
   

  

 

ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำท่ีเปรียบมิได้  สมำคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์         
ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลำยในสำกลโลก โปรดดลบันดำลให้พระองค์

ทรงมีพระรำชพลำนำมัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่พสกนิกรชำวไทย  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนำน ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  

ข้ำพระพุทธเจ้ำ สมำคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ 

 

วารสารสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ปี ๒๕๖๒ 
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13 พฤษภาคม 2561 
  

" ขอเชิดชูกลุ่มครูไทยในสวิส        
ที่อุทิศกายใจใฝ่สร้างสรรค์   

ส่งเสริมเด็กให้อ่านเขียนเล่าเรียนกัน               
สืบทอดสิ่งส าคัญของชาติไทย      

ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่าน           
ร่วมสร้างฝันมุ่งไปสู่จุดหมาย     

เพ่ืออนาคตลูกหลานในแดนไกล          
ยังรู้รักภาษาไทยไม่ลืมเลือน"                   

นายจักรี ศรีชวนะ          

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น  

 
 
สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์  
ได้ก่อตั้งขึ้นจำกกำรรวมตัวของ โรงเรียนสอน
ภำษำไทยและวัฒนธรรมไทยในสวิตเซอร์แลนด์ 
จ ำนวน 18 โรงเรียนร่วมกับสถำนเอกอัครรำชทูต 

ณ กรุงเบิร์น  เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2555  เพื่อให้เป็นศูนย์กลำง
ของกำรส่งเสริมกำรเรียน  กำรสอนภำษำและวัฒนธรรมไทยใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
 
วัตถุปะสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยและ วัฒนธรรมไทยใน

สวิตเซอร์แลนด์ 
 เพ่ือพัฒนำด้ำนควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรเรียนกำร

สอนภำษำไทยและวัฒนธรรมไทย   
 เพ่ือส่งเสริมให้ครูอำสำสอนภำษำไทยและ วัฒนธรรมไทยใน

สวิตเซอร์แลนด์ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน กำร
สอนภำษำไทยและวัฒนธรรมไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมสำมัคคี ระหว่ำงครูอำสำ
สอนภำษำไทยและวัฒนธรรม ไทยในสวิตเซอร์แลนด์   

 เปิดโอกำสให้ครูอำสำได้ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ ด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย วัฒนธรรมไทย  
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 สวัสดีค่ะเพ่ือนครูจิตอำสำ และผู้สนใจสอน
ภำษำไทยทุกท่ำน วำรสำรสมำคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ 
ฉบับประจ ำปีที่ 6 พุทธศักราช 2562 ปีมหำมงคล กับ
เหตุกำรณ์ส ำคัญในหน้ำประวัติศำสตร์ชำติไทยที่มีพระรำช
พิธีบรมรำชำภิเษก พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 
10 แห่งรำชวงศ์จักรี ที่ประกอบกำรพระรำชพิธีอย่ำง
สมบูรณ์ตำมโบรำณรำชประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติสืบมำ เมื่อ
วันที่ 2-6 พฤษภำคม 2562 ถือเป็นพระรำชพิธีครั้ง
ประวัติศำสตร์ และต้องจำรึกไว้ในหัวใจของคนไทยทุกคน 
ที่มีโอกำสได้เห็นพิธีกำรอันสมพระเกียรติ และเป็นมหำ
มงคลยิ่งของแผ่นดินไทย ในรอบ 69 ปี นับจำกรัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ 9 ที่มีกำรจัดพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก เมื่อ 5 พฤษภำคม 2493 พระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก พ.ศ. 2562 เป็นพระรำชพิธีครั้งที่ 12 นับตั้งแต่
มีกำรสถำปนำกรุงรัตนโกสินทร์มำ 237 ปี สร้ำงควำมปลื้ม
ปีติให้ปวงชนชำวไทยทั่วโลก 

 สมำคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ขอน ำภำพแห่ง
ควำมประทับใจ เนื่องในวำระโอกำสอันส ำคัญยิ่งเป็นส่วน
หนึ่งของวำรสำร เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันพระมหำกษัติย์ไทย มำ ณ ที่นี้ 

 ในส่วนของเนื้อหำ สำระของบทควำมของวำรสำร
สมำคมครูฯฉบับนี้ ยังคงสำระที่เก่ียวกับกำรศึกษำเพื่อกำร
พัฒนำกำรสอนภำษำไทยในสังคมต่ำงแดน ทั้งในรูปแบบ
บทควำมวิชำกำรและบทควำมควำมหลำกหลำย อีกท้ัง

ประสบกำรณ์จำกครูจิตอำสำจำกนักเขียนที่ยินดีมำแบ่งปัน 
เรื่องรำวที่น่ำสนใจส ำหรับครูจิตอำสำและผู้สนใจทั่วไป  

 สมำคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ยินดีเป็น
ศูนย์กลำงในกำรให้ช่วยเหลือ และสนับสนุน กิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนภำษำไทยส ำหรับเด็ก เยำวชน ไทย-สวิส และ
ผู้สนใจศึกษำภำษำไทย ทั้งผู้เรียน และผู้สอน เพ่ือร่วมกัน
ถ่ำยทอดควำมรู้ภำษำไทย รวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงำมของ
ประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไป 

 กองบรรณำธิกำรวำรสำรสมำคมครูฯ  หวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้อ่ำนทุก
ท่ำน  ขอบคุณกัลยำณมิตรทุกท่ำนก ำลังใจ จำกครูจิตอำสำ
ไทยในต่ำงแดนที่ส่งเสริม และสนับสนุนกำรท ำงำนบน
เส้นทำงจิตอำสำ ของสมำคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์
ด้วยดีตลอดมำค่ะ หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใด ต้องขอ
อภัยมำ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

เบญจมำภรณ์   โรถัค  /บรรณำธิกำร  

“เหล่าครูอาสา พร้อมใจกันมาพัฒนาภาษาไทย           

 ให้ภาษาคงอยู่และเพื่อเชิดชูเอกลักษณ์ไทย เราจะรวมพลัง ด้วยความตั้งใจ 
แม้ว่าอยู่แดนไกล ร่วมใจกันสามัคคี     เพ่ือสร้างสรรค์ ความดี เพื่อศักดิ์ศรี  

ของความเป็นไทย” 

กองบรรณาธิการวารสาร                             

Tel.+41 79 963 3442                                

ben.rotach@gmail.com           

Ben Rotach  
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โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมครูไทยใน
สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการสนับสนุน
จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

เบิร์น และ อาจารย์
สาลี่ ศิลปสธรรม เมื่อ
วันเสาร์ที่ 17 
พฤศจิกายน 
พ.ศ.2561  ณ  Röm.-
kath. Pfaramt, Feu-
sisberg  Schwyz 
กิจกรรมดี ๆ ส ำหรับ
นักเรียนไทยใน
สวิตเซอร์แลนด์ สมำคม

ครู ฯ รู้สึกปลำบปลื้มและภูมิใจใน
เยำวชนไทยลูกครึ่งสวิส ทีช่่วยสำนต่อ
ภำษำและวัฒนธรรมไทยของแม่ให้คง
อยู่และสืบต่อไป และกิจกรรมของ

สมำคมครูฯ จะประสบผลส ำเร็จไปไม่ได้ 
ถ้ำไม่ได้รับกำรสนับสนุนหลักจำกสถำน
เอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ท ่ำน
เอกอัครรำชทูต นำยจักรี ศรีชวนะ 
อำจำรย์สำลี่ ศิลปสธรรม ผู้ที่ร่วมก่อตั้ง
สมำคมฯ และเป็นผู้ให้เสมอมำ ครูอำสำ
จำก 15 โรงเรียน นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่สนใจส่งเด็กเข้ำมำเรียน
ภำษำและวัฒนธรรมไทย พร้อม
สนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ สมำคมครู ฯ 
ขอกรำบขอบพระคุณทุกท่ำนมำ ณ ที่นี้
ด้วยนะคะ และพบกันปีหน้ำนะคะ  

กิจกรรมสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ 

โครงการสานสัมพันธ์เชิงวิชาการครูอาสาไทย หลักสูตร
วิชาษาไทยในต่างแดนส าหรับเด็ก ซึ่งจัดขึ้นใน
วันที่ 20 - 21 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ณ
Jugendunterkunft, Sitterstrasse 28, 9050 
Appenzell เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์และส่งเสริม
กำรสอนภำษำไทยส ำหรับเด็ก มีกำรแข่งกีฬำสี
จำก 15โรงเรียนในเครือข่ำย รวมทั้งกิจกรรมกำร
เรียนรู้ ใหม่ๆ  กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้บนพื้นผ้ำ 
และเป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูอำสำ
นักเรียนและผู้ปกครอง ได้มำเรียนรู้กำรท ำ
กิจกรรมร่วมกันอย่ำงสนุก โดยมี 
เอกอัครรำชทูตฯ นำยจักรี ศรีชวนะ 
เอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น มำเป็น
ประธำนเปิดงำน..ขอขอบคุณครูอำสำ 
และผู้ปกครอง ที่สละเวลำ ไปเข้ำค่ำย 
ด้วยกัน 
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Geneva 11 
พฤษภำคม 
2562      

สมำคมครูไทยใน
สวิตเซอร์แลนด์และ
ตัวแทนโรงเรียนสอน
ภำษำและวัฒนธรรม
ไทยจำกทั่วประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ไป
เยี่ยมชมกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนสอนภำษำและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวำ โดยมี เอกอัครรำชทูตฯ นำยจักรี ศรีชวนะ 
เอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ที่ให้เกียรติถ่ำยรูปร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ คณะครูจำกโรงเรียนสอนภำษำและ
วัฒนธรรมไทยในโอกำสนี้  

Bern 6 พฤษภำคม 2562     ตัวแทนคณะกรรมกำร
บริหำรสมำคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เข้ำร่วมพิธี
ถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรม

รำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 ณ ที่
ท ำกำรสถำนเอกอัครรำชทูตฯ ณ กรุงเบิร์น  

 Berlin  Germany 

31พฤษภำคม –2 มิถุนำยน2562  

ตัวแทนสมำคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ และ สมำชิกครู
อำสำจำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไปร่วมสัมมนำประจ ำปี 
สมำพันธ์ครูภำษำไทยในยุโรป  

 Zürich  8 มิถุนำยน2562  

สมำชิกสมำคม และผู้สนใจเข้ำร่วมประชุมสำมัญ
ประจ ำปีสมำคมครูฯ พร้อมสัมมนำหัวข้อ ภำษำไทยเพ่ือ
กำรบูรณำกำร โดยวิทยำกร อำจำรย์สำลี่  ศิลปสธรรม โดยมี
กำรสำธิตกำรสอนโดยคณะครูโรงเรียนช้ำงน้อยซูริก 
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ความยิ่งใหญ่ของการให้ คือการส่งต่อไปไม่รู้จบ 

“
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คุณครูนักเขียน 

       ดิฉันนำงขวัญตำ เบอร์นัสโคนี่

สำมีเป็นชำวสวิส ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ

สำมีมำเกือบ 25 ปีแล้วค่ะ มีลูก 2 คน 

ชำยหนึ่ง,หญิงหนึ่ง ตอนนี้ลูกสำวอำยุ 

16 ปี ส่วนลูกชำยนั้นอำยุ 11 ปีค่ะ 

ก่อนที่จะมำยืนอยู่ตรงนี้ได้ ส ำหรับดิฉัน

มันดูยำกนัก เพรำะ 

1. ไม่ค่อยกล้ำแสดงออก พูดน้อย 

2. ไม่ค่อยไปสุงสิงกับใคร เลี้ยงลูกอยู่

บ้ำน เป็นแม่บ้ำนที่ดีนั่นเอง 

3. ควำมรู้น้อยจบวุฒิแค่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6 และได้เรียนต่อ

กำรศึกษำนอกโรงเรียนเพื่อที่จะเอำวุฒิ 

มัธยม 3 กำรเรียนไม่เต็มร้อย ไปบ้ำง ไม่

ไปบ้ำง เพรำะครอบครัวเรำยำกจนจึง

ต้องช่วยพ่อแม่ท ำมำหำกินค่ะ 

4. ไม่มีควำมมั่นใจในตนเองเลยค่ะ จ ำ

ได้ว่ำตอนเด็กๆเวลำเล่นนั้น จะชอบเล่น

เป็นนักเรียน ส่วนตัวเองนั้นจะเป็นครู

ตลอด และชอบบังคับเพ่ือนให้เป็น

นักเรียน 

 หมู่บ้ำนเรำยำกจน และสมัย

นั้นเรำจะเล่นอยู่กับธรรมชำติกลำงป่ำ

กลำงเขำ เล่นกับใบไม้ กิ่งไม้ ใบ

มะพร้ำว ก้ำนมะพร้ำว ก้ำนกล้วยส่วน

กำรเล่นเป็นครูนักเรียนนั้นดิฉันกับ

เพ่ือนจะพำกันหำเศษแผ่นไม้ ไม้อัดที่

พ่อไม่ใช้งำนแล้ว มำท ำเป็นกระดำน 

และเอำถ่ำนมำท ำเป็นชอล์กแทนค่ะ 

 พอลูกเริ่มโต เข้ำโรงเรียน

อนุบำลเด็กเล็กดิฉันได้มีโอกำสได้

ออกไปเห็นโลกภำยนอกได้รู้จักแม่ๆที่

พำลูกแต่ละคนมำโรงเรียนอนุบำลเด็ก

เล็ก ตอนนั้นแม้แต่ภำษำอิตำลีก็ยังพูด

ไม่เก่ง ได้แค่ค ำทักทำยนิดๆหน่อยๆ 

เวลำเพื่อนถำมมำจะตอบไปได้แค่ 3-4 

ค ำเท่ำนั้นเอง ในขณะนั้นมีควำมรู้สึกว่ำ 

ฉันไปท ำอะไรมำ? ไปอยู่ที่ไหนมำ? คือ

มันเป็นควำมรู้สึกที่แย่มำกๆในขณะนั้น

เพรำะดิฉันอยำกจะย้อนถำมอะไร กับ

เพ่ือนที่เขำพูดภำษำอิตำลีแต่ดิฉันไม่

สำมำรถท ำในสิ่งนั้นได้ จำกวันนั้นมำ ก็

เลยตั้งปณิธำนว่ำ:.... ฉันต้องพูด

ภาษาอิตาลีให้ได้ ! 

 บอกตำมตรงเลยว่ำเมื่อก่อน

ดิฉันไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้อะไรเลย

แม้แต่ภำษำอิตำลี ภำษำไทยก็น้อยนิด 

เพรำะอยู่แต่กับสำมีและหมกมุ่นอยู่กับ

กำรเลี้ยงลูก งำนบ้ำน และ เลี้ยงสัตว์ 

ท ำสวนครัว สำมีไม่เคยปล่อยให้ดิฉันได้

มีโอกำสที่จะแสดงออกและแสดงควำม

คิดเห็นใดๆและไม่มีโอกำสท ำในสิ่งที่

ตัวเองรัก เพรำะเขำถือว่ำ เขำอำยุ

มำกกว่ำเรำ เรำมีอำยุน้อยและมำอำศัย

อยู่ต่ำงถิ่น มำแรกๆ ไม่รู้จักใครสักคน 

ไม่เก่งภำษำ อะไรก็สำมี....สำมีไปหมด!!! 

