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คำนำ 
 e – book เล่มนี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่ผู้เขียนต้องการมีส่วนช่วยสร้างคนไทย  ที่ฝันอยาก 
เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ  ซึ่งในการทํา 
e – book เล่มนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เบื้องต้น  ที่ผู้อ่านจะสามารถนําไปปฏิบัติตามได้ ทั้งในด้านของบุคลิกภาพ  
ภาษาอังกฤษ การดูแลสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บทคือ  
บทที่ 1 การเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
บทที่ 2 ใชภ้าษาอังกฤษอย่างไร ให้เหมาะสมเวลาสอบสัมภาษณ์ 
บทที่ 3 ภาพลักษณ์ที่ดีในการสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
บทที่ 4 การมองโลกในแงด่ ี
 ผู้เขียนได้เรียบเรียงประสบการณ์จริงจากการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  ความรู้พื้นฐานที่ได้ 
จากครูบาอาจารย์ แล้วนำมาฝึกฝนต่อด้วยตนเองเช่น ภาษาอังกฤษ การเล่นโยคะการนั่งสมาธิ  รวมถึงการ 
ทำงานด้านแฟชั่น    ที่ได้พบปะกับลูกค้าที่หลากหลาย   ได้มีโอกาสออกแบบเครื่องแต่งกายและดูแล 
ภาพลักษณ์ให้กับนักธุรกิจ บุคคลสําคัญ ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงบางท่าน ผนวกกับประสบการณ์การเป็น 
อาจารย์พิเศษในระดับมหาวิทยาลัย    กลั่นกรองเพื่อใหไ้ด้ข้อมูลทีส่ามารถเข้าใจได้ง่าย  และเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ต้องการสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
 อันที่จริงคนไทยขยัน มีความสามารถ เรียนรู้ได้รวดเร็ว มใีจรักและทัศนคติที่ดีในการบริการ 
สายการบินต่างชาติจึงมีการเปิดรับสมัครลูกเรือไทยอยู่เรื่อยๆ ซึ่งการทํางานในบ้านเราก็ทํางานกันสไตล์หนึง่ 
แต่นอกบ้านเราชาวต่างชาติเขาก็ทํางานกันอีกสไตล์หนึ่ง  ดังนั้นถ้ารู้ตัวว่าต้องการไปทํางานกับสายการบิน 
ต่างชาติ เราควรเรียนรู้และปรับรูปแบบการทํางานของเรา ให้ไดต้ามมาตรฐานที่สายการบินต่างชาติต้องการ 
 ผู้เขียนหวังว่า e - book เล่มนี้จะช่วยบุกเบิกเส้นทางสู่การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้กับ 
ผู้อ่านหลายๆ ท่าน และช่วยปูพื้นฐานเบื้องต้นในการเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน  
 สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอให้ทุกๆ ท่านไดเ้ดินสู่จุดหมายในสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน  ตั้งใจทํางานเป็นชื่อเสียงให้ 
ครอบครัว  ให้ประเทศชาต ิ และประสบความสําเร็จในชีวิตกันทุกคนค่ะ  

 
                                                                                                นิศาชล หอมเพ็ชร 

                                                                                                                     22 ธ.ค. 2559 
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เก่ียวกับผู้เขียน 

 
ชื่อ : นิศาชล  หอมเพ็ชร (อาจารย์อ้อน) 
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต ์
                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปริญญาโท : ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการทํางานสายการบิน 

- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ 
ประวัติการทํางานปัจจุบัน 

- Managing Director : Wings Project Co.,Ltd. 
- Brand Director : เทียมจันทร์ไหมไทย 
- อาจารย์พิเศษภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
- อาจารย์พิเศษภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช 
- อาจารย์พิเศษภาควิชาออกแบบและธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ติดต่อผู้เขียน 
Email : nisachon.hompet@gmail.com 
Facebook : Nisachon Hompet (Aon) 
Facebook Fanpage : Wings Project ติดปีกคนไทยสู่แอร์สายการบินระดับนานาชาติ 
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บทท่ี 1 การเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 

 
 

สําหรับคนมีฝันที่อยากติดปีกบินสู่โลกว้าง 
เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

สิ่งสําคัญคือการเตรียมตัวให้พร้อม 100% 
ทั้งองค์ความรู้ที่จําเป็น รวมถึงร่างกายและจิตใจ 

 
องค์ความรู้ที่สําคัญประการแรกคือภาษาอังกฤษ 

เพราะทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกันทั่วทุกมุมโลก 
ดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างฉะฉานคล่องแคล่ว จึงเป็นสิ่งสําคัญ 

 
จากนั้นก็เป็นบุคลิกภาพและการแต่งกาย 

จะต้องเป็นที่ต้องตาต้องใจกรรมการตั้งแต่แรกเห็น 
เพราะเรามีเวลาอันน้อยนิดที่จะได้พูดคุยกับกรรมการในช่วงเวลา pre-screen 

ดังนั้นภาพลักษณ์ของเราเป็นสิ่งสําคัญมาก 

 
ต่อมาประการสุดท้ายคือร่างกายและจิตใจ 

สองสิ่งนี้มักจะมาคู่กัน ร่างกายเราคือผลสะท้อนว่าจิตใจเรานั้นเป็นอย่างไร 
ถ้าเรามีจิตใจรักสุขภาพ ดูแลตัวเอง มีเมตตาต่อคนรอบข้าง 

ร่างกายเราก็จะแสดงออกมาแบบนั้น 
ทั้งจากรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ และอากัปกิริยา 
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เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมตัวกันเลยค่ะ 

ซึ่งขั้นตอนการเตรียมตัวที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงมีดังนี้ค่ะ 
1. การเตรียมตัวด้านภาษา 
2. การเตรียมตัวด้านบุคลิกภาพและการแต่งกาย 
3. การเตรียมตัวด้านร่างกายและจิตใจ 

 
มาเริ่มที่สิ่งสําคัญสิ่งแรกคือ ภาษา 

เหตุที่ผู้เขียนนําเรื่องภาษายกไว้ข้อแรกสุดเพราะ 
การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญมาก ต่อให้บุคลิกดีสุขภาพจิตดีแค่ไหน 

แต่ถ้าเราไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ก็จบข่าว 
เพราะภาษาอังกฤษคือภาษาหลักเพื่อสื่อสารในองค์กร 

และกับผู้โดยสารที่จะมาจากทั่วทุกมุมโลก 
ส่วนใครที่ได้ภาษาอื่นๆ นอกจาภาษาอังกฤษด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ 
เพราะนั่นหมายถึงการได้ไฟลทท์ํางานไปยังถิ่นฐานที่ใช้ภาษานั้นๆ 

 
แล้วเราจะฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้อย่างไร 

ในเมื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนฝูง 
และภาษาที่เราสื่อสารในชีวิตประจําวันคือภาษาไทย 
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นีค่ือ 3 หลักการเพื่อฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
ข้อที่หนึ่ง ตื่นนอนและหลับไปกับภาษาอังกฤษ 

ข้อนี้เป็นการจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ให้เอื้อต่อการฝึกภาษาอังกฤษ 
เช่น ตั้งแต่ตื่นนอนให้ต้อนรับตัวเองด้วยข่าวหรือเพลง 

หรือรายการทีวีอะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษ 

 
อย่าคาดคั้นตัวเองว่าฟังแล้วแปลว่าอะไร 

ตอนเริ่มต้นฝึก คําศัพท์พื้นฐานในคลังสมองของเรา 
จะยังไม่มากพอที่จะทําให้เราฟังและแปลได้อย่างรวดเร็ว 

ให้ฟังไปเรื่อยๆ ดไูปเรื่อยๆ ไม่ต้องแปลอะไรทั้งสิ้น 
พยายามฟังให้ได้มากที่สุด 
ถ้าฟังได้ทั้งวันจะดีมาก 

ถ้าสามารถฟังแม้ขณะหลับก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ 

 
แต่ให้เลือกสิ่งที่เราจะฟัง 

ไม่ควรฟังข้อมูลหรือข่าวสารที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกลบ 
ท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวัง หนังหรือเพลงที่ทําให้เราเศร้าโศก เสียใจ 

เพราะเมื่อฟังมากๆ เข้า เราจะ in กับมันโดยไม่รู้ตัว 
ดังนั้นควรฟังสิ่งที่สร้างทัศนคติที่ดีในชีวิตของเราจะดีกว่า 

 
การฟังเหมือนเป็นการฝึกให้หูเราชินกับการออกเสียงของฝรั่ง 
และเป็นการใส่ input ของเสียงในภาษาอังกฤษเข้าไปในตัวเรา 

เมื่อ input ของเรามากพอถึงจุดหนึ่ง 
เราจะสามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่ถ้าเราไม่เคยมี input อะไรเข้าไปในคลังสมอง 

