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เครื่องแบบและเที่ยวบิน: 
การส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยทางเพศสถานะที่มีผลต่อสายการบนิ 

ในการให้ทางเลือกแก่พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินใช้กางเกงเป็นเครื่องแบบ 
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บทคัดย่อ 

 
จากเหตุการณ์ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 ที่สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคได้ยอมรับข้อเรียกร้องของสหภาพพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินให้พนักงานหญิงมีทางเลือกในการใช้กางเกงแทนกระโปรงเป็นเครื่องแบบในการปฏิบัติงานได้ โดย
เป็นการยุติกฎของสายการบินที่ให้ใส่เฉพาะกระโปรงซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ก่อตั้งสายการบินเมื่อปี พ.ศ. 2489 บทความนี้จึง
ท าการส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างเพศสถานะและอุตสาหกรรมการบินโดยทั่วไป และเสนอว่ามีประเด็นเป็นไปได้อย่างน้อย
สองประเด็นที่ท าให้อุตสาหกรรมการบินโดยทั่วไปพัฒนาไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศสถานะในเร่ืองกฎว่าด้วยเครื่องแบบ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างค่อนข้างเชื่องช้า ประเด็นสองประเด็นนี้ ได้แก่ (1) การที่อุตสาหกรรมการบินถูกวิพากษ์ว่า
มีโครงสร้างองค์กรที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเพศสถานะ และ (2) การที่สายการบินประจ าชาติเป็นตัวแทนของรัฐชาติ
และกรอบคิดว่าด้วยรัฐชาติอาจถูกวิพากษ์ได้ว่าเป็นอุดมการณ์ที่ถูกประกอบสร้างภายใต้กรอบคิดที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
เพศสถานะ ทั้งนี้ ด้วยการใช้ทฤษฎีนิติศาสตร์สตรีนิยมและทฤษฎีสตรีนิยมและเพศสถานะอ่ืน บทความนี้เชื่อว่าจะเป็น
จุดเร่ิมต้นที่ดีส าหรับการวิเคราะห์และวิพากษ์กฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินด้วย
มุมมองทางสตรีนิยม-เพศสถานะต่อไป 
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ABSTRACT 
 

From the incident in the beginning of 2018 that Cathay Pacific accepted the request of its 
flight attendants’ union to change the uniform rule for female flight attendant to have an option of 
wearing trousers instead of the skirt-only rule which was in place since the airline was founded in 1943, 
this Article reviews the relationship between gender and air transportation industry in general, and 
proposes that there are at least two possible issues that cause the air transportation industry in 
general to be quite slow in development toward gender equaility in the area of uniform rule for flight 
attendant. These two issues are that (1) air transportation industry is argued to be a business that contains 
gendered organisational structure and (2) national airline can be understood as a representative of 
the nation-state where its notion can be argued to have been constructed in part from gender-related 
factors. With the account of feminist legal theory and other feminist-gender accounts, this Article believes 
that it is a good starting point for those who plan to analyse and criticise law, rule, and policy regarding 
air transportation industry from feminist-gender perspectives. 
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บทน า 

 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561) สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (Cathay Pacific) ได้มีมติปรับปรุงกฎให้พนักงาน
ต้อนรับหญิงบนเครื่องบินมีสิทธิเลือกใส่กางเกงแทนกระโปรงในการปฏิบัติงานได้เป็นคร้ังแรกนับแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 
2489 หลังจากมีการเรียกร้องโดยกลุ่มลูกจ้างมานานหลายปี1 ความน่าสนใจของปรากฏการณ์นี้คือ “ความเชื่องช้า”  
ของวงการธุรกิจการบินในการปรับตัวตามกระแสความเท่าเทียมทางเพศสถานะ (gender equality) ทั้งนี้ แม้จะยังเป็น
ประเด็นร่วมสมัย แต่ประเด็นความเท่าเทียมและเสรีภาพในการแต่งกายโดยทั่วไปมิใช่ประเด็นใหม่ ดังนั้น จึงน่าสนใจเป็น
อย่างยิ่งที่การสร้างทางเลือกในการใช้เครื่องแบบนอกขนบบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม (traditional gender role)  
เพิ่งเกิดขึ้นในวงการการบินเมื่อไม่นานมานี้ เช่น สายการบินแห่งชาติแห่งเนเธอร์แลนด์ (Royal Dutch Airlines - 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij: KLM) สายการบินเก่าแก่ที่สุดของโลกที่ยังด าเนินการอยู่2 เพิ่งเพิ่มทางเลือก
ดังกล่าวให้แก่พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินเมื่อปี พ.ศ. 25533 บทความเชิญชวนให้ผู้อ่านท าความเข้าใจปรากฏการณ์
นี้ด้วยมุมมองทางเพศสถานะ เพื่อให้เห็นว่า ความเชื่องช้าดังกล่าวมิใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย เนื่องจากธุรกิจการบินและ
เนื้อตัวร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินถูกรายล้อมไปด้วยและได้รับอิทธิพลจากปัจจัย กรอบคิด และอ านาจเชิง
เพศสถานะรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอ 
 บทความนี้น าผู้อ่านไปท าความเข้าใจประเด็นเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีแนวโน้มได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยทางเพศสถานะ โดยน าเสนอข้อความเบื้องต้นสองประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง ธุรกิจการบินในฐานะธุรกิจที่มี
โครงสร้างองค์กรที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเพศสถานะ (gendered organisational structure) ซึ่งได้ปฏิบัติการสร้าง 
ละทิ้ง และเปลี่ยนแปลงความหมายของ “ความเป็นหญิง (femininity)” และ “ความเป็นชาย (masculinity)” รวมถึง 
การคงไว้ซึ่งการแบ่งบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม (traditional gender role) ซึ่งครอบธุรกิจสายการบินมาตั้งแต่อดีตและ
ยังคงมีบทบาทจนถึงปัจจุบัน และประเด็นที่สอง สายการบินแห่งชาติในฐานะตัวแทนของรัฐชาติซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ถูก
ประกอบสร้างภายใต้กรอบคิดที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเพศสถานะ 
 บทความนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ในส่วนที่ 1 บทความส ารวจภาพรวมของเหตุการณ์การเรียกร้องโดยกลุ่ม
พนักงานต้อนรับให้เพิ่มทางเลือกในการใช้กางเกงเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองแบบ (หัวข้อ 1.1) และวางกรอบคิดเกี่ยวกับการ
วิพากษ์กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ด้วยมุมมองสตรีนิยมและเพศสถานะ เพื่อเป็นกรอบคิดเบื้องต้นในการท าความเข้าใจ
ประเด็นด้านบน (หัวข้อ 1.2) จากนั้นในส่วนที่ 2 บทความน าเสนอข้อความเบื้องต้นสองประเด็นด้านบน คือ ธุรกิจการบิน 
ในฐานะธุรกิจที่มีโครงสร้างองค์กรที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเพศสถานะ (หัวข้อ 2.1) และประเด็นสายการบินแห่งชาติ
ในฐานะตัวแทนของรัฐชาติซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ถูกประกอบสร้างภายใต้กรอบคิดที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเพศสถานะ 
(หัวข้อ 2.2) ต่อไป 
 ด้วยลักษณะกึ่งวิชาการและขนาดอันจ ากัด ประกอบกับอาณาบริ เวณอันกว้างใหญ่ไพศาลของธุรกิจการบิน 
บทความจึงไม่สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ทั้งหมด และตระหนักดีว่ากรอบคิดเชิงเพศสถานะในแต่ละประเทศ 
ในแต่ละบริบท และในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน4 บทความจึงท าได้เพียงเสนอกรอบคิดกว้างๆ และตั้งข้อสังเกต 

                                                           
1 BBC News, “Cathay Pacific Ends Skirts-only Rule for Female Staff,” Accessed 30 October 2018, https://www.bbc.com/news/ 
business-43593147 
2 ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2462 และมีเที่ยวบินตามตารางเที่ยวแรกเมื่อปี พ.ศ. 2463 เส้นทางอัมสเตอร์ดัม-ลอนดอน. KLM, “History,” Accessed 6 October 2018, 
https://www.klm.com/corporate/en/about-klm/students/students-history.html 
3 Lauren James, “Seven Airlines Whose Female Flight Attendants Wear Trousers - Unlike Cathay Pacific, Where It’s Skirts Only,” 
Accessed 1 September 2018, https://www.scmp.com/lifestyle/travel-leisure/article/2138057/ seven-airlines-whose-female-flight-
attendants-wear-trousers#comments 
4 ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มทางเลือกการใช้กางเกงเป็นเครื่องแบบของพนักงานหญิงต้อนรับหญิงของสายการบินบางกอกแอร์เวร์ส (Bangkok Airways) 
เมื่อปี พ.ศ. 2554 ไม่ต้องผ่านการรวมกลุ่มเรียกร้องใด. หากมองในมุมมองที่กว้างออกไป จะเห็นได้ว่าโครงสร้างเชิงเพศสถานะในตะวันตกและในสยาม -
ไทย (รวมถึงพื้นที่อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มีความแตกต่างกัน เช่น ธนัย เจริญกุล อธิบายว่า ในเรื่องการสืบสกุลในสยาม แต่ก่อนนั้นโครงสร้าง
สังคมส่วนล่วงนับถือเพศชายและเพศหญิงพอๆ กัน (คือ ไม่มีการใช้ชื่อสกุลและมีการนับญาติฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่พอๆ กันอย่างไม่เป็นระบบ) ในขณะที่ใน



วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 18  4 
 

 

บางประการข้างต้น เพื่อน าไปประกอบการศึกษาต่อไปเท่านั้น อีกทั้ง บทความมุ่งสนใจเฉพาะประเด็นเครื่องแบบพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน โดยเข้าใจดีว่ารูปลักษณ์ของเรือนกายพนักงานเหล่านี้ถูกจ ากัด ควบคุม และสอดส่องในแง่อ่ืนด้วย 
อาทิ การควบคุมน้ าหนักตัว ระเบียบการแต่งหน้าและทรงผม รูปแบบและวิธีการใช้กระเป๋า รวมถึงข้อจ ากัดของการมีบุตร 
สถานะทางครอบครัว หรือกระทั่ง “สถานะของความสัมพันธ์ส่วนตัว” (เช่น จ าเป็นต้องเป็นผู้บริสุทธ์ทางเพศ)5 โดยการ
จ ากัด ควบคุม และสอดส่องเหล่านี้มีทั้งที่ได้ยุติไปแล้วและก าลังด าเนินอยู่ ซึ่งแตกต่างไปตามนโยบายของแต่ละสายการบิน 

 นอกจากนี้ บทความตระหนักว่า การใช้ค าเรียกต าแหน่งพนักงานที่ท าหน้าที่บนเครื่องบินนั้นมีหลากหลายและ
แต่ละค ามีนัยที่แตกต่างกัน อาทิ “พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (flight/cabin attendant - air hostess/host)” 
“บริกรหญิง (stewardess) และบริกรชาย (steward)” และ “ลูกเรือ (cabin crew)” อย่างไรก็ตาม บทความนี้ยึดค าว่า 
“พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (flight attendant)” “พนักงาน” หรือ “พนักงานต้อนรับ” เป็นหลักตลอดทั้งบทความ 
เพื่อความสะดวกในการน าเสนอ 

ส่วนที่ 1 สภาพการณ์และกรอบคิดทฤษฎี 

1.1 เครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กฎระเบียบของสายการบิน และการรวมตัวเรียกร้อง 

 ในปัจจุบัน สายการบินจ านวนมากได้ปรับปรุงกฎให้การใส่กางเกงเป็นทางเลือกของพนักงานหญิง แสดงให้เห็น
ถึงการด าเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความเท่าเทียมในเรื่องการแต่งกายนอกกรอบบทบาทระหว่างเพศมากขึ้น หรือ
อย่างน้อยก็เป็นการคลายการยึดถือบทบาทระหว่างเพศอย่างเคร่งครัดลง6 หากมองผิวเผิน การปรับปรุงกฎเกณฑ์ไปใน
ทิศทางนี้ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจในยุคสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม บทความพบว่านโยบายใน ลักษณะนี้ เพิ่งได้รับ 
การเปลี่ยนแปลงในระยะหลัง ทั้งที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีนิยมสมัยใหม่ในโลกตะวันตกเริ่มขึ้นตั้งแต่ราวยุคทศวรรษที่ 
1960 สายการบินต่างๆ ที่เพิ่งมีนโยบายนี้ เช่น KLM ที่เริ่มนโยบายในปี พ.ศ. 2553 เวอร์จิน แอตแลนติก (Virgin 
Atlantic) เมื่อปี พ.ศ. 2557 อาลีตาเลีย (AIitalia) ในปี พ.ศ. 25597 การเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกิดขึ้นโดยต้องผ่าน
กระบวนการเรียกร้องจากลูกจ้างมาก่อน เช่น ในกรณีของบริติช แอร์เวย์ส (British Airways) แม้โดยทั่วไปพนักงาน
ต้อนรับหญิงเลือกใช้กางเกงได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 แต่ส าหรับพนักงานต้อนรับหญิงในกลุ่มที่เรียกว่า “Mixed-Fleet”  
ซึ่งได้รับการจ้างในปี พ.ศ. 25558 สายการบินกลับบังคับใช้กฎเครื่องแต่งกายที่แตกต่างออกไปและบังคับให้พนักงาน
เหล่านี้ใส่กระโปรง จนน าไปสู่ความขัดแย้งที่ด าเนินไปราวสองปีครึ่ง ความขัดแย้งนี้สิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายนายจ้างยอม
เปลี่ยนแปลงกฎดังกล่าวในปี พ.ศ. 2559 หลังจากสหภาพลูกจ้างยกประเด็นนี้ขึ้นเป็นประเด็นส าคัญและน าไปเจรจา
ต่อรองกับฝ่ายนายจ้างได้ส าเร็จ9 

