การฝึ กอบรม
“สัปดาห์แรกของเราพอเข้ ามาปุ๊ บต้ องเทรนเรื่ องเวชศาสตร์ การบิน 5 วัน เรี ยนเรื่ องยา การทาคลอด คือสามารถเป็ นผู้ช่ วยแพทย์ ได้
ในกรณีที่มีแพทย์อยูด่ ้ วย การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น การให้ ยาท้ องเสีย ท้ องอืด หอบกับหืดต่างกัน ยังไง ลักษณะโรคต่างกันยังไง เทรนตรงนี ้ 5 วัน
พอเสร็จตรงนี ้ก็จะถูกส่งมาฝึ กทางด้ านความปลอดภัยของแต่ละชนิดเครื่องบิน อุปกรณ์ฉกุ เฉินอยูต่ รงไหน ฝึ กดับไฟก็ต้องดับไฟจริงๆ ลงน ้าก็ใช้ ชชู ีพ
ใช้ ชูชีพยังไง อยู่ยังไง รักษาความอบอุ่นกัน ยังไง ในกรณีที่เราต้ องดารงชีวิตอยู่ในทะเล กระปายา อุปกรณ์ฉุกเฉิน แล้ ก็ค่อยฟั งคาสัง่ ว่าเราจะไป
ด้ วยกันยังไง ถึงตอนนี ้เราจะต้ องทาอย่างนี ้ๆ นะ ขันตอนการให้
้
บริการผู้โดยสาร ในส่วนของอาหารต้ องเรียนแม้ กระทัง่ ประโยชน์สมุนไพร โภชนาการ
วิธีการประกอบอาหาร อาหารอย่างนี ้ประกอบยังไง เพราะบางคนบางศาสนาผู้โดยสารอาจทานไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นมุสลิมหรื อบางคนทานมังสวิรัติ
ก็ต้องรู้ บางคนทานแป้งสาลีไม่ได้ เพราะเลือดจะออกในกระเพาะ ก็จะมีอาหารอีกประเภทสาหรับคนประเภทนัน้ รายละเอียดเยอะมาก ถ้ าเป็ น
เครื่องดื่มอย่างเช่นในไวน์แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร เหมาะกับอาหารประเภทไหน กิริยามารยาทก็ต้องฝึ ก เช่น ไม่ใช้ การชี ้นิ ว้ มือ แต่ใช้ การผายมือ
แทน เพราะสุภาพกว่า ซึ่งตรงนี ้คุณครูจะสอนมารยาทละเอียดมาก” การอบรมใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 8 สัปดาห์ เมื่อผ่านอบรมแล้ วก็จะได้ ขึ ้นเครื่ องจริ งๆ
เพื่อทดลองงาน เที่ยวบินแรกของสุตาคือพม่า เธอบอกตื่นเต้ นมาก งานของเธอบนเที่ยวบินแรกคือการขึ ้นไปช่วยงานบริ การพี่ๆ แอร์ โฮสเตสถือเป็ น
การสังเกตการณ์ เรี ยนรู้ งาน ไฟลท์ สังเกตการณ์ จะมีทงหมด
ั้
4 ครัง้ เมื่อบินเสร็ จแล้ วต้ องกลับมาเข้ าคลาสเรี ยนอีก ครู ผ้ ู อบรมจะให้ แรกเปลี่ยน
“ นางฟ้าบนเครื่ องบิน ” ถ้ าลองถามสาวๆ ทัว่ โลกถึงอาชีพในฝั น เชื่อแน่นว่า 1 ใน 5 อันดับแรกที่สาวๆ อยากเป็ นต้ อง
ประสบการณ์กนั ว่าไปบินแล้ วรู้สกึ อย่างไง โดยคุณครูจะคอยเพิ่มเติมความรู้ให้ ตลอด”

เส้ นทางสู่การเป็ น
“แอร์ โฮสเตส”

มีอาชีพแอร์ โฮสเตส แน่นนอน เพราะอาชีพนี ้นอกจากจะได้ แต่งเครื่ องแบบสวยๆ มีสวัสดิการ รายได้ ดี ยังมีโอกาสได้ เห็นโลก
กว้ างแบบฟรี ๆ ด้ วย

