
 

 

เทคนิคการพูดในโอกาสตา่งๆ 

 

 
 
“การพูดในโอกาสต่างๆ เป็นการพูดที่ยดึสถานการณก์ารพูดเป็นหลกัมี

ความส าคัญมากเพราะเป็นการพูดที่ผูพู้ดจะตอ้งพูดใหบ้รรลุผลตาม

สถานการณน์ั้น โดยมีวัตถุประสงคท์ี่จะก่อใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ 

ความรูส้ึกที่ดี ตามสถานการณใ์นการพูด การจดัโครงสรา้งในการพูด

ยดึหลกัการจดัโครงสรา้งหลกั 3 ส่วนคือ ส่วนน า ส่วนเน้ือเรื่อง และส่วน
สรุป ในส่วนที่เป็นเน้ือเรื่องจะมีโครงสรา้งตามโอกาสในการพูดโดย

ล าดับความคิดดว้ยวิธีต่างๆ โดยมีเทคนิคการอธิบายขยายความเป็น

การสรา้งความเขา้ใจเพิ่มจากประเด็นหลักโดยยึดหลักเติมลีลาใหก้ับ

การพูดเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน การพูดในโอกาสต่างๆ มีปัจจยั

หลกัในการสรา้งความส าเร็จในการพูดคือ ผูพู้ด  ผูฟั้ง เน้ือหาหรือเรื่อง

ที่พูด วิธีการพูด สิ่งแวดลอ้มในการพูด” 
 

 

รองศาสตราจารย ์ดร. วิทยาธร  ทอ่แกว้ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

wittayatorn@hotmail.com 
 



เทคนิคการพูดในโอกาสตา่ง ๆ 
 

กลยุทธก์ารสื่อสารดว้ยการพูดในที่ชุมชน         รองศาสตราจารย ์ ดร. วิทยาธร  ท่อแกว้ 

2/19 

เทคนิคการพูดในโอกาสตา่งๆ  
 

 
 

1. ความหมาย ความส าคญั และวตัถุประสงค ์
 การพูดในโอกาสต่างๆ หมายถงึ การพูดตามสถานการณ์และวาระในการพูด กล่าวคอื
เป็นการพูดในงานแต่ละงาน ซึง่งานนัน้จดัตามวาระโอกาสต่างๆ กนัไป เช่นงานวนัปีใหม่  งาน
เลีย้งอ าลาชวีติราชการ  งานท าบุญขึน้บา้นใหม ่ซึง่เกดิตามโอกาสต่างๆ มากมาย 
 การพดูในโอกาสต่างๆ มคีวามส าคญัต่อผูพู้ดและผูฟั้ง เพราะเราอยูใ่นสงัคมเราใชภ้าษา
พูดเพื่อสื่อสารและแสดงออกความรูส้กึซึ่งกนัและกนั โดยสรา้งสายใยความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนั 
ดงันัน้ในโอกาสต่างๆ จงึใหก้ารพดูเป็นเครื่องมอืสื่อความเขา้ใจกนั การทีผู่พู้ดมคีวามพรอ้มทีด่มี ี
หลกัการในการพดูจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการพดู 
 วตัถุประสงคส์ าคญัในการพดูในโอกาสต่างๆ  คอื 

1. แสดงความรูส้กึอยา่งจรงิใจ ไมว่่าเป็นงานทีเ่สยีใจ  หรอืงานทีด่ใีจต่องานนัน้ 
2. เป็นการสื่อสารผ่านการพดูควบคู่กบักจิกรรมการแสดงออกทางสงัคม  
3. เป็นการสื่อความคดิต่อกลุ่มผูฟั้งเพื่อก่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดรีะหว่างกนั 

 
2. การจดัโครงสรา้งเน้ือหาการพดูในรูปแบบตา่งๆ 

โครงสรา้งการพูดในโอกาสต่างๆ เป็นการจดัโครงสรา้งหรอืล าดบัความคดิในการพูดที่
ยดึสถานการณ์การพูดโดยการแบ่งการพูดออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงัที่กล่าวมาแล้ว คอื ส่วนน า  
ส่วนเน้ือเรือ่ง  ส่วนสรปุ ในทีน่ี้ขอน าโครงรา่งการพดูในโอกาสต่างๆ บางโอกาสทีส่ าคญัและผูพู้ด
มกัจะประสบกบัโอกาสนี้อยูเ่ป็นประจ าเท่านัน้   

อาจจะกล่าวสัน้ๆ ก็คือวิธีการจดัล าดับเป็นการเดินทางเพื่อให้ถึงจุดหมายโดยต้อง
เดนิทางตามถนนใหญ่แล้วเขา้ซอยย่อยๆ ทีก่ าหนดไว้ ไม่ควรเขา้ซอยย่อยๆ นามเกนิไปจนลมื
จุดหมายปลายทางหรอืเขา้ซอยลกึไปกท็ าใหก้ลบัมาถนนใหญ่ไม่ทนั การจดัล าดบัความคดิเป็น
เพยีงการจดัแบ่งซอยต่างๆ นัน่เอง 

การพูดในโอกาสต่างๆ ที่ผู้พูดควรแยกแยะหัวข้อการพูดโดยยึดหลกัใหญ่เพื่อเป็น
แนวทางในการพูด และการแยกย่อยหัวข้อที่ละเอียดลงไปให้น าวิธีการต่างๆ  ข้างต้นมา
ประยกุตใ์ช ้โครงสรา้งหลกัในการพดูในบางโอกาสทีข่อน าเสนอมดีงัต่อไปนี้ 
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1. การพูดประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน  เป็นการพูดเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร สรา้งความ
เขา้ใจแก่ผูท้ีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น เมื่อมผีูม้าเยีย่มชมหน่วยงาน ผูร้บัผดิชอบบรรยายสรปุเพื่อ
ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน การพดูประชาสมัพนัธห์น่วยงานมโีครงสรา้งเนื้อหาการพดูดงันี้ 

-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึทีด่ใีนโอกาสทีพ่บกนั 
-ชีภ้ารกจิทีเ่ป็นจดุเด่นของหน่วยงาน 
-น าเสนอบรกิารทีม่ ีและสาระอื่นๆ 
-สิง่ทีก่ าลงัท าและจะท าในอนาคต 
-ชีป้ระโยชน์ของภารกจิทัง้หมด 
-เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
-กล่าวสรปุ 

 
2. การพูดอวยพรวนัเกิด  เป็นการพูดที่แสดงความรูส้กึยนิดี ดใีจ ที่ครบรอบวนัเกิด 

ซึง่เป็นวนัทีก่า้วสู่รอบปีใหมข่องชวีติ โดยมโีครงสรา้งเนื้อหาการพดูดงันี้ 
-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึอยา่งจรงิใจ 
-กล่าวถงึคุณความด ีความเจรญิ ทีพ่ึง่หวงั  ความกา้วหน้าของผูค้รบรอบวนัเกดิ 
-กล่าวสรปุและกล่าวอวยพร 
-มอบของขวญั 

 
3. การพูดอวยพรปีใหม่ เป็นการพูดที่แสดงความยนิดี ดใีจ ในโอกาสการขึ้นปีใหม่ 

เพื่อเริม่ตน้ในสิง่ใหม่ เป็นเทศกาลการฉลองปีใหม ่โดยมโีครงสรา้งเนื้อหาการพดูดงันี้ 
-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึทีด่อียา่งจรงิใจ 
-กล่าวถงึความสามารถ ความเพยีรพยาม  การสรา้งรากฐานชวีติ  ความมุง่หวงั 
-กล่าวสรปุและกล่าวอวยพร 
-มอบของทีร่ะลกึ(ถา้ม)ี 
 
4. การพดูอวยพรในงานมงคลสมรส  เป็นการพูดทีแ่สดงความยนิด ีดใีจกบัคู่บ่าวสาว 

การมขีอ้มลูทีถู่กตอ้งคู่บ่าวสาวเป็นสิง่ทีส่ าคญั  รวมทัง้ผูพู้ดจะตอ้งเอ่ยชื่อคู่บ่าวสาวอยา่งชดัถอ้ย
ชดัค าและถูกต้อง ควรพูดสัน้ๆ กระชบัไม่ควรเกนิ 5 นาท ีเพราะเป็นช่วงทีค่นสนใจการคุย และ
รบัประทานอาหาร  โดยมโีครงสรา้งเนื้อหาการพดูดงันี้ 

-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึทีด่อียา่งจรงิใจ 
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-ความคุน้เคยกบัคู่บ่าวสาว 
-ใหข้อ้คดิ หลกัการครองชวีติคู่  ความคาดหวงั 
-กล่าวสรปุและกล่าวอวยพร 
-ดื่มอวยพร 

 
5. การพูดยินดีกบัต าแหน่งใหม่  เป็นการแสดงความยนิดกีบับุคคลที่ได้รบัต าแหน่ง

ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใต้บงัคบับญัชา หรอื ผู้บงัคบับญัชา การพูดต้องเป็นที่กินใจส าหรบัผู้รบั
ต าแหน่งใหม่  ล าดบัให้เห็นความสามารถและความดี  ความหวงัในความเจรญิก้าวหน้าต่อไป 
รวมทัง้การเป็นที่พึ่งหวงัของครอบครวั หน่วยงาน สงัคม  และประเทศชาติ โดยมโีครงสร้าง
เนื้อหาการพดูดงันี้ 

