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คณิิตศึาส์ตร ์
ช่ว่ยฝึึกส์มอง
ส์ำารวจเกมส์นุิก ๆ แหล่งข้อ้มูลท์่�มป่ระโยช่นิ ์ 
และกจิกรรมส์รา้งส์รรคท์์่�คณุิส์ามารถท์ำารว่มกบับุตร
หลานิข้องคณุิ



เก่�ยวกบัท์รพัยากรน่ิ�
คณิิตศาสตร์ม์ีอียู่่�ทุกุทุี�! สำาร์วจเกมีสนุุก ๆ แหล่�งข้อ้ม่ีล่ทุี�มีปีร์ะโยู่ชนุ ์ 

แล่ะกจิกร์ร์มีสร์า้งสร์ร์คท์ุี�คณุิสามีาร์ถทุำาร์�วมีกบับตุร์หล่านุข้องคณุิ

ส์แกนิท์่�น่ิ� 

เพื่่�อค้น้พื่บเกมและกจิกรรม
ค้ณิิตศาสตรอ์อนไลนส์ำาหรบัเด็็กทุกุ
วัยั



เวลาท์่�ใช่:้
15 นุาทุี

อายุ:
7-8, 9-10

ส์ิ�งท์่�คณุิตอ้งม:่
ปากกาแล่ะกร์ะดาษ

วธิีจ่ดัการเวลาข้องคณุิ
โรงเรย่นิมธัียมศึกึษาเป็นิช่ว่งเวลาแหง่ความรบัผิดิช่อบใหม่และรวมถงึการบรหิารเวลา
ดว้ย รว่มมอืกบับุตรหลานิข้องคณุิเพื�อช่ว่ยจดัการเวลาข้องพวกเข้า คณุิส์ามารถช่ว่ยให้
พวกเข้าเรย่นิรูว้ธิีท่์ำาใหแ้น่ิใจวา่จะส์ามารถเรย่นิไปดว้ยและเล่นิไปดว้ยได้

ความท์า้ท์าย

สงัเกตกจิกรรมของบตุรหลานตลอด็ทุัง้วันัและตอนเย็น 
รวัมถงึการบา้นหรอ่งานทุี�ได็ร้บัมอบหมายทุี�พื่วักเขา
อาจตอ้งทุำา ชว่ัยพื่วักเขาวัางแผนเวัลาเพื่่�อใหส้ามารถ
ทุำากจิกรรมทุัง้หมด็ใหล้ลุว่ัง ตลอด็จนหาเวัลาใหพ้ื่วัก
เขาได็พ้ื่กัผ่อน เลน่ ค้ยุกบัเพื่่�อน ๆ และออกไปเทุี�ยวักบั
ค้รอบค้รวัั

อาช่พ่

การบรหิารเวัลาเป็นทุกัษะทุี�จำาเป็นในทุกุสภาพื่แวัด็ลอ้ม 
ผูค้้นทุี�สามารถจดั็การเวัลาได็ด้็จีะมปีระสทิุธผิลมากกวัา่
ในการบรรลภุารกจิประจำาวันั การจดั็การ การกอ่สรา้ง 
การขนสง่และโลจสิตกิส ์และการทุำาฟารม์ลว้ันเป็น
อาชพีื่ทุี�ตอ้งการค้วัามสามารถพื่เิศษในการจดั็เวัลา การ
ปรบัตวััใหเ้ขา้กบัการเปลี�ยนแปลง และการแกปั้ญหา

บท์ส์นิท์นิา

ในขณิะทุี�พื่วักเขากำาลงัวัางแผนเวัลาของพื่วักเขา ค้ณุิ
สามารถถามพื่วักเขาด็งัตอ่ไปนี:้

 • “ลูกทุำางานได็้ด็ีทุี่สุด็ในช่วังเวัลาสั้น ๆ หร่อเป็น
เวัลานาน ๆ? ลูกจะทุำางานได็้ด็ีขึ้นหร่อไม่หากแบ่ง
การบ้านเป็นงานสั้น ๆ และแทุรกเร่่องสนุก ถ้าเป็น
เช่นนั้น ลูกจะออกแบบตารางงานให้เป็นแบบนั้นได็้
ไหม?”

 • “ลูกได็้จัด็สรรเวัลาเพื่่่อการเล่น พื่ักผ่อน และใช้
เวัลาร่วัมกับผู้ค้นมากพื่อหร่อยัง?”

 • “ลูกจะรู้ได็้อย่างไรวั่าตารางเวัลาของลูกนั้นได็้
ผลด็ี?”

 • “เราจะปรับแต่งตารางเวัลาของลูกให้ได็้ผลด็ีขึ้นได็้
อย่างไร?”



เวลาท์่�ใช่:้
5 ถงึ 15 นุาทุี

อายุ:
3-4, 5-6

ส์ิ�งท์่�คณุิตอ้งม:่
ดนิุสอ, กร์ะดาษ, ล่ก่เต๋า/หนุา้ปัดหมุีนุทุี�มีเีล่ข้ 0-9

แถวละส์บิ ส์ามแถว
เกม “แถวละส์บิ ส์ามแถว” เป็นิเกมท์่�ส์นุิกซึ�งเหมอืนิกบัเกมโอเอกซ ์แมก้ระท์ ั�งการจดัวางก็
เหมอืนิกนัิและมเ่ส์น้ิตารางท์่�คลา้ยกนัิ

วธิีก่ารเล่นิ

เป้าหมีายู่ข้องเกมีคอืการ์เข้ยีู่นุตวัเล่ข้ 2 ตวัข้ึนุ้ไปในุแต�ล่ะช�องทุี�ร์วมีกนัุไดเ้ป็นุ 10 

คณุิกำาล่งัพยู่ายู่ามีจะทุำาแถวล่ะสบิ จำานุวนุ 3 แถว ไมี�ว�าจะเป็นุแนุวนุอนุ แนุวตัง้ หร์อืแนุวทุแยู่ง 

ผ่เ้ล่�นุคนุแร์กทุี�ไดแ้ถวล่ะสบิ 3 แถวตดิต�อกนัุคอืผ่ช้นุะ!

