
การพูด



การพดูมีบทบาทต่อการปฏิสมัพนัธ์กบัคนในสงัคม  เพราะช่วยใใ้ 
ผู  พดูได น าเสนอควยามคิด ควยามรู สึก โดใเฉพาะในใคุปัจจุบนัท่ีสังคมโลกมี
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมใั  และโดใเฉพาะอใา่งใิง่ในสงัคมประชาธิปไตใ  
บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอใา่งกวย างขวย าง  สามารถมีโอกาสพูด
ในสถานท่ีและโอกาสต่างๆได อใา่ง้ลาก้ลาใ 

การพดูเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวยคือ
- เป็นศาสตร์ เพราะมีกฎเกณฑแ์ละ้ลกัการท่ีเข าใจได 
- เป็นศิลป์ เพราะต องฝึกฝนและพฒันา เอกลกัษณ์

เฉพาะตวัยด วยใควยามตั้งใจ และอดทน



หลกัเกณฑ์การพูด

๑. ความหมายและความส าคญัของการพดู

การพดูมีควยามส าคญัต่อการด าเนินชีวยิตมนุษใอ์ใา่งมาก  ท าใ้ มนุษใ์
สามารถติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืนได  และใงัเป็นเคร่ืองมือในการถ่าใทอด
ควยามรู สึก ควยามคิด ควยามต องการเพื่อตอบสนองต่อส่ิงต่างๆได อใา่งถูกต อง

การพดูจดัเป็นวยิชาการ/ศาสตร์ท่ีมีผู  สนใจกนัมาก  และใอมรับวยา่
มีส่วยนเสริมต่อควยามส าเร็จในการประกอบอาชีพของบุคคลอใา่งมาก
้ากเป็นการพดูท่ีมีประสิทธิผล  แต่ถ าพดูไม่ดีใอ่มก่อใ้ เกิดผลร าใ
ได เช่นกนั



ดงัค าประพนัธ์ของสุนทรภู่ท่ีกล่าวยถึงควยามส าคญัของการพดูไวย วยา่...
“ ถึงบางพดูพดูดีเป็นศรีศกัด์ิ          มีคนรักรสถ อใอร่อใจิต

แม นพดูชัว่ยตวัยตาใท าลาใมิตร จะชอบผดิในมนุษใเ์พราะพดูจา”

้รือค าประพนัธ์ท่ีรัชกาลท่ี ๖ ทรงพระราชนิพรธเ์ก่ีใวยกบัควยามส าคญัของ
การพดูไวย วยา่...

“ ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณวยา่
้นงัสือตรีมีปัญญาไม่เสีใ้ลาใ
ถึงรู มาก ไม่มีปากล าบากตาใ
มีอุบาใพดูไม่เป็นเ้็นป่วยใการ”



๒. จุดมุ่งหมายของการพดู

- เพื่อถ่าใทอดควยามรู สึกนึกคิด
- เพื่อแสวยงค าตอบ้รือควยามรู  ควยามเข าใจเร่ืองต่างๆ
- เพื่อโน มน าวยใจ/จูงใจผู  อ่ืนใ้ คล อใตามควยามคิด/การกระท า
- เพื่อสร างควยามสมัพนัธ์อนัดีระ้วยา่งบุคคล
- เพื่อจรรโลงใจ ท าใ้ ผู  ฟังมีควยามสุข สนุกสนาน บนัเทิงใจ

*** ผู  พดูจะต องวยิเคราะ้์จุดมุ่ง้มาใของการพดูใ้ ได ก่อนวยา่
การพดูนั้นมีจุดมุ่ง้มาใอใา่งไร จึงจะสามารถพดูได อใา่งสมัฤทธิผล



๓. ประเภทของการพูด
การพดูโดใทัว่ยไปแบ่งออกเป็น  ๒  ลกัษณะ  ได แก่

- แบ่งตามวตัถุประสงค์ของการพดู
๑. การพูดเพ่ือให้ความรู้ : เป็นการอธิบาใ  ช้ีแจง  แสดงเ้ตุผล เช่น  

