
เส้นทางสู่การเป็น
“แอร์โฮสเตส”

“ นางฟา้บนเคร่ืองบิน ” ถ้าลองถามสาวๆ ทัว่โลกถึงอาชีพในฝัน เช่ือแนน่วา่ 1 ใน 5 อนัดบัแรกที่สาวๆ อยากเป็นต้อง
มีอาชีพแอร์โฮสเตส  แนน่นอน เพราะอาชีพนีน้อกจากจะได้แตง่เคร่ืองแบบสวยๆ มีสวสัดิการ รายได้ดี ยงัมีโอกาสได้เห็นโลก
กว้างแบบฟรีๆ ด้วย

เส้นทางการเป็นแอร์โฮสเตส

ถ้าอยากเป็นแอร์จริงๆก็ควรเรียน คณะมนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ เพราะเราจะ
ได้เปรียบพืน้ฐานภาษามากกวา่คนอื่น คณะอื่น แตถ้่าอยากท าอาชีพนีจ้ริงๆ จะจบมาจากคณะไหนเค้าก็รับคะ อย่างที่ส าคญั
ที่สดุเราควรหมัน่ฝึกภาษาให้ได้มากที่สดุนะคะ

คุณสมบัติ

คณุสมบตัิตามมาตรฐานท่ีบริษัทก าหนดไว้เราต้องมีเบสกิก็คือ

1. เราต้องมีอายรุะหวา่ง 20-26 ปี จบการศกึษาอยา่งน้อยปริญญาตรี

2. สว่นสงู 160 เซนติเมตรขึน้ไป น า้หนกัก็ต้องสมัพนัธ์กบัสว่นสงูด้วย

3. สขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง และที่เราต้องเตรียมคือหดัวา่ยน า้ เพราะจะมีทดสอบให้วา่ยไปกลบั 50 เมตร

4. ภาษาองักฤษต้องมีผลสอบโทอิคไมต่ ่ากวา่ 600 คะแนน

5. การแตง่ตวัในวนัท่ีไปสมคัรควรแตง่ให้สภุาพท่ีสดุ ถ้าเป็นของสายการบินไทย ควรใสเ่สือ้เชิต้แขนสัน้ สขีาว  
กระโปรงสดี า รองเท้าสดี าหุ้มข้อสงู 2 นิว้นะคะ และก็อยา่ใสก่ระโปรงทรงยาว

6. เร่ืองทรงผม ห้ามปลอ่ยผมเด็ดขาด ควรจะรวบผมหรือบางทีอาจจะไปเกล้าผมที่ร้านก็ได้ แตไ่มต้่องเอาเวอร์
มากนะคะ พอดสูภุาพ หรืออาจจะแสกกลางแล้วรวบคลมุเน็ตก็ได้

ถ้ามีความสามารถภาษาอื่นด้วยบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนัน้ต้องเตรียมเร่ืองบคุลกิภาพด้วย ซึ่งเราต้องอาศยั
ถามรุ่นพ่ีๆ ท่ีเป็นแอร์ฯได้วา่ต้องท ายงัไงบ้าง รุ่นพ่ีก็จะช่วยแนะน าวา่ต้องแตง่ตวัไปยงัไง ให้เรียบร้อยดดูีแบบไหน เมื่อผา่น
มาตรฐานตามที่บริษัทก าหนด ก็กรอกใบสมคัรซึง่เป็นภาษาองักฤษล้วนๆ ฉะนัน้จึงต้องเตรียมตวัด้านภาษามาให้ดี ขัน้ตอ่ไป
คือการสมัภาษณ์ โดยคณะกรรมการจ านวนหลายคนอาจจะท าให้เกิดความตื่นเต้นได้ ที่ส าคญัควรจะมีสมาธิและต้องเตรียม
ความพร้อมมาให้เยอะๆนะจ๊ะ

