พฤติกรรมของมนุษย์ เป็ นสือทีแสดงออกถึงการทํ างานของสมองหรื อระบบประสาทซึ งแยก
ออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ พฤติกรมทีอยู่เหนือการ ควบคุม ของจิตใจ เช่นอาการสะดุ ้ง ตกใจ และ
พฤติกรรมทีอยู่ภายใต้ การควบคุมของจิตใจ เช่น การอ่าน เขียน ฟัง พูด ตลอดจนการเคลือนไหวต่าง
ๆ อย่างเป็ นระบบ ตามทีสมองเคยได้รับการฝึ กหรื อเรี ยนรู้มา ดังนั นการกระตุ ้นให้ร่างกายได้
ปฏิบัติการเคลือนไหว รู ปแบบใด รู ปแบบหนึ ง หรื อหลากหลายรู ปแบบอย่างเป็ นระบบตามลํ าดับ
ขั นตอน จะช่วยนําไปสู่การปรับตัวและการพั ฒนาของสมอง

รศ.เจริญ กระบวนรัตน◌์ อาจารย์ ประจํ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ได้น ําแนวคิดข้างต้นไปคิดค้น"ตารางเก้าช่ อง" อุปกรณ์ทีช่วยในการพัฒนาสมองของนักกีฬาและ
เด็ก การฝึ กปฏิกิริยารับรู้และตอบสนองต่อการเคลือนไหว เป็ นหนึ งในหลั กการพั ฒนาความเร็ วที
สําคัญสําหรับนักกีฬา ในการแข่งขันทีต้องใช้ความรวดเร็ วแม่นยํ าในการเคลือนไหวและทักษะการ
กีฬา ตลอดจนการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา เฉพาะหน้า
รู ปแบบของการฝึ กนั นจะเน้นการกระตุ ้ นการทํ างานของสมองหรื อระบบประสาททีทํ าหน้าที
ในการรับรู้ข ้อมูล ( Sensory Neuron ) เพือส่งไปยั งสมองส่ วนกลาง ( Central Nervous System ) ซึ ง
ทํ าหน้าทีในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ก่อนทีส่งไปยั งเซลล์ประสาททีทํ าหน้าที
สังงานและควบคุมการเคลือนไหวให้เป็ นไปตามข้อมูลทีส่งมา ( Motor Neuron )
ช่วงการทํ างานของระบบประสาทดังกล่าวนีจะโดยเน้นความถูกต้องแม่นยํ าและความรวดเร็ ว
ในการเคลือนไหวเป็ นสําคั ญดังนั นตารางเก้าช่องจึงผุดขึ นมาในความคิดและถูกนํามาใช้เป็ น
เครื องมือในการพั ฒนาปฏิกิริยาความรวดเร็ วในการเคลือนไหวของมือและเท้าให้ก ับนักกีฬา
รวมทั งพั ฒนาทั กษะความสัมพั นธ์ตลอดจนการทรงตั วในการเคลือนไหวร่ างกายให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ งขึ น
รู ปแบบการเคลือนไหวทีถูกนํามาใช้เป็ นกิจกรรมในการฝึ กให้ก ับนักกีฬาบนตารางเก้าช่องซึ ง
มีกว่า 100 รู ปแบบ ซึ งได้มาจากการวิเคราะห์การเคลือนไหวในแต่ละชนิดกีฬาจากนั นนํามา
ประยุกต์เป็ นรู ปแบบการเคลือนไหว ให้นักกีฬาทํ าการฝึ กบนตารางเก้าช่องซึ งมีขนาดช่องตารางแต่
ละช่องใหญ่สุดไม่เกิน 30 x 30 ซม. เล็กสุดไม่ควรตํ ากว่า20x20 ซม. โดยสามารถปรับขนาดของ

