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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเรื่อง “ผู้หญิงกับโยคะ : วาทกรรมสุขภาพและการปฏิบัติการทางร่างกายใน
สังคมไทย”กรณีศึกษา สถาบันโยคะ ( Wish Yoga Salaya)  ผ่านการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมใน
การฝึกโยคะภายในสถาบัน ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู้ฝึกโยคะและผู้หญิงที่ฝึกโยคะ มา
เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผู้หญิงที่ฝึกโยคะ ภายใต้สังคมไทยปัจจุบัน
ในฐานะปฏิบัติการทางร่างกาย หรือการจัดการและเปลี่ยนแปลงกับร่างกายเพื่อน าร่างกายไปสู่
ร่างกายที่ปรารถนา ไม่ว่าจะเป็น ร่างกายที่สุขภาพดี แข็งแรง และร่างกายที่มีรูปร่างสวยงาม ประกอบ
กับการวิเคราะห์การให้ความหมายบนเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงทั้งหลายที่ฝึกโยคะ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงร่างกายที่ถูกประกอบสร้างบนเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง ภายใต้วาทกรรมสุขภาพและรูปร่างที่ดีใน
สังคมไทย 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันสังคมไทยที่ให้ค่าและค่านิยมต่างๆ เกี่ยวกับความงามและสุขภาพ
ของผู้หญิงนั้น ส่งผลให้ผู้หญิงจ านวนมากหันกลับมาสนใจและจัดการกับเนื้อตัวร่างกายของตนเอง 
ผ่านการปฏิบัติการทางร่างกายและจัดการทางร่างกายในวิธีต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เปลี่ยนแปลงกับเรือนร่างของตัวเองให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ อีกทั้งยังรวมไปถึงความอ่อนเยาว์และ
ความสาว ที่สังคมให้ความส าคัญต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเป็นหลัก ผ่านการฝึกโยคะของผู้หญิงใน
สังคมไทย นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าว ยังท าให้เห็นถึงร่างกายทั้งสามส่วนของปัจเจก ว่าไม่ได้มีเพียง
ร่างกายมิติเดียวเท่านั้น ที่ถูกเปิดเผยให้คนอื่นในสังคมได้เห็น หากแต่มีร่างกายในมิติทางสังคม และ 
มิติทางการเมือง ที่ท าให้เห็นว่าร่างกายของผู้หญิง เป็นร่างกายที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาจากวาทกรรม
ต่างๆในสังคมไทย ส่งผลให้ร่างกายผู้หญิงตกอยู่ในฐานะเป็นเพียง ‘วัตถุ’ ที่ถูกกระท าจากวาทกรรม
ต่างๆ หากแต่ผู้หญิงเองก็มีร่างกายอีกมิติที่เช่ือมโยงกับเรื่องราวของอ านาจ ที่ท าให้เห็นถึงการต่อสู้
และการต่อรองทางอ านาจบนเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงในสังคมไทยเองด้วยปฏิบัติการทางร่างกาย  
โดยการฝึกฝนโยคะอย่างหนักและสม่ าเสมอ เพื่อน าร่างกายไปสู่เรือนร่างที่ปรารถนาและเรือนร่างที่
สังคมยอมรับ 
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กิตติกรรมประกาศ 

      งานวิจัยฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์นัฐวุฒิ สิงห์กุล อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ศึกษา ที่อาจารย์ได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่งต่อการท าวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาและให้ก าลังใจ ระหว่างการด าเนินงานวิจัยจนส าเร็จลุล่วง ผู้

ศึกษาจึงไม่อาจละเลยที่จะขอพระขอบคุณอาจารย์ต้นเป็นอย่างมาก ที่คอยช่วยเหลือและแนะน า

หนังสือ งานวิจัยต่างๆ ให้แก่ผู้ศึกษา  ผู้ศึกษารู้สึกดีใจและโชคดีเป็นอย่างมาก ที่อาจารย์ต้นพูดคุย 

ดูแลและให้ค าแนะน าผู้ศึกษาเป็นอย่างดีเสมอมา  

      ขอขอบพระคุณอาจารย์เจี๊ยบ ผศดร.กุลศิริ อรุณภาคย์ อาจารย์ผู้สอบวิจัยเล่มนี้ ที่ได้ให้ค าแนะน า

และค าติ ชมต่อตัวผู้ศึกษา ที่ท าให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งข้ึน หากไม่มีอาจารย์

ผู้สอบที่คอยตรวจตราและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม งานวิจัยฉบับนี้ก็ไม่อาจจะสมบูรณ์เรียบร้อยได้ 

ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจและชัดเจนกับงานวิจัยของตัวเองมากยิ่งข้ึน และ

ขอขอบคุณที่รับฟังและเข้าใจในตัวผู้ศึกษาเสมอมา  

     ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชามานุษยวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผศดร. ด ารงพล อิน

จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าตลอดหลักสูตร ที่ช่วยเหลือและดูแลข้าพเจ้าอย่างดีเสมอ และ

อาจารย์ทุกๆท่านที่เคยสอนผู้ศึกษา ซึ่งท าให้ผู้ศึกษารักในการเรียนเอกมานุษมากขึ้น อาจารย์ทุกท่าน

ล้วนแต่มอบความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์ดีๆ ให้แก่ตัวผู้ศึกษาเสมอ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้

โอกาสเด็กคนน้ีได้กล้าพูดและแสดงความคิดเห็นมากข้ึน  

   ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และพี่ชายของผู้ศึกษา ผู้เปรียบเสมือนเป็นเหล่าองค์รักษ์ประจ าตัวผู้

ศึกษาอยู่เสมอที่คอยเป็นห่วง ให้ก าลังใจ และให้ก าลังทรัพย์ผู้ศึกษามาตลอดการท าวิจัย ไม่ว่าผู้ศึกษา

จะเหนื่อยและท้อมากแค่ไหน คุณพ่อ คุณแม่ก็จะคอยพูดคุยและให้ค าแนะน าให้ผู้ศึกษาแก้ไขปัญหา

และผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบากเหล่าน้ันมาได้ ผู้ศึกษารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่สามารถท าวิจัยเล่มนี้ให้เสร็จ

สมบูรณ์ อย่างหนึ่งก็สามารถท าให้ครอบครัวของผู้ศึกษาภูมิใจได้ ว่าผู้ศึกษาสามารถอดทนและผ่าน

เรื่องยากๆ มากได้เสมอ และอีกทั้งงานวิจัยฉบับนี้ยังท าให้ผู้ศึกษารู้ใจตนเองมากยิ่งข้ึน ว่าจริงๆ แล้วผู้

ศึกษาชอบที่ท าอะไร นั่นก็คือ ‘การสอนโยคะ’ ที่ผู้ศึกษาใฝ่ฝันเสมอมา  

 

ปทิตตา อาจาริยะ
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
  

เมื่อค่านิยมของสังคมให้ความส าคัญกับเพศสรีระที่เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรา่งกายและ
จิตใจของผู้หญิง ที่ไม่เพียงแต่ผูกโยงผู้หญิงอยู่กับอุดมคติของความสวยงาม ในเรื่องของรูปร่างที่ดีและ
สุขภาพที่ดี แต่ในปัจจุบันค่านิยมเกี่ยวกับเรือนร่างที่ดีของผู้หญิงเอง มีส่วนเกี่ยวข้องกับความ 
‘แข็งแรง’ ที่ไม่ใช่เพียงรูปร่างผอม เพรียวเท่านั้น แต่ยังต้อง ‘ผอมแบบสุขภาพดีและแข็งแรง’ ทั้ง
ร่างกายภายนอกและภายในจิตใจอยู่เสมอ เหตุน้ี จึงส่งผลให้ผู้หญิงจ านวนมากหันมาใส่ใจกับร่างกาย
ของตนเอง ผ่านกระบวนการจัดการและควบคุมดูแลร่างกายของตัวเองอย่างสม่ าเสมอ   ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การออกก าลังกาย การอดอาหาร การศัลยกรรม และการบริโภคยาและอาหาร
เสริม เพราะนอกจากความสวยงามจะเป็นเรื่องที่คู่กับร่างกายของผู้หญิงมาเนิ่นนาน จนท าให้มีการ
เปรียบเทียบว่า ‘ความงามคือชีวิตของผู้หญิง’ ในขณะเดียวกัน ความสวยงามของผู้หญิงยังสื่อ
ถึง ‘ความเป็นที่ปรารถนาของผู้ชาย’ อีกด้วย ซึ่งวาทกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามของผู้หญิง
จึงมีพลังอ านาจในการผลักดันให้ผู้หญิงจัดการกับเนื้อตัวร่างกายของตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้เป็นไปตาม
ค่านิยมหรืออุดมการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ก าหนดไว้     
 

‘ความงาม’ ในบริบทสังคมชายเป็นใหญ่จึงเป็นวาทกรรมที่ประทับตราแห่งอ านาจลงบน
ร่างกายของผู้หญิงให้ตกอยู่ภายใต้โครงสร้างอ านาจ ตามแบบแผนอุดมคติทางสังคม ภายใต้วิธีคิดแบบ
ชายเป็นใหญ่  ที่ส่งผลให้ผู้หญิงต้องจัดการร่างกายของตัวเองให้สอดคล้องกับบรรทัดฐาน
ดังกล่าว เช่น ใช้ความงามเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ อัตลักษณ์เปลี่ยนต าแหน่งแห่งที่ และก้าวข้ามจาก
สภาพความเป็นอยู่เดิมๆ ที่ไม่น่าอภิรมย์ของตน เป็นต้น ขณะเดียวกันในสังคมทั่วโลกความงามอันเป็น
ส่วนหนึ่งของความเป็นหญิงได้กลายเป็นระบอบแห่งความจริง ( regime of truth) ที่สังคมสร้างให้
ผู้หญิงยึดโยงอยู่กับความสวยงาม ความอ่อนเยาว์ และให้ความสุขแก่ผู้ที่ได้พบเห็น แม้ว่าผู้หญิงจะ
ไม่ได้มีความงามที่เท่าเทียมกันทุกคนแต่สังคมก็สามารถสร้างความงามให้เป็นเอกลักษณ์และพันธะที่
ผู้หญิงต้องปรับปรุงอย่างไม่มีวันจบสิ้นต่อสังคมและผู้ชาย  เช่น การใส่ห่วงโลหะที่คอของผู้หญิง
กะเหรี่ยง ซึ่งผู้หญิงจะมีคุณค่ามากข้ึนตามจ านวนของห่วงเงินที่สวมล าคอ หรือการใส่แผ่นประดับปาก
ท าด้วยดินเผาของผู้หญิงเผ่าเซอร์มาในเอธิโอเปียที่มีขนาดใหญ่มากเท่าใดก็สามารถเรียกค่าสินสอด
ได้มากข้ึนเท่านั้น การรัดเท้าของผู้หญิงจีน และการสักการกรีดผิวหนังให้เป็นแผลเป็น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี



 
 

 
 

ล้วนเป็นไปเพื่อสนองต่อสนองตอบค่านิยมความงามที่สังคมสร้างข้ึน แต่ในขณะเดียวกันการ
กระท าเหล่าน้ีก็ไม่เพียงแค่สะท้อนให้เห็นความคิดเกี่ยวกับความสวยงามของผู้หญิง แต่ยังสะท้อนให้
เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าของผู้หญิงที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแตกต่างและหลากหลายในสังคม (มัลลิกา มัติโก
,2549:265)   
 

ค่านิยม คุณค่าและการให้ความหมายเกี่ยวกับเรือนร่างและความงามของผู้หญิงจึงมีความ
แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ความแตกต่างเหล่านี้มาจากเรื่องของความเช่ือทางสังคมและวัฒนธรรม
ในแต่ละช่วงสมัยในแต่ละสังคม  ความแตกต่างทางเพศสภาวะ  ความแตกต่างทางพื้นที่อยู่
อาศัย สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีล้วน
แต่มีผลท าให้การนิยามต่อความสวยของผู้หญิงที่แตกต่างกันไป   

 
ในสังคมปัจจุบัน การพัฒนาและการแพร่กระจายระบบการแพทย์สมัยใหม่และเทคโนโลยี

จากตะวันตก เริ่มมีอิทธิพลและได้รับการยอมรับ รวมทั้งให้อ านาจในการผูกขาดความรู้เหล่านี้ผ่าน
สถาบันทางการแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่มีหน้าที่ในการบ่งช้ีการรักษา การฟื้นฟูและการ
ดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นอ านาจของวาทกรรมทาง
การแพทย์ที่ถูกสร้างข้ึนภายใต้กรอบวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่เข้ามาจัดการและควบคุมร่างกายของ
มนุษย์ให้แตกต่างจากยุคสมัยเดิม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การและการแพทย์สมัยใหม่ได้สร้าง
กฎเกณฑ์ทางความจริงข้ึนเพื่อก ากับว่าอะไร  คือ ‘ความงาม’ ที่สมบูรณ์แบบ เมื่อวิทยาศาสตร์
กลายเป็นสถาบันที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ความรู้แบบวิทยาศาสตร์จึงได้เบียดขับจารีตความงามแบบ
ธรรมชาติออกไป และสร้างความงามแบบตะวันตกข้ึนมาแทน  ส่งผลให้ เกิดการพึ่งพาทาง
การแพทย์ วิชาชีพแพทย์จึงมีอ านาจจากความรู้ และเป็นเจ้าของวาทกรรมในการก าหนดกฎเกณฑ์
เรื่องความงาม โดยการควบคุมร่างกายผู้หญิงให้เป็นไปตามนิยามเรือนร่างที่ดี ด้วยการใช้ความรู้เข้าไป
จัดการ ดัดแปลงและควบคุมด้วยการสร้างแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องการและควบคุมให้เกิด
การดูแลร่างกายอย่างเคร่งครัด ภายใต้การจัดการด้วยสถาบันทางการเมือง ผ่านวาทกรรมต่างๆใน
สังคม ที่ประกอบสร้างเนื้อตัวร่างกายของความเป็นหญิง ท าให้ร่ างกายผู้หญิงในสังคมปัจจุบันจึง
สามารถยืดหยุ่น เป็นอิสระ และมีฐานะเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเป็นตัวตนที่บุคคลต้องการให้
ผู้อื่นรับรู้ว่า จากร่างกายที่คงที่ตายตัวได้เปลี่ยนมาเป็นร่างกายที่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
ได้ ด้วยการเอาใจใส่ ดูแลและบ ารุงรักษาเพื่อให้ร่างกายเป็นที่น่าพึงพอใจ เช่น การมีร่างกายที่ผอม
เพรียวหรือการมีร่างกายที่แข็งแรง (มัลลิกา มัติโก,2549:271) จากข้อมูลดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็น
ว่า ผู้หญิงในสมัยปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องใส่คอร์เซตที่ผู้หญิงช้ันสูงในยุโรปตะวันตกเมื่อร้อยปีมาแล้ว
จ าเป็นต้องใส่อีกต่อไป เพราะคอร์เซตได้ถูกดูดกลืนเข้าไปอยู่ในร่างกายเรียบร้อยแล้ว กลายเป็นส่วน
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หนึ่งของ ‘ความกลัวอ้วน’ ซึ่งจะท าให้ผู้หญิงต้องรีบอดอาหาร หรือเข้ากระบวนการจัดการการลด
ความอ้วนด้วยเทคโนโลยีต่างๆ โดยทันทีที่รู้สึกว่าน้ าหนักมากเกินความต้องการ (ปริตตา เฉลิมเผ่า ก่อ
อนันตกูล, 2541 : 2-3)   

 
ในปัจจุบันมีสถาบันและองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ซึ่งเป็นสถาบันที่มีอ านาจในการ

ดูแลรักษา เฝ้าระวังและจัดการกับร่างกายและสุขภาพของคนในสังคม เป็นสถาบันที่ให้ข้อมูล ความรู้
ในด้านต่างๆ ซึ่งมีอ านาจในการอธิบายเรื่องร่างกายและสุขภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยเห็น
ว่าเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  โดยตรง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ให้ความหมายของ  ‘ความอ้วน-
ผอม’ โดยมีตัวช้ี วัดต่างๆ เช่น BMI (Body Mass Index หรือ ดัชนีมวลกาย) ค่าของไขมันและ
คอเลสเตอรอลรวมทั้งน้ าตาลในเลือด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับร่างกายของคนเพื่อบ่งบอกว่าอ้วนเป็น
เช่นไร ลักษณะใดที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอ้วนและการเกิดโรคต่างๆ  (ปริตตา, 2541 และ Corrigan, 
1997: 150)  

 
ความอ้วนจึงไม่ได้ถูกก าหนดคุณค่าหรือความหมายไว้เพียงแต่ความไม่สวย  หรือไม่เป็นที่

ต้องการของผู้ชายเท่านั้น  แต่ความอ้วนถูกก าหนดให้ เป็นความเจ็บป่วยอย่างหนึ่งทั้ งทาง
ร่างกาย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน คอเลสเตอรอล เป็นต้น และยังเป็นความเจ็บป่วยทางจิตหรือเป็น
ความอ่อนแอของตัวบุคคลเองที่ไม่สามารถคุมความอยากของตนเองได้  (วิจิตร , 2549) ความอ้วนจึง
ถูกสร้างให้ดูเป็นสิ่งอันตรายที่ไม่ควรเข้าใกล้ เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งอันตรายที่
ท าให้เกิดความเสี่ยงในโรคต่างๆแล้ว ยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจต่อบุคคลได้
อีกด้วย  ความอ้วนได้กลายมาเป็นปัญหาหลักของผู้หญิง ที่ถูกสร้างความหมายใหม่โดยได้รับอิทธิพล
จากสังคมตะวันตก นั่นคือ ‘ความอ้วน’ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเจ้าของร่างกายนั้นไม่มีความรับผิดชอบใน
การดูแลตนเอง ปล่อยเนื้อปล่อยตัว ขาดระเบียบวินัยในการด ารงชีวิตและการรับประทานอาหาร ไม่
สามารถควบคุมความต้องการของตนเองได้ (วิจิตร, 2549 Bordor, 1993; Heywood, 1996 อ้าง
ใน Lupton, 2000)   

 
ดังนั้น ภาพลักษณ์ต่อลักษณะของร่างกายแสดงให้เห็นว่าความสวยงามของเรือนร่างใน

ปัจจุบัน ที่นอกจากความผอมจะสื่อในแง่ของความงามแล้วนั้น ความผอมยังถูกจัดให้อยู่ในลักษณะ
ของการมีสุขภาพดีและแข็งแรง ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งด้วย การเข้ามาจัดการร่างกายให้ผอมลงอาจ
เป็นไปในแง่ของ การป้องกันและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้อีกด้วย เพราะในขณะที่คนจ านวนมาก
เข้ามาจัดการร่างกายเพื่อตามหาความงามในอุดมคติ อาจจะมีคนอีกมากมายเข้ามาจัดการกับร่างกาย
โดยความตื่นตัวในสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและต้องการห่างไกลจากโรคอ้วน ปรากกฎการณ์ที่
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เกิดข้ึนนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไม่น้อย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เมื่อผ่านกระบวนการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ความสวยงามแบบใหม่ที่เกิดข้ึนไปทั่ว ยิ่งท าให้การมอง
หรือการรับรู้เกี่ยวกับความอ้วนกลายเป็นประเด็นทางสังคมและก าลังกลายเป็นความจรงิทีม่ผีลตอ่การ
เปลี่ยนสังคม วัฒนธรรมและสมาชิกในสังคม (อภิชาต, 2547; 4:12 อ้างใน นิพนธ์, 2549; 969-
975.) ซึ่งความผอมของร่างกายส าหรับแต่ละคนนั้นย่อมไม่ได้เป็นไปในลักษณะเดียวกันเสีย
ทั้งหมด  ชุมชนมายาของความผอมนั้นก็มีความแตกต่างหลากหลายกันออกไป กระบวนการจัดการ
ร่างกายของคนเหล่านั้นย่อมหลากหลายออกไปด้วยเช่นเดียวกัน  บางคนจัดการร่างกายเพื่อ
คุณสมบัติเฉพาะในต าแหน่งหน้าที่ของตน ในขณะที่บางคนเพื่อปรับระบบสุขภาวะของตนเองให้
แข็งแรงข้ึน และบางคนก็จัดการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสวยงาม ดังนั้นความผอมจึงไม่ได้มีลักษณะที่
แช่แข็งตายตัวเสมอไปว่าร่างกายต้องบอบบางหรือผอมเพรียวไปเสียทั้งหมด  หากยังปรากฏได้ใน
รูปร่างที่มีน้ ามีนวล หรือรูปร่างที่แข็งแรง ได้สัดส่วน เป็นต้น ซึ่งนั่นข้ึนอยู่กับว่าบุคคลนั้น จะจัดการกับ
ร่างกายของตนเองตามความหมายและการรับรู้ต่อความผอมที่เห็นว่าพึงจะมีส าหรับตัวเขาเองว่า
อย่างไร (พัชรีพรรณ ระหว่างบ้าน , 2552 : 238)  
 

จากข้อความข้างต้นดังกล่าว จึงท าให้เห็นว่า ความผอมไม่เพียงแต่สัมพันธ์อยู่กับความ
สวยงามเท่านั้น แต่หากความผอมในปัจจุบันยังเช่ือมโยงอยู่กับเรื่องสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งเป็นเสน่ห์
อย่างหนึ่งของความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่จะต้องรู้จักควบคุมดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคและสภาวะ
ผิดปกติทั้งหลาย  ซึ่งไม่เพียงแต่การอดอาหารหรือการท าศัลยกรรม แต่พวกเธอเหล่าน้ันยังต้อง ‘ออก
ก าลังกาย’ และบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพต่างๆมากมาย เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึง ’ความเป็นผู้หญิง
สมัยใหม่’ ที่รู้จักดูแลตนเองและเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดในสังคมปัจจุบัน   
 

ในขณะเดียวกันอิทธิพลของสื่อสารมวลชน การโฆษณาสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความงามได้ผลิตซ้ าและตอกย้ าความหมายเกี่ยวกับร่างกายให้กับผู้หญิง ในปัจจุบันสื่อและการโฆษณา
สินค้าสุขภาพต่างๆ จึงมุ่งให้สาระความรู้และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ  ‘ผู้หญิง’ และมุ่งสื่อสารไป
ยัง ‘ผู้หญิง’ เป็นส าคัญ ความรู้และข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราวเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพ การดูแลรูปร่างและส่วนต่างๆ ของเรือนร่าง อาทิเช่น ผม ใบหน้า ผิว มือ การน าเสนอใน
นิตยสารสุขภาพและความงามเหล่านี้ถือเป็น ‘ชุดความรู้’ ที่ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพและความงาม
ผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการด้านสุขภาพความงามหวังผลให้การควบคุมพฤติกรรมของผู้หญิงในสังคม
สมัยใหม่ให้เป็นไปตาม ‘ลักษณะที่พึงประสงค์’ โดยผ่านกลวิธีทางภาษาต่างๆหรือวาทกรรมทาง
การแพทย์ในฐานะเครื่องมือที่บทบาทในการช้ีน าหรือก าหนดความคิดและแบบแผนของผู้หญิง ส่งผล



5 

 

 

ให้ผู้หญิงทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตัวและบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพทั้งหลายให้ร่างกายได้เป็นไปตาม
ร่างกายในอุดมคติของตนเองและอุดมคติทางสังคม  (ศิริพร  ภักดีผาสุข, 2553)   
 

ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้หญิงจึงถูกน าเสนอผ่านสื่อและโฆษณา  โดยมีลักษณะประการ
ส าคัญที่บ่งบอกความเป็นผู้หญิงที่พึงประสงค์นั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่อ่อนเยาว์ ผอมเพรียว มีผิวขาว
กระจ่างใส ผมนุ่มสวย และมีร่างกายที่แข็งแรง ลักษณะดังกล่าวได้รับการนิยามว่าเป็นสิ่งที่บ่ง
บอก ‘ความสวยและสุขภาพดี’ ผู้หญิงจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือหาวิธีการต่างๆที่จะท าให้รูปลักษณ์
ของตนนั้น ‘ดูดี’ ตามแบบที่สังคมยอมรับเพื่อตอบสนอง ความมั่นใจที่ปัจเจกบุคคลมีเพื่อที่จะน าเสนอ
ต่อผู้อื่นได้อย่างภาคภูมิใจ จากการวิจัยการศึกษาจากอิทธิพลของสื่อสารมวลชน การโฆษนาสินค้า
และบริการเกี่ยวกับสุขภาพและความงามที่ได้ผลิตซ้ าและตอกย้ าความหมายเกี่ยวกับร่างกายให้กับ
ผู้หญิง การจึงท าให้เห็นว่า ความพึงประสงค์ของผู้หญิงไม่ได้เกิดจากความพึงพอใจในตัวของตัวเอง แต่
เกิดจากการตัดสินของผู้อื่น กล่าวคือผู้หญิงจะต้องดูดีในสายตาของคนอื่นถึงจะเกิดความมั่นใจ รวมไป
ถึงความใส่ใจในร่างกายของผู้หญิง ส่วนหนึ่งล้วนมีผลมาจากการผลิตซ้ าของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
อันไม่เท่าเทียมกันในระบบการปกครองแบบชายเป็นใหญ่ ที่ท าให้เวลาและทุนทรัพย์ของผู้หญิงต้อง
สูญเสียไปกับการแข่งขัน การดูแล และการปรับปรุงร่างกายของตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งร่างกายอัน
สมบูรณ์แบบ (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2553)  

 
ภายใต้พื้นที่สังคมสมัยใหม่เราจึงได้เห็นผู้หญิงหันมานิยมการดูแลร่างกายของตัวเองมาก

ยิ่งข้ึน ด้วยวิธีการออกก าลังกายในรูปแบบที่หลากหลายต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็น การเข้ายิมหรือฟิต
เนต ต่อยมวย ปั่นจักรยาน ว่ิง เต้น พิลาทิส โยคะ เป็นต้น เพื่อที่จะดูแลร่างกายตัวเองให้รูปร่างดีและ
สุขภาพดีอยู่เสมอ ผ่านกระบวนการฝึกฝนร่างกายของตนเองอย่างเคร่งครัดและมีวินัย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ร่างกายในอุดมคติ แต่ในสังคมปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อนและเคร่งเครียดมากข้ึน ท าให้การบริหาร
จัดการกับร่างกายภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ยังต้องบริหารลงลึกไปถึงเรื่องของจิตใจและ
สมาธิควบคู่ไปกับการบริหารร่างกาย  ‘โยคะ’ จึงได้กลายมาเป็นการออกก าลังกายที่ช่วยทั้งในเรื่อง
ของร่างกายให้สวยงาม ความแข็งแรงและยังช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิและลมหายใจ รวมไปถึงการ
บรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ จึงท าให้การฝึก ‘โยคะ’ ในปัจจุบันได้กลายเป็นการออกก าลัง
กาย ที่ถูกจัดให้อยู่ในศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งที่มีกระแสอยู่ในสังคมไทยเป็นอย่างมากในการ ‘ดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม’ โดยการฝึกกายบริหารด้วยตนเอง ผ่านการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยท่าต่างๆของ
โยคะ เมื่อมีการฝึกหรือบริหารเป็นประจ าและมีความสม่ าเสมอ ส่งผลให้ร่างกายของผู้ฝึกมี ภาวะกาย-
จิต มีดุลยภาพ มีสมาธิ จิตใจสงบ อารมณ์มั่นคง บรรเทาความเครียดทั้งกายและใจ ช่วยใน การลด
โรค ช่วยป้องกันความผิดปกติ  จากโรคเกี่ยวกับจิตและกาย  และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
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ความสามารถในการอดทนหรืออดกลั้นต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ตึงเครียดที่เกิดข้ึนได้ เพื่อช่วยให้
ตัวบุคคลสามารถผ่านเรื่องต่างๆไปได้อย่างดี (สิริพิมล อัญชลิสังกาศ : 4)  

 
‘วาทกรรมสุขภาพ’ จึงกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโยคะในปัจจุบัน  มัน

ดึงดูดผู้คนทุกหนแห่งทั่วโลกให้มาสนใจและฝึกโยคะ ทั้งที่เดิมที่โยคะเป็นเรื่องการของการแสวงหา
ความหลุดพ้น โยคะเป็นศาสตร์ที่น าพามนุษย์จากความวุ่นวายไปสู่ความสงบเย็น การช าระให้บริสุทธ์ิ
เป็นหลักอันหนึ่งของเทคนิคทั้งหลาย ดังนั้นวิถีของโยคะจึงเป็นวิถีแบบองค์รวม ซึ่งสามารถใช้โยคะ
ร่วมกับการบ าบัดอื่น ๆ  เพื่อฟื้นฟูสุขภาพหรือเป็นส่วนเสริมในการจัดการปัญหาสุขภาพ ซึ่งไม่มีศาสตร์
เพื่อสุขภาพยุคใหม่ชนิดใดที่มีความเป็นองค์รวมเท่ากับโยคะ  (ดร.เอ็ม แอล กาโรโต้ แปลโย กวี คง
ภักดี อ้างใน โยคะกับการพัฒนามนุษย์ , 2548) ในปัจจุบันที่โยคะมีการแพร่กระจายสู่สังคมต่างๆ
อย่างกว้างขวาง ท าให้ความหมายหรือค าจัดความที่เคยมีอยู่แต่เดิมของโยคะได้ถูกแปรเปลี่ยนหรือ
ดัดแปลงไปตามยุคสมัย ในปัจจุบันเราจึงได้เห็นโยคะที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศาสตร์แห่งการหลุดพ้นหรือ
ดับทุกข์ แต่มันถูกพัฒนาและดัดแปลงมาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในทางแพทย์ ที่ใช้การบริหารร่างกาย
ไปพร้อมกับจิตใจเพื่อฟื้นฟูและบ าบัดร่างกายทั้งภายในและภายนอก ท าให้การฝึกโยคะได้เช่ือมโยงอยู่
ในมิติรูปร่างที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิง ที่ท าให้ผู้หญิงในสังคมไทยหัน
มาสนใจและฝึกกันอย่างมากมายเพื่อสร้างสุขภาพและรูปร่างที่ดีให้ตนเอง  ในประเทศไทยเองจึงมี
รูปแบบของการฝึกโยคะที่หลากหลาย  ตั้งแต่ ‘โยคะข้ันพื้นฐาน’ ‘โยคะแบบพิเศษ’ อีกทั้งยังมีให้เลือก
หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นโยคะร้อน (Hot Yoga) โยคะข้ันสูง (Advanced Yoga)  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนที่หลากหลาย  
  

การฝึก ‘โยคะ’ จึงได้เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ทางสังคมสมัยใหม่และพื้นที่ในการปฏิบัติการ
ของผู้หญิง  ที่ เ ช่ือมโยงอยู่กับกระแสการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและความเป็ นผู้หญิงใน
สังคมไทย  จากปรากฏการณ์ข้างต้น จึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพของร่างกายของผู้หญิงที่ตกอยู่
ภายใต้อ านาจทางสังคมและวาทกรรรมต่างๆ ที่ท าให้ร่างกายของผู้หญิงตกอยู่ในฐานะของร่างกายที่
ถูกกระท า ผ่านอ านาจต่างๆทางสังคมอยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงและจัดการกับ
ร่างกายของตัวเองภายใต้วาทกรรมของรูปร่างที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง  จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจ
ศึกษา ในประเด็น ‘การฝึกโยคะของผู้หญิงในสังคมไทยปัจจุบัน’ ซึ่งเสมือนเป็นพื้นที่และการ
ปฏิบัติการในการจัดการร่างกายของผู้หญิง เพื่อจะน าไปสู่การเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย
ของผู้หญิง และอุดมคติทางสังคม อ านาจและการต่อรองบนวาทกรรมสุขภาพและรูปร่างที่ดี ภายใต้
พื้นที่สังคมสมัยใหม่ ในฐานะการปฏิบัติการทางร่างกาย ผ่านการฝึกโยคะของผู้หญิง ดังนั้น งานวิจัย
ช้ินนี้จึงมุ่งศึกษาการฝึกโยคะของผู้หญิงในสังคมไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นแง่มุมที่หลากหลายของการ
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เลือกเปลี่ยนแปลงและจัดการต่อเรือนร่างของตนเอง เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือทางเลือกหนึ่งในการ
จัดการร่างกายของผู้หญิง ซึ่งเป็นอิสระและมีรูปแบบการจัดการและเป้าหมายที่หลากลายของแต่ละ
บุคคล ในการดูแลสุขภาพและร่างกายผ่านการฝึกโยคะ  
  
2.วัตถุประสงค์ 
  
1) ศึกษาประวัติพัฒนาการและรูปแบบของการฝึกโยคะในสังคมไทยสมัยใหม่  
 
2) ศึกษาผู้หญิงที่ฝึกโยคะในฐานะปฏิบัติการทางร่างกายภายใต้สังคมไทยสมัยใหม่   
 
3) วิเคราะห์การให้ความหมายเกี่ยวกับร่างกายของผู้หญิง ผ่านการฝึกโยคะในสังคมไทย ภายใต้วาท
กรรมสุขภาพและความงาม  
  
3.สมมุติฐานของการศึกษา   
 

ในปัจจุบันอุดมคติทางสังคมที่ให้ค่ากับความงามและสุขภาพทางร่างกายของผู้หญงิเปน็ส าคัญ 
ท าให้ผู้หญิงจ านวนมากหันกลับมาสนใจและให้ความส าคัญกับความสวยงามของรูปร่างและหน้าตา
ตัวเอง รวมไปถึงการจัดการเปลี่ยนแปลงกับรูปร่างของตนให้เป็นไปตามสิ่งที่สังคมคาดหวังและ
จินตนาการความปรารถนาของตนเอง ด้วยหลากหลายวิธีต่างๆนานา เพื่อปรับปรุงและจัดการ
เปลี่ยนแปลงกับเรือนร่างของตนเองให้สุขภาพดีและอ่อนเยาว์อยู่เสมอ อาทิเช่น การลดน้ าหนักอย่าง
เคร่งครัด การเลือกรับประทานอาหารคลีน (Clean food) การออกก าลังกาย การท าศัลยกรรม เป็น
ต้น ซึ่งปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้ ล้วนจ าเป็นที่ต้องใช้ทั้งพละก าลัง เวลา และทุนทรัพย์ในการฝึกฝน
ร่างกายและดูแลร่างกายตนเองอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่หวังไว้ ส่งผลให้ผู้หญิงต้องตกอยู่
ภายใต้อ านาจในเชิงวาทกรรมสุภาพและความสวยงามของรูปร่าง   
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4.ขอบเขตของการศึกษา  
 
ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ศึกษาการปฏิบัติการทางร่างกายของผู้หญิงในสังคมไทยปัจจุบันผ่านการฝึกโยคะ  โดยจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผ่านแนวคิดร่างกายสามระดับ (three bodies) และแนวคิดอ านาจและวาทกรรม
ที่ว่าด้วยเรื่อง วาทกรรมกับสุขภาพและวาทกรรมกับเพศสภาวะ อันเป็นเหตุปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้หญิง
จ านวนมากหันมาสนใจจัดการและเปลี่ยนแปลงกับเรือนร่างของตนอย่างไม่มีวันจบสิ้น  ไม่ว่าจะ
เป็น การอดอาหาร การออกก าลังกายอย่างเคร่งครัด หรือการศัลยกรรมต่างๆ ในงานศึกษาวิจัยครั้งนี้
ตัวผู้ศึกษาจะศึกษาปรากฏการณ์ของการฝึกโยคะของผู้หญิงภายใต้พื้นที่ของสังคมสมัยใหม่  ภายใต้
ปฏิบัติการในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของปัจเจก ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเหล่าน้ีของ
ผู้หญิงภายใต้พื้นที่โลกสมัยใหม่นี้เองมีมิติที่เช่ือมโยงกับเรื่องราวทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองและ
เศรษฐกิจในยุคแห่งสังคมนิยมเช่นกัน   

 
ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  

สถาบันโยคะ Wish Yoga Studio 135/342 ต าบลศาลายา อ าเภอ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม รวมไปถึงพื้นที่ ในสังคมออนไลน์  ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ เกี่ยวข้องกับการฝึก
โยคะ อาทิ facebook ของเพจสถาบันโยคะ  และ ช่อง Youtube Channel ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
โยคะ เพื่อให้เห็นมุมมองที่หลากหลายของการฝึกโยคะ เนื่องจากพื้นที่เหล่าน้ีเป็นพื้นที่ ที่มีผู้คนเข้ามา
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในประเด็นต่างๆทางสังคม 

 
ขอบเขตด้านประชากร   

ศึกษาผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะและครูผู้สอนโยคะในสังคมไทย เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 12 คน แบ่งเป็นอาจารย์
ผู้สอนโยคะผู้หญิงจ านวน 4 คน และผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะจ านวน 8 คน โดยมีอายุ
เฉลี่ยต้ังแต่ 20-70 ป ีและประสบการณ์ในการฝึกโยคะอย่างต่ า 1 ป ี  
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5.ระเบียบวิธีการศึกษา  
 

1) การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเบื้องต้นจากการรวบรวมข้อมูลทางหนังสือ เอกสารบทความ และ
งานวิจัยต่างๆทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกโยคะและแนวคิดทฤษฏีต่างๆที่น ามาประกอบ 
ทั้งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากแหล่งที่เช่ือถือได้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องโยคะแบบดั่งเดิม จนไปถึง
โยคะแบบสมัยใหม่ รวมถึงการค้นคว้างานวิจัยสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาแนวคิดทาง
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมสุขภาพและมายาคติของ
รูปร่างที่ดีของผู้หญิงในสังคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ในส่วนต่อไป  

 
2) การเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาโดยเข้าไปสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการฝึกโยคะที่

สถาบันสอนโยคะย่านศาลายา (Wish Yoga Studio) เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะใช้
วิธีการสังเกตการณ์และบันทึกข้อมูลเกี่ยวข้องกับกระบวนท่าของการเล่นโยคะ  รวมไปถึง
พื้นที่ของการเล่นโยคะ  

 
3)  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้หญิงที่ประสบการณ์การเล่นโยคะและครูผู้สอนโยคะใน
รูปแบบของอัษฎางคโยคะ จ านวน 12 คน โดยมีอายุเฉลี่ย 20-70 ปี และมีประสบการณ์ในการ
ฝึกโยคะไม่ต่ ากว่า 1 ปี เพื่อให้รู้ถึงวิธีการในการจัดการเปลี่ยนแปลงเรือนร่างของผู้หญิงที่ฝึก
โยคะ ในด้านทัศนคติ มุมมอง ความคิดที่มีต่อการจัดการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการฝึกโยคะและ
มุมมองต่อร่างกายและความสวยงามเพื่อไปน าสู่เรือนร่างอันพึงประสงค์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเปน็ใน
เรื่องของสุขภาพดีและรูปร่างที่สวยงาม   

 
4) การใช้เครื่องมือและการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคอื่นๆ  เช่น การบันทึกเสียงและการถ่าย
ภาพน่ิง เพื่อเก็บหลักฐานข้อมูลในการประกอบการน าเสนอเพื่อให้ได้เห็นภาพของการฝึกโยคะที่
ชัดเจนมากข้ึน รวมไปถึงเห็นภาพของสถานที่เรียนได้อย่างชัดเจน   
 
5) การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างงานวิจัยของ
ตนเองจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและบทความ วิจัย หนังสือต่างๆ เพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อยอดและ
สรุปผลต่อไป เพื่อให้การวิจัยค้นคว้าเฉพาะบุคคลของตนเองสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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6.ประโยชน์   
1) เข้าใจรูปแบบและพัฒนาการของการฝึกโยคะในสังคมไทย 

     2)   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพและร่างกายทั้งสามระดบัของผู้หญิงภายใต้วาทกรรม
สุขภาพใน             สังคมไทย 
     3) เข้าใจความสัมพันธ์ของความหมายของร่างกายและการเล่นโยคะของผู้หญิงในสังคมไทย 
 
7.ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน  
 

ระยะเวลาตลอดการด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการศึกษา
ภาคสนามและการ วิเคราะห์ข้อมูล เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 รวบ
ระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน โดยการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งช่วงเวลาออกเป็น   
 
ระยะเวลา  ขั้นตอนในการด าเนินงาน  
กรกฎาคม 2561-มกราคม2562 ศึกษาและเกบ็ข้อมลูจากหนังสือ เอกสาร 

บทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ข่าวสารใน
อินเทอร์เน็ต รวมถึงก าหนดปญัหา วิธีการและ
ขอบเขตทางการศึกษา พร้อมกบัการเกบ็ข้อมลู
จาก การสมัภาษณ์เชิงลึกและการสงัเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคสนาม 

กุมภาพันธ์ 2562-มีนาคม2562 เก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์ลงภาคสนาม การ 
สังเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม รวบรวมข้อมลู 
ทั้งหมดที่ได้มาจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและ 
ข้อมูลจากการลงภาคสนาม อีกทัง้รวบรวมข้อมลู
ทั้งหมดที่ ได้มาจากการศึกษาข้อมลูเบื้องต้นและ
ข้อมูลจากการลงภาคสนาม 

เมษายน 2562-พฤษภาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดและสรปุผลการศึกษา 
รวมเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

บทแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา “ผู้หญิงกับโยคะ:
วาทกรร มสุ ขภาพ และป ฏิบั ติ ก า รทา งร่ า งกายในสั งคม ไท ย”  ผู้ ศึ กษา ได้ แบ่ ง เ นื้ อห า
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา   โดยจะแบ่ง
ออกเป็น 2 แนวคิดหลัก  ได้แก่ 1) แนวคิดร่างกาย 2) แนวคิดวาทกรรมทางอ านาจของเพศสภาวะ
และสุขภาพ  

 
ในส่วนที่สองจะเป็น วรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ตัวผู้

ศึ ก ษาจ ะแบ่ ง ออก เ ป็ น  2 ส่ วนห ลั ก  ไ ด้ แ ก่   1) วร ร ณกร ร มห รื อ วิ จั ยที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
โยคะ และ 2) วรรณกรรมหรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง    
  
  แนวคิดเรื่องร่างกาย 3 ระดับ 
 

ในประเด็น เกี่ ยวกับการก า เนิดความหมายและความสั มพัน ธ์ระหว่าง ร่ า งกาย 
Magaret Lock และ Nancy Scheper-hughes (1978)  ได้ให้ความหมายกับร่างกายไว้ 3 ระดับดังนี้  

 
1. ร่างกายปัจเจก ( The Individual body )   

 
ร่างกายปัจเจก (The Individual body) เป็นร่างกายที่ก่อเกิดของประสบการณ์ชีวิต เป็นส่วน

ที่มีความนึกคิด  จิตวิญญาณ ที่มีต่อร่างกาย และตัวตน ของเรา เน้นการแสดงและซึมซับผ่าน
ร่างกาย จนประกอบเป็นตัวตนและสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของตัวเอง  Magaret Lock และ Nancy 
Scheper-hughes (1978) ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดร่างกายในระดับปัจเจกว่า การวิเคราะห์
ว่า ร่างกายของปัจเจกจะมีสุขภาพดีหรือเจ็บป่วย ต้องพิจารณาทุกส่วนประกอบของร่างกาย เช่น ตัว
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ ตัวตน เป็นต้น ซึ่งจะต้องวิเคราะห์เข้าใจถึงปรากฏการณ์วิทยาของ
การรับรู้ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลนั้น  รวมถึงซึมซับประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับมาจนเป็น
ตัวตน (Nancy Scheper-hughes and  Magaret Lock อ้างใน อุบลพรรณ ธีระศิลป์ ,2554 :142)  
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นอกจากนั้น Lock & Scheper-hughes (1987) เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีการรับรู้เกี่ยวกับตนรับรู้

ว่าร่างกายประกอบด้วยกายจิต ร่างกายมีประสาทสัมผัสทั้งห้า หรือบางคนอาจจะมีสัมผัสที่ 6 รับรู้ถึง
การมีความเป็นอยู่เมื่อด ารงชีวิตอยู่บนโลก การหยั่งรู้เรื่องความเป็นธรรมชาติของร่างกายที่มีอยู่ใน
ตัวตนมนุษย์ ดังนั้น ความหมายของร่างของปัจเจก จึงเป็นความหมายที่มากกว่าแนวคิดทางสังคม ที่
มองว่า ร่างกายเป็นผลพวงจากการประกอบสร้างทางสังคม  จากระเบียบข้อบังคับทางสังคมและ
ศีลธรรม แต่มาจากความปรารถนาความต้องการตามธรรมชาติ ที่ตัวปัจเจกเองได้รับการสั่งสมมา รวม
ไปถึงนักจิตวิทยาสมัยใหม่และนักจิตวิเคราะห์ ได้พยายามให้ความหมายกระบวนการสร้างความเป็น
ปัจเจก ว่าเกิดจากการเลี้ยงดูในครอบครัว เป็นการเจริญเติบโตตามวุฒิภาวะ หรือเป็นพัฒนาการของ
บุคคลในขอบเขตของวัฒนธรรม   
 

ดังนั้น แนวคิดร่างกายของปัจเจกบุคคล จึงเป็นแนวคิดที่อยู่ภายใต้วิธีคิดแบบปรากฏการณ์
วิทยา โดยจะเน้นย้ าอยู่บนเรื่องของ ‘ตัวตน’ ความเข้าใจและรับรู้ความหมายของร่างกายผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตในร่างกายของตัวเอง ในการศึกษาเรื่องร่างกายดังกล่าว จึงไม่สามารถที่ละเลย
หรือไม่กล่าวถึงร่างกายของปัจเจกได้ เนื่องจาก ร่างกายของปัจเจกจะสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่าง ร่างกายทางสังคมและร่างกายทางการเมือง ที่ส่งผลต่อความเช่ือเรื่องสุขภาพและสุขภาวะ
ทางร่างกาย ร่างกายระดับปัจเจก จึงเป็นร่างกายที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับตนเอง ค่านิยม ความสนใจและ
อุปนิสัยอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ‘ตัวฉันเป็นอย่างไร’ ดังนั้นร่างกายในระดับปัจเจกเองจึงไม่ได้แยกขาด
ออกจากร่างกายทางสังคมและร่างกายทางการเมือง แต่เป็นเสมือนร่างกายสองด้านในหนึ่งเดียว ที่
สะท้อนออกมาในความหมายที่แตกต่างกัน  

 
2. ร่างกายทางสังคม (The social body)   

 
ร่างกายทางสังคม ( The Social body ) เป็นการใช้ร่างกายเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ ของ

เรื่องต่างๆ โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม การตีความวิพากษ์จะเน้นการ
หาความหมาย ระหว่างโลกทางสังคมและธรรมชาติ  ซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงความเป็นมาและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมในบริบทต่างๆ ในมิติสุขภาพร่างกาย เมื่อร่างกายเป็นโรคหรือความเจ็บป่วย ก็
จะสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมที่มีความขัดแย้ง  และแตกแยก จนไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ตามปกติ  ร่างกายทางสังคม จึงหมายถึง การใช้ร่างกายเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ ในการ
อ ธิ บ า ย ธ ร ร ม ช า ติ  ห รื อ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง สั ง ค ม วั ฒ น ธ ร ร ม  (Nancy Scheper-
hughes and  Magaret Lock อ้างใน อุบลพรรณ ธีระศิลป์ , 2554 :145)  
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Mary Douglas (1966) นักทฤษฎีที่ส าคัญคนหนึ่งของทัศนะนี้ ได้พัฒนามโนทัศน์เกี่ยวกับ

ร่างกายในฐานะที่ เป็นเครื่องรับของความหมายและสัญลักษณ์ของสั งคม ในหนังสือ ‘Nature 
Symbol’  Douglas มองว่า ร่างกายมนุษย์ เป็นภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นระบบสังคม และความคิด
เกี่ยวกับร่างกายก็มีความสอดคล้องกับความคิดของสังคม   ในทัศนะของ Douglas ร่างกายจึงเป็น
สัญลั กษณ์ของทุ กสิ่ ง   ดั งนั้ น  ร่ า งกายจึ ง ถู กพิ จ ารณา ว่าท าหน้ าที่ เ ป็ น  สัญลั กษณ์ขอ ง
สังคม (Symbol of society) โดยแบ่งร่างกายออกเป็นสองส่วนคือ ร่างกายทางสังคมและร่างกายทาง
ก ายภาพ  กล่ า ว คื อ  ร่ า ง ท า ง สั ง คม  (Social body) จ ะ เ ป็ น  ตั วบั ง คั บ ควบ คุม ร่ า ง ท า ง
กายภาพ (Physical body) และร่างทั้งสองนี้ต่างก็มีการแลกเปลี่ยนความหมายของประสบการณ์ที่
ได้รับอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประสบการณ์ทั้งสองนี้จะเสริมแรง  (Reinforce) ซึ่งกันและกัน ดังนั้นการ
แสดงออกของร่างกายทางกายภาพ เช่นการกิน การอยู่ และการเคลื่อนไหว จึงล้วนเป็น การ
แสดงออกถึงความกดดันทางสังคมที่ได้รับ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การควบคุมร่างกายคือการ ควบคุม
ทางสังคมด้วยเช่นกัน (สายพิณ ศุพุทธมงคล และคณะ, 2541: 27)  ร่างทางกายภาพที่ถูกแสดง
ออกมาของปัจเจกชนจึงไม่ใช่ร่างกายของตนเองที่แท้จริงเสมอไป แต่เป็นเสมือนร่างกายทางสังคม ที่
ถูกประกอบสร้างขึ้นจากสังคมและสถาบันต่างๆทางสังคม   
  แนวคิดเรื่องร่างกายทางสังคม จึงเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดและการให้
ความหมายต่อสิ่งต่างๆในสังคม เช่น แนวคิดเรื่องร่างกายที่มองร่างกายเป็นเสมือนเครื่องจักร  ที่
สามารถสร้าง ซ่อมและเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลให้การอธิบาย ภาวะความเจ็บป่วยทางกายและทางจิตใจ
เปรียบกับลักษณะการท างานของเครื่องจักรที่ เสื่อมสภาพ  เช่น พัง แบตเตอรี่หมดต้องชาร์ต
ใหม่ หมดอายุต้องซ่อม หรือสุขภาพดีต้องสร้างเองไม่ใช่ซ่อม เป็นต้น อีกทั้งช้ินส่วนต่างๆของร่างกายก็
สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกับอะไหล่ของเครื่องจักร  เช่น ลิ้นหัวใจ ข้อเข่า สะโพกเทียม เป็น
ต้น แนวคิดน้ีจึงเป็นแนวคิดที่สร้างเสริมให้ชีวิตปลอดภัย และมีอายุยืนยาวข้ึนและยึดความตายออกไป
ให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ (เพิ่งอ้าง,2554:151) ซึ่งส่งผลให้ทัศนคติและการให้ความหมายที่มีต่อความ
ตายแตกต่างไปจากเดิม จากความหมายของความตาย ที่เคยเป็นสิ่งถูกมองเป็นเรื่องธรรมชาติ ถูกให้
ความหมายถึง การได้เริ่มชีวิตใหม่ แต่ในปัจจุบัน ความตายกลับถูกมองว่า เป็นสิ่งที่น่ากลัวและ
อันตราย ซึ่งจะต้องท าทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงต่อความตายที่จะเกิดข้ึน ผ่านกระบวนการต่างๆด้วย
การดูแลรักษาและบ ารุงสุขภาพตัวเองอย่างสม่ าเสมอ  รวมไปถึงแนวคิดร่างกายทางสังคมยังสะท้อน
ให้เห็นถึงการตกอยู่ภายใต้อ านาจทางสังคม ในระบอบชายเป็นใหญ่ ที่ให้ความหมายและคุณค่าไว้กับ
สิ่งต่างๆบนเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง ส่งผลให้เกิดการจัดการเปลี่ยนแปลงและลงทุนกับร่างกายอย่าง
มหาศาล เพื่อให้ได้มาซึ่งร่างกายในอุดมคติที่สังคมคาดหวัง   
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3. ร่างกายทางการเมือง (Body politics)   
  

ร่างกายทางการเมือง  (political Body) หมายถึง เรือนร่างที่ ถูกควบคุม สอดส่องและ
ก ากับ ในเรื่องของการเจริญพันธ์ุ การท างาน เวลาว่าง การเจ็บป่วย เช่น การที่รัฐควบคุมสร้าง
กฎเกณฑ์บังคับและส ารวจพฤติกรรมของร่างกายในระดับปัจเจกหรือกลุ่ม เพื่อคงไว้ซึ่งความเรียบร้อย
ของสังคม เป็นการควบคุมตั้งแต่เกิดจนตาย การเมืองร่างกายได้เข้าไปควบคุมประชากรหรือร่างทาง
สังคม และสร้างวินัยให้กับร่างของปัจเจก ในสังคมอุตสาหกรรมการควบคุมและก ากับร่างกายปัจเจก
และร่างกายทางสังคมมีความซับซ้อน ในงานของ Foucaullt เอง  ได้ช้ีให้เห็นถึงการควบคุมประชากร
ในสถาบันต่างๆ ซึ่งสามารถท าได้โดยการท าให้ร่างกายกลายเป็นร่างที่เช่ือง (Docile Body) และว่า
นอนสอนง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลรักษาสุขภาพให้มีสภาวะทางกายและสังคมที่ดี 
(Social Well-Being) (เพิ่งอ้าง,2554:153)  

 
Lock & Scheper-hughes (1978) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างร่างปัจเจกกับร่างทาง

สังคมนั้นเป็นเรื่องของอ านาจและการก ากับควบคุม  นอกจากนั้น Douglas (1966) ช้ีให้เห็นว่าการ
ควบคุมทางสังคมมีการขยายวงกว้าง ประเด็นก็คือ สิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายจะถูกคุกคามและแทรก
ซึมเข้าไปในร่างกาย ท าให้ร่างกายกลายเป็นเรือนร่างที่ถูกควบคุมสอดส่องและก ากับ ร่างกายทั้งสาม
ระดับ ได้แก่ ร่างกายปัจเจก ร่างกายทางสังคม และการเมืองทางร่างกาย (เพิ่งอ้าง, 2554: 153)  

 
  เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ ร่างกายจะถูกควบคุม โดยสังคม จะมีการผลิตซ้ าในรูปแบบของ

ร่างกายตามที่สังคมต้องการ เช่น ในภาวะสงครามสังคมก็ต้องการผู้ชาย ที่มีร่างกายที่เข้มแข็งแบบ
นักรบ ซึ่งในหลายสังคมปัจจุบัน การก าหนดความหมายของร่างกายตามวัฒนธรรมและการเมือง ว่า
ร่างกายที่ควรจะเป็นจะต้องสวยงามแข็งแรง และมีสุขภาพที่ดี หรือแม้แต่ความอ้วนความผอม รูป
หน้า หรือฟันที่สวย เป็นต้น การเมืองทางร่างกายจึงได้เข้ามาก าหนดร่างกายทั้งสองเพศที่ถูกต้องว่า
ควรเป็นเช่นไร เช่น ชายต้องมีร่างกายที่แข็งแรง มีความเป็นผู้ชาย ร่างกายต้องฟิต หรือการมีร่างกาย
ที่ดูอ่อนเยาว์ อดทน ควบคุมตนเองได้ สิ่งเหล่าน้ีได้กลายเป็นคุณค่าหลักทางวัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรม
ที่มีจิตส านึกเรื่องร่างกายและการมีสุขภาพที่ดี   ปัจเจกจึงพยายามหนักอย่างหนักทุกวิถีทางที่จะ
จัดการกับร่างกายของตน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่างกายตามอุดมคติ การมีสุขภาพที่ดี จึงหมายถึงการ
มีร่างกายที่แข็งแรงฟิต แต่ถ้าล้มเหลวก็จะเจ็บป่วย  มุมมองแนวคิดเรื่องร่างกายส่วนน้ีจึงสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงอยู่กับวัฒนธรรมสุขภาพ ที่เข้ามาก าหนดและให้ความหมายต่อการมีสุขภาพที่ดีต่างๆ  ว่า
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จะต้องเป็นอย่างไรและปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้ผู้คนมากมายต้อง
ปฏิบัติตามและจัดการกับร่างกายอย่างเคร่งครัด   

การเมืองร่างกายจึงเป็นการควบคุมร่างกายปัจเจก  ซึ่ง Foucault ได้วิเคราะห์ว่าบุคลากร
ทางการแพทย์ จิตแพทย์ กระบวนการยุติธรรมและนักสังคมศาสตร์ ได้สร้างรูปแบบของอ านาจและ
ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาควบคุมร่างกาย มีการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์และทางจิตเวชศาสตร์ใหม่ๆมาก
ข้ึน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของชีวิตสังคมในสังคมอุตสาหกรรม  ประกอบกับการ
เลือนหายของประเพณีวัฒนธรรมในมิติสุขภาพ  เช่นพฤติกรรมการรักษาโรคโดยพ่อมด หมอผี
ต่างๆ ท าให้การแพทย์สมัยใหม่และจิตเวชศาสตร์ มีบทบาทที่เหนือกว่าการแพทย์อย่างอื่นในกลุ่ม
โรค และบุคลากรทางการแพทย์เองก็มีอ านาจเหนือคนอื่นทั่วไปสามารถตัดสินช้ีขาดพิพากษาชะตา
ชีวิตของคนทั่วไปได้ โดยอาศัยความชอบธรรมทางความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง หรือที่เรียกว่า
ก า ร จั บ ต้ อ ง ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  (Medical Gaze) แ ล ะ ก า ร ท า ใ ห้ เ จ็ บ ป่ ว ย ท า ง
ร่างกาย (Illness Somatization) ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ร่างกายปัจเจกและร่างกายทาง
สังคมที่ถูกการครอบง าทางการแพทย์  หรือในการวินิจฉัยโรคใหม่ๆ เช่น อาการเจ็บป่วยก่อนมี
ประจ าเดือน อาการวัยทอง อาการสมาธิสั้น การเรียนรู้ที่ปกติการกลัวโรงเรียนหรือการแปลกแยกจาก
สังคมเป็นต้น ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของระบบการแพทย์สมัยใหม่ ส่งผลให้ร่างกายปัจเจกและ
ร่างกายทางสังคมเหล่าน้ีเป็นการเมืองทางร่างกาย ที่อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลจากอ านาจทาง
ความรู้สมัยใหม่   

 
ดังนั้น ความสัมพันธ์ ระหว่างร่างกายกับการเมืองร่างกายจึงเป็นเรื่องของอ านาจที่เข้ามา

ควบคุมและก ากับร่างกาย ให้มีการจัดการและดูแลอยู่เสมอ ภายใต้องค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่
ทั้งหลาย  การเมืองทางร่างกายจึงเป็นการสร้างวินัยที่ควบคุมร่างกายปัจเ จกให้เป็นไปตามความ
ต้องการทางสังคม  ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการท างานของอ านาจของโครงสร้างส่วนบนท าการควบคุม
และสอดส่องร่างกายของมนุษย์อย่างชอบธรรม   
 

จากการทบทวนทฤษฎีร่างกายทั้ง 3 ระดับนี้ จึงเห็นได้ว่าจ าเป็นที่จะต้องศึกษา ร่างกาย
ทั้ง 3 มิติประกอบร่วมกันในการอธิบาย ซึ่งไม่สามารถที่จะแยกศึกษากันได้ เนื่องจาก ร่างกายในแต่ละ
ระดับจะสะท้อนแนวคิดในการศึกษาที่ต่างกัน ซึ่งหากน าแนวคิด Three Body มาอธิบายร่วมกับ
แนวคิดอ านาจและวาทกรรม  ในการศึกษาเรื่อง ‘ผู้หญิงกับโยคะ’ จะสามารถเปิดเผยให้เห็น
กระบวนการจัดการร่างกายและความสัมพันธ์ของร่างกายในแต่ละมิติที่เช่ือมโยงอยู่กับเรื่องของ
สุขภาพและรูปร่างที่ดี เพื่อจะสะท้อนให้เห็นถึง‘อ านาจ’ ของโครงสร้างทางสังคมที่เข้ามาก ากับและ
ควบคุมจัดการกับเรือนร่างของผู้หญิงผ่านวาทกรรมต่างๆ ในสังคมไทย 
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 แนวคิดวาทกรรมและอ านาจ เพศสภาวะและสุขภาพ ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวาทกรรม   
 

ในส่วนของแนวคิดวาทกรรมและอ านาจ  ผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็นแนวคิดเรื่องวาทกรรม
ออกเป็นสองส่วนหลักได้แก่ วาทกรรมกับเพศสภาวะ (Gender) และ วาทกรรมกับสุขภาพ (Health) 
เนื่องจากเห็นว่าทั้งแนวคิดเพศสภาวะและแนวคิดสุขภาพเป็นเสมือนวาทกรรมในการสร้างความหมาย
ให้กับความเป็นหญิงในสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  ที่ว่าด้วยเรื่องของการมีรูปร่างที่ดีและสุขภาพที่
แข็งแรง   

