
จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ ๔ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ รัชกาลที่ ๑๐ (ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ทางขบวนพยุหยาตราชลมารค)
วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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C  o  n  t  e  n  t  s
สารบัญ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขท่ี 167/1 หมู 8 บานเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

ท่ีปรึกษาบรรณาธิการ:   ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร
บรรณาธิการ:     ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ
กองบรรณาธิการ:     รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ  พลสนะ    อาจารย วาท่ี ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ   
      อาจารยธัญญาวดี  ปนะกาโน  อาจารยมานะชัย  แกวสีดวง   
      อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี    อาจารยพงศเทพ  โคตรประทุม  
      อาจารยชมพู  ลุนศักดิ์     อาจารยสุทธิลักษณ  สวรรยาวิสุทธิ์ 
      อาจารยเฉลิมพล  อะทาโส 
      

เลขานุการกองบรรณาธิการ :  อาจารยนันทิญา  พันธโชติ  นางภัคณัท  หตะเสน นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย    
ออกแบบ:      นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย

คณะผูจัดทำ



¤³Ò¨ÒÃÂ� ºØ¤ÅÒ¡Ã áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÊ¶Ò»¹Ò¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� »ÃÐ¨Ó»‚ 2562
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดโครงการพัฒนาสุขภาพและความสัมพันธของ
บุคลากร : กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร โดยมีคณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม และ ผูบริหารคณะครุศาสตร 
พรอมทั้งบุคลากร นักศึกษา รวมทำบุญใสบาตรและถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคลาย
วันสถาปนาคณะครุศาสตร ปที่ 4 ณ  อาคารพิทยปกรณ และอาคารเรียนรวมหลังใหม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÇÑÂ
 วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562  คณาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดรับเกียรติเปนวิทยากรบรรยายในโครงการ 
“กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการรอบดานสมดุล (คณิตคิดสนุก) (ศิลปะสรางสรรค) ใหแก
นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 จำนวนทั้งหมด 115 คน และคณะครู 12 คน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยใชกระบวนการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุกและศิลปสรางสรรค

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà ×́Í¹ µØÅÒ¤Á 2562
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ÊÑÁÁ¹Ò¡ÅÒ§»‚áÅÐ»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÊÍ¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 2 
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2/2562
         วันที่ 11 ตุลาคม 2562  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู จัดโครงการสงเสริมความเปนครูและฝกประสบการณวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม : กิจกรรมสัมมนากลางปและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนในการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 5  จำนวน 450 คน ณ หองประชุม
พนมศิลป ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ในกิจกรรมดังกลาวนักศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติและกฎเกณฑในการฝกปฏิบัติการสอน

»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½ƒ¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ 2 »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2/2562
          วันท่ี 28 ตุลาคม 2562  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู จัดโครงการสงเสริมความเปนครูและฝกประสบการณวิชาชีพครู 
กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 รหัส 59 (ทดลองสอน) เพื่อช้ีแจงการปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษา
ของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 จำนวน 460 คน ณ หองประชุมพนมศิลป  ช้ัน M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  ใน
กิจกรรมดังกลาวนักศึกษาไดทำความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของนักศึกษาเก่ียวกับแนวทางและระเบียบขอบังคับของคุรุสภา 
สถานศึกษา และมหาวิทยาลัย

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà ×́Í¹ µØÅÒ¤Á 2562
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¡Ô¨¡ÃÃÁºÓà¾çÞ»ÃÐâÂª¹� Ô̈µÊÒ¸ÒÃ³ÐáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562
          นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 2 ไดเขารวมโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตสาธารณะ
และสงเสริมการคัดแยกขยะ ของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร เพื่อใหนักศึกษาไดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
ในชุมชน วัด และบริเวณใกลเคียงคณะครุศาสตร ปรับปรุงภูมิทัศนคณะครุศาสตรใหสะอาดมีความนาอยู และเพื่อใหนักศึกษา
ไดเรียนรูวิธีการคัดแยกขยะและสามารถคัดแยกขยะไดถูกตอง  

