


บทนำ�
บทความน้ีให้ข้อมูลความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ถูกมัด หรอื Rope Bottom (ซ่ึงในบ้าง
ครัง้อาจจะเรยีกวา่ นางแบบ หรอื Rope Model ในบทความน้ี) เพื่อให้ทัง้ผู้มัด หรอื Rope Top และ
ผุ้ถูกมัดทราบถึงทางเลือกตา่งๆ โดยสามารถน�าไปใช้ปฏิบัตจรงิได ้และให้ความรูท้ี่มีประโยชน์

การโดนมัดดว้ยเชือกมีความเส่ียงสูง การพันธนาการดว้ยเชือกจะมาพรอ้มกับความเส่ียงเสมอ
ในทุกสถานการณ์ แม้คณุจะเป็นผู้มัดหรอืนางแบบ ที่มีประสบการณ์และมีสามารถมาก

ความเส่ียงในการมัดและโดนมัดน้ันเป็นข้อส�าคญัที่ควรจะเรยีนรู ้รบัทราบ และ
ท�าความเข้าใจให้แน่นอนก่อนที่จะลงมือยินยอมหรอืปฏิบัติ

คณุสามารถลดความเส่ียงถ้าคณุมีความรูแ้ละเข้าใจในการเลือกผู้มัดที่ด ีและไดร้บัการฝึกอบรมรว่ม
ไปถึงมีความใส่ ใจกับความปลอดภัย แต่ ไม่ ไดแ้ปลวา่คณุจะสามารถลดความเส่ียงไดท้ัง้หมด

บทความน้ีมีค�าแนะน�าแบบกวา้งๆ ไม่เหมาะสมส�าหรบัทุกสถานการณ์ ทุกคน ทุกรา่งกาย ทุกสรรีะ 
คณุสามารถเรยีนรูเ้พิ่มเตมิไดจ้ากที่อื่นๆ

ส่ิงที่ส�าคญัที่สุดคอืความเข้าใจวา่ทุกคนและทุกสรรีะไม่เหมือนกัน ฉะน้ัน
การยอมรบัความเส่ียงของแตล่ะคนจะไม่เท่ากัน

การยินยอมรบัความอันตรายย่อมตา่งกัน เช่น บางอย่างอาจไม่ถือวา่อันตรายเลยส�าหรบั
คณุ แตม่ันอาจจะเป็นขีดจ�ากัดของผู้รว่มมือ การที่เราไดเ้รยีนรู ้ฝึกซ้อมบ่อยๆ จะเพิ่ม
ประสบการณ์ และความเข้าใจกับตวัเองมากขึน้วา่เราชอบอะไรและไม่ชอบอะไร

ความรบัผิดชอบของผู้มัดคอืท�าการกระท�าที่เหมาะสมส�าหรบัคณุ 
ความรบัผิดชอบของคณุคอืการส่ือสารอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
ทัง้สองฝ่ายตอ้งมีความรบัผิดชอบ

การส่ือสารคอืส่ิงที่ส�าคญัที่สุด คณุควรจะปรกึษาพูดคยุ ก่อนที่จะเริม่มัด ขณะที่ก�าลังมัด และหลังจากการมัด 
ถ้าคณุพึ่งเรืม่หัดโดนมัดคณุอาจจะยังไม่คอ่ยรูต้วั และเข้าใจปฏิกิรยิาตอบสนองของรา่งกายคณุเป็นอย่างไร

หากผู้ถูกมัดไม่กล้าพูดหรอืไม่กล้าบอกความรูสึ้กอึดอัดหรอืไม่สบายในขณะการมัด อุบัตเิหตเุกิด
ขึน้ไดง้่ายขึน้และผู้มัดอาจเสียความเช่ือใจในตวัคณุและคงไม่อยากจะมัดกับคณุอีกในอนาคต

ก่อนที่เราจะเลือกไม่ท�าตามกฎน้ัน เราควรเรยีนรูแ้ละท�าความเขัาใจกับมันให้ดกี่อน บาง
ครัง้เราอาจจะมี โอกาศที่จะไดม้ัดกับผู้มัดที่มีความช�านานและมั่นใจไดว้า่เขารูว้า่เขาก�าลัง
ท�าอะไรนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ทูกตัง้ไว ้แตก่ารที่เราไดศึ้กษาและรูว้า่ก�าน้ันคอือะไร
บ้างจะเป็นตวัช่วยที่ท�าไห้เราเลือกวา่จะยึนยอมกับการกระท�านอกกฎหรอืไม่

จงกล้าที่จะพูดและถามค�าถามทุกครัง้ที่ ไม่เข้าใจหรอืมีขอสงสัย

จงจ�าไวว้า่ ทุกครัง้ที่มีการเล่นความปลอดภัยของตวัเองตอ้งมาก่อนกฎของดอมน้ันๆ

จงจ�าไวว้า่ระหวา่งการถ่ายรปูหรอืเป็นโมเดล ความปลอดภัยของตวัเองตอ้งมาก่อนหน้าที่
นางแบบ และ เรามีสิทธิที่จะไม่ลองแบบที่อันตรายเกินกวา่ความสามารถที่เรามี





คว�มรับผิดชอบ (resoponsibility)
คณุตอ้งรบัผิดชอบตวัเอง 
คณุตอ้งรบัผิดชอบกับการตดัสินใจวา่ใครจะมัดคณุ 
คณุตอ้งรบัผิดชอบศึกษาและอบรมตวัเองก่อนมี่จะลองมัด 
การโดนมัดอันตรายและอุบัตเิหตเุกิดขึน้ไดเ้สมอ ฉะน้ันคณุตอ้งเตรยีบตวัและเข้าใจวา่อะไรจะเกิดขึน้กับ
รา่งกายและจิตใจของคณุ 
เมื่อไหรท่ี่คณุรูสึ้กวา่มันไม่ โอเคหรอืมันไม่สนุกแล้วคณุควรที่จะกล้าบอกกับผู้มัดวา่
คณุไม่ โอเคและคณุอยากจะเลิก ถึงแม้วา่คณุก�าลังอยู่ ในขณะการโดนมัด

