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    ผลการเรียนรู้ 
 ๑. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
 

    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑. เพื่อให้นักเรียนสามารถกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับได้ 

  ๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถกล่าวขอบคุณและกล่าวอวยพรได้ 

 ๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถกล่าวไว้อาลัยและกล่าวอ าลาได้ 
 

     เม่ือนักเรียนศึกษาเร่ืองนี้แล้ว 
 นักเรียนสามารถพูดในโอกาสต่าง ๆได้ เช่น กล่าวแสดงความยินดี กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ         
กล่าวอวยพร กล่าวไว้อาลัยและกล่าวอ าลา 

 
การพูดในโอกาสต่าง ๆ 

 บุคคลทุกคนมีส่วนท่ีจะต้องพูดเพื่อมารยาทอันดีงามในโอกาสต่าง  ๆ  การรู้จักพูดให้ถูกกาลเทศะ     
จึงเป็นส่ิงท่ีควรจะศึกษาไว้อย่างยิ่ง   เพื่อเราจะได้พูดได้ถูกต้อง  ไม่เก้อเขิน  เข้ากับบรรยากาศได้ดีและมีความ
ประทับใจ มีดังต่อไปนี้ 
 

การกล่าวค าแนะน า 
 ส่วนมากจะเป็นการกล่าวแนะน าองค์ปาฐก  หรือผู้ท่ีอภิปราย   หรือโต้วาที  หรือผู้เข้าสัมมนา  เป็น
ต้น  ความมุ่งหมายของการแนะน าก็เพื่อให้ผู้ฟังสนใจตัว  “ผู้พูด”  และ “เรื่องท่ีจะพูด” ผู้แนะน าจึงควร
แนะน าผู้พูดอย่างสุภาพแต่มีวาทศิลป์ 
 

ข้อควรระวังในการแนะน า 
 ๑.  ควรขอค าแนะน าจากผู้พูดว่าเขาอยากให้แนะน าเกี่ยวกับอะไรบ้างและไม่ควรแนะน าอะไร 
 ๒.  แนะน าส้ันๆ แต่ครบถ้วน  ปกติไม่ควรแนะน าต่ ากว่า  ๒๐ วินาที  และไม่ควรเกินกว่า  ๒ นาที 
 ๓.  ผู้แนะน าอย่าพยายามท าตัวเด่นกว่าผู้พูดโดยการพูดยาวนานเกินกว่าเหตุหรือแสดงส านวน
โวหารแนะน าเรื่องท่ีจะพูด  จนตัวเองกลายเป็นผู้พูดไป 
 ๔.  อย่ายกยอผู้พูดจนเกินควร  หรือแนะน าเกี่ยวกับความสามารถในการพูดของผู้พูด  จนผู้พูด 
ขวยเขินหรือไม่สบายใจ จนกลัวตัวเองจะพูดไม่ได้ดีเท่าท่ีถูกแนะน าไว้หรือท าให้ผู้ฟังต้ังความหวังไว้สูงเกินไป 
 
 
 
 



ขั้นตอนในการแนะน า 
 ๑.  กล่าวปฏิสันถารแก่ผู้ฟัง 
 ๒.  เรียกร้องความสนใจ  โดยการกล่าวย่อ ๆ ไม่ขาดไม่เกินเกี่ยวกับตัวผู้พูดว่าผู้พูดเป็นใคร   
คุณวุฒิในการศึกษา (ถ้าจ าเป็น) ต าแหน่ง  ความสามารถและประสบการณ์ต่อเรื่องท่ีจะพูด 
 ๓.  เรียกร้องให้เกิดความสนใจในเรื่องท่ีจะพูด กล่าวส้ัน ๆ ถึงความส าคัญและความเหมาะสม    
ของเรื่องท่ีจะพูด เร่งเร้าให้ผู้ฟังสนใจท่ีจะฟัง 
 ๔.  ประกาศช่ือผู้พูด ต าราการพูดส่วนมากจะแนะน าช่ือผู้พูดเป็นประโยคท้าย  โดยเน้นเสียงให้
หนักแน่น  แจ่มใส  ชัดเจน  เช่น 
 