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

µÒÁÃÍÂÀÒÉÒáÅÐÇÃÃ³¡ÃÃÁä·ÂÊÙ‹ÁÔµÔ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 21   
          วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาไทย ไดดำเนินกิจกรรมตามรอยภาษาและวรรณกรรมไทยสูมิติการเรียน
รูในศตวรรษที่ 21 โดยการนำนักศึกษาสาชาวิชาภาษาไทยชั้นปที่ 3 เขาศึกษาดูงานที่ Frost Magical Ice of Siam และ 
Legend Siam เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนการเรียนรู และศึกษานวัตกรรม
จากแหลงการเรียนรูแหงใหมที่จัดขึ้นมาเพื่อใหความรูดานภาษาและวรรณกรรม และชมละครปองปากซึ่งเปนพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และฟงบรรยายในหัวขอ “การผลิตสื่อวัฒนธรรมสรางสรรคจากวรรณกรรม” 
โดย ดร.ฐานชน จันทรเรือง ที่ปรึกษาฝายการแสดง Legend Siam 
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¾Ô¸Õ«ŒÍÁà¢ŒÒÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561-2562

         วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562  คณะครุศาสตร ไดจัดพิธีซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2561-2562  
เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ แนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติตนในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 

¾Ô¸ÕÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561-2562
          วันท่ี 11 ธันวาคม 2562   บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร จำนวน 452 คน ไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำปการศึกษา 2561-2562  ณ อาคารศรีโคตรบูรณ วิทยาลัยทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà ×́Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562
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¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¹Í¡Ê¶Ò¹·Õè¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
          วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาดานวิชาการ บริการวิชาการ และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี้ไดรับฟงบรรยายในหัวขอ “การสอนและการปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล” จาก รองศาตราจารย ดร. ปริญญา ทองสอน 
หัวหนาภาควิชาการจัดการการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และไดมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
วิทยากร อาจารยและนักศึกษาหลังจากไดรับฟงบรรยาย  

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

Â¡Ã‹Ò§ËÅÑ¡ÊÙµÃ¤ÃØÈÒÊµÃÁËÒºÑ³±Ôµ ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ   
          วันที่ 13 ธันวาคม 2562  คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมยกรางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูประถมศึกษา โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีออน ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิต อาษานอก   
และ นายอภิชัย ทำมาน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม  เขต 2  เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในการยกรางหลักสูตรฯ 

 

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà ×́Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

7



จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ÇÔ¾Ò¡É�ËÅÑ¡ÊÙµÃ¤ÃØÈÒÊµÃÁËÒºÑ³±Ôµ ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ
         วันที่ 23 ธันวาคม 2562  คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมวิพากษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการเรียนรูประถมศึกษา โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร. เผชิญ กิจระการ รองศาสตราจารย ดร. วัลลภา 
อารีรัตน  อาจารย ดร.ปยาภรณ พุมแกว และนายพลชัย ชุมปญญา ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม  
เขต 1 เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตรฯ

¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹§·ŒÒÂ»‚à¡‹ÒµŒÍ¹ÃÑº»‚ãËÁ‹ 2563
          วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 คณาจารยและบุคลากรคณะครุศาสตร ไดเขารวมกิจกรรมสานสัมพันธบุคลากร โดยภายในงานมี
กิจกรรมแขงขันกีฬาพื้นบาน และกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม ณ หองโพนสวรรค โรงแรมพักพิงอิงโขง

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà ×́Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¡Ô¨¡ÃÃÁÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ºØ¤ÅÒ¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á »ÃÐ¨Ó»‚ 2562   
          วันที่ 26 ธันวาคม 2562 คณาจารยและบุคลากรคณะครุศาสตรไดเขารวมกิจกรรมสานสัมพันธบุคลากรมหาวิทยาลัย
นครพนม โดยภายในงานมีกิจกรรมแขงขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน ณ สนามกีฬา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกิจกรรม
สงทายปเกาตอนรับปใหม ณ บริเวณสนามกอลฟ ภูกระแต มหาวิทยาลัยนครพนม

 

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà ×́Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ÈÔÉÂ�à¡‹Ò Ṍà ‹́¹¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒµ‹Ò§æ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562
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ระดับ : บัณฑิตศึกษา
สาขา : วิชาบริหาร และพัฒนาการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวุฒิ  พันธุเวียง
ที่ทำงาน : ร.ร.บานเหลาศรีโหนโห

ระดับ : บัณฑิตศึกษา
สาขา : วิชาบริหาร และพัฒนาการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.มณีรัตน  ปองทอง
ที่ทำงาน : ร.ร.บานคำเตย

ระดับ : บัณฑิตศึกษา
สาขา : วิชาหลักสูตร และนวัตกรรมฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางเรณู  อุพร
ที่ทำงาน : ร.ร.ศรีโคตรบูรณ

