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ภาคผนวก ก. 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1.  แบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลและเก็บขอมูลการวิจัย 

 

 

 

โครงการวิจัย 

เรื่อง การออกกําลังกายรวมกับฝกสมาธิท่ีสงผลตอสมรรถภาพและระบบประสาทอัตโนมัติ  

แบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลและเก็บขอมูลการวิจัย 

ชื่อ / นามสกุล : ............................................................................................................................... 

ขอมูลสวนบุคคล : 

เพศ :  ชาย อายุ : ...........ป     น้ําหนัก :............ก.ก. สวนสูง : ...........ซ.ม. 

              หญิง  

ขอมูลสุขภาพ : 

               ความดันโลหิต : ............/.............mmHg           ชพีจร :................ครั้ง/นาที 

               โรคประจําตัว :         ไมมี        มี  คือ..................................................................... 

การออกกําลังกาย : 

           ทุกวัน         มากกวา 3 ครั้ง/อาทิตย        นอยกวา 3 ครั้ง/อาทิตย 

ขอมูลการวิจัย : 

กอนการฝก หลังการฝก 
สมรรถภาพรางกาย : สมรรถภาพรางกาย : 
     แรงบีบมอื.......................................................ก.ก.      แรงบีบมอื......................................................ก.ก. 
     แรงเหยียดขา..................................................ก.ก.       แรงเหยียดขา.................................................ก.ก.  
     ความออนตัว..................................................ซ.ม.      ความออนตัว..................................................ซ.ม. 
       ความจปุอด.............................................มิลลิลิตร        ความจปุอด.............................................มิลลิลิตร 
ความสามารถของระบบประสาทอัตโนมัติ : ความสามารถของระบบประสาทอัตโนมัติ : 
      อัตราการแปรปรวนของหัวใจ (SDNN)...................       อัตราการแปรปรวนของหวัใจ (SDNN)................... 
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2. เคร่ืองมือวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติ ระบบดิจิตอล 

- ยี่หอ omron  

- รุน SEM-1 

- ผูผลิต OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd. 

- ประเทศผูผลิต JAPAN 

 

 
 

 

ภาพท่ี 7 ภาพถายแสดง เครื่องมือวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติ ระบบดิจิตอล 
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3.   Hand Grip Dynamometer 

   ใชในการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ แรงบีบมือท่ีวัดไดทําให

ทราบความแข็งแรงของกลามเนื้อบริเวณแขนและมือซ่ึงเปนกลามเนื้อท่ีตองใชงานหรือออก

แรงเปนประจํา 

- ยี่หอ TKK 

- รุน Digital 

- ผูผลิต TANITA Corporation  

- ประเทศผูผลิต JAPAN 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ภาพถายแสดง Hand Grip Dynamometer 
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4.   Back & Leg Dynamometer 

   การวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อขา บริเวณตนขาท้ังสองขางซ่ึงกลามเนื้อบริเวณ

ดังกลาวเปนกลุมกลามเนื้อท่ีใชเพ่ือการเคลื่อนไหวและเลนกีฬาทุกชนิด  

- ยี่หอ TKK 

- รุน Digital 

- ผูผลิต TANITA Corporation  

- ประเทศผูผลิต JAPAN 

 

 

 

ภาพท่ี 9  ภาพถายแสดง Back & Leg Dynamometer 
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5.  เคร่ืองมือวัดความออนตัว 

- ยี่หอ -  

- รุน - 

- ผูผลิต -  

- ประเทศผูผลิต Thailand 

 

 

  

ภาพท่ี 10 ภาพถายแสดง เครื่องมือวัดความออนตัว 
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6.  เคร่ืองวดัความจุปอด 

- ยี่หอ TKK  

- รุน - 

- ผูผลิต -  

- ประเทศผูผลิต Thailand 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ภาพถายแสดง เครื่องวัดความจุปอด 
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7.  เคร่ืองวัดคลื่นหัวใจไฟฟาแบบไรสาย (Wireless ECG) 