-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึทีด่อียา่งจรงิใจ 
-ยกยอ่งความสามารถและความด ี ความหวงัในความเจรญิกา้วหน้า  
-การเป็นทีพ่ึง่หวงัของครอบครวั หน่วยงาน สงัคม  และประเทศชาต ิ
-กล่าวสรปุและกล่าวอวยพร 
-มอบของทีร่ะลกึ 

 
6. การพูดเล้ียงส่งอ าลา  เป็นการพูดทีม่บีรรยากาศอาลยัและดใีจทีไ่ปสู่สิง่ใหม่ สิง่ที่ดี

ขึน้ โดยแสดงความรูส้กึเสยีดายทีข่าดคนทีม่คีุณภาพไปและดใีจทีค่นมคีุณภาพความกา้วหน้า ผู้
พูดจะต้องล าดบัความสามารถ ผลงานเด่นเป็นทีป่ระจกัษ์กนัโดยทัว่ไป ยกย่องคุณความด ีและ
ความหวงั โดยมโีครงสรา้งเนื้อหาการพดูดงันี้ 

-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึทีด่อียา่งจรงิใจ 
-ยกยอ่งความสามารถและความด ี ผลงานเด่น ความหวงัในความเจรญิกา้วหน้า 
-กล่าวสรปุและกล่าวอวยพร 
-มอบของทีร่ะลกึ 
 
7. การพูดยินดีในการเปิดกิจการใหม่  เป็นการพูดที่ไปร่วมงานการเปิดห้างร้าน 

กจิการใหม่ ความรูส้กึยนิด ีและความสามารถ  ความพยายาม ความกา้วหน้า และพฒันาการทีด่ี
ของเจา้ของกจิการเป็นเรื่องหลกั หลกัการหรอืขอ้คดิ รวมทัง้การคาดหวงัไปสู่ความส าเรจ็ ผูพู้ด
จะต้องพูดให้เกดิความรูส้กึมพีลงัในการเริม่ต้นและเดนิหน้าต่อไป  โดยมโีครงสรา้งเนื้อหาการ
พดูดงันี้ 

-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึทีด่อียา่งจรงิใจ 
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-ยกยอ่งในความสามารถ  ความพยายาม ความกา้วหน้า และพฒันาการทีด่ ี
-หลกัการ หรอืขอ้คดิทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ 
-ความมุง่หวงัในความส าเรจ็ 
-กล่าวสรปุและกล่าวอวยพร 
-มอบของทีข่วญั 

 
8. การพูดต้อนรบัการเย่ียมชมกิจการ  เป็นการที่มผีู้มาเยี่ยม ชมงาน ที่หน่วยงาน

ท างานและประสบความส าเรจ็ ผูพู้ดต้องให้หลกัการหรอืขอ้คดิที่เป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่มเียีย่มชม 
และเปิดโอกาสใหม้กีารซกัถาม โดยมโีครงสรา้งเนื้อหาการพดูดงันี้ 

-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึทีด่อียา่งจรงิใจและอบอุ่น 
-ล าดบัความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 
-แนะน ากจิการ ภารกจิหลกั และแนะน าทมีงานหลกั 
-ใหห้ลกัการหรอืขอ้คดิทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ 
-เปิดโอกาสใหม้กีารซกัถาม 
-กล่าวสรปุและกล่าวอวยพร  
-มอบของทีร่ะลกึ (ถา้ม)ี 

 
9. การพดูเม่ือเข้ารบัต าแหน่งใหม่  เป็นการพูดในโอกาสทีเ่ขา้สู่งานและต าแหน่งใหม ่

ผูพ้ดูตอ้งพดูในท่าททีีย่นิด ีและมพีลงัทีพ่รอ้มรบังานใหมใ่นหน่วยงานใหม่  กว่าจะถงึวนัน้ีไดต้อ้ง
ท างานหนกั ยกยอ่งหน่วยงานทีช่่วยกนัสรา้งผลงาน และแสดงหลกัการ นโยบาย อุดมคตใินการ
บรหิารงานทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้งานจะส าเรจ็ไม่ไดถ้า้ขาดทมีงาน  โดยมโีครงสรา้งเนื้อหาการพูด
ดงันี้ 

-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึยนิดอียา่งจรงิใจ 
-ยกยอ่งสถาบนั หน่วยงานทีม่ารบัต าแหน่งใหม่ 
-แสดงหลกัการ นโยบาย อุดมคตใินการบรหิารงาน 
-เชญิชวนบุคลากรรว่มแรง รว่มใจกนัในการท างาน  
-ฝากหวงั ความส าเรจ็รว่มกนั 
-กล่าวสรปุและกล่าวขอบคุณ 
10. การพูดในโอกาสต้อนรบัผ้าป่าสามคัคี  เป็นการพูดต้อนรบัผู้ทีม่าร่วมท าบุญ ให้

เกดิความรูส้กึอบอุ่น กล่าวถงึประเพณีการทอดผ้าป่าสามคัคี  ยกย่องความร่วมร่วมแรงร่วมใจ 
และกล่าวอวยพร โดยมโีครงสรา้งเนื้อหาการพดูดงันี้ 

-กล่าวทกัทาย 
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-แสดงความรูส้กึทีด่อียา่งจรงิใจและอบอุ่น 
-ล าดบัความเป็นประเพณทีีทุ่กคนยดึถอื ยกยอ่งความรว่มรว่มแรงรว่มใจ 
-กล่าวสรปุและกล่าวอวยพร  
 
11. การพูดในโอกาสอวยพรเน่ืองในพิธีอุปสมบท  เป็นการพูดที่แสดงความยนิดทีี่

เขา้พธิอุีปสมบท ผู้พูดกล่าวให้ขอ้คดิ การปฏบิตัติน  รวมทัง้กล่าวขอบคุณ และอวยพร โดยมี
โครงสรา้งเนื้อหาการพดูดงันี้ 

-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึทีด่อียา่งจรงิใจ 
-ใหข้อ้คดิ หลกัการปฏบิตัติน   
-กล่าวขอบคุณ สรปุ และกล่าวอวยพร 
 
12. การพดูในโอกาสเน่ืองในโอกาสงานเล้ียงสงัสรรค์  เป็นงานที่แสดงความยนิดทีี่

พบกนัท าใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั  ผูพู้ดจะแสดงความรูส้กึทีด่ต่ีองาน  ทีม่าทีไ่ปของงานที่
เน้นความสมัพนัธข์องผูร้ว่มงาน รวมทัง้อวยพรใหผู้ร้ว่มงานดว้ย 

-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึทีด่อียา่งจรงิใจ 
-ล าดบัทีม่าทีไ่ปของงาน 
-กล่าวสรปุและกล่าวอวยพร 
 
13. การพดูในโอกาสท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อคิด หลกัการ หรือกล่าวแสดงความคิดเหน็  เป็น

การพูดที่ไดร้บัเชญิพูดเพื่อใหส้าระความรูส้ ัน้ๆ ขอ้คดิ ความเหน็ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
กนิใจ รวมทัง้ไดส้าระ  โดยมโีครงสรา้งเนื้อหาการพดูดงันี้ 

-กล่าวทกัทาย 
-แสดงความรูส้กึทีด่อียา่งจรงิใจ 
-สาระในเรือ่งทีค่มชดั สัน้กระชบั กนิใจ 
-กล่าวสรปุ 
 
โครงสรา้งการพูดในโอกาสต่างๆ นัน้เป็นการพูดสัน้ๆ ทีต่อ้งสรา้งพลงัดว้ยค าพดูทีก่นิใจ 

ผูพู้ดต้องพูดมาจากความเขา้ใจ หรอืเรยีกง่ายๆ ว่าพูดจากใจ โดยท่าทใีส่ใจ จรงิใจ พูดออกมา
จากใจจงึจะก่อให้เกดิความส าเรจ็ การฝึกซ้อมบ่อยๆ จะท าให้มคีวามคล่อง และเป็นธรรมชาติ
มากขึน้ รวมทัง้ท าให้รูส้กึใกล้ชดิมาก มคี าพูดที่สรา้งพลงัในการพูดที่ผู้พูดน ามาให้ประกอบใน
การพูดได ้เช่น ปลาบปลื้ม  ซาบซึ้ง  เชื่อมัน่ว่า..  หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า..  ชื่นชมยนิด ี จติใจเต็ม
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เป่ียมไปด้วย..  ด้วยความมานะพยายาม  ได้รบัความกรุณาอย่างดียิง่จาก…  เป็นขวญัและ
ก าลงัใจ  พวกเราทุกคน  ดว้ยความรว่มมอืรว่มใจ เป็นตน้ 

 

