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      โยคะ  (Yoga)  เปนภาษาสนัสกฤต   แปลวา   ความ
เปนหนึง่  ความแนวแน  ความสงบ หรอื การรวม (Inte-
gration)  ดงันัน้จงึหมายถงึ  “ศลิปะในการดำเนนิชวีติที่
มุงบริหารกาย และฝกจิต  เพื่อใหชีวิตมีสันติสุข” สรปุ
ไดวา  โยคะนัน้กค็อื   วนิยัตอรางกาย และจติใจ   โดยมงุ
ไปที่การประสานกลมกลืนกันของระบบตางๆ ของชีวิต
ซึ่งตองอาศัยเทคนิคหลายๆอยางมาประกอบกัน  ไดแก
อาสนะ (การฝกทาทางกาย)  การหายใจ  และการฝกสมาธิ
เปนตน  จากคำจำกดัความเชนนี ้ โยคะจงึเปนกระบวนการ
ตอเนื่องที่จำเปนตองหมั่นตรวจสอบตลอดเวลา และมี
ความเกีย่วโยงกบัทกุแงมมุของชวีติมนษุย ในการอยอูยาง
เปนองครวม

    
       โยคีไดคดิคนวธิปีฏบิตัตินอยางหนึง่เพือ่ใหบงัเกดิ
ผลตอตนใหมีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ  เรียกวา
“อาสนะ”  (Asana) หมายถงึ   “ทาทางการออกกำลงักาย
หรอืทาการดดัตนของโยค”ี นัน่เอง  อาสนะ แปลวา ทาที่
ทำแลวจะรูสึกสบาย ดังนั้น  กลาวไดวา การฝกโยคะ


⌫

ฉลองชยั มานโคกสงู
หัวหนาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร
E-mail : chalongchai@csc.ku.ac.th  โทรศพัท 0-4273-1233 ตอ 42000

จงึไมจำเปนตองทำใหไดทกุทาหรอืทำครบทกุทา  จงึจะถอื
วาสำเรจ็  ไมมกีารโออวด  แตเปนการเลอืกเอาบางทาที่
เหมาะกบัตน  มาปฏบิตัเิพือ่สขุภาพ  สวนตวัทีด่กีวาเทานัน้
กลาวโดยสรปุ  การฝกโยคะอาสนะ กค็อื การฝกฝนการ
บรหิารรางกาย และจติใจควบคกูนัไปโดยใชวธิกีารเคลือ่น
ไหวรางกายอยางเชื่องชา พรอมๆกับการฝกกำหนดลม
หายใจ      ซึง่เปนการ ฝกสมาธไิปในตวั ดวยการใชทาที่
โยคคีดิคนขึน้มา  จงึเรยีกวา “โยคะอาสนะ”


⌫

1. ใหรางกายมีสุขภาพสมบูรณ
2. ใหสามารถควบคมุอารมณไดด ีจติใจเปนอสิระจากความ
หวาดกลวั ทำลายความวติกกงัวล

3. เพือ่ใหรางกายมคีวามตานทานโรค หรอืทำใหโรคทีเ่ปน
อยบูรรเทาอาการ หรอืหายไปไดในทีส่ดุ

4. เพือ่ใหมอีำนาจใจ อำนาจปญญา และอำนาจความรกัสงู
5. เพือ่ใหรางกายกระชมุกระชวย รปูรางสวยงาม ออนชอย
6. เพื่อชวยใหชะลอความชราดวยวิธีธรรมชาติ
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ตกมาเปนเวลานบัพนัปมาแลว  โยค ีรวูาอตัราการเตนของ
ชพีจร (Pulse Rate)  คอื  อตัราการเตนของหวัใจ (Heart
Rate)  และรเูปนอยางดวีา การทีจ่ะทำใหหวัใจเตนแรง หรอื
เตนชานั้น “อาจทำไดดวยการควบคุมลมหายใจ  และ
ทำนองเดียวกันก็ยังสามารถทำใหประสาทตื่นเตน หรือ
ระงบัไปกไ็ด”  อนัจะเปนผลทำใหจติใจมคีวามวนุวาย หรอื
ทำใหสงบลงก็ไดเชนกัน