ดิฉันกับสำมีเรำมีอำยุต่ำงกันมำก 

เพรำะเหตุนั้นเองดิฉันถึงเป็นคนที่ไม่

กล้ำแสดงออก และไม่มีควำมม่ันใจใน

ตนเองเลย 

 มีอยู่วันหนึ่งที่เริ่มได้รู้จักเพ่ือน

คนไทยคนหนึ่งอยู่อีกหมู่บ้ำนชื่อซึ่งไม่

ไกลจำกฉัน ก็คือเบญ  ดิฉันดีใจมำกท่ี

ได้รู้จักเบญและครอบครัว เรำเป็นเพื่อน

ที่ดีต่อกันมำตลอดจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้

เบญจะย้ำยไปอยู่ที่อ่ืนแล้วก็ตำม แต่

ครอบครัวของเบญก็ยังอยู่ในหัวใจของ

ครอบครัวดิฉันเสมอ 

คุณครูนักเขยีน 
ขวัญตา เบอร์นัสโคนี่ 

แม่บ้าน-ครูจิตอาสา โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยทิชิโน  
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  ตอนที่เบญยังอยู่ ที่ทิชิโน่ นั้น

เบญเคยชวนให้พำลูกไปเรียนด้วยกันที่

โรงเรียนสอนภำษำไทยที่หมู่บ้ำน กรำ

เวซำโน่ (หมู่บ้ำนที่เบญอยู่ตอนที่อยู่ที่

นั่น) ในช่วงนั้นลูกยังเล็กอยู่ และยังไม่มี

รถเป็นของตัวเอง จะไปไหนมำไหนก็

ล ำบำกก็เลยตัดสินใจยังไม่พำลูกไป

เรียน 

 หลังจำกหลำยปีผ่ำนไป วันนั้น

ได้พำลูกไปเล่นที่สนำมเด็กเล่นมองไป

เห็นผู้หญิงคนหนึ่งก ำลังยืนคุยกับเพ่ือน

เขำอีกคนหนึ่งตอนแรกก็ไม่กล้ำเข้ำไป

ทัก เพรำะเกรงใจ และขี้อำยอยำกเข้ำ

ไปทักเธอนั้น เพรำะมีควำม รู้สึก

เหมือนเคยเจอเธอที่ไหนมำก่อน ดิฉัน

ยืนสังเกตอยู่ครู่หนึ่ง.....ก็เลยตดัสินใจ

เข้ำไปทักทำย เธอคนนั้นชื่อ ซิสต้ำ เธอ

บอกว่ำเธอมีลูก 2 คน เป็นคนไทย

เหมือนกัน (ซิสต้ำรับอุปกำระเด็กไทย 

2 คนมำเป็นลูกบุญธรรม) ดิฉันรู้สึกดี

ใจที่เธอให้ควำมส ำคัญและสนใจใน

วัฒนธรรมไทย แล้วเธอก็บอกว่ำที่

หมู่บ้ำนกรำเวซำโน่ มีโรงเรียนสอน

ภำษำไทยด้วย เธอบอกดิฉันว่ำ....ลอง

พำลูกมำเรียนดูซิ....

หลังจำกวันนั้น ดิฉัน

ก็เก็บค ำบอกเล่ำของ

เธอมำคิดทบทวน

และเล่ำให้ลูกฟังว่ำ... 

ที่หมู่บ้ำน กรำเวซำ

โน่ มีโรงเรียนสอนภำษำไทยด้วย ดิฉัน

ชวนลูกท้ังสองคนให้ไปเรียนภำษำไทย

ด้วยกัน. 

ลูกเอ่ยขึ้นทั้งสองคนเป็นเสียงเดียวกันว่า.....

ลูกทั้งสองคนจะไปเรียน แต่แม่ตอ้งมาน่ัง

เป็นเพื่อนลูกอยู่ในห้องเรียนด้วยได้ไหม?....

ดิฉันตอบตกลง และรับปากลูกทันที ดีใจ

มากที่ลูกจะไปเรียนภาษาไทย เพราะดิฉัน

ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ที่ลูกจะต้อง

เรียนรู้ภาษาของแม่  

 ดิฉันยอมรับว่ำตนเองนั้น...

พลำดมำตั้งแต่แรกแล้ว!! เพรำะเหตุผล

หลำยๆอย่ำง ลูกมีปัญหำในกำรใช้

ภำษำอิตำลี ทั้งสองคน 

  คนโตนั้นเริ่มรู้ว่ำมีปัญหำ

เกี่ยวกับภำษำและไม่มีสมำธิในกำร

เรียน มำรู้จริงๆ ก็ช่วงปีสดุท้ำยของ

อนุบำลด้วยเพรำะเหตุผลนั้นลูกดิฉันจึง

จ ำเป็นตอ้งเรียนซ้ ำอนุบำลอีกหนึ่งปี 

 ส่วนคนเล็กมีปัญหำต่ำงจำกพ่ี

คนโต ปัญหำก็คือ ลูกออกเสียง

พยัญชนะ ตัวอักษรของภำษำอิตำลี 

บำงตัว ไม่ชัดเจน เช่น ตัว L และตัว R 

เป็นต้น. พอเริ่มเข้ำชั้นประถมศึกษำ 

ลูกทั้งสองคนก็โชคดีท่ีทำงโรงเรียนให้

ควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือมำ

โดยตลอด!! ทำงโรงเรียนจะมีครูสอน

พิเศษมำสอน บ ำบัดในกำรพูด อย่ำง

ใกล้ชิด อำทิตย์ละ2ครั้ง  

 ก่อนลูกเข้ำอนุบำลนั้นจะพูด

ภำษำไทยกับลูกตลอด แต่พอมำเจอ

ปัญหำที่ลูกได้รับเกี่ยวกับภำษำอิตำลี

แล้ว ก็เลยต้องลองพูดแต่ภำษำอิตำลี

กับลูก  แต่ก็อีกละ....เพรำะดิฉันใน

ตอนนั้น ยังพูดภำษำอิตำลีไม่เก่งพอ 

ตอนนั้นรู้แต่ว่ำมันมีผลดีต่อตนเองมำก

ในกำรที่พยำยำมพูดภำษำอิตำลีกับลูก 

และพยำยำมอ่ำนหนังสือนิทำนก่อน

นอนให้ลูกฟังพูดง่ำยๆก็คือได้เรียนรู้

ภำษำไปในตัว แต่ลืมคิดถึงเหตุผลตรง

ข้ำมหลำยๆข้อที่ดิฉันไม่เคยคิดเลย  
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 วันแรกนั้นรู้สึกตื่นเต้น ดิฉันดี

ใจและยินดีมำกๆ ที่ได้พำลูกไปเรียนที่

โรงเรียนสอนภำษำไทยที่กรำเวซำโน่ 

เพรำะไม่เคยรู้จักใครมำก่อน นอกจำก

เบญ และ คุณซิสต้ำ ดิฉันดีใจมำกท่ีได้

รู้จักเพ่ือนใหม่ๆ และเด็กๆ ไม่ว่ำจะเด็ก

ลูกครึ่ง หรือเด็กคนไทยที่ถูกรับมำเลี้ยง 

และลูกก็มีโอกำส ได้พบปะเพ่ือนใหม่ๆ 

(ทุกคนน่ำรักมำกๆ) 

 โรงเรียนไทยที่กรำเวซำโน่เขำ

จะเปิดเรียนทุกวันเสำร์ และบำงครั้ง

หลำยครอบครัวไม่สำมำรถท่ีจะพำลูกๆ

มำเรียนได้ เพรำะมีกิจกรรมต่ำงๆ 

หรือไม่ก็เป็นวันครอบครัว ที่ทุกคนต้อง

อยู่กันให้พร้อมหน้ำพร้อมตำ ดิฉันก็

เช่นกันบำงครั้งก็ไม่สำมำรถพำลูกไป

เรียนได้ ช่วงแรกๆที่พำลูกไปเรียน ก็ไป

นั่งเป็นเพื่อนลูกเฉยๆ และได้เรียนรู้

อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับภำษำไทย 

บำงครั้งก็ได้พำลูกเข้ำเรียนกับครูนก (ผู้

ก่อตั้งโรงเรียนสอนภำษำไทยในทิชิโน่

รุ่นแรก) และบำง ครั้งก็ได้พำลูกเข้ำ

เรียนกับ ครูดำหวำ ทำงโรงเรียนได้ท ำ

กิจกรรมดีๆ น่ำสนใจมำก ฉันก็ได้

เรียนรู้ประสบกำรณ์ไปในตัว  

 อยู่มำวันหนึ่งที่ครูสอน

ภำษำไทยติดธุระ มำสอนไม่ได้ เพ่ือน

ฝรั่งที่เขำมำเรียนภำษำไทย เขำถำม

ดิฉันว่ำอยำกลองสอน ภำษำไทยดูไหม 

ไหนๆพวกเขำก็ได้มำแล้ว ดิฉันตอบตก

ลง.....รู้สึกตื่นเต้นมำก และไม่มีควำม

มั่นใจในตนเองเลย แต่ดิฉันก็พยำยำม

ท ำให้ดีที่สุดเท่ำท่ีจะท ำได้ วันนั้นผ่ำน

ไปด้วยดี และเพ่ือนฝรั่งที่มำเรียนในวัน

นั้น เขำพอใจมำกเขำบอกว่ำท ำไมฉัน

ไม่ลองมำช่วยสอนภำษำไทยดู และ

พวกเขำทุกคนก็ให้ก ำลังใจดีมำก เท่ำท่ี

จ ำได้ครั้งที่สองดิฉันได้เตรียมแผนกำร

สอนไปด้วยเพ่ือนๆ ฝรั่งเขำพอใจและ

ให้ก ำลังใจกับดิฉันตลอดและเขำชมใน

ไอเดียแผนกำรสอนที่ดิฉันได้เตรียมไป 

(ณ วันนี้ฉันสำมำรถวำดภำพพยัญชนะ

ไทย เพ่ือใช้ประกอบกำรสอนได้เอง

แล้วค่ะ) 

 

แต่ก็มีเรื่องที่น่าเศร้าเกี่ยวกบั

โรงเรียนสอนภาษาไทยกราเวซา

โน่...ที่....นับวันนักเรียนเราก็ค่อยๆ 

น้อยลงๆ ทุกที จนมาวันหนึ่งทาง

โรงเรียนสอนภาษาไทย ปิดการสอน

ภาษาไทยลง เนื่องจากความไม่

สะดวกทั้งผู้เรียน และผู้สอนก็คือ...

ครูอาสาซึ่งขาดแคลนในขณะนั้น... 
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 หลังจำกโรงเรียนได้ปิดลง หลำย
เดือนผ่ำนไป ดำหวำก็โทรมำปรึกษำ
เรื่อง เรำจะตั้งโรงเรียนสอนภำษำไทย
ขึ้นมำใหม่จะดีไหม และตั้งสมำคม
ไทยกัน ดำหวำบอกกับฉันว่ำ ได้มี
โอกำสไปอบรมครูอำสำมำ ดิฉันเห็น
ด้วยและเสนอว่ำควรเปิดสอนวัน
อำทิตย์  จะดีไหม เพรำะวันเสำร์
ใครๆ ก็ติดธุระกันทั้งนั้น ดำ
หวำเห็นด้วย  หลังจำกนั้นไม่นำน ฉัน
ก็ได้ทรำบว่ำ อำจำรย์สำลี่ให้ควำม
กรุณำจะมำอบรม ให้พวกเรำ กลุ่มครู
อำสำของทิชิโน่ ดิฉันได้มีส่วนร่วมใน
กำรอบรบครูครั้งแรก รู้สึกปลื้มมำกๆ
ที่ได้มีโอกำส ไปพบปะกับเพ่ือนใหม่ๆ
และได้เจอตัวจริงของอำจำรย์สำลี่ วัน
นั้นดิฉันได้ควำมรู้ติดตัวไปมำกมำย ดี
ใจมำก วันนั้นจ ำได้ว่ำดิฉันได้เย็บ
กระเป๋ำไปฝำกอำจำรย์สำลี่ด้วย และ
พวกเรำก็ได้ก่อตั้ง สมำคมคนไทยทิชิ
โน ขึ้นมำจำกควำมร่วมมือหลำยๆ 
ฝ่ำย วันแรกที่ประชุมและแต่งตั้ง
สมำคมข้ึนนั้น ดิฉันได้ถูกเลือกให้เข้ำ
กลุ่มกับคณะกรรมกำร ดิฉันดีใจที่ได้
ถูกเลือก ถึงแม้จะมีหน้ำที่แค่ผู้ดูแล
ทั่วไป แต่ดิฉันก็เต็มใจที่จะท ำหน้ำที่
นั้นให้ดีที่สุด แล้วดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่

ชอบในงำนฝีมือมำกเป็นคนที่เรียนไม่
ค่อยเก่ง แต่เก่งทำงด้ำนงำนฝีมือ และ
งำนศิลปะมำก!  

 ต่อมำก็มีโอกำสได้ไปอบรมครู
อำสำ กับเพ่ือนครูอำสำ ที่อับเปลเซล
โล่ (Appenzello) โดยทำงสมำคมครู
ไทยในสวิสเซอร์แลนด์ ได้จัดขึ้น วัน
นั้นเรำได้พำกันขับรถไปเอง ส ำหรับ
ดิฉันนั้น ตั้งแต่ได้ใบขับขี่มำ ไม่เคยขับ
รถออกนอกเขตของทิชิโน่เลย มีเพื่อน
คนหนึ่ง นั่งรถไปด้วยกัน ดิฉันเป็น
คนขับรถ และส่วนเพื่อนนั้นเป็นคน
ช่วยดูทำง เพรำะส ำหรับพวกเรำนั้น

เป็นครั้งแรกจริงๆ บอกตำมตรงว่ำ
เหนื่อยมำกๆส ำหรับกำรขับรถ เพรำะ
ไม่เคยขับรถไกลขนำดนั้นมำก่อน แต่
พวกเรำก็ไปถึงจุดหมำยด้วยดีได้
พบปะผู้คนมำกมำย และได้รู้จัก
สถำนที่ใหม่ ที่นั่นเป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ ที่
น่ำอยู่มำก  ควำมรู้สึกของดิฉันในตอน
นั้น คือปลื้มมำกๆ ที่ได้มีโอกำสได้เข้ำ
ร่วมอบรมในครำวนั้น ได้
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ และควำมรู้
มำกมำย วิธีกำรสอนและกำรเป็นครู
อำสำที่ดี จำกวิทยำกร อำจำรย์สำลี่ 
น่ำรักมำก เป็นกันเอง และรู้สึก
คุ้นเคยมำกเม่ืออยู่ใกล้ ธรรมดำเป็น
คนที่ไม่คอ่ยกล้ำแสดงออกสักเท่ำไหร่ 
เพรำะเป็นคนข้ีอำยมำก แต่วันไป
อบรมดิฉันพยำยำมที่สุดที่จะไม่อำย 
และตั้งใจเรียนรู้ในสิ่งที่ครูสำลี่ได้สอน
มำ  วันสุดท้ำยของกำรอบรม ทำง
สมำคมได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ พวกเรำ
ทุกคน ในฐำนะครูอำสำใน
ต่ำงประเทศ ระหว่ำงวันที่ 1- 2 
เมษำยน พ.ศ. 
2560 ปลื้ม
ที่สุด!!!! 
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หลังจำกวันนั้นดิฉันก็เป็นครูอำสำเต็ม
ตัว ต่อจำกนั้นดิฉันก็ได้น ำควำมรู้
ดีๆมำใช้ และมำปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ส ำหรับดิฉันมันไม่ง่ำยเลย เพรำะ
ฉันไม่เคยมีประสบกำรณ์มำก่อน 
ช่วงปีแรกของโรงเรียนไทยทิชิโน่ 
ดิฉันมีหน้ำที่สอนเด็กเล็ก 5-8 
ขวบ บำงครั้งดิฉันก็สอนตำมหนังสือ
สวัสดี ๑ ของอำจำรย์สำลี่บ้ำง แต่....

