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บทคัดย่อ 
 

 งานศึกษาฉบับนี้เป็นการศึกษาผู้หญิงที่ท้างานบนแท่นขุดเจาะน้้ามันในพื้นที่อ่าวไทย โดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากการลงภาคสนามโดยการนัดสัมภาษณ์พนักงานที่ท้างานบนแท่นขุดเจาะน้้ามัน
ไทยที่เต็มใจให้ข้อมูลแบ่งเป็นผู้หญิง10 คนและผู้ชาย 5 คนโดยสัมภาษณ์ที่ห้างสรรพสินค้าและร้าน
กาแฟด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การท้างานและความเป็นหญิงเป็น
ชายของผู้หญิงที่ท้างานบนแท่นขุดเจาะน้้ามัน รวมไปถึงทัศนคติของผู้หญิงที่ท้างานบนแท่นขุดเจาะน้้ามัน
ที่มีต่ออาชีพตนเองและทัศนคติของเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงที่ท้างานบนแท่นขุดเจาะน้้ามัน 
 ผลการศึกษาที่เชื่อมโยงกับแนวคิดเพศสภาวะ และแนวคิดความเป็นหญิงเป็นชายพบว่าผู้หญิง
ที่ท้างานบนแท่นขุดเจาะน้้ามันมีการปรับตัวในการท้างานโดยการใช้ความเป็นหญิงมาปรับใช้กับความ
เป็นชายส่งผลให้สามารถท้างานบนแท่นขุดเจาะน้้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงทัศนคติของ
ผู ้หญิงต่ออาชีพของตนเองว่าม ีความภาคภูม ิใจ ในขณะที ่เพื ่อนร่วมงานชายให้การยอมรับใน
ความสามารถพนักงานหญิงและชื่นชมการปรับตัวของพนักงานหญิงที่ส่งผลให้การท้างานบนแท่นขุด
เจาะน้้ามันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวีความส าคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามาก

ยิ่งขึ้นแหล่งพลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปิโตรเลียมเป็นสารเหลวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการสะสมทับถมตัวของซาก

พืชและซากสัตว์จ านวนมากที่ฝังจมในแอ่งหินปะปนกับตะกอนชนิดต่าง ๆ เป็นระยะเวลาหลายล้านปี

จนเกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนขึ้นหลายชนิดปะปนกันอยู่ในสถานะต่าง ๆ ปิโตรเลียมเป็น

ของเหลวที่มีลักษณะข้นเป็นน้ ามันมีสีต่าง ๆ แล้วแต่แหล่งที่พบ เช่น สีเหลือง สีเขียว สีน้ าตาลและสี

ด า นักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้าจะน าปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นั้นควรจะน าปิโตรเลียม

ไปผ่านกรรมวิธีการกลั่นแยกสารประกอบต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบออกเป็นส่วนต่าง ๆ เสียก่อนซึ่ง

วิธีการกลั่นออกเป็นส่วน ๆ นั้นมีอยู่หลายวิธีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นแยกส่วนปิโตรเลียมนั้นมีไม่

น้อยกว่า 40 ชนิด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลทั้งในด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

เกษตรกรรม การขนส่ง การคมนาคม การก่อสร้าง การผลิตสารสังเคราะห์และยังใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันได้อีกมากมาย เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนความสว่างในครัวเรือน ใช้เป็นเชื้อเพลิง

เติมรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องบิน ใช้เป็นวัสดุหล่อลื่นกันซึมขัดมัน สารสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ที่

สังเคราะห์จากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น (ชัย

ยุทธ ขันทปราบ, 2542 : 215) 

การขุดเจาะน้ ามันเป็นกระบวนการสกัดน้ ามันและก๊าซจากแหล่งใต้น้ าซึ่งในแต่ละปีต้องขุดลึก

ลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากการขุดเชื้อเพลิงฟอสซิลในบริเวณชายฝั่งนั้นได้หมดลงแต่ความอันตรายเพิ่มขึ้น

เมื่อยิ่งขุดลึกลงไป ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ยิ่งสูงตามขึ้นไปด้วยเนื่องจากบริเวณที่ท างานอยู่

กลางทะเลเต็มไปด้วยคนงานกว่าหลายร้อยชีวิต หากเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงเป็นอันตรายมากกว่าบนฝั่ง

หลายเท่า คนงานไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้นอกจากลงเรือกู้ชีพ ในขณะเดียวกันเมื่อมีผู้ป่วยหนัก

หรือบาดเจ็บจะต้องรอส่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับไปยังบนฝั่งเท่านั้น ถึงแม้ว่าบนแท่นขุดเจาะจะมีห้อง

พยาบาลแต่ย่อมมีขีดจ ากัดในการรักษาผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจึงท าให้งานบนแท่นขุดเจาะถือว่ามีความ

เสี่ยงต่อชีวิตสูงมาก กระบวนการขุดเจาะจะต้องใช้หัวขุดเจาะที่มีความยาวเริ่มต้นที่ผิวน้ าและสิ้นสุดที่  

1 
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18,000 ฟุตใต้พื้นทะเล อุปกรณ์จึงต้องเปลี่ยนให้พร้อมใช้งานเสมอแต่บางแท่นเลือกที่จะใช้งานต่อไป

จนพังไปในที่สุดซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อีกทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับฤดูต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับ

พายุฝนซึ่งส่งผลให้การท างานบนแท่นขุดเจาะมีความยากล าบากและเสี่ยงมากขึ้น (Mikryroft 

Thekop, 2562 : ออนไลน์) 

อย่างเช่นในภาพยนตร์เรื่อง Deepwater horizon นับเป็นเหตุการณ์แท่นขุดเจาะน้ ามัน
ระเบิดที่สร้างความเสียหายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ เริ่มจากแท่นขุดเจาะน้ ามันแบบเคลื่อนที่ชื่อ 
ดีพวอเตอร์ ฮอไรซัน ในอ่าวเม็กซิโกของบริษัทบริติชปิโตรเลียม แท่นนี้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 
เมษายน พ.ศ.2553 ขณะที่แท่นเจาะลงไปที่ความลึก 1 ,500 เมตร ส่งผลให้พนักงานประจ าแท่น
เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บอีก 17 คน แท่นขุดเจาะจมลงภายใน 36 ชั่วโมงหลังเหตุระเบิดแต่การ
พยายามยุติการรั่วไหลของน้ ามันใช้เวลาถึง 86 วัน ค านวณคร่าว ๆ ได้ว่าเกิดการรั่วไหลของประมาณ
วันละ 16 ล้านลิตรกว่าจะควบคุมการรั่วไหลได้ คาดว่าสูญเสียน้ ามันไปถึง 780 ล้านลิตร ส่งผลกระทบ
เลวร้ายต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก 6 ปีจากเหตุการณ์นั้นฮอลลีวูดหยิบเรื่องราวโศกนาฎกรรม
ดังกล่าวมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยทีมงานได้สร้างแท่นขุดเจาะขึ้นมาใหม่เพื่อถ่ายท าหนังโดยเฉพาะใน
รัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Suchaya Kesjamras, 2559 : ออนไลน์) จากเหตุการณ์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันเป็นงานที่เสี่ยงสูงมาก หากเกิดเหตุขึ้นก่อให้เกิดความ
สูญเสียเป็นจ านวนมากทั้งต่อชีวิตของพนักงานและสภาพแวดล้อมบริเวณนั้น แต่อย่างไรก็ตาม
เงินเดือนของอาชีพนี้ก็สูงตามความเสี่ยงเช่นกัน ส่งผลให้ในช่วงเริ่มต้นงานลักษณะนี้เป็นงานของผู้ชาย
และไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ท างานดังกล่าว 

ในแต่ละประเทศทั่วโลกต่างมีปริมาณทรัพยากรน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ 
แตกต่างกันตามสภาพทางธรณีวิทยา การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 
2503 เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยมีการประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้ามาส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศ พ.ศ.2516 ได้พบก๊าซธรรมชาติเป็นจ านวนมากครั้งแรกในพื้นที่อ่าวไทยในหลุม
ผลิตของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ จ ากัด ชื่อว่า “แหล่งเอราวัณ” การค้นพบและสามารถน าก๊าซ
ธรรมชาติจากท้องทะเลอ่าวไทยขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรกจากแหล่งเอราวัณช่วยให้ประเทศไทย
สามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้มากขึ้น การค้นพบและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยมี
หลายแหล่ง แม้ว่าจะยังไม่อยู่ในระดับที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศได้อย่าง
สมบูรณ์แต่ก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของการพึ่งพาตนเองได้ระดับหนึ่ง พ. ศ. 2540 ได้
มีการค้นพบรวมทั้งการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ ทั้งในรูปของน้ ามันดิบแก๊สธรรมชาติและ
แก๊สธรรมชาติเหลวในพื้นที่ทั ้งบนบกและในทะเลซึ่งกระจายตัวอยู่ทั ่วประเทศไทย ได้แก่ พื้นที่
ภาคเหนือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือพื้นที่อ่าวไทย (ชัย
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ยุทธ ขันทปราบ, 2542 : 237) เมื่อความต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้น มนุษย์มีความจ าเป็นต้อง
แสวงหาพลังงานเพิ่มเติมอย่างพลังงานปิโตรเลียมดังกล่าวเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปจึงต้องมีการ
จัดหาทรัพยากรมาทดแทนอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดธุรกิจการขุดเจาะน้ ามัน มีการสร้างแท่นขุดเจาะ
น้ ามันกลางทะเลเพื่อขุดเจาะน้ าและส่งมอบพลังงานให้แก่มวลมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นจุดก าเนิดอาชีพที่ต้องห่างไกลจากบ้าน ห่างไกลครอบครัว ท างานหลายสัปดาห์กลางทะเล
คือการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า งาน “Offshore” เป็นการท างานนอก
ชายฝั่งที่มีการท างานที่ค่อนข้างแตกต่างจากออฟฟิศธรรมดาทั่วไปเนื่องจากสถานที่ตั้งของที่ท างาน
ตั้งอยู่กลางทะเล ความแตกต่างเริ่มต้นจากการเดินทางไปท างานโดยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งนับเป็นความ
เสี่ยงอันดับแรก ช่วงเวลาการท างานค่อนข้างยาวนาน 3-4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับแต่ละต าแหน่งซึ่งท างาน
โดยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์  

คนภายนอกมักคุ้นชินกับภาพ “ชายก าย าในชุดท างานสีส้ม” 1 โดยแทบจะไม่มีภาพของ
ผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน แต่ในปัจจุบันพบว่ามีผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันแม้จะ
มีในปริมาณที่น้อย เมื่อ พ.ศ. 2551บริษัทน้ ามันแห่งหนึ่งเริ่มเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าท างาน 
Offshore เนื่องจากเป็นนโยบายของบริษัทที่ต้องรับพนักงานผู้หญิงจ านวน 5% จากพนักงานทั้งหมด
เพราะเป็นบริษัทชาวต่างชาติจึงค่อนข้างให้ความส าคัญเรื่องความหลากหลายว่าไม่ควรจ ากัดเพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา แต่ควรตัดสินที่ความสามารถและเพื่อเป็นการเปิดให้โอกาสผู้หญิงได้แสดงความสามารถ
เช่นกัน เช่น ต าแหน่งวิศวกร ต าแหน่งเสมียน 2ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นต้น อย่างไรก็
ตามการที่มีผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันท าให้เป็นจุดสนใจไม่ใช่น้อย ทั้งจากคนงานบนแท่นขุด
เจาะน้ ามันเองและจากคนภายนอกที่รับรู้เรื่องราวผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเช่น รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
ออกอากาศวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มีการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันใน
ต าแหน่งวิศวะกรแท่นขุดเจาะหญิง สัมภาษณ์ถึงลักษณะการท างาน ความเป็นอยู่และยังมีการ
สัมภาษณ์หัวหน้างานของผู้หญิงคนดังกล่าว สรุปโดยรวมได้ว่า บริษัทน้ ามันเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มา
ท างานเพราะเห็นว่าผู้หญิงก็มีความสามารถเหมือนกันคิดว่าไม่มีงานไหนที่ผู้หญิงท าไม่ได้และพิธีกร
รายการยังได้กล่าวชมว่าการที่ผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันเป็นงานที่เท่ ดูมีความสามารถมาก 

                                                            

 1 ชายก าย าในชุดสีส้ม หมายถึง ผู้ชายที่สวมชุดที่เสื้อและกางเกงรวมกันเป็นชิ้นเดียว สีส้ม
เนื่องจากเป็นสีที่มองเห็นง่ายและตัดกับสีของน้ าทะเล หากเกิดอุบัติเหตุตกทะเลจะง่ายต่อการ
ช่วยเหลือ 
 2 ต าแหน่งเสมียน หมายถึง หน้าที่จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและท าหน้าที่
ติดต่อประสานงานกับออฟฟิศบนฝั่ง 
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ยิ่งเป็นการตอกย้ าให้เห็นว่าคนภายนอกมักมองว่างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันเป็นงานของผู้ชาย เมื่อมี
ผู้หญิงได้รับโอกาสเข้าไปท างานในส่วนนี้จึงดูเป็นงานที่ท้าทายและยังกลายเป็นเรื่องน่าสนใจของสังคม 

เนื่องจากการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายและมีความเสี่ยงสูงมาก
เมื่อมีผู้หญิงเข้าไปท างานในพื้นที่นี้ยิ่งมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นว่าผู้หญิงเหล่านี้ใช้ชีวิตการท างาน
อย่างไรท่ามกลางเพื่อนร่วมงานชายจ านวนมาก จากในอดีตผู้ชายจะเป็นช้างเท้าหน้าเสมอ  ได้รับ
โอกาสออกไปท างานนอกบ้าน รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองได้อย่างเต็มที่และอิสระ มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงกว่าผู้หญิงสมัยก่อนซึ่งขาดโอกาสใน
การศึกษาและไม่มีโอกาสท างานนอกบ้าน ผู้หญิงต้องจัดการเรื่องที่เกี่ยวกับภายในบ้าน ไม่มีโอกาสได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการการเมืองเพราะเชื่อว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองเป็นหน้าที่ของผู้ชาย 
ผู้หญิงไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้และการที่ผู้ชายได้เรียนสูงกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายมีความแข็งแรง 
สามารถออกไปเผชิญกับโลกภายนอกได้ ส่วนผู้หญิงนั้นมีความอ่อนแอหากออกไปเผชิญกับโลก
ภายนอกอาจเกิดอันตรายได้ จะเห็นว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การ
เรียน การท างาน การได้แสดงความเห็นคิดทางการเมือง จากทัศนคติที่ปลูกฝังกันมาว่า ผู้หญิงด้อย
กว่าผู้ชายส่งผลให้ขาดโอกาสในด้านการเรียน การท างาน การได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่
ผู้หญิงควรจะได้รับสิทธินั้น ปัจจุบันสังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้ให้ทันยุคสมัย เพื่อให้เกิด
ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท างาน การได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเมืองและการได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  

ปัจจุบันเมื่อเข้าสู่สังคมระบบทุนนิยมอย่างเข้มข้นผู้หญิงเริ่มมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ตลาดแรงงานต้องการผู้หญิงมากขึ้น น ามาสู่ประเด็นในเรื่องผู้หญิงกับการเป็นที่ยอมรับในการท างานที่

ถูกมองว่าเป็นงานผู้ชายมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้หญิงได้รับโอกาสท างานที่เป็นงานของผู้ชาย

ดังงานศึกษาของวันวิสาข์ ค าช านาญ (2545) ท าการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของรัฐมนตรีหญิงภายใต้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540, งานศึกษาของวราภรณ์ ร่มรื่น (2555) ศึกษา

กระบวนการสร้างความเป็นต ารวจสู่เรือนร่างของผู้หญิงผ่านกรณีศึกษานักเรียนนายร้อยต ารวจหญิง

โรงเรียนนายร้อยต ารวจและงานของพิชญา เลิศพิบูลย์กิจ (2559) ท าการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ

ท างานของวิศวกรโยธาหญิงในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ซึ่งงานศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้

ปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าสู่อาชีพเหล่านี้มากขึ้นแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรและ

ถูกมองว่าด้อยกว่าผู้ชายเสมอ ในขณะที่บีบีซีไทย (2562) สัมภาษณ์พนักงานควบคุมรถไฟฟ้าหญิงของ

บีทีเอสซึ่งขับรถไฟฟ้ามา 16 ปี ช่วงแรกของการขับรถไฟฟ้ามีผู้ชายเกือบ 200 คนเนื่องจากถูกมองว่า

เป็นงานของผู้ชาย ในขณะที่มีผู้หญิงเพียง 8 คน ถือเป็นการพิสูจน์ว่าผู้หญิงสามารถท างานแบบ
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เดียวกับผู้ชายได้ทุกอย่างการท างานของคนขับรถไฟฟ้าหญิง หน้าที่และการปฏิบัติง านเหมือนกับ

พนักงานชายทุกอย่างแต่อาจต้องใช้ความอดทนมากกว่าผู้ชาย เช่นเดียวกับบทสัมภาษณ์ของไตรรัตน์ 

ทรงเผ่า (2562) สัมภาษณ์พนักงานขับแอร์พอร์ตลิงก์หญิงซึ่งสามารถท างานได้เช่นเดียวกับพนักงาน

ชายทุกประการ ระหว่างพนักงานชายและหญิงในมีเพียงความแตกต่างในเรื่องการใชแ้รง เช่น การเปิด 

ปิดประตูเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พนักงานผู้หญิงจึงต้องออกแรงมากกว่าผู้ชายเนื่องจากสรีระของ

ผู้หญิงแข็งแรงไม่เท่ากับผู้ชาย แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถท างานได้เช่นเดียวกับผู้ชายทุกประการ

แตกต่างเพียงข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย ซึ่งการท างานในด้านอื่น ๆ การผู้หญิงสามารถท างานได้

เช่นเดียวกับผู้ชาย สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้หญิงซึ่งโดยปกติผู้หญิงจะมีความเป็นหญิงสูงและ

ผู้ชายจะมีความเป็นชายสูงแต่เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ก้าวมาท างานใน

ลักษณะเดียวกับผู้ชาย ผู้หญิงจึงมีการปรับตัวโดยการพัฒนาความเป็นหญิงและความเป็นชายให้

เหมาะสมกับบทบาทที่ตนเองได้รับ ท าให้กลายเป็นบุคคลที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับตัวในสังคมได้ดีและ

ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน 

ดังนั้นงานศึกษานี้ต้องการศึกษาเพศสภาวะของผู้หญิงบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน ซึ่งเป็นงานที่

ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายที่คนภายนอกมักมองว่าเป็น “งานของผู้ชาย” ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจการ

ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันโดยเฉพาะการที่มีผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันว่าผู้หญิงเหล่านี้

ได้รับการยอมรับจากคนในองค์กรและสังคมภายนอกหรือไม่อย่างไร รวมถึงการปรับตัวของผู้หญิงให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมการท างานว่ามีการปรับตัวโดยใช้ความเป็นหญิงเป็นชายให้เหมาะสมกับการ

ท างานอย่างไร โดยท าการศึกษาพนักงานที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันในพื้นที่อ่าวไทยที่เต็มใจให้

ข้อมูล ผ่านการนัดสัมภาษณต์ามสถานที่ที่ผู้ให้สัมภาษณ์สะดวกได้แก ่ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ   

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาประสบการณ์การท างานของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันที่มีต่ออาชีพตนเอง 

3. เพื่อศึกษาทัศนคติของเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

4. เพื่อศึกษาความเป็นหญิงเป็นชายของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 
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1.3 ค ำถำมของกำรศึกษำ 

1. ผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีประสบการณ์การท างานอย่างไร 

2. ผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีทัศนคติต่ออาชีพของตนเองอย่างไร 

3. เพื่อนร่วมงานผู้ชายมีทัศนคติต่อผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันอย่างไร 

4. ผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีความเป็นหญิงเป็นชายอย่างไร 

 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 

การท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันถือเป็นงานที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายสูงแต่ได้รับค่าตอบแทน
ที่สูงเช่นกัน ผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีความเป็นหญิงและความเป็นชายในตัวเนื่องจาก
เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุจากก๊าซต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้หญิงที่
ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันต้องมีความกล้าหาญซึ่งเป็นลักษณะของความเป็นชาย ในขณะเดียวกัน
ผู้หญิงยังคงมีความเป็นหญิงที่รู้จักการประนีประนอม ชอบความร่วมมือ ท าให้การท างานบนแท่นขุด
เจาะน้ ามันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 

ขอบเขตเชิงเนื้อหำ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันของผู้หญิงเพื่อท าความเข้าใจการ
ปรับตัวในการเริ่มท างาน ลักษณะการท างาน อุปสรรคการท างานและศึกษาทัศนคติที่มีต่ออาชีพของ
ตนเอง รวมไปถึงทัศนคติจากเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่มีต่อผู้หญิง โดยท าการสัมภาษณ์และพูดคุยเชิงลึก
จากพนักงานที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันในพื้นที่อ่าวไทยเพื่อทราบถึงประสบการณ์การท างานบน
แท่นขุดเจาะน้ ามัน 

ขอบเขตเชิงประชำกร  

กลุ่มเป้าหมาย : เลือกกลุ่มเป้าหมายจากพนักงานที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันในพื้นที่อ่าว
ไทยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแท่นขุดเจาะน้ ามันมากที่สุดในประเทศไทย โดยเลือกพนักงานที่เต็มใจให้
ข้อมูลผ่านการนัดสัมภาษณ์ในสถานที่สาธารณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์สะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้าน
กาแฟ เป็นต้น สัมภาษณ์พนักงานผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันในหลากหลายต าแหน่งจ านวน 
10 คน และสัมภาษณ์พนักงานชาย 5 คนเพื่อทราบถึงทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะ
น้ ามัน  
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1.6 ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

ในการศึกษาเรื่อง “ความเป็นหญิงเป็นชายของผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันในพื้นทีอ่่าว
ไทย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาทั้งข้อมูลปฐมภูมิและ
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี ้

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยการ
ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพและ
บทบาทของเพศหญิงและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ต่อไป 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเป็นการท างานภาคสนามทางมานุษยวิทยาด้วย
วิธีการสมัภาษณ์พนักงานผู้หญิงและผู้ชายที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันโดยใช้วิธีนัดหมายพูดคุย 

จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาการจ าแนกและวิเคราะห์ คือ การรวบรวมและจ าแนกข้อมูล ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี ้

- การท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษาที่เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของเพศหญิงและ
งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

- กรอบแนวคิดแนวคิดเรื่องเพศสภาวะและแนวคิดความเป็นหญิงเป็นชาย 

จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ต่อไป 
 

1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงประสบการณ์การท างานของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 
2. เพื่อทราบถึงทัศนคติของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันที่มีต่ออาชีพตนเอง 
3. เพื่อทราบถึงทัศนคตขิองเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 
4. เพื่อทราบถึงความเป็นหญิงเป็นชายของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 
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1.8 ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 

การศึกษาเรื่อง “ความเป็นหญิงเป็นชายของผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันในพื้นที่อ่าว
ไทย” ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตลอดจนการศึกษาภาคสนามสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก
พนักงานปฏิการบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2562 จนถึงเดือนกุมภาพันธ ์2563 โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

 

 
 

สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562 

- ก าหนดขอบเขตการศึ กษา/ระยะ เวลา
ด าเนินงาน/สถานที่ /ระเบียบวิธีการวิจัย/
วัตถุประสงค์/ตั้งสมมติฐานการศึกษา/ก าหนด
แนวคิดทฤษฎีและประโยชน์ของงานวิจัย 

กันยายน 2562 – พฤศจิกายน 2562 - เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการผ่านทางโทรศัพท์และสัมภาษณ์
อย่างเป็นทางการผ่านการนัดแนะพูดคุย  

ธันวาคม 2563 – มกราคม 2563 น าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและตีความ 
กุมภาพันธ์ 2563 – มีนาคม 2563 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

1.9 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ปิโตรเลียม หมายถึง น ้ามันดิบประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่น ๆ อีกมาก 
องค์ประกอบไม่แน่นอนแล้วแต่แหล่งที่พบ 
น้ ำมัน หมายถึง ของเหลวที่มีลักษณะเป็นมันลื่น ไม่ละลายน้ า สกัดจากพืช สัตว์ แร่บางชนิด เช่น 
ถ่านหิน หรือที่สูบขึ้นมาจากแหล่งก าเนิด 
แท่นขุดเจำะน้ ำมัน หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานส ารวจ
ปิโตรเลียม ซึ่งมีหลายประเภท หน้าที่ส าคัญของแท่นเจาะคือเจาะลงไปยังแหล่งปิโตรเลียม ผู้ที่ท า
หน้าที่เจาะต้องเจาะผ่านช้ันหินต่าง ๆ ไปยังแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ใต้พื้นทะเล 
Offshore หมายถึง ในแง่ของปิโตรเลียมหมายถึงงานนอกชายฝั่งซึ่งรวมไปถึงงานบนแท่นขุด
เจาะน้ ามัน 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม 

บทที่ 2 ของงานศึกษาเรื่อง “ความเป็นหญิงเป็นชายของผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน
ในพื้นที่อ่าวไทย” ภายในบทนี้เป็นการกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีที่ผู้ศึกษาเลือกน ามาใช้ประกอบ
การศึกษาคือแนวคิดเรื่องเพศสภาวะ แนวคิดความเป็นหญิงเป็นชาย นอกจากนี้ภายในบทนี้ยังเป็น
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน ซึ่งโดย
ภาพรวมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพและบทบาทของเพศ
หญิงและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าจะสามารถน ามา
เป็นประโยชน์ส าหรับการต่อยอดทางความคิดส าหรับการศึกษาในครั้งนี ้

2.1 แนวคิดเพศสภำวะ 

จากหนังสือเรื่อง “เพศที่สอง” ความคิดพื้นฐานของซิโมนเดอโบวัวร์มีอยู่ว่า “เราไม่ได้เกิดมา
เป็นผู้หญิงแต่เรากลายเป็นผู้หญิง” “ความเป็นหญิง” กล่าวคือความเป็นชาย ความเป็นผู้หญิงไม่ได้
เป็นสิ่งที่ก าหนดโดยธรรมชาติจากฮอร์โมนหรือบรรจุอยู่ในช่องใดช่องหนึ่งของสมองของผู้หญิง การที่
ผู้ชายเป็นใหญ่เหนือผู้หญิงเป็นผลจากสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วเมื่อ
ผู้ชายตั้งตนเป็นมนุษย์ที่มีอยู่เป็นอยู่ตามความหมายของปรัชญาเอกซิสตองเชียลิสต์ส่วนผู้หญิงถูกมอง
เป็น “วัตถุ” หรือเป็น “อื่น” ถูกปฏิเสธโอกาสที่จะมีชีวิตอย่างอิสระและเข้าร่วมก าหนดความเป็นไป
ของโลก ซึ่งชายเป็นใหญ่และเพราะผู้หญิงถูกปฏิเสธฐานะของผู้สร้างประวัติศาสตร์นี้เองที่ท าให้ผู้หญิง
ดูเหมือนจะตกอยู่ในฐานะที่ด้อยกว่ามาโดยตลอดในเมื่อ “ความเป็นผู้หญิง” ไม่ได้ถูกก าหนดโดย
ธรรมชาติสิ่งที่จ าเป็นจะต้องเข้าใจก็คือกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมที่สร้างความเป็นผู้หญิงขึ้นมา
ทั้งในระดับของรูปลักษณ์ทางร่างกายและจิตใจตลอดชีวิตของผู้หญิงการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็กเล็ก
การก าหนดบทบาทอย่างตายตัวโดยถือเพศเป็นปัจจัยก าหนดความสัมพันธ์กับพ่อแม่ทั้งหมดนี้ล้วน
แล้วแต่เป็นกลไกที่ปลูกฝังความเป็นผูห้ญิง (สุชีลา ตันชัยนันท,์ 2540 : 28-30) 

ความแตกต่างที่สังเกตได้ชัดเจนคือความแตกต่างทางกายภาพ เช่น ความแตกต่างทาง

โครงสร้างร่างกายเป็นผลมาจากปัจจัยทางชีวภาพที่แตกต่างกัน เช่น โครโมโซมที่ท าหน้าที่ก าหนด

โครงสร้างของร่างกายฮอร์โมนที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของระบบต่าง ๆ เช่น ในเพศชายจะมี

ฮอร์โมนชื่อว่าแอนโดรเจนและเทสโทสเตอโรนที่ท าให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อโครงกระดูกที่โตกว่าและมีขน

ตามล าตัวมากกว่าเพศหญิง ส่วนในเพศหญิงจะมีฮอร์โมนชื่อว่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่

9 
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กระตุ้นให้เพศหญิงมีหน้าอก มีประจ าเดือนสามารถตั้งครรภ์และมีน้ านมส าหรับเลี้ยงดูบุตร แม้ว่า

ทั้งสอง เพศจะมีลักษณะของมนุษยชาติเหมือนกัน ต่างมีความต้องการอาหาร มีความต้องการความรัก 

มีความต้องการทางเพศเหมือนกันแต่โดยอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมท าให้เกิดค่านิยมที่มีความ

แตกต่างระหว่างเพศเกิดขึ้น เช่น ค่านิยมทางเพศที่ท าให้ดู เหมือนว่าผู้หญิงมีความต้องการทางเพศ

น้อยกว่าผู้ชาย เป็นต้น เพศเป็นตัวแปรเบื้องต้นในการก าหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติตนที่

ต่างกันส าหรับผู้หญิงและผู้ชายตามความคาดหวังของสังคมท าให้เราเรียกสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแยก

ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายตามความคาดหวังของสังคมว่า “บทบาททางเพศ” ซึ่งความ

คาดหวังที่แตกต่างกันไม่ได้หมายถึงแค่บทบาทอันได้แก่พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่ถูกก าหนดไว้

ส าหรับหญิงและชายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณสมบัติภายใน เช่น คุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่สามารถ

ใช้แยกความแตกต่างทางเพศได้อีกด้วย (วรพงษ์ ผดุงชอบ , 2544 : 14 )  

เพศและความเป็นหญิง  ชาย เพศตามความหมายที่ ระบุ ไว้ ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่า เพศเป็นค านามหมายถึงรูปที่แสดงให้รู้ว่าหญิงหรือชาย, ประเภทค าในบาลี
หรือสันสฤต เช่น ค าว่าปุงลิงค์ คือ เพศชาย อิตถีลิงค์ คือเพศหญิง ในความหมายทั่วไปเพศหมายถึง
ชายกับหญิงเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับบุคคลและมีบุคลิกที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิงมนุษย์ถูก
ก าหนดเพศว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงแล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา โดยธรรมชาติมนุษย์ถูกสร้างให้มี 
2 เพศคือผู้หญิงกับผู้ชายที่มีความแตกต่างทางสรีระเป็นความแตกต่างที่แน่นอนและตายตัวระหว่าง
มนุษย์เพศหญิงและชายซึ่งเป็นอิทธิพลของปัจจัยทางชีวภาพ (วลัยพร สายเสมา, 2546 : 50) 

ความแตกต่างดังกล่าวส่งผลถึงการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบให้เหมาะสมในแต่ละเพศ 
เช่น เพศชายมีหน้าที ่แสดงออกถึงความแข็งแกร่งของร่างกาย เช่น หาอาหาร ล่าสัตว์ ท าศึก
สงคราม ส่วนเพศหญิงบอบบางกว่าก็เหมาะจะดูแลบ้าน เตรียมอาหาร ความแตกต่างระหว่างเพศไม่
เพียงแต่มาจากอิทธิพลของธรรมชาติเท่านั้นที่ก าหนดความแตกต่างดังกล่าว สภาพแวดล้อมทางสังคม
ก็มีส่วนต่อการแบ่งแยกเพศเช่นกัน สิ่งที่เรียกว่า สภาพแวดล้อม ได้แก่ เจตคติของพ่อแม่ การอบรม
เลี้ยงดู ความคาดหวังของสังคม เป็นต้น พ่อแม่มักเห็นว่าเด็กหญิงจะมีความอ่อนแอและต้องการการ
ดูแลเอาใจใส่มากกว่าเด็กผู้ชาย ส่วนเด็กผู้ชายนั้นจะมีความแข็งแรงและว่องไวมากกว่าเด็กผู้หญิง 
นอกจากนี้ยังพบว่าพ่อแม่มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อบุตรชายหญิงแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการเลือกของ
เล่น การแต่งกาย กิจกรรม ในขณะที่ความคาดหวังของสังคมยังมีผลต่อพัฒนาการด้านบทบาททาง
เพศของวัยเด็ก โดยทั่วไปในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมจะมีความคาดหวังในเรื่องบทบาททางเพศของ
บุคคลที่คล้ายคลึงกันพอสมควรคือ เน้นเรื่องสัมฤทธิผลและการพึ่งพาตนเองในเด็กชาย ใน
ขณะเดียวกันเน้นลักษณะการพึ่งพาผู้อื่นและความรับผิดชอบในหน้าที่ของเด็กผู้หญิงและหาก
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วัฒนธรรมใดเน้นเรื่องการเชื่อฟังก็จะเน้นให้เด็กผู้หญิงเชื่อฟังมากกว่าเด็กผู้ชาย (ดุลยา จิตตะยโศธร, 
2551) 

เพศภาวะเป็น “เพศ” ที่หมายถึงภาวะแห่งเพศที่ถูกประกอบสร้างทางสังคม เพศภาวะที่เรา
คุ้นเคยและถูกขัดเกลาหลอมสร้างกันมาคือความเป็นหญิงความเป็นชาย ดังนั้นในอีกแง่มุมหนึ่ง “เพศ
ภาวะจึง” เป็นเรื่องของบทบาทในเรื่องต่าง ๆ ที่สังคมก าหนดให้กับสถานะทางเพศซึ่งมักดูจากเพศ
สรีระ คือหญิงและชาย หากสังคมเกิดเปลี่ยนการก าหนดสถานะทางเพศว่าอาจมาจากองค์ประกอบ
อื่น ๆ นอกเหนือจากเพศสรีระ สถานะทางเพศก็จะมีเพิ่มมากขึ้น เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ เป็นต้น 
(กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554)  

ระบบคิดเกี่ยวกับเพศสภาวะที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดสถานะทางเพศจากเพศสรีระที่
ปรากฏหรือที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด มีอิทธิพลให้สังคมแบ่งเพศเป็นสองขั้ วชัดเจนคือชายและหญิง 
สังคมคาดหวังให้บุคคลแสดงบทบาททางเพศที่สอดคล้องกับเพศสรีระของตนนั่นคือ “ความเป็นหญิง” 
และ “ความเป็นชาย” กล่าวคือ หากบุคคลมีเพศสรีระเป็นหญิงสังคมก็คาดหวังให้แสดงบทบาท 
“ความเป็นหญิง” หากบุคคลมีเพศสรีระเป็นชายสังคมก็คาดหวังให้แสดงบทบาททางเพศให้สอดคล้อง
กับ “ความเป็นชาย” รวมทั้งยังก าหนดคู่ความสัมพันธ์แบบชายและหญิงหรือรักต่างเพศ จนกลายเป็น
วิถีเพศกระแสหลักในสังคมที่ให้คุณค่ากับระบบสัมพันธ์ทางเพศแบบคู่ตรงข้าม ระบบคิดเหล่านี้ได้ถูก
หล่อหลอมจนกลายเป็นค่านิยม บรรทัดฐานที่ฝังรากลึกในสังคมไทย การมองเรื่องเพศและเพศวิถีดังที่
กล่าวมาส่งผลให้ความหลากหลายของเพศวิถีในแบบอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากเพศวิถีหลักที่สังคมให้
คุณค่านั้นถูกมองว่าเป็น “ความผิดปกติ” เช่น การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันหรือรักร่วมเพศที่มักถูก
มองว่าเรื่องเพศในลักษณะนี้เป็นแบบไม่ปกติ รวมทั้งผู้มีเพศวิถีหลากหลายยังถูกมองในเชิงลบว่าเป็นผู้
ที่มี “ความเบ่ียงเบนทางเพศ” มักจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสังคม (จารุวรรณ คงยศ, 2560 :1) 

น ามาสู่แนวคิดการแบ่งงานระหว่างเพศของ มิเชล โรซัลโด นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ได้
เสนอข้อคิดในเรื่องงานบ้านกับงานนอกบ้านโดยกล่าวถึงความตรงข้ามกันระหว่างบทบาทของการ
ท างานบ้านและงานนอกบ้านหรืองานสาธารณะ โดยได้ให้นิยามค าว่า “งานบ้าน” หมายถึงสถาบันที่
เล็กที่สุดรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดรอบ ๆ แม่กับลูก ส่วนงานนอกบ้านหรือสาธารณะ 
หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ สถาบันและรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับต าแหน่งและองค์กร การ
แบ่งแยกกันระหว่างงานบ้านและงานนอกบ้านเป็นความแตกต่างกันตามระบบความเชื่อและสังคมของ
แต่ละสังคม อย่างไรก็ตามการแบ่งงานในลักษณะนี้ได้เป็นการแบ่งงานที่ใช้ในการแบ่งแยกกิจกรรม
ระหว่างเพศได้โดยมีลักษณะเป็นสากลการแบ่งเช่นนี้น าไปสู่การสนับสนุนลักษณะของผู้หญิงทั่วไปที่มี
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ชีวิตอยู่ในแวดวงของงานบ้านและงานของผู้ชายที่เป็นงานนอกบ้าน (ขวัญชนก อยู่ส าราญ, 2560 : 
14) 

2.2 แนวคิดควำมเป็นหญิงเป็นชำย 

 รูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมอันหนึ่งที่มีความส าคัญในการด าเนินชีวิตของบุคคลคือการ
วางรูปแบบบทบาททางเพศซึ่งบทบาททางเพศจะเป็นตัวก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของเพศชายและ
หญิง Bem กล่าวว่าบทบาททางเพศเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาตลอดระยะพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็ก
โดยเด็กจะมีการเรียนรู้รูปแบบบทบาททางเพศของตนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คุณสมบัติบุคลิกภาพทักษะ
และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเพศของตนในสังคมในบทบาททางเพศจะถูกก าหนดให้มีความ
แตกต่างกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิง กล่าวคือในเพศชายบทบาททางเพศจะมีลักษณะเด่นในเรื่อง
ของพละก าลัง การคิดวิเคราะห์ การพึ่งพาตนเอง ฯลฯ ในขณะที่เพศหญิงจะมีลักษณะเด่นในเรื่องการ
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก เช่น ความสุภาพ อ่อนโยน การไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น ฯลฯ แต่
อย่างไรก็ตามบุคคลก็มิได้มีลักษณะความเป็นชายหรือลักษณะความเป็นหญิงอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง
อย่างเดียวแต่อาจมีลักษณะทั้ง 2 อย่างอยู่ในตนเอง เพียงแต่ในผู้ชายส่วนมากจะมีลักษณะของความ
เป็นชายสูงกว่าผู้หญิงและในผู้หญิงส่วนมากจะมีลักษณะของความเป็นหญิงสูงกว่าผู้ชาย นอกจากนั้น
ลักษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงต่างเป็นอิสระซึ่งกันและกัน กล่าวคือบุคคลใดเมื่อมีลักษณะ
หนึ่งสูงก็ไม่จ าเป็นต้องมีอีกลักษณะหนึ่งต่ าเสมอไปจึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนอาจจะมี
ลักษณะความเป็นชายและลักษณะความเป็นหญิงสูงทั้งคู่หรือต่ าทั้งคู่ดังนั้น Bem จึงแบ่งบุคคลตาม
บทบาททางเพศเป็น 4 กลุ่มคือกลุ่มที่มีลักษณะความเป็นชายสูงลักษณะเดียว (Masculine) กลุ่มที่มี
ลักษณะความเป็นหญิงสูงลักษณะเดียว (Feminine) กลุ่มที่มีลักษณะความเป็นชายและความเป็น
หญิงสูงทั้งคู่ (Androgyny) และกลุ่มที่มีลักษณะความเป็นชายและลักษณะความเป็นหญิงต่ าทั้งคู่ 
(undifferentiated) (ฉันทิกา ทิมากร, 2534 : 3) 

 Wells กล่าวว่าการที่วัยรุ่นสามารถพัฒนาบทบาททางเพศให้เหมาะสมกับเพศของตนได้นั้น
เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถในการปรับตัวในผู้ชายที่มีลักษณะความเป็นหญิง (Feminine) และใน
ผู้หญิงที่มีลักษณะความเป็นชาย (Masculine) ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเบี่ยงเบนหรือแม้แต่ผู้ที่มีลักษณะ
ความเป็นชายและลักษณะความเป็นหญิงสูงทั้งคู่ในคนเดียวกัน (Androgyny) ยังถือว่าเป็นผู้มีความ
ล้มเหลวในการพัฒนาบทบาททางเพศของตนให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม แต่ในปัจจุบันสืบ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในครอบครัวท าให้
ผู้หญิงและผู้ชายต้องมีการสลับบทบาทกันบ้างในบางสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาท
ในสังคมการท างานนอกบ้านมากขึ้นบทบาททางเพศส าหรับเพศหญิงที่เคยท างานในบ้านและเป็นผู้
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ตามสามีนั้นเปลี่ยนแปลงไปมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและเป็นผู้น ามากขึ้น ส่วนผู้ชายนั้นก็เช่นกันคือ
จะต้องมีลักษณะความเป็นหญิงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้ชายจ าเป็นต้องช่วยเหลืองานในบ้านดูแลให้
ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัวจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เองท าให้บทบาททางเพศแบบ
แอนโดรจินี (Androgyny) เข้ามามีบทบาทมากขึ้นจึงเกิดมีแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับบทบาททางเพศ
และการปรับตัวขึ้นกล่าวคือเชื่อว่าผู้มีบทบาททางเพศแบบแอนโครจินี (Androgyny) จะมีความ
ยืดหยุ่นสูงท าให้สามารถปรับตัวในสังคมปัจจุบันได้ดีกว่าบุคคลที่มีบทบาททางเพศตรงตามเพศของตน
(ฉันทิกา ทิมากร, 2534 : 4)  

