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หลกัการเตรียมความพร้อมในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษในทีชุ่มชน 

ผ.ศ.ปิยนารถ ฟักทองพรรณ* 
 

หลกัเกณฑ์การเตรียมความพร้อมในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษในท่ีชุมชนหรือท่ีสาธารณะท่ีจะกล่าวน้ี
ประยกุตม์าจากหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการโตส้าระวาทีภาษาองักฤษสากล ซ่ึง Chulalongkorn University Debating Society 
ไดน้ ามาเผยแพร่ขยายผลในประเทศไทยตั้งแต่ปีค.ศ.1995 สามารถใชเ้ป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ในการ
กล่าวสุนทรพจน์ในท่ีสาธารณะทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทั้งในงานพิธีการและในการแข่งขนั ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
ไดใ้หค้วามสนใจและจดัการแข่งขนัระดบันานาชาติร่วมกบั English Speaking Union Thailand เป็นเวลา 13 ปี ณ วนัน้ี แมจ้ะ
ยงัห่างไกลจากความต่ืนตวัในวงการการแข่งขนัการโตส้าระวาทีและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษและภาษาแม่ในประเทศ
อาเซียนเพื่อนบา้น อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย แต่ก็ยงัล ้าหนา้ประเทศลาว พม่า เขมร เวียดนาม และ
บรูไน และเป็นกิจกรรมซ่ึงกระทรวงศึกษาเล็งเห็นความส าคัญ เร่ิมจัดกิจกรรมอบรมแข่งขันในระดับภูมิภาค และ
ระดบัประเทศมากข้ึน 

สุนทรพจน์ท่ีดีควรน าเสนอขอ้คิดใหม่ๆ โนม้นา้วจิตใจผูฟั้งให้เกิดความหรรษาหรือพอใจ คลอ้ยตาม และกระตุน้
ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ รู้สึกร่วมในความคิดสร้างสรรค ์การเตรียมความพร้อมในการกล่าวสุนทรพจน์ในท่ีสาธารณะเบ้ืองตน้
ในบทความท่ีน้ีมี 4 ประการ คือ การเตรียมเน้ือหา (Matter) วิธีการน าเสนอ (Method) ภาษาลีลาการน าเสนอ (Manner) ซ่ึง
วงการโตส้าระวาทีเรียกวา่เป็นองคป์ระกอบหลกัจ าง่ายๆ วา่ 3 M’s โดยจะเนน้ท่ีการเตรียมเน้ือหา ซ่ึงเป็นแก่นส าคญัของ
สุนทรพจน์ประการสุดทา้ย คือ การเตรียมค าถาม - ค  าตอบ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการเผยตวัตน ศกัยภาพ และความสามารถ
ของผูพ้ดูของการแข่งขนัการกล่าวสุนทรพจน์สากล 

1. การเตรียมเนือ้หา (Matter) 
สุนทรพจน์ท่ีดึงดูดใจผูฟั้ง ตอ้งน่าสนใจ มีตรรกะ และสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง 
น่าสนใจ (Interesting) คือ มีสาระ เป็นความคิดใหม่ เป็นจินตนาการ เป็นประสบการณ์ เป็นขอ้เสนอแนะ หรือเป็นแง่

คิดของการแปรถอ้ยค าของหวัขอ้หลกั (Theme) ท่ีการแข่งขนัก าหนด ดว้ยมุมมองท่ีแตกต่างของผูน้ าเสนอ พร้อมขอ้เท็จจริง 
ตวัอยา่งน าสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และสถานการณ์โลก 

มตีรรกะ (Logic) คือการตีความ การวิเคราะห์ประเด็น ขอ้เท็จจริง ค่านิยม หรือความคิดและสาระต่างๆ ท่ีน าเสนอ จะ
ดว้ยการแจงเหตุและผล การเปรียบเทียบความเหมือนหรือต่าง การบรรยายการจ ากดัความ การจ าแนก การจดัประเภท การ
ก าหนดเง่ือนไข หรือการเสนอความคิดนอกกรอบ จะตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลท่ียอมรับได ้และมีการพฒันาขอ้มูล 
สนบัสนุนกระจ่างเพียงพอ 

