การแกวงแขนกับการเปลี่ยนแปลงชีพจร
การจับชีพจรเพื่อวินิจฉัยโรคตาง ๆ ซึ่งชาวจีนเรียกวา “แมะ” นั้นเปนการคนพบ ที่สําคัญอยางยิ่ง ของ
แพทยจีนแผนโบราณ แพทยจน
ี ในสมัยโบราณ ไดศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเตนของชีพจร ไวอยาง
ละเอียดถี่ถวน และมีผลงาน เปนเกียรติประวัติ เปนที่แพรหลายกวางขวาง จากการเฝาสังเกต การ
เปลี่ยนแปลง ของชีพจร ทําใหสามารถ รูถึงสภาพของรางกาย วาแข็งแรง หรือออนแอประการใด เหตุที่
การแกวงแขน สามารถรักษาโรคไดก็เพราะการแกวงแขน สามารถเปลี่ยนแปลง แกไข สภาพของรางกาย
เมื่อแกไขสภาพของรางกายได ผลสะทอน ก็จะแสดงออกไปยังชีพจรดวย

ตัวอยางเกี่ยวกับการจับชีพจรเพื่อวินิจฉัยโรค

1. โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โดยทั่วไปชีพจรจะลอยสูงเนนเร็วเกินไป ความดันโลหิตยิง่ สูง ชีพจรก็
จะยิ่งเตนเร็วเปนเงาตามตัว ดังนั้นโรคหัวใจกับความดันโลหิตสูง จึงเกี่ยวพันกันอยางใกลชด
ิ ชีพจรของคน
ปกติจะเตนอยูร ะหวาง 60 – 80 ครั้งตอนาที มีการเตนเปนจังหวะสม่ําเสมอเตนอยางลึก ๆ และอยางมีแรง
สวนผูที่ปว ยเปนโรคหัวใจผูส
 ูงอายุ และผูท
 ี่มีรา งกายออนแอ การเตนของชีพจรจะอยูในระหวาง 60 ครั้งตอ
นาที แตเตนออน และผูปวยที่เปนโรความดันโลหิตต่ําการเตนของชีพจรก็จะมีกําลังออนเชนกัน
2. โรคประสาท โรคจิต โรคไต ชีพจรจะเตนเร็วบางชาบางไมสม่ําเสมอ
3. โรคเกี่ยวกับโลหิต เกี่ยวกับน้ําเหลือง ชีพจรเตนชามีแรงออนมาก จนกระทั่งบางรายคลําดูไมรส
ู ึกวา
เตน บางราย ชีพจรทางซายกับขวาเตนไมเหมือนกัน เมื่อชีพจรทางซายและขวาขัดกันเชนนี้ การ
หมุนเวียนของโลหิตก็จึงติดขัด
4. โรคอัมพาต คนที่เปนลม มักมีชีพจรทัง้ 2 ขางตางกัน บางรายการเตนของชีพจรแตละขางตางกันถึง
20 ครั้งตอนาที ซึ่งเกี่ยวโยง กับโรคไขขออักเสบเหมือนกัน เมื่อขางหนึ่งทางเดินของเลือดติดขัดไม
สะดวก อีกขางหนึ่งก็จะมีกําลังกดดันมากขึ้น
โรคดังกลาว เหลานี้ลวนสามารถรักษาใหหายไดโดยกายบริหารแกวงแขนทั้งสิ้น

กายบริหารแกวงแขนสามารถควบคุมการเตนของชีพจรใหเปนปกติ
ไดอยางไร

โรคชีพจรเตนเร็ว การที่ชีพจรเตนเร็วก็เพราะ โลหิตในรางกายของเรา ไมสามารถบังคับการไหลของ
โลหิตใหเปนปกติ เมื่อบังคับและควบคุมไมได ลมก็เสีย สาเหตุเนื่องจากปริมาณโลหิตไมเพียงพอ เมื่อทํา
กายบริหารแกวงแขน จะทําให สามารถเสริมสรางบํารุงโลหิต และยังบังเกิดผลในการบังคับควบคุมไดดวย
การออกําลังดวยการบริหารแบบนี้ สามารถบํารุงและเสริมสรางโลหิตไดก็เพราะ เมื่อกระเพาะและลําไส
ไดรับการออกกําลัง จึงเสมือนกับไดรับการนวดเฟน ก็จะเริ่มเคลื่อนไหวไดมากขึ้น ทําใหกระเพราะอาหาร
และลําไส สามารถรับเอาอาหารไปบํารุงรางกาย ไดอยางเต็มที่ สําหรับผูทม
ี่ ีชีพจรเตนชากวาปกติ ก็เพราะ
การหมุนเวียน ของโลหิตติดขัด และปริมาณของโลหิตไมเพียงพอ การบริหารแกวงแขนจะทําใหมือและ
เทาไดรับการบริหาร และหลังของเรา จะพลอยไดรับการเคลื่อนไหวดวย สิง่ กีดขวางทางเดิน ของเลือดลม
ในทรวงอก และชองทองจะถูกขจัดไป โลหิตทีค
่ ั่งก็จะกระจายหายคั่ง เมื่อนั้นชีพจรจึงจะเตนเปนปกติ
การแกไขชีพจรใหดีได ก็โดยถือหลักของแพทยจีนแผนโบราณที่ไดกลาวไวแลวขางตนวา “ชีพจร
ขึ้นมาจากสนเทา” เวลาทํากายบริหารแกวงแขน น้ําหนักการทรงตัวทั้งหมดอยูที่เทา เมื่อเทาไดรับการ
ออกแรงก็เปรียบเหมือนตนไมที่ใชรากยึดเกาะถึงพื้นดิน และคลายกับการตอกเสาเข็มซึ่งตอกลึกลงไป ๆ
ทําใหเกิดมีอาการบีบนวดเลือดลมที่บริเวณเทา แลวสงกระจายออกไปทั่วรางกาย เมื่อเปนเชนนี้ กลามเนื้อ
ผิวหนัง กระดูก ไขขอ ก็จึงไมยากที่จะแกไขได
ดังนั้นกายบริหารแกวงแขน จึงมีประสิทธิภาพในการบําบัดโรคภัยเรื้อรังและรายแรงตาง ๆไดอยางเกิน
ความคาดฝนทีเดียว

