป็ นไร แต่ถา้ เจ็บปวดแสดงว่าเริม่ ผิดปรกติให้ระวังบริเวณนี้ เมื่อกาง
แขนผ่านจุด 90 องศาไปแล้ว ตัวสะบักจะบิดตัวลงมา จะมีกล้ามเนื้อทีท่ างานควบคุมให้สะบักบิดขึน้ มาได้ กล้ามเนื้อบริเวณ
สะบักจะเป็ นตัวดึงลงให้สะบักเคลื่อนทีข่ า้ งบนแล้วยืดยาวขึน้
ในส่วนนี้สามารถทีจ่ ะดึงกล้ามเนื้อด้านตรงข้าม (เป็ นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเกาะอยู่) ซึง่ กล้ามเนื้อพวกนี้จะเกีย่ วข้องกับ
การหมุนแขนออก (กล้ามเนื้อ Latissimus เป็ นกล้ามเนื้อทีเ่ กาะระหว่างชายโครงวิง่ มาเกาะถึงส่วนต้นของกระดูกต้นแขนหรือ
หัวไหล่) กล้ามเนื้อส่วนนี้จะมีการยืดออกด้วย
โดยธรรมชาติแล้วเมื่อยกแขนสุดกระดูกสะบักจะแนบกับแผ่นหลัง ในบางคนอาจจะเจอว่ามีการยืดแล้ว กระดูกสะบัก
โผล่ออกมา (ไม่แนบกับแผ่นหลัง) แสดงว่าผิดปรกติ) คนทีก่ ระดูกสะบักโผล่ หรือลอยออกมาอาจจะหมายถึงกล้ามเนื้อบริเวณนี้
อ่อนกาลังลง หรือกล้ามเนื้อทีเ่ กีย่ วกับการยืดไปข้างหน้าทีอ่ ยูบ่ ริเวณหน้าอกอ่อนกาลังหรืออ่ อนแรง
ถ้าเราฝีกท่านี้นานๆ ไปตัวกล้ามเนื้อจะทางานควบคู่กนั 2 มัด ข้างหลังดึงลงข้างหน้าดึงขึน้ จะทางานสัมพันธ์กนั ไป ถ้า
หากกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งมีปัญหาจะทาให้ทางานควบคู่กนั ไม่ดี การยกแขนธรรมดาอาจจะไม่พอเพียง อาจจะต้องมีการฝึก
กล้ามเนื้อเฉพาะมัดอีกที ถ้ากล้ามเนื้อข้างหน้าอ่อนแรงต้องฝึกกล้ามเนื้อทีย่ ดื ไปข้างหน้า แล้วจึงจับมารวมกันให้กล้ามเนื้อทัง้ 2
มัดทางานรวมกัน
การงอศอกขณะยกแขน
การยกแขนแล้วมีการงอศอกขึน้ (ยกแขนขึน้ ไม่ตงึ ) ถ้ากางแขนขึน้ มาแล้วยืดแขนไม่ได้ แสดงว่าอาจจะมีการตึงตัวของ
กล้ามเนื้อบริเวณทีใ่ ช้ในการงอศอก หรืออาจจะมีลกั ษณะของเอ็นกล้ามเนื้อทีอ่ ยู่ในร่องหัวไหล่ เอ็นทีอ่ ยู่ดา้ นหน้า (กล้ามเนื้อ
Biceps) เอ็นตัวนี้เป็ นเอ็นยาวและมีปอกหุม้ เอ็น แทงทะลุเข้าไปในข้อไหล่ทเ่ี กาะทีส่ ะบัก หากเกิดการอักเสบหรืออะไรซักอย่าง
หนึ่ง แล้วทาให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้มกี ารตึงตัว จึงทาให้เหยียดแขนไม่ได้ ถ้าให้หอ้ ยแขนลงมาแล้วสามารถเหยียดตรงได้แสดงว่า
ตัวข้อศอกไม่มปี ั ญหาการยึดรัง้ ของเยื่อหุม้ ข้อศอก
ปรกติถา้ เหยียดศอกได้ตรง แต่พอยกแขนขึน้ แล้วยกไม่ขน้ึ ต้องงอข้อศอก ส่วนใหญ่คดิ ว่าเป็ นปั ญหาในจุดนี้ ทีพ่ บ
บ่อย คือมีการอักเสบหรือมีการตึงตัว
