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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบผลของการออกกําลงักายแบบพิลาทิสและแบบ

แอโรบิคท่ีมีตอ่ระดบัไขมนัช่องท้องในผู้หญิงอ้วน กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

เพศหญิง มีไขมนัช่องท้องเกิน 100 ตารางเซนติเมตร อายุระหว่าง 45 – 50 ปี จํานวน 24 คน ท่ีได้มาจากการสุ่ม

อย่างง่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 12 คน กลุม่ทดลองท่ี 1 ทําการออกกําลงักายแบบพิลาทิส กลุ่มทดลองท่ี 

2 ทําการออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดิน ออกกําลงักาย 3 วนัต่อสปัดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ โดย

ทําการทดสอบองค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ ไขมนัช่องท้อง ไขมนัในร่างกาย และมวลกล้ามเนือ้ ก่อนออกกําลงั

กาย ภายหลงัการออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และภายหลงัการออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 จากนัน้ทําการวิเคราะห์

ทางสถิติ โดยการหาคา่เฉลี่ย คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งค่าเฉลี่ย

ระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ independent t-test และทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซํา้มิติเดียว

โดยใช้สถิติ one-way analysis of variance with repeated measures ก่อนการฝึก ภายหลงัการออกกําลงักาย

สปัดาห์ท่ี 4 และภายหลงัการออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 โดยกําหนดความมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ผลการวิจยัพบวา่ ภายหลงัการออกกําลงักาย 4 สปัดาห์ เม่ือเปรียบเทียบไขมนัช่องท้อง ไขมนัในร่างกาย 

และมวลกล้ามเนือ้ลําตวัระหว่างกลุ่มออกกําลงักายทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 แต่ภายหลงัการออกกําลงักาย 8 สปัดาห์ เม่ือเปรียบเทียบไขมนัช่องท้อง และไขมนัในร่างกายระหว่างกลุ่ม

ออกกําลงักายทัง้ 2 กลุม่ไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ขณะท่ีมวลกล้ามเนือ้ลําตวัระหว่าง

กลุ่มออกกําลงักายทัง้ 2 กลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทัง้เม่ือทําการเปรียบเทียบ

ไขมนัช่องท้อง ไขมนัในร่างกาย และมวลกล้ามเนือ้ลําตวั ภายในกลุม่ออกกําลงักายแบบพิลาทิส พบวา่ ไขมนัช่อง

ท้องไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไขมนัในร่างกาย และมวลกล้ามเนือ้ลําตวั แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีไขมันช่องท้อง ไขมันในร่างกาย และมวลกล้ามเนือ้ลําตัว

ภายในกลุม่ออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดินไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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 จากการศึกษาครัง้นี ้กล่าวได้ว่า การออกกําลังกายแบบพิลาทิส และแบบแอโรบิคด้วยการเดิน 

ระยะเวลา 8 สปัดาห์ ในผู้หญิงอ้วนมีแนวโน้มสามารถลดไขมนัช่องท้องได้ โดยการออกกําลงักายแบบพิลาทิสมี

แนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลงของไขมนัช่องท้องมากกวา่การออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดิน อีกทัง้

ยงัสง่ผลทําให้ไขมนัในร่างกายลดลง และมวลกล้ามเนือ้ลําตวัเพ่ิมขึน้ ซึง่ในผู้หญิงอ้วนท่ีมีการสะสมของไขมนัช่อง

ท้องและไขมนัในร่างกายสงูควรเลือกรูปแบบการออกกําลงักายท่ีตอบสนองตอ่การลดไขมนัท่ีสะสมอยู่ในร่างกาย

เพ่ือเป็นการป้องกนั และลดปัญหาสขุภาพท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 

ABSTRACT 

 The effects of pilates and aerobic exercises on the amount of abdominal visceral fat in obese 

women were studied and compared. Twenty four female subjects aged 45-50 years, who had 

abdominal visceral fat exceeding 100 cm2 were sampled at Kasetsart University. The subjects were 

assigned to two experimental groups using simple random sampling with 12 subjects in each group. 

The first experimental group performed pilates training while the second experimental group 

performed a walking exercise. Subjects were trained 3 days/week for 8 weeks. All subjects were 

tested for abdominal visceral fat, body fat, and trunk lean mass before exercise, and in the 4th and 8th 

weeks. The mean and standard error of the data were calculated and analyzed by an independent            

t-test to compare group and one-way analysis of variance with repeated measures for within 

groups.Multiple comparisons were performed using the Tukey method at the .05 level of significance. 