  “ท่านผู้มีเกียรติครับ  (คะ) กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีเป็นผู้แนะน าอาจารย์สัญญา 
ปัจจุบันท างานอยู่ท่ีกรมสามัญศึกษา  ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองมัธยมและยังด ารงต าแหน่งวุฒิสมาชิก  ท่าน
ส าเร็จการศึกษาจาก........และมีความสนใจในเรื่องการศึกษากับปัญหาประชากร  ฉะนั้น  ในการปาฐกถา เรื่อง
ครู      กับปัญหาประชากรท่ีจะแสดงต่อไปนี้  เป็นเรื่องท่ีท่านมีประสบการณ์และมีความสนใจมาก  จึงเช่ือว่า
ท่านผู้ฟัง  จะได้ความรู้จากท่าน  ขอเชิญอาจารย์สัญญาครับ (ค่ะ)” 
 
 ๕.  พยายามแนะน าด้วยปากเปล่า  ไม่ควรอ่านจากเอกสารท่ีเตรียมไว้และไม่ควรท่องจ า           
แต่แนะน าด้วยความ  “ทรงจ า”   เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจอย่างจริงจังต่อผู้พูด 
 
การกล่าวให้เกียรติหรือมอบรางวัล 
 เมื่อมีการมอบทุน  ให้รางวัล  ให้เกียรติยศ  หรือท าพิธีระลึกคุณความดีแก่ผู้ใด มักมีการพูดเพื่อให้
เกียรติแก่ผู้ได้รับผลหรือเกียรติแห่งความดีนั้น ซึ่งปกติมักจะพูดประมาณ  ๕-๖  นาที โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
คือ 
 ๑.  กล่าวถึงเหตุผลในการมอบ  โดยกล่าวถึงความส าเร็จ  ความดี  หรือความสามารถของผู้ได้รับ       
ว่าสมควรท่ีจะได้รับเกียรติแห่งความดีนั้นอย่างไร  ควรเป็นการพูดอย่างจริงใจไม่เสแสร้ง 
 ๒.  แสดง  “ความพอใจ”  ผู้พูดให้เกียรตินั้น  ถ้าผู้ท่ีมอบรางวัลหรือเกียรติให้เป็นผู้อื่น ไม่เกี่ยวกับ
คณะบุคคลท่ีมาประชุมสโมสร ก็ควรระบุให้ชัดว่าคือ “ใคร”  เพื่อเป็นการแสดงว่า  ผู้ให้ตระหนักถึงคุณความดี
นั้น   อย่างแท้จริงและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติคุณแก่ผู้ได้รางวัลหรือของขวัญ 
 ๓.  มอบของขวัญหรือรางวัลเมื่อได้กล่าวต่อผู้ฟังจบแล้ว  โดยหันไปพูดกับผู้รับโดยตรง  ด้วยเสียงท่ี
ดังพอได้ยินท่ัวกัน พร้อมกับมอบของขวัญหรือรางวัลให้ท านองว่า 
 
  “คุณธนาเป็นผู้ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนของเราด้วยดีตลอดมาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า  ๑๐  ปี  โดยท่านไม่เคยหวังผลตอบแทนอะไร  นอกจากอยากเห็นโรงเรียนก้าวหน้า  สามารถช่วยอบรม
ส่ังสอนเยาวชนของชาติให้มีความรู้  เป็นเยาวชนท่ีดีของชาติสืบต่อไปในวันข้างหน้า   ด้วยความตระหนักใน
คุณความดีของท่านได้แสดงเป็นท่ีประจักษ์ดังกล่าว  จึงขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณไว้กับท่านเพื่อเป็นสักขี
พยานว่าเราจะไม่ลืมความอนุเคราะห์ท่ีท่านมีต่อพวกเราตลอดไป” 
 
