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บทคัดยอ 

การวิจัยฉบับนี้มุงหมายเพื่อทําความเขาใจเรื่อง “วาทกรรมความงาม” ของผูหญิงวัยทํางานในฐานะที่ความ
สวยความงามเปนองคประกอบสรางทางสังคม ผูใหขอมูลหลักคือพนักงานหญิงภาคพ้ืนดินของสายการบินแอรไชนา
จํานวน 13 คน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะ ศึกษาถึงวาทกรรมความงามและความเปนตัวตนของพนักงานหญิง
สายการบินแอรไชนาผานวัฒนธรรมการบริโภค และศึกษาถึงวัฒนธรรมการบริโภคผานวาทกรรมความงามในสังคม
บริโภคนิยมของพนักงานหญิงสายการบินแอรไชนา การบริโภคขาวสารขอมูลตามส่ือตาง ๆ ที่ระบบทุนนิยมในสังคม
บริโภคนิยมไดใชรางกายของผูหญิงแสวงหาผลประโยชนทางการคาในธุรกจิเกี่ยวกับความสวยความงาม ที่สมัยปจจุบัน
นี้ความงามไมใชเปนสิ่งที่ตองการจะเปนของผูหญิง แตความงามกลายเปนส่ิงจําเปนของผูหญิงไปแลว สถานภาพ 
ภาพลักษณและบทบาทของผูหญิงก็ไดเปล่ียนแปลงไปตามโลกตะวันตกมากข้ึน เชนการบริโภคสินคาอุปโภคบริโภค
ตางๆ การรับคานิยมเรื่องความงามทางรูปลักษณของรางกาย ส่ิงเหลานี้เปนสวนหนึ่งของการนําเสนอภาพของการ
บริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ที่ถูกจัดสรรจากระบบทุนนิยม โดยใชกลไกในการส่ือภาพความหมายของผูหญิงสวย
และทางเลือกวิธีการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความงาม ทําใหเกิดการกระตุนความตองการในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงรูปลักษณของตนเองใหเปนไปตามอุดมคติ โดยผลการศึกษาพบวาภาคปฏิบัติการเพื่อความงามนั้น
พนักงานหญิงเหลานี้ไดใชความรูที่ตนเองมีและขอมูลที่ไดศึกษาเพ่ิมมาเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง โดยใช
ขอมูลความรูทางดานโภชนาการ การควบคุมดูแลเรื่องการบริโภคอาหาร การดูแลรางกายดวยการออกกําลังกาย การใช
ผลิตภัณฑเสริมอาหารและการเลือกใชวิธีการศัลยกรรมบนใบหนาเพ่ือความงดงามตามสมัยนิยม เพ่ือความพึงพอใจ
มั่นใจในตนเองและเพื่อการสรางความเปนตัวตนเรื่องความงามที่สอดคลองกับคานยิมของสังคมบริโภคนิยม โดยในการ
สรางความงามที่เหมาะสมกับตนเองนั้นเพื่อใชรางกายของตนเปนทุนในการประกอบอาชีพ การไดรับการยอมรับและมี
สถานภาพที่ดีในสังคม 
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Abstract 
  The purpose of this thesis was to provide an understanding about “discourse beauty” of working 
women as it was a social component. The main informants were 13 women staffs of Air China. These 
women came from different background of society, family, culture, and financial status. The objective of 
research was to study a discourse beauty and identity of Air China woman staff through the culture of 
consumption, and to study this culture through the discourse beauty in consumer society of these women. 
Being beautiful under man’s ideal has made women think that beauty is matched to womanhood and that it 
represents her values. As current news consummation from media, the capitalism in consumer society used 
female body in beauty business to gain commercial benefit. The beauty was not anymore what woman 
wanted, but it became what they needed. Their status, image, and role had changed more and more over 
Western lifestyle such as goods consummation, or value on beauty of appearance. These were a part of 
image of news consummation from media influenced by capitalism. It showed an image of beautiful woman 
and approaches which gave them beauty. This motivated the demand of practical self-appearance 
improvement over the ideal. According to the result, it was found that the staff women applied the acquired 
knowledge to choose the best approach. They could use information of nutrition, diet control, exercise, 
supplements, or chose to do modest surgery on face in order to convince themselves and to create identity 
of beauty which corresponded to value of consumer society. These women created their suitable beauty to 
use the body as an essence for an occupation, good social status, and acceptance.     
