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- เป็นภาษาที่ สอนบุตรหลาน 

- เป้าหมายตัง้แต่เร่ิมแรกคือการรักษาและพัฒนาภาษาแม่ ที่ใช้อบรมส่ังสอน หรือสอนบุตรด้วยภาษาแม่

- เร่ิมเป็นทางการในปี พ ศ 2534/1991

- ประมาณ 25 ภาษาในวันนี ้

- การเรียนการสอนภาษาแม่มักจะเกดิขึน้ในวันเสาร์และอาทติย์ ในโรงเรียนโรงเรียนอนุบาล ศูนย์
วัฒนธรรม โบสถ์และมัสยดิ องค์กรทางสังคมองค์กรการกุศลเป็นต้น

- มีข้อตกลง กับโรงเรียน โดย มี ครู พนักงาน ครูอาสา  พนักงาน สอนนักเรียน บุตรหลาน  ที่ โรงเรียน  
Álfhólsskóla เป็นสถานที่ศึกษาและการฝึกอบรมโดยใข้ภาษาแม่ -ไทย

ภาษาแม่ ความหลากหลาย มากกว่าสองภาษา
Móðurmál - Samtök um tvítyngi



www.modurmal.com



จุดมุ่งหมาย
Tilgangur

• สอนภาษา ใหแ้กเ่ด็ก ๆ บุตรหลาน

• สนับสนุน กลุม่ภาษาแม่และครสูอนภาษาแม่

• กระตุน้สง่เสรมิ สนับสนุนใหบ้ดิามารดา สอนบตุร สองภาษาไทย และภาษาอืน่ทีโ่รงเรยีน 

ทัง้นีเ้พือ่รกัษาวฒันธรรมทางดา้นภาษา โดยเฉพาะภาษาแม่

• ถ่ายทอดวชิาการดา้นภาษาจากผูป้กครองใหแ้กบุ่ตรหลาน

• โรงเรยีนเป็นสถาบนัการศกึษา ส าหรบัใหเ้ด็กไดม้โีอกาสเรยีน และสอนบุตรหลาน

• พ่อ-แม่ คอืพนักงาน บรกิารภาษาใหแ้กบุ่ตรหลาน

• ผูป้กครอง พ่อ-แม่คอื แหลง่ผลติภาษาแม่ใหแ้กบุ่ตรหลาน



Móðurmálshópar 2017/18
um 1000 börn sækja móðurmálskennslu (Reykjavík, 

Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjanesbær, Vogar)

แอลเบเนีย
ภาษาอาหรับ
องักฤษ
ฟิลิปปินส์
ฝร่ังเศส
ญ่ีปุ่ น
จีน
ผู้บริโภคเกาหลี
ลตัเวีย

ภาษาลิธวัเนีย
โปแลนด์
โปรตเุกส
รัสเซีย
เซอร์เบีย
สโลวาเกีย
สเปน
สวีเดน
สาธารณรัฐเช็ก

ไทย
ยเูครน
เยอรมนั

เมืองหลวง

Reykjanesbaer
เนือ้หา-ประโยชน์





การที่จะต้องท า 2017/18  
Verkefni 2017/18

• ทกุคนต้องร่วมมือกนั และช่วยเหลือบตุรหลาน ในโรงเรียนไอซ์แลนด์ (ความร่วมมือกบั SAMFOK)

• การพฒันาความร่วมมือ IHLAE (the International and Heritage Languages Associaion in 

Edmonton)

• หนงัสือภาษาแม ่จะอยูใ่น เวปไซต์  Gegni (stuðningur, Álfhólsskólinn, Reykjavíkurborgar)

• หนงัสือสองภาษา (หวัข้อ „เรือง“)

• การร้องเพลง และคณะเก่ียวกบัร้องเพลง

• ประกวดการ์ตนูส าหรับเดก็ (ทีมฤดหูนาว)

• ข่าวสารตา่ง ๆ (เลม่)



ครู เจ้าหน้าที ่อาสาสมัคร
Samstarf

• โรงเรียนและสถานที่พกัผอ่นหย่อนใจของเมืองReykjavík

• SAMFOK, สมาคมพ่อแมใ่นโรงเรียนประถมในเมืองReykjavík

• International and Heritage Language Association, Edmonton, Kanada

• Menningarmiðstöð Gerðuberg og Borgarbókasafn Reykjavíkurborgar
• สถาบนัภาษา, สถาบนั Vigdísar

• Karaconnect
• สถาบนัสง่เสริมตา่ง ๆ

• Modersmalcenter í Lundi, Svíþjóð



การพดูไดส้องภาษาใหป้ระโยชน์หลายดา้น
Hvað er tvítyngi



จะช่วยเหลือเดก็ทีพู่ดสองภาษาได้อย่างไร?
Hvernig hjálpum við börnum?