⌫
          ไมมขีอจำกดัดานอาย ุ เพศ  เชือ้ชาต ิ หรอืศาสนา
ใดๆทัง้สิน้   โยคะจะปรบัการสอนใหเขากบัผเูรยีน    บคุคล
ใดกส็ามารถทีจ่ะเรยีนโยคะได  ไมวาจะเปนเดก็ ผสูงูอายุ
สตรีตั้งครรภ  คนพิการทางกายหรือพิการทางสมอง
ก็สามารถเรียนรูและฝกฝนได ซึ่งมีทั้งการฝกกับครูที่
ชำนาญหรอืการฝกดวยตนเองอยางงายๆ   แตแมวาการฝก
โยคะอาสนะ จะมีคุณคาตอสุขภาพของคนเรามาก  แต
สำหรบัสตรชีวงมรีอบเดอืน    แรงกดจากการฝกทาอาสนะ
อาจจะสงผลกระทบกระเทอืนตออวยัวะของระบบสบืพนัธุ
ไดบาง   เชน   ทำใหมเีลอืดออกมากขึน้  ดงันัน้  จงึควร
งดการฝกอาสนะในชวงนั้น สวนสตรีมีครรภ ควรมีการ
ปรกึษาแพทยผเูชีย่วชาญกอนการฝก     อยางไรกต็าม  การ
ฝกทาอาสนะจะเกดิผลดตีอสตรเีปนอยางมาก   เนือ่งจากวา
โยคะอาสนะจะทำใหเลือดลมดี  ประจำเดือนเปนปกติ
ผวิพรรณผองใส  ทรวดทรงสมสวน  (ชมชืน่. ม.ป.ป.)  หาก
ไดปฏบิตัอิยางถกูตองสม่ำเสมอ   สำหรบัผปูวย   อาจยงั
สามารถฝกทาอาสนะบางทาได โดยหลกีเลีย่งทาทีจ่ะกระทบ
ตออาการที่เปนอยู สำหรับผูปวยที่เพิ่งผาตัดมาควรงดฝก
อาสนะเปนเวลานานพอทีจ่ะทำใหอวยัวะสวนนัน้  มคีวาม
แขง็แรง  สามารถรบัน้ำหนกั   รบัแรงกดจากทาอาสนะได
ซึ่งขึ้นอยูกับวิจารณญาณของแพทย  และตัวผูปวยเอง
เปนสำคญั


      โยคะนัน้มเีพยีงชนดิเดยีว  แมจะมชีือ่เรยีกตางๆ กนั
มาก  เปนการยากที่จะหาสถาบันสอนโยคะที่มุงเนนที่แง
มมุใดมมุหนึง่แตเพยีงอยางเดยีว อยางไรกต็าม ผฝูกปฏบิตัิ
โยคะมกัมงุเนนไปยงัเทคนคิเฉพาะตามความสนใจของตน
สำหรบัในประเทศทางตะวนัตก มแีนวโนมหลายสถาบนัที่
มกีารสอนโยคะจะแตกแขนงออกไปเปนโยคะตางๆกนับาง
เชน  โยคะรอน โยคะเปลอืย ฯลฯ    สวนประเทศทางตะวนั
ออก  เหน็วาเปนเพยีง ”แงมมุหลากหลายของโยคะทีม่เีพยีง
หนึง่เดยีว”   เทานัน้   ( โครงการเผยแพรโยคะเพือ่สขุภาพ,
ม.ป.ป.) สำหรับทาของโยคะแตละทานั้น  เปนของโยคี
หลายทาน  เมื่อรวบรวมจึงมีความหลากหลายนับไดกวา
หาหมืน่ทา  (ลลติา และวลัล,ี 2547) และเนือ่งจากคนเรา
ตางกม็ปีญหาทางดานสขุภาพทีไ่มเหมอืนกนั โยคแีตละทาน
จึงมีทาฝกประจำตัวที่แตกตางกันออกไป ดวยเหตุนี้
จงึทำใหการฝกโยคะเปนกจิกรรมทีง่ายมาก ไมมทีาตอเนือ่ง
และไมมทีาบงัคบั กลาวคอื  ผใูดถกูกบัทาไหนกใ็หทำทา
อยางนัน้  จะทำกีท่ากไ็ด   ไมจำเปนตองทำทกุทา   และ
ไมจำเปนตองทำทายากๆที่พิสดารจนเกินไป


