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The research aims to study the history and transformation of amusement place 
and their effects on Bangkok’s society since 1945 which was a time when people sought after 
pleasure after the end of World War II. The amusement place transformed and adapted 
constantly for them to be able to lure customers in the each era. The study was illustrated 
until the year 2002 when place of amusement were uncontrollably expanded far beyond the 
scope of the law.  

The study found that the place of amusement in Thailand, especially in Bangkok, 
were constantly influenced by Western culture and they continue changing along with social 
context, for example, the place of amusement catered for the American troops in Thailand 
during the Vietnam War.  The striving to survive of entertainment businesses combined with 
the demand from Bangkok’s residence was resulted in the expansion of various entertainment 
centers. The disordered growth of entertainment businesses brought about several social 
problems, reflecting from covert drug trade and prostitution On-premises. Furthermore, a 
number of place of amusement were illegally established close to educational institutions.  As 
a result, Thai government then released the amending policy to control social organization 
and zoning of place of amusement aiming to keep its society in order. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of the Problem) 
ปจจุบันสังคมไทยพยายามพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตกโดยมีกรุงเทพมหานคร

เปนเมืองหลวงและเปนศูนยกลางความเจริญทางดานเทคโนโลยี ความทันสมัย แฟช่ัน ทําใหคนมี
ความตองการวัตถุมากข้ึน แตขณะเดียวกันสภาวการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ก็ทําให
เกิดความเครงเครียดไปพรอมกัน สถานบันเทิงจึงเปนท่ีพักผอนหยอนใจของชาวกรุงเทพมหานคร
เมื่อเสร็จสิ้นจากงานประจําในแตละวันทําใหใชชีวิตอยูดวยความร่ืนรมย  การเท่ียวเตรตามสถาน
บันเทิงนอกจากจะเปนการผอนคลายความเครียดท่ีเกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวันแลว  ยังบงบอก
ถึงรสนิยมและฐานะของผูไปใชบริการอีกดวย  

ในอดีตสังคมไทยไมมีสถานบันเทิงเชนปจจุบัน เนื่องจากมีวิถีชีวิตรวมถึงความเชื่อใน
เร่ืองของประเพณี พิธีกรรม ศาสนา และวัฒนธรรมที่ซึมซับความบันเทิงไวกับชีวิตประจําวันอยาง
ไมรูตัวมาโดยตลอด เห็นไดจากการชมมหรสพ โขน ละคร การฟงดนตรีปพาทยจากงานพิธีกรรม
ทางศาสนา อาทิ พิธีเทศนมหาชาติ และพิธีทําบุญเลี้ยงพระ หรืองานสมโภชเฉลิมฉลองตางๆ ซึ่ง
นอกจากจะใชเปนสวนประกอบในการสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับงานยังสรางความเปนสิริมงคลแก
ผูชมผูฟงดวย1 นอกจากวัฒนธรรมทางดานความบันเทิงดังกลาวยังพบวา สถานหยอนใจประเภท
หนึ่งซึ่งเปนท่ีชื่นชอบของชาวสยามอยางมากไดแก โรงบอนเบี้ย บันทึกของ ลา ลูแบร กลาวถึง
ความช่ืนชอบในการเลนพนันของชาวสยามไววา “ชาวสยามรักเลนการพนันเสียเหลือเกิน 
จนกระทั่งฉิบหายขายคนหรือไมก็ขายบุตรธิดาของตนใหตกเปนทาส ดวยในประเทศน้ีถาลูกหนี้คน
ใดไมมีเงินทองหรือขาวของตีราคาใหเจาหน้ีแลวก็ขายลูกเตาของตนเพื่อชําระหน้ีสินไปได”2  

                                                           
1ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย, วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย (กรุงเทพ : มติชน, 2550), 5. 