 
วาทกรรมกับเพศสภาวะ    
 

‘วาทกรรม’ (disscourse) ในทัศนะของมิเชล ฟูโกต ์หมายถึง ระบบและกระบวนการในการ
สร้าง/ผลิต (constitute) เอกลักษณ์ (identity) และความหมาย (significance) ให้กับสรรพสิ่งต่างๆ
ในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ไม่ว่าจะ เป็นความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตัวตนของเราเอง วาทกรรมได้ท า
หน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ด ารงอยู่ และเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง ขณะเดียวกันวาทกรรมก็ท า
หน้าที่เก็บกด/ปิดกั้นมิให้เอกลักษณ์และความหมาย บางอย่างเกิดข้ึน (subjugate) หรือไม่ก็ท าให้
เอกลักษณ์และความหมายของบางอย่างที่ด ารงอยู่แล้วในสังคม  เลือนหายไปได้พร้อมๆ  กัน
ด้วย (displace) วาทกรรมยังรวมถึงการผลิตความหมายเกี่ยวกับความจริงในเรื่อง ต่างๆ ซึ่งหมายถึง
การผลิตชุดของความรู้ กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติทางสังคม การมีสถาบันทางสังคม และ ปฏิบัติการ
ทางสังคม (Discursive Practice) ที่ต่อเนื่องมาจากความรู้นั้น ที่ส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงให้
คน นิยามตนเองตามความรู้ที่ ถูกผลิตออกมา ส าหรับฟูโกต์แล้ว ‘ความรู้’ ทุกชนิดที่ถูกผลิตออกมา
เกี่ยวโยงกับอ านาจเสมอ และสามารถเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือของอ านาจได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่คน
หรือสังคมนั้นๆ ยอมรับชุดความรู้ที่ถูกผลิตข้ึน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 21-28)     
 

ขณะเดียวกัน เพศกับวาทกรรมดังกล่าวเอง ก็เป็นเรื่องของการประกอบสร้างและการ
น าเสนอความเป็นผู้ชายและผู้หญิงในสังคม โดยมีพฤติกรรมที่ผ่านสื่อในรูปของสัญลักษณ์ ค่านิยมและ
ภาษา ดังนั้นพัฒนาการทางชีวภาพของมนุษย์จึงจ าเป็นต้องมี  ‘วัฒนธรรม’ เป็นองค์ประกอบ
ด้วย พฤติกรรมและอารมณ์ต่างๆของมนุษย์ที่เกิดข้ึนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  จึงไม่ใช่ปัจจัยทาง
ชีววิทยาโดยตรง แต่มาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความโน้มเอียงทางชีวภาพและลักษณะหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความคาดหวัง การวางแผน และการใช้สัญลักษณ์ที่เช่ือมพฤติกรรมของเรา
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เข้าด้วยกัน ซึ่งอ านวยให้ชีวิตของมนุษย์อยู่รอดมาได้ ความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างเพศจึงไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องที่จ าเป็นต่อการก าหนดลักษณะของพฤติกรรมและสังคมของมนุษย์ แต่หากความเป็น
หญิงและความเป็นชาย  นั้นข้ึนอยู่กับการตีความทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของแต่ละ
สังคม วัฒนธรรม ( ปรานี วงษ์เทศ , 2544 : 9 )    
 

มาตรฐานของความเป็นหญิงชายจึงไม่มีผลแน่นอน ข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูและ
ค่านิยมทางสังคมที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ผู้หญิงในสังคมตะวันตกอาจจะมีวิถีปฏิบัติที่แตกต่างไปจาก
ผู้หญิงในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การประกอบอาชีพ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ชาย ผู้หญิงใน
สังคมไทยเองเมื่อต่างยุคสมัยก็จะมีวิถีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้หญิงไทยในอดีตมักไม่ได้ศึกษาหา
ความรู้และมักจะมีบทบาทอยู่เพียงในครัวเรือนเท่านั้น แต่ในสังคมไทยปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาททั้งใน
บ้านและนอกบ้าน สามารถเป็นได้ทั้งหัวหน้างาน และมีบทบาทในแวดวงอาชีพต่างๆ ที่ครั้งหนึ่งเคย
เป็นพื้นที่ส าหรับผู้ชาย  ดังนั้นจึงมีผู้กล่าวไว้ว่า ‘เพศสภาวะถูกประกอบสร้างในเชิงสังคม’ ( เดอ โบว์
วัวร์ , 1952 , เวสท์ และซิมเมอร์แมน ,1987 , ลอร์เบอร์ ,2003)  และได้สร้างความหมายให้กับความ
เป็นหญิง ความเป็นชายไว้ว่าควรจะปฎิบัติหรือมีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ที่ใช้ก านหดความเป็นหญิงและความเป็นชาย   
 

แนวคิดของ เดอ โบว์วัวร์ (1949) จึงปฏิเสธความคิดด้ังเดิมที่มักอ้างลักษณะทางกายภาพหรือ
อ้างตามธรรมชาติว่าเป็นปัจจัยที่ก าหนดให้ผู้หญิงจะต้องเป็นอย่างไรและประพฤติตนอย่างไรเดอ โบ
วัวร์ไม่ยอมรับว่า “ความเป็นหญิง” และ “ความเป็นชาย” มีอยู่จริงตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ติดตัว
มาแต่ก าเนิด แต่เป็นสิ่งที่สังคมได้สร้างข้ึน โดยได้ก าหนดให้มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองเพศ และ
ครอบง าลงไปในความคิดของคนเราผ่าน การอบรมเลี้ยงดู การก าหนดบทบาท และสร้างภาพแห่ง
ความเป็นหญิงความเป็นชายให้กับเด็กหญิงและเด็กชาย ความแตกต่างระหว่างสตรีกับบุรุษจึง
เกิดข้ึน และสิ่งที่สังคมได้ประกอบสร้างให้มีความแตกต่างกันน้ีเอง ได้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
สังคมระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย ระหว่าง ผู้ที่ได้เปรียบและผู้ที่เสียเปรียบเกิดข้ึนในสังคม โดยที่
ผู้หญิงต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่เสมอ  

 
ส าหรับ ‘ผู้หญิง’นั้น ซีโมน เดอ โบว์วัวร์ (1949)  กล่าวถึง ‘ความเป็นผู้หญิง’ ว่า ไม่มีอะไรที่

จะเป็นผู้หญิงตามธรรมชาติ มีแต่การนิยามว่าจะให้ผู้หญิงเป็นอะไรเท่าน้ัน และความเป็นผู้หญิงล้วน
เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างข้ึนมา “พวกเราไม่ได้คลอดออกมาเป็นผู้หญิง แต่พวกเราค่อยๆถูกท าให้
ก ล าย เ ป็ นผู้ ห ญิ ง ” (One is not born , but became a woman)  (Simone de Beauvoir, 
1949)   ซึ่งสิ่งหนึ่งที่บทบาทในการประกอบสร้างหรือนิยามความเป็นผู้หญิง นั้นคือ ‘ภาษาหรือวาท
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กรรม’ ที่มีอิทธิพลในการครอบง าหรือก าหนดความคิดของคน  และความคิดมีส่วนส าคัญในการ
ควบคุมการกระท าของคนในสังคม ดังนั้นภาษาหรือวาท กรรมต่างๆในสังคม จึงมีอิทธิพลต่อสังคม 
และเป็นส่ วนหนึ่ งของระบบในการนิ ยามความหมายหรือ คุณค่า  และสร้ า งอั ตลักษณ์
ให้แก่ ‘ผู้หญิง’ หรืออาจจะเรียกได้อีกอย่างว่า ‘วาทกรรมความเป็นผู้หญิง’ มีส่วนในการสร้างความรู้
และความเข้าใจ และก าหนดความคิดของคนในสังคมเกี่ยวกับ ‘ความเป็นผู้หญิง’ ความคิดและความ
เข้าใจดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะส่งอิทธิพลต่อการกระท าหรือแบบแผนพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ
ของผู้หญิง เพื่อให้ผู้หญิงต่างๆได้ปฏิบัติตามในแนวทางเดียวกัน เพื่อแสดงถึง 'ความเป็นผู้หญิง'   

 
   ดังนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความหมายของเพศสภาวะ  จึงล้วนมากจากสังคมที่
ประกอบสร้าง ได้แก่ ระบบความเช่ือ ศาสนา ค่านิยมทางสังคม ระบบการศึกษา กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม ภาษา วรรณคดี คติชน สื่อโฆษณา เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้หล่อหลอมให้คนในสังคม
คาดหวังเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของความเป็นหญิงและความเป็นชาย ที่แตกต่างกันออกไป ส าหรับงานวิจัย
ช้ินน้ีจึงมองแนวคิดเพศสภาวะและความเป็นหญิงเป็นเสมือนกับวาทกรรมหนึ่งในสังคม ที่ถูกสร้างและ
ผลิตซ้ าข้ึนมาจากสถาบันต่างๆสังคม เพื่อก าหนดและควบคุมผู้หญิงให้ปฏิบัติตามค่านิยมทางสังคมอยู่
เสมอ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้หญิงและสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่
กระตุ้นให้ผู้หญิงมีการจัดการและดูแลกับร่างกายตัวเองอย่างเคร่งครัดและสม่ าเสมอเพื่อให้น าไปสู่
เรือนร่างตามค่านิยมทางสังคม  
 

ตัวอย่างความเข้าใจเรื่องอ านาจที่แยบยลทางสังคมใน  รูปแบบของ ‘วาทกรรม’  ฟูโกต์
ช้ีให้เห็นว่า ‘ความเป็นแม่’ ในสังคมเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของวาทกรรมที่ถูกใช้เพื่อควบคุมร่างกาย
ของ ประชาชนในชาติ เพื่อให้มี ‘สุขภาพดี’ และสามารถไปเป็นแรงงานให้กับระบบอุตสาหกรรมที่
ก าลังเติบโตเข้าสู่ ระบบทุนนิยมในยุคศตวรรษที่ 18 ของยุโรป โดยใช้ความร ูด้านการแพทย์เป็นหลัก
ในการสร้างและใช้ความรู้เพื่อดูแลสอดส่องร่างกายของประชาชน ด้านดีก็คือปรับปรุงสุขภาพให้ดี
แข็งแรงข้ึน อัตราตายของประชากรโดยรวมลดลง และอัตราตายของหญิงคลอดบุตรลดลง ด้านผลเสีย
ก็คือร่างกายของผู้หญิงได้กลายเป็นเป้าหมายของการจัดการมากที่สุด โดยเฉพาะการตั้งครรภ์และการ
คลอดในยุคนี้ได้พัฒนาการ  เทคนิควิธีต่าง ๆ ในการตรวจตรา สอดส่อง เด็กในครรภ์เพื่อเป็น
หลักประกันว่าเด็กที่คลอดออกมาสมบูรณ์ (michel foucault อ้างใน มัลลิกา มัติโก ,2542)  
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วาทกรรมทางสุขภาพ 
  
ความหมายของค าว่าสุขภาพ  
 

ค าว่า “สุขภาพ” หรือ Health มาจากรากศัพท์ที่มีความหมายว่า “Whole” คือการรวมกัน
เป็นหนึ่งเดียวของส่วนทั้งหมดสุขภาพจึงมีความหมายถึงการที่ส่วนต่างๆ อันเป็นองค์ประกอบของชีวิต
ด ารงอยู่อย่างมีบูรณการมีความสมดุลอย่างเป็นองค์รวมการแพทย์แบบกรีกจึงถือว่าสุขภาพ 
(Health) คือความเป็นหนึ่งเดียวกันของส่วนทั้งหมด ส่วนความเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนจากการขาดความ
สมดุลของธาตุอันเป็นองค์ประกอบของชีวิต การเยียวยารักษาความเจ็บป่วยจึงต้องหาทางปรับสมดุล
ให้กับข้ึนมาอย่างเป็นองค์รวม (Turner 2000:9 ,อ้างใน ชาติชาย มุกสง ,2550:6)  ต่อมาในความคิด
ของตะวันตกนั้นนิยามเกี่ยวกับความเจ็บป่วย(illness) มาจากค าว่าไม่สบาย (dis-ease) ซึ่งมีที่มาจาก
ภาษาฝรั่งเศสโบราณ โดยค าว่า ease ที่มีความหมายว่า ‘สบาย’ (comfort) ซึ่งช้ีให้เห็นว่าความ
เจ็บปวดเกี่ยวพันกับความไม่สบายหรือการขาดความสบาย (เพิ่งอ้าง,2550:6)   
 

ในทุกวัฒนธรรมนิยามสุขภาพและมุมมองต่อความเจ็บป่วยเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด  จาก
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่มองความเจ็บป่วยเกิดจากอ านาจเหนือธรรมชาติ  เช่น ความเช่ือเรื่องผี หรือ
วิญญาณร้าย กับการมองว่าเกิดจากธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาการปรับตัว
เข้ากับธรรมชาติ การกินของที่เกิดเป็นพิษต่อร่างกาย เป็นต้น จนกระทั่งราว 3 ศตวรรษที่ผ่านมาได้
เปลี่ยนเป็นการมองว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากความผิดปกติของระบบร่างกาย ก่อนจะเปลี่ยนไปมองว่า
เกิดจากเช้ือโรค ซึ่งเป็นมุมมองการแพทย์สมัยใหม่ที่เกิดข้ึนในยุโรปและแพร่ขยายไปทั่วโลก และนับว่า
เป็นตัวแบบหลักของการอธิบายสาเหตุการเกิดโรคในยุคปัจจุบัน (Porter,1998 อ้างใน ชาติชาย มุก
สง,2550:7)   
 

ในสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงของการอธิบายการเกิดโรคว่าเกิดจากเช้ือโรคนั้น กว่าจะได้เป็น
ที่ยอมรับนั้นก็ได้ผ่านกระบวนการต่อรองมาอย่างยาวนาน การเข้ามาของการแพทย์ตะวันตกโดยมิ
ชช่ันนารี เช่นหมอบรัดเลย์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนค าอธิบายสาเหตุของการเจ็บป่วยไปอย่างมาก จาก
สมมุติฐานเดิมที่เช่ือว่าการเจ็บป่วยมีสาเหตุมาจากการเสียสมดุลธาตุหรือเกิดจากอ านาจเหนือ
ธรรมชาติเป็นสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีอิทธิพลมาจนเกือบสิ้นศตวรรษที่ 19 และต่อมาใน
ต้นศตวรรษที่ 20 ก็ได้เปลี่ยนมาอธิบายรู้ว่าเกิดจากเช้ือโรค ซึ่งความคิดนี้ถูกน ามาใช้อธิบายการเกิด
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โรคในสังคมไทยหลังประเทศหลังประเทศตะวันตกไม่นาน (ทวีศักดิ์  2545 อ้างใน ชาติชัย มุกสง
,2550:7) อย่างไรก็ตามการแพทย์ตะวันตกเมื่อถูกน ามาใช้ในบริบทวัฒนธรรมไทยก็มีลักษณะเฉพาะ
ของไทย ซึ่งไม่เหมือนกับการแพทย์ตะวันตก แต่มีการปรับเปลี่ยนไปตามระบบโครงสร้างในวิถีชีวิต
ของท้องถ่ินอย่างไรก็ตามการน าเอาแนวคิดของตะวันตกผสมผสานเข้ากับแนวคิดของท้องถ่ินได้
ปรากฏอยู่ในค าอธิบายสุขภาพอยู่ทั่วไปในหลายชุมชนทั้งในเมืองและชนบท (โกมาตร 2550) อันแสดง
ให้เห็นถึงพลวัตและความเลื่อนเลื่อนไหลในของนิยามความหมายของสุขภาพในสังคมไทย  

ส่วนในปัจจุบัน ‘สุขภาพ’ ตามค าจ ากัดความขององค์กรอนามัยโลกที่ให้ไว้ในปี ค.ศ. 1964 ว่า
คือสภาวะของการมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายจิตใจและทางสังคม ไม่ใช่เพียงแต่
ปราศจากการเจ็บป่วยเท่านั้น ต่อมาในวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1978 ที่กรุงอัลมาอตา มีการรับรอง
ปฏิญาณที่ยืนยันค าจ ากัดความนี้ รวมทั้งได้ก าหนดกลยุทธ์พื้นฐานด้านสุขภาพเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วยเพิ่มข้ึนด้วยจะเห็นได้ว่าค าว่า  สุขภาพ มี
ความหมายเป็นองค์รวม และหมายถึงการมีชีวิตที่สุขสบายดีในทุกมิติของการด ารงชีวิต ได้แก่ มิติทาง
กายมิติทางจิตใจและมิติทางสังคมและชุมชน (WHO,1995b อ้างใน จินตนา ยูนิพันธ์ุ,2542) หรืออีก
ความหมายหนึ่ง สุขภาพคือ สุขภาวะของชีวิต (wellness) อย่างต่อเนื่อง อันหมายความถึงสภาวะที่
สมดุล สอดคล้อง กลมกลืน และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในมิติทางกาย ใจและจิตวิญญาณภายใน
บุคคลและระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม (ประเวศ วะสี ,2536)   

แนวคิดต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยมีความหลากหลายแตกต่างกัน เนื่องมาจากความ
เกี่ยวพันกันกับวัฒนธรรมของมนุษย์ในสังคมต่างๆ  ระบบความคิดที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัย
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหล่อหลอมความเช่ือกับสุขภาพและความเจ็บป่วยที่สังคมยึดถือ
ต่างกัน จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมมีความส าคัญต่อความรู้ ความเช่ือ วัฒนธรรมเป็นผลรวมของระบบ
ความรู้ความเช่ือ ประเพณี ศิลปะที่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ท าให้การให้ความหมายต่อภาวะสุขภาพ
หรือความเจ็บป่วย ตลอดจนการอธิบายสาเหตุความเจ็บป่วยของมนุษย์แตกต่างกันไปตามลักษณะ
วัฒนธรรม (เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธ์ุ, 2504: 3)   
 

ความแตกต่างในการอธิบายสาเหตุความเจ็บป่วย ตามฐานความรู้ความเช่ือที่เป็นมาของ
มนุษย์ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการให้ความหมายความเจ็บป่วยหรือโรคที่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อฐานความคิดความเช่ือเกี่ยวกับสุขภาพ แม้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันมี
ฐานความคิดแนววิทยาศาสตร์เป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกัน วิธีคิดของชาวบ้านในเรื่องความเจ็บป่วยที่
มีอยู่เป็นเวลาช้านานยังคงเป็นแนวคิดที่ยังคงด ารงอยู่ในสังคมไทยในฐานะกลวิธีในการปรับตัวเมื่อ
เจ็บป่วย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ Foster(1978) ใช้อธิบายว่าระบบการแพทย์เป็นกลวิธีการปรับตัวของมนุษย์
ในด้านสังคมวัฒนธรรม เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ ท าให้มนุษย์ต้องใส่ใจในการป้องกันและ
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รักษา ซึ่งในการเรียนรู้ที่จะบ าบัดอาการ มนุษย์ได้พยายามสร้างสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง เป็น
ระบบความรู้ ความเช่ือ เทคนิค บรรทัดฐาน ค่านิยม ทัศนคติ ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม อุดมการณ์
และสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตทางสุขภาพ  สิ่งที่มีความซับซ้อนขนาดใหญ่
ดังกล่าว Foster เรียกว่า “ระบบการแพทย์” ดังนั้น ระบบการแพทย์จึงเป็นระบบที่มีแหล่งรวมของ
ความรู้ ความเช่ือ ทักษะ และการปฏิบัติการทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพรวมทั้งการจัดระบบความสัมพันธ์
ทางสังคมเมื่อเกิดความเจ็บป่วยของคนในสังคมนั้นๆ (เพิ่งอ้าง, 2504)   

 
การนิยามสุขภาพจึงไม่ได้มีความหมายเดียวที่ตายตัวและสามารถใช้ได้กับทุกคนทุกที่  แต่มี

ความหมายแตกต่างกันในกลุ่มบุคคล  ซึ่งต่างฐานะเศรษฐกิจ วัย และเพศ ทั้งนี้ยังข้ึนอยู่กับปัจจัย
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและเทคโนโลยีอีก
ด้วย แนวคิดด้านสุขภาพจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละสังคม  และเนื่องจากแต่ละบุคคลมี
ประสบการณ์ในชีวิตที่ต่างกัน การนิยามสุขภาพของแต่ละคนจึงอาจแตกต่างกันไปด้วย ที่ส าคัญนิยาม
สุขภาพไม่ได้มีลักษณะที่คงที่ (static) หากแต่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเวลาและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม สภาพของสังคมและวัฒนธรรมจึงมีส่วนส าคัญในการนิยามความหมายสขุภาพ
ที่บุคคลหรือชุมชนใช้มองหรือคิดเกี่ยวกับสุขภาพและมี ผลต่อพฤติกรรมสุขภาพอย่างยากที่จะ
หลีกเลี่ยงได้  มุมมองชีวิตบนพื้นฐานความเจ็บป่วยของแต่ละคนจึงมีความหลากหลายและ
สลับซับซ้อน ในเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลความเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนอาจไม่ได้เพียง
ความเจ็บป่วยทางกายเท่าน้ัน แต่ยังมีความป่วยทางด้านจิตใจที่แต่ละคนต้องเผชิญ อันน าไปสู่ความ
ทุกข์ที่แตกต่างกัน (ชาติชาย มุกสง,2550:5)   

 
ส าหรับผู้หญิง “สุขภาพ” หมายถึง ความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย และการสามารถควบคุมก าหนด

ทิศทางของชีวิต การด ารงชีวิต และการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ  รวมทั้งการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร สามารถใช้ทรัพยากรในครอบครัวและในชุมชน เพื่อการท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อการมี
สุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว ซึ่งหมายถึงการที่ผู้หญิงต้องมีทางเลือกมากข้ึน สังคมต้องรับฟัง
และท าความเข้าใจกับประสบการณ์ของผู้หญิงในเรื่องสุขภาพจากการบอกเล่าของผู้หญิงเอง เพราะใน
อดีตการมองสุขภาพเป็นการมองจากมุมมองของผู้ชายเป็นหลัก  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแนว
ปฏิบัติโดยทั่วไปในสังคมทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นหลักของการประชุมระดับโลกภาคเอกชนที่
องค์กรสหประชาชาติได้จัดข้ึน ในปี พ.ศ.2538 ที่กล่าวว่า “มองโลกจากสายตาของผู้หญิง” 
(Looking at the world through women’s eyes) (จินตนา ยูนิพันธ์ุ, 2542 : 21)   
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อย่างไรก็ตามการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ได้จ ากัดเฉพาะในกรณีของความเจ็บป่วย
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการท านุบ ารุงสุขภาพ (Health maintennance) และการรักษาเยียวยาอีก
ด้วย ซึ่ง ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (อ้างใน ฐฎิณัฎฐ์ หลักชัยกุล , 2544) ได้ให้ความหมายของการดูแล
สุขภาพตนเองไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ประชากรสามารถท ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วย
ตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผดุงรักษาภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การบ าบัดรักษา
ตนเอง ซึ่งรวมไปถึงการฟื้นฟูสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจภายหลังการเจ็บป่วยกระบวนการ
ดูแลสุขภาพตนเองนี้เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงของชีวิตของบุคคล  ไม่ได้เกิด
เฉพาะครั้งคราว รวมทั้งเป็นระบบบริการสุขภาพข้ันปฐมภูมิซึ่งเป็นฐานล่างสุด   
   

วิธีการเยียวยาและรักษาแบบองค์รวมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ล้วนเป็นวิธีการที่ผู้หญิงได้ปฏิบัติ
สืบทอดต่อกันมานับร้อยปี เพื่อดูแล บริบาลสมาชิกในครอบครัวและชุมชนในชีวิตประจ าวัน การมีใจ
กว้างและมีเมตตาต่อผู้อื่นเป็นคุณสมบัติส าคัญในกระบวนการเยียวยารักษา “การเยียวยา” และ “การ
รักษา” จึงเป็นค าที่ใช้ปะปนกัน แต่ทั้งสองค าน้ีมีความหมายต่างกัน โรคบางอย่างไม่สามารถรักษาแต่
เยียวยาได้ ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกมีอาการดีข้ึนและบอกได้ว่าตนได้รับการเยียวยา โดยผู้ป่วยยอมรับสภาพ
การมีโรคประจ าตัวและมีชีวิตร่วมกับคนปกติได้ (อวยพร ตัณมุขยกุล,2539 : 57)  นั่นคือการเยียวยา
ที่ไม่เน้นการต่อสู้กับโรคหรือความเจ็บป่วย แต่จะท าตัวเป็นปัจจัยเสริมกระบวนการเยียวยารักษาและ
ช่วยด ารงสุขภาพ ซึ่งวิธีการเหล่าน้ีมีอยู่ในกระบวนการของชีวจิต ซึ่งการดูแลสุขภาพแบบชีวจิตยังคง
ตั้งอยู่บนความเช่ือที่ว่าบุคคลมีความสามารถที่จะเยียวยารักษาตนเองได้ ทั้ งยังเป็นการดูแลสุขภาพ
แบบลงมือท าเองจึงจะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพได้อย่างแท้จริง  เช่น การดื่มน้ าผักผลไม้ การ
ท าอาหาร การท าดีท๊อกซ์ การออกก าลังกาย การท าสมาธิ เป็นต้น สุขภาพจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่ใน
โรงพยาบาลหรืออยู่ในมือของผู้เช่ียวชาญอีกต่อไป  มีการเยียวยาและรักษาตนเองแบบต่างๆอีก
มากมาย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจึงเสมือนเป็นการทวงเอาอ านาจในการเยียวยากลับมาสู่ในมือ
ของผู้หญิง   
  
  

การท าความเข้าใจในนิยามเรื่องสุขภาพจึงสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม
และระบบการให้คุณค่าต่างๆของสังคม อาจจะกล่าวได้ว่าการนิยามสุขภาพแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ
เป็นเสมือนระบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมและเปิดเผยให้เห็นความสัมพันธ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ของสังคมนั้นด้วย  โดยที่สุขภาพและความเจ็บป่วยมักถูกกล่าวถึง
แสดงออกผ่านสัญลักษณ์ เช่นภาษาพูด ภาษากาย อารมณ์ ความรู้สึก เป็นต้น ความจริงทางสังคมของ
สุขภาพจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกรับรู้และสะท้อนผ่านระบบสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม
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มากกว่าที่จะเป็นความจริงทางชีววิทยาหรือการแสดงทางกายภาพของร่างกายล้วนๆ (ชาติชาย มุกสง
,2550:6) กล่าวคือ การมีสุขภาพที่ดี จึงไม่ใช่เรื่องทางธรรมชาติ ที่เกิดข้ึนมาอย่างลอยๆ แต่เป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวน
ทัศน์ในการมองเรื่องสุขภาพจากแยกส่วนหรือละส่วน มาเป็นแบบองค์รวม ดังนั้นวัฒนธรรมเองจึงเป็น
ปัจจัยก าหนดแบบแผนทางสุขภาพและการรักษาอาการเจ็บป่วยมาต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน   
 

มุมมองเรื่องแนวคิดวาทกรรมสุขภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การฝึกโยคะเองก็เป็นรูปแบบ
หนึ่งในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในแง่ของการบ าบัด รักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากภาวะ
ผิดปกติต่างๆทางร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ‘วาทกรรมอ านาจ
ทางร่างกาย’ ที่ท าให้ปัจเจกต้องตกอยู่ภายใต้การดูแลของ  ‘ระบบการแพทย์’ (อ านาจรัฐ)  อย่าง
เคร่งครัด ส่งผลให้ปัจเจกต้องจัดการและดูแลร่างกายอย่างสม่ าเสมอ และสร้างระเบียบวินัยในการ
จัดการกับร่างกายอย่างมาก ผ่านการศึกษาการรณรงค์ทางสังคม เช่น ความรู้ ความคิดเรื่องร่างกายใน
อุดมคต ิที่เกิดข้ึนในสมัยสร้างชาตินั้นเป็นความรู้ที่ส่งผ่านระบบการศึกษาและการอนามัย เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ให้กับประชาชน ซึ่งความรู้ที่เผยแพร่ออกมานั้นก็ได้รับใช้อ านาจของภาครัฐ  เองที่มี
นโยบายการสร้างความเป็นอารยะให้กับประเทศ โดยอาศัยการ ถ่ายทอดอุดมการณ์ออกมาในรูปแบบ
การศึกษาให้กับประชาชน หรือ ข้อมูลรณรงค์ในการจัดการและดูแลร่างกายตนเองให้สมบูรณ์
แ ข็ ง แ ร ง  ซึ่ ง เ ป็ น ข้ อมู ล ที่ เ ส นอต่ อ สั ง คม ถึ ง ร ะดั บ ชี วิ ตป ระจ า วัน ว่ า ควร จ ะป ฏิบั ติ ตน
อย่างไร เช่น ประชาชนควรกินอาหารให้ครบห้าหมู่ ออกก าลังกายและ เล่นกีฬาเพื่อสัดส่วนและ
ทรวดทรงที่ งดง าม  นอนหลับให้ เพียงพอเพื่ อจะ ได้มี ระ เบี ยบ วินัยและสุขภาพที่ ดี  เป็ น
ต้น (Lock&Scheper-Hughes ,1996)   

 
ดังนั้นในสังคมชายเป็นใหญ่จึงต้องมีปฏิบัติการทางสังคมเพื่อแสดงอ านาจตลอดเวลา ซึ่งหนึ่ง

ในอ านาจที่ชายมีเหนือหญิงนั่นคือ การใช้อ านาจบนร่างกายของผู้หญิงหรือที่เรียกว่า ‘การเมืองเรื่อง
ร่างกาย (body politics)’ ตัวอย่างเช่น แฟช่ันสมัยนิยมที่บังคับให้ผ ูหญิงนิยมความผอม ขาวในแต่ละ
ยุค เป็นต้น  (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล , 2546:51) ซึ่งส่วนนี้เองเช่ือมโยงกับแนวคิดเรื่องร่างกายหรือ
ร่างกายทางการเมือง ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความหมายที่มีต่อร่างกายผู้หญิงในฐานะองค์ประธาน
ที่ถูกกระท าในสังคมในระบอบชายเป็นใหญ่อยู่เสมอ เมื่อพิจารณาถึง แนวคิดอ านาจและวาทกรรม
ของ ฟูโกต์ ที่ยกมาข้างต้น จะสังเกตเห็นได้ว่าอ านาจไม่ได้ท างานแบบเส้นตรง แต่มีลักษณะเป็น
วงกลมคือต้องอาศัยการกระท าการจาก 2 ฝ่ายต่อกันและกันอ านาจจึงจะน ามา ซึ่งการหน้าที่บางอย่าง
ได้  อ านาจได้สร้างวาทกรรมข้ึนมาหลากหลายชุดความรู้ ว่าด้วยเรื่อง  ‘ความสวยงามของ
ร่างกาย’  และ ‘ร่างกายที่มีสุขภาพที่ดี’ โดยกระท าการผ่านค่านิยมอันก่อให้เกิด  มาตรฐาน
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บางอย่าง ซึ่งมาตรฐานเกี่ยวกับความงามอันวางบนรากฐานของอุดมคติเหล่านี้ก่อให้เกิดการ
สอดส่อง ตรวจตราต่อร่างกายตนเองของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้สังคมแห่งวาทกรรมนั้น   
 

จากมุมมองและแนวคิดอ านาจและวาทกรรมดังกล่าว  จึงสามารถน ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์การศึกษาวิจัยร่วมกับแนวคิดร่างกาย  จะเปิดเผยให้เห็นถึงปฏิบัติการทางร่างกายของ
ผู้หญิง ภายใต้วาทกรรมทางสุขภาพและความงามทางร่างกาย ว่ามีกระบวนการอย่างไรที่ท าให้มี
อ านาจในการควบคุมร่างกายของผู้หญิงให้เช่ือฟังและอยู่ในแบบแผนของสังคม มีโครงสร้างระดับลึก
ก าหนดขอบเขตทางวัฒนธรรมและความรู้ซ่อนอยู่ โครงสร้างนี้เป็นตัวก าหนดวาทกรรมและผลิตค าพดู
ทั้ งหลายคนสังคม  โครงสร้างนี้ คือกรอบความรู้ เป็นตัวท าเกิดวาทกรรม  (สุภางค์ จันทวา
นิช ,2555:283)   

 
ดังนั้นในงานศึกษา ‘โยคะกับผู้หญิง : วาทกรรมสุขภาพและปฏิบัติการทางร่างกายใน

สังคมไทย’  จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้ทั้งสองแนวคิดวิเคราะห์ประกอบร่วมกัน  เพื่อสะท้อนให้เห็นมิติ
มุมมองทางร่างกายของผู้หญิงที่ เช่ือมโยงอยู่กับวาทกรรมสุขภาพและความเป็นหญิง วาทกรรม
ดังกล่าวที่ว่า จึงเป็นเรื่องของชุดความรู้และอ านาจ ที่เข้ามากระท าต่อเนื้อตัวร่างกายของปัจเจกบุคคล 
ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า การฝึกโยคะไม่ใช่เพียงเรื่องของร่างกายของปัจเจกอย่างเดียวเท่านั้น แต่หากมี
เรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรม ที่เข้ามาก ากับวิธีการคิดต่อการจัดการร่างกายของผู้หญิง ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้จะเปิดเผยให้เห็นถึงร่างกายทั้งสามระดับของผู้หญิงที่ฝึกโยคะในสังคมไทย ที่เช่ือมโยง
กับเรื่องราวของอ านาจและความรู้ของวาทกรรม ที่ท าให้เห็นถึงการปะทะและการต่อรองความหมาย
บนเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง ระหว่างวาทกรรมหลักในสังคมที่กดทับและควบคุมผู้หญิงให้มีรูปร่างที่
ผอมเพรียวเท่านั้น ถึงจะได้รับการยอมรับจากสังคม ว่าเป็น ‘ผู้หญิงที่สวย’ แต่การฝึกโยคะจะเป็น
การศึกษาเพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงวิธีการและทางเลือก ในการจัดการร่างกายของตัวผู้หญิงเอง ที่ผู้หญิง
เป็นคนเลือกและให้ความหมายต่อร่างกายของตนเองด้วยตัวเอง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีร่างกายที่ผอม
เพรียวเท่านั้น แต่หากเป็นร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง เพื่อตอบสนองต่ออุดมคติของสังคมใน
อีกแง่หนึ่งเช่นกัน  

   
 
 
 
 
 



25 

 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับโยคะ   
  
   โยคะกับสุขภาพ   

 
จากการทบทวนวิทยานิพนธ์เรื่อง ‘ผลของการฝึกโยคะต่อภาวะสุขภาพวัยรุ่นหญิง’ (2548) 

พบว่า การฝึกโยคะช่วยให้วัยรุ่นหญิงมีภาวะสุขภาพกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณและสมรรถภาพ
ร่างกายดีข้ึน ซึ่งการเตรียมวัยรุ่นหญิงให้มีภาวะสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้ง  4 ด้านและมีสมรรถภาพ
ร่างกายที่ดี อาจจะท าได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โยคะจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับมาจนถึง
ปัจจุบันว่าช่วยให้บุคคล บรรลุสู่ภาวะสุขภาพสมบูรณ์พร้อมครอบคลุมทั้งกาย  จิต สังคมและ
วิญญาณ โดยโยคะมีเทคนิคการฝึกฝนร่างกายเพื่อเป็นพื้นฐานควบคุมจิต และถือว่าการพัฒนาร่างกาย
เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมประโยชน์ของการฝึกทางจิตและจิตวิญญาณ   

จากการศึกษาผลของโยคะต่อสุขภาพกาย ที่พบว่า ผู้ฝึกโยคะส่วนใหญ่รับรู้ว่าสมรรถภาพ
ร่างกาย ภาวะสุขภาพกาย และคุณภาพที่ดีชีวิตที่ดีข้ึนหลังฝึกโยคะ โดยโยคะจะช่วยให้ร่างกาย
ยืดหยุ่น ระบบหายใจท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ด้านสุขภาพจิตพบว่า การฝึกโยคะช่วยลด
ความเครียดและความวิตกกังวล ส่วนในด้านสังคมพบว่า ผู้ฝึกโยคะจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างตนกับบุคคลอื่นดีข้ึน และด้านจิตวิญญาณนั้นโยคะเป็นการฝึกจิตให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่มา
รบกวน น ามาซึ่งการตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจิต
วิญญาณ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่เช่ือมโยง กับความหมายของแนวคิดสุขภาพใน
ปัจจุบัน ที่มองแบบเรื่องสุขภาพและสุขภาวะแบบ ‘องค์รวม’ หรือสภาวะสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งด้าน
กาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ  โดยการศึกษาในเรื่องนี้ ได้นิยามภาวะสุขภาพกาย คือร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอาการหรือแสดงว่าเจ็บป่วย ภาวะสุขภาพจิต หมายถึง จิตที่มีความสุข เบิก
บาน มีสติ และสมาธิ ภาวะสุขภาพด้านสังคม หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่เกี่ยวกับบุคคลรอบข้าง
และชุมชน   

 
การที่ภาวะสุขภาพกายของวัยรุ่นดีข้ึนนี้ อาจเป็นเพราะวัยรุ่นหญิงได้รับการฝึกอาสนะ 

(กระบวนท่าในการฝึกโยคะ) เป็นการฝึกเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมส าหรับการฝึกจิต ในการศึกษานี้
ใช้อาสนะประกอบด้วยชุดของท่ารวม 23 ท่า แต่ละท่าเป็นการยืดเหยียดอวัยวะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและ
ข้อต่อ ร่วมกับการบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า จึงสร้างความยืดหยุ่น
พร้อมกับสร้างความแข็งแรงให้กระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ปกป้องระบบประสาทของ



26 

 

 

ร่างกาย  การปฏิบัติอาสนะจะใช้น้ าหนักตัวของผู้ฝึกกดอวัยวะในช่องอกและช่องท้องซึ่งเป็นส่วนที่ลึก
ของร่างกาย ท าให้การไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดีข้ึนตามท่าอาสนะนั้นๆ อวัยวะ
ภายในได้รับสารอาหารและออกซิเจนที่เลือดน ามาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ทอ่ 
ส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายดีข้ึน จึงเกิดภาวะสมดุลในร่างกายทั้งระบบ ซึ่งสอดคล้องกับหลายๆ 
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การฝึกโยคะท าให้กลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพกายดีข้ึน มีอาการเจ็บป่วยน้อยลง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ระบบหัวใจและหายใจมีการท างานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดี เช่นเดียวกับที่พบว่าผู้ป่วยวัณโรคมีสุขภาพกายที่ดีข้ึน ผู้ที่มีอาการติดเช้ือในปอดอาการวัณโรค
ลดลงหลังฝึกโยคะ  

 
การศึกษาดังกล่าวจึงท าให้เห็นว่า ผลของการฝึกโยคะในปัจจุบัน เช่ือมโยงกับสภาวะสุขภาพ

ที่ครอบคลุมทั้งหมดในหลายๆมิติของผู้หญิง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการบ าบัด รักษาและฟื้นฟู
ส่วนต่างๆของร่างกาย ให้กลับมาแข็งแรงข้ึน และลดบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆได้ ส่งผลให้
ผู้หญิงมากมายหันมาฝึกโยคะ ในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสุขภาพ เพื่อจัดการและเปลี่ยนแปลง
กับเรือนร่างของตัวเอง ให้ไปสู่เรือนร่างที่สมบูรณ์และแข็งแรง ตามอุดคมคติทางสังคม ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึงเลือกน างานวิจัยช้ินนี้มาเป็นตัวอย่างในการประกอบการวิเคราะห์  เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลและ
ประโยชน์ที่ดีของการฝึกโยคะในมิติด้านสุขภาพทางกายและจิตในสังคมสมัยใหม่    
  ต่อมาในงานศึกษาเรื่อง ‘ผลการฝึกโยคะพิลาทิสที่มีต่อสุขภาพ’ ของ เอกลักษณ์ พุฒิธน
สมบัติ (2549) พบว่า การฝึกโยคะพิลาทิส ท าให้ความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียน
โลหิต ความแข็งแรง อดทนของกล้ามเนื้อความอ่อนตัวและสัดส่วนร่างกายของกลุ่มฝึกโยคะพิลาทิสดี
กว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก โดยในการศึกษาเรื่องนี้ได้กล่าวถึงประโยชน์ของโยคะไว้หลายประการ 
ดังเช่น เออลา (Urla.2002 : 3) กล่าวว่า โยคะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ มีการฝึกควบคุม
จิตและมุ่งเน้นไปที่ลมหายใจเข้าออก จึงท าให้ผู้ฝึกมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังช่วยพัฒนา
ระบบหัวใจไหลเวียนเลือด ให้ท างานดีข้ึน ตลอดจนความยืดหยุ่นและความแข็งแรงก็เพิ่มข้ึนอีกด้วย    
 

ส าลี่  สุ ภ า ภร ณ์  (2546ข  : 9-10) ไ ด้ ก ล่ า ว ส รุ ป ถึ ง ป ร ะ โ ย ชน์ ข อ ง ก า ร ฝึ ก โ ยค ะ
ไว้ 11 ประการ คือ (1) ท าให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายดีข้ึน (2) เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อ
ต่ อ ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  ข้ อ ไห ล่  ส ะ โพก  เ ป็ นต้ น  (3) ผ่ อนคล ายความตึ ง เ ค รี ย ด  (4) ช่ วยแก้ ไ ข
ทรวดทรง (Posture) ให้ดูดีข้ึน (5) ช่วยให้สมาธิดีข้ึน (6) บรรเทาอาการปวดเมื่อยที่เกิด จากการเล่น
กีฬาหรือการท างานในชีวิตประจ าวัน (7) ลดอาการปวดประจ าเดือน (8) มีผลในทางบ าบัดรักษาโรค
ต่าง ๆ ที่มีสาเหตุมาจาก ความเครียด (9) เพิ่มความสามารถในการทรงตัว (10) เพิ่มความมี
สติสัมปชัญญะ (Awareness) และ (11) ท าให้ใจเย็นลง   
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ต่อมา Bastille & Gill-Body (2004 : Online) กล่าวว่า การบ าบัดด้วย  โยคะเป็นการ
ประยุกต์ โยคะส าหรับประโยชน์ทางด้านสุขภาพ โดยใช้แนวคิดของโยคะร่วมกับการแพทย์ตะวันตก
และความรู้ด้านจิตใจ เช่น การใช้ความมีสติของร่างกาย การหายใจ ท่าทางการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย และสมาธิกับความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิวิทยา เช่น การจัดการกับบุคคลที่มี ปัญหาเรื่องการ
ปวดหลัง เป็นต้น การบ าบัดด้วยโยคะในบุคคลที่มีความหลากหลายอาการ  หรือมีความผิดปกติ
เกี่ยวกับโครงสร้างของจิตใจนั้นจะมีจุดมุ่งหมายไปที่การดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม  การบ าบัด
ด้วยโยคะสามารถบรรเทาความเครียด และความวิตกกังวลได้   

 
นอกจากนั้ น  งานวิจัยทางการแพทย์ที่ ผ่ านมา  พบ ว่า  หากมี การฝึ กโยคะอย่า ง

สม่ าเสมอ สามารถ บรรเทาอาการบางอย่างของโรคได้  เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง  หอบ
หื ด  (Sivananda Yoga Center. 2000:12) ดั ง ก ร ณี ง าน วิ จั ย ขอ ง เ มอ รู เ ก สั น แล ะคนอื่ น ๆ 
ที่ สรุป ว่า  หลังจากฝึกโยคะ  11 สัปดาห์  สามารถบ าบัดหรือรักษาโรคความดันโลหิตสู ง
ได้ เ ช่นเดียวกับ  การรักษาทางการแพทย์  ทั้ งนี้ เพราะการฝึกโยคะมิใช่ เพียงแค่การปฏิบัติ
ท่า (อาสนะ) เท่านั้น แต่ยัง หมายถึงการคุมกายและจิต ด้วยลมหายใจเข้าออกไปพร้อมกับการ
เคลื่อนไหว เช่น ท่างู ท่านักรบ ท่าหนุมาน เป็นต้น จึงมีผลในทางบ าบัดรักษาและช่วยให้มีสุขภาพดี
ข้ึน   

 
การศึกษา ผลการฝึกโยคะพิลาทิสต่อสุขภาพ จึงสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการฝึกโยคะ

ในมิติที่เช่ือมโยงกับเรื่องสุขภาพต่าง ๆ เช่น การบ าบัด บรรเทา และรักษาอาการของโรคต่างๆ ใน
หลากหลายมิติ ที่ท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่า แม้การศึกษาดังกล่าวจะเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงผลของการฝึกโยคะที่เช่ือมโยงในมิติสุขภาพ ที่ได้รับการรับรองความรู้จาก
การแพทย์สมัยใหม่ ที่ท าให้เราเห็นว่า โยคะเองก็เป็นส่วนหนึ่งในฐานะวัฒนธรรมสุขภาพ สามารถ
น ามาปรับใช้ เพื่อแก้ไขกับสุขภาพร่างกายของตัวเอง ท าให้ผู้คนหันมาสนใจการฝึกโยคะกันอย่าง
มากมาย เพราะนอกจากโยคะจะช่วยในเรื่องมิติทางสุขภาพแล้ว แต่การฝึกโยคะยังเป็นเสมือนการ
บริหารร่างกายอย่างหนึ่ง ที่ส่งผลให้ผู้ฝึกมีเรือนร่างที่สวยงาม ควบคู่ไปการฝึกลมหายใจขณะฝึก ส่งผล
ให้ผู้ฝึกมีสมาธิและจิตใจที่ดีข้ึน ผลจากกาฝึกโยคะดังกล่าวจึงน ามาซึ่ง รูปแบบของร่างกายที่สมบูรณ์
แบบทั้งกายและใจ ตามแบบค่านิยมของผู้หญิงในสังคมไทยปัจจุบัน   
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โยคะกับสุขภาพทางจิต  

ในงาน ศึกษา เ รื่ อ ง  ‘ ผลของก ารฝึ ก โยคะพื้ นฐ านต่อสมรรถภาพทางกายแล ะ
ความเครียด’ ของ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พบว่า การฝึกโยคะอาสนะ
เป็นการฝึกกายและจิตควบคู่กันไป ขณะฝึกโยคะอาสนะ ร่างกายจะนิ่ง ผ่อนคลาย ใช้แรงน้อยที่สุด ใช้
จิตตามรู้กับการเคลื่อนของกาย ด้วยการฝึกเช่นนี้จิตจึงหยั่งสู่สมาธิ ช่วยลดความเครียดลง ใน
ขณะเดียวกันการยืดเหยียดกล้ามเนื้อท าให้ความยืดหยุ่นของข้อต่อและกล้ามเนื้อต่างๆ  ในส่วนที่มี
การ  เคลื่อนไหวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ถึงแม้ ว่า การส่งเสริมสุขภาพกายมีรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การว่ิง ว่ายน้ า มวยจีน หรือ การเต้น แอโรบิค ฯลฯ ส่วนการ ส่งเสริมสุขภาพจิตก็อยู่ในรูป
ของ ศาสนธรรมปรัชญาชีวิต หรือการฝีกสมาธิ ซึ่งในสังคมปัจจุบันที่ความเครียด และความซับซ้อน
ที่มากข้ึน มนุษย์จึงต้องการความสมดุลทั้ง  ด้านกายและจิต การออกก าลังกายด้วยโยคะเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่แตกต่างจากการออกก าลังกายทั่ว ๆ ไป เพราะให้ผลลัพธ์ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของปอดและหัวใจ  เพิ่มความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เพื่อปรับปรุงรูปร่างให้ดี
ข้ึน นอกจากนั้นยังฝึกสมาธิและพัฒนาจิตใจไปพร้อมๆกัน (กวีคง ภักดีพงษ์ 2550; กลุ กรรณี เอ็น วี. , 
2544; พีระ บญุจริง, 2542; สุนีย์ ยวุจิติ, 2540)    
   

การศึกษาดังกล่าวจึงท าให้เห็นว่า แม้จะมีการดูแลและส่งเสริมสุขภาพกายในรูปแบบต่างๆ ที่
หลากหลาย หากแต่ว่าไม่ครอบคลุมในมิติสุขภาพเท่ากับการฝึกโยคะ ในสังคมปัจจุบัน ‘โยคะ’ จึงได้
กลายมาเป็นศาสตร์แห่งดูแลสุขภาพอย่างเป็น องค์รวม อย่างแท้จริง ที่ท าให้มีผู้คนต่างๆ ที่ประสบกับ
ปัญหาด้านสุขภาพ หรือต้องการที่จะดูแลสุขภาพอย่างคลอบคลุมในมิติทางร่างกาย สนใจที่ฝึกโยคะ 
เพื่อช่วยรักษาและบ าบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ส่งผลให้ ร่างกายของฝึกโยคะนั้นมีสภาพที่แข็งแรงและ
สดใสอยู่เสมอ   
  จากการทบทวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ‘โยคะและสุขภาพ’ แม้ว่าจะเป็นงานวิจัย
ที่น ามาประกอบจะเป็นการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ก็ตาม แต่ผลการศึกษาทั้งหลายของผลการฝึก
โยคะในผู้หญิงนี้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และผู้หญิงของโยคะในมิติสุขภาพ ที่มีรูปแบบเป็น องค์
รวม จึงท าให้ผู้ศึกษาได้มุมมองจากการศึกษาครั้งนี้ ในเรื่องของผลและประโยชน์ของการฝึกโยคะต่อ
สภาวะสุขภาพในมิติต่างๆ เช่น การรักษาโรค การบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปวดและช่วยเรื่องของ
สมาธิและจิตใจ แต่การศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของการฝึกโยคะกับผู้หญิงนั้น มีเพียงการศึกษาเชิงการ
ทดลองแบบวิทยาศาสตร์ มากกว่าการท าความเข้าใจต่อปัจจัยและความสัมพันธ์ในมิติต่างๆทางสังคม 
ที่ท าให้ผู้หญิงนิยมมาฝึกโยคะ  การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการที่จะศึกษามากกว่าประโยชน์ที่ได้จากการฝกึ
โยคะหรือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้ฝึกโยคะ แต่ต้องการที่จะท าความเข้าใจถึงประสบการณ์
และการให้ความหมายต่อร่างกายของผู้หญิงที่ฝึกโยคะ รวมไปถึงต้องการศึกษาให้เห็นถึงการเปิดเผย
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ให้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับโยคะในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในฐานะโครงการร่างกาย
ของผู้หญิงภายใต้วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมสมัยใหม่   
  
  
วรรณกรรมและวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิง  
 
ผู้หญิงกับสุขภาพ   
 

จากบทความวิจัย ผู้หญิงกับความมั่งคงทางสุขภาพ (2543) ของ จินตนา ยูนิพันธ์ุ ได้กล่าว ถึง
การก าหนดลักษณะหรือรายละเอียดของการมีสุขภาพดีของผู้หญิง  โดยทั่วไปข้ึนอยู่กับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมมากพอๆ กับแนวคิดความเช่ือทางสังคม การเมือง และวิทยาการที่แตกต่างกันไปแต่ละ
สาขาได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นสุขภาพดีของผู้หญิงจึงถูกก าหนดโดยกระบวนการทางสังคมที่ผู้หญิง
ด ารงชีวิตอยู่ ซึ่งโดยทั่วไปผู้หญิงจะยอมรับว่าตนมีสุขภาพดีตราบเท่าที่เธอยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
สังคมคาดหวังได้อย่างเต็มที่ทั้งๆ ที่ตนเองอาศัยอยู่ในสภาวะของการมีปัญหาสุขภาพ  เช่น มีภาวะ
โลหิตจาง หรืออ่อนแอเนื่องจากความเหนื่อยล้า พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีการติดเช้ือในเชิงกรานอย่าง
เรื้อรังก็ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะเธอยอมรับค าจ ากัดความของการมีสุขภาพดีตามที่สังคมยึดถือต่อกันมา ว่า
ตราบใดที่ผู้หญิงสามารถตื่นนอนตอนเช้าไหว  ท าหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูก  หุงหาอาหารเลี้ยงดู
สมาชิก ท างานบ้าน แสดงว่าผู้หญิงคนน้ันไม่มีปัญหาสุขภาพหรือมีสุขภาพดีนั้นเอง   
 

ผู้หญิงส่วนใหญ่ในสังคมไทยยอมรับภาระหน้าที่ที่สังคมก าหนด ครอบครัวคาดหวัง และ
กระท าหน้าที่นั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งและไม่คิดจะโต้แย้ง ตลอดจน มีลักษณะหรือการกระท าที่เห็นได้ชัด
ดังนี ้1) ไม่ได้ใส่ใจกับอาการผิดปกติที่เกิดข้ึน 2) ตัวผู้หญิงเองและบุคคลในครอบครัวไม่ให้ความสนใจ
กับสภาพอารมณ์ หรือความรู้สึกของผู้หญิงที่แสดงถึงความไม่สมดุลทางอารมณ์หงุดหงิด  ไม่สบาย
ใจ 3) ไม่พิจารณาความต้องการของตนเองหรือกระท าในสิ่งที่ตนต้องการทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ
ที่มีอยู่ 4) ด าเนินชีวิตตามเป้าหมายของครอบครัวเป็นหลัก การยึดถือการปฏิบัติของผู้หญิงดังกล่าว
นั้น ส่งผลถึงสภาวะสุขภาพของผู้หญิงซึ่งก าหนดโดยครอบครัวหรือชุมชนโดยรวมและยึดถือสืบทอด
กันมาจนเป็นวิถีชีวิต อีกทั้งยังตอกย้ าว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องเมื่อผู้หญิงต้องเจอกับปัญหาสุขภาพ
เพราะการตัดสินใจของบุคลากรทางแพทย์ซึ่งเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง   

ปัจจุบันการมองบทบาทศักยภาพและคุณค่าของผู้หญิงในสังคมมีมากข้ึนและเด่นชัด
ข้ึน ดังนั้นการพิจารณาสุขภาพของผู้หญิงจะเปลี่ยนไป โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการเจริญพันธ์ุ บทบาท
ศักยภาพ และคุณค่าของผู้หญิงในฐานะผู้สร้างสรรค์สังคมด้วยการท างานเพิ่มรายได้ทั้งงานนอกบ้าน
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และในบ้าน เช่นเดียวกับผู้ชาย ผู้หญิงได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีความสามารถที่
เท่าเทียมกับผู้ชายในด้านต่างๆมากขึ้น  

ดังนั้นแนวคิดในเรื่องสุขภาพผู้หญิงจึงกว้างขวางข้ึนโดยยอมรับสุขภาพในลักษณะองค์รวมที่
เกิดข้ึน จากความต้องการของผู้หญิงซึ่งมีความแตกต่างกับผู้ชายเริ่มต้นต้ังแต่ชีวิตของการเป็นเด็กหญงิ
จนถึงวัยสูงอายุทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการเจริญพันธ์ุ การเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการ
ท างานและการเป็นผู้หญิงสูงอายุ  
  
สุขภาพผู้หญิง หมายถึง สุขภาพของคนทุกคนท้ังในบ้านและนอกบ้าน  
 

จากบทความรื้อสร้างองค์ความรู้ คิดผู้หญิงกับสุขภาพ(2542) ได้เสนอว่า ผู้หญิงเป็นผู้
ให้บริการสุขภาพของสมาชิกในสังคมในครอบครัวทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของลูก แม่ หรือ
เมีย ผู้หญิงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสุขภาพของคนอื่นๆ ในบ้าน คือ ลูก สามี พี่น้อง หรือผู้สูงอายุ
เพราะเป็นการแบ่งงานกันทางเพศ หน้าที่หลักและการงานส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงท าจะถูกจ ากัดให้เป็นงาน
ในบ้านซึ่งเกี่ยวข้องกับการอยู่ดี อยู่สะอาด กินดีกินสะอาด การจัดหาอาหารการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว และดูแลตนเองในยามเจ็บป่วย หน้าที่เหล่าน้ีจึงสัมพันธ์กับสถานภาพสุขภาพของคนทุกคน
ในบ้านอย่างไม่ต้องสงสัย นอกจากนี้ผู้หญิงยังมีบทบาทมาก ในฐานะผู้ให้บริการในระบบสาธารณสุข
ไทย ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชน ระดับประเทศ บนระบบการรักษาแบบดั้งเดิมหมอต าแยและหมอ
พื้นบ้านส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง ซึ่งแม้ในปัจจุบันยังคงบทบาทส าคัญนี้ ในหลายพื้นที่ของประเทศ
ไทย และเป็นระบบการให้บริการทางการรักษาการพยาบาลแบบตะวันตก ซึ่งจ านวนบุคลากรทาง
สาธารณสุขทุกระดับในระบบบริการทางการแพทย์แบบสมัยใหม่ของรัฐไทยมากกว่าสามในสี่เป็น
ผู้หญิง   
  

ภาพรวมจากการศึกษาในประเทศที่ก าลังพัฒนาหลายประเทศยืนยันสอดคล้องกันว่า  เมื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายของผู้หญิงกับผู้ชายส่วนใหญ่ ผู้หญิงจะใช้จ่ายไปในเรื่องสุขภาพ ของลูก
ตนเอง และเด็กคนอื่นในบ้าน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก ค่าอาหาร ค่าบ ารุงสุขภาพ
เด็ก ตลอดจนการศึกษาของเด็กแม้ในสถานการณ์ที่ผู้หญิงเองเจ็บป่วยผู้หญิง ยังคงค านึงถึงสุขภาพคน
อื่นมากกว่าตนเอง ดังผลการศึกษาในประเทศไทยที่สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศราวันดาที่
พบว่าผู้หญิงติดเช้ือเอชไอวี ได้ระบุถึงความต้องการของตนเอง ในด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ตลอดจน
ปัจจัยที่ต้องการใช้ในการดูแลลูก ตรงนี้มีในเชิงนโยบายว่า ถ้าสุขภาพอนามัยของผู้หญิงดีแล้ว และ
ผู้หญิงมีงานท าได้รับค่าจ้างแรงงานที่ดีพอเพียงย่อมส่งผลถึงสุขภาพของเด็กและการดูแลเด็กและ
สมาชิกของคนอื่นในครอบครัว เช่น คนชรา เป็นต้น  



31 

 

 

หากมองในมิติแนวคิดของสุขภาพในปัจจุบัน ขอบเขตของสุขภาพไม่ได้มีความหมายจ ากัดอยู่
แค่ในกรอบของการปลอดจากโรค การป้องกันหรือการรักษาโรค แต่มีความหมายรวมถึงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางกาย อารมณ์และจิตใจ  ด้วยเหตุนี้ขอบเขตของสุขภาพจึงเกี่ยวข้องกับทุก
กิจกรรมในการใช้ชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็น จากอาหารที่เรากิน น้ าดื่ม ที่อยู่อาศัย โดยในน้ีแสดงว่าเรา
จะมีสุขภาพเป็นอย่างไร ย่อมข้ึนอยู่กับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่ห่อหุ้มตัวเรา
และที่สังคมปรุงแต่งข้ึน เป็นเรื่องแน่นอนว่าสุขภาพของผู้หญิงจึงเกี่ยวโยงอย่างแนบแน่นกับบทบาทที่
ผู้หญิงจ าเป็นต้องแสดง จัดแสดงและเลือกที่จะแสดง  
  

ดังนั้นค าตอบของงานวิจัย  ที่ถามข้ึนในตอนแรกว่า ‘ท าไมต้องผู้หญิงกับสุขภาพ’ จึงอธิบาย
ได้ว่า ตั้งแต่อดีต ความเป็นหญิงและความเป็นแม่ ก็ได้รับบทบาทเป็น ผู้ที่ต้องดูแลเอาใจใส่และ
ให้บริการสุขภาพแก่แก่สมาชิกทุกคนในบ้าน ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังพบข้อเท็จจริงที่ว่ามี ผู้หญิงอีก
มากมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในบ้าน เพราะผู้หญิงยังมีฐานะเป็นผู้ผลิตให้แก่ครอบครัว
ชุมชนและสังคม นอกจากนี้แล้วผู้หญิงก็เป็นผู้บริโภคทั้งในเรื่องของยา การบริการอาหาร และผลผลิต
ในระบบการผลิตแบบทุนนิยม ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่า เรื่องราวของผู้หญิงกับสุขภาพเป็นสิ่งที่เช่ือมโยง
อยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่ในสังคมอดีตจนถึงสังคมปัจจุบัน ในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อการให้
ความหมายของความเป็นหญิงและความเป็นชาย  
  
