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สวสัดี
ครับ ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน กลับมาพบ
กนัอกีแล้วนะครับในฉบบัเดอืนพฤษภาคม ปี 2558 

ช่วงท่ีผู้เขียนก�าลังเขียนต้นฉบับอยู่นี่เป็นช่วงของวันหยุดสงกรานต์
พอด ีซึง่ฤดรู้อนปีน้ีอากาศร้อนมาก บางแห่งประสบภาวะฝนแล้ง บาง
แห่งกไ็ด้รบัผลจากพายุฤดรู้อน ช่วงทีอ่ากาศแปรปรวนแบบนี ้กข็อให้
ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ 

ส�าหรบัคอลมัน์สนกุกบัภาษาฉบบันี ้อาจจะแตกต่างจากเดิม
เล็กน้อย ผู้เขียนจะขอเปลี่ยนบรรยากาศจากการพูดถึงเรื่องราว และ
วฒันธรรมของประเทศญีปุ่น่เป็นหลกั มาเป็นการแนะน�ากจิกรรมของ
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. กิจกรรมหนึ่งซึ่งได้จัดต่อเนื่อง
กันมาทุกปี นั่นก็คือกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาอังกฤษ แต่ถึงแม้หัวเรื่องจะเปล่ียนไป สาระความรู้ก็ยังมีอยู ่
ครบครันเหมือนเดิมครับ 

ส�าหรบัการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญีปุ่น่ และภาษาองักฤษ
ของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. นั้นจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ 
รอบคัดเลือก ซึ่งจะพิจารณาจากบทสุนทรพจน์ของผู้เข้าประกวด 
ทั้งในด้านเนื้อหา ทักษะการใช้ภาษา และความคิดสร้างสรรค์ โดย
ไม่มีการก�าหนดหัวข้อการประกวดเพื่อให้ผู ้เข้าร่วมการประกวด
สามารถแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

หลังจากที่ผู้เข้าร่วมการประกวดผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 

ชิงชนะเลิศ ผู ้เข้าร่วมการประกวดจะมีเวลาในการฝึกซ้อมกล่าว
สุนทรพจน์ 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะกล่าวบทสุนทรพจน์ของตนภายใน
ระยะเวลา 5 นาทีในรอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบชิงชนะเลิศนี้จะมี 
หลักการให้คะแนนทัง้ด้านทกัษะการใช้ภาษา ความคล่องแคล่ว และ
ความมั่นใจในการใช้ภาษา รวมไปถึงบุคลิกภาพของผู ้เข้าร่วม
ประกวดด้วย

และส�าหรับผู ้อ่านที่สนใจร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษา
อังกฤษกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. เราก็มีเกร็ดเล็กๆ 
น้อยๆ ในการเขียนบทสุนทรพจน์ให้น่าสนใจมาแบ่งปันกันครับ

เกรด็การเขยีนบทสนุทรพจน์ให้น่าสนใจข้อที ่1: เลอืกเรือ่ง
ที่ผู้เขียนมีความสนใจจริงๆ

เมื่อกล่าวถึงการประกวดสุนทรพจน์ ผู้เข้าร่วมหลายๆ ท่าน
อาจจะเกิดอาการ “ติดกรอบความคิด” คือตั้งใจเลือกเรื่องที่คิดว่าน่า
จะถูกใจกรรมการผู้ตัดสิน หรืออาจจะเลือกเรื่องที่ตนเองรู้แต่ไม่ได้ 
มคีวามสนใจในเรือ่งนัน้ ซึง่นัน่ท�าให้บทสนุทรพจน์ทีเ่ขยีนออกมาขาด
พลังในการสื่อสาร ดังนั้น เกร็ดข้อแรกจึงเป็นการโยนกรอบความคิด
เหล่านัน้ทิง้ไป แล้วเลอืกเขยีนในสิง่ทีต่นเองสนใจจรงิๆ แม้จะไม่ม่ันใจ
ในความรู้ของตนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเขียนก็ตาม 