                                                                                                                                                                                           
โครงสร้างส่วนบนให้ความส าคัญกับชายมากกว่า (อาทิ การสืบเชื้อสายของกษัตริย์โดยยึดเพศชาย การยอมให้ผู้ชายเท่านั้นบรรลุธรรมได้ในศาสนาพุทธ) 
แต่อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่จากตะวันตกได้ผนึกรวมกับอุดมการณ์ของชนชั้นน าสยามและส่งผ่านไปยังสถาบันครอบครัว โดยมีช่องทางหนึ่งคือผ่าน
ทางการใช้ระบบนามสกุลแบบตะวันตกซึ่งยึดการสืบสกุลทางฝ่ายชายเป็นส าคัญ. ดู ธนัย เจริญกุล, “การขนานนามสกุล: กลไกของรัฐในการสร้างส านึก
ชาตินิยมและอัตลักษณ์ความเป็นชาย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551). 
5 แนวทางนี้ใช้บังคับในสายการบินแอร์ไชนา (Air China) ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยผู้คัดเลือกจะสอบถามครูของผู้สมัคร (ทั้งชายและหญิง) เพื่อตรวจสอบ
ประวัติ “ความบริสุทธิ์” ดังกล่าว. Drew Whitelegg, Working the Skies: The Fast-paced, Disorienting World of the Flight Attendant, 
(New York, United States : New York University Press, 2007), p.138. 
6 Lauren James, supra note 3 
7 Ibid. 
8 พนักงานต้อนรับกลุ่มใหม่นี้ได้รับการจ้างงานหลังเหตุประท้วงหยุดงานของสหภาพลูกเรือในปี พ.ศ. 2553-2554 โดยได้รับสัญญาจ้างที่มีสิทธิประโยชน์
ต่ ากว่ากลุ่มพนักงานที่ได้รับการจ้างก่อนปี พ.ศ. 2553 ก่อนที่ฝ่ายนายจ้างจะนตกลงกับสหภาพแรงงานได้นั้น พนักงานต้อนรับกลุ่มนี้มีสิทธิขอใส่กางเกง
ได้เฉพาะเมื่อมีเหตุจ าเป็นทางศาสนาหรือสุขภาพเท่านั้น 
9 Gwyn Topham, “Female British Airways Cabin Crew Win the Right to Wear Trousers,” Accessed 24 September 2018, 
https://www.theguardian.com/business/2016/feb/05/female-british-airways-cabin-crew-win-the-right-to-wear-trousers 
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 ในกรณีของสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค (รวมถึงคาร์เธ่ย์ ดรากอน (Cathay Dragon) สายการบินลูก) พนักงาน
หญิงราวหนึ่งในสามได้ยื่นข้อเรียกร้องในการเพิ่มทางเลือกในการใช้กระโปรงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และจบลงที่การยอมโอน
อ่อนของสายการบินที่จะเพิ่มทางเลือกการใช้กางเกงเป็นครั้งแรกนับแต่ก่อตั้งสายการบินเมื่อปี พ.ศ. 2489 ในรอบการปรับปรุง
เครื่องแบบพนักงานรอบถัดไปในปี พ.ศ. 2564 โดยเหตุผลของสหภาพลูกเรือมุ่งเน้นไปที่เหตุแห่งความปลอดภัยของ 
ตัวลูกเรือเอง ทั้งในกรณีการท างานในห้องโดยสารที่จะต้องเอ้ือมมือไปยังที่เก็บของเหนือศีรษะ ซี่งท าให้ผู้แต่งกายรู้สึก 
ไม่สบายใจและมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเกิดการคุกคามทางเพศ (sexual harassment) และในกรณีการเดินทางไปกลับ
ระหว่างที่พักและที่ท างานที่อาจมีผลกระทบในลักษณะเดียวกัน10 

 นอกจากประเด็นการใส่หรือไม่ใส่กระโปรงแล้ว เครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยัง เชื่อมโยงกับ
รูปลักษณ์พนักงานต้อนรับอย่างแยกไม่ได้อีกด้วย ในปี พ.ศ. 2560 พนักงานต้อนรับหญิงสองคนของสายการบินแห่งชาติ
ของรัสเซีย (Aeroflot) ชนะคดีที่บริษัทออกค าสั่งระบุขนาดของเครื่องแบบที่จะใส่ได้และเมื่อพนักงานใส่ไม่ได้ ก็เปลี่ยน
เส้นทางบินไปเป็นเส้นทางที่เป็นที่นิยมน้อยกว่าซึ่งท าให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่ ากว่าเส้นทางเดิมด้วยเหตุแห่งน้ าหนักตัว 
ที่เพิ่มขึ้น การชนะคดีดังกล่าวเป็นการชนะเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากศาลตัดสินว่าบริษัทไม่มีสิทธิออกค าสั่งในลักษณะ
ดังกล่าวและให้ทั้งคู่ได้รับค่าชดเชย แต่ไม่เห็นว่านโยบายของ Aeroflot เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
(discrimination) ทั้งนี้ เหตุผลส่วนหนึ่งในค าให้การของ Aeroflot คือ น้ าหนักตัวที่มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการดูแล
ความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นท าให้สายการบินต้องเสียค่าเชื้อเพลิงมากขึ้นตามไป
ด้วย11 

1.2 นิติศาสตร์สตรีนิยมและการวิพากษ์กฎหมายด้วยมุมมองทางเพศสถานะ 

 แม้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเด็นเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความเกี่ยวข้องกับกรอบคิดสตรี
นิยมหรือเพศสถานะไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างไรก็ดี บทความนี้เห็นว่าการน าข้อความเบื้องต้นของกรอบคิดดังกล่าวมา
น าเสนอจะท าให้สามารถเข้าใจบทบาทของปัจจัยเชิงเพศสถานะที่มีต่อกฎ ระเบียบ และนโยบายของสายการบินในเรื่อง
เก่ียวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (รวมถึงประเด็นอ่ืนที่กว้างออกไป) ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การศึกษากรอบคิดเหล่านี้
ยังท าให้เห็นชัดเจนขึ้นด้วยว่า กรอบคิดเหล่านี้สามารถน ามาใช้วิพากษ์กฎหมายได้ไม่เฉพาะในระดับเนื้อหาของกฎหมาย
เท่านั้น (เช่น ผู้ตรากฎหมาย ผู้ใช้กฎหมาย หรือศาลมีอคติทางเพศ จึงท าให้เนื้อหา การบังคับใช้ หรือการพิจารณาพิพากษาคดี
เจือปนไปด้วยอคติทางเพศและก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียม ฯลฯ) แต่ยังสามารถน ามาใช้วิพากษ์ได้ถึงระดับแนวคิดทฤษฎีและ
โครงสร้างของกฎหมายด้วย (เช่น การวางตัวเป็นกลางปราศจากอคติมีจริงและเป็นไปได้หรือไม่ กรอบคิดเรื่องสัญญาเอกชน
ถูกประกอบสร้างขึ้นจากมุมมองปิตาธิปไตยหรือไม่ กรอบคิดว่าด้วยสิทธิถูกสร้างขึ้นบนฐานชายเป็นใหญ่หรือไม่ ฯลฯ)12 

1.2.1 นิติศาสตร์สตรีนิยม (feminist legal theory) 
 ข้อวิพากษ์หลักของนักสตรีนิยม/นักกฎหมายสตรีนิยมต่อกฎหมายเป็นข้อวิพากษ์ต่อกฎหมายตามแนวคิด

เสรีนิยม (legal liberalism) (โดยที่เสรีนิยมเป็นกรอบคิดที่นักสตรีนิยมวิพากษ์โดยทั่วไป) เพื่อให้เห็นภาพรวม บทความนี้
น าการทบทวนแนวคิดนิติศาสตร์สตรีนิยมเบื้องต้นของนิโคลา เลซีย์ (Nicola Lacey) และวาเนสสา มุนโร (Vanessa 

                                                           
10 ในขณะที่สายการบิน Hong Kong Airlines และ Hong Kong Express ซ่ึงพนักงานหญิงใส่ได้เพียงกระโปรงยาวแค่เข่า ยังไม่มีท่าทีต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว. Chelsea Ritschel, “Cathay Pacific Ends 70-year-long Skirts-only Dress Code for Female Flight Attendants,” 
Accessed 6 October 2018, https://www.independent.co.uk/life-style/cathay-pacific-airline-flight-attendants-uniform-skirts-union-
trousers-sexual-harassment-a8280591.html and Danny Lee, “Almost 3,000 Female Cabin Crew in Cathay Pacific and Cathay Dragon 
Will Ditch Skirts for Trousers, Unions Say,” Accessed 6 October 2018, https://www.scmp.com/news/ hong-
kong/economy/article/2139700/almost-3000-female-cabin-crew-cathay-pacific-and-cathay. 
11 BBC News, “Aeroflot Flight Attendants Win Compensation over Uniform Size,” Accessed 6 October 2018, https://www.bbc.com/ 
news/world-europe-41182543 
12 Nicola Lacey, Unspeakable Subjects: Feminist Essays in Legal and Social Theory (Oxford, United Kingdom : Hart Publishing, 1998), 
p.2. 
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Munro) นักกฎหมายสตรีนิยมชาวอังกฤษ มาใช้เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจข้อวิพากษ์ดังกล่าว13 เลซีย์วางกรอบคิด
หลักของนิติศาสตร์สตรีนิยมไว้ว่า หนึ่ง นิติศาสตร์สตรีนิยมเห็นว่าเพศเป็นวาทกรรมที่ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยสังคม เพศ 
จึงเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่มีอิทธิพลในการก าหนดลักษณะของกฎหมาย สอง ลักษณะการปรากฏตัวของเพศในกฎหมาย
มิได้ท าให้เกิดเพียง “ความแตกต่าง” เท่านั้น แต่เป็นการท าให้เกิด “การเลือกปฏิบัติ การครอบง า หรือการกดขี่” ด้วย 
และ สาม เนื่องจากนิติศาสตร์สตรีนิยมเห็นว่าความหมายของเพศเป็นผลผลิตของวัฒนธรรมมากกว่าเรื่องธรรมชาติ 
(culture, not nature) การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงเพศสถานะจึงท าได้ผ่านสถาบันต่างๆ ที่ทรงพลังในสังคม เช่น 
กฎหมาย14 อย่างไรก็ดี กรอบคิดนิติศาสตร์สตรีนิยมนี้มิได้ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน15 แต่แตกต่างออกไปตามความคิด
ของสตรีนิยมแต่ละ “ส านัก” หรือนักกฎหมายสตรีนิยมแต่ละคน ซึ่งจะได้กล่าวในส่วนย่อยถัดไป 

 ข้อวิพากษ์โดยนิติศาสตร์สตรีนิยมต่อลักษณะของกฎหมายกระแสหลักอาจแบ่งเป็นข้อย่อยๆ ได้ดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง ข้อวิพากษ์ต่อลักษณะของความเป็นปัจเจกของกฎหมายและมโนทัศน์ความเป็นกลางของการ

ใช้เหตุผลทางกฎหมาย (individuality of law and neutral framework of legal reasoning)  ด้วยกรอบคิดแบบนี้ 
การแก้ปัญหาทางกฎหมายมีแนวโน้มเห็นว่าคู่กรณีอยู่ในภาวะที่เสมอกัน โดยละเลยบริบท ความสัมพันธ์ และพลังอ านาจ
ที่ไม่เท่ากัน16 นักนิติศาสตร์สตรีนิยมจ านวนหนึ่งวิพากษ์ว่า สภาวะใต้ “ม่านแห่งการไม่ตระหนักรู้ (veil of ignorance)” 
ของจอน รอลส์ (John Rawls) ที่เป็นเครื่องมือสมมติส าหรับปัจเจกในสังคมในการแบ่งสรรทรัพย์สินและโอกาสอย่างยุติธรรม
ในสังคม17 หนุนเสริมอุดมคติของเสรีนิยมที่ท าให้คนแยกห่างจากกัน ละเลยความห่วงใยและการให้ค่าความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนมนุษย์ซึ่งมักเป็นคุณลักษณะของผู้หญิง ล้มเหลวในการท าความเข้าใจความไม่เท่าเทียมทางอ านาจของคน
ในสังคม และไม่ตระหนักรู้ความต้องการที่แตกต่างกันไปของบุคคลแต่ละคน 

 ประการที่สอง ข้อวิพากษ์ต่อคุณลักษณะความเป็นภาวะวิสัยของกฎหมาย (neutrality and objectivity 
of law)18 ซึ่งอาจเป็นข้อวิพากษ์ที่เด่นชัดที่สุดของนิติศาสตร์สตรีนิยมต่อกฎหมายในแง่เนื้อหา ตัวอย่างเช่น ภายใต้กรอบ
คิดสตรีนิยมแบบถอนรากถอนโคน (radical feminism) แคทเธอรีน แมคคินนอน (Catherine MacKinnon) ชี้ว่า “คนใน
ภาวะมีเหตุผล (reasonable person)” หรือ “วิญญูชน” ซึ่งเป็นมาตรฐานชี้วัดว่าการกระท าใดปกติหรือไม่ปกติในสายตา
กฎหมาย ปกคลุมความล าเอียงและการประกอบสร้างทางเพศ รวมถึงทางชนชั้น ชาติพันธุ์ สีผิว และอ่ืนๆ ไว้ ภายใต้การ
กล่าวอ้างว่าตนเองมีความเป็นภาวะวิสัย19 

 ประการที่สาม ข้อวิพากษ์ต่อความเป็นศูนย์กลางของกฎหมาย (centrality of law) ในการควบคุมสังคม
และแก้ไขปัญหา ตัวอย่างของข้อวิพากษ์นี้อาจเห็นได้จากข้อวิพากษ์ของนักนิติศาสตร์สตรีนิยมต่อกรอบคิดว่าด้วยสิทธิ 
(right) ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ อย่างไรก็ดี กล่าวโดยย่อ แม้กฎหมายจะให้บุคคลทุกคนมีสิทธิ แต่การแก้ไข
ปัญหาตามกรอบคิดว่าด้วยสิทธิอาจไม่มีประสิทธิภาพและไม่อยู่บนฐานความเท่าเทียมที่แท้จริง เช่น ในกรณีการกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว ฝ่ายกระท าอาจมีสิทธิแบบหนึ่ง (เช่น สิทธิในการอาศัยในบ้าน) และฝ่ายถูกกระท าอาจมีสิทธิอีก
แบบหนึ่ง (เช่น สิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้พ้นจากความรุนแรงและในการด าเนินคดีต่อผู้กระท าความรุนแรง) 

                                                           
13 Ibid., pp.2-12 and Vanessa Munro, Law and Politics at the Perimeter: Re-evaluating Key Debates in Feminist Theory (Oxford, 
United Kingdom : Hart Publishing, 2007), pp.43-51. 
14 Nicola Lacey, ibid., p.3. 
15 นอกจากนี้ ข้อวิพากษ์กฎหมายเสรีนิยมโดยนิติศาสตร์สตรีนิยมนั้นก็ถูกวิพากษ์กลับ และนักกฎหมายสตรีนิยมก็ได้ท าการตีความข้อวิพากษ์ใหม่ (re-
evalution) เช่นกัน. See Vanessa Munro, supra note 13, pp.51-61. 
16 Nicola Lacey, supra note 12, p.5. 
17 ข้อเสนอของรอลส์ในหนังสือ A Theories of Justice ที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 1971 โดยเสนอว่าการที่สังคมจะมีความยุติธรรมซ่ึงการจ าหน่ายจ่ายแจก
โอกาสและทรัพย์สินนั้น บุคคลแต่ละคนควรถือเสมือนว่าตนเองนั้นกลับไปสู่ “ต าแหน่งดั้งเดิม (original position)” โดยไม่รู้ว่าตนเองเป็นใคร มีต าแหน่ง
และโอกาสในสังคม รวมถึงมักมีโชคอย่างไร ดังนั้น บนพื้นฐานที่มนุษย์มักหลีกเล่ียงความเส่ียงและเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง บุคคลจึงตัดสินใจท าในสิ่ง
ที่ตนน่าจะยังได้รับประโยชน์ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและก็จะเป็นผลดีแก่คนอื่นๆ ด้วย. Vanessa Munro, supra note 13, pp.45-46. 
18 Nicola Lacey, supra note 12, pp.5-7. 
19 Ibid., p.8. 
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ซึ่งอาจต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบว่าสิทธิใดมีคุณค่าที่จะได้รับความคุ้มครองมากกว่ากัน (competing feature of right) 
การแก้ปัญหาด้วยสิทธิตามกฎหมายจึงอาจท าให้ฝ่ายถูกกระท าเสียเปรียบกว่าเดิม20 