กายบริหารแกวงแขน เพื่อรักษาโรคอัมพาต

โรคอัมพาตหรืออาการที่ตายไปครึ่งตัว เปนลม ความดันโลหิตสูง ไขขออักเสบ สวนมากโรคเหลานี้
มักจะเกี่ยวเนื่องกัน เกิดขึ้นเพราะ เลือดลมภายในรางกาย ขาดความสมดุลยซึ่งกระทบกระเทือนการ
ไหลเวียนแจกจายของเลือดลม และทําใหชีพจร กลามเนื้อ และกระดูกไขขอ เกิดการแปรปรวนขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อปรากฏวาชีพจรทั้งสองขางเตนไมเทากัน คือขางหนึง่ เตนเร็วอีกขางหนึ่งเตนชา
การเตนของชีพจรบางครั้งตางกัน 10 – 20 ครัง้ เมื่อเปนเชนนี้ ก็จะเกิดปฏิกิรย
ิ าโดยมือเทาขางใดขางหนึ่ง
มีอาการรูส
 ึกปวดเมื่อย หรือชา ขาดความรูส
 ึก ที่จริงสวนบนกับสวนลางก็มักมีปญหาเชนกัน ไดแก สวนบน
เลือดคั่ง แตสวนลางเลือดกลับเดินไมถึงเชนนี้
เหตุใดการออกกําลังโดยการแกวงแขนจึงสามารถรักษาโรคเหลานี้ไดอยางชะงัด
การออกกําลังแบบนี้ มิเพียงสามารถรักษาโรคเหลานี้ได แตยังสามารถปองกันการเปนลมอีกดวย การที่

คนเราเกิดเปนลมขึ้นมา ก็เพราะการไหลเวียนของโลหิต ทัง้ สองดานของรางกายขัดแยงกัน ดังนั้นชีพจรจึง
แสดงการไมสมดุลกันออกมาใหปรากฏ
แพทยจีนแผนโบราณใหคาํ อธิบายไววา “ชีพจรนั้นไดเริ่มจากสนเทา” การทํากายบริหารแกวงแขนมี
ประโยชนก็เพราะหลังจากแกวงแขนแลว ชีพจรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลับคืนสูส
 ภาพปกติ ชีพจรเปน
เสมือนตัวแทนของอวัยวะภายในรางกายของคนเรา สาเหตุของโรคอัมพาตก็คือ ศีรษะหนักเทาเบา ซึ่ง
เทากับสวนบนหนัก สวนลางวาง กรณีเชนนี้จงึ เปนความผิดปกติอยางยิ่งเพราะทีถ
่ ูกตองรางกายของคนเรา
สวนบนตองเบา และสวนลางตองหนัก

กายบริหารแกวงแขนเพื่อพิชิตโรคมะเร็ง

สมุฏฐานของโรคมะเร็งคืออะไร
ตามหลักการแพทยจีนโบราณ มะเร็งและเนื้องอกเปนผลจากการรวมตัวเกาะกันเปนกอนของเลือดลม
และเสนชีพจรติดขัด ระบบ การขับถายของเสีย ไมทํางาน การหมุนเวียนของโลหิตไมสะดวก และโลหิต
ไหลชาลง นําเหลือง น้ําดี น้ําเมือก เกิดการเปลี่ยนแปลงทีผ
่ ิดปกติ เมื่อการหมุนเวียนของโลหิตขาด
ประสิทธิภาพ และทํางานไมเต็มที่ พลังงานหรือความรอนก็ไมเพียงพอ จึงทําใหระบบขับถาย และระบบ
ยอยอาหารไมทํางาน แตเมื่อทํากายบริหารแกวงแขนแลวจะชวยใหเจริญอาหาร เม็ดเลือดจะเพิ่มมากขึ้น
กลามเนื้อที่ไหลทั้ง 2 ขางไดรบ
ั การออกกําลัง อาการเกร็งซึ่งแบกรับน้ําหนักอยูตลอดเวลาก็จะหายไป เยื่อ
บุชองทองจะไดรับการบริหารขึ้น ๆ ลง ๆ ตื่นตัวอยูเสมอ ซึ่งจะทําปฏิกิรย
ิ ากระตุนและบีบบังคับลม
เคลื่อนไหวระหวางไต เมื่อโลหิตสามารถผลิตความรอน ก็จะเกิดพลังในการรับของใหม แลวถาย ของเกา
ออก เชนนี้แลว จึงมีประโยชนทางบํารุงเลือดลมดวย
อนึ่งจากการศึกษาพบวา ผูป
 วยที่งดบริโภคเนื้อสัตว หันมารับประทานอาหารพืชผัก อาหารมังสวิรต
ั
อาหารเจ ซึ่งมีปริมาณใยมาก จะชวยใหเลือดในกายสะอาด สามารถขับพิษออกจากรางกายไดเร็ว และ
สงผลใหการแกวงแขนบําบัดโรคประสบผลเร็วยิ่งขึ้น