เหยียดแขนไปด้านหลังไม่ค่อยได้
การทีเ่ หยียดแขนไปด้านหลังแล้วมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อ เป็ นกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่ง (กล้ามเนื้อ Supraspinatus ทีอ่ ยู่
เหนือสะบัก) ทีใ่ ช้ในการเหยียดแขน ซึง่ จะมีเอ็นอยูบ่ ริเวณหัวไหล่ จะเกาะอยูท่ างด้านหน้า และวิง่ ทะลุมาจากมาเกาะอยู่
ทางด้านใต้สะบัก เมื่อเหยียดแขนไปด้านหลัง อาจจะมีการเจ็บตึงเอ็นทีว่ ่านี้ ซึง่ พบเป็ นส่วนใหญ่
หลังจากผ่าช่องท้องแล้ว ไม่ได้ฝึกอาสนะ 4 เดือน ยกมือไขว้หลังไม่ได้ เกิดจากอะไร และถนัดแขนซ้าย
ประเด็นที่ 1 ส่วนใหญ่เอ็นทีเ่ กาะอยู่ขา้ งหน้าหัวไหล่จะเป็ นเอ็นทีม่ เี ลือดมาเลีย้ งน้อย เมื่อมีการใช้แขนกางขึน้ เป็ นเอ็น
ทีก่ ล้ามเนื้อต้องทางานเยอะ ทางานบ่อยทีส่ ดุ เมื่อห้อยแขนลง เอ็นตัวนี้กท็ างานเยอะทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ส่วน
ใหญ่จะเกิดจากการทีม่ นั ถูกใช้งานเยอะ การทีใ่ ช้งานมากๆ ทาให้เอ็นนี้มกี ารสึกหรอ โดยร่างกายก็มกี ารซ่อมแซมอยูแ่ ล้ว แต่ถา้
เกิดใช้งานมากเกินไป ทาให้การไหลเวียนเลือดไม่ดี ทาให้ร่างกายซ่อมแซมไม่ทนั ความสึกหรอ จึงเกิดการอักเสบขึน้ แม้การ
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ห้อยแขนในชีวติ ประจาวันโดยไม่ได้ทาอะไรก็ถอื เป็ นการใช้งานเอ็นตรงนี้ดว้ ยเช่นกัน ประเด็นแรกคือถูกใช้งานเยอะเกินไป ทา
ให้เอ็นมีการอักเสบหรือตึงตัว
ประเด็นทีส่ อง อาจจะเป็ นช่วงระหว่างการนอนหรือช่วงทีม่ กี ารผ่าตัด มีหมอนทีห่ นุนสูงเกินไปในท่าทางทีไ่ ม่เหมาะสม
ส่งผลให้เกิดความตึงตัวของเยื่อหุม้ เส้นประสาทหรือข้อต่อบริเวณคอ แล้วทาให้เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ แล้วไปรบกวน
ทิศทางเดินของเส้นประสาททีม่ าเลีย้ ง เส้นประสาทบริเวณนี้เกิดการตึงตัวขึน้ แล้วทาให้เนื้อเยื่อบริเวณนี้ไวต่อการเคลื่อนไหว
เกิดการดึงรัง้ มากขึน้ ทาให้เกิดการดึงรัง้ ได้เช่นกัน
กล้ามเนื้อบริเวณสะบักทางานจะควบคู่กนั หลายมัด หากกล้ามเนื้อบริเวณนี้ตงึ ตัว กล้ามเนื้อทีเ่ กาะอยู่บริเวณนี้ทางาน
ไม่สมดุลกัน โดยปกติ เมื่อยกแขนขึน้ สะบักจะต้องเคลื่อนทีส่ มั พันธ์กนั ไป โดยจะมีกล้ามเนื้อควบคุมการทางานหลายทิศทางที่
ตรงข้าม เหมือนกับเวลาขับรถจะต้องหมุน 2 มือ มือหนึ่งหมุนทิศหนึ่ง อีกมือหนึ่งหมุนอีกทิศหนึ่ง ถ้าเกิดว่ามีปัญหาข้อต่อคอ