ช่องตารางเก้าช่อง ให้มีความเหมาะสมกับลั กษณะรู ปร่ างของนักกีฬา และจุดประสงค์ ของการ ใช้
งานหรื อการฝึ ก
ตารางเก้าช่องได้ถูกนํามาใช้ในการกระตุ ้ นและพั ฒนาความสามารถให้ก ับนักกีฬาเป้ นครั งแรก
ทีชมรมนักกรี ฑามหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เมือปี พ.ศ. 2539 เพือต้องการพั ฒนาปฏิกิริยาความเร็ ว
ของเท้า ความสัมพั นธ์การทรงตัวในแต่ละรู ปแบบการเคลือนไหว เพือพั ฒนาความสามารถให้ก ับ
นักกีฬา เนืองจากเชือมั นว่าเด็กและนักกีฬาไทยหากได้รับการเรี ยนรู้หรื อการฝึ กอย่างถูกต้องเป็ น
ระบบ ด้วยกระบวนการและหลั กการทางด้านวิทยาศาสตร์จะสามารถพั ฒนาการเรี ยนรู้และขีด
ความสามารถเรี ยนรู้และขีดความสามารถของนักกีฬาให้ก ้ าวไปสู่การ
ตารางเก้าช่ องถูกนํามาใช้เป็ นส่วนหนึ งของโปรแกรมการฝึ กซ้อมให้ก ับนักกีฬาเซปัก
ตะกร้อทีมชายและนักฟุตบอลทีมชาติไทย ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั งที13 ในปี 2541
ทีไทยเป็ นเจ้าภาพ และถูกนํามาใช้ในการฝึ กกีฬาประเภทต่าง ๆ มากขึ นในวงการกีฬาไทย
ทั งในระดับชาติระดับสโมสร และสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นนักกีฬาแบดมินตัน
เทนนิส เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล ยูโด มวย เทควั นโด กรี ฑาหรื อแม้ แต่กีฬากอล์ฟ และว่ายนํ า
จนถึงปัจจุบัน
จากวั ตถุประสงค์เริ มแรกเพือใช้พ ั ฒนาศั กยภาพและขีดความสามารถของนักกีฬา
ปัจจุบันได้มีการปรับใช้ ก ับการเรี ยนการสอนรวมถึงการพั ฒนาสมองของเด็กเพือฝึ กการใช้
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์มากขึ นตารางเก้าช่องเป็ นกิจกรรมหนึ ง ทีถูกนํามาบรรจุไว้ ใน
หลั กสูตรพิเศษ เมือปี 2544 เพือพั ฒนาการเรี ยนรู้ทั กษะกลไกการเคลือนไหว (
Psychomotor Learning ) ให้ก ับ คุณพุ่ม เจนเซ่น โอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริว ั ฒนาพรรณวดี
โดยได้รับความไว้ วางใจจากคณะกรรมการอํ านวยการโครงการพั ฒนาดูแลโรคออทิซึ ม
และคณะอนุกรรมการดํ าเนินการฝ่ ายพั ฒนาด้านการศึกษาและสังคม ซึ ง รศ.ดร. จงรักษ์
ไกรนาม และ ศ.พญ.เพ็ญแข ลิ มศิลา ร่ วมเป็ นคณะกรรมการได้ให้เกียรติเชิญเข้าร่ วมอยู่ใน
ทีมงานฝ่ ายพั ฒนาด้านการศึกษาและระดับสังคมมีหน้าทีในการวางแผนดํ าเนินการจัดทํ า
กิจกรรมบํ าบัดและฟื นฟูสมรรถภาพการเรี ยนรู้ให้แก่คุณพุ่ม เจนเซ่น ซึ งเป็ นงานทียากและ
ท้าทายความสามารถเป็ นอย่างยิ ง โดยทํ าหน้าทีสอนและพั ฒนาทักษะการเคลือนไหวให้ก ับ
คุณพุ่ม เจนเซ่น ทุกวั นจันทร์ พุธศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. จนกระทั งเสียชีวิต เมือวั นที
26 ธันวาคม 2547 “ รศ.เจริ ญ กล่าว