การฝึกอบรม

“สปัดาห์แรกของเราพอเข้ามาปุ๊ บต้องเทรนเร่ืองเวชศาสตร์การบิน 5 วัน เรียนเร่ืองยา การท าคลอด คือสามารถเป็นผู้ช่วยแพทย์ได้       
ในกรณีที่มีแพทย์อยูด้่วย การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การให้ยาท้องเสีย ท้องอืด หอบกับหืดต่างกันยงัไง ลกัษณะโรคต่างกันยงัไง เทรนตรงนี ้5 วนั 
พอเสร็จตรงนีก็้จะถกูสง่มาฝึกทางด้านความปลอดภยัของแตล่ะชนิดเคร่ืองบิน อปุกรณ์ฉกุเฉินอยูต่รงไหน ฝึกดบัไฟก็ต้องดบัไฟจริงๆ ลงน า้ก็ใช้ชชูีพ 
ใช้ชูชีพยงัไง อยู่ยังไง รักษาความอบอุ่นกันยงัไง ในกรณีที่เราต้องด ารงชีวิตอยู่ในทะเล กระป ายา อุปกรณ์ฉุกเฉิน แล้ก็ค่อยฟังค าสัง่ว่าเราจะไป
ด้วยกนัยงัไง ถึงตอนนีเ้ราจะต้องท าอยา่งนี ้ๆ  นะ ขัน้ตอนการให้บริการผู้ โดยสาร ในสว่นของอาหารต้องเรียนแม้กระทัง่ประโยชน์สมนุไพร โภชนาการ 
วิธีการประกอบอาหาร อาหารอยา่งนีป้ระกอบยงัไง เพราะบางคนบางศาสนาผู้ โดยสารอาจทานไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นมสุลิมหรือบางคนทานมงัสวิรัติ 
ก็ต้องรู้ บางคนทานแป้งสาลีไม่ได้เพราะเลือดจะออกในกระเพาะ ก็จะมีอาหารอีกประเภทส าหรับคนประเภทนัน้ รายละเอียดเยอะมาก ถ้าเป็น
เคร่ืองดื่มอยา่งเชน่ในไวน์แตล่ะชนิดตา่งกนัอยา่งไร   เหมาะกบัอาหารประเภทไหน กิริยามารยาทก็ต้องฝึก เช่น ไม่ใช้การชีนิ้ ว้มือ แต่ใช้การผายมือ
แทน เพราะสภุาพกว่า ซึ่งตรงนีค้ณุครูจะสอนมารยาทละเอียดมาก” การอบรมใช้เวลาทัง้สิน้ 8 สปัดาห์ เม่ือผ่านอบรมแล้วก็จะได้ขึน้เคร่ืองจริงๆ 
เพ่ือทดลองงาน เที่ยวบินแรกของสตุาคือพมา่ เธอบอกตื่นเต้นมาก งานของเธอบนเที่ยวบินแรกคือการขึน้ไปช่วยงานบริการพี่ๆ แอร์โฮสเตสถือเป็น
การสังเกตการณ์ เรียนรู้งาน ไฟลท์สังเกตการณ์จะมีทัง้หมด 4 ครัง้เม่ือบินเสร็จแล้วต้องกลับมาเข้าคลาสเรียนอีก ครูผู้ อบรมจะให้แรกเปลี่ยน
ประสบการณ์กนัวา่ไปบินแล้วรู้สกึอยา่งไง โดยคณุครูจะคอยเพิ่มเติมความรู้ให้ตลอด”

