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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของการออกกําลังกายแบบพิลาทิสและแบบ
แอโรบิคที่มีตอ่ ระดับไขมันช่องท้ องในผู้หญิงอ้ วน กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เพศหญิง มีไขมันช่องท้ องเกิน 100 ตารางเซนติเมตร อายุระหว่าง 45 – 50 ปี จํานวน 24 คน ที่ได้ มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 12 คน กลุม่ ทดลองที่ 1 ทําการออกกําลังกายแบบพิลาทิส กลุ่มทดลองที่
2 ทําการออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดิน ออกกําลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์ เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดย
ทําการทดสอบองค์ประกอบของร่ างกาย ได้ แก่ ไขมันช่องท้ อง ไขมันในร่ างกาย และมวลกล้ ามเนื ้อ ก่อนออกกําลัง
กาย ภายหลังการออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และภายหลังการออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8 จากนันทํ
้ าการวิเคราะห์
ทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มโดยใช้ สถิติ independent t-test และทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ ้ามิติเดียว
โดยใช้ สถิติ one-way analysis of variance with repeated measures ก่อนการฝึ ก ภายหลังการออกกําลังกาย
สัปดาห์ที่ 4 และภายหลังการออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8 โดยกําหนดความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการออกกําลังกาย 4 สัปดาห์ เมื่อเปรี ยบเทียบไขมันช่องท้ อง ไขมันในร่ างกาย
และมวลกล้ ามเนื ้อลําตัวระหว่างกลุ่มออกกําลังกายทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แต่ภายหลังการออกกําลังกาย 8 สัปดาห์ เมื่อเปรี ยบเทียบไขมันช่องท้ อง และไขมันในร่ างกายระหว่างกลุ่ม
ออกกําลังกายทัง้ 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่มวลกล้ ามเนื ้อลําตัวระหว่าง
กลุ่มออกกําลังกายทัง้ 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทังเมื
้ ่อทําการเปรี ยบเทียบ
ไขมันช่องท้ อง ไขมันในร่ างกาย และมวลกล้ ามเนื ้อลําตัว ภายในกลุม่ ออกกําลังกายแบบพิลาทิส พบว่า ไขมันช่อง
ท้ องไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไขมันในร่ างกาย และมวลกล้ ามเนื ้อลําตัว แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในขณะที่ ไขมันช่องท้ อง ไขมันในร่ างกาย และมวลกล้ ามเนื อ้ ลําตัว
ภายในกลุม่ ออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดินไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1

1

คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม 73140
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จากการศึก ษาครั ง้ นี ้ กล่ า วได้ ว่ า การออกกํ า ลัง กายแบบพิ ล าทิ ส และแบบแอโรบิ ค ด้ ว ยการเดิ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ในผู้หญิงอ้ วนมีแนวโน้ มสามารถลดไขมันช่องท้ องได้ โดยการออกกําลังกายแบบพิลาทิสมี
แนวโน้ มเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลงของไขมันช่องท้ องมากกว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดิน อีกทัง้
ยังส่งผลทําให้ ไขมันในร่ างกายลดลง และมวลกล้ ามเนื ้อลําตัวเพิ่มขึ ้น ซึง่ ในผู้หญิงอ้ วนที่มีการสะสมของไขมันช่อง
ท้ องและไขมันในร่ างกายสูงควรเลือกรู ปแบบการออกกําลังกายที่ตอบสนองต่อการลดไขมันที่สะสมอยู่ในร่ างกาย
เพื่อเป็ นการป้องกัน และลดปั ญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต

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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คํานํา
ปั จจุบันด้ วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมากขึน้ ทํ าให้ มนุษย์ มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึน้
ส่งผลให้ กิจกรรมทางกาย (physical activity) ลดลง อีกทัง้ สังคมปั จจุบนั มนุษย์ ให้ ความสําคัญกับเรื่ องงาน
มากกว่าสุขภาพการดําเนินชีวิตประจําวันจึงขาดการออกกําลังกาย มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากนีก้ าร
เลือ กรั บประทานอาหารมักจะเป็ นอาหารประเภทอาหารสําเร็ จรู ป หรื ออาหารจานด่วนที่ เต็มไปด้ วยอาหาร
ประเภทไขมัน คาร์ โบไฮเดรต และนํา้ ตาล ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทําให้ เสี่ยงเป็ นโรคต่างๆ
มากขึ ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเบาหวาน ซึง่ มี
ภาวะอ้ วนที่ท้อง (abdominal visceral obesity, abdominal obesity) เป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดโรคขึ ้น (Bray, 1992;
Hamdy et al., 2006; Despres, 2001; Jensen, 2006; Kuchta, 2005; Vgontzas et al., 2000; Piche et al.,
2005) ซึง่ ในเพศหญิงถ้ ามีเส้ นรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร ในเพศชายเส้ นรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร จะถือว่ามี
ภาวะอ้ วนที่ท้อง (ACSM, 2006) และเกณฑ์ วิเคราะห์ ภาวะอ้ วนที่ท้องของเครื่ องวัดองค์ประกอบของร่ างกาย
(Bioelctrical Impedance analysis; Inbody 720) ได้ แก่ visceral fat area มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร โดย
ภาวะอ้ วนที่ท้องมีการสะสมของไขมันช่องท้ อง (abdominal visceral fat) สูงกว่าภาวะอ้ วนแบบอื่นๆ ซึง่ ไขมันช่อง
ท้ องจะไปกระตุ้นให้ เซลล์เกิดการอักเสบขึ ้น และไปรบกวนการทํางานของฮอร์ โมนให้ เสียสมดุล ก่อให้ เกิดภาวะดื ้อ
อินซูลิน ดังนัน้ จึงเป็ นสาเหตุก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และอันตรายต่อชีวิตได้ (Onat et al., 2004) จาก
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดิน หรื อปั่ นจักรยานสามารถลดไขมันช่องท้ อง
ได้ (Green et al., 2004; Irving et al., 2008) นอกจากนี ้ในการศึกษาของ Jago et al. (2006) พบว่า การออก
กําลังกายแบบพิลาทิสส่งผลลดไขมันในร่ างกาย ดัชนีมวลกาย และเส้ นรอบเอว
ดังนัน้ การศึกษาครั ง้ นี ้ มีแนวคิดที่ จะศึกษาการออกกําลังกายแบบแรงต้ านโดยใช้ การออกกําลังกาย
แบบพิ ลาทิ ส ซึ่งยังไม่มีการศึกษาที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับการออกกําลังแบบแรงต้ านโดยใช้ กล้ ามเนื อ้ หน้ าท้ องและ
กล้ ามเนื ้อลําตัว ที่มีผลต่อไขมันช่องท้ อง โดยผู้วิจยั สนใจศึกษาความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มออกกําลังกายแบบ
พิลาทิส กับกลุม่ ออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดินที่มีตอ่ ไขมันช่องท้ อง ไขมันในร่ างกาย และมวลกล้ ามเนื ้อ
ลําตัว ผลจากการวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อคนอ้ วนสามารถเลือกใช้ การโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสม
และมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงมีความหลากหลายแก้ ไขปั ญหาความจํ าเจในการเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย
และช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้
0

0

อุปกรณ์ และวิธีการ
ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย
กลุ่ ม ทดลองที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ไ้ ด้ จ ากการสุ่ ม อย่ า งง่ า ยจากกลุ่ ม ประชากรบุ ค ลากรเพศหญิ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนโดยมีเกณฑ์คดั เข้ า ได้ แก่ ไขมันช่องท้ องเกิน 100 ตารางเซนติเมตร และไม่มี
ประวัติอาการบาดเจ็บรุ นแรงของระบบกระดูกและกล้ ามเนื ้อ รวมถึงไม่มีโรคประจําตัวที่อยู่ในระดับรุ นแรงจนไม่
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สามารถควบคุมได้ อายุระหว่าง 45-50 ปี จํานวน 24 คน โดยก่อนการออกกําลังกายทําการวัดไขมันช่องท้ อง
ไขมันในร่ างกาย และมวลกล้ ามเนื ้อลําตัว โดยใช้ เครื่ องวัดองค์ประกอบของร่ างกาย Inbody 720 (Bioelectrical
impedance analysis, Inbody 720) จากนันทํ
้ าการสุม่ แบบจัดเข้ ากลุม่ (randomly assignment) ด้ วยไขมันช่อง
ท้ องเพื่อแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้ กลุม่ ทดลองที่ 1 ทําการออกกําลังกายแบบพิลาทิสบนเสื่อ 15 ท่า
เป็ นระยะเวลา 45-50 นาที ตามโปรแกรมของ Rael Isacowitz (Isacowitz, 2006) กลุ่มทดลองที่ 2 ทําการออก
กําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดินที่มีความหนักร้ อยละ50–60 ของอัตราการเต้ นหัวใจสํารองโดยใช้ เครื่ องวัด
อัตราการเต้ นของหัวใจแบบไร้ สาย(Heart rate monitor, Polar)เป็ นระยะเวลา 30 – 45 นาที (ธัชวัสส์, 2551)
กลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่มออกกําลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์ เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และทําการเก็บข้ อมูลไขมันช่อง
ท้ อง ไขมันในร่ างกาย และมวลกล้ ามเนื ้อลําตัวภายหลังการออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8
0

