บทนำ�

บทความนี ้ ให้ข้อมูลความรูพ
้ น
ื ้ ฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ถูกมัด หรือ Rope Bottom (ซึ่งในบ้าง
ครัง้ อาจจะเรียกว่า นางแบบ หรือ Rope Model ในบทความนี ้) เพื่อให้ทงั ้ ผู้มัด หรือ Rope Top และ
ผุ้ถูกมัดทราบถึงทางเลือกต่างๆ โดยสามารถน� ำไปใช้ปฏิบัตจริงได้ และให้ความรูท
้ ี่มีประโยชน์
การโดนมัดด้วยเชือกมีความเสี่ยงสูง การพันธนาการด้วยเชือกจะมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอ
ในทุกสถานการณ์ แม้คณ
ุ จะเป็ นผู้มัดหรือนางแบบ ที่มีประสบการณ์ และมีสามารถมาก
ความเสี่ยงในการมัดและโดนมัดนั ้นเป็ นข้อส�ำคัญที่ควรจะเรียนรู้ รับทราบ และ
ท�ำความเข้าใจให้แน่ นอนก่อนที่จะลงมือยินยอมหรือปฏิบัติ
คุณสามารถลดความเสี่ยงถ้าคุณมีความรูแ้ ละเข้าใจในการเลือกผู้มัดที่ดี และได้รบั การฝึ กอบรมร่วม
ไปถึงมีความใส่ ใจกับความปลอดภัย แต่ ไม่ ได้แปลว่าคุณจะสามารถลดความเสี่ยงได้ทัง้ หมด
บทความนี ้มีคำ� แนะน� ำแบบกว้างๆ ไม่เหมาะสมส�ำหรับทุกสถานการณ์ ทุกคน ทุกร่างกาย ทุกสรีระ
คุณสามารถเรียนรูเ้ พิ่มเติมได้จากที่อื่นๆ
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือความเข้าใจว่าทุกคนและทุกสรีระไม่เหมือนกัน ฉะนั ้น
การยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน
การยินยอมรับความอันตรายย่อมต่างกัน เช่น บางอย่างอาจไม่ถือว่าอันตรายเลยส�ำหรับ
คุณ แต่มันอาจจะเป็ นขีดจ�ำกัดของผู้รว่ มมือ การที่เราได้เรียนรู้ ฝึ กซ้อมบ่อยๆ จะเพิ่ม
้ ว่าเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไร
ประสบการณ์ และความเข้าใจกับตัวเองมากขึน
ความรับผิดชอบของผู้มัดคือท�ำการกระท�ำที่เหมาะสมส�ำหรับคุณ
ความรับผิดชอบของคุณคือการสื่อสารอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
ทัง้ สองฝ่ ายต้องมีความรับผิดชอบ
การสื่อสารคือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คุณควรจะปรึกษาพูดคุย ก่อนที่จะเริม่ มัด ขณะที่ก�ำลังมัด และหลังจากการมัด
ถ้าคุณพึ่งเรืม่ หัดโดนมัดคุณอาจจะยังไม่คอ่ ยรูต้ วั และเข้าใจปฏิกิรยิ าตอบสนองของร่างกายคุณเป็ นอย่างไร
หากผู้ถูกมัดไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าบอกความรูส้ ึกอึดอัดหรือไม่สบายในขณะการมัด อุบัตเิ หตุเกิด
้ ได้ง่ายขึน
้ และผู้มัดอาจเสียความเชื่อใจในตัวคุณและคงไม่อยากจะมัดกับคุณอีกในอนาคต
ขึน
ก่อนที่เราจะเลือกไม่ท�ำตามกฎนั ้น เราควรเรียนรูแ้ ละท�ำความเขัาใจกับมันให้ดกี ่อน บาง
ครัง้ เราอาจจะมี โอกาศที่จะได้มัดกับผู้มัดที่มีความช�ำนานและมั่นใจได้วา่ เขารูว้ า่ เขาก�ำลัง
ท�ำอะไรนอกเหนื อจากกฎเกณฑ์ท่ท
ี ูกตัง้ ไว้ แต่การที่เราได้ศึกษาและรูว้ า่ ก�ำนั ้นคืออะไร
บ้างจะเป็ นตัวช่วยที่ท�ำไห้เราเลือกว่าจะยึนยอมกับการกระท�ำนอกกฎหรือไม่
จงกล้าที่จะพูดและถามค�ำถามทุกครัง้ ที่ ไม่เข้าใจหรือมีขอสงสัย
จงจ�ำไว้วา่ ทุกครัง้ ที่มีการเล่นความปลอดภัยของตัวเองต้องมาก่อนกฎของดอมนั ้นๆ
จงจ�ำไว้วา่ ระหว่างการถ่ายรูปหรือเป็ นโมเดล ความปลอดภัยของตัวเองต้องมาก่อนหน้ าที่
นางแบบ และ เรามีสิทธิท่จี ะไม่ลองแบบที่อันตรายเกินกว่าความสามารถที่เรามี

ความรับผิดชอบ (resoponsibility)

คุณต้องรับผิดชอบตัวเอง
คุณต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจว่าใครจะมัดคุณ
คุณต้องรับผิดชอบศึกษาและอบรมตัวเองก่อนมี่จะลองมัด
้ ได้เสมอ ฉะนั ้นคุณต้องเตรียบตัวและเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึน
้ กับ
การโดนมัดอันตรายและอุบัตเิ หตุเกิดขึน
ร่างกายและจิตใจของคุณ
เมื่อไหร่ท่คี ณ
ุ รูส้ ึกว่ามันไม่ โอเคหรือมันไม่สนุ กแล้วคุณควรที่จะกล้าบอกกับผู้มัดว่า
คุณไม่ โอเคและคุณอยากจะเลิก ถึงแม้วา่ คุณก�ำลังอยู่ ในขณะการโดนมัด
หมั่นศึกษาและฝึ กฝนหาความรูเ้ พิ่มเติมเพื่อที่คณ
ุ จะได้รจู้ ักและท�ำความเข้าใจ
้ และรูว้ า่ ขีดก�ำหนดของตัวเองนั ้นคืออะไรบ้าง
กับตัวเองมากขึน
เรียนรูแ้ ละท�ำความรูจ้ ักกับร่างกายมนุ ษย์และรูว้ า่ จุดอ่อนของตัวเองอยู่ที่ ไหนบ้าง
ถ้าหากคุณมีปัญหาส่วนไหนของร่างกายหรือทางจิต คุณควรที่จะบอกให้ผู้มัดรูล้ ่วงหน้ าก่อนการมัด
คุณควรถามผู้มัดเพิ่มเติมว่าเขามีปัญหาหรือมีอะไรที่คณ
ุ ส�ำควรรูบ้ ้างก่อนการมัดเช่นกัน

