สารจากหัวหน้ าแผนกวิชาการปฐมวัย ฉบับที่ 1/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

สารจากหัวหน้ าแผนกวิ ชาการปฐมวัย ฉบับที่ 1/2560
ผูป้ กครองนักเรียนอนุบาล

สวัส ดี ค่ ะ ท่ า นผู้ป กครองทุก ท่ าน ดิ ฉัน นางสาวชลธิ ช า สัง ข์คุ้ม (แม่ ครูผึ้ง) ตาแหน่ ง หัวหน้ าแผนกวิ ช าการระดับ
การศึกษาปฐมวัย มีหน้ าที่กากับดูแลนักเรียนด้านวิ ชาการ พร้อมทัง้ ประสานความร่วมมือระหว่างผูป้ กครอง และโรงเรียน เพื่อ
วางแผนในการช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษา กล่าวคือ “ เป็ นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข” สารจากหัวหน้ าแผนกวิ ชาการฉบับนี้ ถือเป็ นฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งแม่ครูผงึ้ มีเรื่องราวต่างๆ ที่ จะขอความร่วมมือจาก
คุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครอง ดังนี้ ค่ะ
เรื่องแรก : การปฏิ บตั ิ ตามระเบียบของทางโรงเรียน ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้กบั นักเรียนจึงประสาน
ขอความร่วมมือจากผูป้ กครองทุกท่าน ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบตั ติ ามระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ หากท่านผูป้ กครอง
มาส่งนักเรียนหลังเวลา 8.30 น. ขอให้นานักเรียนตรวจสุขภาพ และส่งนักเรียนให้กบั คุณครูเวรประจาวัน ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่อยู่บริเวณ
ห้องโถงทางเข้าอาคารอนุ บาล ทัง้ นี้เพื่อร่วมกันฝึ กระเบียบวินัย เสริมความมันใจ
่ เพิม่ ความรับผิดชอบต่อตนเองให้กบั นัก เรียน และ
ความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนค่ะ
เรือ่ งที่สอง : การส่งเสริมให้ลกู ตื่นแต่เช้า การตื่นเช้าดีอย่างไร เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการตื่นเช้าเป็ นประจาบ้าง เชื่อว่า
ทุกท่านน่าจะรูก้ นั คร่าวๆ บ้างแล้ว แต่วนั นี้ขอย้าให้รชู้ ดั ๆ อีกทีค่ะ เคยสงสัยไหมคะว่าทาไมบางคนถึงชอบนอนดึก ตื่นสาย แต่บางคนก็มกั จะ
นอนตัง้ แต่หวั ค่า และสะดุง้ ตื่นตอนเช้าเป็ นประจา นันก็
่ เพราะว่า ในร่างกายของเรานัน้ มีนาฬิกาชีวติ ซ่อนอยู่ และนาฬิกาชีวติ ทีว่ ่านี่ล่ะค่ะ
ทีเ่ ป็ นตัวกาหนดให้ร่างกายมีจงั หวะเวลาสาหรับทากิจวัตรประจาวันต่างๆ ซึง่ แต่ละคนก็จะมีเวลาไม่เท่ากัน บ้างมีมากกว่า 24 ชัวโมง
่ หรือบางคน
อาจจะมีน้อยกว่า 24 ชัวโมงในแต่
่
ละวัน เป็ นเหตุให้เวลานอนหลับ เวลาตื่น เวลาทางานของระบบต่างๆ ในร่างกายของแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันไป และไม่ใช่แค่กจิ วัตรประจาวันเท่านัน้ นะคะทีไ่ ม่เหมือนกัน คนทีต่ ่ืนเช้าเป็ นประจาจะได้ประโยชน์ดๆี ในชีวติ อีก 6 ข้อ ซึง่
คนนอนดึกตื่นสายอาจไม่เคยพบเรื่องดีๆ เหล่านี้เลยค่ะ
1. คนตื่นเช้ามีโอกาสมีความสุขมากกว่า
มีการวิจยั ที่สามารถตัง้ เป็ นข้อสังเกตได้ว่า คนที่ต่นื เช้า (ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุ ไหนก็ตาม) มีแนวโน้มจะอารมณ์ดี มีความสุข
มากกว่าคนทีน่ อนดึกตื่นสาย ด้วยคาอธิบายทีว่ ่า ระยะเวลาตัง้ แต่ 9.00 - 17.00น. เป็ นช่วงเวลาทีย่ าวนานเกินไป สาหรับ
คนที่นอนดึก ร่างกายของคนที่พกั ผ่อนไม่เพียงพอ จะไม่สามารถคงความตื่นตัว และกระปรี้กระเปร่าได้ไหว ผิดกับคนที่
เข้านอนเร็ว และตื่นเช้า เสมอ บุคคลกลุ่มนี้จะใช้ชีวติ ในช่วงเวลา 9.00 - 17.00น. ได้อย่างรื่นเริง และเต็มประสิทธิภาพ
