่
ขาวประชาสั
มพันธ์
ิ
ิ
ิ
มหาวทยาลั
ยศรีนครนทรวโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับประจําวันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า ๑ ต่ อ ๓
ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

แง้ มม่ านย่ านอะโกโก้ สาว"คาวบอย" "ซอย" นี.้ ..ใช่ แค่ ท่ เี ห็น?

จากกรณีที่มีเรื่ องราวเกี่ยวกับ “ก่อการร้ าย” มาพัวพันกับประเทศไทยในหลายรูปแบบ รวมถึง
เกิดเหตุระเบิด ก็ทําให้ ยา่ นที่พกั ย่านท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ถูกจับ
ตามากเป็ นพิเศษ... ซอยคาวบอย“ ก็เป็ นหนึง่ ในย่านที่ตา่ งชาตินิยม ที่นี่มิได้ มีขา่ วโยงเหตุร้าย แต่ก็มี
ฉากชีวิตที่นา่ คิด
“เป็ นซอยยาวประมาณ 500 เมตร ตัดผ่านระหว่างสุขุมวิท 23 และถนนอโศก (สุขุมวิท 21
เดิม) มีอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จํานวน 50 ห้ อง ฝั่ งละ 25 ห้ องหันหน้ าเข้ าหากัน ตรงกลางเป็ นถนน เป็ น
แหล่ ง สถานเริ ง รมย์ ที่ เ ปิ ดทุก วัน ตัง้ แต่เ วลา 18.00–02.00 น. มี ส ถานบริ ก ารประมาณ 30 แห่ ง
พนักงานส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานใต้ อายุประมาณ 18–40 ปี มีอยู่ประมาณ 300–500 คน” ...นี่
เป็ นการระบุถึง ’ซอยคาวบอย“ ซึ่งเป็ น ’ย่ านบาร์ อะโกโก้ “ โดย ผศ.จารุ วรรณ ขําเพชร สาขา
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สังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งทําวิจัย “ชีวิตตะวัน
รุ่ งและยามราตรี ของผ้ ูคนในซอยคาวบอย” โดยมุ่งหวังให้ เกิดการเข้ าใจชีวติ ที่น่ ี
ย้ อนอดีตไปในช่วงเกิดสงครามเวียดนาม มีทหารอเมริ กนั มาตังฐานทั
้
พในไทย ย่านสุขมุ วิทใน
กรุ งเทพฯเกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ร้ านอาหาร สถานบริ การ ไนต์ คลับ บาร์ เกิ ดขึน้ รองรั บ
ชาวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงบริ เวณซอยคาวบอย ทังนี
้ ้ ซอยนี ้แรก ๆ เป็ นย่านร้ านของชํา ตัดเสื ้อผ้ า ตัดผม
เสริ มสวย ราวปี พ.ศ. 2519-2520 มีต่างชาติเชื ้อชาติแขกเปิ ดบาร์ ชื่อ “โกลด์ เลเบิ ้ล” แต่ไม่ประสบ
ความสําเร็ จ ต่อมา T.G. “COWBOY” EDWARDS ทหารอากาศอเมริ กนั เกษี ยณที่ได้ ชื่อเล่นว่า
“คาวบอย” เพราะชอบใส่หมวกคาวบอย เปิ ดบาร์ ชื่อ “คาวบอย” ประสบความสําเร็ จ ย่านนี ้จึงเริ่ ม
กลายเป็ นย่านบาร์ และซอยนี ้ก็ถกู เรี ยกชื่อตามชื่อเล่นของนายคาวบอยคนนี ้
’อะโกโก้ บาร์ “ กลายเป็ นธุรกิจหลักของพื ้นที่ยา่ นนี ้
พ่วงด้ วยภาพ ’สาวอะโกโก้ “ ถูกมองเป็ นย่านโลกีย์
ทังนี
้ ้ กับการทําวิจยั ซอยคาวบอยของนักวิชาการ มศว ทาง ผศ.จารุ วรรณ แจกแจงไว้ สรุ ปได้
ว่า... พื ้นที่ซอยคาวบอยมีการผสมผสานวัฒนธรรมมากมาย ทังจากผู
้
้ ที่เข้ ามาทํางาน และลูกค้ าที่เข้ า
มาใช้ บริ การในซอยซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาวตะวันตกผิวขาว และบางส่วนเป็ นชาวเอเชีย ขณะที่เจ้ าของ
สถานบริ การตัวจริ งส่วนใหญ่จะเป็ นชาวตะวันตก โดยมีภรรยาซึ่งเป็ นชาวไทยทําหน้ าที่ทงดู
ั ้ แลร้ าน
จดทะเบียน ตลอดจนทําเรื่ องสัญญาต่าง ๆ แทน
การจะทํางานบาร์ ในซอยนี ้ ไม่ใช่วา่ ใครสมัครก็ได้ ทํา ส่วนใหญ่ต้องอาศัยความเป็ นเครื อญาติ
เพื่ อนพ้ องน้ องพี่ แ นะนํ ากัน มา โดยในแต่ละบาร์ จะมี ผ้ ูจัดการร้ านหรื อ ’มาม่าซัง “
ซึ่งต้ องมี
ประสบการณ์ งานบาร์ เป็ นสิ บปี และเจ้ าของร้ านไว้ วางใจ รองลงมาก็ จะเป็ นรองผู้จัดการร้ าน มี
พนักงานเต้ น พนักงานเสิร์ฟ พนักงานบาร์ เหล้ า พนักงานล้ างจาน แม่บ้าน และการ์ ดที่อยู่ด้านหน้ า
แต่ที่สงั คมเห็นเด่นที่สดุ คือ ’พนักงานเต้ น“ ที่เป็ น ’ผู้หญิง“
ผู้หญิ งที่จะสมัครทํางาน ถ้ ามีลกั ษณะว่าอาจเป็ นพวกติดยา ทางร้ านจะไม่รับ หรื อถ้ าเป็ น
พนักงานเก่าของร้ านแล้ วเกิดติดยา ซึ่งส่วนใหญ่เพราะลูกค้ าต่างชาติให้ ลอง ทางร้ านจะส่งไปบําบัด
โดยออกค่าใช้ จ่ายให้
สําหรับมาม่าซัง หน้ าที่สําคัญส่วนหนึ่งคือคอยอบรมการทํางานของพนักงาน และยังสอนให้
พนักงาน ต้ องรักตนเอง เพราะทํางานแบบนี ้ไม่ยงั่ ยืน มีการแนะนําให้ เรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อให้ สื่อสาร
C:\Users\SWU-02\Documents\หัวข่าว.doc 5/3/12 8:09