การอบรม  ประกาศ  แถลงการณ์
๒. การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ : เชิญชวยน  จูงใจ  ปลุกเร าใจ  ใ้ เ้็นด วยใ

คล อใตาม เช่น การปราศรัใ้าเสีใง  การโฆษณาสินค า
๓. การพูดเพ่ือจรรโลงใจ : เพื่อใ้ เ้็นควยามดีงาม  งดงาม  

ค่านิใม  เร่ืองราวย  เช่น  การเทศนา  เล่านิทาน  การอวยใพรโอกาสต่างๆ



- แบ่งตามลกัษณะของวธีิพูด

๑. การพูดแบบอ่านจากต้นฉบับ : ข่าวยจากรัฐบาล  แถลงการณ์  ค  า
ปราศรัใส านกันาใกรัฐมนตรี  ประกาศทางราชกาล

๒. การพูดแบบท่องจ า : การพดูสั้นๆ ๓-๕ นาที นิใมใช ในการ
แสดงละคร ้รือในโอกาสพิเศษ

๓. การพูดแบบเตรียมล่วงหน้า : การพดูทัว่ยๆไป  ไม่ใช่การท่องจ า
มาพดู เป็นการพดูท่ีได ศึกษาข อมูลเตรีใมมาล่วยง้น า

๔. การพูดโดยไม่เตรียมล่วงหน้า : การพดูโดใไม่รู ตวัย  
ปฏิเสธไม่ได   เช่น การอวยใพรบ่าวยสาวย  การแสดงควยามเ้็นต่างๆ
ต องมีไ้วยพริบ ควยามรู   ประสบการณ์



๔. ขั้นตอนในการเตรียมการพูด
การพดูใ้ ได ประสิทธิผลจะต องเตรีใมพร อมทั้งด านเน้ือ้าสาระ

และกลวยิธีการน าเสนอ  ดงัน้ี
- การเลือกหัวข้อเร่ือง : ต องพิจารณากลุ่มผู  ฟังวยา่ เป็นกลุ่มใด อาชีพ

อะไร วยใัใด เพศใด อาใเุฉล่ีใ  และต องพิจารณาโอกาสในการพดูด วยใ เช่น 
งานมงคล  อวยมงคล  เป็นต น

- การก าหนดวตัถุประสงค์ : พดูเพื่ออะไร 
- การก าหนดขอบเขต : พิจารณาจากควยามใากง่าใของเร่ือง

ท่ีพดู และควยามรู พื้นฐานของผู  ฟัง



- การรวบรวมข้อมูล : การค นควย าจากต ารา ส่ิงพิมพ ์การสมัภาษณ์ 
เพื่อสร างควยามน่าเช่ือถือของการพดู และท าใ้ น่าสนใจใิง่ข้ึน

- การวางโครงเร่ือง : แบ่งได เป็น ๓ ส่วยน ได แก่
๑. ส่วนน าเร่ือง 

(เร่ิมต นด วยใการทกัทาใ  บทประพนัธ์  นิทาน  เร าควยามสนใจใ้ ติดตาม)
๒. ส่วนเน้ือหา

(การล าดบัเร่ืองราวย อธิบาใรูปธรรมสู่นามธรรม  ควยามส าคญั ราใละเอีใด)
๓. ส่วนสรุป

(พดูสรุปด วยใข อคิด สุภาษิต บทเพลง โดใมี้ลกัวยา่สรุปสั้นๆ ชดัเจน 
และประทบัใจท่ีสุด)



- การเรียบเรียงเร่ือง : เติมราใละเอีใดประเดน็ท่ีจะพดูใ้ ครบถ วยน
สมบูรณ์และครอบคลุมเน้ือ้าทั้ง้มด

- การน าเสนอเร่ือง : การพดูจริงตามราใละเอีใดท่ีวยางไวย ตามโครง
เร่ือง โดใจะต องปฏิบติัตาม้ลกัการ ดงัน้ี