 
 
 
 
 



การกล่าวตอบ 
 เมื่อบุคคลใดได้รับทุน รางวัลเกียรติยศ  หรือการแสดงระลึกถึงคุณความดีก็มักจะกล่าวตอบรับ        
ซึ่งก็ควรพูดส้ัน ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพในขณะนั้น  โดยมีแนวทางดังนี้  คือ 
            ๑.  แสดงความขอบคุณ แสดงความพอใจในของขวัญหรือรางวัลนั้นว่านอกจากมีประโยชน์ในตัวมัน
เองแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ าใจหรือความปรารถนาดีอันสูงส่ง ด้วยภาษาง่าย ๆ ชัดเจน จริงใจ 
            ๒.  ถ่อมตนและยกย่องผู้ร่วมงาน อย่าโอ้อวดความสามารถของตนจนเกินไป และไม่ควรถ่อมตนจน      
ไร้ความหมาย ควรสรรเสริญชมเชยผู้ร่วมงานท่ีได้ช่วยเหลือเป็นผลส าเร็จ เช่น หัวหน้าทีมฟุตบอล  ชัยชนะของ
ทีมท่ีไม่ได้อยู่ท่ีคน ๆ เดียวแต่อยู่ท่ีทุกคนร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
            ๓.  สรรเสริญผู้ให้ของขวัญหรือรางวัลด้วยความสุจริตใจ กล่าวถึงผลงานและความปรารถนาดีต่าง ๆ 
            ๔.  กล่าวสรุปโดยเน้นถึงความพึงพอใจท่ีได้รับของขวัญหรือของรางวัล ในขณะท่ีกล่าวควรมองไปยัง
ของขวัญหรือรางวัลนั้น  ถ้าหยิบขึ้นมาได้ก็ควรหยิบยกขึ้นมา เช่น  ครูท่านหนึ่งหลังจากสอนจบหลักสูตร  
นักเรียนในช้ันได้มอบหนังสือให้ ๑ เล่ม เป็นท่ีระลึก ครูท่านนั้นกล่าวว่า 
 
 “ครูขอขอบใจท่ีจะได้ช่วยให้ไม่ต้องเหงาไปอีกหลายเดือน เพราะหนังสือท่ีมอบให้เล่มนี้จะคอยเป็น
เพื่อนท่ีดีไปอีกนาน  ทุกครั้งท่ีเปิดอ่านครูย่อมจะระลึกถึงนักเรียนท้ังหลาย ท่ีมีความรักใคร่สนิทสนมต่อกัน
ตลอดมาเป็นแน่แท้” 
 
 

การกล่าวต้อนรับ 
            ในกรณีท่ีมีบุคคลส าคัญหรือคณะบุคคลมาประชุมกันหรือเยี่ยมเยียน อาจมีการกล่าวต้อนรับเพื่อ      
แสดงความปรารถนาดีและเพื่อให้ผู้มาเยือนรู้สึกอบอุ่นใจ การพูดก็ควรจะไม่ยาวนัก มีการเตรียมล่วงหน้ามา     
เป็นอย่างดี  การพูดต้อนรับไม่เหมือนกับการพูดแนะน า เพราะมักจะเป็นพิธีการมากกว่า การพูดต้อนรับจึงมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้มาเยือน 
 ๒. กล่าวสรรเสริญหรือยกย่องผู้มาเยือน  เช่น  เป็นใคร  มีผลงานดีเด่นอะไร  มีความสัมพันธ์อย่างไร   
กับผู้ต้อนรับ โดยการอธิบายหน่วยงานของงานย่อ ๆ 
 ๓.  แสดงความยินดีท่ีได้ให้การต้อนรับ  ควรกล่าวเพียงส้ัน ๆ  ย้ าการต้อนรับอีกครั้งหนึ่ง  เช่น 
 