         โยคะ  “เปนกจิกรรมการยดืเหยยีด  และเคลือ่น
ไหวรางกายทีเ่ชือ่งชา   และเนนการผอนคลาย โดยไมตอง
การการออกกำลังกายที่หนักหนวง รุนแรง แตผลที่ได
จะเปนการพฒันาสภาพของหวัใจ  ดวยวธิกีำหนดลมหายใจ
ตามสถานการณทุกขณะที่มีการเคลื่อนไหว” กลาวไดวา
การฝกโยคะ  เปนการวธิกีารฝกฝนเพือ่ควบคมุรางกาย และ
จติใจใหมคีวามสมบรูณ แขง็แรงไปพรอมๆ กนั  จากการ
คนควาในทางวชิาการของนกัปราชญ และนกัวทิยาศาสตร
ชาวตะวนัตก พบวา โยค ี  รเูรือ่งวงจรโลหติ ซึง่ไหลเวยีน
ไปทั่วรางกายของคนเรากอนนักวิทยาศาสตรทางตะวัน
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⌫
1. ตองฝกในเวลาทองวาง
2. ชวงเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอืเชาตร ูหรอืชวงบายคอนไป

ถงึเยน็ (กอนอาหารค่ำ)
3. สถานทีค่วรสะอาด  สงบ อากาศถายเทสะดวก ไมมกีลิน่

ควนัไมอบอาว เชน ในหองโถง หรอื หองนอนทีบ่าน
4. เครือ่งแตงกายควรกระชบั เคลือ่นไหวไดสะดวก
5. อปุกรณ  อาจใชผาหนาพอควรปรูองรบัรางกายขณะฝก

หรอือาจฝกบนพรม หรอื บนทีน่อนทีไ่มนมุมาก กไ็ด
6. ปฏิบัติอาสนะดวยทาทางที่แชมชา นุมนวล ไมเกร็ง

ไมฝน และพยายามทำ แตใหทำเทาทีท่ำได
7. ควรทำอาสนะ ในทาที่งายและสามารถทำไดกอน

จากนั้นจึงคอยพยายามทำทาอื่นตอไป
8. อยาหายใจทางปากระหวางการทำอาสนะ ใหใชการ

หายใจทีเ่ปนธรรมชาต ิคอื หายใจเขา – ออกทางรจูมกู
9. ใจเยน็ ใหตัง้ใจ แตอยาหกัโหม โดยเฉพาะผมูอีายเุกนิ

40 ป ไปแลว
10. ในชวงระหวางการฝกอาสนะแตละทาตองมีการทำทา

พกัคัน่ทกุครัง้ หากรสูกึเหนือ่ย อยางนอย 30-60 วนิาที
11. หลงัจากเลกิทำอาสนะแลว ใหพกัอยางนอย 10 นาที

เพื่อเปนการเก็บพลังงานจิตที่ไดจากการทำอาสนะ
12. สำรวมใจตนอยทูีก่ารทำอาสนะ อยาใหจติใจไขวเขว

⌦  
เปนการหายใจที่ชองทอง (สวนลางของลำตัว)