 ประการที่สี่ ความเป็นเหตุเป็นผล (rationality of law)21 (ซึ่งแตกต่างจาก “อารมณ์ความรู้สึก”) ที่เป็น
หัวใจส าคัญของกฎหมาย ถูกวิพากษ์ว่ามีปัญหา โดยแท้จริงแล้ว หากอ่านค าพิพากษาและการใช้กฎหมายในเชิงถ้อยค า 
ชักจูงโน้มน้าว (rhetoric) จะพบว่ามีการกักเก็บอารมณ์ความรู้สึก คุณค่า และเทคนิคต่างๆ ไว้22 

 ประการที่ห้า ข้อวิพากษ์ต่อลักษณะของกฎหมายที่เป็นระบบของบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมที่
ได้รับการบัญญัติไว้ (law as a system of enacted norms or rule) ในกรณีนี้ คาโรล สมาร์ท (Carol Smart) เห็นว่า 
แท้จริงแล้วกฎหมายไม่เพียงเป็นผลผลิตของสังคมแต่ยังเป็นตัวก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคมด้วย สมาร์ท
พัฒนาข้อวิพากษ์มาจากทฤษฎีเกี่ยวกับอ านาจของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault)23 ฟูโกต์แบ่งอ านาจเป็นสามประเภท
คือ อ านาจอธิปไตย (sovereignty power) อ านาจเชิงวินัย (disciplinary power) และอ านาจตุลาการ (judiciary 
power) โดยอ านาจสองประเภทหลังเลื่อนไหลไปมาในสังคมราวไร้ตัวตน สมาร์ทเห็นว่าฟูโกต์น่าจะคิดว่ากฎหมาย (ซึ่งอยู่
ในพื้นที่ของอ านาจตุลาการ) ค่อยๆ หมดความส าคัญลง สวนทางกับอ านาจเชิงวินัยที่จะมีบทบาทมากขึ้นในการควบคุมวิถี
ชีวิต แต่ความจริงแล้วกฎหมายเองก็มีอ านาจเชิงวินัยในการก าหนด “ความจริง” และบรรทัดฐานต่างๆ ในชีวิตคนโดยฝังอยู่ใน
ระดับส านึก24 

 ประการที่หก ข้อวิพากษ์ต่อความเป็นเอกภาพและความสอดคล้องของกฎหมาย (unity and coherence 
of law)25 เช่น การแบ่งพื้นที่สาธารณะและส่วนตัวอย่างเด็ดขาด (shrap distinction between public and private 
sphere) ทั้งที่ความจริงแล้วความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะมีความเลื่อนไหลกว่านั้น หากน าตัวอย่างการกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวที่กล่าวมาแล้วด้านบนมาใช้ อาจเห็นได้ว่าครอบครัวซึ่งเคยถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยสิ้นเชิงในอดีต
นั้นถูกสั่นคลอนด้วยการวิพากษ์อย่างต่อเนื่องและความชัดเจนของเส้นแบ่งนี้ก็ค่อยๆ ลดลง ในประเทศไทย อาจเห็นได้
จากการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ถูกประกาศบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2550 และ
กฎหมายว่าด้วยการข่มขืนกระท าช าเราก็นับรวมการกระท าระหว่างคู่สมรส (marital rape) ให้เป็นความผิดฐานข่มขืน
กระท าช าเราในปีเดียวกัน 

 แม้ไม่ได้ใช้วิเคราะห์โดยตรงในบทความนี้ แต่กรอบคิดนิติศาสตร์สตรีนิยมข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการวิพากษ์
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือนโยบายของรัฐหรือองค์การต่างๆ สามารถท าได้จากมุมมองทางสตรีนิยมและเพศสถานะ และเป็น 
อีกมุมมองหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจประเด็นต่างๆ ในระดับฐานราก ด้วยเหตุนี้ ความเป็นหญิง (femininity)  
ที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในเร่ืองที่เก่ียวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปในแต่ละยุคของธุรกิจการ
บินที่จะกล่าวในหัวข้อ 2.1 จึงน่าจะท าความเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นผ่านมุมมองนิติศาสตร์สตรีนิยม อีกทั้งการวิพากษ์กฎหมายใน
กระแสหลักด้วยกรอบคิดนิติศาสตร์สตรีนิยมก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเริ่มต้นศึกษาข้อวิเคราะห์กรอบคิดว่าด้วยรัฐ
ชาติ (ซึ่งเมื่อมองผิวเผินแล้วแทบไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสายการบนิประจ าชาติ ด้วยมุมมองทางเพศ
สถานะที่จะกล่าวถึงในหัวข้อ 2.2 เช่นกัน 

1.2.2 การแบ่งส านักสตรีนิยม 
ในปริมณฑลนิติศาสตร์สตรีนิยม มักแบ่งกรอบคิดสตรีนิยมออกเป็นสี่รูปแบบหรือส านัก26 ได้แก่ รูปแบบ

เหมือนกัน (assimilation model) หรือสตรีนิยมสายเสรีนิยม (liberal feminism) รูปแบบกดขี่ (dominance model) 

                                                           
20 Carol Smart, Feminism and the Power of Law, (London, United Kingdom : Routledge, 1989), p.145 and Ibid., pp.8-9. 
21 Nicola Lacey, ibid., pp.11-12. 
22 Ibid., p.12. 
23 Ibid., pp.9-10. 
24 Ibid. 
25 Ibid., pp.10-11. 
26 สรุปจากการทบทวนของเพทริเชีย เคน (Patricia Cain) และวาเนสสา มุนโร และ. Patricia Cain, “Feminism and the Limits of Equality,” Georgia Law 
Review 24. p.829 (1990) and Vanessa Munro, supra note 13, pp.11-40. 
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หรือสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (radical feminism) รูปแบบต่างกัน (difference model) หรือสตรีนิยมสายวัฒนธรรม 
(cultural feminism) และรูปแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern model/feminism) ทั้งนี้ หากพิจารณาในอาณาบริเวณ
ของศาสตร์อ่ืน อาจแบ่งสตรีนิยมออกเป็นส านักย่อยอ่ืน เช่น สตรีนิยมสายมาร์กซ์ (Marxist feminism) สตรีนิยม 
สายสิ่งแวดล้อม (ecofeminism) ฯลฯ นอกจากนี้ ต้องตระหนักด้วยว่าแท้จริงแล้วสตรีนิยมมิได้มีการแบ่งออกเป็นส านัก
อย่างจริงจัง และกรอบคิดของแต่ละส านัก (และนักสตรีนิยมแต่ละคน) ในแต่ละเรื่องก็อาจอยู่ในภาวะทับซ้อนกันไม่สามารถ 
แบ่งแยกกันได้อย่างเด็ดขาด 

สตรีนิยมสายเสรีนิยมมองว่าผู้หญิงมีศักยภาพเท่าเทียมผู้ชาย (ทั้งเหตุผล ความสามารถ และศักยภาพใน
การปกครองตนเอง) จึงมีแนวโน้มที่จะเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาส โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาและ
การเมือง ให้เท่าเทียมกับผู้ชาย กรอบคิดสตรีนิยมแบบนี้เป็นกรอบคิดแรกที่ถือก าเนิดขึ้นมา ซึ่งอาจสาวย้อนกลับไปได้
ตั้งแต่ยุคคริสตวรรษที่ 18 ที่ยุโรปอยู่ในภาวะรู้แจ้ง (Enlightenment) ผู้คนยึดมั่นในกรอบคิดเสรีนิยม (liberalism)  
มนุษยนิยม (humanism) และปัจเจกชนนิยม (individualism) แต่ในทางข้อเท็จจริง สิทธิเสรีภาพของมนุษย์ที่ได้รับการเชิดชู
อันเป็นผลพวงจากกรอบคิดเหล่านั้นกลับเป็นเพียงสิทธิเสรีภาพของผู้ชาย (rights and freedom of men) เท่านั้น 

ในขณะที่สตรีนิยมสายเสรีนิยมยึดโยงกับทฤษฎีกระแสหลัก (เสรีนิยม) ผ่านการวิพากษ์ แต่สตรีนิยมสาย
ถอนรากถอนโคนมิได้เกิดจากฐานทฤษฎีกระแสหลักใด สตรีนิยมสายนี้เชื่อว่าผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกัน และปัญหา
สถานะที่ด้อยกว่าของผู้หญิงเกิดจากการที่ผู้หญิงในฐานะชนชั้น (class) หนึ่ง ถูกกดขี่โดยผู้ชายในฐานะอีกชนชั้นหนึ่ง  
ซึ่งการกดขี่ในลักษณะนี้เรียกว่า “ปิตาธิปไตยหรือภาวะชายเป็นใหญ่ (patriarchy)” ตัวอย่างของข้อวิพากษ์ อาทิ 
ภาพยนตร์โป๊ (pornography) ทุกประเภทถูกสร้างบนฐานคิดแบบกดขี่ผู้หญิง ส่งผลให้รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ใน
ภาพยนตร์เหล่านี้สะท้อนเฉพาะมุมมองของผู้ชายฝ่ายเดียว ผู้หญิงจึงเป็นวัตถุ เป็นฝ่ายถูกกระท า ได้รับความเจ็บปวด และ
อาจไม่เคยมีความสุขในกิจกรรมทางเพศที่ได้รับการฉายภาพออกมา ในแง่นี้ ภาพยนตร์จึงเป็นสิ่งสะท้อนภาวะชายเป็นใหญ่
ในสังคมและภาวะชายเป็นใหญ่ก็ใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการผลิตซ้ ารูปแบบเดิมๆ ของอ านาจและความสัมพันธ์ทางเพศ
อันเป็นการเพิ่มพูนการกดขี่ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ความส าเร็จในการปลดแอกผู้หญิงจากปิตาธิปไตยจึงขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางสังคมในระดับรากฐานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมที่แท้จริง  

สตรีนิยมสายวัฒนธรรมเชื่อเช่นเดียวกับสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนว่าผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะที่แตกต่างของผู้หญิงมิได้ถูกสร้างจากการกดขี่โดยปิตาธิปไตยเท่านั้น แต่ผู้หญิงมีคุณลักษณะที่
แตกต่างจากผู้ชายจริงๆ แต่คุณสมบัติเหล่านี้ถูกผู้กุมอ านาจในสังคม (ผู้ชาย) ละเลยและไม่ให้ค่า คุณสมบัติเหล่านี้ เช่น 
การใช้อารมณ์ความรู้สึก (ซึ่งตรงข้ามกับเหตุผล) และการให้ค่าบริบทและความสัมพันธ์ (ซึ่งตรงข้ามกับการแยกตัวโดด
เดี่ยวแบบปัจเจกชนนิยม) สตรีนิยมสายนี้จึงมีแนวโน้มอุ้มชูคุณลักษณะของ “ผู้หญิง” อาทิ ความเป็นแม่ (motherhood) 
การเอาใจใส่ ห่วงใย และเน้นการคิดโดยพิจารณาจากบริบท-ความสัมพันธ์27 และมุ่งยกระดับให้มีคุณค่าเช่นเดียวกับ
ลักษณะของ “ผู้ชาย” 

เช่นเดียวกับความคิดอื่นในสกุลหลังสมัยใหม่ สตรีนิยมหลังสมัยใหม่มองว่าผู้หญิงแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน โดยมิได้อยู่ภายในค าจัดกัดความ “ผู้หญิง” เช่นสตรีนิยมสามส านักด้านบน สตรีนิยมส านักนี้มองว่าทุกอย่าง 
รวมถึงกรอบคิดว่าด้วยความเท่าเทียม ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยสังคม ความส าเร็จในการไปสู่ความเสมอภาคที่แท้จริงจึงต้องมี
การรื้อสร้างกรอบคิดต่างๆ เหล่านั้น ทั้งนี้ โดยมิใช่การแทนที่ด้วยค าจ ากัดความใหม่ เนื่องจากความหมายของสิ่งต่างๆ นั้น
ไม่มีอยู่จริงต่างหาก ด้วยเหตุนี้ การให้คุณค่าในแต่ละเรื่องและการแก้ไขปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนจึงต้องได้รับการพินิจ
พิจารณาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปตามแต่กรณี 

                                                           
27 การศึกษาตั้งต้นอาจท าได้โดยศึกษางานของคาโรล กิลลิแกน (Carol Gilligan) ซ่ึงกล่าวว่า เด็กชายมีแนวโน้มได้รับการปลูกฝังให้มีคุณลักษณะที่เรียกว่า 
“ethics of rights” ซ่ึงได้แก่ การแก้ปัญหาเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนเด็ดขาดและอยู่ในลักษณะปะทะ/แข่งขัน (เช่น พยายามหาข้อสรุปว่าใครผิดใครถูก) 
ในขณะที่เด็กหญิงมักประนีประนอมในการแก้ปัญหาและพยายามพิจารณาบริบทอย่างรอบด้าน (เช่น ไม่มีใครผิดหรือถูกเสมอไปและพยายามค้นหา
การแก้ปัญหาในรูปแบบอื่น) ซึ่งกิลลิแกนเรียกว่า “ethics of care”. ดู Carol Gilligan, In a Difference Voice: Psychological Theory and 
Women's Development, (London, United Kingdom : Harvard University Press, 1982). ทั้งนี้ ต้องตระหนักด้วยว่าทฤษฎีของกิลลิแกนได้รับข้อ
วิพากษ์ว่าเป็นแนวคิดแบบสารัตถนิยมและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองมีน้อยเกินไป 
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กรอบคิดสตรีนิยมเหล่านี้มิได้ด ารงอยู่โดยไร้ข้อวิพากษ์ ยกตัวอย่างเช่น สตรีนิยมสายเสรีนิยมมีความเสี่ยงที่จะ
ท าให้ผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกัน โดยมิได้พิจารณาว่าบรรทัดฐานตั้งต้นที่ผู้หญิงต้องไปให้ถึงเป็นบรรทัดฐานที่ถูกสร้างบน 
“บรรทัดฐานผู้ชาย (male norm)” หรือไม่ สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนและสายวัฒนธรรมถูกวิพากษ์ว่าเป็นกรอบคิด
แบบสารัตถนิยม (essentialism) โดยสายถอนรากถอนโคนถูกวิพากษ์ว่าเหมารวมผู้หญิงทุกคนให้อยู่ใน “ชนชั้นผู้หญิง” 
และถูกกดข่ีในรูปแบบเดียวกัน ประสบการณ์ของผู้หญิงที่มิได้เป็นผู้หญิงผิวขาวชนชั้นกลางขึ้นไป (ซึ่งเป็นลักษณะส่วนใหญ่
ของนักสตรีนิยมที่มีแนวความคิดแบบนี้ในระยะแรก) มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการตระหนักรู้ และกรอบคิดตั้งต้นที่ว่าปัญหา
ทุกอย่างเกิดจากปิตาธิปไตยเป็นการสร้างขั้วตรงข้ามเด็ดขาดระหว่างชายกับหญิงและละเลยความสลับซับซ้อนที่แท้จริง
ของสังคม ส่วนสายวัฒนธรรมถูกวิพากษ์ว่าเสี่ยงที่จะน าไปสู่การท าให้คุณลักษณะที่ถูกก าหนดโดยผู้ชาย/กลุ่มผู้มีอ านาจ 
(เช่น การเป็นแมแ่ละการผูกผู้หญิงกับอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งสตรีนิยมสองส านักแรกเป็นปฏิปักษ์) มีความหนักแน่นเป็นจริง
ยิ่งขึ้น ในขณะที่สตรีนิยมหลังสมัยใหม่ถูกวิพากษ์ว่ามิได้มีแก่นแกนของกรอบคิดที่มั่นคงเพียงพอที่จะเป็นทฤษฎีหรือ
น าไปใช้ประโยชน์แก่ผู้หญิงได้ 