 “ ชาวนครเชียงใหม่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ท่ีได้มีโอกาสต้อนรับ ฯพณฯ นายกเทศมนตรีมหานคร
ลอนดอน เซอร์ปีเตอร์  สตัคส์   ซึ่ง ฯพณฯ  เป็นบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นในการท านุบ ารุงนครของท่านและท่าน
ยังเคยช่วยให้ค าแนะน าอันเป็นคุณประโยชน์แก่การปรับปรุงการบริการด้านสาธารณประโยชน์แก่นครเชียงใหม่  
นับเป็นความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง นครเชียงใหม่ขอต้อนรับ ฯพณฯ หวังว่า ฯพณฯ  คงจะได้รับความสุข
สบายจากดินฟ้าอากาศของเชียงใหม่และรวมทั้งความปรารถนาดีอย่างจริงใจยิ่งของชาวเชียงใหม่ทุกประการ ” 
  
 ๔.  ขออภัยหากมีส่ิงใดบกพร่องไป และหวังว่าผู้มาเยือนจะกลับมาเยือนอีก 
 
 
 
 
 
 
 



การกล่าวตอบการต้อนรับ 
 เมื่อมีการกล่าวต้อนรับ ควรจะมีการกล่าวขอบคุณอย่างส้ัน ๆ ให้สอดคล้องกับการพูดต้อนรับนั้น ๆ  
ส่วนใหญ่ต้องพูดแบบฉับพลันและเพื่อความไม่ประมาทควรเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าดังนี้ 
 ๑.  แสดงความยินดีท่ีได้มาเยือน 
 ๒.  แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อเกียรติท่ีได้รับ 
 ๓.  กล่าวยกย่องสรรเสริญฝ่ายท่ีให้การต้อนรับ  เช่น  กล่าวถึงช่ือเสียงขององค์การหรือคุณงาม  
                 ความดีของสถาบันนั้น ๆ 
 ๔.  กล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้จากการเย่ียมเยือนครั้งนี้  โดยเน้นจุดเด่น ๆ บางประการ 
 ๕.  กล่าวเช้ือเชิญผู้ต้อนรับไปเยือนตนบ้าง 
 
 “ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้มีโอกาสมาเยือนนครเชียงใหม่  ได้รับการ
ต้อนรับท่ีเต็มไปด้วยไมตรีจิตและประเพณีท่ีอ่อนช้อยนุ่มนวล  ข้าพเจ้าเคยได้รับค าบอกเล่าก่อนเดินทางมายัง
นครแห่งนี้ว่า  เชียงใหม่เป็นเมืองสวยงามแห่งหนึ่ง  ข้าพเจ้าเพิ่งประจักษ์ว่า  นอกจากเมืองจะสวยงามตามค า
เล่าลือแล้ว ชาวเชียงใหม่ยังมีน้ าใจอันดีงาม ไม่ยิ่งหย่อนกว่าความสวยงามของตัวเมือง การมาเยือนครั้งนี้ท าให้
ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจและซาบซึ้งในไมตรีจิตของท่านเป็นอย่างยิ่ง ในท้ายท่ีสุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณชาวนคร
เชียงใหม่ท่ีได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและใคร่ขอปวารณาตัวว่า หากท่านมีโอกาสผ่านไปทางนครลอนดอน 
ขอให้ท่านได้ให้ข้าพเจ้ามีเกียรติต้อนรับท่านบ้าง  เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีงามท่ีเรามีต่อกันให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป” 
 
 

