การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice)
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คลังความรูเ้ รื่อง “เทคนิคการเขียนคากล่าว”
โดย : นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ทีป่ รึกษาปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อดีตรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ความสาคัญ โดยทั่วไปในการดาเนินการจัดประชุม สัมมนา จัดฝึกอบรม
สัมมนา หรือการจัดงานต่างๆ ได้มีการจัดให้มีพิธีเปิดงาน ซึ่งหน้าที่สาคัญ
ประการหนึ่ งของผู้ รับ ผิ ดชอบงาน คือ การจัดทาคากล่ าวรายงาน คา
กล่าวเปิดงาน และรวมถึงคากล่าวต้อนรับในบางกรณี ซึ่งส่วนงานต่างๆ
ในสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) มักมี
กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็นที่มาว่าเราทุกคนควรมีองค์
ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ อย่างไรบ้างในการร่างคากล่าว เพื่อให้ได้
เนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วน เหมาะสมตามสถานการณ์ของการจัด
กิ จ กรรมนั้ น ๆ โดยเราได้ รั บ โอกาสอั น ดี จ ากนายสมชาย เที ย มบุ ญ
ประเสริ ฐ ที่ปรึกษาปลั ดกระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรอง
ปลั ด กระทรวง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มาถ่ า ยทอดแบ่ ง ปั น
(Sharing) ประสบการณ์ ดั ง กล่ า วให้ กั บ เหล่ า ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ หรื อ
Community of Practice (CoP) ได้เข้าใจและนาไปใช้ประโยชน์จริงใน
การทางานต่อไป

สมชาย เทียมบุญประเสริฐ

สรุปสาระสาคัญ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการเขียนคากล่าว”
1. คากล่าวรายงาน และ คากล่าวเปิด
ต้ อ งมี เ นื้ อ หาที่ ส อดคล้ อ งกั น บ่ ง บอกถึ ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน
ได้แก่ บทนา (Preamble) สาระ (Contents) และ
บทสรุ ป (Synopsis) ทั้ง 3 ส่ว น เปรีย บเสมือน
ตัวปลาจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ หากขาดไป
ก็จะไม่มีความสมบูรณ์
(ที่มาโมเดลปลาทู: ดร.ประพนธ์ ผาสุกยึด)
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1.1 บทนา (Preamble) เทียบได้กับหัวปลา (Knowledge Vision- KV) คือ ส่วนที่เป็นเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ การเกริ่นนา โดยในการเขียนคากล่าว ประกอบด้วย
บทนา (Preamble)
คากล่าวรายงาน
(1) หัวเรื่อง ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขึ้นต้นด้วย
 คากล่าวรายงาน
การประชุม...การสัมมนา...การอบรม... เรื่อง...
 ชื่อผู้กล่าว….ตาแหน่ง…
 สถานที่จัด…
 วันที่…(ใส่เฉพาะวันที่กล่าว) หากจัดงานหลายวันให้
ระบุในส่วนที่ 2 (สาระ)
 เวลา…(ระบุเวลาที่กล่าวรายงาน)
 ตัวอย่างรูปแบบหัวเรื่องควรเรียงลาดับ ดังนี้

คากล่าวเปิด
(1) หัวเรื่อง ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขึ้นต้นด้วย
 คากล่าวเปิด
การประชุม...การสัมมนา...การอบรม... เรื่อง...
 ชื่อผู้กล่าว….ตาแหน่ง…
 สถานที่จัด…
 วันที่…(ใส่เฉพาะวันที่กล่าว) หากจัดงานหลายวันให้
ระบุในส่วนที่ 2 (สาระ)
 เวลา…(ระบุเวลาที่กล่าวรายงาน)
 ตัวอย่างรูปแบบหัวเรื่องควรเรียงลาดับ ดังนี้

คากล่าวรายงาน

คากล่าวเปิด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ.............................

การประชุมเชิงปฏิบัติการ.............................

โดย ....................ตาแหน่ง...................

โดย ....................ตาแหน่ง...................

ณ .................... วันที่....................เวลา.............

ณ .................... วันที่....................เวลา.............