๑. สร างควยามมัน่ใจ
๒. ค านึงในโวย้าร
๓. ตระการกลวยิธี
๔. ลีลาน ้าเสีใง
๕. ร อใเรีใงท่าทาง
๖. จดัวยางส่ือประกอบ



ในการพดูทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการนั้นต องใช ภาษา
เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร  ภาษาในการพดูแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ
วยจันภาษาและอวยจันภาษา 

การใช้ภาษาในการพูด



๑. วจันภาษา
ภาษาถ อใค า้รือค าพดู  เป็นภาษาท่ีคนส่วยนใ้ญ่นิใมใช   ้ลกัการ

ใช วยจันภาษาในการพดู คือ
- ใช ค  าพดูกระชบั ตรงควยาม้มาใ
- ใช ค  าพดูชดัเจนไม่ก ากวยม
- ใช ค  าพดูเ้มาะสมกบัผู  ฟัง กาลเทศะ และโอกาส
- ใช ค  าสุภาพ
- ใช ค  าลึกซ้ึงกินใจและเกิดจินตนาการ
- การเรีใบเรีใงประโใคชดัเจน ถูกต อง



๒. อวัจนภาษา
ภาษาท่ีไม่ใช่ค าพดู เป็นการแสดงออกทางกาใลกัษณะต่างๆ ท่ี

สามารถจะส่ือควยาม้มาใใ้ ผู  ฟังเข าใจได  ในการพดูผู  พดูมกัจะแสดง
อวยนัจภาษา ดงัน้ี

- การเน นเสีใง ใช เสีใงเบา เสีใงดงั
- การใช สาใตา
- การแสดงสี้น า
- การวยางตวัย ในื เดิน
- การแสดงท่าทาง ใช มือ แขน ไ้ล่ และศีรษะ
การพดูท่ีดีจ าเป็นต องรู จกัใช ค  าพดูอใา่งถูกต อง และแสดง

กิริใาท่าทางท่ีเ้มาะสม จึงจะท าใ้ เกิดประสิทธิภาพในการพดู



๑. การพูดต่อประชุมชน
เป็นการพดูท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ ผู  พดูจะต องพดูคนเดีใวยโดใมีผู  ฟัง

จ านวยนมาก พดูในสถานท่ีใดสถานท่ี้น่ึงโดใเฉพาะ และเน่ืองในโอกาส
พิเศษเป็นกรณีไป  มีจุดมุ่ง้มาใส าคญั คือ

- เพื่อแถลงควยามรู  อธิบาใเร่ืองทางวยิชาการ
- เพื่อเล่าเร่ืองใ้ ควยามสนุกสนาน
- เพื่อสร างควยามประทบัใจในคุณควยามดีของบุคคล
- เพื่อเพื่อเชิญชวยนใ้ เช่ือและปฏิบติัตาม
- เพื่อชกัจูง ขอร อง อ อนวยอน เกล้ีใกล่อม 

การพูดในโอกาสต่างๆ



๒. การพูดแสดงทรรศนะ
เป็นการพดูเพื่อช้ีแจง สนันิษฐาน สาเ้ตุควยามเป็นมา วยินิจฉใั  และ

ประเมินค่าเร่ืองราวย้รือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน  ้รือเร่ืองราวยท่ีอใูใ่นควยามสนใจ
ด วยใควยามมีเ้ตุผล มีข อสรุป ข อเสนอแนะ เพื่อใ้ ผู  ฟังเข าใจและเกิดควยาม
เช่ือถือ โดใการใช ภาษาและกิริใาท่าทางท่ีสุภาพ

การพดูแสดงทรรศนะเกิดข้ึนบ่อใมากในชีวยิตประจ าวยนั โดใเฉพาะ
ในท่ีสาธารณะ ท่ีมีการพดูเพื่อแสดงควยามคิดเ้็นต่างๆ การแสดงทรรศนะจึง
เป็นการพดูท่ีนิใมมากรูปแบบ้น่ึง  

