
1. PRAYER 

 

Yogic Practice shall start with a 

prayer or prayerful mood to 

enhance the benefits of practice. 
 

Samgacchadhvamsamvadadhvam 

samvomanāmsi 

jānatām 

devābhāgamyathāpūrve 

sanjānānā 

upāsate || 

 

May you move in harmony; may 

you speak in unison; let our mind 

be equanimous like in the 

beginning; let the divinity 

manifest in your sacred 

endeavours. 

1. การสวดมนต์  
 

การฝึกโยคะเร่ิมจากการสวดมนต ์หรือ ท าจิตใหแ้น่วแน่ต่อการสวดมนต ์
เพื่อใหก้ารฝึกเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

 

 Samgacchadhvamsamvadadhvam 
 samvomanamsijanatam 
 deva bhagamyathapurve 
 sanjananaupasate 
 

ขอใหท่้านเคล่ือนไหวเป็นหน่ึงเดียว ขอใหท่้าน เปล่งเสียงโดย พร้อมเพรียงกนั 
ขอใหจิ้ ต ใจของเราสงบ เยอืกเยน็เสมือนคร้ังเร่ิมแรก 
ขอใหเ้ทพยดาประจกัษช์ดัในความพยายามอนัศกัด์ิสิทธ์ิของท่าน  

2. SADILAJA/CĀLANA 

KRIYAS /LOOSENING 

PRACTICES 

 

The CālanaKriyas/loosening 

practices/Yogic 

SuksmaVyāyāmas help to 

increase microcirculation. These 

practices can be done while 

standing and sitting. 
 

2. SADILAJA / CALANA KRIYAS / การฝึกเพือ่ผ่อนคลาย  
 
 CalanaKriyas/ การฝึกเพ่ือผอ่นคลาย / โยคะ-
สุขวทิยาช่วยในเร่ืองระบบการหมุนเวยีนของหลอดเลือดฝอย 
โดยสามารถฝึกไดท้ั้งในท่ายนืและท่านัง่  

NECK BENDING  

Sthiti:Samasthiti (Alert Posture) 
 

Technique 

Stage i: (Forward and Backward 

Bending) 
 Stand with the feet 

comfortably apart.  
 Keep the hands straight 

beside the body.  
 This is Samasthiti. This is 

I. การโค้งคอ  

ท่าเร่ิมต้น:สมาสถิติ (Samasthiti) หรือ ท่าเตรียมพร้อม  
วธีิปฏิบัต ิ 
ขั้นตอนที ่1 : (การโค้งไปด้านหน้าและด้านหลงั)  

 ยนืในท่าสบาย เทา้สองขา้งแยกออกจากกนั  
 มือเหยยีดตรง แนบขา้งล าตวั  
 ท่าน้ีเรียกวา่ท่าสมาสถิติหรือ ท่าธาดาสนะ 
 มือจบัท่ีเอว  
 ขณะหายใจออก เคล่ือนศรีษะไปขา้งหนา้ชา้ๆ และพยายามใหค้างแตะหนา้อก  
 ขณะหายใจเขา้ เคล่ือนศรีษะไปดา้นหลงัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 



also called  Tādāsana. 
 Keep your arms on the 

waist.  
 While exhaling, move the 

head forward slowly and 

try to touch the chin to the 

chest.  
 While inhaling, move the 

head as far back as is 

comfortable.  
 This is one round: repeat 2 

more rounds. 

โดยไม่ฝืนร่างกาย  
 น่ีคือรอบท่ี 1 ท าซ ้ าอีก 2 รอบ  

 

Stage - ii : (Right and Left 

bending) 
 While exhaling, bend the 

head slowly to the right; 

bring the ear as close as 

possible to the shoulder 

without raising the 

shoulder.  
 While inhaling, bring the 

head to the normal 

position.  
 Similarly, while exhaling, 

bend the head to the left 

side.  
 Inhale and bring the head 

up to normal position.  
 This is one round: repeat 2 

more rounds. 
 

ขั้นตอนที ่2 : (การโค้งไปด้านขวาและด้านซ้าย)  
 ขณะหายใจออก โคง้ศรีษะชา้ๆ ไปทางดา้นขวา 

ใหหู้ใกลก้บัไหล่ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้โดยไม่ยกไหล่  
 ขณะหายใจเขา้ เคล่ือนศรีษะกลบัมาในท่าปกติ  
 ขณะหายใจออก โคง้ศรีษะไปทางซา้ย  
 หายใจเขา้ เคล่ือนศรีษะกลบัมาในท่าปกติ  
 น่ีคือรอบท่ี 1 ท าซ ้ าอีก 2 รอบ  

 

Stage - iii : (Right and Left 

Twisting) 
 Keep the head upright.  
 While exhaling, gently 

turn the head to the right 

so that the chin is in line 

with the shoulder. While 

inhaling, bring the head to 

the normal position.  

 

ขั้นตอนที3่: (การบิดไปด้านขวาและด้านซ้าย)  
 เงยศรีษะข้ึนตั้งตรง 
 ขณะหายใจออก ค่อยๆ บิดศรีษะไปทางขวา ใหค้างอยูใ่นแนวเดียวกบัไหล่  
 ขณะหายใจเขา้ เคล่ือนศรีษะกลบัมาในท่าปกติ  
 ขณะหายใจออก บิดศรีษะไปทางดา้นซา้ย  
 หายใจเขา้ เคล่ือนศรีษะกลบัมาในท่าปกติ  
 น่ีคือรอบท่ี 1 ท าซ ้ าอีก 2 รอบ  



 Similarly, while exhaling, 

turn the head to the left.  
 Inhale and bring the head 

to the normal position.  
 This is one round: repeat 2 

more rounds.  
 

 

Stage iv: Neck Rotation 

 Exhale; bend the head 

forward trying to touch 

the chin to the chest.  
 Inhale; slowly rotate the 

head clockwise in a 

circular motion, exhale 

while coming down.  
 Do a full rotation.  
 Then rotate the head in an 

anti-clockwise direction.  
 Inhale; go back and 

exhale, come down.  
 This is one round: repeat 2 

more rounds. 
 

ขั้นตอนที4่: การหมุนคอ  
 หายใจออก โคง้ศรีษะไปดา้นหนา้ พยายามเอาคางแตะหนา้อก  
 หายใจเขา้ หมุนศรีษะชา้ๆ ตามเขม็นาฬิกาเป็นวงกลม หายใจออก 

เม่ือหมุนศรีษะลง  
 หมุนศรีษะจนครบรอบ  
 จากนั้น หมุนศรีษะทวนเขม็นาฬิกา  
 หายใจเขา้ หมุนกลบั หายใจออก หมุนศรีษะลง  
 น่ีคือรอบท่ี 1 ท าซ ้ าอีก 2 รอบ  

 

Note: 
 Move the head as far as 

possible. Do not over 

strain. 
 Keep the shoulders 

relaxed and steady. 
 Feel the stretch around the 

neck and loosening up of 

the joints and muscles of 

the neck. 
 Can be practiced sitting 

on a chair. 
 People with neck pain can 

do the practice gently 

especially when taking 

the head back to the 

extent it is comfortable. 

หมายเหตุ  
 เคล่ือนศรีษะใหย้ดืไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้แต่อยา่ฝืนจนเกินไป  
 ผอ่นคลายไหล่ และยดืไหล่ตรง  
 รู้สึกถึงความยดืหยุน่รอบคอ และความผอ่นคลายของขอ้และกลา้มเน้ือคอ  
 สามารถฝึกได ้โดยการนัง่บนเกา้อ้ี  
 ผูท่ี้มีอาการเจ็บปวดบริเวณคอ สามารถค่อยๆ ฝึกท่าน้ีได ้

โดยเฉพาะตอนเคล่ือนศรีษะไปดา้นหลงั ใหท้ าเท่าท่ีจะท าไดส้บาย 
โดยไม่ฝืนร่างกาย  

 ผูสู้งอายแุละผูท่ี้มีป ญหากระดูกสนัหลงัส่วนคออกัเสบ 
หรือความดนัโลหิตสูงควรหลีกเล่ียงการฝึกท่าน้ี  

 



 Elderly people and 

persons with cervical 

spondylitis, high blood 

pressure may avoid these 

practices. 
 

II. SHOULDER'S 

MOVEMENTS 

Sthiti: Samasthiti(Alert Posture) 
 

Stage i: Shoulder's Stretch 

Technique:  
 Feet together the body 

straight, the arms by the 

sides.  
 Raise your both arms 

sideways above your head 

with the palm outward. 
Bring it down in the same 

manner.  
 The arms must not touch 

the head when going up 

or the thighs when 

coming down.  
 Palms must be opened, 

with fingers together. 
 

 การเคล่ือนไหวไหล่  
ท่าเร่ิมต้น: สมาสถิติ (ท่าเตรียมพร้อม)  
 

ขั้นตอนท่ี 1 การยดืไหล่  
วิธีปฏิบติั  

 วางเทา้ชิดกนั  ล าตวัตรง แขนทั้งสองขา้งปล่อยขา้งล าตวั 

 ยกแขนทั้งสองขา้งข้ึนทางดา้นขา้งใหเ้หนือศีรษะ โดยใหฝ่้ามือหนัออกดา้นนอก 

 แขนทั้งสองขา้งตอ้งไม่แตะศีรษะเม่ือยกข้ึนหรือไม่แตะตน้ขาเม่ือปล่อยลง 

 หงายฝ่ามือออกและน้ิวทั้งหา้เรียงชิดติดกนั 

Stage ii: SkandhaCakra (shoulder 

Rotation) 
 Stand erect.  
 Place the fingers of left 

hand on the left shoulder 

and the fingers of right 

hand on the right 

shoulder.  
 Full rotation of the both 

elbows in a circular 

manner.  
 Try to touch the elbows in 

front of the chest on the 

forward movement and 

ขั้นตอนท่ี 2:สกนัธะ จกัร (SkandhaCakra) หรือท่าหมุนหวัไหล่  
 ยนืตวัตรง  

 วางน้ิวมือของมือดา้นซา้ยลงบนไหล่ซา้ย และวางน้ิวมือของมือดา้นขวาลงบนไหล่ขวา 

 ท าการหมุนขอ้ศอกทั้งสองขา้งเป็นวงกลม 

 พยายามใหข้อ้ศอกแตะหนา้อกเม่ือหมุนไปขา้งหนา้ และใหแ้ตะใบหูเม่ือขยบัข้ึนบน 

 ยดืแขนกลบัไปดา้นหลงั และใหแ้ขนสมัผสัล าตวัทั้งสองขา้งขณะเอาแขนลง  

 ท าในลกัษณะตามเขม็นาฬิกา และท าซ ้ า 5 คร้ัง 

 ท าซ ้ าในลกัษณะทวนเขม็นาฬิกา  
 



touch the ears while 

moving up.  
 Stretch the arm back in 

the backward movement 

and touch the side of the 

trunk while coming down. 
 It is the clockwise rotation 

and repeat it for 5 times.  
 Do the same with anti-

clockwise.  
 

Benefits:  
 Practice of this kriya 

makes the bones, muscles 

and nerves of the shoulder 

region healthy.  
 These practices are 

helpful in cervical 

spondylitis and frozen 

shoulder.  
 

ประโยชน ์

 การฝึกกริยาน้ี ช่วยใหก้ระดูก กลา้มเน้ือและเสน้ประสาทบริเวณไหล่ มีสุขภาพท่ีดีข้ึน 

 การฝึกท่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีปัญหากระดูกสนัหลงัส่วนคอเส่ือม 

และอาการขอ้ไหล่ติด 

III. TRUNK MOVEMENTTrunk 

Twisting (Katishakti Vikasak) 
Sthiti: Samasthiti(Alert Posture) 
 

Technique 

 Keep the legs about 2-3 

feet apart. 
 Rise both the arms up to 

chest level with palms 

facing each other and 

keep them parallel. 
 While exhaling, twist the 

body towards the left side 

so that the right palm 

touches the left shoulder, 

come back with 

inhalation.  
 While exhaling, twist the 

body towards the right 

side so that the left palm 

II. การเคลือ่นไหวล าตวั  
การบิดล าตวั (Katishakti Vikasak)  
ท่าเร่ิมต้น: สมาสถิติ(ท่าเตรียมพร้อม)  
 
วธีิปฏิบัต ิ 

 แยกขาออกจากกนั 2-3 ฟตุ  
 ยกแขนสองขา้งข้ึนระดบัหนา้อก โดยฝ่ามือหนัเขา้หากนั และขนานกนั  
 ขณะหายใจออก บิดล าตวัไปดา้นซา้ย เพ่ือใหฝ่้ามือขวาสมัผสักบัไหล่ซา้ย 

บิดกลบัมาพร้อมหายใจเขา้ 
 ขณะหายใจออก บิดล าตวัไปดา้นขวา เพ่ือใหฝ่้ามือซา้ยสมัผสักบัไหล่ขวา 

บิดกลบัมาพร้อมหายใจเขา้  
 น่ีคือรอบท่ี 1 ท าซ ้ าอีก 2 รอบ  
 ผอ่นคลายในท่าสมาสถิติ 

 



touches the right shoulder, 

come back with 

inhalation. 
 This is one round: repeat 

two more times.  
 Relax inSamasthiti. 