 2มองซิเออร เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลู แบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต ท.โกมล
บุตร(กรุงเทพฯ : ศรีปญญา, 2548), 221-222.  
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โรงบอนเบี้ยจึงเปนสถานที่หยอนใจของชาวสยามเร่ือยมา กระท่ังในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวา การเลนพนันทําใหราษฎรเสียทรัพยและไดรับความเดือดรอนอยาง
มาก จึงมีพระบรมราชโองการใหลดจํานวนโรงบอนเบ้ียลงอยางเปนลําดับจนสามารถยกเลิกโรง
บอนเบ้ียไดอยางสมบูรณในสมัยรัชกาลท่ี 6  

วัฒนธรรมดานความบันเทิงในอดีตแบงออกเปนความบันเทิงของราชสํานักและความ
บันเทิงของราษฎร ความบันเทิงของราชสํานักมักจะมีมหรสพที่สมโภชหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรม
ซึ่งสงเสริมสถานภาพของพระมหากษัตริยใหสูงสงกวาราษฎรท่ัวไป พระราชพิธีตาง ๆ จึง
จําเปนตองมีพิธีกรรมเพ่ือสื่อใหเห็นสถานภาพของพระมหากษัตริยที่เปรียบดั่งสมมติเทพและเกิด
เปนความศักดิ์สิทธิ์ที่ไมสามารถลอกเลียนได มหรสพหรือความบันเทิงท่ีจัดโดยราชสํานักเพื่อให
ราษฎรไดมีโอกาสรับชม เปนการสะทอนถึงพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่สามารถบันดาล
ความสุขและความเจริญใหกับราษฎรได สวนความบันเทิงท่ีสืบตอกันมาในหมูราษฎรนอกจากจะ
จัดในพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาแลว ยังมีความบันเทิงท่ีจัดเพ่ือความสนุกสนานเพียงอยางเดียว 
อาทิ การเลนดนตรีและรองรําทําเพลง ซึ่งชาวสยามชื่นชอบกันมาก ดังท่ี เซอรจอหน เบาร่ิง ราชทูต
อังกฤษท่ีเดินทางเขามาในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดบันทึกไววา “ชาวสยามเปนคนที่ชอบดนตรี และเปน
เจาของเคร่ืองดนตรีหลากหลายชนิด ทั้งประเภทเคร่ืองเปาและเคร่ืองสาย ฉิ่ง  ฉาบ กลองตางๆ ทั้ง
ใหญและเล็กหลายชนิดมีรูปทรงประหลาด”3 ดนตรีจึงเปนความบันเทิงในวิถีชีวิตของคนไทยมา  
ชานาน 

ความบันเทิงเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมและมีการแลกเปล่ียนระหวางราชสํานักกับราษฎร 
ดังประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ไดมีการอนุญาตใหละครในหรือละครท่ีใชผูหญิงแสดงจากท่ีเคยถูก
จํากัดไวเฉพาะราชสํานักก็ไดรับพระบรมราชานุญาตใหราษฎรนําไปเลนได เพียงแตมีขอหาม
เกี่ยวกับเคร่ืองแตงตัวละครและเคร่ืองยศบางอยางเทาน้ัน4 ตอมาเมื่อชาวตะวันตกเขามาอยูอาศัยใน
สยามเพิ่มมากขึ้นหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาร่ิง เห็นไดจากกอนหนาน้ีในแตละปมีเรืออังกฤษไม
                                                           

3เซอรจอหน เบาร่ิง, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาแหงประเทศไทย, 
2547), 149. 

  4“ประกาศวาดวยเร่ืองละครผูหญิง แลเร่ืองหมอเรือ่งชาง,” ใน ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 พ.ศ. 
2394-2400 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2503), 161.  
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ถึง 4 ลํา ที่เขามาคาขายในกรุงเทพฯ แตหลังจากทําสนธิสัญญากลับมีเรือสินคาเขามากรุงเทพฯ       
ปหนึ่งหลายรอยลํา5 จึงเกิดนโยบายบริหารและปรับปรุงประเทศใหทัดเทียมกับประเทศตะวันตก
โดยมีชนชั้นปกครองเปนคนกลุมแรกท่ีเปดรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกเขามาปรับใชในวิถี
ชีวิตประจําวัน 