หรือมีแต่น้อยมาก 
ผลคือเราจะไม่สามารถสื่อสารได้ 
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ในช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกแปลกๆ และไม่ชินหู 
อย่าไปใส่ใจกับความรู้สึกนี้มากนัก เอาแค่ฟังให้ผ่านหู 

ให้รู้ว่าเคยฟังเสียงแบบนี้มาแล้ว ใช้เวลาไม่น่าเกินสามเดือน 
เราจะคุ้นเคยและสามารถจับใจความได้เองโดยอัตโนมัติ 
หรือบางคนอาจจะใช้เวลาแค่สามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือน 

อยู่ที่พื้นฐานทักษะการฟัง และคําศัพท์ที่สะสมมาในอดีตค่ะ 

 
ข้อที่สอง อ่านออกเสียง 

การอ่านออกเสียง เป็นการฝึกกล้ามเนื้อเสียงและกล้ามเนื้อในปาก 
ไม่ว่าจะเป็นริมฝีปาก คอ ลิ้น กระพุ้งแก้ม 
ให้เคยชินกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

การฝึกออกเสียงให้ได้สําเนียงแบบเจ้าของภาษา 
เราจําเป็นต้องรู้ที่มาของเสียงแต่ละเสียงในภาษาอังกฤษ 

ว่าออกมาจากส่วนไหนของปาก 
ประกอบกับวิธีการอ่านและการสะกดคําอย่างถูกต้อง 

 
ซึ่งคําในภาษาอังกฤษเป็นคําที่หยิบยืมมาจากหลายภาษา 

เช่น ละติน ฝรั่งเศส อิตาเลียน กรีก เจอร์เมนิก 
ทําให้ไม่สามารถกําหนดกฎตายตัวในการอ่านออกเสียงคําในภาษาอังกฤษ 

เพราะแต่ละภาษาก็มีหลักการออกเสียง และการอ่านแตกต่างกัน 

 
ดังนั้นสําหรับผู้ที่ฝึกฝนด้วยตัวเอง ต้องสะสมคลังคําศัพท์ไปเรื่อยๆ 
เช็คการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้จากในดิกชันนารีภาษาอังกฤษ 

การฟังและสังเกตการขยับของริมฝีปากจากเจ้าของภาษา ในรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ 
ช่วยให้เราสามารถฝึกออกเสียงได้ดียิ่งขึ้น 
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จากนั้นลองหาบทความ 
หรือหนังสือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจ 

มานั่งอ่านออกเสียงทุกๆ วัน 

 
แรกๆ เราจะรู้สึกได้เลยว่าลิ้นและริมฝีปากเราแข็ง 

ไม่ค่อยจะไปตามคําศัพท์ 
นั่นเป็นเพราะกล้ามเนื้อต่างๆ ในปาก 

ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเสียงยังไม่ชิน หรือยังไม่เคยถูกใช้งาน 
ใจเย็นๆ  ทําไปเรื่อยๆ 

เหมือนกับการออกกําลังกาย 
แรกๆ เราเริ่มฝึกทําได้นิดเดียวก็เหนื่อย 
บางท่าก็ยากเพราะกล้ามเนื้อเราไม่ชิน 

แต่พอทําไปเรื่อยๆ กล้ามเนื้อเราจะกระชับ แข็งแรงขึ้น 
และเราจะออกกําลังกายคล่องตัวขึ้น ด้วยท่าทางที่หลากหลายมากขึ้น 

 
การอ่านออกเสียงก็เช่นกัน 

ค่อยๆ ปรับให้กล้ามเนื้อในปากเราเคยชิน 
แล้วเราจะออกเสียงได้คล่องเองโดยธรรมชาติ 

เมื่อออกเสียงได้คล่องแล้วจากนั้น 
ปรับสําเนียงของเราให้เหมือนกับเจ้าของภาษา 

โดยอาศัยประสบการณ์จากการฟัง ผสมกับหลักการออกเสียงที่ถูกต้อง 
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หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ฟังแล้วพูดตาม โดยไม่ต้องสนใจความหมาย 
พูดในสิ่งที่เราได้ยิน พูดซ้ําๆ ไปเรื่อยๆ 

แล้วเวลาที่เราฝึกอ่านออกเสียง เราจะรู้เองว่าคํานี้ควรออกเสียงอย่างไร 
แต่กว่าสําเนียงจะมาก็ต้องฝึกเยอะพอสมควรนะคะ 
ซึ่งตรงนี้ต้องย้ําว่าอย่ากดดัน สนุกไปกับสิ่งที่ทํา 

เวลาสําเนียงจะมา ก็มาเอง 

 
ข้อสาม หาโอกาสพูดคุยกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาบ่อยๆ 

ข้อนี้เป็นการสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีค่ะ 
เพราะสมองเราจะถูกฝึกให้เปิดลิ้นชัก 

แล้วดึงคลังคําศัพท์ออกมาใช้อย่างรวดเร็ว 

 
แรกๆ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง 
เราอาจจะรู้สึกว่าความคิดเรามันตะกุกตะกัก 

คําศัพท์มันไม่ค่อยจะออกมา รู้ว่าต้องใช้คําว่าอะไร แต่มันตันอยู่ที่คอ 
แต่ถ้าได้ฝึกใช้หลายๆ ครั้งเข้า มีครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ครั้งที่สี ่

ก็จะช่วยให้เราดึงคําศัพท์ออกมาได้เร็วขึ้น 
จนถึงจุดที่เราชินกับการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
บางคนอาจจะตะกุกตะกักอยู่ 1-2 ชั่วโมงแรกที่พูดจากนั้นก็ฉลุย 

หรือบางคนอาจจะต้องฝึกในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือน 
อยู่ที่พื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษของแต่ละคน 
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ประเด็นต่อมาคือ เราจะสามารถหาโอกาสพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างไร 
ถ้าเป็นยุคนี้ผู้เขียนจะแนะนําให้ลอง search หากิจกรรมที่ชาวต่างชาติเข้ามาทําในประเทศไทย 

อย่างเช่น ล่าสุดผู้เขียนได้ไปเรียนโยคะกับอาจารย์ออสซี่ และเยอรมันที่เชียงใหม่ 
เลยได้เจอกับเพื่อนใหม่สตรีชาวอังกฤษท่านนึง ที่ไปเรียนโยคะด้วยเช่นกัน 

ได้คุยกันหลายชั่วโมงอยู่ เพราะว่าเราสนใจในเรื่องศาสตร์ของโยคะ 
และการเติบโตทางจิตวิญญาณ จากสมาธิที่เราได้จากการเล่นโยคะ 

เลยได้คุยกันยาว 

 
สถานการณ์หรือสถานที่ 

ที่จะทําให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษในขณะที่เราอยู่ในประเทศไทยนั้นก็มีอยู่ 
เพียงแต่เราอาจจะต้องใช้ความพยายามในการหา 

แล้วเราจะหาสถานที่นั้นอย่างไร คําตอบคือทางอินเตอร์เนต 
แทนที่เราจะ search ด้วยภาษาไทยหากิจกรรมที่คนไทยชอบทํา 

เราก็ search ด้วยภาษาอังกฤษแล้วหากิจกรรมที่ฝรั่งชอบทําในเมืองไทย 
แล้วเข้าไปแจมกับเขา 

รับรองว่าจะมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษที่สนุกสนานทีเดียวค่ะ 

 
ข้อควรระวังคือ “อย่าพาตัวเองไปอยู่ในสถานท่ีไม่ควร“ 
หรือ “สถานการณ์เสี่ยง“ เช่น ที่อโคจรทั้งหลาย แหล่งมั่วสุม 

หรือการนัดเจอคนแปลกหน้า ที่เราแค่รู้จักทางออนไลน์ 

แม้เราจะมองหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง 
แต่เราก็ไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไป “เสี่ยง“ ขนาดน้ัน 

มนุษย์ก็คือมนุษย์ ท่ีมีท้ังดีไม่ดีปะปนกัน 
พิจารณาเลือกสถานท่ีและกลุ่มคนท่ีเราจะไปพบปะให้ดีค่ะ 
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สรุปสามเทคนิคนี้ ที่จะฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

1. ตื่นนอนและหลับไปกับภาษาอังกฤษ 
                                2. ฝึกอ่านออกเสียง 

           3. หาโอกาสพูดคุยกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 
สําหรับคนที่ตอ้งการเตรียมตัวสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบน ก็ลองนําไปฝึกกันดูค่ะ 
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บทท่ี 2 ใช้ภาษาอังกฤษ  
ให้เหมาะสมเวลาสอบสัมภาษณ ์

 
 

สําหรับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
มารยาทและกาลเทศะสําคัญมาก 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทักทาย 