Note: 
 Do slowly with normal 

breathing. 
 Cardiac patients shall do 

with care. 
 Avoid this practice in case 

of severe back pain, 

vertebral and disc 

disorders, after abdominal 

surgery and during 

menstruation. 
 

หมายเหตุ  
 ท าชา้ๆ พร้อมการหายใจ  
 ผูป่้วยโรคหวัใจควรฝึกอยา่งระมดัระวงั  
 หลีกเล่ียงการฝึก ในกรณีผูท่ี้มีปัญหาปวดหลงัมาก 

มีปัญหากระดูกสนัหลงัหรือหมอนรองกระดูกสนัหลงัผิดปกติ 
หรือผูท่ี้ผา่ตดัช่องทอ้ง หรือผูท่ี้อยูร่ะหวา่งมีประจ าเดือน  

IV. KNEE MOVEMENT 

Sthiti:SamaSthiti(Alert Posture) 
 

Technique 

 Inhale; lift your arms up 

at the shoulder level, 

palms facing downwards. 
 Exhale; bend the knees 

and bring down your body 

to the squatting position.  
 In the final position, both 

the arms and thighs 

should be parallel to the 

ground.  
 Inhale; and straighten the 

body. 
 Exhale while bringing 

down the hands. 
 Repeat two more times. 

 

Note:Strengthen knees' and hips' 

joint. 
Avoid this asana in case of acute 

III. การเคลือ่นไหวเข่า  
ท่าเร่ิมต้น: สมาสถิติ(ท่าเตรียมพร้อม)  
 
วธีิปฏิบัต ิ 

 หายใจเขา้ ยกแขนข้ึนระดบัไหล่ ฝ่ามือคว  ่าลง  
 หายใจออก งอเข่าและยอ่ตวัลงไปอยูใ่นท่ายอ่เข่า  
 ในท่าสุดทา้ย แขนทั้งสองขา้งและตน้ขาขนานกบัพ้ืน  
 หายใจเขา้ และยดืตวัตรง  
 หายใจออก ขณะเอามือลง  
 ท าซ ้ าอีก 2 คร้ัง  

 
หมายเหตุ  

 ท าใหข้อ้เข่าและขอ้สะโพกแขง็แรง  
 หลีกเล่ียงท่าน้ีในกรณีขอ้ต่ออกัเสบรุนแรง  

 



conditionsof arthritis. 
 

3. YOGĀSANAS 

A. STANDING POSTURES 

TĀDĀSANA (Palm Tree 

Posture) 
Tādameans palm tree or 

mountain. This asana teaches one 

to attain stability and firmness 

and forms the base for all the 

standing asana. 

3. โยคะอาสนะ (YOGASANAS)  
 ก. ท่ายนื  

 ธาดาสนะ (TADASANA) -ท่าต้นปาล์ม  
 ธาดา ( Tada)หมายถึงตน้ปาลม์หรือภูเขา ท่าน้ีสอนใหผู้ฝึ้กยนืไดอ้ยา่งมัน่คงและแขง็แกร่ง 
และเป็นพ้ืนฐานของท่ายนืทุกท่า   
 

Technique 

 Stand with feet 2 inches 

apart. Interlock the 

fingers, and turn the wrist 

outwards. Now inhale, 

raise the arms up 

 Bring them in line with 

the shoulders. 
 Raise the heels off the 

floor and balance on the 

toes. Stay in this position 

for10-15 seconds. 
 Exhale, bring the heels 

down. 
 Release the interlock of 

the fingers and bring the 

arms down parallel to the 

trunk, and come back to 

standing posture. 
 

วธีิปฏิบัต ิ 
 ยนืเทา้แยกจากกนั 2 น้ิว เอาน้ิวไขวก้นั และหมุนขอ้มือออกดา้นนอก จากนั้น 

หายใจเขา้  
 ยกแขนข้ึน ขนานกบัไหล่  
 ยกสน้เทา้ข้ึนจากพ้ืน และยนืใหไ้ดส้มดุลบนน้ิวเทา้ อยูใ่นท่าน้ี 10-15 วนิาที  
 หายใจออก เอาสน้เทา้ลง  
 คลายน้ิวมือท่ีไขวก้นั และเอาแขนลงขนานกบัล าตวั กลบัมาท่ีท่ายนื  

 

Benefits 

 This asanabrings stability 

in the body, helps to clear 

up congestion of the 

spinal nerves, and corrects 

faulty posture.  
 Helps to increase height 

up to a certain age. 
 

A word of caution 

ประโยชน์  
 ท่าน้ีจะท าใหร่้างกายมัน่คงแขง็แรง 

ช่วยคลายการคัง่เลือดของเสน้ประสาทกระดูกสนัหลงั 
รวมทั้งแกไ้ขท่าทางของร่างกายท่ีมีขอ้บกพร่อง  

 ช่วยเพ่ิมความสูงตามอาย ุ 
ค าเตอืน  

 หลีกเล่ียงการยกน้ิวเทา้ข้ึน หากมีปัญหาดา้นหวัใจรุนแรง 
ปัญหาหลอดเลือดด าขอด และอาการเวยีนศรีษะ  



Avoid lifting the toes in case of 

acute cardiac problems varicose 

veins and vertigo 

 

 

VRKŚĀSANA (The Tree 

Posture) 
Vrkśa means tree. The final 

position of this asana resembles 

the shape of a tree, hence the 

name. 
 

Technique 

 Stand with feet 2 inches 

apart. 
 Focus on a point in front. 
 Exhale, bend the right leg 

and place the foot on the 

inside of the left thigh. 
The heel shouldbe 

touching the perineum.  
 Inhale and extend the 

arms up and join the 

palms.  
 Stay in the position for 10 

to 30 seconds and breathe 

normally.  
 Exhale and bring the arms 

and right foot down. 
 Relax and repeat the 

asana by bending the left 

leg. 
 

วริกชาอาสนะ (VRKSASANA)-ท่าต้นไม้  
วริกชา (Vrksa)หมายถึงตน้ไม ้ท่าสุดทา้ยของท่าน้ีคลา้ยรูปร่างของตน้ไม ้จึงตั้งช่ือเช่นน้ี   
 
วธีิปฏิบัต ิ 

 ยนืขาแยกออกจากกนั 2 น้ิว  
 เพง่มองไปท่ีจุดดา้นหนา้  
 หายใจออก งอขาขวา และวางเทา้ลงดา้นในของโคนขาซา้ยและสน้เทา้ไวท่ี้ฝีเยบ็  
 หายใจเขา้ ยดืแขนข้ึน และประกบฝ่ามือเขา้ดว้ยกนั  
 อยูใ่นท่าน้ี 10 ถึง 30 วนิาที และหายใจปกติ  
 หายใจออก เอาแขนและเทา้ขวาลง  
 ผอ่นคลายและท าท่าน้ีซ ้ าโดยงอขาซา้ย 

Benefits 

 Improves neuro-muscular 

coordination, balance, 

endurance and alertness. 
 It tones up the leg 

muscles and rejuvenates 

the ligaments also. 
 

A word of caution 

ประโยชน์  
 พฒันาการท างานสมัพนัธ์กนัของเสน้ประสาทและกลา้มเน้ือ ความสมดุล 

ความทนทานและความต่ืนตวั  
 ท าใหก้ลา้มเน้ือขาแขง็แรง และฟ้ืนฟเูสน้เอน็  

ค าเตอืน  
 กรุณาหลีกเล่ียงการฝึกท่าน้ี หากมีปัญหาขอ้ต่ออกัเสบ มีอาการเวยีนศรีษะ 

มีปัญหาเร่ืองโรคอว้น  



 Please avoid this practice 

in case of arthritis, vertigo 

and obesity. 
 

PĀDA-HASTĀSANA (The 

Hands to Feet Posture) 
Pādameans feet, hastameans 

hands. Therefore, 

PādaHastāsanameans taking the 

palms down towards the feet. 
This is also referred as 

Uttānāsana. 
 

Technique 

 Stand straight with feet 2 

inches apart. 
 Inhale slowly and raise 

the arms up. 
 Stretch up the body from 

the waist. 
 Exhale and bend forward 

until the trunk is parallel 

to the ground. 
 Exhale, and bend forward 

until the entire palm rests 

on the ground.  
 Maintain this final posture 

for 10-30 seconds. 
 Those who are having 

stiff back should bend 

according to their 

capacity.  
 Now inhale, come up 

slowly to the vertical 

position and stretch the 

arms above the head. 
 Exhale and slowly return 

to the starting position in 

reverse order.  
 Relax in Tādāsana. 

 

บาทา-หัตถาสนะ (PADA-HASTASANA) - ท่ามอืจรดเท้า 
บาทา (Pada)หมายถึงเทา้ หตัถา (Hasta)หมายถึงมือ ดงันั้น บาทา-หตัถาสนะ 
(PadaHastasana)จึงหมายถึง การเอาฝ่ามือลงไปแตะท่ีเทา้ ท่าน้ีเรียกอีกอยา่งวา่ 
อฏัฏานอาสนะ (Uttanasana)  
 
วธีิปฏิบัต ิ 
 ยนืตรง เทา้แยกออกจากกนั 2 น้ิว  
 หายใจเขา้ชา้ๆ และยกแขนข้ึน  
 ยดืร่างกายจากช่วงเอว  
 หายใจออก และโคง้ตวัไปดา้นหนา้จนกระทัง่ล าตวัขนานกบัพ้ืน  
 หายใจออก และโคง้ตวัไปดา้นหนา้ จนกระทัง่ฝ่ามือทั้งหมดวางอยูบ่นพ้ืน  
 อยูใ่นท่าสุดทา้ย 10-30 วนิาที  
 ผูท่ี้มีปัญหาหลงัแขง็ใหโ้คง้ตวัเท่าท่ีพอจะท าได ้ 
 จากนั้น หายใจเขา้ ข้ึนมาอยูใ่นท่าแนวตั้ง และยดืแขนข้ึนเหนือศรีษะ  
 หายใจออก และกลบัมาท่าเร่ิมตน้อยา่งชา้ๆ โดยท าจากท่าสุดทา้ยยอ้นมาท่าเร่ิมตน้  
 ผอ่นคลายในท่าธาดาอาสนะ  



Benefits 

 Makes the spine flexible, 

improves digestion, 

prevents constipation and 

menstrual problems.  
 

A word of caution 

 Please avoid this practice 

in case of cardiac or back 

problems, abdominal 

inflammation, hernia and 

ulcers, high myopia, 

vertigo and during 

pregnancy. 
 Those with vertebral and 

disc disorders should also 

avoid this practice. 
 

ประโยชน์  
 ท าใหก้ระดูกสนัหลงัยดืหยุน่ ท าใหร้ะบบยอ่ยอาหารดีข้ึน 

และป้องกนัการทอ้งผกูและปัญหาเก่ียวกบัการมีประจ าเดือน  
ค าเตอืน  
 ผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัหวัใจหรือหลงั ช่องทอ้งอกัเสบ ไสเ้ล่ือน แผลอกัเสบ สายตาสั้น 

เวยีนศรีษะและตั้งครรภ ์ควรหลีกเล่ียงการฝึกท่าน้ี  
 ผูท่ี้มีปัญหากระดูกสนัหลงัหรือหมอนรองกระดูกสนัหลงัผิดปกติควรหลีกเล่ียงการฝึ

กท่าน้ี  
 

ARDHA CAKRĀSANA (The 

Half Wheel Posture) 
Ardhameans half. Cakrameans 

wheel. In this posture, as the body 

takes the shape of a half wheel, 

hence it is called 

ArdhaCakrāsasna. 
 