 นอกจากนั้น Kaplan และ Sedney ยังกล่าวว่าบุคคลที่มีลักษณะแอนโดรจินี (Androgyny) 
จะประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตในสังคมมากกว่าบุคคลอื่นที่เป็นเช่นนี้ Bem ได้อธิบายว่าบุคคลที่
มีบทบาททางเพศตรงตามเพศของตนนั้นจะมีข้อจ ากัดในการแสดงพฤติกรรมเพราะมักยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎเกณท์ที่สังคมก าหนดให้ ส่วนบุคคลที่มีลักษณะแอนโดรจินี (Androgyny) นั้นจะมีอิสระจาก
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมมากกว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าและจะมองสถานการณ์ต่าง ๆ ได้กว้างขึ้นมี
การตอบสนองที่เหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีและการตอบสนองนี้จะเป็นที่ยอมรับของบุคคล
อื่นด้วยเช่นผู้ชายรู้จักที่จะเห็นใจและปลอบโยนผู้อื่นส่วนผู้หญิงสามารถเป็นผู้น าโดยช่วยในการ
ตัดสินใจหรือให้ค าแนะน าในหน้าที่การงานต่าง ๆ ได ้(เพิ่งอ้าง, 2534 : 4) 

ประภาพร ชินวงศ์ (2546) กล่าวว่าความเป็นชายไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวคงที่หากแต่ลื่นไหล
และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ราวกับว่าค าว่าความเป็นชาย (Masculinity) 
เป็นเสมือนกับค ากล่าวรวมที่พูดถึงระบบความคิด ความเชื่อ วิธีการด าเนินชีวิต แบบแผน ความ
ประพฤติ การแสดงออกทางร่างกายและความต้องการทางจิตใจของผู้ชาย สิ่งเหล่านี้ถูกเชื่อว่าเป็นสิ่ง
ที่ถูกก าหนดขึ้นด้วยเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมและจะมีลักษณะเป็นเช่นไรหรือถูกให้ความหมาย
หรือได้รับการนิยามอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของคนในสังคมนั้น ๆ ซึ่ งมีความ
แตกต่างกันไปประกอบกับความแตกต่างกันทางบริบททางสังคมและวัฒนธรรมและความแตกต่างใน
แต่ละช่วงเวลา 

ความเป็นหญิงคืออะไร ความเป็นชายคืออะไร สิ่งเหล่านี้คือกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมที่เราทุกคนได้รับการขัดเกลามาต้ังแต่เด็ก ๆ และกระบวนการเหล่าน้ีมีการตอกย้ าและผลิตซ้ าอยู่
ตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติกล่าวคือผู้หญิงและผู้ชายย่อมมีความแตกต่างกันตาม
ธรรมชาต ินอกจากความแตกต่างทางร่างกายยังมีความแตกต่างทางสังคมซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็น
สิ่งที่ถูกสร้างมาจากสังคมและวัฒนธรรมและความแตกต่างอันนี้น ามาซึ่งการแบ่งบทบาทการท างาน
ตามเพศรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันในทางเพศอีกด้วย ทฤษฎีนี้อธิบายพฤติกรรมทางสังคมที่บุคคล
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แสดงบทบาทตามที่สังคมก าหนดท านองเดียวกันกับการแสดงละครตามบท “บท” ดังกล่าวก็คือ
สถานภาพและบรรทัดฐานนั่นเองอย่างไรก็ดีชุดของพฤติกรรมบทบาทและต าแหน่งทางสังคมหรือที่
เรียกว่าบทบาท เช่น บทบาทพ่อ หมายถึงชุดของพฤติกรรมที่บุคคลที่ด ารงต าแหน่งนั้นต้องแสดงใน
ครอบครัว หน้าที่พ่อต้องหารายได้สู่ครอบครัว (สุคนธา สุขสมล า, 2553 : 19) 

“Sex” หมายถึงเพศตามธรรมชาติที่ก าหนดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นเรื่องที่เกิดจากสรีระทาง
ชีวภาพโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดว่าบุคคลนั้นคือเพศหญิงหรือชาย เช่น เพศชายควรมี
อวัยวะเพศชาย ฮอร์โมนเพศชายและโครโมโซม XY หรือเพศหญิงควรมีอวัยวะเพศหญิง ฮอร์โมนเพศ
หญิงและโครโมโซม XX ข้อก าหนดเรื่องเพศนี้จะน าไปสู่การก าหนดหน้าที่ที่ตายตัว เช่น หน้าที่ในการ
ให้ก าเนิดที่ผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้ ขณะที่ผู้ชายจะมีส่วนในการให้ก าเนิด
โดยเป็นผู้ผลิตอสุจิที่จะผสมกับไข่จากหญิงในการให้ก าเนิดทารก ส่วนเพศสภาวะ หมายถึง ลักษณะ
ทางเพศที่ถูกก าหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมหรือวัฒนธรรมที่ใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มมนุษย์ว่ามี  “ความ
เป็นหญิง” (Femininity) “ความเป็นชาย” (Masculinity) หรือม ี“ความเป็นหญิงชาย” (Androgyny) 
ซึ่งเป็นลักษณะผสมระหว่างลักษณะเด่นของความเป็นชายและความเป็นหญิง  ซึ่งความหมายของ
ความเป็นเพศเหล่านี้ก าหนดได้จากเงื่อนไขเชิงสังคมและวัฒนธรรมการตีความและการแสดงออกของ
ความเป็นเพศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา แต่ละยุคสมัยและมีความหลากหลายทั้งภายใน
วัฒนธรรมและต่างวัฒนธรรมนอกจากนี้ปัจจัยทางสังคม เช่น ชนชั้น อายุ เชื้อชาติและชาติพันธุ์ยังมี
ส่วนในการเสริม (เปรมวดี พุทธรัตน,์ 2558 : 8) 

Margaret Mead ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับความแตกต่างของนิสัยระหว่างผู้ชายและผู้หญิง
ในหนังสือเรื่อง “Sex and Temperament in Three Primitive Societies” ซึ่งมีดได้ท าการศึกษา
สังคมดั้งเดิม 3 สังคมแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของนิสัยว่ามีความหลากหลายกว่าสังคมตะวันตกใน
สังคมอราเปซ (Arapesh) ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ชาวตะวันตกเรียกว่า “ความ
เป็นหญิง” การเป็นผู้ถูกกระท า ชอบความร่วมมือและใช้อารมณ์ ตรงกันข้ามกับสังคมมันดูกูมอร์ 
(Mundugamor) ที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างแสดงออกถึง “ความเป็นชาย” การเป็นผู้กระท า ชอบการ
แข่งขันและใช้เหตุผล ในขณะที่สังคมซามบูรี (Tchamburi) ผู้ชายและผู้หญิงแสดงความเป็นเพศต่าง
จากกันและตรงกันข้ามกับสังคมตะวันตกอย่างสังคมอเมริกาที่ผู้ชายจะใช้อารมณ์และชอบแสดง
อารมณ์ออกมาและผู้หญิงจะเป็นผู้กระท าและใช้เหตุผล ซึ่งน าไปสู่ข้อสรุปว่าความแตกต่างของนิสัย
ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่สังเกตได้นั้นไม่ได้เป็นผลมาจากความแตกต่างของลักษณะทางชีวภาพหรือ
ร่างกายแต่เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการคาดหวังของสังคมและวัฒนธรรมต่อเพศชายและเพศ
หญิง งานศึกษาชิ้นนี้ของมีดท าให้นักวิชาการได้ทบทวนถึงธรรมชาติของความเป็นหญิงและความเป็น
ชายว่ามิได้ยึดติดอยู่กับลักษณะทางกายภาพของมนุษย์แต่เกิดจากการเลี้ยงดูซึ่งท าให้นักมานุษยวิทยา
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ทั้งหลายได้ให้ข้อสรุปถึงที่มาของความเป็นหญิงความเป็นชายว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประกอบสร้าง
ของกระบวนการทางสังคม (เปรมวดี พุทธรัตน,์ 2558 : 11)  

คนเราเกิดมามีฮอร์โมนลักษณะทางกายภาพและโครโมโซมที่เป็นชายและเป็นหญิง คนที่เกิด
มาเป็นผู้หญิงถูกก าหนดให้มีภาระในเรื่องการสืบพันธุ์มากกว่าผู้ชายและผู้ชาย แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ความเป็นชาย เช่น ความก้าวร้าว ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ในขณะที่ผู้หญิงจะแสดงออกถึงความเป็นหญิงคือความอ่อนโยน 
อ่อนน้อม ถ่อมตน ชอบดูแล ไวต่อความรู้สึก สนใจความรู้สึกและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (วารุณี ภูริสิน
สิทธิ์, 2545: 7-10) ดังตารางที่ 1 

   ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของผู้ชายและผู้หญิงที่ควรจะเป็น 

            ลักษณะที่ผู้ชายควรจะเป็น 
(Supposed Male Traits) 

     ลักษณะทีผู่้หญิงควรจะเป็น 
    (Supposed Female Traits) 

ผู้กระท า (Active) ผู้ถูกกระท า (Passive) 
ทะเยอทะยาน (Ambitious) พอใจในสิ่งที่ตนมี(Content) 
ใช้การวิเคราะห์(Analytical) ใช้สัญชาตญาณ (Intuitive) 

หนักแน่น (Assertive) คล้อยตามง่าย (Receptive) 
ความน่าสนใจเกิดจากความส าเร็จ 
(Attractiveness derived from 

achievement) 

ความน่าสนใจเกิดจากรูปลักษณ์ภายนอก 
(Attractiveness derived from Physical 

appearance) 
กล้าหาญ (Brave) ขี้ขลาด (Timid) 

ชอบการแข่งขัน (Competitive) ชอบความร่วมมือ (Cooperative) 
มีอ านาจเหนือ (Dominant) ว่านอนสอนง่าย (Submissive) 

อิสระ (Independent) พึ่งพาผู้อื่น (Dependent) 
ไม่อ่อนไหว (Insensitive) อ่อนไหวง่าย (Sensitive) 

ฉลาด (Intelligent) ไม่ฉลาด (Incapable) 
ใช้เหตุผล (Rational) ใช้อารมณ์(Emotional) 

ใช้ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Aggressive) เป็นวัตถุทางเพศ (Sex Object) 
แข็งแรง (Strong) อ่อนแอ (Weak) 

(ที่มา: John J. Macionis, 2001: 330 อ้างถึงใน สิลาพร เจริญสาธิต, 2553: 15) 
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ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเรื่องเพศสภาวะและความเป็นหญิงเป็นชาย มาใช้
วิเคราะห์ในงานศึกษา โดยในส่วนของแนวคิดเพศสภาวะหมายถึง เพศที่ถูกสังคมประกอบสร้างขึ้นมา
และคาดหวังให้แสดงบทบาทหน้าที่ตามที่สังคมก าหนดโดยมีผลมาจากเพศสรีระส่งผลให้เกิดการแบ่ง
งานระหว่างเพศท าให้เกิด “งานผู้หญิง” “งานผู้ชายขึ้น” และงานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันคนภายนอก
มักมองว่าเป็นงานของผู้ชายเพราะเป็นงานที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายไม่ใช่งานที่เหมาะสมกับผู้หญิง 
น ามาสู่แนวคิดเรื่องความเป็นหญิงเป็นชายซึ่งเปรียบเสมือนบทบาทที่ก าหนดให้ผู้ชายและผู้หญิง
ปฏิบัติตามที่แต่ละสังคมก าหนดโดยแต่ละบริบทสังคมมีความแตกต่างกันออกไป โดยผู้หญิงท างานบน
แท่นขุดเจาะน้ ามันนอกจากจะต้องสวมบทบาทความเป็นหญิงตามที่สังคมประกอบสร้างอย่างเช่น 
ละเอียด อ่อนโยน มีความประนีประนอม ส่งผลให้ผู้หญิงได้รับงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร การ
ประสานงานที่ต้องอาศัยความความละเอียด รอบคอบ รวมถึงความประนีประนอมในการเจรจา 
ผู้หญิงยังต้องมีลักษณะความเป็นชายเพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากท างานท่ามกลางผู้ชายเป็นจ านวนมาก
และที่ตั้งของแท่นขุดเจาะน้ ามันอยู่กลางทะเล เสี่ยงอันตรายทั้งจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุจากก๊าซ
ต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันต้องมีความกล้าหาญและแข็งแรงซึ่งเป็น
คุณสมบัติของความเป็นชาย อาจกล่าวได้ว่าความเป็นหญิงและความเป็นชายไม่จ าเป็นต้องผูกโยงกับ
ลักษณะทางชีวภาพของเพศแต่เป็นสิ่งที่ถูกให้ความหมายและประกอบสร้างขึ้นทางสังคมและ
วัฒนธรรมผ่านกระบวนการขัดเกลา เมื่อสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลท าให้การ
ให้ความหมายของความเป็นหญิงและชายในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันออกไป  

2.3 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในงานศึกษา “ความเป็นหญิงเป็นชายของผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันในพื้นที่อ่าว
ไทย” ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมวรรณกรรมที่สามารถน ามาใช้ประกอบการศึกษาในครั้งนี้ได้อย่างเป็น
ประโยชน์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน โดยภาพรวมสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพและบทบาทของเพศหญิงและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

 2.3.1 วรรณกรรมเกี่ยวกับสถำนภำพและบทบำทของเพศหญิง 

เมื่อผู้หญิงมีโอกาสท างานนอกบ้านมากขึ้นแต่ค่านิยมเรื่องการแบ่งงานตามเพศยังคงฝึงราก

ลึกในสังคมส่งผลให้เมื่อได้รับบทบาทมากขึ้นท าให้เกิดความขัดแย้งทางบทบาทขึ้นได้ ตามงานศึกษา

ของ บารนี บุญทรง (2545) กำรศึกษำบทบำทและหน้ำที่ของผู้หญิงท ำงำนในสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่หลัง

สงครำมโลกครั้งที่สอง พบว่าอุปสรรคเหล่านี้แบ่งได้ออกเป็น 3 ประการใหญ่คือ 1. กฎหมายและ
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วัฒนธรรมการจัดการแบบญี่ปุ่น 2. ทัศนะของสังคม 3. ภาระครอบครัวอุปสรรคด้านกฎหมายของ

ญี่ปุ่น โดยพื้นฐานผู้หญิงญี่ปุ่นมีทัศนะในการด าเนินชีวิตแตกต่างจากผู้ชาย ผู้หญิงได้รับการปลูกฝัง

ตั้งแต่เด็กให้เห็นความส าคัญของบทบาทการเป็นแม่และภรรยามากกว่าบทบาทของผู้หญิงท างานซึ่ง

ส่งผลต่อทัศนะในเรื่องการแต่งงาน การศึกษา การท างานและการเป็นแม่บ้านที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ท างานประจ าอย่างต่อเนื่อง สาเหตุใหญ่ที่ท าให้เกิดปัจจัย 3 ประการที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน

ประจ าอย่างต่อเนื่องของผู้หญิงญี่ปุ่นที่กล่าวมาแล้วคือค่านิยมในเรื่องการแบ่งงานตามเพศ (Gender 

Division of Labor) ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวคิดและพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างานของผู้หญิง 

ค่านิยมเรื่องการแบ่งงานตามเพศซึ่งฝังรากลึกอยู่ในสังคมญี่ปุ่นจะส่งผลให้ผู้หญิงญี่ปุ่นไม่สามารถ

ท างานประจ าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งมีแนวคิดใกล้เคียงกับงานศึกษาของพัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์ 

(2556) ท าการศึกษา วิถีชีวิตสำวโรงงำน: กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทของผู้หญิงจำกภำคชนบทมำสู่

เมืองกรณีศึกษำ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด ใช้แนวคิดเรื่องเพศภาวะ (Gender) และแนวคิด

เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Change) เพราะการหล่อ

หลอมของเพศภาวะให้กับผู้คนในสังคมที่สืบทอดต่อกันมารวมถึงค่านิยมด้ังเดิมในเรื่องของรูปแบบการ

แบ่งงานกันท าระหว่างเพศเป็นส่วนที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้ชายและผู้หญิงท า ให้

ผู้หญิงมีสถานภาพต่ ากว่าผู้ชายในสังคม สาวโรงงานมีการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมเมืองมี

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรูปแบบการท างาน การแบ่งงานระหว่างเพศ บทบาททางเศรษฐกิจตลอดจน

ความสัมพันธ์ในครอบครัวท าให้ผู้หญิงเหล่านี้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นแม่ ภรรยาและลูก อีกทั้ง

ยังมีส่วนร่วมในการท างานหารายได้เลี้ยงครอบครัวเหมือนผู้ชายบทบาทที่เพิ่มขึ้นและยังคงต้องท างาน

ภายในบ้าน สาวโรงงานเริ่มมีทัศนคติที่แตกต่างออกไป มีการแสวงหาความเท่าเทียมเหมือนกับผู้ชาย

ทั้งในแง่การท างานและหารายได้เลี้ยงครอบครัวมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ดังนั้นผู้หญิงและผู้ชายจึง

ต้องช่วยกันท างานบ้าน งานศึกษาทั้งสองมีการใช้แนวคิดเรื่องการแบ่งงานตามเพศที่คล้ายคลึงกัน

แตกต่างที่ผู้หญิงญี่ปุ่นยังต้องผูกติดอยู่กับบทบาทกิจกรรมในบ้าน ในขณะที่สาวโรงงานมีการ

ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อความอยู่รอดภายใต้ระบบทุนนิยมแต่อย่างไรก็

ตามทั้งสองงานอาจมีความแตกต่างกันที่ช่วงเวลาซึ่งในปัจจุบันผู้หญิงญี่ปุ่นอาจมีการปรับเปลี่ยน

บทบาทตนเองเช่นเดียวกับสาวโรงงาน 

แม้ในสังคมปัจจุบันผู้หญิงมีโอกาสออกมาท างานนอกบ้านมากขึ้นแต่งานส่วนใหญ่ที่ผู้หญิง
ได้รับมักจะมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผู้หญิงตามที่สังคมก าหนดท าให้ผู้หญิงเห็นว่าบางงาน
เป็นงานที่เหมาะสมกับผู้หญิงตามงานศึกษาของ สุคนธา สุขสมล า (2553) พนักงำนบริกำรลูกค้ำผ่ำน
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สำยโทรศัพท์: กับดักอำชีพของผู้หญิง การบริการลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์ที่ปฏิบัติอยู่เช่นทุกวัน
ท้ายที่สุดกลับไม่สามารถเกื้อกูลในงานทักษะพื้นฐานอื่น เป็นเหตุให้พนักงานไม่มีทักษะดังกล่าวติดตัว
เพื่อน าไปใช้ในสายงานอื่น ๆ ฉะนั้นโอกาสในการเปลี่ยนงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในงานอื่น ๆ นั้น
เสมือนถูกปิดกั้นไปโดยปริยาย อาชีพนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงได้มีโอกาสร่วมในการด า เนินธุรกิจใน
ยุคสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นการช่วยผลักดันให้ผู้หญิงก้าวออกจากพื้นที่กิจกรรมในบ้านมาสู่กิจกรรมนอก
บ้านและเป็นที่ยอมรับของระบบสังคมทุนนิยมซึ่งขัดแย้งกับความคิดค่านิยมเดิมของสังคมไทยทุกยุค
สมัยที่มีมาแต่ก่อน แต่ในขณะเดียวกันอาชีพพนักงานบริการลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์นั้นท้ายที่สุดก็อาจ
น ามาซึ่งการปิดกั้นโอกาสและการมองข้ามความสามารถในตัวตนที่แท้จริงของผู้หญิงก็เป็นได้ เช่น
เดียวใกล้กับงานแคดดี้ที่ถูกกรอบความคิดของสังคมก าหนดว่าเหมาะกับผู้หญิงตามงานศึกษาตาม
งานที่ศึกษาของ กฤตน คลี่พันธุ์ (2558) แคดดี้สตรีไทย : เงื่อนไขกำรเข้ำสู่อำชีพควำมสัมพันธ์เชิง
อ ำนำจระหว่ำงหญิงชำยและกำรต่อรองอ ำนำจกรณีศึกษำ: ผู้ประกอบอำชีพแคดดี้สตรีภำยในสนำม
กอล์ฟ B จังหวัดกรุงเทพฯ ศึกษาผ่านกรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรมและแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง
อ านาจกับเพศของ Michel Foucault เนื่องจากแคดดี้ซึ่งเป็นอาชีพที่ถูกกรอบความคิดของคนไทย
ก าหนดว่าเหมาะสมส าหรับผู้หญิง ชุดความรู้ที่ถูกผลิตขึ้นอยู่เสมอ ๆ เมื่อมีการอบรมแคดดี้จึงเป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างชุดความเป็นจริงที่เป็นกลไกในการรักษาชุดความรู้เดิมไว้นั่นคือ “งานของสตรีคือ
การให้บริการต่อบุรุษ” ซึ่งภาพสะท้อนดังกล่าวได้ถูกแสดงให้เห็นผ่านวิถีการท างานเป็นแคดดี้ของ
สตรีไทยภายในสนามกอล์ฟ เช่นเดียวใกล้กับอาชีพคอลเซ็นเตอร์ที่ถูกกรอบความคิดของสังคม
ก าหนดว่าเหมาะกับผู้หญิง 

การแบ่งงานระหว่างเพศท าให้ผู้หญิงได้รับการยอมรับในงานบางประเภทอย่างงานศึกษาของ 
พิมพ์ชนก เบอรพันธุ์ (2550) กำรแบ่งงำนบทบำทเพศและอำชีพพยำบำล มุ่งท าความเข้าใจแนวคิด
เรื่องการแบ่งงานในบ้านและงานนอกบ้านของโรซัลโดและผลจากการแบ่งงานที่มีต่อบทบาทเพศใน
อาชีพพยาบาล พบว่าอาชีพพยาบาลมักจะถูกมองว่าเป็นงานของผู้หญิงเนื่องจากบทบาทของพยาบาล
นั้นสอดคล้องกับการแบ่งบทบาทเพศที่ให้ผู้หญิงมีหน้าที่ในการดูแลคนในบ้าน จะเห็นว่าผู้ชายที่เข้ามา
ประกอบอาชีพยาบาลต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อให้สามารถท างานร่วมกันกับพยาบาลหญิงได้ด้วยดี
และต้องเผชิญกับอคติของสังคมที่มักมองว่าพยาบาลชายเป็นเพศที่สามท าให้พยาบาลชายไม่เกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพพยาบาลแต่ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการท างานอยู่บ้างก็ยังมีผู้ชายเข้ามา
ศึกษาและประกอบวิชาชีพพยาบาลอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งมีแนวคิดเดียวกับงานศึกษาของขวัญชนก อยู่ส าราญ 
(2560) ชีวิตกำรท ำงำนและกำรจัดกำรร่ำงกำยของพนักงำนต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน 
(แอร์โฮสเตส) งานศึกษาชิ้นนี้ได้ให้ความส าคัญกับพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินได้แสดงให้เห็น
ว่าการแบ่งงานระหว่างเพศที่ท าให้งานบ้านเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงและงานนอกบ้านเป็นงาน
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ของผู้ชาย ได้ท าให้ผู้หญิงสามารถใช้คุณสมบัติเรื่องการท างานบ้านมาเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงเป็น
เพศที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนื่องจากการท างานบ้านของ
ผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีลักษณะการท างานคล้ายคลึงกับงานบ้านของผู้หญิงตาม
การนิยามของมิเชล โรซัลโด เช่น การบริการเรื่องอาหารการดูแลความสะอาดบนเครื่องบินและ
แม้กระทั่งการดูแลผู้โดยสารที่มีอาการป่วยในระหว่างเดินทาง เช่น อาเจียนซึ่งเป็นเรื่องที่เลอะเทอะ
และต้องท าความสะอาด ตลอดจนเวียนหัวหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการเพื่อให้
ผู้โดยสารสะดวกสบายที่สุดตลอดการเดินทาง เป็นต้น 

ในปัจจุบันแม้สังคมจะเปิดกว้างให้ผู้หญิงมีโอกาสได้เข้าสู่วงการท างานที่มีลักษณะงานเป็น

งานของผู้ชายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผู้หญิงก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในวงการนั้น ๆ เท่ากับผู้ชาย 

ตามงานศึกษาของ วันวิสาข์ ค าช านาญ (2545) บทบำทของรัฐมนตรีหญิงภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2540 เมื่อสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปสตรีมี

ความจ าเป็นต้องออกมาหางานท านอกบ้านเพื่อช่วยหารายได้มาจุนเจือครอบครัว จากการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินบทบาททางการเมืองและโอกาสความก้าวหน้าทางการบริหารของ

นักการเมืองหญิงที่ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีในระบบการเมืองไทยพบว่าอุปสรรคที่ส าคัญต่อการเข้าสู่

บทบาททางการเมือง มักจะได้แก่วัฒนธรรมและค่านิยมดั้งเดิมที่ฝังรากลึกเกี่ยวกับบทบาททางเพศ 

วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ผู้หญิงไม่อยากเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งอาจ

เกิดจากพรรคการเมืองที่ปิดกั้นไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงในสังคมไทยสามารถเข้าสู่บทบาททาง

การเมืองอย่างจริงจัง รวมถึงตัวผู้หญิงเองอีกด้วยเช่นกันที่เป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการเข้าสู่บทบาท

ทางการเมือง เนื่องจากประสบการณ์ของผู้หญิงบนเส้นทางการเมืองค่อนข้างน้อยและการมีสัดส่วน

น้อยของสตรีที่เข้าสู่การเมืองไทย ผลการศึกษาใกล้เคียงกับงานศึกษาของวราภรณ์ ร่มรื่น (2555) 

นำยร้อยติดดำวนำงสำวติดยศ : กระบวนกำรสร้ำงควำมเป็นต ำรวจเรือนร่ำงสตรี จากการศึกษา

พบว่ากระบวนการสร้างตัวตนของนักเรียนนายร้อยต ารวจหญิงถูกจัดการภายใต้กรอบความรู้ในเรื่อง

ของระเบียบวินัยและการควบคุมตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามาเรียนในชั้นปีที่ 1 จนกระทั่งถึงชั้นปีที่ 4 จาก

กระบวนการสร้างตัวตนดังกล่าวนี้จะสร้างความเป็นต ารวจให้กับผู้หญิงได้แต่ผู้หญิงยังคงมีสถานภาพที่

ไม่เท่าเทียมกับผู้ชายทั้งจากในมุมมองนักเรียนนายร้อยต ารวจชายและตัวของนักเรียนนายร้อยต ารวจ

หญิงเองซึ่งตอกย้ าความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิงในสังคมไทยที่ยังคงติดอยู่กับค่านิยมความ

เชื่อดั่งเดิมที่ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่สามารถท าได้จริง กล่าวได้ว่าแม้สังคมจะ

พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมในเรื่องเพศแต่ในความเป็นจริงระบบความเชื่อดังกล่าวนั้น
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ยังคงฝั่งรากลึกอยู่กับความเชื่อดั้งเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก และผลการศึกษายังสอดคล้อง

กับงานวิจัยงานศึกษาของพิชญา เลิศพิบูลย์กิจ (2559) กำรวิเครำะห์ระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน

ของวิศวกรโยธำหญิงในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงไทย ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตการท างานของวิศวกร

โยธาหญิงเพ่ือที่วิศวกรโยธาหญิงจะได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองให้ท างานในสาย

อาชีพนี้ ปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นของวิศวกรโยธาหญิงในทุก ๆ ปีแต่ก็ยังคงไม่โดดเด่นและโลด

แล่นได้อย่างเต็มที่ สรุปจากการทบทวนเอกสารการท างานในอุตสาหกรรมก่อสร้างส าหรับผู้หญิงยังคง

ถูกมองว่าไม่สามารถท างานสายนี้ได้ดีนักเป็นเพราะภาพลักษณ์ของวงการอุตสาหกรรมที่ดูเป็นสังคม

ของผู้ชายเป็นส่วนมากท าให้ผู้หญิงไม่ได้รับโอกาสในการท างานที่ท้าทายในงานก่อสร้าง 

ซึ่งผลการศึกษาจากทั้งสามงานศึกษาข้างต้นแตกต่างจากงานของดวงเดือน เชตุพน (2536) 

บทบำทและสถำนภำพสตรีที่ท ำงำนด้ำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ: ศึกษำเฉพำะกรณีบริษัทวิทยุ

กำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด ท าการศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศที่เป็นสตรี ทั้งด้านหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานและ

ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานของพนักงานสตรีกับบทบาทในครอบครัว โอกาสความก้าวหน้าของ

สตรีในสาขาวิชาชีพนี้ว่ามีปัจจัยหรือข้อจ ากัดใดที่มีอิทธิพลต่อการขึ้นมาด ารงต าแหน่งระดับสูงของ

บริษัท ผลจากการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างใด ๆ ในลักษณะการท างานของสตรีและบุรุษในศูนย์

ควบคุมจราจรทางอากาศหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานจะไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ

บทบาทและสถานภาพของสตรีในบริษัทได้รับการยอมรับทั้งจากบุคคลภายนอกและภายใน 

เช่นเดียวกับบทสัมภาษณ์ของบีบีซีไทย (2562) วันสตรีสำกล : รู้จักคนขับรถไฟฟ้ำบีทีเอสหญิงรุ่น

แรก ๆ ของเมืองไทย สัมภาษณ์พนักงานควบคุมรถไฟฟ้าหญิงของบีทีเอสซึ่งขับรถไฟฟ้ามา 16 ปี 

ช่วงแรกของการขับรถไฟฟ้ามีผู้ชายเกือบ 200 คนเนื่องจากถูกมองว่าเป็นงานของผู้ชาย ในขณะที่มี

ผู้หญิงเพียง 8 คน ถือเป็นการพิสูจน์ว่าผู้หญิงสามารถท างานแบบเดียวกับผู้ชายได้ทุกอย่างการท างาน

ของคนขับรถไฟฟ้าหญิง หน้าที่และการปฏิบัติงานเหมือนกับพนักงานชายทุกอย่างแต่อาจต้องใช้ความ

อดทนมากกว่าผู้ชาย เหตุผลที่เลือกประกอบอาชีพนี้เนื่องจากน่าสนใจและท้าทาย การเป็นพนักงาน

ควบคุมรถไฟฟ้าต้องผ่านการสอบคัดเลือก หลังจากสอบผ่านแล้วก็ต้องฝึกอบรมอย่างน้อย 4 เดือน ซึ่ง

ต้องเข้ารับการฝึกทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ท าความรู้จักกลไกต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าระหว่างที่ฝึกอบรมมีการ

สอบด้วยอีกครั้ง จากนั้นไปฝึกปฏิบัติงาน 1 เดือนก่อนเข้าทดสอบในรอบสุดท้ายจากฝ่ายความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ “ใบขับขี่รถไฟฟ้า” ก่อนขึ้นปฏิบัติงานจริง เช่นเดียวกับบท

สัมภาษณ์ของไตรรัตน์ ทรงเผ่า (2562) ชีวิตที่โลดแล่นบนรำงของพนักงำนขับแอร์พอร์ตลิงก์หญิง 
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สัมภาษณ์ผู้หญิง 2 คนท าอาชีพเป็นพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ซึ่งอาชีพนี้มีพนักงานหญิง

มาระยะหนึ่ง ด้านการเรียนทั้ง 2 คน จบการศึกษาจากคณะที่แตกต่างกันคือวิศวกรรมเหมืองแร่และ

บรรณารักษ์แต่มีความฝันเดียวกันคือการเป็นพนักงานขับแอร์พอร์ตลิงก์ หลังจากผ่านการสอบเข้า

ท างาน พนักงานต้องเรียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอร์พอร์ตลิงก์ เรียนเกี่ยวกับตัวรถไฟฟ้า การแก้ปัญหา

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและกรณีรถไฟฟ้าเสียโดยใช้เวลาเรียนและสอบทั้งหมด 6 เดือนซึ่งต้องสอบให้ผ่าน

จึงสามารถขับรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการ ครอบครัวของพนักงานทั้ง 2 ต่างให้การสนับสนุนในการท าอาชีพ

น้ีดังกล่าว ในการท างานขับแอร์พอร์ตลิงก์มีความแตกต่างระหว่างพนักงานชายและหญิงในเรื่องการ

ใช้แรง เช่น การเปิด ปิดประตูเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พนักงานผู้หญิงจึงต้องออกแรงมากกว่าผู้ชาย

เนื่องจากสรีระของผู้หญิงแข็งแรงไม่เท่ากับผู้ชาย พนักงานหญิงจึงต้องฝึกร่างกายให้พร้อม แข็งแรงอยู่

เสมอโดยการออกก าลังหายและฝึกจิตใจให้เข้มแข็งโดยการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ข้อดีจากการ

ท างานขับแอร์พอร์ตลิงกส์่งผลให้มีสมาธิขึ้นเมื่อขับรถส่วนตัว มีสติและสมาธิมากขึน้ 

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปท าให้ผู้หญิงกล้าที่จะก้าวออกมาจากพื้นที่บ้านสู่พื้นที่สาธารณะมากขึ้น 

เริ่มเห็นผู้หญิงมีความเป็นชายมากขึ้น งานของวลัยพร สายเสมา (2546) เมื่อผู้หญิงแบกเป้เที่ยวคน

เดียวเป็นกำรศึกษำกำรท่องเที่ยว “แบกเป”้ พบว่าผู้หญิงจะมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ใน

พื้นที่และเวลาที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมโดยการเอา “ความเป็นผู้ชาย” มาใช้

นับตั้งแต่ทางกายภาพ เช่น การแต่งกายแต่งตัวเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ไม่ ได้มีเพียงผู้หญิงคนเดียวโดย

แต่งตัวทะมัดทะแมง คล่องแคล่ว ใส่กางเกงยีนส์ ใส่รองเท้าผ้าใบ รู้จักสังเกตทิศทาง รู้จักส ารวจ

สิ่งแวดล้อมรอบตัวพร้อมที่จะไปในทุก ๆ ที่เอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ มีความมั่นใจกล้าตัดสินใจ

เป็นการเอาบุคลิกภาพแบบที่คาดหวังในผู้ชายมาใช้ท าให้สามารถท่องเที่ยวในโลกภายนอกได้อย่าง

ปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้ชายที่เคยชินในโลกภายนอกหรือพื้นที่สาธารณะอยู่แล้วนั่นเอง มีการน าความ

เป็นชายมาใช้เช่นเดียวกับงานศึกษาของวันวิสา คงจันทร์ตรี (2550) กำรเที่ยวกลำงคืน : กำรใช้พื้นที่

และเวลำของผู้หญิงกรณีศึกษำกำรใช้พื้นที่และเวลำของผู้หญิงกรณีศึกษำร้ำน Brick Bar ถนน

ข้ำวสำรเขตพระนครกรุงเทพฯ เป็นการศึกษาถึงการเที่ยวกลางคืนของผู้หญิงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่

น่าสนใจในสังคมไทยปัจจุบันจึงเป็นที่น่าสนใจว่าเหตุใดผู้หญิงบางกลุ่มจึงเลือกที่จะออกมาเที่ยว

กลางคืนซึ่งเป็นการใช้ “พื้นที่” และ “เวลา” ที่แตกต่างไปจากค่านิยมและคติดั้งเดิมของไทยโดยจะ

ศึกษาถึงเหตุปัจจัยในการเลือกใช้พื้นที่และเวลารวมทั้งวิธีการปรับตัวเข้าสู่พื้นที่และเวลาดังกล่าว มี

วิธีการปรับตัวเพื่อรับมือกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ทั้งจากการวางตัว การแต่งกายและความไม่

ประมาทในการเดินทางกลับบ้าน รวมทั้งความคุ้นเคยและรู้จักสนิทสนมกับผู้คนและพื้นที่ดังกล่าวท า
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ให้มีความเชื่อมั่นในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้หญิงก็ยังน าเอา  

“ความเป็นชาย” มาใช้เพื่อที่จะสามารถเข้ามาสู่พื้นที่สาธารณะและเวลากลางคืนได้อย่างปลอดภัย

และมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง  

มีการน าความเป็นชายมาใช้เช่นกันในงานศึกษาของสุมนตรา พงษ์ประจักษ์ (2552) ผู้หญิง

ในสนำมม้ำ เมื่อผู้หญิงเดินฝ่าก าแพงค่านิยมเข้ามาในสนามม้าถือได้ว่าผู้หญิงได้ท าการต่อต้านขัดขึ้น

ต่อกรอบค่านิยมของสังคมต่อค านิยามความหมาย “ผู้หญิงไม่ดี” ส่วนทัศนคติของผู้ชายในสนามม้า

ล้วนแต่มองผู้หญิงในสนามม้าด้านลบทั้งสิ้น ส่งผลต่อผู้หญิงต้องรื้อถอนตัวตนที่ถูกประกอบสร้างมา

จากพื้นที่บ้านที่ขัดเกลาให้เป็นผู้หญิงที่สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน ถอดความเป็นผู้หญิงทิ้งไป ผู้หญิง

ปรับเปลี่ยนตัวตนใหม่ให้เป็นที่ยอมรับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสนามม้าและกลุ่มนักพนันในชุมชน

โดยเอาตัวตนแบบผูช้ายมาใช้คอืต้องเป็นผูห้ญิงท่ีพูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมา กล้าได้กล้าเสีย ตลอดจน

เอาค่านิยมอุดมการณ์และโลกทัศน์แบบผู้ชายมาใช้  

จากงานศึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิงก็จะแสดงให้เห็นถึงการแบ่งงานระหว่างเพศ 
ผู้หญิงและผู้ชายมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องรับ
หน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของงานบ้าน ในขณะที่ผู้ชายออกไปท างานนอกบ้าน การแบ่งงานลักษณะนี้
เป็นผลมาจากการที่สังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดเพศสภาวะหรือบทบาทหน้าที่ให้กับชายและ
หญิงในสังคม น าไปสู่การจ าแนกเพศกับความเหมาะสมของงานว่างานประเภทใดเป็น “งานผู้หญิง” 
งานประเภทใดเป็น “งานผู้ชาย” จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องอาชีพของผู้หญิงช่วยให้เกิดความ
เข้าใจมากขึ้นในประเด็นเรื่องการแบ่งงานระหว่างชายและหญิง น ามาสู่ยุคทุนนิยมในปัจจุบันการ
ท างานของผู้หญิงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทมากยิ่งขึ้น ผู้หญิงออกมาท างานนอกบ้านและ
ท างานในส่วนที่ควรจะเป็นงานผู้ชาย เช่น วิศวกรหญิง รัฐมนตรีหญิง ต ารวจหญิง เป็นต้น แต่อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าผู้หญิงได้รับโอกาสมาท างานดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับในหน้าที่การงานเท่าที่ควร 
ซึ่งแตกต่างจากงานศึกษาชิ้นนี้ที่ผู้หญิงค่อนข้างจะได้รับการยอมรับในการท างานบนแท่นขุดเจาะ
น้ ามัน มีเพียงงานศึกษาผู้หญิงท างานด้านควบคุมจราจรทางอากาศที่ผู้หญิงได้รับการยอมรับจากคน
ในองค์กรและคนภายนอกซึ่งใกล้เคียงกับงานศึกษาชิ้นนี้ อีกทั้งผู้หญิงยังมีการน าความเป็นชายใช้มา
ปรับใช้เมื่อไปอยู่ในพื้นที่และเวลาที่ไม่ใช่พื้นที่ของผู้หญิงอย่างเช่น สนามม้า เพื่อให้เข้ากับพื้นที่และ
ช่วงเวลานั้นเพื่อท าให้ตนเองเป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมในพื้นที่นั้น ๆ ได้อย่างปลอดภัยซึ่งมีการ
น าความเป็นชายมาใช้ใกล้เคียงกับงานศึกษาชิ้นนี้ที่ผู้หญิงท างานนนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีการปรับตัว
โดยการน าความเป็นชายมาปรับใช้ในขณะที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันซึ่งอยู่ท่ามกลางพนักงานชาย
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เป็นจ านวนเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ผู้หญิงจึงต้องน าความเป็นชายมาปรับใช้
เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและลักษณะการท างานบนพ้ืนที่แท่นขุดเจาะน้ ามัน 

 2.3.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนบนแท่นขุดเจำะน้ ำมัน 

 บทสัมภาษณ์ของชนิตา ภระมรทัต (2556) เรื่อง เปิดบ้ำนกลำงอ่ำว (ไทย) เชฟรอน 
สัมภาษณ์คุณไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและ
ผลิต จ ากัด ซึ่งกล่าวถึงงานนอกชายฝั่งหรือ Offshore สร้างปรากฏการณ์ที่ว่า “คนในไม่ออก คนนอก
อยากเข้า” ขึ้นชื่อว่าเป็นงานการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมย่อมต้องการคนท างานที่มีทักษะเฉพาะตัว 
การขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจึงกลายเป็นอีกหนึ่งในความท้าทายส าคัญของ
เชฟรอน อุตสาหกรรมนี้ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาทั้งโลก เนื่องมาจากความต้องการ
พลังงานนั้นมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แหล่งก๊าซเก่าถดถอยส่วนแหล่งใหม่ก็ขุดหาได้ยาก 
จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและบุคคลที่เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบุคลากร
ที่อยู่ในบริษัท จะมีอายุถ้าไม่ใกล้เกษียณจะเป็นเด็กไปเลย จนเกิดอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้จาก
คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ เกิดเป็น Generation Gap ซึ่งหมายถึง ความห่าง ความต่างของวัย ที่สื่อสาร
พูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจ ปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีหลายโครงการในการจัดการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็น Mentoring, Coaching และ Training อัตราการลาออกของพนักงานเชฟรอนถือว่ามีน้อยมาก 
โดยเฉพาะพนักงานนอกชายฝั่งที่มักอยู่ทนอยู่นานอยู่กันจนเกษียณอายุ เนื่องจากพนักงานรู้สึกว่า
บริษัทดูแลอย่างดีในทุกเรื่อง ไม่ว่าเป็นผลตอบแทน สวัสดิการ สุขภาพกายตลอดจนสุขภาพใจ ไม่ว่า
จะเป็นพนักงานระดับใดหรือเป็นเพศใด เชฟรอนนั้นให้ความส าคัญกับค าว่า Diversity ทุกวันนี้
พนกังานหญิงขององค์กรแห่งนี้มีจ านวนเพิ่มขึ้นในทุกสายงาน ไม่เว้นกระทั่งงานนอกชายฝั่ง 

