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สัมภาษณ์นิสิตผู ้ชนะเลิศการประกวด

สุนทรพจน ์ภาษาอังกฤษ โครงการ 

Speak Up Challenge: KU Students’ 

Perspective on Critical Global Issues  

ประเภทเดี่ยวและทีม ซึ่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์จัดขึน้เม่ือเรว็ ๆ น้ี เพือ่เปิด 

โอกาสให้นสิติแสดงความสามารถในการ 

กล่าวสนุทรพจน์ภาษาองักฤษต่อทีช่มุชน 

พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะอื่นๆ โดยแบ่ง

การประกวดสุนทรพจน์เป็น 3 รอบ คือ 

รอบเเรก audition (ถ่ายวิดีโอ) รอบสอง  

prepared speech (เตรียมหัวข ้อ 

พูดและถ่ายวิดีโอ) และรอบชิงชนะเลิศ  

impromptu speech (พูดสดหน้า 

คณะกรรมการ 3 นาท ีให้เวลาคิด  2 นาที )  

	 ผู ้ชนะเลิศประเภทเ ด่ียว	 ได ้แก ่	 

นางสาวปัณฑารย์ี	บญุทว	ีนสิติชัน้ปีที	่ 2	

หลักสูตรการตลาดนานาชาติ	 KUBIM	

คณะบริหารธุรกิจ

 “เป็นคนทีห่ลงรกัภาษาองักฤษมากค่ะ 

รวมถึงหลงรักศิลปะการพูดด้วย จึง

ตัดสินใจสมัครการประกวดสุนทรพจน์

คร้ังนี้เพื่อหาประสบการณ์เพ่ือพัฒนา 

ตัวเองให้ดีขึ้น” 

	 ในการประกวดสนุทรพจน์ครัง้แรกน้ี	

ปัณฑารีย์	กล่าวถึงการเตรียมตัวว่า

 “เวลาพูดสุนทรพจน์ ส่วนมากจะ

พูดถึงประสบการณ์ชีวิตตัวเอง เพราะ 

เราจะเข ้าใจลึกซึ้ งและคนฟังรวมถึง 

คณะกรรมการจะเข้าใจได้ง ่ายด้วย  

เ วลาฝ ึกก็ฝ ึกพูดหน ้ ากระจก 

พร้อมจับเวลา พอเริ่มมั่นใจ 

จะฝึกพูดต่อหน้าครอบครัว  

เพื่อขอค�าแนะน�ามาปรับปรุงตัว และ 

ลองคดิค�าถามทีค่ณะกรรมการน่าจะถาม  

จากนั้นก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง”

 ส�าหรับการเตรียมตัวหัวข้อที่ ไม ่รู ้ 

มาก่อน impromptu speech ปัณฑารย์ี 

เตรียมตัวโดยคาดเดาหัวข้อภายใต้ธีม 

Global Issues จากนั้นลองเขียนหัวข้อ

ออกมา แล้วหาข้อมลูและเขยีนสนุทรพจน์

	 กับการแข่งขันคร้ังแรก	 ปัณฑารีย	์ 

มีวิธีแก้ปัญหาความตื่นเต้นอย่างไร

 “ตอนแข่งขันยอมรับว่าตื่นเต้นมาก 

แต่กไ็ด้เพือ่นและพ่ีทีค่อยดแูลให้ค�าแนะน�า 

จึงกลับมาสร้างความมั่นใจให้ตัวเองค่ะ 

อย่างแรก สร้างความมั่นใจให้ตัวเองโดย

คิดบวก คิดว่าเราท�าได้ ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น 

เราต้องท�าได้ พอมั่นใจความตื่นเต้นจะลด

น้อยลง เราจะพดูเป็นธรรมชาต ินอกจากนี ้

พยายามสร้างสติสมาธิตลอดเวลา เพือ่จะ

ได้มีความมั่นใจมากกว่าเดิม”

 นอกจากเงนิรางวลัแล้ว	สิง่ทีไ่ด้เรยีนรู ้

จากการประกวดสุนทรพจน์ก็คือ

 “อย่างแรกได้สร้างความมัน่ใจให้ตัวเอง 

มากขึน้ อย่างทีส่องได้ฝึกไหวพรบิปฏภิาณ 

ในการตอบค�าถาม อย่างที่สามได้เรียนรู ้

ทักษะของเพื่อน ๆ ที่เข ้าแข่งขัน และ

สุดท้ายได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองจาก

ค�าแนะน�าของคณะกรรมการค่ะ” 

	 ปัณฑารีย์	ฝากเคลด็ลบัการเตรยีมตัว 

ส�าหรับรุ่นน้องที่สนใจในการประกวด

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	ว่า

 “ข้อหนึ่ง ทุกคนที่จะมาแข่ง ต้องมี 

passion ในการแข่งเพือ่สร้างความมัน่ใจ

ให้กับตัวเอง  ข้อสอง ต้องเตรียมตัวให้ดี 

และข้อสดุท้ายต้องมไีหวพรบิปฏภิาณค่ะ”

นิสิต	มก.	ผู้ชนะเลิศประกวด 

Speak	Up	Challenge เผยเคล็ดลับ

สู่ความส�าเร็จ	3	สิ่ง	... ความรัก		สติ		ฝึกฝน

นางสาวปัณฑารีย์	บุญทวี

Story : Komsan Visetdhorn
ฉบับที่ 15 : 29 เมษายน 2564



 ผู ้ชนะเลิศในประเภททีม	 คือ	 ทีม	 

Engineering	ประกอบด้วย	นางสาวอารียา	 

ดรุยิะพนัธ์	นสิติชัน้ปีท่ี	2	ภาควชิาวิศวกรรม 

ไฟฟ้า	นางสาวญาดาวด	ี ใจประสพ	นสิติ 

ช้ันปีที่	 1	 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 และ	

นายธีวรา	 มัทราช	 นิสิตช้ันปีที่	 1	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	