ผู้มัด

ผู้มัดต้อง สื่อสารเก่ง รูเ้ รือ่ งร่างกายมนุ ษย์ เข้าใจความเสี่ยง รูว้ า่ เวลาที่มีเหตุการณ์ ฉุกเฉิ นต้องท�ำอะไรบ้าง
ผู้มัดต้อง มัดเก่ง มีประสบการณ์ ชอบเรียนรูเ้ พิ่มเติมเสมอ
แต่ผู้มัดก็ตอ้ งมีวน
ั เริม่ เหมือนกัน
ส่วนนี ้มีประโยชน์ ส�ำหรับผู้มัดด้วย
การหาผู้มัดที่เก่งอาจเป็ นเรือ่ งอยาก เราจะรู้ ได้ยังไงว่าเข้าเป็ นผู้มัดที่ดสี �ำหรับเรา
มีกรนี บางขอที่ ให้เราบอกถึงความสามรถของผู้มัดได้ แต่ ไม่จ�ำเป็ นต้องตามทุกข้อ
เขาอาจจะมัดคนมามาก แต่ก็ ไม่ ได้แปลว่าเข้ามัดดีหรือเก่ง
เขาอาจจะเป็ นคนชื่อดังในชุมชนและมีคนรูจ้ ักเยอะ
้ กับคุณและคุณเท่านั ้น ฉะนั ้นคุณจะต้องเชื่อหมั่นว่าคุณเลือกถูกแล้วโดยเริม่ เจรจา
การตัดสินใจเลือกผู้มัดขึน
ต่อรองก่อนที่จะเล่น
เริม่ แบบช้าๆ จ�ำบทความนี ้ ไว้
การแนะน� ำส�ำหรับการเจรจาต่อรองกับผู้มัด
มีประสบการณ์กับการมัดมากแค่ไหน

การที่ผู้มัดจะมีประสบการณ์กับการมัดมามาก ก็ไม่ได้หมายความว่าเขา
ได้ฝึกฝนวิธีมัดอย่างถูกต้องและปลอดภัยมาโดยเสมอมา

ผู้มัดมีความมั่นใจในความสามารถการมัดแค่ไหน

ผู้มัดบางคนอาจจะมีความมั่นใจในวิธีการมัดของตนเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีประสบการณ์การมัดมา
มาก หรือเพราะว่าได้ศึกษามานาน ฉะนั้นเราจึงต้องใช้ความไว้ว่างใจและเชื่อใจว่าเขาสามารถมัดเราได้จริง
ผู้มัดที่คุณกำ�ลังคุยด้วยอาจมีประสบการณ์การมัดมาหลายปี และได้มัดมาหลายคน หรือรู้จักคนชื่อดัง ไม่ได้
หมายความว่าเขาจะเป็นผู้มัดที่ให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัย และจะมัดคุณได้อย่างปลอดภัย คุณสำ�ควรถาม
คนที่เคยมัดด้วยเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการมัดของเขาดีพอสำ�หรับคุณไหม
ถามคนๆ อืนดีกว่า ประเมินผู้มัดที่คุณสนใจ
มีคนแนะนำ�หรือเปล่า

คุณควรตรวจสอบว่าผู้มัดนั้นมีผู้อ้างอิงบ้างไหม และควรที่จะติดต่อเพื่อที่จะ
สอบถามเพื่มเติมว่าประสบการณ์การมัดกับผู้มัดเป็นอย่างไรบ้าง
เหมือนการสัมภาษณ์งานคุณควรหาผู้อ้างอิงของผู้มัดให้ได้มากกว่าหนึ่งคน เพื่อ
ที่คุณจะได้รู้ให้แน่ใจว่าผู้มันคนนั้นๆ เหมาะสมสำ�หรับคุณ
ถ้าหากผู้มัดหรือคนอื่นๆ บอกคุณว่าคุณไม่สมควรหาผู้อ้างอิงของผู้มัด จำ�ไว้ว่าสิ่งที่คุณ
กำ�ลังจะยอมให้คนอื่นๆ กระทำ�กับตัวคุณมีความเป็นอันตรายสูงและไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
ฉะนั้นคุณสมควรที่จะทำ�ทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก่อนเสมอ
ผู้มัดรู้จักจุดอ่อนและจุดที่มีการรับความบาดเจ็บบ่อยหรือไม่

ในขณะที่คุณถามผู้มัดเรี่องความรู้ด้านร่างกาย คุณควรรู้คำ�ตอบที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน
คุณก็ควรจะเรียนมากที่สุดที่เป็นไปได้
ในช่วงที่คุณกำ�ลังคุยกันอยู่นั้นคุณควรเปิดเผยจุดอ่อน และให้ผู้มัด
ทราบว่าส่วนไหนของร่างกายคุณไม่อยากให้โดนมัด
Does the rigger have a suitable means to cut the rope in an emergency?

