
การพูดในโอกาสต่างๆ



๑. การกล่าวค าแนะน า



ความมุ่งหมายของการแนะน าก็เพื่อให้ผู้ฟัง
สนใจตัว “ผู้พูด” และ “เรื่องที่จะพูด”

ผู้แนะน าจึงควรแนะน าผู้พูดอย่างสุภาพ  

แต่มีวาทศิลป์



ข้อควรระวังในการแนะน า

๑.  ควรขอค าแนะน าจากผู้พูดว่าเขาอยากให้
แนะน าเกี่ยวกับอะไรบ้างและไม่ควรแนะน าอะไร

๒.  แนะน าสั้นๆ แต่ครบถ้วนปกติไม่ควรแนะน า
ต่ ากว่า ๒๐ วินาทีและไม่ควรเกินกว่า ๒ นาที



๓.  ผู้แนะน าอย่าพยายามท าตัวเด่นกว่าผู้พูดโดยการพูด

ยาวนานเกินกว่าเหตุหรือแสดงส านวนโวหารแนะน าเรื่องที่จะพูด  
จนตัวเองกลายเป็นผู้พูดไป

๔.  อย่ายกยอผู้พูดจนเกินควร หรือแนะน าเกี่ยวกับ
ความสามารถในการพูดของผู้พูด จนผู้พูดขวยเขินหรือไม่สบายใจ 
จนกลัวตัวเองจะพูดไม่ได้ดีเท่าที่ถูกแนะน าไว้ หรือท าให้ผู้ฟังตั้ง
ความหวังไว้สูงเกินไป



ขั้นตอนในการแนะน า

๑. กล่าวปฏิสันถารแก่ผู้ฟัง

๒. เรียกร้องความสนใจ โดยการกล่าวย่อๆ ไม่ขาดไม่เกิน
เก่ียวกับตัวผู้พูดว่าผู้พูดเป็นใคร คุณวุฒิในการศึกษา (ถ้า
จ าเป็น) ต าแหน่งความสามารถ และประสบการณ์ต่อเรื่อง
ที่จะพูด



๓. เรียกร้องให้เกิดความสนใจในเรื่องที่จะพูด กล่าว
สั้นๆ ถึงความส าคัญ และความเหมาะสมของเรื่องที่จะ
พูด เร่งเร้าให้ผู้ฟังสนใจที่จะฟัง

๔. ประกาศชื่อผู้พูด ต าราการพูดส่วนมากจะแนะน าชื่อผู้
พูดเป็นประโยคท้าย โดยเน้นเสียงให้หนักแน่น 
แจ่มใส ชัดเจน 



“ท่านผู้มีเกียรติครับ (คะ) กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นผู้
แนะน าอาจารยส์ัญญา ปัจจุบันท างานอยูท่ี่กรมสามัญศึกษา ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองมัธยม และยังด ารงต าแหนง่วุฒิสมาชกิ ท่านส าเร็จ
การศึกษาจาก........และมีความสนใจในเรื่องการศึกษากับปัญหาประชากร 
ฉะนั้น ในการปาฐกถา เรื่องครูกับปัญหาประชากรที่จะแสดงต่อไปนี้ เป็น
เรื่องที่ท่านมีประสบการณ์และมีความสนใจมาก จึงเชื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้
ความรู้จากท่าน ขอเชิญอาจารย์สัญญาครับ (ค่ะ)”



๒.การกล่าวให้เกียรติหรือมอบรางวัล



๑.  กล่าวถึงเหตุผลในการมอบ โดยกล่าวถึง
ความส าเร็จ ความดี หรือความสามารถของผู้ได้รับ ว่า
สมควรที่จะได้รับเกียรติแห่งความดีนั้นอย่างไร ควรเป็นการ
พูดอย่างจริงใจไม่เสแสร้ง



๒.  แสดง “ความพอใจ” ผู้พูดให้เกียรตินั้น ถ้าผู้ท่ีมอบ
รางวัลหรือเกียรติให้เป็นผู้อื่น ไม่เกี่ยวกับคณะบุคคลที่มาประชุม
สโมสร ก็ควรระบุให้ชัดว่าคือ “ใคร” เพื่อเป็นการแสดงว่า ผู้ให้
ตระหนักถึงคุณความดีนั้นอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่ง
เกียรติคุณแก่ผู้ได้รางวัลหรือของขวัญ



“คุณธนา เป็นผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนของเราด้วยดีตลอดมา

เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  ๑ ๐  ปี  โ ด ย ท่ า น ไ ม่ เ ค ย
หวังผลตอบแทนอะไร นอกจากอยากเห็นโรงเรียนก้าวหน้า สามารถช่วยอบรมสั่ง
สอนเยาวชนของชาติให้มีความรู้ เป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไปในวันข้างหน้า 
ด้วยความตระหนักในคุณความดีของท่าน      ได้แสดงเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าว 
จึงขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อเป็นสักขีพยานว่า เราจะไม่ลืมความอนุเคราะห์
ที่ท่านมีต่อพวกเราตลอดไป”



๓. การกล่าวตอบรับ



๑.  แสดงความขอบคุณ แสดงความพอใจในของขวัญหรือ
รางวัลนั้นว่านอกจากมีประโยชน์ในตัวมันเองแล้ว  ยังเป็น
สัญลักษณ์แห่งน้ าใจหรือความปรารถนาดีอันสูงส่งด้วยภาษาง่ายๆ 
ชัดเจน จริงใจ



๒ . ถ่ อ มตนและยกย่ อ งผู้ ร่ ว ม ง าน อย่ า โ อ้ อ วด
ความสามารถของตนจนเกินไป และไม่ควรถ่อมตนจน
ไร้ความหมาย ควรสรรเสริญชมเชยผู้ร่วมงานที่ได้
ช่วยเหลือเป็นผลส าเร็จ เช่น หัวหน้าทีมฟุตบอล ชัย
ชนะของทีมที่ไม่ได้อยู่ที่คนๆ เดียว แต่อยู่ที่ทุกคนร่วมมือ
กันเป็นอย่างดี



๓. สรรเสริญผู้ให้ของขวัญหรือรางวัลด้วย
ความสุจริตใจ กล่าวถึงผลงานและความ
ปรารถนาดีต่าง ๆ



๔. กล่าวสรุปโดยเน้นถึงความพึงพอใจที่ได้รับของขวัญ
หรือของรางวัล ในขณะที่กล่าวควรมองไปยังของขวัญ
หรือรางวัลนั้น ถ้าหยิบขึ้นมาได้ก็ควรหยิบยกขึ้นมา 
เช่น ครูท่านหนึ่งหลังจากสอนจบหลักสูตร  
นักเรียนในชั้นได้มอบหนังสือให้ ๑ เล่ม เป็นที่ระลึก



“ครูขอขอบใจที่จะได้ช่วยให้ไม่ต้องเหงาไปอีกหลายเดือน เพราะ

หนังสือที่มอบให้เล่มนี้จะคอยเป็นเพื่อนที่ดีไปอีกนาน ทุกครั้งที่เปิด
อ่านครูย่อมจะระลึกถึงนักเรียนทั้งหลายที่มีความรกัใคร่สนิทสนม
ต่อกันตลอดมาเป็นแน่แท”้



๔. การกล่าวต้อนรับ



๑. การกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้มาเยือน

๒. กล่าวสรรเสริญหรือยกย่องผู้มา เยือน เช่น     
เป็นใคร มีผลงานดีเด่นอะไร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้
ต้อนรับ โดยการอธิบายหน่วยงานของงานย่อ ๆ



๓ .  แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ      
ควรกล่าวเพียงสั้นๆ ย้ าการต้อนรับอีกครั้งหนึ่ง

๔. ขออภัยหากมีสิ่งใดบกพร่องไป และหวังว่าผู้มา
เยือนจะกลับมาเยือนอีก



“ ชาวนครเชียงใหม่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง   ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ 

ฯพณฯ นายกเทศมนตรีมหานครลอนดอน เซอร์ปีเตอร์  สตัคส์ ซึ่ง ฯพณฯ  
เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการท านุบ ารุงนครของท่าน และท่านยังเคยช่วยให้
ค าแนะน าอันเป็นคุณประโยชน์       แก่การปรับปรุงการบริการด้าน
สาธารณประโยชน์แก่นครเชียงใหม่ นับเป็นความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 
นครเชียงใหม่ขอต้อนรับ ฯพณฯ หวังว่า ฯพณฯ คงจะได้รับความสุขสบายจาก
ดินฟ้าอากาศของเชียงใหม่และรวมทั้งความปรารถนาดีอย่างจริงใจยิ่งของชาว
เชียงใหม่ทุกประการ ”



๕. การกล่าวตอบการต้อนรับ



เมื่อมีการกล่าวต้อนรับ ควรจะมีการกล่าวขอบคุณอย่าง
สั้นๆ ให้สอดคล้องกับการพูดต้อนรับนั้นๆ ส่วนใหญ่ต้อง
พูดแบบฉับพลัน และเพื่อความไม่ประมาทควรเตรียมตัวไว้
ล่วงหน้าดังนี้

