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หลักการเตรียมความพร้ อมในการกล่าวสุ นทรพจน์ ภาษาอังกฤษในทีช่ ุมชน
ผ.ศ.ปิ ยนารถ ฟักทองพรรณ*

หลักเกณฑ์การเตรี ยมความพร้อมในการกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ ชุมชนหรื อที่ สาธารณะที่ จะกล่าวนี้
ประยุกต์มาจากหลักเกณฑ์และแนวทางการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษสากล ซึ่ ง Chulalongkorn University Debating Society
ได้นามาเผยแพร่ ขยายผลในประเทศไทยตั้งแต่ปีค.ศ.1995 สามารถใช้เป็ นแนวทางการเตรี ยมความพร้อมเบื้องต้นในการ
กล่าวสุนทรพจน์ในที่สาธารณะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในงานพิธีการและในการแข่งขัน ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การ
ได้ให้ความสนใจและจัดการแข่งขันระดับนานาชาติร่วมกับ English Speaking Union Thailand เป็ นเวลา 13 ปี ณ วันนี้ แม้จะ
ยังห่างไกลจากความตื่นตัวในวงการการแข่งขันการโต้สาระวาทีและกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาแม่ในประเทศ
อาเซียนเพื่อนบ้าน อาทิ สิ งคโปร์ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย แต่ก็ยงั ล้ าหน้าประเทศลาว พม่า เขมร เวียดนาม และ
บรู ไ น และเป็ นกิ จ กรรมซึ่ งกระทรวงศึ ก ษาเล็ง เห็ น ความส าคัญ เริ่ ม จัด กิ จ กรรมอบรมแข่ ง ขัน ในระดับ ภู มิ ภ าค และ
ระดับประเทศมากขึ้น
สุนทรพจน์ที่ดีควรนาเสนอข้อคิดใหม่ๆ โน้มน้าวจิตใจผูฟ้ ังให้เกิดความหรรษาหรื อพอใจ คล้อยตาม และกระตุน้
ให้เกิดแรงบันดาลใจ รู ้สึกร่ วมในความคิดสร้างสรรค์ การเตรี ยมความพร้อมในการกล่าวสุ นทรพจน์ในที่สาธารณะเบื้องต้น
ในบทความที่ น้ ี มี 4 ประการ คือ การเตรี ยมเนื้ อหา (Matter) วิธีการนาเสนอ (Method) ภาษาลีลาการนาเสนอ (Manner) ซึ่ ง
วงการโต้สาระวาที เรี ยกว่าเป็ นองค์ประกอบหลักจาง่ายๆ ว่า 3 M’s โดยจะเน้นที่การเตรี ยมเนื้ อหา ซึ่ งเป็ นแก่นสาคัญของ
สุนทรพจน์ประการสุดท้าย คือ การเตรี ยมคาถาม - คาตอบ ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการเผยตัวตน ศักยภาพ และความสามารถ
ของผูพ้ ดู ของการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์สากล

1. การเตรียมเนือ้ หา (Matter)
สุนทรพจน์ที่ดึงดูดใจผูฟ้ ัง ต้องน่าสนใจ มีตรรกะ และสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
น่ าสนใจ (Interesting) คือ มีสาระ เป็ นความคิดใหม่ เป็ นจินตนาการ เป็ นประสบการณ์ เป็ นข้อเสนอแนะ หรื อเป็ นแง่
คิดของการแปรถ้อยคาของหัวข้อหลัก (Theme) ที่การแข่งขันกาหนด ด้วยมุมมองที่แตกต่างของผูน้ าเสนอ พร้อมข้อเท็จจริ ง
ตัวอย่างนาสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์โลก
มีตรรกะ (Logic) คือการตีความ การวิเคราะห์ประเด็น ข้อเท็จจริ ง ค่านิ ยม หรื อความคิดและสาระต่างๆ ที่นาเสนอ จะ
ด้วยการแจงเหตุและผล การเปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อต่าง การบรรยายการจากัดความ การจาแนก การจัดประเภท การ
กาหนดเงื่ อนไข หรื อการเสนอความคิดนอกกรอบ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลที่ ยอมรับได้ และมีการพัฒนาข้อมูล