วัาด็เสน้ตาราง 3 ค้ณูิ 3 เหมอ่นกระด็านโอเอกซ ์ข้ั�นิท์่� 1

ผูเ้ลน่ค้นแรกทุอยลกูเต๋าและเขยีนหมายเลขลงในชอ่งทุี�ตนเลอ่ก 
ตวััอยา่งเชน่ พื่วักเขาอาจทุอยได็ ้4ข้ั�นิท์่� 2

ผูเ้ลน่ค้นตอ่ไปทุอยลกูเต๋า ถา้เขาทุอยได็ ้6 เขาสามารถเขยีน 6  
ในชอ่งเด็ยีวักบั 4 เพื่่�อแสด็งวัา่กำาลงับวัก 6 และ 4 เพื่่�อใหเ้ทุา่กบั 10ข้ั�นิท์่� 3

เม่�อแตล่ะกลอ่งมผีลรวัมเป็น 10 แลว้ั ผูเ้ลน่ตอ้งพื่ยายามนำากลอ่งเหลา่น้ันมาเรยีงตอ่กนั 3 ใบภายใน
แถวัเด็ยีวักนัใหไ้ด็ ้

ผูเ้ลน่ตอ้งผลดั็กนัทุอยลกูเต๋าอยา่งตอ่เน่�อง จนกวัา่จะมผูีทุ้ี�สามารถเรยีงกลอ่งทุัง้ 3 ใบใหอ้ยูภ่ายใน
แถวัเด็ยีวักนัได็ ้ไม่วัา่จะเป็นแนวันอน แนวัตัง้ หรอ่แนวัทุแยงมุมก็ตาม

ข้ั�นิท์่� 4

คำาใบท้์่�มป่ระโยช่นิ!์ 

หากคณุิไมี�มีลี่ก่เต๋า 9 ดา้นุ คณุิสามีาร์ถใชห้นุา้ปัดหมุีนุแทุนุได ้เพยีู่งแค�แบ�งกร์ะดาษออกเป็นุสามีเหล่ี�ยู่มีเทุ�า ๆ 
กนัุจำานุวนุ 9 ช�อง จากน้ัุนุเสยีู่บดนิุสอผ�านุร์ต่ร์งกล่างแล่ว้ใชค้ล่ปิหนีุบกร์ะดาษเป็นุเข็้มีหมุีนุ



เวลาท์่�ใช่:้
10 นุาทุี

อายุ:
1 ถงึ 8

ส์ิ�งท์่�คณุิตอ้งม:่
ผ่เ้ล่�นุ 2 คนุข้ึนุ้ไป, ล่ก่เต๋า 2 ล่ก่,  
ปากกาแล่ะกร์ะดาษ

Pig (เกมลูกเตา๋)
เกมลูกเตา๋แส์นิส์นุิกน่ิ�เป็นิวธิีท่์่�ยอดเย่�ยมในิการศึกึษาความน่ิาจะเป็นิ และเพิ�มความมั�นิใจ
ใหก้บับุตรหลานิข้องคณุิในิการบวก ระวงัดว้ยล่ะ! เกมน่ิ�ส์ามารถนิำาไปสู์ก่ารตอ่สู์อ้นัิยิ�ง
ใหญ่่ในิครอบครวั

วธิีก่ารเล่นิ

กำาหนด็เลขเป้าหมาย เชน่ 100 เป้าหมายของเกมค้อ่การไปใหถ้งึ
หมายเลขนี ้ค้ณุิสามารถเลอ่กเลขทุี�มากขึน้เพื่่�อใหผู้เ้ลน่สามารถ
เลน่ได็ห้ลายรอบ

ข้ั�นิท์่� 1

ผูเ้ลน่ผลดั็กนัทุอยลกูเต๋าสองลกูได็ห้ลายค้ร ัง้ตามทุี�พื่วักเขาตอ้งการในแตล่ะรอบ ผูเ้ลน่บวักจำานวัน
เลขทุี�ทุอยและบวักผลรวัมตอ่ไปจนกวัา่พื่วักเขาจะตดั็สนิใจหยดุ็ เม่�อผูเ้ลน่ตดั็สนิใจทุี�จะหยดุ็ พื่วักเขา
จะเก็บค้ะแนนรวัมด็ว้ัยการจด็บนัทุกึค้ะแนนลงไป

แตร่ะวังัด็ว้ัย ถา้ค้ณุิทุอยได็ ้1 ตาของค้ณุิจบลงและค้ณุิจะได็ค้้ะแนนเทุ่ากบัศนูยใ์นรอบน้ัน

หากค้ณุิทุอยได็ ้1 สองลกู (เรยีกวัา่ 'ลกูตางู') ตาของค้ณุิจะจบลงและค้ะแนนทุัง้หมด็ของค้ณุิจะกลบั
ไปเป็นศนูย!์

ข้ั�นิท์่� 2

ผูเ้ลน่ผลดั็กนัทุอยหลงัจากแตล่ะรอบ และจำาไวัว้ัา่พื่วักเขาทุำาค้ะแนนได็ม้ากแค้ไ่หนแลว้ั โด็ยมเีป้า
หมายทุี�จะเป็นค้นแรกทุี�บวักเลขได็ต้ามทุี�เลอ่ก

ข้ั�นิท์่� 3

บท์ส์นิท์นิา

เกมนีอ้าศยัโชค้ ในขณิะทุี�ค้ณุิกำาลงัเลน่อยู ่ใหพู้ื่ด็ค้ยุกบับตุรหลานของค้ณุิเกี�ยวักบั:

 • “ลูกค้ิด็วั่าเป็นเร่่องแน่แค้่ไหนทุี่พื่่อ/แม่จะทุอยได็้ลูกตางู และค้ะแนนหายไปหมด็?”

 • “หวัังจริง ๆ วั่าลูกจะทุอยได็้ 1 ลูกค้ิด็วั่ามันจะเป็นไปได็้ไหม?”

 • “มีกลยุทุธ์ใด็บ้างทุี่ลูกใช้เพื่่่อช่วัยให้ตัวัเองจำาผลรวัมได็้?”

 • “ลูกต้องการอีก 14 แต้มเพื่่่อไปให้ถึง 100! ลูกจะชนะในรอบถัด็ไปได็้หร่อไม่? ต้องทุอยได็้เทุ่าไหร่ถึงจะสำาเร็จ? ลูกค้ิด็
วั่ามีแนวัโน้มแค้่ไหนวั่าจะได็้ตัวัเลขเหล่านั้น?”