 ทีม Engineering มาจากทีมโต้วาที

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมาชิกในทีม

ชอบพูดภาษาอังกฤษกันทุกคน จึงอยาก

ท้าทายตนเองด้วยการลองแข่งขันเวที

ใหม่ๆ 

	 อารียา	และ	ญาดาวด	ีสมาชกิของทมี	

Engineering	 เล่าถึงการเตรียมพร้อม 

ในการแข่งขัน

 “ถ้ารู้หัวข้อมาก่อน ก็หาข้อมูลเก่ียว

กับข้อนั้นแล้วแบ่งประเด็นตามจ�านวนคน 

ในทีม คุยขอบเขตกันก่อนเพื่อหาข้อมูล 

ในกรอบ แล้วแยกย้ายไปเขียนสคริปต์ 

เสร็จแล้วก็ลองพูดแล้วปรับให้ดีที่สุด  

ส่วนถ้าเป็นรอบที่ไม่รู้หัวข้อ ก็ช่วยกันคิด

หัวข้อที่น่าจะเกี่ยวกับหัวข้องานมากที่สุด 

แล้วกฝึ็กซ้อม แบ่งช่วงพดูกนั จ�าได้ว่าซ้อม

เป็นสิบหัวข้อเลย” อารียา กล่าว

 “ส�าหรับการแข่งในรอบที่ไม่รู ้หัวข้อ

มาก่อน ในช่วงฝึกซ้อมเราจะแบ่งส่วนกัน

ชัดเจนว่าแต่ละคนถนัดบริบทไหน จากนั้น 

ฝึกล�าดับการพูดเพ่ือให้เกิดความเป็น 

เนื้อเดียวกัน จริง ๆ เราใช้เวลาเตรียมตัว

สั้นมากค่ะ แต่หนักพอควร ต้องขอบคุณ

รุ ่นพ่ีที่คอยให้ค�าแนะน�าและขอบคุณ

สมาชิกในทีมด้วยค่ะ” ญาดาวดี กล่าว

	 สิง่ส�าคญัในการแข่งขันทีผู่เ้ข้าแข่งขนั

จะต้องมี

 อารียา บอกอย่างมั่นใจว่า “สติค่ะ 

ส�าคัญมาก ให้ก�าลังใจกันตลอดว่า สู้นะ  

ตั้งสติ อย่าลนลาน ก่อนขึ้นพูดต้อง 

เรียบเรียงในหัวให้เรียบร้อยก่อนว่าจะ 

พูดอะไร จากนั้นก็พูดเลย แต่ถ้ารู้สึกว่า 

จะลืมสิ่งที่ต้องพูด ก็พูดออกมาจากใจ 

เลยค่ะ ถ้าเป็นความคิดของเราเกี่ยวกับ

หัวข้อนั้น เราพูดได้อยู่แล้วค่ะ”

 ญาดาวดี กล่าวเสริมว่า “ นั่นเป็น

คุณสมบัติที่แต่ละคนมี  แต่สิ่งที่ส�าคัญ

สุดของการแข่งเป็นทีม คือ ความเป็น 

ทีมเวิร ์คค่ะ การที่ เราใช ้เวลาด้วยกัน  

ช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอ เชื่อใจและ 

ไว้วางใจกัน เป็นการเตรียมตัวที่ส�าคัญ

มาก ๆ ค่ะ”

 การประกวดครั้งนี้ได้รับประโยชน์

อย่างไรบ้าง	

 อารียา	 และ	 ญาดาวดี  บอกว ่า	 

“ได้ประสบการณ์การพูดแบบใหม่ค่ะ  

ได้ฝึก ได้ทักษะเพิ่ม ได้ท�างานเป็นทีม 

 ได้เจอเพ่ือนใหม่ด้วย ถอืว่าเป็นการแข่งขนั 

ที่ดีงานหนึ่งเลยค่ะ นอกจากนี้ สิ่งที่เรา

ได้จากการประกวดยังมีอีกเยอะมาก จึง

อยากเอาส่ิงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ 

มิตรภาพ ประสบการณ์ดีๆ ส่งต่อให้กับ

น้องรุ่นถัดไป อยากให้อะไรคืนกับเพื่อน ๆ  

และรุ่นน้องบ้างมากกว่าค่ะ และอยากช่วย

ยกระดับมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็น

สากลมากขึ้นด้วย”

 “ขอเป็นก�าลังใจให้น้องทุกคนนะคะ 

ตอนพี่อยู่มัธยมต้นยังฟังภาษาอังกฤษ

ไม่ออก แต่ก็ยังมาถึงวันนี้ได้ น้องทุกคน 

กต้็องท�าได้อย่างแน่นอนค่ะ และมอีกีหลาย

สิ่งที่พี่ต้องพยายามอีกมาก มาพยายาม

ไปด้วยกนันะคะ ขอบคณุทกุคนมาก ๆ  ค่ะ”

ทีม	Engineering
1.	นางสาวอารียา	ดุริยะพันธ์
2.	นางสาวญาดาวดี	ใจประสพ
3.	นายธีวรา	มัทราช