๑.  แสดงความยินดีที่ได้มาเยือน

๒.  แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อเกียรติที่ได้รับ



๓. กล่าวยกย่องสรรเสริญฝ่ายที่ให้การต้อนรับ   

เช่น กล่าวถึงชื่อเสียงขององค์การหรือคุณงาม ความดีของ
สถาบันนั้น ๆ

๔. กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ โดย
เน้นจุดเด่นๆ บางประการ

๕. กล่าวเชื้อเชิญผู้ต้อนรับไปเยือนตนบ้าง



“ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเยือนนคร
เชียงใหม่ ได้รับการต้อนรับที่เต็มไปด้วยไมตรีจิต        และประเพณีที่
อ่อนช้อยนุ่มนวล ข้าพเจ้าเคยได้รับค าบอกเล่าก่อนเดินทางมายังนครแห่งนี้ว่า 
เชียงใหม่เป็นเมืองสวยงามแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าเพิ่งประจักษ์ว่า  นอกจากเมืองจะ
สวยงามตามค าเล่าลือแล้ว ชาวเชียงใหม่ยังมีน้ าใจอันดีงามไม่ยิ่งหย่อนกว่าความ
สวยงามของตัวเมือง การมาเยือนครั้งนี้ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจและซาบซึ้ง
ในไมตรีจิตของท่านเป็นอย่างยิ่งในท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณชาวนคร
เชียงใหม่ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และใคร่ขอปวารณาตัวว่า  หากท่านมี
โอกาสผ่านไปทางนครลอนดอน 

ขอให้ท่านได้ให้ข้าพเจ้ามีเกียรติต้อนรับท่านบ้าง เพื่อเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์อันดีงามที่เรามีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป”



๖. การกล่าวในการเข้ารับต าแหน่ง



ผู้ที่ได้รับต าแหน่งใหม่ โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นหัวหน้า 
ควรจะเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาประชุมกันเพื่อแถลง
นโยบายและแผนการด าเนินงานตลอดจนทัศนคติ 
ความรู้ความคิดของผู้รับต าแหน่งใหม่



หลักเกณฑ์ในการกล่าวเข้ารับต าแหน่งใหม่ มีดังนี้

๑. กล่าวยินดีที่ได้มีโอกาสมาท างานร่วมกับคณะผู้ใต้บังคับบัญชา

๒. กล่าวยกย่อง หรือคุณค่าของสถาบันของสถานที่ที่ตนท างาน

๓. กล่าวถึงหลักการ นโยบาย อุดมคติในการท างานของตน

๔. พูดให้ความส าคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน และเชิญชวนให้มารว่ม
ใจในการท างาน เพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงาน



“ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมท างานกับท่านทุกคน  

ณ ที่นี้ข้าพเจ้าทราบดีว่าหน่วยงานของท่านมีผลงานที่ดีเด่นตลอดมา 
ข้าพเจ้าจึงใคร่สืบทอดเจตนารมณ์ด้วยการอทุิศตัวท างานร่วมกับ
ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ ยุติธรรม เพื่อความก้าวหน้าของ
หน่วยงานแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”



๗. การกล่าวอวยพร



งานมงคลสมรส

ผู้ที่ได้รับเชิญให้ขึ้นไปพูดควรจะเริ่มด้วย

๑. รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมากล่าวค าอวยพร

๒. กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้พูดกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
(ถ้ารู้จักฝ่ายเดียว) หรือทั้งสองฝ่าย (ถ้ารู้จักทั้งสองฝ่าย) โดยเน้น
ความดีความงามของคู่สมรส



๓. กล่าวแสดงความยินดีที่ทั้งสองได้สมรสกัน 
และเป็นคู่ครองท่ีเหมาะสม

๔. กล่าวให้ข้อคิดในการครองเรือนแก่คู่บ่าวสาว

๕. กล่าวอวยพร โดยการชักชวนให้ดื่มแสดง

ความยินดี



“ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มากล่าวค าอวยพรแก่คุณนิตยาและคุณเกษม
ในงานมงคลสมรสในวันนี้ ข้าพเจ้าคุ้นเคยกับคุณเกษมมาแต่เด็ก เนื่องจาก
เป็นลูกของเพื่อนสนิท คุณเกษมเป็นคนดี มีความมานะ อดทน ในการ
สร้างฐานะด้วนความขยันขันแข็ง ส่วนคุณนิตยาก็เป็นกุลสตรีที่ดีควรแก่การ
ยกย่อง คุณนิตยาและคุณเกษมจึงเป็นคู่สมรสที่เหมาะสมกันอย่างยิ่ง  จึง
ใคร่ขอให้คู่สมรสรักษาคุณความดีนี้ไว้ด้วยความเข้าใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อ
กัน