มคีวามสัมพนัธ์เกีย่วข้อง (Relevance) กบัหัวข้อหลกั (Theme)ของการแข่งขนัหรือพิธีการนั้นๆ กล่าวคือ การแปรค าใน
หวัขอ้หลกั ซ่ึงจะเป็นส่ิงก าหนดแนวหลกัหรือแนวทางในการน าเสนอความคิดรวบยอดของสุนทรพจน์นั้น ตอ้งตรงประเด็น 
และครอบคลุมถ้อยค าทั้ งหมดของหัวข้อหลัก อีกทั้ ง เหตุผล ข้อเท็จจริง กรณีศึกษา ตัวอย่าง ตลอดจนการวิเคราะห์           
การพฒันา ขยายความสาระทั้งหมด ตอ้งสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง มีเอกภาพ และสะทอ้นความคิดรวบยอดของสุนทรพจน์ตาม
ประเด็นหวัขอ้หลกั 

จุดอ่อนส าคญัของเยาวชนทั้งไทยและอาเซียนท่ีพบในช่วง 20 ปีของการเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ตดัสินในวงการการแข่งขนัการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษระดบัชาติและนานาชาติของผูเ้ขียน คือ การแปรหัวขอ้หลกั
แบบหลงประเด็น หรือไม่ครอบคลุมประเด็น และการอธิบายความคิดหรือตวัอยา่งออกนอกประเด็น 
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ตวัอยา่งเช่น หัวขอ้หลกัของ International Public Speaking 2014 (IPSC 2014) จดัโดย English Speaking Union, 
London และ Thailand มีหัวขอ้หลกัคือ “Imagination Is More Important Than Knowledge” เยาวชนไทยบางคนน าเสนอ
สุนทรพจน์ในหัวขอ้ “Knowledge Is More Important Than Imagination” หรือ “Knowledge Is The Stepping Stone for 
Imagination" ซ่ึงหลงประเด็น ดว้ยหวัขอ้หลกัน้ีตอ้งมีใจความวา่ “จินตนาการส าคญักวา่ความรู้”  หรือการแข่งขนั IPSC 2013
ในหัวขอ้หลกั “Ideas Are The Greatest Weapons” เด็กไทยตั้งช่ือสุนทรพจน์วา่ “Ideas Are Important” ซ่ึงไม่ครอบคลุม
ถอ้ยค าทั้งหมด และไม่ไดพิ้สูจน์วา่ความคิดคืออาวธุท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดไดอ้ยา่งไร 

โดยทัว่ไป กติกาสากลจะก าหนดไม่ให้น าหัวขอ้หลกัมาเป็นช่ือของสุนทรพจน์ ฉะนั้นในการเตรียมเน้ือหา ผูพู้ด
ตอ้งเร่ิมจากการแปรความถอ้ยค าของหวัขอ้หลกัใหค้รบถอ้ยความ แลว้ถามตนเองวา่จะพูดเร่ืองอะไรท่ีสัมพนัธ์ สะทอ้นและ
พิสูจน์หัวขอ้หลกั โดยพยายามคิดหลายๆ หัวขอ้ หลายๆแง่มุม จากนั้นจึงเลือกหัวขอ้ท่ีตนสนใจมากท่ีสุด สามารถคน้หา
ขอ้มูลได้ และเป็นหัวขอ้ท่ีผูฟั้งจะสนใจ กระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง หรือการกระท าท่ีสร้างสรรค์ได้ แลว้น าเสนอ
ความคิดรวบยอดวา่จะส่ืออะไรเก่ียวกบัหวัขอ้นั้น ซ่ึงตอ้งสะทอ้นและพิสูจน์หัวขอ้หลกั ดงัเช่นสุนทรพจน์ท่ีชนะเลิศในการ
แข่งขนั IPSC 2014 (London) ท่ีใชช่ื้อวา่ “Dare To Dream” กลา้ท่ีจะฝัน เพราะฝันท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง น าเสนอโดย
นาย Jae Hyun Park นกัโตส้าระวาทีจากประเทศเกาหลีใต ้สะทอ้นขอ้คิดของ Einstein ท่ีวา่ “Imagination Is More Important 
Than Knowledge”ซ่ึงเป็น Theme ของการแข่งขนั 

สุนทรพจน์อีกตวัอยา่งหน่ึงซ่ึงสมควรชมและศึกษาเป็นตน้แบบดว้ยมีจุดเด่นทั้งในแง่การแปรหัวขอ้หลกัแบบองค์
รวมท่ีตรงประเด็น การน าเสนอแนวคิดท่ีสะทอ้นหัวขอ้หลกัอยา่งมีประสิทธิผล วิธีท่ีกล่าวบทน าซ่ึงแสดงให้เห็นถึงตรรกะ
ในการเปรียบเทียบและเน้ือหาท่ีแน่นดว้ยสาระความรู้ แนวคิด การยกตวัอยา่งท่ีแหวกแนว ทนัสมยั เปิดเผย และภาษา ลีลา 
การน าเสนอท่ีโดดเด่นของผูช้นะเลิศการแข่งขนั IPSC 2013 ของ ESU, London คือนางสาว Isabel Crawford จากประเทศ
ออสเตรเลีย เธอแปรความของหัวขอ้หลกั “Ideas Are The Greatest Weapons” โดยน าเสนอสุนทรพจน์เร่ือง “Feminism” 
(สามารถรับชมไดจ้ากเวบ็ไซต ์ http://vimeo.com/68692439) 