 The result showed that abdominal visceral fat, body fat, and trunk lean mass at the 4th week 

of training were not significantly different between the two groups. However after 8 weeks of training, 

while the abdominal visceral fat and body fat were not significantly different between the two groups, 

the trunk lean mass was significantly different (p<.05). In addition, abdominal visceral fat was not 

significantly different but body fat and trunk lean mass were significantly different within the pilates 

group. On the other hand, abdominal visceral fat, body fat, and trunk lean mass were not significantly 

different within the walking exercise group. 

 In conclusion, Pilates and walking exercise tend to decrease abdominal visceral fat in 8 

weeks. But abdominal visceral fat tend to decrease more than walking group. In addition, body fat 

was decreased but the trunk lean mass was increased by pilates training. Obese women who have 

high abdominal visceral fat and body fat should choose type of exercise that can decrease 

accumulation of fat for prevent health problems. 
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คาํนํา 

ปัจจุบันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึน้ ทําให้มนุษย์มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึน้ 

ส่งผลให้กิจกรรมทางกาย (physical activity) ลดลง อีกทัง้สงัคมปัจจุบัน มนุษย์ให้ความสําคญักับเร่ืองงาน

มากกว่าสุขภาพการดําเนินชีวิตประจําวนัจึงขาดการออกกําลงักาย มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากนีก้าร

เลือกรับประทานอาหารมักจะเป็นอาหารประเภทอาหารสําเร็จรูป หรืออาหารจานด่วนท่ีเต็มไปด้วยอาหาร

ประเภทไขมนั คาร์โบไฮเดรต และนํา้ตาล ซึ่งพฤติกรรมดงักล่าวส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทําให้เสี่ยงเป็นโรคต่างๆ 

มากขึน้ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดแดงแข็งตวั โรคหลอดเลือดหวัใจ และโรคเบาหวาน ซึง่มี

ภาวะอ้วนท่ีท้อง (abdominal visceral obesity, abdominal obesity) เป็นตวักระตุ้นให้เกิดโรคขึน้ (Bray, 1992; 

Hamdy et al., 2006; Despres, 2001; Jensen, 2006; Kuchta, 2005; Vgontzas et al., 2000; Piche et al., 

2005) ซึง่ในเพศหญิงถ้ามีเส้นรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร ในเพศชายเส้นรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร จะถือว่ามี

ภาวะอ้วนท่ีท้อง (ACSM, 2006) และเกณฑ์วิเคราะห์ภาวะอ้วนท่ีท้องของเคร่ืองวดัองค์ประกอบของร่างกาย 

(Bioelctrical Impedance analysis; Inbody 720) ได้แก่ visceral fat area มากกวา่ 100 ตารางเซนติเมตร  โดย

ภาวะอ้วนท่ีท้องมีการสะสมของไขมนัช่องท้อง (abdominal visceral fat) สงูกวา่ภาวะอ้วนแบบอ่ืนๆ ซึง่ไขมนัช่อง

ท้องจะไปกระตุ้นให้เซลล์เกิดการอกัเสบขึน้ และไปรบกวนการทํางานของฮอร์โมนให้เสียสมดลุ ก่อให้เกิดภาวะดือ้

อินซูลิน ดงันัน้จึงเป็นสาเหตกุ่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และอนัตรายต่อชีวิตได้ (Onat et al., 2004) จาก

การศกึษาท่ีผ่านมา พบวา่ การออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดิน หรือป่ันจกัรยานสามารถลดไขมนัช่องท้อง

ได้ (Green et al., 2004; Irving et al., 2008) นอกจากนีใ้นการศกึษาของ Jago et al. (2006) พบว่า การออก

กําลงักายแบบพิลาทิสสง่ผลลดไขมนัในร่างกาย ดชันีมวลกาย และเส้นรอบเอว  

ดงันัน้การศึกษาครัง้นี ้มีแนวคิดท่ีจะศึกษาการออกกําลังกายแบบแรงต้านโดยใช้การออกกําลังกาย

แบบพิลาทิส 0 ซึ่งยังไม่มีการศึกษาท่ีชัดเจนเก่ียวกับการออกกําลังแบบแรงต้านโดยใช้กล้ามเนือ้หน้าท้องและ