ระดับ : บัณฑิตศึกษา
สาขา : วิชาหลักสูตร และนวัตกรรมฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์  โกษาแสง
ที่ทำงาน : ร.ร.ชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ)

ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระวัฒน  ทาปทา
ที่ทำงาน : ร.ร.บานโนทับชาง

ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อ-นามสกุล : นางนิธิกานต  วงศณรัตน
ที่ทำงาน : ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาวิทยาศาสตร
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.รุจิราวรรณ  จันสวาง
ที่ทำงาน : ร.ร.บานแพงพิทยาคม

ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาวิทยาศาสตร
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา  แกวบางทราย
ที่ทำงาน : ร.ร.บานโนนยาง-ดอนแม็ก

ÈÔÉÂ�à¡‹Ò Ṍà ‹́¹ ÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ

ÈÔÉÂ�à¡‹Ò Ṍà ‹́¹ ÃÐ Ñ́º¤ÃØÈÒÊµÃºÑ³±Ôµ
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ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อริษา  บุญเหลา
ที่ทำงาน : ร.ร.สุนทรวิจิตร

ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วชิรญาพร  ชำนาญเวช
ที่ทำงาน : ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาคอมพิวเตอร
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธลักษณ  โคตรพรม
ที่ทำงาน : ร.ร.บานหนองหญาปลอง
(สำนักงานสลากกิจกแบงสงเคราะห 60)

ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาคอมพิวเตอร
ชื่อ-นามสกุล : นายวรายุทธ  ศรีแกว
ที่ทำงาน : ร.ร.ขจรโรจนวิทยา

ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาสังคมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรณจักร  ยั่งยืน
ที่ทำงาน : ร.ร.สิงหสมุทร

ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาสังคมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร  คณาสาร
ที่ทำงาน : ร.ร.นาจิกพิทยาคม

ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์  เสถียรรัตน
ที่ทำงาน : ร.ร.เทศบาลวังสะพุง

ระดับ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิชาภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ปยาลักษณ  ทายิดา
ที่ทำงาน : ร.ร.เทศบาลอินทปญญา
(วัดใหญอินทราราม)



จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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[ บทความโดย อาจารยระวีวัฒน ศรีประดิษฐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ]