เส้ นทางการทางาน

หลายคนคงอยากรู้ ว่าแอร์ โฮสเตสทางานกันอย่างไง สุตาเล่าให้ ฟังว่า “พวกเธอต้ องมาก่อนไฟลท์ ที่จะบิน2 ชั่วโมงโดยมาพบกัน ที่
สานักงานกลาง ทุกคนต้ องศึกษาว่าวันนี ้จะบินไปที่นนั่ ที่นี่ เวลาต่างกันเท่าไหร่ ต้ องรู้วา่ กัปตันครัง้ นี ้ชื่ออะไร พี่หวั หน้ าแอร์ คือใคร อินไฟลท์เมเนเจอร์
เส้ นทางการเป็ นแอร์ โฮสเตส
เป็ นใคร มีบริการแบบไหน มีเรื่องพิเศษอะไรบ้ างมีผ้ โู ดยสารที่จะต้ องดูแลเป็ นพิเศษยังไง อาหารที่เสิร์ฟ เครื่ องดื่มวัน นี ้เป็ นยังไง นอกจากนันทุ
้ กคน
ถ้ าอยากเป็ นแอร์ จริ งๆก็ ควรเรี ยน คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ เพราะเราจะ จะต้ องดูวีดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่ องนันๆที
้ ่โดยสาร เพื่อทบทวนและมีการทดสอบกันอีกทีในห้ องก่อนที่จะออก ไปสนามบินด้ วยกัน
ได้ เปรี ยบพื ้นฐานภาษามากกว่าคนอื่น คณะอื่น แต่ถ้าอยากทาอาชีพนี ้จริ งๆ จะจบมาจากคณะไหนเค้ าก็รับ คะ อย่างที่สาคัญ แล้ วเราจะต้ องมาถึงเครื่องก่อนประมาณ 1 ชัว่ โมง พอไปยืนบนเครื่องคราวนี ้จะเป็ นเรื่องของการเตรียมการทุกคนที่ได้ รับหน้ าที่วา่ ใครจะต้ องประจา
อยู่ ณ ตรงไหน ตรวจเช็กอุปกรณ์ความปลอดภัยของตัวเองให้ พร้ อม เปลี่ยนชุดเตรียมให้ บริการ เช็กอุปกรณ์ทกุ อย่าง อุปกรณ์ความปลอดภัยครบมัย้
ที่สดุ เราควรหมัน่ ฝึ กภาษาให้ ได้ มากที่สดุ นะคะ
ห้ องน ้าเป็ นยังไง อาหารเป็ นยังไง อาหารพิเศษของผู้โดยสารที่ต้องดูแลพิเศษมาหรือยัง พอพร้ อมแล้ วพี่หวั หน้ า แอร์ ฯจะบอกว่าเตรียมรับผู้โดยสารได้
เลย ทุกคนก็จะมายืนประจาเพื่อต้ อนรับผู้โดยสาร ตลอดทังเที
้ ่ยวบิน พวกเธอก็ต้องคอยดูแลผู้โดยสารซึง่ ใช้ กาลังเยอะที เดียว ทังเข็
้ นรถอาหาร เสิร์ฟ
อาหาร เครื่องดื่ม ดูแลความเรียบร้ อย เรียกว่าต้ องเดินตลอดการเดินทาง ทางานติดต่อกันหลายชัว่ โมง ฉะนันพวกเธอจึ
้
งต้ องดูแลสุขภาพร่างกายให้
คุณสมบัติ
แข็งแรงเสมอ “ชัว่ โมงบินมันนาน ตัวเราเองก็ต้องพักผ่อนให้ เพียงพอก่อน ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องความดันอากาศอากาศที่เปลี่ย นแปลง แล้ วเราต้ อง
เดินทางอยูบ่ อ่ ยๆ เวลานอนก็ไม่เหมือนคนที่ทางานประจา ฉะนันเราต้
้
องดูแลตัวเองดีๆ ถ้ าไม่ไหวไม่สบาย หรื อรู้ตวั ว่าตั วเองเป็ นหวัด ถ้ าเป็ นหวัดหู
คุณสมบัติตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนดไว้ เราต้ องมีเบสิกก็คือ
อื ้อ ก็จะไม่ไป แต่ถ้ายังขืนขึ ้นไปนี่อาการหูบล็อกมันอันตราย จะไม่ไปเลยนะคะ เพราะว่านอกจากไม่ดีกับตัวเองยังไปทาให้ เพื่อนร่วมงานเหนื่ อยขึ ้น
1. เราต้ องมีอายุระหว่าง 20-26 ปี จบการศึกษาอย่างน้ อยปริ ญญาตรี
อีก ถามว่าเหนื่อยมัย้ ชินแล้ ว พอกลับมา เราก็พกั ผ่อนเต็มที่ ทางบริ ษัทเขาก็จดั วันหยุดให้ เรา ในการที่จะทาการบินแต่ละครัง้ นี่บริ ษัทคานวณไว้
แล้ ว เขาจะมีอตั ราค่าความเหนื่อยให้ ว่าเราจะต้ องพักผ่อนเท่านี ้เพื่อความปลอดภัย เพราะฉะนันทุ
้ กอย่างมันถูกควบคุมด้ วยตัวของมันเองอยู่แล้ ว
2. ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ ้นไป น ้าหนักก็ต้องสัมพันธ์ กบ
ั ส่วนสูงด้ วย
เราก็ทาหน้ าที่ควบคุมตัวเราเองอีกที เพราะบางทีเราไปในประเทศที่ร้อนจัดแล้ วไปประเทศที่เย็น เราก็ต้องเตรียมตัว ”
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และที่เราต้ องเตรี ยมคือหัดว่ายน ้า เพราะจะมีทดสอบให้ วา่ ยไปกลับ 50 เมตร

