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บทที่ ๑
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูดทั่วไป
การพูด ิspeechี ป็นศาสตร์ทีไตຌองรียนละฝຄกฝน ิStudy and practiceี
ดຌวยหตุทีไวามนุษย์ทุกคนตຌองพูดพืไอสืไอความหมาย฿หຌผูຌอืไนรูຌละมีความจาป็นทุกสาขาละ
วิชาชีพ ซึไงริไมตຌนจากบิด ามารดาทีไตຌองป็นครูคนรกของบุต รธิด า สอน฿หຌ บุต รธิด าพูด
ดยรียกคาวา พอ ม ป็นบืๅองตຌนตอจากนัๅนคือ ครู อาจารย์ นักพากย์ นักจัดรายการ
วิทยุทรทัศน์ นักฆษณา นักปาฐกถา อนุศาสนาจารย์ พอคຌา มคຌา ละประชาชนทัไวเป
฿นอดีต การพูดถือวาป็นปกติของมนุษย์ทุกคนทีไตຌองพูดเดຌ ตถຌา฿คร ฝึกพูด 
สังคมจะถือวาป็นรืไองของคน ผิดปกติ หรือ คนเมตใมบาท พราะถือวาทุกคนกิดมา
ถຌารางกายเมผิดปกติกใพูดเดຌอยูลຌวดยเมตຌองฝຄกพูดตอยาง฿ด
฿นปัจจุบันนีๅ การพูด นัๅนถือป็นสิไงจาป็นละสาคัญยิไงพราะการพูดเดຌ เมอาจสรຌาง
ความสารใจ฿นชีวิตเดຌ ตถຌาพูดป็นจะสรຌางความสารใจหงชีวิตเดຌอยางดียิไง ดังมีคาพูดวา
คนทีไพูดป็นจะลีๅยงทานดຌวยชຌอนปลา โ ทานัๅน ฿นพระพุทธศาสนามีพุทธศาสนาสุภาษิต
รับรองกีไยวกับการพูดเวຌวา มกฺข กลฺยาณิยา สาธุ ปลงวาจางาม ยังประยชน์ ฿หຌ
สารใจ ิขฺุ ชาฺ ิสารัมภชาดกี ๎๓/๔๔/๎๔ี
สมมติวาราศึกษาจบลຌววลาสมัครขຌา ทางาน มืไอสอบผ านขຌอขียนลຌวตอเป
กใสอบพูดนัไนกใ คือ สอบสัมภาษณ์ พืไอจะดูทวงที วาจา การ฿ชຌภาษา นๅาสียง ลีลาการพูด
ฯลฯ วาจะหมาะสมกับตาหนงงานละสามารถทางานรว มกับคน฿นสังคมนัๅ นเดຌหรือเม
กรณีนีๅจะป็นตัวบงชีๅวาการพูดป็นจะชวย฿หຌทานผานการสอบสัมภาษณ์ตวาพียงตพูดเดຌ
ละเดຌ พู ด ลຌ ว อาจพลาดอกาส พราะคนพู ด ป็ น ย อ มมี ห ลั ก กณฑ์ ว าทศิ ล ป์ ดี ก ว า
จึงมีอกาสกวา฿นการสอบสัมภาษณ์


ขฺุชาฺ ๎๓/๔๔/๎๔ สฺยามรฏฺฐสฺส ตปຂฏกฺ กรุงทพมหานคร : รงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๎๑๎๏
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มืไอพูดมาถึงตรงนีๅ อาจสรุปเดຌดังนีๅ คือ
ํี การพูดเดຌ คือ การพูดทีไปลงออกมาป็นภาษามนุษย์กใถือวาพูดเดຌลຌว สวนมืไอ
ฟังลຌวจะมีความหมายอะเร อยางเรป็นรือไ งหนึไง
๎ี การพูดป็น คือ การพูด฿หຌคนฟังชืไนชอบ ฿หຌคนอืไนชืไอถือมีความหในคลຌอยตาม
กิด ความนิย มชมชอบ฿นตั ว ผูຌพูด นับ ป็น รืไอ งยากต กใมิ฿ชวา จะหลือ วิสัย ทีไจะทาเมเ ดຌ
ถຌาหมัไนศึกษาละฝຄกฝน ยอมสารใจผลสมอ

การพูดคืออะไร
ิWhat is the meaning of Speechี
ความหมายของการพูด มี฿หຌคาจากัดความเวຌหลายประการ จะขอนามาป็นตัวอยาง
พียงบางประการ ตอเปนีๅ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พฺศฺ ๎๑๎๑ หนຌา ๑๕๕ํ ฿หຌความหมายวา
พูด ป็นคากริยา หมายถึง ปลงสียงออกป็นถຌอยคา พิไมคาวา การ ขຌาขຌางหนຌา ป็น
การพูด ทากริยา฿หຌป็นนาม
การพูด คือ กระบวนการสืไอสารความคิด จากคนหนึไงเปยังอีกคนหนึไงหรือกลุม
หนึไง ดยมีภาษานาสียง ละอากัปกิรยิ า ป็นสืไอ๎
การพูด ป็นสัญลักษณ์หงความขຌา฿จ ระหวางมนุษย์กับมนุษย์๏
การพูด คือ การสดงออกถึงอารมณ์ละความรูຌสึก ดย฿ชຌภาษาละสียงสืไอ
ความหมาย๐
ํ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พฺศฺ ๎๑๎๑ุ พิมพ์ครัๅงทีไ ๐ุ กรุงทพมหานคร : สานักพิมพ์ อักษรจริญทัศน์ุ ๎๑๎๑
๎

อุดม บัวพียร วาทวิทยา กลยุทธ์การพูดอยางมีประสิทธิผล ฿นทุกอกาส กรุงทพมหานคร :
จัดพิมพ์ดยซุปปอร์บรนุ ธันวาคม ๎๑๏๏ุ หนຌา ๐
๏
อุดม บัวพียร วาทวิทยา กลยุทธ์การพูดอยางมีประสิทธิผล ฿นทุกอกาส กรุงทพมหานคร :
จัดพิมพ์ดยซุปปอร์บรนุ ธันวาคม ๎๑๏๏ุ หนຌา ๐
๐
อุดม บัวพียร วาทวิทยา กลยุทธ์การพูดอยางมีประสิทธิผล ฿นทุกอกาส กรุงทพมหานคร :
จัดพิมพ์ดยซุปปอร์บรนุ ธันวาคม ๎๑๏๏ุ หนຌา ๐

หลักวาทศิลป์ ๒

จะหในเดຌวาการพูดมีอิทธิพลตอชีวิตละความป็นอยู฿นชีวิตประจาวัน คนทีไ พูดป็น
จะทา฿หຌการติดตอ การปรึกษาหารือ การประสานงานป็นเปดຌวยความรียบรຌอย คนสาคัญ
ของลกหรือคนทัไวเปตຌองอาศัยการพูด พืไออานวยประยชน์กตนองละสังคมดยสวนรวม
ทีไหในเดຌชัด คือ การผยผพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ กใตຌองอาศัย การพูด ป็นหลัก
จึงกอ฿หຌกิดความมัไนคงของพระพุทธศาสนามาตราบทาทุกวันนีๅ
พระบาทสมดใจพระมงกุฎกลຌาจຌาอยูหัว รัชกาลทีไ ๒ พระราชนิพนธ์เวຌ฿นหนังสือ
ดุสิตสมิต ตอนหนึไงวา

อันพูดนั้นไม่ยาก
ใครที่มีลิ้นอาจ
สาคัญแต่ในคา
อาจจะทาให้ชอบ

ปานใด เพื่อนเอย
พูดได้
ที่พูด นัน่ เอง
และชัง

หลักวาทศิลป์ ๓

ความสาคัญของการพูด
ิThe importance of speechี
ป็นทีไยอมรับกันลຌววา การพูดป็นรืไองของการสืไอความหมาย ิCommunicationี
ซึไงกันละกันของคน฿นสังคม ดังนัๅน การพูด ิSpeechี จึงมีบทบาทละอิทธิพลตอชีวิต
ความป็นอยูของคนป็นอยางมาก
฿นทีไนีๅ จะขอยกถึงความสาคัญชีๅ จงพอป็นตัวอยาง ดังนีๅ
ํี การพูดกอ฿หຌกิดความขຌา฿จงายกวาสืไออยางอืไน โ การพูดตຌองมีกิริยาทาทาง
นๅาสียง ละสีหนຌาของผูຌพดู ซึไงมืไอผูຌฟังเดຌหในกใจะทา฿หຌขຌา฿จงายขึๅน
๎ี การพูดป็นครืไองมือของการสมาคม กลาวคือ ชวยสงสริม฿หຌมีความสารใจ
฿นอาชีพการงานละตาหนงหนຌาทีไ การพูดป็นหตุชีๅ ถึงความฉลาดละอุปนิสัย฿นคอของ
ผูຌพูดเดຌป็นอยางดี ป็นบันเดขัๅนรก฿นการสมาคม ป็นอุปกรณ์ชวยทา฿หຌกิดการงานสารใจ
ลุลวงเปดຌวยดี ดังพระราชนิพนธ์รืไอง วิวาห์พระสมุทร ของพระบาทสมดใจพระมงกุฎกลຌา
จຌาอยูหัว พระมหาธีรราชจຌา รัชกาลทีไ ๒ ทีไวา

ปากเป็นเอก
หนังสือตรี
ถึงรู้มาก
มีอุบาย
ถึงเป็นครู
ไม่รู้จัก
เหมือนเต่าฝัง
วิชาชาญ
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เลขเป็นโท
มีปัญญา
ไม่มีปาก
พูดไม่เป็น
รู้วิชา
ใช้ปาก
นั่งซื่อ
มากเปล่า

โบราณว่า
ไม่เสียหาย
ลาบากกาย
เห็นป่วยการ
ปัญญามาก
ให้จัดจ้าน
อื้อราคาญ
ไม่เข้าที

สุนทรภูกวีอกของเทยละของลก ิเดຌรับการยกยองจากองค์การยูนสก :

UNESCO : - United Nations Education Scientific and Cultural Organization
มืไอป ๎๑๎๕ ซึไงป็นปฉลองครบรอบวันกิด ๎์์ ปสุนทรภูี กลาวเวຌ฿น นิราศภูขาทอง วา

