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๑. ความน�ำ

บรรดาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้านอันประกอบด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียนนั้น การพูด
นับเป็นทักษะด้านการแสดงออก (Productive Skill) การฟังนับเป็นทักษะด้านการรับ (Receptive
Skill) การพูดและการฟังเป็นทักษะที่มนุษย์ใช้เพื่อการสื่อสารควบคู่กันไปมากที่สุด เนื่องจากต้องใช้
ทักษะทั้งสองเพื่อสื่อความหมาย ถ่ายทอดความในใจ สร้างความเข้าใจ ผู้พูดสามารถปล่งเสียงออกมา
เป็นถ้อยค�ำภาษาอย่างที่เรียกว่า การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) พร้อมทั้ง
ใช้อากัปกิริยาท่าทางต่าง ๆ ประกอบการพูด ที่เรียกว่า การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Non-Verbal
Communication) เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ฟังรับรู้ได้อย่างแจ่มชัดมากยิ่งขึ้น
การพูดจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งต้องมีการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝน เพื่อให้ผู้พูดสามารถน�ำไป
ใช้ในการติดต่อสือ่ สาร ถ่ายทอดความรู้ ความคิด บอกเล่าความในใจ หรือสือ่ ความหมายตามทีต่ นต้องการ
ไปยังผูร้ บั สารซึง่ ได้แก่ผฟู้ งั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศาสตร์การพูดจึงเป็นวิชาความรูท้ มี่ หี ลักการ มีระเบียบ
ปฏิบัติที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ และเมื่อผู้พูดน�ำหลักการที่ตนได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ โดยใช้ความ
สามารถในการเรียงร้อยถ้อยค�ำ วลี ประโยค ส�ำนวนภาษา เพือ่ ส่งสารไปยังผูฟ้ งั ได้อย่างสละสลวย กระชับ
ประทับใจ ได้ใจความที่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงนับเป็นการใช้หลักและศิลปะการพูดได้อย่างเหมาะสม

๒. ศาสตร์และศิลป์ของการพูด

การพูด เป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความ
ต้องการของผู้พูด ซึ่งเป็นผู้ส่งสารที่มีความหมายไปยังผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รับสาร โดยใช้ถ้อยค�ำ น�้ำเสียง สีหน้า
แววตา และอากัปกิริยาท่าทาง เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ เข้าใจ และสนองตอบต่อสารที่ผู้พูดได้สื่อมาถึงตน
การพูดเป็นสิ่งจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญต่อการติดต่อสื่อสารในทุกสาขาอาชีพ เพราะทุกสาขาอาชีพ
ต้องอาศัยการพูดเพือ่ สือ่ ความหมายตามทีต่ นต้องการไปยังผูฟ้ งั โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
และรับรู้ตรงกัน
สุนทรภู่ กวีเอกของไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณคดีไทยอันทรงคุณค่า ท่านได้แต่งค�ำประพันธ์
อันเป็นอมตะแห่งบทกวีซึ่งสะท้อนให้เห็นศาสตร์และศิลป์ของการพูด ให้เราพึงระลึกถึงและจดจ�ำอยู่
เสมอเมื่อจะเจรจาติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ดังนี้
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			 “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์     	
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
              	 แม้นพูดชั่วตัวตายท�ำลายมิตร      	 จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา”
									
- นิราศภูเขาทอง
			 “อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
			 แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจ”
									
- เพลงยาวถวายโอวาท
		
“เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก
จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
			 แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา 		
จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ”
									
