หลักสู ตรฝึ กอบรม
การพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ

โดย คุณประภัสสร ธุรนิกร
ทีป่ รึกษาและผู้เขีย่ วชาญด้ านภาพลักษณ์ และด้ านการสื่ อสาร

การพัฒนาบุคลิกภาพทีน่ ่ าประทับใจ
“บุคลิกภาพดีมีชยั ไปกว่าครึ่ ง” หาได้เป็ นคากล่าวที่เกินจริ งไม่ การมีบุคลิกภาพที่ดีเป็ นส่ วนประกอบ
ที่สาคัญในความสาเร็ จของบุคคลเกือบทุกอาชีพ บุคลิกภาพเป็ นคาที่ยอมรับ และใช้กนั ทัว่ ไป
ความหมายของบุคลิกภาพที่ใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั นี้ใช้กนั ในหลายความหมาย เป็ นต้นว่า บุคลิกภาพ
ในความหมายของรู ปร่ างหน้าตา ความหมาย ของการพัฒนาตนเอง หรื อความหมายของลักษณะ
นิสยั อันได้แก่ ลักษณะร่ าเริ ง ลักษณะก้าวร้าว เป็ นต้น
เมื่อนักจิตวิทยาพูดถึงคาว่า “บุคลิกภาพ” จะหมายถึง ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ประจาตัว
ของบุคคลนั้น อันหมายถึงลักษณะที่ต่างกันของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเป็ น
เอกลักษณ์ประจาตัวของบุคคลนั้น ะะนั้น การที่จะอิิบายถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จึงหมาย
รวมไปถึงความสามารถ หมายถึง อารมณ์ และหมายถึง ประสบการณ์ต่าง ที่ทาให้บุคคลเป็ นอยู่
ในลักษณะที่เราพบเห็นปัจจุบนั

ความหมายของบุคลิกภาพ
พจนานุกรมะบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาว่า ”บุคลิกภาพ”
หมายถึง สภาพนิสัยจาเพาะคนบุคลิกภาพมาจากคาภาษาอังกฤษ “ Personality“ แปลได้คือ “ความ
เป็ นเะพาะคน”
ออลพอร์ต (Allport 1955) บุคลิกภาพ หมายถึง การจัดและรวบรวมเกี่ยวกับระบบ
ทางร่ างกายและจิตใจภายในตัวของแต่ละบุคคล แต่จะมีการเปลี่ยนแปรอยูเ่ สมอ ยังผลให้แต่ละคนมี
การปรับตัวต่อสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นเอกลักษณ์ไม่ซ้ าแบบใคร
ฮิลการ์ด (Hilgard) ได้ให้ความหมายของบุคลิกภาพว่า หมายถึง ลักษณะส่ วนรวม
ของบุคคล แต่ละคนอันเป็ นแนวทาง ในการปรับตัว ให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม ซึ่งแต่ละคนจะมีรูปแบบ
ของ การแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง กัน
ฮาร์ดแมน (Hartman) ได้ให้ความหมายของบุคลิกภาพว่า หมายถึง ส่ วนรวม
ทั้งหมดที่บุคคลแสดงออกโดยกริ ยาอาการ ความนึกคิด อารมณ์ นิสยั ใจคอ ความสนใจ การติดต่อ
กับผูอ้ ื่น ตลอดจนรู ปร่ างหน้าตา การแต่งกาย และความสามารถในการอยูร่ วมกับบุคคลอื่น

จากความหมายข้างต้น จะเห็นได้วา่ ประเด็นสาคัญในการอธิบายความหมายของบุคลิกภาพ
จะเกี่ยวข้องกับส่ วนต่างๆของบุคคลที่รวมกันเป็ นตัวบุคคลนั้น ทาให้บุคคลนั้นแตกต่างจากบุคคล
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อื่น และส่ วนต่างๆนั้นได้แก่ อุปนิสยั นิสยั ใจคอ ความสนใจ วิธีการปรับตัว ทัศนคติ โครงสร้างทาง
ร่ างกาย เป็ นต้น

ความสาคัญของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ ทั้งในด้านส่ วนตัวและด้านการงาน ผูท้ ี่มี
บุคลิกภาพที่ดีเป็ นที่ชื่นชอบของคนโดยทัว่ ไป ส่ งผลให้ประสบความสาเร็ จในด้านต่าง ของชีวิต
อีกทั้งได้รับความร่ วมมือจากบุคคลอื่นได้มากขึ้น และเมื่อมีสมั พันิภาพที่ดีกบั บุคคลดีก่อให้เกิด
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพให้ดียงิ่ ขึ้นเรื่ อย บุคคลที่มีบุคลิกภาพดี มักจะ
ประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ตลอดจนรู ้วิิี
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนเหล่านั้นได้ ทาให้เกิดความสัมพันิ์อนั ดีต่อกัน การมีบุคลิกภาพดีจะทา
ให้ได้รับความเชื่อมั่ และศรัทิาจากผูพ้ บเห็น

พฤติกรรมด้ านบุคลิกภาพ บุคคลจะแสดง 2 ลักษณะดังนี้
1. ความมีเอกลักษณ์เะพาะตน (Individuality) ลักษณะที่ทาให้มีแตกต่างไปจากคนอื่น
2. ความคงเส้นคงวา (Consistency) ของพฤติกรรม เป็ นแนวโน้มที่บุคคลมักแสดง
พฤติกรรม ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งทุกครั้งหรื อบ่อยครั้ง