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
๏ี การพูด กอ฿หຌกิด ความขຌา฿จทีไดีตอกัน กอ฿หຌ กิดบรรยากาศหงมิต รเมตรี
ระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลตอรัฐ ตลอดจนถึงประทศตอประทศ กลายป็นความขຌา฿จ
ทีไดี ของมนุษย์ชาติของลก
๐ี การพูดกอ฿หຌกิดทัศนะละความขຌา฿จทีไถูกตຌอง กลาวคือ ชวยชีๅจง฿หຌผูຌขຌา฿จ
ผิดพลาด ฿หຌมีความรูคຌ วามขຌา฿จทีไถูกตຌอง
๑ี การพูดชวยผอนคลายอารมณ์ มืไอคนรามีทุกข์ ถຌามีผพูຌ ูดชีๅจง฿หຌกิดกาลัง฿จเดຌ
กใจะชวยผอนคลายความทุกข์ มีกาลัง฿จ฿นการพัฒนาตนองละสังคมตอเป
๒ี การพูดกอ฿หຌกิดความสารใจ฿นดຌานศาสนา การคຌา การมือง
๒ฺํ ดຌานศาสนา ตຌองฝຄกอบรมพระหรือผูຌผยผศาสนา ฿หຌ รูຌจักพูดนຌมนຌาว
จิต฿จ฿หຌศาสนิกชนอยู฿นกรอบหงศีลธรรม ละปฏิบัติตน฿หຌอยู฿นนวทางทีไดี
๒ฺ๎ ดຌานการคຌา การคຌาขายกใคือ การพูด เมมีการคຌาขายชนิด฿ด ถຌาปราศจาก
การพูดลຌวจะประสบผลสารใจเดຌ จะคຌาขายเดຌ ตຌองพูดจูง฿จ฿หຌผซูຌ ืๅอสน฿จละอยากซืๅอสินคຌา
ยิไงพูดฆษณามากทา฿ดอกาสทีไจะขายสินคຌาเดຌ ยอมมีผลสารใจมากทานัๅน
๒ฺ๏ ดຌ า นการมื อ ง นั ก การมื อ งตຌ อ งชีๅ  จงนยบายของพรรคการมื อ ง
ดยการพูดชีๅจงกับประชาชน พืไอประชาชนจะเดຌลือกพรรคการมืองของตนขຌาปกครอง
ประทศ การมืองระหวางประทศ กใตຌองชีๅจงทาความขຌา฿จอยางดี พืไอมิ฿หຌนาเปสูสงคราม
ระหวางประทศ หรือสงครามลก
ทีไกลาวมาจึงสรุปเดຌวา การพูดป็นสว นหนึไงของชีวิตทีไจาป็น ถຌาขาดการพูดลຌว
กใทากับวาขาดการติดตอกับผูຌอืไน เมมีอาชีพ฿ดทีไจะเม฿ชຌการพูด
หลักวาทศิลป์ ๕

จุดมุ่งหมายของวิชาการพูด หรือวิชาวาทการ
ิThe aims of speech educationี
วิชาการพูด มีจุดมุงหมายดยทัไวเปซึงไ พอสรุปเดຌ ดังนีๅ
ํี พืไอฝຄกละสงสริม฿หຌบุคคลป็นสมาชิกทีไดีของสังคมประชาธิปเตย ซึไงจาป็น
ตຌองฟังความคิดหในของสมาชิก ละวิชาการพูดนีๅสามารถปลีไยนปลงบุคลิกภาพ ิPersonality)
ของบุคคลเดຌ
๎ี พืไอฝຄกละพัฒนาบุคลิกภาพทีไดี ผูຌมีพัฒ นาการทางการพูด ทีไดีอาจจะน าเป
ถายทอดกผูຌอืไนเดຌอยางถูกตຌอง
๏ี พืไอฝຄกนักศึกษาผูຌรียนครู ฿หຌมีศักยภาพสูง ฿นวิชาการบางอยางเป฿ชຌกับการสอน
ชน การฝຄก฿หຌ นักรียนรูຌจักพูดรายงาน การอานถูกวิธี การอภิปราย การตຌวาที ละ
การสดงซึไงขຌอคิดตาง โ
๐ี พืไอฝຄก฿หຌป็นผูຌมวี ิจารณญาณทีไดี พูดอยางมีหลักการ มีหลักฐานอຌางอิง
๑ี พืไอตรียมความพรຌอม฿นการป็นผูຌนาทีไดี พราะผูຌนา ตຌองพูดป็น กลาวคือ
ผูຌนาตຌองสัไงงานเมวาจะดຌวยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พืไอผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาจะถือปฏิบัติ
๒ี พืไอฝຄก฿หຌรูຌจักการพูดทีไดี คือรูຌจักการพูด฿นอกาสละสถานทีตไ าง โ ฿นการสืไอ
ความหมายกับผูຌอนืไ ซึไงถือวาป็นสิงไ จาป็นกสภาพของสังคม฿นปัจจุบัน
๓ี พืไอสรຌางมนุ ษย์ สัมพัน ธ์ พราะ฿นการอยูรว มกัน การพูด ป็นสิไ งสาคั ญของ
การผูกเมตรีกับพืไอน เมวาพืไอนบຌานหรือพืไอนรวมงาน จะมีพืไอนหรือขาดพืไอน พราะ
คาพูดจะป็นตัวบงชีๅเดຌอยางดี

หลักวาทศิลป์ ๖

องค์ประกอบของการพูด
รายอมรับการพูดมีสวนสาคัญ฿นการพัฒนาการหงชีวิตของรา ซึไงมีองค์ประกอบ
ดังนีๅ คือํ
ํฺ ผูຌพูด (Speaker)
๎ฺ สาระหรือนือรืไองทีไพูด ิSpeech)
๏ฺ ผูຌฟัง (Audience หรือ Listener)
๐ฺ ครืไองมือ฿นการสือไ ความหมาย (Communication)
๑ฺ ความมุงหมายของการพูด หรือผลทีไ กิดจากการพูด (Objection)
ํฺ ผูຌพูด (Speaker) ตຌองฉลาด฿นการถายทอดความรูຌสึก ขຌอคิดหในขຌอทใจจริง
ดยรูຌจัก฿ชຌภาษา สียง กิริยาทาทาง ละบุคลิกภาพของตนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
๎ฺ สาระหรือนือรืไองทีไพูด ิSpeech) ผูຌพูดตຌองลือกนืๅอรืไองทีไตนชอบ ละ
รูຌรืไองนัๅนเดຌอยางดี ตຌองตรียมรืไอง ลาดับ ละดานินรืไองอยางดี ชน มีบทนา นืๅอรืไอง
จุดนຌนของรืไอง บทสรุป ป็นตຌน
๏ฺ ผูຌฟัง (Audience หรือ Listener) ผูຌพูดจะตຌองสืไอความหมายกับผูຌฟัง ดย
ตຌองศึกษาวาผูຌฟังป็น฿คร มีการศึกษาละสถานะทางสังคมอยางเรตຌองวิคราะห์ผูຌฟังกอน พืไอ
จะพูดจะเดຌสืไอความหมายเดຌตรงป้าหมายอยาดียิไงขึนๅ
๐ฺ ครืไองมือ฿นการสือไ ความหมาย (Communication) ฿นทีนไ ีๅหมายอาสิงไ ทีไชวย
ถายทอดความรูຌสกึ นึกคิดของผูຌพูดเปยังผูຌฟัง ชน สีหนຌา นๅาสียง กิริยาทาทาง ละ
สตทัศนูปกรณ์อนืไ โ
๑ฺ ความมุงหมายของการพูด หรือผลทีไกิดจากการพูด (Objection) การพูด
ทุกครัๅงตຌองมีจุดหมาย หรือผลทีไ กิดขึๅน ผลการพูดจะบรรลุจุดหมายหรือเมนัๅน สังกตเดຌ
จากการสดงออกของผูຌฟัง ชน การผงกศรีษะยอมรับ การหัวราะ ปรบมือ ยิๅม ป็นตຌน
ผลการศึกษาละวิคราะห์ของนักจิตวิทยา สรุปเดຌวา บุคคลจะสดงออก ิRespones)
ตอมือไ มีการรຌา ิStimulateี ผูຌพูดจึงตຌองรຌา฿หຌผูຌฟังตอบสนองดຌวยการสดงออก พืไอนาเป
สูจุดหมายทีไผูຌพูดตຌองการ
๑

ฉัตรวรุ ณ ตันนะรัตน์, หลักวาทการ. ปากเกร็ ด นนทบุรี : โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิง ปากเกร็ ด, ๒๕๑๙ หน้า ๖.
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สิ่งเร้าในวิชาการพูด
ิSpeechี
฿นวิชาการพูด มีสงิไ รຌาซึงไ ถือวาป็นองค์ประกอบทีไสาคัญ ๏ ประการคือํ
ํฺ ตัวผูຌพูด สิไงรຌาอันกิดจากผูຌพูด คือ สิไงทีไผูຌฟังเดຌหใน ชน นๅาสียง ลีลา
จังหวะ กิริยาทาทาง การคลืไอนเหว บุคลิกภาพ การตงกาย ละรืไองทีไนามาพูด
๎ฺ ผูຌฟัง คือ สิไงรຌาทีไมีอิทธิพลตอผูຌพูดมาก ถຌาผูຌฟังมีทัศนคติกลาวคือศรัทธาตอ
ผูຌพูด ตอรืไองทีไตนสน฿จฟัง ละมีความสน฿จตัๅง฿จฟังจะชวยสรຌางบรรยากาศการพูดครัๅงนีๅ
อยางดี
๏ฺ สิไงวดลຌอม สภาพวดลຌอมทีไเมดีหรือดีกินเป ยอมป็นอุปสรรคตอการพูด
ชน ฿นหຌองทีไรຌอนอบอຌาว มียุงชุม มีสียงรบกวน ป็นตຌน ผูຌฟังกใเมมีสมาธิ฿นการฟัง ผูຌพูดกใ
เมมีสมาธิ฿นการพูด ฿นทางตรงกันขຌามถຌาพูด฿นหຌองทีไยในสบายกินเป มีทีไนัไงสบาย ผูຌฟังกใจะ
หลับ ผลทีไเดຌคือ การพูดจะเมประสบผลสารใจ

บบฝึกหัดบททีไ ํ
วลา ํ – ๎ นาที
ขຌอสนอนะ฿นการพูด
ํฺ บอกชืไอ นามสกุล
๎ฺ ภูมิลานา
๏ฺ สถานทีศไ ึกษาดิม
๐ฺ ระดับการศึกษาปัจจุบนั
๑ฺ สาขาวิชาทีไจบ
๒ฺ การประกอบอาชีพ


ํ

ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์, หลักวาทการฺ ปากกรใด นนทบุรี : รงพิมพ์สถานสงคราะห์หญิง ปากกรใด ,
๎๑ํ๕ หนຌา ๔
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บทที่ ๒
หลักเบื้องต้นของการพูด
ิBasic theory of speechี
การพูดป็นพฤติกรรม ิBehavior) ของคนชนิดหนึงไ กิดจากการรียนรูຌ กลาวคือ

ผูຌทีไประสงค์จะป็นนักพูดทีไประสบความสารใจเดຌ ตຌองศึกษาละปฏิบัติ (Study and practica)
จึงสามารถพูดเดຌดี ฿นการพูดทีไดนี ัๅน ผูຌพูดตຌองศึกษาพัฒนาการของผูຌพดู ฿หຌดี ดังนีๅ
ํ. การพัฒนาการตัวผูຌพูด
๎. การวิคราะห์ผูຌฟังละกาลทศะ
๏. การลือกรืไองทีพไ ูด

ํฺ การพัฒนาการตัวผูຌพูด หมายถึงการปรับปรุงตัวผูຌพูด มีสิไงควรปรับปรุงพืไอ
ประสิทธิภาพของการพูด ดังนีๅ
ํฺํ การ฿ชຌภาษา ตຌองมีความถูกตຌองกับความนิยมของชน฿นสังคม ฿ชຌประยค
สัๅน โ ขຌา฿จงาย เม฿ชศัพท์ปลก โ ลดผน พราะภาษาทีไพูดป็นครืไองบงชีๅรสนิยมของ
ผูຌพูดเดຌอยางมีขຌอควรศึกษา ดังนีๅ
ํฺํฺํ ภาษาทีไ฿ชຌ ตຌองหมาะกับบุคคล สถานทีไ ละอกาส ดยตຌอง
คานึงพืนๅ ฐานของผูຌฟัง
ํฺํฺ๎ ฿ชຌคาสุภาพ ทีไนิยม฿ชຌ฿นการสนทนา ิConversational styleี
มิ฿ชภาษาขียนหรือภาษาทางราชการ พราะการพูดป็นการสนทนากัน ยอมสดงความคิด
ออกมาอยางรวดรใวพืไอจะเดຌเมกอความราคาญกผูຌฟัง
ํฺํฺ๏ ฿ชຌภาษารียบงาย ประยคสัๅน โ ตละประยคเมควรมีคาสันธาน
มากกวา ํ คา ิชนคาวา ซึงไ , พราะฉะนันๅ , กใ, ละอัน, ทีไ ฯลฯี
ํฺํฺ๐ ควร฿ชຌบุรุษสรรพนาม ชน ผม ดิฉัน ทาน บอยกวาการขียน
จะชวย฿หຌผูຌพดู กับผูຌฟังสืไอสารกันอยาง฿กลຌชดิ ตรงเปตรงมาละป็นกันองมากทีไสดุ
หลักวาทศิลป์ ๙