 • “ถ้าเราจะเล่นเกมนี้อีกในวัันพื่รุ่งนี้ ลูกจะเปลี่ยนตรงไหน?”



เวลาท์่�ใช่:้
30 นุาทุี

อายุ:
7-8, 9-10

ส์ิ�งท์่�คณุิตอ้งม:่
2 คนุ เคร์ ื�องคดิเล่ข้ ปากกาแล่ะกร์ะดาษ

กลการอา่นิใจ
มก่ลเม็ดส์นุิก ๆ มากมายท์่�คณุิและบุตรหลานิข้องคณุิส์ามารถท์ำาใหค้รอบครวัและเพื�อนิ
ข้องคณุิประหลาดใจได ้ลองเล่นิกบับุตรหลานิข้องคณุิ

เคล็ดลบัวธิีก่ารเล่นิ

ขอใหล้กูของค้ณุิค้ดิ็ตวััเลขใด็ก็ได็ ้ข้ั�นิท์่� 1 หกัเลขเด็มิออกข้ั�นิท์่� 5

จากน้ันขอใหค้้ณูิเลขเป็นสองเทุา่ข้ั�นิท์่� 2 ตอนนีบ้อกบตุรหลานวัา่ค้ณุิจะ
อา่นใจของพื่วักเขาโด็ยใชพ้ื่ลงั
วัเิศษอนัน่าทุึ�งทุัง้หมด็ของค้ณุิ 

บอกพื่วักเขาวัา่ค้ณุิรูว้ัา่จำานวันทุี�

พื่วักเขากำาลงัค้ดิ็ค้อ่... 5!

ข้ั�นิท์่� 6

บวักไปอกี 10ข้ั�นิท์่� 3

หารค้ร ึ�งหนึ�งข้ั�นิท์่� 4

บท์ส์นิท์นิา

มายากลมากมายน้ันมพีื่่น้ฐานทุางค้ณิิตศาสตร ์หลงัจากทุำาใหบ้ตุรหลานของค้ณุิประหลาด็ใจไปกบั
กลนีแ้ลว้ั ใหส้ำารวัจค้วัามมหศัจรรยข์องตวััเลขด็ว้ัยกนัใหม้ากขึน้ โด็ยรว่ัมมอ่กบับตุรหลานของค้ณุิ
เพื่่�อเลน่กลนีก้บัตวััเลขอ่�น ๆ สองสามตวัั 



เวลาท์่�ใช่:้
10 นุาทุี

อายุ:
3-4, 5-6

ส์ิ�งท์่�คณุิตอ้งม:่
1 x ไพ�หนึุ�งสำาร์บั (เอซถงึ 10)

Go Fish
Go Fish เป็นิเกมไพ่ส์นุิก ๆ ท์่�ช่ว่ยในิการนิบัและการท์ำาความเข้า้ใจความส์มัพนัิธีร์ะหวา่ง
ตวัเลข้

วธิีก่ารเล่นิ

สบัไพ่ื่

ผูเ้ลน่แตล่ะค้นจะได็ร้บัไพ่ื่ 7 ใบ ไพ่ื่ทุี�เหลอ่วัางกองไวัต้รง
กลางโตะ๊ กองนีเ้รยีกวัา่กองตกปลา

ข้ั�นิท์่� 1

เม่�อผูเ้ลน่ไม่สามารถจบัคู้ไ่ด็อ้กีแลว้ั พื่วักเขาสามารถขอไพ่ื่จากคู้ต่อ่สูทุ้ี�มไีพ่ื่ทุี�

มหีมายเลขตามทุี�ตอ้งการ ตวััอยา่งเชน่ พื่วักเขาอาจขอ 9 จากฝ่ายตรงขา้ม
ถา้พื่วักเขาม ี8

ข้ั�นิท์่� 2

เม่�อผูเ้ลน่จบัคู้ไ่ด็ ้พื่วักเขาจะวัางคู้น้ั่นไวัข้า้งหนา้พื่วัก
เขาบนโตะ๊

ข้ั�นิท์่� 3

เม่�อผูเ้ลน่ไม่สามารถจบัคู้ไ่ด็อ้กีแลว้ั พื่วักเขาสามารถขอไพ่ื่จากคู้ต่อ่สูทุ้ี�มไีพ่ื่ทุี�มี
หมายเลขตามทุี�ตอ้งการ ตวััอยา่งเชน่ พื่วักเขาอาจขอ 9 จากฝ่ายตรงขา้มถา้
พื่วักเขาม ี8

เลน่ตอ่ไปจนกวัา่ผูเ้ลน่ค้นใด็ค้นหนึ�งจะไม่มไีพ่ื่เหลอ่อยูใ่นมอ่อกีตอ่ไป ค้นน้ันค้อ่ผูช้นะ! 
อกีทุางหนึ�งทุี�ผูเ้ลน่สามารถชนะได็ค้้อ่หากเขาสะสมจำานวันคู้ไ่ด็ม้ากทุี�สดุ็ในตอนทุา้ย
ของเกม

ข้ั�นิท์่� 4

ผ่เ้ล่�นุสามีาร์ถทุายู่ไพ�ทุี�ผ่เ้ล่�นุคนุอื�นุมีไีดผ้�านุการ์ถามีคำาถามี ตวัอยู่�างเช�นุ หากผ่เ้ล่�นุคนุอื�นุข้อเล่ข้สามี นัุ�นุหมีายู่ความีว�า
พวกเข้าอาจจะถอืเล่ข้สองหร์อืเล่ข้สี�อยู่่� (ห�างจากเล่ข้สามีไปหนึุ�งตวั) หร์อืไมี�ก็เล่ข้หา้หร์อืเอซ (ห�างจากเล่ข้สามีไปสองตวั)

เล่�นุต�อไปจนุกว�าผ่เ้ล่�นุคนุใดคนุหนึุ�งจะไมี�มีไีพ�เหล่อือยู่่�ในุมีอือกีต�อไปแล่ะมีแีต�ค่�ไพ�บนุโตะ๊ คนุน้ัุนุคอืผ่ช้นุะ อกีทุางหนึุ�งทุี�ผ่ ้
เล่�นุสามีาร์ถชนุะไดค้อืหากเข้าสะสมีจำานุวนุค่�ไดม้ีากทุี�สดุในุตอนุทุา้ยู่ข้องเกมี