สุขภาพผู้หญิงมีความหมายในฐานะผู้ผลิตของสังคม   
  

สังคมมักมองไม่ เห็นบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้ผลิตของครอบครัวและผู้ผลิตของ
สังคม แท้จริงแล้วในทุกสังคมบนรูปทุกมุมโลก ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าความเป็นแม่ มีหน้าที่มากกว่า
การตั้งครรภ์ คลอดลูก เลี้ยงลูกและดูแลคนชรา พร้อมๆกับบทบาทของแม่ ผู้หญิงต้องท างานหาเลี้ยง
ชีพเพื่อจุนเจือตัวเองและครอบครัว แต่บริการสุขภาพของรัฐที่ให้ต่อผู้หญิงมักเน้นหนักเฉพาะเรื่องของ
การวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็กท าให้การจัดการบริการสุขภาพให้กับผู้หญิงในมิติอื่นๆของ
ปัญหาสุขภาพของผู้หญิง ในฐานะผู้ผลิตของสังคมไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ผลก็คือปัญหาสุขภาพ
โดยองค์รวมไม่ได้รับการส่งเสริมการจัดบริการการรักษาได้เพียงพอ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน
ของประเทศไทยที่อัตราการเพิ่มประชากรของลดลงมาก เหลือเพียงร้อยละ 1.1 ซึ่งอยู่ในระดับการเกดิ
ทดแทน แต่การจัดบริการสุขภาพผู้หญิงยังคงเน้นหนักที่การควบคุมสภาวะการเจริญพันธ์ุของ
ผู้หญิง การอนามัยแม่และเด็ก เป็นการให้บริการกับผู้หญิงเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น คือ ผู้หญิงที่แต่งงาน
แ ล ะ เ ป็ น แ ม่  แ น่ น อ น ว่ า ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ดั ง ก ล่ า ว นี้ ไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ ไ ด้ กี ด กั น ผู้ ห ญิ ง
โสด โดยเฉพาะ วัยรุ่น ผู้สูงอายุ ออกไปจากบริบทของการให้บริการสุขภาพกับผู้หญิง แต่ยังละเลยการ
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ให้บริการในมิติทางสุขภาพอื่นๆของผู้หญิง เช่น สภาพความไม่ปลอดภัยจากการท างานและช่ัวโมงการ
ท างานที่ยาวนานซึ่งเสี่ยงต่ออันตรายจากโรงงานและอาชีพที่ต้องเผชิญกับสารเคมี   ฝุ่นควัน ยาฆ่า
แมลง ตลอดจนสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและน้ าอาดที่ไม่เพียงพอ (อ้างใน บทความรื้อสร้าง
ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพ,2542)  
 

นโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้หญิงที่ส าคัญมากที่สุด ในช่วง 3
ทศวรรษที่ผ่านมา  คือ การควบคุมจ านวนประชากร ผ่านการลดอัตราการเกิดที่มีเบื้องหลังความคิด
อยู่ที่ว่า การที่ผู้หญิงมีลูกมากเกินไปเป็นสาเหตุหลักของปัญหา การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย  การลดอัตราการเกิดในแผนพัฒนาแห่งชาติแต่ละฉบับ  จึงใช้การประเมินความส าเร็จอยู่ที่
ตัวเลขเป้าหมายว่า จ านวนผู้รับบริการคุมก าเนิดต้องเพิ่มเป็นเท่าไหร่ ต้องรักษาอัตราการคงใช้การ
คุมก าเนิดไว้ในระดับไหน ท าให้นโยบายมีลักษณะยัดเหยียดสูงและพึ่งพิงกลวิธีนานาประการ ในการ
ชักจูงให้ผู้หญิงมาใช้การคุมก าเนิด ในหลายสถานการณ์จึงเป็นการชักจูงกึ่งบังคับ โดยมักจะให้ข่าวสาร
ด้านเดียวของวิธีการคุมก าเนิด ร่วมไปกับการให้สิ่งจูงใจหรือของล่อใจให้คนมารับบริการการ
คุมก าเนิด  

 
นโยบายดังกล่าว ไม่ได้สนใจเลยว่าผู้หญิงจะคิดอย่างไร และต้องการอย่างไร  โดยในที่นี้คือ

การล่วงล้ าสิทธิในการควบคุมเนื้อตัวร่างกายและระบบการเจริญพันธ์ุของผู้หญิงมาตลอด  ซึ่งนับเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยแท้และไม่เคารพสิทธิในด้านการและการตัดสินใจของผู้หญิง ไม่มี
ทางเลือกต่อการดูแลสุขภาพของผู้หญิงในมิติอื่นๆ และไม่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลของผู้หญิง
เอง ดังนั้นโยบายประชากรของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ก าหนดเกือบทั้งหมดคือผู้ชายที่มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การ
ควบคุมภาวะเจริญพันธ์ุของผู้หญิง  ได้บิดเบือนหลักการส าคัญของการใช้วิธีการคุมก าเนิดแบบ
สมัยใหม่ ที่มุ่งหวังให้ผู้หญิงสามารถควบคุมระบบการเจริญพันธ์ุของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยมากกว่า ใช้คุมก าเนิดแบบดังเดิม เพราะการคุมก าเนิดไม่ได้หมายถึงการลดอัตราเกิดต่ า แต่
หมายถึงวิธีปฏิบัติที่มนุษย์สามารถเลือกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองต่อจ านวนบุตรที่
อยากมี โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ความปลอดภัยต่อผู้หญิงและยกระดับชีวิตคุณภาพของผู้หญิง  
   

จากบทความข้างต้นดังกล่าวที่เสนอว่าผู้หญิงไม่ได้รับการดูแลหรือได้รับการให้บรกิารเกีย่วกบั
สุขภาพของตนได้อย่างครอบคลุมทุกช่วงวัยอายุน้ัน แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากบริบททางสังคม
ปัจจุบันอย่างมาก จะเห็นได้จากตัวอย่างวิจัยที่กล่าวไปข้างต้น เนื่องจากใน สังคมไทยในปัจจุบันนี้ได้
ให้ความสนใจและใส่ใจกับผู้หญิงมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพและการให้บริการด้านสุขภาพที่กว้างขว้าง
มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ไม่ว่าจะเป็น การได้รับการศึกษากับเรื่องเพศที่มากข้ึน และได้รับการดูแลสุขภาพ
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อนามัยตั้งแต่เป็นเด็กสาวจนกระทั่งถึงวัยชรา  สังคมไทยในปัจจุบันได้ให้ความสนใจและตื่นตัวกับ
สุขภาพและสุขภาวะของผู้หญิงมากข้ึน สังเกตเห็นได้จาก การบริการและสินค้าต่างๆด้านสุขภาพที่
หลากหลาข้ึน เช่น สถานทีออกก าลังกาย สตูดิโอฝึกโยคะ และสินค้าสุขภาพต่างๆที่ล้วนผลิตข้ึนเพื่อ
ตอบสนองการบริโภคของผู้หญิง อีกทั้งยังมีการให้ความรู้และการศึกษาที่มากข้ึนกับผู้หญิงเอง ที่แสดง
ให้เห็นถึงการให้ค่าและความหมายในตัวมีต่อผู้หญิงที่มากในสังคม  

  
สุขภาพของผู้หญิงตั้งอยู่บนความเสี่ยงในระบบบริโภคนิยม   
 

ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่รับบริการสุขภาพกลุ่มใหญ่ที่สุด  บนระบบบริโภคนิยมที่
เกิดข้ึนและเป็นอยู่ในสังคมไทยที่เร่งเร้าให้ผู้คนใช้และบริโภคมากขึ้น ท าให้ผู้หญิงเกิดความเสี่ยงสูงต่อ
การบริโภคยาที่ไม่จ าเป็น เสี่ยงเพราะแกนปัญหาสุขภาพผู้หญิงเช่ือมโยงอยู่กับอนามัยการเจริญพันธ์ุ
มาก ผู้หญิงต้องรับผิดชอบทั้งในการใช้วิธีคุมก าเนิดต่างๆ การตั้งครรภ์ การคลอดการยุติการ
ตั้งครรภ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการไม่มีบุตร  ทุกครั้งที่มีการผลิตยาใหม่หรือวิทยาการทาง
การแพทย์ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการท้องหรือไม่ท้อง ผู้หญิงจะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกในการเข้าทดลอง
บริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้น สถานภาพที่เป็นรองในสังคมและเป็นผู้ตามเป็นความสัมพันธ์ทางเพศกับ
เพศสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายโดยเฉพาะบนบริบทวัฒนธรรมทางเพศแบบไทยๆ ที่ชายไทยมีเสรีภาพใน
การบริโภคเรื่องเพศมาก แต่มีความรับผิดชอบน้อย ท าให้ผู้หญิงไทยมีความเสี่ยงสูงต่อโรคติดเช้ือทาง
เพศสัมพันธ์ โรคติดเช้ือทางระบบสืบพันธ์ และโรคเอดส์  สุดท้ายคือเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ซึ่งเกิดจากผู้หญิงต้องเสี่ยงชีวิตมากข้ึนไปอีกถ้าเธอต้องการท าแท้ง เพราะการท าแท้ งที่
ปลอดภัยและถูกกฎหมายยังคงเป็นประตูที่ปิดตายในสังคมไทย  (กฤตยา และ พิมพวัลย์ , 2542) 
  

นอกจากนี้ผู้หญิงยังตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาถูกมองว่าเป็นวัตถุหรือสินค้า เพราะถูก
คาดหวังและขัดเกลาจากสังคม ว่าต้องรักสวยความงามและความสาวไว้ให้อยู่ยาวนานที่สุด เพื่อ
รองรับความต้องการของความต้องการทางเพศของชาย ท าให้ผู้หญิงต้องเสี่ยงกับผลิตภัณฑ์หรือ
วิทยาการต่างๆ ที่อ้างว่าสร้างขึ้นมาเพื่อบ ารุงความงามของผู้หญิงโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
ท าศัลยกรรมตกแต่ง การท าสาว การคลอดโดยผ่าตัดทางหน้าท้องเพื่อรักษาช่องคลอดให้กระชับการ
ใช้ยาสอดหรือล้างช่องคลอดหลังการเพศสัมพันธ์ และการใช้ยาขับหรือยาเลื่อนประจ าเดือนผู้หญิง ใน
ฐานะผู้บริโภคตรงนี้จึงตกอยู่ใน ฐานะผู้ถูกกระท า โดยแท้เมื่อต้องรับบริการด้านสุขภาพการใช้ยาและ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากระบบความคิดที่มีผู้ชายเป็นใหญ่  (เพิ่งอ้าง , 2542)  
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บทความดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึง ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงไทยที่เห็นและเป็นที่เป็นอยู่จึง
ไม่ใช่สิ่งที่เกิดข้ึนลอยๆ แต่เป็นผลพวงของการปะทะสังสรรค์ ระหว่างตัวผู้หญิงเองกับบริบทโครงสร้าง
ทางสังคม ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่นระบบการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สภาพสิ่งแวดล้อม การ
บริการทางสาธารณสุข และการบังคับใช้กฎหมาย และสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า คือบริบททาง
วัฒนธรรม ที่เป็น จารีตประเพณี ค่านิยม ความเช่ือบรรทัดฐานทางสังคมและศาสนาที่มีอิทธิพลสูงต่อ
การปลุกฟังระบบวิธีคิดของมนุษย์ ที่ส่งผลให้ผู้หญิงเกิดการจัดการกับร่างกายของตนเอง ผ่านการ
บริโภคสินค้าและบริการต่างๆเพื่อสุขภาพ และเพื่อดูแลร่างกายของตนเองให้สมบูรณ์และมีสุขภาวะที่
ดีอยู่เสมอ  
  

จากบทความวิจัยที่น ามายกตัวอย่างประกอบในการศึกษาเรื่องราวของผู้หญิงกับสุขภาพ 
แสดงให้เห็นว่า การให้ความหมายต่อความเป็นหญิงที่มีสุขภาพดีเหล่าน้ี ล้วนมาจากการประกอบสร้าง
ทางสังคมและวัฒนธรรม จากการสั่งสมและเรียนรู้ที่สังคมเป็นตัวตีกรอบไว้ให้ผู้หญิงจ าเป็นต้องยึดถือ
และปฏิบัติตาม ซึ่งตามหลักแนวคิดเพสสภาวะและร่างกายทางสังคม ที่ว่าด้วยเรื่องของสังคมที่สร้าง
ความเป็นผู้หญิงผ่าน ‘ชุดความรู้’ ต่างๆในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การดูแลรักษาสุขภาพของ
ผู้หญิงที่ผูกโยงอยู่กับเรื่องของการสืบพันธ์ุ การตั้งครรภ์ และการควบคุมก าเนิดของผู้หญิง อีกทั้งชุด
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะหมดประจ าเดือนเองก็เช่นกัน ที่ท าให้การรับรู้ความหมายในอดีตถูก
เปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะธรรมชาติของผู้หญิงกลับกลายมาเป็น ‘ภาวะผิดปกติ’ อย่างหนึ่ง ที่ท าให้
ผู้หญิงต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนให้สมบูรณ์แข็งแรง หรือควบคุมร่างกายของตัวเองให้เป็นไป
ตามแบบแผนของสังคมและวัฒนธรรม   จึงสะท้อนให้เห็นกระบวนการท างานของชุดความรู้ต่างๆ
เหล่าน้ีในสังคม ที่ได้ท าหน้าที่กระตุ้นและผลิตซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนกลายเป็นเรื่องที่เป็นปกติและธรรมชาติ 
ที่ผู้หญิงจะต้องสนใจในเนื้อตัวร่างกายของตนเองให้มีการจัดการหรือการควบคุมดูแลบางอย่างในเนื้อ
ตัวร่างกายของตนเองอยู่สม่ าเสมอ    
 

งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและสุขภาพจึงสามารถน ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์การศึกษา ผู้หญิงกับโยคะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้หญิง 
และค่านิยมความเช่ือต่างๆ ในสังคม ที่ท าให้การฝึกโยคะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัด
และเปลี่ยนแปลงร่างกายให้ไห้ไปสู่ร่างกายที่มีสุขภาพและรูปร่างที่ดี อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้
ความหมายและคุณค่าต่อเรื่องสุขภาพและร่างกายของตัวผู้หญิง ที่ท าให้เห็นว่ามีระบบทางวัฒนธรรม
ต่างๆ ที่เข้ามาส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดและให้คุณค่าบนเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง ซึ่งส่งผลให้มีการ
จัดการร่างกายในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การศัลยกรรม การบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ 
การออกก าลังกาย และการอดอาหาร เป็นต้น   
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ผู้หญิงกับมุมมองเรื่องความสวยงาม  
 

ในงานวิจัย “วาทกรรมความงามของผู้หญิงในสังคมไทย : มุมมองพหุมิติ” โดย กชกรณ์ เสรี
ฉั น ท ฤ ก ษ์  ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า ส ต รี ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย ส ห วิ ท ย า ก า ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555 ศึกษาวาทกรรม ความงามของผู้หญิงในสถานะ ความสัมพันธ์เชิง
อ านาจในมิติต่างๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในมิติเพศสภาพ โดยพบว่า ความงามเป็นสิ่งที่สังคม
ชายเป็นใหญ่สร้างขึ้นเพื่อควบคุมผู้หญิงโดยเป็นการกระท าทาง อ านาจอย่างหนึ่งคือการเอาผู้หญิงไป
ผูกไว้กับความสวยงาม สังคมผลิตอุดมการณ์ มายาคติในรูปแบบข้ัวตรง ข้ามเพื่อเปรียบว่าอะไรดีกว่า 
ส าคัญกว่า และใช้กลไกต่างๆในการกระจายและตอกย้ าอุดมการณ์นี้ว่าเป็นเรื่องจริงและถูกต้อง เช่น 
อ้วน-ผอม ผิวขาว-ผวิด า ที่มีการตอกย้ า ผลิตซ้ าผ่านสื่อโฆษณาจนท าให้ผู้หญิงรับ อุดมการณ์นี้ว่าเป็น
เรื่องจริงท าให้พวกเธอยอมท าทุกวิถีทางต่อร่างกายตนเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพที่
สังคมชายเป็นใหญ่เป็นผู้ก าหนด   

 
ในวิจัย เรื่ อง  “มายาคติความงามของสตรี ไทย  พ .ศ .2481-2516” โดย  ไปรยา  พล

ศารทู ล  2549 วิทยานิพน ธ์  มานุษยวิทยามหาบัณฑิ ต  สาขามานุษย วิทยา  จุฬาลงกร ณ์
มหาวิทยาลัย ศึกษาพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงใน เรื่องมายาคติความงามของสตรีไทย ความกดดัน
ทางสังคมของสตรีไทยที่เกิดจากมายาคติความงามและ ผลกระทบของมายาคติความงามที่มีต่อสตรี
ไทย ตั้งแต่เริ่มมีนโยบายสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จนถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ผล
การศึกษาพบว่า มายาคติความงามของสตรีไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัย และตัวแปรที่สร้าง
ความแตกต่างคือ แนวความคิดความเช่ือทางสังคมวัฒนธรรมและความแตกต่าง  ทางเพศ มายาคติ
ความงามได้ส่งผลกระทบต่อสตรีไทยในด้านจิตใจ การสร้างค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ศีลธรรมและ
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตของสตรีไทย โดยการเปลี่ยนแปลงช่วงแรกเกิดจากนโยบายสร้าง ชาติ
ที่ต้องการให้ประชาชนแต่งกายสุภาพเอาแบบอย่างจากตะวันตก  ท าให้แบบอย่างการแต่ง
กาย เสื้อผ้า และ การตัดเย็บเป็นแบบที่มาจากตะวันตกผู้หญิงที่รูปร่างอ้วนก็อยากผอมลง  ผู้หญิงที่
ผอมเกินไปก็อยากมีเนื้อหนังข้ึน เพื่อให้สวมใส่เสื้อผ้าตามสมัยนิยมได้อย่างสวยงาม ผู้แต่งกายหมดจด
จะได้รับการให้คุณค่าว่าเป็นผู้มีอารยะ ดังนั้นผู้หญิงที่ต้องท างานก็ต่างพากันหันมาให้ความส าคัญกับ
การดูแลตัวเองให้ดูดีเพื่อให้ได้รับการ ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานตลอดจนบุคคลทั่วไปในสังคม   
 

ในยุคที่สอง พ.ศ.2507-2516 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเสริมความงาม
ต่างๆ มากมายและมีพัฒนาการตามแฟช่ันตะวันตกมากขึ้นกว่าเดิม มายาคติความงามในยุคนี้สัมพันธ์
กับเทคโนโลยี โดยตรง ร่างกายผู้หญิงไทยในยุคนี้ ถูกน าไปใช้ในการสร้างช่ือเสียงและประชาสัมพันธ์
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ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก ทั่วโลกผ่านการโฆษณาการท่องเที่ยวไทยที่มีผู้หญิงเป็นผู้แสดงแบบและ
รวมถึงการเผยแพร่การแต่งกายด้วยชุด ไทยซึ่งมักถูกน าเสนอโดยผู้หญิง การแข่งขันความงามมีความ
เข้มข้นมากกว่ายุคก่อนมากเนื่องมาจากผลพวง ของความงามนั้นสามารถน าพาไปสู่ความส าเร็จในชีวิต
ได้  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง คู่ ค ร อ ง  ห น้ าที่ ก า ร ง าน  ช่ื อ เ สี ย ง  เ กี ย ร ติ ย ศ  ก า ร เ ข้ า สู่ อ า ชี พ
ดารา นักร้อง นักแสดง นางแบบ ล้วนเป็นผลมาจากความงาม ในอีกแง่ก็ปรากฏว่า การให้คุณค่าต่อ
ผู้หญิงนั้นเป็นเพียงวัตถุที่มีราคามากกว่ามีค่า ความงามของผู้หญิงเป็นสิ่งซื้อขายได้โดยมีเรื่อง ทางเพศ
เข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ เขียนระบุผลการศึกษาว่ามายาคติความงามเป็นสิ่ งที่น ามาซึ่ งผลร้ายต่อ
ผู้หญิง มากกว่าผลดี ไม่ว่าจะเป็นความทรมานหรือการจัดการร่างกายเพื่อให้สวยงามที่ต้องแลกด้วย
ความเจ็บปวดและ อดทน ตัง้แต่เสื้อช้ันในโครงเหล็กจนถึงการศัลยกรรมตกแต่ง มายาคติเหล่านี้เอง 
ท าให้ผู้หญิงถูกข่มขืน คุกคามทางเพศมากข้ึนและลดทอนคุณค่าความงามของผู้หญิงให้เหลือเพียง
มูลค่าราคา อีกทั้งความงามไม่ว่ายุคสมัยใด ก็มักจะมีการลงทุนทรัพย์อย่างมากต่อร่างกายตนเอง ซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือย   
 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาเห็นว่างานวิจัยช้ินน้ีแม้จะช้ีว่ามายาคติความงามว่าเป็นเสมือนกับดักของผู้หญิงที่
ผู้ชาย ล่อหลอกให้เป็นไปตามอุดมคติเพศชายของสังคมชายเป็นใหญ่ของมนุษย์ แต่กระนั้นในตัวบทก็
สะท้อนให้เห็น ได้ดีอย่างยิ่งว่าภายใต้มายาคติน้ันผู้หญิงสามารถใช้ความงามของตนในการสร้างมูลค่า
ให้ตัวเองได้และงานวิจัยช้ีให้เห็นว่าความสวยงามจึงจ าเป็นต่อชีวิตทางสังคมของผู้หญิงอย่างไรบ้าง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหากงานช้ินน้ีมาพิจารณากับบริบทสังคมในปี พ.ศ.2561 นี ้จะเห็นว่าผู้ชาย
เองก็กาลังตกอยู่ภายใต้วาทกรรมชนิด เดียวกันและดูเหมือนผู้ชายจะต้องดิ้นรนมากข้ึนทุกทีที่จะท าให้
ตัวเองดูดีไม่ต่างจากผู้หญิง   

 
“วัฒนธรรมความงาม กรณีศึกษาค่านิยมการลดความอ้วนของนักศึกษา”  (2554) โดย สุภี

พันธ์ุ โตตาบ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา ศิลปากร  ศึกษาค่านิยมในเรื่องรูปร่างที่เป็น
ผลทาให้เกิดการ ลดความอ้วนของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาว่ามีมูลเหตุจากปัจจัย
ใด วิธีการเป็นอย่างไร  มีผลกระทบ ต่อวิถีชีวิตอย่างไร ตลอดจนส ารวจทัศนคติที่มีต่อรูปร่าง
ตนเอง โดยศึกษาพัฒนาการของวัฒนธรรมความงามใน อดีตจากวรรณคดี ซึ่งเน้นความงามของสตรี
เป็นหลัก อีกทั้งวรรณคดียังเป็นตัวสะท้อนค่านิยมของคนในอดีตที่มีต่อสตรีที่มีความงาม ผลการศึกษา
พบว่า ความงามเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ค่านิยมมีอิทธิพลอย่าง มากต่อแนวทางการ
ปฏิบัติ ค่านิยมเกี่ยวกับความงามถูกเผยแพร่และผลิตซ้ าผ่านสื่อต่างๆอยู่ตลอดเวลา ค่านิยม รูปร่างดี
ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าหลากหลายวิธีการเพื่อลดน้าหนักโดยมีค่านิยมในรูปร่างบอบบาง
เป็น ตัวผลักดัน อาทิ ยอมกินยาลดน้ าหนัก บางครั้งมีผลข้างเคียงอันตรายต่อสุขภาพ  บางรายให้
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สัมภาษณ์ว่าเคย วูบเพราะยาดังกล่าว บางคนต้องควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด และมีหลายคนลด
น้ าหนักอย่างผิดวิธี และที่น่าสนใจคือกลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะบอกให้คนรอบตัวรับรู้ว่าตัวเองก าลังอยู่
ระหว่างการลดน้าหนักทั้งเพื่อน และครอบครัว และผู้ที่ลดน้าหนักหรือคิดจะลดน้ าหนักส่วนมากมี
ทัศนคติว่าตัวเองรับประทานอาหารมาก เกินไปในหนึ่งวัน บางคนรู้สึกผิด มีความคิดเห็นที่ไม่ดีต่อ
ตนเอง   

 
สาเหตุของการลดน้ าหนัก ของกลุ่มตัวอย่างให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าเพราะอยากสวย ต้องการ

เป็นที่ดึงดูดใจ เพื่อให้ผู้อื่นยอมรับ อยากใส่เสื้อผ้าแฟช่ันได้สวยงาม ต้องการสร้างบุคลิกภาพและความ
มั่นใจในตนเอง โดยมี การช้ีแจงว่าเสื้อผ้าแฟช่ันส่วนมากผลิตมาส าหรับคนที่รูปร่างผอมหรือตัวไม่ใหญ่
มาก ท าให้การมีรูปร่างเล็กนั้น ตามมากับแฟช่ัน ที่น่าสนใจคือผู้ที่ลดน้าหนักส่วนมากก็ไม่ได้มีรูปร่าง
อ้วนแค่ท้วมเท่านั้น เมื่อความงามได้ถูก ก าหนดเป็นแบบแผนและคนในสังคมยอมรับร่วมกันแล้วเป็น
ระยะเวลาหนึ่งที่นานพอสมควรก็อาจกล่าวได้ว่า ลักษณะเช่นน้ันคือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคม จึง
ก่อให้เกิดบรรทัดฐานและสร้างความจูงใจให้สมาชิกของ สังคมต้องการมีลักษณะตรงตามบรรทัดฐาน
ดังกล่าว เช่นที่เสื้อผ้าแฟช่ันผลิตมาขนาดเล็กมีแค่คนจ านวนหนึ่ง เท่านั้นที่สวมใส่ได้แต่หากพิจารณา
การโฆษณาสินค้าดังกล่าวพบว่าภาพที่ถูกน าเสนอออกมานั้นเป็นที่ยอมรับ ของผู้คนส่วนใหญ่  

 
นอกจากนั้น ในงานศึกษา ‘วาทกรรมความเป็นหญิงในโฆษณาใน นิตยสารสุขภาพและความ

งาม’ ของศิริพร ภักดี ผาสุข (2553) ที่สะท้อนให้เห็นถึง การโฆษณาสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
และความงามที่มุ่งให้สาระความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ‘ผู้หญิง’ และมุ่งสื่อสารไปยัง ‘ผู้หญิง’ เป็น
ส าคัญ ความรู้และข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การดูแล
รูปร่างและส่วนต่างๆ ของเรือนร่าง อาทิเช่น ผม ใบหน้า ผิว มือ การน าเสนอในนิตยสารสุขภาพและ
ความงามเหล่านี้ถือเป็น ‘ชุดความรู้’ (ฟูโกต์ 1980) ที่ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพและความงามผู้ผลิต
สินค้าและผู้ให้บริการด้านสุขภาพความงามหวังผลให้การควบคุมพฤติกรรมของผู้หญิงในสังคม
สมัยใหม่ให้เป็นไปตาม ‘ลักษณะที่พึงประสงค์’ โดยผ่านกลวิธีทางภาษาต่างๆหรือวาทกรรมในฐานะ
เครื่องมือที่บทบาทในการช้ีน าหรือก าหนดความคิดและแบบแผนของผู้หญิง ส่งผลให้ผู้หญิงทั้งหลาย
จะต้องปฏิบัติตัวและบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพทั้งหลาย ให้ร่างกายได้เป็นไปตามร่างกายในอุดมคติของ
ตนเอง  (ศิริพร  ภักดีผาสุข, 2553)    
 

ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้หญิงถูกน าเสนอผ่านสื่อและโฆษณาต่างๆ โดยมีลักษณะประการ
ส าคัญที่บ่งบอกความเป็นผู้หญิงที่พึงประสงค์นั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่อ่อนเยาว์ ผอมเพรียว มีผิวขาว
กระจ่างใส ผมนุ่มสวย ลักษณะดังกล่าวได้รับการนิยามว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอก ‘ความสวยและสุขภาพดี’ 
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ผู้หญิงจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือหาวิธีการต่างๆที่จะท าให้รูปลักษณ์ของตนนั้น ‘ดูดี’ ตามแบบที่สังคม
ยอมรับเพื่อตอบสนอง ความมั่นใจที่ปัจเจกบุคคลมีเพื่อที่จะน าเสนอต่อผู้อื่นได้อย่างภาคภูมิใจ จึงท า
ให้เห็นว่า ความพึงประสงค์ของผู้หญิงไม่ได้เกิดจากความพึงพอใจในตัวของตัวเอง แต่เกิดจากการ
ตัดสินของผู้อื่น กล่าวคือ ผู้หญิงจะต้องดูดีในสายตาของคนอื่นถึงจะเกิดความมั่นใจ   (ศิริพร  ภักดี
ผาสุข,2553) 

  
การบริโภคที่มีนั้นไม่ใช่เพียงแค่ การบริโภคเพื่อประโยชน์ใช้สอยเท่านั้น  แต่เราบริโภค

ความหมายบาง อย่างที่มีอยู่ในสินค้าน้ันๆ อาจเพื่อท าให้เรารู้สึกว่าเป็นคนทันสมัย มี รสนิยมและอีก
นานาประการ ในตรรกะการบริโภคนี้ร่างกายมีฐานะที่ ส าคัญเนื่องด้วยเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
ความเป็นตัวตนของแต่ละคน ที่ต้องการจะสื่อให้ผู้อื่นรับรู้ เราจึงพบว่าในโฆษณาที่เราพบเห็นอยู่ทุก
วัน จะเต็มไปด้วยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย นอกจากการใช้สินค้าต่างๆ กับร่างกายแล้ว การจัดการ
ร่างกายให้มีรูปร่างที่มีลักษณะพึงปรารถนา (ดูงดงาม เยาว์วัย สุขภาพดี กระฉับกระเฉง) ยังเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง ใครที่ปล่อยปะละเลย ไม่ใส่ใจในร่างกายของตัวเอง ก็จะถูกคะยั้นคะยอให้จัดการกับ
ร่างกายให้ดูดีอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ ใดๆ ก็ตามเพื่อน าพาให้เราไปสู่ร่างกายที่พึงปรารถนา
นั่นเอง (ปริตตา, 2541)  
 

วาทกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีและรูปร่างดีมีผลต่อทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในสังคม
อย่างไร โดยใช้แนวคิดเรื่องวาทกรรมเป็นหลักในการศึกษางานวิจัย ‘วาทกรรมเกี่ยวกับรูปร่างที่ดี’ 
ของ อัคร มีสมโภช (2552) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายได้รับอิทธิพลจากวาทกรรมรูปร่างดีมากกว่า
ผู้หญิงในเชิงของการเพาะกายให้มีรูปร่างก าย า มีกล้ามเนื้อที่แสดงความแข็งแรง ในขณะที่เพศหญิง
ส่วนมากไม่ค่อยสนใจในการเพาะกายเช่นนั้น เพราะมองว่าผู้หญิงที่กล้ามมากเกินไปดูไม่สวยงาม ไม่
เป็นผู้หญิง ปัจจัยเรื่องเพศ การศึกษา อาชีพ อายุ และวาทกรรม ส่งผลให้คนในสังคมมีค่านิยมต่อค า
ว่ารูปร่างดีต่างกัน โดยส่วนมากผู้ที่มีการศึกษาระดับภาคบังคับหรือสูงกว่าภาคบังคับจะมองว่าผู้หญิง
เพาะกายรูปร่างดี ในขณะที่ช่วงอายุก็ส่งผลโดยแต่ละช่วงวัยได้รับอิทธิพลจากบุคคลต้นแบบแตกต่าง
กันไปตามยุคสมัยและค่านิยมโดยเด็กรุ่นใหม่อาทิ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาจะนิยมผู้ที่ออกก าลัง
กายเพื่อให้ร่างกายกระชับได้สัดส่วนว่าเป็นผู้ที่มีรูปร่างดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่สูงข้ึนของคนรุ่น
ใหม่ท าให้มองว่าการออกก าลังกายเป็นการดูแลตัวเอง 

 
โดยมายาคติที่เสนอภาพของความผอม ความหมาย ความงามอย่างเช่ือมโยงและสัมพันธ์

กัน และเมื่อความคิดเหล่านั้นส่งผลลัพธ์ออกมาว่าพวกเขาควรจะเข้าสู่กระบวนการจัดการร่างกาย
ของ ตนเอง นั่นจึงเป็นที่มาประการหนึ่งของการสรรหาวิธีการที่จะน ามาใช้ จัดการร่างกายเพื่อให้
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เกิดผลตามที่พวกเขาต้องการ ขณะเดียวกันการน าเสนอวิธีการในการจัดการร่างกายในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในส่วนที่มาจาก อุตสาหกรรมความงามและสุขภาพหรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ  ที่เผยแพร่สู่
สังคม นั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้คนหันมาสนใจและใส่ใจกับรูปร่าง  ของตนเองด้วย
เช่นกัน ไม่ว่าความสนใจ ใส่ใจในร่างกายของตนเองจะ มาจากแรงจูงใจใดก็ตามซึ่งต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล วิธีการที่ถูกหยิบ ยื่นให้กับสังคมเพื่อใช้เป็นวิธีการหรือกระบวนการในจัดการกับร่างกาย/ เรือน
ร่าง (การลดน้ าหนักหรือกระชับสัดส่วน) นั้นก็ปรากฏออกมาอย่าง มากมายและหลากหลายด้วย
เช่นกัน  จึงเห็นได้ว่าเป้าหมายของการน าเสนอค่านิยมดังกล่าวคือจะต้องการให้ผู้หญิงจัดการ
ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนโดยการเลือกใช้สินค้าและบริการต่างๆ หรือปฏิบัติตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญในการดูแลสุขภาพและความงามอยู่เสมอ  

 
นอกจากนี้พบว่าผู้ที่ไม่ได้เล่นเพาะกายมีทัศนคติต่อคนเล่นเพาะกายว่าเป็นไปเพื่อความ

แข็งแรงของร่างกายส่วนหนึ่งและเพื่อรูปร่างที่สวยงามควบคู่กันไป แต่ในกลุ่มผู้ที่เพาะกายใหส้มัภาษณ์
ว่าที่เล่นเพาะกายนั้นเป็นไปเพื่อการสร้างรูปร่างให้ตรงตามอุดมคติซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของสังคม
เป็นหลัก โดยคิดเป็น 100% ของผู้เล่นเพาะกายที่ให้เหตุผลดังกล่าว โดยยังพบว่าจุดเริ่มต้นของการ
เล่นเพาะกายมักมาจากการมีดาราหรือคนดังที่มีรูปร่างสวยงามเป็นแบบอย่าง งานวิจัยช้ินนี้ช้ีให้เห็น
ภาคปฏิบัติของวาทกรรมชุดหนึ่งๆที่ครอบครองพื้นที่ทางความคิดของคนในสังคมต่อการจัดการและ
โครงการเกี่ยวกับรูปร่างของตน  
 

เช่นเดียวกับการปั่นจักรยานในด้านสุขภาพ ซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องสุขภาพโดดๆ แต่เข้าไปผูกโยง
กับเรื่องของความสวยงาม ท าให้การปั่นจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางร่างกาย ( Body 
practices) ที่ผลิตซ้ ามายาคติเรื่องความงามในสังคม ดังที่งานวิจัยของปิยรัตน์ ปั้นลี (2545) ได้อธิบาย
ว่า การออกก าลังกายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการลดความอ้วนที่ผู้หญิงเลือกเช่นเดียวกับการกนิยาลด
ความอ้วน การก าจัดอาหาร การกินยาระบาย การใช้บริการของสถานบริการเสริมความงามหรือ
แม้กระทั่งการท าให้ตัวเอง อาเจียน ซึ่งพฤติกรรมข้างตนได้สะท้อนภาพการจัดการกับร่างกายของตน
ที่เข้มงวด เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมภายใต้วาทกรรมร่างกายอันสวยงามที่มีความผอมเป็น
มาตรฐาน    

 
ดังนั้น เมื่อความงามแบบใหม่คือความผอม ส่งผลให้เกิดความรู้ชุดใหม่ที่ว่าความอ้วนเป็น

ความจริงที่อันตราย ดังนั้นการท าเรือนร่าง/ร่างกายไม่ให้อ้วน และการท าให้เกิดความผอมจึงเป็นที่
นิยมในกลุ่มคน เพื่อให้ร่างกาย เป็นไปตามกระแสทางสังคมที่นิยมในเรือนร่างที่ผอมเพรียว เราจะ
เห็น ได้ว่าภาพของพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ นักแสดงที่เราได้เห็นกันทั่วไปตาม สื่อต่างๆ นั้น โดยส่วน
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ใหญ่จะมีรูปร่างที่ผอมเพรียวมากกว่าที่จะเจ้าเนื้อ หรืออ้วนท้วน และความนิยมในความผอมบางนั้นได้
ท าให้เกิดลัทธิใหม่ ข้ึนมาที่นิยมเรื่องในนี้ ซึ่งเพิ่งปรากฏในช่วงศตวรรษล่าสุดที่ผ่านมาใน  สังคม
ตะวันตกและต่อมาก็ขยายสู่สังคมอื่นๆ รวมทั้งในสังคมไทยด้วย นั่นคือ การท าให้ร่างกายเป็นพื้นที่ของ
การสร้างสรรค์ลัทธิหรือค่านิยม ที่ให้คุณค่าหรือคลั่งไคล้ในความผอมบาง (สมเกียรติ, มปป.)    
 

วิธีการต่างๆ ที่เป็นการจัดการเกี่ยวกับร่างกายเพื่อใช้ในการลดความอ้วนจึงเป็นสิ่งที่ถูก
น าเสนอต่อสาธารณชนอย่างมากมาย เช่น การควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย การกินยาลดความ
อ้วน การศัลยกรรมตกแต่ง การเข้าสถานเสริมความงามที่มีโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการลดความอ้วน
ทั้งร่างกายและแบบเฉพาะส่วน และการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการลดน้ าหนัก เป็นต้น ซึ่ง
สิ่งเหล่าน้ีเป็นผลท าให้ผู้หญิงต้องลงทุนและใช้จ่ายกับการจัดการกับเรือนร่างของตัวเองอย่างมหาศาล 
เพื่อให้ได้มาซึ่งร่างกายที่ปรารถนาหรือร่างกายในอุดมคติทางสังคม    
 

การท าความเข้าใจในเรื่องมุมมองของความสวยงามของผู้หญิง จึงช่วยช้ีให้เห็นถึงทัศนคติและ
ค่านิยมทางสังคมที่ต่อเรือนร่างของผู้หญิงที่สวยจะต้องเป็นอย่างไร และกระตุ้นให้ผู้หญิงจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติและท าตามสิ่งเหล่าน้ันอยู่เสมอ โดยทุ่มทั้งแรงกายและแรงใจ ในการจัดการและเปลี่ยนแปลง
กับเรือนร่างของตนเองให้ไปสู่เรือนร่างที่ปรารถนาของตัวเอง ด้วยวิธีการต่างๆนานาและต้องแข่งขัน
กันอยู่เสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ‘ร่างกายที่สมบูรณ์แบบ’   
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและวิจัยต่างๆข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ในประเด็นเรื่องต่างๆ 
จึงแสดงให้เห็นว่า ไม่เพียงแต่วาทกรรมทางร่างกายที่มีชุดนิยามก าหนดมาตรฐานความงามและ
สุขภาพที่ดีของผู้หญิงไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวว่า สิ่งที่ถูกประกอบสร้างข้ึนจากสังคม ผ่านชุดความรู้และ
การให้ความหมายบนเนื้อตัวผู้หญิงของทางการแพทย์สมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมร่างกายที่
สวยงาม วาทกรรมร่างกายที่มีสุขภาพดีและวาทกรรมความเป็นหญิง   แต่หากพิจารณาให้ดีแล้ว จะ
เห็นว่าวาทกรรมเหล่านั้นต่างก็เหลื่อมทับกันอยู่ เพียงแต่ว่าชุดวาทกรรมใดจะถือครองอ านาจเหนือ
เนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงที่ท าให้พวกเธอเหล่าน้ันลงทุนในการสร้างและจัดการเปลี่ยนแปลงกับเรือน
ร่างของตนอย่างไม่มีวันจบสิ้น นอกจากนั้นผู้ศึกษายังเห็นว่า ไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาวาทกรรมงามของ
รูปร่างและสุขภาพที่ดี ที่ปรากฏในกระบวนการของปฏิบัติการทางร่างกายของผู้หญิงที่ฝึกโยคะใน
สังคมปัจจุบัน ในมิติรูปร่างและสุขภาพที่ดี จึงสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าวนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง 
การเป็น ‘ผู้กระท าการ’ ของผู้หญิงที่ฝึกโยคะ ซึ่งร่างกายของผู้หญิงเหล่าน้ีจึงเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่
ทางสังคมในการต่อรองกับอ านาจบางอย่างทางสังคม ในการจัดการเปลี่ยนแปลงต่อเรือนร่างของ
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ตัวเองและสร้างสุขภาพด้วยตนเองในฐานะ 'ปฏิบัติการทางร่างกาย'  เพื่อน าร่างกายไปสู่ผลลัพธ์และ
เป้าหมายตามที่ตนและสังคมคาดหวังไว้  
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บทท่ี 3 
 

โยคะกับสังคมไทย: ประวัติศาสตร์ พัฒนาการและรูปแบบโยคะในสังคมสมัยใหม่ 
  

ในบทนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลประวัติความเป็นมาของโยคะ โดยจะแบ่งออกเป็น 
นิยามความหมายของโยคะ ต้นก าเนิดและการแพร่กระจายของโยคะ  รูปแบบของโยคะในปัจจุบัน 
โยคะในสังคมไทย และโยคะในฐานะส่วนหนึ่งของวาทกรรมสุขภาพและรูปร่างที่ดี ที่ส่งผลต่อการ
เกิดข้ึนของ 'สถาบันโยคะ' ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่ในปฏิบัติการทางร่างกายของผู้หญิง   
  
นิยามความหมายของโยคะ   
  

โยคะ (Yoga) มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต ว่า ยุจ (Yuj) มีความหมาย เช่นเดียวกับค า
ว่า โยค (Yoke) แปลว่า การรวมให้เป็นหนึ่ง (Union) หมายถึง การรวมกาย จิตและวิญญาณให้เป็น
หนึ่งเดียวกัน (Gannon; & Life. 2002: 3) ด้วยเหตุน้ี การฝึกโยคะจึงหมายถึง การฝึกเพื่อรวมกาย จิต
และ วิญญาณให้อยู่กับท่าโยคะที่ก าลังปฏิบัติ ร่างกายคือส่วนที่ท าท่าต่าง  ๆ และจิตใจคือส่วนที่
คิด ส่วน วิญญาณนั้นคือ การมีสติหรือรับรู้ ว่าก าลังท าอะไร  คิดอะไรอยู่ ดังนั้น ขณะที่ฝึกโยคะ
แล้ว หายใจเข้าออก  อย่างช้า ๆ จึงเป็นการฝึกจิต  ให้หยุดคิดและพยายามจดจ่ออยู่กับลม
หายใจ นอกจากนั้น ยังเป็นการฝึกบริหารร่างกายและยืดหยุ่นร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 

พระธรรมสาโร (2000) กล่าวว่า โยคะเป็นการฝึกสมาธิและการสอนโยคะก็คือการสอน
สมาธิ เพราะการฝึก สมาธิมีการนั่ง นอน ยืน เดิน และก าหนดลมหายใจ ในท านองเดียวกัน การฝึก
โยคะ คือ การฝึกเคลื่อนไหวร่างกายในท่ายืน เดิน นั่ง หรือนอนควบคู่กับการก าหนดลมหายใจ หลาย
คนที่พูดคุยขณะการฝึกโยคะ แล้วคิดว่าเป็นเสมือนการออกก าลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างเดียว 
ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากโยคะมีการปฏิบัติที่ควบคุมจิตและสมาธิให้จดจ่ออยู่กับลม
หายใจเข้าและออก เป็นผลให้จิตใจสงบและผ่อนคลาย ผู้ที่ฝึกโยคะ แล้วคุยกันแสดงว่ายังไม่มีความ
เข้าใจที่ถูกต้อง เพราะแสดงว่าจิตหรือความคิด ยังไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออก แต่วนเวียนคิดแต่ใน
เรื่องที่คุยกันซึ่งไม่ใช่การฝึกโยคะที่ถูกต้อง (อ้างใน สาลี่ สุภาภรณ์. 2546ก: 7; จาก Dhammasaro. 
2000.) 
 

แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ (2542 : 7) ให้ความหมายของโยคะว่า หมายถึง การกระท า การ
ลงมือปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมาย คือ โมกษะ ความหลุดพ้นจากทุกข์ นอกจากนี้ความหมายของ
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โยคะ ตามหลักของท่านปตัญจลยี ผู้เริ่มต้นคิดค้นโยคะ หมายถึง วิริยะความพากเพียรเพื่อให้จิตหลุด
พ้นเพราะตามหลัก ปรัชญาโยคะเช่ือว่า จิต โดยสภาพของมันไม่อยู่น่ิง กวัดแกว่ง ห้ามได้ยาก รักษาให้
อยู่กับที่ได้ยากและ มักคิดฟุ้งซ่านไปตามอ านาจของกิเลสตัณหา ซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะดับอาการดังกล่าว 
ของจิตได้จะต้องปฏิบัติตามแนวของโยคะนั่นเอง   
 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า โยคะ หมายถึง การรวม (Union) กายคือร่างกาย จิตคือความคิด และ
วิญญาณ คือสต ิให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยอาศัยการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยท่าต่าง ๆ ตามแบบของ
โยคะ มี การฝึกปราณเพื่อให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก ดังนั้น การฝึกโยคะจึงท าให้ผู้ฝึกมี
สุขภาพดีข้ึนทั้งกายและจิต รวมไปถึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการหนึ่งในการช่วยให้ปัจเจกหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ ตามหลักแนวคิดของโยคะแบบดั้งเดิม   
  
ต้นก าเนิดและการแพร่กระจายของโยคะ   
 

โยคะเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ที่มีต้นก าเนิดมาจากอินเดียเมื่อหลายพันปีก่อน โดยมีนัยยะหนึ่งก็
คือการสร้างสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจและวิญญาณ เป็นกระบวนการเช่ือมโยงร่างกายและจิตใจเข้า
ด้ ว ยกั น  โ ดยอ า ศั ยก า รฝึ กยื ด เ ห ยี ย ดกล้ า ม เนื้ อด้ วยท่ าต่ า ง  ๆ  ตามแบบขอ ง โยคะซึ่ ง
เรียกว่า อาสนะ (Asana) มี การฝึกควบคุม ลมหายใจที่เรียกว่า ปราณ (Pranayama) และฝึกจิตให้
จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก ซึ่งเรียกว่า สมาธิ (Meditation) (พีระ บุญจริง. 2541: 2; สาลี่ สุภา
ภรณ์. 2545: 4)  โดยมีองค์ประกอบในการฝึก 8 ประการ คือ ยะมะ นิยะมะ อาสนะ พรานายา
มะ พรายาหาระ ธารนะ ธยานะ และสมาธิ (Scott. 2000 : 14- 17; Sivananda Yoga Center. 
2000 : 19; สาลี่ สุภาภรณ์. 2546ข : 5-6)   

 
การฝึกโยคะจึงเป็นการฝึกกายและจิตเข้าด้วยกัน โดยอาศัยหลักการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็น

สื่อ การยืดกล้ามเนื้อที่ใช้ฝึกท่าโยคะส่วนใหญ่เป็นแบบอยู่กับที่ (Static Stretching) ซึ่งจะมีการคงนิ่ง
อยู่ในท่าประมาณ 10-30 วินาที โดยท าซ้ าในท่า เดิมประมาณ 2-5 ครั้ง ราว 10-30 วินาที หรือถ้า
เป็นการยืดกล้ามเนื้อ กลุ่มเดียวกันโดยใช้ท่าโยคะหลาย ๆ ท่าในแต่ละท่าฝึกเพียงครั้งเดียวก็ให้ผล
ใกล้เคียงกับการยืดท่าเดิม ซ้ า 2-5 ครั้ง (ปรารถนา เกตุเที่ยงกิจ,สัมภาษณ์ : 10 ตุลาคม 2561 ) รวม
ไปถึงการฝึกโยคะยังส่งผลต่อสุขภาพและสภาวะในแบบ ‘องค์รวม’ ที่ท าให้ร่างกายและจิตใจของผู้ฝึก
พัฒนาข้ึนในหลายมิติ เช่น มิติทางกาย มิติทางใจ มิติทางสังคม  นอกจากนั้น การฝึกโยคะยังแสดงให้
เห็นถึง การปฏิบัติเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจไห้เป็นไปตามแบบแนวทางตามศีลธรรมและ
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กฎระเบียบที่ดีงามของสังคม เช่น การรักษาร่างกายให้สะอาด การพูดในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม การไม่
ท าร้ายผู้อื่นและไม่สร้างความเดือดร้อน เป็นต้น  
 

โยคะเป็นระบบปรัชญาเก่าแก่ของอินเดีย เกิดข้ึนมานานนับหลายพันปี เป็นการฝึกหายใจ
และการพัฒนาจิตใจเพื่อน าไปสู่ความหลุดพ้น วิธีปฏิบัติของโยคะ จะเป็นการพัฒนาร่างกายและจิตใจ 
โดยการฝึกหัดให้ร่างกายแข็งแรง โดยมีท่าทางที่เลียนแบบธรรมชาติ และสัตว์ต่างๆ เช่น ท่าต้นไม้ ท่า
พระจันทร์ ท่าไหว้พระอาทิตย์ จึงท าให้ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนโยคะนี้มีพลัง มีความอ่อนตัวและผ่อนคลาย 
ส่วนทางจิตใจ ท าให้มีสมาธิ สมดุลและเกิดความสงบ ความรู้เรื่องของโยคะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามี
เกิดข้ึนที่ใดเป็นแห่งแรก ความรู้ของโยคะได้สืบทอดต่อกันจากปากต่อปากจากครูถึงศิษย์และได้มีการ
แพร่กระจายไปอย่างแพร่หลาย (พีระ บุญจริง,2543 : 14 )   

 
ตามหลักฐานมีการฝึกโยคะที่ ชุมชนอินดาส ( Indus) ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเจริญทาง

วัฒนธรรม ชุมชนนี้มีหลักฐานว่าได้เกิดก่อนคริสตกาลหลายพันปี โดยมีการพบตราแกะสลักเป็นรูป
โยคะก าลังนั่งขัดสมาธิที่นครเก่าแก่ ช่ือ โมเจนโดร-ดาโรและฮาราปา ประเทศ อินเดีย ซึ่งเป็นท่า
นั่งขัดสมาธิและการท าปราณะ (ก าลังภายใน) วัฒนธรรมอินดาสได้เสื่อมลงเนื่องจากชาวอารยันจาก
เอเชียกลางอพยพลงมาทางใต้ นั่นคือ อินเดีย ราวประมาณ 1500ปี ก่อนคริสตกาล ชาวอารยันมี
วัฒนธรรมและภาษาของตนเอง ซึ่งต่อมาภาษาน้ีก็ได้พัฒนามาเป็น ภาษาสันสกฤต (เพิ่งอ้าง , 2543)  

 
ความหมายในทางกายภาพของโยคะ คือ การรวมกัน การผูกจิตไว้ด้วยกัน หรือ การมา

ด้วยกัน ส่วนการผูกจิตใจเข้าด้วยกันคือการช้ีน าความคิดของเราไปสู่บทเรียนโยคะก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบัติจริง จึงมีค ากล่าวว่า “เมื่อใดที่จิตใจมาอยู่ด้วยกันจนเกิดเป็นความตั้งใจ เราก็พร้อมที่จะ
เคลื่อนไหวร่างกาย” ความหมายอีกอย่างหนึ่งของค าว่าโยคะ คือ การบรรลุถึงสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุมา
ก่อน จุดเริ่มต้นของความคิดนี้ก็คือ มีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถท าได้ในวันนี้ แต่เมื่อเราค้นพบ 
วิธีการที่จะท าให้ความปรารถนาของเรากระท าได้ ข้ันตอนน้ีก็คือโยคะ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราค้นพบวิธีที่
จะก้มตัวและเอามือแตะนิ้วเท้าให้ได้ หรือ การเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนและ
พูดคุย เหล่าน่ันคือจุดที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน การเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างเหล่าน้ีคือ 
“โยคะ” ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือการกระท าที่เราทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดในสิ่งที่เราท าอยู่ขณะนั้น โยคะ
จึงมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างสภาวะที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะเสมอ ความหมายดั่งเดิมอีกอย่างหนึ่งของค า
ว่าโยคะ ก็คือ เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งสูงสุด คือความเข้าใจที่ว่ามีพลังที่สูงส่งและยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา หรือ
ความรู้สึกกลมกลืนกับพลังที่สูงส่งกว่า (ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์ :2546,42)  
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ในศตวรรษที่19 ได้มีการฝึกสอนโยคะมากข้ึนในอินเดีย ครูที่มีช่ือเสียงในช่วงนั้นก็คือ ท่าน
วิคนันดะ ซึ่งท่านได้มีโอกาสออกท่องยุโรปและอเมริกาเพื่อเผยแพร่ลัทธิโยคะ เป็นเหตุให้ชาวตะวันตก
ต่างหลั่งไหลสู่อินเดียเพื่อแสวงหาครูฝึกจิตและกายโยคะ (พีระ บุญจริง,2543 : 16-17 ) ที่ส่งผลท าให้
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโยคะได้แพร่หลายไปสู่โลกตะวันออกและตะวันตกอย่างกว้างขว้าง   

 
ยุคสมัยใหม่ของโยคะเริ่มข้ึนราวกลางถึงปลายศตวรรษที่  19 จากกระแสความสนใจใน

ปรัชญาอินเดียของชาวตะวันตก มีครูโยคะจากอินเดียหลายท่านมุ่งหน้าสู่ทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
เผื่อเผยแพร่โยคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาเวทันตะ (เวทันตะคือหนึ่งในหกสาขาของปรัชญาโยคะ
อินเดียโบราณ) แต่การเปิดประตูบ้านของชาวตะวันตกเพื่อต้อนรับโยคะอย่างแท้จริงเกิดข้ึนในคริสต
ศักราช  1893 เมื่ อ  สวมี  วิ เ วกนันทะ  ได้น า เสนอเกี่ ย วกับศาสตร์ โยคะ  ในที่ ประ ชุมสภา
ศาสนา (Parliament of Religions) ณ เมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นับจาก
ที่โยคะได้รับการเผยแพร่สู่โลกตะวันตกอย่างแพร่หลาย ท าให้การฝึก โยคะทวีความส าคัญข้ึน
เรื่อยๆ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนตะวันตกและประเทศอื่นๆ เกือบทั่วโลก  โดยสาเหตุที่ท า
ให้โยคะเป็นที่รู้จักและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวตะวันตก เนื่องจาก โยคะที่ชาวตะวันตกรู้จัก
ในยุคแรกๆ เป็นส่วนหนึ่งของเทวปรัชญา (Theology) และเป็นศาสตร์ที่สนใจกันในกลุ่มน้อย อย่างไร
ก็ตาม ความสนใจในปรัชญาอินเดียของชาวตะวันตกมีเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จนทศวรรษที่ 1960 ซึ่งเป็นยุค
บุปผาชน ความสนใจในศาสตร์ของโยคะก็พุ่งข้ึนถึงขีดสุด โดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาวอเมริกัน (เพิ่ง
อ้าง, 2543 : 23)    
 

โยคะที่เป็นกระแสในโลกตะวันตกเกือบทั้งหมดมีรากฐานมาจากหฐโยคะ  ซึ่งเป็นโยคะในสาย
ราชโยคะ  หฐโยคะนี้ให้ความส าคัญกับมิติของร่างกาย กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับอาสนะและปราณย
มะค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับโยคะอินเดียโบราณสายอื่นๆ โดยมีปรมาจารย์ผู้ทรงอิทธิพลในการ
เผยแพร่โยคะสู่โลกตะวันตกที่จะละเว้นไม่กล่าวถึงเสียมิได้  ได้แก่ สวมี ศิวนันทะ สรัสวตี (1887-
1963) จากเมืองฤษิเกศ  สวมี ศิวนันทะ มีศิษย์คนส าคัญ คือ สวมี สัตยนันทะ สรัสวตี (1923-2009) ผู้
ก่อตั้งโรงเรียนโยคะแห่งเมืองพิหาร์ (Bihar School of Yoga)   (เพิ่งอ้าง,2543 : 23) จึงเห็นได้ว่า 
สถาบันโยคะที่เกิดข้ึน จึงมาจากเรื่องราวทางมิติของร่างกาย ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวทางร่างกายและ
การฝึกสมาธิ    
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รูปแบบของโยคะในสังคมไทยปัจจุบัน  
 

ปัจจุบันเป็นการยากที่จะจ าแนกว่าโยคะมีกี่ประเภททั้งนี้เพราะโยคะแบบเดียวกันอาจมีการ
เรียกช่ือหลากหลาย ไม่เหมือนกัน เพราะเนื่องจาก โยคะได้มีการแพร่หลายอย่างกว้างขวางในโลก
ตะวันตกและตะวันออก ท าให้มีการน าการฝึกโยคะ มาดัดแปลงกับการบริหารร่างกายในรูปแบบต่างๆ 
มากมาย ท าให้เกิดรูปแบบของโยคะใหม่ๆในสังคมปัจจุบัน (ปิยะวรรณ ชวณิช , สัมภาษณ์ : 5 ตุลาคม 
2561 ) ตัวอย่างเช่น หะธะโยคะ ผู้ฝึกบางกลุ่มอาจจะเรียกช่ือเสียใหม่ว่าโยคะอาสนะ โยคะสูตระ รา
มะโยคะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากสรุปชนิดของโยคะที่ฝึกกันแพร่หลายทั่ว ๆ ไปทั้งในเมืองไทย
และที่อื่นๆ ได้แก่ หะธะโยคะ  (Hatha Yoga) ไอเยนกะโยคะ (Iyenga Yoga)  โยคะร้อน (Bikram or 
Hot Yoga)  คุณดาลินีโยคะ  (Kundalini Yoga) อัสตังกะโยคะ  (Ashtanga Yoga)    ตันเถียนโย
คะ (Dantien Yoga) และโยคะลาทิส (สาลี่ สุภาภรณ์. 2548: 2) ซึ่งโยคะแต่ละแบบจะมีวิธีการสอน
และวิธีการฝึกที่แตกต่างกันไป     
  
โยคะในสังคมไทย ในฐานะของส่วนหน่ึงของการบ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วย หน่ึงในวาทกรรม
สุขภาพ   
 

กระแสความนิยมของโยคะกลับมาอีกครั้งในโลกตะวันตกในช่วงทศวรรษที่ 1980 เมื่อมีการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า โยคะส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด จากวันนั้น โยคะในสายตา
ของชาวตะวันตกและคนทั่วไปก็ได้แปรสภาพเป็นการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพประเภทหนึ่งที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเทวปรัชญาหรือศาสนาแต่อย่างใด แม้แต่วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาอเมริกัน (American 
College of Sports Medicine) ยังสนับสนุนให้ผนวกเอาโยคะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการ
ออกก าลังกายส าหรับคนทั่วไปที่มีสุขภาพดี โดยมีข้อแม้ว่า การฝึกโยคะต้องอยู่ในความดูแลของ
ผู้เช่ียวชาญ (สาลี่ สุภาภรณ์. 2548: 24 ) ส่งผลให้ในปัจจุบัน โยคะมีรูปแบบที่หลากหลายและแตก
สาขาย่อยมากมาย   

 
ส าหรับในประเทศไทยนั้นตามต าราฤาษีดัดตนวัดโพธ์ิ เข้าใจว่าวิชา โยคะเป็นที่รู้จักตั้งแต่

รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างฤาษีดัดตนที่ท าด้วยดิน 
จนกระทั่งต่อมาปี พ.ศ. 2374 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระ
กรุณาโปรดฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนเป็นงานใหญ่และทรงพระกรุณาโปรดให้ปั้น ฤาษีดัดตนเนื้อ
ช้ิน 80 ท่าน ตั้งไว้ที่เขาฤาษีดัดตนด้านใต้ของวิหารทิศพระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้คนไทยเริ่มรู้จักฤาษีดัด
ตนมาบริหารร่างกายเพื่อการบ าบัดอาการต่าง ๆ เช่น แก้อาการปวดเมื่อย   ส่วนโยคะเริ่มมีการ
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เผยแพร่ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2468-2469 เป็นต าราช่ือ ‘วิทยาศาสตร์การหายใจ’ ซึ่งแปลโดย 
พระยานรัตน์ราชมานิต และในพ.ศ. 2499 อาจารย์ชด หัสบ าเรอ ได้เปิดสอนโยคะและเผยแพร่ข้ึน ใน
ประเทศไทย ซึ่งเรียนและฝึกปฏิบัติมาจากท่านมหาริชชี ศิวะนันทะ เมืองฤาษีเกษ ประเทศอินเดีย 
และในปัจจุบันโยคะได้เผยแพร่ไปทั่วโลก ในประเทศไทยมีการเปิดสอนโยคะกันหลายสาขา  การสอน
โยคะมีทั้งโยคะเพื่อการบ าบัดแต่ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย และการสอนที่มีการแพร่หลายอยู่ในขณะ
ปัจจุบันน้ันมุ่งเน้นการสอนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (สิริพิมล อัญชลิสังกาศ : 3) การฝึกโยคะที่เข้ามา
ในประเทศไทยในช่วงแรกจึงเป็นเรื่องของสุขภาพ การแก้ไข บ าบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งอยู่เป็น
หนึ่งในศาสตร์แบบการรักษาแพทย์พื้นบ้าน   
 