การหายใจเปนสิ่งสำคัญ  ควรมีการฝกทุกครั้งที่มีการฝก
อาสนะ
วธิกีารฝก
1. อยใูนทานอนหงายทานอนตาย เริม่ตนดวยการหายใจ

ออกแขมวทองขับเอาลมหายใจออกใหหมด ผนังหนา
ทองจะยุบ

ตารางเปรียบเทียบระหวาง
การออกกำลงักายทัว่ไปกบัการฝกโยคะ

การออกกําลังกาย การฝกโยคะ 
1.เปนการทําซ้ําๆออกแรง 
ยืด หดกลามเน้ือ 
อยางรุนแรง 

1.เปนการทําทาเดียวอยางเดียว
ชาๆ ยืดเสนเพื่อ 
การผอนคลาย 

2.หัวใจตองทํางานหนัก 2.หัวใจไมตองทํางานหนัก 
เพราะเปนการเคลือ่นไหวชาๆ 

3.เนนการทํางานของ
กลามเน้ือทั่วรางกาย 

3.เนนการทํางานของตอมไรทอ 

4.ไมเนนเรื่องการหายใจ 4.เนนเรื่องการหายใจขณะฝก
อาสนะ 

5.เปดประสาทสมัผัส 
ทั้งหาใหรับรูกับ สิ่งเรา
ภายนอกตลอดเวลา 

5.ลดการับรูของประสาทสมัผัส
ทั้งหาตอสิง่เราภายนอก 
 

6.เปนกิจกรรมที่ใช 
“การกระทํา” เปนตัวนํา 

6.เปนกิจกรรมที่ใช 
“ความรูสกึ” เปนตัวนํา 

7.เปนการเกร็งกลามเน้ือ 
พัฒนาระบบกลามเน้ือ 
โดยตรง 
 

7.เปนการยืดเหยียดมากกวา 
การเกร็งตึงกลามเน้ือ เนนที่การ
ประสานงานของระบบประสาท
กับกลามเน้ือ 

8.เนนความชํานาญ หรือ
ความเชี่ยวชาญที่สวนหน่ึง
สวนใด 

8.พิจารณามนุษยอยางเปนองค
รวม ชวยรักษาสมดุลใหรางกาย 

 


          โยคะอาสนะ ผดิกบัการออกกำลงักายทัว่ไป  ตัง้แต
เริม่ตน  จนกระทัง่ผลทีเ่กดิขึน้แกผปูฏบิตัใินภายหลงั    ถงึ
แมวาลักษณะทาทางจะดูละมายคลายคลึงกันมากก็ตาม
ดงัตารางเปรยีบเทยีบตอไปนี ้(ลลติา และ วลัล,ี 2547)
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ตัวอยาง โปรแกรมการฝกโยคะอาสนะขั้นพื้นฐานดวย
ตนเอง (สำหรบัผฝูกใหม)  5 ทา   รวม 4 ขัน้ตอน  ใชเวลา
รวมประมาณ 20 นาที


1. การเตรียมความพรอมของรางกาย  ดวยการอบอุน

รางกาย  (Warming-up)  โดยการยดืเหยยีดกลามเนือ้
เอน็  ขอตอตางๆทัว่รางกาย ใชเวลาประมาณ  3 นาที

2. เริม่การฝกตัง้แตทาที ่1 ถงึ ทาที ่4   (ดงัภาพประกอบ)
ใชเวลาประมาณ   12  นาที

3. ใชการผอนคลายดวยทาศพอาสนะ (ทานอนตาย) ทา
ที ่5   เพือ่เปนการผอนคลายรางกายและจติใจ  พรอม
กบัการฝกการหายใจแบบลกึเพือ่เปนการฝกสมาธ ิ ใช
เวลาประมาณ  5 นาที

ขัน้ที ่1 เริม่การอบอนุรางกาย  (Warming - up )
โดยการยดืเหยยีดกลามเนือ้   เอน็   ขอตอตางๆ
ทัว่รางกายดวยทากายบรหิารทัว่ไป  ( 3 นาท ี)