ในภาวะฉุกเฉินผู้มัดของคุณมีมีดหรือกรรไกรฉุกเฉินเพื่อตัดเชีอกให้คุณลงไหม ผู้
มัดบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับการตัดเชือกในภาวะฉุกเฉิน แต่ข้อนี้อาจเป็นสิ่งสำ�คัญ
สำ�หรับคุณ ถ้าหากคุณต้องการความมั่นใจและสบายใจในขนะการโดนมัด
เหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เกิดขึ้นได้ยาก ห้ามใช้กรรไกรฉุกเฉินสำ�หรับ
อย่างอื่นเพราะว่ามันอาจเสืญความคมของมันได้
ผู้มัดเล่นแบบไหน

ถ้าเป็นไปได้ให้เข้าไปดูว่าผู้มัดคนนั้นเล่นยังไงกับคนอื่นๆ และคุณคิดยัง
ไงกับการเล่นของเขา ถามตัวเองว่าคุณจะชอบหรือเปล่า
ก่อนที่เล่นกันแบบส่วนตัว ก็เล่นสถานสาธารณะได้ การอบรมหรืออะไรแบบนี้พอดี

ร่างกายมนุษย์ (anatomie)

้ และมีความสนุ กกับการมัดมากขึน
้
การมีความรู้ ในเรือ่ งร่างกายของมนุ ษย์ จะท�ำให้การมัดปลอดภัยขึน
ถ้าเส้นประสาทโดนท�ำลายหรือได้รบั บาดเจ็บ คุณอาจเสียความรูส้ ึกจากส่วนนั ้นๆ ของ
ร่างกายไปเลย ฉะนั ้นการที่จะป้ องกันไม่ ให้การบาดเจ็บเป็ นเรือ่ งที่ส�ำคัญและควรศึกษา
้
เกี่ยวส่วนส�ำคัญของร่างกาย แต่ก็ ไม่ ได้หมายความว่าอุบัตติเหตุจะไม่เกิดขึน

เส้นประสาทและการหมุนเวียนเลือด
ความรูส้ ึกชาในมือหรือที่อืนแปลว่ามีบางสิ่งที่ ไม่ปกติ สารเหตุของความชามัก
จะมาจากการขาดการหมุนเวียนเลือดหรือท�ำลายเส้นประสาท
บางอาการจะบ่งบอกคุณได้วา่ มีปัญหาอะไรตรงไหน
บ้าง
ส่วนใหญ่อาการมีหน่ อยๆและไม่ชัด
การบาดเจ็บของเส้นประสาทจะสังเกตได้ง่ายที่สุด
เมื่อปลายมือหรือเท้าเริม่ มีอาการชา
ท�ำลายเส้นประสาทจะรูส้ ึกซ่าในส่วน
หนึ่ งของมือเท่านั ้นไม่ ใช่ทงั ้ มือ
ขณะกำ�ลังถูกมัด คุณสามารถคอย
เช็คเพื่อความปลอดภัยได้ตามนี้:
• ผู้มัดควรขอให้คุณกำ�และบีบมือเขาเพื่อเซ็คว่า
มือคุณยังแข็งแรงอยู่และเหลืดไหลเวียนได้ปกติ
• ผู้มัดควรขอให้คุณผลักมือของผู้มัดด้วยหลัง
มือของคุณ ถึงแม้คุณจะมีแรงบีบแต่ถ้าเส้น
ประสาทโดนทำ�ลายคุณจะไม่มีความรู้สึกด้าน
หลังมือ
• ผู้มัดอาจใช้เล็บเกาบนหลังมือของคุณเพื่อเช็ค
ว่าคุณยังมีความรู้สึกหรือไม่
• คุณสามารถตรวจสอบความชาของมือตัวเองได้
โดยวิธีกำ�มือและสัมผัสนิ้วทีละนิ้วและดันมือเข้า
ตัวหรืเชือกด้วยตัวเอง

ถ้าหากเกิดมีอาการชาต่อเหนื่ องมากกว่า 2
ชั่วโมง ขอแนะน� ำให้ ไปหาหมอทันที และ
ไม่ควรหาค�ำปรึกษาจากอินเตอร์เน็ ต
ปัญหาการไหลเวียนของเลือดมักมา
จากการรัดเชือกแน่ นเกินไป หรือรัด
เชือกในต�ำเหน่ งที่ ไม่มีการขยับ ปัญหา

การไหลเวียนของเลือดจะไม่อันตรายเท่าปัญหาเส้นประสาทแต่ก็ ไม่สมควรมอง
ข้าม การฝึ กฝนบ่อยๆ จะท�ำไห้คณ
ุ รูว้ า่ ส่วนไหนของร่างกายตัวเองชาเร็วกว่า
อาการทีจ่ ะบ่งบอกปัญหาการไหลเวียนของเลือด ดูออกได้จากการเปลี่ยนสีบนผิวหนั งตรงส่วนที่ถูก
มัด ส�ำหรับบางคนการเปลี่ยนสีของผิวไม่ ได้มีผลกระทบกับการไหลเวียนของเลือด อันนี ้ขน
ึ ้ อยู่กับผู้
ทูกมัดโดยเฉพาะฉะนั ้นการสื่อสารระหว่างผู้มัดและผู้ถูกมัดเป็ นเรือ่ งที่ส�ำคัญมากในขณะการมัด
อาการปัญหาการไหลเวียนของเลือดที่พบเจอมากที่สุดคืออาการชาและขาด
ความรูส้ ึกตามข้อมือและข้อเท้า หรือตามอัวยวะอื่นๆ ที่ โดนมัด
วิธีการช่วยปัญหาการหมุนเวียนเลือด: (Relieving circulation)
•
•
•
•

ผู้มัดปรับสายรัดเชือกได้โดยการสอดนิ้วใต้เชือกหลังมัด
ถ้าแขนของคุณถูกมัดแบบขนานกันก็แลกได้
การเกร็งกล้ามเนื้อและทำ�กำ�ปั้นมือบ่อยๆ จะช่วยไห้เลือกไหลเวียนได้ดีขึ้น
หลังจากได้ปลดลงจากเชือกแล้วอาการต่างๆ ควรจะหายไปอย่างรวดเร็ว

ปัญหาการหมุนเวียนเลือดไม่ ได้แปลว่าจะเป็ นปัญหาเส้นประสาทแต่จะมี โอกาสที่
คุณจะรูต้ วั ว่ามีปัญหาเส้นประสาทแอบแฝงอยู่ ถ้าหากมือหรือเท้าของคุณมีอาการ
ชาทัง้ หมด คุณจะไม่มีความรูส้ ึกว่าเส้นประสาทของคุณก�ำลังมีปัญหา
หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับอาการชาที่ก�ำเริบคุณควรบอกผู้มัดและขอปลดลงจาก
เชือก เมื่ออาการดีขน
ึ ้ และคุณพร้อมที่จะมัดอีกรอบก็สามารถเริม่ มัดอีกที
้ ได้ทันทีและต้องมีการดูแลพักฟื ้ นนาน แตกต่างกับ
การบาดเจ็บเส้นประสาทเกิดขึน
ปัญหาการไหลเวียนเลือดที่จะมีการรูส้ ึกอาการชาได้นานก่อนที่จะมีปัญหาสาหัส
การสื่อสารระหว่างผู้มัดและผู้ทูกมัดถึงได้เป็ นเรือ่ งที่ส�ำคัญมากในขณะก�ำลังโดนมัด
อาการการบาดเจ็บเส้นประสาทสามารถสะสมได้จากการมัดที่ ใช้ท่ายากหรือท่าอันตราย ถ้าคุณเคยประสบ
อาการการบาดเจ็บเส้นประสาทมาก่อน ควรจะพักจากการมัดประมาน 6 เดือนพื่อไม่ ให้เป็ นปัญหาเรือ้ รัง

