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๑. ความน�า
 บรรดาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้านอันประกอบด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียนนั้น การพูด

นับเป็นทักษะด้านการแสดงออก (Productive Skill) การฟังนับเป็นทักษะด้านการรับ (Receptive 

Skill) การพูดและการฟังเป็นทักษะที่มนุษย์ใช้เพื่อการสื่อสารควบคู่กันไปมากที่สุด เนื่องจากต้องใช้

ทักษะทั้งสองเพื่อสื่อความหมาย ถ่ายทอดความในใจ สร้างความเข้าใจ ผู้พูดสามารถปล่งเสียงออกมา

เป็นถ้อยค�าภาษาอย่างที่เรียกว่า การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) พร้อมทั้ง 

ใช้อากัปกิริยาท่าทางต่าง ๆ ประกอบการพูด ที่เรียกว่า การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Non-Verbal 

Communication) เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ฟังรับรู้ได้อย่างแจ่มชัดมากยิ่งขึ้น 

  การพูดจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งต้องมีการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝน เพื่อให้ผู้พูดสามารถน�าไป

ใช้ในการตดิต่อสือ่สาร ถ่ายทอดความรู ้ความคดิ บอกเล่าความในใจ หรอืสือ่ความหมายตามทีต่นต้องการ 

ไปยงัผูร้บัสารซึง่ได้แก่ผูฟั้งได้อย่างมีประสทิธภิาพ ศาสตร์การพูดจึงเป็นวชิาความรู้ทีม่หีลักการ มรีะเบยีบ

ปฏิบัติที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ และเมื่อผู้พูดน�าหลักการที่ตนได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ โดยใช้ความ

สามารถในการเรียงร้อยถ้อยค�า วล ีประโยค ส�านวนภาษา เพ่ือส่งสารไปยงัผู้ฟังได้อย่างสละสลวย กระชบั 

ประทับใจ ได้ใจความที่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงนับเป็นการใช้หลักและศิลปะการพูดได้อย่างเหมาะสม   

๒. ศาสตร์และศิลป์ของการพูด
  การพูด เป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความ

ต้องการของผู้พูด ซึ่งเป็นผู้ส่งสารที่มีความหมายไปยังผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รับสาร โดยใช้ถ้อยค�า น�้าเสียง สีหน้า 

แววตา และอากัปกิริยาท่าทาง เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ เข้าใจ และสนองตอบต่อสารที่ผู้พูดได้สื่อมาถึงตน  

การพูดเป็นส่ิงจ�าเป็นและมีความส�าคัญต่อการติดต่อสื่อสารในทุกสาขาอาชีพ เพราะทุกสาขาอาชีพ 

ต้องอาศัยการพดูเพือ่สือ่ความหมายตามท่ีตนต้องการไปยงัผู้ฟัง โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือให้เกดิความเข้าใจ

และรับรู้ตรงกัน

 สุนทรภู่ กวีเอกของไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณคดีไทยอันทรงคุณค่า ท่านได้แต่งค�าประพันธ์

อันเป็นอมตะแห่งบทกวีซึ่งสะท้อนให้เห็นศาสตร์และศิลป์ของการพูด ให้เราพึงระลึกถึงและจดจ�าอยู่

เสมอเมื่อจะเจรจาติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ดังนี ้
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    “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์       มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต

               แม้นพูดชั่วตัวตายท�าลายมิตร        จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา”

         - นิราศภูเขาทอง

    “อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก  แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย

   แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย  เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจ”

         - เพลงยาวถวายโอวาท

    “เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก  จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา 

    แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา    จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ”

         - พระอภัยมณี

  ในหนังสืออรรถกถาธรรมบท ขุททกนิกาย ภาคที่ ๓ ท่านกล่าวถึงวาจาสุภาษิตโดยเปรียบเทียบ

กับดอกไม้งามที่มีสีสวยและมีกลิ่นหอม ดังนี้

     ยถาปิ รุจิร� ปุปฺผ�   วณฺณวนฺต� อคนฺธก�     

     เอว� สุภาสิตา วาจา  อผลา โหติ อกุพฺพโต

     ยถาปิ รุจิร� ปุปฺผ�   วณฺณวนฺต� สุคนฺธก�     

     เอว� สุภาสิตา วาจา  สผลา โหติ สุกุพฺพโต ฯ

 ค�าแปล : ดอกไม้งาม มีสีสวย แต่ไม่มีกลิ่น ฉันใด วาจาสุภาษิต ย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ท�าตาม 

ฉันนั้น แต่วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ท�าตามด้วยดี เหมือนดอกไม้งาม มีสีสวย และมีกลิ่นหอม ฉะนั้น

 ข้อความข้างต้นช่วยให้เหน็ศาสตร์และศลิป์ของการพดู ทีท่กุคนควรเรยีนรูแ้ละฝึกฝนจนสามารถ