 Nongferndaddy (2560) เล่าประประการณเรื่อง เจำะชีวิตคนบนแท่น ตอนที่ 7 ผู้หญิง
บนแท่น โดยเริ่มท างานตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ซึ่งมีเพียงแต่พนักงานชาย อย่างไรก็ได้มิได้มีกฎการสมัคร
งานเป็นลายลักษณ์อักษรว่ารับแต่เพศชายเท่านั้นเนื่องจากผิดกฎหมาย สาเหตุที่ไม่มีผู้หญิงมาท างาน
บนแท่นขุดเจาะน้ ามันเนื่องจากสภาพแวดล้อมของการท างาน เทคโนโลยี รวมไปถึงทัศนคติ การ
ยอมรับในสังคม ส่งผลให้ผู้หญิงถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับงานดังกล่าว แต่เมื่ออุตสาหกรรมเกิดความ
เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีจักรกล การก่อสร้าง การสื่อสารทุกอย่างมีการพัฒนาขึ้น แท่นขุดเจาะมีขนาด
ใหญ่มากขึ้น มีห้องพักพนักงานเพิ่มขึ้นและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยที่เข้า
มามีบทบาทอย่างมากในการท างาน ส่งผลให้ผู้หญิงสามารถท างานนี้ได้ อีกทั้งในปัจจุบันมีการรณรงค์
เรื่องความเท่าเทียมกันในการท างานและโอกาสของผู้หญิงในการท างานในระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
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การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแทบทะเลเหนือโดยเฉพาะฝั่งสแกนดิเนเวียให้โอกาสผู้หญิงเข้าร่วม
อุตสาหกรรม รวมถึงอเมริกา ยุโรป เอเชียและตะวันออกกลาง จนกลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันแต่
อย่างไรก็ตามงานบนแท่นขุดเจาะยังมีงานบางส่วนที่จ าเป็นต้องอาศัยก าลังกล้ามเนื้อซึ่งเป็นข้อจ ากัด
ทางกายภาพของผู้หญิงแม้ว่ามีเครื่องทุ่นแรงก็ตาม นอกจากข้อจ ากัดเรื่องการใช้แรงกล้ามเนื้อก็ไม่มี
ข้อจ ากัดอื่นส าหรับผู้หญิง ผู้หญิงสามารถท าทุกอย่างได้อย่าวเต็มที่และมีประสิทธิภาพแต่อาจจะต้อง
ท างานหนักมากกว่าผู้ชายเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทั้งความรู้ ความสามารถ เพื่อพิสูจน์แก่บุคคลที่
มีอคติกับผู้หญิง 

 ไทยรัฐออนไลน์ (2560) บทสัมภาษณ์เรื่อง คืบ ศอกก็ทะเล เปิดใจ Camp Boss ผู้หญิงนัก
แก้ปัญหำกลำงทะเลเวิ้งว้ำง สัมภาษณ์ผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันต าแหน่ง Camp Boss 
หน้าที่คือดูแลเรื่องอาหารทุกมื้อ ที่พัก ความสะอาดและการซ่อมบ ารุงต่าง ๆ กิจวัตรหลักในแต่ละวัน
จะเริ่มตอน 6 โมงเช้าเป็นต้นไป เริ่มจากเข้าประชุมกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อตรวจความเรียบร้อยของ
พนักงานแต่ละฝ่ายและสั่งของ รวมถึงวัตถุดิบในแต่ละวันเพื่อน ามาใช้ในแท่นขุดเจาะ นอกเหนือจาก
นั้นมีหน้าที่รับเรื่องและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่น เหตุผลที่ตัดสินใจมาท างานนี้
เนื่องจากประโยค “ไม่รับผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะ” กลายเป็นแรงผลักดันให้อยากร่วมกับผู้ชาย
เก่ง ๆ กลางทะเลและต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงก็ท าได้เช่นกัน อีกเหตุผลที่เลือกท างานนี้คือ
รายได้และวันหยุดเนื่องจากหลังจากท างาน 28 วันจะได้วันหยุด 28 วัน โดยที่ยังได้รับเงินเดือน
ตามปกติท าให้มีโอกาสชดเชยเวลาที่ขาดหายไปให้กับครอบครัวและเหตุผลสุดท้ายคือความท้าทาย
เนื่องจากต้องท างานกลางทะเลโดยไม่เจอพื้นดิน 28 วัน ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายเหมือนบน
ฝั่งและต้องเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวน บนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีผู้หญิงท างานระยะหนึ่งซึ่งถือเป็น
เรื่องที่ดีที่ผู้หญิงได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถในการท างานต าแหน่งที่ท้าทาย โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันนี้ผู้หญิงที่มีความสามารถได้รับเกียรติให้ปฏิบัติงานและได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกับ
ผู้ชายโดยที่การท างานของผู้หญิงและผู้ชายแทบจะไม่มีความแตกต่าง ผู้หญิงสามารถท างานได้
เช่นเดียวกับผู้ชายและผู้หญิงมีความละมุนละไมกว่าในการใช้ค าพูดในการสื่อสารท าให้จากเรื่ องตึง
เครียดกลายเป็นเรื่องสนุกสนานแต่อย่างไรก็ตามทุกคนต้องปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบความปลอดภัย 

 งานวิจัยของ A Women’s Human Rights Report (2562) เรื่อง Promoting Gender 
Diversity and Inclusion in the Oil, Gas and Mining Extractive Industries เป็นการวิจัย
เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในอุตสาหกรรมน้ ามัน ก๊าซและอุตสาหกรรมเหมืองแร่สกัดพบว่า
ร้อยละ 20 ของบุคคลในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซ เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการเลือกปฏิบัติทางเพศนั้นมี
อยู่ในอุตสาหกรรม ความคาดหวังทางสังคมและความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วมของผู้หญิง ซึ่งในปัจจุบันผู้หญิงจ านวนมากก าลังส าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมและด้าน
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เทคนิคอื่น ๆ ซึ่งการรับรองว่าผู้หญิงมีโอกาสเท่าเทียมกับผู้ชายในอุตสาหกรรมต้องสร้างความมั่นใจว่า
กฎหมายการเลือกปฏิบัติถูกยกเลิก จึงต้องมีการเปลี่ยนบรรทัดฐานเรื่องเพศแบบดั้งเดิมและก าจัดแนว
ปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิง เช่น การที่ผู้หญิงไม่ถูกมองว่าเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์และมี
วิสัยทัศน์ เป็นต้น ความท้าทายคือการจัดการกับความคาดหวังของสังคม เช่น ผู้ชายเป็นผู้น าและ
ผู้หญิงต้องท างานบ้านเป็นส่วนใหญ่ การวิจัยเพื่อท าความเข้าใจปัญหาเหล่านี้ เกี่ยวกับประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในอุตสาหกรรมเหล่านี้ รัฐบาลจะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยน
รูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้หญิงด้วยมุมมองที่มีอคติต่อผู้หญิง เพื่อสิทธิในการท างาน 
โอกาสที่เท่าเทียม ความหลากหลายของแรงงาน และปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งครอบคลุมสิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน   

 Soontaree Vongpeng (2562) เล่าถึง ประสบกำรณ์กำรท ำงำนกำรท ำงำนในแท่นขุด
เจำะน้ ำมันในแถบทะเลเหนือนอกชำยฝั่งของนอร์เวย์ ในการผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ มีทั้ง
เเท่นหลุมผลิต, แท่นผลิต, เเท่นชุมทางท่อ, เเท่นขุดเจาะเเละเเท่นที่พักอาศัย บางเเท่นมีทุกอย่าง
รวมอยู่ในเเท่นเดียวกัน บางเเท่นก็อยู่เเยกจากกันเเต่มีสะพานเดินถึงกันหรือบางเเท่นเเยกห่างกัน
ออกไป การเดินทางไปแท่นจะเดินทางโดยใช้โดยเฮลิคอปเตอร์รุ่นยอดนิยมคือ Sikorsky S-92 ทุกคน
ต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเนื้อหาที่เรียนคือการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การเอาชีวิตรอดในทะเล การดับเพลิง การอพยพหนีภัยเเละการอพยพออกจาก
เฮลิคอปเตอร์ที่จมน้ า เฮลิคอปเตอร์จะรับส่งผู้โดยสารที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เหนือเเท่นที่พักอาศัยซึ่ง
ถือว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดบนเเท่น เเท่นที่พักขนาดใหญ่ เช่น Ekofisk L มีทั้งหมด 11 ชั้น 
ประกอบด้วยห้องนอนเดี่ยวถึง 552 ห้อง ออฟฟิศที่ท างานส าหรับ 75 คน ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน
ทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร บนเเท่นมีทั้งลิฟต์ขนคนเเละขนของ มีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่เหมือนล๊อบ
บี้โรงเเรม โรงหนัง ห้องสูบบุหรี่ บางเเท่นมีที่ตกปลา ห้องอบซาวน่า มียิมส าหรับออกก าลังกาย ห้อง
ดนตรี โต๊ะสนุกเกอร์ ห้องหนังสือ ห้องเกมส์ ห้องซักรีด ห้องพยาบาล ห้องขายสินค้าปลอดภาษีเเละ
ห้องครัวขนาดใหญ่ ห้องนอนมีขนาดเพียง 5-6 ตารางเมตร มีเตียงนอนเดี่ยว ห้องน้ าในตัว ตู้เสื้อผ้า 
โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะหัวเตียง โทรทัศน์ โทรศัพท์ ทุกวันจะมีพนักงานมาท าความสะอาด เปลี่ยนผ้าปู
เตียง ผ้าขนหนูตามก าหนดเวลา บนเเท่นมีคนท างานทั้งผู้ชายเเละผู้หญิง เเท่นในนอร์เวย์มีผู้หญิง
ท างานจ านวนมากทั้งในต าแหน่งช่างเทคนิค ต าแหน่งด้านการดูเเลความสะอาดรวมทั้งงานครัว ส่วน
เเท่นที่ประเทศไทยมีผู้หญิงท างานค่อนข้างน้อย เรื่องลวนลามทางเพศถือเป็นเรื่องร้ายเเรงมาก มีกฏ
เข้มงวด ดังนั้นถึงเเม้ว่าเป็นผู้หญิงก็สามารถท างานบนเเท่นได้อย่างปลอดภัย คนที่ท างานเเท่นต้องมี
สุขภาพแข็งแรงเนื่องจากหากเจ็บป่วยเข้าถึงหมอได้ล าบากเพราะอยู่ไกลจากชายฝั่ง รายได้ส าหรับงาน
นี้ค่อนข้างสูงและวันหยุดแต่ต้องเเลกมาด้วยการท างานหนัก ห่างครอบครัว พลาดโอกาสส าคัญในชีวิต 
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คู่สมรสบางคู่ถึงขั้นหย่าร้างและต้องท างานเสี่ยงภัยเเม้ว่าเเท่นทุกชนิดจะออกเเบบมาเป็นอย่างดี มี
ระบบความปลอดภัยสูงมากแต่ตราบใดที่ท างานกับมนุษย์โอกาสผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้ ดังนั้น
พนักงานต้องอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย 

 จากทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันแสดงให้เห็นว่า
การท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันถือเป็นงานที่ใช้ทักษะที่ค่อนข้างเฉพาะทางและใช้พละก าลัง
พอสมควรส่งผลให้ช่วงแรกมีเพียงพนักงานผู้ชาย แต่ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นมี
เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงท าให้มีพื้นที่ส าหรับผู้หญิงเข้ามาท างานในส่วนนี้ ซึ่งจ านวนของผู้หญิงใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศไทยค่อนข้างแตกต่างกับต่างประเทศเนื่องจากผู้หญิงต่างประเทศอยู่
ในอุตสาหกรรมน้ ามันเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเมื่อมีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าสู่การท างานบนแท่นขุด
เจาะน้ ามัน ผู้หญิงจึงต้องมีการปรับตัวในการท างานเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท างานกลางทะเล 
โดยสามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาเพศสภาวะ ความเป็นชายและความเป็นหญิงของผู้หญิงที่
ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันซึ่งสะท้อนผ่านประสบการณ์การท างาน 
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บทที่ 3 

งำน Offshore 

งาน Offshore เป็นงานที่ท านอกชายฝั่งบนแท่นขุดเจาะน้ ามันกลางทะเลซึ่งเป็นแท่นที่
สามารถสร้างผลผลิตทั้งน้ ามันและก๊าซ โดยรูปแบบของการท างานมีการแยกแผนกเหมือนโรงงาน 
ทั่วไปโดยเช่น แผนกบริหารจัดการ แผนกซ่อมบ ารุง แผนกเครื่องกล แผนกไฟฟ้า เป็นต้น ในบทนี้จะ
กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน Offshore แท่นขุดเจาะน้ ามัน ลักษณะงานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 
ข้อดีข้อเสียของงาน Offshore และความปลอดภัยในการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน  

3.1 ท ำควำมรู้จักงำน Offshore 

งาน Offshore ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดอยู่ฝั่งอ่าวไทยทางภาคใต้ของประเทศไทย บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับงาน Offshore มีมากมายหลายบริษัท ยกตัวอย่างดังนี้ บริษัทผลิตและจ าหน่าย 3 
บริษัทเรือขุดเจาะ 4 บริษัท Service Company 5 บริษัท Catering 6 บริษัทจัดหาคน Outsource 7 
ต าแหน่งงานมีมากมายหลายสายงาน ตั้งแต่พนักงานซักผ้า กวาดห้อง จัดเตียง เงินเดือน 15,000 เป็น
ต้นไปจนถึงต าแหน่งสูง ๆ เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามต าแหน่งงาน โดยจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราชและ
ชลบุรีเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าของการท างาน Offshore การเดินทางไปท างาน คือนั่งเฮลิคอปเตอร์ไป
ท างานเรียกว่า “Chopper” จากฝั่งเดินทางมาแท่นขุดเจาะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ตามหลักความ
ปลอดภัยเมื่อโดยสารเฮลิคอปเตอร์ผู้โดยสารต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิ นสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ทันท่วงที สนามบินเฮลิคอปเตอร์หลักมีอยู่ 2 แห่ง คือ 

1. จั งหวัดสงขลาบริหารโดย SFS (Si-Chang Flying Service) ท างานให้กับ  PPTEP 
(ปตท.สผ.) 

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช บริหารโดย TAS (Thai Aviation Services) ท างานให้กับ 
Chevron 

                                                            

 3 บริษัทผลิตและจ าหน่ายน้ ามัน เช่น บริษัท Chevron, PTTEP, Pearl Oil เป็นต้น 
 4 บริษัทเรือขุดเจาะ เช่น บริษัท Transocean, Seadrill, OCB เป็นต้น 
 5 บริษัท Service Company เช่น บริษัท Weatherford, Schlumberger, Halliburton เป็นต้น 
 6 บริษัท Catering เช่น บริษัท Amarit Catering, Decho Catering เป็นต้น 
 7 บริษัทจัดหาคน Outsource เช่น บริษัท Amarit, OPS, Adisorn, Brunel, BES, JST เป็นต้น 
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จุดมุ่งหมายของงาน Offshore คือขุดเจาะหาแหล่งพลังงานโดยส่วนมากแล้วจะเป็นก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบ การท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันเริ่มต้นจากท าการส ารวจเป็นอย่างแรก เป็น
หน้าที่ของนักธรณีวิทยาส ารวจหาความน่าจะเป็นว่าบริเวณใดมีแหล่งพลังงานอยู่บ้าง หากเจอแหล่ง
พลังงานที่ใหญ่พอและคุ้มค่ากับการขุดก็จะท าการสร้างแท่นใหญ่ ๆ ขึ้นมา ลักษณะเป็นแท่นใหญ่
เหนือน้ าซึ่งคนสามารถอาศัยอยู่ได้เป็นหลักร้อย ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมพลังงานที่ขุดหาเพื่อส่งต่อกลับ
เข้าฝั่ง หลังจากสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามันในส่วนที่พักอาศัยแล้วก็จะท าการสร้างแท่นเล็กๆ เรียกว่า 
“Platform” โดยไม่มีคนอาศัยอยู่ มีลักษณะเป็นแท่นเล็ก ๆ พุ่งเหนือออกมาจากผิวน้ า ท าหน้าที่
เหมือนฐานรอให้แท่นขุดเจาะน้ ามันมาขุดเจาะต่อไป โดยสร้างขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับแท่นขุดเจาะ
น้ ามันในส่วนที่พักอาศัยซึ่งแท่นขุดเจาะจะมีท่อใต้ทะเลเชื่อมกับ Platform ทั้งหลายที่อยู่ใกล้เคียง 
โดยที่แท่นขุดเจาะน้ ามันท าหน้าที่รวมรวบพลังงานที่ขุดเก็บไว้ เมื่อมีแท่นขุดเจาะน้ ามันในส่วนที่พัก
อาศัยและ Platform แล้วถึงขั้นตอนขุดหาพลังงาน โดยจะท าการจ้างบริษัทเรือขุดเจาะเข้ามาท าการ
ขุดเจาะตาม platform ต่าง ๆ ที่สร้างมาและวางแผนไว้ ซึ่งโดยปกติแล้วเรือขุดเจาะจะมีพนักงาน
พื้นฐานเป็นของบริษัทตนเองแต่บางครั้งก็จ้างจากบริษัทอื่น เรือขุดเจาะในประเทศไทยแบ่งได้ออกเป็น 
2 ชนิดหลัก คือ  

1. Tender Rig เป็นทรงคล้ายเรือทั่วไป มีหัวเรือแต่ไม่มีเครื่องยนต์ เคลื่อนที่ย้ายไปย้ายมาได้
โดยอาศัยเรือลาก เมื่อต้องการหยดุก็จะวางสมอท าให้เรือค่อนข้างโคลงเคลง 

2. Jack up จะเป็นมีลักษระทรงเหลี่ยม กลม โดยที่จะมีขาที่สามารถยกขึ้น ยกลงได้ ไม่
สามารถเคลื่อนได้เองเช่นกันต้องอาศัยเรือลากเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายจะท าการยกขาขึ้นมา เมื่อ
ต้องการหยุดน าขาลงไปถึงพื้นใต้ทะเลแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหนือน้ า ดังนั้นจะไม่โคลงเคลงเหมือน 
Tender Rig เมื่อเรือขุดเจาะเจาะพบพลังงานแล้วก็จะท าการปิดหลุมและท าการย้ายไปเจาะที่ 
Platform อื่นต่อ ๆ ไปตามที่วางแผนไว ้(Dek Offshore, 2555 : ออนไลน์) 

3.2 แท่นขุดเจำะน้ ำมันที่ไม่เคยหลับใหล 

จากความต้องการปิโตรเลียมท าให้เกิดการส ารวจและค้นพบแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย 
ส่งผลให้เกิดกระบวนการขุดเจาะน้ ามันซึ่งในกระบวนการนี้ต้องอาศัยแท่นขุดเจาะน้ ามันในการ
ด าเนินการ แท่นขุดเจาะน้ ามันไม่ต่างอะไรไปจากเมืองหนึ่งกลางทะเลที่มีคนงานนับร้อยก าลังท างาน
ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาในการท างานขึ้นอยู่กับแต่บริษัทตั้งแต่ท างาน 4 สัปดาห์พัก 4 สัปดาห์, 
ท างาน 3 สัปดาห์พัก 3 สัปดาห์, ท างาน 4 สัปดาห์พัก 2 สัปดาห์, ท างาน 2 สัปดาห์พัก 1 สัปดาห์
และท างาน 2 สัปดาห์พัก 2 สัปดาห์  
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ภาพรวมคือบริษัทเจ้าของสัมปทานการขุดเจาะน้ ามันในอ่าวไทยซึ่งมีบริษัทใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่
บริษัท บริษัทเซอร์วิสต่าง ๆ ถูกจ้างโดยบริษัทเจ้าของสัมปทานมีด้วยกันหลายบริษัทท างานร่วมกันแต่
ละบริษัทก็จะช านาญการเฉพาะด้าน เช่น บริษัทที่ท างานด้าน Catering คือดูแลงานภายในที่พักอาศัย 
เช่น ท าอาหารความสะอาดที่พักอาศัย ซักผ้า เป็นต้น บริษัทเจ้าของเรือขุดเจาะน้ ามันจ้างงานโดย
บริษัทเจ้าของสัมปทาน ซึ่งในอ่าวไทยมีแท่นขุดเจาะน้ ามันกระจายอยู่ทั่วอ่าวไทยโดยบริษัทเจ้าของ
สัมปทานจะมีแผนให้เจาะต าแหน่งพิกัดที่ท าการส ารวจ เมื่อท าการขุดเจาะเสร็จก็จะท าการย้ายแท่น
ขุดเจาะต่อไปเป็นเช่นนี้ แท่นขุดเจาะที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นแท่นขุดเจาะลักษณะ Tender Rig แท่น
แบบนี้จะออกแบบเหมือนกับแพบรรทุก ซึ่งจะบรรทุกแท่นขุดเจาะไปประกอบและติดตั้งที่ Platform 
เมื่อขุดเจาะเรียบร้อยจะท าการแยกแท่นออกเป็นส่วนย่อยและบรรทุกไว้บนแพเพื่อเคลื่อนย้ายไปยัง
สถานที่ที่ต้องการเจาะล าดับถัดไป ข้อดีของแท่นลักษณะนี้คือ ค่าเช่าราคาถูกกว่าแท่นเจาะแบบอื่น
และเหมาะส าหรับบริเวณที่มีหลุมน ้ามันอยู่ใกล้ ๆ กัน กล่าวคือเมื่อติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ ามันบน ญ
Platform เสร็จเรียบร้อยสามารถขุดเจาะน้ ามันได้หลาย ๆ หลุมในเวลาที่ใกล้เคียงกันกันโดยไม่ต้อง
ถอดและเคลื่อนเพื่อย้ายต าแหน่งไปที่อื่น ข้อเสียคือการถอดประกอบและติดตั้งค่อนข้างยุ่งยากและท า
การขุดเจาะได้เฉพาะบริเวณที่มีการติดต้ังหรือสร้าง Platform ไว้ก่อนเท่านั้น 

ในส่วนที่พักอาศัยบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน มีสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งโทรทัศน์ ห้องออกก าลัง
กาย ที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบันคืออินเทอร์เน็ตท าให้สามารถติดต่อกับเพื่อน ครอบครัวได้ปกติ
เหมือนไม่ได้ห่างไกลกัน ช่วยร่นระยะทางระหว่างบนแท่นขุดเจาะและฝั่งให้ใกล้กันมากยิ่งขึ้นและยัง
ช่วยคลายความเหงาได้อีกด้วย ชีวิตการเป็นอยู่บนแท่นขุดเจาะค่อนข้างสะดวกสบาย มีคนซักผ้าให้ มี
คนล้างห้องน้ า ท าความสะอาดห้องให้ โดยภาพรวมการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันทุกคน ทุก
ต าแหน่ง มีหน้าที่ท างานวันละ 12 ชั่วโมงเท่ากัน แบ่งเป็นหลายกะหลายเวลา 06.00-18.00 น., 
18.00-06.00 น ., 12.00-24.00 น ., 24.00-12.00 น ., 07.00-19.00 น . และ  19.00-07.00 น . การ
รับประทานอาหารมื้อหลักมีด้วยกัน 4 มื้อคือ มื้อเช้า กลางวัน เย็นและมื้อดึก ส่วนมื้อย่อยมีด้วยกัน 3 
มื้อคือเบรกเช้า เบรกบ่ายและเบรกตอนดึก มื้อเบรกส่วนใหญ่เป็นประเภทขนมเบเกอรี่ นอกจากทั้ง 7 
มื้อยังมีบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ไข่ไก่และขนมเบเกอรี่เป็นสวัสดิการให้พนักงานรับประทานได้ตลอดเวลา 
อาจกล่าวได้ว่าการท างาน 12 ชั่วโมงเป็นเวลาที่เหมาะสมและสวัสดิการพนักงานค่อนข้างน่าพึงพอใจ
สอดคล้องกับค าบอกเล่าของพนักงานหญิง  

“12 ชั่วโมงในการท างานถือว่าโอเคเพราะตื่นมาก็ได้ท างานเลย ท าเสร็จก็เดินกลับห้องได้เลย 
เหมือนตอนที่ท างานออฟฟิศก็ต้องตื่นมาพอ ๆ กันเผื่อเวลาเดินทางอีก ตอนท างานออฟฟิศ
ตอนตี 4 เพื่อท างาน 8 โมงเช้า บางวันก็ไปท างานสาย”                                           
             (อัจฉราวดี ปัตลา, สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2562) 
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“อาหารการกินดีกว่าอยู่บ้านอีก เสื้อผ้าก็มีคนซักให้แค่ส่งซักก่อนนอนก็จะมี room boy มา

รับไปซัก มีอาหารให้กินฟรี มีคนซักผ้าให้ วันหยุดก็ได้พักจริง ๆ ไม่มีใครมาคอยโทรตาม”   

                 (ดวงใจ มโนน้อม, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2562) 

3.3 หลำกหลำยชีวิตบนแท่นขุดเจำะน้ ำมัน 

แท่นขุดเจาะมักจะมีคนทั้งแท่น 80 - 200 คนขึ้นกับขนาดของแท่นนั้น ๆ เช่น แท่นบกขนาด
เล็กประมาณ 80 คน แท่นกลางทะเล เรือขุดน้ าลึกประมาณ 200 คน แท่นแบบแพหรือ jack up ใน
อ่าวไทยประมาณ 100 -120 คน ส่วนแท่นผลิตนั้น 200 กว่าคนขึ้นไปอย่างเช่น แท่นเอราวัณ บงกช 
ในอ่าวไทยมีประมาณ 300 คนขึ้นไป คนงานบนแท่นเจาะ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกพนักงานของ
บริษัทน้ ามัน (Oil company) ซึ่งมีไม่กี่คน กลุ่มที่สองคือ พนักงานบริษัทแท่นเจาะ (Rig Company) 
คือมีคนงานประจ าแท่นมาจ านวนหนึ่งซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของคนบนแท่นขุดเจาะ  กลุ่มที่สาม
คือพนักงานบริษัทผู้รับเหมาย่อย (Service company) เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้านต่าง ๆ ของการ
ขุดเจาะ เช่น น้ าโคลน ซีเมนต์ การหยั่งธรณี การทดสอบหลุม เป็นต้น (Nongferndaddy, 2561) โดย
สามารถแบ่งต าแหน่งให้เห็นภาพรวมบนแท่นขุดเจาะน้ ามันดังนี ้

ทีมงานทางทะเล ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บนแท่นขุดเจาะ กะลาสีเรือชั้นหนึ่ง สรั่งเรือ ช่าง
ทาสี ผู้ควบคุมปั้นจั่น ผู้ควบคุมต าแหน่งที่เคลื่อนไหว หัวหน้าดาดฟ้าเรือ ผู้ควบคุมการถ่วงน้ าหนักเรือ
และหัวหน้าส่วนทางทะเล ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ทางทะเล เช่น 
การค านวณความเสถียร การวางแผนสินค้าบรรทุก การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะและการตรวจสอบ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งหมด  

ทีมขุดเจาะ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ขุดเจาะน้ ามัน พนักงานจัดเรียงท่อ พนักงานฝึกงานขุด
เจาะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ขุดเจาะ เจ้าหน้าที่ขุดเจาะ หัวหน้าแท่นขุดเจาะ หัวหน้าแท่นขุดเจาะกะกลางคืน 
หัวหน้าส่วนขุดเจาะและผู้ควบคุมการขุดเจาะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ของ
บ่อน้ ามันและก๊าซ รวมทั้งการขุดเจาะ รวมถึงการควบคุมบ่อ การท างานและขีดความสามารถของ
อุปกรณ ์

ฝ่ายเทคนิค ประกอบด้วยช่างเชื่อม ผู้ควบคุมเครื่องยนต์ พนักงานฝึกหัดงานกึ่งใต้ทะเล ผู้
ควบคุมห้องเครื่องยนต์ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคไฮดรอลิก ช่าง
เทคนิคกึ่งใต้ทะเล วิศวกรกึ่งใต้ทะเลโดยรวมแล้ว ทีมงานด้านเทคนิครับผิดชอบในการวางแผน
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กิจกรรมการบ ารุงรักษาทั้งหมดตลอดการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการหยุดชะงักใด ๆ และยังดูแลการ
บ ารุงรักษาแก้ไขความผิดปกติใด ๆ เมื่อเกิดเหตุขัดขอ้ง 

ฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยนักแปล ผู้บริหารวัสดุอุปกรณ์ แพทย์ ผู้บริหารแท่นขุดเจาะ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้จัดการแผนกติดตั้งนอกชายฝั่ง เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกสิ่งด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนร่วมงานทั่วทั้งแท่นขุดเจาะ ทีมนี้มีความรับผิดชอบมากมาย 
ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับผู้จัดการแท่นขุดเจาะและบุคลากรอื่น ๆ บนชายฝั่ง การสนับสนุนความ
เป็นอยู่ที่ดีของทีมงานแท่นขุดเจาะและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นขุดเจาะท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ 

3.4 ข้อดี ข้อเสียของกำรท ำงำน Offshore 

1. ค่าตอบแทน ซึ่งได้รับในอัตราที่มากกว่าการท างานบนฝั่งเมื่อเปรียบเทียบในต าแหน่งงานและ
ความรับผิดชอบที่ใกล้เคียงกัน 

2. ประสบการณ์ ที่ไม่สามารถจะหาได้ทั่วไปเป็นที่ทราบกันดีว่างานขุดเจาะน้ ามันเป็นงานที่เสี่ยง
อันตรายมาก ดังนั้นทางบริษัทจึงเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในการท างานมากซึ่งการเรียนรู้
เรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานจึงท าให้เกิดเป็นความ
เคยชินและความส านึกที่อยู่ภายในจิตใจท าให้ตระหนักเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอ 

“เรื่องของความปลอดภัยถ้าท างานบนฝั่งเหมือนเมื่อก่อนจะไม่รู้สึกระแวดระวัง ไม่ตระหนัก
เรื่องความปลอดภัยเพราะว่าไม่มีใครสอน ไม่มีใครบอก แต่พอมาท างาน Offshore ทุกอย่าง
อยู่ในความปลอดภัยต้องระมัดระวังทุกอย่าง สมมติไปนั่งทานส้มต าแล้วมันมีแอร์ตั้งอยู่แต่มีแค่
เหล็กบาง ๆ แขวนอยู่ ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะคิดว่ามันคงไม่ตกใส่เราหรอกแต่พอท างาน Offshore 
มันท าให้เราตระหนักว่า Safety First ให้มองดูรอบ ๆ ก่อนว่ามีอะไรท าอันตรายเราได้บ้าง”   
                (ดวงสุรีย์ เกษตรสุนทร, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2562) 

3. การเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พนักงานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีหลายเชื้อชาติ
ท าให้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน 

4. อิสระทางด้านเวลา ชีวิตคนท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันเหมือนมีสองด้าน วันที่ท างาน
ต้องเต็มที่กับงานอยู่กลางทะเลและช่วงวันที่ได้หยุดอยู่บ้านสามารถใช้เวลาส่วนตัวได้
อย่างเต็มที่ 

5. ประหยัดเงิน ไม่ต้องจ่ายค่าอาหาร ค่าที่พัก รวมถึงของฟุ่มเฟือย 

6. มิตรภาพ พนักงานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีด้วยกันหลายร้อยคนมาจากต่างสถานที่ ต่าง
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและพื้นฐานทางความคิด 
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ในส่วนของข้อเสียการท างาน Offshore ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลาย ๆ คนคิด เป็นงานที่
ค่อนข้างงานกดดันครับ ข้อเสียคือ พลาดโอกาสหลาย ๆ โอกาส ไม่ว่าจะงานแต่งงาน งานเลี้ยง งานปี
ใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ ตารางงานไม่มีวันหยุดเหล่านี้และที่แย่ที่สุดคือเวลาคนในครอบครัวป่วย
หรือไม่สบายจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะติดอยู่กลางทะเลโดยปกติแล้วสามารถลาหยุดได้แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะได้ในทันทีต้องรอเฮลิคอปเตอร์มารับ หากไม่มีที่เหลืออาจต้องนั่งเรือกลับหรือยิ่งไป
กว่านั้นคือต้องรอ 2-3 วันถึงจะมีที่นั่งว่างที่จะได้กลับฝั่งได้ซึ่งมันอาจจะไม่ทันการณ์ 

3.5 ควำมปลอดภัยคือสิ่งที่ส ำคัญที่สุดในงำน Offshore 

งานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันคนภายนอกมักมองว่าอันตรายแต่ความเป็นจริงแล้วมีความ
ปลอดภัยสูงมากเพราะกฎของบริษัทค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก “ความปลอดภัยใน
การท างาน” ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันเพราะเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย
มาก “ทุกย่างก้าวหมายถึงชีวิตที่เสี่ยงอันตราย” เพราะฉะนั้นต้องหาทางป้องกันก่อนที่จะเกิดอันตราย 
เริ่มแรกพนักงานทุกคนต้องเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังที่ท างาน แค่ก้าวแรกที่ออกจากบ้านก็มี
ความเสี่ยงที่เฮลิคอปเตอร์จะตกทะเล วิธีป้องกันก็คือพนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
พื้นฐานมีดังนี ้

1. Helicopter Underwater Escape Training (HUET) เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
 ตนเองเมื่อเฮลิคอปเตอร์ตกทะเล มีการจ าลองเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์จมน้ าโดยท าการฝึกใน
 สระน้ าพนักงานต้องหาทางออกจากเฮลิคอปเตอร์ให้ได้ 

2. Sea Survival เป็นหลักสูตรการด ารงชีพในทะเลในกรณีจ าเป็นต้องสละเรือ  

3. Basic Fire Fighting เป็นหลักสูตรการดับไฟ 

4. First Aid Course เป็นหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

ใช้เวลาฝึกทั้งหมด 3 วัน ซึ่งทุกคนต้องผ่านหลักสูตรเหล่านี้ก่อนที่จะท างานบนแท่นขุดเจาะ
น้ ามัน พนักงานทุกคนยังต้องผ่านการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งห้ามเกิน 
0.05% หากใครเกินจะไม่สามารถไปท างานได้ นอกจากนี้ต้องออกจากงานเพราะถือเป็นเรื่องร้ายแรง
เนื่องจาก “สติสัมปชัญญะ” เป็นสิ่งส าคัญมากในการท างานและถือเป็นความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล
หากขาดสติอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขณะท างานได้ หลังจากเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบนลานจอด 
ส่วนมากเฮลิคอปเตอร์จะไม่ดับเครื่องท าให้ใบพัดเครื่องบินหมุนอยู่ เมื่อเดินลงจากฮลิคอปเตอร์ต้อง
ระมัดระวังใบพัด หลังจากถึงแท่นขุดเจาะก็ต้องมาเข้าห้องประชุมเพื่อดูวิดีโอสาธิตความปลอดภัยใน
การท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน จากนั้นจึงสามารถแยกย้ายกันไปท างานตามแผนกหรือส่วนงานของ
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ตนเองต่อไป กฎความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของแท่นคือการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(Personnel Protective Equipment PPE) ถ้าหากต้องออกไปท างานข้างนอกสถานที่พักก็ต้องสวม
ใส่ PPE เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้าบูท ถุงมือที่ อุดหู เป็นต้น  (อรทัย หอมชื่นใจ, 2562 : 
สัมภาษณ์) 

“เหนื่อยมากตอนฝึกโดยเฉพาะตอนฝึกดับไฟ ทั้งร้อนทั้งเหนื่อย เกือบจะเป็นลมคาสนามฝึก
เพราะชุดดับเพลิงก็หนัก ถังดับเพลิงก็หนัก ไหนจะไฟจ าลองอีก ร้อนทั้งจากไฟและจากแดด”                   
        (อรทัย หอมชื่นใจ, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2562) 

ก่อนจะเริ่มงานพนักงานจะต้องประชุมความปลอดภัยก่อนเริ่มงานเรียกว่า Pre-job safety 
meeting และในบางงานที่เป็นงานอันตรายก็ต้องมีการวิเคราะห์อันตรายจากขั้นตอนการท างาน
เรียกว่า Job Safety Analysis ในขณะท างานหากว่ามีพนักงานคนใดท าผิดวิธีหรือผิดขั้นตอนความ
ปลอดภัย พนักงานทุกคนสามารถที่จะหยุดการกระท านั้น ๆ ได้พร้อมทั้งชี้แนะเพื่อนพนักงานว่าผิด
อย่างไร อันตรายอย่างไรและวิธีการที่ถูกต้องนั้นต้องท าอย่างไรใน บนแท่นมีโปรแกรมความปลอดภัย
ที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมคือการรายงานพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและสภาวการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
ผ่าน OBS Card 8และทุกวันพนักงานในแต่ละส่วนงานจะมีประชุมเพื่อพูดคุยเรื่อง OBS Card เพื่อย้ า
เตือนให้พนักงานรู้ถึงอันตรายพร้อมทั้งทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ในแต่ละสัปดาห์จะต้องมี
การซ้อมไฟไหม้ ทุกคนต้องสวมชุดชูชีพแล้วไปรวมพลกันที่จุดนัดพบ หากมีสัญญาณให้สละเรือก็ต้อง
ซ้อมลงเรือช่วยชีวิตหรือแพยางช่วยชีวิต หลังจากนั้นจะมีประชุมความปลอดภัยประจ าสัปดาห์ครั้งละ
ประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อฟังเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงที่
เกี่ยวกับการท างานเพื่อน าเอาเหตุการณ์เหล่านั้นมาเป็นอุทาหรณ์และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
นั้นซ้ าอีกในอนาคต แสดงให้เห็นถึง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ในการท างานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การท างานในองค์กรที่เสี่ยงอันตรายและกฎข้อบังคับระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ที่ทางบริษัทออกมาบังคับ
ใช้กับพนักงาน รวมถึงการอ านวยอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับพนักงานนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของ
วัฒนธรรมความปลอดภัย ในเริ่มแรกอาจจะเกิดจากการถูกบังคับให้กระท าหลังจากกระท าซ้ าแล้วซ้ า
อีกก็เกิดเป็นพฤติกรรมแล้วก็เกิดเป็นความเคยชินและเมื่อทุกคนท าเหมือนกันท าให้เกิดเป็นทัศนคติใน
ทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นบรรทัดฐานของสังคมหลาย ๆ อย่างที่กล่าวมาจึงเป็นส่วนประกอบที่ท าให้เกิด
วัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานพอสมควร  

                                                            

 8 OBS Card ย่อมาจาก Observation Card พนักงานทุกคนต้องเขียนใบนี้อย่างน้อยวันละ 1 
ใบซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการท างาน สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ และชมเชย
บุคคลที่ท างานได้ด ี



34 
 

 
 

สะท้อนให้เห็นว่าการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันยึดถือเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
ไม่ว่าจะท างานในต าแหน่งใดก็ตาม ต้องมีการอบรมขั้นพื้นฐาน วิธีการดับไฟ เฮลิคอปเตอร์ตก เป็นต้น 
ทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ก่อนท างานจริงเพื่อความปลอดภัยในการท างานซึ่งการฝึกเหล่านี้ รวม
ไปถึงมีการซ้อมไฟไหม้ทุกสัปดาห์ กิจกรรมเหล่านี้ต้องอาศัยความคล่องแคล่ว ว่องไว และความอดทน
เป็นอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างบ่งบอกถึงความเป็นชาย ในขณะเดียวกันผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุด
เจาะน้ ามันก็จ าเป็นต้องปรับตัวให้สามารถเข้ากับการท างานบนแท่นขุดเจาะโดยที่น าความเป็นชายมา
ใช้ในการท างานมากยิ่ง ซึ่งสามารถน ามามองผ่านแนวคิดเพศสภาวะและความเป็นหญิงเป็นชายเพื่อ
วิเคราะห์ต่อไป 
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    บทที่ 4 

ผู้หญิงกับกำรท ำงำน Offshore 

ในบทนี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอข้อมูลการศึกษาภาคสนาม โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานที่ท างานบน

แท่นขุดเจาะน้ ามัน ทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นพนักงานหญิง 10 คนและพนักงานชาย 5 คน โดยผู้ศึกษา

ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ท างานแท่นขุดเจาะน้ ามันในพื้นที่ภาคใต้ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ 

ใน 4 ประเด็นในส่วนของพนักงานหญิงดังนี้ ประเด็นแรกคือช่วงแรกของการเข้าสู่วงการ Offshore 

ประเด็นที่สองคือลักษณะการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน ประเด็นที่สามคือทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับ

งาน Offshore และประเด็นสุดท้ายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของงาน Offshore 

4.1 ช่วงแรกของกำรเข้ำสู่วงกำร Offshore 

จากการสัมภาษณ์สามารถแบ่งประเด็นช่วงแรกของการเข้าสู ่วงการ Offshore ของ
พนักงานหญิงทั้ง 10 คนได้ 5 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรกคุณสมบัติของผู้หญิงท างาน Offshore  
ประเด็นที่สองจุดเริ่มต้นของผู้หญิงในการท างาน Offshore ประเด็นที่สามการฝึกอบรมก่อนการ
ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน ประเด็นที่สี ่ความปลอดภัยจากการ Harassment 9และประเด็น
สุดท้ายอุปสรรคในการท างาน 

 4.1.1 คุณสมบัติของผู้หญิงท างาน Offshore 

คุณสมบัติของผู้หญิงที่มาท างาน Offshore ด้านการศึกษาขึ้นอยู่กับแต่ละต าแหน่งตามความ
ถนัดและความเหมาะสม อย่างเช่น ต าแหน่ง Mud engineer ต้องเรียนจบทางด้านวิศวกรรมเคมี 
ต าแหน่ง MWD engineer ต้องเรียนจบทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมซึ่งเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะ
ทาง ในขณะเดียวกันต าแหน่งของ Rig clerk ที่ท าหน้าที่เหมือนเป็นเสมียน แปลเอกสารต่าง ๆ ไม่
จ าเป็นต้องเรียนจบเฉพาะทางแต่เน้นที่คะแนนสอบ Toeic ซึ่งเป็นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ซึ่งต้องมีคะแนนที่ 650 ขึ้นไป เป็นต้น ส าหรับคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ที่ผู้หญิงที่จะมาท างาน 
Offshore ต้องมีคือ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง คุณสมบัติข้อนี้ไม่เพียงแต่เพศหญิงเท่านั้นแต่รวม
ไปถึงเพศชายเช่นกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมการท างานตั้งอยู่กลางทะเลท าให้ห่างไกลจาก

