
แบบเสนอโครงการ

#เดก็อวด (ทาํ) ดี

๑. ชื่อทีม นาฏ-ยุวศิลป์

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การสร้างสรรค์ชุดการแสดงเพ่ือผู้สูงอายุ ชุดระบําฤาษีดัดตันเพ่ือคนสูงวัย

ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได้  ด้านวัฒนธรรม

 ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา

 ด้านสาธารณสุข  ด้านส่ิงแวดล้อม

 ด้านสังคม  อื่น ๆ (ระบุ )

๓. พ้ืนท่ีดําเนินการ ชมรมผู้สูงอายุ ตําบล รําแดง อําเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา ช่วงวัยกลางคน ตั้งแต่ 60 ปี

ข้ึนไป

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ

วิถีของผู้สูงอายุในปัจจุบันมักละเลยดูแลสุขภาพของตนเอง ทําให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายลด

น้อยลงเนื่องจากการทํางานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักอยู่ในพ้ืนที่จํากัดและอยู่ในท่าเดิมเป็นระยะเวลานาน

ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานของผู้สูงอายุมีความเสื่อมโทรมลง ปัจจุบันผู้สูงอายุเกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย

ลดน้อยลงเนื่องจาก ผู้สูงอายุมักมีปัญหาบริเวณช่วงล่างหรือช่วงเข่า และท่าฤาษีดัดตนทั้ง 80 ท่าสามารถใช้ได้

ทุกท่าเนื่องจาก เหมาะสมกับกับผู้สูงอายุ

๕. หลักการและเหตุผลการดําเนินโครงการ

ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนผู้สูงอายุ มีจํานวนนักเรียน 50 คน มีการพบปะ

และทํากิจกกรมตามแผนตารางเรียนท่ีผู้อํานวยการโรงเรียนได้วางไว้ อาทิ การสวดมนต์และออกกําลังกาย ท้ังนี้

บางกิจกรรมก็จะมีข้ึนตามประเพณีของตําบลรําแดง มีการเรียนการสอนอาทิตย์ละ 1 วัน ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะ

สร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัยโดยนําผลงานจิตรกรรม ฝาผนังศาลาฤาษีดัดตน ณ วัด

มัชฌิมาวาสวรวิหาร จัดทําในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับการออกกําลังกายโดยคัดเลือกท่าฤาษีดัดตน

จาก 80 ท่า เหลือ 16 ท่าเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ในแต่ละท่าจะมีสรรพคุณในการแก้เม่ือยท่ีแตกต่างกัน

ดังนั้นการสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําฤาษีดัดตนเพ่ือคนสูงวัย ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาหลักการออกกําลังกายท่ี

ถูกต้องควรปฏิบัติ 1) อบอุ่นร่างกาย (Worm up) เพื่อเป็น การกระตุ้นให้ร่างกายมีการเตรียมตัวเพื่อ

ประสิทธิภาพสูงสุดเม่ืออกกําลังกายจริง 2) การเลือกประเภท การออกกําลังกายคือ แบบออกซิเจนหรือแบบ

ความยืดหยุ่น 3) การผ่อนคลาย (cool down) หลังการ ออกกําลังกายผู้สูงอายุไม่ควรหยุดนิ่งทันที ควรยืด

กล้ามเนื้อหรือเคลื่อนไหวร่างกายช้าๆ เบาๆเพ่ือให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลาย

เลขท่ี ..................................
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๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อศึกษาท่าฤาษีดัดตนที่ เหมาะสมกับการออกกําลังกายของผู้สูงอายุ

๒) เพื่อสร้างสรรค์ ชุดการแสดงจากท่าฤาษีดัดตนผสมผสานท่าโนรา

๓) เพ่ือส่งเสริมสุภาพผู้สูงอายุ ตําบล รําแดง

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต

เป้าหมาย

คาดหวังว่าผู้สูงอายุ ตําบล รําแดง อําเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา จะเข้าร่วมโครงการ 40 คน จากท้ังหมด

50 คน

ผลผลิต

ผู้สูงอายุตําบล รําแดง สามารถมีสุขภาพท่ีดีขึ้น และลดความเครียดจากการอยู่บ้านเป็นประจํา ผนวก

กับผู้สูงอายุสามารถนําผลงานสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้กับเทศกาลต่างๆได้ หรืออาจใช้ชุดการแสดงนี้เป็น

