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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 

มศว วจิัย แหวกม่านย่านโลกีย์ ซอยคาวบอย  
สะท้อนเข้าใจผ้หญิงราตรีู  

  
 

 
ซอยคาวบอย : ภาพประกอบจากอนิเทอร์เน็ต   

มศว วจิัย แหวกม่านย่านโลกีย์ ซอยคาวบอยปมหลังู  ชีวติยามตะวันรุ่งและยามราตรีของ
ผ้คนที่หลากหลายหวังเข้าใจผ้หญิงู ู  ไม่ดถกส่วนใหญ่ส่งลกเรียนระดบัอุดมศกึษาเพยีงเพราะู ู ู
อยากมีโอกาส 
 
ผศ.จารุวรรณ ขาํเพชร อาจารย์ประจาํสาขาสังคมวทิยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรี
นครินทรวโิรฒ (มศว) เปิดเผยงานวจิัย จากการลงพืน้ที่และทาํงานวจิัยเชิงคุณภาพ ที่ใช้
แนวคดิชีวติประจาํวันในการศึกษาชีวติของผ้คนในซอยคาวบอยู  เร่ืองชีวติตะวันรุ่งและยาม
ราตรีของผ้คนในซอยคาวบอย สุขุมวทิ ู 23ว่าพืน้ที่ มศว ประสานมิตรตัง้อย่ในพืน้ที่ที่เราเดนิู

ข่าวจากหนังสือพมิพ์ผ้จัดการออนไลน์ ู  ฉบบัประจาํวันที่ ๑๗ เดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ผ่านหรือน่ังรถผ่านทุกวันยังมีความหลากหลายทางอาชีพและอย่ใกล้เคียงกับพืน้ทีู่
มหาวทิยาลัย เราจงึควรจะได้ศกึษาและทาํความเข้าใจเพื่อว่าการใช้ชีวติอยู่ร่วมกันจะได้ไม่
เกดิปัญหา ไม่เกดิการดหมิ่น ดแคลนกันู ู  งานวิจยัจงึศกึษาการไมห่ยดุน่ิงของซอยคาวบอยในการ

ดํารงอยูแ่ละความเสื่อมถอย ศกึษาวฒันธรรมของผู้คนในซอยคาวบอยท่ีอาศยัอยูท่กุวนันี ้พืน้ท่ีใน

การศกึษาวิถีชีวิตของผู้คนซอยคาวบอย เร่ิมจากซอยคาวบอยตัง้อยูร่ะหวา่งซอยสขุมุวิท21 และ

สขุมุวิท 23 ในความเป็นจริงควรจะเรียกตรอกคาวบอยถงึจะถกูต้อง เพราะเป็นการเช่ือมระหวา่งซอย

สขุมุวิท 2 ซอยเข้าด้วยกนั 

 

พืน้ท่ีบริเวณซอยคาวบอยมีผู้คนท่ีเป็นคนชายขอบ ( Marginal people)ท่ีต้องอพยพย้ายจาก

ภมิูลําเนาดัง่เดิม ด้วยเหตผุลทางเศรษฐกิจเพ่ือเข้ามาประกอบอาชีพในซอยคาวบอย ซึง่ได้แก่หญิง

อาชีพพิเศษเดก็ดริง้ พอ่ค้าแมค้่า เดก็เสิร์ฟ จกัรยานยนต์รับจ้าง ดงันัน้การท่ีพืน้ท่ีซอยคาวบอยมีกลุม่

คนท่ีอพยพเข้ามาประกอบอาชีพหลากหลาย ทกุคนตา่งมีทศันคติ คา่นิยม พฤติกรรมและวฒันธรรม

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทําให้พืน้ท่ีซอยคาวบอยมีการผสมผสานวฒันธรรมตา่งๆ มากมายจากทัง้

ผู้ ท่ีเข้ามาทํางาน และยงัรวมถงึวฒันธรรมจากผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการในซอย พืน้ท่ีซอยคาวบอยจงึมิได้

หมายถงึอาณาเขตบริเวณทางภมิูศาสตร์ท่ีมีความสําคญัเป็นเพียงซอยท่ีเช่ือมระหวา่งถนนอโศกกบั