(2) คาขึ้นต้น รายงานต่อประธานคนเดียวเท่านั้น
ใช้ใน 2 ลักษณะ คือ
 เรียน.........(ตาแหน่ง ตามด้วยชื่อประธาน).........
มักใช้คาว่า “ท่าน” นาหน้าตาแหน่งเพื่อแสดงความ
นอบน้ อ มต่ อ ประธาน และไม่ นิ ย มใช้ นาย/นาง/
นางสาว นาหน้าชื่อ ให้ใช้ตาแหน่งทางวิชาการ /ยศ
หรือฐานันดรศักดิ์ เช่น
เรี ย น ท่ า นรองปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)

(2) คาขึ้นต้น เป็นการกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมงาน
 ไม่ใช้คาว่าเรียน...
 ให้พูดตาแหน่งและชื่อ เรียงลาดับ คือ ตาแหน่งทาง
วิช าการ ยศทางทหาร ฐานัน ดร แล้ ว ตามด้ ว ยชื่ อ
เช่น ศ.ดร.นาวาอากาศโท หม่อมราชวงศ์
 ทักทายผู้เข้าร่วมงานตามลาดับ ไม่ควรเกิน 4 ลาดับ
รวมถึงผู้กล่าวรายงาน
 โดยปิดท้ายด้ว ย....และผู้ ร่ว มประชุม/สั มมนา/ผู้ มี
เกียรติทุกท่าน ทั้งนี้ อาจไม่ต้องกล่าวถึงสื่อมวลชน
เพราะไม่ถือเป็นผู้ร่วมสัมมนา
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บทนา (Preamble)
คากล่าวรายงาน

คากล่าวเปิด

 กราบเรียน.....ใช้กับบุคลสาคัญ 14 ตาแหน่ง ได้แก่
1. ประธานองคมนตรี
3. ประธานรัฐสภา
5. ประธานวุฒิสภา
7. ศาลรัฐธรรมนูญ
9. ประธานกรรมการเลือกตั้ง
11.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
13. ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2. นายกรัฐมนตรี
4. ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
6. ประธานศาลฎีกา
8. ประธานศาลปกครองสูงสุด
10. รัฐบุรุษ
12.ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
14.ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

*หมายเหตุ : คาว่า ฯพณฯ ท่าน ยกเลิกการใช้ในปี 2548

(3) กล่ า วในนามผู้ จั ด หรื อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เช่ น (3) กล่าวยินดีที่ได้รับเชิญ หรือได้รับมอบหมาย ให้มา
ขอบคุ ณ ประธานที่ ใ ห้ เ กี ย รติ ส ละเวลา หรื อ ที่ เ ห็ น เป็นประธานในการประชุม/สัมมนา
ความสาคัญของการประชุม/สัมมนา ในวันนี้
 หากได้รับมอบหมาย สามารถกล่าวถึงตาแหน่งและ
ชื่อของผู้มอบหมาย เพื่อให้ผู้ร่วมงานรู้จัก หรือพูดถึง
เหตุผลที่ผู้มอบหมายไม่สามารถมาเปิดงานได้ เช่น
เนื่องจากติดราชการส าคัญ เร่งด่ว น (กล่ าวเหตุผ ล
ด้านบวก)
 อาจใช้คาในลั กษณะเช่น เป็นโอกาสดี เป็นโอกาส
สาคัญที่ได้มาพบเจอ โดยอย่าใช้คาซ้าซ้อน

1.2 สาระ (Contents) เทียบได้กับ พุงปลาหรือตัวปลา (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญ ในกรณีการเขียนคากล่าว ส่วนนี้จะมีเนื้อหาสาระที่เข้มข้นขยาย
ความเข้าใจได้ทั้งหมด ได้แก่
สาระ (Contents)
คากล่าวรายงาน
(1) ความเป็นมา/หลักการเหตุผลในการจัด
 วัตถุประสงค์ของโครงการ
 อ้างอิงยุทธศาสตร์/นโยบาย (หากเป็นนโยบาย
เฉพาะบุคคลให้กล่าวชื่อเจ้าของนโยบายด้วย)
 ไม่ควรกล่าวในเชิงถูกบังคับให้จัดงาน เช่น
ไม่ควรใช้คาว่า “เนื่องจาก กพร.กาหนดเป็น

คากล่าวเปิด
(1) สนับสนุนเชิงนโยบาย/ชื่นชม
 พู ด ถึ ง นโยบายที่ ผ่ า นมา นโยบายของตั ว เองหรื อ
นโยบายรัฐบาล เพื่อให้สาระคากล่าวเปิดสอดคล้อง
กับการกล่าวรายงาน และตรงกับความต้องการมาก
ขึ้น
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สาระ (Contents)
คากล่าวรายงาน
ตัวชี้วัด” ให้ใช้ว่า “มีความสาคัญและเป็น
ประโยชน์ ประกอบกับ กพร. ได้กาหนดเป็น
ตัวชี้วัด”