 

 

 

 

 

 

นางสาวIsabel Crawford จากประเทศออสเตรเลีย ผูช้นะเลิศการแข่งขนั IPSC 2013 ของ ESU, London 

เม่ือก าหนดหัวขอ้สุนทรพจน์จากหัวขอ้หลกัได้แลว้ ผูพู้ดจะสามารถก าหนดทิศทางการคน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างมี
จุดมุ่งหมาย โดยควรมุ่งหาขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง บทความ บทบรรณาธิการ สถิติ กรณีศึกษา บทวเิคราะห์ ค ากล่าว ความคิด
ซ่ึงมีแง่มุมท่ีแตกต่างไปจากความคิดของตน แต่สัมพันธ์กับหัวข้อของสุนทรพจน์หรืออาจน าเสนอการวิเคราะห์
ประสบการณ์ของตนท่ีโดดเด่นและแตกต่างอยา่งมีคุณค่ามาน าเสนอ อยา่งไรก็ดี น ้ าหนกัของเน้ือหาตอ้งอยูท่ี่ความคิดของ   
ผูพ้ดู ไม่ใช่ขอ้เท็จจริงหรือบทวเิคราะห์ของผูอ่ื้น 

2. การเตรียมวธีิการน าเสนอ (Method) 
วิธีการน าเสนอ คือ กระบวนการเรียบเรียง จดัล าดบัโครงสร้างของเน้ือหา แมผู้ก้ล่าวสุนทรพจน์แต่ละคนจะมี

วธีิการพดูของตนเองซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ การน าเสนอโครงร่างเน้ือหาของสุนทรพจน์อยา่งไดส้ัดส่วนจะท าให้สุนทรพจน์นั้น
เขา้ใจไดง่้าย มีพลงั มีประสิทธิผล ฉะนั้นการน าเสนอจึงตอ้งมีระบบ โดยการเตรียมวธีิการน าเสนอมีขั้นตอนดงัน้ี 

http://vimeo.com/68692439
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เตรียมบทน าเปิดประเดน็ทีน่่าสนใจ (Interesting Opening)บทน าท่ีโดดเด่นดึงดูดความสนใจของผูฟั้ง เพ่ือโยงเขา้
ประเด็นของหวัเร่ืองซ่ึงสะทอ้นหวัขอ้หลกั จะกระตุน้ใหก้รรมการหรือผูฟั้งจดจ าสุนทรพจน์หรือผูก้ล่าวได ้โดยอาจใชบ้ทกว ี
การอุปมาอุปมยั การกล่าวถึงสถิติ ตวัเลข เหตุการณ์ กรณีศึกษา ประวติัศาสตร์เด่นดงั หรือทนัสมยัระดบัโลก และโยงเขา้ช่ือ
และเน้ือหาของสุนทรพจนใ์นทางปฏิบติั ผูเ้ขียนอาจเขียนบทน าทา้ยสุดหลงัจากไดส้าระและขอ้มูลของสุนทรพจน์แลว้ 

 ตวัอยา่งเช่น สุนทรพจน์เร่ือง “Mangosteen” ของ นายวรชน ดุลวิทย ์จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ซ่ึงชนะเลิศการแข่งขนัในหวัขอ้หลกั “Moving Forward To A Better Future For Thailand” 1 โดยนายวรชน ดุลวทิย ์ไดก้ล่าว
น าดว้ยการใชอุ้ปมาอุปมยัและสะทอ้นเหตุการณ์จริง โดยน าเสนอบทน าท่ีสรุปเป็นใจความไดว้า่ “ประเทศไทยก าลงัป่วย
หนกั เพราะไดบ้ริโภคอาหารขยะเป็นเวลานาน จึงถึงเวลาท่ีเธอควรไดรั้บการเยียวยาบ าบดั และส่ิงท่ีจะบ าบดัเธอไดไ้ม่ใช่
รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ ไม่ใช่การปฏิรูปการศึกษา และไม่ใช่การท าสงครามกบัประเทศอ่ืน แต่ ‘Mangosteen’ ท่ีทางแกน้ี้จะน า
ประเทศไทยไปขา้งหนา้” เป็นความคิดท่ีฉีกแนวนอกกรอบและน่าสนใจ จากนั้นผูก้ล่าวจึงเปรียบว่าเมล็ดของมงัคุดคือสุดยอด
ของอาหาร เปรียบเสมือน “Ethic” หรือคุณธรรม ฉะนั้น ทางออกของประเทศไทยท่ีจะกา้วหนา้ได ้คือ นกัการเมืองตอ้งมี Ethic 