ทาให้กล้ามเนื้อมัดหนึ่งทางานเกร็งตัวมากกว่ากล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งมากกว่าปรกติ กล้ามเนื้อจึงทางานไม่ดี กลไกการทางานจะ
ไม่สมดุลกัน ทาให้เกิดการขัด บิดกัน การเบียดกันของกระดูกสะบักกับกระดูกแขน แล้วทาให้เกิดการบาดเจ็บของเอ็นได้
ควรจะทาอย่างไร
วิธแี ก้ไขต้องไปแก้ทต่ี น้ เหตุ สมมุตวิ ่าแสดงอาการออกมาว่าตอนนี้ เกาหลังแล้วเกิดการตึงตัวมาก ขยับไม่ได้ ต้นเหตุ
มาจากไหน อาจะเจอว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มอี าการอักเสบ โดนขบมาก่อน กระแทกกันหรือเกิดการอักเสบอยู่ ต้องแก้ทต่ี รงนี้ก่อน
โดยคลึงขยีเ้ อ็นให้เกิดการขยายตัว ให้คลายตัวลง ให้เลือดมาเลีย้ งดีขน้ึ เอ็นด้านหน้าหัวไหล่ คลึงให้ผ่อนคลายลง เวลาทา
อาจจะนาแขนมาพาดไว้ทเ่ี อวหรือเท้าเอว (จะช่วยให้เอ็นโผล่ออกมาข้างหน้า) แล้วคลาหัวไหล่ดา้ นหน้า ปุ่มทีต่ งึ บริเวณนัน้ ให้
คลึงเบาๆ ให้รสู้ กึ สบาย หรือกดนิ่งๆ แช่ไว้
เกีย่ วกับกระดูกไหม
คิดว่าไม่เกีย่ ว ถ้าไม่เคยมีอุบตั เิ หตุบาดเจ็บมาก่อน ส่วนใหญ่จะเกิดจากตัวเอ็นบริเวณนี้ ถ้าหากลองนวดคลายทีเ่ อ็น
แล้วเกาหลังได้ดขี น้ึ แสดงว่าเกิดการตึงบริเวณอ็นนี้
แต่บางครัง้ อาจจะมีมากกว่านัน้ คือต้นเหตุของความผิดปรกติอาจเกิดจากกล้ามเนื้อหรือข้อต่อคอทีเ่ อียงแล้วเกิดการ
ตึง ความตึงของกล้ามเนื้อบริเวณนี้จะทาให้กล้ามเนื้อทีอ่ ยู่สะบักด้านหลังทางานผิดปรกติแล้วทาให้กลไกเหล่านี้เสีย จะส่งผลให้
เวลาใช้แขนหรือการเคลื่อนไหวผิดปรกติไป ซึง่ ก็ตอ้ งแก้ทก่ี ารตึงของคอ กล้ามเนื้อสะบักรอบๆ แก้ไขโดยการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อเหล่านี้
อย่างกล้ามเนื้อ Rhomboid จะเป็ นตัวกดและดึงรัง้ ไว้ กล้ามเนื้อทีอ่ ยู่ใต้สะบักด้านหลังทาหน้าทีใ่ นการหมุนแขนออก
(เมื่อจับด้านหลังจะรูส้ กึ ว่ากล้ามเนื้อทางานเกิดการหดตัว) เป็ นกล้ามเนื้อกลุ่มทีม่ กี ารอักเสบ มีการขาดเลือดมาเลีย้ งได้ง่ายทีส่ ดุ
เพราะมีเส้นเลือดผ่านบริเวณนี้น้อย เพียงนิดเดียว อยู่บนสะบัก เพราะฉะนัน้ จึงเป็ นกลุม่ กล้ามเนื้อทีเ่ มื่อมีการทางานเยอะๆ จะมี
การเมื่อยล้าของแขน เปลีย้ ในบางคนอาจจะมีอาการชาทีม่ อื หรือมีไตแข็งๆ เกิดขึน้ แก้ไขโดยการ กด นวด ยืด ให้กล้ามเนื้อ
ด้านหลังคลายตัวลง จะทาให้รสู้ กึ สบายขึน้
ใช้กระเป๋ าน้าร้อนช่วยได้หรือไม่