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คํานํา 

ผูหญิงหลายคนมีความคิดวา ถาตนเองมีความงามแลวจะทําใหดูดี เปนที่ชื่นชอบ ตอผูที่พบเห็น ผูหญิงกับ
ความงามนั้นเปนของคูกัน ทําใหมีธุรกิจเกี่ยวกับความงามของผูหญิงเกิดขึ้นมากมาย ศัลยกรรมตกแตงความงาม เปน
อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูหญิงที่รักความสวยงาม หรือตองการเพิ่มความงาม หรือแมกระทั่งตองการสวยงามแบบใดก็
สามารถทําได การบริโภคนิยมเปนพฤติกรรมของบุคคลที่มีการลอกเลียน แบบตามแฟชั่นนิยมจากดารา นักรองที่ตนเอง
ชื่นชอบ ในโลกสังคมแหงทุนนิยมปจจุบันธุรกิจความงามสามารถเติบโตไดตลอดเวลา(อุนใจ,2550) วัฒนธรรมการ
บริโภคของผูหญิงในสังคมไทยยุคปจจุบัน ความกาวหนาทางเทคโนโลย ียุคโลกาภิวัฒน มีผลตอวัฒนธรมการบริโภคให
เปล่ียนแปลงจากสมัยกอน สินคาอุปโภคบริโภคตาง ๆ ก็เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย อาหารการกิน ปจจุบันผูหญิงสวน
ใหญหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมความงามมากขึ้น เห็นไดจากการโฆษณาตามสื่อตาง ๆ ที่ออก
ผลิตภัณฑอาหารเสริม วิตามินเสริมความงาม การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว การไหลทะลักของเงินทุนจาก
ตางประเทศเขามาเปนจํานวนมาก ไดนําเอาวัฒนธรรมทุนนิยมที่เนนการบริโภคเขามาดวย ผลของวัฒนธรรมนี้ทําให
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พฤติกรรมการใชชีวิตของผูคนในสังคมไทยเริ่มเปล่ียนแปลงไป(สิระยา,2550) ภายใตความคิดแบบอุดมการณชายเปน
ใหญไดสรางระบบคิดใหกับสมาชิกในเรื่องของความแตกตางและความไมเทาเทียมของหญิงและชาย ผูหญิงถูกกระทํา
ใหยอมรับวาโดยธรรมชาติผูหญิงเปนผูตามและผูชายเปนผูนํา และรูสึกในทางบวกตอคุณคาของความเปนผูหญิงที่ถูก
เนนในเรื่องของรูปลักษณภายนอกในเรื่องของความสวยงาม เพื่อตอบสนองความปรารถนาของผูชาย(Wolf,1991) วาท
กรรมกับความงามในสังคมของผูหญิงไทยในยุคปจจุบัน สวนใหญเกี่ยวของกับ ผิวขาว ใบหนาเรียวเล็ก รางกายผอม
บางแตตองมีหนาอก เปนตน วาทกรรมเหลานี้ถูกสรางมาจากระบบสังคมบริโภคนิยมที่มีนายทุนยกประเด็นเรื่องความ
สวยความงามของผูหญิงมาสรางวาทกรรมความงามผานทางส่ือตางๆออกมาเปนผลิตภัณฑเสริมสรางความสวยความ
งาม ใหกับผูบริโภคที่เปนผูหญิงใหคลอยตามกับมายาคติ(myth) ที่ถูกกําหนดจากกลุมนายทุนในระบบสังคมบริโภค
นิยม 

 พนักงานสายการบินเปนอาชีพบริการหนึ่งที่มีความสวยความงามเขามาเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพโดย
การใหบริการ ใหความชวยเหลือแกผูโดยสาร ความงามดานการแตงกาย งามกิริยามารยาท การพูดจาสนทนาที่มี