กายบริหารแกวงแขนกับการรักษาโรคตา

การทํากายบริหารแกวงแขน มีคุณประโยชนตอผูปวยที่เปนโรคตา มีบางทานใชแวนสายตาหนามาก
แตเมื่อไดทาํ กายบริหารแกวงแขน ระยะหนึ่ง กลับไมตองใชแวนอีกเลย มีบางคนอานหนังสือพิมพรูสึก
ลําบาก มองไมคอยจะเห็น อานแตละตัวตองเพงแลวเพงอีก หนังสือ (เนยจัง) คัมภีรแพทยเลมแรกของจีน
กลาวไววา “ตาเมื่อไดรับเลือดหลอเลี้ยงจึงสามารถมองเห็น” แสดงวาปจจัย
สําคัญอยูท
 ี่เลือด เมื่อเลือด เดินไปไมทั่วถึง ทุกสวนของรายกายก็จะเกิดโรคตาง ๆ อยางแนนอน สวนตาง
ๆ ของรางกายทั่วรางกายมีสวนสัมพันธกันทั้งหมด ไมวาจะเปน ชีพจร เสนเลือด ทางลม หากเลือด
หมุนเวียนทั่วทุกสวน เราก็จะรูส
 ึกสบาย ไมเจ็บปวย ถาใครคิดวา ดวงตานั้นมีระบบอยูอยางเอกเทศ ตัด
ขาด จากกลามเนื้อสวนอื่น ๆ ของรางกายนั้น จึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง นอกจากนี้เมื่อเราไดทํากาย
บริหารแกวงแขนทั่ว ๆ ไป จะรูส
 ึกเจริญอาหาร เดินกระฉบับกระเฉง นอนหลับสบาย ทองก็ไมผูก ซึ่งเปน
ขอบงชี้วา ระบบการเผาผลาญอาหารในรางกาย (METABLISM) นั้นทํางานดี

กายบริหารแกวงแขนรักษาโรคตับ

กายบริหารแกวงแขน สามารถรักษาโรคตับแข็ง และโรคทองมานใหหายขาดได ถาเปนตัวบวมหรือตับ
อักเสบ การแกวงแขน ก็จะยิ่งรักษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะวาตัวการที่ทาํ ใหเกิดโรคประเภทนี้ก็คือ
เลือดลมเชนกัน การที่เลือดลมผิดปกติ จะทําใหตับเกิดปฏิกริยา เกิดมีน้ําขังและไมสามารถขับถายออกได
เมื่อเปนเชนนี้ทานจะรูส
 ึกจุกแนน อึดอัดจนกระทบกระเทือนไปถึงกระเพาะ มาม และถุงน้ําดีดวย เมื่อเราทํา
กายบริหารแกวงแขน ก็จะขจัดปญหาเหลานี้ไปได เปนตนวา เมื่อลงมือทําการแกวงแขนจะมีอาการเรอ สะ
อึด ผายลม อาการเหลานี้เปนสิ่งดีอันเนื่องจากผลทางการรักษาโรค ทั้งนี้ก็เพราะเขากฎเกณฑตามตํารา

จีนแผนโบราณที่วา “เลือดลมผานตลอดทั้งสามจุด”
“จุดสามจุด” ตามตําราแพทยจน
ี โบราณหมายถึง 1 ทางขาว 2. ทางน้ํา 3. เนินที่เริ่มตน และจุดทีส
่ ิ้นสุด
ของลม ไดแก จุดบน อยูท
 ี่ปากกระเพาะดานบน มีหนาที่รับเขาไมรับออก จุดลาง คือ ภายในสวนกลาง
ของกระเพาะ มีระดับไมสูงไมตา่ํ มีหนาที่ยอยขาวน้ํา จุดต่ํา อยูเหนือกระเพาะปสสาวะ มีหนาที่แบงแยกสิง่
สะอาดและสิ่งสกปรกออกจากัน และมีหนาทีข
่ ับถาย
เมื่อตับเกิดอาการแข็ง สวนที่แข็งคือสวนที่ตองตายไป อาการแข็งเปนเรือ
่ งของวัตถุธาตุซึ่งเปนเครื่อง
บงบอกถึงสมรรถภาพที่เสื่อมถอย ไมมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ยังมีสิ่งขัดแยงเปนปญหาอีกก็คอ
ื เลือดที่เสียคัง่
คางไมเดิน เพราะแรงขับดันเคลื่อนไหวไมพอ เมื่อทํากายบริหารแกวงแขน ก็จะกระตุนใหเลือดลมตืน
่ ตัว
หมุนเวียนเร็วขึน
้ และจะทําใหเจริญอาหาร ชวยเพิ่มเม็ดเลือด เปดทวารทั้งเกาและรูขน ตับที่อยูในสภาพ
เกาะติด จนแข็ง ก็จะเริ่มฟนตัวมีชีวต
ิ ใหมเพิม
่ ขึ้นตามลําดับ ตับทีแ
่ ข็งก็จะกลายเปนออน นั่นเปนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอยางหนึ่ง
เมื่อเรากลาวถึง สภาพการแข็งตัวก็คือการตอสูระหวางพลังใหมกับพลังเกา จากผลของการตอสู หาก
พลังเกาไดชัยชนะ โรคก็จะกําเริบ หนักขึ้น ในทางตรงกันขาม หากพลังใหมมีอํานาจเหนือพลังเกา สิ่งที่

อยูในสภาพแข็งตัวก็จะคอย ๆ ออนลง การแกวงแขนนั้น ใหคณ
ุ ประโยชน ทางเสริมสรางพลังใหม ให
สามารถตอสูกบ
ั สภาพแข็งตัวของตับได ความรูทค
ี่ นพบนี้นบ
ั วา เปนอัจฉริยะ ชิ้นโบวแดง ในวงการแพทย
จีนโบราณทีเดียว