- ยี่หอ – CORUSFIT  

- รุน – CorusFit WiEKG 

- ผูผลิต -  

- ประเทศผูผลิต Finland 

 

 
 

 

ภาพท่ี 12 ภาพถายแสดง เครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟาแบบไรสาย (Wireless ECG) 
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8.  สเตป็เอ็กเซอรไซส (Step Exercise) 

- ยี่หอ -  

- รุน - 

- ผูผลิต -  

- ประเทศผูผลิต Thailand 

 

 
 

 

ภาพท่ี13  ภาพถายแสดง สเต็ปเอ็กเซอรไซส (Step Exercise) 
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9.  เคร่ืองเลน DVD พรอมแผนบันทึกเสียง 

- ยี่หอ - POLYTRON 

- รุน – GD721 

- ผูผลิต -  

- ประเทศผูผลิต INDONESIA 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 14 ภาพถายแสดง เครื่องเลน DVD พรอมแผนบันทึกเสียง 
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ภาคผนวก ข. 

รายละเอียด ข้ันตอนการทําฝกและเก็บขอมูล 

1.  บันทึกขอมูลสวนบุคคล  

ผูชวยวิจัย สอบถามขอมูลสวนตัว ประวัติสุขภาพ และการออกกําลังกาย แลวกรอกขอมูล

ลงแบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลและเก็บขอมูลการวิจัย 

2.  วัดความดัน 

 

 
 

ภาพท่ี 15  ภาพถายแสดงการวัดความดันโลหิต 

 ทําการวัดความดันโลหิต ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

(1) ใหกลุมตัวอยางนั่งตัวตรงบนเกาอ้ี ในลักษณะดานหลังผิงพนัก ผอนคลาย 

สบายๆ วางเทาราบกับพ้ืน แขนวางราบขนานกับพ้ืนโลกและอยูในระดับ

เดียวกับหัวใจ ในขณะวัดความดัน ไมควรใหมีการพูดใดๆ  

(2) ใชผาพัน (Cuff) พันรอบแขน แลวตรวจสอบความถูกตอง โดย ใหสายทีตอ

ออกมาจาก Cuff อยูดานบน และอยูก่ึงกลางทอนแขน ใหขอบดานลางของ 

Cuff อยูเหนือขอพับประมาณ 1 นิ้ว ไมใหมีเสื้อผาอยูระหวาง Cuff กับผิวหนัง 

และไมควรพับแขนเสื้อจนแนนเกินไป 

(3) กดปุม “Start” ท่ีเครื่องมือ ขณะในการวัดไมควรใหผูปวยพูดใดๆ 
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(4) เม่ือจบการทํางานของเครื่อง เครื่องจะแสดงคาเปนตัวเลข 3 แถว แถวบนสุดจะ

เปนคาของ ความดันสูงสุด (Systolic) ถัดลงมาจะเปนคาของความดันต่ําสุด 

(Diastolic) และแถวสุดทายดานลางจะเปนคาของอัตราการเตนของหัวใจ หรือ

ชีพจร (Pulse) 

(5) อานคาตัวเลข บันทึกขอมูลลงใน “แบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลและเก็บขอมูล

การวิจัย”  ถอด Cuff ออก จบการทอสอบ 

 

3. วัดเคลื่อนไฟฟาหัวใจ(ECG) 

 

 

ภาพท่ี 16  ภาพถายแสดง เสื้อ และอุปกรณ ตรวจวัดเคลื่อนหัวใจไฟฟาแบบไรสาย 

(Wireless ECG)  

ทําการวัดคลื่นหัวใจไฟฟา ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

(1) ใหกลุมตัวอยางสวมใสเสื้อท่ีออกแบบพิเศษ ของชุดตรวจวัด Wireless ECG ซ่ึง

ติดตั้ง Electrode รับสัญญาณ คลื่นหัวใจไฟฟาไวภายในดานในเสื้อ (รูปท่ี 8 ) 

