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ประวัติควำมเป็นมำ 

  
             การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based learning) เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการน าความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสมองและให้ความส าคัญกับช่วงพัฒนาการของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ได้ในแต่ละช่วง
วัย รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างการทางานและพัฒนาการของสมองกับการเรียนรู้มาเป็นพ้ืนฐานในการจัดการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ Brain -based Learning เป็นการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ โดยไม่สกัดกั้นการท างานของสมอง แต่เป็นการส่งเสริมให้สมองได้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุด การน า
องค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในด้าน
การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมและกระบวนการอ่ืนๆ ร่วมกับสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ต่างๆ จะท าให้เด็กสนใจ เข้าใจ เรียนรู้ และรับไว้ในความทรงจ าระยะยาว ทั้งยังสามารถนาสิ่งที่
เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งสมองจะพัฒนา
เต็มตามศักยภาพก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เข้าใจสมอง ภายใต้แนวคิดท่ีว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้ได้ ทุกคนมีสมองพร้อมที่จะเรียนรู้มาตั้งแต่ก าเนิดไม่มีสมองใดถูกออกแบบมาให้โง่ สมองมีระยะ
พัฒนาการต่าง ๆ กันในแต่ละวัยตามระยะพัฒนาการ เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของสมองระยะนั้น สมองทุกสมองของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เช่นในวัย อายุ 5-6 ปี สมองส่วน
รับสัมผัสและส่วนเคลื่อนไหวกาลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเรียนการสอนต้องเน้นการพัฒนาระบบการ
เคลื่อนไหวและระบบรับสัมผัสนอกจากนี้ถ้าเด็กเรียนรู้ขณะที่มีความสุข สมองจะเปิดท างานพร้อมที่รับองค์
ความรู้ทุกอย่างอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ (Siriporn – Wassana, 2558 : ออนไลน์) 
 
หลักกำร 12 ข้อของ BBL 
 
          1. สมองท างานพร้อมกันหลายๆส่วน ซึ่งสมองจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีในสภาพแวดที่มีสิ่งเร้าที่
หลากหลาย 
          2. ศักยภาพในการเรียนรู้นั้นมีความเก่ียวข้องกับพัฒนาการเจริญเติบโต บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย 
          3. ความสงสัย ใคร่รู้ เป็นสิ่งที่มีมาตรฐานตามธรรมชาติ และติดตัวมาตั้งแต่เกิด 
          4. การค้นหาค าตอบของมนุษย์เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปแบบ 
          5. อารมณ์ความรู้สึกไม่ได้แยกออกจากการเรียนรู้ มีความส าคัญมากต่อการจดจ าข้อมูล รวมไปถึงการ
เรียกใช้ข้อมูล 
          6. สมองแต่ละส่วนนั้นท างานทั้งแบบเฉพาะด้าน ประสานสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ 
          7. การเรียนรู้นั้นจะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อผู้เรียนสนใจและใส่ใจในการเรียน 
          8. การเรียนเป็นสิ่งที่มีความเก่ียวข้องกับจิตส านึกและจิตใต้ส านึก 
          9. มนุษย์มีความทรงจ า 2ประเภท คือ มาจากประสบการณ์ชีวิตประจ าวันและความทรงจ าที่มาจาก
การท่องจ า 



          10. ความเข้าใจที่ดีของสมองเกิดจากข้อมูลและทักษะจากความทรงจ า  
          11. แรงเสริมทางบวกมีผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนได้รับสิ่งไม่พึงพอใจก็จะท าให้สมองไม่
เกิดการเรียนรู้ 
           12. สมองของมนุษย์นั้นมีความแตกต่างกัน แต่โครงสร้างสมองของแต่ละคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
สื่อ 
สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก มุมหนังสือ และมุมบทบาทสมมติ 
 
สภำพแวดล้อม 
 
           1. สร้างบรรยากาศให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย ยิ้มแย้ม มองโลกในแง่บวก และมีความมุ่งม่ัน 
           2. จัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย 
           3. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนควรมีอากาศร่มรื่น ผ่อนคลาย  
 
บทบำทครูและเด็ก 
 
            1. สร้างบรรยากาศในการจัดประสบการณ ์
            2. จัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
            3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
            4. ให้แรงเสริมในทางบวก 
            5. สังเกตและจดบันทึกตามแบบบันทึก (Nu td a, 2552 : ออนไลน์) 
 
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
 
              ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ BBL (Brain-Based Learning) เป็น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทางานของสมอง เหมาะสมกับทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงวัยชรา สมองเป็นอวัยวะแห่งการเรียนรู้ สมองเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 
เมื่ออวัยวะครบสมบูรณ์ ก็สามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้น แม่ตั้งครรภ์ควรพูดคุยกับลูกในท้อง ใช้มือลูบคล า หรือร้อง
เพลง หรือกิจกรรมที่แม่ท าแล้วสนุก มีความสุข เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า “Mozart Effect” ซึ่งไม่จ าเป็นต้องฟัง
เพลงของโมสาร์ทเท่านั้น อาจเป็น เพลงป๊อป เพลงลูกทุ่ง หรือเพลงอ่ืนๆ ที่แม่ฟังแล้วมีความสุข วงจรการ
เรียนรู้ของสมองมี 2 แบบ คือ “ตั้งใจและไม่ตั้งใจ” “ตั้งใจ” เมื่อถูกบังคับ เช่น ครู พ่อแม่บังคับให้ท าการบ้าน 
ให้เรียนรู้วิชา ซึ่งในลักษณะนี้ไม่เป็นผลดี เมื่อเด็กไม่พอใจ ไม่ต้องการเรียน สมองหรือ ระบบลิมบิก (Limbic 
system) จะปิด ส่วน “ไม่ตั้งใจ” นั้น ต้องเปิดสมองก่อน วิธีเปิดสมองอาจจะเปิดด้วยสมาธิ หรือจังหวะเพลง 
การเต้นง่ายๆ เมื่อสมองเปิดท างาน มีสมาธิ แววตาของเด็กจะสดใส พร้อมที่จะเรียนการเรียนรู้ก็จะท าได้ง่าย
ขึ้น   
               สมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงมีความรู้และความเข้าใจการเรียนรู้
แบบไม่ตั้งใจในเด็กเล็กเป็นอย่างยิ่ง การอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ มุ่งเน้นที่การเล่นกับ
ธรรมชาติ การให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมเป็นเรื่องง่ายๆ ที่เด็กสามารถเรียนรู้ภาษา คณิต วิทย์ 
ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติได้โดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้สมองของเด็กพัฒนาไปได้เต็มศักยภาพ “สนามเด็กเล่น BBL” 