ต่อมาโครงการเครื อข่ายโรงเรี ยนสร้างเสริ มสุขภาพในดวงใจ โดยคุณ โอภาส เชฏฐากุล
ผู้ แทนจากคณะกรรมการสร้างเสริ มสุขภาพ(สสส.) ได้จ ัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ก ับคณะ
ครู จากโรงเรี ยนทีได้รับการเลือกจากผู้ ปกครองทั วประเทศให้เป็ นโรงเรี ยนในดวงใจ25
โรงเรี ยน เข้าร่ วมการอบรม ซึ งเป็ นจุดเริ มต้นของการนําตารางเก้าช่องเข้าสู่โรงเรี ยนเพือ
เป็ นกิจกรรมส่วนหนึ งของการเคลือนไหวออกกํ าลั งกายสําหรับเด็กนักเรี ยน
รวมทั งนําไปประยุกต์และบูรณาการในการสอนวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ
คณิ ตศาสตร์ ซึ งทีโรงเรี ยนอนุบาลพิบูลย์ เวศม์ได้ใช้ในการสอนกับกลุ่มสาระภาษาไทย
อย่างได้ผล โดยการเคลือนไหวมือไปบนตารางเก้าช่องทีทํ าไว้ บนโต๊ะเรี ยนทุกตัวจน
กลายเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบทีได้ รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาทั งภาครัฐและภาคเอกชน
นับเป็ นความรู้ใหม่ทีใช้ภูมิปัญญาไทยแท้ ในการฝึ กทั งร่ างกาย จิตใจและสมองโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการเคลือนไหวบนตารางเก้าช่องทั งในด้านกีฬาและการเรี ยน
การสอนวิชาต่าง ๆ สําหรับนักกีฬา ครู หรื อผู้ ทีสนใจตารางเก้าช่อง ติดต่อได้ที รศ.เจริ ญ
กระบวนรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โทรศั พท์0-25795869
พัฒนากาย พัฒนาสมอง

อะไรหนอ? ตาราง 9 ช่ อง...

หลายคนอาจจะยั งคงฉงน งง งวย กับเจ้าตาราง9 ช่องทีว่านี... แต่ไม่ต ้องแปลกใจค่ะ
เพราะนีเป็ นการออกกํ าลั งกายชนิดหนึ ง ทีช่วยฝึ กสมาธิ ฝึ กทักษะการคิดอย่างมีระบบ การคิดอย่างมี
เหตุผลและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ น และทีน่าอั ศจรรย์ ยิ งไปกว่านั นเจ้าตาราง 9 ช่ อง

ทีว่านี ยั งสามารถผสมผสานการเคลือนไหวประกอบกับจังหวะดนตรี เพือออกกํ าลั งกายแบบแอโร
บิก รําเซิ ง รําฟ้ อน ลีลาศ และเต้นรําเพือสุขภาพได้ แถมยังเพิ มความสนุกสนานเพลิดเพลินได้เป็ น
อย่างดี

ก่อนทีจะมาออกกํ าลั งกายด้วยตาราง9 ช่อง เราต้องมีเจ้าตาราง 9 ช่อง อุปกรณ์ชิ นเอก
ซะก่อน วิธีทํา ก็ง่ายนิดเดียว....เพียงแค่เตรี ยมอุปกรณ์อาจเป็ นกระดาษหรื อแผ่นไม้ ก็ได้ ตามความ
สะดวก ขนาด 75 X 75 เซนติเมตร หรื ออาจจะมีขนาดเล็กกว่านี เล็กน้อย แล้ วแบ่งออกเป็ น9 ช่อง
เท่าๆกัน เพียงแค่นี เราก็จะได้อุปกรณ์ในการออกกํ าลั งกายแบบใหม่แล้ ว

เมือถึงเวลานี คุณพร้ อมแล้วหรือยัง... ทีจะมาออกกําลังกายกับเรา...

