แนะนาวิธีการถ่ ายรูปสมัครงาน ให้ ได้ งาน
การถ่ายรู ปสมัครงาน มาถึงเวลาไปทาหล่อ ทาสวยกันแล้ว ถ้าวันนี้คุณกาลังจะไปสมัครงานก่อนก้าว
ออกจากบ้าน ตรวจสอบเอกสารสาคัญอันหนึ่งก่อนจะดีกว่าไหม? แน่นอนว่า.. รู ปถ่ายเพื่อติดใบสมัครงาน คือ
เอกสารสาคัญ ที่มีส่วนสาคัญที่จะช่วยบันดาลให้คุณได้งานหรื อไม่ได้งานกันเลย เอาหละ..เราลองมาเจียระไน
เทคนิคกันทีละข้อ ว่าจะทาอย่างไรให้ใบสมัครงานของคุณนั้นน่าสนใจมากขึ้น .. ด้วยรู ปถ่ายที่ดูเนี้ยบ ไม่โบราณ
และ ดูสดใสน่ามอง กันดีกว่าตามมาเลยครับ
การไปถ่ายรู ปสาหรับสมัครงานที่ดีในยุคปั จจุบนั ควรพิจารณาตามนี้
1. ตาแหน่งงานที่คุณจะไปสมัครนั้น เป็ นระดับพนักงาน , เจ้าหน้าที่ , หัวหน้า , ผูจ้ ดั การ หรื อ ผูบ
้ ริ หาร

ถ้าคุณไป

สมัครงานในระดับเจ้าหน้าที่ข้ ึนไป
- สาหรับผูช้ าย คือ ให้สวมชุดทางานด้วยเสื้ อสี ขาวและผูกเนคไทสี พ้น
ื ได้แก่ สี กรมท่า สี น้ าเงิน สี ครี ม หรื อ สี ดา

พร้อมสวมชุดสู ทสี สุภาพทับเอาไว้ ฉากหลังสี พ้นื น้ าเงิน
- สาหรับผูห
้ ญิง คือ ให้สวมเสื้ อที่มีปกและเห็นปกเสื้ อจะดีที่สุด อย่าเลือกคอกลมโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าไม่เป็ น

มืออาชีพ ให้ถอดสร้อยจี้ของคุณที่คอออกก่อนถ่ายรู ป เลือกชุดสู ทผูห้ ญิงพอดีตวั มาสวมทับ (ถ้าเป็ นไปได้ให้ซ้ื อ
เป็ นของส่ วนตัว หรื อ ไปตัดเอาไว้เลย เพราะตอนคุณทางานจริ ง ๆ การใส่ สูททับจะทาให้คุณดูเป็ น Working Woman
ทันที) อ้อ ต้องฉากหลังสี พ้นื น้ าเงินนะครับ
ถ้าคุณไปสมัครงานในระดับพนักงาน
- สาหรับผูช้ าย -ผูห
้ ญิง ให้ยกเว้นการสวมสู ทเท่านั้นพอ เหตุผลที่ตอ้ งเลี่ยงการสวมสู ทหรื อให้สวมสู ท ?

เพราะมันมีระดับที่ผมเรี ยกว่า 'ความโอเวอร์ ' ต่างกันครับ คุณไปสมัครพนักงานเซเว่น ที่ใช้วฒ
ุ ิ ม.3 ขึ้นไป แต่คุณ
ดันทะลึ่งไปถ่ายรู ปใส่ ชุดออกมาให้เหมือนผูบ้ ริ หารละก็ คุณก็ชวดงานอีกครับ เพราะดูแล้ว นายหรื อเธอคนนี้คง
ทางานไม่ไหว ดูจากการถ่ายรู ปเธอหรื อเขาคนนี้ คงจะถนัดงานสั่งการมากกว่าการไปเดินแบกของ จัดชั้นวาง
ของ เพราะงานระดับนั้นต้องการ การปฏิบตั ิมากกว่านัง่ สัง่ การ