บทความเห็นว่าการศึกษากรอบคิดอันหลากหลายตามที่ได้ยกมาพอสังเขปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในส่วน
ที่เหลือของบทความที่จะใช้กรอบคิดทางสตรีนิยมมาวิเคราะห์กฎ ระเบียบ และนโยบายของธุรกิจการบิน โดยข้อความคิดที่
จะน าเสนอในส่วนถัดไปมิได้เป็นผลผลิตจากมุมมองของสตรีนิยมที่เป็นเอกภาพ แต่สตรีนิยมแต่ละส านักอาจมีมุมมองในเรื่อง
นั้นๆ แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์วิพากษ์กฎหมายเชิงเพศสถานะที่มักเห็นโดยทั่วไปมักมีแนวโน้มอยู่ในกรอบ
คิดแบบสตรีนิยมสายเสรีนิยม (เช่น พนักงานต้อนรับหญิงประสบเหตุข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในเรื่องโอกาสของอายุการ
ท างานที่สั้นกว่าชายหรือไม่และเหตุลักษณะนี้ถือว่าเท่าเทียมหรือไม่ การตั้งครรภข์องผู้หญิงท าให้ผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชายในการ
ท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือไม่) แต่หากน ากรอบคิดสตรีนิยมรูปแบบอ่ืนมาใช้วิพากษ์กฎหมาย  
อาจเห็นวิธีการคิดที่แตกต่างกันไป เช่น ในการแก้ปัญหาข้อเสียเปรียบในเรื่องการตั้งครรภ์ (ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เคยหรือก าลัง
เกิดขึ้นกับการจ้างงานผู้หญิงในหลายสายการบิน) นั้น หากใช้วิธีคิดแบบสตรีนิยมสายวัฒนธรรม อาจได้ค าตอบว่ารัฐควรปรับปรุง
กฎหมายเพื่อคุ้มครองลูกจ้างหญิงในภาวะเช่นนี้ เนื่องจากรัฐควรให้ค่าแก่ลักษณะเฉพาะของผู้หญิงที่แตกต่างจากผู้ชาย 
ในขณะที่สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนน่าจะตั้งต้นที่ความแตกต่างของผู้หญิงจากผู้ชายเช่นเดียวกัน แต่จะหลีกเลี่ยง 
การเน้นย้ า “ความเป็นหญิง” เนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างจากกรอบคิดปิตาธิปไตย (เช่น รัฐที่ถูกสร้างขึ้นบนฐาน
ปิตาธิปไตยใช้ประโยชน์ผู้หญิงในการสร้างประชากรเพื่อประโยชน์ของรัฐ) แต่จะพยายามปฏิวัติโครงสร้างของธุรกิจการบิน
ทั้งหมด (หรือปฏิวัติทุนนิยมทั้งระบอบ) นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดแบบสตรีนิยมส านักใด ก็มักมีการหยิบ
ยืมวิธีคิดแบบหลังสมัยใหม่ ได้แก่ การพยายามถอดรื้อและรื้อสร้างโครงสร้างและความคิดชุดเก่าฝังแฝงอยู่ในสังคมและภาคธุรกิจ 
มาใช้ในระดับที่แตกต่างกันไป28 

1.2.3 กรอบคิดทฤษฎีทางเพศสถานะ 
เนื่องจากความเป็นหญิง (femininity) จะมีบทบาทอย่างมากในส่วนการมองธุรกิจการบินในฐานะธุรกิจที่

มีโครงสร้างองค์กรที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเพศสถานะในหัวข้อ 2.1 บทความนี้จึงยกข้อความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นหญิงและความเป็นชาย (femininity and masculinity) ที่เก่ียวข้องกับบทความนี้มาโดยสังเขป ส าหรับ
ความเป็นหญิงและความเป็นชายนั้น กล่าวโดยย่อได้ว่าคือ ชุดคุณลักษณะต่างๆ ที่ถูกผูกติดไว้กับผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วแต่
กรณี อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้เป็นได้ทั้งคุณลักษณะที่เป็นจริงตามปัจจัยทางชีวภาพและคุณลักษณะที่ถูก
ประกอบสร้างขึ้นโดยสังคม ดังนั้น ชุดคุณลักษณะเหล่านี้จึงสามารถถูกวิพากษ์ได้เสมอ ข้อสังเกตอีกสองประการคือ หนึ่ง  
ชุดคุณลักษณะเหล่านี้มิได้เหมือนกันในทุกพื้นที่ ช่วงเวลา และบริบท และสอง ทั้งความเป็นชายและความเป็นหญิงในแต่
ละห้วงขณะในสังคมหนึ่งอาจมิได้มีเพียงรูปแบบเดียว แต่อาจมีได้หลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบอาจอยู่ในต าแหน่งแห่ง
อ านาจที่แตกต่างกันไป ดังจะได้อธิบายต่อไปด้านล่าง 

                                                           
28 ผู้สนใจการใช้กรอบคิดสตรีนิยมรูปแบบต่างๆ มาใช้วิพากษ์กฎหมายหรือเขียนค าพิพากษาศาลขึ้นมาใหม่ ดู Rosemary Hunter, Clare McGlynn, and Erika 
Rackley, Feminist Judgments: From Theory to Practice (Oxford, United Kingdom : Hart Publishing, 2010). 
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ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นหญิงและความเป็นชาย บทความนี้น าเสนอการท าความเข้าใจ
ดังกล่าวผ่านกรอบคิด “ความเป็นชายอ านาจน า (hegemonic masculinity)”29 ตามที่กล่าวไว้แล้วด้านบน ทั้งความ
เป็นหญิงและความเป็นชายมีได้หลายรูปแบบ (และคุณลักษณะเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องผูกติดอยู่กับเพศทางชีวภาพ) อีกทั้งการให้ 
ค่าความเป็นหญิง-ชายในแต่ละสังคมและช่วงเวลามีความแตกต่างกันไป เช่น ในวัฒนธรรมจีน ทั้งผู้ชายที่มีคุณลักษณะของ
ความเด็ดเดี่ยว เป็นผู้น า และกล้าตัดสินใจ (หรือที่เรียกว่า “สายบู๊”) และที่มีคุณลักษณะของการใช้มันสมองในการแก้ปัญหา 
(หรือที่เรียกว่า “สายบุ๋น”) มีความเป็นชายคนละรูปแบบ แต่ต่างก็ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นชายเต็มที่และได้รับการ
ยกย่องเช่นเดียวกัน ส่วนในวัฒนธรรมญี่ปุ่น การกันคิ้วของผู้ชายหรือขนาดมหึมาของร่างกายนักซูโม่ถูกจัดเป็นคุณสมบัติ 
ที่มีความเป็นชายเต็มที่และมีการให้ค่าในระดับสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้อาจไม่ถือว่าเป็นความ
เป็นชายที่มีคุณค่าหรือไม่มีความเป็นชายเลยในวัฒนธรรมอ่ืนก็ได้ 

ในส่วนของความเป็นชายนั้น จากรูปแบบที่หลากหลายเหล่านี้ แต่ละสังคมมักถือว่ามีรูปแบบที่มีคุณค่า
สูงสุด (เพียงแบบเดียวหรือจ านวนจ ากัด) และมีอ านาจในการเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรได้มากที่สุด รูปแบบความเป็นชาย
เหล่านี้ เรียกว่า “ความเป็นชายอ านาจน า” ซึ่งกดทับความเป็นชายในรูปแบบอ่ืนและความเป็นหญิงทั้งมวลไว้ ในขณะเดียวกัน
การด ารงอยู่ของความเป็นชายอ านาจน าก็เป็นการสร้างเป้าหมายให้กลุ่มผู้ชายที่ถูกกดทับและผู้หญิงในการไปให้ถึงด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ความเป็นชายอาจมีรูปแบบที่อยู่ในสถานะอ านาจน า แต่ความเป็นหญิงไม่อาจอยู่
ในภาวะที่เรียกว่า “ความเป็นหญิงอ านาจน า (hegemonic femininity)” ได้เลย เนื่องจากการด ารงอยู่ของความเป็นหญิง
นั้นขึ้นอยู่กับความหมายของความเป็นชายเสมอ30 กล่าวคือ ความเป็นหญิงทั้งหมดคือทุกสิ่งที่มิใช่ความเป็นชาย  
ซึ่งหมายความว่าเป็นสถานะที่อ่อนด้อยซึ่งอ านาจหรือไร้ซึ่งอ านาจอย่างสิ้นเชิง ด้วยการจัดวางความสัมพันธ์ตามข้อความ
คิดนี้ การที่ผู้หญิงโอบรับเอาความเป็นชายไปจึงท าให้เกิดการท้าทายต่ออ านาจของความเป็นชายขึ้น ประเด็นนี้จึงเป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่ต้องคิดอยู่เสมอเมื่อทบทวนความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงไปของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินด้วย
มุมมองเพศสถานะในหัวข้อที่ 2.1 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยเป็นไปได้ที่ส่งผลต่อความเชื่องช้าของอุตสาหกรรมการบินโดยทั่วไปในการพัฒนาไปสู่ไปสู่
ความเท่าเทียมทางเพศสถานะในประเด็นเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

 เพื่อท าความเข้าใจความเชื่องช้าของธุรกิจการบินในการด าเนินตามกรอบคิดความเท่าเทียมทางเพศสถานะดังที่เห็นได้
จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดในหลายพื้นที่ของโลกดังที่กล่าวมา บทความนี้หยิบยกประเด็นทางเพศสถานะสองประเด็นที่มี
แนวโน้มที่จะมีบทบาทต่อกรอบคิดของธุรกิจการบิน เพื่อแสดงให้เห็นภาวะที่เรือนกายของพนักงานต้อนรับหญิงบน
เครื่องบินถูกให้ความหมายและน าไปใช้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ หนึ่ง ธุรกิจการบินในฐานะธุรกิจที่มีโครงสร้าง
องค์กรที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเพศสถานะ โดยทบทวนพร้อมวิเคราะห์พลวัตของกรอบคิดเชิงเพศสถานะในธุรกิจ 
การบิน ซึ่งจะท าให้เห็นบทบาทของโครงสร้างดังกล่าวที่ส่งผลต่อเนื้อตัวร่างกาย รวมถึงเครื่องแบบ ของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน และสอง สายการบินแห่งชาติในฐานะตัวแทนของรัฐชาติซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ถูกประกอบสร้างภายใต้กรอบ
คิดที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเพศสถานะ โดยเสนอว่า ภายใต้สมมติฐานที่ว่ารัฐมักยึดโยงกับกรอบคิดแบบปิตาธิปไตย 
(ซึ่งอาจแตกต่างไปในแต่รัฐ) การที่อุดมการณข์องรัฐชาติมีความสัมพันธ์กับเพศสถานะมาตั้งแต่ต้นจึงน าไปสู่การแบ่งหน้าที่
ระหว่างเพศแบบดั้งเดิมอย่างเคร่งครัด เห็นได้ชัดจากภาพตัวแทน รูปลักษณ์ การแสดงออก และเครื่องแบบของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่จะส่งผ่านสารดังกล่าวไปยังผู้โดยสาร (ที่หมายถึง “คนต่างชาติ”) ได้ดีที่สุด 

                                                           
29 กรอบคิดว่าด้วยความเป็นชายอ านาจน าสรุปจาก R.W. Connell and James W. Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity: Rethinking the 
Concept,” 19 Gender and Society 829 (December 2005). 
30 Carrie Paechter, “Masculine Femininities/feminine Masculinities: Power, Identities and Gender,” 18 Gender and Education 254 
(May 2006). 
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 ประเด็นทั้งสองนี้มิได้แยกกันอย่างเด็ดขาดและมิได้หลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างหนึ่งของการ
ซ้อนทับของสองประเด็นนี้ คือ การที่สายการบินไทยมอบต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกิตติมศักดิ์ให้อาภัสรา หงสกุล 
นางสาวไทยและนางงามจักรวาล เมื่อปี พ.ศ. 2509 เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เรือนกาย (ความสวยงาม)  
ของผู้หญิงถูกน ามาใช้กับต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในสายการบินที่เป็นตัวแทนของชาติอย่างไร 

 เนื่องจากเนื้อหาในส่วนที่เหลือของบทความนี้เกี่ยวกับการน าความหมายไปใส่ให้กับสิ่งต่างๆ ที่แต่เดิม ไม่มี
ความหมาย กรอบคิดทฤษฎีหนึ่งที่จะช่วยท าความเข้าใจการปรากฏตัวและวิวัฒนาการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
ได้เป็นอย่างมากคือ กรอบคิดว่าด้วยภาพตัวแทน (representation) โดยบทความนี้น าเสนอเพียงความหมายที่ให้
โดยสจ็วต ฮอลล์ (Stuart Hall) เท่านั้น ฮอลล์กล่าวว่า ภาพตัวแทนคือ “ส่วนประกอบซึ่งขาดไม่ได้ของกระบวนการที่
ความหมายถูกผลิตและแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่ง ภาพตัวแทนเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา สัญญะ 
และภาพ ซึ่งสื่อความหมายไปยังหรือเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆ”31 หรือกล่าวอย่าง่ายคือ “กระบวนการผลิตความหมายผ่าน
ภาษา”32 แม้บทความนี้ไม่ได้เจาะจงใช้กรอบคิดนี้ที่ส่วนใดของบทความเป็นพิเศษ แต่กรอบคิดนี้จะมีส่วนช่วยในการท า 
ความเข้าใจความหมายต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อติดตรึงเข้ากับต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่
ละช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นงานของผู้ชายไปสู่การเป็นงานของผู้หญิงในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 

2.1 ธุรกิจการบินในฐานะธุรกิจที่มีโครงสร้างองค์กรที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเพศสถานะ 