(2) ใหกลุมตัวอยางนอนราบกับพ้ืนไมหนุนศีรษะ หลับตา หายใจเขา-ออกชาๆ ผอน 

คลายกลามเนื้อท่ัวรางกาย  

(3) เปดเครื่องรับสัญญาณ ตรวจจับคลื่นหัวใจไฟฟา เปนเวลา 5 นาที  

(4) อานขอมูลแลวบันทึกลงใน “แบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลและเก็บขอมูลการวิจัย”  

(5) นําขอมูลท่ีไดไปหาคา ความแปรปรวนของอัตราการเตนหัวใจ (HRV) 
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4. วัดแรงบีบมือ 

 

 ทําการวัดแรงบีบมือ ตามข้ันตอนตอไปนี ้

(1) ปรับเครื่องมือใหพอดีกับชวงกํามือของแตละคน ท่ีสามารถออกแรงไดสูงสุด  

(2) ใหกลุมตัวอยางยืนตัวตรง แยกเทาเล็กนอย ท้ิงแขนลงขางลําตัว  มือขางท่ีถนัด

ถือ Hand Grip Dynamometer  

(3) ออกแรงบีบมือ ในลักษณะเหยียดแขนตรง ยืนตัวตรง 

(4) อานขอมูลแลวบันทึกลงใน “แบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลและเก็บขอมูลการ

วิจัย”  

5. วัดแรงเหยียดขา 

 

 ทําการวัดแรงบีบมือ ตามข้ันตอนตอไปนี ้

(1) กลุมตัวอยาง ยืนบนท่ีวางเทาของเครื่องมือ 
(2) ยอเขาลงและแยกขาเล็กนอย โดยใหหลังและแขนตรง 
(3) จับท่ีดึงในทาคว่ํามือ เหนือระหวางเขาท้ังสอง จัดสายใหพอเหมาะ 
(4) ออกแรงเหยียดขาใหเต็มท่ี  ทําการทดสอบ 2 ครั้ง ใชคาท่ีมาก 
(5) บันทึกผลการวัดเปนกิโลกรัม  ลงใน “แบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลและเก็บขอมูล

การวิจัย”  

6. วดัความจุปอด 

ทําการวัด ความจุปอด ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

(1) ตั้งระดับเข็มบนสเกลใหอยูท่ีศูนย (0) 
(2) ใหกลุมตัวอยาง ยืนตัวตรงหนาเครื่อง จับหลอดเปาอยูระดับปาก 
(3) หายใจเขาเต็มท่ีสุด และเปาลมเขาในหลอดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได (ระวังอยาให

ตัวงอ หรือแขนบีบหนาอก) 
(4) ทดสอบ 2 ครั้ง ใชคาท่ีมาก 
(5) ผลการทดสอบวัดเปนมิลลิลิตร นําผลท่ีไดมาหารดวยน้ําหนักตัวผูทดสอบ

เปรียบเทียบกับ คามาตรฐาน  
(6) บันทึกผลการวัดเปนกิโลกรัม  ลงใน “แบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลและเก็บขอมูล

การวิจัย”  
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7. วัดความออนตัว 

  

 

ภาพท่ี 17  ภาพถายแสดง การวัดความออนตัว 

ทําการวัด ความออนตัว ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

(1) ใหกลุมตัวอยางถอดรองเทาและนั่งเหยียดขาตรงสอดเขาใตมาวัด ฝาเทาตั้งฉากกับ
พ้ืน และจรดแนบกับท่ียันเทาของมาวัด เทาชิดกัน 

(2) เหยียดแขนตรงไปขางหนาแลวกมตัวไปขางหนา มือวางอยูบนมาวัดคอย ๆ กมตัว
ลงใหมือเคลื่อนดันไมบรรทัดอยางนุมนวลไปบนมาวัดใหไกลท่ีสุด 

(3) หามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ กระแทกไมบรรทัด ขณะกมตัว เขาตองตึง  
(4) วัดระยะทางเปนเซนติเมตรจากจุด "0" ถึงปลายนิ้วมือ ถาปลายนิ้วมือเหยียดเลย 

