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บุคลิกภาพและการวางท่าทาง
บุคลิกภาพที่ดี นอกจากการแต่งกายที่ดดู ี เหมาะสม และถูกกาลเทศะแล้ว ควรประกอบด้วย
การวางท่าทีที่ดสู ง่างาม วางตัวดี ลีลาการเคลื่อนไหวที่นิ่มนวล คล่องแคล่ว และมัน่ ใจ ซึ่งประโยชน์
ของการวางท่าทางที่ถกู ต้อง นอกจากจะเสริมให้ดดู แี ล้ว ยังมีขอ้ ดีดงั นี้
 สุขภาพทัว่ ไปของร่างกายดีเพิ่มระดับ
 การทรงตัวดี
 ปราศจากการปวดเมื่อยทัว่ ๆไป
 เสียงจะดีขนึ้ เพราะกะบังลมทางานสะดวก
 ทรวดทรงดี
 การเคลื่อนไหวจะนิม่ นวลงามสง่า
 เสื้อผ้าที่สวมใส่ดกู ะทัดรัดสะดุดตา
 ลักษณะท่าทางมีความมัน่ ใจ
นอกจากนีข้ อ้ เสียของการวางท่าทางที่ไม่ถกู ต้อง จะทาให้
 สุขภาพไม่ดเี กิดอาการดังต่อไปนี้
ก. การย่อยอาหารไม่ดี
ข. ปวดหลังและปวดเมื่อยที่อื่นๆทัว่ ไป
ค. การหมุนเวียนที่ดี
 เหนือ่ ยง่าย หรืออ่อนเพลีย
 เกิดปั ญหาที่รปู ร่าง คือ
ก. พุงยื่น
ข. สะโพกผาย
ค. ท้องป่ อง
 การเคลื่อนไหวที่งม่ ุ ง่ามอาจทาให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
 ขาดการวางตัวที่ดี
การจะมีบคุ ลิกภาพที่สง่างามไม่ใ ช่คณ
ุ สมบัติที่จะมีติดตัวกันมาทุกคน แต่ก็ใ ช่ว่าจะฝึ กฝน
เพื่อให้เป็ นคุณสมบัติของตัวเราบ้างไม่ได้ การที่จะมีบคุ ลิกภาพสง่างามเป็ นที่ติดตาต้องใจสาหรับ
ใครๆในสังคมสามารถฝึ กฝนได้ เพีย งแต่ตอ้ งอาศัยเวลาสาหรับ การปรับเปลี่ย นความคิ ดและ
พฤติกรรมต่างๆ ของตนเอง ซึ่งก่อนจะถึงจุดนัน้ ควรเริ่มต้นจากการทาความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของ
บุคลิกภาพที่เริ่มต้นจากข้างในตัวตนของแต่ละบุคคล
บุคลิกภาพประกอบกันขึน้ มาจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งรวมเป็ นหมวดหมู่แล้วก็จะมีอยู่ 5 หัวข้อ
ต่อไปนี้
1. ร่างกาย
หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกของคุณที่ปรากฏต่อผูอ้ ื่น รวมตัง้ แต่รปู ร่างหน้าตา การแต่ง
กาย ทรงผม กระทัง่ การดูแลรักษาความสะอาด และนา้ เสียงหรือถ้อยวาจาที่ออกมาจากปาก
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2. สติปัญญา
คือความสามารถในการรับรู้ การทาความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆด้วยเหตุและผล
ตลอดจนความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริงต่างๆ
3. อารมณ์
เป็ นปฏิกิริยาของจิตใจที่ตอบสนองต่อเรื่อ งราวที่มากระทบตามธรรมชาติมนุษย์ เช่น
อารมณ์ขนั อารมณ์เศร้าโศกเสียใจ อารมณ์หดหู่เบื่อ หน่าย และอีกหลายอารมณ์ ซึ่งบางครั้งก็
เกิดขึ้นเฉพาะในการรับรูข้ องแต่ละคนเอง หรือบางครั้งก็อาจปรากฏตัวออกมาให้เป็ นที่รเู้ ห็ นของ
บุคคลอื่นได้เหมือนกัน
4. นิสยั
คือพื้นฐานพฤติกรรมต่างๆอันเกิดจาก ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ซึ่งเกิดขึน้ จากการ
สะสม ข้อมูลรวมทัง้ การกระทาตามความเคยชินและข้อมูลที่ได้รบั รูม้ าจากแหล่งต่างๆประกอบกัน
5. สังคม
หมายถึ งสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของชีวิต ทั้งที่เป็ นบุคคลและเป็ นปรากฏการณ์ต่างๆ
นับตัง้ แต่เกิดมาจนถึงปั จจุบนั
การจะมีบคุ ลิกภาพที่สง่างามนัน้ จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยทัง้ 5 ข้อที่กล่าวมา ว่าพื้นฐานของตัว
เราเองมี ลัก ษณะทางกายภาพ และอุป นิสัย จากสิ่ ง แวดล้อ มความเป็ นอยู่แ บบไหน บุค ลิ ก ภาพ
บางอย่างอาจเป็ นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น สีผิว โครงสร้างร่างกาย แต่ใ นส่วนของอุปนิสัย
ต่างๆ เช่น ความเป็ นคนใจร้อนวู่วาม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้ง นี้ สิ่งสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพไปสู่ความสง่างามนัน้ ขึน้ อยู่กบั “ทัศนคติ” เป็ นสาคัญ
7 ท่วงท่าอันตราย สัญญาณร้ายของบ ุคลิกภาพ
ก่อนอื่น เริ่มเป็ นตารวจ”การท่า” สารวจท่วงท่าของตัวเองดูว่าขณะที่คณ
ุ กาลังยืนอยู่ ว่ามี
ลักษณะเหล่านีห้ รือไม่
1. เวลายืน ศีรษะและหน้าท้องยื่น
2. ไหล่ห่อ ก้มงอไปข้างหน้า
3. ทรวงอกห่อ หน้าอกโค้งงอเข้าไป หลังงอ
4. หน้าท้องยื่น
5. ก้นยื่นไปข้างหลัง
6. เข่าทัง้ สองไม่ตงึ งอ อยู่ไม่ถกู ที่ถกู ทาง
7. ปลายเท้าชี้ออกหรือชี้เข้า
จัดระเบียบท่วงท่า
การวางแนวของร่างกายให้ดดู ี เริ่มจากเท้าชี้ตรงไปข้างหน้า ห่างกันเพียง 2-3 นิ้ว ทิ้ง
นา้ หนักตัวให้อยู่ตรงศูนย์กลาง เข่าหย่อนเล็กๆแต่ไม่งอ หน้าท้องต้องแขม่วไว้ ไหล่ตรง ยืดคอตรง
คางขนานกับพื้น ไม่เชิด ไม่ชิดอก
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ท่ายืนที่งามสง่า
เพียงแค่ยืนลาตัวตรง ยืดอกให้สงู ขึน้ ที่สาคัญหลังต้องตรง ยืดอกเล็กน้อย แล้ว ปล่อยยืด
ไหล่ไปด้านหลังอย่างผ่อนคลาย ไม่เกร็งแข็ง ปล่อยแขนไว้ขา้ งลาตัวตามสบาย แขม่วพุง และเก็บก้น
อย่าปล่อยให้ส่วนใดส่วนหนึง่ ยื่นออกมาข้างหน้าหรือข้างหลัง
ท่านัง่ ที่น่าชื่นชม
ก่อนนัง่ ให้ใช้เวลาสักเสี้ยววินาที กาหนดหรือเล็งจุดที่จะนัง่ ลงไป ก่อนจะหย่อนก้นลงนัง่ ให้ใช้
น่องข้างที่ถนัดสัมผัสเก้าอี้ก่อนนัง่ จะได้ไม่ตอ้ งหันไปมองเก้าอี้ซ้าแล้วซ้าอีก ถ้าใช้น่องสัมผัสก่อนนัง่
แล้วย่อเข่าเล็กน้อย เวลานัง่ ลงไป ขาของคุณจะอยู่ในแบบที่สวยเพอร์เฟ็ ค คือขาทั้งสองจะเอียงไป
ด้านข้างอย่างพองาม หรือตัง้ ข้างหน้าตรงๆ ส่วนหลังของคุณจะต้องติดพนักเก้าอี้พอดี
ท่าเดินที่สวยเสริมมาด
การเดินให้นา่ มอง เริ่มต้นอย่างมีสขุ ลักษณะ กระดูกสันหลังยืดตรง หัวเข่าและเท้ายืดตรง จะ
เดินให้มาดดีจะต้องวางเท้าให้ขนานกัน ปลายเท้าแยกเฉียงเล็กน้อย เริ่มการก้าวโดยเปิ ดเท้าขึน้ ให้
ถ่ายนา้ หนักไปที่สน้ เท้า แล้วก้าวตรงไปข้างหน้า เวลาก้าวไปส้นเท้าควรแตะพื้นเป็ นส่วนแรกก่อน และ
ก้าวอีกเท้าตามมา จะทาให้เดินได้อย่างนุ่มนวลเป็ นจังหวะ ขณะเดินต้องมองตรงไปข้างหน้าในระดับ
สายตา ไม่เดินส่ายสะโพก โยกไหล่ ยืดหลังให้ตรงแล้วเก็บพุงเล็กน้อย
การเป็ นเจ้าของมาดเท่ มาดมัน่ ที่ทกุ คนมุ่งมาดปรารถนาไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงรูจ้ กั สังเกต
สารวจตัวเอง แล้วหมัน่ ฝึ กฝนปรับปรุงท่วงท่าให้เข้าทาง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาภรณ์ชดุ ใด คุณก็งาม
สง่ามีความมัน่ ใจเป็ นเครื่องประดับ เผลอๆ อาจไม่ตอ้ งเสริมแต่งให้อะไรมาก คุณก็ดดู ไี ด้ดว้ ยตัวของ
คุณเองจริงๆ
ปรัชญาในการแต่งกายให้ดีที่สดุ
- สะอาด
- เรียบร้อย
- ประณีต
- รสนิยมดี
- เหมาะสมกับ เพศ วัย กาลเทสะ และสถานะ
การสร้างความประทับใจ
- บุคลิกภาพ
- พฤติกรรม (การกระทา)
- การพูด
- เนือ้ หา

