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ผลของการฝกโยคะในน้ําและการฝกโยคะบนบกทีม่ีตอสมรรถภาพ 
ทางกายและจิตในสตรี อายุ 50–59 ป 

 
Effects of Aqua Yoga and Land - based Yoga on Physical and  

Mental Fitness in Women Aged 50–59 Years old 
 

คํานํา 
 

 ปจจุบันความเจริญทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยมสีวนชวยใหมนุษย
มีอายุยืนยาวขึ้น  อัตราการเกดินอยลงขณะเดียวกันการแพทยกาวหนาชวยใหคนมีอายยุนืยาว            
ตายนอยลง  ในปจจุบันรัฐบาลไดใหความสนใจกับกลุมผูสูงอายุมากขึ้น  จากจํานวนของผูสูงอายุ         
ที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอโครงสรางทางสังคมและครอบครัว  การดูแลสุขภาพ
อนามัย  รวมถึงมีผลอยางมากตอนโยบายและแผนงานดานสาธารณสุขของประเทศ (สํานักงาน
นโยบายและแผนงานสาธารณสุข, 2540) จากขอมูลองคการอนามัยโลกป  ค.ศ. 1996  กลาววา        
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life expectancy at birth) ของประชากรโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จากที่ประชากรโลกมีอายุคาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิประมาณ 46.5 ป  เมือ่ 50 ปที่ผานมา  ปจจุบันประชากร
โลกมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิเพิ่มขึ้นอีก 20 ป  คือ 65.6 ป และในอกี 50 ปขางหนาในป ค.ศ. 2050 
ประชากรโลกจะมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเปน 76.6 ป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่พัฒนาแลว 
และประเทศที่กําลังพัฒนา องคการอนามัยโลกคาดวาในป  ค.ศ. 2025 และในป  ค.ศ. 2050 
ประชากรผูสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 10 และรอยละ 15 ตามลําดับ  ในกรณีของประเทศไทยจาก
ขอมูลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  พบวาปจจุบันประเทศไทยมปีระชากร
ประมาณ  62.4  ลานคน  อายุระหวาง 45 – 59 ป  มี 9 ลานคน  อายุเกิน 60 ป มี 5.7 ลานคน 
รวมประชากรที่อายุตั้งแต 45 ปขึ้นไปมีประมาณ 15 ลานคน (ช่ืน, 2544)  
 
 จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติเมื่อป  พ.ศ. 2546 พบวา  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของเพศหญิงเทากับ 75 ป  เพศชายเทากับ 70 ป (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2546) จากตวัเลขนี้ช้ีใหเห็นวา
สตรีเมื่อเขาสูวัยผูใหญตั้งแตอายุ 45 ปขึ้นไป จะมีชีวติยืนยาวขึ้นอยูในชวงของวัยผูใหญและวัยผูสูงอายุ 
ไปอีกประมาณ 30 ป  ดังนั้นสตรีในกลุมดังกลาวนี้ควรที่จะไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพทางกายและจิตเพื่อใหมีสุขภาพดี  เพราะถาสังคมใดประเทศใดมีจํานวนผูสูงอายุเกิน
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กวารอยละ 7 จะถือวาเปนสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) และตองใชทรัพยากรและงบประมาณ
ตาง ๆ จํานวนมากเพื่อที่จะดแูลกลุมประชากรผูสูงอายุ  ดังนั้นการดแูลสงเสริมสุขภาพตาง ๆ จึงมี
ความจําเปนในทุกเพศทกุวยั  เพื่อไมเปนภาระของสังคมในดานตาง ๆ (อุรุษา และคณะ, 2544)   
จากขอมูลทางสถิติดังกลาววยัที่มีความเปลีย่นแปลงคอนขางมากและเปนวัยทีก่ําลังจะกาวไปสู         
วยัผูสูงอายุในอีกไมชา  คือวัยผูใหญ วัยผูใหญจะมีอายุระหวาง 40 -60 ป  เปนชวงที่ชีวิตเริ่มมี      
ความมั่นคง  บางรายอาจมีปญหาเกี่ยวกับลูกที่เร่ิมแยกตนเองออกไปมีครอบครัวใหม  ขณะเดียวกัน
อวัยวะของคนวัยผูใหญก็เร่ิมมีการเสื่อมถอยซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาตามมาได (Hurlock, 1975) 
สมรรถภาพทางกายจะเริ่มลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น  เพราะความสามารถทางกายนั้นจะเพิ่มสูงสุด
เมื่ออายไุมเกิน 25 ป  และถาไมมีการดูแลหรือสงเสริมพฒันาสมรรถภาพทางกายกจ็ะเริม่เสื่อมถอยลง
(Jack and David,1994) และในเพศหญิงที่อยูในวัยผูใหญก็จะมกีารเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายมาก  
เพราะในชวงนี้ผูหญิงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮอรโมนเพศ  คนในชวงวยันี้อาจจะเรยีกไดวา
กลุมคนวัยทอง  ดังนั้นสตรีวยัผูใหญจึงจําเปนที่จะตองดแูลรักษาสุขภาพใหดเีพื่อจะไดกาวเขาสู           
วัยผูสูงอายุไดอยางมั่งคง  มั่นใจ  และไมเปนภาระของสังคม  แตการที่คนเราจะมีสุขภาพดี 
สามารถพึ่งพาตนเองไดตลอดทุกชวงอายุ  จนถึงวยัผูสูงอายุนั้นจําเปนจะตองมีการดแูลสงเสริม  
ปองกันและเฝาระวังโรคตาง ๆ  โดยตั้งแตชวงแรกของชวีิตในวยัเดก็กต็องมีการดูแลสงเสริมใหมี
การเจริญเติบโต  พัฒนาการเต็มวัย  และมีสมรรถภาพของรางกายสวนตาง ๆ สูงสุด ในวัยทํางาน
หรือวัยผูใหญตองมีการดูแลสงเสริมสุขภาพทางกายและจิต  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  ปจจัยเสีย่ง
ตาง ๆ  เพื่อคงความสมบูรณของรางกายและจิตใจ  ชะลอการเสื่อมถอยของรางกาย  และในวยั
ผูสูงอายุตองดูแลสุขภาพอยางจริงจัง  มีการประเมินภาวะสุขภาพและเฝาระวังโรคตาง ๆ ตรวจเช็ค
สุขภาพเปนระยะ  ดังนั้นการที่จะเสริมสรางพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อการมีสุขภาพดีในสตรี 
วัยผูใหญจึงมคีวามสําคัญอยางยิ่ง  เพื่อไมใหเปนภาระของสังคมเมื่อเขาสูวัยผูสูงอาย ุ
 
 การที่จะดแูลตวัเองเพื่อไมใหเปนภาระของสังคมนั้น การออกกําลังกายก็เปนสิ่งหนึ่ง               
ที่สําคัญมากจะสามารถทําใหรางกายของคนเรายังคงรักษาสภาพไวไมใหเสื่อมถอยลงอยางรวดเรว็
ดังนั้นการออกกําลังกายทีเ่หมาะสมกับเพศและวัยจึงเปนสิ่งสําคัญ  การออกกําลังกายทําใหเกดิ
ความเพลิดเพลิน  รางกายไดผอนคลายและมีผลทําใหเกดิความสมบูรณ  ทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจ  อีกทั้งยงัมีสวนทําใหรางกายสดชื่นแข็งแรง  คลายความเครียด  ความเมื่อยลาจากการทํางาน  
มีอารมณแจมใส  อยางไรกต็ามการออกกาํลังกายนั้นตองปฏิบัติใหถูกตองจึงจะไดประโยชนสูงสุด 
ดังพระบรมราโชวาท  ของสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมพิลอดุลยเดช  ทรงตรัสไวในพิธีเปดประชุมใหญ
สัมมนาเรื่องการออกกําลังเพือ่สุขภาพ 17 ธันวาคม 2533 วา “รางกายของเรานั้น  ธรรมชาติสรางมา
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สําหรับใหออกแรงมิใชใหอยูเฉย ๆ ถาใชแรงใหพอเหมาะพอดีโดยสม่ําเสมอ  รางกายก็เจริญแข็งแรง 
คลองแคลว  ดังนั้นผูที่ปกติทาํการงานโดยไมไดใชกําลัง  หรือใชกําลังแตนอย  จึงจําเปนตองหา
เวลาออกกําลังกายใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ  ทุกวัน...”(พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั, 2533) การออกกําลังกายใหพอด ี จะทําใหเกิดความสมบูรณ           
ทั้งทางกายและใจ  ซ่ึงสําหรับสตรีวัยผูใหญนั้นควรใหความสําคัญในการเลือกออกกําลังกายให
เหมาะกับวยั  และควรเปนการออกกําลังกายในลักษณะของงานที่ไมหนักมาก  การเคลื่อนที่ไม
สลับซับซอน  เพื่อชวยใหส่ิงตาง ๆ เหลานี้ดีขึ้น  เชน  ระบบไหลเวยีนของเลือดทํางานไดดไีปเลี้ยง
สวนตาง ๆ  ไดมากขึน้  สามารถปองกนัโรคหวัใจ  โรคความดันโลหิตต่ํา  มภีูมิตานทานของรางกายดีขึ้น  
และปองกันโรคตาง ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคอวน โรคขอเสื่อม  ชวยในการควบคุมน้ําหนกั          
การทรงตัวและทําใหเคลื่อนไหวคลองแคลวขึ้น  ชวยใหระบบขับถายทํางานไดดีขึ้น  ชวยลดความเครียด 
และทําใหการนอนหลับพักผอนดีขึ้น  ตัวอยางของการออกกําลังกายแบบตาง ๆ ไดแก  การเดินเรว็  
การวิ่งเหยาะ ๆ การรํามวยไทเก็ก  การวายน้ํา  โยคะ  การออกกําลังกายในน้ํา  หรือแมแตการเตน 
แอโรบิคแบบเบา ๆ (ตัวอยางการออกกําลังกาย, 2550) จากตัวอยางของการออกกําลังกายนัน้  
ปจจุบันการออกกําลังกายแบบโยคะจัดวาเปนการออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่กําลัง
ไดรับความนยิมเปนอยางมาก  และยังเปนการออกกําลังกายที่ชวยเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย        
ไดเปนอยางดโีดยทาบริหารหรืออาสนะจะชวยบริหารทกุสวนของรางกาย  โดยการเขาไป  ยืด  หด 
กลามเนื้อและขอตอตาง ๆ ของรางกายทั้งกระดูกสันหลังและโครงกระดูก  สวนการหายใจหรือ
ปราณยามจะชวยฟนฟูสภาพรางกายและจติใจ  ใหเกดิความสดชื่นและความสงบ  จากประโยชน
ของการฝกโยคะที่มีมากมายทั้งชวยใหเลือดไหลเวยีนไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายไดดีขึ้น  
ประกอบกับการฝกหายใจเขาออกชา ๆ ลึก ๆ อยางเปนระบบทําใหหลอดเลือดขยายตัวและ         
เลือดสามารถไหลเวยีนไปยงัสวนตาง ๆ  ไดมากขึ้นชวยเพิ่มความยดืหยุนใหกับขอตอตาง ๆ          
ชวยแกไขทรวดทรง  เพิ่มความสามารถเกี่ยวกับการทรงตวัที่ด ี  มีสมาธิดีชวยผอนคลายและ              
ลดความตึงเครียด (สาลี่, 2544) ซ่ึงสอดคลองกับ  ละเอียด (2537) ที่กลาวไววาโยคะเปนวิธี                 
การออกกําลังกายอยางหนึ่งที่สามารถลดความตึงเครียดทัง้รางกายและจติใจทําใหรางกายเคลื่อนไหว
คลองแคลวขึ้น  สรางความสดชื่นและทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง การฝกซ้ํา ๆ จะไมทําใหเกิด
ความตึงเครียดขึ้นกับรางกาย  ในทางตรงกนัขามการฝกโยคะจะทําใหรางกายผอนคลาย  จิตใจสงบ
เยือกเย็นลง  มผีลตอการทํางานในชวีิตประจําวันและชวยใหสุขภาพจิตดีขึ้นดวย  จากงานวิจยัของ 
Tran et al. (2001) ในเรื่องผลของการฝกโยคะที่มีผลตอสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ  
สนับสนุนวาโยคะสามารถเพิ่มความแข็งแรง  ความอดทนของกลามเนือ้  และเพิ่มสมรรถภาพ          
การใชออกซิเจนสูงสุด  นอกจากนัน้ยังสามารถลดสัดสวนของรางกายดวย รวมไปถึงงานวิจยัของ 
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Bera and Rajapurker (1993)  ในเรื่องสัดสวนของรางกาย  ระบบหวัใจไหลเวยีนเลือดและพลังงาน
ในระบบแอนแอโรบิคที่มีผลมาจากการฝกโยคะ  สนับสนุนวาโยคะสามารถที่จะฝก              
เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายดานตาง ๆ ที่กลาวมาไดเปนอยางดี  
 
 การออกกําลังกายในน้ําเปนการออกกําลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับการยอมรับวา            
มีประโยชนตอสุขภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง Cooper (1976) กลาววาการออกกําลังกายในน้ําเปนการเพิ่ม
ความสามารถในการใชออกซิเจนไดเปนอยางดี  การออกกาํลังกายในน้ําถือไดวาเปนการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิคที่ดีวิธีหนึ่ง  ซ่ึงสอดคลองกบั  สุริยา (2538) กลาววาออกกาํลังกายแบบใชแรงตานของน้าํ
สามารถพฒันาความอดทนในการทาํงานของหัวใจระบบไหลเวยีนโลหติความสามารถของกลามเนื้อ
ทั่วรางกายและความออนตัวของขอตอไดดี  ทั้งนี้เพราะขณะที่ตัวเราอยูในน้ําจะเปนตัวกลาง  
ในการพยุงน้ําหนักตวัซ่ึงชวยลดแรงกระแทกหรอืแรงกดในแนวดิ่ง  จะชวยผอนรับภาระในการรบั
น้ําหนกัตามขอตอตาง ๆ โดยเฉพาะสวนลางของรางกาย  และยังชวยเพิม่แรงตาน  การเคลื่อนไหวได  
โดยการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวหรือเพิ่มพื้นที่ในการตานน้าํใหมากขึ้น  การที่น้ําตาน
การเคลื่อนไหวของรางกายทุกทิศทุกทางไดนั้น  ทําใหสามารถออกกําลังกายในกลามเนื้อ   
กลุมตรงขามในเวลาเดยีวกันทําใหกลามเนือ้ไดออกแรงเพิ่มขึ้น  โดยไมมีอันตรายตอกลามเนื้อ    
เอ็นและขอตอที่สําคัญ  และสอดคลองกับ ราตรี (2549)ที่กลาวไววาการออกกําลังกายในน้ํามีขอดี
หลายประการสรุปไดดังนี้  การออกกําลังกายในน้ําสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
ระบบหายใจและไหลเวยีนของโลหิตเชนเดียวกับการออกกกําลังกายแบบแอโรบิคแบบอื่น ๆ  
สามารถสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อตาง ๆ ไดอยางทัว่ถึง  และยังสามารถเพิ่มมุมการเคลื่อนไหว
ของขอตอตาง ๆ ทําใหเคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลวและมีความยดืหยุนสูง  และ  พันทพิา (2537) 
ไดกลาววาน้ํายังสามารถระบายความรอนในรางกายไดดี  ทําใหผูที่ออกกําลังกายในน้ําไดรับ   
ความสดชื่นและชวยผอนคลายความตึงเครียดได  นอกจากนั้นการออกกําลังกายในน้าํยังสามารถ
เพิ่มสมรรถภาพทางกายในดานระบบหวัใจไหลเวยีนเลือด ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ลดสัดสวน
ของรางกาย  เพิ่มความคลองแคลววองไว  และเพิ่มความออนตัวไดเปนอยางดีในหญิงผูสูงอายุ 
(Takeshima et al., 2002) 
 
 การออกกําลังกายในน้ําเริ่มเขามาเปนทางเลือกหนึ่งในการออกกําลังกายในประเทศไทย
มากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ  ราตรี (2549) ที่กลาวไววาปจจุบันบรรดาวิธีการออกกําลังกายใหม ๆ 
เหลานี้  มีการออกกําลังกายในน้ําอยางหนึง่ที่ไดรับการเผยแพรและเปนที่นิยมมากขึน้ตามลําดับ  
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คือ  การออกกาํลังกายในน้ํา (Aquatic Exercise) ซ่ึงในตางประเทศเริ่มใหความสนใจมาเปนเวลานบั
10 ปแลว และแพรหลายออกไปเรื่อย ๆ และคาดวาในอนาคตจะเปนทีน่ิยมมากขึน้ ในระยะ 5-6 ป 
ที่ผานมาความนิยมของการออกกําลังกายในน้ําพุงทะยานขึ้น  ไมเฉพาะนักกีฬาทีก่ําลังบาดเจ็บ
เทานั้นที่ออกกําลังกายในน้าํเพื่อแทนการฝกปกติ แมคนธรรมดาๆก็คนพบขอดีของน้ําดวย    
ซ่ึงแตเดิมคนที่ออกกําลังกายในน้ําจะจํากดัอยูในหมูผูนยิมกฬีาทางน้ํา ผูสูงอายุ นักกฬีาระหวาง    
พักฟนจากการบาดเจ็บ  แตลักษณะเชนนีก้ําลังเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง  ในปจจุบนัมีการประยุกต  
การออกกําลังกายในน้ําในรปูแบบตาง ๆ มากมาย  เชน  การเตนแอโรบิคในน้ํา (water aerobic)  
การสรางกําลังของกลามเนื้อ (water toning) การฝกการเคลื่อนไหวของขอตอ (fexibility training) 
ธาราบําบัด (water -therapy) โยคะในน้ํา (water yoga) และการออกกําลังกายในน้ําลึก (deep water 
exercise) (ศูนยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ, 2550) เพื่อเปนทางเลือก           
ในการออกกาํลังกายใหเหมาะกับแตละบุคคล ในปจจบุันไดนําการฝกโยคะในน้ําไปปรับประยุกต
เปนการออกกาํลังกายในน้ําโดยออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะใหลอมรอบดวยน้ํา  เอาประโยชนจาก
อาสนะของโยคะบนบกกับประโยชนของการออกกําลังกายในน้ํารวมกนัเพื่อใหเกดิประโยชนกับ
รางกายสูงสุด (Katz, 2003) 
 
 จะเห็นไดวาการออกกําลังกายแบบโยคะและการออกกําลังกายในน้ํามปีระโยชนมากมาย
สามารถชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต  รวมไปถึงยังเปนการออกกําลังกาย 
ที่กําลังเปนที่นยิมในกลุมวยัตาง ๆ และที่สําคัญเปนการออกกําลังกายที่มคีวามเหมาะสมกับสตรี         
วัยผูใหญ  ผูวิจยัจงึมีความสนใจทีจ่ะสรางโปรแกรมการออกกาํลังกายแบบโยคะมาทาํการฝกในน้ํา  
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝกโยคะในน้าํและการฝกโยคะบนบกที่มีตอสมรรถภาพ          
ทางกายและจติในสตรีอายุ 50–59 ป ซ่ึงผลการวิจัยนี้จะเปนแนวทางแกผูที่ตองการออกกําลังกาย
เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและสุขภาพสําหรับกลุมสตรีวัยผูใหญ  กลุมผูสูงอายุ  และผูที่
สนใจจะนําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง  สังคม  และประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาผลของการฝกโยคะในน้ําและฝกโยคะบนบกตอสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางจิตในสตรีอายุ 50 – 59 ป 
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 2.  เพื่อเปรียบเทยีบสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิต ระหวางกลุมฝกโยคะในน้ํา
และกลุมฝกโยคะบนบกในสตรีอายุ 50 – 59 ป หลังการฝก 8 สัปดาห 
 
 3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพทางกาย  และสมรรถภาพทางจิต  ภายใน
กลุมฝกโยคะในน้ําและกลุมฝกโยคะบนบก ในสตรีอายุ 50 – 59 ป หลังการฝก 8 สัปดาห  
  

สมมติฐานการวิจัย 
 
 1. คาเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต ภายหลังไดรับการฝก 8 สัปดาห
ระหวางกลุมโยคะในน้ําและกลุมโยคะบนบกแตกตางกนั 
 
 2. คาเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต ภายหลังไดรับการฝก 8 สัปดาห
ภายในกลุมโยคะในน้าํ และภายในกลุมโยคะบนบกแตกตางกัน 
 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 
 1. ผลการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนในการเปนทางเลือกในการออกกําลังกาย  สําหรับ            
วัยผูใหญ  และวยัผูสูงอายุ   
 
 2. เปนแนวทางสาํหรับผูที่จะศกึษาคนควาและวิจยัในงานทีเ่กี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย 
ในสตรีอายุ 50 – 59 ป ได 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. การวิจยัในครัง้นี้เปนการวิจยัเชิงทดลองเพือ่ศึกษาผลของการฝกโยคะในน้ําและ            
การฝกโยคะบนบกที่มีตอสมรรถภาพทางกายและจิตในสตรีอายุ 50 – 59 ป 
 

2. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คืออาจารยเพศหญิง  ของโรงเรียนสาธิตแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวจิัยและพัฒนาการศึกษา อายุ 50–59 ป  จํานวน  50  คน  
ไมไดออกกําลังกายเปนประจํา  และไมมีโรคประจําตัวทีเ่ปนอันตรายจากการออกกําลังกาย 
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 3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 
 
  3.1 ตัวแปรตน (independent variable)  
 
   -  โปรแกรมการฝกโยคะในน้ํา 
   -  โปรแกรมการฝกโยคะบนบก 
 
  3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable)  คือ  
 
   สมรรถภาพทางกาย  ประกอบดวย 
   -  ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ 
   -  เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 
   -  ความออนตวั 
   -  ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขา 
 
        สมรรถภาพทางจิต ประกอบดวย 

-   ระดับความเครียด 
 
                                     ขอตกลงเบื้องตน 
 

 1. ไมมีการควบคุมการรับประทานอาหาร 
 
 2. เขารวมการออกกําลังกายดวยความสมัครใจ และออกกําลังกายไดจนสิ้นสุดการวจิัย 
 

นิยามคําศพัท 
 
 การฝกโยคะในน้ํา (Aqua yoga) หมายถึง  ทากายบริหารรางกายแบบโยคะ  จํานวน  27  ทา    
ทําการฝกในน้ําที่ลึกระดับอก  อุณหภูมิของน้ําคือ 27 องศา  เปนการฝกที่เนนรวมกายและจิตวิญญาณ
ใหเปนหนึ่งเดยีวกัน  เพื่อใหเกิดความสมดุลทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
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 การฝกโยคะบนบก (Land - based yoga) หมายถึง  ทากายบริหารรางกายแบบโยคะ  จํานวน 
27  ทา  ทําการฝกบนบกเปนการฝกที่เนนการรวมกายและจิตวิญญาณใหเปนหนึ่งเดียวกัน  เพื่อให
เกิดความสมดุลทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
 
 สตรี อายุ 50-59 ป  หมายถึง  สตรีวัยผูใหญที่มีอายุระหวาง 50-59 ป  เปนอาจารยโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพฒันาการศึกษา  นบัอายุตามปปฏิทิน 
 
 สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) หมายถึง  สภาวะของรางกายที่อยูในสภาพที่ดี
เพื่อที่จะชวยใหบุคคลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดี               
ก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ในชีวิตประจําวนัได  เชน  การเลนกฬีา  ออกกําลังกาย  และ      
การแกไขสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี  ซ่ึงการศึกษาสมรรถภาพทางกายของงานวิจัยนี้
ประกอบดวย  ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ  เปอรเซ็นตไขมัน                
ในรางกาย  ความออนตัว  ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและความอดทนของกลามเนื้อขา 
 
 สมรรถภาพทางจิต (Mental fitness) หมายถึง  สภาวะจติของคนทีจ่ิตใจมคีวามทนทาน 
สามารถตานทานความยัว่ยวนตาง ๆ ไดมาก  ทาํใหโลภ  โกรธ  หลง  ไดยาก  คือ  มีความตานทาน  
ทางจติใจสูง  ซ่ึงการศกึษาสมรรถภาพทางจิตของงานวิจยันีจ้ะศึกษาในเรื่องของความเครียด และ
ความเครียด  หมายถึง  สภาวะจิตใจที่ขาดความอดทน  อดกล้ัน  และเต็มไปดวยความคิดที่         
ไรประโยชน  อันเนื่องมาจากความกดดันจากภาระหนาที่การงาน  การเงิน  ความสัมพันธที่
ขัดแยง  รวมทั้งความไมถูกตอง  ความกาวราวรุนแรง  และสภาพแวดลอมที่เปนพิษ  
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การตรวจเอกสาร 
 
