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พัฒน์พงษ์ เมือ่ พ.ศ. 2528 ถนน
กว้างขวางสองข้างทางนีออนสีสน
ั จากป้ ายบาร์
ประชันขันแข่งนักดืม
่ นักบันเทิงยามค่าทัง้ ไทย
และต่างชาติ และคนทางาน หญิง ชาย คนขาย
ดอกไม้ ช่างภาพโพลารอยด์ แม่คา้ หาบเร่ขาย
ส้มตาเดินอยูบ
่ นถนนเข้าบาร์โน้นออกบาร์นี้
คึกคกั สนุกสนานเหมือนชายหาดพัทยาคราว
โน้นแต่ชายนักเทีย่ วในยามนี้ไม่มีเครือ่ งแบบ ไม่
สะพายปื น ไม่มีจี๊ปสีเขียว และไม่มช
ี ายบึกบึนใน
เครือ
่ งแบบสห.
พัฒน์พงษ์ เริม
่ เปลีย่ นไปเป็ นตลาด
กลางคืนเมือ
่ ปี พ.ศ. 2532 มาจนบัดนี้พฒ
ั น์ พงษ์
คือไนท์บาซาร์ของกรุงเทพฯ ธุรกิจบาร์ซบเซา
ตกต่าลง

Patpong in 1985 was still a wide
open street, with brighten colorful neon
signs on both sides from more than 200 ago-go bars. The crowds were regular Patpong 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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คานา
Introduction:
หนังสือเล่มนี้ต้องการให้เป็ นคูม
่ ือแก่ผเู้ ข้าชม
พิพธิ ภัณฑ์ “นีค
่ อ
ื เรา” ของมูลนิธเิ อ็มพาวเวอร์

This book is our introduction for visitors to
“This is Us” Museum of EMPOWER Foundation.
We understand our visitors may
come from various backgrounds and cultures 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 ordinary 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 tourism as an important source of national income. 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 Thailand 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 thousands young GIs ready to stage war in Vietnam. 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 unemployed. The World Bank encouraged

ด้วยความเคารพถึงภูมห
ิ ลังและ
วัฒนธรรมของผูช
้ มแต่ละคนทีอ
่ าจจะไม่
เหมือนกัน โดย เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ประเด็นการค้าประเวณี
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทา่ นเข้าใจถึงวัตถุ
ประ สงค์และการเรียนรูข
้ องเราเกีย่ วกับเพือ
่ น
มนุษย์ทท
ี่ างานในภาคบริการในประเทศไทย
และอดีตทีร่ จู ้ กั กันว่าสยามเราหวังว่าท่านผูช
้ มจะ
รูส้ ก
ึ ถึงความเป็ นมิตรและเปิ ดโอกาสให้ทา่ นได้
สนทนากับพนักงานบริการทางเพศผ่านสรรพ
สาระทีบ
่ รรจุอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์นี้
เอ็มพาวเวอร์กอ
่ ตัง้ ขึ้นตัง้ แต่ปี 2528
ในขณะทีเ่ พลง One Night in Bangkok กาลัง
ท้อปฮิตโดยเฉพาะในบาร์อะโกโก้ยา่ นพัฒน์ พงษ์
รัฐบาลไทยในยุคนัน
้ กาลังเห็นว่าการ
ท่องเทีย่ วจะนารายได้เข้าสูป
่ ระเทศมหาศาลและ
จะเป็ นรายได้หลักของประเทศในวันต่อๆมา
้ มาขาย
Visit Thailand Year ได้ผุดขึน
โครงการใหม่ๆต่อนักท่องเทีย่ วนานาชาติในแต่
ละปี ก่อนทีจ่ ะมาสู่ Amazing Thailand ในยุค
2000 (2543) ศตวรรษใหม่
พัฒน์พงษ์ เป็ นถนนทีท
่ าให้กรุงเทพฯ
เป็ นทีร่ ูจ้ กั ไปทั่วโลกเป็ นย่านบันเทิงทีท
่ าให้
นักท่องเทีย่ วสนุกสุดเหวีย่ งกับภาพธุรกิจบันเทิง
และเซ็กส์ทต
ี่ อ
่ เนือ
่ งมาแต่ยุคสงครามเวียดนามที่
ทาให้ประเทศไทยเป็ นทีส
่ ง่ ออกความตายสูช
่ าว
เวียตนามด้วยฐานกองบินมหึมาของสหรัฐฯถึง 6
แห่งและกาลังทหารจีไอกว่าแสนทีไ่ ปรบใน
ดินแดนเพือ
่ นบ้าน
ในอีกทางหนึ่งประเทศไทยคือสถานที่
ชายหนุ่มอเมริกน
ั นับแสนมาลืมความตายกันทีน
่ ี่
วัฒนธรรมอะโกโก้ในพัฒน์พงษ์ ถูกถ่าย
โอนเข้ามาหลังจากความซบเซาเข้าครอบงา
พัทยาสัตหีบ โคราช อุบลฯ อุดรฯ และตาคลี เมือ
่
สหรัฐอเมริกน
ั ถอนฐานทัพออกไปหลังปี 2518
นาประเทศไทยเข้าสูย่ ุค“การท่องเทีย่ วไทย” เพือ
่
ทดแทนรายได้ของประเทศทีจ่ ะขาดแคลนเมือ่ จี
ไอจากไปและแก้ปญ
ั หาแรงงานบริการตกงาน
กว่า 2 แสนคนในตอนนัน
้
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พัฒน์พงษ์ เมือ่ พ.ศ. 2528 ถนน
กว้างขวางสองข้างทาง นีออนสีสน
ั จากป้ ายบาร์
ประชันขันแข่ง นักดืม
่ นักบันเทิงยามค่า ทัง้ ไทย
และต่างชาติ และคนทางานหญิงชาย คนขาย
ดอกไม้ ช่างภาพโพลารอยด์ แม่คา้ หาบเร่ขาย
ส้มตา เดินอยู่บนถนน เข้าบาร์โน้นออกบาร์นี้
คึกคกั สนุกสนานเหมือนชายหาดพัทยาคราว
โน้นแต่ชายนักเทีย่ วในยามนี้ไม่มีเครือ่ งแบบไม่
สะพายปื นไม่มีจี๊ปสีเขียวและไม่มีชายบึก บึนใน
เครือ
่ งแบบ สห.

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 gogo 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
พัฒน์พงษ์ เริม
่ เปลีย่ นไปเป็ นตลาด
กลางคืนเมือ
่ ปี พ.ศ. 2532 มาจนบัดนี้พฒ
ั น์พงษ์ bar.
คือไนท์บาซาร์ของกรุงเทพฯธุรกิจบาร์ซบเซา
New customers of Patpong were no
ตกต่าลงเอ็มพาวเวอร์เป็ นทีร่ จู ้ กั ของพนักงาน
longer men in uniform, they did not carry
guns, no green jeeps, no MP in full war
บริการย่านพัฒน์พงษ์ มาตัง้ แต่ปี 2528 เป็ น
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนกศน. และที่ gear… instead they wore colorful shirts of
พบปะสังสรรค์ของสาวๆพนักงานในพัฒน์พงษ์ tourists and expat white collar suits. When
the GI’s finally left the bases in Pataya,
มาจนถึงวันนี้
Sattahip, Korat, Ubon, Udorn and Takli in
1975, the national income dropped and
ตลอด 30 ปี ทีเ่ อ็มพาวเวอร์ได้ทางาน
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ให้กบ
ั พนักงานบริการเราได้ thousands were left unemployed. The
World Bank encouraged Thailand to attract
ศึกษา เก็บข้อมูล สะสมความรูใ้ นทุก ๆ ทางที่
tourists to substitute the income. The westเป็ นไปได้ เกีย่ วกับการค้าประเวณีในประเทศ
ern style entertainment and A Go Go Bars
ไทยและสภาพปัญหาต่างๆทัง้ ในส่วนบุคคลและ moved to Patpong.
ในเชิงสังคมและการเมืองการปกครอง
For thirty years empower has
worked
to improve quality of lives of the
พิพธิ ภัณฑ์นี้เป็ นผลส่วนหนึ่งจาก
workers in the street. We have been gatherการศึกษาและการทางานทีผ
่ า่ นมาของเอ็มพาว
ing knowledge, background, history and
เวอร์กบั พนักงานบริการในประเทศไทยที่
fresh information about the sex industry in
ปัจจุบน
ั มีศูนย์ชุมชนและเครือข่าย พนักงาน
old Siam and modern Thailand today.
บริการใน 5 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก
We’ve had the privilege to learn perมุกดาหาร และทีน
่ นทบุรี นอกเหนือจากที่ พัฒน์ sonal storiesof our friends and discuss and
observe the socio-political developments
พงษ์ -กรุงเทพฯ
related to the business of sex in Thailand.

เราหวังว่าท่านผูช
้ มพิพธิ ภัณฑ์จะได้รบ
ั
ความรูค
้ วามบันเทิงตามแต่สภาพทีเ่ รามีและที่
ท่านรับได้และ

The museum is part of what we’ve
learnt, as well as to remind us of our experiences, 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.

ขอได้รบ
ั การขอบคุณจากพวกเรา
พนักงานบริการประเทศไทยผ่านเอ็มพาวเวอร์
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พอกั นที จั กรเย็บผ้า
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จักรเย็บผ้าและคุณค่าของผูห้ ญิง
Sewing Machines: value of women?
้ ปี พ.ศ.2333 จักรเย็บผ้าได้เป็ น
ตัง้ แต่ผลิตขึน
เครือ
่ งมือทีส
่ าคญ
ั ทีส
่ ด
ุ ในงานของผูห
้ ญิง จนมี
การเรียกว่าเป็ น “สิง่ ค้นพบของราชินี” ในปี
พ.ศ.2403 จักรเย็บผ้าได้เพิ่มความสาคญ
ั ขึ้น
โดยย้ายออกจากบ้านไปสูร่ า้ นเย็บผ้าและ
โรงงานทีม
่ ีการจัดการมหึมา ผลผลิตจากจักร
เย็บผ้าหลังไหลเข้าสูท
่ อ
้ งตลาดในขณะที่
คนงาน “หนูถีบจักร” เริ่มสูญเสียอิสรภาพมี
ค่าจ้างต่า และสภาพทีท
่ างานยากลาบาก

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

Dubbed ‘The Queen of Inventions” in 1860, over time it moved
from homes and small shops into
large, machine-controlled environments dominated by impersonal management. Production increased and
หลังจากนัน
้ เมือ
่ มีการค้นพบเครือ
่ งจักร prices fell, but workers suffered loss
of independence, lower wages, and
อัตโนมัติ และไฟฟ้ า คนงานจานวนมากก็ถก
ู
ไล่ออกตกงานและกลายเป็ นแรงงาน “หนูถีบ sometimes harsh working conditions.
จักร” ราคาถูกในโรงงานห้องแถว
Hundreds more faced unemployment. The situation became even
วันที่ 8 มีนาคม 2400 คนงานหญิง
worse when the addition of electric
โรงงานทอผ้าในยุโรปได้รวมพลังกันจัดตัง้ เป็ น motors to the machines led to sweat
้
สหภาพแรงงาน ขึน
shops.
จนกระทั่งเรือ
่ ยมาถึงปี 2450, 2451,
On March 8th 1857 the action
และ 2452 วันที่ 8 มีนาคมได้กลายเป็ นวันที่ taken by women garment workers in
Europe led the first trade unions.
พวกเธอยอมรับให้เป็ นวันเกิดของขบวนการ
ต่อสูข
้ องแรงงานสตรีและได้จดั ให้มก
ี าร
During 1907, 1908 and 1909
้ ในสหรัฐอเมริกาการลุกขึ้นต่อสู้ March 8th marked the beginnings of
เดินขบวนขึน
ของแรงงานหญิงจานวนมากได้ทาให้เกิดการ strike action and demonstrations by
้ มาเป็ น
จลาจลในหลายเมืองและได้พฒ
ั นาขึน
women workers in the USA. Social
การจัดตัง้ สหภาพแรงงานและต่อมาก็นาไปสู่ upheaval contributed to largescale
unrest, the organization of workers
การกาหนดมาตรฐานแรงงานขึ้นในหลาย
into unions, and eventually to the esประเทศทั่วโลก
tablishment of government standards
จักรเย็บผ้าได้ถก
ู นามาเป็ นเครือ
่ งมือ
for the work place.
ฝึ กสอนผู้กระทาความผิด ตามพรบ.ป้ องกัน
Sewing machine has been
และ ปราบปรามการค้าประเวณี ทีถ
่ ก
ู จับมารับ used as training equipment in rehabilโทษในสถานสงเคราะห์
itation centers for women arrested by
การฝึ กอาชีพเย็บผ้าเป็ นแนวทางของ “prostitution law”.
รัฐบาลต่างๆด้วยหวังว่าจะเป็ นอาชีพใหม่มา
Most governments believe that
sewing could be a substitute job to
แทนทีก
่ ารขายบริการทางเพศ
replace selling sex.
เอ็มพาวเวอร์ได้รบ
ั การบริจาคจักรเย็บ
Empower has had many sewผ้าจานวนมากทีเ่ ห็นอยูน
่ ี้เป็ นจักรหลังหนึ่งที่
ing machines donated over the years.
เก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึกของพวกเรา
This machine is the most memorable
tool to us all.
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เมือ
่ ข้าวสาร ถูกใช้เป็ นสินค้ากาหนดราคา ในสมัย
อยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ ราคาค่าบริการทางเพศ
(ปี 2223) อย่างเป็ นทางการเท่ากับข้าวสาร 1 ถัง
(50 สตางค์) ถึง 1 กระสอบ (4 บาท) ปัจจุบน
ั
(2557) ราคาข้าว 15 กก. (=1 ถัง) ประมาณ
550-750 บาท ละกระสอบ ราว 3600-4000
บาท

When rice was a major market value during 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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สมัยอยุธยา ( พ.ศ.1893-2310 ) ถึงกรุงเทพฯตอนต้น
Ayudhaya (A.D. 1350-1767 ) to Early Bangkok
บันทึกทางประวัตศิ าสตร์ทกี่ ล่าวถึงรัฐสยามเป็ น Siam 1680: It is recorded that Ayudhaผูค
้ า้ ประเวณียอ
้ นไปถึงแค่ ปี พ.ศ. 2223 จาก
เอกสารราชการบันทึกไว้วา่ มีการออกใบอนุญาต
ให้ขา้ ราชการเปิ ดซ่องโสเภณี ในนามของรัฐใน
สมัยอยุธยาตอนต้นโดยมี บันทึกราคาค่าบริการ
สนนราคา 50 สตางค์ ถึง 4 บาท ( ในเวลานัน
้
ข้าวสารราคาถังละ 50สตางค์ )
มีหญิงทางานในซ่องของรัฐนี้ถงึ 600คนและ
ข้าราชการหลายคนก็เอาลูกสาวมาขายในซ่อง
เหล่านี้ แม้วา่ ผูห
้ ญิงจานวนมากเป็ นทาสทีซ
่ ื้อมา
ทางานในซ่อง ลูกค้าของซ่องโสเภณี เหล่านี้มท
ี ง้ ั
คหบดีไทย ชาวต่างชาติ กะลาสีเรือ นักเดินทาง
และพ่อค้า
ในปี 2348 มีมาตราว่าด้วยการค้าประเวณี ใน
กฎหมายตราสามดวงว่าไม่ให้เอาโสเภณีมาเป็ น
พยานในคดีความและเตือนไม่ให้ชาย แต่งงาน
กับโสเภณี และถ้าเมียชายใดเคยเป็ นโสเภณี และ
ประพฤตินอกใจสามีให้ลงโทษประจานต่อ
สาธารณะโดยให้เทียมแอกไถนาเยีย่ งควาย
“...อันหญิงร้ายให้เอาเฉลวปะหน้าทัดดอกฉะบา

ทัง้ สองหูรอ้ ยดอกฉะบาแดง เป็ นมาลัย ใส่ศีรษะ
ใส่คอ แล้วให้เอาหญิงนัน
้ เข้าเทียมเอกข้างหนึง่
ชายชู้เทียบเอกข้างหนึง่ ผจานด้วยไถนาสาม
วัน...”

การอพยพจากเมืองจีน*
์ ิ น เริ่มผ่อน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2270 จักรพรรดิฉ
คลายนโยบายการอพยพออกนอกประเทศ และมี
การนาเข้าข้าวจากอาณาจักรสยาม การค้าขาย
ระหว่างสยามกับจีน ดาเนินไปพร้อม ๆกับการ
เติบโตของชุมชนคนจีน
ก่อนหน้านัน
้
ประเทศจีนสั่งห้ามการค้าระหว่างประเทศ และ
การเดินทางออกนอก ประเทศของคนจีน “...

ya official was licensed to run an elite
brothel, the proceeds going back to the
State. For the first time there was an official 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 mentioned in the Law of Three Seals. They
were one of the people excluded from being 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 condemned 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 restrictions migration plus allowed the import
of Siamese rice to south China. Both migration and trade began to boom.

Before 1727 there were harsh restrictions on the movement of trade goods
ผูใ้ ดเดินทาง หรืออพยพไปยังนอกประเทศ ไม่วา่
จะเพือ่ การอยูอ่ าศัย หรือการทามาหากิน ถือว่ามี and people from China to Siam. Article 225
ความผิดในฐานติดต่อกับพวกกบฏ และศัตรู มี of the Qing code read:

“All ... who remove to foreign islands
for
the
purpose of inhabiting and cultivating
การอนุญาตให้คนจีนเดินทางมาสยามได้
the same, shall be punished according to
ดาเนินมา จนกระทั่งช่วงต้นของกรุงรัตน
โกสินทร์ คนจีนในบางกอก มีมากถึง 4 แสนคน the law against communicating with rebels
ปี พ.ศ. 2393 ธุรกิจการค้าประเวณีใน and enemies and consequently suffer death
by being beheaded.”

โทษประหารชีวต
ิ ด้วยการตัดหัว”
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บางกอก มีศูนย์กลางอยูใ่ นย่านคนจีน “ตรอกสา
เพ็ง” โดยให้แขวนโคมเขียวไว้ทีห
่ น้าร้าน เพือ
่
เป็ นสัญลักษณ์ ผู้หญิงทีท
่ างานใน บ้านโคมเขียว
มีทง้ ั คนไทย และคนจีน

By the 1850’s Bangkok's prostitution industry was centered on the Chinese district of
Sampeng Lane, where green lights instead
of the European red signaled work places.

Trok Sampeng

ตรอกสาเพ็ง

ในปี 2432 ในตรอกสาเพ็งมี โรงฝิ่ น
245 โรงโรงพนัน 128 โรง และมีโรงโสเภณี
71 โรง ทาให้ตรอกสาเพ็งมีชื่อเสียงมาก

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.

โรงน้าชา

Rong Nam Cha

ไม่แน่ ชดั ว่า เริ่มมีโรงน้าชาในบางกอก
เมือ่ ใด แต่โรงน้าชา เป็ นทีท
่ างานของหญิงสาว
จากประเทศจีน ทีเ่ ข้าเมืองไทยมาโดยไม่มี
ใบอนุญาตให้ทางาน โรงน้าชา ในย่านเยาวราช
ให้บริการแก่ชายจีน ทีม
่ าดืม
่ น้าชา อาบน้า และ
นวดตัว รวมถึงการให้บริการทางเพศ

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

โรงโสเภณี ในกรุงเทพ ปี 2483
สยามเปลีย่ นแปลงการปกครองสูร่ ะบอบ
ปัจจุบน
ั ในปี 2475 รายงานในระยะนัน
้ มีโรง
โสเภณีทข
ี่ น
ึ้ ชื่อลือชาในกรุงเทพฯ อยู่ 3 โรง ที่
ตรอกเต๊า (ปัจจุบน
ั ซอยเยาวราช 8) ได้แก่-โรง
ยายแฟง, โรงแม่กลีบ, โรงแม่เต้า
กล่าวกันว่ายายแฟงเป็ นคนมีเมตตา ใจ
บุญสุนทาน และเป็ นผู้ออกทุนสร้างวัด ทีต
่ รอก
โคก (ถนนพลับพลาไชย) ทีต
่ อ
่ มาได้รบั พระ ราช
ทานนามจาก รัชกาลที่ 6 ว่า วัดคณิกาผล และ
ต่อมาแม่กลีบ ทีก
่ ล่าวว่าเป็ นลูกสาวยายแฟง ก็
ออกทุนสร้างวัด กันมาตุยาราม
ย่านทีม
่ โี รงโสเภณี อืน
่ อีกในกรุงเทพ
ตอนนัน
้ ก็มี ย่านสาเพ็ง (ตรอกสาเพ็ง), ตรอกสัว
เนียม, ตรอกเว็จขี้, ตรอกโรงโคม, ตรอกโป๊
หรือ ตรอกญวน หรือตรอกอันนัม, สะพาน
เหล็ก, สะพานถ่าน, ตรอกหม้อ, วรจักร, ถนน
ดินสอ, วงเวียน 22 กรกฎา, ถนนรองเมือง, สี่
แยกมหานาค, โบ๊เบ๊, สะพานขาว, นางเลิ้ง,
บางลาพู, และยังมีพนักงานนานาประเทศที่
ทางานตามโรงแรมแถวสีพ
่ ระยา ซึง่ มีทง้ ั คนจีน
ญีป
่ น
ุ่ และยุโรป

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 person. 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 Mahanak, 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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ตรอกสาเพ็ง 2470 Bangkok‘s Sampeng Lane 1924

16

สาเพ็งเมือ่ ราวพ.ศ.2470

Sampeng in 1927

ตัง้ แต่ปีพ.ศ.2270 การค้าขายระหว่าง สยาม
กับจีนดาเนินไปพร้อมๆกับการเติบโตของ
ชุมชนคนจีน

Since 1727 trading between Siam and
China began to boom, and relaxed laws in
China brought in many Chinese immigrants.

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นคนจีนใน
บางกอกมีมากถึง 200,000 คน ครึง่ หนึ่งของ
ประชากรกรุงเทพฯ เวลานัน
้

A century later virtually half the 400,000
residents of Bangkok were Chinese immigrants.

จนกระทั่งปี พ.ศ.2393 ธุรกิจการค้าประเวณี
ใน บางกอกมีศูนย์กลางอยูท
่ ี่ “ ตรอกสาเพ็ง “
โดย ให้แขวนโคมเขียวไว้ทีห
่ น้าร้านผูห
้ ญิงที่
ทางาน ในบ้านโคมเขียวมีทง้ ั คนไทยและคน
จีน

By the 1850’s Bangkok’s sex industry was
centered in the Chinese district of
Sampeng Lane, where green lights instead of the European red lights signaled
workplaces.

กาญจนาคพันธ์ ได้เล่าถึงผู้หญิงโคมเขียวที่
ตรอกเต้าว่า “ ในตรอกเต้านี้เป็ นห้องแถวยาว
ติดต่อกันไปตลอดตรอกทุกห้องแขวนโคม
เขียวไว้หน้าห้องแถวเป็ นแถวและเวลาก่อนค่า
จะเห็นหญิงโสเภณีเขาจุดธูปราวกามือหนึง่
(ราวสัก 20 ดอก ) มาลนทีใ่ ต้โคมเขียวหน้า
ห้องข้าพเจ้าเคยถามเขาว่าลนทาไมเขาบอกว่า
ลนให้มีแขกเข้ามามากๆ พวกนี้ราคาอยูใ่ น 6
สลึง หรือ 2 บาท ส่วนทีต
่ ก
ึ ใหญ่ตรงกันข้ามกับ
ตรอกนี้ก็มีอาชีพเช่นเดียวกัน แต่เขาแขวน
โคมเขียวไว้ให้ลบั เข้าไปมองไม่เห็นนอกจาก
คนเคยแล้วก็รจู ้ กั มีนามว่า “ ยีส่ น
ุ่ เหลือง “ เป็ น
ชัน
้ สูงหน่ อยไม่จุ่นจ้านเหมือนพวกตรอกเต้า
ราคาราว 3-5 บาทข้าพเจ้าเคยเข้าไปหลาย
ครัง้ ออกจะสุภาพเรียบร้อย ห้องแต่ละห้องใน
ตึกก็ตกแต่งดี

“ 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.

แปลว่ารับแขกชัน
้ สูงไม่สพ
ั เพเหระเหมือน
ตรอกเต้า “ ( ตรอกเต้าปัจจุบนั คือซอย
เยาวราช 15 เชือ
่ มต่อกันได้กบ
ั ตรอกสาเพ็ง
( ถนนวานิช ) )

These women prices between 6 salung
( Baht 1.50 ) or 2 baht. But in the high rise
building opposite the lane, there are women 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 Kanchanakapan.
TrokTao today is Yaowarat Soi 15 which
is connecting to Trok Sampeng (Vanich
Road)
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ทำไม ถึงโคมเขียว Why Green Lantern?
เมือ
่ ปลายรัชกาลที่ ๕ ตามซ่องหรือโรงโสเภณี
จะมีโคมสีเขียวแขวนไว้ทุกโรงเพื่อบอกให้รวู้ า่ เป็ นโรง
โสเภณี
การทีซ
่ ่องโสเภณี ตอ
้ งแขวนโคมก็เพราะ
กฎหมายนัน
้ ได้บงั คับไว้อย่างนั้น ทัง้ นี้ ก็เพื่อเจ้าหน้าที่
จะได้ดูแลตรวจตราได้ท่วั ถึงนั้นเอง
สาหรับบทกฎหมายทีบ
่ งั คับให้ซ่องโสเภณี ตอ
้ ง
แขวนโคมก็คือ “ พระราชบัญญัตป
ิ ้ องกันสัญจรโรค
รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๗ ”( พ.ศ. ๒๔๕๑ )
แต่ในกฎหมายนั้นเพียงกล่าวว่า “ ต้องมีโคม
แขวนไว้หน้าโรงเป็ นเครือ
่ งหมาย...”โดยไม่ได้บงั คับ
ว่าจะต้องเป็ นโคมสีอะไร แต่ทต
ี่ อ
้ งใช้โคมสีเขียวคง
เป็ นในทางปฏิบตั ข
ิ องเจ้าหน้าที่ คือทาโคมใช้กระจกสี
เขียวเป็ นตัวอย่าง โคมดังกล่าวจึงเป็ นสีเขียวเหมือนกัน
หมด
กฎหมายฉบับนี้ จดั ว่าเป็ นฉบับแรกทีไ่ ด้ตราใช้
บังคับหญิงนครโสเภณี ให้ปฏิบตั ต
ิ ามกฎหมาย ซึง่ ก่อน
หน้านี้ ไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะ
บรมราชโองการในตอนต้นพระราชบัญญัตม
ิ ีวา่ .-

“ มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ดารัสเหนื อเกล้าฯ ให้ประกาศทรงทราบทั่วกัน ด้วย
ทรงพระราชดาริเห็นว่า ทุกวันนี้หญิงบางจาพวก
ประพฤติตนอย่างทีเ่ รียกว่า หญิงนครโสเภณี มีหวั หน้า
้ หลายตาบล แต่กอ่ นมาการ
รวบรวมกันตัง้ โรงหาเงินขึน
ตัง้ โรงหญิงนครโสเภณี นายโรงช่วยไถ่หญิงมาเป็ นทาส
้ ครัง้ ต่อมาได้
รับตั๋วจากเจ้าภาษี แล้วตัง้ เป็ นโรงขึน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลิกทาสเสียแล้ว หญิง
บางจาพวกทีส่ มัครเข้าเป็ นหญิงนครโสเภณี ต้องรับตั๋ว
้ ในท้องที่
จากเจ้าภาษี แล้วมีหวั หน้ารวบรวมกันตัง้ ขึน
โรงอันควรบ้างมิควรบ้าง กระทาให้มีเหตุเกิดการวิวาท
้ เนื อง ๆ อีก ประการหนึง่ หญิงบางคนป่ วยเป็ นโรค
ขึน
ซึง่ อาจจะติดต่อเนื่องไปถึงผูช
้ ายทีค
่ บหาสมาคมได้ ก็
มิได้มีแพทย์ตรวจ ตรารักษา โรคร้ายนั้นอาจจะติด
เนื่องกันไป จนถึงเป็ นอันตรายแก่รา่ ยกายและชีวต
ิ
มนุ ษย์เป็ นอันมาก และยังหาได้มีกฎหมายและ
ข้อบังคับอย่างใด สาหรับการป้ องกันทุกโรคภัย แห่ง
ประชาราษฎร์ทง้ ั หลายเหล่านี้ ไม่ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญัตขิ น
ึ้ ไว้สืบไป...”

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 officers 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 Prabhoramindharamahachulalongkorn Prachulachomklao, 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 majesty has abolished slavery, women slaves
who applied to work as ‘women of nakara
sopenee’, must received tax ticket and appointed head of the house, at districts regardless 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…”

ในกฎหมายฉบับนี้ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ ผูท
้ จี่ ะเป็ นนายโรง
หญิงนครโสเภณี ได้ตอ
้ งเป็ นผูห
้ ญิง ต้องได้รบั อนุ ญาต
จากเจ้าพนักงาน จึงจะตัง้ โรงหญิงนครโสเภณี ได้ นาย In this law, the master of the house
โรงต้องทาบัญชีหญิงนครโสเภณี ทม
ี่ ีอยู่ประจาและทีเ่ ข้า must be woman.
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มาอยู่ใหม่
ห้าม นายโรงรับหญิงนครโสเภณี ทไี่ ม่มี
ใบอนุ ญาต
ห้าม นายโรงรับเด็กหญิงทีม
่ ีอายุต่ากว่า ๑๕
ปี มาเลี้ยงไว้ในโรง
ห้าม นายโรงกักขังหญิงนครโสเภณี และห้าม
ทาสัญญาผูกมัดหญิงนครโสเภณี
ห้าม นายโรงและหญิงนครโสเภณี จน
ุ้ จ้าน
เช่น ยื้อยุด ฉุ ดลาก ผูช
้ ายให้เข้ามาเทีย่ วในโรง ให้เป็ น
ทีร่ าคาญแก่ผค
ู้ นทีเ่ ดินผ่านไปมานอกโรง
ส่วนรายละเอียดอืน
่ ๆ ก็มีการขอรับใบอนุ
ญาต นายโรงต้องเสียเงินฉบับละ ๓๐ บาท มีกาหนด
๓ เดือน ใบรับอนุ ญาตเป็ นหญิงนครโสเภณี เสีย
ค่าธรรมเนี ยมเดือนละ ๑๒ บาท มีกาหนด ๓ เดือน
เช่นเดียวกัน
ผูใ้ ดตัง้ โรงหญิงนครโสเภณี โดยไม่มี
ใบอนุ ญาตผูน
้ ้น
ั มีความผิดให้ปรับเป็ นเงินคราวหนึ่ง
ไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือจาคุกมีกาหนดไม่เกิน ๖ เดือน
หรือทัง้ ปรับและจาด้วยทัง้ ๒ สถาน
ถ้าย้ายโรงไปตัง้ ทีอ
่ น
ื่ ซึง่ ยังไม่ได้รบั อนุ ญาต
หรือขัดขวางไม่ให้หญิงนครโสเภณี ซงึ่ ไม่มีความ
สมัครใจจะอยู่ดว้ ย หรือรับหญิงทีย่ งั ไม่มีใบอนุ ญาต
เป็ นหญิงนครโสเภณี ไว้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานซึง่
มีหน้าทีต
่ ามพระราชบัญญัตต
ิ รวจใบอนุ ญาตและตรวจ
โรคก็ดี ให้ปรับเป็ นเงินคราวหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐ บาท
หรือจาคุกมีกาหนดไม่เกิน ๓ เดือน หรือทัง้ ปรับและ
จาด้วยทัง้ ๒ สถาน
ถ้าหญิงทีม
่ าขอรับใบอนุ ญาตเป็ นหญิงนคร
โสเภณี อายุยงั ไม่ครบ ๑๕ ปี แต่แกล้งมาหลอกลวงเจ้า
หนักงานว่าตนมีอายุเกินกว่า ๑๕ ปี หรือเป็ นหญิงนคร
โสเภณี มาก่อน มาขออนุ ญาต หรือเอาใบของผูอ
้ น
ื่ มา
ใช้ก็ดี ผูน
้ ้น
ั มีความผิด ให้ปรับเป็ นเงินคราวหนึ่งไม่
เกิน ๑๐๐ บาท หรือจาคุกมีกาหนดไม่เกิน ๓ เดือน
หรือทัง้ ปรับและจาด้วยทัง้ ๒ สถาน
หญิงนครโสเภณี ทท
ี่ าอนาจารแก่ผเู้ ดินทางไป
มาภายนอกโรง หรือย้ายโรงไปอยู่ทอ
ี่ น
ื่ ผูน
้ ้น
ั มี
ความผิดให้ปรับเงินคราวหนึ่งไม่เกิน ๒๐ บาท หรือ
จาคุกมีกาหนดไม่เกิน ๑ เดือน หรือทัง้ ปรับและจาด้วย
ทัง้ ๒ สถาน
ห้ามไม่ให้ผห
ู้ นึ่งผูใ้ ด บังคับสตรีหรือล่อลวง
หญิงผูห
้ นึ่งผูใ้ ดทีไ่ ม่สมัครใจเป็ นหญิงนครโสเภณี จน
ทาให้หญิงผูน
้ น
้ ั ต้องจาใจเป็ นโสเภณี จะด้วยอุบายอย่าง
ใดก็ตาม ผูน
้ น
้ ั มีความผิดตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ข่มขืนล่วงประเวณี

The whore house must seeks permission
from authority and the duty of house master 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 including 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 receive 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 indecently 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 person will be punish as same as rape.
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ตลาดบาเพ็ญบุญ และการแสดงของคณะนายหรั่ง

Bumpenbun Market and Charming Dance of Nai Rang
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กรุงเทพฯก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2

Bangkok during the WWII.
(From Kanchanagapan memoir) Mr. Rang

(จากบันทึกของกาญจนาคพันธ์)
นายหรั่ง เรืองนาม เปิ ดการแสดงระบาทีเ่ รียกกัน
ว่า “ระบามหาเสน่ ห์ “ บนตึก 9 ชัน
้ ถนนเยาว
ราช...นายหรั่ง นานางระบาสองสามนางออกมา
เต้นโชว์ตรงเวที ทีท
่ าคล้ายระเบียงยืน
่ ออกมาจาก
ตัวตึกตรงซอยข้างๆ มิใช้หน้าถนนใหญ่ พีเ่ ลี้ยง
พาเด็กๆออกไปเดินเล่น ยังพาแอบเข้าไปแหงน
ดูในซอยดังกล่าว
นายหรั่งและคณะระบาแสดงอยูท
่ ีต
่ ก
ึ 9 ชัน
้
จนกระทั่ง หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สงบ
เรียบร้อยแล้ว จึงย้ายมาเช่าเปิ ดการแสดงระบา
โป๊ แบบเปลือยบ้าง ไม่เปลือยบ้าง เป็ นประจา ที่
ตลาดบาเพ็ญบุญ

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.

ตลาดบาเพ็ญบุญด้านหลังเป็ นแหล่งทีว่ ยั รุน
่ วัย
หนุ่มต่างชาติ ต่างภาษา มาชุมนุมกันอย่างเนือง
แน่ น เริ่มตัง้ แต่หวั ค่ายันดึก มีคลองกัน
้ กลาง
ระหว่างตึกแถวทัง้ สองฝั่ง มีตน
้ โพธิใ์ หญ่ ทีม
่ เี รือ
ขายถ่านมาจอดเรียงรายหนาตา ตรงนี้เขา
เรียกว่า “ สะพานถ่าน “ แต่มช
ี ือ
่ ทางการว่า

“ ซอยสระสรง-ซอยลงท่า”
แหล่งทีผ
่ มพูดถึงนี้เป็ นแหล่งเริงรมย์อน
ั ยอด
เยีย่ มของคนในสมัยนัน
้ ตึกทัง้ สองฝั่งคลอง เต็ม
ไปด้วย “หญิงงามเมือง” หน้าตาแช่มช้อยเอว
องค์ออ
้ นแอ้น ผัดหน้าเขียนคิว้ ซะขาววอกนั่ง
เชิญชวนอยูใ่ นตึก เพือ
่ รอคนมาอุดหนุน
สนนราคาค่าบริการนัน
้ มีตง้ ั แต่ 1 บาท , 6 สลึง,
2 บาทจนถึง 10 สลึงเป็ นอย่างสูง บริเวณทีว่ า่ นี้
ยิง่ ดึกคนยิง่ แน่ นสาเหตุก็คือคนทีไ่ ปดูระบามหา
เสน่ ห์ของนายหรั่ง เรืองนาม เลิกแล้วออกมาด้วย
ความหงุดหงิดจึงต้องวนเวียนอยูแ
่ ถวนี้
เดิมทีต
่ รงนี้เขาเรียกว่าสนามน้าจืด มีละครสัตว์
มาแสดงมีของแบกะดินขาย “อะไรๆก็สบ
ิ สตางค์
จ้า“ ฝั่งตรงข้ามเป็ นตลาดบาเพ็ญบุญในตลาดนี้มี
ของกินสารพัดแต่ทข
ี่ น
ึ้ ชือ
่ ก็คอ
ื หอยแครงนายจัว๊
สมัยนัน
้ จานเล็ก 5 สตางค์จานใหญ่ 10 สตางค์
เหล้า 28 ดีกรีขวดละ 30 สตางค์ ชัน
้ บนของ
ตลาดมี “ ของดี “ ทีเ่ ด็กดูได้ผใู้ หญ่ดูดีก็คอ
ื “ระบา
มหาเสน่ ห์ “ ของนายหรั่ง เปิ ดวิกเต้นอยู.่ ..

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 veranda 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.

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 middle 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 entertainment area for men in Bangkok. Inside the
buildings along the canal were the businesses 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 waiting 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 satang’. A dish of rice cost 5 to 10 satang
and a bottle of rice whiskey sold at 30 Satang”
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2488 สงครามโลกครัง้ ทีส่ องยุติ

1945 WWII ended

เมือ่ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุตลิ ง กองทัพพันธ มิตร
ก็เข้าประจาการในกรุงเทพฯ พนักงาน บริการ
จะต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับลูกค้าใหม่ ทีใ่ ช้
ภาษาอังกฤษในการเจรจาพาที พร้อมด้วยการ
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมใหม่ ของชาวตะวันตก

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

ณ เวลานัน
้ ในกรุงเทพมีสถานคาบาเรต์ถงึ 85
แห่งแต่ละแห่งตัง้ ชื่อใหญ่โตเป็ นต้นว่า เกรท
เวิร์ลด์, แฮปปี้ เวิร์ด์, วีนสั คลับ, และกรีน แลน
เทิร์น ฯลฯ ย่านทีม
่ ส
ี ถานคาบาเรต์หนาแน่ นก็คอ
ื
ถนนนเรศ ( สีพ
่ ระยา )

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.

สาหรับอีกทีห
่ นึ่งทีข
่ น
ึ้ ชื่อลือชาไม่แพ้กน
ั ก็คือเก้า
ชัน
้ ทีถ
่ นนเยาวราชทีม
่ ท
ี ง้ ั โรงระบา เปลื้องผ้า (สค
ริพ
้ คลับ ), โรงเต้นรา, โรงน้าชา, ฯลฯ

Bangkok then, was also well known for X-

นอกจากนัน
้ กรุงเทพฯยังได้ชื่อว่าเป็ นเมือง หลวง rated movie industry. The movie studio was
on the second floor of shop houses in Baan
โลกของหนังปลุกสวาท ในยุคทศวรรษที4
่ 0... มี Mor.
สตูดโิ อถ่ายหนังเอ็กส์กน
ั ทีบ
่ า้ นหม้อโดยใช้ชน
้ ั บน
ของอาคารย่านนัน
้
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2504-2509

1962-1966

The USA and Thai governments’ signed an
agreement to provide R&R facilities in Thaiประเทศไทยเป็ นทีพ
่ กั รบของทหารจีไอในปี
land. In 1964 Gls arrived in Uthapao the
2507 ทหารอเมริกน
ั กลุม
่ แรกมาถึงฐานทัพทีอ
่ ู่
first US Army Base near Pattaya. From then
ตะเภา ก่อนทีจ่ ะเกิดพัทยาจนกระทั่งสงคราม
until 1976, approximately 700,000 Ameriเวียดนามจบลงในปี 2519 ตลอด 12 ปี มีทหาร can soldiers were sent for R&R each year,
they spent 6 months in the Vietnam war
จีไอเข้ามาในประเทศไทยถึงปี ละ 700,000
with one week in Thailand to party.
คน ... 6 เดือนรบในเวียดนามและ 1 อาทิตย์สข
ุ
Once again sex workers adapted to
สาราญอย่างเต็มทีใ่ นประเทศไทย
the new customers, learning about exในปี 2509 เกิด พรบ. สถานบริการฉบับแรก
change rates, rock & roll, meaning of army
เมือ่ ทหารจีไอ เริ่มเข้ามา อาร์แอนด์อาร์( R&R : ranks, slang and providing services to
young American men, some traumatized by
Rest and Recreation ) เพือ
่ ให้เกิดความ
ปลอดภัยและพนักงานในสถานบริการจะต้องติด war, in a rush to enjoy their week before
หมายเลขที่ หน้าอกเสือ
้ แผนทีย่ า่ นสถานบริการ going back to the war.
The Ambassador Hotel on Suในกรุงเทพฯ ก็เปลีย่ นแปลงไปด้วย
khumvit 11; the Windsor Hotel on Sukhumvit 20 and the Rajah Hotel on Suโรงแรมทางการของกองทัพสหรัฐฯเวลานัน
้ ก็คอ
ื
khumvit 4 all became designated billets for
โรงแรมเดอะแอมบาสเดอร์ บนถนนสุขุท วิท
the Gl’s Depending on rank. An Entertainและมีทเี่ รียกว่าศูนย์บญ
ั ชาการทหารหนุ่ม ก็คอ
ื
ment Place Law was enacted in 1966 to
โรงแรมวินเซอร์ ซอยสุขุมวิท 20 และโรงแรม
ensure the Gl’s were properly looked after.
ราชา สุขุมวิทซอย 4
This included workers having to wear numbers so the Gl could easily tell them apart!

รัฐบาลไทยตกลงทาสัญญากับสหรัฐฯยอม ให้
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2510-2518

1967-1975

มีการสารวจในปี 2510 ว่า ทหาร จีไอ. ของ
สหรัฐฯ นารายได้เข้าประเทศไทยปี ละ 5 ล้าน
เหรียญ ( 125 ล้านบาท ) และ ในปี 2513
รายได้จากการพักระหว่างรบของทหารอเมริกน
ั
้ ถึง 20 ล้านเหรียญ ( 500 ล้านบาท)
ได้เพิม
่ ขึน
ซึง่ เป็ นรายได้ถงึ หนึ่งในสีข
่ องการส่งออกข้าว
จนกระทั่งสงครามในเวียดนามได้สน
ิ้ สุดลงในปี
2518 ประเมินว่า สงครามเวียดนามได้นารายได้
เข้าประเทศไทยถึงเฉลีย่ 16-20 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 400-500 ล้านบาทต่อปี

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 Vietnam was and by extension the sex workers of Thailand were responsible for injecting some $16-20 million into the Thai economy annually.
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ก่อนทศวรรษที่ 1950 ( พ.ศ.2490 เป็ นต้น มา )
พัทยาเป็ นเพียงหมูบ
่ า้ นชาวประมงทีเ่ งียบสงบ
เล็กๆกระจัดกระจายอยูต
่ ามชายหาดขาวสะอาด
งดงาม

Prior to the 1950s, Pattaya was little more
than a quiet fishing village along the Gulf of
Thailand. Its long sweeping bay was populated only by a few boats and beach shacks
where the villagers lived.

ทุกอย่างเปลีย่ นไปเมือ่ ทหารอเมริกน
ั 500 คนที่
ประจาการอยูท
่ ฐี่ านทัพโคราช พากันขับรถไป
พัทยาในวันที่ 29 มิถน
ุ ายน 2502 เพือ
่ พักผ่อน
โดยไปเช่าบ้าน 2-3 หลังจาก หลวงสุนทรฯ

It all started when a group of 500 American
soldiers stationed at the military base in Korat were driven to Pattaya on 29th June
1959 for a week of rest and relaxation
(R&R). They rented several houses at the
เชือ
่ กันว่าวันนัน
้ คือวันทีน
่ าความเปลีย่ นแปลงมาสู่
southern end of the beach from a prominent
พัทยา... ด้วยการพูดปากต่อปากในหมูท
่ หาร
Thai, Lord Sunthorn, thus opening Panอเมริกน
ั ทีท
่ าสงครามในอินโดจีน
dora’s Box for this sleepy fishing village…
(เวียดนาม ลาว กัมพูชา ) โดยมีฐานทัพเครือ
่ งบิน The word spread among other American
ทิง้ ระเบิดอยูใ่ นประเทศไทย และใช้ประเทศไทย soldiers stationed in the region and Pattaya
quickly became a hot alternative to the conเป็ นแหล่งพักผ่อนของทหารยามพักรบ
crete sprawl of Bangkok.

อย่างไรก็ตามในหนังสือคูม
่ ือประจาตัวทหาร
พัทยาก็ได้รบ
ั การบรรจุไว้โดยยกย่องให้เป็ น
ชายหาดทีส
่ วยงามเงียบสงบทีส
่ ด
ุ จานวนทหาร
้ ทีบ
อเมริกน
ั เพิม
่ ขึ้นเมือ่ ฐานทัพอูต
่ ะเภาเปิ ดขึน
่ า้ น
สัตหีบในปี 2511 แหล่งบันเทิง สถานบริการที่
แน่ นขนัดตามริมทางหลวงสัตหีบได้ขยายตัว
มาถึงพัทยา
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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.

นอกจากสถานบันเทิงเริงรมณ์ แล้ว พัทยายังถือได้
ว่าเป็ นแหล่งดาน้าชมความงามใต้น้า ทีข
่ น
ึ้ ชื่อร้าน
้ ทีน
ขายอุปกรณ์ ดาน้าและให้เช่าเปิ ดขึน
่ ีเ่ ป็ นแห่ง
แรกในประเทศไทย

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 families… clean sandy beaches, clear waters and
โรงแรมแห่งแรกสาหรับทหารต่างชาติคอ
ื นอติคลั coral reefs provided plenty of outdoor recreaอินน์ ( Nautical Inn ) เปิ ดเมือ
่ ปี 2503 และยืน tion to balance the night-time activities.

้ ใน
ยงต่อมาจนทุกวันนี้ บาร์แห่งแรกเปิ ดขึน
โรงแรมโนวาลอจ์ด ( Nova LodgeHotel ) และ
ทุกวันนี้ยงั ดาเนินกิจการอยูใ่ นเวลานัน
้ ราคา
ห้องพักสนนราคาประมาณ 50เซ็นต์ ( อัตรา
แลกเปลีย่ นเวลานัน
้ ราว US$ 1= 20 บาท ) และ
ยืนยงต่อมาจนทุกวันนี้ บาร์แห่งแรกเปิ ดขึ้นใน

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 today.
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โรงแรมโนวาลอจ์ด ( Nova LodgeHotel )
ราคาของผูห
้ ญิงก็ย่อมเยาว์ กว่านัน
้ ( เวลานัน
้
ก๋วยเตีย๋ วชามละ 1 บาทก็ถอ
ื ว่าแพงแล้ว ) และ
ประเทศไทยก็เริม
่ เปิ ดระเทศสูย่ ุคการท่องเทีย่ ว
อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจบริการก็เริ่ม
กระจายตัวไป
เสาะหาแหล่งใหม่
เมือ่ สงคราม
เวียดนามสิน
้ สุด
ลงในปี 2518
ความรุง่ เรืองของ
พัทยาก็ถงึ การล่ม
สลายของบาร์และ
พนักงานจานวน
หลายหมืน
่ ตกงาน
และพัทยาก็
จาเป็ นทีจ่ ะต้อง
เสาะหาแขกหน้า
ใหม่จากเอเชีย,
อินเดีย หรือ
รัสเซีย ฯลฯ และ
ในปี 2511
พัทยาก็ถก
ู
ประกาศให้เป็ น
เมืองพัทยา เพือ
รักษาสถานะภาพ
เดิม และเปิ ด
ประตูการตลาด
ใหม่ ๆ
ในเวลาเดียวกันทหารอเมริกน
ั จานวนหนึ่งที่
แต่งงานกับคนไทยก็กลับมาเปิ ดธุรกิจบาร์และก็
ยังยืนหยัดอยูเ่ งียบๆทีพ
่ ทั ยาเพือ
่ รักษาสปิ ริตและ
แหล่งเตือนความจาของเหล่าจีไอ.
สาหรับเหล่าทหารอเมริกน
ั ทีเ่ คยรบในเวียดนาม
พัทยาก็เป็ นสถานทีๆ
่ พวกเขาจะมาทบทวนความ
ทรงจาชีวต
ิ และคอยดูวา่ เมือ
่ ไรพัทยาจะ
เปลีย่ นแปลงแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ก็ยงั มีทหาร
อเมริกน
ั รุ่นใหม่ๆมาทีพ
่ ทั ยาทุกปี เพือ
่ ร่วมซ้อมรบ
กับทหารไทยในโครงการชือ
่ ว่า โคบร้าโกล์ด

(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 Bangkok cost Baht 1
or .50 satang)
When Vietnam
won the war in
1975, the fortunes 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 endured, boosted
by a new wave of
hedonistic visitors from around
Asia, India and
Russia, etc.
Pataya was officially named a
city in 1978 and
began to market
itself to a broader range of tourists.
Although the circumstances are different than they were in the 1970s, many of
the Gls still head right to the heart of infamous Pattaya where things haven’t actually
changed that much.
After the Vietnam War, many servicemen stayed in Pattaya. They married Thais,
opened bars and restaurants, and kept the
spirit of the American Gl’s alive.
Today, thousands of American soldiers still come to Pattaya every year to participate in a joint Thai-US military exercise
known as Cobra Gold.
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อะโกโก้
A-Go-Go; Augogo; Galore
้ ในราวปี 2490
ทีม
่ าของ อะโกโก้ นัน
้ เริม
่ ขึน
เมือ
่ คอมพ์ตน
้ ั แมคเคนซี่ ตีพม
ิ พ์นวนิยายชือ
่
วิสกี้กาลอร์ (Whiskey Galore) เกีย่ วกับเรือ
สินค้าทีม
่ ีเหล้าวิสกีอ
้ ยูบ
่ นเรือ 10,000 ลังและได้
อับปางลงใกล้เกาะแห่งหนึ่งในระหว่าง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
้ เป็ น
ต่อมานวนิยายเรือ
่ งนี้ ได้ทาขึน
ภาพยนตร์เรือ
่ ง “A Tight Little Island” และ
เมือ
่ ภาพยนตร์เรือ
่ งนี้ นาออกฉายในประเทศ
ฝรั่งเศส ก็ได้เปลีย่ นชือ
่ หนังไปใกล้เคียงกับ ชือ
่
นวนิยายต้นเรือ
่ งว่า “Whiskey A Gogo –

วิสดีอ้ ะโกโก้” ( A Gogo หรือ Au Gogoใน
ภาษาฝรั่งเศสแปลว่า Galore = มากมาย
เหลือเฟื อ )

After WWII ended,in early 1947, Compton 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’)

ต่อมาในปี 2507 ได้ มีดสิ โดเทคอีกแห่ง
หนึ่ง ในฮอลลีวู้ดชือ
่ ว่า วิสกี้อะโก-โก้ ดิสโก้
เริม
่ ต้น เป็ นสถานทีเ่ ต้นดิสโก้ แต่ตอ
่ มาก็ได้มี
การแสดงสดต่างๆด้วยในระหว่างการหยุด
เปลีย่ นฉากก็จะมีการแสดง ของดิสจ๊อกกี้ (Disk
Jockey – DJ) ใส่ชุด มินิสเกิร์ต แสดงในกรงที่
แขวนอยูเ่ หนือเวที และในระหว่างการแสดงบน
เวทีแสดงอยูส
่ าวดีเจก็จะ เต้นอยูใ่ น “กรงทอง”
ตามจังหวะดนตรีที่ เปิ ดไปด้วยซึง่ ทาให้ผช
ู้ มต่าง
พากันคิด ว่านั่ นเป็ นส่วนหนึ่งของแนวความคิด
การแสดงทัง้ หมด
ดัง้ แต่นน
้ ั มา คาว่า เต้นอะโก-โก้ ก็ถือ
้
กาเนิดขึน
วิสกี้อะโก-โก้สาขานิวยอร์คเปิ ดตามมา
ในปี 2508 และได้เพิม
่ การแสดงเต้นระบานุ่ ง
น้อยห่มน้อยเป็ นโชว์ของบาร์และนี่ก็คอ
ื การ
้ จริงๆของ การเต้นอะโกโก้
เกิดขึน

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. Audiences 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.
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บาร์กรังด์ปรี (Grand Prix Bar & Restaurant) ทีถ
่ นนพัฒพงษ์ แนะนาตัวเองว่า “บาร์อะ
โกโก้ทยี่ งิ่ ใหญ่แห่งแรก” ในประเทศไทยก่อตัง้ ใน
ปี 2512 เจ้าของคือริค เมนาร์ด (Rick Menard)
นักเต้นอะโกโก้สมัยแรกสวมชุดว่ายน้า
และไม่ใส่รองเท้าหรือไม่ก็ใส่รองเท้าแตะหรือ
รองเท้าผ้าใบเต้นเป็ นกลุม
่ กลุ่มละ 4 คนเต้นครัง้ ละ
้ มาเต้นอีก
3 เพลงแล้วก็เปลีย่ นให้กลุ่มต่อไป ขึน
เมือ่ ปี 2513 ค่าแรงนักเต้นอะโกโก้ใน
้ ต่อกฎบาร์
เวลานัน
้ เดือนละ 2,000 บาทแต่ก็จะขึน
The Grand Prix Bar & Restaurant on Patpong
ในเรือ
่ งการ ปรับค่าแรงและหักเงินเดือนเช่น
1 was billed as the “first successful A Go-Go
พนักงาน ทั่วไป
bar” in Thailand by owner Rick Menard in
1969.

ในเวลานัน
้ มีนกั เต้นทีม
่ ช
ี ื่อเสียงชื่อ จอย
ดาวอะโกโก้ของ
โจ้กเกอร์บาร์ อัด
รูปของเธอแจก
ลูกค้าเป็ นทีร่ ะลึก

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.

การเต้นอะโกโก้
ระยะเริ่มแรกไม่
มีเสาโลหะชุบ
โครเมีย่ ม ทีเ่ ป็ น
อุปกรณ์ การเต้น
ทีส
่ าคญ
ั
จนกระทั่งต้น
ทศวรรษที่
1980 ( ราวพ.ศ.2523 หรือหลังจากนัน
้ ) เสาอะ
โกโก้ถูกนาเข้าจาก มอนทรีอลั แคนนาดา

In 1970 they earned around 2,000 baht a
month subject to the usual bar fines and salary deductions. Joy, one of the first Thai A GoGo 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.

ต่อมาในปี 2547 ทีเ่ ชียงใหม่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้
ทาการรื้อเสาอะโกโก้ออกจากบาร์ ด้วยเหตุผลว่า
เสาอะโกโก้ทาให้ดูไม่สภ
ุ าพและไม่เหมาะสมกับ
เมืองเชียงใหม่ทเี่ ป็ นศูนย์กลาง ทางวัฒนธรรมของ
ดินแดนล้านนา
แต่ในปี 2549 กรมการศึกษานอก
โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการก็ยอมรับที่ จะ
ให้คะแนนนักเต้นอะโกโก้ในฐานะวิชาชีพ

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 removed the A- Go-Go poles from all bars in
Chiang Mai as it was ‘not fitting for the cultural image of the North”.
Yet in 2006 The Non Formal Education department accepted to include A- Go-Go dancing in the non-formal education curriculum.
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ห้องอาบอบนวด จาลอง Bathing room today

อาบ อบ นวด

Massage Parlors

อาบอบนวดหรือ Turkish bath เป็ นธุรกิจใหม่ที่ Massage parlors or so called ‘Turkish Bath’
ได้รบ
ั ความนิยมอย่างมากในยุคสงครามเวียดนาม houses had been around since the 1920’s
but became more popular around 1957.
ราวต้นพ.ศ. 2500
ธุรกิจ เกีย่ วกับการอาบน้า แห่งแรกของกรุงเทพฯ
น่ าจะเป็ น บางกอกออนเซน (Bangkok Onsen) ทีเ่ ปิ ดบริการมาตัง้ แต่ปี 2492 ต่อมาเมือ
่
กองทหาร จีไอ เข้ามาสูป
่ ระเทศไทย ราวต้น พศ.
2500 ก็ได้ เพิมการนวดตัวและเรียกใหม่วา่
Turkish Bath ทีเ่ ป็ นทีน
่ ิยมมาจนปัจจุบน
ั

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 bathing business, with addition of body massage,
and the business has popular until today.
There is no official research or record of how

ไม่พบว่ามีการทาบันทึก ในแง่ของการเกิด หรือ
and when ’massage parlour’ or so call
จานวนสถานอาบอบนวด ทีแ
่ น่ ชดั ว่ามีมากน้อย
’Turkish bath’ began, and how many in
เท่าใด แต่ในกรุงเทพฯ ทุกวันนี้สถานอาบอบนวด
Bangkok today.
กระจุกตัวอยูใ่ นย่านรัชดาฯ เพชรบุรีตดั ใหม่ และ
สุขุมวิทซอย 3
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บาร์ยุคจีไอ จาลอง GI’s bar in the museum

Sex Shows No Cover Charge

การแสดงเร้าสวาท

Erotic shows shifted from the ‘Cabarets on
Nares Road’ to the new US Army entertainment areas, during the Vietnam war era, in
Taklee, Satthahip,Korat, Udorn and Ubon.
Workers adapted new demands and
styles
from
Vietnam introducing more magic
้ กว่าถนนนเรศ โดย
การแสดงมีการพัฒนามากขึน
in
the
performances
like ping pong show,
มีการแสดงทีม
่ หัศจรรย์พรรค์ลก
ึ เช่น ปิ งปองโชว์
darts, opening the bottle etc.
การยิงลูกดอก เปิ ดขวด ฯลฯ
After the US was defeated and left
หลังจากสงครามยุตลิ งในปี 2518 ธุรกิจบริการก็ Thailand in 1975 the businesses moved
back to Bangkok again. Patpong soon beย้ายกลับเข้าสูก
่ รุงเทพฯ โดยมีพฒ
ั น์พงษ์ เป็ น
came a center for the famous shows, bars
ศูนย์กลางสาหรับชาวต่างชาติ
and A-go -go. Most of the labour force in
แรงงานบริการ รวมถึงคนขับแท็กซี่ ตุก
๊ ตุก
๊ และ these businesses migrated from the Northแม่คา้ หาบเร่ ฯลฯ ส่วนใหญ่จากภาคอีสาน
east including taxi drivers, tuk tuk drivers,
vendor sellers, doorman, dancers etc.
หลั่งไหลสูก
่ รุง
Erotic show were also showed in
การแสดงเร้าสวาท ก็ยา้ ยฐานมาสู่ บาร์อะโกโก้
Patpong bars with shows added an extra
ย่านพัฒน์ พงษ์ โดยลูกค้าต้องจ่ายเงินพิเศษและ
charge and later the shows expanded to
ต่อมาโชว์ก็ขยายไปสูซ
่ อยนานาและพัทยา
Nana and Pattaya.

การแสดงเร้าสวาท ทีเ่ รียกทับศัพท์วา่ “เซ็กส์โชว์”
ย้ายจากถนนนเรศไปสู่ อะโกโก้บาร์ และไนต์
คลับตามฐานทัพอเมริกา ในยุคสงครามเวียด
นาม ที่ ตาคลี สัตหีบ โคราช อุดรฯ และอุบลฯ
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คาราโอเกะสร้าง
้ ในปี 2514 โดย
ขึน
นักดนตรี สมัครเล่น
ชือ
่ อิโนเอะ ไดซูเกะ
ชาวเมืองโกเบประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

The karaoke
machine was invented in 1971 by a
Japanese musician
called Inoue
Daisuke.

คาราโอเกะเป็ น
ภาษาญีป
่ น
ุ่ แปลว่า
ดนตรีเปล่าๆเริม
่ เป็ นที่
นิยมในเอเชียมา
ก่อนทีจ่ ะแพร่หลายไป
ทั่วโลกในทศวรรษที่
1980

Karaoke- which
means “ empty orchestra “ – became
popular in Asia before being introduced to the rest of
the world in the
1980’s.

ไดซูเกะ คิดประดิษฐ์
เครือ
่ งคาราโอเกะ
สาหรับร้องในบาร์ที่
เขารูจ้ กั 11 แห่ง ใน
โกเบ และไม่เคยจด
ทะเบียนเครือ
่ งคารา
โอเกะ ของเขา ด้วย
เหตุนี้แม้อต
ุ สาหกรรม
คาราโอเกะทา รายได้
หลายล้านล้านเหรียญ
แต่ไดซูเกะ ไม่เคยได้รบ
ั
ค่าตอบแทนใด ๆจากการ
คิดค้น
สิง่ ประดิษฐ์ที่
เปลีย่ นโลกนี้
เขาให้เหตุผลว่า “ผมไม่ได้เป็ นผูส
้ ร้างผมเพียง

้
แค่เอาเครือ่ งเสียงทีม
่ อี ยู่แล้วมาประกอบกันขึน
เท่านัน
้ เอง “ เครือ่ งคาราโอเกะของเขาผลิตจาก
เครือ
่ งเสียงในรถยนต์กล่องหยอดเหรียญและ
ระบบขยายเสียง
ในปี 2542 นิตยสารไทม์ ยกย่องให้ อิโนเอะ
ไดซูเกะ เป็ นหนึ่งในชาวเอเชียสามคน ทีท
่ รง
อิทธิพลทีส
่ ด
ุ ในทศวรรษ และได้รบ
ั รางวัล แอลจี
โนเบล โดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในปี 2547

Daisuke handmade
his karaoke machines for around
11 bars in Kobe
and has never patented his invention. Today karaoke
is a billion dollar
industry, but
Daisuke
has
never earned
anything from his
invention.
He said in an interview in 1999
“I’m not

an inventor, I simply put things that already exist together, which is completely different. I took a car stereo, a coin
box and a small amp to make the karaoke machine. Who would even consider patenting something like that? “
In 1999 he was featured in Time magazine as one of the
three most influential Asians of the cen33

ตูค
้ าราโอเกะ ผลิตในประเทศไทย รุน
่ สอง ราวปี
้ ราว 2535) ลูกค้าต้อง
2538 ( รุน
่ ทีห
่ นึง่ ผลิตขึน
หยอดเหรียญและเลือกเพลงทีจ่ ะร้อง ระบบเดียวกันกับ
ตูเ้ พลงสมัย ก่อน

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

ในพิธรี ับรางวัลเขาร ้องเพลง “ I’d like to
teach the world to sing “ ด ้วยเครือ
่ งเล่น
คาราโอเกะของเขา
คาราโอเกะเข ้ามาในประเทศไทยครัง้
่ กันปายตัง้ อยูทถ
แรก ทีบ
่ ารญ์ปุ่ี่ นชือ
ี่ นนธนิยะ
ในราวปี 2526
แต่สาหรับคนไทยแล ้วคาราโอเกะ
เริม
่ เป็ นทีร่ ู ้จักในฐานะเทคโนโลยีความ
บันเทิง ใหม่สด
ุ ราวปี 2530 เทปคาราโอเกะ
เพลงไทย ม ้วนแรกผลิตโดยโตชิบ ้าโดย
ร่วมมือกับค่ายเพลงนิธท
ิ ัศน์

In 2004 he was awarded “Harvard University’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 ำคนหนึ่งของพวกเรำอยำกจะสร้ำงบำร์ Lek– one of our leaders wanted to

ในฝันของตนเองด้วยการสร้างงานศิลปะชิ้นเล็กๆ make the bars of her dreams. She startเรียกว่า mini-bar series ต่อมามีเพือ่ นๆ หลาย ed her dreams with an artistic design
called ‘minibar series’, later on many of
คนมาช่วยกัน
her friends join this creative project.
โครงการนี้มส
ี ว่ นให้แรงบันดาลใจต่อการ
This project inspired the “Cando
กาเนิด“บาร์แคนดู—บาร์ยุตธิ รรมเราทาเองได้” ที่ Bar – a just and fair bar, we can do ourเชียงใหม่แลนด์
selves”. Cando Bar opened in 2006, located in Chiangmai Land, on Changklan
บาร์แคนดูเป็ นบาร์ทด
ี่ าเนินการโดยพนักงาน
Road, Chiangmai.
บริการเองใช้กฎเกณฑ์การทางานตามกฎหมาย
The bar is the first sex workers
แรงงาน พนักงานมีเวลาหยุดพักระหว่างการ
cooperative.
Can Do bar does not follow
ทางาน มีหอ
้ งพักผ่อนสาหรับพนักงาน ไม่มเี ก็บ
anykind of the bar rules usually enหัวคิวพนักงานไม่มีบงั คับดืม
่ บังคับออฟฯลฯ
forced on workers like other bars. It
ปัจจุบน
ั นี้แคนดูบาร์เปิ ดระหว่างวันพุธ -ศุกร์เป็ น
does not have a bar fine and drink quoประจา และทีน
่ ีเ่ วลากลางวันคือ ศูนย์เอ็มพาวเวอร์
tas, for instance. Workers at Cando are
เชียงใหม่ ทีด
่ ูแลกิจกรรมในภูมภ
ิ าคทัง้ หมด
covered by government social security,
ของเอ็มพาวเวอร์
and work 8 hours each evening.
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Condom in the History
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เอ็มพาวเวอร์ (ศูนย์พท
ิ กั ษ์ สท
ิ ธิพนักงานบริการ)
เริม
่ ต้นแค่ เป็ นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมอืน
่ ๆไม่วา่ จะเป็ นหนังสือพิมพ์ หรือการ
แสดงต่าง ๆก็ ล้วนเป็ นกิจกรรมโรงเรียนทัง้ สิน
้
กระทั่งกลางปี 1986 มีขา่ วในหน้า นสพ.ชาย
ไทยติดเชื้อเอดส์จากชาวต่างชาติ
คาว่า “ชาวต่างชาติ” ก่อให้เกิด ผลกระทบอย่าง
มากต่อธุรกิจบริการ คนต่างชาติ อย่างเช่นพัฒน์
พงษ์ กอร์ปกับการโหมกระหน่า สร้างความตืน
่
ตระหนกอย่างไร้ขอ
้ เท็จจริงของ สือ
่ มวลชนว่า
เอดส์เป็ นโรคติดต่อทางเพศ รักษาไม่ได้ตายลูก
เดียว พร้อมด้วยภาพหัวกะโหลกกระดูกไขว้ ทา
ให้ธุรกิจบริการ แก่ลูกค้าต่างชาติระส่าระสาย
เอ็มพาวเวอร์ ในเวลานัน
้ มี นสพ. พัฒน์พงษ์
เป็ นเอกสาร ทีเ่ ผยแพร่ใน ย่านพัฒน์พงษ์ พบว่า
การให้ข้อมูลใน นสพ.พัฒน์ พงษ์ เล่มเดียวไม่
สามารถต่อสูก
้ บั กระแส ตืน
่ ตระหนกทีส
่ ร้างมา
จากสือ
่ มวลชนภายนอก เราจะต้องทางานด้านลึก
มากขึ้น เพือ
่ ส่งเสริมให้คนคิดอย่าง มีเหตุมผ
ี ล
และมีข้อมูลทีถ
่ ก
ู ต้อง
เป็ นทีม
่ าของ ใบปิ ดการ์ตูน ง่ายๆปิ ดตามห้อง
แต่งตัว ของพนักงาน และการแสดงตลกแบบ
การ์ตูนชื่อ ฮันนี่ บี สเปเชียล
ฮันนี่ บี เริ่มต้นด้วยการรณรงค์ เรือ
่ ง การร่วม
เพศทีป
่ ลอดภัยในย่านสถานบริการ โดยแสดง
บนถนนหน้าบาร์ และแจกถุงยางอนามัย ต่อมา
ได้พฒ
ั นาเป็ นละครตลกสัน
้ ๆ เกีย่ วกับความไม่รู ้
เรือ่ งเอดส์ของตัวตลกชาย และนางเอกทีเ่ ป็ น
พนักงานบริการ ทีม
่ เี หตุมผ
ี ล คิดถึงการบริการที่
ปลอดภัย “Its good for you and for me”
นีค
่ อ
ื ทีม
่ าว่า ทาไมเอ็มพาวเวอร์ จึงมีชือ
่ เสียงด้าน
การรณรงค์ป้องกันเอดส์ เพราะความเชือ
่ ของคน
ทั่วไปในสังคมยังคง มุง่ มั่นตีตราอยูแ
่ ต่ “กลุม
่
เสีย่ ง”โดยเฉพาะพนักงานบริการ

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 newspapers 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 producing a Patpong Newspaper, distributed in
bars in Patpong and Sukhumvit areas.
However, one monthly newspaper could not
fightback successfully against such massive 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 ourselves from if we have the right information.
Empower produced a small cartoon booklet
and poster with this message for wide distribution.
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 because society still believes that sex workers
are ‘risk group’ and if we can control sex
workers then we will protect the whole society. Our activities are how we fight back
against the stereotypes and myths.
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หุ่นจาลอง การแสดงชุด ฮันนี่ บี สเปเชียล
Exhibition of street play ’Honey Bee Special

้
ผลคือทาให้ จานวนผูต
้ ด
ิ เชื้อ เอชไอวี เพิ่มขึน
อย่างมากในกลุ่มแม่บา้ น ผ่านมา 30 กว่าปี เมือ่ มี
ยารักษา เอชไอวี แล้ว และไม่วา่ เอ็มพาวเวอร์
เสนอแนวทาง “อาชีพ ไม่ใช่สาเหตุของการแพร่
เชื้อ” แต่การตีตรา “กลุ่มเสีย่ ง” ก็ไม่ได้ลดลง

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 medicines, but Thailand still cannot do without
‘risk group’ at the front of the campaign,
while house wives communities are still ignored.

ในขณะทีจ่ านวนแม่บา้ น ติดเชื้อเอชไอวี ก็ไม่ได้
รับการดูแลแก้ไข อยูเ่ ช่นเดิม
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มวยไทยเป็ นศิลปะการป้ องกันตัว ผูท
้ จี่ ะเป็ น
นักมวย จะต้องมีความกล้าหาญโดยปราศจาก
ความกลัวแม้แต่น้อย จะต้องได้รบ
ั การฝึ กฝน
อบรมทุกวิธี และเทคนิค ในการป้ องกันตัว โดย
ใช้ทุกๆส่วนของร่างกาย และการเคลือ
่ นไหวอย่าง
ถูกวิธี ทัง้ กัด เตะ ถีบ ต่อย กอดรัด หัวชน การ
ขยับก้าวเท้า และการใช้แขน ป้ องกันอาวุธคูต
่ อ
่ สู้
เราสามารถทีจ่ ะฝึ กมวยไทยได้ในทุกสถานที่ ไม่
ว่าเด็ก ผูใ้ หญ่ ชาย หรือหญิง

การเป็ นพนักงานบริการ...

Thai Boxing is an art of self-defense, to
be a boxer, one must have courage
with out any fear. Boxing training covered all methods and techniques of defense 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….

ความกล้าหาญเป็ นพลังสูค
่ วามสาเร็จ ทัง้ ในหน้าที่
Courage is power to success either in a
การงาน ในการต่อสู้ หรือเป็ น การประกอบ
game, a fight, or a serious duty.
ภารกิจทีจ่ าเป็ น

To be a sex worker...

การเป็ นพนักงานบริการ...

One must learn an art of self-defense
เราก็ตอ
้ งเรียนรูศ
้ ลิ ปะการป้ องกันตัว เกีย่ วกับ
เมือ่ ไรจะรุก เมือ
่ ไรจะถอย เราจะต้องตีให้ตรงเป้ า about how to make a step forward and
move back word. Who to hit as a target
ไม่วา่ จะด้วยกาปั้นทีน
่ ุ่มนวล หรือการเตะที่
รุนแรง พนักงานบริการทีเ่ ก่งโดยมากก็ทางานอยู่ with soft punch or heard kick. Smart sex
ในสังคมทีไ่ ม่มค
ี วามยุตธิ รรมได้ เพราะเป็ นทีๆ
่ จะ workers practically live in unjust society.
ได้เรียนรูว้ า่ จะลดการถูกเอาเปรียบอย่างไร รวม Where they must learn how to minimize
the exploitation and reduce legal violation
ทัง้ การหลีกเลีย่ ง ความรุนแรง จากการปฏิบตั ิ
of the law enforcement.
หน้าที่ ของผูร้ กั ษากฎหมายอีกด้วย
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การรัวระฆัง มาเกีย่ วข้องกับการซื้อดืม
่ ในบาร์หล้า
มานานราว 250 ปี แล้ว

Ringing the bell has been associated with
buying drinks in a bar at least 250 years.

เมือ
่ ก่อนนั้น การรัวระฆังเป็ นสัญญาณถอนสมอ
นาเรือออกสูท
่ อ
้ งทะเล ต่อมาในราวปี ค.ศ.1400
กองทัพเรืออังกฤษ ได้มีการให้สญ
ั ญาณระฆัง เป็ นการ
บอกเวลาแก่ลูกเรือเมือ
่ อยู่กลางมหาสมุทร ต่อมา
กองทัพเรือในยุโรปทัง้ หมด ก็ถือปฏิบ ัติตามจนเป็ นธรรม
เนี ยม
กองทัพเรือฮอลแลนด์ ให้สญ
ั ญาณระฆัง เป็ น
คาสั่งยิงปื นใหญ่ ต่อมาในราว ค.ศ.1700 มีบาร์ทท
ี่ า่ เรือ
ในกรุงอันสเตอร์ดมั เริม
่ แขวนระฆังไว้ทบ
ี่ าร์ เพื่อตีบอก
เวลาบาร์เปิ ด “ ดืม
่ ได้แล้ว “ ต่อจากนัน
้ มา ในสโมสร
นายทหารเรืออังกฤษ ก็เริม
่ นาระฆังมาแขวนไว้ในบาร์
บ้าง เอาไว้ตี เพื่อเป็ นสัญญาณว่ามีผก
ู้ ระทาผิดกฎสโมสร
เช่น การสวมหมวกเข้ามาในสโมสร การทาโทษคนฝ่ า
ฝื นกฎ ก็คือ ต้องซื้อเหล้าเลี้ยงทุกคนในบาร์ แต่ถา้ ผูต
้ ีรวั
ระฆัง ไม่สารารถพิสูจน์ วา่ มีผก
ู้ ระทาผิดจริง ก็จะต้องซื้อ
เหล้าแจกทุกคนในบาร์เช่นกัน

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.
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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 announce someone was breaking club rules
e.g. wearing their hat in the bar. A common
punishment was “ buying a round of drinks “.

สวัสดี คลับ ในฐานทัพอากาศ ทีโ่ คราช 2510 Sawadee Club at US Based Korat 1967

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
และในยุคการตืน
่ ทองของอเมริกา ผูท
้ โี่ ชคดี traditions.
ขุดทองคาได้ ก็จะวิ่งมารัวระฆัง ทีโ่ รงเตี๊ยม เพือ่
The bell also made a brief appearประกาศว่าได้ขุดพบทองคามาเต็มถุงแล้ว
ance in the gold rush era of the late 1890’s.
แน่ นอนว่า เขาจะต้องฉลองโชคของตนด้วยการ
Lucky prospector’s would rush to the saloon
ซื้อเหล้าแจกทุกคนในโรงเตี๊ยมอยู่แล้ว
and ring the bell to announce they were back
from the gold fields with gold in their pocket!
ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สโมสร
นักบินอเมริกน
ั ก็มีระฆังแขวนไว้เช่นกัน สาหรับ Of course they were obliged to share their
joy by buying a round.
นักบินทีโ่ ชคดีรอดชีวต
ิ กลับมาจากการ ปฏิบตั ิ
During WWII American fighter adoptการรบ ก็จะมารัวระฆังทีส่ โมสร เสมือนหนึ่งเป็ น
ed the bell for their mess clubs. After a sucหน้าทีๆ
่ จะต้องมีการซื้อเหล้าเลี้ยงกันนัน
้ เอง
cessful mission pilots would ring the bell and
และรวมถึงนักบินหน้าใหม่ จะต้องมารัวระฆังที่
celebrate their safe return by buying everyบาร์ เพือ
่ ประกาศโชคชัยแก่สหายนักรบทุกคน
one a drink. These pilots were also the first
นับแต่นน
้ ั มา ระฆัง ก็มท
ี ท
ี่ างอันถาวรของตนใน
to hang the bell in prominent positions hopบาร์เหล้า เพือ
่ ให้เป็ นทีร่ ก
ู้ น
ั ว่า นักรบทีโ่ ชคดี และ ing to lure unsuspecting cadets and new
pilots into ringing the bell and therefore being
ซื้อเหล้าเลี้ยงเพือ
่ นนักบินทีเ่ หลือทุกคน
obliged to buy a round. Sound familiar?

ต่อมาในปี ค.ศ.1890 กองทัพเรือประเทศ
เกิดใหม่แบบอเมริกน
ั ก็ถือเอาธรรมเนียมระฆัง
มาใช้บา้ ง
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“ฮันนี่ บี สเปเชียล” ละครสัน
้ ๆ ชวนหวัว กระตุน
้
เตือนให้คน คิดถึงการมีเพศสัมพันธ์ทป
ี่ ลอดภัย
เล่นบนถนน แถวหน้าบาร์ แต่ก็มีระยะหนึ่งที่ เข้า
ไปเล่นบนฟลอร์อะโกโก้ ในบาร์ได้หลายแห่ง ทัง้
ทีพ
่ ฒ
ั น์พงษ์ ซอยคาวบอย นานา และป่ าตอง
ภูเก็ต ละครฮันนี่ บี ตระเวนแสดงตัง้ แต่ ปี 2532
–2549 จึงได้เลิกแสดง
“ท่านผูม
้ เี กียรติทง้ ั หลาย,
นับเป็ นเวลานานมากแล้ว ทีเ่ ราได้ยน
ิ คาว่า เอดส์
แต่ไม่มใี ครบอกไดว่า เอดส์ มาได้อย่างไร
อย่างไรก็ตาม ความจริงคือ มีคนเป็ นเอดส์ ทุกหน
ทุกแห่ง และเรา ในฐานะเพือ
่ นมนุษย์ จะต้องมี
ชีวต
ิ อยูร่ ว่ มกันต่อไป อย่างมีความสุข เราขอส่ง
ความปรารถนาดีมายังทุกท่าน ไม่วา่ ท่านจะเป็ น
ใคร อาชีพอะไร การศึกษาระดับไหน และเชื้อ
ชาติอะไร ไม่วา่ จะเป็ นผูห
้ ญิง หรือผูช
้ าย ขอให้
ทุกคนมีสข
ุ ภาพทีด
่ ี และชีวต
ิ ทีป
่ ลอดภัย ใน
นามเอ็มพาวเวอร์...”

“Honey Bee Special’, a street performances 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 profession, 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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โครงกสน นามชีวติ ให้การศึกษาแก่เยาวชน เรืองเอชไอวี
่
เอดส์ ด้วยโครงการศิลปะเข้าใจเอดส์ เพือประดิ
่
ษฐ์เป็ นธงราลึกเอดส์ Naam Chewit
project works with young people in schools using art to understand HIV/AIDS and created AIDS
memorial banners.

โครงการนามชีวต
ิ

Naam Chewit Project

A project helping us to remember and encouraging us to express our grief and love
for those who passed away with AIDS.
We believe people who are living
ผูท
้ เี่ สียชีวต
ิ ด้วย เอชไอวี/เอดส์ ช่วย เตือนสติให้
with HIV and die from HIV are important
เราราลึกถึงโรคภัยไข้เจ็บทีม
่ องไม่เห็น และให้
witnesses to how we value lives and living
เราตระหนักใน คุณค่าของชีวต
ิ เพือ
่ นมนุษย์ทเี่ สีย
together, and how much we love each othไปเพราะความไม่รู ้ เพราะความด้อยประสิทธิ
er. Many people die from our ignorance,
ภาพทางการแพทย์และ เพราะการกีดกันผูป
้ ่ วย
from failure of medical science, from disออกไปจากการรักษา ทีเ่ ห็นคุณค่าชีวต
ิ และ
crimination and lack of human rights.
เคารพในสิทธิมนุษยชน
NaamChewit encourages all walks of
นามชีวต
ิ ชักชวนชุมชน หลากหลายรวมถึง
life especially young people, to help make
เยาวชนให้ช่วยกันสร้าง ธงราลึก ผูท
้ เี่ สียชีวต
ิ ไป banners dedicated for people who die from
ด้วยเอดส์นาออกแสดงในวาระต่าง ๆเพือ
่ กระตุน
้ AIDS. These banners remind us of the imเตือนให้เราสานึกในความสูญเสีย และผลักดันให้ portance of what has been lost; to continue
เกิดการรักษาชีวต
ิ ยกระดับสิทธิมนุษยชนทาง
to push for recognition of human rights and
การแพทย์และ การใช้ชีวต
ิ อยูร่ ว่ มกัน
improvement of medical science which will
allow us to live together in harmony.

การราลึกถึงผูว้ ายชนม์ เป็ นการเชิดชูวีรชนที่
หาญกล้าเสียสละชีวต
ิ เพือ
่ การดารงอยูข
่ องสังคม
และผูค
้ นต่อไป
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วารสารนามชีวต
ิ
(2533 - 2541)
เป็ นกระบอกเสียงของผูต
้ ด
ิ เชื้อ เอชไอวี
การคิดค้นต่าง ๆเพือ
่ การมีชีวต
ิ อยู่
ร่วมกัน ข้อถกเถียง โต้แย้ง ของ ผู้ตด
ิ
เชื้อเอชไอวี ต่อวิถท
ี างการแพทย์ และการ
รณรงค์ทไี่ ม่เหมาะสมต่างๆ

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”.

หนังสือพิมพ์ชุมชนพนักงานบริการ
โดย เอ็มพาวเวอร์
Publications for Sex workers community by EMPOWER:

“พัฒน์ พงษ์ ”
เพือ
่ ชุมชนคนพัฒน์พงษ์ 2529-2534
“Patpong”
By and for Patpong community
1986-1991

“เอ็มพาวเวอร์–”
สาหรับพนักงานบริการ 2534-2544

“EMPOWER”
By and for sex workers 1991-2001

“Bad Girls Newspaper”
Good Girls Go to Heaven,
Bad Girls Go Everywhere!
เพือ
่ ชุมชนพนักงานบริการและญาติมต
ิ ร
ผูเ้ ข้าใจพนักงานบริการ, 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 แรงงานไร้พรมแดน

Labour San Frontieres

เอ็มพาวเวอร์ เชียงใหม่ เกิดกิจกรรมขึ้นในปี
1992 / 2535 ปัจจุบน
ั ศูนย์เอ็มพาวเวอร์
เชียงใหม่ ตัง้ อยูท
่ ี่ บาร์แคนดู เชียงใหม่แลนด์
การมีศูนย์ทเี่ ชียงใหม่ ทาให้เราพบว่า
พนักงานบริการทีม
่ าใช้บริการทีศ
่ ูนย์เรา นับวันก็
จะเป็ นผูห
้ ญิงทีข
่ า้ มแดนมามากขึ้นเรือ่ ย ๆ พบว่า
ความต้องการทีจ่ ะเรียนรูภ
้ าษาไทยมีมากขึ้น
เพราะถ้าแรงงานข้ามแดนรูภ
้ าษาไทย ก็จะทาให้
ชีวต
ิ ในเมืองไทย มีขอ
้ มูลข่าวสารมากขึ้น และช่วย
พัฒนาการสือ่ สารเขากับคนไทยได้ดีขน
ึ้
หลังจากนัน
้ อีก 5 ปี เราก็มศ
ี ูนย์แม่สาย
และปัจจุบน
ั ก็มศ
ี ูนย์ทแ
ี่ ม่สอด อีกแห่งในชายแดน
ภาคเหนือ และมุกดาหาร ชายแดนด้านแม่น้าโขง

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 centers. Thai language training was increasingly 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 other side of the map.

“ คาจิง่ ฝันว่าได้ไปโรงเรียน ทีเ่ มืองไทย

“ Kumjing dreams to be in school in Thailand.
Meuy, dreams to have her child
born in Thai Hospital, for her child is
ดาว อยากทางานมีรายได้ เคยคิดว่าอยากให้ถก
ู healthy,
จับเข้าคุกในเมืองไทย เพราะอยากทางานใน
Dao, dreams to have job and
เมืองไทย
thought that if she was jailed in Thailand,
she may have worked afterward.
นวล และ...”
Nuan… and… “
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เหมย ใฝ่ ฝันอยากให้ลก
ู ได้เกิดในโรงพยา บาลที่
เมืองไทย เด็กจะได้แข็งแรง

Labour Sans frontiers is an art project
that transfer dreams and lives of many
“แรงงานไร้พรมแดน” เป็ นโครงการ ทีถ
่ า่ ยทอด
ความฝัน ความคิด ชีวต
ิ ของผูค
้ นทีอ่ พยพ มาอยูแ
่ ถว people who cross border to work in
Thailand. Many sex workers at border
ชายแดนในประเทศไทย โดยพนักงานบริการข้าม
towns helped make paper machete dolls
แดนเหล่านี้ ช่วยกันสร้างตุก
๊ ตากระดาษ ขนาดครึง่
ตัวคน เพือ่ แทนตัวเอง เดินทางไป ยังดินแดน เมือง half human size, to represent their
dreams to reach at some destinations.
สถานที่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นความใฝ่ ฝัน ตามเรือ่ งราวของ
คนปั้นตุก
๊ ตา
“The Journey of Kumjing” has
become an activities that empower has
“การเดินทางของคาจิง่ ” เป็ นกิจกรรมทีเ่ อ็ม
helped transport the dreamed dolls from
พาวเวอร์ นาพา ตัวแทนชีวต
ิ ของแรงงานข้าม
village to cities, town to countries, to
พรมแดน เดินทางไปตามความฝัน จากบ้านสูก
่ รุง
lands of different language, with a
จากเมืองสูเ่ มือง สูป
่ ระเทศ สูด
่ น
ิ แดนทีแ
่ ตกต่างทาง dream the every human being will have
วัฒนธรรม ด้วยความฝัน ทีม
่ นุษยทุกคน จะมีสท
ิ ธิ
equal rights, to travel, to jobs, to housมนุษยชนทีเ่ ท่าเทียมกัน ทัง้ สิทธิในการเดินทาง เลือก es, and equal right of protection of their
ทีอ่ ยู่ เลือกอาชีพ การงาน และการได้ร ับความ
right as said in the UN’s “International
คุม
้ ครอง ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
Declarations of Human Rights”.
มนุษยชน อย่างแท้จริง
Today there are 108 “Kumjing”
ปัจจุบ ันนี้ ตัวแทน “คาจิง่ ” 108 คน ได้ร ับ dolls living in adoption of families in 18
การอุปถัมภ์ ในครอบครัว บ้าน กลุม
่ บุคคล สถาบัน ฯ countries.
ใน 18 ประเทศ
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ี่ น: พนักงานบริการ
สวาเซย
ี น
ประชาคมอาเซย

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 governments (ASEAN) announced that a single
‘Asean Economic Community’ would be
formed in 2015. New policies and processes 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“ไม่วา่ จะเป็ นยังไง—เราก็จะยังเต ้นรากันต่อไป” ใน ma and police.
ประเทศต่าง ๆ ในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ได ้มีความพยายามจะรวมตัวกันมาตัง้ แต่ปี 2510
เมือ
่ มีการจัดตัง้ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ (Association of Southeast Asia Nations - ASEAN) กลุม
่ ประเทศเหล่านี้ อยากทีจ
่ ะ
สร ้างความเป็ นปึ กแผ่นเพือ
่ แข่งขันทางด ้าน
เศรษฐกิจการค ้ากับ จีน และอินเดีย มาจนปั จจุบันนี้
สมาชิกกลุม
่ อาเซียน มี 10 ประเทศ และได ้
ประกาศร่วมกันเป็ น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในปี 2558 โดยมี นโยบายและ
กระบวนการ กาหนดขึน
้ มาให ้เป็ นประชาคมหนึง่
เดียวกัน
ในประชาคมอาเซียนนี้ มีจานวนพนักงาน
บริการรวมกันแล ้วประมาณ หนึง่ ล ้านคน ทีจ
่ ะมีสว่ น
ได ้เสีย กับนโยบายหนึง่ ประชาคมนีด
้ ้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในด ้านทีเ่ กีย
่ วกับ แรงงาน และการข ้าม
แดน, การท่องเทีย
่ ว, เอเชไอวี, การค ้ามนุษย์, และ
รวมถึงนโยบายสิทธิมนุษยชน โครงการ SWASEAN ของเอ็มพาวเวอร์ มีวัตถุประสงค์ทจ
ี่ ะให ้
พนักงานบริการในอาเซียนได ้มา ทาความเข ้าใจ
และแลกเปลีย
่ น และเตรียมรับมือ กับสิง่ ทีจ
่ ะ
เกิดขึน
้ เมือ
่ เกิดประชาคมอาเซียนขึน
้ จริง ๆ
มีสองประเด็นหลัก ๆ ทีพ
่ วกเราเห็นว่าเป็ น
ปั ญหาร่วมกัน คือ เรือ
่ งตราบาป และตารวจ
ปี 2556 เอ็มพาวเวอร์ ได ้สนับสนุนให ้พนักงาน
บริการในอาเซียนสร ้างผลงานศิลปะ เพือ
่ แสดงให ้
เห็นว่า พนักงานบริการต่อสู ้กับตราบาปทีส
่ ังคม
มอบให ้เราอย่างไร เราได ้ทาเวิรค
์ ช ้อป กับพนักงาน
บริการอาเซียนประมาณ 100 คน เพือ
่ ค ้นหาภาพ
แสดงถึงตราบาป และการต่อสู ้ของเรา ผลงาน
รวมกลุม
่ ของพนักงานบริการ 10 ประเทศ ได ้ถูกจัด
่ นิทรรศการว่า “Yet, still we
แสดงขึน
้ ในชือ

“Yes Still We Dance”

In 2013 Empower supported
Asean sex worker organizations to produce artworks to show sex worker’s experience and resistance to stigma. We
ran art workshops with over 100 sex
workers to explore stigma and resilidance”
ence. The works for 10 countries were
ผลงานของพวกเรา ได ้จัดแสดงขึน
้ เดือน
compiled into an exhibition “Yes Still We
เมษายน ปี 2556 ทีห
่ อศิลปวัฒนธรรมแห่ง
Dance” The exhibition has been held at
กรุงเทพมหานคร, ปี 2557 ทีก
่ ารประชุมอาเซียน
ภาคประชาชน ทีป
่ ระเทศเมียนม่าร์ และ ทีห
่ อศิลปะ the Bangkok Art and Culture Center April
2013, Myanmar Asean People’s Forum
Substation ประเทศ สิงคโปร์
March 2014 and the Substation with
Project X Singapore.
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รายงานการศึกษาเกีย่ วกับผลกระทบของ
นโยบาย “ต่อต้านการค้ามนุษย์” ของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา .ทีใ่ ห้รฐั บาลประเทศไทย (และอีก
หลายประเทศทั่วโลก) ทาการปราบปรามและ
จับกุมผูก
้ ระทาความผิด คือผูค
้ า้ ทีเ่ อาเปรียบ
แรงงานมนุษย์ แต่ทุกวันนี้ผท
ู้ ถ
ี่ ก
ู จับและ
์
ปราบปรามคือผูบ
้ ริสท
ุ ธิทเี่ รียกว่า “เหยือ
่ การค้า
มนุษย์” เท่านัน
้ โดยทีพ
่ วกเราไม่ได้รบ
ั การ
คุม
้ ครองอย่างที่ “เหยือ
่ ” สมควรได้รบ
ั แต่ กลับ
ถูกคุมขังและปฏิบตั ต
ิ อ
่ อย่างไร้ความเป็ นธรรม
ทาให้สงั คมทั่วไปเข้าใจว่าพวกเรา แรงงานข้าม
แดนเป็ นอาชญากร
ในระหว่างการศึกษาวิจยั ถึงผลกระทบ
ของนโยบายนี้ พนักงานบริการข้ามแดน ได้
ช่วยกันปักเรือ
่ งราวลงบนผ้า ชือ
่ ว่า “ผ้าปัก มิดะ”
ทีเ่ ป็ นเรือ
่ งราวการบุกทะลาย จับกุมพวกเธอใน
สถานบริการชือ
่ “มิดะ” เรือ
่ งราวบนผ้าปัก ได้
เป็ นแรงบันดาลใจ ให้เอ็มพาวเวอร์ สร้าง
ภาพยนตร์สน
้ ั เรือ
่ ง “ สาวน้อย ผจญภัย — Last
Rescue in Siam” ทีไ่ ด้รบ
ั เชิญไปฉายใน
เทศกาลหนังสัน
้ ถึง 12 เทศกาล ในปี 2558
อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่ปี 2544 เป็ นต้นมา
ได้เกิดปฏิบตั ิการของเจ้าหน้าทีจ่ นกลายเป็ น
ประเพณี ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม เรียกว่า
“เทศกาลทะลายซ่อง” เกิดขึ้นทั่วประเทศ อัน
เนือ
่ งมาจากรัฐบาลไทยพยายามจะเร่งสร้าง
ผลงานให้ เป็ นทีพ
่ อใจ รัฐบาลสหรัฐฯ เพือ
่ ให้ได้
รายงาน (TIP Report = Trafficking in Person) ประจาปี ทีด
่ ี ซึ่งจะได้คะแนนดี ตาม
นโยบายสหรัฐฯ ทีม
่ ก
ี ารให้เกรดผลงานแต่ละ
ประเทศ.

Hit & Run is Empower sex worker report showing the bad impacts of USA
led anti-trafficking policies which push
Thailand and many other countries
make laws and practices to arrest people who exploit migrant labor. The reality 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 mistakenly believe migrants are criminals.
During the study of the impacts migrant 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 hurry to reach their quota to impress the
USA and get good TIP Report Card
grade.
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หนังสือโดยเอ็มพาวเวอร์ Books by EMPOWER
For more information <badgirls@empowerfoundation.org>
“Yet, Still We Dance” ภาษาอังกฤษ / หนังสือประกอบนิทรรศการศิลปะ พนักงา
บริการแห่งอาเซียน
“Yet, Still We Dance”; Eng.,
2013 -2015

catalogue of SWAEAN Art Exhibition,

“ชนแล้วหนี ”, 21 X 28 ซ.ม. ภาษาไทย / 110 น./ ผลงานวิจยั ผลกระทบ
นโยบายการค้ามนุษย์ ต่อพนักงานบริการ
“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 / รวบรวมข่าว นสพ.
บทความ ข้อเขียน ทีเ่ กีย่ วกับเอ็มพาวเวอร์ ในหน้าสือ
่ มวลชน ตัง้ แต่ปี 2528-2553
“Reading Between Lines” 21 X 28 ซ.ม/ 481 pg. / Eng-Th / collating of
newspaper covering stories and writing about EMPOWER since 19862010

“เพราะว่าเป็ นผูห
้ ญิง”, หนังสือขนาดฝ่ ามือ บทกวีของ จอยส์ สตีเว่นส์ ซึง่ เป็ นบทกวีเรียกร้องสิทธิ
ผูห
้ ญิง ทีใ่ ครเห็นก็ตอ
้ งชอบ
“Because we are women”, palm size booklet of poetry by Joyce Stevens, one of
the most popular poems on women’s rights.
“พจนานุ กรมฉบับเอ็มพาวเวอร์” 104 น. / เป็ นดิกชันนารี เล่มแรก ทีพ
่ นักงานบริการ เป็ นผูใ้ ห้
ความหมาย ของคา ตามทีพ
่ วกเธอตีความ
“ Bad Girls Dictionary” 104 pg./ The first ever dictionary that written by sex
workers of words they define.
“ ชีวต
ิ ครบรส ของ แบดเกิร์ล” / 188 น./ รวมเรือ
่ งราวสัน
้ ๆ ของพนักงานบริการ เขียนโดย
พนักงานบริการ
“ 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.
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