คากล่าวเปิด
 อาจเป็นการประกาศว่า เนื่องจากเป็นนโยบายที่คิด
ขึ้นและมอบหมายให้.....รับไปดาเนินการ เป็นต้น

(2) เนื้อหาสาระที่ควรพูดถึง
(2) หยิบประเด็นสาคัญจากรายงาน มาขยายความ
 วัตถุประสงค์/ระยะเวลา/ตัวเลข/สถิติ
 กล่าวถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยอาจมีตัวเลข หรือ
 รายละเอีย ดในการประชุม เช่น การบรรยาย การ
สถิตปิ ระกอบ
เสวนา การแบ่งกลุ่ม การดูงาน
 ไม่ต้อ งบอกกาหนดการอย่ างละเอี ย ด แต่ให้ เรีย บ
เรียงเป็นร้อยแก้วอ่านต่อเนื่องเฉพาะที่สาคัญ หรือ
เป็นข้อๆ ที่กระชับก็ได้
 ถ้ามี ตัวเลข สถิติ จะเพิ่มความเชื่อมั่น ทาให้เข้าใจ
และเห็ น ภาพชั ด เจนขึ้ น เช่ น จ านวนโครงการ
จานวนผู้ได้รับประโยชน์
(3) บุคคลที่เกี่ยวข้อง
 กล่ า วถึ ง วิ ท ยากร ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ว่ า เป็ น ใคร
มาจากไหน
 กล่ าวถึงหน่ วยงานที่ ส นั บสนุน (ถ้ามี) เช่น “ได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจาก...”
** อย่ ากล่ า วขอบคุ ณ วิ ท ยากร/ผู้ เ ข้า ร่ว มประชุ ม /
ผู้สนับสนุน เพราะเป็นหน้าที่ของประธาน

(3) คาคม/ข้อเสนอแนะ ขอบคุณวิทยากร/ผู้สนับสนุน/
ใช้สภาพแวดล้อมมาประกอบ (ประธานอาจคิดขึ้นเอง)
 ควรมี Keyword หรื อ ประโยคที่ น่ า สนใจ อยู่ ใ น
กระแส ตัวอย่าง เช่น โลกาภิวัตน์ บูรณาการ NewS curve ไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น
 หาความเชื่ อมโยงสภาพแวดล้ อ มในขณะนั้ น เช่ น
บรรยากาศภายในห้ อ งประชุ ม เหตุก ารณ์ สภาพ
อากาศ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้ โดยควรพูดในเชิง
บวก
 หากประธานมาช้า อาจกล่าวขอโทษ และเพิ่มเติม
ประโยคในเชิงบวก เช่น “แต่เชื่อว่าทุกท่านจะได้รับ
ประโยชน์คุ้มค่า”
 ต้องพร้อมที่จะพูดแก้ส ถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
เช่น ไมค์ขัดข้อง ไฟฟ้าดับ
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1.3 บทสรุป (Synopsis) เทียบได้กับหางปลา (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ
“คลังความรู”้ หรือการให้ข้อคิด ความคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้น ได้แก่
บทสรุป (Synopsis)
คากล่าวรายงาน
(1) ขอนโยบาย/ข้อคิด/ข้อเสนอแนะจากประธาน
 ปัจจุบันมักขาดส่วนนี้ไป

(2)ปิดท้าย
“ขอเชิญประธานกล่าวเปิดงาน”

คากล่าวเปิด
(1) ให้ข้อคิด/ข้อเสนอแนะ เช่น
 ขอฝากหน่วยงานให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมี
การติดตามผล เพื่อปรับปรุงให้ดาเนินงานดียิ่งขึ้นไป
 โครงการนี้มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
น่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นในปี
ถัดไป
 ผม/ดิฉัน ตระหนักดีว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเพียง
จุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะผู้ประกอบการ...
 ซึ่งผม/ดิฉัน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุน
โครงการนี้ในโอกาสต่อไป
(2) ปิ ด ท้ า ย อวยประสบพรให้ ค วามส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ เช่น
 “ขออวยพรให้การประชุม ประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ห วังไว้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ ว
ผมขอเปิดการประชุม... ขอบคุณครับ/ค่ะ”
**ไม่ควรกล่าวว่า “เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
ขอเปิดการประชุม..”