กล้ามเนือ้ลําตวั0ท่ีมีผลต่อไขมนัช่องท้อง โดยผู้ วิจยัสนใจศกึษาความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มออกกําลงักายแบบ 

พิลาทิส กบักลุม่ออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดินท่ีมีตอ่ไขมนัช่องท้อง ไขมนัในร่างกาย และมวลกล้ามเนือ้

ลําตวั ผลจากการวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อคนอ้วนสามารถเลือกใช้การโปรแกรมการออกกําลงักายท่ีเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความหลากหลายแก้ไขปัญหาความจําเจในการเลือกกิจกรรมการออกกําลงักาย 

และช่วยลดอตัราเสี่ยงตอ่การเกิดโรคตา่งๆได้  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจัย 

 กลุ่มทดลองท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้จากการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มประชากรบุคลากรเพศหญิง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขนโดยมีเกณฑ์คดัเข้า ได้แก่ ไขมนัช่องท้องเกิน 100 ตารางเซนติเมตร และไม่มี

ประวติัอาการบาดเจ็บรุนแรงของระบบกระดกูและกล้ามเนือ้ รวมถึงไม่มีโรคประจําตวัท่ีอยู่ในระดบัรุนแรงจนไม่
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สามารถควบคมุได้ อายุระหว่าง 45-50 ปี จํานวน 24 คน โดยก่อนการออกกําลงักายทําการวดัไขมนัช่องท้อง 

ไขมนัในร่างกาย และมวลกล้ามเนือ้ลําตวั โดยใช้เคร่ืองวดัองค์ประกอบของร่างกาย Inbody 720 (Bioelectrical 

impedance analysis, Inbody 720) จากนัน้ทําการสุม่แบบจดัเข้ากลุม่ (randomly assignment) ด้วยไขมนัช่อง

ท้องเพ่ือแบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้กลุม่ทดลองท่ี 1 ทําการออกกําลงักายแบบพิลาทิสบนเสื่อ 15 ท่า 

เป็นระยะเวลา 45-50 นาที ตามโปรแกรมของ 0Rael Isacowitz (Isacowitz, 2006) กลุ่มทดลองท่ี 2 ทําการออก

กําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดินท่ีมีความหนักร้อยละ50–60 ของอตัราการเต้นหัวใจสํารองโดยใช้เคร่ืองวดั

อตัราการเต้นของหวัใจแบบไร้สาย(Heart rate monitor, Polar)เป็นระยะเวลา 30 – 45 นาที (ธัชวสัส์, 2551) 

กลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่มออกกําลงักาย 3 วนัต่อสปัดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ และทําการเก็บข้อมลูไขมนัช่อง

ท้อง ไขมนัในร่างกาย และมวลกล้ามเนือ้ลําตวัภายหลงัการออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และสปัดาห์ท่ี 8   

 

ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมูล 

 กลุ่มทดลองทุกคนจะได้รับการวัดไขมันช่องท้อง ไขมันในร่างกาย และมวลกล้ามเนือ้ลําตัว โดยใช้

เคร่ืองวดัองค์ประกอบของร่างกายInbody 720 โดยมีข้อปฏิบติั ดงันี ้ 

1. ผู้ เข้าร่วมทดสอบต้องไมรั่บประทานอาหาร หรือด่ืมนํา้ก่อนทําการทดสอบอย่างน้อย 4 ชัว่โมง  

 2. ผู้ เข้าร่วมทดสอบต้องไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ก่อนทําการทดสอบอย่างน้อย 48 

ชัว่โมง 

 3. ผู้ เข้าร่วมทดสอบต้องปัสสาวะก่อนทดสอบอย่างน้อย 30 นาที 

 4. ผู้ เข้าร่วมทดสอบต้องไมรั่บประทานยาขบัปัสสาวะก่อนการทดสอบอย่างน้อย 7 วนั 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

 การวิจยัครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย

ระหว่างกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ Independent t-test ของไขมนัช่องท้อง ไขมนัในร่างกาย และมวลกล้ามเนือ้ลําตวั

และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซํา้มิติเดียว (one-way analysis of variance with repeated 

measures) เพ่ือทดสอบความแตกตา่งภายในกลุม่ทดลองของไขมนัช่องท้อง ไขมนัในร่างกาย และมวลกล้ามเนือ้

ลําตวัก่อนออกกําลงักาย หลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 จากนัน้เปรียบเทียบ