สนับสนุนกระจ่างเพียงพอ
มีความสัมพันธ์ เกีย่ วข้ อง (Relevance) กับหัวข้ อหลัก (Theme)ของการแข่งขันหรื อพิธีการนั้นๆ กล่าวคือ การแปรคาใน
หัวข้อหลัก ซึ่งจะเป็ นสิ่ งกาหนดแนวหลักหรื อแนวทางในการนาเสนอความคิดรวบยอดของสุนทรพจน์น้ นั ต้องตรงประเด็น
และครอบคลุ มถ้อ ยค าทั้ง หมดของหัว ข้อ หลัก อี ก ทั้ง เหตุ ผ ล ข้อ เท็จ จริ ง กรณี ศึก ษา ตัว อย่าง ตลอดจนการวิเ คราะห์
การพัฒนา ขยายความสาระทั้งหมด ต้องสัมพันธ์เกี่ ยวข้อง มีเอกภาพ และสะท้อนความคิดรวบยอดของสุ นทรพจน์ตาม
ประเด็นหัวข้อหลัก
จุดอ่อนสาคัญของเยาวชนทั้งไทยและอาเซี ยนที่ พบในช่วง 20 ปี ของการเป็ นประธานกรรมการและกรรมการ
ตัดสิ นในวงการการแข่งขันการกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชาติและนานาชาติของผูเ้ ขียน คือ การแปรหัวข้อหลัก
แบบหลงประเด็น หรื อไม่ครอบคลุมประเด็น และการอธิบายความคิดหรื อตัวอย่างออกนอกประเด็น
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ตัวอย่างเช่น หัวข้อหลักของ International Public Speaking 2014 (IPSC 2014) จัดโดย English Speaking Union,
London และ Thailand มีหัวข้อหลักคือ “Imagination Is More Important Than Knowledge” เยาวชนไทยบางคนนาเสนอ
สุ นทรพจน์ในหัวข้อ “Knowledge Is More Important Than Imagination” หรื อ “Knowledge Is The Stepping Stone for
Imagination" ซึ่งหลงประเด็น ด้วยหัวข้อหลักนี้ตอ้ งมีใจความว่า “จินตนาการสาคัญกว่าความรู ้” หรื อการแข่งขัน IPSC 2013
ในหัวข้อหลัก “Ideas Are The Greatest Weapons” เด็กไทยตั้งชื่อสุ นทรพจน์วา่ “Ideas Are Important” ซึ่ งไม่ครอบคลุม
ถ้อยคาทั้งหมด และไม่ได้พิสูจน์วา่ ความคิดคืออาวุธที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดได้อย่างไร
โดยทัว่ ไป กติกาสากลจะกาหนดไม่ให้นาหัวข้อหลักมาเป็ นชื่ อของสุ นทรพจน์ ฉะนั้นในการเตรี ยมเนื้ อหา ผูพ้ ูด
ต้องเริ่ มจากการแปรความถ้อยคาของหัวข้อหลักให้ครบถ้อยความ แล้วถามตนเองว่าจะพูดเรื่ องอะไรที่สัมพันธ์ สะท้อนและ
พิสูจน์หัวข้อหลัก โดยพยายามคิดหลายๆ หัวข้อ หลายๆแง่มุม จากนั้นจึงเลือกหัวข้อที่ ตนสนใจมากที่ สุด สามารถค้นหา
ข้อมูลได้ และเป็ นหัวข้อที่ ผูฟ้ ั งจะสนใจ กระตุน้ ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง หรื อการกระทาที่ สร้ างสรรค์ได้ แล้วนาเสนอ
ความคิดรวบยอดว่าจะสื่ ออะไรเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ซึ่งต้องสะท้อนและพิสูจน์หัวข้อหลัก ดังเช่นสุ นทรพจน์ที่ชนะเลิศในการ
แข่งขัน IPSC 2014 (London) ที่ใช้ชื่อว่า “Dare To Dream” กล้าที่จะฝัน เพราะฝันทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นาเสนอโดย
นาย Jae Hyun Park นักโต้สาระวาทีจากประเทศเกาหลีใต้ สะท้อนข้อคิดของ Einstein ที่วา่ “Imagination Is More Important
Than Knowledge”ซึ่งเป็ น Theme ของการแข่งขัน
สุนทรพจน์อีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งสมควรชมและศึกษาเป็ นต้นแบบด้วยมีจุดเด่นทั้งในแง่การแปรหัวข้อหลักแบบองค์
