
 

 

เพราะคุณครู เ ป็นผู ้มี บุญคุณต่อศิษย์ทั้ งหลาย เป็นผู ้ให้แสงสว่างในชีวิต 

การท่ีมี เหล่าบรรดาลูกศิษย์ ได้แสดงความเคารพ 

สักการะต่อบรรดาครูผู ้มีพระคุณเช่นคุณครู  

จึ งถือเป็นธรรมเนียมและประเพณี ท่ีสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน 

การท่ีครู ได้ท าให้ศิษย์หลายต่อหลายรุ่นก้าวไปถึงฝั่ง  

 เพียงเพราะเปรียบครู เป็นเ รือจ้าง 

แต่เ รือจ้างน้ันก็พร้อมท่ีจะส่งศิษย์ทุกคนแม้เ รือ น้ันจะค่อยๆผุกร่อนไปตามกาลเวลา 

วารสารสมาคมครูไทยในสวิตเซอรแ์ลนด์ 
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“ศิษยด์ี ก็ดว้ยครูดี มีศรทัธา 

จากบรรณาธิการ 

วารสารฉบบัน้ี จดัท าเพ่ือเป็นส่ือในการประสานงานระหวา่งสมาคมครูไทยในสวิตเซอรแ์ลนด์ 

และตวัแทนโรงเรียนครูอาสาในปริมณฑล จ านวน 14 โรงเรียน ซ่ึงลว้นแต่มีวตัถุประสงคใ์นการ

ท างานเพ่ือสงัคมไทยและเยาวชนไทยในต่างแดน  โดยมุง่เนน้ถึงการอนุรกัษ์ความเป็นไทยและ

ส่งเสริมวฒันธรรมไทยใหอ้ยูคู่่คนไทย แมจ้ะอยูแ่ห่งไหน พวกเราก็ภูมิใจท่ีไดท้ าหน้าท่ีใหแ้ก่

ประเทศชาติ  

 

วนัท่ี  16 มกราคม 2561 เป็นวนัครูแห่งชาติ และพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี 

ไดม้อบค าขวญัเน่ืองในวนัครู ครั้งท่ี 61 พุทธศกัราช 2561 ศิษยด์ี ก็ดว้ยครูดี มีศรทัธา “ 

นายกรฐัมนตรี ย า้การศึกษาเป็นหวัใจของชาติในการพฒันาคน ใหรู้เ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคม  

 

นอกจากน้ีแลว้ ยงัมีคอลมัน์เน้ือหาสาระความรูท่ี้น่าสนใจ  ท่ีทางบรรณาธิการน ามาเสนอมาใน 

ฉบบัน้ี สามารถน าไปเป็นเคลดัลบัในการด ารงชีวิตประจ าวนัไม่มากก็นอ้ย  อ่านแลว้มีประโยชน์

น ามาปฏิบติั และบอกต่อ เพ่ือนๆ ก็นับว่าเป็นเร่ืองดีท่ีควรแบ่งปันกนันะคะ 

 

วารสารสมาคมครูฯ ฉบบัน้ี ยงัคงท าหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง สญัญาวา่ในการน าเสนอความรูด้า้น

การศึกษาท่ีมีประโยขน์ ผ่านการส่ือสารจากฝ่ายวิชาการ มาประกอบการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์

ต่อสมาชิกสมาคมครูฯ ทุกท่านนะค่ะ 

 

ขอขอบคุณ ผูร้กัการอ่านทุกท่าน และขอบคุณแหล่งขอ้มูลต่างๆ ภาพประกอบการบรรยายเพื่อให้

วารสารสมาคมครูฯ มีศกัยภาพและเสร็จสมบรูณ์ 

 

อญัชลี   อ่วมปลิก 

พฤษภาคม 2561 
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ประธานทกัทาย 

สวสัดีค่ะเพ่ือนครูอาสาครูร่วมอุดมการณท่ี์รกัทุกท่านนับตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

สมาคมครูไทยในสวิตเซอรแ์ลนดไ์ดก้่อตั้งข้ึนจากการรวมตวัของโรงเรียนสอนภาษาไทยและ

วฒันธรรมไทยในสวิตเซอรแ์ลนดจ์ านวน 17 โรงเรียนร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบิรน์

เพ่ือใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวฒันธรรมไทยในประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนดใ์หม้ีประสิทธิภาพ 

 

จากวนัน้ันผ่านมาร่วม 5 ปีกวา่จนถึงวาระการท างานของคณะกรรมการชุดปัจจุบนัซ่ึงเป็นการ

ท างานโดยการรวมตวัของครูอาสาโซนมลรฐัแถบZürich ดิฉนัในนามประธานสมาคมและ

คณะกรรมการจะขอสานต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นตวัแทนเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยและ

พฒันาศกัยภาพของครูอาสาใหดี้ยิ่งขึ้ นไปและขอเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยกนัส่งเสริมใหชุ้มชนคนไทย

ในต่างแดนเขม้แข็ง ในโอกาสน้ีดิฉนัขอกราบขอบพระคุณทางสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบิรน์ท่ี

ใหก้ารสนับสนุนทางสมาคมครูฯ ตลอดมาและท่านอาจารยส์าล่ี ศิลปสธรรม รวมถึงคุณพ่ีจารีย ์

เคลเลอรข์องน้องๆ และเพ่ือนคณะกรรมการทุกท่านท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการท างานของ

คณะกรรมการในวาระ 3 ปีน้ี และแน่นอนโรงเรียนอาทิตยอุ์ทยัซ่ึงเป็นเสมือนบา้นเกิดของดิฉนั  

 

คณะกรรมการหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากท่านสมาชิกท่ีจะร่วมสานฝัน 

บนเสน้ทางของครูอาสากบัการท่ีจะเป็นผูใ้หท่ี้ไมม่ีท่ีส้ินสุด 

 

ดว้ยรกั 

 

อมัพิกา ฮูเบอร ์

พฤษภาคม 2561 
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คณะกรรมการบริหารสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์  

ปีการท างาน 2560—2562  

ประธานสมาคม    คุณอมัพิกา ฮูเบอร ์  

     ครูอาสาโรงเรียนอาทิตยอุ์ทยั 

รองประธาน    คุณศศิธร  โคโมต้ี  

     ครูใหญ่โรงเรียนตน้กลา้ 

เลขานุการ    คุณบุบผา  โสมเขียว  คาซาล 

     ครูใหญ่โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย ์

เหรญัญิก    คุณสุภาวดี  เฟลเกอร ์

     ประธานสมาคมแสงตะวนั 

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก   คุณสุคนธา  วลูฟ์ 

     ครูอาสาโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย ์

ประชาสมัพนัธ ์    คุณอญัชลี  อ่วมปลิก 

     ครูใหญ่โรงเรียนชา้งนอ้ย 

ฝ่ายวิชาการ    คุณนภาพร  วลัเทอร ์

     ครูใหญ่โรงเรียนบลูลคั 

ท่ีปรึกษาสมาคม 

     อาจารยส์าล่ี  ศิลปสธรรม 

     อาจารยจ์ารีย ์ เคลเลอร ์
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บทสมัภาษณ ์

ทา่นเอกอคัรราชทูตจกัรี ศรีชวนะ  

 

ท่านเอกอคัรราชทูตจกัรี ศรีชวนะ ส าเร็จการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรีจากคณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยหลงัจากส าเร็จ

การศึกษาก็ไดเ้ขา้รบัราชการท่ีกระทรวงการต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2527เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ตลอดระยะเวลา 

34 ปีท่ีรบัราชการในกระทรวงการต่างประเทศ  

ท่านเอกอคัรราชทูตจกัรี ศรีชวนะ ไดเ้คยปฏบิติัหน้าท่ีใน

ต่างประเทศหลายวาระ  โดยเคยประจ าการในต าแหน่ง

เลขานุการโท ประจ าสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงมะนิลา 

ประเทศฟิลิปปินส ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2530-2534 

เลขานุการเอกประจ าสถานเอกอคัรราชทูต  

ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ระหว่างปี พ.ศ.  

2537—2541 และกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง  

ระหว่างปี พ.ศ. 2554—2556  

ส าหรบัการปฏบิติัหนา้ท่ีในประเทศไทยน้ัน  

ท่านเคยปฏบิติัหน้าท่ีในกรมสารนิเทศ 

กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย ส านักงานปลดักระทรวง 

และกรมพธีิการทูต โดยในช่วงเวลาระหว่างปี 

พ.ศ.2541-2554 ท่านไดม้ีส่วนในการปฏบิติัหน้าท่ีรบั 

ผิดชอบในงานส าคญัหลายโอกาส อาทิ 

การประชุมสุดยอดผูน้ าเอเปคในปี พ.ศ. 2546 

งานพระราชพธีิฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี ของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูิพลอดุยเดช ในปี พ.ศ. 

2549 และการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน ในปี พ.ศ. 

2552 เป็นตน้  ท่านไดร้บัแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี

กรมพิธีการทูต ในปี พ.ศ. 2556 โดยอยูใ่นต าแหน่ง 

เป็นเวลา 3 ปีเศษก่อนท่ีจะไดร้บัพระราชโองการ 

โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  

ในปี พ.ศ. 2560 และไดร้บัพระราชโองการโปรดเกลา้

โปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูต  

ณ กรุงเบิรน์ เมื่อวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2561 โดยได้

เดินทางมารบัต าแหน่งท่ีประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตั้งแต่

วนัท่ี 8 มีนาคม 2561 เป็นตน้มา 

 

ท่านเอกอคัรราชทูตจกัรีฯไดแ้สดงความช่ืนชมและ 

ใหก้ าลงัใจกบัคณะท างานอาสาของสมาคมครูไทย 

ในสวิตเซอรแ์ลนดทุ์กคนท่ีมีเจตนารมยใ์นการท างาน 

จิตอาสาเพื่อสรา้งเยาวชนใหม้ีความรูภ้าษาไทย 

การท างานของสมาคมครูใทยถือไดว้่าเป็นการสรา้ง 

คุณูปการท่ียิง่ใหญ่  จึงยนิดีท่ีจะใหก้ารสนับสนุน 

กิจกรรมต่างๆท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสรา้งความ

รูค้วามเขา้ใจระหวา่งชาวไทยและชาวสวิตผ่านโครงการ

ดา้นการศึกษาและวฒันธรรมท่านไดข้อบคุณคณะ 

ท างานสมาคมครูไทย ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดทุ์กคน 

ไดร่้วมกนัอนุรกัษ์ภาษาและวฒันธรรมไทยในเด็กและ 

เยาวชนรุ่นใหม่โดยท่านไดก้ล่าวว่าการสรา้งคนจ าเป็น 

ตอ้งมีการปลูกฝังตั้งแต่แรกเร่ิม ดงัน้ันสถาบนัครอบครวั 

จึงเป็นสถาบนัท่ีส าคญัในการช่วยปลูกฝังทศันคติใน 

การเรียนรูใ้หแ้ก่ลูก 

 