นวัตกรรมล่าสุดตามหลักการพัฒนาสมองส าหรับเด็กอนุบาล ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “สนามเด็กเล่นอัจฉริยะ” 
ออกแบบโดย อาจารย์ดิสกร กุนธร โดยเริ่มแรกที่ได้ออกแบบ คือ สนามเด็กเล่นที่โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือ โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน เด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัด
โป่งแยงฯ นั้นเป็นเด็กชาวเขาท่ีมาจากหลายเผ่า ในตอนเริ่มเข้ามาเรียนใหม่ ๆ เด็กจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่เมื่อ
เปิดสมองเด็กเหล่านี้ด้วยพละ ศิลปะ และดนตรี ก็ท าให้เขาสามารถอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้
ของสมอง โดยมีธรรมชาติเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ สมองเป็นอวัยวะพิเศษที่ต้องการทั้งอาหารกายและอาหารใจ อาหาร
กายก็คืออาหารทั้ง 5 หมู่ ซึ่งเป็นสารอาหารบ ารุงสมอง ส่วนอาหารใจนั้นก็มาจากการประสบความส าเร็จในสิ่ง
ที่ท านั้นด้วยตัวเอง เมื่อสามารถท าสิ่งที่ท าอยู่ได้ส าเร็จ ต่อไปก็จะมีก าลังใจ มีพลังปัญญาเพ่ิมมากขึ้น มีความ
ต้องการท างานที่สลับซับซ้อนมากข้ึน เด็กเล็ก 2-3 ขวบมักจะเลียนแบบผู้ใหญ่ เมื่อเห็นผู้ใหญ่ท าก็อยากช่วยท า 
ซึ่งเราควรปล่อยให้เขาท า เมื่อเขาท าส าเร็จก็จะเป็นอาหารใจที่แท้จริง ซึ่งมาจากความส าเร็จที่ท าได้ด้วยตัวเอง 
ไม่ใช่มาจากค าชม ดังนั้น หากลูกหลานยังเล็ก เราควรเฝ้าดูเขาเล่นว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไร การพัฒนาสมอง
ของเด็กปฐมวัยก็เช่นกัน “เล่นคือเรียน เรียนคือเล่น” ส าหรับเด็กเล็กเป็นสิ่งส าคัญ ในขณะที่เล่นนั้นเด็กจะ
ค้นพบตัวเอง ค้นพบความสามารถในการเรียนรู้ ในการท างาน ในการแก้ปัญหา ซึ่งส าคัญมาก สมองเรียนรู้ได้ดี
จาก active learning มากกว่า passive learning การจะให้เด็กค้นพบตัวเองจึงต้องเป็น active learning ได้
คล า ได้สัมผัส ได้จับ ได้ปีนป่าย ได้ลองผิดลองถูก เมื่อไม่ส าเร็จก็เริ่มใหม่ เกิดแรงจูงใจในการแก้ปัญหาด้วย
ตัวเอง ซึ่งนับเป็นแก่นแท้ของการศึกษาที่จะท าให้เด็กแต่ละคนค้นพบความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้และ
การปฏิบัติ ตลอดจนศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถได้มาด้วย passive learning 
หรือฟังเพียงการบรรยายของครู ในระดับประถมศึกษานั้น เมื่อสมองเด็กเปิด การเรียนรู้ก็จะง่ายขึ้น สมอง
เรียนรู้จากของจริง ไปหาสัญลักษณ์ ช่องทางการเรียนรู้ของสมองมีหลายช่องทาง จากการได้เห็น ได้ยิน ได้
สัมผัส ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส มีความสุขใจ ดังนั้น หลักสูตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจึงต้องเป็น active 
learning ให้ลงมือท า ไม่ใช่นั่งฟังเพียงการบรรยาย การพัฒนาสมองของวัยรุ่น สังคมไทยในปัจจุบันพบปัญหา
เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ค่อนข้างมาก การแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่น เด็กแว้นหรือเด็กสก๊อย ตามหลักการ
พัฒนาสมองนั้นท าได้ด้วยการเปิดสมอง และท าให้เขาค้นพบตัวเอง ค้นพบความถนัดและความสามารถของ
ตนเอง ส่วนในวัยท างานนั้น ทุกงานที่เราท าส าเร็จได้ด้วยตัวเองหรือช่วยกันท าให้ส าเร็จคืออาหารใจที่ส าคัญ  
(ธนกรณ์ เอกนิกรูณ์, 2556 : ออนไลน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