ลักษณะเฉพาะตัวที่ช่วยเสริมบ ุคลิกภาพ




คล่องแคล่ว ว่องไว
มีอารมณ์ขนั
มีความสามารถในการร้องเพลงและใช้เสียงดัง
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มีความสามารถในการแสดง
มีความยุตธิ รรม
มีความสามารถในการแสดงออกที่เป็ นธรรมชาติ

การแต่งกาย
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทาไมบุคคลในที่ทางานเดียวกัน บุคคลหนึ่งประสบความสาเร็จใน
อาชีพเป็ นอย่างมาก ได้รับการเลื่ อนตาแหน่งที่สงู ขึ้น ในขณะที่อีกคนทั้งๆ ที่ ดแู ล้ว ก็มี คณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วน แต่กลับไม่ได้รบั ความสาเร็จอย่างที่ควรจะเป็ น ซึ่งแน่นอนว่าคุณสมบัติแห่งความสาเร็จใน
อาชีพ ประกอบไปด้วย ความตัง้ ใจ มุ่งมัน่ ทุ่มเททางานหนัก และอุทิศตนอย่างเต็มที่ให้กบั องค์กร แต่
บางคนกลับไม่ได้กา้ วสู่ตาแหน่งที่ดีเลย หรือคุณอาจจะคิดว่า การที่บคุ คลหนึ่งได้เลื่อนตาแหน่ง เป็ น
เรื่องของความโชคดี ซึ่งควรจะมาทบทวนกันว่าจริงๆ แล้วเป็ นเรื่องของความโชคดี หรือไม่รจู้ ักทาให้
ตัวเองโชคดี
นักบริหารที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่จะเป็ นผูส้ ร้างความโชคดีให้กบั ตัวเอง หรือเป็ นผู้
กาหนดโชคชะตาของตัวเองแทบทั้งสิ้น สิ่งที่บคุ คลเหล่านี้มีเหมือนๆ กันก็คือ บางอย่างที่พิเศษ
(ความพิเศษ) หรืออาจจะเรียกได้ว่ามีความเป็ นมืออาชีพเต็มตัว และถ้าคุณคิดว่าคุณต้องไปให้ถึง
จุดสูงสุดของความสาเร็จเช่นเดียวกันกับบุคคลเหล่านัน้ คุณควรจะพัฒนาตัวเองให้มีความเป็ นมือ
อาชีพเต็มตัวในด้านต่าง ๆ ให้ได้ ก่อนอื่นเราจะลองมาดูกนั ว่า “ความเป็ นมืออาชีพเต็มตัว ” นัน้ คือ
อย่างไร
ก่อนที่บคุ คลหนึ่งจะมองดูเป็ นมืออาชีพ (แลดูเป็ นผูจ้ ัดการ แลดูเป็ นเลขา แลดูเป็ นอาจารย์จริงๆ )
ยังคงมีปัจจัยอื่นอีกนอกเหนือจากการแต่งกายของบุคคลนัน้ ที่ทาให้เกิดความเชื่อถือ และดูนา่ เลื่อมใส
ว่ามีความเป็ นมืออาชีพในสายงานนัน้ จริง ส่วนประกอบสาคัญอื่น ๆ ได้แก่ ความเบิกบานแจ่มใส
รูปร่างหน้าตาที่ปรากฏ การวางท่าทาง และกริยามารยาท สิ่งเหล่านี้เป็ นความเชื่อมัน่ ที่เกิดขึน้ มา
จากการที่เจ้าของคุณสมบัตริ วู้ ่า จะจัดการกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างไร มันเป็ นรัศมีของความมี
ชีวิตชีวาและพลังงาน ที่จะดึงความสนใจของผูอ้ ื่นด้วยการพูดจาด้วยความเชื่อมัน่ และพลังอานาจ
และเคลื่อนไหวไปในที่ตา่ ง ๆ อย่างมัน่ ใจ อาจสรุปได้
ว่า การที่จะมีความเป็ นมืออาชีพเต็มตัวนัน้ จะต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ ข้างต้นครบถ้วน เพราะผลงานที่
คุณทานัน้ เป็ นเพียงส่วนสาคัญส่วนหนึ่งที่จะนาไปสู่
ความสาเร็ จ ส่วนประกอบอื่น ๆ จะช่วยให้คณ
ุ
สามารถแสดงภาพพจน์ที่ เ หมาะสมของตัว เองให้
ผูอ้ ื่นเห็ นได้ ภาพพจน์ที่เหมาะสมนี้เป็ นเครื่องตัดสิน
ตั ว คุ ณ ที่ ป รากฏต่ อ สายตาของผู้ อื่ น อะไรคื อ
ภาพพจน์ของคุณ คาตอบง่าย ๆ ก็คือ ผลรวมของ
ส่วนต่าง ๆ ในตัวคุณที่แสดงออกให้โลกเห็ นลักษณะที่ปรากฏออกมาภายนอก เสื้อผ้าของคุณ ผม
การแต่ ง หน้า และสรี ร ะรูป ร่ า งทั้ง หมด นอกจากนี้ยั ง รวมถึ ง ลัก ษณะความเป็ นนัก ธุร กิจ ที่ ค ุณ
แสดงออกในแต่ละวันด้วย คุณสื่อสารความคิดของคุณอย่างไร ท่าทีการแสดงออกของคุณในการ
ประชุม คุณทาให้ผอู้ ื่ นมองเห็ นความประณีต พิถีพิถันในตัวคุณอย่างนั้น และยิ่งไปกว่านั้นคุณ
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สามารถจัดการกับสถานการณ์คับขัน และท้าทายที่ผบู้ ริหารจะต้องประสบเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ
ในสานักงานการเลี้ยงสังสรรค์และการเดินทางเพื่อธุรกิจ รวมทั้งการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งานใหม่
หรือ เพื่อการเลื่ อนตาแหน่งได้อย่างไร ถ้าคุณสามารถควบคุมและกาหนดเรื่อ งต่างๆ เหล่านี้ได้
ทัง้ หมดนับได้ว่าคุณมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน เพราะว่าคุณสามารถ