นอกจากน้ันท่านยงัไดใ้หค้ าแนะหลายประการท่ีเป็น 

ประโยชน์ต่อสมาคมครูไทย อาทิ การปรบัปรุงคุณภาพ 

การเรียนการสอนการระดมสมองเพื่อแลกเปล่ียน 

ความรูร้ะหวา่งคณะผูบ้ริหารของโรงเรียนและครอูาสา 

การจดัใหม้ีกิจกรรมเพื่อการอนุรกัษ์ภาษาไทย เช่น 

การแขง่ขนัคดัลายมือการอ่านบทกวีหรือการแต่งกลอน

การน าวธีิการเรียนภาษาไทยมาปรบัใชก้บัวถีิชีวิต 

ในปัจจบุนัการเรียนรูภ้าษาไทยจากบทเพลงการหา 

วิธีการเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการเรียน 

ภาษาไทย รวมทั้งการสอนภาษาไทยแบบง่ายๆ 

ท่ีใชเ้วลาเพียง เล็กน้อย ในการเรียนรู ้ผ่านส่ือออนไลน์ 

เช่นภาษาไทยวนัละค าเพื่อใหเ้กดิการเรียนรูภ้าษาไทย 

อยา่งต่อเน่ือง 
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ท่านเอกอคัรราชทูตจกัรีฯ ไดฝ้ากท้ิงทา้ยไวว้่า มีท่ีจะใหก้ารสนับสนุนดา้นการเรียนการสอนของสมาคมครูไทย 

ในสวิตเซอรแ์ลนด ์อยา่งเต็มท่ีและยนิดีท่ีจะเสนอให ้ใชพ้ื้ นท่ีของสถานเอกอคัรราชทูตฯ เป็นเวทีในการแสดง

ความสามารถทางดา้นภาษาไทยของนักเรียน โดยขอใหติ้ดต่อประสานงานมาไดทุ้กเมื่อเพื่อจะไดร่้วมมือกนั 

สืบสานวฒันธรรม ดา้นภาษาไทยไวใ้ห ้มัน่คงสืบไป 

ขอเชิดชูกลุ่มครูไทยในสวิส  

ท่ีอุ ทิศกายใจใฝ่สร ้างสรรค์ 

ส่งเสริมเด็กให้อ่านเขียนเล่าเรียนกัน  

สืบทอดส่ิงส าคัญของชาติไทย  

ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่าน  

ร่วมสร ้างฝันมุ่งไปสู่ จุดหมาย  

เ พ่ืออนาคตลูกหลานในแดนไกล  

ยังรู ้รักภาษาไทยไม่ลืมเลือน  



  วารสารสมาคมครู ไทยในสวิตเซอร์แลนด์  

หนา้ 11 

ครู หมายถึง ผูอ้บรมสัง่สอนแนะน า ผูถ่้ายทอดความรู ้

ผูส้รา้งสรรคภ์ูมิปัญญาและพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อ

น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสงัคมและประเทศชาติ 

เป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีสอน อบรมเกี่ยวกบัวชิาความรู ้

การอา่นเขยีน รวมไปถึงการใหค้วามรูแ้ละแนะน า 

ในการใชชี้วิตประจ าวนัและการท างาน 

(ค าวา่ครูน้ันมาจากศัพทภ์าษาสนัสกฤต ค าวา่ "ครุ"ุ 

และภาษาบาลี ค าวา้ "คร"ุ , "ครุ"ุ)  

 

ประวตัิความเป็นมาของวนัครูแห่งชาต ิ

         วนัครูไดจ้ดัใหม้ีขึ้ นครั้งแรกเม่ือวนัท่ี  

16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเน่ืองมาจากการประกาศ

พระราชบญัญติัครใูนราชกจิจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 

2488 ซ่ึงระบุใหม้ีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ

เรียกว่า"คุรุสภา" ซ่ึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลและใหค้รูทุก

คนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าท่ีในเร่ืองของสถาบนั

วิชาชีพครูในขณะเดียวกนัก็ท าหน้าท่ีใหค้วาม เห็นใน

เร่ืองนโยบายการศึกษา และวชิาการศึกษาทัว่ไปแก่

กระทรวงศึกษาธิการ จดัสวสดิัการใหแ้ก่ครูและ

ครอบครวั ไดร้บัความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริม

ความรูแ้ละความสามคัคีของครู 

ดว้ยเหตุน้ีในทุกๆปี คุรุสภาจึงจดัใหม้ีการประชุมสามญั

คุรุสภาประจ าปี เพื่อเปิดโอกาสใหผู้แ้ทนครูจากทัว่

ประเทศแถลงผลงานในรอบปีท่ีผ่านมา พรอ้มทั้งซกัถาม

ปัญหาขอ้ขอ้งใจต่างๆเก่ียวกบัการด าเนินงานของคุรุ

สภา โดยมี คณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาเป็นผูต้อบ

ขอ้สงสยั สถานท่ีในการประชุมสมยัน้ันใช้

หอประชุม"สามคัคยาจารย"์หอประชุมของจุฬาลงกร ณ 

มหาวิทยาลยั ในระยะหลงัจึงมาใชห้อประชุมของคุรุสภา 

        ปี พ.ศ. 2499 ในท่ีประชุมสามญัคุรุสภาประจ าปี 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรฐัมนตรีและประธาน

กรรมการอ านวยการคุรุสภากิตติมศกัด์ิ ไดก้ล่าวปราศยั

ต่อท่ีประชุมครูทัว่ประเทศว่า "ท่ีอยากเสนอในตอนน้ีก็

คือว่า เน่ืองจากผูเ้ป็นครูมบุีญคุณเป็นผูใ้หแ้สงสว่างใน

ชีวิตของเราทั้งหลาย ขา้พเจา้คิดว่า"วนัครู"ควรมสีกัวนั

หน่ึงส าหรบัใหบ้รรดาลูกศิษยท์ั้งหลายได ้แสดงความ 

 

เคารพสกัการะต่อบรรดาครูผูม้พีระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุ

ว่าส าหรบัคนทัว่ไปถา้ถึงวนัตรุษ วนัสงกรานต ์เราก็น าอฐิั

ของผูม้ีพระคุณบงัเกิดเกลา้มาท าบุญ ท าทาน คนท่ีสองรอง

ลงไปก็คือครูผูเ้สียสละทั้งหลาย ขา้พเจา้คิดวา่ในโอกาสน้ีจะ

ขอฝากท่ีประชุมไวด้ว้ย ลองปรึกษาหารือกนัในหลกัการทุก

คนคงจะไม่ขดัขอ้ง"  จากแนวความคิดน้ี กอรปกบัความ

คิดเห็นของครูท่ีแสดงออกทางส่ือมวลชนและอื่นๆท่ีลว้น

เรียกรอ้ง ใหม้ี "วนัครู" เพื่อใหเ้ป็นการร าลึกถึงความส าคญั

ของครูในฐานะท่ีเป็นผูเ้สีย สละ ประกอบคุณงามความดี

เพื่แประโยชน์ของชาติ และประชาชนเป็นอนัมาก ในปี

เดียวกนัท่ีประชุมคุรุสภาสามญัประจ าปีจึงไดพ้ิจารณาเร่ืองน้ี

และมีมติ เห็นควรใหม้ี "วนัครู" เพื่อเสนอคณะกรรมการ

อ านวยการต่อไป โดยไดเ้สนอในหลกัการว่า เพื่อจะได้

ประกอบพธีิระลึกถึงคุณบรูพาจารย ์ส่งเสริมสามคัคีธรรม

ระหว่างครู และเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอีนดีระหวา่งครูกบั

ประชาชน ในท่ีสุดคณะรฐัมนตรีไดม้ีมติเมื่อวนัท่ี  

21 พฤศจิกายน 2499 ใหว้นัท่ี 16 มกราคม ของทุกปีเป็น 

"วนัครู" โดยถือเอาวนัท่ีประกาศพระราชบญัญตัิครูในราช

กิจจา นุเบกษาเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็น

วนัครู และใหก้ระทรวงศึกษาธิการสัง่การใหนั้กเรียนและครู

หยุดในวนัดงักล่าวได ้

 

        การจดังานวนัครูไดจ้ดัเป็นครั้งแรกเมื่อวนัท่ี  

16 มกราคม 2500 ในส่วนกลางใชส้ถานท่ีของกรีฑาสถาน

แห่งชาติเป็นท่ีจดังาน งานวนัครน้ีูไดก้ าหนดเป็นหลกัการให้

มีอนุสรณง์านวนัครูไวใ้หแ้ก่อนุชนรุ่น หลงัทุกปี อนุสรณท่ี์

ส าคญัคอืหนังสือประวติัครู หนังสือท่ีระลึกวนัครู และ

ส่ิงก่อสรา้งท่ีเป็นถาวรวตัถุ 

 

 

ความหมายของวนัครู 

http://teacher.sanook.com/
http://campus.sanook.com/u-life/
http://songkran.sanook.com/
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 การจดังานวนัครู 

งานวนัไหวค้รูในปัจจบุนั ไดถู้กปรบัปรุงเปล่ียนแปลง

กิจกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ

สงัคมไทยตลอดเวลา ซ่ึงในปัจจบุนัไดจ้ดัรูปแบบการ 

จดังานวนัครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทใหญ่ดงัน้ี 

 กิจกรรมทางศาสนา 

 พิธีร าลึกถึงครูบาอาจารย ์โดยมีพิธีปฏญิานตน  

รวมไปถึงการกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู 

 กิจกรรมจดัเพื่อความสามคัคีระหว่างผูป้กครองกบั

คุณครู อาจจะเป็นการแขง่ขนักีฬาเพื่อความสามคัคี 

หรืองานเฉลิมฉลองต่างๆ 

 

ค าปฏิญาณตนของครู 

ขอ้ 1 ขา้จะบ าเพ็ญตน ใหส้มกบัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นครู  

ขอ้ 2 ขา้จะตั้งใจฝึกสอนศิษยใ์หเ้ป็นพลเมืองดีของชาติ  

ขอ้ 3 ขา้จะรกัษาช่ือเสียงของคณะครู และบ าเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 

ปัญญาวุฒิกเรเตเต ทินโนวาเท นมามิหงั 

    

ลกัษณะของครูที่ดี  

สงัคมคาดหวงัวา่ คร ูคือ แบบอยา่งท่ีดีของศิษย์

เป็นผูส้รา้งสมาชิกใหม่ของสงัคมใหเ้ป็นทรพัยากร

มนุษยท่ี์มีคุณภาพต่อสงัคม ธรรมชาติของอาชีพครู

เป็นอาชีพท่ีตอ้งเกี่ยวขอ้งสมัผสักบับุคคลอื่นอยู่

เสมอ ฉะน้ันผูด้ าเนินอาชีพครจูงึตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู ้ 

