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เปิดไมค์

หนิงหยิบสคริปต์ออกมา คิด
ไว้ว่าการบรีฟงานในครั้งนี้คงใช้เวลา 

ไม่น้อย ปรากฏว่าบรีฟไม่ถึง 10 นาที 

แก้ไขเนื้อหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็น

ไปได้อย่างไร นี่ต้องไม่ใช่เรื่องจริง ไม่

จรงิแน่ๆ ฝันไปหรอืเปล่า ไม่อยากเชือ่ 

หนิงเดินไปยังจุดสแตนด์บาย ดู

โพเดยีมทีจ่ะต้องใช้ในการท�าพธิกีรคนืนี้

โอ้โฮ จะได้เหน็ชดัขนาดนีเ้ชยีวหรอื หนงิ

จะพูดออกไหม จะตื่นเต้นหรือเปล่า

เวลาผ่านไปไวเหมอืนโกหก สกัพกั 

ทีมงานเดินมาบอกว่า เตรียมตัวได้แล้ว 

งานก�าลังจะเริ่ม

มอืไม้ของหนงิเริม่สัน่ นัง่ไม่เป็นสขุ 

ตามองสคริปต์ ดูแล้วดูอีก อ่านแล้ว 

อ่านอีก... 

ผู ้คนภายในงานต่างยืนข้ึนรอ 

บรรยากาศเงยีบสนทิ ตรงข้ามกบัหวัใจ 

ของหนิงที่เต้นเร็วข้ึน แรงข้ึน ทั้งเร็ว

และแรงเสียจนรู้สึกว่า หัวใจของหนิง

พร้อมจะทะลุอกออกมาได้ทุกเมื่อ

เพลงสรรเสริญพระบารมีค่อยๆ 

ดงัขึน้ หนงิหลบัตาลง ตัง้สต ิสดูลมหายใจ

เข้าออกช้าๆ ใจยงัคงเต้นแรง เรว็ ไปกับ
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เสียงและจังหวะของเพลง  หนิงลืมตาขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้หนิงพร้อมจะมอง

และจดจ�าทุกสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ 

ครั้นเพลงจบ หนิงถอนสายบัว ก้าวไปที่โพเดียมช้าๆ...

แปลกแต่จรงิ ใจทีเ่ต้นเรว็และแรงเมือ่ครูค่่อยๆ ลดระดบัทลีะนดิ ความ 

สงบแผ่กระจายอย่างอธิบายไม่ถูก หนิงยิ้มด้วยความปลื้มปริ่ม พร้อมแล้ว

ส�าหรับงานนี้ งานที่หนิงจะจดจ�าไปจนวันตาย หนิงขยับเข้าไปใกล้ไมค์ท่ีตั้ง

บนโพเดียม แต่สายตามุ่งมั่นจับจ้องไปยังจุดเดียว

นี่ไม่ใช่ความฝัน...

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพทุธเจ้า
นางศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา 
จีระแพทย์ ขอพระราชทานพระ-
บรมราชานุญาตด�าเนินรายการ
ด้วยค�าศัพท์สามัญ ควรมิควรแล้ว
แต ่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล ้า 
โปรดกระหม่อม...”
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หนิง
ศรัยฉัตร
คือใคร
เป็นพิธีกร
ได้อย่ำงไร

ขอเท้าความกันสักนิด เผ่ือคุณ 

ผู้อ่านบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าหนิง

เป็นใคร หากใครรู้จักหนิงมาบ้างแล้ว 

ถือเสียว่าเราได้กลับมาทักทายกันอีกคร้ัง

นะคะ

หนิงเคยเขียนหนังสือช่ือ “หนังสือ 

ช่างพูด” ซ่ึงเป็นการแนะน�าวิธีพูดอย่าง

สร้างสรรค์มาแล้ว เม่ือ พ.ศ. 2549 กับ 

ส�านักพิมพ์แห่งหน่ึง คร้ังน้ันได้รับการ 

ตอบรับเป็นอย่างดี เพราะในตอนน้ัน 

ไม่ค่อยมีหนังสือคู่มือจากพิธีกรไทย

มากนัก 

เมื่อตัดสินใจเขียนเล่มท่ี 2 หนิง

ขออนุญาตแนะน�าตัวกันอีกสักครั้ ง 

นะคะ...

หนิงเกิดท่ีนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

ค่ะ ตอน 6 ขวบเดินทางกลับมาเมืองไทย 

เข้าเรียนท่ีโรงเรียนไทยได้ 2 ปี ไม่น่าเช่ือ 

ว่าหนิงลืมภาษาอังกฤษหมดเลย  คุณแม่ 

เลยส่งกลับไปเรียนที่อเมริกาใหม่อีก 

3 ปี หลังจากนั้นหนิงก็กลับมาเรียน

เมืองไทยถาวรตั้งแต่ ม.1

หนิงเลยฟัง พูด อ่าน เขียนทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่

ตอนนั้น แต่ยอมรับว่าถนัดภาษาไทย



เรียนจบ
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มากกว่า จึงพยายามอย่างมากที่จะไม่ 

ทิ้งภาษาอังกฤษ ด้วยการดูหนังพากย์ 

อังกฤษ อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

และพูดคุยภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ

เมื่อมีโอกาส

หลังจากเรียนจบคณะรัฐศาสตร์  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย หนิงถ่ายโฆษณาแชมพู

สระผมไว้ชิ้นหนึ่ง แต่ยังไม่ทันได้ชื่นชม

ผลงานตัวเองก็ต้องบินไปเรียน Mini 

Public Administration ที่มหาวิทยาลัย 

อิแรสมัส ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ปรากฏว่าผลงานช้ินน้ันไปเตะตา 