ซอยสขุมุวิท 21 เทา่นัน้ 

 

ในช่วงสงครามเวียดนามเป็นระยะเวลาท่ียา่นสขุมุวิท มีการพฒันากิจกรรมด้านพาณิชย์และบริการ

ขึน้อยา่งสงู เน่ืองจากมีทหารอเมริกนัเข้ามาตัง้ฐานทพัในประเทศไทยหลายแหง่ เม่ือมีการพกัผ่อนก็

เดินทางเข้ามาเช่าท่ีพกัอยูแ่ถวสขุมุวิทเป็นสว่นใหญ่เพราะสะดวกสบายในการเดินทาง มีโรงแรมและ

บ้านพกับริการในระดบัราคาท่ีหลากหลาย ดงันัน้จงึเกิดสถานบริการ ไนต์คลบั บาร์และร้านอาหารขึน้ 

ในบริเวณตอนต้นของยา่นสขุมุวิท บริเวณซอยนานาไปจนถงึแยกอโศกเพ่ือรับรองนกัทอ่งเท่ียวและ

ชาวตา่งชาติท่ีได้ยินช่ือเสยีงของบริเวณนี ้ซึง่รวมถงึซอยคาวบอยด้วย 

 

ซอยคาวบอยตัง้ช่ือตามทหารอากาศอเมริกนัท่ีเกษียณ ช่ือ วา่ T.G “COWBOY” EDWARDS ซึง่ได้

เปิดกิจการบาร์แหง่แรกของซอยนีใ้นปี พ.ศ. 2520 EDWARDS เป็นชาวอเมริกนัผิวดํา เขาได้ช่ือเลน่

วา่คาวบอยมาจากการท่ีเขาใสห่มวกคาวบอยเป็นประจํา และผู้คนท่ีเข้ามาอาศยัอยูใ่นซอยคาวบอย

รุ่นแรกๆ จะมาเปิดร้านขายของชํา ร้านตดัเสือ้ผ้าร้านเสริมสวย และเป็นท่ีอยูอ่าศยั ตอ่มาประมาณปี 

2519-2520 มีการเปิดบาร์ช่ือ โกลด์ เลเบิล้ เจ้าของเป็นคนเชือ้ชาติแขกแตไ่มป่ระสบผลสําเร็จ ตอ่มา

EDWARDS และชาวตา่งชาติผิวดํามาเปิดบาร์ช่ือ “คาวบอย”ขึน้ หลงัจากนัน้ก็มีการเปลี่ยนจากบ้าน
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ท่ีอยูอ่าศยัมาเป็นกิจการบาร์จนถงึปัจจบุนั และอะโกโก้บาร์กลายเป็นธุรกิจหลกัของพืน้ท่ีในปัจจบุนั 

โดยมีร้านขายของชํา ร้านตดัผมท่ีเปิดมาตัง้แตเ่ร่ิมเหลืออยูเ่พียงสองสามแหง่เทา่นัน้ 

 

เม่ือพดูถงึซอยคาวบอยนัน้จะเป็นซอยเลก็ๆ มีความยาวประมาณ 500 เมตรตดัผ่านระหวา่งสขุมุวิท 

23 และถนนอโศก (ซอยสขุมุวิท21 เดิม) ตวัตกึของอาคารท่ีให้บริการเป็นอาคารพาณิชย์ขนาด 3 ชัน้ 

จํานวน 50 ห้อง แถวละ 25 ห้องหนัหน้าเข้าหากนั ตรงกลางเป็นถนน บริเวณซอยคาวบอยเป็นแหลง่

สถานเริงรมณ์ท่ีเปิดเป็นประจําทกุวนัเร่ิมตัง้แตเ่วลา 18.00 - 02.00น.ของวนัใหม ่มีสถานบริการ

ประมาณ 30 แหง่ พนกังานสว่นใหญ่มาจากภาคอีสานใต้ มีอายปุระมาณ 18 - 40 ปี มีจํานวน

ประมาณ 300 - 500 คน อยูใ่นความรับผิดชอบของสถานีทองหลอ่ ซึง่ได้จดัใหมีสายตรวจผ่านไปใน