การกล่าวในการเข้ารับต าแหน่ง 
 ผู้ท่ีได้รับต าแหน่งใหม่  โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นหัวหน้า  ควรจะเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาประชุมกันเพื่อ
แถลงนโยบายและแผนการด าเนินงานตลอดจนทัศนคติ  ความรู้ความคิดของผู้รับต าแหน่งใหม่ 
หลักเกณฑ์ในการกล่าวเข้ารับต าแหน่งใหม่   มีดังนี้ 
 ๑.  กล่าวยินดีท่ีได้มีโอกาสมาท างานร่วมกับคณะผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๒.  กล่าวยกย่อง  หรือคุณค่าของสถาบันของสถานท่ีท่ีตนท างาน 
 ๓.  กล่าวถึงหลักการ  นโยบาย  อุดมคติในการท างานของตน 
 ๔.  พูดให้ความส าคัญแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน  และเชิญชวนให้มาร่วมใจในการท างาน               
เพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงาน 
 
 “ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีท่ีได้มีโอกาสมาร่วมท างานกับท่านทุกคน  ณ  ท่ีนี้ข้าพเจ้าทราบดีว่า
หน่วยงานของท่านมีผลงานท่ีดีเด่นตลอดมา  ข้าพเจ้าจึงใคร่สืบทอดเจตนารมณ์ด้วยการอุทิศตัวท างานร่วมกับ
ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ยุติธรรม  เพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงานแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การกล่าวอวยพร 
 การกล่าวอวยพรนี้เป็นการแสดงความยินดีแก่งานมงคลบางประเภท  เช่น   งานมงคลสมรส      
งานวันเกิด  งานปีใหม่  งานฉลองการเล่ือนยศ   ฯลฯ 
 
งานมงคลสมรส  ผู้ท่ีได้รับเชิญให้ข้ึนไปพูดควรจะเริ่มด้วย 
 ๑.  รู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้รับเชิญมากล่าวค าอวยพร 
 ๒.  กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้พูดกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ( ถ้ารู้จักฝ่ายเดียว ) หรือท้ังสองฝ่าย  
      ( ถ้ารู้จักท้ังสองฝ่าย ) โดยเน้นความดีความงามของคู่สมรส 
 ๓.  กล่าวแสดงความยินดีท่ีท้ังสองได้สมรสกันและเป็นคู่ครองท่ีเหมาะสม 
     ๔.  กล่าวให้ข้อคิดในการครองเรือนแก่คู่บ่าวสาว 
            ๕.  กล่าวอวยพร โดยการชักชวนให้ด่ืมแสดงความยินดี 
 
 
  “ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้มากล่าวค าอวยพรแก่คุณนิตยาและคุณเกษมในงานมงคลสมรส        
ในวันนี้ ข้าพเจ้าคุ้นเคยกับคุณเกษมมาแต่เด็ก เนื่องจากเป็นลูกของเพื่อนสนิท คุณเกษมเป็นคนดี มีความมานะ  
อดทน ในการสร้างฐานะด้วยความขยันขันแข็ง  ส่วนคุณนิตยาก็เป็นกุลสตรีท่ีดีควรแก่การ ยกย่อง  คุณนิตยา
และคุณเกษมจึงเป็นคู่สมรสท่ีเหมาะสมกันอย่างยิ่ง  จึงใคร่ขอให้คู่สมรสรักษาคุณความดีนี้ไว้ด้วยความเข้าใจ
และถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกัน 
 ในวาระอันเป็นศุภมงคลในวันนี้   ข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด่ืมอวยพรให้แก่คู่บ่าว
สาว   ให้มีความสุขความเจริญในชีวิตสมรสสืบต่อไป” 
 