เคล็ดวิชา 16 ประการ ของกายบริหารแกวงแขน
1. สวนบนปลอยใหวาง
2. สวนลางควรใหแนน
3. ศีรษะใหแขวนลอย (มองตรงไมกมไมเงยหนา)
4. ปากปลอยใหเงียบสงบตามปกติ
5. ทรวงอกเหมือนปุยฝาย (ปลอยตามสบายไมเกร็ง)
6. หลังยืดตรงใหตระหงาน
7. บั้นเอวตั้งตรงเปนแกนเพลา
8. ลําแขนแกวงไกว
9. ขอศอกปลอยใหลดต่ําตามธรรมชาติ
10. ขอมือปลอยใหหนักหนวง
11. สองมือพายไปตามจังหวัดแกวงแข
12. ชวงทองปลอยตามสบาย
13. ชวงขาผอนคลายืนตรงตามธรรมชาติ
14. บั้นทายควรใหงอนขึ้นเล็กนอย
15. สนเทายืนถวงน้ําหนักเสมือนกอนหิน
16. ปลายนิ้วเทาทั้ง 2 ขางตองงอจิกแนนกับพื้น

คําอธิบายเคล็ดวิชา 16 ประการ ของกายบริหารแกวงแขน

1. สวนบนปลอยใหวา ง หมายถึง สวนบนของรางกาย คือ ศีรษะ ควรปลอยใหวา งเปลา อยาคิดฟุงซาน
มีสมาธิแนวแน ควรทําอยางตั้งอกตั้งใจมีสติ
2. สวนลางควรใหแนน หมายถึง สวนลางของรางกายใตบั้นเอวลงไป ตองใหลมปราณสามารถเดินได
สะดวก เพื่อใหเกิดพลังสมบูรณ ฉะนั้นคําวา “สวนบนวาง สวนลางแนน” จึงเปนหลักสําคัญอยางยิ่งในการ
บริหารแกวงแขน ขณะทํากายบริหารหากไมสามารถขาถึงจุดนี้ไดแลว ก็จะทําใหไดผลนอยลงไปมาก
ทีเดียว
3. ศีรษะใหแขวนลอย หมายถึง ศีรษะของทาตองปลอยสบาย ๆ ประหนึ่งวากําลังแขวนลอยไวใน
อากาศ กลามเนื้อบริเวณลําคอ จะตองปลอยใหผอนคลายไมเร็ง ไมควรโนมศีรษะไปขางหนา หรือหงาย
ไปขางหลัง หรือเอียงไปขาง ๆ ตองมองตรงไมกมไมเงยหนา
4. ปากปลอยใหเงียบสงบตามปกติ หมายถึง ไมควรหุบปากแนน หรืออาปากไปตามจังหวะที่ออกแรง
แกวงแขนไมควรใหปากอาตามใจชอบ ใหหุบปากเพียงเล็กนอยโดยผอนคลายกลามเนื้อคือ ไมเมมริม
ฝปากจนแนน
5. ทรวงอกเหมือนปุยฝาย คือกลามเนื้อทุกสวนบนทรวงอกตองใหผอนคลายเปนธรรมชาติ เมื่อ
กลามเนื้อไมเกร็งก็จะออนนุมเหมือนปุยฝาย
6. หลังยืดตรงใหตระหงาน หมายความวาไมแอนหนาแอนหลัง หรือกมตัวจนหลังโกง ตองปลอยแผน
หลังใหยืดตรงตามธรรมชาติ
7. บั้นเอวตั้งตรงเปนแกนเพลา หมายถึง บั้นเอวตองใหเหมือนเพลารถ ตองใหอยูในลักษณะตรง
8. ลําแขนแกวงไกว หมายถึง แกวงแขนทัง้ สองขางไปมา ไดจังหวะอยางสม่ําเสมอ
9. ขอศอกปลอยใหลดต่ําตามธรรมชาติ หมายถึง ขณะทีแ
่ กวงแขนทั้ง 2 ขาง ไปขางหนาและขางหลัง
นั้น อยาใหแขนแข็งทื่อ ควรใหขอศอกงอเล็กนอยตามธรรมชาติ
10. ขอมือปลอยใหหนักหนวง หมายถึง ขณะที่แกวงแขนทั้ง 2 ขางนั้น ควรผอนคลายกลามเนื้อที่ขอมือ
เมื่อไมเกร็งแลวจะรูส
 ึกคลายมือหนักเหมือนเปนลูกตุมถวงอยูปลายแขน
11. สองมือพายไปตามจังหวะแกวงแขน หมายถึง ขณะที่แกวงแขนนั้นฝามือดานในหันไปดานหลัง
ทําทาคลายกําลังพายเรือ
12. ชวงทองปลอยตามสบาย หมายถึง เมื่อกลามเนื้อบริเวณชองทองถูกปลอยใหผอนคลายแลวจะรูส
 ึก
วาแข็งแกรงขึ้น
13. ชวงขาผอนคลาย หมายถึง ขณะที่ยน
ื ใหเทาทั้งสองแยกหางกันนั้นควรผอนคลายกลามเนื้อที่ชว ง
ขา
14. บั้นทาย ควรใหงอนขึ้นเล็กนอย หมายถึง ระหวางทํากายบริหารนั้น ตองหดกันคือ ขมิบทวารหนัก

คลายยกสูงใหหดหายเขาไปใน
ลําไส
15. สนเทายืนถวงน้ําหนักเสมือนกอนหิน หมายถึง การยืนดวยสนเทาที่มน
ั่ คงยึดแนนเหมือนกอนหินไม
มีการสั่นคลอน
16. ปลายนิว้ เทาทั้ง 2 ขางตองงอจิกแนนกับพื้น หมายถึง ขณะที่ยน
ื นั้นปลายนิ้วเทาทัง้ 2 ขางตองงอ
จิกแนนกับพื้นเพื่อยึดใหมั่นคง