สร้างภาพพจน์ที่เหมือนกับตัวของคุณเองได้ เพราะฉะนัน้ ไม่ว่าภายในคุณจะมีความพร้อมสักเพียงใด
หรือฉลาดมากแค่ไหนก็ตาม ความสาเร็จในหน้าที่การงานของคุณ ขึ้นอยู่กบั สิ่งที่คณ
ุ ถ่ ายทอด
ออกมาภายนอก ความจริงก็คือว่า ทุก ๆ คน มักจะตัดสินคนอื่นภายในชัว่ เวลาไม่กี่วินาที และในชัว่
เวลาพริบตาเดียวนีเ้ อง ที่บางครัง้ เป็ นการยากมาก หรือเกือบจะเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนแปลงผล
ของการตัดสินนัน้ เพราะฉะนัน้ ทาไมเราจึงจะไม่มาเริ่มต้นปรับปรุงกายภายนอกของเราให้มองดูดี
ด้วยการแต่งตัวดี แต่งหน้าให้เหมาะสม และเปลี่ยนทรงผมให้รบั กับใบหน้า วางท่าทางให้สง่างามเพื่อ
สร้างภาพพจน์ของมืออาชีพให้แก่ตวั เราเอง
แนวทางการแต่งกายที่คณ
ุ ต้องการจะให้เป็ นได้แต่จะแสดงให้เห็นการเลือกใช้เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายที่ไม่เหมาะสม ในการพัฒนารูปแบบการแต่งกายให้ดมู ีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณเอง คุณ
ควรถามตัวเองก่อนว่า
 ฉันเป็ นคนค่อนข้างหัวโบราณ หรือหัวสมัยใหม่
 ฉันชองแต่งตัวแบบนักกีฬา หรือชอบแต่งตัวหวาน ๆ
 ฉันเป็ นคนที่ชอบทาตัวเด่นผิดจากคนอื่น
คนที่มีบคุ ลิกเรียบ ๆ จะแลดูดีในเสื้อผ้าที่ไม่สะดุดตาเกินไปนัก แต่ผแู้ ต่งควรเลือกเน้นที่สีสันของ
เสื้อ ผ้า สี เข้มก็ ได้ เพื่อช่ วยเพิ่ มความสดใสให้แก่ตัวเองบ้าง ในบางครั้ง ความขัดกันระหว่ า ง
บุคลิกลักษณะของผูแ้ ต่ง กับลักษณะของการแต่งกายที่ผแู้ ต่งต้อ งการให้เป็ นทาให้เสื้อ ผ้าที่แต่ง
ออกมาแลดูไม่รบั กับผูแ้ ต่ง ดังนัน้ จะเป็ นการดีถา้ ผูแ้ ต่งจะ หลีกเลี่ยงการเลือกใช้เสื้อผ้าที่มีลักษณะขัด
กับรูปร่าง และบุคลิกของตน ผูแ้ ต่งควรเลือกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วดูเหมาะเจาะกับบุคลิกของตัวเองเท่านัน้
อาจจะเป็ นตัวคุณเองไม่ใช่เสื้อผ้าของคุณก็ได้ ที่เป็ นตัวทาให้การแต่งกายของคุณไม่เข้ากัน เมื่อไหร่ก็
ตามที่คณ
ุ เปลี่ยนทรงผม คุณควรจะเปลี่ยนรูปแบบการแต่งหน้าของคุณด้วยถ้าเลือกที่จะเปลี่ยน
รูปแบบการแต่งกาย คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงทรงผมและการแต่งหน้าบ้าง ทัง้ นีเ้ พื่อสร้างบุคลิกภาพที่
ดีให้กบั ตัวคุณเอง ถ้าคุณมีงบในการแต่งตัวไม่มากนัก คุณไม่ควรจะเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายบ่อย
ๆ คุณควรจะปรึกษาแฟชัน่ และตัดสินใจเลือกการแต่งกายแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณมาก
ที่สดุ จากนัน้ คุณก็ลงมือแปลงโฉมตามแบบที่ได้ตดั สินใจเลือกแล้ว และถ้าคุณมีงบเพิ่มขึน้ คุณอาจจะ
เปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายใหม่ ๆ บ้างก็ได้
จากที่กล่าวไว้แต่ตน้ แล้วว่า หัวใจสาคัญของการมีรสนิยมดีก็คือ ความเรียบง่าย ความเรียบ
ง่ายประกอบกับไหวพริบ เครื่องแต่งกายที่ดมู ีรสนิยมจะต้องมีส่วนประกอบที่ดไู ม่มากเกินไป ไม่นอ้ ย
เกินไป เสื้อผ้าไม่ควรสัน้ หรือฟิ ตมากเกินไป รสนิยมในการเลือกเสื้อผ้าที่ดี ควรจะเลือกแบบที่ดเู รียบ
ง่ายมากกว่าแบบที่ดเู ด่นสะดุดตา เพื่อที่ว่า จุดเด่นจะได้อยู่ที่คณ
ุ ไม่ใช่อยู่ที่เสื้อผ้าของคุณ
การแต่งกายงาม คือ
 ไม่ขนึ้ อยู่กบั เงิน (ไม่จาเป็ นต้องราคาแพง)
 เริ่มจากรสนิยมดี ประกอบกับการรวบรวมผสมผสานและแรงบันดาลใจ
 การให้ความสนใจแม้ในรายละเอียดปลีกย่อยที่เล็กที่สดุ
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 การรูจ้ กั เลือกสรรและตระหนักว่า เสื้อผ้าที่คนอื่นใส่แล้วดูดี อาจจะไม่รบั กับคุณก็ได้
 ไม่บา้ แฟชัน่
 การแต่งกายในรูปแบบที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป แต่มีการเสริม แต่งให้งดงามด้วย
ลักษณะเฉพาะตัว
 การแต่งกายให้ดตู า่ งจากคนอื่น หรือเหมือนกับคนอื่น และรูว้ ่าเมื่อใดควรจะแต่งให้ดตู า่ ง
จากคนอื่น และเมื่อใดควรแต่งเหมือนคนอื่น