ปลายเทาหรือจุดศูนย บันทึกคาเปนบวก ถาไมถึงปลายเทาคาเปนลบ 
(5) ทําการทดสอบ 3 ครั้ง ใชคาท่ีดีท่ีสุด 
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8.  การอบอุนรางกายกอนฝกตามแบบทดสอบ 

 

 8.1   บริหารคอ  

 

 
 

ภาพท่ี 18  ภาพถายแสดง การอบอุนรางกายกอนการฝกทาบริหารคอ 

 ทําการวัด อบอุนรางกายดวยการบริหารคอ ตามข้ันตอนตอไป นี้ 

 ยืนแยกเทาความกวางเทากับชวงไหล  มือท้ังสองขางจับท่ีเอว ศีรษะตั้งตรง ตามองไป

ขางหนา กมศีรษะลง เงยศีรษะข้ึนมองตรง เงยศีรษะไปดานหลัง  แลวกลับมาตั้งศีรษะตรง นับ  1 ทํา

ท้ังหมด 10 ครั้ง เอียงศีรษะไปดานขวา ตั้งศีรษะตรง นับ 1 เอียงศีรษะไปดานซาย นับ  2 ทําท้ังหมด 

10 ครั้ง  

 

  

บริหารคอ
บริกหาร
หัวไหล่

บริหารเอว บริหาร สโพก บริหารหัว้เข่า
บริหาร ข้อมือ 

ข้อเท้า
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 8.2   บรหิารหัวไหล 

 

 

 

ภาพท่ี 19  ภาพถายแสดง การอบอุนรางกายกอนการฝกทาบริหารหัวไหล 

 ทําการวัด อบอุนรางกายดวยการบริหารหัวไหล ตามข้ันตอนตอไปนี้ 
  

 ยืนแยกเทาความกวางเทากับชวงไหล มือท้ังสองขางชิดลําตัว ยกไหลข้ึนแลวหมุนหัวไหลไป

ดานหลัง นับ 1 ทําท้ังหมด 10 ครั้ง ยกไหลข้ึนแลวหมุนมาดานหนาอีก 10 ครั้ง 

 เอาปลายนิ้วแตะหัวไหล ยกขอศอกข้ึน หมุนขอศอกไปดานหนา นับ 1 ทําท้ังหมด 10 ครั้ง  

หมุนขอศอกไปดานหลัง นับ 1 ทําท้ังหมดอีก 10 ครั้ง 

 กางแขนออก เหยียดแขนตึง หมุนทอนแขนไปดานหนา นับ 1 ทําท้ังหมด 10 ครั้ง  หมุน

ทอนแขนไปดานหลัง นับ 1 ทําท้ังหมด 10 ครั้ง  
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 8.3   บริหารเอว 

 

 

 

ภาพท่ี 20  ภาพถายแสดง การอบอุนรางกายกอนการฝกทาบริหารเอว 

 ทําการวัด อบอุนรางกายดวยการบริหารเอว ตามข้ันตอนตอไป นี้ 

 ยืนแยกเทาความกวางเทากับชวงไหล  มือท้ังสองขางจับท่ีเอว ศีรษะตั้งตรง ตามองไป

ขางหนา หมุนสะโพกไปดานซาย  1 รอบ นับ 1 ทําท้ังหมด 10 รอบ หมุนสะโพกไปดานขวา 1 รอบ 

นับหนึ่ง ทําท้ังหมด 10 รอบ 
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 8.4  บริหารโพก 

 

 

 

ภาพท่ี 21  ภาพถายแสดง การอบอุนรางกายกอนการฝกทาบริหารสะโพก 

 ทําการวัด อบอุนรางกายดวยการบริหารสะโพก ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 ยืนเทาชิด มือท้ังสองขางจับท่ีเอว ศีรษะตั้งตรง ตามองไปขางหนา เขาเหยียดตรง ยกเทาข้ึน 