 ผูวิจัยไดคนควาเอกสารและงานที่เกี่ยวของโดยมีเนื้อหาสาระและรายละเอียดดังนี ้
 
  -  วยัผูใหญ และการเปลี่ยนแปลง 
  -  สมรรถภาพทางกาย 
  -  สมรรถภาพทางจิต 
  -  การออกกําลังกายแบบโยคะ 
  -  การออกกําลังกายในน้ํา 

 
วัยผูใหญและการเปลี่ยนแปลง 

 
ความหมายของวัยผูใหญ 
  
 อุบลรัตน (2546) กลาวไววา วัยผูใหญแบงออกเปน 2 ชวงระยะเวลา  คอื (1) ผูใหญตอนตน 
เปนผูที่มีอายุระหวาง 20-40 ป (2) ผูใหญตอนปลาย  หมายถึง  ผูที่มีอายรุะหวาง 40-60 ปในวยัผูใหญ 
จะตองมกีารปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางดานรางกาย  อาชพี  การสรางครอบครัว  การแตงงาน 
และการดํารงชีวิตในสังคมเปนชวงชีวิตที่ตองมีการปรับตัวตอสภาวการณเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกายที่เร่ิมมีความเสื่อมถอย  รวมทั้งเปนวัยที่ตองมีความรับผิดชอบและทํากิจกรรมตาง ๆ 
เพิ่มมากขึ้น  ลักษณะที่สําคัญของวัยผูใหญประกอบดวยรางกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป  
ความแข็งแรง  ตลอดจนสุขภาพของรางกายเริ่มเสื่อมถอย  บางรายถึงกับตองมีการใชยารักษาโรค  
ซ่ึงถาสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นก็อาจจะสงผลกระทบตอปญหาทางดานจิตใจ  ดงันั้นวยัผูใหญมักจะเกิด
ปญหาในดานการปรับตัวทางดานรางกายมากกวาปญหาอ่ืน (ศรีเรือน, 2540)  
 
การเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ของวัยผูใหญ 
 
 เปนธรรมชาติของมนุษยที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดในเรือ่งของการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สมรรถภาพทางรางกายที่เสื่อมถอยลงถึงแมวามนุษยเราจะพยายามคดิคนหาวิธีการตาง ๆ มาเปน
เวลานานแลวก็ตามแตกย็ังไมสําเร็จในเรื่องของการยับยัง้  พัฒนาการของรางกาย  จิตใจ  และสังคม
ที่เปลี่ยนไป  การเปลี่ยนแปลงในวยัผูใหญมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางที่จะชัดเจนในการเปลี่ยนจาก   
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วัยหนุมสาว  จากที่สมรรถภาพทางกายจะมปีระสิทธภิาพสูงสุดเมื่อบุคคลนั้นอายไุด 25 ป หลังจากนั้น
ความเหมาะสมของรางกายหรือประสิทธิภาพของรางกายจะลดลงตามลําดับจนกระทั่งอาย ุ40-45 ป 
จะเริ่มมีอัตราเสื่อมถอยเพิ่มมากขึ้นแสดงวาทุกคนจะตองเผชิญกับปญหาความยากลําบาก             
ในการปรับตวัที่มีตอประสทิธิภาพของรางกายที่แตกตางกันออกไป (อุบลรัตน, 2546) และ                
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยผูใหญมีดังนี้คือ 
 
 1. การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย 
 
  ในชวงระยะวยัผูใหญนีจ้ะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  ซ่ึงจะมีผลตอ
ทัศนคติทีไ่มดขีองแตละบุคคล  และมีผลตอสภาพจติใจของคนวยันี้มากทีสุ่ด  สาเหตกุารเปลี่ยนแปลง
ของรางกายประกอบดวยประสิทธิภาพของรางกายและเซลลภายในรางกายไมสมบูรณเมื่ออวยัวะ
ของรางกายและเซลลทํางานไดไมสมบูรณ  จะมีผลทําใหระบบการทํางานของรางกายเสื่อมสมรรถภาพ
เพราะเซลลของรางกายเหีย่วแหง มีชองวางระหวางเซลลทําใหประสิทธิภาพ  การทํางานลดนอยลง  
เกิดความรูสึกวาเหนื่อยงาย  นอกจากจะเปนเรื่องของประสิทธิภาพของรางกายและเซลลภายในรางกาย
ที่ไมสมบูรณแลว  สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหรางกายเปลี่ยนแปลง  คือ  การทํางานของตอมไรทอในรางกาย
ไมสามารถผลิตฮอรโมนไดตามปกติ  ผลคือการทํางานของรางกายและจิตใจมีการผันแปรอยางรวดเรว็ 
 
  กลาวไดวาพัฒนาการทางดานรางกายในวัยผูใหญนั้นจะมีแตเสื่อมถอยลง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมที่ไมไดออกกําลังกาย  ไมดแูลรักษาสุขอนามัยของตนเองใหดี  ซ่ึง Gormly et al. (1989) 
ไดกลาวถึงพัฒนาการทางดานรางกายและจิตวา เปนการกาวเดินไปพบกับความถอยลงและไดอธิบายถึง
ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงในวยัผูใหญดังนี้ 
 
  1.1 ผิวหนังเริ่มเหีย่วไมเต็งตึง รอยยนบนใบหนาเห็นชดัขึ้น รวมไปถึงผิวหนังตาม   
รางกายก็เร่ิมมกีารเหี่ยวยนเกดิขึ้นใหเห็น 
 
  1.2 ผมเริ่มรวงและหงอก 
 
  1.3 น้ําหนกัตัวเร่ิมเพิ่มมากขึ้น และสวนที่มากนี้เกิดจากไขมนัที่เร่ิมเพิ่มพูนตาม        
หนาทอง  สะโพก  เอว 
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  1.4 พลังความแข็งแรงของกลามเนื้อลดลง การลดลงจะชัดเจนในกลุมของผูที่ไมได
ออกกําลังกาย  สวนผูใหญทีใ่ชพลังงานกลามเนื้อเปนปกติ ออกกําลังกายสม่ําเสมอนั้นจะยังทํางาน
ไดดีจนถึงวัย 60 ปเศษ 
 
  1.5 ระบบกลามเนื้อและกระดูกจะเริ่มเสื่อมถอย เพราะสมรรถภาพทางกายดานตาง ๆ     
ลดนอยลงอยางเชนในเรื่องของความออนตวั ทําใหการเคลื่อนไหวตาง ๆ ของรางกายไมรวดเรว็
คลองตัวเหมือนเคย กระดูกและขอตอของรางกายเริ่มเสื่อม และอาจไดรับบาดเจ็บไดงายขึ้นจาก 
การเคลื่อนไหว  เชน  การหกลม กระดูกก็เร่ิมเขาสูการเปราะและแตกหักไดงายขึ้นเนื่องมาจาก     
การเสื่อมสลายของแคลเซียม 
 
  1.6 สายตาเริ่มมีประสิทธิภาพลดลงตามปกติความสามารถในการมองเห็นจะมี       
ประสิทธิภาพมากสูงสดุในวยัผูใหญตอนตนจนกระทั้งอายุ 40 ป  ตอจากนั้นไปคอย ๆ ลดลง  ดังนั้น   
จึงเปนภาพที่เห็นอยูทัว่ไปในการใชแวนสายตาชวยในการมองเห็นใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
 
  1.7 เริ่มหูตึงสําหรับบางคน อาการหูตึงนี้อาจจะยังไมชัดเจนสําหรับผูใหญในตอนตน 
แตเมื่ออายุเร่ิมเขาไปสูอายุ 55 ป ขึ้นไปจะเริ่มมีอาการหูตงึได 
 
  1.8 การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  จากที่อวัยวะของรางกายมีการทํางานในลักษณะที่เสื่อม
ถอยลงมีผลทําใหทักษะบางอยางของผูใหญ  สามารถทํางานไดไมเหมอืนกับคนในวยัรุนหนุมสาว 
โดยเฉพาะกิจกรรมทางเพศและความสนใจในเรื่องเพศกล็ดนอยลง  และจะเปนเชนนีต้อเนื่องจน 
เขาสูวัยชรา  ภาวะความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโดยเฉพาะจะเหน็ไดเดนชัดในเพศหญิง  หมายถงึ  
สภาวการณหมดประจําเดือนเปนระยะที่รางกายของเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลงในระบบตอมตาง ๆ  
อันเปนสัญญาณที่บงบอกถึงการเปลีย่นแปลงตามธรรมชาติ   ซ่ึงในบางครั้งอาจจะตองใชยาเขามาชวย
เมื่อถึงคราวจําเปนเพื่อชวยใหฮอรโมนและการทํางานของรางกายปรบัตัวไดดีขึ้น  รวมไปถึงเรื่อง
การใสใจในการออกกําลังกาย 
 
  1.9 ระบบหัวใจและหลอดเลือด เมื่อรางกายเริม่เขาสูวัยถดถอย ในการทํางานของ         
หลอดเลือดไมคอยมีประสิทธภิาพทําใหกลามเนื้อหัวใจไดรับเลือดไปเลี้ยงนอยลง  การบีบตัวของ   
หัวใจก็ลดนอยลง  ทําใหพบปญหาดานการไหลเวยีนของโลหิต  เชน  เลือดไมสามารถไปเลี้ยงสมอง
ไดเพยีงพอ  
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 2. การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม 
 
  ในปจจุบนัสังคมการเปนอยูของคนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก  จึงสงผลใหมี
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมในวยัผูใหญดังนี้ 
 
  2.1 การเปล่ียนแปลงทางสังคม เชน การที่พลเมืองเพิ่มมากขึ้น อัตราการเพิ่มมีแนวโนม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางการแพทยที่มีคณุภาพการรักษาพยาบาลและ
ความเจริญทางดานการศึกษา  ที่ทําใหประชาชนรูจักดูแลรักษาสุขภาพและการปองกันความเจ็บปวย
จึงชวยใหอายขุัยของประชากรเพิ่มมากขึ้น 
 
  2.2 การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม จากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง 
ในปจจุบนัความสัมพันธกับเพื่อนบานลดนอยลงกวาในสมัยอดีต  และครอบครัวก็จะเปนครอบครัว
เดี่ยวทําใหผูใหญ  หรือผูสูงอายุตองอยูอยางโดดเดีย่ว  รวมไปถึงในสังคมปจจุบันอัตราการหยาราง
และการเปนโสดเพิ่มมากขึน้  จึงทําใหเมือ่เขาสูวัยผูใหญแลวตองอยูอยางโดดเดี่ยว 
 
  2.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวนบุคคลที่เกิดขึ้น  คานยิมหรือคุณคาทางจริยธรรม 
เชน  การแตงกาย  และมารยาทของคนในวัยหนุมสาวที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อสมัยที่ผูใหญ
เปนหนุมสาว  ทําใหเกิดความหงุดหงิดใจเมื่อเห็นภาพตาง ๆ และอาจทําใหเกิดความขัดแยงระหวาง
วัยได 
 
 3. การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ 
 
  การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจในวัยผูใหญนั้นมีการเปลี่ยนแปลง  เชน  เกิดจากความวติก
หรือพบเจอกบัปญหาตาง ๆ ที่เขามาในชีวติ  ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข (2531) ไดมีการรวบรวม    
การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจในวยัผูใหญไวดังนี ้
 
  3.1 การสูญเสียบุคคลในครอบครัวหรือคูครอง พบไดทัว่ไปการสูญเสียหากเกิดขึ้น
อยางกะทนัหนัโดยที่มิไดตัง้ตัวก็จะทําใหมีผลตอสภาพจิตใจของผูที่ยงัมีชีวิตอยูอยางรุนแรง
เนื่องจากการปรับตัวตอการสูญเสียนี้กระทําไดยากอาจเปนผลทําใหเกดิความเศรา  วาเหว                 
เปลาเปลี่ยวอยางรุนแรง  
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  3.2 จากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายนัน้กส็งผลกระทบถึงทางดานจิตใจของ      
วัยผูใหญไดโดยตรง  ทําใหเกิดการหงดุหงดิรําคาญตัวเอง เชน การเคลือ่นไหวก็ไมสามารถ               
ที่จะเคลื่อนไหวไดกระฉับกระเฉงเหมือนตอนเปนหนุมสาว  ตองเพิ่มความระมัดระวังตนเอง      
ในการเคลื่อนไหวมากขึ้น  เร่ืองของสายตานั้นก็สงผลกระทบโดยตรงสามารถทําใหเกิด   
ความรําคาญใจได  เชน  การมองเห็น  เปนตน  
 
  จากการเปลี่ยนแปลงหลายประการในวัยผูใหญ  ถึงวาจะยังไมรุนแรงหรือชัดเจนเทากับ         
ผูสูงอายุ  ดังนัน้จึงควรมีการเตรียมตัวเตรยีมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมลงของรางกาย  
เพราะรางกายไมไดมีสมรรถภาพคงที่ตลอด  มีการเสื่อมถอยลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ การรักษา
สภาพของรางกายที่ดวีิธีหนึง่คือการออกกาํลังกาย  และตองออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศและ
วัยของตนเองดวย  ในสตรีวยัผูใหญนัน้เปนวัยทีก่ําลังจะกาวเขาสูวยัผูสูงอายุ  วัยนี้รางกายจะมี           
การเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ดาน  เชน  ทางดานรางกาย  จติใจ  และสังคม  ทําใหสมรรถภาพทางกาย
ลดนอยถอยลงไป  ไมแข็งแรงเทากับวยัหนุม  วัยสาว  รวมไปถึงสังคมไทยที่ตองแขงขันทํางาน 
แขงขันกับเวลา  จนไมมีเวลาที่จะออกกาํลังกาย ถาสตรีวัยผูใหญมีสมรรถภาพทางกายที่ไมดี
เมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุก็จะกอใหเกดิปญหาตามมาในดานสุขภาพ  จิตใจ  และอารมณ  ดังนั้นสตรี              
ในวยัผูใหญจึงควรใหความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง  โดยการออกกําลังกายเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย  เพื่อการที่จะมีสุขภาพดีและการออกกําลังกายกต็องมีความเหมาะสมกับเพศ  
และวยั 

 
สมรรถภาพทางกาย 

 
 สุพิตร (2541) ไดกลาวไววาสมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) หมายถึง สภาวะของ
รางกายที่อยูในสภาพที่ดีเพือ่ที่จะชวยใหบุคคลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  บุคคลที่มี
สมรรถภาพทางกายดกี็จะสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ในชีวิตประจําวนัได  เชน  การเลนกีฬา   
ออกกําลังกาย  และการแกไขสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี  สมรรถภาพทางกายแบงออกเปน  
2  ประเภทคือ  สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ (Health – related physical fitness) และ
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับทักษะ (Skill – related physical fitness) และองคประกอบของ
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพประกอบดวย ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscul -
strength) ความอดทนของกลามเนื้อ (Muscul endurance) ความยดืหยุน (Flexibility) ความอดทน
ของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardiorespiratory endurance) และองคประกอบของ
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รางกาย (Body composition) ซ่ึงสอดคลองกับ Robbins et al.(2002) ที่ไดใหความหมายของ
สมรรถภาพทางกายไวดังนี ้สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) หมายถึง  ความสามารถของ
รางกายในการทํางานตาง ๆ ไดเปนอยางดี  และมีประสิทธิภาพในระยะเวลานาน ๆ โดยไมเสื่อม
ประสิทธิภาพทางกาย  สมรรถภาพทางกายแบงไดเปน 2 ประเภท  คือ  สมรรถภาพทางกายที่มี
ความสัมพันธกับสุขภาพ (Health – related components) และสมรรถภาพทางกายที่มีความสัมพนัธกับ
ทักษะการเลนกีฬา (Skill - related components)   และ American College of Sport Medicine ACSM 
(1992) ที่ไดกําหนดสมรรถภาพทางกายที่มคีวามสัมพนัธกับสุขภาพไว 5 องคประกอบดวยกัน  คือ 
ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (Cardiovascular endurance) สัดสวนของรางกาย 
(Body composition) ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscular strength) ความอดทนของกลามเนื้อ 
(Muscular endurance) และความยืดหยุน (Flexibility)  รวมไปถึงอภิลักษณ (2547) ไดกลาวถึง
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับการมีสุขภาพดี มี 5 องคประกอบดังนี้  ความอดทนของระบบ
หัวใจและไหลเวียนเลือด  องคประกอบของรางกาย  ความแข็งแรง  ความอดทน  และความออนตวั 
 
คุณคาของการมีสมรรถภาพที่ดี 
 
 เดชา (2535) ไดกลาววาการมีสุขภาพที่ดีจะกอใหเกดิประโยชน  และใหคุณคากับบุคคล 
ตาง ๆ  สรุป ไดดังนี ้ 
 
 1. ทําใหสุขภาพดี ผูที่มีสุขภาพทางกายดยีอมทําใหมีสุขภาพดีและไมมีโรคภัยไขเจ็บ            
มาเบียดเบยีน  เด็กที่อยูในวัยเรียนถารางกายมีความแข็งแรงจะมีความสามารถศึกษาเลาเรียน               
มีสมาธิในการเรียนดี  สําหรับผูใหญจะประกอบภารกิจและสามารถดํารงชีวิตอยางมคีวามสุข 
 
 2. ทําใหรางกายมีการเจริญเตบิโตแข็งแรงไดสัดสวน  ผูทีม่ีสมรรถภาพทางกายดี         
ยอมทําใหกลามเนื้อมีความแข็งแรง  ทนทาน  มีการเจริญเติบโตอยางเหมาะสมไดสัดสวน            
สามารถประกอบภารกิจตาง ๆ ในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 3. ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบการหายใจ
ประสานสัมพันธกันอยางดี  ผูที่มีสมรรถภาพทางกายดีนัน้ยอมมีผลทําใหประสิทธิภาพของ          
การทํางานในระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจมกีารทํางานประสานสัมพันธกันอยางดีและ
ยังสามารถปองกันโรคหัวใจเสื่อมได  รวมทั้งอัตราการเสื่อมตอโรคหลอดเลือดหวัใจตีบได 
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 4. ทําใหเกดิความปลอดภยัและลดการบาดเจ็บตาง ๆ จากการออกกาํลังกายและเลนกฬีาได 
การที่สุขภาพและสมรรถภาพทางกายดีนัน้ยอมมีประสิทธิภาพ  ในการเคลื่อนไหวและปฏิกิริยา   
การตอบสนองดี  ทําใหลดอบุัติเหตุตาง ๆ ได ชวยลดอันตรายการบาดเจ็บรวมทั้งเมื่อเกิด                    
การบาดเจ็บกจ็ะทําใหหายเรว็  ลดการเจ็บปวดใหนอยลง 
 
 5. ทําใหมีการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข  คนที่มีสมรรถภาพทางกายดี           
ยอมสงผลและมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวัน  เพราะเมื่อรายกายแข็งแรง  ไมเจ็บปวยก็จะชวย
ทําใหจิตใจแจมใส  อารมณดี  ชวยลดความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี            
การดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีความสุข 
 
 6. ทําใหประหยดัคาใชจายในการรักษาพยาบาล  คนที่มีสมรรถภาพทางกายดยีอมไมมี
โรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบยีน  เมื่อรางกายแขง็แรงไมเกดิการเจ็บปวยก็ไมตองเสียคาพยาบาล  ทําให
ประหยดัเงินในสวนนีเ้ปนอยางมาก  การรกัษาพยาบาลแตละครั้งตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก
ไมวาจะเปนคายาหรือคาบริการดูแลอื่น ๆ สภาพปจจุบนัสาเหตขุองการเจ็บปวยนั้นมาจากสภาพ 
รางกายไมแข็งแรง  ดังนั้นคนเราจึงควรรักษาสุขภาพใหมีสมรรถภาพที่ดีอยูเสมอ 
 
 จากความหมายของสมรรถภาพทางกายและคุณคาของการมีสุขภาพทางกายที่ดนีั้น  สุพิตร 
และคณะ (2548) ไดใหความหมายขององคประกอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ 
(Health – related Physical fitness) ไวดังนี ้
 
 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ  หมายถึง  สมรรถภาพทางกายที่เกีย่วของกบั   
การพัฒนาสุขภาพและเพิ่มความสามารถในการทํางานของรางกายที่มสีวนชวยในการลดปจจัยเสี่ยง
ในการเกิดโรคตาง ๆ ได  เชน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  โรคความดันเลือดสูง  โรคปวดหลัง 
ตลอดจนปญหาตาง ๆ ที่เกดิจากการขาดการออกกําลังกาย  ประกอบดวย 
 
 1.  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscle strength) เปนความสามารถของกลามเนื้อ หรือ
กลุมกลามเนื้อที่ออกแรงดวยความพยายามในครั้งหนึ่ง ๆ เพื่อตอตานกับแรงตานทาน  ความแข็งแรง
ของกลุมกลามเนื้อจะทําใหเกดิความตึงตวัเพื่อใชแรงในการยกหรือดึงสิง่ของตาง ๆ ความแข็งแรง
ของกลามเนื้อจะชวยทําใหรางกายทรงตวัเปนรูปรางขึ้นมาได  หรือที่เรียกวาความแข็งแรงเพื่อรักษา
ทรวดทรง  ซ่ึงจะเปนความสามารถของกลามเนื้อที่ชวยใหรางกายทรงตวัตานกบัแรงโนมถวงของโลก
อยูไดโดยไมลมเปนความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ใชในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน  เชน  การวิ่ง  
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การกระโดด  การเขยง  การกระโจน  การกระโดดขาเดียว  การกระโดดสลับเทา  เปนตน  
ความแข็งแรงอีกชนดิหนึง่ของกลามเนื้อเรยีกวา  ความแขง็แรงเพือ่เคลื่อนไหวในมมุตาง ๆ ไดแก     
การเคลื่อนไหวแขนและขาในมุมตาง ๆ เพือ่เลนเกม กฬีา  การออกกําลังกาย  หรือการเคลื่อนไหว  
ในชีวิตประจําวัน เปนตน ความแข็งแรงของกลามเนื้อในการเกร็ง  เปนความสามารถของรางกาย
หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายในการตานทานแรงที่มากระทําจากภายนอกโดยไมลมหรือสูญเสีย
การทรงตัวไป 
 
 2. ความอดทนของกลามเนื้อ (Muscle endurance) เปนความสามารถของกลามเนื้อที่จะ
รักษาระดับการใชแรงปานกลางไดเปนเวลานานโดยเปนการออกแรงทาํใหวตัถุเคลื่อนที่ติดตอกนั
เปนเวลานาน ๆ หรือหลายครั้งติดตอกันได ความอดทนของกลามเนื้อสามารถเพิ่มไดมากขึ้น          
โดยการเพิ่มจํานวนครั้งในการปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึงขึ้นอยูกบัปจจัยหลายอยาง  เชน  อายุ  เพศ  ระดับ   
สมรรถภาพทางกายและชนดิของการออกกาํลังกาย 
 
 3. ความออนตัว (Flexibility) เปนความสามารถของขอตอตาง ๆ ในรางกายที่เคลื่อนไหวได
เต็มชวงของการเคลื่อนไหว  การพัฒนาทางดานความออนตัวทําไดโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อ และเอน็  
หรือการใชแรงตานทานในกลามเนื้อและเอน็ตองทาํงานมากขึน้  การยดืเหยยีดของกลามเนื้อทําไดทั้ง
แบบอยูกับทีห่รือมีการเคลื่อนที่  เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดควรใชการเหยียดของกลามเนื้อในลักษณะ
อยูกับที่  นัน่กค็ืออวัยวะสวนแขนและขาหรือลําตัวจะตองเหยยีด  จนกวากลามเนื้อจะรูสึกตึงและ
จะตองอยูในทาเหยยีดกลามเนื้อในลักษณะนี้ประมาณ 10 -15 วินาท ี
 
 4. ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardiorespiratory endurance) 
เปนความสามารถของหัวใจและปอดที่จะลําเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังกลามเนื้อที่ใช            
ในการออกแรงขณะทํางานไดเปนระยะเวลานาน  และขณะเดียวกันกน็ําสารที่ไมตองการซึ่งเกิดภายหลัง
การทํางานของกลามเนื้อออกจากกลามเนือ้ที่ใชในการออกแรง การพัฒนาหรือเสริมสรางจะตองมี
การเคลื่อนไหวกลามเนื้อมัดใหญ ๆ โดยใชระยะเวลาติดตอกันประมาณ 10 – 15 นาที 
     