น�าไปปฏิบัติจนเห็นผลได้จริง ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองในทุกด้าน การพูดเป็นกระบวนการที่ต้อง 

มีการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ มีการวางแผน มีการวิเคราะห์ผู้ฟัง และเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 

กับกลุ่มผู้ฟัง การฝึกฝนทักษะการพูดจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านกายภาพและ 

ด้านความคิด ทัง้นีเ้พือ่ปรบับคุลกิภาพของตนเองให้พร้อมในทกุสถานการณ์ เพราะเหตนุี ้การพดูจงึเป็น

จุดเร่ิมต้นของการเสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยสร้างภาวะความเป็นผู้น�า และเป็นสะพาน

เชื่อมโยงไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต 

 ในที่นี้สามารถสรุปสาระส�าคัญอันว่าด้วยศาสตร์และศิลป์ของการพูดได้ ดังนี้ 

 ๑)  การพูดช่วยให้มนุษย์มคีวามเข้าใจซึง่กนัและกนั เนือ่งจากการพดูเป็นเคร่ืองมอืสือ่สารทีส่�าคญั

ที่สุด ซึ่งจะท�าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ท�าให้เกิดความรู้สึก

ที่ดีต่อกัน และท�าให้มนุษย์ได้เปิดเผยตนเองไปสู่โลกกว้างทั้งในระดับบุคคล ระดับสังคม และระดับชาติ

ได้อย่างดียิ่ง
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 ๒)  การพูดช่วยให้เกิดการรับรู้ความหมายร่วมกัน ด้วยเหตุผลของกระบวนการทางสังคม มนุษย์

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา การสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการ

รับรู้ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย จึงเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ขั้นตอนของ

การสื่อสารบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๓)  การพูดช่วยให้เกิดการตอบสนองระหว่างกัน การส่ือสารด้วยการพูดส่วนใหญ่จะมีลักษณะ

เป็นการสื่อสาร ๒ ทาง (Two-way Communication) กล่าวคือ มีผู้ส่งสารและผู้รับสารใช้ภาษา 

เป็นสื่อกลางในการเจรจาติดต่อถึงกัน ผู้พูดซึ่งเป็นผู้ส่งสารนั้นย่อมคาดหวังถึงปฏิกิริยาตอบสนองจาก 

ผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รับสาร เพราะการตอบสนองต่อสารเปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีช่วยสะท้อนความส�าเร็จ 

ของการพูด 

 ๔)  การพูดช่วยเสริมสร้างลักษณะความเป็นผู้น�าที่ดี ผู้พูดที่มีการฝึกฝนทักษะการพูดอยู่เสมอ 

จะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้น�า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้อื่น  

ซึ่งลักษณะการเป็นผู้น�าท่ีดีน้ันจะแฝงอยู่ในตัวผู้พูดนั่นเอง ทั้งนี้โดยเร่ิมจากการพัฒนาบุคลิกภาพ  

การวางตัว มารยาทในการพูด การแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากการอ่าน การฟัง การสังเกต 

และการลงมือท�า

 ๕)  การพูดช่วยเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ผู้พูดที่มีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองจนเป็น

นักพูดที่ดีนั้น ย่อมเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ เป็นผู้ยอมรับความแตกต่างทางความคิด 

สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น มีใจเปิดกว้าง

ยอมรับความจริง และน้อมรับค�าติชมเพื่อน�าไปแก้ไขพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ของการพูด
 วัตถุประสงค์ของการพูดกับตัวผู ้พูด นับเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน การก�าหนด

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนการพูด ย่อมช่วยให้ผู้พูดสามารถก�าหนดทิศทางการพูดได้อย่างชัดเจน และ

ยังช่วยให้ผู้ฟังสามารถรับรู้เรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องตามล�าดับ ฉะนั้น ก่อนการพูดทุกครั้งผู้พูดจึงควร

ศึกษาวัตถุประสงค์ของการพูด เพื่อเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง ดังนี้ 

 ๑) การพูดเพื่อให้ความรู้ เป็นการพูดเพื่ออธิบาย ขยายความ ชี้แจง แสดงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างครบถ้วน ผู้พูดจึงต้องมีการเตรียม

ความพร้อมล่วงหน้า ศึกษาค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และน�าเสนออย่างมีขั้นตอนตามล�าดับก่อนหลัง เพื่ 

อให้ผูฟั้งเข้าใจง่าย คลีค่ลายข้อสงสยั ได้กรอบแนวคดิของความรู้ทีส่ามารถน�าไปปฏบัิติ หรือศกึษาค้นคว้า

เพ่ิมเตมิได้อย่างชัดเจน การพูดเพือ่ให้ความรูม้หีลายรปูแบบ เช่น การให้โอวาท การอบรม การปฐมนเิทศ 

การบรรยาย การอธิบาย การสาธิต การแถลงการณ์ การประกาศ เป็นต้น
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 ๒) การพดูเพือ่จงูใจหรอืโน้มน้าวใจ เป็นการพูดทีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือชกัชวน ให้เชือ่ ให้คล้อยตาม

หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้พูดต้องใช้ศิลปะการพูดเพื่อสอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึกที่บ่งบอก

ถึงความจริงใจประกอบน�้าเสียงท่ีพูดออกไป เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้พูดมีความเชื่อเช่นนั้น การพูดใน

ลกัษณะนีนิ้ยมใช้ในโอกาสต่าง ๆ  เช่น การโฆษณาสนิค้า การปลกุเร้าให้เกดิปฏกิริยิามวลชน การชกัชวน

ให้ประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การโน้มน้าวให้เห็นโทษหรือพิษภัยของสิ่งเสพติด การเชิญชวน

ให้บริจาคเงินท�าบุญ เป็นต้น

 ๓) การพูดเพ่ือจรรโลงใจ เป็นการพูดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะบรรยายให้เห็นภาพหรือเรื่องราว

ของการกระท�าคุณงามความดี ความประณีตงดงาม ตลอดจนเรื่องราวบันเทิงใจ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความ

เพลิดเพลิน รู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ และได้รับคุณค่าด้านจิตใจ การพูดในลักษณะนี้นิยมใช้ในโอกาส

ต่าง ๆ เช่น การแสดงความยินดี การกล่าวยกย่องสดุดีบุคคลผู้ประกอบคุณงามความดี การกล่าว 

สุนทรพจน์ในงานรื่นเริง การกล่าวค�าปราศรัย การให้โอวาท เป็นต้น 

 ๔) การพูดเพื่อหาค�าตอบ เป็นการพูดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ความรู้ ความเห็น

ของผู้ฟังในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้พูดจะต้องรู้จักการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง เหมาะสม เรียบเรียงถ้อยค�าและ 

ความคิดเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนตรงตามที่ต้องการ การพูดเพื่อหาค�าตอบนั้นนิยมใช้

ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การสอบสัมภาษณ์ การสอบถามข้อมูล และการปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. การพูดแต่ละประเภท
 เมือ่ทราบวตัถุประสงค์ของการพดูดงักล่าวข้างต้นแล้ว สิง่ทีผู่พ้ดูควรจะพจิารณาต่อไปกค็อืจะพูด

อย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับงานในโอกาสต่าง ๆ โดยภาพรวมมีการแบ่งการ

พูดออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การพูดเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างไม่เป็นทางการ และการเพื่อ

การสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างเป็นทางการ ในท่ีนี้จะกล่าวถึงเฉพาะลักษณะการพูดอย่างเป็นทางการ

ซึ่งมีสาระส�าคัญพอสรุปได้ ดังนี้

 ๑) การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ได้แก่ การพูดอย่างกะทันหันโดยท่ีผู้พูดไม่ได้ 

เตรยีมตวัมาก่อน หรอืได้รบัเชิญให้พดูในทีป่ระชุมชนในเร่ืองท่ีตนไม่ได้เตรียมความพร้อมเกีย่วกบัเนือ้หา

ที่จะพูด ท�าให้การแสดงทัศนะหรือการให้ข้อคิดความเห็นต่อผู้ฟังอาจจะดูติด ๆ  ขัด ๆ  ไม่ราบรื่น นักพูด

ที่มีช่ือเสียงส่วนมากจะหลีกเลี่ยงการพูดประเภทนี้ เพราะเป็นห่วงความรู้สึกของผู้ฟัง แต่หากมีความ

จ�าเป็นต้องพูดต่อท่ีประชุมชนอย่างกะทันหัน ก็มีข้อที่ควรปฏิบัติ คือ ควบคุมสติให้มั่น นึกถึงความรู้

ประสบการณ์ กล่าวทักทายผู้ฟังช้า ๆ  ชัด ๆ  พยายามสังเกตปฏิกิริยาผู้ฟังในขณะพูด และไม่ควรใช้เวลา

ในการพูดนานเกินไป เพราะจะท�าให้เนื้อหาที่พูดวกไปวนมา 
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 ๒) การพูดโดยการอ่านต้นฉบับ ได้แก่ การพูดโดยใช้วิธีการอ่านจากต้นฉบับที่ผู้พูดเตรียมมา 

หรือพูดจากบทความซึ่งเป็นข้อเขียนที่ตนได้ศึกษาค้นคว้ามา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

และต้องการจะควบคุมเวลาให้เหมาะสม การพูดประเภทนี้มีลักษณะเป็นการพูดอย่างเป็นพิธีการ เช่น 

พระราชด�ารสัเปิดการประชมุรฐัสภา การแถลงนโยบายของนายกรฐัมนตร ีการกล่าวรายงานต่อประธาน

ในพิธี การกล่าวเปิดหรือปิดการประชุมสัมมนา เป็นต้น ผู้พูดควรศึกษาข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการพูด 

ประเภทน้ี ได้แก่ การใช้ภาษาทีเ่ป็นทางการ เขยีนต้นฉบบัโดยเว้นระยะห่างระหว่างบรรทดัมากกว่าปกติ 