ก าหนดจุดประสงค์และทศิทาง (Purpose and Direction)ผูก้ล่าวสุนทรพจน์ควรก าหนดจุดยืนท่ีเป็นแนวหลกัของ
หวัขอ้เร่ืองใหอ้ยา่งกระจ่าง ซ่ึงอาจจะประสานกลมกลืนในส่วนของบทน า มีการแจง้หัวขอ้หรือประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอ  
มีตวับ่งช้ีจากประเด็นหน่ึงไปยงัประเด็นหน่ึง หรือจากขอ้คิดไปสู่เหตุผล จากการวเิคราะห์ไปสู่ขอ้มูล บทพิสูจน์และตวัอยา่ง 
ตลอดจนบทยอ่และบทสรุป ท าใหผู้ฟั้งจบัใจความไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เรียบเรียงสาระของเนื้อเร่ือง มีตรรกะและครบถ้วน (Logical and Complete Sequence of Ideas) การเรียงล าดบั
ประเด็นความคิด เหตุผล หัวขอ้สนบัสนุน และตวัอย่างขยายความ ตอ้งสมเหตุสมผลและครบถว้น มีการพฒันาสาระตาม
ทิศทางท่ีตนเองก าหนด และวเิคราะห์อยา่งกระจ่าง อีกทั้งมีตวัเช่ือมบ่งช้ี สาระบทยอ่ และบทสรุปชดัเจน ง่ายต่อการติดตาม
ความคิด 

จดัสรรเวลาทีเ่หมาะสม (Good Timing) สุนทรพจน์ท่ีดีตอ้งอยูใ่นเวลาท่ีก าหนด และมีสัดส่วนท่ีเหมาะสม เวลาท่ี
ก าหนดในการกล่าวสุนทรพจนแ์ต่ละรายการจะเป็นแนวทางการคดัเลือก จดัสรรและแบ่งขอ้มูล สาระของสุนทรพจน์นั้น 

ส าหรับสุนทรพจน์ 5 นาที ผูพ้ดูอาจเกร่ินน า 1 นาที จากนั้นจึงโยงบทน าเขา้ตวัเร่ืองและประเด็นสาระหลกั ซ่ึงควร
ใชเ้วลา 3 นาทีในการน าเสนอขอ้คิด เหตุผล โดยอาจน าเสนอ 2 - 3 ประเด็น แต่ละประเด็นตอ้งมีการอธิบาย วิเคราะห์ 
ขอ้เท็จจริง และตวัอยา่ง ปริมาณของกรณีศึกษาหรือตวัอยา่งข้ึนอยูก่บัหัวขอ้ ตวัอยา่งท่ีทนัสมยั เป็นเหตุการณ์ร้อน ประเด็น
แรงของโลกท่ีมีคุณภาพตวัอย่างเดียวอาจเพียงพอในการพิสูจน์โน้มน้าวจิตใจผูฟั้ง ทั้ งน้ี การอธิบาย วิเคราะห์ เช่ือมโยง 
ขอ้คิด เหตุและผล และตวัอยา่งท่ีกระจ่าง จะท าใหก้ารเสนอความคิดรวบยอดของสุนทรพจน์มีประสิทธิผลกวา่การกล่าวอา้งลอยๆ 

สุนทรพจน์ท่ีมีความยาว 3 นาที ผูพ้ดูควรใชเ้วลาในการเกร่ินน า ไม่เกิน 30 วินาที บทยอ่และบทสรุปสั้นๆ 20 – 30 
วนิาที และควรใชป้ระมาณ 1.45 - 2 นาที กบัใจความหลกัของบทสุนทรพจน์ นอกจากน้ี ผูพู้ดตอ้งพูดไม่ต ่ากวา่ 2 นาที และ
ไม่เกิน 3.20 นาที ส าหรับสุนทรพจน์ 5 นาที จะตอ้งพูดไม่ต ่ากวา่ 4 นาทีและไม่เกิน 5.20 นาที สุนทรพจน์ท่ีมีความยาวเกิน
เกณฑท่ี์ก าหนดจะถูกหกัคะแนน 