Technique 

 Support the back at the 

waist with all the fingers 

together pointing forward 

or downward. 
 Drop the head backwards 

stretching the neck 

muscles.  
 As you inhale, bend 

backwards from the 

lumbar region; exhale and 

relax. 
 Stay here for 10-30 

seconds with normal 

breathing. 
 Inhale and slowly come 

อรรถ จักรอาสนะ (ARDHA CAKRASANA) - ท่าคร่ึงล้อ 
อรรถ (Ardha)หมายถึงคร่ึง จกัร (Cakra)หมายถึงลอ้ ในท่าน้ี จะท าร่างกายเป็นรูปลอ้คร่ึง 
ดงันั้น ท่าน้ีจึงเรียกวา่อรรถ จกัรอาสนะ 
 
วธีิปฏิบัต ิ 
 เอาน้ิวทั้งหมดหนุนหลงับริเวณเอว โดยน้ิวช้ีไปดา้นหนา้ หรือช้ีลง  
 เอนศรีษะไปดา้นหลงั และยดืกลา้มเน้ือคอ ขณะหายใจเขา้ 

โคง้ไปดา้นหลงัจากบริเวณเอว หายใจออกและผอ่นคลาย  
 อยูใ่นท่าน้ี 10-30 วนิาที โดยหายใจปกติ  
 หายใจเขา้ และยดืตวัข้ึนมาอยา่งชา้ๆ  

 



up. 
Benefits 

 ArdhaCakrāsana makes 

the spine flexible and 

strengthens the spinal 

nerves. 
 Strengthens the neck 

muscles, and improves 

breathing capacity.  
 Helps in cervical 

spondylitis. 
 

A word of caution 

 Avoid this posture in case 

of vertigo or a tendency to 

giddiness. 
 Hypertensive patients 

shall bend with care. 
 

ประโยชน์  
 ท่าอรรถ จกัรอาสนะท าใหก้ระดูกสนัหลงัยดืหยุน่ 

และท าใหเ้สน้ประสาทกระดูกสนัหลงัแขง็แรง  
 ท าใหก้ลา้มเน้ือคอแขง็แรง และพฒันาประสิทธิภาพการหายใจ  
 ช่วยแกปั้ญหาขอ้สนัหลงัระดบัคอเส่ือม  
ค าเตอืน  
 หลีกเล่ียงท่าน้ี หากมีอาการเวยีนศรีษะ หรือมีแนวโนม้วา่จะมีอาการวงิเวยีน  
 ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงควรโคง้ตวัอยา่งระมดัระวงั  

 

TRIKONĀSANA (The Triangle 

Posture) 
Trikonameans triangle. Trimeans 

three and konais an angle. As the 

āsana resembles three arms 

triangles made by the trunk and 

the limbs, it has been named 

Trikonāsana. 
 

Technique 

 Stand on your feet 

comfortably apart. 
 Slowly raise both the 

arms sideways till they 

are horizontal.  
 Exhale, slowly bend to 

the right side and place 

the right hand just behind 

the right foot. 
 The left arm is straight up, 

in line with the right arm. 
 Turn the left palm 

ตรีโกณอาสนะ (TRIKONASANA) - ท่าสามเหลีย่ม 
ตรีโกณ (Trikona)หมายถึงสามเหล่ียม ตรี (Tri)หมายถึง สาม และโกณ (Kona)หมายถึง 
เหล่ียมมุม ท่าน้ีเหมือนสามเหล่ียมท่ีเกิดจากล าตวั และแขนขา ท่าน้ีจึงช่ือวา่ตรีโกณอาสนะ  
 
วธีิปฏิบัต ิ 
 ยนืเทา้แยกออกจากกนัในท่าสบาย 
 ยกแขนทั้งสองขา้งขั้นอยา่งชา้ๆ ดา้นขา้งล าตวัจนกระทัง่อยูใ่นแนวนอน 
 หายใจออกโคง้ตวัไปขา้งขวาอยา่งชา้ๆ และวางมือขวาหลงัเทา้ขวา  
 แขนซา้ยยดืตรงขนานกบัแขนขวา 
 หมุนฝ่ามือซา้ยไปขา้งหนา้  
 หมุนศรีษะและจอ้งไปท่ีปลายน้ิวกลางของมือซา้ย 
 อยูใ่นท่าน้ี10-30นาทีโดยหายใจปกติ 
 ขณะหายใจเขา้ยดืตวัข้ึนอยา่งชา้ๆ 
 ท าซ ้ าทางดา้นซา้ย 

 



forward. 
 Turn your head and gaze 

at the tip of the left 

middle finger. 
 Remain in the posture for 

10-30 seconds with 

normal breathing. 
 As you inhale slowly 

come up. 
 Repeat for the left side. 

 

Benefits 

 Prevents flat foot. 
 Strengthens calf, thigh 

and waist muscles. 
 Makes the spine flexible, 

improves lungs capacity. 
 

A word of caution 

 Avoid this posture in case 

of slipped disc, sciatica, 

and after undergoing 

abdominal surgery. 
 Do not do beyond limits 

and over do the lateral 

stretch. 
 If one cannot touch the 

feet, one can reach for the 

knees instead. 
 

ประโยชน์ 
 ป้องกนัอาการเทา้แบนตึงแขง็  
 ท าใหก้ลา้มเน้ือน่อง ตน้ขาและเอวแขง็แรง  
 ท าใหก้ระดูกสนัหลงัยดืหยุน่ พฒันาประสิทธิภาพของปอด  

 
ค าเตอืน 
 หลีกเล่ียงท่าน้ี กรณีหมอนรองกระดูกเคล่ือน มีอาการปวดหลงั 

และหลงัผา่ตดัช่องทอ้ง  
 อยา่ฝืนท า และอยา่ยดืส่วนดา้นขา้งจนเกินไป  
 หากใครไม่สามารถสมัผสัเทา้ได ้สามารถแตะท่ีเข่าไดเ้ช่นกนั 

 

B. SITTING POSTURES 

 

BHADRĀSANA (The 

Firm/Auspicious Posture) 
Bhadrameans firm or auspicious. 
Sthiti:Long sitting posture 

(Visrāmāsana) 
 

Technique 

o Sit erect with the legs 

stretched out straight 

ข. ท่านั่ง  
 
ภัทราสนะ (BHADRASANA)(ท่ามัน่คง / มงคล)   
ภทัร (Bhadhra)หมายถึง มัน่คง หรือมงคล 
ท่าเร่ิมต้น: ท่านัง่เหยยีดยาว (Visramasana)  
 
วธีิปฏิบัต ิ 
 นัง่ตรง โดยยดืขาออกไปดา้นหนา้  
 วางมือขา้งสะโพก น่ีเรียกวา่ท่าดนัดาสนะ (Dandasana) 



in the front. 
o Keep the hands beside 

the hips and palm 

resting on the floor. 
This is Dandāsana. 

o Now put the soles of 

your feet together.  
o Exhale and clasp your 

hands together over 

your toes. Pull your 

heels as close as 

possible up to 

perineum region. 
o If your thighs are not 

touching or are not 

close to the floor, 

place a soft cushion 

underneath the knees 

for support.  
o This is the final 

position.  
o Stay here for 

sometime 

 

 จากนั้น วางฝ่าเทา้เขา้หากนั  
 หายใจออก และประสานมือเขา้ดว้ยกนับนน้ิวเทา้ 

ดึงสน้เทา้เขา้มาใกลบ้ริเวณฝีเยบ็ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 หากโคนขาไม่สมัผสัหรือไม่ใกลก้บัพ้ืน วางเบาะน่ิมๆ ใตเ้ข่าเพ่ือพยงุไว ้ 
 น่ีเป็นท่าสุดทา้ย  
 อยูใ่นท่าน้ีสกัพกัหน่ึง 

 

Benefits 

 Keeps the body firm and 

helps to stabilize the 

mind. 
 Keeps the knees and hip 

joints healthy. 
 Helps to relieve knee pain.  
 Acts on the abdominal 

organs and releases any 

tension in the abdomen.  
 Benefits women by 

relieving abdominal pain 

often experienced during 

menstruation. 
 

A word of caution 

 Avoid this practice in case 

of severe arthritis and 

ประโยชน์  
 ท าใหร่้างกายแขง็แรง และท าใหจิ้ตใจมัน่คง  
 ท าใหข้อ้เข่าและสะโพกแขง็แรง 
 ช่วยบรรเทาอาการปวดเข่า  
 ช่วยอวยัวะในช่องทอ้ง และผอ่นคลายอาการตึงบริเวณช่องทอ้ง  
 มีประโยชน์ต่อสตรี เพราะช่วยบรรเทาอาการเจ็บบริเวณช่องทอ้ง 

ท่ีเกิดประจ าเวลามีประจ าเดือน  
 

ค าเตอืน  
 หลีกเล่ียงการฝึกท่าน้ี หากมีอาการปวดขอ้หรือปวดหลงัอยา่งรุนแรง  

 



sciatica. 
 

VAJRĀSANA (Thunder bolt 

Posture)  
This can be considered as a 

meditative posture. While 

practising it for meditative 

purposes, one should close 

his/her eyes at the final stage.  
 

Technique 

 Sit with extended legs 

together, hands by the 

side of the body, palm 

resting on the ground, 

fingers pointing forward.  
 Fold the right leg at the 

knee and place the foot 

under the right buttock.  
 Similarly folding the left 

leg, place left foot under 

the left buttock.  
 Place both the heels so 

that the big toes overlap 

each other.  
 Position of the buttocks in 

the space between the 

heels. 
 Keep hands on respective 

knees.  
 Keep the spine erect, gaze 

in front or close the eyes. 
 While returning to the 

original position, bend a 

little towards right side, 

take out your left leg and 

extend it.  
 Similarly extend your 

right leg and return to the 

original position.  
 

วชัราสนะ (VAJRASANA) – ท่าสายฟ้า 
ท่าน้ีถือเป็นท่าสมาธิ ในขณะปฏิบติัท่าน้ีเพ่ือการท าสมาธิ ใหห้ลบัตาในท่าสุดทา้ย  
 
วธีิปฏิบัต ิ

 นัง่ยดืขา โดยใหข้าชิดกนั มืออยูด่า้นขา้งล าตวั ฝ่ามือวางลงบนพ้ืน น้ิวช้ีไปดา้นหนา้  
 พบัขาขวาข้ึนมาท่ีเข่า และวางเทา้ขวาไวใ้ตบ้ั้นทา้ยขวา  
 ในลกัษณะเดียวกนั พบัขาซา้ย และวางเทา้ซา้ยไวใ้ตบ้ั้นทา้ยซา้ย  
 วางสน้เทา้ทั้งสองขา้งชิดกนั ใหน้ิ้วหวัแม่เทา้ทบักนั  
 วางบั้นทา้ยใหอ้ยูต่รงช่องระหวา่งเข่า  
 วางมือบนเข่าของขา้งนั้นๆ  
 ยดืกระดูกสนัหลงัใหต้รง จอ้งไปดา้นหนา้หรือหลบัตา 
 ขณะกลบัมาอยูใ่นท่าเร่ิม เอียงไปดา้นขวาเลก็นอ้ย เอาเทา้ซา้ยออกมา และยดืออกไป  
 ในลกัษณะเดียวกนั ยดืขาขวาออกไปและกลบัมาอยูใ่นท่าเร่ิม  

 
 
 
 
ประโยชน์  

 ท่าน้ีช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงใหก้ลา้มเน้ือตน้ขาและน่อง  
 ท่าน้ีช่วยในเร่ืองการยอ่ยอาหาร  
 ช่วยใหก้ระดูกสนัหลงัมีความแขง็แรงมัน่คงและตั้งตรง  

 
ค าเตอืน  

 ผูท่ี้เป็นโรคริดสีดวงทวารไม่ควรปฏิบติัท่าน้ี  
 ผูท่ี้มีอาการเจ็บเข่าและมีอาการบาดเจ็บท่ีขอ้เทา้ควรหลีกเล่ียงการปฏิบติัท่าน้ี  

 



Benefits 

 This asana strengthens 

thigh muscles and calf 

muscles.  
 This asana is good for 

digestion.  
 It provides firm base to 

the spine and keeps the 

spine erect.  
 

A word of caution 

 Persons suffering from 

piles should not practice 

this āsana. 
 Those who are suffering 

from knee pain and ankle 

injury should avoid this 

practice. 
 

ARDHA USTRĀSANA (The 

Half Camel Posture) 
Sthiti:Long sitting posture 

(Visrāmāsana) 
Ustrameans camel. The final 

version of this āsanaresembles 

the hump of a camel. In this 

version, only the first stage (half) 
of the asana can be practiced. 
 