เมื่อเขาสูสมัยรัชกาลท่ี 5 สยามมีการพัฒนาประเทศตามแนวทางตะวันตกเกือบทุกดาน 
นับตั้งแตประเพณีในราชสํานัก การปรับปรุงระบบสังคมดวยการเลิกระบบไพร ระบบทาส การสง
พระราชโอรส พระบรมวงศานุวงศ และขุนนางไปศึกษาวิทยาการแขนงตางๆ ในทวีปยุโรป การเปด
โรงเรียนสอนตามแบบแผนตะวันตกในสยาม เพื่อจะไดบุคลากรมาเปนกําลังสําคัญในการปรับปรุง
ประเทศ โดยไมใหประเทศมหาอํานาจใดใชความลาหลังของสยามเปนขออางในการลาอาณานิคม
เชนประเทศเพ่ือนบาน เมื่อเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระบบเงินตรา ราษฎรไมตองถูกเกณฑ
แรงงานและมีโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมท้ังประกอบกิจกรรมทางการคาทําใหมีรายได
เพิ่มขึ้น โลกทัศนของชนชั้นนําในขณะน้ันเปดกวางและมีการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกดังเชน 
เจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง(เพ็ง เพ็ญกุล) เจาของโรงละครปรินซเทียเตอร มีการจัดแสดงละครใน
โรงแสดงโดยเก็บเงินคาเขาชมเปนรายได6 นับวาเปนกิจการดานความบันเทิงรายแรกของสยามและ
เปนแบบอยางใหแกโรงละครในสมัยหลังตอมา  ขณะเดียวกันตามโรงบอนเบ้ียเห็นวามหรสพตางๆ 
เปนที่นิยมของคนทั่วไป จึงไดจัดใหมีการแสดงมหรสพโดยไมตองเสียเงินคาเขาชมอยูเปนประจํา
เพื่อเปนการเรียกลูกคาใหเขาไปเลนการพนัน7 กอนจะมีการยกเลิกโรงบอนเบี้ยในภายหลัง 

จากเดิมท่ีความบันเทิงเคยเปนกิจกรรมรวมกันของคนหมูมาก จึงคอยๆเปลี่ยนเปน
ความพอใจสวนบุคคลและหาซื้อไดตามความตองการ นอกจากโรงมหรสพยังมีโรงฉายภาพยนตร
จากตางประเทศซึ่งไดรับความนิยมไมนอย เน่ืองจากมีการจัดแสดงเปนภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ กลาว
ไดวาเปนความบันเทิงสิ่งใหมที่เกิดขึ้นในสยาม  
                                                           

5ขจร สุขพานิช, ขอมูลประวตัิศาสตร:สมัยบางกอก (กรงุเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534), 137-174. 

6สุจิตต วงษเทศ, “รวมขอเขียนเกียรติยศ ของ มนตรี ตราโมท และ จติร ภูมิศักดิ์,” ใน 
ประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรมกรุงเทพฯ จากดนตรี ลาวดวงเดือน (กรุงเทพ : มติชน, 2548), 128. 

7เสฐียรโกเศศ, ฟนความหลัง เลม 1, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547), 130. 
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ความบันเทิงที่ไดรับความนิยมอยางมากจากกลุมชนชั้นนําขณะนั้นไดแก การเตนลีลาศ 
ซึ่งจัดข้ึนในงานเลี้ยงสังสรรคเปนบางโอกาสตามคลับ สโมสร บานเรือนของชาวตะวันตก หรือ 
บานเรือนของชนช้ันนําชาวสยาม8 แตก็เปนเพียงแคการเตนรําเพ่ือความบันเทิงช่ัวคร้ังช่ัวคราวไมได
เกิดเปนธุรกิจการคา 