- พระอภัยมณี
ในหนังสืออรรถกถาธรรมบท ขุททกนิกาย ภาคที่ ๓ ท่านกล่าวถึงวาจาสุภาษิตโดยเปรียบเทียบ
กับดอกไม้งามที่มีสีสวยและมีกลิ่นหอม ดังนี้
				 ยถาปิ รุจิรํ ปุปฺผํ 		
วณฺณวนฺตํ อคนฺธกํ    
				 เอวํ สุภาสิตา วาจา
อผลา โหติ อกุพฺพโต
				 ยถาปิ รุจิรํ ปุปฺผํ 		
วณฺณวนฺตํ สุคนฺธกํ    
				 เอวํ สุภาสิตา วาจา
สผลา โหติ สุกุพฺพโต ฯ
ค�ำแปล : ดอกไม้งาม มีสีสวย แต่ไม่มีกลิ่น ฉันใด วาจาสุภาษิต ย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ท�ำตาม
ฉันนั้น แต่วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ท�ำตามด้วยดี เหมือนดอกไม้งาม มีสีสวย และมีกลิ่นหอม ฉะนั้น
ข้อความข้างต้นช่วยให้เห็นศาสตร์และศิลป์ของการพูด ทีท่ กุ คนควรเรียนรูแ้ ละฝึกฝนจนสามารถ
น�ำไปปฏิบัติจนเห็นผลได้จริง ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองในทุกด้าน การพูดเป็นกระบวนการที่ต้อง
มีการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ มีการวางแผน มีการวิเคราะห์ผู้ฟัง และเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้ฟัง การฝึกฝนทักษะการพูดจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านกายภาพและ
ด้านความคิด ทัง้ นีเ้ พือ่ ปรับบุคลิกภาพของตนเองให้พร้อมในทุกสถานการณ์ เพราะเหตุนี้ การพูดจึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยสร้างภาวะความเป็นผู้น�ำ และเป็นสะพาน
เชื่อมโยงไปสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิต
ในที่นี้สามารถสรุปสาระส�ำคัญอันว่าด้วยศาสตร์และศิลป์ของการพูดได้ ดังนี้
๑) การพูดช่วยให้มนุษย์มคี วามเข้าใจซึง่ กันและกัน เนือ่ งจากการพูดเป็นเครือ่ งมือสือ่ สารทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด ซึ่งจะท�ำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ท�ำให้เกิดความรู้สึก
ที่ดีต่อกัน และท�ำให้มนุษย์ได้เปิดเผยตนเองไปสู่โลกกว้างทั้งในระดับบุคคล ระดับสังคม และระดับชาติ
ได้อย่างดียิ่ง
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๒) การพูดช่วยให้เกิดการรับรู้ความหมายร่วมกัน ด้วยเหตุผลของกระบวนการทางสังคม มนุษย์
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา การสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการ
รับรู้ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย จึงเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ขั้นตอนของ
การสื่อสารบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) การพูดช่วยให้เกิดการตอบสนองระหว่างกัน การสื่อสารด้วยการพูดส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
เป็นการสื่อสาร ๒ ทาง (Two-way Communication) กล่าวคือ มีผู้ส่งสารและผู้รับสารใช้ภาษา
เป็นสื่อกลางในการเจรจาติดต่อถึงกัน ผู้พูดซึ่งเป็นผู้ส่งสารนั้นย่อมคาดหวังถึงปฏิกิริยาตอบสนองจาก
ผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รับสาร เพราะการตอบสนองต่อสารเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ช่วยสะท้อนความส�ำเร็จ
ของการพูด
๔) การพูดช่วยเสริมสร้างลักษณะความเป็นผู้น�ำที่ดี ผู้พูดที่มีการฝึกฝนทักษะการพูดอยู่เสมอ
จะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้น�ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น
ซึ่งลักษณะการเป็นผู้น�ำที่ดีน้ันจะแฝงอยู่ในตัวผู้พูดนั่นเอง ทั้งนี้โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลิกภาพ
การวางตัว มารยาทในการพูด การแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากการอ่าน การฟัง การสังเกต
และการลงมือท�ำ
๕) การพูดช่วยเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ผู้พูดที่มีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองจนเป็น
นักพูดที่ดีนั้น ย่อมเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ เป็นผู้ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น มีใจเปิดกว้าง
ยอมรับความจริง และน้อมรับค�ำติชมเพื่อน�ำไปแก้ไขพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