เคล็ดลับพิเศษของกายบริหารแกวงแขน
ขอพิเศษของกายบริหารแกวงแขนคือ “บนสาม ลางเจ็ด” สวนบน “วางและเบา” เรียกวา “บนสาม” แต
สวนลางแนนและหนัก เรียกวา “ลางเจ็ด” การเคลื่อนไหวออนโยนละมุนละไม ตั้งจิตใหเปนสมาธิ แลวจึง
แกวงแขนทั้งสองขาง
ดวยเคล็ดลับพิเศษนี้แหละ ที่จะชวยใหผท
ู ม
ี่ ีรางกายออนแอเพราะสวนบนแขงแรงแตสวนลางออนแอ
ใหสามารถปรับเปลี่ยนไปเปนผูท
 ี่มส
ี วนลางแข็งแรงและสวนบนกระชุมกระชวย อันเปนลักษณะที่ถูกตองซึ่ง
จะทําใหโรคภัยทั้งหายในรางกายถูกขจัดออกไปเองจนหมด
อธิบายเคล็ดลับพิเศษ “บนสาม ลางเจ็ด”
คําวา “บนสาม

ลางเจ็ด” หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบการออกแรงมากและนอย

“บน” คือสวนบนของรางกาย หมายถึง มือ
“ลาง” คือ สวนบางของรางกาย หมายถึง เทา
“สาม” หมายถึง ใชแรงสามสวน
“เจ็ด” หมายถึง ใชแรงเจ็ดสวน
เคล็ดวิชาคําวา “บนสาม ลางเจ็ด” มีความหมาย 2 ประการ คือ

ประการที่ 1 ในการออกแรงแกวงแขน หมายถึง เวลาแกวงแขนขึ้นขางบน ใชแรงเพียงสามสวน
เวลาแกวงแขนลงต่ํามาลาง ใชแรงเจ็ดสวน

ประการที่ 2 ในการออกแรงทั้งตัว หมายถึง ถานับกันทั้งตัวการออกแรงก็มีอัตราสวนเปรียบเทียบ
คือ บน : ลาง เทากับ 3 : 7 (บนตอลาง เทากับสามตอเจ็ด) คือแกวงแขนไปขางหนานั้น จะเบาหรือแรงก็
ตาม แตมือจะตองใหไดสว นกับเทา ในอัตราความแรง 3 ตอ 7 อยูตลอดเวลา ดังนั้นหากแกวงมือแรง เทาก็
ตองอกแรงยิ่งกวานั้น นี่คอ
ื ความหมายที่กลาวไววา “สวนบนวาง สวนลางเบา” หรือ “บนสามบางเจ็ด” ถา
แขนออกแรงแตเทาไมออกแรงเปนการบริหารที่ไมสมบูรณแบบ คือรูจักใชแตแขนลืมใชเทา กรณีนี้จะทํา
ใหยืนไดไมมั่นคง ทําใหรส
ู ึกคลาย จะหงายหลังลม การที่ไมตองการใหออกแรง มิใชวาจะปลอยเลย
ทีเดียว การที่ใหออกแรงก็มิใชวาใหออกแรงจนสุดแรงเกิด การปลอยใหผอ
 นคลายทั้งรางกายโดยไมออก
แรงเลยจนนิดเดียวก็จะไมไดผล เพราะผิดหลัก ผิดอยูท
 ี่อัตราสวนเนื่องจากแรงที่เทานอยไป คือ ออกแรง
เทาเทากับสวนบนนั่นเอง หรือหากแขนจะออกแรงมากไปสักหนอยก็จะกลับตาละปตร กลายเปนวา
สวนลางวางสวนบนแนน

การแกวางแขน ขอสําคัญตองระวังที่แขนใหมาก เมื่อตองการใหออกแรงก็มักจะคิดแตการออกแรงที่
แขน ลืมไปวายังมีเทา ยังมีเอวที่จะตองมีสว นชวยการเคลื่อนไหวเหมือนกัน
การเคลื่อนไหวออกแรงของเทาและเอวนีส
้ ําคัญมากกวาแขนเสียอีก การที่กลาวเชนนี้บางทานอาจไม
เขาใจ หากเคยฝกมวยจีน ไทเก็กหรือศึกษาหลักการแพทยจน
ี สมัยโบราณเกี่ยวกับเสนเอ็นและชีพจนแลว
ก็จะเขาใจไดไมยากนัก แขนที่แกวงนั้นจะแกวงไปจากเอวของเรา แตรากฐานของเอวอยูที่เทาเมื่อเปน
เชนนี้หากสวนบน (แขน) ออกแรงแกวงสะบัด แตสว นลาง (เทา) ไมออกแรงยึดเกาะพื้นไว ใหมั่นคงเราก็
จะเสียการทรงตัว ขาดความสมดุลกัน ผูท
 ี่ปวยเปนโรคเรื้อรัง จํานวนไมนอย ก็เพราะเลือดลมขาดความ
สมดุล เปนอัมพาตก็เพราะเลือดลมขาดความสมดุลเชนกัน ความดีเดนของการแกวงแขนที่ปรากฏออกมา
ใหเห็นชัดก็คือ สามารถชวยแกไขและปรับความไมสมดุลตาง ๆ ของรางกายนัน
่ เอง
เมื่อเราจะแกไขและปรับความสมดุลของรางกายแลว ทําไมจะตองออกกําลังเทาดวย ทั้งนี้ก็เพราะวาที่
ิ ตอไปถึงไต หากหัวใจเตนแรงหรือ
ฝาเทาของคนเรามีจด
ุ ซึ่งทางแพทยจีนเรียกวา “จุดน้ําพุ” จุดนี้ตด
นอนไมหลับ ถาทําการบีบนวด ตรงจุดน้ําพุนก
ี้ ็สามารถ ทําใหประสาทสงบ ชวยรักษาโรคนอนไมหลับได

ตามตํารายังกลาวไววา “ที่ฝาเทามีจุดอีกหลายจุด

เกี่ยวโยงไปถึง อวัยวะ

ภายในของคนเรา” เมื่อเราทราบตําแหนงของจุดนัน้ ๆ แลวก็จะสามารถรักษาโรคซึ่งเกิดกับ
อวัยวะเหลานั้นไดเชนกัน

ดังนั้นการออกกําลังโดยวิธแ
ี กวงแขนก็คือการปรับรางกายใหสมดุล ซึ่งเปน “การบําบัดรักษา