 ในส่วนนี้ บทความทบทวนโดยสังเขปพร้อมท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสถานะกับธุรกิจการบิน 
และความสัมพันธ์ระหว่างเพศสถานะกับกรอบคิดว่าด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ไม่ได้อยู่ในภาวะหยุดนิ่งตายตัวแต่มี
การให้ความหมายที่แตกต่างไปตามแต่ช่วงเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงประเด็นทางเพศสถานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประกอบสร้างความหมายของความเป็นหญิงและความเชื่อมโยงของบทบาทระหว่างเพศแบบดั้งเดิมกับธุรกิจการบิน ที่มี
บทบาทตลอดมาอย่างต่อเนื่อง (แม้จะอยู่ในหลายรูปแบบ) ในประวัติศาสตร์ธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินในหลายสายการบินเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้า 

 เช่นเดียวกับธุรกิจอ่ืน (อันเป็น “การท างานนอกบ้าน”) ในโลกตะวันตก ธุรกิจการบินก่อตัวภายใต้กรอบคิด 
แบบปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มตรึงผู้หญิงไว้กับบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม ได้แก ่การท างานในบ้าน (domestic 
work) การยึดโยงกับบทบาทในการดูแลเอาใจใส่ (nurture) และการเป็นส่วนเสริมหรือส่วนสนับสนุนของผู้ชาย (supporting 
role) ธุรกิจการเดินอากาศยานเริ่มจากการใช้พนักงานทุกคนเป็นผู้ชาย (รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ก่อนที่ต่อมา
จะให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทบ้างแต่ยังไม่อยู่ในลักษณะของความเท่าเทียมอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของนักบิน  
แมผู้้หญิงจ านวนหนึ่งจะมีบทบาทในฐานะนักบินตั้งแต่ช่วงต้นประวัติศาสตร์การบิน แต่ก็ประสบกับปัญหาความไม่เท่าเทียม
ด้วยเหตุแห่งเพศ เช่น เฮเลน ริชชีย์ (Helen Richey) นักบินพาณิชย์หญิงคนแรกของโลกภายใต้สายการบินเซ็นทรัลแอร์ไลน์ส 
(Central Airlines) ตัดสินใจลาออกเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ หลังจากปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงประมาณ 10 เดือน อาทิ 
การถูกจ ากัดชั่วโมงบินเนื่องจากได้รับความเชื่อมั่นน้อยกว่านักบินชายในการท าการบินในสภาพอากาศเลวร้าย การถูก
มอบหมายให้ท างานเชิงภาพลักษณ์ขององค์กรมากกว่าการบิน เพื่อสายการบินจะได้แสดงให้สังคมเห็นถึงปรากฏการณ์
ใหม่ในการจ้างงานผู้หญิงเป็นนักบินซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่ง และการถูกปฏิเสธการรับเข้าเป็น
สมาชิกของสหภาพนักบินโดยสมาชิกอ่ืนที่เป็นนักบินชายทั้งหมด33 ความไม่เท่าเทียมเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน (แม้จะ

                                                           
31 Stuart Hall, “The Work of Representation,” in Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, ed. Stuart Hall 
(Milton Keynes, United Kingdom : Open University, 1997). 
32 “Representation is a production of meaning through language.” in ibid., p.28. 
33 Henry M. Holden and Captain L. Griffith, Ladybirds: The Untold Story of Women Pilots in America (New Jersey, United States : Black 
Hawk Publishing, 1991), cited in Women in Aviation, “Featured Women: Helen Richey: First Female Airline Pilot,” Accessed 6 
October 2018, http://www.women-in-aviation.com/cgi-bin/links/detail.cgi?ID=387 
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น้อยลงและไม่เด่นชัดเท่าสมัยก่อน) เห็นได้จากแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจการบินต่างๆ เช่น 
เอธิโปเปียนแอร์ไลน์ส (Ethiopian Airlines) ยังคงรณรงค์สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและเชื้อเชิญให้ผู้หญิงเข้ามาท างาน
ในพื้นที่ที่แต่เดิมเป็นของผู้ชาย ด้วยการท าการบินโดยลูกเรือ (รวมถึงนักบินและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย) ที่เป็นผู้หญิง
ทั้งหมดเป็นครั้งแรกของสายการบินในปี พ.ศ. 2558 และท าการบินโดยลูกเรือและเจ้าหน้าที่จัดการการบินเป็นผู้หญิง
ทั้งหมดในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 256034 ในปีเดียวกัน สายการบินแอร์อินเดีย (Air India) (ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ถูกวิพากษ์เรื่อง
การตรวจสอบน้ าหนักของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ได้ท าการบินไปกลับเส้นทางนิวเดลีและซานฟรานซิสโกด้วย
นักบินและลูกเรือหญิงทั้งหมดเช่นกัน35 

 เมื่อมุ่งสนใจไปที่กรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บทความพบว่ามีพัฒนาการที่เป็นพลวัตเช่นเดียวกัน แต่เดิม
กรอบคิดของการเดินทางทางอากาศไม่เหมือนปัจจุบันที่มองว่าเป็นการขนส่งหลักรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนสามารถใช้ได้และ
เชื่อมโยงการเดินทางเข้ากับการพักผ่อนหย่อนใจและความสะดวกสบาย ในอดีตการเดินทางทางอากาศเป็นเรื่องของ 
ความจ าเป็น ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นต าแหน่งที่เน้นไปที่ประสิทธิภาพการท างาน และหน้าที่บน
เครื่องบินทั้งหมดเป็นงานของผู้ชาย พนักงานชายเหล่านี้มีหน้าที่หลักคือ การปรับนาฬิกาในห้องผู้โดยสารในเครื่องบินและ
การห้ามไม่ให้ผู้โดยสารออกจากประตูฉุกเฉิน เป็นต้น ต่อมาในทศวรรษ 1930 ผู้หญิงได้รับการจ้างเข้ามาท าหน้าที่ 
บนเครื่องบินเป็นครั้งแรก ความหมายของเนื้องานยังคงเดิมคือ เน้นไปที่ประสิทธิภาพและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน โดย
ทักษะของผู้หญิงที่สายการบินต้องการคือ ทักษะการพยาบาล (nursing) เครื่องแบบของพนักงานหญิงเหล่านี้ไม่ได้แสดง
ออกไปในทางดึงดูดทางเพศ แต่ค่อนไปในทางทหาร ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการเดินทางทางอากาศในสมัยนั้นที่ลูกเรือและ
ผู้โดยสารอาจประสบกับความหนาวเย็นในห้องโดยสารที่ไม่ได้ปรับความดันอากาศ36 

 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องด้วยภาวะขาดแคลนแรงงาน ผู้หญิงได้รับการสนับสนุนให้ออกมาท างานนอก
บ้าน ได้มีส่วนร่วมในวงการการบินรวมถึงการบินทางทหาร ในยุคหลังสงคราม ผู้หญิงเข้ามาสู่วงการการบินเพิ่มข้ึน อย่างไร
ก็ด ีอัลเบิร์ต มิลส์ (Albert Mills) ตั้งข้อสังเกตว่า ในบริบทของ BOAC/BEA ในอังกฤษ37 การเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้หญิงใน
ธุรกิจการบินมิได้เป็นไปตามกรอบคิดความเท่าเทียมทางเพศที่ทลายกรอบบทบาทระหว่างเพศอย่างแท้จริง แต่ได้รับการ
หนุนเสริมจากหลายปัจจัย อาทิ การที่ผู้หญิงมีประสบการณ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานนอกบ้านในสมัยสงครามโลก 
คร้ังที่ 2 และสภาวะการขาดแคลนแรงงานในขณะนั้นซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามใหม่ๆ โดยแรงงานที่ว่านี้หมายถึง “งานของ
ผู้หญิง” เช่น งานทางการพยาบาล งานที่มีบทบาทเชิงผู้ช่วย และงานทางเอกสาร อีกทั้ง ผู้คนยังคงมีกรอบคิดว่า บทบาท
ของผู้หญิงในพื้นที่นอกบ้านอยู่ในลักษณะ “ชั่วคราว” เฉพาะในภาวะขาดแคลนแรงงานหลังสงครามเท่านั้น กล่าวอีกนัย
หนึ่ง รัฐบาลอังกฤษในขณะนั้นมิได้รณรงค์ให้ผู้หญิงออกไปท างานนอกบ้านเพื่อประโยชน์ของปัจเจก แต่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของเศรษฐกิจของรัฐมากกว่า38 นอกจากภาวะโดยทั่วไปของธุรกิจและธุรกิจการบินแล้ว เมื่อ
พิจารณาถึงต าแหน่งในธุรกิจการบิน แมส้งครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้สารัตถะของความเป็นนักบินยึดโยงกับความเป็นชาย
ในระดับที่สูงขึ้น แต่ต าแหน่งงานที่แก่นแท้ไม่ได้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นชายอย่างแนบแน่นอย่างพนักงานต้อนรับชาย 

                                                           
34 Lauren James, supra note 3. 
35 Aviation Voice, “All-Female Flight Crew Makes Airline History,” Accessed 6 October 2018, https://aviationvoice.com/all-female-
flight-crew-makes-airline-history-201703060957/ 
36 Drew Whitelegg, supra note 5, pp.36-38. 
37 หมายถึง British Overseas Airways Corporation (BOAC) และ British European Airways (BEA) ซ่ึงต่อมา พร้อมอีกสองสายการบิน ได้ถูกควบ
รวมก่อตั้งเป็นบริติช แอร์เวย์ส (British Airways) ในปี พ.ศ. 2517 ทั้งนี้ แม้จะมีความสัมพันธ์กัน แต่ BOAC/BEA ก็เป็นบริษัทที่แยกจากกัน และความ
เคลื่อนไหวที่จะเขียนต่อไปในบทความนี้ก็มิได้เกิดพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการสับสนและเนื่องจากข้อมูลเป็นเพียงข้อมูลในภาพรวมโดยสังเขป 
บทความจึงจะเขียนชื่อของทั้งสองสายการบินนี้ควบกันไป 
38 Albert J. Mills, Sex, Strategy, and Stratosphere: Airlines and the Gendering of Organizational Culture (Hampshire, United 
Kingdom : Palgrave Macmillan, 2006), pp.131-132. 
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(steward) กลับกลายเป็นพื้นที่ที่รองรับให้ผู้หญิงเข้าไปมากขึ้น39 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสภาวะขาดแคลนแรงงานโดยรวม
และความจ าเป็นในการขยายธุรกิจของ BOAC/BEA 

เมื่อผู้หญิงเข้ามายึดพื้นที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้ว มุมมองต่อสถานะของพนักงานหญิงในสายการ
บินก็มิได้หยุดนิ่ง แต่มีการให้ความหมายที่เคลื่อนไหวไปมาตามแต่ช่วงเวลา ดังนั้น ล าพังกรอบคิด “ปิตาธิปไตย” หรือ 
“ภาวะเหยียดเพศ (sexism)” จึงไม่น่าจะเพียงพอในการท าความเข้าใจ อัตลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วย
มุมมองทางเพศสถานะ อีกทั้ง หากวัดผลลัพธ์ความเท่าเทียมทางเพศด้วยปริมาณหรือการเกิดขึ้นของการมีส่วนร่วมของ
ผู้หญิงในธุรกิจการบิน ก็อาจได้ข้อสรุปว่าธุรกิจการบินเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากความไม่เท่าเทียมทางเพศ เนื่องจากผู้หญิง  
มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์การบินตั้งแต่ช่วงต้นตามที่กล่าวมาแล้วและเที่ยวบินที่ด าเนินการโดยพนักงานหญิงทุกคนก็นับ
ย้อนไปได้ตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1980 บทความนี้เห็นว่ากรอบคิดเรื่องภาพตัวแทนและการประกอบสร้างความเป็นหญิง 
มีความจ าเป็นในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นต่อไป 

 ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในพื้นที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเท่าๆ กับผู้ชาย 
และกรอบคิดว่าด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก าลังเปลี่ยนไป ในบริบทของ BOAC/BEA มิลส์วิเคราะห์บทบาทของ
ความเป็นชายและความเป็นหญิง ไว้ว่า อาชีพนักบินและวิศวกรการบินถูกยึดโยงอย่างแนบแน่นกับความเป็นชายอันเป็นผลมา
จากปฏิบัติการในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่โยงคุณลักษณะของความเป็นผู้น า ความกล้าหาญ และศักยภาพในการบริหาร
จัดการเข้ากับผู้ชายในธุรกิจการบิน ในขณะเดียวกัน นอกจากความชัดเจนของความเป็นชายที่เคยเป็นภาพตัวแทนของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะลดลงในช่วงสงครามโลกจากการค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยภาพของชายหนุ่มอายุน้อยและผู้หญิง
ที่เร่ิมได้รับการจ้างงานแล้ว ความชัดเจนดังกล่าวยังถูกกลบทับอย่างสิ้นเชิงในยุคทศวรรษ 1960 ด้วยการเข้ามามีบทบาท
ของพนักงานหญิง คุณลักษณะของพนักงานหญิงเหล่านี้ถูกวางไว้ในกรอบความเป็นหญิงจึงมีความแตกต่างจากความเป็นชาย
แบบขั้วตรงข้าม การที่ความเป็นชายถูกเบียดตกไปนอกพื้นที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการสร้าง
ความหมายให้แก่ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเคียงคู่ไปกับความเป็นชายของต าแหน่งนักบิน โดยสร้างให้
เครื่องบินเป็นเสมือน “ครอบครัว” ที่มีนักบินเป็นสามีหัวหน้าครอบครัวและพนักงานต้อนรับหญิงเป็นภรรยาที่มีหน้าที่ดูแล
ผู้โดยสารซึ่งเปรียบเสมือนลูกๆ ให้เดินทางได้โดยสวัสดิภาพ ทั้งนี้ ในช่วงต้นของยุคหลังสงคราม สายการบินได้สร้างภาพ
ตัวแทนของความเป็นชายให้แก่ต าแหน่งพนักงานต้อนรับเช่นกัน โดยจัดวางภาพโฆษณาให้พนักงานต้อนรับชายถูกราย
ล้อมไปด้วยพนักงานต้อนรับหญิง แต่ไม่นานภาพดังกล่าวก็ไม่ถูกผลิตขึ้นอีกต่อไป แต่กลับเป็นพนักงานต้อนรับหญิงเท่านั้น
ที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนของสายการบินที่แสดงออกสู่สายตาสาธารณะชน ในแง่นี้ การเข้าสู่ธุรกิจการบินอย่างเต็มตัว
ของผู้หญิงจึงอยู่ในฐานะผู้ดูแลบ้านและให้ความสะดวกแก่บุคคล (“แม่และเมีย”) รวมถึงมีบทบาทในฐานะภาพลักษณ์ของ
สายการบิน40 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ การโฆษณาที่เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานตอ้นรับบนเครื่องบินในฐานะ
แม่และเมียในท านองเดียวกันเกิดขึ้นในสายการบินทีดับเบิลยูเอ (TWA) และเดลตา (Delta Airlines) ในสหรัฐอเมริกา
ด้วย41 ในส่วนของการแต่งกายนั้น เครื่องแบบทหารแต่เดิมของ BOAC/BEA (หรือเครื่องแบบพยาบาลในบางสายการบิน) 
ถูกแทนที่ด้วยเคร่ืองแบบที่ “เป็นมืออาชีพแต่แสดงถึงความเป็นหญิง” และความยาวของกระโปรงก็ขยับขึ้นมาเหนือเข่า42 