ได้ เพราะกระเป๋ าน้าร้อนจะช่วยการไหลเวียนของเลือด นอกจากคลึง กด นวดแล้วอาจจะนากระเป๋ าน้าร้อนมาประคบ
ประมาณ 15 นาที จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขน้ึ และนาของเสียออก การยืดจะช่วยได้เช่นกัน
วิเคราะห์ การเอียงตัวไปด้านข้าง (ต่อ)
เมื่อนามือขึน้ สุด แล้วเอียงไปด้านข้างตรงข้ามกับแขนทีย่ ก (ศีรษะจะไปด้วยกัน) ในการเอียงถ้ากล้ามเนื้อคอ (ด้านทีม่ ี
การยืดแขน) มีการตึงตัว กระดูก facet จะถูกยืดออก ข้อต่อจะถูกปลดออก ช่องต่างๆ จะถูกยืดออก
มองจากด้านข้างกล้ามเนื้อด้านข้างจะถูกยืดมากขึน้ กล้ามเนื้อทีเ่ กีย่ วกับการดึงแขนลงหรือ กดลงจะถูกยืดเพิม่ ขึน้ ชาย
โครงจะถูกเปิ ดอ้าออก กระดูกชายโครงทีไ่ ปเกาะกับกระดูกสันหลังถูกเปิ ดให้เปิ ดถ่างออกกว้างขึน้ เพราะฉะนัน้ กล้ามเนื้อบริเวณ
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นี้จะถูกเปิ ดออก ข้อต่อบริเวณนี้จะถูกขยับเปิ ดออกทัง้ หมด ข้อต่อ facet ทีอ่ ยู่ดา้ นข้างเกาะซ้อนๆ กันจะถูกอ้าออก ยืดออกมา
หมด ช่องทรวงอกจะขยายออก เพิม่ พืน้ ทีใ่ นการยืดเพิม่ ขึน้
กล้ามเนื้อด้านข้างทีอ่ ยู่ลกึ เข้าไปจะถูกยืดออกมาได้หมด จะรูส้ กึ ว่ากล้ามเนื้อตึง กระดูกต้นขา กล้ามเนื้อสะโพกทีใ่ ช้ใน
การกางขาจะถูกยืดออกได้มากขึน้ กล้ามเนื้อบริเวณอุง้ เชิงการ กล้ามเนื้อด้านข้าง กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกทีเ่ กาะบริเวณหัวเข่า
จะถูกยืดออกมา สรุปว่าเป็ นการยืดตัวของกล้ามเนื้อด้านข้างทัง้ แถบ
ในทางกลับกันฝั ง่ ตรงข้าม (ด้านทีเ่ อียง) จะมีการกด อัดเข้าหากันของข้อต่อ facet กระดูกซีโ่ ครงจะถูกหนีบเข้าหากัน
ในบางคนอาจจะพบว่าข้อต่อ facet มีปัญหายึดกัน หรือขบกันไม่ดี หรืองัดกันอยู่ ไม่สามารถทีจ่ ะเคลื่อนข้อต่อ facet ทีอ่ ยู่
ด้านข้างซึง่ จะชนกันอยู่ หรือกล้ามเนื้อบริเวณนี้อาจจะเกร็งตัวเข้าหากันอาจจะมีความรูส้ กึ เจ็บหรือตึงบริเวณนี้ได้
ถ้ามีปัญหาเราไม่ควรทาท่านี้ใช่ไหม
ทาได้ แม้ว่าจะรูส้ กึ ตึงก็ลองทาได้ ลองทาหลายๆ ที ถ้ารูส้ กึ ว่าดีขน้ึ ก็ถอื ว่ามีประโยชน์
ต้องขย่มหรือไม่
ไม่ตอ้ ง ใช้วธิ คี ่อยๆ เคลื่อนไหวไป ให้ลองทาดู ถ้าเกิดว่าทาแล้วรูส้ กึ ตึง (ด้านทีม่ กี ารเอียง) ด้านนี้จะมีการโดนอัดกัน
ให้นึกถึงภาพว่าเมื่อเอียงมาบริเวณนี้จะมีทงั ้ กล้ามเนื้อ ข้อต่อโดนอัดเข้าหากัน ฝั ง่ ตรงข้ามจะถูกยืดออกจากกัน ดูว่ามีประโยชน์