๓. วัตถุประสงค์ของการพูด

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพู ด กั บ ตั ว ผู ้ พู ด นั บ เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ กื้ อ หนุ น ซึ่ ง กั น และกั น การก� ำ หนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนการพูด ย่อมช่วยให้ผู้พูดสามารถก�ำหนดทิศทางการพูดได้อย่างชัดเจน และ
ยังช่วยให้ผู้ฟังสามารถรับรู้เรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องตามล�ำดับ ฉะนั้น ก่อนการพูดทุกครั้งผู้พูดจึงควร
ศึกษาวัตถุประสงค์ของการพูด เพื่อเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง ดังนี้
๑) การพูดเพื่อให้ความรู้ เป็นการพูดเพื่ออธิบาย ขยายความ ชี้แจง แสดงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างครบถ้วน ผู้พูดจึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้า ศึกษาค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และน�ำเสนออย่างมีขั้นตอนตามล�ำดับก่อนหลัง เพื่
อให้ผฟู้ งั เข้าใจง่าย คลีค่ ลายข้อสงสัย ได้กรอบแนวคิดของความรูท้ สี่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ิ หรือศึกษาค้นคว้า
เพิม่ เติมได้อย่างชัดเจน การพูดเพือ่ ให้ความรูม้ หี ลายรูปแบบ เช่น การให้โอวาท การอบรม การปฐมนิเทศ
การบรรยาย การอธิบาย การสาธิต การแถลงการณ์ การประกาศ เป็นต้น
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๒) การพูดเพือ่ จูงใจหรือโน้มน้าวใจ เป็นการพูดทีมวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ชักชวน ให้เชือ่ ให้คล้อยตาม
หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้พูดต้องใช้ศิลปะการพูดเพื่อสอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึกที่บ่งบอก
ถึงความจริงใจประกอบน�้ำเสียงที่พูดออกไป เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้พูดมีความเชื่อเช่นนั้น การพูดใน
ลักษณะนีน้ ยิ มใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การโฆษณาสินค้า การปลุกเร้าให้เกิดปฏิกริ ยิ ามวลชน การชักชวน
ให้ประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การโน้มน้าวให้เห็นโทษหรือพิษภัยของสิ่งเสพติด การเชิญชวน
ให้บริจาคเงินท�ำบุญ เป็นต้น
๓) การพูดเพื่อจรรโลงใจ เป็นการพูดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะบรรยายให้เห็นภาพหรือเรื่องราว
ของการกระท�ำคุณงามความดี ความประณีตงดงาม ตลอดจนเรื่องราวบันเทิงใจ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความ
เพลิดเพลิน รู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ และได้รับคุณค่าด้านจิตใจ การพูดในลักษณะนี้นิยมใช้ในโอกาส
ต่าง ๆ เช่น การแสดงความยินดี การกล่าวยกย่องสดุดีบุคคลผู้ประกอบคุณงามความดี การกล่าว
สุนทรพจน์ในงานรื่นเริง การกล่าวค�ำปราศรัย การให้โอวาท เป็นต้น
๔) การพูดเพื่อหาค�ำตอบ เป็นการพูดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ความรู้ ความเห็น
ของผู้ฟังในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้พูดจะต้องรู้จักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม เรียบเรียงถ้อยค�ำและ
ความคิดเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนตรงตามที่ต้องการ การพูดเพื่อหาค�ำตอบนั้นนิยมใช้
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การสอบสัมภาษณ์ การสอบถามข้อมูล และการปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น

๔. การพูดแต่ละประเภท

เมือ่ ทราบวัตถุประสงค์ของการพูดดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิง่ ทีผ่ พู้ ดู ควรจะพิจารณาต่อไปก็คอื จะพูด
อย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับงานในโอกาสต่าง ๆ โดยภาพรวมมีการแบ่งการ
พูดออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การพูดเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างไม่เป็นทางการ และการเพื่อ
การสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างเป็นทางการ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะลักษณะการพูดอย่างเป็นทางการ
ซึ่งมีสาระส�ำคัญพอสรุปได้ ดังนี้
๑) การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ได้แก่ การพูดอย่างกะทันหันโดยที่ผู้พูดไม่ได้
เตรียมตัวมาก่อน หรือได้รบั เชิญให้พดู ในทีป่ ระชุมชนในเรือ่ งทีต่ นไม่ได้เตรียมความพร้อมเกีย่ วกับเนือ้ หา
ที่จะพูด ท�ำให้การแสดงทัศนะหรือการให้ข้อคิดความเห็นต่อผู้ฟังอาจจะดูติด ๆ ขัด ๆ ไม่ราบรื่น นักพูด
ที่มีชื่อเสียงส่วนมากจะหลีกเลี่ยงการพูดประเภทนี้ เพราะเป็นห่วงความรู้สึกของผู้ฟัง แต่หากมีความ
จ�ำเป็นต้องพูดต่อที่ประชุมชนอย่างกะทันหัน ก็มีข้อที่ควรปฏิบัติ คือ ควบคุมสติให้มั่น นึกถึงความรู้
ประสบการณ์ กล่าวทักทายผู้ฟังช้า ๆ ชัด ๆ พยายามสังเกตปฏิกิริยาผู้ฟังในขณะพูด และไม่ควรใช้เวลา
ในการพูดนานเกินไป เพราะจะท�ำให้เนื้อหาที่พูดวกไปวนมา
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๒) การพูดโดยการอ่านต้นฉบับ ได้แก่ การพูดโดยใช้วิธีการอ่านจากต้นฉบับที่ผู้พูดเตรียมมา
หรือพูดจากบทความซึ่งเป็นข้อเขียนที่ตนได้ศึกษาค้นคว้ามา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
และต้องการจะควบคุมเวลาให้เหมาะสม การพูดประเภทนี้มีลักษณะเป็นการพูดอย่างเป็นพิธีการ เช่น
พระราชด�ำรัสเปิดการประชุมรัฐสภา การแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี การกล่าวรายงานต่อประธาน
ในพิธี การกล่าวเปิดหรือปิดการประชุมสัมมนา เป็นต้น ผู้พูดควรศึกษาข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการพูด
ประเภทนี้ ได้แก่ การใช้ภาษาทีเ่ ป็นทางการ เขียนต้นฉบับโดยเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดมากกว่าปกติ
ท�ำเครื่องหมายวรรคตอนส�ำหรับการอ่าน ฝึกซ้อนการอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
๓) การพูดโดยการท่องจ�ำเนือ้ หา ได้แก่ การพูดทีผ่ พู้ ดู มีเวลาในการเตรียมเนือ้ หามากพอสมควร
จึงมีเวลาในการเขียนบทพูดซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ความน�ำ-เนื้อเรื่อง-และส่วนสรุป ไว้ล่วงหน้า
แต่เนื่องจากผู้พูดมีประสบการณ์น้อย จึงเลือกวิธีท่องจ�ำเนื้อหา จากนั้นจึงพูดจากที่ตนได้ท่องจ�ำไว้
การพูดประเภทนี้มีข้อดี คือ ผู้พูดสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ทั้งหมด และสรุปจบได้ตามเวลาที่ก�ำหนด
แต่ก็มีข้อเสีย คือ หากผู้พูดไม่เตรียมตัวล่วงหน้ามาอย่างดีอาจจะลืมเนื้อหาที่ท่องจ�ำไว้ ท�ำให้ขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง การใช้ภาษาและกิริยาท่าทางประกอบการพูดไม่เป็นธรรมชาติ
๔) การพูดโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ได้แก่ การพูดของผู้พูด
ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ประกอบการพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีวธิ กี าร
ที่ดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบเนื้อหาที่จะน�ำเสนอต่อผู้ฟัง ท�ำให้เรื่องที่พูดมีความทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนัน้ ช่วยดึงดูดความสนใจ และตรงใจผูฟ้ งั ผูพ้ ดู จะใช้วธิ บี นั ทึกโครงเรือ่ ง
ที่จะพูดเป็นหัวข้อสั้น ๆ แล้วขยายความไปตามความเข้าใจในเนื้อหา สามารถปรับหัวข้อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และปฏิกิริยาของผู้ฟังได้ตลอดเวลา