รวมที่ตรงประเด็น การนาเสนอแนวคิดที่สะท้อนหัวข้อหลัก อย่างมีประสิ ทธิ ผล วิธีที่กล่าวบทนาซึ่ งแสดงให้เห็นถึงตรรกะ
ในการเปรี ยบเทียบและเนื้ อหาที่แน่นด้วยสาระความรู ้ แนวคิด การยกตัวอย่างที่แหวกแนว ทันสมัย เปิ ดเผย และภาษา ลีลา
การนาเสนอที่โดดเด่นของผูช้ นะเลิศการแข่งขัน IPSC 2013 ของ ESU, London คือนางสาว Isabel Crawford จากประเทศ
ออสเตรเลีย เธอแปรความของหัวข้อหลัก “Ideas Are The Greatest Weapons” โดยนาเสนอสุ นทรพจน์เรื่ อง “Feminism”
(สามารถรับชมได้จากเว็บไซต์ http://vimeo.com/68692439)

นางสาวIsabel Crawford จากประเทศออสเตรเลีย ผูช้ นะเลิศการแข่งขัน IPSC 2013 ของ ESU, London

เมื่อกาหนดหัวข้อสุ นทรพจน์จากหัวข้อหลักได้แล้ว ผูพ้ ูดจะสามารถกาหนดทิ ศทางการค้นหาข้อมูลได้อย่างมี
จุดมุ่งหมาย โดยควรมุ่งหาข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง บทความ บทบรรณาธิการ สถิติ กรณี ศึกษา บทวิเคราะห์ คากล่าว ความคิด
ซึ่ งมี แ ง่ มุ ม ที่ แ ตกต่ า งไปจากความคิ ด ของตน แต่ สั ม พัน ธ์ กับ หั ว ข้อ ของสุ น ทรพจน์ ห รื ออาจน าเสนอการวิ เ คราะห์
ประสบการณ์ของตนที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างมีคุณค่ามานาเสนอ อย่างไรก็ดี น้ าหนักของเนื้ อหาต้องอยูท่ ี่ความคิดของ
ผูพ้ ดู ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งหรื อบทวิเคราะห์ของผูอ้ ื่น

2. การเตรียมวิธีการนาเสนอ (Method)
วิธีการนาเสนอ คือ กระบวนการเรี ยบเรี ยง จัดลาดับโครงสร้างของเนื้ อหา แม้ผูก้ ล่าวสุ นทรพจน์แต่ละคนจะมี
วิธีการพูดของตนเองซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ การนาเสนอโครงร่ างเนื้ อหาของสุ นทรพจน์อย่างได้สัดส่ วนจะทาให้สุนทรพจน์น้ นั
เข้าใจได้ง่าย มีพลัง มีประสิ ทธิผล ฉะนั้นการนาเสนอจึงต้องมีระบบ โดยการเตรี ยมวิธีการนาเสนอมีข้ นั ตอนดังนี้

3

เตรียมบทนาเปิ ดประเด็นทีน่ ่ าสนใจ (Interesting Opening)บทนาที่โดดเด่นดึงดูดความสนใจของผูฟ้ ัง เพื่อโยงเข้า
ประเด็นของหัวเรื่ องซึ่งสะท้อนหัวข้อหลัก จะกระตุน้ ให้กรรมการหรื อผูฟ้ ังจดจาสุนทรพจน์หรื อผูก้ ล่าวได้ โดยอาจใช้บทกวี
การอุปมาอุปมัย การกล่าวถึงสถิติ ตัวเลข เหตุการณ์ กรณี ศึกษา ประวัติศาสตร์เด่นดัง หรื อทันสมัยระดับโลก และโยงเข้าชื่อ
และเนื้อหาของสุนทรพจน์ในทางปฏิบตั ิ ผูเ้ ขียนอาจเขียนบทนาท้ายสุดหลังจากได้สาระและข้อมูลของสุนทรพจน์แล้ว
ตัวอย่างเช่น สุนทรพจน์เรื่ อง “Mangosteen” ของ นายวรชน ดุลวิทย์ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันในหัวข้อหลัก “Moving Forward To A Better Future For Thailand” 1 โดยนายวรชน ดุลวิทย์ ได้กล่าว
นาด้วยการใช้อุปมาอุปมัยและสะท้อนเหตุการณ์จริ ง โดยนาเสนอบทนาที่ สรุ ปเป็ นใจความได้วา่ “ประเทศไทยกาลังป่ วย
หนัก เพราะได้บริ โภคอาหารขยะเป็ นเวลานาน จึ งถึงเวลาที่เธอควรได้รับการเยียวยาบาบัด และสิ่ งที่จะบาบัดเธอได้ไม่ใช่
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ใช่การปฏิรูปการศึกษา และไม่ใช่การทาสงครามกับประเทศอื่น แต่ ‘Mangosteen’ ที่ทางแก้น้ ีจะนา