โยคะเป็นศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่ง ที่มีกระแสอยู่ในสังคมไทยเป็นอย่างมาก และนิยม
เลือกใช้ใน ‘การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม’ โดยการฝึกกายบริหารด้วยตนเองเพื่อการส่งเสริม บ าบัด
ร่างกาย ด้วย ท่าต่างๆ ของโยคะ เมื่อมีการฝึกหรือบริหารเป็นประจ า และมีความสม่ าเสมอ ส่งผลให้
ร่างกายมีภาวะกาย-จิต มีดุลยภาพ มีสมาธิ จิตใจสงบ อารมณ์มั่นคง บรรเทาความเครียดทั้งกายและ
ใจ ช่วยในการลดโรค ป้องกันความผิดปกติของโรคเกี่ยวกับจิตและกาย และช่วยท าให้ความอดกลั้น
และความสามารถในการอดทนต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดของตัวบุคคลดีข้ึน (สิริพิมล อัญชลิสังกาศ: 
4)   

 
ในขณะเดียวกัน โยคะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในสถาบันการศึกษา ที่ท าให้

โยคะได้รับการสถาปนาว่าเป็นความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ เช่น  ด้านภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ริเริ่มน าโยคะเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปีพ.ศ.2544 โดยอาจารย์มงคล ศริวัฒน์ ซึ่ง
ขณะนั้นท่านด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาปรัชญาอินเดีย (Indian Philosophy) ซึ่งจะเป็นวิชาบังคับ
ให้นิสิตได้เรียนโยคะที่เน้นด้านการฝึกปฏิบัติควบคู่กับความเข้าใจในปรัชญาอินเดีย ต่อมาทางภาควิชา
ก็ได้เปิดสอนโยคะให้บุคคลากร อาจารย์และบุคคลอื่นๆได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ อีกทั้ง
ในปีพ.ศ.2547 ดร.เอม แอล กาโรโต้ ครูฮิโรชิ ครูเฮเดโกะ และครูกวี ก็ได้ร่วมกันร่างหลักสูตรวิชาโท
โยคะ (Minor in Yoga) เพื่อให้นิสิตที่สนใจโยคะอย่างจริงจังได้มีโอกาสเรียนรู้โยคะในมุมกว้างและลึก
มากข้ึน (กิติ ยิ่งยงใจสุข ,ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษย์ศาสตร์ มศว. อ้างใน วีระพงษ์ ไก
รวิทย์ , 2548)  
 

จึงสามารถกล่าวได้ว่า ‘โยคะ’ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ทางวิชาการและบรรจุใน
สถาบันทางวิชาการในไทยและท าให้แนวคิดโยคะได้รับการยอมรับเช่ือถืออย่างแพร่หลายในสังคมไทย 
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ที่เน้นเรื่องการบริหารร่างกาย การออกก าลังกายไปพร้อมกับการบริหารจิตใจ ซึ่งสามารถนิยาม
ความหมายของโยคะ ได้คือ ศาสตร์แห่งการดูแลจิต ให้เป็นปกติ ในร่างกายที่สมบูรณ์ และโยคะยัง
เป็นที่รู้จักว่าคือ การบ าบัด เชิงป้องกัน นับวันก็ยิ่งมีการน าโยคะไปบ าบัด บรรเทาโรคมากขึ้น งานวิจัย
ต่างๆได้แสดงให้เห็นว่า การฝึกโยคะ โดยเฉพาะ ‘หฐโยคะ’ สามารถบรรเทาโรค และในหลาย ๆ กรณี
สามารถรักษาโรคจนหายขาด  (ดร.เอ็ม แอล กาโรโต้ แปลโย กวี คงภักดี อ้างใน โยคะกับการพัฒนา
มนุษย,์ 2548)   
  

ดังนั้น โยคะจึงเป็นสิ่งที่มีนัยยะเกี่ยวกับ แนวคิดสุขภาพที่ว่าด้วยเรื่องความ “สมดุล” ความ
สมดุลของชีวิตน้ันครอบคลุม ถึงมิติทางกาย ใจ สังคม และปัญญา สภาวะสมดุล คือ ปกติภาพ คือทุก
อย่างในตัวเราสมดุลพร้อมกันเป็นปกติ ส่วนการเป็นโรคหรือการไม่สบาย คือ การเสียสมดุล โยคะจึง
เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้เกิดดุลยภาพหรือความสมดุลของร่างกายและจิตใจ  ซึ่งความสัมพันธ์ต่อนิยาม
ของสุขภาพ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) จะ
เห็นว่าโยคะเข้าไป เกี่ยวข้องกับ 4 เรื่อง ทางกาย ทางจิต โยคะฝึกจิตด้วย ฝึกสมาธิ เจริญสติ และทาง
สังคม เพราะฉะนั้นโยคะจึงเข้าไปแทนทั้งสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ การ
ฝึกโยคะจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะพัฒนามนุษย์ทั้งในรายปัจเจกเองและแบบส่วนรวม  (ประเวศ วะ
สี อ้างใน โยคะกับการพัฒนามนุษย์ , 2548)  จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้เห็นว่าโยคะ จึงเป็นอีกวิธี
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการร่างกายของตนเองไปสู่ ร่างกายที่สมบูรณ์และสมดุลในทุกมิติ ซึ่งเป็น
เสมือนกับวาทกรรมสุขภาพอย่างหนึ่งในสังคม ที่เบียดขับและควบคุมให้ผู้หญิงในสังคมไทย ลุกขึ้นมา
จัดการเรือนร่างของตัวเองผ่านการฝึกฝนโยคะอย่างหนักและสม่ าเสมอ เพื่อร่างกายที่สมบูรณ์และ
แข็งแรงทั้งภายในและภายนอกของผู้หญิง  
  
โยคะในฐานะองค์ประกอบของการรักษาสุขภาพและรูปร่างท่ีดี    
    

เมื่อการฝึกโยคะ ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับร่างกายในมิติ
สุขภาพหรือการบ าบัดรักษาโรคอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน การฝึกโยคะยังถูกเช่ือมโยงกับ
ร่างกายของผู้หญิงในมิติของรูปร่างที่สวยงาม แขนขากระชับและมีทรวดทรงที่ได้สัดส่วน จากอิทธิพล
บริบททางสังคมในปัจจุบัน ที่ท าให้ความหมายของโยคะได้ถูกบิดเบือนไปต่างๆนานา ซึ่งในปัจจุบันเรา
จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยต่างๆมากมาย ที่ท าให้ความหมายของโยคะไปผูกโยงอยู่กับเรื่องของความสวยงาม
และรูปร่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นจาก สื่อ โฆษณา และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากโลกอินเทอร์เน็ต ที่ท าให้
โยคะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการดูแลรักษาร่างกายของตัวเองให้ดีอยู่เสมอ เช่น คุณแอน ทอง
ประสม ที่เลือกฝึกโยคะเพื่อรักษาหุ่นและรูปร่างของตัวเอง คุณชมพู่ อารยา คุณกาละแมร์ เป็นต้น 
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นักแสดงและดาราสาวเหล่าน้ีเป็นปัจจัยส าคัญในสังคมปัจจุบันที่ท าให้ภาพและความหมายของโยคะ
ไปเช่ือมโยงกับเรื่องการรักษารูปร่างของตนเอง   
  

ดังเช่นในกรณีของแก้ปัญหาเรื่องของรูปร่างของร่างกายให้กลับมาสมดุล เช่น ภาวะความอว้น
หรือการแก้ปัญหาการตึงเครียดในชีวิตการท างาน ดังเช่นประสบการณ์ของครูโยคะที่เล่าเกี่ยวกับแรง
บันดาลใจในการเล่นโยคะว่า “เมื่อก่อนครูท างานเป็นเซลล์ขายคอนโด เครียดมาก ต้องแข็งขันกับท า
ยอดกับเพื่อร่วมงานอยู่ตลอด ไม่มีความสุขเลย จนเพื่อนชวนไปเล่นโยคะ เพราะมันบอกว่าอยากจะลด
น้ าหนัก แต่กลายมาเป็นเราที่ชอบและท าให้น้ าหนักเพิ่มข้ึนอีก เนื่องจากการฝึกโยคะมันท าให้ร่างกาย
สมดุลข้ึน กิน นอนหลับได้ง่ายข้ึน ครูเคยผอมมาก ตัวเล็ก แต่หลังจากฝึกโยคะได้สักปีสองปี ร่างกายก็
สมส่วนข้ึน มีกล้ามเนื้อและแข็ง นอกจาก นั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดๆ เลน คือความสุขและความผ่อนคลาย
หลังจากที่ได้ฝึก มันเลยท าให้ครูสนใจที่จะฝึกโยคะมากขึ้น และอยากจะเผยแพร่ต่อคนอื่นให้ได้เรียนรู้ 
จึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นเซลล์มาเป็นครูสอนโยคะในปัจจุบัน”  (ครูเชอรี่ , สัมภาษณ์ : 2 ตุลาคม 
2561)   
  

เช่นเดียวกับค าบอกเล่าของผู้หญิงที่ฝึกโยคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและรูปร่างที่ดี โดยไมพ่งึ
พาสถาบันทางการแพทย์ “ไม่กินยา ไม่บริโภคยาเลย ถือคติว่า กินอาหารเป็นยา ดีกว่ากินยาเป็น
อาหาร บวกกับการฝึกโยคะเป็นประจ า ในการบริหารร่างกายทุกๆวัน ป้าอายุ 64 แล้วก็ไม่ต้องพึ่งยา
หรือต้องไปรักษาอะไรกับหมอเลย” (ป้ามะลิ , สัมภาษณ์ : 2 ตุลาคม 2561 )  
  
  จากปรากฏการณ์ข้างต้นของการฝึกโยคะในฐานะวาทกรรม ของการรักษาสุขภาพและรูปร่าง
ที่ดี จึงได้สะท้อนมุมมองต่อ ร่างกายของผู้หญิงที่ฝึกโยคะในปัจจุบัน ได้ว่า เรื่องของสุขภาพและรูปร่าง
ที่ดีเป็นสิ่งที่เหลื่อมทับซ้อนกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงหรือรูปร่างที่ดี ล้วนแต่ซึ่งมี
ความหมายถึงการจัดการและเปลี่ยนแปลงเรือนร่างของตัวเองเพื่อสู่เรือนร่างที่ดีกว่าเดิม หรือน าไปสู่
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์บางอย่างของผู้หญิง นั่นคือ ‘ร่างกายที่ทั้งสุขภาพจิตและกายที่ดี’ ซึ่งเป็น
เสน่ห์และเป็นเสมือนเครื่องมือในเพิ่มคุณค่าและอ านาจให้แก่ตัวเธอเอง  ด้วยกระบวนการฝึกฝนโยคะ
อย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัดและวิธีการต่างๆ นานาที่จะน าผู้หญิงที่ฝึกโยคะเหล่านี้ไปสู่เรือนร่างใน
อุดมคติหรือเรือนร่างที่สังคมยอมรับ     
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สถาบันโยคะ : พ้ืนท่ีในการปฏิบัติการทางร่างกาย   
 

นอกจากนั้นผู้ศึกษายังพบว่าในปัจจุบันยังมีพื้นที่ทางสังคมใหม่ๆที่เกิดข้ึน เพื่อรองรับผู้ที่
ต้องการดูแลสุขภาพและรักษาสุขภาพ ซึ่งในสังคมสมัยใหม่พื้นที่เหล่าน้ัน ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียง โรงเรียน 
โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย แต่ในปัจจุบันมีสถานที่ที่รองรับการออกก าลังกายและดูแลรักษา
ร่างกายหลากหลาย ที่เป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมสุขภาพและรูปร่างที่ดีในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น 
สถาบันเสริมความงาม สถาบันลดน้ าหนัก ฟิตเนต สถาบันสอนโยคะ เป็นต้น โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้
ศึ กษาจึ ง เ ลื อก  ‘ สถาบันสอนโยคะ ’  เป็ นพื้ นที่ ในการ ศึ กษา  เนื่ อ งจ าก  ‘สถาบันสอน
โยคะ’ หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในการสอนโยคะเพียงอย่าง  เดียว อาจะจะ
รูปแบบเดียว หรือ หลายรูปแบบก็ได้ (ต่อ อวตารกุล ,2557 : 5) เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่
ชัดเจนในการสัมภาษณ์และศึกษาในเรื่องการฝึกโยคะ  ภายในสถาบันสอนโยคะมักจะมีการสอนโยคะ
ในหลายๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โยคะพื้นฐาน หะฐะโยคะเบื้องต้น โยคะฟลายด์ โยคะร้อน ต่างๆ 
แล้วแต่ละสถาบันจะจัดตารางการสอนในแต่ละวัน ซึ่งช่ือในแต่ละคลาสของแต่ละสถาบันเองก็มีความ
แตกต่างกันไป  ซึ่งผู้ฝึกเองก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าต้องการที่จะเรียนคลาสรูปแบบไหน อย่างไร ที่จะ
เหมาะสมกับตนเอง ในสังคมปัจจุบันเองจึงมีสถาบันโยคะเกิดข้ึนมากในประเทศไทยเพื่อรองรับกลุ่ม
ลูกค้าที่หลายหลาย   

 
สถาบันโยคะย่านศาลายา (Wish Yoga Studio) ตั้งอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง

เป็น อาคาร บ้านทาวโฮมส์ขนาดสามช้ัน  บริเวณหน้าร้านจะเป็นประตูกระจกขนาดใหญ่ ที่สามารถ
มองเข้าไปเห็นพื้นที่ส่วนบริเวณต้อนรับภายในร้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วย โต๊ะและเก้าอี้จ านวนหนึ่งที่
ลูกค้าหรือผู้ฝึกสามารถใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
เนื่องจากเป็นห้องแอร์ และมีเก้าอี้ใช้นั่งส าหรับรอเวลาเรียนได้ อีกทั้งพื้นที่ส่วนน้ียังเป็นพื้นที่ส าหรับ
สินค้า จ าพวกเสื้อ ชุด เสื่อ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโยคะจัดจ าหน่ายให้ผู้ฝึกได้เลือกซื้อได้ ภายใน
สถาบันโยคะจึงไม่ใช่เพียงแต่พื้นที่ของการฝึกโยคะ แต่หากเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน และซื้อสินค้า
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอีกด้วย นอกจากนั้นสถาบันโยคะยังประกอบไปด้วย ห้องฝึกโยคะ ห้อง
อาบน้ า ห้องน้ า ล็อกเกอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกโยคะอย่างเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็น ผ้าเช็ด
เหงื่อ เสื่อโยคะ และน้ าดื่มให้บริการ ภายในห้องฝึกโยคะเองยังประกอบไปด้วยกระจกรอบด้าน 
เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถสังเกตและมองร่างกายตัวเองได้อย่างชัดเจน จึงท าให้ผู้หญิงหันมาสนใจฝึกโยคะใน
สถาบันมากข้ึน เพราะ เนื่องจากท่าฝึกโยคะแต่ละท่า หรือแต่ละรูปแบบนั้นมีท่าทาง และมี
กระบวนการในการฝึก ท าให้ผู้ฝึกที่ไม่เคยมีประสบการณ์จะต้องเข้ามาเรียนและฝึกกับครูผู้ช านาญ
เสียก่อน ที่จะเริ่มไปฝึกเองที่บ้าน   
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(ที่มา: facebook/wish yoga studio ) 

 
ดังเช่นมุมมองของกลุ่มคนที่เล่นโยคะในสถาบันที่สอนโยคะว่า ชอบออกมาเล่นที่ Studio 

(สถาบันโยคะ) มากกว่าฝึกที่บ้าน เพราะมาเล่นที่นี้มีครูคอยจัดท่าให้ มีเพื่อนฝึก มันไม่เหงา รู้สึกมีแรง 
แต่อยู่บ้านแล้วมันข้ีเกียจ เพราะไม่ใช่ที่ที่จะมาออกก าลังกาย อยู่บ้ านก็เลี้ยงลูก ท ากับข้าวมากกว่า                    
(ชญานิษฐ์ จรุงวุฒิ , สัมภาษณ์ : 5 ตุลาคม 2561)   
 

ชอบฝึก อัสตังกะโยคะมากที่สุด เพราะมันเป็นการฝึกในกระบวนท่าเดิมๆซ้ าๆทุกวัน แล้วก็ไม่ใช่ท่า
ที่ดัดแปลง มันเป็นโยคะแบบดั้งเดิม เล่นแล้วรู้สึกแข็งแรง กระชับต้นแขนและต้นขามากขึ้นและเหมาะกับ
ตัวเองมากที่สุด (ครูบุ้ง, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2561 ) 
 

ฝึกโยคะอย่างเดียวเลย เพราะไม่ชอบออกก าลังหายที่มันเหน่ือยและหอบ ชอบฝึกหะฐะโยคะมาก
ที่สุด เพราะมันใช้การค้างท่าเป็นเวลานานกับลมหายใจท่ีเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ ซ่ึงมันเป็นท่าที่ถูกดัดแปลง
ผสมกับการออกก าลังกาย เล่นไปสักพักแล้วรู้สึกว่าได้เรียนรู้และรู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้น (วิไลวรรณ การุณ 
, สัมภาษณ์ : 2 ตุลาคม 2561) 
  

ข้อค้นพบที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้หญิงที่ฝึกโยคะ ในเรื่องของการ
ลงทุนในเรื่องของเสื้อผ้า และอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกโยคะ ท าให้ทราบว่า ผู้หญิงเกือบทั้งหมดที่ฝึก
โยคะใส่ใจและให้ความสนใจกับการแต่งตัวในการฝึกโยคะเป็นพิเศษ  ไม่เพียงแต่ ชุดจะต้องเหมาสม
ต่อการฝึกโยคะเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นเสื้อรัดรูป สายเดี่ยว บาร์ และกางเกงผ้ายืด เพื่อให้ร่างกายได้
เคลื่อนไหวได้อย่างลื่นไหนและสะดวก แต่หากในปัจจุบันชุดโยคะต่างๆ ในพัฒนากลายมาเป็น 
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‘แฟช่ัน’ ที่ท าให้ผู้หญิงที่ฝึกโยคะต่างพากันบริโภคอย่างเพลิดเพลิน มีการเกิดข้ึนของสินค้าเครื่องแต่ง
กายในชุดโยคะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สีสันที่หลากกลาย ลวดลาย และองค์ประกอบต่างๆ ที่มีให้ผู้หญิง
เลือกซื้อเสมือนเป็นชุดออกไปพบปะผู้คนข้างนอกชุดหนึ่ง ที่ท าให้ผู้หญิงใส่แล้วเกิ ดความมั่นใจใน
รูปร่างของตนเองมากยิ่งข้ึนและมีความสุขกับการบริโภคสินค้าเหล่าน้ีมาก  
  

นอกจากนี้สถาบันโยคะยังเปรียบเสมือนพื้นที่ทางสังคมในสมัยปัจจุบันอย่างหนึ่ง ที่สามารถ
จะเปิดเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงที่ฝึกโยคะในมิติสุขภาพในสังคมปัจจุบันได้อย่า ง
ชัดเจน จากการไปสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมกับการฝึกโยคะ พบว่า ผู้ที่มาฝึกส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง 
โดยมีอายุในช่วงระหว่าง 25-60ปี (สัมภาษณ์ , 5 ตุลาคม 2561) สถาบันแห่งนี้จะแบ่งคลาสเรียนตาม
เวลาดังนี้ ช่วงเช้า 9โมงถึง10โมง และช่วงเย็นจะมีสองรอบ คือ ห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่ง และหนึ่งทุ่ม
ถึงสองทุ่ม โดยแต่ละวันก็จะเป็นโยคะแต่ละรูปแบบที่ต่างกันไป เช่น วันจันทร์ช่วงเช้าก็จะเป็นคลาส 
โยคะ mysore คือฝึกด้วยตนเองโดยไม่มีครู ใช้สมาธิในการจดจ าท่าต่างๆด้วยตนเอง ส่วนวันอังคาร
เช้าก็จะเป็นคลาส โยคะ พื้นฐาน ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีรูปแบบของโยคะที่หลากหลายให้ผู้ฝึกเลือก
เล่นได้ตามใจชอบ ซึ่งสถาบันโยคะแต่ละแห่งมักจะไม่ได้มีการก าหนดเพศหรืออายุของผู้ฝึก ดังนั้น ทุก
เพศทุกวัยก็สามารถเข้าฝึกโยคะได้อย่างอิสระ โดยส่วนใหญ่ในสถาบันโยคะย่านศาลายา (Wish Yoga 
Studio) นี้ผู้ฝึกส่วนมากจะเป็นผู้หญิง ที่อยู่วัยนักศึกษา วัยท างานและวัยเกษียณที่เข้าฝึกโยคะเป็น
ประจ า   

 
 

 
(ที่มา : facebook/wish yoga studio )   
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โดยผู้ที่มาใช้บริการส่วนในน้ันจะมีวัตถุประสงค์ร่วมกันมาเพื่อ ‘ออกก าลังกาย’ หรือ เป็นการ
ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ เพื่อรักษาสุขภาพและรูปร่างที่ดีของตน จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความเป็นมาในการฝึกโยคะของปัจเจกแต่ละคน ซึ่งมีส่วนหนึ่งที่ฝึกโยคะเพื่อรักษาสุขภาพและอาการ
เจ็บป่วยจากโรคต่างๆ เช่น ป้ามะลิจากอาการโรคกระดูกสันหลังคด และ วิไลวรรณ ที่กล่าวว่า เล่น
โยคะเพื่อรักษาอาการภูมิแพ้ของตน ที่เมื่อก่อนต้องกินยาตลอด เพื่อบรรเทาอาการ นอกจากนั้นก็มี
บางส่วนที่มาเล่นโยคะจากเพื่อรักษาและดูแลรูปร่างของตน แต่เมื่อเล่นไปได้ซักระยะ ก็รับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลง ทางกาย ใจและสังคม ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการบริโภคอาหารต่างๆ ที่
นอกจากจะท าให้ร่างกายแข็งแรงและดูดีข้ึนแล้วนั้น ทางด้านจิตใจเองก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน กลุ่มคน
ส่วนใหญ่ที่มักจะมาใช้บริการมักจะเป็นช่วงเวลาเย็น คือ ห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่ง มักจะเป็นช่วงเวลา
ที่มีผู้หญิงเข้ามาเล่นในสถาบันโยคะมากที่สุด จากการสอบถามเบื้องต้น ทราบว่า เป็นเวลาหลังจาก
เลิกงานพอดี ก่อนที่จะกลับบ้านก็มักจะแวะมาฝึกโยคะก่อนเสมอ เพราะสามารถผ่อนคลายจาก
ความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการท างานมาทั้งวันได้ ส่งผลให้นอนหลับได้เร็วและลึกกว่าปกติ 
ถ้าช่วงไหนไม่ได้ฝึกโยคะนานๆ ก็จะรู้สึกไม่สบายตัว ซึ่งแสดงให้เห็ นถึงร่างกายที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับศาสตร์ของโยคะ ที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างกายและการจัดการทางร่างกาย ภายใต้การ
ปฏิบัติของการฝึกโยคะที่เป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมสุขภาพ ดังที่ผู้ฝึกโยคะสะท้อนว่า  

การฝึกโยคะมันเหมือนเป็น Challenge อย่างหน่ึง ที่เราต้องท าให้ได้ และท าให้ดีกว่าเดิมในทุกๆวัน 
หลังจากฝึกโยคะมาสักระยะหน่ึง เรากลายเป็นคนตื่นเช้ามาเพื่อฝึกโยคะ กินอาหารสุขภาพมากขึ้น ลด
เน้ือสัตว์ให้น้อยลง และฝึกโยคะอย่างสม่ าเสมอทุกวัน วันละสองชั่วโมง มันเลยท าให้เรากลายเป็นคนมีวินัย
มากขึ้น พร้อมทั้งร่างกายที่ได้สัดส่วน และสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะท าอะไรใหม่ๆได้เสมอ (กษมา พันหวัง , 
สัมภาษณ์ : 5 ตุลาคม 2561)   

 

 
(ที่มา : facebook/wish yoga studio )  
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การประกอบสร้างวาทกรรมสุขภาพ ผ่าน สถาบันโยคะ  
 

         ในขณะที่สถาบันโยคะเอง ก็เป็นส่วนหนึง่ในการประกอบสร้างวาทกรรมสุขภาพที่ดีบนเนื้อตัว
ร่างกายของผูห้ญิง โดยผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบนัโยคะ Wish Yoga ( facebook/wish 
yoga studio ) ได้มีการผลิตซ้ าวาทกรรมสุขภาพที่ดีของการฝึกโยคะ ผ่านการลงรูปและเพิม่เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกบัประโยชน์และข้อดีของการฝึกโยคะ ว่าสามารถลดและบ าบัดอาการเจ็บป่วย และ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีและรปูร่างที่ดีให้แกผู่ฝ้ึกโยคะได้ อีกทัง้รูปและเนื้อหาต่างๆ ที่ทางสถาบันโยคะได้
สื่อถึงการฝกึโยคะ ยังแสดงใหเ้ห็นถึงการสร้างวาทกรรมและการสร้างความรู้และความจริงเกี่ยวกบั
ผู้หญิง ว่าควรจะฝึกโยคะอย่างถูกวิธี สม่ าเสมอ และเหมาะกบัสภาพร่างกายของตนเอง เพื่อน าไปสู่
ร่างกายทีส่มบูรณ์ แข็งแรง และมสีุขภาพที่ดี ตามอุดดมคติทางสงัคมที่คาดหวังไว้ ซึ่งส่งผลใหผู้้หญงิ
ทั้งหลายได้รบัชุดความรู้และความจริงเหล่าน้ี และน าไปสู่การจัดการร่างกายของตนเอง  
 
 
  
 
   

 
 
 
 

 

(ที่มา: facebook/wish yoga studio ) 
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(ที่มา: facebook/wish yoga studio ) 

 
สถาบันโยคะจึงเปรียบเสมือนกับพื้นที่ทางสังคมอย่างหนึ่ง ที่มีผู้หญิงจ านวนหนึ่งมารวมกลุ่ม

กัน ในการพยายามสร้างและเปลี่ยนแปลงกับอะไรบางอย่างในร่างกาย ในมิติสุขภาพและรูปร่างที่ดี
ภายใต้วาทกรรมความเป็นหญิงและวาทกรรมทางสุขภาพ เพื่อให้น าไปสู่ร่างกายที่สมบูรณ์แบบ คือ
ร่างกายที่รูปร่างดีและสุขภาพที่แข็งแรง ผ่านกระบวนการรักษาและบรรเทาอาการจากความผิดปกติ
บางอย่างทางกายและจิตด้วยการฝึกโยคะอย่างเคร่งเคร่งและสม่ าเสมอ จากการเข้ามาสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม จึงท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นมุมมองต่อผู้หญิงที่ฝึกโยคะมากข้ึน ว่ามีปัจจัยอะไรที่ท าให้พวก
เขาเหล่าน้ันหันมาสนใจในเรือนร่างของตัวเอง และคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกับอะไรเดิมๆที่เคยมีอยู่ ให้
ไปสู่ร่างกายที่ดีกว่า จึงท าให้เห็นว่า โยคะเองก็เป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมสุขภาพ ที่ส่งผลให้ผู้หญิงลุก
ข้ึนมาจัดการและเปลี่ยนแปลงกับเรือนร่างของตัวเอง และประกอบสร้างร่างกายทางสังคมของผู้หญิง 
ให้อยู่ในแบบและแผนตามความต้องการของสังคม 
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บทท่ี 4 
 

เผยร่างกาย สะท้อนความคิด : การฝึกโยคะท่ีมากกว่า ‘ออกก าลังกาย’ 

ในบทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของข้อมูลจากการลงพื้นที่จากเก็บข้อมูลที่สถาบันสอนโยคะย่าน

ศาลายา ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะในสังคมไทยปัจจุบัน ใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้นของการฝึกโยคะ ภายใต้วาทกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนการจัดการและ

การปฏิบัติการทางร่างกายของผู้หญิง ในลักษณะของการที่ใช้โยคะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการ

จัดการกับปัญหาทางสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ที่เกี่ยวข้องในมิติของสุขภาพและเพศสภาวะของ

ความเป็นผู้หญิง และการดูแลตัวเองและลงทุนกับร่างกายของตัวเองในวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะเปิดเผย

ให้เห็นว่า “โยคะเป็นมากกว่าการออกก าลังกาย” ที่ไม่เพียงช่วยเรื่องทางกายภาพอย่างเดียวเท่านั้น 

แต่โยคะได้เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตของผู้หญิงที่ฝึกโยคะไปสู่ร่างกายที่ดีกว่าหรือชีวิตในทางเลือก

ใหม่ๆในมิติอื่นทางสังคม ผ่านการพูดคุยและสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องของจุดเริ่มต้นและประสบการณ์

ต่างๆในการฝึกโยคะ รวมไปถึงการให้ความหมายต่อร่างกายตนเอง โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา

เลือกที่จะศึกษาผู้หญิงที่ฝึก ‘อัษฎางคโยคะ’ เป็นหลัก เนื่องจากอัษฎางคโยคะเป็นโยคะดั่งเดิม ที่มีต้น

ก าเนิดโดยตรงมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งมีความแตกต่างจากโยคะทั่วไปตรงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่า

อาสนะ โดยจ าเป็นต้องฝึกกระบวนท่าเหล่านั้นซ้ าไปซ้ ามาและฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ จ าเป็นที่

จะต้องใช้ทั้งความอดทนทางร่างกายและทางจิตใจในการฝึกฝนโยคะอย่างหนัก เพื่อน าร่างกายไปสู่

ความต้องการหรือจุดประสงค์ของแต่ละบุคคล   

 

4.1 จุดเริ่มต้นของโยคะ: วาทกรรมทางร่างกายท่ีหลากหลาย   

หากพูดถึง ‘โยคะ’ เราคงนึกถึงการออกก าลังกายในรูปแบบฉบับของการเคลื่อนไหวอย่าง

ช้าๆ พร้อมกับการหายใจเข้าและหายใจออกไปตามข้ันตามล าดับ เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและ

บรรเทาภาวะผิดปกติต่างๆทางร่างกายหรือเรื่องของการสร้างร่างกายให้แข็งแรงและสขุภาพดอียูเ่สมอ

นั้น หากแท้จริงแล้วการฝึกโยคะของผู้หญิงในสังคมไทยปัจจุบันเองมีเหตุผลหรือจุดประสงค์มาจาก

อะไรที่ท าให้ผู้หญิงเหล่านี้เลือกที่จะฝึกโยคะอย่างหนักและต่อเนื่องสม่ าเสมอ ผู้ศึกษาจึงได้เริ่ม

สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลในประเด็นแรกถึง ‘จุดเริ่มต้น’ ของการฝึกโยคะในสังคมไทยปัจจุบัน ภายใต้

วาทกรรมทางร่างกายที่หลากหลาย ดังนี้  
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4.1.1) เรื่องของพิณ: โยคะกับความสวย  

 “พิณ” วัย26ปี ที่ เริ่มรักการออกก าลังกายตั้งแต่สมัยมัธยม เนื่องจากต้องการที่จะ

เปลี่ยนแปลงตัวเองจากร่างหญิงสาว สูงใหญ่ ให้เป็นสาวสวยร่างเพรียวบาง จึงเริ่มจากการออกก าลังที่

สนุกสนานอย่าง แอโรบิกและการเข้าฟิตเนต ที่สามารถไปกับเพื่อนและใช้เวลาในการออกก าลัง

ร่วมกันกับเพื่อนได้ ท าให้มีแรงกระตุ้นที่จะออกไปออกก าลังกายในทุกวัน จนกลายเป็นคนที่ติดการ

ออกก าลังกายที่จะต้องไปออกทุกๆวันและมักจะมีเพื่อนในการออกก าลังกายด้วยเสมอ เพราะพิณมอง

ว่าเมื่อเริ่มเป็นสาวแล้ว การมีรูปร่างที่ใหญ่เกินไป จะไม่เป็นที่สนใจของผู้ชาย หรือไม่สวยน่ันเอง ท าให้

พิณเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการออกก าลังที่เน้นความสนุกสนานและไม่ซับซ้อน (ง่าย) จนเริ่มชอบ

และสนุกกับการออกก าลังกาย ส่งผลให้พิณมีน้ าหนักตัวที่ลดลงจนเพื่อนรอบข้างแปลกใจและ

กลายเป็นที่สนใจข้ึนมา   

ตอนมัธยมได้สัญญาและคุยๆกับเพื่อนสนิทเอาไว้ ว่าจะลดน้ าหนักและเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ไปด้วยกัน เลยมักจะไปออกก าลังกายกับเพื่อนอยู่เสมอในช่วงมัธยม การออกก าลังกายในตอนน้ัน

ส าหรับเราจึงเน้นไปที่เร่ือง ‘ผอม’ สะส่วนใหญ่ คือเอาผอมไว้ก่อน ข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินแต่ออก

ก าลังกายหนักอยู่ตลอด แต่ก็ท าอยู่อย่างน้ันได้ประมาณปีสองปี คนก็เร่ิมทักว่าผอมเกินไป ไม่สวย 

อะไรแบบน้ีอยู่ตลอด แต่เราก็รู้สึกดีนะ เพราะเราชอบ รู้สึกผอมแล้วม่ันใจกว่า สามารถแต่งตัวอะไร

ได้อย่างที่เราชอบได้อย่างม่ันใจ เช่น สายใส่เดี่ยว ใส่กางเกงขาเดฟ ถึงแม้จะมีบางคนที่ทักว่าเรา

ผอมเกินไป แต่เราก็รู้สึกว่าเราผอมลงแล้ว ชีวิตเราก็ดีกว่า คือ มีผู้ชายมาชอบมากขึ้น ถ่ายรูปสวย

และม่ันใจ จนท าให้เราเสพติดความผอมมาตลอด แม้จะช่วงอ้วนขึ้นบ้าง แต่ก็พยายามออกก าลัง

กายอย่างหนัก เพื่อควบคุมน้ าหนักของตัวเองเสมอ (พิณ,สัมภาษณ์) 

 

พิณได้เล่าต่อถึงเรื่องราวสมัยมัธยมให้ฟังว่า เมื่อข้ึนมัธยมแรกๆนั้น ไม่มีความมั่นใจเลย รู้สึก

ว่าตัวเองไม่สวย เพราะตัวใหญ่เกินไป ด้วยความสูงที่สูงถึง 167 เซนติเมตรของพิณ เมื่อน้ าหนักมากก็

จะท าให้ดูตัวใหญ่ข้ึน จนท าให้ตัวเธอเองไม่อยากแต่งตัวหรือดูแลตัวเองมากเท่าไหร่นัก ชีวิตในช่วง

มัธยมต้นของเธอจึงมักจะเกี่ยวข้องอยู่แต่กับการเล่นกีฬาอย่างวอลเลย์บอลและแชร์บอล ที่เธอบอกว่า

ไม่ได้ท าให้เธอผอมลงหรือตัวเล็กลงแต่อย่างใด เพราะเมื่อซ้อมเสร็จก็มักจะออกไปกินอาหารกันอย่าง

หนัก เช่น พวกหมูกะทะและของทอดๆเสมอ จนวันหนึ่งที่ท าให้เธอตัดสินใจว่าเธอจะ ‘ลดความอ้วน’ 

เนื่องจากต้องข้ึนมัธยมปลาย ซึ่งต้องใส่ชุดนักเรียนตามแบบมาตรฐานของโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป คือ

การใส่เสื้อไว้ในกระโปรง ท าให้เห็นสัดส่วนที่ชัดเจนของผู้หญิงมากขึ้น นั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ท าให้พิณ
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ตัดสินใจหันมาออกกลังกายและลดอาหารอย่างจริงจัง จนท าให้กลายเป็นคนเสพติดความผอมและ

การออกก าลังกายไปโดยปริยาย เพราะเมื่อเธอรู้สึกว่าตนเองนั่นผอมลงแล้ว ท าให้มีผู้ชายเข้ามาสนใจ

และท าให้ตัวเธอเองมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้น จึงท าให้เธอคลั่งไคล้อย่างมากกับการลดหนักหนักและ

ดูแลร่างกายตัวเองอย่างสม่ าเสมอ  ถึงแม้ว่าในการเริ่มต้นของการออกก าลังกายเพื่อลดน้ าหนักของ

พิณนั้นจะไม่ใช่การฝึกโยคะก็ตาม แต่โยคะเองก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เธอสนใจมาตั้งแต่แรก เนื่องจาก

ในช่วงนั้นเธอมักจะเห็นดาราผู้หญิงช่ือดังต่างๆที่เริ่มฝึกโยคะ เพื่อดูแลร่างกายและกระชับส่วนต่างๆ

ของร่างกาย และมักจะมีการถ่ายรูปลงอินสตราแกรมอยู่เสมอ (Instragram : แอปพลิเคช่ันหนึ่งที่ใช้

ในการลงรูปภาพ) เช่น คุณชมพู่ อารยา และคุณแอน ทองประสม จึงท าให้เธอเกิดความสนใจว่าโยคะ

จะช่วยท าให้เธอดูดีข้ึนและส่วนต่างๆของร่างกายกระชับได้มากกว่านี้ แต่ด้วยเวลาและสถานการณ์ใน

ขณะนั้นที่ท าให้เธอไม่สามารถฝึกโยคะได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า เธอมักจะชอบออกก าลังกายกับเพื่อนอยู่

เสมอ เช่น การเข้าฟิตเนตและเต้นแอโรบิก แต่โยคะนั้นเพื่อนเธอไม่ได้สนใจและมันค่อนข้างที่จะใช้เงิน

ในการลงทุนเยอะ ไม่ว่าจะค่าเรียนและค่าชุด จึงท าให้เธอล้มเลิกความตั้งใจในการฝึกลงไป   

จนกระทั่งเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงจากเด็กมัธยมมาสู่เด็กมหาวิทยาลัย ที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยจาก

ที่เคยอยู่บ้าน ต้องกลับกลายมาอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ย่านศาลายา ซึ่งการเข้าสู่ช่วงมหาวิทยาลัย

ในช่วงแรก ที่มีทั้งกิจกรรมและการเรียนที่ต้องใช้ทั้งการปรับตัวและเวลาในการเข้าใจสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 

ท าให้ไม่มีเวลาที่จะไปออกก าลังกาย อีกทั้งยังต้องห่างจากเพื่อนสนิทที่เคยไปออกก าลังด้วยกันอยู่

เสมอ การออกก าลังกายของพิณจึงถูกเว้นระยะห่างมาสักพักหนึ่ง จนเมื่อได้เข้าสู่วัยนักศึกษาปีที่ 3 ที่

เริ่มจะเรียนจบแล้ว ได้มีเวลามากข้ึน จึงได้มีโอกาสเข้าเรียนคลาสโยคะพื้นฐานที่มหาวิทยาลัย จนรู้สึก

ชอบและอยากจะพัฒนาการฝึกโยคะมากข้ึน เนื่องจากตอนที่ฝึกโยคะที่มหาวิทาลัย ครูผู้สอนได้สอน

ถึงระบบร่างกายและการท างานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย จากการฝึกโยคะว่าช่วยในหลายๆเรื่องๆ 

เช่น การบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ และท าให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายกระชับข้ึนและเน้น

เรื่องการแก้ไขสัดส่วนต่างๆของร่างกาย เนื่องจากเราจะใช้ร่างกายทุกส่วนและส่งผลต่อระบบภายใน

ให้เลือดไหลเวียนได้ดี หลังจากนั้นจึงสนใจฝึกโยคะเป็นต้นมา และเริ่มฝึกได้จริงจังมากข้ึนเรื่อยๆ จาก

การมาฝึกโยคะที่สถาบันโยคะโดยเฉพาะ เพราะ การฝึกที่สถาบันเรามีครูผู้เช่ียวชาญโดยตรงที่คอย

แนะท่าทางต่างๆให้ท าถูกต้องมากข้ึน และที่ส าคัญคือสอนเรื่องของการหายใจและการท าเข้าท่าให้

ถูกต้อง ท าให้เรารู้จักระบบต่างๆของร่างกายมากขึ้น และมีสัดส่วนร่างกายที่ลดลงและสวยงามข้ึน 

ตอนแรกที่เร่ิมฝึกโยคะ คือ ไม่ได้คิดเร่ืองของระบบการหายใจหรือระบบภายใน

ร่างกายอะไรเลยนะ คิดแค่ว่าไปฝึกให้ได้ออกก าลังให้ได้เหงื่อและสัดส่วนต่างๆของ
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ร่างกายกระชับก็พอ เพราะตอนที่เร่ิมเรียนน้ัน เราสนใจแค่การกระชับสัดส่วนต่างๆของ

ร่างกาย และฝึกเพื่อให้ร่างกายเราดูดีขึ้นเท่าน้ัน เช่น การเพิ่มกล้ามเน้ือ เพราะจากที่เรา

เคยอ้วนมา กล้ามเน้ือจะหย่อนและไม่เต่งตึง การฝึกโยคะจึงช่วยให้กล้ามเน้ือต่างๆของ

ร่างกายกระชับขึ้น (พิณ, สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ  “พี่แตงกวา” สาวสวยวัย 30 ปี อาชีพ พนังงานบัญชี พี่สาวคนสวยแห่งสถาบัน 

Wish Yoga Studio ที่เป็นที่รู้จักของครูฝึกและผู้ฝึกในสถาบัน เนื่องจากพี่แตงได้เข้ามาฝึกโยคะที่นี้ 

เป็นประจ าสม่ าเสมอและระยะเวลาสองปีแล้ว ประกอบกับร่างกายที่ดีฟิตเฟิร์ม แข็งแรง ไม่ผอมและ

ไม่อ้วนจนเกินไป หรือเรียกว่า ‘หุ่นดีแบบสาวสุขภาพ’ ที่มีกล้ามแขนและขาที่เห็นได้ชัดกว่าผู้หญิง

ทั่วไป จึงท าให้หุ่นและรูปร่างแบบพี่แตง เป็นที่ยอมรับและที่กล่าวถึงในสถาบันว่า ‘หุ่นแบบนี้สวย’ ซึ่ง

พี่แตงมักจะได้รับค าชมอยู่เสมอในเรื่องรูปร่างและท่าทางในการฝึกว่า สวยงามและแข็งแรง จุดเริ่มต้น

ในการฝึกโยคะของพี่แตงกวาจึงมาจากการที่ตนเองนั้นชอบออกก าลังกายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ต่อย

มวย ว่ิง ว่ายน้ าและการเล่นเซิร์ฟ หรือด าน้ า แต่ยังไม่เคยลองฝึกโยคะ เพราะยังไม่ได้สนใจ เนื่องจาก

ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่น คิดว่าโยคะมันคงน่าเบื่อ ช้าๆ ไม่เหนื่อยเหมาะสมหรับคนแก่มากกว่า จนได้ออก

ก าลังกายลองหลายๆอย่างมากข้ึน จึงตัดสินใจลองฝึกโยคะ เนื่องจาก ‘อยากสวยข้ึน’ โดยพี่แตงให้

เหตุผลที่ว่า เนื่องจาก ออกก าลังกายมากหลายอย่างแล้ว ซึ่งการออกก าลังกายทั้งกลายท าให้ผอมและ

หุ่นดีมีสุขภาพที่ดีแล้วก็จริง แต่ก็ยังขาดทรวดทรวงที่สวยงามและบุคลิกที่ดี เช่น หลังตรง และได้ยินมา

บ่อยว่าโยคะช่วยเรื่องแก้ไขทรวดทรงและกระชับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย จึงสนใจที่จะมาฝึก

โยคะ เมื่อได้มาฝึกแล้ว ก็ท าให้ช่ืนชอบและหลงใหลการฝึกโยคะอย่างมาก จนไม่ได้กลับไปออกก าลัง

กายอย่างอื่นอีกเลย เพราะมันท าให้เรามั่นใจมากข้ึน ไม่ใช่มั่นใจในหุ่นหรือร่างกาย แต่คือมั่นใจใน

ตัวเองและเช่ือมั่นในตัวเองมากขึ้น ว่าเราสามารถท าสิ่งที่เราเคยคิดว่า ‘ท าไม่ได้’ มาก่อน  ส่วนสาเหตุ

อีกอย่างหนึ่งที่ท าให้สนใจในการออกก าลังกาย ก็เพราะมาจากครอบครัวที่ปลูกฝังเรื่องออกก าลังกาย

มาตั้งแต่เด็กๆ ว่าออกแล้วมีประโยชน์อย่างไร ,ท าไมถึงต้องออกก าลังกาย ซึ่งเขาจะสอนในแนวทาง

แบบวิทยาศาสตร์ ในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งท าให้พี่แตงกวาซึมซับเรื่องการออก

ก าลังกายมาจากครอบครัว   

การเปลี่ยนแปลงเร่ืองร่างกาย จากภายนอกสู่ภายในมันไม่ได้เห็นผลโดยทันที 

แต่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงขึ้นเร่ือยๆ เช่น เร่ืองทรวดทรงของร่างกาย กล้ามเน้ือต่างๆก็

เห็นชัดมากขึ้น ส่วนภายในเห็นได้ชัดๆเลย ก็คือ สมาธิดีขึ้นกว่าเม่ือก่อน เพราะ การฝึก

โยคะเราต้องใช้สมาธิ และจดจ่อกับมันอยู่ตลอดชั่วโมง เราไม่จ าเป็นต้องไปเข้าวัด น่ัง
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สมาธิเลย เพราะการฝึกโยคะก็เป็นหน่ึงในวิธีที่ฝึกเร่ืองของสมาธิและความอดทน (พี่

แตงกวา, สัมภาษณ์) 

 

4.1.2) เรื่องของป้ามาลีและพ่ีหน่า: โยคะกับสุขภาพ   

 “ป้ามาลี” วัย 64 ปี สาวใหญ่ วัยเกษียณ ผู้ซึ่งมีรูปร่างแข็งแรง สดใสและมีอายุมากที่สุดใน

สถาบันโยคะแห่งนี้ หากแต่อายุไม่ใช่ปัญหาของการฝึกโยคะแต่อย่างใด จึงท าให้ป้ามาลีช่ืนชอบในการ

ฝึกโยคะเป็นอย่างมาก และยังสามารถท าท่าอาสนะต่างๆที่ยากได้ไม่แพ้กับสาววัยท างาน ป้ามาลี

มักจะเข้ามาฝึกโยคะเป็นประจ าในช่วงเวลาคลาสเช้า พร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสและร่างกายที่กระชับ

กระเฉงพร้อมที่จะฝึกโยคะเสมอ ย้อนกลับไปเมื่อสามถึงสี่ปีที่เริ่มฝึกโยคะ ป้ามาลีเล่าให้ฟังว่า เกิดจาก

สาเหตุที่ต้องเข้ารับการ ‘ผ่าตัด’ เนื่องจากกระดูกสันหลังคด จึงน ามาสู่การค้นหาวิธีในการรักษาหลาย

อย่าง ไม่ว่าจะเป็น การทานยา รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ฝังเข็ม เพื่อลีกเลี่ยงการผ่าตัด โดยป้า

มาลีเล่าให้ฟังถึงอาการเจ็บป่วยที่หลังว่า มันก็จะปวดหลังมาก จะก้มหรือจะท าอะไรก็ไม่ได้ ซึ่งเป็น

ปัญหาและล าบากมากพอสมควร ส าหรับสาววัยเกษียณที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บป่วยทางร่างกาย  อีก

ทั้งด้วยอายุที่มาเกินกว่าจะออกก าลังกายหนักๆได้  จนวันหนึ่งเพื่อนในละแวกบ้านชักชวนให้มาฝึก

โยคะ บอกว่าโยคะช่วยได้ ซึ่งตอนมาฝึกเริ่มแรก รู้สึกอายและเป็นกังวล เนื่องจากเรามีอายุมากแล้ว 

อายที่บางท่าท าไม่ได้ อีกทั้งตนยังไม่เคยออกก าลังกายมาก่อนด้วย ในตอนแรกจึงตามคนอื่นไม่ทันบ้าง 

หลังฝึกก็จะปวดเมื่อยตัว เจ็บตัวอยู่เสมอ จนฝึกไปได้สักระยะหนึ่งที่ร่างกายเริ่มยืดหยุ่นและปรับสภาพ

ได้ เริ่มฝึกท่าอาสนะต่างๆได้มากข้ึน จากที่ท าไม่ได้ก็ท าได้ อย่างเช่น head stand , ฉีกขา จนท าให้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ ท าให้ป้ามาลีไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด รักษาหรือกินยา

ตามที่หมอสั่งอีก การได้ฝึกโยคะอย่างเต็มรูปแบบและเหมาะสมกับร่างกาย ท าให้ร่างกายเราสมดุล

มากข้ึน ไม่ใช่เพียงแค่การบริหารร่างกายหรือรักษาอาการเจ็บป่วย แต่ได้มากไปกว่านั้น คือ การได้

สมาธิ การได้พลัง การปรับวิถีชีวิต การกิน การนอน เหมือนเราได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง   

 

สูงสุดของโยคะ คือ สมาธิ สิ่งที่เราควรฝึกคือ ฝึกอะไรก็ได้ ที่ดีกับตัวเอง ต้องรู้จัก

สังเกตตัวเอง ต้องรู้ว่าแค่ไหนที่ดีพอ ฝึกการปล่อยว่าง ฝึกที่จะก้าวผ่านความกลัวต่างๆ 

กลัวเจ็บ กลัวท าไม่ได้ กลัวตก กลัวอายเพื่อน จนวันหน่ึงเราจะก้าวผ่านสิ่งต่างๆ ด้วยการ

ฝึกฝนโยคะของเรา ซ่ึงไม่ใช่เพียงฝึกในท่าอาสนะ แต่อยู่ในชีวิตประจ าวันของเรา โยคะจึง

เป็นเสมือนเคร่ืองมือในการฝึกใช้ชีวิต (ป้ามาลี, สัมภาษณ์) 
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เช่นเดียวกับผู้เล่นโยคะอีกท่านหนึ่ง “พี่หน่า” สาวออฟฟิศ วัย49ปี ที่ไม่เคยออกก าลังกายมา

ก่อน จนกระทั่งอายุเข้าย่างวัย 40 ปี ที่เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั้งภายในและภายนอก

ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่สดช่ืน เหี่ยวเฉา ไม่มีเรี่ยวแรงและไม่ค่อยอยากท ากิจกรรมใดๆมากนัก 

เนื่องจากเหมือนเป็นภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่าง เรื่องระบบเผาผลาญ การ

เคลื่อนไหวร่างกายและผิวพรรณ ที่ดูแก่ลงมาก จึงเป็นเหตุท าให้ตัดสินใจออกก าลังกาย โดยเริ่มจาก

การ ‘ว่ิง’ และว่ิงต่อมาเรื่อยๆเป็นระยะเวลา 7 ปี จนร่างกายและอวัยวะบางส่วนเริ่มไม่ไหวกับการว่ิง 

เช่น อาการเจ็บหัวเข่า น่ามืด ปวดเมื่อยตัว ถึงแม้จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายได้ว่า สดช่ืน

มากข้ึน แต่น้ าหนักและหุ่นก็ยังไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก อีกทั้งเรื่องสุขภาพต่างๆทางร่างกาย เมื่อ

ร่างกายไม่สามารถที่จะฝืนกับการว่ิงต่อไปได้ การหาวิธีการออกก าลังกายใหม่ๆจึงเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกของพี่หน่า โดยมีข้อยกเว้นว่า สามารถเล่นคนเดียวได้ ไม่ต้องใช้ทีมหรือเพื่อนในการไป ’การ

ฝึกโยคะ’ จึงมาเป็นเป้าหมายต่อไปของพี่หน่า โดยพี่หน่าให้เหตุผลที่ว่า ตนเองนั้นว่ิงมา 7 ปีกว่าแล้ว 

แต่ก็ไม่ได้เห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มากนัก ประกอบกับอายุที่มากข้ึนท าให้การท างาน

ของอวัยวะต่างๆของร่างกายลดประสิทธิภาพลง เมื่อว่ิงก็จะมีอาการเจ็บเข่าอยู่เสมอ พี่หน่าจึง

ตัดสินใจที่จะเข้ามาฝึกโยคะ เพื่อแก้ไขอาการผิดปกติที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเหล่าน้ี 

เช่น ภาวะความแก่   

 

ฝึกโยคะมาเป็นระยะเวลาเกือบสามปี แทบจะไม่มีอาการปวดหัวไมเกรนอีกเลย 

เพราะมันช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น เลือดเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึน้ดว้ย

การยืดเส้นและกล้ามเน้ือ โยคะจึงไม่ใช่แค่บริหารร่างกายหรือการออกก าลังกายอย่าง

เดียว แต่มันต้องใช้สมาธิและลมหายใจเข้า ออกอย่างสม่ าเสมอกับการเคลื่อนไหวร่างกาย

ในท่าทางต่างๆ โยคะจึงเป็นเสมือนการฝึกสมาธิและลมหายใจด้วยที่ท าให้ร่างกายแขง็แรง

ทั้งภายในและภายนอก (พี่หน่า, สัมภาษณ์) 
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4.1.3) เรื่องของครูบุ้ง: โยคะกับธุรกิจสุขภาพ  

“ครูบุ้ง” เจ้าของสถาบันโยคะย่านศาลายา วัย 30 ปี และยังเป็นครูสอนโยคะในสาย 

‘อัษฎางคโยคะ’ (Ashtanga) จากสาวหุ่นบางร่างเล็ก มาสู่สาวที่ยังตัวเล็กแต่แข็งแรงข้ึนด้วยการฝึก

โยคะอย่างหนักและสม่ าเสมอ จากจุดเริ่มต้นของความต้องการที่จะออกก าลังกายและใช้เวลาหลัง

แต่งงานให้มีประโยชน์ โดยครูเริ่มจากการออกก าลังตามฟิตเนตต่างๆ ซึ่งจะมีการออกก าลังกาย

หลากหลายอย่างให้สามารถเลือกเล่นได้ ครูบุ้งจึงเริ่มฝึกโยคะจากที่ฟิตเนตดังกล่าวเมื่ออายุ 26 ปี เมื่อ

เริ่มฝึกไปสักพักท าให้ครูบุ้งเริ่มเกิดความสนใจในการฝึกโยคะมากยิ่งขึ้น จนน าไปสู่การออกไปฝึกโยคะ

ที่สถาบันสอนโยคะโดยเฉพาะและจริงจังมากขึ้น ซึ่งจุดเปลี่ยนที่ส าคัญที่ท าให้ครูบุ้งตัดสินใจมาฝึกเป็น

ครูสอนโยคะ นั่นก็คือ  ‘ครูผู้สอนโยคะ’ ที่ท าให้ครูบุ้งรู้สึกถึงแรงกระตุ้นและแรงผลักดันบางอย่าง ที่

ครูผู้สอนก าลังถ่ายทอดให้เราถึงสิ่งดีๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกท่าอาสนะต่างๆ การฝึกลมหายใจ หาย

ฝึกสมาธิ ล้วนทั้งต้องใช้ครูผู้สอนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ฝึกเข้าถึงโยคะได้ง่ายมากข้ึน เธอเองจึง

คิดถึง การเป็นครูสอนโยคะและเจ้าของสถาบันโยคะที่ได้มอบสิ่งต่างๆให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งช่วงเวลาหลงั

แต่งงาน ก็เป็นช่วงเวลาที่ว่างพอดีส าหรับการเริ่มต้นท าสิ่งใหม่ๆ หลังจากนั้นครูบุ้งจึงเริ่มเสาะหา

สถาบันเรียนโยคะช่ือดังต่างๆภายในกรุงเทพ เพื่อเข้าฝึกและอบรมตามหลักสูตร จนกระทั่งมารู้จักกับ 

สถาบันโยคะแห่งหนึ่งที่สอนอัษฎางคโยคะโดยเฉพาะ และเป็นที่เดียวในไทยที่ได้รับการยอมรับจาก

สถาบันในประเทศอินเดีย    

ครูบุ้งจึงได้ตัดสินใจลองเข้าฝึกในสถาบันดังกล่าวในช่วงระยะเวลาหนึง่ ในช่วงแรกนั้นครบูุ้ง

เล่าว่า ต้องฝกึฝนอย่างหนกัและต้องใช้เวลาในช่วงเช้าตรูป่ระมาณตีห้าของทกุวันในการฝึกฝน อีกทั้ง

สถาบันเองก็อยู่ไกลจากที่อยู่อาศัย จงึท าใหก้ารเดินทางไปแต่ละครั้งตอ้งใช้ทั้งความอดทนทางกาย

และใจ ในการลุกจากเตียงเพือ่ทีจ่ะไปฝึกโยคะให้ได้อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้น ครผููฝ้ึกโยคะเองยงั

เป็นส่วนส าคัญทีท่ าให้ครบูุ้งตัง้ใจมาฝึกในทกุๆวัน เนื่องจาก ครูผูฝ้ึกมักจะคาดหวังให้เรามาฝึกทกุวัน

สม่ าเสมอยู่แล้ว เพื่อความต่อเนือ่ง เมื่อเราขาดไปวันใดวันหนึ่งครูก็อาจจะตอ่ท่าใหเ้ราไม่ได้ เพราะการ

ฝึกอัษฎางคโยคะ ครูผูฝ้ึกจะเป็นผู้ดูแลและคอยบอกท่าต่างๆ ว่าเราท าถูกต้องไหมและท าได้หรือป่าว 

เพื่อทีจ่ะไปสู่ท่าอาสนะต่อๆไป ซึ่งการฝึกแต่ละครั้งกจ็ะฝึกทา่เหมือนเดิมในทกุๆวัน เราจึงไมส่ามารถ

ข้ามท่าใดท่าหนึ่งไปได้ ครูจึงเป็นผู้ที่ใหก้ าลงัใจ  และคอยช่วยให้เราผ่านพ้นท่ายากหรือท่าทีเ่ราท า

ไม่ได้เสมอ จนท าให้ครูบุ้งไดร้ับการอนุมัตจิากครผููส้อน ว่าสามารถที่จะเป็นผูเ้ผยแพร่และสอนโยคะใน

สายอัษฎางคต่อไปได้ จุดน้ีเองจงึท าให้ครูบุ้งตัง้ใจเปิดสถาบนัสอนโยคะ ย่านศาลายา ที่มีคลาสเรียน

อัษฎางคโยคะอยู่ด้วย   
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แต่งงานแล้วไม่รู้จะท าอะไรก็เลยลองมาฝึกโยคะ ซ่ึงตอนแรกเร่ิมจากการเข้าฟิส

เนต อออกก าลังกายต่างๆเช่น วิ่ง คาร์ดิโอ ต่อยมวยและโยคะ แต่รู้สึกว่าตัวเองน้ันชอบ

เล่นโยคะที่สุด เลยตัดสินใจท่ีจะฝึกโยคะอย่างจริงจังที่สถาบันสอนโยคะ ครูบุ้งอธิบายต่อ

ว่า ที่ชอบเล่นโยคะมากที่สุดเพราะโยคะมันต่างจากการออกก าลังกายอย่างอ่ืน เน่ืองจาก 

มันไม่เหมือนกับการคาร์ดิโอ เช่น วิ่ง ว่ายน้ า ปั่นจักรยาน ที่หัวใจมันจะเต้นแรงและเร็ว

เม่ือเราเหน่ือยหอบมากๆ แต่การฝึกโยคะมันไม่มีแบบน้ัน เราควบคุมลมหายใจของเราได้ 

มันไม่เหน่ือยหอบเหมือนอย่างคาร์ดิโอ และมันสามารถบริหารร่างหายได้ทุกส่วนไม่ว่าจะ

เป็น กล้ามเน้ือขา แขน และหน้าท้อง (ครูบุ้ง,สัมภาษณ์) 

 

4.1.4) เรื่องเล่าของครูเชอรี่: โยคะกับการบ าบัดความเครียด จากการท างาน  

อีกท่านหนึ่งกับครูโยคะสายสตรอง “ครูเชอรี่” วัย 29 ปี อดีตเซลล์ขายคอนโด ผู้ที่เคยมีชีวิต

กับการท างานบนความเครียดและการแข็งขันอยู่เสมอ ที่ท าให้ครูเชอรี่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีความสุข 

การใช้ชีวิตก่อนหน้าที่ฝึกโยคะและก่อนที่จะมาเป็นครูสอนโยคะของครูเชอรี่จึงเป็นชีวิตธรรมดาทั่วไป

ของคนท างานในเมืองหลวง ที่ต้องแข็งขันกับเวลาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ครูเชอรี่เป็นสาวรูปร่าง

ผอม บางมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นคนชอบว่ิงและว่ายน้ า แต่เมื่อถึงวัยท างานก็ไม่มี

เวลาที่จะออกไปออก าลังกายข้างนอกอีก ทั้งยังไม่ชอบออกก าลังในฟิตเนต เพราะรู้สึกว่ามันไม่ปลอด

โปร่งและหายใจไม่สะดวก จนกระทั่งเพื่อนชวนมาฝึกโยคะ เพราะเพื่อนต้องการที่จะลดน้ าหนัก 

หากแต่ในตอนแรกครูเชอรี่ยังไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่นัก จึงได้เข้ามาฝึกกับเพื่อนเป็นระยะเวลา 1 

เดือน ก่อนที่จะหยุดไป โดยครูเชอรี่ให้เหตุผลว่า คลาสโยคะที่อยู่ในฟิตเนตน้ันมันไม่ได้เน้นลมหายใจ 