ํฺํฺ๑ เมควร฿ชຌถຌอยคา หรือวลีซๅาซาก ิชน นอกจากนีๅ , ลຌวกใ,
จะหในเดຌวา, อยางวา, บบวา ฯลฯี จะทา฿หຌผูຌฟังบืไอละเมสน฿จฟัง
ํฺํฺ๒ ควร฿ชຌถຌอยคา ทีไกอ฿หຌกิดภาพพจน์ ละอารมณ์รวม ดยผูຌฟัง
เมตຌองสียวลาคิดมาก ชน
oน้า฿สเหลยในหในตัวปลาp
oความรักของปุถุชน หากเมสมหวัง จะกลายป็นความหดรຌายp
ํฺ๎ นาสียง มีสวนพัฒนาการบุคลิกภาพของผูຌพูดเปสูผูຌฟังเดຌอยางดี สียงทีไ
ดีมีลักษณะ ดังนีๅ
ํฺ๎ฺํ ตຌองดังพอสมควร เมรใวจนลิๅนรัว กลัวจนปากสัไน หรือลาก
สียงยาว สัๅนฟังเมรูຌรืไอง ความรใวมิ฿ชปัจจัยสาคัญ ความชัดจนสาคัญทีไสุด
ํฺ๎ฺ๎ จม฿สนุมนวลนาฟัง จม฿ส ควรมีคาวา คะ, นะคะ, ครับ,
นะครับ ทຌายประยค
ํฺ๎ฺ๏ ตຌองหมาะสมกับกาลทศะหมาะกับอารมณ์ของผูຌฟัง พูดรืไอง
สนุกกใตຌอง฿หຌสนุก รืไองศรຌา ตຌองพูด฿หຌสียงศรຌาตามเปดຌวย
ํฺ๎ฺ๐ เม฿ชຌสียงดียวนือย โ ิMonotonous sound) ตลอดเป
ควร฿ชຌสียง สูง ตไา หนัก บา หมือนการสนทนากันอยางปกติธรรมดา
ํฺ๎ฺ๑ ออกสียง฿หຌถูกตຌองชัดจนดยฉพาะอักษรควบกลๅา ชน /ร/,
/ล/, /กว/, /ทร/, /คว/, /ขว/ ตຌองชัดจนจม฿ส
ํฺ๎ฺ๒ เมตຌองพูดตัดคา หรือพูดรใวจนฟังเมพราะ ชน
กิลกรัม
ป็น กิล
อา฿บพลูปู ฿หຌปนู อน
ป็น ฿บพลูปูนอนเดຌ
สับปะรด
ป็น สับ – รด
ํฺ๎ฺ๓ เมควรพูดรใวจนทา฿หຌสียหลักภาษากลายป็นภาษาวิบตั ิฟังลຌว
เมเพราะชน
มหาวิทยาลัย
ดิฉนั
ผม
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ป็น
ป็น
ป็น

มหา ลัย หรือ หมาวิทยาลัย
ดีๆยน
พຌม

มลง
รามคาหง
สุนทราภรณ์
คะ
นะคะ
อยางนีๅ

ป็น
ป็น
ป็น
ป็น
ป็น
ป็น

มง
รามกาหง, รามกาหຎง
สุนทาภรณ์
ฮะ
นะฮะ, นะยะ
อยางงี,ๅ อยางนีๅยะ

ํฺ๏ การ฿ชຌสายตา (Eye – contact) มีคากลาววา ดวงตาคือหนຌาตางของ
ดวง฿จ ผูຌพูดสายตาตຌองจับผูຌฟัง฿นลักษณะพองาม สายสายตาเปยังผูຌฟังอยางทัไวถึง พืไอ฿หຌ
ผูຌฟังกิดความรูຌสึกวา ผูຌพูดกาลังพูดกับราซึไงจะชวยบรรยากาศการฟัง ละความรูຌสึกทีไดีตอกัน
ํฺ๐ การดิน ิWalkingี การดินมีสวนชวย฿หຌ บุคลิกภาพของผูຌพูดดีขึๅน
ตຌองดิน฿หຌสงาตัวตรง หลังเมกง หนຌาอกเมยืด หรือกระมิดกระมีๅยนกระดากอายจนกินเป
อยา฿หຌคางยืไนลๅาอวัยวะสวน฿ด โ มากเป
ํฺ๑ การทรงตัว (Posture) ขณะยืนเมปลอยตัวตามสบายกินเป ละกใ
เมตึงครียดกินเป จะทา฿หຌการพูดเมคลองตัว ทายืนทีไดีทีไสุดคือทายืนทีไราสามารถควบคุม
กลຌามนืๅอ฿นรางกายเดຌอยางสบาย ดยมีความรูຌสึกวาเมตຌองยืนมากนัก ทาทีไเมควรนามายืน
฿นขณะพูด คือ ทายืนบบทหาร ทายืนกรใง ทายืนเหลอียงเปขຌางหนึไง ทายืนครงตัวเปมา
ทาสดงตัวหนือผูຌฟัง ิคืออามือชีๅกราดทຌาวสะอวี ทายืนหมือนดาราภาพยนตร์ หรือ
ทายืนบบนางบบหรือนายบบ
ํฺ๒ การสดงออกทาง฿บหนຌา ิFacial expressionี ควรจะมีทาทางปกติ
ยิๅมยຌมจม฿ส ิPleasant face) พืไอสรຌางบรรยากาศ ละความรูຌสึกทีไคุຌนคยละป็น
มิตรตอกัน ถຌาป็นรืไองศรຌากใควรสดงสีหนຌาศรຌาสียงศรຌา พืไอ฿หຌขຌากับบรรยากาศรืไองทีไ
บรรยาย
ํฺ๓ การสดงทาทาง (Gesture) การพูดดยสดงทาทางประกอบ ป็น
จุดดึงดูดความสน฿จของผูຌฟัง พิไมผลสัมฤทธิ์หงการพูดเดຌอยางดียิไง การ฿ชຌมือประกอบทาทาง
ควรอยู฿นระดับสายตาละระดับอกของผูຌพูดตຌองสอดคลຌองกับความรูຌสึกนึกคิด หมาะกับ
อกาสละรืไองทีไจะพูด ละตຌองมีความสุภาพรียบรຌอยหมือนมีชีวิตจิต฿จ
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ํฺ๔ การตงกาย จะบอกถึงอุปนิสัย฿จคอ ละรสนิยมของผูຌพูด การตงกาย
ทีไดี คือสุภาพรียบรຌอยตามสมัยนิยม ดยหมาะสมกับวัย รูปรางละฐานะของผูຌตง ยังรวม
เปถึงรืไองทรงผม ฿บหนຌา ขใมขัด รຌองทຌา นใคเท กลิไนตัว กลิไนปาก ฯลฯ ซึงไ ควร฿หຌความ
สน฿จพอ โ กับครืไองตงกาย ควร฿หຌหมาะจาะ หมดจด ถูกบท ถูกบบ
ํฺ๕ การ฿ชຌเมครพน ิMicrophone) ควรอยูหางเมครพนประมาณ
๔ – ํ๎ นิๅว ควรปรับระดับเมครฟนอยูระดับปาก พอหมาะกับความสูงของผูຌพูด เมตຌอง
พูดวา ฮัลหล หรือกระอมกระเอขณะพูดควรสบตาผูຌฟัง พูดดຌวยความยิๅมยຌมจม฿ส
ํฺํ์ ความชืไอมัไน฿นตนอง (Self – confidence) ผูຌพูดตຌองมัไน฿จ฿น
ตัวอง มืไอชืไอมัไน฿นตนองลຌว การตืไนวที ิStage Fightี จะเมกิดขึๅน การสรຌางความ
ชืไอมัไนอาจทาเดຌดังนีๅ
ํฺํ์ฺํ ตรียมรืไองทีไจะพูด฿หຌพรຌอม
ํฺํ์ฺ๎ ฝຄกซຌอมการพูดมาพอประมาณ
ํฺํ์ฺ๏ มีความอดทน ตຌองกຌเขขຌอบกพรองสมอ
ํฺํ์ฺ๐ ควบคุมอารมณ์ อยาหวัไนวิตก
ํฺํ์ฺ๑ ดืไมนๅากอนขึนๅ วที
ํฺํ์ฺ๒ ทา฿จ฿หຌ ป กติ เม พู ด รใ ว กิ น เป ควรหยุ ด นิไ ง ลใ ก นຌ อ ยมองดู
ผูຌฟังกอน ลຌวริไมพูด
๎ฺ การวิคราะห์ผูຌฟังละกาลทศะ ผูຌพูดตຌองรูຌจักผูຌฟังกอน พราะจะชวย฿หຌผูຌพูด
ตรียมตัวเดຌดีตัๅงตนืๅอหาสาระ ตัวอยาง อารมณ์ขัน การตงกาย จะสอดคลຌองกับบรรยากาศ
การฟัง การวิคราะห์ผูຌฟัง ป็นการศึกษาถึงความตางระหวางบุคคล ดยศึกษาสิไงตอเปนีๅ
๎ฺํ วัยหรืออายุของผูຌฟัง ผูฟຌ ังทีไตางวัยกันยอมขຌา฿จรืไองตางกัน การรียนรูຌ
อายุของผูຌฟัง กใพืไอ฿หຌทราบวา จะพูดกับคน฿นวัยนันๅ โ ควรจะ฿ชຌวิธกี ารอยางเร
วัยดใก มีปกติซุกซน เมอ ยูนิไง เมชอบฟังรืไองอะเรนาน โ มีความ
บืไอหนาย ตชอบฟังรืไองสนุกสนาน รຌาอารมณ์ ตืไนตຌน
วัยรุน ป็นวัย อยูระหวางดใกกับผูຌ ฿หญ ยังเมบรรลุนิ ติภาวะขาด
ประสบการณ์ ขาดความรับผิดชอบ ตจะชอบทดลองหรือลองดีกับของ฿หม โ ชอบความ
หลักวาทศิลป์ ๑๒