 
งานวันเกิด 
 ๑.  กล่าวแสดงความยินดีท่ีได้รับเกียรติให้ข้ึนมากล่าวอวยพร 
 ๒.  กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้พูดต่อเจ้าภาพ 
 ๓.  กล่าวถึงคุณความดีและเกียรติคุณ  หรือผลงานเด่น ๆ ของเจ้าภาพ 
 ๔.  กล่าวอวยพรขอให้เจ้าภาพมีอายุยืนยาวนาน  มีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 
 “ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้มากล่าวค าอวยพรในวันเกิดของคุณจรูญในวันนี้   ข้าพเจ้ากับคุณจรูญ       
มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันมานาน คุณจรูญเป็นคนดี มีจิตเมตตา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตลอดมาและในหน้าท่ี
การงานของท่านฐานะครูอาจารย์  ท่านก็ได้อุทิศตัวเพื่อการศึกษาของชาติโดยแท้ เป็นนักวิชาการท่ีเต็มไปด้วย
อุดมคติ ซึ่งความนึกคิดของท่านเป็นท่ีประจักษ์แก่ผู้ท่ีคุ้นเคยหรือร่วมงานกับท่านหรือในหนังสือของท่านหลาย
เล่ม 
 ในท้ายท่ีสุดนี้  ข้าพเจ้าใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาล   
ให้คุณจรูญประสบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในการงานและอายุยืนยาว เป็นท่ีพึ่งของครอบครัวและญาติ
มิตรสหายสืบไป” 
 
  งานอวยพรจึงมีค ากล่าวคล้ายๆ  กัน  ไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นปีใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ วันฉลองได้เล่ือนยศ  
ฯลฯ ซึ่งก็แล้วแต่แต่ละคนจะประยุกต์น าไปใช้ตามวาระและโอกาส 
 

 
 
 



การกล่าวตอบค าอวยพร 
            ผู้ท่ีได้รับการอวยพรควรจะกล่าวขอบคุณ  เพื่อแสดงมารยาทอันดีงามและน้อมรับค าอวยพรนั้ น        
การกล่าวตอบค าอวยพรอาจจะมีแนวทางกว้าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  ขอบคุณผู้ท่ีมาร่วมงานทุกคนและซาบซึ้งท่ีได้ให้เกียรติมาในงานครั้งนี้และขอบคุณผู้มีส่วนร่วมใน
การจัดงาน 
 ๒.  กล่าวขออภัย  หากมีส่ิงใดบกพร่อง 
 ๓.  กล่าวขอให้ร่วมสนุกในงานต่อไป 
 
  “กระผมและเจ้าสาวรู้สึกซาบซึ้ง ท่ีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมงานมงคลสมรสในวันนี้  
หากมีส่ิงใดขาดตกบกพร่องไป กระผมและเจ้าสาวใคร่กราบขออภัยและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง” 
 
 
การกล่าวไว้อาลัย 
      การกล่าวไว้อาลัยมีหลายอย่าง   เช่น  ไว้อาลัยผู้ตาย  ไว้อาลัยผู้ท่ีย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ หรือไป
ศึกษาต่อยังต่างประเทศ   เป็นต้น 
            การกล่าวค า  “ ไว้อาลัยผู้ตาย ”  หรือในงานศพมีหลักเกณฑ์ในการกล่าวในดังนี้ 
 ๑.  กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้ท่ีเสียชีวิต 
 ๒.  สรรเสริญผู้เสียชีวิต  โดยบอกเล่าถึงประวัติ  ผลงานดีเด่น  คุณความดีของท่านผู้นั้น 
 ๓.  ความอาลัยของผู้ท่ีอยู่เบ้ืองหลัง  ในอันต้องเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักไป 
 ๔.  แสดงความหวังว่าวิญญาณของผู้ตายคงไปสู่สุคติ 
 
  “ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจท่ีท่านต้องมาตายจากพวกเราไป  ท่านเป็นบุคคลท่ีมีประวัติผลงานดีเด่น        
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันขันแข็งต่อการท างานตลอดชีวิตของท่าน จนเป็นท่ีรักใคร่ของผู้บังคับบัญชาและ      
เพื่อนร่วมงาน การจากไปของท่านในครั้งนี้  น าความเสียใจและอาลัยมาสู่ครอบครัว ญาติมิตรของท่านเป็น
อย่างยิ่ง  ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติเถิด” 
 