น้ําเสียงไพเราะนาฟง ซึ่งเปนสวนสําคัญตออาชีพพนักงานสายการบิน โดยสายการบินแอรไชนา (Air China Limited) 
เปนสายการบินประจําชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน สํานักงานประเทศไทย มีพนักงานหญิงจํานวน 13 คน ที่มี
ภูมิลําเนาที่แตกตางกัน สถานศึกษาที่แตกตางกัน แตไดมาประกอบอาชีพพนักงานสายการบินแอรไชนา สํานักงาน
ประเทศไทยรวมกัน ผูวิจัยเชื่อวาพนักงานหญิงของสายการบินแอรไชนาสามารถที่จะเปนตัวแทนของผูหญิงวัยทํางานที่
มีการดูแลรักษาเรื่องความสวยความงามของตนเอง ที่จะบอกกลาวถึงวาทกรรมความงามและความเปนตัวตนของ
ผูหญิงได ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึง วาทกรรมความงามและความเปนตัวตนของ
พนักงานสายการบินแอรไชนา วามีวัฒนธรรมในการบริโภคผานวาทกรรมความงามในสังคมบริโภคนิยมอยางไร และ
เลือกปฏิบัติตามอยางไร เพื่อใหมีความงามและแสดงความเปนตัวตนของพวกเธอ 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยเรื่อง วาทกรรมความงามและความเปนตัวตนของพนักงานสายการบินแอรไชนาสาขาประเทศไทย มี
วัตถุประสงคเพ่ือคล่ีคลาย ใหเห็นวาวาทกรรมความงามในสังคมไทยปจจุบันมีการปฏิบัติการอยางไรที่ทําใหยอมรับ
คลอยตาม ปฏิบัติตาม และมีการแสดงความเปนตัวตนอยางไรของพนักงานผูหญิงสายการบินแอรไชนาสาขาประเทศ
ไทย การวิจัยเรื่องวาทกรรมความงามและความเปนตัวตนของพนักงานสายการบินแอรไชนาผูวิจัยเลือกใชวิธีการ
วิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis) วาทกรรมเปนส่ิงที่ถูกสรางข้ึนโดยผานการใชภาษาทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียน เปนการกระทําทางสังคมและเปนวิถีทางของการแสดงออกโดยวิธีการวิภาษวิธ ี(Dialectic) ระหวางการกระทํา
ทางสังคม และโครงสรางทางสังคม(กฏเกณฑของวาทกรรม) วาทกรรมจะแสดงถึงอัตลักษณ ตําแหนงทางสังคม 
ความสัมพันธทางสังคมและระบบความรูความเชื่อ การวิเคราะหวาทกรรมทําไดโดยการศึกษาใน 3 มิติ คือ มิติของตัว
บท (Text) เปนการศึกษา และวิเคราะหถึงวาทกรรมที่แสดงออกมาทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน มิติของภาคปฏิบัติ
การของวาทกรรม (Discursive practice) ในมิตินี้เปนการศึกษาถึงปฏิสัมพันธระหวางตัวบทกับผูใชตัวบทโดยศึกษา
จาก การผลิตตัวบท การเผยแพรตัวบท และการใชตัวบท ซึ่งเปนกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะตามสภาพแวดลอมของ
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สังคม และมิติของภาคปฏิบัติการทางสังคม (Social practice) มิตินี้เปนเรื่องของเรื่องอุดมคติความงาม และการชวงชิง
การนําซึ่งการชวงชิงการนําเปนอํานาจที่อยูเหนือสังคม และวิวัฒนาการของอํานาจที่สัมพันธกับการชวงชิงความ