การจะมี บ คุ ลิ ก ภาพที่ ส ง่ า งามนั้ น ไม่ ไ ด้เ ป็ นกัน มาตั้ง แต่ เ กิ ด ค่ ะ เราสามารถ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเราเองให้ดดู ี ข้ ึนได้ ดังคากล่าวที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงาม
เพราะแต่ง” ดังนัน้ จดุ เริ่มต้นของการมีบ ุคลิกภาพที่สง่างาม ต้องเริ่มที่ “ทัศนคติ” ของตัว
คณ
ุ เองก่อน กล้าที่จะเปลี่ ยนแปลง และมีสติ หมัน่ ฝึกฝนจนเคยชินเป็ นนิ สยั ครัง้ นี้ ถือเป็ น
ความได้เปรี ยบของคณ
ุ แล้วนะคะ ที่ไ ด้ท ราบเคล็ด ลับหนึ่ งในการสร้างความโชคดี ให้ก ับ
ตัวเอง อย่าปล่อยโอกาสให้ความโดดเด่น และความน่าประทับใจที่ค ุณสามารถสร้างขึ้นมา
ได้ให้ผ่านเลยไปค่ะ
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 ศิลปะการพู ด 
ถึงบางพูดพูดดีเป็ นศรีศกั ดิ์

มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต

แม้นพูดชัว่ ตัวตายทาลายมิตร

จะชอบผิดในมนษุ ย์เพราะพูดจา
สุนทรภู่ : นิราศภูเขาทอง

การพูด หมายถึ ง การเปล่ ง เสี ย งออกมาเป็ นวาจาเพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้
ประสบการณ์ ความรูส้ ึกนึกคิดและสื่อความหมายให้ผอู้ ื่นเข้าใจ โดยใช้ภาษา (เสียงและกิริยาท่าทาง
ประกอบ) จุดสาคัญของการพูดจึงอยู่ที่การทาให้ผอู้ ื่นเข้าในสิ่งที่พดู

ประเภทของการพูด
แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการพูด แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. จุดมุง่ หมายทัว่ ไป
- พู ด เพื่ อ บอกเล่ า หรื อ ให้ขอ้ มู ล ข่า วสารแก่ ผู ฟ
้ ั ง ใช้ใ นสถานศึ ก ษา
หน่วยงานราชการ ธุรกิจ
- พูดเพื่อกระตุน้ หรือสร้างความประทับใจ ให้ผฟู้ ังเกิดความรูส้ ึกอย่าง
ใดอย่างหนึง่ หรือเกิดความรูส้ ึกอย่างใดอย่างหนึง่ หรือเกิดความรูส้ ึกร่วมกัน ให้มีความขยันขันแข็ง
ในการทางาน ให้มีกาลังใจในการทางาน ให้มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ใช้ในโอกาสที่ได้รับตาแหน่ง
ใหม่ การปราศรัยหาเสียง การกล่าวขอบคุณ หรือการกล่าวแสดงความรูส้ ึก
- พูดเกลี้ยกล่อมและจูงใจ เป็ นการพูดให้ผฟู้ ั งเปลี่ยนเจตคติ ความรูส้ ึก
ความคิดเห็น ให้คล้อยตามความคิดเห็น ให้คล้อยตามความคิดเห็น ของผูพ้ ดู
- พูดเพื่อสร้างความบันเทิง ให้ผฟู้ ังมีความสนุกสนาน มีความรูส้ ึกยินดี
หรือ เพื่อผ่อนคลายความเครียด การพูดแบบนี้มักไม่มีพิธีรีตองมากนัก เช่น การพูดในการเลี้ยง
สังสรรค์ การเล่าเรื่องขาขัน
2. จุดมุ่งหมายเฉพาะ โดยปกติการพูดที่ดีผพู้ ดู จะต้องกาหนดวัตถุประสงค์
ของ การพูดลงไปให้ชัดเจนว่า การพูดครั้งนัน้ ต้อ งการให้เกิดอะไรขึน้ กับผูฟ้ ั งในแต่ละประเด็นที่พดู
เช่น เกลี้ยกล่อมให้คนเลิกชุมนุมประท้วง พูดจูงใจให้คนซื้อสินค้า ชักจูงให้เกิดการต่อต้าน เป็ นต้น
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แบ่งโดยใช้ลกั ษณะวิธีการพูดเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ
การพูดแบบกะทันหัน เป็ นการพูดที่ผพู้ ดู ไม่ทราบล่วงหน้าว่าตนจะต้องพูด มักเป็ น
การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ในงานเลี้ยงรับรอง งานเลี้ยงวันเกิด หรือการให้โอวาท ในงาน
มงคลสมรส เป็ นต้น ผูพ้ ดู จะต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อแก้ปัญหาในการ
พูดให้สอดคล้องกับบรรยากาศและวัตถุประสงค์ของงาน
การพู ดจากหั วข้อหรื อโน้ตย่อ วิ ธีนี้นิยมใช้กันมาก เพราะสามารถทาให้พดู ได้
ครอบคลุมเนือ้ หา ตรงประเด็น สามารถยืดหยุ่นการพูดให้เ หมาะสมกับเวลาและสภาพการณ์ได้ เป็ น
การสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึน้ กับผูพ้ ดู
การพูดจากความจา วิธีนผี้ พู้ ดู ต้องท่องจาเนือ้ หามาพูด ถ้าหากผูพ้ ดู มีความจาดี
ก็จะไม่เกิดความผิดพลาดในการพูด แต่อาจทาให้การพูดไม่เป็ นธรรมชาติ
การพู ด จากต้น ฉบับ ร่ า ง เป็ นการพูด โดยการอ่ า นจากต้น ร่ า งที่ เ ขีย นไว้แ ล้ว
อย่างสมบูรณ์ นิยมใช้ในโอกาสที่เป็ นพิธีการ เช่น การพูดกล่าวรายงาน คากล่าวเปิ ดงานในพิธีตา่ งๆ

แบ่งตามโอกาสในการพูดเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
การพู ดอย่างเป็ นทางการ หมายถึ ง การพูดในงานหรือ ในโอกาสที่เป็ นพิธีการ
การใช้ถอ้ ยคา ภาษา และรูปแบบการพูดจะมีลักษณะแตกต่างไปตามลักษณะงานพิธีการเหล่านั้น
ภาษา ที่ใช้จะเป็ นทางการด้วย
การพูดอย่างไม่เป็ นทางการ หมายถึง การพูดในโอกาสธรรมดา หรือการพูดใน
ชีวิตประจาวัน ไม่มีรปู แบบ การใช้ถอ้ ยคาภาษาไม่เป็ นทางการ

ลักษณะการพูดที่ดี
การพูดที่ดีมีลกั ษณะสาคัญ 5 ประการ คือ
1. มีถอ้ ยคาดี การพูดที่ใช้ถอ้ ยคาดี ช่วยให้ผฟู้ ังชื่นใจ ประกอบด้วย
 มีความไพเราะ พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน มีหางเสียง ไม่กระโชกโฮกฮาก และไม่ขต่ ู ะคอก
 เป็ นความจริง สิ่งที่พดู ออกไปต้องไตร่ตรองแล้วว่าเป็ นความจริง จึงพูดออกไป
 มีประโยชน์
แม้ส่ิงที่พดู เป็ นความจริง แต่ตอ้ งพิจารณาว่ าความจริงนั้น เมื่อ พูด
ออกไปแล้วมีประโยชน์ดว้ ย
 ผูฟ
้ ั งพอใจ
ไม่ควรพูดให้ใครต้องเสียหาย ควรพูดไปแล้วให้เกิดมิตรไมตรีตอ่ กัน
2. มีความเหมาะสม ในการพูดจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับสิ่งต่อไปนี้
 เหมาะสมกับกาล ต้องรูว้ ่าเวลานีค้ วรพูดหรือไม่ และควรพูดอะไร อย่างไร
 เหมาะสมกับเทศะ สถานที่ใดควรพูดเรื่องอะไร เช่น ไม่ควรพูดเรื่องบันเทิงในงานศพ
 เหมาะสมกับบุคคล ต้องคานึงถึงเพศ วัย สถานะ ของผูฟ้ ัง
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3. มีความมุ่งหมาย การรูว้ ่าพูดทาไม เพื่ออะไร จะช่วยให้การพูดได้เนือ้ หาสาระไม่เสียเวลา
4. มีศิลปะ เช่น การใช้สีหน้า ท่าทาง นา้ เสียงและสายตา รวมทัง้ ใช้จิตวิทยาในการพูดด้วย
5. เว้นวจีทจุ ริต ไม่พดู เท็จ ไม่พดู คาหยาบ เพ้อเจ้อ และส่อเสียด
ค ุณสมบัติของนักพูดที่ดี







มีความมัน่ ใจ เชื่อมัน่ ในตนเอง ไม่ประหม่า
มีความจริงใจ
มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสังคมอยู่เสมอ
มีความรูจ้ ริงในเรื่องที่จะพูด ซึ่งต้องอาศัยการศึกษา ค้นคว้า และประสบการณ์
มองโลกในแง่ดี เพราะทาให้คิดดี ปฏิบตั ดิ ี และจะพูดดี
มีคณ
ุ ธรรม เป็ นสิ่งสาคัญมากที่ผพู้ ดู ต้องมีสติสมั ปชัญญะ ระลึกและรูต้ วั ได้ว่าพูดอะไร