เกมดงักล่าวช่ว่ยพฒันิาความเข้า้ใจเก่�ยวกบัความส์มัพนัิธีท์์างคณิิตศึาส์ตรต์ลอดจนิการนิบัไปข้า้งหน้ิาและ
นิบัถอยหลงั



ลูกบาศึกข์้องรูบคิ
การแกป้รศิึนิาลูกบาศึกข์้องรูบคิไม่ใช่เ่ร ื�องง่ายในิการลองคร ั�งแรก แตจ่รงิ ๆ แลว้มสู่์ตร
พช่่คณิิตท์่�จะช่ว่ยใหบุ้ตรหลานิข้องคณุิไข้ปรศิึนิาได ้เมื�อพวกเข้าไดพ้ยายามจนิถงึท์่�สุ์ด
แลว้ ลองใช่คู้ม่อืการแกป้รศิึนิาข้องรูบคิท์่�ดาวนิโ์หลดไดจ้าก:  
www.rubiks.com/en-us/solve-it

ความท์า้ท์าย

สนับสนุนใหบ้ตุรหลานของค้ณุิแกป้รศินาลกูบาศกข์องรบูคิ้โด็ยไม่รบั
ค้วัามชว่ัยเหลอ่หรอ่ค้วัามเขา้ใจในกลยทุุธเ์บ่อ้งหลงัการแกป้รศินา 
พื่วักเขาทุำาได็อ้ยา่งไรบา้ง?

ส์ว่นิท์่� 1

เม่�อพื่วักเขาได็พ้ื่ยายามจนถงึทุี�สดุ็แลว้ั ใหใ้ชคู้้ม่อ่การแก ้

ปรศินาของ Rubiks.com ทุี�ด็าวันโ์หลด็ได็เ้พื่่�อศกึษาวัา่แนวัค้ดิ็ 

เกี�ยวักบัพื่ชีค้ณิิตสามารถชว่ัยแกป้รศินากบับตุรหลานของค้ณุิได็อ้ยา่งไร

กจิกรรมนีจ้ะชว่ัยใหบ้ตุรหลานของค้ณุิได็เ้ห็นวัา่ค้ณิิตศาสตรม์คี้วัามเช่�อมโยงกบั
ปรศินาและการแกปั้ญหาอยา่งไรบา้ง ในกรณีินี ้การไขปรศินาไม่ได็ข้ึน้อยูก่บัโชค้
และโอกาส แตเ่ป็นค้ณิิตศาสตร!์

ส์ว่นิท์่� 2

บท์ส์นิท์นิา อาช่พ่

ในสว่ันทุี� 1 ของกจิกรรม ใหถ้ามบตุรหลานของค้ณุิวัา่พื่วักเขาใชก้ลยทุุธอ์ะไร
ในการแกป้รศินาลกูบาศกข์องรบูคิ้ พื่วักเขาได็ใ้ชก้ลยทุุธอ์ะไรหรอ่ไม่? พื่วัก
เขาพื่ยายามแกป้รศินาทุลีะสทีุลีะด็า้น หรอ่หลายสพีื่รอ้มกนั? พื่วักเขาสงัเกต
เห็นรปูแบบใด็ ๆ หรอ่ไม่? สิ�งสำาค้ญัค้อ่อยา่กงัวัลหากพื่วักเขาแกปั้ญหาไม่ได็ ้
แตใ่หบ้ตุรหลานของค้ณุิค้ดิ็ถงึตรรกะทุี�พื่วักเขาใชใ้นการแกปั้ญหา

ในสว่ันทุี� 2 ของกจิกรรม หลงัจากทุี�ค้ณุิทุำาตามค้ำาแนะนำาการแกป้รศินาและไข
ปรศินาลกูบาศกข์องรบูคิ้แลว้ั ใหถ้ามบตุรหลานวัา่:

 • “ลูกประหลาด็ใจกับเทุค้นิค้ทุี่ได็้เรียนรู้ในการแก้ปริศนาลูกบาศก์หร่อไม่?”

 • “ทุำาไมถึงค้ิด็วั่าแนวัทุางนี้ได็้ผล?”

 • “การแก้ปริศนาลูกบาศก์รูบิค้จะยากแค้่ไหนถ้าไม่มีกลยุทุธ์?”

 • “ลูกค้ิด็วั่าสามารถใช้เทุค้นิค้เด็ียวักันนี้เพื่่่อแก้ปริศนาลูกบาศก์ของ
รูบิค้อ่่น เช่น ลูกบาศก์ 3 x 3 หร่อลูกบาศก์ 2 x 2 หร่อลูกบาศก์ 
4 x 4 ได็้ไหม?”

การแกปั้ญหาลกูบาศกข์องรบูคิ้
ตอ้งใชค้้วัามเพื่ยีรพื่ยายามและ
ค้วัามอด็ทุน แตก็่เหมอ่นกบัทุกุ
ปัญหาทุี�คุ้ม้ค้า่ทุี�จะลองแกไ้ข 
หากบตุรหลานของค้ณุิสามารถ
ฝึกฝนค้ณุิสมบตัทิุ ัง้สองนีไ้ด็ ้
พื่วักเขาจะมคี้วัามพื่รอ้มในด็า้น
อาชพีื่การงานในอนาค้ต โด็ย
เฉพื่าะหากทุำางานด็า้นกลศาสตร ์
การเขยีนโปรแกรม การเขยีนโค้ด้็ 
การจดั็การ หรอ่แมแ้ตน่โยบาย
และการเมอ่ง

เวลาท์่�ใช่:้
30 นุาทุี

อายุ:
5 ถงึ 10

ส์ิ�งท์่�คณุิตอ้งม:่
ล่ก่บาศกข์้องร์บ่คิ



ห้าเกมเพ่ือส์นุิกกับ
คณิิตศึาส์ตร์ในิ
ระดับอนุิบาล

เกมกระด็านค้ลาสสกินีส้ามารถชว่ัยสรา้งค้วัามมั�นใจใหก้บับุตรหลานของ
คุ้ณิในการระบุจำานวัน เรยีนรูว้ั่าตวััเลขมคีุ้ณิสมบตัอิย่างไร และพื่ฒันาทุกัษะ
เชงิพื่่น้ทุี�

ผูเ้ล่นผลดั็กนัทุอยลูกเต๋าเพื่่�อระบุจำานวันชอ่งวั่างทุี�ตอ้งเค้ล่�อนทุี� หากหยุด็อยู่
ทุี�งู จะทุำาใหคุ้้ณิตอ้งถอยตำาแหน่งบนกระด็าน หากหยุด็อยู่ทุี�บนัได็ จะทุำาให ้
คุ้ณิเขา้ใกลจ้ตัุรสัแห่งชยัชนะได็ม้ากขึน้

หากคุ้ณิไม่สามารถหาซ่อ้เกมนีไ้ด็ ้คุ้ณิก็สามารถสรา้งเกมของคุ้ณิเองได็ ้

เกมบนัิไดงู

เกมไพ่ื่นีส้ามารถเล่นได็โ้ด็ยใชส้ำารบัไพ่ื่มาตรฐาน 

Go Fish ชว่ัยใหบุ้ตรหลานของคุ้ณิศกึษาวั่าตวััเลขมคีุ้ณิสมบตัอิย่างไร 
รวัมทุัง้พื่ฒันาทุกัษะในการหาจำานวันรวัมและหารูปแบบ นอกจากนีย้งั
จำาเป็นตอ้งมคี้วัามค้ดิ็เชงิกลยุทุธเ์พื่่�อใหส้ามารถเอาชนะคู้่ต่อสูไ้ด็!้ คุ้ณิ
สามารถเสรมิค้วัามสนุกได็โ้ด็ยการปรบัเปลี�ยนกฎเพื่่�อศกึษาแนวัค้ดิ็ทุาง
ค้ณิิตศาสตรอ์่�น ๆ

Go Fish

คุ้ณิและบุตรหลานสามารถเล่นเกมได็ห้ลายแบบด็ว้ัยชดุ็การด์็หลากสทีุี�แสน
สนุกนี ้เหมาะสำาหรบัเล่นกบัเด็็กอายุ 3 ถงึ 8 ปี การเล่น Tiny Polka Dot 
สามารถชว่ัยใหบุ้ตรหลานของคุ้ณิสรา้งค้วัามเขา้ใจเกี�ยวักบัคุ้ณิสมบตัขิอง
ตวััเลข ชว่ัยใหพ้ื่วักเขาหาจำานวันรวัม และพื่ฒันาทุกัษะการใชเ้หตุผลและ
การส่�อสาร 

Tiny Polka Dot

เกมนีค้้ลา้ยกบัโอเอกซช์ว่ัยใหบุ้ตรหลานของคุ้ณิฝึกฝนทุกัษะในการหา
จำานวันรวัม การค้ดิ็เชงิกลยุทุธ ์และการวัางตำาแหน่ง

ในเกม Connect 4 ผูเ้ล่นสองค้นแข่งขนักนัเพื่่�อเป็นค้นแรกทุี�ต่อแผ่นสทีุัง้
สี�แผ่น ไม่วั่าจะในแนวัตัง้ แนวันอน หรอ่แนวัทุแยง หากคุ้ณิไม่มอีุปกรณิ์
สำาหรบัเกมนี ้คุ้ณิและบุตรหลานสามารถเล่นเกมนีบ้นกระด็าษได็ ้

Connect 4

UNO เป็นเกมไพ่ื่ทุี�พื่ฒันาค้วัามรูข้องบุตรหลานของคุ้ณิเกี�ยวักบัการหา
จำานวันรวัม คุ้ณิสมบตัขิองตวััเลข และการค้ดิ็เชงิกลยุทุธ ์เกมนีเ้ล่นด็ว้ัย
สำารบัไพ่ื่หลากสทีุี�มหีมายเลขหนึ�งถงึสบิ พื่รอ้มการด์็แอ็กชนัพื่เิศษเพื่ิ�มเตมิ 

เป้าหมายของเกมนีค้้อ่การเล่นจนไพ่ื่หมด็กอ่นค้นอ่�น และตะโกนวั่า UNO 
กอ่นค้นอ่�นเม่�อคุ้ณิมไีพ่ื่เหลอ่อยู่ในมอ่หนึ�งใบ เกม UNO มาในรูปแบบค้ลาส
สกิ จเูนียร ์และเฉพื่าะทุาง จงึเป็นเกมทุี�ทุ ัง้ค้รอบค้รวััสามารถสนุกด็ว้ัยกนัได็!้

UNO

เกมเป็นิวธิีท่์่�ส์นุิกในิการช่ว่ยให้
บุตรหลานิข้องคณุิคดิ ส์ื�อส์าร 
และใช่เ้หตผุิลเหมอืนินิกัคณิิตศึาส์ตร ์
น่ิ�คอืหา้เกมท์่�ใหค้ณุิเล่นิดว้ยกนัิได้



ห้าเกมเพ่ือส์นุิกกับ
คณิิตศึาส์ตร์ในิ
ช่่วงช้ั่นิเร่ยนิป่ท่่์ 
1-2

หา้เกมน่ิ�เป็นิวธิีท่์่�ยอด
เย่�ยมในิการส์รา้ง
ความส์นุิกส์นิานิและช่ว่ยให้
บุตรหลานิข้องคณุิพฒันิา
ความส์ามารถในิการคดิเช่งิ
คณิิตศึาส์ตร ์

เกมกระด็านสำาหรบัผูเ้ล่นสองค้นนีเ้ป็นเกมค้ลาสสกิและชว่ัยเพื่ิ�มทุกัษะ
ในการแกปั้ญหาและการค้ดิ็วัเิค้ราะหเ์หตุผลเชงิพื่่น้ทุี�สำาหรบับุตรหลาน
ของคุ้ณิ ในขณิะทุี�ผูเ้ล่นเด็นิไปในกระด็าน พื่วักเขาจะตอ้งตดั็สนิใจอย่าง
รอบค้อบเพื่่�อชว่ัยใหต้นเองเอาชนะคู้่ต่อสูไ้ด็!้

เม่�อเค้ล่�อนชิน้ส่วันของเกมตามแนวัทุแยงมุมและไปขา้งหนา้บนกระด็าน
หมากฮอส เป้าหมายของบุตรหลานของคุ้ณิค้อ่การกำาจดั็ชิน้ส่วันของผูเ้ล่น
ค้นอ่�นออกจากกระด็านหรอ่จำากดั็ไวัใ้นตำาแหน่งทุี�ไม่สามารถเค้ล่�อนทุี�ได็ ้
พื่วักเขาสามารถกำาจดั็ชิน้ส่วันของผูเ้ล่นค้นอ่�นโด็ยการ “กระโด็ด็”  

ขา้ม หากตอ้งการชนะ พื่วักเขาจะตอ้งสามารถค้ดิ็และวัางแผนล่วังหนา้
หลาย ๆ กา้วั!