ความแตกตา่งเป็นรายคูภ่ายหลงัการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซํา้มิติเดียวด้วยวิธีการของ Tukey 

โดยในการวิจยัครัง้นีท้ดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลและวิจารณ์การทดลอง 

ตารางท่ี 1 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Χ ± S.E.)ของไขมนัช่องท้อง ไขมนัในร่างกาย 

และมวลกล้ามเนือ้ลําตวัของกลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ก่อนออกกําลงักาย ภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์

ท่ี 4 และภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8  

 ก่อนออกกําลงักาย@ 
ภายหลงัการออกกําลงักาย 

สปัดาห์ท่ี 4@ สปัดาห์ท่ี 8@ 

ไขมนัช่องท้อง (ตร.ซม.)    

กลุม่พิลาทิส@@ 117.61 ± 6.72 115.60 ± 5.64 111.22 ± 6.40 

กลุม่การเดิน@@ 119.76 ± 5.54 118.79 ± 6.50 116.81 ± 5.50 

ไขมนัในร่างกาย (ร้อยละ)    

กลุม่พิลาทิส@@ 40.98 ± 1.59 40.83 ± 1.71    39.60 ± 1.65A 

กลุม่การเดิน@@ 41.35 ± 1.41 40.75 ± 1.52  40.25 ± 1.43 

มวลกล้ามเนือ้ลําตวั (กก.)    

กลุม่พิลาทิส@@ 19.63 ± 0.56 19.83 ± 0.58     20.21 ± 0.59#,A 

กลุม่การเดิน@@ 18.14 ± 0.57 18.44 ± 0.65  18.29 ± 0.68 

หมายเหตุ @     วิเคราะห์ข้อมลูระหวา่งกลุม่โดยใช้สถิติ Independent t-test 

     @@  วิเคราะห์ข้อมลูภายในกลุม่โดยใช้สถิต ิone-way analysis of variance with repeated measures 

      #    แตกตา่งจากกลุม่ออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดินท่ีระยะเวลาเดยีวกนั 

     A    แตกตา่งจากก่อนการทดลองภายในกลุม่เดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ไขมันช่องท้อง 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของไขมนัช่องท้อง ระหว่างกลุ่มออกกําลงักายแบบพิลาทิสกับกลุ่มออก

กําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดิน ก่อนออกกําลงักาย ภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และภายหลงัออก

กําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียวแบบวดัซํา้มิติเดียว เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งภายในกลุม่ออกกําลงักายแบบพิลาทิส และกลุ่มออก

กําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดิน พบวา่ คา่เฉลี่ยของไขมนัช่องท้องก่อนออกกําลงักาย ภายหลงัออกกําลงักาย

สปัดาห์ท่ี 4 และภายหลงัสปัดาห์ท่ี 8 ของทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่

ไขมนัช่องท้องของกลุ่มออกกําลงักายแบบพิลาทิสมีแนวโน้มลดลงมากกว่ากลุ่มออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วย

การเดิน ดงัแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 แสดงร้อยละการลดลงของไขมนัช่องท้องระหวา่งกลุม่ออกกําลงักายแบบพิลาทิส และกลุม่ออกกําลงั

กายแบบแอโรบิคด้วยการเดินก่อนการออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และก่อน

ออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8   

จากตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่การออกกําลงักายทัง้สองรูปแบบสง่ผลลดไขมนัช่องท้องโดย

ภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 การออกกําลงักายแบบพิลาทิส และการออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการ

เดินสง่ผลลดไขมนัช่องท้องร้อยละ 5.32 และ 2.44 ตามลําดบั ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่า การออกกําลงักายแบบพิลาทิส 

มีแนวโน้มสามารถลดไขมนัช่องท้องได้ดีกวา่การออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดิน เน่ืองจากการออกกําลงั

กายแบบพิลาทิสเป็นรูปแบบการออกกําลงักายท่ีเน้นใช้กล้ามเนือ้ลําตวั และกล้ามเนือ้หน้าท้อง (core stabilizer 

muscle) เป็นหลกั และมีแรงต้านจากนํา้หนักตวั (Cakmakci, 2011) ดงันัน้จึงมีแนวโน้มลดไขมนัช่องท้องได้