พ่ีตุ๊กตา-จิตรลดา ดิษยนันท์ (กัลย์จาฤก) 

ซ่ึงภายหลังกลายมาเป็นท้ังเจ้านายและ 

เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญที่ผลักดันให้หนิง 

เป็นพิธีกร หลังจากไปเรียนได้ 7 เดือน 

หนิงก็ตัดสินใจกลับมาเล่นละครตาม 

ค�าชักชวนของพี่ตุ๊กตา และควบอาชีพ 

ประชาสัมพันธ์หรือพีอาร์อีกต�าแหน่ง  

โดยที่ไม่รู้หรอกว่าคืออะไร ก็งงๆ อยู่ 

เหมือนกันว่าชวนเรามาเล่นละคร แต่ 

ท�าไมมีอาชีพพีอาร์พ่วงมาด้วย (ฮา)

อายุ 5 ขวบ
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สรุปว่าพี่ตุ๊กตาชวนเพราะเห็นว่าหนิงมีหน่วยก้านดี พูดเก่ง น่าจะ

ท�าอาชีพนี้ได้ อย่างเวลาไปถ่ายละครเรื่องไหน หนิงก็คอยจดข่าวสารท่ี

น่าสนใจเพื่อส่งประชาสัมพันธ์ในส่ือ รวมทั้งเวลาท่ีต้องไปร่วมงานต่างๆ 

ในฐานะตัวแทนบริษัทหรือในฐานะตัวแทนนักแสดง หนิงก็จะมีหน้าที่พูด

ประชาสัมพันธ์ละครและบทบาทของนักแสดงแต่ละคนที่มาด้วย

ในตอนน้ันท่ีกันตนามีพีอาร์รุ่นพ่ีท่ีท�าอยู่แล้ว คือ พ่ีกีตาร์-ศิริพิชญ์ 

วิมลโนช (กฤษณะเศรณี) ซ่ึงจะว่าไปแล้วเหมือนหนิงไปช่วยงานพ่ีกีตาร์อีกที 

มากกว่า และต้องยอมรับว่าท่ีหนิงประสบความส�าเร็จกับงานพิธีกรได้อย่าง

ทุกวันน้ี ก็เพราะพ่ีสาวคนน้ีท่ีคอยบอกคอยสอนทุกอย่าง ท้ังงานพีอาร์และ

การพูด

จังหวะท่ีหนิงเล่นละครเร่ืองแรกกับกันตนา ทางทรูวิช่ันส์ (ช่ือขณะน้ัน 

คือยูบีซี) ก็ประกาศรับสมัครพิธีกรสองภาษาส�าหรับช่องซีรีส์และหนัง หนิง

ไม่รอช้า นี่คือโอกาสส�าคัญที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ และจะได้พัฒนา

ภาษาไปในตัวด้วย 

หนิงก็สมัครไป และมาทราบภายหลังว่ามีคนสมัครไปกว่า 1,600 คน 

แต่มีเพียง 5 คนเท่าน้ันที่ได้รับเลือกเป็นพิธีกรของทรูวิช่ันส์ และแน่นอนว่า

หนิงเป็นหนึ่งในนั้น... 

ที่ทรูวิช่ันส์หนิงเริ่มจากเป็นพิธีกรช่องซีรีส์และหนังก่อน ภายหลังก็ 

ท�าแค่ช่องซีรีส์ช่องเดียว ขณะเดียวกันถ้าในช่วงนั้นมีรายการถ่ายทอดสด 

เกี่ยวกับรางวัลออสการ์ก็ดี โกลเดนโกลบอะวอดส์ก็ดี ทรูวิช่ันส์ก็มักจะ 

ให้โอกาสหนิงท�าพิธีกรเสมอ สดบ้าง บันทึกเทปบ้าง 

นับว่าเป็นความโชคดี ท่ีช่วงแรกของการท�าอาชีพพิธีกรหนิงได้ประเดิม 

งานถ่ายทอดสดหลายงาน ท�าให้มีประสบการณ์และควบคุมความตื่นเต้น 

ได้ดี จากวันนั้นถึงวันนี้หนิงเป็นพิธีกรช่องทรูวิช่ันส์มา 15 ปีแล้ว ถือเป็น

อีกหน่ึงงานท่ีหนิงภูมิใจและรักมาก เพราะอะไรเด๋ียวติดตามบทต่อๆ ไปนะคะ
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ระหว่างท่ีท�าพิธีกรช่องทรูวิช่ันส์ ทางกันตนาเองก็ป้อนงานพิธีกรให้ 

หนิงเช่นกัน คงเพราะอยากให้หนิงได้ฝึก ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ของกันตนา 