3. เทคนิคการอธิบายขยายความในการพดูในโอกาสตา่งๆ 
 เมื่อพูดถึงการเติมสีสรรลีลาในโครงสร้างการพูดตามหลักที่กล่าวมานี้  ผู้พูดจะต้อง
อธบิายขยายความจากการจดัล าดบัความคดิ ซึง่จะท าใหค้วามคดิสมบรูณ์ดยีิง่ขึน้มคีวามสมัพนัธ์
เกาะเกี่ยวกนัเป็นอยา่งด ีหรอืถ้าเปรยีบเทยีบลลีาของรสชาดอาหารกค็งจะเป็น    "สิง่ชรูส" ทีท่ า
ใหอ้าหารดูด ีน่ารบัประทาน ในการจดัล าดบัความคดิกเ็ช่นเดยีวกนั เมื่อจดัล าดบัความคดิแล้ว 
ความคดิจะเปรยีบเสมอืนโครงสรา้งหลกัที่ต้องได้รบัการตกแต่งที่ด ีจงึจะท าให้ความคดินั ้นมี
ความกลมกลนืเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัโดยอาศยั 3 เทคนิค คอื 
 1 เทคนิคการอธิบายขยายความเพ่ือสร้างการจดจ าสาระหรือประเดน็   มวีธิกีารที่
ส าคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 -พยญัชนะเดียวกนั  เช่น  ภาษาไทย  4 ส. ส าหรบัการท างานในองค์การบรหิารงาน
ส่วนต าบล  คอื “สร้างสรรค ์ สาระ ส่งเสริม สดใส” หรอืภาษาองักฤษ 5 C. ส าหรบัการสื่อสาร
ทีด่คีอื   “CLEAR  CORRECT  CONCRETE CONCISE  CONCLUSION” เป็นตน้   
 -ค าคล้องจอง เช่น  การให้บรกิารของพนักงานที่ดสีามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บั
ผูร้บับรกิาร 10 ประการ   คอื มองสบสายตา  ปราศรยัทกัทาย กระจายรอยยิม้  ใหค้วามส าคญั  
ฉันจ าคุณได้  ตัง้ใจฟังไม่เถียง หลกีเลี่ยงต าหนิ  ตรติรองแก้ไข  ใจจรงิเป็นเยี่ยม  เป่ียมด้วย
มารยาท  
 -ใช้ตวัย่อ หรือค าหลกั เช่น  ส านักงานประกนัสงัคมมชีื่อย่อของหน่วยงาน คอื สปส.  
ซึ่งมภีารกจิส าคญั คอื สรา้ง  ประกนั  สงัคม  หรอืมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ชื่อย่อว่า 
มสธ.  ซึง่สรปุภารกจิของสถาบนั คอื  “มุง่มัน่  สรา้งสรรคก์ารศกึษา  ธ ารงคุณค่าแก่สงัคม” หรอื
องค์การบรหิารงานส่วนต าบลมตีวัย่อว่า อบต. อ. คอือ านาจจากประชาชน บ. คอืบรหิารงาน
อยา่งมอือาชพี ต. คอื ตอ้งโปรง่ใสยตุธิรรม 
 -ใช้พยชัญชนะแต่ละพยญัชนะของค ารวมกนัและให้มีความหมายรวมเป็นของค า
นัน้  เช่น  “TEAMWORK” มลีกัษณะทีส่ าคญัคอื 
 T= TRUST 
 E= EMPATHY 
 A= AGREEMENT 
 M= MUTUAL BENEFIT 
 W= WILLINGNESS 
 O= OPPORTUNITY 
 R= RECOGNITION 
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 K= KNOWLEDGE TRANSFER 
หรอืค าว่า “ดวง” ส าหรบัของคดิของคนท างานว่าดวงดหีรอืดวงไม่ดเีพราะดวงอาจจะ

หมายถงึความหมายทีผู่พ้ดูตอ้งการสื่อสาร เช่น    
ด. เดก็ใคร   ว. วิง่ขนาดไหน   ง. เงนิมากหรอืไม ่  
หรอืในทางกลบักนั   
ด. ดทีัง้กาย วาจา ใจ  ว. วริยิะมาก  ง. งานดเียีย่ม 
 
2 เทคนิคการอธิบายขยายความเพ่ือขยายความท่ีกระจ่างชดั มวีธิกีารที่ส าคญัมี

ดงัต่อไปนี้ 
 -การยกตวัอย่าง เป็นการขยายความคดิโดยน าตวัอย่างมาประกอบเสรมิความเขา้ใจดี
ยิง่ขึน้ การยกตวัอย่างนี้จะมากน้อยกี่ตวัอย่างขึน้อยู่กบัเวลาในการถ่ายทอดความคดินัน้ ๆ อย่า
ลมื “เมื่อมีเน้ือหา ส่ิงท่ีตามมาคือตัวอย่าง” ตวัอย่างที่ดีนัน้ต้องมีลกัษณะไม่เป็นเรื่องราว
ธรรมดา ผู้น าเสนอประสบมาเอง หรอืเป็นผู้ที่ใกล้ชิด  จงปูฉากและสถานการณ์สัน้ๆ ก่อน
ยกตวัอยา่ง 
 -การแสดงข้อมูลด้วยตวัเลข สถิติ เป็นการเสรมิดว้ยสถติิ ตวัเลข ของเรือ่งนัน้ ๆ ท า
ให้มคีุณค่าเสรมิสรา้งความเข้าใจมากขึ้น และมองเห็นสิง่ที่ถ่ายทอดความคดินัน้ชดัเจนยิง่ขึ้น 
การน าเสนอควรจะจดัระบบมาก่อน เช่นแสดงเป็นสดัส่วน รอ้ยละ หรอืวธิกีารต่าง ๆ ทางสถิต ิ
และไมค่วรน าขอ้มลูดบิมาแสดงเพราะจะท าใหเ้ขา้ใจยากและสบัสน  
 -การเปรียบเทียบ เป็นการน าสิง่ของตัง้แต่สองสิง่ขึ้นไปมาเปรยีบเทียบกัน ไม่ว่าจะ
เรือ่งของรปูทรง รปูรา่ง ขนาด คุณค่า หรอืมติใินอื่น ๆ เท่าทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได ้การเปรยีบเทยีบ
ทีด่จีะตอ้งเสนอความคดิทัง้สิง่ทีเ่หมอืนกนั และแตกต่างกนัดว้ย 
 -ข้อมูลเสริมจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการขยายความกล่าวอ้างผู้ที่มคีวามเชี่ยวชาญใน
เรื่องนัน้ๆ นอกจากผูท้รงคุณวุฒแิลว้ ยงัมลี าดบัชัน้ของขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัต่อความเชื่อถอือกี
ดว้ยไดแ้ก่ ผูท้ีค่น้พบ เจา้ของทฤษฎ ีผูม้ปีระสบการณ์ตรง ผูเ้หน็เหตุการณ์ ผูท้ีร่บัฟังมา หรอื ผู้
รวบรวมขอ้มลูทัง้หมด ขอ้มลูเหล่านี้มคีวามน่าเชื่อถอืทีแ่ตกต่างกนั 
 -การจดักลุ่มความคิด เมื่อจดัล าดบัความคดิไดม้ามากมายแลว้ เพื่อจะใหก้ารน าเสนอ
ความคดิเป็นทีน่่าสนใจ การจดักลุ่มความคดิเป็นกลุ่ม ๆ จะเป็นวธิกีารหนึ่งทีเ่ตมิลลีาสสีรรได ้
 -มองหลายมิติ เป็นการมองในทุกๆ  มติ ิเพื่อเสรมิความคดิ เสรมิความเขา้ใจมองทัง้ใน
มติกิวา้ง ยาว ลกึ หรอืมติแิคบ มติกิวา้ง การมองหลายมติจิะท าใหม้ลีลีาของความคดิทีน่่าสนใจ
มากขึน้ 
 3. เทคนิคการอธิบายขยายความเพ่ือเช่ือมโยงแง่มุมต่าง ๆ เข้าด้วยกนัให้สนิท
เป็นเรื่องราวเน้ือเดียวกนั มวีธิกีารทีส่ าคญัมดีงัต่อไปนี้ 
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 -เช่ือมโยงความคิดกบัประสบการณ์เดิมของผู้ฟัง โดยความคดิใหม่ทีเ่สนอนี้จะต้อง
สอดคลอ้งหรอืเป็นทีเ่ขา้ใจของผูฟั้งแลว้ ซึง่อาจจะซกัถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจพรอ้ม ๆ กบั
เสนอเรือ่งใหมใ่หก้ลมกลนื  
 -เช่ือมโยงด้วยกลุ่มค าเพ่ือให้รวมแง่มุมความคิดเข้าด้วยกนั โดยใช้และการสรุป
รวมความ  เช่นค าต่อไปนี้เพื่อรวบรวมความคดิเขา้ด้วยกนั  เช่น วลทีี่น าหน้าประโยค  "เท่าที่
กล่าวมานี้จะเหน็ไดว้่า..."  "นอกจากนี้ยงัมเีรือ่งทีต่อ้งพจิารณาอกี..."   "เหตุผลอีกประการ
หนึ่งคอื..."  "ดว้ยเหตุนี้เราจงึ..."  "กระผมเหน็ว่าขอ้ส าคญัทีสุ่ดในการจดัล าดบัความคดิก็คอื ..."  
"มาถงึตรงน้ีเราคงจะหาขอ้ยตุไิดว้่า..." 
 การจดัโครงสรา้งการพูดหรอืจดัล าดบัความคดิเป็นวธิกีารในการล าดบัเนื้อหาสาระทีจ่ะ
น าเสนอโดยมเีป้าหมายเพื่อก่อให้เกดิความเขา้ใจทีด่แีละเป็นการสรา้งบรรยากาศที่ดใีนการพูด  
เปรยีบเสมอืนพ่อครวัที่ท าหน้าที่ปรุงอาหารให้ผู้ฟังได้รบัประทาน  การเตรยีมสิง่ที่จะปรุง การ
ผสม และปรุงอาหารที่มลี าดบัขัน้ที่ด ีและมลีลีาที่เป็นตวัของตวัเองดี โดยค านึงถงึผู้รบัประทาน
เป็นส าคญั ย่อมส่งผลให้อาหารจานนัน้อร่อยและน่ารบัประทานในที่สุด  แต่ถ้าหากปรุงแบบ
เดยีวกนับ่อยๆ หรอืขาดเทคนิคหรอืลลีากจ็ะท าใหอ้าหารทีเ่คยอรอ่ยไม่อรอ่ยไปกไ็ด้ ดงันัน้ การ
จดัโครงสร้างหรือล าดับความคิด  การอธิบายขยายความต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ที่
ดดัแปลงพฒันาใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้ "ลีลาการพูดไม่ตาย" ดงัเช่น นักจติวทิยาท่าน
หนึ่งที่ได้ให้ข้อคดิไว้ว่า "การท่ีพ่อครวัธรรมดาคนหน่ึง  ค้นคิดสูตรประกอบอาหารใหม่
ขึ้นมาจานหน่ึงท่ีมีรสชาดดีเย่ียมนัน้ ย่อมมีคุณค่ามากกว่าการท่ีจิตรกรเอกท่ีวาดภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน" ดงันัน้ผูพ้ดูทัง้หลายคงไมป่ระมาทในเรือ่งนี้ 
 