แตเ่น้นการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่ต่างจากการคาร์ดิโอ (Cardio) การออกก าลังกายโดยให้อัตราการเต้นของ

หัวใจเร็วข้ึน ซึ่งท าให้ครูเชอรี่ยังไม่ชอบ จนได้ลองฝึก ‘อัษฎางคโยคะ’ ที่สถาบันเดียวกับครูบุ้ง ที่ท าให้

ครูเชอรี่เปลี่ยนแปลงมุมมองในการฝึกโยคะ ว่าไม่ใช่เพียงแค่ ‘การออกก าลังกาย’ เท่าน้ัน แต่การฝึก

โยคะยังช่วยยกระดับสภาพจิตใจและสมาธิของครูมากขึ้น นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ครูเชอรี่หันมา

ฝึกโยคะอย่างจริงจังเป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่จะลาออกจากงานเดิมมาฝึกเป็นครูสอนโยคะในสาย

อัษฎางคโยคะอีกท่านหนึ่ง    

 

การฝึกโยคะในปัจจุบันจึงเป็น การบริหารร่างกายให้เข้ากับจิตใจ ซ่ึงเหมาะสม

กับคนในยุคปัจจุบันที่เจอแต่ความเครียด ความเร่งรีบ แต่เม่ือมาฝึกโยคะแล้วจะสงบมาก
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ขึ้น และได้ออกก าลังกายอีกด้วย แก้ปวดเม่ือยตามตัวได้ ซ่ึงหนุ่มๆสาวๆออฟฟิศจะเป็น

กันมาก อีกทั้งการฝึกโยคะมีหลากหลายรูปแบบ สามารเลือกฝึกได้ว่าต้องการแบบไหน 

พื้นฐาน หรือออกหนัก หรือเป็นการยืดเหยียด ซ่ึงการสอนแต่ละคลาสของแต่ละสถาบัน

โยคะก็จะต่างกันไป (ครูเชอร่ี, สัมภาษณ์) 

นอกจากนั้นครูเชอรี่ยังได้เล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตที่เคยเป็นเซลล์ขายคอนโด ว่า เมื่อก่อนที่

เคยเป็นพนังงานขายคอนโดน้ัน ชีวิตเครียดมาก ท างานอยู่เมืองต้องแข็งกับเวลาและเพื่อนร่วมงานอยู่

เสมอ ในการที่ท ายอดให้ได้เป้าหมายให้มากที่สุด ท าให้ครูเชอรี่ต้องใช้ชีวิตและการท างานเพื่อนการหา

เงินตลอดเวลา ครูเชอรี่ยอมรับว่าเมื่อก่อนได้เงินเยอะมาก ได้ทั้งเงินเดือน ค่าคอม ค่าขาย แต่กลับไม่มี

เงินเก็บเลยสักนิด เพราะเมื่อได้เงินมาแล้ว ก็น าเงินไปแสวงหาสุขกับการชอปปิ้ง เที่ยวกลางคืน และ

เที่ยวต่างจังหวัด,ต่างประเทศอยู่เสมอ เพื่อซื้อความสุขและความผ่อนคลายให้กับตัวเองสักพัก แต่เมื่อ

ฝึกโยคะได้สักระยะ เรารู้สึกว่าตัวเองท าได้ดีและสามารถที่จะฝึกเป็นครูโยคะต่อไปได้ หลังจากนั้นจึง

ตัดสนใจลาออกจากงานและหันมาฝึกเป็นครูโยคะอย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะได้เงินแล้ว ยังได้ดูแล

สุขภาพจิตใจตัวเองให้ดีข้ึนอย่างมาก มีชีวิตและเวลาของตัวเองมากขึ้น   

 

4.1.5) เรื่องเล่าของเพ่ย: โยคะกับการตั้งครรภ์ (หน่ึงในวาทกรรมสุขภาพ) 

คุณ 'เพ่ย' คุณแม่ตั้งครรภ์ วัย 35 ปี ที่เริ่มฝึกโยคะมาต้ังแต่ก่อนต้ังครรภ์ได้สามถึงสี่ปี โดยเล่า

ว่า เริ่มเรียนโยคะมาได้เพราะเพื่อนชวนให้มาออกก าลังกายดู ซึ่งโยคะก็เป็นการออกก าลังกายที่อยู่ใน

อาคารซึ่งสามารถออกได้เมื่อไหร่ก็ได้ ท าให้เรามีเวลาว่างในช่วงเย็นมาฝึกโยคะเสมอ จนเมื่อรู้ว่าตัวเอง

ตั้งครรภ์ได้เดือนกว่าๆ จึงเริ่มศึกษาในอินเทอร์เน็ตส าหรับการออกก าลังกายส าหรับคนท้อง ซึ่งก็มี

มากมายหลายอย่างที่คนท้องสามารถท าได้ แต่โยคะเองก็เป็นการออกก าลังกายอีกวิธีหนึ่งที่เราได้รับ

การแนะน าจากคุณหมอและคุณพยาบาลต่างๆมาว่า จะช่วยให้คลอดง่ายข้ึน จึงตัดสินใจกลับมาฝึก

โยคะอีกครั้ง แต่การกลับมาฝึกโยคะในรูปแบบของคนท้องก็แตกต่างไปจากเดิมอยู่บ้าง ในตอนแรก

ครูผู้สอนจะแนะน าให้เราเรียนคลาสเรียนส่วนตัว (Private Class) ดีกว่า เพื่อที่จะออกท่าที่เหมาะสม

ส าหรับคนท้องโดยเฉพาะและไม่หนักจนเกินไป หากแต่ทว่าค่าเรียนของคลาสเรียนส่วนตัวนั้นมีราคาที่

ค่อนข้างสูง คุณเพ่ย จึงไม่อยากที่จะเสียเงินที่มาเกินไป จึงเลือกเรียนในคลาสโยคะเบื้องต้น และคลาส

ยืดเส้นสายเท่านั้น และเรียนร่วมกับผู้ฝึกอื่นๆทั่วไป  
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 การเตรียมร่างกายให้พร้อม ด้วยการออกก าลังกายสม่ าเสมอให้ร่างกายแข็งแรง

จึงจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ บวกกับการเตรียมใจ ด้วยการฝึกสติและ

สมาธิเพื่อให้ใจพร้อมและรับรู้ว่าการคลอดน้ันไม่ใช่เร่ืองง่าย จะต้องมีทั้งความเจ็บปวด 

ความยากและความทรมาน ซ่ึงถ้าหากเราเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมรับกับความยาก

และความเจ็บปวดน้ัน เราก็จะผ่านมันไปได้และอยู่กับช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุดในชีวิตได้

อย่างสวยงาม (คุณเพ่ย, สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้คุณเพ่ยยังเล่าถึงวิธีการก าจัด 'ความกังวล' และ 'ความกลัว' ในการเตรียมพร้อม

ก่อนที่จะคลอดว่า ควรที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการคลอดไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อท าให้รู้ว่าจะต้องพบกับ

อะไรบ้าง ควรพูดคุยและสอบถามแพทย์และพยาบาล รวมถึงครูผู้สอนโยคะถึงท่าต่างๆและเทคนิค

การหายใจที่สามารถช่วยให้คลอดง่ายข้ึนและฝึกเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจเกิดการ

จดจ าและมีความพร้อมเมื่อถึงวันคลอดอาจจะท าให้มีความกังวลและความกลัวน้อยลง เพราะอย่าง

น้อยเราก็เตรียมตัวมาอย่างดี   

โยคะส าหรับคนตั้งครรภ์อย่างเราจึงไม่ใช่เร่ิมฝึกที่กาย แต่เป็นเร่ิมฝึกที่ใจ เพราะ

ร่างกายและจิตใจของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงทาง

อารมณ์ เช่น หงุดหงิดง่ายขึ้นหรือซึมเศร้า กังวลถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึง

ล้วนมีผลต่อจิตใจและร่างกายของคนเป็นแม่และทารก การฝึกโยคะของคุณแม่ตั้งครรภ์  

(คุณเพ่ย, สัมภาษณ์) 

จากการสัมภาษณ์ผู้เล่นโยคะเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการเล่นโยคะ พบว่าผู้หญิงที่เข้ามาฝึก

โยคะในสถาบันโยคะส่วนใหญ่จะมีจุดประสงค์เพื่อ การออกก าลังกาย บ าบัดความเจ็บป่วยหรือ

ต้องการลดน้ าหนักรวมไปถึงการเตรียมพร้อมต่อสภาวะการคลอดลูก แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการฝึก

โยคะได้สักพัก ผู้ฝึกแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติทางกายและใจ หรือมีการสังเกตและเข้าใจ

ร่างกายของตัวเองมากข้ึน โดยผู้ฝึกมีอายุเฉลี่ยตั้ งแต่ 25-60 ปี โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่

เกี่ยวข้องกับการ ‘ท างานออฟฟิศ’ ในเมืองหลวง หรือ แม่บ้านหลังเกษียณ ที่ท าให้ไม่มีเวลาหรือ

สถานที่ในการเลือกที่จะออกก าลังกาย ‘การฝึกโยคะ’ ในสถาบันโยคะ จึงเป็นหนึ่งทางเลือกของผู้หญิง

ที่จะเป็นพื้นที่ในการปฏิบัติการทางร่างกายหรือจัดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 

การรักษาสุขภาพ รักษาหุ่นและรูปร่างของตนเอง จนไปถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติทางความคิดและ

จิตใจ เพื่อน าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ และปราศจากจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมไปถึงการ
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เตรียมพร้อมร่างทั้งกายและใจให้แข็งแรงและสดใสอยู่เสมอ เพื่อพร้อมรับกับภาวะปัญหาและความ

ผิดปกติต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน  

4.2 การเริ่มต้นเรียนโยคะและการสร้างร่างกายของผู้ฝึกโยคะ   

4.2.1 สถาบันโยคะ: การสร้างความรู้ การบ่มเพาะและการฝึกฝนร่างกายของผู้หญิง 

“สถาบันโยคะ” มีพื้นที่ที่สะดวกสบายต่อการฝึกโยคะโดยเฉพาะ และมีเวลาและคลาสเรียน

ต่างๆให้ผู้ฝึกได้เลือกเล่นได้ตามความชอบและความถนัดของตน ซึ่งแน่นอนหากเป็นผู้ที่เริ่มต้นฝึก

โยคะ หรือ ‘มือใหม่’ ในวงการของโยคะ ก็จ าเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้และการฝึกเบื้องต้นก่อน เพื่อ

ปรับสภาพและยืดหยุ่นร่างกาย ซึ่งการฝึกโยคะในเบื้องต้นจ าเป็นต้องฝึกกับครูผู้เช่ียวชาญ เพื่อไม่ให้

เกิดอาการบาดเจ็บทางร่างกาย และเลือกฝึกโยคะในคลาสเรียนเบื้องต้น (Basic Yoga) เสียก่อน 

เพื่อให้เกิดความเคยชินกับท่าอาสนะต่างๆและรู้จักการหายใจเข้า-ออกอย่างถูกวิธีตามหลักของการฝกึ

โยคะ แล้วจึงค่อยเลือกฝึกโยคะตามคลาสต่างๆที่ตัวเองชอบหรือสนใจ ส่วนผู้ฝึกที่มีพื้นฐานมาก่อน

หรือมีประสบการณ์ที่เคยฝึกโยคะมาบ้าง ก็อาจจะคุ้นเคยกับคลาสโยคะต่างๆเป็นอย่างดี จึงสามารถ

เลือกฝึกโยคะในคลาสที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองได้ อีกทั้งภายในสถาบันโยคะจะมีป้ายข้อมูล

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกโยคะ ว่าแต่ละคลาสเป็นอย่างไร ครูท่านไหนสอนและเวลาช่วงไหนเป็น

คลาสอะไร ซึ่งผู้ฝึกก็สามารถรับรู้ตารางการเรียนโยคะได้จากป้ายต่างๆที่ติดอยู่ภายในสถาบัน 

ตัวอย่างเช่นในกรณีของคุณ ‘เพ่ย’ คุณแม่ท้องอ่อน ที่ก าลังตั้งครรภ์ได้เพียงสามเดือน ที่เข้ามาฝึก

โยคะที่สถาบันแห่งนี้ โดยก่อนหน้านี้ คุณเพ่ยเคยฝึกโยคะมาก่อนอยู่แล้ว แต่เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์จึง

ต้องการที่จะอยากมาฝึกโยคะอีกครั้ง จึงเลือกฝึกโยคะในคลาส Streching และ Basic เท่าน้ัน การ

เปลี่ยนแปลงการฝึกโยคะ จากที่เคยฝึกทุกวันและทุกคลาสตลอดสัปดาห์ แต่เมื่อตั้งครรภ์และสภาพ

ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เท่าเมื่อก่อน จึงเลือกฝึกโยคะในคลาสที่ไม่หนักมากและเน้นการยืด

เหยียดมากกว่า อีกทั้งการฝึกส าหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นั้นเพื่อความปลอดภัย จะต้องอยู่การดูแลของครู

ผู้เช่ียวชาญอยู่เสมอ จึงไม่สามารถฝึกเองได้ที่บ้าน   
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(ที่มา : Wish Yoga Studio ผู้ถ่าย : ปทิตตา อาจารยะ , 15 มีนาคม 2562)  

ที่ยังฝึกโยคะอยู่ ก็เพราะมาว่ารู้ว่าคนท้องสามารถฝึกโยคะได้และช่วยให้คลอด

ง่ายขึ้นและเร่ืองของการฟื้นฟูร่างกายหลังคลอด จึงอยากลองมาฝึกขณะตั้งครรภ์ แต่ก็

เลือกฝึกเฉพาะบางคลาสที่คนไม่เยอะ และไม่หนักมากจนเกินไป ต้องถามครูผู้สอนก่อน

ว่า คลาสน้ีคนท้องเข้าฝึกได้ไหม ถ้าหากครูไม่แนะน า เราก็จะไม่ฝึกในคลาสน้ัน (เพ่ย, 

สัมภาษณ์) 

ความรู้เกี่ยวกับคลาสเรียนโยคะ : ล าดับขั้นและความเหมาะสมของการฝึกฝนร่างกาย  

สถาบันสอนโยคะย่านศาลายาแห่งนี้ ที่ช่ือว่า ‘Wish Yoga Studio’ จะมีคลาสเรียนโยคะ

ทั้งหมด 12 คลาส ได้แก่ มัยซอร์ คลาส Mysore เป็นการฝึกฝนด้วยตนเอง โดยใช้ท่าอาสนะที่ถูก

ก าหนดไว้แล้ว โดยที่ Wish Yoga studio จะฝึกเฉพาะซี่รีย์เริ่มต้น (Primary Series) ให้กับผู้ที่อยาก

เริ่มฝึกอัชทางก้าโยคะ ให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้ระบบของการฝึกและวิธีการฝึกขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง

จะใช้การเคลื่อนไหวร่างกายไปตามลมหายใจของตัวเอง โดยมีครูผู้สอนคอยมาไกด์ไลน์ท่าเรื่อยๆ 

ให้กับผู้ที่ฝึกใหม่ที่ยังไม่สามารถจ าท่าได้ และคอยจัดระเบียบท่าให้กับผู้ที่ฝึกมานานพอสมควรแล้ว 

เพื่อให้เข้าท่าได้ลึกและถูกต้องมากยิ่งข้ึน   

Led full primary ซึ่งเหมาะสมหรับผู้ที่ฝึก intro ashtanga หรือ มัยซอร์ มากกว่า 20 ครั้ง 

เป็นการฝึกกระบวนท่าที่ใช้ร่างกาย ลมหายและสายตา มาร้อยเรียงกันให้เกิดการเช่ือมต่อภายใน

เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการฝึกในท่าชุดอาสนะเดิมๆซ้ าๆ ซึ่งอาจจะดูเหมือนน่าเบื่อ หาก

แท้จริงในแต่ละครั้งในการฝึกจะมีสิ่งที่แตกต่างออกไป ในส่วนของท่าอาสนะนั่ง จะมีการกระโดดมา

ด้านหน้าและด้านหลัง (Jump Back & Jump through) เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ

ร่างกายมากขึ้น   
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Intro Ashtanga เป็นการฝึกซี่รีย์ของอัชทางก้าโยคะ ข้ันพื้นฐาน แต่จะฝึกแค่ครึ่งหนึ่งของซี

รีย์ ซึ่งจะมีการสอนกระบวนการท างานของการกระโดดในท่าอาสนะ (ส าหรับผู้ฝึกที่ยังไม่สามารถท า

ได้และต้องการฝึกฝน) จะเน้นการเข้าท่าแบบละเอียด เพื่อให้นักเรียนที่เริ่มต้นมาฝึกที่ยังไม่สามารถจ า

ท่าได้ ได้มาทบทวนและได้เรียนรู้การเข้าท่าอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการฝึกเช่นเดียวกับโยคะอัชทางก้า

โดยใช้ท่าฝึกที่เรียกว่า Fix Sequence เป็นการฝึกซ้ าๆ เพื่อให้ร่างกายค่อยๆเรียนรู้และจดจ าท่าที่

ถูกต้อง เมื่อเข้าฝึกบ่อยๆ ผู้ฝึกจึงจะมองเห็นพัฒนาทางด้านร่างกายของตนเอง   

Basic Yoga เป็นท่าโยคะข้ันพื้นฐานทั้งหมด เหมาะสมส าหรับผู้ที่เริ่มฝึกโยคะ ช่วยในการจัด

ระเบียบร่างกายในแต่ละท่วงท่าให้ถูกต้องเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ฝึก จะเป็นการค่อยๆฝึกไปทีละท่วงท่า 

ช่วยเรื่องการจัดระเบียบร่างกาย ควบคู่ไปกับการหายใจอย่างช้าๆ   

Power เป็นการฝึกโดยใช้ท่าพื้นฐานของหฐโยคะ มาเรียงเป็นซีรีย์ เพื่อฝึกลมหายใจและฝึก

สมาธิ จุดส าคัญของคลาส Power คือคลาสที่ใช้พลังกล้ามเนื้ออย่างเต็มที่ ท่าส่วนใหญ่เป็นท่าที่ใช้

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและใช้พลังมาก เน้นที่ท่านักรบ เพื่อสร้างกล้ามเนื้อสะโพก ขา ท าให้

รูปร่างกระชับ กล้ามเนื้อแข็งแรง   

Stretching เป็นการฝึกโดยใช้ท่าพื้นฐานของหฐโยคะ มาเรียงเป็นซีรีย์ เพื่อฝึกลมหายใจและ

สมาธิ จุดส าคัญของคลาสนี้เน้นการเปิดช่วงอก เพื่อเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในช่องปอดและยืดกระดูก

สันหลังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง และเพิ่มความแข็งแรงของหลัง นอกจากนั้นยังมีท่าที่ช่วยยืด

หน้าขาเพื่อลดความตึงของกล้ามเนื้อขา และรวมไปถึงท่ายืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เช่น หลัง ไหลและ

แขน เพื่อให้กล้ามเนื้อที่ตึงได้มีการยืดเหยียด ซึ่งเหมาะสมส าหรับผู้ฝึกที่ใช้ร่างกายของตนเองมาอย่าง

หนักทั้งวัน เพื่อช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ไม่ให้เกิดอาการปวดเมื่อย   

Yoga with wheel เป็นคลาสโยคะที่น าอุปกรณ์วงล้อ (wheel) เข้ามาใช้ เน้นการยืดเหยียด

ของหลัง ไหล่ สะบัก เป็นหลัก ช่วยผ่อนคลายอาการเมื่อยล้าจากการท างาน การเรียน แก้อาการออฟ

ฟิตซินโดรม อีกทั้งยังช่วยฝึกสมดุลและการทรงตัวของผู้ฝึก   

All Style Yoga เป็นคลาสโยคะที่มีการฝึกท่าอาสนะที่หลากหลายรูปแบบ มุ่งเน้นการฝึกใน

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ท่าที่เน้นการยืน ก าลังขาที่มั่นคง เน้นการทรงตัวและความสมดุลของ

ร่างกาย หรือเน้นก าลังแขน และรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย โดยท่าในการฝึกจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไป   

Hatha Vinyasa ‘วินยาสะ’ หมายถึง การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการหายใจ

อย่างเป็นระบบ เพราะฉะนั้นในคลาสนี้จะเป็นการฝึกผสมผสานระกว่าง หฐโยคะและวินยาสะ ท่าฝึก



69 

 

 

แต่ละคลาสจะแตกต่างกันไปตามครูผู้สอนแต่ละคน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ช่วยเพิ่มความ

แข็งแรงและท้าทายสมรรถภาพร่างกายของผู้ฝึก มีสมาธิและเกิดความสมดุล  

Hot Flow การฝึกคลาสนี้จะใช้เวลา 75 นาที ใช้ท่าพื้นฐานของโยคะร้อนและเพิ่มการ Flow 

เข้าไป เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแกนกลางล าตัว มีการก าหนดท่าทางในการฝึกเพียง 26 ท่า เท่าน้ัน 

แต่ละท่ามีความปลอดภัยและท าได้ง่าย เคลื่อนไหวไปอย่างช้าๆ เหมาะกับผู้เริ่มฝึกและบุคคลทั่วไป 

เป็นการฝึกโยคะที่มีการผสมผสานระหว่างความสมดุล ความแข็งแกร่ง การก าหนดลมหายใจและ

สมาธิ เน้นการท างานของกล้ามเนื้อหัวเข่าและหลัง ซึ่งจะฝึกในห้องอุณหภูมิจริง 36-37 องศา

เซลเซียส ไม่มีการเปิดพัดลมและแอร์   

Inside Flow เป็นการฝึกโยคะจากความรู้สึกภายในร่างกายน ามาสอดคล้องกับการ

เคลื่อนไหวในท่าอาสนะ โดยมีท่าฝึกพื้นฐานจาก วินยาสะ Flow ซึ่งเป็นโยคะรูปแบบใหม่ที่มีการ

ผสมผสานระกว่างโยคะดั้งเดิมและโยคะสมัยใหม่ ซึ่งมีการร้อยเรียงเช่ือมต่อท่าอาสนะและเสียงดนตรี

อย่างลงตัว ซึ่งจะมีท่าฝึกตายตัวในแต่ละเพลง มีการเคลื่อนไหวไปตามจังหวะดนตรีและลมหายใจ

อย่างช้าๆและต่อเนื่อง เสมือนแหวกว่ายอยู่ในหยดน้ าผึ้งที่ค่อยๆไหลลงอย่างช้าๆ และสวยงาม ก่อให้ผู้

ฝึกเกิดสมาธิในการเคลื่อนไหวและสามารถใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องภายใน

หนึ่งช่ัวโมง ผู้ฝึกจะได้รับความรู้สึกผ่อนคลาย ร่างกายยืดหยุ่นและสนุกสนานหลังการฝึก   

Fit&Firm เป็นการฝึกในลักษณะของการออกก าลังกายแบบ Cadio ซึ่งหัวใจจะสูบฉีดเลือด

เร็วกว่าปกติ Fit หมายถึง ประสิทธิภาพของหัวใจ กล้ามเนื้อและปอด Firm หมายถึง ความกระชับ

และคงตัวของรูปร่าง เหมือนกับการฝึกให้หัวใจเราท างานแข็งแรงข้ึนนั่งเอง ในส่วนของกล้ามเนื้อก็

เช่นกัน จะมีความแข็งแรงข้ึนหากท าต่อเนื่อง และจะไม่เกิดอาการเมื่อยล้าอีก หากอดทนต่อการออก

ก าลังได้มากข้ึน   

ชอบฝึก Yoga Flow มาก เพราะ สนุกและได้เคลื่อนไหวร่างกายเต็มที่พร้อมกับ

การกายใจ ซ่ึงมักจะมีดนตรีประกอบในการฝึกและจะสลับเปลี่ยนท่าอาสนะไปทุกๆสอง

เดือน (ก๊ิก, สัมภาษณ์) 

ชอบฝึกหฐะ วินยาสะมากที่สุด เพราะรู้สึกว่าใช้การเคลื่อนไหวที่ไม่หนัก

จนเกินไป เหมาะกับร่างกายของเรา อีกทั้งเรายังไม่ชอบจ าท่า การฝึกหฐะ วินยาสะจึง

สามารถฝึกได้ตามครูผู้สอน แถมยังสนุกด้วย มีการเปลี่ยนแปลงท่าอาสนะอยู่เสมอและมี

ท่าใหม่ๆให้ท้าท้ายร่างกายเราอยู่ตลอด (พิณ, สัมภาษณ์) 
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(ถ่ายโดย: ปทิตตา อาจาริยะ , 15 มีนาคม 2562) 

รูปภาพดังกล่าวข้างต้นเป็นภาพ ตารางเวลาการสอนในแต่ละวัน  

โดยจะมีการเปลี่ยนตารางการเรียนเป็นประจ าทุกสี่เดือน เพื่อให้ลูกค้าได้ลองโยคะคลาส

ใหม่ๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งจุดเด่นของสถาบันโยคะแห่งนี้ก็คือ คลาสโยคะอัชทางก้า หรือ อัษฐางคะ

โยคะ ที่จะเป็นเป็น มัยซอร์คลาส (mysore class) และ Led primily เนื่องจากอัชทางก้าโยคะเป็น 

โยคะเก่าแก่ที่มีต้นต ารับมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นโยคะแบบดั่งเดิม ก่อตั้งโดยท่านกูรูจี Sri K 

Pattabhi Jois (โดยปัจจุบันนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว) ปัจจุบันผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้สอนหัวเรือใหญ่ที่

ส าคัญคือหลานของท่าน ช่ือ Sharath Jois และเปิดการเผยแพร่และสอนอัชทางก้าโยคะที่ประเทศ

อินเดีย ซึ่งครูบุ้ง เจ้าของสถาบัน Wish Yoga แห่งนี้เองก็เป็นครูโยคะสายอัชทางก้า นอกจากนั้นครูบุ้ง

เองยังมีประสบการณ์ในการเรียนโยคะอัชทางก้ากับลูกศิษย์ของท่าน Sharath Jois โดยตรง จึงท าให้

ครูบุ้งหลงใหลและสนใจที่เรียนรู้อัชทางก้าโยคะมากข้ึน โดยครูบุ้งเล่าว่า การฝึกอัชทางก้านี้มีมาจาก

เมือง Mysore ประเทศอินเดีย  ซึ่งการฝึกอัชทางก้าโยคะในไทยหาได้ค่อนข้างยากและศูนย์ฝึกหลักที่

เดียวที่มีครูโดยตรงจากท่านอาจารย์กูรูจี คือที่ Ashtanga yoga center bangkok ที่สุขุมวิท จ าเป็น

จะต้องเข้าฝึกทุกวันในเวลา ตีห้าจนถึงหกโมงครึ่ง เนื่องจากส าหรับระบบอัชทางก้า จะมีการเรียนที่

เรียกว่า การเรียนโดยส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่น โดยมีระบบหรือต้นต ารับจากอินเดีย ที่ KPJAYI (สถานที่ที่

หลานของท่านกูรูจีสอน) ที่ เดียวเท่านั้น ครูที่ได้รับการอนุญาตให้สอน คือ ครูที่ฝึกโดยตรงกับ 

Sharath Jois ฝึกหลายๆปี จนได้รับการอนุญาตจากครูซึ่งจะมีสามระดับ คือ ระดับพื้นฐาน  

ระดับกลาง และ ระดับสูงสุด อันน้ีจะสอน Advance series ได้ ซึ่งครูระดับสูงสุด (Certified) จะต้อง

ฝึกเป็นสิบๆปีข้ึนไปเท่านั้น ท าให้สถาบันในไทยที่มีสอนอัษฎางคโยคะค่อนข้างน้อย และเป็นที่สนใจที่
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แตกต่างจากโยคะอย่างอื่นโดยทั่วไป เพราะไม่เพียงแต่การฝึกฝนผ่านร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการ

ฝึกฝนทางความจ าอีกด้วย  

 

 

 

(ที่มา: Wish Yoga Studio , ถ่ายโดย : ปทิตตา อาจาริยะ , 20 มีนาคม 2562 

รูปถ่ายข้างต้น ในรูปแรกคือ ท่านกูรูจี Sri K Pattabhi Jois และหลานชายของท่าน ชื่อ Sharath Jois ผู้คิดค้นต้น

ก าเนิดของศาสตร์โยคะอัชทางก้า  ต่อมาคือรูป ใบประกาศนียบัตรอนุมัติการฝึกโยคะอัชทางก้าของครูบุ้ง  

 

การฝึกแนวอัษฎางคโยคะน้ันจะเป็นไปตามล าดับขั้น โดย ครู เท่าน้ันที่เป็นผู้ให้

ท่าหรืออนุญาตให้ฝึกท่าต่อไปได้ รวมถึง หยุด ส าหรับผู้ที่ฝึกท่าหรืออาสนะใดๆไม่ถูกต้อง 

ก็จ าเป็นที่จะต้องฝึกและจ าท่าในชุดเก่าให้ได้เสียก่อน ถึงจะได้เร่ิมท่าอาสนะชุด (series) 

ใหม่ การจดจ าจึงเป็นเสมือนกุญแจดอกส าคัญในการเรียนรู้ศาสตร์อัษฎางคโยคะ โดยวิธีที่

จะท าให้อาสนะต่างๆ ถูกประทับในความทรงจ า ก็คือ การท าซ้ า แล้วซ้ าอีก เพื่อให้ทุก

ท่วงท่าน้ันบันทึกอยู่ไม่เพียงเพาะความทรงจ าทางปัญญาเท่าน้ัน แต่รวมถึงความทรงจ า

ทางร่างกายด้วย (ครูบุ้ง,สัมภาษณ์) 
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ความรู้เรื่องพ้ืนท่ีและเวลา : โยคะกับการจัดการพ้ืนท่ีและการจัดการร่างกาย  

แม้ว่าโยคะจะสามารถออกได้ทุกทีและทุกแห่ง หรือทุกเมื่อที่เราต้องการที่จะยืดเหยีดกล้าม

เนื้อ แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ฝึกส่วนใหญ่ล้วนจะมีการเตรียมตัวก่อนฝึกโยคะทั้งสิ้น โดยเฉพาะในการ

เลือกสถานที่ในการฝึก สถานที่ที่ฝึกส่วนใหญ่ใช้ในการฝึกมักจะเป็น สถาบันโยคะ (Studio Yoga) 

หรือบริเวณในบ้าน ที่มีแสงสว่างเพียงพอ มีลมและบรรยากาศสดช่ืน ไม่มีฝุ่นละออง ซึ้งถ้าหากเป็นผู้

ฝึกมือใหม่หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็ไม่ควรที่จะฝึกคนเดียวที่บ้านตามล าพัง เพราะเนื่องจากต้องเรียนรู้จัก

ระบบหายใจที่ ถูกต้องและการเข้าท่าที่ ถูกต้องเสียก่อน ที่ฝึกด้วยตนเองได้ แต่หากเป็นผู้ที่

ประสบการณ์ในการฝึกมาอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะใช้เสื่อโยคะแค่ผืนเดียว ก็สามารถฝึกโยคะที่ไหนก็ได้   

ยังไม่สามารถฝึกคนเดยีวท่ีบ้านไดเ้ลย เพราะรู้สึกว่าไม่สมาธิและจ าท่าไม่ได้ อาจจะมีฝึก

ท่ายากๆบา้งคร้ัง แต่ไม่เคยฝึกโยคะแบบเต็มรูปแบบคนเดียวเองเลย (พี่แตงกวา,สัมภาษณ์) 

การจัดการในการเตรียมตัวด้านพื้นที่และการจัดการร่างกายของผู้ฝึกโยคะเอง จึงมีส่วน

สัมพันธ์กับการเตรียมตัวในการฝึกโยคะอย่างเหมาะสม เพื่อส่งผลให้ร่างกายและจิตใจพร้อมรบัมอืการ

ฝึกโยคะอย่างเต็มที่ ซึ่งเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ในการฝึกโยคะ จึงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและ

การด าเนินชีวิตของผู้ฝึกในเรื่องของ การจัดการทางร่างกายต่างๆในการเตรียมตัวก่อนฝึกโยคะ ที่

จะต้องท าธุระต่างๆทางร่างกายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะฝึกโยคะ นอกจากนั้นยังมีกฎระเบียบและ

ค าแนะน าต่างๆที่ผู้ฝึกจ าเป็นต้องปฏิบัติตามก่อนเข้าฝึกโยคะในสถาบันโยคะ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

และการท าท่าอาสนะต่างๆได้ดีข้ึน เช่น ผู้ฝึกทุกคนจะต้องถอดเครื่องประดับต่างๆ ออกจากร่างกาย 

เช่น นาฬิกา สร้อยคอ แหวน ก าไล เป็นต้น ในกรณีที่ไว้ผมยาวควบรวบผมให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็น

อุปสรรคต่อการฝึก เลือกเสื้อผ้าชุดเบาๆและสะดวกสบายต่อการยืดหยุ่นร่างกาย ไม่ควรที่จะรัดหน้า

ท้องและไม่หลวมจนเกินไป นอกจากนั้นผู้ฝึกโยคะไม่ควรฝึกหลังรับประทานอาหารทันที ควรฝึกโยคะ

หลังจากผ่านไป 2-3 ช่ัวโมง  หรือ 1-1.5 ช่ัวโมงภายหลังอาหารเบาๆ หากมีความจ าเป็นที่ต้องกิน ควร

เลือกรับประทานอาหารที่เบาๆย่อยง่าย เช่น ผลไม้  ไม่ควรดื่มของเหลวมากเกินไปก่อนฝึกและท าธุระ

ส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนฝึก สุดท้ายในการเตรียมก่อนที่จะฝึกโยคะ คือการปล่อยวางเรื่องต่างๆที่

คิดไว้ก่อน เพื่อให้สมองโล่ง ปลอดโปร่งและเต็มที่กับการเคลื่อนไหวร่างกาย   
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(ที่มา: Wish Yoga Studio , ถ่ายโดย : ปทิตตา อาจาริยะ , 20 มีนาคม 2562) 

 

ครูมักจะฝึกตอนเช้าเสมอ เพราะ ตอนเช้าขณะที่ท้องว่างเป็นการฝึกโยคะที่

สมบูรณ์พร้อมที่สุด อากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าและพลังงานของโลกก าลังสูงขึ้น ท าให้

ร่างกายมีพลังงานพร้อมที่ท างานอ่ืนๆต่อได้  (ครูบุ้ง, สัมภาษณ์) 

 

4.2.2) กระบวนการสร้างร่างกายของผู้หญิงท่ีผู้ฝึกโยคะ    

จากเก็บเก็บข้อมูลลงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ฝึกโยคะและครู

ฝึกโยคะ พบว่า การปฏิบัติการและการจัดการทางร่างกายของผู้ที่ฝึกโยคะ จะมีแนวทางที่หลากหลาย

และแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ซึ่งอยู่ที่ว่าผู้ฝึกเลือกที่ฝึกโยคะในคลาสอะไร หากเป็นผู้ เริ่มฝึก

โยคะในช่วงแรก การปฏิบัติการทางร่างกายและการจัดการทางร่างกาย ก็จะอยู่ในพื้นที่ของสถาบัน

โยคะ โดยมีครูผู้ฝึกคอยแนะน าและบอกท่าทางต่างๆในการฝึกท่าอาสนะต่างๆ โดยจะใช้เวลาในการ

ฝึกโยคะแต่ละคลาสประมาณ 1 ช่ัวโมง ซึ่งจุดร่วมของปฏิบัติการและการจัดการทางร่างกายในการฝึก

โยคะ ก็คือ การฝึกท่าอาสนะและการฝึกสมาธิและลมหายใจ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกมือใหม่ หรือผู้ที่ฝึกมา

นานแล้วก็จ าเป็นที่ต้องฝึกสองอย่างนี้อยู่เสมอ ซึ่งการเข้าท่าหรือท าท่าอาสนะของแต่ละคน ก็จะมี

ความยากและง่ายแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยว่ามีความยืดหยุ่นหรือ

แข็งแรงมากน้อยเพียงใด การฝึกลมหายใจและสมาธิจึงช่วยให้ฝึกเข้าท่าอาสนะได้นานข้ึนและยากมาก

ข้ึน ซึ่งผู้ฝึกแต่ละคนจ าเป็นต้องใช้ความอดทนและระเบียบวินัยอย่างมากในการมาฝึกโยคะให้ได้

สม่ าเสมอในทุกวัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายและจิตใจ การฝึกโยคะจึงเป็นการเหยียดแล้วคลาย

สลับกันไปจนจบ ซึ่งเป็นการฝึกวินัยทางร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งไปที่การสร้างความสมดุลให้กับ

ร่างกาย จิตใจและจิตวิญาณ หลอมรวมประสานเป็นหนึ่งเดียว โดยอาศัยองค์ประกอบ 3 ส่วนที่ส าคัญ 
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คือ การออกก าลังกายหรือการฝึกอาสนะ การควบคุมลมหายใจหรือการฝึกปราณ และการท าสมาธิ

หรือการฝึกท่าโยคะ   

การฝึกอาสนะ (Asana) ท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการร่างกาย  

โดยทั่วไปแล้ว การฝึกโยคะจะเริ่มด้วยการฝึกท่าอาสนะในแบบต่างๆ  การฝึกอาสนะ เป็น

แขนงหนึ่งของการฝึกโยคะทางกายบริหาร ที่ด าเนินอย่างนิ่มนวลและละเอียดอ่อน เพื่อเพิ่มความ

ยืดหยุ่น ท าให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และท าให้ระบบกระดูกสันหลังแข็งแรง มีประสิทธิภาพในทาง

สรีรศาสตร์จะถูกท าให้มีความสมดุล กลมกลืนซึ่งกันและกัน การฝึกอาสนะจะช่วยกระตุ้นสัญญาณ

ประสาทกล้ามเนื้อให้ท างานอย่างเหมาะสมและพัฒนาความแข็งแรงประสาทอัตโนมัติ สั่ง การให้

กล้ามเนื้อที่จ าเป็น คอยพยุงร่างกายให้สามารถคงตัวอยู่นิ่งๆได้ในอิริยาบถหรือความสมดุล ซึ่งขอบเขต

ของท่าอาสนะ (Asana) นั้นมีไม่สิ้นสุด แต่ละท่าต่างก็มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ สามารถแบ่งออกเป็น

ประเภทได้ เป็น 5 ท่า ได้แก่ ท่าอุ่นเครื่อง (ท่าผ่อนคลาย) ท่ายืน ท่านั่ง ท่าบนพื้นและท่าเอี้ยวตัว 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการแบ่งระดับนอกเหนือไปจากช่ือของแต่ละท่าอีกด้วย ดังตัวอย่างเช่น ท่าพัก 

เป็นการตั้งท่าให้ดีซึ่งท าให้ร่างกายสงบนิ่ง ท่าพักนี้ใช้ระหว่างการฝึกในท่าต่างๆ เพื่อท าให้เกิดความ

สมดุลและเป็นการเตรียมส าหรับการฝึกในท่าต่อไป  ท่าคลาย ช่วยให้ร่างกายขยายพลังงานที่มี

ชีวิตชีวาภายในร่างกายออกอย่างนิ่มนวล ท่ายืด ท าให้กล้ามเนื้อยืดออกไปและเสริมความยืดหยุ่นของ

กล้ามเนื้อ  ท่าโค้งตัวไปข้างหลัง ท าให้กระดูกสันหลังแข็งแรง ขยายหน้าอก ขับไล่พิษออกจากร่างกาย

และกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ท่าโค้งตัวไปข้างหน้า - เป็นการนวดอวัยวะส่วนท้อง น าเลือดไปสู่

สมองและท าให้กล้ามเนื้อหลังและขาดีข้ึน ท าให้ร่างกายสมดุลอีกครั้งหนึ่งภายหลังฝึกท่าโค้งตัวหน้า

แล้ว และ ท่าบิดตัว - ท าให้กระดูกสันหลังเข้าที่ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระตุ้นระบบประสาทและ

ปรับปรุงการกระจายพลังงานในร่างกายให้ดีข้ึน เป็นต้น ซึ่งแต่ละท่าล้วนมีความสัมพันธ์กับการจัดการ

ทางร่างกายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมพร้อมก่อนฝึกโยคะ ในท่าอุ่นเครื่อง และการใช้ท่าพักในการ

เตรียมตัวที่ฝึกโยคะในท่าต่อไป ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ที่ท าให้ร่างกายของผู้หญิงที่ฝึกโยคะมีระบบและ

แบบแผนที่ต้องต้องด าเนินไปอย่างเป็นข้ันตอน โดยการฝึกท่าอาสนะในแต่ละคลาสของโยคะก็จะมี

ความแตกต่างกันออกไป อยู่ที่ว่าคลาสโยคะในละคลาสนั้นจะเน้นท่าอาสนะไหนและเน้นฝึกอะไรเป็น

หลัก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสฝึกโยคะสายอัษฎางค หรือ อัชทางก้ าโยคะ ที่มีความ

แตกต่างไปจากโยคะอื่นๆ จึงเลือกที่จะน ามาเป็นกรณีในกรณีศึกษาหลัก   

การฝึกอัชทางก้าจะเป็นการฝึกแบบ fixed series นั่นคือ ท่าต่อจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไป

ตามซีรี่ยส์จนจบ เริ่มจากซีรี่ยส์แรก คือ ไพรมารี่ ซีรี่ยส์ (Primary series) คือกระบวนท่าข้ันพื้นฐาน
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ของอัษฎางค ต่อมาเป็น Intermediate Series คือกระบวนท่าที่ เพิ่มเติมจากข้ันพื้นฐาน หรือ 

second series แล้วจึงเป็น third, fourth series คือ การเพิ่มกระบวนท่าไปเรื่อยๆ ซึ่งจะมีความยาก

ข้ึนตามระดับของการฝึก แล้วก็เป็น ซีรี่ยส์ fifth, sixth สุดท้าย ซึ่งพบว่ามีผู้ฝึกที่สามารถฝึกได้ครบ 6 

series นั้นน้อยมาก แม้แต่ตัวครูบุ้งเองที่เป็นครูโยคะสายอัชทางก้า ก็ฝึกได้แค่เพียงถึงสองซีรี่เท่านั้น 

เพราะการฝึกโยคะสายอัชทางก้า คุณจ าเป็นต้องฝึกตามแบบฉบับเดิมทุกวัน ไปจนครบ และต้องฝึก

ทุกวัน ซึ่งท าให้มีผู้ฝึกที่ประสบความส าเร็จในการฝึกครบทั้งหกซี่รี่นั้นหาได้น้อยมาก และอาจจะมี

เพียงหลานของท่านกูรูจีเท่านั้นที่สามารถฝึกครบหกซี่รี่ได้ในทุกวัน จากการสอบถามถึงสาเหตุที่ว่า

ท าไมถึงต้องฝึกท่าเดิมๆในทุกวัน ครูบุ้งได้ตอบมาว่า ท่านอาจารย์ผู้คิดค้นอัชทางก้าโยคะ ได้คิดเอาไว้

แล้วว่า สาเหตุที่ต้องฝึกท่าเดิมเป็นประจ าทุกวัน เนื่องจาก ผู้ฝึกโยคะบางคนอาจจะท าท่าบางท่าไม่ได้

หรือคิดว่ามันยากเกินไป ก็เลือกที่จะข้ามท่าหรือไม่ฝึก แต่อัชทางก้าคุณจ าเป็นต้องฝึกท่าเดิมๆซ้ าๆ ให้

ได้ก่อนที่เริ่มท่าใหม่หรือซีรี่ใหม่เสมอ มันสอนให้คุณต้องพยายามผ่านเรื่องยากและแก้ไขมันไปให้ได้ 

อัชทางก้าโยคะจึงจ าเป็นที่ต้องฝึกท่าเดิมๆ ซ้ าๆทุกวัน แม้ว่าบางท่านั้นคุณอาจจะท าได้ไม่ดีก็ตาม การ

ฝึกอัษฎางคโยคะจึงช่วยให้ผู้ฝึกเกิดวินัยทางร่างกาย ที่จ าเป็นต้องมาฝึกโยคะอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้

เกิดความต่อเนื่องและความเคยชิน   

อัษฎางคโยคะแม้จะฝึกท่าเดิมๆทุกวัน แต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันสักวัน  (ครูบุ้ง , 

สัมภาษณ์) 

 

 

 

  

 

 

  

(ที่มา : Wish Yoga Studio , ถ่ายโดย : ปทิตตา อาจาริยะ , 20 มีนาคม 2562) 

จากรูปตัวอย่างข้างต้นเป็น รูปแบบท่าอาสนะในการฝึกอัชทางก้าเบื้องต้น  



76 

 

 

จุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการฝึกอัษฎางคะโยคะก็คือ การหายใจ ก่อนที่จะเริ่มเข้าท่าอาสนะ

ต่างๆทางร่างกาย ผู้ฝึกอัษฎางคโยคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบหายใจของการฝึกก่อน ซึ่งเป็นการ

หายใจด้วยล าคอที่เรียกว่า "อุชชายี ปราณยามะ" (Ujjayi Pranayama) หรือลมหายใจแบบอุชชายี 

โดยการเกร็งหลอดลมจนท าให้ช่องที่อากาศผ่านเล็กลง ท าให้เกิดเสียงเบาๆ ในล าคอในขณะที่หายใจ 

สาเหตุเสียงนี้ถูกเรียกว่า "เสียงอุชชายี" ช่วยให้เกิดลมหายใจอย่างต่อเนื่อง และช่วงสร้างความร้อนข้ึน

ในร่างกาย เอื้อต่อการยืดและฝึกอาสนะ รวมถึงท าความสะอาดร่างกายผ่านทางเหงื่อที่ขับออกไป การ

หายใจที่ถูกต้องขณะฝึกโยคะจะต้องปิดปากให้สนิทและให้หายใจผ่านจมูกเท่านั้น  (ครูบุ้ง,สัมภาษณ์ )   

ต่อมาก่อนที่จะเริ่มเข้าท่าอาสนะหลังจากการเรียนรู้เรื่องระบบหายใจแล้ว ผู้ฝึกจะเริ่มการท า

สมาธิด้วยการยืนที่หัวเสื่อโยคะ และสวดมนต์ในล าดับถัดไป โดยจะเริ่มต้นด้วยการสวด opening 

mantra ก่อนทุกครั้ง เป็นบทสวดในภาษาฮินดี ซึ่งในการฝึกแขนงนี้ต้องให้ความเคารพนับถือครูบา

อาจารย์อย่างมาก การสวด openning mantra ก่อนฝึกทุกครั้งเป็นการขอบคุณ ยกย่อง ครูบา

อาจารย์ผู้ก่อก าเนิดศาสตร์โยคะและท่านปตัญชลีเพื่อให้ความเคารพและระลึกถึงอยู่เสมอ เมื่อสวด

เสร็จ ก็จะเข้าสู่การไหว้พระอาทิตย์แบบ Suryanamaskara A ห้าร้อบ ต่อด้วย Suryanamaskara  B 

อีกห้ารอบ แล้วจึงเข้าสู่ ชุดท่ายืน (Standind asana) ชุดท่านั่ง (Sitting Asana) ชุดท่าโค้งหลัง 

(Backbending) และชุดท่าจบ (finishing asana) ตามล าดับ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ที่มา : Wish Yoga Studio , ถ่ายโดย : ปทิตตา อาจาริยะ , 20 มีนาคม 2562) 
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หลังจากท่าจบแล้วการฝึกโยคะจะจบด้วยท่านอนหรือท่าศพ (Sukhasana) ทุกครั้ง ซึ่งในอัช

ทางก้าโยคะก่อนที่จะไปท่านอน จะปิดท้ายการฝึกด้วย Closing mantra เป็นบทสวดที่อุทิศการฝึก

ของตัวเองให้กับสันติภาพของโลกใบนี้ โดยจะมีครูเป็นผู้น าสวดและจะจบด้วยค าว่า “โอม ชานติ ชาน

ติ ชานต๊ิ”  (ชานติ แปลว่า สันติ ) เมื่อสวดเสร็จแล้วผู้ฝึกก็จะลงไปพักในท่าสุขสะณะ คือท่านอนพัก

หายใจช้าที่สุดจนกระทั่งหัวใจเต้นช้าลงๆ นอนนิ่งๆ สบายๆ จนกระทั่งหัวใจเต้นเป็นปกติแล้วค่อยลุก

ข้ึนมาม้วนเสื่อกลับบ้านได้ รวมระยะเวลาในการฝึกโดยประมาณ 1 ช่ัวโมงกับอีก 20 นาที และทุกครั้ง

ในการท าท่าอาสนะต่างๆจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อส่วนแกนกลาง แขน หลังและขาอยู่เสมอ   

ในระบบของอัษฎางคโยคะนั้น การต่อท่าต่างๆให้ได้ไหลลื่นไปเรื่อยๆ นั้นจะเรียกว่า “วินยา

สะ” (Vinyasa) คือ การหายใจไปพร้อมกับการเคลื่อนไหว เนื่องจากอัชทางก้าโยคะเป็น fixed series 

ซึ่งจะบอกชัดเจนว่า ตรงนี้ ‘ลมหายใจเข้า’ ให้ท าอะไร ‘ลมหายใจออก’ ให้ท าอะไร ครูจะเรียกว่า 

“vinyasa count”  ถ้าเราหายใจเข้าแล้ว action ผดิ เค้าจะบอกว่า วินยาสะผิด หรือให้เช็ควินยาสะ

อีกทีนึง ซึ่งจะแตกต่างจากการฝึกแบบหะฐะโยคะหรือวินยาสะ Flow ที่จะเรียกวินยาสะคือการท า 

‘Chaturanga’  จากที่กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับการฝึกอัษฎางคโยคะนั้น จึงแสดงให้ เห็นถึง

ความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจและสมาธิในการฝึกโยคะที่ต้องสัมพันธ์กัน  

การฝึกอัชทางก้าจะแบ่งเป็นสองแบบ คือแบบ LED นั่นคือการฝึกแบบมีครูน าฝึก กับแบบ 

Mysore ที่ถือเป็นหัวใจส าคัญของการฝึกอัชทางก้า คือผู้ฝึกจะต้องจ าท่าให้ได้และฝึกด้วยตนเอง โดย

ไม่มีครูคอยบอกท่า   

 

 การจดจ าจึงเป็นเสมือนกุญแจดอกส าคัญในการเรียนรู้ศาสตร์อัษฎางคโยคะ โดย

วิธีที่จะท าให้อาสนะต่างๆ ถูกประทับในความทรงจ า ก็คือ การท าซ้ า แล้วซ้ าอีก เพื่อให้

ทุกท่วงท่าน้ันบันทึกอยู่ไม่เฉพาะแต่ความทรงจ าทางปัญญาเท่าน้ันหากรวมถึงความทรง

จ าทางร่างกาย (หมวย,สัมภาษณ์) 

ยิ่งหายใจเข้า-ออกได้ลึกมากเท่าไหร่ เราก็จะเข้าท่าอาสนะได้นานและลึกมากขึ้น (แตงกวา

, สัมภาษณ์) 
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พ้ืนท่ีของความทรงจ าและกระบวนการท าซ้ าเพ่ือสร้างและเข้าใจร่างกาย   

มัยซอร์ คลาส (Mysore class)   

จากที่กล่าวไปข้างต้นว่าการฝึก มัยซอร์คลาส คือการฝึกโยคะอัชทังก้า รูปแบบหนึ่งที่

จ าเป็นต้องจ าท่าให้ได้และฝึกด้วยตนเองตามลมหายใจ  ซึ่งจะแตกต่างกับการเรียนโยคะทั่วไปที่

จะต้องมีครูคอยบอกจังหวะการหายใจ และบอกท่าต่อๆไป หากเป็นผู้ฝึกใหม่ที่เข้ามาใน มัยซอร์คลาส 

ครูผู้สอนก็แนะน าให้ท าท่าไหว้พระอาทิตย์ Sun A และ Sun B ก่อนอย่างน้อยสามรอบ โดยอยู่ภายใต้

การดูแลของครู ถ้าหากครูดูแล้วว่าสามารถท าได้ จะให้เริ่มท่าอาสนะต่อไปคือ Standing asana หาก

ท าท่าไหนยังไม่ได้ ครูก็อาจจะให้ท าท่านั้นซ้ าๆ ซึ่งการจะไปในแต่ละท่าจะอยู่ที่ดุลพินิจของครู เมื่อครู

เห็นว่าร่างกายเราไม่ไหว ก็จะให้ท าท่า finishing จบ สามท่าสุดท้ายก่อนนอนพัก (พี่หน่า,สัมภาษณ์) 

ซึ่งจะเห็นได้การฝึกมัยซอร์คลาส เป็นการฝึกตามร่างกายของเรา โดยครูจะเป็นผู้ดูว่าร่างกายเราถึงได้

แค่ไหน เมื่อร่างกายเราดูแล้วไปต่อได้ ครูก็ถึงจะอนุญาตให้ท าท่าต่อไปได้ การฝึกมัยซอร์คลาสหรืออัช

ทางก้าโยคะ จึงเป็นการฝึกที่ต้องต้องเคารพครูและครูผู้สอนจึงมีส่วนส าคัญในการช่วยฝึก เพราะการ

ฝึกแนวอัษฎางคโยคะนั้นจะเป็นไปตามล าดับขั้น โดย ‘ครู’ เท่าน้ันที่เป็นผู้ให้ท่าและอนุญาตให้ฝึกท่า

ต่อไปได้ รวมถึง หยุด ส าหรับผู้ที่ฝึกท่าหรือ อาสนะใดๆ ไม่ถูกต้อง และจ าเป็นที่จะต้องฝึกอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้ร่างกายคุ้นชินกับท่าอาสนะต่างๆ และไม่ลืมท่าเก่าเพื่อที่จะเข้าสู่ท่า

อาสนะต่อไป ร่างกายจึงเป็นพื้นที่ของการฝึกฝนและบ่มเพาะ ไม่ใช่เพื่อสร้างร่างกายหรือจัดการ

ร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ฝึกยังต้องท าความเข้าใจร่างกายตนเองด้วย  

รูปตัวอย่าง ในคลาสมัยซอร์ 

 

  

 

 

 

 

(ที่มา : Wish Yoga Studio) 
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หลักส าคัญของโยคะอัชทางก้าคือการฝึก หากฝึกมากเท่าไหร่ ก็จะเข้าใจร่างกายมากขึ้น

เท่าน้ัน (ครูบุ้ง, สัมภาษณ์) 

 

 เม่ือเราเร่ิมจะจ าชุดท่าได้ เม่ือเร่ิมเคลื่อนไหว โดยที่เราไม่ต้องมาน่ังนึกท่าต่อของ

ท่าอีกต่อไป เราจะเร่ิมเคลื่อนไหวตามลมหายใจของตัวเอง จนกระทั่งเรียกได้ว่า มีความ

สงบ สมาธิ ในการฝึกของตัวเอง ไม่ต้องตามลมหายใจใคร ไม่ต้องคอยเปรียบเทียบตัวเอง

กับใคร เข้าสู่การฝึกที่เรียกว่า Moving Mediation จริงๆ  (พี่หน่า, สัมภาษณ์) 

 

Led Full Primary Class  

ส่วนการฝึกแบบ Led Full Primary จะเป็นการฝึกตามลมหายใจของครูที่นับ หากผู้ฝึกที่จ า

ท่าไม่ได้ ก็อาจจะเข้าท่าไม่ทัน รู้สึกว่ามันเร็ว แต่จะค้างท่านาน เพราะเนื่องจากเป็นการนับจังหวะจาก

ครู และฝึกไปพร้อมๆกับเพื่อนในคลาสอย่างพร้อมเพรียง โดยมีท่าอาสนะที่เหมือนกับการฝึกมัยซอร์ 

แต่เป็นอีกรูปแบบที่ต้องฝึกพร้อมผู้อื่น ซึ่งคล้ายกับการฝึกโยคะแบบทั่วๆไป แต่ก็จ าเป็นต้องอาศัยการ

จ าท่าได้แล้วด้วยระดับหนึ่ง ซึ่งจะเหมาะส าหรับผู้ที่เคยฝึกมัยซอร์มาแล้วอย่างน้อย 20 ครั้ง ดังนั้น 

การฝึกโยคะแบบอัษฎางคจึงเป็นเสมือน กระบวนการท าซ้ าจนท าให้ความคิดและร่างกายเป็นหนึ่ง

เดียวกัน คือไม่ต้องคิดก่อนท าแต่ท ากับคิดไปพร้อมกันเป็นอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติซ้ าๆและ

ความเคยชินของผู้ฝึก   

 

 

 

 

  

  

 

(ที่มา : Wish Yoga Studio) 
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การฝึก Led Primary เป็นอะไรที่หนักมาก เป็นคลาสที่หนักและเหน่ือยที่สุด

แล้ว เพราะเคลื่อนไหวร่างกายเร็ว อีกทั้งยังต้องจ าท่าได้ด้วย อย่างมัยซอร์เรายังมีแอบพัก

ท่าได้ ตามจังหวะลมหายใจ แต่คลาสLed คือเคลื่อนไหวไปเร่ือยๆพร้อมการหายใจเข้าลึก

ออกยาวที่ถูกต้อง ไม่งั้นก็จะเหน่ือยง่ายและเข้าท่าได้ไม่นาน  (คุณหมวย, สัมภาษณ์) 

 

4.2.3) การจัดการร่างกายและการลงทุนต่อร่างกาย   

จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้หญิงที่ฝึกโยคะเกือบทุกคนไม่ได้มีเพียงการจัดการร่างกายตัวเอง

ผ่านการเล่นโยคะเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการจัดการตนเองและลงทุนต่อร่างกาย ในเรื่องของ อาหาร

การกิน การด าเนินชีวิต และสมาธิ สติในการจัดการกับความเครียด เพื่อสร้างสภาวะที่สมดุลให้กับ

ร่างกายที่ไม่เพียงแต่การดูแลสุขภาพและการรักษารูปร่าง ในส่วนของเรื่องรูปลักษณ์และเรือนร่างนั้น 

แม้ผู้ฝึกส่วนใหญ่ในตอนแรกที่เข้ามาฝึกโยคะจะให้ความส าคัญกับการฝึกเพื่อลดน้ าหนัก การออก

ก าลังกายหรือการบ าบัดเรื่องสุขภาพต่างๆ แต่เมื่อได้รับการฝึกโยคะไปได้สักระยะบางรายก็มีความคิด

ที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเรื่องของร่างกายภายนอก แต่ลงลึกไปยังถึงเรื่องของจิตใจและเรื่องของ

สุขภาพภายในที่มากข้ึน เช่น เรื่องของอาหารการกิน โดยผู้ฝึกโยคะส่วนใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก

การกินอาหารปกติ ที่เคยรับประทานเนื้อหมู เนื้อไก่ มาสู่การกินอาหารแบบมังสวิรัติ คือการไม่กิน

เนื้อสัตว์ รับประทานแต่ผักและผลไม้ หรือหันมารับประทานอาหารที่ผ่านการแปรรูป หรือดีต่อ

สุขภาพนั่นเอง เพื่อให้ร่างกายไม่มีไขมันแย่สะสมและดีต่อการฝึกโยคะ ผู้หญิงที่ฝึกโยคะมาเป็น

เวลานานจึงเลือกที่จะรับประทานอาหารแบบมังสวิรัติ และลดการบริโภคเนื้อสัตว์ แม้ว่าแต่ก่อนจะ

เคยรับประทานอาหารทั่วๆไป เช่น ของทอด ของมัน ของหวาน แต่หลังจากการฝึกโยคะในสักระยะก็

เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความคิดในการบริโภคอาหารต่างๆ จากที่ไม่เคยสนใจเรื่องการบริโภคอาหารที่

ดีต่อร่างกาย แต่ผู้ฝึกส่วนใหญ่เมื่อเรียนไปได้สักพักก็มีแนวคิดในการบริโภคอาหารที่ดีต่อร่างกายมาก

ข้ึน เพื่อดูแลสุขภาพและคงสภาพร่างกายให้ยังอ่อนเยาว์เหมือนเดิม ด้วยการลดการบริโภคเนื้อสัตว์

และหันมาทานผักผลไม้ การฝึกโยคะจึงน าไปสู่การจัดการทางร่างกายและการวบคุมอาหาร ในการเข้า

ไปสร้างการทดแทนความอยากอาหาร   

จากการสัมภาษณ์ผู้หญิงฝึกโยคะที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แสดงให้เห็น

ว่า การเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารจากการทานเนื้อสัตว์มาสู่การทางมังสวิรัติ  นั้นเป็นผลดีต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโยคีบางท่านได้ตีความโยคะสูตราของท่านปตัญชลี หนึ่งในต ารายุคแรกว่า

นี่อาจเป็นหนทางไปสู่การรู้แจ้งได้ (ครูบุ้ง,สัมภาษณ์) อีกทั้งผู้ฝึกบางท่านก็ถือว่าการกินมังสวิรัติ คือ



81 

 

 

การฝึกจิตใจ ให้มีเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งหรือการไม่เบียดเบียนผู้อื่น นอกจากนั้นครูบุ้งยังอธิบาย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารหลักของเหล่าโยคีว่า จะทานอาหารจากธรรมชาติซึ่งดีต่อสุขภาพ และไม่ผ่าน