พืน้ท่ีเป็นประจําและยงัมีตํารวจท้องท่ีในเเคร่ืองแบบหรือนอกเคร่ืองแบบมาประจําการอยู ่ลกูค้าท่ีมา

ใช้บริการสว่นใหญ่เป็นชาวตะวนัตกผิวขาว อยา่งประเทศออสเตรเลีย ฮอลแลนด์ เยอรมนั อเมริกา 

องักฤษ ฝร่ังเศส อิตาลี บางสว่นเป็นชาวเอเชีย อยา่งญ่ีปุ่ น เกาหล ีมีทัง้ท่ีอาศยัอยูใ่นละแวกสขุมุวิท 

ซึง่อาจจะมาด่ืมเป็นประจําทกุวนัหรือทกุอาทิตย์ หรือนกัธุรกิจท่ีผ่านเข้ามาทําธุรกิจ หรืออาจจะเป็น

เจ้าหน้าท่ีซึง่ย้ายมาประจําในประเทศไทย ซึง่ลกุค้าเหลา่นีจ้ะมาพกัในประเทศไทยเป็นเวลา 2 - 3 วนั 

หรืออาจยาวนานหลายเดือน ในแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาเท่ียวเป็นจํานวนมาก เจ้าของสถาน

บริการสว่นใหญ่เป็นชาวตะวนัตก โดยมีภรรยาซึง่เป็นชาวไทยทําหน้าท่ีช่วยดแูลร้าน และดําเนินการ

จดทะเบียนตลอดจนสญัญาตา่งๆ ให้ เจ้าของสถานบริการท่ีเป็นคนไทยมีอยูบ้่าง สว่นใหญ่ภรรยา

เจ้าของ หรือฝร่ังท่ีเป็นเจ้าของมกัจะเป็นผู้ ท่ีเคยอยูใ่นแวดวงสถานบริการมาก่อน เจ้าของเองมกัจะ

เป็นคนท่ีชอบเท่ียวสถานบริการแบบนี ้

 

ผศ.จารุวรรณ กลา่วอีกวา่ การจะทํางานบาร์ในซอยคาวบอยนัน้ ไมใ่ช่วา่ใครจะเดินเข้ามาสมคัรก็ได้ 

หากแตจ่ะอาศยัความเป็นเครือยาติเพ่ือนพ้องน้องพ่ีในท้องถ่ินของตวัเองแนะนํากนัมา โดยในบาร์แต่

ละแหง่จะมาผู้จดัการร้าน ท่ีเราเรียกกนัวา่ มามา่ซงั ซึง่ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานบาร์มานาน

เป็น 10 ปี ถงึจะขึน้สูตํ่าแหน่งมามา่ซงัได้ และต้องรู้จกัและสนิทกบัเจ้าของร้านเขาถงึจะไว้วางใจให้

ช่วยดแูลร้านให้ โดยแบง่เป็นหน้าท่ีดงันี ้ผู้จดัการร้าน รองผู้จดัการร้าน พนกังานเต้น พนกังานเสิร์ฟ 

และล้างจาน พนกังานบาร์เหล้า การ์ดท่ีอยูด้่านหน้า แมบ้่าน ทกุคนจะรู้หน้าท่ีของตวัเอง กฎระเบียบ

ของร้านท่ีถือเป็นกฎเหลก็นัน่ก็คือ ร้านเปิด 1 ทุม่ ปิดตี 2 ใครมาไมท่นัตดันาทีละ 2 บาท หรืออาจจะ

มากกวา่นัน้ในบางร้าน 

 

ถงึตอนนีผ้่านวนัวาเลนไทน์มาไมก่ี่วนัเพ่ิงจะมีเดก็ใหมเ่ข้ามา อายปุระมาณ 14 - 15 ปี ซึง่พอ่แมข่อง
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เดก็จะนํามาฝากกบัมามา่ซงัเพราะเป็นคนพืน้เพเดียวกนั นํามาฝากท่ีร้านเพราะพอ่แมเ่ดก็จะให้

เหตผุลกบัมามา่ซงัวา่ไหนๆ เดก็ก็เสยีตวัไปแล้วอยูบ้่านก็ไมไ่ด้ทําอะไร ให้มาทํางานแบบนี ้ยงัได้เงิน