ใฝ่เรียน และใฝ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 

เอกลกัษณข์องครู 

 อดทน รูจ้กัผ่อนปรนต่อปัญหา สามารถควบคุม

อารมณต์นเองไดท้ั้งในเวลาและนอกเวลาสอน 

 รบัผิดชอบต่อหน้าท่ี และต่อตนเอง 

 เอาใจใส่ต่อการเรียนความประพฤติ  

ความเป็นอยู ่

 ใฝ่หาความรู ้ส ารวจ ปรบัปรุงแกไ้ข 

ตนเองอยูเ่สมอ 

 ขยนัหมัน่เพียร รูจ้กัคิดริเร่ิม มีความยุติธรรม

และท าใหศิ้ษยเ์กิดความอบอุน่ใจ 

 ด ารงตนอยา่งเรียบง่าย ประหยดัเหมาะสม 

กบัสภาพอาชีพ 

 เป็นผูม้ีวฒันธรรม และศีลธรรมตามศาสนา 

 ท่ีตนนับถือ 

 สุภาพเรียบรอ้ย ประพฤติดีสม า่เสมอ เหมาะเป็น

ตวัอยา่งท่ีดีต่อศิษย ์

แหล่งท่ีมาข้อมูล/www.parwat.com/264/  

http://campus.sanook.com/1369256/
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 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 10 

โปรดเกลา้ใหจ้ดังาน “ อุ่นไอรกั คลายความหนาว “ 

ระหว่างวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์ถึงวนัท่ี 11 มีนาคม 2561 

บริเวณ พระราชวงัสวนดุสิต และสนามเสือป่า 

งานอบอวลไปดว้ยบรรยากาศยอ้นยุค โดยเชิญชวน 

ใหผู้ท่ี้ไปเท่ียวชมงานแต่งชุดไทย  ดูไดจ้ากภาพของ 

พี่จารีย ์ยิง่ไปกว่าน้ัน ตอนน้ีกระแสของละครเร่ือง 

บุเพสนันิวาส  ซ่ึงเน้ือหาของเร่ืองเกี่ยวกบัอดีตใน 

สมยัอยุธยา ก็ยิง่ท าใหค้นไทย ฟีเวอร ์กบัค าวา่ 

ยอ้นอดีต กนัมากขึ้ น ค าวา่ ออเจา้  เป็นค าท่ีถูกน า 

มาใชก้นัตามสถานีวิทยุ โทรทศัน์ ฯ  และใน วนัหยุดก็มี 

นักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวนมาก ไดเ้ดินทางไปเท่ียว 

ตามรอย สถานท่ีต่างๆ จากละครในจงัหวดักรุงศรี 

อยุธยามากขึ้ น 

      คิดไปคิดมา ลองเขยีนบทความ ยอ้นอดีตสกั 3-4 

เร่ืองเพื่อระลึกถึงประสบการณ ์เกี่ยวกบัอารมณข์อง 

ความดีใจและความวิตกกงัวล ของการท างาน พฒันา 

การเรียนการสอน ภาษาและวฒันธรรมไทย 

ในต่างแดน แมจ้ะเป็นเวลาประมาณ 13 ปี 

ก็ถือวา่เป็นอดีต เช่นกนั ขออนุญาตใชค้ าว่า ออเจา้ 

สกันิดนะ  

     ยอ้นอดีต.....  ครั้งแรก  ปีพทุธศกัราช 2549 

ประมาณเดือน เมษายน ไดร้บัเชิญใหเ้ป็นครูอาสาสมคัร 

สอนภาษาและวฒันธรรมไทยท่ี นครเจนีวา 

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์อารมณ ์ณ ตอนน้ัน ดีใจ  

ต่ืนเตน้สุดๆ ท่ีจะไดเ้ห็นประเทศท่ีไดช่ื้อว่าเป็น 

ประเทศท่ีสวย ท่ีสุดในโลกส่วนอารมณท่ี์วิตกกงัวล 

คือจะสอนเด็กอยา่งไร. ไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะผูส้อนก็ไม่ 

ไดเ้รียน จบวชิาเอกภาษาไทยไม่เคยสอนภาษาไทย 

ในเมืองไทย เด็กๆก็มีทั้งพดูภาษาไทยไดแ้ละไม่ได ้

อายุก็ต่างกนัมาก และมีเสียงกระซิบมาว่าคณะครอูาสา  

...ไม่ธรรมดา ...เก่งทุกคน    

    

 สรุป ระหวา่งการท างาน หนัก เพราะตอ้งแบกเป้ท่ี 

เต็มไปดว้ยส่ือการสอน  เหน่ือย เครียด แต่ดีใจท่ีงาน 

ประสบผลส าเร็จ ช่ืนชมในความตั้งใจ ความมุ่งมัน่ 

ของครูอาสาสมคัร และกรรมการสมาคม ยงัจ า คุณอรวรรณ 

ครูสาล่ี ครูมาลี ปลาหมึก คุณลกูเกตุ และอีกหลายคน   

แต่ท่ีประทบัใจไม่ลืมเลือน คือการแต่งกายของครูอาสา 

นางแบบยงัอายนะ... จะบอกให ้ โรงเรียนเจนีวา 

ถือเป็นโรงเรียนแรก ท่ีท าใหม้ีโอกาส ในการพฒันางานดา้น 

ภาษาไทย ในต่างแดนซ่ึงท าใหเ้กิดเครือขา่ยไปในหลาย 

ประเทศ ...ขอบคุณมากจริงๆ 

 

ยอ้นอดีต..... ครั้งท่ี 2 ไดร้บัเชิญอีก อารมณดี์ใจ ไดก้ลบัไป 

เจนีวาอีกครั้ง อารมณว์ิตกกงัวลคือ 

จะท าอยา่งไรใหดี้กวา่เดิม และมส่ิีงใหม่ๆ 

จึงไดเ้อาดนตรีไทย องักะลุงไปสอน คิดและกงัวลว่า 

เด็กจะเล่นไดห้รือไม่ 

      

ยอ้น.......อดีต 

โดย อ.สาล่ี  ศิลปสธรรม 
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สรุป การเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลส าเร็จ 

ไดด้ว้ยดี เด็กๆ สามารถเขยา่องักะลุง เพลง ลาวครวญ 

และเพลงลอยกระทงได ้โดยใชเ้วลาซอ้ม 7 ครั้งๆละ 

ประมาณ 15 นาที   ไม่น่าเช่ือ ขอบใจมากนะ 

เด็กหญิงรวงขา้ว  เด็กชายนะโม ฯลฯ ครั้งน้ันท าใหไ้ดรู้ว้า่ 

สายเลือดไทย อยู ่ณ แห่งใด ยอ่มประจกัษ ์

  

ยอ้นอดีต..... หลงัจากเป็นครูอาสาที กรุงเบิรน์ 

ครั้งต่อๆมาไดถู้กเชิญเป็นวิทยากรอบรมครูอาสา 

สมคัร ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ อารมณดี์ใจไดไ้ป 

ท างานตามเมืองต่างๆ ทัว่ประเทศ สวิตเซอรแ์ลนด ์

ไดเ้ห็นความสวยงามของแต่ละเมือง อารมณว์ิตกกงัวล 

เน่ืองจาก โรงเรียนไม่มีหลกัสูตร ไม่มีส่ือการสอน 

ค าถามท่ีส าคญัท่ีตอ้งคิดหาค าตอบตลอดเวลา คือ 

ท าอยา่งไรจึงจะมีหลกัสูตร  

ท าอยา่งไรจึงจะมีส่ือใหเ้ด็กๆไดใ้ชเ้รียน 

ท าอยา่งไรครอูาสาจึงจะจดักิจกรรมการสอนเป็น  

ท าอยา่งไรครอูาสาจึงจะเขา้ใจเร่ืองท่ีอบรม 

ท าอยา่งไรท่ีจะท าใหเ้ร่ืองท่ีอบรม เขา้ใจง่าย 

น าไปใชไ้ดจ้ริง ในอดีต คิดแต่ค าวา่ ท าอยา่งไร ท าอยา่งไร 

และควรท าอยา่งไร 

     สรุป จากความวิตกกงัวล ท าให ้มี หลกัสูตรการสอน 

ภาษาไทยส าหรบัคนไทยในต่างแดน  มีส่ือการสอน ชุด “ 

สวสัดี เล่ม 1-6 “ มี แผนการสอนแบบวดัและประเมินผล 

ส่ือรปูภาพ  เมื่อยอ้นอดีต เหน่ือยมาก กบั การอธิบาย 

การสาธิต ครูอาสาบางคนใช ้เวลาฟังหลายครั้ง    

แต่ก็เขา้ใจ ไม่ไดโ้ทษครูอาสา คดิตลอดว่า 

ท่ีครูอาสาไม่เขา้ใจ เน่ืองจาก การถ่ายทอดยงัไม่ดีพอ 

แต่ตอนน้ี     ครูอาสา เก่ง และ เขา้ใจแลว้ 

..................จริงรึไม่....ออเจา้ 

 

       ยอ้นอดีต.... ผ่านมาเวลาทางสถานทูตไทย  

เชิญจะมีท่ีพกัใหแ้ต่บางครั้งทางสมาคมต่างๆเป็น 

ผูเ้ชิญและแต่ละครั้งท่ีไปก็จะเดินทางไปตามเมือง 

ต่างๆทัว่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  

ยอ้นอดีต ไปเมืองบาเซิล พกับา้นคุณอญั บา้นน้อย 

บา้นเหมียว  เมืองควัร ์พกับา้นคุณนงลกัษณ ์บา้นกลอย 

บา้นพิมพ ์ กรุงเบิรน์ พกับา้นพีแ่ต๋ว  เมืองลูกาโน 

พกับา้นนก นครเจนีวา พกับา้นวรรณ  

เมืองแซงการแ์ลนด ์พกับา้นคุณจิรสา 

ในช่วงท่ีผ่านมาหลายปี ปักหลกัพกัท่ีบา้น พีจ่ารีย ์ 

ท่ี Burgdorf จะบอกวา่ กราบขอบพระคุณ 

พี่จารียม์ากท่ีใหท่ี้พกัพิง และดูแลเร่ืองอาหาร 

การกินทุกอยา่ง เกรงใจพี่มากในต่างประเทศ 

ท่ีพกัหายากจริงๆ  

ยอ้นอดีต .พอทบทวน เอะ๊. หลงัสะพายเป้ท่ี 

เต็มไปดว้ยอุปกรณก์ารเรียนการสอน บางครั้งหนัก 

ปวดหลงั   แต่ยงัไม่เขด็ เวลาจะกลบัเมืองไทย 

ก็สะพายเป้ท่ีเต็มไปดว้ยของมือสองทั้งเส้ือผา้และของใช.้

...เฮย้...ทุกคนรูว้่า.....รา้นมือสองคือของชอบ   เร่ืองการ 

แต่งกายก็เช่นกนั นึกแลว้ข า...วนัหน่ึงน้องพลอย 

ลูกสาวคุณจรีสาถามว่า” แม่ๆครูสาล่ีเขาใส่ 

ยนิูฟอรม์หรือแม่”……ช่างสงัเกตจริงๆ     

ยอ้น.......อดีต 

โดย อ.สาล่ี  ศิลปสธรรม 
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สวสัดีค่ะดิฉนั วิรพร ไชยมาตย ์ก่อนท่ีจะไดย้า้ยและมาใช้

