ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง กิจกรรมฝึ กสมอง
หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ระบบประสาท
รายวิชา สุ ขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
...................................................................
Brain Gym จะแบ่ งออกเป็ น ๔ กลุ่มท่ า ทุกคนสามารถสามารถทาตามได้ ไม่ ยาก คือ

กลุ่มท่ าที่ ๑ การเคลือ่ นไหวสลับข้ าง ( Cross Over Movement)
เป็ นการทางานของสมองทั้งสองซีกโดยถ่ายโยงข้อมูลกันได้ ถ้าให้เด็กทาท่าเหล่านี้บ่อยๆ จะทาให้
ทราบว่าเด็กมีปัญหาในด้านประสานการทางานของตา มือ และเท้า หรื อไม่
๑.๑ ยกขาขวางอให้ต้ งั ฉากกับพื้นพร้อมกับยืน่ แขนทั้งสองออกไปด้านหน้า คว่ามือลงขนานกับพื้น
แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลาตัว ตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น แกว่งแขนทั้งสองกลับมาอยูท่ ี่ดา้ นหน้า พร้อมกับ
วางเท้าขวาไว้ที่เดิม แล้วเอามือลง เปลี่ยนขา
๑.๒ ก้าวเท้าขวาวางหน้าเท้าซ้าย พร้อมกับยืน่ แขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้า มือคว่าลงขนานกับ
พื้น แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลาตัว ตรงข้ามกับขาที่กา้ วออกไป แกว่งแขนทั้งสองข้างกลับมาอยูด่ า้ นหน้า
พร้อมกับชักเท้าขวาวางที่เดิม แล้วเอามือลง สลับเท้าทาซ้ าอีกครั้ง
๑.๓ ยกขาขวางอไปด้านหลัง พร้อมกับยืน่ แขนทั้งสองออกไปด้านหน้า มือคว่าลง แกว่งแขนทั้งสอง
ไปด้านข้างลาตัวตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น ให้มือซ้ายแตะส้นเท้าขวา แกว่งแขนทั้งสองกลับมาอยูด่ า้ นหน้า
พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม แล้วเอามือลง แล้วเปลี่ยนขาทาซ้ าอีกครั้ง
๑.๔ วิ่งเหยาะๆ อยูก่ บั ที่ชา้ ๆ
๑.๕ นัง่ ชันเข่า มือสองข้างประสานกันที่ทา้ ยทอย เอียงข้อศอกซ้ายแตะที่หวั เข่าขวา ยกข้อศอกซ้าย
กลับไปที่เดิม เปลี่ยนเป็ นเอียงข้อศอกขวา
๑.๖ กามือซ้ายขวาไขว้กนั ระดับหน้าอก กางแขนทั้งสองข้างออกห่างกันเป็ นวงกลมแล้วเอามือ
กลับมาไขว้กนั เหมือนเดิม
๑.๗ กามือสองข้าง ยืน่ แขนตรงไปข้างหน้า ให้แขนคู่กนั เคลื่อนแขนทั้งสองข้างพร้อมๆกัน หมุน
เป็ นวงกลมสองวงต่อกันคล้ายเลข ๘ ในแนวนอน

๑.๘ ยืน่ แขนขวาออกไปข้างหน้า กามือชูนิ้วโป่ งขึ้น ตามองที่นิ้วโป่ ง ศีรษะตรงและนิ่ง หมุนแขน
เป็ นวงกลม ๒ วงต่อกันคล้ายเลข ๘ ในแนวนอน ขณะหมุนแขนตามองที่นิ้วโป้ งตลอดเวลา แล้วเปลี่ยนแขน
ทาซ้ าอีกครั้ง
กลุ่มท่ าที่ ๒ การยืดส่ วนต่ างๆ ของร่ างกาย (Lengthening Movement)
เป็ นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยดของสมองส่ วนหน้า และส่ วนหลัง ทาให้มีสมาธิในการเรี ยนรู ้
และการทางานมากขึ้น

๒.๑ ยืนหันหน้าเข้าผนัง เว้นระยะห่างเล็กน้อย ยกมือสองข้างดันฝาผนัง งอขาขวา ขาซ้ายยืดตรง ยก
ส้นเท้าขึ้น เอนตัวไปข้างหน้า เล็กน้อย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ วางส้นเท้าลง ตัวตรงหายใจออกช้าๆ งอ
ขาซ้าย ทาเหมือนขาขวา
๒.๒ ยืนไขว้ขาทั้งสองข้าง ยืนทรงตัวให้ดี หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ก้มตัวลงไขว้แขน หายใจออกช้าๆ ยืด
ตัวขึ้น แล้วเปลี่ยนขาทาซ้ าอีกครั้ง
๒.๓ นัง่ ไข่วห้าง กระดกปลายเท้าขึ้น-ลง พร้อมกับนวดขาช่วงหัวเข่าถึงข้อเท้า เปลี่ยนขาทาซ้ าอีกครั้ง
๒.๔ มือขวาจับไหล่ซา้ ย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ตามองมือขวา ดึงหัวไหลเข้าหาตัว พร้อมกับหัน
หน้าไปทางขวา ทาเสี ยง “อู” ยาวๆ เปลี่ยนมือทาซ้ าอีกครั้ง
๒.๕ ใช้มือทั้งสองข้างทาท่ารู ดซิปขึ้น (สุ ดแขนด้านล่าง แล้วยกขึ้นเหนือศีรษะ) หายใจเข้าช้าๆ ทาท่า
รู ดซิปลง หายใจออกข้าๆ