องค์ ประกอบของบุคลิกภาพของบุคคล
บุคลิกภาพของบุคคลประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบต่าง ดังนี้
1.ด้านกายภาพ หมายถึง รู ปร่ างหน้าตา ทรวดทรง ท่าทาง การแต่งกาย การเดิน เป็ นต้น
2.ด้านวาจา หมายถึง การใช้ถอ้ ยคา น้ าเสี ยง ซึ่งผูอ้ ื่นจะรับรู ้ได้โดยการฟัง
3.ด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางการคิดแก้ปัญหา ไหวพริ บ ความสามารถที่จะมี
ปฏิสมั พันิ์กบั ผูอ้ ื่น ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็ น รู ้จกั คิด คิดแก้ปัญหาเะพาะหน้าได้ดี แสดงออกหรื อ
สนองตอบผูอ้ ื่นได้อย่าง “ทันกัน” และ “ทันกาล”
4.ด้านอารมณ์ หมายถึง การมีอารมณ์ดี หรื อบางคน เครี ยด เศร้า ขุ่นมัว หม่นหมองอยูเ่ สมอ
5.ด้านความสนใจและเจตคติ ของแต่ละคน
6.ด้านการปรับตัว มีผลต่อลักษณะของบุคลิกภาพ ถ้าใช้แบบที่ดีมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สังคม ยอมรับ จะอยูใ่ นสังคม ได้อย่างมีความสุ ข ตรงกันข้ามถ้าปรับตัวไม่ดีวางตัวในสังคมไม่
เหมาะสม ย่อมมี ผลเสี ยต่อบุคลิกภาพด้านอื่น ไปด้วย
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บุคลิกภาพแบบพรีเมี่ยมประกอบด้ วยองค์ ประกอบ 4 ประการดังนี้
1.บุคลิกภาพทางกาย แบ่งเป็ นองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ
ประการแรก คือ รู ปลักษณ์ภายนอก เพราะนี่เป็ นสิ่ งแรกที่ปรากฎแก่สายตาผูค้ น ดังนั้น ความสะอาด
ของร่ างกายจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ รองลงมาคือ การแต่งกายที่เรี ยบร้อย เหมาะสมกับตาแหน่ง วัย และ
สถานการณ์ ทั้งสองส่ วนนี้จะเป็ นตัวสื่ อสารให้คนภายนอกรู ้จกั ตัวคุณเอง ไม่วา่ จะเป็ น ระดับ
การศึกษา ฐานะ ตาแหน่ง ฯลฯ โดยไม่ตอ้ งใช้คาพูดด้านวิชาการบางท่านเรี ยกสิ่ งนี้วา่ การสื่ อสารที่
ไร้ศพั ท์ ผูใ้ ห้บริ การและนักขายที่ขาดการเอาใจใส่ การสื่ อสารที่ไร้ศพั ท์น้ ี อาจจะสื่ อสารให้ผพู ้ บเห็น
เข้าใจในเรื่ องต่าง ผิดไปจากความจริ งได้
ประการทีส่ องคือ บุคลิกภาพภายใน หมายถึงการใช้ภาษา ต้องสามารถพูดโต้ตอบได้ะลาด สามารถ
เป็ นผูน้ ากลุ่มได้ และต้องอ่านหนังสื ออยูเ่ สมอ เพื่อก้าวทันสมัย และเป็ นข้อมูลในการแสดงความ
คิดเห็น ให้คาปรึ กษา โต้ตอบกับคู่สนทนา นี่คือสิ่ งที่จะก่อให้เกิดการยอมรับจากผูม้ าใช้บริ การลูกค้า
และกลุ่มเป้ าหมาย
2.บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยา อารมณ์เป็ นสิ่ งที่แสดงให้คนรู ้จกั เราได้อย่างชัดเจน
3.บุคลิกภาพทางสังคมควรเป็ นผูน้ าในการศึกษาหาความรู ้ในพิิีการต่าง ตามบรรทัดฐาน
(Norms) ของสังคม เพื่อจะได้ปฏิบตั ิตามมารยาทสากลได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็ นตัวอย่างต่อคน
รอบข้างได้
4.บุคลิกภาพทางสติปัญญาความรอบรู ้และมองการณ์ไกลเป็ นสิ่ งสาคัญ ต้องมีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ สามารถสร้างสิ่ งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้
บุคลิกภาพทั้ง 4 ด้านนี้หากเป็ นบุคคลิรรมดา จะได้รับความคาดหวังว่าต้องมีใน
ระดับหนึ่ง แต่ยงิ่ เป็ นที่คาดหวังสูงในบุคคลระดับที่ปรึ กษา ผูน้ า ไม่วา่ จะเป็ นหัวหน้า ผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร หรื อเจ้าหน้าที่ฯลฯ เพราะคนรอบข้างจะมองว่า บุคคลข้างต้นจะต้องมีบุคลิกที่ดีเป็ นอย่าง
มาก หากทาอะไรผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจถูกตาหนิได้ ดังนั้นทุกคนจึงต้องระวัง และใส่ ใจต่อทุก
การกระทา ทุกคาพูด ทุกความคิด ฯลฯ เพราะเมื่อทาอะไรแล้ว จะเป็ นที่จบั ตามองของคนอื่น อยู่
ตลอดเวลาจึงต้องหมัน่ สร้าง และฝึ กฝนบุคลิกภาพของตัวเองให้ดียงิ่ ขึ้น จนเป็ นภาพลักษณ์
ประจาตัวเพื่อให้เกิดความนับถือแก่ทุกคนในทุกต่าแหน่งและทุกบทบาท
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ประเภทของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพของบุคคลโดยทัว่ ไป แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1 บุคลิกภาพภายนอก คือ สิ่ งที่เห็นได้ชดั เจนจากภายนอกของแต่ละคน สามารถที่จะ
ปรับปรุ งแก้ไขได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน แบ่งได้เป็ น 4 หมวด คือ
1. รู ปร่ างหน้าตา
2. การแต่งกาย
3. กิริยาท่าทาง
4. การพูด
2 บุคลิกภาพภายใน คือ สิ่ งที่อยูภ่ ายในจิตใจ หรื ออุปนิสยั ใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัส
ไม่ได้ แก้ไขได้ยาก เช่น
1. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
2. ความซื่อสัตย์สุจริ ต
3. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
4. ความรับผิดชอบ

ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพทีด่ ี
บุคลิกภาพที่ดี มักจะเป็ นคนที่มีพ้นื ฐานด้านสุ ขภาพจิตดี ทาให้มีการปรับตัวที่ดี และส่ งผลถึง
การมีบุคลิกภาพที่ดีดว้ ย ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่ดี จะมี คุณลักษณะและความสามารถทางจิตที่สาคัญ 6
ประการ ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการรับรู ้และเข้าใจสภาพความจริ งอย่างถูกต้อง
2. การแสดงอารมณ์ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม
3. ความสามารถในการสร้างความสัมพันิ์ทางสังคม
4. ความสามารถในการทางานที่อานวยคุณประโยชน์
5. ความรักและการต้องการ
6. ความสามารถในการพัฒนาตน
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การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายใน
ในบรรดาผูค้ นที่มีบุคลิกภาพโดดเด่นทั้งหลาย ไม่ใช่เป็ นเพียงคนที่วางตัวดี แต่งตัวดี กิริยา
วาจาดี วางตัวเหมาะกับกาลเทศะและบุคคลแต่เพียงเท่านั้น หากมองกันลงไปลึก แล้ว เชื่อไหมว่า
บุคลิกภาพที่ดีของบุคคลเหล่านั้นเริ่ มต้นขึ้นจากภายในทั้งสิ้ น ภายในก็คือในใจ ในความคิด ที่มีต่อ
ตนเอง ต่อโลกและสังคมนัน่ เอง และเมื่อเริ่ มต้นดีภายในดีแล้วบุคลิกภาพดี ก็จะสะท้อนออกมาจน
เป็ นที่ปรากฏต่อสายตาของประชาชนทัว่ ไปเองในที่สุด สาระสาคัญของบุคลิกภาพภายใน (Internal
Personality) ที่ตอ้ งพัฒนามี 11 หัวข้อ คือ
1. การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง 2. ความกระตือรื อร้น
3. ความรอบรู ้ 4. ความคิดริ เริ่ ม
5. ความจริ งใจ 6. การรู ้กาลเทศะ
7. ปฏิภาณไหวพริ บ 8. ความรับผิดชอบ
9. ความจา 10. การมีอารมณ์ขนั 11.ความมีคุณิรรม