ดิฉันสังเกตุดูเด็กๆ จะไม่ค่อยชอบอ่ำน
และเขียนเท่ำไหร่ ดิฉันก็
เลยคิดแผนกำรสอน
ขึ้นมำ อะไรที่ท ำให้เด็ก
ไม่เบื่อในกำรเรียนรู้ 
ค้นหำเพลงบ้ำง และพำ
เด็กเล่นจำก ลูกบอล 

ใครได้รับลูกบอลให้แนะน ำตัว แล้วก็
สลับไปเรื่อยๆจนครบทุกคน บำงครั้ง

ก็น ำลูกโป่ง ที่มีสีสัน 
ส ำหรับสอนเรื่องสี
ต่ำงๆ เด็กๆชอบ
มำก บำงครั้งก็น ำดินน้ ำมัน มำให้
เด็กๆ ได้ลองเขียน เป็นตัวพยัญชนะ
ไทย และอีกหลำยๆอย่ำง....ดิฉัน
พยำยำมท ำหน้ำที่ของตนเองให้ดีที่สุด 
ถึงแม้บำงครั้งก็ไม่สำมำรถ ท ำให้เด็ก
เชื่อฟังได้ เพรำะเป็นคนที่พูดเสียงเบำ 
และอ่อนน้อมมำก และดิฉันก็ไม่กล้ำดุ
เด็กๆ บำงครั้งก็จ ำเป็นต้องปล่อยให้
เด็กๆท ำตำมใจบ้ำง เพรำะเข้ำใจว่ำ
เด็กๆเขำเริ่มเบื่อกันแล้ว แต่ทุกครั้งที่
เป็นเด็กดีกัน ดิฉันจะมีรำงวัลให้ทุก
ครั้ง ( ครูสำลี่สอนมำค่ะ) 
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ค ำถำมหลำยค ำถำมที่ทุกคนควรรู้ 
โดยเฉพำะเรำที่เสพข้อมูล เรำที่มี
ลูกหลำนที่อ่ำนข้อมูลใน tablet เป็น
กิจวัตรแทบจะแทนที่หนังสือกันเสีย
แล้ว… 

 การอ่านบนหน้าจอ screen 
ให้ผลต่างจากการอ่านบน
หนังสือจริงๆ หรือไม่ 

 การอ่านหน้าจอ screen จะท า
ให้มนุษย์เราเปลี่ยนวิถีและวิธี
ในการอ่านแบบดั้งเดิมหรือไม่  

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 แล้วที่มี
ผู้ศึกษำที่มำจำกศำสตร์ด้ำนจิตวิทยำ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
นักวิทยำศำสตร์ด้ำนข้อมูล 
บรรณำรักษ์ สนใจในกำรหำค ำตอบ
ของควำมแตกต่ำง ผลที่ได้ และ
ผลกระทบของกำรอ่ำนจำกหนังสือ
และกำรอ่ำนจำกหน้ำจอ tablet ซ่ึง
เห็นได้จำกมีผลงำนตีพิมพ์กว่ำ 100 

ฉบับ ซึ่งอำจจะสรุปจำกงำนต่ำงๆ ได้
โดยง่ำยว่ำ กำรอ่ำนหนังสือผ่ำน
หน้ำจอ screen จะท ำให้ อ่ำนได้ช้ำ 
แม่นย ำน้อย และ ไม่เป็นที่
ตอบสนองในทักษะกำรอ่ำนของเรำ
อย่ำงแท้จริง แต่นั่นก็ยังสวนทำงกับ
เปอร์เซ ็นต์ของกำรอ่ำนบนจอ 
screen ที่มีจะเพ่ิมขึ้น
ตำมล ำดับ  ความแตกต่างของการ
อ่านจากหนังสือและจอ screen มี
ให้เห็นเป็นประจักษ์จากข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และประสาทวิทยา
สมอง หลายด้านดังนี้ 1 Navi-
gating textual landscape 
(ความแตกต่างในการสร้างแผนที่
น าทางในสมอง) 

      สมองคนเราท างานอย่างไร
เมื่ออ่านหนังสือ? สมองของมนุษย์ 
ไม่ได้ถูกออกแบบมำให้อ่ำนหนังสือ 
แต่ในวิวัฒนำกำรอันยำวนำน มันถูก

ออกแบบมำให้
มองและแปลภำพ
วัตถุ ดังนั้น ใน
ระยะแรกเริ่มกำร
ประดิษฐ์ตัวอักษร 
(ยกตัวอย่ำง 
อักษรดั้งเดิม 
“Sumarian cu-
neiform” ซึ่งจะ
มีรูปร่ำงลักษณะ

สิ่งของต่ำงๆ เช่น หัวคน ปลำ ต้นไม้ 
เป็นต้น 

          เมื่ออ่ำนหนังสือ สมองจะ
รับรู้กำรอ่ำนตัวอักษรเป็นแบบ 
“physical landscape” หรือ เป็น
แบบแผนที่ที่จับต้องได้ ซึ่งอำจ
เปรียบได้กับกำรเดินทำงปีนเขำ ที่จะ
มีกำรประมวลเส้นทำง ระยะ กำร
เดินผ่ำน และกำรก้ำวย่ำงมองหลัง
และหน้ำตลอดระยะทำงที่ท ำกำร
เดินทำง นั้นเปรียบเหมือนกำรอ่ำน
หนังสือที่จะมีกำรวำงต ำแหน่งของ
ข้อมูลที่เรำจะอ่ำน มองเห็นหน้ำ 
ซ้ำยและขวำ มุมทั้ง 8 ของหนังสือ 
ผู้อ่ำนสำมำรถเพ่งไปที่ข้อมูลที่สนใจ
โดยไม่สูญเสียกำรสังเกตไปยังข้อมูล
แวดล้อม กำรพลิกไปทีละหน้ำจะ
เปรียบเสมือนกำรก้ำวย่ำงผ่ำนข้อมูล
ที่ได้รับรู้ไปแล้ว ไปยังข้อมูลถัดไป 
มันได้ย้ ำให้เรำรู้ว่ำ เรำได้ก้ำวย่ำงมำ
ไกลแค่ไหนแล้ว 
          ส่วนต่ำงๆ เหล่ำนี้ท ำให้กำร
อ่ำนหนังสือ สำมำรถจะประมวลผล
ได้ดี ควำมจ ำแม่นย ำ เสมือนกำร
สร้ำง “Mental map” หรือ “แผน
ที่ในสมอง” ซึ่งจะแตกต่ำง จำกกำร
อ่ำนจำก screen ที่มีข้อจ ำกัดในกำร
มองย้อน กำรประมวลผลโดยรวม 
และมันก็ส่งผลต่อควำมจ ำ 
 

อ่านจากหนังสือ vs อ่านจาก
Tablet  : ความแตกต่างใน

การท างานของสมอง 
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2. Sensory and tactile experi-
ence 
          กำรรู้สึกถึงสิ่งที่สัมผัสว่ำมีอยู่

จริง มีควำมส ำคัญกว่ำที่เรำคิดมำกนัก 
ตัวหนังสือกระด้ำงบน screen ท ำให้
เกิดควำมรู้สึกว่ำไม่จริง และไม่เป็น
เจ้ำของข้อมูลดังกล่ำว ส่วนตัวหนังสือ
ที่พิมพ์บนกระดำษ เรำสัมผัสกระดำษ
และตัวหนังสือท่ีถูกพิมพ์ลงบน
กระดำษท่ีแบนรำบ กลิ่นหมึก เรำ
สำมำรถพับงอกระดำษและพลิกได้ด้วย
มือเพียงข้ำงเดียว กำรได้ยินเสียงพลิก
กระดำษจำกโสตประสำทหูเป็นกำร
กระตุ้นระบบประสำทรับควำมรู้สึก
ด้ำนต่ำงๆ (multisensory stimula-
tion) ท ำให้กำรรับรู้อำรมณ์และ
ควำมจ ำดีขึ้น มันเป็น sense of reali-
ty อย่ำงแท้จริง 
 
3. Exhaustive reading 
          นักจิตวิทยำ ได้ให้เหตุผล
ของกำรจ ำข้อมูลใน paper และ 
screen 2 ประกำร 
          – remembering some-
thing หมำยถึงกำรรับรู้ และจ ำ

ข้อมูลในรำยละเอียดของข้อมูลซึ่ง
ได้แก่ Where, when, how 
          – knowing something เป็น
กำรรับรู้ข้อมูลที่รับรู้และรู้สึกได้ว่ำจริง
โดยไม่ต้องใช้ควำมจดจ่อในกำรจ ำ  
มำกนัก และกำรจดจ ำข้อมูลแบบนี้  
จะติดทนนำนไปกว่ำแบบ remem-
bering เสียอีก 
 

          การอ่านบน  screen ยัง
ท าให้การอ่านมีความเหนื่อยล้า
มาก เพราะจะต้องถูกเบี่ยงเบน
ความสนใจไปยังการค้นหา การ
ให้ scroll การขยายตัวอักษร อีก
ท าให้เกิดปัญหา หากมีอ่าน
ข้อมูลเป็นประจ า อาจท าให้มี
ปัญหากับการจดจ่อได้ 
 ทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่ใช่
ว่าการอ่านข้อมูลบนหน้าจอ 
computer หรือ smart 
phone จะได้ดี เพราะการ gen-
erate content ที่เคลื่อนไหวได้ 
การอ่านข้อมูลที่เป็นบทความ
สั้นๆ ก็เป็นประโยชน์ในการเสริม
ข้อมูลจากการอ่านหนังสือหลักได้
เป็นอย่างดี เพราะอย่างไรคนเรา
ก็คงหนี trend ไม่พ้น 

 บทควำมแปลและแก้ไขจำก : Scientific 
American, The reading Brain in the 
Digital Age, the Science of Paper ver-
sus Screen 2013 by Ferris Jabr 

************************ 
https://book.mthai.com/all-
books/1536.html 
 
 

เรามีวิธีถนอมสายตาได้อย่างไรบ้าง 

1. ไม่จ้องหน้าจอใกล้เกินไป 

2. ปรับตัวอักษรบนหน้าจอให้ใหญ่ขึ้น  

3. ปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสม 

4. ไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ในที่

มืด 

5. พักสายตาบ้าง 

6. กระพริบตาบ่อยๆ 

7. ใช้ผ้าชุบน้ าประคบดวงตา 

8. ทานอาหารบ ารุงสายตาพืชผัก

ผลไม้ที่อุดมด้วยแคโรทีน ลูทีน 

และซีแซนทีน เช่น แครอท ฟักทอง 

มะละกอสุก ผักบุ้ง ผลไม้ตระกูล

เบอร์รี่ จะช่วยบ ารุงสายตา 

ป้องกันการเสื่อมสภาพของลูกตา 

และท าให้การมองเห็นของเราดีขึ้น  

9. ตรวจสุขภาพสายตา ประจ าปี 

10. ออกไปมองวิวสวยๆข้างนอกบ้าง 

  

https://www.honestdocs.co/supplement-lutein
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สุ จิ ปุ ลิ วิ ภา การฝึกตนเองเพื่อ.....เป็นคนคุณภาพ 
ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภกัดี 

จ าง่ายๆ เพื่อพัฒนาเด็กๆ เยาวชนรุ่น

ใหม่ แบบองค์รวมเพื่อการสร้างคน

คุณาภาพให้กับประเทศ   

สุ ย่อมาจาก สุตะ แปลว่า ฟัง 

จิ ย่อมาจาก จินตะ แปลว่า คิด 

ปุ ย่อมาจาก ปุจฉา แปลว่า ถาม 

ลิ ย่อมาจาก ลิขิต แปลว่า จด ในส่วน

ของการ ลิขิต อาจจะหมายถึง การลิ

คลิก ก็ได้หมายถึง เด็กรุ่นใหม่ๆ 

อาจจะเป็นการคลิก เพื่อการบันทึกแทน 

การเขียน เพราะเครื่องมือต่างๆ 

พัฒนาไปมาก เช่น iPad ก็น ามาจด

บันทึกได้  

วิ ย่อมาจาก วิมังสา แปลว่า การ

ทบทวน เวลาของการวิมังสาควร

จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีวงรอบ

ของตนเอง เช่น ทุกเดือน ทุกงาน 

ความหมายของผมก็

คือ การท า การ

ทบทวนหลังการ

ปฏิบัติ นั่นเอง After 

Action Review 

(AAR) ท าเป็นประจ า 

จะช่วยหนุนเสริม สุ 

จิ ปุ ล ิ ให้เฉียบคม

มากข้ึน การคิดจะ

ได้รับการยกระดับ 

สมองเกิดการตื่นตัว

ควรจะเกิดขึ้นอย่าง

เป็นระบบ  

ภา ย่อมาจาก ภาวนา แปลว่า 

การท าจิตให้สงบ เพื่อเข้าถึง

ตัวเอง.............. 

https://www.gotoknow.org/user/cre8ive/profile
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แบ่งปัน 9 แอพที่จะช่วยให้
การท างานของคุณครูง่ายขึ้น 

 1 - CamScanner CamScanner 
เครื่องถ่ำยเอกสำรพกพำ แค่ถ่ำยรูป
แชะเดียว ก็ได้ไฟล์ pdf. มำได้แบบ
หมูๆ 
2 - Google Translate Google 
Translate 
แปลภำษำผ่ำนกล้องถ่ำยรูป เพียงเอำ
กล้องไปส่องตัวอักษรแปลกๆก็จะ
เปลี่ยนเป็นภำษำท่ีเรำต้องกำร 
3 - Google Keep Google Keep 
แปลงรูปเป็นตัวอักษร ไม่ต้องมำนั่ง
พิมพ์เอกสำรใหม่อีกต่อไป แค่ถ่ำยรูป
แชะเดียวเดี๋ยว Google Keep พิมพ์ให้ 

