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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

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

  

แง้มม่านย่านอะโกโก้สาว"คาวบอย" "ซอย" นี.้..ใช่แค่ที่เหน็? 

  

จากกรณีท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบั “ก่อการร้าย” มาพวัพนักบัประเทศไทยในหลายรูปแบบ รวมถงึ

เกิดเหตรุะเบดิ ก็ทําให้ยา่นท่ีพกัยา่นทอ่งเท่ียวของชาวตา่งชาติในไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ถกูจบั

ตามากเป็นพิเศษ... ซอยคาวบอย“ ก็เป็นหนึง่ในยา่นท่ีตา่งชาตินิยม ท่ีน่ีมิได้มีขา่วโยงเหตรุ้าย แตก็่มี

ฉากชีวิตท่ีนา่คิด 

“เป็นซอยยาวประมาณ 500 เมตร ตดัผ่านระหว่างสุขุมวิท 23 และถนนอโศก (สุขุมวิท 21 

เดิม) มีอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จํานวน 50 ห้อง ฝ่ังละ 25 ห้องหนัหน้าเข้าหากนั ตรงกลางเป็นถนน เป็น

แหล่งสถานเริงรมย์ท่ีเปิดทุกวันตัง้แต่เวลา 18.00–02.00 น. มีสถานบริการประมาณ 30 แห่ง 

พนกังานส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานใต้ อายปุระมาณ 18–40 ปี มีอยู่ประมาณ 300–500 คน” ...น่ี
เป็นการระบุถึง ’ซอยคาวบอย“ ซึ่งเป็น ’ย่านบาร์อะโกโก้“ โดย ผศ.จารุวรรณ ขาํเพชร สาขา

ข่าวจากหนังสือพมิพ์เดลินิวส์ ฉบับประจาํวันที่  ๕ เดอืนมีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑ ต่อ ๓ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งทาํวิจัย “ชีวิตตะวัน
รุ่งและยามราตรีของผ้คนในซอยคาวบอยู ” โดยมุ่งหวังให้เกดิการเข้าใจชีวติที่น่ี 

ย้อนอดีตไปในช่วงเกิดสงครามเวียดนาม มีทหารอเมริกนัมาตัง้ฐานทพัในไทย ย่านสขุมุวิทใน

กรุงเทพฯเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ร้านอาหาร สถานบริการ ไนต์คลับ บาร์ เกิดขึน้รองรับ

ชาวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงบริเวณซอยคาวบอย ทัง้นี ้ซอยนีแ้รก ๆ เป็นย่านร้านของชํา ตดัเสือ้ผ้า ตดัผม 

เสริมสวย ราวปี พ.ศ. 2519-2520 มีต่างชาติเชือ้ชาติแขกเปิดบาร์ช่ือ “โกลด์ เลเบิล้” แต่ไม่ประสบ

ความสําเร็จ ต่อมา T.G. “COWBOY” EDWARDS ทหารอากาศอเมริกนัเกษียณท่ีได้ช่ือเล่นว่า 

“คาวบอย” เพราะชอบใส่หมวกคาวบอย เปิดบาร์ช่ือ “คาวบอย” ประสบความสําเร็จ ย่านนีจ้ึงเร่ิม

กลายเป็นยา่นบาร์ และซอยนีก็้ถกูเรียกช่ือตามช่ือเลน่ของนายคาวบอยคนนี ้

’อะโกโก้บาร์“ กลายเป็นธุรกิจหลกัของพืน้ท่ียา่นนี ้

พว่งด้วยภาพ ’สาวอะโกโก้“ ถกูมองเป็นยา่นโลกีย์ 

ทัง้นี ้กบัการทําวิจยัซอยคาวบอยของนกัวิชาการ มศว ทาง ผศ.จารุวรรณ แจกแจงไว้ สรุปได้

วา่... พืน้ท่ีซอยคาวบอยมีการผสมผสานวฒันธรรมมากมาย ทัง้จากผู้ ท่ีเข้ามาทํางาน และลกูค้าท่ีเข้า

มาใช้บริการในซอยซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวตะวนัตกผิวขาว และบางส่วนเป็นชาวเอเชีย ขณะท่ีเจ้าของ

สถานบริการตวัจริงส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวนัตก โดยมีภรรยาซึ่งเป็นชาวไทยทําหน้าท่ีทัง้ดแูลร้าน 

จดทะเบียน ตลอดจนทําเร่ืองสญัญาตา่ง ๆ แทน 

การจะทํางานบาร์ในซอยนี ้ไม่ใช่วา่ใครสมคัรก็ได้ทํา ส่วนใหญ่ต้องอาศยัความเป็นเครือญาติ

เพ่ือนพ้องน้องพ่ีแนะนํากันมา โดยในแต่ละบาร์จะมีผู้ จัดการร้านหรือ ’มาม่าซัง“ ซึ่งต้องมี