 5. องคประกอบของรางกาย (Body composition) หมายถงึ  สวนตาง ๆ ที่ประกอบขึ้นเปน
น้ําหนกัตัวของรางกายคนเรา  โดยจะแบงออกเปน 2 สวน  คือ  สวนที่เปนไขมัน (fat mass) และ
สวนที่ปราศจากไขมัน (fat – free mass) เชน  กระดกู  กลามเนื้อ  และแรธาตุตาง ๆ ในรางกาย         
โดยทั่วไปองคประกอบของรางกายจะเปนดัชนีประมาณคา  ที่ทําใหเราทราบถงึเปอรเซ็นตของ     
น้ําหนกัที่เปนสวนของไขมนัที่อยูในรางกาย  ซ่ึงอาจจะหาคําตอบที่เปนสัดสวนกนัไดระหวางไขมนั
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ในรางกายกับน้ําหนกัของสวนอื่น ๆ ที่เปนองคประกอบ  เชน  สวนของกระดูก  กลามเนื้อ  และ
อวัยวะตาง ๆ การรักษาองคประกอบในรางกายใหอยูในระดบัที่เหมาะสม  จะชวยทําใหลดโอกาสเสี่ยง
ในการเกิดโรคอวน  ซ่ึงโรคอวนจะเปนจุดเริม่ตนของการเปนโรคที่เสี่ยงตออันตรายอีกมาก  เชน                  
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  หวัใจวาย  และโรคเบาหวาน  เปนตน 
 
 จากความหมายของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพที่ สุพิตร  และคณะ (2548)   
ไดใหความหมายไวนั้น  มีงานวิจยัที่สอดคลองดังนี้  ไวโรจน (2539) ไดศึกษาผลของการออกกําลังกาย
ดวยไทเก็กที่มีผลตอองคประกอบ  สมรรถภาพทางกายของหญิงสูงอายุ  ผลการวิจัยพบวา  
อัตราการเตนของชีพจร  ความดันโลหิต  ความจุปอด  ความออนตวั  และความสามารถในการงอเขา             
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนน้ําหนักของรางกายไมมคีวามแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  รวมไปถึงงานวิจยัของ Tran et al.(2001) ไดศึกษาผลของการฝกโยคะที่มี
ผลตอสมรรถภาพทางกายในดานของการมสุีขภาพดี  งานวิจยันีใ้ชกลุมตวัอยางทีไ่มเคยมีการฝกโยคะ     
มากอนเปนหญิง 9 คน และชาย 1 คน มีอายุอยูระหวาง 18 – 27 ป ทําการฝกโยคะ สัปดาหละ 2 คร้ัง 
โดยวดัความแข็งแรงของกลามเนื้อ  และความทนทาน  ความออนตัว  ความอดทนของระบบหัวใจ
และหายใจ  สัดสวนของรางกาย  และการทํางานของปอด  ผลการวิจัยพบวา  ในดานความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ  ความอดทนของกลามเนื้อมคีวามสัมพันธกันในดานของการใชออกซเิจนสูงสุด      
เพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นยังสามารถลดสัดสวนของรางกาย  Ray et al. (2001) ไดศึกษาความสามารถ
ของการใชออกซิเจนสูงสุดหลังจากมีการออกกําลังกายแบบโยคะ  ผลการวิจยัพบวา  หลังจากที่ฝก
โยคะแลวนั้นจะสามารถเพิม่สมรรถภาพทางดานการใชออกซิเจนสูงสุดไดดีกวากลุมที่ไมไดรับ  
การฝกโยคะ สุรินทร (2547) ไดศกึษาผลของการฝกรํามวยไทเกก็บนบกและในน้ําที่มีตอสมรรถภาพ
การจับออกซิเจนสูงสดุของผูสูงอายเุพศหญงิ  โดยมีจดุมุงหมายเพื่อศกึษาผลของการฝกรํามวยไทเก็ก
บนบกและในน้ําที่มีผลตอการจับออกซิเจนสูงสุดของผูสูงอายุเพศหญงิ  ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนหญิง
สูงอายุระหวางอายุ 60 - 65 ป จํานวน 30 คน ของชมรมผูสูงอายุ  อําเภอเมือง  จังหวดัสุพรรณบุรี
โดยทําการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  แลวทําการฝกไทเกก็บนบกและในน้ํา  ทําการฝก 12 สัปดาห ๆ 
ละ 3 วัน  วันละ 50 นาที  ผลการวิจยัพบวา  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดมีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  และคาเฉลี่ยของชีพจรขณะพักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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สมรรถภาพทางจิต 
 

 สมรรถภาพทางจิต (Mental fitness) หมายถึง  เปนคนที่จติใจมคีวามทนทาน  สามารถ
ตานทานความยั่วยวนตาง ๆ  ไดมาก  ทําใหโลภ  โกรธ  หลง  ไดยากคือ  มีความตานทานดานจติใจสูง 
(วดัเกาะ, 2549) 
  
 สมรรถภาพทางจิต (Mental fitness) หมายถึง  ความสามารถของจิต  เชน  สติดี  อดทน 
เพียรพยายาม  แนวแน  มีสัจจะ  เดด็เดีย่ว  เอาจริงเอาจัง  และเปนจติที่เปนสุข  ราเริง  สงบ  เบิกบาน 
ผองใส (ครูบัว, 2546) 
 
 จากความหมายของสมรรถภาพทางจิตที่ไดกลาวมาแลวนัน้นาจะสอดคลองกับพฤติกรรม 
สภาพจิตใจ  อารมณของบุคคลตอสถานการณตาง ๆ  ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้นรอบตนเอง 
ซ่ึงในโลกปจจุบันมีส่ิงตาง ๆ ที่เขามาเปนตัวแปรเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความทนทานของจิตใจ           
ลดนอยลง  มีส่ิงยัว่ยเุกดิขึน้มากมาย การแขงขันเพือ่ความอยูรอด  คนเกดิความโลภ  โกรธ  หลงไดงาย   
เพราะสมรรถภาพทางจติออนแอ  การทีจ่ะเพิม่สมรรถภาพทางจตินัน้  ก็ตองมีการพฒันาในดานตาง ๆ 
เชน  การมีสมาธิ  การลดระดับความเครียด  การออกกําลังกาย  ฝกการคิดดี  ทําดี  เปนตน  
  
 พรสุข และคณะ (2547) ไดใหแนวทางการสรางเสริมสมรรถภาพทางจิต สามารถปฏิบัติได
ดังนี ้
  

1. การมองโลกในแงด ี
2. การเรียนรูส่ิงใหม ๆ ในชวีิตตอการพัฒนาตนเอง และการปรับตัว 
3. รูจักการยดืหยุน ใหอภัย รูจกัเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
4. การฝกฝนการผอนคลายความเครียด  เชน  การทําสมาธิ  การฝกจิต  การทํากิจกรรม  

การพักผอน นนัทนาการ  เปนตน 
 5. ลด  ละ  เลิก  ความวิตกกังวล  ความตึงเครียด  ออนลาตอรางกาย  และอารมณ  เปนตน 
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 ในงานวิจยันี้จะศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับสมรรถภาพทางจิตในดานของความเครียด  
 
 ความเครียด หรือ (Stress) มีรากศัพทมาจากภาษาลาตนิวา “Stringers” หรือ “Struts” หรือ 
“Stric” แปลวา แรงกดดนัทีม่ีตอรางกาย และมีแนวโนมที่จะทําใหเกดิความผิดปกตขิองรางกายได
(Webster, 1976) 
 
 ความเครียด  หมายถึง  ภาวะที่เกิดขึน้เมื่อจิตใจถูกกระตุนดวยส่ิงเราทีท่ําใหตื่นเตนหรือ  
วิตกกังวลสงผลใหเกดิการเปลี่ยนแปลงดานรางกายหรืออาจเกิดจากอาการผิดปกติทางรางกาย            
ขึ้นได  หากความเครียดนั้นมมีากและคงอยูเปนเวลานาน  
  
 กรมสงเสริมสขุภาพจติ (2541) ไดใหความหมายของความเครยีดไววาเปนภาวะของอารมณ
หรือความรูสึกที่เกดิขึ้นเพื่อเผชิญกับปญหาตาง ๆ ที่ทาํใหรูสึกไมสบายใจ  คับของใจ  หรือถูกบีบคั้น 
กดดันจนทําใหเกิดความรูสึกทุกขใจ 
 
 ความเครียดเกดิจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ  คือ  
 
 1. สภาพปญหาทีเ่กิดขึ้นในชวีิต  เชน  ปญหาการเงิน  ปญหาการงาน  ปญหาครอบครัว 
ปญหาการเรียน  ปญหาสุขภาพ  ปญหามลพิษ  ปญหารถติด  ปญหาน้ําทวม  ปญหาฝนแลง 
ปญหาความขดัแยงระหวางบุคคล ฯลฯ ปญหาเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหคนเราเกิดความเครียด         
ขึ้นได  
 
 2. การคิดและการประเมินสถานการณของบคุคล  เราจะสังเกตไดวาคนทีม่องโลกในแงดี 
มีอารมณขัน  ใจเยน็  จะมีความเครียดนอยกวาคนที่มองโลกในแงราย  เอาจริงเอาจังกับชีวิต  และ 
ใจรอน  นอกจากนีค้นที่รูสึกวาตวัเองมีคนคอยใหการชวยเหลือเมื่อมีปญหา  เชน  มีคูสมรส   มีพอแม 
ญาติพี่นอง  มีเพื่อนสนิทที่รักใคร  และไววางใจกันได  ก็จะมีความเครียดนอยกวาคนที่อยูอยาง           
โดดเดีย่วตามลําพัง  ความเครียดมักไมไดเกิดจากสาเหตใุดเพยีงสาเหตเุดียว  แตมกัจะเกิดจาก                
ทั้งสองสาเหตุประกอบกัน  คือมีปญหาเปนตัวกระตุน และมีการคิด การประเมินสถานการณ           
เปนตัวบงบอกวาจะเครียดมากนอยแคไหน 
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 แนวทางในการจัดการกับความเครียด มีดังนี้  
 
 1. สังเกตความผดิปกติทางรางกาย จิตใจ และพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียด  ทั้งนี้อาจใช
แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเองก็ได  
 
 2. เมื่อรูตัววาเครยีดจากปญหาใด ใหพยายามแกปญหานั้นใหไดโดยเร็ว  
 
 3. เรียนรูการปรบัเปลี่ยนความคิดจากแงลบใหเปนแงบวก  
 
 4. ผอนคลายความเครียดดวยวธีิที่คุนเคย  
 
 5.  ใชเทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด  
 
 6. ออกกําลังกาย 
 
 จากความหมายของสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตนั้นนับเปนสิ่งที่สําคัญ          
ในการดํารงชวีิตขั้นพืน้ฐาน ถาบุคคลใดมีสมรรถภาพทางกายและจิตทีด่ี  ก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวนัได  ไดเปนอยางดี  สมรรถภาพทางกายนัน้มีหลายองคประกอบดวยกัน    
อยางเชน  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ความอดทนของกลามเนื้อ  ความออนตัว  ความอดทนของ
ระบบไหลเวียนเลือดและหายใจ  และสัดสวนของรางกาย  และสมรรถภาพทางจิตในดานของ
ความเครียด  การเสริมสรางและพฒันาในดานตาง ๆ ก็ตองพัฒนาในทกุ ๆ องคประกอบควบคูกันไป  
เพื่อใหกอประโยชนกับรางกายมากที่สุด  สมรรถภาพของคนเราจะลดลงตามจาํนวนอายุที่เพิม่มากขึ้น 
สมรรถภาพทางกายไมคงทนอยูถาไมมกีารดูแล ดังนั้นเมือ่มีอายุทีเ่พิม่ขึ้น  รางกายจึงเริม่มีการเสื่อมลง
ในดานตาง ๆ ดังนั้นจึงเปนสิง่ที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดแูลรักษาสมรรถภาพทางกายของ
เราไมให ลดนอยถอยลงไปเพื่อการมีสุขภาพที่ดี และชวยใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในดาน
ตาง ๆ  อีกดวย  การรักษาสมรรถภาพทางกายนั้นทําไดไมยากเลยนั้นคือการออกกําลังกาย  การใสใจ
สุขภาพใหเหมาะสมกับเพศ และวยัของเราเอง 
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การออกกําลังกายแบบโยคะ 
 
 โยคะถือกําเนดิมาหลายพนัปแลวในประเทศอินเดีย  แตมามีช่ือเสียงในแถบตะวันตก            
เมื่อ 2-3 ทศวรรษที่ผานมา  โยคะเปนคําสันสกฤตมีความหมายวา “ศูนยรวม” ซ่ึงมักจะถูกแปลวา
ศูนยรวมของจติใจ  รางกายและจิตวิญญาณ  หรือการรวมกันของรางกายและจักรวาล  บรรพบุรุษ      
ผูพัฒนาและฝกโยคะจะถูกเรียกวา “ริริส” (risshis) ซ่ึง ริริส  คือนักปรัชญากลุมแรกของอินเดยี  
พวกเขามีชีวิตใกลชิดกับธรรมชาติ ดังจะเหน็ไดจากทาทางของโยคะ  อาสนะ (asanas หรือทาทาง
ของโยคะ)  เชน  ทานกพิราบ  ทาสุนัข  ทาแมว  และทานกอินทรี  กไ็ดแบบอยางจากทาทาง              
การเคลื่อนไหวของสัตว (Katz, 2003)  อาสนะเปนการเคลื่อนไหวรางกายอยางนุมนวล  ทาทางจะมี
ความทาทายมแีรงกระแทกต่าํมีความสัมพันธกับการหายใจ  อยางไรก็ตามมีลักษณะพเิศษเฉพาะตัว
ขึ้นอยูกับอาสนะและความแข็งแรง  ออนแอของรางกาย  ความทาทายจะเปนลักษณะของความสมดลุ 
(balance) ความออนตัว (flexibility) ความตั้งมั่น (focus) ความผอนคลาย (relax) หรือความแข็งแรง 
(strength) (Svami, 1990)  นกัเพาะกายทีแ่ข็งแรงที่สุดในโลกอาจถูกทาทายดวยความออนตัวหรือ
ความสมดุล  ขณะที่นกัวิ่งทีเ่ร็วที่สุดในโลกอาจจะมีความแข็งแรงของรางกายสวนบนนอย  และ  
นักยิมนาสติกอาจพบความยากลําบากในการผอนคลายและการรวมจดุสนใจไวกับการหายใจ              
ในลักษณะเชนนี้แตละคนจะไดรับประสบการณจากการฝกโยคะแตกตางกัน  ดังนั้นการฝกโยคะ
จะตองคํานึงถึงความแข็งแรงและออนแอของผูที่จะฝกดวย  
 
 ในปจจุบนัไดนําการฝกโยคะไปปรับประยุกตฝกในน้ําโดยออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะ
ลอมรอบดวยน้ํา  เอาประโยชนจากอาสนะของโยคะบนบกกับประโยชนของการออกกําลังกาย           
ในน้ํา  ทาในการออกกําลังกายของโยคะในน้ํา  เชน  ทานมัสการพระอาทิตย  และชวงของ         
การออกกําลังกาย 30 นาที การฝกโยคะในน้ํามักจบดวยทาที่เรียกวา back float 3-7 นาที ซ่ึงจะคลาย
กับทาผอนคลาย  ชีวอาสนะ (shivasana) ในโยคะบนบก (Katz, 2003) 
 
 สาลี่ (2544) ไดใหความหมายของโยคะไววา “โยคะ” เปนภาษาสันสกฤตแปลวา                    
การรวมกันเปนหนึ่ง (Union) ซ่ึงหมายถึงการรวมกาย  จติ  และวิญญาณใหเปนหนึ่งเดียวกัน               
การฝกโยคะจงึ   เปนกระบวนการสําหรับฝกกาย  ฝกการหายใจ  และฝกจิตใหมีความจดจอกับ           
เร่ืองลมหายใจเขาออก  อันจะนําไปสูการมสีมาธิที่ดีขึ้น 
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ประโยชนของการฝกโยคะ 
 

 โยคะมีประโยชนมากมาย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการฝกและเปาหมายในการฝกของ                       
แตละคนดวย ซ่ึง สาลี่ (2544) ไดกลาวถึงประโยชนของการฝกโยคะสรุปไดดังนี้ 
 
 1. ชวยใหเลือดไหลเวียนไปเลีย้งสวนตาง ๆ ของรางกายไดดีขึ้น  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก   
การยืดเหยยีดกลามเนื้อดวยทาตาง ๆ ตามแบบของโยคะ ประกอบกับการฝกหายใจเขาออกชา ๆ 
และลึก ๆ อยางเปนระบบโดยปกติแลวกลามเนื้อสวนที่ไมคอยไดใชงานจะมีเลือดไปเลี้ยงนอย    
การยืดเหยยีดทําใหหลอดเลือดขยายตวัและเลือดสามารถไหลเวียนไปยังสวนนั้นไดมากขึ้น  
 
 2. ชวยเพิ่มความยืดหยุนใหกับขอตอตาง ๆ ทําใหขอตอสามารถเคลื่อนไหวไดระยะหรือ
มุมการเคลื่อนไหว (range of motion: ROM) ที่มากกวาเดิม  ตัวอยางผูที่หลังแข็งกมไมลง             
เมื่อฝกโยคะแลวก็สามารถกมไดมากกวาเดิม เปนตน 
 
 3. ชวยผอนคลายและลดความตงึเครียดทีเ่กดิจากการทาํงานในชวีิตประจําวัน  โยคะเปนการฝก
การหายใจใหสอดคลองกับการปฏิบัติทาโยคะ  นอกจากนั้นยังมกีารฝกกําหนดลมหายใจ หรือ                
ที่เรียกวาปราณ (pranayama) ซ่ึงใหผลโดยตรงในการผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ 
 
 4. ชวยแกไขทรวดทรง (Posture) ใหดดูีขึ้นเพราะขณะที่มกีารปฏิบัติทาโยคะ  ผูฝกจะ
เรียนรูเกีย่วกับการทรงตัวที่ด ีฝกการกระจายน้ําหนักผานแขนขาและกระดูกสันหลังอยางเหมาะสม 
 
 5. ชวยทําใหสมาธิดีขึ้น  ทั้งนี้เพราะการฝกโยคะก็คือวิธีการฝกสมาธิรูปแบบหนึ่ง  รางกาย
จะมีการประสานการเคลื่อนไหวใหสัมพนัธกับความคิด (จิต) และลมหายใจเขาออก 
 
 6. ชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นจากการเลนกีฬาหรือการทํางานในชีวิตประจําวนั 
เชน  ปวดเอว  การที่รางกายอยูในทาเดิม  เชน  นั่ง  เปนเวลานานทําใหเกิดอาการปวดเมื่อยไดบอย 
การฝกโยคะชวยยดืกลามเนือ้และเอน็ที่ขอตอสวนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทีก่ระดกูสนัหลัง (spine)   
ทําใหอาการปวดเมื่อยบรรเทาลง 
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 7. โยคะชวยลดอาการปวดประจําเดือน  เฉพาะการยดืเหยียดกลามเนื้ออยางเดียวก็สามารถ
ลดการปวดในรอบเดือนลงได  แตโยคะเปนทั้งการยืดเหยียดกลามเนื้อและการฝกจิต  จึงไดผลดีกวา
การยืดกลามเนื้อเพียงอยางเดียว 
 
 8. โยคะมีผลในทางบําบัดรักษาโรคตาง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากความเครียด  หรือกลามเนื้อ
เกร็งและตึง  เชน  ปวดไหล  สามารถบรรเทาลงไดดวยการฝกโยคะ 
 
 9. ชวยเพิ่มความสามารถในการทรงตัวเพราะทาโยคะหลายทา  เชน  ทาภูเขา  ทานักรบ 
เนนในเรื่องของการรักษาสมดุลขณะที่อยูในทา  ทั้งนี้รวมถึงทาที่ตองมีการยืนทรงตวับนเทาขาง
เดียวดวย  เชน ทาตนไม  ผูที่อยูในวัยสูงอายุจะเริ่มมีปญหาเกีย่วกับการทรงตัวหรือทรงตัวไดไมด ี 
 
 10.  เพิ่มความมีสติ (Awareness) กลาวคือ  ผูฝกสามารถรับรูทาทางการเคลื่อนไหวที่ไม
ถูกตองของตนเองไดเร็วขึ้น ในขณะที่อยูในทานั่ง นอน ยืน เดนิ หรือทาํงานในชวีิตประจําวนั 
นอกจากนั้นความมีสติยังหมายรวมไปถึงความรวดเรว็ในการรับรูตออารมณที่เปลี่ยนแปลงไป  เชน 
รูวาอยากได  อยากมี  รูวาโกรธ  เปนตน  เมื่อมีสติก็สามารถควบคุมอารมณตาง ๆ ไมใหหวั่นไหว
ตามสิ่งที่มากระตุนและยัว่ยุ ทําใหจิตสงบลงไดในระดับหนึ่ง 
 
 11.   ชวยทําใหใจเย็นลง  โยคะมกีารฝกหายใจ  ผูฝกจะสามารถหายใจไดยาวและลึกขึน้
กวาเดิมการหายใจชา ๆ และลึกสามารถนําไปใชไดในขณะที่เร่ิมหงุดหงิด  โกรธหรืออารมณขุนมวั 
ดวยเร่ืองตาง ๆ จะชวยระงบัความรุนแรงของความโกรธไดในระดับหนึ่ง  ทั้งนี้ผูฝกเองตองเขาใจ
ดวยวาความโกรธเปนการกระตุนใหฮอรโมนและรางกายทํางานเพิ่มขึน้  ซ่ึงเปนผลเสียตอรางกาย
และจิตใจโดยตรง 
 
 จากประโยชนของการฝกโยคะนั้นสอดคลองกับ Tran et al.(2001)ไดศึกษาผลของ   
การฝกโยคะที่มีผลตอสมรรถภาพทางกายในดานของการมีสุขภาพที่ดี  โดยในงานวจิยัคร้ังนี้ใช
กลุมตัวอยางทีไ่มเคยฝกโยคะมากอน  เปนหญิง 9 คน และชาย 1 คน มีอายุอยูระหวาง 18 – 27 ป  
ทําการฝกโยคะสัปดาหละ 2 คร้ัง โดยสิ่งที่ตองการวัดมีดังนี้  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  
ความทนทานของกลามเนื้อ  ความออนตัว  ความอดทนของระบบหัวใจและหายใจ  สัดสวนของ
รางกาย  และการทํางานของปอด  ผลการวจิัยพบวา  มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ในดานความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ความอดทนของกลามเนื้อ  และมีความสัมพันธกัน
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ในดานของการใชออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้น  ส่ิงที่กลาวมานีก้็เปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นวาโยคะสามารถเพิ่ม
สมรรถภาพทางกายไดเปนอยางด ี  
 
 การฝกโยคะนัน้จะสอนใหผูฝกกําหนดลมหายใจ และมสีติอยูกับลมหายใจเขาออกจน     
ทําใหเราละทิ้งปญหาที่เกิดขึน้และสามารถใชสติหรือปญญาจัดการกับปญหานั้น ๆ ไดประกอบกับ
การฝกโยคะใชวิธีการยืดเหยียดกลามเนื้อเพื่อใหกลามเนือ้ไดผอนคลายความตึงเครียดจากภาระ   
การงานและการดํารงชีวิตประจําวนั  ผูฝกจึงรูสึกสบายและผอนคลายจากความตึงเครยีดได               
การฝกโยคะจงึเปนวิธีหนึ่งทีจ่ะชวยใหผูฝกรูสึกผอนคลายความตึงเครยีดทั้งทางรางกายและจิตใจ   
เกิดสติปญญาในการแกปญหา  จนสงผลใหเราดําเนนิชีวติประจําวนัใหเปนไปอยางปกติสุขได           
ซ่ึงสอดคลองกับ  วรวฒุิ (2547) ไดศึกษาผลของการฝกไอเยนกะโยคะที่มีตอความออนตัว  สมาธิ 
และการลดความเครียดนั้นผลการทดลองพบวาการฝกไอเยนกะโยคะเปนเวลา 8 สัปดาห  ชวยให
กลุมตัวอยางมคีวามออนตัวดีขึ้น  มีสมาธิดีขึ้นและคลายความเครียดลง 
 
 โยคะถือไดวาเปนการออกกําลังกายที่ไดรับความนิยมในปจจุบันอยางมาก  โดยเฉพาะ    
ในวยัผูใหญ  เพราะโยคะนั้นเปนการรวมกายและจิตวิญญาณใหเปนหนึ่งเดียวกนั  เพื่อใหเกิด    
ความสมดุลทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  การฝกโยคะจงึมีสวนชวยใหมนุษยมีสภาพจิตใจและ
รางกายที่สมบูรณขึ้น  อันจะสงผลใหดําเนนิชีวิตไดอยางเปนปกติสุขในเรื่องของประโยชนของ
โยคะนั้นมีมากมายขึ้นอยูที่เปาหมายและวตัถุประสงคของการฝกโยคะวาตองการฝกเพื่ออะไร  
โยคะนั้นถือไดวาเหมาะสมที่จะเปนการออกกําลังกายในสตรีวัยผูใหญ  โยคะเปนกิจกรรมที่ไมหนักมาก 
และควรฝกใหเหมาะสมกับเพศและ อายุ  
 