 การกล่าวค า  “ ไว้อาลัยผู้ที่ย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ ”  มีข้อแนะน าอย่างกว้าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  กล่าวแสดงความอาลัยท่ีต้องจากกัน  หลังจากได้ร่วมท างานจนคุ้นเคยรักใคร่กัน  แต่ก็ดีใจท่ีเขา 
                 ได้เล่ือนต าแหน่งและมีอนาคตท่ีสดใสรุ่งโรจน์ดีขึ้น 
 ๒.  สรรเสริญยกย่องคุณความดีของบุคคลท่ีจากไป 
 ๓.  กล่าวอวยพรแก่ผู้ท่ีจากไป  ให้เขาประสบผลส าเร็จในต าแหน่งใหม่ท่ีเขาได้รับ 
 ๔.  มอบของขวัญหรือของท่ีระลึก  หากเห็นสมควรแก่ผู้ท่ีจากไป 
 
  “คุณเกษมเป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความสามารถและช่วยสร้างความเจริญแก่หน่วยงานนี้      
ไม่น้อย จนเป็นท่ีรักใคร่และคุ้นเคยกับพวกเราทุกคน  เราเสียใจท่ีคุณเกษมจะต้องจากไป  แต่ก็ดีใจท่ีคุณเกษม     
ได้เล่ือนต าแหน่งมีความก้าวหน้าในอาชีพและคิดว่าคุณเกษมจะสร้างความเจริญให้แก่หน่วยงานแห่งใหม่
เหมือนกบัท่ีท่านเคยมีผลงานไว้กับท่ีนี่  พวกเราจึงใคร่ขอแสดงความยินดีอีกครั้งและใคร่ขอมอบของท่ีระลึกอัน
เล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยน้ าใจจากพวกเราทุกคนแก่คุณเกษม ” 
 
 
 
 



การกล่าวอ าลา 
 ในกรณีท่ีต้องจากถิ่นท่ีเคยอยู่มานานเพื่อไปประกอบธุรกิจ  รับราชการหรือไปประจ า  ณ สถานท่ีอื่น    
ถ้ามีการจัดเล้ียงส่งและมีการมอบของขวัญท่ีระลึก ก็ควรมีการพูดขอบคุณท่ีได้รับของขวัญนั้นและกล่าวค า
อ าลา  การพูดมีแนวทางกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  แสดงความเสียใจท่ีจะต้องจากไป  ควรบอกให้ทราบว่าท าไมจึงไม่อยากจะจากไป  กล่าวถึง
ความสุขท่ีได้รับและความคุ้นเคยท่ีมีกับบุคคลต่าง ๆ ในท่ีนั้น  เล่าถึงเหตุการณ์ท่ีประทับใจในขณะท่ีได้อยู่มาช้า
นาน      และคงระลึกถึงด้วยความสุขความภูมิใจตลอดไป ควรเตรียมไว้ล่วงหน้าให้ดี อย่าพูดเพ้อเจ้อ จะไม่
ซาบซึ้งจริงจัง 
 ๒.  สรรเสริญคณะผู้จัดท าหรือร่วมเล้ียงส่งจากใจจริง 
 ๓.  คาดหมายความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นท่ีจะยังคงมีตลอดไป  โดยแสดงความมั่นใจว่าแม้จะจากไป
แต่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่จะไม่มีวันจางหาย หากผู้ใดผ่านไปในสถานท่ีท่ีจะไปอยู่ใหม่ขอให้แวะเย่ียมเยียน 
 ๔.  กล่าวสรุปโดยกล่าวอ าลาและอวยพร ควรจะพูดให้ส้ันท่ีสุด หากนึกอะไรไม่ได้  ก็อาจใช้ค าพูดท่ี
นิยมใช้กันเสมอ  คือ 
  
        “กระผม (ดิฉัน ) ขอลาก่อน  ขออ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงช่วยคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว  
ประสบแต่ความสุขสวัสดี” 
 