หมุนขาท้ังทอน ในลักษณะตามเข็มนาฬิกา นับ 1 ทําท้ังหมด 10 รอบ หมุนขาท้ังทอน ในลักษณะ

ทวนเข็มนาฬิกา นับ 1 ทําท้ังหมด 10 รอบ 
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 8.5  บริหารหัวเขา 

 

 

 

ภาพท่ี 22  ภาพถายแสดง การอบอุนรางกายกอนการฝกทาบริหารเขา 

 ทําการวัด อบอุนรางกายดวยการบริหารหัวเขา ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 ยืนเทาชิด ยอเขาเล็กนอย ไมใหเขางอทํามุมเกิน 90 องศา มือท้ังสองประสานกัน กดลงท่ี

หัวเขา เบาๆ หมุนหัวเขาไปดานซาย 1 รอบ นับ 1 ทําท้ังหมด 10 รอบ หมุนหัวเขาไปดานขวา 1 รอบ 

นับ 1 ทําท้ังหมด 10 รอบ 
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 8.6   บริหารขอมือขอเทา 

 

 

 

ภาพท่ี 23  ภาพถายแสดง การอบอุนรางกายกอนการฝกทาบริหารขอมือขาเทา  

 ทําการวัด อบอุนรางกายดวยการบริหารหัวไหล ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 ยืนตัวตรง แยกเทาประมาณ 1 ฝามือ มือท้ังสองขางยกข้ึนมาระดับอก ยกสนเทาซายข้ึน 

จิกปลายเทาลงท่ีพ้ืน ยกมือข้ึนอยูในระดับอก หมุนขอเทาซาย  พรอมกับสะบัดขอมือท้ังสองขาง นับ  

ทําท้ังหมด 10 รอบ หมุนขอเทาขวา  พรอมกับสะบัดขอมือท้ังสองขาง นับ 1 ทําอีกท้ังหมด 10 รอบ 
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9.   สเตป็เอ็กเซอรไซส (Step Exercise) 

 

 

 

ภาพท่ี 24  ภาพถายแสดง การฝกออกกําลังแบบสเต็ปแอรโรบิก (Step Aerobic) 

 ทําการฝกออกกําลังแบบ สเต็ปแอรโรบิก ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

(1) แบงกลุมตัวอยาง ออกเปนกลุมละ 4  คน ยืนอยูคนละดานของ Step Exercise 

(2) เปดเพลงท่ีเตรียมไว ความยาว ตอเนื่อง 4 นาที 

(3) กลุมตัวอยาง กาวข้ึน-ลงพรอมกัน ตามจังหวะเสียงเพลงท่ีเตรียมไว โดยใหจับมือ

กันไว ท้ัง 4 คน 
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10. เหยียด ยืดกลามเนื้อ 

 10.1   เหยียดยืดกลามเนื้อคอ 

 

 

 

ภาพท่ี 25   ภาพถายแสดง การเหยียดยืดกลามเนื้อคอ 

 ทําทากายบริหารเหยียด ยืดกลามเนื้อคอ ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

  ยืนตัวตรง แยกเทาเทาชวงไหล มือซายจับท่ีเอว มือขวาประกบขางศีรษะดานซายเหนือใบหู 

กดศีรษะใหเอียงลงมาดานขวา ผอนคลายกลามเนื้อคอ กดคางไว 10 วินาที ทําลักษณะเดียวกันแต

เปลี่ยนสลับขางซาย-ขวา 
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10.2  เหยียดยืด กลามเนื้อไหล      

            

 

 

ภาพท่ี 26   ภาพถายแสดง การเหยียดยืดกลามเนื้อหัวไหล 

 ทําทากายบริหารเหยียด ยืดกลามเนื้อหัวไหล ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 ยืนตัวตรง แยกเทาเทาชวงไหล  กํามือขวาหลวมๆ ยื่นแขนออกไปขางหนา ใหทอนแขน