หรือไม่ ให้ลองทาซ้าหลายๆ ที แล้วประเมินความรูส้ กึ ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร ถ้าทาแล้วดีขน้ึ ทาไปเรื่อยๆ แล้วรูว้ ่ากล้ามเนื้อ
มีการผ่อนคลาย แสดงว่ามีคุณค่า และสามารถฝึกได้เรื่อยๆ และจะดีขน้ึ
สายตา ควรมองลงพืน้ หรือ มองขึน้
หากมองขึน้ จะต้องแหงนคอขึน้ และเมื่อเอียงคอ ข้อต่อเล็กๆ บริเวณคอจะขบกัน รูเส้นประสาทบริเวณนี้จะขบกัน
เพราะฉะนัน้ ในกรณีคนสูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกคอเริม่ เสือ่ มตีบลงหรือยึดติด อาจจะทาให้เกิดการรบกวน
เส้นประสาทหรือข้อต่อบริเวณนี้ได้ ควรมองลงจะดีกว่า
ถ้ามองขึน้ จะมีผลเสียอะไรหรือไม่
คงไม่ถงึ กับเป็ นข้อห้าม ถ้าสามารถเคลื่อนไหวได้กท็ าต่อไปได้ แต่เรารูว้ ่าทาท่านี้จะมีปัจจัยเสีย่ งในคนทีม่ ปี ั ญหาข้อ
ยึดติดบริเวณนี้ ถ้ามีปัญหาจะทาให้รสู้ กึ เจ็บบริเวณคอ หากมีปัญหานี้ขน้ึ มาจะไปรบกวนการทางานของเส้นประสาท ทาให้เกิด
การอักเสบได้ เกิดอาการตึงคอ อาจเจ็บสะบัก ทาแล้วรูส้ กึ ไม่สบาย ถ้าทาท่านี้หลายครัง้ แล้วรูส้ กึ แย่ลง แสดงว่าท่านี้ไม่เหมาะ
ให้ชา้ ท่าตรงแทน หรืออาจจะบิดเล็กน้อยให้พอสบาย หรือทาโดยไม่คา้ งนาน แล้วแต่กรณี แต่พงึ ระวังว่าเมื่อทาท่านี้แล้วจะเกิด
อาการเสีย่ งทีบ่ ริเวณคอ
โดยหลักการทางไกวัลยธรรมน่าจะสรุปบทเรียนจากท่าต่างๆ มีท่าอะไรบ้างทีม่ คี วามเสีย่ งเกิดขึน้ และมีการพยายามที่
จะปรับท่าลงมา
การเอียงตัวในด้านข้าง กล้ามเนื้อด้านข้างจะถูกยืดออกมา กระดูกซีโ่ ครงทีต่ ่อกันอยู่ ข้อต่อซีโ่ ครงจะถูกยืดออกและ
ยกขึน้ ขยายขึน้ ข้างบน กล้ามเนื้อเล็กๆ ทีเ่ กาะอยู่ระหว่างซีโ่ ครงชัน้ นอกจะถูกยืดออก
ผลข้างเคียง
ถ้าหากว่าคนทีฝ่ ึกท่านี้เป็ นผูส้ งู อายุ ซึง่ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ระบบประสาททีค่ วบคุมการทรงตัวจะน้อย ซึง่ การควบคุม
การทรงตัวจะมีปัจจัยด้วยกันคือเราทรงตัวอยูไ่ ด้ ส่วนหนึ่งเป็ นเรื่องของสายตาเมื่อเปิ ดตาปุ๊ บเราจะรูว้ ่ามองภาพเส้นแนวราบ
แนวดิง่ เป็ นอย่างไร จึงทรงตัวอยู่ได้ ซึง่ ควบคุมโดยหูชนั ้ กลาง
อีกส่วนหนึ่งคือระบบของกล้ามเนื้อและระบบประสาททีค่ วบคุมตัว ตัง้ แต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะ ในผูส้ งู อายุระบบเหล่านี้จะ
บกพร่อง เพราะฉะนัน้ เมื่อยืนชิดกันอาจจะทรงตัวไม่อยู่ ทาให้ลม้ ได้ จึงควรให้ยนื ในลักษณะแยกเท้าออกเล็กน้อย ฐานกว้างขึน้