การปรุงแต่ เช่น ผักใบเขียวหรือผลไม้สด โดยเลือกทานอาหารที่ให้พลังที่ดีแก่ชีวิต ซึ่งอาหารประเภท

นี้จะช่วยบ ารุงร่างกาย สร้างพลังงานและยังท าให้จิตใจสงบ ไม่วอกแวก ซึ่งในทางโยคะได้อธิบาย

ลักษณะอาหารที่ให้พลังที่ดีแก่ชีวิตไว้ว่า คืออาหารมังสวิรัติ โดยงดเนื้อสัตว์และไข่ แต่อาจจะทานนม

ได้บ้าง เพราะเนื้อสัตว์ย่อยยาก แถมยังส่งผลเสียต่อการฝึกโยคะ ท าให้ล าไส้บีบและขยายตัว

ตลอดเวลา  

คนที่ทานอาหารไม่แปรรูป ไม่ผ่านกรรมวิธีท่ีมากนักและทานแต่ผัก จะมีพลังงานมากกว่า 

รู้สึกดีกว่า สุขภาพดีกว่าก็เลยท าให้มีความสุขมากขึ้น (ป้ามาลี, สัมภาษณ์) 

จะงดเน้ือสัตว์ในเม้ือเช้า เพราะว่าต้องออกไปสอนโยคะต่อ จึงไม่อยากกินให้หนักมาก 

ส่วนในม้ืออ่ืนๆ ก็จะรับประทานปกติ (ครูเชอร่ี,สัมภาษณ์) 

งดเน้ือสัตว์มาได้สามปีแล้ว จากเม่ือก่อนชอบกินเน้ือมาก แต่พอเรามาฝึกโยคะอย่างจริงจัง 

ยิ่งมาเป็นครูสอนแล้วด้วย ต้องใช้ร่างกายฝึกโยคะอย่างสม่ าเสมอ จึงเลือกที่ไม่กินเน้ือสัตว์ ซ่ึงโยคี

หรือผู้ที่เล่นโยคะมานานแล้ว ก็ไม่รับประทานเน้ือสัตว์เช่นกัน (ครูบุ้ง, สัมภาษณ์) 

ร่างกายแข็งแรงขึ้น ยืดหยุ่นขึ้น ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายหลังฝึก ต่างจากที่ไปออกก าลัง

กายแบบอ่ืน เม่ือพอเสร็จแล้วจะมีอาการเหน่ือย หิว แต่พอฝึกโยคะแล้วจะไม่เป็น มันกลับสดชื่น ไม่

หิว บางทีก็ลดม้ือเย็นไปเลย  (คุณนันท,์ สัมภาษณ์) 

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงฝึกโยคะ ให้ความส าคัญมากอีกอย่างเมื่อพูดถึงการดูแลตนเอง นั่นก็คือ 

‘การด าเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตที่ภายใต้ของความสมดุล’ นั่นคือ ผู้ฝึกโยคะส่วนมากให้การสัมภาษณ์

ว่าใส่ใจและสนใจกับการใช้ชีวิตของตัวเองที่ดีข้ึนเป็นอย่างมาก เช่น นอนให้เร็วและตื่นให้เช้าข้ึน

เพื่อที่จะได้ฝึกโยคะ ลดการท่องเที่ยวยามราตรีเพื่อให้ร่างกายได้หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอพร้อมต่อ

การฝึกโยคะ เพราะเนื่องจากโยคะเป็นการบริหารร่างกายที่ใช้กล้ามเนื้อมากพอสมควร ซึ่งอาจจะท า

ให้เกิดอาการเหนื่อย เมื่อยล้าในการฝึกช่วงแรก แต่เมื่อฝึกได้สักระยะร่างกายก็จะเริ่มทนข้ึนและอยู่ท่า

ได้นานมาข้ึน การพักผ่อนจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ฝึกโยคะให้ความส าคัญในการดูแลตนเอง การดูแล

ตนเองในเรื่องของ ’การใช้ชีวิต’ จึงเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่เล่นโยคะได้สักพัก เนื่องจากบางรายที่เข้า

มาฝึกโยคะในช่วงแรกก็มีปัญหาในเรื่องอาการปวดหัวไมเกรนและนอนไม่หลับ แต่เมื่อฝึกโยคะไปได้

สักระยะอาการเหล่าน้ันลดลงและไม่ต้องบริโภคยาอีก การนอนหลับกลายเป็นเรื่องง่ายดายของผู้ฝึก

โยคะที่เหมาะสมกับร่างกายของตน เพราะนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรง แต่โยคะยัง
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ช่วยเรื่องของการไหลเวียนโลหิตและระบบภายในร่างกายให้ท างานได้ดีข้ึน เช่น เรื่องการขับถ่ายและ

การหายใจ อีกทั้งการจัดการทางร่างกายเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร และการด าเนินชีวิตซึ่งมี

การจัดการทางร่างกาย ท าให้ร่างกายเหมาะสมและยืดหยุ่นเพียงพอต่อการฝึกโยคะ   

 โยคะน้ันไม่ใช่การรักษาโรค แตเ่ป็นการสร้างสมดุลให้กับชีวติ (ครูบุ้ง,สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้ผู้ฝึกโยคะยังให้ความส าคัญกับเรื่องของสมาธิและสติ หรือจิตใจที่สงบในการแก้ไข

สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน โดยครูเชอรี่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสมาธิและจิตใจของตนเอง

ว่า เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนมาก ข้ีหงุดหงิดง่าย อากาศร้อนก็โมโห ใครท าอะไรให้ไม่พอใจก็อาจจะด่า

กลับได้อย่างไม่สนใจ แต่ในปัจจุบันหลังจากการฝึกโยคะได้ประมาณ 3 ปี ครูเชอรี่เล่าว่ามีการจัดการ

ทางอารมณ์ที่ขึ้น ซึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันก็ดีข้ึนเอง แต่ผ่านการฝึกฝนสมาธิและการปล่อยวางจากการฝึก

โยคะ ไม่ว่าจะด้วยการฝึกหายใจ การฝึกสมาธิ การฝึกการทรงตัว สิ่งเล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวช่วยที่ท าให้

เรามีสติ สมาธิและใจเย็นมากขึ้น ซึ่งบางครั้งที่เราท าท่าโยคะบางท่าไม่ได้ เราก็จะใจร้อนพยายามท าให้

จนได้ แต่ครูก็จะสอนเราเสมอว่าปล่อยร่างกายท าได้เท่าที่ไหว ไม่ควรฝืน เช่นเดียวกันกับการน ามา

แก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆในชีวิต หากปัญหาไหนหรือสิ่งไหนที่ เรารู้ว่าไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการได้

ในตอนนี้ เราก็ควรปล่อยวางมันและไม่ควรฝืนตนเอง การดูแลตนเองในเรื่องของสมาธิและจิตใจจึง

เกี่ยวข้องการฝึกโยคะที่จ าเป็นต่อผู้ฝึก ซึ่งผู้ฝึกบางรายที่ไม่ชอบการฝึกสมาธิ หรือไม่คุ้นชินกับความ

เงียบและการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเองอย่างช้าๆก็อาจจะไม่ชอบการฝึกโยคะ ดังนั้นการฝึกโยคะ

ของครูเชอรี่จึงเป็นเสมือนเครื่องหนึ่งในการสร้างสมดุลให้กับชีวิต  

ควบคุมสติได้มากขึ้น เวลาเจอกับเร่ืองที่มันน่าโกรธ โมโหหรือหงุดหงิด เม่ือก่อน

เราจะไม่ทน จะอารมณ์เสีย เหวี่ยงทันที ถึงตอนน้ีมันน่ิงขึ้น สงบขึ้น เราพยายามที่จะไม่

โกรธหรือหงุดหงิด ยิ่งฝึกนานขึ้นจะรู้สึกเร่ืองอารมณ์ชัดเจนขึ้น มีสติกับลมหายใจ รู้ว่าเรา

ก าลังท าอะไรอยู่เลยผ่อนคลายมากขึ้น ไม่ค่อยเครียดขี้หงุดหงิดเหมือนเดิมแล้ว สบายใจ

ขึ้น ชีวิตเบา (ครูเชอรร่ี, สัมภาษณ์) 

ไม่เพียงแค่การดูแลร่างกายตนเองในเรื่อง ระบบร่างกายภายใน แต่ยังมีการลงทุนอื่นๆ ที่

นอกเหนือจากนั้น ก็คือ การลงทุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อครอสเรียนโยคะ เสื้อผ้าและอุปกรณ์ในการ

ฝึกโยคะ แม้ว่าจะผู้ฝึกโยคะทุกคนอาจจะไม่ได้สนใจกับเรื่องของการแต่งกายและอุปกรณ์ในการฝึก

มากนัก แต่ก็มีผู้ฝึกอยู่จ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ฝึกที่มีประสบการณ์ในการฝึกยาวนานพอสมควร ที่ให้

ความสนใจกับการแต่งกายและอุปกรณ์ในการฝึกโยคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยืดหยุ่น การออกแบบ 

การซับเหงื่อหรือแม้แต่สีสันลวดลายต่างๆ โดยหลายคนให้สัมภาษณ์ว่า ลงทุนกับชุดโยคะมากที่สุด 



83 

 

 

เพราะเนื่องจากมีเลือกเยอะและรูปแบบหลากหลาย อีกทั้งมักจะมีการถ่ายรูปขณะฝึกโยคะเป็นทีม

หรือเดี่ยว ซึ่งมักจะมีการนัดแต่งตัวตามธีมต่างๆ เช่น วันน้ีกางสีแดง ทั้งที่พบว่าผู้ฝึกให้ความสนใจกับ

เรื่องการลงทุนในการแต่งตัวและอุปกรณ์เป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจากต้องออกมาฝึกในสถาบันที่

ต้องพบเจอผู้คน การแต่งตัวให้ดูดีจึงเป็นการสร้างความมั่นใจอย่างหนึ่งของผู้ที่ฝึกโยคะ และความสุข

ที่ได้ใส่ชุดสวยๆมาออกก าลังกาย นอกจากนั้นยังรวมไปถึงอุปกรณ์ในการฝึกอย่างเช่น เสื่อโยคะ ที่ผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านหนึ่งบอกว่า มีเสื่อโยคะทั้งหมด6ผืน คนละแบบคนละสี ซึ่งผู้ฝึกบอกว่าเผื่อไว้ใช้ใน

หลายๆสถานการณ์ เช่น การไปฝึกที่ทะเล การออกไปฝึกนอกสถานที่ เป็นต้น และเสื่อแต่ชนิดก็มี

คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นเหตุให้ผู้ฝึกต้องซื้อเสื่อโยคะในหลายแบบ แต่ในกรณีของผู้ฝึก

ใหม่ ทางสถาบันมักจะมีเสื่อให้ยืมในการฝึกใช้ที่สถาบันโดนเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะทนทานและท าความ

สะอาดง่าย เหมาะแก่การใช้แบบส่วนรวม ซึ่งราคาของเสื้อผ้าและอุปกรณ์ของโยคะก็จะแบ่งไปตาม

เกรด ซึ่งหากเป็นแบรนด์ของโยคะโดยตรง เช่น Lululemon munduka ก็จะมีราคาที่สูงเป็นพิเศษ 

และภายในสถาบันโยคะเองก็จัดจ าหน่ายเสื้อโยคะที่มีแสกนช่ือสถาบันในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ฝึกไดเ้ลอืก

ซื้อและใส่ถ่ายรูปกันได้อย่างสวยงาม  

 

ได้แตง่ตัวสวย เวลาฝึกมันภูมิใจนะ (ปา้มาล,ีสัมภาษณ์) 

 

 ว่างเม่ือไหร่ก็จะซ้ือเสื้อผ้าโยคะ ผ่านออนไลน์เอา เพราะสะดวกดีและหาได้เยอะ

มากกว่า รู้สึกว่าการแต่งตัวออกมาฝึกโยคะก็เหมือนการแต่งตัวออกมาข้างนอก แต่เสื้อผ้า

จะต้องยืดหยุ่นเป็นพิเศษและเหมาะส าหรับการเล่นโยคะโดยเฉพาะ ซ่ึงจะต้องสีสัน

สวยงามด้วย เพราะเราต้องออกมาเจอเพื่อนๆคนอ่ืนที่ฝึกอีก บางคร้ังก็อาจจะมีการ

ถ่ายรูป เราก็แต่งตัวชุดที่ดูดีอยู่เสมอ อาจจะเพราะเป็นผู้หญิงด้วยที่ชอบซื้อเสื้อผ้าไปเร่ือย 

(หมวย, สัมภาษณ์) 

 

นอกจากนี้ผู้ฝึกยังมีการลงทุนกับจ่ายค่าเรียนโยคะอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 

เพื่อฝึกโยคะที่สถาบันกับครูผู้ฝึกและเพื่อนๆคนอื่นที่สถาบันสอนโยคะ เพื่อไปสู่การเข้าท่าที่ท่ายาก

และถูกต้องมากขึ้น รวมไปถึงการลงทุนต่อการฝึกโยคะนอกสถานที่ ตามงานเทศกาลต่างๆ ที่ถูกจัดข้ึน

โดยสถาบันโยคะต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกโยคะจากทั่วประเทศ ทั่วโลกได้ มาฝึกและแลกเปลี่ยน
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ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโยคะไปด้วยกัน ซึ่งในแต่ละงานที่จัดข้ึนก็จะเป็นการโฆษณาที่เชิญชวนผู้ฝึกโยคะ 

ไปฝึกนอกสถานที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวกับการฝึกโยคะมากข้ึน  และน าไปสู่เป้าหมายหรือ

จุดประสงค์บางอย่าง เช่น ความสงบ ความสมดุล ซึ่งเป็นการจัดเพื่อรวมตัวผู้สอนโยคะช่ือดังจากที่

ต่างๆ มาเพื่อสอนโยคะภายในงาน จึงท าให้ผู้ฝึกโยคะต่างๆล้วนมีความสนใจกับการไปออกงานโยคะ

ต่างๆเหล่าน้ี เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจของผู้ฝึกไปอีกข้ันหนึ่ง   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

(ที่มา : นิตยสาร Health ) 

 

โดยรวมแล้วการดูแลตนเองและการลงทุนของผู้หญิงที่ฝึกโยคะ จึงเป็นไปเพื่อการเสริมสร้าง

พลังในร่างกายทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ร่างกายสามารถฝึกโยคะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่า

จะเป็น การดูแลเรื่องอาหารการกิน การลงทุนต่อการซื้อครอสโยคะในแต่ละเดือน หรือ เข้าอบรมกับ

สถาบันโยคะในสถานที่ต่างๆ และวิถีชีวิตต่างๆ ที่ผู้ฝึกโยคะบางคนจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการใช้

ชีวิตในกลายๆด้าน ให้มาสู่สภาวะที่สมดุลและพร้อมกับการฝึกโยคะ เพื่อน าไปสู่ร่างกายหรือเรือนร่าง

ที่ใฝ่ฝัน  ดังนั้นผู้หญิงที่ฝึกโยคะจึงต้องมีการลงทุนกับร่างกายของตัวเองอย่างสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็น 

การแต่งกาย อุปกรณ์และค่าลงเรียนโยคะในแต่เดือน ค่าใช้จ่ายในการเข้างานต่างๆเพื่อฝึกโยคะนอก

สถานที่ เพื่อให้ได้รับการฝึกโยคะอย่างเต็มรูปแบบและน าร่างกายไปสู่ร่างกายที่สมดุลและแข็งแรง 

หรือการมีสุขภาพที่ดีทั้งจากภายในและภายนอกและยกระดับจิตใจของผู้ฝึกให้มากขึ้น    
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4.3  มุมมองทาง ‘ร่างกาย’ จากผู้หญิงท่ีฝึกโยคะ   

โยคะท่ีมากกว่าการออกก าลังกาย กับ ความเป็นผู้หญิงและความอ่อนเยาว์   

จากการสอบถามผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะถึงความแตกต่างระหว่าง ‘การฝึก

โยคะ’ และ ‘การออก าลังกาย’ ทั่วไปว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ค าตอบส่วนมาก

ช้ีให้เห็นว่าการฝึกโยคะในสังคมไทยปัจจุบันแตกต่างจากออกก าลังกายโดยสิ้นเชิง แม้ว่ารูปแบบโยคะ

ในปัจจุบันจะถูกพัฒนาและดัดแปลงจากโยคะรูปแบบเก่ามาสู่โยคะสมัยใหม่ที่เน้น การเคลื่อนไหว

ร่างกายมากกว่าการใช้สมาธิ แต่หากการฝึกโยคะก็ยังคงรูปแบบเค้าโครงของความดั่งเดิมของมันอยู่ 

และสิ่งที่แตกต่างไปจากการออก าลังกายทั่วไปอย่างสิ้นเชิง คือการที่มี ‘ครูฝึกโยคะ’ คอยเป็นเสมือน

ผู้ดูแลทางร่างกายและจิตใจให้กับเราในขณะที่เราฝึกโยคะ ว่าเราควรหายใจเข้า-หายใจออกตอนไหน 

และควรท าท่าอย่างไรถึงจะถูกต้องและได้ผลลัพธ์ที่ดี นอกจากนั้นครูโยคะเองยังเป็นผู้ที่คอย

แพร่กระจายเรื่องราวเกี่ยวสุขภาพต่างๆให้แก่ผู้ฝึกได้รับรู้ ท าให้ผู้ฝึกโยคะรู้สึกอุ่นใจและสบายใจอยู่

เสมอ ที่มีครูคอยแนะน าและเฝ้าดู จึงเป็นที่น่าสนใจที่ว่าผู้ฝึกส่วนใหญ่จะให้ค าตอบเป็นเสียงเดียวกัน

ต่อการฝึกโยคะว่า ‘โยคะมันมากกว่าการออกก าลังกาย แต่ยังช่วยเรื่องของระบบภายในร่างกายอีก

หลายด้าน ที่การออกก าลังกายอื่นๆให้ได้ไม่เท่ากับการฝึกโยคะ เช่น การลดบรรเทาอาการปวด

ประจ าเดือน การช่วยให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์คลอดง่ายข้ึน ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่ฝึกโยคะที่ก าลังเข้าสู่

วัยกลางคน อาศัยการฝึกโยคะเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยชะลอความแก่และบรรเทาความเจ็บป่วย

ต่างๆทางร่างกายที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ   

ครูบุ้งยังได้อธิบายถึงลักษณะของการฝึกโยคะที่แตกต่างจากการออกก าลังกายทั่วไปว่า “ 

โยคะไม่ใช่การออกก าลังกายที่เหมือนกับอย่างอื่นทั่วไป เช่น ว่ิงหรือว่ายน้ า พวกนั้นจะเน้นการเต้น

ของหัวใจ เราจะเหนื่อยและหอบ แต่โยคะมันไม่ใช่ มันคือการบริหารร่างกายให้เข้ากับจิต เคลื่อนไหว

ไปพร้อมกับลมหายใจ และต้องรู้ตัวมีสติอยู่กับลมหายใจเข้า ออกอยู่เสมอ มันเลยท าให้เราเกิดสมาธิ

ทุกขณะที่เคลื่อนไหว แต่หากเป็นการว่ิงเราสามารถที่จะฟังเพลง พูดคุย ดูหนังไปด้วยได้ มันจึงเป็น

เพียงการออกก าลังกายที่ท าให้ร่างกายส่วนต่างๆแข็งแรง ซึ่งแตกต่างจากโยคะที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและ

ลมหายใจ ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย อีกทั้งยังต้องฝึกเป็นประจ าและสม่ าเสมอ” (ครูบุ้ง, 

สัมภาษณ์)  
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 โยคะในปัจจุบันมันมีหลากหลายรูปแบบมาก ซ่ึงการฝึกตามสถาบันโยคะต่างๆ

ในสมัยน้ี มันไม่ใช่โยคะแบบดั้งเดิมแล้ว มันถูกบิดเบือนไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จาก

เม่ือก่อนมันเป็นเร่ืองของการหลุดพ้น ซ่ึงไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มากนัก แต่

ตอนน้ีโยคะมันถูกน าไปผสมกับการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ ที่ท าให้มันกลายเป็น

การบริหารร่างกายอยู่ในทุกวันน้ี และท าให้โยคะได้รับความนิยมต่อผู้คนมากมาย เพราะ

นอกจากจะช่วยเร่ืองการลดน้ าหนัก สุขภาพ และปัญหาปวดเม่ือยต่างๆ แต่โยคะยังช่วย

ในการฝึกสมาธิและจิตได้เป็นอย่างดี ซ่ึงท าให้เราสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น

ได้ อย่างมีสติ  (ครูเชอร่ี , สัมภาษณ์ ) 

 

พี่คิดว่า การออกก าลังกายมันเปลี่ยนไปตามอายุนะ ช่วงวัยรุ่นเราอาจจะเลือก

การออกก าลังกายอย่างหน่ึง ที่ผาดโผน ตื่นเต้นและสนุก แต่พอเราเร่ิมเป็นผู้ใหญ่ โยคะก็

เป็นทางออกหน่ึงของคนวัยน้ี คิดว่าใครๆ ก็เร่ิมสนใจเล่นโยคะกัน เพราะช่วยได้หลายเร่ือง

จริงๆทั้ง สมาธิ การยืดร่างกาย การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ช่วยยืดหลังไม่ให้หลังหลังตึง 

และที่ส าคัญช่วยเร่ืองความน่ิงและความสงบ และเรียกสติให้อยู่กับเราได้ดี คิดว่าเป็นการ

ออกก าลังกายที่ลงตัวที่สุดแล้วส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และผู้หญิงวัยกลางคน (เพ่ย , 

สัมภาษณ์) 

การออกก าลังกายทั่วๆไป เช่น วิ่ง ว่ายน้ าหรือเข้าฟิตเนต มันไม่มีครูที่มาต้อง

คอยบอกให้เราท าท่าอะไร ตอนไหน เม่ือไหร่ เราต้องหายใจเข้า-หายใจออก การออก าลัง

กายทั่วไปไม่มีครูที่มาน่ังบอกและสอนแบบน้ัน แต่การฝึกโยคะครูที่สอนทุกคนจะสอน

เร่ืองสุขภาพ การจัดระเบียบร่างกายตามสรีระอย่างถูกต้อง ให้ผู้ฝึกได้เ รียนรู้การจัด

ระเบียบร่างกายของตนเองอย่างไร เคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรและผลลัพธ์คือโยคะจะชว่ย

สามารถเยียวยาร่างกายของตัวคุณเองได้อย่างไร (ครูบุ้ง, สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้คุณเพ่ย ยังได้อธิบายถึงการฝึกในช่วงตั้งครรภ์ต่ออีกว่า การฝึกในขณะตั้งครรภ์จะ

ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับระบบสมดุลของร่างกาย , ฮอร์โมน, ต่อมไร้ท่อ,ระบบหัวใจ,กล้ามเนื้อ

,ความดัน และข้อต่อต่างๆ รวมถึงช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลาย จึงส่งผลดีไปถึงตอนคลอด ซึ่งจะ

ช่วยให้คลอดง่ายข้ึนและฟื้นตัวจากภาวะหลังคลอดได้ดี แต่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวัง

เป็นพิเศษเกี่ยวกับหลังล่าง ที่ไม่จ าเป็นจะต้องยืดมากหรือหน้าท้องก็ไม่ควรที่จะเกร็งหรือสร้างความ

แข็งแรงจนเกินไปในช่วงตั้งครรภ์ เพราะอาจะก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าจะได้ประโยชน์ จากข้อมูล

ดังกล่าวของคุณเพ่ย จึงช้ีให้เห็นว่า ‘การฝึกโยคะแตกต่างจากการออกก าลังกายทั่วไป’ ตรงที่เป็นการ
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บริหารร่างกายที่ช่วยในเรื่องทางกายภาพภายใน เพื่อให้ผู้ฝึกได้คลอดง่ายข้ึน ท าให้การฝึกโยคะจึงเป็น

การออก าลังกายที่นิยมต่อผู้หญิงวัยกลางคนและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ที่จะเลือกฝึกเพื่อช่วยในการ

เตรียมพร้อมกับภาวะผิดปกติต่างๆที่จะมาถึง อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุด

ส าหรับผู้หญิงเหล่านี้ ซึ่งช้ีให้เห็นในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพว่า โยคะเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่ง

โยคะในการสร้างและจัดการร่างกายเพื่อรักษาความเจ็บป่วยหรือบ าบัด  

เรามักจะต้องการการรักษาอาการปวดหรืออาการเจ็บป่วยให้หายในทันที และ

หมอก็มักจะใช้วิธีการจ่ายยาและการผ่าตัดเพื่อช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บน้ันๆ ซ่ึงต้อง

เสียทั้งเงินและสุขภาพจิต ป้าจึงเลือกที่จะมาฝึกโยคะ แม้โยคะจะไม่ได้ช่วยให้หายโดยใน

มันทีแต่ต้องอาศัยการฝึกที่ถูกต้องและสม่ าเสมอแล้สมันจะมาเอง จากการฝึกโยคะมาได้

เป็นระยะเวลากว่า 3 มันช่วยเรามากกว่าเร่ืองสุขภาพแต่ยังช่วยจัดการกับความเครียด

และท าให้ป้ารู้จักปล่อยวางและเลือกกินอาหารที่ดีมากขึ้น มันปลดปล่อยเราออกจาก

ความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย ซ่ึงมันน าพาความสงบและ

สุขภาพท่ีดีเข้ามาสู่ชีวิต (ป้ามาลี, สัมภาษณ์) 

 

ในขณะที่ผู้ฝึกบางคนให้สัมภาษณ์ว่า การฝึกโยคะมันได้ออกก าลังกายทุกส่วนจริงๆ ไม่ว่าจะ

เป็น แขน ขา หน้าออก แกนกลางล าตัว หน้าท้อง หลัง และการยืดข้อต่อต่างๆทางร่างกาย จึงท าให้

โยคะช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับและสวยงามมากข้ึน ซึ่งแตกต่างจากการว่ิงที่เป็นการออกก าลังกายที่

ช่วยในเรื่องของระบบหัวใจและความแข็งแรงของร่างกายมากกว่าเน้นกระชับสัดส่วนและแก้ไข

ทรวดทรงของผู้หญิง การฝึกโยคะส าหรับผู้ฝึกส่วนหนึ่งจึงช่วยให้พวกเขากลับมามั่นใจในรูปร่างและ

ชีวิตที่มีชีวิตชีวาอีกครั้ง   

การฝึกโยคะอย่างสม่ าเสมอ เป็นประจ าและกับครูผู้เช่ียวชาญที่สถาบันโยคะจึงเป็นกุญแจที่

ส าคัญที่ผู้ฝึกโยคะจัดการและปฏิบัติการกับร่างกายของตัวเอง ให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่

ร่างกายที่ดีกว่าเดิม หรือการเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการเผชิญหน้ากับภาวะผิดปกติและการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆทางร่างกายที่จะเกิดข้ึนกับผู้หญิงในช่วงอายุหนึ่ง ซึ่งผู้ศึกษาจะน าเสนอประโยชน์

หรือข้อดีของการฝึกโยคะในเป้าหมายที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ในหัวข้อต่อจากนี้   
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4.3.1  การฝึกโยคะสู่เป้าหมายท่ีหลากหลาย   

การฝึกสู่ความสงบ   

“ครูนุ่น” ครูสอนโยคะ ผู้ที่ชอบเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆ ด้านโยคะอยู่เสมอ นอกจากครูนุ่น

ยังรับสอนโยคะตามสถาบันต่างๆในกรุงเทพมหานครแล้ว ครูนุ่นเองยังคงเป็นนักเรียนที่ฝึกโยคะกับครู

ของเธอเองอีกด้วย ครูนุ่นได้เริ่มฝึกโยคะเพียงเพื่อต้องการลดน้ าหนัก และท าท่ายากๆได้ เท่านั้นใน

ตอนแรก แต่เมื่อเริ่มฝึกอย่างต่อเนื่องและจริงจังมากขึ้น ท าให้ครูนุ่นเกิดมุมมองใหม่ๆและเริ่มเข้าใจว่า

จริงๆแล้ว โยคะคือ ‘การฝึกจิต’ ไม่ใช่แค่การท าท่าทางต่างๆ ความคิดต่อการฝึกโยคะที่เคยมีเปลี่ยนไป

ทั้งหมด ตอนฝึกโยคะจะมองเห็นร่างกายตัวเองชัดมาก และเราต้องเรียนรู้ที่จะใจดีกับร่างกายและ

จิตใจของเราเยอะๆ เราจะได้ใจดีต่อคนรอบข้างได้    

เมื่อเริ่มก้าวสู่เส้นทางของโยคะอย่างจริงจัง การใช้ชีวิตของครูนุ่นก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลง

หลายอย่าง จากคนอารมณ์ร้อนมากๆ ก็สงบและมีสติข้ึน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ท าให้ครูนุ่นต้องการ

ที่จะศึกษาศาสตร์โยคะต่อไป เพื่อแสวงหาสิ่งใหม่ๆ จนมีโอกาสได้พบกับ “Budokon Yoga” ซึ่งจะ

เป็นศาสตร์ที่เน้นหลักจิตวิทยาลึกซึ้งหลายๆอย่าง ทั้งปรัชญาโยคะและหลักในการคิดเรื่องต่างๆ การ

มองปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตและการด าเนินชีวิตให้มีความสุขนี่เองเป็นสิ่งที่จุดประกายให้ครูนุ่นตัดสินใจ

เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ Budokon Yoga มากขึ้น และตัดสินใจเรียนต่อปริญญาเอกในด้านจิตวิทยา   
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(บูโดคอน น ามาจากภาษาญี่ปุ่น: บู หมายถึงนักรบ, โด หมายถึงวิธีการ และคอน หมายถึงจิตวิญญาณ ซ่ึงแปลว่าจิต

วิญญาณของนักรบ)   

คิดว่าโยคะทุกศาสตร์เป็นศาสตร์เดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะฝึกแบบไหนก็ล้วนเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ฝึกทั้งสิ้น แต่เม่ือมาพบกับ Budokon Yoga ที่มีความหมายถึงนักรบผู้สงบ

น่ิง ซ่ึงนุ่นก็รู้สึกแบบน้ันเลยคือทั้งความแข็งแรงสง่างามและความสงบน่ิงในเวลาเดียวกัน 

และก็รู้สึกว่าศาสตร์น้ีเป็นศาสตร์ที่ใช่ส าหรับตัวเองมากๆ (ครูนุ่น, สัมภาษณ์) 

 

นอกจากนี้ครูนุ่นยังเล่าต่อว่า การฝึกโยคะจึงไม่ใช่แค่ฝึกความแข็งแรงของร่างกายภายนอก

เท่านั้น โยคะยังสอนให้เราในเรื่องของจิตใจและสมาธิ โดยให้ความส าคัญกับเรื่องภายในหรือเรื่องของ

จิตใจมาก การฝึกท าสมาธิจึงไม่ใช่แค่กาฝึกร่างกายให้ฝึกโยคะเพียงช่ัวโมงเดียวเท่านั้น แต่คือการใส่ใจ 

การเพ่ง พิจารณาสิ่งต่างๆจนเกิดเป็นสมาธิที่เป็นสิ่งที่ต้องท าตลอดชีวิต โดยเริ่มต้นจากการท าความ

เข้าใจตนเองก่อน เมื่ออยู่ในสภาวะที่ใส่ใจมากๆ ความคิดก็จะอ่อนก าลังลง ความรู้สึก การไวต่อ

ความรู้สึกจะเข้ามาแทนที่นั่นคือ พลังชีวิต จิตจะเงียบลงเองอย่างเป็นธรรมชาติ จิตจะอ่อนโยน ไวต่อ

การรับรู้ทุกอย่างและสามารถพึงตนเองได้ การฝึกโยคะที่ลึกซึ้งลงไปถึงระบบภายในร่างกายจึงช่วยให้

ชีวิตมีชีวิตชีวาและคิดให้น้อยลง มีชีวิตอยู่ด้วยหัวใจและความสงบสุขอยู่เสมอ   

หากมีจิตใจท่ีแข็งแรง จะท าให้ตัวเราเองหลับสบายขึ้น ใช้ชีวิตได้เพลิดเพลิน เต็มเปี่ยมไป

ด้วยความรู้สึกและพลังแห่งการสร้างสรรค์  (ครูนุ่น,สัมภาษณ์) 

 

การฝึกสู่ความสุข   

จากการเข้าไปเก็บข้อมูลสัมภาษณ์อย่างมีส่วนรวมกับการฝึกโยคะในสถาบันโยคะ ท าให้ผู้

ศึกษารับรู้ได้ถึงพลังงานดีๆและความสุขในทุกครั้งที่เข้าฝึกโยคะ ไม่ว่าจะมาจาก ครูผู้สอน เพื่อนรวม

คลาสและการเคลื่อนไหวร่างกายของตัวเองอย่างกระชับกระเฉง ท าให้ผู้ศึกษาสนใจในอีกประเดน็หนึง่

ถึงการฝึกโยคะสู่ความสุขในชีวิต ว่าผู้หญิงที่ฝึกโยคะมีความคิดเห็นและเรื่องราวในการฝึกโยคะสู่

ความสุขอย่างไร   
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จากการเปลี่ยนแปลงจาก ‘พนักงานขาย’ มาสู่ ‘ครูโยคะ’ ท าให้ครูเชอรี่ได้เรียนรู้หลายสิ่ง

อย่างจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ‘ความสุข’ จากการฝึกโยคะ ที่เป็นตัวการ

ส าคัญที่ท าให้ครูเชอรี่ตัดสินใจมาเป็นครูสอนโยคะอย่างเต็มตัว ครูเชอรี่ได้อธิบายต่อว่าหลังจากที่มา

เป็นครูสอนโยคะ ได้สักระยะก็รับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเลยคือ เรามีความสุขมากข้ึนจริงๆ 

แถมยังสุขภาพดีด้วยเพราะได้ออกก าลังกายอยู่เสมอ และมีเวลาเป็นของตัวเองมากข้ึน ถึงแม้ว่าจะได้

เงินที่น้อยลง แต่กลับได้ชีวิตใหม่ ที่มีความสุขและสุขภาพดี ก็นับว่าคุ้มค่ามากแล้ว เนื่องจากเมื่อก่อน

ครูเชอรี่ได้ยอมรับว่าตนเองนั้นมีนิสัยข้ีเหว่ียงและข้ีหงุดหงิดอยู่เสมอ ซึ่งอาจเป็นเพราะการท างานที่ยุ่ง

เหยิงตลอดทั้งวันกับการไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง จึงท าให้เป็นใจร้อนและข้ีหงุดหงิด แต่หลังจากได้มา

สอนโยคะอย่างเต็มตัว นิสัยเหล่าน้ันของเรากลับหายไปเลย กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้น ใครท าอะไรไม่

ดีใส่ก็จะเข้าคิดในแง่บวกอยู่เสมอ ซึ่งครูคิดว่าตรงนี้แหละที่โยคะมันช่วยสอนให้เรารู้อดทนและใช้สติ 

สมาธิในการแก้ไขปัญหาต่างๆ   

โยคะท าให้ตัวเองเลิกยึดติดกับความสมบูรณ์แบบ และหันกลับมาท าความเข้าใจสภาวะทั้ง

ทางกายและจิตใจของตนเองอย่างแท้จริง โยคะช่วยให้หายใจเป็น เมื่อเราสามารถเช่ือมโยงกับลม

หายใจได้ ก็มีสติมากข้ึน กลับมาสู่ปัจจุบันได้ดีย่ิงข้ึน การฝึกโยคะจึงช่วยลดภาวะ การตึงเครียดในกาย

และจิตใจได้มาก ช่วยฝึกอดทนให้สามารถรับมือกับสภาวะอารมณ์โดยเฉพาะกับความทุกข์ได้ดีข้ึน 

หากถามว่าโยคะเปลี่ยนแปลงชีวิตไหม คิดว่าชีวิตก็ยังด าเนินไปเหมือนเดิม แต่จะรับมือกับอุปสรรค 

ปัญหาและความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาได้ดีข้ึน แต่กาเป็นครูโยคะนั้นเปลี่ยนแปงงชีวิตมาก เพราะต้อง

ปฏิบัติตนและฝึกฝนตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน ฝึกฝนการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่ง

การให้นี้เอง ท าให้ทุกครั้งหลังสอนเสร็จจะรู้สึกมีความสุขที่สุด    

มีความสุขมากที่ได้มาสอนโยคะ เพราะเหมือนได้แบ่งปันความรู้ดีๆเร่ืองสุขภาพ 

และพลังงานดีๆของเราให้แก่นักเรียนทุกคนในทุกคร้ังที่ฝึก และพลังงานที่เรามอบให้

นักเรียนเหล่าน้ันก็กลับคืนมาสู่เรา เพื่อให้มีพลังงานมอบให้แก่คนอ่ืนๆต่อไป เราใช้ชีวิตมี

ความสุขมากขึ้นหลังจากมาเป็นครูโยคะ บอกตรงๆเลยเพราะว่า ไม่เครียดและไม่ต้องแข็ง

ขันกับคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา (ครูเชอร่ี, สัมภาษณ์) 

 

  เช่นเดียวกันกับ ‘พิณ’ ครูเปียโนสาว ผู้หลงใหลในการฝึกโยคะ ที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อดี

ของโยคะว่า การฝึกโยคะกับครูผู้สอนโยคะท าให้เรามีสติและสมาธิในการท าทางๆและควบคุมลมหาย

ใจของตัวเองให้ดีอยู่เสมอ เพราะเนื่องจากจะฝึกในห้องพร้อมๆกับคนอื่น ซึ่งในห้องจะเงียบมากและ
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เพียงเสียงของครูผู้สอนเท่านั้น เช่นเดียวกันการฝึกโยคะได้ให้อะไรกับเราหลายอย่าง ไม่เพียงแต่เรื่อง

สุขภาพหรือเรื่องสมาธิ แต่การมาฝึกโยคะแต่ละครั้งเรารับรู้ได้ถึงพลังงานดีๆที่ครูมอบให้แก่เรา เพราะ

ครูจะเป็นผู้ให้ท่าและจดจ าสะรีร่างกายของเราอยู่เสมอ ว่าเราท าท่านี้ ได้ถูกหรือไม่อย่างไร เมื่อ

หลังจากจบคลาสครูก็จะมีการพูดคุยกับผู้ฝึกในแต่ละวัน ว่าวันน้ีดีข้ึนหรือท าผิดพลาดตรงไหน ซึ่งครูก็

จะเป็นผู้แนะน าและให้ความรู้ในการฝึกท่าอาสนะต่างๆ ท าให้รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆที่ครูมีให้ต่อนักเรยีน 

ว่ามีทั้งความใส่ใจและความรู้สึกดีมอบให้นักเรียนเสมอ การฝึกโยคะส าหรับพิณจึงเหมือนเปน็การมอบ

ความสุขและพลังงานดีๆให้กับตัวเราเอง เมื่อไหร่ที่เราเครียดหรือกดดันจากสภาวะต่างๆ การได้ยืด

เส้นยืดสายหรือท าท่าโยคะสักสองสามท่าก็ท าให้ร่างกายเราสดช่ืนมากข้ึน และมีความพร้อมที่จะแกไ้ข

จัดการกับเรื่องต่างๆที่เจอ   

ชอบฝึกโยคะที่สถาบันมาก เพราะได้เจอทั้งครูและเพื่อนๆคนอ่ืนที่มาฝึกร่วมกัน 

รู้สึกไม่โดดเดียวและได้รับพลังงานดีๆจากครูและเพื่อนรวมคลาสเสมอ แม้ว่าหลังฝึกจะ

เหน่ือยแค่ไหน แต่ก็มีรอยยิ้มกลับไปทุกคร้ังหลังจากฝึกเสร็จ (พิณ, สัมภาษณ์) 

 

การฝึกสู่ความสมดุล  

จากการเริ่มต้นฝึกโยคะ จากความเจ็บป่วยจากโรคกระดูกสันหลังคด ที่ท าให้ ‘ป้ามาลี’ ได้รับ

การวินิจฉัยว่าจ าเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด เพื่อแก้ไขอาการผิดปกติเหล่าน้ี แต่การไม่ต้องการผ่าตัดของ

ป้ามาลี ท าให้ป้าลีต้องคิดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยทางอื่น ซึ่งท าให้ป้าลีรู้จักกับ ‘โยคะ’ ที่ได้การเชิญ

ชวนจากเพื่อนข้างบ้านให้ลองไปฝึกโยคะ โยคะช่วยได้ ซึ่งในการมาฝึกครั้งแรกนั้น ไม่รู้สึกประทับใจ

เท่าไหร่หนักเนื่องจากเป็นการฝึกอาสนะ ยืดเหยียดแค่ตัวไม่เน้นเรื่องลมหายใจหรือสมาธิ ท าให้เรา

หยุดไป จนได้ลองฝึกโยคะอีกครั้งในคลาส ‘อัชทางก้าโยคะ’ ของครูบุ้งที่ท าให้รู้สึกชอบมาก อยากจะ

ท าให้ได้ เลยกลับไปเรียนซ้ าๆอยู่เสมอ ซึ่งตอนแรกมีอาการปวดตัวและเป็นไข้อย่างหนัก จึงต้องหยุด

พักฟื้นไป แต่ก็กลับมาใหม่อีกครั้งและปรึกษาครู โดยครูอธิบายให้ฟังว่า เป็นการ detoxและขับสาร

ผิดออกจากร่างกาย เมื่อเราฝึกไปได้สักระยะจึงเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เนื่องจากได้ฝึก

โยคะในแบบที่เราชอบและเต็มรูปแบบเหมาะสมกับร่างกายของเรา ทั้งเรื่องการควบคุมอาหาร การ

พักผ่อนให้เป็นเวลา ท าให้เราเข้าใจการฝึกโยคะมากข้ึน ว่าเป็นการฝึกโดยใช้ร่างกายในการปรับตัวไป

เรื่อยๆ โดยเน้นเรื่องความสมดุลทางร่างกายในมิติทางใจและร่างกายภายนอก ว่าไม่จ าเป็นว่าจะต้อง

ท าท่าให้ยากเกิน ท าเท่าที่เราพอจะท าไหวปรับสมดุลของร่างกายไปเรื่อยๆ เมื่อนั้นเราก็จะท าท่ายากๆ

ได้ดีข้ึนเอง    
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หลังจากการฝึกโยคะมาเป็นระยะเวลาถึงสามปีที่ได้ลองเรียนโยคะหลากหลายรูปแบบ ท าให้

ป้ามาลีเข้าใจการฝึกมากข้ึนและเริ่มมีพลังงานมากขึ้น จากความเจ็บปวดกลายเป็นความสบายตัว และ

เริ่มรู้ใจตัวเองว่าชอบฝึกโยคะแบบไหนและไม่ชอบแบบไหน จนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกดี รู้สึกสบายข้ึน ไม่

อ่อนล้าจากการฝึก หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆมันดีข้ึน กินได้ ถ่ายดีและนอนหลับ คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

การฝึกโยคะที่เหมาะสมกับร่างกาย จึงท าให้เราใจเย็นข้ึน ซึ่งมันอยู่เราทุกขณะอยู่ในชีวิตประจ าวัน

ของเรา ซึ่งจิตที่อยู่กับปัจจุบันจะท าให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดข้ึน   

 

มีคนมากมายที่เข้าใจผิดเยอะมากเก่ียวกับโยคะ ว่าเป็น Trend เป็นแฟชั่น ซ่ึง

จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มียาวนานกว่า 5,000ปีแล้ว ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะมาถามว่าเราเล่น

แล้วผอมลงไหม ผู้ชายเล่นได้หรือเปล่า คนแก่เล่นไหวเหรอ จากค าถามเหล่าน้ีเลยท าให้จึง

ท าให้เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า โยคะคือการท าท่ายากคือการฝึกโยคะ จริงๆแล้วเรา

แค่ฝึกลมหายใจ น่ังสมาธิ น่ันก็คือการท าโยคะอยู่แล้ว อยู่ในชีวิตประจ าวันของเรา มัน

ไม่ใช่กีฬา ไม่ใช่การออกก าลังกาย แต่เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน การใจเข้าลึก หายใจ

ออกยาวเราก็ได้สมาธิแล้ว (ป้ามาลี,สัมภาษณ์) 

 

เมื่อถามถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของป้ามาลีจะต้องเป็นอย่างไร ป้ามาลีจึงให้ค าตอบกลับมาว่า 

คุณภาพชีวิตที่ดีมันอยู่ที่ความสมดุลของโยคะ ไม่ได้อยู่แค่บนอาสนะ แต่มันอยู่กับเราทุกนาที ทุกวินาที 

มันอยู่ในชีวิตประจ าวัน อาสนะจึงเป็นเครื่องมือของการฝึกสมาธิและโยคะก็เป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้ฝึก

ใช้ชีวิต สมาธิจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หากไม่มีสมาธิและสติ แล้วจะใช้ชีวิตที่ดีได้อย่างไร หากมีสติและสมาธิ

มากขึ้น เราก็จะฟังมากขึ้น คิดและตัดสินใจได้ดีข้ึน   

ในขณะที่ ครูผึ้งเองก็มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน เธอมองว่าการฝึกโยคะท าให้รู้สึก

สุข สงบและสบาย ทั้งร่างกายและจิตใจ ท าให้ตัวเธอเองได้ย้อนกลับมาถามถึงความสมดุลในชีวิต ว่า

ความต้องการและความสุขที่แท้จริงของชีวิต ระหว่างอาชีพการงานที่ท าเพื่อสร้างรายได้กับสิ่งที่รัก

และชอบ จนได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจ าเพื่อมาเป็นครูสอนโยคะ เพราะ นอกจากที่จะเป็นสิ่งที่

เธอรักและชอบแล้ว แต่การฝึกโยคะยังได้ให้สิ่งต่างๆกับครูผึ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความสุขและความ

สงบที่เกิดข้ึนในชีวิต ครูผึ้งเล่าต่อว่าหลังจากที่ผันมาเป็นครูสอนโยคะ ชีวิตเราสมดุลข้ึนมากและใช้ชีวิต

ได้ง่ายข้ึน ทั้งเรื่องการกิน การนอนและการเข้าสังคม เรามีความสุขที่ได้ท าในสิ่งที่เรารัก พร้อมๆไปกับ
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การรักษาสุขภาพ เป็นความสุขอย่างมากและยิ่งสุขใจข้ึนทุกครั้งเมื่อได้เห็นคนที่เข้ามาฝึกโยคะกับเรามี

ความสุขและสุขภาพแข็งแรงทั้งทางจิตใจและทางกาย   

แทนที่จะทานยาเพื่อรักษาอาการวิตกกังวลหรือความเครียดต่างๆที่ส่งผลให้นอนไม่หลับ 

กินไม่ลง แต่การหันมาฝึกโยคะช่วยให้เรียนรู้ที่จะจัดการความกังวลใจต่ างๆและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเอง  (ครูผึ้ง, สัมภาษณ์) 

 

 การฝึกสู่ความมั่นใจและความแข็งแรง  

เมื่อผู้ศึกษาได้ถามถึงข้อดีและประโยชน์ต่างๆของโยคะไปพอสมควรแล้ว ผู้ศึกษาจึงสนใจ

ประเด็นอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องระบบภายในร่างกายและเรื่องจิตใจ สมาธิและความสงบทีผู่ฝ้กึไดร้บั

แล้วนั้น ยังมีประเด็นหรือประโยชน์อย่างไรบ้างที่ผู้หญิงได้รับจากการฝึกโยคะในสังคมไทยปัจจุบัน    

พี่หน่าเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตัวเองหลังจากฝึกโยคะได้เป็นระยะเวลา 5 ปี ว่า 

รูปร่างกระชับข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ต้นแขนและต้นขาเล็กลง พี่ว่ิงมาเกือบ7ปี แต่ยังไม่เห็นผลที่ร่างกาย

เราเปลี่ยนแปลงเท่ากับการฝึกโยคะเลย ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนเราว่ิงเพื่อรักษาสุขภาพของเราเท่านั้น ไม่

เคยที่จะสังเกตหรือสนใจร่างกายตนเองว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง แต่เมื่อได้ฝึกโยคะ เรา

รู้จักสังเกตร่างกายและส่วนต่างๆของร่างกายเรามากข้ึน เพราะ เราต้องท าท่าอาสนะต่างๆที่ใช้การยืด

ของร่างกาย ซึ่งหากเป็นบางท่าที่พี่หน่าท าไม่ได้หรือรู้เจ็บ ก็จะเกิดการรับรู้และสังเกตกับร่างกายของ

เราแล้วว่า มันผิดปกติอย่างไร เนื่องจากทุกครั้งที่เราฝึกเราจะฝึกอยู่หน้ากระจกอยู่เสมอ เพื่อให้เห็น

ร่างกายของเราชัดเจน เรื่องไขมันส่วนเกินต่างๆก็เช่นกัน เมื่อเราใส่ชุดโยคะที่รัดรูปเห็นร่างกายชัดเชน 

เราก็จะมองเห็นเนื้อหรือไขมันส่วนเกินตามร่างกายชัดมากข้ึน ท าให้เราตระหนักรู้ว่าแขนยังใหญ่และ

ยังไม่กระชับ และมันท าให้เกิดแรงกระตุ้นให้เราต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ให้รูปร่างของตนเองสวย

ข้ึนกว่าเดิม ซึ่งหลังจากการฝึกอย่างสม่ าเสมอและเป็นประจ าของพี่หน่า ที่ท าให้พี่หน่าเล่าว่า พี่หน่า

ภูมิใจข้ึนมากที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้ เพราะเวลาไปไหนก็จะมีแต่คนทักว่า ‘หน้าเด็กลง’ 

‘ผอมลง’ และ ‘สวยข้ึน’ มันท าให้พี่รู้สึกมั่นใจและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง   

จากเม่ือก่อนที่เคยอยากออกไปไหน ไม่อยากท าอะไร แต่ตอนน้ีเรารู้สึกชีวิตมีชีวิตชีวามาก

ขึ้น ความสดใสและความสุขกลับมาหาเราอีกคร้ัง เราม่ันใจและกล้าที่ใส่เสื้อผ้าและออกไปเที่ยวได้

อีกคร้ัง (พี่หน่า,สัมภาษณ์) 
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นอกจากนั้นพี่หน่ายังให้มุมมองและทัศนคติต่อร่างกายในเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นว่า เมื่อ

ร่างกายแก่ตัวลง ระบบร่างกายทั้งภายในและภายนอกก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงหรือใช้งาน

ได้ไม่เท่ากับตอนที่ยังเป็นวัยรุ่น เช่น เรื่องของระบบเผาผลาญ ผิวพรรณที่เหี่ยวลง ระบบฮอร์โมนใน

ร่างกายต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจจะท าให้เราดูแก่ลงอย่างรวดเร็ว 

หากไม่ดูแลร่างกาย ซึ่ง  เมื่อคุณหน่าคิดอย่างนั้นแล้ว จึงไม่ต้องการให้ร่างกายตัวเองแก่หรือ

เปลี่ยนแปลงไปมากนัก จึงเลือกทีจะฝึกโยคะเพื่อช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายยังคงท างานได้มี

ประสิทธิภาพ เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกและแข็งแรง รวมไปถึงความสร้างมั่นใจในรูปร่างและ

ผวิพรรณของพี่หน่าที่ถึงแม้ว่าจะมีอายุเกือบ 50 ปีแล้วแต่รูปร่างยังคงต้องดูสวยและยังคงสาวอยู่เสมอ 

เพื่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตของผู้หญิงวัยกลางคนที่ยังคงต้องท างาน   

เม่ือก่อนพี่เป็นไมเกรน จะเกิดอาการปวดหัวและแพ้ขึ้นมาทันทีเม่ือได้กลิ่นฉุนๆหรือกลิ่น

น้ าหอม ต้องกินยาช่วยตลอด แต่หลังจากเล่นโยคะได้สักระยะ พี่ไม่ทานยาอีกเลย และโรคไม่เกรนก็

แทบไม่กลับมามีอาการอีกเลย  (พี่หน่า,สัมภาษณ์) 

อย่างไรก็ตามพี่แตงกวาก็ได้แสดงทัศนคติที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกายของตนเองว่า ไม่เพียงแต่

การฝึกช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับหุ่นหรือรูปร่างของเราแล้ว แต่การฝึกโยคะยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 

กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรงข้ึน ซึ่งเมื่อมีอายุที่มากข้ึน ร่างกายหรืออวัยวะต่างๆอาจจะอ่อนเพลียลง

หรือเคลื่อนไหวได้ไม่กระฉับกระเฉงเท่าเมื่อก่อน แต่การฝึกโยคะช่วยให้ร่างกายท างานได้ดีข้ึน พี่แตงผู้

ซึ่งมีอายุย่างเข้า 30 ปีบริบูรณ์ยังได้เล่าต่ออีกว่า อายุที่มากข้ึนของผู้หญิงท าให้ประสิทธิภาพการ

ท างานของระบบร่างกายภายในและภายนอกท างานได้แย่ลง เนื่องจากระบบฮอร์โมนต่างๆที่

เปลี่ยนแปลงไป แต่เมื่อฝึกได้สักระยะจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและพี่แตงกวาเองก็เป็นคน

หนึ่งที่เข้าฝึกโยคะอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่ท าให้ ร่างกายมีกล้ามเนื้อ

สวยงามและแข็งแรง พี่แตงกล่าวต่อว่า เมื่อพี่ได้ฝึกโยคะท าให้กล้าที่ลองใจและเปิดโอกาเล่นกีฬาอย่าง

อื่นที่ผาดโผนมากข้ึน เช่น การเล่นเซิร์ฟ การด าน้ าและการต่อยมวย เพราะเรารู้ สึกว่าร่างกายเรา

แข็งแรงมากข้ึนและพร้อมที่จะท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างสนุกสนาน และไม่ต้องเป็นกังวลกับสภาพ

ร่างกายว่าเราจะไม่ไหวแต่อย่างใด   

นอกจากความแข็งแรงและความมั่นใจที่เกิดข้ึนจากการฝึกโยคะแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่พี่แตงภูมิใจ

กับการฝึกโยคะเป็นอย่างมากคือ โยคะท าให้เรารักตัวเองมากขึ้น เราจะเลือกรับประทานอาหารทีดีมา

ข้ึน อยากจะดูแลร่างกายและเรือนร่างของเราให้คงที่อย่างนี้เสมอไป จากที่กล่าวไปข้างต้นนี้เองจึงเป็น
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สาเหตุที่ท าให้พี่แตงกวาเลือกที่จะฝึกโยคะต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าที่ร่างกายไม่สามารถที่ท าท่าอาสนะ

ต่างๆได้   

หุ่นเราไม่เปลี่ยนไซต์มาหลายปีแล้วตั้งแต่ฝึกโยคะ คงที่แบบน้ีอยู่ตลอด เม่ือก่อนก็ไม่ไดเ้ปน็

คนอ้วนนะ หุ่นแบบน้ีมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ร่างกายแข็งแรงและมีกล้ามเน้ือที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะ

กล้ามเน้ือแขนและหลังที่ไม่ค่อยจะเหมือนผู้หญิงสักเท่าไหร่ (พี่แตงกวา, สัมภาษณ์) 

 

4.3.2) ร่างกายโยคะ: ความอดทนต่อความเจ็บปวด ในการจัดการและควบคุมร่างกาย 

เมื่อผู้ศึกษาได้เรียนรู้และรู้จักโยคะมากขึ้นจากฝึกและการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีประสบการณ์

ในการฝึกโยคะ ท าให้เข้าใจได้ว่า โยคะไม่ได้มีเพียงแต่ข้อดีหรือประโยชน์เท่านั้น หากแต่ ‘การฝึก

โยคะ’ เองก็มีข้อเสียและความทุกข์ทรมานผ่านการควบคุมและจัดการร่างกายเช่นกัน ที่ท าให้ผู้หญิง

อีกหลายคนหรือคนในสังคมทั่วไป มองโยคะว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นและสมาธิอย่างหนัก ซึ่ง

ท าให้ใครหลายคนที่ลองเข้าฝึกโยคะแล้วไม่ชอบการฝึกโยคะ จากการสัมภาษณ์ผู้ฝึกจ านวนหนึ่งใน

ประเด็นของ ‘ข้อเสียและปัญหา’ ของการฝึกโยคะ ซึ่งผู้ฝึกส่วนใหญ่ให้ค าตอบมาในแนวทางที่ว่า 

เนื่องจากบางท่าอาสนะจะต้องใช้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังและขาหลัง ท าให้ผู้ที่ไม่เค ยมี

ประสบการณ์ในการยืดเส้น สายกล้ามเนื้อต่างๆ ก็อาจจะท าให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือปวดเมื่อยตัวได้ 

ซึ่งอาการผิดปกติต่างๆเหล่าน้ีเกิดข้ึนหลังจากการฝึกโยคะได้สักพัก เป็นอาการที่ต้องได้รับการซ้ าและ

ย้ าตรงบริเวณเดิมๆ คือการอดทนฝึกต่อไปเพื่อให้ผ่านความเจ็บปวดเหล่าน้ี หากบุคคลที่มาครั้งแรก

แล้วรู้สึกเจ็บ ปวด ท าไม่ได้ ก็จะรู้สึกไม่ชอบไม่อยากท าท่าอาสนะนั้นๆอีกและไม่อยากฝึกโยคะอีกเลย  

ป้ามาลีเล่าว่า ในตอนแรกที่ป้ามาฝึกก็รู้สึกเจ็บและปวดเมื่อยมาก อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น 

คือ ป้ามีลีมีอาการไข้ข้ึนและปวดเมื่อยตัวอย่างหนัก ท าให้ต้องหยุดพักฟื้นร่างกายไปสักพัก แล้วจึง

กลับมาฝึกใหม่ ตอนแรกไม่อยากมาเลย เพราะรู้เข็ดมาก แต่ป้ามีต้องอาศัยความอดทนและการฝืนใจ

ตนเองให้มาฝึกโยคะอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังใช้ความอดทนและความพยายาม

อย่างหนักที่จะฝึกซ้ าๆทุกวัน จนกว่าร่างกายของเราจะปรับสมดุล การบังคับใจตัวเองให้เข้าฝึกโยคะใน

ขณะที่เรายังไม่เก่ง และท าท่าอาสนะต่างๆได้ไม่ทันคนอื่นจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการฝึกจิตและ

กายพอสมควร  

 ต้องใชค้วามอดทนอย่างหนักถึงจะผา่นช่วงเวลาความเจบ็ปวดไปได้ ต้องฝึกซ้ าๆ

เป็นประจ าอยู่เสมอ ซ่ึงก็มีบา้งทา่ที่ป้าไม่สามารถท าได้ เพราะด้วยร่างกายและวัยของเรา 
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ที่ไม่สามารถใช้หลงัได้มากหนักจึงหลีกเลีย่งทีจ่ะฝึกในบางท่าที่ตอ้งใช้หลงัหนักๆ เช่น 

backbend หรือ สะพานโค้ง (ปา้มาล,ี สัมภาษณ์) 

ป้ามาลี กล่าวเสริมว่า หลายคนที่เข้าฝึกโยคะแล้วเลิกไปส่วนใหญ่มาจากสาเหตุหลักๆที่ว่า พอ

รู้สึกว่าตัวเองท าท่านี้ไม่ได้ เจ็บปวด ก็จะไม่มาอีกเลย เพราะคิดว่ามันยากเกินไป แต่หากจริงๆแล้วมัน

ไม่ใช่ ป้ามาลีกล่าวว่า คิดว่าทุกคนสามารถฝึกโยคะได้ แต่ต้องใช้ความพยายามและเวลาใช้การฝึก ซึ่ง

ต้องอาศัยทั้งแรงและแรงใจในการพยายามมาฝึกให้ได้เป็นประจ า  

การที่ต้องมาฝึกเป็นประจ าทุกวันของโยคะเอง ก็เป็นปัญหาหน่ึงที่ท าให้ใคร

หลายคนๆไม่สะดวกที่จะมาได้ในทุกวัน เน่ืองด้วยอาจจะติดธุระในการท างาน ครอบครัว

และเร่ืองอ่ืนๆ ไม่อาจจะมีเวลาเข้ามาฝึกโยคะ เพราะสถาบันต่างๆที่สอนโยคะเองก็จะมี

เวลาและคลาสที่ก าหนดไว้ชัดเจนแล้ว ซ่ึงหากเราไม่ว่างในคลาสที่เราอยากเรียนก็อาจจะ

ไม่ได้เข้ามาฝึกเลย เม่ือพอหยุดฝึกโยคะไปได้สักระยะ พอกลับมาฝึกใหม่ร่างกายก็ต้องใช้

เวลาในการปรับตัวไปอีก (พี่แตงกวา, สัมภาษณ์) 

 

ในช่วงแรกพี่ต้องบังคบร่างกายและจิตใจตัวเองอย่าหนักมาก เพื่อต้องมาฝึก

โยคะให้ได้ เพราะพี่เองก็อาการบาดเจ็บที่หลัง จากการท าท่าอาสนะที่ใช้หลังอย่างหนัก 

ท าให้ตอนน้ีบางท่าที่ใช้หลังมาก พี่ก็จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ท า (พี่หน่า, สัมภาษณ์) 

 