ในวาระอันเป็นศุภมงคลในวันนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ดื่มอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวให้มีความสุขความเจริญในชีวิตสมรสสืบต่อไป”



งานวันเกิด
๑. กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นมา
กล่าวอวยพร
๒. กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้พูดต่อเจ้าภาพ
๓. กล่าวถึงคุณความดีและเกียรติคุณ หรือ
ผลงานเด่นๆ ของเจ้าภาพ
๔. กล่าวอวยพรขอให้เจ้าภาพมีอายุยืนยาวนาน 
มีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป



งานอวยพรจึงมีค ากล่าวคล้ายๆกัน ไม่ว่า
จะเป็นงานขึ้นปีใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ วัน
ฉลองได้เล่ือนยศ ฯลฯ ซึ่งก็แล้วแต่แต่ละคน
จะประยุกต์น าไปใช้ตามวาระและโอกาส



“ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มากล่าวค าอวยพรในวันเกิดของคุณจรูญ
ในวันนี้ ข้าพเจ้ากับคุณจรูญมีความคุ้นเคยสนิทสนมกันมานาน คุณจรูญ
เป็นคนดี มีจิตเมตตา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตลอดมา และในหน้าที่การ
งานของท่านฐานะครูอาจารย์ ท่านก็ได้อุทิศตัวเพื่อการศึกษาของชาติโดย
แท้ เป็นนักวิชาการที่เต็มไปด้วยอุดมคติ ซึ่งความนึกคิดของท่านเป็นที่
ประจักษ์แก่ผู้ที่คุ้นเคยหรือร่วมงานกับท่าน หรือในหนังสือของท่านหลาย
เล่ม

ในท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้คุณจรูญประสบแต่ความสุขความ
เจริญ  ก้าวหน้าในการงานและอายุยืนยาว  เป็นที่พึ่งของครอบครัว
และญาติมิตรสหายสืบไป”



การกล่าวตอบค าอวยพร

ผู้ที่ได้รับการอวยพรควรจะกล่าวขอบคุณ เพื่อแสดงมารยาทอัน
ดีงามและน้อมรับค าอวยพรนั้น การกล่าวตอบค าอวยพรอาจจะมี
แนวทางกว้างๆ



๑.ขอบคุณผู้ท่ีมาร่วมงานทุกคนและซาบซึ้งท่ีได้ให้
เกียรติมาในงานครั้งนี้ และขอบคุณผู้มีส่วนร่วมใน
การจัดงาน

๒.กล่าวขออภัยหากมีสิ่งใดบกพร่อง

๓.กล่าวขอให้ร่วมสนุกในงานต่อไป



“กระผมและเจ้าสาวรู้สึกซาบซึ้ง ที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ได้มาร่วมงานมงคลสมรสในวันนี้ หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไป 
กระผมและเจ้าสาวใคร่กราบขออภัยและใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสูง”



การกล่าวไว้อาลัย

การกล่าวค า “ไว้อาลัยผู้ตาย” หรือในงานศพมีหลักเกณฑ์ในการ
กล่าวในดังนี้

๑.  กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต

๒.  สรรเสริญผู้เสียชีวิต โดยบอกเล่าถึงประวัติ ผลงานดีเด่น คุณ
ความดีของท่านผู้นั้น

๓.  ความอาลัยของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ในอันต้องเสียบุคคลอันเป็นที่
รักไป

๔.  แสดงความหวังว่าวิญญาณของผู้ตายคงไปสู่สุคติ



“ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจที่ท่านต้องมาจากพวกเราไป ท่านเป็นบุคคลที่มี
ประวัติผลงานดีเด่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันขันแข็งต่อการท างานตลอด
ชีวิตของท่าน จนเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน    
การจากไปของท่านในครั้งนี้ น าความเสียใจและอาลัยมาสู่ครอบครัว  
ญาติมิตรของท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติเถิด”



การกล่าวค า “ไว้อาลัยผู้ที่ย้ายไปรับต าแหน่ง
ใหม”่ มีข้อแนะน าอย่างกว้าง ๆ ดังนี้