ประสบการณ์งานบาร์เป็นสิบปี และเจ้าของร้านไว้วางใจ รองลงมาก็จะเป็นรองผู้ จัดการร้าน มี

พนกังานเต้น พนกังานเสิร์ฟ พนกังานบาร์เหล้า พนกังานล้างจาน แม่บ้าน และการ์ดท่ีอยู่ด้านหน้า 

แตท่ี่สงัคมเห็นเดน่ท่ีสดุคือ ’พนกังานเต้น“ ท่ีเป็น ’ผู้หญิง“ 

ผู้หญิงท่ีจะสมัครทํางาน ถ้ามีลกัษณะว่าอาจเป็นพวกติดยา ทางร้านจะไม่รับ หรือถ้าเป็น

พนกังานเก่าของร้านแล้วเกิดติดยา ซึ่งส่วนใหญ่เพราะลกูค้าต่างชาติให้ลอง ทางร้านจะส่งไปบําบดั

โดยออกคา่ใช้จ่ายให้ 

สําหรับมาม่าซงั หน้าท่ีสําคญัส่วนหนึ่งคือคอยอบรมการทํางานของพนกังาน และยงัสอนให้

พนกังาน ต้องรักตนเอง เพราะทํางานแบบนีไ้มย่ัง่ยืน มีการแนะนําให้เรียนภาษาองักฤษเพ่ือให้สื่อสาร



C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 5/3/12 8:09  

กับลูกค้าได้ดี เผ่ือได้แต่งงานกับฝร่ัง และอีกเร่ืองสําคญัท่ีมาม่าซังจะสอนคือการดูแลตัวเอง การ

ออกไปนอกร้านไปนอนค้างตามโรงแรมกบัลกูค้าต้องระวงัให้มาก ถ้าเจอ ’วิตถาร“ ให้รีบหนีเอาชีวิต

รอดออกมา 

สถานบริการย่านนี ้มักจะไม่รับลูกค้าคนไทย และส่วนใหญ่จะไม่รับลูกค้าต่างชาติอาหรับ 

สําหรับพนักงานเต้นนัน้ในช่วงหัวค่ําก็ใสเ่สือ้ผ้า แตร่าว 21.30 น. เป็นต้นไปจะไม่สวมอะไรเลย

นอกจากรองเท้าบู๊ตส้นสงูเทา่นัน้ จะมีการเต้นให้ดเูป็นศิลปะ ซึง่ลกูค้าชาวตะวนัตกท่ีเป็นผู้ ใหญ่มกัจะ

ชอบพนกังานท่ีเป็นสาวใหญ่วยั 35–50 ปี แตจ่ะไมค่อ่ยชอบวยัรุ่นเพราะมองวา่เป็นรุ่นลกู แตก็่มีบ้างท่ี

ลูก ค้ายังไม่ มีครอบครัวจะใช้บริการสาววัย รุ่น  ซึ่ ง  บางคนยังอยู่ ในวัย เ รียน  ยัง เ รียนอยู ่

ระดับมหาวิทยาลัย และบอกว่าถ้าเรียนจบก็จะออกจากอาชีพนี  ้มีพนักงานร้านบางส่วนท่ี 

ชาวตา่งชาติซือ้ตวัไปเป็นภรรยา จะเรียกกนัวา่ไปเป็น ’มาดาม“ ซึง่ต้องซือ้กบัทางร้าน แตอ่าจไปอยู่ได้

แค่  3–4  ปี  สุด ท้าย ก็อยู่ กัน ไม่ ไ ด้  ก็กลับมา ทํางาน รับแขก เห มือน เ ดิม  แ ม้จะอายุมาก  

’อยากให้คนส่วนใหญ่มองเห็นความเป็นคนของผู้หญิงท่ีทํางานในยามคํ่าคืน แม้เขาจะเป็นผู้หญิงห

เงิน แต่ในอีกสถานะหนึ่งเขาเป็นแม่ เป็นหวัหน้าครอบครัว เป็นลกู หากเขาเลือกได้ และเขามีโอกาส 

เช่ือว่าเขาคงจะไม่เลือกมาอยู่จุดนี ้ผ้หญิงที่ทาํงานในซอยคาวบอยที่มีสถานภาพู เป็นแม่ ส่วน
ใหญ่จะส่งลกเรียนแทบทุกคน และลกก็จะเรียนถึงระดับอุดมศึกษา ทัง้มหาวิทยาลัยเปิด ู ู
มหาวิทยาลัยปิด เพราะเขาอยากเห็นชีวิตของลกดีกว่าและมีโอกาสที่ดีกว่าตัวเองู “ …ผศ.
จารุวรรณ ระบุทิง้ท้าย 

เป็นทิง้ท้ายถงึ “ซอยคาวบอย” โดยโฟกัส “ชีวติผ้หญิงู ” 

ซอยนี ้ชีวติคนที่น่ี มีอะไรลึกลับกว่าที่เหน็อีกเยอะ??. 

 