๕. หลักการเป็นนักพูดที่ดี

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การพูดเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีความจ�ำเป็นต่อการ
ประกอบหน้าที่การงานในทุกสาขาอาชีพ และการที่จะพัฒนาตนเองจนถึงขั้นเป็นนักพูดที่ดีได้นั้น ผู้พูด
ต้องผ่านบททดสอบมากมายด้วยตัวเอง เพราะทุกคนไม่ได้มพี รสวรรค์มาตัง้ แต่เกิด ต่อเมือ่ มีความใฝ่ฝนั
ที่จะเป็น จึงต้องมุมานะมุ่งมั่น ขยันหมั่นฝึกฝน จนเกิดทักษะความช�ำนาญ ดังค�ำกล่าวที่ว่า “พรสวรรค์
หรือจะสู่พรแสวง” และเมื่อผู้พูดมีทักษะพื้นฐานในการใช้ถ้อยค�ำ น�้ำเสียง และกิริยาท่าทางประกอบ
การพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผู้พูดควรศึกษาหลักการเป็นนักพูดที่ดี ดังนี้
๑) เป็นนักฟังทีด่ ี การเป็นผูฟ้ งั ทีด่ ถี อื เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญของการสะสมความรูแ้ ละประสบการณ์
ทั้งนี้ เพราะการฟังเป็นทักษะพื้นฐานของการพัฒนาสติปัญญา ช่วยให้ผู้ฟังได้มีโอกาส “ทบทวน

25.