การฝึ กพัฒนาบุคลิกภาพภายใน เริ่มจาก
1. ทัศนคติ คือจุดเริ่ มต้น ทัศนคติที่ดี คือ จุดเริ่ มต้นของบุคลิกง่าย เพียงแต่มองทุกสิ่ งใน
ด้านที่ดี ก็จะทาให้มีความสุ ข ดังนั้น ภาพสะท้อนที่ปรากฏออกมา ทาให้เกิดความประทับใจ
2. สร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง คือ มัน่ ใจในตนเอง ควรหมายถึงการมีศรัทิาในตนเอง
เชื่อมัน่ เชื่อถือในคุณค่า รู ปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ตลอดจนความรู ้และความสามารถของ
3. พยายามวิเคราะห์ประเมินตนเองอย่างแท้จริ ง คือ พิจารณาว่าตนมีความสามารถใด และ
ขาดความสามารถทางใด แล้วใช้ความสามารถที่มีอยูใ่ ห้ได้ประโยชน์มากที่สุด พยายามเปลี่ยนสิ่ งที่
พอจะเปลี่ยนได้
4. มีความสุ ขมุ เป็ นผูใ้ หญ่ พร้อมในการเผชิญความจริ ง พร้อมอยูเ่ สมอที่จะปรับปรุ งชีวิต
ของตนเองให้ดีข้ ึนตลอดเวลา
5. ฝึ กตนให้มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใด
6. ฝึ กตนให้ทางานโดยมีการวางแผนและเป้ าหมาย มีการเตรี ยมการล่วงหน้า
7. รู ้จกั บังคับใจตนเอง แสดงถีงความพร้อมทางวุฒิภาวะและช่วยให้มีสมั พันิภาพที่ดี
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8. พยายามปรับชีวิตให้เข้ากับสังคม คือ ทาตนให้มีความสุ ขในทุกสภาพของสิ่ งแวดล้อม
แสดงความพอใจที่จะร่ วมการทางานด้วย เราอาจมีวิิีทางานที่ต่างไปจากคนอื่น
9. ฝึ กความอดทนและอดกลั้นให้กบั ตนเอง คือ อดทนต่อความคิดของผูอ้ ื่นที่ขดั แย้งกับตน
อดทนกับพฤติกรรมของคนบางคน ยอมรับฟังคาวิจารณ์จากคนอื่น
10. มีความสามารถในการรับและแก้ไขสิ่ งที่ไม่ชอบ คือไม่ควรหัวเสี ยหรื อพร่ าพรรณนาใน
โชคชะตาของตนเองให้ผอู ้ ื่นรับฟังไม่หยุดหย่อน
11. ใช้ความสามารถที่มีอยูใ่ ห้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรด้วยความเป็ นมืออาชีพ
12. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการนาเสนอข้อคิดเห็น
13. การคอยสารวจจุดอ่อนภายในตัวเองอยูเ่ สมอ ควรพยายามปรับไปในทางที่ดีให้ได้

การพัฒนาบุคลิกภาพทีน่ ่ าประทับใจ ในสไตล์ มืออาชีพ
คงเคยเห็นกันบ้างนะคะ...ว่ามีหลาย คนที่เราได้พบเห็นในสังคมเขาไม่ใช่คนสวยหล่อ
มากมาย แต่เขาหรื อเิอช่างเป็ นคนที่โดดเด่นเป็ นสง่าไม่วา่ จะอยูท่ ่ามกลางคนกลุ่มไหน มองดูแล้ว
รู ้สึกสบายตาสบายใจ หรื อถ้าได้สนทนาใกล้ชิดก็ยงิ่ พบเห็นความน่ารักท่าประทับใจมากยิง่ ขึ้น แล้ว
เราก็มกั จะจาเขาได้แม่นไม่วา่ จะพบเห็นที่ไหน ...นัน่ แหละค่ะคือตัวอย่างของคนที่เรี ยกว่ามี
“บุคลิกภาพทีส่ ง่ างามและน่ าเชื่อถือ”
การจะมีบุคลิกภาพที่สง่างามไม่ใช่คุณสมบัติที่จะมีติดตัวกันมาทุกคน แต่ก็ใช่ว่าจะฝึ กฝน
เพื่อให้เป็ นคุณสมบัติของตัวเราบ้างไม่ได้ การที่จะมีบุคลิกภาพสง่างามเป็ นที่ติดตาต้องใจสาหรับ
ใคร ในสัง คมสามารถฝึ กฝนได้ เพี ย งแต่ ต ้อ งอาศัย เวลาส าหรั บ การปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด และ
พฤติกรรมต่าง ของตนเอง ซึ่ งก่อนจะถึงจุดนั้นควรเริ่ มต้นจากการทาความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของ
บุคลิกภาพที่เริ่ มต้นจากข้างในตัวตนของแต่ละบุคคลก่อน
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บุคลิกภาพประกอบกันขึ้นมาจากหลาย สิ่ งหลาย อย่างซึ่งรวมเป็ นหมวดหมู่แล้วก็จะมีอยู่
5 หัวข้อต่อไปนี้
1. ร่ างกาย
2. สติปัญญา
3. อารมณ์
4. นิสัย
5. สั งคม
หมายถึ ง สิ่ ง แวดล้อ มในทุ ก ด้า นของชี วิ ต ทั้ง ที่ เ ป็ นบุ ค คลและเป็ นปรากฏการณ์ ต่ า ง
นับตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบนั
บุคลิกภาพของคนเราเกิดจากองค์ประกอบที่ว่ามาข้างต้นนั้นรวมกัน ซึ่ งจะมีส่วนใดมาก
น้อยหรื อเด่นชัดออกมาก็แล้วแต่ละบุคคล เช่นบางคนก็จะเป็ นคนที่รูปร่ างหน้าตาดี สติปัญญาปาน
กลาง อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย แต่กม็ ีอุปนิสยั สุ ภาพอ่อนโยน รักสงบ เกิดมาในครอบครัวที่
ใช้ชีวิตเรี ยบง่าย แต่เมื่อโตมาต้องอยู่ในสังคมใหญ่ที่วุ่นวายยุ่งเหยิง พอเอาทั้งหมดนี้ รวมกันผลที่
ออกมาก็จะเป็ นบุคลิกภาพเะพาะตัวของเขา

ทัศนคติกบั บุคลิกภาพทีส่ ง่ างาม
การจะสร้ างบุคลิ กภาพที่ สง่ างามได้ คุ ณ ต้องมี ทศั นคติ ที่ดีต่อตัวเองก่ อนโดยยอมรั บว่า
ตนเองมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จากนั้นสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนตนเองไปสู่ สิ่งที่ดีข้ ึน อาจ
ลองคิดว่าถ้าคุณมีบุคลิกภาพที่สง่างามแล้วคุณจะได้รับการยอมรับและความนิ ยมชมชอบจากผูค้ น
ทั้งหลายที่คุณติดต่อด้วย ซึ่ งมันสามารถช่วยให้คุณประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เป็ น
อย่างดี เป็ นต้น
จากนั้นคุณก็มานั่งนึ กว่าบุคลิกภาพที่สง่างามนั้นต้องมีองค์ประกอบส่ วนใดอย่างไรบ้าง
โดยพิจารณาว่าบุคลิกภาพที่สังคมส่ วนใหญ่ยอมรับและชื่นชมนั้นเป็ นอย่างไร จากนั้นก็ทารายการ
ความเหมือนและความต่างระหว่าง บุคลิกภาพปัจจุบันของคุณ กับ บุคลิกภาพทีส่ ง่ างาม ออกมาเป็ น
ข้อ แล้วดูว่าสิ่ งใดที่คุณจะต้องปรับ คุณก็ยงั สามารถปรับการแต่งกาย ทรงผม หรื อการแต่งหน้า
รวมทั้งกิริยาวาจาให้ดูดียิ่งขึ้นได้ ในส่ วนอื่น ที่ปรับเปลี่ยนได้คุณก็ค่อย ฝึ กฝนไป เช่น เรื่ องของ
การควบคุมอารมณ์ หรื อเรื่ องของมารยาทในกาลเทศะต่าง ข้อสาคัญคือคุณต้องมีทศั นคติที่ดีต่อ
ตนเอง และต่อผูอ้ ื่น สิ่ งนี้ จะเป็ นแรงจูงใจและกาลังใจอย่างวิเศษทีเดียวสาหรับคุณในกระบวนการ
ปรับตัวเข้าสู่ “บุคลิกภาพที่สง่างาม”
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“มาดเท่ มาดมั่น มัดใจกันด้ วยท่ วงท่ าสง่ างาม”
เรื่ องพื้น เบสิ ก ของการมีบุคลิกภาพดีน้ นั เริ่ มจากการเป็ นเจ้าของ”มาด” ที่ดี ท่วงท่าการ
วางตัวขณะเคลื่อนไหว เดิน ยืน นัง่ จะเพิ่มดีกรี รัศมีของคุณให้เรื องรองขึ้นได้อย่างไม่คิดฝัน
นอกจากจะทาให้คุณดูงามสง่าน่าชื่นชมแล้ว คุณยังจะไม่รู้สึกปวดเมื่อย แถมเสี ยงของคุณจะไพเราะ
เพราะพริ้ งยิง่ กว่าเดิมอีกด้วย เพราะกระบังลมทางานได้สะดวกยิง่ ขึ้น เรื่ องอย่างนี้เรี ยนรู ้และฝึ กฝน
กันได้ ถ้ารู ้จกั วิิีค่ะ