นอกจากจะพูดได้ฉะฉานคล่องแคล่วแล้ว 
ยังต้องมีความเข้าใจความหมายที่แท้จริง 

และสถานการณ์ที่เหมาะสมกับคํานั้นๆ ด้วยค่ะ 
บทนี้ผู้เขียนได้รวบรวมคําทักทายในภาษาอังกฤษ 

ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
แบบเป็นทางการสามารถนําไปใช้ได้ในวันสัมภาษณ ์

ส่วนแบบไม่เป็นทางการก็ควรฝึกไว้ 
เพราะเมื่อเราได้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบางสายการบินเบสต่างประเทศ 

เราก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นชาวต่างชาติที่จะได้พบปะสังสรรค์ 
การทักทายแบบเป็นกันเองก็ยังต้องนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเช่นกัน 

 
say hello หรือ say hi  

 
คําทักท่ายง่ายๆ ที่เราคุ้นเคยกันดีสองคํานี้ จะใช้อย่างไร 

เมื่อเราไปสมัครสัมภาษณ์แอร ์
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ช่วงนี้สายการบินมารับสมัครลูกเรือกันรัวๆ 
มีทั้งรับลูกเรือที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ ์

มาดูกันค่ะว่าเมื่อเราไปสอบสัมภาษณ์แอร์ 
เราจะเริ่มทักทายกรรมการอย่างไรดี 

 
มาที่คําว่า "hello" กันก่อนค่ะ 

คําว่า hello เป็นคําทักทายที่กล่าวเมื่อพบหน้าคู่สนทนา 
สถานการณ์ที่เหมาะสมกับการใช้คําว่า hello คือการทักทายเป็นทางการค่ะ 

ส่วนคําว่า "hi" เราจะใช้กับสถานการณ์ที่เป็นกันเอง  

 
เช่นทักทายเพื่อนสนิท มิตรสหาย ในสถานการณ์ทั่วไป 

 
ในการสมัครแอร์ เมื่อเราเข้าไปสอบสัมภาษณ ์

การสัมภาษณ์งาน แน่นอนว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นทางการ 
ดังนั้นคําที่เหมาะสมสําหรับการทักทายกรรมการคือคําว่า "hello" 

 
How do you do. 

ประโยคที่ใช้ทักทายแบบเป็นทางการ 
ที่เราคุ้นเคยกันดีคือ How do you do 

 
ความหมายเท่ากันกับ nice to meet you 
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ดังนั้นเวลาที่มีใครมาทักทายเราว่า How do you do 
คําตอบของเราก็ตอบเพียง How do you do ก็ใช้ได้แล้วค่ะ 

 
หรือถ้าเราทักทายกรรมการที่สอบสัมภาษณ์ว่า How do you do 

กรรมการจะตอบกลับมาแค่ว่า How do you do เช่นกันค่ะ 

 
ตัวอย่าง 

A : How do you do? 
B : How do you do? 

 
How are you? 

ประโยคนี้มีความพิเศษตรงที ่ 
ใช้ได้กับทั้งสถานการณ์ที่เป็นทางการ ( formal situation) 
และสถานการณ์ที่เป็นกันเองค่ะ ( informal situation ) 

 
การทักทายด้วย How are you? 

เราสามารถตอบแบบสั้นๆได้เลยค่ะว่า  
I'm fine thanks. ( formal ) 

หรือให้สั้นเข้าไปอีกก็ตอบว่า fine thanks. ( informal )  
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บางครั้งการทักทายด้วย How are you? 

ผู้ถามจะไม่คาดหวังว่าทักทายแล้วจะต้องพูดคุยกันยืดยาว 
แค่เป็นการทักตามมารยาท  

เมื่อเราตอบรับคําทักทายแล้วก็ต่างคนต่างไป 
หรือเราอาจจะตอบรับคําทักทาย แล้วก็ถามกลับได้เช่นกันค่ะว่า 

I'm fine thank you. How are you? 
เราก็จะได้รับคําตอบสั้นๆ เช่น I'm good. 

หรือ I'm fine thanks. 
แค่นี้ก็เป็นอันจบการทักทายค่ะ 

 
ตัวอย่าง 1 

A : Hello. How are you? 
B : Fine thanks. 

ตัวอย่าง 2 
A : Hello. How are you? 

B : I’m fine thank you and how are you? 
A : I’m very well. Thank you. 

 
ส่วนในสถานการณ์แบบกันเอง 

อันนี้ก็ไม่ยากค่ะ  
เพราะส่วนใหญ่ในการทักทายแบบกันเอง 
จะเกิดขึ้นกับคนรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้ว 

อาจจะมีการถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันต่อเช่น 
How is your brother doing ? ( พี่ชายคุณเป็นไงบ้าง ) 

หรือ Did you watch the match last night ? ( คุณได้ดูการแข่งขันนัดเมื่อคืนรึเปล่า ) 
ซึ่งก็แล้วแต่สถานการณ์ในชีวิตประจําวันค่ะ 
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แต่เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์สัมภาษณ์เพื่อจะเป็นแอร์ 

เมื่อกรรมการถามว่า How are you? 
การตอบว่า I'm fine thank you.  

เป็นการตอบทีเ่หมาะสมและมีมารยาทเพียงพอแล้วค่ะ 
บทสนทนาที่เหลือ ก็แล้วแต่ว่ากรรมการจะ drive ไปทางไหน 

 
Hey man! 

เป็นการทักทายแบบ informal  
หรือว่า casual greetings 

 
"Hey man!" เป็น slang (สํานวนที่พูดกันเฉพาะกลุ่ม) 

คําว่า Hey man จะใช้ทักกันในหมู่ของผู้ชาย 
สังเกตจากคําว่า man ซึ่งหมายถึงผู้ชาย 
ดังนั้นถ้าเราจะใช้คํานี้ทักเพื่อนผู้หญิง 

หรือถ้าสาวๆ จะมาพูดคําว่า Hey man ก็คงจะดูแปลกๆ 
ถ้าเราจะทักกลุ่มเพื่อนผู้หญิงใช้คําว่า  

Hey guys!หรือ Hey girls! จะเหมาะกว่า  
ฟังดูน่ารักดีด้วยค่ะ 

แต่ถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงที่มาคนเดียว  
ทักแค่ Hey หรือ Hi ก็เพียงพอแล้วค่ะ 

ที่สําคัญสาวๆ อย่าไปเผลอใช้คําว่า Hey man เชียวนะคะ 
จะมีเฉพาะผู้ชายที่พูดกันค่ะ 
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คําว่า Hey man ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ทั้งใน Canada, United States, Britain 

ดังนั้นหนุ่มๆ สามารถทัก Hey man ได้เลยค่ะ  
เมื่อเจอเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นผู้ชาย 

เพราะเป็น slang ที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยดี 

 
แต่ๆๆๆๆๆๆ..... 

ห้ามทักกรรมการว่า Hey man!  
ตอนสอบสัมภาษณ์เชียวนะคะ 

เป็นการใช้คําที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง 
กรรมการอาจจะรู้สึกตะหงิดๆ ว่าทําไมคนนี้ไม่มีมารยาทค่ะ 

ตัวอย่าง 1 
A : Hey man! 
B : Hey man! 

 
Howdy 

เห็นรูปคําก็น่าจะเดาออกนะคะว่า Howdy  
เป็นคําทักทายฉบับย่อของ How do you do? 

ซึ่งมีความหมายเท่ากับคําว่า Hello ค่ะ 
Howdy เป็นคําที่อาจจะเชยสักหน่อย แต่ยังคงใช้ได้อยู่ 
แต่ปัจจุบันเรายังคงได้ยินการทักทายกันด้วย Howdy อยู่ 

 
เวลาใช้คําว่า Howdy  

เป็นการทักทายแบบ casual greeting หรือ informal 
ผู้พูดใชท้ักทายโดยไม่ต้องการคําตอบ 
การตอบว่า I'm fine. หรือ I'm ok. 

เมื่อมีคนทักเราว่า Howdy นั้นจะฟังดูประหลาด 
แค่ทักทายกลับด้วยคําว่า Hello, Hi หรือ Howdy ก็พอแล้วค่ะ 
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ตัวอย่าง 1 
A : Hey. Howdy ! 

B : Howdy ! 

 
อย่างที่บอกนะคะ Howdy เป็นการทักทายแบบไม่เป็นทางการ 

เราสามารถใช้ทักทายกับเพื่อนหรือคนรู้จักคุ้ยเคย 
แต่ในการสัมภาษณ์งาน 

ทักทายด้วย formal greetings จะเหมาะสมที่สุดค่ะ 

 
และอย่าลืมว่า…ภาษาอังกฤษต้องฝึกกันบ่อยๆ ทําทุกวัน 
ทําให้ชิน เราจะได้ใช้อย่างคล่องแคล่วและมีมารยาท 

เวลาไปสัมภาษณ์งานสายการบินนะคะ 

 
Hey! How’s it going? 