การออกกําลังกายในน้าํ 
 
 การออกกําลังกายในน้ํา  เร่ิมมีมาตั้งแตสมัยอาณาจักรของกรีชและโรมันยุครุงเรือง                
ในระยะหลังแถบทวปีอเมริกาและออสเตรเลียไดเร่ิมใหความสนใจกับการออกกาํลังกายในน้ํามากขึน้
อีกครั้งหนึ่ง (พันทิพา, 2537) จะเห็นไดจากเริ่มนํารูปแบบการวิ่งเหยาะ (jogging) ในน้ําที่มาใช
เมื่อปลายทศวรรษที่ 60–70 ตอมาในทศวรรษที่ 70 ถึงทศวรรษที่ 80 เร่ิมมีการเตนแอโรบิคในน้ํา 
และไดนําการออกกําลังกายในน้ํามาประยกุตใชในการฝกเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพในทศวรรษที่ 90  
(Sova, 1993) การออกกําลังกายในน้ําเปนการนํากิจกรรมที่สามารถปฏิบัติบนบกไดไปปฏิบัติในน้าํ   
ซ่ึงมีบางทานอาจกลาววากิจกรรมที่กระทาํบนบกนั้นดีอยูแลวทําไมจึงตองเปลี่ยนไปออกกําลังกาย
ในน้ําทั้งนีเ้นื่องจากมีเหตุที่สําคัญ 2 ประการ สุริยา (2538)  คือ 
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 1. ชวยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกําลังกาย โดยเฉพาะอยางยิง่การออกกําลังกาย
ในรูปแบบที่รุนแรงมีแรงกระแทกสูงมักเกิดการบาดเจ็บในอัตราสูง  ประกอบกับผลการวิจัย
ที่ช้ีใหเห็นวาการออกกําลังกายแบบเบา ๆ ในน้ํา  เชน การเดินสามารถชวยใหสมรรถภาพของระบบ
ไหลเวยีนและระบบหายใจ (Cardiorespiratory) ดีขึ้นได 
 
 2. การออกกําลังกายแบบใชแรงตาน (Resistance training) เพื่อสรางความแข็งแรง            
ความอดทน  การทรงตัวและการประสานงานของรางกาย  ซ่ึงไดรับการยอมรับโดยทัว่หนาวา                
มีประโยชนและจําเปนในการพัฒนารางกายใหดีขึ้น 
 
 การออกกําลังกายในน้ําเปนการออกกําลังกายที่มีการปรบัแรงตานทานตามแรงของ           
ผูออกกําลังกาย  กลาวคือ  ผูที่ออกกําลังกายในน้ําออกกําลังกายมากเทาไรน้ําจะมแีรงตานมากเทานัน้  
การเพิ่มความหนกัอาจใชอุปกรณ  เชน  ถุงมือ  แผนโฟม  ลูกบอล  โฟม  ที่คาดเอว  ผาเช็ดตัว เปนตน  
นอกจากนี้การออกกําลังกายในน้ํายังเหมาะกับทุกเพศทกุวยั  รวมทั้งหญิงมีครรภ  ผูสูงอายุและผูที่มี
ปญหาสุขภาพตาง ๆ ทีเ่ปนอปุสรรคตอการออกกําลังกายตามปกต ิ เชน  โรคอวน  ขอเสื่อม  อัมพฤกษ  
เปนตน  มีจดุประสงคเพื่อใหทุกคนสามารถออกกําลังกายเพื่อสุขภาพได (exercise for all) นอกจากนี้
การออกกําลังกายในน้ํามีประโยชนดังนี้  
 
 1. การออกกําลังกายในน้ํา ชวยลดอตัราเสี่ยงที่ทําใหเกิดการปวดระบม ภายหลังจากที่มี
การออกกําลังกายหรือบาดเจ็บของกลามเนื้อเอ็น และขอตอตาง ๆ จากน้ําหนักตวัและแรงกระแทก
เนื่องจากคณุสมบัติของน้ําที่ชวยลดแรงกระแทกทีเ่กิดขึน้กับขอตอตาง ๆ และน้ํามีแรงพยุงทําให
น้ําหนกัตัวลดลง  ซ่ึงมีผลทําใหสวนตาง ๆ ของรางกายเกดิการเคลื่อนไหวไดมากกวารางกายมี 
ความยืดหยุนไดดีกวาการออกกําลังกายบนบก 
 
 2. ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกายในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี  เชน  ความแข็งแรงให
ของกลามเนื้อ  เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของระบบหายใจและระบบไหลเวยีนเลือดชวยให
รางกายมีความออนตัวและการทรงตัวดีขึน้  เนื่องจากแรงตานทานของน้ําเปนปจจัยสําคัญที่ชวย
พัฒนากําลังและความแข็งแรงของกลามเนื้อไดด ี
 
 3. สามารถชวยใหขอตอตาง ๆ เคลื่อนไหวอยางคลองแคลวมีความยืดหยุนสูง 
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 4. ผูออกกําลังกายในน้ําจะรูสึกสดชื่นและเหน็ดเหนื่อยนอยกวาการออกกําลังกายบนบก
เพราะการไหลเวียนและการระบายความรอนของรางกายที่มีประสิทธิภาพ 
 
 การออกกําลังกายในสภาพแวดลอมที่เปนของเหลวหรือน้ํานั้นคณุสมบัติทางฟสิกส            
หลายประการที่แตกตางไปจากบนบกและมีผลตอสรีรวิทยาของผูออกกําลังกายหลายประการ             
ที่นาสนใจ (สุริยา, 2538; Sova, 1993) มีดังนี้คือ 
 
 1. แรงดันในน้ํา (Hydrostatic pressure) แรงดันในน้ําที่ความลึกระดับขอเทา  เขา  สะโพก 
เอว  และระดบัอกจะมแีรงดนัมากขึ้นตามระดับความลึกของน้ํา  ทําใหขณะที่เราแชตวัอยูในน้ํา
โลหิตดําสามารถไหลกลับสูหัวใจไดมากกวาบนบก  โดยเฉพาะบริเวณขาและเขาซึ่งโดยปกติโลหิต
จะไหลกลับสูหัวใจไดยากเพราะแรงดึงดดูของโลก  นอกจากนีแ้รงดันของน้ํายังมีผลกระทบตอ
ระบบหายใจคอืปริมาณอากาศหลังจากหายใจออกคางอยูในปอดนอยลงและรางกายตองใชพลังงาน           
ในการหายใจสูงกวาปกติ  เนื่องจากแรงดนัของน้ํากดดนัตอรางกายอยูตลอดเวลา 
 
 2. แรงพยุงของน้าํหรือแรงลอยตัว (Buoyancy) จะชวยลดแรงกดดันหรือกระแทกของ
กระดูก  ขอตอ  ภายในของรางกาย  เชน  ขอเทา  ขอเขาในการเคลื่อนที่หรือการฝกกระโดด 
นอกจากนี้แรงพยุงของน้ําจะทําใหน้ําหนักตัวลดลงเหลือเพียง 10 % เมือ่อยูในระดับไหลจึงสงผล  
ทําใหสวนตาง ๆ ของรางกายมีอิสระในการเคลื่อนไหวมากกวาอยูบนบก  ขอตอตาง ๆ สามารถ
เคลื่อนไหวไดเปนอยางดีทําใหสวนตาง ๆ ของรางกายมคีวามยืดหยุนสูง แตการออกกําลังกายในน้ํา 
อาจควบคุมทาทางเคลื่อนไหวไดยากกวาขณะอยูบนบก 
 
 3. ความตานทานในน้ํา (Aqua kinetic resistance) มีลักษณะพิเศษ คือ น้ําจะตานการเคลื่อนไหว
ของรางกายทุกทิศทุกทางใน 3 มิติ  จึงสามารถใชสําหรับบริหารกลามเนื้อที่มีอยูเปนจํานวนมาก
ในรางกายไดอยางทัว่ถึงดีกวาการใชแรงตานทานแบบอื่น  ซ่ึงสวนใหญจะตานทานการเคลื่อนไหว          
ในทิศทางเดียวกัน  นอกจากนี้แรงตานทานของน้ํายังมีคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือ 
สามารถปรับขนาดของแรงตานไดโดยอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของเรา 
 
 4. อุณหภูมิของน้าํ (Temperature) ขณะที่อยูภายใตอุณหภูมทิี่เทากัน  รางกายจะสามารถ
ระบายความรอนไดดกีวาบนบกถึง 25 เทา จึงทําใหรางกายไมรูสึกออนเพลียและไมทําใหเกดิอาการ
ลมแดด (heat stroke) ซ่ึงอุณหภูมิของน้ําที่เหมาะสมสําหรับการออกกําลังกายในน้ําควรอยูในชวง 
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80 – 86 องศาฟาเรนไฮน หรือ 27 – 30  องศาเซลเซียสซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ Israel et al. 
(2001) ที่ทําการศึกษาเกีย่วกบัอุณหภูมิของน้ําที่เหมาะสมในการออกกําลังกายในน้ํา  และผลที่ได    
ก็คืออุณหภูมทิี่เหมาะสมคือ  27 – 30  องศาเซลเซียส  
 
ประโยชนของการออกกําลังกายในน้าํ 
 
 1. การออกกําลังกายในน้ําเปนการออกกําลังกายแบบแรงกระแทกต่ํา  จึงมีความปลอดภัย
สูงไมเปนอันตรายตอขอตอ เอ็น และ กลามเนื้อ 
 
 2. การออกกําลังกายในน้ํา ชวยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดความรอนสูงมากเกินไปขณะ 
ออกกําลังกาย 
 
 3. การออกกําลังกายในน้ํา ทําใหการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อและขอตอสามารถทํางาน
ไดเต็มที ่
 
 4. การออกกําลังกายในน้ํา สามารถลดอาการระบมที่เกิดขึน้กับกลามเนื้อหลังการ             
ออกกําลังกายได 
 
 5. การไหลวนของน้ําชวยเพิ่มการไหลเวยีนเลอืดดีขึ้น 
 
 6. การออกกําลังกายในน้ํา ชวยใหเลือดไหลกลับสูหัวใจงายขึ้นและเลือดยงัไปเลี้ยงอวยัวะ
ภายในมากขึน้  
 
 7. การออกกําลังกายในน้ําชวยเสริมสรางความแข็งแรงใหกบักลามเนื้อแขน  ตนขา             
ทรวงอก หนาทอง อุงเชิงกราน กลามเนื้อกระบังลม และทําใหมีลักษณะการทรงตัวดี สอดคลองกับ
งานวิจยัของ Ann (1988) ไดทําการวจิัยในเรื่องของการออกกําลังกายในน้ํากบัการออกกําลังกาย 
โดยการฝกยกน้ําหนกัในการพัฒนาความแข็งแรงของในการงอและเหยยีดเขา  ผลการวิจยัในกลุม
ออกกําลังกายในน้ํามีความสามารถในการเหยยีดเขาและความเร็วในการเหยยีดสูงกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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8. ชวยลดความไมสบายกาย  เชน  ลดการปวดเมื่อยของกลามเนื้อ ลดการปวดหลัง  
ลดการปวดบริเวณมือและปลายเทา  ชวยใหการขับถายดขีึ้น  ลดอาการทองผูก  ลดการเปนตะคริว 
ชวยใหการนอนหลับดีขึ้น  สรางความสนุกสนานและยังเสริมสรางสมรรถภาพทางกายได        
เปนอยางดดีวย 
 
 ประโยชนของการออกกําลังกายในน้ํานั้นสอดคลองกับงานวิจัยของ Takeshima et al. (2002) 
ไดทําการศึกษาผลของการออกกําลังกายในน้ําที่เพิ่มสมรรถภาพทางกายในดานของสุขภาพทางกาย
ในหญิงวัยสูงอายุ  ผลการวจิัยนัน้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางานของระบบหัวใจ
และหายใจ  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  สัดสวนของรางกาย  ความคลองแคลววองไว  และความออนตัว 
รวมไปถึงลดการบาดเจ็บจากการลมไดดวย  
 
 จากคุณสมบัตปิระโยชนของการฝกโยคะ  และประโยชนของการออกกาํลังกายในน้ําผูวิจัย
มีความเหน็วาการนําทั้งสองอยางมารวมกนัเพื่อฝกโยคะในน้ําและโยคะบนบก  นาทีจ่ะสามารถ 
เปนการออกกาํลังกายที่ดี  และเหมาะสมกบัสตรีอายุ 50 - 59 ป  เพราะในสตรีวัยนี้เปนวัยที่ม ี         
การเปล่ียนแปลงของรางกายอยางที่ไดกลาวไปแลว  เชน  ในเรื่องของฮอรโมนที่ลดลง  การเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของสมรรถภาพทางกายที่เร่ิมเสื่อมถอย สมรรถภาพทางกายดานตาง ๆ นั้นมคีวามสําคัญ
อยางยิ่งถาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมมกีารรักษาหรือคงสภาพเอาไว  ก็จะสงผลตอรางกายไดอยางชัดเจน  เชน  
การไมออกกําลังกายก็จะทําใหรางกายเกดิการสะสมของไขมันในรางกายเพิ่มมากขึน้  เปนตน          
รวมไปถึงวยัผูใหญเปนวัยทีก่ําลังจะกาวเขาไปสูวัยชราหรือวัยสูงอายุ  จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง          
ที่คนในกลุมนีจ้ะไดออกกําลังกายเพื่อคงสภาวะของรางกายและเพิ่มสมรรถภาพทางกายใหดีขึ้น  
เพื่อที่จะลดปญหาสุขภาพทางกาย  และไมเปนภาระใหกับสังคมเมื่อกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ   
การออกกําลังกายที่มีความเหมาะสมกับเพศและวัย  การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกบัวัยนัน้เปน
เร่ืองที่ควรตองระมดัระวงัเปนอยางยิ่ง  เพราะถาเลือกการออกกําลังกายไมเหมาะสมอาจจะกอใหเกิด
โทษกับรางกายได  อยางเชนในสตรีวัยผูใหญออกกําลังกายแบบกระโดด  กระแทกแรง ๆ นั้น             
ก็อาจจะไมเหมาะสม  เพราะอาจจะทําใหเกิดผลกับกระดูกได  ดังนั้นการออกกําลังกายในน้ํากเ็ปน
การออกกําลังกายแบบหนึ่งที่เหมาะสมกบัผูที่มีอายุมากขึ้น  จากประโยชนของการออกกําลังกาย 
ในน้ําที่ไดกลาวไปแลว  โยคะก็เปนการออกกาํลังกายทีไ่ดรับความนยิมและมีประโยชนอยางยิ่ง        
ในกลุมผูที่มีอายุมากขึ้น  และถามีการพิจารณาเรื่องทาทางจัดเปนโปรแกรมที่มีความเหมาะสม         
ในการออกกําลังกายในน้ําสําหรับสตรีวัยผูใหญนั้นนาจะเกิดประโยชนจากการออกกาํลังกายแบบ
โยคะในน้ํา  ดงันั้นงานวิจยันีก้ารศึกษาผลของการฝกโยคะในน้ําและการฝกโยคะบนบกที่มีตอ
สมรรถภาพทางกายและจิตในสตรีอายุ 50 – 59 ป 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 
 1. เครื่องชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง ยี่หอ ZEPPER รุน ZT- 120 ผลิตจากประเทศจีน 
 
 2. เครื่องมือวัดความออนตวั Sit and Reach Test ผลิตจากประเทศไทย 
 
 3. เครื่องมือวัดเปอรเซ็นตไขมันใตผิวหนัง ยี่หอ Lange Skinfold Caliper รุน C-130   
 ผลิตจากประเทศอเมริกา 

 
 4. เครื่องมือวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ ยีห่อ Biodex  รุน System 3 – The 
Isokinetic Multijoint System ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 5. จักรยานวัดงาน ยี่หอ Cateye Ergociser รุน CATEYE EC – 1000 ผลิตจากประเทศญี่ปุน 
 
 6. นาฬิกาจับเวลา วัดอัตราการเตนของหัวใจแบบดิจิตอล ยี่หอ Casio รุน G – SHOCK
ผลิตจากประเทศญี่ปุน 
 
 7. ใบบันทึกผล 
 

วิธีการ 
 

กลุมตัวอยาง 
  
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ไดมาจากประชากรที่เปนอาจารยเพศหญิงของ      
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวจิัยและพัฒนาการศึกษา  มีอายุ 50 – 59 ป    
จํานวน  50  คน  ทําการสุมอยางงาย (simple random sampling) ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  22  คน 
นํามาทดสอบสมรรถภาพเรียงตามความหนักของงาน วดัชีพจรขณะพกั เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 
ความออนตัว  ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ  ความแข็งแรง  และความอดทน
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ของกลามเนื้อขา  และการวดัระดับความเครียด  แลวนํากลุมตัวอยางทัง้ 22 คน มาทําการสุมแบบ          
จัดเขากลุมดวยวิธี randomly assignment   จะไดกลุมตวัอยาง 2 กลุม ๆ ละ 11 คน คือ 
 
 1. กลุมฝกโยคะในน้ํา    
 2. กลุมฝกโยคะบนบก    
    
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการทํางานวจิัยคร้ังนี้ เร่ิมตัง้แตผูวิจยัไดศกึษาถึงการฝกโยคะ
ในทาตาง ๆ โดยการลงไปฝกปฏิบัติเองและมีผูทรงคุณวฒุิทางโยคะเปนผูใหคําแนะนํา  และศึกษา
ถึงความสัมพันธกับการออกกําลังกายในน้ํา  จากนัน้จึงไดจัดทําโปรแกรมการฝกโยคะ ซ่ึงจะใชฝก
ทั้งบนบกและในน้ํา  มีจํานวน 27 ทา และไดมีการตรวจสอบเครื่องมือ คือโปรแกรมการฝกโยคะ 
ในน้ําและโปรแกรมการฝกโยคะบนบก โดยผูทรงคุณวุฒิ 7 ทาน ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิไดใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะที่ตองปรับปรุงเพื่อใหโปรแกรมมีความสมบูรณมากทีสุ่ดจึงไดเครื่องมือออกมา
ดังนี ้
 
 1. โปรแกรมการฝกโยคะในน้ํา  จํานวน  27  ทา ทาที่เลือกมาใชฝกเปนทาที่ฝกในเรื่องของ
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  และผานการตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒ ิ(ภาคผนวก จ) 
 
 2. โปรแกรมการฝกโยคะบนบก  จํานวน  27  ทา  ทาที่เลือกมาใชฝกเปนทาที่ฝกในเรื่อง
ของการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  และผานการตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒ ิ(ภาคผนวก ฉ) 
 
 3. แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเองของกรมสงเสริมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข  และคาํถามเพิ่มเติม (ภาคผนวก ช) 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 1. ช้ีแจงขั้นตอนตาง ๆ ของการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูชวยวิจยัและผูเขารับการฝกให
รับทราบเพื่อเกิดความเขาใจตรงกันและปฏิบัติไดถูกตอง 
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 2.    อธิบายขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทุกขั้นตอนใหกับกลุมตัวอยางไดรับทราบ 
 
 3. นํากลุมตัวอยางทั้งหมด 22 คน มาทดสอบสมรรถภาพในดานตาง ๆ คือ โดยจะเริ่ม          
การทดสอบสมรรถภาพในเวลา 06.15 น. มีขั้นตอนดังนี ้
  
  3.1  เมื่อกลุมตัวอยางมาถึงสถานที่ในการทดสอบ ใหนั่งพกัประมาณ 10 นาที  
 
  3.2  จับชีพจรขณะพัก ในเวลา 1 นาที โดยจับทีบ่ริเวณขอมือ 
 
  3.3 วัดสวนสูง ช่ังน้ําหนกัของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม กอนการทดสอบ 
 
  3.4  วัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย โดยวิธีการของ Jackson and Pollock (Jackson et al., 
1980) เพื่อหาความหนาแนนของรางกายและคํานวณหาเปอรเซ็นตไขมันในรางกายโดยใชสูตรของ 
Siri (1961) (ภาคผนวก ซ) 
 
  3.5  วัดความออนตัว โดยวิธีการ Standard Sit and Reach Test ของสุพิตรและคณะ 
(สุพิตร และคณะ, 2548) (ภาคผนวก ซ)  
 
  3.6  วัดความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ โดยวิธีการของ  
Astrand and Ryhming   (Astrand and Rodahl ,1986) (ภาคผนวก ซ) 
  
  การทดสอบที่ไดกลาวมานี้จะทําการทดสอบในวนัแรกจนครบและใหกลุมตัวอยางได
พัก อยางนอย 1 วัน และจึงมาทดสอบสมรรถภาพของ 
 
  3.7 ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา โดยการทํางานของกลามเนื้อแบบ Isokinetic 
วิธีการของ Perrin (1993) (ภาคผนวก ซ) 
 
  3.8 ความอดทนของกลามเนื้อขา โดยการทํางานของกลามเนื้อแบบ Isokinetic  
วิธีการของ Perrin (1993) (ภาคผนวก ซ) 
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 4. นํากลุมตัวอยางทั้งหมด 22 คน มาทดสอบวดัความเครียดโดยใชแบบประเมินและ
วิเคราะหความเครียดดวยตนเองของกรมสงเสริมสุขภาพจิต กอนเขารับการฝก (โดยทีย่ังไมทํา
คําถามเพิ่มเติม) (ภาคผนวก ช) 
 
 5.   กลุมตัวอยางเขารับการฝก ตามโปรแกรมการฝกดังนี ้
 
  5.1  โปรแกรมการฝกโยคะในน้ํา (ภาคผนวก จ) 
 
  5.2  โปรแกรมการฝกโยคะบนบก (ภาคผนวก ฉ) 
 
 ทั้ง 2 กลุมฝกเปนเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วันในวันจนัทร  พุธ  ศุกร  วันละ 60 นาที โดยทํา
การฝกตั้งแตเวลา  06.15 – 07.15 น. มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี ้
 
   -  อบอุนรางกายใชเวลา   10 นาท ี
 
   -  ออกกําลังกายโดยการฝกโยคะบนบกและการฝกโยคะในน้ํา ใชเวลา 40 นาที 
 
   -  คลายอุนรางกายใชเวลา 10 นาท ี
 
 7.   หลังจากเสร็จสิ้นจากการฝก 8 สัปดาห ทําการทดสอบสมรรถภาพ ตามขอ 3  
 

8.  ทําการทดสอบวัดความเครียดโดยใชแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง 
ของกรมสงเสริมสุขภาพจิต และคําถามเพิม่เติม (ภาคผนวก ช) 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
 1.  แสดงคาเฉลี่ย (Mean) และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) ของขอมูล
เบื้องตน  สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต 
 
 2. การวิเคราะหขอมูลของ ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ 
เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความออนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนือ้ขา  ของกลุม
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กอนฝกโยคะบนบกและกอนการฝกโยคะในน้ําโดยใชสถิติ Independent samples t-test             
ในการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน  โดยการกําหนดคานยัสําคัญ            
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 3. การวิเคราะหขอมูลของ ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ   
เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  ความออนตัว  ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนือ้ขา             
กอนการฝกและหลังการฝกของทั้งสองกลุมโดยใชสถิติ Dependent samples t-test                  
ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของตัวแปร 2 กลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน โดยการกําหนดคานัยสําคัญ         
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 4. แสดงคาความถี่ คารอยละ ของระดับความเครียดทั้งสองกลุม 
 
 5. การวิเคราะหระดับความเครียดของกลุมตัวอยางใชสถิติ Dependent samples t-test                       
ในการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปร  2  กลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน  และ Independent samples                
t-test ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน  โดยการกําหนดคานัยสําคญั            
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สถานที่และระยะเวลาในการทําวิจัย 
 
 สถานที่ 
 
 1. สระวายน้ํา และหองสมรรถภาพ ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศูนยวจิัยและพัฒนาการศึกษา 
  
 2. หองทดสอบสมรรถภาพ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 ระยะเวลาในการทําวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เร่ิมตั้งแตเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2549 
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ผลการวิจัยและวิจารณ 
 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดทําการทดลองเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกโยคะในน้ําและ
โปรแกรมการฝกโยคะบนบก ที่มีผลตอสมรรถภาพทางกายในดานความอดทนของระบบไหลเวียน
เลือดและระบบหายใจ  เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  ความออนตัว  ความแข็งแรงและความอดทน
ของกลามเนื้อขา  รวมทั้งสมรรถภาพทางจติในดานระดบัความเครียด  มีผลการวิจัยดังนี้  
 
ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของอายุ น้ําหนกั และสวนสูง 

          (n = 22) 
กลุมตัวอยาง  ( x ± SE.) การทดสอบ 

ฝกโยคะบนบก  ฝกโยคะในน้ํา  
t p 

อายุ (ป) 53.55 ± 0.71  54.27 ± 0.77 -.688 .499 
น้ําหนกั (กิโลกรัม) 60.86 ± 2.24  58.50 ± 3.65 .552 .587 
สวนสูง (เซนติเมตร) 160.73 ± 1.74 155.91 ± 1.64 2.005 .059 

 
p  <  .05 (t20 = 2.086) 
 