4 - PhotomathPhotomath 
แค่ถ่ำยโจทย์เลขก็ได้ค ำตอบ เจอโจทย์
ยำกๆ ไม่รู้จะพิมพ์ถำมยังไง ไม่ต้องห่วง
แค่เอำกล้องส่องค ำตอบก็จะถูกแก้ไข   

5 - Google DriveGoogle Drive 
คลังเก็บงำนเคลื่อนที่ ไม่ต้องห่วงว่ำจะ
ลืมเอำงำนมำส่ง แค่เก็บไว้ในคลัง
เคลื่อนที่ก็สำมำรถเอำงำนออกมำได้ทุก
ทีทุกเวลำ 
6 - Google CalendarGoogle Cal-
endar 
จด เตือน นัดหมำยไม่ใช่เรื่องยำก แถม
แชร์ตำรำงเวลำกันดูกับเพ่ือนได้ เรำจะ
ไม่ลืมอีกต่อไปว่ำวันไหนเรำต้องท ำ

อะไรบ้ำง อันนี้ดีจริงแนะน ำเลย 
7 - PiggipoPiggipo 
ตัวช่วยบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำย จัดกำร
เรื่องกำรเงิน เสริมสร้ำงควำมมีวินัยให้
เรำ แค่นี้ก็มีเงินพอใช้สิ้นเดือนแล้ว 
เผลอๆเหลือเก็บด้วยนะเออ 
8 - PinterestPinterest 
คลังไอเดีย ตัวช่วยค้นหำแรงบันดำลใจ 
ไม่ว่ำจะท ำ Presentation Slide หรือ
จะหำไอเดียท ำของ D.I.Y ก็ท ำได้ง่ำยๆ
ด้วยมือเรำ 
9 - BlockditBlockdit 

คลังควำมรู้ นอกห้องเรียน Update 
ข่ำวสำรทันโลก รับรองว่ำจะไม่มีทำง
ตกเทรนด์......... 

https://www.ucademia.co/?

fbclid=IwAR2PINgEmo8-d-

JRx_IgM4QLLiS_- 
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มะละกอ 

สรรพคุณไมไ่ด้มีดแีค่ท าอาหารได้หลาย

เมนู หรือเป็นผลไม้แก้ทอ้งผูกเทา่น้ัน แต่

มะละกอหนึ่งลูกยังเป็นได้ทั้งอาหารเพื่อ

สุขภาพและสมุนไพรรักษาโรค  

มะละกอ มีถิ่นดั้งเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาแถบ

ร้อน โดยมีการสันนิษฐานกันว่า มะละกอ

ถูกน าเข้ามาพร้อมกับชาวยุโรปตั้งแต่สมัย

กรุงศรีอยธุยา จากน้ันจึงได้กระจายพันธุ์

ไปปลูกในทุกภาคของประเทศไทย โดย

มะละกอในช่ือภาษาอังกฤษก็คอื papaya 

มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Carica papaya 

Linn.           

*ประโยชน์ของรากมะละกอ  

          ช่วยขับปัสสาวะ โดยน ามาต้มกับ

น้ าสุกแล้วกรองเอาแต่น้ ามาดื่มเป็นยาขับ

ปัสสาวะ 

*ประโยชน์ของใบมะละกอ 

          บ ารุงหัวใจ ขับปัสสาวะ แกไ้ข ้

แก้บิด แก้ปอดบวม ขับพยาธิ โดยน าใบ

มะละกอไปต้มกับน้ าสะอาดแล้วกรองแต่น้ า

มาดื่ม หรือหากใครมอีาการ

ปวดข้อ ปวดเข่า ปวด บวม 

แดง บริเวณไหน ให้น าใบ

มะละกอไปย่างไฟ แล้วน ามา

ห่อหรอืประคบอุ่น ๆ ในจุดที่

ปวด อาการปวดก็จะลดลง  

*ประโยชน์ของเมล็ดมะละกอ 

          เมล็ดแก่ของมะละกอ

สามารถน าไปตากแห้งผสมกับเมล็ดฟักทอง

ในปริมาณเท่า ๆ กัน แล้วผสมกับน้ า 1 

ถ้วย แล้วน าไปพอกแผลมีหนอง หรอืพอก

บนข้อที่มีอาการปวด 

 

*ประโยชน์ของยางมะละกอ  

          ยางมะละกอมีเอนไซป์าเปน ซึ่ง

เป็นเอนไซม์ช่วยย่อยเนื้อสัตว์ คนจึงมักน า

ยางมะละกอต้มลงไปกับเนื้อสัตว์หรือใช้ยาง

มะละกอหมักเน้ือสัตว์ดิบ เพื่อให้เนื้อมีความ

เปื่อยและนุ่ม 

น้ ามะละกอสุก: ลดกรดในกระเพาะอาหาร  

นอกจากกินเป็นผลไม้ได้อร่อยแลว้ ผลสุก

ยังน าไปท าเป็นน้ ามะละกอเพื่อสุขภาพได้

อีกด้วย น้ ามะละกอสุก ช่วยลดกรดใน

กระเพาะอาหาร ช่วยการท างานของล าไส้ 

ท าความสะอาดไต ช่วยป้องกันภาวะจอ

ประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ และยังเป็นยา

ระบายอ่อนๆ กระตุ้นระบบขับถ่าย ทั้งน้ี

เมืองไทยของเราปลูกมะละกอไดผ้ลตลอดปี 

เรามาท าน้ ามะละกอสดดื่มกันเองดีกว่า 

วิธีท า เลือกมะละกอที่สุกก าลังดี เนื้อไม่

แข็ง หรือเละจนเกินไป เนื้อเนียน รสหวาน 

น ามะละกอสุกหั่นเอาแต่เน้ือครึ่งถว้ย น้ า

เย็นจัด 1 ถ้วย ผงอบเชย 1/8 ช้อนชา 

เกลือป่น 1/4 ช้อนชา น้ ามะนาว 2 ช้อนชา 

ปั่นมะละกอกับน้ าเย็นจัด เกลือ น้ ามะนาว

เข้าด้วยกัน รินใส่แก้ว โรยด้วยผงอบเชย 

ดื่มเย็นๆ ทันที 

******************** 

 

 

สสส สร้างเสริมสขุภาพ    https://health.kapook.com/view102918.html 
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 การใช้เท้าชี้สิ่งของ นี่คือ

พฤติกรรมหนึ่งที่ชีวิตช่วงวัยเด็ก

ของผม จะรู้สึกสับสนมากครับ กับ

เด็กที่ต้องคิดว่าการใช้เท้าชี้สิ่งของ 

มันผิดหรือมันถูก. เพราะผมถูก

เลี้ยงดูมาในครอบครัวแบบ 2 

วัฒนธรรม ไทย-สวีดิชแบบผสม

และควบคู่กันมาแบบคู่ขนาน คุณ

แม่ผมท่านจะเลี้ยงดูผมแบบวิถี

ไทย และคุณพ่อของผมท่านก็จะ

เลี้ยงดูและสอนผมเป็นแบบคน

สวีเดน ซึ่งการเป็นลูกครึ่ง ที่ต้อง

อยู่ตรงกลางของทั้ง 2 วัฒนธรรม 

ถ้าคนไม่ทราบ คุณอาจคิดว่ามัน

ง่าย แต่ในความเป็นจริงมันไม่ง่าย

เลยครับ เพรำะ ภำยในจิตวิญญำณ

ในควำมเป็นตัวตนของคุณ 

“มันจะต่อสู้กัน

ตลอดเวลำ” วันนี้วันหยุด

สุดสัปดำห์ ผมจึงมีเรื่องมำ

เล่ำให้เพื่อนๆได้อ่ำนในอีก

มุมมองหนึ่งของผมที่มีต่อ

พฤติกรรมแบบนี้ครับ  

 พฤติกรรมกำรใช้

เท้ำชี้สิ่งของนั้น ถ้ำคนที่เกิดและ

เติบโตมำในครอบครัวแบบไทยแท้ๆ

เลย หรือ แบบสวีเดนแท้ๆเลย คง

ไม่มีปัญหำใช่ไหมครับ เพรำะมันก็

แค่ ไม่ท ำ หรือ ท ำ ไปเลย มันไม่มี

ตรงกลำง แต่ถ้ำคนที่เกิดมำอยู่ตรง

กลำง. นั่นคือปัญหำเลยครับ 

ในขณะที่คุณแม่ผมท่ำนจะสั่งสอน

และบอกอยู่เสมอว่ำ กำรใช้เท้ำชี้

สิ่งของ มันเป็นกำรไม่สุภำพและคน

ไทยจะไม่ท ำพฤติกรรมแบบนี้กัน

เด็ดขำดไม่ว่ำจะกับใครก็ตำม. ผมจึง

ถูกปลูกฝังและห้ำมกำรท ำแบบนี้มำ

ตลอด แต่มำที่คุณพ่อผม ท่ำนมักจะ

ใช้เท้ำชี้สิ่งของตลอดเวลำ ท่ำนชี้

ด้วยเท้ำกับสิ่งของทุกอย่ำงที่อยู่ต่ ำ

กว่ำเข่ำลงไป ผมก็จะเห็นคุณพ่อ 

ท่ำนท ำแบบนี้มำตลอดตั้งแต่เด็ก 

และท่ำนก็จะบอกว่ำคนสวีเดน เขำ

ไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้ถือว่ำเป็นกำรไม่

สุภำพอะไร ท ำได้หมด ลูกเล็กๆชี้

เท้ำกับพ่อแม่ หรือคุณปู่คุณย่ำ คน

สวีเดนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไร. นั่น

จึงเป็นพฤติกรรมที่ผม สับสนมำกๆ

ตอนวัยเด็ก เมื่อช่วงวัยรุ่นผมจึงได้

ปรับตัวและก็ชินกับมันเสียแล้วครับ 

ปัจจุบันนี้ผมใช้เท้ำชี้สิ่งของกับคุณ

พ่อและคนสวีเดนทุกคนที่ผมรู้จัก 

แต่ผมจะไม่ใช้พฤติกรรมแบบนี้กับ

คุณแม่และคนไทยที่ผมเจอเท่ำนั้น

ครับ การถูกเลี้ยงดูมาแบบ 2 

วัฒนธรรม มันมีอะไรดีๆหลาย

อย่างเช่นกันครับ เพรำะมันท ำให้

ผมได้รับรู้กำรใช้ชีวิตได้ทั้ง 2 ฝั่ง ท ำ

ให้ผมได้รับรู้และปฎิบัติได้อย่ำงคน

ประเทศนั้นๆ ไม่ว่ำ จะเป็นทั้งของ

สวีเดน และของไทย จริงๆแล้วมันมี

พฤติกรรม และ วัฒนธรรมหลำยๆ

สิ่งที่ผมสำมำรถท ำได้กับคนสวีเดน 

แต่ท ำไม่ได้กับคนไทย เยอะมำก

ครับ มันจึงท ำให้เวลำ

ผมมีโอกำสกลับไป

เยี่ยมญำติๆของคุณแม่

ทำงเมืองไทย ผมต้อง

ระมัดระวังอย่ำงมำก. 

เช่น ผมสำมำรถ

ทักทำยด้วยกำร

สวมกอดและหอมแก้ม

เรื่องเล่าจากต่างแดน .. 2  วัฒนธรรมในสวีเดน.........WILLIAM REXLANDER  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002225423320&ref=br_rs
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 ในสวีเดน ผมสำมำรถยืนสูบบุหรี่

กับอำจำรย์ในโรงเรียน ช่วงพักเบรค

ระหว่ำงวิชำได้ โดยเป็นเรื่องปกติ แต่คุณแม่

ผมบอกว่ำ ผมจะไมส่ำมำรถท ำแบบนี้ใน

โรงเรียนของเมืองไทยได้เลย จริงไหมครับ?  

 เนื่องจำกมีพฤติกรรมและ

วัฒนธรรมที่แตกต่ำง ระหว่ำงไทยและ

สวีเดนเหล่ำนี้ จึงท ำให้เด็กลูกครึ่ง หรือ 

แม้แต่เด็กไทย ที่มำเตบิโตในประเทศสวีเดน 

มีปัญหำกับควำมสับสนทำงวัฒนธรรม เวลำ

เมื่อพวกเรำกลับไปเยี่ยมญำติๆ ที่เมืองไทย

เมื่อเรำโต. คนไทยที่เจอ ส่วนใหญ่จะคดิว่ำ

พวกเรำ เป็นพวกไม่มี สัมมำคำรวะ ไร้ควำม

เคำรพผู้ใหญ่ เจอผู้ใหญ่ไม่รู้จักยกมือไหว้. 

ไม่พูดลงท้ำยด้วยค ำว่ำ “ครับ” หรือ ไม่พูด

ค ำว่ำ”คะ” นั่นเป็นเพรำะเรำใช้

ชีวิตประจ ำวันท่ีนี่ ในสังคมสวเีดน พวกเรำ

แทบไม่มีโอกำสได้ท ำพฤติกรรมไทยๆ

เหล่ำนั้นเลยกับใคร. เพรำะอยู่กับคนสวีเดน

และซึมซำบรับควำมเป็นสวีเดนเขำ้มำ จน

กลำยเป็นพฤติกรรมท่ีฝังติดจนกลำย เป็น

แบบคนสวีเดนมำกกว่ำคนไทย. ซึ่งจะ

ตรงกันข้ำมมำกครับ เมื่อผมท ำพฤติกรรม

แบบคนไทยบำงอย่ำง คนสวีเดนเขำจะมอง

ผมแปลกๆ เพรำะพฤติกรรมบางอย่าง 

ถ้าใช้ผิดที่ผิดประเทศ มันจะดูแปลก

ไปเลย เช่น กำรเดินแล้วโค้งตัวเมื่อเดิน

ผ่ำนผู้ใหญ่ พฤติกรรมนี้ผมจะสบัสนมำกๆ

เมื่อวัยเด็ก เพรำะทีส่วีเดนคนทีน่ี้เขำไม่ท ำ

ครับผมเคยเผลอท ำแบบน้ีตอนเดก็เมื่อเดิน

ผ่ำนคุณย่ำ Birgitta ของผม ทำ่นถำมผม

ทันท”ี หลังของเธอเป็นอะไร?!”  แต่ที่

เมืองไทย คุณแม่ผมบอกว่ำลูกสมควร

จะต้องท ำเมื่อเดินผ่ำนคณุป้ำคณุตำคุณยำย

หรือผูสู้งอำยุ นี้แหละครับ มันจะมีควำม

สับสน รำยละเอียดมำกมำย ที่ไม่ง่ำยเลย

ส ำหรับพวกลูกครึ่งท่ีเรำจะต้องปรบัตัว

มำกกว่ำคนปกติครับ 

 บทควำมนี้ ไมไ่ดเ้ป็นกำรแก้ตัวให้

เด็กลูกครึ่ง หรือ เด็กไทย ที่มำเติบโตใน

สวีเดนนะครับ แต่ผมอยำกใหห้ลำยๆคน

เข้ำใจ ว่ำสิ่งท่ีพวกเรำ อำจเผลอท ำไป ไม่ใช่

เรำไร้สมัมำคำรวะ แตเ่ป็นเพรำะเรำไม่ชิน

กับกำรประพฤติตัวแบบคนไทยนัน่เองครับ. 