โรคนั่นเอง”
การที่มค
ี ํากลาววา “โรครอยแปดอาจรักษาใหหายไดดวยเข็มเพียงเลม

เดียว” หลายคนคิดวาออกจะเปนการอวดอางเกินความจริง แตสําหรับผูท
 ี่มีความรูแ
 ตกฉานในวิธฝ
ี งเข็ม
รักษาโรคยอมไดประจักษแจงความจริงดวยตนเองแลว ฉะนัน
้ การทีจ
่ ะกลาววา การแกวงแขน สามารถ
รักษาโรคไดรอยแปดนั้น จึงพูดไดวาไมใชเปนการอวดอางเกินความจริงแน เพราะวิชากายบริหารแกวง
แขนนี้ ถือไดวาเปนสิ่งมหัศจรรย ในตัวเองอยูแ
 ลว

เคล็ดวิชาทัง้ 16 ประการ และเคล็ดลับพิเศษในการบริหารแกวงแขน ดังไดอธิบายมาทัง้ หมดนี้ ขอให
ทุกทานอานทบทวน จนเขาใจแจมแจงดีแลว จึงลงมือปฏิบต
ั ิ จะทําใหไดรบ
ั ผลยอดเยี่ยมครบสมบูรณ

หลักสําคัญพื้นฐานของกายบริหารแกวงแขน

1. ยืนตรง เทาทั้งสองขางแยกออกจากกันใหมีระยะหางเทากับชวงไหล (ภาพประกอบที่ 1)

ภาพประกอบที่ 1
2. ปลอยมือทั้ง 2 ขางลงตามธรรมชาติ อยางเกร็งใหนิ้วมือชิดกัน หันอุงมือไปขางหนา (ภาพประกอบที่
2)

3. ทองนอยหดเขา เอวตั้งตรง เหยียดหลัง ผอนคลายกระดูกลําคอ ศีรษะและปากควรปลอยไปตาม
สภาพธรรมชาติ (ภาพประกอบ 2)

เอวเปนแกนเพลา
ภาพประกอบที่ 2
4. จิกปลายนิ้วเทายึดเกาะพื้น สวนสนเทาก็ใหออกแรกเหยียบลงพื้นใหแนน ใหแรงจนรูส
 ึกวากลามเนื้อ
ที่โคนเทาและทองตึง ๆ เปนใชได (ภาพประกอบที่ 3)

ภาพประกอบที่ 3
5. สายตาทัง้ 2 ขาง ควรมองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งแลวมองอยูที่เปาหมายนั้นจุดเดียว สลัดความกังวล
หรือความนึกคิดฟุงซานตาง ๆ ออกใหหมด ใหจุดสนใจความรูสึกมารวมอยูท
 ี่เทาเทานั้น
6. การแกวงแขน ยกมือแกวงแขนไปขางหนาอยางเบา ๆ ซึ่งตรงกับคําวา “วางและเบา” แกวงแขนไป
ขางหนาไมตองออกแรง ความสูงของแขนทีแ
่ กวงไปพยายามใหอยูร ะดับที่เปนไปตามธรรมชาติ ไมตอง
ฝนใหสูงเกินไป คือ ใหทํามุมกับลําตัวประมาณ 30 องศา แลวตั้งสมาธินับ หนึ่ง… สอง… สาม… ไปเรื่อย
ๆ ในขณะเดียวกันก็ตองระวังอยาลืมออกแรงสนเทาและลําแขนดวย เมื่อมือหอยตรงแลว แกวงขึ้นไปขาง
หลังตองออกแรงหนอย ตรงกับคําวา “แนนหรือหนัก” แกวงจนรูส
 ึกวากลามเนื้อไมยอมใหมอ
ื สูงไปกวานั้น
อีก เวลาแกวงแขนกลับใหมีความสูงของแขนถึงลําตัวประมาณ 60 องศา (ภาพประกอบที่ 4)

บนสาม คือวาง และเปลา

ลางเจ็ด คือ แนนและหนัก

ภาพประกอบที่ 4

สรุป แลวก็คือ ขณะที่แกวงแขนไปขางหลังใหออกแรงมากหนอย สวนแกวงไปขางหนาไมตอง
ออกแรง คือใชแรงเหวีย
่ งใหกลับไปเอง
กอนการทํากายบริหารแกวงแขน ควรแตงกายดวยเสื้อผาที่ไมคับหรือรัดแนนเกินไป สะบัดแขน มือ เทา
สักครูใ หกลามเนื้อและรางกายผอนคลาย หมุนศีรษะไปมาแลวจัดลักษณะทาทางใหถูกตอง
การทํากายบริหารแกวงแขนมีวิธีนับอยางไร

การแกวงแขนนับโดยเริ่มออกแรงแกวงไปขางหลังแลวใหแขนเหวี่ยงกลับมาขางหนาเองนับเปน 1 ครั้ง
แลวนับสอง… สาม…ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะครบตามจํานวนที่เรากําหนดไว
การแกวงแขนแตละครั้งควรใชเวลานานเทาไร
เริ่มแรกทีท
่ าํ กายบริหารควรทําตั้งแต 200 – 300 ครั้งกอน แลวคอย ๆ เพิ่มจํานวนขึ้นครั้งละ 100
ตามลําดับจนกระทั่งถึง 1000 – 2000 ครั้ง ซึ่งจะใชเวลาในการบริหารประมาณครั้ง 30 นาที (แกวง 500 ครัง้
ใชเวลาประมาณ 10 นาที)

การแกวงแขนควรทําเวลาไหน

การทํากายบริหารแกวงแขน สามารถทําไดทุกเวลา คือ เวลาเชา กลางวัน และเวลาค่ํา หรือแมแตยาม
วางสัก 10 นาที ก็สามารถทําได หากรับประทานอาหารอิ่มใหม ๆ ควรนั่งพักเสียกอนสัก 30 นาที แลวจึง
คอยทํากายบริหาร