ขนานกับพ้ืน กํามือซายหลวมๆ ยกแขนข้ึนมา ใชขอศอกซายกอดขอศอกขวา แลวดึงขอศอกซายเขา

แนบกับอก หันหนาไปดานขวา ทําเชนเดียวกัน แตสลับขางกัน 
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 10.3   กลามเนื้อลําตัวดานขาง 

 

 

 

ภาพท่ี 27   แสดงภาพถายการเหยียด ยืดกลามเนื้อลําตัวดานขาง 

 ทําทากายบริหารเหยียด ยืดกลามเนื้อลําตัวดานขาง ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 ยืนตัวตรง แยกเทากวางประมาณชวงไหล ยกแขนขวาข้ึน ทอนแขนบนแนบศีรษะมือขวา

อยูในลักษณะคว่ํา มือซายเหยียดลงดานลาง หงายฝามือซาย เอียงลําตัวไปดานซาย คางไว 10 วินาที 

ทําเหมือนเดิม แตสลับขางอีกขางหนึ่ง 
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 10.4   กลามเนื้อลําตัว หนา-หลัง 

 

 

 

ภาพท่ี 28  แสดงภาพถายการเหยียด ยืด กลามเนื้อลําตัว หนา-หลัง 

 ทําทากายบริหารเหยียด ยืดกลามเนื้อลําตัวดานขาง ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

  ยืนตัวตรง แยกเทากวางประมาณชวงไหล มือท้ังสองขางจับท่ีเอว ยืดลําตัวข้ึน พับตัว

ลงดานหนา ปลอยมือจากเอว เหยียดลงไปหาพ้ืน ใหต่ําท่ีสุด คางไว 10 วินาที ยืดตัวข้ึนตรง มือท้ัง

สองขาง จับท่ีเอว หนามองตรง ดันสะโพกไปดานหนา คางไว 10 วินาที 
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 10.5   กลามเนื้อตนขา 

 

 

 

ภาพท่ี 29   แสดงภาพถายการเหยียด ยืดกลามเนื้อตนขา 

 ทําทากายบริหารเหยียด ยืดกลามเนื้อตนขา ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

  ยืนตัวตรง แยกเทากวางประมาณชวงไหล มือท้ังสองขางจับท่ีเอว บิดตัวไปดานขวา 

ปลายเทาหันไปในขางเดียวกัน งอเขาขวา ขาซายตึง ฝาเทาซายแนบกับพ้ืน ยอตัวลง คางไว 10 วินาที 

ยืดตัวข้ึน เขาขวาเหยียดตึง งอเขาซาย เหยียดเขาขวา พับเอวเอ้ือมมือท้ังสองขางไปแตะหลังเทาขวา 

คางไว 10 วินาที ยืดตัวข้ึนตรง เริ่มตนทําอีกครั้งแตสลับขาง เปนดานซาย 
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11.   ฝกออโตเจนคิ (Autogenic) 

 

 

 

ภาพท่ี 30   ภาพถายแสดงการฝก Autogenic 

 ทําการฝก  Autogenic  ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

(1) กลุมตัวอยางนอนราบกับพ้ืน ไมหนุนศีรษะ ปลอยแขน ขา ตามสบาย ใหรูสึก

ผอนคลาย 

(2) เปด เสียงบรรยาย ใหกลุมตัวอยางทําตาม ทีละข้ันตอนดังนี้ 

1)  ฝกหายใจ (Breathing Exercise)  

คําบรรยายในเครื่องบันทึกเสียง

“ตอไปนี้เปนการฝก Autogenic Training ขอใหทานนอนผอนคลาย สบาย 

ผอนคลาย ใหใชทานอนเปนทาฝกหลัก แขนท้ังสองขาง ขาท้ังสองขางวาง

อยางสบาย ผอนคลาย ตอไปเตรียมตัวฝกปราณ 

 : 

 ฝกปราณครั้งท่ีหนึ่ง เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด 

เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 
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 ฝกปราณครั้งท่ีสอง  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด 

เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีสาม เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด 

เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีสี่  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด เกา 

สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีหา  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด 

เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีหก  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด 

เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีเจ็ด  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด 

เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีแปด  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด 

เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีเกา  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด 

เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีสิบ  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด 

เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีสิบเอ็ด  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  

แปด เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีสิบสอง  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  

แปด เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีสิบสาม  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  

แปด เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งท่ีสิบสี่  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด 

เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก 

 ฝกปราณครั้งสุดทาย  เริ่ม...หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา  หก  เจ็ด  แปด 

เกา สิบ ลดแขนลงหายใจออก” 

2)  ฝกเกร็งกลาเนื้อ (Isometric Contraction)  

คําบรรยายในเครื่องบันทึกเสียง

“ตอไปเตรียมตัวเกร็งกําลัง ขณะท่ีเกร็งกําลัง ตองหายใจเขาออกเปนปกติ  

 : 
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 เกร็งกําลังครั้งท่ีหนึ่ง...เริ่ม ตั้งแตศีรษะ ปาก คาง คอ แขนสองขาง ขา

สองขาง นอง เทา ฝาเทา เกร็งกําปนกําใหแนน ฟนกรามกัดแนน หายใจ

เขาออก หายใจเขาออก ขุมพลังอันยิ่งใหญท่ีหนาทอง แขมวท่ีหนาทอง 

เกร็งกําลังท่ีหนาทอง อดทนไว อดทนไว จินตนาการวาขณะนี้ เรามีรางกาย

ท่ีแข็งแรง เรามีรูปรางสมสัดสวน รางกายแข็งแรง รางกายแข็งแรง ทอง

เอาไว จินตนาการ จินตนาการวา เรามีสุขภาพท่ีแข็งแรง  หยุด  ผอนคลาย 

ผอนคลาย ผอนคลาย 

 เกร็งกําลังครั้งท่ีสอง... เริ่ม ตั้งแตศีรษะ ปาก คาง คอ แขนสองขาง ขา

สองขาง นอง เทา ฝาเทา เกร็งกําปนกําใหแนน ฟนกรามกัดแนน ขุมพลัง

อันยิ่งใหญท่ีหนาทอง แขมวท่ีหนาทอง เกร็งกําลังท่ีหนาทอง อดทนไว 

อดทนไว จินตนาการวาขณะนี้ เรามีรางกายท่ีแข็งแรง เรามีสุขภาพท่ี

แข็งแรง อดทน อดทน รูปรางสมสัดสวน ผิวพรรณสวยงาม อดทน อดทนไว

หยุด ผอนคลาย ผอนคลาย ผอนคลาย  

 เกร็งกําลังครั้งท่ีสุดทาย...เริ่ม ท่ัวท้ังรางกายเกร็งกลามเนื้อทุกสวน 

เกร็ง อดทนไว หายใจเขาออก หายใจเขาออก รักตังเอง ทําเพ่ือตัวเอง 

เหนื่อยสักนิดหนึ่ง อดทนเพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง เพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง 

รางกายท่ีแข็งแรง รูปรางสมสัดสวน ผิวพรรณสวยงาม หยุด ผอนคลาย 

ผอนคลาย ผอนคลาย  

 