ท�าเครื่องหมายวรรคตอนส�าหรับการอ่าน ฝึกซ้อนการอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี 

  ๓) การพดูโดยการท่องจ�าเนือ้หา ได้แก่ การพดูทีผู่พ้ดูมเีวลาในการเตรยีมเนือ้หามากพอสมควร 

จึงมีเวลาในการเขียนบทพูดซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ความน�า-เนื้อเรื่อง-และส่วนสรุป ไว้ล่วงหน้า 

แต่เน่ืองจากผู้พูดมีประสบการณ์น้อย จึงเลือกวิธีท่องจ�าเนื้อหา จากน้ันจึงพูดจากที่ตนได้ท่องจ�าไว้  

การพูดประเภทนี้มีข้อดี คือ ผู้พูดสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ทั้งหมด และสรุปจบได้ตามเวลาที่ก�าหนด 

แต่ก็มีข้อเสีย คือ หากผู้พูดไม่เตรียมตัวล่วงหน้ามาอย่างดีอาจจะลืมเนื้อหาที่ท่องจ�าไว้ ท�าให้ขาดความ

เชื่อมั่นในตนเอง การใช้ภาษาและกิริยาท่าทางประกอบการพูดไม่เป็นธรรมชาติ 

 ๔) การพูดโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ได้แก่ การพูดของผู้พูด 

ทีมี่ความรูแ้ละประสบการณ์ สามารถใช้ศาสตร์และศลิป์ประกอบการพดูได้อย่างเป็นธรรมชาต ิมวีธิกีาร

ที่ดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบเนื้อหาที่จะน�าเสนอต่อผู้ฟัง ท�าให้เรื่องที่พูดมีความทันสมัย

สอดคล้องกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ ช่วยดงึดดูความสนใจ และตรงใจผู้ฟัง ผู้พูดจะใช้วธีิบันทึกโครงเร่ือง

ที่จะพูดเป็นหัวข้อสั้น ๆ แล้วขยายความไปตามความเข้าใจในเนื้อหา สามารถปรับหัวข้อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์และปฏิกิริยาของผู้ฟังได้ตลอดเวลา 

๕. หลักการเป็นนักพูดที่ดี
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การพูดเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีความจ�าเป็นต่อการ

ประกอบหน้าที่การงานในทุกสาขาอาชีพ และการที่จะพัฒนาตนเองจนถึงขั้นเป็นนักพูดที่ดีได้นั้น ผู้พูด

ต้องผ่านบททดสอบมากมายด้วยตวัเอง เพราะทกุคนไม่ได้มพีรสวรรค์มาตัง้แต่เกดิ ต่อเมือ่มคีวามใฝ่ฝัน

ที่จะเป็น จึงต้องมุมานะมุ่งมั่น ขยันหมั่นฝึกฝน จนเกิดทักษะความช�านาญ ดังค�ากล่าวที่ว่า “พรสวรรค์

หรือจะสู่พรแสวง” และเมื่อผู้พูดมีทักษะพื้นฐานในการใช้ถ้อยค�า น�้าเสียง และกิริยาท่าทางประกอบ

การพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผู้พูดควรศึกษาหลักการเป็นนักพูดที่ดี ดังนี้ 

  ๑) เป็นนกัฟังทีด่ ีการเป็นผูฟั้งทีด่ถีอืเป็นข้ันตอนท่ีส�าคญัของการสะสมความรู้และประสบการณ์ 

ทั้งนี้ เพราะการฟังเป็นทักษะพื้นฐานของการพัฒนาสติปัญญา ช่วยให้ผู้ฟังได้มีโอกาส “ทบทวน 
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ความรู้เดิม และเพิ่มเติมความรู้ใหม่” ได้เปิดโลกทัศน์ของตนให้กว้างไกล ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาอย่าง 

แจ่มแจ้ง และรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความแตกต่างทางความคิด  

การเป็นนักฟังที่ดียังหมายรวมถึงการเป็นผู้สมาธิในการรับสาร รู้จักสังเกต หรือก�าหนดจดจ�าวิธีการใช้

ถ้อยค�า น�้าเสียง ข้อคิดค�าคมต่าง ๆ รวมทั้งลีลาท่าทาง บุคลิกลักษณะ รูปแบบการพูดของนักพูดที่ดี 

เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการพูดของตนให้ดียิ่งขึ้น 

 ๒) เป็นนกัอ่านทีด่ ีเนือ่งจากปัจจบุนัเป็นยคุสังคมข้อมลูข่าวสาร (Information Age) นวตักรรม

ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นและน�ามาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ ข้อมูลความรู ้

ในทุกด้านได้รับการถ่ายทอดหรือท่ีเรียกกันว่า “แชร์” ต่อ ๆ กันไปในหมู่สังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว  