(290-299).indd 294

30/4/2561 20:11:19

หลักและศิลปะการพูด

295

ความรู้เดิม และเพิ่มเติมความรู้ใหม่” ได้เปิดโลกทัศน์ของตนให้กว้างไกล ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาอย่าง
แจ่มแจ้ง และรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความแตกต่างทางความคิด
การเป็นนักฟังที่ดียังหมายรวมถึงการเป็นผู้สมาธิในการรับสาร รู้จักสังเกต หรือก�ำหนดจดจ�ำวิธีการใช้
ถ้อยค�ำ น�้ำเสียง ข้อคิดค�ำคมต่าง ๆ รวมทั้งลีลาท่าทาง บุคลิกลักษณะ รูปแบบการพูดของนักพูดที่ดี
เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการพูดของตนให้ดียิ่งขึ้น
๒) เป็นนักอ่านทีด่ ี เนือ่ งจากปัจจุบนั เป็นยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Age) นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นและน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ ข้อมูลความรู้
ในทุกด้านได้รับการถ่ายทอดหรือที่เรียกกันว่า “แชร์” ต่อ ๆ กันไปในหมู่สังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว
มีหลายเรื่องกลายเป็นกระแสสังคมเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ และก็มีหลายเรื่องเช่นกันที่ผู้แชร์เองยังไม่ทราบ
ด้วยซ�้ำว่าถูกหรือผิด เมื่อเป็นเช่นนี้การเป็นนักอ่านที่ดีก็จะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้เท่าทัน ไม่หลงเชื่อ
ไปตามกระแส รู้จักใช้ความคิดวิจารณญาณอย่างรอบคอบ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักพูดที่ดี
มีกลวิธีในการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล มีทั้งส่วนที่เป็น
ภายใน ได้แก่ อารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิด ทัศนคติ สติปญ
ั ญา และส่วนทีเ่ ป็นภายนอก ได้แก่ รูปร่างหน้าตา
กิริยาท่าทาง การแต่งกาย การพูดจา ส่วนใหญ่คนจะมองและตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่า
ภายใน เพราะเป็ น บุ ค ลิ ก ภาพที่ ม องเห็ น ได้ อ ย่ า งแจ่ ม ชั ด บุ ค ลิ ก ภาพยั ง หมายรวมถึ ง พฤติ ก รรม
การแสดงออกโดยภาพรวมขณะปรากฏตัวต่อสาธารณชน ทัง้ ทีร่ ตู้ วั และไม่รตู้ วั ฉะนัน้ การจะเป็นนักพูด
ที่ดีผู้พูดต้องรู้จักปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองโดยเฉพาะมารยาทในการแต่งกายให้ดูดีและมีความ
เหมาะสมตัง้ แต่แรกเห็นในทุกโอกาส เพราะมีสว่ นส�ำคัญต่อการสร้างความน่าเชือ่ ถือศรัทธาต่อผูพ้ บเห็น
๔) เป็นผูม้ คี วามเชือ่ มัน่ ในตนเอง ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง (Self Confidence) หมายถึง การกล้า
ตัดสินใจในการท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ด้วยความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก สามารถท�ำสิง่ ต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง พึง่ พา
ตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การเป็น
ผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองถือเป็นคุณสมบัติส�ำคัญประการหนึ่งของบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จทั่วโลก
ฉะนั้น การจะเป็นนักพูดที่ดี ผู้พูดควรเป็นผู้กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าที่จะลงมือท�ำ รู้จักริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และมีภาวะความเป็นผู้น�ำที่ดี
๕) เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่พูด การมีความรู้ในที่เรื่องที่พูดถือเป็นคุณสมบัติส�ำคัญการการเป็น
นักพูดที่ดี เคล็ดลับความส�ำเร็จก็คือ “จงพูดในเรื่องที่ตนเองรู้” หากไม่มีความรู้ในเรื่องใดก็ไม่ควร
อย่างยิ่งที่จะรับหน้าที่เป็นผู้พูดในเรื่องนั้น เพราะนอกจากจะเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ฟังแล้ว ยังท�ำให้ตัว
ผูพ้ ดู ขาดความน่าเชือ่ ถือจากผูฟ้ งั ฉะนัน้ ไม่วา่ จะพูดเรือ่ งใดก็ตาม ผูพ้ ดู ควรมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
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ความรู้จากเรื่องนั้น จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนน�ำไปพูดในที่ประชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งความรู้มาก