งานเปิด-ปิดกล้องละคร แม้กระทั่งพิธีกรเสริม หรือพิธีกรภาคสนามของ

รายการต่างๆ ในเครือกันตนา หนิงก็ท�าหมด 

ส�าหรับพิธีกรรายการ ต้องบอกว่าหนิงเริ่มจากศูนย์จริงๆ ค่ะ เรื่อง

ค่าตัวไม่ต้องพูดถึง ท�าเพราะมันคือโอกาส ได้ท�าก็ถือเป็นวิชาที่เราได้มา 

โดยไม่ต้องเสียสตางค์ เริ่มจากพิธีกรตัวเล็กๆ ออกไปถ่ายสกู๊ป เป็นพิธีกร 

ภาคสนามของหลายรายการ รวมถึงรายการผู้หญิงสุดฮิตในช่วงนั้นอย่าง

เลดี้ส์คอร์เนอร์ด้วย ใครจะไปคิดว่าในที่สุดวันหนึ่งหนิงก็ได้เป็นพิธีกรหลัก

ของรายการ

หลังจากน้ันก็ท�ารายการอีกมากมายนับไม่ถ้วน ท้ังแนวบันเทิงและ 

สารคดี ต้องนั่งรถตู้ออกไปถ่ายท�านอกสถานที่ ต้องแต่งหน้าเอง เตรียม

เส้ือผ้าเอง หรือตะลอนออกไปถ่ายท�ารายการตามต่างจังหวัดวันละ 3-4 เทป

หนิงก็เคยท�ามาแล้ว

ส่วนงานพิธีกรอีเวนต์ ช่วงแรกยังประปรายค่ะ อาจจะเป็นเพราะงาน

อีเวนต์ไม่เยอะมาก ยังไม่อยู่ในกระแสเหมือนตอนน้ี สมัยนั้นมีพี่น้อง- 

พรสุดา ต่ายเนาว์คง และพ่ีกีตาร์ท�าอยู่ พองานล้นมือก็สอนหนิงเพ่ือให้หนิง

แบ่งไปท�า ก็เร่ิมจากเป็นพิธีกรแถม ใช่ค่ะ แถมจริงๆ ไปแจมเพ่ือจะได้เห็น

การท�างานของเขา เรียนรู้เทคนิคต่างๆ สัมผัสกับความรู้สึกของการอยู่บน

เวทีจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร

ท้ายสุดก็ได้มีโอกาสท�าอีเวนต์กับเขาบ้าง... 

ต้องบอกว่างานแจ้งเกิดของหนิงจริงๆ คือ การประชุมเอเปก (APEC)  

ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อ พ.ศ. 2546 ซึ่งตอนนั้นมีการประกาศให้

พิธีกรสองภาษาทั่วฟ้าเมืองไทยไปทดสอบ หนิงจูงมือเพื่อนรักที่เจอกันที่ 

ทรูวิช่ันส์อย่างจุ๊-นาขวัญ รายนานนท์ และเอ๋-พัชรี รักษาวงศ์ ไปทดสอบ 



เป็นผู้ประกาศข่าว APEC CHANNEL

รับรางวัลเปรียว อวอร์ด
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ปรากฏว่าได้หมดทั้ง 3 คน

งานน้ียังท�าให้เราได้เจอเพ่ือนพิธีกรสองภาษาเก่งๆ อีกมากมาย เช่น 

ฮันน่ี-ชลพรรษา นารูลา, เจ บุนนาค, ปอ-ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, 

และหม่อมปล้ืม-หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล การได้เป็นหน่ึงในผู้ประกาศ

ข่าวเอเปกแชนเนล (APEC CHANNEL) เป็นการแจ้งเกิดหนิงอย่างเต็มตัวว่า 

เป็นพิธีกรสองภาษา เพราะช่วงนั้นคนไทยให้ความสนใจและจับตาดูการ

ประชุมกันมาก 

ทุกวันนี้เวลานึกย้อนกลับไปยังรู้สึกดีใจท่ีรับงานนั้น จ�าได้ว่าเงิน 

น้อยมาก แต่คิดว่าเงินไม่ส�าคัญเท่าประสบการณ์ โอกาส และการสร้าง

ชื่อเสียงให้กับประเทศไทย คิดอย่างเดียวว่าท�าเพื่อชาติ เพราะคิดแบบนี้ 

มั้งคะ อานิสงส์ผลบุญและโอกาสมากมายเข้ามาในชีวิตทันที มีงานอีเวนต์ 

ติดต่อเข้ามาเยอะมาก เริ่มจากเดือนละงานสองงาน เป็นอาทิตย์ละงาน 

สองงาน จนกระทั่งเป็นวันละงานสองงาน

หนิงโชคดีท่ีได้มาท�างานพิธีกรในช่วงท่ีอีเวนต์ฮิตติดกระแส ถึงวันน้ี 

หนิงท�างานพิธีกรมาครบ 15 ปีแล้ว ต้องถามค่ะว่าวันไหนไม่มีงาน ฟังดู

ไม่น่าเชื่อ แต่จริงค่ะ เพราะยุคน้ีใครๆ ก็จัดงานอีเวนต์ มีทุกวัน พิธีกรมี 

ไม่พอจริงๆ แม้กระท่ังวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ บางทีท�างานในห้างแป๊บเดียว 

อดใจไม่ได้ก็รับนะคะ แหม รับเงินเสร็จก็ช็อปปิงต่อทันที มีหรือจะอดใจไหว 

หรือแม้กระทั่งวันหยุดยาว ลูกค้าก็ยังโทรมาสอบถามคิวเลยค่ะ

นอกจากน้ี หนิงยังได้รับรางวัล “เปรียว อวอร์ด” คู่กับคุณเคน-ธีรเดช 

วงศ์พัวพันธ์ ใน พ.ศ. 2549 สาขาบันเทิงด้วย คุณผู้อ่านคงงงละสิว่าหนิง

ได้รับรางวัลน้ีได้อย่างไร หนิงก็งงค่ะ แต่ในท่ีสุดก็ถึงบางอ้อว่าสาเหตุท่ีท�าให้

หนิงได้รับรางวัลเพราะหนิงเป็นพิธีกรอยู่ในสายบันเทิง

ทุกวันนี้ยังรู้สึกขอบคุณและดีใจ เพราะทั้งชีวิตมีรางวัลพิธีกรแค่

รางวัลเดียว (ฮา)