ผูเ้ข้าประกวดสนุทรพจน์กจ็ะมหีลายกลุม่ด้วยกนั กลุม่หลกัๆ 

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

Tips แนะน�าส�าหรับเขียนสุนทรพจน์
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ก็คือ กลุ่มนักเรียนมัธยมต้น, ปลาย กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย และ
กลุม่คนท�างาน ในแต่ละกลุ่มก็จะมคีวามสนใจทีแ่ตกต่างกันไป กลุม่
นักเรียนมัธยมต้น และปลายมักจะสนใจสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรือสิ่งที่อยู่
ในชีวิตประจ�าวันของพวกเขา เช่น ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน 
การ์ตนู เพลง เป็นต้น ส่วนกลุม่นกัศกึษามหาวทิยาลยัมกัจะให้ความ
สนใจกับเรื่องของการเรียน การศึกษา ความรัก สังคม เป็นต้น ส่วน
กลุ่มคนท�างานมักจะให้ความสนใจกับเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง 
อนาคต ฯลฯ

และส่ิงทีส่นใจเหล่านัน้กจ็ะสะท้อนออกมาในหวัข้อสนุทรพจน์
ที่พวกเขาเลือกเขียนนั่นเอง

เกร็ดการเขียนบทสุนทรพจน์ให้น่าสนใจข้อที่ 2: ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม

จากเกร็ดข้อที ่1 ซึง่ไดก้ล่าวถงึการเลือกเรื่องทีจ่ะเขยีนไปนัน้ 
เกร็ดข้อต่อมาคือการหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เกร็ดข้อที่ 
2 นี้มีความส�าคัญมากไม่แพ้เกร็ดข้อแรก เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
ให้บทสุนทรพจน์ท่ีน่าสนใจมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมาด้วย เมื่อได้
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�าแล้วจะเกิดความมั่นใจในการเขียน

สนุทรพจน์ ณ จดุนีส้ามารถใส่ความคดิเหน็ส่วนตวัลงไปด้วย
เพื่อแทรกความเป็นตัวของตัวเอง และความน่าเชื่อถือท่ีได้จากการ
รวบรวม และกลั่นกรองข้อมูล และอัตลักษณ์ของผู้พูดนี้เองที่ท�าให้
บทสุนทรพจน์มีพลังในการโน้มน้าวผู้ฟังยิ่งขึ้น  

เกร็ดการเขียนบทสุนทรพจน์ให้น่าสนใจข้อที่ 3: อย่าให้
ภาษาเป็นอุปสรรค

สิ่งหน่ึงท่ีท�าให้ผู้เข้าประกวดหลายๆ ท่านประสบปัญหาใน
การประกวดสนุทรพจน์ก็ คอื ตวัภาษาน่ันเอง แน่นอนว่าส่วนหนึง่อาจ
เป็นเพราะความเชีย่วชาญในหลกัไวยากรณ์ของแต่ละท่านไม่เท่ากัน 
แต่ส่วนทีเ่ป็นอปุสรรคส�าคญัจรงิๆ คอื การเลือกใช้ “ค�ายาก” บางครัง้
การพยายามเลือกค�ายาวๆ สวยๆ มาใช้ก็กลับกลายเป็นการท�าลาย
บทสุนทรพจน์ได้ ดังนั้น การใช้ค�าที่สั้นกระชับ เข้าใจง่าย ที่สื่อสารได้
ตรงจดุกอ็าจเป็นทางเลอืกทีด่กีว่า หากไม่มัน่ใจในเรือ่งของไวยากรณ์
หรือค�าศัพท์ก็อาจให้เจ้าของภาษาตรวจความถูกต้องอีกครั้งก็ได้ 

บทสุนทรพจน์ที่ดีก็มาจากการเรียงความที่ดีนั่นเอง องค์-
ประกอบของเรียงความมี 3 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 

1) ค�าน�า เป็นส่วนแรกของเรยีงความ ทีจ่ะเปิดประเดน็ ดึงดูด
ความสนใจ จุดส�าคัญในการเขียนค�าน�า ก็คือ ต้องกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ 

2) เนือ้เรือ่ง เป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุ และยาวทีส่ดุของเรยีงความ 
ประกอบด้วยข้อมลูความรูท้ีผู่เ้ขยีนศกึษาค้นคว้ามาเป็นอย่างด ีและ
น�ามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 

