เขียนโดย อาจารย์ ดร.สุ ธาวัลย์ หาญขจรสุ ข
อาจารย์ ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

เพิม่ พลังในการเรียนรู้ (Learning Energy)
5 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเพิม่ พลังการเรียนรู้ (5 ก้ าวสร้ างสรรค์ )
ช่ วงวัยเด็ก โดยเฉพาะวัย 0-6 ปี ถือเป็ นช่ วงเวลาที่สาํ คัญยิ่งต่ อการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของเด็ก พ่ อแม่
สามารถช่ วยสร้ างพลังการเรี ยนรู้ ให้ เจ้ าตัวเล็กได้ ไม่ ยาก ด้ วย 5 ก้ าวสร้ างสรรค์ ต่อไปนีค้ ่ ะ
ก้ าวแรก วัยทารก พ่อแม่มือใหม่อาจรู ้สึกเหน็ดเหนื่อยและเครี ยดจากการเลี้ยงลูก แต่อย่าลืมนะคะว่า
ในวัยทารกนี้ คุณพ่อคุณแม่เป็ นคนสําตัญที่สุดของเขา การหมัน่ สื่ อความรักความเอาใจใส่ ผา่ นการสัมผัส
พูดคุยยิม้ แย้มเสมอจะเป็ นการสร้างความอบอุ่นทางใจให้แก่เจ้าตัวเล็ก ความผูกพันเช่นนี้จะทําให้เด็กรู ้สึก
มัน่ คงและมีความสุ ข ซึ่งเป็ นสัญญาณที่ส่งตรงถึงสมอง อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการเรี ยนรู ้ของเด็ก ดังนั้น
เสี ยงคุณแม่ร้องเพลงกล่อม และโอบกอดของคุณพ่อ จึงมีค่ายิง่ สําหรับหนูนอ้ ยที่เพิ่งเรี ยนรู ้โลกรอบตัว
ก้ าวทีส่ อง วัยเริ่มคลาน ด้วยพัฒนาการทางร่ างกายที่มากขึ้น ทําให้เด็กวัยนี้กระตือรื อร้นอยากรู ้อยาก
เห็น และต้องการพื้นที่ที่กว้างขึ้น สําหรับให้นกั สํารวจตัวจิ๋วได้คืบ คลาน และนัง่ เล่นเอง สิ่ งแวดล้อมรอบตัว
เป็ นสิ่ งแปลกใหม่สาํ หรับเขา ผูป้ กครองควรหาโอกาสพาลูกทํากิจกรรมกลางแจ้งบ้าง เพื่อให้ได้รับแสงจาก
ธรรมชาติ และอากาศบริ สุทธิ์ ชี้ชวนให้ลูกดูสิ่งๆ พร้อมกับเรี ยกชื่อของสิ่ งนั้นไปด้วย เช่น เห็นท้องฟ้ าไหม
จ๊ะ มีกอ้ นเมฆสี ขาวเหมือนปุยนุ่น หรื อเปิ ดโอกาสให้ลูกนัง่ เล่นที่สนามหญ้าบ้าง สิ่ งเหล่านี้จะช่วยส่ งเสริ ม
ธรรมชาติความต้องการเรี ยนรู ้ของเด็กได้เป็ นอย่างดี
ก้ าวทีส่ าม วัยพัฒนาทักษะ ใครว่าเด็กเล็กคิดไม่เป็ น แท้จริ งแล้ววัยนี้เหมือนนักวิทยาศาสตร์ตวั น้อย
ที่ช่างคิดและชอบทดลอง เช่นโยนลูกบอลแล้วเฝ้ าสังเกตลูกบอลกระดอนซํ้าแล้วซํ้าเล่า และเรี ยนรู ้การ
แก้ปัญหา เช่น ลากเก้าอี้มาต่อเพื่อหยิบของเล่นในที่สูง หรื อบางครั้งจะเห็นความสามารถของลูกในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ใช้หวีแทนแปรงสี ฟันสําหรับแปรงให้ตุก๊ ตาสัตว์
ดังนั้น เมื่อเด็กพยายามทําสิ่ งใด คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจ และให้กาํ ลังใจกับกิจกรรมที่เขา
