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พฒัน์พงษ์เมือ่พ.ศ. 2528 ถนน
กวา้งขวางสองขา้งทางนีออนสีสนัจากป้ายบาร์ 
ประชนัขนัแขง่นกัดืม่นกับนัเทงิยามค ่าท ัง้ไทย 
และตา่งชาต ิและคนท างาน หญงิ ชาย คนขาย
ดอกไม ้ช่างภาพโพลารอยด์ แมค่า้หาบเรข่าย
สม้ต าเดนิอยูบ่นถนนเขา้บาร์โน้นออกบาร์น้ี 
คกึคกัสนุกสนานเหมอืนชายหาดพทัยาคราว
โน้นแตช่ายนกัเทีย่วในยามน้ีไมม่ีเครือ่งแบบ ไม่
สะพายปืน ไมม่ีจ๊ีปสเีขียว และไมม่ชีายบกึบนึใน
เครือ่งแบบสห. 

พฒัน์พงษ์เริม่เปลีย่นไปเป็นตลาด
กลางคืนเมือ่ปีพ.ศ. 2532 มาจนบดัน้ีพฒัน์พงษ์
คอืไนท์บาซาร์ของกรุงเทพฯ ธุรกจิบาร์ซบเซา
ตกต ่าลง 

 Patpong in 1985 was still a wide 
open street, with brighten colorful neon 
signs on both sides from more than 200 a-
go-go bars. The crowds were regular Pat-
pong goers both Thai and foreigners, bar 
workers, flower sellers, polaroid portrait 
photographers, Somtum vendors, doormen 
and tuktuk drivers hanging out on street 
corners, and tourists hopping from bars to 
bar.  

New customers of Patpong were 
no longer men in uniform, they did not carry 
guns, no green jeeps, no MP in full war 
gear… instead they wore colorful shirts of 
tourists and expat white collar suits.  
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หนงัสือเล่มน้ีต้องการใหเ้ป็นคูม่ือแกผู่เ้ขา้ชม
พพิธิภณัฑ์ “นีค่อืเรา” ของมลูนิธเิอ็มพาวเวอร์ 

 ดว้ยความเคารพถงึภูมหิลงัและ
วฒันธรรมของผูช้มแตล่ะคนทีอ่าจจะไม่
เหมือนกนั โดย เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประเด็นการคา้ประเวณี                        
 หนงัสือเล่มน้ีจะช่วยใหท้า่นเขา้ใจถงึวตัถุ
ประ สงค์และการเรียนรูข้องเราเกีย่วกบัเพือ่น
มนุษย์ทีท่ างานในภาคบรกิารในประเทศไทย
และอดีตทีรู่จ้กักนัวา่สยามเราหวงัวา่ทา่นผูช้มจะ
รูส้กึถงึความเป็นมติรและเปิดโอกาสใหท้า่นได้
สนทนากบัพนกังานบรกิารทางเพศผา่นสรรพ
สาระทีบ่รรจุอยูใ่นพิพธิภณัฑ์น้ี            
 เอ็มพาวเวอร์กอ่ต ัง้ขึ้นต ัง้แต่ปี 2528 
ในขณะทีเ่พลง One Night in Bangkok ก าลงั
ทอ้ปฮติโดยเฉพาะในบาร์อะโกโกย้า่นพฒัน์พงษ์ 

           รฐับาลไทยในยุคนัน้ก าลงัเห็นวา่การ
ทอ่งเทีย่วจะน ารายไดเ้ขา้สูป่ระเทศมหาศาลและ
จะเป็นรายได้หลกัของประเทศในวนัต่อๆมา 
Visit Thailand Year ไดผุ้ดขึน้มาขาย
โครงการใหม่ๆ ตอ่นกัท่องเทีย่วนานาชาตใินแต่
ละปีกอ่นทีจ่ะมาสู ่Amazing Thailand ในยุค 
2000 (2543) ศตวรรษใหม ่               
 พฒัน์พงษ์เป็นถนนทีท่ าใหก้รุงเทพฯ 
เป็นทีรู่จ้กัไปท ั่วโลกเป็นยา่นบนัเทิงทีท่ าให้
นกัท่องเทีย่วสนุกสดุเหวีย่งกบัภาพธุรกจิบนัเทงิ
และเซ็กส์ทีต่อ่เนือ่งมาแตยุ่คสงครามเวียดนามที่
ท าใหป้ระเทศไทยเป็นทีส่ง่ออกความตายสูช่าว
เวียตนามดว้ยฐานกองบนิมหมึาของสหรฐัฯถงึ 6 
แหง่และก าลงัทหารจีไอกวา่แสนทีไ่ปรบใน
ดนิแดนเพือ่นบา้น           

 ในอีกทางหน่ึงประเทศไทยคอืสถานที่
ชายหนุ่มอเมรกินันบัแสนมาลืมความตายกนัทีนี่่ 

           วฒันธรรมอะโกโกใ้นพฒัน์พงษ์ถูกถา่ย
โอนเขา้มาหลงัจากความซบเซาเข้าครอบง า 
พทัยาสตัหีบ โคราช อบุลฯ อดุรฯ และตาคลี เมือ่
สหรฐัอเมริกนัถอนฐานทพัออกไปหลงัปี 2518 
น าประเทศไทยเขา้สูยุ่ค“การท่องเทีย่วไทย” เพือ่
ทดแทนรายไดข้องประเทศทีจ่ะขาดแคลนเมือ่จี
ไอจากไปและแกป้ญัหาแรงงานบรกิารตกงาน
กวา่ 2 แสนคนในตอนนัน้ 

 

This book is our introduction for visitors to 
“This is Us” Museum of EMPOWER Foun-
dation.                                                  
 We understand our visitors may 
come from various backgrounds and cul-
tures and hold different opinions about 
many things especially about sex work.               
 We hope this book will help you to 
understand our vision and what we have 
learned from people who are working in the 
sex industry in Thailand, and its former 
name Siam.                                                 
 We hope that our visitor find our 
museum a friendly place to learn about ordi-
nary people, and eventually canopen up 
dialogue between sex worker and non-sex 
worker communities.                                 
 EMPOWER started in 1985 when a 
song ‘One Night in Bangkok’ was a big hit, 
especially on the A-go-go dance floors in 
Patpong Street’s bars.                        
 The Thai government at the time 
was holding its second  “Visit Thailand 
Year” tourism campaign, to increase tour-
ism as an important source of national in-
come. The government ran similar tourism 
promotions every year leading up to the 
famous “Amazing Thailand” in 2000, to 
begin the new millennium.                              
 Patpong makes Bangkok famous 
worldwide. It has been a center for night 
time entertainment for those who visit Thai-
land and those who permanently stay in 
Thailand, as well as Thai men. It has been 
an image of fun and sex since the American 
War in Vietnam. At that time Thailand was a 
place that export death to our neighbor’s 
homeland  by allowing US military to launch 
war from 6 air bases in Thailand.                                       
 Thailand became a home for thou-
sands young GIs ready to stage war in Vi-
etnam. On the other hand Thailand was a 
place of thousands young Americans to 
forget about life and death.                               
 In 1975, when the GI’s finally left the 
bases in Pataya, Sattahip, Korat, Ubon, 
Udorn and Takli, the national income 
dropped and thousands were left  unem-
ployed.  The World Bank encouraged  

ค าน า                                    

Introduction: 
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 พฒัน์พงษ์เมือ่พ.ศ. 2528 ถนน
กวา้งขวางสองขา้งทาง นีออนสีสนัจากป้ายบาร์
ประชนัขนัแขง่ นกัดืม่ นกับนัเทงิยามค ่า ท ัง้ไทย
และตา่งชาต ิและคนท างานหญงิชาย คนขาย
ดอกไม ้ช่างภาพโพลารอยด์ แมค่า้หาบเรข่าย
สม้ต า เดินอยู่บนถนน เขา้บาร์โน้นออกบาร์น้ี
คกึคกัสนุกสนานเหมอืนชายหาดพทัยาคราว
โน้นแตช่ายนกัเทีย่วในยามน้ีไมม่ีเครือ่งแบบไม่
สะพายปืนไมม่ีจ๊ีปสเีขียวและไมม่ีชายบกึ บนึใน
เครือ่งแบบ สห. 

           พฒัน์พงษ์เริม่เปลีย่นไปเป็นตลาด
กลางคืนเมือ่ปี พ.ศ. 2532 มาจนบดัน้ีพฒัน์พงษ์
คอืไนท์บาซาร์ของกรุงเทพฯธุรกจิบาร์ซบเซา
ตกต ่าลงเอ็มพาวเวอร์เป็นทีรู่จ้กัของพนกังาน
บรกิารยา่นพฒัน์พงษ์มาต ัง้แตปี่ 2528 เป็น
โรงเรียนสอนภาษาองักฤษ โรงเรียนกศน. และที่
พบปะสงัสรรค์ของสาวๆพนกังานในพฒัน์พงษ์
มาจนถงึวนัน้ี 

           ตลอด 30 ปีทีเ่อ็มพาวเวอร์ไดท้ างาน
พฒันาคณุภาพชีวติใหก้บัพนกังานบรกิารเราได้
ศกึษา เก็บข้อมูล สะสมความรูใ้นทุก ๆ ทางที่
เป็นไปได ้เกีย่วกบัการคา้ประเวณีในประเทศ
ไทยและสภาพปญัหาตา่งๆท ัง้ในสว่นบคุคลและ
ในเชิงสงัคมและการเมอืงการปกครอง  

         พพิธิภณัฑ์น้ีเป็นผลสว่นหน่ึงจาก
การศกึษาและการท างานทีผ่า่นมาของเอ็มพาว
เวอร์กบัพนกังานบรกิารในประเทศไทยที่
ปจัจุบนัมศีูนย์ชุมชนและเครือขา่ย พนกังาน
บรกิารใน 5 จงัหวดัคอื เชียงใหม ่เชียงราย ตาก 
มกุดาหาร และทีน่นทบุรี นอกเหนือจากที ่พฒัน์
พงษ์-กรุงเทพฯ 

 เราหวงัวา่ทา่นผูช้มพพิธิภณัฑ์จะไดร้บั
ความรูค้วามบนัเทงิตามแต่สภาพทีเ่รามแีละที่
ทา่นรบัไดแ้ละ 

 ขอไดร้บัการขอบคณุจากพวกเรา
พนกังานบริการประเทศไทยผา่นเอ็มพาวเวอร์ 

 

 

Thailand to attract tourists to substitute the 
income. The western style entertainment 
and A Go Go Bars moved to Patpong. 

 Patpong in 1985 was still a wide 
open street, with brighten colorful neon go-
go bars. The crowds were regular Patpong 
goers both Thai and foreigners, bar signs 
on both sides from more than 200 bars and 
workers, flower sellers, polaroid portrait 
photographers, somtum vendors, doormen 
and tuktuk drivers hanging out on street 
corners, and tourists hopping from bars to 
bar.                                                       

  New customers of Patpong were no 
longer men in uniform, they did not carry 
guns, no green jeeps, no MP in full war 
gear… instead they wore colorful shirts of 
tourists and expat white collar suits. When 
the GI’s finally left the bases in Pataya, 
Sattahip, Korat, Ubon, Udorn and Takli in 
1975, the national income dropped and 
thousands were left unemployed.  The 
World Bank encouraged Thailand to attract 
tourists to substitute the income. The west-
ern style entertainment and A Go Go Bars 
moved to Patpong.                                                                      
 For thirty years empower has 
worked to improve quality of lives of the 
workers in the street. We have been gather-
ing knowledge, background, history and 
fresh information about the sex industry in 
old Siam and modern Thailand today. 
 We’ve had the privilege to learn per-
sonal storiesof our friends and discuss and 
observe the socio-political developments 
related to the business of sex in Thailand. 

 The museum is part of what we’ve 
learnt, as well as to remind us of our experi-
ences,  not only in Patpong as now we have 
had worked in 5 other provinces, 
Chiangmai, Chiangrai, Tak,Mukdaharn, 
Nonthaburi and Patpong-Bangkok. 

We hope that our visitors enjoy 
and gain from ourmuseum, and we would 
like to thank you for visiting us. 
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พอกันท ีจักรเย็บผา้ 
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ต ัง้แตผ่ลติขึน้ปีพ.ศ.2333 จกัรเย็บผา้ไดเ้ป็น
เครือ่งมอืทีส่ าคญัทีส่ดุในงานของผูห้ญงิ จนมี
การเรียกวา่เป็น “สิง่คน้พบของราชินี” ในปี
พ.ศ.2403 จกัรเย็บผา้ไดเ้พิ่มความส าคญัขึ้น
โดยยา้ยออกจากบา้นไปสูร่า้นเย็บผา้และ
โรงงานทีม่ีการจดัการมหมึา ผลผลติจากจกัร
เย็บผา้หลงัไหลเขา้สูท่อ้งตลาดในขณะที่
คนงาน “หนูถีบจกัร” เริ่มสญูเสยีอสิรภาพมี
คา่จา้งต ่า และสภาพทีท่ างานยากล าบาก 

 หลงัจากนัน้เมือ่มีการคน้พบเครือ่งจกัร
อตัโนมตั ิและไฟฟ้า คนงานจ านวนมากก็ถกู
ไลอ่อกตกงานและกลายเป็นแรงงาน “หนูถีบ
จกัร” ราคาถกูในโรงงานหอ้งแถว 

 วนัที ่8 มีนาคม 2400 คนงานหญิง 
โรงงานทอผา้ในยุโรปไดร้วมพลงักนัจดัต ัง้เป็น 
สหภาพแรงงาน ขึน้  

 จนกระท ั่งเรือ่ยมาถงึปี2450, 2451, 
และ 2452 วนัที ่8 มีนาคมไดก้ลายเป็นวนัที่
พวกเธอยอมรบัใหเ้ป็นวนัเกดิของขบวนการ
ตอ่สูข้องแรงงานสตรีและไดจ้ดัใหม้กีาร
เดนิขบวนขึน้ในสหรฐัอเมริกาการลุกขึ้นตอ่สู้
ของแรงงานหญงิจ านวนมากไดท้ าใหเ้กดิการ
จลาจลในหลายเมืองและไดพ้ฒันาขึน้มาเป็น
การจดัต ัง้สหภาพแรงงานและตอ่มาก็น าไปสู่
การก าหนดมาตรฐานแรงงานขึ้นในหลาย
ประเทศท ั่วโลก 

 จกัรเย็บผา้ได้ถกูน ามาเป็นเครือ่งมอื 
ฝึกสอนผู้กระท าความผดิ ตามพรบ.ป้องกนั
และ ปราบปรามการคา้ประเวณี ทีถ่กูจบัมารบั
โทษในสถานสงเคราะห์  

 การฝึกอาชีพเย็บผา้เป็นแนวทางของ
รฐับาลตา่งๆดว้ยหวงัวา่จะเป็นอาชีพใหมม่า
แทนทีก่ารขายบริการทางเพศ 

 เอ็มพาวเวอร์ไดร้บัการบรจิาคจกัรเย็บ
ผา้จ านวนมากทีเ่ห็นอยูน้ี่เป็นจกัรหลงัหน่ึงที่
เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึของพวกเรา                 

 

 

 

 

Since the first invention in 1790 the 
sewing machine has played an im-
portant role in the history of women 
and work. 