หมั่นศึกษาและฝึกฝนหาความรูเ้พิ่มเตมิเพื่อที่คณุจะไดรู้จ้ักและท�าความเข้าใจ
กับตวัเองมากขึน้ และรูว้า่ขีดก�าหนดของตวัเองน้ันคอือะไรบ้าง

เรยีนรูแ้ละท�าความรูจ้ักกับรา่งกายมนุษย์และรูว้า่จุดอ่อนของตวัเองอยู่ที่ ไหนบ้าง

ถ้าหากคณุมีปัญหาส่วนไหนของรา่งกายหรอืทางจิต คณุควรที่จะบอกให้ผู้มัดรูล้่วงหน้าก่อนการมัด

คณุควรถามผู้มัดเพิ่มเตมิวา่เขามีปัญหาหรอืมีอะไรที่คณุส�าควรรูบ้้างก่อนการมัดเช่นกัน

ผู้มัด
ผู้มัดตอ้ง ส่ือสารเก่ง รูเ้รือ่งรา่งกายมนุษย์ เข้าใจความเส่ียง รูว้า่เวลาที่มีเหตกุารณ์ฉุกเฉินตอ้งท�าอะไรบ้าง

ผู้มัดตอ้ง มัดเก่ง มีประสบการณ์ ชอบเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเสมอ 
แตผู่้มัดก็ตอ้งมีวนัเริม่เหมือนกัน 
ส่วนน้ีมีประโยชน์ส�าหรบัผู้มัดดว้ย

การหาผู้มัดที่เก่งอาจเป็นเรือ่งอยาก เราจะรู้ ไดย้ังไงวา่เข้าเป็นผู้มัดที่ดสี�าหรบัเรา

มีกรนีบางขอที่ ให้เราบอกถึงความสามรถของผู้มัดได ้แต่ ไม่จ�าเป็นตอ้งตามทุกข้อ 
เขาอาจจะมัดคนมามาก แตก็่ ไม่ ไดแ้ปลวา่เข้ามัดดหีรอืเก่ง 
เขาอาจจะเป็นคนช่ือดงัในชุมชนและมีคนรูจ้ักเยอะ

การตดัสินใจเลือกผู้มัดขึน้กับคณุและคณุเท่าน้ัน ฉะน้ันคณุจะตอ้งเช่ือหมั่นวา่คณุเลือกถูกแล้วโดยเริม่เจรจา
ตอ่รองก่อนที่จะเล่น 
เริม่แบบช้าๆ จ�าบทความน้ีไว้

การแนะน�าส�าหรบัการเจรจาตอ่รองกับผู้มัด

มีประสบก�รณ์กับก�รมัดม�กแค่ไหน

การที่ผู้มัดจะมีประสบการณ์กับการมัดมามาก ก็ไม่ได้หมายความว่าเขา
ได้ฝึกฝนวิธีมัดอย่างถูกต้องและปลอดภัยมาโดยเสมอมา





ผู้มัดมีคว�มมั่นใจในคว�มส�ม�รถก�รมัดแค่ไหน

ผู้มัดบางคนอาจจะมีความมั่นใจในวิธีการมัดของตนเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีประสบการณ์การมัดมา
มาก หรือเพราะว่าได้ศึกษามานาน ฉะนั้นเราจึงต้องใช้ความไว้ว่างใจและเชื่อใจว่าเขาสามารถมัดเราได้จริง

ผู้มัดที่คุณก�าลังคุยด้วยอาจมีประสบการณ์การมัดมาหลายปี และได้มัดมาหลายคน หรือรู้จักคนชื่อดัง ไม่ได้
หมายความว่าเขาจะเป็นผู้มัดที่ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย และจะมัดคุณได้อย่างปลอดภัย คุณส�าควรถาม
คนที่เคยมัดด้วยเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการมัดของเขาดีพอส�าหรับคุณไหม 
ถามคนๆ อืนดีกว่า ประเมินผู้มัดที่คุณสนใจ

มีคนแนะนำ�หรือเปล่�

คุณควรตรวจสอบว่าผู้มัดนั้นมีผู้อ้างอิงบ้างไหม และควรที่จะติดต่อเพื่อที่จะ
สอบถามเพื่มเติมว่าประสบการณ์การมัดกับผู้มัดเป็นอย่างไรบ้าง 

เหมือนการสัมภาษณ์งานคุณควรหาผู้อ้างอิงของผู้มัดให้ได้มากกว่าหนึ่งคน เพื่อ
ที่คุณจะได้รู้ให้แน่ใจว่าผู้มันคนนั้นๆ เหมาะสมส�าหรับคุณ

ถ้าหากผู้มัดหรือคนอื่นๆ บอกคุณว่าคุณไม่สมควรหาผู้อ้างอิงของผู้มัด จ�าไว้ว่าสิ่งที่คุณ
ก�าลังจะยอมให้คนอื่นๆ กระท�ากับตัวคุณมีความเป็นอันตรายสูงและไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 
ฉะนั้นคุณสมควรที่จะท�าทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก่อนเสมอ 

ผู้มัดรู้จักจุดอ่อนและจุดที่มีก�รรับคว�มบ�ดเจ็บบ่อยหรือไม่

ในขณะที่คุณถามผู้มัดเรี่องความรู้ด้านร่างกาย คุณควรรู้ค�าตอบที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน 
คุณก็ควรจะเรียนมากที่สุดที่เป็นไปได้

ในช่วงที่คุณก�าลังคุยกันอยู่นั้นคุณควรเปิดเผยจุดอ่อน และให้ผู้มัด
ทราบว่าส่วนไหนของร่างกายคุณไม่อยากให้โดนมัด

Does the rigger have a suitable means to cut the rope in an emergency? 