ส่วนประกอบของการพูดแสดงทรรศนะมี ๓ ส่วน ได้แก่



๑. ที่มา  ้มาใถึง แ้ล่งต นก าเนิด/ต นเร่ืองของส่ิงท่ีประสงคจ์ะ
แสดงทรรศนะ ผู  แสดงทรรศนะจะต องบอกแ้ล่งท่ีมาของเร่ืองใ้ ชดัเจน
วยา่น าเร่ืองนั้นมาจากท่ีใด  เช่น ้นงัสือพิมพ ์ ค  าพดู ภาพในตร์ ฯลฯ

๒. เหตุผล/ข้อสนับสนุน เป็นการใกเอาเ้ตุผล ้รือ้ลกัการท่ี
ได รับการใอมรับมาประกอบทรรศนะเพื่อเพิ่มควยามน่าเช่ือถือ ้รืออาจ
อ างค ากล่าวยของบุคคลส าคญักไ็ด 

๓. ข้อสรุป คือ การสรุปซ่ึงจะเป็นส่วยนท่ีผู  พดูจะบอกใ้ ผู  ฟัง
ทราบวยา่ตนเองคิดอใา่งไร ข อสรุปอาจจะอใูใ่นรูปของการเสนอแนะ
การสนันิษฐาน การวยินิจฉใั้รือการประเมินค่ากไ็ด 



ในการพดูแสดงทรรศนะทุกคร้ัง ผู  พดูจะขาดข อสรุปมิได เพราะ
้ากขาดข อสรุปไปกเ็ท่ากบัแสดงทรรศนะโดใไม่รู วยา่ผู  พดูคิดอะไร ต องการ
เสนออะไร ท าใ้ ขาดจุดในืของตนเอง และไม่เกิดประโใชน์ต่อผู  ฟัง

การพูดแสดงทรรศนะมีหลกัการดังนี้
๑. ผู  แสดงทรรศนะต องเข าใจเร่ืองท่ีจะพดู และปราศจากอคติ
๒. แสดงทรรศนะอใา่งสร างสรรค ์ใช ค  าพดู “ติเพื่อก่อ”
๓. ควยรใช ภาษาอใา่งสุภาพ แสดงกิริใาจริงใจ
๔. มีมารใาทในการแสดงทรรศนะ รู จกัศิลปะภาษาในการ

ใ้ ก าลงัใจ กระตุ นควยามคิดในการพฒันาและปรับปรุงส่ิงต่างๆ



ข้อปฏิบัตทิัว่ไปในการพูด

๑. การเร่ิมต้นพูด  
เม่ือในือใูบ่นแท่น/้น า้ องประชุม/้น าประชุมชน จะต องแสดง

้น าตาท่ีส ารวยม ใิม้แใ  ม เป็นมิตรกบัผู  ฟัง และเร่ิมกล่าวยค าปฏิสันถารผู  ฟัง
ด วยใถ อใค าสุภาพ  เช่น

- “ท่านประธานท่ีเคารพ...”
- “ท่านท่านผู  มีเกีใรติ...”
- “ท่านผู  อ  านวยใการ...”
- “นมสัการพระคุณเจ าและสวยสัดีท่านผู  มีเกีใรติ...”



๒. การเข้าสู่การพูด
การเข าสู่กระบวยนการพดู คือ การแนะน าตวัยเอง บอกช่ือ-สกลุ 

สถานภาพ ต าแ้น่ง้น าท่ีการงานสั้นๆ โดใประโใคแรกท่ีเร่ิมพดูควยรใช ค  า
ท่ีคมคาใ ชวยนฟัง ตรงประเดน็ ไม่ควยรเร่ิมด วยใการขออภใั แต่ควยรพดูด วยใ
ควยามมัน่ใจ
๓. ระหว่างการพูด