เป็นการทักทายแบบกันเองมากๆ สําหรับคนคุ้นเคย 
ความหมายเท่ากับคําว่า How are you ? หรือ How are you doing? 

เมื่อมีคนทักเราด้วยประโยคนี้หมายความว่า 
ผู้ทักทายกับเรามีความรู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดี 

เราสามารถตอบได้ค่อนข้างหลากหลาย 
เราสามารถถามกลับไปยังผู้ที่ทักทายเราได้เช่นกัน 

I’m fine. How about you? 
Not bad. How are you? 

Great. How are you doing? 
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ประโยคทักทายแบบ informal greetings อื่น ๆ ที่ใช้กันบ่อย 
และให้ความหมายเดียวกับ How are you? มีดังนี้ค่ะ 

What’s up? 
What’s going on? 

What’s happening? 
How’s it going? 

How’s everything? 
How are things? 

How’s life? 

 
นอกจากการตอบ 

I’m fine. 
Good. 
Great. 

Not bad. 

 
เราสามารถตอบรูปแบบอื่นๆได้อีก ดังนี้ค่ะ 

I’m fabulous. 
I’m pretty good. 

Very well. 
และเราสามารถใส่คําว่า Thanks. หรือ Thank you. ไว้ที่ท้ายคําตอบ 

รวมถึงถามกลับไปยังผู้พูดกับเราด้วยคําว่า And how are you? หรือ And how about you? 
หรือ And how are you doing? เช่น 
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ตัวอย่าง 1 

A : Hey. How’s it going? 
B : Good. Thanks. And how are you doing? 

 
ตัวอย่าง 2 

A : Hi. How’s life? 
B : Not bad. Thanks 

 
ตัวอย่าง 3 

A : What’s going on? 
B : Pretty good. Thanks. And how about you? 

 
อย่าลืมว่าการทักทายในการสอบสัมภาษณ์ 

ควรเป็นการทักทายแบบเป็นทางการ 
ดังนั้นเลือกใช้ให้ถูกนะคะ 

ในส่วนของการทักทายแบบไม่เป็นทางการ ฝึกเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวัน 
เพราะเมื่อขึ้นบินจริง เราจะได้ใช้ทั้งสองสถานการณ์ค่ะ 
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ต่อมา...หนึ่งคําถามที่ต้องเจออย่างแน่นอนคือ 
กรรมการจะให้เราได้แนะนําตัวเอง 

ก่อนที่เราจะตอบคําถาม 
เราอาจจะแสดงความนอบน้อมสักหน่อย 

ด้วยการกล่าวขอบคุณกรรมการที่ให้เราได้แนะนําตัว 
ในประโยคภาษาอังกฤษใช้โครงสร้างประโยคดังนี้ค่ะ 

ทักทาย + ขอบคุณ + เริ่มแนะนําตัวเอง 
การทักทายสามารถทักอย่างสุภาพดังที่ได้เขียนไปแล้วในส่วนที่ 1 คือ 

 
Hello 

Good morning 
Good afternoon 
Good evening 
How are you ? 

How do you do? 

 
จากนั้นคําขอบคุณที่กรรมการได้ให้โอกาสเราแนะนําตัว 

ผู้เขียนจะยกตัวอย่างมาสัก 3 ประโยค ดังนี้ค่ะ 

 
ประโยคที่ 1  

I’d like to thank you for your question and allow me to introduce myself. 
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ประโยคที่ 2  

Thank you very much for asking and letting me introduce myself 

 
ประโยคที3่ 

Thank you for the opportunity of this interview and I’d like to introduce myself. 

 
เวลาเราพูดในสถานการณ์จริงในการสัมภาษณ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

รูปแบบการสนทนาจะเปน็ดังนี้ค่ะ 

 
บทสนทนาแบบท่ี 1 

A : Hello. 
B : Hello. Good morning. How do you do? 

A : How do yo do? Can you tell us about yourself ? 
B : Certainly. Thank you very much for asking and letting me introduce myself.                            

My name is……………………. 
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บทสนทนาแบบท่ี 2 
A : Good morning. How are you doing? 

B : I’m very well. Thank you. 
A : Can you tell me about yourself please? 

B : Thank you for this question that allow me to introduce myself. My name is..................... 

 
บทสนทนาแบบท่ี 3 

A : Hello 
B : Hello. How do you do? 

A : How do you do? 
What’s your name ? And tell us a bit about yourself please. 

B : Thank you very much for the opportunity of this interview.                                                              
My name is............................................. 

 
สิ่งที่เราสามารถพูดถึงได้อีก นอกจากชื่อคือ 

อายุ การศึกษา พื้นเพเป็นคนที่ไหน 
เมื่อเรียนจบมาเราทําอาชีพอะไรบ้าง จนกระทั่งปัจจุบัน 

หรืออาจจะพูดถึงงานอดิเรกที่เราชื่นชอบด้วยก็ได้ 
จะทําให้กรรมการได้เห็นตัวตนเราชัดเจนขึ้น 

 
หัวข้อดังกล่าวพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ค่ะ 
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การพูดถึงอายุ สมมติว่าผู้พูดอายุ 22 ปี พูดได้ตามประโยคนี้ค่ะ 
I am twenty two years old. 

I am ตามด้วยอายุของผู้พูดและลงท้ายด้วยคําว่า years old. 

 
การพูดถึงการศึกษา (Education) 

สิ่งแรกคือ สาขาที่เรียนมาชื่อเรียกที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษคืออะไร 
วุฒิการศึกษาที่เราได้รับ ในภาษาอังกฤษคือวุฒิอะไร 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (high school) 
วิทยาลัยอาชีวะ (vocational college) 
ประกาศนียบัตร (certificate / diploma) 

ปริญญาตรี (bachelor) 
ปริญญาโท (master) 

ปริญญาเอก ( Ph.D. / Doctoral) 

 
การพูดถึงพื้นเพของเรา 

สามารถพูดถึงถิ่นฐานที่เราเกิด 
ถ้าเราเกิดที่จังหวัดนึง แต่ไปเติบโตที่อีกจังหวัดนึง 

แล้วปัจจุบันก็ใช้ชีวิตอยู่อีกที่จังหวัดนึง 
ก็สามารถอธิบายไปได้ตามนั้นเลยค่ะ 

ถึงแม้กรรมการจะไม่ได้รู้จักจังหวัดแต่ละจังหวัด 
แต่ก็พูดให้เห็นภาพคร่าวๆ ว่าเราเกิดและเติบโตจากหลายถิ่นฐาน 
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ตัวอย่างที่ 1 สมมติว่าผู้พูดเกิดและใช้ชีวิตวัยเด็กที่กรุงเทพฯ 

แต่ไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ 
และปัจจุบันทํางานอยู่ที่กรุงเทพได้ 1 ปีแล้ว 
สามารถพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษดังนี้ค่ะ 

“I was born and studied in Bangkok until I finished high school. Then I moved to study at a 
university in Chiangmai.  After I graduated I moved back here to start my career. I’ve been 

working for a year now.“ 

 
ตัวอย่างที่ 2 สมมติว่าผู้พูดเกิด เติบโต และทํางานที่กรุงเทพฯ  โดยทํางานมาได้สองปีแล้ว 

สามารถพูดได้ดังนี้ค่ะ 
“I was born and studied in Bangkok. I’ve been working with the company for 2 years now.“ 

 
 

ตัวอย่างที่ 3 สมมติว่าผู้พูดเกิดที่ชลบุรี เรียนหนังสือที่ชลบุรี แต่ปัจจุบันทํางานอยู่ที่อยุธยา โดยทํางานได้ 1 
ปีเศษ สามารถพูดได้ดังนี้ค่ะ 

“I was born in Chonburi where I lived and graduated. Then I’ve moved to work in Ayudthaya since 
2014. I’ve been with the company for over a year now.“ 

 
ต่อมาเป็นการพูดถึงอาชีพที่เราทําอยู่ในปัจจุบัน 

การพูดถึงอาชีพ ส่วนสําคัญคือตอนที่เราอธิบายลักษณะอาชีพ 
และการทํางานของเราให้กับกรรมการฟัง 

เราต้องมีประเด็นในการอธิบาย 
ประเด็นหลักๆ มี 3 ประเด็นคือ 

1. Team work 
                                                              2. Time 
                                                              3. Goal 
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เรามาดูกันทีละประเด็นเลยค่ะ 

Team work 
งานแต่ละอย่าง ต้องอาศัยคนหลายคนมาช่วยส่งเสริมกัน 

เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย 
เมื่อเราเป็นหนึ่งในทีมงาน หมายความว่า 

เรามีหน้าที่ “ ให้บริการ ” คนในทีมงาน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
ดังนั้นหาส่วนของเราที่เป็น “ การบริการ “ ให้เจอ 