จากตารางที่ 1 พบวากลุมฝกโยคะบนบกและกลุมฝกโยคะในน้ํามีอายุ  น้ําหนกั  และ
สวนสูง  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนั้นจึงสรุปไดวาทั้ง 2 กลุม                   
มีคาเริ่มตนของอายุ  น้ําหนัก  และสวนสูง  ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของชีพจรขณะพัก ความอดทนของ 
 ระบบไหลเวียนเลือด  และระบบหายใจ  เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  
 ความออนตัว  ความแข็งแรง  และความอดทนของกลามเนื้อขา  
 กอนการฝกของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

(n = 22) 
กลุมตัวอยาง  ( x ± SE.) สมรรถภาพทางกาย 

ฝกโยคะบนบก  ฝกโยคะในน้ํา  
t p 

ชีพจรขณะพัก (คร้ัง/นาท)ี 74.36  ± 1.78 71.45 ± 1.88 1.119   .276 
ความอดทนของระบบไหลเวียน
เลือดและระบบหายใจ  
(มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที) 

     26.38  ± 1.52  25.99 ± 2.15   .143 .888 

เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (%) 34.06 ± 1.08  31.84 ± 2.04 .964 .350 
ความออนตัว (ซ.ม.)       8.27 ± 1.36    4.36 ± 2.08 1.567 .135 
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา 
(นิวตนัเมตร) 

     43.75 ± 4.03  43.35 ± 2.87 .081 .937 

ความอดทนของกลามเนื้อขา         
(นิวตนัเมตร) 

     49.22 ± 4.12  50.23 ± 2.87 -.201 .843 

 
p  <  .05 (t20 = 2.086) 
 

จากตารางที่ 2  พบวาชีพจรขณะพกั  ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลือดและระบบหายใจ 
เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  ความออนตัว  ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนือ้ขา          
ของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม  คือ  กลุมฝกโยคะบนบกและกลุมฝกโยคะในน้ํา  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนั้นจึงสรุปไดวาทั้ง 2 กลุม  มีคาเริ่มตนของสมรรถภาพทางกาย
ดานตาง ๆ ไมแตกตางกนั 
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ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของชีพจรขณะพัก ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด 
 และระบบหายใจ  เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  ความออนตัว  ความแข็งแรงและความ
อดทนของกลามเนื้อขา ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

(n  =  22) 
กลุมตัวอยาง  ( x ± SE.) สมรรถภาพทางกาย 

ฝกโยคะบนบก  ฝกโยคะในน้าํ  
t p 

ชีพจรขณะพัก (คร้ัง/นาท)ี 
ความอดทนของระบบไหลเวียน
เลือดและระบบหายใจ  
(มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที) 
เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (%) 
ความออนตัว (ซ.ม.) 
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
(นิวตนัเมตร) 
ความอดทนของกลามเนื้อขา       
(นิวตนัเมตร) 

69.27 
 26.49 
  
 
 28.97 
10.73 
 42.37 

 
49.72 

±
±
 
 
±
±
±
 
±

2.30 
1.23 
 
 
0.89 
1.11 
2.39 

 
3.06 

67.64 
  31.12 
   
 
  25.70 

6.82 
  50.15 

 
53.67 

± 
± 
 
 
± 
± 
± 
 

± 

0.84 
2.43 
 
 
1.52 
1.99 
2.57 

 
4.02 

.666 
  -1.698 
    
 
   1.850 

1.709 
  -2.214 

 
-.782 

.518 
  .110 
   
 
  .083 

.107 
 .039* 

 
.444 

 

*p < .05 (t20 = 2.086) 
 

จากตารางที่ 3 พบวาหลังจากการฝก 8  สัปดาห  ความแขง็แรงของกลามเนื้อขาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมฝกโยคะในน้ําจะมีแนวโนมของความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขาเพิม่ขึ้นมากกวากลุมฝกโยคะบนบก  ซ่ึงเนื่องมาจากการออกกําลังกายในน้ําสามารถ
เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อได  เพราะในน้ํามแีรงตานทานซึ่งมีมากกวาบนบกถงึ 25-30 เทา 
และมีทุกทิศทางที่เคลื่อนไหวทั้งไปและกลบั  รวมถึงมีแรงตานทานมากหรือนอยข้ึนอยูกับความเร็ว
ของการเคลื่อนที่ (ราตรี, 2547) สอดคลองกับ ชุติมา (2548 ข ) ที่กลาวไวในประโยชนทางกายทีจ่ะ
ไดรับจากการฝกโยคะจะสามารถชวยใหกลามเนื้อขามีความแข็งแรงและกระชับขึ้น  และ รุงทิพย 
(2538) ไดศึกษาผลของการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหิต          
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  และเปอรเซ็นตไขมันในรางกายในเพศหญิง  ผลการวิจัยในสวนของ
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา  แขน  และหลัง  นั้นเพิ่มขึ้นแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจยัของ Howell (1988) ที่ไดศึกษาวจิยัเร่ืองการศึกษา
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เปรียบเทียบระหวางผลทางดานสรีรวิทยาของการออกกาํลังกายในน้ําและการออกกาํลังกายบนบก
ในกลุมคนที่มอีายุเกิน 55 ป  เพื่อเปนการวดัความกาวหนาของโปรแกรมการออกกําลังกายบนบก
และในน้ํา  โดยจะทําการประเมินวัดสัดสวนของรางกาย  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ความอดทน
ของระบบไหลเวยีนโลหติ  ความอดทนของกลามเนื้อ  และความออนตวั  พบวาคาตวัแปรที่ไดกลาว
ไปแลวนัน้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จากการทดลองนั้นไดมี 
การฝกที่ตอเนือ่งติดตอกันเปนเวลา 8 สัปดาหสัปดาหละ 3 วัน  สอดคลองในเรื่องของความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ ซ่ึง Khalsa (2004) ไดศึกษาวาการฝกโยคะ  การทําสมาธิ  และการใชชีวติแบบโยคี 
จะสามารถบรรเทาอาการเปลี่ยนแปลงในรางกายของหญิงวัยใกลหมดประจําเดือนและวยัหมด
ประจําเดือนไดอยางไร  ผลการศึกษารางกายสามารถผอนคลายจากความตึงเครียด  มีผลตอการปรับ
ฮอรโมนในรางกาย และชวยใหรางกายมีความแข็งแรงของกลามเนื้อเพิ่มมากขึ้น และการฝกนัน้  
ควรฝกใหเหมาะกับสมรรถภาพของแตละคน และควรฝกทุกวนัหรือ 3 คร้ัง / สัปดาห  และ 
Canadian Aquafitness Leader Alliance Inc (2007) ไดกลาวไวในประโยชนของการฝกโยคะในน้ําวา
สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อไดเปนอยางด ี รวมไปถึงเพิ่มความออนตัว ลดการปวดหลัง 
และลดการบาดเจ็บจากแรงกระแทกจากการออกกําลังกายได  จากงานผลวิจยัและบทความที่เกีย่วของ
กับการฝกโยคะและประโยชนของการออกกําลังกายในน้าํที่กลาวถึงสนับสนุนผลการวิจัยทีพ่บวา 
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยกลุมที่ฝกโยคะ
ในน้ําจะมีแนวโนมของความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นมากกวากลุมที่ฝกโยคะบนบก  

 
หลังจากการฝก 8 สัปดาห  พบวาชีพจรขณะพกั  ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลือดและ

ระบบหายใจ  เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  ความออนตัว  และความอดทนของกลามเนื้อขาของ             
ทั้ง 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของชีพจรขณะพัก ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด 
 และระบบหายใจ  เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  ความออนตัว ความแข็งแรงและความ 
 อดทนของกลามเนื้อขา กอนการฝกและหลังการฝกของกลุมฝกโยคะในน้ํา  

(n  =  11) 
 ชวงเวลา ( x ± SE.) สมรรถภาพทางกาย 

กอนการฝก หลังการฝก 
t p 

ชีพจรขณะพัก (คร้ัง/นาท)ี 
ความอดทนของระบบไหลเวียน
เลือดและระบบหายใจ  
(มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที) 
เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (%) 
ความออนตัว (ซ.ม.) 
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
(นิวตนัเมตร) 
ความอดทนของกลามเนื้อขา 
(นิวตนัเมตร) 

 71.45 
 25.99 
  
  
 31.84 
   4.36 
 43.35 

 
 50.23 

± 
± 
 
 
± 
± 
± 
 
± 

0.57 
0.64 
 
 
0.61 
0.62 
0.86 

 
0.86 

67.64 
31.12 
 
 
25.70 
  6.82 
50.14 

 
53.67 

± 
± 
 
 
± 
± 
± 
 
± 

0.25 
0.73 
 
 
0.46 
0.60 
0.77 
 
1.21 

1.884 
  -3.236 
       
 
   4.523 
  -3.688 
  -1.847 

 
-.774 

.089 
 .009* 
  
 
 .001* 
 .004* 
  .095 

 
.457 

 
 *p < .05 (t10 = 2.228) 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบกอนการฝกและหลังการฝกของกลุมฝกโยคะในน้ํา พบวา 
 ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ  แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวาความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ เพิ่มมากขึ้นกวา
กอนการฝกโยคะในน้ํา  ผลจากการวิจยัสอดคลองกับคํากลาวของ ราตรี (2547)  ทีก่ลาวถึงประโยชน
ของการออกกําลังกายในน้ําสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของระบบหายใจไหลเวียนเลือดได
เปนอยางดี  และ สาลี่ (2544) กลาวไวในประโยชนของการฝกโยคะวาสามารถทําใหเลือดไหลเวยีน
ไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายไดดียิ่งขึ้น  ประกอบกับการฝกหายใจเขาออกชา ๆ และลึก ๆ 
อยางเปนระบบ  ทําใหหลอดเลือดขยายตวัและเลือดสามารถไหลเวียนไปยังสวนนัน้ไดมากขึน้  
รวมทั้งสนับสนุนงานวิจยัของ  รุงทิพย (2538) ที่ไดศึกษาถึงผลของการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอ
ความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติ  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  และเปอรเซน็ตไขมันในรางกาย
ในเพศหญิงผลการวิจัยในสวนของความแข็งแรงของกลามเนื้อขา แขน และหลังนัน้เพิ่มขึ้นแตกตาง
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จากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ Takeshima et al. (2002) ไดทําการศึกษา
ผลของการออกกําลังกายในน้ําที่เพิ่มสมรรถภาพทางกายในดานของสุขภาพทางกายในหญิงวัยสูงอาย ุ 
ผลการวิจัยนัน้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางานของระบบหัวใจและหายใจ            
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  สัดสวนของรางกาย  ความคลองแคลววองไว  ความออนตวั  รวมไปถึง
ลดการบาดเจบ็จากการลมไดดวย  จากความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ 
(Cardiorespiratory endurance) เปนความสามารถของหัวใจและปอด ทีจ่ะลําเลียงออกซิเจนและ
สารอาหารไปยังกลามเนื้อทีใ่ชในการออกแรงขณะทํางานไดเปนระยะเวลานานและขณะเดียวกัน  
ก็นําสารที่ไมตองการ  ซ่ึงเกดิภายหลังการทาํงานของกลามเนื้อออกจากกลามเนื้อที่ใชในการออกแรง
ในการพัฒนาหรือเสริมสรางนั้น  จะตองมกีารเคลื่อนไหวกลามเนื้อมดัใหญ ๆ โดยใชระยะเวลา
ติดตอกันประมาณ 10 – 15 นาที  ทั้งนี้การที่จะพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและ
ระบบหายใจ  ก็ตองมีการฝกกิจกรรมที่มีความตอเนื่องและตองมีความหนักของงานซึ่งเปนผลที่เกิด
จากการปรับตวัที่เกดิขึ้นภายหลังการฝก ซ่ึงสอดคลองกับระยะเวลาของการฝกโยคะในน้ําที่ใชเวลา
ในการฝกรวมทั้งสิ้น  60 นาที  และเปนการฝกที่มีการเคลื่อนไหวที่ตอเนื่อง  มีแรงตานทางของน้ํามาก 
ระทําตลอดการเคลื่อนไหว ซ่ึงสรีรวิทยาการออกกําลังกายที่ปรับตัวข้ึนภายหลังการฝกสิ่งหนึ่งก็คอื
ความสามารถในการใชออกซิเจนไดเพิ่มมากขึ้นสงผลใหความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและ
ระบบหายใจมปีระสิทธิภาพที่ดีขึ้น  
 

เปอรเซน็ตไขมันในรางกายแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05โดยมีแนวโนมวา
เปอรเซ็นตไขมันในรางกายลดลงหลังการฝก  ผลการวิจยัสอดคลองกับระยะเวลาในการฝกแตละ
คร้ังใชเวลามากกวา 25 นาทขีึ้นไป  และเปนงานที่ไมหนกัมาก ระบบพลังงานจะเปน Aerobic 
System เปนขบวนการสลายที่สมบูรณของคารโบไฮเดรต  ไขมัน  และโปรตีน  จึงทําใหรางกายนั้น 
ดึงไขมันที่มีในรางกายออกมาใชไดมากขึน้  สอดคลองกับงานวจิัยของ Takeshima et al. (2002)         
ที่ไดทําการศึกษาผลของการออกกําลังกายในน้ําที่เพิ่มสมรรถภาพทางกายดานสุขภาพในหญิง       
วัยสูงอายุ  ผลการวจิยัพบวา  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางานของระบบหัวใจและ
ระบบหายใจ  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  สัดสวนของรางกาย  ความคลองแคลววองไว  
ความออนตัว  รวมถึงลดการบาดเจ็บจากการลมไดดวย  สอดคลองกับเหตุผลและแรงจงูใจของ         
การออกกําลังกายแบบโยคะของ สาลี่ (2544) ที่กลาวไววาตองการใหกลามเนื้อกระชบัไมหยอนยาน
เกินวัยอันควร  การฝกโยคะมกีารเกร็งกลามเนื้อและผอนคลายกลามเนื้อสลับกันไป  เชน  การเกร็ง
หนาทองและตนขาดานหนาเพื่อยกขาจากพืน้ขึ้นมาตั้งฉาก  โยคะใหผลดคีลายกบัการบริหารรางกาย
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ดวยวิธีอ่ืน ๆ นั้นคือทําใหกลามเนื้อเขารูป กระฉับและดดูี จึงเปนแรงจงูใจประการหนึ่งที่ทําใหมี
การฝกโยคะกนัมากขึ้น 

 
 ความออนตวัแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวาความออนตวั
เพิ่มมากขึ้นกวากอนการฝก สอดคลองกับคํากลาวของสุริยา (2538) ทีก่ลาวไววาการออกกําลังกาย
ในน้ําชวยใหรางกายมีความออนตัวดแีละการทรงตัวดีขึน้  เนื่องจากแรงตานทานของน้ําเปนปจจัย
สําคัญที่ชวยพฒันากําลังของกลามเนื้อรวมไปถึงในน้ํายังมีแรงพยุงทําใหมีน้ําหนักตวัลดลงเปนผล
ใหสวนตาง ๆ ของรางกายเกดิการเคลื่อนไหวไดมากกวา  รางกายจึงเกดิความยดืหยุนมากขึ้นและ
สอดคลองกับคํากลาวของ ราตรี (2549) ที่กลาววาการออกกําลังกายในน้ําสามารถเพิ่มมุม    
การเคลื่อนไหวของขอตอตาง ๆ ทําใหเคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลวและมีความยดืหยุนสูง          
รวมไปถึง Canadian Aquafitness Leader Alliance Inc (2007) ที่กลาวไววาโปรแกรมการฝกโยคะ
ในน้ําเปนการออกกําลังกายที่พิเศษคือ  สามารถเพิ่มการทรงตัวไดเปนอยางดี  การยืดเหยยีดของ
กลามเนื้อดีขึ้น  กลามเนื้อมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความออนตัวไดดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจยั  อุดร (2545) ที่ศึกษาผลของการฝกไอเยนกะโยคะที่มีตอความออนตัวของ
หัวไหล  ลําตัว  สะโพก  และขอเทา  นั้นพบวาหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และ สัปดาหที ่8 นั้นพบวา
ความออนตัวเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความออนตัวเปนความสามารถของ
ขอตอตาง ๆ ของรางกายทีเ่คลื่อนไหวไดเตม็ชวงของการเคลื่อนไหว  การพัฒนาทางดานความออนตวั
ทําไดโดยการยืดเหยยีดกลามเนื้อ และเอน็  หรือการใชแรงตานทานในกลามเนื้อและเอ็นตองทํางาน
มากขึ้น  การยืดเหยียดของกลามเนื้อทําไดทั้งแบบอยูกับที่หรือมีการเคลื่อนที่  เพื่อใหไดประโยชนสูงสุด 
ควรใชการเหยยีดของกลามเนื้อในลักษณะอยูกับที่  นัน่กค็ืออวัยวะสวนแขนและขาหรือลําตัว
จะตองเหยยีดจนกวากลามเนื้อจะรูสึกตึงและจะตองอยูในทาเหยียดกลามเนื้อในลักษณะนี้ประมาณ 
10 -15 วินาท ี ซ่ึงจากโปรแกรมการฝกโยคะในน้ํา  ทาทางการฝกเปนสวนที่สามารถเพิ่มความออนตวั
ใหกับผูที่เขารับการฝกไดเปนอยางดี สนับสนุนงานวจิัยของ วรวุฒิ (2547)ไดศึกษาผลของการฝก 
ไอเยนกะโยคะที่มีตอความออนตัว  สมาธิ  และการลดความเครียดนัน้ผลการทดลองพบวาการฝก
ไอเยนกะโยคะเปนเวลา 8 สัปดาห  ชวยใหกลุมตัวอยางมคีวามออนตัวดีขึ้น  มีสมาธิดีขึ้น  และ 
คลายความเครียดลง 
 

ชีพจรขณะพัก ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา และความอดทนของกลามเนื้อขา แตกตางกัน
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของชีพจรขณะพัก  ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลือด 
 และระบบหายใจ  เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  ความออนตัว   ความแข็งแรงและความ 
    อดทนของกลามเนื้อขา  กอนการฝกและหลังการฝกของกลุมฝกโยคะบนบก 

 (n  =  11) 
ชวงเวลา ( x ± SE.) สมรรถภาพทางกาย 

กอนการฝก หลังการฝก 
t p 

ชีพจรขณะพัก (คร้ัง/นาท)ี 
ความอดทนของระบบไหลเวียน
เลือดและระบบหายใจ 
(มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที) 
เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (%) 
ความออนตัว (ซ.ม.) 
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา       
(นิวตนัเมตร) 
ความอดทนของกลามเนื้อขา        
(นิวตนัเมตร) 

74.36 
    26.38 

 
 

34.06 
      8.27 
    43.75 

 
49.22 

±
±
 
 
±
±
±
 
±

1.78 
1.52 
 
 
1.08 
1.36 
4.03 
 
4.12 

69.27 
   26.49 

  
 

28.97 
10.73 

   42.37 
 

49.72 

± 
± 
 
 
± 
± 
± 
 
± 

2.30 
1.23 
 
 
0.89 
1.11 
2.29 

 
3.06 

1.923 
    -.085 

 
 

5.489 
-3.614 

     .372 
 

-.135 

.083 
  .934 

 
 

.000* 

.005* 
  .718 

 
.895 

  
*p < .05 (t10 = 2.228) 

 
จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบกอนการฝกและหลังการฝกของกลุมฝกโยคะบนบก 

พบวาเปอรเซน็ตไขมันในรางกายกอนและหลังการฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                    
ที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวาเปอรเซ็นตไขมันลดลงจากกอนการฝก จากการฝกที่ใชเวลามากกวา 
25 นาทแีละเปนงานทีไ่มหนกัมากระบบพลังงานคอื Aerobic System  เปนขบวนการสลายที่สมบูรณ
ของคารโบไฮเดรต  ไขมัน  และโปรตีน  ทําใหรางกายสามารถดึงไขมันที่มีในรางกายออกมาใชได
มากขึ้น  และสอดคลองกับคํากลาวของ ชุติมา (2548 ก )  ที่กลาวไววาเมื่อฝกโยคะแลวรางกาย             
จะเปลี่ยนแปลงไปทําใหรูสึกวากลามเนื้อกระฉับขึ้นมาก รูปรางดีขึ้น  อาจจะไมไดทําใหน้ําหนัก
ลดลงแตจะไดรางกายที่ไมมสีวนเกนิ และงานวิจยัของ Tran et al. (2001)  ศึกษาในเรือ่งผลของ         
การฝกโยคะทีม่ีผลตอสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ ไดผลการวิจยัวาโยคะสามารถเพิ่ม
ความแข็งแรง  ความอดทนของกลามเนื้อ  และเพิ่มสมรรถภาพการใชออกซิเจนสูงสุด  รวมทั้ง                   
ยังสามารถลดสัดสวนของรางกายไดอีกดวย  
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ความออนตัวแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวาความออนตัว
ภายหลังการฝกมีคาเพิ่มมากขึ้นกวากอนการฝก  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของชุติมา (2548ก)  
ที่วาการฝกโยคะนั้นสามารถทําใหรางกายมีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น ขอตอทํางานไดเต็มมุม       
การเคลื่อนไหวทําใหมีความออนตัวเพิ่มมากขึ้น และสัมพันธกับงานวจิัยของอุดร (2545) ที่ศึกษา  
ผลของการฝกไอเยนกะโยคะที่มีตอความออนตัวของหวัไหล  ลําตัว  สะโพก  และขอเทา  นั้นพบวา
หลังการฝกสัปดาหที ่4 และ สัปดาหที่ 8 นัน้พบวาความออนตวัเพิ่มมากขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  และสนับสนุนงานวิจยัของ วรวุฒิ (2547) ไดศึกษาผลของการฝกไอเยนกะโยคะที่มีตอ
ความออนตัว  สมาธิ  และการลดความเครียดนัน้ผลการทดลองพบวาการฝกไอเยนกะโยคะเปนเวลา 
8  สัปดาห  ชวยใหกลุมตัวอยางมีความออนตัวดีขึ้น  มีสมาธิดีขึ้น  และคลายความเครียดลง  และ
สนับสนุนงานวิจัยของ เยาวเรศ และคณะ (2547) ที่ศึกษาผลของการฝกโยคะตอภาวะสุขภาพ         
วัยรุนหญิงนั้นพบวาหลังการฝกโยคะแลว 12  สัปดาหสมรรถภาพทางกายโดยรวม  ความยืดหยุน
ของรางกายและความจุปอดหลังการทดลองของกลุมที่ฝกโยคะสูงกวากลุมที่ไมไดฝกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยภาวะสุขภาพกาย  จิต  สังคม  และจิตวิญญาณสูงกวา
กลุมที่ไมไดฝกโยคะอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ชีพจรขณะพัก  ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ  ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขา  และความอดทนของกลามเนือ้ขา  ภายหลังที่ไดรับการฝกโยคะบนบก  แตกตางกนั
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที่ 6  ความถี่ และคารอยละ ของระดบัความเครียดของกลุมฝกโยคะบนบกและกลุมฝก 

 โยคะในน้ํา กอนการฝกและหลังการฝก 
 
ระดับของความเครียด (n (%))  

กลุมตัวอยาง ปกติ เครียด
เล็กนอย 

เครียด 
ปานกลาง 

เครียดมาก 

กลุมฝกโยคะบนบก   
กอนฝก 
หลังฝก                    

กลุมฝกโยคะในน้ํา     
                     กอนฝก 

หลังฝก      

 
 10 (90.9) 
11 (100) 

 
7 (63.6) 
10(90.9) 

 
1 (9.1) 

- 
 

3 (27.3) 
1(9.1) 

 
- 
- 

 
1 (9.1) 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 
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จากตารางที่ 6  กอนการฝกโยคะบนบก  และกอนการฝกโยคะในน้ํา  ระดับความเครียด
ของทั้งสองกลุมสวนใหญอยูในระดับปกติ   กลุมฝกโยคะบนบกระดับความเครียดปกติมีรอยละ 
90.9 และเครียดเล็กนอยมีรอยละ 9.1 กลุมฝกโยคะในน้ําระดับความเครียดปกติมีรอยละ 63.6              
มีความเครียดเล็กนอยรอยละ 27.3 และปานกลางรอยละ 9.1 ในกลุมโยคะในน้ํา  

 
หลังการฝก กลุมฝกโยคะบนบกมีคาระดบัของความเครียดปกติเพิ่มเปน 100% และ      

กลุมโยคะในน้าํมีการเพิ่มขึ้นเปนระดับความเครียดปกติ 90.9 % และเครียดเล็กนอย 9.1% ตามลําดับ  
จากการเปรยีบเทียบระดับของความเครียดกอนและหลังการฝกทั้งสองกลุมนั้นมีแนวโนมระดับ
ความเครียดลดลง  สอดคลองกับ วรวุฒิ (2547) ที่ศึกษาในเรื่องผลของการฝกไอเยนกะโยคะที่มีตอ
ความออนตัว  สมาธิ  และการลดความเครียดนัน้เมื่อหลังการฝกแลวระดับความเครียดลดนอยลง
กวากอนการฝก  ซ่ึงสนับสนุนไดวาการฝกโยคะนั้นสามารถทําใหระดับความเครียดลดลงได   
รวมไปถึงการทํากิจกรรมกลุมซึ่งทําใหไดพบปะพูดคยุกนั  มีความสุขเพิ่มมากขึ้น  และสนับสนนุ
งานวิจยัของ เยาวเรศ และคณะ (2547) ที่ศึกษาผลของการฝกโยคะตอภาวะสุขภาพวยัรุนหญิง         
นั้นพบวา  หลังการฝกโยคะแลว 12 สัปดาหสมรรถภาพทางกายโดยรวมความยืดหยุนของรางกาย
และความจุปอดหลังการทดลองของกลุมที่ฝกโยคะสูงกวากลุมที่ไมไดฝกอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
และคาคะแนนเฉลี่ยภาวะสขุภาพกาย จิต สังคม  และจิตวิญญาณสูงกวากลุมที่ไมไดฝกโยคะ             
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ตารางที่ 7  แสดงการเปรียบเทียบระดับความเครียดกอนการฝกและหลังการฝก ของกลุมฝกโยคะ 
                 บนบกและกลุมฝกโยคะในน้ํา   

(n  =  11) 
ระดับความเครียด ( x ± SE.) การทดสอบ 

กอนการฝก หลังการฝก 
t p 

กลุมฝกโยคะบนบก  12.27 ± 1.57 10.36 ± 0.82 1.427 .184 
กลุมฝกโยคะในน้ํา 15.45 ± 2.67 11.00 ± 1.61 1.635 .133 

 
 *p < .05 (t10 = 2.228) 
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จากตารางที่ 7 พบวากลุมฝกโยคะบนบกและกลุมฝกโยคะในน้ํามีระดับความเครียดกอน
การฝกและหลังการฝกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 
ตารางที่ 8  แสดงการเปรียบเทียบระดับความเครียดภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 
  ของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

     (n = 22) 
กลุมตัวอยาง( x ± SE.)  