มากกว่าเยอะเลยล่ะค่ะ
2. ผลการเรียนและคุณภาพของงานดีกว่าอย่างเห็นได้ชดั
จากการวิจยั ของมหาวิทยาลัยเท็กซัส แสดงให้เห็นว่า เด็กนักเรียนอาสาสมัครกลุ่มทีต่ ่นื เช้าเป็ นประจา จะสามารถทาแบบทดสอบ
และ มีผลการเรียนที่กระเตื้องขึน้ อย่างเห็นได้ชดั แตกต่างจากนักเรียนกลุ่มที่นอนดึกตื่นสาย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็อธิบาย
ง่ายๆ เลยว่า ร่างกาย และสมองของเราต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอ เพื่อการทางานที่เต็ มประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนัน้
คนทีน่ อนเร็ว ตื่นเช้า (นอนหลับพักผ่อนเพียงพอตามระบบนาฬิกาชีวติ ในร่างกาย) จึงมีสมอง และร่างกายทีพ่ ร้อมรับข้อมูล
ข่าวสาร และสามารถประมวลผลได้ดกี ว่าคนทีน่ อนหลับไม่พอนัน่ เอง
3. รูส้ ึกตัวตื่นเองโดยไม่ต้องพึง่ นาฬิ กาปลุก
กิจวัตรประจาวันของหลายคนอาจจะเป็ นการกดปุ่มเลื่อนเวลาปลุกของนาฬิกาใช่ไหมคะ ซึง่ เหตุการณ์ต่อมาก็คงไม่พน้ ตื่นสาย
ต้องรีบร้อนอาบน้ าแต่งตัวไปเรียน หรือทางาน แถมพลาดอาหารเช้ามื้อสาคัญเป็ นประจา เป็ นสัญญาณสุขภาพทีไ่ ม่ดีเลยจริงๆ
แต่ถา้ เปลีย่ นพฤติกรรมมานอนให้เร็วขึน้ ตื่นให้เช้ากว่าเดิมจนเคยชิน เช้าวันไหนๆ ก็ไม่ตอ้ งพึง่ นาฬิกาปลุก นอกจากนี้ ก็จะ
รูส้ กึ มีพลัง กระฉับกระเฉงขึน้ ด้วย

4. สมองปลอดโปร่งพร้อมรับทุกสถานการณ์
ในขณะทีค่ นนอนตื่นสายอยู่บนเตียง คนทีต่ ่นื เช้ามักจะได้เริม่ ต้นกิจวัตรประจาวัน พร้อมทัง้ ทากิจกรรมต่างๆ ไปได้หลายรายการ
แล้ว ซึง่ ก็แน่ นอนว่าคนทีต่ ่นื เช้าได้กาไรชีวติ มากกว่าเห็นๆ แถมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญยังยืนยันมาด้วยว่าคนทีต่ ่นื มารับอากาศบริสุทธิ ์
ในตอนเช้า จะมีสมองทีป่ ลอดโปร่ง เพราะร่างกายได้รบั ออกซิเจนเต็มที่ อีกทัง้ ยังมีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ ต่างๆ ได้ดกี ว่า
คนนอนตื่นสาย
5. พัฒนาทัศนคติ ด้านดี
มีผลงานวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นถึงทัศนคติกลุ่มอาสาสมัครทีต่ ่นื เช้า โดยนักวิจยั พบว่า คนทีต่ ่นื เช้าเป็ นประจา จะมีสมองทีพ่ ร้อมประมวลข้อมูล
อย่างเต็มทีม่ ากกว่า รวมทัง้ ความกระฉับกระเฉง และความกระตือรือร้นต่อสิง่ ต่างๆ ก็จะกระเตือ้ งขึน้ ด้วย เป็ นผลให้สามารถแก้ไขปญั หา
ทีพ่ บเจอได้อย่างชาญฉลาด สุขมุ และมีทศั นคติทด่ี ตี ่อสิง่ รุมเร้ามากขึน้ อีกด้วย
6. ลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้า
ผลการศึกษา และการวิจยั ของหลายสถาบันบอกเป็ นเสียงเดียวกันว่า คนทีเ่ ข้า นอนเร็ว และตื่นเช้าจะมีอตั ราความเสีย่ ง เป็ น
โรคซึมเศร้าน้อยมากถึงมากทีส่ ดุ ด้วยเหตุผลทีว่ ่า เมื่อร่างกายได้รบั การพักผ่อนทีเ่ พียงพอ ระบบต่าง ๆ ทางานตามรอบเวลาที่
นาฬิกาชีวติ กาหนดมา สุขภาพก็จะแข็งแรง และพอไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ย สุขภาพจิตก็จะดีตาม
ทัง้ นี้ การฝึ กให้ลูกๆ ได้ตื่นแต่เช้ายังถือเป็ นการฝึ กระเบียบวิ นัยในตนเอง และเสริมสร้างลักษณะนิ สยั ที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีขนึ้ อีกด้วย
เรือ่ งที่สาม : การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ลกู เติบโตอย่างเข้มแข็งในสังคมทีเ่ ครื่องมือทางเทคโนโลยี
เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ประจาวันเป็ นสิง่ ที่ควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้หากใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ย่อมมีผล
ต่อเด็กๆ ทัง้ ด้านอารมณ์ และการเรียนรู้ เพราะฉะนัน้ ไม่เพียงแต่สร้างความตระหนักให้ลูกใช้ส่อื เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเท่านัน้ ผูป้ กครองเอง
ก็ควรตระหนักถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลัง ทัง้ ภาวะด้านอารมณ์ทเ่ี ด็กยังขาดการควบคุมทีด่ ี หรือขาดสมาธิในการเรียนรู้ ถ้าหากปล่อยให้ลูก
ใช้เทคโนโลยีอย่างเกินขอบเขต
ตัวเราสามารถเป็ นสื่อที่ดีในการถ่ายทอดเรือ่ งราวต่างๆ ผ่านการสนทนา และคาแนะนาเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
แต่ต้องไม่ขดั ต่อความสุขของลูก เพราะเมื่อเขาได้ทาในสิง่ ทีช่ อบก็จะเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขได้อย่างเต็มที่ และสิง่ สาคัญทีผ่ ปู้ กครอง
ควรปลูกฝงั เด็กๆ อยู่เสมอ คือ ความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ และความมีเมตตาให้แก่คนรอบข้าง นอกจากนี้การหาข้อตกลงร่วมกันโดยให้ลูกมีส่วนร่วม
ก็เป็ นอีกหนึ่งวิธที ท่ี าให้ลกู รูส้ กึ เป็ นผูต้ ดั สินใจด้วยตนเอง เช่น หากลูกใช้เวลากับการใช้อนิ เทอร์เน็ตมากจนเกินความเหมาะสม ผูป้ กครอง
ควรแบ่งเวลาอย่างชัดเจน และให้ลูกเป็ นผูเ้ ลือกเวลาเอง และผูป้ กครองสามารถแนะนาวิธใี ช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู้
และเสริมสร้างปญั ญาให้แก่ลกู ไปพร้อมกันได้ดว้ ย ท่ามกลางยุคสมัยทีส่ งิ่ รอบตัวถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี อุปกรณ์เหล่านี้เป็ นเพียงเครื่องมือ
สร้างความสุขทีเ่ กิดขึน้ เพียงชัวครู
่ ่ แต่การสร้างความสุขทีเ่ กิดขึน้ จากภายในด้วยการบ่มเพาะจิตใจ และตระหนักรูอ้ ย่างเหมาะสมเป็ นการ
สร้างความสุขระยะยาวให้แก่ลกู และเป็ นสิง่ ทีผ่ ปู้ กครองควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ค่ะ
สุดท้ายนี้ แม่ครูผงึ้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาเข้า
เรียนในโรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ให้คณ
ุ ครูได้ดแู ล และส่งเสริมให้มีพฒ
ั นาการที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งแม่ครูทุกคนจะ
ดูแล และช่วยเหลือเด็กๆ ทุกคนให้เป็ นคนดีคนเก่ง และดาเนิ นชี วิตอย่างมีความสุขค่ะ หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถาม
ข้อมูล หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติ ดต่อสื่อสารกับแม่ครูผงึ้ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตึกอนุบาล) 095 706 6827
และที่ E-mail : chonticha2580@gmail.com ในกรณี ที่มีการสื่อสารกับคุณครูผ่านทาง E-mail ขอความร่วมมือผู้ปกครองสาเนา
ถึงผูอ้ านวยการ อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ที่ E-mail : seriparn@gmail.com ทุกครัง้ ด้วยค่ะ ทัง้ นี้ เพื่อให้ท่านผู้อานวยการได้
รับทราบข้อมูลต่างๆ มีการกากับติ ดตามอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และให้การสนับสนุนคุณครู ผูป้ กครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่
บรรลุตามเป้ าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนค่ะ
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