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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” วจิยัชีวติผ้คนหลากหลายในซอยคาวบอยู  

หวังให้เข้าใจผ้หญิงอาชีพพเิศษส่วนใหญ่ส่งลกเรียนมหาู ู ’ลัย 

ผศ .จารุวรรณ ขําเพชร อาจารย์ประจําสาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว ได้ทาํงานวิจัยด้วยการลงพืน้ที่และ
ทาํงานวจิัยเชิงคุณภาพ ที่ใช้แนวคดิชีวติประจาํวันในการศกึษาชีวติของผ้คนในซอยคาวบอย ู
เร่ืองชีวิตตะวันรุ่งและยามราตรีของผ้คนในซอยคาวบอย สุขุมวิท ู 23 เน่ืองจาก มศว 
ประสานมิตรตัง้อย่ในู พืน้ที่ ซึ่งมีความหลากหลายทางอาชีพ มหาวิทยาลัยจึงควรจะได้ศึกษา
และทาํความเข้าใจว่าการใช้ชีวิตอย่ร่วมกันจะได้ไม่เกิดปัญหา ไม่เกิดการดหมิ่น ดแคลนกัน ู ู ู
งานวิจัยจึงศึกษาการไม่หยุดน่ิงของซอยคาวบอยในการดาํรงอย่และความเส่ือมถอย ศึกษาู
วัฒนธรรมของผ้คนในซอยคาวบอยที่อู าศัยอย่ทุกวันนี ้โดยเร่ิมศึกษาวิถีชีวิตของผ้คนซอยู ู
คาวบอย ที่ตัง้อย่ระหว่างซอยสุขุมวิท ู 21 และสุขุมวิท 23 ซึ่งในความเป็นจริงควรจะเรียก
ตรอกคาวบอยถงึจะถกต้อง เพราะเป็นการเช่ือมระหว่างซอยสุขุมวทิ ู 2 ซอยเข้าด้วยกัน 

พืน้ท่ีบริเวณซอยคาวบอยมีผู้คนท่ีเป็นคนชายขอบ ( Marginal people) ท่ีต้องอพยพย้ายจาก

ภมิูลําเนาดัง้เดิม ด้วยเหตผุลทางเศรษฐกิจเพ่ือเข้ามาประกอบอาชีพในซอยคาวบอย ซึ่งได้แก่หญิง

อาชีพพิเศษ เดก็ดริง้ พอ่ค้าแมค้่า เดก็เสิร์ฟ จกัรยานยนต์รับจ้าง ดงันัน้การท่ีพืน้ท่ีซอยคาวบอยมีกลุม่

คนท่ีอพยพเข้ามาประกอบอาชีพหลากหลาย ทกุคนต่างมีทศันคติ ค่านิยม พฤติกรรมและวฒันธรรม

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทําให้พืน้ท่ีซอยคาวบอยมีการผสมผสานวฒันธรรมตา่งๆ มากมายจากทัง้

ผู้ ท่ีเข้ามาทํางาน และยงัรวมถึงวฒันธรรมจากผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการในซอย พืน้ท่ีซอยคาวบอยจึงมิได้

หมายถึงอาณาเขตบริเวณทางภมิูศาสตร์ท่ีมีความสําคญัเป็นเพียงซอยท่ีเช่ือมระหว่างถนนอโศกกบั

ซอยสขุมุวิท 21 เทา่นัน้ 

ขา่วจากหนงัสือพิมพ์บ้านเมือง      ฉบบัประจําวนัท่ี ๒๒    เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า   

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ในช่วงสงครามเวียดนามเป็นระยะเวลาท่ีย่านสขุมุวิท มีการพฒันากิจกรรมด้านพาณิชย์และบริการ

ขึน้อย่างสงู เน่ืองจากมีทหารอเมริกนัเข้ามาตัง้ฐานทพัในประเทศไทยหลายแห่ง เม่ือมีการพกัผ่อนก็

เดินทางเข้ามาเช่าท่ีพกัอยูแ่ถวสขุมุวิทเป็นสว่นใหญ่ เพราะสะดวกสบายในการเดินทาง มีโรงแรมและ

บ้านพกับริการในระดบัราคาท่ีหลากหลาย ดงันัน้จงึเกิดสถานบริการ ไนต์คลบั บาร์และร้านอาหารขึน้ 

ในบริเวณตอนต้นของย่านสขุมุวิท บริเวณซอยนานาไปจนถึงแยกอโศกเพ่ือรับรองนกัท่องเท่ียวและ