 Dubbed ‘The Queen of Inven-
tions” in 1860, over time it moved 
from homes and small shops into 
large, machine-controlled environ-
ments dominated by impersonal man-
agement. Production increased and 
prices fell, but workers suffered loss 
of independence, lower wages, and 
sometimes harsh working conditions. 

 Hundreds more faced unem-
ployment. The situation became even 
worse when the addition of electric 
motors to the machines led to sweat 
shops. 

 On March 8th 1857 the action 
taken by women garment workers in 
Europe led the first trade unions.  

 During 1907, 1908 and 1909 
March 8th marked the beginnings of 
strike action and demonstrations by 
women workers in the USA. Social 
upheaval contributed to largescale 
unrest, the organization of workers 
into unions, and eventually to the es-
tablishment of government standards 
for the work place. 

 Sewing machine has been 
used as training equipment in rehabil-
itation centers for women arrested by 
“prostitution law”. 

 Most governments believe that 
sewing could be a substitute job to 
replace selling sex. 

 Empower has had many sew-
ing machines donated over the years. 
This machine is the most memorable 
tool to us all.  

จกัรเยบ็ผา้และคุณค่าของผูห้ญงิ             

Sewing Machines: value of women? 



12 

  

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่ขา้วสาร ถูกใชเ้ป็นสนิคา้ก าหนดราคา ในสมยั
อยุธยาถงึตน้รตันโกสนิทร์ ราคาคา่บรกิารทางเพศ 
(ปี 2223) อยา่งเป็นทางการเทา่กบัขา้วสาร 1 ถงั 
(50 สตางค)์ ถงึ 1 กระสอบ (4 บาท) ปจัจุบนั 
(2557) ราคาขา้ว 15 กก. (=1 ถงั) ประมาณ 
550-750 บาท ละกระสอบ ราว 3600-4000 
บาท 

 

 

 

 

 

    

 

When rice was a major market value dur-
ing Ayudhaya and early Bangkok period, 
the cost of 1 sexual serice was between 15 
kg – 1 sack of rice (50 satang – 4 baht) / 
recorded in 1680 AD. Today 15 kg of rice 
is between Baht 550-750 and 1 sack is 
around Baht 3,600-4,000 .  
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บนัทกึทางประวตัศิาสตร์ทีก่ลา่วถงึรฐัสยามเป็น
ผูค้า้ประเวณียอ้นไปถงึแค ่ปีพ.ศ. 2223 จาก
เอกสารราชการบนัทึกไว้วา่มีการออกใบอนุญาต
ใหข้า้ราชการเปิดซ่องโสเภณี ในนามของรฐัใน
สมยัอยุธยาตอนต้นโดยม ีบนัทึกราคาคา่บรกิาร
สนนราคา 50 สตางค์ ถงึ 4 บาท ( ในเวลานัน้
ขา้วสารราคาถงัละ 50สตางค์ )  

มหีญิงท างานในซ่องของรฐัน้ีถงึ 600คนและ
ขา้ราชการหลายคนก็เอาลูกสาวมาขายในซ่อง
เหลา่น้ี แมว้า่ผูห้ญิงจ านวนมากเป็นทาสทีซ้ื่อมา
ท างานในซ่อง ลูกคา้ของซอ่งโสเภณี เหลา่น้ีมที ัง้
คหบดีไทย ชาวตา่งชาต ิกะลาสเีรือ นกัเดนิทาง 
และพอ่คา้ 

ในปี 2348 มมีาตราวา่ดว้ยการคา้ประเวณี ใน
กฎหมายตราสามดวงวา่ไมใ่หเ้อาโสเภณีมาเป็น
พยานในคดีความและเตือนไมใ่หช้าย แตง่งาน
กบัโสเภณี และถา้เมยีชายใดเคยเป็นโสเภณีและ
ประพฤตินอกใจสามใีหล้งโทษประจานตอ่
สาธารณะโดยใหเ้ทียมแอกไถนาเยีย่งควาย 

“...อนัหญงิรา้ยใหเ้อาเฉลวปะหน้าทดัดอกฉะบา 
ท ัง้สองหูรอ้ยดอกฉะบาแดง เป็นมาลยั ใสศ่ีรษะ
ใสค่อ แลว้ใหเ้อาหญงินัน้เขา้เทียมเอกขา้งหนึง่
ชายชู้เทียบเอกขา้งหนึง่ ผจานดว้ยไถนาสาม
วนั...” 

การอพยพจากเมอืงจีน* 

ต ัง้แตปี่ พ.ศ. 2270 จกัรพรรดิฉิ์น เริ่มผอ่น
คลายนโยบายการอพยพออกนอกประเทศ และมี
การน าเขา้ขา้วจากอาณาจกัรสยาม การคา้ขาย
ระหวา่งสยามกบัจีน ด าเนินไปพรอ้ม ๆกบัการ
เตบิโตของชุมชนคนจีน     กอ่นหน้านัน้ 
ประเทศจีนส ั่งหา้มการคา้ระหวา่งประเทศ และ
การเดนิทางออกนอก ประเทศของคนจีน “...
ผูใ้ดเดนิทาง หรืออพยพไปยงันอกประเทศ ไมว่า่
จะเพือ่การอยูอ่าศยั หรือการท ามาหากนิ ถือวา่มี
ความผดิในฐานตดิตอ่กบัพวกกบฏ และศตัรู มี
โทษประหารชีวติดว้ยการตดัหวั”                    
 การอนุญาตใหค้นจีนเดนิทางมาสยามได้
ด าเนินมา จนกระท ั่งช่วงตน้ของกรุงรตัน  
โกสนิทร์ คนจีนในบางกอก มีมากถงึ 4 แสนคน                                                        
 ปี พ.ศ. 2393 ธุรกจิการคา้ประเวณีใน 

Siam 1680: It is recorded that Ayudha-

ya official was licensed to run an elite 
brothel, the proceeds going back to the 
State. For the first time there was an offi-
cial service fee in brothels. The fee ranged 
from 50 Satang to 4 baht. At that time 50 
Satang bought 15kgs of rice and 4 baht 
bought 120kgs.                                        
 The workers in this establishment 
were 600 women, many were daughters of 
esteemed officers. The official was also in 
charged with buying slave women for work 
in the brothel.                                           
 Customers included local and foreign 
dignitaries, sailors and traveling merchants.
 In the 1805 prostitutes are men-
tioned in the Law of Three Seals. They 
were one of the people excluded from be-
ing witnesses. The law also cautioned men 
against marrying prostitutes. Under the law 
if a former prostitute was found to have 
committed adultery she would be con-
demned in public and punished by being 
forced to work as a buffalo in the field.
 Both brothel owners and workers 
paid taxes,  the state gained more income 
from taxes from brothels than gambling 
houses.  

Chinese migration* 

Since 1727 the Qing Empire relaxed re-
strictions migration plus allowed the import 
of Siamese rice to south China. Both migra-
tion and trade began to boom.  

 Before 1727 there were harsh re-

strictions on the movement of trade goods 

and people from China to Siam. Article 225 

of the Qing code read:                                           

 “All ... who remove to foreign islands 

for the purpose of inhabiting and cultivating 

the same, shall be punished according to 

the law against  communicating with  rebels 

and enemies and consequently suffer death 

by being beheaded.” 

สมยัอยุธยา ( พ.ศ.1893-2310 ) ถงึกรุงเทพฯตอนตน้
Ayudhaya (A.D. 1350-1767 ) to Early Bangkok 
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 บางกอก มศีูนย์กลางอยูใ่นยา่นคนจีน “ตรอกส า
เพ็ง” โดยใหแ้ขวนโคมเขียวไวท้ีห่น้ารา้น เพือ่
เป็นสญัลกัษณ์ ผู้หญงิทีท่ างานใน บา้นโคมเขียว 
มที ัง้คนไทย และคนจีน 

 

ตรอกส าเพ็ง                                                                   
 ในปี 2432 ในตรอกส าเพ็งม ีโรงฝ่ิน 
245 โรงโรงพนนั 128 โรง และมโีรงโสเภณี 
71 โรง ท าใหต้รอกส าเพ็งมชืี่อเสียงมาก  

 

โรงน ้าชา                                                                
 ไมแ่น่ชดัวา่ เริ่มมโีรงน ้าชาในบางกอก
เมือ่ใด แตโ่รงน ้าชา เป็นทีท่ างานของหญิงสาว
จากประเทศจีน ทีเ่ขา้เมืองไทยมาโดยไมม่ี
ใบอนุญาตใหท้ างาน โรงน ้าชา ในยา่นเยาวราช 
ใหบ้รกิารแกช่ายจีน ทีม่าดืม่น ้าชา อาบน ้า และ
นวดตวั รวมถงึการใหบ้รกิารทางเพศ 

 

โรงโสเภณีในกรุงเทพ ปี 2483                               
 สยามเปลีย่นแปลงการปกครองสูร่ะบอบ
ปจัจุบนัในปี 2475 รายงานในระยะนัน้ มโีรง
โสเภณีทีข่ึน้ชื่อลือชาในกรุงเทพฯ อยู ่3 โรง ที่
ตรอกเตา๊ (ปจัจุบนั ซอยเยาวราช 8) ไดแ้ก่-โรง
ยายแฟง, โรงแมก่ลีบ, โรงแมเ่ตา้         
 กลา่วกนัวา่ยายแฟงเป็นคนมเีมตตา ใจ
บญุสุนทาน และเป็นผู้ออกทุนสรา้งวดั ทีต่รอก
โคก (ถนนพลบัพลาไชย) ทีต่อ่มาไดร้บัพระ ราช
ทานนามจาก รชักาลที ่6 วา่ วดัคณิกาผล และ
ตอ่มาแมก่ลีบ ทีก่ลา่ววา่เป็นลูกสาวยายแฟง ก็
ออกทุนสรา้งวดั กนัมาตุยาราม               
 ยา่นทีม่โีรงโสเภณี อืน่ อกีในกรุงเทพ
ตอนนัน้ ก็ม ียา่นส าเพ็ง (ตรอกส าเพ็ง), ตรอกสวั
เนียม, ตรอกเว็จขี้, ตรอกโรงโคม, ตรอกโป๊ 
หรือ ตรอกญวน หรือตรอกอนันมั, สะพาน
เหล็ก, สะพานถา่น, ตรอกหมอ้, วรจกัร, ถนน
ดนิสอ, วงเวียน 22 กรกฎา, ถนนรองเมอืง, สี่
แยกมหานาค, โบเ๊บ,๊ สะพานขาว, นางเลิ้ง, 
บางล าพู, และยงัมพีนกังานนานาประเทศที่
ท างานตามโรงแรมแถวสีพ่ระยา ซึง่มที ัง้คนจีน 
ญีปุ่่ น และยุโรป  

 

By the 1850’s Bangkok's prostitution indus-

try was centered on the Chinese district of 

Sampeng Lane, where green lights instead 

of the European red signaled work places.      

 Trok Sampeng                                              

1889 records show that there were 245 

opium dens, 128 gambling houses and 71 

brothels along Soi Sampeng (Sampeng 

Lane) Bangkok, the area had become quite 

notorious.           

 Rong Nam Cha                                                        

Immigrant women from China were not 

permitted to work legally in Thailand. To 

support themselves, they established "tea 

houses", known as Rong Num Cha, in 

which visitors could have tea, a bath, and 

sexual services 

Bangkok Brothels in 1940                                     

Siam change to present constitutional state 

in 1932. At the time there were three 

welknown brothels in Bangkok, in Trok Tao 

(Today’s Yaowaraj Soi 8);Yai Faeng House, 

Mae Kleep House, Mae Tao House                                                                      

 Yai Faeng is a kind and moral per-

son. She build a Buddhist temple in Trok 

Kog (Plub Pla Chai Road), which later King 

Rama VI gave the name “Wat Kanikaphol” 

to the temple. Later Yai Kleep, which said 

to be Yai Faeng’s daughter, was also build 

another temple called Wat Kanmatuyaram.  

 There were others popular districts 

in Bangkok, such as; Trok Suaniem, Trok 

Vejkhee, Trok Rong Koam, Trok Poe, Trok 

Yuan, Sapan Hlek, Sapan Dhan, Trok Hmor, 

Worachak, Thanon Dinsor, Wongwien 22 

Korakada, Thanon Rongmueng, Siyaek Ma-

hanak, Bobe, Sapan Khao, Nang Lerng, 

Banglumpoo, etc. There are also foreign 

women; Chinese, Japanese and European 

worked in hotels in Si Praya. 
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ตรอกส าเพง็ 2470   Bangkok‘s Sampeng Lane 1924 
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ส าเพ็งเมือ่ราวพ.ศ.2470 

ต ัง้แตปี่พ.ศ.2270 การคา้ขายระหวา่ง สยาม

กบัจีนด าเนินไปพรอ้มๆกบัการเติบโตของ 

ชุมชนคนจีน  

สมยักรุงรตันโกสนิทร์ตอนต้นคนจีนใน

บางกอกมีมากถงึ 200,000 คน ครึง่หน่ึงของ

ประชากรกรุงเทพฯ เวลานัน้  

จนกระท ั่งปีพ.ศ.2393 ธุรกจิการคา้ประเวณี

ใน บางกอกมศีูนย์กลางอยูท่ี ่“ ตรอกส าเพ็ง “ 

โดย ใหแ้ขวนโคมเขียวไวท้ีห่น้ารา้นผูห้ญงิที่

ท างาน ในบา้นโคมเขียวมที ัง้คนไทยและคน

จีน 

กาญจนาคพนัธ์ ไดเ้ลา่ถงึผู้หญงิโคมเขียวที่
ตรอกเตา้วา่ “ ในตรอกเตา้น้ีเป็นหอ้งแถวยาว
ตดิตอ่กนัไปตลอดตรอกทุกหอ้งแขวนโคม
เขียวไวห้น้าหอ้งแถวเป็นแถวและเวลากอ่นค ่า
จะเห็นหญิงโสเภณีเขาจุดธูปราวก ามอืหนึง่     
(ราวสกั 20 ดอก ) มาลนทีใ่ตโ้คมเขียวหน้า
หอ้งขา้พเจา้เคยถามเขาวา่ลนท าไมเขาบอกวา่
ลนใหม้ีแขกเขา้มามากๆ พวกน้ีราคาอยูใ่น 6 
สลงึ หรือ 2 บาท สว่นทีต่กึใหญต่รงกนัขา้มกบั
ตรอกน้ีก็มีอาชีพเช่นเดียวกนั แตเ่ขาแขวน
โคมเขียวไวใ้หล้บัเขา้ไปมองไมเ่ห็นนอกจาก
คนเคยแลว้ก็รูจ้กัมีนามวา่ “ ยีสุ่น่เหลือง “ เป็น
ชัน้สูงหน่อยไมจุ่่นจา้นเหมือนพวกตรอกเตา้
ราคาราว 3-5 บาทขา้พเจา้เคยเขา้ไปหลาย
คร ัง้ออกจะสภุาพเรียบรอ้ย หอ้งแตล่ะหอ้งใน
ตกึก็ตกแตง่ดี 

แปลวา่รบัแขกชัน้สงูไมส่พัเพเหระเหมอืน
ตรอกเตา้ “ ( ตรอกเตา้ปจัจุบนัคือซอย
เยาวราช 15 เชือ่มตอ่กนัไดก้บัตรอกส าเพ็ง 

( ถนนวานิช ) )  

 

 

Sampeng in 1927 

Since 1727 trading between Siam and 

China began to boom, and relaxed laws in 

China brought in many Chinese immi-

grants.  