ทํา เปิ ดโอกาสให้ลูกมีอิสระในการคิด การแสดงออก และให้ได้ตดั สิ นใจและเผชิญปัญหาด้วยตนเอง จะทํา
ให้เขามีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และสามารถพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสมตามวัยค่ะ

ก้ าวทีส่ ี่ วัยเริ่มเรียน วัยนี้ผปู ้ กครองจะเห็นลูกน้อยเริ่ มฉายแววความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
อันลํ้าเลิศ บ่อยครั้งที่เราจะเห็นเจ้าตัวเล็กยืดอกภาคภูมิใจกับภาพวาดหรื อสิ่ งประดิษฐ์ ที่พอ่ แม่เองก็ยงั มองไม่
ออกว่าคืออะไร คุณอาจจะได้เห็นดวงอาทิตย์สีชมพูในภาพวาดของเขา ซึ่งถือว่าไม่ผดิ กติกาของเด็กๆ นะคะ
ให้เขาได้เลือกใช้สีตามความต้องการ และสิ่ งที่ผใู ้ หญ่มองว่าเลอะเทอะหรื อเป็ นกิจรรมป่ วนบ้านนั้น อาจเป็ น
กิจกรรมที่ลูกน้อยกําลังฉายแววความเป็ นปิ กัสโซ่นอ้ ย และเป็ นช่วงเวลาอันแสนมีค่า
หากคุณพ่อคุณแม่ดุ หรื อตําหนิ อาจทําให้ลูกอายและไม่กล้าคิดแปลกแตกต่าง ซึ่งเป็ นการทําลาย
จิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยที่ผใู ้ หญ่ไม่ได้ต้ งั ใจ ดังนั้น การชื่นชมและให้ความสนใจในสิ่ ง
ที่ลูกทําจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเองให้กบั เด็ก อันจะเป็ นแรงผลักดันให้เด็กสามารถต่อยอด
ความสามารถที่มีอยูต่ ่อไปได้ค่ะ
ก้ าวทีห่ ้ า ก้าวสํ าคัญสํ าหรับเด็กทุกช่ วงวัย เด็กแทบทุกคนจะเติบโตและมีพฒั นาการในแต่ละช่วงวัย
ที่ใกล้เคียงกัน บางคนอาจมีพฒั นาการเร็วกว่าหรื อช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันบ้าง เด็กสองขวบบางคนท่อง 1-20
ได้จ๋อยๆ ในขณะที่เด็กสี่ ขวบบางคนยังท่องไม่ได้ไม่คล่อง เลขกระโดดข้ามไปข้ามมา คุณพ่อคุณแม่ไม่ควร
กังวลจนเกินไป สามารถที่จะช่วยฝึ กฝนและจัดบรรยากาศให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะ
ความสามารถนั้นๆ ได้ค่ะ ที่สาํ คัญ ผูป้ กครองต้องเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนจะมีความสนใจ และวิธีการเรี ยนรู ้
(learning style) ในแบบฉบับของเขาเอง คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรเปรี ยบเทียบลูกกับเด็กคนอื่น แม้กระทัง่ พี่นอ้ ง
เพราะกลยุทธ์หรื อวิธีการสอนที่คุณแม่เคยใช้ได้ดีกบั คนพี่อาจไม่ได้ผลกับคนน้องก็เป็ นได้ค่ะ ผูป้ กครองควร
สนับสนุนการเรี ยนรู ้และความสนใจที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกอย่างแท้จริ งจะดีกว่า

โอกาสในการเรียนรู้ ของเด็กแต่ ละช่ วงวัย (เปิ ดประตูส่ ู โลกการเรียนรู้ )