4. ตวัอยา่งการพดูในรูปแบบตา่งๆ 
ตวัอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ เป็นการเรยีบเรยีงเนื้อหาการพูดตามเรื่องในการพูดมี

โครงสรา้งและการอธบิายขยายความครบถ้วน เพื่อเป็นแนวทางในการเรยีนรูข้องผู้ที่ต้องการ
ฝึกฝนจงึไดร้วบรวมค ากล่าวมา 15  ตวัอย่างจากการพูดจรงิในโอกาสต่าง ๆ ผูพู้ดควรจะจดัท า
รา่งการพดูดว้ยตนเองตามโครงสรา้งและขยายความตามทีท่่านมขีอ้มลู รวมทัง้การฝึกฝนในการ
เขยีนรา่งและการฝึกซอ้มการพดูเป็นแนวทางในการเพิม่ทกัษะในการพดูมากขึน้  

ต่อไปนี้เป็นการรวบรวมตวัอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ ทีผู่เ้ขยีนไดม้อบงานใหผู้ร้บัการ
ฝึกอบรมหลายรุ่นพฒันามาจากการพูดจากเอกสารแหล่งต่างๆ และไดย้กร่างขึน้และผู้เขยีนได้
ปรบัแกพ้รอ้มมาเป็นตวัอยา่งเนื้อหาในการพดูเพื่อเป็นวทิยาทานมดีงันี้ 
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ตวัอย่างการพดูท่ี 1 ค ากล่าวอวยพรเน่ืองในพิธีมงคลสมรสโดยปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 
 ท่านผูม้เีกยีรตทิุกท่าน ในฐานะผมเป็นผูบ้งัคบับญัชาของเจา้บ่าวและเจา้สาว ผมมคีวาม
ยนิดแีละเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ที่ไดร้บัเชญิมาเป็นประธานในงานพธิมีงคลสมรสระหว่าง  คุณรสรนิ 
และ คุณเสนีย ์ในคนืน้ี 
 ท่านผูม้เีกยีรตคิรบั สงัคมเราจะดนีัน้จดุเริม่ต้นอยูท่ีก่ารมคีรอบครวัทีด่ ีมสีุข สาม ีภรรยา 
มคีวามเขา้ใจซึ่งกนัและกนั เมื่อมปัีญหาควรหนัหน้าปรกึษาหารอืกนั ให้อภยัซึ่งกนัและกนั ทัง้
คู่ควรนึกถึงวนัที่พบกนัวนัแรก จนถึงวนันี้ที่ทัง้คู่มพีธิสีมรสและมโีอกาสมาปรากฏต่อหน้าผู้มี
เกยีรตทิัง้หลายซึง่มาร่วมเป็นสกัขพียานว่า ทัง้คู่จะอยูเ่ป็นสามภีรรยาทีด่ต่ีอกนั และเป็นพ่อบา้น
แมเ่รอืนทีด่ใีนอนาคตต่อไปในภายหน้าอนัเป็นความหวงัของสงัคมต่อไปในภายหน้าตลอดไปชัว่
กาลนาน 
 ผมขอฝากค ากลอนไวเ้พื่อเป็นเครือ่งเตอืนใจคู่บ่าวสาวคอื 
 ชวีติคู่ทีส่ าคญันัน้ตอ้งรกั    และแน่นหนกัแน่นเหนียวเหนี่ยวคู่ไว ้
 ทัง้รว่มสุขรว่มทุกขค์ลุกเคลา้ไป  ใหอ้ภยัผ่อนปรนใหท้นนาน 
 ขอใหคุ้ณรสรนิคุณเสนียจ์งมสีุข  ปราศจากทุกขน์านปีทวหีวาน 
 ครองชวีติคู่รกันิรนัดรก์าล  เกดิลกูหลานสบืทอดตลอดไป 
 ท่านผูม้เีกยีรตทิุกท่านครบั ผมขออ านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิอ์นัเป็นทีเ่คารพสกัการะขอพวกเรา
ที่มาร่วมเป็นสกัขพียานในวนันี้  ได้โปรดอ านวยอวยพรให้คู่บ่าว สาว จงประสบแด่ความสุข 
ความส าเรจ็ในสิง่ทีพ่งึปรารถนาทุกประการ 
 พรอ้มทัง้ขอให้ท่านผู้มเีกยีรติดื่มอวยพรให้กบัคู่บ่าวสาวจงมคีวามสุข  สมหวงั ในชวีติู่
ตลอดไป 
 
ตวัอย่างการพดูท่ี 2 ค ากล่าวเน่ืองในพิธีมงคลสมโดยประธานบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

ท่านผูม้เีกยีรตทิีเ่คารพทุกท่าน  ผมมคีวามยนิด ีและเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีม่โีอกาสไดร้บั
เชญิมาเป็นประธานในงานมงคลสมรสระหว่าง คุณสมศกัดิ ์และ คุณสมศร ีในค ่าคนืวนัน้ี 
 ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ อันว่าบุคคลจะร่วมชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้นัน้ นับว่าเป็นความ
สอดคลอ้งและลงตวัในชวีติซึง่จะเหน็ไดว้่าชายและหญงิทีจ่ะตกลงปลงใจอยูก่นิกนัฉันทส์ามภีรยิา
ไดน้ัน้ ต้องมคีวามสมคัรใจ ผูกสมัพนัธร์กัใคร่กนัมาก่อน จงึขอฝากขอ้คดิไวว้่า ก่อนใชช้วีติคู่นั ้น
ทัง้สองฝ่ายต้องเปิดตา เปิดใจให้กว้าง มองทุกสิง่ทุกอย่างให้ละเอียดรอบคอบในนิสยั ความ
ประพฤต ิตลอดจนความเป็นอยู่ของฝ่ายตรงกนัขา้ม เพื่อใหแ้น่ใจว่าคู่สมรสในอนาคตของตนนัน้
จะเป็นคู่ครองทีคู่่ควรและเหมาะสม แต่หลงัจากวนันี้ คอืจากวนัทีผ่่านการสมรสแลว้ ทัง้สองฝ่าย
ต้องเปิดตา ปิดใจมองขา้มความบกพร่องของกนัและกนั เพื่อทีจ่ะจรรโลงชวีติคู่และชวีติน้อย ๆ 
ที่จะเกิดตามมาให้มคีวามสุข และร่วมชวีติกนัได้ตลอดไป เปรยีบเหมอืนกบัการที่จะมโีซ่ทอง
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คลอ้งขาทัง้คู่ใหเ้ดนิกา้วไปพรอ้ม ๆ กนั โดยมใิหโ้ซ่ทองดงักล่าวขาดสะบัน้ลงกลางคนั ซึง่จะเป็น
ปัญหาของสงัคมตามมา ดงันัน้การสมรสจงึขึ้นอยู่กับหลกั 3 ประการ ซึ่งขอให้จ าง่าย ๆ คือ 
ค.ย.ห. 
 ค. แรก คอื เคารพ คู่สมรสต้องต่างฝ่ายต่างใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนั และการเคารพ
ดงักล่าวไดแ้ก่ เคารพในตวัคู่สมรสเองรวมตลอดไปถงึเคารพญาตพิีน้่อง บุพการขีองคู่สมรสของ
ตนดว้ย 
 ย. ทีส่อง คอื ยกยอ่ง หมายถงึ ตอ้งการยกย่องคู่สมรสของตนเองทัง้ต่อหน้า ลบัหลงั ทัง้
ในทีล่บัในทีแ่จง้ 
 ห. ทีส่ามสุดทา้ย คอื ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั สิง่ใดกต็ามทีเ่ป็นการฉีกหน้าหรอืลบหลู่อกี
ฝ่ายหน่ึง คู่สมรสตอ้งพงึหลกีเลีย่ง 
 ผมจงึขอฝากข้อคดิไว้ส าหรบัคุณสมศกัดิ ์และคุณสมศร ีซึ่งเป็นคู่บ่าวสาวในวนันี้ ให้
น าไปปฏบิตั ิเพื่อความสุขในชวีติคู่ตลอดไปตราบนานเท่านาน 
 
ตวัอย่างการพดูท่ี 3 ค ากล่าวในการอวยพรวนัเกิดโดยผูใ้หญ่บ้านอาวโุส 

ท่านผูม้เีกยีรตทิีร่กัและเคารพทุกท่าน  กระผมในนามของทุกท่านที่มาร่วมในโอกาสมา
ฉลองอายุครบ 5 รอบของคุณปรชีา มาสกุล ซึ่งเป็นก านันที่เคารพของพวกเราทุกคนในต าบล
เขาไมแ้กว้ กระผมตอ้งขอขอบคุณเป็นอยา่งสงูทีไ่ดร้บัเกยีรตขิึน้มากล่าวความรูส้กึในวนัน้ี  