3)  ฝกสมาธิ  

คําบรรยายในเครื่องบันทึกเสียง

เอาละ...ใหทานกําหนดความผอนคลาย ตั้งแตศีรษะถึงปลายเทา ผอนคลาย 

สบาย พักผอน สํารวจตรวจสอบดู กลามเนื้อสวนใดท่ียังเกรง ยังตึง จง

ปลดปลอย จงผอนคลาย ผอนคลาย ผอนคลาย ใหนําจิตไปสัมผัสไวท่ีกลาง

กะหมอม สัมผัสใหลึกลงไป ท่ีใจกลางสมอง กําหนดความผอนคลาย กวาง

ข้ึน กวางข้ึนท่ัวศีรษะ ท่ัวท้ังใบหนา หนาผาก ค้ิว เปลือกตา ลูกในตา ผอน

คลาย ผอนคลาย ปาก คาง แกม คอ ผอนคลาย ผอนคลาย ผอนคลาย ให

นําจิตไปสัมผัสไว บริเวณตนคอของทาน ศูนยรวมเสนประสาท ทุกเสน ตน

คอผอนคลาย สบาย พักผอน ใหกําหนดจิตไปไวท่ีรางกายของเรา ท่ัวท้ัง

รางกาย อก หลัง ทอง สะโพก ผอนคลาย สบาย แขนท้ังสองขาง ขาท้ังสอง

 : 
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ขาง นอง เทา ฝาเทา  ผอนคลาย ผอนคลาย ผอนคลาย นิ้วมือ นิ้วเทา ผอน

คลาย ผอนคลาย ผอนคลาย สบาย พักผอน ขณะนี้ รางกาย ผอนคลาย 

สบาย สบายมากข้ึน สบายมากข้ึนแลว ตอไปจงจินตนาการวา เราอยูใน

ลิฟตแกว  ใสสะอาด อยูบนยอดตึก สูง 20 ชั้น เห็นตัวเลขยี่สิบชัดเจน ลิฟต

จะคอยๆ เลื่อนลงมาทีละชั้น ทีละชั้น ในทุกๆ ชั้นท่ีลิฟตเลื่อนลงมานั้น ให

ทานปลดเรี่ยวแรง ออกจากรางกาย ใหหมดสิ้น ยี่สิบ สิบเกา สิบแปด สิบ

เจ็ด สิบหก สิบหา เรี่ยวแรงลดนอยลงไป สิบสี่ สิบสาม สิบสอง สิบเอ็ด สิบ 

เกา แปด เจ็ด หก หา ท่ัวท้ังรางกายแทบไมมีเรี่ยวแรงเลย สี่ สาม สอง หนึ่ง 

ศูนย พักลึก พักลึกลงไป สบาย บัดนี้ จิตใตสํานึกของทานเปดแลว จงจําไว

วา นับแตนี้ตอไป ทานสามารถสื่อกับจิตใตสํานึก และปอนขอมูลใหจิตใต

สํานึก ดวยตัวของทานเอง  จงจําไววา ทานสามารถสื่อกับจิตใตสํานึก และ

ปอนขอมูลใหกับจิตใตสํานึก ไดดวยตัวของทานเอง จงจําไววา ทานสามารถ

สื่อกับจิตใตสํานึก และปอนขอมูลใหกับจิตใตสํานึก ดวยตัวของทานเอง 

บันทึกขอมูลนี้ ลงในจิตใตสํานึกของทาน จงฟงคําสั่งอีกครั้งหนึ่ง นับแตนี้

ตอไป เรามีพลังความเชื่อม่ันเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนแลว จงจําไววา เรามี

พลังความเชื่อม่ัน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนแลว เรามีพลังความเชื่อม่ัน

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนแลว บันทึกขอมูลนี้ ลงในจิตใตสํานึกของเรา (นอน

นิ่งๆ เปนเวลา 5 นาที)  

 เอาละ...ตอไปจะนับ หนึ่ง ถึง สิบ เม่ือไดยินเสียงนับสิบ จงตื่นลืมตา

ข้ึน สมองสดชื่น แจมใส  ปลอดโปรงสบาย หนึ่ง สอง สาม แขนขา มีกําลัง

กลับคืนมา แขนขามีกําลังกับคืนมาแลว สี่ หา หก ท่ัวท้ังรางกายมีกําลัง

กลับมา ท่ัวท้ังรางกายมีกําลังกลับคืนมาแลว เจ็ดแปดเกา สมองสอชื่น

แจมใส สมองสดชื่นแจมใสจิตใจปลอดโปรง สบาย เม่ือไดยินเสียงนับ สิบ 

จงตื่นลืมตาข้ึน  สมองสดชื่นแจมใส จิตใจปลอดโปรง สบาย สิบ 
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