ตืไนตຌน ลดผน ครึกครืๅน การพูดกับดใกวัยรุนจึงควรมีจุด หมาย หตุการณ์ทีไทันสมัย
ยอมรับความคิดหในละความสามารถของวัยรุน ควรทรกจิตวิทยาวัยรุนขຌาดຌวย
วัยกลางคน ป็นวัยสรຌางฐานะ มีความมุงหมาย฿นการงานอาชีพ ชืไอสียง
มุงมัไน ยึดมัไน ฿นอุดมคติละความคิดของตน มีความคิดกวຌางขวาง รักความกຌาวหนຌา ป็น
ผูຌมีความสน฿จ มีประสบการณ์พอสมควร การพูด฿หຌคนวัยรุนนีๅฟัง จึงตຌองรอบคอบ ฿ชຌคาพูด
฿หຌมีนๅาหนัก นຌมนຌาวชักจูง฿หຌคลຌอยตามความคิดของผูຌพูดเดຌ ควรพูด฿หຌกะทัดรัด มีนืๅอหา
ชัดจน เมวกวนยิไนยຌอสียวลา
วัยชรา คนวัยนีๅมีประสบการณ์สูง ชอบคิด ยึดถือสิไงทีไพึไงทางจิต฿จ
ชน คุณธรรมทางจิต฿จ คือ ศาสนา การพูดกับคนวัยนีๅ จึงควรพูดกีไยวกับสวัสดิภาพทาง
ครอบครัว จิต฿จ ควรพูด฿นลักษณะปรึกษา หรือปรับทุกข์
๎ฺ๎ พศของผูຌฟัง พศของผูຌฟังมีสวนกาหนดความสน฿จของผูຌฟังดຌวย กลาวคือ
ผูຌหญิงจะสน฿จการบຌานการรือน ความสวยงาม การสมาคม การตงตัว ผูຌชายจะสน฿จ
การกีฬา การมือง ครืไองยนต์กลเก การงาน พูดกับผูຌชายจึงควรตรียมคาพูด฿หຌมีหตุผล
พราะผูຌชายพูดนຌมนຌาวจิต฿จเดຌยากกวาผูຌหญิง สวนผูຌหญิง ควรพูดคาสุภาพออนหวาน
๎ฺ๏ ความชืไอละศาสนา สิงไ หลานีมๅ ีอิทธิพลตอศรัทธาของบุคคล ผูຌพดู จึง
ตຌองระมัดระวังอยา฿หຌกาຌ วลๅา จนกลายป็นการดูหมินไ เป
๎ฺ๐ ฐานะละอาชีพ ผูຌมีฐานะละอาชีพตางกัน ยอมมีความสน฿จตางกัน
ชน พูดกับคนยากจน ตຌองพูด฿นทานอง฿หຌคาปรึกษา ละสดงความหใน฿จ พูดกับนักธุรกิจ
ละพอคຌา ตຌองพูด฿นลักษณะการลงทุน พูดกับชาวนาตຌองนຌน฿หຌภูมิ฿จ฿นอาชีพทีไ ป็นกระดูก
สันหลังชาติ
๎ฺ๑ การศึกษา ผูຌมีการศึกษานຌอย ควร฿ชຌคางาย โ ผูຌมกี ารศึกษาสูง ควร฿ชຌ
คามีหตุผลมีนวนຌมชิงวิชาการ
๎ฺ๒ ความสน฿จ ตຌองลือกรืไอง฿หຌหมาะสมกับความสน฿จของผูຌฟัง
๎ฺ๓ สถานทีไ ผูຌพูดตຌองรูຌวาจะเปพูดทีไเหน จะเดຌตรียมรืไองทีไจะพูดเดຌหมาะ
ละการตงกายเดຌหมาะสม พราะรืไองดียวกันอาจจะเมหมาะสมกับอีกสถานทีไหนึไงกใเดຌ
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๎ฺ๔ วลา ผูຌพูด ตຌอ งรูຌวาตนมี วลาทีไจ ะพูด ทา เร จะเดຌตรียมนืๅ อหาเดຌ
หมาะสมกับวลา เมควรพูดกินวลาป็นอันขาด
๎ฺ๕ อกาส การพูดตละอกาสยอมเมหมือนกัน ชน พูดอวยพร฿นงาน
วันกิด ละอวยพร฿นงานมงคลสมรส ยอมเมหมือนกันจึงควรรูຌวาอกาส฿ด จะพูดอยางเร
๏ฺ การตรียมรืไองทีไจะพูด ฿นการเปพูด ควรจะคานึงถึงสิไงตอเปนีๅ
๏ฺํ การลือกรืไอง ควรจะลือกรืไองทีไตนมีความรูຌดีละมีความถนัด ละ
ตຌองอยู฿นความสน฿จของผูຌฟังดຌวย ปกติลຌวคนราชอบฟังรืไองตนเดຌรับประยชน์ ละป็น
ประยชน์กชีวิต หากรืไองหมาะกับผูຌฟังกใทากับวา การพูดสารใจเปลຌวครึไง
๏ฺ๎ การตรียมนือรืไอง ผูຌพูดตຌองตัๅงจุดหมายวาจะพูดรืไองอะเร ตຌองคຌนควຌา
หาขຌอทใจจริง หลักฐานมาสนับสนุนพืไอความถูกตຌองของนืๅอหาสาระ

บบฝึกหัดบททีไ ๎
ตรียมพูดรืไองตอเปนีๅ ฿ชຌวลา ๏ นาที
ํฺ งานอดิรกของขຌาพจຌา
๎ฺ สถานทีไทขีไ ຌาพจຌาชอบ
๏ฺ ดอกเมຌทีไขาຌ พจຌาชอบ
๐ฺ บุคคลทีขไ ຌาพจຌารักมากทีไสุด
๑ฺ อาชีพทีไขຌาพจຌาชอบมากทีไสุด
๒ฺ วันรกทีขไ ຌาพจຌาป็นครู
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บทที่ ๓
การเตรียมและการจัดเรื่องที่พูด
ิThe preparation and structure of a speechี
฿นทุกอกาสทีไมีการพูด ผูຌพดู ทีไจะประสบความสารใจ ตຌองตรียมละจัดรืไองทีไจะพูด
ดังตอเปนีๅ
ํฺ การตรียมนือรือไ ง มีขัๅนตอนตอเปนีๅ
ํฺํ ขันริไมคิด ตຌองคิดวาจะพูดกีไยวกับรืไองอะเร อาจคิดองหรือตามทีไผูຌทีไ
รูຌจักกีไยวกับรืไองนัๅน โ จะทา฿หຌรามีนวคิดทีกไ วຌางขวางยิไงขึนๅ
ํฺ๎ ขันขียนครงรืไอง ิOutline) การขียนครงราง จะชวย฿หຌการพูด
เมหลงประดใน พูดรียงลาดับเดຌถูกตຌองเมสับสนวกวน
ํฺ๏ ขันคຌนควຌา ิResearchี คือขัๅนหารายละอียดมาขียนพืไอความสมบูรณ์
ของนืๅอหาการคຌนควຌาพืไอรวบรวมนืๅอหาอาจทาเดຌ ดังนีๅ
ํฺ๏ฺํ การอานหนังสือทุกประภท พืไอ฿หຌเดຌนืๅอหามากทีไสุด
ํฺ๏ฺ๎ การสนทนากับผูຌมคี วามรูຌ฿นรืไองนันๅ โ
ํฺ๏ฺ๏ การสัมภาษณ์บุคคลสาคัญหรือผูຌมีความรูຌ
ํฺ๏ฺ๐ จากประสบการณ์ของผูຌพูดอง
๎ฺ การจัดนือรืไอง (The structure of a speech) การจัดนืๅอรืไองหรือ
การลาดับความนัๅน จะทา฿หຌมีนืๅอหาตอนืไองกันอยางมีระบียบ มีการจัดลาดับนืๅอหาดังนีๅ
๎ฺํ คาปฏิสันถารกับผูຌฟัง ิGreeting the audience)
๎ฺ๎ คานา ิIntroduction)
๎ฺ๏ สารัตถะของรืไอง ิMain bodyี
๎ฺ๐ การสรุป ิConclusion)
๎ฺํ คาปฏิสันถารกับผูຌฟัง ิGreeting the audience) การพูดทุกครัๅง
เมวาจะพูดรืไองอะเร฿นทีไชุมนุมชน กอนจะกลาวถึงนืๅอรืไองทีไตรียมมา ผูຌพูดตຌองกลาว
คาทักทายหรือปฏิสันถารกับผูຌฟังกอน คาทักทายละปฏิสันถารผูຌฟัง บงป็น ๎ ชนิด คือ
หลักวาทศิลป์ ๑๕

๎ฺํฺํ คาปฏิสันถารทีไป็นทางการ จะ฿ชຌกับงานพิธี ชน งานศาสนพิธี
งานวางศิลาฤกษ์ งานจกวุฒิบัตร คากลาวปຂดงาน ฯลฯ จะ฿ชຌรียกฉพาะตาหนง ชน
ทานผูຌอานวยการ คณาจารย์ ละทานผูຌมีกียรติทังหลาย ถຌาป็นการปาฐกถา ผูຌสดง
ปาฐกถาจะกลาววา ทานประธาน ละทานผูຌมีกียรติทังหลาย
๎ฺํฺ๎ คาปฏิสั นถารทีไเมป็ นทางการ ชน การประชุมภาย฿นหน วยงาน
อภิปราย ปราศรัย คากลาวของนักการมือง หรือนักปกครองคาปฏิสันถารจะมีคาสดงความ
รูຌสึก ชน คาวา คารพ, นับถือ, ทีไรัก ฯลฯ อยูดຌวย ชน สวัสดีสมาชิกผูຌทรงกียรติ
ทีไคารพทุกทาน สวัสดีพีไนຌองชาวเทยทังหลาย ถຌามีพระภิกษุอยู฿นทีไนัๅนดຌวย ตຌองกลาวคา
ปฏิสันถารกับพระภิกษุกอน ลຌวจึงกลาวกับผูຌฟังทีไป็นฆราวาส สาหรับพระภิกษุ ฿ชຌคา
ปฏิสันถารวา นมัสการพระคุณจຌา
มืไอกลาวคาปฏิสันถารจบลຌว จึงตามดຌวยประยควา
บบพิธีการ : ขຌาพจຌารูຌสึกยินดีละป็นกียรติ ทีไเดຌมาพูด ิรวมอภิปราย,
฿หຌอวาท, หรือวางศิลาฤกษ์ ฯลฯี ฿นวันนีๅ
บบเม฿ชพิธีการ : ผม หรือกระผม สาหรับผูຌชาย ดิฉัน สาหรับผูຌหญิง
ละกใตามดຌวยประยคชนดียวกับพูดบบพิธีการ
สรรพนาม฿ชຌทนผูຌฟัง ตຌอง฿ชຌป็นคายกยอง฿หຌกียรติ หรือสดงวาป็นฝຆาย
ิพวกี ดียวกับผูຌพูด ชน คาวา ทาน, พีไนຌอง, รา, พวกรา, คุณ, พืไอน, พีไนຌอง, ฯลฯ
๎ฺ๎ คานา (Introduction)
การพูดทุกครัๅงตຌองมีบทนาหรือคานา พืไอสนอทีไมาของรืไอง รียกรຌอง
ความสน฿จ ถຌากลาวถึงผูຌฟังจะกิดศรัทธา ตัๅง฿จฟัง คานาทีไดีจะมีลักษณะดังนีๅ
๎ฺ๎ฺํ ดึงดูดความสน฿จของผูຌฟัง
๎ฺ๎ฺ๎ รียกรຌอง ชักจูง นຌมนຌาวความสน฿จของผูຌฟัง
การขึนๅ คานามีหลายบบ ชน
ํฺ คาสุภาษิต
๎ฺ ตังคาถาม
๏ฺ พาดหัวขาว
หลักวาทศิลป์ ๑๖

๐ฺ กลาวถึงหตุผล฿นการพูด
๑ฺ กลาวถึงจุดสาคัญของรืไอง
ฯลฯ
สิไงทีไเมควรนาพูด฿นคานา คือ
ํฺ ขออภัยหรือขอทษ
๎ฺ ออกตัวหรือถอมตัวกินเป
๏ฺ พูดกຌาวรຌาวหมิไนประมาทผูຌฟัง
๐ฺ พูดนอกรืไอง
๑ฺ พูดอืดอาดยืดยาด