 ต่อมา ในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 1970 ในสหรัฐอเมริกา สายการบินต่างๆ น าความหมาย “เรื่องเพศ” ใส่ให้กับ
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (sexualisation) เนื่องจากในช่วงเวลานั้น มีกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดราคาค่าโดยสาร 
จึงท าให้สายการบินต้องแข่งขันกันในเรื่องอ่ืนที่มิใช่ราคา43 การสร้างแรงดึงดูดใจทางการค้าเหล่านี้ปรากฏออกมาทั้งในแง่
การสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในระหว่างการบริการ เช่น แคมเปญ “Air Strip” หรือ “การเปลือย
บนอากาศ” ของสายการบินเบรนิฟ (Braniff International) ที่ให้พนักงานต้อนรับหญิงถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นจนสุดท้าย
                                                           
39 เช่น สายการบินแพนแอม (Pan Am) เริ่มการคัดเลือกพนักงานต้อนรับชายในยุคเริ่มแรกบนจากความเยาว์วัยและความกระตือรือร้น โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความเป็น
ชายอย่างเฉพาะเจาะจง. Ibid., p.135. 
40 Ibid., pp.144-147. 
41 Drew Whitelegg, supra note 5, pp.41-42. 
42 Albert J. Mills, supra note 38, pp.150-152. 
43 Drew Whitelegg, supra note 5, pp.129-130. 
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เหลือแต่เครื่องแบบกระโปรงสั้น44 และในแง่การโฆษณา เช่น โฆษณาชุด “Fly Me” หรือ “บินไปกับฉัน” (ในความหมาย 
ที่ผู้หญิงเป็นตัวเครื่องบินเสียเอง) ของสายการบินเนชันแนล แอร์ไลน์ส (National Airlines) ที่ให้พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินพูดชื่อตัวเอง โฆษณาสายการบิน และลงท้ายประโยคด้วยข้อความ “Fly Me”45 ทั้งนี้ การยึดโยงเรื่องเพศเข้ากับ
เนื้อตัวร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นเกิดขึ้นในยุโรปกับ  BOAC/BEA ด้วย แม้ระยะแรกหลังสงคราม 
BOAC/BEA จะมีนโยบาย “ท าให้ปราศจากเรื่องเพศ (desexualisation)” แต่หลังจากยุคทศวรรษ 1950 เป็นต้นไป 
วัฒนธรรมองค์กรระดับไม่เป็นทางการเริ่มส่งผลให้เกิดการยึดโยงพนักงานต้อนรับหญิงกับเรื่องทางเพศ46 เช่น การเริ่มการ
ประกวดพนักงานต้อนรับหญิง (ซึ่งถูกเน้นย้ าว่าเป็นเรื่องของบุคลิกภาพและความเป็นมืออาชีพ) และการปรากฏตัวของ
เนื้อหาที่สื่อไปในทางเพศในนิตยสารของสายการบิน อาทิ กิจกรรมในนิตยสารที่ให้ผู้โดยสารจับคู่ใบหน้ากับเรียวขา “ที่น่า
อร่อย” ของพนักงานหญิง47 ในปัจจุบัน สายการบินบางแห่งยังมีจุดขายในท านองนี้อยู่  อาทิ สายการบินเวียตเจ็ต 
(VietJet) สายการบินต้นทุนต่ าสัญชาติเวียดนามที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ที่สร้างจุดสนใจให้ตนเองด้วยการจัดให้พนักงาน
ต้อนรับใส่ชุดว่ายน้ าบริการผู้โดยสารในบางเที่ยวบิน 

 ยิ่งกว่านั้น ธุรกิจการบินในภาพรวมกับเรื่องทางเพศนั้นมีความสัมพันธ์กันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ยกตัวอย่าง
เช่น บริษัท “ฮูทเตอส์ (Hooters)” ที่ด าเนินกิจการร้านอาหารเพื่อความบันเทิงส าหรับผู้ใหญ่ เคยท าธุรกิจการบินในช่วงต้น
ทศวรรษ 2000 โดยมีจุดขายที่การบรรจุ “ความบันเทิงในการบิน (in-flight entertainment)” ในแบบฮูทเตอส์ไว้ใน
เที่ยวบิน48 พนักงานในเที่ยวบินเหล่านี้มีสองประเภท คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีหน้าที่หลักเหมือนพนักงาน
ต้อนรับทั่วไป และ “สาวฮูทเตอส์ (Hooters Girl)” ที่แต่งตัวดึงดูดในทางเพศและท าหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้โดยสาร 
เช่น จัดกิจกรรมเล่นบิงโก เช่นเดียวกับ Hooters Girl ในร้านอาหารฮูทเตอส์49 นอกจากนี้ สายการบินหลายแห่งในปัจจุบัน
ยังคงออกปฏิทินประจ าปีที่เน้นไปที่การเปิดเผยเรือนร่างของผู้หญิง (ไม่ว่าจะเป็นนางแบบอาชีพหรือพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินจริงๆ) เช่น เวียตเจ็ตให้นางแบบถ่ายปฏิทินประจ าปีในชุดว่ายน้ าเป็นตัวแทนของต าแหน่งต่างๆ บนเครื่องบิน 

 อย่างไรก็ดี การวางบทบาท “แม่และเมีย” ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการถูกท าให้เป็นวัตถุทางเพศ
ในช่วงประมาณ 20 ปีต่อมานั้น มิได้ด าเนินไปโดยปราศจากการแข็งขืนต่อรอง ซึ่งอาจท าให้เข้าใจไปว่าผู้หญิงเหล่านี้ถูก
กระท าแต่ฝ่ายเดียว ในบริบทของสหรัฐอเมริกา ในช่วงแรกที่แม้สัญญาจ้างงานยังไม่เท่าเทียมกับชาย มีข้อสัญญาให้ลาออก
เมื่อแต่งงานหรือตั้งครรภ์ และมีกฎการควบคุมน้ าหนักและรูปลักษณ์อย่างเคร่งครัดนั้น แต่อย่างน้อยที่สุดผู้หญิงเหล่านี้
ก็ประกอบอาชีพเพื่อเติมเต็มความพึงพอใจของตนเองในการได้ออกเดินทาง มิใช่การถูกบังคับให้จ าต้องท างาน ในช่วง
ทศวรรษ 1950 ถึง 1970 การถูกท าให้เป็นวัตถุทางเพศนั้น ในอีกแง่หนึ่งก็สะท้อนบริบทสังคมในช่วงนั้นที่บรรทัดฐานทาง
เพศวิถีเริ่มผ่อนคลายและผู้หญิงมีอิสระมากขึ้นท่ามกลางการเคลื่อนไหวของสตรีนิยมที่ด าเนินไปหลายระลอก ในเวลานั้น 
กลุ่มพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินในสหรัฐอเมริกาได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมและเข้าร่วมกับขบวนการสตรีนิยม กลุ่ม
ต่างๆ เหล่านี้ท าการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทั้งในพื้นที่ระดับทางการ เช่น การชนะข้อเรียกร้องว่าด้วยการยกเลิกการเลิกจ้าง
ด้วยเหตุอายุที่ไม่เท่าเทียมกับชายและการเลิกจ้างด้วยเหตุสมรส ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง
ในสหรัฐอเมริกา (Civil Rights Movement)50 และในพื้นที่ระดับไม่ทางการ เช่น การท าโฆษณาท้าทายแคมเปญ Fly Me 
เพื่อสร้างความหมายใหม่ที่สะท้อนความเป็นจริงของการเป็นพนักงานดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน51  

                                                           
44 Ibid., p.47. 
45 Ibid., pp.130-135. 
46 Albert J. Mills, supra note 38, pp.157-159. 
47 “Have you seen legs so deliciously displayed … We’re sure you’ll have fun matching the right face to the right legs”. Ibid., 
p.159. 
48 Drew Whitelegg, supra note 5, pp. ch.4. 
49 สายการบินดังกล่าวปิดตัวลงหลังด าเนินการไปประมาณสี่ปีด้วยเหตุผลหลายประการซ่ึงรวมถึงความซบเซาของธุรกิจการบินในสหรัฐอเมริกาหลัง
เหตุการณ์เวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) 
50 Drew Whitelegg, supra note 5, pp.52-56. 
51 Ibid., pp.133-134. 
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 หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเดินทางไปสู่ความเท่าเทียมมากขึ้น
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก เช่น การยกเลิกข้อจ ากัดต่างๆ ด้านบนท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงขึ้นและให้ความหมายเป็น “อาชีพที่แท้จริง” ได้ การสร้างวัน “Flight Attendant 
Safety Professionals’ Day” ประจ าวันที่ 19 กรกฎาคมของทุกปี โดยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (George 
W. Bush) ในยุคทศวรรษ 199052 จนมาถึงการเรียกร้องเจรจาต่อรองเรื่องสิทธิประโยชน์และความไม่เป็นธรรมทั้งโดย
พนักงานต้อนรับในฐานะปัจเจกและโดยสหภาพแรงงานลูกจ้างดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในช่วงแรก และการให้ความหมายแก่
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เน้นย้ าไปที่การสร้างความปลอดภัยในห้องโดยสารแทนที่ความหมายเดิม อย่างไรก็ดี 
ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ทรรศนะเหยียดเพศ และการใช้ประโยชน์ทางเพศ (sexploitation) ที่มีต่อเนื้อตัวร่างกายของ
พนักงานต้อนรับยังคงมีอยู่ต่อไปตามที่ได้กล่าวไว้บ้างแล้วในส่วนต้นของบทความนี้ 

 การทบทวนวิวัฒนาการของธุรกิจการบินและอัตลักษณ์ของต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วยมุมมอง
ทางเพศสถานะข้างต้นพอท าให้เห็นได้ว่า แม้ความไม่เท่าเทียมทางเพศในระดับทางการจะเห็นได้ไม่เด่นชัดนักในปัจจุบัน 
แต่ความไม่เท่าเทียมเหล่านั้นยังคงอาจเกิดขึ้นได้และอยู่ในรูปแบบที่แฝงเร้นมากขึ้น การท าความเข้าใจความหมายของ
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกก าหนดแตกต่างกันออกไปในแต่ละห้วงเวลาจึงมีความส าคัญในการรื้อถอนกรอบ
คิดเหล่านี้ บทความนี้เห็นว่าการสร้างความหมายให้แก่ค าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าว่า “ความเป็นหญิง” และการให้
ความหมายโดยอิงกับคุณลักษณะอ่ืน เช่น “ความเป็นชาย” ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อความหมายที่ฝังแฝงอยู่ในเนื้อตัว
ร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในปัจจุบัน การให้ความหมายนี้ ณ เวลาหนึ่ง มีได้เพียงแบบเดียว (หรือในจ านวน
จ ากัด) และไร้ความหลากหลาย ความหมายในช่วงเวลานั้นจึงหยุดนิ่งตายตัว และการจะผันแปรได้ต้องขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจและกรอบคิดทุนนิยม 

 แม้การให้ความหมายจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา แต่กรอบคิดว่าด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
เหล่านี้ยังคงยึดโยงอยู่กับคุณลักษณะความเป็นหญิงในรูปแบบเดียวกันซึ่งน าไปสู่การแบ่งหน้าที่ระหว่างเพศแบบดั้งเดิม เห็น
ได้จากในระยะแรก (ช่วงเริ่มต้นประวัติศาสตร์การบินจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง) หน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบินคือการ
ท าให้การเดินอากาศยานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยไม่เน้นไปที่รูปลักษณ์ของพนักงานบนเครื่องบิน ดังนั้น จึงไม่มี
ประโยชน์อันใดที่จะให้ผู้หญิง ซึ่งถูกท าให้ไม่มีความสามารถในการท าหน้าที่ดังกล่าว เข้าไปมีส่วนร่วม จนกระทั่งเมื่อค้นพบ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่ทางการพยาบาล ผู้หญิงจึงได้รับการยอมรับให้เข้ามาในพื้นที่ของผู้ชาย แต่หน้าที่ดังกล่าวก็ยังอยู่ใน
ขนบบทบาทระว่างเพศแบบดั้งเดิมอย่างชัดแจ้ง ในระยะต่อมาเมื่อผู้หญิงได้เข้ามายึดพื้นที่บางส่วนของผู้ชายในเครื่องบินแล้ว 
หน้าที่ในการให้ความดูแลผู้โดยสารและเครื่องบินในฐานะมารดาและภรรยาถูกขับเน้นมากข้ึน ในขณะที่ต าแหน่งงานที่ต้อง
ใช้ทักษะเชิงเทคนิคถูกยึดโยงเข้ากับคุณลักษณะของความเป็นชาย ในเวลาถัดมาเมื่อเกิดการแข่งขันระหว่างสายการบินมากขึ้น
และมีข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการในการก าหนดราคาค่าโดยสาร (อย่างน้อยในสหรัฐอเมริกา) การด ารงอยู่ของ
พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน (ที่เร่ิมกลายมาเป็นภาพลักษณ์ของสายการบินก่อนหน้านี้) จึงถูกยึดโยงเข้ากับเรื่องเพศ 
พนักงานเหล่านี้จึงมีหน้าที่เพิ่มเติมในการเป็นภาพลักษณ์ของสายการบินที่มุ่งดึงดูดผู้โดยสารชายไปด้วย มิได้จ ากัดอยู่เพียง
หน้าที่ที่จ าเป็นในการเดินอากาศเท่านั้น ในระยะหลังจนถึงปัจจุบัน แม้หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
จะได้รับการเน้นย้ าให้เป็นเร่ืองการอ านวยความปลอดภัยของผู้โดยสาร แต่บทบาทดั้งเดิมของผู้หญิงในการดูแลและท างาน
บ้าน รวมถึงภาพลักษณ์ร่างกายและการแต่งตัวที่สวยงาม ก็ยังด ารงอยู่ตามการสั่งสมของประวัติศาสตร์ ดังนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ทั้งหน้าที่ในการอ านวยความปลอดภัย (เช่น การพาผู้โดยสารออกจากเครื่องบินเมื่อต้องลงจอดบนพื้นน้ า) และ
การอ านวยความสะดวก (เช่น การเสิร์ฟอาหาร การดูความเรียบร้อยโดยรวม รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่พึงประสงค์โดย
การใช้รูปลักษณ์) เป็นหน้าที่สองประการหลักของพนักงานต้อนรับบน เครื่องบินในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจากการ
ปรับปรุงนโยบายว่าด้วยทางเลือกในการใช้เครื่องแบบของพนักงานหญิงนั้น จึงไม่เกินความคาดหมายที่สายการบินไม่ตอบตก
ลงข้อเรียกร้องของลูกจ้างในทันที ทั้งที่เห็นได้ชัดว่าการใส่กระโปรงน่าจะท าให้เกิดปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุฉุกเฉินซึ่งความคล่องตัวเป็นสิ่งส าคัญมาก 