กระผมขออนุญาตพูดถงึเจา้ของวนัเกดิในฐานะเพื่อนเก่า และแสดงความชื่นชม ยนิดี
แทนผูม้เีกยีรตทิี่ไดม้าร่วมงานในวนันี้  เพราะทุกคนที่ไดรู้จ้กัท่าน ว่าท่านเป็นคนดทีุกแง่ทุกมุม
ครบถ้วนสมบูรณ์ พวกเราได้รูท้ ัว่ถงึกนัในความมนี ้าใจอนังามของท่าน  จนหลายคนกล่าวว่า
ท่าน  เป็นมติรที่ดีที่สุด  เพราะท่านได้ด ารงชีวติโดยสุจรติ  มคีวามจรงิใจ  มัน่คงในศักดิศ์ร ี 
เกียรติยศ  คุณงามความดี  เป็นที่ประจกัษ์ในสังคม  และเป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคล
โดยทัว่ไป นบัไดว้่าท่านเป็นบุคคลตวัอยา่งทีพ่วกเราควรจะศกึษาและปฎบิตัติามเป็นตวัอยา่ง 

กระผมขอให้ พวกเราทัง้หลายจงตัง้จติอธิษฐานขอสิ่งศักดิส์ ิทธิใ์นสากลโลก จงดล
บนัดาลใหคุ้ณปรชีา  มาสกุล และครอบครวั จงประสบความเจรญิ ความก้าวหน้าในชวีติ เป็นที่
เคารพของผูพ้บเหน็ไดร้บัความส าเรจ็สมความตัง้ใจทุกประการ 

อนัอายคุอืเวลาพาชวีติ    กรรมลขิติปรงุแต่งคอืสงัขาร 
วนัเดอืนปีล่วงเลยไปไมรู่ก้าล      มวลเราท่านจงท าดศีกัดิศ์รเีอย 
 

ตวัอย่างการพดูท่ี 4  ค ากล่าวในการอวยพรวนัเกิดโดยสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
อาวโุส 

ท่านผูม้เีกยีรตทิีร่กัและเคารพทุกท่าน   วันนี้ก็คงเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่ งของคุณ
วทิยาซึง่เป็นสมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนต าบล หมูท่ี ่10 ต าบลนาบนิหลา ซึง่เป็นคนทีพ่วกเรารกั
และนับถอื เนื่องจากเป็นวนัคล้ายวนัเกดิของคุณวทิยาซึ่งได้จดัขึน้ทุกปี เท่าที่ผมจ าได้จดังาน
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คลา้ยวนัเกดิมาเป็นเวลา 7 ปีตดิต่อกนัมา ผมเองไดจ้ดจ าและมาในงานน้ีทุกปี เพราะเหตุว่า เรา
มคีวามรกัและสนิทสนมกันมาก การที่ท่านผู้มีเกียรติจ านวนมากมาร่วมงานนี้  ก็ย่อมเป็นที่
ประจกัษ์แลว้ว่า คุณวทิยาเป็นคนทีม่คีวามดงีาม เป็นสมาชกิ อบต. ทีร่กัใครข่องชาวบา้นทุกคน 
ตลอดชวีติทีผ่่านมา คุณวทิยาได้ประกอบคุณงามความดไีว้อย่างมากมายกบัต าบลของเราเกนิ
กว่าทีผ่มจะน ามาพดูในวนัน้ีไดห้มด ผมกค็ดิว่าทุกท่านคงมคีวามเหน็และคดิเช่นเดยีวกบัผม 
 ในโอกาสนี้ ผมขอเชญิทุกท่าน ไดย้นืขึน้และจบัแกว้ตัง้จติอธษิฐานอ านวยอวยพรแก่คุณ
วทิยาดว้ย เนื่องในวนัคลา้ยวนัเกดิของคุณวทิยา ผมขอใหคุ้ณไพรชั จงมคีวามสุขดว้ยจตุรพธิพร
ชยั คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ และสิ่งศักดิส์ ิทธิท์ ัง้หลายที่มีอยู่ในสากลโลก จงช่วยปกป้อง
คุม้ครองใหคุ้ณวทิยาและครอบครวัมคีวามสุขและโชคดตีลอดไป 
 
ตวัอย่างการพดูท่ี 5  ค ากล่าวในการอวยพรวนัเกิดโดยผูใ้หญ่บ้านอาวโุส 

ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ท่านก านัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร หมู่บา้นประสบสุข ที่
รกัทุกท่านผมมคีวามยนิดอียา่งยิง่ทีไ่ดม้ารว่มงานวนัคลา้ยวนัเกดิของผูใ้หญ่มานะ ค าแกว้ ผูใ้หญ่
มานะไดบ้อกผมว่า วนันี้นอกจากจะเป็นการจดังานเลีย้งวนัเกดิแลว้ ยงัเป็นการจดังานเพื่อเลีย้ง
ขอบคุณขา้ราชการและชาวบา้นทีไ่ดร้ว่มมอืรว่มใจกนัพฒันาหมูบ่า้นประสบสุข ใหเ้กดิการพฒันา
ทีเ่หน็ผลอยา่งชดัเจน ดงัเช่นในปัจจบุนัน้ี 
 ซึง่วนันี้กถ็อืเป็นวนัดวีนัหนึ่งที่พวกเราทุกคนในทีแ่ห่งนี้ไดพ้รอ้มใจกนัมาร่วมอวยพรให้
ท่านผู้ใหญ่มานะ ขออ านวยพรให้ท่านผู้ใหญ่ค าและครอบครวัมีความสุข  มีความเจริญ มี
พลานามยัทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์ และมสีตปัิญญาทีด่เีพื่อพฒันาหมู่บา้นประสบสุข และคุณภาพชวีติ
ของประชาชนใหเ้จรญิรุง่เรอืง กนิดอียูด่ ีมคีวามสุขยิง่ ๆ ขึน้ไป 
 และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหมู่บ้านประสบสุข จะได้รบัความร่วมมอืจากขา้ราชการทุกส่วน
ราชการ และประชาชนไดส้นับสนุนการพฒันาหมูบ่า้นประสบสุขโดยการน าของท่านผูใ้หญ่มานะ 
ผูม้คีวามมุ่งมัน่ มคีวามตัง้ใจ และมคีวามเสยีสละใหเ้จรญิรุ่งเรอืงและมกีารพฒันาต่อไปอย่างไม่
หยดุยัง้ 
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ตวัอย่างการพดูท่ี 6 การแสดงความยินดีในการเปิดร้านค้าชุมชน 
ท่านประธาน  ท่านกรรมการรา้นคา้ชุมชนดงมะไฟ   และท่านผูม้เีกยีรตทิีเ่คารพ กระผม

รูส้กึไดร้บัเกยีรตเิป็นอย่างยิง่ ที่ได้มโีอกาสมาร่วมงานเปิดรา้นคา้ชุมชนดงมะไฟ สาขาที ่2  ผม
ต้องชื่นชมยนิดแีละรูส้กึปลาบปลื้มในความก้าวหน้าของรา้นค้าชุมชนดงมะไฟ   ผมทราบมาว่า
จากพื้นฐานเดมิของร้านค้าชุมชนดงมะไฟ เมื่อแรกเริม่ก่อตัง้เป็นประกอบกิจการค้าเล็กๆใน
ชุมชน ทีม่ชีาวบา้นถอืหุน้ไมม่ากนกั แต่ดว้ยความมมุานะพยายามของทมีกรรมการทีบ่รหิารซึง่มี
ทศิทางทีมุ่่งมัน่ไดม้สีมาชกิเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมากและพรอ้มจะขยายรา้นค้าชุมชนเป็นแห่งที่  2 
ทีร่องรบัการบรกิารในชุมชนได้มากขึน้อย่างมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบัและไว้วางใจของชาวบา้น
ดงมะไฟและชาวบา้นขา้งเคยีง  

ดว้ยความเชื่อมัน่ในศกัยภาพของทมีกรรมการบรหิารรา้นค้าชุมชนดงมะไฟ ผมเชื่อว่า
รา้นคา้ชุมชนดงมะไฟ ตอ้งประสบความส าเรจ็ในภารกจิทีร่บัผดิชอบ 

ณ โอกาสน้ี กระผมขอประทานพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่ท่านทัง้หลายเคารพนับถือ  พระ
บารมแีห่งองค์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้โปรดบนัดาลให้กิจการของรา้นค้าชุมชนดงมะไฟ 
สาขาที ่2 จงกา้วหน้าและประสบความส าเรจ็ดว้ยด ี 
 