026 พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง-ศรัยฉัตร

ตอนนี้หนิงยังคงเป็นพิธีกรที่ช่องทรูวิช่ันส์อยู่นะคะ และรับงานพิธีกร 

อีเวนต์เป็นหลัก ไม่ค่อยได้รับรายการแล้วค่ะ เพราะใช้เวลาเยอะ  ท�าอีเวนต์

อย่างเดียวก็เหนื่อยแล้ว นอกจากน้ี ก็มีงานพากย์เสียงสปอตวิทยุ อัดสกู๊ป

ลงคลื่นวิทยุประปราย และรับเชิญเป็นวิทยากรการพูดบ้างตามแต่โอกาส

อ�านวย

ที่ส�าคัญ หนิงยังได้เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ให้กับผลิตภัณฑ์

หลากหลายย่ีห้อด้วย ส่วนหน่ึงก็เพราะการพูดน่ีแหละค่ะ เม่ือพูดดี พูดเป็น 

เราก็สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้เขาได้อย่างดีเยี่ยม 

ท้ังหมดน้ีคือประวัติหนิงย่อๆ และท่ีมาท่ีไปของการเป็นพิธีกรของหนิง 

หนิงพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดทุกความรู้และประสบการณ์ให้กับคุณผู้อ่าน

ทุกท่านที่อยากจะพูดเป็นและพูดให้ประสบความส�าเร็จ

อย่ารอช้า พลิกอ่านบทต่อไปกันเลยค่ะ



ปะทะ โนวัค โยโควิค นักเทนนิสมือวางอันดับ 1 ของโลก

เป็นพิธีกรรายการถ่ายทอดสดกับเพื่อนรัก



028 พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง-ศรัยฉัตร

หนิงไม่รู้ว่าตัวเองพูดเก่งตั้งแต่เมื่อไร 

รู้แต่ว่าชอบและสนุกกับการพูดทุกครั้ง จ�า 

ได้ว่าหนิงเป็นพิธีกรงานโรงเรียนเมื่อตอน

เรยีนมธัยมปีที ่1 และตอนเรยีนมธัยมปีที ่4 

หนงิชนะการประกวดโต้วาทขีองโรงเรยีน ใน

หวัข้อ “ตดิศนูย์ดกีว่าได้เกรด D“  ใช่ค่ะ หนงิ

สามารถท�าให้เพื่อนพ้องเชื่อได้ว่า ติดศูนย์ 

ดีกว่าได้เกรด D

สมยัอยูอ่เมรกิามโีจรเข้ามาขโมยของ

ทีบ้่าน ระหวา่งทีต่�ารวจเข้ามาดสูถานทีแ่ละ

สืบสวน คุณยายเล่าว่าตอนนัน้หนิงในวัย 

5 ขวบเข้าไปหาต�ารวจ แนะน�าตวัเอง แนะน�า 

คณุยาย และชวนต�ารวจคยุตลอดระยะเวลา

แห่งการสืบสวน เห็นไหมคะว่าหนิงพูดเก่ง

มาตั้งแต่เด็กแล้ว

Tips



029 พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง-ศรัยฉัตร

การพูดท่ีดีควรจะเหมือนกระโปรง 
คือยาวพอท่ีจะครอบคลุมประเด็น 
และส้ันพอท่ีจะสร้างส่ิงท่ีน่าสนใจ

วินสตัน เชอร์ชิลล์
รัฐบุรุษ/นักประพันธ์ชาวอังกฤษ

Q u o t e  ค น ดั ง



PART TWO

“พูดเป็น”
กับ “พูดได้”
ไม่เหมือนกัน



031 พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง-ศรัยฉัตร

"MY WORKS"



032 พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง-ศรัยฉัตร

ทำ ไมต้องพูด
ทั้ง “เป็น” และ “เก่ง”

บทที่ 1

หลายคนอาจซ้ือหนังสือเล่มน้ี

มาด้วยความหวัง แต่บางคนอาจซื้อมา

ด้วยความงง (ฮา)

ไม่เป็นไรค่ะ แค่ซ้ือมาก็เป็นนิมิต 

หมายอันดีแล้ว ว่าแต่ทำาไม “พูดเป็น” 
กับ “พูดได้” ไม่เหมือนกันนะ แล้วทำาไม
ต้องพูดให้ทั้งเป็นและเก่งด้วยล่ะ

คุณว่าพิธีกรช่ือดังระดับโลกอย่าง  

โอปราห์ วินฟรีย์, ไรอัน ซีเครสต์, บิลลี 

คริสตัล, มาร์ทา สจวร์ต หรือพิธีกรช่ือดัง 

ของไทย อย่างคุณมยุรา เศวตศิลา, 

คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์, คุณวิทวัส สุนทร- 

วิเนตร์ และคุณสัญญา คุณากร โด่งดัง



033 พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง-ศรัยฉัตร

ได้อย่างทุกวันนี้เพราะอะไรคะ

หนิงตอบได้เลยว่าเพราะ “ทักษะการพูดของพวกเขา” ค่ะ
ใครๆ ก็พูดได้ เห็นด้วยไหมคะ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเป็น พูดเป็น 

ในที่นี้คือรู้จักวิธีการพูดแบบฉลาด เหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ 

ที่สำาคัญคือพูดแล้วโดน! โดนใจคนฟัง นั่นละยิ่งใช่เลย

สุนทรพจน์มักมี 3 แบบเสมอ 
หนึ่ง คือที่คุณฝึกเอาไว้  สอง คือ
ที่คุณกล่าวออกไป และสาม คือที่
คุณอยากจะพูด

เดล คาร์เนกี
นักเขียนชื่อดังชาวเซอร์เบีย

Q u o t e  ค น ดั ง



034 พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง-ศรัยฉัตร

การพูดส�าคัญกับทุกอาชีพ
ไม่ใช่แค่อาชีพพิธีกรเท่านั้นนะคะที่ต้องอาศัยการพูดที่เป็นและเก่ง 