เหนือกวา รวมถึงสิ่งที่ไมใชภาคปฏิบัติการของวาทกรรม ความสําคัญในการศึกษาอุดมคติคือ ประการแรกเปน
การศึกษาภาคปฏิบัติการทางสังคมในเรื่องความงามของผูหญิง โดยการศึกษาถึงปฏิสัมพันธของผูหญิงที่มีตอสังคม 
ประการที่สองเปนส่ิงที่สรางความงามของพนักงานหญิงสายการบินแอรไชนา เนื่องจากผูหญิงจะยึดแนวทางของอุดม
คติ มายาคติมาเปนธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องความงาม ประการสุดทายเปนเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อความงาม โดย
ศึกษาวาผูหญิงวัยทํางานมีการปฏิบัติในเรื่องความงามอยางไร อุดมคติเปนสิ่งที่ใหความหมาย สรางความจริงทั้งทาง
กายภาพ ความสัมพันธทางสังคมเอกลักษณทางสังคม รวมทั้งมีการสราง การผลิตซ้ําและการถายทอดความสัมพันธเชิง
อํานาจ อุดมคติจะผูกติดกับภาคปฏิบัติการของวาทกรรม รูปแบบและเนื้อหาของตัวบทจะแสดงถึงกระบวนการทาง  
อุดมคต ิ 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ในการสรางความหมายเร่ืองความสวยความงามของผูหญิงใหเปนสวนหนึ่งของคุณสมบัติของความเปนหญิง 

โดยการสรางเสริมบุคลิกภาพ รูปรางหนาตาใหเปนที่นามอง นาพึงพอใจของผูพบเห็น เปนสิ่งที่ทําใหพนักงานหญิงสาย
การบินแอรไชนาติดกับและผูกมัดคุณคาของตนเองไวกับเรื่องความสวยความงามของรูปลักษณภายนอก ความงามเปน 
วาทกรรมที่สังคมชายเปนใหญเปนผูกําหนดมีอิทธิพลที่ผูหญิงสวนใหญพยายามปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ใหสอดคลองใกลเคียงกับส่ิงตาง ๆ ที่พวกเธอไดบริโภคซึมซับผานส่ือตางๆเขาไป ทั้งการรูตัวและไมรูตัวทําใหสามารถ
รับรูไดวาในประเด็นวาทกรรมความงามเปนประเด็นที่ความสัมพันธระหวางหญิงชายที่มีความซับซอนแยบยลและ
แนบเนียน 
 การวิจัยฉบับนี้ไดพยายามแสดงใหเห็นวาวาทกรรมความงามของพนักงานหญิงสายการบินแอรไชนามีความ
นิยมเรื่องความผอมที่สมสวนเหมาะกับความเปนผูหญิง ดวยวิธีการออกกําลัง การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑอาหาร
เสริมตามหลักการของโลกฝงตะวันตก การมีผิวขาวเนียนสวยใส ที่ตางไดรับอิทธิพลจากการบริโภคขอมูลขาวสารจาก
สื่อตางๆที่เสนอขอมูลใหดูนาเชื่อถือ ผูศึกษาไดทําการศึกษากลุมผูหญิงวัยทํางานในองคกรสายการบินแอรไชนา ซึ่งใช
ชิวิตการทํางานในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ไดแสดงใหเห็นวาอิทธิพลจากการบริโภคส่ือตางๆเชน โทรทัศน นิตยสาร 
สิ่งพิมพตางๆ อินเตอรเนต มีผลในการกําหนดกับผูหญิงเหลานี้ในเรื่องความสวยความงาม  

โดยผลการศึกษาพบวา พนักงานสายการบินแอรไชนามองภาพลักษณของตนเองจากความไมพึงพอใจกับ
ตนแบบของการสรางความเปนตัวตนแบบหนึ่งๆ มีผลที่สงใหเกิดการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปรางรางกายของ
ตนเอง ตัวบทเกี่ยวกับความงามของรางกายพนักงานสายการบินแอรไชนาคือ การสรางภาพลักษณความงามในแบบ
ดาราที่ชื่นชอบที่มีรูปรางรางกายผอม ผิวขาวเนียนสวย การใหความสนใจตอความงามในภาพลักษณนี้ทําใหพนักงาน
หญิงเหลานี้มีภาคปฏิบัติทางวาทกรรมที่ใหความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน คือ การตีความจากขอมูลความรู
เดิมและเลือกรับขอมูลจากการคนหาแสวงหาใหม ความพอใจ ความสนใจ ความชอบและไมชอบตอสิ่งนั้นๆ รวมถึง
ขอมูลประสบการณตรงจากผูที่เคยลงมือปฏิบัติมากอน เพื่อการตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติ โดยวิธีการปฏิบัติไดแก 
การออกกําลังกายเพื่อการดูแลรูปรางรางกาย การดูแลตนเองเรื่องโภชนาการบริโภคอาหาร การบริโภคและแสวงหา
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ผลิตภัณฑเสริมอาหารลดน้ําหนัก การทําศัลยกรรมความงามบนใบหนาใหงดงามตามสมัยนิยม เพื่อใหตนเองมี
รูปลักษณใกลเคียงกับภาพลักษณความงามที่ไดบริโภคซึมซับขอมูลมาจากส่ือตางๆ  และในสวนภาคปฏิบัติทางสังคม
นั้นพนักงานหญิงสายการบินแอรไชนามีจัดการความสัมพันธของตนเองและตอเพื่อนๆ บางคนประสบความสําเร็จใน
การจัดการควบคุมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อนํามาสูส่ิงที่ตนเองตองการแมจะมีเงื่อนไขทางดานฐานะทางเศรษฐกิจ 
บางคนไมมีเง่ือนไขทางดานเศรษฐกิจแตไมประสบความสําเร็จเนื่องจากไมมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติ โดยการ
ประสบความสําเร็จในการปรับเปล่ียนตัวตนนั้นมาจากตนเองและบุคคลรอบขางที่ชวยเปนกําลังใจและคอยสนับสนุน 
สวนในดานการจัดการความสัมพันธทางสังคมนั้นการตองแยกออกจากสังคมรอบขาง ครอบครัวหรือกลุมเพื่อนเพื่อ
ปฏิบัติตามเปาหมายของการปรับเปล่ียนรูปราง การสรางภาพลักษณของตนเองใหม การแยกตัวออกจากสังคมนั้น
กอใหเกิดสภาวะไมพึงพอใจทั้งตอตนเองและบุคคลรอบขาง สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อนและ
ครอบครัวจําเปนตองอาศัยความเขาใจซึ่งกันและกัน เห็นไดวาสังคมปจจุบันเปดกวางและมีความหลากหลายของ
สถานภาพของสังคม ข้ึนอยูกับวาแตละคนนั้นเลือกที่จะอยูในตําแหนงใดของสังคมและความสวยความงามที่มีไดสราง
ประโยชนใหกับสังคมการทํางาน ครอบครัว กลุมเพื่อนหรือไม โดยพนักงานหญิงสายการบินแอรไชนาตองการมคีวามพึง
พอใจในความงามเพื่อการมีตัวตนในสังคม การไดรับการยอมรับจากบุคคลรอบขาง การมีโอกาสในการทํางานและมี
สถานภาพที่ดีในสังคม ถึงแมการสรางภาพลักษณของตนเองเพื่อใหเปนไปตามที่ตนเองตองการนั้นจะตองใชความ
มุงมั่นตั้งใจลงทุนลงแรงและความมีระเบียบวินัยตอตนเองอยางมากเพื่อใหประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว และ