A century later virtually half the 400,000 

residents of Bangkok were Chinese immi-

grants.  

By the 1850’s Bangkok’s sex industry was 

centered in the Chinese district of 

Sampeng Lane, where green lights in-

stead of the European red lights signaled 

workplaces. 

“ In Trok Tao lane there are rows of shop 
houses on both sides, every house hung 
green lantern inside doors, every evening 
before dark I saw women holding bunch 
of lighted incense sticks under the green 
lantern. I asked them ‘why they do that?’ , 
they said to pray for more customers.  

These women prices between 6 salung 
( Baht 1.50 ) or 2 baht. But in the high rise 
building opposite the lane, there are wom-
en doing the same work as these women 
here, but hid their green lantern inside 
that we cannot see from outside, so it only 
serves people who are regularly known 
the place as “ Yisun Lueng-Yellow Yisun“. 
This was more high market and not so 
aggressive as in Trok Tao lane, priced 
around 3-4 baht.  

I’ve been there many times, they are more 
polite and the rooms are well decorated 
for higher customers, not mixed up like in 
Trok Tao lane.” as told by Kanchanaka-
pan.  

TrokTao today is Yaowarat Soi 15 which 

is connecting to Trok Sampeng (Vanich 

Road)  
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 เมือ่ปลายรชักาลที ่๕ ตามซ่องหรือโรงโสเภณี

จะมีโคมสีเขียวแขวนไวทุ้กโรงเพ่ือบอกให้รูว้า่เป็นโรง

โสเภณี                                                                       

 การทีซ่่องโสเภณีตอ้งแขวนโคมก็เพราะ

กฎหมายนัน้ไดบ้งัคบัไวอ้ย่างนั้น  ท ัง้น้ีก็เพื่อเจา้หน้าที่

จะไดดู้แลตรวจตราไดท้ ั่วถงึนั้นเอง                             

 ส าหรบับทกฎหมายทีบ่งัคบัให้ซ่องโสเภณีตอ้ง

แขวนโคมก็คือ “ พระราชบญัญตัป้ิองกนัสญัจรโรค

รตันโกสนิทร์ ศก ๑๒๗ ”( พ.ศ. ๒๔๕๑ )                         

 แตใ่นกฎหมายนั้นเพียงกลา่ววา่ “ ตอ้งมีโคม

แขวนไวห้น้าโรงเป็นเครือ่งหมาย...”โดยไมไ่ดบ้งัคบั

วา่จะตอ้งเป็นโคมสีอะไร  แตท่ีต่อ้งใช้โคมสีเขียวคง

เป็นในทางปฏบิตัขิองเจา้หน้าที ่ คือท าโคมใช้กระจกสี

เขียวเป็นตวัอย่าง  โคมดงักลา่วจงึเป็นสีเขียวเหมือนกนั

หมด                                                          

 กฎหมายฉบบัน้ีจดัวา่เป็นฉบบัแรกทีไ่ดต้ราใช้

บงัคบัหญงินครโสเภณีให้ปฏบิตัติามกฎหมาย  ซึง่กอ่น

หน้าน้ีไมม่ีกฎหมายโดยเฉพาะ 

บรมราชโองการในตอนตน้พระราชบญัญตัมิีวา่.-        

“ มีพระบรมราชโองการ  ในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั

ด ารสัเหนือเกลา้ฯ ใหป้ระกาศทรงทราบท ั่วกนั  ดว้ย

ทรงพระราชด ารเิห็นวา่  ทุกวนัน้ีหญงิบางจ าพวก

ประพฤตตินอย่างทีเ่รียกวา่ หญงินครโสเภณี มีหวัหน้า

รวบรวมกนัต ัง้โรงหาเงนิขึน้หลายต าบล แตก่อ่นมาการ

ต ัง้โรงหญงินครโสเภณี นายโรงช่วยไถห่ญงิมาเป็นทาส  

รบัต ั๋วจากเจา้ภาษี แลว้ต ัง้เป็นโรงขึน้  คร ัง้ตอ่มาได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้เลกิทาสเสียแลว้ หญงิ

บางจ าพวกทีส่มคัรเขา้เป็นหญงินครโสเภณี ตอ้งรบัต ั๋ว

จากเจา้ภาษี แลว้มีหวัหน้ารวบรวมกนัต ัง้ขึน้ ในทอ้งที่

โรงอนัควรบา้งมคิวรบา้ง กระท าให้มีเหตุเกดิการววิาท

ขึน้เนือง ๆ อีก ประการหน่ึงหญงิบางคนป่วยเป็นโรค

ซึง่อาจจะตดิตอ่เน่ืองไปถงึผูช้ายทีค่บหาสมาคมได ้ก็

มไิดม้ีแพทย์ตรวจ ตรารกัษา โรครา้ยนั้นอาจจะตดิ

เน่ืองกนัไป  จนถงึเป็นอนัตรายแกร่า่ยกายและชีวติ

มนุษย์เป็นอนัมาก และยงัหาไดม้ีกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัอย่างใด  ส าหรบัการป้องกนัทุกโรคภยั แหง่

ประชาราษฎร์ท ัง้หลายเหลา่น้ีไม ่จงึทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ ฯ ให้ ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไวสื้บไป...” 

ในกฎหมายฉบบัน้ีไดบ้ญัญตัไิวว้า่ ผูท้ีจ่ะเป็นนายโรง

หญงินครโสเภณีได้ตอ้งเป็นผูห้ญงิ  ตอ้งไดร้บัอนุ ญาต

จากเจา้พนกังาน  จงึจะต ัง้โรงหญงินครโสเภณีได ้นาย

โรงตอ้งท าบญัชีหญงินครโสเภณีทีม่ีอยู่ประจ าและทีเ่ขา้

 In late Rama V reign, according to 

the law every whore house or “Rong 

Sopenee” would hang green lantern at the 

front, as the trading sign.                                              

 The law which order to hang green 

lantern was “Prevention of Communicable 

Disease Ratanakosin Year 127” (1908 AD). 

 Though the law only stated “must 

hang lantern as trading sign…”, but the of-

ficers used green lantern as an example, so 

all whore houses followed.                         

 However, this is the first law which 

use to rule whore houses in the kingdom. 

There was no specific law to control sex 

business before.                                            

 There were reasons for the law as 

stated:                                                            

“The royal order of Your Majesty Prab-

horamindharamahachulalongkorn Prachu-

lachomklao, today some women has been 

daily practicing women of ‘nakara sopenee’. 

Whom their masters set up whore houses 

in many districts. In the old days there was 

a master of the house who helped pay off 

women slaves and had paid tax to set up 

the whore house. Later on when his majes-

ty has abolished slavery, women slaves 

who applied to work as ‘women of nakara 

sopenee’, must received tax ticket and ap-

pointed head of the house, at districts re-

gardless of suitable locations. These 

caused many inconvenient and violations 

and some women are ill with diseases that 

could infected men in relationship, and they 

did not see doctors or received treatment, 

which cause many illness and lives. And 

there has not been any law to control or the 

set rules and orders, in order to prevent 

diseases to our people. So, His Majesty the 

King declares the rules of law…”                  

In this law, the master of the house 

must be woman.  

ท ำไม ถงึโคมเขยีว  Why Green Lantern? 
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มาอยู่ใหม ่                                                     
 ห้าม  นายโรงรบัหญงินครโสเภณีทีไ่มม่ี

ใบอนุญาต                                                          

 ห้าม  นายโรงรบัเด็กหญงิทีม่ีอายุต ่ากวา่ ๑๕ 

ปีมาเล้ียงไวใ้นโรง                                                   

 ห้าม  นายโรงกกัขงัหญงินครโสเภณีและห้าม

ท าสญัญาผูกมดัหญงินครโสเภณี                               

 ห้าม  นายโรงและหญงินครโสเภณีจุน้จา้น 

เช่น ย้ือยุด ฉุดลาก ผูช้ายให้เขา้มาเทีย่วในโรง ให้เป็น

ทีร่ าคาญแกผู่ค้นทีเ่ดนิผา่นไปมานอกโรง  

 สว่นรายละเอียดอืน่ ๆ ก็มีการขอรบัใบอนุ 

ญาต นายโรงตอ้งเสียเงนิฉบบัละ ๓๐ บาท  มีก าหนด 

๓ เดือน  ใบรบัอนุญาตเป็นหญงินครโสเภณีเสีย

คา่ธรรมเนียมเดือนละ ๑๒ บาท มกี าหนด ๓ เดือน

เช่นเดียวกนั 

 ผูใ้ดต ัง้โรงหญงินครโสเภณีโดยไมม่ี

ใบอนุญาตผูน้ ั้นมีความผดิให้ปรบัเป็นเงนิคราวหน่ึง

ไมเ่กนิ ๒๐๐ บาท หรือจ าคุกมีก าหนดไมเ่กนิ ๖ เดือน 

หรือท ัง้ปรบัและจ าดว้ยท ัง้ ๒ สถาน                                  

 ถา้ยา้ยโรงไปต ัง้ทีอื่น่ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัอนุญาต

หรือขดัขวางไมใ่ห้หญงินครโสเภณีซึง่ไมม่ีความ

สมคัรใจจะอยู่ดว้ย หรือรบัหญงิทีย่งัไมม่ีใบอนุญาต

เป็นหญงินครโสเภณีไว ้ หรือขดัขวางเจา้พนกังานซึง่

มีหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัติรวจใบอนุญาตและตรวจ

โรคก็ดี ให้ปรบัเป็นเงนิคราวหน่ึงไมเ่กนิ ๑๐๐ บาท 

หรือจ าคุกมีก าหนดไมเ่กนิ ๓ เดือน หรือท ัง้ปรบัและ

จ าดว้ยท ัง้ ๒ สถาน                                                

 ถา้หญงิทีม่าขอรบัใบอนุญาตเป็นหญงินคร

โสเภณีอายุยงัไมค่รบ ๑๕ ปี แตแ่กลง้มาหลอกลวงเจา้

หนกังานวา่ตนมีอายุเกนิกวา่ ๑๕ ปีหรือเป็นหญงินคร

โสเภณีมากอ่น มาขออนุญาต หรือเอาใบของผูอื้น่มา

ใช้ก็ดี ผูน้ ั้นมีความผดิ ใหป้รบัเป็นเงนิคราวหน่ึงไม่

เกนิ ๑๐๐ บาท หรือจ าคุกมีก าหนดไมเ่กนิ ๓ เดือน 

หรือท ัง้ปรบัและจ าดว้ยท ัง้ ๒ สถาน             

 หญงินครโสเภณีทีท่ าอนาจารแกผู่เ้ดนิทางไป

มาภายนอกโรง หรือยา้ยโรงไปอยู่ทีอื่น่ ผูน้ ั้นมี

ความผดิให้ปรบัเงนิคราวหน่ึงไมเ่กนิ ๒๐ บาท หรือ

จ าคุกมีก าหนดไมเ่กนิ ๑ เดือน หรือท ัง้ปรบัและจ าดว้ย

ท ัง้ ๒ สถาน                                                            

 ห้ามไมใ่ห้ผูห้น่ึงผูใ้ด บงัคบัสตรีหรือลอ่ลวง

หญงิผูห้น่ึงผูใ้ดทีไ่มส่มคัรใจเป็นหญงินครโสเภณี จน

ท าใหห้ญงิผูน้ ัน้ตอ้งจ าใจเป็นโสเภณีจะดว้ยอุบายอยา่ง

ใดก็ตาม ผูน้ ัน้มีความผดิตามพระราชบญัญตัลิกัษณะ

ขม่ขืนลว่งประเวณี 

The whore house must seeks permission 

from authority  and the duty of house mas-

ter is to keep record of all women both old 

and new workers.                                       

 No women without permit works in 

any houses.                                                 

 No children under 15 taken into the 

house.                                                     

 No detain of any women and includ-

ing any contract which time control.              

 No nuisance of public and/or lured 

men in public to come in the house.

 Some other details, including to get 

a permission the house master must pay 

Baht 30 for the period of 3 months and 

women work as ‘sopenee’ pay Baht 12 for 

the period of 3 months.                              

 Any person set up whore house 

without permit must be fine Baht 200 or 6 

months jailed or both fine and be jailed.

 If relocate houses and not yet re-

ceive new permit or keep the women to 

work against her will or women who do not 

yet has permit or disallowed officers under 

the law, the master will be fine Baht 100, or 

detained for 3 months or both fine and be 

detained.                                                     

 If women who are under 15 years of 

age, lie to officers that they are older than 

15 or any women use other women permit 

to work, the person will be fine Baht 100, 

or 3 months jailed or both fine and jailed.

 If any women workers acted inde-

cently to public or change work place, the 

person will be fine Baht 20 or 1 month 

jailed or both fine and jailed.                         