อาชีพอื่นๆ ก็ต้องอาศัยการพูดในการทำางานเช่นกัน มาดูกันว่ามีอาชีพ 

อะไรบ้าง

ต้องพูดให้เป็นและสนุก 
เพราะคนฟังไม่สามารถมองเห็น
หน้าได้ จึงต้องอาศัยทักษะการ
พูดล้วนๆ

ต้องพดูให้ได้อารมณ์ เพือ่
ขายสินค้านั้นๆ ผ่านหน้าปัดวิทยุ

ดีเจ

นักพากย์สปอตวิทยุ



035 พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง-ศรัยฉัตร

ต้องพูดให้เข้ากับวิชาชีพ 
พูดให้เข้ากับจรรยาบรรณ พูดให้
ผูป่้วยรูส้กึดแีละมัน่ใจในการรกัษา

ต้องพูดให้พนักงานเช่ือม่ัน 
และศรัทธา แล้วการเช่ือฟังจะตาม 
มาเอง

ต้องพูดเก่ง โน้มน้าวใจได้ 
และขณะพูดต้องใส่ความจริงใจ
ด้วย ลูกค้าจะได้ซื้อสินค้านั้นๆ

แพทย์

ผู้บริหาร

เซลส์
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ต้องพูดให้ประชาชนไว้ใจ 
เชื่อมั่นและอุ่นใจ กล้าท่ีจะเข้า 
มาขอความช่วยเหลือในยาม
เดือดร้อน

ต้องมีหลักจิตวิทยาในการ 
สอนนักเรียนให้เกิดความสนุกใน
ช่วงเวลาของการเรียน เพื่อไม่ให้
เด็กเบื่อ

ต้องพูดอย่างสุภาพ โน้ม-
น้าวเจ้านายให้ม่ันใจในงานท่ีเสนอ 
หรือความคิดเห็นที่แตกต่าง

ตำ�รวจ ทหาร

ครู�อาจารย์�

พนักงานบริษัท
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ต้องพูดเพ่ือขายผลงาน เส้ือผ้า 
ผลิตภัณฑ์ รวมท้ังพูดเพ่ือถ่ายทอด
ความสามารถ แรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เม่ือบอกท่ีมาได้
ลูกค้าก็เกิดความมั่นใจและชื่นชม

ต้องพูดให้เก่งและคล่องแคล่ว ยาม 
ต้องเสนอผลงาน หรือโปรเจกต์ต่างๆ ให้ 
ท้ังเพ่ือนและอาจารย์ฟังเม่ือถึงวันท่ีเรียนจบ 
พร้อมออกไปสู่สังคมทำางาน โดยเฉพาะ
ตอนสัมภาษณ์งานก็ต้องพูดแนะนำาตัว 
แนะนำาความสามารถตัวเองได้อย่างดีเย่ียม

ต้องพูดเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและแสดงความจริงใจ
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือ
และศรัทธาในการซื้อประกัน

ดีไซเนอร์

นักศึกษา

พนักงานขายประกัน
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ต้องพูดแบบผู้รู้ ให้สมคำาว่า 
ประชาสัมพันธ์ สามารถถ่ายทอด 
ท่ีมาของงานและผลิตภัณฑ์ได้อย่าง 
ครอบคลุม ครบถ้วน ท่ีสำาคัญคือ 
ต้องมีใจรักบริการ

ต้องพูดได้ว่าอาหารของเขาน่ากิน
อย่างไร อาหารของเขาอร่อยกว่าคนอื่น
อย่างไร และเขาเก่งขนาดไหน สังเกตได้ 
ว่าเชฟที่พูดเก่งจะมีงานนอกมากมาย  
บ้างมีรายการทางโทรทัศน์เป็นของตัวเอง

ต้องพูดแนะนำาสินค้าในร้าน
ได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของร้าน
อาหาร เมนูเด่นประจำาร้าน เคร่ืองด่ืม
อะไรรสดี และทำาไมลูกค้าถึงต้อง
กลับมากินอาหารที่ร้านอีกครั้ง

ประชาสัมพันธ์

เชฟ

พนักงานเสิร์ฟ
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ต้องพูดให้ฉลาด พูดเก่ง 
พูดเป็น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้ประชาชนรักและศรัทธา

ต้องพูดเก่งและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี รู้จักพูดผ่อนหนัก 
เป็นเบา รู้จักการพูดแบบอ่อนน้อม
ถ่อมตนเพื่อจับใจผู้โดยสาร

ต้องพูดเก่ง พูดเป็น พูดสนุก มีจิต-
วิทยาอย่างสูงในการสอนลูกทุกเรื่อง และ
ต้องมีเหตุผล ลูกจะได้เช่ือฟังและคล้อยตาม  
การพูดเรื่อยเปื่อย บ่นทั้งวัน ไม่มีเหตุผล 
ลูกคนไหนจะอยากฟัง จริงไหมคะ

ผู้นำ�ประเทศ

แอร์โฮสเตส

แม่
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ย่ิงต้องพูดให้เก่ง หนิงยังไม่เคยเห็น 
พริตต้ีคนไหนพูดไม่เก่งเลยค่ะ เพราะ
อาชีพหลักของเขาคือการขายสินค้า นำา 
เสนอความโดดเด่นของสินค้าเพื่อให้คน 
สนใจ หนิงท่ึงพวกเขานะคะ เพราะมีความ 
จำาเป็นเลิศ และแทบไม่ต้องใช้สคริปต์เลย