Technique 

 Sit in Visrāmāsana. 
 Come to Dandāsana. 
 Fold your legs and sit on 

your heels. 
 Keep the thighs close and 

big toes touching 

 Place the hands on the 

knees. 
 The head and back should 

be straight. 

อรรถอษุฏราสนะ (ARDHA USTRASANA) -ท่าอูฐคร่ึงตวั 
ท่าเร่ิมต้น: ท่านัง่เหยยีดยาว (Visramasana)  
อุษฏร (Ustra)หมายถึง อูฐ ท่าสุดทา้ยของท่าน้ีคลา้ยกบัโหนกของอูฐ ในส่วนน้ี 
ฝึกเพียงขั้นตอนแรก (คร่ึง) ของท่าน้ี  
 
วธีิปฏิบัต ิ 
 นัง่ในท่าเหยยีดยาว (Visramasana) 
 ถดัมา เป็นท่าดนัดาสนะ(Dandasana) 
 พบัขาและนัง่บนสน้เทา้  
 เก็บตน้ขาใหชิ้ดกนั และใหน้ิ้วหวัแม่เทา้สมัผสักนั  
 วางมือลงบนเข่า  
 ศรีษะและหลงัตั้งตรง 
 น่ีเรียกวา่ท่าวชัราสนะ (Vajrasana) 
 ยนืบนเข่า  
 วางมือบนเอวโดยน้ิวช้ีลง  
 ท าขอ้ศอกกบัไหล่ขนานกนั  
 โคง้ศรีษะไปดา้นหลงัและยดืกลา้มเน้ือคอ 

หายใจเขา้และโคง้ล าตวัไปดา้นหลงัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ขณะหายใจออก 



 This is Vajrāsana. 
 Stand on your knees. 
 Place the hands on the 

waist with fingers 

pointing downward. 
 Keep the elbows and 

shoulders parallel. 
 Bend the head back and 

stretch the neck muscles; 

inhale and bend the trunk 

backwards as much as 

possible. As you exhale, 

relax.  
 Keep the thighs 

perpendicular to the 

ground.  
 Remain in the posture for 

10-30 seconds with 

normal breathing. 
 Return with inhalation; sit 

in Vajrāsana. 
 Relax in Visrāmāsana. 

 

ผอ่นคลาย  
 ท าตน้ขาตั้งฉากกบัพ้ืน  
 อยูใ่นท่าน้ี 10-30 วนิาที โดยหายใจปกติ  
 ยดืตวักลบัมาพร้อมหายใจเขา้ นัง่ในท่าวชัราสนะ 
 ผอ่นคลายในท่าเหยยีดยาว  

 

Benefits 

 It helps to strengthen back 

and neck muscles. 
 Relieves constipation and 

back pain. 
 Increases blood 

circulation to the head and 

cardiac region. 
 Very useful practice for 

cardiac patient, but needs 

to practice with cautions. 
 

 

A word of caution 

 In case of hernia and 

abdominal injuries, 

arthritis, vertigo and 

pregnancy, please avoid 

ประโยชน์  
 ช่วยใหก้ลา้มเน้ือหลงัและคอแขง็แรง  
 บรรเทาอาการทอ้งผกูและอาการปวดหลงั  
 เพ่ิมการไหลเวยีนโลหิตใหบ้ริเวณศรีษะและหวัใจ  
 มีประโยชน์มากส าหรับผูป่้วยโรคหวัใจ แต่ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงั  

 
ค าเตอืน  
 หากเป็นไสเ้ล่ือนหรือมีอาการบาดเจ็บช่องทอ้ง ปวดขอ้ เวยีนศรีษะ หรือตั้งครรภ ์

กรุณาหลีกเลียงการฝึกท่าน้ี  
 



doing this asana. 
 

USTRĀSANA (Camel Posture) 
Ustra means camel. The body in 

this posture resembles the 

posture of a camel, hence the 

name. 
 

Technique  

 Kneel down on the floor. 
Keep your thighs and feet 

together, toes pointing 

back and resting on the 

floor. 
 Bring the knees and the 

feet about one foot apart 

and stand on the knees. 
 While inhaling bend 

backward.  
 Be careful not to jerk the 

neck while bending 

backward. 
 With exhalation place the 

right palm on right heel 

and left palm on left heel. 
 In final position, thighs 

will be vertical to the 

floor and head tilted 

backwards. 
 Weight of the body 

should be evenly 

supported by the arms and 

legs. 
 This asana should be 

practiced after 

Sarvagasana as a counter 

pose to enhance the 

benefits of Sarvangasana. 
 

 

Benefits  

 Ustrāsana is extremely 

อุษฏราสนะ (Ushtrasana) - ท่าอูฐ  

อุษฏรา (Ustra)หมายถึง อูฐ ร่างกายในท่าน้ีจะเหมือนท่าทางของอูฐ จึงตั้งช่ือน้ี  

วธีิปฏิบติั 

o คุกเข่าลงกบัพ้ืน ตน้ขาและเทา้แนบชิดติดกนั  

น้ิวเทา้ช้ีไปดา้นหลงัและวางลงบนพ้ืน  

o วางเข่าและเทา้แยกจากกนัประมาณ 1 ฟตุ ลุกข้ึนคุกเข่า 

o ขณะหายใจเขา้ เอนตวัไปดา้นหลงั 

o ระวงั อยา่กระตุกล าคอ ขณะเอนตวัไปดา้นหลงั 

o ขณะหายใจออก วางฝ่ามือขวาลงบนสน้เทา้ขวา 

และวางฝ่ามือซา้ยลงบนสน้เทา้ซา้ย 

o ในท่าสุดทา้ย ล าตวัจะอยูใ่นแนวตรงขนานไปกบัพ้ืน 

และศรีษะจะเอียงไปดา้นหลงั 

o ใหแ้ขนและขาช่วยพยงุน ้ าหนกัตวั 

o ท่าน้ีควรปฏิบติัหลงัท่าสรรวางคาสนะ ( Sarvagasana) 

เพ่ือเสริมประโยชน์ของท่าสรรวางคาสนะ  

ประโยชน์  

o ท่าอุษฏราสนะเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองสายตา 

o ช่วยบรรเทาอาการปวดหลงัและตน้คอ 

o ช่วยลดไขมนับริเวณหนา้ทอ้งและสะโพก 

o ช่วยแกปั้ญหาเก่ียวกบัระบบการยอ่ยอาหาร  

ค าเตือน 



useful for defective 

eyesight. 
 This is useful in relieving 

back pain and neck pain.  
 It helps to reduce fat over 

the abdomen and hips. 
 It is helpful in digestive 

problems. 
 

A word of caution 

 Those suffering from high 

blood pressure, heart 

disease, hernia should not 

practice it.  
 

o ผูท่ี้มีปัญหาดา้นความดนัโลหิต โรคหวัใจ และไสเ้ล่ือน ไม่ควรฝึกปฏิบติัท่าน้ี 

ŚAŚANKĀSANA (The Hare 

Posture) 
Śaśankameans hare. 
Sthiti:Vajrāsana 

 

Technique 

 Sit in Vajrāsana. 
 Spread both the knees 

wide apart, keep the big 

toes touching. 
 Keep the palms between 

the knees. 
 Exhale and slowly stretch 

them full length. 
 Bend forward and place 

the chin on the ground. 
 Keep the arms parallel. 
 Look in front and 

maintain the posture. 
 Inhale and come up. 
 Exhale and come back to 

Vajrāsan. 
 Stretch your legs back to 

Visrāmāsan 

 

ศะศางกาสนะ  (SASANKASANA) – ท่ากระต่าย  
ศะศางกา (Sasanka)หมายถึงกระต่าย  
ท่าเร่ิมต้น: วชัราสนะ  
วธีิปฏิบัต ิ 
 นัง่ในท่าวชัราสนะ  
 แยกเข่าออกจากกนั ใหน้ิ้วหวัแม่เทา้สมัผสักนั 
 วางฝ่ามือระหวา่งเข่า  
 หายใจออก และค่อยๆ กางฝ่ามือออกไปใหไ้ดย้าวท่ีสุด 
 โคง้ไปดา้นหนา้ และวางคางลงบนพ้ืน  
 วางแขนขนานกนั 
 มองไปขา้งหนา้ และอยูใ่นท่าน้ีสกัพกั 
 หายใจเขา้และยดืตวัข้ึน 
 หายใจออก และกลบัมาอยูใ่นท่าวชัราสนะ  
 ยดืขากลบัไปอยูใ่นท่านัง่เหยยีดยาว  

 



Benefits 

 It helps to reduce stress, 

anger etc. 
 It tones up reproductive 

organs, relieves 

constipation, improves 

digestion and relieves 

back pain. 
 

 

A word of caution 

 Please avoid this posture 

in case of acute backache. 
 Patients with 

osteoarthritis of the knees 

should exercise with 

caution or avoid 

Vajrāsana. 
 High blood pressure 

patients should not 

perform this practice.  
 

ประโยชน์  
 ช่วยลดความดนั ความเครียด ฯลฯ 
 ช่วยใหอ้วยัวะสืบพนัธ์ุแขง็แรง บรรเทาอาการทอ้งผกู ช่วยเร่ืองระบบยอ่ยอาหาร 

และบรรเทาอาการปวดหลงั  
 

ค าเตอืน  
 กรุณาหลีกเล่ียงท่าน้ี หากมีอาการปวดหลงัรุนแรง  
 ผูป่้วยขอ้เข่าอกัเสบควรฝึกท่าน้ีดว้ยความระมดัระวงั หรือหลีกเล่ียงท่าวชัราสนะ  
 ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงไม่ควรปฏิบติัท่าน้ี  

 

UTTĀNA MANDŪKĀSANA 

(Stretched up-frog posture) 
Uttāna means upright and 

Mandūka means frog. The final 

position of 

UttānaMandukasanaresembles an 

upright frog, hence the name. In 

UttānaMandūkāsana, the head is 

hold by the elbows. 
 

 

Technique 

 Sit in Vajrāsana 

 Spread both the knees 

wide apart while toes 

remaining together. 
 Raise your right arm, fold 

it and take it backward 

from above the right 

shoulder and place the 

อฏัฏาน มนัดุกาสนะ (UttanMandukasana) – ท่ากบยดืตวัขึน้ 

อฏัฏาน (Uttana) หมายถึงตั้งข้ึน และ มนัดุกา ( Manduka) หมายถึงกบ 

ท่าสุดทา้ยของอฏัฏาน มนัดุกาอาสนะ คลา้ยคลึงกบักบท่ียดืตวัข้ึน จึงไดต้ั้งช่ือน้ี 

ในการปฏิบติัท่าอฏัฏาน มนัดุกาสนะ จะใชข้อ้ศอกพยงุศรีษะ  

วธีิปฏิบติั  

 นัง่ในท่าวชัราสนะ 

 แยกเข่าทั้งสองขา้งออกจากกนั ในขณะท่ีน้ิวเทา้แนบชิดติดกนั 

 ยกแขนขวาข้ึน พบัแขนและเอาแขนไปดา้นหลงัจากบริเวณเหนือไหล่ขวา 

และวางฝ่ามือใตไ้หล่ซา้ย 

 พบัแขนซา้ยในลกัษณะเดียวกนั และวางฝ่ามือจากดา้นบนลงบนไหล่ขวา  



palm below the left 

shoulder. 
 Now fold left arm 

similarly and place the 

palm from the above level 

at below right shoulder. 
 Maintain the position for 

a while, then coming back 

slowly to remove the left 

arm and then the right 

arm; bring the knees 

together as in the initial 

position. 
 

 

 

Benefits 

 This asana is helpful in 

backache and cervical 

pain. 
 It helps in improving the 

diaphragmatic movements 

and helps to improve 

lungs capacity. 
 

A word of caution 

 Person with severe knee 

joint pain should not 

perform it. 
 

