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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

  ผู้หญิงหลำยคนฝันอยำกเปล่ียนตัวเองเป็นคนใหม่ มีทรวดทรง

น่ำหลงใหลที่ใครๆ ต่ำงก็ชื่นชม จึงเที่ยวเสำะหำทุกวิถีทำงที่จะก�ำจัด 

ข้อบกพร่องไม่พึงประสงค์อย่ำงคอเต่ำ หลังกุ้ง ท้องแขนปีกผีเสื้อ และ

อีกสำรพัดปัญหำสวยๆ งำมๆ ที่เป็นมลพิษทำงสำยตำ

  บำงคนอดใจไม่ไหวจึงหันหน้ำพึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยให้สวยเพียง

ข้ำมคนื บำงคนทีอ่ดทนหน่อยกอ็อกก�ำลงักำยอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปและ

ควบคมุอำหำร โดยหำรู้ไม่ว่ำวธิเีหล่ำนีล้้วนแก้ปัญหำทีป่ลำยเหตทุัง้สิน้ 

 “101 ท่า ปรับสรีระ หัวจดเท้า” เล่มนี้ เขียนโดย ซะอิโตะ  

มเิอะโกะ ผู้เชีย่วชำญด้ำนปรับสรีระและเรียวขำมอืหนึง่จำกประเทศญีปุ่น่ 

อธบิำยให้คณุเข้ำใจถงึสำเหตขุองปัญหำเรือนร่ำงอย่ำงแท้จริง เช่น กำร

อยู่ในอิริยำบถท่ีไม่ถูกต้องเป็นเวลำนำนจนเคยชิน ท�ำให้โครงกระดูก 

ผิดรูปและร่ำงกำยขำดสมดุล  พร้อมแนะน�ำท่ำบริหำรที่ช่วยแก้ไข 

ข้อบกพร่องต่ำงๆ ได้ตรงจุดตั้งแต่ศีรษะจดปลำยเท้ำ โดยใช้เวลำสั้นๆ 

เพียงเสี้ยววินำที กำรันตีว่ำเห็นผลจริงด้วยประสบกำรณ์ตรงกว่ำ 30 ปี

  มำเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้สวยสมบูรณ์แบบอย่ำงสุขภำพดี

และมั่นใจในทุกอิริยำบถไปพร้อมกันนะคะ

 

ห่วงใย ใส่ใจคุณ

ส�านักพิมพ์อินสปายร์



ค�ำน�ำผู้เขียน

  สวสัดค่ีะ ดฉินัซะอิโตะ มเิอะโกะ เทรนเนอร์ปรับสรีระและเรียวขำ 

(leg conscious) ผู้อยู่เบื้องหลังกำรปรับบุคลิกภำพ แก้ปัญหำเร่ือง 

โครงกระดูกผิดรูปและเรียวขำแก่สุภำพสตรีชำวญี่ปุ่นมำกว่ำ 30 ปี

  เคล็ดลับที่ดิฉันค้นพบจำกกำรฟื้นฟูร่ำงกำยด้วยตนเองหลัง

ประสบอุบตัเิหตขุำหัก ท�ำให้ดฉินัทรำบว่ำ ควำมสวยงำมของเรียวขำนัน้

สัมพันธ์กับควำมสมดุลของโครงกระดูก ดังนั้น กำรมีเรียวขำตรงสวย 

คอืกำรสร้ำงสมดลุให้กระดกูทกุส่วน ช่วยปรับสรีระ ท�ำให้รูปร่ำงสวยงำม 

ขึ้นนั่นเอง

  คุณสุภำพสตรีท่ีก�ำลังอ่ำนหนังสือเล่มนี้ คงอยำกมีรูปร่ำงในฝัน

แตกต่ำงกนัไปใช่ไหมคะ บ้ำงอยำกเพรียวลง อยำกมขีำตรงสวย อยำก

ต้นแขนกระชับ และอีกมำกมำย 

ส่วนตัวแล้วดิฉันไม่คิดว่ำจุดบกพร่องเหล่ำนั้นเป็นเร่ืองเสียหำย

แต่อย่ำงใด หำกแต่เป็นจุดดีที่ช่วยให้เรำใส่ใจรูปร่ำงมำกขึ้น

ดิฉันหวังว่ำคุณสุภำพสตรีที่อ่ำนหนังสือเล่มนี้ จะมี “รูปร่ำง 

สวยขึ้น” ในแบบที่ต้องกำรกันทุกคนนะคะ

ซะอิโตะ มิเอะโกะ
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Chapter 01
เพียงคุณใส่ใจรูปร่ำงของตัวเองให้มำกพอ 