กับลูกค้ าได้ ดี เผื่อได้ แต่งงานกับฝรั่ ง และอีกเรื่ องสําคัญที่มาม่าซังจะสอนคือการดูแลตัวเอง การ
ออกไปนอกร้ านไปนอนค้ างตามโรงแรมกับลูกค้ าต้ องระวังให้ มาก ถ้ าเจอ ’วิตถาร“ ให้ รีบหนีเอาชีวิต
รอดออกมา
สถานบริ การย่านนี ้ มักจะไม่รับลูกค้ าคนไทย และส่วนใหญ่จะไม่รับลูกค้ าต่างชาติอาหรั บ
สําหรั บพนักงานเต้ นนัน้ ในช่วงหัวคํ่าก็ใส่เ สื ้อผ้ า แต่ราว 21.30 น. เป็ นต้ นไปจะไม่ส วมอะไรเลย
นอกจากรองเท้ าบู๊ตส้ นสูงเท่านัน้ จะมีการเต้ นให้ ดเู ป็ นศิลปะ ซึง่ ลูกค้ าชาวตะวันตกที่เป็ นผู้ใหญ่มกั จะ
ชอบพนักงานที่เป็ นสาวใหญ่วยั 35–50 ปี แต่จะไม่คอ่ ยชอบวัยรุ่นเพราะมองว่าเป็ นรุ่นลูก แต่ก็มีบ้างที่
ลู ก ค้ ายั ง ไม่ มี ค รอบครั ว จะใช้ บริ การสาววั ย รุ่ น ซึ่ ง บางคนยั ง อยู่ ใ นวั ย เรี ยน ยั ง เรี ยนอยู่
ระดับ มหาวิ ท ยาลัย และบอกว่ า ถ้ าเรี ย นจบก็ จ ะออกจากอาชี พ นี ้ มี พ นั ก งานร้ านบางส่ ว นที่
ชาวต่างชาติซื ้อตัวไปเป็ นภรรยา จะเรี ยกกันว่าไปเป็ น ’มาดาม“ ซึง่ ต้ องซื ้อกับทางร้ าน แต่อาจไปอยู่ได้
แค่ 3–4 ปี สุ ด ท้ ายก็ อ ยู่ กั น ไม่ ไ ด้ ก็ ก ลั บ มาทํ า งานรั บ แขกเหมื อ นเดิ ม แม้ จะอายุ ม าก
’อยากให้ คนส่วนใหญ่มองเห็นความเป็ นคนของผู้หญิงที่ทํางานในยามคํ่าคืน แม้ เขาจะเป็ นผู้หญิงห
เงิน แต่ในอีกสถานะหนึ่งเขาเป็ นแม่ เป็ นหัวหน้ าครอบครัว เป็ นลูก หากเขาเลือกได้ และเขามีโอกาส
เชื่อว่าเขาคงจะไม่เลือกมาอยู่จุดนี ้ ผ้ ูหญิงที่ทาํ งานในซอยคาวบอยที่มีสถานภาพเป็ นแม่ ส่ วน
ใหญ่ จะส่ งลกเรี
ู ยนแทบทุกคน และลกก็
ู จะเรี ยนถึงระดับอุ ดมศึกษา ทัง้ มหาวิทยาลัยเปิ ด
มหาวิทยาลัยปิ ด เพราะเขาอยากเห็นชีวิตของลกดี
ู กว่ าและมีโอกาสที่ดีกว่ าตัวเอง“ …ผศ.
จารุ วรรณ ระบุทงิ ้ ท้ าย
เป็ นทิง้ ท้ ายถึง “ซอยคาวบอย” โดยโฟกัส “ชีวติ ผ้ ูหญิง”
ซอยนี ้ ชีวติ คนที่น่ ี มีอะไรลึกลับกว่ าที่เห็นอีกเยอะ??.
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