แต่ละท่าใช้เวลาในการฝึ กปฏิบัติประมาณ 10-15 วินาทีต่อรอบ และต้องมีการฝึ กซํ า35 รอบ โดยมีการเคลือนไหวพื นฐานทีสําคัญเป็ นแบบ3 มิติ คือ ซ้าย-ขวา,หน้า-หลั งและบน-ล่าง เท่า
นั นเอง

แบบที 1

อย่ารอช้าเริ มต้นแบบที 1 “ก้าวขึน-ลง” ด้วยการวางเท้าซ้ายทีช่องหมายเลข2 เท้าขวา
อยู่ทีช่องหมายเลข 3 จากนั นก้าวเท้าซ้ายขึ นไปทีช่องหมายเลข5 ก้าวเท้าขวาขึ นไปทีช่องหมายเลข6
ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายต่อไปทีช่องหมายเลข8 เท้า ก้าวขวาก้าวต่อไปทีช่องหมายเลข9 จากนั นถอยเท้า

ซ้ายลงไปทีช่องหมายเลข 5 ถอยเท้าขวาไปทีช่องหมายเลข 6 ถอยเท้าซ้ายลงไปทีช่องหมายเลข 2
สุดท้ายถอยเท้าขวาลงไปทีช่องหมายเลข 3
แบบที 2

ต่อด้วยแบบที 2 “ก้าวออกด้ านข้ าง” ท่าเตรี ยมวางเท้าทั งสองข้างยืนอยู่ทีช่องหมายเลข
2 จากนั นเริ มต้นก้าวเท้าซ้ายไปทีช่องหมายเลข1 ก้าวเท้าขวาไปทีช่องหมายเลข 3 ก้าวเท้าซ้าย
กลั บมาทีช่องหมายเลข 2 พร้อมทั งก้าวเท้าขวากลั บมาทีช่องหมายเลข2 ด้วย
แบบที 3

และแบบที 3 “ก้าวเป็ นรู ปกากบาท” ท่าเตรี ยมวางเท้าซ้ายไว้ ทีช่องหมายเลข1 เท้าขวา
อยู่ทีช่องหมายเลข 3 จากนั นก้าวเท้าซ้ายขึ นไปทีช่องหมายเลข5 พร้อมกับก้าวเท้าขวาต่อไปทีช่อง
หมายเลข 5 ด้วย ก้าวเท้าซ้ายขึ นไปทีช่องหมายเลข7 ก้าวเท้าขวาขึ นไปทีช่องหมายเลข9 ต่อด้วย

ถอยเท้าซ้ายลงไปทีช่องหมายเลข 5 ถอยเท้าขวาลงไปทีช่องหมายเลข 5 และถอยเท้าซ้ายลงไปทีช่อง
หมายเลข 1 สุดท้ายถอยเท้าขวาลงไปทีช่องหมายเลข 3
แบบที 4

แบบที 4 นั น“ก้าวเป็ นรู ปสีเหลียมข้ าวหลามตัด” ท่าเตรี ยมเท้าทั งสองข้างวางอยู่ทีช่อง
หมายเลข 2 จากนั นก้าวเท้าซ้ายไปทีช่องหมายเลข4 ก้าวเท้ าขวาไปทีช่องหมายเลข 6 ต่อด้วยก้าวเท้า
ซ้ายไปทีช่องหมายเลข 8 ตามด้วยก้าวเท้าขวาไปทีช่องหมายเลข8 เช่นกัน จากนั นถอยเท้าซ้ายลงไป
ทีช่องหมายเลข 4 ถอยเท้าขวาไปทีช่องหมายเลข 6 สุดท้ายถอยเท้าซ้ายลงไปทีช่องหมายเลข2 ตาม
ด้วยถอยเท้าขวาลงไปทีช่องหมายเลข 2 เช่นกั น เป็ นอั นจบท่าแบบที 4
แบบที 5

ต่อกันเลยด้วยแบบที 5 “ก้าวทแยงมุมแบบไขว้เท้ า” เริ มต้นท่าเตรี ยม ยืนอยู่แถวล่างสุด
ของตาราง โดยวางเท้าซ้ายไว้ ทีช่องหมายเลข1 เท้าขวาวางไว้ ทีช่องหมายเลข3 จากนั นเริ มด้ วยก้าว
เท้าซ้ายเฉียงขึ นไปทีช่องหมายเลข9 ก้าวเท้าขวาไขว้ ข ้ามไปทีช่องหมายเลข7 ต่อด้วยถอยเท้าซ้ายลง
มาทีช่องหมายเลข 1 และถอยเท้าขวาลงมาทีช่องหมายเลข 3