นอกจากคุณพ่ อคุณแม่ จะการเฝ้ าติดตามการเจริ ญเติบโตทางร่ างกายแล้ ว ควรสนใจพัฒนาการ
ทางการเรี ยนรู้ และความสนใจของเด็กในแต่ ละช่ วงวัยด้ วยค่ ะ เด็กเล็กๆ ที่มีโอกาสค้ นพบวิธีเล่ นด้ วยตนเอง
หรื อได้ มีโอกาสทํากิจกรรมที่หลากหลาย จะได้ เรี ยนรู้ ว่าตัวเองชอบอะไร มีความถนัดอะไร ตรงข้ ามกับเด็ก
ที่ “เล่ นไม่ พอ” ที่จะขาดประสบการณ์ ในการค้ นหาความชอบและศักยภาพของตน โดยผู้ปกครองสามารถ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของลูกแต่ ละวัยได้ ดังนีค้ ่ ะ
วัยเรียนรู้ผ่านประสาทสั มผัส คือ ช่วงแรกเกิด ถึงหกเดือน เด็กน้อยจะเริ่ มเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ รอบตัว
โดยประสาทสัมผัสจะทํางานอย่างแข็งขันในการรับรู ้เสี ยงกล่อมของคุณแม่ มองเห็นคุณพ่อเป็ นเงารางๆ
ผิวสัมผัสถึงความนุ่มของที่นอน ความเปี ยกของผ้าอ้อม เป็ นต้น พ่อแม่ทราบไหมคะว่าทุกครั้งที่ทารกได้ยนิ
สัมผัส ชิม หรื อได้กลิ่น จะช่วยสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ใหม่ๆ เด็กที่ได้รับการกระตุน้ ให้ทาํ กิจกรรมที่
ใช้ประสาทสัมผัสอย่างสมํ่าเสมอ จะยิง่ ทําให้สมองมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น อันจะช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
เด็กทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่อย่าทิ้งช่วงเวลาแรกของการเรี ยนรู ้ของลูกไปโดยคิดว่าเด็กจะไม่เข้าใจนะคะ
เราสามารถกระตุน้ ประสาทสัมผัสเจ้าตัวเล็กได้โดยผ่านการ การโอบกอด การเล่านิทาน พูดคุยอย่าง

สมํ่าเสมอ เช่น “ตอนนี้คุณพ่อกําลังอาบนํ้าให้หนู ตัวหนูเปี ยกเลย...นํ้าอุ่นจังเลยนะ” “คุณแม่อุม้ หนูเดินเล่น
อยูจ่ ๊ะ มีแสงแดดอ่อนๆ มีผเี สื้ อแสนสวยเกาะอยูท่ ี่ดอกไม้ดว้ ย”
วัยเริ่มอ่ าน เมื่อเด็กอายุหกเดือนขึ้นไป คุณพ่อคุณแม่กส็ ามารถอุม้ เจ้าตัวเล็กมานัง่ ตักและอ่าน
หนังสื อให้เด็กฟังได้ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 5-15 นาที ถึงแม้วา่ การอ่านครั้งแรกๆ คุณแม่เปิ ดอ่านได้ไม่กี่
หน้า เจ้าตัวเล็กก็คลานหนีไปซะแล้ว แต่สถานการณ์จะค่อยๆ ดีข้ ึนค่ะ การอ่านจะช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้โลกได้
รอบด้าน อย่าลืมนะคะว่าหนังสื อ 1 เล่ม ไม่ได้หมายความว่าจะเล่าได้เพียง 1 เรื่ อง คุณพ่อคุณแม่สามารถเติม
รายละเอียด บทพูด เสี ยงเล็กเสี ยงน้อยได้อีกนับไม่ถว้ น
การฟังนิทานเป็ นประจํายังช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ใหม่ๆ อีกด้วย ซึ่งเด็กบางคนจําหนังสื อที่