ประเทศไทยไปข้างหน้า” เป็ นความคิดที่ฉีกแนวนอกกรอบและน่าสนใจ จากนั้นผูก้ ล่าวจึงเปรี ยบว่าเมล็ดของมังคุดคือสุ ดยอด
ของอาหาร เปรี ยบเสมือน “Ethic” หรื อคุณธรรม ฉะนั้น ทางออกของประเทศไทยที่จะก้าวหน้าได้ คือ นักการเมืองต้องมี Ethic
กาหนดจุดประสงค์ และทิศทาง (Purpose and Direction)ผูก้ ล่าวสุนทรพจน์ควรกาหนดจุดยืนที่เป็ นแนวหลักของ
หัวข้อเรื่ องให้อย่างกระจ่าง ซึ่ งอาจจะประสานกลมกลืนในส่ วนของบทนา มีการแจ้งหัวข้อหรื อประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอ
มีตวั บ่งชี้จากประเด็นหนึ่งไปยังประเด็นหนึ่ง หรื อจากข้อคิดไปสู่เหตุผล จากการวิเคราะห์ไปสู่ขอ้ มูล บทพิสูจน์และตัวอย่าง
ตลอดจนบทย่อและบทสรุ ป ทาให้ผฟู ้ ังจับใจความได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เรียบเรียงสาระของเนื้อเรื่อง มีตรรกะและครบถ้ วน (Logical and Complete Sequence of Ideas) การเรี ยงลาดับ
ประเด็นความคิด เหตุผล หัวข้อสนับสนุน และตัวอย่างขยายความ ต้องสมเหตุสมผลและครบถ้วน มีการพัฒนาสาระตาม
ทิศทางที่ตนเองกาหนด และวิเคราะห์อย่างกระจ่าง อีกทั้งมีตวั เชื่อมบ่งชี้ สาระบทย่อ และบทสรุ ปชัดเจน ง่ายต่อการติดตาม
ความคิด
จัดสรรเวลาทีเ่ หมาะสม (Good Timing) สุ นทรพจน์ที่ดีตอ้ งอยูใ่ นเวลาที่กาหนด และมีสัดส่ วนที่เหมาะสม เวลาที่
กาหนดในการกล่าวสุนทรพจน์แต่ละรายการจะเป็ นแนวทางการคัดเลือก จัดสรรและแบ่งข้อมูล สาระของสุนทรพจน์น้ นั
สาหรับสุนทรพจน์ 5 นาที ผูพ้ ดู อาจเกริ่ นนา 1 นาที จากนั้นจึงโยงบทนาเข้าตัวเรื่ องและประเด็นสาระหลัก ซึ่ งควร
ใช้เวลา 3 นาทีในการนาเสนอข้อคิด เหตุผล โดยอาจนาเสนอ 2 - 3 ประเด็น แต่ละประเด็นต้องมีการอธิ บาย วิเคราะห์
ข้อเท็จจริ ง และตัวอย่าง ปริ มาณของกรณี ศึกษาหรื อตัวอย่างขึ้นอยูก่ บั หัวข้อ ตัวอย่างที่ทนั สมัย เป็ นเหตุการณ์ร้อน ประเด็น
แรงของโลกที่ มีคุณภาพตัวอย่างเดี ยวอาจเพียงพอในการพิสูจน์โน้มน้าวจิ ตใจผูฟ้ ั ง ทั้งนี้ การอธิ บาย วิเคราะห์ เชื่ อมโยง
ข้อคิด เหตุและผล และตัวอย่างที่กระจ่าง จะทาให้การเสนอความคิดรวบยอดของสุนทรพจน์มีประสิ ทธิผลกว่าการกล่าวอ้างลอยๆ
สุนทรพจน์ที่มีความยาว 3 นาที ผูพ้ ดู ควรใช้เวลาในการเกริ่ นนา ไม่เกิน 30 วินาที บทย่อและบทสรุ ปสั้นๆ 20 – 30
วินาที และควรใช้ประมาณ 1.45 - 2 นาที กับใจความหลักของบทสุ นทรพจน์ นอกจากนี้ ผูพ้ ูดต้องพูดไม่ต่ากว่า 2 นาที และ
ไม่เกิน 3.20 นาที สาหรับสุ นทรพจน์ 5 นาที จะต้องพูดไม่ต่ากว่า 4 นาทีและไม่เกิน 5.20 นาที สุ นทรพจน์ที่มีความยาวเกิน
เกณฑ์ที่กาหนดจะถูกหักคะแนน
เตรี ยมบทย่ อที่หนักแน่ นและบทสรุ ปที่กระตุ้นความคิด (Firm Summary and Thought - Provoking
Conclusion)หลังจากนาเสนอความคิด เหตุผล บทวิ เคราะห์ ข้อมูล กรณี ศึกษา หรื อตัวอย่างอย่างกระจ่างแล้วผูพ้ ูดควรจัด
เวลา เพื่อกล่าวย่อใจความหลักและประเด็นสาคัญ จากนั้นจึงกล่าวสรุ ปด้วยถ้อยคา ความคิดที่จุดประกายให้เกิดการกระทา
หรื อความรู ้สึกร่ วม
โดยสรุ ปแล้ว บทนาที่ โดดเด่ น แหวกแนวจะดึ งดู ดผูฟ้ ั งให้สนใจฟั ง ตัวเรื่ องที่ ชัดเจน กระจ่ าง มี ตรรกะ สาระ