แบบที 6

สําหรับแบบที 6 “ก้าวทแยงมุมแบบรัศมีดาว” ท่าเตรี ยมเท้าทั งสองข้างยืนอยู่ทีช่อง
หมายเลข 5 จากนั นเริ มต้นด้วยก้าวเท้าซ้ายเฉียงลงไปทีช่องหมายเลข1 ก้าวเท้าขวาเฉียงขึ นไปทีช่อง
หมายเลข 9 และก้าวเท้าซ้ายกลั บมาทีช่องหมายเลข 5 พร้อมด้วยก้ าวเท้าขวากลั บไปทีช่องหมายเลข
5 เช่นกัน ต่อด้ วยก้าวเท้าซ้ายเฉียงขึ นไปทีช่องหมายเลข7 ก้าวเท้าขวาเฉียงลงไปทีช่องหมายเลข 3
จากนั นก้าวเท้าซ้ายกลั บมาทีช่องหมายเลข5 ก้าวเท้าขวากลั บมาช่องหมายเลข5

แบบที 7

แบบที 7 “ก้าวเฉียงเป็ นรู ปตัว v” ท่าเตรี ยมยืนด้ วยเท้าทั งสองข้างอยู่ทีช่องหมายเลข2
เริ มต้นด้วยก้าวเท้าซ้ายขึ นไปทีหมายเลข7 ก้าวเท้าขวาขึ นไปทีช่องหมายเลข9 ต่อด้วยก้าวเท้าซ้าย
กลั บมาทีช่องหมายเลข 2 และสุดท้ายก้าวเท้าขวากลั บมาทีช่องหมายเลข2

แบบที 8

ตามด้วยแบบที 8 “ก้าวสามเหลียม” ท่าเตรี ยมยืนด้วยเท้าทั งสองข้างในช่องหมายเลข 2
จากนั นเริ มต้นก้าวเท้าซ้ายขึ นไปทีช่องหมายเลข8 ตามด้ วยก้าวเท้าขวาขึ นไปทีช่องหมายเลข8
จากนั นถอยเท้าซ้ายลงมาทีช่องหมายเลข1 ถอยเท้าขวาลงมาทีช่องหมายเลข 3 ต่อด้วยก้าวเท้าซ้าย
กลั บมาทีช่องหมายเลข 2 และก้าวเท้าขวากลั บมาทีช่องหมายเลข2 ด้วย
แบบที 9

สุดท้ายคือแบบที 9 “ก้าว-ชิด สามเหลียมซ้ อน” เริ มด้วยท่าเตรี ยมยืนด้ วยเท้าทั งสอง
ข้างอยู่ทีช่องหมายเลข 2 ก้าวเท้าซ้ายขึ นไปทีช่องหมายเลข4 ก้าวเท้าขวาไปทีช่องหมายเลข 6 ต่อ
ด้วยก้าวเท้าซ้ายเข้ามาทีช่องหมายเลข5 ก้าวเท้าขวาเข้ามาช่องหมายเลข5 ด้วย จากนั นก้าวเท้าซ้าย
ขึ นไปทีช่องหมายเลข 7 ก้าวเท้าขวาขึ นไปทีช่องหมายเลข9 ก้าวเท้าซ้ายเข้ามาทีช่องหมายเลข8
พร้อมกับก้าวเท้าขวาเข้ามาทีช่องหมายเลข8 ด้วย จากนั นทํ าย้ อนกลั บลงไปสู่ช่องเริ มต้น