ตวัอย่างการพดูท่ี 7 ค ากล่าวอวยพรปีใหม่แก่นายอ าเภอโดยตวัแทนผูใ้หญ่บ้าน 
 กระผมในนามของผูใ้หญ่บา้นและชาวบา้นต าบลนาหมืน่สมีคีวามยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดม้ี
โอกาสเขา้กราบอ านวยพรแด่ท่านนายอ าเภอนาโยงในโอกาสวนัขึน้ปีใหมน่ี้ 
 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านนายอ าเภอนาโยงได้เป็นหัวหน้าทีมที่หลักชัยน าทีมของ
ขา้ราชการ เจา้หน้าที่อ าเภอนาโยงในการบรหิารงานให้ก้าวไปสู่ความส าเรจ็ลุล่วงด้วยงานที่มี
คุณภาพทีเ่ป็นเยีย่ม สรา้งความรกัสามคัค ีกลมเกลยีวในทมีงาน จงึสามารถบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานกล่าวคอื มกีารพฒันาโดยการสรา้งความอยู่ดี กนิด ีและเกดิสงบสุขให้กบัอ าเภอนา
โยง และผลงานที่ท่านรบัผิดชอบเป็นที่ยอมรบัต่อหน่วยงานทัง้ในจงัหวดัและระดบัประเทศ  
รวมทัง้ผลงานเป็นเยีย่งอยา่งใหก้บัอ าเภออื่นๆ ทัว่ประเทศทีห่ลงัไหลมาดงูานทีน่ี่ 
 ส าหรบัในด้านการด ารงชวีติ ท่านนายอ าเภอได้กรุณาแสดงความรกั ความห่วงใยต่อ
บรรดาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ใต้บงัคบับญัชา และสมาชกิในครอบครวัทุกคน ด้วยความ
เมตตาอยา่งจรงิใจ ตามหลกัในการด าเนินชวีติทีท่่านยดึถอื  คอื ขยนั ประหยดั  ซื่อสตัย์ และ
มคีุณธรรม อนัทีจ่ะส่งผลให้ทุกคนประสบความส าเรจ็ในหน้าที่ราชการและชวีติส่วนตวัน ามาซึ่ง
ความซาบซึง้ต่อพวกเรา ขา้ราชการ เจา้หน้าทีแ่ละสมาชกิในครอบครวัตลอดมา 
 ในศุภวาระดถิขีึน้ปีใหมน่ี้ กระผมในนามของผูใ้หญ่บา้นในอ าเภอนาโยงทัง้หมด ขอกราบ
อาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายในสากลโลกได้โปรดดลบนัดาล อภบิาล 
รกัษาใหท้่านนายอ าเภอและครอบครวัประสบแต่จตุรพธิพรพวกเราทุกคนเพื่อความเป็นสริมิงคล
ตลอดปีใหมน่ี้ดว้ยครบั 
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ตวัอย่างการพดูท่ี 8  กล่าวอวยพรเน่ืองในพิธีอปุสมบท 

ท่านผูม้เีกยีรตทิีเ่คารพ ทุกท่าน  ผมรูส้กึเป็นเกยีรตแิละยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ดม้าร่วมใน
พธิอุีปสมบทของ   คุณสมชาย เชือ้ไทย บุตรของคุณสมศกัดิ ์และ คุณสมจติ  เชือ้ไทย ในวนัน้ี 
 การบวช ถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามอย่างหนึ่งของชาวพุทธ การบวชเป็นงานบุญที่
ก่อใหเ้กดิความสุขใจแก่ผูบ้วช บดิามารดาญาตพิีน้่องของผูบ้วช และผูท้ีม่าร่วมงานบวช ส าหรบั
ผูบ้วชหรอืพ่อนาคนัน้ การบวชครัง้นี้เป็นโอกาสทีจ่ะสรา้งกุศลอนัยิง่ใหญ่อย่างหนึ่ง นัน่คอื เป็น
การแสดงความกตญัญูกตเวททีดแทนคุณบดิามารดาที่ได้อบรมเลีย้งดูเรามา การบวชทดแทน
คุณบดิามารดานี้เชื่อกนัว่าบดิามารดาจะไดเ้กาะชายผา้เหลอืงขึน้สวรรค ์นอกจากนี้ ผูบ้วชยงัได้
มโีอกาส ศกึษาธรรมะ รูจ้กัการปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ และเป็นการขดัเกลาจติใจใหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม 
คุณธรรม และม ีจรยิธรรม 
 ผมรูส้กึปลาบปลืม้แทนเจา้ภาพจรงิ ๆ ทีไ่ดเ้หน็ท่านผูม้เีกยีรตมิารว่มงานกนัอยา่งคบัคัง่
ในวนันี้ ผมเชื่อว่า ทุกท่านมารว่มงานดว้ยความศรทัธาในพุทธศาสนา ศรทัธาต่อคุณงามความดี
ของเจา้ภาพ และศรทัธาต่อผูบ้วช และตัง้ใจมาดว้ยจติอนัเป่ียมดว้ยกุศล ซึง่ความศรทัธาทีท่่านมี
ต่อเจา้ภาพกด็ ีหรอืต่อผูบ้วชกด็ ีนบัว่าเป็นสริมิงคลต่อชวีติ 
 ผมขออาราธนาคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ จงช่วยปกปักรกัษาให้
เจ้าภาพและพ่อนาค รวมทัง้ท่านผู้มเีกียรติทัง้หลายที่มาร่วมสรา้งบุญ  สร้างกุศล ในวนันี้ จง
ประสบแด่ความสุขความเจรญิตลอดไป 
 
ตวัอย่างการพดูท่ี 9 ค ากล่าวต้อนรบัผา้ป่าสามคัคี 

ท่านผูม้เีกยีรตทิีเ่คารพรกัทัง้หลาย  วนันี้ นบัว่าเป็นวนัมหามงคลอยา่งยิง่ ทีท่่านผูใ้จบุญ
ทัง้หลายได้มาท าบุญร่วมกนั เพราะว่าหากท่านทัง้หลายมคีวามพรอ้มใจ มคีวามสามคัคเีช่นนี้
ตลอดไป ท่านจะสรา้งวดักี่วดักส็รา้งได้ ท่านจะสรา้งโบสถ์ทีโ่บสถ์กส็รา้งได้ หากท่านทัง้หลายมี
ความสามคัคเีช่นน้ีตลอดไป ครอบครวั ชุมชน บา้นเมอืง กจ็ะมแีต่ความสงบสุข 
 พีน้่องที่เคารพทุกท่านครบั ในวนันี้นอกจากท่านไดม้าร่วมท าบุญทอดกฐนิแลว้ ท่านยงั
ได้สร้างกุศลอนัยิง่ใหญ่ให้กับพุทธศาสนา คอื การสืบทอดพุทธศาสนาซึ่งได้ยัง่ยนืมานานถึง 
2545 ปี ให้ยนืยาวต่อไปสบืทอดเป็นประเพณีให้แก่ลูกหลายเห็น เป็นตัวอย่างที่ดทีี่จะน าไป
ปฏบิตั ิกระผมจงึขอใหบุ้ญกุศลทีท่่านทัง้หลายไดร้่วมกนัสรา้งในวนันี้ไดส้นองตอบกลบัไปใหทุ้ก
ท่าน และครอบครวัไดม้แีด่ความสุขความเจรญิตลอดไป 
 
ตวัอย่างการพดูท่ี 10  ค ากล่าวในโอกาสการย้ายของผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น และท่านผูม้เีกยีรตทิุกท่าน 
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ผมมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ที่ได้รบัเกยีรตใิห้เป็นตวัแทนของท่านทัง้หลาย มากล่าวความรูส้กึ
เกี่ยวกบัการยา้ยของปลดัสุชาต ิไทยเสร ีซึ่งจะไปด ารงต าแหน่งนักปกครอง ระดบั 9 กรมการ
ปกครอง ในสปัดาหห์น้า 
 ท่านที่รกัทัง้หลายครบั ตลอดระยะเวลาที่ปลดัสุชาต ิด ารงต าแหน่งปลดัอ าเภอ อ าเภอ
แห่งนี้เป็นเวลา 3 ปีเศษ ทุกท่านคงเหน็พ้องกบัผมว่า ปลดัสุชาตไิด้ประสบความส าเรจ็ในชวีติ
งานในหน้าที่ของ “นักปกครอง” ระดบัแนวหน้า ซึง่จะประจกัษ์ไดอ้ย่างชดัเจน จากกรณีทีป่ลดัสุ
ชาติได้รบัการชื่นชมจากผู้บงัคบับญัชาในระดบัจงัหวัดตลอดมา ปลดัสุชาติเป็นผู้เอาใจใส่ใน
หน้าทีแ่ละงานส่วนรวม จนเป็นทีร่กัใคร่ของเพื่อนรว่มงาน และผูใ้ต้บงัคบับญัชา นอกจากนี้ปลดั
สุชาติ ยงัเป็นที่กล่าวขวญัในบรรดาก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นผู้เสยีสละ 
และอุทศิตนเพื่อการปฏบิตังิาน จนไดร้บัฉายาว่าเป็น “ขวญัใจของอ าเภอ” 
 ผมในฐานะผู้บงัคบับญัชาของปลดัสุชาติโดยตรง ได้ติดตามการปฏบิตัิงานและความ
ประพฤตขิองปลดัสุชาติมาโดยตลอด เห็นด้วยกบัฉายาที่ปลดัสุชาตไิด้รบัการยกย่องดงักล่าว 
และผมเชื่อมัน่ว่าปลดัสุชาติจะเป็น “เพชร” อีกเม็ดหนึ่งของฝ่ายปกครองที่พร้อมจะเจยีระไน
เพื่อใหเ้ป็น “เพชรน ้าเอก” ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 ดงันัน้ ในโอกาสที่ปลดัสุชาติจะย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ครัง้นี้  ผมจงึขอเชญิ
ชวนทุกท่านไดร้วมใจเป็นหนึ่งเดยีว ตัง้จติอธษิฐานขอใหส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย ช่วยดลบนัดาลให้
ปลดัสุชาตไิดป้ระสบความส าเรจ็ทัง้ในหน้าทีก่ารงานและครอบครวัทุกประการ 
 
ตวัอย่างการพดูท่ี 11  ค ากล่าวเน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ 