ในขณะเดียวกันเอง ‘ครูบุ้ง’ ก็ได้เล่าถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับครูในขณะที่ฝึกเป็นครูโยคะอยู่น้ัน

ว่า ตอนที่ไปฝึกเป็นครูโยคะ ครูบุ้งเลือกฝึกที่สถาบันสอนโยคะ อัชทางก้าแห่งเดียวในไทย ตั้งอยู่ที่

สุขุมวิท ในช่วงแรกของการฝึกนั้นครูบุ้งไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปฝึกบ่อยนักจะไปฝึกแค่อาทิตย์ละสอง

ถึงสามครั้ง เนื่องจากสถานที่ตั้งของสถาบันนั้นอยู่ไกลจากบ้านและต้องมาฝึกในเวลาตี 5 - 10 โมงเช้า

ทุกวัน ท าให้ครูบุ้งไม่ค่อยมีโอกาสเข้าฝึก จนครูที่สอนโยคะของครูบุ้งบอกให้ครูบุ้งมาฝึกให้เป็นประจ า

และบ่อยมากกว่าน้ี ครูบุ้งจึงตั้งใจพยายามอย่างหนักอีกครั้งเพื่อเข้ามาฝึกที่นี้ทุกวันในเวลาตี 5 ครูบุ้ง

เล่าต่อว่าในช่วงแรกนั้นมีแต่ความเครียด กังวลและกดดันต่างๆนานา เพราะเนื่องจากเราเสียค่าฝึกไป

แล้ว แต่ยังฝึกได้ไม่ถึงไหน เราจึงมีความกดดันมากว่าจะต้องท าให้ได้และต้องมาฝึกให้ได้ในทุกๆวัน 

หากวันไหนที่ไม่ได้เข้ามาฝึกก็จะ ‘รู้สึกผิด’ ต่อตนเองเป็นอย่างมาก ว่าท าไมเราไม่ตื่นมาฝึกให้เสร็จไป 

ซึ่งคล้ายกับการฝึกจิตของเรา เพื่อให้ลุกจากเตียงเพื่อตื่นไปฝึกในทุกๆเช้า ในช่วงเวลาของการฝึกเป็น
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ครูสอนโยคะของครูบุ้งจึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่สวยงามเสมอไป ล้วนแต่ผ่านความเครียด ความกดดันและ

ความกังวลกับการฝึกมาแล้วมากมาย ที่ท าให้ครูบุ้งได้เข้าใจลึกซึ่งลงไปอีกว่า แก่นหลักที่ส าคัญของ

โยคะอัชทางก้าคือการฝึก ทั้งกายใจของเรา ให้ท าสิ่งนี้เป็นประจ าเสมือนเป็นกิจวัตรประจ าวันอย่าง

หนึ่ง  

ครูจะสอนโยคะของครูบุ้งบอกให้ฟังว่า ฝึกโยคะให้เหมือนการแปรงฟัน คือต้องฝึกเป็น

ประจ าและสม่ าเสมอ คือทุกวัน เพื่อให้ร่างกายคุ้นชินและปรับสมดุลภายในร่างกายให้คงที่ (ครูบุ้ง, 

สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้การฝึกโยคะสายอัชทางก้าเอง ยังใช้ความอดทนและพยายามยิ่งข้ึนไปอีก ที่

จ าเป็นต้องฝึกท่าเดิมๆซ้ าทุกวัน ซึ่งท่าไหนที่ท าไม่ได้ ก็จะต้องท าให้ได้ก่อน ที่จะไปเริ่มท่าอาสนะใหม่ 

และยังต้องใช้สมาธิในการจดจ าท่าอาสนะต่างๆ อีกด้วย  

เม่ือเราฝึกไปแล้วทุกวัน ได้ลองท าท่ายากๆมากขึ้น พอเราหยุดฝึกวันไหน วันน้ัน

จะรู้สึกผิดขึ้นมาทันที เหมือนเราลืมอาบน้ าหรือแปรงฟันออกจากบ้านมันท าให้เครียดและ

กังวลว่า ถ้าพรุ่งน้ีเราไปฝึกเราจะยืดได้ม้ัยจะท าท่ายากๆได้อีกหรือป่าว หรือเราก็จะกังวล

ทันทีที่เราเข้านอนดึก เพราะจะท าให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ และไม่พร้อมที่จะไป

ฝึกในวันรุ่งขึ้น ดังน้ันจึงต้องเตรียมตัวและฝึกโยคะอยู่เสมอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะ

ท าท่าอาสนะต่างๆได (ครูเชอรร่ี, สัมภาษณ์) 

หลังจากที่เราฝึกไปได้สักระยะเราก็จะมีความคาดหวังมาก ว่าจะต้องท าท่าที่ให้

ได้โดยเร็วที่สุด และเร่ิมที่จะฝึกอย่างหนัก แต่บางคร้ังมันก็ท าไม่ได้ ซ่ึงอาจจะท าให้รู้สึง

ผิดหวังกับตัวเองบ้าง แต่ครูก็จะคอยบอกว่าเสมอว่า มันต้องใช้เวลาและร่างกายที่

เหมาะสม เม่ือถึงเวลาเราก็จะท าได้และภูมิใจในตัวเองที่สุด (พี่หน่า, สัมภาษณ์) 

อย่างไรก็ตามการฝึกโยคะอย่างสม่ าเสมอและเป็นประจ าทุกวันก็มอบทั้งสิ่งที่ดีและ

คุณประโยชน์ต่อร่างกาย ในอีกทางหนึ่งก็มีปัญหาและข้อเสียจากการฝึกโยคะเช่นกัน ผู้ฝึกโยคะหลาย

ท่านให้สัมภาษณ์ตรงกันว่า แม้จะฝึกโยคะอยู่เสมอ แต่อาการปวดเมื่อยตัวก็ไม่ได้หายไป แม้โยคะจะ

ช่วยในเรื่องของการบรรเทาโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ หรือบรรเทาอาการปวดเมื่อยจาก Office 

syndrome ก็ตาม แต่หากฝึกโยคะอย่างหนักและเป็นประจ า อาการเมื่อยๆตามตัวเล็กๆน้อย ก็เป็น

อาการที่ติดตัวสาวๆผู้ฝึกโยคะกันอยู่ตลอด จนท าให้มีผู้ฝึกบางท่านยังต้องเข้ารับบริการนวดแผนไทย 

เพื่อคลายกล้ามเนื้อที่แข็งและเกร็งของผู้ที่ฝึกโยคะมาอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์ แต่ถึงแม้ว่าผู้ฝึกจะมี
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อาการปวดเมื่อยตามตัวบ้างเล็กน้อย แต่ฝึกส่วนใหญ่กลับไม่ได้รู้สึกหนักหนามากนัก เพราะเนื่องจาก

การได้เข้ามาฝึกโยคะซ้ าๆอีกครั้ง อาการปวดเมื่อยก็จะหายไป   

 

ไปนวดเกือบทุกอาทิตย์เลยนะ เพราะแขนขาน่ีเกร็งมาก (ก๊ิก, สมัภาษณ์) 

ก็มีไปนวดแผนไทยบา้ง เพราะกล้ามเน้ือเรามันแขง็เกินไป ก็ไปนวดให้ผ่อนคลายร่างกาย

บ้างก็ดี (พีห่น่า, สัมภาษณ์) 

 

ปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้ฝึกโยคะ นั่นคือค่าใช้จ่ายในการฝึกโยคะในสังคมไทย

ปัจจุบันนี้ มีราคาที่สูง ทั้งค่าคลาสเรียน ค่าชุดเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท าให้ผู้ฝึกส่วนใหญ่ต้องเสีย

เงินและทุ่มเทให้กับฝึกโยคะอย่างมาก ซึ่งบางรายอาจจะมาเสียเงินลงเรียนแล้ว แต่ก็ไม่มาฝึกหรือมา

ฝึกไม่มากเท่าที่ควร นับว่าเป็นการเสียเงินโดยใช้เหตุเช่นกัน หรือในบางกรณี ที่ผู้ฝึกบางท่านก็อยากจะ

ฝึกโยคะต่อ แต่ด้วยปัจจัยทางการเงินที่ไม่สามารถลงเรียน ท าให้ต้องฝึกโยคะด้วยตนเองที่บ้าน อาศัย

การดูตามอินเทอร์เน็ต ซึ่งการฝึกเองหากไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ ก็ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดหวังไว้  

นอกจากนั้นยังมีการออกก าลังกายอีกหลายอย่างมากมาย ที่มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต่ ากว่าน้ี แต่หาก

ผู้หญิงบางส่วนจึงเลือกที่จะฝึกโยคะ และทุ่มเทให้กับฝึกโยคะอย่างหนัก เพียงเพราะเรื่องสุขภาพ 

ความสุข ความสงบและรูปร่างที่ดีเท่านั้นหรือ สิ่งเหล่าน้ีน าไปสู่อะไร และชีวิตพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรบ้าง ซึ่งผู้ศึกษาจะอธิบายต่อไปในประเด็นถัดมา    

 

โยคะกับพ้ืนท่ีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้หญิง 

อย่างที่กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้าว่า การฝึกโยคะส าหรับผู้ฝึกใหม่นั้นจ าเป็นที่ต้องฝึกโยคะ

ภายในสถาบันโยคะ หรือฝึกกับครูผู้เช่ียวชาญให้คุ้นเคยกับท่าอาสนะและการหายใจที่ถูกต้องเสียก่อน 

ที่จะเริ่มฝึกด้วยตนเองคนเดียว  ซึ่งการเข้ามาฝึกในสถาบันโยคะ จึงไม่เพียงแต่เป็นพื้ นที่ในการ

ปฏิบัติการหรือการจัดการทางร่างกายของผู้หญิงเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเสมือนพื้นที่ทางสังคม

อย่างหนึ่งของผู้หญิงที่เข้ามาฝึกโยคะ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และเรื่องราวต่างๆใน

ชีวิตประจ าวันของพวกเธอ ที่นอกเหนือไปจากการจัดการทางร่างกาย แต่ยัง เป็นพื้นที่ในการพูดคุย 
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รวมตัว และสังสรรค์ระหว่างผู้ฝึกโยคะให้ได้มีโอกาสพบเจอและแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับโยคะและ

สิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงระหว่างกัน   

ถึงแม้ว่าในขณะที่ฝึกโยคะ ผู้ฝึกจะไม่สามารถพูดคุยกันหรือแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆระหว่าง

กันได้ เพราะเนื่องจาก แต่ละบุคคลต้องใช้สมาธิและลมหายใจที่จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวทาง

ร่างกาย แต่หลังจากการฝึกหรือก่อนข้ึนฝึก ผู้ฝึกโยคะส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาก่อนและหลังการฝึกนี้ ใน

การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เช่น เรื่องราวของสุขภาพ อาหาร และวิธีต่างๆในการ

ดูแลตัวเอง ที่พวกเธอมักจะแลกเปลี่ยนและร่วมพูดคุยกัน รวมไปถึงการสังสรรค์ พบปะเพื่อความ

สนุกสนาน จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม โดยการฝึกโยคะและท างานที่สถาบันโยคะ พบว่า ผู้

ฝึกโยคะส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเพื่อนที่เกิดข้ึนจากการฝึกโยคะ ภายในสถาบันหลากหลายกลุ่ม โดยอาจจะ

แบ่งเป็น กลุ่มผู้ฝึกโยคะเก่า กลุ่มผู้ฝึกที่มาฝึกประจ า และกลุ่มผู้ฝึกใหม่ ซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่

แยกกันหรือไม่มีสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน หากแต่ภายในกลุ่มของผู้ฝึกแต่ละกลุ่ม จะมีความสนิทกันมากกว่า 

อาทิ กลุ่มผู้ฝึกเก่าและกลุ่มผู้ที่มาฝึกเป็นประจ า มักจะมีความสนิทและคุ้นเคยต่อกัน เพราะมักจะเจอ

หน้าและร่วมฝึกด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งภายในกลุ่มผู้ฝึกเก่าและผู้ที่ฝึกเป็นประจ าบางรายก็มักจะมี

รวมตัวหรือรวมกลุ่มกัน เพื่อนัดแต่งกายในชุดสีเดียวกันและร่วมถ่ายรูปโพสท่าโยคะร่วมกันอยู่เสมอ 

ส่วนผู้ฝึกใหม่ ก็มักจะได้รับการต้อนรับที่ดีเมื่อมาฝึกใหม่ จากการแนะน าท่าในการฝึก การใช้สถานที่

และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ฝึกใหม่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว นอกจากนั้นภายในสถาบันยังมี ‘ผู้ดูแล’ หรือ 

พนักงานที่คอยต้อนรับลูกค้าที่มาฝึก ซึ่งผู้ดูแลก็มักจะร่วมพูดคุยและสอบถามกับผู้ที่มาฝึกอยู่เสมอ ถึง

ความเป็นห่วง การดูแลต่างๆ ว่าเราฝึกเจ็บตรงไหนไหม หรือให้ค าแนะน าในการฝึกในคลาสต่างๆ ของ

สถาบัน   

 

ได้เพื่อนใหม่จากการฝึกโยคะเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นๆเดียวกัน รุ่นพี่ รุ่น

น้องหรือรุ่นแม่ เม่ือมาฝึกโยคะในสถานที่เดียวกันแล้ว ก็ได้เจอได้พูดคุย พบปะกันอยู่

เสมอ เราเป็นครู เราเลยมักจะพูดคุยกับนักเรียนที่มาฝึกอยู่บ่อยๆ ถึงการฝึกว่าเป็น

อย่างไรบ้าง การฝึกโยคะจึงไม่ใช่แค่ฝึก เพื่อสุขภาพหรืออกก าลังกายแล้วกลับไป แต่เรา

ยังมาสร้างสัมพันธ์ไมตรีต่อคนอ่ืนๆที่มาฝึกด้วย ท าให้เรามีเพื่อน พี่น้องเพิ่มอีกมากมาย 

ในชีวติ (ครูเชอรร่ี, สัมภาษณ์) 
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มาฝึกตอนแรกก็มาคนเดียว ไม่ได้รู้จักกับใครมาก่อนเลย จนฝึกไปได้สักระยะเรา

เร่ิมมีการพูดคุยกับครู และเพื่อนร่วมคลาสที่มักจะมาฝึกในเวลาเดียวกันบ่อยๆ และทก

ทาย ถามไถ่เร่ืองราวกันอยู่เสมอ เม่ือฝึกไปนานขึ้น ก็มีความคุ้นเคยและสนิทกับเพื่อนที่มา

ฝึกมากขึ้น ท าให้รู้เป็นกันเอง ไม่อึดอัดเวลามาฝึกโยคะ รู้สึกเหมือนมาพบเจอเพื่อนที่

สนใจในเร่ืองคล้ายๆกัน มากกว่ามาฝึกโยคะ เพราะมักจะมีการแลกเปลี่ยนเร่ืองของ

สุขภาพ และการถ่ายรุปอย่างสนุกสนานร่วมกันเสมอ (พี่หน่า, สัมภาษณ์) 

นอกเหนือจากห้องฝึกโยคะภายในสถาบัน ที่เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติการทางร่างกายแล้วนั้น 

สถาบันโยคะเองยังมีพื้นที่ด้านล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนส่วนรวมส าหรับผู้ฝึกโยคะทุกคน ที่นอกจากผู้ฝึก

จะใช้ในการนั่งพักหรือพูดคุย และเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆระหว่างครูผู้ฝึกหรือเพื่อนร่วมฝึกโยคะได้แล้ว 

ผู้ฝึกบางท่านยังน าอาหาร ผลไม้หรือเครื่องดื่มบางอย่างมาแบ่งปันให้กับผู้ฝึกคนอื่นได้รับประทาน

ร่วมกัน อย่างเช่นในกรณีของวันเกิดของครูบุ้งเองเช่นกัน ที่ผู้ฝึกในคลาสตอนเช้าได้ร่วมเงินกันซื้อเค้ก

และ surprise วันเกิดให้แก่ครูบุ้ง เมื่อหลังจากฝึกผู้ฝึกเหล่านี้ก็จะลงมารับประทานขนมร่วมกันและ

พูดคุยกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน   

 การมาฝึกโยคะที่สถาบันท าให้เรามีสังคม มีเพื่อนที่มากขึ้น จากที่เม่ือก่อนเราไม่

ค่อยได้ออกไปไหน หรือไปเจอใคร แต่พอมาฝึกโยคะกลับกลายเป็นเราสนิทกับครูฝึกสะ

งั้น และท าให้อยากมาฝึกโยคะอยู่เสมอ เพราะได้พุดคุยกับครูผู้สอนอย่างเป็นกันเอง เราก็

มักจะน าหมามาด้วยเสมอ ขณะฝึกก็ปล่อยให้มันรออยู่ด้านล่าง ซ่ึงคนที่มาฝึกและครูก็

ยินดีจะช่วยดูแลน้องหมา สถาบันโยคะจึงเป็นสถานที่หน่ึงที่อบอุ่น และมีแต่คนนิสัย

น่ารักๆท่ีเรามักจะพบเจอ (คุณหมวย, สัมภาษณ์) 

 

ในขณะเดียวกันเอง สถาบันโยคะก็เป็นพื้นที่หนึ่งของผู้หญิงในการใช้เวลาหลังเลิกงาน ขณะ

รอช่วงเวลาให้รถบนท้องถนนหายติดก่อนเสียที่จะกลับบ้าน  เช่นในกรณีของพี่หน่า ที่เล่าว่าสถาบัน

โยคะแห่งนี้อยู่ใกล้กับที่ท างาน จึงใช้เวลาหลังจากเลิกงานเข้ามาฝึกที่โยคะจนถึงค่ า โดยให้เหตุผลที่ว่า

ช่วงเวลาหลังงานประมาณห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งนั้น รถมันยังติด เพราะบ้านอยู่ไกลด้วย จึงเลือกที่จะใช้

พื้นที่ฝึกโยคะในการรอเวลาให้รถหายติดก่อนที่จะขับกลับบ้าน จากกรณีของพี่หน่าจึงท าให้เห็นว่า

สถาบันโยคะเองจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่ในการจัดการและปฏิบัติการทางร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็น

พื้นที่ทางสังคมหนึ่งของผู้หญิงที่ใช้ในการรวมตัว แลกเปลี่ยนและพูดคุยในเรื่องของความสนใจที่

คล้ายกัน หรือใช้ในการพบปะ สังสรรค์กันก่อนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวัน บางครั้งก็มีการนัดหรือ
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รวมตัวกันของผู้ฝึก ในการออกไปฝึกโยคะหรือกินข้าวกันนอกสถานที่ เพื่อใช้เวลาและท าความรู้จักให้

สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น   

หลังจากเลิกก็จะมาฝึกโยคะเสมอ เพราะสถาบันอยู่ใกล้กับที่ท างาน ใช้เวลาเดิน

มาง่าย ไม่ต้องไปหาออกก าลังกายที่ไหนไกล แถมเม่ือเราเลิกงานก่อนเวลา ก็สามารถมา

น่ังพกัผ่อนรอเวลาเข้าคลาสก่อนได้เสมอ (คุณนันท์, สัมภาษณ์) 

 

ชอบฝึกโยคะมากขึ้น เพราะเพื่อนๆในคลาสและครูสอนน้ีแหละ ที่คอยให้

ก าลังใจและฝึกฝนให้เราสามรถท าท่าต่างๆได้มากขึ้น เม่ือฝึกที่สถาบันไปนานๆก็มีความ

ผูกผันและสนิทกับเพื่อนร่วมฝึกและครูมากขึ้น ซ่ึงเวลาไปไหนมาไหน ก็มักจะซ้ือของมา

ฝากครูอยู่เสมอ (ป้ามาลี, สัมภาษณ์) 

 

4.4  โยคะกับทัศนคติต่อร่างกายและสุขภาพ  

ผู้ศึกษาได้ถามถึงผู้ฝึกโยคะว่า “การมีสุขภาพที่ดี ท าให้ชีวิตดีข้ึนหรือไม่ อย่างไร”  ได้ค าตอบ

ส่วนมากที่ไปแนวทางเดียวกันว่า ชีวิตดีข้ึนในระดับหนึ่ง เนื่องจาก ร่างกายเป็นสิ่งส าคัญ ในการที่จะ

ขับเคลื่อนให้ชีวิตด าเนินไปได้ หากมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตและกายที่ดี ก็ท าให้การใช้ชีวิตได้

ง่ายข้ึนและไม่ล าบาก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ฝึกโยคะก็ให้ความเห็นที่ว่า สุขภาพดีนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถ

สร้างขึ้นมาเอง,สร้างใหม่ได้อยู่เสมอ แม้ว่าผู้ฝึกบางคนอาจจะเคยผ่านชีวิตที่เคยแย่มาก่อน แต่หลังจาก

การเปลี่ยนแปลงจากการฝึกโยคะมาสู่ผู้หญิงที่รักสุขภาพและรักร่างกายของตน ท าให้พวกเธอเหลา่นัน้

สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจในการใช้ชีวิต ที่ไม่ได้

อยู่แค่รูปลักษณ์ภายนอกทางร่างกาย แต่อยู่ที่ความส าคัญของสภาวะสมดุลทางร่างกายและภายใน

จิตใจ   

หลังจากฝึกโยคะ น้ าหนักลดลงไป 9 กิโละกรัมท าให้เราตัวเบาขึ้นและแข็งแรงมากขึ้น ซ่ึง

ท าให้ร่างกายพี่สดชื่นมากขึ้น อาการเจ็บป่วยต่างๆที่มีก็เร่ิมหายไป รู้สึกกลับมามีชีวิตที่ม่ันใจและ

สดใสอีกคร้ัง (ป้ามาลี, สัมภาษณ์) 

ทัศนคติต่อสุขภาพที่ดีของผู้ฝึกโยคะ จึงไม่ได้ข้ึนอยู่แค่ ‘ความแข็งแรงทางร่างกาย’ อย่าง

เดียวเท่านั้น แต่มีเรื่องของสภาวะทางจิตใจและระบบภายในร่างกายที่เกี่ยวข้องด้วย หลายคนช้ีว่าการ

ที่ได้ฝึกโยคะก็เป็นเสมือนหนึ่งทางในการช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเอง โดยไม่ต้องพึงพาสถาบัน
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ทางการแพทย์ในปัจจุบัน แม้ว่าฝึกบางรายจะเข้ารับการตรวจสุขภาพในทุกๆปี แต่เมื่อรับรู้ถึงภาวะ

และอาการผิดปกติบางอย่างที่เกิดข้ึนร่างกาย ก็จะรีบหาทางแก้ไขและจัดการโดยทันที ถึงแม้ว่าอาการ

ต่างๆไม่ได้หายโดยทันทีหรือหายไปโดยปลิดทิ้ง แต่การฝึกโยคะก็ได้ช่วยบรรเทาและทุเลาอาการเจ็บ

ลงได้มาก อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ฝึกมีพลังในจิตใจที่มากข้ึน ในการที่ต่อสู้และรับมือกับภาวะผิดปกติ

บางอย่างที่เกิดข้ึนกับร่างกาย เพราะไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆของร่างกาย แต่

ยังช่วยเรื่องสมาธิและจิตใจ ที่ท าให้ผู้ฝึกสงบและมีสมาธิมากขึ้น ส าหรับการมีสุขภาพที่ดีของผู้ฝึกโยคะ 

จึงประกอบไปด้วยมิติทางร่างกายและจิตใจที่สัมพันธ์กันอยู่   

 

 ออกก าลังกายอย่างอ่ืน ก็อาจจะท าให้ร่างกายแข็งแรงและสดชื่นได้เหมือนกัน แต่การฝึก

โยคะมันช่วยเร่ืองของสมาธิและจิตใจด้วย เราไม่จ าเป็นต้องไปเข้าวัด น่ังสมาธิเลย เพราะการฝึก

โยคะก็เป็นหน่ึงในวิธีที่ฝึกเร่ืองของสมาธิและความอดทน (พี่แตงกวา,สัมภาษณ์) 

 

ส าหรับคนเล่นโยคะ หากไม่ได้ฝึก ร่างกายก็ไม่เหมือนเดิม มันไม่ใช่แค่เร่ืองความยืดหยุ่น

ของร่างกาย แต่เหมือนชีวิตขาดอะไรไปบางอย่าง ซ่ึงชีวิตที่ไม่ได้ฝึกโยคะ ก็เหมือนไม่มีชีวิต มัน

กลายเป็นส่วนหน่ึงไปแล้ว คล้ายๆกับการไม่ได้กินข้าวน่ันแหละ  (ครูเชอร่ี,สัมภาษณ์) 

 

 โยคะก็เป็นเหมือนปรัชญาชีวิต คือฝึกให้เรารู้จักและเยียวยาตัวเองจากภายใน ถ้าไม่ได้ใส่

ใจเร่ืองน้ีก็คงเป็นแค่การออกก าลังกายทัว่ไป ไม่ใช่การฝึกโยคะที่แท้จริง  (ครูบุ้ง,สัมภาษณ์ ) 

 

แต่ก็พบว่ามีผู้ฝึกบางท่านที่ให้ความส าคัญกับการมีสุขภาพที่ดี ที่นอกเหนือจากเรื่องของความ

แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจแล้ว ยังน าไปสู่ ‘ความมั่นใจ’ ให้เกิดข้ึนต่อตัวผู้ฝึกโยคะ ในกรณีของพี่

หน่า ที่เล่าถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร่างกาย เช่น เรื่องของอายุ พี่หน่าเล่าว่าเมื่อ

แก่ตัวลง ร่างกายหลายสิ่งกลายอย่างก็จะเปลี่ยนไป ซึ่งมันเคยท าให้เธอไม่อยากออกไป ไม่มีควา ม

มั่นใจ ไม่มีเรี่ยวแรง แต่เมื่อได้มาออกก าลังกายและฝึกโยคะ นอกจากจะท าให้สุขภาพดีข้ึนแล้ว แต่การ

ฝึกโยคะยังช่วยให้เธอมั่นใจกับการท าสิ่งต่างๆมากขึ้น ด้วยสะรีระที่กระชับมากข้ึนและใบหน้าที่อ่อน

เยาว์ลง เธอจึงเลือกที่จะฝึกโยคะอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ร่างกายยังดูแข็งแรงและสวยงามแบบคนที่มี

สุขภาพที่ดีมากกว่าที่จะห่อเหี่ยวไร้เรี่ยวแรง  
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โยคะกับมุมมองต่อร่างกายท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิง  

สุดท้ายจากการสอบถามถึง 'มุมมองต่อร่างกายก่อนและหลังจากฝึกโยคะ ' ว่ามีความ

เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ผู้ฝึกโยคะส่วนใหญ่ก็ให้ค าตอบมาแนวทางเดียวกันที่ว่า มุมมองต่างๆต่อ

ร่างกายน้ันเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยและประสบการณ์ต่างๆที่ผู้ฝึกแต่ละคนพบเจอ เช่นในกรณีของ

คุณเพ่ยและคุณแตงกวา ที่ได้ให้มุมมองต่อร่างกายในช่วงวัยมัธยม วัยมหาวิทยาลัยจนมาถึงช่วงวัย

ท างานแรกๆว่า ร่างกายที่สวยและร่างกายที่ใฝ่ฝันคือร่างที่ผอม เพรียวและดูสดใสอยู่เสมอ เพื่อดึงดูด

เพศตรงข้าม ดูดีในสายตาของผู้อื่นอยู่เสมอหรือการได้แต่งตัวสวยๆ การจัดการและการสร้างร่างกาย

ในช่วงวัย 20-30 ปีของผู้ฝึกโยคะ จึงเน้นไปที่เรื่องของความผอมและความสวยของรูปร่างเป็นหลัก 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั้นมีรูปร่างที่ดีและสุขภาพที่ดี จากการออกก าลังกาย เนื่องจากพี่แตกได้

เหตุผลเพิ่มเติมว่า แท้จริงตัวเองก็เป็นคนรูปร่างผอม สูงอยู่แล้ว แต่ไม่ได้รู้สึกมั่นใจในหุ้นตัวเท่าไหร่นัก 

เพราะรู้สึกว่าผอมเกินไป ไม่มีกล้ามเนื้อ จนท าให้แต่งตัวได้ไม่ค่อยสวย จนออกก าลังกายจนร่างกายมี

กล้ามเนื้อและฟิตมากยิ่งข้ึน ซึ่งท าให้เพื่อนๆหรือคนอื่นรอบข้างต่างชมว่า ร่างสวยข้ึน ไม่ผอมหรืออ้วน

จนเกินไป อีกทั้งยังดูสุขภาพดี จนเป็นที่ช่ืนชมของผู้ฝึกคนอื่นๆในสถาบัน และท าให้พี่แตงมักจะได้

ถ่ายรูปขณะฝึกโยคะลงเพจเฟซบุ๊คของสถาบันอยู่เสมอ ในการโปรโมทการฝึกโยคะในสถาบันแห่งนี้ 

เช่นเดียวกับครูบุ้งที่ให้ความเห็นต่อมุมมองทางร่างกายในช่วงก่อนฝึกโยคะว่า เป็นคนผอม

และตัวเล็กมาก โดยมีน้ าหนักเพียงแค่ 38-39 กิโลกรัมเท่านั้น จึงท าให้ดูเป็นคนร่างเล็กและไม่มั่นใจใน

หุ่นของตัวเอง ครูบุ้งจึงมีมุมมองที่คิดว่าจะมาออกก าลังกายหรือมาฝึกโยคะเพื่อที่จะเพิ่มมวลของ

กล้ามเนื้อและน้ าหนักตัว เพื่อให้ร่างกายดูสมส่วนและมีกล้ามเนื้อแขน ขาและหน้าท้องที่สวยงามมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วงปีแรกที่ฝึกโยคะ ก็มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น น้ าหนักตัวที่

เพิ่มข้ึน กล้ามเนื้อขา แขนที่ชัดเจนและแข็งแรง สมส่วนมากข้ึน จนท าให้ครูบุ้งมีความมั่นใจในการ

แต่งตัวและรักในการฝึกโยคะยิ่งข้ึน มุมมองทางร่างกายก่อนฝึกโยคะของครูบุ้งจึงมองว่า ถึงแม้จะเป็น

ผู้หญิง จึงไม่เพียงแต่สนใจแค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องใส่ใจถึงความ

แข็งแรงทางร่างกายด้วย เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงและสวมส่วนข้ึนแล้ว ก็จะสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้

อย่างหลากหลาย รวมไปถึงใช้ชีวิตอย่างมั่นใจมากขึ้น   

 

เราเป็นคนตัวเตี้ยมาก และก็ผอมมากจนท าให้ดูตัวเล็ก แคระจนเกินไป เลยรู้สึก

ว่าร่างกายไม่สมส่วน ไม่มีเร่ียวแรงมากพอที่จะออกไปเที่ยวท ากิจกรรมต่างๆที่เน้นการ

ผจญภัย เช่น เดินป่า ขึ้นเขา ท าให้เราต้องพัฒนาร่างกายของเราให้เป็นผู้หญิงที่แข็งแรง
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ขึ้น และออกไปเที่ยวผจญภัยตามที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องเป็นกังวลถึงเร่ือง

สภาพร่างกายว่าจะไม่ไหว (ครูบุ้ง, สัมภาษณ์) 

 

  ขณะที่ผู้ฝึกโยคะในช่วงอายุ 40-60 กว่าน้ันมีมุมมองทางร่างกายที่แตกต่างออกไปจากผู้ฝึกวัย 

20-30 ในแง่ของเรื่องสุขภาพ การรักษาและการซ่อมแซมร่างกายจากระบบภายในมาสู่ภายนอก ซึ่ง

แตกต่างจากผู้ฝึกวัย 20-30 ปี ที่ส่วนใหญ่จะใส่ใจในร่างกายภายนอกและการรับมือภาวะต่างๆที่เกิด

ข้ึนกับผู้หญิง เช่น อาการปวดประจ าเดือน ตั้งครรภ์ แต่ผู้หญิงวัยสูงอายุนี้ให้มุมมองทางสุขภาพที่มอง

ลึกลงไปถึงเรื่องของระบบต่างๆภายในร่างกายที่ลึกไปถึงเรื่องสุขภาพและการรักษาร่างกายของตัวเอง

ให้คงสภาพที่เหมือนเดิม อีกทั้งยังมีมุมมองทางร่างกายที่บอกว่า ร่างกายที่แข็งแรงและสวยงามจะต้อง

ดูเด็กและอ่อนเยาว์อยู่เสมอ ผู้ฝึกในช่วงวัยสูงอายุนี้มีการจัดการทางร่างกายที่แตกต่างไปจากผู้หญิงวัย

ท างานอยู่บ้าง ตรงที่พวกเธอเหล่านี้จะให้ความส าคัญกับการบรรเทาและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่

เกิดข้ึนกับทางร่างกาย และหาวิธีจัดการ รักษาร่างกายให้กลับมาสู่ความปกติอย่างได้อย่างรวดเร็ว   

 

เปรียบเสมือนร่างกายเป็นรถยนต์ ที่ต้องมีการใช้น้ ามันเคร่ือง เติมน้ ามัน บ ารุง

และเปลี่ยนอะไหล่บ้าง หากไม่ดูแลร่างกาย ไม่บ ารุง ใช้งานร่างกายอย่างหนักและปล่อย

ให้มันเสื่อมสภาพไปตามเวลา ร่างกายก็จะมีอายุไขน้อย อยู่กับเราได้ไม่นาน จึงต้องมีการ

บ ารุงรักษา และเปลี่ยนน้ ามันเคร่ืองอยู่บ่อยๆ เช่น การกินการอาหารที่ดี การดูแลสุขภาพ 

การนอนหลับพักผ่อน การออกไปเที่ยวและน่ังสมาธิบ้างเพื่อให้จิตใจได้ผ่อนคลายและ

บ ารุงร่างกายอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาและดูแลร่างกายให้คงสภาพและอยู่กับเราไปนานๆ 

(ครูผึ้ง, สัมภาษณ์) 

 

หลังจากการฝึกโยคะไปได้สักระยะของผู้หญิงฝึกโยคะ ต่างก็มีมุมมอ งทางร่างกายที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยบางส่วนให้ความเห็นที่ว่า ไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจในรูปลักษณ์ภายมากนัก เสมือนกับ

ร่างกายฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอและเป็นประจ าอยู่แล้ว ท าให้ร่างกายคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก 

ขณะที่บางคนก็มีมุมมองทางร่างกายที่มากกข้ึน โดยเฉพาะกับเรื่องของความสมดุลและการดูแล

ร่างกายตัวให้ดี ซึ่งไม่เพียงแต่ฝึกโยคะเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ดี การนอนหลับ

พักผ่อนอย่างเพียงพอ และสุขภาพจิตใจที่จะต้องไม่เครียดและสดใสอยู่เสมอ มุมมองร่างกายของผู้ฝึก
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โยคะที่เปลี่ยนแปลง จึงเน้นไปที่ร่างกายของความสมดุลทั้ งภายนอกและภายใน กล่าวคือ ร่างกาย

ภายนอกก็จะต้องแข็งแรง สุขภาพดีและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ส่วนภายในจิตใจเองก็ควรที่

จะปล่อยวางสิ่งต่างๆ ไม่ให้คิดมากและเครียดมากจนเกินไป ซึ่งต้องดูแลร่างกายทั้งสองส่วนน้ีให้สมดุล

กันอยู่เสมอ ถึงจะเรียกว่ามีร่างกายที่แข็งแรงและเป็นร่างกายในอุดมคติของผู้ฝึกโยคะทั้งหลาย   

มุมมองทางร่างของผู้ฝึกโยคะส่วนใหญ่หลังจากการฝึกโยคะมาได้สักระยะแล้ว จึงมีมุมมอง

ทางร่างกายที่นอกเหนือจากร่างกายภายนอกนั้นก็คือ เรื่องของการหาความสุขและความสมดุลทาง

ร่างกายให้ได้ และเคารพความต้องการของร่างกาย แทนที่จะฝืนท าท่าโยคะหนักๆหรือยากๆ ที่ไม่

เหมาะสมกับตัวเอง ก็เลือกการฝึกที่เข้าการร่างกายของเรา จนท าให้การฝึกโยคะกลายเป็นหนึ่งในวิถี

ชีวิตของเรา มุมมองร่างกายที่เปลี่ยนไปจึงไม่ได้ยึดติดกับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมากเท่าไหร่นัก แต่

กลับสนใจเรื่องของสุขภาพภายในร่างกาย จิตใจและความแข็งแรงของส่วนๆต่างของร่างกายมากกว่า 

เพราะผู้บางส่วนก็ได้ให้มุมมองทางร่างกายหลังจากการฝึกโยคะ มันร่างกายสามารถพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงได้ ผ่านการฝึกฝนทางร่างกายอย่างหนักและสม่ าเสมอ ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนาทางกาย แต่

ต้องมีการพัฒนาและฝึกฝนทางจิตใจ ให้เข้มแข็งและสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้อย่างมี

สติ   
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บทท่ี 5 
 

บทวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 
  

งานศึกษาวิจัยเรื่อง ‘ผู้หญิงกับโยคะ : วาทกรรมสุขภาพและการปฏิบัติการทางร่างกาย ใน
สังคมไทย’ โดยมีกรณีศึกษาเป็นผู้หญิงที่ฝึกโยคะและครูผู้สอนโยคะ  ภายใต้สถาบันโยคะย่าน
ศาลายา เพื่อจะศึกษาให้เห็นถึงร่างกายของผู้หญิงที่ฝึกโยคะ ผ่านการประกอบสร้างทางวาทกรรม
ต่างๆในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น วาทกรรมสุขภาพ วาทกรรมความเป็นผู้หญิงและวาทกรรมความ
สวย ต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้หญิงต้องลุกขึ้นมาจัดการและเปลี่ยนแปลงร่างกาย เสมือนเป็น ‘ปฏิบัติการทาง
ร่างกาย’ อย่างหนึ่ง ซึ่งเช่ือมโยงกับการฝึกโยคะ ของผู้หญิงในสังคมไทย ที่ท าให้เห็นถึงการฝึกฝนและ
การจัดการทางร่างกายของตัวเธอเองอย่างหนัก  ผ่านการให้ความหมายต่อร่างกายและฝึกฝน
โยคะ เพื่อน าไปสู่ร่างกายที่มีสุขภาพที่ดี หรือร่างกายที่ยังคงความแข็งแรงและความสาว ผู้ศึกษาจึง
เลือกการฝึกโยคะของผู้หญิงในสังคมไทยสมัยใหม่ มาวิเคราะห์กับแนวคิดร่างกายทั้งสามส่วน และ
แนวคิดวาทกรรมทางอ านาจ เพื่อสะท้อนให้ถึงร่างกายของปัจเจกทั้งสามส่วน ไม่ว่าจะเป็น ร่างกาย
ปจัเจก ร่างกายทางสังคมและร่างกายทางการเมือง ที่เช่ือมโยงอยู่กับเรื่องของวาทกรรมต่างๆ ที่เข้ามา
ประกอบสร้างร่างกายทั้งสามส่วนของปัจเจก โดยผู้ศึกษาจะแบ่งการหัวข้อในการวิเคราะห์ ดังนี้   
   
1. ร่างกายและปฏิบัติการของวาทกรรม   
  
วาทกรรมท่ีประกอบสร้างเน้ือตัวร่างกายของความเป็นหญิง   
  
สุขภาพ ความงาม : วาทกรรมบนเรือนร่างของผู้หญิงในสังคมไทยสมัยใหม่  

 
‘วาทกรรม’ (disscourse) ในทัศนะของมิเชล ฟูโกต์ หมายถึง ระบบและกระบวนการในการ

สร้างหรือผลิต (constitute) เอกลักษณ์ (identity) และความหมาย (significance) ให้กับสรรพสิ่ง
ต่างๆในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ไม่ว่าจะ เป็นความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตัวตนของเราเอง วาทกรรม
ท าหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างข้ึนให้ด ารงอยู่ และเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง ขณะเดียวกันวาทกรรมก็
ท าหน้าที่เก็บกด/ปิดกั้นมิให้เอกลักษณ์และความหมาย บางอย่างเกิดข้ึน (subjugate) หรือไม่ก็ท าให้
เอกลักษณ์และความหมายของบางอย่างที่ด ารงอยู่แล้วในสังคม เลือนหายไปได้พร้อมๆ กันด้วย 
(displace)  วาทกรรมยังรวมถึงการผลิตความหมายเกี่ยวกับความจริงในเรื่อง ต่างๆ ซึ่งหมายถึงการ
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ผลิตชุดของความรู้ กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติทางสังคม การมีสถาบันทางสังคม และ ปฏิบัติการทาง
สังคม (Discursive Practice) ที่ต่อเนื่องมาจากความรู้นั้น ที่ส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงให้คน นิยาม
ตนเองตามความรู้ที่ถูกผลิตออกมา ส าหรับฟูโกต์แล้ว ‘ความรู้’ ทุกชนิดที่ถูกผลิตออกมาเกี่ยวโยงกับ
อ านาจเสมอ และสามารถเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือของอ านาจได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่คนหรือสังคม
นั้นๆ ยอมรับชุด ความรู้ที่ถูกผลิตข้ึน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 21-28)   

 
วาทกรรมเกี่ยวข้องกับการให้ความหมายหรือกระบวนการผลิตเอกลักษณ์และ

ความหมาย ให้กับสรรพสิ่งต่างๆในสังคม ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ความจริงและอ านาจ หรือร่างกายของ
ตัวเราเอง ที่วาทกรรมได้ท าหน้าที่ผลิตความหมายและตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ด ารงอยู่ และเป็นที่ยอมรับ
ในสังคมวงกว้าง แต่เมื่อกล่าวถึงวาทกรรมที่ประกอบสร้างเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงแล้วนั้น ยังมี
ประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของความรู้และความจริงต่างๆที่ว่าด้วย เรื่องของสุขภาพและความงาม ความ
เป็นแม่ ความแข็งแรงและการชะลอความแก่ของร่างกาย  ที่ไม่เพียงแต่วาทกรรมจะเป็นสิ่งที่ให้
ความหมายต่อร่างกายเท่าน้ัน แต่วาทกรรมต่างๆเหล่านั้นยังเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างเรือนร่างทั้งหมด
ข้ึนมา ผ่านปฏิบัติการของวาทกรรม คือกระบวนการสร้าง ผลิตชุดความรู้ ความจริง โดยผ่านภาษา 
ถ้อยค า สื่อและสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่ท าให้ความรู้เหล่าน้ีได้รับการสถาปนาและเป็นที่ยอมรับใน
สังคมทั่วไป เช่น สถาบันโยคะและสถาบันทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งปฏิบัติการของวาทกรรม
เหล่าน้ีที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็น ‘อ านาจ’ ที่ควบคุมเรือนร่างของผู้หญิงและ
ปัจเจกบุคคลให้ด าเนินไปตามภาวะปกติหรือภาวะที่ ควรจะท า  ด้วยการก ากับพฤติกรรม
ต่างๆ  เช่น การออกก าลังกาย  การกินอาหารให้ครบสามมื้อ  และการนอนหลับพักผ่อนให้
เพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามวิถีปฏิบัติร่วมกันของผู้คนในสังคม และประกอบสร้างร่างกายที่ผู้หญิงควร
จะปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่เรือนร่างในอุดมคติหรือเรือนร่างตามแบบแผนที่สังคมยอมรับ เพื่อแสดงถึงความ
เป็นผู้หญิงที่สวย นั่นคือ การมีรูปร่างที่ผอมและสวยงาม แต่หากความสวยในปัจจุบันเองของผู้หญิง ได้
เช่ือมโยงอยู่กับเรื่องราวของการมีสุขภาพที่ดีและการดูแลตนเอง ดังนั้น การมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง
เองก็สื่อถึงการเป็นผู้หญิงที่สวยเช่นกัน  

 
มุมมองเรื่องแนวคิดวาทกรรมดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นว่า การฝึกโยคะเองก็เป็นรูปแบบหนึ่ง

ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในแง่ของการบ าบัด รักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากภาวะ
ผิดปกติต่างๆทางร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ‘วาทกรรมอ านาจ
ทางร่างกาย’ ที่ท าให้ปัจเจกต้องตกอยู่ภายใต้การดูแลของ  ‘ระบบการแพทย์’ (อ านาจรัฐ)  อย่าง
เคร่งครัด สง่ผลให้ปัจเจกต้องจัดการและดูแลร่างกายอย่างสม่ าเสมอ และสร้างระเบียบวินัยในการ
จัดการกับร่างกายอย่างมาก ผ่านการศึกษาการรณรงค์ทางสังคม เช่น ความรู้ ความคิดเรื่องร่างกายใน
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อุดมคต ิที่เกิดข้ึนในสมัยสร้างชาตินั้นเป็นความรู้ที่ส่งผ่านระบบการศึกษาและการอนามัย เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ให้กับประชาชน ซึ่งความรู้ที่เผยแพร่ออกมานั้นก็ได้รับใช้อ านาจของภาครัฐ  เองที่มี
นโยบายการสร้างความเป็นอารยะให้กับประเทศ โดยอาศัยการ ถ่ายทอดอุดมการณ์ออกมาในรูปแบบ
การศึกษาให้กับประชาชน หรือ ข้อมูลรณรงค์ในการจัดการและดูแลร่างกายตนเองให้สมบูรณ์
แ ข็ ง แ ร ง  ซึ่ ง เ ป็ น ข้ อมู ล ที่ เ ส นอต่ อ สั ง คม ถึ ง ร ะดั บ ชี วิ ตป ระจ า วัน ว่ า ควร จ ะป ฏิบั ติ ตน
อย่างไร เช่น ประชาชนควรกินอาหารให้ครบห้าหมู่ ออกก าลังกายและ เล่นกีฬาเพื่อสัดส่วนและ
ทรวดทรงที่ งดง าม  นอนหลับให้ เพียงพอเพื่ อจะ ได้มี ระ เบี ยบ วินัยและสุขภาพที่ ดี  เป็ น
ต้น (Lock&Scheper-Hughes ,1996) ดังนั้นแล้ว การฝึกโยคะของผู้หญิงในสังคมไทยเองจึงไม่ใช่
เพียงแต่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล หากแต่เป็นเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมเองเช่นกัน ที่เข้ามาก ากบั
และควบคุมให้ผู้หญิงหรือประชาชนจัดการและเปลี่ยนแปลงกับร่างกายของตน ไปสู่ร่างกายที่สมบูรณ์
และแข็งแรง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นประชาชนที่สมบูรณ์และเช่ือฟังตาม ‘ชุดความรู้’ ต่างๆ ใน
สังคมไทย ผ่านวาทกรรมสุขภาพ 

 
  จากการสัมภาษณ์ผู้เล่นโยคะส่วนหนึ่งที่บอกกับผู้ ศึกษาว่า  พวกเธอรับรู้ความหมายต่อ
ร่างกายที่สวยงาม ว่าจะต้องผอมและสุขภาพดี แข็งแรงนั้น มาจากค่านิยมต่างๆทางสังคม เช่น ระบบ
การศึกษา ระบบการแพทย์ สถาบันครอบครัว สถาบันโยคะ และระบบความเช่ือ ความรู้ต่างๆใน
สังคม ที่ท าให้พวกเธอมองว่า การมีเรือนร่างที่สวยงามนั้น จะต้องมีร่างกายที่ผอม แข็งแรงและมี
สุขภาพที่ดี เนื่องจากผู้หญิงในสังคมไทยส่วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียงโด่งดังนั้น  จะมี
รูปร่างที่ผอมและสุขภาพดี เช่น ดารา นางแบบ นักแสดง นักร้องและนางงาม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยหลักที่หล่อหลอมให้คนในสังคมคาดหวังเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของความเป็นหญิง  ว่า
จะต้อง ออกก าลังและดูแลร่างกายของตัวเองอยู่เสมอ และส่งผลให้พวกเธอเหล่านี้ต้องตกอยู่ภายใต้
วาทกรรมดังกล่าว และจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติและจัดการกับร่างกายของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ผ่านการ
ฝึกฝนโยคะอย่างหนักและสม่ าเสมอ การรับประทานอาหารที่ประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อดูแลสุขภาพ
ร่างกายให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บหรือบรรเทาอาการความเจ็บปวดต่างๆที่เกิดข้ึน  และให้ได้มาซึ่ง
ร่างกายอันสมบูรณ์แบบอย่างที่คาดหวังไว้   

 
ในขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นโยคะบางส่วนที่ช้ีให้เห็นว่า ร่างกายของผู้หญิงไม่จ าเป็นเสมอไปว่า

จะต้องผอมเท่านั้น เนื่องจากผู้หญิงเองก็มีร่างกายและสภาวะต่างๆทางร่างกายที่ไม่เหมือนกัน ผู้หญิง
เองจึงไม่จ าเป็นเสมอไปว่าต้องผอมในแบบเดียวกัน แต่หากจะต้องดูมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง สดใสอยู่
เสมอ เพราะบางครั้งความผอมอย่างเดียวก็ไม่ได้ท าให้รูปร่างดูดีเสมอไป  แต่ต้องมาควบคู่กับความ
แข็งแรง การมีกล้ามเนื้อที่ไม่หย่อนยานและความสดใส เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะผิดปกตติา่งๆ
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ที่อาจจะข้ึนกับร่างกายของผู้หญิง เช่น การตั้งครรภ์ ภาวะหมดประจ าเดือนและการเจ็บป่วยจากโรค
ต่างๆ นอกจากการมีสุขภาพที่ดีของร่างกายภายนอกแล้ว ผู้เล่นโยคะยังสะท้อนให้เห็นถึง การมี
สุขภาพที่ดีภายในสู่ภายนอก ว่า ระบบการทางแพทย์ต่างๆ เช่นสถาบันทางการแพทย์และสุขภาพได้
กระตุ้นและหล่อหลอม ให้พวกเธอมีสุขภาพที่ดีจากภายนอกแล้ว แต่พวกเธอเหล่าน้ียังต้องดูแลรักษา
สุขภาพภายใน ที่ส่งผลต่อระบบทางร่างกายต่างๆให้แข็งแรงและคงสภาพที่ดีไว้อยู่เสมอ ท าให้พวกเธอ
เหล่าน้ีต้องจัดการและดูแลกับร่างกายทั้งภายในและภายนอกให้แข็งแรงและสดใสอยู่ตลอด ซึ่งอ านาจ
เหล่าน้ีได้ท างานผ่านสถาบันทางสังคมต่างๆ เพื่อกระตุ้นและควบคุมปัจเจกให้มีการจัดการกับร่างกาย
ของตนเองอยู่เสมอ ในฐานะของวาทกรรมของความจริงและความรู้ทางสังคม  ที่ปัจเจกจ าเป็นต้อง
ยึดถือเป็นแบบอย่างและปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ   

 
จากข้อมูลข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเช่ือมโยงกับรูปแบบแนวคิด ‘วาทกรรม’ 

ของฟูโกต์ ที่ช้ีให้เห็นว่า ‘ความเป็นแม่’ ในสังคมเอง ก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของวาทกรรมที่ถูกใช้เพื่อ
ควบคุมร่างกายของประชนในชาติให้มี ‘สุขภาพที่ดี’ และสามารถเป็นแรงงานอย่างสมบูรณ์ในระบบ
การผลิตแบบทุนนิยม โดยอาศัยการใช้ชุดความรู้ด้านการแพทย์เป็นหลักในการสร้างและใช้ความรู้เพือ่
ดูแล และสอดส่องร่างกายของประชาชน ผลดีก็คือปรับปรุงสุขภาพของประชาชนให้ดีข้ึน ส่วนด้ าน
ผลเสียก็คือร่างกายของผู้หญิงได้กลายเป็นเป้าหมายของการจัดการ ควบคุมและสอดส่องมากที่สุด 
โดยเฉพาะกับภาวการณ์ตั้งครรภ์และคลอดบุตร ที่ส่งผลให้ผู้หญิงต้องจัดการ ตรวจตราและสอดส่อง
ภายใต้ระบบการแพทย์อยู่เสมอ เพื่อการรับประกันถึงสุขภาพของแม่และเด็ก อีกทั้งเพื่อลดอัตราการ
ตายของหญิงคลอดบุตร การฝึกโยคะของผู้หญิงตั้งครรภ์ในสังคมไทยเอง จึงไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของ
ผู้หญิงเท่านั้นในการดูแลและจัดการกับร่างกาย แต่หากเป็นเรื่องของสังคมที่เข้ามาก ากับและดูแล
เรือนร่างของผู้หญิงตั้งครรภ์เหล่าน้ี ภายใต้วาทกรรมความเป็นแม่  
  
  ในขณะที่ผู้เล่นบางส่วนก็มีการ ‘ปฏิเสธ’ ต่อการดูแลรักษาภายใต้สถาบันทางการแพทย์
ต่างๆ ในสังคม แต่เลือกที่จะจัดการและสร้างสุขภาพด้วยตนเอง ผ่านการรับประทานอาหารที่ดี และ
การฝึกโยคะ เพื่อเป็นการต่อรองกับอ านาจทางวาทกรรมการแพทย์ในสมัยใหม่ ที่ผู้ฝึกโยคะเลือกที่จะ
ไม่บริโภคยา และไม่เข้ารับการดูแลรักษาภายใต้ระบบทางการแพทย์สมัยใหม่   
 
 สอดคล้องกับงานของ Chris Shilling (1997) ได้ช้ีให้เห็นว่าร่างกายถูกมองเป็นสิ่งที่อยู่ใน
กระบวนการการของการท าให้กลายเป็นบางสิ่งบางอย่าง โครงการร่างกายไดเ้พิ่มคุณสมบัติเด่นและ
การเปลี่ยนแปลงเรือนร่างของปัจเจก ภายใต้สิ่งที่ผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันให้ความส าคัญกับร่างกาย
และตัวตนของตนเอง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนเพียงเพราะความต้องการ
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ของปัจเจกเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับกลไกการท างานร่วมกันของสังคม ผ่านกระบวนการสร้าง
ความกังวลให้กับปัจเจก เพื่อให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาสภาพร่างกาย รูปร่างหน้าตา และ
ภาพลักษณ์ของตนเอง ตัวอย่างเช่น การให้ความส าคัญกับร่างกายที่แข็งแรง (healthy bodies) ด้วย
การกระตุ้นปัจเจกให้เกิดการตระหนักรู้และรับผิดชอบดูแลร่างกายของแต่ละคน เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเป็นภัยเข้ามาคุกคามสุขภาพ เช่น การควบคุมการกินอาหาร การนอน การออกก าลังกาย 
เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างจิตส านึกใหม่เกี่ยวกับร่างกายและสุขภาพ รวมทั้งการสร้างความตระหนักใน
การควบคุมร่างกาย ท าให้เกิดการลงทุนในเรือนร่างที่ไม่ใช่เพียงแค่ท าให้ปัจเจกรู้สึกดีที่ได้ป้องกัน
ร่างกายของตนเองจากโรคร้าย แต่รวมไปถึงความรู้สึกดีที่ร่างกายของตนดูดีเมื่อได้ปรากฏต่อหน้าผู้อื่น
และสร้างโอกาสผ่านร่างกายนั้น ที่สะท้อนให้เห็นว่าปัจเจกเองก็ใช้ ‘ร่างกายเป็นเสมือนเครื่องมือใน
การต่อรองกับอ านาจบางอย่างทางสังคมเช่นกัน ดังนั้นเจ้าของร่างกายต้องให้ความส าคัญ และใส่ใจ
กับการจัดการ การบ ารุงรักษา และรูปลักษณ์ของร่างกายของตนเอง ท าให้‘ร่างกาย’ มีความหมายทั้ง
ที่เป็นสมบัติส่วนบุคคลและสัญลักษณ์ทางสังคมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของเจ้าของร่างกายนั้น (Shilling, 
1993: 5) 
 
  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ประกอบกับแนวคิดวาทกรรมที่ทบทวนมา
นั้น ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงปฏิบัติการของวาทกรรมเรื่องสุขภาพและรูปร่างที่ดีของผู้หญิง ที่เข้ามา
ควบคุมกับเรือนร่างของผู้หญิง โดยผู้ศึกษาเห็นว่า วาทกรรมต่างๆในสังคมไทย นั้นเป็นเสมือนชุด
ความรู้แต่ละชุด ที่ถูกประกอบสร้างและผลิตซ้ า จนกลายเป็นที่ยอมรับของสังคม จนท าให้ชุดความรู้
เหล่านั้นกลายเป็นเสมือน ‘เรื่องจริง’ หรือ ‘ความจริง’ ที่ผู้หญิงจะต้องปฏิบัติไปตามแบบแผนที่ว่าไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมสุขภาพและความเป็นหญิง โดยวาทกรรมเหล่าน้ีได้ ก ากับและควบคุมพฤติกรรม
ต่างๆ ผ่านกระบวนการสร้างบรรทัดฐาน ว่าผู้หญิงพึงจะปฏิบัติและจัดการต่อร่างกายอย่างไร เพื่อน า
ร่างกายไปสู่เรือนร่างในอุดมคติและเรือนร่างที่สังคมคาดหวังไว้ โดยไม่ได้มีเพียงวาทกรรมสุขภาพวาท
กรรมเดียวเท่านั้น ที่เข้ามาก ากับและควบคุมร่างกายของผู้หญิง หากแต่เป็นวาทกรรมต่างๆในสังคมที่
เหลื่อมซ้อนกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็น วาทกรรมสุขภาพ วาทกรรมความสวย วาทกรรมรูปร่างที่ดี วาทกรรม
ความสมบูรณ์และวาทกรรมความเป็นหญิง ดังนั้น อ านาจทางวาทกรรมต่างๆในสังคมจึงเป็นสิ่งที่ถูก
สร้างข้ึน และผลิตซ้ าชุดความรู้ ความจริงต่างๆผ่านสถาบันในสังคมที่มีรูปแบบที่หลากลาย ในการ
ประกอบสร้างเนื้อตัวร่างกายของความเป็นหญิง ให้เป็นร่างกายที่ถูกสร้างและผลิตข้ึนด้วยอ านาจทาง
ความรู้ต่างๆ ในสังคม ที่ท าให้เรือนของผู้หญิงถูกลดคุณค่าและถูกมองเป็นเสมือน องค์ประธานที่ถูก
กระท าอยู่ภายใต้วาทกรรมทางอ านาจต่างๆเหล่านี้  ซึ่งเป็นอ านาจที่ ฟูโก เรียกว่า ‘การเมืองทาง
ร่างกาย’ ที่มีการใช้อ านาจบนร่างกายของผู้หญิง ส่วนหนึ่งเพื่อควบคุมร่างกายของปัจเจกบุคคลให้ตก
อยู่ภายใต้การครอบง าของวาทกรรมสุขภาพและความเป็นหญิงในสังคม   
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‘โยคะ’ ในฐานะท่ีเป็นวาทกรรมสุขภาพ : เครื่องมือของการจัดการร่างกายของผู้หญิง   
  

นอกจากวาทกรรมความสวยงามของเรือนร่าง ที่เข้ามาประกอบสร้างเนื้อตัวร่างกายของ
ผู้หญิงแล้วนั้น ยังมีเรื่อง วาทกรรมของความสมดุลภายในร่างกายร่างกาย ซึ่งเป็นหนึ่งในวาทกรรม
สุขภาพแบบองค์รวม ที่ช้ีให้เห็นว่า การมีสุขภาพที่ดีน้ัน หมายถึง การมีสุขภาพที่ดีทั้งจากภายในและ
ภายนอก ดังนั้นผู้หญิงในสังคมไทยเองจึงเลือกฝึกโยคะในฐานะส่วนหนึ่งของวาทกรรมสุขภาพแบบ
องค์รวม ที่ท าให้ผู้หญิงได้น าร่างกายไปสู่เรือนร่างที่สมบูรณ์ คือการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจอยู่เสมอ 
ดังนั้นและวาทกรรมสุขภาพดังกล่าว จึงเข้ามาก ากับและควบคุมต่อร่างกายผู้หญิงให้ประพฤติและ
ปฏิบัติตามวาทกรรมสุขภาพ จากการศึกษาพบว่า ไม่เพียงแต่ ผู้หญิงในสังคมไทยสมัยใหม่จะให้
ความส าคัญกับเรือนร่างภายนอกอย่างเดียวเท่านั้น ยังพวกเธอเหล่านี้ยังให้ความสนใจและ
ความส าคัญกับเรื่องของระบบภายในจิตใจ โยคะจึงได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ ‘ชีวิต’ ไม่ใช่เพียง
เรื่องของร่างกายแต่เป็นเรื่องของจิตใจ สมาธิ และสร้างความหมายให้กับร่างกายในสมัยใหม่ว่า “งาม
จากภายนอกสู่ภายใน” นั้นย่อยมีความยืนยาว กว่าความงามภายนอก ดังนั้น ผู้เล่นโยคะจึงเลือกฝึก
โยคะเป็นเสมือนเครื่องมือในการจัดการร่างกายของตนเอง ภายใต้วาทกรรมสุขภาพ เพื่อน าร่างกาย
ไปสู่ ร่างกายตามแบบแผนของวาทกรรมสุขภาพแบบองค์รวมของผู้หญิง จึงช้ีเห็นว่า ร่างกายดังกล่าว
นั้น แสดงให้เห็นถึง ‘ร่างกายทางสังคม’ ที่ท าให้เห็นว่าการฝึกโยคะในสังคมไทยเองไม่ใช่ร่างของ
ปัจเจกที่เป็นคนเลือกเท่าน้ัน แต่หากเป็นร่างกายที่ถูกให้ความหมายผ่านวาทกรรมและถูกประกอบ
สร้างข้ึนจากชุดความรู้ต่างๆในสังคม ซึ่งการฝึกโยคะเองจึงไม่ได้มีแต่เพียงประเด็นทางด้านสุขภาพ
ร่างกายภายนอก แต่ยังรวมถึงเรื่องราวของจิตใจและระบบภายในร่างกาย ดังนั้นโยคะจึงเป็นเสมือน
เครื่องมือหนึ่งในการจัดการร่างกายของผู้หญิงในสังคม ที่สามารถน าไปสู่เรือนร่างที่ต้องการ ตาม
รูปแบบของวาทกรรมสุขภาพแบบองค์รวมดังกล่าว ได้ในทุกมิติของร่างกายทั้งทางกายและทางจิตใจ   