บังเหียนอก (chest harness)
บังเหียนอก มีวธิ ีมัดหลายวิธี และมีช่ือเรียกต่างๆ กันไป ในบทความนี ้เรา
จะอธิบายความแตกต่างพร้อมมีรปู ประกอบเป็ นตัวช่วย
ปกติบังเหียนอกผูกเชือกเป็ นห่วงรอบหน้ าอก บังครัง้ รวมแขนบังครัง้ ไม่รวม ถ้ารวมแขนก็ชื่อ”มัด
กล่อง”หรือ”โกเต”หรือ”TK” ลักษณะต่างกัน ก็ความเสี่ยงต่างกันด้วย คุณควรจะค้นพบแบบที่คณ
ุ ชอบและที่
เหมาะสมกับร่างกายของคุณ
ไม่มีแบบไหนที่ดกี ว่ากัน มีเพียงแล้วแค่คณ
ุ จะชอบและแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับร่างกายคุณ
บังเหียนอกที่ ไม่รวมแขนจะมีความเสี่ยงให้รา่ งแหประสาทส�ำคัญบริเวณใต้รกั แร้ เรา
จึงแนะน� ำให้หลีกเลี่ยงการพูกมัดบริเวณต้นแขนและใต้รกั แร้ทงั ้ หมด

มัดกล่อง (Box ties)
วิธีมัดกล่องมีหลายวิธีและหลายการใช้งาน วิธีแต่ละแบบจะแตกต่างกันไป โดยทั่วไปเราจะแนะน� ำ
ให้หลีกเลี่ยงการมัดปมช่วงบริเวณข้อพับมือและเท้าเพื่อไม่ ให้หยุดการไหลเวียนเลือด
คนส่วนมากประณามมัดกล่องเพราะว่าท�ำลายเส้นประสาทแขน ก็ขยับแขนไม่ ได้อีก
แล้วหรือแขนไม่มีความรูส้ ึกเลย วางเชือกที่ ไหนก็ส�ำคัญมากๆ โดยทั่วไปขอแนะน� ำให้
หลีกเลี่ยงบริเวณครึง่ ล่างของต้นแขนไปถึงข้อศอก เป็ นส่วนจุดอ่อนจริงๆ
้ อยู่กับร่างกายของผู้ถูกมัดและคุณต้องให้ผู้มัดการ
จุดอ่อนของเส้นประสาทแขนมีที่ตงั ้ ไม่ชัด วางเชือกขึน
ตอบกลับ นะจะไม่สังเกตก่อนแขวนแล้ว จ�ำไว้ดๆี ว่าท�ำลายเส้นประสาทที่แขนจะมีอาการที่มือแทน
สายรัดเชือกรูส้ ึกแปลกก็ปรับเลย ให้การตอบกลับเกี่ยวกับการวางเชื่อกจะช่วยเจอวิธีที่ถูกต้องส�ำหรับคุณ

มัดกล่องขนาน (parallel box tie)
มัดกล่องขนานมีจุดอ่อนเป็ นข้อมือแขนท่อนล่างและต้นแขน เส้นประสาทผิวเผิน
้ คุณจะตัดสินใจว่าคุณชอบแบบใหน
ประสบการณ์ ขึน
เริมบังเหียนโดยผูกเป็ นห่วงรอบแขนทัง้ คู่ ถ้าความดันถึงห่วงนี ้ก็ท�ำลายเส้นประสาทแขนได้
ความเสี่ยงไม่มีที่ตน
้ แขนที่เดีย่ ว ที่ข้อมือก็มี
ถ้ามือรูส้ ึกซ่า ให้ผู้มัดเลื่อนไหลนิ ้วข้างในห่วงนั ้น มันอาจจะช่วย
ท�ำการมัดสบายกว่าและให้การเล่นทนไว้นานกว่า
ถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์ ก็ควรจะมีหันขอมือเข้าหากันเพื่อป้ องกันเส้นแลือดและ
เส้นประสาทในขอมือ ขยับแขนจนสบาย และบ่อกผู้มัดตอนที่รสู้ ึกไม่ดี
เกีย่ วหัวแม่มือแบบรูปซ้ายมือได้ แต่ถ้าท�ำแบบนั ้นนะจะมีปัญหาเพราะ
ว่าขยับแขนไม่คอ่ ยได้ ไม่สบายก็เปลี่ยนท่าแขนไม่ ได้
ก็ ใช่ท่าแบบรูปขวาอาจจะปลอดภัยกว่า
มัดกล่องมีประโยชน์ :
•
•
•
•

ไม่ค่อยอันตราย
หลายท่าสบาย
การเปลี่ยนแปลงท่าได้
ถ้ารู้สึกซ่าก็ขยับมือได้

โกเต/TKมือสูง (Gote or High Hands TK)
มีความเสี่ยงเหมือนมัดกล่องอื่นๆและผู้ถูกมัดต้องมีแขนที่ดดั ง่ายด้วย
กติจะมัดข้อมือแน่ นๆและไม่ ใช่เงื่อนสายรัด ต้องมีผู้มัดที่เก่ง
้ มือของผู้ถูกมัดจะยกขึน
้ ด้วย
ตอนที่ดงึ ขึน
้ อยู่กับแขนและไหล่เป็ นแบบไหน
นะจะเครียดขึน
การหมุนรอบของแขนเลื่อนไหลเชือกได้
ท่านี ้ ให้รสู้ ึกกลัวเจ็บ เพราะว่าหลังขดและมือมัดแน่ นเลย
ท่านี ้ขยับมือไม่ ได้
บ้างคนรูส้ ึกว่าท่านี ้สบายตอนที่รา่ งกายตรงดิง่