วินยั และพื้นฐานที่สาคัญในการพูดที่ดี

















จงพูดในสิ่งที่เป็ นความจริง มีสตั ย์ เป็ นประโยชน์ สิ่งที่ชื่นชอบพอใจของผูอ้ ื่นเท่านัน้
สิ่งที่จะพูด จะกล่าว แม้ว่าจะเป็ นความจริงแต่หากทาให้ผอู้ ื่นเกิดความไม่พอใจ หรือ สิ่งที่
ทาให้ผอู้ ื่นเดือดร้อนเสียหายก็ไม่ควรพูด
สิ่งใดที่จะกล่าว แม้จะเป็ นความจริงแต่ไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์อันใดก็ไม่ควรกล่าว
อย่าพูดเรื่องที่เป็ นเท็จ กุเรื่อง หรือแต่งเรื่องขึน้ มาพูดให้เกิดความเสียหาย
อย่าพูดจาส่อเสียด กล่าวร้ายผูอ้ ื่น
การพูดในที่ชมุ ชน จะต้องระมัดระวังการใช้วาจาไม่สภุ าพ
จงคิดก่อนพูด
ควบคุมตนเองไม่ให้เกิดโทสจริต ฝึ กหัดให้ใจเย็นและอดทน
ใช้อารมณ์ขนั เป็ นจุดสร้างความสนใจ
พูดเฉพาะสิ่งที่เป็ นที่พึงใจแก่ผฟู้ ัง
ผูพ้ ดู จะต้องศึกษา มีความรู้ และมีวิธีเล่าเรื่องอย่างคล่องแคล่ว
เป็ นเรื่องที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเวลาในขณะนัน้
ขณะพูดต้องยกตัวอย่างหรืออุทาหรณ์ ประสบการณ์ ข้อเท็จจริง เปรียบเทียบให้เกิด
ภาพชัดเจน
ควรวางแผนการพูด เตรียมการพูด และฝึ กซ้อมก่อนพูด เพื่อปรับปรุงแก้ไขการพูดให้ได้
ดีมากที่สดุ
อย่าออกท่าทางประกอบการพูดมากเกินไป
จะต้องหัดสังเกต จดจาถ้อยคา คาคม สุภาษิต จากการฟังและอ่านจากหนังสือต่างๆ
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หลักการพูดที่ดี
ลักษณะที่ช่วยเสริมบ ุคลิกภาพ
- อารมณ์ขนั
- การใช้เสียง
- ความยุตธิ รรม
- การแสดงออกที่เป็ นธรรมชาติ
- รูก้ าลเทศะ / พูดดี / รูจ้ ักชม

ปัจจัยที่ช่วยให้การทาหน้าที่สมั ฤทธิ์ผล










- บุคลิกภาพ
การใช้ภาษา
เนือ้ หาที่จะพูด
การวิเคราะห์ผฟู้ ัง
การเตรียมตัว
การแต่งกาย ควรแต่งกายให้สภุ าพ สะอาด สมกับวัย
การใช้สีหน้า สีหน้าแสดงออกให้เป็ นธรรมชาติสมั พันธ์กบั เรื่องที่พดู
การใช้สายตา สายตาจะบอกผูพ้ ดู กาลังพูดกับใคร สายตาจึงต้องมองที่ผฟู้ ัง
การใช้มือ การใช้ท่าทางหรือมือประกอบการพูด จะทาให้ผฟู้ ังเข้าใจเรื่องที่พดู มากขึน้ แต่ตอ้ ง
ใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะและเนือ้ หาที่จะพูด
การยืนพูด ควรยืนให้เท้าทัง้ สองแยกห่างกันพอสมควร ทาตัวให้สบายๆ อย่าไปเกร็ง จนตัว
แข็งทื่อ ไม่เหมาะสม
การนัง่ พูด ต้องนัง่ ตัวตรง เรียบร้อย ไม่โยกเก้าอี้
การใช้เสียง เสียงช่วยให้ถอ้ ยคาที่จะพูดออกมามีชีวิตชีวา เสียงที่ดตี อ้ งเป็ นเสียงที่ออกมาจาก
ความรูส้ ึกที่แท้จริง มีพลัง นักพูดจึงต้องปรับปรุงการใช้เสียง ดังนี้
 พูดให้เสียงดังฟังชัด
 ลีลาของเสียงให้มีเสียงสูง ตา่ หนัก เบา
 จังหวะการพูดจะต้องพอดี ไม่เร็วหรือช้าเกินไป
 เว้นจังหวะการพูดให้ได้ความหมายที่ถกู ต้อง
 ออกเสียงคาควบให้ถกู ต้อง เช่น คาควบกลา้ , ร-ล
 ไม่เปล่งเสียง เอ่อ .. อ่า.. แบบว่า.. เมื่อผูพ้ ดู ไม่สามารถพูดประโยคต่อไปได้ทันที ควร
หยุดเว้นจังหวะเฉยๆ
การใช้ภาษาในการพูด ต้องถูกต้องตามหลักภาษา ต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
 คาสรรพนาม ผูช้ ายใช้คาว่า ผม กระผม ส่วนผูห้ ญิงใช้คาว่า ฉัน ดิฉัน
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เหมาะสมกับประธานหรือกรรมของประโยคเช่นตาย อสัญกรรม อนิจกรรมเป็ นต้น
ถูกต้องตามหลักการอ่าน เช่น ประสบการณ์ อ่านว่า (ประ-สบ-กาน)
การพูดเพี้ยนคา เช่น มหาวิทยาลัย ไม่พดู ว่า มหา-ลัย
ลักษณะนาม เช่น เลื่อย 1 ปื้ น ขลุ่ย 2 เลา งาช้าง 3 กิง่ เป็ นต้น
คาภาษาต่างประเทศ ถ้าจาเป็ นต้องพูดคาภาษาต่างประเทศ ศัพท์เทคนิค ที่ไม่ มีการ
บัญญัตไิ ว้ในภาษาไทย ควรอธิบายความหมายของคานัน้ ด้วย
 คาย่อ ไม่ควรใช้คาย่อในการพูด ยกเว้นผูฟ้ ังอยู่ในวงการเดียวกันหรือคาย่อนัน้ เป็ น
คาที่เข้าใจความหมายกันโดยทัว่ ไป
 คาศัพท์ทางวิ ชาการ ไม่ควรใช้คาศัพท์ทางวิ ชาการหากผูฟ้ ั งส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เข้าใจได้ แต่ใช้การอธิบายหรือขยายความแทน
 คาราชาศัพท์ การใช้คาราชาศัพท์ตอ้ งให้ถกู ต้องตามฐานะของบุคคล

การเตรียมการพูด
รูว้ นั เวลา และสถานที่ที่จะไปพูด ควรไปถึงสถานที่พดู ก่อนการพูดเล็กน้อย เพื่อ
จะได้พกั ผ่อนให้หายเหนือ่ ยจากการเดินทาง และมีโอกาสพูดคุยกับผูจ้ ัด รวมทัง้ ตรวจดูความ
เรียบร้อยของเครื่องอานวยความสะดวกในการพูด เวลาที่ใช้ในการพูด ผูพ้ ดู ควรพยายามเลิกให้ตรง
เวลาที่กาหนดหรือเลิกก่อนเวลาเล็กน้อย
รูร้ ายละเอี ยดของผูฟ
้ ั ง เพื่อจะได้เตรียมเนื้อหาสาระของการพูดให้เหมาะสมกับผูฟ้ ัง
รูว้ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายของผูจ้ ัดและโครงการเพื่อเตรียมการพูดให้สอดคล้องกัน
เลือกเรื่องที่จะพูด เลือกเรื่องที่ตนมีความรู้ เข้าใจ และมีประสบการณ์ในเรื่องนัน้
หรือเรื่องที่มีความสาคัญเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูฟ้ ัง เป็ นเรื่องที่นา่ สนใจ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
กาหนดจุดประสงค์ของการพูด ว่าเป็ นการพูดเพื่อการสอน ให้ขอ้ มูลข่าวสาร
เพื่อจูงใจ หรือเพื่อบันเทิง จะได้กาหนดวิธีการพูดให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพูด
เตรียมสื่อที่จะใช้ประกอบการพูดนัน้ ๆ ถ้าเป็ นการบรรยายทางวิชาการ ผูพ้ ดู
ควรเตรียมสื่อประกอบเพราะจะช่วยให้ผฟู้ ังเข้าใจเนือ้ หาสาระของเรื่องที่พดู ได้ดขี นึ้
เขียนโครงร่างการพูด ปกติแล้วการเขียนโครงร่างการพูดจะเขียนเฉพาะหัวข้อ
ใหญ่และหัวข้อย่อยของแต่ละเรื่อง ยกเว้นบางตอนที่เป็ นตัวเลข สถิตติ า่ งๆ