มากกว่า ซึ่งไขมนัช่องท้องเป็นไขมนัท่ีสะสมอยู่ตามอวัยวะภายในช่องท้องมกักระจายตวัอยู่บริเวณช่องกลาง

ลําตวั ช่องท้อง อวยัวะภายในช่องท้อง และบริเวณก้น สะโพก นอกจากนีก้ารออกกําลงักายแบบพิลาทิสเป็นรูป

แบบหนึ่งของการออกกําลงักายแบบแรงต้าน ซึง่มีผลกระตุ้นฮอร์โมนแคทีโคลามีน (catecholamine) มากกว่า

การออกกําลงักายแบบแอโรบิคจึงทําให้เกิดการสลายไขมนัช่องท้อง (abdominal adipocytes) 4-5 เท่าซึ่ง

มากกวา่บริเวณต้นขา และสะโพก (femoral and gluteal fat) อีกทัง้ภายหลงัการออกกําลงักายแบบแรงต้านเกิด

การเผาผลาญไขมนั และการใช้พลงังาน (fat oxidation and energy expenditure) มากขึน้ด้วย (Ormsbee et 

al., 2007; Ormsbee et al., 2009) โดยการสลายไขมนั (lipolytic response) ท่ีเกิดขึน้ เป็นการทํางานร่วมกนั

ระหว่าง β-adrenergic stimulation (β-ARs) และ α-adrenergic stimulation (α-ARs) ซึง่ถูกควบคมุด้วย

ฮอร์โมนแคทีโคลามีน เม่ือ β-ARsไปจบักบั β–adrenergic receptors จึงมีฤทธ์ิไปกระตุ้น G-proteins จากนัน้ 

G-proteins กระตุ้นให้เอนไซน์ adenylate cyclase ไปสลาย ATP เป็น cAMP ซึง่มีผลไปกระตุ้นการทํางานของ 

Hormone sensitive lipase (HSL) ทําให้เกิดการสลาย triglyceride เป็น fatty acids และ glycerol ขณะท่ี α-

ARs ไปจบักบั α-adrenergic receptors เกิดการยบัยัง้การทํางานของ G-proteins ซึง่ไปยบัยัง้การสลายไขมนั 

(ภาพท่ี 2) (Horowitz, 2001) นอกจากนีก้ารออกกําลงักายแบบแอโรบิคสง่ผลกระตุ้น α-ARs ทําให้เกิดการยบัยัง้

การสลายไขมนั (Ormsbee et al., 2009) ดงันัน้ในการออกกําลงักายแบบพิลาทิสจงึสามารถสลายไขมนัช่องท้อง

มากกว่าการออกกําลงักายแบบแอโรบิค จากการศกึษาท่ีผ่านมาพบว่า ระยะเวลาการออกกําลงักายท่ีส่งผลลด
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ไขมนัช่องท้องสว่นใหญ่ใช้ระยะเวลาประมาณ 12 - 16 สปัดาห์จงึจะเห็นผลการลดของไขมนัช่องท้องอย่างชดัเจน 

(Rice et al., 1999; Ibanez et al., 2005)  

 
ภาพที่ 2 กระบวนการ Lipolytic regulation 

 

ไขมันในร่างกาย 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของไขมนัในร่างกาย ระหว่างกลุ่มออกกําลงักายแบบพิลาทิสกบักลุ่มออก

กําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดิน ก่อนออกกําลงักาย ภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และภายหลงัออก

กําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียวแบบวดัซํา้มิติเดียวและทําการเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีของ Tukey ภายในกลุม่ออกกําลงั

กายแบบพิลาทิส พบว่า ค่าเฉลี่ยของไขมนัในร่างกาย ก่อนออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของไขมนัใน

ร่างกายก่อนออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และก่อนออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงั

กายสปัดาห์ท่ี 8 พบว่า ลดลงร้อยละ 0.45 และ 3.36 ตามลําดบั (ภาพท่ี 3) แต่ในกลุ่มการออกกําลงักายแบบ   

แอโรบิคด้วยการเดิน ก่อนออกกําลงักาย ภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์

ท่ี 8 ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยไขมนัในร่างกายก่อนออกกกําลงักายกบัภายหลงั

ออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และก่อนออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 ลดลงร้อยละ 1.5 และ 

2.6 ตามลําดบั (ภาพท่ี 3) 

จากผลการวิจัยนี ้จะเห็นว่ากลุ่มออกกําลงักายแบบพิลาทิสมีค่าเฉลี่ยไขมนัในร่างกายลดลงมากกว่า