ในภาวะฉุกเฉินผู้มัดของคุณมีมีดหรือกรรไกรฉุกเฉินเพื่อตัดเชีอกให้คุณลงไหม ผู้
มัดบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับการตัดเชือกในภาวะฉุกเฉิน แต่ข้อนี้อาจเป็นสิ่งส�าคัญ
ส�าหรับคุณ ถ้าหากคุณต้องการความมั่นใจและสบายใจในขนะการโดนมัด

เหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เกิดขึ้นได้ยาก ห้ามใช้กรรไกรฉุกเฉินส�าหรับ
อย่างอื่นเพราะว่ามันอาจเสืญความคมของมันได้

ผู้มัดเล่นแบบไหน

ถ้าเป็นไปได้ให้เข้าไปดูว่าผู้มัดคนนั้นเล่นยังไงกับคนอื่นๆ และคุณคิดยัง
ไงกับการเล่นของเขา ถามตัวเองว่าคุณจะชอบหรือเปล่า

ก่อนที่เล่นกันแบบส่วนตัว ก็เล่นสถานสาธารณะได้ การอบรมหรืออะไรแบบนี้พอดี



ร่�งก�ยมนุษย์ (anatomie)
การมีความรู้ ในเรือ่งรา่งกายของมนุษย์ จะท�าให้การมัดปลอดภัยขึน้และมีความสนุกกับการมัดมากขึน้

ถ้าเส้นประสาทโดนท�าลายหรอืไดร้บับาดเจ็บ คณุอาจเสียความรูสึ้กจากส่วนน้ันๆ ของ
รา่งกายไปเลย ฉะน้ันการที่จะป้องกันไม่ ให้การบาดเจ็บเป็นเรือ่งที่ส�าคญัและควรศึกษา
เกี่ยวส่วนส�าคญัของรา่งกาย แตก็่ ไม่ ไดห้มายความวา่อุบัตตเิหตจุะไม่เกิดขึน้

เส้นประส�ทและก�รหมุนเวียนเลือด
ความรูสึ้กชาในมือหรอืที่อืนแปลวา่มีบางส่ิงที่ ไม่ปกต ิสารเหตขุองความชามัก
จะมาจากการขาดการหมุนเวยีนเลือดหรอืท�าลายเส้นประสาท

บางอาการจะบ่งบอกคณุไดว้า่มีปัญหาอะไรตรงไหน
บ้าง 
ส่วนใหญ่อาการมีหน่อยๆและไม่ชัด

การบาดเจ็บของเส้นประสาทจะสังเกตไดง้่ายที่สุด
เมื่อปลายมือหรอืเท้าเริม่มีอาการชา 
ท�าลายเส้นประสาทจะรูสึ้กซ่าในส่วน
หน่ึงของมือเท่าน้ันไม่ ใช่ทัง้มือ

ขณะกำ�ลังถูกมัด คุณส�ม�รถคอย
เช็คเพื่อคว�มปลอดภัยได้ต�มนี้:

• ผู้มัดควรขอให้คุณก�าและบีบมือเขาเพื่อเซ็คว่า
มือคุณยังแข็งแรงอยู่และเหลืดไหลเวียนได้ปกติ

• ผู้มัดควรขอให้คุณผลักมือของผู้มัดด้วยหลัง
มือของคุณ ถึงแม้คุณจะมีแรงบีบแต่ถ้าเส้น
ประสาทโดนท�าลายคุณจะไม่มีความรู้สึกด้าน
หลังมือ 

• ผู้มัดอาจใช้เล็บเกาบนหลังมือของคุณเพื่อเช็ค
ว่าคุณยังมีความรู้สึกหรือไม่

• คุณสามารถตรวจสอบความชาของมือตัวเองได้ 
โดยวิธีก�ามือและสัมผัสนิ้วทีละนิ้วและดันมือเข้า
ตัวหรืเชือกด้วยตัวเอง 

ถ้าหากเกิดมีอาการชาตอ่เหน่ืองมากกวา่ 2 
ช่ัวโมง ขอแนะน�าให้ ไปหาหมอทันที และ
ไม่ควรหาค�าปรกึษาจากอินเตอรเ์น็ต

ปัญหาการไหลเวยีนของเลือดมักมา
จากการรดัเชือกแน่นเกินไป หรอืรดั
เชือกในต�าเหน่งที่ ไม่มีการขยับ ปัญหา



การไหลเวยีนของเลือดจะไม่อันตรายเท่าปัญหาเส้นประสาทแตก็่ ไม่สมควรมอง
ข้าม การฝึกฝนบ่อยๆ จะท�าไห้คณุรูว้า่ส่วนไหนของรา่งกายตวัเองชาเรว็กวา่

อาการที่จะบ่งบอกปัญหาการไหลเวยีนของเลือด ดอูอกไดจ้ากการเปลี่ยนสีบนผิวหนังตรงส่วนที่ถูก
มัด ส�าหรบับางคนการเปลี่ยนสีของผิวไม่ ไดม้ีผลกระทบกับการไหลเวยีนของเลือด อันน้ีขึน้อยู่กับผู้
ทูกมัดโดยเฉพาะฉะน้ันการส่ือสารระหวา่งผู้มัดและผู้ถูกมัดเป็นเรือ่งที่ส�าคญัมากในขณะการมัด

อาการปัญหาการไหลเวยีนของเลือดที่พบเจอมากที่สุดคอือาการชาและขาด
ความรูสึ้กตามข้อมือและข้อเท้า หรอืตามอัวยวะอื่นๆ ที่ โดนมัด 

วิธีก�รช่วยปัญห�ก�รหมุนเวียนเลือด: (Relieving circulation)
• ผู้มัดปรับสายรัดเชือกได้โดยการสอดนิ้วใต้เชือกหลังมัด