๑. กล่าวแสดงความอาลัยที่ต้องจากกัน 
หลังจากได้ร่วมท างานจนคุ้นเคยรักใคร่กัน แต่ก็
ดีใจที่เขาได้เลื่อนต าแหน่งและมีอนาคตที่สดใส
รุ่งโรจน์ดีขึ้น

๒. สรรเสริญยกย่องคุณความดีของบุคคลที่
จากไป



๓. กล่าวอวยพรแก่ผู้ที่จากไป ให้เขาประสบ
ผลส าเร็จในต าแหน่งใหม่ที่เขาได้รับ

๔. มอบของขวัญหรือของที่ระลึก



“คุณเกษมเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถและช่วย
สร้างความเจริญแก่หน่วยงานนี้ไม่น้อยจนเป็นที่รักใคร่และคุ้นเคย
กับพวกเราทุกคน เราเสียใจที่คุณเกษมจะต้องจากไป แต่ก็ดีใจที่
คุณเกษมได้เลื่อนต าแหน่งมีความก้าวหน้าในอาชีพ และคิดว่าคุณ
เกษมจะสร้างความเจริญให้แก่หน่วยงานแห่งใหม่เหมือนกับที่ท่าน
เคยมีผลงานไว้กับที่นี่ พวกเราจึงใคร่ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง   
และใคร่ขอมอบของที่ระลึกอันเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยน้ าใจจากพวก
เราทุกคนแก่คุณเกษม”



การกล่าวอ าลา
๑.  แสดงความเสียใจที่จะต้องจากไป ควรบอกให้ทราบว่าท าไมจึงไม่

อยากจะจากไป กล่าวถึงความสุขที่ได้รับและความคุ้นเคยที่มีกับบุคคลต่างๆ ใน
ที่นั้น เล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจในขณะที่ได้อยู่มาช้านาน และคงระลึกถึงด้วย
ความสุขความภูมิใจตลอดไป ควรเตรียมไว้ล่วงหน้าให้ดีอย่าพูดเพ้อเจ้อ จะไม่
ซาบซึ้งจริงจัง

๒.  สรรเสริญคณะผู้จัดท าหรือร่วมเลี้ยงส่งจากใจจริง
๓.  คาดหมายความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่จะยังคงมีตลอดไป โดยแสดง

ความมั่นใจว่าแม้จะจากไปแต่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่จะไม่มีวันจางหาย หากผู้ใดผ่าน
ไปในสถานที่ที่จะไปอยู่ใหม่ขอให้แวะเย่ียมเยียน

๔.  กล่าวสรุปโดยกล่าวอ าลาและอวยพร ควรจะพูดให้สั้นที่สุด หากนึก
อะไรไม่ได้ ก็อาจใช้ค าพูดที่นิยมใช้กันเสมอ คือ

“ขอลาก่อน ขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่สุขสวัสดี”



ให้นักเรียนเขียนบทพูดในโอกาส
ต่างๆ ตามหัวข้อที่ก าหนดให้

ความยาว ๕ – ๑๐ บรรทัด



๑. กล่าวค าแนะน า

๒. กล่าวให้เกียรติหรือมอบรางวลั

๓. กล่าวต้อนรับ

๔. กล่าวตอบการต้อนรับ

๕. กล่าวในการเข้ารับต าแหน่ง

๖. กล่าวอวยพรงานมงคลสมรส

๗. กล่าวอวยพรวันเกิด

๘. กล่าวไว้อาลัยผู้ที่ย้ายไปรบัต าแหน่งใหม่



๑.  สมมุติว่ามีคณะนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเรา    
เราควรกล่าวต้อนรับแก่ผู้มาเยือนอย่างไร  เพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มาเยือน

๒.  สมมุติว่านักเรียนได้รับเชิญขึ้นไปกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาวในงาน
มงคลสมรส นักเรียนจะต้องพูดอย่างไร  จึงจะเหมาะกับบรรยากาศ

๓.  สมมุติว่านักเรียนเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนและมีผู้เชิญให้ไป
๑)  มอบรางวัล
๒)  กล่าวไว้อาลัย
๓)  กล่าวตอบการต้อนรับ
๔)  กล่าวอ าลา

• ให้นักเรียนเตรียมพูดในโอกาสดังกล่าว  โดยใช้เวลาพูด  ๒  นาที



สอบพูด

• พูดคนละ ๒-๓ นาที

• พิมพ์ลงในกระดาษ A๔ ขนาด ๑๖ point

• ให้นักเรียนคิดจ าลองสถานการณ์เอง