หมากฮอส์

เกมโบราณินีเ้ป็นวัธิทีุี�ยอด็เยี�ยมในการชว่ัยใหบุ้ตรหลานของคุ้ณิฝึกฝน
ทุกัษะการแกปั้ญหาและการใชเ้หตุผล ในขณิะทุี�พื่วักเขาหาจำานวันรวัมและ
พื่ยายามเอาชนะคุ้ณิ!

แมว้ั่าเกมนีจ้ะมหีลายรูปแบบ แต่วัธิเีล่นทุั�วัไปค้อ่มผูีเ้ล่นสองค้น และเกมจะจบ
ลงเม่�อผูเ้ล่นค้นหนึ�งชงิช ิน้ส่วันของคู้่ต่อสูไ้ด็ทุ้ ัง้หมด็

Mancala

เกม Jenga เล่นโด็ยการทุี�คุ้ณิและบุตรหลานนำาแทุ่งไมอ้อกจากหอค้อยอย่าง
ระมดั็ระวังั จากน้ันวัางไวัด้็า้นบนอย่างระมดั็ระวังั ค้นทุี�ทุำาใหห้อค้อยถล่มจะ
แพื่แ้ละเกมจะจบลง

Jenga น้ันสนุกด็ว้ัยตวััมนัเองอยู่แลว้ั แต่นอกจากน้ันยงัสนับสนุนแนวัค้ดิ็
เกี�ยวักบัวัตัถุ 3 มติ ิมวัล ค้วัามเทุ่าเทุยีม และแนวัค้ดิ็พื่่น้ฐานทุางวัศิวักรรม 
เชน่ ค้วัามสมด็ุล นำ ้าหนักบรรทุุก และตำาแหน่ง 

Jenga

SET เป็นเกมไพ่ื่ทุี�ใชส้ำารบัทุี�ออกแบบมาเป็นพื่เิศษโด็ยมไีพ่ื่ทุี�ไม่ซำา้กนั 81 ใบ 
เกมมาตรฐานน้ันเล่นโด็ยการวัางไพ่ื่ไม่เกนิ 12 ใบลงบนโตะ๊ โด็ยผูเ้ล่นจะตอ้ง
ค้น้หาชดุ็ไพ่ื่ทุี�มคีุ้ณิสมบตับิางอย่าง

นี�เป็นวัธิทีุี�ยอด็เยี�ยมในการพื่ฒันาทุกัษะการสงัเกตรูปแบบและค้วัามน่าจะ
เป็น โด็ยทุี�โอกาสในการค้น้หาชดุ็ไพ่ื่น้ันจะเพื่ิ�มขึน้เม่�อเกมด็ำาเนินต่อไป

SET

เกมกลยุทุธท์ุี�ได็ร้บัรางวัลันีเ้ป็นวัธิทีุี�สนุกสนานสำาหรบับุตรหลานของคุ้ณิ
ในการพื่ฒันาทุกัษะการใชเ้หตุผลเชงิพื่่น้ทุี�และการศกึษาเกี�ยวักบัพื่่น้ทุี�และ
ตำาแหน่ง

พื่วักเขาจะชนะได็อ้ย่างไร? เขาตอ้งเป็นผูเ้ล่นทุี�มชี ิน้ส่วันมากทุี�สุด็
บนกระด็านในตอนทุา้ยของเกม ผูเ้ล่นผลดั็กนัวัางแผ่นกระเบ่อ้งสบีน
กระด็าน แผ่นกระเบ่อ้งจะตอ้งมมุีมทุี�สมัผสักบัอกีมุมหนึ�งของกระเบ่อ้งทุี�มี
สเีด็ยีวักนั แต่ไม่สามารถวัางแนบกนัได็ ้ขอใหโ้ชค้ด็ใีนการค้ดิ็เชงิเหตุผล
และไปสู่เสน้ชยั!

Blokus



Yahtzee เป็นวัธิทีุี�ยอด็เยี�ยมสำาหรบับุตรหลานของคุ้ณิในการเพื่ิ�มพูื่นทุกัษะ
ในการหาจำานวันรวัม ทุำาค้วัามเขา้ใจวั่าตวััเลขมคีุ้ณิสมบตัอิย่างไร และใช ้
การค้ำานวัณิ เกมนีต้อ้งมทีุัง้ทุกัษะและโชค้ด็ ีนอกจากนีค้้วัามน่าจะเป็นก็อาจ
มผีลด็ว้ัยเชน่กนั!

เป้าหมายของเกมค้อ่การได็ร้บัค้ะแนนสูงสุด็ ผูเ้ล่นผลดั็กนัทุอยลูกเต๋าและ
ทุำาตามเกณิฑ์ท์ุี�กำาหนด็เพื่่�อเพื่ิ�มค้ะแนน ขอใหโ้ชค้ด็ใีนการทุอย Yahtzee!