                                                            

 9 Harassment หมายถึง การคุกคามซึ่งในกรณีนี้ครอบคลมุทั้งการคุกคามทางเพศและการ
คุกคามทางวาจา ท่าทางซึ่งส่งผลให้ผู้ถูกกระท ารู้สึกไม่ปลอดภัย 
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โรงพยาบาล หากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องเสียเวลาในการรอเฮลิคอปเตอร์มารับซึ่งใช้เวลานานอาจเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นพนักงานที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันทุกคนจึงต้องมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง นอกจากร่างกายที่แข็งแรงต้องมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงเช่นกันเนื่องจากการท างานกลางทะเล
ติดต่อกันเป็นเวลา 28 วันโดยที่ไม่มีวันหยุดและไม่มีสามารถไปไหนได้อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจท าให้
รู้สึกหดหู่จึงควรเป็นคนที่ไม่ติดกลุ่มเพื่อน ติดการสังสรรค์จนเกินไป สามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่
รู้สึกแย่หรือบางครั้งการท างานไกลบ้านในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นได้ซึ่งบุคคลที่จะ
สามารถมาท างานนี้ต้องจัดการความรู้สึกตนเองให้ได้ รวมไปถึงการมีทัศนคติที่ดีซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ทั่วไปที่ควรมี 

 4.1.2 จุดเริ่มต้นของผู้หญิงในการท างาน Offshore 

 จุดเริ่มต้นของการท างาน Offshore ของพนักงานหญิงแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน ทั้ง

วางแผนการเรียนมาตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อท างานในอุตหกรรมน้ ามันเนื่องจากมีความถนัดและ

ชื่นชอบทางด้านวิศวกรรมจึงศึกษาอาชีพที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตและสนใจงาน Offshore อย่าง

คุณฤดีมาศ ปัจจุบันอายุ 30 ปีที่มีการวางแผนการเรียนวิศวกรรมเคมีในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อท างาน 

Offshore ซึ่งปัจจุบันท างานในต าแหน่ง Mud engineer มีประสบการณ์ท างาน 8 ปีและครอบครัวให้

การสนับสนุนในการท าอาชีพนี้เนื่องจากทราบถึงข้อมูลการท างานอย่างชัดเจน คล้ายคลึงกับคุณสุนัน

ทา อายุ 35 ปี ที่เลือกเรียนวิศวกรรมปิโตรเลียมเนื่องจากเนื่องจากถนัดวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ อีกทั้งช่วงเวลานั้นการเรียนวิศวะก าลังเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนซึ่งอาจง่ายต่อการ

ประกอบอาชีพในอนาคตและได้รับเงินเดือนที ่พอสมควรจึงตัดสินใจเรียนวิศวะ  แต่อย่างไรก็

ตามหลังเรียนจบคุณสุนันทาตัดสินใจท างานออฟฟิศในสายงานวิศวกรซึ่งพบว่าเป็นงานที่ค่อนข้าง

หนัก เงินเดือนไม่เป็นที่น่าพึงพอใจจึงตัดสินใจย้ายงานมาท างาน Offshore ปัจจุบันมีประสบการณ์

ท างาน Offshore 6 ปี เหตุผลที่ย้ายงานเนื ่องจากรู ้จักคนใกล้ตัวที ่ท างานนี้ได้รับเงินเดือนและ

วันหยุดที่มากพอสมควร ครอบครัวมีความกังวลเกี่ยวกับการท างาน Offshore ในช่วงแรกแต่คุณ

สุนันทาอธิบายถึงกฎของบริษัทเกี ่ยวกับเรื ่องความปลอดภัยซึ ่งมีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก 

ครอบครัวจึงลดความกังวลน้อยลงแต่เป็นกังวลเกี่ยวกับคลื่นลมพายุ หากเป็นช่วงมรสุมครอบครัว

จะติดต่อมาบ่อยครั้ง 

 “เหตุผลแรกที่เปลี่ยนจากออฟฟิศมาเป็น Offshore เพราะงานออฟฟิศเป็นงานที่ไม่จบ

ไม่สิ้น ไม่มีเวลาไปเที่ยว เสาร์อาทิตย์บางวันเราก็ต้องสแตนด์บาย บางครั้ง 4-5 ทุ่มเขาก็

โทรมาหา เราก็ต้องตื่น 7-8 โมงไปท างานอีก ซึ่งบางทีมันเป็นการที่เราท างานล่วงเวลา
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แต่เราก็ไม่ได้เงินโอทีมันรู้สึกเหนื่อย พอเห็น Engineer มีเวลาหยุดขึ้นมาบนฝั่งก็ไม่ต้อง

ท าอะไรเลยก็เลยเลือกย้ายไป Offshore เพราะอยากได้เวลาหยุดที่แท้จริงและอยากได้

เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น”  

     (สุนันทา สมทรัพย์, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2562) 

 เช่นเดียวกับคุณอัจฉราวดีอายุ 32 ปี เรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเลือกเรียนวิศวะปิโตรเลียมเนื่องจากพี่ชายแนะน าให้เรียน ตนเองยังไม่

ทราบว่าต้องเรียนอะไร พี่ชายได้ให้ค าแนะน าว่าสาขาดังกล่าวสามารถจบมาไปท างานแท่นขุดเจาะ

น้ ามันได้ ซึ่งหลังจากเรียนจบก็ท างานออฟฟิศก่อนมาท างาน Offshore แต่เนื่องจากชื่นชอบการ

ท างานในลักษณะงานที่เป็นฟิล์ดมากกว่างานออฟฟิศท าให้ตัดสินใจย้ายมากท างาน Offshore ซึ่ง

ครอบครัวไม่ได้กีดกันการท างานนี้เนื่องจากมั่นใจในตัวของคุณอัจฉราวดีว่าสามารถดูแลตนเองได้ 

ปัจจุบันมีประสบการณ์การท างาน 6 ปี 

“ตอนแรกเรียนจบมาก็ไปเป็นนักธรณีวิทยาก่อนไปเป็นสายโยธานะแบบไปท าถนนก่อน

คือมันจะตรงกับที่เรียนมาก็ไปท าอยู่ตรงนั้นประมาณ 2 ปี พอดีมีเพื่อนท างานอยู่ที่ Rig 

บก เขาว่ามาบอกว่ามีต าแหน่งว่างให้เราลองมาท าก่อนไหมเผื่อมี Connection เพื่อจะไป

สมัครอันที่เราเรียนมาอะไรแบบนี้ก็เลยไปสมัครดู เลยได้ท าต าแหน่ง Radio operator ที่ 

Rig บก หลังจากนั้นก็มีบริษัทเกี่ยวกับ Offshore มารับสมัครงานอยู่หน้าที่ท างาน เขา

บอกว่ามีงาน Offshore มาเพราะว่าช่วงนั้นเขาเอาเรือเข้ามาเยอะท าให้คนงานไม่พอ พี่ก็

เลยยื่นสมัครไปบริษัทก็เรียกไปสัมภาษณ์ ตอนยื่นสมัคร Offshore ตอนนั้นเราก็ยื่นสมัคร

ต าแหน่ง Rig clerk เลย”  

                                     (อัจฉราวดี ปัตลา, สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2562) 

พนักงานหญิงที่ท างานใกล้ชิดกับงาน Offshore มาก่อนแต่ไม่ใช่ในสายวิศวกรอย่างคุณ

จุฑามาศปัจจุบันอายุ 41 ปี เป็นคนโคราช จบปริญญาตรีสาขาการตลาด คณะการจัดการจัดการ 

จุดเริ่มต้นของงาน Offshore เนื่องจากท างานบริษัทที่ส่งพยาบาลมาประจ าที่แท่นขุดเจาะน้ ามัน 

ท างานอยู ่ในสายงานดังกล่าว ท าให้มีความสนใจอยากลองท างานนี ้ ในการตัดสินใจท างาน 

Offshore ครอบครัวให้การสนับสนุนเนื่องจากคุณจุฑามาศเป็นโสดไม่ได้มีภาระ ครอบครัวมีความ

กังวลในช่วงที่มีข่าวคลื่นลมแรงท าให้ติดต่อมาค่อนข้างบ่อยในช่วงมรสุม ครอบครัวไม่ได้เป็นห่วง

เรื่องท างานร่วมกับผู้ชายอาจเพราะไม่ทราบในรายละเอียดของงาน ปัจจุบันมีประสบการณ์ท างาน 9 ปี  



38 
 

 
 

“เหตุผลที่มาท างานคือเพราะท างาน 4 อาทิตย์พัก 4 อาทิตย์มันหางานอื่นไม่ได้ อย่าง

ที่สองก็คือเงินเดือนที่สูงกว่าออฟฟิศ ช่วงแรกลงมาท าตอนแรกก็ปรับตัวไม่ยากสนุก

มากกว่าเพราะเป็นสิ่งใหม่ อาจจะท าอะไรไม่ถูก พวกทางขึ้นห้องอะไรก็จะงงเหมือน ๆ 

กันไปหมด เราจะไม่ค่อยรู ้ว่าเขาท าอะไรกัน ส่วนตัวไม่ได้อึดอัดใจที ่ต้องมาท างาน

ร่วมกับผู้ชาย”  

                                    (จุฑามาศ ภาคสันเทียะ, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2562) 

คุณอรทัยปัจจุบันอายุ 40 ปี เรียนจบคณะวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จุดเริ่มต้น

งาน Offshore มาจากการท างานที่ฐานทัพเรือ 4 ปี ซึ่งต้องพบเจอคนท างาน Offshore อยู่ตลอด

เนื่องจากเป็นฐานการบินส าหรับขนส่งพนักงานท างาน Offshore ท าให้มีความสนใจงานนี้มาก

ยิ่งขึ้นและลองสมัคร ปัจจุบันมีประสบการณ์ท างาน  11 ปี เช่นเดียวกับคุณดวงใจอายุ 30 ปี เป็น

คนจังหวัดสงขลา เรียนจบคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มีจุดเริ ่มต้นของการท างานใน

ช่วงแรกว่าก่อนหน้านี้เคยท างาน อยู่แวดวง Offshore เป็นงาน Onshore ท างานบนฝั่งเกี่ยวกับ

แท่นขุดเจาะน้ ามันแต่ยังไม่มีโอกาสได้ท างานกลางทะเลจึงพยายามสมัครงาน Offshore ปัจจุบันมี

ประสบการณ์ท างาน 4 ปี 

“บังเอิญไปเห็นประกาศรับสมัครทาง Facebook ก็เลยได้สมัครไป คิดว่าที่เขาเปิดโอกาส

ให้ผู้หญิงมาท างานเพราะบางงานผู้หญิงน่าจะเอื้อมากกว่าผู้ชาย อย่างเช่น งานเอกสาร

หรือว่าการคิดวิเคราะห์หรือว่างานที่ต้องใช้ผู้หญิงในการเจรจาเพราะบางทีถ้าเป็นผู้ชาย

หมด ชายกับชายสั่งกันเองคือสั่งให้ท าบางครั้งมันก็ยากหน่อยมั้ง งานบางงานให้ผู้หญิงไป

เป็นฝ่ายเจรจาติดต่อสื่อสารหรือประสานงานอะไรแบบนี้มันง่ายกว่าด้วยซ้ า ทุกวันนี้โลก

มันเปิดกว้างแล้วรู้สึกว่าสิทธิเท่าเทียมกันแล้ว”  

                           (ดวงใจ มโนน้อม, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2562) 

ในขณะที่พนักงานหญิงหลายคนไม่ได้ท างานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน Offshore มาก่อนและ

ตัดสินใจ ย้ายงานอย่างคุณวรรณวิสาข์ อายุ 39 ปี เรียนจบปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์ สาขา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เคยมีประสบการณ์ท างานแผนก Sale and Marketing ที่โรงแรมแห่ง

หนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นสมัครเข้าท างาน Offshore เหตุผลที่เลือกงานนี้

เนื่องจากมีต าแหน่งงานว่าง ค่าตอบแทนสูงและมีวันหยุดที่น่าพึ่งพอใจ การตัดสินใจมาท างาน 

Offshore ในต าแหน่ง Rig clerk ในช่วงเริ่มต้นครอบครัวให้การสนับสนุนในการท าอาชีพนี้แต่ยังมี
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ความกังวลในเรื่องความปลอดภัย  ปัจจุบันมีประสบการณ์ท างาน 10 ปี เช่นเดียวกับดวงสุรีย์ อายุ 37 

ปี เรียนจบคณะครุศาสตร์เคยมีประสบการณ์เป็นครูมาก่อน 5 ปี ก่อนตัดสินใจมาท างาน Offshore 

เนื่องจากต้องการหาประสบการณ์ใหม่ คุณดวงสุรีย์ในช่วงมาท างานแรกครอบครัวเป็นกังวลเกี่ยวกับ

ชีวิตการเป็นอยู่ในการท างานแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาสามารถถ่ายรูปให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ว่า

มีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะเทคโนโลยีการสื่อสารที่ท าให้โลกใบนี้เล็กลงจนไม่ได้รู้สึกห่างไกลจาก

บ้าน ปัจจุบันมีประสบการณ์ท างาน Offshore 10 ปี 

เช่นเดียวกับคุณณกานดาปัจจุบันอายุ 34 ปีเรียนจบคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้ท างานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน Offshore แต่มีคนใกล้ชิดอย่างคุณลุงเขยชาว

ออสเตรเลียท างาน Offshore แต่ไม่ทราบลักษณะการท างานของคุณลุง ก่อนท างานหาข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อได้มาท ารู้สึกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มหัศจรรย์ การที่ได้ไปท างาน 

Offshore ต้องได้รับโอกาสไม่สามารถใช้เงินเพื่อเข้าไปท างานและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของความ

ปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรฐานที่ด ีปัจจุบันมีประสบการณ์ท างาน 6 ปี 

รวมไปถึงพนักงานหญิงที่เริ่มต้นการท างาน Offshore เป็นงานแรกอย่างคุณอุบลอายุ 39 ปี 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา มีความรู้พื้นฐานเรื่องอาหารเล็กน้อย 

เริ่มท าอาหารตั้งแต่มีครอบครัวซึ่งเรียนรู้จากคุณแม่ที่ชอบท าอาหารเช่นกัน อีกทั้งยังอาศัยครูพักลักจ า

จากที่เคยเป็นผู้ช่วยและเรียนรู้สูตรอาหารต่าง ๆ เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เริ่มต้นท างาน Offshore 

เนื่องจากเพื่อนท างานต าแหน่งช่างบนแท่นขุดเจาะน้ ามันแนะน า ให้ลองสมัครงาน ปัจจุบันมี

ประสบการณ์ท างาน 12 ปี   

“ตอนมาสัมภาษณ์เข้ามาท างานเขาก็ไม่ถามอะไรมากนะ ถามแค่ว่าชอบท างาน

 ลักษณะนี้ไหมพวกทักษะภาษาอังกฤษไม่ต้องมีขนาดนั้น เขาพูดอะไรก็จ าเอา อีก

 อย่างเดี ๋ยวนี้ฝรั ่งไม่เยอะแล้ว ท างานนี้ครอบครัวก็โอเคนะ มีคิดถึงบ้างคือเขาก็มี

 กังวลบ้างแหละว่าเราจะไปกินอยู่ยังไง ความปลอดภัยอะไรอย่างนี้จะดีหรือเปล่าจะดี

 หรือเปล่าแต่แบบทุกอย่างมันก็ปลอดภัยมันก็ดีเดี๋ยวนี้ครอบครัวก็เลยไม่เป็นห่วงแล้ว”  

                   (อุบล เกษตรสิน, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2563) 

แสดงให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่งาน Offshore ของผู้หญิงแต่ละคนนั้นมีความแตกต่าง

กัน มีทั้งเริ่มต้นงาน Offshore เป็นงานแรก ย้ายงานมาจากงานที่ใกล้เคียงกับงาน Offshore และย้าย

มาจากงานอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงาน Offshore แต่อย่างไรก็ตามพนักงานหญิงทั้ง 10 คนล้วน
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กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เลือกอาชีพนี้คือ ปัจจัยด้านรายได้ที่สูงกว่างานบนฝั่งมากและปัจจัยเรื่อง

วันหยุดที่ได้รับมากกว่าการท างานทั่วไปบนฝั่ง ส่งผลให้ตัดสินใจมาท างาน Offshore 

 4.1.3 การฝึกอบรมก่อนการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

 ก่อนเริ่มท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมดังนี้ หลักสูตร
เกี่ยวกับ การช่วยเหลือตนเองเมื่อเฮลิคอปเตอร์ตกทะเล มีการจ าลองเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์
จมน้ าโดยท าการฝึกในสระน้ าพนักงานต้องหาทางออกจากเฮลิคอปเตอร์ให้ได้  หลักสูตรการด ารง
ชีพในทะเลในกรณีจ าเป็นต้องสละเรือ หลักสูตรการดับไฟ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใช้
เวลาฝึกทั้งหมด 3 วัน ซึ่งทุกคนต้องผ่านหลักสูตรเหล่านี้ก่อนที่จะท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน  
จากการสัมภาษณ์พบว่าจากหลักสูตรจากการฝึกทั้งหมดที่กล่าวว่า พนักงานหญิง  8 คนต่างให้
ความเห็นตรงกันว่าหลักสูตรการช่วยเหลือตนเองเมื ่อเฮลิคอปเตอร์ตกทะเลถือเป็นการฝึกที่
ค่อนข้างยากท าให้พนักงานหญิงหลายคนมีความกลัวต่อการฝึกดังกล่าว อย่างคุณอย่างคุณอุบล 
คุณอัจฉราวดี คุณอรทัย คุณณกานดาและคุณดวงใจในขณะที่พนักงานหญิงอีกกลุ่มไม่มีความรู้สึก
กลัวเนื่องจากชื่นชอบกิจกรรมในลักษณะผาดโผนจึงรู้สึกตื่นเต้นมากกว่ากลัวอย่างคุณฤดีมาศ คุณ
ดวงสุรีย์และคุณจุฑามาศ 

 “เทรนพวกฝึกน้ า ฝึกไฟให้ผ่าน เราก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้ก็มีแพนิค ตอนนั้น
 กลัวมาก ตอนแรกคิดว่าเกือบตายเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยท าเรือ่งพวกนี้มาก่อน จุดที่
 เราต้องเอาตัวออกมาจากเฮลิคอปเตอร์คือคนเราพอมันกลัวไปแล้ว มันทั้งต้องอยู่ในที่แคบ 
 ต้องอยู่ในน้ าคือมันแพนิคไปหมดแต่โชคดีที่ศูนย์ฝึกมีให้ใส่หมวกส าหรับคนที่ต้องดูแลเป็น
 พิเศษ เขาก็จะช่วยดูเราอะไรแบบนี้ ตอนนั้นก็ต้องท่องอย่างเดียวว่า ยังตายไม่ได้เพราะว่า
 ยังไม่ได้ท าเงินอะไรเลย คิดว่าทุกคนก็มีความกลัวแหละ” 

             (ณกานดา สุขส าราญ, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2563) 

“ตอนฝึกน้ า ฝึกไฟ เอาชีวิตรอดจากเฮลิคอปเตอร์ มีความกลัวนะคะเพราะเราไม่ได้ว่ายน้ า

เก่งแต่พอลงไปอะค่ะสถานการณ์มันคือสมมติว่าเฮลิคอปเตอร์มันจมจริงๆแล้วมันคว่ า

กลางน้ า มีตกใจบ้างนะคะว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงๆแต่ในการเทรนนะคะมันมีอาจารย์

คอยดูแลอย่างดีแบบปลอดภัยแน่นอน ก็เลยลดความกลัวลงมาหน่อย มันก็ต้องใช้ความ

กล้าในส่วนหนึ่งเพราะถ้าเราไม่กล้าท างานในทะเลไม่ได้ เพราะว่าถ้าท างานในทะเลเนี่ยก็

ต้องรู้อยู่แล้วว่าความเสี่ยงมันสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกล้าตั้งแต่แรกแล้ว” 

        (ดวงใจ มโนน้อม, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2563) 
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“ตอนฝึกเอาชีวิตรอดจากเฮลิคอปเตอร์ ก็สนุกดีนะมันไม่ยากหรอกก็คือท าตามกฎของ

เขา วิธีการเอาตัวรอด ตอนแรกเขาจะมีให้นั่งฟังค าบรรยายว่าต้องท าอย่างไรจะมา

อาจารย์คอยดูแลมันตื่นเต้นมากกว่ากลัวหายใจไม่ออกพยายามตั้งใจฟังว่าเทคนิค

คือต้องท าอย่างไรมันก็ไม่ยากนะ”  

                (ฤดีมาศ งามยิ่งยวด, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 

“ปกติเป็นคนที่ลุย ๆ อยู่แล้ว ซึ่งตอนท างานบนฝั่งก็มีเพื่อนผู้ชายเยอะเราก็เรียนรู้นิสัย

ผู้ชายมาบ้างโดยเฉพาะการที่โตมาในครอบครัวที่มีพี่ชาย 1 คน น้องชาย 1 คน นิสัยของพี่

จะมีลักษณะคล้ายผู้ชายอยู่แล้วท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการท างาน ในการ

ท างานที่เรียกว่างานบู๊ก็จะไม่มีปัญหาอะไร”  

          (ดวงสุรีย์ เกษตรสุนทร, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2563) 

“ตอนฝึกน้ า ฝึกไฟ เอาชีวิตรอดจากเฮลิคอปเตอร์ เราไม่กลัวนะคะคือรู้สึกว่ามันสนุกด้วย

ซ้ าส่วนตัวคือเป็นคนชอบกิจกรรมแนว ๆ นี้ด้วย” 

          (จุฑามาศ ภาคสันเทียะ, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2563) 

4.1.4 ความปลอดภัยจากการ Harassment 

 จากการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานหญิงทั้ง 10 คนมีความมั่นใจในเรื่องของการร่วมงานกับ

ผู้ชายจ านวนมากในการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันเนื่องจากทางบริษัทมีกฎเรื่อง Harassment ที่

ค่อนข้างรุนแรง หากได้รับการร้องเรียนบทลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดคือการไล่ออกจากงาน ซึ่งการ 

Harassment ไม่เพียงแต่หมายถึงการคุกคามทางเพศที่ผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระท าเท่านั้น แต่รวมไปถึงการ

คุกคามทุกประเภททั้งจากค าพูด ท่าทาง กระท าซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียน

หากโดนคุกคาม 

“Harassment ถือเป็นกฎของลูกค้าเลยเป็นกฎที่รุนแรงมาก ทุกคนจะพึงระวัง ถามว่ามี

ไหมก็อาจจะมีแซว ๆ ถ้ามันเยอะไปบางทีเราก็แจ้งก็เตือนเขา เขาก็จะกลัวอะไรแบบนี้

เพราะกฎมันจะรุนแรงมาก ถ้าไม่สนิทแล้วมาแซวแล้วเราไม่โอเคกับค าพูดค านี้ ถ้ามีการ

แจ้งก็จะมีการไล่ออกหรือย้ายที่ท างานหรือไม่ก็รุนแรงถึงขั้นว่าไม่สามารถท างานให้กับ

ลูกค้าเจ้านี้ได้แล้ว เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยมาก รู้สึกว่าบนเรือปลอดภัยกว่าอยู่บนฝั่งอีก”  

               (สุนันทา สมทรัพย์, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2562) 
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“ก็คือความคิดของพี่นะ มันขึ้นอยู่กับการวางตัวเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง  ส่วน

น้อยที่ท างานร่วมกับผู้ชาย ทุกอย่างมันอยู่ที่เรา ถ้าเรามากไปเค้าก็จะมากกับเรา ถ้าเรา

เบา ๆ  น้อย ๆ เขาก็จะเกรงใจ โดยส่วนใหญ่แล้วด้วยกฎของ Harassment มันเป็น

กฎที่รุนแรงทุกคนก็จะเกรงกลัวกฎนั้นด้วย นอกจากเรื่องของการคุกคามทางเพศยัง

รวมไปถึงการคุกคามในแง่ของการท างานด้วย อย่างเช่น เจ้านายไปกดดันลูกน้องซึ่งไม่

จ าเป็นว่าต้องเป็น เพศหญิง เพศชาย เพศเดียวกันหรือคนละเพศ กดดันในลักษณะว่า

ถ้าไม่ท าอย่างนี้คุณจะไม่มีสิทธิ์เลื่อนขั้น อันนี้ก็ถือเป็นการคุกคามเหมือนกัน”  

       (วรรณวิสาข์ หนูคง, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2562)  

 อย่างไรก็ตามแม้ว่ามีกฎ Harassment ที่เข้มงวดเนื่องจากเป็นบริษัทของต่างประเทศซึ่งให้

ความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งแต่พนักงานหญิงหลายคนมีทัศนคติว่าไม่

เพียงแต ่กฎเท่านั้นที่จะท าให้เราปลอดภัยแต่ยังรวมไปถึงการวางตัวเช่นกัน อย่างคุณฤดีมาศ คุณ

วรรณวิสาข์ คุณดวงใจและคุณอัจฉราวดีซึ่งมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องการวางตัวให้

เหมาะสมเนื่องจากการวางตัวมีผลต่อการที่เพื่อนร่วมงานผู้ชายปฏิบัติตัวต่อผู้หญิง หากปฏิบัติตัวดี 

เว้นระยะห่าง ไม่แสดงพฤติกรรมในลักษณะที่สุ่มเสี่ยง เชื้อเชิญ ยั่วยุ จะส่งผลให้เพื่อนร่วมงานเกรงใจ  

 “เรื่องเพื่อนร่วมงานดี เจ้านายก็ดี คนอื่นจะปฏิบัติกับเรายังไงขึ้นอยู่กับที่เราไปปฏิบัติต่อ

 เขา อย่างเราเป็นคนพูดตรง ๆ พวกพี่ผู้ชายเขาก็จะพูดกับเราตรง ๆ เหมือนเราเป็นผู้ชาย

 คนนึง มันขึ้นอยู่กับการวางตัวของเรา อย่างตอนที่ท า Rig clerk มันเป็นงานที่ต้องสื่อสาร

 คือต้องขอความร่วมมือจากคนงานอะไรแบบนี้ คือมันแล้วแต่คนงานด้วยว่าเขาจะให้ความ

 ร่วมมือมากน้อยแค่ไหน ตอนนี้ท าเป็น Radio operator ก็ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจาก

 ใครเท่าไหร่แต่ตอนเป็น Rig clerk คือก็ต้องขอให้เขามารับเครื่อง ส าหรับพี่มันปกติเลย

 คนงานคุยกับพี่เหมือนผู้ชายทั่วไปแต่พี่สัมผัสได้ว่าเวลาผู้หญิงคนที่น่ารัก ๆ ขอให้ยกของ

 เขาก็จะรีบวิ่งไปยกให้เลยอันนี้ก็ข า ๆ คิดว่าเค้าอาจจะคิดว่าสนิทกันกับเราเพราะว่าเราก็

 คุยกันเหมือนเพื่อนผู้ชายทั่วไป”                 

                  (อัจฉราวดี ปัตลา, สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2562)  

 แม้ว่าคุณดวงใจทราบเรื่องกฎ Harassment ที่เข้มงวดมากแต่การท างานในช่วงแรกคุณ

ดวงใจกลับมีความรู้สึกไม่คุ้นชินกับการร่วมงานกับผู้ชายจ านวนมาก มีอาการเกร็งเนื่องจากมีผู้หญิง

น้อยในการประชุมมีผู้หญิงเพียง 2-3 คน การท างานแต่ละรอบมีผู้หญิงไม่เกิน 10 คน ช่วงแรกมีความ
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กลัวโดน ข่มขืนหรือคุกคามจากผู้ชายเนื่องจากผู้ชายท างานกลางทะเลมีบุคลิกดูโหด แต่เมื่อท างานได้

ระยะหน่ึงก็มีความมั่นใจในกฎ Harassment รวมถึงมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานผู้ชาย 

“ส่วนหนึ่งที่กล้ามาท างาน Offshore ก็เพราะกฎ Harassment แล้วบริษัทก็ขึ้นชื่อใน

เรื่องของ ความปลอดภัยสูงมากคือในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งการท างานและความ

ปลอดภัยจากการ อาศัยอยู่ร่วมกันเพราะมีกฎ Harassment เข้ามาช่วย ถ้าเกิดมีเรื่อง

แบบนี้เกิดขึ้นมาคุณอาจจะโดนเตือนก่อน ถ้ามันรุนแรงมากก็จะท าการจ้างออกจากงาน 

ประสบการณ์โดยตรงยังไม่เคยเจอ ถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาว่าเขาแค่หยอกล้อ

แบบนี้หรือว่าเป็นธรรมดาที่คนที่ชอบ เราหรือปลื้มเรา อยากจะมาคุย มาจีบเรา มันถือว่า

เป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือว่าเป็น Harassment แต่ถ้าว่าเรารู้สึกไม่พึงพอใจ รู้สึกว่าไม่

ปลอดภัยแบบนี้ เราสามารถที่จะฟ้อง หัวหน้างานว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้ว เราโดน

ลวนลามอะไรแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นค าพูดหรือว่า การกระท าอย่างนี้ได้แต่โดยทั่ว ๆ ไปแล้วก็

ไม่ได้โดน Harassment อะไรเพราะว่าคนท างานก็คือให้เกียรติกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใน

ส่วนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา ว่าวางตัวโอเคหรือไม่โอเคเหมือนกับว่าเราไปเล่นด้วยหรือว่า

เราไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าเราวางตัวดีก็ไม่มีใครมากล้าท าอะไรหรอก”  

      (ดวงใจ มโนน้อม, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2562) 

 4.1.5 อุปสรรคในการท างาน 

จากการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันแต่ละคนมีอุปสรรคใน

การท างานที่แตกต่างกันออกไป อย่างแรกคืออุปสรรคในเรื่องของร่างกายอย่างคุณฤดีมาศ คุณสุนันทา

และคุณดวงใจซึ่งคุณฤดีมาศและคุณสุนันทาท างานในต าแหน่งเกี่ยวกับวิศวกรซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยง

การหยิบจับอุปกรณ์และอุปกรณ์บางชิ้นมีน้ าหนักค่อนข้างมาก รวมไปถึงคุณดวงใจเช่นกันที่ท างาน

เกี่ยวกับเอกสารและมีทัศนคติเช่นเดียวกันว่าผู้หญิงมีพละก าลังที่ไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายส่งผลให้ต้องขอ

ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานผู้ชายอยู่บ่อยครั้ง เช่นเดียวกับคุณณกานดาที่มีความเห็นว่าในการ

ท างานมีเพียงอุปสรรคจากทางด้านร่างกายซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงได้รับหน้าที่ค่อนข้างจ ากัด นอกจากนี้รวม

ไปถึงอุปสรรคทางด้านร่างกายจากอาการเมาเรืออย่างที่คุณอุบล คุณจุฑามาศและคุณอรทัยต้องเผชิญ

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานโดยตรงท าให้ไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาการเมาเรือใน

ช่วงแรก มีอาการพะอืดพะอมคล้ายจะอาเจียนแต่เมื่ออยู่ไปนาน ๆ คล้ายว่าร่างกายจะปรับสภาพได้ มี

อาการเมาเรือที่น้อยลงจนไม่เมาแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน บางคนร่างกายไม่สามารถ

ปรับไม่ได้ วิธีแก้คือทานยาช่วยบรรเทาอาการ ทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะขามคลุกเกลือ แอปเปิล
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เขียว มะม่วง ช่วยบรรเทาอาหารเมาเรือได้และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องต าแหน่งงานอย่างคุณอัจฉราวดี

และคุณอรทัยที่ท างานเกี่ยวกับการแปลเอกสารมีอุปสรรคในเรื่องของภาษาที่ยังไม่คุ้นชินกับส าเนียง

ของชาวต่างชาติท าให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพอสมควร เช่นเดียวกับคุณดวงสุรีย์

ซึ่งท างานในต าแหน่งที่ต้องมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขุดเจาะน้ ามันโดยมีอุปสรรค

ในเรื่องการขนส่งสินค้าที่ต้องใช้เวลานาน ขนาดของสินค้ามีผลต่อพาหนะที่จะเลือกใช้ในการขนส่งซึ่ง

คุณเพ็ญต้องประสานงานเองทุกอย่าง สภาพดินฟ้าอากาศก็ส่งผลเช่นกัน หากมีคลื่นแรงสินค้าไม่

สามารถมาตรงเวลาได้ รวมไปถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ท าให้การขนส่งล่าช้ามากขึ้นซึ่งอุปสรรคเรื่อง

สภาพอากศส่งผลต่องานของคุณสุนันทาเช่นกันเนื่องจากเป็นการท างานกลางแจ้งและอุปกรณ์

บางอย่างไม่สามารถโดนน้ าได ้

“ในการท างานมีอุปสรรคทางด้านร่างกาย เพื่อนร่วมงานให้เกียรตินะที่เราเป็นผู้หญิง เขา

ก็รู้ว่าอันไหนหนักเกินไปที่เรายกไม่ได้เขาก็จะเสนอความช่วยเหลือให้พี่ช่วยไหม กฎในการ

ท างานของบริษัทจะมีกฎระหว่างน้ าหนักตัวกับน้ าหนักของที่เราจะยก ต้องไม่เกินหนึ่งเท่า

หรือสองเท่าตัวไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะท าให้หลังเราอักเสบและท าให้เราได้รับบาดเจ็บจาก

การท างาน อันนี้มันไม่โอเคบริษัทค่อนข้างจะซีเรียสในเรื่องนี้ อันไหนที่มันหนักไปเราก็จะ

พยายามไม่ฝืนเพราะเขาเรียกว่ามันจะไม่ “Fit to work” การที่เราจะลง Offshore จะมี

ใบตรวจสุขภาพเราหรือแม้แต่เราปวดหลังแล้วเราจะลงไปท างานมันก็ไม่โอเคเพราะว่า

นั่งช็อปเปอร์ออกไปก็ชั่วโมงนึง กว่าจะเรียกช็อปเปอร์มาด่วนมันเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่

เขาต้องจ่ายเพื่อดูแลเรา ฉะนั้นจะท าอะไรก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างที่บอกว่าให้

ประเมินว่าเรายกคนเดียวไหวหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ให้เพื่อนร่วมงานมาช่วย”  

      (สุนันทา สมทรัพย์, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2562) 

“อุปสรรคของเราคือมีอาการเมาเรือนิดหน่อย ช่วงหน้ามรสุมก็จะมีเมาบ้างท าให้มีอาการ

เยอะอยู่ อาการจะเป็นประมาณว่ามึนหัว อ้วกเหมือนกับเราตั้งหัวตัวเองไม่ได้ มอง

มอนิเตอร์ไม่ได้  ทานอาหารไม่ค่อยได้มันรู้สึกพะอืดพะอม ท้องมันจะลอย ๆ แก้ด้วยการ

ทานยาแต่ถ้าเป็นนิดหน่อยก็อาจจะดมยาดมก็ได้หรือถ้าเป็นหนักก็คือหยุดท างานออกไปดู

ทะเลกว้าง ๆ เหมือนเมารถให้ไปดูอะไรกว้าง ๆ แล้วค่อยกลับมาท าก็ได้คือถ้าเมามาก

สามารถไปนอนได้แต่ถ้าเมานิดมองหน่อยเราก็อยากท างานของเราให้เสร็จ”  

           (จุฑามาศ ภาคสันเทียะ, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2562) 
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“อุปสรรคในการท างานช่วงแรก ๆ จะเป็นเรื่องของภาษาเพราะว่าอยู่ที่นั่นเจ้านายจะ

 เป็นฝรั่งเหมือนกับต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดแล้ว ภาษาอังกฤษของเราก็ไม่ได้แข็งแรง

 เท่าไหร่แต่พอท างานไปมันก็เหมือนเรียนไปในตัวภาษาอังกฤษของเราก็เริ่มดีขึ้น”  

                    (อรทัย หอมชื่นใจ, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2562)  

“อุปสรรคในการท างานคือต้องท างานเป็นทีมไม่ใช่ว่าอยากได้ของแล้วได้เลย ถ้ามีของตก

หล่นก็ต้องประสานงานกับบนฝั่ง บนฝั่งก็ไม่ได้ส่งมาง่าย ๆ ต้องคิดก่อนว่าของชิ้นนี้ ชิ้นเล็ก

หรือชิ้นใหญ่ ถ้าใหญ่เกินก็มากับเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ก็ต้องมากับเรือ พี่ก็ต้องประสานงาน

เองทุกอย่าง สภาพดินฟ้าอากาศก็มีผลเหมือนกัน ถ้าเกิดมีคลื่นแรงแล้วมีของด่วนที่อยาก

ได้และก็ไม่สามารถจะมาตรงเวลาได้ อยากได้ของด่วนแต่มันตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็มี

อุปสรรคอีกเพราะคนบนฝ่ังหยุดในวันเสาร์อาทิตย์”  

          (ดวงสุรีย์ เกษตรสุนทร, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2562) 

“บางวันก็ฝนตกท างานไม่ได้เพราะอุปกรณ์บางชนิดแบตเตอรี่โดนความชื้นไม่ได้หรือว่า

เวลาที่เราต้องไปต่ออุปกรณ์แต่ละชิ้นมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าฝนตกน้ าเข้าหลุมมัน

จะช็อต เราก็จะเสียเวลาของเรา เราท างาน 12 ชั่วโมงก็มีความเครียดคือเราท าต่อเนื่องไป

เลยซึ่งมันจะมีความเครียดสะสมอยู่ ลูกค้าเองก็กดดันต้องรีบท าแข่งกับเวลาตลอดในการ

แข่งกับเวลาก็คือต้องเซฟอย่าให้พลาด อย่าให้อุปกรณ์เสียมันก็เลยมีความเครียดเกิดขึ้น

หลายอย่าง”  

      (สุนันทา สมทรัพย์, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2562) 

 

4.2 ลักษณะกำรท ำงำนบนแท่นขุดเจำะน้ ำมัน 

 จากการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานหญิงทั้ง 10 คนอยู่ในต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันซึ่ง

สามารถแบ่งได้ 7 ต าแหน่งดังนี้  

4.2.1 ต าแหน่ง Mud engineer 1 คนได้แก่ คุณฤดีมาศ ท างานในต าแหน่ง Mud engineer 

หน้าที่หลักคือท างานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นกระสอบ สารเคมีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันซึ่งมีบ่อ

พิษต่าง ๆ ไว้รอผสมสารเคมีเหล่านี้ให้เข้ากันตามสูตรที่ต้องการ เมื่อผสมเสร็จเรียกว่าน้ าโคลน มี

คุณสมบัติในการช่วยในการเจาะหลุมเพื่อไปหาแก๊สหรือน้ ามัน ซึ่งบริเวณหัวเจาะจ าเป็นต้องมีน้ าหล่อ
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ลื่นเพื่อช่วยในการขุดเจาะได้ง่ายขึ้นโดยที่หลุมไม่เสียหาย สารเคมีแต่ละชนิดท าหน้าที่เข้าไปเคลือบ

หลุมไม่ให้ถล่มพัง ช่วยไม่ให้หัวบิดร้อนเกินไป ช่วยให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ  

“พี่ไม่ได้เป็นคนผสมเองนะแต่พี่จะเป็นคนออเดอร์ว่าต้องใช้สารเคมีตัวนี้ในสูตรของเรา

เท่าไหร่  มันจะได้ตามคุณสมบัติที่เราต้องการ พอผสมเสร็จก็เก็บตัวอย่างมาตรวจวัดค่าว่า

มันโอเคไหม มันได้ไหม ต าแหน่งของพี่ก็มีผู้ชายมีเยอะท างานเหมือนกันทุกอย่าง การ

ท างานร่วมกับผู้ชายคือพี่เขาจะเป็นรุ่นพี่และเป็นหัวหน้าเราด้วย เราสามารถคุยแล้วก็

ปรึกษากันได้ทุกเรื่อง เวลามีปัญหาหน้างานอะไรมาเราก็ไปบอกเขาได้ สมมติเราแก้ปัญหา

ไม่ได้ต้องการจะปรึกษาก็คือคุยกันได้สะดวกไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกหรือนินทาลับหลัง

แตกต่างจากการท างานกับผู้หญิงมันก็มาจุกจิกทหีลัง เขาจะจบแค่หน้างาน สมมติว่าผู้ชาย

ด้วยกันทะเลาะกันที่หน้างานเขาก็จะแค่ทะเลาะกันแค่ตรงนั้นพองานจบส าเร็จก็คือ

เป็นเพื่อนกัน”  

                   (ฤดีมาศ งามยิ่งยวด, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 

4.2.2 ต าแหน่ ง  MWD engineer (Measuring While Drilling) 1 คนได้แก่คุณสุนันทา 

ต าแหน่งแรกที่คุณสุนันทาท าคือต าแหน่ง Lock analysis ท าเกี่ยวกับการดูข้อมูลจากการที่ส่งอุปกรณ์

ไปส ารวจข้างล่าง อุปกรณ์ส ารวจจะส่งข้อมูลขึ้นมา ส่วนนี้มีหน้าที่นั่งตรวจข้อมูลอีกครั้งและส่งข้อมูล

ไปให้ลูกค้า ต าแหน่งต่อมาเป็น MWD engineer คอยวัดในระหว่างการขุดเจาะดูข้อมูลตลอด 24 

ชั่วโมง ดูการท างานของอุปกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การท างานในต าแหน่งของคุณสุนัน

ทาเป็นงานในต าแหน่งเดียวกับผู้ชายซึ่งต้องท างานเหมือนกับผู้ชาย  

“งานของพี่จะบอกเวลากินข้าวได้ไม่ชัดเจน บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับหน้างาน อาจมีการขึ้น

ไปบนหน้างานที่มีการขุดเจาะอยู่เพราะตู้ที่พี่ท างานอยู่มันจะอยู่อีกที่หนึ่ง นึกสภาพว่า