ขัน้ ตอนการเก็บข้ อมูล
กลุ่มทดลองทุกคนจะได้ รับ การวัดไขมันช่ องท้ อง ไขมัน ในร่ างกาย และมวลกล้ ามเนื อ้ ลําตัว โดยใช้
เครื่ องวัดองค์ประกอบของร่ างกายInbody 720 โดยมีข้อปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ผู้เข้ าร่ วมทดสอบต้ องไม่รับประทานอาหาร หรื อดื่มนํ ้าก่อนทําการทดสอบอย่างน้ อย 4 ชัว่ โมง
2. ผู้เข้ าร่ วมทดสอบต้ องไม่ดื่มเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ก่อนทําการทดสอบอย่างน้ อย 48
ชัว่ โมง

3. ผู้เข้ าร่ วมทดสอบต้ องปั สสาวะก่อนทดสอบอย่างน้ อย 30 นาที
4. ผู้เข้ าร่ วมทดสอบต้ องไม่รับประทานยาขับปั สสาวะก่อนการทดสอบอย่างน้ อย 7 วัน

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มทดลองโดยใช้ สถิติ Independent t-test ของไขมันช่องท้ อง ไขมันในร่ างกาย และมวลกล้ ามเนื ้อลําตัว
และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ ้ามิติเดียว (one-way analysis of variance with repeated
measures) เพื่อทดสอบความแตกต่างภายในกลุม่ ทดลองของไขมันช่องท้ อง ไขมันในร่ างกาย และมวลกล้ ามเนื ้อ
ลําตัวก่อนออกกําลังกาย หลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8 จากนันเปรี
้ ยบเทียบ
ความแตกต่างเป็ นรายคูภ่ ายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ ้ามิติเดียวด้ วยวิธีการของ Tukey
โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ทดสอบความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลและวิจารณ์ การทดลอง
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ( Χ ± S.E.)ของไขมันช่องท้ อง ไขมันในร่ างกาย
และมวลกล้ ามเนื ้อลําตัวของกลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ ก่อนออกกําลังกาย ภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์
ที่ 4 และภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8
ภายหลังการออกกําลังกาย
ก่อนออกกําลังกาย@
สัปดาห์ที่ 4@
สัปดาห์ที่ 8@
ไขมันช่องท้ อง (ตร.ซม.)
กลุม่ พิลาทิส@@
117.61 ± 6.72
115.60 ± 5.64
111.22 ± 6.40
@@
กลุม่ การเดิน
119.76 ± 5.54
118.79 ± 6.50
116.81 ± 5.50
ไขมันในร่ างกาย (ร้ อยละ)
กลุม่ พิลาทิส@@
40.98 ± 1.59
40.83 ± 1.71
39.60 ± 1.65A
กลุม่ การเดิน@@
41.35 ± 1.41
40.75 ± 1.52
40.25 ± 1.43
มวลกล้ ามเนื ้อลําตัว (กก.)
กลุม่ พิลาทิส@@
19.63 ± 0.56
19.83 ± 0.58
20.21 ± 0.59#,A
กลุม่ การเดิน@@
18.14 ± 0.57
18.44 ± 0.65
18.29 ± 0.68
หมายเหตุ @ วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติ Independent t-test
@@ วิเคราะห์ข้อมูลภายในกลุม่ โดยใช้ สถิติ one-way analysis of variance with repeated measures
# แตกต่างจากกลุม่ ออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดินที่ระยะเวลาเดียวกัน
A แตกต่างจากก่อนการทดลองภายในกลุม่ เดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไขมันช่ องท้ อง
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของไขมันช่องท้ อง ระหว่างกลุ่มออกกําลังกายแบบพิลาทิสกับกลุ่มออก
กําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดิน ก่อนออกกําลังกาย ภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และภายหลังออก
กําลังกายสัปดาห์ที่ 8 พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซํ ้ามิติเดียว เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างภายในกลุม่ ออกกําลังกายแบบพิลาทิส และกลุ่มออก
กําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดิน พบว่า ค่าเฉลี่ยของไขมันช่องท้ องก่อนออกกําลังกาย ภายหลังออกกําลังกาย
สัปดาห์ที่ 4 และภายหลังสัปดาห์ที่ 8 ของทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่
ไขมันช่องท้ องของกลุ่มออกกําลังกายแบบพิลาทิสมีแนวโน้ มลดลงมากกว่ากลุ่มออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วย
การเดิน ดังแสดงในภาพที่ 1
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ร้ อยละการลดลงของไขมัน
ช่ องท้ อง (%)