สมรรถภาพทางจิต ฝกโยคะบนบก ฝกโยคะในน้ํา 
 

t 
 

p 

ระดับความเครียด 11.00 ± 5.367 10.36 ± 2.730 .351 .731 
 

*p < .05 (t20 = 2.086) 
 
จากตารางที่ 8 หลังจากการฝก 8 สัปดาหพบวาระดับความเครียดของทัง้ 2 กลุม แตกตางกัน

อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

ผลการบรรยายถึงความรูสึกขณะทําการฝกโยคะของกลุมตัวอยาง 
 
จากการที่ใหกลุมตัวอยางเขียนบรรยายถึงความรูสึกตลอดระยะเวลา  8  สัปดาหวา                  

มีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง  สรุปไดดังนี้   
 

ดานรางกาย 
 
 อาการบวมที่ขาดีขึ้น  รางกายกระฉับมากขึ้น  กลามเนื้อมคีวามแข็งแรง  การทรงตัวดี            
ขามีกําลังเพิ่มมากขึ้นหลังจากฝกไปแลวการเดินขึ้นลงบนัไดสามารถปฏิบัติไดดีขึ้น  ขอเขาที่เคย
ปวดเริ่มดีขึน้  รางกายแข็งแรงมากขึ้น  น้ําหนักลดลง  อาการหอบหืดลดลง  สามารถยืดเหยียด
กลามเนื้อไดเพิ่มมากขึ้น รางกายมีความยดืหยุนมากขึ้น  มีความคลองตัวในการเคลื่อนไหว               
มีความออนตวัดีขึ้น  ไมปวดเมื่อยตามรางกาย  และสุขภาพแข็งแรงทําใหไมเหนื่อยงาย 
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ดานจิตใจ 
 
 หลังจากฝกทําใหมีความมัน่ใจเพิ่มขึ้น มีสมาธิในการทํากจิกรรมตาง ๆ ดีขึ้น  มีความสงบ 
ผอนคลาย  อารมณดี  ไมวิตกกังวล  มีชีวิตชีวา  สนุกสนานในการฝก  การควบคุมตัวเองดีขึ้น 
จังหวะการหายใจกับทาทางมีความสัมพันธกันดี  รวมไปถึงความรูสึกวาทุกอยางเปนธรรมชาติ 
ไหลลื่นไปโดยอัตโนมัติ  มคีวามสุขที่ไดปฏิบัติ  สุขภาพจิตดีรูสึกไดถึงความมั่นคงทางอารมณ
กําหนดลมหายใจไดดีขึ้น  เพิ่มความสนิทสนมกับเพื่อนรวมงานมากยิง่ขึ้นทําใหมีทศันคติที่ดีตอกนั
มากขึ้น  มีจิตใจที่ปลอดโปรง  มีความสุขมาก  ควบคุมการฝกไดยาวนานขึ้น  และนอนหลับไดด ี
 
 จากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดายรายกายและจิตใจที่ไดรับจากการฝกนัน้สอดคลองกับ  
กรมสงเสริมสุขภาพจิต (2543) ที่กลาวในเรื่องของการจัดการกับความเครียด โดยใชกิจกรรม      
การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวยั  ซ่ึงการฝกโยคะนั้นเปนการฝกเนนในเรื่องของสมาธิ                  
การหายใจ  ผอนคลาย  และสอดคลองกับ  ภัฑราพร (2550) ที่ไดใหความหมายไวดังวาในภาษา
สันสกฤตโบราณเรียกทายืดเหยยีดแบบโยคะวา  อาสนะ  ซ่ึงแปลวานั่งหรืออยูในอิริยาบถใด ๆ 
อยางสงบนิ่ง  อาสนะจะนําความมั่นคงเดด็เดี่ยว  ความสุขมุแนวแน ความผอนคลายสบายใจและ
ความสงบสุขมาสูชีวิตของผูปฏิบัติ  
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 
 

จากผลการวิจยัเร่ือง “ผลของการฝกโยคะในน้ําและการฝกโยคะบนบกที่มีตอสมรรถภาพ
ทางกายและจติในสตรีอายุ 50 – 59 ป” คร้ังนี้  ผลการวิจยัสรุปไดดังนี ้

 
1. ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เมื่อนําคาของสมรรถภาพทางกายในดาน    

ความอดทนของไหลเวยีนเลอืดและระบบหายใจ เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  ความออนตัว     
ความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อขา ทั้ง 2 กลุมมาเปรียบเทียบกนัภายหลังการฝก  พบวา   
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาของกลุมที่ไดรับการฝกโยคะบนบก  และกลุมที่ไดรับการฝกโยคะ 
ในน้ํา  แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขาภายหลังจากไดรับการฝกโยคะในน้ําสูงกวาความแข็งแรงของกลามเนื้อขา                   
ภายหลังจากไดรับการฝกโยคะบนบก 

 
2. ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุมฝกโยคะในน้าํ ในดานความอดทน   

ของไหลเวยีนเลือดและระบบหายใจ  เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  ความออนตัว  ความแข็งแรงและ
อดทนของกลามเนื้อขา  ภายหลังไดรับการฝก 8 สัปดาห  พบวาความอดทนของระบบไหลเวยีนเลือด
และระบบหายใจ  เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังเขารับการฝกคาเฉลี่ยที่ไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวาความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ            
เพิ่มมากขึ้นกวากอนการฝก  เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  เมื่อเปรียบเทยีบกอนและหลังเขารับ    
การฝก  คาเฉลี่ยที่ไดแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวาเปอรเซ็นต
ไขมันในรางกายลดลงกวากอนการฝก  และความออนตวัของรางกายเมือ่เปรยีบเทียบกอนและหลัง
เขารับการฝก  คาเฉลี่ยที่ไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวา        
ความออนตัวเพิ่มมากขึ้นกวากอนการฝก 

 
3. ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกลุมฝกโยคะบนบก ในดานความอดทน

ของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ  เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  ความออนตวั  ความแข็งแรง
และอดทนของกลามเนื้อขา ภายหลังไดรับการฝก 8 สัปดาห  พบวามเีปอรเซ็นตไขมันในรางกาย
ลดลงกวากอนฝก  เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังเขารับการฝกโยคะบนบก  คาเฉลี่ยที่ไดแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวาเปอรเซ็นตไขมันในรางกายลดลง  ความออนตัว
ของรางกายภายหลังที่ไดรับการฝกสูงกวากอนไดรับการฝกโยคะบนบก  เมื่อเปรียบเทียบกอนและ
หลังเขารับการฝกโยคะบนบก  คาเฉลี่ยทีไ่ดแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05                 
โดยมีแนวโนมวาความออนตัวเพิ่มมากขึ้นกวากอนการฝก 

 
4.  ผลของระดับความเครียดของกลุมฝกโยคะในน้ํา และกลุมฝกโยคะบนบก  ทั้งกอนและ

หลังการฝกพบวาแตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 กลุมและเมื่อเปรียบเทียบ
ผลของระดับความเครียดของทั้ง 2 กลุม ภายหลังไดรับการฝก 8 สัปดาห พบวาแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
5.  จากการที่ใหกลุมตัวอยางเขียนบรรยายถึงความรูสึกตลอดระยะเวลา 8 สัปดาหวา                        

มีการเปลีย่นแปลงอยางไรบาง สรุปไดดังนี้ มีความมัน่ใจเพิ่มขึ้น มสีมาธใินการทํากจิกรรมตาง ๆ ดีขึน้  
 

มีความสงบ  ผอนคลาย  อารมณดี  ไมวิตกกังวล  มีชีวิตชวีา  สนุกสนานในการฝก    
การควบคุมตัวเองดีขึ้น  จังหวะการหายใจกับทาทางมีความสัมพันธกันดี  รวมไปถึงความรูสึกวา 
ทุกอยางเปนธรรมชาติไหลลื่นไปโดยอัตโนมัติ  มีความสุขที่ไดปฏิบัติ สุขภาพจิตดีรูสึกไดถึงความ
มั่นคงทางอารมณ  กําหนดลมหายใจไดดีขึน้  เพิ่มความสนิทสนมกับเพือ่นรวมงานมากยิ่งขึ้นทําให
มีทัศนคติที่ดีตอกันมากขึ้น  มีจิตใจที่ปลอดโปรง  มีความสุขมาก ควบคุมการฝกไดยาวนานขึน้  
และนอนหลับไดดี  ซ่ึงเปนสวนที่สนับสนนุวาการฝกโยคะนั้นสามารถทําใหระดับความเครียด
ลดลงและไมเพิ่มขึ้นได 

 
6.  ผลของการฝกโยคะในน้ําและการฝกโยคะบนบกที่มีตอสมรรถภาพทางกายและจิต          

ในสตรีอายุ 50 – 59 ป จากผลการทดลองถือวาโปรแกรมการฝกโยคะในน้ําและโปรแกรมการฝก
โยคะบนบกนัน้เปนทางเลือกในการออกกาํลังกายที่ดี  จากคณุสมบัตปิระโยชนของการฝกโยคะ และ
การประโยชนของการออกกาํลังกายในน้ําจงึเปนการออกกําลังกายทางเลือกใหม สําหรับสตรีอายุ 
50 - 59 ป  เพราะในสตรีวัยนี้เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางกาย เชน ในเรื่องของฮอรโมนที่ลดลง
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสมรรถภาพทางกายที่เร่ิมเสื่อมถอย สมรรถภาพทางกายดานตาง ๆ นั้น
มีความสําคัญอยางยิ่งถาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมมกีารฝกฝนหรอืคงสภาพเอาไว  กจ็ะสงผลตอรางกายได
อยางชัดเจน  เชน  การไมออกกําลังกายก็จะทําใหรางกายเกิดการสะสมของไขมันในรางกาย          
เพิ่มมากขึ้น  เปนตน  รวมไปถึงวัยผูใหญเปนวัยทีก่ําลังจะกาวเขาไปสูวยัชราหรือวยัสูงอายุ                  
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่คนในกลุมวัยนี้จะไดออกกําลังกายเพื่อคงสภาวะรางกาย  และ        
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เพิ่มสมรรถภาพทางกายใหดีขึ้น  เพื่อที่จะลดปญหาสุขภาพทางกาย  และไมเปนภาระใหกับ
สังคมเมื่อกาวเขาสูในวัยผูสูงอายุ การออกกําลังกายที่มคีวามเหมาะสมกับเพศและวยั  การเลือก
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับวยันั้นเปนเรื่องที่ควรตองระมัดระวังเปนอยางยิ่ง  เพราะถาเลือก          
การออกกําลังกายไมเหมาะสมนั้นอาจจะกอใหเกิดโทษกับรางกายได  อยางเชนในสตรีวัยผูใหญ
การออกกําลังกายแบบกระโดด  กระแทกแรง ๆ นัน้  ก็อาจจะไมเหมาะสม  เพราะอาจจะทําใหเกดิผล
กับกระดกูได  และถาไดมีการฝกที่ตอเนื่อง สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจติก็ตองพฒันาขึน้
อยางตอเนื่อง และมีรางกายที่แข็งแรงสมบรูณมากยิ่งขึน้ 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี ้
 

1.  ตองตรวจสอบวัดอุณหภูมิของน้ําตลอดการฝก เพราะเปนสระน้ําที่ไมสามารถปรับ
อุณหภูมไิด 

 
2.  ควรระมัดระวงัในการใชเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยเฉพาะ                  

การวัดเปอรเซน็ตไขมันกอนและหลังการฝกนั้นควรใช ผูวัดคนเดียวกนัเพื่อความเทีย่งตรง                 
ของการวัด 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 
 1. ควรมีการฝกในกลุมที่มีอายุในระดับตาง ๆ ที่มีการทํากิจกรรมที่คลายกัน  เชน  
กลุมอาจารยในชวงอายุ  30 – 39 ป และ 40 – 49 ป เปนตน 
 
 2. ในเรื่องสมรรถภาพทางจตินั้น ควรที่จะศึกษาในเรื่องความมีสมาธิควบคูไปดวย 

   
 3.  ควรมีการเพิ่มระยะในการทําวิจัยเพื่อศกึษาผลอยางตอเนื่องคือ ติดตามผลเปนระยะเชน 
2, 4, 6 เดือน 

 
4.  ควรมีการทําวจิัยที่มีการเปรยีบเทียบในชวงอายุที่ตางกัน 
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ภาคผนวก ก 
จดหมายเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจโปรแกรมการฝก 
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ท่ี ศธ 0513.213/ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

          21 มิถุนายน 2549 
 

เรื่อง ขอเรียนเชญิเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจโปรแกรมการฝก 
เรียน  
สิ่งท่ีแนบมาดวย  1. โครงรางวิทยานิพนธ 

2. โปรแกรมการฝกโยคะในน้ําและโยคะบนบก 
 

ดวยนางสาวจรรยา  สมิงวรรณ  นิสิตปริญญาโท  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จะทําการวิจัยเพื่อเสนอเปนวทิยานิพนธในหัวขอเรือ่ง   “ผลของการฝกโยคะในน้ําและการฝกโยคะบนบก
ท่ีมีตอสมรรถภาพทางกายและจิตในสตรีอายุ 50 – 59 ป” (Effects of Aqua Yoga and Land based Yoga on 
Physical and Mental Fitness in Women Age 50 – 59 Years) ภายใตการควบคุมของ  
 

1.  ผศ.ดร.ราตรี  เรืองไทย  ประธานกรรมการ 
2.  พล.ร.ต.นพ.สุริยา  ณ นคร  กรรมการสาขาวิชาเอก 
3.  อาจารยอนันทศิลป รุจิเรข  กรรมการสาขาวิชาเอก 

 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ใครขอเรียนเชิญทานเปน             
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาโปรแกรมการฝกดังกลาว ท้ังนี้เพื่อใหงานวิจัยมีความถกูตองและสมบูรณตาม        
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหแกนิสิต คณะวิทยาศาสตรการกีฬา หวังเปน
อยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ผศ.ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล) 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
โทร 02 – 5790594, โทรสาร 02 – 9428675 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูทรงคุณวุฒใินการตรวจโปรแกรมการฝกโยคะในน้ํา 

และโปรแกรม การฝกโยคะบนบก 
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2.  ผูชวยศาสตราจารยยพุาพร ทองตั้ง 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิชาพลศึกษา ประธานงานพัฒนากีฬาโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวจิัยและพัฒนาการศึกษา 
 
3.  ผูชวยศาสตราจารยระลึก สัทธาพงศ 
 ผูฝกสอนกีฬาวายน้ํา (อาจารยพิเศษ)โรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

ศูนยวจิัยและพัฒนาการศึกษา 
 
4.  ดร. ชุติมา  วงษสวัสดิ ์
 ผูเชี่ยวชาญดานการสอนโยคะบริษัทศูนยโยคะ Good Life Center  
 
5.  นายแพทยชนนิทร ลํ่าซํา 
 อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด   

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
 
6.  อาจารยมาลา มันทกะ 
 ผูเชี่ยวชาญการออกกําลังกายในน้ํา สอนประจําที่ สโมสรสุขภาพเชิงการแพทย (อะควาฟตเนส 

Health club ) 
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดโปรแกรมการออกกาํลังกายในน้ํา 

 
7.  อาจารยอุดร นามไพร 
 ผูเชี่ยวชาญดานการสอนโยคะ อาจารยประจําที่โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศูนยวจิัยและพัฒนาการศึกษา  หลักสูตรการศึกษานานาชาติ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 
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แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหเปนกลุมตัวอยาง 
 

เรียน  ……………………………………… 
 

ดวยดิฉัน นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีความสนใจในการทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง ผลของการฝกโยคะในน้ําและบนบกที่มีผลตอสมรรถภาพทางกายและจิต ในสตรี
อายุ 50-59 ป 
 

ดิฉันจึงขอความอนุเคราะหถาหากทานยินดทีี่จะเปนกลุมตัวอยางโปรดใหรายละเอียดที่
เปนขอมูลทั่วไป ดังนี้นี ้

1.   ทานสนใจในการเขารวมการฝกหรือไม 
 สะดวกและสนใจในการเขารวมการฝก 
 ไมสะดวกที่จะเขารับการฝก 

2.   อายุ ………. ป …………. เดือน  เบอรโทรศัพท ………………………………. 
น้ําหนกั …………….. กก.    สวนสูง ………………………………… ซม. 

3. ทานมีปญหาสุขภาพหรือไม 
 ไมมี 
 มี …………………………………………………………………………………. 

4. ลักษณะของการออกกําลังกาย 
 ออกกําลังกายเปนประจํา 
ประเภท ………………………………… จํานวนวนั …………………../สัปดาห 
ระยะเวลาในการออกกําลังกาย ……………………………นาที/คร้ัง 

 ไมไดออกกําลังกาย 
5. ทานยินดีเขารวมโปรแกรมการฝก 

 ชวงเดือน มิถุนายน- สิงหาคม พ.ศ. 2549 
 ทุกวันจันทร, พุธ และศุกร  เวลา 06.15-07.30 น. 

6. โปรแกรมที่ทานสนใจและมีความพรอมในการฝก 
 
 

ลงชื่อ ………………………………… 
………. / …………. / ……… 
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ภาคผนวก ง 
ตารางบันทึกขอมูลการฝกโปรแกรมโยคะในน้ําและการฝกโยคะบนบก 
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ตารางบันทึกโปรแกรมการฝกโยคะในน้ําและการฝกโยคะบนบก 
 

กลุมโยคะบนบกครั้งที่ 1 
Agon:
Antag 

Agon:  
Antag 

ช่ือ 
อา
ยุ (
ป)

 

น้ํา
หน

ัก (
กก

.) 

สว
นส

ูง (
ซม

.) 

ชีพ
จร
ขณ

ะพ
ัก 

(คร
ั้ง /น

าท
ี) 

คว
าม
อด

ทน
ขอ

ง
หัว

ใจ 
ไห

ลเว
ียน

เลือ
ด

(m
l/k

g/น
าท
ี) 

เปอ
รเซ

็นต
ไข
มัน

ใน
ราง

กา
ย %

 
คว

าม
ออ

นต
ัว 

(ซม
.) 

คว
าม
แข

็งแ
รง 

คว
าม
อด

ทน
 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
คาเฉลี่ย          
คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 
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ภาคผนวก จ 
โปรแกรมการฝกโยคะในน้ํา 
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โปรแกรมการฝกโยคะในน้ํา 
 
ทาเริ่มตน (อบอุนรางกาย) 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
2. ทาการหายใจ (Breathing I) ปฏิบัติ 8 รอบ 
3. ทาการหายใจ (Breathing II) ปฏิบัติ 8 รอบ 
4. ทานมัสการพระอาทิตย (Sun Salutation Pose) ปฏิบัติ 4 รอบ 
5. ทานั่งแยกขากมตัว (Spread Leg Forward Bend Pose) ปฏิบัติ 2 รอบ 
6. ทาเด็ก (Child Pose) ปฏิบัติ 2 รอบ 

 
ชุดที่ 1 (ปฏิบัติ 2 รอบ) 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
2. ทายืนแอนตัว (Standing Backward Bend Pose) 
3. ทายืนกมตวั (Standing Forward Bend Pose ) 
4. ทาเกาอี้ (Chair Pose) 
5. ทายืนบิดตวั (Standing to Turn Round Pose) 

 
ชุดที่ 2 (ปฏิบัติ 2 รอบ) 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
2. ทาตัวที (T Pose) 
3. ทานักรบ 1และ 2  (Warrior I and II Pose)  
4. ทาสามเหลี่ยม (Triangle Pose) 
5. ทาพระจันทรเสี่ยว (The Moon Pose) 

 
ชุดที่ 3 (ปฏิบัติ 2 รอบ) 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
2. ทาตนไม (Tree Pose) 
3. ทาอินทรีย (Eagle Pose) 
4. ทานักเตนรําประยุกต (Modifiled Dancer Pose) 
5. ทายืนครึ่งดอกบัว (Single Standing Half Lotus Pose) 
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ชุดที่ 4 (ปฏิบัติ 2 รอบ) 
1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
2. ทากดเขาหาอก (Knee to Chest Pose) 
3. ทายืนไหวพระอาทิตย (Standing Sun Pose) 
4. ทาตนไมไหวหรือทายืดขาง (Standing Side Stretch Pose) 
5. ทายืนเขยงเทายืดแขน (Standing Reach Pose) 

 
ชุดที่ 5 ผอนคลาย (ปฏิบัติ 2 รอบ) 

1. ทาครึ่งดอกบัว (Half Lotus Pose) 
2. ทาเรือ (Boat Pose) 
3. ทาวีระแบบนอนหงาย (Supine Hero Pose) 
4. ทาธนู (Bow Pose) 
5. ทาศพอาสนะ (Corpse Pose)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67

ทาเริ่มตน (อบอุนรางกาย) 
1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
 

 วิธีทํา 
1. ยืนตรง แขนสองขางอยูแนบลําตัว และแบมือออก 
2. เหยยีดเขาตงึ กระชับสะบาหัวเขาและกลามเนื้อ
ตนขาดานหลัง 

3. เก็บหนาทอง ยืดอก เหยยีดหลังตรง คออยูในทา
ตั้งตรง ตามองไปขางหนา 

4. ปกติแลวแขนทั้งสองจะเหยียดขึน้เหนือศรีษะ    
ในทาฝามือประกบกนั ในทางปฏิบัติผูฝกอาจ
เหยยีดแขนทั้งสองลงขางลําตัว แบผามือออก หรือ
พนมมือที่หนาอกก็ไดกําหนดลมหายใจอยาง     
ผอนคลายขณะปฏิบัติ 

 
2. ทาการหายใจ (Breathing I) ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
วิธีทํา 

1. จากทาภเูขา พนมมือทางดานหนา วาดแขนทั้งสองขางออกไปทางดานหลังพรอมกับ
แอนตัวตามและหายใจเขา 

2. วาดแขนกลับมาทางดานหนาพรอมกับกมตัวตามและคอย ๆ หายใจออก ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
3. กลับเขาสูทาภูเขา 

 
 
 
 
 
 

 

1 2 
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3. ทาการหายใจ (Breathing II) ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีทํา 
1. จากทาภเูขาเอามือทั้งสองขางมาวางบริเวณ
ขาหนีบ 

2. กําหนดลมหายใจเขาและออกอยางชา ๆ 
อยางตอเนื่อง 

3. เมื่อขณะทีห่ายใจออกลําตัวจะงุมมาทาง
ดานหนาเล็กนอย ปฏิบัติทั้งหมด 8 คร้ัง 

 
 