ชีวิตในต่างแดน ไดพ้บกบัMr.Klaus (สามี) ท่ีท างาน  

ขณะน้ันดิฉนัท างานHandmade ขายส่ง  

ขายปลีกใหลู้กคา้ชาวต่างชาติ ในหา้งสรรพสินคา้ 

ช่ือดงัแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ 

บุฟเพสนันิวาส พามาพบคู่สามชีาวสวิต Mr.Klaus Markus 

Läengle และมีบุตรดว้ยกนั1คนคือ 

เด็กหญิง Emily Läengle  ปัจจบุนัพกัอยูท่ี่ประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนดค์ะ่   ในปีท่ีผ่านมาดิฉนัพาลูกไปเท่ียวงาน

เทศกาลอาหารไทย ท่ีเมืองบูลลคั และไดแ้วะเขา้มาใชบ้ริการ

รบัเล้ียงดูแลเด็กในงาน ไดรู้จ้กักบัครูอญั 

ครูแจง โรงเรียนชา้งน้อย ไดพ้ดูคุยกนัถึงเร่ืองของการเล้ียง

ลูกสองภาษาและวฒันธรรม ครอูญัเห็นว่ามปีระโยชน์ต่อ

สงัคมส าหรบัคุณแม่มือใหม่ ดิฉนัอยากแชรป์ระสบการณ์

ตรงท่ีมีกบัครอบครวัของตวัเอง ในุมุมมองท่ีดี อยากฝากไว้

เป็นขอ้คิดกบัทุกครอบครวัคะ่ 

 

คณุแม่เล็งเห็นความส าคญัของภาษาแม่อยา่งไร 

ภาษาทุกภาษาลว้นมีความส าคญัดว้ยกนัทั้งน้ัน ความส าคญั

ท่ีดิฉนัตอ้งการปลูกฝังภาษาไทยใหก้บัเด็กลูกคร่ึงอยา่งเอมีร่ี

ท่ีตอ้งเติบโตอยูท่่ามกลางภาษาเยอรมนัก็คือความพยายามท่ี

จะใหลู้กไดพ้ดูภาษาไทย ไดใ้ชภ้าษาไทยคือถา้เราไม่พดูกบั

ลูกเลย ลูกก็จะพดูไม่ได ้ไม่เขา้ใจค่ะ อยา่งเช่นถา้ลูกไม่เขา้ใจ

ค าไหนในภาษาเยอรมนัอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงเราตอ้งมาธิบายเป็น

ภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาท่ีแม่ถนัดและจะอธิบายละเอียดกว่า

ภาษาอืน่ๆ แน่นอนว่าถา้ลูกไดภ้าษาแม่แลว้และยงัเป็น

พื้ นฐานท่ีดีท่ีจะท าจะใหลู้กต่อยอดไปเรียนยงัภาษาอื่นๆไดดี้

อีกดว้ยค่ะ 

 

อยากฝากอะไรถึงคณุแม่มือใหม่ คุณแม่ก็สอนลูกตั้งแต่เกิด

เลยค่ะ ใหค้ิดซะวา่โอกาสของเราแลว้ท่ีจะไดเ้ป็นคุณครูคน

แรกของลูก สอนภาษาท่ีเราถนัดใหก้บัลูก ปลูกฝังลูกตั้งแต่

ยงัเล็กๆท าใหลู้กสนุกและชอบท่ีจะอยากเรียนภาษาไทยไป

กบัคุณแม่นะคะ 

 

แม่มีวิธีการเล้ียงลกูแบบไหนใหล้กูเขา้ใจใน  

2 วฒันธรรมโดยเฉพาะเก่ียวกบัการใชภ้าษา 

ดิฉนัและสามีมีการตกลงกนัว่าถา้ลูกเกิดมาเราจะเล้ียงลูกให้

เป็นคนท่ีเขา้ใจทั้ง2วฒันธรรมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี

ทั้ง2ฝ่ายเท่าท่ีเราจะท าไดแ้ละท่ีส าคญัคอืเร่ืองภาษาลูก

จะตอ้งไดท้ั้ง2ภาษาดงัน้ันตวัดิฉนัเองจึงมีหน้าท่ีสอนลูก

ภาษาไทย ส่วนตวัคุณพ่อเองน้ันก็สอนภาษาเยอรมนัใหก้บั

ลูก และดงัน้ันชีวิตส่วนหน่ึงของเอมีร่ีจึงถูกน าไปเรียนรูชี้วิต 

วฒันธรรมและภาษาท่ีประเทศไทย ทุกครั้งท่ีกลบัไทยลูก

จะตอ้งไปเรียนโรงเรียนไทยและท่ีลูกของดิฉนัไปเรียนน้ัน

เป็นโรงเรียนต่างจงัหวดัค่ะ และจะตอ้งปฏบิติัตวั

เช่นเดียวกบัเด็กไทยในวยัเดียวกนัและการเรียนรูว้ิถีชีวิต 

ธรรมชาติของเด็กในทอ้งถ่ินน้ันๆท่ีเขาท ากนัเสมือนว่าเขา

เกิดและโตท่ีนัน่โดยไม่ใหม้ีขอ้แตกต่างจากเพื่อนๆค่ะ และ

แมก้ระทัง่เมื่อเอมีร่ีกลบัมาใชชี้วติท่ีสวิตเซอรแ์ลนดก์ารใช้

ชีวิต การไปโรงเรียน หรือกิจกรรมจะเป็นคุณพ่อท่ีคอยให้

ค าช้ีแนะและแนะน าลูกแทนคุณแม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ดีและขอ้เสียในการใชภ้าษา 

ดิฉนัมองว่าการใชภ้าษาไทยกบัลูกในต่างแดนไม่มีขอ้เสีย

ค่ะ เพราะการพดูภาษาไทยกบัลกูเป็นการช่วยสอน ช่วย

แนะน าและปลูกฝังภาษาแม่ใหก้บัลูก ซ่ึงชีวิตในต่างแดน

ของลูกท่ีจะไดใ้ชภ้าษาไทยก็คือใชก้บัแม่เท่าน้ันค่ะ ถา้เรา

ไม่ปลูกฝังลูกก็จะไม่มีโอกาสท่ีจะไดพ้ดู เพราะฉะน้ันดิฉนั

จึงมองว่าเป็นผลดีกบัลูกมากกวา่ค่ะ  

ผูเ้ขยีน วริพร ไชยมาตย ์ /พฤษภาคม /เมืองBülach 

ภาษาแม่และวฒันธรรม 
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 วยัรุ่นไทยสมยัน้ีนิยมใชโ้ซเชียลเน็ตเวิรค์เพื่อการติดต่อท่ี

รวดเร็วและเน่ืองจากความเร็วในการส่ือสารรและความ

ยากล าบากในการพิมพต์วัอกัษรท าใหว้ยัรุ่นท าใหค้ า

เหล่าน้ันสั้นลงจนกลายเป็นภาษาวิบติั 

          ภาษาวิบติั เป็นค าเรียกของการใชภ้าษาไทยท่ี

เปล่ียนแปลงไป และไม่ตรงกบักบัหลกัภาษาในดา้นการ

สะกดค าค าวา่ 'ภาษาวิบติั' ใชเ้รียกรวมถึงการเขยีนท่ี

สะกดผิดบ่อย รวมถึงการใชค้ าศพัทใ์หม่หรือค าศพัทท่ี์

สะกดแปลกไปจากเดิม ค าว่า "วบิติั" มาจากภาษาบาลี 

หมายถึง พินาศฉิบหาย หรือความเคล่ือนท าใหเ้สียหาย 

          ในประเทศไทย มีการวพิากษ์วจิารณถึ์งปัญหา

เด็กไทยขาดการศึกษารวมถึงปัญหาภาษาวิบติัท าให ้

เด็กไทย ไม่สามารถใชภ้าษาไทยไดม้ีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร ในขณะเดียวกนัไดม้ีการใชค้ าวา่ภาษาอุบติั

แทนท่ีภาษาวบิติัท่ีมีความหมายในเชิงลบ โดยภาษาอุบติั

หมายถึงภาษาท่ีเกิดขึ้ นมาใหม่ ตอบสนองวฒันธรรมยอ่ย 

เช่นเดียวกบัภาษาเฉพาะวงการท่ีเป็นศพัทส์แลง 

          ทั้งน้ี การเปิดใชพ้จนานุกรมเพื่อคน้หาค าท่ีควรใช้

ใหถู้กตอ้งอาจเป็นทางเลือกท่ีดี[ตอ้งการอา้งอิง] ทาง

บณัฑิตยสถานไดก้ าหนดค าท่ีใชอ้ยา่งเป็นทางการหรืออยู่

ในรูปแบบมาตรฐาน หากใชผิ้ดอาจกลายเป็นค าวิบติัได้

[ตอ้งการอา้งอิง] ซ่ึงค าวิบติัไม่ใช่การเปล่ียนแปลงของ

ภาษาแต่อยา่งใด[ตอ้งการอา้งองิ] เป็นเพียงการใชภ้าษา

ใหแ้ตกต่างจากปกติในช่วงระยะเวลาหน่ึง หรืออาจใชจ้าก

รุ่นสู่รุ่นไปจนกว่าค าวบิติัน้ันจะหายไปจากสงัคมน้ัน ๆ 

          นิธิ เอียวศรีวงศ ์ว่า ภาษาวบิติัเป็นการ

เปล่ียนแปลงของภาษาท่ีผูใ้หญ่ในสงัคมไม่ชอบ แมภ้าษา

จะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ แต่ผูใ้หญ่ไม่ชอบใหภ้าษา

เปล่ียน การใหเ้หตุผลว่าภาษาไทยไม่ควรเปล่ียนแปลง 

เพราะเป็นภาษาของชาติท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ นิธิเห็นว่า

เป็นเหตุผลแบบไสยศาสตร ์ไม่ค่อยน่าฟัง นิธิยงัเห็นว่า 

ปัญหาของภาษาไทยในปัจจุบนัคือ การใชภ้าษาไม่มี

ประสิทธิภาพ เช่น ไวยากรณ ์การใชศ้พัทห์รือการเรียบ

เรียง เป็นตน้ และการไม่ศึกษาภาษาท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ี

เองท่ีจะเป็นเหตุใหเ้กิด "ภาษาวบิติั" 

   

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ช่วงท่ีมีผูส้รา้งภาพยนตร์

ไปตั้งเป็นช่ือ หอแต๋วแตกแหวกชิมิ กาญจนา นาคสกุล 

ราชบณัฑิตประเภทวรรณศิลป์ สาขาวชิาภาษาไทย ระบุ 

ค าวา่ "ชิมิ" หากเป็นการใชภ้ายในกลุ่มก็ไม่มีปัญหาอะไร 

เพราะเป็นการลอ้กนัเล่นซ่ึงเป็นปกติของภาษา และจะ

เลือนหายไปตามกาลเวลา แต่การน าไม่ใชเ้ชิงสาธารณะ

ดงัท่ีไปตั้งเป็นช่ือภาพยนตร ์ถือว่าไม่เหมาะสมนัก เมื่อ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 กนกวลี ชูชยัยะ เลขาธิการ