มีหลายเรื่องกลายเป็นกระแสสังคมเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ  และก็มีหลายเรื่องเช่นกันที่ผู้แชร์เองยังไม่ทราบ

ด้วยซ�้าว่าถูกหรือผิด เมื่อเป็นเช่นนี้การเป็นนักอ่านที่ดีก็จะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้เท่าทัน ไม่หลงเชื่อ 

ไปตามกระแส รู้จักใช้ความคิดวิจารณญาณอย่างรอบคอบ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักพูดที่ดี 

มีกลวิธีในการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล มีทั้งส่วนที่เป็น

ภายใน ได้แก่ อารมณ์ ความรูส้กึนึกคดิ ทศันคต ิสตปัิญญา และส่วนทีเ่ป็นภายนอก ได้แก่ รูปร่างหน้าตา 

กิริยาท่าทาง การแต่งกาย การพูดจา ส่วนใหญ่คนจะมองและตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่า

ภายใน เพราะเป็นบุคลิกภาพที่มองเห็นได้อย่างแจ่มชัด บุคลิกภาพยังหมายรวมถึงพฤติกรรม 

การแสดงออกโดยภาพรวมขณะปรากฏตวัต่อสาธารณชน ทัง้ทีรู่ต้วัและไม่รูต้วั ฉะนัน้ การจะเป็นนกัพดู

ที่ดีผู้พูดต้องรู้จักปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองโดยเฉพาะมารยาทในการแต่งกายให้ดูดีและมีความ

เหมาะสมตัง้แต่แรกเหน็ในทกุโอกาส เพราะมส่ีวนส�าคญัต่อการสร้างความน่าเชือ่ถอืศรทัธาต่อผูพ้บเหน็

 ๔) เป็นผูม้คีวามเชือ่มัน่ในตนเอง ความเชือ่มัน่ในตนเอง (Self Confidence) หมายถงึ การกล้า

ตดัสนิใจในการท�าสิง่ใดสิง่หนึง่ด้วยความมัน่ใจ กล้าแสดงออก สามารถท�าสิง่ต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเอง พึง่พา

ตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การเป็น 

ผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองถือเป็นคุณสมบัติส�าคัญประการหนึ่งของบุคคลที่ประสบความส�าเร็จท่ัวโลก 

ฉะนั้น การจะเป็นนักพูดที่ดี ผู้พูดควรเป็นผู้กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าที่จะลงมือท�า รู้จักริเริ่ม

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และมีภาวะความเป็นผู้น�าที่ดี 

 ๕) เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่พูด การมีความรู้ในที่เรื่องที่พูดถือเป็นคุณสมบัติส�าคัญการการเป็น

นักพูดที่ดี เคล็ดลับความส�าเร็จก็คือ “จงพูดในเรื่องที่ตนเองรู้” หากไม่มีความรู้ในเรื่องใดก็ไม่ควร 

อย่างยิ่งที่จะรับหน้าที่เป็นผู้พูดในเรื่องนั้น เพราะนอกจากจะเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ฟังแล้ว ยังท�าให้ตัว 

ผูพ้ดูขาดความน่าเชือ่ถอืจากผูฟั้ง ฉะนัน้ ไม่ว่าจะพูดเร่ืองใดกต็าม ผู้พูดควรมกีารศกึษาค้นคว้าหาข้อมลู
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ความรู้จากเรื่องนั้น จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนน�าไปพูดในที่ประชุมชน ซ่ึงปัจจุบันมีแหล่งความรู้มาก

มายให้ค้นหา จงมคีวามกระตอืรอืร้นในการสะสมความรู้และประสบการณ์ ผู้พูดควรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ตวัอย่างหลกัฐาน เอกสารอ้างองิ งานศกึษาวจิยั เพือ่ใช้ประกอบองค์ความรู้ให้ครบถ้วน และรู้จักเลือกสรร

ความรู้ที่จะน�าเสนอให้เหมาะสม และเรียบเรียงความคิดให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างเป็นขั้นตอน

 ๖) เป็นผู้มีความจริงใจ การเป็นผู้มีความจริงใจมิได้เกิดมีขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดขึ้นจากการ

เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติติดตัวประจ�าตน ท่ีผ่านการฝึกฝนอบรมมาอย่างยาวนาน  

เมื่อจะเจรจาความใด ๆ ก็ตาม ความจริงใจที่พูดออกไปก็จะท�าให้ผู้ฟังสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้  

เพราะเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งแกล้งกระท�า หลักการข้อนี้ถือเป็นเร่ืองส�าคัญ 

ขั้นสูงของการอยู่ร่วมกันในสังคม ในพระพุทธศาสนาท่านส่งเสริมการกล่าววาจาท่ีเป็นสุภาษิตว่า 

เป็นมงคลอันยอดเยี่ยม ดังพระบาลีว่า “สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� การกล่าววาจาที่เป็น

สุภาษิตเป็นมงคลอันสูงสุด” ขยายความได้ว่า ควรกล่าวค�าจริง เป็นค�าสุภาพ มีประโยชน์ พูดด้วยจิต