มันจะเป็นเรือยาว ๆ ล าใหญ่ ๆ คือเรือที่มียูนิตและเป็นฝั่งที่พักพวกพี่จะนั่งท างานตรง

นี้ ตรงแท่นขุดเจาะอีกที่หนึ่งจะเป็นที่วางแท่นสี่ขาที่ขุดเจาะอยู่ตรงแท่นนั้น เวลาจะไป

ต้องข้ามสะพานไป ตรงแท่นนั้นก็จะมีความสูงมากก็ต้องเดินบันไดไปเรื่อย ๆ ถ้าเกิดขึ้น

ไปข้างบนอาจจะต้องมีการท างานหน้างานซึ่งมันอาจจะนานก็ต้องจัดการเวลาว่าเราจะ

กินข้าวตอนไหน บางวันก็ได้กินตรงเวลา บางวันก็อาจจะให้เค้าห่อให้”  

      (สุนันทา สมทรัพย์, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2562) 
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4.2.3 ต าแหน่ง Assistant safety and training officer 1 คน ได้แก่ คุณวรรณวิสาข์ซึ่งเข้า

มาท างานต าแหน่งแรก คือ Rig clerk เป็นงานเกี่ยวข้องกับเอกสาร แปลเอกสารท างานในต าแหน่ง 

Rig clerk 3 ปี หลังจากนั้นเลื่อนต าแหน่งเป็น Assistant safety and training officer ต าแหน่งนี้

เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยและการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานที่อยู่บนแท่น 

“หน้าที่งานหลักของพนักงานเซฟตี้คือต้องตรวจเช็คว่าพวกเขาท างานได้ถูกตามกฎของ

ความปลอดภัยของ Rig หรือเปล่าและมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์เป็นเหมือนการประชุมที่

แทรกความรู้ความปลอดภัยลงไป อัพเดทเกี่ยวกับกฎเรื่องความปลอดภัย อันดับแรกก็คือ

มันก็จะมี กฎหมายในเรื่องของกฎหมายแรงงานและของ Rig ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภยั

เยอะมากมันจะไม่สามารถบอกได้หมดว่ามีอะไรบ้าง ที่ Rig ซึ่งมันก็จะมีกฎเรื่องความ

ปลอดภัยในแต่ละด้านว่าจะต้องท าให้ปลอดภัยต้องท ายังไง งานของพี่ก็กึ่งเป็นงาน

ออฟฟิศต้องท างานเอกสารไปด้วย แล้วก็ยังต้องออกไปดูแลหน้างานอีกด้วย ความรู้สึก

ตอนท ากะกลางคืนกับกะเช้าก็คือต่างกันก็คือชีวิตมันก็แตกต่างไปในส่วนของการท างาน

กลางคืนก็คือเราจะต้องนอนกลางวันใช้ชีวิตกลางคืน ร่างกายมันก็ปรับตัวได้แล้วก็ในช่วง

กลางคืนมันก็จะไม่เหมือนบรรยากาศในช่วงกลางวัน ส าหรับพี่รู้สึกว่าตอนกลางคืนจะไม่

ค่อยมีนายใหญ่เยอะมากแต่มันก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องระวังให้มากในช่วงกลางคืนเพราะว่า

มันมืดด้วยแลว้ก็ออฟฟิศปิดเกิดอะไรขึ้นมันก็จะต้องรอจนถึงเช้าดังนั้นก็เลยต้องระวัง”  

                             (วรรณวิสาข์ หนูคง, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2562) 

4.2.4 ต าแหน่งผู ้ช่วยกุ ๊ก 1 คนได้แก่ คุณอุบลซึ ่งท างานในต าแหน่งผู ้ช่วยกุ ๊กฝรั ่งตั ้งแต่

เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน โดยการเก็บรักษาของสดมีตู้แช่อาหารความเย็นติดลบ 0 องศา เนื้อสัตว์

และผักจะถูกส่งมาอาทิตย์ละครั้งผ่านทางเรือสินค้า มีเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลา อาหารมีการแยก

ไทยและอิสลาม อย่างเช่น เมนูหมู หวานก็ต้องท าไก่หวานอีกชุดเช่นกัน แบ่งเป็น 2 ครัวคือครัวไทย

และครัวฝรั่ง ครัวไทยจะเป็นพวกแกงส้ม แกงคั่ว แกงจืด ส่วนครัวฝรั่งจะเป็นพวกของทอด อย่างเฟ

รนด์ฟราย ซุป พอร์คชอป เบเกอรี่ อาหารเหล่านี้ต้องท าสด เมนูซ้ ากันไปทุกอาทิตย์ อย่างเช่น วัน

อังคารเมนูพิซซ่า สัปดาห์หน้าวันอังคารจะเป็นเมนูพิซซ่าเหมือนเดิม 

“ในแผนกจะมี 2 คนคือ กุ๊ก 1 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 งานนี้คือได้ทั้งสองเพศนะไม่จ ากัดเพศ บาง

คนก็เรียนมาโดยตรง บางคนก็อาศัยประสบการณ์ รู้สึกว่าไม่ได้เป็นงานที่หนักเพราะได้

ท าในสิ่งที่ชอบคือท าอาหาร ถ้าใครไม่ชอบก็อยู่ไม่ได้หรอก ปัญหาในการท างานบางครั้ง

ก็โดนติว่าวันนี้ข้าวไม่อร่อยเลยคือคนเรามันก็ชอบต่างกัน บางวันก็น้อยใจมีคนมาติว่า
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อาหารแบบนั้นแบบนี้ บางทีน้อยใจเก็บไปร้องไห้ก็มี โทรไปหาที่บ้านบอกแม่ว่าเหนื่อย

เจอแบบนี้มา โทรหาลูกก็สบายใจขึ้นบอกตัวเองว่าต้องท า ต้องท าให้ได้ ครอบครัวคอย

เป็นก าลังใจให้”  

                         (อุบล เกษตรสิน, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2563) 

4.2.5 ต าแหน่ง Radio operator 1 คน ได้แก่ คุณอัจฉราวดีซึ่งท างานในต าแหน่ง Rig clerk 

ในช่วงแรกมีบางครั้งไปเป็น Radio operator ประมาณ 4-5 เดือนเล่าว่า Rig clerk ส่วนใหญ่รับ

ผู้หญิงเพราะว่าต้องแปลภาษาระหว่างเจ้านายต่างชาติกับพนักงาน เคยมีพนักงานผู้ชายมาก่อนแต่มี

เรื่องผิดใจกัน เมื่อพนักงานมาคุยงานหรือมาขอความช่วยเหลือ ขอค าปรึกษา ผู้ชายจะอธิบายด้วย

วาจาท่าทางที่ดูไม่เป็นมิตร ซึ่งลักษณะงานของต าแหน่ง Rig clerk เป็นงานเอกสาร งานแปล งานรับ

เครื่องรับเฮลิคอปเตอร์ ส่วน Radio operator หน้าที่คือ ติดต่อกับเรือ ติดต่อกับนักบินเวลารับเครื่อง 

ปัจจุบันคุณอุ้มอยู่ในต าแหน่ง Radio Operator ท างาน 2 สัปดาห์แรกในช่วงกลางคืน 2 สัปดาห์หลัง

ในช่วงกลางวัน ลักษณะงานค่อนข้างต่างกันตอนกลางคืนส่วน ใหญ่จะท าเอกสาร ส่วนกลางวันติดต่อ

งาน รับโทรศัพท์เป็นการติดต่องานเสียส่วนใหญ่  

“ตอนที่ท า Rig clerk มันเป็นงานที่ต้องสื่อสารคือต้องขอความร่วมมือจากคนงานอะไร

แบบนี้ คือมันแล้วแต่คนงานด้วยว่าเขาจะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน ตอนนี้ท าเป็น 

Radio operator ก็ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครเท่าไหร่แต่ตอนเป็น Rig clerk คือก็

ต้องขอให้เขามารับเครื่อง ส าหรับพี่มันปกติเลยคนงานคุยกับพี่เหมือนผู้ชายทั่วไปแต่พี่

สัมผัสได้ว่าเวลาผู้หญิงคนที่น่ารัก ๆ ขอให้ยกของเขาก็จะรีบวิ่งไปยกให้เลยอันนี้ก็ข า ๆ คิด

ว่าเค้าอาจจะคิดว่า สนิทกันกับเราเพราะว่าเราก็คุยกันเหมือนเพื่อนผู้ชายทั่วไป พี่ว่าการ

ท างานบนเรือมันก็เหมือนการท างานปกติที่อยู่ฝั่งเพราะว่าบางคนที่เขาเป็นผู้หญิง

อ่อนหวาน รักสวยรักงามเขาก็อยู่ได้  ความเป็นผู้หญิงคิดว่าเป็นอุปสรรคในการท างานใน

บางครั้งแต่ส าหรับพี่อ่ะไม่ บางบริษัทเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงมันเปลืองที่นอนเพราะถ้าเป็น

ผู้หญิงต้องคู่กับผู้หญิงจะไปนอนรวมกับผู้ชายไม่ได้ทางบริษัทเขาก็จะไม่เอาเลย กลับกัน

นะความเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ อย่างบางบริษัทเขาจะรับผู้หญิงมาเพราะว่าเวลา

คุยกับลูกค้าจะคุยง่าย”  

                  (อัจฉราวดี ปัตลา, สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2562) 
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 4.2.6 ต าแหน่ง Material Administrator 2 คนได้แก่ คุณดวงสุรีย์และคุณอรทัย ลักษณะ

การท างานเกี่ยวข้องกับระบบการขนส่ง การรับของส่งของ จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขุดเจาะ 

ช่วยเหลือแผนกที่ต้องการอุปกรณ์ เป็นคนสั่งของเมื ่อต้องการเพิ่มเติม เมื ่อของมาถึงต้องคอย

ตรวจดูคลังอุปกรณ์อยู่เสมอ ดูแลอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน หากอุปกรณ์ถูกใช้ไปใกล้

หมดจากคลังอุปกรณ์ ต้องสั่งเพิ่มเพื่อที่จะทดแทนไม่ให้อุปกรณ์ขาดแคลนจากคลังสินค้า  

“ในแผนกเมื่อก่อนเป็นผู้ชายหมดเลย พอดีหัวหน้าพี่ให้โอกาสพี่เป็นผู้หญิงคนแรกรู้สึกดี

มากที่ได้เป็นผู้หญิงคนแรก เหตุผลที่ได้รับโอกาสเพราะเขารู้ว่าพี่ท าได้ทั้ง ๆ ที่ตัวพี่เองก็

ไม่ได้ไว้ใจในตัวเองว่าจะท าได้หรือเปล่าแต่ผู้ใหญ่บอกว่า คุณท าได้และเขาให้โอกาสเราก็

ต้องท าให้ดีที่สุดแล้วก็ท าได้ก็เลยท ามาเรื่อย ๆ ตอนหลังก็มีรับผู้หญิงมาบ้าง ตอนนี้ทั้ง

ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิ์เท่ากันแล้ว พี่มีผู้ช่วย 2 คนที่น่ารักมากเป็นผู้ชายทั้งคู่ คอยจัดการ

อุปกรณ์เบิกจ่ายใช้สอย ใคร มาเอาของอะไรทีมงานของพี่ก็จะเป็นคนจัดการหาให้ ส่วนพี่

ก็ดูเรื่องของถ้าของชิ้นนี้หมดเราต้องสั่งใหม่ก็จะสั่ง สั่งเสร็จก็รอของ ตามของว่าของตอนนี้

ไปถึงไหนแล้ว ถ้าแผนกนี้ต้องการด่วนเราก็ต้องไปเร่งนิดนึง”  

                     (ดวงสุรีย์ เกษตรสุนทร, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2562) 

“ตอนแรกเข้ามาเป็น Trainee Materials Administrator ยังไม่ต้องรับผิดชอบงาน 

100% เพราะว่ายังเป็น Trainee อยู่และควบต าแหน่ง Store man ไปด้วยในตัวต้อง

ท างานพวกรับของ เช็คของ จ่ายของ เช็คสต๊อกสินค้า เราก็จะได้ เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุ 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ ามัน มันยาก ๆ ทั้งนั้นคือถ้าเป็นของ

สวย ๆ งาม ๆ คงจ าง่ายกว่านี้ ปัจจุบันท าต าแหน่ง Materials Administrator หน้าที่งาน

ก็จะเป็นการควบคุมดูแลคลังสินค้าของแท่นขุดเจาะ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ 

เครื่องจักรที่ใช้ในการขุดเจาะน้ ามัน รวมไปถึงอุปกรณ์ทั่วไปอื่น ๆ ต้องติดต่อประสานงาน

กับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดส่งสินค้าบนฝั่ง ต้องคอยดูแลไม่ให้สินค้าขาดสต๊อกไม่อย่างนั้นอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อการบวนการขุดเจาะน้ ามันได้หรือพูดง่าย ๆ ก็คือท างานเกี่ยวข้องกับ

ระบบการขนส่งของ  เราต้องคอยประสานงานส่งของ รับของ ทั้ งจากทางเรือ 

เฮลิคอปเตอร์” 

               (อรทัย หอมชื่นใจ, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2562) 
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4.2.7 ต าแหน่ง Rig clerk 3 คนได้แก่ คุณจุฑามาศ คุณณกานดาและคุณดวงใจ หน้าที่หลัก

คือ Check personal on board เนื่องจากยังต้องรับหน้าที่เป็น Helicopter landing officer คอย

ดูแลทุกอย่างเมื่อมีการลงจอด ทั้งเรื่องของผู้โดยสาร ติดต่อกับกัปตัน เติมน้ ามันเฮลิคอปเตอร์และอีก

หน้าที่คือต้องพิมพ์รายงานว่ามีอะไรเกิดขึ้นบน แท่นขุดเจาะน้ ามันโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

เขียนคือ Observation card คนละหนึ่งใบ คุณใหม่ต้องท าเอกสารรายได้พนักงาน เงินเดือน โอทีและ

ต้องช่วยจัดการปัญหาใน กรณีพนักงานต้องการออกจากแท่น พนักงานต้องการติดต่อกับออฟฟิศบน

ฝั่งหรือต้องการสื่อสารกับหัวหน้างานที่เป็นชาวต่างชาต ิ

“เมื่อก่อนมีผู้ชายแต่ตอนหลังก็มีแต่ผู้หญิงเพราะว่าแต่ก่อนนอกจากจะแปลเรื่องงาน

แล้ว จะต้องแปลเวลาพนักงานมีปัญหากระทบกระทั่งกัน ผู้หญิงอาจจะมีการจัดการ

ในเรื่องของความซอฟต์ ๆ ดูแลการแปลได้ดีกว่า ที่รับผู้หญิงมาท าต าแหน่งนี้เพราะ

เขาว่ามองว่าเวลามีเรื่องต้องคุยกันผู้ชายเหมือนจะแข็ง ส่วนผู้หญิงเวลาแปลมีการพูด

เพราะ ๆ กับหัวหน้าการที่จะมีคนแปลอยู่ตรงกลาง ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีความอ่อน

น้อม ประนีประนอมอะไรกันมากกว่า ถ้าผู้หญิงมาท างานในส่วนนี้ก็เหมือนจะท าให้

งานง่ายขึ ้นมากกว่า อย่างงานเอกสารผู ้หญิงก็จะมีความละเอียดและรอบคอบ

มากกว่าอันนี้ความคิดพี่นะ”  

                         (จุฑามาศ ภาคสันเทียะ, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2562) 

“คิดว่าเพราะงานของเรามันค่อนข้างละเอียดเขาก็เลยเลือกผู้หญิงมาท างานมันช่วย

ลดความตึงของผู้ชายได้ พี่เคยได้ยินว่าต าแหน่งพี่ก่อนหน้านี้เป็นผู้ชายแล้วรู้สึกว่ามี

เรื่องชกต่อยเมื่อนานมากแล้ว เขาก็เลยเปลี่ยนนโยบายรับผู้หญิงเข้ามาท า รับผู้หญิง

เข้ามาท าน่าจะ ดีกว่าเพราะว่าผู้ชายจะมีความเกรงใจเพราะมันมีเรื่องเงินไง สมมติ

ว่าเขาท าโอทีแต่ไม่ได้ค่าแรงตามที่ท าพนักงานเขาก็จะโมโหว่าท าไมมันเกิดอะไรขึ้น

แล้วยิ่งเป็นคนใต้เขาไม่ได้พูดว่าน้องจ๊ะช่วยเช็คให้พี่หน่อย เขาจะแบบไอ้บ่าวนี้เร็วเลย 

กลายเป็นว่าคนเรามันก็มีแต่อารมณ์ใส่กันแต่พอพนักงานผู้ชายมาเจอกับพนักงานที่

เป็นผู้หญิงเขาก็จะลดความโมโหลง เขาก็จะแบบว่าน้องช่วยพี่หน่อยนะ พี่ท างานมา

เหนื่อยมากเลยนะ อะไรอย่างนี้มันก็จะง่ายกว่า มันก็ลดความตึงเครียดไปเยอะละ 

อย่างพี่ก็เป็น Translator ในเวลาที่แบบพนักงานจะต่อยกัน จะเอาเก้าอี้ทุ ่มกัน พี่

ต้องแปลแล้วเขาพูดภาษาใต้ พี่เองก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ก็พอรู้ว่าเขาหมายความ  
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ว่าอย่างนี้ เราคงไม่แปลตรงตัว เราก็แค่จะบอกว่าเขาโมโหมากแล้วนะคือมันก็เป็น

เหมือนศิลปะ เรื่องพวกนี้เราต้องมีความประนีประนอมอย่างมากเลย”  

                             (ณกานดา สุขส าราญ, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2563) 

“งานของพี่เองก็ต้องมีความประนีประนอมอะไรท านองนั้นแหละ ขอความช่วยเหลือ 

ขอความร่วมมือว่าช่วยท าอย่างนี้หน่อยนะคะ ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษกัน

เพราะว่า พนักงาน บางคนไม่ได้เรียนจบมาสูงมาก เขาท างานมานานแล้วในเรื่องของ

ภาษาไม่ค่อยได้ เราก็จะท าหน้าที่ในการเป็นล่ามไปแปล เป็นตัวกลางในการสื่อสาร

ระหว่างหัวหน้าฝรั่งกับพี่ที่ท างานผู้ชายเขาท างานมาบางทีก็เหนื่อย ๆ เครียด ๆ เจอแต่

ผู้ชายด้วยกันแต่พอมีผู้หญิงเข้ามาเหมือนกับพูดจาดี มันจะซอร์ฟกว่าท า ให้เขาเห็นแก

เห็นใจ อยากให้ความช่วยเหลืออยากให้ความร่วมมือมากกว่า พี่ว่าสบายนะท างานกับ

ผู ้ชายเพราะว่าแรก ๆ เราเขินเอง ผู ้ชายอะนะเวลาผู ้หญิงแบบยกไม่ได้ช่วยหน่อย 

พูดจาออดอ้อนเค้าก็เต็มใจช่วย ทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือท างานง่ายมาก

เหมือนผู้ชายจะมองเรานี่ก็จะช่วยนั่นก็จะช่วยแต่ถ้าท างานกับผู ้หญิงมันก็หลายสิ่ง

เหมือนพี่เคยท างานออฟฟิศผู้หญิงจะแบบไม่นินทาก็อิจฉาริษยา ใส่ร้ายป้ายสี ถ้าเรา

เก่งกว่าเขาก็หมั่นไส้ แต่ท างานกับผู้ชายมันก็ไม่มีอะไรเลยเพราะผู้ชายเขาไม่ค่อยคิด

อะไรมากเค้าท างานเสร็จเค้าก็พักผ่อน ไม่มานั่งจุกจิกจู้จี้ นินทา อิจฉาอะไรแบบนี้ไม่

ค่อยมี”  

    (ดวงใจ มโนน้อม, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2562) 

4.3 ทัศนคติของที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน Offshore  

 จากการสัมภาษณ์สามารถแบ่งทัศนคติของพนักงานหญิงได้เป็น 6 ประเด็นได้แก่ ข้อเสียใน

การท างาน Offshore  ความภูมิใจต่ออาชีพของตนเองของผู้หญิงที่ท างาน Offshore  ลักษณะของ

ผู้หญิงที่เหมาะสมกับงาน Offshore  ความเป็นหญิงกับการท างาน Offshore  ทัศนคติของผู้หญิง

ท างาน Offshore ที่มีต่อเพื่อนร่วมงานผู้ชายและทัศนคติของเพื่อร่วมงานผู้ชายที่มีต่อชายต่อผู้หญิงที่

ท างาน Offshore 
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 4.3.1 ข้อเสยีในการท างาน Offshore 

จากจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่งาน Offshore ของแต่ละคนแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันแต่

พนักงานหญิงทั้ง 10 คนต่างมีทัศนคติเกี่ยวกับข้อดีของงานในเรื่องของเงินเดือนและวันหยุดที่ตรงกัน 

ซึ่งแม้ว่าจะเป็นงานที่มีข้อดีน่าสนใจแต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน จากการสัมภาษณ์พบข้อเสียใน 4 ประเด็น

ได้แก่ ประเด็นเรื่อความเสี่ยงสุขภาพอย่างคุณสุนันทาที่ต้องยกของหนักและยังเสี่ยงอันตรายจาก

สารเคมี รวมไปถึงอันตรายจากการเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉินซึ่งการอยู่บนแท่นขุดเจาะน้ ามันห่างไกล

จากฝั่งอาจท าให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิต เช่นเดียวกับคุณจุฑามาศที่ต้องนั่งท างานเอกสารเป็นเวลานานก็

มีความเสี่ยงการเป็นออฟฟิศซินโดรม  ประเด็นที่สองคุณดวงสุรีย์ คุณวรรณวิสาข์และคุณอัจฉราวดีให้

ความเห็นว่างาน  Offshore ขาดความก้าวหน้าของอาชีพงาน ไม่สามารถเลื่อนขั้นได้อย่างงานบนฝั่ง

และประเด็นเรื่องขาลงของอุตสาหกรรมน้ ามันตามความคิดเห็นของคุณสุนันทาส่งผลให้อุตสาหกรรม

น้ ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงชั่วโมงงานของพนักงานลดลง สวัสดิการต่าง ๆ ก็ถูกปรับลด และประเด็น

สุดท้ายคือการขาดปฏิสัมพันธ์กับคนบนฝั่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวซึ่งพนักงานหญิงส่วนใหญ่

ทั้งคุณฤดีมาศ คุณวรรณวิสาข์ คุณอุบล คุณจุฑามาศ คุณอรทัย คุณณกานดาและคุณดวงใจมีความ

คิดเห็นตรงกันในประเด็นนี้ว่าบางครั้งในช่วงเทศกาลต่าง ๆ วันรวมญาติ รวมไปถึงงานแต่งงานหรือ

งานศพของคนสนิทก็ไม่สามารถไปเข้าร่วมได ้

 “ความเสี ่ยงเรื ่องสุขภาพมีเยอะ ยกของหนักเสี ่ยงปวดหลังเพราะว่ามันหนักมาก

ประมาณเกือบ 20 กิโลหรือว่าบางทีท างานต้องก้ม ๆ เงย ๆ ท าให้หมอนรองกระดูก

เคลื่อนมีสิทธิ์ปวดหลังหรือแม้กระทั่งการท างานตีค้อนอาจจะพลาดโดนมืออะไรแบบนี้

จะเป็นการใส่แบตเตอรี่ ถ้าเราดูไม่ดีแบตเตอรี่มีความชื้นเอาไปใส่ในอุปกรณ์มันอาจจะ

ระเบิดได้หรือการเจอพวกรังสีแกมมา รังสีนิวตรอนอะไรต่าง ๆ ซึ ่งมันจะมีผลต่อ

ร่างกายมันเป็นสารกัมมันตภาพรังสีซึ่งพี่ได้รับตลอด เราไม่รู้ว่าในระยะยาวมันจะส่งผล

ยังไงอาจจะเป็นตัวกระตุ้นสารมะเร็งหรืออะไรก็ไม่รู้นะ ถ้าเราได้รับในปริมาณมาก ๆ 

บนเรือมีมีบุรุษพยาบาลคอยดูแลให้ค าปรึกษาอะไรได้เบื้องต้นแต่ ไม่ถึงขั้นเป็นหมอ ถ้า

มีเหตุฉุกเฉินที่เขาคิดว่ามันไม่โอเค เขาก็จะมีการเรียกช็อปเปอร์มาด่วนแล้วก็ส่งเรากับ

ฝั่งเลย แต่ถ้าถึงขั้นนั้นมันก็ยังเป็นข้อเสียที่ว่าถ้าเราเป็นอะไรหนักมันก็รอไม่ได้กว่าช็อป

เปอร์จะมาถึงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง ๆ แล้วกว่าจะตัดสินใจว่าคนนี้ กลับบ้านได้ ใช้

เวลานานมันก็ไม่ได้มีความปลอดภัยเท่าไหร่ต่างจากบนฝั่งถึงมือหมอเลยแต่ก็นั่นแหละ 

มันก็คือค่าเสี่ยงภัยที่เขาให้เรา”  
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     (สุนันทา สมทรัพย์, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2562) 

“ข้อเสียคือเราหลุดออกจากสังคมบนฝั่งค่อนข้างเยอะอย่างกับว่าเพื่อนแต่งงาน วันเกิดคน

 นั้นวันเกิดคนนี้ เราก็ไม่สามารถจะไปได้เพราะเราท างาน เราไม่สามารถไปจอยงานอะไร

 แบบนี้ได้ เราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนน้อยลงท าให้ห่างกับเพื่อนมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่

 เป ็นไรเทคโนโลยีม ันช ่วยได ้แค ่ม ี Wi-Fi มันก ็ Connect กันแล้วแหละแต่ม ันก ็ไม่

 เหมือนกับว่าเราได้ไปเจอกัน”              

                                                (วรรณวิสาข์ หนูคง, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2562) 

“บางครั้งก็อยากกลับบ้าน คิดถึงลูก วันไหนสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดีบางทีมันก็รู้สึก   

 เหงาบางครั้งบางโอกาสสมมติว่าญาติมาเยี่ยมหรือมีงานอะไรส าคัญเราลาขึ้นไปไม่ได้

 มันยากที่จะหาคนมาแทนท าให้เรารู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่คุ้มอ่ะที่เราจะมาท าอะไรที่นี่ 

 ท าให้รู้สึกไม่แปลกใจว่าท าไมเขาถึงให้ค่าตอบแทนคนที่ท างานกลางทะเลสูงเพราะว่า

 มันเสี่ยงหลายอย่าง เสี่ยงทั้งการอยู่กลางน้ ากลางทะเลและการขุดเจาะถ้าเกิดวันใด

 วันนึงมันเกิดแก๊สระเบิดอะไรขึ้นมาความเสี่ยงสูงมากแล้วพวกอิสระเสรีอะไรเราก็ไม่มี 

 นี่ก็คือเหตุผลว่าท าไมเขาถึงให้ค่าตอบแทนสูง”                                                 

                 (ดวงใจ มโนน้อม, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2563) 

“ส่วนตัวคิดว่าความก้าวหน้าของอาชีพงาน Offshore คือตันอยู่แค่นี้แต่ถ้าเป็นงานบนฝั่ง 

คือสามารถไปต่อได้หลายทาง ถ้าวันนึงไปท างานที่ฝั่งก็สามารถประยุกต์เอาข้อมูลหรือ

ประสบการณ์จากการท างานที่นี่ไปท างานบนฝั่งได้ ไปเปิดร้านขายของก็ได้ มีความรู้ว่าถ้า

ของชิ้นนี้ขาดแล้วจะไปซื้อที่ไหน”  

           (ดวงสุรีย์ เกษตรสุนทร, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2562) 

“ช่วงนี้สองสามปีนี้มันปีการเปลี่ยนถ่ายเพราะว่าเค้าประมูลเจ้าใหม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้า

เก่า เค้าจะต้องรื้อถอนหลุมเก่าที่ไม่ได้ใช้เพราะไม่งั้นเค้าจะโดนค่าปรับจากกรมพลังงาน

เชื้อเพลิง เพราะฉะนั้นในหน้างานรื้อ ถอนหลุมไม่ใช้เครื่องมือพวกพี่ไง พี่ก็จะไม่ได้ลงไป

ปฏิบัติไม่ได้ลงไปท างานก็จะถูกพักไว้ บางทีก็จะถูกเลื่อนไปแล้วอะไรแบบ นี้มันก็จะไม่มี

ความแน่นอนอีกแล้วเมื่อเทียบกับสี่ปีที่แล้ว 10 ปีที่แล้วคือเจาะอย่างเดียวไม่มีค าว่ารื้อ

ถอน ปีที่แล้วเค้าเพิ่งประกาศมาว่าจะเปลี่ยนเป็นเจ้านี้ก็เลยต้องปรับตัวเวลาที่ว่างก็ไม่

ค่อยมีแล้วจริง ๆ ก็มีเวลาว่างยาว เวลาที่เราไม่ได้เงินเราก็ต้องแพลนการใช้เงินของเรา
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อีกอย่างพี่ว่างยาวมาเดือนกว่าแล้วไม่ได้ลงไปท างานก็ต้องแพลนว่าเออต้องเริ่มใช้เงิน

เก็บแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปเที่ยวหรือไปอะไรไม่ได้” 

              (สุนันทา สมทรัพย์, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2562) 

         4.3.2 ความภูมิใจต่ออาชีพของตนเองของผู้หญิงที่ท างาน Offshore 

 จากการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานหญิงทั้ง 10 คนมีความภูมิใจในการท างาน Offshore ในช่วง

การท างานช่วงแรกเนื่องจากงาน Offshore ถูกมองว่าเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายส าหรับผู้หญิง 

อย่างเช่นคุณดวงสุรีย์ทีเ่ล่าความรู้สึกการท างาน Offshore ว่ารู้สึกมาไกลมากจากในอดีตที่ปิดกั้นไม่ให้

ผู้หญิงท างาน Offshore ถือว่าตนเองเป็นคนที่โชคดีได้รับโอกาสและพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้อยู่

เสมอ เช่นเดียวกับคุณฤดีมาศที่ก่อนมาท างาน Offshore มีความคิดว่าหากได้ท างานนี้คงเป็นความ

ภาคภูมิใจเพราะมีผู้หญิงเป็นจ านวนน้อย คุณฤดีมาศไม่เคยมีความคิดว่าตนเองเป็นผู้หญิงแล้วจะท า

ไม่ได้แต่มีความมุ่งมั่นคิดว่าตนเอง  ต้องท าได้และพบว่าการมีผู้หญิงลงไปท างานบนแท่นขุดเจาะช่วย

ท าให้บรรยากาศดีขึ้น 

“เรารู้สึกภาคภูมิใจต่ออาชีพตนเองมาก มีคนถามว่าไม่เบื่องานนี้บ้างหรอ พี่บอกว่าไม่เลย

ไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนเลย ข้อดีคือไม่สามารถหางานบนฝั่งที่จะได้เงินเดือนเท่า 

Offshore มีเวลาว่างเยอะมากเพราะมันเท่ากับท างานครึ่งปี ว่างครึ่งปี ไม่มีงานอะไรให้

เราได้ขนาดนี้แล้วและยังท าให้เรามีหลาย ๆ อย่างในชีวิตเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้อง

กระเบียดกระเสียด มีบ้าน มีรถ มีอะไรหลาย ๆ อย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพึ่งระวังคืออาชีพนี้

เป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง เราต้องรู้จักอดออม จุดแข็งที่อยู่ในอาชีพนี้ได้นานคือตรงต่อเวลา 

ขยัน อะลุ่มอล่วย ไม่แข็งจนเกินไปและก็ไม่อ่อนจนเกินไป คุณแข็งเกินเพื่อนร่วมงานก็จะ

บอกว่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะอะลุ่มอล่วยกันได้นะ การท างาน Offshore คุณภาพชีวิตดี

มากจากหลาย ๆ เรื่องในเรื่องของความปลอดภัย ถ้าท างานบนฝั่งเหมือนเมื่อก่อนจะไม่

รู้สึกระแวดระวังในเรื่องของความปลอดภัยเลยเพราะว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกแต่พอ

ท างาน Offshore คือทุกอย่างอยู่ในความปลอดภัยต้องระมัดระวังทุกอย่าง” 

                                         (ดวงสุรีย์ เกษตรสุนทร, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2563) 

ในขณะที่ความรู้สึกของคุณจุฑามาศต่องาน Offshore แตกต่างกันมากระหว่างวันแรกกับ

วันนี้ วันแรกตื่นเต้นทุกอย่างแปลกใหม่จากตั้งพาหนะในการเดินทางไปท างาน จากเคยนั่งรถเมล์ไป

ท างานเปลี่ยนเป็นนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปท างาน ช่วงแรกของการท างานเศรษฐกิจดีมีการแจกเงินเพิ่มเติม
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หรือแจกของซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเงินเดือนแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจแย่ลงทุกอย่างลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ 

ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกับคุณดวงใจที่มีต่องาน Offshore ตั้งแต่เข้ามาท าวันแรกจนถึงปัจจุบันค่อนข้าง

มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร วันแรกรู้สึกว่าเป็นงานที่ท้าทายไม่ใช่โอกาสที่ทุกคนจะได้รับ มี

คนจ านวนมากต้องการจะท างานนี้เนื่องจากค่าตอบแทนที่สูงและวันหยุดที่ยาวนาน คิดว่าเท่มากที่

ท างาน Offshore พาหนะในการเดินทางไปท างานมีความแตกต่างจากที่อื่น รู้สึกท้าทายแต่เมื่อมี

ประสบการณ์ท างานพอสมควรกลับรู้สึกว่าอ่ิมตัวในการท างาน 

“จริง ๆ รู้สึกภูมิใจนะที่ท าอาชีพนี้เพราะมันเหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากคือ

รู้สึกโชคดีที่ได้มาท างาน Offshore มีความคิดว่าวันนึงถ้าเกิดมีครอบครัวอาจจะเลิก

ท างานนี้ ถ้าเรามีลูกมันคงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ อย่างตอนนี้เป็นโสดอยู่ก็ไม่น่าจะท าแล้ว

เพราะเหมือนต าแหน่งนี้ที่ท าอยู่มันเหมือนหมดยุคแล้วมันก็อาจจะไม่มีแล้ว บริษัทเราหมด

สัมปทาน บริษัทใหม่ที่ได้รับสัมปทานก็ไม่มีต าแหน่งนี้ เราอายุมากแล้วท างานมาก็นานไม่

อยากจะ Offshore ต่อแล้วก็คงกลับไปท างานที่ฝั่งพวกธุรกิจส่วนตัวธุรกิจที่บ้าน”   

           (จุฑามาศ ภาคสันเทียะ, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2563) 

“มันก็เหมือนเดิมชีวิตมันก็อยู่เหมือนเดิม อีกอย่างบางทีมันรู้สึกว่าชีวิตเราวันนึง 12 ชั่วโมง

อยู่แต่กลางทะเลแล้วก็ 28 วันไม่ได้ไปไหนเลย มีความ Homesick เมื่อเริ่มเข้าสัปดาห์ที่ 3 

ของการท างานจะเริ่มคิดถึงบ้าน อยากกลับบ้าน คิดถึงลูก บางทีมันก็รู้สึกเหงา” 

                  (ดวงใจ มโนน้อม, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2563) 

 4.3.3 ลักษณะของผู้หญิงที่เหมาะสมกับงาน Offshore  

คนภายนอกมักจินตนาการว่างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีเพียงแค่ผู้ชายร่างก าย ากับโครง
เหล็กกลางทะเลท างานกันอย่างแข็งขันแต่ความเป็นจริงแล้วบนแท่นขุดเจาะน้ ามันยังมี  “ผู้หญิง” 
ท างานอยู่เช่นกัน ในอดีตอาจจะยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันแตกต่างจาก
การท างานบนแท่นขุดเจาะในปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาท างานบนแท่นขุดเจาะมากยิ่งขึ้น 
แม้จะมาจากกฎของบริษัทที่ต้องการส่งเสริมให้ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย ยอมรับที่
ความสามารถมิใช่ที่เพศ เชื้อชาติหรือศาสนาซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีในสังคม ผู้หญิงที่ท างาน 
Offshore ในความคิดของคนทั่วอาจจะเป็นภาพของผู้หญิงที่มีบุคลิกห้าว บุคลิกใกล้เคียงกับผู้ชายแต่
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ที่หญิงที่ท างาน Offshore ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้หญิงบุคลิกห้าวเท่านั้น ผู้หญิง
ที่ท างาน Offshore หลายคนมีความรักสวยรักงามตามแบบผู้หญิงทั่วไป ซึ่งความคิดเห็นของผู้หญิงที่
ท างาน Offshore ที่มีต่อคุณสมบัติของผู้หญิงที่เหมาะสมกับการท างาน Offshore นั้นไม่สามารถ
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ตัดสินจากบุคลิกได้ หากแต่เป็นเรื่องของลักษณะการใช้ชีวิต กิจกรรมที่ชื่นชอบมากกว่าอย่างเช่น
บุคคลที่ติดการสังสรรค์ ติดเพื่อน ติดครอบครัว อาจไม่เหมาะกับงานนี้เนื่องจากการท างาน Offshore 
ต้องห่างจากฝั่งเป็นเวลา 28 วัน 

“ไปท างานแต่งหน้าท าผมปกตินะ บนเรือก็มีคนแต่งหน้าท าผมจัดเต็มมีหลายแบบ ก็มีคน

แบบไม่ชอบแต่งหน้าก็มี สบาย ๆ แล้วแต่คน การท างานเหมือนบนฝั่งทุกประการแค่สถานที่

ท างานมันจ ากัดแค่นั้น คืออย่างพี่ก็ไม่ได้แต่งเยอะ แต่งพอว่าอย่าให้ใครตกใจ บนเรือก็ไม่ได้มี

แต่ผู้หญิงห้าว ๆ แบบท าผมสีทองก็มี แบบเรียบร้อยก็มี ทอมก็มีแต่ว่าก็ไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อย

ที่แบบไม่รู้เรื่องเลยก็ยังเป็นผู้หญิงที่สู้ ๆ ผู้ชายอยู่ คิดว่าผู้หญิงก็มาท า Offshore ได้นะ 

เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มาท าเยอะ คือถ้าสนใจก็มาท าได้คือมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าจะหาได้

ทั่วไป ก็คิดว่าผู้หญิงเหมาะหลายต าแหน่งด้วยเพราะว่าเมืองนอกมีการเปิดกว้างมากกว่า

ประเทศไทยอะไรเยอะมากคือมีต าแหน่งที่เขาให้ผู้หญิงขึ้นไปในต าแหน่งที่ผู้ชายท า”  

               (จุฑามาศ ภาคสันเทียะ, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2563) 

“ทุกวันนี้ไปท างานก็แต่งหน้าปกตินะ ผู้หญิงคนอื่นก็แต่งมันแล้วแต่คน บางคนก็ไม่แต่ง

เพราะเขาถือว่าเป็นการพักหน้าเพราะว่าแตง่ก็ไม่ไดม้ีใครเห็นนะ เหมือนเราเจอกันอยู่แลว้กับ

คนงาน ต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วแบบนี้ เขาก็ไม่รู้จะแต่งไปท าไม พี่ว่าการท างานบนเรือ

มันก็เหมือนการท างานปกติที่อยู่ฝั่งเพราะว่าบางคนที่เขาเป็นผู้หญิงอ่อนหวาน รักสวยรักงาม

เขาก็อยู่ได้ ความเป็นผู้หญิงคิดว่าเป็นอุปสรรคในการท างานในบางครั้งแต่ส าหรับพี่อ่ะไม่ 

บางบริษัทเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงมันเปลืองที่นอนเพราะถ้าเป็นผู้หญิงต้องคู่กับผู้หญิงจะไปนอน

รวมกับผู้ชายไม่ได้ทางบริษัทเขาก็จะไม่เอาเลย กลับกันนะความเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นข้อดีก็

ได้ อย่างบางบริษัทเขาจะรับผู้หญิงมาเพราะว่าเวลาคุยกับลูกค้าจะคุยง่าย” 

             (อัจฉราวดี ปัตลา, สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2562) 

“ถ้าไม่ใช่คนเมาเรือนะแล้วก็ไม่ใช่คนติดบ้าน ถ้าไม่กลัวความเหงาก็โอเคนะแต่ถ้าชอบ

สังสรรค์กับเพื่อน ชอบแสงสีเป็นคนติดเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ไม่แนะน าเพราะอยู่ที่นั่นคือ 28 

วัน เราไม่ได้ชอปปิงแบบเดินแต่เดี๋ยวนี้เราชอปปิงออนไลน์ได้ ไม่ได้ออกไปดื่มอะไร คือเรา

ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ ออกก าลังกาย อ่านนิยาย ดูซีรี่ส์อะไรประมาณนี้ แรก ๆ มันก็เหงานะ

พอเราอยู่ไปสักพักเราก็ชิน เราก็สามารถอยู่คนเดียวได้ ถ้าคุณชอบเฮฮาอาจจะล าบาก คือมัน

เป็นงานที่เหมาะกับผู้หญิงที่ลุย ๆ นะ อย่างที่บอกต้องแกร่งในระดับหนึ่ง ต้องไม่ขี้กลัว ต้อง
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แบบกล้าหน่อยเพราะว่าช่วงปลายปีมันจะมีพายุแบบลมมาแรง คลื่นมา เรือมันซัด บางทีเรา

ต้องลากเรือหนีพายุ บางทีก็น้ าไม่ไหลไหลไฟดับมาหลายเรื่องหลายอย่าง”  

                                         (อรทัย หอมชื่นใจ, สัมภาษณ์ 7 มกราคม 2563)  

“ถ้าท างานในทะเลก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าความเสี่ยงมันสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกล้าตั้งแต่

แรกแล้ว ถ้าเป็นผู้หญิงบอบบาง ผู้หญิงที่แบบท าอะไรเองไม่ได้ ผู้หญิงติดบ้าน ติดพ่อ

ติดแม่ อะไรประมาณนี้ท าไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันต้องใช้ความเข้มแข็งและกล้าหาญ

ถึงจะสามารถอยู่กลางทะเลได้ 28 วันโดยที่ไม่งอแงอยากจะชอปปิง ไม่งอแงอยากจะ

กลับบ้านหรือว่าต้องทนกับสภาวะที่มีคลื่นแรง เรือโยกก็ต้องไหว ต้องอยู่ให้ได้” 