หัวขຌอรืไอง
ศีลธรรมนาสุข
คานา
มือง฿ดเมมีทหารหาญ
มือง฿ดเรຌจอมพารา
มือง฿ดเมมีพาณิชย์ลิศ
มือง฿ดเรຌศิลป์สภณ
มือง฿ดเมมีกวีกຌว
มือง฿ดเมมีนารีงาม
มือง฿ดเมมีดนตรีลิศ
มือง฿ดเรຌธรรมอาเพ

ิตัวอยางี

มืองนัๅนเมนานป็นขຌา
มืองนัๅนเมชຌาอับจน
มืองนัๅนยอมกิดขัดสน
มืองนัๅนเมพຌนสืไอมทราม
มืองนัๅนเมคลຌวคนหยาม
มืองนัๅนหมดความภูมิ฿จ
มืองนัๅนเมพริศพิสมัย
มืองนัๅนบรรลัยนนอน
ิถนอม อัครสรณีี
๎ฺ๏ สารัตถะของรืไอง ิMain body)
นืๅอหาสาระของรืไอง คือ หัว฿จของการพูด การดานินการ฿นนือๅ รืไอง
อาจทาเดຌ ดังนีๅ
๎ฺ๏ฺํ การดานินรืไองบบลาดับ วัน ดือน ป ิTimeี ริไมจาก
อดีตเปหาปัจจุบัน บบนีๅสะดวกตอการจดจา
หลักวาทศิลป์ ๑๗

๎ฺ๏ฺ๎ การดานินรืไองบบลาดับสถานทีไ ิPlaceี พูดจาก฿กลຌตัวเป
เกลตัว จากหนือเป฿ตຌ
๎ฺ๏ฺ๏ การดานินรืไองบบ฿หຌคาจากัดความ ิDefinition) จากัดความ
ของนืๅอรือไ งทีไจะพูด
๎ฺ๏ฺ๐ การดานินรืไองบบจัด ป็นหมวดหมู ิClassification) การ
ดานินรืไองบบนีๅจะทา฿หຌรืไองมีระบียบ เมปะปนกัน
๎ฺ๏ฺ๑ การดานินรือไ งดຌวยหตุละผล ิCausal Relationships) การ
พูดถึงหตุลຌวดานินตอเปวาจะมีผลอะเร ชนเร สวน฿หญจะ฿ชຌกับการพูดตຌวาที การพูด
อภิปราย การพูดพืไอชักจูง
๎ฺ๏ฺ๒ การดานินรืไองดยวิธี กຌปญ
ั หาบบวิทยาศาสตร์ ิScientific
solution) ผูຌพูดตຌองชีๅจงสาหตุทีไมาของปัญหานันๅ โ พืไอรียกรຌองความสน฿จของผูຌฟัง
การขยายนือรืไอง ิMain body) อาจทาเดຌดังนี
ํฺ ขยายความดย฿หຌคาจากัดความ
๎ฺ ขยายความดยการยกตัวอยาง
๏ฺ ขยายความดยการปรียบทียบ อุปมาอุปเมย ดยปรียบกับสิไงคลຌายคลึงกัน
ชน สามีภรรยานันหมือนลินกับฟัน, ชีวิตหมือนละคร, หญิง฿กลຌชาย หมือนนาตาล
฿กลຌมด ฯลฯ
๐ฺ ขยายความดຌวยการสดงขຌอตกตาง
๑ฺ ขยายความดຌวยการยกขຌออຌางอิง สุภาษิต คาพังพย
๒ฺ ขยายความดຌวยการลารืไองประกอบ พืไอ฿หຌผูຌฟังคิดอาอง
๓ฺ ขยายความดຌวยการ฿ชຌคาถาม บบถาม – ตอบ
๔ฺ ขยายความดย฿ชຌสตทัศนูปกรณ์ตาง โ ชน รูปภาพ การฉายสเลด์ ฯลฯ
๎ฺ๐ การสรุป ิConclusion) การสรุปป็นการนຌนประดในพืไอชีๅ฿หຌผูຌฟัง
หในความสาคัญของรืไองทีไพูด การสรุปทีไดีตຌองสัๅน นຌนประดในละนาสน฿จ
วิธีการสรุปจบทีไดี คือํ
ํี นຌนสาระสาคัญหรือยๅาจุดดิมของรืไอง
๎ี ฿ชຌคาคม คาขวัญ คาสุภาษิต คาพังพย
ํ

อุดม บัวพียร, วาทวิทยา กลยุทธ์การพูดอยางมีประสิทธิผลฺฺฺ฿นทุกอกาสฺ กรุงทพมหานคร
จัดพิมพ์ดยซุปปอร์บรน, ธันวาคม ๎๑๏๏, หนຌา ๏ํ – ๏๎ฺ

หลักวาทศิลป์ ๑๘

:

๏ี ยกอุทาหรณ์
๐ี รียกรຌองหรือชักชวน
๑ี ฿หຌคาถามฝากคิด
๒ี สรຌางความหวัง
๓ี สรรสริญสดุดหี รือกลาวคาอาลา
สิไงทีไเมควรพูด ฿นการสรุปจบ
ํี ขอทษ
๎ี ออกตัว
๏ี จบอยางกะทันหัน
๐ี อาหัวขຌอ฿หมมากลาวอีก
๑ี พูดออกนอกรืไอง
๒ี พูดตรง โ วาจบลຌว
มืไอการพูดจบ ผูຌพูดจะกลาวคาวาสวัสดี หรือขอบคุณ พืไอสดงถึงมารยาท พืไอบอก
ผูຌฟังวาจบลຌว ละเมจาป็นวาจะตຌองพูดคานีๅสมอเป ตจะพูดตามความนิยมของสังคม
๎ฺ๑ การขียนตຌนฉบับ ตຌองขียน฿หຌมีนืๅอหาชัดจนครบถຌวนอานทบทวน
พืไอ฿หຌผิดพลาดนຌอยทีไสุด
๎ฺ๒ การรางละบบฟอร์ม ิForm) จะตຌองมีคาปฏิสันถาร คานา นืๅอรืไอง
ละบทสรุป การพูดทีไดีจะตຌองมีบบฟอร์มเวຌกอน ชน ปาฐกถา อภิปราย กลาวอบรม
พูดชักจูง ฯลฯ ตຌองระบุ฿หຌชัดจนวา พูดรืไองอะเร ฿ครพูด พูดทีไเหน พูดมืไอเร

หลักวาทศิลป์ ๑๙
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ปาฐกถา

รืไอง ทานรูຌลຌวหรือ
ของ ปัญญานันทภิกขุ
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันทีไ ๎๒ ตุลาคม พฺศฺ ๎๑์๏
ิคาปฏิสันถารี
คานา
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ขึๅนตຌนรืไอง
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ขึๅนตຌนนืๅอรืไอง฿หม
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
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ปาฐกถา
ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการํ
รืไอง สมบัติของนักพูด
สดง฿นวิทยุกระจายสียง
วันอาทิตย์ทีไ ๎๏ สิงหาคม พฺศฺ ๎๑๐๓
ทานผูຌฟังทังหลาย
ขຌาพจຌาขอริไมปาฐกถาดຌวยการขออภัยวา ขຌอความทีไขຌาพจຌาจะกลาว
ตอเป฿นวันนี ป็นรืไองทีไกีไยวกับตัวขຌาพจຌาทังหมด การพูดถึงตัวองป็นของ
เมดีพราะป็นการยกตัวอง฿นวันนี ปาฐกถารืไอง สมบัติของนักพูด  กใจะ
ป็นปาฐกถาขึนเดຌ พราะขຌาพจຌาเมคยเดຌ รียนวิชาการพูดจากรงรียน฿ดละ
เมเดຌศึกษาตารับตาราจริงจัง฿นรืไองนี รืไองทีไขຌาพจຌาจะนามากลาวเดຌ฿นวันนี
กใมีตคยเดຌประสบเดຌคย฿ชຌละฝึกฝนตนองมาทานัน

มีคนหลายคนกลาววา ขຌาพจຌาพูดกง ขຌาพจຌาองเมคยนึกวาตัวพูดกงจริงดังขาวา
ตมืไอทางราชการเดຌยอมรับ฿นขຌอนีๅ ถึงกับ฿หຌราชทินนามกขຌาพจຌาวา วิจิตรวาทการ
ซึไงปลวาพูดกง พูดพราะ ดังนีๅลຌวขຌาพจຌาองตຌองขวนขวาย฿นวิชาการพูด฿หຌมีติดตัวเวຌบຌาง
พืไอ฿หຌสมกับราชทินนาม฿นวลานีๅขຌาพจຌาจะพูดกงสักพียงเร ขຌาพจຌาเมทราบ ตขຌาพจຌา
ทราบอยูพียงอยางดียว ละบอกทานเดຌอยางนนอนอยางดียววา ขຌาพจຌาเมเดຌป็นคน
พูดกงมาตดิม ตรงกันขຌามธรรมชาติกลับขัดขวางการพูดของขຌาพจຌาเวຌตดิมดຌวย ดยขຌาพจຌา
ติดอางมาตกานิด ละป็นอามากดຌวย บิดามารดาเดຌพยายามกຌเขมาตลใกตนຌอ ยกใเม
สารใจจนกระทัไงถึงวลาทีไขຌาพจຌากຌเขตัวองเดຌ ความติดอางจึงเดຌลดนຌอยลง ละลงทຌายกใรูຌ
วาการติดอางกีไยวกับสຌนประสาทมากกวาอยางอืไน วลา฿ดสຌนประสาทของขຌาพจຌาสงบละ