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จุดศูนย์ถ่วงก็ยงั อยู่ในฐานทัง้ 2 ข้าง ก็จะไม่ลม้ น่าจะอนุโลมในกรณีผสู้ งู อายุ ว่าเท้าอาจจะไม่ตอ้ งชิด ให้ห่างก่อน ค่อยๆ ฝึก
การทรงตัวให้ดี แล้วค่อยๆ เพิม่ ขึน้ มา ถ้ามีการทรงตัวดีขน้ึ แล้ว จึงค่อยๆ เขยิบเท้าเข้ามา
เท้าชิดกันจะมีผลอะไรไหม
มีผล คือจะทาให้กล้ามเนื้อบริเวณซีโ่ ครงได้ยดื มากขึน้ เมื่อเท้าห่างออกมา กล้ามเนื้อซีโ่ ครงจะยืดได้น้อยลง
ใช้มอื ยันไว้ทเ่ี อว กับ ปล่อยแขนลง แตกต่างกันหรือไม่
ต่างกัน ซึง่ ตามหลักการแล้ว ไม่ให้เอามือยันเอว เพราะบางคนทาแล้วจะเผลอดันสะโพกไปด้วย
ควรใช้มอื ดันสะโพกไหม ต่างกันไหม
การเอียงไปด้านข้างโดยปล่อยมือ จะเป็ นการยืดกระดูกไปทีละปล้องเรื่อยๆ จนสุดถึงสะโพกข้างล่าง
การทีเ่ ราเอามือดันสะโพกไป บริเวณทีม่ อื ไปดัน ไปค้า เหมือนกับมีแรงไปดันค้าให้เอวเกิดการยืดเพิม่ ขึน้
ขึน้ กับจุดประสงค์ของเรา แล้วแต่จะต้องการส่วนไหน ถ้าเป็ นของไกวัลยธรรม คือการเคลื่อนทีท่ ลี ะปล้องไปจนหมด
ยกตัวอย่างเช่น โซ่รถจักรยานเมื่อเราบิด โซ่จะบิดไปทีละปล้อง แต่ถา้ เรานามือไปดันปล้องนัน้ ให้เคลื่อนที่ ปล้องนัน้ จะถูก
เคลื่อนทีม่ ากขึน้ ถ้าหากว่าท่านี้มกี ารนามือมาเท้าสะเอวบ่อยๆ ปล้องกระดูกบริเวณนัน้ อาจจะมีปัญหาหลวมเพิม่ ขึน้ ได้ แต่ใน
กรณีทม่ี กี ารติดดึงรัง้ อยู่ การทาท่านี้จะช่วยให้มกี ารยืดเพิม่ ขึน้ ถ้าปรกติ คงไม่จาเป็ นต้องเอามือยัน
แม้การดันบริเวณนี้จะยืดข้อต่อบริเวณนี้ได้กจ็ ริง แต่มนั ก็ยงั เป็ นเรื่องยากอยู่เหมือนกัน สมมุตวิ า่ กระดูกข้อต่อเรามันมี
ปั ญหายึดติดอยู่ มีการยึดมาก เอ็นหุม้ ข้อบริเวณนี้จะแข็งมาก เมื่อมีการเอียงตัว ปล้องกระดูกทีม่ ปี ั ญหาจะยึดติดกันไม่มกี าร
ขยับ ดังนัน้ ปล้องทีเ่ หลือจะเป็ นตัวขยับแทน นักกายภาพทีท่ าเรือ่ งจัด ดึงข้อ เมื่อพบว่าข้อนี้มปี ั ญหา เราอาจจะใช้วธิ กี าร
เฉพาะที่ โดยใช้วธิ กี ารดัดปล้องข้อนี้ก่อน มีการขยับ มีการเคลื่อนทีเ่ พื่อเน้นปล้องนัน้ โดยเฉพาะ ให้นึกถึงโซ่จกั รยานซึง่ มี
ลักษณะเป็ นปล้องๆ ซึง่ ปล้องทีม่ ปี ั ญหามันติด ขยับไม่ได้ เมื่อเรานามือไปจับเฉพาะปล้องนัน้ แล้วขยับมันจึงจะทาได้
แต่กอ็ กี เช่นกัน ถ้าหากเราไม่ทราบว่าปล้องไหนมีปัญหา ใช้เต็มฝ่ ามือเข้าไปจับ ทาให้มหี ลายปล้องบนฝ่ ามือ แต่ปล้อง
ทีต่ ดิ อยู่อาจจะไม่ออกก็ได้ นี่ว่าในส่วนของข้อต่อ แต่ถา้ เป็ นเรื่องของกล้ามเนื้อทีม่ กี ารตึงตัว วิธนี ้กี ส็ ามารถยืดออก ให้กล้ามเนื้ อ