สวสัดปีีใหม่ ท่านขา้ราชการ ก านัน ผูใ้หญ่บา้น และผู้มเีกยีรตทิี่เคารพทุกท่าน จากวนั 
เป็น เดอืน จากเดอืนเป็นปี พอครบหนึ่งปี กถ็อืว่าเป็นวนัขึน้ปีใหม ่ครัง้หนึ่งจรงิ ๆ แลว้ วนัขึ้นปี
ใหม่นัน้เป็นการสมมุติขึ้นมาเพื่อให้เกิดมกีารตรวจสอบ ทบทวนว่าเราเกิดมาในปีหนึ่ง ๆ ท า
อะไรบา้ง ไดส้รา้งคุณงามความดอีะไรไวใ้หก้บัสงัคมหน่วยงาน หรอืวงศต์ระกูลบา้งหรอืไม่ 
 วนั เวลา ทุกชัว่โมง ทุกวนั ทุกเดอืน ทุกปี ผ่านไป ๆ พวกเรากแ็ก่ตวัขึน้ทุกวนั ๆ ดแูลว้
น่าใจหาย เพราะฉะนัน้ใครที่ยงัปล่อยตวัปล่อยใจไปตามกาลเวลาโดยที่ยงัไม่ได้มกีารพจิารณา
ตวัเอง ขอให้ท่านได้เริม่ต้นในการพฒันาตวัเองให้เป็นคนที่มคีุณค่าต่อท้องถิน่ต่อหน่วยงานให้
เป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไป โดยขอให้ท่านไดย้ดึมัน่ในหลกัการ “ขยนั ประหยดั ซื่อสตัย ์อดทน” 
รวมทัง้ลดละเลกิอบายมุขออกจากชวีติของท่าน จะท าใหช้วีติของท่านจะมคีวามสุขครอบครวัมี
ความสุข สงัคม โดยรวมจะมคีวามสุขตามไปดว้ย ท่านจะเป็นทีย่อมรบัของคนไทยทัว่ไป ส าหรบั
ท่านทีท่ าดอียูแ่ลว้ กข็อใหท้ าดยีิง่ ๆ ขึน้ไป 
 ในโอกาสขึน้ปีใหม่ปีนี้ ผมคงอยู่ในฐานะที่จะใหค้ าแนะน าแนวทางในการด าเนินชวีติได้
เท่านัน้ คงไม่อยู่ในฐานะที่จะใหพ้รได้ นอกจากขอพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายทีท่่านนับถอืและ
การกระท าอนัดงีามของท่านจงส่งผลใหท้่านมคีวามสุขความเจรญิกบัการด าเนินชวีติตลอดไป 
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ตวัอย่างการพดูท่ี 12  ค ากล่าวเน่ืองในโอกาสงานเล้ียงสงัสรรคว์นัก านัน ผูใ้หญ่บ้าน 
ท่านก านัน ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านัน    ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น และท่าน

ผูม้เีกยีรต ิทีเ่คารพทุกท่าน 
 วนันี้เมื่อกว่าปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นวนัส าคญัยิง่ของพี่น้องนักปกครองท้องที่ทัง้หลาย 
เพราะเป็นวันแห่งการวางรากฐานกาความก้าวหน้ ารุ่งเรืองของท้องที่การพัฒนาระบอบ
ประชาธปิไตย และความมัน่คงของชาตบิา้นเมอืงเป็นส าคญั 
 ในโอกาสวนัก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 สงิหาคม และบรรยากาศแห่งการเลีย้งสงัสรรคใ์นค ่า
คนืนี้ จงึอาจจะถือได้ว่าเป็นการรวมพลงัแสดงออกซึ่งความรกัความสามคัคขีองพวกเราชาว
ปกครองท้องที่ อ าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรงั ในการที่จะมุ่งมัน่พัฒนาเพื่อประชาชนในพื้นที ่
กระผมขอประทานพรจากสิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่ท่านเคารพนับถือ พระบารมีปกเกล้าฯ แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรดบันดาลให้ท่านและครอบครวั
ประสบแด่ความสุขความเจรญิทุกประการ 
 
ตวัอย่างการพดูท่ี 13 ในการแสดงความเหน็และข้อคิด เร่ือง  เยาวชนของชาติ 

ผูม้เีกยีรตทิีเ่คารพทุกท่าน  “จรงิหรอืทีว่่า ความมัน่คงของประเทศขึน้อยูก่บัเยาวชน” 
เยาวชนซึง่เป็นคนหนุ่มสาว มอุีดมการณ์ มคีวามบรสิุทธิใ์จทีจ่ะสรา้งสรรคโ์ลกใหส้วยงาม เป็นผู้
ทีจ่ะสบืทอดไวซ้ึง่วฒันธรรมและความเป็นไทย 

แต่เป็นความจรงิที่ว่า ประเทศชาตจิะมคีวามมัน่คงไดจ้ะต้องมอีงค์ประกอบที่ส าคญัคอื 
ประชาชนมกีารศกึษา ไมม่ปัีญหาคอรปัชัน่ วฒันธรรมรุง่เรอืง ประเทอืงเศรษฐกจิ ชวีติปลอดภยั 

จากวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา เช่น วันมหาวิปโยค ชี้ให้เห็นถึงอย่างชัดแจ้งว่า 
เยาวชนมสี่วนส าคญัต่อความมัน่คง ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ดงันัน้ เยาวชนจงึควร
ตระหนกัถงึสทิธแิละหน้าทีท่ีต่นมแีละตอ้งปฏบิตั ิ

ความรบัผดิชอบต่อประเทศชาตมิใิช่อยู่แต่เพียงในมอืของผู้ใหญ่เท่านัน้ แต่อยู่ในความ
รบัผิดชอบของเยาวชนด้วย ทัง้นี้ เนื่องจากเยาวชนจะเป็นผู้สืบทอดและชี้ชะตาบ้านเมืองใน
อนาคต 

ในขณะที่เป็นเยาวชนนัน้ การที่จะปฏบิตัิตนให้เกิดความมัน่คงได้คอื รบัผดิชอบและ
ปฏิบตัิตามหน้าที่ที่ตนมี ศึกษาหาความรูใ้ห้แตกฉานให้พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มคีุณภาพใน
อนาคต สนใจในความเป็นไปต่างๆ ที่เกดิขึน้ในประเทศ ศกึษาถงึปัญหาและการแก้ไข แต่อย่า
กา้วก่ายในหน้าทีข่องผูอ้ื่น ตอ้งรูถ้งึหน้าทีซ่ึง่แต่ละคนม ีเช่น ทหารมหีน้าทีป้่องกนัประเทศใหพ้น้
จากภยัรุกรานของต่างชาติ นักศึกษามหีน้าที่ศึกษาหาความรู ้ไตร่ตรองก่อนที่จะท าสิ่งใดให้
รอบคอบ ไมต่กเป็นเครือ่งมอืทางการเมอืงของบุคคลใด 

นอกจากนี้เยาวชนยงัมสี่วนส าคญัที่จะช่วยใหเ้ศรษฐกจิของประเทศดขีึน้ กล่าวคอื ต้อง
ใช้สมองตรองดูใหถ้ี่ถ้วนก่อนจะซื้อสิง่ของต่าง ๆ สรา้งทรรศนะทีด่ต่ีอสนิคา้ไทยที่มคีุณภาพ ใช้
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เงนิแต่พอตวัมใิช่รายได้ต ่าแต่รสนิยมสูง ซึ่งหากเยาวชนของเราตระหนักถงึปัญหาซึ่งประเทศ
ไทยขาดดุลทางการคา้เชื่อไดว้่า คงไมม่ปัีญหาเกดิขึน้ 

อีกสิง่หนึ่ง ซึ่งจะท าให้ประเทศมคีวามมัน่คงคอื การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
เยาวชน ควรใชใ้นการก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม เช่น การเดนิสอนหนงัสอืต่อชาวชนบท 

หากเยาวชนของเราท าไดด้งัทีก่ล่าวมา ไมว่่าจะเป็นภยัรกุรานจากต่างชาต ิการแทรกซมึ
บ่อนท าลายของพรรคคอมมวินิสต์ ก็จะไม่สามารถสัน่คลอนความมัน่คงถาวรของประเทศได้
ถาวรตลอดกาลนิรนัดร 

“ตื่นเถดิเยาวชนไทย อยา่มวัหลบัใหลลุ่มหลง 
ชาตจิะเรอืงด ารง กเ็พราะเยาวชนทัง้หลาย” 