2. คากล่าวต้อนรับ
เป็นการกล่าวของเจ้าของพื้นที่ ก่อนการกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงาน โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้
 กล่าวทักทายประธาน และผู้เข้าร่วม 3-4 ลาดับ
 แสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับ ยินดีที่เลือกสถานที่ในการจัดประชุมที่สาคัญนี้ ชื่นชมหน่วยงานที่จัด
งาน(ในฐานะเจ้าบ้าน)
 ให้ข้อมูลภาพรวม ประวัติสถานที่ สถานที่สาคัญ ที่สอดคล้องกับการประชุม เช่น
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- มีการนา วทน. ไปใช้ในเรื่องใดบ้าง
- มีปัญหา ความต้องการอะไรบ้าง ที่จะนา วทน. ไปช่วย
- มีศักยภาพในพื้นที่ด้านใดบ้าง
 หากเป็นจังหวัด มักจะเขียนคากล่าวเอง และกล่าวแสดงศักยภาพของจังหวัด
 อวยพร เช่น ให้ เ ดิ น ทางกลั บ โดยสวั ส ดิภ าพ ระหว่ า งอยู่ ที่ นี่ ขอให้ สุ ข สบาย แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญ หวังว่าจะได้กลับมาอีก เป็นต้น

3. เกร็ดความรู้ “การพัฒนาไปสู่มืออาชีพ”
“ข้อเสนอแนะในการจัดประชุม/สัมมนา อย่างมืออาชีพ”
(1) การจัดสถานที่
 ผู้ ก ล่ า วรายงานหั น หน้ า เข้ า หา
ประธาน และควรอยู่ ใ กล้ โ ซฟา
รับแขก โดยแยกพิธีกรไปอีกฝั่งหนึ่ง
และหันหน้าเข้าหาผู้ร่วมงาน
 จั ด ดอกไม้ ที่ โ พเดี ย มพอประมาณ
ไม่ เ ยอะเกิ น ไป จนบั ง หน้ า ผู้ ก ล่ า ว
รายงานหรือประธาน
 เตรียมความพร้อมของโพเดียม โดยการวัดระยะไมค์ หากโพเดียมสูงเกินไป ต้องจัดหาแท่นรองยืน
ให้ประธานและผู้กล่าวรายงาน
 มีการซักซ้อมในทุกขั้นตอนก่อนพิธีการจริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
(2) การจัดทาข่าวแจก (Press Release)
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับสื่อมวลชน อานวยความสะดวกในการนาเนื้อหาสาระของงานไปจัดทา
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยเขียนเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับคากล่าว และอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติม (Factsheet)
(3) ความยาวของคากล่าวรายงาน /คากล่าวเปิด
ควรมีเนื้อหากระชับ ตรงประเด็น มีสาระ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง ความยาวไม่
ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ (ขนาดอักษรประมาณ 18) ให้ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
(4) การใช้น้าเสียง การเน้นคา ให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์/คาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
 การกล่าวรายงาน ควรเงยหน้ามองประธานบ้าง
 หากต้องการเน้นคาใด อาจใช้ตัวอักษรหนา
 ควรระวังคาควบกล้า โดยอาจขีดเส้นเน้นไว้
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 คาย่อ ควรใช้ให้ถูกต้อง โดยสอบถามเจ้าของงาน
 ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และชัดเจน
(5) การรักษาเวลา
 ควรรักษาเวลาให้เป็นไปตามกาหนดการมากที่สุด ทั้งการเปิดงานและลาดับขั้นตอนต่าง
ๆ
(6) พิธีกร/การนาเสนอก่อนเวลาเริ่มพิธีการ
 ให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา มีความเข้าใจไป
ในทิศทางเดียวกัน
 ช่วงเวลาลงทะเบียน อาจเปิด Video Presentation เพื่อดึงเวลาในการประชุม และ
เพื่อให้คนที่มาก่อน ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น โดยอาจดึงเนื้อหาในคากล่าว
รายงานบางส่วน มาจัดทา Video Presentation
(7) การถ่ายรูป/การมอบของที่ระลึก
 กระชับเวลา ไม่ควรใช้เวลาเกิน 2 - 3 นาที
 กาหนดตาแหน่งการยืนบนเวทีให้ชัดเจน และควรแจ้งตาแหน่งให้ผู้ร่วมถ่ายรูปทราบ
ล่วงหน้า
 การมอบของที่ระลึก ผู้เชิญของที่ระลึก ต้องอยู่ฝั่งเดียวกับผู้มอบ
 การจัดภายในหน่วยงานถือเป็นหน้าที่ ไม่ควรมีการมอบของที่ระลึก
(8) ที่จอดรถประธาน/ห้องรับรอง
 ควรมีการจัดเตรียมและประสานงานกับผู้ที่มีหน้าที่รับรองให้เรียบร้อยทุกครั้ง
******************************
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