8
5.32

6
4
2

2.44
1.2

0.92

กลุ่มพิลาทิส
กลุ่มการเดิน

0
-2

ก่อน-สัปดาห์ที่ 4

ก่อน-สัปดาห์ที่ 8

ภาพที่ 1 แสดงร้ อยละการลดลงของไขมันช่องท้ องระหว่างกลุม่ ออกกําลังกายแบบพิลาทิส และกลุม่ ออกกําลัง
กายแบบแอโรบิคด้ วยการเดินก่อนการออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และก่อน
ออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8
จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าการออกกําลังกายทังสองรู
้
ปแบบส่งผลลดไขมันช่องท้ องโดย
ภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8 การออกกําลังกายแบบพิลาทิส และการออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการ
เดินส่งผลลดไขมันช่องท้ องร้ อยละ 5.32 และ 2.44 ตามลําดับ ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ ว่า การออกกําลังกายแบบพิลาทิส
มีแนวโน้ มสามารถลดไขมันช่องท้ องได้ ดีกว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดิน เนื่องจากการออกกําลัง
กายแบบพิลาทิสเป็ นรู ปแบบการออกกําลังกายที่เน้ นใช้ กล้ ามเนื ้อลําตัว และกล้ ามเนื ้อหน้ าท้ อง (core stabilizer
muscle) เป็ นหลัก และมีแรงต้ านจากนํา้ หนักตัว (Cakmakci, 2011) ดังนัน้ จึงมีแนวโน้ มลดไขมันช่องท้ องได้
มากกว่า ซึ่งไขมันช่องท้ องเป็ นไขมันที่สะสมอยู่ตามอวัยวะภายในช่องท้ องมักกระจายตัวอยู่บริ เวณช่องกลาง
ลําตัว ช่องท้ อง อวัยวะภายในช่องท้ อง และบริ เวณก้ น สะโพก นอกจากนี ้การออกกําลังกายแบบพิลาทิสเป็ นรู ป
แบบหนึ่งของการออกกําลังกายแบบแรงต้ าน ซึง่ มีผลกระตุ้นฮอร์ โมนแคทีโคลามีน (catecholamine) มากกว่า
การออกกําลังกายแบบแอโรบิคจึงทําให้ เกิดการสลายไขมันช่องท้ อง (abdominal adipocytes) 4-5 เท่าซึ่ง
มากกว่าบริ เวณต้ นขา และสะโพก (femoral and gluteal fat) อีกทังภายหลั
้
งการออกกําลังกายแบบแรงต้ านเกิด
การเผาผลาญไขมัน และการใช้ พลังงาน (fat oxidation and energy expenditure) มากขึ ้นด้ วย (Ormsbee et
al., 2007; Ormsbee et al., 2009) โดยการสลายไขมัน (lipolytic response) ที่เกิดขึ ้น เป็ นการทํางานร่ วมกัน
ระหว่าง β-adrenergic stimulation (β-ARs) และ α-adrenergic stimulation (α-ARs) ซึง่ ถูกควบคุมด้ วย
ฮอร์ โมนแคทีโคลามีน เมื่อ β-ARsไปจับกับ β–adrenergic receptors จึงมีฤทธิ์ไปกระตุ้น G-proteins จากนัน้
G-proteins กระตุ้นให้ เอนไซน์ adenylate cyclase ไปสลาย ATP เป็ น cAMP ซึง่ มีผลไปกระตุ้นการทํางานของ
Hormone sensitive lipase (HSL) ทําให้ เกิดการสลาย triglyceride เป็ น fatty acids และ glycerol ขณะที่ αARs ไปจับกับ α-adrenergic receptors เกิดการยับยังการทํ
้
างานของ G-proteins ซึง่ ไปยับยังการสลายไขมั
้
น
(ภาพที่ 2) (Horowitz, 2001) นอกจากนี ้การออกกําลังกายแบบแอโรบิคส่งผลกระตุ้น α-ARs ทําให้ เกิดการยับยัง้
การสลายไขมัน (Ormsbee et al., 2009) ดังนันในการออกกํ
้
าลังกายแบบพิลาทิสจึงสามารถสลายไขมันช่องท้ อง
มากกว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิค จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ระยะเวลาการออกกําลังกายที่ส่งผลลด
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ไขมันช่องท้ องส่วนใหญ่ใช้ ระยะเวลาประมาณ 12 - 16 สัปดาห์จงึ จะเห็นผลการลดของไขมันช่องท้ องอย่างชัดเจน
(Rice et al., 1999; Ibanez et al., 2005)

