
โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพ 
ดวยนวัตกรรมยางยืดและตารางเกาชองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบนัการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพไดเขามามีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวติของคนไทยมากขึน้ทุก 
ขณะ  ท้ังนีเ้ปนผลจากสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีถูกผลิตคิดคนขึ้นจากความเจริญกาวหนาทางดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเขามาบัน่ทอนกจิกรรมการใชแรงกาย ตลอดจนการเคลื่อนไหวท่ีจําเปนตอง 
ใชแรงกลามเนื้อในการประกอบภารกิจลงไปอยางมาก  ซ่ึงเปนเหตุใหสุขภาพและประสิทธิภาพในการ 
เคลื่อนไหวของรางกายลดลง  และออนแอมากขึน้ตามลําดับ  นําไปสูภาวะการเส่ือมสภาพของรางกายและ 
จิตใจอยางมาก  ตลอดจนการกอใหเกิดความบกพรองในการสรางภูมิตานทานโรค  ทําใหเกิดอาการ 
เจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง (Chronic  degenerative  disease) และโรคไมตดิตอมากขึน้ตามลําดบั 
เชน  โรคหวัใจ  ปอด  หลอดเลือด  ความดนั  อวน  เบาหวาน  ภูมิแพ  ขอติด  ขอเส่ือม  กระดูกพรุน 
รวมท้ังโรคเครียด  ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุมาจากขาดการออกกําลังกาย 

ดวยเหตุนี้การออกกําลังกายจึงกลายเปนความจําเปนอยางยิ่งของคนในยุคปจจุบัน  และโดยท่ัวไป 
แลวทุกคนตางยอมรับและทราบดีวา การออกกําลังกายใหคุณคาและมีประโยชนตอสุขภาพเปนอยางยิ่ง 
แตในทางปฏิบัติคนสวนใหญมักจะอางวาไมมีเวลา  ไมมีสถานท่ี  ไมมีอุปกรณหรือเคร่ืองมือในการออก 
กําลังกาย  ดังนั้นการท่ีจะสนับสนุนและกระตุนใหคนเหลานี้หันมาใสใจสุขภาพของตนดวยการออกกําลัง 
กาย  จึงควรพิจารณาถึงสิ่งท่ีเอื้อและอํานวยประโยชนใหทุกคนสามารถออกกําลังกายไดอยางสะดวกในทุก 
สถานท่ีทุกชวงเวลาท่ีมีโอกาส  หรือตองการออกกําลังกาย  โดยสามารถจัดหาหรือประยุกตใชวัสดุอุปกรณ 
ท่ีมีอยูรอบตัวนํามาประกอบ  เชน  เคร่ืองมือในการออกกําลังกายไดอยางกลมกลืนและสอดคลองกับ 
สภาพแวดลอม  ความตองการ ตลอดจนวิถีการดํารงชีวิตของตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดและที่มาของการออกกําลังกายดวยยางยืด 
ยางยืดเปนแนวคิดหนึ่งท่ีถูกนํามาประยุกตดัดแปลงใชเปนอุปกรณสําหรับการออกกําลังกาย  เพือ่ 

ชวยพัฒนาเสริมสรางความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ  ซ่ึงสามารถพกพาหรือนําติดตัวไปใช 
ประกอบการออกกําลังกายไดทุกสถานท่ีและทุกชวงเวลา  แมจะมีเวลาเพียงชวงสั้นๆ ไมกี่นาที  ก็สามารถ 
ท่ีจะออกกําลังกายหรือบริหารรางกายไดทุกสวนหรือเฉพาะสวนท่ีตองการ กระตุนใหเกิดการไหลเวียน 
ของเลือดและเผาผลาญไขมันในรางกาย  ทําใหกลามเนื้อตึงตัว  กระชับไดรูปทรง  ซ่ึงกิจกรรมหรือ 
รูปแบบการออกกําลังกายดวยยางยืดนี้ไดรับรางวัล “การสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับชาติ” หรือ 
“Health  Promotion  Award” จากระทรวงสาธารณสุข  ในป  พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ี 
สามารถนําไปใชออกกําลังกายเพื่อการบําบัด  รักษา  ฟนฟูสภาพรางกาย  และพัฒนาเสริมสรางสุขภาพ 
รางกายใหแข็งแรงอยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังยังเปนอุปกรณการออกกําลังกายท่ีสะดวก  ประหยัด
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สามารถจัดทําไดดวยตนเอง  นอกจากนี้ยังสะดวกกับการนําติดตัว หรือพกพาเพื่อนําไปใชประกอบการ 
ออกกําลังกายไดทุกสถานท่ีและทุกเวลาท่ีตองการ 