การออกกําลังกายในโรงเรียนผู้สูงอายุ

๘. วิธีการดําเนินการ

๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทํางานโดยย่อ

ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงปัญหาผู้สูงอายุ ตําบล รําแดง อําเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา เลยปรึกษา

อาจารย์ท่ีปรึกษาและลงพื้นท่ีสํารวจปัญหาของผู้สูงอายุ โดยนําเอาท่าฤาษีดัดตนมาวิเคราะห์ ออกแบบ

ให้เข้ากับปัญหาของผู้สูงอายุ โดยผ่านกระบวนการสอบถามกลุ่มผู้ทางการแพทย์แผนไทย ทําให้ออกแบบ

ท่าทางท่ีสมเหตุสมผล

๘.๒ แผนการดําเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรม
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวการลงพื้นท่ี และ

แนะนําแพทย์แผนไทย มอ หาดใหญ่

2. ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุ ต.รําแดง

ให้ทราบถึงปัญหาของผู้สูงอายุ

3. กลับมาวิเคราะห์ถึงปัญหาของผู้สูงอายุ และ

ออกแบบท่าฤาษีดัดตนท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุ

4. ลงพ้ืนท่ีอีกคร้ังเพ่ือทดสอบท่าฤาษีดัดตนว่า
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เหมาะสมกับผู้อายุหรือไหม

5. กลับมาแก้ไขปรับปรุงท่าฤาษีดัดตนท่ีเป็นปัญหา

ต่อผู้สูงอายุ

6. ถ่ายทอดอีกคร้ังและเข้าดนตรีเพ่ือให้ท่าทาง

สอดคล้องกับท่าฤาษีดัดตน

7. สอบถามข้อเสนอแนะจากผู้สูงจากอายุ

๙. งบประมาณรวมท้ังโครงการ จํานวน .............................18000..................... บาท

งบประมาณท่ีเสนอขอ จํานวน ....................18000.............................. บาท

แจกแจงงบประมาณ ดังนี้

1. ค่าเดินทางของวิทยากร 2000 บาท

2. ค่าอาหารของวิทยากรและผู้สูงอายุ 3000

3. ค่าชุดการแสดงของผู้สูงอายุ 5000

4. ค่าดนตรีของระบําฤาษีดัดตน 4000

5. ค่าสถานท่ี โรงเรียนผู้สูงอายุ 2000

6. สํารอง 2000

งบประมาณท่ีมีหน่วยงานอื่นร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จํานวน ไม่มี บาท



๑๐. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ

1) ตนเอง

1.1 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์กระบวนท่าออกกําลังกายฤาษีดัดตน

1.2 ได้องค์ความรู้จากปัญหาของผู้สูงอายุ

1.3 ได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีสุขภาพท่ีดีขึ้น

1.4 ได้แนวทางการเข้าถึงสังคมผู้สูงอายุ

๒) ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ

2.1 ผู้สูงอายุ ในปัจจุบันได้กลับมาสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งข้ึน

2.2 ผู้สูงอายุ มีสุขภาพร่างกายท่ีดีขึ้น

2.3 กิจกรรมสามารถทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตใจท่ีดีข้ึน

2.4 สามารถทําให้ผู้สูงอายุ มีผลงานในการแสดงในเทศกาลต่างๆ

๑๑. ปัจจัยท่ีจะช่วยทําให้โครงการประสบความสําเร็จ

1. ได้รับการสนับสนุนจาก โรงเรียนผู้สูงอายุ ตําบล รําแดง อําเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา

2. ได้รับข้อช้ีแนะจากแพทย์แผนไทย

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นท่ีท่ีอยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมย่ิงขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล

1. โรงเรียนผู้สูงอายุ ตําบล รําแดง อําเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา

2. อ.พท.ป.กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร อาจารย์แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันท่ีคุณอยากพบ เพราะเหตุใด

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ เพราะ ชอบในแนวคิดใหม่ๆ เสริมสร้างทัศนคติบวกให้กับพวกเราได้ดี

อยากฟังรูปแบบการคิดให้แง่มุมต่างๆ วิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สําแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือที่มุม

ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน

ท่ีแนบทุกฉบับไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

ผู้เสนอโครงการ
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ลงช่ือ พิรเดช วิเชียรรัตน์ ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม)