 อยูใ่นท่าน้ีสกัพกั จากนั้นค่อยๆ ปล่อยแขนซา้ยและแขนขวา 

เอาเข่ามาชิดกนัเหมือนท่าเร่ิมตน้  

ประโยชน์  

 ท่าน้ีช่วยในเร่ืองการปวดหลงัและปวดตน้คอ 

 ช่วยในการเคล่ือนไหวของกระบงัลมและช่วยใหก้ารท างานของปอดดีข้ึน 

ค าเตือน 

 ผูท่ี้มีอาการบาดเจ็บบริเวณขอ้เข่าอยา่งรุนแรง ไม่ควรปฏิบติัท่าน้ี 

VAKRĀSANA (The Spinal 

Twist Posture) 
Vakrameans twisted. In this 

āsana, the spine is twisted which 

has a rejuvenating effect on its 

functioning. 
Sthiti:Dandāsana 

 

 

Technique 

 Bend the right leg, and 

place the right foot beside 

วคัระอาสนะ (VAKRASANA) -ท่าบิดกระดูกสนัหลงั  
วคัระ (Vakra)หมายถึง การบิด ในท่าน้ี กระดูกสนัหลงัจะบิดตวั 
เพ่ือใหก้ระดูกสนัหลงัท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งปกติ  
ท่าเร่ิมต้น: ดนัดาสนะ  
 
วธีิปฏิบัต ิ 
 งอขาขวา และวางเทา้ขวาหลงัเข่าซา้ย  
 ขณะหายใจออก บิดตวัไปทางขวา  
 น าแขนซา้ยพาดไปดา้นหนา้เข่าขวา และจบัปลายเทา้ขวา หรือวางฝ่ามือขา้งเทา้ขวา 
 วางแขนขวาไปดา้นหลงั และวางฝ่ามือบนพ้ืน หลงัตรง  



the left knee. 
 As you exhale, twist the 

body to the right. 
 Bring the left arm around 

the right knee and clasp 

the right big toe or place 

the palm beside right foot.  
 Take the right arm back 

and keep the palm on the 

ground with the back 

straight.  
 Remain in the posture for 

10-30 seconds with 

normal breathing and 

relax. 
 Take out your hands with 

exhalation and relax.  
 Repeat the same on the 

other side. 
 

 อยูใ่นท่าน้ี 10-30 วนิาที โดยหายใจปกติและผอ่นคลาย  
 เอามือออกพร้อมหายใจออก และผอ่นคลาย  
 ท าซ ้ าท่าเดิม ในดา้นตรงขา้ม 

Benefits 

 Increases flexibility of the 

spine. 
 Helps to overcome 

constipation, dyspepsia. 
 Stimulates pancreas and 

helps in the management 

of diabetes. 
 

 

A word of caution 

 Please avoid this posture 

in case of severe back 

pain, vertebral and disc 

disorders, after abdominal 

surgery and during 

menstruation. 
 

ประโยชน์  
 เพ่ิมความยดืหยุน่ของกระดูกสนัหลงั  
 ช่วยแกปั้ญหาอาการทอ้งผกูและอาการอาหารไม่ยอ่ย  
 กระตุน้ตบัอ่อน และช่วยในการจดัการโรคเบาหวาน  
 
ค าเตอืน  
 กรุณาหลีกเล่ียงท่าน้ี หากมีปัญหาปวดหลงัรุนแรง 

กระดูกสนัหลงัหรือหมอนรองกระดูกผิดปกติ ผา่นการผา่ตดัช่องทอ้ง 
หรืออยูใ่นระหวา่งมีประจ าเดือน  

 

C. PRONE POSTURES 

MAKARĀSANA (The Crocodile 

Posture) 

ค. ท่านอนคว า่  
มคัราสนะ (MAKARASANA)ท่าจระเข้  
ในภาษาสนัสกฤต มคัระ (Makara)หมายถึงจระเข ้ในท่าน้ี ร่างกายจะคลา้ยกบัจระเข ้ 



In Sanskrit, Makarameans 

crocodile. In this āsana, the body 

resembles a crocodile. 
Sthiti:Prone relaxation posture 

 

Technique 

 Lie down on your 

stomach with the feet 

wide apart, feet pointing 

outward. 
 Bend both the arms and 

place the right hand on 

the left hand 

 Place the forehead on 

your hands. 
 Keep the eyes closed. This 

is Makarāsana. 
 This asana is practiced for 

relaxation in all prone 

postures. 

ท่าเร่ิมต้น: ท่าผอ่นคลายโดยนอนคว ่า 
 
วธีิปฏิบัต ิ 
 นอนลงบนทอ้ง โดยเทา้แยกออกจากกนั ปลายเทา้ช้ีออก 
 งอแขนทั้งสองขา้ง และวางมือขวาบนมือซา้ย  
 วางหนา้ผากบนมือ 
 หลบัตา น่ีเรียกวา่ท่ามคัราสนะ 
 ท่าน้ีฝึกเพ่ือผอ่นคลายในท่านอนคว ่าทั้งหมด  

 

Benefits 

 Promotes relaxation of the 

lower back. 
 Helps in recovery of back 

problems. 
 Indicated for all 

orthopedic ailments. 
 Indicated to counter stress 

and anxiety. 
 

A word of caution 

 Avoid this practice in case 

of low blood pressure, 

severe cardiac problems 

and pregnancy. 
 

ประโยชน์  
 ช่วยผอ่นคลายหลงัส่วนล่าง 
 ช่วยแกปั้ญหาหลงั  
 ใชรั้กษาปัญหาดา้นกระดูกทุกประเภท  
 ใชแ้กอ้าการเครียด และคลายความกงัวล  
 
ค าเตอืน  
 ผูท่ี้มีความดนัโลหิตต ่า ปัญหาโรคหวัใจรุนแรง และก าลงัตั้งครรภ ์

ควรหลีกเล่ียงการฝึกท่าน้ี  
 

BHUJANGĀSANA (The Cobra 

Posture) 
Bhujangameans snake or cobra. 
In this āsana, the body is raised 

like the hood of a snake. 

ภุชงคาสนะ (BHUJANGASANA) - ท่างูเห่า  
ภุชงค (Bhujanga)หมายถึง งูหรืองูเห่า ในท่าน้ี ร่างกายยกข้ึนเหมือนหวังู  
ท่าเร่ิมต้น:ท่านอนคว ่า หรือ มคัราสนะ  
 



Stithi:Prone posture or 

Makarāsana 

 

Technique 

 Lie down on your 

stomach, rest you head on 

your hands and relax the 

body. 
 Now join your legs and 

stretch your arms.  
 Keep the forehead on the 

ground. 
 Now place your hands 

just beside the body; keep 

palms and elbows on the 

ground. 
 As you inhale slowly, lift 

the chin and chest come 

up to navel region.  
 Stay there comfortably. 
 This is called Sarala 

Bhujangāsana. 
 Now come back and place 

your forehead on the 

ground. 
 Keep your palms besides 

the chest and raise your 

elbows where they are.  
 Inhale; slowly lift the chin 

and chest up to navel 

region. 
 This is Bhujangāsana. 
 Exhale; rest your forehead 

on the ground and place 

your palms and rest your 

head on the palms and 

spread your legs and relax 

 

วธีิปฏิบัต ิ 
 นอนลงบนทอ้ง วางศรีษะลงบนมือ และผอ่นคลายร่างกาย  
 จากนั้น เอาขามาชิดกนั และผอ่นคลายร่างกาย  
 วางหนา้ผากบนพ้ืน  
 จากนั้น วางมือขา้งล าตวั วางฝ่ามือและขอ้ศอกบนพ้ืน  
 ขณะหายใจเขา้ชา้ๆ ยกคางและหนา้อกข้ึนถึงบริเวณสะดือ  
 อยูใ่นท่าน้ีอยา่งสบายๆ  
 น่ีเรียกวา่ท่า ศาราลา ภุชงคาสนะ (Sarala Bhujangasana)  
 จากนั้น กลบัมาท่าเดิม และวางหนา้ผากบนพ้ืน  
 วางฝ่ามือขา้งหนา้อก ตรงบริเวณท่ีเคยวางขอ้ศอก และยกขอ้ศอกข้ึน  
 หายใจเขา้ ยกหนา้ผากและหนา้อกอยา่งชา้ๆ จนถึงบริเวณสะดือ  
 น่ีเรียกวา่ท่าภุชงคาสนะ  
 หายใจออก วางหนา้ผากบนพ้ืน จากนั้น วางฝ่ามือและวางศรีษะลงบนฝ่ามือ 

และยดืขา ผอ่นคลาย  
 

Note: 
 Keep the legs firm so that 

no load or strain is felt on 

หมายเหตุ  
 วางขาใหม้ัน่คง เพ่ือไม่ใหรู้้สึกความตึงเครียดของกระดูกสนัหลงับริเวณเอว  
 



the lumbar spine. 
 

Benefits 

 This āsanais best for 

stress management. 
 It reduces abdominal fat 

and alleviates 

constipation. 
 It also helps to remove 

backache and bronchial 

problems. 
 

A word of caution 

 Those who have 

undergone abdominal 

surgery should avoid this 

āsanafor 2-3months. 
 Those who suffer from 

hernia, ulcers should not 

practice this āsana. 
 

ประโยชน์  
 ท่าน้ีดีต่อการผอ่นคลายความตึงเครียด  
 ท่าน้ีช่วยลดไขมนัหนา้ทอ้ง และบรรเทาอาการทอ้งผกู  
 ช่วยแกปั้ญหาปวดหลงัและโรคหลอดลม  
 
ค าเตอืน  
 ผูท่ี้ผา่นการผา่ตดัช่องทอ้งมาควรหลีกเล่ียงท่าน้ีเป็นเวลา 2-3 เดือน  
 ผูท่ี้มีปัญหาไสเ้ล่ือน แผลอกัเสบไม่ควรฝึกท่าน้ี 

ŚALABHĀSANA (The Locust 

Posture) 
Śalabameans a locust. 
Sthiti:Prone posture; Makarāsana 

 

Technique 

 Lie down on your 

stomach in Makarāsana. 
 Rest the chin on the floor; 

keep both hands beside 

the body; palms facing 

upwards. 
 Inhale; raise the legs off 

the floor as much as you 

can without bending the 

knees 

 Extend the arms and legs 

well to ease lifting the 

body off the floor. 
 Stay in this position for 

ศัลภาสนะ (SALABHASANA) -ท่าตัก๊แตน 
ศลัภา (Salaba)หมายถึง ตัก๊แตน  
ท่าเร่ิมต้น: ท่านอนคว ่ามคัราสนะ  
 
วธีิปฏิบัต ิ 
 นอนลงบนทอ้งในท่า Makarasana 
 วางคางบนพ้ืน เก็บมือทั้งสองขา้งล าตวั ฝ่ามือหนัข้ึนดา้นบน  
 หายใจเขา้ ยกขาข้ึนจากพ้ืนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้โดยไม่ตอ้งงอเข่า  
 ยดืแขนและขา เพ่ือช่วยยกล าตวัข้ึนจากพ้ืน  
 อยูใ่นท่าน้ี 10-20 วนิาที โดยหายใจปกติ  
 หายใจออก วางขาลงบนพ้ืน  
 พกัในท่ามคัราสนะ 2-3 วนิาที  

 



10-20 seconds breathing 

normally. 
 Exhale; bring the legs 

down towards the floor. 
 Rest for a few seconds in 

Makarāsana. 
 

Note: 
 Pull up the knee caps and 

squeeze the buttocks to 

improve the posture. This 

asana is more beneficial 

when performed after 

Bhujangāsana. 
 

Benefits 

 Helps in sciatica and 

lower backache. 
 Tones the hip muscles and 

those in the kidney region. 
 Reduces fat on the thighs 

and buttocks; good in 

weight management. 
 Helps the abdominal 

organs aiding digestion. 
 

A word of caution 

 Cardiac patients should 

avoid this posture. Please 

proceed cautiously in case 

of sever lower back pain. 
 People with high blood 

pressure, peptic ulcers and 

hernia should also avoid 

this posture. 

หมายเหตุ  
 ดึงหวัเข่าข้ึน และบีบสะโพกเพ่ือช่วยใหท่้าน้ีสมบูรณ์ 

ท่าน้ีมีประโยชน์มากหากท าหลงัท่าภุชงคาสนะ  
ประโยชน์  
 ช่วยบรรเทาอาการปวดหลงัและอาการเจ็บหลงัช่วงล่าง 
 ช่วยใหก้ลา้มเน้ือสะโพกแขง็แรง รวมถึงกลา้มเน้ือบริเวณไต  
 ช่วยลดไขมนัตน้ขาและสะโพก ดีต่อการควบคุมน ้ าหนกั  
 ช่วยอวยัวะในช่องทอ้งและระบบยอ่ยอาหาร  
 
ค าเตอืน  
 ผูป่้วยโรคหวัใจควรหลีกเล่ียงท่าน้ี 

ส าหรับผูท่ี้มีปัญหาปวดบริเวณหลงัส่วนล่างอยา่งรุนแรง ใหท้ าท่าน้ีอยา่งระมดัระวงั  
 ผูท่ี้มีปัญหาความดนัโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร 

และไสเ้ล่ือนควรหลีกเล่ียงท่าน้ี  
 

D. SUPINE POSTURES 

 

SETUBANDHĀSANA (The 

Bridge Posture) 
Setubandhameans formation of 

bridge. In this posture, the body is 

ง. ท่านอนหงาย  
เสตุพนัธาสนะ (SETUBANDHASANA)- ท่าสะพาน  
เสตุพนัธ หมายถึงการสร้างสะพาน ในท่าน้ี จะท าร่างกายใหเ้หมือนสะพาน จึงตั้งช่ือน้ี 
โดยเรียกอีกช่ือวา่ Catuspadasana  
ท่าเร่ิมต้น:ท่านอนหงาย หรือ ศวาสนะ (Savasana) 



positioned like a bridge, hence 

the name. This is also called as 

Catuspādāsana. 
Sthiti:Supine lying; Śavāsana. 
 

