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ค�ำนิยม

หลายคร้ังที่เราต้องทนกับอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย กินยาก็ไม่หาย

สักที บ้างก็หาสาเหตุไม่พบ ซ่ึงส่งผลให้หลายคนหงุดหงิดเพราะกระทบต่อ

ประสทิธภิาพการท�างาน ตลอดจนการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั ทัง้นี ้อาการเจบ็ป่วย

ก็มักจะมากันเป็นชุด เช่น แขนขาชา ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ แน่นหน้าอก  

ท้องผูก หรือท้องอืด อาการเหล่านี้เกิดข้ึนกับเราได้พร้อมกัน โดยถ้ามองในมุม

ของแพทย์แผนจีนแล้ว พบว่าเป็นที่ระบบเส้นลมปราณกระเพาะอาหารนั่นเอง

การแพทย์แผนจีนให้ความส�าคัญกับความเป็นองค์รวมของร่างกาย โดย

ทุกส่วนของร่างกายมีเส้นลมปราณเป็นตัวเชื่อมโยงถึงกันเป็นตาข่าย อวัยวะ

ภายในเชือ่มโยงกบัอวยัวะทีอ่ยู่ภายนอก เหมือนกบัเส้นลมปราณกระเพาะอาหาร

ที่ไหลผ่านใบหน้า หน้าอก ท้อง และขา ภายในเส้นลมปราณนั้นมีชี่และเลือด

ไหลเวียน เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายและกระตุ้นการท�างานของทุกส่วน หากเส้น

ลมปราณอุดตัน การไหลเวียนของชี่และเลือดติดขัด หรือชี่และเลือดมีปริมาณ

น้อย ย่อมท�าให้ร่างกายบางส่วนได้รับการหล่อเล้ียงน้อยลง จงึเกดิความผิดปกต ิ

ท�าให้แสดงอาการต่างๆ ออกมา

ดังนั้น การจัดการกับระบบเส้นลมปราณให้อยู่ในภาวะปกติ ไม่ติดขัด ชี่

และเลือดเต็มเปี่ยมไหลเวียนอยู่ในเส้นลมปราณได้อย่างสะดวก จึงเป็นหลักการ

รักษาอันส�าคญัของแพทย์แผนจนี ท�าได้จากหลายวธิ ีเช่น กนิยาจนี ฝังเข็ม นวด 

ร�าไท้เก๊ก หรือฝึกชี่กง เป็นต้น ซ่ึงวิธีการรักษาเหล่านี้ล้วนกระท�าหรือเรียนรู้ 

ด้วยตนเองได้ยาก



ดิฉันได้อ่านหนังสือ “30 ท่า ยืดเส้น คลายกล้ามเนื้อ” เล่มนี้แล้ว พบว่า

ท่ากายบริหารในเล่มสอดคล้องกับระบบเส้นลมปราณของแพทย์แผนจีน มีการ

ผสมผสานกับหลักชี่กงที่ใช้การเพ่งจิตและการหายใจร่วมด้วย ท�าให้ท่ากาย

บริหารไม่ใช่แค่ท่าเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการปรับสมดุลระบบ

เส้นลมปราณ กระตุน้การไหลเวยีนของชีแ่ละเลือดร่วมด้วย จงึใช้เวลาไม่นานนกั

ในการออกก�าลังกาย แต่เกิดประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว และยังเรียนรู้ด้วยตนเอง

ได้ไม่ยาก ขอแค่มีความพยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง แล้วทุกท่านจะพบกับการ

เปลี่ยนแปลงที่ดี มีสุขภาพกายและจิตดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์

โสรัจ นิโรธสมาบัติ

แพทย์แผนจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

คุณเคยปวดเอว ปวดหลัง เม่ือยคอเป็นประจ�าบ้างไหม เคยปวดมือ

หลงัใช้คอมพวิเตอร์เป็นเวลานานหรือเปล่า ก่อนทีอ่าการเจบ็ป่วยเล็กๆ น้อยๆ 

เหล่านี้จะลุกลาม ลองออกก�าลังกายด้วยท่าบริหารที่แนะน�าในเล่มดูสิ

หนังสือ “30 ท่า ยืดเส้น คลายกล้ามเนื้อ” เล่มนี้ เขียนโดย เจี่ยนซ่ิวอ้ีว์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก�าลังกายคลายปวดเม่ือยชาวไต้หวัน ในเล่มผู้เขียน