                                                           
52 Katherine Lagrave, “From Stewardess to Flight Attendant: 80 Years of Sophistication and Sexism,” Accessed 7 October 2018, 
https://www.cntraveler.com/story/a-timeline-from-stewardess-to-flight-attendant 



วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 18  16 
 

 

 กรอบคิดเรื่องเพศแบบนี้ฝังรากลึกอยู่ในธุรกิจการบิน เมื่อพิจารณาประเด็นการเรียกร้องให้มีทางเลือกในการใช้
เครื่องแบบของพนักงานหญิงนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นที่ว่า ในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องของฝ่าย
ลูกจ้างเองหรือการตัดสินใจของสายการบินในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย มิได้วางอยู่บนฐานความเท่าเทียมทางเพศและ
เสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพียงอย่างเดียว แต่มักมีการน าเหตุผลอ่ืนเข้ามาประกอบด้วย 
ทั้งในกรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มลูกจ้างบริติช แอร์เวย์ส ที่วางอยู่บนฐานความเหมาะสมกับสภาพการท างาน โดยเน้นไปที่
ประสิทธิภาพของเสื้อผ้าในการช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเมื่อท าการบินในพื้นที่หนาวจัดและความปลอดภัยจากการแพร่
เชื้อของโรคติดต่อ และข้อต่อสู้ของกลุ่มพนักงานคาร์เธ่ย์ แปซิฟิคที่วางอยู่บนฐานความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางเพศ 
ปรากฏการณ์นี้อาจท าให้เห็นได้ว่า ทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างเห็นร่วมกันว่าการห้ามพนักงานหญิงใส่กระโปรงมิได้เป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือการไม่เคารพสิทธิในการเลือกการกระท าต่อเนื้อตัวร่างกายของตนเองโดยไม่ขัดต่อการปฏิบัติงานใน
ทางการที่จ้างในตัวเอง โดยไม่ได้ก าลังพยายามท้าทายขนบบทบาทระหว่างเพศแบบดั้งเดิม แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสม
ในการเลือกใช้กระโปรงในแต่ละสถานการณ์ต่างหากที่มีปัญหาและจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง53 

 ก่อนไปสู่ส่วนต่อไป บทความขอกล่าวสั้นๆ ถึงข้อสังเกตอีกสามเร่ือง เรื่องแรกว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความ
เป็นหญิงกับความเป็นชายตามกรอบคิดว่าด้วยความเป็นชายอ านาจน าที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 1.2.3 บนสมมติฐานที่ว่าภาวะ
ชายเป็นใหญ่มีบทบาทเป็นอย่างสูงในโลกตะวันตกและในธุรกิจการบิน ภาวะที่ ลักษณะและความหมายของพนักงาน
ต้อนรับหญิงบนเครื่องบินเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ยังคงอยู่ภายใต้ร่มของ “ความเป็นหญิง” นั้น อาจกล่าวได้ว่า
พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินยังคงอยู่ในต าแหน่งที่อ่อนด้อยหรือไร้ซึ่งพลังอ านาจ เนื่องจากความเป็นหญิงเป็นเพียง
คุณลักษณะที่เป็นอ่ืน (the other) ของคุณลักษณะของความเป็นชายเท่านั้น54 ทั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นชายแบบ
นักบินอันเป็นคุณลักษณะที่อยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงทรัพยากรและโอกาสได้มากกว่าคุณลักษณะแบบอ่ืนๆ  ค าอธิบายใน
มุมมองเพศสถานะนี้จึงอาจเป็นค าอธิบายอีกชุดหนึ่งที่สามารถใช้อธิบายบางส่วนของปรากฏการณ์ที่เครื่องแบบของ
พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินยังคงสะท้อนขนบการแบ่งแยกเพศแบบดั้งเดิมอย่างชัดแจ้ง เช่น กรณีของสายการบิน
คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เอาไว้ได้ นอกจากนี้ มุมมองความเป็นชายอ านาจน าอาจน าไปใช้วิเคราะห์ต่อไปได้ด้วยว่า การที่ผู้หญิงโอบรับ
เอาความเป็นชายไป (คือการเรียกร้องให้สามารถแต่งตัวแบบผู้ชายได้ อันเป็นการไม่ประสานลงรอยนักกับหน้าที่ของการ
เป็นผู้ดูแลคนในครอบครัว) จึงท าให้เกิดการท้าทายต่ออ านาจและสั่นคลอนต าแหน่งในความสัมพันธ์ของความเป็นชาย 
ประเด็นในลักษณะนี้จึงต้องคิดอยู่เสมอเมื่อทบทวนความเป็นมาของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินข้างต้น 

 เร่ืองที่สองนั้น บทความนี้เห็นว่าสมควรที่จะกล่าวด้วยว่า การควบคุม จ ากัด และสอดส่องนั้นมิได้เกิดจากการที่
สายการบินออกกฎบังคับให้พนักงานหญิงใส่เครื่องแบบอันเป็นการบังคับเชิงกฎเกณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ตัวเครื่องแบบก็เป็น
วัตถุที่มีอ านาจในการควบคุม จ ากัด และสอดส่อง (surveillance) และท าให้พนักงานเหล่านั้นควบคุม จ ากัด และสอดส่อง
ตัวเอง (self-surveillance) ด้วย พลังอ านาจของเครื่องแบบนี้เป็นได้ทั้งในทางบวก เช่น การใส่เครื่องแบบสร้างเสริมความ
มั่นใจและท าให้ได้ “บัตรผ่าน” ไปยังสถานที่หลายแห่งในสนามบินและในเครื่องบินที่ผู้โดยสารไม่สามารถไปได้ และ
ในทางกลางๆ หรือทางลบ เช่น การใส่หรือถอดเครื่องแบบควบคุมระบบการท างานของความคิดและร่างกายให้อยู่ในระบบ

                                                           
53 เหตุผลในลักษณะนี้อาจเห็นได้ชัดเจนในอาณาบริเวณอื่นที่รากฐานความเชื่อฝังลึกลงในสังคม เช่น ในคดี Brown v. Board of Education of 
Topeka (1954) ซ่ึงศาลสูงของสหรัฐอเมริกา (US Supreme Court) ตัดสินให้การแยกโรงเรียนคนขาวและคนด าออกจากกันขัดต่อหลักการคุ้มครอง
อย่างเท่าเทียม (Equal Protection  Clause) ในการแก้ไขเพิมเติมครั้งที่ 14 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา (Fourteenth Amendment of the US 
Constitution) อันเป็นคดีบรรทัดฐานซ่ึงกลับหลัก “แบ่งแยกแต่เท่ากัน (separate but equal)” ที่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกบริการส าหรับคนขาวและ
คนด าออกจากกันแต่ต้องมีคุณภาพของการบริการเท่ากัน ใน Plessy v. Ferguson (1896) ในคดีนี้ ศาลสูงให้เหตุผลว่า การแบ่งแยกโรงเรียนแม้จะมี
คุณภาพเท่ากัน แต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีผลต่อสภาพจิตใจของนักเรียนผิวด าและมีผลต่อศักยภาพในการเรียน โดยที่ไม่ได้พูดตรงๆ ว่าการแบ่งแยกในลักษณะ
นี้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยตัวเอง 
54 “ความเป็นอื่น (otherness)” เป็นข้อความคิดทางปรัชญาที่มีอย่างยาวนานและนักคิดแต่ละคนก็มีการให้ค านิยามและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นอื่นที่
แตกต่างกันออกไป ในบริบทของการศึกษาว่าด้วยเพศสถานะ ผู้สนใจอาจเริ่มศึกษาจากงาน The Second Sex ของซิมง เดอ โบวัวร์ (Simone de 
Beauvoir) ที่พิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1949 ซ่ึงเสนอว่า ในโลกตะวันตก เพศชายถูกสร้างขึ้นให้เป็นบรรทัดฐานสากลและถูกเชื่อมโยงเข้ากับความเป็น
มนุษย์ เพศชายจึงเป็นเพศที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว ส่วนคุณลักษณะของความเป็นหญิงนั้นถูกให้นิยามในลักษณะสัมพัทธ์กับคุณลักษณะของความเป็นชาย
ภายใต้กรอบคิดขั้วตรงข้าม (binary opposition) กล่าวคือ ความเป็นหญิงมีความหมายตรงข้ามกับความเป็นชายและไม่มีทางที่จะถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มี
ความเป็นชายเลย. ดู Simone de Beauvoir, The Second Sex, trans. H. M. Parshley (London, United Kingdom : Jonathan Cape, 1953). 
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ท างานหรือระบบพักผ่อน การใส่เคร่ืองแบบท าให้เกิดการควบคุมรูปร่างหน้าตา55 ข้อความคิดในท านองนี้อาจท าการศึกษา
เพิ่มเติมต่อได้ โดยประกอบกับกรอบคิดว่าด้วยการสอดส่องควบคุม (surveillance) ใน Discipline and Punish ของฟูโกต์
ที่ท าความเข้าใจเทคนิคดังกล่าวโดยใช้ตัวอย่างของพานอปติคอน (Panopticon) เรือนจ าที่ไม่เคยสร้างของเจเรมี เบนแธม 
(Jeremy Bentham) ที่ใช้การควบคุมสอดส่องในการควบคุมพฤติกรรมของผู้ต้องขังโดยที่ไม่ต้องใช้พละก าลังและ ไม่
สิ้นเปลืองก าลังคน เนื่องจากผู้ต้องขังส านึกอยู่ตลอดเวลาว่ามีผู้ก าลังสอดส่องตนเองอยู่โดยไม่เคยรู้เลยว่าบุคคลนั้นเป็นใคร
และจะเห็นได้จากที่ใด56 ทั้งนี้ หากย้อนไปศึกษากรอบคิดว่าด้วยนิติศาสตร์สตรีนิยมที่กล่าวไว้อย่างสังเขปในหัวข้อ 1.2.1  
ข้อความคิดในลักษณะนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกับข้อวิพากษ์ของสมาร์ทที่มีต่อพลังอ านาจเชิงวินัยของกฎหมาย โดยในบริบท
นี้ กฎ ในรูปของเครื่องแบบอันเป็นผลผลิตที่จับต้องได้ จึงมีอ านาจเชิงวินัยในการควบคุม จ ากัด และสอดส่องพนักงาน 
มิใช่มีอ านาจตุลาการเพียงอย่างเดียว 

 ส าหรับข้อสังเกตเรื่องที่สามนั้น เนื่องจากบทความนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างละเอียด (ไม่ว่าจะเนื่องด้วยขนาดของบทความ หรือความแตกต่างของ
ลักษณะธุรกิจการบินในแต่ละพื้นที่ บริบท ช่วงเวลา รวมถึงกรอบคิดเรื่องเพศที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลก) 
บทความนี้จึงเชื้อเชิญให้ผู้อ่านใช้กรอบคิดนิติศาสตร์สตรีนิยมประกอบการตระหนักรู้ว่าส านักคิดทางสตรีนิยมทุกส านักและ
นักนิติศาสตร์สตรีนิยมทุกคนมิได้มีมุมมองทางเพศสถานะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่อาจแตกต่างและทับซ้อนกันไปบ้าง
ตามแต่ละเรื่อง ในการท าความเข้าใจ วิเคราะห์ และวิพากษ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในแง่ของนิติศาสตร์สตรีนิยม 
อย่างน้อยที่สุด พัฒนาการของความหมายของต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เกิดขึ้นท าให้เห็นได้ว่า มีความ
เป็นไปได้ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (หรือที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจการบินในมุมที่กว้างออกไป) อาจได้รับอิทธิพลเชิงเพศสถานะที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศในระดับฐานรากที่
อาจมองข้ามไปหากไม่ท าการศึกษาอย่างละเอียด และในกรณีของการสร้างความหมายของการเป็น “แม่และเมีย” ของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยมีนักบินเป็นหัวหน้าครอบครัวนั้น ท าให้เห็นได้ว่าการแบ่งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่
ส่วนตัวไม่ชัดเจนเด็ดขาดตามกรอบคิดเชิงกฎหมายโดยทั่วไป เป็นต้น วิธีคิดของสตรีนิยมหลากหลายรูปแบบนั้นก็มี
ความส าคัญเช่นกันเมื่อตัดสินใจใช้กรอบคิดนิติศาสตร์สตรีนิยมในการวิพากษ์ปรากฏการณ์ทางกฎหมาย เนื่องจากสตรี
นิยมในแต่ละรูปแบบที่แม้จะมีจุดร่วมในการสร้างความเท่าเทียมและเสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่ผู้หญิงและผู้ด้อยกว่าทาง
พลังอ านาจเช่นเดียวกัน แต่ก็มีแนวโน้มที่จะวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น 
สตรีนิยมสายเสรีนิยมอาจเรียกร้องให้พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินมีทางเลือกในการใช้กางเกงเป็นเครื่องแบบด้วยเหตุผล
ที่ว่าเป็นสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนอาจเน้นย้ าเรื่องสิทธิเช่นกัน แต่มีแนวโน้มที่จะ
เน้นไปที่สิทธิในเนื้อตัวร่างกายตนเองของผู้หญิงและวิพากษ์โครงสร้างโดยรวมของธุรกิจการบินที่อยู่ในภาวะชายเป็นใหญ่
ซึ่งประกอบสร้างต าแหน่งที่ให้ผู ้หญิงมักต้องปฏิบัติ (การดูแลเอาใจใส่ผู ้โดยสาร) ในขณะเดียวกัน สตรีนิยมสาย
วัฒนธรรมอาจยอมรับในบางส่วนว่าการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างเป็นคุณสมบัติของผู้หญิงจริงๆ แต่คุณสมบัติเหล่านั้นควร
ได้รับการยกย่องมากข้ึนและพลังอ านาจในองค์กรของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินควรที่จะได้รับการยกระดับมากขึ้น 
ทั้งนี้ บทความเน้นย้ าอีกครั้งว่าตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงการน าเสนอแนวโน้มวิธีการคิดที่แตกต่างอย่างสุดขั้วเพื่อให้เห็นความ
แตกต่างอย่างชัดเจนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ววิธีการคิดของนักกฎหมายสตรีนิยมในแต่ละส านักอาจไม่แตกต่างกัน
จนเห็นได้ชัดตามตัวอย่างที่ยกมานี้ 

2.2 สายการบินแห่งชาติ ความเป็นรัฐชาติ และเพศสถานะ 

 หนึ่งในภาพตัวแทนของสายการบินแห่งชาติที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1970 คือ “สิงคโปร์
เกิร์ลส (Singapore Girl)” ซึ่งเป็นความหมายที่สร้างขึ้นมาครอบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติสิงคโปร์ 