การวิเคราะห์ พัฒนา มีตวั บ่งชี้ จะทาให้ผฟู ้ ังเข้าใจ ติดตาม และบทสรุ ปที่จบั ใจจะทาให้ผฟู ้ ังจดจาสุนทรพจน์ได้ดี
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3. การเตรียมวาทะภาษา ลีลาการนาเสนอ (Manner)
Manner เป็ น M ตัวที่ 3 แก่นการพูดในที่ชุมชนในวงการการกล่าวสุ นทรพจน์อาจเรี ยกว่า “Delivery Skills” หมาย
รวมถึงการใช้วจนภาษา (Verbal Language) และอวจนภาษา (Non-Verbal Language) อย่างมีประสิ ทธิ ผล ในการสื่ อ
ความหมาย มีศิลปะสามารถโน้มน้าวผูฟ้ ังให้สนใจและคล้อยตาม แบ่งเป็ นสองประเภทคือ
3.1 การนาเสนอด้ วยวาจา (Oral Presentation) คือ ศิลปะการนาเสนอด้วยการใช้ถอ้ ยคา และอวจนภาษาที่แสดง
ด้วยเสี ยงในการสื่ อสาร “ลีลาการใช้เสี ยง” (Vocal Style) เป็ นอาวุธที่สาคัญ มีรายละเอียดดังนี้
ความดัง (Volume)เสี ยงที่ ผูพ้ ูดเปล่ง ควรอยู่ในระดับที่ พอเหมาะกับสถานที่ ได้ยินชัดเจน และไม่ดงั หรื อค่อย
จนเกิ นไป ผูพ้ ูดควรฝึ กทั้งด้วยไมโครโฟน และปากเปล่า ความดังควรมีระดับ หลากหลายอารมณ์ สะท้อนเนื้ อหา และ
สถานการณ์ เช่น ดังเมื่อกล่าวประเด็นร้อน เบาลงเมื่อเอ่ยสาระอ่อนไหว เป็ นต้น
ระดับสู งต่าของเสี ยง (Pitch) ถ้อยคาที่ เปล่งเพื่อสื่ อสาร ควรมีเสี ยงสู งต่ า หลากหลายอารมณ์ และเนื้ อหา และ
ประสานกับความดัง เป็ นหนี่ งเดียว แม้ภาษาไทยจะเป็ นภาษาที่มีวรรณยุกต์ ซึ่ งจะทาให้มีเสี ยงสู งต่าในการนาเสนออยูแ่ ล้ว
แต่ก็ยงั สามารถปรับระดับสูงต่าของเสี ยงตามอารมณ์ของเนื้ อหาได้ สาหรับภาษาอังกฤษ ผูพ้ ูดควรฝึ กการออกเสี ยงสู งต่าให้
ตรงกับหน่วยเสี ยงเน้น (Stress) ของแต่ละพยางค์ และจุดเน้นในประโยคเพื่อให้ได้อารมณ์ตามสาระของสุนทรพจน์
จังหวะการพูด (Pace)สุนทรพจน์ที่สามารถโน้มน้าวจิตใจจะมีจงั หวะจะโคนเหมาะสม ไม่อืดอาดไม่เร็ วเกินไปจน
ไร้เสน่ห์ ผูก้ ล่าวสุนทรพจน์ตอ้ งฝึ กช่วงจังหวะการพูดให้เหมาะสมกับลีลาของตน ทั้งนี้ ตอ้ งฝึ กจับเวลาการพูดของตนให้อยู่
ในเวลาที่กาหนด
ช่ วงหยุดพูด (Pause) คือ ช่วงความเงียบระหว่างคาหรื อวลี พื่อแยกประเด็นที่นาเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจ ช่วง
ความเงี ยบ 1- 2 วินาที ควรใช้ให้ถูกจังหวะ ได้แก่ ก่อนนาเสนอประเด็นสาคัญและก่อนคาที่ ตอ้ งการเน้น เป็ นกลยุทธ์ที่มี
ประสิ ทธิภาพ สามารถเรี ยกความสนใจให้ผฟู ้ ังจดจ่อรอคอยสิ่ งที่จะได้ยิน ช่วงหยุดพูดยังเป็ นเคล็ดที่หยุดเพื่อให้ผฟู ้ ังติดตาม
และคิดตาม ไม่ใช้ช่วงความเงียบอันเกิดจากผูพ้ ดู จาถ้อยคาที่จะกล่าวไม่ได้
นา้ เสียง (Tone) คุณภาพของเสี ยงที่เปล่งออกมาด้วยอารมณ์ที่หลากหลายจะต้องประสานกับความดัง และเสี ยงสู ง
ต่า เพื่อให้เข้ากับสาระที่เร่ าร้อน สงบ เศร้าสร้อย กร้าวแกร่ ง หรื อนุ่มนวลตามความหมายของถ้อยคาในสาระของสุ นทรพจน์
ที่นาเสนอ
ความหลากหลายในลีลาของเสียง (Vocal Variety) การกล่าวสุนทรพจน์ตอ้ งคล่องแคล่ว ราบรื่ น สดใส มีสีสัน สื่ อ
ความจริ งใจ และเป็ นมิตร เยาวชนไทยหลายคนเข้าใจผิดโดยคิดว่าการกล่าวสุนทรพจน์เป็ นเช่นเดียวกับการเล่นละคร ซึ่ งไม่