จากนั้นยกมาอธิบาย เมื่อกรรมการถามเกี่ยวกับงานที่เราทําอยู่ 

 
Time 

งานทุกอย่างมีกําหนดเวลา 
ในส่วนนี้เราควรพูดถึงกลวิธี 

ในการบริหารจัดการเวลาของเราเอง 
เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วง ตามกําหนดเวลาที่ตั้งไว้ 

 
Goal 

เป้าหมายแบ่งเป็นสองส่วนคือ 
เป้าหมายที่เรารับผิดชอบ และเป้าหมายใหญ่ของทีมงาน 

ให้หาความเชื่อมโยง 
เป้าหมายในส่วนที่เรารับผิดชอบ 

ช่วยส่งเสริมให้ทีมงานให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ได้อย่างไร 
แล้วอธิบายให้กรรมการเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจน 
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ตัวอย่าง สมมติว่าผู้เข้าสัมภาษณ์มีอาชีพครู 
เรามาพิจาณาทีละประเด็นค่ะ 

Team work 
อาชีพครูคือการทํางานอย่างเป็นทีมกับนักเรียน 
เพื่อวัตถุประสงคือให้นักเรียนมีความรู้ในวิชานั้น 

และสามารถนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
ดังนั้นครูต้องทํางานร่วมกับนักเรียนอย่างเป็นทีมดังนี้คือ 

ครูมีหน้าที่ให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
และมีหน้าที่บริการตอบคําถามเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย 

โดยครูต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้ในสิ่งที่ทํา 
และมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนทุกคน 

 
ดังนั้นเวลาตอบสัมภาษณ์สามารถตอบได้ดังนี้คะ 

“ ดิฉัน/กระผม มีอาชีพครู และทํางานอย่างเป็นทีมกับนักเรียน 
ซึ่งคอยให้ความรู้และคอยตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่นักเรียนจะมี 

โดยต้องมั่นใจว่าเรามีความรู้ที่ถูกต้อง และมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนทุกคน “ 
ภาษาอังกฤษ จะพูดได้ดังนี้ค่ะ 

“ I’m a teacher. I work with my students as a team. By giving the right knowledge to them and 
answering all questions they may have about this subject. Also I have to be confidence. Knowing 

exactly what I’m teaching and having positive attitude. “ 
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Time 

อาชีพครูในระบบปกติมีกําหนดเวลาคือ 1 ภาคการศึกษา 
ที่จะจัดการการสอนในรายวิชาให้เสร็จสิ้น 

ดังนั้นการแบ่งเวลาใน 1 ภาคการศึกษาจะทําได้โดย 
ใน 1 ภาคการศึกษาใช้เวลากี่เดือน 
ครูมีเวลาสอนทั้งหมดกี่ชั่วโมง 

และในแต่ละเดือนต้องสอนกี่ชั่วโมง 
จากนั้น จัดชั่วโมงเรียนลงในตาราง 

ซึ่งในตารางสอน 
ควรจะเพื่อเวลาไว้สําหรับวันที่ไม่สามารถทําการเรียนการสอนได้เต็มที่ 
เช่น สถาบันอาจมีวันหยุดเฉพาะกิจ ที่ไม่ได้ประกาศล่วงหน้า เป็นต้น 

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไปแก้ปัญหากันในช่วงเวลานั้นอีกที 
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เราสามารถสอนได้อย่างต่อเนื่อง 

และเสร็จทันเวลาภายใน 1 ภาคการศึกษา 

 
ดังนั้นเวลาตอบสัมภาษณ์สามารถตอบได้ดังนี้ค่ะ 

“ การทํางานของ ดิฉัน/กระผม มีกําหนดต้องสอนให้เสร็จภายใน 1 ภาคการศึกษา ดังนั้นการจัดตารางสอน 
ดิฉัน / กระผม จะต้องดูว่าใน 1 ภาคการศึกษาต้องสอนทั้งหมดกี่ชั่วโมง จากนั้นมาแบ่งในตารางแต่ละเดือน 

โดยเผื่อเวลาไว้สําหรับวันหยุดฉุกเฉินที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วง หน้าจากสถาบัน  
การจัดเวลาแบบนี้จะทําให้พวกเราสามารถเสร็จสิ้นการเรียนการสอนได้ภายใน เวลาที่กําหนด “ 

ภาษาอังกฤษ จะพูดได้ดังนี้ค่ะ 
“I plan to distribute all lessons in my schedule. And make sure to finish everything in 1 semester. 

Sometimes I have to cancel my class for unprepared situation. So I always make my schedule 
very flexible. With this strategy I’m sure we can complete everything in time.” 
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Goal 

เป้าหมายของการสอนคือ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชานั้น 
และสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ 

ซึ่งในการสอนจะแบ่งการทํางานของทีมงานเป็นสองส่วน 
ส่วนแรกคือส่วนของครู ส่วนที่สองคือส่วนของนักเรียน 

เมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นครู 
หน้าที่หลักของครูคือ ให้ความรู้ 
มอบหมายการบ้านให้กับนักเรียน 

เพื่อครูจะสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหานั้นมากน้อยแค่ไหน 
หน้าที่หลักของนักเรียนคือ 

รับข้อมูลความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติม 
ทําการบ้านให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้นเราควรพูดให้กรรมการได้ทราบ ในส่วนของส่วนการทํางานของครู 
ที่มาสนับสนุนเป้าหมายของการเรียนการสอน คือ 
การเป็นผู้ให้ความรู้ที่ถูกต้อง บริหารจัดการเวลา 
และผลักดันให้นักเรียนทํางานมาส่งตามกําหนด 

ถ้าครูทําหน้าที่ตามนี้ 
ทั้งทีมงานซึ่งคือครูและนักเรียนก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ 
เวลาตอบสมัภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษสามารถตอบได้ดังนี้คะ 

“ If I teach exactly the right thing. Having efficient time managment and inspiring my student to 
work on their assignment in time. As a team we would definitely acheive our goal.“ 
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จากที่ได้ยกตัวอย่างมา เมื่อนําแต่ละส่วนมาเรียบเรียง 

ตั้งแต่การทักทายจนถึงแนะนําตัวเอง 
จะได้บทสนทนาดังนี้ค่ะ 

 
A : Good morning. How are you doing? 

B : I’m very well. Thank you. 
A : Can you tell me about yourself please? 

B : Thank you for this question that allow me to introduce myself.  
My name is..................... 

I was born and studied in Bangkok until I finished high school.  
Then I moved to study at a university in Chiangmai.   

After I graduated I moved back here to start my career.  
I’ve been working for a year now.  

I’m a teacher.  
I work with my students as a team.  

By giving the right knowledge to them. 
Answering all questions they may have about this subject.  

Also I have to be confidence.  
Knowing exactly what I’m teaching and having positive attitude.  

I plan to distribute all lessons in my schedule.  
And make sure to finish everything in 1 semester.  

Sometimes I have to cancel my class for unprepared situation.  
So I always make my schedule very flexible.  

With this strategy I’m sure we can complete everything in time. 
If I teach exactly the right thing.  

Having efficient time managment and inspiring my student to work on their assignment in time.  
As a team we would definitely acheive our goal.“ 
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ถ้าเรามีระเบียบทางความคิด 
และใช้เวลาเรียบเรียงเนื้อหาที่เราจะพูดในการแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 

เชื่อว่าแต่ละคนจะได้รูปแบบการแนะนําตัวที่มีเอกลักษณ์ของเราเอง 
ขอให้ท่านผู้อ่านได้ลองนําไปประยุกต์ใช้ดูค่ะ 
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บทท่ี 3 ภาพลักษณ์ท่ีดี 
ในการสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

 
สามองค์ประกอบหลัก 

ในการแต่งกายเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี 
ในวันสอบสัมภาษณ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีดังนี ้

1. ทรงผม 
                     2. หน้าตาและผิวพรรณ 

            3. เครื่องแต่งกาย 

 
มาเริ่มที่ทรงผมกันก่อนค่ะ 

สิ่งสําคัญสําหรับผมประการแรกคือ ความสะอาด  
อย่าให้ผมมันเยิ้ม ร่วง หรือมีรังแค  

อันที่จริงถ้าเรามีสุขภาพดี  
สุขภาพหนังศรีษะและผมของเราจะดีไปด้วย  

สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วง ผมมัน มรีังแค  
เป็นไปได้สูงว่าระบบการทํางานบางอย่างในร่างกายผิดเพี้ยน  

ดังนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือ...  
พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่ดี มีประโยชน ์ 

และออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ  
ถ้าร่างกายเราแข็งแรง...  