7 ท่ วงท่าอันตราย สัญญาณร้ ายของบุคลิกภาพ
ก่อนอื่น เริ่ มเป็ นตารวจ”การท่า” สารวจท่วงท่าของตัวเองดูวา่ ขณะที่คุณกาลังยืนอยู่
ว่ามีลกั ษณะเหล่านี้หรื อไม่
1. เวลายืน ศีรษะและหน้าท้องยืน่
2. ไหล่ห่อ ก้มงอไปข้างหน้า
3. ทรวงอกห่อ หน้าอกโค้งงอเข้าไป หลังงอ
4. หน้าท้องยืน่
5. ก้นยืน่ ไปข้างหลัง
6. เข่าทั้งสองไม่ตึง งอ อยูไ่ ม่ถูกที่ถูกทาง
7. ปลายเท้าชี้ออกหรื อชี้เข้า
จัดระเบียบท่ วงท่ า
การวางแนวของร่ างกายให้ดูดี เริ่ มจากเท้าชี้ตรงไปข้างหน้า ห่างกันเพียงเล็กน้อย ทิ้ง
น้ าหนักตัวให้อยูต่ รงศูนย์กลาง เข่าหย่อนเล็ก แต่ไม่งอ ไหล่ตรง ยืดคอตรง คางขนานกับพื้น
ท่ ายืนทีง่ ามสง่ า
เพียงแค่ยนื ลาตัวตรง ยืดอกให้สูงขึ้น ที่สาคัญหลังต้องตรง ยืดอกเล็กน้อย แล้วปล่อยยืดไหล่ไป
ด้านหลังอย่างผ่อนคลาย ปล่อยแขนไว้ขา้ งลาตัวตามสบาย
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ท่ าเดินทีส่ วยเสริมมาด
การเดินให้น่ามอง เริ่ มต้นอย่างมีสุขลักษณะ กระดูกสันหลังยืดตรง หัวเข่าและเท้ายืดตรง จะเดินให้
มาดดีจะต้องวางเท้าให้ขนานกัน ปลายเท้าแยกเะียงเล็กน้อย เริ่ มการก้าวโดยเปิ ดเท้าขึ้น ให้ถ่าย
น้ าหนักไปที่สน้ เท้า แล้วก้าวตรงไปข้างหน้า เวลาก้าวไปส้นเท้าควรแตะพื้นเป็ นส่ วนแรกก่อน
และก้าวอีกเท้าตามมา เดินได้อย่างเป็ นจังหวะ ขณะเดินต้องมองตรงไปข้างหน้าในระดับสายตา ไม่
เดินส่ ายสะโพก โยกไหล่ ยืดหลังให้ตรงแล้วเก็บพุงเล็กน้อย

การเสริมสร้ างภาพลักษณ์ ด้านการแต่ งกายที่น่าเชื่อถืออย่ างมืออาชีพ
การเลือกสรรแต่ งกายสุ ภาพบุรุษ
เสื้อเชิ้ต
เสื้ อเชิ้ตเป็ นสิ่ งสาคัญสิ่ งหนึ่งที่จะช่วยเสริ มบุคลิกภาพของผูส้ วมใส่ ให้ดูดีมีมาด โดยเะพาะ
ภาพพจน์ที่ดี รายละเอียดปลีกย่อยของเสื้ อเชิ้ตจึงเป็ นเรื่ องที่ควรรู ้อย่างยิง่ เพราะไม่วา่ ปก ลายผ้า
หรื อสี ล้วนแต่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับกาลเทศะ
ปกเสื้อ
ปัญหาที่ผชู ้ ายส่ วนใหญ่พบเมื่อซื้อเสื้ อเชิ้ตมักเป็ นคอปก เพราะปกเสื้ อเป็ นจุดเด่นเห็นได้ชดั
บนตัวเสื้ อ นอกเหนือจากลวดลายและสี สนั ในสมัยนี้มีปกเสื้ อหลายแบบด้วยกันเช่น แบบตรง (คอ
ปกยาวและปลายแหลม) แบบแผ่ (คอปกสั้นและปลายปกชี้ห่างกัน) แบบติดกระดุม
ปกติขนาดของคอปกแบบตรงจะมีความยาวประมาณ 2-3 นิ้ว
ลักษณะของใบหน้ าแบ่ งออกได้ 3 ประเภท
1.
ใบหน้ากว้าง
ควรเลี่ยงการใช้คอปกเล็กแบบปลายมนและแบบใช้เข็มเสี ยบ
2.
ใบหน้าแคบ
ควรเลี่ยงการใช้คอปกเสื้ อแบบแคบ คอปกเสื้ อแบบใช้ร่วมกับเข็มเนคไทก็เหมาะ สาหรับ
คนใบหน้าประเภทนี้ดว้ ยเช่นกัน
3.
ใบหน้ารู ปไข่
เลี่ยงปกปลายมน และควรใช้คอปกแบบแหลมจะเหมาะสมกว่า
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ข้ อมือเสื้อ
ปลายข้อมือเสื้ อเชิ้ตควรยาวปิ ดข้อแขน ½ -1 นิ้ว
สี และลายของเชิ้ตนักธุรกิจ
เน้นโทนอ่อนและลายเส้นเล็ก เชิ้ตสี พ้นื จะเหมาะสมที่สุด อาทิ สี ฟ้าอ่อน ขาว ชมพูอ่อน
หรื อสี งาช้าง ไม่ควรใช้เชิ้ตลายทางที่มีเส้นหนามาก เชิ้ตที่ใส่ ทางานไม่ควรมีสีเกิน 2 สี สูทสี น้ า
เงินอมเทาจะเหมาะสมกว่าสูทดาซึ่งเคร่ งขรึ มเกินไปหน่อยในการไปติดต่อและปฏิบตั ิภารกิจ
วิธีเลือกและดูเสื้อเชิ้ต
นอกเหนือจากแบบคอเสื้ อแล้ว คุณควรต้องรู ้ ความยาวรอบคอปก และความยาวของแขน
เสื้ อ ส่ วนเรื่ องกระเป๋ าหน้าอกเสื้ อจะเป็ นแบบกระเป๋ าเดี่ยว หรื อกระเป๋ าคู่ แบบมีฝาหรื อไม่มีฝา คุณ
สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม แต่อย่าลืมว่าลักษณะของเสื้ อเชิ้ตที่ติดกระเป๋ าหน้าอก ค่อนข้าง
จะเป็ นแบบลาลองมากกว่าจะใช้สวมในสถานที่ทางานหรื อใช้ในการติดต่อปฏิบตั ิภารกิจ
การเลือกซื้อเสื้อเชิ้ต
ทุกครั้งที่เลือกซื้อเสื้ อเชิ้ต คุณควรสารวจในจุดเหล่านี้
•
ดูความเรี ยบร้อยของการตัดเย็บรอยตะเข็บ
•
ดูรอยตะเข็บตรงคอปก ซึ่งเป็ นตัวยึดแผ่นแข็งภายในให้คอปกตั้งได้รูป ควรมีสี
เดียวกันกับเนื้อผ้า
•
ถ้าคอปกไม่มีกระดุม ควรเลือกซื้อแบบมีแผ่นเสริ มพิเศษ
•
ตรวจดูกระดุม ทั้งตรงแผงสาบหนาอกและปลายแขนเสื้ อ ไม่ควรเป็ นกระดุม
แบบพลาสติกหรื อเหล็ก
•
กระดุมเม็ดสุ ดท้ายควรอยูใ่ นระดับต่ากว่าเอวของผูส้ วมเสื้ อตัวนั้น
วิธีการเลือกเนคไท
ปกติเนคไทจะดูดีหรื อไม่ข้ ึนกับสูทและเสื้ อเชิ้ตด้วย ทั้งสามอย่างนี้จะต้องเข้าคู่กนั เสมอ
ดังนั้นถ้าจะซื้อครบชุด ควรซื้อสูทก่อน ตามมาด้วยเนคไท และเสื้ อเชิ้ตเป็ นอันดับสุ ดท้าย
สิ่ งที่ควรพิจารณาในการเลือกเนคไท คือ แบบ สี เนื้อผ้า ความกว้าง และความยาว
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ลวดลายของเนคไท
การเลือกเนคไทเพื่อทาให้คุณดูดี ไม่เพียงแต่เลือกให้เข้ากับสูทและเสื้ อเชิ้ตเท่านั้น แต่ควร
เลือกให้เข้ากับบุคลิกของคุณด้วย
•
เนคไทลายจุด เนคไทลายจุดแม้จะเน้นความเรี ยบง่ายเป็ นหลัก แต่กใ็ ช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย
•
เนคไทลายขวางเหมาะกับภารกิจทางวิชาการ
•
เนคไทลายหมากรุ กหรื อลายสก๊อเหมาะสาหรัลงานรื่ นเริ ง
ใช้ในงานที่เน้นบรรยากาศสบาย ไม่มีพิิีรีตรองมาก
•
เนคไทลายลูกน้ า สี สนั ที่สะดุดตากับลวดลายต่าง เหมาะกับงานกลางคืนมากกว่ากลางวัน
•
เนคไทลายกราฟฟิ คหรื อเรขาคณิ ต
เหมาะสาหรับผูช้ ายที่มีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง ลายแบบนี้รวมไปถึงลายดอกไม้ ใบไม้
และแอ๊บสแตร็ กต์
สี เนคไท
การเลือกสี เนคไทควรดูให้กลมกลืนกับสูท
เนคไทควรกว้ างแค่ไหน
ความกว้างของเนคไทไม่ควรเกิน 3-3 ½ นิ้ว ถ้าเป็ นคนร่ างหนาช่วงกว้างควรหาเนคไทที่
หน้ากว้าง หากเป็ นคนร่ างเล็กผอมควรใช้เนคไทหน้าแคบลง
ผูกเนคไทให้ ดูสวย
หากเป็ นคนหน้าค่อนข้างกว้างควรผูกเนคไทให้ปมใหญ่ และคนหน้าแคบให้ผกู ปมเล็ก