• ถ้าแขนของคุณถูกมัดแบบขนานกันก็แลกได้

• การเกร็งกล้ามเนื้อและท�าก�าปั้นมือบ่อยๆ จะช่วยไห้เลือกไหลเวียนได้ดีขึ้น

• หลังจากได้ปลดลงจากเชือกแล้วอาการต่างๆ ควรจะหายไปอย่างรวดเร็ว

ปัญหาการหมุนเวยีนเลือดไม่ ไดแ้ปลวา่จะเป็นปัญหาเส้นประสาทแตจ่ะมี โอกาสที่
คณุจะรูต้วัวา่มีปัญหาเส้นประสาทแอบแฝงอยู่ ถ้าหากมือหรอืเท้าของคณุมีอาการ
ชาทัง้หมด คณุจะไม่มีความรูสึ้กวา่เส้นประสาทของคณุก�าลังมีปัญหา

หากคณุมีความกังวลเกี่ยวกับอาการชาที่ก�าเรบิคณุควรบอกผู้มัดและขอปลดลงจาก
เชือก เมื่ออาการดขีึน้และคณุพรอ้มที่จะมัดอีกรอบก็สามารถเริม่มัดอีกที

การบาดเจ็บเส้นประสาทเกิดขึน้ไดท้ันทีและตอ้งมีการดแูลพักฟ้ืนนาน แตกตา่งกับ
ปัญหาการไหลเวยีนเลือดที่จะมีการรูสึ้กอาการชาไดน้านก่อนที่จะมีปัญหาสาหัส

การส่ือสารระหวา่งผู้มัดและผู้ทูกมัดถึงไดเ้ป็นเรือ่งที่ส�าคญัมากในขณะก�าลังโดนมัด

อาการการบาดเจ็บเส้นประสาทสามารถสะสมไดจ้ากการมัดที่ ใช้ท่ายากหรอืท่าอันตราย ถ้าคณุเคยประสบ
อาการการบาดเจ็บเส้นประสาทมาก่อน ควรจะพักจากการมัดประมาน 6 เดอืนพื่อไม่ ให้เป็นปัญหาเรือ้รงั

บังเหียนอก (chest harness)
บังเหียนอก มีวธิีมัดหลายวธิี และมีช่ือเรยีกตา่งๆ กันไป ในบทความน้ีเรา
จะอธิบายความแตกตา่งพรอ้มมีรปูประกอบเป็นตวัช่วย

ปกตบิังเหียนอกผูกเชือกเป็นห่วงรอบหน้าอก บังครัง้รวมแขนบังครัง้ไม่รวม ถ้ารวมแขนก็ช่ือ”มัด
กล่อง”หรอื”โกเต”หรอื”TK” ลักษณะตา่งกัน ก็ความเส่ียงตา่งกันดว้ย คณุควรจะคน้พบแบบที่คณุชอบและที่
เหมาะสมกับรา่งกายของคณุ 
ไม่มีแบบไหนที่ดกีวา่กัน มีเพียงแล้วแคค่ณุจะชอบและแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดส�าหรบัรา่งกายคณุ

บังเหียนอกที่ ไม่รวมแขนจะมีความเส่ียงให้รา่งแหประสาทส�าคญับรเิวณใตร้กัแร ้เรา
จึงแนะน�าให้หลีกเลี่ยงการพูกมัดบรเิวณตน้แขนและใตร้กัแรท้ัง้หมด



มัดกล่อง (Box ties)
วธิีมัดกล่องมีหลายวธิีและหลายการใช้งาน วธิีแตล่ะแบบจะแตกตา่งกันไป โดยทั่วไปเราจะแนะน�า
ให้หลีกเลี่ยงการมัดปมช่วงบรเิวณข้อพับมือและเท้าเพื่อไม่ ให้หยุดการไหลเวยีนเลือด

คนส่วนมากประณามมัดกล่องเพราะวา่ท�าลายเส้นประสาทแขน ก็ขยับแขนไม่ ไดอ้ีก
แล้วหรอืแขนไม่มีความรูสึ้กเลย วางเชือกที่ ไหนก็ส�าคญัมากๆ โดยทั่วไปขอแนะน�าให้
หลีกเลี่ยงบรเิวณครึง่ล่างของตน้แขนไปถึงข้อศอก เป็นส่วนจุดอ่อนจรงิๆ

จุดอ่อนของเส้นประสาทแขนมีที่ตัง้ไม่ชัด วางเชือกขึน้อยู่กับรา่งกายของผู้ถูกมัดและคณุตอ้งให้ผู้มัดการ
ตอบกลับ นะจะไม่สังเกตก่อนแขวนแล้ว จ�าไวด้ีๆ วา่ท�าลายเส้นประสาทที่แขนจะมีอาการที่มือแทน

สายรดัเชือกรูสึ้กแปลกก็ปรบัเลย ให้การตอบกลับเกี่ยวกับการวางเช่ือกจะช่วยเจอวธิีที่ถูกตอ้งส�าหรบัคณุ



มัดกล่องขน�น  (parallel box tie)
มัดกล่องขนานมีจุดอ่อนเป็นข้อมือแขนท่อนล่างและตน้แขน เส้นประสาทผิวเผิน

ประสบการณ์ขึน้คณุจะตดัสินใจวา่คณุชอบแบบใหน

เรมิบังเหียนโดยผูกเป็นห่วงรอบแขนทัง้คู ่ถ้าความดนัถึงห่วงน้ีก็ท�าลายเส้นประสาทแขนได้

ความเส่ียงไม่มีที่ตน้แขนที่เดีย่ว ที่ข้อมือก็มี

ถ้ามือรูสึ้กซ่า ให้ผู้มัดเลื่อนไหลน้ิวข้างในห่วงน้ัน มันอาจจะช่วย
ท�าการมัดสบายกวา่และให้การเล่นทนไวน้านกวา่

ถ้าคณุยังไม่มีประสบการณ์ก็ควรจะมีหันขอมือเข้าหากันเพื่อป้องกันเส้นแลือดและ
เส้นประสาทในขอมือ ขยับแขนจนสบาย และบ่อกผู้มัดตอนที่รูสึ้กไม่ดี

เกี่ยวหัวแม่มือแบบรปูซ้ายมือได ้แตถ่้าท�าแบบน้ันนะจะมีปัญหาเพราะ
วา่ขยับแขนไม่คอ่ยได ้ไม่สบายก็เปลี่ยนท่าแขนไม่ ได้