พริตตี้

คุณผู้อ่านลองบอกหนิงหน่อยค่ะว่า การพูดเป็นและพูดเก่ง เหมาะ

กับอาชีพอะไร เหมาะกับใคร และทำาไมต้องพูดให้เป็นและพูดเก่งด้วย

หนิงเพ่ิงยกตัวอย่างให้เห็นกันไปว่าการพูดจำาเป็นสำาหรับทุกคน แม้ 

จะไม่มีอาชีพก็ควรมีทักษะในการพูด ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็คือการเป็นพ่อแม่ 

นี่แหละค่ะ ถ้าอยากให้ลูกเข้าใจ เชื่อฟัง ก็ต้องพูดด้วยหลักการที่ถูกต้อง

หนิงบอกได้เลยว่า

	 หลายคนประสบความสำ	เร็จมากมายจากการพูดเก่ง 
พูดเป็น การพูดสร้างโอกาสให้ชีวิตมากมาย สร้างเสน่ห์ 
และยังสามารถต่อยอดทุกอาชีพที่เราทำ	 ขอย้ำ	ว่าทุกอาชีพ 
ค่ะ! ในขณะเดียวกันการพูดไม่เป็น พูดแบบไม่คิด ก็สามารถ
ตัดอนาคตคุณได้เช่นกัน



041 พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง-ศรัยฉัตร

หนิงขอลองยกตัวอย่างให้อ่านค่ะ

เคยเจอไหมประเภทพูดไม่เข้าหู พูดแล้วเรารู ้สึกไม่ดี พูดแล้วทำา 

ให้เราไม่สบายใจ จนทำาให้เราไม่อยากคุยกับคนคนนี้ แรกๆ ก็ขอทำาใจอยู่

ห่างๆ หลังๆ ก็ยังพูดตรงเป็นไม้บรรทัดชนิดที่ไม่เคยถนอมนำ้าใจ แบบนี้

หนิงขอลา จนพานไม่อยากจะเป็นเพื่อนเลยด้วยซำ้า

การพูดจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยการฝึกฝน เรียนรู้ด้วย

การปฏิบัติ แม้บางทีเราฝึกพูดมานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้พูดอย่างมั่นใจ หรือไม่

ถกูใจ นัน่เป็นเพราะว่าการพดูได้กบัพดูเป็นนัน้แตกต่างกนั บางสิง่บางอย่าง

ถ้าเราคิดว่ามันตรงเกินไปและอาจทำาให้อีกฝ่ายไม่สบายใจ ก็เก็บไว้ในใจ

เถอะค่ะ 

หนิงรู้จักรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นครีเอทีฟ

ออกแนวติสต์ เป็นคนนิสัยน่ารักแต่พูดจาตรงมาก 

เขาให้เหตุผลง่ายๆ ว่าเขาเป็นคนตรงๆ มีอะไร 

ไม่ชอบ ไม่ถูกต้อง ต้องพูดเลย ชัดเจน เคลียร์ 

ผลเป็นอย่างไรน่ะเหรอคะ หลายคนพูดลับหลัง

ว่าเธอแรง เธอเยอะ เธอไม่น่ารัก ทั้งๆ ที่สิ่งที่เธอ

พูดนั้นมีเจตนาที่ดี แต่ติดที่ว่าพูดไม่เป็น 

เอาแบบน้ีนะคะ หนิงเองก็เป็นคนตรงๆ ค่ะ 

และตรงมากด้วย สมมติว่าถ้าหนิงเป็นพิธีกรงาน 

งานหนึ่ง แล้วคิดว่าลำาดับงานน่าจะสลับคิวได้

เพื่อความสวยงามโดยรวมของงาน หนิงก็จะพูด

เลยค่ะว่า “น้องคะ อย่าว่ากันนะ พี่ว่าเอาคิวนี้โยก 

ไปตอนท้ายดีไหม ผู้บริหารจะได้เปิดตัวมาเด่นๆ 

ติสต์
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ถ้าท่านลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชน
ไม่ได้ อย่าปรารถนาเป็นผู้น�า

หลวงวิจิตรวาทการ
นกัคดิ / นกัพดู / นกัเขยีนคนสำาคญัของไทย

เลย ลองถามลูกค้าไหม แต่ก็แล้วแต่นะคะ ถ้าจะเอาแบบเดิมก็ได้ไม่มี

ปัญหา”

จบค่ะ�ลูกค้าซ้ือ�ชอบ�แถมยังขอบคุณหนิงอีกด้วย
ในขณะท่ีคนพูดตรงอาจจะพูดว่า “น้อง พ่ีไม่เคยเห็นลำาดับงานแบบน้ี

มาก่อนนะ ไม่เคยเลยต้ังแต่ทำาพิธีกรมา เปล่ียนดีกว่าไหม ลองแจ้งลูกค้าสิคะ” 

ไม่ต้องให้ถึงลูกค้าหรอกค่ะ แค่แบ็กสเตจก็เบ้ปากแล้ว อะไรจะมือโปรโชว์ออฟ

ขนาดนี้

พูดตรงน่ะพูดได้ แต่ต้องพูดให้ฉลาด หนิงเลือกพูดด้วยคำาว่าคะ ขา 

เสียงอ่อนนุ่ม และอาจจะพูดแทรกเรื่องตลก ขำาขัน เฮฮา ไม่ให้ดูเป็นเรื่อง

ซีเรียส เท่านี้การพูดตรงๆ ก็ไม่เลวร้ายอย่างที่คิดแล้วค่ะ

Q u o t e  ค น ดั ง
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อีกตัวอย่าง บางคนน่ารักแต่พูดจาไม่เคย 