ชาวตา่งชาติท่ีได้ยินช่ือเสียงของบริเวณนี ้ซึง่รวมถงึซอยคาวบอยด้วย 

 ซอยคาวบอยตัง้ช่ือตามทหารอากาศอเมริกนัท่ีเกษียณ ช่ือ วา่ T.G “COWBOY” EDWARDS 

ซึง่ได้เปิดกิจการบาร์แห่งแรกของซอยนีใ้นปี พ.ศ.2520 EDWARDS เป็นชาวอเมริกนัผิวดํา เขาได้ช่ือ

เล่นว่าคาวบอยมาจากการท่ีเขาใส่หมวกคาวบอยเป็นประจํา และผู้ คนท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในซอย

คาวบอยรุ่นแรกๆ จะมาเปิดร้านขายของชํา ร้านตดัเสือ้ผ้า ร้านเสริมสวย และเป็นท่ีอยู่อาศยั ต่อมา

ประมาณปี 2519-2520 มีการเปิดบาร์ช่ือ โกลด์ เลเบิล้ เจ้าของเป็นคนเชือ้ชาติแขกแต่ไม่ประสพ

ผลสําเร็จ ต่อมา EDWARDS และชาวต่างชาติผิวดํามาเปิดบาร์ช่ือ “คาวบอย” ขึน้ หลงัจากนัน้ก็มี

การเปลี่ยนจากบ้านท่ีอยู่อาศยัมาเป็นกิจการบาร์จนถึงปัจจบุนั และอะโกโก้บาร์กลายเป็นธุรกิจหลกั

ของพืน้ท่ีในปัจจบุนั โดยมีร้านขายของชํา ร้านตดัผมท่ีเปิดมาตัง้แตเ่ร่ิมเหลืออยูเ่พียง 2-3 แหง่เทา่นัน้ 

เม่ือพดูถึงซอยคาวบอยนัน้จะเป็นซอยเล็กๆ มีความยาวประมาณ 500 เมตรตดัผ่านระหวา่งสขุมุวิท 

23 และถนนอโศก (ซอยสขุมุวิท 21 เดิม) ตวัตกึของอาคารท่ีให้บริการเป็นอาคารพาณิชย์ขนาด 3 ชัน้ 

จํานวน 50 ห้อง แถวละ 25 ห้องหนัหน้าเข้าหากนั ตรงกลางเป็นถนน บริเวณซอยคาวบอยเป็นแหลง่

สถานเริงรมย์ท่ีเปิดเป็นประจําทุกวนัเร่ิมตัง้แต่เวลา 18.00-02.00 น. ของวนัใหม่ มีสถานบริการ

ประมาณ 30 แห่ง พนกังานส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานใต้ มีอายุประมาณ 18-40 ปี มีจํานวน

ประมาณ 300-500 คน อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีทองหล่อ ซึง่ได้จดัให้มีสายตรวจผ่านไปใน

พืน้ท่ีเป็นประจําและยงัมีตํารวจท้องท่ีในเคร่ืองแบบหรือนอกเคร่ืองแบบมาประจําการอยู่ ลกูค้าท่ีมา

ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวตะวนัตกผิวขาว อย่างประเทศออสเตรเลีย ฮอลแลนด์ เยอรมนี อเมริกา 

องักฤษ ฝร่ังเศส อิตาลี 

และแขกบางสว่นเป็นชาวเอเชีย อยา่งญ่ีปุ่ น เกาหลี มีทัง้ท่ีอาศยัอยู่ในละแวกสขุมุวิท ซึง่อาจจะมาด่ืม

เป็นประจําทกุวนัหรือทกุอาทิตย์ หรือนกัธุรกิจท่ีผ่านเข้ามาทําธุรกิจ หรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าท่ีซึง่ย้าย

มาประจําในประเทศไทย ซึง่ลกูค้าเหลา่นีจ้ะมาพกัในประเทศไทยเป็นเวลา 2-3 วนั หรืออาจยาวนาน

หลายเดือน ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวเป็นจํานวนมาก เจ้าของสถานบริการส่วนใหญ่

เป็นชาวตะวันตก โดยมีภรรยาซึ่งเป็นชาวไทยทําหน้าท่ีช่วยดูแลร้าน และดําเนินการจดทะเบียน
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ตลอดจนสญัญาต่างๆ ให้ เจ้าของสถานบริการท่ีเป็นคนไทยมีอยู่บ้าง ส่วนใหญ่ภรรยาท่ีเป็นเจ้าของ 

หรือฝร่ังท่ีเป็นเจ้าของมกัจะเป็นผู้ ท่ีเคยอยู่ในแวดวงสถานบริการมาก่อน เจ้าของเองมกัจะเป็นคนท่ี

ชอบเท่ียวสถานบริการแบบนี ้

ผศ.จารุวรรณ กล่าวอีกว่า การจะทํางานบาร์ในซอยคาวบอยนัน้ ไม่ใช่ว่าใครจะเดินเข้ามาสมคัรก็ได้ 