โกเต มือต่ำ�
ท่่านี้้�มีีมือื ต่ำำ��กว่่า
มีีประโยชน์์ ถ้า้ คุุณทนTKธรรมดาไม่่ค่อ่ ยได้้
และท่่านี้้�อัันตรายน้้ อยกว่่า
เพิ่่�มห่่วงเพิ่่�มเติิมได้้แบบรููปนี้้�
บ้้างครั้้�งท่่านี้้�กดดัันมืือ
ยกขึ้้�นมืือนิิ ดๆก็็ลดความกดดััน

บัังเหีียนสะโพก (hip and waist)
มีีหลายๆยััง ลัักษณะต่่างๆ คนบ้้างคนชอบยัังเดีียว
บ้้างคนชอบหลายยััง
ถ้้าบัังเหีียนใช่่เชืือกมากก็็สบายกว่่า เพร
าะว่่าค้ำำ��น้ำำ��หนัั กดีีกว่่าบ้้างครั้้�งมีีแต่่สะโ
พก บ้้างครั้้�งมีีสะโพกและเอว หรืือขา
ปกติิบังั เหีียนสะโพกจะล้้อมรอบสะโพกสองครั้้�งแล้้วก็็
ปิิ ดด้้วยเงื่่�อนมั่่�นคง
แขวนจากบัังเหีียนสะโพกจุุดเดีียวนะจะรุุนแรง

ฝูโตโมโม (futomomo)
ฝูู โตโมโมเป็็ นท่่าที่่�นิิยม
แขวนจากฝูู โตโมโม ต้้องมีีผู้้�ถูกู มััดที่่�เข้้าใจและย
อมรัับความเจ็็บ แล้้วก็็ ผู้้�มััดที่่�ความสามารถสููง
แขวนจากฝูู โตโมโมจะเจ็็บจริิงๆ
ถ้้าคุุณไม่่ชอบไม่่หมายความว่่าคุุณเป็็ นผู้้�ถููกมััดไม่่ดีี
ต้้องมััดโดยมีีเงื่่�อนสายรััดในระหว่่างข้้อเท้้ากัับโคนขา
และ สายรััดเชืือกต้้องเรีียบร้้อย ก็็ปลอดภััยกว่่า
ท่่านี้้�มีีหลายแบบ
ใช่่เชืือกมากกว่่าก็็ก็็สบายกว่่า
มีีเงื่่�อนบนแข้้งก็็เจ็็บ
ตำำ�แหน่่ งของเชืือกต้้องเป็็ นแบบที่่�
คุุณชอบ คนบ้้างคนชอบสููงหรืือต่ำำ��
หรืือรวมถึึงสะโพก ลองหลายแบบดีีกว่่า

แถวเดียว
มัดแถวเดียวแปลว่ามัดแขนขาเดียว
มัดสองแถวแปลว่ามัดแขนขาทังคูก่ ัน
ไม่ตอ้ งใช่เงื่อนที่เลื่อน
ไม่มัดในส่วนระหว่างมือกับข้อมือที่มีเส้นประสาทตืน้ ๆ
มัดเช่นรูปดีกว่า

สแตรปาโด (strappado)
มัดสแตรปาโดมีหลายวิธี แขนอยู่ข้างหลัง มือติดกัน
ท่านี ้จะขาดการหมุนเวียนเลือดบ่อยๆ
สแตรปาโดไม่ตอ้ งแน่ นมาก
นี ้รปู สแตรปาโดสองรูปที่ตา่ งกันมาก

ขอแนะนำ�สำ�หรับการมัดเพื่อถ่ายรูป (rec for photosh)
ส�ำหรับโมเดลที่จะถูกมัดเพื่อการถ่ายรูป การที่จะมีผู้มัดที่มีประสบการณท์สูงที่สถาน
ที่ถ่ายท�ำจะช่วยให้คณ
ุ หายห่วงและรับรองความปลอดภัยของคุณได้ดี คุณสามารถจ่าย
ผู้มัดมืออาชีพหรือให้ช่างภาพจ่ายให้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยส�ำหรับทุกฝ่ าย

ผู้มัดเก่งจะต้องสามารถตรวจสอบว่าการมัดนั ้นถูกต้องและได้มาตรฐานความปลอดภัยและดู
้
สวยงามเรียบร้อย ส�ำหรับโมเดลและช่างภาพ เพื่อให้ช่างภาพได้ตงั ้ ใจถ่ายรูป ได้ง่ายขึน

การสื่อสาร (communication)

สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับการมัดคือการสื่สารจากทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นการพูดเจรจาก่อนมัด ใน
ขณะที่ก�ำลังมัดหรือหลังจากการมัด วิธีการสื่อสารมีทั่งการใช้คำ� พูดหรือกริยา
ก่อนเริ่ม (before)

หากคุณมีปัญหาสุขภาพควรแจ้งให้ผู้มัดทราบ:
•
•
•
•
•

อาการเกี่ยวกับ การหายใจ หัวใจ การหมุนเวียนเลือด เส้นประสาท
เกี่ยวกับความยืดหยุ่น
ปัญหาทางด้านจิตใจ ปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกกับการโดนมัด
สิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโดนมัดหรืออันตราย
ถ้าคุณไม่มั่นใจก็บอกดีกว่าไม่บอกเลย

ในระหว่างการมัด (During)

การสื่อสารในระหว่างการมัดสำ�คัญมาก ฉะนั้นจะต้องบอกผู้มัดให้รู้ว่า:

• เชือกรู้สึกยังไง รัดแน่นเกินไปไหม เครียดหรือกังวลไหม มีความสุขไหม หรือสงเสียงครางก็ได้ด้วยถ้าไม่อยาก
พูด
• หากเชือกรู้สึกแน่นหรือขัดเกินไป ควรบอกให้ผู้มัดรู้เขาสามารถที่จะแก้ได้ก่อนที่จะย้ายไปมัดส่วนอื่นๆ
• ถ้านิ้วเริ่มรู้สึกชาควรบอกให้ผู้มัดทราบเพื่อที่จะได้ปรับเชือกให้หรือแก้ไปมัดส่วนอื่นแทน ยิ่งบอกเร็วเมื่อไหร่ก็
จะมีเวลาแก้ไข้เร็วขึ้น