สุภาพเลย เฮ้ย เว้ย วะ ฟะตลอด เอะอะ โวยวาย 

ไม่เคยมีคะ ขา ไม่มีหางเสียง แบบนี้เกิดยาก

เพราะขดักบัวฒันธรรมของไทยเรา หรอืสมัภาษณ์ 

ผู้บริหารก็ลงท้ายจ๊ะจ๋าตลอด 

หนิงเพิ่งเจอกับตัวเองค่ะ ไปงานงานหนึ่ง

ในฐานะแขกรับเชิญ ไม่ว่าผู้บริหารจะพูดอะไร 

พิธีกรก็จะ “อ๋อ จ้ะ เหรอจ๊ะ จริงจ้ะ” ก็ดูน่ารักดี

นะคะ แต่ไม่เหมาะ ไปจ๊ะจ๋ากับแฟนดีกว่าไหม

อกีเคส หนงิเจอพธิกีรคนหนึง่ นสิยัดี เป็น

กนัเอง แต่ทกุครัง้ทีเ่จอหนงิไม่อยากคยุด้วย เพราะ

เอะอะโวยวายเสียงดัง ไม่มีหางเสียง บอกตรงๆ 

ว่ารำาคาญค่ะ

คนอกีประเภทคอืเจอใครกเ็รยีกลงุเรยีกป้า

ตลอด ไม่รู้หรอกว่าใครแก่กว่าใคร แต่ตัวเรานั้น

ขอเด็กกว่าทุกคน ระวังจะโดนแบนนะจ๊ะ เพราะ

ไม่มีใครอยากแก่ไปกว่าใครหรอกค่ะ อย่างหนิง

ไม่ถือสา แต่บางคนเขาซีเรียส เจอะเจอใครก็
สวัสดีตามธรรมเนียม อย่าไปเรียกเขาลุงป้าหรือ

ปู่ย่า เพราะเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้

น่ารัก

เด็กตลอด
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ส่วนเคสนี้ทนไม่ไหวจริงๆ ค่ะ หนิงขอยก

ตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ “สวัสดีค่ะ นะคะ ค่ะ 

ขอต้อนรบัเข้าสูง่านค่ะ นะคะ เรยีกได้ว่า ค่ะ นะคะ 

ซึ่งงานนี้นะคะ น่าสนใจมากนะคะ ค่ะ เพราะอะไร

นะคะ ไปติดตามกันเลยค่ะ นะคะ ค่ะ เรียกได้ว่า 

ณ จุดจุดนี้ นะคะ ขอบอกค่ะว่า เรียกได้ว่า”

อ๊าย! เมื่อไรจะได้เข้าประเด็นคะ ฟังแล้ว 

เพลีย บอกตรงๆ ว่าเหน่ือยแทน คนพูดก็เหน่ือย 

คนฟังก็เหนื่อย นึกว่าเล่นเกมนับคำาว่า “นะคะ” 

และคำาว่า “ค่ะ” ว่าพูดไปทั้งหมดกี่ครั้ง 

อ่านแล้วก็อย่าเครียดไปนะคะ เพราะของ

แบบน้ีฝึกได้ หนิงเคยอัดวิดีโองานที่ตัวเองเป็น

พิธีกรแล้วพบว่าตัวเองพูดนะคะถี่ไป หนิงฝึกเลย 

ค่ะ พยายามอย่าพดูเยอะไป ฝึกทลีะนดิทีละหน่อย

เดี๋ยวก็ได้เอง

อีกประเภทคือไม่ม่ันใจ คิดไปพูดไป เช่น 

“อ่า...อยากจะขอแนะนำา เอ่อ...งานนี้นะครับว่า 

อ่า...มันเป็นงานที่ เอ่อ...แนะนำาให้ทุกท่าน อ่า...

ได้รู ้จักกับ เอ่อ...อ่า...อ่า...เอ่อ...อะไรนะ อ่า

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด อ่า”

โอ๊ย! อ่าจนเห็นไปถึงลิ้นไก่แล้วค่ะคุณ  

ขอโทษที่ปากจัด แต่จะอ่าเอ่ออะไรนักหนาคะ 

มันทำาให้คนฟังต้องลุ้นว่าสรุปแล้วคุณรู้ไหมว่า

คุณกำาลังจะพูดอะไร อีกนานแค่ไหนกว่าจะถึง

เรื่องสำาคัญ

ค่ะ	
นะคะ	
ค่ะ...

...อ่า...	
...เอ่อ...	
...อ่า...
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ไทยค�า
อังกฤษค�า

อีกหนึ่งตัวอย่างคือเลือกสัักทางว่าจะไทย 

หรอืองักฤษ จะแยกท่อนหรอืจะพดูอย่างไร ตกลง

งานนี้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือผสม 

งงงวย เช่น “ผมอยากเรียนให้ทุกท่านรีไลซ์ว่า 

งานนี้เราทำาเพื่อทุกๆ ท่านนะครับ เอนี่เวย์ เดี๋ยว

เราจะมีมิวสิกและเอ็นเตอร์เทนเมนต์มามอบให้

ทกุท่านครบั โซ อย่าเพิง่ไปไหนกนั แทรฟฟิกแบด 

อยู่สนุกสนาน แฮงก์เอาต์กันก่อนนะครับ”

คนฟังจะฟังออกทุกคนไหมคะ คงต้อง 

ปรับโหมดสมองกันหน่อยทั้งหน่วยความจำาไทย 

และองักฤษ อย่างหนงิซเีรยีสมากค่ะ ไทยกต้็องชดั 

อังกฤษก็ต้องชัด แต่ต้องไม่โอเวอร์ จำาไว้นะคะ

ว่าคนไทยไม่ชอบความโอเวอร์ เอาสำาเนียงถูก

ฟังเพราะ แต่ไม่ต้องดัดให้อลังการ แทนที่คนจะ

ชื่นชม จะกลายเป็นฮาปนหมั่นไส้แทนไปค่ะ

คิดให้ดีว่าส่ิงที่เรากำาลังจะพูดออกไปมัน

จะให้โทษหรือให้คุณ คุณจะเลือกพูดในแบบท่ี

ให้คนชอบหรอืไม่ชอบกล็องไปทบทวนและฝึกฝน

ดีๆ นะคะ ลองดูตารางเปรียบเทียบนี้ค่ะ
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ตารางเปรียบเทียบ