ได้จัดหมวดหมู่ท่าบริหารออกเป็น 4 กลุ่ม แนะน�าวิธีบริหารร่างกายเพื่อรักษา

อาการปวดเมื่อยตั้งแต่หัวจดเท้า ให้คุณเลือกท่าบริหารได้ตรงกับอาการปวด

ของตน ไม่ว่าจะปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดก้นกบ ปรับสรีระที่ผิดรูป 

ข้อเข่าเสื่อม หรือข้อเข่าอักเสบ เป็นต้น

แต่ละข้ันตอนมีภาพประกอบชัดเจน พร้อมแนะน�าเคล็ดลับการบริหาร 

เป็นระยะจงึท�าตามได้ไม่ยาก ลงมือบริหารได้ทกุทีท่กุเวลาตามต้องการ นอกจาก

ท่าบริหารยืดเส้นเอ็น คลายกล้ามเนื้อกว่า 30 ท่าแล้ว ผู้เขียนยังสอดแทรก 

ความรู้เบื้องต้นเร่ืองแพทย์แผนจีนรวมถึงอาหารการกินไว้ด้วย เป็นองค์ความรู้

ง่ายๆ ให้คณุรู้จกัเส้นลมปราณต่างๆ ในร่างกายและการไหลเวยีนของเส้นลมปราณ 

เพื่อให้การบริหารในเล่มได้ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพียงฝึกวันละ 1 ท่า ท่าละ 5 นาที ร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิต

ประจ�าวนั และดแูลอาหารการกนิ กป็ลดลอ็กความปวดเมือ่ย ป้องกนัโรค ชะลอวยั 

สร้างสุขภาพแข็งแรงได้อย่างยั่งยืน

ห่วงใยใส่ใจคุณ

ส�านักพิมพ์อินสปายร์
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อำกำรปวดเมื่อยเกิดจำก 
“ชี่ติดขัด” หรือ “ชี่เลือดไม่โล่ง”

คุณเคยปวดเอว ปวดหลัง เม่ือยคอเป็นประจ�าบ้างไหม เคยได้ยินค�าว่า  

“ชี่ติดขัด” หรือ “ชี่เลือดไม่โล่ง” บ้างหรือเปล่า แล้วคุณเข้าใจไหมว่าค�าพูด 

เหล่านั้นหมายความว่าอย่างไร

“ชี่ติดขัด” คืออะไร 
แพทย์แผนจีนเชื่อว่าร่างกายมนุษย์มีอวัยวะตันทั้งห้า (หัวใจ ตับ ม้าม 

ปอด ไต) และอวัยวะกลวงท้ังหก (ล�าไส้เล็ก ถุงน�้าดี กระเพาะอาหาร ล�าไส้ใหญ่ 

กระเพาะปัสสาวะ และซานเจียว) ซ่ึงต่างท�างานสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันโดยมี 

“ชี่เลือด” เป็นตัวกลางท�าหน้าที่ประสานงาน 

“ชี”่ เป็นพลงัชีวติท่ีท�าให้ร่างกายเคลือ่นไหวเป็นปกติ  ส่วน “เลอืด” คือ

สารเหลวในร่างกายรวมทั้งน�้าเลือดด้วย โดยมี “เส้นลมปราณ” เป็นตัวกลาง 

ท�าหน้าที่ประสานงานและล�าเลียง 

เส้นลมปราณในภาษาจีนแบ่งเป็น “จิงม่าย” กับ “ล่ัวม่าย” เรียกรวมกัน

ว่า “จิงลั่ว” กระจายอยู่ท่ัวร่างกาย  หมายความว่าระบบเส้นลมปราณเปรียบ

เสมือนเครือข่ายการขนส่งท่ีมุ่งสู่ทุกหนทุกแห่ง โดยมี “ชี่” เป็นตัวน�า “เลือด” ให้

เดินไป น�าออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงอวัยวะภายในต่างๆ ขณะเดียวกันก็ขับของเสีย