 If anyone lure or force women to 

work as ‘sopenee’ against her will. The per-

son will be punish as same as rape. 
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ตลาดบ าเพ็ญบุญ และการแสดงของคณะนายหร ั่ง     Bumpenbun Market and Charming Dance of Nai Rang 
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(จากบนัทกึของกาญจนาคพนัธ์)                          
นายหร ั่ง เรืองนาม เปิดการแสดงระบ าทีเ่รียกกนั

วา่ “ระบ ามหาเสน่ห์ “ บนตกึ 9 ช ัน้ถนนเยาว 
ราช...นายหร ั่ง น านางระบ าสองสามนางออกมา

เตน้โชว์ตรงเวที ทีท่ าคลา้ยระเบยีงยืน่ออกมาจาก

ตวัตกึตรงซอยขา้งๆ มใิช้หน้าถนนใหญ ่พีเ่ลี้ยง

พาเด็กๆออกไปเดินเลน่ ยงัพาแอบเขา้ไปแหงน

ดูในซอยดงักลา่ว 

นายหร ั่งและคณะระบ าแสดงอยูท่ีต่กึ 9 ช ัน้

จนกระท ั่ง หลงัสงครามโลกคร ัง้ที ่2 สงบ

เรียบรอ้ยแลว้ จงึยา้ยมาเช่าเปิดการแสดงระบ า

โป๊ แบบเปลือยบา้ง ไมเ่ปลือยบา้ง เป็นประจ า ที่

ตลาดบ าเพ็ญบญุ 

ตลาดบ าเพ็ญบญุดา้นหลงัเป็นแหล่งทีว่ยัรุน่วยั

หนุ่มตา่งชาต ิตา่งภาษา มาชุมนุมกนัอยา่งเนือง

แน่น เริ่มต ัง้แต่หวัค ่ายนัดึก มคีลองก ัน้กลาง

ระหวา่งตกึแถวท ัง้สองฝั่ง มตีน้โพธิใ์หญ ่ทีม่เีรือ

ขายถา่นมาจอดเรียงรายหนาตา ตรงน้ีเขา

เรียกวา่ “ สะพานถา่น “ แต่มชืีอ่ทางการวา่        
“ ซอยสระสรง-ซอยลงทา่” 

แหล่งทีผ่มพูดถงึน้ีเป็นแหล่งเรงิรมย์อนัยอด

เยีย่มของคนในสมยันัน้ ตึกท ัง้สองฝั่งคลอง เต็ม

ไปดว้ย “หญิงงามเมือง” หน้าตาแช่มช้อยเอว
องค์ออ้นแอน้ ผดัหน้าเขียนคิว้ ซะขาววอกนั่ง

เชิญชวนอยูใ่นตึก เพือ่รอคนมาอุดหนุน

สนนราคาคา่บริการนัน้มตี ัง้แต ่1 บาท , 6 สลงึ, 

2 บาทจนถงึ 10 สลงึเป็นอยา่งสงู บรเิวณทีว่า่น้ี

ยิง่ดกึคนยิง่แน่นสาเหตุก็คือคนทีไ่ปดูระบ ามหา

เสน่ห์ของนายหร ั่ง เรืองนาม เลกิแลว้ออกมาดว้ย

ความหงุดหงดิจงึตอ้งวนเวียนอยูแ่ถวน้ี 

เดมิทีต่รงน้ีเขาเรียกวา่สนามน ้าจืด มลีะครสตัว์

มาแสดงมขีองแบกะดนิขาย “อะไรๆก็สบิสตางค์
จา้“ ฝั่งตรงขา้มเป็นตลาดบ าเพ็ญบญุในตลาดน้ีมี
ของกนิสารพดัแตท่ีข่ึน้ชือ่ก็คอืหอยแครงนายจ ัว๊ 

สมยันัน้จานเล็ก 5 สตางค์จานใหญ ่10 สตางค์ 

เหลา้ 28 ดีกรีขวดละ 30 สตางค์ ช ัน้บนของ

ตลาดม ี“ ของดี “ ทีเ่ด็กดูไดผู้ใ้หญดู่ดีก็คอื“ระบ า
มหาเสน่ห์ “ ของนายหร ั่ง เปิดวิกเตน้อยู.่.. 

(From Kanchanagapan memoir) Mr. Rang 

Ruengnam was the first to open a club of 

“Charming Dance – Rabam Mahasaneh” in 

a 9 floor building on Yaowaraj road. Mr 

Rang would have a few women dancers out 

on a stage. The stage stuck out like a ve-

randa upstairs on the side of the building, 

not at the front. My nanny used to bring me 

to walk around the area, so she could look 

up to see the show. 

Mr. Rang and his dance troupe had his 

business at the building until the end of 

WWII, then he moved to the new theatre at 

Bampenbun Market, where he re-open his 

‘exotic dance’ hall. 

Behind Bampenbun market was a place 

where young Thais and foreign men would 

gather around every evening until late at 

night. There was a canal runningin the mid-

dle of two rows of buildings with a big Bhodi 

tree at the side of the canal. Here there 

were chacoal boats waiting to deliver their 

goods. This area was called ‘Sapan Tan – 
Charcoal Bridge’, though the official name 

was ‘Soi Sra Song – Soi Long Ta = Bathing 
Laneway” 

This whole area was a popular entertain-

ment area for men in Bangkok. Inside the 

buildings along the canal were  the busi-

nesses called ‘Ying NgamMuang = Women 

of the City’. They were young with beautiful 

bodies,. Their faces wore make-up using 

white powder with sharp eyebrows drawn 

on. They would sit inside the building wait-

ing for customers. The costs per visit 

ranged from 1 baht - 1.50 baht; 2 baht up 

until 2.50 baht. To give an idea of the prices 

a nearby flea market  “everything 10 sa-
tang’. A dish of rice cost  5 to 10 satang  

and a bottle of rice whiskey sold at 30 Sa-

tang”           

กรุงเทพฯกอ่นสงครามโลกคร ัง้ที ่2            

Bangkok during the WWII. 
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2488 สงครามโลกคร ัง้ทีส่องยุต ิ

เมือ่สงครามโลกคร ัง้ที ่2 ยุตลิง กองทพัพนัธ มติร

ก็เขา้ประจ าการในกรุงเทพฯ พนกังาน บริการ

จะตอ้งเรียนรูเ้กีย่วกบัลูกคา้ใหม ่ทีใ่ช้

ภาษาองักฤษในการเจรจาพาที พรอ้มดว้ยการ

เรียนรูว้ฒันธรรมใหม ่ของชาวตะวนัตก 

ณ เวลานัน้ในกรุงเทพมีสถานคาบาเรต์ถงึ 85 

แหง่แตล่ะแหง่ต ัง้ชื่อใหญโ่ตเป็นต้นวา่ เกรท

เวร์ิลด์, แฮปป้ีเวิร์ด์, วีนสัคลบั, และกรีน แลน

เทร์ิน ฯลฯ ยา่นทีม่สีถานคาบาเรต์หนาแน่นก็คอื 

ถนนนเรศ ( สีพ่ระยา ) 

ส าหรบัอกีทีห่น่ึงทีข่ึน้ชื่อลือชาไมแ่พก้นัก็คือเกา้

ช ัน้ทีถ่นนเยาวราชทีม่ที ัง้โรงระบ า เปลื้องผา้ (สค

ริพ้คลบั ), โรงเต้นร า, โรงน ้าชา, ฯลฯ 

นอกจากนัน้กรุงเทพฯยงัไดชื้่อวา่เป็นเมอืง หลวง

โลกของหนงัปลุกสวาท ในยุคทศวรรษที4่0... มี

สตูดโิอถา่ยหนงัเอ็กส์กนัทีบ่า้นหมอ้โดยใช้ช ัน้บน

ของอาคารยา่นนัน้ 

1945 WWII ended 

Right after the WWII, the allied army re-
placed the Japanese in Bangkok. With a 
change of customers, sex workers suddenly 
needed English language and to understand 
Western culture. 

There were 85 cabarets in Bangkok at the 
time, such as Great World, Happy World, 
Venus Club, and Green Lantern, etc… 

The most popular street for cabarets were 
Nares Road, (off Surawong Road ). 

Another area which was equally famous was 
“ Khao Chan ( 9 Floors )” in Yaowarat (China 
Town ). It was a one stop complex with a 
strip club, dancing hall, tea house, etc. 

Bangkok then, was also well known for X-
rated movie industry. The movie studio was 
on the second floor of shop houses in Baan 
Mor. 
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2504-2509 

รฐับาลไทยตกลงท าสญัญากบัสหรฐัฯยอม ให้
ประเทศไทยเป็นทีพ่กัรบของทหารจีไอในปี 

2507 ทหารอเมรกินักลุม่แรกมาถงึฐานทพัทีอู่่

ตะเภา กอ่นทีจ่ะเกดิพทัยาจนกระท ั่งสงคราม

เวียดนามจบลงในปี 2519 ตลอด 12 ปี มทีหาร 

จีไอเขา้มาในประเทศไทยถงึปีละ 700,000 

คน ... 6 เดือนรบในเวียดนามและ 1 อาทติย์สขุ

ส าราญอยา่งเต็มทีใ่นประเทศไทย 

ในปี 2509 เกดิ พรบ. สถานบรกิารฉบบัแรก

เมือ่ทหารจีไอ เริ่มเขา้มา อาร์แอนด์อาร์( R&R : 

Rest and Recreation ) เพือ่ใหเ้กดิความ

ปลอดภยัและพนกังานในสถานบริการจะตอ้งตดิ

หมายเลขที ่หน้าอกเสือ้ แผนทีย่า่นสถานบรกิาร

ในกรุงเทพฯ ก็เปลีย่นแปลงไปดว้ย 

โรงแรมทางการของกองทพัสหรฐัฯเวลานัน้ก็คอื

โรงแรมเดอะแอมบาสเดอร์ บนถนนสขุุท วทิ 

และมทีีเ่รียกวา่ศูนย์บญัชาการทหารหนุ่ม ก็คอื

โรงแรมวินเซอร์ ซอยสขุุมวทิ 20 และโรงแรม

ราชา สขุุมวทิซอย 4 

 

1962-1966 

The USA and Thai governments’ signed an 

agreement to provide R&R facilities in Thai-

land. In 1964 Gls arrived in Uthapao the 

first US Army Base near Pattaya. From then 

until 1976, approximately 700,000 Ameri-

can soldiers were sent for R&R each year, 

they spent 6 months in the Vietnam war 

with one week in Thailand to party.        

 Once again sex workers adapted to 

the new customers, learning about ex-

change rates, rock & roll, meaning of army 

ranks, slang and providing services to 

young American men, some traumatized by 

war, in a rush to enjoy their week before 

going back to the war.                                       

 The Ambassador Hotel on Su-

khumvit 11; the Windsor Hotel on Su-

khumvit 20 and the Rajah Hotel on Su-

khumvit 4 all became designated billets for 

the Gl’s Depending on rank. An Entertain-

ment Place Law was enacted in 1966 to 

ensure the Gl’s were properly looked after. 

This included workers having to wear num-

bers so the Gl could easily tell them apart! 
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2510-2518 

      มกีารส ารวจในปี 2510 วา่ ทหาร จีไอ. ของ

สหรฐัฯ น ารายไดเ้ขา้ประเทศไทยปีละ 5 ลา้น

เหรียญ ( 125 ลา้นบาท ) และ ในปี 2513 

รายไดจ้ากการพกัระหวา่งรบของทหารอเมริกนั

ไดเ้พิม่ขึน้ถงึ 20 ลา้นเหรียญ ( 500 ลา้นบาท) 

ซึง่เป็นรายได้ถงึหน่ึงในสีข่องการสง่ออกขา้ว 

จนกระท ั่งสงครามในเวียดนามได้สิน้สดุลงในปี 

2518 ประเมนิวา่ สงครามเวียดนามได้น ารายได้

เขา้ประเทศไทยถงึเฉลีย่ 16-20 ล้านเหรียญ

สหรฐัฯ หรือประมาณ 400-500 ลา้นบาทตอ่ปี 

1967-1975 

      In 1967 it was estimated that the 

spending of the U.S. military personnel on 

R&R in Thailand came to approximately five 

million dollars. By 1970, the amount rose to 

approximately twenty million dollars, or as 

much as one-fourth of total rice exports for 

that year. Up until its end in 1975 the Vi-

etnam was and by extension the sex work-

ers of Thailand were responsible for inject-

ing some $16-20 million into the Thai econ-

omy annually. 
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กอ่นทศวรรษที ่1950 ( พ.ศ.2490 เป็นตน้ มา ) 

พทัยาเป็นเพียงหมูบ่า้นชาวประมงทีเ่งียบสงบ

เล็กๆกระจดักระจายอยูต่ามชายหาดขาวสะอาด

งดงาม 

ทุกอยา่งเปลีย่นไปเมือ่ทหารอเมริกนั 500 คนที่

ประจ าการอยูท่ีฐ่านทพัโคราช พากนัขบัรถไป

พทัยาในวนัที ่29 มถินุายน 2502 เพือ่พกัผ่อน

โดยไปเช่าบา้น 2-3 หลงัจาก หลวงสุนทรฯ 

เชือ่กนัวา่วนันัน้คือวนัทีน่ าความเปลีย่นแปลงมาสู่

พทัยา... ดว้ยการพูดปากตอ่ปากในหมูท่หาร

อเมริกนัทีท่ าสงครามในอนิโดจีน          

(เวียดนาม ลาว กมัพูชา ) โดยมฐีานทพัเครือ่งบนิ

ทิง้ระเบดิอยูใ่นประเทศไทย และใช้ประเทศไทย

เป็นแหลง่พกัผอ่นของทหารยามพกัรบ 

อยา่งไรก็ตามในหนงัสือคูม่ือประจ าตวัทหาร

พทัยาก็ไดร้บัการบรรจุไวโ้ดยยกยอ่งใหเ้ป็น

ชายหาดทีส่วยงามเงียบสงบทีส่ดุ จ านวนทหาร

อเมริกนัเพิม่ขึ้นเมือ่ฐานทพัอูต่ะเภาเปิดขึน้ทีบ่า้น

สตัหีบในปี 2511 แหลง่บนัเทงิ สถานบริการที่

แน่นขนดัตามริมทางหลวงสตัหบีไดข้ยายตวั

มาถงึพทัยา 

 

Prior to the 1950s, Pattaya was little more 

than a quiet fishing village along the Gulf of 

Thailand. Its long sweeping bay was popu-

lated only by a few boats and beach shacks 

where the villagers lived. 

It all started when a group of 500 American 

soldiers stationed at the military base in Ko-

rat were driven to Pattaya on 29th June 

1959 for a week of rest and relaxation 

(R&R). They rented several houses at the 

southern end of the beach from a prominent 

Thai, Lord Sunthorn, thus opening Pan-

dora’s Box for this sleepy fishing village… 

The word spread among other American 

soldiers stationed in the region and Pattaya 

quickly became a hot alternative to the con-

crete sprawl of Bangkok. 

Even before the start of the Vietnam War, 

American Gls had put Pataya on the map as 

the best beach destination to unwind and 

indulge. 

When large numbers of troops began to 

arrive at the neighbouring Baan Santtahip 

Air Base in 1968, things really picked up in 

Pattaya. 
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นอกจากสถานบนัเทงิเรงิรมณ์แล้ว พทัยายงัถือได้
วา่เป็นแหลง่ด าน ้าชมความงามใต้น ้า ทีข่ึน้ชื่อรา้น
ขายอปุกรณ์ด าน ้าและใหเ้ช่าเปิดขึน้ ทีนี่เ่ป็นแหง่
แรกในประเทศไทย 

โรงแรมแหง่แรกส าหรบัทหารตา่งชาตคิอื นอตคิลั

อนิน์ ( Nautical Inn ) เปิดเมือ่ปี 2503 และยืน

ยงตอ่มาจนทุกวนัน้ี บาร์แหง่แรกเปิดขึน้ใน

โรงแรมโนวาลอจ์ด ( Nova LodgeHotel ) และ

ทุกวนัน้ียงัด าเนินกจิการอยูใ่นเวลานัน้ราคา

หอ้งพกัสนนราคาประมาณ 50เซ็นต์ ( อตัรา

แลกเปลีย่นเวลานัน้ราว US$ 1= 20 บาท ) และ 

ยืนยงตอ่มาจนทุกวนัน้ี บาร์แหง่แรกเปิดขึ้นใน 

Pattaya wasn’t only about sex, drinking and 

drugs. The first scuba diving shop opened 

during this period, providing an underwater 

escape for many servicemen and their fami-

lies… clean sandy beaches, clear waters and 

coral reefs provided plenty of outdoor recrea-

tion to balance the night-time activities. 