ผ่อนคลายได้
สรุปคือจะใช้มอื เท้าเอวหรือไม่นนั ้ คงจะต้องพิจารณาตามเหตุปัจจัย ว่าต้องการแบบไหน แล้วลองทาดู
จะทราบได้อย่างไรว่าปล้องไหนหลวมหรือไม่หลวม
ให้คลากระดูกว่าปล้องนัน้ มีการเคลื่อนทีม่ ากกว่าปล้องอื่นหรือไม่ ในนักกายภาพบาบัดจะคลาเปรียบเทียบปล้องทีละคู่
ว่ากระดูกเปิ ดเคลื่อนทีไ่ ด้เท่าๆ กันหรือไม่ ซึง่ โดยปรกติแล้วเมื่อโค้ง กระดูกสันหลังจะต้องเคลื่อนทีไ่ ด้สวยงามต่อเนื่องกันดี
ปล้องทีม่ รี อยต่อหรือรอยหักจะเป็ นข้อต่อทีม่ กี ารเคลื่อนทีเ่ ยอะกว่าปล้องอื่นเพราะว่าต้องมาทางานชดเชยส่วนทีต่ ดิ อยูข่ า้ งบน
หรือติดอยู่ขา้ งล่าง
ถ้าเกิดหลวมแล้วจะทาอย่างไร
ถ้าหลวมก็อย่าทา ให้เกร็งกล้ามเนื้อเฉพาะทีไ่ ว้ให้เคลื่อนไหวได้ ซึง่ จะมีวธิ กี ารฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะปล้องนัน้ ๆ โดยฝึก
กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ทีอ่ ยู่บริเวณนัน้
เมื่อเอียงตัวไปด้านข้างแล้วรูส้ กึ ว่ากระดูกโดนขบมาก และรูส้ กึ เจ็บ
สาเหตุทเ่ี ป็ นปั ญหาตรงนี้ คือเมือ่ มีการเอียงไปด้านข้าง ถ้าเกิดมีการยึดรัง้ กระดูกมีการบิดลาตัวไม่ตรงตามแนวแกน
(บิดตัวแล้วเอียงไปด้านหลัง โดยทีไ่ ม่เอียงไปด้านข้าง) เมื่อเราเอียงตัวไปกระดูกจะชนกันทาให้ทาต่อไปไม่ได้ ทาให้ขอ้ ต่อ
บริเวณนี้มกี ารขบกัน แล้วทาให้เกิดการเจ็บ แก้โดยให้ดวู ่าการเอียงตัวนัน้ อยู่ในแนวตรงหรือไม่
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อีกกรณีคอื มีปัญหาทีแ่ ขน เค้ายืดแขนได้ไม่สดุ พอแขนไม่ตงั ้ ฉาก ก็แอ่นหลังแทน พยายามทีจ่ ะชดเชย แอ่นหลัง
เพื่อให้แขนตรงตัง้ ขึน้ เหมือนเพือ่ นคนอื่นในห้อง ซึง่ ก็ตอ้ งชีแ้ จงว่าทาได้แค่ไหน ให้ทาแค่นนั ้ ค่อยๆ ทา
จะเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งทีห่ ลังค่อม เมื่อกางแขนออกไปแล้วไม่สามารถทาได้ ให้เค้ายืดแขนขึน้ ไปโดยไม่ตอ้ งตัง้ ฉาก
เหมือนเพื่อคนอื่น เพราะว่าปั ญหาอยู่ทห่ี ลังค่อม สะบักจะเทมาทีข่ า้ งหน้า เพราะฉะนัน้ กระดูกจะทิม่ บริเวณหัวไหล่ทาให้ยกแขน
ได้ไม่สดุ ซึง่ ในคนทีห่ ลังค่อมเมือ่ ทาไม่ได้กพ็ ยายามทีแ่ อ่นหลังไปเพื่อให้แขนเหมือนกับเพื่อนคนอื่น ทาให้เกิดอาการเมื่อยหลัง
แทน
เมื่อลดแขนลงมาจะมีเสียง และเวลาหมุนไหล่ไปข้างหน้าและหลังก็จะมีเสียงเช่นกัน ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