เสื้อผ้ าเครื่องแต่ งกาย – สุ ภาพสตรี
สภาพสตรี ไม่จาเป็ นต้องสวยก็ดูดีได้ หากรู ้จกั แต่งตัวให้เหมาะสมกับรู ปร่ าง ฐานะ วัย และโอกาส
ที่สวมใส่
การเลือกซื้อเสื้อผ้ า
ในการเลือกซื้อเสื้ อผ้านั้น ควรพิจารณาสิ่ งดังต่อไปนี้
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แบบของเสื้ อผ้า เสื้ อผ้าแต่ละแบบไม่ได้เหมาะกับผูห้ ญิงทุกคน แต่ละคนต่างมีรูปร่ าง
และบุคลิกเะพาะตัวที่แตกต่างกัน คนหนึ่งแต่งสวย แต่อีกคนแต่งอาจจะแต่งไม่สวยก็ได้ ะะนั้น
ควรเลือกแบบที่เหมาะสมกับบุคลิกและรู ปร่ างของคุณ พยายามหาแบบที่เหมาะกับตัวเอง ที่แต่ง
แล้วทาให้ดูดีที่สุด และมีความมัน่ ใจให้ผอู ้ ื่นได้พบเห็น ควรดูวา่ คุณเหมาะกับเสื้ อผ้าแบบคลาสสิ ค
แบบหวาน แบบง่าย คล่องตัว หรื อแบบแฟชัน่ ทันสมัย

สี ของเสื้ อผ้า ควรพิจารณาเลือกสี ที่เหมาะกับสี ผวิ ของคุณ และโอกาสที่จะสวม
ใส่ ชุดที่ใส่ ไปทางานไม่ควรมีสีสนั ะูดะาด เสื้ อผ้าสี เรี ยบหรื อสี พ้นื จะใส่ ได้นานกว่า คนผิว
คล้ าไม่ควรใส่ สีทึมเข้ม และสี สด เช่น สี เขียว สี แดง สี เหลืองซึ่งจะตัดกับสี ผวิ เกินไป ควร
เลือกสี ที่ขบั ผิวให้นวลตา

ขนาดของเสื้ อผ้า ขนาดของเสื้ อผ้าแต่ละยีห่ อ้ อาจจะมีขนาดไม่เท่ากัน แม้วา่ จะเป็ น
เบอร์เดียวกันก็ตาม ก่อนตัดสิ นใจซื้อ ควรลองให้แน่ใจว่า ขนาดพอดีกบั ตัวคุณ ไม่คบั หรื อ
หลวมเกินไป

คุณภาพของเสื้ อผ้า ควรพิจารณาดูวา่ เนื้อผ้า และฝี มือในการตัดเย็บว่าประณี ต
เรี ยบดีหรื อไม่


การเลือกเสื้อสู ทสาหรับผู้หญิงทางาน
ผูห้ ญิงทางานสมัยนี้ตอ้ งติดต่อพบปะกับผูค้ นมากมาย จาเป็ นต้องแต่งกายให้เป็ นทางการ
ควรมีสูทดี สักชุดสองชุดไว้ใส่ ติดต่องานหรื อิุรกิจ ควรเลือกซื้อสูทที่มีแบบเรี ยบ ฝี มือการตัด
ประณี ต สูทที่ไม่เคยล้าสมัยเลยคือสูทแบบกระดุมแถวเดียว สูทที่มีที่เสริ มไหล่จะทาให้คุณดูผอม
กว่าความเป็ นจริ ง เพราะถ้าไหล่กว้างจะทาให้ดูเหมือนว่าเอวเล็กลง ผูท้ ี่มีสะโพกใหญ่มากควรเลือก
สูทที่มีความยาวคลุมสะโพกพอดี
กระโปรง
กระโปรงชุดติดกันที่มีรูปทรงตัวเอ แขนสั้น เป็ นกระโปรงที่ไม่เคยล้าสมัย เป็ นทรงที่
คลาสสิ ค คุณควรมีติดตูไ้ ว้เสมอ ความยาวของกระโปรงควรยาวแค่หวั เข่า เหมาะกับผูห้ ญิงทุก
รู ปร่ าง
กางเกง
ปัจจุบนั ผูห้ ญิงทางานสามารถใส่ กางเกงไปทางานได้ กางเกงทางานควรมีสีเข้ม
เทาดา ที่สามารถใส่ กบั เสื้ อสูทได้เกือบทุกสี