ก็จะมองเห็นข้อบกพร่องต่ำงๆ
บทนี้แนะน�ำท่ำบริหำร

ที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของร่ำงกำย
เมื่อก�ำจัดข้อบกพร่องได้ 
ควำมมั่นใจก็จะกลับคืนมำ 

เพียงไม่นำนก็เดินเชิดหน้ำอวดหุ่นสวยได้แล้วค่ะ

เอำชนะข้อบกพร่อง
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ท่ำบริหำรที่แนะน�ำ

จัดระเบียบโครงสร้างโดยรวม ใช้เวลา 5 วินาที ...............................  A

แก้ไขความผิดรูปของข้อต่อกระดูกโคนขา ใช้เวลา 10 วินาที ...........  B

จัดสมดุลกระดูกเชิงกราน ใช้เวลา 20 วินาที ..................................  C

แก้ไขความผิดรูปของแผ่นหลัง ใช้เวลา 15 วินาที ...........................  D

แก้ไขกระดูกบั้นเอวผิดรูป ใช้เวลา 15 วินาที ..................................  E

ท่ำบริหำรแก้ปัญหำตรงจุด

เห็นผลในเวลาจ�ากัด    A = 5 วินาที

หัวไหล่เอียง      A + D = 20 วินาที

ปวดประจ�าเดือน      A + C = 25 วินาที

ร่างกายไม่ยืดหยุ่น      B + D + E = 40 วินาที

อาการบวมน�้า    A + B + C + E = 50 วินาที

5 ท่ำ

เมื่อโครงสร้ำงของร่ำงกำยผิดรูป 

ท�ำให้เกิดกำรสะสมไขมันได้ง่ำย

มำแก้ไขควำมผิดรูปของร่ำงกำย

เพื่อปรับโครงสร้ำงให้กลับมำอยู่ในสภำพเดิมกันค่ะ

ปรับสรีระที่ผิดรูป



Chap t e r 01เอาชนะข้อบกพร่อง
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ยืดอก
ให้ตึง

ทรงตัวด้วยศีรษะ
และก้น

นอนหงาย  เชิดคางขึ้น 
ยืดอกให้ตึง  แล้วทรงตัว
ด้วยศีรษะและก้น 

หงำยฝ่ำมือ
เหยียดแขนท้ัง 2 ข้าง 

หงายฝามือข้ึน  ถ้าทรงตัว
ล�าบากให้ใช้ข้อศอกช่วย

ยกขำทั้ง 2 ข้ำง 
ยกขาทั้ง 2 ข้างขึ้น ให้

อยู่เหนือพ้ืนประมาณ 30 
ซม. ขาเหยียดตรง   

A  ใช้เวลำ 5 วินำที

จัดระเบียบโครงสร้ำงโดยรวม
5 seconds

 ่
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B  ใช้เวลำ 10 วินำที

แก้ไขควำมผิดรูปของ
ข้อต่อกระดูกโคนขำ

 

กดหัวเข่า
แนบพื้น

กดหัวเข่ำแนบพื้น 
น่ังพับขาออกด้านนอก 

กดหัวเข่าแนบพื้น หากส่วน
หน้าของหัวเข่ายังไม่แตะพ้ืน 
ให้หุบข้อเท้าเข้าใกล้ต้นขา
มากขึ้น

ลำกข้อเท้ำออกห่ำง
จำกต้นขำ 

ลากข้อเท้าออกห่างจาก
ต้นขาให้มากที่สุดจนส่วน
หน้าของหวัเข่าลอยขึน้ แล้ว
ใช้มือกดหัวเข่าแนบพื้น
 

10 seconds
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D ซ้าย&
ขวาC ซ้าย&

ขวา

จัดสมดุล
กระดูกเชิงกรำน

20 seconds

 ใช้เวลำ 20 วินำที

แก้ไขควำมผิดรูป
ของแผ่นหลัง

15 seconds

 ใช้เวลำ 15 วินำที

นั่งพับเพียบ กดหัวเข่ำ
น่ังพับเพียบกับพ้ืน วางมือลงบนหัวเข่า

ซ้ายและข้อเท้าขวา ออกแรงกดให้หัวเข่า
แนบพื้น สลับท�าอีกข้าง

เพิ่มเวลำอีก 10 วินำที 
ถ้ากดหวัเข่าแนบกับพ้ืนได้ยาก แสดงว่า

กระดูกเชิงกรานผิดรูป ให้ค้างท่าไว้นานข้ึน
อีก 10 วินาที

บิดล�ำตัวช่วงบน 
ประสานมือไว้หลังศีรษะ  เกร็งหน้าท้อง

พร้อมกับบดิล�าตวัช่วงบน กางข้อศอกให้ตงึ 
ท�าสลับข้างซ้ายและขวา

เพิ่มเวลำอีก 10 วินำที 
ถ้าบิดแล้วรู้สึกตึงข้างใดข้างหนึ่ง แสดง

ว่าแผ่นหลังผิดรูป  ให้ค้างท่าไว้นานขึ้นอีก  
10 วินาที
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E  ใช้เวลำ 15 วินำที