มายให้คน้ หา จงมีความกระตือรือร้นในการสะสมความรูแ้ ละประสบการณ์ ผูพ้ ดู ควรเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวอย่างหลักฐาน เอกสารอ้างอิง งานศึกษาวิจยั เพือ่ ใช้ประกอบองค์ความรูใ้ ห้ครบถ้วน และรูจ้ กั เลือกสรร
ความรู้ที่จะน�ำเสนอให้เหมาะสม และเรียบเรียงความคิดให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างเป็นขั้นตอน
๖) เป็นผู้มีความจริงใจ การเป็นผู้มีความจริงใจมิได้เกิดมีขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดขึ้นจากการ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติติดตัวประจ�ำตน ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมมาอย่างยาวนาน
เมื่อจะเจรจาความใด ๆ ก็ตาม ความจริงใจที่พูดออกไปก็จะท�ำให้ผู้ฟังสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้
เพราะเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งแกล้งกระท�ำ หลักการข้อนี้ถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
ขั้นสูงของการอยู่ร่วมกันในสังคม ในพระพุทธศาสนาท่านส่งเสริมการกล่าววาจาที่เป็นสุภาษิตว่า
เป็นมงคลอันยอดเยี่ยม ดังพระบาลีว่า “สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การกล่าววาจาที่เป็น
สุภาษิตเป็นมงคลอันสูงสุด” ขยายความได้ว่า ควรกล่าวค�ำจริง เป็นค�ำสุภาพ มีประโยชน์ พูดด้วยจิต
เมตตา ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง ไม่ต่อเติมเสริมความจนกระทั่งไม่เหลือเค้าโครงแห่งความจริง
อยู่เลย
๗) เป็นผู้มีความรับผิดชอบ การเป็นผู้มีความรับผิดชอบถือเป็นคุณธรรมส�ำคัญอีกประการหนึ่ง
ที่ผู้พูดพึงมีทั้งต่อหน้าและลับหลัง กล่าวโดยหลักการ คือ เมื่อพูดถึงสิ่งใดออกไป ควรมีความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ นัน้ และท�ำให้ได้ดเี หมือนพูด, อย่าดีแต่พดู แต่จงพูดและท�ำในสิง่ ทีด่ ,ี สิง่ ทีพ่ ดู ออกไปจะเป็นพันธะ
ติดตามตัวผู้พูดไปตลอดชีวิต ผู้พูดควรระลึกอยู่เสมอว่า “ก่อนพูดเราเป็นนายของค�ำพูด แต่หลังจากพูด
ไปแล้วค�ำพูดจะเป็นนายของเรา” ฉะนั้น ผู้พูดพึงยึดถือคุณธรรมข้อที่ว่าด้วยความรับผิดชอบอย่าง
เคร่งครัด กล่าวคือ ต้องมีความรับผิดชอบทัง้ ค�ำพูดและการกระท�ำ ไม่เสียสัตย์ รักษาค�ำพูด และไม่ปล่อย
ให้ค�ำพูดย้อนกลับมาเล่นงานเราได้ในภายหลัง
๘) เป็นผูม้ ใี จเปิดกว้างยอมรับความจริง หลักการข้อนีเ้ กีย่ วข้องกับการรูจ้ กั ประเมินตนเองของ
ผู้พูด และรู้จักประเมินสารหรือเนื้อหาสาระที่ผู้พูดส่งไปยังผู้ฟัง น้อมรับฟังค�ำวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจ
ที่เปิดกว้าง เพราะในความเป็นจริงแต่ละคนย่อมต้องมีข้อบกพร่องผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใคร
จะสมบูรณ์ไปทุกเรื่อง ผู้พูดพึงระลึกเสมอว่า ปฏิกิริยาตอบสนองทั้งด้านบวกและด้านลบจากผู้ฟัง
เป็นเหมือนกระจกเงาที่จะช่วยสะท้อนความส�ำเร็จ การมีใจเปิดกว้างยอมรับความจริงและพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่มีความส�ำคัญต่อการสร้างภาวะความเป็นผู้น�ำที่ดี นอกจากนี้
ยังช่วยส่งเสริมคุณลักษณะของความเป็นนักประชาธิปไตย กล่าวคือ มีใจเปิดกว้างยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิด มีเหตุมีผล พร้อมรับฟังค�ำแนะน�ำที่ดีของผู้อื่นเพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไขด้วยใจที่เป็นธรรม
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๙) เป็นตัวของตัวเอง หลักการอีกประการหนึง่ ของบุคคลทีป่ รารถนาความส�ำเร็จก็คอื การเรียนรู้
ความส�ำเร็จของบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จ ความเป็นจริงของหลักการนี้ไม่ได้สอนให้เราต้องคอย
ลอกเลียนแบบความส�ำเร็จของผู้อื่น แต่สอนให้เรารู้จักศึกษาวิถีแห่งความส�ำเร็จในหลาย ๆ เรื่องที่ไม่มี
ในตัวเรา เช่น ความมีวินัยในตัวเอง ความอดทดต่อการฝึกฝน ความกระตือรือร้นต่อการศึกษาหา
ความรู้ การเป็นคนช่างสังเกต วิธีการสะสมความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น หากเป็นเรื่องความส�ำเร็จ