ทุกๆ ส่วนของร่างกายเราจะมีความเป็นปกติ  
ลองสังเกตสุขภาพผมและหนังศรีษะกันดูนะคะ ว่ามีปัญหาหรือไม ่
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ต่อมาเรามาดูกันที่ทรงผมค่ะ  
สําหรับคนที่ผมสั้นควรจะจัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อย 

อย่าให้กระเซอะกระเซิง 
คนที่ผมยาวรวบตึงปล่อยหางม้า 
หรือเกล้ามวยก็ได้ทั้งสองแบบ  

แต่ถ้าเรียบร้อยที่สุดก็จะเป็นการเกล้ามวยค่ะ 
ในการรวบผมสามารถรวบเปิดหน้าผากโดยไม่แสกข้างใดข้างหนึ่ง 
หรือถ้าต้องการจะแสกผม ก็ให้แสกข้างนะคะ ไม่ควรแสกกลาง 

 
การทําสีผมที่แปลกไปจากสีธรรมชาติสามารถทําได้  

แต่อย่าเลือกโทนสีที่ไม่เหมาะกับสีผมธรรมชาตขิองเรา  
เช่น ถ้าเราผมดําก็ไม่ควรทําสีผมเป็นสีทองในวันสมัคร  
แต่ถ้าทําสีผมเป็นสีน้ําตาลแดง น้ําตาลเข้มอมเขียว  

ประมาณนี้ก็ทําได้ค่ะ 
เพราะว่าสีไม่ได้แปลกประหลาดไปจากสีผมธรรมชาติเดิมมากนัก 

แต่ถ้าทําสีผมแล้วผมเริ่มยาว  
สีที่โคนผมที่เริ่มยาวแตกต่างจากสีที่ไปทํามาอย่างเห็นได้ชัด  

ควรจะไปปรับให้สีเท่ากันค่ะ  
ในส่วนของการทําไฮไลท์สีผม...  

อันนี้ไม่แนะนําค่ะ เพราะจะดูเป็นแฟชั่นเกินไป 
ไม่เหมาะสําหรับการสมัครงานเพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
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เสร็จจากผม เรามาต่อที่หน้าตา 
สุขภาพผิวบนใบหน้าเป็นเรื่องสําคัญมากค่ะ 

เพราะว่ากรรมการก็เห็นเราจากการมองหน้ากันก่อนเป็นอันดับแรก 
ติดตามรายละเอียดกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ 

 
ต่อมาคือการดูแลหน้าตาและผิวพรรณ 

ผิวพรรณถอืเป็นเรื่องสําคัญสําหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
เพราะเราต้องพบปะผู้คนมากมายในแต่ละเที่ยวบิน 

ดังนั้นสิ่งที่ผู้โดยสารจะมองคือหน้าตาของเรา  
บางทีก็อากัปกิริยาเวลาเราทํางาน 

เพราะเวลาอยู่บนเครื่องบิน มันไม่ได้มีอะไรให้มองมากนัก 
จะมานั่งมองผู้โดยสารด้วยกันก็คงประหลาด 

จะดูหนังบนเครื่องก็หาเรื่องที่ถูกใจไม่ค่อยจะได้ 
ก็เลยนั่งมองแอร์ทํางานไปเพลินๆ 

 
ดังนั้นหากหน้าเราสิวเห่อ ผิวแตก ลอกเป็นขุย 
หรือมือแห้งเหี่ยว แตกระแหงเลือดออกซิบๆ  

ก็คงไม่เจริญตาเจริญใจ  
ทั้งกับผู้โดยสารและกับลูกเรือที่ทํางานด้วยกัน 

 
อีกทั้งไม่ดีต่อสุขอนามัยของเราด้วย  

เพราะอากาศบนเครื่องบินก็มีฝุ่น มีเชื้อโรคปะปนไม่น้อย 
การมีแผลอักเสบอะไรก็ตามบนผิวเรา ถ้าติดเชื้อขึ้นมาจะแย่  
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องค์ประกอบที่เราต้องดูแลในเรื่องของหน้าตามีด้วยกันสามอย่างค่ะ 
อย่างแรกคือ สุขภาพผิวหน้า 
อย่างที่สองคือ สีผิวและริ้วรอย 
อย่างที่สามคือ การแต่งหน้า 

 
มาว่ากันที่สุขภาพผิวหน้ากันก่อนค่ะ 

ผิวที่สุขภาพดีเกิดจากการพักผ่อนที่เพียงพอ 
ดื่มน้ําเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 

ทานอาหารที่ดี เน้นผักผลไม้ 
งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม ชา กาแฟ 

มีการออกกําลังกายให้ผิวได้ขับของเสียออกมาทางเหงื่อ 
และช่วยให้เลือดลมในร่างกายหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ 
การมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใส ไม่มีอารมณ์ขุ่นข้องมัวหมอง 

ถ้าทําได้ตามนี้ เราจะมผีิวพรรณที่เปล่งปลั่ง สดใส 
โดยไม่ต้องหมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนไปกับเทคโนโลยี ซึ่งชว่ยได้แค่ภายนอกค่ะ 
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สีผิวและริ้วรอย 
สีผิวที่สวยที่สุดคือสีผิวที่ธรรมชาติให้เรามาตั้งแต่เกิด 

ไม่มีความจําเป็นต้องไปเปลี่ยนสีผิวตามธรรมชาติของเราเอง 
ถ้าสุขภาพผิวเราปกติดี สีผิวของเราจะเรียบเนียน และสม่ําเสมอ 

ไม่มีการบวม เป็นปื้นแดง เป็นผื่น หรือหลุดลอก 
ถ้าหากเราสังเกตเห็นว่าผิวเรามีอาการผิดปกติดังกล่าว 
มีความเป็นไปได้สูงว่าเราอาจแพ้อะไรบางอย่าง เช่น 

แพ้ครีมทาผิว แพ้ยา แพ้อาหาร เป็นต้น 
วิธีแก้คือหาให้เจอว่าแพ้อะไร แล้วหยุดปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการแพ ้

จากนั้นหมั่นออกกําลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ําเยอะๆ 
จากประสบการณ์ของผู้เขียน ที่เคยมีอาการแพ้มาก่อน 

เมื่อเริ่มออกกําลังกาย และดูแลการพักผ่อนกับอาหารการกินแล้ว 
ร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อปรับเข้าสู่สภาพปกติ 

จากนั้นผิวจึงจะเริ่มกระบวนการรักษาตัวเอง 
ซึ่งเมื่อกระบวนการรักษาตัวเองเริ่มขึ้นจะกินเวลาไม่นาน ประมาณ 2-3 อาทิตย์ 

เราจะสามารถรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของผิวเราไปในทางที่ดีขึ้น 
สิวที่อักเสบจะเริ่มแห้ง และหลุดลอก 

ริ้วรอยหมองคล้ําที่เกิดจากการอักเสบยังคงอยู่ 
แต่ก็จะค่อยๆ จางลงไปเรื่อยๆ ด้วยตัวมันเอง 
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สําหรับการสัมภาษณ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ริ้วรอยแผลเป็น ผิวที่หลุดลอก และสิวอักเสบ เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นอย่างมาก 

เพราะถ้ามันอยู่บนใบหน้าเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ามอง 
บ่งบอกถึงการดูแลตัวเองที่ผิดวิธี 

ดังนั้นถ้าใครมีสุขภาพผิวดีอยู่แล้ว คงไม่น่าห่วงเท่าไหร่ 
แค่อย่าไปทานอาหาร หรือใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่แปลกๆ ที่เราไม่เคยใช้ 

แต่คนที่มีปัญหาก็ให้ทําตามที่ผู้เขียนได้แนะนําไว้ข้างบน 
รับรองว่าคุณจะได้ผิวสวยใสเปล่งปลั่งกลับมาแน่นอนค่ะ 
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การแต่งหน้า 
การแต่งหน้าสําหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

จะเน้นการแต่งหน้าให้ดูมีมิติ แต่ไม่เน้นการแต่งหน้าที่เป็นแฟชั่นจ๋า 
เพราะงานหลักของเราคือดูแลความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร 

ไม่ใช่การให้ความบันเทิง หรือตื่นตาตื่นใจ 
การแต่งหน้าจึงเน้นโทนสีที่สุภาพ 

แต่งออกมาแล้วดูมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ดูเป็นผู้ใหญ่ 

 
อุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการแต่งหน้ามีดังนี้ค่ะ 

1. รองพื้น 
2. แป้งฝุ่นทาทับรองพื้น 
3. ที่ปัดแก้ม 
4. ที่ทาตา 
5. มาสคาร่า 
6. ที่เขียนตา 
7. ลิปสติก 
8. ดินสอเขียนคิ้ว 
9. คอนซีลเลอร์สําหรับปกปิดริ้วรอย 

10. ยาทาเล็บ (สีเข้ากันกับลิปสติก) 
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สําหรับการแต่งหน้าจําเป็นต้องใช้ทั้งหมดที่กล่าวมามั้ย 