เด็กลูกครึ่งท่ีเรียบร้อยและท ำตัวถกูใจ

ญำติๆเมืองไทย เขำโชคดีทีม่ีแมท่ี่คอยสอน

เขำมำอย่ำงดี แตบ่ำงครอบครัว คุณแม่บำง

คนเขำก็อำจไมม่ีเวลำมำสอนลูกๆ เพรำะ

ต้องท ำงำนเขำก็จะเลีย้งแบบคนสวีเดนไป

เสียเลย ก็มีเยอะ เด็กลูกครึ่งบำงคนฟัง

ภำษำไทยแทบไม่รูเ้รื่องเลยก็มีเยอะ เรื่อง

กำรพูดแทบไม่ต้องถำมเขำเลยครบั คือพูด

ภำษำไทยให้เป็นประโยคแทบไม่ได้เลยกม็ี 

ดังนั้นผมอยากให้เข้าใจและเห็นใจเด็กๆ

ลูกคร่ึงหรือเด็กไทยแท้เหล่านี้ ที่พวกเขา

มาเติบโตหรือเกิดที่ต่างประเทศ เพราะ

สิ่งแวดล้อมที่พวกเราอยู่มันไม่เอื้ออ านวย

จริงๆครับ แค่พูดภาษาไทยให้รู้เร่ืองก็ไม่

ง่ายแล้วครับ เพรำะปกติเวลำพวกเรำ

ลูกครึ่งท่ีนี่เจอกัน จะพูดแต่ภำษำสวีดิชด้วย

กันตลอดเวลำจนเป็นนิสัยไปเสียแล้วครับ 

ถ้ำย้อนเวลำ และอดตีกลับไปได้ ถ้ำพวกเรำ

ได้มโีอกำสใช้ชีวิตและคลุกคลี เตบิโตขึ้นมำ

ในสังคมของเมืองไทย พวกเรำก็คงจะมี

ควำมเป็นคนไทยมำกกว่ำที่เรำเปน็แบบใน

ปัจจุบันครับ  
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นักเรียน 

ติดเกม จะเอามา

สอนนกัเรียนได้

อยา่งไรบา้ง?  
ห้ามไม่ได้ ก็เอามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ซะเลย 
1. ขอให้นักเรียนในกลุ่ม หาค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ จากเกมออนไลน์ที่เล่น มา

คนละ 20 ค า พร้อมแปลความหมาย 

(เพื่อครูภาษาอังกฤษ) 

2. ให้นักเรียนเอาตัวละครในเกม มาแสดง

ละครพร้อมแต่งกลอนโครงสี่สภาพ (เพื่อครู

ภาษาไทย) 

 

3. จงอธิบายความสามารถและคุณสมบัติของ

ตัวละครในเกมท่ีชอบ 

พร้อมบอกเหตุผลที่ชอบ และเราจะน า

คุณสมบัตินี้ มาใช้กับตัวเองในชีวิตประจ าวันได้

อย่างไร (เพื่อครูแนะแนว, กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน, ครูที่ปรึกษา) 

4. จงบอกประโยชน์ในเชิงบวกของการเล่นเกม

มาคนละ 5 ข้อเล่นเกม แล้ว มีอะไรที่เป็น

ผลกระทบด้านลบกับตัวเองบ้างหากเป็นแบบ นี้ 

ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น 

(เพื่อครูแนะแนว) 

 

 

5. วาดภาพหรือตัวละครในเกมท่ีชอบ พร้อม

ระบายสี (เพื่อครูศิลปะ) 

อยากชวนครูไทยมาเล่นบอร์ดเกมครับ แล้วคุณ

จะพบว่าเราสามารถเอากลไกอันหลากหลาย

ของบอร์ดเกมมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ

สอนของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ 

นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าบอร์ด

เกมมาเพื่อสร้างการรับรู้และเรียนรู้ในเรื่องราว

ต่าง ๆ เช่น กระบวนการประชาธิปไตย สิทธิ

เด็กและการละเมิดต่อเด็ก โครงการ

พระราชด าริ ฯลฯ 

 

อยากให้คุณครูลองเปิดใจ และสนุกสนานไปกับ

โลกของบอร์ดเกมกันเถอะ ^^  
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10 ทักษะที่จ าเปน็
ส าหรับคนไทย     กับ

การเติบโตในยุคดิจิทัล! 

World Economic Forum (WEF) 
ได้เปิดเผยแนวโน้มหนึ่งที่น่ำสนใจว่ำ
ภำยในปี 2022 จะมีมนุษย์ท ำงำนอยู่
ที่ 58% ส่วนอีก 42% จะเป็น
เครื่องจักร ซึ่งแนวโน้มนี้ท ำให้เรำต้อง
มีกำรพัฒนำทักษะเดิม รวมไปถึงกำร
ขวนขวำยหำทักษะใหม่ ๆ ส ำหรับ
แรงงำนในประเทศไทย 
. 
โดย Adecco ผู้น ำระดับโลกด้ำนกำร
ให้บริกำรทรัพยำกรบุคคลแบบครบ
วงจร ครอบคลุมทั้งกำรสรรหำและ
กำรจ้ำงงำน ได้เปิดเผยรำยงำนทักษะ
ดังกล่ำวออกมำในช่วงปลำยปี 2018 
ไว้ 10 ทักษะดังนี้ 
 

1. ทักษะควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 
(Emotional Intelligence)  
หลำยคนอำจจะรู้จักสั้น ๆ ว่ำ 
EQ คือควำมสำมำรถในกำรรับรู้
และเข้ำใจอำรมณ์ทั้งของตนเอง
และของผู้อื่น เพ่ือช่วยให้เรำ
สำมำรถจัดกำรอำรมณ์ของ
ตัวเองได้ และยังช่วยให้ท ำงำน
ร่วมกับคนอ่ืนได้ดีกว่ำเดิมด้วย 

2. ทักษะควำมเป็นผู้น ำและสร้ำง
แรงบันดำลใจ (Leadership 
and Social influence) ภำวะ
ผู้น ำและ ควำมสำมำรถในกำร
เป็นผู้น ำทีม ในขณะเดียวกันคุณ
สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจและ
เสริมพลังให้ทีมของคุณพร้อมที่
จะต่อสู้และทุ่มเทให้กับองค์กร 
 
3. ทักษะกำรสร้ำงไอเดีย ให้
เหตุผล กำรแก้ไขปัญหำ 
(Reasoning, problem-solving 
and ideation) 
ทักษะส ำคัญของกำร Design 

Thinking ที่จะน ำไปสู่กำร
ออกแบบและพัฒนำนวัตกรรม 
เป็นทักษะในกำรค้นหำและ
น ำเสนอแนวคิดเชิงปฏิบัติที่จะ
ช่วยให้เรำตัดสินใจได้ถูกต้องท ำ
ให้เรำสำมำรถแก้ปัญหำได้ 
 
4. ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
ควำมคิดริเริ่ม (Creativity, Orig-
inality and Initiative) 
ทักษะที่ จะท ำให้เรำออกไอเดีย
ได้ไม่ซ้ ำใคร ใช้งำนได้จริง และยัง
สำมำรถตอบโจทย์งำนได้อีกด้วย 

ที่มำ..Adecco #FutureTrends #Futureisnear 

#Futureisnow #Skills #ทักษะในอนำคต . 
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6. ทักษะกำรแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อน 
(Complex problem-solving)  
คือกำรน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ 
มำใช้ในกำรตัดสินใจ แก้ไขปัญหำ อีก
ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนด้วย 
 
7. ทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์และ
ทักษะกำรคิดเชิงนวัตกรรม 
(Analytical thinking and innova-
tion) ทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลและ
ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงตรรกะ 
เพ่ือระบุสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำ 
รวมไปถึงทักษะในกำรปรับเปลี่ยน
หรือค้นหำไอเดียใหม่ ๆ ในกำรแก้ไข
ปัญหำนั้น. 
 
8. ทักษะกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) 
ทักษะกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติ ลง
มือท ำ มีควำมกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอด และน ำ
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เหล่ำนั้นมำ
ปรับใช้ในกำรท ำงำน หรือ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ดี 
 
9. ทักษะในกำรวิเครำะห์ระบบ 
(Systems analysis and evalua-

tion)  
ทักษะที่จะช่วยให้เรำเข้ำใจกำร
ท ำงำนของระบบ รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำ และ
ประเมินผลประโยชน์ เพ่ือค้นหำ
ตัวเลือกที่ดีที่สุดในกำรปรับปรุงระบบ
และเพ่ิมประสิทธิภำพระบบนั้น 
 
10. ทักษะกำรออกแบบเทคโนโลยี
และกำรเขียนโปรแกรม 
(Technology design and pro-
gramming) ทักษะในกำรเขียน
โปรแกรม ออกแบบ และพัฒนำ
เทคโนโลยีเพ่ือให้ตอบโจทย์ควำม
ต้องกำร และกำรใช้งำนของผู้ใช้ 
 
เป็น 10 ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
ท ำงำนในประเทศไทย ที่เรำควร
พัฒนำตัวเองอยู่ตลอดเวลำ อีกจุด
หนึ่งที่น่ำสนใจคือกำรเรียนรู้ไม่ควร
จ ำกัด อยู่แค่กำรเรียนรู้แบบเดิม ๆ 
เช่น Google เองก็ได้ออกแบบ
หลักสูตรใหม่ ๆ รวมไปถึงหลักสูตร
ออนไลน์ที่คนทั่วไปเองก็สำมำรถเข้ำ
ไปเรียนได้ฟรีอีกด้วย 
. 
นอกจำก 10 ทักษะที่ว่ำมำนี้...ใครมี
ทักษะไหนที่คิดว่ำควรจะต้องมีในยุคนี้

อีกบ้ำง?เราเตรียมตวั เตรียม
รบัมือกบัอนาคตท่ีก าลงัจะมาถึง

อนัใกลบ้า้งแลว้หรือยงั?  
 
งานต้องใช้ 4 ทักษะ ที่ AI ยังท าแทนไม่ได้! 

 1. ความคิดสร้างสรรค ์ เพราะหุ่นยนต์หรือ AI 

ถูกโปรแกรมใหท้ าตามระบบ ซึ่งสามารถท างานได้

เร็ว ถูกต้อง แม่นย า แต่ AI ไม่ได้มีความคิด

สร้างสรรค์แบบที่คนมี  

2.ประสาทสัมผัส  อาชีพที่มีการใช้ประสาทสัมผัส 

รูป รส กลิ่น เสียง เช่น นักออกแบบกลิ่นหอม นัก

ออกแบบเสียง คนเหล่าน้ีจะมีงานท าตลอด เพราะ

ต่อใหหุ้่นยนต์ AI มีข้อมูล ความรูม้ากมาย แต่ไม่

สามารถออกแบบกลิ่นหอมได้ถูกใจคนจริงๆ หรอื

ออกแบบเพลงได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งแบบคนด้วยกัน

นั้น หรืออาชีพ แพทยแ์ผนโบราณแบบจีน เป็นการ

ใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างที่ AI ไม่สามารถท า

แทนได ้

3. ความฉลาดทางอารมณ์  หรอือาชีพที่ต้องใช้

อารมณ์หรือความรู้สึกความเป็นคนเข้ามาเกี่ยวข้อง 

เช่น แพทย์ให้ก าลังใจผู้ป่วย นักขายประกัน ขาย

ของต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้า หากทุก

อาชีพเข้าใจ รู้จักอารมณ์ของผู้อืน่ และถ่ายทอด

อารมณ์ไดก้็จะท าใหอ้ยู่ในอาชีพที่ตนเองต้องการ

ได้ เพราะ AI เน้นระบบ ใช้เหตุผลมากกว่า

อารมณ ์

4.ความฉลาดทางสังคม  ความฉลาดทางสังคมหรือ

เสน่ห์ของคน เพราะหุ่นยนต์ หรือ AI ไม่ได้มีเสน่ห์

หรือรู้จกัการเข้าสังคม การเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย คุย

และรับฟังเรื่องของผูอ้ื่นได ้เป็นนักฟังที่ดีได้เท่ากับ

คน 

https://www.admissionpremium.com/commarts/news/3668 



 22 

  

อักขระวิธี  ได้แก่  อักษร  แปลว่ำ  ตัวหนังสือ 

ลักษณะอักษร   

 เสียงในภำษำไทย  มีอยู่  3  อย่ำง คือ 

1. เสียงแท้    ได้แก่  สระ 

2. เสียงแปร   ได้แก่  พยัญชนะ 

3. เสียงดนตรี  ได้แก่  วรรณยุกต์ 

สระ ประกอบด้วยรูปสระ 21 รูป  และเสียง

สระ  32 เสียง  

พยัญชนะ   รูปพยัญชนะ   มี 44 ตัว  คือ 

1. อักษรสูงมี  11  ตัว  คือ  

  ข  ข  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห  

2. อักษรกลาง  มี 9 คือ  ตัว  ก  จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ 

3. อักษรต่ า     มี  24  ตัว  คือ 

   3.1  อักษรต่ าคู่  คืออักษรต่ ำที่เป็นคู่กับอักษรสูง มี 

14  ตัว   คือ   ค   ค   ฆ  ช  ฌ ซ  ฑ  ฒ ท 

ธ  พ  ภ  ฟ  ฮ 

   3.2 อักษรต่ าเดี่ยว  คืออักษรต่ ำที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่

กัน  มี  10  ตัว คือ   ง  ญ  ณ  น  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ 

 วรรณยุกต์   วรรณยุกต์  มี  4  รูป  

 เสียงวรรณยุกต์     ที่ใช้อยู่ในภำษำไทย  มี   5  เสียง 

1. เสียงสามัญ  คือเสียงกลำง ๆ เช่น กำ มำ ทำ เป็น ชน  

2. เสียงเอก  เช่น ก่ำ  ข่ำ  ป่ำ  ดึก   จมูก  ตก  หมด 

3. เสียงโท  เช่น  ก้ำ  ค่ำ   ลำก  พรำก  กลิ้ง  สร้ำง 

4. เสียงตรี  เช่น  ก๊ำ  ค้ำ  ม้ำ  ช้ำง  โน้ต  มด 

5. เสียงจัตวา  เช่น  ก๋ำ  ขำ  หมำ  หลิว  สวย  หำม  ปิ๋ว    

ค าเป็น        คือ  พยำงค์ท่ีประสมกับสระเสียงยำวใน
แม่   ก   กำ   และพยำงค์ท่ีมีตัวสะกด
ใน   แม่  กน   กง   กม   เกย   และ
สระ   อ ำ   ไอ   ใอ   เอำ 
 ค าตาย        คือ   พยำงค์ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นใน
แม่   ก   กำ   กก   กด   กบ  แต่ยกเว้น
สระ   อ ำ   ไอ   ใอ   เอำ 