Yahtzee

ห้าเกมเพ่ือส์นุิกกับ
คณิิตศึาส์ตร์ในิ
ช่่วงช้ั่นิเร่ยนิป่ท่่์ 
3-4เกมเป็นิวธิีท่์่�ส์นุิก

ในิการช่ว่ยใหบุ้ตร
หลานิข้องคณุิคดิ ส์ื�อส์าร 
และใช่เ้หตผุิลเหมอืนินิกั
คณิิตศึาส์ตร ์น่ิ�คอืหา้เกมท์่�
ใหค้ณุิเล่นิดว้ยกนัิได้

เกมนีเ้ป็นการใชค้้ณิิตศาสตรน์อกบา้น ผูเ้ล่นผลดั็กนัโยนทุ่อนไมทุ้ี�เรยีกวั่า 
Finska ใส่กลุ่มหมุด็ทุี�มหีมายเลข เกมนีค้้ลา้ยกบัโบวัล์ิ�งสนามหญา้ตรงทุี�วั่า
เป้าหมายของเกมค้อ่การทุำาค้ะแนนใหไ้ด็ ้50 ค้ะแนน 

การเล่น Finska น้ันเกี�ยวัขอ้งกบัการค้ำานวัณิ การหาจำานวันรวัม และการ
ใชส้ิ�งทุี�เรารูเ้กี�ยวักบัคุ้ณิสมบตัขิองตวััเลข นอกจากนีย้งัตอ้งใชเ้หตุผล
ทุางค้ณิิตศาสตร ์การแกปั้ญหา และการรบัรูเ้ชงิพื่่น้ทุี�เพื่่�อใหบ้รรลุเป้า
หมายของคุ้ณิ

คุ้ณิสามารถใชเ้กมนีเ้พื่่�อศกึษาในด็า้นค้วัามเรว็ัและค้วัามเสี�ยงได็เ้พื่ราะมนัมี
พื่่น้ฐานทุางหลกัการค้ณิิตศาสตรเ์ชน่กนั!

Finska

หมากรุกสากลเป็นเกมค้ลาสสกิ เปี� ยมไปด็ว้ัยโอกาสทุี�จะพื่ฒันาทุกัษะ
และค้วัามเขา้ใจทุางค้ณิิตศาสตรใ์หล้กึซ ึง้ยิ�งขึน้ ผูเ้ล่นผลดั็กนัเค้ล่�อนตวัั
หมากรุกทุลีะตวััจนกวั่าผูเ้ล่นค้นหนึ�งจะสามารถยดึ็ตวััหมากรุกกษตัรยิ ์
ของคู้่ต่อสูไ้ด็ ้

นี�เป็นเกมทุี�ยอด็เยี�ยมในการพื่ฒันาการใชเ้หตุผลทุางค้ณิิตศาสตรแ์ละการ
แกปั้ญหาด็ว้ัยค้วัามอด็ทุน หมากรุกส่งเสรมิค้วัามเขา้ใจในด็า้นแนวัค้ดิ็ใหก้บั
บุตรหลานของคุ้ณิ เชน่ ในด็า้นตำาแหน่ง มุม และค้วัามน่าจะเป็น 

หมากรุก

Sequence เป็นเกมแห่งกลยุทุธ!์ ชว่ัยเสรมิสรา้งค้วัามเขา้ใจของบุตรหลาน
เกี�ยวักบัตำาแหน่งและค้วัามน่าจะเป็น เป้าหมายของเกมนีค้้อ่การเป็นค้นแรก
ทุี�สรา้งแถวั 2 แถวัทุี�ม ี5 โทุเค้นเรยีงกนั นอกเหน่อจากการศกึษาเกี�ยวักบั
ตำาแหน่งและค้วัามน่าจะเป็นแลว้ั เกมนีย้งัเต็มไปด็ว้ัยเหตุผลทุางค้ณิิตศาสตร ์

Sequence

บุตรหลานของคุ้ณิอยากโตแลว้ัใชไ่หม? นี�เป็นโอกาสสำาหรบัพื่วักเขาทุี�จะ
ลองสมัผสัค้วัามเป็นผูใ้หญ่และค้ณิิตศาสตรบ์างส่วัน

เกมกระด็านนีช้ว่ัยใหเ้ราเขา้ใจเกี�ยวักบัคุ้ณิสมบตัขิองเงนิโด็ยการสำารวัจ
แนวัค้ดิ็ต่าง ๆ เชน่ การได็ร้บัค้่าจา้ง การจา่ยภาษี และค้วัามเขา้ใจเกี�ยวักบั
หนี ้นอกจากนีย้งัชว่ัยใหเ้ขา้ใจการค้ำานวัณิและคุ้ณิสมบตัขิองตวััเลข

The Game Of Life



แหล่งข้อ้มูลหา้ประการ
ในิการส์รา้งแนิวคดิท์าง
คณิิตศึาส์ตรใ์นิเช่งิบวก
ส์ำาหรบัเดก็ช่ว่งป่การ
ศึกึษาท์่� 9-10

พื่ฒันาโด็ย TED Talks
ผูบ้รรยาย: Angela Lee Duckworth

คุ้ณิ Angela Lee Duckworth ออกจากอาชพีื่ทุี�ปรกึษาทุี�ประสบค้วัาม
สำาเรจ็แลว้ัมารบังานสอนค้ณิิตศาสตรใ์หก้บัเด็็กในชว่ังช ัน้ปีการศกึษาทุี� 
7 เธอตระหนักได็อ้ย่างรวัด็เรว็ัวั่า IQ ไม่ใชส่ิ�งเด็ยีวัทุี�มคี้วัามสำาค้ญัในการ
สนับสนุนนักเรยีนใหไ้ปสู่ค้วัามสำาเรจ็ในเชงิค้ณิิตศาสตร ์ใน TED talk นี ้
คุ้ณิ Angela อธบิายทุฤษฎ ี“ค้วัามกลา้หาญ” ของเธอ ซึ�งอาจชว่ัยใหคุ้้ณิ
พูื่ด็คุ้ยกบับุตรหลานวัยัรุน่เกี�ยวักบัค้วัามสำาค้ญัอย่างยิ�งยวัด็ของค้วัามเพื่ยีร
พื่ยายามและค้วัามยด่็หยุ่นในการเรยีนรู ้

