เทคนิคเรียนวิชาการให้สนุก เพิ่มพลังสมองวัยซน
โดย อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
การเรียนวิ ชาการด้วยความสนุก ช่วยเพิ่ มศักยภาพสมองอย่างไร
ช่วงแรกเกิดถึง 10 ปี ถอื ว่าเป็ นช่วงระยะเวลาทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ สําหรับการเรียนรู้ จะเห็นได้วา่ เด็กๆ เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ดนตรีได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าเด็กปกติเมือ่ คลอดมานัน้
เกิดมาพร้อมกับจํานวนเซลล์สมองทีเ่ พียงพอต่อการดํารงชีวติ เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ หากว่าเด็กได้ฝึกการคิด การ
ปฏิบตั ิ และใช้สมองในการแก้ปญั หา สมองก็จะมีการสร้างใยประสาทเพิม่ ขึน้ แต่สว่ นใหญ่เราจะใช้สมองน้อย
กว่าประสิทธิภาพสมองทีม่ อี ยู่
จะทําอย่างไรให้เด็กสามารถเพิม่ ศักยภาพการใช้สมองได้อย่างเต็มที่ ก่อนอื่น
จะต้องรูว้ า่ สมองจะเรียนรูไ้ ด้ อารมณ์จะต้องมีลกั ษณะเป็ นบวก ขณะทีเ่ ด็กๆ ได้เรียนรู้
ผ่านการเล่น ความรูส้ กึ สนุกและรูส้ กึ ผ่อนคลาย เป็ นสิง่ สําคัญทีเ่ ด็กจะสามารถพัฒนา
ศักยภาพสมองของเขาได้อย่างเต็มที่
หลักสําคัญที่เรียนวิ ชาการด้วยความสนุก คือ คุณพ่อคุณแม่ตอ้ งใช้กลยุทธ์หลากหลายทีจ่ ะทําเด็ก
มุง่ สนใจในสิง่ ทีก่ าํ ลังเรียนรูอ้ ยู่ สร้างความท้าทาย ความสนุกสนาน และให้เด็กได้เชื่อมโยงสิง่ ทีเ่ รียนรูก้ บั ชีวติ
จริงเสมอ เพือ่ ให้รวู้ า่ ความรูน้ นั ้ มีประโยชน์กบั เขา โดยคุณพ่อคุณแม่อาจเข้าไปมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม
หรือร่วมเล่นด้วย แต่หากลูกตอบผิดหรือทําในสิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่มองว่าไม่เข้าท่า อย่าใจร้อนตําหนิเขานะคะ เพราะจะ
ทําให้บรรยากาศแบบผ่อนคลายหายไป
ตัวอย่างเทคนิ คการเรียนวิ ชาการให้สนุก
- คณิ ตศาสตร์
วัยอนุบาล เทคนิ คเรียนให้สนุก เรียนเรือ่ งจํานวนโดยใช้ขนมลูกชุบ โดยให้เด็กหยิบตามจํานวน
ต่างๆ ฝึกการรวมสิง่ ของ (การบวก ) การหักลบ ซึง่ เด็กจะเรียนรูไ้ ด้ดเี พราะเห็นเป็ นรูปธรรม และรูส้ กึ สนุก
เผลอๆ ลูกชุบจะหายไปเพราะถูกหักลบไปอยูใ่ นท้องของผูเ้ รียนก็ได้
วัยประถมศึกษาต้น เทคนิ คเรียนให้สนุก เรียนเรือ่ งเรขาคณิต โดยตัด
กระดาษสีเป็ นรูปเรขาคณิตต่างๆ สามเหลีย่ ม สีเ่ หลีย่ ม เข้านํามาปะติดเป็ นภาพ
วัยประถมศึกษาปลาย เทคนิ คเรียนให้สนุก เรียนเรือ่ งเศษส่วนด้วยพิซซ่า เด็กๆ จะสนุ กกับการ
แบ่งพิซซ่าออกเป็ นส่วนๆ จาก ½ เป็ น ¼ และง่ายมากทีเ่ ด็กจะเปรียบเทียบว่าระหว่าง ¾ กับ ½ แบบใดได้
ชิน้ ใหญ่กว่ากัน
สนุกแบบนี้ เพิ่ มพลังสมองอย่างไร การจัดกิจกรรมผ่านประสบการณ์เรียนรูอ้ ย่างเป็ นรูปธรรม ให้เด็ก
ได้ลงมือปฏิบตั ิ คิดและสรุปเป็ นองค์ความรูข้ องตน เหล่านี้เป็ นการเชือ่ มโยงสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้ทาํ งาน
ประสานกัน และทําให้ศกั ยภาพในการเรียนเพิม่ ขึน้ ค่ะ

- ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วัยอนุบาล เทคนิ คเรียนให้สนุก เรียนพยัญชนะด้วยการใช้น้ิวจุม่ สีน้ําแล้วลากเป็ นพยัญชนะ หรือ
โดยการผลัดกันเขียนพยัญชนะทีห่ ลัง บนฝา่ มือ
วัยประถมศึกษาต้น เทคนิ คเรียนให้สนุก เรียนมาตราตัวสะกดโดยใช้เชือกแปลงร่าง เช่น แม่ กบ