ออกจากร่างกายด้วย กล่าวโดยสรุปคือ คุณประโยชน์ของเส้นลมปราณคือ 

การท�าให้ชีเ่ลอืดไหลเวยีนได้ด ีหล่อเลีย้งอวยัวะภายใน ขณะเดยีวกนักช่็วยขับพษิ

ท�าให้ร่างกายสะอาด

ส่วน “ชีต่ดิขัด” คือ “ชีเ่ลือดไม่โล่ง”  เม่ือร่างกายของเราขาดออกซิเจนหรือ

การเผาผลาญไม่ดีจึงเกิดสารพิษสะสม ท�าให้เส้นลมปราณของเลือดไม่โล่งหรือ

อุดตัน โดยทั่วไปแล้วดูจากภายนอกไม่มีอะไรผิดปกติ แต่เวลานวดจะรู้สึกเจ็บ 
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ตามทัศนะของแพทย์แผนจีน “ชี่ติดขัด” เป็นอาการแสดงให้ทราบว่าชี่เลือดและ

เส้นลมปราณของอวัยวะภายในไหลเวียนไม่สะดวก ดังค�ากล่าวที่ว่า “ที่ใดอุดตัน 

ที่นั่นย่อมปวด”

“ชี่ติดขัด” เกี่ยวข้องกับ “เส้นตึง” อย่ำงไร
“ชี่ติดขัด” ถ้าเป็นมากจะสะท้อนให้เห็นได้ด้วยอาการสารพัดไม่ว่าจะ

ปวดศรีษะ แน่นหน้าอก นอนไม่หลับ อ่อนเพลยี ปวดเมือ่ยไหล่และคอ ปวดหลัง 

ปวดเอว น่องบวมน�า้ ปวดส้นเท้า เป็นต้น เรียกว่าปรากฏอาการตัง้แต่หัวจดเท้า

เลยทีเดียว ซ่ึงอาการเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับ “เส้นตึง” เช่น ถ้าตึงที่ศีรษะ แสดง

ว่าชี่เลือดบริเวณศีรษะไม่โล่งจึงรู้สึกแน่นศีรษะ ตึงศีรษะ ความจ�าเสื่อมถอย  

ไม่กระปรี้กระเปร่า ถ้าตึงที่หน้าอก แสดงว่าชี่เลือดที่หน้าอกไม่โล่ง มักมีอาการ

กล้ามเนื้อเกร็งตัว เป็นต้น

คนที่เส้นเอ็นตึงบ่อยๆ จะมีอาการ 

ชี่ติดขัดและปวดเมื่อยตัวได้ง่าย ซ่ึงส่วนมาก 

จะเป็นคนมุ่งมั่น ทุกเร่ืองต้องสมบูรณ์แบบ 

และมีความรับผิดชอบสูง เม่ืออยู่ในภาวะ

เครียดและกดดันตลอดเวลาเส้นเอ็นตาม 

ส่วนต่างๆ ของร่างกายจึง “ตึง” ได้ง่ายจน

กระทบต่อความโปร่งโล่งของชี่เลือด

ความเครียด
เส้นตึง

เส้นลมปราณ
อุดตัน

ชี่เลือด
ไม่โล่ง

เส้นลมปราณ
ติดขัด

ปวดเมื่อย 
เป็นโรค
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ถ้ำไม่อยำกปวดเมื่อย 
ให้ “คลำยเส้น”

ในเมื่อเส้นตึงท�าให้ชี่ไม่โล่งและเป็นตัวการท�าให้ปวดเมื่อยทั้งตัว ประเด็น

ส�าคัญที่สุดคือ “การคลายเส้น” เพราะถ้าปล่อยให้เส้นตึงหรือชี่ติดขัดระยะยาว 

การไหลเวียนของเลือดรวมถึงระบบเผาผลาญจะแย่ลงเรื่อยๆ โรคภัยไข้เจ็บก็จะ

ตามมา 

“เส้นตึง” ไม่เพียงปวดเมื่อยทั้งตัว
แต่ยังเป็นสำเหตุของโรคภัยด้วย 

สุขภาพดีย่อมข้ึนอยู่กับ 3 ปัจจัยคือ “ชี่เลือดสมบูรณ์” “ชี่เลือดสมดุล” 

และ “ชี่เลือดเดินสะดวก” หากชี่เลือดไม่โล่งหรืออุดตันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ของร่างกาย การไหลเวียนของเลือดและสารเหลวในร่างกายก็จะค่อยๆ ช้าลง 

แพทย์แผนจีนถือว่า “ชี่เดินเลือดก็เดิน ชี่ชะงักเลือดก็จับตัว” 

อธิบายง่ายๆ คือ การตึงตัวหรือเกร็งตัวของเส้นเอ็นเป็นเวลานานท�าให้ 

ชี่ติดขัด จึงกระทบต่อการไหลเวียนของเลือด ท�าให้ส่งออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ 

