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ในที่นี้ท่านคงไม่หวังที่จะได้รับคำแนะนำ
ถึงวิธีที่จะเลือกฟักทองผลดีที่สุด วัวตัวชนะเลิศ
นักเต้นรำที่เต้นสวยที่สุดหรือนักเล่นเปียโนฝีมือ
เยี่ยม เนื่องจากท่านย่อมต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านดังกล่าวอยู่แล้ว จึงได้รับเชิญให้เป็นผู้ตัดสิน
อย่างไรก็ตาม สิง่ สำคัญก็คอื วิธกี ารเสนอผลการ
ตัดสินของท่าน เพราะความยากลำบากของงาน
อยู่ที่การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโดยต้องไม่ทำให้
ผูแ้ พ้รสู้ กึ ผิดหวังด้วยในเวลาเดียวกัน
หลังจากทีก่ ารประกวดเสร็จสิน้ ลง ผูต้ ดั สิน
ก็ไม่ต้องทำอะไรนอกจากประกาศชื่อผู้ชนะเลิศ
หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัล แต่ถา้ หากได้กล่าวอะไรบาง
อย่างสั้นๆ ก็ย่อมจะน่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ชม
เรื่องนี้อาจจะฉุกละหุกเกินไปเพราะผู้ตัดสินการ
ประกวดจะไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีจนกว่าจะได้เห็น
งานโดยตลอด ดังนัน้ ขณะทีท่ า่ นเดินดูของทีส่ ง่ เข้า
ประกวด หรือชมการแสดงฝีมือของผู้เข้าแข่งขัน
ก็ควรถือโอกาสจดบันทึกสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังไว้และ
มีเวลาส่วนตัวสักเล็กน้อยเพือ่ พิจารณากำหนดเค้า
โครงเรือ่ งทีจ่ ะพูดต่อไป
เมือ่ ท่านลุกขึน้ เพือ่ พูดกับผูช้ มและประกาศ
ผลการแข่งขัน ก็คงจะมีเสียงปรบมือต้อนรับดังขึน้
พร้อมกัน ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าการปรบมือก่อนการ
ประกาศเริม่ ขึน้ เป็นการให้เกียรติแก่ผตู้ ดั สิน และ
การปรบมือหลังการประกาศเป็นการให้เกียรติแก่
ผูช้ นะเลิศ ต่อจากนัน้ ท่านควรถอยออกไปยืนอยู่
เบื้องหลังผู้ได้รับรางวัลอย่างสง่างาม ปล่อยให้ผู้
ชนะเลิศปลาบปลื้มดื่มด่ำกับนาทีแห่งเกียรติยศ

อย่างเต็มที่ ในฐานะทีเ่ ป็นผูต้ ดั สินบางครัง้ ท่านอาจ
จะได้รบั เกียรติให้เป็นผูม้ อบรางวัลด้วย และเป็น
โอกาสที่ท่านจะแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศเป็น
การส่วนตัว โดยการพูดอะไรบางอย่างก่อนกลับ
ลงมาจากเวทีอย่างมีความสุขที่งานจบลงด้วยดี
หรืออาจจะไม่เป็นสุขนักที่มีสายตาของผู้ผิดหวัง
จ้องมองมาทีท่ า่ นราวกับจะกินเลือดกินเนือ้
ในการประกวดหรือการแข่งขันบางประเภท
ผู้มาร่วมงานมักมีความเครียดมาก แต่การพูดที่ดี
น่าฟังของผูต้ ดั สินทีอ่ ธิบายถึงเหตุผลในการตัดสิน
ของตนสามารถทำให้ผู้มาร่วมงานยอมรับผลการ
ตัดสินได้ แม้กระทัง่ ผูแ้ พ้เอง เคล็ดลับก็คอื พยายาม
พูดถึงผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคนในทางทีด่ ี อย่าให้เสีย
กำลังใจ เพราะถึงอย่างไร ทุกคนต่างยุง่ ยากกับการ
เตรียมตัวเข้าแข่งขันมามากแล้ว ทุกคนต้องใช้เวลา
มากมายในการทำงานของตนให้สมบูรณ์ที่สุด