                (ดวงใจ มโนน้อม, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2562) 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้หญิงจะมีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถท างาน Offshore ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพก็ตามแต่เมื่อผู้หญิงแต่งงาน มีครอบครัวก็ไม่เหมาะสมจะท างานนี้เนื่องจากต้องห่างลูก 

ห่างสามีเป็นเวลาเกือบเดือนซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวในอนาคตได้ จากการสัมภาษณ์พบว่า

พนักงานหญิง 6 คนมีความเห็นตรงกันในเรื่องนี้ได้แก่ คุณสุนันทา คุณวรรณวิสาข์ คุณอัจฉราวดี คุณ

จุฑามาศ คุณณกานดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณดวงใจที่ต้องการลาออกจากงาน  Offshore เมื่อมี

ครอบครัวเนื่องจากต้องการมีเวลาให้ลูกอย่างเต็มที่ซึ่งแตกต่างกับคุณอรทัยในมีลูกแล้วแต่ยังรักใน

อาชีพ Offshore 

“ถ้ามีลูกอ่ะพี่คงไม่อยากท างานนี้จริง ๆ ต้องบอกว่างาน Offshore คนที่เข้าไปก็คือมอง

ในเรื่องของรายได้ที่มันคุ้ม คือพี่มองว่าพี่ท างานอย่างอื่นรายได้พี่ก็ได้ไม่ใช่ว่าที่นี่คือดีที่สุด 

พี่มองว่าช่วงเวลาของการมีครอบครัว มันไม่ใช่การมีลูกออกมาแล้วไปฝากคนอื่นเลี้ยงแล้ว

เราไปหา เงินเก็บเงินไว้ให้ลูก แล้วไงเราจะกลับมาบ้านลูกยังจ าหน้าไม่ได้ มันไม่คุ้มเลยกับ

เวลาที่เราเสียไป มันไม่คุ้มกับสภาพจิตใจของลูก มันเป็นช่วงเวลาตอนเด็กของลูกที่เรา

ควรเก็บเอาไว้ ถึงแม้ว่าลูกยังเด็กเขาอาจจะท าอะไรไม่ได้ เหมือนคนท างานบนฝั่งเขายังมี

โอกาสได้เจอลูกทุกวันพี่ว่าแบบนี้มันโอเคกว่า” 

            (ณกานดา สุขส าราญ, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2563) 

“ถ้าเป็นสาวโสดไฟแรงก็จะแนะน าให้ลงไปเลย ส่วนใหญ่ถ้ามีครอบครัวแล้วจะไม่แนะน า

เลยเพราะว่าผู้หญิงไม่ควรออกห่างจากบ้าน น่าจะช่วยดูแลลูก ดูแลสามีเป็นหลักมากกว่า

เพราะว่า ถ้าเราลงไปท างานกลางทะเลแล้ว ใครจะดูแลลูก ใครจะคอยดูแลสามี คิดว่ามัน
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จะกลายมาเป็นปัญหาครอบครัวภายหลัง อะไรแบบนี้มันแล้วแต่แนวคิดของแต่ละคน

อาจจะเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนรักครอบครัวอันดับหนึ่ง พี่ก็เลยมองว่ามันเป็นอย่างนี้ คือ

บางคนเขาบอกว่าไม่เป็นไร หรอกฉันลงไปหาเงิน ผู้หญิงบางคนอาจจะเป็นเสาหลักของ

บ้านก็เป็นไปได้ เขาอาจจะหาเงินเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้แต่ส าหรับพี่ พี่มองว่าบางครั้งเงินมัน

ก็ไม่ใช่ทุกอย่าง ถ้าถามว่าไม่มีเงินล าบากไหมก็ล าบากแต่ถ้าสมมติว่ามีเงินเยอะแต่เราไม่ได้

นอนกอดลูก ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูลูก ไม่ได้รับส่งลูกที่โรงเรียน ไม่ได้ดูแลสามีว่าสามีจะกิน

อยู่ยังไง พี่มองว่าต่อไปมันจะเป็นปัญหาของครอบครัวซึ่งมันไม่คุ้มกับการได้เงินมา”  

                                      (ดวงใจ มโนน้อม, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2563) 

“หลังคลอดก็พัก 3 เดือนแล้วก็กลับมาท า Offshore อีกในต าแหน่งเดิม ช่วงพักหลังจากมี

ลูกก็มีความเปลี่ยนแปลงคือไปเที่ยวต่างประเทศน้อยลงเพราะมีลูกจึงไม่ค่อยสะดวก ลูก

สาวอายุ 2 ขวบแต่น้องไม่งอแงเวลาแม่ไปท างานคงจะชิน แม่ก็จะเลี้ยง 1 เดือนสลับไป

ท างาน 1 เดือน ช่วงที่ไปท างานก็ให้พ่อเขาเลี้ยง สามีก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเรา

ท างานนี้มานานแล้วเราท ามาตั้งแต่เป็นแฟนกัน”  

                                             (อรทัย หอมชื่นใจ, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2562) 

 4.3.4 ความเป็นหญิงกับการท างาน Offshore  

 แม้ว่างาน Offshore จะถูกมองว่าเป็นงานของผู้ชายเนื่องจากต าแหน่งงานส่วนใหญ่ต้อง

อาศัยแรงผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงจึงได้รับต าแหน่งที่ค่อนข้างน้อยแต่อย่างไรก็ตามต าแหน่งงานที่ผู้หญิง

ได้รับก็เหมาะสมกับความเป็นผู้หญิงซึ่งสามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ดี  อย่างเช่น ต าแหน่ง Rig 

clerk ที่คุณจุฑามาศ คุณณกานดาและคุณดวงใจ ต่างให้ความเห็นว่าผู้หญิงเหมาะสมกับต าแหน่งงาน

ดังกล่าวมากกว่าผู้ชายเนื่องจากลักษณะของงานเอื้อต่อความเป็นหญิงมากกว่า เช่นเดียวกับคุณฤดี

มาศ คุณสุนันทา คุณวรรณวิสาข์ คุณอุบล คุณอัจฉราวดีและคุณอรทัยที่ต่างกล่าวถึงในประเด็นของ

ผู้หญิงที่ท างาน Offshore ว่ามีความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่งงาน  

“เมื่อก่อนมีผู้ชายแต่ตอนหลังก็มีแต่ผู้หญิงเพราะว่าแต่ก่อนนอกจากจะแปลเรื่องงานแล้ว 

จะต้องแปลเวลาพนักงานมีปัญหากระทบกระทั่งกัน ผู้หญิงอาจจะมีการจัดการในเรือ่งของ

ความซอฟต์ ๆ ดูแลการแปลได้ดีกว่า คิดว่าที่เป็นหญิงล้วนเพราะว่าอาจจะมีแต่ผู้หญิงมา

สมัคร ถ้ามีผู้หญิงหนึ่งคนแล้วอีกคนก็ควรจะเป็นผู้หญิงเพราะห้องพักจะได้ไม่ต้องล าบาก 

หญิงก็อยู่ กับผู้หญิงอะไรแบบนี้ แต่ที่รับผู้หญิงมาท าต าแหน่งนี้เพราะเขาว่ามองว่าเวลามี

เรื่องต้องคุยกันผู้ชายเหมือนจะแข็ง ส่วนผู้หญิงเวลาแปลมีการพูดเพราะ ๆ กับหัวหน้า 
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การที่จะมีคนแปลอยู่ตรงกลาง ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีความอ่อนน้อม ประนีประนอมอะไรกัน

มากกว่า ถ้าผู้หญิงมาท างานในส่วนนี้ก็เหมือนจะท าให้งานง่ายขึ้นมากกว่า อย่างงาน

เอกสารผู้หญิงก็จะมีความละเอียดและรอบคอบมากกว่าอันนี้ความคิดพี่นะ”  

                                         (จุฑามาศ ภาคสันเทียะ, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2562) 

 “จริง ๆ Offshore เป็นงานที่ผู้หญิงท าได้นะ ถ้าเราท าได้แล้วเจ้านายก็ไว้วางใจมันก็จะมี

ความรู้สึกมั่นใจ ความรู้สึกมั่นใจที่ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงก็ท าได้คือถ้าเราตั้งใจจริง ๆ มัน

ก็ท าได้อยู่แล้วไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหน เขาค่อนข้างเปิดรับผู้หญิงนานแล้วนะตั้งแต่ช่วงที่พี่

มาท า Rig clerk คือ10 ปีที่แล้ว เขาค่อนข้างเปิดกว้างเพราะว่าต าแหน่งหน้าที่ผู้หญิง

สามารถท าได้ก็ยอมรับ คิดว่าผู้หญิงสามารถท างานได้เท่าเทียมกับผู้ชายอันนี้ไม่ใช่

ความคิดของพี่อย่างเดียวนะแต่ว่าเป็นความคิดของพวก Management ด้วยว่าผู้หญิง

สามารถท างานได้คือผู้หญิงท าให้งานมันดีขึ้นมาได้เหมือนกัน ก็เลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายจะได้

ท างานประสานกันเอาส่วนที่ดีจากการท างานของผู้ชายมารวมกับส่วนที่ดีของผู้หญิง” 

                  (วรรณวิสาข์ หนูคง, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2562) 

 “คิดว่าผู้หญิงที่ท างานกลางทะเลก็แกร่งในระดับนึง คนนอกอาจจะมองว่าเออมาอยู่ได้

เนอะ ไกลบ้านไกลอะไรแบบนี้ ไม่เสี่ยงหรอคนอื่นเขาก็พูดกันอยู่ประจ า เขาก็ถามอยู่

ประจ าแหละคิดว่างาน Offshore เหมาะกับผู้หญิงอยู่นะเพราะผู้หญิงท าได้ทุกอย่างไม่

เป็นอุปสรรคอะไร”                                                           

                                                 (อุบล เกษตรสิน, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2563) 

“ส่วนมากผู้หญิงต่อให้เป็นวิศวกรส่วนใหญ่ก็จะอยู ่แค่ในออฟฟิศคอยสั่งการแบบนี้

มากกว่า พวกลงแรงอาจจะมีนิดหน่อยแต่ส่วนมากจะเป็นแบบอยู่ในห้องออฟฟิศ อย่าง 

Rig clerk มีแต่ผู้หญิง จริง ๆ เมื่อก่อนก็มีผู้ชายแต่ตอนหลังเป็นผู้หญิงอาจจะเพราะเขา

อยากให้ดูซอฟต์ ๆ หรือเปล่า เพราะว่าต้องติดต่อกับคนเยอะ ต้องประสานงาน อย่าง

ต าแหน่งที่เราท าคิดว่าเหมาะกับความเป็นผู้หญิงของเรานะคือ Material man นั่งใน

ออฟฟิศไม่ต้องใช้แรงอะไร เท่าไหร่ คอยจัดการ วางแผนงาน สั่งของ เราจะมีลูกน้อง

คอยเช็คของค่อยเก็บของอยู่แล้ว”                                    

    (อรทัย หอมชื่นใจ, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2562) 
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 4.3.5 ทัศนคตขิองผู้หญิงท างาน Offshore ที่มีต่อเพื่อนร่วมงานผู้ชาย 

การท างาน Offshore พนักงานหญิงถือว่าเป็นส่วนน้อยบนแท่นขุดเจาะคิดเป็นประมาณ 5% 

จากการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานหญิงส่วนใหญ่กล่าวถึงเพื่อร่วมงานผู้ชายในเชิงบวกเนื่องจากเพื่อน

ร่วมงานผู้ชายให้เกียรติและวางตัวดี อีกทั้งยังซึมซับซับนิสัยความเป็นผู้ชายในบางส่วนมาใช้ในการ

ท างานอย่างเช่น คุณฤดีมาศและคุณสุนันทาซึมซับนิสัยผู้ชายเรื่องความกล้าตัดสินใจและคุณณกานดา

ที่ซึมซับนิสัยผู้ชายเรื่องไม่คิดมากซึ่งเป็นมาจากการท างานร่วมกับผู้ชายส่งผลให้การท างานมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ในขณะที่คุณอัจฉราวดีกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานผู้ชายในเรื่องการพูดจาตรงไปตรงมา

ซึ่งในความคิดเห็นของคุณอัจฉราวดีคิดว่านิสัยดังกล่าวอาจท าใหพ้นักงานคนอ่ืนไม่พึงพอใจ 

“ตอนเราไปท างาน เพื่อนร่วมงานผู้ชายน่ารักมาก รู้สึกว่าที่นั่นเป็นบ้านหลังที่สองเลย

เพราะเวลาเราท างาน เราต้องแฮปปี้ที่อยู่ตรงนั้นให้ได้ มันไม่เกี่ยวกับรายได้ว่าเท่าไหร่ 

สมมติว่าเราอยู่แล้วผู้คนให้เกียรติเราแล้วก็เอ็นดู ที่ท างานมีทุกวัย วัยเกษียณ วัยกลางคน 

วัยเริ่มต้น อย่างตอนพี่ไปช่วง 20 ปลาย เราก็เรียกทุกคนว่าพี่ พอผ่านไปประมาณ 3 ปี 

อายุแตะเลขสาม คนรุ่นใหม่เริ่มเข้ามาก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่ง หัวหน้าฝรั่งก็น่ารักคือน่ารกัหมด

พี่ว่าพี่โชคดีมากกว่าท างาน 2-3 ปี แรกไม่รู้สึกอึดอัดอะไรที่ท างานเพราะว่าจริง ๆ 4 

อาทิตย์ส าหรับเรามันเร็วมากคือมันแบบแป๊บเดียวก็กลับบ้านแล้วคือเพราะที่ท างานแล้ว

แฮปปี้ ผู้คนที่เราอยู่ด้วยมันแฮปปี้เวลามันก็เลยผ่านไปไว”  

            (ณกานดา สุขส าราญ, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2563) 

 “ท างานกับผู้ชายมานานมีซึมซับนิสัยผู้ชายมาในเรื่องของการตัดสินใจคือมันค่อนข้างต้อง

ฉับไวและใจกว้างแบบว่าต้องไม่หยุมหยิม อย่างเช่นการยกเคมีจากที่สูงลงมาพื้นที่ด้านล่าง 

พี่ก็ต้องตัดสินใจว่าจะให้เอาลงมาไหม เอาลงมาได้เท่าไหร่ ในพื้นที่ข้างล่างที่จ ากัด ต้อง

ตัดสินใจให้รอบคอบเพราะถ้าเครนยกแล้วมันไม่มีพื้นที่ ก็ท าให้เค้าต้องเสียเวลา อีกอย่าง

เป็นงานที่ใช้หลายคนช่วยท าเพราะเป็นงานยกของหนัก อันตรายก็มีมากกว่างานปกติ จึง

ต้องใช้คนช่วย ๆ  กันดูซึ่งเราเป็นคนที่ต้องคิดและแพลนไว้ดี ๆ น่าจะมีตรงนั้นแหละแต่ว่า

บางเรื่องที่มันต้องเน้นรายละเอียด เราก็ใช้นิสัยผู้หญิงมาช่วยมันก็จะท าให้งานละเอียด

รอบคอบมากขึ้น เหมือนเรา หยิบเอาข้อดีของผู้ชายมาปรับกับนิสัยที่เป็นผู้หญิงของเรามัน

ช่วยในการท างานให้ดีขึ้น อยากให้ผู้หญิงเข้ามาท างานในส่วนของ Offshore เพราะว่าใน

หลายต าแหน่งเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาท ากันมากขึ้น คิดว่าคนที่เข้ามาท าตรงนี้ต้อง

มีความอดทนเพราะว่าบางเวลามันค่อนข้างจะกดดันคือเราต้องแก้ปัญหาให้เร็วและก็ต้อง
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รอบคอบเพราะว่ามันจะส่งผลกับทุกคน  เราเจาะหลุมมันก็มีส่วนที่เป็นอันตรายถ้าเกิดว่า

มีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือเราต้องพิจารณาให้รอบคอบที่สุด ต้องไม่เอื่อยเฉื่อยไม่

หยุมหยิมแบบสไตล์ผู้หญิงเกินไป”  

            (ฤดีมาศ งามยิ่งยวด, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 

“ถ้าจะพูดถึงเรื่องติดนิสัยผู้ชายมาคือเราติดมาเรื่องหนึ่งคือการไม่คิดเล็กคิดน้อย แต่อันนี้

เฉพาะบางคนนะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนเป็นหมดเฉพาะบางคนคือพี่ได้อิทธิพลมาจากหัวหน้า

ฝรั่งที่ชื่อสตีฟคือ เขาเป็นคนตรง เขาต้องการเคลียร์แล้วเขาฉลาดในการหาว่าอะไรคือ

ความจริง คือเขาด่าจบตรงนั้นจะไม่มีมาพูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วคือผิดก็คือด่ากันเลยแต่

อย่างสังคมไทยจะไม่กล้าพูดก็จะต้องรอมาพูดกับเพื่อนว่าแบบคนนั้นท าแบบนี้ พี่ว่าไอเดีย

แบบนี้ไม่ดีแล้วเขาท าผิดเราต้องเตือน คือถ้าจะทะเลาะก็ทะเลาะกันตรงนั้นเลย จะเป็น

อิทธิพลในเรื่องพวกนี้ก็อย่างพี่เคยท างานให้สังคมผู้หญิงมันจะพูดเป็น 100 ไม่ได้อันนี้เป็น

เรื่องปกติ”  

                                          (ณกานดา สุขส าราญ, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2563) 

 “บางคนเขาจะปรับตัวไม่ได้เลยนะที่คนงานผู้ชายเขาชอบพูดจาแบบแรงอะไรแบบนี้แต่พี่

เฉย ๆ เราอาจจะชินมั้ง การเรียนวิศวะมันก็ท าให้เราติดนิสัยผู้ชายมาบ้าง จนบางทีอ่ะพี่

คิดว่ามัน เป็นข้อเสียนะ แบบบางทีพี่ก็พูดตรงเกินไปเหมือนบางทีเราควรที่จะหาค าพูดที่

มันดีกว่านี้คุยกับคนงาน เราคิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยมีอะไรก็บอกกันตรง ๆ แต่บางคนเขา

อาจจะไม่ได้คิดเหมือนเรา”  

                 (อัจฉราวดี ปัตลา, สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2562) 

 4.3.6 ทัศนคตขิองเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่มตี่อผู้หญิงที่ท างาน Offshore 

 จากการสัมภาษณ์พนักงานชาย 5 คนได้แก่ ค ุณจรูญท างานในต าแหน่ง Assistant 

electrician ค ุณจ ิร ัชย ์ ท างานในต าแหน ่ง  MWD engineer ค ุณจ าน ูญท างานในต าแหน ่ง 

Toolpusher คุณนิติวัฒน์ท างานในต าแหน่ง Assistant mechanic และคุณปรีชาพลท างานใน

ต าแหน่ง Crane operator ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานชายทั้ง 5 คนต่างให้การยอมรับ

และชื่นชมผู้หญิงที่ท างาน Offshore ว่ามีความสามารถ แม้ว่าผู้หญิงมีอุปสรรคในเรื่องของร่างกาย

ที่ไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายส่งผลให้ต้องขอความช่วยเหลือบ่อยครั้งจากผู้ชายซึ ่งผู ้ชายยินดีให้ความ
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ช่วยเหลือและเสนอความช่วยเหลือให้ผู้หญิงเสมอ รวมไปถึงมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า

การมีผู้หญิงเข้ามาร่วมงานช่วยสร้างสีสันให้กับแท่นขุดเจาะน้ ามันมากยิ่งขึ้น 

 “ส่วนนึงคิดว่าเพราะกฎเรื่องความปลอดภันยผู้หญิงเลยกล้าลงมาท างานส่วนมากก็คือ

ผู้หญิงจะได้รับการพูดจาดีจากผู้ชายทุกคนอยู่แล้ว ผู้ชายทุกคนจะพูดดีหมดเลย มีการ

หยอกล้อบ้างก็คือพอควรแต่ว่าไม่ได้เกินเลยอะไรเลย คือผู้หญิงเขาก็พูดจาดีเช่นเดียวกัน

เวลาถามอะไรเขาก็ตอบดีตลอดก็เรียกได้ว่าวางตัวดี คิดว่าผู้หญิงน่าจะปรับตัวไม่ยาก

ส าหรับเขานะเพราะว่าก่อนที่ลงมาท างานกลางทะเลจะมีการฝึกที่บนฝั่ง คือบางทีก็ต้องไป

ฝึกเกี่ยวกับการท างานของเขาที่บนฝั่งก่อนซึ่งบนฝั่งก็มีการไปร่วมงานกับผู้ชายอะไรอยู่

แล้ว อาจจะท าให้ไม่ต้องปรับตัวเยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าผู้หญิงที่ลงไปก็ดูแบบ

กระฉับกระเฉงแล้วก็ดูแบบไม่ตื่นตระหนกอะไรมากเลย ผมคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งด้วย

ที่มาท างานแบบนี้”  

                                 (จรูญ มงคล, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2563) 

 “ถ้าทั้งเรือเป็นผู้ชายหมดเลยคงเครียด การมีผู้หญิงท าให้มีสีสันขึ้นมาหน่อยนึง ถ้าเป็น

ผู้ชายทั้งหมดก็บางทีเราท างาน ท างานไปทุกวันเจอแต่ผู้ชายทุกวัน บางทีความ

กระปรี้กระเปร่าบางทีมันไม่ค่อยมีเหมือนกันแต่เมื่อไหร่มีผู้หญิง ได้พูดคุยกับผู้หญิงบ้าง 

บางทีการท างานมันก็กระปรี้กระเปร่าขึ้น ท างานกับผู้ชายเยอะ ๆ ก็มีปะทะทางอารมณ์

กันบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับทะเลาะกัน เท่าที่ดูผู้หญิงที่เจอประมาณ 10 กว่าคนที่เขาท างานอยู่

คิดว่าไม่มีอุปสรรคเลย แม้ว่าพี่อาจคิดไปเองว่าผู้หญิงลงมาท างานบนนี้ คิดดูนอนในห้องใช่

ไหมครับคือเขาก็จะมีแบ่งให้ผู้หญิงนอนกับผู้หญิงแต่ว่าพี่คิดว่าเขามานอนแบบนี้คืออยู่

รวมกันหมดชั้นหนึ่งมี 30 ห้อง มีผู้ชายกับผู้หญิงสลับกันแค่ว่ามันอยู่รวมกัน พี่คิดว่าผู้หญิง

เขาก็อยู่ได้นะ พี่ก็เลยคิดว่าผู้หญิงไม่ได้เก่งแค่เรื่องงานอย่างเดียว ยังเก่งเรื่องการปรับตัว 

เก่งเรื่องการไปอยู่สถานที่แบบนี้ด้วยคือพี่ว่าเก่งนะ มันไม่ค่อยมีหรอกเหตุการณ์ที่เราคิดว่า

ผู้ชายจะเข้าไปท าอะไรผู้หญิงมันไม่มีหรอกครับ”                                                                             

             (จรูญ มงคล, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2563) 

“ผูห้ญิงที่มาท างานก็มีปน ๆ กันไปหลายแบบไม่ได้มีแต่ผู้หญิงห้าว ๆ เรารู้สึกยอมรับเขานะ 

รู้สึกว่าเขาเหมาะสมกับต าแหน่งนั้นเพราะว่าเขาเรียนจบมาทางด้านนั้น คือการที่มีผู้หญิง

เข้ามาท างานมันท าให้บรรยากาศดีขึ้นมีสีสันไปอีกแบบนึงคือไม่เครียดเกินไป ไม่คิดว่าความ

เป็นผู้หญิงเป็นอุปสรรคในการท างานในเรือคือไม่ค่อยเห็นเขามีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาก็

ท าตัวเหมือนผู้หญิงทั่วไปรู้สึกว่าไม่เป็นอุปสรรค ถ้ามีผู้หญิงที่รู้จักอยากจะท างาน Offshore 
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จะแนะน าเพราะว่ามันเป็นงานที่ท้าทาย น่าลองดูเพราะว่ามันได้รู้ว่าการท างานกลางทะเล

มันเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่ค่อยกีดกันเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่ ถ้าถามว่างาน Offshore 

เหมาะกับผู้หญิงไหมก็คือถ้าตามสายงานของเขาก็เหมาะแหละ ไม่ล าบากเกินไปนะส าหรับ

การที่ผู้หญิงจะลงไปท างานเพราะมันมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเหมือนบนฝั่งแค่ว่าขาด

เรื่องกินอาจจะอยากกินอะไรไม่ได้กินเหมือนบนฝั่ง นอกนั้นพวกอุปกรณ์อ านวยความ

สะดวกคือมันเหมือนบนฝั่งแทบทุกอย่าง รู้สึกนะว่าผู้หญิงที่ท างาน Offshore แกร่งมาก

เพราะว่ามันต้องปรับสภาพ คือบนฝั่งกับกลางทะเลมันไม่เหมือนกัน”  

                  (ปรีชาพล พระสุนคลาธรรม, สัมภาษณ์ 2 มกราคม 2563) 

ในช่วงแรกของการท างานยังไม่มีผู้หญิง บรรยากาศท างานค่อนข้างตึงเครียดเนื่องจากผู้ชาย

อยู่ด้วยกันจ านวนมาก มีใส่อารมณ์กันบ้าง เถียงกันแต่ไม่มีใครกล้าท าร้ายร่างกายกัน ต่างประเทศมี

ผู้หญิงท างาน Offshore จ านวนมาก อย่างเช่นต าแหน่ง Driller เนื่องจากผู้หญิงต่างชาติ เช่น ชาว

แคนาดา ชาวเม็กซิโกมีร่างกายที่ใหญ่กว่าผู้หญิงไทยส่งผลผู้หญิงไทยได้รับงานเอกสาร เมื่อมีผู้หญิงเข้า

มาท างาน Offshore ผู้ชายจะให้เกียรติคิดว่าผู้หญิงค่อนข้างมีความสามารถสูง สามารถท างานกลาง

ทะเลและอยู่ท่ามกลางผู้ชายจ านวนมากได้แสดงว่าเข้มแข็งมาก ผู้ชายทุกคนให้เกียรติผู้หญิ งทุกคน

และให้ความร่วมมือเสมอไม่ว่าผู้หญิงจะต้องการหรือขอความช่วยเหลือสิ่งใด 

“บ้านเราผู้หญิงต าแหน่งแรกที่เห็นเข้ามาคือ Mud locker เขาจะเรียนจบเกี่ยวกับพวก

ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับดิน ต าแหน่งพวกนี้จะมีผู้ชายท ามาก่อน งานผู้หญิงจะเป็น

ต าแหน่งที่นั่งอยู่ในตู้ดูคอมอย่างเดียวคือมันเป็นงานที่เรียกได้ว่านั่งออฟฟิศ นั่งดูจออย่าง

เดียว พอมีปัญหาก็โทรหาคนนั้นคนนี้ว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ ผู้หญิงที่ลงไปก็อาจจะไม่ต้อง

ปรับตัวเยอะเหมือนต าแหน่งแรกที่ลงไปก็คือ Mud locker พอเขาลงไปอยู่ได้ คนต่อไปมาก็

เริ่มมีเพื่อนแล้วมาคุยกัน ผู้หญิงก็จะนอนห้องผู้หญิง คิดว่าผู้หญิงเหมาะกับงาน Offshore 

บางต าแหน่งเช่น Dsm 10เหมาะเพราะ Dsm จะเดินดูงานสั่งอย่างเดียว ไม่ได้ท าอะไรไม่ได้

ยกแบกอะไร แล้วก็เป็นพวก Mwd มีเยอะ ถึงใช้แรงก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ เมื่อก่อนจะมีแต่

ผู้หญิงห้าว ๆ แต่ตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงทั่วไปปกติเพราะว่ามันเป็นกฎข้อบังคับเคร่งครัด ถ้าเกิด

เขาไปฟ้องเราโดนออกก็เลยไม่มีใครกล้าคือกฎมันแข็งแรงมากกฎใน Rig ทุกอย่างมันอยู่ใน

                                                            

 10 DSM ย่อมาจาก Drill Site Manager ท าหน้าที่ควบคุมดูแลขบวนการขุดเจาะน้ ามันของ
บริษัทผู้รับเหมาให้เปน็ไปตามเป้าหมายการผลิตของบริษัทลูกค้า 
 



64 
 

 
 

สายตาของกล้องหมดแหละ นี่ไงเป็นสาเหตุว่าท าไมตอนหลังผู้หญิงถึงลงมาท างานเยอะ

เพราะกฎมันแข็งแรง”  

            (จ านูญ ทองค า, สัมภาษณ์ 2 มกราคม 2562) 

“ตอนแรกที่เขาไม่ค่อยอยากรับผู้หญิงเพราะว่าการท างาน Offshore คืองานทุกอย่างจะ

ปรับไปตามเทคโนโลยีที่เรามี แรก ๆ เทคโนโลยีอาจจะยังไม่ดีเท่าปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็น

งานที่ใช้แรง คนเป็นส่วนใหญ่จึงท าให้ต้องรับผู้ชายเข้ามาก่อนแต่ตอนหลังเราเริ่มมี

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้เราท างานได้สะดวกมากขึ้น ผู้หญิงก็เลยเริ่มเข้ามามีบทบาทมาก

ขึ้น อย่างกฎ Diversity เป็นกฎของบริษัทโดยตรงไม่ใช่กฎหมายแรงงานกฏหมายงานจะ

เน้นในเรื่องของเชื้อชาติแต่ว่าถ้าเป็นกฎของบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่จะพยายามน าเสนอ

ออกไปว่าผู้หญิงก็สามารถท างานนี้ได้ เพราะว่าเรามีเทคโนโลยีแบบนี้ท าให้ท างานได้ง่ายขึ้น

ท าให้แต่ก็ยังคงมาตรฐานเดิม คิดว่าผู้หญิงเจรจาต่อรองเก่งกว่าผู้ชาย อันนี้ค่อนข้างมีส่วน

เยอะนะคิดว่าผู้ชายคุยตรง ๆ คุยแรง ๆ อะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ มันต้องซอร์ฟลงมาก็เป็นสิ่ง

ที่ผู้หญิงรู้จักคุย รู้จักจักเข้ากับลูกค้ามันจะท าให้งานเราง่ายกว่า ยิ่งสมัยก่อนมันค่อนข้าง

เถื่อนเหมือนกันนะพวกงาน Offshore ถ้าเราเอาความซอร์ฟของผู้หญิงมาช่วยตรงนี้ความ

เดือดมันก็จะลดลง” 

            (จิรัชย์ สุขวัฒนไพศาล, สัมภาษณ์ 29 กันยายน 2562) 

การท างาน Offshore ในช่วงแรกมีผู้หญิงในจ านวนน้อย ช่วงแรกอาจยังไม่เป็นที่นิยมหรือยัง

ไม่เปิดโอกาสเท่าที่ควรแต่ช่วงหลังเมื่อเห็นว่าท างาน Offshore ได้รับค่าตอบแทนสูงคนเริ่มให้ความ

สนใจ ปัจจุบันมีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมากขึ้นอาจเพราะกฎหมายบังคับ ส่วนใหญ่ผู้หญิงอยู่ใน

ต าแหน่งที่ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะ อยู่ในต าแหน่งของการวางระบบ ระดับหัวหน้าท างานเกี่ยวกับ

เอกสาร เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย เกี่ยวกับการค านวณต่าง ๆ แม้ว่าผู้หญิงจะท างานในต าแหน่งที่

ไม่หนักมากแต่การอดหลับอดนอนบางครั้งก็มีบ้างเน่ืองจากต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 

“มีโอกาสได้ท างานร่วมกับผู้หญิงบ้าง คือเรื่องบางเรื่องผู้หญิงเขาละเอียดกว่าเรา เรื่อง

เกี่ยวกับเอกสาร เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เขาอาจจะจัดเก็บได้ดีกว่าเราเหมือน

ยกตัวอย่างว่า Warehouse เขาจะต้องใช้ผู้หญิง ส่วนนี้เขาจะมีความละเอียดมากกว่าใน

การเก็บของ การท าสต๊อกสินค้าอะไรต่าง ๆ แล้วเราก็จะสะดวกเวลาที่เราจะไปเบิกใช้มัน

จะง่ายและการคุยการสนทนามันจะดีกว่า บางทีคุยกับผู้ชายล้วนมันไม่สนุก ท างานไม่สนุก

แต่พอมีผู้หญิงเข้ามามันจะได้เป็นเพื่อนกันบ้างคุยหยอกเล่นกันบ้างประมาณนั้นเป็นการ
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สร้างความครึกครื้นในที่ท างานด้วย แล้วก็เขาก็ท างานได้ค่อนข้างจะดีด้วย ผู้หญิงเป็นงานที่

ละเอียดแล้วก็ท าด้วยความนิ่มนวลดีกว่าคุยกับผู้ชาย ผู้ชายบางครั้งก็ปวดหัว บางครั้งดีไม่ดี

ก็ขึ้นเสียงใส่กัน แต่ผู้หญิงอ่ะพอผิดพลาดนิดหน่อยก็คือยังหยวน  ๆ กันไปได้ บนเรือก็มี

ผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิง เป็นทอม พวกผู้ชายแบบผู้ชายเป็นตุ๊ดอะไรก็มีแต่ก็ไม่มี ใครอะไร

สามารถท างานร่วมกันได้ อยู่กันได้แบบสนุกสนาน ผู้หญิงที่ท างานตรงนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็น

ผู้หญิงห้าว ๆ อย่างเดียว ติ๋ม ๆ ก็ได้สบายเลย เป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวาน

เลยก็ได้แบบนั้นก็ยิ่งดี ท างานสะดวกเลย อยู่กับผู้ชายเราเป็นผู้หญิงมันท างานสะดวก

ติดต่อกันง่ายคือเรื่องไหนที่ยากมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลย เราพูดจาหวานหน่อยบาง

ผู้ชายก็ช่วยท าให้เพราะว่าผู้หญิงก็มีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนกันบางทีเขาก็ไม่สามารถท ามัน

ด้วยตัวเองได้ ต้องการจะมาขอช่วยจากผู้ชายบ้าง ให้ต าแหน่งนี้ท าอย่างนี้ต าแหน่งนั้นท า

อย่างนั้นเพราะเขามาคุยสไตล์ผู้หญิงผู้ชายก็จะเต็มใจจะท าให้เพราะว่าเห็นเป็นผู้หญิง”  

         (นิติวัฒน์ หนูเอียด, สัมภาษณ์ 1 มกราคม 2563) 

 4.4 กำรเปลี่ยนแปลงของงำน Offshore 
จากการสัมภาษณ์ยังพบประเด็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของงาน Offshore เนื่องจากเป็น

งานที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจไม่ดีส่งผลต่อราคาน้ ามันที่ลดลง ปัจจุบันมีการเลิก

จ้างพนักงานจ านวนมากสาเหตุหลักของการเลิกจ้างมาจากการหมดสัมปทาน ซึ่งการจะกระท าการขุด

เจาะน้ ามันต้องท าการขอสัมปทานปิโตรเลียมเป็นการให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อส ารวจและผลิตปิโตรเลียม

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมก าหนดการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เป็น

ข้อเท็จจริงที่พนักงานทุกคนรับรู้ว่างาน Offshore เป็นงานที่ไม่มีความมั่นคง อย่างคุณอัจฉราวดี

กล่าวถึงข้อเสียของการท างาน Offshore ว่าเป็นงานที่ไม่มีความก้าวหน้าเป็นเหมือนกับดักเนื่องจาก

ต าแหน่งที่มีน้อยท าให้ไม่สามารถเลื่อนต าแหน่งและต้องยอมรับความเสี่ยงคือเมื่อหมดสัญญาสัมปทาน

พนักงานต้องหางานใหม่ ในการท างาน Offshore ประกอบไปด้วยพนักงานจากหลายบริษัทมาท างาน

ร่วมกัน มีทั้งบริษัทเจ้าของเรือขุดเจาะเป็นพนักงานส่วนมากและพนักงานจากบริษัท Service อย่างไร

ก็ตามเมื่อบริษัทหมดสัมปทาน พนักงานถูกจ้างออกจากงานมีเพียงแต่พนักงานจากบริษัท Service ที่

สามารถย้ายไปประจ าที่แท่นขุดเจาะอื่นได้แต่อย่างไรก็ตามแม้ยังมีโอกาสอยู่ในวงการ Offshore 

ต่อไปแต่หลายคนเลือกที่จะออกจากงานนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าวงการน้ ามันไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนในอดีตเช่น 

คุณสุนันทาที่กล่าวถึงความไม่มั่นคงในอาชีพเนื่องจากเศรษฐกิจที่ย่ าแย่ส่งผลให้ราคาน้ ามันดิ่งลงมี

ผลกระทบต่อบริษัทขุดเจาะที่ลดปริมาณการขุดเจาะลงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลดจ านวน
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พนักงานและคุณสุนันทาเป็นกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพ ท าให้มีการวางแผนชีวิตการท างาน Offshore 

ต่อแค่ระยะเวลาสั้น ๆ 1-2 ปีและออกไปท าธุรกิจส่วนตัว พนักงานทุกคนทราบถึงความไม่มั่นคงของ

การท างาน Offshore ท าให้ในช่วงพัก 28 วัน หลายคนเริ่มมองหาลู่ทางการท าธุรกิจส่วนตัวเพื่อสร้าง

รายได้อีกทางหนึ่ง เช่น คุณจุฑามาศกล่าวถึงช่วงแรกของการท างานเศรษฐกิจดี มีการแจกเงินเพ่ิมเติม

หรือแจกของซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเงินเดือนแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจแย่ลงทุกอย่างก็ค่อยลดลงตามสภาพ

เศรษฐกิจและความมั่นคงในอาชีพค่อนข้างน้อยเนื่องจากแท่นขุดเจาะน้ ามันมีสัญญาที่สั้นเพียง 2-3 ปี

เท่านั้นแต่ช่วงวันหยุดสามารถหาอาชีพเสริมท าได้ เช่นเดียวกับคุณนิติวัฒน์ที่มีทัศนคติว่าการเป็น

เจ้าของธุรกิจสามารถประสบความส าเร็จได้มากกว่าการท างาน Offshore สะท้อนให้เห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงของงาน Offshore ที่มีการผันผวนตามเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงานโดยตรงใน

แง่การปลดพนักงาน ซึ่งพนักงานรับรู้ถึงความเสี่ยงข้อนี้ดีท าให้มีการรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวโดย

การหาช่องทางท าธุรกิจส่วนตัวเพ่ือความมั่นคงในชีวิตในวันที่ต้องออกจากงาน Offshore 

อาจกล่าวได้ว่าลักษณะงานที่ผู้หญิงได้รับมีทั้งงานเสมียนเป็นงานเกี่ยวข้องกับเอกสารที่ซึ่งยึด

ติดอยู่กับภาพลักษณ์ความเป็นผู้หญิงท าให้แผนกนี้กลายเป็นแผนกหญิงล้วนเนื่องจากเหตุผลที่ว่า 

ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบ รวมไปถึงมีความอ่อนโยน สุภาพในการรับฟังปัญหาของ

พนักงาน ไปจนถึงงานวิศวกรที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นงานผู้ชายแต่ผู้หญิงก็สามารถท างานในส่วนนี้ได้ 

เหตุผลที่รับวิศวกรหญิงบนแท่นขุดเจาะมากขึ้นเนื่องมาจากเหตุที่คล้ายคลึงกับฝ่ายเสมียนข้างต้น 

กล่าวคืองานวิศวะมักจะเป็นงานที่คนภายนอกมองว่าเป็นงานผู้ชายแต่การที่มีผู้ชายร่วมงานกันเป็น

จ านวนมากมักจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทจากการปะทะทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านทางสีหน้า 

ท่าทาง รวมไปจนถึงวิธีการพูดอันก่อให้เกิดปัญหาการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการติดต่อ

งานกับลูกค้า ซึ่งผู้หญิงอาจจะสามารถลดแรงกดดันในส่วนนี้จึงมีการจ้างผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นซึ่ง

พนักงานหญิงสามารถลดแรงกดดันในส่วนนี้ได้เนื่องจากมีวิธีการพูด การแสดงออกที่ประนีประนอม 

สะท้อนให้เห็นว่าการที่ผู้หญิงได้รับโอกาสเข้ามาท างานในพื้นที่ของแท่นขุดเจาะน้ ามันเนื่องจากความ

เป็นผู้หญิง คือ มีความอ่อนโยน ประนีประนอมแต่ขณะเดียวกันผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน

ต้องมีการปรับตัวโดยมีการน าความเป็นชาย ซึ่งพนักงานหญิงบางคนมีการซึบซับนิสัยเพื่อนร่วมงาน

ชายมาปรับใช้กับการท างานส่งผลให้สามารถเข้ากับการท างานกลางทะเลซึ่งน าไปสู่การวิเคราะห์ใน

บทถัดไป  
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บทที่ 5 

บทวิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ 
 

งาน Offshore เป็นการท างานเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ ามันนอกชายฝั่งส่งผลให้เป็นงานที่มี
ความเสี่ยงสูงเนื่องจากสถานที่ท างานตั้งอยู่กลางทะเล อีกทั้งยังเป็นอุตสากรรมที่ค่อนข้างจะใช้แรงงาน
ท าให้งาน Offshore กลายเป็นงานของผู้ชายจนกระทั่งมีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าสู่วงการ 
Offshore ซึ่งการที่ผู้หญิงมาท างาน Offshore ไม่เพียงแต่ใช้ทักษะและองค์ความรู้ที่มีเท่านั้นแต่ต้องมี
การปรับตัวในการท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้ชายซึ่งมีจ านวนมากถึง 98% ในบทนี้ผู้ศึกษาจึงมุ่ง
น าเสนอให้เห็นถึงการท างานของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน โดยใช้แนวคิดเพศสภาวะและ
แนวคิดความเป็นชายความเป็นหญิง เพื่อวิเคราะห์การท างานในต าแหน่งต่าง ๆ ของผู้หญิงที่ท างาน
บนแท่นขุดเจาะน้ ามันซึ่งสัมพันธ์กับการอธิบายเรื่องเพศสภาวะของผู้หญิงในสังคมไทย ในบทนี้แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ ปัจจัยในการเลือกประกอบอาชีพงาน Offshore ประเด็นที่สองคือทัศนคติ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน Offshore ประเด็นที่สามคือความเป็นหญิงและความเป็นชายของผู้หญิงที่ท างาน 
Offshore  