ราชบณัฑิตยสถาน กล่าวว่า สถานการณภ์าษาไทยใน

ปัจจุบนัยงัไม่ถึงขัน้วิกฤต และวยัรุ่นใชภ้าษาแช็ตเฉพาะ

บนอินเทอรเ์น็ต และส่ือสารภายในวยัรุ่นเท่าน้ัน ยงัไม่พบ

น ามาใชใ้นการเขยีนหรือการท างานแต่อยา่งใด 

 ลกัษณะและตวัอยา่ง 

ค าสะกดผิดไดง่้าย เป็นรูปแบบของค าท่ีมีการสะกดผิด 

ซ่ึงเกิดจากค าท่ีมีการผนัอกัษรและเสียงไม่ตรงกบัรปู

วรรณยุกต ์

•    สนุ๊กเกอร ์(สนุกเกอร)์ 

•    โน๊ต (โน้ต) 

ค าท่ีสะกดผิดเพื่อใหแ้ปลกตา 

 หน่องเตย (ใบเตย อาร ์สยาม) 

 นู๋ (หนู) 

 ชะมะ,ชิมิ (ใช่ไหม) 

 ช่ะ (ใช่ปะ, ใช่เปล่า, ใช่หรือเปล่า ตามล าดบั) 

 มวา๊กกกก (มาก) 

 ป่าว , ป่ะ, ปล่าว (เปล่า) 

 คยั,ไค,ครยั (ใคร) 

 เตง,ตะเอง (ตวัเอง) 

 ป่ะ, ปล่าว (เปล่า) 

          

ภาษาเหล่าน้ีเป็นภาษาท่ีวยัรุ่นท าใหเ้ปล่ียนแปลงมา

เร่ือยจนอาจจะท าใหไ้ม่มีเคา้โครงเดิมของภาษาไทยอีก

ต่อไป ฉะน้ันแลว้วยัรุ่นไทยควรช่วยกนัถนอมและรกัษา

ภาษาไทยเอาไวใ้หเ้หมือนอยา่งท่ีมนัเป็นมาตลอด 

 

ท่ีมาของขอ้มูล /http:/www.thaihealth.or.th/chatchai nokdee/28/05/17 

เป็นอะไร → เปงราย, เปนรยั, เปงรยั 

ปัญหาการใชภ้าษาไทย  

http://www.thaihealth.or.th/users/chatchai%20nokdee.html
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สรา้งนิสัยรักการอ่านดว้ยการทา้ตัวเองอ่านหนงัสือวันละสองหนา้  

เรารูก้นัดีอยูแ่ลว้วา่การอ่านหนังสือมีประโยชน์มากมายกบัชีวิต คนท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต 

คนท่ีท าส่ิงท่ียอดเยีย่มในวงการต่างๆมกัจะมีจุดร่วมอยูอ่ยา่งน้อยก็เร่ืองการเป็นคนชอบอา่นหนังสือ 

ปัญหาคือนิสยัรกัการอ่านไม่ไดอ้ยูใ่นตวัทุกคน 

หลายคนรูท้ั้งรูว้่าอ่านหนังสือมนัดีแค่ไหนแต่ก็พอจะลงมืออ่านจริงๆก็ไม่เคยท าไดน้าน อ่านอะไรไม่เคยจบเสียที 

บางคนซ้ือหนังสือมามากมายแต่ไม่เคยอ่านเล่มไหนไดน้าน 

บางคนอ่านทุกเล่ม แต่อ่านไดไ้ม่ก่ีหน้าก็เลิก 

บางคนอ่านอะไรยาวๆเป็นเล่มๆไม่ไดเ้ลย 

บางคนยอมแพเ้ร่ืองการอ่านหนังสือไปแลว้ ตอ้งเรียนรูด้ว้ยการใชส่ื้อแบบอื่นแทน เช่น วิดีโอ 

มนัไม่ไดม้ีอะไรผิดหรือถูกแต่ถา้คุณอยากใหโ้อกาสตวัเอง(หรือคนอื่น)ไดล้องสรา้งนิสยัรกัการอ่านหนังสือ(แบบเป็นเล่ม)

ขึ้ นมาอีกครั้ง ผมมีเร่ืองง่ายๆมาใหล้องท า 

ผมขอทา้คุณใหอ้่านหนังสือวนัละสองหนา้ 

ใช่ครบั แค่สองหนา้เท่าน้ัน คณุจะอา่นมากกว่าน้ีก็ได ้

แต่อยา่งน้อยก็ตอ้งหยบิหนังสือสกัเล่มขึ้ นมาอ่านสองหนา้ต่อหน่ึงวนั จะเล่มเล็กแค่ไหนก็ได ้หน้าท่ีมีแต่รูปภาพล่ะ? 

นับครบั หนา้ท่ีมีตวัหนังสือแค่ประโยคเดียวล่ะ? นับเหมือนกนั …หนา้ว่างละ่? นบัดว้ยครบั!! หนังสือแบบไหนก็ได ้

ครบสองหน้าเมื่อไหร่ หยุดไดเ้ลย 

ท าไมมนัถึงจะไดผ้ล? 

ถา้เราลองมองส่ิงท่ีเราท าบ่อยๆในชีวิตประจ าวนั เราจะแบ่งส่ิงเหล่าน้ันออกเป็นสองกลุ่ม 

 ส่ิงท่ีเราอยากท ามากๆ มีแรงผลกัดนัเยอะเพราะท าแลว้เรามีความสุข เช่น 

คนรกัการกินจะชอบหาอะไรใหม่ๆกิน(ทั้งๆท่ีเสียเวลา) เรายอมโทรหาแฟนทุกวนั(ทั้งๆท่ีเสียเงิน) 

 ส่ิงท่ีเราท าจนเป็นนิสยัไปแลว้ เราแทบไม่ตอ้ง “อยากท า” แต่เราก็ท า เช่น แปรงฟัน/อาบน ้า 

ตอนเราแปรงฟันเรารูสึ้กมีความสุขเหรอ? ไม่เอาน่า เราไมรู่สึ้กอะไรเลย เราท าเพราะเราท ามนัจนเป็นกิจวตัร 

เราไม่ไดค้ิดถึงประโยชน์หรือโทษ เราแค่ท ามนัออกไป น่ีแหละคือส่ิงท่ีเรียกว่านิสยั 

ทั้งสองอยา่งน้ีมีจุดร่วมกนัอยา่งหน่ึงคือ แรงตา้นในการลงมือท ามนัน้อยมากจนเราแทบไม่รูสึ้ก 

มนัช่างง่ายเหลือเกินท่ีจะลงมือท าเร่ืองพวกน้ี เมื่อมนัท าง่าย เราท าได ้เราท าบ่อยๆ 

มนัก็จะพฒันากลายเป็นนิสยัของเราเอง 

สรา้งนิสยัดว้ยการท าใหก้ารลม้เหลวมนัแทบเป็นไปไมไ่ด ้

การอา่นหนังสือแค่สองหน้ามนัสุดแสนจะง่าย และคุณแทบจะไม่มีทางท าไม่ไดใ้นหน่ึงวนั จริงไหม? 

คุณตอ้งการเวลาอาจจะแค่ ๑-๒ นาทีเท่าน้ันในการลงมือท า ท่ีไหนก็ได ้เล่มไหนก็ได ้

คุณไม่จ าเป็นตอ้งใชพ้ลงัใจมากมายในการกระตุน้ตวัเองใหล้งมือท าเลย แค่หยบิหนังสือเล่มเล็กๆขึ้ นมาอ่าน 

ครบสองหน้า ไม่ตอ้งพยายามจ าอะไรเลยนะ แค่อ่านใหจ้บเท่าน้ันก็พอ! 

เมื่อเราท าเร่ืองเล็กๆแบบน้ีไดส้ าเร็จบ่อยๆ มนัก็จะกลายเป็นนิสยัท่ีติดตวัไปกบัเรา 

เมื่อการอา่นหนังสือกลายเป็นนิสยัเหมือนการแปรงฟันทุกเชา้ 

คุณจะไดป้ระโยชน์จากการอ่านเพิ่มขึ้ นมากมายอยา่งท่ีคาดไม่ถึงเลยล่ะ 

ผมลองท าแลว้ มนัง่ายและสนุกมาก ผมมัน่ใจมากว่ามนัจะไดผ้ลกบัคุณดว้ย 

ผมเรียนรูว้ธีิน้ีมาจากหนังสือ Mini Habits: Smaller Habits, Bigger Results (มีเล่มแปลภาษาไทยดว้ย ช่ือว่า 

“คิดใหเ้ล็กลง แลว้ลงมือท าซะ”) ถา้ใครสนใจกล็องหาซ้ือมาอา่นดูนะครบั 

เป็นหนังสือท่ีพดูถึงวิธีสรา้งนิสยัดว้ยการท าเร่ืองเล็กๆใหส้ าเร็จบ่อยๆ 

คุณจะลองเร่ิมอ่านหนังสือวนัละสองหน้าดว้ยเล่มน้ีก็ไดค้รบั                      

                 ท่ีมาของขอ้มูล https://medium.com 
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โรงเรียนชา้งน้อย เป็นโครงการสอนภาษาไทยของสมาคมชา้งเผือกท่ีไม่หวงัผลก าไร มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน 

เด็กและเยาวชนไทย เยาวชนสองวฒันธรรมใหพ้ดู อา่น เขยีน และเขา้ใจภาษาไทย บนพี้ นฐานของ วฒันธรรมและแนวคิดแบบไทย 

ไดถู้กตอ้งรวมทั้งสนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนเหล่าน้ีพฒันาความสามารถ ในการใชภ้าษาไทย   คุณพูดภาษาแม่ กบัลูกคุณหรอืไม่       

ผูป้กครองหลายทา่นเล็งเห็นถึงความส าคญั ของการใชภ้าษาแม่ สง่บุตรหลานมาโรงเรียนชา้งนอ้ย 

โดยใหเ้หตผุลเพื่อใหลู้กไดม้าเรียนรูใ้นการใช ้ภาษาไทย อยา่งง่ายๆ  และมีความสามารถเขา้ใจ และใชภ้าษาได ้

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยและหลกัภาษาไทย เบ้ีองตน้  นอกกจากน้ีหวงัเป็นอยา่งยิง่ นักเรียนสามารถน าพื้ นฐาน  

ทางดา้นทกัษะ การฟัง พดู อา่น เขยีนภาษาไทยไปใช ้ในการแสวงหาความรู ้เกี่ยวกบัความเป็นไทยไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อสรา้งจิตสานึกและตระหนัก ในคุณค่าของภาษาและ วฒันธรรมไทย ในอนาคต  

ทางโรงเรียนชา้งน้อย ไดท้ าการสอนเขา้ปีท่ี 9 ทีมงานของครูอาสาท่ีน่ารกัทุกคน มีความตั้งใจท่ีจะมอบส่ิงดีดีใหก้บั 

สงัคมไทย โดยเฉพาะดา้นการสอนภาษาไทยชั้นพื้ นฐานใหก้บัเยาวชนท่ีมีอายุ  

ตั้งแต่  6 ปี ขึ้ นไป ถึง 12 ปี   ปัจจุบนัเรามีนักเรียน ทั้งหมด 42 คน สนใจติดต่อหากขอ้มลูการสมคัรเรียนไดท่ี้เว็ปไซดข์องเรา 

www.elefaentli-schuel.ch/elefaentli-schuel 

 ขอขอบคุณผูป้กครองทุกท่านและผูท่ี้สนับสนุนโครงการสอนภาษาไทยใหก้บัเด็กสองภาษาและวฒันธรรมในต่างแดน 