หลังการมัด (After)

หลังจากการมัดควรมีการให้การติชมจากทุกฝ่ายเช่น:

• อธิบายว่าการมัดเป็นอย่างไรสำ�หรับคุณ สนุกไหม เป็นไปตามขาดหมายไหม คุณรู้สึกโอเคไหม มีอะไรที่ควร
ปรับปรุงหรือสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ การสื่อสารและการที่คุณให้และรับการติชมจะทำ�ให้ผู้มัดและผู้ถูกมัดพัฒนา
ในการมัดขึ้น
• หากมีบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้ขาดหมาย การสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการนั้นเป็นเรื่องที่สำ�คัญมาก
เพื่อจะไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายแตกแยก

การรู้ตนเอง (Self awareness)
้ เมื่อคุณได้ประสบการ และมีการ
คุณสามารถที่จะพัฒนาการรูต้ นเองเพิ่มขึน
ท�ำความเข้าใจกับกริยาของร่างกายและจิตใจของตัวเองเวลาถูกมัด
ข้อแนะน� ำที่มีประโยชน์ คอื เขียนสมุดบันทึกเชือก ช่วยเพราะว่าคุณจะมีประวัตขิ องเชือกที่คณ
ุ เคยท�ำ

อาการเครียด (Stress)

การถููกมััดจะสร้้างแรงกดดัันภายในร่่างกายของคุุณ แรงกดดัันนั้้�นจะมีีมากโดยเฉพาะการมััดแบบลอยตััว
และการมััดบนพื้้�นบางท่่า การออกกำำ�ลัังกายสมำำ�เสมอจะช่่วยผ่่อนคลายแรงกดดัันของการมััดแต่่ละครั้้�งได้้
คนที่่�มีีร่า่ งกายแข็็งแรงจะสามารถใช้้เวลาอยู่่� ในการโดนมััดได้้นานกว่่าคนที่่�ไม่่ค่่
อยออกกำำ�ลัังกาย เขาจะมัักจะฟื้้�นตััวได้้เร็็วกว่่าจากรอยฝอกช้ำำ��และอาการบากเจ็็
บเส้้นประสาท เขาจะสามารถหายใจได้้คล่่องกว่่าในขณะที่่�โดนมััด
การโดนมััดสามารถสร้้างความเครีียดไปถึึงสุุขภาพจิิตด้้วยเช่่นกััน ฉะนั้้�น
การเตรีียมใจที่่�จะยอมล่่วงหน้้ าโดนมััดคืือสิ่่�งที่่�สำำ�คััญเช่่นกััน
ก่่อนที่่�คุุณจะตอบตกลงและยิินยอมให้้คนมััดคุุณควรถามตััวเองใ
ห้้แน่่ ใจก่่อนว่่าทั้้�งร่่างกายและจิิตใจนั้้�นพร้้อมไหม
คนส่่วนมากจะอยู่่� ในสภาพความสงบและมีีสมาธิิระหว่่างการมััด แต่่
ก็็ต้อ้ งคอยรัับรู้้�ด้้วยว่่าอะไรกำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นกัับตััวเอง
การมััดส่่วนมากจะไม่่มีกี ารทำำ�ให้้คุณ
ุ เจ็็บ ยกเว้้นผู้้�มััดจะตัังใจว่่าจะมััดเพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดความเจ็็บปวด คุุ
ณไม่่ควรที่่�จะต้้องทนรัับความเจ็็บปวดใดๆ ทั้้�งสิ้้�น ถ้้าหากคุุณเริ่่�มรู้้�สึึกเจ็็บหรืืออึึดอััดแปลว่่าผู้้�มััดขอ
งคุุณได้้มัดั ผิิดวิิธีห
ี รืือมััดไม่่ดีพ
ี อ ฉะนั้้�นคุุณควรบอกให้้เขาทราบว่่าส่่วนไหนของคุุณกำำ�ลัังเจ็็บ.

เตรียมอุ่นร่างกาย (Stretching)

การเพิ่่�มความยืืดยุ่่�นของร่่างกายต้้องมีีความมั่่�นฝึึ กซ้้อมและให้้เวลาร่่า
งกายปรัับตััว คุุณสามารถเข้้าคลาสเพื่่�อเรีียนรู้้� ให้้ถูกู วิิธีี
การมััดก็็เหมืือนการออกกำำ�ลัังกายอย่่างนึึ ง คุุณควรยืืดเอ้้นยืืดสายอุ่่�นกล้้ามเนื้้�อก่่อนที่่�
จะลงมืือเล่่นเพื่่�อลดโอกาสที่่�จะเกิิดอุุบัติั เิ หตุุหรืือสร้้างอัันตรายต่่อร่่างกาย
ในขณะทีก่ �ำลังมัดคุณควรขยับอย่างช้าๆ และบีบกล้ามเนื ้อต่างๆ เพื่อการไหล่เวียน
ของเลือดและลดความกดดันของกล้ามเนื ้อและจะช่วยลดความเมื่อย
หากนิ ้วของคุณเริม่ มีอาการชา บอกผู้มัดของคุณทันที่ การก�ำมือและปล่อยมือจะช่วยลดอาการชาในนิ ้วมือได้
้ ในระหว่าง
การสร้างกล้ามเนื ้อแกนกลางล�ำตัว จะช่วยให้คณ
ุ หายใจได้ง่ายขึน
้
การมัด และคุณจะสามารถอยู่ ในท่ามัดแบบลอยได้นานขึน
เตรีียมอุ่่�นร่่างกายโฟกััสกัับ แขน ไหล่่ หลััง และ ขา

เตรีียมอุ่่�นร่่างกายพร้้อมกััน (Assisted stretching)
ก่่อนที่่�จะเริ่่�มการมััดผู้้�มััดสามารถช่่วยคุุณเตรีียมอุ่่�นร่่างกายได้้ การยืืดกล้้ามเนื้้�อช่่วงไหล่่และแขนจ
ะช่่วยให้้คุณ
ุ อยู่่� ในท่่ามััดกล่่องได้้อย่่างสบาย และช่่วยให้้คุณ
ุ ได้้ผ่อ่ นคลายก่่อนเริ่่�มการมััดได้้ดีี