 
ตวัอย่างการพดูท่ี 14  ในการแสดงความเหน็และข้อคิด  เร่ือง  ความยากจน 

ผูม้เีกยีรตทิีเ่คารพทุกท่าน  “คนจนหาอาหารใส่ท้อง แต่คนรวยเตรยีมท้องไวใ้ส่อาหาร”  
สงัคมไทยในปัจจุบนัมคีนร ่ารวยเพยีงไม่กี่คน แต่มคีนยากจนเป็นจ านวนมาก คนยากจนย่อมอด
อยาก หวิโหย เขาปรารถนาเพยีงให้มอีาหารกนิไปวนั ๆ ต้องการเครือ่งนุ่งห่มเพยีงเพื่อป้องกนั
ความรอ้นหนาวขอให้มทีี่อยู่อาศยัพอไดซุ้กหวันอนและมยีารกัษาโรคยามป่วยไข้ ความหวิเป็น
ปัญหาส าคญัอนัดบัแรก เมือ่ทอ้งหวิและไมส่ามารถหาอาหารมาประทงัความหวิได้ สงัคมกจ็ะเริม่
ปัน่ป่วนวุ่นวาย และขาดระเบียบ ความหิวเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดที่ประวตัิศาสตร์โลกเคย
บนัทกึมา แมร้ฐัจะออกกฎหมายมาควบคุมสงัคมใหเ้ป็นระเบยีบ “แต่กไ็ม่มกีฎหมายฉบบัใดทีจ่ะ
หา้มมใิหท้อ้งคนหวิได”้ 
 สงัคมไทยเป็นสงัคมเสรปีระชาธปิไตย ประชาชนมเีสรภีาพ ความเสมอภาค และภราดร
ภาพ แต่สิง่เหล่านี้จะไมม่คีวามหมายเมื่อทอ้งของประชาชนส่วนใหญ่ยงัหวิโหย ฐานะของรฐัและ
ฐานะของประชาชนไม่อาจแยกจากกนัได้ ตราบใดความยากจนยงัคงครอบคลุมประชาชนส่วน
ใหญ่ฐานะของรฐักไ็ม่มัน่คงถาวรอยูไ่ด้ แลว้ในทีสุ่ดกไ็ม่สามารถจะพทิกัษ์คนร ่ารวยเพยีงไม่กี่คน
เหล่านัน้ไวไ้ดเ้ช่นกนั 
 ท าอยา่งไรคนยากจนและคนร ่ารวยจงึจะอยูร่ว่มกนัในสงัคมอยา่งมคีวามสุข แน่นอนหาก
คนร ่ารวยยอมสละประโยชน์ส่วนตนเพยีงเลก็น้อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หยดุเตรยีมทอ้งส าหรบั
ใส่อาหาร ส่วนคนยากจนก็ขยนัหาอาหารใส่ท้องให้มากขึน้กว่าที่เป็นอยู่ โดยมรีฐัคอยให้ความ
ช่วยเหลอืสนบัสนุนในคราวทีจ่ าเป็น เรากจ็ะอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสุข วธิกีารเช่นนี้เป็นวธิลีด
ช่องว่างระหว่างคนจนกบัคนรวยไดอ้ยา่งแน่นอน เพราะไมใ่ช่ดงึคนรวยใหต้ ่าลง แต่เราจะช่วยกนั
ดนัคนจนใหส้งูขึน้ 
 ความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่จะลดลงทนัท ีถา้คนมัง่มใีหค้วามเมตตา 
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ตวัอย่างการพดูท่ี 15  ในการให้ข้อคิด ความเหน็ เร่ือง  หน้าท่ี 
 ผูม้เีกยีรตทิีเ่คารพทุกท่าน พวกเราแต่ละคนเปรยีบเสมอืนแขนงไมท้ีม่ดัรวมตวักนัอยู่ ซึง่
ยากแก่การหกัท าลาย แต่หากแขนงไมเ้หล่านี้ถูกจบัแยกกนัแลว้ไซรน้ัน่ก าลงัไรค้วามแขง็แรง” 
 ข่าวประจ าในหน้าหนังสือพมิพ์ทุกวนันี้กค็อื ข่าวการปล้นจี้ ฆ่า ข่มขนืและอื่น ๆ ซึ่งท า
ใหพ้วกเราหวาดกลวั และหวาดหวัน่ต่อสวสัดภิาพความปลอดภยัของเรา รวมทัง้ปัญหาปากทอ้ง 
เศรษฐกจิทีต่กต ่าโหมกระหน ่าซ ้าเตมิประชาชนอยูอ่ยา่งหนกั 
 ปัญหาเหล่านี้ใครควรจะเป็นผู้แก้ไข รฐับาล หรอืทหาร ต ารวจหรอืของพวกเราทุกคน 
ค าตอบก็คอืพวกเราทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขด้วยการประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็น
พลเมอืงดขีองชาต ิใชว้ชิาความรูท้ีไ่ดร้ ่าเรยีนมาปฏบิตังิานตามหน้าทีด่ว้ยความส านึกรบัผดิชอบ
จนส าเรจ็ลุล่วงสมตามเป้าหมาย ช่วยกนัประหยดัและอดออม อกีทัง้ช่วยกนัอบรมบุตรหลานของ
เราให้เป็นคนด ีมศีลีธรรม ถอืความสตัย ์เพื่อสรา้งพืน้ฐานทางจติใจทีด่ใีหแ้ก่ทรพัยากรสงัคมใน
ชาตขิองเรา 
 พวกเราจะต้องทุ่มเทพลงักาย พลงัใจอย่างเตม็ที่ ด าเนินงานเหล่านี้ใหส้ าเรจ็ หากท าไม่
ส าเรจ็กเ็ปรยีบกบัการทีเ่ราใชม้อืของเราต่างภาชนะวกัน ้าขึน้มาดื่มกนิ น ้าจะไหลเลด็รอดตามรอ่ง
มอืของเราไปหมดสิ้น จะหลงเหลอืเพยีงร่องรอยแห่งความเปียกชื้นเท่านัน้ และเมื่อนัน้จะเป็น
ความเจบ็ปวดอยา่งยิง่ยวด ในการทีไ่มส่ามารถท าสิง่นัน้ ๆ ไดส้ าเรจ็ 
 ประเทศชาตขิองเรา จะเจรญิรุ่งเรอืงมัน่คง มชีื่อเสยีงขจรขจายต่อไปหรอืจะล่มสลายอยู่
ทีพ่วกเราทุกคน 
 โปรดอย่าถามว่ารฐับาลจะให้อะไรแก่เรา แต่เราจะถามตวัเราเองว่า เราจะให้อะไรแก่
ชาตบิา้นเมอืงของเราบา้ง 
 
 จากตัวอย่างทัง้หมดนี้ เป็นเพียงแนวทางการพูดซึ่งผู้พูดแต่ละคนย่อมมีสาระใน
รายละเอยีดที่แตกต่างกนัไป การศกึษาแนวทางท าให้เกดิการเรยีนรูแ้ละสู่การประยุกต์ใช้ และ
เกดิการคน้คดิขึน้มาใหม ่
 

5. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและลม้เหลวในการพูดใน
โอกาสตา่งๆ 
 ปัจจยัการพดูมผีลมากต่อความส าเรจ็และลม้เหลวในการพูด หากผูพ้ดูไดต้ระหนงัและให้
ความส าคญัใต่ละปัจจยักจ็ะท าใหก้ารพูดบรรลุผลตามความมุ่งหวงั หากผูพ้ดูมขีอ้จ ากดัในปัจจยั
ใดผูพ้ดูควรจะยอ้นกลบัไปศกึษาเทคนิคและวธิกีารทีก่ล่าวมาแลว้ในช่วงตน้ 
 ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ในการพดูม ี5 ดา้น ดงัต่อไปนี้ 
 -ผูพ้ดู  ตอ้งวางแผน เตรยีมตวั ซกัซอ้มล่วงหน้า   
 -เน้ือหา ตอ้งรอบรูแ้ละลุ่มลกึ เขา้ใจสาระทีถู่กตอ้ง 



เทคนิคการพูดในโอกาสตา่ง ๆ 
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-วิธีการพดู มเีทคนิคดงึดดูใจ เรา้ใจ เหมาะกบัโอกาส เสยีงดงัฟังชดั 
-ผูฟั้ง  มคีวามตอ้งการสิง่ทีพ่ดู  มคีวามเหน็รว่ม หรอืมอีารมณ์รว่ม 
-ส่ิงแวดล้อม เกือ้หนุน เช่น ไมร่อ้น ไมห่นาว ไมง่ว่งนอน  ไมท่ าลายความสมัพนัธ ์
 

 ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความลม้เหลวในการพดูม ี5 ดา้นดงัต่อไปนี้ 
 -ผูพ้ดู  อ่อนซอ้ม  สัน่ประหมา่  ขาดความพรอ้ม 
 -เน้ือหา วกวน  ไมม่ลี าดบั  เขา้ใจไดย้าก  มแีต่เนื้อๆ 

-วิธีการพดู ราบเรยีบ ไมม่ลีกูเล่น  ไมเ่รา้ใจให ้ตดิตาม  เสยีงเบา 
-ผูฟั้ง  ไมม่สี่วนรว่ม  สนใจเรือ่งอื่น  ไมเ่หน็ความส าคญั 
-ส่ิงแวดล้อม รอ้น หนาว อดึอดั  ไมส่บายใจ ถูกกดดนั 

 
นอกจากนี้การพูดในโอกาสต่าง ๆ นี้ จะเกดิความส าเรจ็ได้จะต้องเป็นการพูดที่แสดง

ออกมาจากความรูส้กึใน 4 ประการ คอื  
1. พดูด้วยความจริงใจ  เป็นการแสดงออกมาจากความจรงิใจของผูพู้ด ไม่แกลง้พูด

หรอืเสแสรง้ มคีวามมัน่ใจและความแน่ใจต่อผูฟั้งมาก 
2. พูดจากใจ มคีวามรู้สกึพูดมาจากใจที่ผู้พูดมเีข้าใจในเรื่องที่พูดอย่างกระจ่างแจ้ง 

ถูกต้องชดัเจน ไม่หมกเมด็ และเขา้ใจทัง้ทางกวา้งและทางลกึ ไม่เพยีงผวิเผนิหรอื
แงเ่ดยีวเท่านัน้ 

3. พดูด้วยความตัง้ใจ  มคีวามอยากที่จะพูด กระตอืรอืรน้ กระฉับกระเฉง รูส้กึยนิดี
หรอืดใีจทีไ่ดพ้ดู ไมเ่ฉื่อยเนือยหรอืมลีกัษณะอาการเบื่อหน่าย 

4. พูดจนสุดหัวใจ เปรยีบเหมอืนการใส่จติวญิญาณลงไปในค าพูดแต่ละค าแต่ละ
ประโยค ทุ่มเทการพูดอย่างเต็มที่ ไม่ยัง้มือ ใส่ความรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ใน
สถานการณ์นัน้จรงิ  