กลบัมา แตห่ากมีผู้ประสงค์จะเข้ามาทํางานและเดินเข้ามาสมคัรเองจะไมมี่ใครรับ เพราะทางร้านไม่

แน่ใจวา่จะอยูไ่ด้นานหรือไม ่บางคืนอยูร้่านโน้น บางคืนไปอยูอี่กร้าน หรือถ้ามีบคุลิกลกัษณะ

ภายนอกท่ีมีรอยแผลเป็น รอยกรีด รอยสกัตามตวั จะไมค่อ่ยรับเข้าทํางาน เพราะสนันิษฐานวา่อาจ

ติดนาเสพติดหรือดจูากลกัษณะนิสยัเมาเหล้า เอะอะก็ไมรั่บ แตถ้่าเดก็ในร้านติดยา สว่นใหญ่จะติด

จากแขกชาวตา่งประเทศท่ีให้ลอง และหากเป็นพนกังานเก่า ทางร้านจะสง่ไปบําบดัท่ีโรงพยาบาล

ปทมุธานีโดยออกคา่ใช้จ่ายให้ 

 

หน้าท่ีของมามา่ซงัจะต้องอบรมพนกังาน โดยมีการประชมุทกุเดือนปัญหาท่ีพบสว่นใหญ่จะเป็นการ

ลกัขโมย และพฤติกรรมของเดก็ท่ีไมเ่ช่ือฟัง การลกัขโมยเน่ืองจากเดก็ออกไปข้างนอกกบัแขก แขกให้

เงินพิเศษมาและยงัไมไ่ด้สง่กลบับ้าน นอกจากนีโ้ทรศพัท์มือถือจะหายเป็นจํานวนมาก ด้วยเหตท่ีุต้อง

นอนพกัรวมกนั ทําไห้ไมมี่พืน้ท่ีในการรักษาสมบติัสว่นตวัได้มิดชิด การอบรมเดก็ในร้าน มามา่ซงัจะ

สอนเดก็ให้รักตนเอง เพราะการทํางานลกัษณะนีไ้มย่ัง่ยืน ถ้าเก็บเงินทองได้มาก ก็แนะนําให้ไปเรียน

ภาษาองักฤษ เผ่ือจะได้แตง่งานกบัฝร่ัง หรือสื่อสารกนัได้มากกวา่นี ้และยงัแนะนําไมใ่ห้ไปสกัตามตวั

จะไมเ่หมาะและไมน่่ายกยอ่ง ประเดน็สําคญัท่ีสอนกนัอยูบ่อ่ยๆ คือการดแูลรักษาตวัเอง การออกไป

ข้างนอกกบัแขก ต้องระวงัตวัให้มาก เพราะไมรู้่วา่ใครดีหรือไมดี่ หากเจอพวกวิตถารให้รีบหนีเอาชีวิต

รอดออกมาก่อน หากต้องไปโรงเแรมกบัแขกไกลๆ ไมมี่ใครไปช่วยดแูลได้ฉะนัน้ต้องรู้จกัระมดัระวงัตวั 

การทํางานเป็นทีมจงึเกิดขึน้ โดยทางร้านจะไมรั่บคนไทย ไมรั่บชาวอาหรับ (แขก) เพราะกลิ่นตวัแรง

จะไปรบกวนแขกคนอ่ืน สว่นนกัทอ่งเท่ียวท่ีเมาก็จะไมอ่นญุาตให้เข้าข้างในร้าน ในช่วงท่ียงัไมด่กึมาก

หรือหวัค่ําพนกังานเต้นจะยงัใสเ่สือ้ผ้า แตป่ระมาณ 21.30 น.เป็นต้นไป พนกังานเต้นจะถอดเสือ้และ

ไมส่วมอะไรเลย จะสวมเพียงรองเท้าบทูส้นสงูเทา่นัน้ เต้นให้ดเูป็นศิลปะ การดแูขกเข้าร้านจงึมี