ตอมาราษฎรทั่วไปไดรับการศึกษามากขึ้น รวมถึงมีโอกาสทางการคา การประกอบ
อาชีพ ทําใหเกิดกลุมพอคาซึ่งนิยมการเลียนแบบวิถีชีวิตของชนชั้นนําในขณะน้ันไดจัดต้ังกิจการ
สถานบันเทิงตาง ๆ ขึ้น ไดแก ผับ (Pub) บาร (Bar) ไนทคลับ (Night Club) และภัตตาคารของคน
จีนที่เรียกวา “เหลา” ซึ่งเปนภัตตาคารขนาดใหญโอโถง สถานบันเทิงท่ีกลาวมานี้นอกจากจะมี
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มแลวมักจะมีบริการเตนรํารวมถึงจัดการแสดงความบันเทิงตาง ๆ ใหกับผู
มาใชบริการอีกดวย 

 หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลชุดแรกโดยพระยามโนปกรณนิติธาดาไดจัด
ใหมีการออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหประชาชนไดใชสิทธิบนพื้นฐานแหง
อํานาจประชาธิปไตยและยอมรับอํานาจทางการเมืองของรัฐบาล  ตอมาจอมพล ป. พิบูลสงครามเขา
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนท่ี 3 ของประเทศตอจากรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา  ไดมีการ
ใชอํานาจทางการเมืองสรางนโยบายรัฐนิยมข้ึน โดยใหเหตุผลวา เพื่อใหประเทศมีความทัดเทียมกับ
มหาอํานาจตะวันตก ทําใหสังคมไทยในชวงน้ันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ การหาม
กินหมาก การเปล่ียนแปลงการแตงกายใหเปนสุภาพชนตามท่ีรัฐบาลกําหนด9และสวมหมวกทุกคร้ัง
ที่ออกจากบาน รวมถึงการประยุกตเพลงไทยเดิมเปนเพลงไทยสากลเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
สรางชาติสูความทันสมัยและความมีอารยะ มีการใชความบันเทิงเปนตัวเชื่อมในการถายทอด
นโยบายของรัฐบาลสูประชาชนผานบทเพลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ โดยมีครูเอ้ือ 

                                                           

 8จิรวัฒน แสงทอง, “ชีวิตประจําวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ.2426-2475”, (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 176. 

 9เครื่องแตงกายของผูชายตองสวมหมวก ใสเส้ือช้ันนอกคอเปดหรือปด สวมกางเกงขายาวแบบ
สากล สวมรองเทาหุมสนหรือหุมขอและถุงเทา เครื่องแตงกายของผูหญิงตองสวมหมวก ใสเสื้อนอกคลุมไหล 
สวมผาถุงหรือกระโปรง ใสรองเทาหุมสน  
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สุนทรสนาน เปนหัวหนาวงและเปนขาราชการประจําของกรมประชาสัมพันธขณะน้ัน ซึ่งตอมาได
พัฒนาเปนวงดนตรีสุนทราภรณเพื่อรับจางเลนตามโรงแรมและไนทคลับชื่อดังนอกเวลาราชการ    

ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ีสองเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา รัฐบาลประกาศงดความ
บันเทิงเชนการเตนรําตามสถานท่ีตาง ๆ ในภาวะสงคราม รานคาหามจําหนายสุราระหวาง 22.00 

นาฬิกา ถึง 05.00 นาฬิกาในวันรุงขึ้น10 กิจการสถานบันเทิงจึงเร่ิมปดตัวลง ซึ่งเปนการเปดโอกาสให
รัฐบาลใชความบันเทิงเปนเคร่ืองมือในการวางแบบแผนวัฒนธรรมไดงายข้ึน อาทิ การปลูกฝงให  
รําวง การสนับสนุนใหฟงเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ เปนตน เมื่อสิ้นสุดเหตุการณ
สงครามโลกคร้ังท่ีสองในป 2488 กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของไทยมีความเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจและสังคมอีกครั้งหลังจากสงคราม11 รัฐบาลเรงพัฒนาประเทศใหเกิดความม่ันคงโดยมี
สหรัฐอเมริกาคอยชวยเหลือในเร่ืองเงินทุนมายังภาครัฐบาลมากกวาภาคเอกชน เนื่องจากจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม มีนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมที่ตองการใหประชาชนชาวไทยเปนผูควบคุมเศรษฐกิจ   
จึงไมเปดโอกาสใหนายทุนเอกชนซึ่งสวนใหญเปนชาวจีนในประเทศไทยทําการคาไดอยางเสรี  
การลงทุนจึงออกมาในรูปแบบการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจจํานวนมากโดยมีรัฐบาลเปนผูค้ําประกันเงินกู 
กลาวไดวารัฐเปนผูครอบงําเศรษฐกิจและกิจการสวนใหญของประเทศมาตลอดสมัยรัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม รวมถึงกิจการสถานตากอากาศบางปูซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวและสถานลีลาศยอด
นิยมของคนกรุงเทพฯ ก็เปนหนึ่งในกิจการของรัฐบาลจอมพล ป. เชนกัน 