เมื่อผลลัพธออกมาเปนความภาคภูมิใจในความเปนตัวตนสวนบุคคลนั้น คุณคาทางจิตใจดังกลาวจะเปนตัวเชื่อมโยง
ตัวตนกับสังคม โดยที่ตนเองนั้นมีความภาคภูมิใจในความเปนปจเจกตามกระแสนิยมตอภาพลักษณความสวยงามของ
สังคมได 

“ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง” จากสุภาษิตนี ้การที่ผูหญิงถูกทําใหเชื่อวาความสวยเปนส่ิงที่แสดงคุณคา
และตัวตนของผูหญิงนั้น ทําใหเกิดการหมกมุนและเสียเวลาเงินทองกับการจัดการความงามที่ไมมีที่สิ้นสุด แทนที่จะมอง
ในเรื่องของคุณคาและความสามารถของการทํางาน การยึดติดความสุขความพอใจไวกับความสวยความงามของ
รูปลักษณทําใหพนักงานหญิงสายการบินแอรไชนารองหาและไขวควาเพื่อใหไดมาซึ่งความสุขนั้นอยูตลอดเวลา ซึ่ง
ผูหญิงเหลานี้ถูกควบคุมและตกอยูภายใตสังคมบริโภคนิยมที่มีการปฏิบัติอยางแนบเนียนตอจิตใจผูหญิง และถูก
ครอบงําจากมายาคติของความงามนั้น ความแยบยลของการปฏิบัติการในการสรางความงามซึ่งใชขอมูลความรูที่ได
จากการวิจัยทดลองจากวิทยาศาสตรการแพทยในการอางอิงใหเชื่อถือวาเปนความจริง สังคมบริโภคนิยมนําเสนอภาพ
ความงามและการจัดการความงามใหชวนนาสัมผัส ความเส่ียงความเจ็บปวดและอันตรายจากการจัดการความงาม
เปนส่ิงที่ถกูผูหญิงมองขามไป 

พนักงานหญิงสายการบินแอรไชนาสรางความเปนตัวตนจากความเปนปจเจก ดวยคุณสมบัติและลักษณะ
สวนตัวบนรางกายนํามาซึ่งความหมายและความมีตัวตนรูปแบบตางๆในสังคม การที่ปจเจกสรางคุณสมบัติสวนตัวใน
เรื่องความสวยความงามที่เปนตัวของตัวเองนั้นมาจากความตองการที่จะมีความพึงพอใจในการมีตัวตนอยูในสังคม 
การเปนที่ยอมรับจากบุคคลรอบขางในสังคมและการไดรับการยอมรับจากเพศตรงขามในสถานะของความเปน “ผูหญิง
สวย” จึงไมนาแปลกใจที่ผูหญิงจํานวนมากตางตองการที่จะนําเสนอคุณสมบตัิสวนตัวเหลานี้ในรูปแบบตางๆ 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
การสรางตัวตนและวิธีปฏิบัติการเพื่อความสวยความงามของกลุมผูหญิงวัยทํางานในสายการบินแอรไชนา จะ

เห็นไดวาแมจะมาจากครอบครัวตางกัน สถานศึกษาตางกัน ภูมิลําเนาตางกัน แตเมื่อมาทํางานในสถานที่เดียวกันที่
สามารถพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานแตละคน ไดซึมซับมาตราฐานความสวยในสถานที่ทํางานที่
ตองมีมาตราฐานความสวยแบบธรรมชาติ มีหุนผอม ผิวสวย ซึ่งสามารถสัมผัสตนแบบความสวยความงามไดจากส่ือ
ตางๆ นิตยสาร โทรทัศน การเลือกวิธีปฏิบัติตางๆนี้เพื่อความสวยความงามของพนักงานหญิงสายการบินแอรไชนานั้น 
อาจจะสอดคลองกับความคิดเห็นของแนวคิดของสตรีนิยมที่วามายาคติเรื่องความสวยนั้นสรางขึ้นมาเพื่อทําใหผูหญิง