เตรียมบทย่อที่หนักแน่นและบทสรุปที่กระตุ้นความคิด (Firm Summary and Thought - Provoking 
Conclusion)หลงัจากน าเสนอความคิด เหตุผล บทวิเคราะห์ ขอ้มูล กรณีศึกษา หรือตวัอย่างอยา่งกระจ่างแลว้ผูพู้ดควรจดั
เวลา เพ่ือกล่าวยอ่ใจความหลกัและประเด็นส าคญั จากนั้นจึงกล่าวสรุปดว้ยถอ้ยค า ความคิดท่ีจุดประกายให้เกิดการกระท า
หรือความรู้สึกร่วม 

โดยสรุปแลว้ บทน าท่ีโดดเด่นแหวกแนวจะดึงดูดผูฟั้งให้สนใจฟังตวัเร่ืองท่ีชัดเจน กระจ่าง มีตรรกะ สาระ        
การวเิคราะห์ พฒันา  มีตวับ่งช้ี จะท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจ ติดตาม และบทสรุปท่ีจบัใจจะท าใหผู้ฟั้งจดจ าสุนทรพจน์ไดดี้ 

 

                                                           
1การแข่งขนัรายการ Chulalongkorn University Public Speaking Contest 2010 
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3. การเตรียมวาทะภาษา ลลีาการน าเสนอ (Manner) 
Manner เป็น M ตวัท่ี 3 แก่นการพูดในท่ีชุมชนในวงการการกล่าวสุนทรพจน์อาจเรียกวา่ “Delivery Skills” หมาย

รวมถึงการใช้วจนภาษา (Verbal Language) และอวจนภาษา (Non-Verbal Language) อย่างมีประสิทธิผล ในการส่ือ
ความหมาย มีศิลปะสามารถโนม้นา้วผูฟั้งใหส้นใจและคลอ้ยตาม แบ่งเป็นสองประเภทคือ 
 3.1 การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) คือ ศิลปะการน าเสนอดว้ยการใชถ้อ้ยค า และอวจนภาษาท่ีแสดง
ดว้ยเสียงในการส่ือสาร “ลีลาการใชเ้สียง” (Vocal Style) เป็นอาวธุท่ีส าคญั มีรายละเอียดดงัน้ี 

ความดัง (Volume)เสียงท่ีผูพู้ดเปล่ง ควรอยู่ในระดบัท่ีพอเหมาะกับสถานท่ี ได้ยินชัดเจน และไม่ดงัหรือค่อย
จนเกินไป ผูพู้ดควรฝึกทั้งดว้ยไมโครโฟน และปากเปล่า ความดังควรมีระดับ หลากหลายอารมณ์ สะทอ้นเน้ือหา และ
สถานการณ์ เช่น ดงัเม่ือกล่าวประเด็นร้อน เบาลงเม่ือเอ่ยสาระอ่อนไหว เป็นตน้ 

ระดับสูงต ่าของเสียง (Pitch) ถอ้ยค าท่ีเปล่งเพ่ือส่ือสาร ควรมีเสียงสูงต ่า หลากหลายอารมณ์ และเน้ือหา และ
ประสานกบัความดงั เป็นหน่ีงเดียว แมภ้าษาไทยจะเป็นภาษาท่ีมีวรรณยกุต ์ซ่ึงจะท าให้มีเสียงสูงต ่าในการน าเสนออยูแ่ลว้ 
แต่ก็ยงัสามารถปรับระดบัสูงต ่าของเสียงตามอารมณ์ของเน้ือหาได ้ส าหรับภาษาองักฤษ ผูพู้ดควรฝึกการออกเสียงสูงต ่าให้
ตรงกบัหน่วยเสียงเนน้ (Stress) ของแต่ละพยางค ์และจุดเนน้ในประโยคเพื่อใหไ้ดอ้ารมณ์ตามสาระของสุนทรพจน์ 

จงัหวะการพูด (Pace)สุนทรพจน์ท่ีสามารถโนม้นา้วจิตใจจะมีจงัหวะจะโคนเหมาะสม ไม่อืดอาดไม่เร็วเกินไปจน
ไร้เสน่ห์ ผูก้ล่าวสุนทรพจน์ตอ้งฝึกช่วงจงัหวะการพูดให้เหมาะสมกบัลีลาของตน ทั้งน้ีตอ้งฝึกจบัเวลาการพูดของตนให้อยู่
ในเวลาท่ีก าหนด 