3) สรุป เป็นส่วนสุดท้ายของเรียงความ เป็นส่วนที่ผู้เขียนจะ
สามารถทิ้งท้ายให้เกิดความประทับใจ การเขียนสรุปสามารถท�าได้
หลายวิธี เช่น ฝากข้อคิด ชักชวนให้ปฏิบัติตาม ให้ก�าลังใจ หรือต้ัง
ค�าถามให้น�ากลับไปคิด เป็นต้น

นอกจากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นแล้ว เรียงความที่ดีจะ
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

เอกภาพ - แต่ละย่อหน้า ประเด็นส�าคัญต้องมีเนื้อหาไปใน
ทิศทางเดียวกันกับหัวข้อเรื่อง

สมัพนัธภาพ – เนือ้หามคีวามเกีย่วเนือ่งสมัพนัธ์กนัตลอดทัง้
เรื่อง

สารัตถภาพ – เนื้อหาสาระสมบูรณ์ตลอดทั้งเรื่อง ประโยค
ส�าคัญชัดเจน ประโยคขยายมีน�้าหนัก เชื่อถือได้ และถูกต้องตามข้อ
เท็จจริง

เกร็ดการเขียนบทสุนทรพจน์ให้น่าสนใจข้อที่ 4: การน�า
เสนอที่ดี 

หนึ่งในองค์ประกอบที่สามารถน�ามาใช้ในการพูดสุนทรพจน์
ได้ก็คือการน�าเสนอ (Presentation) พื้นฐานการน�าเสนอนั้นก็ 
สืบเนื่องจากข้างต้นคือ หากมีเรียงความที่ดีหรือบทสุนทรพจน์ที่ดี  
ผู้พูดก็จะเกิดความมั่นใจ และพูดสุนทรพจน์ได้อย่างราบรื่น การน�า
เสนอทีไ่ด้ประสทิธภิาพ ผูพ้ดูต้องมคีวามกระฉบักระเฉง กระตอืรอืร้น 
พูดด้วยน�้าเสียงที่ดึงดูด น่าฟัง ขณะที่พูดก็ต้องสบตาผู้ฟังไปด้วย 
บคุลกิก็เป็นสิง่ทีส่�าคัญ ผูพ้ดูควรวางตัวให้เหมาะสมกบัวัย และหวัข้อ
ทีจ่ะพดูด้วย การน�าเสนอทีน่่าสนใจแบ่งเป็นภาษา ท่าทาง และสายตา 
55% น�้าเสียง 38% และเนื้อหา 7%            

เป็นอย่างไรบ้างครับ ท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้กันไปบ้าง
ไม่มากก็น้อย เรือ่งของการเขยีนสุนทรพจน์ ความจรงิแล้วก็ไม่ใช่เรือ่ง
ไกลตัวเลยนะครับ นักเรียนสามารถน�าความรู้พื้นฐานข้างต้นไปปรับ
ใช้กับการเขียนรายงานส่งครู นักศึกษาสามารถน�าไปปรับใช้กับการ
เขียนรายงานส่งอาจารย์หรือเขียนวิทยานิพนธ์ หรือผู้ที่ท�างานแล้วก็
สามารถน�าไปปรับใช้กับการเขียนรายงาน หรือการน�าเสนอในที่
ประชุมได้อีกด้วย 

ส�าหรับผู้อ่านท่านใดที่สนใจร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษา
ญี่ปุ ่นหรือภาษาอังกฤษ ท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมบท
สนุทรพจน์ทางไปรษณย์ีมาที ่โรงเรยีนภาษาและวฒันธรรม สมาคม
ส่งเสรมิเทคโนโลยี ่(ไทย-ญีปุ่น่) เลขท่ี 5 – 7 ซ.สขุุมวทิ 29 ถ.สุขมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล 
prschool@tpa.or.th (สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น) enschool@tpa.or.th 
(สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 
2558 โดยสามารถตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่http://www.tpa.
or.th/slc/ หรือ https://www.facebook.com/TPAacademy ครับ 
ส�าหรบัฉบบันี ้ผูเ้ขยีนต้องขอลาไปก่อน ขอให้ผูอ่้านทกุท่านระวังรกัษา
สุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีครับ TPA
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