ภาพที่ 2 กระบวนการ Lipolytic regulation
ไขมันในร่ างกาย
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของไขมันในร่ างกาย ระหว่างกลุ่มออกกําลังกายแบบพิลาทิสกับกลุ่มออก
กําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดิน ก่อนออกกําลังกาย ภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และภายหลังออก
กําลังกายสัปดาห์ที่ 8 พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซํ ้ามิติเดียวและทําการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูด่ ้ วยวิธีของ Tukey ภายในกลุม่ ออกกําลัง
กายแบบพิลาทิส พบว่า ค่าเฉลี่ยของไขมันในร่ างกาย ก่อนออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรี ยบเทียบร้ อยละการเปลี่ยนแปลงของไขมันใน
ร่ างกายก่อนออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และก่อนออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลัง
กายสัปดาห์ที่ 8 พบว่า ลดลงร้ อยละ 0.45 และ 3.36 ตามลําดับ (ภาพที่ 3) แต่ในกลุ่มการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิคด้ วยการเดิน ก่อนออกกําลังกาย ภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์
ที่ 8 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยไขมันในร่ างกายก่อนออกกกําลังกายกับภายหลัง
ออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และก่อนออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8 ลดลงร้ อยละ 1.5 และ
2.6 ตามลําดับ (ภาพที่ 3)
จากผลการวิจัยนี ้ จะเห็นว่ากลุ่มออกกําลังกายแบบพิลาทิสมีค่าเฉลี่ยไขมันในร่ างกายลดลงมากกว่า
กลุ่มออกกํ าลังกายแบบแอโรบิ คด้ วยการเดิ น สอดคล้ องกับ การออกกํ าลัง กายแบบพิ ลาทิ ส 3 วัน/สัปดาห์
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ส่งผลลดไขมันในร่ างกาย(Rogers and Gibson, 2009) เนื่องจากการออกกําลังกายแบบ
พิลาทิสใช้ พลังงาน และมีความหนักเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบร่ างกาย โดยการออกกําลังกาย
แบบพิลาทิสระดับพื ้นฐานถึงระดับขันกลางใช้
้
พลังงาน 4 – 6 กิโลแคลลอรี่ ต่อนาที (Olsan and Smith, 2005)
นอกจากนี ้ภายหลังการออกกําลังกายระดับโกรทฮอร์ โมน (growth hormone) สูงขึ ้น ซึง่ ส่งผลกระตุ้นกระบวนการ
เผาผลาญไขมัน (lipolysis) มีการใช้ ไขมันที่แทรกอยู่ระหว่างกล้ ามเนื ้อเป็ นแหล่งพลังงาน จึงทําให้ การสะสมของ
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ไกลโคเจนที่กล้ ามเนื ้อลดลงด้ วย เมื่อไกลโคเจนที่กล้ ามเนื ้อลดลง กลูโคสจึงถูกดึงนํามาใช้ เพื่อเปลี่ยนเป็ นไกลโค
เจนสะสมที่กล้ ามเนื ้อต่อไป ส่งผลให้ กล้ ามเนื ้อเปลี่ยนมาใช้ พลังงานจากไขมันเป็ นแหล่งพลังงานแรก (Ormsbee
et al., 2007) นอกจากนี ้การศึกษาของ Nassis et al. (2005)ทําการศึกษาผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิค
ต่อระดับอินซูลินในเด็กผู้หญิ งอ้ วน อายุเฉลี่ย 13 ปี พบว่า ภายหลังออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยความหนัก
อัตราการเต้ นของหัวใจไม่ตํ่ากว่า 150 ครั ง้ /นาที นาน 12 สัปดาห์ ส่งผลทําให้ การตอบสนองต่อระดับอินซูลิน
(insulin sensitivity) ดีขึ ้น แต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของไขมันในร่ างกาย เนื่องจากความหนักมีผลทําให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถของกล้ ามเนือ้ ในการเผาผลาญกลูโคส แต่ระยะเวลาในการฝึ กแต่ละครั ง้ น้ อย และ
ความหนักตํ่าจึงไม่เกิดการเปลี่ยนแหล่งพลังงานที่ใช้ จากกลูโคสไปเป็ นไขมัน ACSM (2006)ได้ แนะนําว่าการออก
กําลังกายระดับกลางความหนักร้ อยละ 40-59 ของอัตราการเต้ นหัวใจสํารอง เหมาะสําหรั บการป้องกันการ
สะสมของไขมันไม่ให้ เพิ่มสูงขึ ้น และการออกกําลังกายระดับสูงความหนัก 60-84 ของอัตราการเต้ นหัวใจสํารอง
เหมาะสําหรั บการลดนํ ้าหนัก และลดไขมันในร่ างกาย ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้การออกกําลังกายแบบแอโรบิค
ด้ วยการเดินที่ความหนักร้ อยละ 50-60 ของอัตราการเต้ นหัวใจสํารอง จึงเป็ นเพียงการป้องกันการสะสมของไขมัน
ในร่ างกายไม่ให้ เพิ่มสูงขึ ้น
ร้ อยละการลดลงของไขมันใน
ร่ างกาย (%)

