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          Pink-collar workers กับอาชีพเลขานุการ 
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ประเด็นเร่ืองสี เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเลี่ยงพูดคุยหรือเขียนถึงในช่วงนี้ และ
ค่อนข้างจะร้อนแรงหากจะต้องเจาะลึกถึงบางเร่ือง ส าหรับเร่ืองสีที่ผู้เขียนจะกล่าวถึง 

ณ ที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่หลายคนก าลังกังวล แต่เป็นประเด็นสีที่เกี่ยวข้องกับโลกของการท างาน 

 

อย่างที่หลายคนคงจะเคยได้เรียนรู้ผ่านรายวิชา เกี่ยวกับการบริหารหรือการจัดการมาบ้าง มีค าศัพท์
เฉพาะดั้งเดิมที่ถูกระบุในต าราเหล่านั้น ผ่านหูผ่านตา  คือค าว่า  White-collar workers และ Blue-collar 
workers   ความหมายคือ White-collar workers หมายถึง ผู้ที่ท างานในส านักงาน ต้องใช้ความคิดและวิชาชีพ
มากกว่าใช้แรงงาน ซึ่งโดยปกติจะสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว  ส าหรับ Blue-collar workers  หมายถึง ผู้ใช้แรงงาน
ที่ท างานในโรงงาน ซึ่งมักสวมใส่ชุดท างานสีน้ าเงิน  จนกลายเป็นศัพท์ที่แพร่หลายสืบต่อกันมา  แสดงให้
เห็นถึงการแบ่งงานชัดเจนส าหรับกลุ่มดังกล่าวข้างต้น  
 

อย่างไรก็ตาม  ต่อมามีวิชาชีพต่าง ๆ  ซึ่งท างานในส านักงานและผู้ใช้แรงงานมีลักษณะงานเฉพาะ
ด้านมากขึ้น ไม่ได้เป็นงานรวม ๆ เหมือนก่อน  ดังนั้น จึงมีศัพท์ใหม่เกี่ยวข้องกับค าว่า  collar workers 
เกิดขึน้อีก อาทิ Green-collar workers หมายถึง ผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม   Gray-collar workers 
หมายถึง ช่างฝีมือหรือผู้ที่มีงานรับผิดชอบที่ต้องอาศัยทั้งความคิดและแรงงาน Gold-collar workers หมายถึง 
นักวิชาชีพหรือผู้ที่มีทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการและยังหมายถึงพนักงานลูกจ้างที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป   Steel-collar 
workers หมายถึง หุ่นยนต์หรืออุปกรณ์หุ่นยนต์ที่ท างานแทนมนุษย์  Black-collar workers หมายถึง คนงาน
เหมือง (โดยเฉพาะเหมืองถ่านหิน) และคนงานบ่อน้ ามัน เป็นต้น 
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ส าหรับ  Pink-collar workers  ได้จั่วหัวเร่ือง
เอาไว้ ก็แตกลูกแตกหลานจาก white-collar workers 
นั้นเอง  สีชมพู มักจะถูกแทนเป็นสัญลักษณ์ของ
ผู้หญิงเสมอ ฉะนั้น ต าแหน่งงานของผู้หญิงท างานใน
ส านักงาน ที่ชวนให้นึกถึงล าดับต้น ๆ ก็คงจะไม่พ้น  
ต าแหน่งเลขานุการ (Secretary)  ตามด้วยผู้ท างาน
ธุรการอ่ืน ๆ เช่น Clerk (เสมียน)  พนักงานพิมพ์ดีด 
(Typist) พนักงานบันทึกข้อมูล (Word processing 
operator หรือ Data entry operator)  พนักงานจดชวเลข (Stenographer) เป็นต้น ดังนั้น Pink-collar workers  
ก็หมายถึง ผู้ท าหน้าที่เลขานุการหรือท างานธุรการอ่ืน ๆ นั้นเอง 

 

ท าไมต้องคิดถึงเลขานุการเป็นล าดับต้น ๆ  ต้องยอมรับว่า  บ้านเราหรือต่างชาติ หากพูดถึงต าแหน่ง 
เลขานุการ คีย์วอร์ด ส่วนใหญ่จะมุ่งประเด็นไปที่  ผู้หญิง ท่าทางบุคลิกดี สวย  แต่งตัวดี  ท างานเคียงข้าง
เจ้านาย  แคล่วคล่องว่องไว หากถูกมองแบบภาพลบ ก็ยัง เป็นผู้หญิงอีกนั้นแหละ แต่จะมาในแนวสวย  เซ็ก
ซี่  ท างานเคียงข้างเจ้านายที่ดูท่าทางเจ้าชู้  และผสมโรงในเร่ือง เลขานินทานาย เป็นต้น  คงจะพอจ ากันได้ว่า 
ในขณะที่  สมาคมเลขานุการ ก็ยังเคยตั้งชื่อว่า “สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย”  แบ่งแยกเพศ
ชัดเจน ทั้ง ๆ ที่ ชายก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้  ซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็น “สมาคมเลขานุการและนัก
บริหารจัดการแห่งประเทศไทย”  เพื่อปลดปล่อยให้ดูว่า  ไม่มีการแบ่งเพศ ดูจะประนีประนอมกับทุกฝ่าย
มากขึ้น นี่ยังไม่รวมถึง เพศทางเลือก (ก่อนหน้านี้จะใช้ค าว่า เพศที่สาม) 

 

อย่าลืมว่า  เลขานุการ  เป็นต าแหน่งงานที่บ้านเรา
ได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันตก ซึ่งต าแหน่งนี้ถูกก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนเอาไว้ว่าต้องท างานอะไรบ้าง 
โดยมีเจ้านายเป็นผู้ที่เราจะต้องช่วยงานและรับผิดชอบหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับเจ้านายทั้งหมด รวมถึงเลขานุการถูกควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานโดยเจ้านายด้วยเช่นกัน   ดังนั้น  เมื่อน าเอา
ต าแหน่งงานนี้มาใช้ในบ้านเราโดยเฉพาะหน่วยงานของธุรกิจ
เอกชน หน้าที่และความรับผิดชอบก็ไม่ได้มีความแตกต่างกัน
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มากนัก  ยังลามไปถึงบางหน่วยงานของราชการ  ที่ไม่ได้ก าหนดชื่อต าแหน่งงานนี้ไว้  แต่ก็ได้น าเอาหน้าที่
และความรับผิดชอบงานเช่นเดียวกันกับเลขานุการ ให้ต าแหน่งงานอื่น ๆ ท าหน้าที่นี้แทนเช่นเดียวกัน  

 

จะเห็นได้ว่า  White-collar workers, Blue-collar workers หรือ Pink-collar workers ค าเหล่านี้ จะ
เกี่ยวข้องกับโลกของการท างานทั้งสิ้น  ดังนั้น  อาชีพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนื่องจากเป็นยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศในช่วงนี้    และอนาคตอาจจะมีกระแสของโลกการท างานที่แปรเปลี่ยนไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยี 
หรืออาจจะผสมผสานเทคโนโลยีใหม่คู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราก็ไม่อาจจะคาดเดาได้  ดังนั้น ความ
เป็นไปได้ที่จะได้ศัพท์ใหม่ ๆ ของสี เกี่ยวข้องคนท างานส านักงานเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเขียน : 
ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ์. “English today” หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2553  

 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 
เขียนเร่ืองนี้จากการอ่านบทความของ ผศ.ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์ (สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด  อีเมล pomdvt@hotmail.com 
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น  
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