กระท่ังรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เขามาบริหารประเทศ  นโยบายเศรษฐกิจ
ชาตินิยมของรัฐบาลชุดกอนถูกลดบทบาทลง โดยสงเสริมใหภาคเอกชนไดประกอบกิจการอยาง
เสรี และพยายามปลอยการคาอุตสาหกรรมซึ่งรัฐบาลดําเนินการอยู อาทิ อุตสาหกรรมน้ําตาล ให
เอกชนเปนผูประกอบกิจการตอไป การสนับสนุนการลงทุนในภาคเอกชนของรัฐบาลชุดน้ีเทากับ
เปนการสรางสัมพันธภาพอันดีในกลุมพอคาชาวจีนใหมีความผูกพันตอสังคมไทยและเปนกลไกใน

                                                           

 10สจช. บก.สูงสุด 1/200 ประกาศหามการเตนรําในท่ีสาธารณะสถาน. 
11ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพ (เชียงใหม : ซิลค 

เวอรม, 2546), 149. 
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การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอมา12 อีกทั้งยังเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจเสรีนิยมอยาง
แทจริง นโยบายของรัฐบาลยังสงเสริมใหประเทศไทยมีความสัมพันธใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาอยาง
มาก  เห็นไดจากแถลงการณรวมหลายฉบับ  อาทิ  แถลงการณรวมถนัด-รัสก  ในป  2505 
สหรัฐอเมริกาแสดงเจตจํานงชวยเหลือประเทศไทยในการตอตานการรุกรานจากคอมมิวนิสตทั้ง
โดยเปดเผยและไมเปดเผย13 ทั้งนี้ขอตกลงเร่ืองการกอต้ังหนวยสันติภาพอเมริกันนับเปนเร่ืองเดนชัด
ที่สุดจนเปนสาเหตุใหกองทหารสหรัฐอเมริกาเขามาอยูในประเทศไทย14 ในป 2510 รัฐบาลมี
นโยบายเร่ืองของ R&R Service หรือ Rest and Recreation เพื่อใหพื้นท่ีในประเทศไทยเปนสถานที่
พักผอนของกองทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดของสถานเริงรมยยาม
ราตรีในยานพัฒนพงษ15 ทําใหกิจการสถานบันเทิงประเภทไนทคลับขยายตัว รวมถึงมีบารอะโกโก
เกิดข้ึนเพ่ือรองรับทหารอเมริกัน ขณะเดียวกันวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบอเมริกันเร่ิมไดรับความ
นิยมในหมูคนไทยโดยสะทอนออกมาในรูปแบบของแฟชั่นการแตงกาย อาหารการกิน ความ
บันเทิง ฯลฯ การเตนลีลาศเร่ิมหมดความนิยมลงโดยมีการเตนรําในจังหวะร็อคแอนดโรล ทวิสต 
และฮอบบิทเขามาแทนท่ี รัฐบาลเห็นวาลักษณะของทาเตนสอไปในเชิงย่ัวยุกามารมณจึงมีประกาศ
หามไมใหเตนรําในลักษณะดังกลาวตามสาธารณะสถาน นอกจากนี้ยังเกิดการทะเลาะวิวาท
บอยคร้ังตามสถานบันเทิง กรมตํารวจจึงมีการยกรางพระราชบัญญัติควบคุมรักษาความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีเกี่ยวกับสถานบริการ  เพื่อเสนอตอกระทรวงมหาดไทยและกรรมการ

                                                           

 12สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, “การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย,” ใน โครงการวิจัยชุด : การพัฒนา
เศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร, 2541), 17. 