ค าพดูตรงตามช่ือเร่ือง พดูใ้ เข าใจง่าใ ใช การเปรีใบเทีใบและ
ใกตวัยอใา่งง่าใๆใ้ เ้็นภาพ ตรงจุดมุ่ง้มาใชวยนใ้ ผู  ฟังติดตาม
ตลอดการพดู และไม่น่าเบ่ือ้น่าใ



๔. การสรุป
ใช เวยลาสรุปการพดูเพีใงสั้นๆ ใ้ ชดัเจน ได ใจควยาม โดใอาจสรุป

เป็นข อคิด แนวยทางปฏิบติั คติ ้รืออาจจะใช ค  าประพนัธ์ วยาทกรรม ค าพดู
ท่ีเก่ีใวยข องเพื่อสร างควยามประทบัใจแก่ผู  ฟัง



การแสดงออกซ่ึงควยามเป็นระเบีใบเรีใบร อใในการพูด ้รือท่ีตรง
กบัส านวยนไทใท่ีวยา่ “ส าเนีใงส่อภาษา  กิริใาส่อสกลุ” เป็นเสมือนข อคิด
เตือนใจเก่ีใวยกบัการแสดงออกทั้งทางกาใและทางค าพดู

การพดูของคนแต่ละคนไม่เ้มือนกนั มีเอกลกัษณ์เฉพาะตน ตั้งแต่
น ้าเสีใง จงั้วยะ ลีลา ตลอดจนการแสดงออกประกอบการพดู ด วยใเ้ตุน้ี
กิริใามารใาทในการพดูจึงเป็นเคร่ืองบ่งบอกอุปนิสใัและบุคลิกภาพ
ของผู  พดู มารใาทในการพดูจึงจ าแนกได พอสงัเขป ดงัน้ี

มารยาทในการพูด



๑. ความสุภาพเรียบร้อย
- ใช ค  าพดูสุภาพ ไม่้ใาบคาใ
- ไม่ใช ถ อใค าโอ อวยด ก าวยร าวย ใกตนข่มท่าน
- ไม่พดูเพ อเจ อ ประชดประชนั ส่อเสีใด เสีใดสี
- ไม่พดูดนัทุรัง เอาแต่ใจตนเอง
- การพดูต ององอาจ สง่าด วยใควยามมัน่ใจ
- มีมารใาทในการนัง่ เดิน แสดงท่าทาง ในการพดู
- มีมารใาทและกาลเทศะด านการแต่งกาใในการพดู



๒. ความจริงใจ
- แสดงออกทั้งทางค าพดูและท่าทางใ้ ตรงกบัควยามรู สึก
- ไม่แสดงอาการเสแสร งในการพดู
- กล าท่ีจะกล่าวยขอบคุณ  ชมเชใ ต า้นิ ตามควยามรู สึก และเ้มาะสม
- การพดูต องอใูบ่นพื้นฐานของควยามถูกต อง
- มีควยามปรารถนาดีต่อผู  ฟังเป็นพื้นฐาน
- มีศิลปะในการโน มน าวยใจใ้ ผู  ฟังคล อใตามในทางท่ีดี



๓. ความรับผดิชอบ
เป็นการแสดงควยามรับผดิชอบในส่ิงท่ีท า/ค  าพดูท่ีกล่าวยไป ไม่วยา่จะ

เป็นส่ิงดี้รือไม่ดี และควยรระลึกไวย เสมอวยา่ “ก่อนพดูเราเป็นนาใค าพดู  
้ลงัพดูค าพดูจะเป็นนาใเรา”  ซ่ึงควยามรับผดิชอบต่อการพดูแสดงออกได  
๒ ลกัษณะ ดงัน้ี

- ควยามรับผดิชอบโดใตรง : ค าพดูท่ีพดูกบัผู  ฟังโดใตรง
- ควยามรับผดิชอบโดใอ อม : มีการน าค าพดูเราไปอ างอิง 
ควยามรับผดิชอบต่อค าพดูไม่มีกฎ้มาใ/ข อบงัคบั เวย  นแต่ค าพดูนั้น

จะท าใ้ ผู  อ่ืนเดือดร อน/เสีใ้าใ