กางเกงสี เข้มและทรงหลวม เหมาะกับผูท้ ี่มีช่วงขาใหญ่เพราะสี เเข้มจะช่วย
พรางตาได้กางเกงทรงรัดรู ปไม่เหมาะกับผูท้ ี่มีตน้ ขาใหญ่
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กางเกงสี อ่อน เช่นสี ขาว ฟ้ า ครี ม ชมพู เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีน่องเล็ก ช่วงล่างเล็ก
ไม่สมส่ วนกับช่วงบน เพราะสี อ่อนจะช่วยทาให้ส่วนขาดูสมส่ วนกับช่วงบนของร่ างกาย

ความยาวของกางเกงควรปิ ดรองเท้าพอดี

กางเกงไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป

ควรเลือกกางเกงที่เหมาะกับรู ปร่ าง เนื้อผ้าดี ตัดเย็บประณี ต
สี สันเสื้อผ้ า
คุณควรเลือกสี สนั ของเสื้ อผ้าให้เหมาะกับสี ผวิ อาชีพ และโอกาสที่คุณจะสวมใส่ เช่น
 สี ดา: ไม่เพียงแต่เป็ นสี ที่ใช้สาหรับเสื้ อผ้าที่ไปงานศพและการไว้ทุกข์แล้ว ยังเป็ น
สี ที่ทาให้เกิดภาพพจน์ของความสง่างาม เป็ นทางการและช่วยทาให้รูปร่ างดูดี กระะับกระเะง
เช่น สูทสี ดา ดูดี เท่ห์ และบ่งบอกถึงความเชื่อมัน่ เป็ นตัวของตัวเองเป็ นอย่างมาก
 สี เนื้ อ สี เทา สี ครี ม:
เสื้ อผ้าสี เหล่านี้หากตัดด้วยความประณี ตแล้ว จะช่วยให้ผู ้
สวมใส่ ดูสง่างามมาก มีความเป็ นมืออาชีพมากทีเดียว
 สี น้ าเงินเข้ม:
ทาให้ผสู ้ วมใส่ ดูดี โดยเะพาะผูท้ ี่มีผวิ ขาวหรื อผิวสี เข้ม เหมาะ
สาหรับนามาตัดเป็ นเสื้ อผ้าแบบคลาสสิ ค เช่นชุดสูท กระโปรง หรื อกางเกง สวมใส่แล้วทาให้
ดูน่าเชื่อถือ เป็ นการเป็ นงาน
 สี เข้ม ทุกสี เช่ นดา น้ าตาล ม่วงเข้ม น้ าเงินเข้ม แดงเข้ม เทาเข้ม หรื อเขียวเข้ม
สามารถช่วยพรางรู ปร่ างของผูส้ วมใส่ ให้ดูเล็กเพรี ยวบาง


เกร็ดการแต่ งกาย
เข็มกลัด สร้อยคอ กาไลข้อมือ ผ้าพันคอ และเข็มขัด เมื่อเพิม่ เข้าไปในชุดเรี ยบ ของคุณ
สามารถทาให้คุณดูดีมีรสนิยมได้ เครื่ องประดับราคาถูกอาจทาให้ชุดของคุณดูไม่มีราคาและหมด
ความสวยไปได้

กระเป๋ าถือ ควรเป็ นกระเป๋ าหนังแท้ มีคุณภาพดี ไม่จาเป็ นต้องเป็ นยีห่ อ้ ดังจากต่างประเทศ
กระเป๋ าควรเข้ากับรองเท้าและชุดที่สวมใส่

เข็มขัด ควรเป็ นเข็มขัดหนังมีคุณภาพดี ขนาดมาตรฐานของเข็มขัดคือ 1-1 ½ นิ้ว ผูท้ ี่มีเอว
และสะโพกใหญ่ควรใช้เข็มขัดที่มีขนาดเล็กประมาณ 1 นิ้ว หรื อน้อยกว่านั้น ผูท้ ี่มีเอวเล็กคาดเข็ม
ขัดเส้นโตเน้นรู ปร่ างได้ ผูท้ ี่มีรูปร่ างไม่สูงควรคาดเข็มขัดสี เดียวกันกับชุดที่ใส่ เพือ่ จะได้ ดูสูงขึ้น
ในขณะเดียวกันผูท้ ี่มีรูปร่ างสูงต้องการให้ดูเตี้ยลงควรคาดเข็มขัดสี ตดั กับชุดที่ใส่

ขนาดของต่างหู ควรมีขนาดที่ไปด้วยกันได้กบั สร้อยคอ เช่น หากคุณใส่ ต่างหูเล็ก ขนาด
ของสร้อยคอควรเล็กไปด้วย

นาฬิกา ผูห้ ญิงทางานควรเลือกนาฬิกาข้อมือแบบเรี ยบ
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รองเท้าหุม้ ส้น สี ดา เทา น้ าตาล ครี ม ขาว น้ าเงิน ความสูง 2-3 นิ้ว เป็ นรองเท้าที่ใส่ ได้ทุก
ยุคทุกสมัย และเข้ากับเสื้ อผ้าและกระเป๋ าได้ง่าย


การดูแลรักษาผม
ประเภทของผม
ผมแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังต่อไปนี้
ผมธรรมดา ผมประเภทนี้จะเป็ นผมที่มีความสมดุลย์มากที่สุด ดูลื่นเป็ นมัน และมีความเงางามเป็ น
ิรรมชาติ ทาให้ไม่ตอ้ งดูแลมาก ใช้แชมพูอย่างอ่อนและครี มนวดผมเป็ นประจาก็เพียงพอแล้ว
ผมแห้ ง ผมประเภทนี้จะเป็ นผมที่ดูหยาบ ขาดความเงางาม เปราะและแตกปลายง่ายผม
ประเภทนี้ควรหลีกเลี่ยงการดัด กัดสี ผม และการย้อมผม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า อาทิ เครื่ อง
เป่ าผม เครื่ องม้วนผมไฟฟ้ า เพราะจะทาให้ผมแห้งมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม วิิีดูแลรักษา ใช้แชมพูที่
เหมาะกับผมแห้ง และครี มนวด และรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงและผักผลไม้
ผมมัน ผมประเภทนี้จะต้องสระผมบ่อย ด้วยแชมพูอ่อน เพื่อขจัดน้ ามันส่ วนเกิน แต่บางคนอาจ
พบว่า การสระผมบ่อยเกินไปอาจทาให้สภาพผมแย่ไปกว่าเดิม เพราะต่อมซีบาคาสถูกกระตุน้ มาก
เกินไป ดังนั้นผูท้ ี่มีผมมันและต้องสระผมทุกวัน ควรลงแชมพูเพียงครั้งเดียว
การสระผม
การทาความสะอาดผมทัว่ ไปที่ใช้ได้กบั ผมทุกประเภทนั้นไม่ยากแต่ประการใด
คุณ
สามารถทาได้อย่างง่ายดายด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