เมตตา ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง ไม่ต่อเติมเสริมความจนกระทั่งไม่เหลือเค้าโครงแห่งความจริง 

อยู่เลย

 ๗) เป็นผู้มีความรับผิดชอบ การเป็นผู้มีความรับผิดชอบถือเป็นคุณธรรมส�าคัญอีกประการหนึ่ง 

ที่ผู้พูดพึงมีทั้งต่อหน้าและลับหลัง กล่าวโดยหลักการ คือ เมื่อพูดถึงสิ่งใดออกไป ควรมีความรับผิดชอบ

ต่อสิง่นัน้ และท�าให้ได้ดเีหมอืนพดู, อย่าดแีต่พดู แต่จงพูดและท�าในส่ิงทีดี่, ส่ิงทีพู่ดออกไปจะเป็นพันธะ

ติดตามตัวผู้พูดไปตลอดชีวิต ผู้พูดควรระลึกอยู่เสมอว่า “ก่อนพูดเราเป็นนายของค�าพูด แต่หลังจากพูด

ไปแล้วค�าพูดจะเป็นนายของเรา” ฉะนั้น ผู้พูดพึงยึดถือคุณธรรมข้อท่ีว่าด้วยความรับผิดชอบอย่าง

เคร่งครดั กล่าวคือ ต้องมคีวามรับผดิชอบท้ังค�าพดูและการกระท�า ไม่เสยีสตัย์ รกัษาค�าพดู และไม่ปล่อย

ให้ค�าพูดย้อนกลับมาเล่นงานเราได้ในภายหลัง 

 ๘) เป็นผูม้ใีจเปิดกว้างยอมรบัความจรงิ หลักการข้อนีเ้กีย่วข้องกบัการรู้จักประเมนิตนเองของ

ผู้พูด และรู้จักประเมินสารหรือเนื้อหาสาระที่ผู้พูดส่งไปยังผู้ฟัง น้อมรับฟังค�าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจ 

ที่เปิดกว้าง เพราะในความเป็นจริงแต่ละคนย่อมต้องมีข้อบกพร่องผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใคร 

จะสมบูรณ์ไปทุกเรื่อง ผู้พูดพึงระลึกเสมอว่า ปฏิกิริยาตอบสนองท้ังด้านบวกและด้านลบจากผู้ฟัง  

เป็นเหมือนกระจกเงาที่จะช่วยสะท้อนความส�าเร็จ การมีใจเปิดกว้างยอมรับความจริงและพร้อมที่จะ

ปรับปรุงแก้ไขเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่มีความส�าคัญต่อการสร้างภาวะความเป็นผู้น�าที่ดี นอกจากนี้ 

ยงัช่วยส่งเสรมิคณุลกัษณะของความเป็นนกัประชาธปิไตย กล่าวคือ มใีจเปิดกว้างยอมรบัความแตกต่าง

ทางความคิด มีเหตุมีผล พร้อมรับฟังค�าแนะน�าที่ดีของผู้อื่นเพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไขด้วยใจที่เป็นธรรม 
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 ๙) เป็นตวัของตวัเอง หลกัการอกีประการหนึง่ของบคุคลทีป่รารถนาความส�าเรจ็ก็คือ การเรยีนรู้

ความส�าเร็จของบุคคลที่ประสบความส�าเร็จ ความเป็นจริงของหลักการน้ีไม่ได้สอนให้เราต้องคอย 

ลอกเลียนแบบความส�าเร็จของผู้อื่น แต่สอนให้เรารู้จักศึกษาวิถีแห่งความส�าเร็จในหลาย ๆ เรื่องที่ไม่มี

ในตัวเรา เช่น ความมีวินัยในตัวเอง ความอดทดต่อการฝึกฝน ความกระตือรือร้นต่อการศึกษาหา 

ความรู้ การเป็นคนช่างสังเกต วิธีการสะสมความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น หากเป็นเรื่องความส�าเร็จ

ด้านการพูดก็คือการศึกษาวิธีการใช้ถ้อยค�า น�้าเสียง ลีลาท่าทางประกอบการพูด ความรู้ในเร่ืองท่ีพูด 

และวธิกีารสร้างบรรยากาศทีด่ใีนการพดูของนกัพูดทีป่ระสบความส�าเร็จ จากนัน้จึงค่อยมาพิจารณาว่า

ตัวตนของเราเป็นอย่างไร ต้องค้นหาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�าตัว มีความเป็นตัวของตัวเองที่ 

ไม่ลอกเลียนแบบใคร พูดด้วยน�้าเสียง ลีลาของตนเอง ไม่ควรกังวลเร่ืองจุดด้อยแต่ควรพัฒนาจุดด้อย 

ให้เป็นจุดเด่น 

 ๑๐) เป็นผู้ใส่ใจต่อการวิเคราะห์ผู้ฟัง การพูดอย่างเป็นทางการโดยทั่วไปผู้พูดจะเป็นผู้ก�าหนด