กลุ่มท่ าที่ ๓ การเคลือ่ นไหวเพือ่ กระตุ้น (Energizing Movement)
เป็ นการกระตุน้ การทางานของกระแสประสาท ทาให้เกิดการกระตุน้ ความรู ้สึกทางอารมณ์ และเกิด
แรงจูงใจ ในการช่วยให้เรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน

๓.๑ ใช้นิ้วชี้นวดขมับเบาๆ ทั้งสองข้างวนเป็ นวงกลม
๓.๒ กดจุดตาแหน่งต่างๆ ในร่ างกายที่จะกระตุน้ การทางานของสมอง
- ใช้นิ้วโป้ งกับนิ้วชี้วางบริ เวณกระดูกคอ ลูบเบาๆ อีกมือวางที่ตาแหน่งสะดือ กวาดตามองจากซ้ายไป
ขวา และจากพื้น ขึ้นเพดาน เปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
- ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางแตะเหนือริ มฝี ปาก อีกมือวางที่ตาแหน่งกระดูกก้นกบ กวาดตามองจากพื้นขึ้น
เพดาน หายใจเข้า-ออกช้าๆ ลึกๆ เปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
- ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือวางที่ตาแหน่งสะดือ ตามองตรงไปข้างหน้าไกลๆ
จินตนาการวาดรู ปวงกลมด้วยจมูก เปลี่ยนมือ ทาเช่นเดียวกัน
- ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางที่ใต้คาง อีกมืออยูท่ ตี่ าแหน่งสะดือ หายใจเข้า-ออก ช้าๆ ลึกๆ สายตามอง
จากไกลเข้ามาใกล้ เปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
๓.๓ นวดใบหูดา้ นนอกเบาๆ ทั้งสองข้าง แล้วใช้มือปิ ดหูเบาๆ ทาช้าๆ หลายๆครั้ง
๓.๔ ใช้มือทั้งสองเคาะที่ตาแหน่งกระดูกหน้าอก โดยสลับมือกันเคาะ แต่ตอ้ งเคาะเบาๆ

กลุ่มท่ าที่ ๔ ท่ าบริหารร่ างกายง่ ายๆ (Useful)
เป็ นการช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในด้านต่างๆ ของสมอง เช่น การจดจา การมองเห็น การได้ยนิ และ
ช่วยลดความเครี ยดลงได้

๔.๑ นัง่ บนเก้าอี้ ยกเท้าขวาขึ้นพาดบนขาซ้าย มือกุมฝ่ าเท้าขวา หายใจเข้า ออกช้าๆ ลึกๆ 1 นาที แล้ว
วางเท้าลงบนพื้นเหมือนเดิม ให้เท้า ทั้งสองข้างแตะพื้น กามือเข้าด้วยกัน แล้วใช้ปลายลิ้นกดที่ฐานฟันล่าง
ประมาณ 1 นาที จะเป็ นท่าทีมีประสิ ทธิภาพสูงมาก ช่วยลด ความเครี ยด ความอึดอัด และความคับข้องใจ
เปลี่ยนขาทาซ้ าอีกครั้ง
๔.๒ กามือทั้งสองข้าง ยกขึ้นไขว้กนั ระดับตา ตามองมือที่อยูด่ า้ นนอก
๔.๓ วางมือซ้อนกันที่ดา้ นหน้า หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ คว่ามือลง หายใจออกช้าๆ
แล้ววาดมือออกเป็ นวงกลม แล้ววางมือไว้ที่เดิม
๔.๔ ใช้มือทั้งสองปิ ดตาที่ลืมอยูเ่ บาๆ ให้สนิท จนมองเห็นเป็ นสี ดามืดสนิทสักพัก แล้วค่อยๆ เอามือ
ออก เริ่ มปิ ดตาใหม่
๔.๕ ใช้นิ้วมือทั้งสองข้างเคาะเบาๆ ทัว่ ศีรษะ จากกลางศีรษะออกมา ด้านขวาและซ้ายพร้อมๆ กัน
นอกจากการบริ หารสมองแล้วยังมีเทคนิคง่ายๆ จาก สสส. ที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และส่ งเสริ มให้มี
กิจกรรมทางกายมากขึ้น โดยได้แนะนาว่า แกว่งแขนวันละประมาณ ๓๐ นาที ต่อวัน หรื อเดินเร็ วอย่าง
น้อย ๑๐ นาที ต่อวัน เพื่อเลี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (NCDs) และอ้วนลงพุงได้
จะเห็นว่าสมองมีความสาคัญกับร่ างกายเราจริ งๆ ถ้าเราบริ หารสมองควบคู่กบั การออกกาลังกายเป็ นประจา
เราก็จะช่วยให้สามารถทาทุกอย่างในแต่ละวันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