ํ

อຌาง฿น ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ุ หลักวาทการฺ ปากกรใด นนทบุรี : รงพิมพ์สถานสงคราะห์หญิง ปากกรใดุ
๎๑ํ๕ุ หนຌา ๒์-๒๐ฺ
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มัไนคง รูຌสึกป็นนายตัวองอยางทຌจริงลຌว฿นวลานัๅน ขຌาพจຌากใพูดติดอางขึๅ นมาทันที ละ
พอริไมติดอางกใรูຌสึกกระดาก ความกระดากอันนีๅยิไงทา฿หຌติดอางมากยิไงขึๅน อีกประการหนึไง
ถຌาหากวา฿นวลาพูดพยายามทาถຌอยคา฿หຌหนักนน พูดป็นจังหวะป็นตอนดยสมไาสมอเป
ลຌวกใเมติดอาง ตอเป พูดชຌาบຌางรใวบຌางหรือคิดจะรีบรงอะเรขຌาลຌวกใติดอางทันที ฉะนัๅน
ขຌาพจຌาจึง฿ชຌวิธีกຌอาง ๎ ประการ คือ ํ พยายามทา฿หຌพูดหนักนนป็นจังหวะสมไาสมอ
เมวา฿นวลาพูดกับ฿ครสองประการนีๅป็นยาขนานดีทีไสุดทีไกຌอางของขຌาพจຌากือบหาย นีไป็น
รืไองสวนตัวของขຌาพจຌารืไองหนึไงทีไขຌาพจຌานามาบรรยาย ละทานผูຌฟังจะหในวาถึงมຌจะป็น
รืไองสวนตัวของขຌาพจຌา กใเมเรຌประยชน์สาหรับผูຌฟังสียทีดียว ถຌาบรรดาทานผูຌฟังมี฿ครติดอาง
อยูบຌาง ขຌาพจຌาขอนะนา฿หຌ฿ชຌวิธี ๎ ประการทีไกลาวมาขຌางตຌน ซึไงขຌาพจຌาหในป็นยาขนาน
ประสริฐสุดสาหรับกຌรคติดอาง ละตอเปนีๅขຌาพจຌาจะพูดถึงสมบัติของนักพูดตอเป
วิชานักพูดป็นศิลปะอันสาคัญอันหนึไงละผูຌทีไป็นนักพูดกใตຌองนับวาป็นผูຌมีศิลปะอัน
ประสริฐอันหนึไงหมือนกัน นักพูดป็นบุคคลจานวนหนึไง ซึไงทา฿หຌลกนีๅป็นทีไรืไนรมย์ นักพูด
ทีไดี โ ยอมสามารถจะดับทุกข์ละ฿หຌความสุขกคนทัๅงหลายดยการปลุกหรือปลอบหัว฿จดຌวย
คาพูดอันฉลาดของขา การทีไนักพูดป็นทีไพอ฿จของคนทัๅงหลายนัๅน กใพราะหตุวาขาเดຌ฿ชຌ
คาพูดของขาป็นครืไองทาความสุขความรืไนรมย์฿หຌกบุคคล อันทีไจริงคนราทีไ กิดมา฿นลก
ราจะหในลกป็นทีไสวางหรือมืดมนกใสุดตหัว฿จของราป็นประมาณ คนทีไมี฿จสวางอยูสมอ
กใยอมจะหในลกป็นทีไสวาง คนทีไ฿จขุนมัวอยูสมอ กใจะหในป็นลกมืด ต฿นขณะทีไหัว฿จ
ของรากาลังขุนมัวหรือทຌอถอยหมดมานะอยูอยางนีๅ คาพูดของนักพูดทีไดี โ ยอมจะป็นยา
อันประสริฐสาหรับชะลมหัว฿จ พระพุทธจຌาป็นนักพูดทีไประสริฐสุดคนหนึไงของลก ฿ครจะ
ศรຌาศกทุกข์รຌอนขุนหมองอยางเร ถຌาเดຌขຌาเปถึงพระองค์ลຌว ความศกทุกข์รຌอนละ
ขุนหมองนัๅนกใพลันหายละความสุขความสบายกใจะมีขึๅนมาทนทีไ พราะหตุนีๅวิชานักพูด
จึงป็นศิลปะอันสาคัญละมีประยชน์อยางยิไงอันหนึไงของลก
ตทวาเมวาวิชาการ฿ด โ ยอมป็นหมือนอาวุธทีไราจะนาเป฿ชຌเดຌทัๅง฿นทางดีละ
ทางชัไว วิชานักพูดกใชนดียวกัน ถຌาผูຌป็นจຌาของวิชานีๅนาอาเป฿ชຌ฿นทางเมดีกใอาจป็นผลรຌาย
เดຌมาก ลิๅนของมนุษย์ยอมมีอานาจยิไงกวาอาวุธ฿ด โ ทานผูຌฟังทุก โ คนคงคยอานนิทานอีสป
พราะป็นหนังสือทีไ฿ชຌ฿นรงรียน อีสปนัๅนชัๅนดิมกใเปป็นทาสคนหนึไงละทีไรอดจากทาส
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ขึๅนมาเดຌ กใพราะความป็นนักพูดของตัว ละรืไองราวทีไป็นจริง฿นสวนตัวของอีสปนัๅนยิไง
งดงามเปสียยิไงกวารืไองนิยายทีไอีสบปัຕนขึๅน การกระทาของอีสปองป็นครืไองสดง฿หຌลหใน
วาลิๅนป็นของดีลวพียงเร ฿นระหวางทีไอีสปป็นทาสขาอยู นาย฿ชຌ฿หຌเปหาซืๅอของทีไดีทีไสุด
มา฿หຌนายรับประทาน อีสปซืๅอลิๅนคมา฿หຌนายทุกวันจนนายประหลาด฿จ ถามวาอีสปหในลิๅน
คดีวิศษอยางเร จึงเดຌซืๅอมา฿หຌนายกินทุกวัน อีสปกใอธิบายวา อันธรรมดาวา ลิๅนยอมป็น
ของประสริฐสุดรารักกันกใพราะลิๅน ราชวยหลือกืๅอกูลกันกใพราะลิๅน ลิๅนป็นสิไงทีไมีอานุภาพ
สาหรับชืไอมความสัมพันธ์ละทา฿หຌลกนีๅป็นทีไรืไนรมย์ ดຌวยหตุนีๅลิๅนจึงป็นของดีทีไสุด มืไอนาย
เดຌฟังคาอธิบายของอีสปดังนีๅกใลยสัไง฿หม วาตัๅงตนีๅตຌองเปซืๅอของทีไลวทีไสุดมา฿หຌนายรับประทาน
ทานลองทายดูทีหรือวา คราวนีๅอีสปซืๅออะเรมา อีสปเมเดຌซืๅอของอืไน อีสปซืๅอลิๅนคมาอีก ครัๅน
นายถามกใอธิบายวา อะเร฿นลกจะลวเปกวาลิๅนป็นเมมี คนรากลียดชังกันกใพราะลิๅน
ทะลาะวิวาทตีรันฟันทงกันกใพราะลิๅน กิดศึกสงครามกใพราะลิๅน เดຌรับความทุกข์ทรมาน
อะเรตาง โ กใพราะลิๅน ละดຌวยหตุนีๅอง ลิๅนจึงป็นของลวทีไสุด คาอธิบายของอีสปดังวานีๅ
รายอมจะหในจริงดຌวยทุกประการ
อยางเรกใดี ขຌาพจຌาชืไอวาทานผูຌฟังทัๅงหลายลຌวนมีศีลธรรมจรรยาอันดีทัไวกันทุกคนถຌา
หากวาทานป็นนักพูด ทานคงจะเม฿ชຌคาพูดซึไงป็นอาวุธสาคัญอันหนึไงของทานองละกผูຌอืไน
ฉะนัๅนตอเปนีๅขຌาพจຌาจึง฿ครขอนะนาวิธีทีไจะฝຄกฝน฿นการป็นนักพู ดทีไดี ตขຌาพจຌากใกาลัง
พยายามทีไจะป็นนักพูด ทีไดีพราะหนຌาทีไราชการ฿นทางการทูต ของขຌาพจຌา ฿นกระทรวง
การตางประทศบังคับอยูอยางนัๅน วิธีการตอเปนีๅป็นวิธีทีไขຌาพจຌา฿ชຌฝຄกฝนตนองละหในวา
ป็นประยชน์
฿นประการทีไ ํ ราควรทาตัวของรา฿หຌรูຌหตุก ารณ์ทันสมัยอยูสมอ การทีไจะทา
฿หຌทราบหตุการณ์ทันสมัยอยูสมอนันๅ ราจะตຌองอานหนังสือพิมพ์รายวันฉบับทีไดี โ อยางนຌอย
วันละฉบับ ฿หຌทราบหตุการณ์ตาง โ เวຌ อยา฿หຌหตุการณ์สาคัญทีไจะทา฿หຌราพูดกง ฿หຌรา
มีรืไองสนทนา ฿หຌราพຌนจากความป็นผูຌหูปຆาตาถืไอน ละ฿หຌราป็นคนทันสมัยอยูสมอ
฿นประการทีไ ๎ ราควรพยายามทองจาสุภาษิตหรือคาพังพยเวຌ฿หຌมาก โ พราะ
สุภาษิตนัๅนกวาจะป็นสุภาษิตขึๅนมาเดຌ ผูຌตัๅงสุภาษิตตຌองคิดลຌวคิดอีก ละพยายามอาขຌอความ
ทีไกวຌางขวางทีไสุดมารวมเวຌป็นประยคทีไมีถຌอยคาทีไนຌอยทีไสุด ฉะนัๅนสุภาษิตตาง โ จึงมีถຌอยคา
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เพราะสละสลวยอยูสมอ ผูຌทีไจาสุภาษิตเดຌมาก ยอมจะมีคาพูดสละสลวยดี ละมีหลักความคิด
อยู฿น฿จมากพอทีไจะยกอามาชวยคาพูดเดຌสมอ
฿นประการทีไ ๏ วลาอานหนังสือตาง โ ทีไตงดี โ นัๅน ถຌาพบถຌอยคาคมคาย
ขຌา฿นทีไ฿ดควรจดจาเวຌ หรือจดเวຌ฿นสมุดหงหนึไง หรือ ขีดขຌาเวຌลมหนังสือทีไอานนัๅนอง
ถຌาหนังสือนัๅนป็นหนังสือทีไตงดีจริงลຌวยอมจะมีถຌอยคาทีไคมคายอยู มากทีดียว ละถຌารา
จาเดຌมาก โ กใจะป็นประยชน์ทีไสุดเม฿ชวาราจะอาคาพูดหลานัๅนมาพูดตามอยางขาเป
ทีไจริงการจาคาพูดทีไคมคายเวຌยอมทา฿หຌรา กิดมีความคิด หาคาพูดทีไคมคายของรา฿หม
บางทีราอาจหาเดຌดียิไงกวาดิม หนังสือ฿นภาษาเทยราทีไนับวามีคาพูดทีไคมคายอยูมากนัๅน
กใรืไองรຌอยกຌวของ นฺมฺสฺ ซึไงขຌาพจຌาองลียนบบเวຌมาก ฿นวลาริไมหัด  ตงหนังสือ
฿นภาษาอังกฤษขຌาพจຌาเมเดຌอานหนังสือมากพอทีไจะทราบวา฿ครป็นอก ต฿นภาษาฝรัไงศส
หนังสือของบัลซัคป็นตหนังสืออานลน ตตใมเปดຌวยขຌอความละถຌอยคาทีไคมคายผูຌทีไอาน
ภาษาฝรัไง ศสเดຌ ถຌา อยากหั ด ป็น นั ก พูด ควรอา นหนั ง สือของบัล ซัค ฿หຌ มาก สาหรั บ฿ น
ประทศฝรัไงศสนันๅ พวกทนายความกใตอຌ งอานหนังสือของบัลซัคสมอ ละหนังสือของบัลซัค
ซึไงป็นตหนังสืออานลนชนิดนวลนัๅน ขาถือกันวาป็นตารานักพูดอยางดีทีดียว
฿นประการทีไ ๐ ซึไงป็นประการทีไสาคัญทีไสุดเดຌกสมาธิ คือ ความคิดนวน
อยู฿นถຌอยคาทีไราพูด ละ฿หຌรารูຌสึกป็นนายตัวองสมอ อยาปลอย฿หຌมีอะเรมารบกวนเดຌ
ขຌาพจຌาเดຌคยสังกตตัวอง฿นรืไองนีๅมาก ฿นวลาสดงปาฐกา฿นสานักรียนวัดมหาธาตุกใดี
฿นสามัคยาจารย์สมาคมกใดี ฿นทีไประชุมขຌาราชการละราษฎรตามหัวมืองตาง โ ทีไขຌาพจຌา
ผานเปละทีไมีผูຌขอ฿หຌขຌาพจຌาสดงปาฐกถากใดี ฿นการสดงบืๅองตຌนทุก โ ครัๅงมักมีอะเรมา
ทา฿หຌ฿จวอกวกชนผูຌฟังยังเมป็นระบียบรียบรຌอย หรือมีคนฟังนຌอยกินเปหรือมีอะเรรบกวน
฿นขณะทีไป็นอยูชนนีๅ ขຌอความทีไพูดเปกใสียหมด ขຌอความสาคัญทีไควรอา฿จ฿ส กใเมมี฿คร
อา฿จ฿สความบางขຌอทีไคิดเวຌวาจะมีคนหัวราะกใเมมี฿ครหัวราะ คราวนีๅตนองกใรูຌสึกกຌอ ละ
ทຌอ฿จ พอความกຌอละความทຌอ฿จกิดขึๅนกใชักจะหลวหมดทัๅงอัน ตຌองรวบรวมกาลัง฿จ฿หຌดี
กอนพอรูຌสึกวาป็นนายตัวองเดຌนนอนจริง โ ลຌว คราวนีๅกใสามารถทาอะเรทุก โ อยาง
จะทา฿หຌคนยิๅมหรือหัวราะหรือตบมือมืไอเรกใเดຌ ตตราบ฿ดทีไหัว฿จยังเมนวนจริง โ ละ
กาลังดวงจิตยังเมบังกิดยังป็นนายตัวองเมเดຌ หรือยังรูຌสึกกรงกลัวผูຌฟังอยูลຌว฿หຌมีรืไองดี
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ขบขันทาเรกใเมมีผลอาเมเดຌลย ความจริงป็นอยูดังนีๅ ฉะนัๅนจึงหในเดຌว าดวงจิตทีไนวน
นัๅนป็นขຌอสาคัญอยางยิไงสาหรับนักพูด
ตนอกจากกาลังดวงจิตลຌว รายังตຌองพยายาม฿หຌนๅาหนักคาพูดของรามีอยูสมอ
การพูด฿หຌมีนๅาหนักนัๅนคือจะตຌองพูด฿หຌชัดถຌอยชัดคา ละรูຌจักนຌนคาตรงทีไควรจะนຌนสียง
เมป็นของสาคัญพราะคนทีไมีสียงเมดีลย ตป็นนักพูดอยางดีมีถมเป ขຌอสาคัญอยูทีไวา
จะตຌองพูด฿หຌกระจางจຌงทุกบทพยัญชนะอยูสมอ ละควรพูดชຌา โ ฿หຌป็นจังหวะสมไาสมอ
กันเป มีอยูบຌางบางหงทีไควรรใวกวาธรรมดา หรือควรชຌากวาธรรมดา ขຌอความทีไควรพูด฿หຌ
รใวกวาธรรมดานัๅน เดຌก ขຌอความทีไป็นประยคยาว ละตຌองพูดจนจบประยค ผูຌฟังจึงจะ
ขຌา฿จถูกตຌองประยคชนนีๅราควรพูด฿หຌรใวกวาธรรมดาเดຌ พราะถຌาพูดชຌาเวຌ ผูຌฟังอาจขຌา฿จ
ผิด หรืออีกอยางหนึไงขຌอความทีไราตຌองการ฿หຌผูຌฟังรูຌสึกตืไนตຌนนัๅน ควรพูด฿หຌรใว พราะถຌา
พูดชຌาความตืไนตຌนกใจะเมบังกิด สวนคาพูดทีไควรพูด฿หຌชຌากวาธรรมดานัๅน คือ ตอนทีไป็น
คาพูดสัๅน โ ตกินความซึงๅ ชน สุภาษิตหรือถຌอยคาทีไคมคายอยาง฿ดอยางหนึไงทีไราตຌองการ
กลาว฿หຌผูຌฟังของราอา฿จ฿สจริง โ
ยังหลือขຌอสาคัญอีกประการหนึไง คือ ทาทาง มีคนดยมากขຌา฿จผิดเปวา การออก
ทาทางประกอบคาพูด฿หຌมาก โ นัๅน ป็นการดี ทຌจริงการออกทาทางมาก โ นัๅน กลับจะ
ทา฿หຌคาพูดสียเป ขຌาพจຌาคยขຌาประชุมนานาประทศครัๅง฿หญ โ มามาก ละสังกตหใน
ดຌวยตาตนองวา นักพูดทีไดีกงทีไสุดนัๅนขามีทาทางนຌอยทีไสุด ขาระวังตัวเม฿หຌยกคลง จะมี
การคลืไอนเหวบຌางกใลใกนຌอย ละการคลืไอนเหวหลานัๅน กใมีอาการหนักนนอยู฿นตัวสมอ