ก็ ใช่ท่าแบบรปูขวาอาจจะปลอดภัยกวา่

มัดกล่องมีประโยชน์:

• ไม่ค่อยอันตราย

• หลายท่าสบาย

• การเปลี่ยนแปลงท่าได้

• ถ้ารู้สึกซ่าก็ขยับมือได้



โกเต/TKมือสูง (Gote or High Hands TK)
มีความเส่ียงเหมือนมัดกล่องอื่นๆและผู้ถูกมัดตอ้งมีแขนที่ดดัง่ายดว้ย 

กตจิะมัดข้อมือแน่นๆและไม่ ใช่เงื่อนสายรดั ตอ้งมีผู้มัดที่เก่ง 

ตอนที่ดงึขึน้ มือของผู้ถูกมัดจะยกขึน้ดว้ย 

นะจะเครยีดขึน้อยู่กับแขนและไหล่เป็นแบบไหน 
การหมุนรอบของแขนเลื่อนไหลเชือกได้

ท่าน้ีให้รูสึ้กกลัวเจ็บ เพราะวา่หลังขดและมือมัดแน่นเลย

ท่าน้ีขยับมือไม่ ได ้
บ้างคนรูสึ้กวา่ท่าน้ีสบายตอนที่รา่งกายตรงดิง่



โกเต มือต่ำ�
ทา่น้ีมมืีอต�า่กวา่ 
มปีระโยชน์ถา้คณุทนTKธรรมดาไม่คอ่ยได ้
และทา่น้ีอนัตรายน้อยกวา่

เพิม่หว่งเพิม่เตมิไดแ้บบรปูน้ี

บา้งครัง้ทา่น้ีกดดนัมอื 

ยกขึน้มือนิดๆก็ลดความกดดนั 

บังเหียนสะโพก (hip and waist)
มหีลายๆยัง ลกัษณะตา่งๆ คนบา้งคนชอบยังเดยีว 
บา้งคนชอบหลายยงั

ถา้บังเหยีนใช่เชือกมากก็สบายกวา่ เพร
าะวา่ค�า้น� ้าหนักดกีวา่บา้งครัง้มีแตส่ะโ
พก บ้างครัง้มสีะโพกและเอว หรอืขา 

ปกตบิงัเหยีนสะโพกจะลอ้มรอบสะโพกสองครัง้แลว้ก็
ปิดดว้ยเงือ่นมัน่คง 
แขวนจากบังเหยีนสะโพกจดุเดยีวนะจะรนุแรง



ฝูโตโมโม (futomomo)
ฝูโตโมโมเป็นทา่ทีนิ่ยม 
แขวนจากฝูโตโมโม ตอ้งมผีูถ้กูมดัทีเ่ขา้ใจและย
อมรบัความเจ็บ แล้วก็ ผูม้ดัทีค่วามสามารถสูง

แขวนจากฝูโตโมโมจะเจ็บจรงิๆ 
ถา้คณุไมช่อบไมห่มายความวา่คณุเป็นผูถ้กูมดัไมด่ี

ตอ้งมดัโดยมเีงือ่นสายรดัในระหวา่งขอ้เทา้กบัโคนขา 
และ สายรดัเชือกตอ้งเรยีบรอ้ย ก็ปลอดภยักวา่ 
ทา่น้ีมหีลายแบบ 
ใช่เชือกมากกวา่ก็ก็สบายกวา่ 
มเีงือ่นบนแขง้ก็เจ็บ

ต�าแหน่งของเชือกตอ้งเป็นแบบที่
คณุชอบ คนบา้งคนชอบสูงหรอืต�า่ 
หรอืรวมถึงสะโพก ลองหลายแบบดกีวา่

แถวเดียว
มัดแถวเดยีวแปลวา่มัดแขนขาเดยีว 
มัดสองแถวแปลวา่มัดแขนขาทังคูก่ัน 
ไม่ตอ้งใช่เงื่อนที่เลื่อน 

ไม่มัดในส่วนระหวา่งมือกับข้อมือที่มีเส้นประสาทตืน้ๆ 

มัดเช่นรปูดกีวา่



สแตรป�โด (strappado)
มัดสแตรปาโดมีหลายวธิี แขนอยู่ข้างหลัง มือตดิกัน 
ท่าน้ีจะขาดการหมุนเวยีนเลือดบ่อยๆ 
สแตรปาโดไม่ตอ้งแน่นมาก 
น้ีรปูสแตรปาโดสองรปูที่ตา่งกันมาก

ขอแนะนำ�สำ�หรับก�รมัดเพื่อถ่�ยรูป (rec for photosh)
ส�าหรบัโมเดลที่จะถูกมัดเพื่อการถ่ายรปู การที่จะมีผู้มัดที่มีประสบการณท์สูงที่สถาน
ที่ถ่ายท�าจะช่วยให้คณุหายห่วงและรบัรองความปลอดภัยของคณุไดด้ ีคณุสามารถจ่าย
ผู้มัดมืออาชีพหรอืให้ช่างภาพจ่ายให้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยส�าหรบัทุกฝ่าย 

ผู้มัดเก่งจะตอ้งสามารถตรวจสอบวา่การมัดน้ันถูกตอ้งและไดม้าตรฐานความปลอดภัยและดู
สวยงามเรยีบรอ้ย ส�าหรบัโมเดลและช่างภาพ เพื่อให้ช่างภาพไดต้ัง้ใจถ่ายรปูไดง้่ายขึน้



ก�รสื่อส�ร (communication)
ส่ิงที่ส�าคญัที่สุดส�าหรบัการมัดคอืการส่ืสารจากทุกฝ่ายไม่วา่จะเป็นการพูดเจรจาก่อนมัด ใน
ขณะที่ก�าลังมัดหรอืหลังจากการมัด วธิีการส่ือสารมีทั่งการใช้ค�าพูดหรอืกรยิา

ก่อนเริ่ม (before)