แนวคิดตารางเกาชองกับการพัฒนาสมอง 
พฤติกรรมของมนุษยเปนส่ือท่ีแสดงออกถึงการทํางานของสมอง  หรือระบบประสาทท่ีแยก 

ออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ  พฤติกรรมท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของจิตใจ  เชน  อาการสะดุงหรือ 
ตกใจ  เปนตน  และพฤติกรรมท่ีอยูภายใตการควบคุมของจิตใจ  เชน  การอาน  การเขียน  การพูด 
ตลอดจนการปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหวตางๆ อยางเปนขั้นตอนหรือระบบ  ตามท่ีสมองเคยไดรับการ 
กระตุนหรือเยไดรับการฝกหรือการเรียนรูมาก  ดังนั้นการพยายามกระตุนใหรางกายไดมีโอกาสปฏิบัติ 
กิจกรรม  หรือเขารวมปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  โดยการฝกปฏิกิริยารับรูและ 
ตอบสนองตอการเคลื่อนไหว  ซ่ึงถือเปนหนึ่งในหลักการฝกเพื่อพัฒนาระบบประสาทและความเร็ว  โดย 
ในระยะแรกๆ จะใชรูปแบบของสามเหล่ียม  ส่ีเหล่ียม  ร้ัว  บันได  เชือก  ฯลฯ  เปนอุปกรณการฝก 
ปฏิบัติความเร็วแบบงายๆ  ซ่ึงตอมาตารางเกาชองจึงผุดขึ้นมาในความคิดและถูกนํามาใชเปนเครื่องมือใน 
การพัฒนาปฏิกิริยาความเร็วในการเคลื่อนไหว  รวมท้ังพัฒนาทักษะความสัมพันธ  ตลอดจนการทรงตัว 
ในการเคลื่อนไหวรางกายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยเร่ิมจากรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีงายไปยาก  และ 
พัฒนาการเคลื่อนไหวจากชาไปสูการเคลื่อนไหวท่ีรวดเร็ว  หลากหลายรูปแบบและหลากหลายทิศทางมาก 
ยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย 60 พรรษา 
และเฉลิมพระชนมมายุ 80 พรรษา 

2.2 เพื่อพัฒนาและสงเสริมการออกกําลังกายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 เพื่อขยายเครือขายการจดัการความรูและการออกกําลังกายในดานการสรางสรรครูปแบบ 

นวัตกรรม การรณรงคสรางกระแสการสรางองคความรูและสุขภาพ 

3. กลุมเปาหมาย 

ภาคีเครือขายท่ีใชยางยดืและตารางเกาชองเพื่อการพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพ 
- หนวยงานสาธารณสุข 

ศูนยอนามัยท่ี 3 จังหวัดชลบุรี 
ศูนยอนามัยท่ี 4 จังหวัดราชบุรี 
ศูนยอนามัยท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค 
โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โรงพยาบาลจังหวัดตาก
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โรงพยาบาลจังหวัดตรัง 
โรงพยาบาลจังหวัดชยัภูมิ 
โรงพยาบาลจังหวัดอดุรธานี 
โรงพยาบาลมหาราช  จังหวัดนครราชสีมา 
โรงพยาบาลบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โรงพยาบาลบางคลา  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว  จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
โรงพยาบาลบานโพธิ์  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
โรงพยาบาลแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โรงพยาบาลจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม 
โรงพยาบาลกระทุมแบน  จงัหวัดสมุทรสาคร 
โรงพยาบาลตาคลี  จังหวดันครสวรรค 
สํานักงานสาธารณสุข  จังหวดัเชียงใหม 
สํานักงานสาธารณสุข  จังหวดันครสวรรค 
สํานักงานสาธารณสุข  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
สํานักงานสาธารณสุข  จังหวดัรอยเอ็ด 
สํานักงานสาธารณสุข  จังหวดัประจวบคีรีขนัธ 
สํานักงานสาธารณสุข  จังหวดัตาก 
สํานักงานสาธารณสุข  จังหวดัราชบุรี 
สํานักงานสาธารณสุข  จังหวดันครนายก 
สํานักงานสาธารณสุข  จังหวดัสระแกว 
สํานักงานสาธารณสุข  จังหวดัตรัง 
สํานักงานสาธารณสุข  จังหวดัพิษณุโลก 

- สถาบนัการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตรศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
สถาบันการพลศึกษากรุงเทพฯ 
โรงเรียนอนุบาลวิบูลเวศม  พระโขนง 
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวดัเชียงใหม 
โรงเรียนนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธานี 
โรงเรียนปทุมวิไล  จังหวดัปทุมธานี 
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  จังหวัดบุรีรัมย 
โรงเรียนกีฬา  จังหวดัลําปาง 
โรงเรียนกีฬา  จังหวดัขอนแกน
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โรงเรียนกีฬา  จังหวดัศรีสะเกษ 
ฯลฯ 

- สถาบนัเอกชน 
บริษัท  โตโยตา  จํากดั  สมุทรปราการ 
บริษัท  โอสถสภา  จํากดั 

4. การดําเนินงาน 

1. การบรรยายโดยวิทยากร 
2. การเสวนาโดยวิทยากร 
3. การแสดงนิทรรศการและออกบูธของภาคีเครือขาย 

5. วัน เวลา และสถานที ่

วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันศุกรท่ี 11 มกราคม  พ.ศ. 2551 
เวลา 08.00-17.00 น. 
ณ  หองประชุมสุธรรม  อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. รายละเอียดงบประมาณ 

รายรับ คาลงทะเบียน 700 คนๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 350,000 บาท 
ผูสนับสนนุการจดั เปนเงิน 350,000 บาท 

รวมเปนเงิน 700,000 บาท 
(เจด็แสนบาทถวน) 

รายจาย 
1. คาวิทยากร  จํานวน 6 คน 80,000 บาท 
2. คาอาหารกลางวัน 2 วนั  จํานวน 700 คน 42,000 บาท 
3. คาอาหารวาง  จํานวน 4 ม้ือ  จํานวน 700 คน 70,000 บาท 
4. คาจัดทําเอกสารในการฝกอบรม 150,000 บาท 
5. คาจางเหมาการทําประชาสัมพันธ 150,000 บาท 
6. คากระเปาเอกสาร  ใบละ 150 บาท  จํานวน 700 ใบ 105,000 บาท 
7. คาจางเหมาจัดทําวิดิทัศน 25,000 บาท 
8. คาจางทําเกียรติบตัร 5,000 บาท 
9. คาหองประชุม  จํานวน 2 วัน 30,000 บาท 

10. คาวัสดุที่ใชในการอบรม (ยางยดื) 3,000 บาท
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11. คาวัสดุและอุปกรณการจัดนิทรรศการและการออกบูธ 20,000 บาท 
12. คาใชจายเบ็ดเตล็ด 20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 700,000 บาท 
หมายเหตุ ขอถวัจายทุกรายการ (เจด็แสนบาทถวน) 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

ไดทราบถึงแนวคดิการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง



กําหนดการ 
โครงการสัมมนาเพื่อพฒันาและเสรมิสรางสุขภาพดวยนวัตกรรมยางยืด 

และตารางเกาชองตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
ณ  อาคารสารนิเทศ 50 ป  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม  พ.ศ. 2551 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. การแสดงชุด “เลนสนุก ปลุกปญญากับตาราง 9 ชอง” 

โดย  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม 
09.15 – 09.30 น. พิธีเปดการประชุมและบรรยายพิเศษ 

โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
09.30 – 10.30 น.  “หลักปรัชญาพอเพียงกับการออกกําลังพระวรกายของในหลวง” 

โดย  พระมหาวีระพันธุ ชุติปญโญ 
10.30 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.50 – 11.10 น. บรรยายหลักการเบื้องตน “ยาง ยืดชีวิตพิชิตโรค” 

โดย  รศ.เจริญ  กระบวนรัตน 
11.10 – 12.00 น. เสวนาประกอบการสาธิตฯ “รวมพลคนยาง ยืดชีวิตพิชิตโรค” 

โดย นพ.วัฒนา  กาญจนกมล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
นพ.ณรงคศักดิ์  บํารุงถ่ิน หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม ร.พ.ชัยภูมิ 
นพ.พนัส  พฤกษสุนันท ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี 
นพ.เกรียงศักดิ์  พิมพดา กลุมงานเวชกรรมสังคม ร.พ.อุดรธานี 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. ยืดเสน ยืดสาย สบายๆ กับยางยืด 
13.30 – 14.00 น. บรรยายหลักการเบื้องตน “การพัฒนาสมองและการเรียนรูดวยตาราง 9 ชอง” 