แปรงหรื อหวีผมก่อนสระ เพื่อเอาฝุ่ นและน้ ามันออก

ราดน้ าให้ทวั่ ผม

เทแชมพูลงบนฝ่ ามือไม่มากหรื อน้อยเกินไป

ขยี้แชมพูดว้ ยสองมือ แล้วขยี้ลงบนผมให้เป็ นฟองทัว่ ศีรษะ

ล้างแชมพูออกจากผมให้หมด

ขยี้ครี มนวดผมให้ทวั่ ศีรษะ ทิ้งไว้สกั ครู่ แล้วล้างออก

ใช้ผา้ ขนหนูลบู ผมให้แห้ง อย่าเช็ดผมหรื อหนังศีรษะแรง และหนังศีรษะอักเสบได้
ปัญหาเกีย่ วกับผม

รังแค รังแคเป็ นเซลล์ผวิ หนังแห้งที่ตายแล้วหลุดลอกออกมาโดยิรรมชาติ อาจเกิด
จากความเครี ยดก็เป็ นได้
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ผมร่ วง สาเหตุของผมร่ วงอาจมาจากความเครี ยด ความเจ็บป่ วยทางกาย เช่น
ไทรอยด์ ยาที่ทานเข้าไปบางชนิด และการขาดสารอาหาร

ผมแตกปลาย ส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่มีผมแห้งมักจะมีปัญหาผมแตกปลาย ควรหมัน่ เล็ม
ปลายปลายผม หรื อตัดผมสั้น

ผมหงอก เมื่อเข้าสู่วยั ชรา สารที่ทาให้เกิดสี ผมจะมีประสิ ทิิภาพน้อยลง จึงทาให้ผมที่
งอกขึ้นมาใหม่ไม่มีสี


การรักษาดูแลเส้ นผม
1. นวดผมด้วยครี มนวดปรับสภาพเส้นผมแบบ deep conditioning ประมาณ 10-30นาที เมื่อนวด
แล้วใช้กระดาษฟอยล์ห่อเอาไว้เพื่อรักษาความร้อนเอาไว้ จากนั้นล้างออกด้วยน้ าอุ่นให้สะอาด
แล้วล้างด้วยน้ าเย็น วิิีน้ ีจะช่วยปิ ดรู ขมุ ขนบนศีรษะ
2.นวดผมด้วยครี มบารุ งความชุ่มชื้น ด้วยกรรมวิิีเดียวกันกับข้อ 1 ครี มบารุ งความชุ่มชื้นจะเคลือบ
เส้นผม และทาให้หนังศีรษะชุ่มชื้น รักษาด้วยน้ ามัน เช่น น้ ามันมะพร้าว
3.วิิีการดูแลผมสาหรับผมแห้ง ขั้นแรกจะต้องสระผมให้สะอาดและซับให้แห้งเสี ยก่อน อุ่นน้ ามัน
ประมาณ 3 ช้อนโต๊ะแล้วนามานวดผมให้ทวั่ ใช้หวีซี่ห่างหวีจากโคนถึงปลาย ถ้าผมเสี ยที่ปลายผม
เท่านั้น ใส่ น้ ามันเะพาะที่ปลายผมก็ได้ แล้วห่อด้วยผ้าเช็ดตัวอบความร้อนทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที
วิธีทาร้ ายเส้ นผม

สระผมมากเกินไป

ใช้ครี มนวดผมมากเกินไป

ใช้น้ ายาเคมีมากเกินไป

คลอรี นและน้ าทะเลทาให้ผมขาดความนุ่มลื่น ควรสวมหมวกว่ายน้ า และควรสระผมทันที

หวี/แปรงผมไม่ถูกวิิีการหวี/แปรงผมควรใช้แปรงที่มีคุณภาพดี

มลภาวะฝุ่ นละอองในอากาศจะทาให้ผมสกปรกเร็ วขึ้น

ความร้อนจากแสงแดดและอุปกรณ์ไฟฟ้ าในการทาผมทาให้ผมเสี ยได้

ขาดสารอาหาร สิ่ งหนึ่งที่ทาให้ผมแห้ง แตกปลาย ไร้ความเงางาม ควรรับประทานอาหารที่มี
โปรตีนสูงอย่าง ปลา เต้าหู ้ เนื้อสัตว์เป็ นต้น รวมทั้งผักผลไม้ เช่น ถัว่ คะน้า แครอท
ข้าวโพด กล้วย มะละกอสุ ก

ความเครี ยด ทาให้ผมร่ วงและเกิดรังแคได้
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ทาความรู้ จกั เครื่องสาอาง
แนะนาเครื่องสาอางเบือ้ งต้ น
รองพืน้
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับรองพืน้
เรี ยกได้วา่ เป็ นเครื่ องสาอางที่แทบจะขาดไม่ได้เลยสาหรับการแต่งหน้า ถ้าต้องการให้ผวิ ดู
เรี ยบเนียน สี ผวิ สม่าเสมอ รอยสิ วและรอยดาบนหน้าดูจางไป ก็ตอ้ งใช้รองพื้นเพื่อแก้ไขในส่วน
นั้น ของใบหน้าของเรา
คนส่ วนมากมักจะใช้รองพื้นเป็ นขั้นตอนแรกหลังการทาครี มบารุ งผิวและครี มกันแดด แต่
ถ้าเป็ นช่างแต่งหน้าที่มีเทคนิคชั้นสูงแล้วจะใช้เมคอัพเบสก่อนการลงรองพื้นทัว่ ไปรองพื้นเหมาะ
อย่างยิง่ กับคนมีปัญหาผิว เช่น มีรอยแดงจากสิ ว รู ขมุ ขนกว้าง มีริ้วรอย สี ผวิ ไม่เรี ยบ กระดากระด่าง
ผิวที่ตากแดดมาก ขาดการบารุ ง แต่จาเป็ นน้อยสาหรับคนที่มีผวิ สุ ขภาพดีไม่มีปัญหาของรอยสิ ว
หรื อสิ่ งต่าง ให้รองพื้นช่วยปกปิ ดและในการแต่งหน้าเพื่อการแสดง “ถือว่าเป็ น Itemที่ขาดไม่ได้
เด็ดขาด”

ชนิดของรองพืน้
เนือ้ แมท ทาแล้วจะมีผวิ ด้าน เป็ นิรรมชาติ ไม่มีความแววเหมาะสาหรับคนหน้ามันเพราะไม่มี
น้ ามันเป็ นส่ วนผสม
สู ตรนา้ เนื้อเบารองจากรองพื้นแบบมูส บางเบา ใช้แต่งหน้าที่ไม่จาเป็ นต้อง ปกปิ ดมาก ลักษณะ
เป็ นของเหลวข้นสี เนื้อ
มูส
เป็ นรองพื้นที่เนื้อบางมากที่สุด ลักษณะคล้ายมูสที่ใส่ ผม ปกปิ ดน้อยถึงปานกลาง
เนือ้ ครีม ปกปิ ดมากขึ้นมาอีกขั้น ลักษณะเป็ นครี มข้น มีส่วนผสมของน้ ามัน มีท้ งั แบบวาวและเนื้อ
แมทไม่วาว แต่เนื้อค่อนข้างหนา เนียนมาก รองพื้นชนิดนีเป็ นรองพื้นที่ทาง่ายและเป็ นที่
นิยมมาก
รองพืน้ ชนิดแท่ ง ให้การปกปิ ดสูงกว่าชนิดอื่น มีความเข้มข้นมากจนอัดเป็ นแท่งได้

เมคอัพเบส
เมคอัพเบสคือ ตัวช่วยสาคัญในการทาให้การแต่งหน้ากลายเป็ นเรื่ องง่าย
ช่วยปรับสภาพผิว ให้ดูสว่าง สดใส วิงค์ ขึ้น
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เมคอัพเบสจะ