ของร่างกายได้ไม่สมบูรณ์และเกิดการสะสมของเสียท�าให้ชี่ติดขัดมากข้ึนเร่ือยๆ 

ผลคือ ระบบหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ประสาท ระบบกล้ามเนือ้และกระดกู ตลอดจนระบบต่อมน�า้เหลอืงและภมูคิุม้กนั

อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงจนป่วยเป็นโรคได้

ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันตามคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆ มีผู้ป่วยมารับการ

รักษาในแผนกกายภาพบ�าบัดมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงความจริงแล้วสาเหตุส่วนใหญ่

ล้วนเกิดจาก “เส้นตึง” เมื่อปล่อยให้ “ชี่ติดขัด” ในระยะยาวจึงท�าให้มีของเสีย

สะสมในร่างกาย เกิดอนุมูลอิสระและกรดแล็กติกซ่ึงล้วนเป็นผลเสียต่อร่างกาย 

ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนสมัยนี้มีอตัราการเจ็บป่วยสูงขึ้น เป็นเนื้องอกและ

มะเร็งมากขึ้น 
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X

X

“เส้นตึง” เกิดจำกควำมเคยชินผิด ๆ  3 ประกำร

 ไม่ออกก�าลังกาย

การไม่ออกก�าลังกายท�าให้เส้นเอ็นและ

กล้ามเนื้อขาดการฝึกฝนจึงตึงตัวได้ง่าย หาก

ปล่อยท้ิงไว้ไม่เพียงล�าเลียงพลังงานไปทั่วร่างกาย

ไม่ได้ แต่ยังท�าให้ชีเ่ลือดทบัถมกนัจนอุดตนั ส่งผล

ให้ปวดเมื่อยทั้งตัว

 ขี้โมโห

เมือ่อารมณ์พลุ่งพล่านร่างกายจะตงึเครียด

เต็มที่ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และหลอดเลือดจะ

หดตวั โดยเฉพาะยามโกรธจดัอาจท�าให้เส้นเลือด

สมองแตกได้ ดังนั้น คนที่อารมณ์ร้อน โกรธง่าย 

กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมักแข็งเกร็ง ส่งผลเสียต่อ

ร่างกายและระบบหลอดเลือด

 ชอบดื่มน�้าเย็น

เมือ่ดืม่เคร่ืองดืม่เย็นๆ อุณหภมูใินร่างกาย

จะลดลง เลือดจึงไหลเวียนได้ช้า เส้นเอ็นและ 

เส้นลมปราณทั่วร่างกายหดตัว ดังนั้น คนที่ชอบ

กนิของเย็น เช่น น�า้แข็งหรือน�า้เย็นจงึมักมอีาการ

ชี่ติดขัดได้ง่าย

Xชนแก้ว ชนแก้ว
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สุขภำพดีจำกภำยใน เส้นลมปรำณโปร่งโล่ง
ด้วย “กำรคลำยเส้น”

แพทย์แผนจีนและแผนตะวันตกต่างเห็นตรงกันว่าอวัยวะต่างๆ ล้วน

เก้ือหนุนและเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่น ถ้าอวัยวะใดเจ็บป่วยย่อมกระทบ 

ต่ออวัยวะอ่ืนด้วย ดิฉันพบว่าหลายคนไม่สบาย แต่พอไปตรวจที่โรงพยาบาล

กลับหาสาเหตุไม่พบ ทว่าเมื่อได้รับการนวดอย่างถูกต้องและยืดสายคลายเส้น 

แล้วอาการต่างๆ กลับหายเป็นปลิดทิ้ง เคล็ดลับคือ เพียงท�าให้เส้นลมปราณ

โปร่งโล่ง  ขจัดช่ีที่ติดขัด กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ระบบของร่างกาย 

จะค่อย ๆ  รักษาตัวเองตามธรรมชาติ

รู้จักควำมส�ำคัญของ “เส้นลมปรำณ”
ตามหลักชี่กงของจีนแล้ว “เส้นลมปราณเย่ิน” กับ “เส้นลมปราณตู” คือ

เส้นทางเดินของพลังงานชี่เลือด “เส้นลมปราณเย่ิน” คือแนวดิ่งกลางร่างกาย 

ด้านหน้า ส่วน “เส้นลมปราณตู” คือแนวกลางล�าตัวด้านหลัง  เส้นลมปราณทั้ง 

2 เส้นนี้แยกออกไปเป็น “จิงม่าย” คือเส้นลมปราณหลักที่ไหลเวียนในแนวตั้ง 

เป็นหลกั กบั “ล่ัวม่าย” คอืเครือข่ายย่อยทีแ่ยกออกมาจาก “จงิม่าย” แล้วกระจาย 

อยู่ทั่วร่างกาย เรียกรวมกันว่า “จิงลั่ว” 