ขຌาพจຌาขอจบปกฐกถารืไอง สมบัติของนักพูด พียงทานี ถຌาหากจะ
ป็นประยชน์กทานบຌาง ขຌาพจຌากใจะยินดี ตถຌาเมป็นประยชน์อะเรลยกใจะ
เมสีย฿จ พราะขຌาพจຌาเดຌทาหนຌาทีไของขຌาพจຌาบริบูรณ์ลຌว
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บทที่ ๔
การพูดบนเวที
(The delivery of a speech)
ํฺ การฝึกซຌอมพูด
การฝຄกซຌอมการพูดป็นวิธีหนึไงทีไจะทา฿หຌการพูดมีประสิทธิผลอยางดีเมตืไนตຌน ละ
ประหมาตอวที ยิไงฝຄกซຌอมมากยิไงทา฿หຌจารืไองทีไจะพูดเดຌอยางดี การฝຄกซຌอมทีไควรปฏิบัติ คือํ
ํฺ ทองจาอาคาพูดของทานผูຌอืไน
๎ฺ ขยันตามฟังคนอืไนพูด
๏ฺ หัดอานหนังสือ฿หຌป็น
๐ฺ หัดยอความ ขยายความ มี ๎ คือ
๐ฺํ ยออา฿จความ
๐ฺ๎ ยออาประดใน
อีกอยางหนึไง ราอาจฝຄกซຌอมดยวิธปี ฏิบัติ ดังนีๅ
ํฺํ ฝึกซຌอมหนຌากระจกงา พืไอดูบุคลิกทาทาง ละการสดงออกของตน
หากมีขຌอบกพรองอยางเรจะเดຌกຌเขทันที ขณะพูดอยาหัวราะดยเมมีหตุจาป็น หรือสดง
ทาทางตามยถากรรม ชน กาศี รษะ ชใดหนຌา บิดมือ ฯลฯ ขณะฝຄกพูดควรมองผูຌฟัง฿หຌ
ทัไว พูด฿หຌตใมทีไ
ํฺ๎ ฝึกซຌอมกับคนคุຌนคยกัน ชน พืไอน ญาติพีไนຌอง พืไอขจัดความอาย
ความคอะขิน การพูด฿นลักษณะนีๅ จะชวย฿หຌรูຌจักควบคุมตนอง
ํฺ๏ ฝึกพูดซຌอม฿สทปคาสสใท หรือ วีดีอ วิธีนีๅจะชวย฿หຌรูຌขຌอบกพร อง฿น
รืไองของการ฿ชຌภาษา ชน การออกสียง /ร/, /ล/, /คว/, ฯลฯ ความหนั กบาของ
นๅาสียง จังหวะการพูดละการนຌนสียง฿นบางประดในทีไตຌองการจะนຌน
๑

ปຂດน มุทักันต์ุ พันอกฺ วิธีพูดของขຌาพจຌาฺ พระนคร : สานักพิมพ์คลังวิทยาุ พฺศฺ ๎๑ํ๎ุ หนຌา ํ์-ํ๎ฺ
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๎ฺ ขຌอปฏิบัติกอนขึนบนวที
การขึนๅ ปรากฏตัวบนวที ผูຌพูดอาจ฿ชຌวลานีๅ พิจารณาสิไงตอเปนีๅ ํ
๎ฺํ สารวจการตงกาย฿หຌอยู฿นสภาพรียบรຌอย
๎ฺ๎ ทบทวนประยคขึๅนตຌน หัวขຌอสาคัญ โ ประยคลงทຌาย
๎ฺ๏ อยาถือรางตรียมพูด
๎ฺ๐ คิดคาทักทีไประชุม
๎ฺ๑ ดืไมนๅายใน สูดลมหาย฿จลึก โ ๎ – ๐ ครัๅง พืไอลดการประหมาหรือตืไนวที
๏ฺ การปรากฏตัวบนวทีพูด
มืไอพิธีกรกลาวนะนาผูຌพูดละชิญขึนๅ พูด ควรปฏิบัติ ดังนีๅ
๏ฺํ อยาพูดทันทีควรหยุดสักพัก ๎ – ๏ นาที ลຌวจึงริไมพูดดຌวยการหันหนຌา
เปทางประธานพรຌอมกຌมศรีษะลใกนຌอย ลຌวพูดวา ทานประธาน จากนัๅน จึงหันเปทางผูຌฟัง
ละพูดวา ทานผูຌมีกียรติทัๅงหลาย
๏ฺ๎ ควรยืนอยางสงางาม สดงสีหนຌายิๅมยຌมจม฿ส ิPerasant face) ละ
ป็นกันองกับผูຌฟัง ควรพูดอยางปกติธรรมดา
๏ฺ๏ เมควรพูดบบนักพากย์มวย
๏ฺ๐ คารพประธานหรือพิธีดຌวยการคຌง ลຌวจึงกลาวปฏิสันถารกับผูຌฟังมืไอถึงทีไพูด
๏ฺ๑ ขณะพูดตຌองสารวมระวัง อยาลຌวงกระปຉา หรือกาตามสวนตาง โ ของ
รางกาย หรือสดงอาการซๅาซากดยเมมีความหมาย฿ด
๏ฺ๒ ควรยืนทาปกติ ทຌาควรชิดกันพอประมาณ ปลอยนๅาหนักตัวลงบนทຌา
ทัๅงสอง เมควรขอทษ ขออภัยผูຌฟังเมวากรณี฿ด โ
๏ฺ๓ อยากระอมกระเอ คาะเมครพน หรือพูดวา ฮัลหล โ
๏ฺ๔ มืไอมีการปรบมือหรือหัวราะ ควร฿หຌสียงบาลงหรือหยุดกอนจึงพูดตอเป
๏ฺ๕ ติดขัดหรือลืมรืไองกะทันหัน เมควรตก฿จ อยาลบลิๅน ควรพูดประยค
อืไน โ หมือนเมมีอะเรกิดขึๅน ลຌวคอย โ นึก ถຌาคิดเมออกกใผานตอนนัๅนเปลย อยาสียวลา
กับประยคนัๅน โ
๏ฺํ์ อยาอาขຌอศอกหรือขนทຌาวตຍะสาหรับพูด
๏ฺํํ พูดจบเมตຌองขออภัย฿นความบกพรอง฿ด โ ทัๅงสินๅ
ํ

อุดม บัวพียรฺ วาทวิทยากลยุทธ์การพูดอยางมีประสิทธิผลฺฺฺ฿นอกาสฺ กรุงทพมหานคร : จัดพิมพ์ดยซุปปอร์บรนุ
ธันวาคม ๎๑๏๏ุ หนຌา ๏๕ฺ
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๏ฺํ๎ ตาดูผูຌฟัง฿หຌทัไวถึง อยามองจุด฿ดจุดหนึไงนานกินเป ตຌองนึกถึงหลักทีไวา
ปากพูดตามอง มือสดง เวຌ
๏ฺํ๏ ควรจบดຌ ว ยค าพู ด ทีไ  ตรี ย มมาอย า งดี อาจจบดຌ ว ยประยคซึไ ง มี ค าว า
คะ, ครับ
๐ฺ วิธีการกຌความตืไนตຌนวที ิStage fright problems)
การตืไนตຌนหรือตืนไ วที ป็นอาการปกติของผูຌพูด หรือขึๅนวทีพูดตอหนຌาคนยอะ โ
วิธี กຌความตืนไ ตຌนวที จึงควรปฏิบตั ิ ดังนีๅ
๐ฺํ บังคับ฿จตนองวา เมมีอะเรนากลัว ผูຌฟังทีไมองรานันๅ มองดຌวยศรัทธา฿หຌ
กาลัง฿จ
๐ฺ๎ อยาตัๅง฿จพูดกินเป การตังๅ ฿จพูดกินเป จะกอ฿หຌกิดความตึงครียด
๐ฺ๏ มืไอริมไ พูดมีสียงสัไน ควรพูดชຌา โ สดงสีหนຌายิๅมยຌมจม฿สละสดง
ทาทางประกอบดຌวย พยายามเมพดู รใว
๐ฺ๐ ทาตัวบบสบาย โ ป็นธรรมชาติ ิRelax and natural) ละ
ชืไอมัไน฿นตนอง
วิริ ยน ทุกขฺ มจฺจติ คนจะลวงทุกข์ ิประสบความสารใจี พราะความพียรํ
นปลียน