ค าสนธ ิ        คือ   กำรต่อค ำตั้งแต่สองค ำข้ึนไปให้ติด

เนื่องกัน   โดยมีกำรเพิ่มสระในแทรกระหว่ำงค ำ   หรือเพ่ิม

ค ำเพ่ือติดต่อกันให้สนิท  เช่น 

ปิตุ + อิศ      >>   ปิตุเรศ 

ธนู + อำคม  >>   ธันวำคม 

มหำ + อิสี    >>   มเหสี 

ค าสมาส      กำรน ำค ำประสมตั้งแต่  2  ค ำข้ึนไปให้เป็น

ค ำเดียวค ำที่ใช้น ำมำจำกภำษำบำลีและสันสกฤต  เมื่อ

รวมกันแล้วควำมหมำยเปลี่ยนไปก็มี, 

ควำมหมำยคงเดิมก็มี   เช่น 

รำช + โอรส   >>  รำชโอรส 

สุธำ + รส       >>  สุธำรส 

คช + สำร       >>  คชสำร 

อักษรควบ   คือพยัญชนะ   2   ตัวควบกล้ ำอยู่ในสระตัว

เดียวกัน   เช่น   เพลำ   เขมำ  

อักษรควบแท้       คือค ำท่ีควบกับ   ร   ล   ว     

เช่น    ควำย  ไล่  ขวิด  ข้ำง  ขวำ   คว้ำ  ขวำน  มำ  ไล่ 

ขว้ำง ควำย  ไป   

อักษรควบไม่แท้  คือ   อักษร   2   ตัวที่ควบกล้ ำกันได้แก่

ตัว   ร   แต่ออกเสียงเฉพำะตัวหน้ำแต่ไม่ออก

เสียง   ร   หรือบำงตัวออกเสียงเปลี่ยนไปเป็นพยัญชนะอ่ืน        

เช่น   เศร้ำ   ทรำย   จริง   ไซร้   ปรำศรัย   สร้อย   เสร็จ

 เสริม   ทรง   สร้ำง   สระ   
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อักษรน า      คือ  พยัญชนะ  2  ตัวรวมอยู่ใน
สระเดียวกัน   บำงค ำออกเสียงร่วมกัน

เช่น   หนู   หนอ   หมอ   หมี   อย่ำ   อยู่   อย่ำง   อยำก   
หรือบำงค ำออกเสียงเหมือน 2  พยำงค์  เนื่องจำกต้องออก
เสียงพยัญชนะตัวหน้ำรวมกับตัวหลัง  แต่พยัญชนะ   2   ตัว 
นั้นประสมกันไม่สนิทจึงฟังดูคล้ำยกับมีเสียงสระ อะ ดัง
ออกมำแผ่ว ๆ   เช่น 
กนก   ขนม   จรัส   ไสว   ฉมวก   แถลง   

ค ามูล   
 คือ  ค ำท่ีเรำตั้งขึ้นเฉพำะค ำเดียว    

เช่น ขน ตัก คน วัด หัด ขึ้น ขัด 
ค าประสม   

     คือ  กำรน ำค ำมูลมำประสมกันเป็นอีกค ำหนึ่ง เช่น 
แม่ + น้ ำ    =  แม่น้ ำ  แปลว่ำ   ทำงน้ ำไหล 

หำง + เสือ  =  หำงเสือ แปลว่ำ   ที่บังคับเรือ 
ลูก + น้ ำ    =   ลูกน้ ำ 
 ค าซ้ า 
    คือ กำรน ำค ำประเภทเดียวกัน ชนิดเดียวกันมำซ้ ำ ๆ กัน 
มักจะมีไม้ยมก (ๆ) เป็นเครื่องสังเกต เช่น แดง ๆ ด ำ ๆ ดี ๆ 
ค ำซ้ ำมีหลำยประเภท ดังนี้ 

1. ซ้ าค าเพื่อบอกความเป็นพหูพจน์ 
    เช่น พ่อ ๆ แม่ ๆหนุ่ม ๆ สำว ๆ 
เด็ก ๆ 
2. ซ้ าค าเพื่อเน้นน้ าหนักให้มากขึ้น 

     เช่น ดี ๆ เลว ๆขำว ๆ สวย ๆ 
3. ซ้ าค าเพื่อบอกความไม่แน่ใจ 
     เช่น ท้ำย ๆ นั่งอยู่ข้ำงหลัง ๆ หลัง ๆ 
4. ซ้ าค าเพื่อแยกออกเป็นส่วน ๆ    เช่น ชิ้น ๆ เรื่อง ๆ ตู้ ๆ 
5 ซ้ าค าเพื่อให้เกิดภาพพจน์ 
    เช่น หม้อข้ำวเดือดปุด ๆ เขำพยักหน้ำหงึก ๆ เธอใจสั่น
ริก ๆ เขำไหว้ปลก ๆ ลมพัดฉิว ๆ ฝนตกจั๊ก ๆ  

ค าซ้อน 
     เป็นกำรสร้ำงค ำโดยน ำค ำมูลที่มีควำมหมำย
เหมือนกัน  ใกล้เคียงกันหรือตรงข้ำมกันมำรวมกัน เกิดค ำ
ใหม่  มีควำมหมำยใหม่ สำมำรถจ ำแนกตำมจุดประสงค์ของ
กำรซ้อนได้  2  ลักษณะดังนี้ 
 1. ซ้อนเพื่อความหมาย  
     คือ ค ำซ้อนที่เกิดจำกค ำมูลที่มีควำมหมำยเหมือนกัน
ใกล้เคียงกัน หรือตรงกันข้ำมกันมำรวมกัน  ดังนี้ 
 ความหมายเหมือนกัน  
      เช่น  กักขัง ปิดบัง  เสื่อสำด  กู้ยืม พูดจำ  เหำะ
เหิน  ดูแล  แก่เฒ่ำ  ล้ำงผลำญ ใหญ่โต  ค่ ำมืด 
 ความหมายใกล้เคียงกัน  
      เช่น   คัดเลือก  แนะน ำ  เกรงกลัว  เหนื่อยหน่ำย 
 ความหมายตรงกันข้ามกัน  
       เช่น   ผิดชอบ  ชั่วด ี ถูกแพง  หนักเบำ  ได้เสีย 
2. ซ้อนเพื่อเสียง  
       คือ ค ำซ้อนที่เกิดจำกกำรน ำค ำที่มีเสียงคล้องจองและ
มีควำมหมำยสัมพันธ์กันมำรวมกัน เพื่อให้ออกเสียงได้
ง่ำย  และไพเรำะ มีลักษณะดังนี้ 
ซ้อนเสียงพยัญชนะต้น 
       เช่น  เร่อร่ำ  ท้อแท้  จรงิจัง  ตูมตำม  ซุบซิบ 

ซ้อนเสียงสระ  เช่น  รำบคำบ 
  จิ้มลิ้ม  แร้นแค้น  เบ้อเร่อ  อ้ำงว้ำง  
ซ้อนเสียงพยัญชนะต้นและสระ  
       เช่น   ออดอ้อน  อัดอ้ัน  รวบรวม 
ซ้อนด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมาย แต่มี

เสียงสัมพันธ์กับค าที่มีความหมาย   
       เช่น  พยำยงพยำยำม กระดูกกระเดี้ยว 
 ซ้อนด้วยค าที่มีความหมายใกล้เคียงแล้วเพิ่มพยางค์ให้
เสียงสมดุลกัน  
        เช่น สะกิดสะเกำ  ขโมยขโจร  
ค าซ้อน ๔-๖ พยางค์มีเสียงสัมผัสภายในค า   
        เช่น  ข้ำเก่ำเต่ำเลี้ยง  ถ้วยโถโอชำม  ประเจิด
ประเจ้อ  ทรัพย์ในดินสินในน้ ำ  ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ   
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พยางค์  
      คือ   ส่วนหนึ่งของค ำหรือหน่วยเสียงประกอบด้วยสระ
ตัวเดียวจะมีควำมหมำยหรือไม่มีก็ได้   พยำงค์หนึ่งมีส่วน
ประสมต่ำง ๆ  คือ 
1. พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์   
     เช่น   ตำ   ดี   ไป   นำ 
2. พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด 
    เช่น   คน   กิน   ข้ำว  
หรือพยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตัว
การันต์  เช่น   โลห ์  เล่ห์ 
3.  พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด + ตัว
การันต์     
   เช่น   รักษ์   สิทธิ์   โรจน ์
พยำงค์แบบนี้
เรียกว่ำ   ประสม  5   ส่วน 

วลี  

    คือ   กลุ่มค ำที่เรียง
ติดต่อกันอย่ำงมี
ระเบียบ   และมีควำมหมำย
เป็นที่รู้กัน   
เช่นกำรเรียนหลักภำษำไทยมีประโยชน์มำก  
ประโยค   
    คือ   กลุ่มค ำที่น ำมำเรียงเข้ำด้วยกันแล้วมีใจควำม
สมบูรณ์   เช่น 
1. ประโยค   2   ส่วน     
 ประธำน     +     กริยำ 
 นก                 บิน 
2. ประโยค   3   ส่วน  

  ประธำน     +     กริยำ     +     กรรม 
      ปลำ                 กิน                มด 

การใช้สระในภาษาไทย 
             กำรใช้สระในภำษำไทยให้ถูกต้องนั้น 
เรำควรศึกษำเรียนรู้ เพรำะสระแต่ละตัวมี
หลักเกณฑ์ในกำรเขียนต่ำงกัน สระบำงตัวเมื่อมี
ตัวสะกดก็จะเขียนแตกต่ำงไปจำกเมื่อไม่มี
ตัวสะกด บำงสระจะลดรูป บำงสระจะเปลี่ยนรูป 

แต่บำงสระจะคงรูปเช่นเดิม ดังที่ก ำชัย ทองหล่อ (2540 : 
69 –70) ได้อธิบำยไว้ดังนี้ 
1. คงรูป คือ ต้องเขียนรูปให้ปรำกฏชัด เช่น กะบะ กะปิ ไป
ไหน ท ำไม 
2. ลดรูป คือ ไม่ต้องเขียนรูปสระให้ปรำกฏหรือปรำกฏแต่
เพียงบำงส่วน แต่ต้องออกเสียงให้ตรงกับรูปสระที่ลดนั้น 
กำรลดรูปมี 2 อย่ำง คือ 
2.1 ลดรูปทั้งหมด ได้แก่ พยัญชนะ + สระโอะ + ตัวสะกด 
(ยกเว้นตัว ร) เช่น 
   น + โ_ะ + ก = นก 
 ม + โ_ะ + ด = มด 
 ก + _อ + ร - สะกด = กร 

 จ + _อ + ร -สะกด = จร 
 2.2 ลดรูปบางส่วน ได้แก่ สระที่ลดรูปไม่หมด 
เหลือไว้แต่เพียงบำงส่วนของรูปเต็มพอเป็นเครื่อง
สังเกตให้รู้ว่ำไม่ซ้ ำกับรูปอ่ืน เช่น 
       ก + เ_อ + ย- สะกด = เกย (ลดรูปตัว อ 
เหลือแต่ไม้หน้ำ) 
 ก + _ ั ว + น- สะกด =กวน(ลดไม้หันอำกำศ 
เหลือแต่ตัว ว) 
3. แปลงรูป คือ แปลงสระรูปเดิมให้เปลี่ยนเป็นอีกรูป

หนึ่ง เช่น    ก + _ะ + น – สะกด = กัน (แปลง
วิสรรชนีย์ เป็นไม้หันอำกำศ) 
 ก + เ_ะ + ง – สะกด = เก็ง (แปลงวิสรรชนีย์เป็น
ไม้ไต่คู้) 
 ข + แ_ะ+ ง – สะกด = แข็ง (แปลงวิสรรชนีย์เป็น
ไม้ไต่คู้) 
 ด + เ_อ + น – สะกด = เดิน (แปลง อ เป็น 
พินทุอิ) 

         จะเห็นได้ว่ำสระเมื่อมีตัวสะกด แต่ละสระจะมี
วิธีกำรเขียนที่แตกต่ำงกันไป มีทั้งคงรูป เช่น รีบ จูง 
เป็นต้น เปลี่ยนรูป เช่น เก็บ เปิด เป็นต้น และลดรูป 
เช่น นก ชวน เป็นต้น บำงสระสำมำรถเป็นได้ทั้งสระ
ลดรูปและสระเปลี่ยนรูป เช่น สระ “เออ” เมื่อมี
ตัวสะกดในทุกมำตรำ ยกเว้นมำตรำแม่เกย “อ” จะ
เปลี่ยนรูปเป็น “พินทุอิ” เช่น เกิด เดิน เชิญ เป็นต้น
แต่เมื่อมีตัวสะกดในมำตรำแม่เกย “อ” จะลดรูป
หำยไป เช่น เนย เคย เลย เป็นต้น 
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หนังสือจินดามณี แบบเรียนเล่มแรกของคนไทย : โดย 
พระโหราธิบดี 

แบบเรียนเล่มแรกของไทย ชื่อ จินดำมณี แต่งโดย พระ
มหำรำชครู กวีในรัชสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช (ครองรำชย์ปี พ.ศ 2199 – 2231)  เป็นหนังสือแบบเรียนเก่ำแก่มำตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยำ  มีเนื้อหำครอบคลุมเรื่อง กำรใช้สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ กำรแจกลูก กำรผันอักษร อักษรศัพท์ อักษรเลข 
กำรสะกดกำรันต์ กำรแต่งค ำประพันธ์ ชนิดต่ำง ๆ และกลบท ปรำกฏกลบท อยู่ 60 ชนิด (แต่บำงข้อมูลเชื่อว่ำอำจจะแต่งก่อน
หน้ำนั้นนับร้อยปี คือ แต่งในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกำทศรถ) และจำกกำรที่จินดำมณีของพระโหรำธิบดี เป็นแบบเรียนไทยมำ
ก่อนจนเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของแบบเรียนไทย ท ำให้หนังสือแบบเรียนไทยในยุคต่อมำหลำยเล่มใช้ชื่อตำมว่ำ “จินดำมณี” 
เช่นเดียวกัน เช่น จินดำมณีฉบับควำมแปลก จินดำมณีครั้งแผ่นดินพระเจ้ำบรมโกศ จินดำมณีฉบับกรมหลวงวงษำธิรำชสนิท 

วิชาหลักภาษาไทย  ม.3/4 ปี พ.ศ 2526 

ครูเอื้อย -กทม. 
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อ่าน 

ออก 

เขียน 

ได ้
 

ตำมนิยำม 'ทุ่งสักอำศรม'  
ศิวกำนท์ ปทุมสูติ ทุ่งสักอำศรม  13 กรกฎำคม 2015 
 
------------------------ 
การ "แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ตามหนังสือ "เด็ก
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว" นั้นมีสาระส าคัญโดย
สรุป ดังนี้ 
 