13แถมสุข นุมนนท, ความสัมพันธระหวางไทย-สหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง 
(กรุงเทพ : สภาสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2525), 13. 

14เรื่องเดียวกัน, 15. 
15พิเชษฐ สายพันธ, “บางลําพู และ สีลม พื้นที่ และ ตัวตน ในอัตลักษณของคนเมือง,” ใน 30 ป ไทย

คดีศึกษา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540), 97. 
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พิจารณารางกฎหมายในป 250616 เปนผลใหพระราชบัญญัติควบคุมสถานบริการ พ.ศ. 2509  เกิดข้ึน
เปนคร้ังแรก  

เมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาถอนกองกําลังทหารออกจากประเทศ
ไทย ทําใหสถานบันเทิงในบริเวณท่ีมีทหารอเมริกันไปเท่ียวกันมากตางไดรับผลกระทบ รัฐบาลจึง
สงเสริมการทองเท่ียวเพื่อดึงเงินตราตางประเทศเขามาทดแทน สถานบันเทิงท่ีขาดรายไดจากทหาร
อเมริกันจึงหันมาใหความสําคัญกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติไปพรอม ๆ กับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ความบันเทิงเพ่ือตอบสนองผูใชบริการชาวไทยมากข้ึน ปจจัยหนึ่งท่ีสนับสนุนใหเกิดการขยายตัว
ของกิจการสถานบันเทิงคือระยะเวลาของการคืนทุนและเก็บเกี่ยวผลกําไรสามารถทําไดใน
ระยะเวลาอันสั้นโดยจะตองมีการแสวงหาความบันเทิงรูปแบบใหมเพื่อดึงดูดลูกคาอยูเสมอ  

กอนทศวรรษ 2520 กลุมคนไทยท่ีเที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญเปนวัยทํางานและมี
อํานาจในการซื้อสูงซึ่งจะใชเวลาหลังเลิกงานเพ่ือพบปะสังสรรค ฟงดนตรี  และเตนรํา แตเมื่อ
ประเทศไทยพัฒนาประเทศตามแบบอยางสหรัฐอเมริกามากข้ึน คนไทยสวนใหญจึงเลียนแบบ
วัฒนธรรมอเมริกันในทุกดานรวมถึงความบันเทิงรูปแบบใหมอยางดิสโกเธค17 ซึ่งเปนสถานบันเทิง
ประเภทแรกท่ีขยายเปาหมายมายังกลุมวัยรุน แมจะเปนกลุมท่ีมีอํานาจในการซื้ อนอยกวากลุมวัย
ทํางานแตปรากฏวาไดรับการตอบรับอยางดี สันนิษฐานวาอิทธิพลจากสื่อภาพยนตรทั้งในประเทศ
และตางประเทศทําใหกลุมวัยรุนตางนิยมดนตรีดิสโกเธคอยางมาก ซึ่งสะทอนออกมาในรูปแบบ
ของภาพยนตรเร่ืองวัยอลวน นําแสดงโดยไพโรจน สังวริบุตร และ ลลนา สุลาวัลย ในขณะน้ัน 

                                                           
16สจช. มท 0201.2.1.23/89(45) ราง พ.ร.บ. ควบคุมสถานบริการและการแสดงบางประเภท. 