หากแตจ่ะอาศยัความเป็นเครือญาติเพ่ือนพ้องน้องพ่ีในท้องถ่ินของตวัเองแนะนํากนัมา โดยในบาร์แต่

ละแห่งจะมีผู้จดัการร้าน ท่ีเราเรียกกนัว่า มาม่าซงั ซึ่งต้องมีประสบการณ์ในการทํางานบาร์มานาน

เป็น 10 ปี ถึงจะขึน้สู่ตําแหน่งมาม่าซงัได้ และต้องรู้จกัและสนิทกบัเจ้าของร้านเขาถึงจะไว้วางใจให้

ช่วยดแูลร้านให้ โดยแบง่หน้าท่ีเป็นผู้จดัการร้าน, รองผู้จดัการร้าน, พนกังานเต้น, พนกังานเสิร์ฟ และ

ล้างจาน พนกังานบาร์เหล้า การ์ดท่ีอยู่ด้านหน้า แม่บ้าน ซึ่งทกุคนจะรู้หน้าท่ีของตวัเอง กฎระเบียบ

ของร้านท่ีถือเป็นกฎเหล็กนัน่ก็คือ ร้านเปิด 1 ทุ่ม ปิดตี 2 ใครมาไม่ทนัตดันาทีละ 2 บาท หรืออาจจะ

มากกวา่นัน้ในบางร้าน 

ถึงตอนนีผ้่านวนัวาเลนไทน์มาไม่ก่ีวนัเพ่ิงจะมีเด็กใหม่เข้ามา อายปุระมาณ 14-15 ปี ซึง่พ่อแม่ของ

เด็กจะนํามาฝากกับมาม่าซัง เพราะเป็นคนพืน้เพเดียวกันนํามาฝากท่ีร้านเพราะพ่อแม่เด็กจะให้

เหตผุลกบัมาม่าซงัว่าไหนๆ เด็กก็เสียตวัไปแล้วอยู่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไร ให้มาทํางานแบบนีย้งัได้เงิน

กลบัมา แต่หากมีผู้ประสงค์จะเข้ามาทํางานและเดินเข้ามาสมคัรเองจะไม่มีใครรับ เพราะทางร้านไม่

แน่ใจว่าจะอยู่ได้นานหรือไม่ บางคืนอยู่ร้านโน้น บางคืนไปอยู่อีกร้าน หรือถ้ามีบุคลิกลักษณะ

ภายนอกท่ีมีรอยแผลเป็น รอยกรีด รอยสกัตามตวั จะไม่ค่อยรับเข้าทํางาน เพราะสนันิษฐานว่าอาจ

ติดยาเสพติดหรือดจูากลกัษณะนิสยั แตถ้่าเดก็ในร้านติดยา สว่นใหญ่จะติดจากแขกชาวตา่งประเทศ

ท่ีให้ลอง และหากเป็นพนกังานเก่าทางร้านจะส่งไปบําบดัท่ีโรงพยาบาลปทมุธานีโดยออกค่าใช้จ่าย

ให้ 

หน้าท่ีของมาม่าซงัจะต้องอบรมพนกังาน โดยมีการประชมุทกุเดือน ปัญหาท่ีพบสว่นใหญ่จะเป็นการ

ลกัขโมย และพฤติกรรมของเด็กท่ีไม่เช่ือฟัง การลกัขโมยเน่ืองจากเด็กออกไปข้างนอกกบัแขก แขกให้

เงินพิเศษมาและยงัไมไ่ด้สง่กลบับ้าน นอกจากนีโ้ทรศพัท์มือถือจะหายเป็นจํานวนมาก ด้วยเหตท่ีุต้อง

นอนพกัรวมกนั ทําไห้ไม่มีพืน้ท่ีในการรักษาสมบติัส่วนตวัได้มิดชิด การอบรมเด็กในร้าน มาม่าซงัจะ

สอนเด็กให้รักตนเอง เพราะการทํางานลกัษณะนีไ้ม่ยัง่ยืน ถ้าเก็บเงินทองได้มาก ก็แนะนําให้ไปเรียน

ภาษาองักฤษ ซึง่อาจจะได้แตง่งานกบัฝร่ัง หรือสื่อสารกนัได้มากกวา่นี ้และยงัแนะนําไม่ให้ไปสกัตาม

ตวัจะไมเ่หมาะและไมน่่ายกยอ่ง 
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ประเดน็สําคญัท่ีสอนกนัอยูบ่อ่ยๆ คือการดแูลรักษาตวัเอง การออกไปข้างนอกกบัแขกต้องระวงัตวัให้

มาก เพราะไม่รู้ว่าใครดีหรือไม่ดี หากเจอพวกวิตถารให้รีบหนีเอาชีวิตรอดออกมาก่อน หากต้องไป