ความกลา้หาญ่: พลงัแหง่ความ
ปรารถนิาและความพากเพย่ร

พื่ฒันาโด็ย TED Talks
ผูบ้รรยาย: Richard Turere

ในชมุชนทุี�คุ้ณิ Richard Turere อาศยัอยู่กบัค้รอบค้รวััของเขาน้ัน วัวัั
ค้วัายมคี้วัามสำาค้ญัต่อวัถิชีวีัติของพื่วักเขามาก แต่การโจมตขีองสงิโตอาจ
ทุำาใหฝู้งสตัวัแ์ละอนาค้ตของทุัง้ค้รอบค้รวััตอ้งตกอยู่ในค้วัามเสี�ยง ใน TED 
talk นี ้คุ้ณิจะได็เ้รยีนรูว้ัธิทีุี�คุ้ณิ Richard ใชค้้วัามรูทุ้างค้ณิิตศาสตรใ์น
การประด็ษิฐแ์ละออกแบบโซลูชนัพื่ลงังานแสงอาทุติยท์ุี�ทุำาใหส้งิโตกลวััและ
หนีไปอย่างปลอด็ภยั อกีทุัง้ยงัค้งปกป้องค้รอบค้รวััและวัถิกีารด็ำารงชวีัติ ขอ
ใหเ้พื่ลดิ็เพื่ลนิไปกบัเร ่�องราวันีแ้ละเรยีนรูว้ัธิทีุี�ค้ณิิตศาสตรส์ามารถชว่ัยคุ้ณิ 
Richard และชมุชนของเขา อกีทุัง้แสด็งใหบุ้ตรหลานวัยัรุน่ของคุ้ณิเห็นถงึ
พื่ลงัของการแกปั้ญหาและค้วัามพื่ากเพื่ยีร

Richard Turere: ส์ิ�งประดษิฐ ์
ข้องผิมท์่�ส์รา้งความส์นัิตกิบัส์งิโต

เขยีนโด็ย Steven Strogatz

เค้ยสงสยัหรอ่ไม่วั่าทุำาไมนักค้ณิิตศาสตรถ์งึชอบค้ณิิตศาสตร?์ ในแต่ละ
บทุของหนังสอ่เล่มนี ้คุ้ณิ Strogatz อธบิายวั่าเหตใุด็ค้ณิิตศาสตรจ์งึมี
ประโยชน ์สรา้งแรงบนัด็าลใจ และน่าช่�นชอบ พื่รอ้มทุัง้อธบิายอย่างชดั็เจน
และเปี� ยมอารมณิข์นั หนังสอ่เล่มนีส้ามารถชว่ัยใหบุ้ตรหลานวัยัรุน่เห็นค้วัาม
เช่�อมโยงระหวั่างค้ณิิตศาสตรแ์ละวัรรณิกรรม ปรชัญา กฎหมาย การแพื่ทุย ์
ศลิปะ ธรุกจิ หรอ่แมแ้ต่วัฒันธรรมสมยัใหม่และเหตุการณิปั์จจบุนั นี�แหละค้อ่
แนวัค้ดิ็ทุี�ค้วัรค้่าแกก่ารรู!้

The Joy Of X: ท์่องเท์่�ยวไปกบั
คณิิตศึาส์ตร ์ต ั�งแตห่นึิ�งถงึอนิิฟ่ีน่ิต่ �

พื่ฒันาโด็ย TED Talks
ผูพู้ื่ด็: Eddie Woo

ในการพูื่ด็คุ้ยทุี�น่าสนใจและลกึซึง้สำาหรบั TEDxSydney นี ้คุ้ณิค้รู
ค้ณิิตศาสตร ์Eddie Woo ได็ส้ำารวัจค้วัามเป็นจรงิทุางค้ณิิตศาสตรท์ุี�ถกั
ทุอเป็นผน่ผา้ของจกัรวัาล ไม่วั่าจะตัง้แต่สายฟ้า งสามเหลี�ยมปากแม่นำ ้าไป
จนถงึเสน้เลอ่ด็ คุ้ณิ Eddie กล่าวัอย่างชดั็เจนวั่าเราทุุกค้นต่างเกดิ็มาเพื่่�อ
เป็นนักค้ณิิตศาสตร ์มาด็่�มด็ำ�ากบัค้วัามสุขและค้วัามหลงใหลในการเรยีนรู ้
ของเขา เพื่่�อสรา้งแรงบนัด็าลใจใหแ้กคุ่้ณิและบุตรหลานวัยัรุน่ของคุ้ณิและ
เห็นวั่าค้ณิิตศาสตรเ์ป็นวัธิใีหม่ในการมองโลก

คณิิตศึาส์ตรค์อืส์มัผิสั์
ท์่�คณุิไม่เคยรูม้ากอ่นิ

พื่ฒันาโด็ย Australian Mathematical 
Sciences Institute

เราทุราบด็วีั่าการมคี้วัามค้ดิ็เชงิบวักสามารถชว่ัยปรบัปรุงผลลพัื่ธไ์ด็ ้ด็งั
น้ันมาใหแ้หล่งขอ้มูลนีส้รา้งแรงบนัด็าลใจใหบุ้ตรหลานวัยัรุน่ของคุ้ณิ
บรรลุเป้าหมายทุางค้ณิิตศาสตรใ์นระยะยาวักนัด็กีวั่า ค้น้พื่บหลกัการทุาง
ค้ณิิตศาสตรต์ ัง้แต่การทุำาแผนทุี�ยนี ไปจนถงึการด็ูแลสวันสตัวั ์การเตน้รำา 
การพื่ยาบาล และการกอ่สรา้ง... ไม่วั่าสิ�งทุี�คุ้ณิทุำาจะเป็นการปกป้องป่า ต่อสู ้
กบัไฟไหม ้หรอ่สรา้งหุ่นยนตข์ึน้มา เว็ับไซต ์AMSI มคี้ลปิมากกวั่า 25 ค้ลปิ
ทุี�เนน้เร ่�องค้ณิิตศาสตรแ์ละทุกัษะ STEM ในเสน้ทุางอาชพีื่ทุี�หลากหลาย

อาช่พ่ในิท์างคณิิตศึาส์ตร ์

การม่ความคิดเช่ิงบวกส์ามารถช่่วย
ปรับปรุงผิลลัพธี์และความเข้้าใจในิ
ท์ุกแง่มุมข้องการเร่ยนิรู้ส์ำาหรับวัยรุ่นิ แหล่ง
ข้้อมูลเหล่านิ่้เต็มไปด้วยบท์เร่ยนิท์่่ลึกซึ้ง แรง
บันิดาลใจ และเรื่องราวในิช่่วิตจริงเก่่ยวกับ
ความยืดหยุ่นิ การแก้ปัญ่หา และมุมมอง ดัง
นิั้นิจึงส์ามารถส์นิับส์นิุนิความคิดเช่ิงบวกต่อ
การเร่ยนิรู้และคณิิตศึาส์ตร์ได้อย่างต่อเนิื่อง
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