ช่วงหยุดพูด (Pause) คือ ช่วงความเงียบระหวา่งค าหรือวลี พื่อแยกประเด็นท่ีน าเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจ ช่วง
ความเงียบ 1- 2 วินาทีควรใชใ้ห้ถูกจงัหวะ ไดแ้ก่ ก่อนน าเสนอประเด็นส าคญัและก่อนค าท่ีตอ้งการเน้น เป็นกลยุทธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถเรียกความสนใจใหผู้ฟั้งจดจ่อรอคอยส่ิงท่ีจะไดย้ิน ช่วงหยดุพูดยงัเป็นเคล็ดท่ีหยดุเพื่อให้ผูฟั้งติดตาม
และคิดตาม ไม่ใชช่้วงความเงียบอนัเกิดจากผูพ้ดูจ าถอ้ยค าท่ีจะกล่าวไม่ได ้

น า้เสียง (Tone) คุณภาพของเสียงท่ีเปล่งออกมาดว้ยอารมณ์ท่ีหลากหลายจะตอ้งประสานกบัความดงั และเสียงสูง
ต ่า เพ่ือใหเ้ขา้กบัสาระท่ีเร่าร้อน สงบ เศร้าสร้อย กร้าวแกร่ง หรือนุ่มนวลตามความหมายของถอ้ยค าในสาระของสุนทรพจน์
ท่ีน าเสนอ 

ความหลากหลายในลลีาของเสียง (Vocal Variety) การกล่าวสุนทรพจน์ตอ้งคล่องแคล่ว ราบร่ืน สดใส มีสีสัน ส่ือ
ความจริงใจ และเป็นมิตร เยาวชนไทยหลายคนเขา้ใจผิดโดยคิดวา่การกล่าวสุนทรพจน์เป็นเช่นเดียวกบัการเล่นละคร ซ่ึงไม่
ถูกตอ้ง สุนทรพจน์ท่ีดีไม่ใช่การท่องจ า แต่จะน าเสนอด้วยลีลาท่ีมีสีสัน มีพลัง มีอารมณ์ มีความหลากหลาย แต่เป็น
ธรรมชาติ ไม่เสแสร้ง 

การออกเสียงถูกต้องและชัดถ้อยชัดค า (Correct Pronunciation and Enunciation) สุนทรพจน์ท่ีดี ตอ้งชดัเจนทุก
ถอ้ยค า และถูกตอ้ง ผูพู้ดตอ้งฝึกออกเสียงพยญัชนะตน้ ตวัควบกล ้า ตวัสะกด สระ เสียงเนน้ (Stress) วลี และประโยคอยา่ง
ถูกตอ้ง จะท าใหสุ้นทรพจน์ไพเราะ และสามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ความมัน่ใจและความเช่ือมัน่ (Confidence and Authority)ผูก้ล่าวสุนทรพจน์ท่ีมีความมัน่ใจในตนเอง และเช่ือมัน่
ในส่ิงท่ีตนพูด จะสามารถส่ือความหมายไดอ้ย่างมีพลงั ท าให้ผูฟั้งรับประเด็นความคิดไดอ้ย่างมีประสิทธิผล และตอ้งไม่
แสดงอาการหยิง่ยโส หรือเป็นกนัเองจนเกินไป 

การใช้ภาษา (Use of Language)การกล่าวสุนทรพจน์เป็นการน าเสนอความคิดของตนท่ีมีต่อหัวขอ้หลกั (Theme) 
ในท่ีสาธารณะ ภาษาท่ีใชจึ้งตอ้งเป็นภาษาทางการ แมว้ิธีการพูดควรเป็นธรรมชาติดว้ยลีลาแบบการสนทนาเล่าเร่ือง การใช้
ภาษา ถอ้ยค า รูปแบบ โครงสร้างประโยค เป็นเร่ืองละเอียด และมีแนวทางน าไปปฏิบติัได ้ผูเ้ขียนจึงใคร่ขอน าเสนอแนวทาง
ในการใชภ้าษาในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ พร้อมค าอธิบายและตวัอย่างจากงานวิจยัประกอบอยา่งละเอียด เพ่ือ
ความกระจ่างและการน าไปประยกุต ์ในบทความไตรมาศหนา้ 
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 3.2 การน าเสนอด้วยอากปักริยา ลลีาท่าทาง (Visual Presentation) คือ อวจนภาษาเพื่อส่ือความหมาย เป็นกลยทุธ์
ท่ีท าใหก้ารกล่าวสุนทรพจน์มีประสิทธิผล หมายรวมถึง 