วิิธีอุ่่�ี นรางกายกัับผู้้�ร่่วมมืือ
ยืืนตรงข้้ามกัับผู้้�มััดและนำำ�แขนไว้้ด้า้ นหลัังในท่่ามัั
ดกล่่อง ให้้ผู้้�มัดั บีีบขอสอกคุุณเข้้าหากัันอย่่างช้้าๆ
จนกว่่าจะถึึงจุุดที่่�แน่่ นพอเหมาะ จัับไว้้ประมาน 10 20 วิินาทีีและค่่อยๆ ปล่่อยและอย่่าลืืมหายใจเข้้าออก
ให้้ตามจัังหวะ ทำำ�ท่่านี้้�ประมานสามสี่่�รอบพอสบาย
การเตรีียมอุ่่�นรางกายกัับคนอื่่�นนั้้�นดีีกว่่า เพ
ราะว่่าคุุณจะมีีคนช่่วยออกแรงดึึงและดััน เพื่่�
อที่่�จะยืืดเส้้นให้้ ได้้ ไกล้้มากที่่�สุุด เวลาโดน
มััดนั้้�นจะง่่ายขึ้้�นสำำ�หรัับร่่างกายคุุณ
การสร้้างความยืืดยุ่่�นให้้ร่า่ งกายต้้องใช้้เวลา อย่่ารีีบทำำ�
` ไม่่ต้อ้ งรีีบ ต้้องใช่่เวลา
ใช่่วิธีิ นี้้�
ี ได้้สำำ�หรัับ มััดกล่่องขนาน TKมืือสููง
และ สแตรปาโด เหมืือนในรููป

อุณหภูมิ (Temperature)
ถ้้าคุุณรู้้�สึึกหนาวเกิินทน
คุุณจะไม่่สามรถโดนมััดได้้นาน

ถ้้าคุุณหนาวก็็อดทนเชืือกไม่่ค่อ่ ย
ได้้เพราะว่่ากล้้ามไม่่อุ่่�น
พยายามทำำ�ให้้ร่า่ งกายคุุณอุ่่�นตลอดเวลาในขณะการมััด
โดยเฉพาะถ้้าคุุณจะมััดแบบเปลืือยร่่าง หากคุุณจะมััด
ข้้างนอกหรืือในสถานที่่�ที่่�มีีความหนาวอาจใช้้ผ้า้ ห่่มแล
ะดื่่�มเครื่่�องดืืมอุ่่�นๆ ระหว่่างมััดด้้วยเพื่่�อให้้ความอบอุ่่�น
เอาผ้้าห่่มมาด้้วยมีีประโยชน์์ หลัังจากถููกมััด ช้้วยสบาย

โภชนาการ (Nutrition)

ห้้ามขาดมื้้�ออาหารก่่อนการมััด แต่่ควรกิินอาหารเบาๆ
ก่่อนที่่�จะมััด คุุณจะเริ่่�มมีีความเข้้าใจว่่าร่่างก
ายคุุณต้้องการอะไรก่่อนและหลัังการมััด
ถููกมััดจะใช่่พลัังงานมาก
ต้้องดื่่�มน้ำำ��เยอะล่่วงหน้้ า อย่่าลืืมไปห้้องน้ำำ��

การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

ทุุกครั่่�งก่่อนที่่�คุุณจะมััดกัับใครควรมีีการเจรจาต่่อรองกัับผู้้�มััดก่่อนที่่�จะลงมืือ การเจรจาต่่อรองต้้องมีีการฝึึ ก
ฝนเช่่นกััน ความต้้องการและขีีดจำำ�กััดของคุุณอาจเปลี่่�ยนไปแล้้วแต่่วัน
ั แล้้วแต่่อารมณ์์ และผู้้�มััดแต่่ละคน
คุุณสามารถเปลี่่�ยนใจและเลืือกที่่�จะทำำ�สิ่่�งที่่�คุุณอยากทำำ�หรืือไม่่อยากทำำ�ได้้ตลอดโดยไม่่มีขี อแม้้กับั ผู้้�มััด
ในการเจรจาคุุณสามารถต่่อรองได้้ทุกุ อย่่าง เริ่่�มจากเวลา ไปถึึงวิิธีมัี ดั ท่่าต่่าง
การทำำ�เวริิคชอป การเล่่นที่่�บ้้าน เล่่นที่่�ปารตี้้� การแสดงสด การต่่อรองไม่่จำำ�เป็็ นจ
ะต้้องเป็็ นเรื่่�องซีีเรีียส์์แต่่สำำ�ควรเป็็ นสิ่่�งที่่�ตั้้�งกฎและขีีดจำำ�กััดของคุุณ
การต่่อรองเป็็ นการเจรจาจากทั้้�งสองฝ่่ าย ทั้้�งผู้้�มััดและผู้้�ถููกมััด ผู้้�มััดคนไหนที่่�พยายามกดขี่่�บัังคัับใ
ห้้คุณ
ุ ทำำ�อะไรที่่�คุุณรู้้�สึึกไม่่อยากทำำ�นั้้�นคืือผู้้�มััดที่่�ไม่่ดีี และไม่่สมควรที่่�จะยิินยอมให้้เขามััดคุุณ
การมััดกัับผู้้�มััดคนใหม่่ แน่่ นอนว่่าจะไม่่มีกี ารรัับประกัันว่่าคุุณจะได้้รับั การดููแลและปล
อดภััยได้้ 100% ไม่่ว่า่ คุุณสามารถหาคนแนะนำำ�หรืือผู้้�อางอิิงมาเยอะขนาดไหน หรืือได้้เ
จราจาตั้้�งกฎและขีีดจำำ�กััดไว้้แล้้ว แม้้ถึงึ ได้้บอกให้้คนรอบตััวรู้้�ว่่าคุุณจะไปมััดกัับเขา แต่่
สิ่่�งเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้คุณ
ุ ตััดสิินใจได้้ว่า่ ผู้้�มััดคนๆ น่่ าเชื่่�อถืือและไว้้ ใจได้้หรืือไม่่
การมััดไม่่ ใช่่เรื่่�องเล่่นๆ คุุณจะต้้องใช้้ความคิิดและสััญชาตญาณของตััวว่่าไว้้ ใจเขาได้้ ไหม เราจะไม่่แนะ
นำำ�ให้้คุณ
ุ ยอมโดนมััดกัับคนแปลกหน้้ าหรืือคนที่่�พึ่่�งพบกัันเป็็ นครั้้�งแรก โดยเฉพาะคนที่่�ไปเที่่�ยวไปนอน
ด้้วยที่่�เซ้้าซี้้�ขอมััดคุุณในระหว่่างการมีีเพศสััมพัันธ์์ ผู้้�มััดที่่�ดีีจะไม่่ขอมััดโดยไม่่มีกี ารเจรจาล่่วงหน้้ า และ
ถ้้าคุุณยิินยอมให้้คนแปลกหน้้ ามััดคุุณ คุุณจะต้้องยอมรัับกัับความอัันตรายและความผิิดหวัังภายหลััง
การเจรจาสามารถคุ้้�มครองทุุกอย่่างที่่�คุุณต้้องการไปถึึง การดููแลตอนหลัังมััดแบบไหนที่่�คุุณต้้องการ
ก่อนการมัดต้องอธิบายว่าคุณต้องการการดูแลตอนหลังแบบไหน
เรื่องที่เข้าประเด็น:
• จะเล่นที่ไหน
• เล่นเมือ่ ไร มีใครจะเล่นด้วย
• การมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรที่คุณคิดว่าเป็นเพศสัมพันธ์ คุณยอมรับการกระทำ�อะไรได้บ้าง จับตรงไหนได้บ้าง
ต้องใช้ถุงยางอนามัย ต้องบอกให้แน่นอนและตรงไปตรงมาถ้าหากคุณไม่อยากให้เขาทำ�อะไร หรือยอมที่เขาจะ
ทำ�อะไร
• จะมีกิจกรรมอื่นๆ นอกจากการมัดหรือเปล่า
• ถ้าคุณมีรอยจะโอเคหรือเปล่า
• คุณจะใช้คำ�ปลอดภัย หรือ Safeword ไหม เซฟเวอรด์ของคุณคืออะไร