4. ทานมัสการพระอาทิตย (Sun Salutation Pose) ปฏิบัติ 4 รอบ 
 
วิธีทํา 

1. จากทาภเูขา พนมมือไวที่ระดับอก  และยกแขนทั้งสองขางขึ้นทางดานบนเหนือศีรษะ 
2.  หลังจากนัน้หนัเขาหาขอบสระ และใชแขนสองขางออกแรงยกลําตวัข้ึน 
3.  หลังจากนัน้ลดขาลงที่พื้น  และปลายเทาชิดขอบสระ มือทั้งสองขางจับที่ขอบสระ

พรอมกับเอนลําตัวไปทางดานหลัง ขาเหยยีดตึง 
4.  จากนั้นใชเทาทั้งสองขางยันที่พนังสระขาเหยยีดตึง แขนเหยยีดตึง 
5.  เมื่อปฏิบัติถึงขั้นที่ 4 แลวใหปฏิบัติยอนกลับขึ้นมาทางดานหนา   
6.  กลับสูทาเริ่มตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 2 3 
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4 5 
 

ในการปฏิบัติทานมัสการพระอาทิตยนี้จะเปนลักษณะของการประยุกตทาเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติไดในน้ํา 
 
5. ทานั่งแยกขากมตัว (Spread Leg Forward Bend Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. มือทั้งสองขางจับขอบสระ ขาทั้งสองขางยันที่
ผนังสระน้ํา 

2. แยกขาทั้งสองขางออกใหไดกวางมากทีสุ่ด ขาตึง
ทั้งสองขาง พรอมกับพยายามโนมลําตัวมา
ทางดานหนา  

3. ผอนคลาย 
 
6.ทาเด็ก (Child Pose) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีทํา 
1. มือทั้งสองขางจับขอบสระ ดึงขาทั้งสองขางขึ้นมา
จนเขาชิดอก 

2. กมหนาลง พรอมกับกดลาํตัวเขาหาปลายทา 
3. ผอนคลาย 
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ชุดท่ี 1 (ปฏิบตัิ 2 รอบ) 
 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนตรง แขนสองขางอยูแนบลําตัว และแบ
มือออก 

2. เหยยีดเขาตงึ กระชับสะบาหัวเขาและ
กลามเนื้อตนขาดานหลัง 

3. เก็บหนาทอง ยืดอก เหยยีดหลังตรง คออยูใน
ทาตั้งตรง ตามองไปขางหนา 

4. ปกติแลวแขนทั้งสองจะเหยียดขึน้เหนือ
ศีรษะ ในทาฝามือประกบกนั ในทางปฏิบตัิ  
ผูฝกอาจเหยยีดแขนทั้งสองลงขางลําตัว      
แบผามือออก หรือพนมมือทีห่นาอกก็ได
กําหนดลมหายใจอยางผอนคลายขณะปฏบิัติ 

 
2.  ทายืนแอนตัว (Standing Backward Bend Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนแยกเทาความกวางเทากับหัวไหล 
2. มือเทาที่เอว แอนลําตัว แบอก เงยศีรษะไป
ทางดานหลัง 

3. คลายทา 
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3. ทายืนกมตวั (Standing Forward Bend Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนทาภเูขา 
2. พับตัวลงมาทางดานหนาใหไดมากที่สุด
แขนทั้งสองขางเหยยีดไปทางดานหนา 

3. ผอนคลาย 
 
 

 
4.ทาเกาอี้ (Chair Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนในทาภูเขา 
2. เหยยีดแขนไปทางดานหนา 
3. งอเขาลงใหมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได ยืดอก 
พยายามเหยียดลําตัวใหหลังตรง 

4. ผอนคลาย 
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5. ทายืนบิดตวั (Standing to Turn Round Pose) 
 
วิธีทํา 

1. ยืนทาภูเขา และแยกเทา กางแขนออกทั้งสองขาง 
2. บิดลําตัว ไปทัง้ดานซาย และขวา 
3. ผอนคลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 
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ชุดท่ี 2 (ปฏิบตัิ  2  รอบ) 
 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนตรง แขนสองขางอยูแนบลําตัว และ      
แบมือออก 

2. เหยยีดเขาตงึ กระชับสะบาหัวเขาและ       
กลามเนื้อตนขาดานหลัง 

3. เก็บหนาทอง ยืดอก เหยยีดหลังตรง คออยูใน
ทาตั้งตรง ตามองไปขางหนา 

4. ปกติแลวแขนทั้งสองจะเหยียดขึน้เหนือ
ศีรษะ ในทาฝามือประกบกนั ในทางปฏิบตัิ   
ผูฝกอาจเหยยีดแขนทั้งสองลงขางลําตัว      
แบผามือออก หรือพนมมือทีห่นาอกก็ได
กําหนดลมหายใจอยางผอนคลายขณะปฏบิัติ 

 
2. ทาตัวที (T Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. จากทาภเูขายืนดวยเทาซาย 
2. โนมลําตัวไปทางดานหนาใหไดมากที่สุด 
ยืดลําตัว เหยยีดแขนทั้งสองขางไปทาง 
ดานหนา 

3. ยกขาขวาขึน้เหยียดไปทางดานหลัง 
4. ผอนคลาย แลวสลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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3. ทานักรบ 1  และ 2  (Warrior I and II Pose) 
 
วิธีทํา 

1. ยืนทาภูเขา เหยียดแขนขึ้นขางบน ประกบฝามือ แขนตึง หันเทาซายชี้ตรงไปขางหนา 
เทาขวาเฉียงประมาณ 80 -90 องศา 

2. งอเขาซายลง กางแขนออกทั้งสองขาง 
3.  ผอนคลาย แลวสลับขางทําซ้ําทาเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 
 
4. ทาสามเหลี่ยม (Triangle Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. จากทาภเูขา ยืนแยกเทา เขาทั้งสองตึง  
2. เอียงตัวลงไปทางเทาซาย มือซายวางไปให
ไดไกลมากทีสุ่ด แขนขวาเหยยีดขึ้น
พยายามใหไหลทั้งสองขางอยูในแนว   
เดียวกัน 

3. ผอนคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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5. ทาพระจันทรเสี่ยว (The Moon Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนทาภเูขา 
2. เหยยีดแขนขึ้นเหนือศีรษะ นิ้วหวัแมมือ
เกี่ยวกันไว ยืดรางกายขึ้น เอยีงตัวไป
ทางดานขวามอื 

3. ผอนคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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ชุดท่ี 3 (ปฏิบตัิ 2 รอบ) 
 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
 
 
 
 

วิธีทํา 
1. ยืนตรง แขนสองขางอยูแนบลําตัว และ  
แบมือออก 

2. เหยยีดเขาตงึ กระชับสะบาหัวเขาและ
กลามเนื้อตนขาดานหลัง 

3. เก็บหนาทอง ยืดอก เหยยีดหลังตรง คออยู
ในทาตั้งตรง ตามองไปขางหนา 

4. ปกติแลวแขนทั้งสองจะเหยียดขึน้เหนือ
ศีรษะ ในทาฝามือประกบกนั ในทางปฏิบตัิ
ผูฝกอาจเหยยีดแขนทั้งสองลงขางลําตัว   
แบผามือออก หรือพนมมือทีห่นาอกก็ได
กําหนดลมหายใจอยางผอนคลายขณะ
ปฏิบัติ 

 
2. ทาตนไม (Tree Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนในทาภูเขา แยกเทา น้ําหนักตวัอยูบน
เทาซาย 

2. งอเขาขวา ยนัสนเทาขวาทีโ่คนขาซาย     
ฝาเทาขวาขนานกับตนขาซายทางดานใน 
ปลายเทาขวาชีล้ง 

3. เทาซายรับน้ําหนกัตัว สายตามองมาทาง
ดานหนา ยืดลําตัว 

4. ชูแขนทั้งสองขางขึ้นประกบฝามือและ
เหยยีดแขน 

5. ผอยคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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3. ทาอินทรีย (Eagle Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. จากทาภเูขายืนดวยเทาซาย ยอเขาซาย  
ยกเขาขวาซอนบนเขาซาย ตวัดขอเทาขวา 
เกี่ยวขอเทาซายทางตาตุมใน 

2. สําหรับผูฝกที่มีความชํานาญแลว ใหเหยยีด
แขนทั้งสองไปขางหนา พลิกผามือซาย
ประกบผามือขวา 

3. ยืดเขาซายใหมากที่สุด  
4. ผอยคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 

 
4. ทานักเตนรําประยุกต (Modifiled Dancer Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนดวยเทาซาย เหยยีดแขนซายไปขางหนา 
ระดับหวัไหลหรือสูงกวา 

2. งอเขาขวา มือขวาจับที่หลังเทาขวา ดึงขา
ขวาขึ้น 

3. ผอยคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
 

 
5. ทาครึ่งดอกบัว (Single Standing Half Lotus Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนทาภเูขา ยกเขาขวา ทรงตัวดวยเทาซาย 
วางสนเทาขวาที่ตนเทาซาย 

2. ผอยคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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ชุดท่ี 4 (ปฏิบตัิ 2 รอบ) 
 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนตรง แขนสองขางอยูแนบลําตัว และ   
แบมือออก 

2. เหยยีดเขาตงึ กระชับสะบาหัวเขาและ
กลามเนื้อตนขาดานหลัง 

3. เก็บหนาทอง ยืดอก เหยยีดหลังตรง  
คออยูในทาตั้งตรง ตามองไปขางหนา 

4. ปกติแลวแขนทั้งสองจะเหยียดขึน้เหนือ
ศีรษะ ในทาฝามือประกบกนั ในทางปฏิบตัิ
ผูฝกอาจเหยยีดแขนทั้งสองลงขางลําตัว  
แบผามือออก หรือพนมมือทีห่นาอกก็ได
กําหนดลมหายใจอยางผอนคลายขณะ
ปฏิบัติ 

 
2. ทากดเขาหาอก (Knee to Chest Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนทาภเูขา ดึงเขาขางขวาขึ้นมาหาอก   
ทรงตัวดวยขาขางซาย 

2. ประสานมือดึงเขาขวา  
3. ผอยคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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3. ทายืนไหวพระอาทิตย (Standing Sun Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนทาภเูขา เทาชิดหรือแยกเทาความกวาง
ของหัวไหล 

2. เหยยีดแขนขึ้นบน ประกบฝามือ แอนตวั
ไปดานหลัง เงยศีรษะ  

3. ผอนคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
 

 
4. ทาตนไมไหวหรือทายืดขาง (Standing Side Stretch Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนในทาภูเขา แยกเทาออกกวางเทา       
ชวงไหล 

2. แขนขวาเหยียดลงขางลําตัว แขนซาย
เหยยีดขึ้น 

3. เอนตัวลงไปทางขวาใหมากที่สุด แขนซาย
เหยยีดขามศีรษะไปทางขวา 

4. ผอยคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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5. ทายืนเขยงเทายืดแขน (Standing Reach Pose) 
 
วิธีทํา 

1. ยืนทาภูเขา 
2. ชูแขนทั้งสองขางขึ้นและเหยียดใหตึง 
3. เขยงเทาทั้งสองขางขึ้น 
4. ผอยคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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ชุดท่ี 5 (ปฏิบตัิ 2 รอบ) 
 

1. ทาครึ่งดอกบัว (Half Lotus Pose) 
 

 วิธีทํา 
1. จากทาภเูขา ใหลอยตัวข้ึนพรอมกับยกขา 
ทั้งสองขาขึ้นมาไขวกนัในทาสิทธะ เทาขวา
อยูในเทาซายอยูนอก (ในทานี้อาจจะใชโฟม
ยาวชวยในการลอยตัว) 

2. เหยยีดแขนและหงายฝามือวางที่หวัเขา 
3. ยืดหลังตรง 
4. ผอนคลาย 

 
 
2. ทาเรือ (Boat Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. จากทาภเูขา ใชโฟมยาวรองไวที่หลังและ
โคงโฟมใหเปนรูปตัวย ู

2. ยกขาทั้งสองขางขึ้นจากพืน้สระ ขาเหยยีด
ตึง ขายกขึ้นจากพื้นประมาณ 60 -65 องศา 

3. ยืดหลัง ทรงตัวอยูในทาสมดุล 
4. ผอนคลาย 
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3. ทาวีระแบบนอนหงาย (Supine Hero Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. จากทาภเูขา ใชโฟมยาวรองไวที่หลัง 
2. ยกขาทั้งสองขางขึ้นจากพืน้สระ พรอมกบั
เอนลําตัวนอนลงในน้ํา โดยที่มีโฟมรอง 
อยูที่บริเวณหลัง 

3. จากนั้นพับขาทั้งสองขาง ใหสนเทาอยูที่
บริเวณสะโพก และใชมือทั้งสองขางมา  
จับปลายเทาทัง้สองขาง 

4. ผอนคลาย 
 
4. ทาธนู (Bow Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. จากทาภเูขา ใชโฟมโคงเปนรูปตัวยไูวที่
บริเวณหนาอก 

2. โนมลําตัวลงมาทางดานหนา พรอมกับ
มีโฟมรองรับน้ําหนกัตัว 

3. พับขาทั้งสองขางขึ้นมา ยกศีรษะและ 
ลําตัวข้ึน พรอมกับใชมือดึงขอเทา 

4. ผอนคลาย 
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5. ทาศพอาสนะ (Corpse Pose)  
 
 วิธีทํา 

1.จากทาภเูขา นอนหงายในน้ํา โดยใชโฟม   
รองไวที่บริเวณดานหลัง 

2. เหยยีดขา เหยยีดแขนแนบลําตัว หงายมือ 
หลับตา 

3. ผอนคลายสวนตาง ๆ ของรางกายและจติใจ 
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ภาคผนวก ฉ 
โปรแกรมการฝกโยคะบนบก 
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โปรแกรมการฝกโยคะบนบก 
 
ทาเริ่มตน (อบอุนรางกาย) 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
2. ทาการหายใจ (Breathing I) ปฏิบัติ 8 รอบ 
3. ทาการหายใจ (Breathing II) ปฏิบัติ 8 รอบ 
4. ทานมัสการพระอาทิตย (Sun Salutation Pose) ปฏิบัติ 4 รอบ 
5. ทานั่งแยกขากมตัว (Spread Leg Forward Bend Pose) ปฏิบัติ 2 รอบ 
6. ทาเด็ก (Child Pose) ปฏิบัติ 2 รอบ 

 
ชุดที่ 1 (ปฏิบัติ 2 รอบ) 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
2. ทายืนแอนตัว (Standing Backward Bend Pose) 
3. ทายืนกมตวั (Standing Forward Bend Pose) 
4. ทาเกาอี้ (Chair Pose) 
5. ทายืนบิดตวั (Standing to Turn Round Pose) 

 
ชุดที่ 2 (ปฏิบัติ 2 รอบ) 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
2. ทาตัวที (T Pose) 
3. ทานักรบ 1และ 2  (Warrior I and II Pose)  
4. ทาสามเหลี่ยม (Triangle Pose) 
5. ทาพระจันทรเสี่ยว (The Moon Pose) 

 
ชุดที่ 3 (ปฏิบัติ 2 รอบ) 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
2. ทาตนไม (Tree Pose) 
3. ทาอินทรีย (Eagle Pose) 
4. ทานักเตนรําประยุกต (Modifiled Dancer Pose ) 
5. ทาครึ่งดอกบัว (Single Standing Half Lotus Pose) 
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ชุดที่ 4 (ปฏิบัติ 2 รอบ) 
1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
2. ทากดเขาหาอก (Knee to Chest Pose) 

  3.   ทายืนไหวพระอาทิตย (Standing Sun Pose) 
4. ทาตนไมไหวหรือทายืดขาง (Standing Side Stretch Pose) 
5. ทายืนเขยงเทายืดแขน (Standing Reach Pose) 

 
ชุดที่ 5 ผอนคลาย (ปฏิบัติ 2 รอบ) 

1. ทาครึ่งดอกบัว (Half Lotus Pose) 
2. ทาเรือ (Boat Pose) 
3. ทาวีระแบบนอนหงาย (Supine Hero Pose) 
4. ทาธนู (Bow Pose) 
5. ทาศพอาสนะ (Corpse Pose)  
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ทาเริ่มตน (อบอุนรางกาย) 
 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนตรง แขนสองขางอยูแนบลําตัว และ  
แบมือออก 

2. เหยยีดเขาตงึ กระชับสะบาหัวเขาและ
กลามเนื้อตนขาดานหลัง 

3. เก็บหนาทอง ยืดอก เหยยีดหลังตรง คออยู
ในทาตั้งตรง ตามองไปขางหนา 

4. ปกติแลวแขนทั้งสองจะเหยียดขึน้เหนือ
ศีรษะ ในทาฝามือประกบกนั ในทางปฏิบตัิ
ผูฝกอาจเหยยีดแขนทั้งสองลงขางลําตัว  
แบผามือออก หรือพนมมือทีห่นาอกก็ได
กําหนดลมหายใจอยางผอนคลายขณะ
ปฏิบัติ 

 
2. ทาการหายใจ (Breathing I) ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
วิธีทํา 

1. จากทาภูเขา วาดแขนทัง้สองขางออกไปทางดานหลงัพรอมกับแอนตวัตามและหายใจเขา 
2. วาดแขนกลับมาทางดานหนาพรอมกบักมตวัตามและคอย ๆ หายใจออก ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
3. กลับเขาสูทาภเูขา 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 
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3. ทาการหายใจ (Breathing II) ปฏิบัติ 8 คร้ัง 
 
 วิธีทํา 

1. จากทาภเูขาเอามือทั้งสองขางมาวาง 
บริเวณขาหนบี 

2. กําหนดลมหายใจเขาและออกอยางชา ๆ 
อยางตอเนื่อง 

3. เมื่อขณะทีห่ายใจออกลําตัวจะงุมมาทาง
ดานหนาเล็กนอย ปฏิบัติทั้งหมด 8 คร้ัง 

 
 
4. ทานมัสการพระอาทิตย (Sun Salutation Pose) ปฏิบัติ 4 รอบ 
 
วิธีทํา 

1. จากทาภเูขา พนมมือไวที่ระดับอก และยกแขนทั้งสองขางขึ้นทางดานบนเหนือศีรษะ 
2. หลังจากนัน้หนัเขาหาขอบสระ และใชแขนสองขางออกแรงยกลําตวัข้ึน 
3. หลังจากนัน้นอนคว่ําลงกับพื้น ขาทั้งสองขางเหยยีดตรง มือทั้งสองขางดันตัวข้ึนแขน   

เหยยีดตรง 
4. จากนั้นออกแรงยกลําตัวข้ึนจากพื้นใชเทาและแขนในการรับน้ําหนักตวั แขนและขา

เหยยีดตรง 
5. ดึงขาขางขวาเขามาหาอกพรอมงอเขาคางไว และสลับขาง 
6. กลับสูทาเริ่มตน 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 
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3 4 5 
 

ในการปฏิบัตทิานมัสการพระอาทติยนี้จะเลือกมาเพยีง 5 ทา เพือ่ใหสอดคลองกับโยคะในน้ํา  
 
5. ทานั่งแยกขากมตัว (Spread Leg Forward Bend Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. นั่งแยกขาออกใหกวางที่สุด เหยียดใหเขาตึง 
2. กมลําตัวและกมหนาไปใหไกลที่สุด  
3. ผอนคลาย 

 
 
 

 
6. ทาเด็ก (Child Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. คุกเขาเทาชดิหรือแยกเทาเล็กนอย เหยยีด  
ปลายเทาและขอเขาไปทางดานหลังนั่งลงบน 
สนเทา 

2. กมตัววางหนาผากลงบนพื้น กนอยูบนสนเทา 
3. เหยยีดแขนทั้งสองไปเหนอืศีรษะ กดฝามือ    
ทั้งสองขางใหแนบกับพื้น 

4. ผอนคลาย 
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ชุดท่ี 1 (ปฏิบตัิ 2 รอบ) 
 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนตรง แขนสองขางอยูแนบลําตัว และแบมือออก 
2. เหยยีดเขาตงึ กระชับสะบาหัวเขาและกลามเนื้อ
ตนขาดานหลัง 

3. เก็บหนาทอง ยืดอก เหยยีดหลังตรง คออยูในทา
ตั้งตรง ตามองไปขางหนา 

4. ปกติแลวแขนทั้งสองจะเหยียดขึน้เหนือศรีษะ ใน
ทาฝามือประกบกัน ในทางปฏิบัติผูฝกอาจเหยยีด
แขนทั้งสองลงขางลําตัว แบผามือออก หรือ    
พนมมือที่หนาอกก็ไดกําหนดลมหายใจอยาง  
ผอนคลายขณะปฏิบัติ 

 
2. ทายืนแอนตัว (Standing Backward Bend Pose) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีทํา 
1. ยืนแยกเทาความกวางเทากับหัวไหล 
2. มือเทาที่เอว แอนลําตัว แบอก เงยศีรษะไปทาง
ดานหลัง 

3. ผอนคลาย 
 

 
 



 91

3. ทายืนกมตวั (Standing Forward Bend Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนทาภเูขาเทาชิด 
2. พับลําตัวลงดานหนาใหไดมากที่สุด แขนทั้ง
สองขางเหยียดไปทางดานหนา 

3. ผอนคลาย 
 

 
 

 
4. ทาเกาอี้ (Chair Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนในทาภูเขา 
2. เหยยีดแขนไปทางดานหนา 
3. งอเขาลงใหมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได ยืดอก 
พยายามเหยียดลําตัวใหหลังตรง 

4. ผอนคลาย 
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5. ทายืนบิดตวั (Standing to Turn Round Pose) 
 
วิธีทํา 

1.  ยืนทาภูเขา และแยกเทา กางแขนออกทั้งสองขาง 
2. บิดลําตัว ไปทัง้ดานซาย และขวา 
3.  ผอนคลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 
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ชุดท่ี 2 (ปฏิบตัิ 2 รอบ) 
 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนตรง แขนสองขางอยูแนบลําตัว และ   
แบมือออก 

2. เหยยีดเขาตงึ กระชับสะบาหัวเขาและ
กลามเนื้อตนขาดานหลัง 

3. เก็บหนาทอง ยืดอก เหยยีดหลังตรง คออยู
ในทาตั้งตรง ตามองไปขางหนา 

4. ปกติแลวแขนทั้งสองจะเหยียดขึน้เหนือ
ศีรษะ ในทาฝามือประกบกนั ในทางปฏิบตัิ
ผูฝกอาจเหยยีดแขนทั้งสองลงขางลําตัว   
แบผามือออก หรือพนมมือทีห่นาอกก็ได
กําหนดลมหายใจอยางผอนคลายขณะ
ปฏิบัติ 

 
2. ทาตัวที (T Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. จากทาภเูขายืนดวยเทาซาย 
2. โนมลําตัวไปทางดานหนาใหไดมากที่สุด 
ยืดลําตัว เหยยีดแขนทั้งสองขางไปทาง 
ดานหนา 

3. ยกขาขวาขึน้เหยียดไปทางดานหลัง 
4. ผอนคลาย แลวสลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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3. ทานักรบ 1และ 2  (Warrior I and II Pose)  
 
วิธีทํา 

1. ยืนทาภูเขา เหยียดแขนขึ้นขางบน ประกบฝามือ แขนตึง หันเทาซายชี้ตรงไปขางหนา 
เทาขวาเฉียงประมาณ 80 -90 องศา 

2. งอเขาซายลง กางแขนออกทั้งสองขาง 
3.  ผอนคลาย แลวสลับขางทําซ้ําทาเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 
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4. ทาสามเหลี่ยม (Triangle Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. จากทาภเูขา ยืนแยกเทา เขาทั้งสองตึง  
2. เอียงตัวลงไปทางเทาซาย มือซายวางไปใหได
ไกลมากที่สุด แขนขวาเหยยีดขึ้นพยายามให
ไหลทั้งสองขางอยูในแนวเดยีวกัน 

3. ผอนคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
 

 
 
5. ทาพระจันทรเสี่ยว (The Moon Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนทาภเูขา 
2. เหยยีดแขนขึ้นเหนือศีรษะ นิ้วหวัแมมือ
เกี่ยวกันไว ยืดรางกายขึ้น เอยีงตัวไป
ทางดานซายมอื 

3. คลายทา และปฏิบัติทางดานขวา 
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ชุดท่ี 3 (ปฏิบตัิ 2 รอบ) 
 

1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนตรง แขนสองขางอยูแนบลําตัว และ 
แบมือออก 

2. เหยยีดเขาตงึ กระชับสะบาหัวเขาและ
กลามเนื้อตนขาดานหลัง 

3. เก็บหนาทอง ยืดอก เหยยีดหลังตรง  
คออยูในทาตั้งตรง ตามองไปขางหนา 

4. ปกติแลวแขนทั้งสองจะเหยียดขึน้เหนือ
ศีรษะ ในทาฝามือประกบกนั ในทางปฏิบตัิ
ผูฝกอาจเหยยีดแขนทั้งสองลงขางลําตัว      
แบผามือออก หรือพนมมือทีห่นาอกก็ได
กําหนดลมหายใจอยางผอนคลายขณะ
ปฏิบัติ 