การใช้สายตา (Eye Contact) ซ่ึงเป็นการใชภ้าษากายท่ีส าคญัท่ีสุด ผูพ้ดูตอ้งสบตาผูฟั้ง โดยเฉพาะกรรมการตดัสิน
ทุกคนอยา่งเตม็ตา เพ่ือแสดงความเคารพ จริงใจ มัน่ใจและเช่ือในส่ิงท่ีตนพูดเพื่อดึงดูดใจผูฟั้ง สายตาตอ้งสอดคลอ้งกบัการ
แสดงสีหน้า (Facial Expression) ซ่ึงตอ้งสะทอ้นความรู้สึก อารมณ์ ตามเน้ือหาและสาระท่ีน าเสนอ สายตาอาจแข็งกร้าว  
เร่าร้อน สีหนา้จริงจงั เม่ือตอ้งการการเปล่ียนแปลงแกไ้ข สายตาอ่อนโยน พร้อมใบหนา้ท่ีมีรอยยิม้ เม่ือพูดถึงเร่ืองนุ่มนวล 
บริสุทธ์ิ หรือรอยยิม้เชิงต าหนิ เม่ือกล่าวถึงขอ้บกพร่อง จุดอ่อนของระบบ เป็นตน้ 

การใช้ลีลาท่าทาง (Gestures) การเคล่ือนไหวของผูพู้ดอย่างธรรมชาติเพ่ือส่ือความในส่ิงท่ีก าลงัน าเสนออย่าง
พอเหมาะ เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัช่วยให้สุนทรพจน์มีพลงัและมีน ้ าหนกั อาทิ การใช้ลีลามือ (Hand Gesture) ประกอบค าพูด
เพื่อโนม้นา้วจิตใจ เช่น การหงายมือหน่ึงหรือทั้งสอง ยกเสมอเอว และยนืออกขา้งล าตวั เพ่ือแสดงความจริงใจ ความบริสุทธ์ิ
ใจ การยกน้ิวช้ีและน้ิวกลาง 2 น้ิวเพ่ือแสดงวา่มี 2 ประเด็นท่ีตอ้งการกล่าวถึง หรือการก าหมดั ยกมือสูงระดบัไหล่ อารมณ์
กร้าว ตอกย  ้าความจ าเป็นและปัญหาเป็นตน้ อยา่งไรก็ดี การใชลี้ลาควรตระหนกัวา่ท่าทางตอ้งเป็นธรรมชาติ มีความหมาย 
ไม่ซ ้ าซาก และสอดคลอ้งกบัอารมณ์ 

ท่ายนื (Stance) ผูพู้ดควรตรวจสอบวา่บนเวทีท่ีกล่าวสุนทรพจน์นั้นมีแท่นยืนบรรยายเป็นไมโครโฟนขาตั้ง หรือ
พดูโดยไม่มีไมโครโฟน เพ่ือเตรียมท่ายนืใหเ้หมาะสม สุภาพ สง่าผา่เผย ไม่เกร็ง ดูผอ่นคลาย และเป็นธรรมชาติ 

 

การเตรียมขั้นสุดทา้ย เม่ือเตรียม 3 M’s ครบแลว้ คือการเตรียมค าถาม – ค าตอบ ในการแข่งขนัระดบัประเทศ 
คณะกรรมการจะสลบักันถามค าถาม 1 ค าถาม แต่ในการแข่งขนัระดบัสากล อาจให้ผูช้มมีส่วนร่วมในการถามค าถาม
หลงัจากคณะกรรมการถามค าถามแลว้ค าถามท่ีดีจะเผยตวัตนท่ีแทจ้ริง แยกแยะศกัยภาพ ความรู้ และความสามารถของผูพู้ด
และเป็นส่วนส าคญัในการคดัเลือกผูช้นะเลิศ 

ผูพ้ดูจึงควรเตรียมค าตอบโดยการตั้งค  าถามจากบทสุนทรพจน์ของตนเอง แลว้เขียนค าตอบของค าถามนั้นไวโ้ดย
ละเอียด เม่ือมีค าถามท่ีสมัพนัธ์กบัค าตอบท่ีเตรียมไว ้ผูพ้ดูจะสามารถน ามาตอบไดท้นัท่วงที 

ส่ิงท่ีคณะกรรมการคาดหวงัจากค าตอบของผูก้ล่าวสุนทรพจน์ คือ ความเขา้ใจในค าถาม และค าตอบซ่ึงตรง
ประเด็นของค าถาม กระชบัและครบถว้น น าเสนอเน้ือหาใหม่ สัมพนัธ์กบัค าถามและบทสุนทรพจน์ และให้ความกระจ่าง 
สามารถแสดงความสามารถในการใชภ้าษา และ 3 M’s อยูใ่นมาตรฐานเดียวกบับทสุนทรพจน์ของตนหรือดีกวา่ 

ค าถามท่ีกรรมการมกัถามจดัไดเ้ป็น 4ประเภท คือ 
ค าถามที่ขอความกระจ่าง (Clarification) ประเด็นใดประเด็นหน่ึงจากสุนทรพจน์ ผูพู้ดจึงสามารถเตรียม