“ จําเป็นค่ะ “ 
ก่อนขึ้นบินทุกไฟลท์ จะมีเจ้าหน้าที่มาเช็คเสื้อผ้าหน้าผมทุกครั้ง 

ดังนั้นทุกอย่างต้องเป๊ะ สีลิปสติกต้องชัดเจน 
คิ้วควรจัดแต่งหรือกันคิ้วให้เรียบร้อย 

ไฝ ฝ้า กระ ทั้งหลาย ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะ 
ใช้ concealer ปกปิดได ้

สําหรับสาวๆ ที่ขนเยอะ หรือมีหนวดชัดๆ 
อันนี้อาจจะต้องไปทําให้สีขนอ่อนลง จะได้มองไม่เห็น 

สิ่งที่เป็นปัญหาสําคัญคือ เคสที่ลูกเรือเป็นสิวอักเสบ แล้วเห็นได้อย่างชัดเจน 
ก็จะโดนสั่ง off load ไม่ให้ขึ้นบิน 

ซึ่งมีลูกเรื่อโดน off load ด้วยกรณีนี้ให้เห็นกันอยู่บ้าง แต่ไม่ค่อยบ่อยนัก 

 
ดังนั้นดูแลสุขภาพผิวหน้าให้ดีค่ะ 

ถึงแม้จะเป็นแค่การสอบสัมภาษณ์แต่ก็ไม่ควรประมาท 
ดังนั้นการแต่งหน้าของเราก็ให้ได้ตามมาตรฐานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะดีที่สุดค่ะ 
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สุดท้ายคือเครื่องแต่งกาย 
แต่งตัวอย่างไรให้ชนะใจกรรมการ ในวัน pre-screen 

 
สมัยนี้คนส่วนใหญ่ชอบที่จะทําตามอารมณ ์

แต่งตัวตามใจฉัน  
ให้มันง่ายและสะดวกสําหรับเรา 

บางครั้งความง่ายๆ สบายๆ จนเคยชิน  
ทําให้เราประพฤติตนไม่เหมาะสมกบักาลเทศะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ 

 
สําหรับคนที่ฝันอยากเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งหลาย  

เราสามารถทําตัวตามสบายได้ในบางโอกาส 
และบางโอกาส เราก็ต้องวางตัวให้ถูกต้องเหมาะสม 

อย่างการไปสัมภาษณ์งานนี่ถือว่าต้องรู้กาลเทศะอย่างสูง 
ทั้งในเรื่องของการแต่งกาย บุคลิก และการพูดจา  

 
ชุดที่เหมาะสมคือชุดสูท 

จะเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวก็แล้วแต่ 
หรืออาจจะอ้างอิงจาก dress code ที่ทางสายการบินกําหนดไว้ก็ได้เช่นกัน 
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สีของชุด 
สีของสูทที่จะใส่ควรเลือกอย่างไร 

ควรเลือกสีที่ใส่แล้วขับให้สีผิวของเราขาวขึ้น 
เด่นขึ้น บางสีใส่แล้วทําให้ผิวของเราหมองลงไปก็มี 

ดังนั้นควรได้ลองทาบหรอืสวมชุดดู 
แล้วสังเกตว่าสีของชุดที่เราเลือกขับผิวเราให้เด่นขึ้นหรือไม ่

 
ในส่วนของกระเป๋า และรองเท้า 
ควรเลือกรูปแบบที่เรียบที่สุด 

อย่าลืมว่า  
อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

ต้องการความน่าเชื่อถือ 
ไม่ได้ต้องการแฟชั่นใหม่ล่าสุดจากรันเวย์ 

ส่วนถุงน่องก็เลือกสีที่กลมกลืนกับผิวเราก็พอค่ะ 
ได้แนวทางในการแต่งตัวกันไปแล้ว 

ก็เตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะ 
งานแบบนี้บทสายการบินจะมารับสมัคร บางทีก็มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

ทําตัวให้พร้อมตลอดเวลาดีที่สุดค่ะ 
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บทท่ี 4 มองโลกในแง่ดี 
 
 

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือไม่ว่าจะอาชีพใดๆ ก็ตาม 
ทัศนคติเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดีเป็นเรื่องสําคัญ 
เพราะในการทํางานมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความขัดแย้ง   

ความเครียด  หรือแรงกดดันจากปัญหาปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ดังนั้น... 

 
การคิดบวกและการมองโลกในแง่ดีคือกุญแจสําคัญ 

ท่ีทําให้เราสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าว 
โดยไม่เกิดความเสียหายทางอารมณ์และจิตใจท้ังของคนรอบข้าง และตัวเราเอง 

 
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้ 

แต่... 
ปัญหาที่เกิดคือบางครั้งเราฝึกเพียงแค่เปลือกนอก   

แต่ที่ก้นบึ้งของจิตใจเรายังมีความโกรธเคือง ขุ่นข้องหมองใจ น้อยอกน้อยใจ 
กับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เรารับมือ 
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อย่างเช่น การได้ตารางบินที่แน่นเอี้ยด ทําให้เรามีเวลาส่วนตัวน้อยลง ทํางานเหนื่อยขึ้น 
เราอาจรับมือกับสถานการณ์นี้ด้วยการคิดในทางที่ดีว่า 

บินเยอะเราก็ได้เงินเยอะไปด้วย 
แต่อารมณ์ลึกๆ ในใจเรานั้น  เรารู้ดีว่าตารางบินที่แน่นเอี้ยด 

ทําให้เราเหนื่อยล้ากว่าปกติ 
ทั้งความเหนื่อยล้าทางกายที่เกิดจากการเดินทางตลอดเวลา 

และความเหนื่อยล้าทางใจ ที่เกิดจากความเครียดในการทํางาน 

 
ความขัดแย้งระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น 

จะทําให้เกิดการบาดเจ็บทางจิตใจ 
หากสะสมไปเรื่อยๆ จะไม่ดีต่อสุขภาพจิต 

และถ้าไม่ได้รับการแก้ไข 
นานวันเข้าความเจ็บปวดน้ีจะบาดลึกลงไปถึงจิตวิญญาณ 

 

 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาทางอารมณน์ี้  ผู้เขียนได้นําประสบการณ์ตรง 

จากการได้ฝึกปฏิบัติจริงและผลที่ได้รับ 
มาสรุปเป็นเทคนิคสามข้อ รับมือการบาดเจ็บทางอารมณ ์

ให้ทุกๆ คนไดล้องอ่านและพิจารณาปรับใช้กันดูตามเหมาะสม 
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เทคนิคสามข้อที่ผู้เขียนค้นพบมีดังนี้ค่ะ 

                                     1. ออกกําลังกาย 
                                     2. ทําสมาธ ิ
                                     3. มองโลกในแง่ดี 

                                    
เรามาเริ่มกันที่ข้อแรก การออกกําลังกาย 
การออกกําลังกายมีตั้งมากมายหลายชนิด 

แต่เนื่องจากผู้เขียนมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ 
จึงเห็นว่าควรเลือกกีฬาที่จะช่วยบําบัดความเครียด 
หรืออารมณ์เสียๆ ที่มันคั่งค้างอยู่ในใจเราได้ด้วย 

ดังนั้นผู้เขียนจึงมุ่งไปที่การฝึกโยคะ 
เพราะนอกจากจะได้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
ได้ยืดกระดูกและเส้นเอ็นต่างๆ ให้มันได้เข้าที่เข้าทาง 

อีกทั้งมีประโยชน์มากๆ สําหรับคนที่เอื้อมแตะไม่ถึงตามเกณฑ์ 
การได้ยืดกล้ามเนื้อด้วยโยคะ จะช่วยให้เราเอื้อมได้สูงขึ้น 
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สิ่งสําคัญอีกประการคือ  
การเล่นโยคะทําให้ได้ฝึกสังเกตลมหายใจของตัวเอง 
เพราะการหายใจต้องสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว  
ไม่อย่างนั้นพลังงานเราจะออกมาได้ไม่เต็มที่  

และถ้าหายใจผิดจังหวะ อาจมีผลกระทบทําให้ปวดศรีษะได้  
เพราะลมไปอั้นไว้ผิดที่ผิดทาง ดังนั้นทุกอย่างต้องสัมพันธ์กัน 

 
การฝึกในช่วงแรกๆ  

เป็นเรื่องปกติที่กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของเรายังตึง 
เนื่องมาจากการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันของเรามักจะเป็นท่าเดิมๆ เช่น 

นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ก็นั่งท่าเดิมเป็นชั่วโมง 
สะพายกระเป๋าก็สะพายข้างเดิม 

พฤติกรรมที่เราทําในแบบเดิมๆ ซ้ําๆ ทุกวัน 
ทําให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆ ของร่างกายเราเกิดการบาดเจ็บ โดยที่เราไม่รู้ตัว 

เป็นสาเหตุของอาการผิดปกติต่างๆ ทางร่างกาย 
เช่น ปวดหัว ปวดหลัง ปวดไหล่ เครียด เป็นต้น 