และที่จริงแล้วการได้เข้าร่วมแข่งขันก็นับว่าเป็น
ความสำเร็จแล้วสำหรับบางคน ดังนัน้ หากผูต้ ดั สิน
ปิดงานลงง่ายๆ โดยไม่พดู อะไรเลย หรือถ้าพูดก็
พูดอย่างยกตนข่มท่าน ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ผู้เข้า
แข่งขันหมดกำลังใจเท่านั้น แต่ยังเป็นการไม่ให้
เกียรติแก่ผู้เข้าแข่งขัน และผู้จัดงานทุกคนด้วย
ทัง้ ๆ เขาเป็นผูใ้ ห้เกียรติเชิญท่านมาตัดสิน อีกทัง้
ยังอาจส่งผลให้ผทู้ ส่ี นใจในด้านนีพ้ ลอยหมดความ
สนใจไปด้วย
เชื่อได้ว่า ท่านคงจะไม่เริ่มต้นด้วยการ
ประกาศผลเลยเป็นแน่ การรัง้ รอไว้กอ่ นจะทำให้ผทู้ ่ี
อยูใ่ นงานคอยเงีย่ หูฟงั ชือ่ ผูช้ นะเลิศขณะท่านกำลัง
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พูดอยูแ่ ละทีค่ าดเดาเอาเองว่าคนนัน้ คนนีค้ วรจะเป็น
ผูช้ นะเลิศ อย่าลืมว่าสิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่ในนัน้ ต้องการ
ทราบก็คอื ชือ่ ผูช้ นะเลิศ ดังนัน้ ท่านจึงไม่ควรปล่อย
ให้พวกเขาคอยนานนัก การพูดในโอกาสนีค้ วรใช้
เวลาไม่เกินห้านาที หากใช้เวลานานกว่านีก้ ค็ วรจะ
มีเหตุผลทีส่ มควรจริงๆ
ท่านควรเริ่มต้นพูดด้วยการกล่าวแสดง
ความยินดีที่ได้รับเชิญให้มาเป็นผู้ตัดสินแล้วจึง
กล่าวชมเชยผู้จัดงานที่สามารถจัดการแข่งขันจน
สำเร็จลุลว่ งลงด้วยดี ตามด้วยการแสดงความยินดี
ต่อผู้ ร่วมแข่งขันทั้งหมด และส่งท้ายด้วยการ
กล่าวถึงความสามารถหรือความสำเร็จของผู้ที่ได้
มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ต่อจากนั้นจึงพูดถึงสิ่งที่
ท่านคาดหวังว่าจะได้เห็นในการแข่งขันซึ่งจะไม่
เพียงเป็นทีส่ นใจของผูแ้ ข่งขันเท่านัน้ แต่ยงั เป็นที่
น่าสนใจของผูม้ าร่วมงานโดยทัว่ ไปอีกด้วย เนือ่ ง
จากคนทัว่ ไปมักจะไม่คอ่ ยเข้าใจวิธวี นิ จิ ฉัยผลการ
แข่งขัน ซึง่ เหตุผลค่อนข้างซับซ้อนเป็นทีส่ งสัยกัน
อยูเ่ สมอว่าใช้หลักเกณฑ์ใด สำหรับคนนอกวงการ
อาจเห็นว่าพืชผักต้นใหญ่ๆ น่าจะได้คะแนนดีทส่ี ดุ
ในงานประกวดพืชผลทางเกษตรในชนบท แต่
สำหรับผูต้ ดั สินกลับอาจมองเห็นจุดเล็กๆ ทีใ่ บ หรือ
เห็นตรงข้ามคือคิดว่ามันใหญ่ผิดปกติ หรือการ
แข่งขันสีไวโอลินของผู้เล่นที่ได้รับเสียงปรบมือ
กึกก้องจากผูฟ้ งั ผูต้ ดั สินอาจรูส้ กึ ว่าผูเ้ ล่นผูน้ น้ั ใช้
เทคนิคช่วยมากกว่าความเป็นศิลปิน ดังนัน้ จึงควร
กล่าวถึงความสามารถในด้านทีท่ า่ นต้องการจะเห็น
โดยยึดกฎเกณฑ์ของการแข่งขันเป็นหลัก ซึง่ อาจ
มีหลายเงือ่ นไข เช่น เรือ่ งอายุของผูแ้ ข่งขันในกรณี
ทีเ่ ป็นเด็ก เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หากมีเวลาพูดถึงผูเ้ ข้าแข่ง
ขันแต่ละคนหรือสิ่งของแต่ละชิ้นที่ส่งเข้าประกวด
ก็ควรทำอย่างสร้างสรรค์และสั้นที่สุด หน้าที่อีก
ประการหนึ่งของท่านก็คือ ส่งเสริมให้เข้าแข่งขัน
หรือประกวดใหม่ในคราวต่อไป แต่จะต้องแนะนำ