ด้านการพูดก็คือการศึกษาวิธีการใช้ถ้อยค�ำ น�้ำเสียง ลีลาท่าทางประกอบการพูด ความรู้ในเรื่องที่พูด
และวิธกี ารสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการพูดของนักพูดทีป่ ระสบความส�ำเร็จ จากนัน้ จึงค่อยมาพิจารณาว่า
ตัวตนของเราเป็นอย่างไร ต้องค้นหาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำตัว มีความเป็นตัวของตัวเองที่
ไม่ลอกเลียนแบบใคร พูดด้วยน�้ำเสียง ลีลาของตนเอง ไม่ควรกังวลเรื่องจุดด้อยแต่ควรพัฒนาจุดด้อย
ให้เป็นจุดเด่น
๑๐) เป็นผู้ใส่ใจต่อการวิเคราะห์ผู้ฟัง การพูดอย่างเป็นทางการโดยทั่วไปผู้พูดจะเป็นผู้ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ส�ำคัญของการพูด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเตรียมเรื่องพูด นักพูดที่ดีจะต้องพิจารณา
ถึงความต้องการของกลุม่ ผูฟ้ งั เป็นหลัก และน�ำเสนอเนือ้ หาทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของผูฟ้ งั การใส่ใจต่อการ
วิเคราะห์ผู้ฟังจึงเป็นอีกหลักการหนึ่งที่ผู้พูดไม่ควรละเลย ไม่ว่าจะเจรจาพูดคุยเรื่องใดก็ตาม ผู้พูดควร
พิจารณาเสมอว่าผู้ฟังของเราคือใคร มีความรู้ในเรื่องที่ฟังอย่างไรบ้าง หากทราบพื้นฐานด้านการศึกษา
และความเชือ่ ของผูฟ้ งั ด้วยก็จะช่วยให้ผพู้ ดู สามารถก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการพูดได้ดยี งิ่ ขึน้ และรูจ้ กั
หลีกเลี่ยงที่จะพูดในเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกหรือสร้างความขัดแย้ง ขณะที่ก�ำลังพูดก็ควรใส่ใจต่อ
ปฏิกริ ยิ าของผูฟ้ งั และพยายามปรับเนือ้ หาให้เหมาะสมกับบรรยากาศของการฟังในขณะนัน้ นอกจากนี้
ยังควรใส่ใจต่อการพิจาณาถึงความชอบ ค่านิยม และกระแสสังคมในปัจจุบันด้วย เพื่อน�ำมาประกอบ
การพูดในแต่ละครั้งให้เหมาะสม
๑๑) เป็นผู้มีมารยาทในการพูด การเป็นผู้มีมารยาทในการพูดถือเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นการพูดอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม สิ่งที่ผู้พูดควรระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือ
การต�ำนิ ติฉิน นินทา ว่าร้ายผู้อื่น ซึ่งถือเป็นเรื่องเสียมารยาทอย่างร้ายแรง เพราะจะน�ำความเดือดร้อน
ขัดแย้ง แตกแยกมาสู่ตนเองและหมู่คณะ ทุกครั้งที่พูดควรใช้กริยาวาจาที่สุภาพ รู้จักกาลเทศะ รักษา
อารมณ์ให้เป็นปกติ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื ไม่ควรบังคับให้ผอู้ นื่ เชือ่ หรือมีความคิดเห็นเหมือน
กับตนเอง ควรรักษามารยาทของการเป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี ไม่พงึ ขัดคอหรือพูดแทรกในขณะทีค่ นอืน่ ยังพูดไม่จบ
ไม่ควรพูดพาดพิงเรือ่ งส่วนตัวของบุคคลอืน่ ในทีป่ ระชุม มีความเคารพให้เกียรติผฟู้ งั และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี
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๑๒) เป็นผู้ฝึกฝนทักษะการพูดอยู่เสมอ การขยันหมั่นฝึกฝนเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักปราชญ์
เมื่อได้ทราบถึงหลักการส�ำคัญของการเป็นนักพูดที่ดีแล้วแต่ขาดการฝึกฝน ทักษะความช�ำนาญและ
ความรู้ประสบการณ์ก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้น ผลที่ตามมา คือ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความประหม่า
ตื่นเต้น ไม่สามารถจะควบคุมการพูดให้เป็นไปตามธรรมชาติได้ การฝึกฝนทักษะการพูดเปรียบเหมือน
นักกีฬาทีผ่ า่ นการฝึกซ้อมมาอย่างดีกอ่ นลงสนามแข่งขัน จุดมุง่ หมายของนักกีฬา คือ การมีชยั ชนะเหนือ
คูแ่ ข่งขัน แต่จดุ มุง่ หมายของนักพูด คือ การชนะใจตนเอง เพราะฉะนัน้ การฝึกฝนทักษะการพูดอยูเ่ สมอ
จะช่วยให้ผพู้ ดู เข้าใจองค์ประกอบของการพูด มีศลิ ปะในการสอดแทรกอารมณ์ขนั รูว้ ธิ สี ร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการพูด ท�ำให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วม และสามารถจัดล�ำดับความคิดส�ำคัญของเนื้อหาที่พูดได้อย่าง
ต่อเนื่องสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบ

บทสรุป

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศาสตร์และศิลป์ของการพูด เนื่องจากการพูดเป็นพฤติกรรม
การสื่อสารที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการของผู้พูดซึ่งเป็นผู้
ส่งสารที่มีความหมายไปยังผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รับสาร โดยใช้ถ้อยค�ำ น�้ำเสียง สีหน้า แววตา และอากัปกิริยา
ท่าทาง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและรับรู้ตรงกัน และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารที่ผู้พูดได้สื่อมา
ถึงตน การพูดจึงมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในที่แห่งหน
ต�ำบลใด ประกอบหน้าทีก่ ารงานใด หรือคบหาสมาคมกับผูใ้ ดก็ตาม ล้วนต้องอาศัยทักษะการพูดให้เกิด
ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแทบทั้งสิ้น
ปัจจัยเกื้อหนุนที่ช่วยให้การพูดประสบความส�ำเร็จก็คือ การรู้จักก�ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ก่อนการพูด เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้พูดสามารถก�ำหนดทิศทางการพูดได้ถูกต้องแล้ว และยังช่วยให้
ผู้ฟังสามารถรับรู้เรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องตามล�ำดับ การพูดโดยทั่วไปจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
จูงใจหรือโน้มน้าวใจ จรรโลงใจ และตอบข้อสงสัย ก่อนการพูดทุกครั้งผู้พูดควรศึกษาวัตถุประสงค์ของ
การพูด เพื่อเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง
สิ่งที่ผู้พูดควรจะพิจารณาอยู่เสมอก็คือการพูดให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับ
งานในโอกาสต่าง ๆ โดยภาพรวมมีการแบ่งการพูดออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การพูดเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลอย่างไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างเป็นทางการ หากได้
รับเชิญให้พูดในที่ประชุมชนอย่างกะทันหัน มีข้อควรปฏิบัติ คือ ควบคุมสติให้มั่น นึกถึงความรู้
ประสบการณ์ กล่าวทักทายผู้ฟังให้ชัดถ้อยชัดค�ำ สังเกตปฏิกิริยาผู้ฟังในขณะพูด และไม่ควรใช้เวลา
ในการพูดนานเกินไป, การพูดอย่างเป็นทางการอีกลักษณะหนึ่ง ได้แก่ การพูดจากการอ่านต้นฉบับ
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ที่เตรียมมา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและต้องการจะควบคุมเวลาให้พอเหมาะ เช่น การแถลงนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี ผู้พูดควรใช้ภาษาที่เป็นทางการ และฝึกซ้อนการอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
ผูพ้ ดู ทีม่ ปี ระสบการณ์นอ้ ยอาจเลือกใช้การพูดโดยการท่องจ�ำเนือ้ หาตามบทพูด ซึง่ ประกอบด้วย
ความน�ำ-เนื้อเรื่อง-และส่วนสรุป ข้อดี คือ ช่วยให้ผู้พูดถ่ายทอดเนื้อหาได้ทั้งหมดและจบได้ตามเวลา
ที่ก�ำหนด แต่มีข้อเสีย คือ อาจจะลืมเนื้อหาที่ท่องจ�ำไว้ ท�ำให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง การใช้ภาษา
และกิริยาท่าทางไม่เป็นธรรมชาติ ส�ำหรับผู้พูดที่มีความช�ำนาญจะเลือกวิธีการพูดโดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์จากการเตรียมตัวล่วงหน้า เพราะสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ประกอบการพูดได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ ท�ำให้เรือ่ งทีพ่ ดู ดูนา่ สนใจ ตรงใจผูฟ้ งั ผูพ้ ดู จะใช้วธิ บี นั ทึกโครงเรือ่ งเป็นหัวข้อสัน้ ๆ แล้วขยาย
ความไปตามความเข้าใจในเนื้อหา สามารถปรับหัวข้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปฏิกิริยาของ
ผู้ฟังได้ตลอดเวลา
การทีจ่ ะพัฒนาตนเองจนถึงขัน้ เป็นนักพูดทีด่ ไี ด้นนั้ ผูพ้ ดู ต้องผ่านบททดสอบมากมายด้วยตัวเอง
เพราะทุกคนไม่ได้มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด ต่อเมื่อมีความใฝ่ฝันที่จะเป็น จึงต้องมุมานะมุ่งมั่น ขยัน
หมั่นฝึกฝน จนเกิดทักษะความช�ำนาญ 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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