เส้นลมปราณทีใ่หญ่ท่ีสุดและส�าคญัท่ีสดุคอื เส้นลมปราณหลักทัง้ 12 เส้น 

โดยเส้นลมปราณหลักทุกเส้นจะสัมพันธ์กับอวัยวะตันและกลวง เพียงรักษา 

เส้นลมปราณทั้ง 12 เส้นให้ดี ก็เท่ากับบ�ารุงอวัยวะตันและกลวงที่สัมพันธ์กับ 

เส้นลมปราณแต่ละเส้นให้ดีไปด้วย 

เส้นลมปราณหลักทั้ง 12 เส้น คือ 1. เส้นลมปราณถุงน�้าดี 2. เส้น

ลมปราณตบั 3. เส้นลมปราณปอด 4. เส้นลมปราณล�าไส้ใหญ่ 5. เส้นลมปราณ

กระเพาะอาหาร 6. เส้นลมปราณม้าม 7. เส้นลมปราณหัวใจ 8. เส้นลมปราณ
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▲ เส้นลมปราณท้ัง 12 เส้น เริม่เดนิจาก “เส้นลมปราณปอด” แล้วกลบัสู ่ “เส้นลมปราณ
ปอด”

▲ ชี่เลือดของเส้นลมปราณท้ัง 12  เส้นจะไหลไปสู่เส้นลมปราณอื่น ๆ  ในเวลาท่ีต่างกัน 
ท�าให้  “อวัยวะตันและกลวง” ได้รับการหล่อเลี้ยงและพักผ่อนดีที่สุด 

▲ อวัยวะตันเป็นหยิน อวัยวะกลวงเป็นหยาง สมรรถภาพของอวัยวะกลวงจัดเป็น 
“หยางนอก” สมรรถภาพของอวัยวะตันจัดเป็น “หยินใน”  การบ�ารุงอวัยวะเหล่าน้ีต้องอาศัยความ
สัมพันธ์นอก-ใน โดยจับคู่กันตามแถบสีในรูป  เช่น ปอดกับล�าไส้ใหญ่

 ภำพกำรไหลเวียนของเส้นลมปรำณหลักทั้ง 12 เส้น

เส้นลมปราณ
หลัก 12 เส้น

หยางนอก

เส้นลมปราณล�าไส้ใหญ่
มือ

เวลา 05.00-07.00 น.

หยางนอก

เส้นลมปราณ

กระเพาะ

อาหารเท้า

เวลา 07.00-09.00 น.

หยินใน

เส้น
ลมปราณ
ม้าม

เท้า

เวลา 09.00-11.00 น.

หยินใน

เส้นลมปราณ
หัวใจ

มือ เวลา 11.00-13.00 น.

หยางนอก

เส้นลมปราณ

ล�าไส้เล็ก

มือ

เวลา 13.00-15.00 น.

หยางนอก

เส้นลมปราณ
กระเพาะ
ปัสสาวะ

เท้า

เวลา 15.00-17.00 น.

หยิน
ใน

เท้า

เส้น ลมป
ราณ

ไต

เวลา 
17.0

0-1
9.0
0 น

.

หย
ินใ
น

เส
้นล
มป
รา
ณ

เย
ื่อห
ุ้มห
ัวใ
จ มือ

เวล
า 1
9.0
0-
21

.0
0 
น.

หย
าง
นอ
ก

เส
้นล
มป

รา
ณ

ซา
นเ
จีย
ว

มือ

เว
ลา
 2
1.
00
-2

3.
00
 น

.

หย
าง
นอ
ก

เส
้นล
มป
รา
ณ

ถุง
น�้า
ดี

เท
้าเว
ลา
 2

3.
00
-0
1.0
0 น

.

หยิน
ใน

เส้น
ลมป

ราณ

ตับ

เท้า

เวล
า 0
1.00

-03.00 น
.

หยินใน

เส้นลมปราณ
ปอด

มือ

เวลา 03.00-05.00 น.

ล�าไส้เล็ก 9. เส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ 10. เส้นลมปราณไต 11. เส้น

ลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจ และ 12. เส้นลมปราณซานเจียว

PART 1
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