ประทับใจได้ท้ งั เล่ม การอ่านที่สมํ่าเสมอจะทําให้เด็กมีทศั นคติที่ดีต่อหนังสื อและติดนิสยั รักการอ่าน
วัยของนักเลียนแบบตัวยง วัยหนึ่งปี ขึ้นไป เด็กจะมีพฒั นาด้านการจําที่ดียงิ่ ขึ้น ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะ
ทําให้เด็กเรี ยนรู ้ เด็กสามารถเลียนแบบสิ่ งที่เห็นแม้จะผ่านไปหลายชัว่ โมง หลายวันก็ตาม ดังจะเห็นเด็กตัว
เล็กๆ ยกโทรศัพท์แนบไปที่หูแล้วทําปากขมุบขมิบเหมือนคุยกับใคร หรื อหยิบหนังสื อพิมพ์ข้ ึนแล้วใช้นิ้ว
น้อยๆ ชี้ลากไปตามตัวอักษรทําท่าเหมือนกําลังตั้งอกตั้งใจอ่าน ในวัยนี้ผปู ้ กครองต้องเป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ลูก เพราะเจ้าตัวเล็กจะคอยจับตาเราอยูต่ ลอดค่ะ หากเราอยากให้ลกู มีระเบียบ รู ้จกั เก็บของเล่นเป็ นที่
เป็ นทาง คุณพ่อคุณแม่กต็ อ้ งเป็ นระเบียบด้วย ถ้าหากอยากให้ลูกระตือรื อร้นและรู ้จกั ใช้เวลาว่างทํากิจกรรม
ที่มีประโยชน์ คุณพ่อคุณแม่กไ็ ม่ควรเอาแต่นงั่ ดูโทรทัศน์ท้ งั วันนนะคะ ชวนลูกปลูกต้นไม้ ขี่จกั รยาน หรื อ
ทําอาหารรับประทานด้วยกันบ้างก็ได้คะ่
วัยนี้เริ่ มมีพฒั นาการทางการสื่ อสารสองทางแล้ว คือ ฟังเข้าใจและพูดโต้ตอบได้มากขึ้น คุณพ่อคุณ
แม่จึงควรเป็ นแบบอย่างการใช้ภาษาที่ดี ใช้คาํ พูดที่เหมาะสม พูดออกเสี ยงชัด และฝึ กการถามตอบง่ายๆ
เกี่ยวกับเรื่ องในชีวิตประจําวันของลูก วิธีเช่นนี้กจ็ ะช่วยให้ลูกมีพฒั นาการทางภาษาที่ดีดว้ ย
วัยสนใจใฝ่ รู้ หรื อวัยสามปี ขึ้นไป ถือเป็ นช่วงเวลาที่โลกของพวกเขา ขยายจากรั้วบ้านไปสู่โลกที่
กว้างขึ้น ทําให้แทบทุกเรื่ องอยูใ่ นความสนใจของเขาไปหมด ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลอาชีพต่างๆ สิ่ งที่เห็นบน
ท้องฟ้ ายามคํ่าคืน สถานที่ต่างๆ วงจรชีวิตสัตว์ ฯลฯ เด็กวัยนี้จึงเป็ นวัยที่มีคาํ ถามมากมาย และชอบลองทํา
กิจกรรมแปลกใหม่ ท้าทาย จนทําให้ผปู ้ กครองอาจคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะเริ่ มด้านวิชาการให้แก่เด็ก หลายคน
เริ่ มหาที่ภาษา ดนตรี ศิลปะ คณิ ตศาสตร์ให้กบั ลูก เพราะกลัวว่าลูกจะมีความสามารถน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆ
แท้จริ งแล้วการเรี ยนรู ้ของเด็กไม่จาํ เป็ นต้องนัง่ โต๊ะอ่านขีดเขียน พ่อแม่ไม่ควรเร่ งให้เด็กเรี ยนรู ้จน
ละทิ้งความเป็ นธรรมชาติของเด็กค่ะ เช่น หากจะให้ลูกรักดนตรี ก็ตอ้ งให้เขาเล่นด้วยความสนุก มีความสุ ข
กับเสี ยงเพลงจึงจะถือว่าเป็ นความสําเร็ จในการส่ งเสริ ม แต่ไม่ใช่การที่ลกู ต้องกดดันฝึ กซ้อมเพื่อให้เล่นเพลง