Technique 

 Bend both the legs at the 

knees and bring the heels 

near the buttocks. 
 While holding both the 

ankles firmly keep the 

knees and feet in one 

straight line. 
 Inhale; slowly raise your 

buttocks and trunk up as 

much as you can to form 

bridge. 
 Remain in this position 

for 10-30 seconds, with 

normal breathing. 
 Exhale, slowly return to 

the original position and 

relax in Śavāsana. 
 

 
วธีิปฏิบัต ิ 
 งอขาและเข่าทั้งสองขา้ง เอาสน้เทา้มาใกลก้บัสะโพก  
 จบัขอ้เทา้ทั้งสองขา้งใหแ้น่น เก็บเข่าและเทา้ในแนวตรงเดียวกนั  
 หายใจเขา้ ยกสะโพกและล าตวัข้ึนชา้ๆ ใหไ้ดสู้งท่ีสุดเพ่ือท าสะพาน  
 อยูใ่นท่าน้ี 10-30 วนิาที โดยหายใจปกติ  
 หายใจออก กลบัไปท่าเดิมอยา่งชา้ๆ และผอ่นคลายในท่าศวาสนะ  

 

Note 

 In the final position, the 

shoulders and the head 

remain in contact with the 

floor. 
 If required, in the final 

position, you can support 

your body at the waist 

with your hands. 
 

Benefits 

 Relieves depression and 

anxiety and strengthens 

lower back muscles.  
 Stretches abdominal 

organs, improves 

digestion and helps to 

relieve constipation. 

หมายเหตุ  
 ในท่าสุดทา้ย ไหล่และหวัยงัคงสมัผสักบัพ้ืน  
 หากจ าเป็น ในท่าสุดทา้ย ท่านสามารถใชมื้อยกล าตวับริเวณเอวได ้ 
ประโยชน์  
 ผอ่นคลายความซึมเศร้าและความกงัวล ท าใหก้ลา้มเน้ือหลงัส่วนล่างแขง็แรง  
 ยดือวยัวะช่วงทอ้ง ท าใหก้ารยอ่ยอาหารดีข้ึน และช่วยบรรเทาอาการทอ้งผกู  
ค าเตอืน  

o ผูท่ี้มีปัญหาแผลอกัเสบหรือไสเ้ล่ือน และผูห้ญิงท่ีมีอายคุรรภม์ากไม่ควรฝึกท่าน้ี 

 



 

A word of caution 

 People suffering from 

ulcers and hernia, and 

women in advanced 

stages of pregnancy 

should not practice this 

asana. 
 

UTTĀNA PĀDĀSANA (Raised 

feet posture) 
Uttāna in this context mean 

raised-upward and Pāda means 

leg. In this asana, the legs are 

raised upward in supine position, 

hence, the name. 
 

Technique 

 Lie comfortably on the 

ground with legs stretched 

out. Hands should be 

placed by the sides. 
 While inhaling, slowly 

raise both the legs without 

bending them at the knees 

and bring them to 30 

degrees angle. 
 Maintain the position with 

normal breathing.  
 Exhale and slowly bring 

both the legs down and 

place them on the ground. 
 Repeat it one more time. 

 

Benefits 

 It balances the navel 

centre(Nabhimanipuracakr

a) 
 It is helpful in relieving 

abdominal pain, 

flatulence, indigestion and 

อฏันะ บาทาสนะ (UTTANA PADASANA) -ท่ายกเท้า 

อฏันะ ( Uttana) ในท่ีน้ีหมายถึงการยกข้ึน และบาทา ( Pada) หมายถึงขา ใน ท่าน้ี 

เป็นการยกขาข้ึนในท่านอนหงาย จึงไดใ้ชช่ื้อน้ี  

วธีิปฏิบติั 

 นอนหงายลงบนพ้ืนในท่าสบาย ขาทั้งสองขา้งเหยยีดตรง แขนทั้งสองอยูข่า้งล าตวั 

 ขณะหายใจเขา้ ยกขาทั้งสองขา้งข้ึนอยา่งชา้ๆ โดยไม่งอเข่า และยกข้ึนท ามุมประมาณ 30 

องศา 

 อยูใ่นท่านั้น โดยหายใจเป็นปกติ 

 ขณะหายใจออก ค่อยๆวางขาทั้งสองขา้งลงบนพ้ืนชา้  ๆ

 ท าซ ้ าอีกหน่ึงคร้ัง  

ประโยชน์  

 ช่วยใหเ้กิดความสมดุลบริเวณศูนยก์ลางของสะดือ (Nabhi-manipura-chakra) 

 ช่วยลดอาการปวดทอ้ง ทอ้งอืด อาหารไม่ยอ่ยและทอ้งเสีย  

 ช่วยเสริมสร้างกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง  

 ช่วยแกปั้ญหาอาการเครียดและความกงัวล  

 ช่วยพฒันาระบบการหายใจและการท างานของปอด  

ค าเตือน 



diarrhea.  
 It builds up the abdominal 

muscles. 
 It is also effective in 

overcoming the 

nervousness and anxiety. 
 Helps to improve 

breathing and lungs 

capacity 

 

A word of caution 

 People with hypertension 

shall practice it with one 

leg alternatively without 

holding the breath. 
 

 

 ผูท่ี้เป็นโรคความดนัสูงควรปฏิบติัท่าน้ีโดยเลือกใชข้าเพียงขา้งเดียวสลบักนั 

และไม่ตอ้งกลั้นหายใจ  

 

ARDHA HALĀSANA (Half 

plough posture) 
‘Ardha’ means half and 

‘Hala’means plough. This posture 

is known as ArdhaHalāsana 

because in its final position, the 

body resembles half the shape of 

an Indian plough.  
 

Technique 

 Take supine position, 

keep hands by the sides of 

thighs, palms resting on 

the ground. 
 Slowly raise your legs 

together without bending 

at knees and stop at 30 

degree angle. 
 After few seconds raise 

your legs further up to 60 

degree angle and maintain 

the position. 
 Now slowly raise the legs 

at 90 degree angle. This is 

the final position of the 

อรรถ หลาสนะ (ARDHA HALASANA) - ท่าคร่ึงคนัไถ 
อรรถ (Ardha) หมายถึง คร่ึง หลา (Hala) หมายถึงคนัไถท่าน้ีมีช่ือวา่อรรถ หลาสนะ 
เพราะในท่าทา้ยสุดของท่าน้ี ลกัษณะของร่างกายจะคลา้ยคลึงกบัรูปทรงคร่ึงหน่ึงของคนัไถอินเดีย 
 
วธีิปฏิบัต ิ

 นอนหงาย วางมือทั้งสองขา้งไวข้า้งตน้ขา ฝ่ามือคว  ่าลงกบัพ้ืน 

 ยกขาข้ึนพร้อมกนัอยา่งชา้ๆ โดยไม่งอเข่า 

 ขั้นแรก ยกขาข้ึนท ามุม 30 องศา จากนั้นเพ่ิมเป็น 60 องศา 

 ค่อยๆยกขาข้ึนอีกชา้ๆ ท ามุม 90 องศา และน่ีเป็นท่าสุดทา้ยของอรรถ หลาสนะ 

 ร่างกายช่วงสะโพกถึงไหล่ ควรเป็นแนวตรง 

 อยูใ่นท่าน้ีใหน้านท่ีสุด เท่าท่ีจะท าไดอ้ยา่งสบาย  

 จากนั้น วางขาทั้งสองขา้งลงบนพ้ืน โดยไม่ยกศีรษะ 

ประโยชน ์

 ท่าน้ีมีประโยชน์มากส าหรับผูมี้ปัญหาธาตุพิการและทอ้งผกู  



ArdhaHalāsana. 
 The body from hip to 

shoulder should be kept 

straight. 
 Maintain this position as 

long as comfortable. 
 Slowly legs at 90 angle 

and then on the ground 

without lifting the head. 
 

Benefits 

 This asana is beneficial 

for dyspepsia and 

constipation  

 The practice of this asana 

is useful in cases of 

diabetes, piles and throat 

related disorders. 
 This is very beneficial for 

Hypertensive patients but 

needs to practice with 

care. 
 

 

A word of caution 

 Those who have 

lumbosacral (lower back) 
pain should not perform 

with both legs together.  
 Avoid this practice in case 

of abdominal injuries, 

hernia etc. 
 

 การปฏิบติัท่าน้ีมีประโยชน์ต่อผูเ้ป็นโรคเบาหวาน เป็นริดสีดวง 

หรือมีอาการผิดปกติเก่ียวกบัช่องคอ  

 ท่าน้ีมีประโยชน์มากส าหรับผูป่้วยความดนัโลหิตสูง 

แต่ตอ้งมีการฝึกปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงั 

ค าเตือน 

 ผูท่ี้มีปัญหาการเจ็บหลงัส่วนล่างไม่ควรฝึกปฏิบติัท่าน้ีดว้ยขาทั้งสองขา้งพร้อมๆกนั 

 หลีกเล่ียงปฏิบติัท่าน้ี ในกรณีมีการบาดเจ็บท่ีช่องทอ้ง เป็นไสเ้ล่ือน ฯลฯ  

PAVANAMUKTĀSANA (The 

Wind Releasing Posture) 
Pavanmeans wind and 

muktameans to release or to 

make free. As the name suggests, 

this Asana is useful in removing 

wind or flatulence from the 

stomach and intestines. 
Sthiti:Śavāsana 

ภาวนามุกตาสนะ (PAVANAMUKTASANA) -ท่าปล่อยลม 
ภาวน (Pavan)หมายถึง ลม และ มุกตา (Mukta)หมายถึง การปล่อยหรือท าใหเ้ป็นอิสระ 
ตามช่ือ ท่าน้ีมีประโยชน์ในการปล่อยลมหรืออาการอืดในทอ้งหรือล าไส ้ 
ท่าเร่ิมต้น: ศวาสนะ 
 
วธีิปฏิบัต ิ 
 นอนหงายบนหลงั  



 

Technique 

 Lie down flat on the back. 
 Bend both the knees and 

bring the thighs to the 

chest.  
 Interlock the fingers and 

clasp the shin below 

knees. 
 Exhale; raise the head till 

your chin touches the 

knees and relax. 
 This is Pavanamuktāsana. 
 Bring the head back to the 

ground. 
 While exhaling, lower the 

legs to the floor. 
 Rest in Śavāsana 

 

 งอเข่าทั้งสองขา้ง และเอาตน้ขามาชิดหนา้อก   
 เอาน้ิวไขวก้นั และจบัท่ีหนา้แขง้ใตเ้ข่า 
 หายใจออก ยกศรีษะข้ึนจนกระทัง่คางสมัผสักบัเข่า และผอ่นคลาย  
 น่ีเรียกวา่ท่าภาวนามุกตาสนะ  
 เอาศรีษะวางกลบัไปท่ีพ้ืน  
 ขณะหายใจออก วางขาลงกบัพ้ืน  
 ผอ่นคลายในท่าศวาสนะ 

 

Note 

 Synchronize your 

breathing with the leg 

movement. 
 While touching the knee 

with the nose/ forehead, 

you should be able to feel 

the lumbar region stretch; 

keep the eyes closed and 

focus your attention on 

the lumbar region. 
 