ตรงกันข้ามคุณไปสมัครตาแหน่ง หัวหน้างาน แต่รูปถ่ายออกมามีเพียงแต่เสื้ อสี ขาว ผูกไท 'รู ปถ่ายของคุณก็จะดู
ไม่มีบารมีทนั ที' มันไม่สะท้อน 'ความกว้าง' ของความคิด หรื อ 'กาลเทศะ' อันควรรู้ ควรทาในสังคม เพราะ
ตาแหน่งงานหัวหน้า สิ่ งสาคัญต้น ๆ นอกจากมันสมองที่ชาญฉลาดของคุณแล้ว บุคลิกลักษณะที่ดูมีบารมีเป็ นสิ่ ง
ที่ตามองไม่เห็น แต่วา่ มันสามารถช่วยให้หวั หน้าแค่ใช้ปากสั่งแล้วคนก็ทาตามได้นะ..อย่าลืม
2. ตรวจดูทรงผมและผิวหน้าของตัวเองสักหน่ อย

ทรงผม
ผูช้ าย
- ให้ไปตัดผมแบบแค่ซอยนะ ขอร้ องอย่าไปโอเวอร์ ตัดรองทรง , รองทรงสู ง หรื อ ทรงทหารบกยกทัพ โดย

เด็ดขาด อย่าไปเข้าร้านผูช้ ายบาร์ เบอร์ แม้วา่ คุณจะนิยมชมชอบว่ามันถูกก็ตาม เพราะร้านพวกนี้ จะมีบตั ตาเลี่ยน
ตัวทาลายอนาคตที่กาลังจะเกิดของคุณได้เลย อานุภาพของบัตตาเลี่ยนจะทาให้รูปหน้าของคุณดูเด๋ อ เอ๋ อ..หล่อ
ไร้สติไปอย่างแนบเนียน ดูเหมือนเด็กจบใหม่ที่ไม่มีน้ ายามากกว่าคนที่พร้อมจะทางาน ดังนั้น เอาแค่ซอยให้ดูส้ นั
ขึ้น (หากทรงผมปั จจุบนั ทาให้หน้ามันดูสกปรก) ตัดจอนออกซะ โกนหนวด โกนเคราให้เรี ยบร้อย
ผูห้ ญิง
- ห้ามย้อมผมจนจัดจ้านสี ทอง ไฮไลท์ หรื อ แดงเพลิง ให้มีสีอ่อน ที่ดูเหมาะสมกับคุณจะดีที่สุด การมีผมสี ดา

สนิทนั้น คุณก็ตอ้ งมัน่ ใจว่าไม่ทาให้คุณดูแก่และดูอมทุกข์
อย่านึกร้อนรุ่ มเกล้าผมไปถ่ายรู ปสมัครงานโดยเด็ดขาด สมัครงานไม่ได้ไปสมัครแต่งงาน!!
ทรงผมที่ดูดี คือ การปล่อยตามสบายไม่วา่ ผมสั้นหรื อยาวก็ตาม ห้ามคาดผมโดยเด็ดขาด หรื อ แม้แต่ประดับกิ๊บ
ผมเล็ก ๆ น้อยลงไป คุณจะดูเป็ นเด็กหญิงโออิชิ คิขุ ไร้สติ ไปทันที การดัดผมสามารถทาได้แต่ก็ควรจัดทรงให้ดู
เข้ากับบุคลิกภาพเป็ นหลัก

ผิวหน้า

ผูช้ าย - เขามักมองข้ามเมื่อไปถ่ายรู ปสมัครงาน กว่าจะไปถึงร้านหน้าก็มนั แผลบแล้ว จาไว้วา่ ให้จดั การความมัน
บนหน้าออกให้หมด ถ้าคุณเป็ นคนผิวคล้ าด้วยแล้วละก็ มายกอด .. คิดดูสิวา่ หน้าของคุณเมื่อถ่ายรู ปออกมาแล้ว
จะเหมือนชอคโกแลตมันวาวที่อยูต่ ามหน้าโฆษณาเลยนะ
ดังนั้น คุณจะต้องหากระดาษซับมันมาซับความมันให้หมดก่อนถ่ายรู ป หรื อ จะล้างหน้าก็ได้แล้วหาครี มทา
หน้าที่ใช้ประจามาทาอีกครั้ง แล้วใช้แป้ งฝุ่ นทาทับบาง ๆ เพื่อลบความมันของครี ม
ผูห้ ญิง - เธอไม่พลาดอยูแ่ ล้วเรื่ องการแต่งหน้า แต่วา่ การแต่งหน้าเพื่อไปถ่ายรู ปสมัครงานมันมีเคล็ดลับสาหรับ
ผูห้ ญิงตรงนี้ คือ แต่งให้ดวงตาและริ มฝี ปากของคุณดูสวย สมาร์ท ดูแล้วดวงตาเป็ นมิตร อยากมอง อยากคุยด้วย
แต่สีที่ริมฝี ปากดูแล้วมีพลัง (ไม่ใช่ดูปากจัดนะ) ดูแล้วต้องเป็ นคนที่พดู อย่างฉลาด คม หนักแน่น และควรให้
โทนสี น้ นั ไปในทางเดียวกันให้มากที่สุด