ให้เด็กนําเชือกมาขดเป็ น บ พร้อมกับบอกคําตัวอย่าง แล้วเปลีย่ นเป็น ป... พ ...ภ ...ฟ
วัยประถมศึกษาปลาย เทคนิ คเรียนให้สนุก เรียนสํานวน คําพังเพย โดยเล่นเกมผลัดกันเปิดบัตร
สํานวน คําพังเพย แล้วเล่าเรือ่ งหรือแต่งนิทานทีส่ อดคล้องกับความหมายของสํานวน คําพังเพยนัน้ ๆ
สนุกแบบนี้ เพิ่ มพลังสมองอย่างไร
เด็กได้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านร่วมกัน นอกจากจะทําให้เด็กสนุ กและเกิดความ
เข้าใจทีไ่ ม่ใช่ความทรงจําทีม่ าจากการท่องจําแล้ว ยังเป็นการกระตุน้ กล้ามเนื้อสมองหลายๆ ส่วนให้ต่นื ตัว
เซลล์สมองมีการสือ่ สารกันมากขึน้ และเกิดการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อีกด้วย
- ศิ ลปะ
วัยอนุบาล เทคนิ คเรียนให้สนุก ชักชวนให้ทาํ กิจกรรมหลากหลายค่ะ ไม่
ั ้ นนํ้ามัน การพับ ฉีก การ
จําเป็ นต้องวาดรูปอย่างเดียว เช่น พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ ปนดิ
ฝนสีบนวัสดุหลายพืน้ ผิว เช่น กระดาษทราย กระดาษลูกฟูก
วัยประถมศึกษาต้น เทคนิ คเรียนให้สนุก เรียนเรือ่ งการผสมสี เช่น สีเขียวต้องใช้สอี ะไรผสมกัน
และให้เด็กๆ สนุกกับการนิยามชื่อสีทผ่ี สมได้ในเฉดต่างๆ เช่น สีเขียวใบตอง สีเขียวหญ้าอ่อน สีเขียวนาฬิกา
Benten เป็ นต้น
วัยประถมศึกษาปลาย เทคนิ คเรียนให้สนุก ให้เด็กฝึกถ่ายทอดความคิดหรือเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
เหตุการณ์ต่างๆ เป็ นภาพวาด
สนุกแบบนี้ เพิ่ มพลังสมองอย่างไร เป็ นการฝึกใช้สมองส่วนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ใน
ขณะเดียวกันยังเป็ นการฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กจากการปนั ้ พับ ประดิษฐ์ ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาสมองได้เป็ น
อย่างดี
- วิ ทยาศาสตร์
วัยอนุบาล เทคนิ คเรียนให้สนุก การทดลองการจมการลอยของวัตถุ เด็กๆ จะสนุกกับการหย่อน
ของลงในนํ้า แล้วดูวา่ จะจมหรือลอย ทัง้ นี้คุณพ่อคุณแม่ควรตัง้ คําถามกระตุน้ ให้เด็กสังเกต และคิดด้วยนะคะ
เช่น เพราะอะไรน้า...ก้อนหินจึงจมนํ้า แต่ตุ๊กตาเป็ ดลอยนํ้าได้คะ
วัยประถมศึกษาต้น เทคนิ คเรียนให้สนุก เรียนเรือ่ งการละลายจากการทํานํ้าเชื่อม คุณแม่ลองชวน
น้องมาเข้าครัวทํานํ้าผลไม้ แล้วทดลองดูวา่ จะมีวธิ อี ย่างไรนํ้าตาลจะละลายในนํ้าได้ดขี น้ึ
วัยประถมศึกษาปลาย เทคนิ คเรียนให้สนุก เรียนเรือ่ งพลังงานกลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลื่อนทีข่ อง
วัตถุ โดยการประดิษฐ์พาหนะจากเศษวัสดุ เช่น กล่องนม และใช้แรงยืดของยางหรือสปริงทําให้เครือ่ งทีไ่ ด้

สนุกแบบนี้ เพิ่ มพลังสมองอย่างไร ความสงสัย อยากรูอ้ ยากเห็นเป็ นสิง่ ทีม่ มี าตามธรรมชาติ และ
ติดตัวมาตัง้ แต่เกิด ซึง่ ของเราสมองก็ถูกออกแบบมาเพือ่ รับรูแ้ ละขบคิดเพือ่ ค้นหาคําตอบ ดังนัน้ การกระตุน้ ให้
เด็กเกิดคําถาม จินตนาการ สํารวจ ทดลอง ผ่านทางการเล่น ทําให้เด็กสามารถสร้างความหมายและความรู้
ขึน้ มาได้ ยิง่ ถ้าเด็กมีการใช้สมองเพือ่ การเรียนรูแ้ ละการคิดมากเท่าไร ก็จะทําให้เซลล์สมองสร้างเครือข่าย
เส้นใยสมองใหม่ๆ แตกแขนงเชื่อมติดต่อกันมากยิง่ ขึน้
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