ห�กคุณมีปัญห�สุขภ�พควรแจ้งให้ผู้มัดทร�บ:
• อาการเกี่ยวกับ การหายใจ หัวใจ การหมุนเวียนเลือด เส้นประสาท

• เกี่ยวกับความยืดหยุ่น

• ปัญหาทางด้านจิตใจ ปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกกับการโดนมัด

• สิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโดนมัดหรืออันตราย

• ถ้าคุณไม่มั่นใจก็บอกดีกว่าไม่บอกเลย

ในระหว่�งก�รมัด (During)

ก�รสื่อส�รในระหว่�งก�รมัดสำ�คัญม�ก ฉะนั้นจะต้องบอกผู้มัดให้รู้ว่�:
• เชือกรู้สึกยังไง รัดแน่นเกินไปไหม เครียดหรือกังวลไหม มีความสุขไหม หรือสงเสียงครางก็ได้ด้วยถ้าไม่อยาก

พูด

• หากเชือกรู้สึกแน่นหรือขัดเกินไป ควรบอกให้ผู้มัดรู้เขาสามารถที่จะแก้ได้ก่อนที่จะย้ายไปมัดส่วนอื่นๆ

• ถ้านิ้วเริ่มรู้สึกชาควรบอกให้ผู้มัดทราบเพื่อที่จะได้ปรับเชือกให้หรือแก้ไปมัดส่วนอื่นแทน ยิ่งบอกเร็วเมื่อไหร่ก็
จะมีเวลาแก้ไข้เร็วขึ้น 

หลังก�รมัด  (After)

หลังจ�กก�รมัดควรมีก�รให้ก�รติชมจ�กทุกฝ่�ยเช่น: 
• อธิบายว่าการมัดเป็นอย่างไรส�าหรับคุณ สนุกไหม เป็นไปตามขาดหมายไหม คุณรู้สึกโอเคไหม มีอะไรที่ควร

ปรับปรุงหรือสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ การสื่อสารและการที่คุณให้และรับการติชมจะท�าให้ผู้มัดและผู้ถูกมัดพัฒนา
ในการมัดขึ้น

• หากมีบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้ขาดหมาย การสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการนั้นเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก 
เพื่อจะไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายแตกแยก 

ก�รรู้ตนเอง (Self awareness)
คณุสามารถที่จะพัฒนาการรูต้นเองเพิ่มขึน้เมื่อคณุไดป้ระสบการ และมีการ
ท�าความเข้าใจกับกรยิาของรา่งกายและจิตใจของตวัเองเวลาถูกมัด

ข้อแนะน�าที่มีประโยชน์คอืเขียนสมุดบันทึกเชือก ช่วยเพราะวา่คณุจะมีประวตัขิองเชือกที่คณุเคยท�า



อ�ก�รเครียด (Stress)
การถกูมัดจะสรา้งแรงกดดนัภายในรา่งกายของคณุ แรงกดดนัน้ันจะมมีากโดยเฉพาะการมัดแบบลอยตวั 
และการมัดบนพืน้บางท่า การออกก�าลงักายสม�าเสมอจะช่วยผ่อนคลายแรงกดดนัของการมดัแตล่ะครัง้ได้

คนทีม่รีา่งกายแข็งแรงจะสามารถใช้เวลาอยู่ ในการโดนมดัไดน้านกวา่คนที่ ไมค่่
อยออกก�าลังกาย เขาจะมักจะฟ้ืนตวัไดเ้รว็กวา่จากรอยฝอกช�า้และอาการบากเจ็
บเส้นประสาท เขาจะสามารถหายใจไดค้ลอ่งกวา่ในขณะที่ โดนมดั

การโดนมัดสามารถสรา้งความเครยีดไปถงึสุขภาพจติดว้ยเช่นกนั ฉะน้ัน
การเตรยีมใจทีจ่ะยอมลว่งหน้าโดนมดัคอืส่ิงทีส่�าคญัเช่นกนั

กอ่นทีค่ณุจะตอบตกลงและยินยอมใหค้นมดัคณุควรถามตวัเองใ
หแ้น่ ใจกอ่นวา่ทัง้รา่งกายและจิตใจน้ันพรอ้มไหม

คนส่วนมากจะอยู่ ในสภาพความสงบและมีสมาธริะหวา่งการมดั แต่
ก็ตอ้งคอยรบัรูด้ว้ยวา่อะไรก�าลังเกดิขึน้กบัตวัเอง

การมดัส่วนมากจะไม่มกีารท�าใหค้ณุเจ็บ ยกเวน้ผูม้ดัจะตงัใจวา่จะมดัเพือ่ท�าใหเ้กดิความเจ็บปวด คุ
ณไมค่วรทีจ่ะตอ้งทนรบัความเจ็บปวดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้หากคณุเริม่รูสึ้กเจ็บหรอือดึอดัแปลวา่ผูม้ดัขอ
งคณุไดม้ดัผิดวธิหีรอืมดัไมด่พีอ ฉะน้ันคณุควรบอกใหเ้ขาทราบวา่ส่วนไหนของคณุก�าลงัเจ็บ. 

เตรียมอุ่นร่�งก�ย (Stretching)
การเพิม่ความยืดยุน่ของรา่งกายตอ้งมคีวามมัน่ฝึกซ้อมและใหเ้วลารา่
งกายปรบัตวั คณุสามารถเขา้คลาสเพือ่เรยีนรู้ ใหถู้กวธิี

การมดัก็เหมือนการออกก�าลงักายอยา่งนึง คณุควรยดืเอ้นยดืสายอุน่กล้ามเน้ือกอ่นที่
จะลงมอืเลน่เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิอบุตัเิหตหุรอืสรา้งอนัตรายตอ่รา่งกาย 

ในขณะที่ก�าลังมัดคณุควรขยับอย่างช้าๆ และบีบกล้ามเน้ือตา่งๆ เพื่อการไหล่เวยีน
ของเลือดและลดความกดดนัของกล้ามเน้ือและจะช่วยลดความเมื่อย