พูดไม่เป็น พูดเป็น

น้อง เมื่อไรพี่จะได้สคริปต์คะเนี่ย
น้องขา พี่ยังไม่ได้สคริปต์เลย ฝากตามให้หน่อย
นะคะ

ไม่เห็นด้วยกับหัวข้อประชุมวันนี้ค่ะ
ขอเสนออีกหัวข้อสำาหรับการประชุมในวันนี้หน่อย
นะคะ

เป็นยังไงเธอ ดูอ้วนขึ้นนะเนี่ย สบายดีเหรอจ๊ะ ดูสวย มีน้ำามีนวลเชียว

เปลี่ยนดีไหมคะ ชุดนี้มันโป๊มากเลย เซ็กซี่จัง แต่ลองอีกชุดดีไหมคะ เผื่อจะสวยกว่า

อาจารย์ขา ฟังไม่ทัน ขออีกที อาจารย์ช่วยทบทวนหัวข้อนี้อีกครั้งได้ไหมคะ

สินค้าใหม่ของเรา ถ้าคุณไม่รู้จักต้องทบทวน
ตัวเองหน่อยแล้วละค่ะ

นี่คือสินค้าใหม่ของเราค่ะ ดังมาก ถึงขนาดที่ว่า
ไม่มีใครไม่รู้จักเลยทีเดียว

น้อง ไม่มีอะไรกินเลยหรือ
น้องคะ พี่หิวมาก พอมีอะไรนิดหน่อยให้พี่กิน
รองท้องได้ไหมคะ

รองเท้าแตะห้ามเข้านะ ไม่สุภาพ
ครั้งหน้ารบกวนอย่าใส่รองเท้าแตะนะคะ
ขอบคุณค่ะ

เอ๊ะ เธอชื่ออะไร จำาไม่ได้จริง ๆ เราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนใช่ไหมคะ

ขณะนี้ท่านประธานยังมาไม่ถึง ขณะนี้ท่านประธานกำาลังเดินทางมาถึง

งานของเรายังไม่เลิก ห้ามกลับก่อน งานของเรายังไม่เลิก เชิญท่านสนุกสนานต่อได้ค่ะ

ถ้าจับชื่อแล้วผู้โชคดีไม่อยู่ อดรับของรางวัล
นะคะ

ถ้าจับชื่อแล้วผู้โชคดีไม่อยู่ ขออนุญาตจับใหม่ 
เพื่อให้รางวัลกับคนที่อยู่ในงานนะคะ

ก่อนกลับบ้าน อย่าลืมร่วมทำาบุญ
ก่อนกลับเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมทำาบุญ 
ตามศรัทธานะคะ
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เห็นตัวอย่างไปบ้างแล้วนะคะว่า การพูดเป็นนั้น 

มีความจำาเป็นอย่างไร ถ้าเราพูดดีคนฟังก็รู้สึกดี เป็น 

การต่อยอดตวัเราทนัท ีมคีนชืน่ชม ลกูค้าอยากจ้างต่อ 

อย่างไรก็ตาม การพูดเป็นพูดเก่งเป็นส่ิงที่ใครๆ ก็ฝึกได้ 

หนิงจึงอยากมอบประสบการณ์การพูดกว่า 15 ปีเต็ม 

ของหนิงให้ผู้อ่านผ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ

หนิงกล้าพูดได้เลยว่า

 เพราะ	“การพูด”	ทำ	ให้หนิงเป็น
“หนิง-ศรัยฉัตร”	ได้อย่างทุกวันนี้

หนิงรับงานพิธีกรอีเวนต์มากว่า 15 ปี 

และยังคงเป็นอยู่ รวมถึงยังคงเป็นพิธีกรที่ช่อง 

ทรูวิชั่นส์ ตอนนี้ก็ 15 ปีแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ 

หนิงยังรับงานพากย์สปอตวิทยุ งานสอนพิธีกร งาน

วทิยากร งานทีเ่ป็นแขกรบัเชญิ งานพรเีซนเตอร์ผลิตภัณฑ์

มากมาย และงานเขียนหนังสือ ทั้งหมดนี้ล้วนเกดิจากทกัษะ

การพดูทีห่นงิฝึกฝนและสัง่สมประสบการณ์มาทั้งสิ้น

ทราบกันแบบน้ีแล้ว ใครอยากพูดเป็น อยากพูดเก่ง คุณมาถูกทาง 

แล้วค่ะทีเ่ลือกเริม่ต้นกบัหนงัสอืของหนงิ ถ้าคณุพร้อมจะพดูให้เป็น อ่านกนั

ต่อเลยค่ะ
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ถ้าจะเป็นพิธกีรมอือาชพี ต้องรูเ้ขา 
รู้เรา หมายความว่า ต้องรู้จักงาน
ที่จะท�าอย่างดีว่าต้องการสื่อสาร
อะไร รู้ว่าใครเป็นผู้รับสารหรือคน
ร่วมงาน และรู้ว่าจะสื่อสารอย่างไร 
หรอืใช้ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมกบั
วัยของผู้ร่วมงานและบรรยากาศ
ของงาน

บ๊อบ-ณัฐธีร์ (บดินทร์) โกศลพิศิษฐ์
ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร

Q u o t e  ค น ดั ง