ประโยชน
1. เพิม่ชวงการเคลือ่นไหวของกลามเนือ้ เอน็ ขอตอ
2. เพิ่มอุณหภูมิใหกลามเนื้อทุกสวนมีความพรอม
3. เพิม่อตัราการไหลเวยีนเลอืดภายในรางกาย

ขัน้ที ่2 เริม่ฝกอาสนะ (ทาการบรหิารกายแบบโยคะ)
(12  นาท)ี

ทาที ่1 ทายนืดวยไหล  (Shoulder Stand Pose)
ใชเวลารวม  2 นาท ี (ทำทัง้หมด 4 ครัง้)

ประโยชน
1. หัวใจสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะตางๆไดงายขึ้น
2. ทำใหเลือดจากอวัยวะตางๆไหลกลับมาสูหัวใจมากขึ้น

เชน อวยัวะจากชองทอง ทรวงอก
3. ทำใหเลือดไปเลี้ยงตอมไทรอยด ทอนซิล ปอด หู

ทำใหสายตาด ี ดวงตาเปนประกายสดใส
วธิฝีก
1. นอนหงาย แขนแนบขางลำตวั ฝามอืคว่ำ
2. หายใจเขา พรอมกบัยกขาทัง้สองขึน้ชาๆ เขา เหยยีด

ตรง จนกระทัง่ขาตัง้ไดฉากกบัลำตวั
3. เอามือพยุงลำตัวพรอมกับยกลำตัว และขาขึ้นตรง

จนกระทัง่ขาและลำตวัอยใูนเสนตัง้ฉากกบัพืน้ พยายาม
กดคางใหจรดหนาอก     เพือ่ใหน้ำหนกัตวัลงมาอยทูี่
บาทัง้สองขาง หลบัตาแลวหายใจออก - เขาชาๆ และ
ไมตองเกร็งกลามเนื้อ

4. อยูในทานี้  10 วินาที แลวกลับไปอยูในทาเริ่มตน
ทำเชนนี้อีก 3 ครั้ง แลวพัก 30-60 วินาที กอนฝก
ทาตอไป

ภาพที ่1 แสดงการฝกทายนืดวยไหล

2. สดูลมหายใจเขาทางจมกูชาๆ ใหลมหายใจคอยๆ เขา
ไปเตม็ปอดใหรบัรวูาเมือ่ลมหายใจเขาไปเตม็ปอด  ทอง
จะปองออกสวนลางของปอดจะมีลมเขาไปอยูเต็มที่
อาจใชวธินีบัลมหายใจเขาชา ๆ  เชน นบั 1- 5  (สนุยี,
2544)

3. เริม่หายใจออกใหม โดยแขมวทอง   ใหทองยบุมากที่
สุดเทาที่จะทำได บังคับลมออกจากปอดใหหมด การ
หายใจทีช่องทองนีล้มจะเขาไปเตม็ปอดตอนลางเทานัน้
วิธีนี้เองที่ทำใหชองทองมีความเคลื่อนไหว กระเพื่อม
ขึน้- ลง  สวนทรวงอกจะนิง่
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ทาที ่2 ทาคนัไถ  (Plough Pose)
ใชเวลารวม  2  นาท ี (ทำทัง้หมด 4 ครัง้)

ประโยชน
1. ทรวดทรงสมสวน  โดยเฉพาะทีข่า   อวยัวะในชองทอง

จะรดัตวั และไดรบัเลอืดหลอเลีย้งมากขึน้
2. ทำใหการไหลเวยีนเลอืดทีส่งไปหลอเลีย้งศนูยประสาท