 17ดิสโกเธคเปนสถานบันเทิงท่ีมีบริการเคร่ืองด่ืม ดนตรี และมีพื้นท่ีสําหรับเตนรํา ซ่ึงมีลักษณะ
แตกตางจากสถานบันเทิงประเภทอ่ืนคือ การใชแสงเลเซอรเปนองคประกอบในการทําใหเกิดสีสันวูบวาบและมี
การบรรเลงเพลงหรือดนตรีในจังหวะเร็วดวยเคร่ืองเสียงที่ดังมาก ซ่ึงมีดีเจคอยเปดเพลงจากแผนโดยไมมีการหยุด
พัก การเตนรําไมมีการบังคับทาทาง ผูใชบริการนิยมเตนไปตามลีลาเฉพาะตัวของแตละคน ดิสโกเธคไดรับ
อิทธิพลจากดนตรีแนวดิสโกซ่ึงเปนดนตรีแดนซประเภทหน่ึงท่ีมีจังหวะสนุกสนาน  เพลงดิสโกที่คนสวนใหญ
รูจักอาทิ Lady Bump, That's The Way ( I Like It) , Y.M.C.A , Hand up เปนตน และภาพยนตรที่เก่ียวกับดิสโก
อาทิ Saturday Night Fever , Thank God It's Friday เปนตน 
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เมื่อการเท่ียวสถานบันเทิงกลายเปนคานิยมของคนในสังคม รูปแบบความบันเทิงจึง
ตองเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อตอบสนองความตองการของคนเที่ยว ทําใหกิจการสถานบันเทิง
เติบโตอยางรวดเร็วจนยากแกการควบคุม ประกอบกับพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครมีจํากัดและการวาง
ผังเมืองไมเคยถูกออกแบบใหรองรับสถานบันเทิงจํานวนมาก จึงพบวาท่ีตั้งของกิจการหลายแหงผิด
จากขอบังคับตามกฎหมาย กลาวคือตั้งอยูใกลกับสถานศึกษา ศาสนสถาน ที่อยูอาศัยของชุมชน ซึ่ง
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ แตดวยผลประโยชนทับซอนทําใหเจาหนาท่ีรัฐปลอยปละละเลย
ขาดการควบคุมดูแลอยางเต็มท่ี เปนผลใหเกิดชองทางธุรกิจที่ผิดกฎหมายแอบแฝงใหเห็นตามหนา
หนังสือพิมพเปนคร้ังคราว จนกระทั่งป 2545 นับวาเปนชวงท่ีกิจการสถานบันเทิงขยายจนอยูใน
ภาวะท่ีนาเปนกังวล จึงเกิดการจัดระเบียบสังคมและการจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงใหเปนระเบียบ
เรียบรอย 

กลาวไดวาการพัฒนาประเทศตามแบบอยางตะวันตกสงผลตอคนไทยและสังคมไทย
ในทุกดาน คนไทยมีคานิยมในการใชชีวิตแบบชาวตะวันตก โดยเชื่อวาเปนความทันสมัยและจะ
ไดรับการยอมรับจากสังคม กิจการสถานบันเทิงจึงเกิดขึ้นจากการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกโดย
ผสมผสานใหเขากับวัฒนธรรมไทยจนกลายเปนลักษณะเฉพาะตัว แตรูปแบบของความบันเทิงท่ี
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยกลับกลายเปนปญหาสังคมและยากตอการควบคุม   

ในการศึกษาน้ี ผูศึกษามุงหวังท่ีจะทําความเขาใจความเปนมาของกิจการสถานบันเทิง
ในกรุงเทพมหานครชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ตั้งแต พ.ศ.2488 เนื่องจากเปนชวงที่มีปจจัย
แวดลอมทางสังคมและการเมืองหลายอยางท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบของกิจการสถาน
บันเทิงและสภาพสังคมของกรุงเทพมหานครอยางเห็นไดชัด การศึกษาจะสิ้นสุดในพ.ศ.2545 ซึ่ง
เปนชวงท่ีกิจการสถานบันเทิงขยายตัวอยางไรทิศทางและปราศจากการควบคุม  จนตกอยูในภาวะที่
นาเปนกังวลข้ึนเร่ือย ๆ ทําใหเกิดการจัดระเบียบสังคมและการจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงเพ่ือความ
เปนระเบียบเรียบรอย แมในความเปนจริงรัฐจะมีการตรวจตราอยางเขมงวดแตก็เปนเพียงระยะเวลา
หนึ่งเทานั้น ทําใหไมสามารถศึกษาผลตอเน่ืองไดอยางแทจริง  