ตรวจสอบประเด็นในสุนทรพจน์ของตน เพื่อเตรียมวเิคราะห์หรืออธิบายเหตุผลเพ่ิมเติม หากไดค้  าถามประเภทน้ี 
ค าขอตวัอย่าง (Exemplification) ผูถ้ามตอ้งการตวัอยา่งบางตวัอยา่งจากขอ้คิด ขอ้อา้ง หรือขอ้เท็จจริงท่ีผูพู้ดกล่าว 

ผูพู้ดสามารถเตรียมตวัโดยการตรวจสอบประเด็น ค าอธิบายของตน และเตรียมคน้หาข้อมูล ซ่ึงเป็นตวัอย่างท่ีน าสมยัของ
เน้ือหาสาระของบทสุนทรพจน์เพ่ิมเติม 

ค าถามเพื่อขอเหตุผลที่ยอมรับได้ (Justification) ค าถามประเภทน้ีมกัใชก้บับทสุนทรพจน์ท่ีมีบางประเด็นท่ีไม่
กระจ่าง ยงัไม่มีการวิเคราะห์ พฒันา หรือให้เหตุผลท่ีเพียงพอ ผูพู้ดควรตรวจสอบประเด็นต่างๆ ของตนท่ีน าเสนอ และฝึก
ใหเ้หตุผล ใหค้  าอธิบายเพ่ิมเติม 

ค าถามแบบสถานการณ์สมมติฐานหรือเงื่อนไข (Hypothetical Situation) ลกัษณะค าถามแบบน้ีจะตั้งเง่ือนไข 
หรือสถานการณ์สมมติ เพื่อตอ้งการความคิดเห็นใหม่ การวเิคราะห์ การแกปั้ญหา ซ่ึงจะสะทอ้นความสามารถของผูต้อบใน
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

ในการตอบค าถาม ผูก้ล่าวสุนทรพจน์ควรฟังค าถามให้กระจ่าง หากมีขอ้สงสัยในค าถามสามารถทวนค าถามเพื่อ
ขอความมัน่ใจก่อนตอบ ควรก าหนดช่วงเวลาเงียบ 1 – 3 วินาที เพื่อเตรียมและเรียบเรียงขอ้มูล จากนั้นจึงเร่ิมตอบโดยการ
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ทวนค าถาม ตอบเป็นประเด็น น าเสนอความคิดท่ีมีต่อค าถามซ ้ า ตามดว้ยเหตุผล และการวิเคราะห์ในแง่มุมของตน และอาจ
จบลงดว้ยตวัอยา่งสั้นๆ ค าตอบตอ้งใหเ้น้ือหาใหม่หรือเพ่ิมเติม ไม่ใช่กล่าวขอ้มูลซ ้ ากบัสุนทรพจน์ของตน 

โดยสรุปแลว้ การเตรียมตวัในการกล่าวสุนทรพจน์นั้น เปรียบเหมือนการมีหัวใจครบ 4 ห้อง กล่าวคือ มี 3 M’s: 
Matter, Method และ Manner อนัไดแ้ก่ เน้ือหา วิธีการน าเสนอ และภาษาลีลาในการน าเสนอ ซ่ึงมีความส าคญัเท่าๆ กนั 
เน้ือหาท่ีดี หากไม่มีการเรียบเรียงน าเสนออยา่งมีระบบ และไม่มีศิลปะในการใชว้จนะและอวจนภาษาอยา่งมีประสิทธิผล    
ก็ไม่เป็นสุนทรพจน์ท่ีมีพลงัดึงดูดความสนใจและการตอบค าถามท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปรียบเหมือนการกล่าว
สุนทรพจน์ฉบบัยอ่ซ่ึงจะแสดงตวัตนและศกัยภาพ เม่ือมีหวัใจครบทั้ง 4 หอ้งแลว้ ผูพ้ดูจะตอ้งฝึกซอ้ม เพ่ือใหห้วัใจแขง็แกร่ง 
สุนทรพจน์จะเป็นธรรมชาติและมีพลง้  แนวทางในการเตรียมความพร้อมน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชิวิตประจ าวนั     
ในการศึกษาและในการท างาน ผูพ้ดูมีสาระ มีระบบ ไพเราะและมีศิลปะยอ่มไดเ้ปรียบกวา่ผูอ่ื้น --- 
------------------------------------------------------- 
*ผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ Go Global with English และผูก่้อตั้ง Chulalongkorn University Debating Society และผูเ้ขียน “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.  

 
 