การแกวงแขนควรทําที่ไหน

การทํากายบริหารแกวงแขนนี้ไมจํากัดสถานที่ สามารถทําไดในที่ทํางาน ในบาน ฯลฯ
แตถาเปนไปไดควรทําในที่โลงซึ่งมีอากาศถายเทสะดวก เชน ในสวน ใตตนไม จะเปนการดีมากหากผู
ปฏิบัตส
ิ ามารถยืนอยูบนพื้นดิน หรือสนามหญา และที่สําคัญขนะทํากายบริหาแกวงแขตตองถอดรองเทา
เสมอ ในหนังสือตําราแพทยโบราณกลาววา การที่เราไดมีโอกาส เดินดวยเทาเปลา ไปบนพื้นหญาที่มี
น้ําคางในยามเชาเกาะอยู นับเปนผลดีอันวิเศษยิ่งเพราะฝาเทาทั้งสองจะดูดซึมเอาธาตุตาง ๆ จากน้ําคาง
บนใบหญา เขาไปบํารุงหลอเลีย
้ งรางกาย ทําใหเรามีสุขภาพพลานามัยทีส
่ มบูรณยอดเยีย
่ ม

ขอแนะนํา

การแกวงแขนตองอาศัยความอดทน การแกวงแขนแตละครั้งจะมากหรือนอย ยอมขึ้นอยูกับรางกาย
ของแตละคน วาออนแอ หรือแข็งแรงเพียงใด อยาใจรอน อยาฝน แตก็ไมใชทําตามสบาย เพราะหาก
ปลอยตามใจชอบแลว ก็จะขาดความเชื่อมั่นตอการออกกําลังกาย และจะไมบังเกิดผลเมือ
่ เริ่มปฏิบัติอยา
ออกแรงหักโหมมากเกินไปใหแกวงไปตามปกติทําอยางนิ่มนวล ไมใชแกวงอยางเอาเปนเอาตาย ควรทํา
จิตใจใหเปนสมาธิ อยาฟุงซาน ถาหากไมมีสมาธิแลวเลือดก็จะหมุนเวียนสับสนไมเปนระเบียบ ทําใหการ
ปฏิบัติไมสัมฤทธิ์ผลเทาทีค
่ วร
การบริหารแกวงแขนนี้เมื่อปฏิบัติอยางสม่าํ เสมอเปนประจําสามารบําบัดโรครายแรงและเรื้อรังตาง ๆ ให
หายได
สวนผูที่มรี างกายปกติ หากปฏิบัติเปนประจําจะชวยเสริมสรางสุขภาพพลานามัยใหดียิ่งขึ้น ชวยใหอารมณ
แจมใสจิตใจเบิกบานและเปนสุข
หลังจากการทํากายบริหารแกวงแขนแลว ควรเดินพักตามสบายเพื่อผอนคลายรางกายและจิตใจ

_____________________________________________________________________

ทานอาจารยนายแพทยภาสกิจ(วิทวัส) วัณนาวิบูลแนะนําเคล็ดลับการรักษาสุขภาพตาม
ศาสตรแพทยแผนจีน ตีพิมพในวารสารหมอชาวบาน
อาจารยทานแนะนําเคล็ดลับไว 12 ขอดังตอไปนี้...
1. หวีผมบอยๆ:
หวีผมเบาๆ บอยหนอยชวยใหตาสวาง และรากผมแข็งแรง (ใชหวีซี่หางหนอย
แปรงเบาหนอย เพื่อกันผมหลุด)

2. ถูใบหนาบอยๆ:
ลางมือดวยสบู หรือเจลแอลกอฮอลใหสะอาดกอน หลังจากนั้นใชฝามือ 2 ขางถู
หนาเบาๆ บอยหนอย เพื่อกระตุนใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น ใบหนาเปลงปลั่ง

3. เคลื่อนไหวดวงตาบอยๆ:
ใหมองไกล-มองใกล มองขางนอก-ขางใน มองบน-มองลาง หลีกเลี่ยงการมอง
หรือจองอะไรนานๆ โดยเฉพาะคนที่ทํางานคอมพิวเตอรควรพักสายตาดวยการ
มองไกลอยางนอยทุกชั่วโมง

4. กระตุนใบหูบอยๆ:
การดึงหู ดีดหู บีบหู ถูใบหูเบาๆ บอยหนอย ชวยบํารุงตานเถียน(จุดฝงเข็ม) ซึ่ง
เปนตําแหนงที่เก็บพลังงานของรางกาย(ใตสะดือ) สัมพันธกับไต ซึ่งเปดทวารที่
หู ทําใหแรงดี ปองกันเสียงดังในหู หูตึง และอาการเวียนหัว

5. ขบฟนบอยๆ:
ขบฟนเบาๆ บอยหนอย(ไมใชขบแรงดังกรอดๆ) ชวยใหฟนแข็งแรง และกระตุน
การหลั่งน้ํายอย

6. ใชลิ้นดุนเพดานปากบอยๆ:
การใชปลายลิ้นกระตุนเพดานบนดานหนาเปนการกระตุนจุดฝงเข็ม เพื่อเชื่อม
พลังลมปราณตูและเยิ่น ซึ่งเปนเสนควบคุมแนวกลางลําตัวสวนหลัง และสวน
หนารางกาย ทําใหเกิดการกระตุนการหลั่งสารน้ํา และน้ําลาย

7. กลืนน้ําลายบอยๆ:
การกลืนน้ําลายบอยๆ ชวยกระตุนพลังบริเวณคอหอย และกระตุนการยอยอาหาร

8. หมั่นขับของเสีย:
หมั่นขับของเสีย โดยเฉพาะดื่มน้ําใหพอ กินอาหารที่มีเสนใย ออกกําลัง เพื่อ
ปองกันทองผูก เมื่อปวดปสสาวะหรืออุจจาระ... ใหถายทันที อยารอโดยไม
จําเปน
การทิ้งของเสียไวในรางกายนานเกินทําใหเกิดสารพิษ และการดูดซึมสารพิษ
(กลับเขาสูรา งกาย)มากขึ้น ทําใหปวยงาย