 5.1 ปัจจัยในกำรเลือกประกอบอำชีพงำน Offshore 
         การท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันหรือเรียกอีกอย่างว่างาน Offshore เป็นงานที่ค่อนข้างมี
ความท้าทายเนื่องจากสถานที่ท างานตั้งอยู่กลางทะเลซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายจากภัยธรรมชาติสูงแต่
ขณะเดียวกันก็ได้รับประสบการณ์การท างานที่แปลกใหม่ซึ่งไม่สามารถหาได้จากบนฝั่ง อาชีพนี้ได้รับ
ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงมีวันหยุดที่ชัดเจนคือท างาน 28 วันพัก 28 วันหรือบางต าแหน่งท างาน 28 วัน
พัก 14 วันขึ้นอยู่กับต าแหน่ง การที่มีวันหยุดที่ยาวนานและชัดเจนท าให้พนักงานสามารถวางแผนไป
ท ากิจกรรมในช่วงวันหยุดได้อย่างเต็มที่  ซึ่งในช่วงวันหยุดพนักงานได้รับเงินเดือนปกติด้วย
องค์ประกอบเหล่านี้น ามาสู่เหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน ซึ่ง
เหตุผลของกลุ่มตัวอย่างต่างมีเหตุผลในการเลือกที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถจ าแนกปัจจัยในการเลือก
ประกอบอาชีพการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันของกลุ่มตัวอย่างได้เป็น 2 ปัจจัย คือ รายได้และ
วันหยุด ดังต่อไปน้ี 
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  5.1.1  รายได้ 
เมื่อถึงวัยท างาน ทุกคนล้วนต่างมีสิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ตนเองและ

ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะอย่างรถยนต์เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง 
อสังหาริมทรัพย์อย่าง บ้าน คอนโด หรือสินค้าฟุ่มเฟือยมาเพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องของ
รสนิยม อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสินค้ามีมูลค่าซึ่งใช้เงินในการแลกเปลี่ยน น ามาสู่การท างานตาม
ทักษะและความถนัดที่มีเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน ซึ่งเงินที่ได้รับจากการท างานอาจจะไม่เพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ท าให้หลายคนเริ่มมองหาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ใน
ปริมาณที่มากพอจะตอบสนองความต้องการได้  งาน Offshore จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้าง
รายได้ในจ านวนที่น่าพอใจ ผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในต าแหน่งงานเดียวกันได้รับเงินเดือนเท่ากัน การ
จ่ายเงินเดือนมีความแตกต่างกันออกไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท การปรับเงินเดือนมีทุกปีในช่วง
เดือนตุลาคมของทุกปีโดยให้พนักงานท าการประเมินตนเองและหัวหน้างานประเมินพนักงาน จน
น าไปสู่การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน ในที่นี้ยกตัวอย่างจากข้อมูลการลงภาคสนามจากบุคคลที่เต็มใจ
กล่าวถึงเรื่องเงินเดือน อย่างคุณจุฑามาศท างานอยู่ในต าแหน่ง Rig clerk ได้รับเงินเดือนโดยประมาณ 
70,000 บาทต่อเดือน คุณจุฑามาศได้รับเงินเดือนทุกเดือนเท่ากันทั้งในช่วงเดือนที่ท างานและเดือนที่
หยุดพักเนื่องจากเป็นการน าเงินเดือนทั้งปีของพนักงานมาเฉลี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานในทุก
เดือน เงินเดือน Offshore สูงเนื่องจากการท างานวันละ 12 ชั่วโมง บวกเพิ่มค่าล่วงเวลาหลังจาก 8 
ชั่วโมงต่อวัน บวกเพิ่มอีก 4 ชั่วโมง วันเสาร์ อาทิตย์ จะได้ค่าแรงเป็น 2 เท่า และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ได้รับค่าแรงเป็น 3 เท่าสง่ผลให้เงินเดือนสูงขึ้นซึ่งถือเป็นข้อดีของการท างาน Offshore  

เช่นเดียวกับคุณสุนันทา ที่เล่าถึงจุดแข็งของการท างาน Offshore ได้นานเนื่องจากรายได้สูง 
หากมีงานบนฝั่งที่ได้รับเงินเดือนเท่ากับงาน Offshore คงไม่มีเหตุผลให้ท างานนี้ต่อไป คุณสุนันทามี
ทัศนคติเช่นเดียวกับคุณนิติวัฒน์ กล่าวว่าหากงานบนฝั่งได้รับเงินเดือนเท่ากับงาน Offshore คงไม่มี
ใครท างานน้ี เงินเดือนที่สูงดังกล่าวต้องแลกมาด้วยช่วงเวลาบางช่วงที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนักขัต
ฤกษ์หรือวันหยุดต่าง ๆ เป็นงานสังคมพบปะญาติ เพื่อนฝูง จ าเป็นต้องเสียสละในส่วนนี้ ท า ให้มี
ช่องว่างในเรื่องของความสัมพันธ์กับสังคมบนฝั่งพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของพนักงานที่มี
ครอบครัวและมีลูกอายุน้อยอยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโต พ่อแม่ไม่มีโอกาสเห็นพัฒนาการของลูกในช่วงนี้ 
คุณสุนันทาเล่าถึงกรณีของเพื่อนผู้ชายที่เพิ่งมีลูกแต่ต้องท างาน Offshore ต่อไปเพราะไม่สามารถหา
เงินเดือนจ านวนนี้บนฝั่งได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีครอบครัวและลูกหลายคนมักเปลี่ยนความคิดอย่างคุณ
ดวงใจ เมื่อมีลูกคุณดวงใจมีความคิดว่าการมีเวลาให้ครอบครัวส าคัญกว่าเงินเดือนที่สูง เนื่องจากเงิน
ดังกล่าวแม้ว่าจะมีจ านวนมากเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถซื้อเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวกลับมาได้และเมื่อมี
ครอบครัวแต่ยังท างาน Offshore หมายถึงการต้องห่างจากครอบครัวท าให้ลูกขาดความอบอุ่น รวม
ไปถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวในภายหลังซึ่งไม่คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับแต่อย่างใด 
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สะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะเป็นงานที่ได้รับเงินเดือนสูงแต่เมื่อเทียบกับหลายสิ่งในชีวิตที่ต้อง
แลกอาจจะไม่คุ้มค่า อีกทั้งยังต้องยอมรับในเรื่องของความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเนื่องจากสถานที่
ตั้งอยู่กลางทะเล รวมไปถึงกรณีเจ็บป่วยอาจจะเดินทางไปโรงพยาบาลล่าช้ากว่าปกติซึ่งในส่วนนี้คือ
เหตุผลที่ท าให้งาน Offshore ได้รับเงินเดือนที่สูง เมื่อชั่งน้ าหนักแต่ละเรื่องในชีวิต หลายคนกลับมอง
ว่าไม่คุ้มค่าซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละบุคคลที่จัดล าดับความส าคัญในชีวิตแตกต่างกัน เช่น คุณ
ดวงใจให้ความส าคัญครอบครัวเป็นอันดับแรก สามีของคณุดวงใจท างาน Offshore เช่นกัน คุณดวงใจ
เลือกกลับไปท างานบนฝั่งซึ่งได้รับเงินเดือนที่น้อยลงเพราะต้องการอยู่ใกล้ชิดกับลูก โดยให้สามีท างาน 
Offshore ต่อไปเพื่อเป็นเสาหลักของครอบครัว ขณะเดียวกันกรณีของเพื่อนคุณสุนันทาที่แม้ว่ามีลูก
แต่ก็ยังต้องท างาน Offshore ต่อไปเนื่องจากไม่สามารถหาเงินเดือนจ านวนนี้บนฝั่งได้ สะท้อนให้เห็น
ถึงเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกันระหว่าง 2 ครอบครัวดังกล่าว กรณีของคุณดวงใจ สามียังคงท างาน 
Offshore ต่อไปเพื่อเป็นเสาหลักของครอบครัว ในขณะเดียวกันเพื่อนของคุณสุนันทา ต้องการให้
การเงินมั่นคงจึงเลือกอยู่ในอาชีพนี้ต่อไป เนื่องจากอย่างไรก็ตามเงินก็ยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สามารถ
น าไปต่อยอดหลายสิ่งในชีวิต 

  5.1.2  วันหยุด 
การท างานทั่วไปในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นงานราชการ งานออฟฟิศ มักจะได้รับวันหยุดเพียงแค่

วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งเห็นได้ชัดจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในช่วงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่หนาแน่นไปด้วยผู้คนจ านวนมากท าให้การท ากิจกรรมต่าง ๆ อาจไม่ได้อรรถรสเท่าที่ควร 
แตกต่างจากการท างาน Offshore ที่จะได้รับวันหยุดที่นานกว่าการท างานทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามการ
ท างาน Offshore เมื่ออยู่ในช่วงเวลาท างานต้องท างาน 28 วันโดยที่ไม่มีวันหยุดในวันเสาร์อาทิตย์ 
รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยอมเสียสละวันหยุดในส่วนนี้และรวมถึงวันส าคัญต่าง ๆ ของคนในวง
สังคมไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานบวช หากตรงกับช่วงที่ท างานก็ไม่สามารถไปร่วมงานได้ ยกเว้นงาน
ศพของญาติใกล้ชิดที่สามารถลากลับบ้านได้เนื่องจากการสูญเสียของบุคคลใกล้ชิดส่ งผลต่อสภาพ
จิตใจของพนักงานโดยตรงท าให้ไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มที่และงาน Offshore เป็นงานที่มีความ
เสี่ยงสูงหากพนักงานสภาพจิตใจไม่พร้อมกับการท างานอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่
ชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้  

ภาพรวมการท างาน Offshore คิดเป็นเวลาการท างาน 6 เดือนและมีวันหยุด 6 เดือนอย่าง
ชัดเจนตามตารางงาน ในส่วนของวันหยุดที่ชัดเจนดังกล่าวท าให้สามารถวางแผนไปท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างเต็มที่ จึงถือเป็นข้อดีที่เป็นเหตุผลจูงใจให้หลายคนตัดสินใจมาท างานนี้ เช่น คุณณกานดา 
กล่าวถึงข้อดีของงาน Offshore ว่าชอบการท างานจบภายใน 1 เดือน ช่วงหยุดไม่ต้องกังวลว่าคอยรับ
โทรศัพท์ ท าให้ช่วงหยุดมีเวลาไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้ เช่นเดียวกันกับคุณดวงสุรีย์ที่ไม่มี
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ความคิดจะเปลี่ยนงานเนื่องจากไม่สามารถหางานที่มีวันหยุดเท่ากับงานนี้ ท าให้มีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น
เพราะเท่ากับการท างานเพียงแค่ 6 เดือนและคุณวรรณวิสาข์กล่าวถึงวันหยุดที่เป็นตารางที่ชัดเจนท า
ให้สามารถวางแผนใช้ชีวิตช่วงวันหยุดไปกับกิจกรรมที่สนใจได้อย่างเต็มที่ 

 ในขณะที่คุณสุนันทาเคยมีประสบการณ์ท างานออฟฟิศซึ่งได้รับวันหยุดเพียงแค่วันเสาร์ 
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งวันหยุดดังกล่าวไม่ใช่วันหยุดที่แท้จริงเนื่องจากคุณสุนันทาต้องมีการ
ติดต่อประสานงานในช่วงวันหยุดท าให้คุณสุนันทาตัดสินใจเปลี่ยนมาท างาน Offshore เนื่องจาก
ต้องการวันหยุดที่แท้จริงเพื่อการพักผ่อน เช่นเดียวกันกับคุณอั จฉราวดีกล่าวถึงข้อดีของงาน 
Offshore ที่ได้รับวันหยุดเกือบ 1 เดือน ซึ่งวันหยุดดังกล่าวแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นข้อดีแต่ใน
ขณะเดียวกันคุณอัจฉราวดีก็มองว่าวันหยุดที่ยาวนานดังกล่าวกลายเป็นข้อเสียในปัจจุบันท าให้คุณ
อัจฉราวดีตัดสินใจออกจากงานได้อย่างล าบากใจเพราะเคยชินกับการได้รับวันหยุดที่ยาวนาน ซึ่งงาน
ออฟฟิศอื่น ๆ ได้รับวันหยุดที่น้อยลงท าให้ยึดติดกับข้อดีดังกล่าวและตัดสินใจออกจากงานได้อย่าง
ล าบาก และสุดท้ายกรณีของคุณอรทัย แม้ว่าคุณอรทัยตั้งครรภ์ขณะท างาน Offshore แต่ท้ายที่สุด
เมื่อผ่านพ้นช่วงลาคลอดยังตัดสินใจกลับมาท างานในต าแหน่งเดิม จนกระทั่งปัจจุบันจากสถานการณ์
แท่นขุดเจาะน้ ามันหมดสัญญาสัมปทานท าให้ต้องออกจากงานแต่คุณอรทัยยังเลือกสมัครงาน 
Offshore อีกครั้งเพราะข้อดีในเรื่องวันหยุดซึ่งสามารถวางแผนไปเที่ยวล่วงหน้าและสามารถใช้เวลา
ร่วมกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่างาน Offshore ได้รับ
วันหยุดเป็นจ านวนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับงานบนฝั่งทั่วไป 

แต่อย่างไรก็ตามงาน Offshore ต้องท างานทั้ง 28 วันโดยไม่มีวันหยุดพักและไม่ได้รับวันหยุด
ในช่วงเทศกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาของการรวมญาติ พบปะสังสรรค์กับเพ่ือน หลายคนยอมเสียสละในส่วน
นี้เพื่อได้รับวันหยุดอย่างเต็มที่  28 วัน เนื่องจากการท างานบนฝั่งทั่วไปมีเวลาพักผ่อนแค่วันเสาร์ 
อาทิตย์เพียงเท่านั้น ซึ่งในช่วงวันหยุดอันเล็กน้อยดังกล่าวอาจต้องเสียเวลาไปกับการตรวจดูอีเมล 
โทรศัพท์ติดต่องาน ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีวันหยุดที่แท้จริงท าให้บุคคลเข้ามาท างานในต่าง
ถิ่นมีโอกาสกลับบ้านแค่ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันซึ่งยังต้องประสบกับปัญหาพบปะกับฝูง
ชนจ านวนมากที่มีจุดมุ่งหมายเดินทางกลับภูมิล าเนาเช่นเดียวกัน รวมถึงราคาของค่าเดินทางที่มีราคา
สูงขึ้นในช่วงเทศกาล เช่นเดียวกับบุคคลที่ท างานอยู่ในพื้นที่ของภูมิล าเนาก็ประสบปัญหาการ
ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดที่ต้องพบกับฝูงชนจ านวนมากท าให้การใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดเสียเวลาไปกับ
การรอคิว วันหยุดเพียงแค่วันเสาร์และอาทิตย์ถือเป็นช่วงเวลาที่สั้นมาก หลายคนมักแสดงความรู้สึก
บนสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวว่ามีความรู้สึกเบื่อหน่ายในวันจันทร์ที่ก าลังจะมาถึงเน่ืองจากวันจันทร์เป็น
จุดเริ่มต้นของสัปดาห์ที่ต้องท างานอีกครั้ง ส่งผลให้ในปัจจุบันหลายคนเลือกประกอบอาชีพฟรีแลนด์ 
ซึ่งสามารถก าหนดเวลาการท างานของตนเองได้ มีวันหยุดสามารถไปท ากิจกรรมที่สนใจได้อย่างเต็มที่ 
เช่นเดียวกับงาน Offshore ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใครหลายคนในเรื่องวันหยุด 
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       จากการเก็บข้อมูลพบว่าปัจจัยในการเลือกประกอบอาชีพงาน Offshore มี 2 ประการคือ 
รายได้และวันหยุด ดังที่กล่าวไปข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า รายได้ส าหรับงานบนฝั่งในต าแหน่งงานตาม
ความสามารถเมื่อเทียบกับต าแหน่งงานบนงาน Offshore แล้วมีความแตกต่างกันพอสมสมควร
อย่างเช่น ต าแหน่ง Rig clerk เงินเดือนประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน ลักษณะงานใกล้เคียงกับงาน
ฝ่ายบุคคลในลักษณะของงานออฟฟิศมีฐานเงินเดือนประมาณ 18,000-40,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่
กับประสบการณ์การท างาน (P' ก๊อตจิ AdmissionPremium : ออนไลน์) หลายคนตัดสินใจย้ายงาน
จากออฟฟิศมาท างาน Offshore ด้วยเหตุผลเรื่องเงินเดือนเนื่องจากเงินเดือนงานออฟฟิศไม่เพียงพอ
ตอบสนองความต้องการในชีวิต ด้วยค่าครองชีพของประเทศไทยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเงินเดือน
ขั้นต่ าส่งผลให้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันอาจไม่มีเหลือเก็บ ท าให้หลายคนที่ก าลังสร้าง
เนื้อสร้างตัวเลือกท างาน Offshore เพราะสามารถสร้างรายได้มากกว่า มีเงินเก็บโดยที่ใช้เวลาน้อย
กว่างานบนฝั่ง เช่นเดียวกับข้อดีในเรื่องวันหยุดซึ่งงานบนฝั่งไม่สามารถให้วันหยุดที่ยาวนานแต่งาน 
Offshore สามารถให้วันหยุดได้ยาวนานถึง 28 วันโดยที่ช่วงวันหยุดไม่มีเรื่องงานให้เป็นภาระ เมื่อทั้ง 
2 ข้อดีรวมกันส่งผลให้พนักงานหลายคนตัดสินใจมาท างาน Offshore และอยู่ในงานนี้ได้เป็น
เวลานาน 

ในหัวข้อต่อเป็นการน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของผู้หญิงบนแท่นขุด
เจาะน้ ามันโดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม งานการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานวิจัย 
หนังสือ มาวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดเพศสภาวะและแนวคิดความเป็นหญิงและความเป็นชายภายใต้
การอธิบายลักษณะความเป็นหญิงและความเป็นชายของ John J. Macionis ผู้ศึกษาได้เลือกแนวคิด
นี้มาวิเคราะห์ อภิปรายผล เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

 5.2 ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน Offshore 
 จากการเก็บข้อมูลพบว่าสามารถจ าแนกข้อมูลในส่วนของทัศนคติเกี่ยวข้องกับงาน Offshore 
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ ประเด็นแรกทัศนคติของผู้หญิงต่องาน Offshore ประเด็นที่สองคือ
ทัศนคติของเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงท างาน Offshore และประเด็นสุดท้ายทัศนคติของผู้หญิง
ท างาน Offshore ที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานผู้ชาย 

  5.2.1 ทัศนคติของผู้หญิงต่องาน Offshore 
จากข้อมูลภาคสนามแสดงให้เห็นถึงทัศนคติผู้หญิงต่องาน Offshore แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น

ได้แก่ อุปสรรคในการท างานและลักษณะของผู้หญิงที่เหมาะสมกับงาน Offshore 
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   5.2.1.1 อุปสรรคในการท างาน 

ผู้หญิงท างานส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการเมาเรือเป็นอุปสรรคในการท างานช่วงแรก การ

เมาเรือมีอาการในลักษณะวิงเวียนศีรษะส่งผลให้ไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ซึ่งการเมาเรือเกิดขึ้น

ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนื่องจากร่างกายยังไม่คุ้นชินกับการเคลื่อนไหวของแท่นขุดเจาะน้ ามัน

ช่วงแรกแต่เมื่อท างานนาน ๆ ร่างกายจะเริ่มคุ้นชินและมีอาการเมาน้อยลงจนถึงหายไป คุณอุบลที่มี

อาการเมาเรือค่อนข้างหนัก อาการตอนเมาเรือจะอาเจียน แก้ด้วยการทานยาเป็นประจ าและรอให้

ร่างกายปรับตัวได้ 2-3 วัน เช่นเดียวคุณจุฑามาศมีอาการเมาเรือในช่วงมรสุม มีอาการวิงเวียนศรีษะ 

ไม่อยากอาหารและรู้สึกพะอืดพะอม แก้ด้วยการทานยาหรือดมยาดม แม้เพศสภาวะของผู้หญิงจะถูก

ปลูกฝังว่าเป็นเพศที่อ่อนแอเนื่องจากลักษณะทางกายแต่อย่างไรก็ตามผู้หญิงท างาน Offshore ใช้

ความอดทนต่ออาการเมาเรือซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท างานได้ดี  

จากสรีระร่างกายของผู้หญิงที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าผู้ชายส่งผลให้การที่ผู้หญิงมาท างาน 

Offshore มีอุปสรรคทางด้านร่างกายไม่สามารถท างานในต าแหน่งที่ใช้แรงงานได้จึงส่งผลให้ผู้หญิง

ท างานในต าแหน่งที่จ ากัด คุณณกานดาที่กล่าวถึงอุปสรรคของผู้หญิงที่ท างาน Offshore เพียงเรื่อง

เดียวคือเรื่องของ Physical เช่นเดียวกับคุณดวงใจที่กล่าวถึงอุปสรรคในการท างานจากการยกของ

หนักซึ่งผู้หญิงไม่สามารถท าได้ หากเป็นงานใช้แรงงานผู้หญิงจะสู้ผู้ชายไม่ได้ สะท้อนให้เห็นถึง

อุปสรรคทางด้านร่างกายของผู้หญิงซึ่งเป็นผลมาจากเพศสรีระของผู้หญิงที่มีความแข็งแรงไม่เท่ากับ

ผู้ชายท าให้เพศสภาวะในสังคมไทยสอนให้ผู้หญิงรู้จักการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ส่งผลให้ผู้หญิงมี

การใช้ค าพูดในการขอความร่วมมือได้ดีเนื่องจากต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอในเรื่องการใช้แรง 

   5.2.1.2 ลักษณะของผู้หญิงที่เหมาะสมกับงาน Offshore 

งาน Offshore เหมาะกับผู้หญิงแค่ช่วงที่เป็นโสดเนื่องจากควรมีเวลาให้ครอบครัวมากกว่า

การออกมาท างานห่างไกลบ้าน ตามทัศนคติของคุณอัจฉราวดีคิดว่างาน Offshore เหมาะกับผู้หญิง

แค่ช่วงเวลาหนึ่ง หากแต่งงานมีครอบครัวและมีลูก ไม่ควรมาท างานนี้เนื่องจากจะไม่มีเวลาให้

ครอบครัว เช่นเดียวกับคุณจุฑามาศมีความคิดว่าหากมีลูกจะลาออกจากงานนี้เพราะคงไม่สะดวกมา

ท างานไกลบ้าน สอดคล้องกับคุณณกานดากล่าวถึงช่วงเวลาของการมีลูกว่าไม่ใช่การมีลูกเพื่อฝากคน

อื่นเลี้ยง เงินเดือนที่ได้รับไม่คุ้มกับเวลาในการท างานที่เสียไปและไม่คุ้มกับสภาพจิตใจของลูก 

เช่นเดียวกับคุณดวงใจ สามีของคุณดวงใจท างาน Offshore เช่นกัน เมื่อมีลูกคุณดวงใจตัดสินใจออก

จากงาน Offshore และให้สามีท างานต่อไปเนื่องจากผู้หญิงไม่ควรออกห่างจากบ้าน ควรดูแลลูกและ

สามีเป็นหลัก หากไปท างานไกลบ้านอาจส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวภายหลัง แม้ว่าเพศสภาวะใน
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สังคมไทยจะมีความลื่นไหลตามสภาพสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้เส้นการแบ่งงานกันท าระหว่างชาย

หญิงมีความเปลี่ยนแปลงผู้หญิงและผู้ชายสามารถก้าวข้ามบทบาทของตนเองได้ จนมีการเปิดโอกาส

ให้ผู้หญิงได้เข้าสู่วงการ Offshore แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทัศนคติของผู้หญิงกลุ่มตัวอย่าง 6 คนเกี่ยวกับ

การแต่งงานมีลูกก็ไม่เหมาะสมจะท างานนี้ต่อไป ในส่วนนี้ยิ่งตอกย้ ากรอบความคิดเพศสภาวะใน

สังคมไทยที่ว่าผู้หญิงควรอยู่ติดกับบ้านเพื่อเลี้ยงดูลูกและดูแลสามีซึ่งแตกต่างกับคุณอรทัย ถึงแม้

แต่งงานมีลูกแต่ยังท างาน Offshore ต่อไปและปัจจุบันแม้ว่าแท่นขุดเจาะที่ท างานหมดสัญญาท าให้

ต้องหางานใหม่แต่อย่างไรก็ตามคุณอรทัยยังเลือกสมัครงาน Offshore อีกครั้งโดยที่ครอบครัวให้การ

สนับสนุน จากกรณีของคุณอรทัยแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดในกรณีของผู้หญิงที่

แต่งงานมีลูกแล้ว คุณอรทัยเลือกที่หารายได้เพื่อจะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและมีความชอบใน

การท างาน Offshore  

  5.2.2 ทัศนคติของเพ่ือนร่วมงานผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงท างาน Offshore 

ในทัศนคติของเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงท างาน Offshore การที่มีผู้หญิงมาท างานบน

แท่นขุดเจาะน้ ามันสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรกคือผู้หญิงเป็นสีสันให้กับแท่น

ขุดเจาะน้ ามัน ประเด็นที่สองคือความเท่าเทียมและสุดท้ายคือผู้หญิงไม่เหมาะสมกับงาน Offshore 

   5.2.2.1 ผู้หญิงเป็นสีสันให้กับแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

จากทัศนคติของคุณจรูญ การมีผู้หญิงท าให้มีสีสันขึ้นมา หากเป็นผู้ชายทั้งหมดคงไม่มีความ

กระปรี้กระเปร่าในการท างาน เช่นเดียวคุณคิงมีทัศนคติเกี่ยวกับการที่มีผู้หญิงมาท างาน Offshore 

ท าให้บรรยากาศการท างานดีขึ้น มีสีสัน ไม่ตึงเครียดจนเกินไป แสดงให้เห็นว่าการท างานร่วมกันของ

ผู้ชายค่อนข้างจะมีความกดดัน ตึงเครียด จากการพูดคุยแต่เมื่อมีผู้หญิงเข้ามาท างานให้ลดความตึง

เครียดในส่วนนี้ได้ สอดคล้องกับทัศนคติของคุณจิรัชย์ กล่าวถึงงาน Offshore ในอดีตที่ค่อนข้างมี

ความตึงเครียดเนื่องจากมีเพียงพนักงานผู้ชายแต่เมื่อผู้หญิงเข้ามาท างานจึงช่วยลดความตึงเครียดใน

การท างานได้ สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเพศสภาวะของผู้ชายที่ถูกสังคมหล่อหลอมให้มีภาวะความเป็น

ผู้น าและมีความหนักแน่นมากจนเกินไปส่งผลให้งานมีความตึงเครียดเนื่องจากผู้ชายทุกคนล้วนมีความ

ตรงไปตรงมา ไม่มีอะลุ่มอล่วยหรือการประนีประนอมใด ๆ ท าให้บรรยากาศการท างานตึงเครียด

จนเกินไปจึงต้องมีผู้หญิงเข้ามาลดความตึงเครียดในส่วนนี้ 
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   5.2.2.2 ความเท่าเทียม 

คุณจิรัชย์ กล่าวถึงผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในต าแหน่งเดียวกัน ผู้หญิงสามารถอยู่กะกลางคืนได้

เหมือนกับผู้ชาย ผู้หญิงท างานทุกอย่างเหมือนผู้ชายแต่งานที่ต้องใช้ร่างกายก็ให้ผู้ชายท า แสดงให้เห็น

ความเท่าเทียมในเรื่องการท างานโดยไม่เกี่ยงเพศว่าเป็นผู้หญิงไม่ควรท างานกะกลางคืน ผู้หญิง

สามารถท างานได้เช่นเดียวกับผู้ชายมีเพียงอุปสรรคด้านร่างกายซึ่งผู้ชายเข้าใจและยอมรับในส่วนนี้ได้

ประกอบกับเพศสภาวะของผู้ชายในสังคมไทยถูกสั่งสอนให้เกียรติผู้หญิง ช่วยเหลือผู้หญิงซึ่งมีความ

อ่อนแอกว่าท าให้การช่วยเหลือผู้หญิงจึงท าด้วยความเต็มใจ น ามาสู่การยอมรับพนักงานหญิงคุณ

นิติวัฒน์กล่าวถึงการได้รับการยอมรับของผู้หญิง Offshore จากเพื่อนร่วมงานตามความสามารถโดย

ไม่เกี่ยงว่าเป็นเพศใด เช่นเดียวกับคุณจ านูญ กล่าวว่าพนักงานชายให้การยอมรับผู้หญิงที่ท างาน 

Offshore ผู้ชายทุกคนให้เกียรติผู้หญิงและคิดว่าผู้หญิงมีความสามารถและสามารถท างานกลางทะเล

ท่ามกลางผู้ชายจ านวนมากได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ทัศนคติในส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ใน

มุมมองของผู้ชายที่ท างาน Offshore ยังมีความคิดว่าเป็นงานที่ยากส าหรับผู้หญิงท าให้ผู้หญิงที่ท างาน 

Offshore กลายเป็นผู้หญิงเข้มแข็งในสายตาเพ่ือนร่วมงานผู้ชาย 

   5.2.2.3 ผู้หญิงไม่เหมาะสมกับงาน Offshore 

คุณนิติวัฒน์มีทัศนคติเกี่ยวกับผู้หญิงที่ท างาน Offshore ว่าผู้หญิงไม่ควรมาท างานนี้เนื่องจาก

ควรอยู่บ้านดูแลครอบครัว หน้าที่หาเงินควรเป็นของผู้ชาย ทัศนคติในส่วนนี้ยิ่งตอกย้ าให้เห็นถึงภาพ

ของเพศสภาวะในสังคมไทยที่มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในอดีตระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยที่

งานนอกบ้านเป็นงานของเพศชาย ส่วนงานบ้าน การเลี้ยงดูลูกตกเป็นหน้าที่ของผู้หญิงซึ่งขัดแย้งกับ

การที่ผู้หญิงออกจากพื้นที่บ้านมาท างาน Offshore ห่างไกลจากบ้าน การที่มีผู้หญิงก้าวข้ามเส้นแบ่ง

งานตามเพศตามเพศสภาวะของสังคมไทยแสดงให้เห็นถึงความลื่นไหลของเพศสภาวะที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามเวลา มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจของสังคมปัจจุบันโดย

การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ก้าวเข้าสู่งาน Offshore  

  5.2.3 ทัศนคติของผู้หญิงท างาน Offshore ที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานผู้ชาย 
ในทัศนคติของผู้หญิงท างาน Offshore ที่มีต่อเพื่อนร่วมงานผู้ชายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

ประเด็น คือ ประเด็นแรกคือเรื่องการคุกคามทางเพศและประเด็นที่สองคือการขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมงานผู้ชาย 
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   5.2.3.1 การคกุคามทางเพศ 
เพศสภาวะของสังคมไทยมักสอนว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอเนื่องจากกายภาพของผู้หญิง 

ร่างกายของผู้หญิงจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับผู้ชายท าให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ผู้หญิงมัก
เป็นเหยื่อเนื่องจากก าลังในการต่อสู้ไม่เท่ากับผู้ชาย สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาจึงปลูกฝังให้
ผู้หญิงระมัดระวังตัว ไม่ไปอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้หญิงเอง 
เช่นเดียวกับการท างาน Offshore ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเพียงเฉพาะจากสถานที่ท างานที่ตั้งอยู่กลาง
ทะเล ความเสี่ยงจากงานขุดเจาะน้ ามันที่อาจเกิดระเบิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่การท างานบนแท่นขุด
เจาะน้ ามันยังมีความเสี่ยงส าหรับผู้หญิงเนื่องจากพนักงานบนแท่นขุดเจาะเกิน 98% เป็นผู้ชาย ดังนั้น
การไปท างานบนแท่นขุดเจาะเป็นเวลา 28 วันหมายถึงการที่ผู้หญิงต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานชายตลอดการท างาน ท าให้ผู้หญิงมักได้รับความเป็นกังวลจากครอบครัวและคนรอบข้างอยู่
เสมอเกี่ยวกับการมาท างาน Offshore กรณีของของคุณดวงใจความรู้สึกในการท างานช่วงแรกว่ามี
ความรู้สึกกังวล กลัวโดนคุกคามทางเพศเนื่องจากเพื่อนร่วมงานชายมีจ านวนมากและโดยบุคลิกของ
ผู้ชายท างาน Offshore มีบุคลิกที่ค่อนข้างเคร่งขรึมส าหรับคุณดวงใจเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนมาจาก
ภาคใต้ มีหน้าตาที่คมเข้มท าให้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการวางตัว ซึ่งความกังวลต่อการคุกคามทาง
เพศของคุณดวงใจในช่วงแรกของการท างานสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกถึงความอ่อนแอกว่าผู้ชาย 
หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงจะไม่มีทางสู้แรงผู้ชายได้เนื่องจากผู้หญิงมีพละก าลังที่น้อยกว่าผู้ชาย 
แต่อย่างไรก็ตามคุณดวงใจไม่มีประสบการณ์โดนคุกคามเนื่องจากเพื่อนร่วมงานชายให้เกียรติกันและ
ในกรณีของการหยอกล้อพูดคุยทั่วไปถือเป็นเรื่องปกติไม่ใช่การ Harassment  

คุณฤดีมาศกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานผู้ชายว่ามีการให้เกียรติผู้หญิงโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตาม
ขึ้นอยู่กับการวางตัวเช่นกัน เช่นเดียวกับคุณวรรณวิสาข์ช่วงแรกของการท างาน Offshore ครอบครัว
ให้การสนับสนุนแต่ยังมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากคุณวรรณวิสาข์เป็นผู้หญิงใน
การท างาน Offshore ต้องท างานกลางทะเล ร่วมงานกับผู้ชายจ านวนมากท าให้ครอบครัวมีความเป็น
กังวลแต่คุณวรรณวิสาข์มีความมั่นใจในกฎ Harassment ว่าเป็นกฎที่แข็งแรง อย่างไรก็ตามคุณ
วรรณวิสาข์มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการวางตัวเช่นกันว่าการวางตัวมีผลต่อการที่เพื่อนร่วมงานปฏิบัติ
ต่อเรา หากวางตัวดี เว้นระยะห่าง ไม่แสดงพฤติกรรมในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงจะท าให้เพื่อนร่วมงาน
เกรงใจและคุณจุฑามาศเน่ืองจากกฎ Harassment ของบริษัทท าให้มั่นใจในความปลอดภัยเพราะเป็น
กฎที่เข้มงวดมากอย่างไรก็ตามนอกจากกฎดังกล่าวแล้วยังขึ้นอยู่กับการวางตัวอีกเช่นกัน แสดงให้เห็น
ว่าการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต้องมีการสร้างกฎกติการ่วมกันเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนใน
กลุ่มและกฎต้องมีความน่าเชื่อถือคือมีบทลงโทษที่ชัดเจน มีความเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้นส าหรับบุคคล
ที่กระท าความผิดจึงจะท าให้กฎนั้นมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับกฎ Harassment ของบริษัทที่เข้มงวด
มาก มีบทลงโทษที่ร้ายแรงท าให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดโดยไม่กล้าฝ่าฝืนกฎเนื่องจากส่งผล
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ต่อหน้าที่การงานโดยตรงท าให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในความปลอดภัยและเลือกตัดสินใจมาท างาน 
Offshore ซึ่งไม่เพียงแต่กฎเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะท าให้ผู้หญิงหญิงมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นใจใน
การท างานแต่ยังรวมไปถึงการวางตัวของผู้หญิงเองที่ต้องมีการวางตัวให้เหมาะสม 

   5.2.3.2 ผู้ชายให้ความช่วยเหลือ 
ความอ่อนแอทางด้านร่างกายยังส่งผลให้ผู้หญิงต้องขอความความช่วยเหลือจากผู้ชาย

เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านร่างกายท าให้ผู้หญิงไม่สามารถท าบางอย่างได้ด้วยตนเอง  คุณวรรณวิสาข์ 
กล่าวถึงการท างานในช่วงแรกว่าผู้ชายไม่ได้มองผู้หญิงเป็นภาระ ผู้ชายไม่ได้ท าให้รู้สึกเช่นนั้นแต่ผู้ชาย
จะมองผู้หญิงในลักษณะที่ต้องให้ความช่วยเหลือเสมอเนื่องจากเป็นผลมาจากเพศสภาวะในสังคมไทย
ที่ปลูกฝังให้ผู้ชายช่วยเหลือผู้หญิง ดังนั้นคุณวรรณวิสาข์จึงพยายามแสดงให้ผู้ชายเห็นว่าตนเองมี
ศักยภาพเพียงพอในการท างานแต่อาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ชายในบางครั้งหากเป็นงานที่ต้อง
ใช้แรง เช่นเดียวกับคุณสุนันทาท างานในต าแหน่ง Mwd engineer เป็นงานที่ค่อนข้างใช้แรงงาน
พอสมควรซึ่งของบางชิ้นหากมีน้ าหนักที่มากเกินไปจ าเป็นต้องใช้เครื่องทุ่นแรงในการยกหรือขอความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานผู้ชาย ซึ่งผู้หญิงจ าเป็นที่ต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมงานชายในขั้นตอนงาน
บางส่วนเพื่อท าให้งานด าเนินไปได้ เช่นเดียวกับคุณฤดีมาศกล่าวถึงการท างานร่วมกับผู้ชายว่าเป็นไป
อย่างราบรื่นเนื่องจากเป็นผู้หญิง  

“ช่วงแรกที่ลงไปท างานไม่ต้องปรับตัวเยอะเพราะเราเป็นผู้หญิงท างานกับผู้ชายจะ

ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเทคแคร์เราเป็นพิเศษ เราท างานกับผู้ชายมันจะ

สะดวกกว่าคือเขาไม่ค่อยจุกจิก ท างานกับผู้ชายถ้าเราเป็นสไตล์แบบสดใด ไม่ซีเรียส ยิ้ม

ง่าย เฟรนด์ลี่ พี่คิดว่ามันท าให้เราท างานง่ายขึ้นแบบว่าเอ็นดูอยากช่วยเรา ท าให้

สถานการณ์มันลดความตึงเครียดไปได้บ้าง”  

            (ฤดีมาศ งามยิ่งยวด, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 

สะท้อนให้เห็นถึงเพศสภาวะของผู้หญิงในสังคมไทยที่ถูกสังคมปลูกฝังมาให้ผู้หญิงรู้จักการ
พึ ่งพาอาศัยผู ้ชาย ส่งผลให้ไม่ใช่แค่เพียงแต่ผู ้หญิงรู ้จ ักใช้ค าพูดค าจาที ่อ่อนหวานเพื ่อขอความ
ช่วยเหลือจากคนอื่นเพียงเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันผู้ชายก็มีความคิดเช่นเดียวกันว่าผู้ หญิงต้องการ
ความช่วยเหลือ ผู้ชายจึงพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมออย่างเต็มใจ สอดคล้องคุณดวงใจที่กล่าวถึง
การใช้ค าพูดและน้ าเสียงของผู้หญิงที่ท าให้ผู้ชายเห็นอกเห็นใจ ยินดีให้ความช่วยเหลือ ยินดีให้ความ
ร่วมมือมากกว่าการท างานกับผู้ชายด้วยกัน ผู้หญิงใช้การพูดจาออดอ้อน  ผู้ชายก็เต็มใจให้ความ
ช่วยเหลือ ทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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 5.3 ควำมเป็นหญิงและควำมเป็นชำยของผู้หญิงที่ท ำงำนบนแท่นขุดเจำะน้ ำมัน 
งาน Offshore ถือเป็นอุตสาหกรรมที่จัดอยู่ในงานผู้ชายเนื่องจากต้องใช้แรงงานค่อนข้าง

หนักแต่อย่างไรก็ตามการท างานในระบบของ Offshore ประกอบไปด้วยหลายต าแหน่งซึ่งบาง
ต าแหน่งเหมาะสมกับความสามารถของความเป็นผู้หญิงและไม่ต้องใช้แรงงานมากจนเกิน
ความสามารถของผู้หญิงแต่เน้นการเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง มีการประนีประนอมและความละเอียด
ในงานเอกสารซึ่งผู้หญิงมีความถนัดในส่วนนี้มากกว่าผู้ชายส่งผลให้บริษัทเริ่มเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าสู่
วงการ Offshore มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการท างาน Offshore มีความแตกต่างจากการท างาน
ออฟฟิศทั่วไปเนื่องจากสถานที่ท างานตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวไทย ผู้หญิงที่ตัดสินใจไปท างานต้องประสบ
ปัญหาเมาเรือ ปัญหาจากการท างานและมีการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานจ านวนมากกว่า
ถึง 98% ท าให้ผู้หญิงที่ท างาน Offshore มีการปรับตัวโดยการน าความเป็นหญิงและความเป็นชายมา
ปรับใช้ในการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง “ความเป็นผู้หญิง” 
หรือ “ความเป็นผู้ชาย” ไม่ได้ถูกก าหนดโดยธรรมชาติ แต่มีผลมาจากกระบวนการทางสังคม
วัฒนธรรมที่สร้างความเป็นผู้หญิงและความเป็นผู้ชายขึ้นมาทั้งในระดับของรูปลักษณ์ทางร่างกายและ
จิตใจ การอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็กเล็ก การก าหนดบทบาทอย่างตายตัวโดยถือเพศเป็นปัจจัยก าหนด
ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกที่ปลูกฝังความเป็นผู้หญิงและความเป็นผู้ชาย (สุ
ชีลา ตันชัยนันท,์ 2540 : 28)  

  5.3.1 ความเป็นหญิงของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 
   5.3.1.1 ความละเอียดในการท างานและการเจรจาต่อรอง 