ไขสนัหลงั ทำใหสดชืน่ มพีละกำลงัขึน้
3. ทำใหตอมเพศ  ตับ มาม ไต และตอมหมวกไต

แข็งแรงขึ้น สตรีที่มีปญหาประจำเดือนไมปกติ และ
ผทูีเ่ปนโรคเบาหวาน การทำอาสนะทานี ้  จะชวยบรรเทา
อาการได

วธิฝีก
1. จากทานอนหงาย  ใหรวบขาชดิกนั  แขนชดิ ลำตวั คว่ำ

ฝามือ
2. หายใจเขาพรอมกับยกขาทั้งสองตั้งฉากกับลำตัว
3. หายใจออก  แลวคอยๆดงึขาทัง้สองขางเหยยีดไปทาง

ดานหลังจนสุด
4. พยายามกดปลายเทาใหจรดพืน้ ยดืขาออกไปใหไดมาก

ทีส่ดุเทาทีจ่ะมากได อยใูนทานี ้10 วนิาท ีแลวกลบัไป
อยูในทาเริ่มตน

5. ทำเชนนีอ้กี 3 ครัง้แลวนอนพกั 30-60 วนิาท ีกอนฝก
ทาตอไป

ภาพที ่2  แสดงการฝกทาคนัไถ

ทาที ่3 ทางเูหา  (Cobra Pose)
ใชเวลารวม  2  นาท ี(ทำทัง้หมด 4 ครัง้)

ประโยชน
1. บริหารกลามเนื้อหลังสวนบน
2. เพิ่มความยืดหยุนของกระดูกสันหลัง
3. เปนการกดนวดชองทอง ลดกรดในกระเพาะอาหารชวย

ในการขบัถาย
วธิฝีก
1. จากทานอนคว่ำ ใหรวบขาชิดกัน แขนแนบชิดลำตัว

หงายฝามอื คางจรดพืน้
2. ยกมอืวางเสมอ และชดิทรวงอก หนาผากจรดพืน้ ตัง้

ศอกขึน้ ปดศอกชดิ
3. คอยๆยกขึน้ตามลำดบั จากหนาผาก ศรีษะ ไหล และ

ทรวงอก อยูในทานี้ 10 วินาที แลวกลับไปอยูในทา
เริ่มตน

4. ทำเชนนีอ้กี 3 ครัง้ แลวนอนพกั 30-60 วนิาท ีกอนฝก
ทาตอไป

ภาพที ่3 แสดงการฝกทางเูหา

ทาที ่4 ทาคนัศร (Bow Pose)
ใชเวลารวม  2 นาท ี (ทำทัง้หมด 4 ครัง้)

ประโยชน
1. ทำใหกระดกูสนัหลงัออนชอย รวมถงึเปนการเสรมิสราง

กลามเนื้อบริเวณเอวและหนาทองใหแข็งแรง
2. กระตนุประสาทบรเิวณกระดกูสนัหลงั
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วธิฝีก
1. นอนคว่ำกับพื้น งอเขาทั้งสองขางขึ้นทางดานหลัง

แลวใชมือจับขอเทาทั้งสองไวใหแนน แขนตึง
2. หายใจเขา พรอมกับยกตัวขึ้นดวยการคอยๆ ดีดขา

ทัง้สองขาไปขางหลงั ใหทำอยางชาๆ แขนทัง้สองขางตรง
3. เมื่อลำตัวเปนรูปโคงเหมือนคันศร โดยมีแขนทั้งสอง

ขางเปนสายคนัศร หนาทองตองตดิอยทูีพ่ืน้ อยใูนทา
นี ้  10 วนิาท ี  แลวคอยๆลดตวัลงสพูืน้กลบัไปอยใูน
ทาเริม่ตน พรอมหายใจออก

4. ทำเชนนีอ้กี 3 ครัง้ แลวนอนพกั 30-60 วนิาท ีกอนฝก
ทาตอไป

ภาพที ่4 แสดงการฝกทาคนัศร

ขัน้ที ่3 การผอนคลาย (Relaxation) และ
ขัน้ที ่4 การฝกหายใจแบบลกึ (Deep Breathing)
ทาที ่5 ทาศพอาสนะ หรอืทานอนตาย  (Corpse Pose)