วัตถุประสงค์ส�าคัญของการพูด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเตรียมเรื่องพูด นักพูดที่ดีจะต้องพิจารณา

ถงึความต้องการของกลุม่ผูฟั้งเป็นหลกั และน�าเสนอเนือ้หาทีอ่ยูใ่นความสนใจของผูฟั้ง การใส่ใจต่อการ

วิเคราะห์ผู้ฟังจึงเป็นอีกหลักการหน่ึงท่ีผู้พูดไม่ควรละเลย ไม่ว่าจะเจรจาพูดคุยเรื่องใดก็ตาม ผู้พูดควร

พิจารณาเสมอว่าผู้ฟังของเราคือใคร มีความรู้ในเรื่องที่ฟังอย่างไรบ้าง หากทราบพื้นฐานด้านการศึกษา

และความเชือ่ของผูฟั้งด้วยกจ็ะช่วยให้ผูพ้ดูสามารถก�าหนดวตัถปุระสงค์ของการพูดได้ดียิง่ขึน้ และรู้จัก

หลีกเลี่ยงที่จะพูดในเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกหรือสร้างความขัดแย้ง ขณะที่ก�าลังพูดก็ควรใส่ใจต่อ

ปฏิกริยิาของผูฟั้งและพยายามปรบัเนือ้หาให้เหมาะสมกบับรรยากาศของการฟังในขณะนัน้ นอกจากนี้

ยังควรใส่ใจต่อการพิจาณาถึงความชอบ ค่านิยม และกระแสสังคมในปัจจุบันด้วย เพื่อน�ามาประกอบ

การพูดในแต่ละครั้งให้เหมาะสม 

 ๑๑) เป็นผู้มีมารยาทในการพูด การเป็นผู้มีมารยาทในการพูดถือเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมาก  

ไม่ว่าจะเป็นการพูดอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม สิ่งที่ผู้พูดควรระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือ 

การต�านิ ติฉิน นินทา ว่าร้ายผู้อื่น ซึ่งถือเป็นเรื่องเสียมารยาทอย่างร้ายแรง เพราะจะน�าความเดือดร้อน 

ขัดแย้ง แตกแยกมาสู่ตนเองและหมู่คณะ ทุกครั้งที่พูดควรใช้กริยาวาจาที่สุภาพ รู้จักกาลเทศะ รักษา

อารมณ์ให้เป็นปกต ิเปิดใจรบัฟังความคดิเหน็ของผู้อืน่ ไม่ควรบงัคบัให้ผู้อืน่เชือ่หรือมคีวามคิดเหน็เหมอืน

กบัตนเอง ควรรกัษามารยาทของการเป็นผูฟั้งทีดี่ ไม่พึงขดัคอหรือพูดแทรกในขณะทีค่นอืน่ยงัพูดไม่จบ 

ไม่ควรพดูพาดพงิเรือ่งส่วนตวัของบุคคลอ่ืนในท่ีประชมุ มคีวามเคารพให้เกียรติผูฟั้ง และมมีนษุยสมัพนัธ์

ที่ดี 
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  ๑๒) เป็นผู้ฝึกฝนทักษะการพูดอยู่เสมอ การขยันหมั่นฝึกฝนเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักปราชญ์ 

เมื่อได้ทราบถึงหลักการส�าคัญของการเป็นนักพูดท่ีดีแล้วแต่ขาดการฝึกฝน ทักษะความช�านาญและ 

ความรู้ประสบการณ์ก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้น ผลที่ตามมา คือ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความประหม่า

ตื่นเต้น ไม่สามารถจะควบคุมการพูดให้เป็นไปตามธรรมชาติได้ การฝึกฝนทักษะการพูดเปรียบเหมือน

นกักฬีาทีผ่่านการฝึกซ้อมมาอย่างดก่ีอนลงสนามแข่งขนั จดุมุง่หมายของนักกีฬา คอื การมชียัชนะเหนอื

คู่แข่งขนั แต่จุดมุง่หมายของนกัพดู คอื การชนะใจตนเอง เพราะฉะนัน้ การฝึกฝนทกัษะการพดูอยูเ่สมอ 

จะช่วยให้ผู้พดูเข้าใจองค์ประกอบของการพดู มศีลิปะในการสอดแทรกอารมณ์ขนั รูว้ธิสีร้างบรรยากาศ

ที่ดีในการพูด ท�าให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วม และสามารถจัดล�าดับความคิดส�าคัญของเนื้อหาที่พูดได้อย่าง 

ต่อเนื่องสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบ

บทสรุป
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศาสตร์และศิลป์ของการพูด เนื่องจากการพูดเป็นพฤติกรรม

การสื่อสารที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการของผู้พูดซ่ึงเป็นผู้ 

ส่งสารที่มีความหมายไปยังผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รับสาร โดยใช้ถ้อยค�า น�้าเสียง สีหน้า แววตา และอากัปกิริยา