Benefits 

 Removes constipation; 

gives relief from 

flatulence, decreases the 

bloating sensation in the 

abdomen and aids 

digestion 

 Offers deep internal 

pressure, massage and 

stretching of the highly 

complicated network of 

หมายเหตุ  
 ผสานการหายใจเขา้กบัการควบคุมขา  
 ขณะท่ีเอาจมูกและหนา้ผากสมัผสัเข่า ท่านควรจะรู้สึกถึงการตึงบริเวณเอว 

หลบัตาและเพง่สมาธิไปท่ีบริเวณเอว  
 
ประโยชน์  
 บรรเทาอาการทอ้งผกู ทอ้งอืด และอาการอืดในช่องทอ้ง 

อีกทั้งช่วยในเร่ืองการยอ่ยอาหาร  
 ท าใหเ้กิดแรงดนัภายใน ช่วยนวดและยดืกลา้มเน้ือ เสน้เอน็ 

และเอน็กลา้มเน้ือท่ีมีความซบัซอ้น บริเวณเชิงกรานและบั้นเอว  
 ช่วยเสริมสร้างกลา้มเน้ือหลงัและเสน้ประสานกระดูกสนัหลงั  

 



muscles, ligaments and 

tendons in the pelvis and 

waist region 

 It tones up the back 

muscles and spinal nerves 

 

A word of caution 

 Please avoid this practice 

in case of abdominal 

injuries, hernia, sciatica or 

severe back pain and 

during pregnancy. 
 

 

ค าเตือน  
 หลีกเล่ียงการปฏิบติัท่าน้ี ในกรณีมีการบาดเจ็บบริเวณทอ้ง เป็นไสเ้ล่ือน 

อาการปวดหลงัร้าวไปขา หรือมีอาการปวดหลงัรุนแรง หรือ ระหวา่งตั้งครรภ ์ 

ŚAVĀSANA (The Dead Body 

Posture) 
 

Savameans dead body. The final 

position in this asana resembles a 

dead body. 
Sthiti:Supine Relaxation Posture 

 

Technique 

 Lie down on your back 

with arms and legs 

comfortably apart. 
 Palms facing upward; 

eyes closed. 
 Relax the whole body 

consciously. 
 Become aware of natural 

breath and allow it to 

become rhythmic and 

slow. 
 Remain in the position till 

you feel refresh and relax. 
 

ศวาสนะ (SAVASANA) - ท่าศพ 
ศวา (Sava)หมายถึง ศพ ท่าสุดทา้ยของท่าน้ี คือการท าใหร่้างกายเหมือนศพ  
ท่าเร่ิมต้น: ท่าผอ่นคลายโดยการนอนหงาย 
 
วธีิปฏิบัต ิ 
o นอนบนหลงั โดยใหมื้อและขาแยกออกจากกนัอยา่งผอ่นคลาย  
o ฝ่ามือหงายข้ึน หลบัตา  
o ผอ่นคลายทั้งร่างกายอยา่งมีสติ  
o รับรู้ถึงลมหายใจอนัเป็นธรรมชาติ หายใจอยา่งมีจงัหวะชา้ๆ  
o อยูใ่นท่าน้ีจนกระทัง่ รู้สึกสดช่ืนและผอ่นคลาย  

 

Benefits 

 Helps to relieve all kinds 

of tensions and gives rest 

to both body and mind. 
 Relaxes the whole 

ประโยชน์  
o ช่วยคลายความเครียดทุกประเภท และท าใหร่้างกายและจิตใจไดพ้กัผอ่น  
o ผอ่นคลายระบบจิตใจและร่างกาย  
o จิตใจท่ีมกัจะถูกดึงดูดไปยงัโลกภายนอก ไดว้นกลบัเขา้มาสู่ภายใน จากนั้นค่อยๆ 



psycho-physiological 

system 

 The mind, which is 

constantly attracted to the 

outer world, takes a U-
turn and moves inwards, 

thus gradually getting 

absorbed; as the mind 

turns quiet and absorbed, 

the practitioner remains 

undisturbed by the 

external environment. 
 It is found very beneficial 

in the management of 

stress and its 

consequences. 
 

ซึมซบั ในขณะท่ีจิตใจกลบัคืนสู่ร่างกายอยา่งเงียบๆ 
ผูป้ฏิบติัจะไม่ไดรั้บการรบกวนจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก  

o มีประโยชน์มากต่อการจดัการกบัความเครียดและผลของความเครียด  
 

4. KAPĀLABHĀTI 

 

Sthiti:Any meditative posture e.g. 
Sukāsana/Padmāsana/ Vajrāsana 

 

Technique 

 Sit in any meditative 

posture. 
 Close the eyes and relax 

the whole body 

 Inhale deeply through 

both nostrils, expand the 

chest.  
 Expel the breath with 

forceful contractions of 

the abdominal muscles 

and relax. 
 Do not strain. 
 Continue active/forceful 

exhalation and passive 

inhalation. 
 Complete 40 rapid 

breaths, then take a deep 

breath and exhale slowly. 

4. กปาลภาต ิ(KAPALABHATI) 
ท่าเร่ิมต้น:ท่าสมาธิ ไดแ้ก่ สุขอาสนะ (Sukasana)/ ปัทมาอาสนะ (Padmasana)/ วชัราสนะ 
(Vajrasana)  
 
วธีิปฏิบัต ิ 

 นัง่ในท่าสมาธิ  
 หลบัตาและผอ่นคลายทุกส่วนของร่างกาย  
 หายใจเขา้ลึกๆ ผา่นรูจมูกทั้งสองขา้ง ขยายหนา้อก  
 ดนัลมหายใจออก พร้อมแขม่วกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งอยา่งแรง และผอ่นคลาย  
 อยา่เครียด  
 หายใจออกอยา่งแรงใหเ้ตม็ท่ี และหายใจเขา้ใหเ้ตม็ท่ีไปเร่ือยๆ  
 หายใจอยา่งเร็วจนครบ 40 คร้ัง จากนั้น หายใจลึกๆ และหายใจออกชา้ๆ  
 น่ีถือเป็น 1 รอบของท่ากปาลภาติ  
 แต่ละรอบควรตามดว้ยการหายใจลึกๆ  
 ท าซ ้ า 2 รอบ  

 



 This is one round of 

Kapālabhāti. 
 Each round shall be 

followed by deep 

breathing. 
 Repeat 2 more rounds. 

 

Breathing:Forceful exhalation 

by contracting the abdominal 

muscles, without any undue 

movements in the chest and 

shoulder region. Inhalation 

should be passive throughout the 

practice. 
 

Number of rounds:Beginners 

can practice up to 3 rounds of 10 

breaths each. The count and 

rounds can be increased 

gradually over a period of time. 
 

Benefits 

 Kapālabhāti purifies the 

frontal air sinuses; helps 

to overcome cough 

disorders. 
 It is useful in treating 

cold, rhinitis, sinusitis, 

asthma and bronchial 

infections.  
 It rejuvenates the whole 

body, and keeps the face 

young and vibrant. 
 It balances and 

strengthens the nervous 

system and tones up the 

digestive system. 
 

การหายใจ : การหายใจออกโดยแรงโดยการแขม่วกลา้มเน้ือทอ้ง โดยไม่เคล่ือนไหวช่วงหนา้อก 
และไหล่ การหายใจเขา้ควรท าเตม็ท่ีตลอดการฝึก  
 
จ านวนรอบ :ผูฝึ้กเร่ิมตน้สามารถท าได ้3 รอบ โดยแต่ละรอบหายใจ 10 คร้ัง 
การนบัและรอบสามารถเพ่ิมข้ึนไดเ้ร่ือยๆ  
 
ประโยชน์  

 กปาลภาติช่วยแกปั้ญหาโรคไซนสัโพรงจมูกดา้นหนา้ 
ช่วยแกปั้ญหาอาการไอผิดปกติ  

 มีประโยชน์ต่อการรักษาไขห้วดั โรคเยือ่จมูกอกัเสบ โรคไซนสั โรคหอบหืด 
และการติดเช้ือท่ีหลอดลม  

 ช่วยท าใหร่้างกายสดช่ืน และท าใหห้นา้เด็กและเปล่งประกาย  
 ช่วยรักษาสมดุลและท าใหร้ะบบประสาทเขง็แรง รวมทั้งช่วยระบบยอ่ยอาหาร  

 

A word of caution 

 Please avoid this practice 

in case of cardiac 

conditions, giddiness, 

ค าเตือน  
 หากมีปัญหาดา้นหวัใจ เวยีนศรีษะ ความดนัโลหิตสูง วงิเวยีน เลือดออกเร้ือรังในจมูก 

โรคลมบา้หมู ไมเกรน การอุดตนัของเสน้โลหิต ไสเ้ล่ือน และแผลในกระเพาะอาหาร 



high blood pressure, 

vertigo, chronic bleeding 

in the nose, epilepsy, 

migraine, stroke, hernia 

and gastric 

ulcers. 
 

ควรหลีกเล่ียงการฝึกท่าน้ี 

5. PRĀNĀYĀMA  

 

NADIŚODHANA or 

ANULOMA VILOMA 

PRĀNĀYĀMA (Alternate 

Nostril Breathing) 
The main characteristic feature of 

this pranayama is alternate 

breathing through the left and 

right nostrils without or with 

retention of breath (kumbhaka). 
Sthiti:Any meditative posture. 
 

Technique 

 Sit in any meditative 

posture. 
 Keep the spine and head 

straight with eyes closed. 
 Relax the body with few 

deep breaths. 
 Keep the left palm on the 

left knee in Jnāna mudra 

and the right hand should 

be in Nāsāgra mudra. 
 Place the ring and small 

fingers on the left nostril 

and fold the middle and 

index finger. Place the 

right thumb on the right 

nostril. 
 Breathe in from the left 

nostril; close the left 

nostril with the small and 

ring fingers and release 

the thumb from the right 

5. ปราณยามะ (PRANAYAMA)  
 
นาทิโสธนา (NADISODHANA)หรือ อนุโลม วลิม ปราณยามะ (ANULOMA VILOMA 
PRANAYAMA) - การหายใจสลบั  
ลกัษณะส าคญัของท่าปราณยามะ คือ การหายใจสลบัผา่นรูจมูกซา้ยและขวา 
โดยการกลั้นและปล่อยลมหายใจ (kumbhaka)  
ท่าเร่ิมต้น: ท่าสมาธิ  
 
วธีิปฏิบัต ิ 

 นัง่ท่าสมาธิ  
 นัง่ใหก้ระดูกสนัหลงัและศรีษะตรง หลบัตา  
 ผอ่นคลายร่างกายโดยหายใจเขา้ลึกๆ 2-3 คร้ัง  
 วางฝ่ามือซา้ยบนเข่าซา้ย ในท่าญาณ มุทรา (Jnana mudra)และวางมือขวาในท่านสกร 

มุทรา (Nasagra mudra)  
 วางน้ิวนางและน้ิวกอ้ยบนรูจมูกซา้ย พบัน้ิวกลางและน้ิวช้ี 

จากนั้นวางน้ิวหวัแม่มือบนรูจมูกขวา  
 หายใจเขา้จากรูจมูกซา้ย จากนั้นปิดรูจมูกซา้ยดว้ยน้ิวนางและน้ิวช้ี 

ปล่อยน้ิวหวัแม่มือจากรูจมูกขวา หายใจออกทางรูจมูกขวา  
 จากนั้น หายใจเขา้ทางรูจมูกขวา  
 เม่ือหายใจเขา้เสร็จแลว้ ปิดรูจมูกขวา เปิดรูจมูกซา้ย และหายใจออกทางรูจมูกซา้ย  
 น่ีถือเป็น 1 รอบ ของท่านาทิโสธนา หรือ อนุโลม วลิม ปราณยามะ  
 ท าซ ้ า 5 รอบ  

 



nostril; exhale through the 

right nostril. 
 Next, inhale through the 

right nostril.  
 At the end of inhalation, 

close the right nostril, 

open the left nostril and 

exhale through it. 
 This complete process is 

one round of the 

Nādiśodhana or 

AnulomaVilomaPrānāyā

ma 

 Repeat 5 rounds. 
 

Ratio and timing 

 For beginners, the 

duration of inhalation and 

exhalation should be 

equal. 
 Gradually make 1:2; 

inhalation: exhalation 

 

 

Breathing 

 Breath should be slow, 

steady and controlled. It 
should not be forced or 

restricted in anyway. 
 