9. ถูหรือนวดทองบอยๆ:
ใหนวดทองตามเข็มนาฬิกาเบาๆ เพื่อชวยใหการขับถายของเสียดีขึ้น

10. ขมิบกนบอยๆ:
การขมิบกนบอยๆ ชวยปองกันริดสีดวงทวาร และทองผูก

11. เคลื่อนไหวทุกขอ:
การอยูนิ่งๆ หรืออยูในทาใดทาหนึ่งนานเกินไป ทําใหเกิดโรคไดงาย ควร
เคลื่อนไหวขอตางๆ ใหครบทุกขอทุกวัน ฝกฝนการใชกลามเนื้อและขอใหสมดุล
เชน การฝกชี่กง ไทเกก โยคะ ฯลฯ

12. ถูผิวหนังบอยๆ:
ใชฝามือถูตามสวนตางๆ ของรางกาย คลายกับการถูตัวเวลาอาบน้ํา มีสวนชวย
ใหเลือดและพลังไหลเวียนดี

เรียนเชิญทานผูอานลองนําไปปฏิบัติดู
นานๆ ครับ...

เพื่อสุขภาพ พลัง และลมปราณที่ดีไป

ทานอาจารยนายแพทยภาสกิจ(วิทวัส) วัณนาวิบูล อาจารยแพทยผูเชี่ยวชาญแพทย
แผนจีน แนะนําเคล็ดลับการดูแลสุขภาพตามศาสตรแพทยแผนจีนวา อาหาร 10 อยางที่
ไมควรกินมากเกิน นําแนวคิดศาสตรแพทยแผนจีนมาวิเคราะหโดยใชหลักแพทยแผน
ปจจุบันประกอบ...
อาหารที่ไมควรกินมากเกิน หรือบอยเกินไดแก...
1. ไขเยี่ยวมา:
ไขเยี่ยวมามีตะกั่วคอนขางสูง ตะกั่วทําใหการดูดซึมแคลเซียมนอยลง
กินบอยๆ จะเสี่ยงโรคกระดูกโปรงบาง และอาจไดรับพิษตะกั่ว เชน สมอง
เสื่อม เปนหมัน ฯลฯ
2. ปาทองโก:
กระบวนการทําปาทองโกมีการใชสารสม ซึ่งมีตะกั่วปนเปอน ตะกั่วทําให
ไตทํางานหนักในการขับสารนี้ออกไป นอกจากนั้นยังทําใหคอแหง เจ็บ
คองาย โดยเฉพาะคนที่เปนโรครอนในไดงาย
3. เนื้อยาง:
กระบวนการรมไฟ ยางไฟทําใหเกิดสารเบนโซไพรีน ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง
4. ผักดอง:
ผักดอง และของหมักเกลือทําใหรางกายไดรับเกลือโซเดียมสูง ถากิน
บอยเกิน หรือมากเกินจะทําใหหัวใจทํางานหนัก เกิดความดันเลือดสูง
และโรคหัวใจไดงาย นอกจากนั้นกระบวนการหมักดองยังทําใหเกิดสาร
แอมโมเนียมไนไตรด ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง
5. ตับหมู:
ตับหมูมีโคเลสเตอรอลสูง การกินตับหมูบอยเกิน หรือมากเกินทําใหเสี่ยง
ตอโรคหัวใจ เสนเลือดสมอง(อัมพฤกษ-อัมพาต) และโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น
6. ผักขม ปวยเลง:
ผักขมและปวยเลงมีสารอาหารสูง ทวา... มีกรดออกซาเลตมาก ทําให
เกิดการขับสังกะสี และแคลเซียมออกจากรางกายมาก การกินบอยเกิน
หรือมากเกินอาจทําใหเกิดภาวะขาดแคลเซียม หรือสังกะสีได
7. บะหมี่สําเร็จรูป:
บะหมี่สําเร็จรูปมีสารกัดบูด สารแตงรสคอนขางสูง และมีคุณคาทาง
อาหารต่ํา การกินบะหมี่สาํ เร็จรูปมากเกิน หรือบอยเกินอาจทําใหเสี่ยงตอ
โรคขาดอาหาร และการสะสมสารพิษได
8. เมล็ดทานตะวัน:
เมล็ดทานตะวันมีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง ทวา... การกินมากเกิน หรือบอย
เกินอาจทําใหกระบวนการเคมี (metabolism) ในรางกายผิดปกติ ทําให
เกิดการสะสมไขมันในตับ ภาวะไขมันในตับสูงอาจทําใหเสี่ยงตอโรคตับ
เชน ตับแข็ง ฯลฯ เพิ่มขึน
้
9. เตาหูหมัก เตาหูยี้:
กระบวนการหมักเตาหูอาจมีการปนเปอนเชื้อโรคไดงาย... ซึ่งอาจเปน
อันตรายตอคนสูงอายุ หรือเด็กเล็กได นอกจากนี้กระบวนการผลิตยังทํา
ใหเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งเปนอันตรายตอรางกาย
10. ผงชูรส:
คนเราไมควรกินผงชูรสเกินวันละ 6 กรัม หรือประมาณ 1 ชอนชา... การ
กินผงชูรสมากเกิน หรือบอยเกินทําใหเกิดภาวะกรดกลูตามิกในเลือดสูง
อาจทําใหปวดหัว ใจสั่น คลื่นไส และมีผลเสียตออวัยวะสืบพันธุ
ถึงตรงนี้... ขอใหพวกเรามีอาหารปลอดภัย และมีสข
ุ ภาพดีไปนานๆ ครับ
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นักวิทยาศาสตรไทย
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การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