มีหลายสาเหตุ กรณีทม่ี เี สียงแต่ไม่มอี าการเจ็บก็ไม่เป็ นไร ไม่ตอ้ งกังวล แต่ถา้ มีการเจ็บเกิดขึน้ เนื่องสะบักเกาะอยู่กบั
กระดูกซีโ่ ครง ใต้สะบักลงไปจะมีกล้ามเนื้อเกาะดึงอยู่ เพราะฉะนัน้ เมื่อมีกาเคลื่อนทีไ่ ป สะบักจะเคลื่อนทีอ่ ยู่บนกระดูกซีโ่ ครง
ของเรา บางทีอาจจะเป็ นปั ญหาของกล้ามเนื้อทีอ่ ยูใ่ ต้บริเวณสะบัก อาจจะมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นก้อน หรือมีการตึงตัว ไม่ยดื หยุ่นได้ดี
ทาให้เคลื่อนแล้วมีเสียงเกิดขึน้ ในบางคนอาจจะเป็ นเพราะว่าตัวกระดูกซีโ่ ครงบางซีโ่ ผล่ขน้ึ มาบางจุด อาจจะเกิดการกระทบกัน
แล้วเกิดเสียงจากตัวนี้ได้
ถ้านอนทาท่ากงล้อได้ไหม คือลาตัวอยู่กบั ที่ แล้วเลื่อนขาไปอย่างเดียว คือได้เอียงกระดูกสันหลังเหมือนกัน
เป็ นการเคลื่อนไหวอีกแบบหนึ่งซึง่ ลักษณะการเคลื่อนที่ คิดว่าน่าจะต่างจากท่ากงล้อ เป็ นคนละรูปแบบ เพราะท่ากง
ล้อยืนฐานจะอยู่ทฝ่ี ่ าเท้ากล้ามเนื้อทีใ่ ช้ในการทรงตัวทัง้ หมดจะไล่จากฐานเท้ามาถึงกล้ามเนื้อด้านบน เมื่อมีการเคลื่อนทีไ่ ปจะมี
การรักษาสมดุลของกล้ามเนื้อบริเวณฝ่ าเท้า ซึง่ ท่ากงล้อนอนสามารถบริหารได้ แต่ถา้ นาท่านี้มาชดเชยแทนท่ากงล้อยืนเพื่อให้
ได้ท่าทีส่ มบูรณ์แบบท่ายืนคงไม่ได้ เพราะหลักการในการบริหารไม่เหมือนกัน
ถ้าหากนอนคว่าแล้วทาท่าเหมือนเดิม
ทาได้ ในการนอนคว่าหน้าจะได้การยืดบริเวณคอตามแรงโน้มถ่วงของโลก เหมือนกันกับท่านอนหงาย แต่จุดที่
แตกต่างกันคือ ท่านอนคว่า กล้ามเนื้อบริเวณสะโพกทีใ่ ช้ในการยกก้นจะต้องทางานกระดกขึน้ เพื่อให้กล้ามเนื้อหลังทางาน เมื่อ
นอนหงายกล้ามเนื้อหน้าท้อง ซึง่ เป็ นกล้ามเนื้อทีใ่ ช้ในการงอสะโพกจะทางานและดึงขึน้ มา
ในส่วนของข้อต่อ ท่านอนคว่าหลังจะแอ่นมากกว่าท่านอนหงายเล็กน้อย ในส่วนของทรวงอกท่านอนคว่าเมื่อมีการงอ
แรงโน้มถ่วงจะทาให้กล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกยืด ท่านอนหงายทรวงอกจะโค้ง
และกระดูกคอจะต่างกัน ท่านอนคว่าจะคว่าหน้าลงไป แต่บางคนก้มหน้าไม่ได้อาจจะหันคอไปทางด้านข้างแทน ทาให้เมื่อก้ม
หน้าลงไปจะมีการบิดคอมากขึน้ ข้อต่อบริเวณนี้จะชิดกันมากขึน้ ท่านอนหงายคอจะแหงน บริเวณนี้จะโก่ง ทาให้มปี ั ญหาคอจะ
แอ่นขึน้ ซึง่ แก้ไขโดยการเก็บการคางหรือนาผ้าขนหนูมารองบริเวณคอ
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