ผมเคยเห็นรู ปถ่ายของเธอคนหนึ่ง เธอปั ดแก้มแดงเหมือนลิง ทาลิปสี ชมพู ส่ วนตาไม่มีอะไรเลยดูจืดชืด รู ปนั้น
เลยดูไม่สดใส ดูหม่นหมอง เพราะดวงตาผูห้ ญิง คือ หน้าต่างของหัวใจที่จะสื่ อความหมายผ่านรู ปได้ดีพอๆ กับสี
บนริ มฝี ปากนัน่ เอง
สี บนใบหน้าที่ไม่ควรใช้ในการสมัครงาน คือ สี ชมพู , ส้ม และเขียว นะครับ ไม่วา่ จะรู ปหน้าอย่างไร ก็ตาม แต่ถา้
หากจาเป็ นก็ขอให้มีนอ้ ยที่สุด
สี ชมพูจะทาให้คุณดูเด็กสาว มากกว่า นางสาวที่พร้อมจะเข้ามาทางานนะครับ ส่ วนสี ส้มและเขียว ทาให้คุณดู
เป็ นคนขี้เล่นและเป็ นลิเกออกโรงมากเกินกว่าจะเข้ามาทางาน
(แต่ผช
ู ้ ายไม่ตอ้ งทาตามนะครับ คุณผูช้ ายแค่ทาตาให้ดูมีประกายสดใส แต่ไม่ตอ้ งทาตาหวานนะครับ และยิม้ ที่

มุมปากนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วหละ)
ดังนั้น คุณๆ ต้องให้ความสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าเรื่ องชุดนะครับ เพราะมันคงไม่ดีแน่ๆ และจะแย่หนักกว่าเดิม
หากคุณหน้าตามโทรม ๆ ผมเพ้ารุ งรัง หนวดเคราเต็มหน้า แต่ดนั ไปใส่ ชุดสู ทดีดีถ่ายรู ป มันจะทาให้รูปคุณดู
เหมือนพวก "อยากเป็ น" มากกว่า "พร้อมเป็ น" ไปซะนัน่

3. เลือกร้านถ่ายรู ป

ผมขอให้คุณเลือกใช้บริ การถ่ายรู ปกับร้านที่เป็ นสตูดิโอจะดีที่สุด รู ปถ่ายสมัครงานจะกลายเป็ นเรื่ องง่ายสาหรับ
ร้านพวกนี้ไปเลย ..
สาหรับร้านที่ไม่ควรไปถ่ายรู ปสมัครงานโดยเด็ดขาด คือ ร้านรับอัดรู ปทัว่ ไป ที่มีมุมหลังร้านเล็ก ๆ ไว้ถ่ายรู ป
เพราะมันจะทาให้รูปคุณดูแย่มากกว่าที่คิด และไม่ตอ้ งไปเลือกร้านถ่ายรู ปที่อวดอ้างว่า ถ่ายรู ปด่วนติดบัตร ได้
เลย ออกมาดี ให้ตายเถอะ คนมันอยากจะขายของหละนะ ยังไงก็วา่ ดีไว้ก่อน บริ การพวกนี้เอาไว้ตอนอื่นเถอะ
เช่น บัตรพนักงานหายกะทันหันตอนจะเข้าพบลูกค้า จาเป็ นต้องทาด่วน ก็ค่อยใช้บริ การจะดีกว่านะเพราะราคา
ต่างกันไม่กี่บาท จ่ายมากอีกหน่อย แล้วค่อยไปหักจากเงินเดือนเดือนแรกก็น่าจะคุม้ กว่านะ ..
ร้านถ่ายรู ปที่ดี จะต้องมีการแต่งหน้าให้กบั ผูใ้ ช้บริ การทุกคน โดยเฉพาะคุณผูช้ าย คือ จะมีการลงแป้ งรองพื้นให้
ใบหน้าสดใสขึ้น แป้ งพวกนี้ ทาไปเถอะครับ คุณอยากได้งานหรื อเปล่าหละ ? ถ่ายเสร็ จก็ค่อยออกมาล้างหน้าก็ได้
แป้ งพวกนี้จะขึ้นไฟส่ องหน้า และจะง่ายขึ้นสาหรับการตกแต่งรู ปถ่ายบนจอคอมพิวเตอร์
เมื่อถ่ายรู ปเสร็ จแล้ว ก็อย่าไปเร่ งทางร้านเขา คุณควรทิ้งเวลาไว้ 1-2 วัน เพื่อให้ช่างตกแต่งภาพได้มีเวลาตกแต่ง
รู ปภาพของคุณให้ดูดีข้ ึนแบบเนียน ๆ