                                                           
55 Drew Whitelegg, supra note 5, pp.160-164. 
56 Ibid., p.128. 
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(Singaporean Airlines: SIA) ในเวลาเดียวกับที่สายการบินในสหรัฐอเมริกาและยุโรปก าลังท าให้พนักงานต้อนรับหญิง
เป็นเครื่องดึงดูดทางเพศตามที่กล่าวไว้แล้วด้านบน แต่ Singapore Girl กลับแต่งตัวมิดชิดในชุดโสร่งเคอบายา (Sarong 
Kebaya) ชุดประจ าชาติมลายู มีกิริยามารยาทอ่อนน้อมและรอยยิ้มชดช้อย Singapore Girl ประสบความส าเร็จเป็นอย่าง
มากและแทบไม่เปลี่ยนรูปลักษณ์เลยตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ผู้บริหาร SIA กล่าวว่า Singapore Girl คือตัวแทนเสน่ห์แบบ
เอเชียที่ประกอบไปด้วยความงดงาม ความอ่อนช้อย การเอาใจใส่ และความนุ่มนวลอ่อนโยน ซึ่งเป็นทุกสิ่งที่ผู้โดยสาร
ต้องการ57 ความจริงแล้วลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นกับสายการบินที่ไม่ใช่สายการบินแห่งชาติเช่นกัน อาทิ สายการบินเดล
ตาที่มีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอเจีย ในสหรัฐอเมริกา ที่เร่ิมใช้บริการพนักงานต้อนรับบนสายการบินใน
ทศวรรษ 1940 และมุ่งเน้นให้พนักงานดังกล่าวเป็นตัวแทนของสายการบินที่สะท้อนความเป็นภาคใต้ (หรือ “สาวภาคใต้”) 
ของสหรัฐอเมริกา58 

 ในแง่ของการควบคุมเรือนกายซึ่งมีความสัมพันธ์กับเคร่ืองแบบในการปฏิบัติงานนั้น ความหมายและคุณค่าของ 
Singapore Girl ที่สั่งสมมาตลอดหลายปีมีมากกว่าตัวผู้ปฏิบัติงานจริงๆ ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกพนักงานต้อนรับ 
บนเครื่องบินจึงเป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้ภาพลักษณ์ของ Singapore Girl ถูกท าลาย รูปร่างของผู้สมัครถูกตรวจสอบ
ระหว่างการทดสอบว่ายน้ าเพื่อความเหมาะสมในการสวมทับบทบาท Singapore Girl และเมื่อได้รับเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน
แล้ว พนักงานต้องควบคุมร่างกายตนเองอย่างเข้มงวดเพื่อให้ใส่ชุดได้พอดี 59 ในแง่นี้ อัตลักษณ์ของพนักงานต้อนรับ 
บนเครื่องบินจึงถูกใช้งานบนฐานเดียวกับการใช้เป็นเครื่องดึงดูดทางเพศ คือ การใช้เนื้อตัวร่างกาย (และกิริยาอาการ) ของ
พนักงานต้อนรับหญิงสร้างภาพลักษณ์ให้สายการบิน สิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือ SIA ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ
เป็นอย่างสูง จึงกลายเป็นต้นแบบให้สายการบินอ่ืนด าเนินรอยตาม รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์และจัดวางต าแหน่งแหล่งที่
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้อยู่ในต าแหน่งเดียวกับ Singapore Girl ด้วย สายการบินไทยซึ่งเป็นคู่แข่งในภูมิภาค
เดียวกันได้รับอิทธิพลนี้และมีนโยบายในลักษณะเดียวกันออกมา เช่น การลดเวลาเกษียณของพนักงานต้อนรับหญิงเนื่องจาก
อายุท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นภาพลักษณ์ของบริษัท60 แม้สายการบินแห่งชาติในปัจจุบันหลายสายการบินไม่
จ าเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรัฐนั้นๆ แล้ว แต่ด้วยการที่ฐานะความเป็นตัวแทนของรัฐนั้นยังคงมีอยู่เสมอ การสร้างภาพ
ตัวแทนของรัฐจึงยังคงจ าเป็นและไม่มีวิธีใดดีไปกว่าการสร้างความหมายบนเรือนกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้
เป็นตัวแทนของรัฐชาติและส่งผ่านไปยังผู้โดยสาร ซึ่งหมายถึง “ชาวต่างชาติ” นั่นเอง 

 การด ารงอยู่ของรัฐชาตินั้นอาจถูกวิพากษ์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กับเพศสถานะตั้งแต่ชั้นกรอบคิดทฤษฎี ใน Gender & 
Nation นิรา ยูวาล-เดวิส (Nira Yuval-Davis) คัดค้านข้อความคิดก่อนหน้าที่ละเลยการน าเพศสถานะมาใช้ในการสร้างทฤษฎี
ว่าด้วยรัฐชาติ (nation-state) และความเป็นชาตินิยม (nationalism) และเสนอข้อความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าว61 
ทั้งนี้ ในทรรศนะของยูวาล-เดวิส บทบาทเชิงเพศสถานะปรากฏตัวให้เห็นทันทีแม้มองเพียงผิวเผิน เช่น วาทกรรมการท า
สงครามที่ว่าท าไปเพื่อ “คุ้มครองผู้หญิงและเด็ก” หรือการให้ความหมายแก่แผ่นดินที่ถือก าเนิดว่า “แผ่นดินแม่ 
(motherland)” บทความนี้เสนอประเด็นเพียงสามประเด็นที่เก่ียวข้องโดยตรงกับบทความนี้โดยสังเขป ได้แก ่

 หนึ่ง รัฐชาติในฐานะบ่อเกิดแห่งความสัมพันธ์ทางสายเลือด/พันธุกรรม (genetic pool) การที่รัฐจะสร้างประชากร
ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยบทบาทของผู้หญิงเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรวมไปถึงความจ าเป็นของรัฐในการ
เข้ามาควบคุมและจัดการกับเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์ด้วย แม้แต่ในยุคปัจจุบัน รัฐก็ยังคงต้องพึ่งพามดลูกของผู้หญิงในการ
จัดท านโยบายเก่ียวกับประชากร 

 สอง รัฐชาติในฐานะบ่อเกิดของจุดร่วมทางวัฒนธรรม ที่ปัจจัยเชิงเพศสถานะมีบทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการสื่อแสดงทางเสื้อผ้า พฤติกรรม ศาสนา วรรณกรรม ธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ เพศ เพศสถานะ เพศ
วิถี บทบาทระหว่างเพศ และอ่ืนๆ จึงจ าเป็นต้องได้รับการสร้างขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นเอกภาพของรัฐชาติ 
                                                           

57 ibid., pp.135-136. 
58 ibid., pp.41-42. 
59 ibid., pp.136-137 
60 ibid., p.138. 
61 Nira Yuval-Davis, Gender & Nation, (London, United Kingdom : SAGE Publications, 1997), ch.1. 
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 สาม ความเป็นร ัฐชาต ิและความเป ็นประชากร (citizenship) ด ้วยเหต ุที ่ประชากรเป ็นหนึ ่ง ใน
ส่วนประกอบส าคัญของการเป็นรัฐชาติ ดังนั้น ด้วยอุดมการณ์บางประการ (รวมถึงการสืบทอดทางพันธุกรรมและจุดร่วม
ทางวัฒนธรรม) รัฐชาติจึงมิได้อนุญาตให้ทุกคนสามารถเป็นสมาชิกของชาติได้อย่างเสมอกัน 

 ปรากฏการณ์หนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการสร้างชาติและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเพศสถานะที่เห็นได้ในสยาม-ไทย
คือ การน าเข้าระบบนามสกุลจากตะวันตกมาใช้ การน ามาใช้ดังกล่าวมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐในการเก็บภาษี  
การเรียกเกณฑ์ทหาร และการท าส ามะโนประชากรเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างระบบกลุ่มก้อนของคนให้เป็นไปตามสายเลือด
และสถาปนาการให้ความส าคัญกับชายในระดับครอบครัวโดยยึดการสืบสกุลทางฝ่ายชายเป็นหลักอันเป็นอุดมการณ์ของ
รัฐชาติที่ขับเคลื่อนโดยชนชั้นน าด้วย ทั้งนี้ เมื่อเริ่มใช้ระบบนามสกุล โดยหลักแล้วหญิงไม่มีสิทธิในการสร้างนามสกุลให้
ตนเองได้เลยและต้องใช้นามสกุลของสามีหรือญาติฝ่ายชายเท่านั้น62 ทั้งที่ก่อนหน้านั้น โครงสร้างครอบครัวในระดับชาวบ้าน
ของสยามนับถือสายพ่อและสายแม่พอๆ กัน แต่หลังจากการประกาศใช้นามสกุล ผู้ชายถูกวางบทบาทให้เป็นผู้น าครอบครัวและ 
ผู้สืบสกุล ในขณะที่ผู้หญิงถูกจัดวางให้อยู่ในบทบาทของผู้ตามและให้การสนับสนุนเลี้ยงดูสามีและบุตร การจัดวางบทบาท
แบบนี้เห็นได้ชัดขึ้น เมื่อพิจารณาวาทกรรม “แม่พิมพ์ของชาติ” อันหมายถึง ครู (ผู้หญิง) ที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการท า
หน้าที่อบรมบ่มเพาะประชากรของชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่รัฐวางไว้ 

 เมื่อน ากรอบคิดนี้มาใช้ในบริบทพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บนสมมติฐานที่ว่า “จุดร่วมของชาติ” ถูก
ประกอบสร้างขึ้นบนฐานปิตาธิปไตยและการแบ่งบทบาทระหว่างเพศแบบดั้งเดิมอย่างเคร่งครัด (ผู้หญิงถูกยึดโยงกับความเป็น
หญิงที่หยุดนิ่งตายตัว ซึ่งได้แก่ ความงาม ความอ่อนหวาน ความเป็นผู้เอาใจใส่ดูแล การท างานในบ้าน และสถานะของการเป็น
ผู้ช่วย-ส่วนเสริม) พนักงานต้อนรับหญิงของสายการบินแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องเป็นภาพตัวแทนของคุณลักษณะทั้งหมดนี้ โดยที่
พนักงานต้อนรับหญิงนั้นอยู่ทั้งในสถานะ “ผู้หญิง” ที่มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูประชากร ในสถานะ “พนักงานบนเครื่องบิน” 
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจการบินในห้องโดยสารให้ลุล่วง และในสถานะ “ตัวแทนของชาติ” ที่ต้องส่งผ่านภาพลักษณ์
นี้ออกสู่สายตาชาวต่างชาติ พนักงานต้อนรับหญิงจึงต้องพยายามประสานจุดร่วมทั้งหมดนี้ไว้ตลอดเวลา พนักงานต้อนรับหญิง
ของสายการบินไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดในการท าหน้าที่นี้ โดยพนักงานต้อนรับของสายการบินไทยขึ้น
ชื่อในเรื่องการยิ้ม (“ยิ้มสยาม”) และการให้บริการอย่างดีเยี่ยม ภาพตัวแทนเหล่านี้เห็นได้ทั้งจากการบริการที่พนักงานการ
บินไทยจ าต้องแต่งชุดไทยหรือชุดที่ประยุกต์จากชุดไทยในบางช่วงของการปฏิบัติงาน และในโฆษณาที่มักแสดงให้เห็น
ผู้หญิงอายุน้อย ใบหน้าและรูปร่างงดงาม แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมไทย กิริยานอบน้อม และหลายครั้งบริการอาหารให้
ผู้โดยสารด้วยการนั่งกับพื้นซึ่งสื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนตามลักษณะอันพึงประสงค์ของ “ความเป็นไทย” 

 ตามที่กล่าวมาทั้งหมดในหัวข้อที่ 2.2 บทความมิได้เจาะจงเชื่อมโยงความเป็นสายการบินแห่งชาติเข้ากับ
นโยบายเครื่องแบบของพนักงานของสายการใดเป็นพิเศษ บทความเพียงชี้ให้เห็นถึงลักษณะกรอบคิดของสายการบิน
ประจ าชาติ (ซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละสายการบิน) ที่อาจจะมีบทบาทในการแช่แข็งความเป็นหญิงของพนักงานต้อนรับหญิง
บนเครื่องบินและขึงตรึงบทบาทระหว่างเพศแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอัตลักษณ์ของสายการบิน (เช่นในกรณี
ของ Singapore Girl) ไว้ และอาจส่งผลต่อการการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของพนักงานต้อนรับ 
บนเครื่องบิน 

บทส่งท้าย 

 บทความนี้พยายามท าความเข้าใจภาวะอันเชื่องช้าในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศของ
นโยบายว่าด้วยเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน โดยใช้กรอบคิดนิติศาสตร์สตรีนิยมและกรอบคิดทาง
สังคมศาสตร์บางประการมาส ารวจธุรกิจการบินในฐานะสถาบันที่มีวัตถุประสงค์ทั้ งในเชิงพาณิชย์ธุรกิจและ
นอกเหนือไปจากเร่ืองทางพาณิชย์ธุรกิจ และเห็นว่าธุรกิจการบินโดยทั่วไปมีแนวโน้มได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเชิงเพศสถานะ 
ทั้งนี้ โดยตระหนักดีถึงความแตกต่างหลากหลายของบริบทในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา บทความได้ท าการทบทวน

                                                           
62 ธนัย เจริญกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรรถที่ 4. 



วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 18  20 
 

 

ประกอบการวิเคราะห์ความหมายต่างๆ ตามแต่ช่วงเวลาที่สายการบินบรรจุให้กับต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
และมีความเห็นว่า ไม่ว่าความหมายที่ถูกประกอบสร้างขึ้นของต าแหน่งดังกล่าวจะเป็นผู้ท าการพยาบาล แม่และเมีย หรือ
วัตถุทางเพศ สิ่งหนึ่งที่อยู่ในลักษณะเดียวกันคือ สายการบินยังคงใช้ประโยชน์จากความเป็นหญิงที่ถูกให้ความหมายแบบ
หยุดนิ่งตายตัวซึ่งส่งผลให้มีการแบ่งบทบาทระหว่างเพศแบบดั้งเดิมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ในอาณาบริเวณของสายการบิน
ประจ าชาติ สายการบินเหล่านี้ไม่ได้มีหน้าที่เพียงท าก าไรให้แก่ชาติและผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังท าหน้าที่ส าคัญในการเป็น
ตัวแทนของชาติด้วย ดังนั้น กรอบคิดว่าด้วยรัฐชาติที่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงตั้งแต่ในชั้นก่อก าเนิดความเป็นรัฐชาติและ
อุดมการณ์ของความเป็นชาตินั้นๆ (รวมถึงอุดมการณ์ความเป็นชายในหลายประเทศ) จึงได้รับการส่งผ่านไปยังธุรกิจการบิน 
ภาวะนี้เห็นได้จากภาพตัวแทน รูปลักษณ์ การแสดงออก และเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งอยู่ใน
ต าแหน่งที่จะส่งผ่านสารดังกล่าวไปยังผู้โดยสารได้ดีที่สุด 

 
 
 