ท่าทาง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและรับรู้ตรงกัน และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารท่ีผู้พูดได้ส่ือมา 

ถึงตน การพูดจึงมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในที่แห่งหน 

ต�าบลใด ประกอบหนา้ทีก่ารงานใด หรือคบหาสมาคมกบัผูใ้ดกต็าม ล้วนต้องอาศยัทกัษะการพดูใหเ้กดิ

ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแทบทั้งสิ้น

 ปัจจัยเก้ือหนุนที่ช่วยให้การพูดประสบความส�าเร็จก็คือ การรู้จักก�าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

ก่อนการพูด เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้พูดสามารถก�าหนดทิศทางการพูดได้ถูกต้องแล้ว และยังช่วยให้

ผู้ฟังสามารถรับรู้เรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องตามล�าดับ การพูดโดยทั่วไปจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ 

จูงใจหรือโน้มน้าวใจ จรรโลงใจ และตอบข้อสงสัย ก่อนการพูดทุกครั้งผู้พูดควรศึกษาวัตถุประสงค์ของ

การพูด เพื่อเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง 

 สิ่งที่ผู้พูดควรจะพิจารณาอยู่เสมอก็คือการพูดให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับ

งานในโอกาสต่าง ๆ โดยภาพรวมมีการแบ่งการพูดออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การพูดเพื่อการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลอย่างไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างเป็นทางการ หากได้

รับเชิญให้พูดในท่ีประชุมชนอย่างกะทันหัน มีข้อควรปฏิบัติ คือ ควบคุมสติให้มั่น นึกถึงความรู้

ประสบการณ์ กล่าวทักทายผู้ฟังให้ชัดถ้อยชัดค�า สังเกตปฏิกิริยาผู้ฟังในขณะพูด และไม่ควรใช้เวลา 

ในการพูดนานเกินไป, การพูดอย่างเป็นทางการอีกลักษณะหนึ่ง ได้แก่ การพูดจากการอ่านต้นฉบับ 
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ที่เตรียมมา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและต้องการจะควบคุมเวลาให้พอเหมาะ เช่น การแถลงนโยบาย

ของนายกรัฐมนตรี ผู้พูดควรใช้ภาษาที่เป็นทางการ และฝึกซ้อนการอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี 

  ผูพ้ดูทีมี่ประสบการณ์น้อยอาจเลอืกใช้การพดูโดยการท่องจ�าเนือ้หาตามบทพูด ซึง่ประกอบด้วย 

ความน�า-เน้ือเรื่อง-และส่วนสรุป ข้อดี คือ ช่วยให้ผู้พูดถ่ายทอดเนื้อหาได้ทั้งหมดและจบได้ตามเวลา 

ที่ก�าหนด แต่มีข้อเสีย คือ อาจจะลืมเนื้อหาที่ท่องจ�าไว้ ท�าให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง การใช้ภาษา

และกิริยาท่าทางไม่เป็นธรรมชาติ ส�าหรับผู้พูดท่ีมีความช�านาญจะเลือกวิธีการพูดโดยใช้ความรู้และ

ประสบการณ์จากการเตรยีมตวัล่วงหน้า เพราะสามารถใช้ศาสตร์และศลิป์ประกอบการพดูได้อย่างเป็น

ธรรมชาต ิท�าให้เรือ่งทีพ่ดูดนู่าสนใจ ตรงใจผูฟั้ง ผู้พูดจะใช้วธิบีนัทกึโครงเร่ืองเป็นหัวข้อส้ัน ๆ  แล้วขยาย

ความไปตามความเข้าใจในเน้ือหา สามารถปรับหัวข้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปฏิกิริยาของ 

ผู้ฟังได้ตลอดเวลา

 การทีจ่ะพฒันาตนเองจนถงึขัน้เป็นนกัพดูทีดี่ได้นัน้ ผู้พูดต้องผ่านบททดสอบมากมายด้วยตัวเอง 

เพราะทุกคนไม่ได้มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด ต่อเมื่อมีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็น จึงต้องมุมานะมุ่งมั่น ขยัน 

หมั่นฝึกฝน จนเกิดทักษะความช�านาญ ผู้พูดควรศึกษาหลักการเป็นนักพูดที่ดี ๑๒ ประการ ได้แก่ 

  ๑) เป็นนักฟังที่ดี  ๒) เป็นนักอ่านที่ดี 

  ๓) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  ๔) เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

  ๕) เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่พูด  ๖) เป็นผู้มีความจริงใจ 

  ๗) เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  ๘) เป็นผู้มีใจเปิดกว้างยอมรับความจริง 

  ๙) เป็นตัวของตัวเอง  ๑๐) เป็นผู้ใส่ใจต่อการวิเคราะห์ผู้ฟัง 

  ๑๑) เป็นผู้มีมารยาทในการพูด  ๑๒) เป็นผู้ฝึกฝนทักษะการพูดอยู่เสมอ 
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