 สำนวนไทยที่วา “สำเนียงสอภาษา” อาจจะไมไดเปนเพียงสำนวนสุภาษิตที่ใชสำหรับประเทศไทยเพียงเทานั้น เพราะ
แทจริงแลว ดินแดนเจาของภาษาอังกฤษที่ขึ้นชื่อวาเปนเมืองผูดีอยางประเทศอังกฤษยังมีการใชสำเนียงการพูดที่สามารถบงบอก
แหลงถิ่นฐานเกิดหรือที่มาของแตละอัตบุคคลได เหตุเพราะชาวอังกฤษใชสำเนียงภาษาอังกฤษที่แตกตางกันไปตามพื้นที่ถิ่น
พำนักอาศัย ลักษณะบริบทของการประกอบอาชีพและระดับชนชั้น ซึ่งสำเนียงที่กลาวมาขางตนนี้มีชื่อเรียกวา “สำเนียงถิ่น
หรือภาษาถิ่น” (Dialects) นั่นเอง หากจะเปรียบกับประเทศไทยก็คงเปรียบไดกับภาษาถิ่นตามภูมิภาคตางๆ อาทิเชน ภาษา
ถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต ภาษาถิ่นเหนือ ภาษากลาง และยังรวมไปถึงภาษาถิ่นยอยตามพื้นที่ตางๆในประเทศ
 รูหรือไมวาภาษาหรือสำเนียงทองถิ่นของประเทศในเครือสหราชอาณาจักร (UK) อยางอังกฤษนั้นมีรูปแบบการออก
เสียงที่แตกตางกันมากถึง 29 สำเนียง ทั้งนี้ยังไมรวมสำเนียงแบบ เวลส สกอตแลนด หรือ ไอรแลนดเหนือ ในขณะที่สหรัฐ
อเมริกามีการออกเสียงภาษาอังกฤษตามทองถิ่นที่แตกตางกัน 27 รูปแบบ เหตุนี้จึงทำใหประเทศอังกฤษจัดเปนประเทศเจา
ของภาษาอังกฤษที่ถูกครอบงำดวยภาษาถิ่นมากที่สุดในโลก โดยภาษาเหลานี้มีอยูในแตละภูมิภาคและไดถูกสรางขึ้นตั้งแต
อดีตจากประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นมาหลายพันป ดังเชนสำเนียงที่ถูกจัดวาเปนสำเนียงถิ่นที่เกาแกที่มีชื่อเรียกวา Geordie เปน
สำเนียงเฉพาะกลุมคนที่อาศัยอยูที่เมืองที่อยูขึ้นไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เชน เมืองนิวคาสเซิล 
(Newcastle) ซึ่งชาวอังกฤษที่พูดสำเนียงแบบ Geordie นั้นมักจะมีลักษณะการออกเสียงที่แตกตางจากสำเนียงอ่ืน โดยการ
ออกเสียงคำทายจะถูกละหรือออกเสียงเปน ah (อา) แทน ดังนั้นคำเชน ครู หรือ teacher ในภาษาอังกฤษจะถูกออกเสียง
เปน Teach-ah (ทีช-อา) และไมออกเสียงเปน tea-cher (ทีช-เชอ) นอกจากนี้ในประเทศอังกฤษสำเนียงแบบ RP หรือ 
Received pronunciation สำเนียงนี้ถูกเรียกเปนสำเนียงมาตรฐานและถูกใหการยอมรับคอนขางมากเพราะคนในแวดวง
การศึกษาหรืออาจารยในมหาวิทยาลัยนิยมใชสำเนียงนี้กันอยางแพรหลาย รวมถึงองคกรการกระจายเสียงและแพรภาพชื่อ
ดังระดับโลกอยาง BBC ที่มักจะไดยินผูประกาศขาวเลือกใชสำเนียงนี้ในการรายงานขาว ไมเพียงเทานี้สำเนียงแบบ RP ยังถูก
ใชในกลุมชนชั้นสูงของราชวงศอังกฤษจึงทำใหสำเนียงนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา Queen's English
 อยางไรก็ดี สำเนียงแบบ Cockney ถือเปนอีกหนึ่งสำเนียงทองถิ่นที่ใชกันอยางแพรหลายในแถบลอนดอนตะวันออก 
(East London) ซึ่งสำเนียงนี้มักจะถูกเปรียบเทียบกับสำเนียงของชนชั้นแรงงานหรือกลุมคนที่ทำอาชีพที่ใชแรงงานในเมืองหลวง 
ทั้งนี้ สำเนียงแบบ Welsh English ยังถือเปนสำเนียงอังกฤษเกาแกอีกหนึ่งสำเนียงที่ไดรับอิทธิพลมาจาก ภาษาเวลช Welsh 
และชาวอังกฤษมีความเชื่อวาการพูดโดยใชสำเนียงนี้เปนสำเนียงที่ไพเราะเหมือนกับโนตดนตรี ที่กลาวมาขางตนเปนเพียง
ตัวอยางของสำเนียงทองถิ่นที่สามารถพบเห็นและไดยินทั่วไปในประเทศอังกฤษ หากจะกลาวตามความเปนจริงนั้นยังมีอีก
หลากหลายสำเนียง ไมวาจะเปนสำเนียงแบบ Estuary English สำเนียง Brummie สำเนียง scouse สำเนียง Yorkshire ฯลฯ
 จะเห็นวาภาษาหรือสำเนียงทองถิ่นในประเทศฉายาเมืองผูดีมีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน
ออกไปซึ่งภาษาเหลานี้บงบอกใหเห็นถึงเรื่องราวความเปนมาและวิถีชีวิตของผูคนในแตละถิ่นที่อยูและบริบททางสังคมในประเทศ 
อยางไรก็ตาม การทำความเขาใจและเรียนรูภาษาหรือสำเนียงทองถิ่นของแตละประเทศจะเปนตัวชวยใหเราเกิดความเขาใจและ
บรรลุถึงแกนแทของการใชภาษาทุกภาษาบนโลก เพราะภาษานอกจากจะเปนสื่อกลางที่มนุษยใชในการสื่อสารและถายทอด
ความคิดเจตคติระหวางบุคคลแลว ภาษายังสามารถสะทอนเรื่องราวทางประวัติศาสตร  ประสบการณ คานิยม และวัฒนธรรม
ทุกแขนงของแตละประเทศอีกดวย



Ø̈ÅÊÒÃ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á 

ปท่ี 4 ฉบับท่ี  4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562





พระราชดำเนินเลียบพระนคร ทางขบวนพยุหยาตราชลมารค ตั้งแต่ง อดีตจนถึงปัจจุบัน