โรงแรมกบัแขกไกลๆ ไม่มีใครไปช่วยดแูลได้ฉะนัน้ต้องรู้จกัระมดัระวงัตวั โดยทางร้านจะไม่รับคนไทย 

ไม่รับชาวอาหรับ (แขก) เพราะกลิ่นตวัแรงจะไปรบกวนแขกคนอ่ืนๆ ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีเมาก็จะไม่

อนุญาตให้เข้าข้างในร้าน ในช่วงท่ียังไม่ดึกมากหรือหัวค่ําพนกังานเต้นจะยงัใสเ่สือ้ผ้า แตป่ระมา

 21.30 น. เป็นต้นไป พนกังานเต้นจะถอดเสือ้และไม่สวมอะไรเลย จะสวมเพียงรองเท้าบูทส้นสงู

เท่านัน้ เต้นให้ดูเป็นศิลปะ การดูแขกเข้าร้านจึงมีความสําคญัมาก นอกจากนีช้าวตะวันตกท่ีเป็น

ผู้ ใหญ่จะชอบสาวใหญ่ในวยั 35-50 ปี สว่นเดก็วยัรุ่นชาวตะวนัตกจะไม่นิยม เพราะเขามองวา่เหมือน

ลกู แต่หากเป็นแขกชาวตะวนัตกท่ียงัไม่มีครอบครัวก็อาจจะใช้บริการสาววยัรุ่นบ้าง ซึง่บางคนยงัอยู่

ในวยัเรียนและบางคนก็ยงัเรียนอยู่ในระดบัมหาวิทยาลยั เท่าท่ีได้คุยบางคนส่งตวัเองเรียนและถ้า

เรียนจบก็จะไมเ่ข้าสูอ่าชีพนีอี้ก แตบ่างคนเป็นพนกังานของร้านและชาวตา่งประเทศซือ้ไปเป็นภรรยา 

ซึง่เขาจะเรียกกนัวา่ไปเป็นมาดาม ซึง่ต้องซือ้ตวักบัทางร้านและอาจจะไปอยูก่บัชาวตา่งชาติประมาณ 

3-4 ปี สดุท้ายก็อยูก่นัไมไ่ด้ บางคนก็ต้องกลบัมาทํางานรับแขกเหมือนเดิมแม้อายจุะมากขึน้ก็ตาม 

“งานวิจยัชิน้นีต้้องการให้คนสว่นใหญ่มองเห็นความเป็นคนของผู้หญิงท่ีทํางานในยามคํ่าคืน เม่ือไหร

ท่ีเรารู้จักรักตวัเอง เราก็ควรจะเข้าใจและรักคนอื่นได้ด้วย ไม่ว่าเขาจะทํางานชนิดไหน หรือมีชีวิต

ความเป็นอยู่อย่างไร นอกเหนือจากการเรียนรู้ชีวิตและทําความเข้าใจพวกเขาแล้ว จะทําให้เห็นว่า

โลกมันกว้างกว่าท่ีเราเป็นอยู่มาก นอกจากโลกในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีโลกของผู้ อ่ืนท่ีอยู่ราย

ล้อมรอบมหาวิทยาลยั 

นอกจากนีอ้ยากให้แนวทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัได้ลงไปสู้ผู้หญิงกลุ่มนีด้้วย เพราะ

พืน้ท่ีซอยคาวบอยก็อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลยั หากเราให้บริการวิชาการแก่ผู้หญิงกลุม่นีใ้นเร่ืองการ

เก็บออมเงิน การฝึกภาษาอังกฤษ ให้รู้ทักษะชีวิต การรู้เท่าทันการป้องกันตัวเอง จะทําให้เขามี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ แม้เขาจะเป็นเพียงผู้ หญิงหาเงินแต่ในอีกสถานะหนึ่งเขาเป็นแม่ เป็นหัวหน้า

ครอบครัว เป็นลูก งานวิจัยอยากจะเปิดมุมมองและเข้าใจผู้หญิงกลุ่มนี ้อย่าไปติดกรอบเดิมๆ ว่า

ผู้หญิงกลุ่มนีไ้ม่ดี ทําไมไม่ทํางานท่ีดีกว่านี ้หากเลือกได้และมีโอกาส เช่ือว่าคงจะไม่เลือกมาอยู่จดุนี ้

ผู้หญิงท่ีทํางานในซอยคาวบอยท่ีมีสถานภาพเป็นแม่ส่วนใหญ่จะส่งลกูเรียนแทบทกุคน และลกูก็จะ

เรียนในระดบัอดุมศกึษา เพียงเพราะอยากเห็นชีวิตของลกูดีกวา่และมีโอกาสท่ีดีกวา่ตวัเองด้วย” 

 

 