ใชเวลารวม  5 นาที
ประโยชน
1. เปนทาผอนคลายทัง้รางกาย และจติใจ
2. ชวยลดความเครยีด
3. ชวยใหผฝูกเฝาสงัเกตความรสูกึภายในตวั
4. สรางความเคยชินกับการอยูในทาศพ ปลอยวางจาก

ความกลวัตาย

วธิฝีก
1. นอนหงาย แยกขาออก ประมาณ 1 ฟตุ   กางแขนออก

ประมาณ 1 ฟตุ หงายฝามอื
2. ควรหลบัตา อาจชวยใหการฝกดขีึน้
3. พกัศรีษะสบายๆ จะตะแคงศรีษะกไ็ด
4. ใหมีสติกำหนดรับรูลมหายใจเขา-ออกโดยใชการฝก

หายใจแบบลกึ  (ดวูธิกีารฝกหายใจแบบลกึ)
5. ทาศพอาสนะไมใชทาการนอนหลบั แตเปนทาพกัผอน

คลาย หากงวง ใหขยบัตวัใหรตูวัตืน่

ภาพที ่5 แสดงการฝกทาศพอาสนะ (ทานอนตาย)


           โยคะ (Yoga) เปนศาสตรชนดิหนึง่  ซึง่ถอืเปน
ภมูปิญญาและวทิยาการอนัสงูสงแขนงหนึง่    ทีม่ตีนกำเนดิ
มาจากประเทศอนิเดยี  ซึง่มงุทำใหรางกายและจติใจมคีวาม
สมดลุ    โยคะใหความสำคญักบัเทคนคิตางๆ ทีจ่ะชวยให
มนษุยรจูกัมลูเหตทุกุชนดิทีข่าดความสมดลุ อนักอใหเกดิ
ความเจบ็ปวยและจดัปรบัใหคนืสคูวามเปนปกต ิ แกนของ
โยคะ    ประกอบดวยภาวะสามประการคอื หนึง่ รวมกาย
และจติเขาดวยกนั หมายถงึ มสีตริอูยกูบัการกระทำของกาย
ตลอดเวลา  สอง ความสมดลุ โยคะ  คอืการสรางสมดลุให
เกดิขึน้   ทัง้สมดลุภายในตนเองและสมดลุระหวางตนเอง
กบัสิง่รอบตวั   และ  สาม  การพฒันาจติ   กระบวนการ
ของโยคะนัน้ เปนการฝกจติ   โยคะทำใหจติมคีวามเขมแขง็
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มพีลงัแหงความรกั ความเมตตา  และความหวงั ซึง่เปน
การยกระดบัจติของมนษุยใหสงูขึน้     หากคนเราสามารถ
ผสานการฝกโยคะ   ซึง่เรยีกกนัวา  "โยคะอาสนะ" ใหเขา
เปนสวนหนึง่ของวถิชีวีติไดอยางกลมกลนื  เราอาจพบวา
โยคะไมเพียงแตจะสามารถชวยคลี่คลายปญหาตางๆของ
มนษุยไดเทานัน้  แตโยคะยงัสามารถชวยเปดหนทางใหม
ในการดำรงชีวิตอยูอยางมีความสุข  อันถือเปนยอด

ปรารถนาของมวลมนษุย   ฉะนัน้   ถอืไดวา ในระยะเวลา
ทีผ่านมา   การฝกโยคะ ยงัคงเปนศาสตรอกีทางเลอืกหนึง่
ทีม่บีทบาทสำคญั มคีณุคาตอสงัคมโลก   สมกบัเปนวถิแีหง
การบริหารกาย และจิตของมนุษยอยางแทจริง  ทาม
กลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกใน
ยุคสมัยปจจุบัน
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