ให้พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย ถ้าผู้เข้าแข่งขัน
เดินออกจากห้องประชุมไปพร้อมกับลั่นวาจาว่า
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เขาจะไม่ขอปลูกผักอะไรอีกแล้ว หรือเลิกเล่นดนตรี
ไปเลยเพราะคำวิจารณ์ของท่าน แสดงว่าท่านประสบ
ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ท่านควรพูดให้ทุกคน
กลับบ้านไปพร้อมกับตั้งใจว่าจะนำคำแนะนำของ
ท่านไปใช้เพื่อปีต่อไปจะได้ทำได้ดีขึ้น ในเวลา
เดียวกันก็เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นในกิจกรรม
นัน้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ขาและท่านผูกพันอยู่
เนื่องจากท่านมีเวลาจำกัดมากในการพูด
ถึงผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคน ดังนัน้ จึงควรชีจ้ ดุ บกพร่อง
ที่เห็นได้ชัดซึ่งง่ายต่อการปรับปรุงเพียงหนึ่งหรือ
สองแห่งเท่านัน้ การจะแนะนำให้เกษตรกรได้ผลผลิต
ที่ดีขึ้น โดยให้เขาย้ายไปปลูกในที่แห่งใหม่ซึ่งดิน
มีคณ
ุ ภาพดีกว่านัน้ คงไม่ใช่คำแนะนำทีด่ นี กั และ
คงจะไม่ใช่หน้าทีข่ องท่านอีกเช่นกัน ทีจ่ ะแนะนำ
นั ก ศึ ก ษาศิ ล ปะการแสดงเปลี ่ ย นแปลงวิ ธ ี ก าร
ของเขาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ แต่การแนะนำที่
เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในเรื่องการเลือกใช้ปุ๋ย
ที่ดีที่สุด และแนะนำนักศึกษาศิลปะการแสดงใน
เรื่องการปรับปรุงลักษณะท่าทางบางอย่างจะเป็น
ที่ยินดีรับฟังและนำไปปฏิบัติตาม หากท่านมีข้อ
แนะนำทีม่ ปี ระโยชน์มากกว่านี้ ซึง่ คิดว่าไม่ควรนำ
มากล่าวต่อหน้าสาธารณะชนให้เขียนคำแนะนำที่
มีคณ
ุ ค่านัน้ เพิม่ เติมลงบนแผ่นกระดาษซึง่ ใช้บนั ทึก
คะแนนจะเหมาะสมกว่า
เมื่อประกาศผลการประกวด ท่านควรจัด
ลำดับการประกาศโดยเอาชื่อผู้ชนะเลิศไว้ท้ายสุด
และไม่ควรพูดอะไรอีกหลังจากที่ได้ประกาศชื่อผู้
ชนะเลิ ศ แล้ ว เสี ย งปรบมื อ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น เป็ น เสี ย ง
ปรบมือสำหรับผู้ชนะเลิศ หน้าที่ของท่านเป็นอัน
สิน้ สุดลง แต่บางทีปหี น้าท่านอาจได้รบั เชิญให้เป็น
ผูต้ ดั สินชีข้ าดอีกก็ได้
☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯

รวบรวมจาก
“การเป็นนักพูดทีด่ ,ี ” หนังสือแปลของสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อันดับที่ 165
แปลจาก Public Speaking by Vivian Summers.
☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯

รอบรู้เทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี วิชาการด้านการเผยแพร่และการสื่อสาร แก่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร
จัดทำโดย
กลุม่ พัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 02-5793852 E-mail : agritech51@doae.go.th