ไดม้ีโอกาสเรียนรูภ้าษาแม่ ใหอ้ยูคู่่สงัคมไทยต่อไป 

ดว้ยรกั และผกูพนัในรั้วโรงเรยีน    

ดว้ยค าถามสั้นๆจากครูอาสาผ่านนักเรียนโรงเรียนชา้งน้อย  

“ใครรกัโรงเรยีนชา้งนอ้ย บา้งค่ะ” เสียงแจว๋ท่ีขานรบัจากนก้เรยีน 

ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า หนูค่ะ  ผมครบั  

หนูชอบครแูจงสอนสนุก   หนูชอบรอ้งเพลงกบัครวิู 

หนูชอบเล่นโยคะกบัครเูฟย ์ผมชอบเล่นบิงโกกบัครแูกว้  

ผมชอบทายอะไรเอ่ยกบัครนุูท  ครตูุ๊กชอบเล่านิทานใหห้นูฟัง 

ครูทกุคนไดฟั้งแลว้ รูสึ้กดใีจ กิจกรรมท่ีโรงเรยีนน าเสนอลว้นแตมี่ 

คณุประโยชน์ในการส่ือสาร การพบปะสงัสรรค ์ 

รวมถึงการเรยีนรูด้า้นวฒันธรรมไทย 

ลูกศิษยห์ลายคนเขา้ใจภาษามากขึ้นเวลากลบัไปเมืองไทย รูสึ้กมัน่ใจท่ีไดพู้ดภาษาไทยท่ีตนเอง คุน้เคย เวลาเจอเพ่ือนคนไทย 

รูสึ้กด ีกลา้ท่ีจะพูด  ค าพูดงา่ย  สวสัดคี่ะ เธอสบายดไีหม และไดรู้จ้กัค าวา่ขอบคณุและขอโทษ นักเรยีนรกัท่ีจะเรยีน ไม่เบ่ือ 

เรยีนสนุก ลุกน่ัง สบาย     

 

 

โรงเรยีนของเราน่าอยู ่  

คุณครูใจดีทุกคน  เด็กเด็ก ก็ไม่ซุกซน 

นกัเรยีนทุกคน ชอบมาโรงเรยีน 

โรงเรียนช้างน้อย  ซูริก 
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มกราคม วนัไหวค้รู   

วนัท่ี 16 มกราคม ของทุกปี ถือเป็น วนัครูแห่งชาติ โดยในปี 2561 น้ี  

 พล . อ . ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ไดใ้หค้ าขวญัวนัครู ไวว้า่ “ศิษยด์ี ก็ดว้ยครูดี มีศรทัธา” 

เมษายน  วนัสงกรานต ์ 

สรงน้าพระ รดน้าดาหวัผูใ้หญ่ ผูป้กครองแต่งชุดไทยมาร่วมงาน มีพวงมาลยั ดอกมะลิ ขนัเงิน 

น ้าอบไทยและดอกไมม้าร่วมเล่นสงกรานต ์นักเรียนชา้งน้อยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร่วมเดินขบวนพาเหรด 

งานเผาตุ๊กตะหิมะ ของเมืองซริูก (Sechseläuten) นักเรียนชา้งน้อยแต่งกายชุดไทย โชวค์วามออ่นโยน 

เด็กไทยในต่างแดน แสดงความเป็นหน่ึงของพวกเขา  

พฤษภาคม  สมัมนาครูอาสาเพื่อพฒันาศกัยภาพในดา้นการเรียนการสอนและการจดัทาสื่อการสอน ชุดสวสัดี 

โดยอาจารยส์าล่ี ศิลปสธรรม และ ร่วมประสานสมัพนัธร์ะหว่างครูอาสาในงาน กิจกรรมสมัมนา"รอ้ยมิตร 

จิตอาสา " การประชุมสามญัและสมัมนาประจะปี 2561 โรงเรียน Sandnes Norway VGS ณ เมือง Sandnes 

ทางเพื่อประเทศขาติ สองวฒันธรรม  พฒันาศกัยภาพของครูอาสา 

จดัอบรมส่งเสริมดา้นการเรียนการสอนทุกปี 

กรกฏาคม  วนัปิดเรียนภาคฤดรูอ้น  

 พบปะสงัสรรค ์สรา้งความสมัพนัธไ์มตรี ความสามคัคี ระหว่างครูอาสา นักเรียนและผูป้กครอง 

แจกประกาศนียบตัรส าหรบัเด็กนักเรียนท่ีจบหลกัสูตร ชุดสวสัดี 

แจกประกาศนียบตัรแด่ผูท่ี้จบหลกัสูตรการดาเนินชีวิตในซริูก โดยคุณศรีศมร เมเยอร ์ 

ธนัวาคม  กิจกรรมวนัครอบครวั หรือ Family day  

การแสดงของนักเรียนแต่ละระดบัชั้น และ ร่วมรบัประทานอาหาร และส่งทา้ยปีเก่า 

  

ครมีูงานอาสาท า— สรา้งครอบครวั- สถานการศึกษา ส่งเสรมิใหทุ้กคนมีโอกาสท าหนา้ท่ีเพ่ือสงัคมไทยท่ีดีของเรา   

โรงเรียนช้างน้อย  ซูริก       กจิกรรมสร้างเสริมความรู้ 
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พื้ นฐานท่ีส าคญัของโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย ์คือ การร่วมกนัอนุรกัษ์และสืบทอด ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย โรงเรียนของเรามีความเช่ืออยา่งแรงกลา้ว่ารากฐานความส าเร็จในชีวิตมาจากการฝึกฝน อบรม 

ปลูกฝัง และถ่ายทอด รวมไปถึงการท าใหนั้กเรียนเขา้ใจถึงกฎกติกาต่าง ๆ ในสงัคม สถานการณ ์วฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

การคิดค านึงถึงคนรอบขา้งอยา่งเขา้อกเขา้ใจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความสมัพนัธใ์นทางบวกใหเ้กิดขึ้ น โดยการฝึกทกัษะการ

ส่ือสาร การพดู การฟัง การท างานร่วมกนัเป็นทีม ฯลฯ ภาษาไทยเป็นส่ิงส าคญันอกจากจะเป็นตวัเช่ือมความผูกพนัของเด็กกบัพ่อ

แม่แลว้ ภาษาไทยยงัเป็นตวัเช่ือมเด็กกบัวฒันธรรมไทย ท าใหเ้ขาเขา้ใจ รกัความเป็นไทย ใหเ้ขารูจ้กัตวัเอง รูท่ี้มาของตวัเอง 

ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า และมส่ีวนร่วมอนุรกัษ์ เผยแพร่สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมไทย การเรียนการ

สอนท าใหนั้กเรียน สามารถพฒันาตวัเองใหรู้จ้กัปฏบิติั รูจ้กัคิด เมื่อเขาเห็นคุณค่าของเอกลกัษณแ์ละความเป็นตวัตนของไทย ส่ิงน้ี

จะช่วยเสริมสรา้งใหเ้ขามีมุมมองท่ีดีต่อตนเอง พ่อแม่ ปู่ ยา่ ตายายและบุคคลแวดลอ้มท่ีอยูร่อบขา้ง รวมทั้งใหเ้ขาสามารถเขา้ไปสู่

สงัคมภายนอกไดอ้ยา่งกลมกลืนเป็นท่ียอมรบั ไม่รูสึ้กแปลกแยก 

 

ไม่เพียงเท่าน้ันจากขอ้มลูการศึกษาของหลายสถาบนั ภาษาแม่ (และภาษาของคุณพ่อ) พบว่าเด็กท่ีมีทกัษะการใชภ้าษาแม่ท่ี

ดี สามารถอ่านจบัใจความ เขยีนล าดบัเร่ืองราวได ้มีทกัษะในการอธิบาย หรือเล่าเร่ืองราวต่างๆ ไดดี้ จะส่งผลท าใหพ้ฒันาทกัษะ

การใชภ้าษาหรือการเรียนภาษาท่ีสอง ภาษาท่ีสาม หรือภาษาท่ีส่ีไดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็วมากขึ้ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอกรกัโรงเรียน 

เมื่อถามนักเรียนและผูป้กครองบางท่านท่ีส่งลูกมาเรียนภาษาไทยกบัโรงเรียนไทยสวิตฯอาคเนย ์ว่าอยากบอกอะไรกบัโรงเรียน... 

ความผูกพนั การให ้ความรูสึ้กดีๆ ต่างๆ วนัน้ีเรามาแบ่งปันส่ิงๆ น้ีท่ีไม่ใช่แค่ระหว่างคนสองคน หรือสามคน แต่เรามาแบ่งปัน

ความรูสึ้กดีๆ ของสงัคมโรงเรียนไทยเล็กๆ ท่ีเรามารวมกนัเป็นอีกหน่ึงครอบครวัคนไทย เหมือนพี่น้อง ช่วยเหลือ เจือจุน ร่วมท า

กิจกรรมดี ๆ ดว้ยกนั เมื่อมีโอกาส  

 

 

โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย ์
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“หนูชอบมาเรียนท่ีโรงเรียนไทยมากค่ะ” 

“เรียนภาษาไทยสนุกมากครบั” 

"หนูมีเพื่อนเยอะเลยค่ะ ทั้งท่ีโรงเรียนท่ีบา้นและโรงเรียนไทย" 

“โรงเรียนไทยมีทั้งเพื่อนๆ คุณครู กิจกรรมสนุก และของกินเยอะแยะ”  

“หนูชอบท่ีโรงเรียนไทยสอนการร าไทย” 

“โรงเรียนไทยมีขนมอร่อยท่ีสุดค่ะ” “หนูชอบโรงเรียนไทยเพราะหนูไดเ้รียน 

เล่นและท ากิจกรรมต่างๆ มากมาย” 

“ส่ิงท่ีโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย ์มอบใหลู้กไม่ใช่เพียงแค่ความรูแ้ต่ยงัรวม

ไปถึงความเขา้ใจในความเป็นไทยท่ีมีอยูค่ร่ึงหน่ึงในตวัลูก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่าต่อการใชชี้วิตในอนาคตของลูก” 

“มีความสุขตรงท่ีเราเห็นลูกตั้งใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทยและศิลปวฒันธรรมไทยค่ะ” 

“ขอบคุณโรงเรียนไทยพรอ้มทั้งส่ือการสอนท่ีเหมาะสมแมจ้ะตอ้งเดินทางไกล อยา่งไรก็จะส่งลูกมาเรียนภาษาไทยใหสู้งท่ีสุดเท่าท่ีเขาจะ

ท าได”้ 

“การมาเรียนท่ีโรงเรียนส่ิงท่ีลูกๆ ไดก้ลบัไปไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยแต่ซึมซบัความเขา้ใจและรกัวถีิไทยดว้ยค่ะ” 