การลาดับขัน้ ตอนการพูด
 กล่าวปฏิสนั ถารกับผูฟ
้ ั ง เมื่อเริ่มต้นพูดจงพูดทักทายด้วยลีลาปกติธรรมดา แต่
กระฉับกระเฉง
 อารัมภบท มีหลักการว่า ถ้าพูดเรื่องใดเราจะไม่รีบพูดเข้าตัวเรื่องเลย แต่ควรจะเตรียมผูฟ้ ั ง
เรียกความสนใจของผูฟ้ ังเสียก่อน เพื่อให้เป็ นการเริ่มเรื่องแล้วนาเข้าสู่เรื่อง เพราะถ้าสามารถทาให้
ผูฟ้ ังสนใจในจุดนีไ้ ด้แล้ว ก็จะสามารถดึงความสนใจของผูฟ้ ังในเรื่องที่เราจะพูดต่อไปได้ดี เช่น
 นาเหตุการณ์รอบๆ ตัวมากล่าว
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 ยกเหตุการณ์ตวั อย่างให้เห็นจริง
 ตัง้ เป็ นคาถาม
 อ้างถึงสิ่งที่คล้ายกันหรืออย่างอื่นประกอบ
 คานาในการพูด คานาที่ดคี วรประกอบด้วยความมุ่งหมาย ดังนี้
 เพื่อเป็ นการเตรียม และนาผูฟ้ ังเข้าสู่เรื่อง
 เพื่อเรียกร้องความสนใจ จูงใจผูอ้ ื่น เพื่อให้สนใจที่จะฟังเรื่อง
 ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเป็ นการผูกมิตรกับผูฟ้ ัง
 เข้าใจเรื่องที่จะฟังต่อไปอย่างสังเขป
 เตรียมเรื่องที่จะพูด โดยพิจารณาเรื่องที่มีความรู้ มีประสบการณ์และน่าสนใจ
 สร ุปการพูด เพือ่ ทบทวนและเน้นที่จดุ สาคัญ หรือเพื่อเป็ นการรวบรวมการพูดให้กระชับ
ยิ่งขึน้ ให้เรื่องมีนา้ หนัก และเร้าใจให้ผฟู้ ังเชื่อหรือคล้อยตามที่เราต้องการ ซึ่งอาจทาได้หลายวิธี
 ยา้ จุดสาคัญและเรียกร้องให้มีการปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึง่
 ทบทวนความทัว่ ๆ ไป
 จาแนกเฉพาะหัวข้อสาคัญที่ตอ้ งการเน้น
 ทิ้งท้ายที่เป็ นภาพเด่นชัดให้นากลับไปคิดต่อเป็ นการบ้าน
 ทบทวนทางอ้อมโดยการยกข้อความขึน้ อ้าง หรือยกตัวอย่าง ซึ่งอาจใช้วิธีเดียวหรือ
หลายวิธีรวมกันก็ได้ ยกตัวอย่างให้เห็นหรือภาษิตสนับสนุนเพื่อให้มองเห็นภาพ
 เชิญชวนให้ปฏิบตั ิตามหรือให้เห็นด้วย จะต้องเตรียมการพูดให้จบลงอย่างเรียบร้อย
จุดอ่อนหรือปั ญหาโดยทัว่ ไปหลังจากการสรุปแล้วมักจะใช้คาว่า “วันนีผ้ มก็มีเท่านี”้ “เรื่องนีก้ ็มีแค่น”ี้
หรือ “ผมขอจบแค่น”ี้ ซึ่งเป็ นการจบที่ไม่นมิ่ นวลหลังจากสรุปแล้วอย่างเพิ่งรีบจบ ควรหาสิ่งที่มา
เชิญชวนให้ผฟู้ ังปฏิบตั ติ ามสิ่งที่เราได้พดู มา
 จบการพูด ด้วยคาว่า “ขอบคุณ” หรือ “สวัสดี” เมื่อการพูดใกล้จะจบควรพูดเตือนให้ผฟู้ ัง
ทราบ เช่น ใช้คาว่า “ในที่สดุ …” “สุดท้ายนี้…” เป็ นการเตือนให้ให้ผฟู้ ังทราบว่าเรากาลังจะจบเรื่อง
แล้ว เมื่อกล่าวคาว่า “ขอบคุณ” เป็ นการจบและลงท้ายอย่างราบรื่น

ข้อปฏิบตั ิระหว่างการพูด
 อย่าลืมกล่าวทักผูฟ้ ัง
 อย่าแก้ตวั หรือถ่อมตนจนเกิดความรูส้ ึกที่ไม่ดตี อ่ ผูฟ้ ัง แต่ควรพูดเข้าตรงจุดมุ่งหมายที่





ต้องการพูด
ให้เกียรติผฟู้ ังด้วยการไม่โอ้อวด หรือแสดง หรือวางท่าทีในลักษณะที่ผพู้ ดู อยู่เหนือผูฟ้ ังมากจน
กลายเป็ นการขาดความสัมพันธ์ที่ดี
พยายามอย่าพูดหรืองดการพูดเรื่องส่วนตัว อย่าวิจารณ์บคุ คล สถานการณ์บางอย่างที่
กระทบกระเทือนผูฟ้ ัง หรือยกตัวอย่างบุคคลในทางไม่ดี โดยบ่งชื่อเสียงเรียงนามอย่างชัดเจน
อย่าพูดหรือคุยเรื่องใดหรือยา้ เรื่องนัน้ นานจนเกินไป แต่พยายามพูดให้สมส่วนกัน
พยายามสอดแทรกหลักฐานที่แน่นอน ตัวเลข เหตุการณ์ เหตุผล ตัวอย่าง ข้อเท็จจริง ตลอดเวลา
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 ขอบคุณ ขอโทษผูฟ้ ังบ้างตามโอกาสอันสมควรที่ผฟู้ ังแสดงความพอใจ เลื่อมใสหรือขณะพูด
พลัง้ เผลอ กระทาในสิ่งที่ไม่สมควรโดยมิตงั้ ใจ เป็ นการให้เกียรติผฟู้ ั ง และรักษามารยาทขณะพูด
 ใช้คาแทนตัวว่า “ผม” หรือ “ดิฉัน” จะทาให้เกิดความใกล้ชิด และเป็ นกันเองกับผูฟ้ ังมากกว่า
การใช้คาว่า “ข้าพเจ้า”
 ระมัดระวังและควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ สารวมกาย วาจา ใจ ตลอดจนท่าทางและท่าที ที่
แสดงออกต่อชุมชนอย่างมีสติ