โดย  รศ.เจริญ  กระบวนรัตน 
14.00 – 15.00 น. เสวนาประกอบการสาธิต “รวมพลคน 9 ชอง” 

ชุดท่ี 1 “การออกกําลังกายเพื่อการพัฒนาสมองดวยตาราง 9 ชอง” 
โดย อ.สมพงษ  วัฒนาโภคยกิจ ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี 

อ.จันทนีย  กฤติบวร สถาบันพละศึกษากรุงเทพ 
15.00 – 15.20 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.20 – 16.30 น. ชุดท่ี 2 “เลนสนุก ปลุกปญญา กระบวนการเรียนรูผานตาราง 9 ชอง”” 

โดย อ.กรรณกร  ชูเทพ และ อ.พรรณี  รัตติธรรม  ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศม 
อ.บุญชัย  ตันสกุล ร.ร.นาสาร  จ.สุราษฎรธานี 
ผอ.ดร.รัศมี  แดงสุวรรณ ร.ร.ดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม 

16.30 – 16.50 น. ชี้แจงกําหนดการประชุมลงทะเบียนในการประชุมหองใหญ และหองยอย 
ของวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2551



วันศุกรที่ 11 มกราคม  พ.ศ. 2551 
09.00 – 10.20 น. บรรยาย “หลักการถนอมสมองอยางไรใหสดใส หางไกลอัลไซเมอร” 

โดย  พญ.สิรินทร  ฉันศิริกาญจน  ร.พ.รามาธิบดี 
10.20 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.40 – 12.00 น. บรรยาย “หลักการรับประทานอาหารอยางไรใหเหมาะกับตนเอง” 

โดย  ดร.ชนิดา  ปโชติการ  ผูเชี่ยวชาญการจัดโปรแกรมโภชนาการ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ประชุมปฏิบัติการเร่ือง “นวัตกรรมการพัฒนาสมองและการเรียนรูเพื่อสุขภาพ” 

หองที่ 1 หองประชุมใหญ เร่ือง “การออกแบบกระบวนการเรียนรูดวยยางยืดและ 
ตาราง 9 ชอง” รับผูเขารวมประชุมได 300 คน 
วิทยากร รศ.เจริญ  กระบวนรัตน และคณะ 

หองที่ 2 หองประชุมยอย เร่ือง “ยาง ยืดชีวิตพิชิตโรค” รับผูเขารวมประชุมได 60 คน 
วิทยากร คุณอรทิพย  เทพทิตย และคณะ 

หองที่ 3 หองประชุมยอย เร่ือง “การออกกําลังกายเพื่อการพัฒนาสมองดวยตาราง 
9 ชอง” รับผูเขารวมประชุมได 60 คน 
วิทยากร อ.สมพงษ  วัฒนาโภคยกิจ และคณะ 

หองที่ 4 หองประชุมยอย เร่ือง “ตาราง 9 ชอง เพ่ือพัฒนาเซลลสมองและสติปญญา” 
รับผูเขารวมประชุมได 60 คน 
วิทยากร อ.กรรณกร  ชูเทพ และคณะ 

หองที่ 5 หองประชุมยอย เร่ือง “ตาราง 9 ชอง ภูมิปญญาไทยพัฒนาสมอง” 
รับผูเขารวมประชุมได 60 คน 
วิทยากร ผอ.พงษศักดิ์  ชุมศรี, อ.บุญชัย  ตันสกุล และคณะ 

หองที่ 6 หองประชุมยอย เร่ือง “ตาราง 9 ชอง กับการพัฒนาการเรียนรู” 
รับผูเขารวมประชุมได 60 คน 
วิทยากร ผอ.ดร.รัศมี  แดงสุวรรณ และคณะ 

14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.40 – 15.45 น. การเสวนาเร่ือง “แนวทางการสนับสนุนนวัตกรรมการพัฒนาสมองและ 

การเรียนรูเพ่ือสุขภาพสูสถานศึกษาและชุมชน” 
โดย ผูแทนจากสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

ผูแทนจากสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ผูแทนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

15.45 – 16.00 น. พิธีปดการสัมมนา 
โดย  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หมายเหตุ:  หนวยงานท่ีเขารวมแสดงผลงาน (บูธ) 
w ศูนยพัฒนาทักษะและกลไกการเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
w โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
w โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม w โรงเรียนนาสาร จ.สุราษฎรธานี 
w โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม w หนวยงานสาธารณสุขท่ีใชยางยืดในการออกกําลังกาย 
w โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี w สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)