ยากๆ หรื อเล่นให้ได้จาํ นวนหลายเพลง เด็กจะรู ้สึกว่าการเรี ยนเป็ นเรื่ องไม่สนุก น่าเบื่อ และถูกบังคับ และจะ
เป็ นผลเสี ยต่อการพัฒนาทักษะความสามารถในระยะยาวค่ะ

5 tips เพิม่ พลังการเรียนรู้ ของเด็กแต่ ละช่ วงวัย (How to)
วัยแรกเกิด ถึงหกเดือน คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของลูกในวัยนี้ดว้ ยการ
สบตาด้วยความรัก หมัน่ ยิม้ แย้มพูดคุยจ๊ะจ๋ าด้วยนํ้าเสี ยงนุ่มนวลอ่อนโยนกับเด็กทุกวัน เช่น คุณแม่กาํ ลังอุม้
หนูดื่มนมนะคะ ตอนนี้คุณพ่อกําลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูนะ เป็ นต้น ถึงแม้วา่ เด็กจะยังไม่เข้าใจสิ่ งที่พดู นัก
แต่นี่เป็ นวิธีการสอนให้เด็กรู ้จกั แยกแยะเสี ยงต่างๆ และรู ้ความหมายกว้างๆ ของคํา เป็ นการส่ งเสริ ม
พัฒนาการทางภาษาให้สมวัย
นอกจากนั้น ควรหาโมบายล์ของสี สนั สดใสแขวนไว้เหนือที่นอน เพื่อกระตุน้ พัฒนาการทางการ
มองเห็นให้กบั ลูก ผูป้ กครองควรพาลูกออกนอกบ้านบ้างค่ะ เพื่อให้เด็กปรับตัวและเริ่ มเรี ยนรู ้โลกภายนอก
แทนการให้ลกู อยูแ่ ต่ในห้องทึบ เปิ ดแอร์ เปิ ดไฟแทบทั้งวันนะคะ
วัยหกเดือน ถึงหนึ่งปี เด็กวัยนี้สนใจเสี ยงและคําซํ้าๆ โดยเฉพาะคําคล้องจองค่ะ วิธีเสริ มการเรี ยนรู ้
ด้านภาษาทําได้โดยอ่านหนังสื อให้ลูกฟัง เลือกหนังสื อที่มีภาพประกอบไม่รกจนดูยาก และเป็ นภาพที่มี
สี สนั สวยงาม จะกระตุน้ ความสนใจและทําให้เด็กได้เรี ยนรู ้สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น คุณพ่อคุณแม่ลอง
หาของเล่นที่มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งผิวสัมผัส รู ปทรง และสี สนั ให้เด็กได้เรี ยนรู ้ความแตกต่าง หากล่องให้
เด็กได้หยิบของใส่ หยิบออก เล่นของเล่นลอยนํ้าขณะอาบนํ้า หรื อการเล่นกลิ้งลูกบอลแล้วให้เจ้าตัวเล็กมอง
และคลานตาม ชี้ชวนให้เด็กฟังเพลง สนุกกับจังหวะดนตรี และชวนทําท่าทางประกอบ เช่น ช้างตัวใหญ่ มือ
ทั้งสองก็จะผายกว้างออก มดตัวเล็กนิดเดียว ก็จะทํามือสองข้างประกบเข้าหากัน เป็ นต้น เหล่านี้คือการให้
โอกาสที่สาํ คัญให้เด็กได้มีการเรี ยนรู ้
วัยหนึ่งปี ถึงสามปี ช่ วงพัฒนาทักษะ วัยนี้เด็กมีพฒั นาการทางร่ างกายที่ดีข้ ึนมาก ทําให้มีความ
พร้อมในการเรี ยนรู ้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน เริ่ มมีความสนใจที่จะเขียนบ้างแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรเตรี ยมกระดาษ