หากน้ิวของคณุเริม่มีอาการชา บอกผู้มัดของคณุทันที่ การก�ามือและปล่อยมือจะช่วยลดอาการชาในน้ิวมือได้

การสรา้งกล้ามเน้ือแกนกลางล�าตวั จะช่วยให้คณุหายใจไดง้่ายขึน้ในระหวา่ง
การมัด และคณุจะสามารถอยู่ ในท่ามัดแบบลอยไดน้านขึน้  

เตรยีมอุ่นรา่งกายโฟกัสกบั แขน ไหล ่หลงั และ ขา

เตรยีมอุ่นร�่งก�ยพรอ้มกัน (Assisted stretching)
กอ่นทีจ่ะเริม่การมัดผูม้ดัสามารถช่วยคณุเตรยีมอุน่รา่งกายได ้การยดืกลา้มเน้ือช่วงไหล่และแขนจ
ะช่วยใหค้ณุอยู่ ในทา่มดักลอ่งไดอ้ยา่งสบาย และช่วยใหค้ณุไดผ้อ่นคลายกอ่นเริม่การมดัไดด้ี



วธิอีุน่รางกายกับผู้รว่มมอื

ยนืตรงขา้มกบัผูมั้ดและน�าแขนไวด้า้นหลงัในทา่มั
ดกลอ่ง ใหผู้มั้ดบีบขอสอกคณุเขา้หากนัอยา่งช้าๆ 
จนกวา่จะถงึจดุทีแ่น่นพอเหมาะ จบัไวป้ระมาน 10 - 
20 วนิาทแีละคอ่ยๆ ปลอ่ยและอยา่ลมืหายใจเขา้ออก
ใหต้ามจงัหวะ ท�าท่าน้ีประมานสามส่ีรอบพอสบาย

การเตรยีมอุ่นรางกายกบัคนอืน่น้ันดกีวา่ เพ
ราะวา่คณุจะมีคนช่วยออกแรงดงึและดนั เพื่
อทีจ่ะยดืเส้นให้ ได้ ไกลม้ากทีสุ่ด เวลาโดน
มดัน้ันจะง่ายขึน้ส�าหรบัรา่งกายคณุ

การสรา้งความยดืยุน่ใหร้า่งกายตอ้งใช้เวลา อยา่รบีท�า

` ไม่ตอ้งรบี ตอ้งใช่เวลา

ใช่วธิน้ีีไดส้�าหรบั มดักลอ่งขนาน TKมอืสูง 
และ สแตรปาโด เหมอืนในรปู

อุณหภูมิ (Temperature)
ถา้คณุรูสึ้กหนาวเกินทน 
คณุจะไม่สามรถโดนมัดไดน้าน

ถา้คณุหนาวก็อดทนเชือกไมค่อ่ย
ไดเ้พราะวา่กล้ามไมอุ่น่

พยายามท�าใหร้า่งกายคณุอุน่ตลอดเวลาในขณะการมดั
โดยเฉพาะถา้คณุจะมดัแบบเปลอืยรา่ง หากคณุจะมดั
ขา้งนอกหรอืในสถานทีท่ีม่คีวามหนาวอาจใช้ผา้หม่แล
ะดืม่เครือ่งดมือุ่นๆ ระหวา่งมดัดว้ยเพือ่ใหค้วามอบอุน่

เอาผา้ห่มมาดว้ยมีประโยชน์หลงัจากถกูมดั ช้วยสบาย

โภชน�ก�ร (Nutrition)
หา้มขาดมือ้อาหารกอ่นการมดั แตค่วรกนิอาหารเบาๆ 
กอ่นทีจ่ะมดั คณุจะเริม่มคีวามเขา้ใจวา่รา่งก
ายคณุตอ้งการอะไรกอ่นและหลงัการมดั

ถกูมดัจะใช่พลังงานมาก 
ตอ้งดืม่น� ้าเยอะล่วงหน้า อยา่ลมืไปหอ้งน� ้า



ก�รเจรจ�ต่อรอง (Negotiation)
ทกุครัง่กอ่นทีค่ณุจะมดักบัใครควรมกีารเจรจาตอ่รองกบัผูม้ดักอ่นทีจ่ะลงมอื การเจรจาตอ่รองตอ้งมกีารฝึก
ฝนเช่นกัน ความตอ้งการและขีดจ�ากดัของคณุอาจเปลีย่นไปแลว้แตว่นั แลว้แตอ่ารมณ์และผูม้ดัแตล่ะคน 
คณุสามารถเปล่ียนใจและเลอืกทีจ่ะท�าส่ิงทีค่ณุอยากท�าหรอืไมอ่ยากท�าไดต้ลอดโดยไม่มขีอแมก้บัผูม้ดั

ในการเจรจาคณุสามารถตอ่รองไดท้กุอยา่ง เริม่จากเวลา ไปถึงวธิมีดัทา่ตา่ง 
การท�าเวรคิชอป การเลน่ทีบ่า้น เลน่ทีป่ารตี ้การแสดงสด การตอ่รองไมจ่�าเป็นจ
ะตอ้งเป็นเรือ่งซีเรยีส์แตส่�าควรเป็นส่ิงทีต่ัง้กฎและขีดจ�ากัดของคณุ

การตอ่รองเป็นการเจรจาจากทัง้สองฝ่าย ทัง้ผูม้ดัและผูถู้กมดั ผูมั้ดคนไหนทีพ่ยายามกดข่ีบงัคบัใ
หค้ณุท�าอะไรทีค่ณุรูสึ้กไมอ่ยากท�าน้ันคอืผูม้ดัที่ ไมด่ ีและไม่สมควรทีจ่ะยนิยอมใหเ้ขามดัคณุ