      The first hotel, called the Nautical Inn, 

opened in 1960 and is still in business today. 

In 1964 the first bar was opened in the Nova 

Lodge Hotel, which is also still open till to-

day.  
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โรงแรมโนวาลอจ์ด ( Nova LodgeHotel ) 

ราคาของผูห้ญิงก็ย่อมเยาว์ กวา่นัน้ ( เวลานัน้

กว๋ยเตีย๋วชามละ 1 บาทก็ถอืวา่แพงแลว้ ) และ

ประเทศไทยก็เริม่เปิดระเทศสูยุ่คการทอ่งเทีย่ว

อยา่งไรก็ตาม

ธุรกจิบรกิารก็เริ่ม

กระจายตวัไป

เสาะหาแหลง่ใหม ่

เมือ่สงคราม

เวียดนามสิน้สดุ

ลงในปี 2518 

ความรุง่เรืองของ

พทัยาก็ถงึการล่ม

สลายของบาร์และ

พนกังานจ านวน

หลายหมืน่ตกงาน 

และพทัยาก็

จ าเป็นทีจ่ะต้อง

เสาะหาแขกหน้า

ใหมจ่ากเอเชีย, 

อนิเดีย หรือ 

รสัเซีย ฯลฯ และ

ในปี 2511 

พทัยาก็ถกู

ประกาศใหเ้ป็น

เมอืงพทัยา เพือ

รกัษาสถานะภาพ

เดมิ และเปิด

ประตูการตลาด

ใหม ่ๆ 

ในเวลาเดียวกนัทหารอเมริกนัจ านวนหน่ึงที่

แตง่งานกบัคนไทยก็กลบัมาเปิดธุรกจิบาร์และก็

ยงัยืนหยดัอยูเ่งียบๆทีพ่ทัยาเพือ่รกัษาสปิรติและ

แหล่งเตือนความจ าของเหลา่จีไอ.  

ส าหรบัเหลา่ทหารอเมริกนัทีเ่คยรบในเวียดนาม

พทัยาก็เป็นสถานที่ๆ พวกเขาจะมาทบทวนความ

ทรงจ าชีวติและคอยดูวา่เมือ่ไรพทัยาจะ

เปลีย่นแปลงแต่อยา่งไรก็ตามทุกวนัน้ีก็ยงัมทีหาร

อเมริกนัรุ่นใหม่ๆ มาทีพ่ทัยาทุกปีเพือ่ร่วมซ้อมรบ

กบัทหารไทยในโครงการชือ่วา่ โคบรา้โกล์ด 

(Cobra Gold ) 

In the early days, a hotel room cost about 50 

cents and a lady companion not much more. 

The Gls spent their earnings freely and the 

Thais happily raked them in. (The exchange 

rate then was 

US$1=Baht 20 

and a bow of 

noodle in Bang-

kok cost Baht 1 

or .50 satang) 

When Vietnam 

won the war in 

1975, the for-

tunes of Pattaya 

fell into a brief 

slump. With all 

the soldiers gone, 

many of the bars, 

clubs andworkers 

were forced into 

early retirement. 

Yet the town en-

dured, boosted 

by a new wave of 

hedonistic visi-

tors from around 

Asia, India and 

Russia, etc. 

Pataya was offi-

cially named a 

city in 1978 and 

began to market 

itself to a broader range of tourists.                                                                  

 Although the circumstances are dif-

ferent than they were in the 1970s, many of 

the Gls still head right to the heart of infa-

mous Pattaya where things haven’t actually 

changed that much.                                                                

 After the Vietnam War, many service-

men stayed in Pattaya. They married Thais, 

opened bars and restaurants, and kept the 

spirit of the American Gl’s alive.                              

 Today, thousands of American sol-

diers still come to Pattaya every year to par-

ticipate in a joint Thai-US military exercise 

known as Cobra Gold. 
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ทีม่าของ อะโกโก ้นัน้ เริม่ขึน้ในราวปี 2490 

เมือ่ คอมพ์ต ัน้ แมคเคนซี ่ตพีมิพ์นวนิยายชือ่ 

วสิกี้กาลอร์ (Whiskey Galore) เกีย่วกบัเรือ

สนิคา้ทีมี่เหล้าวสิกีอ้ยูบ่นเรือ 10,000 ลงัและได้

อบัปางลงใกล้เกาะแหง่หน่ึงในระหว่าง

สงครามโลกคร ัง้ที ่2                                              

 ตอ่มานวนิยายเรือ่งน้ีไดท้ าขึน้เป็น

ภาพยนตร์เรือ่ง “A Tight Little Island” และ

เมือ่ภาพยนตร์เรือ่งน้ี น าออกฉายในประเทศ

ฝร ั่งเศส ก็ไดเ้ปลีย่นชือ่หนงัไปใกล้เคยีงกบั ชือ่ 

นวนิยายตน้เรือ่งว่า “Whiskey A Gogo –

วสิดีอ้ะโกโก”้ ( A Gogo หรือ Au Gogoใน

ภาษาฝร ั่งเศสแปลว่า Galore = มากมาย

เหลือเฟือ )                                                  

 ตอ่มาในปี 2507 ได ้มีดสิโดเทคอีกแหง่

หน่ึง ในฮอลลีวู้ดชือ่ว่า วสิก้ีอะโก-โก ้ดสิโก ้

เริม่ตน้ เป็นสถานทีเ่ตน้ดสิโก ้แตต่อ่มาก็ไดมี้

การแสดงสดตา่งๆดว้ยในระหวา่งการหยุด

เปลีย่นฉากกจ็ะมีการแสดง ของดสิจอ๊กกี้ (Disk 

Jockey – DJ) ใสชุ่ด มนิิสเกร์ิต แสดงในกรงที่

แขวนอยูเ่หนือเวที และในระหวา่งการแสดงบน

เวทแีสดงอยูส่าวดเีจก็จะ เตน้อยูใ่น “กรงทอง” 

ตามจงัหวะดนตรีที ่เปิดไปดว้ยซึง่ท าใหผู้ช้มตา่ง

พากนัคดิ ว่านั่นเป็นสว่นหน่ึงของแนวความคดิ

การแสดงท ัง้หมด                                                          

 ด ัง้แตน่ ัน้มา ค าว่า เตน้อะโก-โก ้ก็ถือ

ก าเนิดขึน้                                                       

 วสิกี้อะโก-โกส้าขานิวยอร์คเปิดตามมา 

ในปี 2508 และไดเ้พิม่การแสดงเตน้ระบ านุ่ง 

น้อยหม่น้อยเป็นโชว์ของบาร์และน่ีก็คอืการ

เกดิขึน้จรงิๆของ การเตน้อะโกโก ้

After WWII ended,in early 1947, Comp-

ton McKenzie published a novel titled 

“Whisky Galore”, about a cargo ship with 

10,000 cases of whisky that was 

wrecked near an island during World 

War ll.  

It was made into a movie called, “A 

Tight Little lsland”, but when the film 

was released in France, they used the 

direct translation of the novel’s original 

title: “Whiskey A Gogo”. (The translation 

of‘ A Gogo’ or ‘Au Gogo’ is ‘galore’)  

In1964, a Whisky A Go-Go Disco opened 

in Hollywood. It began as a disco, but 

soon started featuring live performances 

as well. Between sets, a mini-skirted 

Disk Jockey would play records from a 

suspended cage. When the live acts 

were performing, she would pass the 

time in her ‘bird cage’ dancing. Audienc-

es thought this was part of the act, and 

the concept of A Go-Go dancing were 

born.  

In 1965 Whisky A-Go-Go open a new 

branch in New York City and created a 

bikini dressed dance as a show of the 

bar.                               

This is a real happening of A-Go-Go 

dancing. 

อะโกโก้                                                                                
A-Go-Go; Augogo; Galore 
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บาร์กรงัด์ปรี (Grand Prix Bar & Restau-

rant) ทีถ่นนพฒัพงษ์แนะน าตวัเองวา่ “บาร์อะ

โกโกท้ีย่ิง่ใหญแ่หง่แรก” ในประเทศไทยกอ่ต ัง้ใน

ปี 2512 เจา้ของคือรคิ เมนาร์ด (Rick Menard)                        

 นกัเตน้อะโกโกส้มยัแรกสวมชุดว่ายน ้า 

และไมใ่สร่องเทา้หรือไมก็่ใสร่องเทา้แตะหรือ 

รองเทา้ผา้ใบเตน้เป็นกลุม่กลุ่มละ 4 คนเตน้คร ัง้ละ 

3 เพลงแลว้ก็เปลีย่นใหก้ลุ่มต่อไป ขึน้มาเต้นอีก  

 เมือ่ปี 2513 คา่แรงนกัเตน้อะโกโกใ้น

เวลานัน้เดือนละ 2,000 บาทแต่ก็จะขึน้ต่อกฎบาร์

ในเรือ่งการ ปรบัคา่แรงและหกัเงินเดือนเช่น

พนกังาน ท ั่วไป 

 ในเวลานัน้มีนกัเต้นทีม่ชืี่อเสยีงชื่อ จอย 

ดาวอะโกโกข้อง 

โจก้เกอร์บาร์ อดั

รูปของเธอแจก

ลูกคา้เป็นทีร่ะลกึ 

การเตน้อะโกโก้

ระยะเริ่มแรกไม่

มเีสาโลหะชุบ

โครเมีย่ม ทีเ่ป็น

อปุกรณ์การเตน้ 

ทีส่ าคญั 

จนกระท ั่งตน้

ทศวรรษที ่

1980 ( ราวพ.ศ.2523 หรือหลงัจากนัน้ ) เสาอะ

โกโกถู้กน าเขา้จาก มอนทรีอลั แคนนาดา 

 ตอ่มาในปี 2547 ทีเ่ชียงใหม ่เจา้หน้าทีไ่ด้

ท าการร้ือเสาอะโกโกอ้อกจากบาร์ ดว้ยเหตุผลวา่

เสาอะโกโกท้ าใหดู้ไมส่ภุาพและไมเ่หมาะสมกบั

เมอืงเชียงใหมท่ีเ่ป็นศูนย์กลาง ทางวฒันธรรมของ

ดนิแดนลา้นนา 

 แตใ่นปี 2549 กรมการศกึษานอก 

โรงเรียนของกระทรวงศกึษาธิการก็ยอมรบัที ่จะ

ใหค้ะแนนนกัเตน้อะโกโกใ้นฐานะวชิาชีพ 

The Grand Prix Bar & Restaurant on Patpong 

1 was billed as the “first successful A Go-Go 

bar” in Thailand by owner Rick Menard in 

1969. 

Dancers wore bikinis and usually danced in 

bare feet, flip flops or tennis shoes. About 

four dancers would each dance about 3 

songs before changing to another team. 

In 1970 they earned around 2,000 baht a 

month subject to the usual bar fines and sala-

ry deductions. Joy, one of the first Thai A Go-

Go dancers had her photo printed to give to 

favorite customers. 

There were no chrome poles until they were 

introduced from Montreal Canada in the 

1980’s. 

Now bikini clad dancers performed on tyher 

poles and A Go-Go dancing as we know it 

today had arrived. 

Its popularity and acceptance goes up and 

down. For example In 2004 Thai police re-

moved the A- Go-Go poles from all bars in 

Chiang Mai as it was ‘not fitting for the cultur-

al image of the North”.  

Yet in 2006 The Non Formal Education de-

partment accepted to include A- Go-Go danc-

ing in the non-formal education curriculum. 
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อาบ อบ นวด 

อาบอบนวดหรือ Turkish bath เป็นธุรกจิใหมท่ี่

ไดร้บัความนิยมอยา่งมากในยุคสงครามเวียดนาม

ราวตน้พ.ศ. 2500  

ธุรกจิ เกีย่วกบัการอาบน ้า  แหง่แรกของกรุงเทพฯ 

น่าจะเป็น บางกอกออนเซน (Bangkok On-

sen) ทีเ่ปิดบริการมาต ัง้แตปี่ 2492 ตอ่มาเมือ่

กองทหาร จีไอ เขา้มาสูป่ระเทศไทย ราวตน้ พศ. 

2500 ก็ได ้เพิมการนวดตวัและเรียกใหมว่า่ 

Turkish Bath ทีเ่ป็นทีนิ่ยมมาจนปจัจุบนั  

ไมพ่บวา่มกีารท าบนัทึก ในแงข่องการเกดิ หรือ

จ านวนสถานอาบอบนวด ทีแ่น่ชดัวา่มีมากน้อย

เทา่ใด แตใ่นกรุงเทพฯ ทุกวนัน้ีสถานอาบอบนวด 

กระจุกตวัอยูใ่นยา่นรชัดาฯ เพชรบรุีตดัใหม ่และ

สขุุมวทิซอย 3  

ห้องอาบอบนวด จ าลอง Bathing room today 

Massage Parlors 

Massage parlors or so called ‘Turkish Bath’ 

houses had been around since the 1920’s 

but became more popular around 1957.  

An oldest bathing business in Bangkok was 

Bangkok Onsen open in 1949. Later on when 

the young GI began to come to Bangkok in 

1960s, Turkish Bath was become new bath-

ing business, with addition of body massage, 

and the business has popular until today. 

There is no official research or record of how 

and when ’massage parlour’ or so call 

’Turkish bath’ began, and how many in 

Bangkok today.   
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การแสดงเรา้สวาท 

การแสดงเรา้สวาท ทีเ่รียกทบัศพัท์วา่ “เซ็กส์โชว์” 

ยา้ยจากถนนนเรศไปสู ่อะโกโกบ้าร์  และไนต์ 

คลบัตามฐานทพัอเมริกา ในยุคสงครามเวียด 

นาม ที ่ตาคลี สตัหบี โคราช อดุรฯ และอบุลฯ 

การแสดงมกีารพฒันามากขึน้กวา่ถนนนเรศ โดย

มกีารแสดงทีม่หศัจรรย์พรรค์ลกึ เช่น ปิงปองโชว์ 

การยงิลูกดอก เปิดขวด ฯลฯ 

หลงัจากสงครามยุตลิงในปี 2518 ธุรกจิบริการก็

ยา้ยกลบัเขา้สูก่รุงเทพฯ โดยมีพฒัน์พงษ์เป็น

ศูนย์กลางส าหรบัชาวตา่งชาติ 

แรงงานบริการ รวมถงึคนขบัแท็กซี ่ตุก๊ตุก๊ และ

แมค่า้หาบเร ่ฯลฯ สว่นใหญจ่ากภาคอสีาน

หล ั่งไหลสูก่รุง 

การแสดงเรา้สวาท ก็ยา้ยฐานมาสู ่บาร์อะโกโก้

ยา่นพฒัน์พงษ์ โดยลูกคา้ตอ้งจา่ยเงนิพเิศษและ

ตอ่มาโชว์ก็ขยายไปสูซ่อยนานาและพทัยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาร์ยุคจีไอ จ าลอง GI’s bar in the museum  

Sex Shows No Cover Charge     

Erotic shows shifted from the ‘Cabarets on 

Nares Road’  to the new US Army entertain-

ment areas, during the Vietnam war era, in 

Taklee, Satthahip,Korat, Udorn and Ubon.                        