ถูกต้อ ง สุ น ทรพจน์ ที่ ดี ไ ม่ ใช่ ก ารท่ องจ า แต่จ ะนาเสนอด้วยลี ล าที่ มี สีสัน มี พ ลัง มี อารมณ์ มี ค วามหลากหลาย แต่เ ป็ น
ธรรมชาติ ไม่เสแสร้ง
การออกเสียงถูกต้ องและชัดถ้ อยชัดคา (Correct Pronunciation and Enunciation) สุนทรพจน์ที่ดี ต้องชัดเจนทุก
ถ้อยคา และถูกต้อง ผูพ้ ูดต้องฝึ กออกเสี ยงพยัญชนะต้น ตัวควบกล้ า ตัวสะกด สระ เสี ยงเน้น (Stress) วลี และประโยคอย่าง
ถูกต้อง จะทาให้สุนทรพจน์ไพเราะ และสามารถสื่ อความหมายได้อย่างมีประสิ ทธิผล
ความมัน่ ใจและความเชื่อมัน่ (Confidence and Authority)ผูก้ ล่าวสุนทรพจน์ที่มีความมัน่ ใจในตนเอง และเชื่อมัน่
ในสิ่ งที่ ตนพูด จะสามารถสื่ อความหมายได้อย่างมีพลัง ทาให้ผูฟ้ ั งรับประเด็นความคิดได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล และต้องไม่
แสดงอาการหยิง่ ยโส หรื อเป็ นกันเองจนเกินไป
การใช้ ภาษา (Use of Language)การกล่าวสุ นทรพจน์เป็ นการนาเสนอความคิดของตนที่มีต่อหัวข้อหลัก (Theme)
ในที่สาธารณะ ภาษาที่ใช้จึงต้องเป็ นภาษาทางการ แม้วิธีการพูด ควรเป็ นธรรมชาติดว้ ยลีลาแบบการสนทนาเล่าเรื่ อง การใช้
ภาษา ถ้อยคา รู ปแบบ โครงสร้างประโยค เป็ นเรื่ องละเอียด และมีแนวทางนาไปปฏิบตั ิได้ ผูเ้ ขียนจึงใคร่ ขอนาเสนอแนวทาง
ในการใช้ภาษาในการกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ พร้อมคาอธิ บายและตัวอย่างจากงานวิจยั ประกอบอย่างละเอียด เพื่อ
ความกระจ่างและการนาไปประยุกต์ ในบทความไตรมาศหน้า
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3.2 การนาเสนอด้ วยอากัปกริยา ลีลาท่ าทาง (Visual Presentation) คือ อวจนภาษาเพื่อสื่ อความหมาย เป็ นกลยุทธ์
ที่ทาให้การกล่าวสุนทรพจน์มีประสิ ทธิผล หมายรวมถึง
การใช้ สายตา (Eye Contact) ซึ่งเป็ นการใช้ภาษากายที่สาคัญที่สุด ผูพ้ ดู ต้องสบตาผูฟ้ ัง โดยเฉพาะกรรมการตัดสิ น
ทุกคนอย่างเต็มตา เพื่อแสดงความเคารพ จริ งใจ มัน่ ใจและเชื่อในสิ่ งที่ตนพูดเพื่อดึงดูดใจผูฟ้ ัง สายตาต้องสอดคล้องกับการ
แสดงสี หน้ า (Facial Expression) ซึ่ งต้องสะท้อนความรู ้สึก อารมณ์ ตามเนื้ อหาและสาระที่นาเสนอ สายตาอาจแข็งกร้าว
เร่ าร้อน สี หน้าจริ งจัง เมื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงแก้ไข สายตาอ่อนโยน พร้อมใบหน้าที่มีรอยยิม้ เมื่อพูดถึงเรื่ องนุ่มนวล
บริ สุทธิ์ หรื อรอยยิม้ เชิงตาหนิ เมื่อกล่าวถึงข้อบกพร่ อง จุดอ่อนของระบบ เป็ นต้น
การใช้ ลีลาท่ าทาง (Gestures) การเคลื่ อนไหวของผูพ้ ูดอย่างธรรมชาติเพื่อสื่ อความในสิ่ งที่ กาลังนาเสนออย่าง
พอเหมาะ เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญช่วยให้สุนทรพจน์มีพลังและมีน้ าหนัก อาทิ การใช้ ลีลามือ (Hand Gesture) ประกอบคาพูด
เพื่อโน้มน้าวจิตใจ เช่น การหงายมือหนึ่งหรื อทั้งสอง ยกเสมอเอว และยืนออกข้างลาตัว เพื่อแสดงความจริ งใจ ความบริ สุทธิ์
ใจ การยกนิ้วชี้และนิ้วกลาง 2 นิ้วเพื่อแสดงว่ามี 2 ประเด็นที่ตอ้ งการกล่าวถึง หรื อการกาหมัด ยกมือสู งระดับไหล่ อารมณ์
กร้าว ตอกย้ าความจาเป็ นและปั ญหาเป็ นต้น อย่างไรก็ดี การใช้ลีลาควรตระหนักว่าท่าทางต้องเป็ นธรรมชาติ มีความหมาย