ลักษณะของ เมคอัพเบส
- เนื้อใส หรื อเนื้อเจลซิลิโคน ช่วยทาให้ผวิ หน้าเรี ยบเนียน ปกปิ ดรู ขมุ ขน ลงก่อนลงรองพื้น
- เบสสี เขียว ช่วยให้ผวิ หน้าดูขาวผ่อง สาวผิวเหลืองทั้งหลายก็จะไม่เหลืองเป็ นเวตานอีกต่อไป
- เบสสี ชมพู เหมาะกับคนที่มีผวิ ขาวซีดไม่ค่อยมีเลือดฝาด ซึ่งจะช่วยให้ดูมีน้ ามีนวลขึ้น
- เบสสี ขาว เพิม่ มิติ และความแวววาวให้กบั ใบหน้า ทาให้ผวิ ดูโกลว์ ผ่องขึ้น
- เบสสี เนื้อ ส่ วนมากจะมีประกายมุขผสมอยูด่ ว้ ย ทาให้ผวิ ดูเพอร์เฟ็ คขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
-เบสสี ม่วง เหมาะสาหรับคนที่มีผวิ หน้าหมองคล้ า เนื้อก็จะเป็ นสี ม่วง
-เบสสี เหลืองเหมาะอย่างยิง่ สาหรับขาวผิวคล้ าที่อยากขาวจะช่วยทาให้ผวิ ที่มีสีคล้ าสว่างขึ้น

บรอนเซอร์
ลักษณะของบรอนเซอร์เป็ นครี มหรื อแป้ งสี ทองอมน้ าตาล มีประกายสี ทองยิบระยับ เพิ่ม
มิติให้ใบหน้า ลาตัว

บีบีครีม
BB Cream ย่อมาจาก Blemish Balm Cream เป็ น ครี มปรับสภาพผิวหน้าให้เนียนใส ที่
รวมทั้งเบสและครี มรองพื้นในตัวเดียวกัน เน้นความปกปิ ดที่เป็ นิรรมชาติกว่ารองพื้น เนื้อบางเบา
เกลี่ยง่าย ทาให้การแต่งหน้าดูเป็ นิรรมชาติ เหมาะกับผิวแพ้ง่าย สาว ที่มีรอยแดง เห่อบนใบหน้า
บีบีครี มจะช่วยปรับสภาพสี ผวิ ให้เป็ นปกติ และยังปรับได้เข้ากับทุกสี ผวิ ดังนั้นบีบี ครี มจึงไม่มีเะด
สี ให้เลือก

ประโยชน์ ของ BB Cream
-

ใช้สาหรับปกปิ ดรอยแผลเป็ นจากสิ ว รอยกระ รอยฝ้ า
ช่วยปกปิ ดจุดด่างดา และปกปิ ดริ้ วรอยบนใบหน้า
ช่วยปรับสี ผวิ ให้ใบหน้ากระจ่างใส
ช่วยให้ผวิ หน้าเรี ยนเนียน
ช่วยควบคุมความมันได้ยาวนานยิง่ ขึ้น

ความแตกต่ างระหว่ างบีบีครีม และครีมรองพืน้
BB Cream จะมีท้ งั Base + Foundation + Sun Block + skincare
พอทาแล้วจะบางเบากว่าทารองพื้น ปกปิ ดได้ไม่มากแต่ช่วยเรื่ องปรับสี ผวิ และหน้าเนียนใส
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คอนซีลเลอร์
ตัวช่วยสาคัญสาหรับเรื่ องใต้ตาดา สิ ว รอยดาทั้งหลาย คอนซีลเลอร์ดี จะทาให้มนั หายไป
ได้เหมือนเวทมนต์

ลักษณะทัว่ ไปของคอนซีลเลอร์
มีท้ งั เนื้อเหลวแบบครี ม แบบแห้งแบบอัดแท่ง ลาดับการปกปิ ดคล้ายรองพื้น คือแบบน้ าจะปกปิ ด
น้อยกว่า แต่แน่นอนว่าเป็ นิรรมชาติกว่าด้วย เนื้อเป็ นสี ครี ม มีหลายสี แต่เป็ นเะดสี นู๊ด หรื อสี เนื้อ
คนนัน่ เอง

แป้ ง
เป็ นขั้นตอนหลังจากคุณเสร็จสิ้ นการลงรองพื้น คอนซีลเลอร์ เมคอัพเบสไปแล้ว เพือ่ ให้รองพื้นที่มี่
ส่ วนผสมของน้ ามันมากแห้ง เนียนต่อสัมผัส เตรี ยมพร้อมที่จะลงสี สนั ต่าง บนผิวหน้า
ลักษณะทัว่ ไป
เป็ นฝุ่ นผงเนื้อละเอียดมีหลายสี เช่นเดียวกับรองพื้น แบบฝุ่ นหรื อลูสพาวเดอร์จะให้การปกปิ ดบาง
เบา มีแบบอัดแข็งเป็ นตลับเพื่อง่ายต่อการพกพา / แป้ งผสมรองพื้น มีเนื้อหนากว่าแป้ งนิดหน่อยถึง
มากแล้วแต่ยหี่ อ้ และให้การปกปิ ดสูงกว่า เหมาะสาหรับปกปิ ดผิวเดิมอย่างมิดชิด

ดินสอเขียนคิว้
ใช้สาหรับเขียนคิว้ ให้เป็ นรู ป มักมาในรู ปดินสอ แต่สมัยนี้นิยมใช้อายชาโดวสี เข้มเช่นสี ดา
น้ าตาล สี ทอง สี น้ าตาลแดงมาใช้แทนแล้วเพราะดูเป็ นิรรมชาติกว่าแบบดินสอ และแบบดินสอนี้
หลายแบบ เป็ นแบบเหลาด้วยกบ และแบบหมุนแท่งได้
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ทีเ่ ขียนขอบตา
แทบจะเป็ นอุปกรณ์เบสิ กไปแล้วสาหรับสาว สมัยนี้กบั อายไลเนอร์
ดวงตาดูคมชัด กลมโต หรื อแก้ไขรู ปตาให้สวยขึ้น

อุปกรณ์ช่วยให้

ลักษณะทัว่ ไป มีหลายชนิดเช่ น
แบบเจล ทาให้เส้นที่ได้ดูออกมาเป็ นิรรมชาติไม่เลือนเลอะง่ายเหมือนแบบดินสอ
แบบนา้ เส้นดาเะียบ เส้นชัดมาก แต่ค่อนข้างใช้ยากหากมือไม่นิ่งจริ ง
แบบเมจิก เหมาะสาหรับมือใหม่อยากเขียนให้คบกริ บเป็ นอย่างมากเพราะใช้ง่าย

สี ทาตา
มีหลากหลายสี สาหรับสี ที่เหมาะกับทุกสี ผวิ และทุกภารกิจ คือสี น้ าตาล สี ชมพูอ่อน สี เทา
สี พีช หรื อสี โทนกลาง ไม่เข้มจนเกินไป

ลิปสติก
ควรใช้สีไม่จดั จ้านจนเกินไป สี ชมพู สี สม้ สี น้ าตาลนูด้ สี พีช สี แดงออกชมพู หรื อลิปกลอส
ที่ออกสี โทนอ่อน

ทีป่ ัดแก้ ม
สี ที่ควรคือสี ชมพู สี พีช

ทีป่ ัดขนตา ช่วยให้ตาคมชัด สดใสขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาคนขนตาสั้น ขนตาน้อยให้ดูมีขนตาที่เต็ม

Email: prapatsorn@ymail.com
Line ID: nidprapatsorn
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