( นาย พิรเดช วิเชียรรัตน์ )

วัน/เดือน/ปี 25/07/2564

ลงช่ือ ธิดารัตน์ เพชรหนู ผู้สมัคร (สมาชิกทีม)

(นางสาว ธิดารัตน์ เพชรหนู )

วัน/เดือน/ปี 25/07/2564

ลงช่ือ มานิตา จันทร์เพ็ญ ผู้สมัคร (สมาชิกทีม)

(นางสาว มานิตา จันทร์เพ็ญ)

วัน/เดือน/ปี 25/07/2564



๓

กระบวนการสร้างสรรค์ท่ารํา

ท่าโครงร่างฤาษีดัดตนทั้งหมด 16 ท่า สรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดเม่ือยของร่างกาย

ช่วงท่ี 1 ท่าวอร์มอัพหรือท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ลําดับ ท่าจารึกฤาษ(ีเดิม) ถอดท่า สรรพคุณ

1 แ ก้ ล ม เ สี ย ด ทั่ ว

ร่างกาย

2 แก้ลมเ จ็บ ศีรษะ

ต า มั ว แ ล ะ แ ก้

เกียจ

3 สรรพคุณ แก้

อาการปวดแขน

เคลื่อนไหวไม่

สะดวก

4 แก้ตะคริวมือ

ตะคริวเท้า
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ลําดับ ท่าจารึกฤาษ(ีเดิม) ถอดท่า สรรพคุณ

5 แก้อาการตึงเมื่อย

เข่าและอาการขา

ชา

6 แก้ปวดไหล่

7 แก้เคล็ดขัดยอก

ไหล่ ท้อง และอก

8 แก้ความเมื่อยล้า

ช่วงเอว ขา
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ท่าโครงร่างฤาษีดัดตนทั้งหมด 16 ท่า สรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดเม่ือยของร่างกาย

ช่วงท่ี 2 ท่าออกกําลังกายผสมผสานกับท่าฤาษีดัดตน

ลําดับ ท่าจารึกฤาษี(เดิม) ถอดท่า สรรพคุณ

1 บร ร เท าอ ากา ร

ปวดเมื่อยและชา

บริเวณสะโพก

2 บรรเทาอาการ

ปวดเม่ือย

3 สรรพคุณ แก้ปวด

อก

ปวดเอว
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ท่าโครงร่างฤาษีดัดตนทั้งหมด 16 ท่า สรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดเม่ือยของร่างกาย

ช่วงท่ี 3 ท่าคูลดาวน์

ลําดับ ท่าจารึกฤาษ(ีเดิม) ถอดท่า สรรพคุณ

1 แก้อาการแน่น

หน้าอก

2 แก้อาการปวด

เม่ือยขา

3 แก้อาการปวดคอ

ปวดไหล่
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ลําดับ ท่าจารึกฤาษ(ีเดิม) ถอดท่า สรรพคุณ

4 แก้ความปวดเมื่อย

ช่วงขา

5 แก้อาการเม่ือยล้า

จากภาพตารางท่าโครงร่างฤาษีดัดตนทั้งหมด 16 ท่า สรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยของร่างกายทั้ง 3

ช่วงดังกล่าวผู้ศึกษาได้นําโครงร่างให้ผู้รู้ประเมินซึ่งผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์และกลุ่มผู้รู้ทางด้านนาฏศิลป์ช้ีแนะ

เรื่องการแต่งกาย เพลง ท่ารํา ผลสรุปดังนี้

ช่วงท่ี 1 ท่าฤาษีที่คัดเลือกมาใช้มีความเหมาะสม จะมีท่านั่งเป็นท่ายืดเยียดร่างกาย

ช่วงที่ 2 ท่าฤาษีท่ีเลือกมามีความเหมาะสม แต่ต้องนับจังหวะให้ช้าลงและเพิ่มการเคลื่อนไหวโดยก้าวไป

ด้านหน้า 4 จังหวะ ถอยหลัง 4 จังหวะ

ช่วงท่ี 3 ควรตัดท่าท่ียืดขาเดียว และเพ่ิมท่ายืน 2 ขา



๘

ตัวอย่างภาพระบําฤาษีดัดตน(สื่อออนไลน์ให้ผู้สูงอายุ)



ตัวอย่างภาพระบําฤาษีดัดตน(สื่อออนไลน์ให้ผู้สูงอายุ)