ความสําคญัมาก นอกจากนีช้าวตะวนัตกท่ีเป็นผู้ใหญ่จะชอบสาวใหญ่ในวยั 35 - 50 สว่นเดก็วยัรุ่น

ชาวตะวนัตกจะไมนิ่ยมเพราะเขามองวา่เหมือนลกู แตห่ากเป็นแขกชาวตะวนัวนัตกท่ียงัไมมี่

ครอบครัวก็อาจจะใช้บริการสาววยัรุ่นบ้าง ซึง่บางคนยงัอยูใ่นวยัเรียนและบางคนก็ยงัเรียนอยูใ่น

ระดบัมหาวิทยาลยั เทา่ท่ีได้คยุบางคนสง่ตวัเองเรียนและถ้าเรียนจบก็จะไมเ่ข้าสูอ่าชีพนีอี้ก แตบ่าง

คนเป็นพนกังานของร้านและชาวตา่งประเทศซือ้ไปเป็นภรรยา ซึง่เขาจะเรียกกนัวา่ไปเป็นมาดาม ซึง่

ต้องซือ้ตวักบัทางร้านและอาจจะไปอยูก่บัชาวตา่งชาติประมาณ 3 - 4 ปี สดุท้ายก็อยูก่นัไมไ่ด้ บางคน

ก็ต้องกลบัมาทํางานรับแขกเหมือนเดิมแม้อายจุะมากขึน้ก็ตาม 
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“งานวจิัยชิน้นีอ้ยากทาํให้คนส่วนใหญ่มองเหน็ความเป็นคนของผ้หญิงที่ทาํงานในยามคํ่าคืนู  
เม่ือไหร่ที่เราร้จักรักตวัเอง เรากค็วรจะเข้าใจและรักคนอ่ืนได้ด้วยู  ไม่ว่าเขาจะทาํงานชนิด
ไหน หรือมีชีวติความเป็นอย่อย่างไรู  นอกเหนือจากการเรียนร้ชีวติและทาํความเข้าใจพวกู
เขาแล้ว จะทาํให้เหน็ว่าโลกมันกว้างกว่าที่เราเป็นอย่มาก นอกจากโลกในมหาวทิยาลัยแล้วู  
ยังมีโลกของผ้อ่ืนที่อย่รายล้อมรอบมหาวทิยาลัยู ู  นอกจากนีอ้ยากให้แนวทางการบริการ
วชิาการของมหาวทิยาลัยได้ลงไปส้ผ้หญิงกลุ่มนีด้้วยู ู  เพราะพืน้ที่ซอยคาวบอยกอ็ย่ไม่ไกลู
จากมหาวทิยาลัย หากเราให้บริการวชิาการแก่ผ้หญิงกลุ่มนีใ้นเร่ืองการเกบ็ออมเงนิ การฝึกู
ภาษาอังกฤษ ให้ร้ทกัษะชีวติ การร้เท่าทนัการป้องกันตวัเอง จะทาํให้เขามีคุณภาพชีวติที่ดีู ู
ขึน้ แม้เขาจะเป็นเพยีงผ้หญิงหาเงนิแต่ในอีกสถานะหน่ึงเขาเป็นแม่ เป็นหวัหน้าครอบครัวู  
เป็นลก งานวจิัยอยากจะเปิดมุมมองและเข้าใจผ้หญิงกลุ่มนี ้อย่าไปตดิกรอบเดมิๆู ู  ว่า
ผ้หญิงกลุ่มนีไ้ม่ด ีทาํไมไม่ทาํงานที่ดกีว่านี ้หากเขาเลือกได้ และเขามีโอกาสู  เช่ือว่าเขาคงจะ
ไม่เลือกมาอย่จุู ดนี ้ผ้หญิงที่ทาํงานในซอยคาวบอยที่มีสถานภาพเป็นแม่ส่วนใหญ่จะส่งลกู ู
เรียนแทบทุกคน และลกกจ็ะเรียนในระดบัอุดมศกึษาทัง้มหาวทิยาลัยเปิด มหาวทิยาลัยปิดู  
เพยีงเพราะเขาอยากเหน็ชีวติของลกดกีว่าและมีโอกาสที่ดกีว่าตวัเองด้วยู ”  

 
 
 
 
 

 