“ชุมชนไทยในต่างประเทศจ าเป็นตอ้งมีโรงเรียนไทยเป็นศูนยร์วมการท ากจิกรรมและช่วยบรรเทาความรูสึ้กห่างไกลเมืองไทยเป็น

เวลานาน” 

“โรงเรียนไทยเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีช่วยกระชบัสมัพนัธภาพระหว่างคนไทยในต่างประเทศใหเ้กิดความกลมเกลียวกนัยิง่ขึ้ น” “ขอบคุณ

โรงเรียนไทยท่ีคอยน าหลกัสูตรการเรียนระยะสั้นใหม่ๆ  มาใหไ้ดเ้รียนกนัเสมอ” 

„สาเหตุท่ีส่งลูกมาเรียนภาษาไทย เพราะอยากใหลู้กพดูภาษาไทยได ้เวลาไปเมืองไทย ลูกจะไดไ้ม่เบ่ือ วนัแรกจนถึงวนัน้ีท่ีส่งลูกมาเรียน

ภาษาไทย รูสึ้กดีใจท่ีลูกมีพฒันาการท่ีดีมาก ๆ ต่อภาษาไทย ท าใหลู้กเขา้ใจและเรียนรูภ้าษาของแม่ไดเ้ป็นอยา่งดี และลูกก็ชอบท่ีจะมา

เรียนภาษาไทย“ 

ถึงแมโ้รงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย ์จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ แต่งานหลกัของเราคืองานสอน เราสอนคนไทยท่ีเติบโตใน

ต่างประเทศหรือชาวต่างชาติท่ีสนใจ ไม่เกี่ยงอายุ เช้ือชาติใดๆ ไม่มีขอ้จ ากดัทั้งส้ิน ใครสนใจเรายนิดีสอนหมด เพราะเราตั้งใจท่ีจะ

เผยแพร่ภาษาและวฒันธรรม หากผูป้กครองท่านใดอ่านบทสมัภาษณน้ี์อยู ่อยา่ลืมแวะมาเยีย่ม มาเท่ียวชมโรงเรียนของเรานะคะ    & 

Zimmer 02 Schulhaus Rheinau, Sardonastrasse 4, CH 7000 Chur คุณๆ จะรูว้า่ ส่ิงท่ีนักเรียนไดจ้ากโรงเรียนน้ีจะเป็นพื้ นฐานส าคญั 

ซ่ึงสามารถน าไปใชก้บัชีวิตได ้เราหวงัวา่คุณๆ ท่ีก าลงัตดัสินใจหรือก าลงัมองหาตวัเลือกจะใหค้วามไวว้างใจโรงเรียนของเราเป็นผูม้อบ

การศึกษาท่ีดีท่ีสุดส าหรบับุตรหลานของท่าน 

 

ในนามของโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย ์ดิฉนัขอขอบคุณผูป้กครอง ครูและนักเรียนทุกคนท่ีต่างก็มีส่วนร่วมในความส าเร็จอยา่ง

ต่อเน่ืองของโรงเรียน ดิฉนัรูสึ้กซาบซึ้ งในพลงัสนับสนุนของผูป้กครอง ครูและคณะกรรมการท่ีปรึกษาทุกท่านท่ีร่วมอุทิศทั้งแรงกาย แรงใจ 

และเวลาใหก้บัโรงเรียนของเราตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมาคะ่ 

 

ทา้ยสุดรวมความน่ารกั ปนความเกรียน มนัส ์ฮา ของโรงเรียนเรา 

โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย ์



  วารสารสมาคมครู ไทยในสวิตเซอร์แลนด์  

หนา้ 22 

‘’ลกูหลานไทยควรไดเ้รียนรูภ้าษาและวฒันธรรมไทย 

คู่ดว้ยคณุธรรม ซ่ึงเป็นคณุสมบตัิอนัมีค่าที่คนไทย 

ทุกคนควรมี สนใจสง่บุตรหลานเขา้เรียนกบัเราไดค้ะ่ 

เปิดการเรียนการสอนทุกวนัอาทิตย ์ 

เวลา ๐๙.๓๐ น.  ถึง ๑๑.๓๐ น. (๒ ชัว่โมง)  

ตามปีการศึกษาของโรงเรียนทัว่ไปคะ่ ‘’      

    

  ครูดาหวา ริเมดิออทต ิ

‘’เรารกัโรงเรียนของเรา ‘’ 

โรงเรียนสอนภาษาและวฒันธรรมไทยทชิิโน สาขาลูกาโน 

หนูดีใ
จที่ไดท้

 าของข
วญัให

พ้่อค่ะ
 

กิจกรรมวนัพ่อ 
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โรงเรียนสอนภาษาและวฒันธรรมไทยทชิิโน สาขาลูกาโน 

กิจกรรมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน 

เล่นเกมส ์บตัรค าภาษาไทย 

ผมรูสึ้กสนุกท่ีไดเ้รียนท าการอาหารไทยครบั  

‘’ อนัเดรีย ’’ 

งานประจ าปีโรงเรียน ปี 2560 กิจกรรมการเรียนรูข้องชาวพุทธ 
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โรงเรียนอาทิตยอ์ุทยั เปิดท าการสอนภาษาไทยส าหรบัเด็กอาย ุ5 – 13 ปี  

ทุกๆ วนัเสาร ์เวลา 09.30 – 11.30 น.  

ส าหรบัผูใ้หญ่ เวลา 13.00 – 15.00 น.  

และวนัองัคาร เวลา 19.00 – 20.00 น. 

ประจ าปีการศึกษา 2560/2561 มีนักเรียนทั้งหมด 15 คน  

เด็ก 10 คน ผูใ้หญ่ 5 คน และ ครู 6 คน   

คุณสิริโสภา พาบส ์หรือ ครูแอด๊ เป็น ผูอ้ านวยการโรงเรียน  

ครูพลอย และครูกิ๊ฟ เป็นครูประจ าชั้น  

ครูจิ๊บ ครูโม และครูขวญั เป็นครูเสริม 

 

สนใจลงทะเบียนติดตอ่ไดท้ี่ คณุสิริโสภา  พาบส ์

เบอรโ์ทรศพัท ์079 721 77 39 

Thaischule Sonnenschein  

Jungendzentrum 

Wädenswil 

Seestrasse 90 

ทุกๆ วนัเสาร ์คุณพ่อคุณแม่มาส่ง เราท่ีโรงเรียน 

เพื่อเรียนภาษาไทย ซ่ึงเป็น ภาษาของแม่เรา 

ไดพ้บเพื่อนใหม่ ท่ีมีแม่เป็นคนไทยเหมือนกนั  

ไดเ้รียน ฟัง พดู อ่าน เขยีน 

ภาษาไทยและไดรู้จ้กัวฒันธรรมไทย 

อีกดว้ย และเวลาท่ีเราไปเมืองไทย 

เราดีใจมากท่ีเราไดพ้ดูภาษาไทยกบัคุณตาคุณยาย 

โรงเรียนอาทติย์อุทยั 
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ในแต่ละปีวนัสงกรานตจ์ะจดัขึ้ น 

ช่วงสปัดาหท่ี์สองของเดือนเมษายน 

มี การสรงน ้าพระ รดน ้าด าหวัผูใ้หญ่ 

และสงัสรรคร์ะหวา่งผูป้กครอง ครู และนักเรียน 

อีกทั้งยงัมีการเรียนรูน้อกสถานท่ี  

เช่น การไปทศันศึกษาในท่ีต่าง ๆ นอกจากน้ี 

การสอนท าอาหารไทย 

การแกะสลกัผกัผลไมก้็เป็นอีกหน่ึงกิจกรรม 

ท่ีทางโรงเรียนจดัท าขึ้ นเพื่อคนในทอ้งถ่ิน 

งานสอนการแกะสลกั 

งานสงกรานต ์วนัข้ึนปีใหม่ไทย 

งานกิจกรรมการเรียนรู ้

ทศันศึกษานอกสถานที่ 

งานสอนภาษาไทยหลกัสูตรผูใ้หญ่ 

โรงเรียนอาทติย์อุทยั 
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โรงเรียนเดก็ไทยไกลบ้าน       วฒันธรรมไทย คู่บ้าน 
ในน ้ามีปลาในนามีขา้วแผ่นดินของเราน่ีแสนอุดม

สมบูรณ ์บา้นเมืองราบคาบ  

ดว้ยอานุภาพพ่อขนุรามค าแหงค ้าจุนใหช้าติไทยไพศาล 

สรา้งท านาไร่ทัว่แควน้แดนไทยเราไถเราหวา่น หมากม่วงหมากขาม   

หมากพรา้วหมากกลาง พชืผลต่าง ๆ ลว้นงามตระการ 

สรา้งบา้นแปลงเมือง  ใหเ้กียรติไทยลือเล่ือง  ไปทัว่ทุกถ่ินฐาน จงูววัไปคา้  

ขีม่า้ไปขาย ปวงราษฎรท์ั้งหลาย ไดอ้ยูเ่ป็นสุขส าราญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเด็กไทยไกลบา้น ไดร้บัค าเชิญใหร่้วมงานประจ าปีของเมืองคาม ร่วมกบั

สมาคมต่างๆของเมืองคาม 25-26 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเด็กไทยไกลบา้น  

ไดร้บัค าเชิญใหร่้วมงานประจ าปีของเมือง คาม สามารถน าเสนอการแสดงอนัเป็น

การเผยแพร่ความเป็นไทย ร่วมกบัสมาคมต่างๆของเมืองคาม 25-26 สิงหาคม 

2560 ร ร.เด็กไทยไกลบา้น  จึงไดน้ าเพลงน้ีมาสอนเด็ก เป็นการร าลึกและเชิดชูพ่อ

ขนุรามค าแหงมหาราช ผูค้ิดคน้ภาษาไทย  

ภาพกิจกรรมวนัสงกรานต ์ของโรงเรียน  

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐  
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โรงเรียนเดก็ไทยไกลบ้าน       วฒันธรรมไทย คู่บ้าน 

กิจกรรมการเรียน-การสอนของเราจะเน้น  

การสอนภาษาไทยกบัสิ่งใกลต้วัใหเ้ด็กสามารถน ามาใช้

ได ้ผ่านกิจกรรม ประเพณี ในเทศกาลต่างๆ เช่น  

วนัลอยกระทง เป็นวนัส าคญัทางศาสนาวนัหน่ึงของชาว

ไทย ตรงกบัวนัขึ้ น 15 ค า่ เดือน 12 อยูใ่นราวเดือน

พฤศจิกายน เทศกาลลอยกระทง ประเพณีน้ีก าหนดขึ้ น

เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห ์และขอขมาต่อ พระแม่คงคา

ประเพณี ลอยกระทงไดก้ าหนดจดัในทุกพื้ นท่ีทัว่ประเทศ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณท่ีติดกบัแม่น ้า 

  

นอกจากน้ี ทางโรงเรียนก็ยงัมีกิจกรรมของวนัพิเศษใน

เทศกาลออกไขข่องชาวยุโรป มาฝากดว้ย 

วนัอีสเตอร ์Easter หรือ Pascha ในภาษากรีกและ

ลาติน เป็นวนัส าคญัท่ีสุดวนัหน่ึงของศาสนา 

คริตส ์เพื่อระลึกถึงการฟ้ืนคืนชีพของพระเยซ ู2 วนั

หลงัจากส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน ในปี 2017 น้ี วนัอี