อย่่างที่่�เคยบอกไว้้บทความนี้้�เป็็ นแค่่ตัวั อย่่างของคำำ�ถามและการเจรจาต่่อลองก่่อนการมััด หากคุุณมีีอะไรที่่�คิิด
ว่่าเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับความสนุุ กและความปลอดภััยของคุุณ ควรจะคุุยให้้รู้้�เรื่่�องและเข้้าใจกัันก่่อนที่่�จะเริ่่�มมััด
ในขณะที่่�กำำ�ลัังมััดอยู่่�คุุณอาจนึึ กขึ้้�นได้้ว่า่ ลืืมบอกขีีดกำำ�จััดบางอย่่าง ควรจ
ะบอกผู้้�มััดในขณะนั้้�นเลยและอธิิบายว่่าลืืมบอกล่่วงหน้้ า

สำำ�หรัับผู้้�มััด: กรุุณาอย่่าบ่่นหรืือว่่าหรืือถอนหายใจแส
ดงความไม่่พอใจให้้ผู้้�ถูกู มััดใหม่่ ช่่วยเข้้าใจด้้วยว่่าเขา
มีีประสบการณ์์ ที่่�น้้อยกว่่าอยู่่�แล้้วและทำำ�ให้้ดีที่่�สุ
ี ุดที่่�จะ
ให้้เขาเห็็นถึึงความสนุุ กและความปลอดภััยของการเล่่
นการมััด อย่่าเอาแต่่ ใจตามตััวเองชอบ อย่่านิิ สััยไม่่ดีี
เอาเป็็ นว่่านี้้�คืือการเรีียนรู้้� ใหม่่ และลองทำำ�อย่่างอื่่�นกัับค
นอื่่�นในคราวหน้้ า สำำ�หรัับผู้้�มััดที่่�มีีประสบการณ์์ มามาก
แล้้วเรื่่�องเล็็กๆ อย่่างนี้้�ไม่่หน้้ าจะเป็็ นปัณหาสำำ�หรัับคุุณ

การโดนปลดจากเชือก
ในขณะที่่�คุุณกำำ�ลัังโดนปลดจากการมััด
นั้้�น เป็็ นธรรมชาติิอยู่่�แล้้วที่่�ร่่างกายคุุณจะอ
ยากขยัับหรืือปลดตััวเองออกจากเชืือก

การที่่�คุุณขยัับหรืือพยายามปลดตััวเองออกจากเชืือกใน
ระหว่่างที่่�ผู้้�มััดกำำ�หลัังปลดคุุณลงนั้้�น อาจทำำ�ให้้เกิิดปัญ
หาและอุุบัติั เิ หตุุได้้ อย่่างแรกคุุณกำำ�ลัังทำำ�ให้้ผู้้�มัดั แก้้เชืื
อกยากขึ้้�น และการที่่�คุุณย้้ายจุุดมััดบางส่่วนของร่่างกา
ยนั้้�นจะดึึงเชืือกที่่�มััดไว้้จากส่่วนอื่่�นๆ โดยเฉพาะข้้อมืือ
และข้้อเท้้าให้้แน่่ นขึ้้�นและอาจทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บเส้้
นประสาทได้้ เหมืือนกัับการออกกำำ�ลัังกายแบบอื่่�นๆ คว
รยืืดเส้้นยืืดสายหลัังจากการปลดเชืือกได้้เรีียบร้้อยแล้้ว
หลัังการมััดได้้เสร็็จเรีียบร้้อย เราแนะนำำ�ให้้ยืดื กล้้ามเนื้้�
ออย่่างช้้าๆ การเคลื่่�อนไหวฉัั บพลัันนั้้�นอาจทำำ�ให้้กล้้าม
ยืืดร่่างกายแบบเบาๆก็็ดีี
กระตุุกแบบรุุนแรงทำำ�ลายกล้้ามและข้้อได้้
เราหวัังบทนี้้�ได้้ ให้้ข้อ้ มููลที่่�มีีประโยชน์์
ทำำ�ให้้คุณ
ุ เล่่นเชืือกแบบที่่�สนุุ กและปลอดภััยกว่่า
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