การใช้ไมโครโฟน
หากยังไม่คนุ้ เคยกับการใช้ไมโครโฟน แต่จาเป็ นต้องใช้ให้ลองใช้ดกู อ่ นที่ผฟู้ ัง จะเข้า
ห้องประชุม ในการลองใช้นนั้ ควรปรับระดับความดัง – ค่อย ให้เรียบร้อย ตลอดจนปรับความสูง
ตา่ หากจาเป็ นต้องใช้โดยไม่มีโอกาสเตรียมตัวหรือทดลองใช้กอ่ นควรทาใจให้สบาย ไม่ตอ้ งกังวล
กับไมโครโฟนมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ปรับระดับความดัง – ค่อย และ เปิ ดสวิตช์ไว้
เรียบร้อยแล้ว
การใช้ไมโครโฟนที่มีขาตัง้ เมื่อเดินไปถึงตาแหน่งที่ตงั้ ไมโครโฟนสังเกตอย่างรวดเร็ว
เกีย่ วกับระดับสูงตา่ ของไมโครโฟนว่าอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมแล้วหรือยัง ถ้าสูงไปจนบังใบหน้าหรือ
ตา่ จนต้องค้อมตัวลงไปหา ให้จบั ที่ขอ้ ต่อหมุนขยับให้สงู หรือตา่ แล้วหมุนเกลียวกลับให้แน่น
เหมือนเดิม หากต้องนัง่ พูดใช้ไมโครโฟนตัง้ ปั ญหาความสูง – ตา่ มักไม่มี เพียงแต่ขยับตัวนัง่ ให้
เหมาะเจาะเท่านัน้
ถ้าไม่จาเป็ นไม่ควรจับหรือเล่นสายไมโครโฟน เพราะผูฟ้ ังจะหันความสนใจไปดูสิ่งที่
เคลื่อนไหวไม่เคาะ ไม่เป่ าไมโครโฟน และไม่ตอ้ งทดลองเสียง “ฮัลโหล ๆ” หรือทดลองเสียงด้วยวิธีอื่น
ใดให้ระยะห่างระหว่างปากกับไมโครโฟน ห่างกันประมาณ 2 - 3 นิว้ แต่ทงั้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ความไวใน
การรับเสียงของไมโครโฟนด้วย
ถ้าขณะพูดจะเดินไปอธิบาย ซึ่งอยู่ห่างจากไมโครโฟน ควรถอดไมโครโฟนถือไปด้วย
หากการพูดต้องใช้มอื ถือไมโครโฟน ข้อศอกข้างที่ถือไมโครโฟนให้แนบลาตัว
เมื่อพูด ไม่ควรใช้มอื ที่ถือไมโครโฟนแสดงท่าทางประกอบ เพราะจะทาให้เสียงที่พดู ไม่
ชัดเจนและเสียงขาดตอน ระวังอย่าให้เสียงอื่นๆ ที่เกิดจากผูพ้ ดู เข้าไมโครโฟน เช่น เสียงไอ หาก
ออกไปโดยไม่รตู้ วั ต้องรีบขออภัยผูฟ้ ัง
อย่าจ้องไมโครโฟน ให้มองที่ผฟู้ ัง
หากเกิดเสียงหวีดของไมโครโฟนอันเกิดจาก “การ
ย้อนกลับของสัญญาณ” คือสภาพไมโครโฟนเก็บเสียงที่มาจากลาโพงแล้ว
ป้อนเสียงนัน้ เข้าสู่เครื่องขยายเสียงพร้อมกันเสียงพูด จึงทาให้เกิดเสียง
หวีด การแก้ไขควรใช้ฝ่ามือค่อยๆ วางบนไมโครโฟน หากยังมีเสียงหวีดอีกต้องปรับเครื่องขยาย
เสียง อย่างพูดไปทัง้ ๆ ที่มีเสียงหวีด
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บางครัง้ จาเป็ นต้องถือไมโครโฟน อย่าถือทัง้ ขาตัง้ ให้ถอดตัวไมโครโฟนออกจากขา
ตัง้ เสียก่อน เวลาถืออย่างกาไมโครโฟนแน่นหรือถือด้วย 2 - 3 นิว้ ให้กาหลวมๆ
ถือให้ห่างจากปากพอสมควร ถ้าควบคุมการหายใจได้อาจถือในระยะใกล้ได้ อย่า
ถือตา่ หรือยกแบบตัง้ ฉาก
หากเป็ นการพูดจากการอ่านจากต้นฉบับ การถือต้นฉบับไม่ควรถืออ้อมไมโครโฟน
ควรถืออยู่ระหว่างผูพ้ ดู กับไมโครโฟน และอย่ายกกระดาษร่างขึน้ สูงจนบังหน้า หรืออยู่ชิดไมโครโฟน
จนเกินไป ขณะที่พลิกกระดาษเสียงจะดังเข้าไมโครโฟน
กรณีที่ใช้ไมโครโฟนแบบตัง้ โต๊ะ เวลาพูดเสร็จและต้องการเลื่อนไปให้ผรู้ ่วมอภิปราย
คนต่อไป อย่าลากไมโครโฟน ให้ยกไปวาง เพราะการลากไมโครโฟนจะทาให้เกิดเสียงดังมาก
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แบบฝึกออกเสียง
พระบรมราชโองการแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี
( พระปรมาภิไธย) ภ ูมิพลอด ุลยเดช ปร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า ตามที่ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรได้นาความกราบบังคมทูล
พระกรุณาว่า สภา
ผูแ้ ทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่.......เดือน.....พุทธศักราช…………
เห็นชอบด้วยในการแต่งตัง้
นายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน ตัง้ แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ .......เดือน.....พุทธศักราช…………
เป็ นปี ที่ ……. ในรัชกาลปั จจุบนั
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
....................................
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร

โปรดฟังอีกครัง้
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