 Workers adapted new demands and 

styles from Vietnam introducing more magic 

in the performances like ping pong show, 

darts, opening the bottle etc.                               

 After the US was defeated and left 

Thailand in 1975 the businesses moved 

back to Bangkok again. Patpong soon be-

came a center for the famous shows, bars 

and A-go -go. Most of the labour force in 

these businesses migrated from the North-

east including taxi drivers, tuk tuk drivers, 

vendor sellers, doorman, dancers etc.               

 Erotic show were also showed in 

Patpong bars with shows added an extra 

charge and later the shows expanded to 

Nana and Pattaya. 
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คาราโอเกะสรา้ง

ขึน้ในปี 2514 โดย

นกัดนตรี สมคัรเลน่ 

ชือ่อโินเอะ ไดซูเกะ 

ชาวเมอืงโกเบประเทศ

ญีปุ่่ น                        

คาราโอเกะเป็น

ภาษาญีปุ่่ น แปลวา่

ดนตรีเปลา่ๆเริม่เป็นที่

นิยมในเอเชียมา 

กอ่นทีจ่ะแพรห่ลายไป

ท ั่วโลกในทศวรรษที ่

1980 

ไดซูเกะ คดิประดษิฐ์

เครือ่งคาราโอเกะ 

ส าหรบัรอ้งในบาร์ที่

เขารูจ้กั 11 แหง่ ใน

โกเบ และไมเ่คยจด

ทะเบยีนเครือ่งคารา

โอเกะ ของเขา ดว้ย

เหตุน้ีแมอ้ตุสาหกรรม 

คาราโอเกะท า รายได้

หลายลา้นลา้นเหรียญ 

แตไ่ดซูเกะ ไมเ่คยไดร้บั

คา่ตอบแทนใด ๆจากการ

คดิคน้       สิง่ประดษิฐ์ที่

เปลีย่นโลกน้ี 

เขาใหเ้หตุผลวา่ “ผมไมไ่ดเ้ป็นผูส้รา้งผมเพียง

แคเ่อาเครือ่งเสยีงทีม่อียู่แลว้มาประกอบกนัขึน้

เทา่นัน้เอง “ เครือ่งคาราโอเกะของเขาผลติจาก

เครือ่งเสยีงในรถยนต์กล่องหยอดเหรียญและ

ระบบขยายเสยีง 

ในปี 2542 นิตยสารไทม์ ยกย่องให ้อโินเอะ 

ไดซูเกะ เป็นหน่ึงในชาวเอเชียสามคน ทีท่รง

อทิธพิลทีส่ดุในทศวรรษ และไดร้บัรางวลั แอลจี

โนเบล โดยมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ในปี 2547                    

The karaoke 

machine was in-

vented in 1971 by a 

Japanese musician 

called Inoue 

Daisuke.  

Karaoke- which 

means “ empty or-

chestra “ – became 

popular in Asia be-

fore being intro-

duced to the rest of 

the world in the 

1980’s. 

Daisuke handmade 

his karaoke ma-

chines for around 

11 bars in Kobe 

and has never pa-

tented his inven-

tion. Today karaoke 

is a billion dollar 

industry, but 

Daisuke           has 

never earned  any-

thing from his  in-

vention.                       He said in an in-

terview in 1999                          “I’m not 

an inventor, I simply put things that al-

ready exist together, which is complete-

ly different. I took a car stereo, a coin 

box and a small amp to make the kara-

oke machine.  Who would even consid-

er patenting something like that? “                  

            In 1999 he was fea-

tured in Time magazine as one of the 

three most influential Asians of the cen-
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ตูค้าราโอเกะ ผลติในประเทศไทย รุน่สอง ราวปี 

2538 ( รุน่ทีห่น่ึง ผลติขึน้ราว 2535) ลูกคา้ตอ้ง

หยอดเหรียญและเลือกเพลงทีจ่ะรอ้ง ระบบเดียวกนักบั

ตูเ้พลงสมยั กอ่น  

 

ในพธิรัีบรางวลัเขารอ้งเพลง “ I’d like to 

teach the world to sing “ ดว้ยเครือ่งเลน่
คาราโอเกะของเขา 

 คาราโอเกะเขา้มาในประเทศไทยครัง้

แรก ทีบ่ารญ์ีปุ่่ นชือ่กนัปายตัง้อยทูีถ่นนธนยิะ
ในราวปี 2526                                                  

 แตส่ าหรับคนไทยแลว้คาราโอเกะ 
เริม่เป็นทีรู่จ้ักในฐานะเทคโนโลยคีวาม

บนัเทงิ ใหมส่ดุราวปี 2530 เทปคาราโอเกะ
เพลงไทย มว้นแรกผลติโดยโตชบิา้โดย

ร่วมมอืกับคา่ยเพลงนธิทิัศน์ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Karaoke machine made in Thailand around 
1995, was the second generation (first gen-
eration was made in 1992). The customer 
must put in a coin and selected a song to 
sing along.   

 

In 2004 he was awarded “Harvard Uni-
versity’s LG Nobel Prize”, where he sang 
“ I’d like to teach the world to sing “ and 
received longest standing ovation ever. 
 
 The first Karaoke bar in Bangkok 
is called Gunpay open in 1983 in Thaniya 
Road. 
 However, for Thai people Karaoke 
was introduced as a new entertainment 
technology around 1987, developed by 
Toshiba Thailand in cooperation with 
Nithitasna music group. 
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เล็ก - ผูน้ ำคนหน่ึงของพวกเรำอยำกจะสรำ้งบำร์
ในฝนัของตนเองดว้ยการสรา้งงานศลิปะชิ้นเล็กๆ

เรียกวา่ mini-bar series ตอ่มามเีพือ่นๆ หลาย

คนมาช่วยกนั 

โครงการน้ีมสีว่นใหแ้รงบนัดาลใจตอ่การ

ก าเนิด“บาร์แคนดู—บาร์ยุตธิรรมเราท าเองได”้ ที่

เชียงใหมแ่ลนด์ 

บาร์แคนดูเป็นบาร์ทีด่ าเนินการโดยพนกังาน

บรกิารเองใช้กฎเกณฑ์การท างานตามกฎหมาย

แรงงาน พนกังานมเีวลาหยุดพกัระหวา่งการ

ท างาน มหีอ้งพกัผ่อนส าหรบัพนกังาน ไมม่เีก็บ

หวัควิพนกังานไมม่ีบงัคบัดืม่ บงัคบัออฟฯลฯ 

ปจัจุบนัน้ีแคนดูบาร์เปิดระหวา่งวนัพุธ-ศุกร์เป็น

ประจ า และทีนี่เ่วลากลางวนัคือ ศูนย์เอ็มพาวเวอร์

เชียงใหม ่ทีดู่แลกจิกรรมในภมูภิาคท ัง้หมด

ของเอ็มพาวเวอร์ 

 

Lek– one of our leaders wanted to 

make the bars of her dreams. She start-

ed her dreams with an artistic design 

called ‘minibar series’, later on many of 

her friends join this creative project.                                                    

 This project inspired the “Cando 

Bar – a just and fair bar, we can do our-

selves”. Cando Bar opened in 2006, lo-

cated in Chiangmai Land, on Changklan 

Road, Chiangmai.                        

 The bar is the first sex workers 

cooperative. Can Do bar does not follow 

anykind of the bar rules usually en-

forced on workers like other bars. It 

does not have a bar fine and drink quo-

tas, for instance. Workers at Cando are 

covered by government social security, 

and work 8 hours each evening. 
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   Condom in the History 
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เอ็มพาวเวอร์ (ศูนย์พทิกัษ์สทิธพินกังานบริการ)

เริม่ตน้แค ่เป็นโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ

กจิกรรมอืน่ๆไมว่า่จะเป็นหนงัสอืพมิพ์ หรือการ

แสดงตา่ง ๆก็ ลว้นเป็นกจิกรรมโรงเรียนท ัง้สิน้ 

กระท ั่งกลางปี 1986 มขีา่วในหน้า นสพ.ชาย 

ไทยตดิเช้ือเอดส์จากชาวตา่งชาติ 

ค าวา่ “ชาวตา่งชาต”ิ กอ่ใหเ้กดิ ผลกระทบอยา่ง

มากต่อธุรกจิบรกิาร คนตา่งชาต ิอยา่งเช่นพฒัน์

พงษ์ กอร์ปกบัการโหมกระหน ่า สรา้งความตืน่

ตระหนกอยา่งไรข้อ้เท็จจรงิของ สือ่มวลชนวา่

เอดส์เป็นโรคตดิตอ่ทางเพศ รกัษาไมไ่ดต้ายลูก

เดียว พรอ้มดว้ยภาพหวักะโหลกกระดูกไขว ้ท า

ใหธุ้รกจิบรกิาร แกลู่กคา้ตา่งชาติระส ่าระสาย 

เอ็มพาวเวอร์ ในเวลานัน้ม ีนสพ. พฒัน์พงษ์ 

เป็นเอกสาร ทีเ่ผยแพรใ่น ยา่นพฒัน์พงษ์พบวา่

การใหข้้อมลูใน นสพ.พฒัน์พงษ์ เลม่เดียวไม่

สามารถต่อสูก้บักระแส ตืน่ตระหนกทีส่รา้งมา

จากสือ่มวลชนภายนอก เราจะต้องท างานดา้นลึก

มากขึ้น เพือ่สง่เสริมใหค้นคดิอยา่ง มเีหตุมผีล

และมขี้อมูลทีถ่กูต้อง 

เป็นทีม่าของ ใบปิดการ์ตูน งา่ยๆปิดตามหอ้ง

แตง่ตวั ของพนกังาน และการแสดงตลกแบบ

การ์ตูนชื่อ ฮนันี ่บ ีสเปเชียล 

ฮนันี ่บ ีเริ่มตน้ดว้ยการรณรงค์ เรือ่ง การร่วม

เพศทีป่ลอดภยัในยา่นสถานบรกิาร โดยแสดง

บนถนนหน้าบาร์ และแจกถงุยางอนามยั ตอ่มา

ไดพ้ฒันาเป็นละครตลกส ัน้ ๆ เกีย่วกบัความไมรู่ ้

เรือ่งเอดส์ของตวัตลกชาย และนางเอกทีเ่ป็น

พนกังานบริการ ทีม่เีหตุมผีล คดิถงึการบริการที่

ปลอดภยั “Its good for you and for me” 

นีค่อืทีม่าวา่ ท าไมเอ็มพาวเวอร์ จึงมชืีอ่เสยีงดา้น

การรณรงค์ป้องกนัเอดส์ เพราะความเชือ่ของคน

ท ั่วไปในสงัคมยงัคง มุง่ม ั่นตีตราอยูแ่ต ่“กลุม่

เสีย่ง”โดยเฉพาะพนกังานบริการ 

EMPOWER started as a language school 

for sex workers in Patpong area. All of our 

activities then were organized around 

school’s activities.                                                       

 In 1986 big headlines in all newspa-

pers in Bangkok were about a Thai man 

infected by AIDS from foreigner. The word 

“foreigner” was directly alarmed people in 

Patpong, especially workers and all bars 

operators. The press furiously spun the 

news for several days, and immediately 

AIDS become a sign of doomsday. Thailand 

was soon covered with images of skull – a 

death threat from ‘foreigners’.                                

 At the time EMPOWER was produc-

ing a Patpong Newspaper, distributed in 

bars in Patpong and Sukhumvit areas. 

However, one monthly newspaper could not 

fightback successfully against such mas-

sive propaganda by local media and the 

government’s frightening messages.                

 We came up with a simple idea to 

encourage people to think rationally that 

AIDS is a disease that we can protect our-

selves from if we have the right information. 

Empower produced a small cartoon booklet 

and poster with this message for wide distri-

bution.                                                                  

 Later on a street performance the 

‘Honey Bee Special’ was created to give 

information that condoms can help prevent 

AIDS for everyone. “It’s good for you and for 

me.”                                                                       

 One of the reasons that empower 

became a familiar headline for HIV/AIDS 

campaigns throughout many years, is be-

cause society still believes that sex workers 

are ‘risk group’ and if we can control sex 

workers then we will protect the whole soci-

ety. Our activities are how we fight back 

against the stereotypes and myths.  
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ผลคอืท าให ้จ านวนผูต้ดิเช้ือ เอชไอวี เพิ่มขึน้

อยา่งมากในกลุ่มแมบ่า้น ผา่นมา 30 กวา่ปีเมือ่มี

ยารกัษา เอชไอวี แลว้ และไมว่า่เอ็มพาวเวอร์

เสนอแนวทาง “อาชีพ ไมใ่ช่สาเหตุของการแพร่

เช้ือ” แตก่ารตีตรา “กลุ่มเสีย่ง” ก็ไมไ่ดล้ดลง  

ในขณะทีจ่ านวนแมบ่า้น ตดิเช้ือเอชไอวี ก็ไมไ่ด้

รบัการดูแลแกไ้ข อยูเ่ช่นเดิม 

 

To centralize campaign by pointing fingers 

to ‘risk groups’, resulted in rising numbers of 

infection among house wives. 

However, 30 years have passed, Thailand 

has AIDS under control with anti-viral medi-

cines, but Thailand still cannot do without 

‘risk group’ at the front of the campaign, 

while house wives communities are still ig-

nored. 

หุ่นจ าลอง การแสดงชุด ฮนัน่ี บี สเปเชียล       

Exhibition of street play ’Honey Bee Special  
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มวยไทยเป็นศลิปะการป้องกนัตวั ผูท้ีจ่ะเป็น

นกัมวย จะตอ้งมคีวามกลา้หาญโดยปราศจาก

ความกลวัแมแ้ตน้่อย จะต้องไดร้บัการฝึกฝน

อบรมทุกวธิี และเทคนิค ในการป้องกนัตวั โดย

ใช้ทุกๆสว่นของรา่งกาย และการเคลือ่นไหวอยา่ง

ถกูวธิี ท ัง้กดั เตะ ถบี ตอ่ย กอดรดั หวัชน การ

ขยบักา้วเทา้ และการใช้แขน ป้องกนัอาวุธคูต่อ่สู ้ 

เราสามารถทีจ่ะฝึกมวยไทยไดใ้นทุกสถานที ่ไม่

วา่เด็ก ผูใ้หญ ่ชาย หรือหญงิ 

 การเป็นพนกังานบรกิาร...      

ความกลา้หาญเป็นพลงัสูค่วามส าเร็จ ท ัง้ในหน้าที่

การงาน ในการต่อสู ้หรือเป็น การประกอบ

ภารกจิทีจ่ าเป็น 

 การเป็นพนกังานบรกิาร...               