6
5
4

3.36
2.6

3
1.5

2
1

0.45

กลุ่มพิลาทิส
กลุ่มการเดิน

0
-1

ก่อน-สัปดาห์ที่ 4

ก่อน-สัปดาห์ที่ 8

-2

ภาพที่ 3 แสดงร้ อยละการลดลงของไขมันในร่ างกายระหว่างกลุม่ ออกกําลังกายแบบพิลาทิส และกลุม่ ออกกําลัง
กายแบบแอโรบิคด้ วยการเดินก่อนการออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และก่อน
ออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8
มวลกล้ ามเนือ้ ลําตัว
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของมวลกล้ ามเนื ้อลําตัวระหว่างกลุ่มออกกําลังกายแบบพิลาทิส
กับกลุม่ ออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดิน ก่อนออกกําลังกาย ภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 พบว่า ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ภายหลังการออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
มวลกล้ ามเนื ้อลําตัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมวลกล้ ามเนื ้อลําตัวก่อนออกกําลังกาย
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กับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และก่อนออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8 เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 1.07 และ 3.03 ตามลําดับ (ภาพที่ 4) เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ ้ามิติเดียว และทําการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Tukeyภายในกลุ่มออกกําลังกายแบบพิลาทิส พบว่า ค่าเฉลี่ยของมวล
กล้ ามเนื ้อลําตัวก่อนออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในขณะที่กลุม่ ออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดินไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมวลกล้ ามเนื ้อลําตัวก่อนออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และก่อนออกกําลังกายกับ
ภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.59 และ 0.66 ตามลําดับ (ภาพที่ 4)
มวลกล้ ามเนือ้ ลําตัว (กก.)