 
2. ทาตนไม (Tree Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนในทาภูเขา แยกเทา น้ําหนักตวั 
อยูบนเทาซาย 

2. งอเขาขวา ยนัสนเทาขวาทีโ่คนขาซาย  
ฝาเทาขวาขนานกับตนขาซายทางดานใน 
ปลายเทาขวาชีล้ง 

3. เทาซายรับน้ําหนกัตวั สายตามองมา 
ทางดานหนา ยืดลําตัว 

4. ชูแขนทั้งสองขางขึ้นประกบฝามือ 
และเหยียดแขน 

5. ผอนคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
 

 
3. ทาอินทรีย (Eagle Pose) 
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 วิธีทํา 
1. จากทาภเูขายืนดวยเทาซาย ยอเขาซาย  
ยกเขาขวาซอนบนเขาซาย ตวัดขอเทาขวา
เกี่ยวขอเทาซายทางตาตุมใน 

2. สําหรับผูฝกที่มีความชํานาญแลว  
ใหเหยยีดแขนทั้งสองไปขางหนา  
พลิกผามือซายประกบผามือขวา 

3. ยืดเขาซายใหมากที่สุด  
4. ผอนคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 

 
 

 
4. ทานักเตนรําประยุกต (Modifiled Dancer Pose ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีทํา 
1. ยืนดวยเทาซาย เหยยีดแขนซายไปขางหนา 
ระดับหวัไหลหรือสูงกวา 

2. งอเขาขวา มือขวาจับที่หลังเทาขวา  
ดึงขาขวาขึ้น 

3. ผอนคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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5. ทาครึ่งดอกบัว (Single Standing Half Lotus Pose) 
 
วิธีทํา 

1.  ยืนทาภูเขา ยกขาขวาขึ้น ทรงตัวดวยเทาซาย วางสนเทาขวาที่ตนเทาซาย 
2. ผอนคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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ชุดท่ี 4 (ปฏิบตัิ 2 รอบ) 
 
1. ทาภูเขา (Mountain Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนตรง แขนสองขางอยูแนบลําตัว  
และแบมือออก 

2. เหยยีดเขาตงึ กระชับสะบาหัวเขาและ
กลามเนื้อตนขาดานหลัง 

3. เก็บหนาทอง ยืดอก เหยยีดหลังตรง  
คออยูในทาตั้งตรง ตามองไปขางหนา 

4. ปกติแลวแขนทั้งสองจะเหยียดขึน้เหนือ
ศีรษะ ในทาฝามือประกบกนั ในทางปฏิบตัิ
ผูฝกอาจเหยยีดแขนทั้งสองลงขางลําตัว  
แบผามือออก หรือพนมมือทีห่นาอกก็ได
กําหนดลมหายใจอยางผอนคลายขณะ
ปฏิบัติ 

 
 
2. ทากดเขาหาอก (Knee to Chest Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. นอนหงาย เหยยีดขาทั้งสองขาง  
2. จากนั้นใหประสานมือดงึเขาซายขึ้นมา 
หาอก ขาขวาเหยยีดตรง 

3. ผอนคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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3. ทายืนไหวพระอาทิตย (Standing Sun Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนทาภเูขา เทาชิดหรือแยกทาความกวาง
ของหัวไหล 

2. เหยยีดแขนขึ้นบน ประกบฝามือ แอนตวั
ไปดานหลัง เงยศีรษะ ตามองดูมือ 

3. ผอนคลาย 
 

 
 
 
 

 
4. ทาตนไมไหวหรือทายืดขาง (Standing Side Stretch Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. ยืนในทาภูเขา แยกเทาออกกวางเทา 
ชวงไหล 

2. แขนขวาเหยียดลงขางลาํตัว แขนซาย
เหยยีดขึ้น 

3. เอนตัวลงไปทางขวาใหมากที่สุด  
แขนซายเหยยีดขามศีรษะไปทางขวา 

4. ผอนคลาย สลับขางทําซ้ําทาเดิม 
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5. ทายืนเขยงเทายืดแขน (Standing Reach Pose) 
 
วิธีทํา 

1. ยืนทาภูเขา 
2. ชูแขนทั้งสองขางขึ้นและเหยียดใหตึง 
3. เขยงเทาทั้งสองขางขึ้น 
4. ผอนคลาย 
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ชุดท่ี 5 (ปฏิบตัิ 2 รอบ) 
 

1. ทาครึ่งดอกบัว (Half Lotus Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. นั่งทาสิทธะ เทาขวาอยูในซายอยูนอก 
2. นั่งในทาที่เขาทั้งสองสมดุล 
3. เหยยีดแขนและหงายฝามือวางที่หวัเขา 
4. ยืดหลังตรง 
5. ผอนคลาย 

 
 
2. ทาเรือ (Boat Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. นั่งเหยียดขาไปทางดานหนา เอนลําตัวไป
ทางดานหลัง 

2. ยกขาขึ้นสูงจากพื้นประมาณ 60 -65 องศา  
3. เหยยีดแขนทั้งสองขางแนบลําตัว แขน
ขนานกับพืน้  

4. ยืดหลัง ทรงตัวใหอยูในทาสมดุล 
5. ผอนคลาย 
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3. ทาวีระแบบนอนหงาย (Supine Hero Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. นั่งทาวีระ เขาชิดกัน วางมือใกลกับปลายเทา 
2. งอศอกเอนตัวไปทางดานหลัง วางศอกลงที่
พื้น ยกศีรษะขึน้ หรือเงยไปทางดานหลัง 

3. นอนลง และคลายทา 
 

 
 
4. ทาธนู (Bow Pose) 
 
 วิธีทํา 

1. นอนคว่ํา แยกเทาความกวางประมาณ      
หัวไหล 

2. งอเขาทั้งสองขาง ใชมือไปจับที่ขอเทา    
ทั้งสองขาง 

3. ยกศีรษะและลําตัวข้ึน พรอมกับใชมือดงึ
ขอเทา เพื่อยกเขาและตนขาขึน้จากพืน้ 

4. ผอนคลาย 
 
5. ทาศพอาสนะ (Corpse Pose)  
 
 วิธีทํา 

1. นอนหงายราบ เหยยีดขา เหยยีดแขนแนบ
ลําตัว หงายมือ หลับตา 

2. ผอนคลายสวนตาง ๆ ของรางกายและ  
จิตใจ 
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ภาคผนวก ช 
แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง 

ของกรมสงเสริมสุขภาพจิต 
 และคําถามเพิม่เติม 
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ชื่อ............................................................................  โปรแกรม........................................................ 
 

   แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง 
      ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมาทานมีอาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกตอไปนี้มากนอยเพียงใด 
โปรดทําเครื่องหมายลงในชองแสดงระดับอาการที่เกิดขึน้กับตัวทานตามความเปนจริงมากที่สุด 
 

อาการพฤติกรรม หรือความรูสึก ไมเคยเลย เปนครั้งคราว เปนบอย ๆ เปนประจํา 
1. นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ     
2. รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ         
3. ทําอะไรไมไดเลยเพราะประสาทตึงเครียด         
4. มีความวุนวายใจ         
5. ไมอยากพบปะผูคน         
6. ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ขาง         
7. รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง         
8. รูสึกหมดหวังในชีวิต         
9. รูสึกวาชีวิตตนเองไมมีคุณคา         
10.กระวนกระวายอยูตลอดเวลา         
11.รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ         
12.รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไร         
13.รูสึกเหนื่อยหนายไมอยากจะทําอะไร         
14.มีอาการหัวใจเตนแรง         
15.เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไมพอใจ         
16.รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่งตาง ๆ         
17.ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอยหลังหรือไหล         
18.ต่ืนเตนงายกับเหตุการณที่ไมคุนเคย         
19.มึนงงหรือเวียนศีรษะ         
20.ความสุขทางเพศลดลง         
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 เมื่อทําแบบประเมินครบทั้ง 20 ขอแลว ใหใสคะแนนของแตละขอตามเกณฑการให
คะแนนดังนี้ คอื ถาตอบวา 
 
 ไมเคยเลย =  0  คะแนน 
 เปนครั้งคราว = 1 คะแนน 
 เปนบอยครั้ง = 2 คะแนน 
 เปนประจํา = 3 คะแนน 
 
 หลังจากนัน้รวมคะแนนทั้ง 20 ขอ วามีคะแนนรวมเปนเทาไหร ใหดูผลการประเมินและคํา
ช้ีแจงตอไปนี ้
 

  6 - 17 คะแนน แสดงวา ปกติ/ไมเครียด 
     18 - 25 คะแนน แสดงวา มีความเครียดเล็กนอย 
     26 - 29 คะแนน เครียดปานกลาง 
      มากกวา 30 คะแนนขึ้นไป แสดงวา เครยีดมาก 

 
 คําชี้แจง  

 
ระดับคะแนน 0 - 5  

คําตอบของทานแสดงใหเหน็วา ทานมีความเครียดอยูในระดับต่ํากวาเกณฑปกติอยาง
มาก  ซ่ึงในความเปนจริงมีความเปนไปไดเพียงเล็กนอยเทานั้นที่จะมีความเครียดในระดับต่ํามาก
เชนนี ้กรณีของทาน อาจมีความหมายวา 
                • ทานตอบคําถามไมตรงตามความเปนจริง หรือ  
                • ทานอาจเขาใจคําสั่งหรือขอคําถามคลาดเคลื่อนไป หรือ  
                • ทานอาจเปนคนที่ขาดแรงจูงใจในการดําเนนิชีวิต มีความเฉื่อยชา ชีวิตประจําวนัซ้ําซาก
จําเจ  นาเบื่อ  ปราศจากความตื่นเตน  หากทานตองการทราบผลการประเมินและวเิคราะห
ความเครียดของทานวาเปนอยางไรในความเปนจริง  โปรดเริ่มตนทําใหมอีกครั้งหนึง่  
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ระดับคะแนน 6 – 17 

 คําตอบของทานแสดงใหเหน็วาทานมีความเครียดอยูในเกณฑปกต ินั่นหมายความวา  
ทานสามารถจัดการกับความเครียดที่เกดิขึน้ในชวีิตประจําวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมรูสึกพึงพอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก  รูสึกมีพลัง                 
มีชีวิตชีวา  กระตือรือรนมองสิ่งเราหรือเหตกุารณรอบตัววาเปนสิ่งทาทายความสามารถมี
ความสามารถในการจดัการกับสิ่งตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม ผลผลิตของการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับสูง  ความเครียดในระดับนี้ถือวามีประโยชนในการดําเนินชวีิตประจําวนั เปนแรงจูงใจ                  
ที่นําไปสูความสําเร็จในชีวติได 

 
ระดับคะแนน 18 - 25  

คําตอบของทานแสดงใหเหน็วา ทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย              
นั่นหมายความวา  ขณะนี้ทานมีความไมสบายใจอนัเกดิจากปญหาในการดําเนินชวีติประจําวนั  เชน 
ปญหาการเงนิ ปญหาครอบครัว  ปญหาการทํางาน  ปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล  เปนตน         
โดยที่ปญหาหรือความขัดแยงของทานอาจจะยังไมไดรับการคลี่คลายหรือแกไข  ซ่ึงถือวาเปน
ความเครียดทีพ่บไดในชีวิตประจําวนั ทานอาจไมรูตัววามีความเครียดหรืออาจรูสึกไดจาก             
การเปลี่ยนแปลงของรางกาย อารมณ ความรูสึกและพฤตกิรรมบางเล็กนอยแตไมชัดเจนและ           
ยังพอทนได  อยางไรก็ตามแมวาทานจะมคีวามยุงยากในการจัดการกบัปญหาอยูบางและอาจตองใช
เวลาในการปรับตัวมากขึ้นกวาเดิม  แตในที่สุดทานก็สามารถจัดการกบัความเครียดที่เกิดขึ้นไดและ
ความเครียดในระดับนีไ้มเปนผลเสียตอการดําเนินชวีิต 

 
ระดับคะแนน 26 – 29 

คําตอบของทานแสดงใหเหน็วาทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง               
นั่นหมายความวา  ขณะนี้ทานเริ่มมีความตึงเครียดในระดับคอนขางสูงและไดรับความเดือดรอน 
เปนอยางมาก  จากปญหาทางอารมณที่เกิดจากปญหาความขัดแยงและวกิฤติการณในชีวิต  โดยทาน
อาจสังเกตไดจากอาการแสดงออกของการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  อารมณ  ความคดิ  พฤติกรรม 
และการดําเนินชีวิต  เชน  ระบบขับถายผิดปกติ  หงุดหงิด  วิตกกังวล  ทอแท  ซึมเศรา  นอนไมหลับ 
ส่ิงเหลานี้เปนสัญญาณเตือนขั้นตนวา ทานกําลังเผชิญกับภาวะวกิฤติและความขัดแยง  ซ่ึงทาน
จัดการหรือแกไขดวยความยากลําบากความเครียดในระดับนี้มีผลกระทบตอการทํางานและ        
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การดําเนินชวีติ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทานตองรีบหาทางคลี่คลายหรือแกไขขอขัดแยงตาง ๆ ใหลดนอย
หรือหมดไปดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง 

 
ระดับคะแนน 30 – 60 

 คําตอบของทานแสดงใหเหน็วาทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก                    
นั่นหมายความวา ทานกําลังตกอยูในสภาวะตึงเคียดหรือกําลังเผชิญวิกฤติการณในชวีิตอยางรุนแรง 
เชน การเจ็บปวยที่รุนแรงและหรือเร้ือรัง  ความพิการทางรางกาย การสูญเสียหรือแยกจากบุคคล         
อันเปนที่รัก  ปญหาความรนุแรงในครอบครัว ปญหาการตกงานหรือถูกไลออกจากงาน และปญหา
เศรษฐกิจ เปนตน สงผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตอยางชัดเจน ทําใหชีวิตไมมีความสุข  
ตัดสินใจผิดพลาด  ขาดความยับยั้งชั่งใจ ความเครียดในระดับนี้ถือวามคีวามรุนแรงสงูมาก                
หากทานปลอยใหความเครียดยังคงมีอยูตอไปโดยไมไดดาํเนินการแกไขอยางเหมาะสมอละถูกวธีิ 
อาจนําไปสูความเจ็บปวยทางจิตที่รุนแรง ซ่ึงสงผลเสียตอตนเองและบคุคลใกลตอไปได                 
หากคุณทราบแลววามีความเครียดมากนอยเพียงใด  ใหคนหาสาเหตุของความเครียด  เพื่อแกไขให
ตรงจุด  และเมื่อใดที่แกไขสําเร็จ อาการทางกายตางๆ จะทุเลาลงเอง และในระหวางนั้น  ควรใช
เทคนิคการผอนคลายความเครียดดวยตนเองควบคูไปดวย แตถาพยายามคลายเครียดแลว  อาการไม
ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย เพื่อขอรับคําปรึกษาตอไป 
 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
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คําถามเพิ่มเติม 
 

1.ใหบรรยายถึงความรูสึกขณะทําการฝกโยคะ ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาหวามกีาร
เปลี่ยนแปลงอยางไรบางที่ทานรูสึก 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ซ 
การทดสอบสมรรถภาพทางกายดานตาง ๆ 
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1.วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ 
 โดยวิธีการของ Astrand and Ryhming    (Astrand and Rodahl ,1986) 

 
เคร่ืองมือ 
 
 1. จักรยานวัดงาน (Bicycle ergometer) 
 2. เครื่องตั้งจังหวะ 
 3. หูฟง 
 4. นาฬิกาจับเวลา 
 5. ใบบันทึก 
 
วิธีการ ใชหลักการของ Astrand and Ryhming 
 

1.ใหผูเขารับการทดสอบขึ้นนั่งบนอานจดัระดับอานใหพอเหมาะ (ขายืดสุดแลวงอเขา 
เล็กนอย) 

2. ใหน้ําหนักถวง ขึ้นอยูกับ อายุ เพศ โดยการทดลองครั้งนี้ใชน้ําหนักถวงเริ่มตน 300  
(1.0 kg) kgm.min -1  

3. ตั้งจังหวะ 50 รอบตอนาที ใหผูเขารับการทดสอบรักษาความเร็วคงที ่
4. หากนาทีที่ 2 HR ไมถึง 120 คร้ัง/นาที ใหเพิ่มน้ําหนกัถวงอีก 150 (0.5 kg) kgm.min -1 
5. บันทึก HR ทุก ๆ 1 นาที 
6. หยุดทดสอบเมื่อ HR นาทีที่ 5 และนาทีที่ 6 ตางกันไมเกิน 5 คร้ัง/นาที 
7. นําคาเฉลี่ยของ HR ในนาทีที่ 5 และ 6 ไปหาคา VO 2 max 
8. นําคา HR ที่ได ไปเทยีบคาสมรรถภาพการใชออกซิเจน (ลิตร/นาที) จากน้ําหนัก 

ถวงและอัตราการเตนของหวัใจ (เพศหญิง) 
 9. นําคาที่ไดคณูกับคาแสดงปจจัยที่เกี่ยวของกับอายุ (age factor) 
 10. นําคาที่ไดมาคํานวณโดยเทียบกับน้ําหนักตัวของบุคคลคนนั้น โดยที่นําตัวเลขนั้นมา
คูณดวย 1000 และหารดวยน้าํหนักตวั 
 11. ไดคาการใช VO 2 max 
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ตัวอยางการคาํนวณ 
  

1. เมื่อได HR ระหวางนาทีที ่5 และ 6 คือ 150 คร้ัง/นาที และใชน้ําหนักถวง คือ 1.0 kgm.min -1 
2. เมื่อเปดตารางแสดงคาสมรรถภาพการใชออกซิเจน (ลิตร/นาที) จากน้ําหนกัถวงและอัตรา

การเตนของหวัใจ (เพศหญิง) จะไดคา = 1.5 kpm/min. 
3. นําคาที่ไดไปคูณกับคาแสดงปจจยัที่เกีย่วของกับอายุ (age factor) โดยเปดจากตาราง ตัวอยาง

คือ อายุ 57 ป จะไดคา (age factor) = 0.698 (มิลลิลิตร/น้ําหนัก/นาที) 
4. จะได 1.5 x 0.698 = 1.047 ลิตร/นาที 
5. นํา 1.047 คูณ 1000 และ หารดายน้ําหนกัตัวคือ 51.5 = 20.33 ml/kg/นาที 
 

  

 
 
ภาพผนวกที่ ซ1  การทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ 
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2.  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานการวัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 
โดยวิธีการของ Jackson and Polock (Jackson et al.,1980)  และคํานวณ โดยใชสูตรของ Siri (1961) 
 
เคร่ืองมือ 
 

1. เครื่องวัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Caliper) 
2.ใบบันทึก 

 
วิธีการ ใชหลักการวัดไขมัน 3 จุดในรางกาย คือTriceps, Suprailiac, Thigh   
 

1. วัดไขมันของรางกายทั้ง 3 จุด คือTriceps, Suprailiac, Thigh และจดบนัทึก 
2. ใชสูตรนี้ในการคํานวณ   3 – site Formular (Triceps, Suprailiac, Thigh)   

Body Density =    1.099421 – 0.0009929(Sum of 3 Skinfold) + 0.0000023    (Sum of 3 Skinfold)2 
– 0.0001392(Age)       

3. แทนคา Sum of 3 Skinfold  ลงในสูตร พรอมกับอายุ และคํานวณ 
   4. จะได BodyDensity =1.099421 – 0.0009929 (….) + 0.0000023(…)2 – 0.0002574(……) 
= ………………. 
 5. จากนั้นนําคาที่ไดไปคํานวณโดยใชสูตรของ *Calculate %BF form Siri,s following 
body density equation  คือ %BF = {[4.9/Db] -4.5}*100 

6.   3 – site Formular (Triceps, Suprailiac,Thigh) Body Density =………….. 
  %BF = {[4.9/Db] -4.5}*100 
 แทนคา = {[4.9/……………] - 4.5}*100 
   = (4.677544408 – 4.5)*100  

       = 0.177544408 * 100  
 = …………………. 
 

ตัวอยางการคาํนวณ 
 1. วัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 3 จุด ไดรวมกนัเทากบั 95 และอาย ุ 54 ป นําไปคาํนวณ
ในสูตร BodyDensity =1.099421 – 0.0009929 (95) + 0.0000023(95)2 – 0.0002574(54)  
= 1.0183362 
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 2. นําคาที่ไดไปคํานวณในสตูร %BF = {[4.9/Db] -4.5}*100 แทนคาไดดังนี ้
= {[4.9/1.0183362] - 4.5}*100 

  = (4.811770415 – 4.5)*100  
       =  31.17 % 

 

 
 
ภาพผนวกที่ ซ2   การวัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 
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3. วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความออนตัว 
 

โดยวิธีการ Standard Sit and Reach Test ของ สุพิตรและคณะ (สุพิตรและคณะ, 2548) 
 
เคร่ืองมือ 
 

1. เครื่องวัดความออนตัว Sit and Reach Test 
2.ใบบันทึก 

 
วิธีการ  
  
 1. ใหผูรับการทดสอบนั่งเหยียดขาตรง เทาชิดกัน ฝาเทาสัมผัสแนบกับที่ยันเทา 
 2. ใหผูเขารับการทดสอบเหยียดแขนตรงขนานกับพืน้และคอย ๆ กมตวัไปทางดานหนาให
มืออยูบนมาวดั จนไมสามารถกมตอไปได คางไวประมาณ 2 วินาที อานคาระยะทางที่ทําไดโดยให
ทําการทดสอบทั้งหมด 2 คร้ัง  

3. บันทึกผล 
 

 

 
 
ภาพผนวกที่ ซ3  การวัดความออนตัว 



 116

 
3. การทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและความอดทนของกลามเนื้อขา 

 
การทํางานของกลามเนื้อแบบ Isokinetic โดยวิธีการของ Perrin (1993) 

 
เคร่ืองมือ 
 
 1.เครื่องวัดความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขา โดยการทํางานของกลามเนื้อ
แบบ Isokinetic ยี่หอ Biodex 
 2. นาฬิกาจับเวลา 
 3. ใบบันทึก 
 
วิธีการ  
 

1. จัดเครื่องใหอยูในสภาพทีพ่รอมจะทดสอบ 
2. ตั้งคาของเครื่องในสวนของความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ตั้งไวที่ 60 0 / วินาที   

และความอดทนของกลามเนือ้ขา ตั้งไวที่  180 0 / วินาที   
3. ตั้งคาของเครื่องในสวนของจํานวนครั้งในการปฏิบัตไิวที่ ความแขง็แรงของกลามเนื้อขา  

ปฏิบัติ 3 คร้ัง และความอดทนของกลามเนือ้ขา ปฏิบัติ 15 คร้ัง 
4. ตั้งคาของเครื่องในสวนของเวลาในการพักไว 120 วินาที 
5. เมื่อผูเขารับการทดสอบขึ้นนั่งบนเครื่องแลวตองปรับการนั่งของแตละคนใหเหมาะสม 

ปรับเบาะพิงดานหลังและเบาะนั่งใหเขากบัขา  พรอมกับตองใหผูเขารับการทดสอบยืนยนัในการ
นั่งที่พรอมในการทดสอบ ตรวจความพรอมของการใสเครื่องมือการวัดที่ขาและใหผูเขารับการ
ทดสอบมีการทดลองเตะขาขึ้นลงกอน  
 6. เร่ิมทําการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อขา โดยใหสัญญาณเริม่ และผูเขารับการ
ทดสอบเตะขาขึ้นลง 3 คร้ังดวยแรงสูงสุดที่สามารถจะปฏิบัติได หลังจากนั้นคลายอุปกรณใหกับ  
ผูเขารับการทดสอบ ในชวงเวลาของการพกั 120 นาที และเตรียมที่จะทดสอบความอดทนของ
กลามเนื้อขาโดยใหสัญญาณเริ่ม และผูเขารับการทดสอบเตะขาขึ้นลง 15 คร้ังดวยแรงสูงสุดที่
สามารถจะปฏิบัติพรอมกับตองอดทนกับความเมื่อยลาของกลามเนื้อขาใหได 

7. จดบันทึกคาของความแขง็แรงและอดทนของกลามเนือ้ขา 
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8. คลายอุปกรณ พรอมทดสอบรายตอไป 
 

 
 

ภาพผนวกที่ ซ4  การทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขา 
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ประวัติการศึกษาและการทํางาน 
 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ 
วัน เดือน ปเกดิ  28 มิถุนายน 2519 
สถานที่เกิด  จังหวดัปราจีนบุรี 
ประวัติการศกึษา  วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2541) 
ตําแหนงปจจบุัน  อาจารยประจําหลักสูตรวิชาพลศึกษา โรงเรียนสาธิตแหง   
                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวจิัยและพฒันาการศึกษา 
สถานที่ทํางาน  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวจิัยและพัฒนา 
   การศึกษา 