และดินสอสี ขนาดที่จบั ได้สะดวก ให้เด็กได้ขีดเขียนตามใจ ควรให้เวลาเด็กได้เล่นกับสิ่ งที่น่าสนใจรอบตัว
เช่น เล่นสนุกกับกระบะทราย การเทนํ้า เติมนํ้า ตีน้ าํ ให้เป็ นฟองกระจาย ให้เวลาลูกในการสํารวจผูค้ น และ
สิ่ งของต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน อย่างเช่น เมื่อพาลูกไปซูเปอร์มาเกต ลองชี้ชวนให้ลูกสังเกตผลไม้
หลากหลายชนิด เช่น “นี่แอปเปิ้ ล ดูสิคะมีท้ งั สี เขียว สี แดงเลย” อาจเสริ มด้วยการเล่นบทบาทสมมติ เช่น เล่น
ขายของ เล่นเป็ นคุณหมอ เป็ นช่างซ่อมช่างเครื่ องมือ เหล่านี้เป็ นกิจกรรมที่จะช่วยส่ งเสริ มทักษะการสังเกต
ทักษะการคิดให้กบั เด็ก และจินตนาการให้เด็กค่ะ
วัยสามปี ขึน้ ไป เด็กวัยนี้มีความรู ้สึกว่าตัวเองสามารถทําอะไรต่อมิอะไรได้ดว้ ยตนเอง ต้องการ
ความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่นอ้ ยลง โดยภาษาจะเครื่ องมือที่เด็กจะใช้เรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว พัฒนาการที่เด่นชัดใน
ด้านความสนใจใคร่ รู้ถูกถ่ายทอดผ่านคําถามมากมาย การพูดคุย และตอบคําถามที่เด็กถามอยูเ่ รื่ อยๆ นั้นมิใช่
ความเปล่าประโยชน์นะคะ พ่อแม่ตอ้ งควรสนใจตอบคําถามของลูกทุกครั้ง เพราะนัน่ หมายถึงเขากําลังจน
ในอยากเรี ยนรู ้ แม้วา่ หลายคําถามที่พอ่ แม่กไ็ ม่รู้วา่ จะตอบอย่างไร เช่น “ทําไมฮิปโปตัวอ้วนใหญ่ และไม่เห็น
มีครี บเหมือนปลา แต่ทาํ ไมว่ายนํ้าได้ล่ะครับ” หากเจอสถานการณ์เช่นนี้ ผูป้ กครองสามารถชักชวนให้ลูก
ร่ วมหาคําตอบด้วยกัน ซึ่งเด็กจะได้เรี ยนรู ้วธิ ีการหาความรู ้รูปแบบต่างๆ ผ่านประสบการณ์ของพ่อแม่ค่ะ

เพิม่ พลังการเรียนรู้ทุกวัยด้ วยการเล่น ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเด็กจะเรี ยนรู ้ผา่ นการเล่นเป็ นหลัก
ของเล่นชิ้นโปรดที่จะทําให้เด็กเพลิดเพลินอาจไม่ใช่ของเล่นสําเร็ จรู ป ราคาแพง แต่อาจเป็ นลังกระดาษ
กระบะทราย ขวดนํ้า ผูป้ กครองอาจฝึ กทักษะต่างๆ ผนวกไปในขณะเล่น เช่น ให้เรี ยงลําดับของเล่นจากใหญ่
ไปเล็ก เกมฝึ กความจํา สังเกต ความเหมือน ความต่าง การเปรี ยบเทียบ การถามตอบเกี่ยวกับ ใคร อะไร ที่
ไหน เมื่อไร ทําไม เด็กวัยนี้มีจิตนาการที่ยงิ่ ใหญ่ ลองชวนลูกทํากิจกรรมทางศิลปะ หรื องานประดิษฐ์ง่ายๆ
เช่น ปั้ นดินนํ้ามัน ฉีกหรื อปะรู ปจากเศษกระดาษสวยๆ เด็กๆ จะรู ้สึกสนุกมาก หากคุณพ่อคุณแม่เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการสร้างสรรค์ผลงานมากกว่าการที่จะนัง่ ดูพวกเขาทําแต่ฝ่ายเดียวค่ะ ทั้งยังเป็ นการสานสัมพันธ์
สายใยความรักของครอบครัวอีกด้วย