4.5
4
3.5

3.03

3
2.5
2
1.5
1

กลุ่มพิลาทิส

1.59
1.07

0.66

กลุ่มการเดิน

0.5
0

ก่อน-สัปดาห์ที่ 4

ก่อน-สัปดาห์ที่ 8

ภาพที่ 4 แสดงร้ อยละการเพิ่มขึ ้นของมวลกล้ ามเนื ้อลําตัวระหว่างกลุม่ ออกกําลังกายแบบพิลาทิส และกลุม่ ออก
กําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดินก่อนการออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 4 และ
ก่อนออกกําลังกายกับภายหลังออกกําลังกายสัปดาห์ที่ 8
จากผลการวิ จัย นี ้ จะเห็ น ว่าการออกกํ าลัง กายแบบพิ ล าทิ สกระตุ้น ให้ เ กิ ด การหดตัวของกล้ ามเนื อ้
แกนกลางร่ างกาย (core stabilizer muscle) ส่งผลเพิ่มความตึงตัวของกล้ ามเนื ้อ (muscle tone) และกระตุ้น
motor control ดังนันจึ
้ งมีผลทําให้ มวลกล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องเพิ่มขึ ้น (muscle thickness)(Noormohammadpour
et al., 2012; Rogers and Gibson, 2009) สอดคล้ องกับการศึกษาของ Critchley et al. (2011)ทําการฝึ กพิ
ลาทิส 8 สัปดาห์ ทําการทดสอบการหดตัวกล้ ามเนือ้ transverses abdominis มีแรงหดตัวดีขึน้ และมีมวล
กล้ ามเนื ้อเพิ่มมากขึ ้นแต่ในการศึกษาของ Segal et al. (2004) ทําการฝึ ก พิลาทิสสัปดาห์ละ 1 วันเป็ นเวลา 6
เดือน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของร่ างกาย และมวลกล้ ามเนื ้อลําตัวเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก
ระยะเวลาในการฝึ กสัน้ เกิ น ความถี่ ใ นการออกกํ าลัง กาย และความหนัก ในการออกกํ าลัง กายน้ อยเกิ น ไป
(Cakmakci, 2011) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Sekendiz et al. (2007) ที่ศกึ ษาการฝึ กพิลาทิส 5 สัปดาห์ ใน
กลุ่มเพศหญิงที่ไม่ออกกําลังกาย พบว่า ไม่มีผลต่อมวลกล้ ามเนื ้อลําตัว หรื อความยืดหยุ่นของร่ างกาย ดังนันจึ
้ ง
กล่าวได้ ว่า การออกกําลังกายแบบพิลาทิสควรใช้ ระยะเวลาอย่างน้ อย 8 สัปดาห์จึงจะส่งผลต่อการพัฒนามวล
กล้ ามเนื ้อลําตัวเพิ่มขึ ้น
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สรุ ป
การออกกําลังกายแบบพิลาทิส และการออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดิน ระยะเวลา 8 สัปดาห์
ในผู้หญิ งอ้ วนมีแนวโน้ มสามารถลดไขมันช่องท้ องได้ โดยการออกกําลังกายแบบพิลาทิสมีแนวโน้ มสามารถลด
ไขมันช่องท้ องได้ มากกว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิคด้ วยการเดิน นอกจากนี ้ยังส่งผลทําให้ ไขมันในร่ างกาย
ลดลง และมวลกล้ ามเนื ้อลําตัวเพิ่มมากขึ ้นด้ วย ซึง่ ในผู้หญิงอ้ วนมักประสบปั ญหาสุขภาพ เนื่องจากมีการสะสม
ของไขมันช่องท้ อง และไขมันในร่ างกายสูง ดังนันการเลื
้
อกโปรแกรมออกกําลังกายควรตอบสนองต่อการลดไขมัน
ที่สะสมอยู่ และช่วยเพิ่มมวลกล้ ามเนื ้อ เพื่อเป็ นการป้องกัน และลดปั ญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ ้นด้ วยในอนาคต
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