แก้ไขกระดูกบั้นเอวผิดรูป
15 seconds

ซ้าย&
ขวาบิดล�าตัวไป

ด้านตรงข้าม

บิดล�ำตัวไปด้ำน
ตรงข้ำม

บิดล�าตัวช่วงบนและ
หันหน้าไปด้านตรงข ้าม 
ปล่อยแขนท้ัง 2 ข้างตาม
สบาย ออกแรงกดแผ่นหลงั
แนบพื้น

เพิ่มเวลำอีก 

10 วินำที 
ถ้าบิดล�าตัวแล้วรู ้สึก 

ตงึข้างใดข้างหนึง่ แสดงว่า
กระดกูบัน้เอวผดิรปู ให้ค้าง
ท่าไว้นานขึ้นอีก 10 วินาที

งอเข่ำตั้งฉำกกับ
ล�ำตัว 

งอเข ่าท�ามุมตั้ งฉาก 
กับล�าตัว บิดล�าตัวช่วงบน
ไปด้านตรงข้าม ออกแรง
กดให้ส่วนหน้าของหัวเข่า 
แนบพื้น
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ขจัดไขมันส่วนเกิน
4 ท่ำ

ไขมันคือศัตรูตัวร้ำยของผู้หญิงทุกคน 

คุณเองก็คงรู้ว่ำไขมันเหล่ำนี้เป็นจอมตื๊อแค่ไหน

มำบอกลำไขมันส่วนเกินกับท่ำบริหำรต่อไปนี้ด้วยกันสิคะ

ท่ำบริหำรที่แนะน�ำ

ขจัดส่วนเกินด้านล่าง ใช้เวลา 10 วินาที ........................................  A

เผาผลาญไขมันจากภายใน ใช้เวลา 5 วินาที .................................  B

เผาผลาญไขมันช่วงล่าง ใช้เวลา 15 วินาที ....................................  C

ขจัดไขมันส่วนเกินทุกส่วน ใช้เวลา 10 วินาที .................................  D

ท่ำบริหำรแก้ปัญหำตรงจุด

เห็นผลในเวลาจ�ากัด    B + D = 15 วินาที

ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง    B + C = 20 วินาที

กล้ามเนื้อเยอะ      A + D = 20 วินาที

ช่วงล่างอ้วน    A + C = 25 วินาที
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A  ใช้เวลำ 10 วินำที

ขจัดส่วนเกินด้ำนล่ำง
10 seconds

ซ้าย&
ขวา

เหยียดปลายเท้า
ให้ตรง

ยกล�ำตัวช่วงบนขึ้น
นอนตะแคง ใช้ข้อศอก

ยกล�าตวัช่วงบนขึน้ ออกแรง 
ที่กล้ามเนื้อด้านข้าง

ล�ำตัวขนำนกับพื้น
เกร็งหน้าท้องให้ล�าตัว

ช่วงบนตัง้ตรง ขาท้ัง 2 ข้าง
เหยียดตึง

ยกขำขึ้นท�ำมุม 
45 องศำ 

เหยียดปลายเท้าตรง
จนรู้สึกเกร็งที่กล้ามเนื้อขา 
ยกขาขึ้นท�ามุม  45 องศา 
สลับท�าอีกข้าง
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B

C

เผำผลำญไขมันจำกภำยใน   ใช้เวลำ 5 วินำที

เผำผลำญไขมันช่วงล่ำง   ใช้เวลำ 15 วินำที

5 seconds

15 seconds

งอเข่ำ ยกขำขึ้น
นอนหงาย ยกขาทั้ง 2 ข้าง

ขึ้น งอเข่าเล็กน้อย ให้ต�าแหน่ง
ของข้อเท้าและหัวเข่าอยู่เหนือ
ศีรษะ 

เกร็งหน้ำท้อง 
เกรง็หน้าท้องส่วนล่างพร้อม

กับขมิบก้น  เกร็งจนกล้ามเนื้อ
บริเวณก้นและต้นขาสั่น จะได้
ผลดีที่สุด

นั่งกอดเข่ำ 
นั่งกอดเข่าให้ขาท้ัง 2 ข้าง

กดแนบกับหน้าอก กอดให้แน่น
จนรู้สึกเกร็งที่แขน

ยกเท้ำขึ้นจำกพื้น 
เกร็งหน้าท้อง ทิ้งน�้าหนักลง

ท่ีก้น ยกเท้าขึ้นจากพ้ืนเล็กน้อย  
เกร็งกล้ามเนื้อทุกส่วน