ข้อควรกระทาอย่างยิง่

1. หากคุณมีสิว หรื อ รอยสิ วเพียงเล็กน้อย ก็ไม่เป็ นไร ให้ช่างกราฟฟิ กลบ ๆ รอยดาพวกนี้ออกจากรู ปได้ แต่ถา้

หากว่าคุณเป็ นสิ วมาก หรื อ มีรอยฝ้ าที่ชดั เจนมาก ๆ หรื อ มีปานแดง ปานดาบนใบหน้า หรื อ รอยแผลเป็ นที่
ชัดเจนมาก ๆ คุณต้องบอกช่างนะว่า อย่าแต่งรู ปคุณมากจนแตกต่างกับตัวจริ งราวกับฝ่ ามือพลิกไปฝ่ าเท้า เอาแค่
ให้จางลง ก็พอ
เพราะเมื่อคุณไปสมัครงาน คุณต้องติดรู ปในการสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะอาจจะเมาท์คุณได้เมื่อ
เห็นความแตกต่างของผิวหน้าจริ ง กับ ผิวหน้าจากการรังสรรค์ของช่างตกแต่งรู ป ดังนั้น อย่าไปทาตัวให้เขาเมาท์
เอานะครับ นอกจากจะไม่ได้งานแล้วยังถูกคนเมาท์ลบั หลังอีก

และมากไปกว่านั้น ถ้าหากคุณส่ งเป็ นจดหมายสมัครงานทางไปรษณี ยต์ อ้ งระมัดระวัง!! เพราะเมื่อฝ่ ายบุคคลได้
เห็นรู ปคุณแล้วจึงตัดสิ นใจเรี ยกมาสัมภาษณ์งาน แต่พอเห็นตัวจริ งต้องผิดหวังกันเป็ นแถว ๆ เสี ยเวลาทั้งคนมา
และคนสัมภาษณ์
กรณี น้ ีเกิดขึ้นจริ งนะครับ คือ เราต้องการเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อออกบูทเป็ นประจา รับทั้ง
ชายและหญิง คุณคงนึกภาพออกแล้วใช่ไหม ? ว่านอกจากมันสมองที่ชาญฉลาดแล้ว บุคลิกภาพรู ปร่ างที่ตอ้ งตา
ต้องใจผูพ้ บเห็น เป็ นคุณสมบัติสาคัญจริ ง ๆ ของตาแหน่งงานนี้อย่างยิง่ .. ดังนั้น ตกแต่งรู ปถ่ายกันพอสวยงามก็
พอ
2. ห้ามนารู ปถ่ายพวกนี้ไปสแกนและทาเป็ นสติ๊กเกอร์ หรื อที่พิมพ์เองจากกระดาษ Glossy เพราะคุณภาพหมึกกับ

กระดาษต่างกัน นะครับ
3. รู ปชุดรับปริ ญญาบัตร หนะ ลืมไปได้เลยครับ .. ส่ งเสริ มในทางถดถอยให้โอกาสได้งานน้อยลงแล้วยังบ่งบอก

ว่า คุณเพิ่งจบมาใหม่ ๆ หมาด ๆ ไม่มีประสบการณ์ไปต่อรองกับคนอื่น แต่ถา้ คุณเพิ่งจบจริ ง ๆ การไปถ่ายรู ปใน
ชุดทางานก็แสดงว่า คุณพร้อมจะทางานจริ ง ๆ จังแล้วนะ จริ งไหมครับ ดังนั้น เรื่ องเหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้
ความสาคัญสาหรับการถ่ายรู ปสมัครงาน อยากได้งานทั้งที งานนี้ตอ้ งลงทุน !!

โดย .. JOBTHAIWEB