เราก็ตอ้งเรียนรูศ้ลิปะการป้องกนัตวั เกีย่วกบั

เมือ่ไรจะรุก เมือ่ไรจะถอย เราจะตอ้งตีใหต้รงเป้า 

ไมว่า่จะดว้ยก าปั้นทีนุ่่มนวล หรือการเตะที่

รุนแรง พนกังานบรกิารทีเ่กง่โดยมากก็ท างานอยู่

ในสงัคมทีไ่มม่คีวามยุตธิรรมได ้เพราะเป็นที่ๆ จะ

ไดเ้รียนรูว้า่จะลดการถกูเอาเปรียบอยา่งไร รวม 

ท ัง้การหลีกเลีย่ง ความรุนแรง จากการปฏบิตัิ

หน้าที ่ของผูร้กัษากฎหมายอีกดว้ย 

Thai Boxing is an art of self-defense, to 

be a boxer, one must have courage 

with out any fear. Boxing training cov-

ered all methods and techniques of de-

fense to use various parts of the body 

and movement, bite, kick, punch, 

grasp, head butt, foot work and arm 

guard. It can be practiced everywhere, 

by children, adult, male and female. 

 To be a sex worker….      

Courage is power to success either in a 

game, a fight, or a serious duty. 

 To be a sex worker...      

One must learn an art of self-defense 

about how to make a step forward and 

move back word. Who to hit as a target 

with soft punch or heard kick. Smart sex 

workers practically live in unjust society. 

Where they must learn how to minimize 

the exploitation and reduce legal violation 

of the law enforcement. 
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การรวัระฆงั มาเกีย่วขอ้งกบัการซ้ือดืม่ในบาร์หลา้

มานานราว 250 ปีแล้ว                                                  

 เมือ่กอ่นนั้น การรวัระฆงัเป็นสญัญาณถอนสมอ 

น าเรือออกสูท่อ้งทะเล ตอ่มาในราวปี ค.ศ.1400 

กองทพัเรือองักฤษ ไดม้ีการให้สญัญาณระฆงั เป็นการ

บอกเวลาแกลู่กเรือเมือ่อยู่กลางมหาสมุทร ตอ่มา

กองทพัเรือในยุโรปท ัง้หมด ก็ถือปฏบิตัติามจนเป็นธรรม

เนียม                                                                             

 กองทพัเรือฮอลแลนด์ ให้สญัญาณระฆงั เป็น

ค าส ั่งยงิปืนใหญ ่ตอ่มาในราว ค.ศ.1700 มีบาร์ทีท่า่เรือ 

ในกรุงอนัสเตอร์ดมั เริม่แขวนระฆงัไวท้ีบ่าร์ เพื่อตีบอก

เวลาบาร์เปิด “ ดืม่ไดแ้ลว้ “ ตอ่จากนัน้มา ในสโมสร

นายทหารเรือองักฤษ ก็เริม่น าระฆงัมาแขวนไวใ้นบาร์

บา้ง เอาไวต้ี เพื่อเป็นสญัญาณวา่มีผูก้ระท าผดิกฎสโมสร 

เช่น การสวมหมวกเขา้มาในสโมสร  การท าโทษคนฝ่า

ฝืนกฎ ก็คือ ตอ้งซ้ือเหลา้เล้ียงทุกคนในบาร์ แตถ่า้ผูต้ีรวั

ระฆงั ไมส่ารารถพสูิจน์วา่มีผูก้ระท าผดิจรงิ ก็จะตอ้งซ้ือ

เหลา้แจกทุกคนในบาร์เช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringing the bell has been associated with 

buying drinks in a bar at least 250 years. 

      In the mid 1400’s the bell first made a 

transition from land to sea when the English 

Navy adopted it to mark the time and other 

events at sea. Soon most other European 

Navy’s had followed suit. 

      The Dutch rang the bell as a signal to        

“ Open Fire “ and in the late 1700’s bell were 

mounted in the seafarers bars of Amsterdam 

and rung as a signal to “ begin drinking “. 

Soon after English Naval Officer’s clubs all 

sported a bell in the bar. It was rung to an-

nounce someone was breaking club rules  

e.g. wearing their hat in the bar. A common 

punishment was “ buying a round of drinks “.  
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      ตอ่มาในปี ค.ศ.1890 กองทพัเรือประเทศ

เกดิใหมแ่บบอเมรกินั ก็ถือเอาธรรมเนียมระฆงั 

มาใช้บา้ง 

      และในยุคการตืน่ทองของอเมรกิา ผูท้ีโ่ชคดี

ขุดทองค าได ้ก็จะวิ่งมารวัระฆงั ทีโ่รงเตี๊ยม เพือ่

ประกาศวา่ไดขุ้ดพบทองค ามาเต็มถงุแล้ว 

แน่นอนวา่ เขาจะต้องฉลองโชคของตนดว้ยการ

ซ้ือเหลา้แจกทุกคนในโรงเตี๊ยมอยู่แลว้ 

      ในระหวา่งสงครามโลกคร ัง้ที ่2 สโมสร

นกับนิอเมรกินั ก็มีระฆงัแขวนไว้เช่นกนั ส าหรบั

นกับนิทีโ่ชคดีรอดชีวติกลบัมาจากการ ปฏบิตั ิ

การรบ ก็จะมารวัระฆงัทีส่โมสร เสมือนหน่ึงเป็น

หน้าที่ๆ จะต้องมกีารซ้ือเหลา้เลี้ยงกนันัน้เอง    

และรวมถงึนกับนิหน้าใหม ่จะต้องมารวัระฆงัที่

บาร์ เพือ่ประกาศโชคชยัแกส่หายนกัรบทุกคน 

นบัแตน่ ัน้มา ระฆงั ก็มทีีท่างอนัถาวรของตนใน

บาร์เหลา้ เพือ่ใหเ้ป็นทีรู่ก้นัวา่ นกัรบทีโ่ชคดี  และ

ซ้ือเหลา้เลี้ยงเพือ่นนกับนิทีเ่หลือทุกคน 

If someone rang the bell and the offence was 

not proven they were obliged to buy a round 

for the bar. The new American Navy in 

1890’s also adopted the bell and many of its 

traditions.                                                

 The bell also made a brief appear-

ance in the gold rush era of the late 1890’s. 

Lucky prospector’s would rush to the saloon 

and ring the bell to announce they were back 

from the gold fields with gold in their pocket! 

Of course they were obliged to share their 

joy by buying a round.                                       

 During WWII American fighter adopt-

ed the bell for their mess clubs. After a suc-

cessful mission pilots would ring the bell and 

celebrate their safe return by buying every-

one a drink. These pilots were also the first 

to hang the bell in prominent positions hop-

ing to lure unsuspecting cadets and new 

pilots into ringing the bell and therefore being 

obliged to buy a round. Sound familiar? 

สวสัดี คลบั ในฐานทพัอากาศ ทีโ่คราช  2510   Sawadee Club at US Based Korat 1967 
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“ฮนันี ่บี สเปเชียล” ละครส ัน้ ๆ ชวนหววั กระตุน้

เตือนใหค้น คดิถงึการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั 

เลน่บนถนน แถวหน้าบาร์ แต่ก็มีระยะหน่ึงที ่เขา้

ไปเล่นบนฟลอร์อะโกโก ้ในบาร์ไดห้ลายแหง่ ท ัง้

ทีพ่ฒัน์พงษ์ ซอยคาวบอย นานา และป่าตอง 

ภเูก็ต  ละครฮนันี ่บ ีตระเวนแสดงต ัง้แต ่ปี 2532

–2549 จึงไดเ้ลกิแสดง  

“ทา่นผูม้เีกยีรตทิ ัง้หลาย,  

นบัเป็นเวลานานมากแล้ว ทีเ่ราได้ยนิค าวา่ เอดส์ 

แตไ่มม่ใีครบอกไดวา่ เอดส์ มาไดอ้ยา่งไร  

อยา่งไรก็ตาม ความจรงิคือ มคีนเป็นเอดส์ ทุกหน

ทุกแหง่  และเรา ในฐานะเพือ่นมนุษย์  จะต้องมี

ชีวติอยูร่ว่มกนัตอ่ไป  อยา่งมคีวามสขุ  เราขอสง่

ความปรารถนาดีมายงัทุกทา่น  ไมว่า่ทา่นจะเป็น

ใคร  อาชีพอะไร  การศึกษาระดบัไหน  และเช้ือ

ชาตอิะไร  ไมว่า่จะเป็นผูห้ญงิ หรือผูช้าย  ขอให้

ทุกคนมสีขุภาพทีด่ี  และชีวติทีป่ลอดภยั ใน

นามเอ็มพาวเวอร์...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Honey Bee Special’, a street perfor-

mances of short funny skids, reminding 

people about safer sex and promote the 

use of condom. The group performed on 

streets in front of bars, or on a-go-go 

floor, in Patpong, Nana, Soi Cowboy and 

Chiangmai, Pataya and Patong/Phuket. 

They were active around 1989-2006. 

“ Ladies and Gentlemen; It has been 

many years now, that we have heard the 

word AIDS. Still no-one can explain 

where AIDS came from. However, the 

fact is AIDS is everywhere and we as 

humans must continue our lives together 

in happiness. We would like to wish you 

all, no matter who you are, your profes-

sion, education or nationality. If you are 

a woman or a man, a healthy and safe 

life – and a good day. We EMPOWER …” 
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โครงการนามชีวติ 

การร าลึกถงึผูว้ายชนม์ เป็นการเชิดชูวีรชนที่

หาญกลา้เสยีสละชีวติเพือ่การด ารงอยูข่องสงัคม

และผูค้นตอ่ไป 

ผูท้ีเ่สยีชีวติดว้ย เอชไอวี/เอดส์ ช่วย เตือนสตใิห้

เราร าลกึถงึโรคภยัไขเ้จ็บทีม่องไมเ่ห็น และให้

เราตระหนกัใน คุณคา่ของชีวติเพือ่นมนุษย์ทีเ่สยี

ไปเพราะความไมรู่ ้เพราะความด้อยประสทิธ ิ

ภาพทางการแพทย์และ เพราะการกดีกนัผูป่้วย

ออกไปจากการรกัษา ทีเ่ห็นคุณคา่ชีวติและ

เคารพในสทิธมินุษยชน 

นามชีวติชกัชวนชุมชน หลากหลายรวมถงึ

เยาวชนใหช้่วยกนัสรา้ง ธงร าลึก ผูท้ีเ่สยีชีวติไป

ดว้ยเอดส์น าออกแสดงในวาระตา่ง ๆเพือ่กระตุน้

เตือนใหเ้ราส านึกในความสญูเสยี และผลกัดนัให้

เกดิการรกัษาชีวติ ยกระดบัสทิธมินุษยชนทาง

การแพทย์และ การใช้ชีวติอยูร่ว่มกนั  

Naam Chewit Project 

A project helping us to remember and en-

couraging us to express our grief and love 

for those who passed away with AIDS.          

 We believe people who are living 

with HIV and die from HIV are important 

witnesses to how we value lives and living 

together, and how much we love each oth-

er. Many people die from our ignorance,  

from failure of medical science, from dis-

crimination and lack of human rights. 

 NaamChewit encourages all walks of 

life especially young people, to help make 

banners dedicated for people who die from 

AIDS. These banners remind us of the im-

portance of what has been lost; to continue 

to push for recognition of human rights and 

improvement of medical science which will 

allow us to live together in harmony. 

โครงกสน นามชวีติ ใหก้ารศกึษาแกเ่ยาวชน เรือ่งเอชไอวเีอดส ์ดว้ยโครงการศลิปะเขา้ใจเอดส ์เพือ่ประดษิฐ์เป็นธงร าลกึเอดส ์ Naam Chewit 
project works with young people in schools using art to understand HIV/AIDS  and created  AIDS 
memorial banners. 
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วารสารนามชีวติ                                                          
(2533 - 2541) 

เป็นกระบอกเสยีงของผูต้ดิเช้ือ เอชไอวี 

การคดิคน้ตา่ง ๆเพือ่การมชีีวติอยู่

รว่มกนั ขอ้ถกเถยีง โตแ้ยง้ ของ ผู้ตดิ

เช้ือเอชไอวี ตอ่วถิทีางการแพทย์ และการ

รณรงค์ทีไ่มเ่หมาะสมตา่งๆ                                                             

Naam Chewit Newsletter                                

(1990-1998) 

A voice of people living with HIV, publicized 

about research and innovation and debates 

of treatment and care and emphasis on 

“living together with HIV/AIDS”. 

หนงัสือพมิพ์ชุมชนพนกังานบรกิาร                            

โดย เอ็มพาวเวอร์                                         
Publications for Sex workers communi-

ty by EMPOWER: 

“พฒัน์พงษ์”                            
เพือ่ชุมชนคนพฒัน์พงษ์  2529-2534   

“Patpong”                                       

By and for Patpong community 

1986-1991 

“เอ็มพาวเวอร์–”                                            
ส าหรบัพนกังานบรกิาร  2534-2544  

 

       

“EMPOWER”                                          

By and for sex workers 1991-2001 

“Bad Girls Newspaper”                           
Good Girls Go to Heaven,      

Bad Girls Go Everywhere!        

เพือ่ชุมชนพนกังานบรกิารและญาตมิติร

ผูเ้ขา้ใจพนกังานบรกิาร, 2544 - 2550 

“Bad Girls Newspaper”                                                

Good Girls go to Heaven                          

Bad Girls go everywhere             

For sex wokers community and all 

who support sex workers’ rights. 

2001-2007 
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โครงการ แรงงานไรพ้รมแดน 

เอ็มพาวเวอร์ เชียงใหม ่เกดิกจิกรรมขึ้นในปี 

1992 / 2535 ปจัจุบนัศูนย์เอ็มพาวเวอร์ 

เชียงใหม ่ต ัง้อยูท่ี ่บาร์แคนดู เชียงใหมแ่ลนด์ 

 การมศีูนย์ทีเ่ชียงใหม ่ท าใหเ้ราพบวา่ 

พนกังานบริการทีม่าใช้บรกิารทีศู่นย์เรา นบัวนัก็

จะเป็นผูห้ญิงทีข่า้มแดนมามากขึ้นเรือ่ย ๆ พบวา่

ความตอ้งการทีจ่ะเรียนรูภ้าษาไทยมมีากขึ้น 

เพราะถา้แรงงานขา้มแดนรูภ้าษาไทย ก็จะท าให้

ชีวติในเมืองไทย มขีอ้มลูขา่วสารมากขึ้น และช่วย

พฒันาการสือ่สารเขากบัคนไทยไดด้ีขึน้                 

 หลงัจากนัน้อีก 5 ปี เราก็มศีูนย์แมส่าย 

และปจัจุบนัก็มศีูนย์ทีแ่มส่อด อีกแหง่ในชายแดน 

ภาคเหนือ และมุกดาหาร ชายแดนดา้นแมน่ ้าโขง  

“ ค าจิง่  ฝนัวา่ไดไ้ปโรงเรยีน ทีเ่มอืงไทย 

  เหมย  ใฝ่ฝนัอยากใหล้กูไดเ้กดิในโรงพยา บาลที่

เมอืงไทย เด็กจะไดแ้ข็งแรง 

  ดาว     อยากท างานมรีายได ้ เคยคดิวา่อยากใหถ้กู

จบัเขา้คกุในเมอืงไทย เพราะอยากท างานใน

เมอืงไทย 

  นวล และ...” 

 

Labour San Frontieres 

Empower Chiangmai center opened in 

1992 and currently is located in Chiangmai 

Land at “Cando Bar”.                                    

 We slowly realized that there are 

more and more migrants women from 

neighbouring countries come to our cen-

ters. Thai language training was increas-

ingly demanded.                                            

 Five years after we open another 

small center in Maesai, a border district of 

Shan state. Today we have centers in 

Maesod at the border of Mewadee and 

Mukdahan on the Laos border, on the oth-

er side of the map. 

“ Kumjing dreams to be in school in Thai-
land.                                                                
 Meuy, dreams to have her child 
born in Thai Hospital, for her child is 
healthy, 

 Dao, dreams to have job and 
thought that if she was jailed in Thailand, 
she may have worked afterward. 

 Nuan… and… “                         
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“แรงงานไรพ้รมแดน” เป็นโครงการ ทีถ่า่ยทอด

ความฝนั ความคดิ ชีวติ ของผูค้นทีอ่พยพ มาอยูแ่ถว

ชายแดนในประเทศไทย  โดยพนกังานบรกิารขา้ม

แดนเหลา่น้ี ชว่ยกนัสรา้งตุก๊ตากระดาษ ขนาดครึง่

ตวัคน เพือ่แทนตวัเอง เดนิทางไป ยงัดนิแดน เมือง 

สถานที ่ตา่ง ๆ ทีเ่ป็นความใฝ่ฝนั ตามเรือ่งราวของ

คนปั้นตุก๊ตา 

 “การเดนิทางของค าจิง่” เป็นกจิกรรมทีเ่อ็ม

พาวเวอร์ น าพา ตวัแทนชีวติของแรงงานขา้ม

พรมแดน เดนิทางไปตามความฝนั จากบา้นสูก่รุง  

จากเมอืงสูเ่มอืง สูป่ระเทศ  สูด่นิแดนทีแ่ตกตา่งทาง

วฒันธรรม ดว้ยความฝนั ทีม่นุษยทุกคน จะมีสทิธิ

มนุษยชนทีเ่ทา่เทยีมกนั ท ัง้สทิธใินการเดนิทาง เลือก

ทีอ่ยู ่เลอืกอาชีพ การงาน และการไดร้บัความ

คุม้ครอง ตามหลกัปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธิ

มนุษยชน อยา่งแทจ้รงิ 

 ปจัจบุนัน้ี ตวัแทน “ค าจิง่”  108 คน ไดร้บั

การอปุถมัภ์ ในครอบครวั บา้น กลุม่บคุคล สถาบนั ฯ 

ใน 18 ประเทศ 

Labour Sans frontiers is an art project 

that transfer dreams and lives of many 
people who cross border to work in 

Thailand. Many sex workers at border 
towns helped make paper machete dolls 

half human size, to represent their 

dreams to reach at some destinations. 

 “The Journey of Kumjing” has 

become an activities that empower has 
helped transport the dreamed dolls from 

village to cities, town to countries, to 
lands of different language, with a 

dream the every human being will have 

equal rights, to travel, to jobs, to hous-
es, and equal right of protection of their 

right as said in the UN’s “International 
Declarations of Human Rights”. 

 Today there are 108 “Kumjing” 

dolls living in adoption of families in 18 
countries. 
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สวาเซีย่น: พนักงานบรกิาร

ประชาคมอาเซยีน 

ประเทศตา่ง ๆ ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ไดม้คีวามพยายามจะรวมตัวกันมาตัง้แตปี่ 2510 

เมือ่มกีารจัดตัง้ สมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวันออก

เฉียงใต ้(Association of Southeast Asia Na-

tions - ASEAN) กลุม่ประเทศเหลา่นี ้อยากทีจ่ะ

สรา้งความเป็นปึกแผน่เพือ่แขง่ขันทางดา้น

เศรษฐกจิการคา้กับ จนี และอนิเดยี มาจนปัจจุบันนี้

สมาชกิกลุม่อาเซยีน ม ี10 ประเทศ และได ้

ประกาศรว่มกันเป็น “ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” 

ทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2558 โดยม ีนโยบายและ

กระบวนการ ก าหนดขึน้มาใหเ้ป็นประชาคมหนึง่

เดยีวกัน                                                      

 ในประชาคมอาเซยีนนี ้มจี านวนพนักงาน

บรกิารรวมกันแลว้ประมาณ หนึง่ลา้นคน ทีจ่ะมสีว่น

ไดเ้สยี กับนโยบายหนึง่ประชาคมนีด้ว้ย โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ในดา้นทีเ่กีย่วกับ แรงงาน และการขา้ม

แดน, การทอ่งเทีย่ว, เอเชไอว,ี การคา้มนุษย,์ และ

รวมถงึนโยบายสทิธมินุษยชน  โครงการ SW-

ASEAN ของเอ็มพาวเวอร ์มวัีตถปุระสงคท์ีจ่ะให ้

พนักงานบรกิารในอาเซยีนไดม้า ท าความเขา้ใจ 

และแลกเปลีย่น และเตรยีมรับมอื กับสิง่ทีจ่ะ

เกดิขึน้เมือ่เกดิประชาคมอาเซยีนขึน้จรงิ ๆ                                                   

 มสีองประเด็นหลัก ๆ ทีพ่วกเราเห็นวา่เป็น

ปัญหาร่วมกัน คอื เรือ่งตราบาป และต ารวจ 

“ไมว่า่จะเป็นยังไง—เราก็จะยังเตน้ร ากันตอ่ไป”  ใน

ปี 2556 เอ็มพาวเวอร ์ไดส้นับสนุนใหพ้นักงาน

บรกิารในอาเซยีนสรา้งผลงานศลิปะ เพือ่แสดงให ้

เห็นวา่ พนักงานบรกิารตอ่สูก้ับตราบาปทีส่ังคม

มอบใหเ้ราอยา่งไร เราไดท้ าเวริค์ชอ้ป กับพนักงาน

บรกิารอาเซยีนประมาณ 100 คน เพือ่คน้หาภาพ

แสดงถงึตราบาป และการตอ่สูข้องเรา ผลงาน

รวมกลุม่ของพนักงานบรกิาร 10 ประเทศ ไดถ้กูจัด

แสดงขึน้ในชือ่นทิรรศการวา่ “Yet, still we 

dance”                                         

 ผลงานของพวกเรา ไดจั้ดแสดงขึน้เดอืน

เมษายน ปี 2556 ทีห่อศลิปวัฒนธรรมแหง่

กรงุเทพมหานคร, ปี 2557 ทีก่ารประชมุอาเซยีน 

ภาคประชาชน ทีป่ระเทศเมยีนมา่ร ์และ ทีห่อศลิปะ 

Substation ประเทศ สงิคโปร ์ 

 

SWASEAN: Sex Workers of 

Asean 

Countries in SE Asia have been trying to 

find a way to join together since 1967 

when Association Of South East Asian 
Nations (ASEAN) was first formed. They 

want to compete with the big economies 
such as China and India.Currently there 

are 10 member States. The ten govern-
ments (ASEAN) announced that a single 

‘Asean Economic Community’ would be 

formed in 2015. New policies and pro-
cesses have been created to manage 

this one community. There are more 
than one million sex workers in the 

planned ASEAN Community who will all 

be affected by these policies, especially 
labor & migration, tourism, HIV, human 

trafficking and human rights policies.  
 Empower’s project SW ASEAN 

brings together sex worker organizations 

from each country to understand, share 
and respond to ASEAN. We strengthen 

each other and find common issues and 
ways to talk to society and government. 

 The two main common issues 
faced by sex workers in Asean are stig-

ma and police.  

 
 “Yes Still We Dance”  
  In 2013 Empower supported 
Asean sex worker organizations to pro-

duce artworks to show sex worker’s ex-

perience and resistance to stigma. We 
ran art workshops with over 100 sex 

workers to explore stigma and resili-
ence. The works for 10 countries were 

compiled into an exhibition “Yes Still We 
Dance” The exhibition has been held at 

the Bangkok Art and Culture Center April 

2013, Myanmar Asean People’s Forum 
March 2014 and the Substation with 

Project X Singapore.  



52 

ชนแลว้หนี(2555-2556) 

รายงานการศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของ 

นโยบาย “ตอ่ตา้นการคา้มนุษย์” ของรฐับาล

สหรฐัอเมริกา .ทีใ่หร้ฐับาลประเทศไทย (และอกี 

หลายประเทศท ั่วโลก) ท าการปราบปรามและ 

จบักุมผูก้ระท าความผดิ คอืผูค้า้ทีเ่อาเปรียบ

แรงงานมนุษย์  แตทุ่กวนัน้ีผูท้ีถ่กูจบัและ 

ปราบปรามคือผูบ้รสิทุธิท์ีเ่รียกวา่ “เหยือ่การคา้

มนุษย์” เทา่นัน้โดยทีพ่วกเราไมไ่ดร้บัการ

คุม้ครองอยา่งที ่“เหยือ่” สมควรไดร้บัแต ่กลบั

ถกูคมุขงัและปฏบิตัติอ่อยา่งไรค้วามเป็นธรรม 

ท าใหส้งัคมท ั่วไปเขา้ใจวา่พวกเรา แรงงานขา้ม

แดนเป็นอาชญากร                                                          

 ในระหวา่งการศกึษาวจิยั ถงึผลกระทบ

ของนโยบายน้ี พนกังานบรกิารขา้มแดน ได้

ช่วยกนัปกัเรือ่งราวลงบนผา้ ชือ่ว่า “ผา้ปกั มดิะ” 

ทีเ่ป็นเรือ่งราวการบุกทะลาย จบักุมพวกเธอใน

สถานบรกิารชือ่ “มดิะ” เรือ่งราวบนผา้ปกั ได้

เป็นแรงบนัดาลใจ ใหเ้อ็มพาวเวอร์ สรา้ง

ภาพยนตร์ส ัน้เรือ่ง “ สาวน้อย ผจญภยั — Last 

Rescue in Siam” ทีไ่ดร้บัเชิญไปฉายใน

เทศกาลหนงัส ัน้ ถงึ 12 เทศกาล ในปี 2558                                            

 อยา่งไรก็ตาม ต ัง้แต่ปี 2544 เป็นตน้มา 

ไดเ้กดิปฏบิตัิการของเจา้หน้าทีจ่นกลายเป็น

ประเพณี ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม  เรียกวา่ 

“เทศกาลทะลายซ่อง” เกดิขึ้นท ั่วประเทศ อนั

เนือ่งมาจากรฐับาลไทยพยายามจะเรง่สรา้ง

ผลงานให ้เป็นทีพ่อใจ รฐับาลสหรฐัฯ เพือ่ใหไ้ด้

รายงาน (TIP Report = Trafficking in Per-

son) ประจ าปีทีด่ี  ซึ่งจะไดค้ะแนนดี ตาม

นโยบายสหรฐัฯ ทีม่กีารใหเ้กรดผลงานแตล่ะ

ประเทศ.  

Hit & Run 2011 – 2012 

                                                                          

Hit & Run is Empower sex worker re-

port showing the bad impacts of USA 

led anti-trafficking policies which push 

Thailand and many other countries 

make laws and practices to arrest peo-

ple who exploit migrant labor. The real-

ity is the only people arrested are the 

victims who are not given protection 

under the law, but are detained and 

deported. This causes society to mis-

takenly believe migrants are criminals.  

During the study of the impacts mi-

grant sex workers produced a tapestry, 

the “Mida Tapestry” sewn to show the 

process of raid and rescue. The view of 

sex workers also led to Empower’s first 

movie “Last Rescue in Siam” which had 

been included in over 12 international 

film festivals by 2015.  

Since 2001, a new tradition takes place 

each year from January to March. 

“Raids and Rescues” are carried out 

across the nation as governments hur-

ry to reach their quota to impress the 

USA and get good TIP Report Card 

grade.  
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“Yet, Still We Dance” ภาษาองักฤษ / หนงัสือประกอบนิทรรศการศลิปะ พนกังา

บรกิารแห่งอาเซียน   

“Yet, Still We Dance”; Eng.,    catalogue of SWAEAN Art Exhibition, 

2013 -2015 

“ชนแลว้หนี”, 21 X 28 ซ.ม. ภาษาไทย / 110 น./ ผลงานวจิยั ผลกระทบ

นโยบายการคา้มนุษย์ ตอ่พนกังานบรกิาร  

“Hit & Run” 21 X 28 cm. Eng./101 pg./ Report of empower on 

impact of USA-led anti-trafficking policies. 

 

“Reading Between Lines” 21 X 28 ซ.ม/ 481 pg. / Eng-Th / รวบรวมขา่ว นสพ. 

บทความ ขอ้เขียน ทีเ่กีย่วกบัเอ็มพาวเวอร์ ในหน้าสือ่มวลชน ต ัง้แตปี่ 2528-2553 

“Reading Between Lines” 21 X 28 ซ.ม/ 481 pg. / Eng-Th / collating of 

newspaper covering stories and writing about EMPOWER since 1986-

2010                            

                 

“เพราะวา่เป็นผูห้ญงิ”, หนงัสือขนาดฝ่ามือ บทกวีของ จอยส์ สตีเวน่ส์ ซึง่เป็นบทกวีเรียกรอ้งสทิธิ

ผูห้ญงิ ทีใ่ครเห็นก็ตอ้งชอบ 

“Because we are women”, palm size booklet of poetry by Joyce Stevens, one of 

the most popular poems on women’s rights. 

“พจนานุกรมฉบบัเอ็มพาวเวอร์” 104 น. / เป็นดกิชนันารี เลม่แรก ทีพ่นกังานบรกิาร เป็นผูใ้ห้

ความหมาย ของค า ตามทีพ่วกเธอตีความ 

“ Bad Girls Dictionary” 104 pg./ The first ever dictionary that written by sex 

workers of words they define. 

“ ชีวติครบรส ของ แบดเกร์ิล” / 188 น./ รวมเรือ่งราวส ัน้ ๆ ของพนกังานบรกิาร เขียนโดย

พนกังานบรกิาร 

“ Bad Girls Tales” / 112 pg./ collections of short stories of true stories by sex 

workers in Thailand. 

 

 

“Bad Gilrs of Lanna” /70 pg./ collating history and sex works in the history of 

Chiangmai a capital of Lanna Kingdom.  

 

หนงัสอืโดยเอ็มพาวเวอร์ Books by EMPOWER 

For more information <badgirls@empowerfoundation.org> 
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