คาแนะนา

4. ภาษาอังกฤษต้ องมีผลสอบโทอิคไม่ต่ากว่า 600 คะแนน

“สาหรับคนที่อยากเป็ นแอร์ โฮสเตส ขอให้ ตอบตัวเองว่าเรารักงานบริ การจริ งๆ หรื อเปล่า เมื่อตอบได้ แล้ วให้ หาข้ อมูลให้ มาก

5. การแต่งตัวในวันที่ไปสมัครควรแต่งให้ สภ
ุ าพที่สดุ ถ้ าเป็ นของสายการบินไทย ควรใส่เสื ้อเชิ ้ตแขนสัน้ สีขาว

กระโปรงสีดา รองเท้ าสีดาหุ้มข้ อสูง 2 นิ ้วนะคะ และก็อย่าใส่กระโปรงทรงยาว
6. เรื่ องทรงผม ห้ ามปล่อยผมเด็ดขาด ควรจะรวบผมหรื อบางทีอาจจะไปเกล้ าผมที่ร้านก็ได้ แต่ไม่ต้องเอาเวอร์

มากนะคะ พอดูสภุ าพ หรื ออาจจะแสกกลางแล้ วรวบคลุมเน็ตก็ได้
ถ้ ามีความสามารถภาษาอื่นด้ วยบริ ษัทจะพิจารณาเป็ นพิเศษ นอกจากนันต้
้ องเตรี ยมเรื่ องบุคลิกภาพด้ วย ซึ่ งเราต้ องอาศัย
ถามรุ่นพี่ๆ ที่เป็ นแอร์ ฯได้ วา่ ต้ องทายังไงบ้ าง รุ่นพี่ก็จะช่วยแนะนาว่าต้ องแต่งตัวไปยังไง ให้ เ รี ยบร้ อยดูดีแบบไหน เมื่อผ่าน
มาตรฐานตามที่บริ ษัทกาหนด ก็กรอกใบสมัครซึง่ เป็ นภาษาอังกฤษล้ วนๆ ฉะนันจึ
้ งต้ องเตรี ยมตัวด้ านภาษามาให้ ดี ขันต่
้ อไป
คือการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการจานวนหลายคนอาจจะทาให้ เกิดความตื่นเต้ นได้ ที่สาคัญควรจะมีสมาธิและต้ องเตรี ยม
ความพร้ อมมาให้ เยอะๆนะจ๊ ะ

ที่สดุ หย่าหยุดฝั น ถ้ าเรารู้ ว่าวันหนึ่งฝั นเราเป็ นจริ งชีวิตมันก็ค้ มุ ค่า อย่าหยุด อย่าท้ อ อย่าคิ ดว่าเป็ นแอร์ ฯ ต้ องสวยหรื อเปล่า
ต้ องเก่งหรื อมัย้ ต้ องเรี ยนเมืองนอกหรื อเปล่า อย่าไปคิดอย่างนัน้ ไม่ใช่เลย ถ้ าคุณมีคณ
ุ สมบัติกาหนด บริ ษัทก็พร้ อมจะเลือก
ซึง่ เขาเลือกคนดี เลือกคนที่มีความตังใจ”
้

สิทธิพเิ ศษของคนเป็ นแอร์ โฮสเตส
มีรายได้ รวมสูงกว่าคนทางานอาชีพอื่นๆ เข้ ามาทางานใหม่ๆ ก็ได้ รายได้ ประมาณ 40,000-60,000 บาทต่อเดือน
ซึง่ จานวนรายได้ จะขึ ้นอยูก่ บั ตารางบินว่าบินระยะใกล้ ไกลแค่ไหน ถ้ าบินไกล และค้ างคืนหลายวันก็ยิ่ งได้ มาก เดินทางไปไหน
มาไหนแบบฟรี หรื อได้ สทิ ธิ์ในการซื ้อตัว๋ เครื่ องราคาถูกมาก สมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อแม่ ภรรยา หรื อสามี และลูก สามารถ
ใช้ สทิ ธิ์เดินทางซื ้อตัว๋ ราคาถูกหรื อไปแบบฟรี ได้ ถ้ าไม่สบาย หรื อเกิดอุบตั ิเหตุระหว่างการบิน
สายการบินจะมีสวัสดิการ
ประกันสุขภาพ สามารถเบิกรักษาพยาบาลได้ ทกุ แห่งทัว่ โลกที่สายการบินมีจดุ ลง
**ที่มาของข้ อมูลจากหนังสือ ( ขวัญเรื อน ) / คอลัมส์ (เส้ นทางสายฝัน)