 

Benefits 

 The main purpose of this 

prānāyāmais to purify the 

principle channels of 

carrying energy called 

nadi's; hence nourishes 

the whole body. 
 Induces tranquility and 

helps to improve 

concentration. 
 Increases vitality and 

อตัราส่วนและระยะเวลา  
 ส าหรับผูฝึ้กพ้ืนฐาน ระยะเวลาการหายใจเขา้และหายใจออกควรเท่ากนั  
 จากนั้นเร่ิมท าอตัราส่วน 1:2 ของ หายใจเขา้:หายใจออก  

 
การหายใจ  

 ควรหายใจชา้ๆ มัน่คงและควบคุมการหายใจ ไม่ควรบงัคบัหรือจ ากดัการหายใจ  
 
ประโยชน์  

 วตัถุประสงคห์ลกัของท่าปราณยามะคือการท าช่องทางหลกัของการเคล่ือนของพลงัง
านท่ีเรียกวา่นาทิใหบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างร่างกายใหแ้ขง็แรง  

 ท าใหเ้กิดความสงบและช่วยพฒันาสมาธิ  
 เพ่ิมก าลงักาย ลดความกดดนั และความเครียด  
 ช่วยแกไ้ขการไอผิดปกติ  

 



lowers the level of stress 

and anxiety. 
 It elevates cough 

disorders. 
 

ŚĪTALĪ PRĀNĀYĀMA 

Śītalī means cooling. It also 

means calm and passionless. As 

the name indicates this 

prānāyāma cools the mind-body 

system. It is specially designed to 

reduce the body temperature. 
Practice of this pranayama not 

only cools the physical body but 

also calms the mind. 
 

Technique  

 Sit in Padmasana or any 

other comfortable sitting 

posture. 
 Place the hand on the 

knees in Jnanamudra or 

anjalimudra.  
 Roll the tongue from the 

sides to shape as a tube. 
 Inhale through this tube 

shaped tongue, fill the 

lungs with air to their 

maximum capacity and 

close the mouth. 
 Hold jalandhara bandh. 
 Retain the air as long as 

one can maintain 

Jalandhar bandh. 
 Release Jalandhar abandh 

and then slowly exhale 

through the nostrils.  
 

Benefits 

 Sitali pranayama purifies 

blood  

ศีตล ีปราณยามะ (SITALI PRANAYAMA)  

ศีตลี ( Sitali)หมายถึง การท าใหเ้ยน็  และยงัหมายถึงสงบและเยอืกเยน็ ตามความหมายของช่ือ 

ท่าน้ีช่วยใหร้ะบบจิตใจและร่างกายสงบเยอืกเยน็ข้ึนออกแบบมาเพ่ือลดอุณหภูมิของร่างกาย 

การฝึกท่าปราณยามะน้ีไม่เพียงแต่ท าใหร่้างกายเยน็ลง แต่ยงัท าใหจิ้ตใจสงบ  

วธีิปฏิบติั 

ๆนัง่ในท่าปัทมาสนะหรือท่านัง่ท่าอ่ืนท่ีสบาย 

 วางมือลงบนเข่าแบบญาณมุทราหรือ อญัชลีมุทรา 

 มว้นล้ินจากดา้นขา้งเขา้สู่ตรงกลาง เพ่ือใหล้ิ้นเป็นทรงหลอด 

 หายใจเขา้ผา่นล้ินท่ีเป็นทรงหลอดน้ี ใหอ้ากาศเขา้ปอดอยา่งเตม็ท่ีและปิดปาก 

 อยูใ่นท่าชาลนัธรพนัธะ (Jalandhar bandh) หรือ ลอ็กส่วนคาง 

 เก็บลมไวใ้หน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะท าท่าชาลนัธรพนัธะได ้ 

 คลายจากท่าชาลนัธรพนัธะ จากนั้น ค่อยๆหายใจออกผา่นรูจมูก 

ประโยชน์  

 ศีตลี ปราณยามะช่วยท าใหเ้ลือดสะอาด 

 มีผลท าใหร่้างกายเยน็ลง 

 ส่งผลดีต่อผูท่ี้มีปัญหาดา้นความดนัโลหิตสูง 

 ช่วยใหค้วามกระหายและความหิวลดลง 

 ช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ยและอาการผิดปกติเน่ืองจากเสมหะ(การไอ) และน ้ าดี 

 ช่วยรักษาอาการอาหารไม่ยอ่ยหรือธาตุพิการเร้ือรัง 



 It has cooling effect on 

body 

 It is beneficial for persons 

suffering from high blood 

pressure.  
 It satisfies thirst and 

appeases hunger 

 It relieves indigestion and 

disorders caused by 

phlegm (cough) and bile 

(pitta) 
 It destroys the disorders 

of gulma(chronic 

dyspepsia) and spleen or 

other related diseases (H.P 

2/58). 
 It is beneficial for skin 

and eyes. 
 

A word of caution 

 Those who are suffering 

from cold, cough or 

tonsillitis should not do 

this Pranayama. 
 

รวมถึงอาการมา้มลอยและโรคท่ีเก่ียวขอ้ง  

 เป็นประโยชน์ต่อผิวหนงัและดวงตา 

ค าเตือน  

 ผูท่ี้เป็นหวดั มีอาการไอ หรือต่อมทอนซิลอกัเสบ ไม่ควรฝึกปฏิบติัท่าน้ี 

 

BHRĀMARĪ PRĀNĀYĀMA 

(BHRĀMARĪ RECAKA) 
Bhrāmarīis derived from 

bhramarawhich means black bee. 
During the practice of this 

pranayama, the sound produced 

resembles the buzzing of a black 

bee. 
Sthiti:Any meditative posture. 
 

Techniques: Type- I 
 Sit in any meditative 

posture with eyes closed. 
 Inhale deeply through the 

nose. 
 Exhale slowly in a 

ภมรี ปราณยามะ (BHRAMARI PRANAYAMA)  
ภมรี (Bhramari)มาจากค าวา่ ภมร (bhramara)ซ่ึงหมายถึง ผึ้งด า 
เสียงท่ีเปล่งออกมาระหวา่งการฝึกท่าปราณยามะจะเหมือนกบัเสียงผึ้งด า  
ท่าเร่ิมตน้: ท่าสมาธิ  
 
วธีิปฏิบัต ิ ประเภท 1  

 นัง่ท่าสมาธิ หลบัตา  
 หายใจเขา้ลึกๆ ผา่นทางจมูก  
 หายใจออกอยา่งชา้ ควบคุมการหายใจ และในขณะทีหายใจเขา้ลึกๆ 

ใหท้ าเสียงห่ึงของผึ้งด า น่ีคือ 1 รอบของท่าภมรี  
 ท าซ ้ า 2 รอบ  

 



controlled manner while 

making a deep, steady 

humming sound such as 

that of black bee. This is 

one round of Bhrāmarī.  
 Repeat 2 more rounds. 

Type-II 
 Sit in any meditative 

posture with eyes closed. 
 Inhale deeply through the 

nose. 
 Close the eyes with index 

fingers, mouth with ring 

and small fingers and ears 

from respective thumbs as 

shown in the figure. This 

is also called Śanmukhi 

Mudra. 
 Exhale slowly in a 

controlled manner while 

making a deep, steady 

humming sound such as 

that of black bee. This is 

one round of Bhrāmarī. 
 Repeat 2more rounds. 

 

ประเภท 2  
 นัง่ท่าสมาธิ หลบัตา  
 หายใจเขา้ลึกๆ ผา่นทางจมูก  
 ปิดตาดว้ยน้ิวช้ี ปิดปากดว้ยน้ิวนางและน้ิวกอ้ย 

และปิดหูดว้ยน้ิวหวัแม่มือดงัท่ีแสดงใหเ้ห็นในรูป ท่าน้ีเรียกอีกอยา่งวา่ ชานมุคิ มุทรา 
(Sanmukhi Mudra)  

 หายใจออกอยา่งชา้ ควบคุมการหายใจ และในขณะทีหายใจเขา้ลึกๆ 
ใหท้ าเสียงห่ึงของผึ้งด า น่ีคือ 1 รอบของท่าภมรี 

 ท าซ ้ า 2 รอบ  
 

Benefits 

 The practice of Bhrāmarī 

relives stress and helps in 

alleviating anxiety, anger 

and hyperactivity. 
 The resonance effect of 

humming sound creates a 

soothing effect on the 

mind and nervous system 

 It is a great tranquiliser 

found good in the 

management of stress 

related disorders. 
 It is a useful preparatory 

prānāyāma for 

concentration and 

ประโยชน์  
 การฝึกท่าภมรีช่วยผอ่นคลายความเครียด ความกงัวล ความโกรธ 

และอาการสมาธิสั้น  
 ผลของการท าเสียงห่ึงท าใหร้ะบบจิตใจและประสาทผอ่นคลาย  
 ท าใหเ้กิดความสงบ 

มีประโยชน์ต่อการจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดจากอาการผิดปกติต่างๆ  
 เป็นท่าปราณยามะท่ีมีประโยชน์ต่อการตั้งสติและสมาธิ  

 
ค าเตอืน   

 ผูท่ี้มีปัญหาการติดเช้ือท่ีจมูกและหู ควรหลีกเล่ียงท่าน้ี  
 



meditation. 
 

 

A word of caution 

 Please avoid this practice 

in case of nose and ear 

infections. 
6. DHYĀNA 

Dhyānaor meditation is an act of 

continuous contemplation. 
Sthiti:Any meditative posture. 
 

Technique 

 Sit in any meditative 

posture. 
 Keep your spine 

comfortably erect. 
 Hold Jnāna mudra as 

follows: 
 Touch the tip of the 

thumb to the tip of the 

index finger, forming a 

circle. 
 The other three fingers are 

straight and relaxed. 
 All three fingers are side-

by-side and touching. 
 Keep your palms facing 

upwards upon the thighs. 
 Arms and shoulders 

should be loose and 

relaxed. 
 Close your eyes and sit 

with a slightly upturned 

face. 
 You need not concentrate. 

Just maintain a mild focus 

between the eyebrows and 

be conscious of your 

breath. 
 Dissolve your thoughts 

6. ธยานะ (DHYANA) 
ธยานะหรือการท าสมาธิ เป็นการเขา้ฌานอยา่งต่อเน่ือง  
ท่าเร่ิมตน้: ท่าสมาธิ  
 
วธีิปฏิบัต ิ 
 นัง่ท่าสมาธิ  
 ยนืกระดูกสนัหลงัตรงอยา่งผอ่นคลาย  
 ท าท่าญาณ มุทราดงัน้ี  

 ปลายน้ิวหวัแม่มือแตะกบัปลายน้ิวช้ี ท าเป็นรูปวงกลม  
 น้ิวท่ีเหลือทั้งสามเหยยีดตรงและผอ่นคลาย  
 น้ิวทั้งสามอยูข่า้งกนัและติดกนั  
 หงายฝ่ามือข้ึนบนตน้ขา  
 ผอ่นคลายแขนและไหล่  
 หลบัตาและนัง่หนา้เชิดข้ึนเลก็นอ้ย  
 ไม่ตอ้งท าสมาธิ เพียงแต่ใหเ้พง่ไปท่ีระหวา่งคิ้ว และมีสติอยูก่บัการหายใจ  
 หลอมรวมความคิดต่างๆ ท าใหบ้ริสุทธ์ิและเป็นหน่ึงเดียวกนั  
 ท าสมาธิ  

 



and attain single and pure 

thought. 
 Meditate. 

 

Note 

 For beginners, soothing 

music may be played in 

the background during 

meditation. 
 Stay as long as you can. 

 

Benefits 

 Meditation is the most 

important component of 

Yoga practice. 
 It helps the practitioner to 

eliminate negative 

emotions like fear, anger, 

depression, anxiety and to 

develop positive 

emotions. 
 Keeps the mind calm and 

quiet 

 Increases concentration, 

memory, clarity of 

thought and willpower. 
 Rejuvenates the whole 

body and mind giving 

them proper rest. 
 Meditation leads to self-

realization. 
 

หมายเหตุ  
 ส าหรับผูป้ฏิบติัพ้ืนฐาน 

สามารถเปิดดนตรีท่ีผอ่นคลายในระหวา่งการท าสมาธิได ้ 
 อยูใ่นท่าน้ีใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

 
ประโยชน์  

 การท าสมาธิเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของการฝึกโยคะ  
 ช่วยใหผู้ป้ฏิบติัขจดัอารมณ์ดา้นลบ อาทิ ความกลวั ความโกรธ ความเครียด 

ความกงัวล และช่วยพฒันาอารมณ์ดา้นบวก  
 ช่วยใหจิ้ตใจเงียบสงบ  
 เพ่ิมสมาธิ ความจ า ความชดัแจง้ในความคิด และก าลงัใจ  
 ช่วยท าใหร่้างกายและจิตใจสดช่ืน 

เพราะใหก้ารพกัผอ่นท่ีเหมาะสมแก่ร่างกายและจิตใจ  
 การท าสมาธิน าไปสู่การตระหนกัรู้ในตนเอง  

 

 

 