เส้นทางการท างาน

หลายคนคงอยากรู้ว่าแอร์โฮสเตสท างานกันอย่างไง สุตาเล่าให้ฟังว่า “พวกเธอต้องมาก่อนไฟลท์ที่จะบิน2 ชั่วโมงโดยมาพบกันที่
ส านกังานกลาง ทกุคนต้องศกึษาวา่วนันีจ้ะบินไปที่นัน่ที่น่ี เวลาตา่งกนัเทา่ไหร่ ต้องรู้วา่กปัตนัครัง้นีช้ื่ออะไร พ่ีหวัหน้าแอร์คือใคร อินไฟลท์เมเนเจอร์
เป็นใคร มีบริการแบบไหน มีเร่ืองพิเศษอะไรบ้างมีผู้ โดยสารที่จะต้องดแูลเป็นพิเศษยงัไง อาหารที่เสิร์ฟ เคร่ืองดื่มวนั นีเ้ป็นยงัไง นอกจากนัน้ทกุคน
จะต้องดูวีดีโอเก่ียวกับความปลอดภยัของเคร่ืองนัน้ๆที่โดยสาร เพื่อทบทวนและมีการทดสอบกันอีกทีในห้องก่อนที่จะออก ไปสนามบินด้วยกัน 
แล้วเราจะต้องมาถึงเคร่ืองก่อนประมาณ 1 ชัว่โมง พอไปยืนบนเคร่ืองคราวนีจ้ะเป็นเร่ืองของการเตรียมการทกุคนที่ได้รับหน้าที่วา่ใครจะต้องประจ า
อยู ่ณ ตรงไหน ตรวจเช็กอปุกรณ์ความปลอดภยัของตวัเองให้พร้อม เปลี่ยนชดุเตรียมให้บริการ เช็กอปุกรณ์ทกุอยา่ง อปุกรณ์ความปลอดภยัครบมัย้
ห้องน า้เป็นยงัไง อาหารเป็นยงัไง อาหารพิเศษของผู้ โดยสารที่ต้องดแูลพิเศษมาหรือยงั  พอพร้อมแล้วพี่หวัหน้าแอร์ฯจะบอกวา่เตรียมรับผู้ โดยสารได้
เลย ทกุคนก็จะมายืนประจ าเพ่ือต้อนรับผู้ โดยสาร ตลอดทัง้เที่ยวบิน พวกเธอก็ต้องคอยดแูลผู้ โดยสารซึง่ใช้ก าลงัเยอะทีเดียว ทัง้เข็นรถอาหาร เสิร์ฟ
อาหาร เคร่ืองดื่ม ดแูลความเรียบร้อย เรียกวา่ต้องเดินตลอดการเดินทาง ท างานติดตอ่กนัหลายชัว่โมง ฉะนัน้พวกเธอจงึต้องดูแลสขุภาพร่างกายให้
แข็งแรงเสมอ “ชัว่โมงบินมนันาน ตวัเราเองก็ต้องพกัผ่อนให้เพียงพอก่อน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองความดนัอากาศอากาศที่เปลี่ยนแปลง แล้วเราต้อง
เดินทางอยูบ่อ่ยๆ เวลานอนก็ไมเ่หมือนคนที่ท างานประจ า ฉะนัน้เราต้องดแูลตวัเองดีๆ ถ้าไม่ไหวไม่สบาย หรือรู้ตวัว่าตัวเองเป็นหวดั ถ้าเป็นหวดัหู
อือ้ ก็จะไมไ่ป แตถ้่ายงัขืนขึน้ไปน่ีอาการหบูล็อกมนัอนัตราย จะไมไ่ปเลยนะคะ เพราะวา่นอกจากไม่ดีกับตวัเองยงัไปท าให้เพื่อนร่วมงานเหน่ือยขึน้
อีก ถามวา่เหน่ือยมัย้ ชินแล้ว พอกลบัมา เราก็พกัผ่อนเต็มที่   ทางบริษัทเขาก็จดัวนัหยดุให้เรา ในการที่จะท าการบินแต่ละครัง้น่ีบริษัทค านวณไว้
แล้ว เขาจะมีอตัราคา่ความเหน่ือยให้ว่าเราจะต้องพกัผ่อนเท่านีเ้พื่อความปลอดภยั เพราะฉะนัน้ทกุอย่างมนัถกูควบคมุด้วยตวัของมนัเองอยู่แล้ว 
เราก็ท าหน้าที่ควบคมุตวัเราเองอีกที เพราะบางทีเราไปในประเทศที่ร้อนจดัแล้วไปประเทศที่เย็น เราก็ต้องเตรียมตวั”

ค าแนะน า

“ส าหรับคนที่อยากเป็นแอร์โฮสเตส ขอให้ตอบตวัเองว่าเรารักงานบริการจริงๆ หรือเปลา่ เมื่อตอบได้แล้วให้หาข้อมลูให้มาก
ที่สดุ หย่าหยดุฝัน ถ้าเรารู้ว่าวนัหนึ่งฝันเราเป็นจริงชีวิตมนัก็คุ้มค่า อย่าหยดุ อย่าท้อ อย่าคิดว่าเป็นแอร์ฯ ต้องสวยหรือเปล่า 
ต้องเก่งหรือมัย้ ต้องเรียนเมืองนอกหรือเปลา่ อย่าไปคิดอย่างนัน้ ไม่ใช่เลย ถ้าคณุมีคณุสมบตัิก าหนด บริษัทก็พร้อมจะเลือก 
ซึง่เขาเลอืกคนดี เลอืกคนท่ีมีความตัง้ใจ”

สิทธิพเิศษของคนเป็นแอร์โฮสเตส

มีรายได้รวมสงูกว่าคนท างานอาชีพอื่นๆ เข้ามาท างานใหม่ๆ ก็ได้รายได้ประมาณ 40,000-60,000 บาทต่อเดือน 
ซึง่จ านวนรายได้จะขึน้อยูก่บัตารางบินวา่บินระยะใกล้ไกลแคไ่หน ถ้าบินไกล และค้างคืนหลายวนัก็ยิ่ งได้มาก เดินทางไปไหน
มาไหนแบบฟรี หรือได้สทิธ์ิในการซือ้ตัว๋เคร่ืองราคาถกูมาก สมาชิกในครอบครัว เช่น พอ่แม่ ภรรยา หรือสามี และลกู สามารถ
ใช้สทิธ์ิเดินทางซือ้ตัว๋ราคาถกูหรือไปแบบฟรีได้ ถ้าไม่สบาย หรือเกิดอบุตัิเหตรุะหว่างการบิน        สายการบินจะมีสวสัดิการ
ประกนัสขุภาพ สามารถเบิกรักษาพยาบาลได้ทกุแหง่ทัว่โลกที่สายการบินมีจดุลง

**ที่มาของข้อมลูจากหนงัสอื ( ขวญัเรือน ) / คอลมัส์ (เส้นทางสายฝัน)