หวังว่าคงไม่ยากเกินไปสําหรับผู ้ทีสนใจอยากจะลองฝึ กปฏิบัติกับเจ้าตาราง9 ช่ องดู
ไม่ว่าจะอยู ่ส่วนไหนของบ้ าน พื นทีเล็กๆก็ก่อให้ เกิดประโยชน์ ได้ แถมยังเสริมสร้ างสุ ขภาพ พัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ ลองฝึ กปฏิบัติกันดูนะคะ อีกหนึงทางเลือกดีๆทีไม่แพ้การออกกําลังกายแบบอืนเลย
....
สมองถือได้ ว่าเป็ น ศู นย์บัญชาการหลักทีใช้ ในการสังการระบบต่างๆของร่ างกาย ประกอบด้ วย เซลล์
ประสาทส่ วนต่างๆ ทีทํางานเชือมโยงกันอย่างเป็ นระบบทีควบคุมพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์
สมอง แยกออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ คือ พฤติกรรมทีอยู ่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ เช่ นอาการ
สะดุ ้ งตกใจ และพฤติกรรมทีอยู ่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เช่ น การอ่าน การเขียน การฟัง
ตลอดจนการเคลือนไหวต่างๆอย่างเป็ นระบบตามทีสมองเคยได้ รับการฝึ กเรียนรู ้ มา
ปัจจุบัน มนุษย์เรามีพฤติกรรมการใช้ ชีวิตประจําวันทีเปลียนแปลงไปอย่างมากจากสภาพสังคม
และสภาพแวดล้อมทีมีความแออัดเร่ งรีบ จึงทําให้ ขาดสมาธิหรือมีจิตใจจดจ่อในการรับรู ้ เรียนรู ้ สั น
ลง หงุดหงิดง่ าย ขาดความมันคงทางอารมณ์ ใจร้ อน มีความเครียดและความวิตกกังวลสู งซึงเป็ น
สาเหตุหนึงทีทําให้ เกิดโรค เช่ น โรคสมาธิสั นในเด็ก โรคเครียดโรคสมองเสือม ในผู ้สูงอายุ
ในวันนีทางทีมงานผู ้เชียวชาญและนักกิจกรรมบําบัดจากโรงพยาบาลมนารมย์ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการป้องกันก่อน ทีจะเกิดโรคต่างๆ ซึงในทางป้องกันนั นสามารถนําเอาตาราง 9 ช่ อง
นีมาประยุกต์ใช้ ในการออกกําลังกาย พัฒนาสมองได้ ทั งทีบ้าน ทีทํางาน โรงเรียนซึงได้ใช้ กับทุกเพศ
ทุกวัย เช่ น นักกีฬา เด็ก ผู ้สูงอายุและผู ้ทีต้องการกระตุ ้นการทํางานของสมองให้ มีประสิทธิภาพดี
ขึนได้ อีกด้ วย
เล่นและออกกําลังกายด้ วยตาราง 9 ช่ อง
1.เริม ต้นการฝึ กด้ วยการปฏิบัติช้าๆ ทีละขั นตอน โดยใช้ มือซ้ ายหรือเท้ าซ้ ายเคลือนไหวนํา และใช้
มือขวาหรือเท้ าขวาเคลือนไหวตามในแต่ละขั นตอนจนจบตามทีกําหนดไว้
2.ปฏิบัติตามข้ อ 1 สลับกันอย่างต่อเนือง โดยพยายามไม่หยุดชะงักในช่ วงทีมีการสลับกันจากซ้ าย
ไปขวา
3.ปฏิบัติตามข้ อ 2 โดยพยายามปรับความเร็วในการเคลือนไหวตามลําดับ