ไม่ซ้ าซาก และสอดคล้องกับอารมณ์
ท่ ายืน (Stance) ผูพ้ ูดควรตรวจสอบว่าบนเวทีที่กล่าวสุ นทรพจน์น้ นั มีแท่นยืนบรรยายเป็ นไมโครโฟนขาตั้ง หรื อ
พูดโดยไม่มีไมโครโฟน เพื่อเตรี ยมท่ายืนให้เหมาะสม สุภาพ สง่าผ่าเผย ไม่เกร็ ง ดูผอ่ นคลาย และเป็ นธรรมชาติ
การเตรี ยมขั้นสุ ดท้าย เมื่อเตรี ยม 3 M’s ครบแล้ว คือการเตรี ยมคาถาม – คาตอบ ในการแข่งขันระดับประเทศ
คณะกรรมการจะสลับกันถามคาถาม 1 คาถาม แต่ในการแข่งขันระดับสากล อาจให้ผูช้ มมี ส่วนร่ วมในการถามคาถาม
หลังจากคณะกรรมการถามคาถามแล้วคาถามที่ดีจะเผยตัวตนที่แท้จริ ง แยกแยะศักยภาพ ความรู ้ และความสามารถของผูพ้ ูด
และเป็ นส่วนสาคัญในการคัดเลือกผูช้ นะเลิศ
ผูพ้ ดู จึงควรเตรี ยมคาตอบโดยการตั้งคาถามจากบทสุ นทรพจน์ของตนเอง แล้วเขียนคาตอบของคาถามนั้นไว้โดย
ละเอียด เมื่อมีคาถามที่สมั พันธ์กบั คาตอบที่เตรี ยมไว้ ผูพ้ ดู จะสามารถนามาตอบได้ทนั ท่วงที
สิ่ งที่ คณะกรรมการคาดหวังจากคาตอบของผูก้ ล่าวสุ นทรพจน์ คื อ ความเข้าใจในคาถาม และคาตอบซึ่ งตรง
ประเด็นของคาถาม กระชับและครบถ้วน นาเสนอเนื้ อหาใหม่ สัมพันธ์กบั คาถามและบทสุ นทรพจน์ และให้ความกระจ่าง
สามารถแสดงความสามารถในการใช้ภาษา และ 3 M’s อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกับบทสุนทรพจน์ของตนหรื อดีกว่า
คาถามที่กรรมการมักถามจัดได้เป็ น 4ประเภท คือ
คาถามที่ ข อความกระจ่ า ง (Clarification) ประเด็ น ใดประเด็ น หนึ่ ง จากสุ น ทรพจน์ ผูพ้ ู ด จึ ง สามารถเตรี ย ม
ตรวจสอบประเด็นในสุนทรพจน์ของตน เพื่อเตรี ยมวิเคราะห์หรื ออธิบายเหตุผลเพิ่มเติม หากได้คาถามประเภทนี้
คาขอตัวอย่ าง (Exemplification) ผูถ้ ามต้องการตัวอย่างบางตัวอย่างจากข้อคิด ข้ออ้าง หรื อข้อเท็จจริ งที่ผพู ้ ูดกล่าว
ผูพ้ ูดสามารถเตรี ยมตัวโดยการตรวจสอบประเด็น คาอธิ บายของตน และเตรี ยมค้นหาข้อมูล ซึ่ งเป็ นตัวอย่างที่นาสมัยของ
เนื้อหาสาระของบทสุนทรพจน์เพิ่มเติม
คาถามเพื่อขอเหตุผลที่ยอมรับได้ (Justification) คาถามประเภทนี้ มกั ใช้กบั บทสุ นทรพจน์ที่มีบางประเด็นที่ไม่
กระจ่าง ยังไม่มีการวิเคราะห์ พัฒนา หรื อให้เหตุผลที่เพียงพอ ผูพ้ ูดควรตรวจสอบประเด็นต่างๆ ของตนที่นาเสนอ และฝึ ก
ให้เหตุผล ให้คาอธิบายเพิ่มเติม
คาถามแบบสถานการณ์ สมมติฐานหรือเงื่อนไข (Hypothetical Situation) ลักษณะคาถามแบบนี้ จะตั้งเงื่ อนไข
หรื อสถานการณ์สมมติ เพื่อต้องการความคิดเห็นใหม่ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ซึ่ งจะสะท้อนความสามารถของผูต้ อบใน
การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ในการตอบคาถาม ผูก้ ล่าวสุ นทรพจน์ควรฟังคาถามให้กระจ่าง หากมีขอ้ สงสัยในคาถามสามารถทวนคาถามเพื่อ
ขอความมัน่ ใจก่อนตอบ ควรกาหนดช่วงเวลาเงียบ 1 – 3 วินาที เพื่อเตรี ยมและเรี ยบเรี ยงข้อมูล จากนั้นจึงเริ่ มตอบโดยการ

6

ทวนคาถาม ตอบเป็ นประเด็น นาเสนอความคิดที่มีต่อคาถามซ้ า ตามด้วยเหตุผล และการวิเคราะห์ในแง่มุมของตน และอาจ
จบลงด้วยตัวอย่างสั้นๆ คาตอบต้องให้เนื้อหาใหม่หรื อเพิ่มเติม ไม่ใช่กล่าวข้อมูลซ้ ากับสุนทรพจน์ของตน