๑. วิเคราะห์เหตุแห่งปญัหา 
เด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้มีสำเหตุมำจำก 
 ๑.๑ ครูสอนผิดวิถีกำรสอนภำษำไทยคือ ไม่ได้สอน
ด้วยแบบ "แจกลูก-สะกดค ำ-ผันเสียง" ดังที่ครูบำอำจำรย์
แห่งโบรำณวิถีสั่งสอนกันมำ 
 ๑.๒ ครูจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ครบกระบวนทักษะ
อีกท้ังมิได้เขียนค ำน ำฝึกบนกระดำนด ำ ท ำให้เด็กๆ ไม่มีจุด
น ำสำยตำ ขำดควำมจดจ่อจริงจัง ขำดทักษะ  
 ๑.๓ ผู้บริหำรสถำนศึกษำจัดวำงตัวครูอนุบำลและ
ครู ป.๑ ไม่เหมำะบุคคล รวมทั้งมอบหมำยแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนไม่ถูกต้อง 
 ๑.๔ ผู้บริหำร นักวิชำกำร และนักกำรศึกษำผู้
ก ำหนดแผนงำนและนโยบำยระดับต่ำงๆ ไม่เข้ำใจเหตุแห่ง
ปัญหำ มักจัดกิจกรรมโครงกำรอื่นๆ ซ้ ำซ้อน จนกระทั่งครูไม่
มีเวลำสอนเด็กอย่ำงจริงจัง อีกท้ังยังไม่สำมำรถก ำหนดแนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ถูกต้องแท้จริงได้ 

 

๒. การแก้ปัญหา 
กำรแก้ปัญหำจะต้องจัดท ำแผนงำนโครงกำรเป็น ๒ 
โครงกำรส ำคัญ คือ 
 ๒.๑ โครงกำรป้องกันปัญหำ 
โครงกำรนี้จะต้องจัดท ำอย่ำงจริงจังและถูกต้องเพ่ือป้องกัน
ปัญหำแบบยั่งยืนที่ชั้น อนุบำล และชั้น ป.๑ นั่นก็คือ 
 
 (๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน “ระดับ
อนุบาล” ด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทักษะภำษำให้
เด็กมีควำมพร้อมต่อไปนี้ 
• เปล่งค ำและเปล่งเสียงพูดชัดเจนทุกเสียงอักขระในถ้อยค ำ
ต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำระดับชั้นอนุบำลละ ๕,๐๐๐ ค ำ 
• เปล่งเสียงท่องบทอำขยำน ร้องเพลง และพูดสื่อสำรถำม
ตอบได้ชัดเจนตำมเสียงอักขระและเสียงค ำควบกล้ ำ 
• ฟังนิทำน เรื่องเล่ำ และพูดถำมตอบได้ชัดเจนตำมเสียง
อักขระและเสียงค ำควบกล้ ำ 
• เปล่งเสียงท่องพยัญชนะ ก - ฮ และสระทั้ง ๓๒ สระ ได้ถูก
ฐำนเสียงจนเกิดทักษะจดจ ำได้ 
• มีพัฒนำกำรกำรจับดินสอ ปรับระยะสำยตำ เขียนลีลำ
ต่ำงๆ และวำดรูปอย่ำงมีทักษะสมบูรณ์ก่อนกำรเขียน
ตัวอักษร 
• สำมำรถเขียนพยัญชนะ ก - ฮ สระท้ัง ๓๒ สระ วรรณยุกต์
ทั้ง ๔ รูป และตัวเลข ๐-๙ 
 
 ฝึกเตรียมทักษะด้ำนภำษำเพียงเท่ำนี้ให้ได้อย่ำง
ครบถ้วนแท้จริง ไม่ต้องฝึกอ่ำนและเขียนค ำแต่ประกำรใด 
เพรำะว่ำเมื่อขึ้นชั้น ป.๑ ครู ป.๑ ก็จะน ำฝึกอ่ำนเขียน
ตำมล ำดับทักษะเอง กำรฝึกอ่ำนเขียนก่อนวัยอันสมควร จะ
เป็นโทษแก่เด็กมำกกว่ำเป็นผลดี มิหน ำซ้ ำยังท ำให้ครู
อนุบำลไม่มีเวลำฝึกเตรียมทักษะต่ำงๆ ดังที่กล่ำวข้ำงต้นให้
สมบูรณ์ได้
อีกด้วย 
 
 

https://www.facebook.com/tungsakasome?__tn__=CH-R&eid=ARDVwKFxXB6J7tFYvFJ_A_RWWdfNaf2E_xbbN_o3-xHv5HF66k_RVgtQgxqoJ8WTECsdeBLwQwYFlOLh&hc_ref=ARS5NOVU4WUPEAcbsQNFQlndYRv2fnpEyXPNujHNCkEuDnrSUk4lBpkYuVHbubQ73bg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC0ple865_SVItYXO20nDP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204694024492609&set=a.4650600065098&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC0ple865_SVItYXO20nDPViiGdi-j6CBRYDe7d27i1UICokNl1QSdIvrhUqm4__VoIeBYAD3J3Tdbqv-tyUfF10qaLEMHmucmPxCJJcbWstrK5bqIVOxhPNmMDKL77suJv86ODVlu8prb7xz6DIlK65I0D
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(๒) จัดการเรียนการสอนภาษาไทย ป.๑ เพ่ือการ
อ่านออกเขียนได้อย่างมีมาตรฐาน ดังนี้  
ให้ครู ป.๑ เขียนชำร์ตประกอบกำรสอนและสอนตำม
เนื้อหำแบบฝึกในหนังสือ "เด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ำย
นิดเดียว" ของ ผศ.ศิวกำนท์ ปทุมสูติ อย่ำงครบถ้วน
เช่นเดียวกับครูอำสำ โดยล ำดับกิจกรรม ดังนี้ 
○ เขียนชาร์ตการสอนตามล าดับแบบฝึก 

○ ด าเนินการสอนด้วยบันไดทักษะ ๔ ขั้นทุกชั่วโมง 
* ขั้นที่ ๑ น าเด็กอ่านแจกลูก-สะกดค า-ผันเสียง 
* ขั้นที่ ๒ น าเด็กอ่านออกเสียงค า อ่านประโยค และอ่าน
เรื่อง 
* ขั้นที่ ๓ ให้เด็กคัดลายมือจากค าที่อ่านในขั้นที่ ๒ 
* ขั้นที่ ๔ ให้เด็กเขียนตามค าบอกจากค าที่คัดเลือกจาก
ค าที่คัดลายมือ 
...ทั้งนี้โดยให้สอนวันละ ๒ ชั่วโมง (เช้ำ ๑ ชั่วโมง บ่ำย ๑ 
ชั่วโมง) และสอนตลอดปีกำรศึกษำ เท่ำกับสอนด้วยเวลำ
เป็น ๔ เท่ำของครูอำสำนั่นเอง จึงมั่นใจได้ ๑๐๐% ว่ำเด็ก 
ป.๑ ทุกคนจะขึ้น ป.๒ ด้วยควำมมีทักษะอ่ำนออกเขียนได้
อย่ำงจริงแท้ 
๒.๒ โครงกำรเฉพำะกิจแก้ปัญหำเร่งด่วนที่ชั้น ป.๒ ถึงชั้น
สูงสุดของโรงเรียน 
เนื่องจำกเด็กท่ีขึ้นจำกชั้น ป.๑ มำอยู่ในชั้นเรียนต่ำงๆ 
ขณะนี้จ ำนวนมำกยังอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ จึงจ ำเป็นต้อง
จัดท ำโครงกำรแก้ปัญหำเฉพำะกิจเร่งด่วน ดังนี้ 
 ๑) ส ำรวจสภำพปัญหำด้วยกำรให้เด็กชั้น ป.๒ ขึ้น
ไปเขียนตำมค ำบอกจำก “ค ำทดสอบ ๕๐ ค ำ” โดยที่ค ำ
ทดสอบนี้มีมำตรฐำนพ้ืนทักษะระดับชั้น ป.๑ ซึ่งมีค่ำควำม
ยำกง่ำยเฉลี่ยองค์ประกอบของค ำครอบคลุม 
 พยัญชนะต้นอักษรสำมหมู่  

• สะกดตรงมำตรำทั้ง ๙ แม่  
• ประสมสระไม่น้อยกว่ำ ๒๐ สระขึ้นไป  
• รวมถึงค ำควบกล้ ำอักษรน ำ  
• ค ำผันเสียงวรรณยุกต์  

ชุดค ำทดสอบ ๕๐ ค ำ มีให้เลือกในหนังสือ “เด็กอ่ำนไม่ออก
เขียนไม่ได้แก้ง่ำยนิดเดียว” จ ำนวน ๒ ชุด อำจออก “ค ำ
ทดสอบ” เพ่ิมเติมจำกหลักกำรมำตรฐำนดังกล่ำวได้อีก
ตำมท่ีเห็นเหมำะสม 

ถ้ำพบว่ำเด็กคนใดได้คะแนนไม่ถึง ๒๕ คะแนนให้คัดจ ำแนก
เด็กเป็นกลุ่มๆ เข้ำสู่โครงกำรแก้ปัญหำได้เลย 
 (๒) จ ำแนกเด็กเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 
โดยพิจำรณำให้เด็กเรียนช้ำอยู่กับช้ำ เด็กเรียนเร็วอยู่กับเร็ว 
รวมทั้งดูวัยให้ใกล้เคียงกัน และดูคะแนนควำมสำมำรถที่
ใกล้เคียงกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันด้วย  
 (๓) จัดให้มี “ครูอำสำ” เป็นผู้รับผิดชอบจัดกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือกำรแก้ปัญหำเป็นกำรเฉพำะ ครูอำสำคน
หนึ่งจะรับผิดชอบเด็กได้ไม่เกิน ๔ กลุ่ม หรือไม่เกิน ๘๐ คน  
 (๔) ครูอำสำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกลุ่มละ 
๑ ชั่วโมงต่อวัน เช่น ถ้ำมีเด็ก ๔ กลุ่มก็จะต้องสอนวันละ ๔ 
รอบ รอบละ ๑ กลุ่มต่อ ๑ ชั่วโมง ดังนั้น ครูอำสำที่
รับผิดชอบสอนวันละ ๔ กลุ่ม ควรจะต้องว่ำงจำกภำรกิจอ่ืน
อย่ำงสิ้นเชิง เพื่อจะได้ทุ่มเทเวลำเพื่อกิจกรรมกำรสอน
แก้ปัญหำอย่ำงแท้จริง 
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(๕) ครูอำสำเขียนชำร์ตประกอบกำรสอนตำมแบบฝึกใน
หนังสือ “เด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ำยนิดเดียว” ตั้งแต่
บทที่ ๓ ถึงบทที่ ๖ และด ำเนินกำรสอนไปตำมล ำดับเนื้อหำ

อย่ำงครบถ้วน โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ
บันไดทักษะ ๔ ขั้นทุกชั่วโมง คือ 
 

ขั้นที่หนึ่ง แจกลูก ให้ผูกจ า 
   ขั้นที่สอง อ่านค า ย้ าวิถี 
      ขั้นที่สาม คัดลายมือ ซ้ าอีกที 
         ขั้นที่สี่ เขียนค าบอก  
  ทุกชั่วโมง 
 
 (๖) ครูอำสำด ำเนินกำรสอนแก้ปัญหำไปจน
ครบถ้วนเนื้อหำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำกลุ่มละ ๙๐ ชั่วโมง 
หรือไม่น้อยกว่ำ ๔ เดือน หรืออำจเกินกว่ำเวลำที่ก ำหนดนี้ก็
ได้ ทั้งนี้ให้ถือเอำควำมมีสัมฤทธิผลของทักษะของเด็กแต่ละ
กลุ่ม (และแต่ละคน) เป็นส ำคัญ 
 (๗) เมื่อสอนครบตำมเนื้อหำในแบบฝึกดังกล่ำว
แล้ว ให้ครูอำสำน ำ “ค ำทดสอบ ๕๐ ค ำ” ที่ใช้ครั้งแรกก่อน
เข้ำโครงกำรมำทดสอบให้เด็กเขียนตำมค ำบอกอีกครั้ง เพ่ือ

เปรียบเทียบพัฒนำกำรและ
ผลสัมฤทธิ์ในกำรแก้ปัญหำ 
(โดยทั่วไป ถ้ำครูอำสำด ำเนินกำร
อย่ำงครบถ้วนตำมเนื้อหำแบบฝึก 
กระบวนกำร และขั้นตอนต่ำงๆ 
ดังที่กล่ำวแล้ว โดยไม่มีปัญหำหรือ
อุปสรรคแทรกซ้อน จะได้ผล 
๑๐๐%) 
 (๘) จัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินโครงกำรเสนอ
หน่วยงำนในสังกัดรับทรำบต่อไป 
 
๓. การก ากับติดตามและ
นิเทศ  

ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยวิชำกำรจะต้องเรียนรู้กระบวนกำร 
ขั้นตอน วิธีกำรต่ำงๆ จำกหนังสือ “เด็กอ่ำนไม่ออกเขียน
ไม่ได้แก้ง่ำยนิดเดียว” ให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกันกับครู
อนุบำล ครู ป.๑ และครูอำสำ เพื่อวำงแผนงำนสนับสนุน 
ติดตำมก ำกับดูแล นิเทศ และช่วยเหลือ ดังนี้ 
 ๓.๑ จัดสรรงบประมำณสนับสนุนเพื่อกำรจัดซื้อ
หนังสือ กระดำษ และเครื่องเขียน  
 ๓.๒ บริหำรบุคลำกรและวิชำกำรให้เอื้อต่อ
กระบวนกำรแก้ปัญหำ  
 ๓.๓ ติดตำมก ำกับดูแล นิเทศ และช่วยเหลือ โดย
สิ่งส ำคัญท่ีต้องก ำกับให้ครูด ำเนินกำร คือ 
(๑) ครูอนุบำลปฏิบัติกำรตำมข้อ ๒.๑ (๑) 
(๒) ครู ป.๑ ปฏิบัติกำรตำมข้อ ๒.๑ (๒) 
(๓) ครูอำสำปฏิบัติกำรตำมข้อ ๒.๒ (๑) - (๘) 
'อ่ำนออกเขียนได้ง่ำยนิดเดียว' หำกเพียงท ำตำม
กระบวนกำรที่กล่ำวและน ำเด็กฝึกตำมแบบฝึกในหนังสือ 
"เด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ำยนิดเดียว" อย่ำงครบ
ทักษะและขั้นตอน 
--------------------------------------------- 
 
@ “เด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ำยนิดเดียว”  
โทรศัพท์ 081-9956016 (ระหว่ำงเวลำ 17.00 - 08.00 น.) 
หรือ e-mail : tungsakasome@yahoo.com  
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ท ำควำมรู้จกักบั 

Coding 
วชิำแห่งโลกอนำคต 
https://www.codingthailand.org  
https://code.org 

 

เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็พูดถึงโค้ดดิ้ง...............
การจัดการเรียนรู้ Coding & Robotics 

…Coding คืออะไร?  กำร 
Coding ก็คือ  กำรเขียนชุดค ำสั่งของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย “โค้ด 
(Code)” เพ่ือให้โปรแกรมท ำตำมค ำสั่ง 
ตำมท่ีเรำต้องกำร โดยกำรใช้ภำษำของ
คอมพิวเตอร์ เช่น C++, PHP, Java หรือ 
Python  ชุดค าสั่งท่ีท าให้
คอมพิวเตอร์ท างาน พอเอามารวมกัน
หลายๆชุดค าสั่งก็กลายเป็น Program 
ที่ถูกน าไปใช้งานอีกที เช่น พวก Appli-
cation ที่อยู่บนมือถือ, Website ต่ำง ๆ ,
รวมไปถึงพวก อุปกรณ์ IoT ต่ำงๆ ซึ่งคนที่
เขียนชุดค ำสั่งเหล่ำนี้มำ คือ 
”โปรแกรมเมอร์” นั่นเองค่ะ แต่ในกำร
เรียน coding นั้นทุกคนที่เรียนไม่
จ ำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ทั้งหมด เรำ
จะเรียนเพื่อให้เรำสำมำรถ
เข้ำใจหลักกำรแก้ปัญหำที่เป็น
ระบบและเข้ำใจกำรท ำงำน
ของชุดค ำสั่งที่ควบคุมกำร
ท ำงำนของคอมพิวเตอร์นั้นเอง 
เรียน coding แล้วอำจจะไป
ประกอบอำชีพต่ำงๆตำมควำม
ต้องกำรของตนเอง แต่เชื่อว่ำ
ในโลกอนำคตทุกอำชีพจะต้อง

มีกำรท ำงำนร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ จะดีกว่ำ
หรือไม่ถ้ำเรำเรียนรู้ 
coding ไว้เพ่ืออนำคต 

เรียน Coding ได้
อะไร? 