จากข้อจ ากัดทางด้านร่างกายท าให้ผู้หญิงได้รับต าแหน่งงานที่เป็นลักษณะของงานที่เกี่ยวข้อง
กับเอกสารเช่น ต าแหน่ง Rig clerk ลักษณะงานต้องใช้ความละเอียด ใช้ความประนีประนอมในการ
ท างาน คุณจุฑามาศท างานในต าแหน่ง Rig clerk กล่าวถึงการท างานว่าผู้หญิงท างานในต าแหน่งนี้ได้
ดีกว่าผู้ชายในเรื่องของการแปลเนื่องจากผู้ชายมีลักษณะค าพูดที่แข็งกระด้าง ในขณะที่ผู้หญิงมีการ
พูดจาที่ไพเราะมากกว่า ผู้หญิงมีความอ่อนน้อม ประนีประนอมมากกว่า คุณจุฑามาศมีความคิดว่า
ผู้หญิงมีความละเอียดและรอบคอบมากกว่าซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติของคุณอัจฉราวดีเกี่ยวกับการเปิด
โอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาท างานในต าแหน่ง Rig clerk เนื่องจากบริษัทต้องการให้การเจรจาต่อรองกับ
ลูกค้าเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้นจึงมอบหมายงานให้พนักงานหญิงท า เช่นเดียวกับคุณดวงสุรีย์อยู่ใน
ต าแหน่ง Material administrator ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง การรับส่งของ จัดหาอุปกรณ์ใน
การขุดเจาะน้ ามัน จัดสรรอุปกรณ์เพื่อการเบิกใช้สอยและคอยควมคุมดูแลสต๊อกสินค้า หากมีสินค้า
ขาดหรือพนักงานแผนกใดต้องการสินค้า คุณดวงสุรีย์ต้องติดต่อประสานงานเพื่อสั่งของ ในกรณี
เร่งด่วนต้องมีการวางแผนการจัดส่ง มีการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ท าให้การท างานใน
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ต าแหน่งนี้ต้องมีความละเอียดในการท าสต๊อกสินค้าและทักษะในการเจรจาประสานงาน สอดคล้อง
กับคุณณกานดา คิดว่าการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมาท างานในต าแหน่งของ Rig clerk เนื่องจาก
ผู้หญิงช่วยลดความกดดันในงานเนื่องจากต าแหน่งของคุณณกานดาเป็นงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล คอย
จัดการประสานงานเรื่องพนักงาน ท าให้ในต าแหน่งนี้เหมาะสมจะเป็นผู้หญิงมากกว่าเพราะงาน
ค่อนข้างละเอียด การที่ผู้หญิงมาท างานในส่วนนี้ช่วยลดความตึงเครียดของผู้ชายได้และคุณดวงใจคิด
ว่าการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมาท างานเนื่องจากบางงานเหมาะสมกับผู้หญิงมากกว่า เช่น งาน
เอกสาร การคิดวิเคราะห์หรืองานที่ต้องใช้ผู้หญิงในการเจรจา บางงานให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเจรจา 
ติดต่อสื่อสารหรือประสานงาน งานจะราบรื่นมากซึ่งในทัศนคติของพนักงานชายอย่างคุณจิรัชย์ ซึ่งมี
ความคิดเห็นว่าผู้หญิงมีการเจรจาต่อรองที่เก่งกว่าผู้ชายเนื่องจากผู้ชายจะใช้ค าพูดที่ค่อนข้างแข็ง
กระด้างแต่ผู้หญิงจะมีการใช้ค าพูดที่นุ่มนวลกว่า ส่งผลให้การเจรจาต่อรองกับลูกค้าเป็นไปอย่าง
สะดวกมากยิ่งขึ้น การที่มีผู้หญิงเข้ามาท างานในส่วนนี้ช่วยลดความตึงเครียดในงานได้พอสมควร 
เช่นเดียวกับคุณนิติวัฒน์กล่าวถึงความละเอียดของผู้หญิงในเรื่องการจัดการเอกสารว่ามีความละเอียด
มากกว่าผู้ชายหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้หญิงจะจัดเก็บได้ดีกว่าผู้ชาย ต าแหน่ง
ดูแล Warehouse จะเป็นของผู้หญิงเนื่องจากต้องมีความละเอียดในการเก็บของ การท าสต๊อกสินค้า
ต่าง ๆ ซึ่งสะดวกต่อการเบิกใช้อุปกรณ์ สะท้อนให้เห็นว่าในส่วนนี้ผู้หญิงได้น าข้อดีจากความเป็นผู้หญิง
ในส่วนของความละเอียดรอบคอบในการจัดระเบียบอุปกณ์และการเจรจาซึ่งเป็นในเรื่องของการ
เลือกใช้ค าพูดที่ค่อนข้างนุ่มนวลกว่าผู้ชายซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กในเรื่องของ
มารยาทการพูดจาให้มีความนอบน้อมส่งผลให้ผู้หญิงสามารถท างานในต าแหน่งดังกล่าวได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   5.3.1.2 ความสนใจรูปลักษณ์ภายนอก 
ความสวย ความงามเป็นสิ่งคู่กับผู้หญิงมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นความงามจากผิวพรรณ 

ใบหน้า รูปร่าง ไปจนถึงการแต่งกาย อย่างไรก็ตามผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน แม้ว่าจะต้อง
ไปท างานกลางทะเลเป็นเวลานาน พบปะผู้คนกลุ่มเดิมแต่ยังคงมีความรักสวย รักงาม ดูแลตัวเองทั้ง
จากการทาครีมบ ารุงผิว แต่งหน้า ท าผมไปจนถึงการออกก าลังกาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนภายนอกอาจ
มองว่าผู้หญิงที่ท างานลักษณะนี้ต้องเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกห้าวแต่จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้หญิงที่
ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีหลากหลายบุคลิกไม่เพียงแต่เป็นผู้หญิงห้าวเท่านั้น คุณฤดีมาศ 
กล่าวถึงผู้หญิงท างาน Offshore ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้หญิงห้าวอย่างเดียว บุคลิกของคุณฤดีมาศเอง
ออกแนวรักสวยรักงาม ผู้หญิงที่อยู่ Offshore หลายคนมีความรักสวยรักงามแต่คุณฤดีมาศแต่งหน้า
ท าผมไม่บ่อยเหมือนตอนอยู่บนฝั่งเนื่องจากเสียในการเวลาพักผ่อนเช่นเดียวกับคุณณกานดาที่ไม่
แต่งหน้าท าผมในช่วงท างานเนื่องจากรู้สึกว่าเสียเวลาในการพักผ่อนแต่เน้นออกก าลังกายดูแลรูปร่าง
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สัดส่วนตนเองเนื่องจากกิจกรรมช่วงพักของคุณณกานดาคือการไปทะเลท าให้ต้องใส่ชุดว่ายน้ าที่เผยให้
เห็นสัดส่วนอยู่เสมอ คุณณกานดาจึงให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายมากกว่าการแต่งหน้า 

คุณอรทัยเล่าถึงการดูแลตัวเองเกี่ยวกับการแต่งหน้า ท าผมยังเป็นไปอย่างปกติเช่นเดียวกับ
การใช้ชีวิตบนฝั่งแค่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปท างาน เช่นเดียวกับคุณจุฑามาศเล่าถึงผู้หญิงที่
ท างาน Offshore ว่ามีผู้หญิงหลายบุคลิก ไม่เพียงแต่ผู้หญิงห้าว ผู้หญิงท าผมสีทองก็มี ผู้หญิง
เรียบร้อยก็มี คุณจุฑามาศแต่งหน้าท าผมปกติ ผู้หญิง Offshore มีทั้งคนแต่งหน้าและคนไม่ชอบ
แต่งหน้าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและคุณอัจฉราวดีแต่งหน้าปกติ ส าหรับการไปท างาน Offshore ผู้หญิงคน
อื่นมีทั้งแต่งหน้าและไม่แต่งหน้าขึ้นอยู่กับตัวบุคคล บางคนไม่แต่งหน้าเนื่องจากต้องการการพักหน้า 
การแต่งหน้าอาจเพื่อความสบายใจของตนเองไม่ได้เพื่อสวยให้ใครชมเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ก็มี
ความสนิทสนมกันและมีครอบครัวส่งผลให้ผู้หญิงหลายคนเลือกที่จะไม่แต่งหน้า สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้หญิงที่ท างาน Offshore ไม่ได้มีเพียงผู้หญิงที่มีบุคลิกห้าวเท่านั้นแต่ยังมีผู้หญิงที่เรียบร้อย รักสวยรัก
งาม ในอีกหลายบุคลิกซึ่งสามารถท างานได้ปกติและความรักสวยรักงามของผู้หญิงสามารถแสดงออก
ได้หลายอย่างไม่เพียงแต่การแต่งหน้าเพียงเท่านั้น อย่างกรณีของคุณณกานดา ถึงแม้ไม่ได้แต่งหน้า
ในช่วงท างานแต่ยังมีความเป็นกังวลเรื่องผิวพรรณจึงต้องทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดด
และยังให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายเพื่อรักษารูปร่างให้ดูดีอยู่เสมอ ซึ่งการที่ผู้หญิงมีความรัก
สวยรักงาม ดูแลหน้าตา ผิวพรรณ รูปร่างตนเองให้ดูดีอยู่เสมอส่งผลให้เกิด Beauty privilege อย่างที่
คุณอัจฉราวดีเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งในเชิงตลกขบขัน เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงบุคลิกหน้าตาดีขอความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานผู้ชายซึ่งได้ท าความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและในทันที 

“พี่สัมผัสได้ว่าเวลาผู้หญิงคนที่น่ารัก ๆ ขอให้ยกของเขาก็จะรีบวิ่งไปยกให้เลยอันนี้ก็ข า ๆ 
คิดว่าเขาอาจจะคิดว่าสนิทกันกับเราเพราะว่าเราก็คุยกันเหมือนเพื่อนผู้ชายทั่วไป”     
                  (อัจฉราวดี ปัตลา, สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2562)  

สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของคุณฤดีมาศเนื่องจากคุณฤดีมาศเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกดี 
ผิวพรรณดี หน้าตาดีและท างานในสังกัดของบริษัท Service ท าให้ย้ายแท่นขุดเจาะซึ่งเป็นสถานที่
ท างานอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่ย้ายไปพบปะพนักงานชายในที่ท างานใหม่ พนักงานหลายคนมัก
แสดงออกถึงอาการดีใจและยินดีต้อนรับคุณฤดีมาศเป็นอย่างมากสะท้อนให้เห็นเรื่อง Beauty 
privilege คือการที่บุคคลมีบุคลิกดี หน้าตาดี มักได้รับสิทธิพิเศษจากบุคคลในสังคม แม้ว่าผู้ชายจะ
ยินดีช่วยผู้หญิงทุกคนเมื่อขอความช่วยเหลือแต่อย่างไรความเต็มใจช่วยหรือความล าเอียงย่อมเกิดขึ้น
ได้โดยไม่รู้ตัว Beauty privilege ดังกล่าวอาจจะเป็นข้อได้เปรียบส าหรับบุคคลที่มีหน้าตาดีแต่ถึง
อย่างไรก็ตามก็สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ าในเรื่องของหน้าตา การที่บุคคลหน้าตาดีได้รับสิทธิพิเศษ
ย่อมท าให้บุคคลอื่นรับรู้ได้ถึงความไม่เท่าเทียมในส่วนนี ้ซึ่งในทัศนคติของผู้ชายอย่างคุณจรูญ กล่าวถึง
การมีผู้หญิงท างาน Offshore ท าให้แท่นขุดเจาะน้ ามันมีสีสันขึ้นมา การได้พูดคุยกับผู้หญิงท าให้มี
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ความกระปรี้กระเปร่าในการท างานขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายสามารถแสดงออกทางเพศได้มากกว่า
ผู้หญิงในเรื่องความรู้สึกต่อเพื่อนร่วมงานหญิงว่ามาช่วยสร้างสีสันในที่ท างานท าให้ผู้ชายมีแรงใจใน
การท างานมากขึ้นแตกต่างกับทัศนคติของผู้หญิงที่ไม่ได้กล่าวถึงผู้ชายในแง่ของการแสดงออกทางเพศ
ในการชื่นชมรูปร่างหน้าตาผู้ชาย สะท้อนให้เห็นถึงเพศสภาวะความเป็นผู้หญิงที่ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นทางเพศเนื่องจากสังคมไทยสอนว่าเป็นผู้หญิงไม่ควรพูดเรื่องเพศจะดูไม่เหมาะสม 

  5.3.2 ความเป็นชายของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน 
งาน Offshore ในสายตาของคนภายนอกมักมองว่าเป็นงานของผู้ชายเนื่องจากเป็นการ

ท างานกลางทะเลและใช้เวลาในการท างานนานถึง 28 วัน แต่อย่างไรก็ตามในหลายต าแหน่งงาน
บริษัทมีความต้องการพนักงานหญิงมาช่วยจัดการในเรื่องงานเอกสาร จึงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ก้าว
เข้าสู่วงการ Offshore ตามความถนัดตามสาขาวิชาที่เล่าเรียน ส่งผลให้ผู้หญิงที่มาท างาน Offshore 
ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท างานกลางทะเลและท่ามกลางผู้ชายจ านวนมาก โดย
ผู้หญิงน าความเป็นชายมาปรับใช้กับการท างานเพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ซึ่งความเป็นชายดังกล่าวมีทั้งได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัวและได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อน
ร่วมงานชาย 

   5.3.2.1 ความกล้าหาญ  
 การท างาน Offshore ค่อนข้างเป็นงานที่เสี่ยงท าให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูง คุณวรรณวิสาข์ 
กล่าวถึงในการท างาน Offshore ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ก้าวแรกของการท างาน มีหลายอย่าง
ที่เป็นอันตรายด้วยสภาพพื้นที่ของงาน Offshore ตั้งอยู่กลางทะเล สภาพอากาศ สภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ คลื่นลมตลอดมรสุมต่าง ๆ มีโอกาสเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลา แท่นขุดเจาะน้ ามันที่
ท างานเป็นเพียงเรือลอยบนทะเลซึ่งมีโอกาสที่เกิดภัยธรรมชาติได้ ดังนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่มา
ท างาน Offshore ต้องมีความกล้ายอมรับความเสี่ยงและเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดเวลา 
ก่อนเริ่มท างาน Offshore มีการฝึกอบรมทั้งการฝึกน้ า ฝึกไฟ เอาชีวิตรอดจากเฮลิคอปเตอร์กรณีที่
เฮลิคอปเตอร์ตก คุณอุบลเล่าถึงประสบการณ์การอบรมเอาชีวิตรอดจากเฮลิคอปเตอร์ว่ามีความรู้สึก
กลัวแต่ต้องใช้ความกล้าเพิ่มมากขึ้นและคิดว่าผู้หญิงที่ท างาน Offshore มีความกล้าหาญทุกคนซึ่งคุณ
อุบลก็เช่นกันเพราะท างานที่เดียวกัน แตกต่างจากคุณดวงสุรีย์ที่ไม่ค่อยมีความกลัวเนื่องจากลักษณะ
นิสัยเป็นคนลุย ๆ และการใช้ชีวิตบนฝั่งคุณดวงสุรีย์มีเพื่อนผู้ชายจ านวนมากท าให้เรียนรู้นิสัยผู้ชายมา
สมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คุณดวงสุรีย์เติบโตมาในครอบครัวที่มีพี่ชายและน้องชาย ส่งผลให้คุณ
ดวงสุรีย์มีลักษณะนิสัยคล้ายผู้ชายท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการท างานโดยเฉพาะงานที่ต้อง
ลุย จะไม่มีปัญหา  
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สอดคล้องกับทัศนคติของ คุณอรทัยที่กล่าวถึงงาน Offshore ว่าเป็นงานที่เหมาะกับผู้หญิงที่
ลุย ๆ ต้องมีความแกร่ง ไม่ขี้กลัว ต้องมีความกล้าเนื่องจากช่วงปลายปีจะมีพายุ คลื่น จนบางครั้งต้อง
ลากเรือหนีแนวพายุ เช่นเดียวกับคุณจุฑามาศเล่าว่าก่อนลงมาท างานต้องมีการฝึกอบรมต่าง ๆ ฝึกน้ า 
ฝึกไฟ เอาชีวิตรอดจากเฮลิคอปเตอร์ ไม่รู้สึกกลัวแต่รู้สึกว่าสนุกเนื่องจากส่วนตัวคุณจุฑามาศเป็นคน
ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ สอดคล้องกับทัศนคติของคุณณกานดา คิดว่างาน Offshore เหมาะกับ
ผู้หญิงที่ไม่เกรงกลัวกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ เช่นเดียวกับคุณดวงใจ กล่าวถึงการท างาน Offshore 
ว่าต้องมีความกล้าในส่วนหนึ่งเพราะหากไม่มีความกล้าคงไม่สามารถท างานกลางทะเลได้ เพราะทุก
คนทราบตั้งแต่แรกว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ฉะนั้นต้องมีความกล้าตั้งแต่แรกหากเป็นผู้หญิงบอบ
บาง ผู้หญิงที่ท าอะไรด้วยตนเองไม่ได้หรือเป็นผู้หญิงติดบ้านอาจไม่สามารถท างานนี้ได้ เช่นเดียวกับ
ทัศนคติของพนักงานชายอย่างคุณจรูญที่กล่าวถึงผู้หญิงท างาน Offshore ด้วยความรู้สึกชื่นชมว่ามี
ความเก่ง ต้องมีความกล้าหาญ เรื่องของความสามารถอาจเทียบเท่ากับผู้หญิงที่ท างานบนฝั่งแต่ผู้หญิง
ท างาน Offshore มีความกล้าหาญมากกว่าและสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือมีความชอบในงานนี้ สะท้อนให้
เห็นว่าผู้หญิงที่ท างาน Offshore ต้องมีความกล้าหาญตั้งแต่การเริ่มฝึกอบรมต่าง ๆ เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่ค่อนข้างแอดเวนเจอร์ท าให้ผู้หญิงที่มีความชื่นชอบในกิจกรรมลักษณะนี้สามารถท าได้อย่าง
ไม่มีปัญหาแต่ส าหรับผู้หญิงที่มีความกลัว ต้องก้าวข้ามความกลัวของตนเองเพื่อผ่านการฝึกให้ได้ 
ตลอดจนการท างานที่ต้องใช้ความกล้าหาญอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งความ
กล้าหาญเหล่านี้มีที่มาที่แตกต่างกันไป 

อย่างเช่นคุณดวงสุรียท์ี่ได้รับอิทธิพลความกล้ามาจากครอบครัวส่งผลให้เคยชินกับกิจกรรมใน
ลักษณะที่มีความแอดเวนเจอร์แตกต่างจากคุณอุบลที่มีความกลัวในการฝึกแต่อย่างไรก็ตามต้อง
เอาชนะความกลัวให้ได้ ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าผู้หญิงแต่ละคนจะได้รับอิทธิพลความกล้ามาอย่างไร แต่
ผู้หญิงที่ท างาน Offshore ล้วนมีความกล้าหาญตามทัศนคติของเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่ชื่นชมว่าผู้หญิง
เก่ง ค าว่า “เก่ง” ในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงความสามารถเนื่องจากคุณจรูญ กล่าวถึงความสามารถของ
ผู้หญิงที่ท างาน Offshore ว่าอาจมีความสามารถเท่ากับผู้หญิงที่ท างานบนฝั่งแต่การที่มาท างาน 
Offshore ได้แสดงให้เห็นถึงความเก่งในเรื่องของการปรับตัว การเอาชนะความกลัวและการท างาน
ท่ามกลางความเสี่ยงได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

   5.3.2.2 ความหนักแน่นในการตัดสินใจ 
การท างานร่วมกับผู้ชายจ านวนมากเป็นเวลานานส่งผลให้ได้รับอิทธิพลจากนิสัยผู้ชายอย่าง

คุณฤดีมาศ มีประสบการณ์ท างาน Offshore 10 ปี แม้ว่าในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยคุณฤดีมาศ
เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่สาขาเคมีที่คุณฤดีมาศเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเกิน 90% ส่งผลให้ซึบ
ซับนิสัยผู้ชายจากช่วงการท างาน Offshore ในเรื่องของการตัดสินใจที่ต้องฉับไวและใจกว้างต้องไม่
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หยุมหยิม เช่นการยกสารเคมีจากที่สูงลงมาพื้นที่ด้านล่าง คุณฤดีมาศต้องตัดสินใจว่าควรเอาลงมา
หรือไม่ จ านวนเท่าไหร่ในพื้นที่ข้างล่างที่จ ากัด ต้องตัดสินใจให้รอบคอบเนื่องจากต้องใช้เครนยก หาก
ผิดพลาดจะท าให้ฝ่ายอื่นต้องเสียเวลาและเป็นงานที่ใช้คนจ านวนมากเพราะเป็นงานยกของหนัก ซึ่ง
อันตรายกว่างานปกติ ซึ่งคุณฤดีมาศเป็นคนที่ต้องตัดสินใจและวางแผนให้รอบคอบ แต่บางเรื่องที่ต้อง
เน้นรายละเอียดคุณฤดีมาศจะใช้ความเป็นผู้หญิงมาช่วยซึ่งจะท าให้งานละเอียดรอบคอบมากขึ้น เป็น
การน าข้อดีของผู้ชายมาปรับกับความเป็นผู้หญิงช่วยในการท างานให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับคุณสุนันทา 
แม้ว่าการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของคุณสุนันทาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่อย่างไรก็ตาม
ไม่ได้ส่งผลให้คุณสุนันทาซึบซับนิสัยผู้ชายมาตั้งแต่ช่วงการเรียนมหาวิทยาลัย เพียงแค่ท าให้คุ้นชินกับ
การท างานท่ามกลางผู้ชายจ านวนมากโดยไม่เขินอาย แต่การซึบซับนิสัยผู้ชายเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นในช่วง
การท างาน Offshore เนื่องจากต้องท างานกับผู้ชายส่วนมากและเป็นเวลานาน ผู้ชายจะมีความกล้าที่
จะตัดสินใจคุณสุนันทาจึงมีการซึมซับความเป็นชายส่วนนี้มา สะท้อนให้เห็นว่าการท างานของทั้งคุณ
ฤดีมาศและคุณสุนันทาเนื่องจากเป็นงานในลักษณะของวิศวกรท าให้ต้องมีการท างานหน้างาน มีการ
ตัดสินใจต่าง ๆ ร่วมกับผู้ชายอยู่เสมอส่งผลให้ได้รับอิทธิพลในส่วนของความกล้าตัดสินใจซึ่งการ
ตัดสินใจดังกล่าวยังต้องมีความมั่นใจและรวดเร็วเนื่องจากการตัดสินใจจะกระท าการใด หากในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุขึ้นมีโอกาสส่งผลกระทบต่อทุกคนที่อยู่บนแท่นขุดเจาะน้ ามัน ดังนั้นการตัดสินใจต้องใช้
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ตามมาว่าเป็นความเสี่ยงที่ท าให้เกิดอันตรายต่อตัวพนักงานเองหรือเพื่อน
ร่วมงานคนอื่นหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ที่มีประกอบการตัดสินใจเช่นกัน  

   5.3.2.3 ความฉลาด 
หากอ้างอิงจากตารางของ John J Macionis กล่าวถึงความฉลาดว่าเป็นส่วนของผู้ชาย ซึ่ง

ผู้หญิงในปัจจุบันไม่เพียงแต่ผู้หญิงที่ท างาน Offshore เท่านั้นแต่ผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาย่อมมีความรู้
เฉพาะทางตามที่เล่าเรียนมา นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ความรู้จากต าราเรียนหากแต่ผู้หญิงท างาน 
Offshore ยังต้องมีไหวพริบในการจัดการสถานการณ์ตรงหน้า เช่น คุณณกานดาท างานในต าแหน่ง 
Rig clerk ซึ่งเป็นงานในลักษณะของการแปล คุณณกานดามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีวัดได้จากคะแนน 
Toeic เกิน 650 คะแนนซึ่งเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาท างานในต าแหน่ง Rig clerk ในส่วนนี้
แสดงให้เห็นถึงความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษของคุณณกานดาแต่การท างาน Offshore ด้วย
สภาพแวดล้อมที่พนักงานผู้ชายอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก การทะเลาะเบาะแว้งย่อมเกิดขึ้นได้ ยิ่งเป็น
การทะเลาะระหว่างพนักงานคนไทยและพนักงานชาวต่างชาติ ซึ่งคุณณกานดาเป็นล่ามแปลต้องใช้
ไหวพริบในการแปลไม่ให้สถานการณ์ย่ าแย่ลง อีกทั้งต าแหน่งของคุณณกานดายังต้องคอยจัดการ
รักษาผลประโยชน์ให้พนักงานอย่างไรให้เสียผลประโยชน์น้อยที่สุด คุณณกานดาเล่าถึงกรณีพนักงาน
ต้องการลาไปบวชพระซึ่งการบวชเป็นเรื่องของศาสนาซึ่งในที่ท างานมีหลายศาสนา ดังนั้นต้องน าเสนอ
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กฎหมายต่อหัวหน้างานว่ากฎหมายให้ลาได้ ต้องช่วยพนักงานจัดการโดยไม่ให้กระทบเรื่องเงินเดือน 
เช่นเดียวกับคุณดวงสุรีย์ท างานในต าแหน่ง Material Administrator ลักษณะหน้าที่งานเกี่ยวข้องกับ
การดูแลสต็อก ติดตามสถานะการส่งของ การสั่งของต้องค านึงถึงขนาดของหากใหญ่เกินไปไม่สามารถ
ขนส่งโดยเฮลิคอปเตอร์ต้องขนส่งโดยเรือ ซึ่งคุณดวงสุรีย์ประสานงานทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าในการ
ท างานไม่ได้ใช้เพียงแต่ความรู้ ความถนัดจากการเรียนเท่าน้ันแต่ยังต้องอาศัยไหวพริบในการท างานให้
เข้ากับสถานการณ์และยังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี ช่วยแก้ไข
สถานการณ์ที่ตึงเครียดให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้นได้ ในทัศนคติของเพื่อนร่วมงานผู้ชายอย่างคุณจิรัชย์ 
คิดว่าผู้หญิงเจรจาต่อรองเก่งกว่าผู้ชาย ผู้ชายจะคุยตรงเกินไปแต่ผู้หญิงจะรู้จักคุย รู้การเลือกใช้
ค าพูด น้ าเสียงในการพูดคุยกับลูกค้ามากกว่าผู้ชาย ยิ่งตอกย้ าให้เห็นว่าผู้หญิงไม่ได้มีความรู้จาก
การเล่าเรียนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีไหวพริบน าด้านดีของความเป็นผู ้หญิงมาใช้ในการเจรจา
ต่อรองกับลูกค้าอีกด้วย 

   5.3.2.4 ความไม่อ่อนไหว 
ความอ่อนไหวอาจหมายถึงการมีอารมณ์ปรวนแปรง่ายเมื่อมีสิ่งมากระทบจิตใจ ซึ่งเกิดได้ทั้ง

กับเพศหญิงและเพศชาย โดยสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตีกรอบให้เพศสภาวะของผู้ชายเป็น
ตัวแทนของความเข้มแข็ง แม้จะอ่อนแอในบางครั้งแต่ผู้ชายต้องเก็บไว้ไม่แสดงให้ใครรับรู้เพราะมีค าว่า 
“ศักดิ์ศรี” และ “ลูกผู้ชาย” ต้องแบกไว้แตกต่างจากผู้หญิงที่สามารถแสดงอารมณ์อ่อนไหวออกมา
อย่างปกติ ซึ่งในที่นี้การแสดงออกถึงอารมณ์อ่อนไหวของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลก หากแต่ขัดแย้ง
กับการเป็นอยู่บนแท่นขุดเจาะน้ ามันซึ่งต้องอาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานจ านวนมาก ซึ่งการ
แสดงออกถึงอารมณ์อ่อนไหวบ่อยครั้งอาจสร้างความล าบากใจให้แก่เพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพจิตใจของตนเองอีกเช่นกันส่งผลให้ผู้หญิงที่มีการแสดงออกถึงความอ่อนไหวที่มาก
เกินไปไม่เหมาะสมแก่การท างาน Offshore ตามทัศนคติของคุณอัจฉราวดีกล่าวถึงผู้หญิงที่จะท างาน 
Offshore ได้ต้องไม่มีความกังวลใด ๆ มากนัก ต้องอยู่คนเดียวให้ได้และหากเกิดเหตุฉุกเฉินกับบุคคล
ใกล้ชิดบนฝั่งจะไม่สามารถกลับฝั่งได้ในทันที ต้องรอการพิจารณาตามความเหมาะสมจากหัวหน้างาน 
หากใครยังทิ้งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้คุณอัจฉราวดีคิดว่าไม่สามารถท างาน Offshore ได้ เช่นเดียวกับคุณ
อรทัย (ล าที่กล่าวถึงลักษณะของผู้หญิงท างาน Offshore ว่าต้องไม่ใช่คนติดบ้าน ไม่กลัวความเหงา 
ไม่ใช่คนติดเพื่อนเนื่องจากการท างาน 28 วัน ไม่สามารถออกไปชอปปิงแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนา
สามารถชอปปิงออนไลน์ซึ่งช่วยคลายความเบื่อได้บ้างและควรอยู่กับตัวเองให้ได้โดยการท ากิจกรรมที่
ชื่นชอบหลังการท างาน เช่น การออกก าลังกาย อ่านนิยาย เป็นต้น สอดคล้องกับทัศนคติของคุณณ
กานดาคิดว่างาน Offshore เหมาะกับผู้หญิงที่ไม่มีเรื่องให้ห่วงมากแต่ถ้าเป็นคนที่รักครอบครัว สามี
เป็นคนขี้หึงไม่ควรมาท างานนี้เนื่องจากจะท าให้เพื่อนร่วมงานล าบากใจ ไม่มีใครอยากร่วมงานกับคนที่
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มีปัญหา เช่นเดียวคุณดวงใจที่กล่าวถึงผู้หญิงที่จะท างาน Offshore ว่าต้องอยู่กลางทะเลได้ 28 วัน
โดยที่ไม่ร้องไห้อยากกลับบ้าน ต้องทนกับสภาวะที่มีคลื่นแรงต้องอยู่ให้ได้ หากเป็นผู้หญิงติดหรู ติด
ชอปปิง ติดสังคมต้องไปพบปะเพื่อนทุกเย็นไม่เหมาะกับงานนี้เพราะสถานที่ท างานท าให้ไม่สามารถไป
ไหนได้ต้องท าแต่งานโดยไม่มีวันหยุด เช่นเดียวกับทัศนคติจากเพื่อนร่วมงานผู้ชายอย่างคุณนิติวัฒน์ 
กล่าวถึงปัญหาครอบครัวที่อาจท าให้เสียสมาธิในการท างาน สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการท างาน Offshore 
คือต้องตัดปัญหาเรื่องส่วนตัวออก ต้องจดจ่ออยู่กับงาน หากพะวงอยู่กับปัญหาส่วนตัวอาจส่งผลให้
สภาพจิตใจย่ าแย่ ควรพยายามจัดการเรื่องส่วนตัวเพราะหากไม่มีสติในการท างานอาจส่งผลให้เกิด
อันตรายถึงแก่ชีวิต รวมถึงท าให้เพื่อนร่วมงานได้รับบาดเจ็บ   

   5.3.2.5 ความมีเหตุผลในการท างาน  
จากการเก็บข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงหลายคนเคยมีประสบการณ์ท างานออฟฟิศ

ร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้หญิงมาก่อน ซึ่งลักษณะการท างานของผู้หญิงออฟฟิศค่อนข้างจะใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผล มีการนินทาแตกต่างจากการมาท างานกับผู้ชายเมื่อพบปัญหา พบการกระท าความ
ผิดพลาดเกี่ยวกับงาน ผู้ชายจะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาในทันทีโดยไม่มีการนินทาลับหลัง ท าให้
ผู้หญิงชอบการท างานร่วมกับผู้ชายมากกว่าการท างานออฟฟิศและลักษณะนิสัยของผู้ชายในส่วนนี้ส่ง
อิทธิพลต่อผู้หญิงที่ท างาน Offshore ให้ซับซึบนิสัยส่วนนี้มา เช่น คุณฤดีมาศ กล่าวถึงการท างาน
ร่วมกับผู้ชายว่าสามารถพูดคุยโดยไม่มีปัญหาเล็กน้อยหรือนินทาลับหลัง ซึ่งแตกต่างจากการท างานกับ
ผู้หญิงที่จะมีเรื่องนินทาลับหลัง ผู้ชายพูดตรง ไม่อ้อมค้อมและไม่มีการน าความผิดพลาดมาพูดซ้ า 
เช่นเดียวกับคุณอัจฉราวดีชื่นชอบการท างานภาคสนามมากกว่างานออฟฟิศ คนท างานภาคสนามหาก
เกิดข้อผิดพลาดจะพูดกันตรง ๆ พูดเพื่อเตือนแต่การท างานออฟฟิศจะเป็นการนินทาลับหลังเสียส่วน
ใหญ่ ไม่กล้าจะพูดจาตรงไปตรงมาเนื่องจากต้องการรักษาน้ าใจกัน เช่นเดียวกับคุณณกานดาติดนิสัย
ผู้ชายมาในเรื่องไม่คิดเล็กคิดน้อย ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหัวหน้าฝรั่ง หากท าผิดจะโดนต าหนิทันทีแต่
สังคมไทยไม่กล้าพูดตรง ๆ ต้องนินทาลับหลังกับกลุ่มเพื่อนและคุณดวงใจเคยมีประสบการณ์ท างาน
ออฟฟิศ ผู้หญิงมีการนินทา อิจฉาริษยา ใส่ร้ายป้ายสีแต่ท างานกับผู้ชายแตกต่างออกไปเนื่องจาก
ผู้ชายเป็นเพศที่ไม่ค่อยคิดมาก ท างานเสร็จพักผ่อนไม่มีการจับกลุ่มนินทา สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
ผู้หญิงในส่วนของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เมื่อมีการใช้อารมณ์เหนือเหตุผลจะก่อให้เกิด
ความรู้สึกอคติซึ่งน าไปสู่การนินทาเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่พอใจแต่เลือกที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์การ
กระท านั้นโดยตรง กลับไปวิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวกับกลุ่มเพื่อน อาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการ
นินทาดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่กลุ่มผู้หญิงตัวอย่างไม่ชอบที่จะร่วมงานกับผู้หญิงแต่จะชอบการ
ร่วมงานกับผู้ชายมากกว่า และในทัศนคติของเพื่อนร่วมงานชายอย่างคุณนิติวัฒน์กล่าวถึงการท างาน
ร่วมกับผู้หญิงในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดผู้หญิงจะมีการพิจารณาตามสถานการ์และมีการอะลุ่มอล่วยท า



85 
 

 
 

ให้ลดความขัดแย้งในการท างานลงมาได้ แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงใช้เหตุผลในการพิจารณาแต่ละกรณี
ไม่ได้ตรงตามระเบียบมากเกินไป  

อาจกล่าวได้ว่าผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันสามารถปรับตัวในการท างานได้โดยการ
น าความเป็นหญิงทั้งความละเอียดในการท างานและการเจรจาต่อรองและความสนใจรูปลักษณ์
ภายนอก รวมทั้งน าความเป็นชายมาปรับใช้ทั้งความกล้าหาญ ความหนักแน่นในการตัดสินใจ ความ
ฉลาด ความไม่อ่อนไหวและความมีเหตุผลในการท างาน ส่งผลให้การท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน
ของผู้หญิงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะที่ความเป็นหญิงบางอย่างที่ไม่ส่งผลดีต่องาน อย่างเช่นการคิด
เล็กคิดน้อย การนินทาจะไม่ถูกน ามาใช้ในการท างาน 

 
5.4 สรุปผลกำรศึกษำ 
งานศึกษาเรื่อง “ความเป็นหญิงเป็นชายของผู้หญิงท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันในพ้ืนที่อ่าว

ไทย” เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การท างานของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุด

เจาะน้ ามัน ศึกษาทัศนคติของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันที่มีต่ออาชีพตนเองและศึกษาทัศนคติ

ของเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวในการ

ท างานของผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันโดยการน าความเป็นหญิงเป็นชายมาปรับใช้ให้เหมาะสม 

ลักษณะการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน รวมถึงทัศนคติมีต่องาน Offshore และเพื่อนร่วมงานทั้งจาก

มุมมองของพนักงานหญิงและเพื่อนร่วมงานชาย 

 จากการศึกษาพบว่าประสบการณ์ท างานของผู้หญิงที่ท างาน Offshore สะท้อนให้เห็นถึงการ
ปรับตัวและความอดทนต่อสภาพแวดล้อมการท างานโดยการน าข้อดีของความเป็นหญิงอย่างเช่น
ความละเอียดในการท างานมาใช้ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร งานจัดเก็บอุปกรณ์ซึ่งต้องใช้
ความละเอียดเนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมากและการเจรจาต่อรองโดยใช้ค าพูด น้ าเสียงที่
เหมาะสมส่งผลให้การเจรจาต่อรองเป็นไปในเชิงบวก นอกจากผู้หญิงจะน าข้อดีจากความเป็นหญิงมา
ใช้ในการท างานแล้วยังมีการน าความเป็นชายมาปรับใช้ทั้งความกล้าหาญตั้งแต่แรกเริ่มในการอบรม
ก่อนเข้ามาท างาน ความหนักแน่นในการตัดสินใจที่ต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
ความฉลาดที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ความไม่อ่อนไหวโดยสามารถจัดการกับปัญหา
ส่วนตัวได้ดีไม่น ามากระทบกับเรื่องงานและความมีเหตุผลในการท างานมากกว่าการใช้อารมณ์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ผู้หญิงที่ท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีการเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอโดยไม่ได้ยึดติดอยู่กับ
ภาพลักษณ์ความเป็นหญิงเท่านั้น หากแต่รู้จักพัฒนาความเป็นหญิงเป็นชายให้เหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งซึมซับความเป็นชายมาจากทั้งเพ่ือนร่วมงานชาย ในขณะเดียวกันอาจมีการซึบซับ
ความเป็นชายบางส่วนมาจากครอบครัว  
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 แม้ว่างาน Offshore ถูกมองว่าเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายแต่อย่างไรก็ตามพนักงานทุกคนใน
กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความมั่นใจในระบบความปลอดภัยที่เข้มงวดเนื่องจากเป็น
บริษัทของชาวต่างชาติ ในส่วนของการอาศัยร่วมกันของผู้หญิงและผู้ชายบนแท่นขุดเจาะน้ ามันมีความ
ปลอดภัยเช่นกันเนื่องจากบริษัทมีกฎ Harassment ที่มีบทลงโทษที่รุนแรงส่งผลให้ผู้หญิงและผู้ชาย
สามารถท างานร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา ในทัศนคติของพนักงานหญิงและเพื่อนร่วมงานชายมีทัศนคติ
ตรงกันว่าผู้หญิงมีอุปสรรคทางด้านร่างกายที่ไม่สามารถท างานหนักหรืองานที่ใช้แรงงานได้ท าให้ใน
บางครั้งต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานชายซึ่งเพื่อนร่วมงานชายมีทัศนคติต่อพนักงานหญิง
ในเชิงบวกกล่าวคือยอมรับและชื่นชมในความสามารถของพนักงานหญิง ไม่เพียงแต่ความสามารถใน
การท างานแต่รวมไปถึงความสามารถในการปรับตัวในการท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน โดยรวม
ทัศนคติของพนักงานหญิงมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองเนื่องจากเป็นงานที่ท าให้ได้รับ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเป็นงานทีไ่ด้รับเงินเดือนสูงและวันหยุดจ านวนมากซึ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้
หลายคนตัดสินใจเลือกท างาน Offshore แต่ในขณะเดียวกันข้อดีดังกล่าวต้องแลกมาด้วยการเสียสละ
บางอย่างในชีวิต เช่น วันหยุดช่วงเทศกาลที่ไม่สามารถใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้ รวมไปถึงปัญหา
ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องเสียเวลาในการเดินทางซึ่งอาจเป็นอันตรายถึง
แก่ชีวิต  

จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการที่องค์กรจะสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องอาศัยความถนัดทั้งจากและผู้หญิงและผู้ชายร่วมมือกันท าให้งานสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในทัศนคติ
ของพนักงานทั้งผู้หญิงและชายส่วนมากจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่างาน Offshore เหมาะกับ
ผู้หญิงแค่ช่วงที่เป็นโสดเนื่องจากเมื่อผู้หญิงมีลูกควรอยู่ดูแลลูกมากกว่าออกมาท างานไกลบ้าน 
ทัศนคตินี้ยิ่งตอกย้ าแนวคิดเพศสภาวะผู้หญิงในสังคมไทย แม้ว่าจะมีความลื่นไหลทางเพศสภาวะใน
เรื่องของการแบ่งงานตามเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
ผู้หญิงได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการ Offshore ซึ่งถูกมองว่าเป็นอาชีพของผู้ชายมาโดยตลอดแต่ท้ายที่สุด
กรอบความคิดเรื่องเพศสภาวะของผู้หญิงไทยที่วางบทบาทให้ผู้หญิงผูกติดอยู่กับงานบ้านและการเลี้ยง
ดูลูกยังคงส่งผลต่อความคิดทั้งผู้หญิงและผู้ชายในกลุ่มตัวอย่างรวม 7 คนท าให้ผู้หญิงหลายคนเมื่อมลีูก
ตัดสินใจเลือกออกจากงาน Offshore ประกอบกับสถานการณ์งาน Offshore ในปัจจุบันไม่ได้ดี
เท่ากับในอดีตเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ าแย่และการหมดสัญญาสัมปทานของบริษัทส่งผลให้เกิด
การปลดพนักงาน ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่รับรู้ถึงความไม่มั่นคงในอาชีพมาโดยตลอดท าให้มีการวางแผน
เตรียมพร้อมรับมือกับชีวิตหลังการออกจากงาน Offshore โดยส่วนใหญ่จะอาศัยช่วงวันหยุดในการ
ต่อยอดทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งและยังเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นเมื่อถึง
วันที่ต้องก้าวออกจากวงการ Offshore 
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จ านูญ ทองค า สัมภาษณ์ 2 มกราคม 2563 

ปรีชาพล พระสุนคลาธรรม สัมภาษณ์ 2 มกราคม 2563 

จรูญ มงคล สัมภาษณ ์14 มกราคม 2563 

อุบล เกษตรสิน สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2563 

ณกานดา สุขส าราญ สัมภาษณ ์23 มกราคม 2563 

ฤดีมาศ งามยิ่งยวด สัมภาษณ ์12 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 

https://www.beartai.com/lifestyle/100212


92 
 

 
 

ประวัติผู้ศึกษำ 
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วัน เดือน ปีเกิด        12 สิงหาคม พ.ศ.2540 

ภูมิล ำเนำ               สงขลา 
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