โดยสรุ ปแล้ว การเตรี ยมตัวในการกล่าวสุ นทรพจน์น้ นั เปรี ยบเหมือนการมีหัวใจครบ 4 ห้อง กล่าวคือ มี 3 M’s:
Matter, Method และ Manner อันได้แก่ เนื้ อหา วิธีการนาเสนอ และภาษาลีลาในการนาเสนอ ซึ่ งมีความสาคัญเท่าๆ กัน
เนื้ อหาที่ดี หากไม่มีการเรี ยบเรี ยงนาเสนออย่างมีระบบ และไม่มีศิลปะในการใช้วจนะและอวจนภาษาอย่างมีประสิ ทธิ ผล
ก็ไม่เป็ นสุนทรพจน์ที่มีพลังดึงดูดความสนใจและการตอบคาถามที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเปรี ยบเหมือนการกล่าว
สุนทรพจน์ฉบับย่อซึ่งจะแสดงตัวตนและศักยภาพ เมื่อมีหวั ใจครบทั้ง 4 ห้องแล้ว ผูพ้ ดู จะต้องฝึ กซ้อม เพื่อให้หวั ใจแข็งแกร่ ง
สุ นทรพจน์จะเป็ นธรรมชาติและมีพล้ง แนวทางในการเตรี ยมความพร้อมนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชิ วิตประจาวัน
ในการศึกษาและในการทางาน ผูพ้ ดู มีสาระ มีระบบ ไพเราะและมีศิลปะย่อมได้เปรี ยบกว่าผูอ้ ื่น --------------------------------------------------------*ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ Go Global with English และผูก้ ่อตั้ง Chulalongkorn University Debating Society และผูเ้ ขียน “Debate Basics in Thai
and English”
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Preparation for English Public Speaking Competitions

The Chulalongkorn University Debating Society was founded in 1995. Its key
founder, Asst. Prof. Piyanart Faktorngpan, has judged debates and public speaking
competitions internationally as well as in Thailand in both English and Thai languages since
then. In order to be well prepared for public speaking competitions using an international
standard, she has provided a four-step guideline called “The 3M’s (Matter, Method and
Manner) and 1 R (Response to questions)”.

Matter: the first step is to prepare the content, the key message and the substance of
the speech. This should be interesting, logical, relevant to the theme and thought-provoking.
Method of Presentation: this step involves preparing an interesting opening; a clear statement
of purpose and clearly-defined direction of the speech; a logical and sequential arrangement
of ideas; good timing; and a stimulating conclusion. Manner of Presentation: speakers should
deliver their speeches using correct pronunciation and enunciation, and at an appropriate
volume using natural and vocal variety of different pitches, tones, speeds, facial expressions,
and hand gestures as appropriate. They should also stand in a natural and relaxed manner and
make eye contact with the audience and judges. Finally, speakers have to answer questions
posed by the judges. Most questions need clarification, exemplification or justification. In
addition, hypothetical questions are frequently posed.