ตกอยูภายใตการครอบงําของโครงสรางสังคมแบบชายเปนใหญและระบบเศรษฐกิจทุนนิยม (Wolf,1991) แตอีกดาน
หนึ่งผูหญิงจํานวนมากนําความสวยความงามมาเปนเครื่องมือเพื่อแสดงความเปนตัวตนทางสังคมในแบบตางๆ ผูหญิง
ไมวาชนชั้นไหนตางอยูในกระแสคานิยมสังคมเดียวกัน การเลือกมีตัวตนในเรื่องความสวยความงามของพนักงานหญิง
สายการบินแอรไชนา ไมเพียงแตความมีตัวตนตอคนในสังคม เรื่องการงาน ความสัมพันธทางเพศเปนอีกดานหนึ่งที่
พนักงานหญงิเหลานีอ้ยากจะม ีโดยเฉพาะพนักงานหญิงสายการบินแอรไชนาที่เปนสวนหนึ่งของกลุมผูบริโภคที่มีขนาด
ใหญในสังคมไทยคือกลุมผูหญิงวัยทํางาน เพราะเปนกลุมหนึ่งที่มีรายไดแนนอน ประกอบกับความสัมพันธทางสังคม
ของผูหญิงวัยทํางานนั้นเกี่ยวของกับเรื่องความสวยความงามทั้งทางตรงและทางออม 
 ในดานเศรษฐกิจพนักงานหญิงสายการบินแอรไชนาไดงานทําและไดรับรายได สวนหนึ่งมาจากบุคลิกภาพ 
(personality) รูปลักษณภายนอกหรือรูปรางหนาตา (appearance) การไดงานของผูหญิงปจจุบันนั้นนอกจากความรู
ความสามารถแลวการมีรูปรางหนาตาที่ดูดกี็เปนองคประกอบหนึ่งหนึ่งในการคัดเลือกรับเขาทํางาน ถาผูหญิงคนใดมีทั้ง
ความรูความสามารถและรูปรางหนาที่ดีก็สามารถที่จะเลือกทํางานที่ไดรับรายไดหรือผลตอบแทนที่มากกวา ดวยเหตุ
เชนนี้จึงเปนแรงผลักดันอยางหนึ่งใหผูหญิงหันมาสนใจดูแลเรื่องรูปรางหนาตา และใหความสําคัญเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพ การเปนผูหญิงที่มีรูปรางหนาตาสวยงาม บุคลิกภาพดีนํามาซึ่งโอกาสและทางเลือกที่มากกวาทางสังคม 
การที่ผูหญิงในสมัยปจจุบันนี้มีรูปรางที่ผอมนั้นไมเพียงแตบงบอกวาผูหญิงคนนั้นดูแลใสใจสุขภาพเทานั้น แตยังบอกวา
ผูหญิงคนนั้นใหความสนใจ ทุมเทเวลาและโอกาสทางสังคมที ่ๆ เธอดํารงชีวิตอยู 

ในงานวิจัยนี้ พนักงานสายการบินแอรไชนาที่เปนผูใหขอมูลหลักนั้น ไดสะทอนใหเห็นถึงผูหญิงวัยทํางานใน
สังคมไทยปจจุบันที่สัมพันธเกี่ยวของกับความงาม และวาทกรรมความงามของผูหญิงไทยที่เกิดจากสังคมบริโภคนิยม 
ระบบนายทุนที่สรางสรรคความสวยงามในแบบตาง ๆ ออกมาใหกับผูหญิง โดยวาทกรรมความงามนั้นเปลี่ยนไปตาม
แบบสมัยนิยม โดยกลุมผูหญิงวัยทํางานแมจะบรรลุนิติภาวะ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี มีความรูและหนาที่การงาน
พรอม ก็ยังตกอยูภายใตการครอบงําของระบบทุนนิยม โดยเลือกมีรางกายผอม ผิวสวยเปนวาทกรรมความงามและการ
แสดงความเปนตัวตนของพวกเธอ การสรางตัวตนและคุณคาของผูหญิงสามารถสรางแสดงใหเห็นผานความสามารถ 
ภาวะทางจิตใจ การสรางประโยชนตอสังคมและศักยภาพในดานสวนอื่นไดมากมาย โดยไมตองพึ่งพาการจัดการความ
งามที่พยายามสรางเพื่อแสดงคุณคาของตนเอง 
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