4.หาก การสลับจากซ้ ายไปขวามีความผิดพลาดให้ หยุดการปฏิบัติทันทีจากนั นให้ เริมปฏิบัติใหม่
ช้ าๆ จนสามารถปรับความเร็วเพิมขึนตามลําดับ จนกระทังถึงความเร็วสู งสุ ดของแต่บุคคล
5.การฝึ กในรู ปแบบอาจใช้ ระยะ เวลาในการฝึ กปฏิบัติต่อรอบประมาณ 10-15 วินาที โดยมีช่วงพัก
สลับแต่ละช่ วง 30-60 นาที แต่ละรู ปแบบของการฝึ กปฏิบัติซํา 3-5 รอบ
หรือถ้ า หากอยากจะฝึ กสมองและสมาธิ พร้ อมกับได้ เหงือไปด้ วยพร้ อมๆกัน ซึงถือว่าเป็ นการเล่นที
ยากขึ นมาหน่อย โดยการก้าวทแยงมุมแบบรัศมีดาว ซึงวิธีการเล่นนั นสามารถปฏิบัติได้ ดังนี
789
456
123
ผู ้ฝึกยืนด้ วยเท้าทั งสองข้ างอยู ่ทีช่ องหมายเลข5 ช่ องทีใช้ เคลือนไหวในการฝึ กคือ 1/3/5/7 และ 9 (ใช้
เท้ าซ้ ายเป็ นเท้านํา)
1.ก้าวเท้ าซ้ ายเอียงลงไปทีช่ องหมายเลข 1
2.ก้าวเท้ าขวาเอียงขึนไปทีช่ องหมายเลข 9
3.ก้าวเท้ าซ้ ายกลับมาทีช่ องหมายเลข 5
4.ก้าวเท้ าขวากลับมาทีช่ องหมายเลข 5
5.ก้าวเท้ าซ้ ายเอียงขึ นไปทีช่ องหมายเลข 7
6.ก้าวเท้ าขวาเอียงลงทีช่ องหมายเลข 3
7.ก้าวเท้ าซ้ ายกลับมาทีช่ องหมายเลข 5
8.ก้าวเท้ าขวากลับมาทีช่ องหมายเลข 5

ออกกําลังกับตาราง9 ช่ อง
โดย: ต้นข้าว
ไม่ว่าจะอยู ่ไหนก็สามารถสร้ างของเล่นเสริมทักษะได้ไม่ยาก
วิธีทําตารางเก้าช่ อง
1. ตีตารางให้ได้ 9 ช่องด้วยชอล์กสี บนพื นเรี ยบขนาดตามใจชอบ
2. นําเทปกาวสีติดตามรอยเส้นชอล์ก แค่นี ก็เล่นได้แล้ ว
ตาราง 9 ช่ องสามารถเคลือนไหวได้ ทั งเท้ าและมือค่ะ
วิธีเล่น : ตารางหรรษาด้วยจังหวะง่ายๆ
วางเท้าซ้ายช่องที 1 วางเท้าขวาช่องที1
ก้าวเท้าซ้ายขึ นช่องที2 ก้าวเท้าขวาขึ นช่องที2
ก้าวเท้าซ้ายขึ นช่องที3 ก้าวเท้าขวาขึนช่องที 3
ถอยเท้าซ้ายลงช่องที 2 ถอยเท้าขวา ลงช่องที 2
ถอยเท้าซ้ายลงช่องที 1 ถอยเท้าขวาลงช่องที 1
ทํ าซํ าๆ กันจนเกิดความชํ านาญแล้ วเพิ มความเร็ วขึหรื
น อเปลียนเท้านําบ้างก็ได้ นะคะ อีกทั งน้องๆ
สามารถสร้างสรรค์เป็ นจังหวะทียากขึ นเคลือนไหวเท้าในตารางได้ตามใจชอบเลยค่ะ
เล่นตารางเก้าช่ องแล้วได้ อะไร
* ทักษะการเคลือนไหวด้วยตารางเก้าช่องจะนําไปสูการพั
่
ฒนาระบบกลไกการเคลือนไหว การรับรู้
การสั งงานของระบบประสาทกล้ ามเนื อ
* สามารถลดนํ าหนักไปในตัว
* ร่ างกายแข็งแรง
* เซลล์สมองได้รับการพั ฒนาเนืองจากระบบประสาทสามารถควบคุมให้มีการประสานสัมพั นธ์
ระหว่างตา มือและเท้า
เห็นมั ยคะ วิธีท ํ าแสนจะง่าย วิธีเล่นก็ง่าย ไม่จ ํ ากัดสถานทีไม่จ ํ ากัดเวลา ชวนเด็กๆ มาเล่นตาราง9
ช่องกันเถอะ

ขอขอบคุณ : โรงเรี ยนอนุบาลพิบูลเวศม์ เจ้าของไอเดีย

จาก:

