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Introduction 

The Empower University Dictionary 

First Edition is a part of the process of 

chronicling our expertise from 23 years. 

The creation process was supported by 

Association for Women’s Right’s in 

Development (AWID), PHAMIT, Global 

Fund and the Rockefeller Foundation 

contributed to the final publication.  

The beginnings…                                                                                                                                                                 

In 2005 Empower attended the AWID 

10th International Forum Bangkok 2005. 

We were represented by Porn, our 

coordinator of Empower Chiang Mai.   

“I was thrilled to be at the 

AWID Conference. I was very happy 

to hear support for sex workers by 

AWID, especially in the closing 

ceremony.  

          It was also a lonely time. It was 

hard to be labeled a “victim” and 

called    a “prostituted woman” rather 

than be respected as the hard 

working sex worker, family provider, 

community leader and human rights 

defender that I am. 

         It was hard to be the only sex 

worker in a room when the USAID  

representative declared that the 

mighty US government and herself 

believe that my work degrades all  

แนะน าหนังสอื 

ดกิชนันารขีองส านกัพมิพ์มหาวทิยาลยั เอ็ม

พาวเวอร์  เป็นโครงการทีป่ระมวลจาก 

ความรู ้ความเชีย่วชาญ ทีเ่กดิจากการท างาน 

รว่มกนั ของเอ็มพาวเวอร์ ตลอดระยะเวลา 

23 ปี  ทีผ่า่นมา ดกิชนันารี เลม่น้ี ไดร้บัการ

สนบัสนุน จาก สมาคมสตรเีพือ่การพฒันา 

AWID โครงการฟ้ามติร, กองทนุโลก และ 

มูลนิธร็ิอกกีเ้ฟลเลอร์ ดา้นการจดัพมิพ์ 

จุดเริม่ตน้...                                             

ในปี 2548 เอ็มพาวเวอร์ ไดเ้ขา้รว่ม

ประชมุ AWID คร ัง้ที ่10 ที ่กรุงเทพ 

ตวัแทนของเอ็มพาวเวอร์ คอืพร หรือ พร

พศิ ผกัไหม ผูป้ระสานงานของเอ็มพาว

เวอร์เชียงใหม ่

   “ฉนัรูส้กึซาบซึง้มาก ทีไ่ดร้บัโอกาส

มารว่มประชมุ AWID และ ดีใจมากทีไ่ด้

ยนิวา่ AWID ใหค้วามสนบัสนุน การ

ตอ่สูข้องพนกังานบรกิาร โดยเฉพาะใน

พธิีปิดการประชมุ น้ี 

     ฉนัอยากจะบอกกบัทีป่ระชมุวา่ ทีผ่า่น

มาพวกเรารูส้กึ เจ็บปวด และโดดเดีย่วแค่

ไหน เมือ่ถูกตราหน้า ใหเ้ป็น “เหยือ่” 

หรือถูกเรียกวา่ พวก“หญงิขายตวั” แทนที่

จะมองเห็นถงึคณุคา่การท างาน อาชีพ

บรกิาร ภาระเลีย้งดูครอบครวั บทบาทที่

เป็นผูน้ าชมุชน เป็นผูป้กป้องสทิธิ

มนุษยชน เหมือนอยา่งที ่ฉนัเป็น...  

     มนัเป็นเรือ่งยาก  ทีม่ี ฉนั ทีเ่ป็น

พนกังานบรกิารเพียงคนเดยีวอยูใ่นหอ้ง

ประชมุ ทีม่ี คณุผูห้ญงิเจา้หน้าทีจ่าก



รฐับาลอเมรกิา (USAID) มาโฆษณา

ชวนเชือ่ กลา่วหาวา่  

women.  

Just months earlier, in 2004, I was 

awarded the Thai National Human 

Rights Commission Inaugural Prize 

as “Women’s Rights Defender”.  

I wondered “How could I be both… a 

recognized women’s rights defender 

and a disgrace to women at the 

same time?”  

Rebel or revolutionary?  

Whore or hero? 

I began to wonder about all 

the words used about my work and 

myself by others.  What do we sex 

workers in Thailand understand 

when we hear terms like … 

trafficking, choice, safe sex, 

decriminalization, rescue, pimp, 

legalization, prostituted women, 

rights, freelance, 100% condom use, 

direct /indirect?  

How do terms like these 

influence policy and law?  How can 

non-sex workers learn from the way 

we sex workers define our work and 

our lives? The forum theme asked 

“How Does Change Happen?” My 

thoughts are that change doesn’t just 

“happen”…I was asking “How can we 

make change happen?”  

งานของพวกฉนั ท าใหผู้ห้ญงิ ตกต ่า อบั

อายขายหน้า  

ท ัง้ที ่เพิง่ผา่นมาเพียงเดือนเดยีวเทา่

นัน้เอง ทีฉ่นัเพิง่ไดร้บัรางวลั “ผูห้ญงิ

ปกป้องสทิธมินุษยชน” ประจ าปี 2547 

จากคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แหง่ชาต ิ 

 ซึง่ท าใหด้ฉินัสบัสนวา่ “ฉนัเป็นสองอยา่ง

ในเวลาเดียวกนัไดอ้ยา่งไร...เป็นผูห้ญงิ

ปกป้องสทิธมินุษยชน และ เป็นคนที่

เหยยีบย ่าศกัดิศ์รขีองผูห้ญงิ ดว้ยพรอ้ม

กนั ?” 

กบฏ หรือ นกัปฏวิตั ิ                                        

กะหรี ่หรือ วีรสตรี 

       ดฉินัเริม่สนใจ เกีย่วกบัค าตา่ง ๆที่

ใชก้บัอาชีพ และทีเ่กีย่วกบัตวัฉนั  ฉนั

อยากรูว้า่ ค าตา่ง ๆทีใ่ชใ้นทีป่ระชมุน้ี 

เพือ่น ๆพนกังานบรกิารของดฉินั จะ คดิ

กบัมนั หรือตีความหมายมนัวา่อยา่งไร 

เชน่ ค าวา่... การคา้มนุษย์, โอกาส, เพศ

ปลอดภยั, การ หญงิอาชีพพเิศษ, สทิธ,ิ 

พวกฟรีแลน้ซ์, ถุงยางอนามยั 100%, 

ทางตรง ทางออ้ม ฯลฯ 

ค าเหลา่น้ี มีความหมายตอ่นโยบาย และ

กฏหมาย ตา่ง ๆอยา่งไรบา้ง เราจะท า

อยา่งไรทีจ่ะใหค้นทีไ่มใ่ชพ่นกังาน

บรกิารทางเพศ เรียนรูเ้กีย่วกบัพวกเรา

พนกังานบรกิารทางเพศ วา่เราคดิ

อยา่งไรเกีย่วกบังานของเรา เกีย่วกบัชวีติ



ของเรา ส าหรบัการประชุมคร ัง้น้ี ทีม่ี

หวัขอ้ใหญว่า่ “การเปลีย่นแปลง เกดิขึน้

ไดอ้ยา่งไร” ดฉินัก็คดิวา่ การปลีย่นแปลง 

คงจะไมเ่พยีงแคเ่กดิขึน้” ไดเ้อง ...ฉนัจงึ 

    We began listing, defining and 

agreeing on the terms we will 

use…the terms we will ask others to  

use …terms that can go on to affect 

policy, laws, our work, our lives, and 

our well being…  

This idea stayed with me and 

after returning to Empower we 

discussed it and together we have 

created the dictionary you hold 

today.”  

The right to define, to create, to adapt 

words and language is often seen as 

the right of academics alone. They 

alone claim the right to invent terms like 

“indirect prostitute” and have it 

accepted even though the very people it 

refers to do not use, acknowledge or 

identify with the term in any way. As sex 

workers, we must be one of the most 

talked and written about groups in the 

world… but most of the words used 

about us have not come from us. We 

have our own vibrant living language 

and understanding of the terms used 

about us.  

The Empower University Dictionary 

attempts to create a bridge of 

understanding between two distinctly 

different cultural and linguistic groups… 

sex workers and non sex workers.  

EMPOWER 

อยากจะถามทีป่ระชุมน้ีวา่ “เราจะท า

อยา่งไร ใหก้ารเปลีย่นแปลง เกดิขึน้”  

    เราจงึเริม่ทีจ่ะท ารายการของค าตา่ง ๆ 

ใหค้วามหมาย ของค า วา่เราคดิกบัมนั

อยา่งไร และพยายามหาจุดรว่มวา่ เรา

เห็นวา่ค าไหนควรจะเหมาะสมทีจ่ะใช ้... 

พวกเราก็ใช ้และอยากจะแนะน าใหค้น

อืน่ใชด้ว้ย... ค าทีจ่ะตอ้งใชต้อ่ไป ไม่

เลือกปฏบิตั,ิ ชว่ยชีวติ, แมงดา, ถูก

กฏหมาย, เพือ่ใหเ้กดิผลทีด่ีตอ่การสรา้ง

นโยบาย, กฎหมาย, การงานของเรา, 

ชีวติของเรา และความเป็นอยูที่ด่ขีึน้ของ

พวกเรา ...” 

สทิธทิีจ่ะใหค้วามหมายแกค่ า หรือสรา้ง

ค า พฒันาดดัแปลงค า และภาษา ดู

เหมือนจะเป็นสทิธทิีม่ไีวใ้หเ้ฉพาะ

นกัวชิาการแตเ่พียงกลุม่เดยีว พวกเขา

เทา่นัน้ทีม่ีสทิธใินการคดิคน้ค า แบบวา่ 

“โสเภณีทางออ้ม – Indirect Prostitute” 

ใหเ้ป็นทีย่อมรบักนั แมว้า่กลุม่คนทีค่ าน้ี

อา้งถงึ ไมเ่คยเหน็ดว้ยทีจ่ะใชค้ าน้ี ค า ๆน้ี

ก็เลยเป็นค าทีร่บัรูก้นัโดยกวา้ง ๆ แตไ่มม่ี

กลุม่คนทีค่ าอา้งถงึเลยจรงิ ๆ ... ในฐานะ

ทีเ่ป็นพนกังานบรกิารทางเพศ เราเชือ่วา่

พวกเราเป็นคนกลุม่ทีไ่ดร้บัการเขยีนถงึ 

กลา่วถงึ มากทีสุ่ดในโลก ก็วา่ได ้... แต่

แปลกทีค่ าทีพ่วกเราถูกเรียกท ัง้ปวงนัน้ 

เป็นค าทีพ่วกเราไมไ่ดม้าจากค าของพวก



เราเลย พวกเรามีภาษาของเราทีห่วือหวา 

มีชีวติชีวา และเป็นทีเ่ขา้ใจกนัดี ในหมู่

พวกเรา 

ดกิชนันารฉีบบัเอ็มพาวเวอร์ พมิพ์คร ัง้ที ่

1 น้ี ต ัง้ใจจะพมิพ์ขึน้มาเพือ่ เป็นสะพาน 

 

 

 

เชือ่มความเขา้ใจระหวา่งวฒันธรรม และ

กลุม่ภาษา ทีแ่ตกตา่งกนั ของคนสองกลุม่ 

...พนกังานบรกิารทางเพศ และคนที่

ไมไ่ดท้ างานบรกิารทางเพศ 

เอ็มพาวเวอร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

About Empower… 
Empower is a Thai organization 
offering support to women working 
in the sex industry. 
 
Empower began in 1985 as a small 
project to explore prostitution, sex 
tourism and issues of exploitation in 
the sex industry. 
 
Empower started in Patpong, the 
famous red light district of Bangkok. 
Initially Empower offered English 
language skills and in return 
Empower had an opportunity to 
learn from women how they viewed 
their work and the surrounding 
issues. 
 
This partnership has strengthened 
over the years and Empower has 
become a center of exchange, 
advocacy and support. 
 
In 1986 the first Thai person with 
HIV was officially recognized. It was 
believed he had contracted HIV 
from a foreigner while working 
overseas and this news shocked the 
Patpong community. 
 
Empower recognized the community 
needed access to information, tools 
and also needed to work against the 
inevitable blaming and 
discrimination.  

 
Empower expanded its program to 
include a street theater called  

เกีย่วกบัเอ็มพาวเวอร.์.. 
 
เอ็มพาวเวอร์ เป็นองค์กรพฒันาเอกชน
คนไทย ทีส่ง่เสรมิความรู ้และชีวติทีด่ี
ขึน้แก ่ผูห้ญงิทีท่ างานในสถานบรกิาร
ตา่ง ๆ 
 
เอ็มพาวเวอร์ เริม่กจิกรรมขึน้ในปี พ.ศ. 
2528 โดยเป็นโครงการเล็ก ๆ ศกึษา
เกีย่วกบัการคา้ประเวณี การทอ่งเทีย่ว
ทางเพศ และประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการเอา
รดัเอาเปรยีบในธุรกจิบรกิาร 
 
เอ็มพาวเวอร์ ท ากจิกรรมคร ัง้แรกใน
ชุมชนถนนพฒัน์พงศ์ ทีม่ชีือ่เสียงของ
เมืองไทย โดยเริม่ตน้ดว้ยการสอน
ภาษาองักฤษ และในทางกลบักนั เอ็ม
พาวเวอร์ก็มีโอกาสเรียนรูว้า่ ผูห้ญงิ
เหลา่นัน้คดิอยา่งไรเกีย่วกบังาน และ
ประเดน็ตา่ง ๆทีแ่วดลอ้มอาชพีของเธอ 
 
จากงานเล็ก ๆ กลายเป็นกจิการทีชุ่มชน
มีสว่นรว่ม อยา่งตอ่เนื่องมาปี ตอ่ปี 
จนเอ็มพาวเวอรก์ลายเป็นศนูย์กลางแหง่
การแลกเปลีย่นเรียนรู ้การรณรงค์
ประเดน็ตา่ง ๆ และการสง่เสรมิชวีติซึง่
กนัและกนั 
 
ในปี 2529 มีการยอมรบัอยา่งเป็น
ทางการถงึผูต้ดิเชื้อเอชไอวี คนแรกของ
เมืองไทย ขา่วทางการระบุวา่ ตดิเชื้อเอช
ไอวีจากชาวตา่งชาต ิในขณะทีท่ างานอยู่
ตา่งประเทศ  ขา่วดงักลา่วน้ีท าใหเ้กดิ
อาการหวาดกลวัไปท ัว่ถนนพฒัน์พงศ์   
เอ็มพาวเวอร์ เห็นวา่ชมุชนตอ้งการ
ขอ้มูล เครือ่งมือป้องกนั และการถูกมอง
วา่เป็นผูแ้พรเ่ชื้อและการรงัเกยีจกีดกนั
ตา่ง ๆทีจ่ะตามมา  



 
เอ็มพาวเวอร์ จงึขยายโครงการ รวมถงึ
การแสดงละครบนถนน “ฮนันี่ บี”และ
โครงการขอ้มูลเอชไอวี/เอดส์นามชีวติ 
เพือ่ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการป้องกนั และ
กจิกรรมทีจ่ะตอ่สูก้บัความหวาดกลวั 
และความรงัเกียจ ซึง่ตอ่มา นามชีวติ ก็  

 “Honey Bee”. In addition Empower 
created an HIV/Aids information 
project, Naam Chewit, to provide 
prevention information and also 
activities to combat fear and 
discrimination. Naam Chewit went 
on to working with HIV positive 
people’s groups.  
 
By 1990 the initial language/literacy 
activities had developed to a stage 
capable of offering Non Formal 
education qualifications i.e. NFE 
equivalent to Thai school 
qualifications. The Ministry of 
education officially supported the 
registration of Empower NFE 
Institute, the first ever school for sex 
workers in Thailand. 
 
In 1991 Empower opened a second 
center in Chiang Mai offering similar 
activities but meeting many more 
migrant sex workers. 
 
In 1994 Empower became a 
registered Foundation opening its 
head office in Nonthaburi.  
 
In 1999 Empower Mae Sai opened 
followed by Empower Clubhouse in 
2003. 
 

In 2005 Empower opened a center 
for sex worker occupational health 
“Live to Dream” in Chiang Mai 
 
Also in 2005 after the tsunami 
Empower opened a center in 
Phuket.  
ไดเ้ริม่มีโครงการท างานกบัผูต้ดิเชื้อเอช
ไอว ี

 
ในปี 2533 กจิกรรมของเอ็มพาวเวอร์ 
ไดร้บัการยอมรบั และสามารถขยายเปิด
เป็นศนูย์ การศกึษานอกโรงเรยีนขึน้ได ้ 
นกัศกึษา กศน.จะไดร้บัประกาศนียบตัร 
ของกระทรวงศกึษาเทยีบเทา่กบัการ 
ศกึษาภาคบงัคบัทีโ่รงเรียน โรงเรียน 
กศน. เอ็มพาวเวอร์ อาจจะถือไดว้า่ เป็น
โรงเรียนแรกของกระทรวงศกึษาธกิาร 
ทีเ่ปิดสอนเฉพาะแกพ่นกังานบรกิาร 
 
ปีตอ่มา 2534 เอ็มพาวเวอร์ เปิดศูนย์
เชยีงใหม ่เป็นศนูยท์ีส่อง โดยมีกจิกรรม
คลา้ยคลงึกนักบัทีศู่นย์พฒัน์พงศ ์
กรุงเทพฯ 
 
ปี 2537 เอ็มพาวเวอร์ ไดจ้ดทะเบียน
เป็นนิตบิุคคล ชือ่ มูลนิธเิอ็มพาวเวอร์ 
โดยมีส านกังานใหญอ่ยูท่ี ่นนทบรุ ี  
 
ปี 2542 เอ็มพาวเวอรศ์ูนย์ทีส่าม เปิด
ขึน้ทีแ่มส่าย เชียงราย และตอ่มาในปี 
2546 สโมสรเอ็มพาวเวอร์ก็เกดิขึน้อีก
แหง่หนึ่งใน อ. แมส่าย  
 
ปี 2548 ศูนย์สุขภาพ “บา้นสูฝ่นั” 
ส าหรบัพนกังานบรกิาร เปิดขึน้ที ่
เชยีงใหม ่อีกศนูย์หนึง่ เพือ่ศกึษาอาชีวอ
นามยัของพนกังานบรกิาร 
 
ในปีเดยีวกนันัน้ 2548 หลงัจาก
เหตุการณ์สนึาม ิทีป่่าตอง เพียง 2 เดือน 
เอ็มพาวเวอรป่์าตอง ภูเก็ต ก็เกดิขึน้ 
 
ปี 2549 พนกังานบรกิารในเอ็มพาว
เวอร์กลุม่หนึง่ ไดร้วมตวักนัเปิด “บาร์



แคนด”ู ขึน้ทีเ่ชียงใหม ่เป็นบารท์ดลอง
แหง่แรกในอุษาคเนย์  “บารย์ุตธิรรม 
เราท าเองได”้ สถานบรกิารเพือ่และโดย
พนกังานบรกิาร  
 
ศูนย์เอ็มพาวเวอร์ทุกศนูย์ มีกจิกรรม
หลกั เหมือนกนั คอื โอกาสทางการ
ศกึษา ของพนกังานบรกิาร, สุขภาพ,  

In 2006 Empower provided technical 
support to sex workers opening 
“Can Do Bar” in Chiang Mai. It is the 
first Experitainment Bar in SE Asia 
and offers safe and just working 
conditions. 
 
All Empower centers continue to 
offer opportunities for education, 
access to health and legal rights, 
training across a broad range of 
skills e.g. leadership, public 
speaking, computer, art, 
photography, safer sex  
 
Empower works closely with local 
networks of labor organizations, 
human rights groups, HIV/Aids 
organizations and migration groups 
 
Empower also joins with Thai 
government programs like the 
National Aids Program and 
Women’s Congress, and is regularly 
consulted on law and policy e.g. 
prostitution law  
 
Empower has participated in the 
International Aids Conferences 
since 1987 and is well know in the 
HIV/Aids community 
 
The Asia Pacific Network of Sex 
Workers (APNSW) was formed by 

Empower in 1995 at the 
International Conference on Aids in 
Asia and the Pacific 
 
On International Human Rights Day, 
December 10th, 2006 Empower 
Foundation was awarded the  
สทิธติามกฎหมาย, การจดัอบรมทกัษะที่
หลากหลาย, เชน่ การเป็นผูน้ า, การพูด
ในทีส่าธารณะ, คอมพวิเตอร์, ศลิปิน, 
การถา่ยภาพ, และการรว่มเพศปลอดภยั 
ฯลฯ 
 
นอกจากน้ีเอ็มพาวเวอร์ ยงัท างาน
ใกลช้ดิกบัหน่วยงานตา่ง ๆในพืน้ทีไ่มว่า่
จะเป็นเครือขา่ยแรงงาน, เครือขา่ยสทิธิ
มนุษยชน 
 
เอ็มพาวเวอร์ มีโครงการรว่มกบัภาครฐั 
หลายโครงการ ไมว่า่จะเป็น โครงการ
เอดส์แหง่ชาต,ิ สภาสตรี, และยงัไดเ้ขา้
รว่มใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมายและ, 
เครือ่ขา่ยเอชไอวี/เอดส์, และกลุม่ผู้
อพยพนโยบายกบัรฐับาล โดยเฉพาะใน
ดา้นการคา้ประเวณี เป็นตน้ 
 
ในทางนานาชาต ิเอ็มพาวเวอรเ์ขา้รว่ม
อยา่งแข็งขนั ในการประชุมนานาชาติ
เรือ่งเอดส์ ต ัง้แตค่ร ัง้แรก (2530) จน
ปจัจบุนัน้ี 15 คร ัง้แลว้ และไดร้บัการ
ยอมรบัในฐานะองค์กรระดบัแนวหน้า
ในดา้นเอดส์องคก์รหนึ่งในโลก 
 
เครือขา่ยพนกังานบรกิารภาคพืน้เอเชยี/
ปาซฟิิก ก็กอ่ต ัง้ขึน้ในปี 2542 
ดว้ยการผลกัดนัของเอ็มพาวเวอร์ และ
ยงัท าหน้าทีเ่ป็นส านกังานเลขาฯ ของ
เครือขา่ย มาจนถงึปี 2548 
 
ณ วนัสทิธมินุษยชนสากล 10 ธนัวาคม 
2549 มูลนิธเิอ็มพาวเวอร์ ไดร้บัรางวลั 
องค์กรสทิธมินุษยชนดเีดน่ จาก
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
ในฐานะองค์กรทีส่ง่เสรมิโอกาส สรา้ง
ความเทา่เทียม และศกัดิศ์รี ความเป็น



มนุษย์ แกพ่นกังานบรกิาร ในประเทศ
ไทย. 
 
 
 
 
 
 

National Human Rights Award as 
the best human rights organization 
in Thailand based on Empower’s 
commitment and success in 
promoting opportunities, equality 
and the human dignity of sex 
workers in Thailand. 
 
Empower Foundation  
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Word  n.  ค า 
A word is not necessarily what it  
means, but rather who was the  
person who said it, and when. 
ค าทกุค าไมไ่ดม้ีความหมายตามนัน้หรอก  
ขึน้อยูก่บัใครเป็นคนพูด และพูดเมือ่ไหร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 
 
ABC ini.  
The first 3 letters of the English alphabet; 
what’s happened to D-Z? 
USA HIV policy; we prefer the 3R’s 
“Rights & Respect & Rubbers” 

 
Abolitionists n. ผูล้บลา้ง, นกั
เรียกรอ้งใหย้กเลกิ (สถาบนั) 
Commonly called “anti”; a group of 
women we have never met but who 
claim to represent our best interests 
even as they try to put us out of work; a 
person or movement who would rather 
destroy what upsets them rather than 
help create something better 
See: anti-trafficking organization; anti-
prostitution 
เชน่ ผูท้ีเ่ห็นวา่ควรยกเลกิการคา้ประเวณี 
เป็นตน้ 

 
Abortion n. ท าแทง้ 
Sometimes women plan to be 
pregnant… sometimes it is an 
accident. You can use your right to 
treatment for a car accident, an 
electrical accident, a shooting 
accident. Nobody wants to have an 
accident or need treatment but 
nobody will blame you…it was an 
accident. No woman wants to have a 
pregnancy accident or need 
treatment. But if you do and need to 
use your right to get treatment you 
will find out this treatment is illegal 
and a sin. Before you can be treated 

you need a legal system, a social 
worker, a doctor to agree that your 
story matches with the right health or 
social problems.  
ผูห้ญงิโดยมากมีการวางแผนลว่งหน้าทีจ่ะ
ต ัง้ทอ้ง แตบางคร ัง้ก็ต ัง้ทอ้งไดโ้ดยไม่
ต ัง้ใจ หรือเรียกวา่อุบตัเิหตุ ทีโ่ดยท ั่วไป
ถา้เราเกดิอุบตัเิหตุทางรถยนตร์ ก็จะ
ไดร้บัการรกัษา หรืออุบตัเิหตุถูกไฟดูด 
หรือโดนปืนล ั่นใส ่ฯลฯ ก็มีสทิธทิีจ่ะไดร้บั
การรกัษา ไมม่ใีครอยากไดร้บัอุบตัเิหตุ 
หรือเจ็บป่วย แตผู่ไ้ดร้บัอุบตัทิ ั่วไปตา่งก็
ลว้นไดร้บัความเห็นใจ... ไมม่ีผูห้ญงิคน
ไหนอยากต ัง้ทอ้งโดยอุบตัเิหตุ หรือตอ้ง
ไปรกัษาอาการทอ้ง แตใ่นสภาพปจัจุบนั
การไปรกัษาอาการทอ้งกลายเป็นเรือ่งผดิ
กฎหมาย และบาป ส าหรบัในประเทศ
ไทย ผูห้ญงิทีจ่ะท าแทง้ตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจากนกัสงัคมสงเคราะห์และ
แพทย์  ในกรณีทีเ่ป็นเรือ่งสุขภาพและ
ปญัหาสงัคม แตโ่ดยท ั่วไปขบวนการจะ
เป็นการป้องกนัไมใ่หผู้ห้ญงิท าบาป 
ดงันัน้เพือ่ใหไ้ดส้ทิธขิองคณุ เหตุผลทีจ่ะ
ท าแทง้ ตอ้งสามารถท าใหน้กัสงัคมฯ และ
หมอ สบายใจจะรว่มมือกบัคณุ 

 
Abstinence n. ลด ละ เลกิ 
Having no sex e.g. Low season 
ไมท่ าอะไรเลย เชน่ไมร่ว่มเพศ หรือใน
ความหมายของพนกังานบรกิารคอื นอก
ฤดูการทอ่งเทีย่ว 

 
Academic n.adj.นกัวชิาการ, อาจารย์ 
Not from the real world, A customer 
ลูกคา้ 

 
Action research 
A researcher who feels guilty about 
stealing our wisdom decides to run a 



small project until they have finished 
their research. Then they go away 
with a good conscience and graduate 
or present their wonderful paper and 
our lives go back to how it was before 
and we never hear from them again.  
See research 
 

Aids n. เอดส์ 
A disease we are blamed for spreading 
and held responsible to prevent. 
เขาหาวา่เราเป็นคนแพร ่แตเ่ขาก็บอกวา่
เราตอ้งรบัผดิชอบป้องกนัตวัเอาเอง 

 
Agent n. เอเยน่ต ์
Import and export service 
คนรูจ้กั เขาชว่ยท าวีซา่ให ้

 
Alien n. ตา่งดา้ว, ตา่งดาว,      
ตา่งดา้ว ตา่งแดน แตไ่มต่า่งกนั 
A non-human creature from another 
planet looking for a job; there are no 
aliens’ here just daughters, mothers, 
sisters, heroes…women moving across 
mountains, rivers and bridges to make a 
better life for their families and 
themselves 
Preferred: migrant worker  
See: neighbor  
ตามกฏหมาย คนตา่งดา้ว คอืผูท้ีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตใหอ้าศยัในประเทศไดช้ ั่วคราว 
โดยมีสทิธไิมเ่ทา่พลเมืองจรงิ เชน่ 
เลือกต ัง้ไมไ่ด,้ ประกอบอาชีพบางอยา่ง
ไมไ่ด ้เชน่ ตดัผม ฯลฯ ตอ้งไปตอ่อายุ
บตัรอนุญาตตามเวลาทีก่ าหนด เชน่ ทุก ๆ 
1 ปี เป็นตน้, ตา่งดา้ว ตา่งดาว เหมือนมี
ทีม่าตา่งกนั แตไ่มต่า่งกนั เพราะคนตา่ง
ดา้ว ก็จะถูกมองดว้ยสายตาแบบเดียวกนั
กบั ตวัประหลาดจากตา่งดาว หรือไมก็่วิง่

หนีไปเลย, ไมม่ีตา่งดา้ว เพียงแค.่.ลูกสาว 
แม ่พีส่าว ฮีโร.่..ผูห้ญงิ ทีก่ลา้เดนิขา้ม
ภูเขา แมน่ ้า และสะพานเพือ่ท าให้
ครอบครวัและตวัเองมีชีวติทีด่ีขึน้ 
 
Alternative occupation n. อาชีพ
เสรมิ 
Hobbies like sewing, weaving, baking, 
flower and jewelry making that can make 
pocket money for us 
Preferred: extra work 
งานทีส่อนในสถานสงเคราะห์, งาน
อดเิรก, ทกัษะวชิาชีพตา่ง ๆ ทีพ่อจะท า
เป็นรายไดพ้เิศษเล็ก ๆ น้อย ๆ 
นอกเหนือจากรายไดจ้ากงานอาชีพหลกั 

 
Anti- prfx. แอนตี.้.. 
Meaning against; commonly used by 
those who want funding support from the 
USA 
คนแอนตี้เรา เป็นคนดี... แตพ่อพวกเรา
แอนตี้เขา เราไมด่ี 

 
Anti-trafficking a. ตอ่ตา้นการคา้
มนุษย์ 
Against freedom of movement for women 
from the poor countries to rich, especially 
against the freedom of movement of 
women who do sex work 
See: Abolitionist 
ผูท้ีไ่มอ่ยากเห็นผูห้ญงิมีสทิธเิสรีภาพใน
การเดนิทาง โดยเฉพาะจากประเทศ
ยากจนไปประเทศทีร่ ่ารวย และมุง่
เป้าหมายโดยเฉพาะไปกลุม่พนกังาน
บรกิาร / ดีใจที.่...ไดเ้ป็นมนุษย์แลว้  
สมยักอ่น เราถูกเรียกวา่ โสเภณี ผีขนุน ผี
มะขาม ส าเพ็ง กะหรี ่ต ัง้แตม่ีนโยบาย
การคา้มนุษย์   เออ้... ไดเ้ป็นมนุษย์กบั
เขาซะที 



 
Anti-trafficking Organizations n. 
องคก์รตอ่ตา้นการคา้มนุษย์ 
Million dollar organizations trying to 
prevent women moving, especially sex 
workers from the poor countries to rich 
countries. 
พวกเห็นวา่คนจนไมค่วรเดนิทางไป
ประเทศรวยกวา่ 

 
Anti-prostitution a. ตา้นการ
คา้ประเวณี 
See: anti-trafficking and abolitionist 
 

Art  n. ศลิปะ 
Waking up someone’s senses 
imagination and mind; sex work is art 
สิง่กระตุน้การรบัรูโ้ดยใชจ้นิตนาการ และ
จติใจ; งานบรกิารเป็นศลิปะอยา่งหน่ึง 

 

B 
 
Bad Girls ph. แบด้เกร์ิลส์ , ผูห้ญงิไม่
ด ี(หรือหมายถงึผูห้ญงิท ั่วไปก็ได)้ 
Any woman who behaves or thinks 
outside the space society builds for  
women; name of Empower’s newsletter 
S. Revolutionary or rebel  
ผูห้ญงิทีค่ดิ และกระท า นอกกรอบ กุล
สตรี / ชือ่หนงัสือพมิพ์ของเอ็มพาวเวอร์ 

 
Bar n. บาร์ 
A work place   
ทีท่ างาน 

 
Bar fine or Pay Bar n./v. คา่บาร์ 
Money paid to the bar owner and sex 
worker by the customer as compensation 

for work time lost when taking an 
employee away from the bar. 
ลูกคา้ตอ้งจา่ยเงนิใหผู้จ้ดัการบาร์ หรือ
เจา้ของบาร์ ตามราคาทีก่ าหนด เพือ่พา
พนกังานออกไปขา้งนอก 

 
Bar Rules ph. กฎบาร์ 
Because we aren’t recognized under the 
labor law our employers have to make up 
their own rules that workers must abide 
by; over many decades the rules have 
become almost standard throughout the 
country. These rules are more important 
and stronger than any state laws. 
See: Bar Fines 
เพราะวา่เราไมไ่ดร้บัความคุม้ครองของ
กฎหมายแรงงาน นายจา้งก็เลยไดโ้อกาส
สรา้งกฎระเบียบใหเ้ราท าตาม และใน
วงการจะถือเป็นธรรมเนียมทีจ่ะมี
กฏเกณฑ์เหมือนกนั , กฎบาร์มี
ความส าคญัตอ่พนกังานมากกวา่กฎหมาย 

 
Best Thai Human Rights 
Organization n.  
รางวลัองคก์รดา้นสทิธมินุษยชนดเีดน่ 
Awarded to Empower Foundation 2006 
by the Thai National Human Rights 
Commission. 
รางวลัทีเ่อ็มพาวเวอร์ไดร้บัจาก
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิปี 
2549 

  
Border n. เสน้เขตแุดน(ประเทศ) 
A small place on a long invisible line that 
you have to pay money to cross. The 
less pieces of paper you have, the more 
you pay. If you cross the invisible line 
where no border place exists you can 



cross for free even if you have no pieces 
of paper. 
สถานทีเ่ล็ก ๆ ต ัง้อยูบ่นเสน้แบง่เขตแดน
ประเทศทีม่องไมเ่ห็น ทีท่กุคนจะตอ้ง
จา่ยเงนิเมือ่เดนิผา่นเขา้-ออก ยิง่มีเอกสาร
น้อยก็จะตอ้งยิง่จา่ยแพง นั่นคือกฎทีรู่ก้นั 
แตถ่า้จะขา้มพรมแดนตรงเสน้ทีม่องไม่
เห็น ก็ไมต่อ้งจา่ยเงนิ และไมจ่ าเป็นตอ้งมี
เอกสารใด ๆ 
 
Bribe n. สนิบน, สว่ย 
Informal income tax paid directly to 
police and immigration weekly or 
monthly with extra installments 
requested at a whim; we help to provide 
for the families of those who take bribes.   
คนสวย จา่ยสว่ย ใครซวยแน่ - - -, 
ยอมรบั-ยอมจา่ย เป็นสว่นหน่ึงทีท่ าใหทุ้ก
คนในครอบครวัของคนรบัสว่ยอยูไ่ด ้
และคนจา่ยสว่ย ตอ้งหาเงนิมากขึน้, บางที
ก็มองวา่เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาน
บรกิารกบัต ารวจ หรือ ต.ม., ภาษีสว่น
บุคคลทีท่ าใหบ้า้นสาวเปิดตอ่ได ้เป็นการ
กระท าทีผ่ดิกฎหมาย แตก็่ไมเ่ห็นจะ
ลงโทษใครได ้

 
Broker n. เอเยน่ต,์ นายหน้า 
Employment and resettlement service 
ลูกคา้ 

 
Brothel n. บา้นสาว, ซอ่ง 
Style of entertainment place formally 
common in Thailand now almost extinct; 
open 24 hours a day; workers lived on 
premises; very poor working conditions, 
including many instances of forced labor. 
Despite being near extinction, conditions 
often wrongly quoted by researchers and 
anti groups as still being in existence. 

บา้นสาว ฟงัดีกวา่ ซอ่ง เปิดเผยได ้และ
ไมจ่ าเป็นตอ้งโหดเสมอไป, เป็นรูปแบบ
ส านกับรกิารทีส่ืบตอ่กนัมานาน เปิด
ตลอด 24 ช ั่วโมง พนกังานกนิ อยู ่หลบั
นอนในทีท่ างาน โดยท ั่วไปสภาพการ
ท างานไมด่ี และมีหลายกรณีทีเ่ป็นการ
บงัคบัใหท้ างาน  ปจัจุบนัเหลืออยูไ่มม่าก 
เพราะไดเ้ปลีย่นแปลงใหม้ีการบนัเทงิอืน่ 
ๆ ควบคูด่ว้ย เชน่ คาราโอเกะ ตูเ้พลง 
เป็นตน้ 
 
Bush Discrimination Policy ph. 
นโยบายบุช 
Having failed to make any impact on the 
global movement of drugs, arms and 
terrorists George W Bush had a new 
idea. He mistakenly deduced that 
migrant sex workers are moved by the 
same traffickers and follow the same 
routes as drugs, guns and Osama. 
Therefore he thought he could use us as 
a scapegoat to solve his problems. 
S. Weapons of mass destruction  
Also see:  Prostitution Pledge, USAID 
ปี 2546 จอร์บุช๊ คดิใหมว่า่   แกไ้ข 
ปญัหาการคา้ยาเสพตดิไมไ่ด,้แกไ้ข
ปญัหาการคา้อาวุธสงครามไมไ่ด,้  
ผูก้อ่การรา้ย   ตอ่สูแ้ลว้ตอ่สูไ้มไ่ด ้ ยอม
แพ ้.. เลยหนัมาตอ่ตา้นผูห้ญงิบรกิาร มนั
งา่ยดี... 

 

C 
 
Can do Bar n บาร์แคนด ู
The first Experitainment bar in Thailand 
owned and run by a group of sex 
workers in Chiangmai, as a bar with 
good working conditions, social security, 



following the labor law., rated one of the 
best bars in Chiangmai. 
See EMPOWER 
เป็นบาร์ทดลองแหง่แรกของประเทศไทย 
ด าเนินการโดยกลุม่พนกังานบรกิารใน
เชียงใหม ่เป็นบาร์ทีด่ าเนินการตาม
กฎหมายสถานบรกิาร, กฎหมายแรงงาน, 
มีสภาพการท างานทีด่ีส าหรบัคนงาน, 
และคนงานมีประกนัสงัคม, ไดร้บัจดั
อนัดบัเป็นหน่ึงใน10 บาร์ดีเดน่ของ
จงัหวดัเชียงใหม ่
ดู  เอ็มพาวเวอร์ 
 
100% Condom Use Policy; 100% 
CUP ph. ถุงยางอนามยั 100 
เปอร์เซ็นต์  
A policy where sex workers are held 
responsible for 100% of men using 
condoms 100% of the time. Implemented 
in Thailand 1992 and supported by 
WHO; The 100% CUP policy falsely led 
society to believe condom use was only 
for sex workers i.e. ”bad women” …good 
people didn’t need to use condoms 
together. It also led society to think that 
HIV was spread by sex workers; at the 
same time it offered no power or support 
when men refused to use a condom 
ปี 2534 ประเทศไทยประกาศใชน้โยบาย 
ถุงยางอนามยั100%  โดยการสนบัสนุน
จากองค์การอนามยัโลก (WHO) 
นโยบายนัน้ท าใหส้งัคมเขา้ใจวา่ถุงยางใช้
เฉพาะผูห้ญงิบรกิารเทา่นัน้ คนอืน่ใน
สงัคมไมต่อ้ง ท าใหส้งัคมเขา้ใจผดิคดิวา่
ผูห้ญงิบรกิารแพรเ่ชื้อ ในขณะเดียวกนัก็
ไมไ่ดใ้หอ้ านาจหรือสนบัสนุน เมือ่ผูช้าย
ไมย่อมใชถุ้งยาง 

 
Case n. เคส   

Suitcase, beauty-case, briefcase, 
glasses case, just incase. Word used to 
dehumanize people and create “other”; 
defining someone only by an event or 
situation; being too lazy to refer to 
someone with due respect e.g. rape 
case, HIV case 
Preferred: woman who was raped; friend 
who has HIV 
เอ็นจีโอ, นกัศกึษา, ขา้ราชการ, นกัวจิยั 
นิยมเรียกพวกเราวา่ “เคส” เพือ่กนัเรา
ออกไปจากตวัเขา เป็นการท าเราใหข้าด
ความเป็นมนุษย์  จะไดรู้ส้กึวา่ก าลงัคยุอยู่
กบักลอ่งเอกสาร 

 
Cause of prostitution ph.สาเหตขุอง
การคา้ประเวณี 
Negative assumption i.e. what caused 
the train crash? Or cause of death. 
Preferred: History of Prostitution 
เอย่ค าถามน้ีขึน้มา ท าใหค้ดิเปรียบเทยีบ
กบั สาเหตุของรถไฟชนกนั หรือสาเหตุ
ของการตาย... น่ากลวัจงั 

 
Child n. เด็ก 
Under the age of 15 years…minor is 
preferable for those who are 16-18 
years.  
คนอายุต ่ากวา่ 15 ลงมา... ยุวชน เราก็ใช้
เรียกคนอายุ 16 – 18 ปี 

 
Child Prostitute; โสเภณีเด็ก 
 off. Oxymoron 
A child is a child. Adding an extra label 
like child soldier or child prostitute makes 
it appear that this child is somehow not a 
normal child in exceptional 
circumstances but rather the child 
themselves is different …“other”.  If a 



child is being sexually abused for profit 
that is not prostitution, that is not sex 
work, it’s rape or abuse. Sex work is an 
occupation; child abuse is a crime. 
เด็กก็คอืเด็ก การเพิม่ค าขยายนามใหเ้ป็น 
ทหารเด็ก หรือ โสเภณีเด็ก ท าใหเ้ขา้ใจวา่
เป็นเด็กพเิศษ หรืออยูใ่นสถานะพเิศษ 
แตกตา่งจากเด็กท ั่วไป แตก่ารทีเ่ด็กถูก
ละเมดิทางเพศ เพือ่ผลก าไรนัน้ไมน่่าจะ
ใช ่โสเภณี แตเ่ป็นการขม่ขืน หรือท ารา้ย 
โสเภณี มีสถานะเป็นอาชีพ แตก่ารท ารา้ย
เด็กเป็นอาชญากรรม 

 
Choice and Choose n.& v. โอกาส 
และการเลือก 
At a restaurant one gets a menu and 
looks at all the options before picking out 
a selection according to ones preference. 
Some restaurants have huge menu, 
some only a few dishes, either way the 
process is the same. Vegans may not 
understand when you choose the steak; 
others may not understand when we 
choose sex work.  
เวลาเขา้ไปรา้นอาหาร ก็จะไดเ้มนูมา
เลือกอาหารทีเ่ราชอบ รา้นอาหารบางรา้น
มีเมนูหนาเตอะ แตบ่างรา้นก็มีไมก่ีอ่ยา่ง 
ใหม้ีโอกาส แตก่ระบวนการเลือกก็ไม่
ตา่งกนั คนทีเ่ป็นมงัสะวริตั ิอาจจะไม่
เขา้ใจวา่ท าไมตอ้งกนิเน้ือ เช่นเดียวกนั
คนอืน่ ๆอาจจะไมเ่ขา้ใจวา่ท าไมเราตอ้ง
เลือกท างานบรกิาร 

 
Client n. ลูกคา้ 
Our customers; same as a social 
worker’s clients or those of a doctor or 
tour guide. However most of our clients 
don’t think of themselves as clients. They 
think of themselves as university lecturer, 

CEO, government worker, builder or 
whatever job they do. 
ลูกคา้ของเรา อาจจะไมแ่ตกตา่งจาก
คนไขข้องหมอ หรือผูใ้ชบ้รกิารนกัสงัคม
สงเคราะห์ หรือนกัทอ่งเทีย่วของไกด์ แต่
ไมม่ีลูกคา้คนไหนไมย่อมรบัวา่เขาเป็น
ลูกคา้ พวกเขายอมรบัวา่ ตนเองเป็น
อาจารย์มหาวทิยาลยั, เป็นผูจ้ดัการบรษิทั

, ขา้ราชการ, หรือคนงานกอ่สรา้ง ซึง่ลว้น
แตก็่คอืงานอาชีพทีพ่วกเขาท า 
Condom n 
The only thing we have ever gotten 
for free from the government; our 
work tool; something men use when 
they feel they are having dirty sex 
e.g. with a sex worker but don’t use 
when they are having clean sex e.g. 
with a girlfriend or wife.  
 
Female Condom  
Men’s condoms are many sizes 49 
52 56 mm; strawberry, vanilla, flower 
perfumes; thin, extra thin, with 
nipples, smooth styles; fruity, banana, 
licorice flavors; red, blue, yellow, 
pink, rainbow and even  glow in the 
dark.  
Female condom ... one size = BIG; 
no flavor, no color, no perfume…just 
a plastic bag without even a chain 
store logo.  
 
Consultant 
Someone paid a lot of money to 
interview us in order to find out 
everything we have learned for free 
and put in a report we cannot read for 



people we have never met to make 
decisions about our lives. 
Consultants can get rich and become 
famous experts and our lives are still 
the same, or sometimes things get 
worse! We can’t be a consultant; only   
“a participant” “a case or “a peer” 
 
Consultation or Insultation? 
A donor requirement where someone 
or some institution outside the 
community holds a meeting; tells us 
what they plan to do; asks a few 
questions; pretends to listen to our 
answers and then goes ahead with 
their original plan.  
 
Commercial Sex Worker ph. CSW 
ini. หญงิอาชีพพเิศษ  
Commercial pilots are called this to 
differentiate them from military or 
government pilots, similar to commercial 
radio operators; as far as we know there 
are no official government sex workers; 
also we just can’t imagine who a non-
commercial sex worker would be or what 
non-commercial sex work would be; 
using CSW is silly and just another way 
of making us “other” 
Preferred: sex worker 
อาจท าใหเ้ขา้ใจวา่มีหญงิอาชีพปกต ิ 

 
Corruption n. คอรบัช ั่น, โกง หรือ
เอาประโยชน์สว่นรวมมาเป็น
ประโยชน์สว่นตวั 
Symptom of general social disorder; sex 
workers are not the problem though 
we’re happy to be part of the solution but 

we can’t do it alone; corruption in the sex 
industry is a side effect of the 
criminalizaton of our work 
อาการชนิดหน่ึงของการไมท่ าตาม
ระเบียบสงัคม แตก่ารเป็นพนกังาน
บรกิาร ก็สามารถเป็นค าตอบของปญัหา
สงัคมบางอยา่งได ้เพราะเป็นงานทีท่ าคน
เดียวไมไ่ด ้, ในอีกทางหน่ึง คอรปัช ั่นก็
เป็นผลสืบเน่ืองจากการท าใหอ้าชีพ
บรกิารเป็นอาชญากรรม 

Criminal a. อาชญากร 
A person who causes harm to another 
person or their property; we go to work, 
serve some drinks or dance or sing a 
song or give a massage and some 
happiness, we use the money we earn to 
support ourselves and our families…we 
are not criminals.   
ผูท้ีท่ าใหผู้อ้ืน่บาดเจ็บ หรือลม้ตาย หรือ
สูญเสียทรพัย์สนิ / แตพ่วกเราไปท างาน 
เสริ์ฟเครือ่งดืม่, เตน้ร า, รอ้งเพลง, นวด 
และชวนผูอ้ืน่ใหม้ีความสุข เมือ่ไดเ้งนิมา
เราก็เก็บไวใ้ชเ้องบา้ง ชว่ยเหลอื
ครอบครวัเราบา้ง... เราไมน่่าจะใช ่
อาชญากร นะ! 

 
Culture  
Something a group of people have 
been believing, thinking and doing 
the same way for a long time, usually 
generations. Society knows a lot 
about prostitution but very little about 
sex worker culture.   
 
Customer n. ลูกคา้, แขก, แฟน 
Some customers provide our monthly 
income…some are an occasional top 
up… 
see client 



ลูกคา้ สว่นมากเราเรียกวา่ แขก ทีเ่ขา้มา
ในบาร์ และออฟเราไป หรือบางทก็ีซื้อดืม่
ใหเ้รา ทีจ่รงิแลว้ตอ่หน้า หรือเวลาคยุกนั 
เราก็เรียกเขาตามชือ่ของเขา ถา้ไมรู่จ้กัก็
จะเรียกวา่ เซอร์-Sir หรือ มาดาม-
Madam ถา้เป็นผูห้ญงิ, คนไทยเราก็
เรียกพี ่หรือถา้ใจดีหน่อยก็เรียก ป๋า, สว่น
แฟน มี สองประเภท คอืประเภทเตมิเงนิ 
และประเภทรายเดือน ประเภทเตมิเงนิ ก็
มาบา้งไมม่าบา้ง แตเ่ป็นขาประจ ากนั 
สว่นประเภทรายเดือนก็คอืสง่เงนิมาให้
เป็นประจ าทกุเดือน 

 
D 
 
Dangerous a. อนัตราย 
Dangerous jobs include astronaut, taxi 
driver, police, crocodile handler, firemen, 
soldier, petrol or gas station attendant, 
snake catcher, psychiatric and 
emergency room nurse, long distance 
truck drivers, nuclear plant workers, air 
traffic controllers and miners. Attention to 
Occupational Health and Safety 
Standards minimizes their risks. Sex 
work is not a dangerous job but we also 
need Occupational Health and Safety 
Standards. 
งานทีอ่นัตรายมีมากมาย เชน่ นกับนิ
อวกาศ, คนขบัรถแท็กซี,่ ต ารวจ, 
นกัแสดงกบัจระเข,้ คนจบังู, พนกังาน
ดบัเพลงิ, ทหาร, เด็กปั้ม, จติแพทย์, 
พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน, คนขบัรถบรรทกุ, 
คนท างานในโรงพลงังานนิวเคลียร์, 
เจา้หน้าทีห่อการบนิ, และคนงานเหมือง
แร ่ฯลฯ เป็นตน้ การเอาใจใสต่อ่เรือ่งอาชี
วอนามยั จะชว่ยใหล้ดความเสีย่งอนัตราย
ลงได,้ ถงึแมว้า่งานบรกิารอาจจะไมดู่
อนัตรายมากนกั แตก็่ตอ้งการ อาชีวอนา

มยั และมาตรฐานความปลอดภยั ในการ
ท างานดว้ยเชน่กนั 

 
Debt n. เป็นหน้ี 
Most of us cannot borrow money from a 
bank. As head of the family if our family 
needs money urgently then we will try 
and get an advance on our earnings. We 
call this advance plus the interest we 
owe, our debt.  
พวกเราสว่นมากกูเ้งนิจากธนาคารไมไ่ด ้
แตด่ว้ยความเป็นผูน้ าของครอบครวั ถา้
ครอบครวัเราตอ้งการเงนิดว่น เราก็ตอ้ง
พยายามเบกิเงนิเดือนลว่งหน้า และยอม
จา่ยคนืดว้ยดอกเบี้ยราคาแพง ท ัง้เงนิเบกิ
ลว่งหน้าและดอกเบี้ย เราเรียกวา่ เป็นหน้ี 

 
Decent work n. งานด,ี งานทีม่ีคณุคา่ 
Work that is beneficial for society, 
provides satisfaction and an income 
which allows you to live well and build 
your dreams; e.g. sex work is decent 
work 
คอืงานทีใ่หป้ระโยชน์แกผู่อ้ืน่หรือสงัคม, 
ใหค้วามสุข, และไดร้บัเงนิตอบแทนที่
เลี้ยงตวัเองไดใ้หม้ีความสะดวกสบาย 
และมีเหลือเก็บสะสมดว้ย – ดงันัน้งาน
บรกิารทีพ่วกเราท า ก็เป็นงานยุตธิรรม
ดว้ย 

 
Decide n.ตดัสนิใจ 
The process of weighing up options and 
choosing E.g. “I decided to take the job” 
See choice and choose 
เกีย่วกบัโอกาส และการเลือก โดยมี
เหตุผล, ช ั่งน ้าหนกั ดี-เสีย่ง-เสมอตวั, 
แลว้ก็เลือกจะท าหรือไมท่ า เอาหรือไมเ่อา 

  



Decriminalized n. ยกเลกิความผดิ / 
ไมเ่อาผดิ  
Very few jobs are legal. Doctors & 
lawyers are among the few. Most jobs 
have no law that applies specifically to 
them apart from general labor and 
business laws. They are not registered 
and forced to comply with heath checks 
and police supervision. Labor laws and 
the penal code protect them. Their work 
is decriminalized. Sex workers want the 
same, no special laws are needed, no 
need for sex work to be legal or illegal.   
มีงานบางอยา่งถูกกฎหมาย เชน่ หมอ 
และทนายความ เป็นตน้ แตง่านสว่นใหญ ่
ก็ไมไ่ดม้ีกฎหมายมาควบคมุเป็นพเิศษ 
แตก็่เป็นไปตามกฎหมายแรงงานและ
ประเภทธุรกจิ ไมต่อ้งไปจดทะเบียน หรือ
ตอ้งมีบตัรตรวจสุขภาพ และไมต่อ้งมี
เจา้หน้าทีม่าดูแลพเิศษ เพราะมีกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน และแรงงานสมัพนัธ์
ควบคมุอยู ่งานท ัง้หลายเหลา่น้ี ไมม่ี
ความผดิ ดงันัน้พนกังานบรกิารจงึอยาก
ใหเ้ป็นเชน่เดียวกนักบัแรงงานอืน่ ๆ ไม่
ตอ้งมีกฎหมายพเิศษมาควบคุม ไมจ่ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งท าใหเ้รา ผดิกฎหมาย หรือ
กระท ั่งถูกกฎหมาย 

 
Degrading as in: “Prostitution is 
Degrading to all women” ph. ท าให้
ตกต า่, เป็นค าทีใ่ชใ้นการแถลง
นโยบายของ กองทนุชว่ยเหลือ
นานาชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (ยเูอสเอ
ไอด-ีUSAID)  
Part of USAID policy statement.  
Most serial killers, pedophiles, rapists 
and murderers in the world are men. 
However, no matter how cruel and 
depraved the act we have never heard 

that what these men do is “degrading to 
all men”. How can doing the work we 
have chosen to do to the best of our 
ability; supporting our families and 
ourselves be degrading to any woman? 
We are proud of our work and our 
gender. 
See dignity; decent work 
เราจะพบวา่ สว่นใหญข่องผูก้อ่
อาชญากรรมตอ่ไปน้ี มกัเป็นผูช้าย คอื 
ฆาตรกรตอ่เน่ือง, คนชอบมีเพศกบัเด็ก, 
คนชอบขม่ขืน, ฆาตรกร ไมว่า่การ
กระท าทีก่ลา่วมาน้ีจะโหดรา้ยน่ากลวั
ขนาดไหน แตเ่ราก็ไมเ่คยไดย้นิวา่ คน
เหลา่น้ี “ท าใหค้วามเป็นชายตกต ่า”  
ส าหรบัพวกเรา ก็สงสยัเหมือนกนัวา่ งาน
ทีเ่ราท า และเราก็ท าไดด้ี จนสามารถเลี้ยง
ดูครอบครวัได ้จะกลายเป็นอาชีพทีท่ าให้
ความเป็นหญงิตกต ่า ไปไดอ้ยา่งไร เรา
ภูมใิจในงานของเรา และเพศสภาพของ
เรา. 

 
Dignity a.เกยีรตภิูม,ิ ศกัดิศ์ร ี
The feeling we have when we do a good 
job, with professionalism and skill; the 
feeling we have when we pay off our 
debt; the feeling we have when our 
daughters graduate from University; the 
feeling we have when we put a new roof 
on our family home; the feeling we have 
when our ethical standards are so much 
higher than those who criticize us; we 
always have our dignity. 
เป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เมือ่เราท างานไดด้ี 
มีความเป็นมืออาชีพ และดว้ยทกัษะที่
ยอดเยีย่ม  รวมถงึความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เมือ่
เราจา่ยหน้ีไดห้มด หรือเมือ่ลูกเราจบ
มหาวทิยาลยั เมือ่เราซอ่มหลงัคาบา้นให้
พอ่แมเ่สร็จแลว้ เป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้
เมือ่เรารูว้า่จรยิธรรมของเรามีมากกวา่



พวกทีว่จิารณ์เรา เพราะงานเรามีเกียรต ิ
มีศกัดิศ์รี เหมือนกนั 

 
Disassociation v. แยกตวัเองออก
จากสิง่ทีท่ า 
The psychological process a surgeon 
uses in order to be able to operate; the 
psychological process a rescue worker 
uses in order to do their job; the 
psychological process some actors use 
to be able to take on another character; 
the psychological process many nurses 
use to be able to do their work; the 
psychological process some sex workers 
use in their work. 
เป็นกระบวนการทางจติวทิยาทีห่มอผา่ตดั
ใชก้อ่นทีจ่ะผา่ตดัคนไข,้ เชน่เดียวกนักบั
คนทีท่ างานชว่ยชีวติฉุกเฉิน หรือ ต ารวจ 
เพือ่ใหท้ างานไดด้ี, พนกังานบรกิารก็รูจ้กั
แยกตวัเองออกจากบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้, 
เป็นการระงบัความรูส้กึผูกพนัเป็น
สว่นตวักบัผูท้ีใ่หบ้รกิาร 

  

Direct and Indirect n. off. โดยตรง 
หรือ แอบแฝง 
Direct customer knows he is a person 
who pays for sex services; indirect 
customer also pays for sex services, but 
feels embarrassed.  
Direct and indirect are terms made up by 
Public Health and researchers to label 
sex workers. “Direct sex workers” were 
those of us who worked in brothels. 
“Indirect sex workers” was the label put 
on those of us not working in brothels. 
They thought to separate us to explain 
the differences in our rates of HIV. 
However, we are not two separate 

groups or three, or four or five. We are all 
sex workers who work in a range of 
conditions. The real difference in our HIV 
rates was directly related to our working 
conditions. We know “direct” means poor 
working conditions. See brothel “indirect” 
meant better working conditions. 

ลกูค้าโดยตรง ยอมรับวา่เขามาใช้
บริการทางเพศกบัพวกเรา, ลกูค้าแอบแฝง ก็
จ่ายเงินเหมือนกนั แต่อายท่ีจะบอกวา่มาหา
พวกเรา, 

โดยตรง หรือแอบแฝง เป็นค าท่ีใช้
เรียกพวกเราโดยพวกสาธารณสุข และ
นกัวิจยั เพ่ือติดป้ายแบ่งประเภทพวกเราว่า 
“โดยตรง” ไดแ้ก่พวกเราท่ีท างานอยูใ่นบา้น
สาว “แอบแฝง” กคื็อท่ีไม่ท างานในบา้นสาว 
สาเหตุของการแบ่งพวกเรากเ็น่ืองจาก
ตอ้งการแบ่ง ประเภทการติดเช้ือเอชไอวี 
(อยากรู้เหมือนกันว่าเชือ้เอชไอวีแอบแฝง กับ
โดยตรง นีม้นัมีหน้าตาต่างกันหรือเปล่า) แต่
อยา่งไรก็ตาม พวกเราไม่เคยคิดจะแยก
ประเภทพวกเราเป็นสอง สาม หรือส่ี เพราะ
พวกเราทุกคนก็คือพนกังานบริการ
เหมือนกนัหมด เพียงแต่เง่ือนไขของสถานท่ี
ท างานของเราต่างกนัเท่านั้นเอง และส่ิงท่ีจะ
ก าหนดขอ้แตกต่างทางการติดเช้ือเอชไอวีก็
คือ สภาพการท างานท่ีจะท าใหเ้ราเส่ียงมาก
หรือนอ้ยต่างกนั เพราะฉะนั้นส าหรับพวกเรา
แลว้ โดยตรง หมายถึงสภาพการท างานท่ีไม่



ดี และแอบแฝง หมายถึงสภาพการท างานท่ี
ดีกว่า 

 

Disease spreader ph. ผู้แพร่เช้ือ, 
ตัวการแพร่เช้ือ 
We spread knowledge and happiness 
not disease. We know about protection, 
testing and treatment. We know anyone 
who has unsafe sex can be a disease 
spreader whoever they are whatever 
their job. Sex work does not spread 
disease...unsafe sex does. 

เราแพร่ความรู้ และความสุข ไม่ใช่เช้ือโรค
แน่นอน เพราะเรารู้จกัการป้องกนั, การ
ตรวจสอบ และการบ ารุงรักษา เรารู้ดีว่าผูมี้
เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ป้องกนัมีโอกาสเป็นผูแ้พร่
เช้ือ หรือรับเช้ือเท่า ๆกนั ไม่ว่าเขาจะท า
อาชีพอะไร มีฐานะทางสงัคมแบบไหน 
อาชีพบริการไม่แพร่เช้ือ... แต่การมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัแพร่เช้ือไดเ้ท่า ๆ
กบัรับเช้ือ 
 
Discrimination 
Normal behavior of government and 
society towards sex workers.   
 
 
Disguised or hidden prostitution a. 

การค้าประเวณีแอบแฝง 

When a man tells his wife or girlfriend 
he’s going to play golf and then he goes 
to a massage parlor instead 

เม่ือผูช้ายบอกภรรยา หรือคนรักวา่จะไปตี
กอลฟ์ แต่ว่าจริง ๆแลว้ไปอาบอบนวด 
 

Dirty and Disgusting a.สกปรก และ
น่าขยะแขยง 
Our customers are wealthy 
businessmen, politicians, well-known 
doctors, lawyers, academics, musicians 
and other professionals; people who are 
highly respected by society. We don’t go 
looking for them, they come to look for 
us. They don’t seem to think we’re dirty 
and sure don’t seem disgusted. 

ลูกคา้ของพวกเราจ านวนมากเป็นนกัธุรกิจท่ี
ร ่ ารวย, นกัการเมือง, หมอ, นกักฎหมาย, 
นกัวิชาการ, นกัดนตรี และอีกหลาย ๆอาชีพ 
ท่ีลว้นไดรั้บการยอมรับนบัถือในสงัคม พวก
เราไม่เคยไปแสวงหาพวกเขา พวกเขามาหา
เราเอง และไม่เห็นพวกเราบอกวา่เราสกปรก 
หรือน่าขยะแขยง 
 
Documentary 
Sneaky-cam footage of sex workers, 
bars, brothels and sometimes 
customers; interview with sex worker 
filming her in dark or blurred face or 
just her hands for her sad story; film 
her poor rural home village and 
interview with greedy or stupid or 
tragic family member; interview with 



Thai social worker or academic; 
interview with Aids hospital or 
children’s organization worker; more 
sneaky cam and stop. Documentary 
maker gets award and 
royalties…bars get raided; sex 
workers get arrested.  
Repeat this every year… 
 

Drug trials ph.ทดลองยา 
Sex workers are always among the first 
to be chosen for drug trials and usually 
among the last to see the benefits.  
A legal requirement so pharmaceutical 
companies can produce new drugs and 
make more money; as a rule of thumb 
any drugs proven successful in trials on 
sex workers in the Global South will only 
be available to non-sex workers in the 
Global North 

- พวกเราจะเป็นกลุ่มท่ีถูกเลือกอนัดบัแรก
เพ่ือทดลองยา แต่เป็นกลุ่มทา้ยสุดท่ีจะไดรั้บ
การรักษา 
- การทดลองยา เป็นการปฏิบติัตามกฏหมาย 
ท่ีใหบ้ริษทัท่ีผลิตยาปฏิบติัเม่ือคิดคน้ยาใหม่ 
หรือสินคา้ตวัใหม่ ท่ีจะท าใหบ้ริษทัยาไดเ้งิน
มากข้ึน ความจริงเท่าท่ีผา่นมา การทดลองยา
มกัจะท ากบักลุ่มพนกังาน บริการในประเทศ
ยากจน เพ่ือจะเอายาท่ีไดผ้ลดีไปใชก้บัคนท่ี
ไม่ใช่พนกังานบริการในประเทศท่ีร ่ ารวย 
 

Drug trial participant ph. อาสาสมัคร
ทดลองยา 
Must have a very high risk of catching 
the disease in a short time period to be 
able to get fast results to save money; if 
possible the drug company will not incur 
any ongoing costs or ongoing 
responsibilities to the participant or her 
community; if we participate we cannot 
be compensated or rewarded as this 
would be coercion; however people in 
the global North can be, and routinely 
are well paid for participating in trials, we 
suppose because they are smarter than 
us and therefore not easily coerced.  

จะตอ้งเป็นกลุ่มคนท่ีเส่ียงต่อโรค และสมัผสั
กบัเช้ือไดง่้าย เพ่ือประหยดัเวลาและเงิน, 
ส าหรับผูผ้ลิตยาแลว้จะตอ้งระวงัความ
รับผดิชอบท่ีจะตามมาหลงัจากการทดลอง
เสร็จส้ิน, ส าหรับพวกเราท่ีเป็นอาสาสมคัร 
เราจะไม่ไดค้่าตอบแทน หรือรางวลัใด ๆ 

เพ่ือป้องกนัเร่ืองแรงจูงใจท่ีอาจจะมีผลไป
เปล่ียนแปลงการทดลองได,้ แต่ตาม
ขอ้เทจ็จริง เราก็พบวา่การทดลองในประเทศ
ท่ีร ่ ารวย ยอ่มมีราคาการทดลองท่ีสูงกว่าใน
ประเทศยากจนอยูดี่, ซ่ึงเรากรู้็ดีวา่ไม่ใช่วา่คน
รวยจะฉลาดกวา่คนจน และท าใหเ้ช่ือว่าคน
จนถูกชกัจูงง่าย 
 

Drug Users ph. ผู้ใช้ยาเสพติด 



We understand that 25% of sex workers 
in the USA are drug users; 40% of 
emergency room nurses are drug users; 
60% of university students are drug 
users; 32% of long distance truck drivers 
are drug users; drug use is not an 
occupational issue 

ประเมินกนัว่าพนกังานบริการในอเมริกา 
25% เป็นผูใ้ชย้าเสพติด, 40 % ของนาง
พยาบาลหอ้งฉุกเฉินกเ็ป็นผูใ้ชย้าเสพติด
เหมือนกนั, 60% ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ใชย้าเสพติด, 32% ของคนขบัรถบรรทุกกใ็ช้
ยาเสพติด, เพราะฉะนั้นยาเสพติดไม่ไดมี้
สาเหตุมาจากอาชีพ 

 

E 
 

Easy a. ง่าย ๆ 
Used often to describe our work by 
people who have never done sex work; 
however, even if our work was easy 
(which it is not or there would be more of 
us) would that be so bad? 

เป็นความเช่ือของคนท่ีไม่ไดท้  างานบริการ 
วา่งงานท่ีเราท านั้นเป็นงานง่าย ๆ แต่ถึง
กระนั้นกต็าม ถา้มนัจะเป็นงานง่าย ๆแลว้ 
มนัจะแยไ่ดอ้ยา่งไร ( แต่ความจริงพนกังาน
บริการทุกคนรู้ดีวา่ งานของเขาตอ้งการ
ทกัษะอยา่งไร) 
 

Economy n. เศรษฐกจิ 

In Thailand sex work provides more 
foreign exchange money for the country 
than any other product including rice. 

ในประเทศไทย อาชีพบริการเป็นอาชีพท่ี
น าเขา้เงินตราต่างประเทศมากท่ีสุด  
 

Employee n. ลูกจ้าง 
A sex worker; defined in Thai Law as a 
person with an employer, a work place, a 
job description and who is paid a wage; if 
I work for Loong at Good Bar, dancing 
and chatting with customers for 5,000 
Baht a month…I am an employee.  
See: Labor law 

พนกังานบริการทางเพศ; ตามกฎหมายไทย
เป็นบุคคลท่ีมีนายจา้ง, มีท่ีท างาน, มีต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน และไดรั้บค่าจา้ง เช่นถา้เรา
ท างานท่ีบาร์กูด้ เป็นนกัเตน้ และนัง่คุยกบั
ลูกคา้ ไดค้่าจา้งเดือนละ 5,000 บาท เรากคื็อ
ลูกจา้ง ตามกฎหมายแรงงาน 
 

Empower n. เอม็พาวเวอร์ 
Sex workers in Thailand 

องคก์รของพนกังานบริการในประเทศไทย 
 

Ended up in prostitution ph. สุดท้าย
แล้วต้องมาเป็นโสเภณี 
A man fell down a mountainside and he 
ended up in a river; sex work isn’t an 
accident, it’s a job; we don’t end up in it, 
we apply to work in it.  
See: last resort 



งานบริการทางเพศเป็นงาน เป็นอาชีพ  
 

Entrapment v. ล่อซ้ือ 
Police are often our good customers. We 
aren’t surprised to see them at our work 
or to have to pay them or have sex for 
free. It’s only a shock when they pay and 
then arrest us! Tricking us very 
undignified police work; in Thailand 
authorized for use in drug crimes only; 
also used by anti groups  

เขาล่อซ้ือ แต่เราไม่ไดล่้อขายนะ ใครท าตวั
ไม่ดีกนัแน่ 
ท่ีจริงหลาย ๆคร้ังต ารวจกเ็ป็นลูกคา้ท่ีดีของ
เรา ท่ีจริงก็เป็นเร่ืองธรรมดา ท่ีต ารวจจะมาท่ี
บาร์ หรือเราจะตอ้งจ่ายให้ต ารวจ หรือยอม
ใหต้ ารวจร่วมเพศฟรี ๆ แต่เราตกใจมากท่ี
เห็นต ารวจจ่ายเงินแลว้กจ็บัเรา หลอกเรา
อยา่งไร้ศกัด์ิศรีของต ารวจ ส้ินดี  
 

Entertain ท าให้สนุกเพลดิเพลนิ  
Many times entertain means to make 
the other party happy, used as a way 
of paying respect, thanking someone, 
welcoming someone, giving an award 
or a bonus. Many businesses 
entertain their clients or government 
officers entertain their seniors in our 
bars. 

หมายรวมถึงการปรนเปรอผูอ่ื้น, เพื่อตอบ
แทนบุญคุณ เล้ียงรับรอง การเล้ียงตอ้นรับ 
ขอบคุณ หรือเพ่ือตกรางวลั เช่น การพาลูกคา้  

เจา้นาย  หรือขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ ไป เอ็น
เตอร์เทน. 
 

Entertainment Zone เขตนิคมสถาน
บริการ (รู้จักกนัท่ัวไปว่า เขต โซนน่ิง) 
See Zoning 
 

Entertainment Law กฎหมายควบคุม
สถานบริการ,   
Thailand’s Entertainment law 
classifies entertainment places 
according to whether they provide 
food and/or alcohol drinks; whether 
they have performances or live 
music; those with and without a 
dancing floor, with and without 
entertainment workers, partners, 
and/or pleasure women. 
Classifications also include places 
that provide massages, bathing or 
body steaming. Places include bars, 
nightclubs, A-go-go, Discos, 
Rumwong, Rong-Ngang, Mor-Lum, 
Café, Karaoke, massage parlors, and 
traditional massage shops. 

ตามกฏหมายประเทศไทย สถานบริการ 
หมายถึง สถานท่ีใหบ้ริการอาหาร เคร่ืองด่ืม
มีแอลกอฮอล ์และการแสดงเพื่อความ
เพลิดเพลิน มีหรือไม่มีท่ีเตน้ร า 



ทั้งท่ีมีพนกังานบริการ และไม่มีพนกังาน
บริการ สถานท่ีใหบ้ริการ อาบ และอบ นวด
ตวั เช่น บาร์, ผบั, ไนท ์คลบั, อะโกโก,้  
ดิสโก ้เทค, บาร์ร าวง, รองแง็ง, หมอล า, คา
เฟ่, คาราโอเกะ นอกจากนั้น ยงัรวมถึง อาบ 
อบ นวด และ นวดแผนโบราณ ซ่ึงแสดงว่า
รัฐบาลไทย เห็นวา่ การนวดพ้ืนบา้นตาม
แบบแผนการแพทยด์ั้งเดิม เป็นการบนัเทิง 
อยา่งหน่ึง 
 

Entertainment Worker ph พนักงาน
สถานบริการ 
Anyone who works in an entertainment 
place in any role e.g. doorman, sex 
worker, cashier, dancer, manager, 
bartender. They each have their own 
work duties. 

ผูท่ี้ท างานในสถานบริการ มีหลากหลาย
หนา้ท่ี เช่น คนเชียร์แขก (หรือเรียกดอร์แมน-
Doorman), แคชเชียร์, พนกังานเตน้, 
ผูจ้ดัการ, บาร์เทนเดอร์, บางแห่งมีกปัตนั 
(Captain), พนกังานนัง่ด่ืม, พนกังานบริการ
ทางเพศ มกัจะท าหนา้ท่ีอ่ืน ๆดว้ย 
   

Everywhere n. ทุก ๆท่ี 
Where bad girls go 
See: Bad Girls 

Evidence n. หลกัฐานทางคด,ี ถุงยาง
อนามัย, พนักงานบริการท่ีถูกจับ 

What we are treated as when we are 
arrested or rescued by anti-trafficking 
organizations; what police call condoms 
when they are extorting money 

เวลาต ารวจและพวกต่อตา้นการคา้มนุษยบุ์ก
ทะลายซ่อง พวกเราถูกใชเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือ
เอาผดิเจา้ของ,  บางทีต ารวจกใ็ชถุ้งยาง
อนามยัในกระเป๋าเราเป็นหลกัฐานเอาผิดเรา
ฐานคา้ประเพณี 

 

Exploitation v. เอาเปรียบ, กดขี ่
When our government accepts the profits 
from our work but refuses to give us the 
same protections and benefits as other 
workers; when police extort money from 
us; when employers don’t apply the labor 
law to us; when society won’t accept our 
work but accepts us being exploited. 
Amazing Thailand. 

เม่ือรัฐบาลรับภาษีจากผลก าไรท่ีมาจาก
แรงงานเรา แต่กลบัไม่ใหก้ารคุม้ครอง
แรงงานเราเยีย่งแรงงานอ่ืน ๆ, เม่ือต ารวจมี
เกบ็ส่วยจากเรา, เม่ือเจา้ของไม่ยอม
ลงทะเบียนแรงงานใหเ้รา, เม่ือสงัคมไม่
ยอมรับงานของเรา แต่กลบัทนดูเราถูกเอา
เปรียบได,้ อะเมซ่ิง ไทยแลนด?์ 
 

F 
Faith Based Organization องค์กร
ศาสนา 



Opposite of evidence based and 
community based organizations   

บางองคก์รกมี็วตัถุประสงคใ์นการสอนและ
ชกัชวนใหเ้ขา้รีต แต่บางองคก์รกท็  าเพ่ือเป็น
การรับใชห้ลกัธรรม หรือเป็นการท าบุญ  
 

Fat old men ph. ป๋าอ้วน, ไอ้แก่พุง
พลุ้ย ฯลฯ 
Many fat old men are very respectful, 
kind, entertaining, generous and polite 
customers. 
We aren’t prejudiced.  

ลูกคา้ผูช้ายแก่พุงพลุย้หลายคนน่าเคารพนบั
ถือ, มีเมตตา, และร่าเริงสนุกสนาน, ใจดี และ
สุภาพ เราไม่รังเกียจหรือดูคนแค่รูปร่าง
หรอก 
 
Female Sex Worker n. off  ini. FSW 
หญิงบริการ 
Sounds like a zoological term…like 
female spotted warbler.  
Preferred sex worker, woman sex worker 

เราชอบท่ีจะใหเ้รียกวา่ พนกังานบริการ 
มากกวา่, หรือถา้อยากเจาะจงเพศ กเ็รียกวา่ 
พนกังานบริการผูห้ญิง หรือพนกังานบริการ
หญิง พนกังานบริการชาย 

Feminist n. เฟมินิสต์, นักสิทธิสตรี 
A woman who believes in women; an 
academic woman who opposes our 
work, denies our choices and ridicules 
our decisions; a sex worker 

ผูห้ญิงท่ีเช่ือในความเป็นหญิง / นกัวิชาการ
ผูห้ญิง ท่ีมกัจะต่อตา้นอาชีพการงานเรา ไม่
เห็นดว้ยกบัการเลือกอาชีพของเรา และเห็น
วา่อาชีพเราน่าเกลียด – เป็นไดไ้งหญิง
บริการ? 
 
Fingerprints 
Usually used to identify criminals or 
dead people; but in our case, sex 
workers fingerprints are used by 
Police and Public Health to keep a 
record of our health and our history 
even though we are neither dead nor 
criminals. .  
 

 Fines n. ค่าปรับ, ถูกหักเงินเดือน 
The absence of Labor Law protections 
has left employers to develop a tradition 
of salary cuts as punishment for offences 
such as lateness; too long a toilet break; 
failing to reach drink quota; failing to 
reach bar fine quota; not made up well 
enough etc;  
See bar rules   

เม่ือไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย
แรงงาน นายจา้งกต็ั้งกฏเกณฑม์าบงัคบัเรา
ตามใจชอบ เป็นธรรมเนียมท่ีจะใชก้ารหกั
เงินเดือนเป็นการท าโทษ เม่ือมาสาย, เขา้
หอ้งน ้านานเกินไป, ท าด่ืมไม่ไดต้ามก าหนด, 
แขกไม่ออฟตามก าหนด ฯลฯ ดู กฏบาร์ 
 



Flesh Trade n. การค้าเน้ือสด, ธุรกจิ
เน้ือสด ฯลฯ 
We don’t cut off our flesh and trade it! 
We entertain our customers. 
Preferred Entertainment Industry 

เราไม่ไดต้ดัเน้ือหนงัเราขาย,  แต่เรา
ใหบ้ริการความสุขแก่ลูกคา้ 
เรียกว่า ธุรกิจบริการ จะดีกว่า 
 
Free trade 
Means not getting paid.  
We don't have free trade 

 

G 
 
Gender 
People are female and people are 
male,,,these are the two genders; 
however some men are female and 
some women are male. The only 
person who knows whether we are 
female or male is ourselves…we 
should have the right to express 
whichever gender we are.  Gender is 
about who you are not what you do or 
how you seem to others.  
Gender rights and equality used to 
mean women’s rights but the men in 
governments and the UN felt left out 
so we let them rename women’s 
issues “gender issues” 
 

 Girl n. เดก็ (หญิง) 

“Girls” refers to children and minors 
under the age of 18 years. We are 
women and if we are always called “girls” 
it can undermine our adult status and 
fuel the misconception that the Thai sex 
industry is based on the sexual abuse of 
children. 

“เด็ก” หมายถึงคนท่ีอายยุงัไม่ถึง 18 การเรียก
ผูห้ญิงท่ีโตเป็นผูใ้หญ่วา่เดก็ เป็นการดูหม่ิน
ความเป็นผูใ้หญ่ของเรา  และอาจจะท าให้
เกิดความเขา้ใจว่า ในธุรกิจบริการของไทย มี
การละเมิดต่อเด็ก 

Fuck  
A swear word foreign customers use 
a lot; impolite slang for sex; a word 
used for verbal abuse  
 

 

Good girl adj. กลุสตรี, เดก็ด ี
A woman who remains within the spaces 
society maps out for women.  

ผูห้ญิงท่ีประพฤติตามกรอบประเพณี และ
สงัคม ท่ีวางไวใ้ห ้/ เป็นท านองประชด
ประชนั ว่าเป็นเดก็ดี ว่านอนสอนง่าย 

 
Good Girls Go To Heaven, Bad 

Girls Go Everywhere ph กลุสตรีไป
สวรรค์ หญิงช่ัวน้ันไปได้ทุกท่ี, นสพ. 
แบ้ดเกร์ิล แปลว่า คนดไีปสวรรค์ คน
ช่ัวน้ันไปทุกท่ี 



จะหาอะไรจริงแทส้ าหรับผูห้ญิงนอกจากน้ี 
คงจะไม่ไดแ้ลว้ มาจากภาษิตสอนหญิงร่วม
สมยั ความเดิมภาษาองักฤษดดัแปลงมาจาก 
คมัภีร์ไบเบ้ิล ฉบบัโบราณ เม่ือคนยงัเดินทาง
ไม่ไกล แต่นยัยะแห่งภาษิตน้ี ท าใหต้อ้งคิด
แบบร่วมสมยั เพราะส่ิงท่ีอยูต่รงขา้มกบั
สวรรค์ อาจจะเป็นท่ี ๆสามารถเลือกไปได้
มากกวา่ นรก ท านองเดียวกนั ส่ิงท่ีตรงขา้ม
กบัความดี กอ็าจจะมีมากกว่าท่ีเราเคยรู้มา 
 

H 
 

Harm Reduction ph. ลดอนัตราย 
Harm reduction is fine if we agree that 
the harms in sex work come from bad 
laws and social inequality. 

เป็นนโยบายลดอนัตรายในกลุ่มผูฉี้ดยาเมา
เขา้เส้นเลือด โดยใหใ้ชก้ระบอกฉีกและเขม็
ของใครของมนั จึงมีนโยบายเอาเขม็เก่ามา
แลกเขม็ใหม่ จะไดป้ลอดภยัไม่ติดโรคทาง
เลือด / การใชย้าเมาหรือเสพติดยาเมา เป็น
เร่ืองส่วนตวั ไม่เก่ียวกบัการอาชีพบริการ / 
แต่การลดอนัตรายในงานอาชีพบริการกคื็อ
ยกเลิกกฎหมายท่ีท าใหพ้วกเราตกอยูใ่น
อนัตราย และคุม้ครองแรงงานเรา 
 

Head of the family ph หัวหน้า
ครอบครัว 

The family member who takes care of all 
the family needs; sex workers are the 
head of their families 

สมาชิกครอบครัวคนหน่ึงหรือบางคนท่ีท า
หนา้ท่ีดูแลสมาชิกครอบครัวคนอ่ืน ๆ และ
การใชจ่้ายต่าง ๆภายในครอบครัว / พนกังาน
บริการส่วนใหญ่ เป็นหวัหนา้ครอบครัว 
 

Health สุขภาพ, การอนามัย 
Many times Thai pronunciation of 
“Health” sounds like “Hell”   
Hell – Unhelly, Helly Relationship, 
Sexual hell, Hell Control, Hell 
educator, Hell worker, Hell Standard, 
Occupational Hell, Hell Policy, Public 
Hell, World Hell Organization, Right 
to Hell. Hell for all! 

คนชอบคิดว่าอาชีพเราสกปรก พอจะรณรงค์
เร่ืองสุขภาพดี เราจะเป็น “กลุ่มเป้าหมาย"”
หรือ “กลุ่มเส่ียง”, พอเราอยากใหมี้การ
คุม้ครองสุขอนามยั กลบัเห็นเป็นเร่ือง
ผดิปกติ, อยา่ลืมวา่ลูกคา้เราส่วนมากกเ็ป็น
ผูช้ายท างานดี ๆ สะอาด      มีฐานะ หลายคน
กเ็ป็นเพ่ือนของคุณ 
ระวงั !  เวลาออกเสียง Health เฮลธ์ ตอ้ง 
เอาล้ินตามออกมาจุกฟันไว ้ เพ่ือใหเ้กิดเสียง 
หนกั ๆ แบบ ธึ  ถา้ไม่ท าแบบนั้น เสียง 
อาจจะเพ้ียนไปเป็น  เฮล Hell ท่ีแปลวา่  
นรก  เช่น Health for All (เฮลธ์ ฟอร์ ออล) 
 สุขภาพถว้นหนา้ อาจจะกลายเป็น  Hell 



 for All  ( เฮลล์ ฟอร์ ออลล์) นรกถ้วนหน้า 
 

Hero n. ฮีโร่ 
People who want to rescue us and make 
us change our jobs  

นกัช่วยชีวิตท่ีชอบเปล่ียนอาชีพพวกเรา 
 

High risk group ph. กลุ่มเส่ียง 
We sex workers are in a high risk group 
for things like being researched, tested, 
rescued, guinea pigs, scapegoats, 
victims, entrapped, labeled as criminals, 
banned from travel, or secretly filmed. 

พนกังานบริการเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะถูกวิจยั, 
ทดลองยา, ช่วยชีวิต, เป็นหนูทดลอง, เป็น
แพะรับบาป, เป็นเหยือ่, ถูกล่อซ้ือ, ถูกยดั
เยยีดใหเ้ป็นอาชญากร, ถูกหา้มเดินทาง, และ
ถูกแอบถ่ายทีวี 

 

Hill Tribe n. ชาวเขา 
We are from ethnic minority groups who 
live in the mountains of Thailand; 
outsiders often use our ethnicity in 
propaganda campaigns that label us 
helpless victims instead of working 
women and the head of our families  

พวกเราเป็นชนชาติกลุ่มนอ้ยท่ีมีถ่ินอาศยับน
ภูเขาสูงในประเทศไทย, คนพ้ืนราบชอบใช้
ความแตกต่างของเราในการโฆษณา และ
รณรงค ์วา่เราเป็นพวกท่ีไม่รู้อะไร, เป็นเหยือ่, 

น่าสงสาร, ในขณะท่ีพวกเราเป็นผูห้ญิง
ท างาน และเป็นผูน้ าครอบครัว  
 
How much do you charge? Ph 

คดิเงินเท่าไหร่? 
This is a private matter between our 
customer and us. If you ask we will 

assume you are customer. 

ประโยคน้ี เป็นเร่ืองระหว่างเรากบัลูกคา้ 
เพราะฉะนั้นถา้ใครถาม กห็มายความวา่เป็น
ลูกคา้เรา 
 

Human Rights n. สิทธิมนุษยชน 
Sex worker rights are human rights. We 
especially like Article 23 of the UNDHR 

สิทธิพนกังานบริการคือสิทธิมนุษยชน ตาม
หลกัการขอ้ท่ี 23 ของค าประกาศสิทธิ
มนุษยชนสากลของสหประชาชาติ 

 

I 
 

Illegal n. ผดิกฎหมาย 
The Prostitution Law of 1996 says that 
prostitution is against the law under 
certain conditions. It is illegal if it 
encourages promiscuity, involves 
coercion, force, procurement, pimping, 
living off the proceeds of another’s 
prostitution and or involving persons 
under the age of 18 years.  



Therefore we may conclude that 
prostitution outside of these conditions is 
not illegal. 
See decriminalize, Indirect and Direct off 
,n., Direct 

ตาม พรบ.ปรามการคา้ประเวณี ปี 2539 มี
เง่ือนไขบางอยา่งท่ีการคา้ประเวณีจะผิด
กฎหมาย คือ ส่งเสริมใหบุ้คคลส าส่อน, มีการ
ประกาศชกัชวน, บงัคบั, ชกัน า, จดัหา, 
ด ารงชีวิตอยูด่ว้ยการใหผู้อ่ื้นกระท าการ
คา้ประเวณี, จดัหาคา้ประเวณีกบัผูท่ี้มีอายตุ  ่า
กวา่ 18 ปี. การกระท าใด ๆ ท่ีไม่อยูใ่น
เง่ือนไขน้ี ไม่ถือวา่ผิดกฏหมาย 

 

Immigration n. การเข้าเมือง 
Concerning people with the correct travel 
documents 

เก่ียวกบัการเดินทางเขา้สู่ประเทศอ่ืน ท่ี
จะตอ้งมีหนงัสือเดินทางอนุญาตเขา้เมือง 
 
Insultation 
See consultant and consultation 
 
 

International Women’s Day   
วนัสตรีสากล 
March 8 of each year marks 
International Women’s Day. Women 
sex workers also celebrate this day, 
as well as International Human 
Rights Day (10 December), Mother’s 
day, Stop Violence Against Women’s 

Day (25 November), May Labor Day 
(May 1), Migrant worker Day 
(December 18th) and of course Saint 
Valentine’s day is a good business 
day, ETC. International Women’s Day 
is to recognize the human rights and 
workers rights movement led by 
women workers in textile industry 
back in the old days. We wonder how 
many women have heard about this 
day. 

8 มีนาคม ทุกปี วนัท่ีทัว่โลกร่วมกนัฉลอง
ความเขม้แขง็ เติมพลงัให้กบัคนเพศหญิง 
วนัสตรีสากล เป็นวนัท่ีร าลึกถึงขบวนการ
แรงงานผูห้ญิง ท่ีน ารณรงคใ์หเ้กิดสิทธิ
มนุษยชน และการคุม้ครองสิทธิแรงงาน ใน
ตน้ศตวรรษท่ี 20,  วนัสตรีสากล จึงเตือนให้
เรายอมรับความเท่าเทียมกนัระหวา่งหญิง
ชาย แต่การมีชีวิตอยูอ่ยา่งเท่าเทียมกนั ยงัมี
อุปสรรคอีกมาก,   ส าหรับพวกเราพนกังาน
บริการ นอกจากจะร่วมฉลองวนัผูห้ญิงแลว้ 
กย็งัมีวนัอ่ืน ๆอีก เช่น  1 พฤษภาคม หรือท่ี
เราเรียกว่า เมย ์เดย ์ May day กคื็อ วนั
แรงงานสากล, วนัสิทธิมนุษยชนสากล 10 
ธนัวาคม International Human Rights 

Day, วนัแม่, วนัต่อตา้นความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง 15 พฤศจิกายน, วนัวาเลนไทน์ เป็น
วนัธุรกิจดี,  และหวงัวา่ต่อไปกค็งจะมีค าวา่ 



International Sex Workers’ Day วนั
พนกังานบริการสากล 
 

Irregular migration adj. การอพยพ
เข้าเมืองแบบไม่ปกติ 
Used for people who migrate without 
documentation and without passing 
through immigration controls. Actually for 
millions of people this is the regular or 
usual way of migrating. 
Preferred: undocumented migrants 

ใชใ้นกรณีคนเขา้ประเทศมาโดยไม่มีหนงัสือ
อนุญาต และไม่ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง 
แต่ท่ีจริงแลว้ส าหรับ คนหลายลา้นคนการเขา้
เมืองวิธีน้ีเป็นการอพยพยา้ยถ่ินธรรมดา ๆ 

ใช้ว่า ผู้ เข้าเมืองโดยไม่มเีอกสาร จะดีกว่า 
 
 

J 
John sl n. จอน, หรือจอนนี่ 
We have customers called John..and 
Bob and George and Henry and Bill. 
Apart from being America slang for 
customers, in America John is also slang 
for toilet. John was never used in 
Thailand to mean customer or toilet and 
is only commonly used by play writes; 
novelists and CATW to refer to our 
clients. Sounds silly. 
Preferred: customer or client  

เรามีลูกคา้หลากหลาย บา้งช่ือ จอห์น, บ๊อบ 
และจอร์จ หรือเฮนร่ี หรือ บิลล ์ค าแสลงว่า

จอห์น ในอเมริกาใชเ้ม่ือผูช้ายจะไปเขา้
หอ้งน ้า ( to John = คล้าย ๆกับท่ีเราว่า ไป
ยิงกระต่าย) แต่ Long John หมายถึงกางเกง
รัดรูปใส่ไวข้า้งในใหค้วามอบอุ่น ใน
เมืองไทยเราไม่ไดใ้ชจ้อห์นใหมี้ความหมาย
วา่ลูกคา้ของเรา ยกเวน้ องคก์ร CATW ...
ตลกดีนะ! / มีเพลงลูกทุ่งยคุสงคราม
เวียดนามประโยคแรกวา่ ไอ เขียน เลตเตอร์ 
ถึง ย ูเดียร์ จอห์น... และในนิยายท่ีเขียนเร่ือง
เก่ียวกบัพวกเราบางเร่ือง  
เรียกว่า ลูกค้า หรือแขก กด็ีกว่า 
 

Journalist n. นักข่าว, 
นักหนังสือพมิพ์, 
Our regular customers; our good friends 
and supporters; people who like making 
money from empower stories; sometimes 
after the story runs the police have a 
crackdown and the women blame 
empower … 

ลูกคา้ / เพ่ือนท่ีดี และสนบัสนุนการต่อสู้ของ
เรา / ผูท่ี้หาเงินจากการเขียนเร่ืองของเรา / 
บางทีต ารวจกม็าทะลายบา้นสาวหลงัจาก
เร่ืองของเราลงในหนงัสือพิมพ ์และผูห้ญิงก็
มาโทษเรา... 
 

K 
 

Karaoke n. คาราโอเกะ 



A place of work  

ท่ีท างาน 

Kings Group n กลุ่มคงิส์ 

The largest chain of bars in Patpong 

กลุ่มธุรกิจบาร์ ท่ีใหญ่ท่ีสุด ในพฒัน์พงษ ์
 

L 
 

Labor Law n. กฎหมายแรงงาน, พรบ.
คุ้มครองแรงงาน  
We are mentioned in many criminal laws 
but they have never protected us. We 
only want to be protected under the labor 
law. 

กฎหมายยอมรับเรา แต่ในฐานะคนท าผดิ
กฎหมาย เราจึงเรียกร้องให้กฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน ยอมรับเราดว้ย 
 

Last resort n. ท่ีพึง่แหล่งสุดท้าย, งาน
สุดท้าย 
Sex work is not the job of last resort. We 
have done many jobs and have chosen 
to do sex work above other jobs. It’s the 
job that gives us the best opportunity to 
reach where we want to go.  

งานบริการไม่ใช่งานสุดทา้ยท่ีเราท าได ้แต่
ความจริงคือเราเลือกท่ีจะท างานบริการ 
เพราะวา่มนัดีกว่างานอ่ืน ๆท่ีเราเคยท ามา 
เป็นงานท่ีใหโ้อกาสกบัชีวิตเรามากกวา่ และ
ใหอ้นาคตท่ีดีต่อเราและครอบครัว  

 

Legal n. ถูกกฎหมาย 
Very few jobs are legal. Doctors & 
lawyers are among the few. Most jobs 
have no law that applies specifically to 
them. They are not registered and forced 
to comply with health checks and police 
supervision. Labor laws and the penal 
code protect them. Their work is 
decriminalized. Sex workers want the 
same, no special laws are needed, no 
need for sex work to be legal or illegal.   

งานท่ีจะตอ้งถูกกฎหมายมีไม่ก่ีอยา่ง เช่น 
หมอ วิศวะกร และทนายความ ท่ีจะตอ้งการ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพ เป็นตน้ และ
นอกนั้นกไ็ม่เห็นวา่มีกฎหมายร่างข้ึนเพ่ือเป็น
การอนุญาตเฉพาะส าหรับอาชีพใด ไม่เห็น
จะตอ้งมีการบงัคบัใหต้รวจโรคเป็นประจ า 
และมีต ารวจคอยตรวจตรา ถา้เป็นแรงงานก็
จะมีกฎหมายคุม้ครองแรงงาน งานทุกอาชีพ
ไม่ตอ้งมีกฎหมายมาก ากบัว่าถูกกฎหมาย
หรือผดิกฎหมาย งานบริการกต็อ้งการอยา่ง
เดียวกนั ไม่เห็นจะตอ้งมีกฎหมายเฉพาะไว้
ควบคุมพวกเราเลย ไม่จ าเป็นตอ้งมาคิดวา่ 
งานอาชีพบริการควรจะถูก หรือผดิกฎหมาย 
 

M 
Mandatory Blood Testing (of High 
Risk Groups,  Knocked Out in 

Thailand, 1990) บังคบัตรวจเลือด (ถูก
ชกล้มลง ที่ประเทศไทย ปี 2533)  



A policy was created that forced sex 
workers to have HIV testing. This policy 
protected no one. It only made society 
discriminate against certain group of 
people and caused many human rights 
abuses for sex workers. They tested 
everyone’s blood and guess 
what?…everyone’s blood was red... 

รัฐบาลไทยมีนโยบาย ออกมาบงัคบัผูห้ญิง
บริการ (กลุ่มเส่ียง) ตอ้งตรวจเลือดหา เอชไอ
วี นโยบายน้ีไม่ไดป้้องกนัใครเลย แค่ ท าให้
สงัคม แบ่งแยก และ ละเมิดสิทธิของเรา
หลากหลายแบบ สุดทา้ย... เลือดพวกเรากสี็
แดง... เหมือนกนั 
 

Massage Parlor n. โรงอาบ อบ นวด 
A place of work 

ท่ีท างาน 
 
Micro credit/Micro finance 
Not at all like Microsoft company; it’s 
a tiny amount of money provided to a 
tiny few, so we can do a tiny 
business, pay a tiny bit of interest and 
have a life that is maybe a tiny bit 
better…think Microsoft not micro 
credit!  
 

 Migrant sex worker n. แรงงาน
บริการอพยพ 
Brave women moving across mountains, 
rivers and bridges to make a better life 
for their families and themselves 

ผูก้ลา้หาญท่ีเดินทางขา้มเขา ขา้มน ้า ฝ่าด่าน 
หลบซ่อน มาท างานเพ่ือแสวงหาทางท าให้
ชีวิตตนเองและครอบครัวดีข้ึน 

 

Minor n. ยุวชน, เดก็ 
Over the age of 15 years but not yet 
18 years 

อาย ุ15 ข้ึน แต่ไม่เกิน 18 ปี 
 

Moral n ศีลธรรม  
Something that never changes 

เมือไรสงัคมจะอธิบายค าน้ีใหค้นทัว่ไปเขา้ใจ
สกัท่ี เห็นอะไรๆกท็ าตามกนัมา โดยมีค าพูด
วา่ ตอ้งท าอยา่งนั้นอยา่งน้ีไม่มีค าอธิบายให้ 
 

N 
Negotiate off. v. เจรจา, ต่อรอง 
We never negotiate with our customers; 
we say our way and they pay. Our 
services are not negotiable.  

เราไม่ต่อรองกบัลูกคา้เรา โดยทัว่ไปเราจะมี
ขอ้ตกลงร่วมกนัไดเ้อง โดยไม่ตอ้งต่อรอง 
เพราะวา่งานอาชีพเรา ไม่ใช่จะต่อรองกนัได ้
 

Neighbors n. เพ่ือนบ้าน 
We live side by side, sharing the same 
rivers, the same weather, the same 
festivals; we grow and eat the same 
foods. We don’t know where the border 
lies; we never saw it painted on the 



ground… we just go to our neighbor to 
celebrate, ask for help, look for work, to 
get married. We have been neighbors 
longer than there have been borders.  

เราอยูใ่กลเ้คียงกนั ใชแ้ม่น ้าร่วมกนั อากาศ
ร่วมกนั มีเทศกาลเดียวกนั ปลูกขา้วและกิน
อาหารเหมือนกนั เราไม่เขา้ใจเส้นแบ่ง
ประเทศ เราไม่เคยเห็นใครมาขีดไว.้.. เราไป
มาหาสู่กนั ไปงานปอย ไปขอความช่วยเหลือ 
ไปหางานท า ไปแต่งงาน เราเป็นเพ่ือนบา้น
กนัมานานแลว้ ก่อนท่ีรัฐบาลจะมาบอกว่ามี
เส้นกั้นแบ่งดินแดน 
 

O. 
 

Off  v  ออฟ, ออกไปกบัลูกค้า 
Have a customer - may be we have 
sex, but many times we go drinking, 
dancing, traveling, talking, sometime 
the customer only wants pleasure or 
affection. Sometimes they become 
regular visitors but often its short 
time, quick money and no hearts get 
broken. These days business is slow, 
we are not so lucky like the old days 
anymore. 

ลูกคา้จ่ายเงินบาร์แลว้พาเราออกไปขา้งนอก 
– ส่วนใหญ่กจ็ะจบลงบนเตียง แต่ส่วนมากก็
ไปด่ืมกนั, เตน้ร ากนั, ไปเท่ียว, คุยกนั, บางที
ลูกคา้กอ็ยากไดเ้พ่ือนใจ แต่ส่วนมากก็ชอ้ท
ไทม ์(Short Time) ดีไดเ้งินเร็ว ไม่ตอ้งเจบ็

ใจ แต่หลายคนก็มีแฟนประจ า ผลดักนัมา
เดือนละคน แน่นอนแฟนหลายคนกดี็ซิ แต่
เด๋ียวน้ีธุรกิจไม่ดี มนัไม่ใช่จะโชคดีบ่อย ๆ 
เหมือนแต่ก่อน 

 
P. 
 
Participant  
Someone sleepy in a meeting room 
whose role is to hear what is said and 
claps at the end;  
See consultant  

 
Participation 
When we get to suggest our ideas 
even though they never get used  
See consultation; insultation 

 

Peer n เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

A word that separates or makes us 
different from our friends, created by 
public health officials to call some of us 
who go to training sessions organized by 
officials or NGOs; means only some of 
us who can be accepted and used as 
peer but never accepted as director, 
president, boss, professor, doctor; an 
unnecessary misuse of us 

ค าท่ีสร้างข้ึนโดยพวกสาธารณสุข หรือเอน็จี
โอ เพื่อแยกเราออกจากเพื่อน ๆ, หลงัจากท่ี
เรายอมไปร่วมการอบรมคร้ังหน่ึง / เป็นค าท่ี
สร้างข้ึนแบบผดิ ๆโดยไม่จ าเป็น 

 



PhD n  ด๊อกเตอร์ (ดร.) 
Something other people get when they 
write what we tell them; persons who ask 
many rude questions that we don’t like to 
answer; researchers, professors, they 
dress nice and says things that difficult to 
believe or understand … 

ลูกคา้, คนท่ีชอบถามค าถามท่ีเราไม่ชอบตอบ
, นกัวิจยั, อาจารย,์ คนแต่งตวัดี ๆ พดูจาฟัง
เขา้ใจยาก 

 
Pink Card 
The small government health record 
book that each woman sex worker 
must hold and show that she has had 
her health check so she can get her 
salary and avoid trouble from the 
police.  Men sex workers carry a blue 
card. Transgender sex workers may 
have a blue or pink card.  The policy 
does not apply to anyone else in 
Thailand.  
 

Pimp n  แมงดา 
Co-workers, assistants, security guard, 
errand boy; someone from mafia movie, 
poor man who don’t like to work; not 
every one needs pimp and we’re not 
seeking one; when we work 
independently we do not need pimp but 
friends and co-workers. 

เพ่ือนร่วมงาน, ผูช่้วย, คนใหค้วามคุม้ครอง, 
สามีหรือคนรัก, มาเฟีย,  คนจนไม่มีงานท า
และไม่ชอบท างาน / ไม่ใช่ว่าพวกเราทุกคน

จะมีแมงดา และเรากไ็ม่ไดเ้สาะหาท่ีจะมี / 
เด๋ียวน้ีพวกเราท างานอิสระกนัมากข้ึน กไ็ม่
ตอ้งมีแมงดา แต่มีเพ่ือน และเพ่ือนร่วมงาน 

 
Politics 
A game where everyone must follow 
the leader; try to look sincere but not 
be sincere; find someone else to 
blame for any problems and the 
winner gets the most money, power 
and votes.   
 
Politician 
Someone who books us to entertain 
his guests; often indirect or hidden 
customer who wears a suit and tie; 
he loves in the night time and doesn’t 
know us in the day time; someone 
who uses us as a scapegoat for 
social problems;  
 

Poor or poverty adj.ยากจนน่าเวทนา  
Usually combined with uneducated + 
rural+ girls; as in “poor, uneducated rural 
girls.” A sneaky kind of insult (try saying 
an educated rich woman from the city… 
what would follow…weird yes?) 

โดยปกติ จะมีค าประกอบอีกวา่ “ไม่มี
การศึกษา” เพื่อใหเ้ขา้สูตรของ “หญิงสาวจาก
ชนบท”/ (ลองเขียนดูซิวา่ “ผูห้ญิงร ่ ารวย 

มีการศึกษาจากในเมือง... ” จะต่อดว้ยอะไร? 
ตลกไหม?)  
 



Promiscuous 
A promiscuous person is anyone you 
don’t like who looks sexier than you; 
who is having more sex than you; or 
having sex in ways you cannot or 
have never had the chance to. 
Promiscuous sex is the kind of sex 
people you don’t approve of are 
having  
 
Prevention and Suppression of 
Prostitution Act 1996,  

 พรบ. ป้องกนัและปราบปรามการ
ค้าประเวณี พศ. 2539, ประเทศไทย 
The law prohibits 5 things Advertising 
or encouraging promiscuity . Using 

coercion, force, procurement, Living off 
the proceeds of another’s prostitution  
Offering sex for money Involving persons 

under the age of 18 years. ตาม พรบ. 
ฉบบัน้ี บุคคลจะมีความผดิ ต่อเม่ือ เป็นหญิง
อาย ุ18 หรือนอ้ยกว่า, โฆษณา, จดัหา, 
ชกัชวน, และจา้งผูอ่ื้นเพื่อการคา้ประเวณี ถา้
ไม่เขา้ข่าย 5 อยา่งน้ีไม่ผิด 

 

Prostitute n หญิง พ ี

Our profession called by others, it 
becomes bad name when politician use it 
to blame each other for corruption, so we 
don’t like the word.  
Prefer sex worker 

เป็นอาชีพท่ีคนอ่ืนตั้งใหพ้วกเรา และ
ความหมายมนัแยล่งไปอีก เม่ือพวก

นกัการเมืองใชด่้ากนัวา่เป็นพวกขายตวั เรา
เลยไม่ชอบค าน้ี / มีคนดี ๆบางคนกช็อบเรียก
เราว่า หญิง พี ฟังแลว้ทะแม่งเหมือนพวก
ลึกลบั ใตดิ้น หรือน่ารังเกียจ / เรียกเราวา่ 
พนกังานบริการดีกว่า 
 

Prostituted women n ผู้หญิงโสเภณ ี

Is a woman doctor a called doctored 
woman? These old words, should be 
used in Europe in 18th century, when 
women were considered sub-human or 
devils, representing sinner; sounds two 
times as bad – prostitute + women. 

ในยโุรป ศตวรรษท่ี 18 ผูห้ญิงอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของชาย, เป็นตวัแทนของบาป, ท าให้
ชายแปดเป้ือน, เป็นแม่มด, เคยมีการเผา
ผูห้ญิงทั้งเป็น หรือเอาหินขวา้งจนตาย / ค าน้ี
ฟังดูเป็นการท าใหช้ัว่ สองขั้น คือ โสเภณี + 

ผูห้ญิง 
 
Pussy 
A kitten; the word foreign men use for 
our “jim”; very confusing we don’t 
know why they call it a kitten; 
sometimes the name of the bar we 
work in e.g. Super Pussy next to 
Empower Patpong.  
    

...R 

Raids v ทะลายซ่อง 



A rescuers job, action by police and TV 
cameras, reporters, where many women 
are shown sitting on the floor and hiding 
their faces from camera, or with their 
eyes inked out like criminals – when the 
job done, most of us end up in debt and 
return to work to pay it off after we are 
released. 

งานอยา่งหน่ึงของพวกช่วยชีวิต โดยร่วมกบั
ต ารวจ, นกัข่าวโทรทศัน์, หนงัสือพิมพ,์ จะ
เห็นพวกเรานัง่บนพ้ืน ปกปิดและซ่อนหนา้
จากกลอ้ง หรือไม่ทางหนงัสือพิมพก์จ็ะเอา
หมึกด าป้ายตาเรา – เสร็จงานเขาแลว้ – แต่
เราไม่เสร็จ กลบัมีหน้ีเพ่ิมข้ึนอีก ตอ้งกลบัไป
ท างานใชห้น้ี เม่ือถูกปล่อยออกไป 

 

Registration vt  ตีทะเบียน, จด
ทะเบียน 

A few jobs need registration, for reasons 
of social safety, such as engineer, 
medical doctors, lawyers; some countries 
teachers require registration. But when 
people talk about registered sex work, is 
that given the same prestige and status 
of those other registered professions?  

มีงานบางอาชีพท่ีตอ้งการการจดทะเบียน 
เพราะเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัต่อสงัคม 
เช่น วิศวกร, นายแพทย-์พยาบาล, นกั
กฎหมาย, และบางประเทศ ครู ก็ตอ้งจด
ทะเบียนดว้ย แต่เม่ือพดูถึงจดทะเบียน
พนกังานบริการ นั้นจะหมายถึงเป็นการให้

ฐานะ และบทบาท ทางสงัคมท่ีเท่าเทียมกบั
อาชีพเหล่านั้นหรือเปล่า นะ? 
 

Rehabilitation n สถานฝึกอาชีพ, 
สถานสงเคราะห์, บ้านเมตตา, บ้าน
กรุณา ฯลฯ 
Another kind of prison for people who are 
minors, children or women who have 
committed petty crimes – loitering or 
prostitution; or migrant women before 
being deported. Activities required for the 
rehabilitation are some skill training, like 
sewing, crafts, weaving, some 
gardening, hair dressing, barber, but 
nothing that guarantee jobs afterward. 

อีกรูปแบบหน่ึงของคุก ส าหรับเดก็ หรือ
ยวุชน หรือผูห้ญิงท่ีท าผิดสถานเบา เช่น 
เตร็ดเตร่ในท่ีสาธารณะ, ไม่มีหลกัแหล่ง, 
หรือคา้ประเวณี ฯลฯ หรือปัจจุบนัโดยมากจะ
เป็นท่ีคุมขงัแรงงานอพยพเขา้เมืองผดิ
กฎหมาย เพ่ือรอการส่งกลบับา้น ในสถานฝึก
อาชีพจะมีกิจกรรมเป็นการฝึกอาชีพและ
ทกัษะ เช่น ตดัเยบ็เส้ือผา้, ทอผา้, งานฝีมือ, 
ท าสวนครัว, แต่งผม, ตดัผม, ฯลฯ แต่ไม่ได้
หางานให้เม่ือออกไปแลว้ 
 
Reproductive 
A very academic word we think has 
something to do with screwing and 
having babies but we’re not sure so we 
never use it. 



  
Reproductive Health and Rights 
Used to be women’s health and rights 
but the men in governments and the UN 
felt left out so we let them rename it 
“reproductive health and rights”  
 
 
 

Research n, v การวิจัย, วจิัย 

We are probably one of the most 
researched groups in the world. The 
research goes on and on, people 
become PhD or famous journalist but our 
lives are not improved by research.  

เราเป็นกลุ่มถูกวิจยัมากท่ีสุดในโลก คนท า
วิจยัเร่ือยๆ หลายคนไดรั้บเกียรติบตัรเป็น
ยอมรับในสงัคม  เป็นผูส่ื้อข่าวมีช่ือเสียง แต่
ชีวิตของเราไม่เห็นดีข้ึนจากงานวิจยั  
 

Rescue v ช่วยชีวติ 

See:  Raids 

 ดู: ทะลายซ่อง 
 

Rural n ชนบท 

See: Poor and poverty,  

ดู: ยากจนน่าเวทนา  
 

S 
 
Safe sex 
Having sex in a bank vault; like 
elevator sex or car sex 

 
Seminar 
Seminar, meeting, conference, 
symposium, forum…. 
A place we go to at a fancy hotel 
about 8:30 am after work. We sit in a 
room with many other people and 
there are flowers and microphones 
on the table. People talking use 
confusing words mixing Thai and 
English e.g. gender or case.  If we 
are to speak we will be last on the 
program after anyone important has 
left and what we say will be left out of 
the final report. At 5pm we leave just 
in time to get ready to go to work.  
We get a free lunch…sometimes 
delicious sometimes not so.  
 
Sex 
Something most people want to do 
but also want to stop other people 
from doing; a private activity with 
yourself or one or two or ten other 
people; sometimes just five minutes 
of our 8 hour working shift;    
 
Sexuality / Sexual identity 
An idea to categorize and label 
people by who they like to have sex 
with; so far have only  6 categories 
i.e. LGBTIH but there are 20 more 
letters to use from the alphabet.  
People confuse sex work issues and 
sexuality issues…we don’t know 
why…maybe because they both have 
the word sex.  



 

Sex tourism n การท่องเที่ยวทางเพศ 
When tourists visits our work place at 
night time, though they may visit other 
places, like temples and palaces, during 
the day time. Some tour operators 
include bar visits as part of the nighttime 
entertainment, or some provide our 
photos for their clients to see and we can 
be booked ahead of time. Some men 
become our regular customers or 
boyfriends, as they prefer to be called. 
Some marry us and many come again 
many times. A form of tourism that 
creates jobs for many of us. A form of 
tourism that is blamed for making bad 
name for tourism, but is there any good 
one?  
 

Sex work n งานบริการทางเพศ 
Our profession that most customers 
support at night, and know nothing 
about in the day time…important 
politicians hire us for their parties, 
then tell the parliament they want us 
thrown in jail….ILO reports said in 
Thailand sex workers send $USD 
300 million a year home… this is 
more than any government rural 
development budget. Many feminists 
say our sex is dirty and 
degrading…they do not care about 
our whole lives, but are just disgusted 
about the few minutes we have sex. 

อาชีพเรา ลูกคา้ยอมรับเวลากลางคืน ไม่รู้จกั
เราเวลากลางวนั กลุ่มสิทธิสตรีบอกวา่พวก

เราสกปรกและเซ็กส์เราท าใหพ้วกเธอเสีย
ศกัด์ิศรี นกัการเมืองจา้งเราไปในงานปาร์ต้ี 
แต่ในสภาจบัเราเขา้คุก รายงานเศรษฐกิจ
บอกวา่ผูห้ญิงส่งเงินกลบับา้นปีละ $300 ล้าน 
มากกวา่งบพฒันาชนบทของรัฐบาล พวกเขา
ไม่ไดส้นใจตวัเรา แต่เขารังกียจเซ็กส์ไม่ก่ี
นาทีของเรา. ฯลฯ... 

Sex worker n. พนักงานบริการทาง
เพศ, พนักงานบริการ, สาวบริการ(ลาว) 
Term first created by sex worker 
activist Carol Leigh 1979 (see Oxford 
Dictionary)  
Sex worker is the name we call 
ourselves, like health worker, social 
worker or domestic worker. Even 
though it’s easy to say and easy to 
spell, even though its in many 
dictionaries, media, research reports 
and internet many people have 
trouble using it. We don’t know why?   
See CSW Prostitute etc  

เป็นค าท่ีเสนอใหใ้ชเ้ป็นทางการ ในปี 2522 
โดย แคโรล ลีห์  พนกังานบริการทางเพศ 
และนกัเคล่ือนไหวสิทธิพนกังานบริการฯ 
ชาวอเมริกนั (Oxford Dictionary) ตั้งแต่
นั้นมาเป็นค าท่ีพวกเราใชเ้รียกตวัเอง 
เช่นเดียวกนักบัแรงงานอ่ืน ๆเช่น พนกังาน
สาธารณสุข, พนกังานดบัเพลิง, พนกังาน
ประจ าลิฟท,์ พนกังานเสิร์ฟ, ฯลฯ แมว้่าจะ



ง่ายต่อความเขา้ใจ จ าง่าย ตรงไปตรงมา และ
มีใชท้ัว่ไปในส่ือมวลชนต่าง ๆ, ใน
พจนานุกรม, ในอินเตอร์เน็ต, แต่คนส่วน
ใหญ่กมี็ไม่ค่อยอยากจะใชค้  าน้ี ไม่เขา้ใจ
เหมือนกนัวา่ ท าไม? 
 

Shame v น่าอาย 
Other people say this word to us. 

คนอ่ืนว่าพวกเรา 
 

Skilled vs unskilled ph มีฝีมือ กบั ไร้
ฝีมือ 
Skilled labor able to use your hands or 
body to make a living e.g. domestic 
worker, sex worker; unskilled labor 
unable to use your hands or body to 
make a living e.g. lawyer? Banker? 

แรงงานมีฝีมือ มีความสามารถใชมื้อและ
ร่างกาย ท างานได ้เช่น คนงานบา้น, 
พนกังานบริการทางเพศ ; แรงงานไร้ฝีมือ ใช้
มือหรือร่างกายท างานเพ่ือเล้ียงชีพไม่ได ้เช่น
... นกักฏหมาย, นายธนาคาร ???  
 

Selling our bodies ph, off. ขาย
ร่างกาย 
We don’t sell our bodies… we get paid 
for our brains 

เราไม่ไดข้ายร่างกาย... แต่เราไดค้่าแรงดี
เพราะมนัสมองของเรา 

 
Sin 
When you get caught breaking a 
religious rule; a sin in one religion 
may be duty in another so to avoid 
sinning it’s best to belong to all 
religions at once…alarhoodoo 
 
 

Social Attitudes ทัศนะคติทางสังคม                  
Society’s attitudes should be a living 
thing that changes and adapts as the  
world changes. Is it time for our society 
to rethink? 
S. think once…think again  
ทศันะคติทางสงัคมตอ้งมีชีวิต มีการ
เปล่ียนแปลง และปรับตวัตามพฒันาการของ
สงัคมเร่ือย ๆ ถึงเวลาแลว้...สงัคมของเราคิด
ใหม่ไดห้รือเปล่า  
 

Statistics Counting v. ตัวเลขในสถิต ิ
People are obsessed with wanting to 
know how many sex workers there are. 
We can’t see the point in counting 
ourselves and those who try to never can 
agree on a final figure. 

คนจ านวนมากติดใจอยากรู้วา่มีพนกังาน
บริการก่ีคน แต่พวกเรากลบัมองไม่เห็นความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมานบัหวัพวกเราเลย และ
ความจริงกคื็อวา่ พวกท่ีชอบถามหาจ านวน ก็
ไม่เคยจะเห็นดว้ยกบัตวัเลขท่ีไดเ้ป็นค าตอบ 

อยูดี่ 



 

Stigma  ตราบาป               
How others look at us? Talk about us? 
Label us? But we are professional, family 
leaders, providers, sweet, smart, strong 
women 

ท่ีคนอ่ืนมองเรา, พดูเก่ียวกบัเรา, ตีตราให้
เรา? แต่เรารู้วา่ตวัเอง เป็นมืออาชีพ, ผูน้ า
ครอบครัว, ผูห้ญิงน่ารัก –สวย-ฉลาด-
เขม้แขง็ 
 

Students selling sex ph นักเรียนขาย
บริการ 
Sex workers studying; amateur sex 
worker 
S. A player in a local weekend golf 
tournament as opposed to a fulltime pro 
golfer 

พนกังานบริการท่ีเรียนหนงัสือ / คนท างาน
บริการแบบสมคัรเล่น 

 

 
 
T 
 
Tax 
The money the government collects 
from the things we buy and from the 
money customers spend on hotel, 
flights; souvenirs etc; we also pay 
informal tax as bribes to the police 

and immigration; the money the 
government could collect from our 
salary if they recognized us as 
workers 
 
Thaksin  
 
 
  

Tourism n  การท่องเที่ยว 
The top income earner for Thailand; the 
industry supported by our work 

ท ารายไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงให้ประเทศไทย / 
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีพวกเราเป็นแรงงาน
หลกั 

 
Tradition 
A word people use as a reason to 
make someone do something or to 
stop someone from doing something 
 

Trafficking n การค้ามนุษย์ 

Migration is a temporary move. I can 
migrate with or without documents. If I 
have documents I am “taking a working 
holiday” “a consultant” “a tourist” “a 
researcher” “on a student exchange” 
“attending a conference”. If I have no 
documents I am called “illegal worker” 
“being smuggled” “criminal” “terrorist”.  If 
I am a migrant sex worker with or without 
documents I am called “victim” 
“trafficked” “prostituted woman” “sex 
slave”.   



การอพยพเป็นการยา้ยถ่ินฐานชัว่คราว คน
อพยพไดท้ั้งแบบท่ีมีเอกสารและไม่มีเอกสาร 
ถา้อพยพแบบมีเอกสาร กจ็ะเป็นพวก พกั
ร้อน, ผูใ้หค้  าปรึกษา, นกัท่องเท่ียว, นกัวิจยั, 
นกัศึกษาแลกเปล่ียน, หรือคนมาร่วมการ
ประชุม แต่ถา้อพยพโดยไม่มีเอกสาร ก็ “เป็น
คนเขา้เมืองผดิกฎหมาย”, “ผูล้กัลอบเขา้
เมือง”, “ผูก่้อการร้าย”, “อาชญากร”, แต่ถา้
อพยพมาท างานบริการ จะถูกเรียกวา่ “เหยือ่”, 
“เหยือ่การคา้มนุษย”์ หรือ “ทาสทางเพศ”, 
หญิงโสเภณีผิดกฎหมาย”  
 
Trafficking in Persons Report (TIP 
Report)  
A report card for all countries from 
the world’s headmaster Mr. USA. If 
you get a good report, you get good 
pocket money. You get graded on 
how many women you can stop 
moving around.  
See trafficking and rescue. 

เป็นเหมือนบตัรเครดิต จากหวัหนา้โลก ลุง
แซม ถา้รายงานดี กจ็ะไดทิ้ป (Tip) ใส่
กระเป๋าให ้มีการใหค้ะแนนวา่ประเทศไหน
ยบัย ั้งผูห้ญิงไม่ใหเ้ดินทางไดดี้กวา่กนั 

 

Tsunami n. สึนามิ                                            
December 26, 2004, tidal waves known 
as Tsunami swept western Thailand 
shores and thousands killed and 
disappeared. It was one of the biggest 

natural disasterous of our time. Despite 
the well documented devastation to the 
tourist areas sex workers were largely 
ignored and as a group received no 
assistance. We were the last to be seen 
and the first to rebuild our lives 
ourselves. EMPOWER Phuket was 
found in February 2005 by a group of sex 
workers in Patong. 
S. We recover by ourselves again  

26 ธนัวาคม 2547 คล่ืนยกัษ ์ท่ีรู้จกักนัในช่ือ 
สึนามิ กวาดท่ีชายหาดฝ่ังตะวนัตกประเทศ
ไทย มีคนสูญหายและเสียชีวิตหลายพนัคน 
ทัว่โลกตกใจเพราะวา่เป็นมหนัตภยั
ธรรมชาติท่ีน่ากลวัท่ีสุด ในยคุของเรา ซ่ึงมี
การเสนอข่าวไปทัว่โลกเก่ียวกบันกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติสูญเสีย แต่เช่นเคยพนกังาน
บริการท่ีท างานกบันกัท่องเท่ียวกลบัไม่ไดรั้บ
การกล่าวถึงเลย และไม่เห็นมีองคก์รไหนเขา้
มาดูแล ช่วยเหลือเราเลย เราเป็นกลุ่มสุดทา้ย
อีกแลว้ท่ีจะมีคนพดูถึง และเป็นคนกลุ่มแรก
ท่ีพึ่งตวัเอง และพนกังานบริการท่ีป่าตอง ก็
รวมตวักนัตั้งศูนยเ์อม็พาวเวอร์ ป่าตองข้ึน ใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2548  
 

U 
 
Underprivileged 
Another way of talking about us and 
other people who have been denied 
opportunities and rights, Education, 



economic participation; safe fair work 
etc are not privileges they are our 
basic human rights.  
 

Uneducated adj. ไม่มีการศึกษา 
Stupid; ignorant unable of sophisticated 
thought 

โง่ / ไม่รู้เร่ือง ท าอะไรท่ีคิดมาก ๆไม่ได ้

 
United Nations 
 
University  
 

Up To You , Same To you  ph.ขึน้อยู่
กบัคุณ , เหมือนคุณ หรือ แล้วแต่คุณ , 
อะไรกไ็ด้, ตามใจคุณ 
Often used by women when we’re not 
sure how to please you, when we’re 
not interested, when we want you to 
propose or decide, when we cannot 
read the menu; when we know you’re 
not really interested in our 
suggestions etc. 

บางคน ด่ืม Up to you Drinkหรือ Same 

to you Drink จนเมาลม้คว  ่าคะม า ไม่ต่ืนไป
สามวนั ป้องกนั เซม ทู ย ูดร้ิงค,์ อพั ทู ย ู
ดร้ิงค ์ใช ้ I’d like… ไอ’ด ไลค์ … กดี็กวา่ 
ตามใจคุณ ตะพึด I’d like orange juice 

ไอ’ด ไลค์ ออเร้นจ์ จุ้ยส์ ฉันอยากได้น า้สัม
คั้น I’d like Gin Tonic ไอ’ด ไลค์ จิน โท
นิค I’d like Beer ไอ’ด ไลค์ เบียร์ หรือ 

ไอด์ ไล้ค์ ส้ม ต า หรือ พาพาย่า สลดั  I’d 

like papaya salad  

Where do you want to go? แวร์ ดู ย ู
ว้อนท์ ทู โก  คุณอยากไปไหน? ไป Up to 

you กรู้็ ๆกนัอยู่แล้ว ไม่ต้องอธิบาย  
 

USAID n ยูเอสเอไอด,ี โครงการ
ช่วยเหลือนานาชาติของ 
สหรัฐอเมริกาด้านการพฒันา 
The organization that aims to take away 
our jobs  

องคก์รท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหเ้ราออกจาก
อาชีพของเรา 
 

V 
 

Victim adj. เหย่ือ 
Bait use to catch fish; helpless pitiful; 
society has no place for victims outside a 
cage 

เหยือ่ส าหรับตกปลา / คนน่าสงสารช่วย
ตวัเองไม่ได ้/ สังคมไม่มีท่ีส าหรับเหยือ่ท่ีอยู่
นอกกรง 
 

Violence adj. ความรุนแรง 
Women in most danger from violence in 
the world are women married to men, 
daughters and step daughters of men, 
girlfriends of men, single women living, 
working or visiting areas where there are 
men & of special mention, any women in 



areas where men are at war. Men are 
most in danger from other men. Sex 
workers face violence from 
discriminatory policies and laws. Sex 
workers who encounter violence must 
also deal with discrimination under the 
law.  

ผูห้ญิงเป็นฝ่ายท่ีถูกท าร้ายมากท่ีสุดคือผูห้ญิง
ท่ีมีสามี, ลูกสาว, ลูกเล้ียงของผูช้าย, หญิงท่ีมี
แฟนเป็นชาย, หญิงโสดท่ีอยูค่นเดียว, ผูห้ญิง
ท่ีท างาน หรือตอ้งไปในท่ี ๆมีผูช้ายมาก ๆ 
หรือท่ีเปล่ียว หรือท่ี ๆ มีแต่ทหารชาย หรือท่ี
มีการรบกนั ผูช้ายกม็กัจะไดรั้บอนัตรายจาก
ผูช้ายดว้ย พนกังานบริการกจ็ะไดรั้บความ
รุนแรงจากนโยบายท่ีเลือกปฏิบติั หรือ
กฎหมายท่ีเอาเราผิดอาชีพเรา และผูห้ญิงท่ีถูก
ท าร้ายร่างกาย ก็มกัจะถูกท าร้ายอีกต่อหน่ึง
จากกฎหมาย หรือเจา้หนา้ท่ี  
 

Vocational training ph การฝึกอาชีพ 
See alternative occupations; 
rehabilitation 

ดู อาชีพเสริม / สถานฝึกอาชีพฯ 

 

W 
 
Women  
People can be born female but only 
time and experience produce a 
woman.  
 
 

Word  n.  ค า 
A word is not necessarily what it 
means, but rather who was the 
person who said it, and when. 

ค าไม่ไดมี้ความหมายตามนั้นหรอก  
ข้ึนอยูก่บัใครเป็นคนพดู และพดูเม่ือไหร่ 

 
Work  
The time we spend in the bar serving 
drinks, dancing, talking with 
customers; time we spend with our 
customers outside the bar; the time 
we spend showing our customers 
around the city; where we go and 
what we do every night.   
 
Workshop 
What people call a meeting hoping 
people will want to come; a seminar 
with a game at the beginning and the 
end; a shop you work in 
 
 

Z 
 

Zone or Zoning n. v. โซนบริการ, จัด
ระเบียบสังคม 

An area or places the government sends 
us when we are kicked out of society. To 
separate entertainment from residential 
areas, religious places and schools; the 
Thai government’s Social Zoning policy 
started in 2002-3, led by Dr. Purachai 
Piemsomboon, Minister of Interior of 



Thaksin’s first government. However, 
though the map of zones was drawn up, 
the law has still not been implemented.  

พ้ืนท่ี ท่ีรัฐบาลจะเอาพวกเราไปรวมกนัไว ้
เหมือนการเตะเราออกไปจากสงัคม เพื่อแยก
สถานบริการออกจากยา่นอยูอ่าศยั, วดั และ

โรงเรียน รัฐบาลไทยสมยัทกัษิณ 1 โดย รมต.
มหาดไทย ดร.ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ เร่ิม
รณรงคจ์ดัระเบียบสงัคม ในปี 2545-46 แผน
ท่ีโซนจดัท าแลว้ แต่จนวนัน้ี กฎหมายยงัท า
ไม่ได ้

 
 

Your questions…our understanding…. 

คณุอยากถาม... เราเขา้ใจ... 
 
Compiled from many questions 
we are asked that reflect what’s 
inside one’s mind about us.,. 
more interesting then the 
answers…  

รวบรวมมาจากค าถามท่ีเรากรู้็ว่า ผู้
ถามไม่ได้ต้องการค าตอบ แต่กลบั
สะท้อนให้เห็นส่ิงท่ีซ่อนอยู่ในใจผู้คน 
เกีย่วกบัพวกเรา 
 

1. How many sex workers 
in Thailand? 
มีพนกังานบรกิารกีค่นใน
ประเทศไทย 

If you ask this we think you are more 
interested in collecting or arguing about 
numbers and statistics rather than 
recognizing and dealing with us as 
human beings, citizens, women and 
workers with the same rights as 
everyone else whether there are 200, 
2000, 200,000 or 2 million of us.  

 

เม่ือถูกถามเช่นน้ี เรากจ็ะคิดทนัทีวา่ คุณเห็น
เราเป็นแค่ตวัเลข คุณไม่ไดเ้ห็นพวกเรา เป็น
มนุษย,์ พลเมือง, ผูห้ญิง, และแรงงาน มี
สิทธิเช่นเดียวกบัคุณ และคนอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะ
มีพวกเรา 200 คน, 2000 คน หรือ 20,000 
หรือ 200,000 หรือ 2 ลา้น 
 

2. If customer offers to pay 
more money will women 
agree not to use a 
condom? 
ถา้ลูกคา้บอกวา่จะจา่ยเงนิ
เพิม่ขึน้ เพือ่แลกกบัการไมใ่ส่
ถุงยาง เราจะยอมไหม? 

If you ask this we understand you 
believe we are stupid and greedy 
women who will do anything for money 
even risk our lives. Would a paratrooper 
not use a parachute if offered more 
money? 

คุณคิดว่าเราโง่ และหนา้มืดเห็นแก่เงิน ยอม
ท าทุกอยา่งแมจ้ะเส่ียงต่อชีวิตและสุขภาพ 



ถา้เป็นนกักระโดดร่มแข่งขนัจะมีค าถาม
เช่นน้ีหรือเปล่า 
 

3. Where do you come 
from? 
คณุมาจากไหน? 

We understand you mean is “what kind 
of environment do you come from?”  
We think you expect us all to come from 
abusive (bad), poor (backwards) or 
uneducated (stupid) rural (naive) 
families.  

เราเขา้ใจทนัทีว่าคุณอยากจะรู้ว่า “คุณมาจาก
สภาพสงัคมแบบไหน?” เพราะคุณอยากจะ
ไดข้อ้มูลว่า เรามาจากครอบครัวหรือสงัคม
ท่ี ไม่ดี มีแต่ความรุนแรง ยากจน ไม่มี
การศึกษา คนบา้นนอก 

 
4. What do your parents 

think about your work? 
พอ่แมค่ณุคดิอยา่งไรทีค่ณุ
ท างานแบบน้ี 

We understand this question to mean 
that our work is unacceptable even for 
our families. Secondly we are in some 
way children under the guidance or 
control of our parents or alternately they 
are forcing us to do this “Hill tribe 
mothers sell their daughters into the 
flesh trade” 

คุณคิดว่างานของเรายอมรับไม่ได ้ แม ้
กระทัง่พอ่แม่เรา  หรือไม่ก็พอ่แม่เราไม่ดี ท่ี
แนะน าเราหรือบงัคบัเรา ใหท้ างานแบบน้ี 
แบบวา่ “แม่ชาวเขาขายลูกสาวให้ซ่อง”  

 
5. How would you feel if 

your children want to sell 
sex? 
คณุจะรูส้กึอยา่งไร ถา้ลูกของ
คณุมาขายเซ็กซ์ 

When you ask this we understand you 
believe deep in our hearts we do not 
believe sex work is a good job.  

คุณเช่ือวา่ เรารู้สึกไม่ดีท่ีท างานแบบน้ี และ
เราเองกรู้็วา่งานบริการทางเพศเป็นงานไม่ดี 
       

6. Why do you do this (sell 
sex)? 
ท าไมคณุจงึมาท างานแบบน้ี? 

We understand you mean that anything 
would be better than sex work and we 
must have had no other choice.  

คุณเช่ือวา่มีงานอ่ืน ๆอีกท่ีน่าจะดีกว่าน้ี และ
เราไม่มีทางเลือกแลว้ 

 
7. What would make you 

stop working? 
ท าไมคณุจงึเลกิท างาน? 

We understand you mean that anything 
would be better than sex work and 
given the chance we would change 
jobs.   

คุณก าลงัคิดวา่ เราไม่มีงานท า และงานท่ีเรา
ท าอยูน้ี่ไม่ใช่งาน หรือเราก าลงัรอหาโอกาส
ท างานอ่ืนอยู ่

 
8. If you got the same 

money would you 
change jobs? 



พอคณุเก็บเงนิไดพ้อแลว้ จะ
เปลีย่นอาชีพไหม? 

We understand you mean that anything 
would be better than sex work and we 
only do this for solely economic 
necessity, there can be no non-financial 
benefits or job satisfaction.   

คุณเช่ือวา่งานอะไรกไ็ด ้น่าจะดีกวา่งาน
บริการท่ีเราท าอยู ่และเราท าเพราะตอ้งการ
เงินเท่านั้น มนัไม่ใช่งานท่ีเราพอใจ หรือ
สร้างอนาคตเราได ้   
 
 

9. What do sex workers do 
when they are too old to 
work?  
พนกังานบรกิาร พออายุมาก
แลว้ จะไปท าอะไร? 

We understand you think sex workers 
cannot retire rich and happy.  

คุณคิดว่างานบริการไม่มีอนาคต และไม่มี
วนัท่ีจะเกษียณอายไุดอ้ยา่งมีความสุข 
 

10. Do sex worker’s orgasm? 
พนกังานบรกิาร ถงึจุดสุดยอด
ไหม? 

We don’t understand how you can ask 
this question we think you may have 
had no sexual experience yet.  

คุณคงจะไม่มีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน
สินะ 
  

11. If your boyfriend/husband 
went to a sex worker, 
how would you feel?  

ถา้สามีหรือแฟนคณุ ไปเทีย่ว
รบับรกิาร คณุจะรูส้กึอยา่งไร? 

When you ask this we understand you 
want to make us believe we should feel 
ashamed for breaking up marriages and 
relationships.  

คุณอยากจะใหเ้ราเขา้ใจวา่ เราไม่ดี เพราะ
งานของเราจะท าลายชีวิตรักคนอ่ืน และท า
ใหค้รอบครัวแตกแยก 
 

12. Were you raped or 
abused when you were 
young? 
คณุเคยถูกขม่ขนื หรือท ารา้ย 
ตอนเป็นเด็กหรือเปลา่? 

We understand you think we must have 
psychological damage to do this job.  

คุณคิดว่า คนอยา่งพวกเราจะตอ้งมีสภาพ
ทางจิตใจท่ีไม่ปกติ ถึงมาท างานบรกิาร 

 
13.  Does Empower teach 

English/ Thai/computer… 
to encourage 
prostitution? 
เอ็มพาวเวอร์ สอน
ภาษาองักฤษ / ไทย / 
คอมพวิเตอร์ ...เป็นการ
สง่เสรมิอาชีพโสเภณีใชไ่หม? 

We understand when you ask this you 
believe prostitution is a bad.  

อาชีพโสเภณีมนัแยน่กัเหรอ? และคุณก าลงั
คุยอยูก่บัใคร 
 

14.  What do HIV positive 
sex workers do? 
ถา้พนกังานบรกิารเป็นเอชไอวี 
แลว้จะท าอยา่งไร? 



We understand you believe sex workers 
spread HIV and someone with HIV 
cannot do sex work safely.  

คุณเช่ือวา่พวกเราเป็นพวกผูแ้พร่เช้ือเอดส์ 
และคนเป็นเอชไอวี ไม่มีทางมีเซ็กส์ท่ี
ปลอดภยัได ้
 

15.  How much do you 
charge?  
คณุคดิเงนิคร ัง้ละเทา่ไหร?่ 

We don’t know why you would ask this 
unless you plan to pay.  

ถา้คุณถาม กแ็ปลวา่คุณพร้อมท่ีจะจ่าย 
 

16. What does Empower do 
when you see children in 
the brothel? 
เอ็มพาวเวอร์ท าอยา่งไร ถา้
เห็นเด็กอยูใ่นซอ่ง? 

We understand you have heard or read 
that there are many children being 
commercially sexually abused in the 
sex industry in Thailand and believe 
that Empower regularly meets them.  

คุณคิดว่ามีเด็กจ านวนมากขายบริการอยูใ่น
ประเทศไทย และคุณก็เช่ือวา่เอม็พาวเวอร์
จะมีโอกาสพบเห็นบ่อย ๆ 
 

17.  Do sex workers like to 
use condoms? 
พนกังานบรกิารชอบใชถุ้งยาง
อนามยัไหม? 

We understand you think sex workers 
are disease spreaders.   

คุณเช่ือจริง ๆ วา่ พวกเราเป็นสาเหตุของ
การแพร่เช้ือ 

 
18. What happens when sex  

workers are exposed to 
violence? 
คณุจะท าอยา่งไร เมือ่พนกังาน
บรกิารถูกท ารา้ย? 

We understand you have heard or read 
that violence is a normal part of the sex 
industry.  

คุณคิดว่า เร่ืองร้าย ๆเกิดข้ึนตลอดเวลา ในท่ี
และเวลาท่ีเราท างาน 
 

19.  Why do sex workers 
have to behave in such 
undignified and bold 
way?   
ท าไมพนกังานบรกิารจงึท าตวั
แบบไมม่ศีกัดิศ์รี และน่า
เกลียดนะ? 

We understand you feel threatened if 
any woman behaves differently to the 
way you believe a woman should.   

เราเขา้ใจไดเ้ลยว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจมาก ท่ี
เห็นผูห้ญิงบางคน ไม่ไดป้ระพฤติตวัใน
แบบผูห้ญิงท่ีคุณคิด 
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ถ 
ถุงยางอนามยั 100 เปอร์เซ็นต์ น.5 
ถูกกฎหมาย  น.22 
 

ท 
ทดลองยา  น.11 
ทะลายซอ่ง   น.25 
ทศันะคตทิางสงัคม  น.27 
ท าแทง้  น.1 
ท าใหต้กต ่า  น.9 
ท าใหส้นุกเพลดิเพลนิ  น.14 
ทีพ่ึง่แหลง่สุดทา้ย  น.22 
ทกุ ๆที ่ น.15 
 

น 
นโยบายบุช  น.4 
นกัขา่ว, นกัหนงัสือพมิพ์  น.21 
นกัเรียนขายบรกิาร  น.28             
นกัวชิาการ, อาจารย์  น.1 
นกัสทิธสิตรี   น. 26 
น่าอาย  น.27 
 

บ 
บงัคบัตรวจเลอืด (ถูกชกลม้ลง ที่
ประเทศไทย ปี 2533)   น.22   
บา้นสาว, ซอ่ง  น.4 
บาร์  น.3 
บาร์แคนด ู น.4 
แบด้เกร์ิลส์ , ผูห้ญงิไมด่ี (หรือ
หมายถงึผูห้ญงิท ั่วไปก็ได)้  น.3 
 

ป 
ป๋าอว้น, ไอแ้กพุ่งพลุย้ ฯลฯ  น.15 
เป็นหน้ี  น.8 
 

ผ 
ผดิกฎหมาย  น.19 
ผูใ้ชย้าเสพตดิ  น.12 
ผูแ้พรเ่ช้ือ, ตวัการแพรเ่ช้ือ  น.11 
ผูล้บลา้ง, ผูเ้รียกรอ้งใหย้กเลกิ น.1 
ผูห้ญงิโสเภณี  น.24 
 

พ 
พนกังานบรกิารทางเพศ    น. 26 
พนกังานบรกิาร,  น.26 
พนกังานสถานบรกิาร  น.14 
พรบ.คุม้ครองแรงงาน   น. 21 
เพือ่นชว่ยเพือ่น   น.25 
เพือ่นบา้น  น.23 



 

ฟ 
เฟมนิิสต์, น.16 
 

ม 
มีฝีมือ กบั ไรฝี้มือ  น.27 
แมงดา  น.24 
ไมม่ีการศกึษา  น.29 
 

ย 
ยกเลกิความผดิ / ไมเ่อาผดิ    น.8 
ยากจนน่าเวทนา  น.24 
ยุวชน, เด็ก  น.23 
ยูเอสเอไอดี, โครงการชว่ยเหลือ
นานาชาตขิองสหรฐัอเมรกิาดา้นการ
พฒันา  น.30 
แยกตวัเองออกจากสิง่ทีท่ า  น.10 
 

ร 
รางวลัองค์กรดา้นสทิธมินุษยชน
ดีเดน่  น.3 
แรงงานบรกิารอพยพ  น.23 
โรงอาบ อบ นวด  น.22 
 

ล 
ลด ละ เลกิ  น.1 
ลดอนัตราย  น.17 
ลอ่ซื้อ  น.13 
ลูกคา้  น.6 
ลูกคา้, แขก, แฟน  น.7 
ลูกจา้ง  น.13 
 

ว 
วนัสตรีสากล น.20  
 

ศ 
ศีลธรรม  น.23 
เศรษฐกจิ  น.13 
 

ส 
สกปรก และน่าขยะแขยง  น.11 
สถานฝึกอาชีพ, สถานสงเคราะห์, 
บา้นเมตตา, บา้นกรุณา ฯลฯ  น.26 
สาเหตุของการคา้ประเวณี  น.5 
สทิธมินุษยชน  น.19 
สนิบน, สว่ย  น.4 
สนึาม ิ น.29 
สุขภาพ, การอนามยั  น.17 
สุดทา้ยแลว้ตอ้งมาเป็นโสเภณี  น.13 
สาวบรกิาร(ลาว)   น. 26 
เสน้เขตุแดน(ประเทศ)  น.3 
โสเภณีเด็ก  น.6 
 
 

ห 
หญงิ พี  น.24 
หญงิบรกิาร  น.16 
หญงิอาชีพพเิศษ  น.6 
หลกัฐานทางคดี, ถุงยางอนามยั, 
พนกังานบรกิารทีถู่กจบั  น.15 
หวัหน้าครอบครวั  น.17 
เหยือ่  น.30 

 

อ 
องค์กรตอ่ตา้นการคา้มนุษย์  น.2 
องค์กรศาสนา  น.15 
ออฟ, ออกไปกบัลูกคา้  น.23 
อนัตราย  น.7 
อาชญากร  น.7 
อาชีพเสรมิ  น.2 



อาสาสมคัรทดลองยา  น.12 
เอดส์  น.1 
เอ็มพาวเวอร์  น.13 
เอเยน่ต ์ น.1 
เอเยน่ต์, นายหน้า  น.4 
เอาเปรียบ, กดขี ่ น.15 
แอนตี ้ น.2 
โอกาส และการเลือก  น.6 
 

ฮ 
ฮีโร ่ น.18 
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