บบฝึกหัดบททีไ ๐
ลือกรืไองหลานีๅพียงรืไองดียว ลຌวขียนตຌนฉบับ ิScript) ฿หຌครบตามบบฟอร์ม
ิFrom) ฿หຌวลา ๑ นาที
ํฺ วิกฤติการณ์จราจร฿นกรุงทพมหานคร
๎ฺ มีนๅา฿จสักนิด รถจะติดนຌอยลง
๏ฺ อยากรียนกง ตຌองทาอยางเร
๐ฺ กีฬา กีฬา คือยาวิศษ
๑ฺ พึงชนะความชัไว ดຌวยความดี
๑

ขฺุสฺ ๎๑/๏ํํ/๏๒ํ สฺยามรฏ สฺส ตปิฏกกฺ กรุงทพมหานคร : รงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัยุ ๎๑๎๏ฺ
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บทที่ ๕
มารยาทในการพูดและการฟัง
(The manners of speech and listening)
฿นการพูดทีไดีนัๅน ผูຌพูดตຌองรักษามารยาทอยางดีเมวาทีไเหนละวลา฿ด การมีมารยาท
฿นการพูดป็นความจาป็น ชวยสรຌางสนห์ ความชืไอถือ ละศรัทธากผูຌฟัง มารยาททีไดี
฿นการพูด มีดังนีๅํ
ํฺ ป็นนักฟังทีไดี
๎ฺ ป็นตัวของตัวอง
๏ฺ ยอมรับฟังคาวิจารณ์
๐ฺ ศึกษาหาความรูຌอยู สมอ
๑ฺ มีความสุข฿นการถายทอดความรูຌ฿หຌผูຌอืไน
ํฺ มารยาททีดไ ีของผูຌพูด
ผูຌพูดควรมีมารยาททีดไ ี ดังนีๅ
ํฺํ คิด฿หຌรอบคอบกอนจึงพูด ควร฿ชຌคาสุภาพ เมสดงออกถึงความรุนรง
ํฺ๎ เมกลาวรຌาย เมพูดกระทบกระทียบ฿คร หรือมຌตผฟูຌ ัง
ํฺ๏ ควร฿ชຌอารมณ์฿หຌถูกกาลทศะ ชน พูดตลก฿หຌผูຌสูงอายุหรือผูຌ฿หญฟังขณะพูด
มืไอผูຌฟังสดงกิริยาเมสุภาพ ดຌวยการหรຌอง ผูຌพดู ตຌองระงับความกรธเวຌเมสดงออก
ํฺ๐ อยาพูดสดงภูมริ ูຌของตน หรือขมหงนๅา฿จผูຌฟัง
ํฺ๑ จบลຌวควร฿หຌอกาสผูຌอนืไ เดຌพูดซักถามบຌาง ตามวลาอันสมควร
ํฺ๒ เมควรพูดรืไองสวนตัว ถຌาเมมีผูຌถาม
ํฺ๓ พูดดຌวยหตุผล มีสติ ตຌองพูด฿นสิไงทีไอยู฿นความสน฿จของผูຌฟัง
๑

ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ฺ พุดเดຌพูดป็นฺ หนຌา ํ์ุ อຌาง฿น อุดม บัวพียรฺ วาทวิทยา กลยุทธ์การพูดอยางมีประสิทธิผลฺฺฺ
฿นทุกอกาสฺ กรุงทพมหานคร : จัดพิมพ์ดย ซุปปอร์บรนุ นวาคม ๎๑๏๏ หนຌา ๏๒ฺ
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ํฺ๔ ตຌองพูด฿นรืไองทีไขากาหนด฿หຌพูดทานัๅน เมพูดผิดรืไอง
ํฺ๕ มืไอกลาวถึงขຌอความของผูຌ฿ด ตຌองกลาวชืไอของผูຌนัๅน พือไ สดงความคารพ
ํฺํ์ ตຌอง฿จกวຌางยอมรับความคิดหในของผูຌอนืไ
ํฺํํ หนຌายิๅมยຌมจม฿ส ตงกายสุภาพรียบรຌอย มีกริ ิยาทาทีหมาะสม
๎ฺ มารยาท฿นการฟัง
จะเดຌยินคาพูดสมอ โ วา ฟังคนนຌนคนนีๅพูดเมรูຌรืไอง กรณีนีๅ ราจะตาหนิผูຌพูด
ทีดียวเมเดຌ อาจจะป็นความผิดของผูຌฟังกใเดຌ ชน ผูຌฟังกาลังหนืไอยจากการทางาน พราะ
พิไงลิกจากงาน หรือหຌองนัๅนมีสียงรบกวน อากาศรຌอนอบอຌาว ดังคากลาววา อากาศรຌอน
ดใกรຌอง หมาหาหอน คือ อันตรายตอการฟังละการพูด มารยาท฿นการฟังของผูຌรับฟัง คือ
๎ฺํ ตัๅง฿จฟัง฿หຌขຌา฿จ
๎ฺ๎ ตຌองฝຄก฿หຌมนี ิสัยการฟังทีดไ ี
๎ฺ๏ สดงอากัปกิริยาวาเดຌติดตามรืไองราวตลอด
๎ฺ๐ เมควรนัไงกຌมหนຌา อานหนังสือพิมพ์ คุยกัน ฯลฯ ฿นขณะฟังการพูด฿น
หຌองประชุม
๎ฺ๑ เมควรสดงอาการฉยมย เมยนิ ดียินรຌาย
๏ฺ วัตถุประสงค์฿นการฟัง
฿นการฟังการพูดหรือบรรยาย มีวัตถุประสงค์ ๏ ประการ ดังนีๅ
๏ฺํ ฟังพืไอความบันทิงละสนุกสนาม ิEnjoyment)
๏ฺ๎ ฟังพืไอพิไมวิชาการความรูຌ ิInformation) ทัศนคติ ิAttitude)
๏ฺ๏ ฟังพืไอ฿หຌกิดความคิด พืไอ฿หຌรูຌถึงความคิดของตนละผูຌอืไน
๐ฺ ประยชน์฿นการฟัง
การฟังยอมมีประยชน์ ๑ ประการ คือํ
๐ฺํ ผูຌฟังยอมเดຌฟังสิงไ ทีไยังเมคยฟัง ิอสฺสตุ สุณาติี
๐ฺ๎ สิไง฿ดเดຌคยฟังลຌว ตเมขຌา฿จชัด ยอมขຌา฿จสิไงนันๅ ชัด ิสุตปริยทปติี
๑

องฺปญฺจกฺ ๎๎/๎์๎/๎๓๒ สฺยามรฎ สฺสฺ อຌางลຌว ; มหาสมณจຌาุ สมดใยพระุ กรมพระยาวชิรญาณวรรสฺ
นวกวาทฺ พิมพ์ครัๅงทีไ ๒๐/๎๑์๕ฺ พระนคร : รงพิมพ์มหามกุฎราชวทิยาลัยุ ๎๑์๕ฺ
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๐ฺ๏ บรรทาความสงสัยสียเดຌ ิกงฺข วิหนติี
๐ฺ๐ ทาความหใน฿หຌถูกตຌองเดຌ ิทิฎฺฐึ อุช กรจติี
๐ฺ๑ จิตของผูຌฟังยอมผอง฿ส ิจิตตฺ มสฺส ปสึทติี
๑ฺ ลักษณะการฟังทีดไ ี
มีผูຌรูຌกลาววา นักพูดหางาย นักฟังหายาก ป็นความจริง พราะมีคนนຌอยนักทีจไ ะ
ป็นนักฟังทีดไ ี พราะการฟังป็นพฤติกรรมทีตไ ຌองปฏิบตั ิ ิPractice) ละกิดการรียนรูຌชนดียว
กับการพูด การฟังมิ฿ชฉพาะ฿นหຌองประชุมทานัๅน รวมถึง฿นวงสนทนาระหวางพืไอนฝูงดຌวยกัน
การฟังทีดไ ีมีลักษณะ ดังนีๅ
๑ฺํ ฟังดຌวยความอดทนละมีวิจารณญาณ
๑ฺ๎ ฟังดย฿ชຌปญ
ั ญาตามเปดຌวย
๑ฺ๏ ควรมีสมาธิ฿นการฟัง เมมีจติ ฟุ้งซาน
๑ฺ๐ ฟังดຌวยความตัๅง฿จ ละสน฿จ
๑ฺ๑ ควรจดบันทึกขຌอความทีไสาคัญ ละป็นประยชน์พอมิ฿หຌลืม
๑ฺ๒ มีปัญหาควรซักถาม หรือปรึกษาหารือ พืไอหาความรูຌพิไมติม
๑ฺ๓ ลือกทีไนงัไ อืๅออานวยตอการฟัง ปราศจากสียงรบกวน
๑ฺ๔ ฟังดຌวยความคิด ดຌวยการประมินละวิจารณ์ การฟังตละครังๅ ตຌอง
พิจารณารืไองทีไฟังนันๅ ขຌอทใจจริงป็นอยางเร ตอน฿ดถูกตຌองหรือเมอยางเร
Aristotel ปราชญ์ชาวกรีก กลาววา คนราฟังผูຌอนืไ พูดพราะตຌองการจะรูຌ
๏ ประการ คือํ
ํฺ ตຌองการจะรูຌความฉลาดของผูຌพูด
๎ฺ ตຌองการจะรูถຌ ึงบุคลิกลักษณะของผูຌพูด
๏ฺ ตຌองการจะรูถຌ ึง Good will ของผูຌพูด

ํ

อຌาง฿น ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ฺ หลักวาทการฺ ปากกรใด นนทบุรี : รงพิมพ์สถานสงคราะห์หญิง ปากกรใดุ ๎๑ํ๕ุ
หนຌา ๏๎-๏๏
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฿นการฟังจะชืไอหรือเม ตຌองคิดละเตถาม กใจะทา฿หຌผูຌฟังกิดความรูຌ จึงกลาวเดຌวา
การฟังทีไดีจะทา฿หຌผูຌฟังกิดปัญญา
ดังพุทธศาสนสุภาษิตทีไ สุสฺสสู ลภต ปญฺญํ ฟังดຌวยดียอมเดຌปัญญาํ

บบฝึกหัดบททีไ ๑
ํฺ จงฟังผูຌทีไออกมาพูด หนຌ าชัๅน ลຌวสรุป฿จความของรืไองทีไพูด ดยเมคานึ งถึง
สภาพวดลຌอมหรือตัวผูຌพูด
๎ฺ จงตัๅง฿จฟังการอภิปราย หรือรายงานปาฐกถา ลຌวสรุป฿จความสาคัญ
๏ฺ ปຂดวิทยุฟังรายการสดงพระธรรมทศนา฿นวันพระ ลຌวขียน฿จความของรืไอง
ทีไฟัง



๑

สสฺ ํ๑/๔๐๑/๏ํ๑-๏ํ๒ ; ขฺุสฺุ ๎๑/๏ํํ/๏ํ๒ สฺยามรฏฺ สฺส ตปຂฎกก กรุงทพมหานคร :
รงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัยุ ๎๑๎๏ฺ
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