กลุ่มออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้วยการเดินสอดคล้องกับการออกกําลังกายแบบพิลาทิส 3 วัน/สัปดาห์

ระยะเวลา 8 สปัดาห์ ส่งผลลดไขมนัในร่างกาย(Rogers and Gibson, 2009) เน่ืองจากการออกกําลงักายแบบ 

พิลาทิสใช้พลงังาน และมีความหนกัเพียงพอตอ่การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบร่างกาย โดยการออกกําลงักาย

แบบพิลาทิสระดบัพืน้ฐานถึงระดบัขัน้กลางใช้พลงังาน 4 – 6  กิโลแคลลอร่ีต่อนาที (Olsan and Smith, 2005)

นอกจากนีภ้ายหลงัการออกกําลงักายระดบัโกรทฮอร์โมน (growth hormone) สงูขึน้ ซึง่สง่ผลกระตุ้นกระบวนการ

เผาผลาญไขมนั (lipolysis) มีการใช้ไขมนัท่ีแทรกอยู่ระหว่างกล้ามเนือ้เป็นแหล่งพลงังาน จึงทําให้การสะสมของ
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ไกลโคเจนท่ีกล้ามเนือ้ลดลงด้วย เม่ือไกลโคเจนท่ีกล้ามเนือ้ลดลง กลโูคสจึงถูกดงึนํามาใช้เพ่ือเปลี่ยนเป็นไกลโค

เจนสะสมท่ีกล้ามเนือ้ตอ่ไป สง่ผลให้กล้ามเนือ้เปลี่ยนมาใช้พลงังานจากไขมนัเป็นแหล่งพลงังานแรก (Ormsbee 

et al., 2007) นอกจากนีก้ารศกึษาของ Nassis et al. (2005)ทําการศกึษาผลของการออกกําลงักายแบบแอโรบิค

ต่อระดบัอินซูลินในเด็กผู้หญิงอ้วน อายุเฉลี่ย 13 ปี พบว่า ภายหลงัออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยความหนัก

อตัราการเต้นของหัวใจไม่ต่ํากว่า 150 ครัง้/นาที นาน 12 สปัดาห์ส่งผลทําให้การตอบสนองต่อระดบัอินซูลิน 

(insulin sensitivity) ดีขึน้ แตไ่มเ่กิดการเปลี่ยนแปลงของไขมนัในร่างกาย เน่ืองจากความหนกัมีผลทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความสามารถของกล้ามเนือ้ในการเผาผลาญกลูโคส แต่ระยะเวลาในการฝึกแต่ละครัง้น้อย และ

ความหนกัต่ําจงึไมเ่กิดการเปลี่ยนแหลง่พลงังานท่ีใช้จากกลโูคสไปเป็นไขมนั ACSM (2006)ได้แนะนําว่าการออก

กําลงักายระดบักลางความหนักร้อยละ 40-59 ของอตัราการเต้นหัวใจสํารอง  เหมาะสําหรับการป้องกันการ

สะสมของไขมนัไม่ให้เพ่ิมสงูขึน้ และการออกกําลงักายระดบัสงูความหนกั 60-84 ของอตัราการเต้นหวัใจสํารอง 

เหมาะสําหรับการลดนํา้หนกั และลดไขมนัในร่างกาย ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีก้ารออกกําลงักายแบบแอโรบิค 

ด้วยการเดินท่ีความหนกัร้อยละ 50-60 ของอตัราการเต้นหวัใจสํารอง จงึเป็นเพียงการป้องกนัการสะสมของไขมนั

ในร่างกายไมใ่ห้เพ่ิมสงูขึน้ 

 
ภาพที่ 3 แสดงร้อยละการลดลงของไขมนัในร่างกายระหวา่งกลุม่ออกกําลงักายแบบพิลาทิส และกลุม่ออกกําลงั

กายแบบแอโรบิคด้วยการเดินก่อนการออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และก่อน

ออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8   

  

มวลกล้ามเนือ้ลําตัว 

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของมวลกล้ามเนือ้ลําตวัระหว่างกลุ่มออกกําลงักายแบบพิลาทิส 

กบักลุม่ออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดิน ก่อนออกกําลงักาย ภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 พบว่า ไม่

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ภายหลงัการออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยของ

มวลกล้ามเนือ้ลําตวัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมวลกล้ามเนือ้ลําตวัก่อนออกกําลงักาย
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กบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และก่อนออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 เพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 1.07 และ 3.03 ตามลําดบั (ภาพท่ี 4) เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซํา้มิติเดียว และทําการ

เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Tukeyภายในกลุ่มออกกําลงักายแบบพิลาทิส พบว่า ค่าเฉลี่ยของมวล

กล้ามเนือ้ลําตวัก่อนออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ในขณะท่ีกลุม่ออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดินไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 โดยมวลกล้ามเนือ้ลําตวัก่อนออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และก่อนออกกําลงักายกบั

ภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.59 และ 0.66 ตามลําดบั (ภาพท่ี 4) 

 
ภาพที่ 4 แสดงร้อยละการเพ่ิมขึน้ของมวลกล้ามเนือ้ลําตวัระหวา่งกลุม่ออกกําลงักายแบบพิลาทิส และกลุม่ออก

กําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดินก่อนการออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 4 และ

ก่อนออกกําลงักายกบัภายหลงัออกกําลงักายสปัดาห์ท่ี 8   

 จากผลการวิจัยนี ้จะเห็นว่าการออกกําลังกายแบบพิลาทิสกระตุ้ นให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนือ้

แกนกลางร่างกาย (core stabilizer muscle) ส่งผลเพ่ิมความตงึตวัของกล้ามเนือ้ (muscle tone) และกระตุ้น 

motor control ดงันัน้จึงมีผลทําให้มวลกล้ามเนือ้หน้าท้องเพ่ิมขึน้ (muscle thickness)(Noormohammadpour 

et al., 2012; Rogers and Gibson, 2009) สอดคล้องกบัการศกึษาของ Critchley et al.  (2011)ทําการฝึกพิ

ลาทิส 8 สปัดาห์ ทําการทดสอบการหดตวักล้ามเนือ้ transverses abdominis มีแรงหดตวัดีขึน้ และมีมวล

กล้ามเนือ้เพ่ิมมากขึน้แต่ในการศกึษาของ Segal et al. (2004) ทําการฝึก พิลาทิสสปัดาห์ละ 1 วนัเป็นเวลา 6 

เดือน ไมพ่บการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของร่างกาย และมวลกล้ามเนือ้ลําตวัเกิดขึน้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก

ระยะเวลาในการฝึกสัน้เกิน ความถ่ีในการออกกําลังกาย และความหนักในการออกกําลังกายน้อยเกินไป 

(Cakmakci,  2011) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Sekendiz et al. (2007) ท่ีศกึษาการฝึกพิลาทิส 5 สปัดาห์ ใน

กลุ่มเพศหญิงท่ีไม่ออกกําลงักาย พบว่า ไม่มีผลต่อมวลกล้ามเนือ้ลําตวั หรือความยืดหยุ่นของร่างกาย ดงันัน้จึง

กล่าวได้ว่า การออกกําลงักายแบบพิลาทิสควรใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 8 สปัดาห์จึงจะส่งผลต่อการพฒันามวล

กล้ามเนือ้ลําตวัเพ่ิมขึน้  
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สรุป 

 การออกกําลงักายแบบพิลาทิส และการออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดิน ระยะเวลา 8 สปัดาห์ 

ในผู้หญิงอ้วนมีแนวโน้มสามารถลดไขมนัช่องท้องได้โดยการออกกําลงักายแบบพิลาทิสมีแนวโน้มสามารถลด

ไขมนัช่องท้องได้มากกว่าการออกกําลงักายแบบแอโรบิคด้วยการเดิน นอกจากนีย้งัส่งผลทําให้ไขมนัในร่างกาย

ลดลง และมวลกล้ามเนือ้ลําตวัเพ่ิมมากขึน้ด้วย ซึง่ในผู้หญิงอ้วนมกัประสบปัญหาสขุภาพ เน่ืองจากมีการสะสม

ของไขมนัช่องท้อง และไขมนัในร่างกายสงู ดงันัน้การเลือกโปรแกรมออกกําลงักายควรตอบสนองต่อการลดไขมนั

ท่ีสะสมอยู่ และช่วยเพ่ิมมวลกล้ามเนือ้ เพ่ือเป็นการป้องกนั และลดปัญหาสขุภาพท่ีจะเกิดขึน้ด้วยในอนาคต  
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