 
การได้ออกกําลังกายด้วยโยคะ  

ช่วยให้อาการปวดหัว ปวดไหล่ ปวดหลัง ลดลงไปเรื่อยๆ 
การหายใจดีขึ้น เพราะหายใจได้ทั่วท้อง ช่วยให้หลับได้ลึกขึ้น  
เมื่ออาการปวดที่รบกวนทางร่างกายลดลงไปจนหายสนิท 
การหายใจดีขึ้น การพักผ่อนเต็มที่ขึ้น อารมณ์แจ่มใสขึ้น 
ความเครียดจากการทํางาน หรือจากการใช้ชีวิตประจําวัน 

จะลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด 
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เมื่อเสร็จจากการฝึกโยคะ  
จากนั้นต่อด้วยการนั่งสมาธิ 

การเล่นโยคะ เหมือนเราได้ warm up ลมหายใจเข้าออก 
ส่วนวัตถุประสงค์หลักของการนั่งสมาธิคือ  

ให้มีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจ 
แล้วเราจะรู้เท่าทันการเกิดและดับของอารมณ์ต่างๆ ในจิตใจเรา 

 
ลองสังเกตตัวเองดูนะคะ 

เรามักจะปล่อยให้อารมณ์มาคอยหลอกล่อ 
ให้เราเป็นบ้าไปกับมันอยู่ตลอดเวลา 

ดีใจทีก็กระดี๊กระด๊า เสียใจทีก็ฟูมฟาย โมโหทีก็เหวี่ยงวีน 
ไม่ได้ดั่งใจทีก็เอาเรื่อง มันต้องได้ดั่งใจสิ 

พออาการมากๆ เข้า มันน่าจะเรียกได้ว่า “ เป็นคนบ้า “ 
เพราะไมม่ีสติรู้เท่าทันอะไรสักอย่าง 

ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได ้
มีอะไรมากระตุ้นก็ไปตามอารมณ์ตลอด 
นั่นคือ “ อาการทางจิต “ ชนิดหนึ่ง 
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ดังนั้นการทําสมาธิให้มีสติอยู่กับลมหายใจ 

จะช่วยให้เราเห็นต้นตอการเกิดของอารมณ์นั้น 
การเริ่มคุกรุ่นของอารมณ ์

การตึงเครียดของอารมณ์ที่ขึ้นไปจุดสูงสุด 
แล้วจากนั้นมันก็แตกดับไป 

สุดท้ายเหลือเพียงลมหายใจเข้าออก 
และสติที่ตามรู้ไปกับลมหายใจของเรา 

 
ถ้าเราสามารถเข้าใจกระบวนการทํางานของจิต 

เราจะเข้าใจว่า   
ที่ผ่านมานั้นเราถูกหลอกจากสิ่งกระตุ้นจากภายนอก  

ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์  
และเรานี่แหละตัวดี 

ที่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมีผลกับภาวะจิตใจภายในตัวเราเอง 

 
เมื่อเราเข้าใจเหตุและผลทั้งหมด 

เราจะสามารถจัดการกับจิตใจและอารมณ์ของเรา 
ให้ตื่นรู้และเบิกบานได้เป็นอย่างดี 

จิตที่ตื่นรู้และเบิกบาน 
จะมีความละเอียดและลึกซึ้ง 

เข้าใจทั้งความทุกข์และความสุข 
ว่ามีต้นกําเนิดเหมือนกัน 

คือเกิดจากเหตุปัจจัยถูกสร้างขึ้น  
แล้วเราก็รู้สึกไปตามเหตุปัจจัยนั้น 

ว่ามันคือสุขบ้างล่ะ หรือมันคือทุกข์บ้างล่ะ 
ทั้งๆ ที่บทสรุปของมันต่างเหมือนกันคือ 

สุดท้ายก็ดับไปตามเหตุปัจจัยที่สร้างมันขึ้นมา 
 
 

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิพ.ศ. 2537 



 

 

51	

การทําสมาธิเป็นการปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยาก  
สามารถทําเองได้ที่บ้าน 

แค่นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย 
วางมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้มือขวารดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย 

จากนั้นหลับตาลง  

 
เมื่อตอนที่ผู้เขียนฝึกสมาธิแรกๆ กับพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล 

ที่วัดถ้ําพระผาคอก จังหวัดเชียงราย 
พระอาจารย์ทองสุขสอนว่า สติของเราจะอยู่ตรงลิ้นปี่  

ให้ตั้งสติให้มั่นแล้วเกาะอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้แน่นๆ 
มีสติตามรู้ลมหายเข้าที่ทําให้ท้องพองออก แล้วบอกตัวเองว่า “พองหนอ” 
รู้ลมหายใจออกที่ทําให้ท้องค่อยๆ ยุบลง แล้วบอกตัวเองว่า “ยุบหนอ” 

หากร่างกายเจ็บปวด เช่นขาชาจนปวด  
ให้พิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นว่า ปวดหนอ 

แต่วิธีนี้ผู้เขียนทําแล้วรู้สึกเครียด ผู้เขียนจะใช้วิธี ช่างมันเถอะ 
ซึ่งทําให้ผู้เขียนนั่งสมาธิได้ทนกว่า และนานกว่าการพิจารณาเวทนา 
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ดังนั้นเมื่อความคิดเรามันจะแล่นไปแล่นมา ผู้เขียนก็จะ “ช่างมันเถอะ”  

เมื่อร่างกายเราเจ็บปวด เหน็บกิน หรือขาชา ก็ช่างมันเถอะ 
เมื่อเราหงุดหงิดกับความเงียบที่เกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะ 
เมื่อเราจะยินดีปรีดากับสมาธิที่เกิดก็ช่างมันเถอะ 

 
ความคิดที่วิ่งแล่น ความเจ็บปวด ความหงุดหงิด เหล่านี้ที่เราเรียกได้ว่าความทุข์ 

ความยินดีปรีดาที่ได้จากการนั่งสมาธิ หรือที่เราเรียกว่า ความสุข 
มันคือกระบวนการเดียวกันคือ 

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป 
เหตุผลคือ “เพราะมันเป็นของมันเช่นนั้นเอง” 

แล้วถ้าเราเข้าใจเช่นนี้แล้ว ทั้งทุกข์และสุขว่าสุดท้ายมันก็ดับไป 
แล้วเราจะไปเอาอะไรกับมัน  

จะเอาอะไรกับสิ่งทีไ่ม่มีความแนน่อน 
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น่าเสียดาย ที่เรามักจะละเลยภูมิปัญญาเหล่านี้ 
ไปให้ความสําคัญกับเนื้อหนังมังสา และวัตถุนอกกายเสียมาก 

แล้วมองว่าการนั่งสมาธิฝึกสติเป็นเรื่องน่าขัน เป็นเรื่องของคนบ้าบุญ บ้าวัด 
แต่ถ้าได้ลองปฏิบัติจะเข้าใจว่า 

ธรรมชาติอันลึกซึ้งนั้นแสนจะเรียบง่าย 
เรียบง่ายเหมือนลมหายใจเข้าและออกของเรานั่นแหละค่ะ 

 
และเมื่อเราปล่อยวางจากความทุกข์และความสุขทั้งหลาย 
เข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง ว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเอง 
เมื่อนั้นจิตของเราจะเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวง 

หมดสิ้นแล้วซึ่งการยึดติดกับปัจจัย  ที่หาความเที่ยงแท้ไม่ได้แม้สักนิด 
เป็นการประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณที่ตืน่รู้และเบิกบาน 

แล้วการมองโลกในแง่ดีจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
เกิดจากภายในจิตวิญญาณท่ีร่มเย็นแล้ว ผ่องแผ้วแล้ว แจ่มใสแล้ว 
และหนทางเดียวท่ีจะเข้าไปสัมผัสความร่มเย็นในจิตวิญญาณได้คือ 

“ การทําสมาธิ “ 
 

 
บางคนอาจจะคิดว่านี่มันยุคไหนแล้ว 

จะมาพูดเรื่องแบบนี้มันดูเชยจัง 
ผู้เขียนคิดว่า ของแบบนี้รู้ไว้ใช่ว่า 

การได้ลองฝึก อาจทําให้เราได้คําตอบในชีวิตที่ดีกว่าเดิมก็ได้ 
ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่เราต้องทดลองด้วยตนเอง 

ไม่ว่าจะเป็นการฝึกภาษา การเตรียมความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ 
หลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ไม่มีสอน ไม่มีบอกในตําราเรียน 

เราล้วนแล้วแต่ต้องหาคําตอบในชีวิตให้กับตัวเอง ไม่ทางใด ก็ทางหนึ่ง 
ผู้เขียนหวังว่า e-book เล่มนี้ จะมีคําตอบบางอย่างให้กับท่านผู้อ่านทั้งหลาย 

และสุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีค่ะ 
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