การมดักับผูมั้ดคนใหม ่แน่นอนวา่จะไมม่กีารรบัประกนัวา่คณุจะไดร้บัการดแูลและปล
อดภยัได ้100% ไม่วา่คณุสามารถหาคนแนะน�าหรอืผูอ้างองิมาเยอะขนาดไหน หรอืไดเ้
จราจาตัง้กฎและขดีจ�ากดัไวแ้ลว้ แมถ้งึไดบ้อกใหค้นรอบตวัรูว้า่คณุจะไปมดักบัเขา แต่
ส่ิงเหลา่น้ีจะช่วยใหค้ณุตดัสินใจไดว้า่ผูม้ดัคนๆ น่าเช่ือถอืและไว้ ใจไดห้รอืไม่

การมดัไม่ ใช่เรือ่งเลน่ๆ คณุจะตอ้งใช้ความคดิและสัญชาตญาณของตวัวา่ไว้ ใจเขาได้ ไหม เราจะไม่แนะ
น�าใหค้ณุยอมโดนมดักบัคนแปลกหน้าหรอืคนทีพ่ึง่พบกนัเป็นครัง้แรก โดยเฉพาะคนที่ ไปเทีย่วไปนอน
ดว้ยทีเ่ซ้าซีข้อมดัคณุในระหวา่งการมีเพศสัมพนัธ ์ผูม้ดัทีด่จีะไมข่อมดัโดยไม่มกีารเจรจาล่วงหน้า และ
ถา้คณุยนิยอมใหค้นแปลกหน้ามดัคณุ คณุจะตอ้งยอมรบักบัความอนัตรายและความผดิหวงัภายหลัง

การเจรจาสามารถคุม้ครองทุกอยา่งทีค่ณุตอ้งการไปถึง การดแูลตอนหลงัมดัแบบไหนทีค่ณุตอ้งการ 

ก่อนการมัดตอ้งอธิบายวา่คณุตอ้งการการดแูลตอนหลังแบบไหน

เรื่องที่เข้�ประเด็น:
• จะเล่นที่ไหน

• เล่นเมื่อไร มีใครจะเล่นด้วย 

• การมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรที่คุณคิดว่าเป็นเพศสัมพันธ์ คุณยอมรับการกระท�าอะไรได้บ้าง จับตรงไหนได้บ้าง 
ต้องใช้ถุงยางอนามัย ต้องบอกให้แน่นอนและตรงไปตรงมาถ้าหากคุณไม่อยากให้เขาท�าอะไร หรือยอมที่เขาจะ
ท�าอะไร

• จะมีกิจกรรมอื่นๆ นอกจากการมัดหรือเปล่า

• ถ้าคุณมีรอยจะโอเคหรือเปล่า

• คุณจะใช้ค�าปลอดภัย หรือ Safeword ไหม เซฟเวอรด์ของคุณคืออะไร

อยา่งทีเ่คยบอกไวบ้ทความน้ีเป็นแคต่วัอยา่งของค�าถามและการเจรจาตอ่ลองกอ่นการมดั หากคณุมอีะไรทีค่ดิ
วา่เป็นส่ิงส�าคญัส�าหรบัความสนุกและความปลอดภยัของคณุ ควรจะคยุใหรู้เ้รือ่งและเขา้ใจกันกอ่นทีจ่ะเริม่มัด

ในขณะทีก่�าลังมดัอยูค่ณุอาจนึกขึน้ไดว้า่ลมืบอกขดีก�าจัดบางอย่าง ควรจ
ะบอกผู้มดัในขณะน้ันเลยและอธิบายวา่ลมืบอกลว่งหน้า



สำ�หรบัผู้มัด: กรณุาอยา่บน่หรอืวา่หรอืถอนหายใจแส
ดงความไม่พอใจใหผู้ถ้กูมดัใหม ่ช่วยเขา้ใจดว้ยวา่เขา
มปีระสบการณ์ทีน้่อยกวา่อยูแ่ลว้และท�าใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะ
ใหเ้ขาเห็นถึงความสนุกและความปลอดภยัของการเล่
นการมดั อยา่เอาแต่ ใจตามตวัเองชอบ อยา่นิสัยไมด่ ี
เอาเป็นวา่น้ีคอืการเรยีนรู้ ใหม ่และลองท�าอยา่งอืน่กบัค
นอืน่ในคราวหน้า ส�าหรบัผูม้ดัทีม่ปีระสบการณ์มามาก
แลว้เรือ่งเล็กๆ อยา่งน้ีไมห่น้าจะเป็นปัณหาส�าหรบัคณุ

ก�รโดนปลดจ�กเชือก
ในขณะทีค่ณุก�าลังโดนปลดจากการมดั
น้ัน เป็นธรรมชาตอิยูแ่ล้วทีร่า่งกายคณุจะอ
ยากขยบัหรอืปลดตวัเองออกจากเชือก

การทีค่ณุขยบัหรอืพยายามปลดตวัเองออกจากเชือกใน
ระหวา่งทีผู่มั้ดก�าหลงัปลดคณุลงน้ัน อาจท�าใหเ้กดิปัญ
หาและอบุตัเิหตไุด ้อยา่งแรกคณุก�าลงัท�าใหผู้ม้ดัแกเ้ชื
อกยากขึน้ และการทีค่ณุยา้ยจดุมดับางส่วนของรา่งกา
ยน้ันจะดงึเชือกทีม่ดัไวจ้ากส่วนอืน่ๆ โดยเฉพาะข้อมอื
และข้อเทา้ใหแ้น่นขึน้และอาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บเส้
นประสาทได ้เหมือนกบัการออกก�าลงักายแบบอืน่ๆ คว
รยดืเส้นยดืสายหลังจากการปลดเชือกไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

หลงัการมัดไดเ้สรจ็เรยีบรอ้ย เราแนะน�าใหย้ดืกลา้มเน้ื
ออย่างช้าๆ การเคลือ่นไหวฉับพลนัน้ันอาจท�าใหก้ลา้ม 

ยดืรา่งกายแบบเบาๆก็ด ี
กระตกุแบบรนุแรงท�าลายกลา้มและขอ้ได้

เราหวงับทน้ีได้ ใหข้้อมลูทีม่ปีระโยชน์

ท�าใหค้ณุเล่นเชือกแบบทีส่นุกและปลอดภยักวา่
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