3 องค์ควำมรู้ Coding 
          - การคิดเชิง
ค านวณ คือ เข้าใจและเรียนรู้วิธีคิดและ
แก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ มีล าดับวิธีคิด
เชื่อมโยงปัญหาต่างๆ และแก้ไขปัญหา
ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
          - ดิจิทัล เทคโนโลยี รู้เทคนิค
วิธีการต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ในยุค 4.0 และเป็นทางเลือกในการบูร
ณาการเข้ากับวิชาอื่นได้ด้วย 
          - รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัล แยกแยะข้อมูลจริงหรือหลอกลวง 
รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ต่างๆ บนโลกไซ
เบอร์ เพื่อให้ใช้งานกันได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย  

 Coding Skill คือทักษะที่ส ำคัญ
แห่งอนำคต ที่เป็นทักษะพ้ืนฐำนที่หลำย
ประเทศทั่วโลกมีนโยบำยให้เยำวชนของ
ประเทศต้องมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้
และต่อยอด อันจะเป็นกุญแจส ำคัญใน

กำรสร้ำงธุรกิจ ที่เป็น New S-Curve 
ใหม่ๆ ในอนำคตอันใกล้ Coding จะไม่ใช่
แค่ทำงเลือกของผู้สนใจเทคโนโลยีเท่ำนั้น 
แต่ได้เข้ำไปอยู่ในองค์ประกอบต่ำงๆ ใน
กำรใช้ชีวิต และสร้ำงธุรกิจในอนำคต 
เพรำะเป็นพ้ืนฐำนของควำมเข้ำใจ
กระบวนกำรคิด และกำรสื่อสำรอย่ำงเป็น
ระบบ ซึ่งจะสำมำรถต่อยอดสู่กำรพัฒนำ
อ่ืนๆ ทั้งควำมเข้ำใจทั้งด้ำนหุ่นยนต์หรือ
ปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต 

 ทักษะกำรเขียนโค้ดหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อำจดูเหมือนเป็น
ทักษะซับซ้อนของวิชำชีพเฉพำะด้ำน หรือ
วิชำที่เรียนกันในสถำบันกำรศึกษำ แต่
คำดว่ำอีกไม่เกิน 10 ปีข้ำงหน้ำมันจะเป็น
ทักษะพ้ืนฐำนในชีวิตประจ ำวันที่ใครๆ 
ต่ำงก็ใช้เพ่ือกำรริเริ่มและสร้ำงสรรค์สิ่ง
ต่ำงๆ ที่อยู่รอบตัว เปรียบเป็น ‘การรู้
หนังสือด้านที่ 4’ นอกเหนือไปจำกทักษะ

กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
ค ำนวณ ที่ส ำคัญก็คือเด็กที่เกิด
และเติบโตขึ้นในสิ่งแวดล้อม
แบบดิจิทัล หรือที่เรียกว่ำ Digi-
tal Native มีศักยภำพเรียนรู้
ทักษะกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่อำยุ
ประมำณ 7 ขวบ 

https://www.codingthailand.org/
https://code.org
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        ไม่ว่ำจะเป็นเด็กในยุคสมัยไหนต่ำง
ก็ชอบกำรเล่น ดังนั้นกำรสร้ำงเนื้อหำกำร
เรียนรู้จะต้องสนุกจึงจะสำมำรถจูงใจให้
เด็กจดจ่อกับสิ่งนั้นได้ กำรออกแบบ
กระบวนกำรเรียนรู้ของเยำวชนในยุค
ดิจิทัลจึงได้น ำเอำหลักกำรและกลไกของ
เกม (Gamification) เข้ำมำใช้ โดยกำร
น ำเอำพ้ืนฐำนควำมต้องกำรของมนุษย์มำ
เป็นแรงผลักดัน นั่นคือ ควำมต้องกำร
ประสบผลส ำเร็จ ควำมต้องกำรแข่งขัน
เพ่ือเอำชนะ ควำมต้องกำรได้รับกำร
ยอมรับ กำรแสดงออกถึงควำมเป็นตัวตน 
ควำมต้องกำรได้รับรำงวัลตอบแทน และ
กำรแสดงน้ ำใจให้แก่กัน สื่อกำรเรียนรู้ที่มี
คุณสมบัติเช่นนี้จะช่วยจูงใจให้เด็กๆ 
พยำยำมฝึกฝนทักษะคอมพิวเตอร์ซ้ ำแล้ว
ซ้ ำเล่ำจนเกิดควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้
อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือให้เด็กมีควำมรู้และ
ทักษะเพ่ือแก้ปัญหำในชีวิตจริงหรือ
พัฒนำนวัตกรรม และใช้ทรัพยำกรด้ำน
ไอซีทีในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสร้ำง
มูลค่ำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์          

การเรียนเขียนโค้ด โดยไม่ต้องใช้
คอม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
ค าถามชวนสงสัยต่อมาคือท าได้จริง
หรือ 

กำรเขียนโปรแกรมที่
ภำษำอังกฤษเรียก coding หรือ 
programming ไม่จ ำเป็นต้อง
เป็นกำรใช้ภำษำคอมพิวเตอร์
อย่ำง Python เสมอไป เด็กเล็ก
ไม่จ ำเป็นต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เสียด้วยซ้ ำ อำจใช้
บัตรค ำ เช่น ให้เด็กใช้บัตรภำพ
ลูกศรกับแผนที่เพ่ือวำงแผน
เดินทำงไปบ้ำนเพื่อน ตำม
ตัวอย่ำงข้ำงต้น หรือใช้เกมเป็นสื่อกำร
เรียนรู้แบบ Code.org หรือ Cod-
ingThailand.org  

 เมื่อเด็กโตขึ้นถึงชั้นมัธยม จะได้
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนมำกขึ้น 
หลักสูตรวิทยำกำรค ำนวณ
ออกแบบมำให้เหมำะกับวัยและ
พัฒนำกำรของเด็ก มีเป้ำหมำย
ในระยะยำวส่วนหนึ่งเพ่ือเปลี่ยน
บทบำทคนไทยจำกผู้ใช้
เทคโนโลยีให้เป็นผู้สร้ำง
เทคโนโลยีได้ในอนำคต 
กำรเขียน Coding โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ในระดับประถม

ศึกษำ ถ้ำจะสอนแบบให้รู้จัก ค ำสั่งกำร
เขียนโปรแกรม  อำจยังไม่เหมำะสม แต่
หำกเน้นไปที่กำรฝึกตรรกะ และวิธีคิด
แทน ยังไม่ต้องรู้จัก syntax ของภำษำ 

นั้นพอได้ และใน
ต่ำงประเทศเขำก็
มี โครงกำร “CS 
Unplugged” 
ชื่อแปล
ตรงไปตรงมำ 
“วิทย์คอม (CS: 
computer sci-
ence) แบบถอด
ปลั๊กออก” โดย
ปรำศจำกกำรใช้
คอมพิวเตอร์ แต่

จะใช้ผ่ำนกำรเล่นเกม ทำยปริศนำ ฯลฯ 
จะได้ไม่ยึดติดกับซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ 
โดยกลุ่มเป้ำหมำยเน้นไปที่เด็กปฐมวัย 
ใช้ได้กับเด็กท่ัวโลกกิจกรรมถูกออกแบบ
มำและปรับปรุงมำเรื่อยๆมีกิจกรรม
ทั้งหมดกว่ำ 20 กิจกรรม. 

รำยละเอียดดูได้ที่เว็บ https://
www.csunplugged.org/en/ 

www.facebook.com/KrooBB 
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School name Address Tel/Contact person 

1. โรงเรียนภำษำและวัฒนธรรมไทย  
ณ นครเจนีวำ 
École de Langue et Culture thaï  Genève  
 

Cycle de Sécheron 
Avenue Blanc 1,  
1202 Genève (GE) 

079 769 94 90 
กรรณิกำร์ วัฒนกนกธรรม 
Kannikar 
Wattanakanoktham 

2. โรงเรียนภำษำและวัฒนธรรมไทยซังก์กำแลน ไรน์
ทำล 
Thai-kulturschule in St.Gallen Rheintal  
 

Katholisches Pfarreheim, 
9450 Alstätten (SG) 

079 337 94 47 
จิรสำ อลันสปำร์ค 
Jirasa Allenspach 

3.โรงเรียนไทยสวิตฯ อำคเนย์ 
 Thai Schule Südostschweiz  

Rheinau Schulhaus Zimmer 02 
Sardonastrasse 4,  
7000 Chur (GR) 

079 555 85 95 
บุบผำ คำซำล 
Bubpha Casal 

4. ศูนย์ภำษำและวัฒนธรรมไทยสวิตเซอร์แลนด์ 

Language and Thai Cultural Center       

Switzerland  
 

General Guisan Strasse 21, 
 4144 Arlesheim (BL)  

079 652 18 57 
ล ำเจียก ทองคุ่ย 
Lamjeak Thongkui  

5. โรงเรียนช้ำงน้อย ซูริก 
Elefaentli Schuel 
www.elefaentli-schuel.ch 
 

Gemeinschaftszentrum Buchegg 
Bucheggstr.93  
8057 Zurich  

078 879 33 54 
อัญชลี อ่วมปลิก 
Anchalee Aumplik  

6. โรงเรียนอำทิตย์อุทัย 
 Thai-Sonnenschein Schule  
 

Jungendzentrum Wädenswill 
Seestrasse 90, 
8820 Wädenswil (ZH) 

079 129 74 55 
ครูสิริโสภำ พำบส์ 
 Sirisopa Pabst 

7. โรงเรียนสอนภำษำไทย นงนุช 
Thai Sprachschule Nongnut 
www.nongnut.ch  
 

Schulstrasse 11, 
5210 Windisch (AG) 

079 263 25 62 
ครูนงนุช แกสเซอร์ 
Nongnut Gasser 

8. โรงเรียนภำษำไทยต้นกล้ำ 
 Thaischule Tongla für Kinder  
www.ton-gla-thaischule.ch 
 

Schulhaus Unterboden 
Oberdorfstrasse 8, 
5415 Nussbaumen (AG) 

079 649 36 56 
ศศิธร โคโมตี้ 
 Sasitorn Comotti 

9. โรงเรียนเด็กไทยไกลบ้ำน 
GLAI BAAN Thai Schule fur Kinder  

Hünenbergstrasse 54, 
6330 Cham (ZG) 

079 389 63 66 
อรัญญำ วิสเมอร์ 
Aranya Wismer  

โรงเรียนสอนภาษาไทยในเครือข่ายสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ 

List of Affiliated Schools   

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nongnut.ch%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VEaBxYpIgsZXAtFhmmA9Fdz2OokReYoLlcXOPX_gw8P5nsyrlbXNgP8g&h=AT1Jup6ZN2ohVorTCsC_qLh1GNh_XIR6SneQoZqqf5oYtBKWlQP5gGiFEibtAoYLyMOauvafhJ-w3sFTLvC-HJEnT-PChdQBC_7JRFxqytefG3euZzygP59b45


 32 

  

School name Address Tel/Contact person 

10. โรงเรียนภำษำและวัฒนธรรมไทยทิชิโน  
(ลูกำโน) 
Scuola di lingua e cultura thailandese     
Ticino  (Lugano) 
 

Scuola media Canobbio  
Via Trevano 25,  
6592 Canobbio (TI) 

078 896 31 85 
ดำหวำ รีเมดิออทติ 
Dawa Rimediotti 

11. โรงเรียนภำษำและวัฒนธรรมไทยทิชิโน  
(เบลลินโซนำ) 
Scuola di lingua e cultura thailandese    
Ticino  (Bellinzona) 
 

Via Campagnora 78, 
6532 Castione (TI) 

077 446 03 94 
นันทนำ กำสภำรี 
Nanthawa Gaspari 

12. โรงเรียนศูนย์ภำษำไทยคลำสสิค 
Thai Classic Sprachkurse  

Westbahnhofstrassse 2a, 
4500 Solothurn (SO) 

079 487 85 09 
นำตำลี เลมำนน์ 
Natalee Lehmann 

13. โรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ วัดพุทธวิหำร  
เอชำลองส์ 
 L' école Bouddhique à dimanche Wat 
Buddhavihara Echallens  
 

Chemin du Collège 1C, 
1040 Echallens,  
Lausanne (VD) 

079 269 98 57 
พระอำจำรย์ไพทูรย์ 
PM. Paithoon N. 

14. โรงเรียนสอนภำษำไทย ซังก์กัลเลิน 
Thai-schule in St.Gallen  

Reherstrasse 22A  
9016 St.gallen   
(SG) 

078 956 31 09 
เลิศมณีฉัตร บือห์เลอร์ 
Lertmaneechat  Bühler 

15. โรงเรียนสอนภำษำไทย บือลัค 
Thai-schule in Bülach 

Südwest 2  
8180 Bülach (ZH) 

076 337 08 77 
นภำพร วัลเทอร์ 
Napaporn Walter 

16. บ้ำนเรียนภำษำไทยเซนวำลด์ 
Home school Thai-Sennwald-CH 

Zil 7 
9466 Sennwald  (SG) 

079 963 3442 
เบญจมำภรณ์ โรถัค 
Benjamaporn Rotach 

โรงเรียนสอนภาษาไทยในเครือข่ายสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ 

List of Affiliated Schools   