การสร้างระเบียบวินัยให้ร่างกาย ร่างกายของการสอดส่อง 

 มุมมองทางร่างกายที่เช่ือมโยงกับ ‘อ านาจในการสร้างวินัย’ ของฟูโก ในสังคมสมัยใหม่จึงมี
มุมมองต่อการมองร่างกายใน ‘ฐานะที่พึงเฝ้าระวัง (Self-surveillance) ‘ กล่าวคือ มนุษย์จะมีการ
เฝ้าสังเกต และท าการควบคุมร่างกายของตนเองผ่านปฏิบัติการใหม่ๆ มีการฝึกฝนควบคุมร่างกาย ใน
รายละเอียดต่างๆ ระดับที่ลึกซึ้ง การเฝ้าระวังและการควบคุมความมีระเบียบวินัยของตนเอง (เช่น 
จ้องน้ าหนักของตนเอง) มีความใกล้ชิดกับร่างกายเสมือนกับร่างกายเป็นวัตถุอย่างหนึ่ง ในการควบคุม
น้ าหนัก เรามักจะอ้างถึงเหตุผลทั้งหลายมากมาย แต่ในสุดท้ายแล้วเราก็ต้องการที่จะให้ร่างกายของ
เราเป็นสิ่งที่ ’น่าประทับใจ’ และ ‘เป็นที่ยอมรับ’ ทางสังคม  ดังนั้น การเฝ้าระวังตัวเองในลักษณะ
ดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองอ้วนข้ึนจากที่เป็นอยู่ โดยท าการควบคุมตัวเอง อย่างเคร่งครัดจนเกิด
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เป็นสิ่งที่คนที่เข้ามาจัดการร่างกาย บางคนท าจนเรียกสิ่งที่ตนเองกระท าต่อร่างกายว่าความเคยชิน ซึ่ง
แท้จริงแล้วความเคยชินนี้ คือสิ่งที่เปรียบเสมือนเครื่องมือในการเฝ้าระวังตนนั่นเอง  เช่น การสร้าง
ความทรงจ าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ  

 จากตัวอย่างของการศึกษาผู้หญิงที่ฝึกโยคะ ในรูปแบบของโยคะอัชทางก้า ที่ท าให้เห็นว่า 
ร่างกายผู้หญิงได้ถูกควบคุม และจัดการอย่างเคร่งครัด ผ่านการฝึกฝนโยคะอย่างสม่ าเสมอ ทุกวัน โดย
ผู้ฝึกจ าเป็นต้องจดจ าท่าอาสนะต่างๆแต่ละซีรีย์ให้ได้ เพื่อการฝึกที่สมบูรณ์และการท าท่ายากๆได้ดีข้ึน 
จึงแสดงให้เห็นว่า ร่างกายของผู้ฝึกจึงต้องมีการดูแลและจัดการร่างกายอย่างสม่ าเสมอ ทั้งการจดทาง
ปัญญาและร่างกาย หากวันใดที่ไม่ได้ไปฝึกโยคะ ก็จะรู้สึกกังวลว่าจะจดจ า หรือท าท่าอาสนะได้ไม่ดี
เท่าทีเคย และกังวลต่อเรือนร่างของตัวเอง ร่างกายของผู้ฝึกโยคะจึงกลายมาเป็น ร่างกายในฐานะที่
ต้องพึงเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา และตกอยู่ภายใต้การท างานของอ านาจทางวาทกรรม 

 

 วาทกรรมและปฏิบัติการของวาทกรรมของร่างกายว่าด้วยสุขภาพแบบองค์รวม 
 

การแฝงฝังของวาทกรรมทางเรือนร่างของผู้หญิง  จึงไม่ได้มีเพียงวาทกรรมหลัก วาทกรรม
เดียวเท่านั้นที่ส่งผลให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาจัดการและเปลี่ยนแปลงกับร่างกาย ผ่านการฝึกฝนโยคะ แตห่าก
ยังมีวาทกรรมเสริมอื่นๆ ที่เข้าก ากับและควบคุมเนื้อตัวร่างกายผู้หญิง  ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษา
สุขภาพแบบองค์รวม ที่ไม่จ ากัดในกรณีเฉพาะการรักษาความเจ็บป่วยเท่าน้ัน แต่หมายถึงการรักษา
และเยียวยาร่างกายของตนเองให้อยู่ในสภาวะที่ปกติอยู่เสมอ ทั้งร่างกายภายนอกและจิตใจภายใน ซึ่ง
สัมพันธ์กับการฝึกโยคะและการจัดการทางร่างกาย ที่อยู่ภายใต้ชุดความรู้ทางการแพทย์ หรือวาท
กรรมสุขภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อ ‘โยคะกับสุขภาพ’ ที่ได้ข้อค้นพบผลของโยคะต่อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ว่า ผู้ฝึกโยคะส่วนใหญ่รับรู้ว่าสมรรถภาพร่างกาย ภาวะสุขภาพกาย และ
คุณภาพที่ดีชีวิตที่ดีข้ึนหลังฝึกโยคะ  โดยโยคะจะช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่น  ระบบหายใจท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ด้านสุขภาพจิตพบว่า การฝึกโยคะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล ส่วน
ในด้านสังคมพบว่า ผู้ฝึกโยคะจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลอื่นดีข้ึน และด้านจิต
วิญญาณนั้นโยคะเป็นการฝึกจิตให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่มารบกวน  น ามาซึ่งการตระหนักรู้และเข้าใจ
ตนเอง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจิตวิญญาณ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวคิด
ที่เช่ือมโยง กับความหมายของแนวคิดสุขภาพในปัจจุบัน ที่มองแบบเรื่องสุขภาพและสุขภาวะ
แบบ ‘องค์รวม’ หรือสภาวะสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งหมายถึง จิต
ที่มีความสุข เบิกบาน มีสต ิและสมาธิ ภาวะสุขภาพด้านสังคม หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่เกี่ยวกับ
บุคคลรอบข้างและชุมชน สอดคล้องศึกษาของ เอกลักษณ์ พุฒิธนสมบัติ (2549) เสมอ ช้ีให้เห็นว่าผู้
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ฝึกโยคะส่วนใหญ่รับรู้ว่าสมรรถภาพร่างกาย ภาวะสุขภาพกาย และคุณภาพที่ดีชีวิตที่ดีข้ึนหลัง ฝึก
โยคะ โดยโยคะจะช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่น ระบบหายใจท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ด้านสุขภาพจิต
พบว่า การฝึกโยคะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล ส่วนในด้านสังคมพบว่า ผู้ฝึกโยคะจะมีการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลอื่นดีข้ึน และด้านจิตวิญญาณนั้นโยคะเป็นการฝึกจิตให้รู้เท่า
ทันกับสิ่งที่มารบกวน น ามาซึ่งการตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจิตวิญญาณ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่เช่ือมโยง กับความหมายของแนวคิด
สุขภาพองค์รวมในปัจจุบันที่ครอบคลุมทั้งด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ  เช่นเดียวกับงานของ
เออลา (Urla.2002 : 3) ที่ช้ีให้เห็นว่า โยคะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ มีการฝึกควบคุมจิต
และมุ่งเน้นไปที่ลมหายใจเข้าออก จึงท าให้ผู้ฝึกมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังช่วยพัฒนา
ระบบหัวใจไหลเวียนเลือด ให้ท างานดีข้ึน ตลอดจนความยืดหยุ่นและความแข็งแรงก็เพิ่มข้ึนอีกด้วย   
 
การสร้างร่างกายแห่งความสมดุล 
  
  เรื่องความสมดุลของร่างกาย จึงเป็นเสมือนชุดความรู้หรือวาทกรรมหนึ่งในการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม ที่ต้องใส่ใจกับร่างกายในทุกๆมิติ ไม่ว่าเป็น มิติทางกาย มิติทางจิตใจและมิติทางสังคม ที่
ผู้หญิงจ าเป็นต้องจัดการและปฏิบัติการทางร่างกาย เพื่อให้ได้มาซึ่งร่างกายที่สมบูรณ์แบบหรอืรา่งกาย
ในอุดมคติดังกล่าว การฝึกโยคะเองจึงเป็นเสมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งในการประกอบสร้างหรือน าพา
ผู้หญิงไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ดังกล่าว ด้วยปฏิบัติการทางร่างกายที่หลากหลาย โดยเฉพาะกับการ
ปฏิบัติการร่างกาย ผ่านการฝึกฝนโยคะ ที่มีการสร้างและผลิตซ้ า ชุดความจริงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม การตอกย้ าการฝึกฝนโยคะด้วยกระบวนท่าต่างๆ และการสร้างความรู้และความทรงจ า
ให้แก่ร่างกาย ว่าจะต้องฝึกฝนและท าอย่างไรอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ที่หวัง
ไว้ ส่งผลให้ผู้ฝึกโยคะเกิดความมีระเบียบวินัยทางร่างกายเกิดข้ึน  ที่จ าเป็นต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาฝึก
โยคะเป็นกระจ าทุกวัน ซึ่งระเบียบวินัยดังกล่าวนี้เอง เป็นเครื่องมือส าคัญของ ‘อ านาจทางร่างกาย’ ที่
ท าให้ผู้ที่ตกอยู่ใต้อ านาจวาทกรรมดังกล่าว และโดนควบคุมทางร่างกายไปถึงระดับความรู้สึกนึกคิด
ของผู้หญิง ในการปฏิบัติและการจัดการต่อร่างกายต่างๆ  ในอีกทางหนึ่งการฝึกโยคะในฐานะ
ปฏิบัติการทางร่างกาย ก็เช่ือมโยงอยู่กับความเป็นผู้หญิง ในการเตรียมรับมือกับสภาวะต่างๆที่อาจจะ
ข้ึนต่อร่างกาย เช่น ภาวะความเป็นแม่ ที่ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อความ
แข็งแรงและสุขภาพที่ดีของลูกในท้อง และสภาวะของการชะลอความแก่ชรา ที่ค่านิยมต่างๆทางสังคม
ได้ยึดโยงและให้ความส าคัญของผู้หญิงให้อยู่กับความสาวและสวยงามอยู่เสมอ ดังนั้น ผู้หญิงที่เริ่มมี
อายุมากข้ึน จึงต้องหาวิธีการและการจัดการทางร่างกายต่างๆ เพื่อชะลอความแก่ของวัย และสร้าง
ความแข็งแรง ความสาว ให้กับร่างกายตนเองอยู่เสมอ ผ่านการฝึกฝนโยคะและการดูแลร่างกายตัวเอง
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ในมิติต่างๆ อย่างมีระเบียบวินัย เช่น การรับประทานอาหารมังสวิรัติที่ดีต่อร่างกาย การนอนหลับ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ ระเบียบวินัยจึงเป็นสิ่งส าคัญของผู้ฝึกโยคะ ในการดูแลตัวเองและจัดการกับ
ร่างกายของตนเอง ผ่าน การตรวจสอบตัวเองและบงัคับควบคุม ให้ตนเองมาฝึกโยคะอย่างสม่ าเสมอ   

 
การฝึกโยคะในปัจจุบัน จึงเช่ือมโยงกับสภาวะสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งหมดในหลายๆมิติของ

ผู้หญิง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการบ าบัด รักษาและฟื้นฟูส่วนต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรง
ข้ึน และลดบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆได้ รวมไปถึงการเตรียมพร้อมร่างกาย ที่จะรับมือกับ
สภาวะผิดปกติต่างๆ ที่อาจจะข้ึน และการเตรียมพร้อมต่อสภาวะการตั้งครรภ์ของผู้หญิง จึงส่งผลให้
ผู้หญิงมากมายหันมาฝึกโยคะ ในฐานะส่วนหนึ่งของวาทกรรมทางสุขภาพและความเป็นหญิง เพื่อ
จัดการและเปลี่ยนแปลงกับเรือนร่างของตัวเอง ให้ไปสู่เรือนร่างที่สมบูรณ์และแข็งแรงตามอุดคมคติ
ทางสังคม ผ่านการฝึกฝนโยคะอย่างหนักและสม่ าเสมอ รวมไปถึงการลงทุนต่อร่างกายอื่นๆ ในมิติทาง
สุขภาพและความเป็นผู้หญิง ที่จะแสดงให้เห็นว่า พวกเธอเหล่าน้ีเป็นสาวที่รักสุขภาพและมีร่างกายที่
แข็งแรง ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมืออย่างหนึ่ง ในการประกอบสร้างร่างกายให้ไปสู่ร่างกายที่ปรารถนา
ดังกล่าว   
   
 จากปรากฏการณ์ข้างต้นดังกล่าว จึงสะท้อนให้เห็นว่า ร่างกายของผู้หญิงที่ฝึกโยคะเองนั้นไม่
ได้มาจากความคิดและความต้องการของตัวเองเป็นหลัก หากแต่ความคิดและความต้องการส่วนใหญ่
ของผู้หญิงที่เลือกฝึกโยคะนั้น มาจากวาทกรรมสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมที่ เข้ามา
ก ากับร่างกาย ผ่านชุดความรู้และความจริงต่างๆในสังคม ที่ผลิตซ้ าและประกอบสร้างความหมายบน
เนื้อตัวของผู้หญิง ซึ่งวาทกรรมสุขภาพดังกล่าวนั้นเอง ก็ไม่ได้เพียงชุดความรู้หลักเพียงชุดเดียวที่เลือก
ให้ผู้หญิงปฏิบัติ หากแต่ภายใต้วาทกรรมสุขภาพเหล่านั้น ประกอบไปด้วยวาทกรรมที่หลากหลายใน
สังคมที่เหลื่อมซ้อนทับกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็น วาทกรรมความเป็นหญิง วาทกรรมรูปร่างที่ดีและวาทกรรม
ความสวยและความแข็งแรง ที่บังคับและเบียดขับให้ผู้หญิงปฏิบัติตามวาทกรรมดังกล่าว เพื่อน า
ร่างกายไปสู่เรือนร่างตามอุดมคติของสังคมที่หลากหลาย คือการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเอง ก็ไม่
จ าเป็นต้องมีรูปร่างที่ผอมเพรียวเสมอไป ก็สามารถเป็นผู้หญิงที่สวยและสุขภาพดีได้ ข้ึนอยู่ที่ว่าผู้หญิง
แต่ละบุคคลเองจะยึดโยงความหมายของร่างกายอยู่ภายใต้วาทกรรมใดเป็นหลัก ดังนั้น ร่างกายของผู้
ที่หญิงที่ฝึกโยคะจึงเป็น ร่างกายของผู้กระท า และ ผู้ถูกกระท าไปพร้อมๆกัน แง่หนึ่งของการเป็น
ผู้กระท าการ คือ การได้เลือกและจัดการกับร่างกายของตนเองด้วยวิธีการของตนเองโดยไม่อยู่ภายใต้
ของการดูแลของระบบการแพทย์ ส่วนในอีกแง่หนึ่งของการเป็นผู้ถูกกระท า คือ การที่ร่างกายตกอยู่
ภายใต้วาทกรรมต่างๆเหล่าน้ี ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงต้องจัดการและลงทุนกับเรือนร่างของตัวเองอยา่งหนกั 
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ท าให้ร่างกายได้แปรเปลี่ยนเป็นเสมือน ‘วัตถุ’ ที่ถูกจัดการ สอดส่อง ควบคุมและให้คุณค่ากับมันอยู่
เสมอ  
 
  
2. เปิดเผยร่างกายท้ังสามส่วนของผู้ฝึกหญิงท่ีโยคะ   
 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ ของผู้ฝึกโยคะในสถาบันโยคะ โดยจะ
น ามาวิเคราะห์กับแนวคิดร่างกาย ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงร่างกายทั้งสามระดับของผู้ฝึกโยคะ  ดังนี ้  
  
ร่างกายท่ีฉันเป็น : ร่างกายเป็นจริงของปัจเจก   
  

ร่ า ง ก ายขอ งปั จ เ จ กบุ คคล  อยู่ ภ า ย ใต้ ก า ร ศึ กษา  แนว คิดแบบป ร ากฏก าร ณ์
วิทยา (Phenomenology) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาที่มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาในการหาความจริงวาง
อยู่บนฐานที่เรียกว่า “ประสบการณ์” ของชีวิต เป็นส่วนที่มีความนึกคิด จิตวิญญาณที่มีต่อร่างกาย
ของตนเองและตัวตน เน้นการซึมซับผ่านร่างกาย เพื่อสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์และตัวตนของตัวเอง โดย
ในการศึกษา ‘ผู้หญิงกับโยคะ : วาทกรรมสุขภาพและปฏิบัติการทางร่างกายในสังคมไทย’ จึงได้มีการ
สัมภาษณ์และพูดคุยถึงประสบการณ์ชีวิตและเบื้องหลังของผู้หญิงที่ฝึกโยคะ ว่ามีประสบการณ์และ
การสั่งสมตัวตนมาอย่างไรบ้าง จากข้อมูลที่ได้ จึงสะท้อนให้เห็นว่า ร่างกายที่เป็นจริงของปัจเจกใน
เริ่มแรกนั้น มักจะมีการสั่งสมตัวตน ผ่านการอบรมและดูแลสั่งสอน จากสถาบันครอบครัว สถาบันทาง
การศึกษาและสถาบันทางการแพทย์ เช่นในกรณีของพี่แตงกวา ที่เป็นคนรักการออกก าลังกายมา
ตั้งแต่เด็กๆ เนื่องจากทางครอบครัวได้สอนและปลูกฝั่งเกี่ยวกับการออกก าลังกาย ว่ามีประโยชน์และ
ท าให้ร่างกายแข็งแรง รวมไปถึงการที่ครอบครัวพี่แตงมักจะพาพี่แตงไปออกก าลังกายข้างนอกอยู่
เสมอตั้งแต่เด็ก จึงท าให้พี่แตงเป็นคนที่ชอบออกก าลังกาย และมีแนวคิดมุมมองต่อร่างกายตั้งแต่
เด็ก ว่าจะต้องออกก าลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ ในขณะที่ พิณ ได้รับการเรียนรู้และสั่งสม
ตัวตนมาจากสถาบันทางการศึกษา และรับรู้ความหมายต่อร่างกายที่ดีว่า นอกจากจะต้องแข็งแรงและ
มีสุขภาพที่ดีแล้ว หากเป็นผู้หญิงก็จ าเป็นที่ต้องควบคุมน้ าหนักและดูและเรือนร่างของตัวเอง  ไม่ให้
อ้วนหรือผอมจนเกินไป ท าให้พิณมีการรับรู้ต่อร่างกายที่ดี ว่าหากเป็นผู้หญิงจะต้องไม่อ้วนและมี
ร่างกายที่สมส่วนอยู่เสมอ ผ่าน การตรวจสุขภาพในทุกๆปี ที่ท าให้เห็นว่า ร่างกายที่เหมาะสม หรือ
ร่างกายที่สมส่วนจะต้องเป็นอย่างไร ตัวพิณเองจึงชอบในการออกก าลังกาย และรักษารูปร่างของ
ตนเองอยู่เสมอ   
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  ในส่วนของป้า มาลีที่มองร่างกายตนเองและมาการรับรู้เกี่ยวกับร่างกาย ที่อยู่ภายใต้สถาบัน
ทางการแพทย์เช่นกัน ที่วินิจฉัยว่า ป้ามาลีเป็นโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท จะต้องเข้ารับการ
ผ่าตัด จึงท าให้ป้าลีต้องหันมารักษาร่างกายและดูแลสุขภาพของตนเองอย่างหนัก ท าให้เห็นว่าป้ามาลี
มีมุมมองต่อร่างกาย ที่มองร่างกายตนเองนั่นป่วย และต้องได้รับการบรรเทาและดูแลรักษา แต่หากป้า
มาลีเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการรักษาภายใต้ ระบบแพทย์สมัยใหม่ ตัวตนในเชิงปัจเจกเองจึงเป็นการให้
ความหมายเกี่ยวกับ ตัวตน อัตลักษณ์และทัศนคติต่อปัจเจกต่อร่างกาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมต่อ
ร่างกายของปัจเจกแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การสร้างร่างกายและจัดการกับร่างกายของปัจเจก
ใน ‘ร่างกายทางสังคม’   
  

ดังนั้น ร่างกายที่ฉันเป็น หรือ ร่างกายเป็นจริงของปัจเจก จึงสะท้อนถึงการให้ความหมายต่อ
ร่างกายและตัวตนของปัจเจก ผ่านประสบการณ์ต่างๆที่ปัจเจกได้รับ การศึกษาถึงร่างกายของปัจเจก
จึงเปิดเผย ให้เห็นถึงเบื้องหลังความคิดของปัจเจกต่อการเลือกฝึกโยคะ ผ่านความรู้และประสบการณ์
ต่างๆที่ปัจเจกแต่ละคนได้รับหรือพบเจอ ซึ่งก็มีชุดความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกนั
ออกไป ร่างกายของปัจเจกเองจึงสามารถเปิดเผยให้ถึงร่างกายทางการเมืองของผู้หญิง ที่ถูกวาทกรรม
ต่างๆเข้ามาก ากับบนเนื้อตัวร่างกาย อีกทั้งยังเปิดเผยให้เห็นถึงมุมมองความคิดของปัจเจกที่มองตัว
เป็นอย่างไรและแตกต่างกับบุคคลอื่นอย่างไร ดังนั้นแล้วในการศึกษาประเด็นทางร่างกาย จึงไม่อาจจะ
ละเลยการศึกษาร่างกายที่เป็นจริงของปัจเจกได้ เนื่องจากร่างกายทั้งสามระดับนี้มีส่วนเช่ือมโยงและ
ต้องวิเคราะห์ร่างกายทั้งสามระดับไปพร้อมกัน  
 
  
ร่างกายท่ีควรจะเป็น : ร่างกายในอุดมคติทางสังคม   
 

ร่างกายทางสังคม จึงเป็นการใช้ร่างกายที่เป็นเสมือนตัวแทนหรือสัญลักษณ์ ในการอธิบาย
ธรรมชาติ หรือลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง Mary douglas ได้พัฒนามโนทัศน์เกี่ยวกับ
ร่างกายในฐานะที่เป็นเครื่องรับรองของความหมายและสัญลักษณ์ในสังคม โดยมองว่า ร่างกายมนุษย์
เป็นภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นในระบบสังคม และความคิดที่เกี่ยวกับร่างกายก็จะมีความสอดคล้องกับ
ความคิดของสังคม ร่างกายในทัศนะของ Douglas จึงเป็นสัญลักษณ์ของทุกสิ่ง ในแต่ละสังคม ในแต่
ละช่วงเวลาจึงมีการก าหนดคุณค่าของร่างกายที่แตกต่างกัน ในกรณีของสังคมไทยสมัยใหม่ ร่างกาย
ของผู้หญิงที่ถูกได้รับการยอมรับ ก็คือร่างกายที่ผอม แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี การมีร่างกายที่อ้วน จึง
เป็นเรื่องที่ผิดปกติ และถูกสังคมและสถาบันทางสังคมต่างๆมองว่า ‘สุขภาพไม่ดี’ และน าไปสู่โรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆ ที่ เป็นปัญหาต่อร่างกาย ความอ้วนจึงไม่ได้ถูกได้รับการนิยมและการยอมรับใน
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สงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการมีสุขภาพไม่ดีแล้ว แต่ยังสื่อถึงในแง่ของการเป็นผู้หญิงที่ไม่ดูแล
ตัวเอง และไม่ใส่ใจกับรูปร่างของตัวเอง ซึ่งเช่ือมโยงกับการเป็นผู้หญิงที่ข้ีเกียจ เพราะมักจะมีวาท
กรรมต่างๆในสังคมที่ออกมากมายว่า ‘ผู้หญิงที่สวย คือ ผู้หญิงที่ไม่ข้ีเกียจ’ กล่าวคือการจะเป็นผู้หญิง
ที่สวยและได้รับการยอมรับจากสังคม  ผู้หญิงเหล่านั้นจะต้องหมั่นดูแลร่างกาย และรักษาสุขภาพ
ตัวเองอยู่เสมอ ด้วยวิธีการต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็น การลดน้ าหนัก การศัลยกรรม การออกก าลัง
กาย เพื่อให้ได้มาซึ่งร่างกายที่สังคมยอมรับ   

 
การปฏิบัติทางร่างกายของผู้หญิงที่ฝึกโยคะ จึงเปิดเผยให้เห็นร่างกายทางสังคม ในแง่ที่ว่า

การที่พวกเธอเหล่าน้ี ลุกขึ้นมาจัดการและเปลี่ยนแปลงกับเรือนร่างเหล่าน้ี ไม่ได้เป็นไปเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของร่างกายตนเองเพียงอย่างเดียว  แต่ยังแสดงถึงการตอบสนองต่อค่านิยมทาง
สังคม ที่ว่าผู้หญิงที่สวยจะต้องมีหุ่นที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง ผู้หญิงที่ฝึกโยคะส่วนใหญ่ จึงมักมีการ
แสดงออกทางร่างกายให้เห็นถึงความแข็งแรง  และความสวยงามของรูปร่าง  ผ่านการถ่ายรูป
ตนเอง ขณะฝึกโยคะอยู่เสมอ เพื่อแสดงให้สังคมให้เห็นถึง การดูแลร่างกายและรักษาสุขภาพของ
ตนเอง ว่าพวกเธอเหล่าน้ันไม่ใช่ผู้หญิงที่ขี้เกียจ หรือผู้หญิงที่ไม่รักตนเอง ในขณะเดียวกัน การฝึกโยคะ
ของผู้หญิงในสังคมไทยปัจจุบันเอง ยังสะท้อนให้เห็นถึง การหลีกหนีจากภาวะความเครียดจากสังคม
เมือง ที่ท าให้ร่างกายแก่ก่อนวัย การรับรู้ความหมายต่อร่างกายทางสังคมของผู้หญิง จึงไม่ใช่แค่
เรื่องราวในมิติสุขภาพและความงามเท่าน้ัน แต่ยังมีเรื่องของร่างกายที่แก่ชรา และ สภาวะการหมด
ประจ าเดือน ที่ถูกให้ความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ของผู้หญิง  ซึ่งหมายถึง
ปัญหาและภาวะผิดปกติที่ผู้หญิงจ าเป็นต้องจัดการและควบคู่ให้กลับมาสู่ภาวะปกติให้ได้ การฝึกโยคะ
จึงเป็นเสมือนพื้นที่ในการปฏิบัติการทางร่างกาย เพื่อน าร่างกายไปสู่การแสดงถึงความเป็นผู้หญิง ที่มี
ร่างกาย ที่อยู่ในสภาวะสมดุล ไม่มีปัญหาเรื่องของสภาวะความแก่ และความเจ็บป่วยทางร่างกาย   
  

นอกจากนั้น ยังมีการให้ความหมายต่อร่างกายจากผู้หญิงที่ฝึกโยคะ ว่าร่างกายเปรียบเสมือน
รถยนต์ที่จะต้องมีการใส่ใจ ดูแลและทะนุบ ารุงอยู่เสมอ เช่นเดียวกับรถยนต์ที่ต้องมีการเปลี่ยน
น้ ามันเครื่อง เติมน้ ามัน ดูแลเครื่องยนต์อยู่ตลอด เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน
และคงสภาพที่ดี ส่งผลให้การอธิบาย ภาวะความเจ็บป่วยทั้งทางกายและจิตใจเปรียบกับลักษณะของ
รถยนต์ ที่มีอายุการใช้งานอย่างจ ากัด จึงจ าเป็นต้องมีการดูแลร่างกาย บ ารุงและจัดการร่างกายของ
ตนเองอยู่เสมอ ร่างกายจึงเป็นการประกอบสร้างทางสังคม ที่มีการให้ความหมายและวิถีการปฏิบัติ
ของคนในสังคมที่คล้ายคลึงกัน   
  
   



118 

 

 

ร่างกายที่ควรจะเป็น หรือร่างกายในอุดมคติทางสังคม ของผู้หญิงที่ฝึกโยคะ จึงไม่ใช่เพื่อการ
รักษารูปร่างและดูแลร่างกายของตัวเองเท่าน้ัน แต่ยังใช้ร่างกายในการเป็นพื้นที่ที่แสดงออกถึง การ
เป็นผู้หญิงสมัยใหม่  ที่รักสุขภาพและดูแลร่างกายของตนเอง  ด้วยการออกก าลังกายอยู่
เสมอ นอกจากนั้นร่างกายของผู้หญิงที่ฝึกโยคะ ยังแสดงถึงร่างกายที่อยู่ในสภาวะทางร่างกายและ
จิตใจที่สมดุล เพื่อแสดงออกถึงการเป็นผู้หญิงที่มีสุขภาพที่ดีทั้งทางจิตใจและภายนอก ซึ่งเช่ือมโยงกับ
การศึกษา ในหัวข้อของการทบทวนวรรณกรรม ในบทที่สอง ถึงเรื่อง ‘ผลของการฝึกโยคะพื้นฐานต่อ
สมรรถภาพทางกายและความเครียด’ ของ อาภรณ์ ภู่พัทธยากร (2554) ที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์
ของการฝึกโยคะในมิติที่เช่ือมโยงกับเรื่องสุขภาพต่าง ๆ เช่น การบ าบัด บรรเทา และรักษาอาการของ
โรคต่างๆ ในหลากหลายมิติ และ ท าให้เราเห็นว่า โยคะเองก็เป็นส่วนหนึ่งในฐานะวาทกรรมทาง
สุขภาพ สามารถน ามาปรับใช้ เพื่อแก้ไขกับสุขภาพร่างกายของตัวเอง เพราะนอกจากโยคะจะช่วยใน
เรื่องมิติทางสุขภาพแล้ว แต่การฝึกโยคะยังเป็นเสมือนการบริหารร่างกายอย่างหนึ่ง ที่ส่งผลให้ผู้ฝึกมี
เรือนร่างที่สวยงาม ควบคู่ไปการฝึกลมหายใจขณะฝึก ส่งผลให้ผู้ฝึกมีสมาธิและจิตใจที่ดีข้ึน ผลจากกา
ฝึกโยคะดังกล่าวจึงน ามาซึ่ง รูปแบบของร่างกายที่สมบูรณ์แบบทั้งกายและใจ ตามแบบค่านิยมของ
ผู้หญิงในสังคมไทยปัจจุบัน การศึกษาดังกล่าวจึงสอดคล้องกับการศึกษา ‘ผู้หญิงกับโยคะ : วาทกรรม
สุขภาพและปฏิบัติการทางร่างกาย’  ที่มองว่าการฝึกโยคะเป็นเสมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ ที่จะแสดง
ให้ถึงการเป็นผู้หญิงที่สวย สุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ อีกทั้งยังรวมไปถึงการแสดงถึงการ
เป็นผู้หญิงที่ดูแลร่างกายของตนเองอย่างดีเสมอ     
 
  
ร่างกายท่ีเลือกท่ีจะเป็น : การเมืองทางร่างกาย   
   

สุดท้ายร่างกายทางการเมือง หรือ ร่างกายที่ปัจเจกเลือกที่จะเป็น ซึ่ง Lock&Scheper-
hughes (1987) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างร่างปัจเจกกับร่างกายทางสังคมนั้น เป็นเรื่องของ
อ านาจและการก ากับร่างกาย  Douglas(1996) ช้ีให้เห็นว่าการควบคุมทางสังคมมีการขยายวง
กว้าง ประเด็นก็คือ สิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายจะคุกคามและแทรกซึมเข้าไปในร่างกาย ท าให้ร่างกาย
กลายเป็นเรือนร่างที่ถูกควบคุม สอดส่องและก ากับร่างกายทั้ง 3 ร่าง ได้แก่ ร่างกายปัจเจก ร่างกาย
ทางสังคมและการเมืองทางร่างกาย ซึ่งข้อค้นพบจากการศึกษาผู้หญิงที่ฝึกโยคะ พบว่า ร่างกายปัจเจก
เองของผู้ฝึกส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้วาทกรรมทางสุขภาพที่ดีและรูปร่างที่ดี  ที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
ประกอบสร้างร่างกายบนเนื้อตัวของหญิง ท าให้ผู้หญิงที่ฝึกโยคะมีมุมมองทางร่างกายทีจ่ะตอ้งมรีปูรา่ง
ที่แข็งแรง สุขภาพดีทั้งภายใจและภายนอกอยู่เสมอ  นอกจากนั้นในสังคมไทย ยังมีการให้ความหมาย
ต่อร่างกายของผู้หญิงที่สวย ว่าจะต้องมีรูปร่างที่ดี สุขภาพที่แข็งแรงและอ่อนเยาว์อยู่เสมอ ส่งผลให้ผู้
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หญิงไทยจ านวนมาก ต้องหันมารักษารูปร่างและดูแลสุขภาพของตน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็น
ผู้หญิงที่เรือนร่างที่สวยงาม ตามแบบที่สังคมยอมรับ การกระท าดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงร่างกายทั้ง
สองส่วนของปัจเจกอยู่ภายใต้การครอบง าวาทกรรมทางสุขภาพและวาทกรรมของเพศสภาวะ   
  
  การเมืองทางร่างกาย จึงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ‘วาทกรรมสุขภาพและความเป็นหญิงใน
สังคม’ ที่ได้เข้ามาก าหนดความหมายของเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง  ว่า ผู้หญิงจะต้องรู้จักการออก
ก าลังกาย การักษาน้ าหนักให้อยู่ในมาตรฐาน และสมส่วนอยู่เสมอ หรือการมีร่างกายที่ดูอ่อน
เยาว์ สุขภาพดีและแข็งแรง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นคุณค่าหลักทางวัฒนธรรม ผู้หญิงจึงพยายาม
อย่างหนักทุกวิถีทางในการจัดการกับเรือนร่างของตน ผ่านการฝึกฝนโยคะและดูแลร่างกายของ
ตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่างกายในอุดมคติ การมีสุขภาพดีและความเป็นผู้หญิง จึงหมายถึง การ
มีร่างกายที่แข็งแรง ฟิต แต่ถ้าล้มเหลวก็จะเจ็บป่วย อีกทั้งหากเจ็บป่วยหรือมีสุขภาพที่ไม่ดี ก็จะไม่ได้
รับการถูกยอมรับในสังคม หรือถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่รักสุขภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นหญิงที่
ไม่สมบูรณ์ ไม่พร้อมต่อการตั้งครรภ์ การฝึกโยคะของผู้หญิงในสังคมไทยจึงแสดงให้เห็นว่า การฝึก
โยคะจึงเป็นเสมือนทางเลือกหนึ่งในการปฏิบัติการร่างกายของผู้ฝึกโยคะ ที่จะต้องแข็งแรงและมี
สุขภาพดีอยู่เสมอ ถึงจะสามารถเข้าท่าอาสนะที่ยากได้ง่ายข้ึน หากมีรูปร่างที่อ้วนและไม่แข็ง ก็ไม่
สามารถฝึกโยคะได้อย่างยาวนาน และส่งผลไม่ดีต่อร่างกาย ผู้หญิงที่ฝึกโยคะดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่ฝึก
ในโยคะเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องรักษาร่างกายของตนเองให้ดีอยู่เสมอ ด้วยการกิน
อาหารที่ประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อร่างกายที่แข็งแรงและไม่มีภาวะเจ็บป่วย
ใดๆ ร่างกายทางการเมืองจึงเป็นเรื่องของ วาทกรรมทางอ านาจที่เข้ามาจัดการกับร่างกายผู้หญิง ให้มี
การจัดการและเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองอย่างไม่มีวันสิ้นสุด อีกทั้งวาทกรรมต่างๆในสังคมไทย
ดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างเรือนร่างของผู้หญิงข้ึนมา ผ่านวาทกรรมในสังคมเหล่าน้ี  

นอกจากนั้น ร่างกายของผู้หญิงที่ฝึกโยคะที่บรรลุเป้าหมายหรือเรือนร่างในอุดมติ คือการมี
รูปร่างที่ดีและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้น จะไปน าไปสู่ ความมั่นใจในการใช้ชีวิต และการได้รับ
คุณค่าจากทางสังคมและวัฒนธรรม เช่นในกรณีของพี่หน่าที่ท าให้เห็นถึงความมั่นใจและรู้สึกดีในการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปสู่ร่างกายที่ดีกว่า  ว่ารู้สึกมั่นใจในชีวิตมากข้ึน และกล้าที่ออกไป
เที่ยว ถ่ายรูปพบเจอผู้คนมากมาย อีกทั้งยังมีแรงมากข้ึนในการท างาน เรื่องราวของสุขภาพที่ดีข้ึนจึง
ท าให้สมรรถภาพทางร่างกายต่างๆ  ท างานได้ข้ึน การท างานก็ง่ายข้ึน ไม่มีอาการปวดเมื่อยทาง
ร่างกายหรือปวดหัวจากไมเกรนอีก นอกจากนั้น การบรรลุเป้าหมายทางร่างกาย ที่ส่งผลให้ผูห้ญงิทีฝ่กึ
ได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้างแล้ว ยังส่งผลถึงวิถีชีวิตต่างๆ ที่ท าให้ผู้ฝึกรู้สึกเหมือนกับได้ชีวิตใหม่
ข้ึนมา ในตัวอย่างจากการกรณีของป้ามาลี ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเจ็บป่วยของร่างกาย ท าให้
ร่างกายไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่หลังจากการฝึกโยคะทีเข้าไปเปลี่ยนแปลงและจัดการกับ
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ระบบต่างๆของร่างกายแล้ว ท าให้ป้ามาลีมีอาการความเจ็บป่วยที่เบาลง และไม่ต้องเข้ารับการรักษา
อีกเลย ส่วนน้ีจึงแสดงให้เห็นถึงการเลือกในการดูแลจัดการร่างกายของตนเอง ในการสร้างสุขภาพที่ดี
ให้กับตนเอง ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ในการดูแลรักษาของสถาบันทางการแพทย์หรือแพทย์สมัยใหม่ ท าให้ผู้
ฝึกโยคะมีความภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ที่ได้ผ่านพ้นความยากล าบาก และความอดทนในการ
พยายามฝึกฝนร่างกายตัวเองอย่างหนัก เพื่อน าร่างกายไปสู่เรือนร่างที่คาดหวังไว้   
  

ร่างกายที่ปัจเจกเลือกที่จะเป็น จึงเป็นเสมือนร่างกายที่เช่ือเช่ือง (Docile Body) หรือร่างกาย
ที่ว่านอนสอนง่ายหรือร่างกายที่ถูกท าให้เช่ือง โดยมีเรือนร่างเป็นองค์ประธาน ที่ถูกผลิตและสร้างขึ้น
ด้วยวินัยของอ านาจทางวาทกรรม ที่เข้าไปจัดการและควบคุมร่างกายผู้หญิงอย่างแยบยล  ให้เป็น
ร่างกายที่ว่านอนสอนง่าย จึงส่งผลให้ผู้หญิงที่ฝึกโยคะ ที่นอกจากจะลงทุนกับร่างกายผ่านการฝึกฝน
โยคะอย่างหนักและสม่ าเสมอแล้วนั้น ยังมีการลงทุนในเรื่องของร่างกายในมิติทางสังคมอื่นๆ เพื่อน า
ร่างไปสู่เรือนร่างที่สังคมยอมรับ ไม่ว่าจะเป็น การบริโภคอาหารทีดีต่อสุขภาพ การลงทุนต่อค่าเรียน
โยคะในแต่ละเดือน และการลงทุนต่อการฝึกฝนโยคะนอกสถานที่ทั้งหลาย ที่จะท าให้ปัจเจกบรรลุ
เป้าหมายทางร่างกายของตนเอง และน าไปสู่เรือนร่างในอุดมคติ และการยอมรับของคนในสังคม   
  

ดังนั้นในการศึกษาร่างกายทั้งสามส่วนของผู้หญิงที่ฝึกโยคะ จึงท าให้เห็นว่า ร่างกายทั้งสาม
ส่วนของผู้หญิงนั้นไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงของปัจเจกเสมอไป ที่มาจากตัวตนและความรู้สึกที่ต้องการ
จริงๆของปัจเจกเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นร่างกายทางสังคมและร่างกายทางการเมือง  ที่ถูก
ประกอบสร้างข้ึนมาจากวาทกรรมต่างๆในสังคม ที่ท าให้ผู้หญิงต้องลุกข้ึนมาจัดการกับเรือนร่างของ
ตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และส่งผลให้ร่างกายของผู้หญิงตกเป็นเพียงองค์ประธานที่ถูกกระท าผ่านวาท
กรรมต่างๆที่เข้ามาให้ความหมายและก าหนดคุณค่าบนเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงว่าต้องเป็นเช่นไร   
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สรุปผลการศึกษา 
   

การศึกษาเรื่อง  ผู้หญิงกับโยคะ  : วาทกรรมสุขภาพและปฏิบัติการทางร่างกายใน
สังคมไทย กรณีศึกษาครูผู้สอนโยคะและผู้หญิงที่ฝึกโยคะอย่างสม่ าเสมอและผ่านการฝึกมาเป็น
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า1ปี โดยมุ่งเน้นประเด็นไปที่การจัดการร่างกาย ภายใต้วาทกรรมสุขภาพและความ
งาม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการท างานของปฏิบัติการทางวาทกรรม ที่เข้ามาควบคุมและให้ความหมาย
ต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยทั้งสามข้อได้
ครบ ดังนี้ แรกสุดคือการศึกษาประวัติพัฒนาการและรูปแบบของการฝึกโยคะในสังคมไทย
สมัยใหม่ สามารถสรุปได้ว่า โยคะ ได้มีต้นก าเนิดมาจากประเทศอินเดีย และวัตถุประสงค์หลักในช่วง
ต้นคือ ฝึกเพื่อ ‘การหลุดพ้น’ โดยเป็นการฝึกนั่งสมาธิและการหายใจเข้า-ออก อย่างช้าๆเท่านั้น ต่อมา
เมื่อโยคะเป็นที่แพร่หลายมากข้ึน จากการแพร่กระจายของการฝึกสอนโยคะมากข้ึนในอินเดีย โดย
เปลี่ยนแปลงจากการฝึกสมาธิและลมหายใจอย่างเดียว มาสู่การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ และการ
บริหารร่างกาย ด้วยการยืดหยุ่นร่างกายอย่างช้าๆ จึงส่งผลให้ผู้ฝึกโยคะมีสุขภาพที่ดีข้ึนทั้งกายและ
ใจ เพราะเรื่องราวของโยคะ  ได้สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องของความสมดุล  และสุขภาพแบบองค์
รวม กล่าวคือ การฝึกเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของผู้ฝึกพัฒนาข้ึนในหลายมิติ เช่น มิติทางกาย มิติทาง
ใจ มิติทางสังคม นอกจากนั้น การฝึกโยคะยังแสดงให้เห็นถึง การปฏิบัติเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ
ให้เป็นไปตามแบบแนวทางสังคม วัฒนธรรมและศีลธรรมที่ดีงามของสังคม  จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้
ชาวตะวันตกต่างหลั่งไหลเข้าสู่อินเดีย เพื่อแสวงหาครูฝึกจิตและกายโยคะ ท าให้โยคะได้แพร่หลายสู่
พื้นที่ต่างๆอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นทั้งตะวันตกและตะวันออก กระแสที่โด่งดังและยุคสมัยใหม่
ของโยคะจึงเริ่มจากตะวัน ที่มีรากฐานมาจาก ‘หฐโยคะ’ โดยให้ความส าคัญกับมิติของร่างกาย และยัง
รวมไปถึงงานศึกษาและงานวิจัยต่างๆขอโยคะ ในทางวิทยาศาสตร์ว่า โยคะส่งผลดีต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือด จากนั้น โยคะในสายตาของชาวตะวันและคนทั่วไป จึงได้แปรเปลี่ยนจากการฝึกเพื่อการ
หลุดพ้นหรือการพ้นทุกข์ มาสู่การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพประเภทหนึ่ง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ 
เทวปรัชญาหรือศาสนาแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ทางการแพทย์ทีไ่ด้
เข้ามาให้ความหมายและผนวกเอาโยคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการรักษา  บรรเทาและดูแลการ
เจ็บป่วยต่างๆ และรวมไปถึงเป็นการออกก าลังกายส าหรับคนทั่วไปที่มีสุขภาพดี  ส่งผลให้ในสังคม
ปัจจุบัน มีโยคะมีรูปแบบที่หลากหลายและแตกสาขาย่อยมากมาย  ส าหรับการเข้ามาของโยคะใน
ประเทศไทย จึงมีมิติที่ เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ต้น  โดยมีต าราที่
ช่ือ ‘วิทยาศาสตร์และการหายใจ’ ที่พูดถึงการเรียนและการฝึกฝนโยคะจากประเทศอินเดีย จนท าให้
มีอาจารย์ชด หัสบาเรอ ได้เปิดสอนโยคะและเผยแพร่ข้ึนในประเทศไทย การสอนโยคะในประเทศไทย
ที่แพร่หลายเป็นอย่างมาก คือ การมุ่งเน้นในการสอนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลร่างกายของตนเอง
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ให้สุขภาพดีอยู่เสมอ จึงท าให้เห็นว่าพัฒนาการของโยคะและรูปแบบต่างๆของโยคะที่เกิดข้ึน และเป็น
ที่แพร่หลายอย่างทั่วไปบนโลก จึงล้วนมีจุดเริ่มต้นที่องค์ความรู้ทางการแพทย์และวิทยาสตร์เป็นตัวให้
ความหมายและผลิตซ้ าวาทกรรมทางสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลรักษาสุขภาพและฝึกโยคะ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงทั้งภายในและภายนอก แสดงให้เห็นว่า โยคะจึงเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมทาง
สุขภาพอย่างหนึ่ง ที่เข้ามาประกอบสร้างและให้ความหมายต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงในทุกมิติ  

 
ล าดับต่อมา เพื่อศึกษาการฝึกโยคะในฐานะปฏิบัติการทางร่างกายภายใต้สังคมไทย

สมัย อาทิ เรื่องของการจัดการทางร่างกาย กระบวนการฝึกฝนโยคะ รวมไปถึงการลงทุนต่างๆต่อเนื้อ
ตัวร่างกายของตนเอง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจทางวาทกรรมสุขภาพและรูปร่างที่ดี  ที่เข้ามา
จัดการและกระตุ้นให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาจัดการและเปลี่ยนแปลงกับร่างกายของตนเอง ให้ไปสู่เรือนร่าง
ในอุดมคติหรือเรือนร่างที่สังคมยอมรับ สามารถสรุปได้ว่า ผู้ฝึกโยคะส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นในการมาฝึก
โยคะ เพื่อการออกก าลังกาย รักษารูปร่างและบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ หากแท้เมื่อเริ่มฝึกโยคะไป
สักระยะเวลาหนึ่ง จึงเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากภายในมาสู่มาภายนอก ซึ่งหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของผู้ฝึกโยคะ โดยเริ่มแรกผู้ฝึกโยคะมักจะมีการจัดการต่อเนื้อตัวร่างกายของ
ตนเอง ไปให้สู่ร่างกายที่คาดหวังไว้ก่อน นั่นคือ การออกก าลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแลแข็งแรง ผ่าน
การฝึกฝนโยคะอย่างหนักและสม่ าเสมอ จนเกิดเป็น ‘ระเบียบวินัยทางร่างกาย’ ที่ท าให้ผู้ฝึกต้อง
ออกมาฝึกโยคะให้ได้ในทุกๆวัน อย่างน้อยวันละหนึ่งช่ัวโมง ซึ่งจากการศึกษาที่เน้นการศึกษาการฝึก
โยคะอัชทางก้าน้ัน ก็ท าให้เห็นว่า โยคะเป็นเสมือนเครื่องมือที่เข้ามาจัดการร่างกายกับตัวปัจเจก ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและลงทุนต่อร่างกายของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การฝึกฝนทางความทรงท าทาง
ปัญญาและร่างกาย ที่ผู้ฝึกโยคะอัชทางก้าจ าเป็นจดจ าท่าให้ได้ และฝึกโยคะในกระบวนท่าซ้ าๆเดิมๆ
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้ร่างกายเกิดความเคยชินและเสพติด สิ่งที่เรียกว่า ‘การฝึกโยคะ’  นอกจากนั้นยัง
มีการลงทุนต่อเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างของการฝึกโยคะ เพราะไม่เพียงแต่ที่โยคะจะท าให้ผู้ฝึกมีรา่งกาย
ที่แข็งแรง สดใสและอ่อนเยาว์แล้ว แต่การฝึกโยคะยังเป็นเสมือนเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ท าให้ร่างกาย
ของผู้หญิงที่ฝึกโยคะนั้นมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากข้ึน เพราะ ได้รับการยอมรับต่อสังคมวงกว้าง
มากข้ึนว่า พวกเธอเหล่าน้ันคือสาวสุขภาพที่รักการออกก าลังกาย อีกทั้งยังมีรูปร่างที่ดีและห่างไกล
จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ดังนั้นร่างกายของผู้ฝึกโยคะจึงไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสุขภาพ
ด้วยตนเอง ผ่านการฝึกฝนโยคะอย่างหนัก หากแต่ร่างกายของผู้ฝึกยังสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ใจการ
ปฏิบัติการต่อร่างกาย ภายใต้วาทกรรมต่างๆในสังคม เพื่อน าร่างกายไปสู่เรือนร่างในอุดมคติของสังคม
และเรือนร่างที่ใฝ่ฝัน ตามเป้าหมายของตัวเอง ร่างกายของผู้ฝึกจึงไม่ได้ถูกให้ความหมายผ่านวาท
กรรมเท่านั้น แต่วาทกรรมต่างหากที่เป็นสิ่งประกอบสร้างเรือนร่างทั้งหมดข้ึนมา   
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สุดท้าย เพื่อวิเคราะห์การให้ความหมายเกี่ยวกับร่างกายของผู้หญิง  ผ่านการฝึกฝน
โยคะ ภายใต้วาทกรรมสุขภาพและความงาม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงร่างกายทั้งสามส่วนของผู้
ฝึก อาทิ ร่างกายปัจเจก ร่างกายทางสังคมและร่างกายทางการเมือง ที่เช่ือมโยงกับแนวคิดวาทกรรม
สุขภาพและรูปร่างที่ดี สามารถสรุปได้ว่า ผู้ฝึกโยคะได้มีมุมมองต่อร่างกายและการให้ความหมายต่อ
ร่างกายที่เปลี่ยนไป จากก่อนเริ่มฝึกโยคะและหลังจากการฝึกโยคะมาได้สักระยะ โดยร่างกายเป็นจริง
ของปัจเจกเอง มีการสั่งสมและเรียนรู้มาจากสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษาเป็นหลัก จงึมมีมุ
องต่อร่างกายที่คล้ายกันว่า ร่างกายจะแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี และต้องดูแลรูปร่างและน้ าหนักของ
ตัวเองเสมอ เพื่อรักษาร่างกายให้สมดุล นอกจากนั้นร่างกายที่เป็นจริงของปัจเจก ยังผ่านการเรียนรู้
และสั่งสมมาจากประสบการณ์ที่ปัจเจกแต่ละคนน้ันได้พบเจอ การให้ความหมายต่อร่างกายและตวัตน
ของปัจเจกแต่ละคน จึงมีความหลากหลายซ่อนอยู่ ผ่านประสบการณ์ การสั่งสมและการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน แม้จะอยู่ภายใต้วาทกรรมต่างๆทางสังคมที่ว่าด้วย เรื่องสุขภาพและความงาม หากแต่
ตัวตนของปัจเจกเองก็การให้ความหมายต่อร่างกายและมุมมองการจัดการต่อร่างกาย  ที่มีความ
แตกต่างกันไปแต่ละบุคคลเช่นกัน  

 
ร่างกายทางสังคมจึงเป็นร่างกายในอุดมคติของผู้หญิง  หรือเป็นร่างกายที่นั้นควรจะ

เป็น กล่าวคือ ร่างกายทางสังคมจึงเป็นเสมือนภาพแทนของร่างกาย ที่สื่อความหมายออกไปให้สังคม
ได้รับรู้ จากการศึกษา จึงพบว่าผู้หญิงที่ฝึกโยคะ จึงไม่เพียงแต่ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพและร่างกายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเองเท่านั้น แต่หากร่างกายของผู้ฝึกโยคะได้แสดงถึง ‘การเป็นสาว
สุขภาพที่ดี’ ‘การมีรูปร่างที่ดี’ และ ‘การมีสุขภาพจิตและกายที่แข็งแรง’ ที่สื่อถึงความเป็นผู้หญิง
สมัยใหม่ หรือเป็นที่ผู้หญิงที่รู้จักและดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ดังนั้นร่างกายของปัจเจก จึงไม่ได้
มีร่างกายเดียวที่แสดงออกมา แต่หากร่างกายทางสังคมต่างหากที่เป็นภาพแทนและเป็นความหมายที่
ปัจเจกต้องการจะสื่อออกไปให้กับสังคมได้รับรู้ ร่างกายทางสังคมของปัจเจกจึงเป็นร่างกายที่ถูก
ประกอบสร้างขึ้นมาจากวาทกรรมต่างๆทางสังคม ที่ท าให้ปัจเจกรับรู้ว่าต้องปฏิบัติและจัดการร่างกาย
ตัวเองอย่างไร จึงน าร่างไปสู่เรือนร่างที่เป็นที่ยอมรับและที่ช่ืนชมของบุคคลอื่นในสังคม   

 
และร่างกายทางการเมือง หรือร่างกายที่ปัจเจกเลือกที่เป็น ซึ่งเป็นมุมมองทางร่างกาย ที่

เกี่ยวข้องกับอ านาจทางวาทกรรมในสังคม ที่เข้ามาก ากับและควบคุมร่างกาย ให้เป็นไปตามแบบแผน
ที่สังคมได้วางไว้ โดยมีปฏิบัติการทางวาทกรรมที่เป็นเครื่องมือหลัก ในการผลิตซ้ าและแทรกซึมเข้ามา
สู่เนื้อตัวร่างกายของปัจเจก ท าให้ปัจเจกหลายเป็นเรือนร่างที่ควบคุมและสอดส่อง การศึกษาครั้งนี้จึง
สะท้อนให้เห็นว่า ร่างกายของผู้หญิงที่ฝึกโยคะเองก็เป็นหนึ่งในร่างกายทางการเมือง  ที่ถูกสอดส่อง
และควบคุมอยู่ภายใต้ระบบคิดทางการแพทย์สมัยใหม่และแพทย์ทางเลือก  ที่เข้ามาจัดการร่างกาย
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ให้กับตัวผู้หญิง และประกอบสร้างร่างกายบนเนื้อตัวผู้หญิงว่าจะต้องมีร่างกายแบบใดและจะต้องเป็น
แบบใดถึงจะเรียกว่า ‘ร่างกายที่ดี’ ดังนั้น จึงส่งให้ผู้หญิงที่ฝึกโยคะมีจัดการกับร่างกายของตัวเองอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อคงร่างกายไว้ให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงอยู่เสมอ เพราะหากว่าพวกเธอเหล่านั้น ไม่มี
ร่างกายที่สุขภาพดีและแข็งแรง ก็จะถูกสังคมให้ความหมายและมองว่า ผู้เธอเหล่านั้นมีร่างกาย
อ่อนแอ และไม่สมบูรณ์ อีกทั้งการมีร่างกายที่ล้มเหลวยังท าให้ พวกเธอเหล่าน้ันขาดความมั่นใจในการ
ใช้ชีวิตในสังคม การเมืองทางร่างกายจึงได้ท าหน้าที่ก ากับและกระตุ้นต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง ให้
ลุกข้ึนมาจัดการและเปลี่ยนแปลงกับร่างกายให้ไปสู่ร่างกายที่ดีกว่า เพื่อที่จะได้รับการยอมรับ จาก
สังคมและคนทั่วไปว่าพวกเธอเองก็สามารถมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบได้เช่นกัน  ดังนั้น ร่างกาย
ปัจเจก ร่างกายทางสังคม และร่างกายทางการเมือง จึงไม่สามารถที่จะวิเคราะห์แยกออกจากกัน
ได้ แต่หากต้องวิเคราะห์ร่างกายทั้งสามส่วนประกอบร่วมกัน  เพื่อท าให้เห็นถึงการจัดการ การให้
ความหมาย และอ านาจของวาทกรรมทางสังคมบางอย่าง ที่เข้ามาจัดการกับเนื้อตัวร่างกายผู้หญิง ให้
กลายเป็น ‘ร่างกายที่เช่ือเช่ือง’ หรือร่างกายที่ตกอยู่ภายใต้วาทกรรมทางสังคมดังกล่าว   

 
เรือนร่างและร่างกายของผู้หญิงที่ฝึกโยคะอาจจะถูกมองว่าเป็นเสมือน ‘วัตถุ’ ที่โดนกระท า

จากปฏิบัติการทางวาทกรรมต่างๆเหล่าน้ีเสมอ แต่ในขณะเดียวกัน ร่างกายก็ผู้หญิงก็มีการต่อรองกับ
อ านาจทางวาทกรรมสุขภาพและความสวยงาม ด้วยการสร้างสุขภาพด้วยตนเองและการให้
ความหมายต่อร่างกายในแบบที่สวนกับกระแสวาทกรรมหลัก  นั่นคือ การมีรูปร่างที่ผอม
เพรียว หากแต่ผู้หญิงที่ฝึกโยคะ ไม่เลือกที่จะจัดการร่างกายให้ไปสู่ร่ากายที่ผอมเพรียว อย่างเดียว
เท่านั้น แต่ร่างกายของผู้ที่ฝึกโยคะ ยังหมายถึงการมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงการต่อรองต่ออ านาจทางวาทกรรมดังกล่าวของผู้หญิงที่ฝึกโยคะ   
 

ดังนั้นในการศึกษา ‘ผู้หญิงกับโยคะ : วาทกรรมสุขภาพและปฏิบัติการทางร่างกายใน
สังคมไทย’ จึงสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ครบทั้งสามข้อ  ทั้งในเรื่องของประวัติพัฒนาการและ
รูปแบบการฝึกโยคะ การศึกษาผู้หญิงที่ฝึกโยคะในฐานะปฏิบัติการทางร่างกายภายใต้สังคมไทย
สมัยใหม่และวิเคราะห์การให้ความหมายเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง ผ่านการฝึกฝนโยคะ ดังนัน้
จึงสามารถสรุปได้ว่า ในปัจจุบันสังคมไทยที่การให้ค่าและค่านิยมต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพและรูปร่าง
ของผู้หญิงนั้น ส่งผลให้ผู้หญิงจ านวนมากหันกลับมาสนใจและจัดการกับเนื้อตัวร่างกายของ
ตนเอง ผ่านการปฏิบัติการทางร่างกายและจัดการทางร่างกายในวิธีต่างๆ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เปลี่ยนแปลงกับเรือนร่างของตัวเองให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ อีกทั้งยังรวมไปถึงความอ่อนเยาว์และ
ความสาว ที่สังคมให้ความส าคัญต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเป็นหลัก การฝึกฝนร่างกายผ่านการฝึก
โยคะของผู้หญิงในสังคมไทย ที่ผู้ศึกษาในไปท าการส ารวจมาส่วนหนึ่ง  จึงไม่เพียงแต่ท าให้เห็นว่า
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ร่างกายของผู้หญิงนั้นต้องตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางวาทกรรมสุขภาพและความเป็น
หญิง แต่ผู้หญิงเหล่านั้นยังวิธีการจัดการตนเองและการให้ความหมายต่อร่างกายที่แตก ต่างกันไป
ตามแต่ละบุคคล โดยใช้การฝึกโยคะเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งในการจัดการร่างกาย และน าร่างกาย
ของตนเองบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายด้านร่างกายและจิตใจอย่างครบถ้วน ภายใต้วาทกรรม
สุขภาพและความเป็นหญิงดังกล่าว  ดังนั้น ร่างกายที่สมบูรณ์หรือร่างกายสวยงาม ส าหรับผู้หญิงจึง
ไม่ใช่รูปแบบเดียวกันเสียทั้งหมด หากแต่มีความต่างและมิติมุมมองเรื่องของร่างกายที่แตกต่างกัน
ออกไป ข้ึนอยู่ที่ว่าร่างกายของผู้หญิงเหล่านั้นจะถูกวาทกรรมในสังคมใดครอบครองความหมายบน
เรือนร่างของตนเอง  
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