ภาษาแม่
Móðurmál



ภาษาในประเทศไอซ์แลนด์
Tungumál á Íslandi

• ประมาณ 90-100 ภาษาแม่ (ภาษาแม่)

• ประมาณ 10% (หรือว่ามากว่า) เดก็ในโรงเรียนอนุบาล
และโรงเรียนประถมที่มาจากต่างประเทศ

• เมืองแห่งวัฒนธรรมนานาชาต ิที่ เมืองReykjavík"โลกอยู่ที่ น่ี" - หน่ึงในเป้าหมายคือเดก็พูดได้สอง
ภาษา

• หลักสูตรประถมศึกษาของโรงเรียนประถมศกึษาตระหนักถงึความส าคัญของภาษาแม่ให้การศึกษา
เป็นภาษาแม่เป็นวชิาเลือกและเปิดโอกาสในการท างานร่วมกันกับผู้เช่ียวชาญ



"โลกอยู่ทีน่ี่" นโยบายด้านความหลากหลายทางวฒันธรรมของกรุง
เรคยาวกิ 2014.

“Heimurinn er hér” Fjölmenningarstefna Reykjavíkurborgar 2014.

• เดก็พูดได้ดีภาษาแม่-ภาษาดัง้เดมิ-ภาษาเดมิ มีผลต่อความสามารถในการประสบความส าเร็จใน
ภาษาไอซ์แลนด์เป็นเร่ืองส าคัญ

• การพัฒนาทางปัญญาและการพัฒนาภาษาจะด าเนินต่อไป เพราะความรู้ที่ได้มาจากภาษาแม่-
ภาษาดัง้เดมิ-ภาษาพืน้เมือง จะพืน้ฐานส าคัญ ในการเรียนรู้ภาษาไอซ์แลนด์เป็นเร่ืองส าคัญ

• การสนับสนุนภาษาแม่ที่หลากหลายในโรงเรียน ช่วยให้พ่อแม่- ผู้ปกครองผ่อนคลาย ความรู้สกึดี 
และท าให้เกดิความความเคารพ ครอบครัว สังคม ชุมชน เหล่านัน้ด้วย



การอ่านเกม. คือการเรียนก่อนวนัเรียน. 2013.
Lesið í leik. Læsistefna leikskóla. 2013.

• การใช้ภาษาแม่ของเดก็นักเรียนก่อนวัยเรียน เดก็มีความช านาญในภาษาแม่ย่อมใช้ภาษาแม่ ในการ
เทยีบเคียงภาษาไอซ์แลนด์ได้ด ีเดก็ปฐมวัยเรียนรู้ได้เร็ว และมีความสามารถ เรียน ภาษาไอซ์แลนด์เป็น
ภาษาที่สองได้ดี

• เน้นการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของพ่อแม่ในการรักษาภาษาแม่กับลูกไว้ โดยเร่ิมให้มีการเรียนรู้ ตัง้แต่
โรงเรียนอนุบาล สิ่งเหล่านีค้ือระบบกับการศกึษาภาษาไอซ์แลนด์. 

• ภาษาแม่ของเดก็คือเอกลักษณ์ของเดก็ เดก็ที่มีความรู้ภาษาแม่- ภาษาพืน้เมือง-ภาษาดัง้เดมิ สามารถ
เรียนที่ โรงเรียนอนุบาลด้วยความรู้ภาษาและวัฒนธรรมภาษาไอซ์แลนด์ ได้ดี



ขอบคุณทุกท่านทีเ่ข้าร่วมสัมมนา
Takk!

• MYNDBAND UM MÓÐURMÁL

• MULTILINGUAL ICELANDERS

https://www.youtube.com/watch?v=Y2BT5HdFVyQ
https://www.youtube.com/watch?v=6wx3tt4gOfY&t=1s