สเตอรต์รงกบั วนัอาทิตย ์ท่ี 16 เมษายน ในนิกาย

โรมนัคาทอลิกและโปรเตสแตนต ์วนัอีสเตอรจ์ะตรงกนั 

ส่วนนิกายออรธ์อดอกซน้ั์นบางปีก็จะไม่ตรงกนั 

 
ภาพกิจกรรมงาน 

ประเพณีลอยกระทง ทะเลสาบเมืองคาม 

วิธีท  าไข่อีสเตอร ์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99_15_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2
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ภาพกจิกรรมรวมของสมาคมครูไทยในสวติเซอร์แลนด์ปี 2560 

เมษายน  ประธานสมาคมครพูรอ้มทีมงานและสมาชิก 

ร่วมงานอบรมสมัมนาครูอาสา”หลกัสูตรและเทคนิคการสอน 

ภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรบัครูอาสาในต่างแดน” 

โดยอาจารยส์าล่ี   ศิลปสธรรม ท่ี Appenzell  

 

พฤษภาคม     

ทีมงานสมาคมครูฯ ร่วมการอบรมสมัมนา  

“โครงการพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู 

:ฝึกอบรมครสูอนภาษาไทย”  

มิถนุายน   ประธานสมาคมครฯู ะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่เขา้

รายงานตวัท่านเอกอคัรราชทูตกิตติพงษ์.  ณ ระนอง  

และรบัมอบหมายงาน สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบิรน์ 

กรกฎาคม   สมาคมครูอาสาฯ ออกรา้นในงานเทศกาลไทย ท่ีสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบิรน์ สวิตเซอรแ์ลนด์ 
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ภาพกจิกรรมรวมของสมาคมครูไทยในสวติเซอร์แลนด์ปี 2560 
กนัยายน    ร่วมงานเทศกาล Asia Festival  Bern 

ตลุาคม  ประธานสมาคมครูฯ และทีมงาน 

จดัสมัมนา “อบรมเพ่ิมเติมทกัษะ 

การสอนภาษาไทยหนังสือ สวสัดีเล่ม 5-6, 

การท าส่ือการสอนส าหรบุักระดบัชั้น” 

โดยอาจารยส์าล่ี  ศิลปสธรรม  

ท่ี GZ Buchegg เมือง Zuerich  

ธนัวาคม      ประธานสมาคมครูฯ และตวัแทนคณะกรรมการเขา้ร่วมงานวนัชาติ. ณ กรุงเบิรน์ 
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ปฏิทินงานของสมาคมครูอาสาไทยในสวิตเซอรแ์ลนด ์ประจ าปี 2017-2018  

 

ล าดบัที่      เดือน    วนัที่          รายการ 

    1         เมษายน   1-2         อบรมสมัมนาครูอาสา”หลกัสูตรและเทคนิคการสอน 

   ภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรบัครูอาสาในต่างแดน” 

   โดย อาจารยส์าล่ี   ศิลปสธรรม. ท่ี Appenzell  

    2          พฤษภาคม  24-28      อบรมสมัมนา “โครงการพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู: 

   ฝึกอบรมครูสอนภาษาไทย” ณ.วดัพุทธวิหาร เอชาลองส ์

   เมืองโลซานน์ 

    3          มิถุนายน     21           คณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหมเ่ขา้รายงานตวั 

   ท่านเอกอคัรราชทูตกิตติพงษ์.    ณ ระนอง และ 

   รบัมอบหมายงาน สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบิรน์ 

    4          กรกฎาคม    8-9      ร่วมงานเทศกาลไทย ท่ีสถานเอกอคัรราชทูต  

   ณ กรุงเบิรน์ 

    5          กนัยายน      23        ร่วมงานเทศกาล Asia Festival  Bern 

    6          ตุลาคม     14-15      อบรมสมัมนา “อบรมเพ่ิมเติมทกัษะการสอนภาษาไทย

   หนังสือ สวสัดีเล่ม 5-6 การท าส่ือการสอนส าหรบั 

   ทุกระดบัชั้น”.    โดยอาจารยส์าล่ี  ศิลปสธรรม  

   ท่ี Zürich  

    7.          ตุลาคม.        4            อาจารยส์าล่ี. เดินทางนิเทศสญัจร ท่ีโรงเรียนไทย 

   สวิตฯ อาคเนย ์ 

    8. ธนัวาคม     4           ตวัแทนคณะกรรมการเขา้ร่วมงานวนัชาติ. ณ กรุงเบิรน์ 
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โ ร ง เ รี ย น ส ม า ชิ ก 

โรงเรียนาษาและวฒันธรรมไทย ณ นครเจนีวา  

เปิดสอนวนัเสาร ์เวลา 10.00 – 11.30  เล่ม 1 - เล่ม 6 

ท่ีอยู ่Collegede Sécheron avenue Blanc 1 1202 Genéve(GE) 

079 769 9490  ครูกรรณิการ ์วฒันกนกธรรม 

 

 โรงเรียนภาษาและวฒันธรรมไทยซงักาแลนด ์โรนท์าล  

เปิดสอน วนัพุธ เวลา 14.30 – 16.00 เล่ม 1 – 4 

ท่ีอยู ่Katholisches Pfarreheim, 9450 Alstätten (SG) 

079 337 9447  ครูจริสา อลันสปารค์ 

 โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ 

เปิดสอน วนัศุกร ์เวลา 14.00-16.00  เล่ม 1และปฐมวยั ฟังพดู 

เปิดสอน วนัพุธ เวลา 13.00 – 17.00  เล่ม 3 และ เล่ม 5 

ท่ีอยู ่Rheinau Schulhas Zimmer 01 Sardonastrasse 4, 7000 (GR) 

079 555 85 95 ครูบุบผา คาซาล 

 

 โรงเรียนภาษาและวฒันธรรมไทย บาเซิล  ศูนย ์กศน. ไทย บาเซิล   

เปิดสอน วนัพุธ เวลา 15.40 -18.30 เล่ม 2 – 3 

เปิดสอน วนัศุกร ์เวลา 17.00 – 19.40 เล่ม 4 5 6 

ท่ีอยู ่Huapstrasse 44, 4153 Reinach (BL) 

079 652 18 57  ครูล าเจยีก  ทองคุย่ 

 โรงเรียนชา้งนอ้ย ซูริก สมาคมชา้งเผือก  

เปิดสอน วนัเสาร ์เวลา 8.45 – 10.45  เล่ม 1 เล่ม3 เล่ม 5 

เวลา 10.30 – 12.30  เล่ม 2  เล่ม 4  เล่ม 6 

ท่ีอยู ่Gemeinschaftzenturm Buchegg 

Buceheggstrasse 93, B057 Zürich (ZH)   

Postfach7, 8050 Zürich (ZH) www.eleaentli-schuel.ch 

078 879 33 54 ครูอญัชลี อ่วมปลิก 

 โรงเรียนอาทิตย ์อุทยั สมาคมแสงตะวนั  

เปิดสอน วนัพุธ เวลา 14.00 – 15.45   เล่ม 6 

วนัเสาร ์เวลา 9.30 – 11.15 เล่ม 2 – 4 

ท่ีอยู ่Rainstrasse 38D, 8808 Pfäffikon (SZ) 

079 721 77 39 ครูสิริโสภา  พาบส ์

 โรงเรียนสอนภาษาไทยนงนุช  

เปิดสอน Private course  สามารถมาเรียนไดทุ้กวนั 

ตั้งแต่ 9.00 เป็นตน้ไป   

ท่ีอยู ่Schulstrasse 11, 5210 Windisch(AG) 

079 263 25 62  ครูนงนุช  แกสเซอร์ 

 โรงเรียนตน้กลา้ 

เปิดสอน วนัเสาร ์10.00 – 12.00  

ท่ีอยู ่Harmatt 6, 8430 Wettingen SZ 

079 649 36 56  ครูศศิธร  โคโมต้ี 

 โรงเรียนเด็กไทย ไกลบา้น  

เปิดสอน วนัพุธ เวลา 14.00 – 16.00  

ท่ีอยู ่Hünenbergstrasse 54, 6330 Cham (ZG) 

079 389 63 66 ครูอรญัญา วิสเมอร์ 

 โรงเรียนภาษาและวฒันธรรมไทยทิซิโน  

เปิดสอน วนัอาทิตย ์เวลา 10.00 – 12.00 เล่ม 1-3 

ท่ีอยู ่Scuola media Canobbio Via Trevano 25,  

6592 Cannobbio (TI) 

078 896 31 85  ครูดาหวา รีเมดิออทติ 

 โรงเรียนศูนยภ์าษาไทยคลาสสิค  

เปิดสอนภาษาไทยเตรียมทกัษะเบ้ืองตน้  ภาษาไทยฝึกการเขียน 

ภาษาไทยพื้ นฐาน 

ท่ีอยู ่Westbahnhofstrassse 2a, 4500 Solothurn (SO) 

032 68106 26 / 079 487 85 09  ครูนาตาลี เลมนัน์ 

 โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัพุทธวิหารเอชาลองส์  

เปิดสอน วนัอาทิตย ์เวลา 10.00 -12.00 เล่ม 1-3 

ท่ีอยู ่Chemin du college 1C, 1040 Echallens, Lausanne (VD) 

021 881 59 77  พระอาจารยไ์พทูรย ์
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ตารางการนิเทศสญัจรของอาจารย ์สาล่ี ศิลปสธรรม เดือนตุลาคม 2560 

วนัที ่ ช่ือ กิจกรรม ผุร้บัผิดชอบ  

4 โรงเรียนไทยสวิตอาคเนย ์ นิเทศ เล่ม1-2 คุณบุบผา คาซาล  

6-8 โรงเรียนภาษาและวฒันธรรมไทย  

ณ นครเจนีวา 

เยี่ยมชมการสอน คุณกรรณิการณ ์

วฒันกนกธรรม 

 

14 โรงเรียนไทยสวิตอาคเนย ์ จดัอบรมยอ่ยเล่ม 5-6 สมาคมครูไทยฯ  

15 โรงเรียนไทยสวิตอาคเนย ์ จดัท าส่ือการสอน สมาคมครูไทย  

16- เยี่ยมเยี่ยน ประเทศเยอรมนั    

21 อาทิตยอุ์ทยั เยี่ยมชมการสอน คุณสิริโสภา พาบส ์  

22 โรงเรียนภาษาและวฒันธรรมไทย ทิซิโน เยี่ยมชมการสอน คุณดาหวา รีเมดิออท ์  

25 โรงเรียนภาษาและวฒันธรรมไทย เยี่ยมชมการสอน คุณจีรสา อลนัสปารค์  

28 โรงเรียนตน้กลา้ เยี่ยมชมการสอน คุณศศิธร  โคโมต้ี  

29 วดัพุทธวิหาร เอชาลองส ์ เยี่ยมชมการสอน พระอาจารยไ์พทูรย ์  

     