การศึกษางานเขียนที่เกี่ยวของกับกิจการสถานบันเทิงท้ังท่ีเปนวิทยานิพนธ งานวิจัย 
และบทความ พบวามีความหลากหลายในการนําเสนอแงมุมตาง ๆ เกี่ยวกับสถานบันเทิง ทั้งในงาน
เขียนประวัติศาสตรที่อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมบันเทิงในสังคมไทย งานเขียนเกี่ยวกับ
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ผลกําไรทางธุรกิจ พฤติกรรมของผูใชบริการ อาชีพแอบแฝงในสถานบันเทิง รวมถึงลักษณะทาง
กายภาพของสถานบันเทิงท่ีมีผลกระทบตอการจัดระเบียบสถานบันเทิง กลุมงานศึกษาดังกลาว 
ไดแก  

วิทยานิพนธของภัทรวดี ภูชฎาภิรมย เร่ือง “การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความ
บันเทิงในสังคมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2491-2500” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมบันเทิงแบบตะวันตกท่ีเขา
มาแทนที่วัฒนธรรมแบบไทยในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ซึ่งรัฐมุงเนนการปรับปรุงประเทศ
ตามมาตรฐานตะวันตกโดยละเลยปจจัยอ่ืนท่ีสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนในสังคม  แมวางานศึกษาน้ี
จะไมไดเกี่ยวกับกิจการสถานบันเทิงโดยตรง แตสามารถนํามาใชในการอธิบายเกี่ยวกับบริบททาง
สังคมรวมถึงความบันเทิงซึ่งไดรับอิทธิพลจากตะวันตกในวิถีชีวิตของคนในสังคมสมัยใหม อาทิ 
ภาพยนตร เพลงไทยสากล การเตนลีลาศ ซึ่งกลายเปนบันเทิงนิยมในสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมคน
กรุงเทพฯ ที่มีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงสูงกวาพื้นที่อ่ืน 

งานเขียนท่ีอธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยและการรับวัฒนธรรมความบันเทิงจาก
ตะวันตกสวนใหญเปนเร่ืองเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลรวมสมัย รวมถึงเกร็ดความรู บันทึกความ
ทรงจํา ไดแก หนังสือชีวประวัติเร่ือง “ชีวิตเหมือนฝน” ของ คุณหญิงมณี สิริวรสาร ซึ่งเปนสตรีใน
สังคมช้ันสูงโดยเปนบุคคลรวมสมัยตั้งแตปลายรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนชวงแรกรับวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตก ชีวประวัติถูกบันทึกมาจนถึงชวงทศวรรษ 2530 อันเปนชวงเวลายุคเฟองฟูของกิจการ
สถานบันเทิง จึงทําใหเห็นภาพสะทอนของสังคมไทยในแตละยุคสมัย  

หนังสือเร่ือง “เกร็ดจากอดีต” และ “ขุดจากอดีต” ของ ยุธิษเฐียร เปนเกร็ดความรู
เกี่ยวกับสภาพสังคมไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6  เปนการบอกเลาวิถีชีวิตและการพักผอนของคนไทย 

และเปนเร่ืองราวของกิจการสถานบันเทิงแบบตะวันตกในยุคแรก ๆ มีการอธิบายรูปแบบของสถาน
บันเทิงรวมถึงกลุมผูรับประโยชนจากสถานบันเทิง  อาทิ กิจการเบียร และกิจการสุรา เปนตน 
เกร็ดความรูเหลาน้ีแมจะเปนการเลาเร่ืองโดยไมมีการวิเคราะหแตก็สามารถนํามาเปนขอมูลอางอิง
โดยใชหลักฐานรวมสมัยประกอบในการศึกษาได 

วิทยานิพนธที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจการสถานบันเทิงในเร่ืองของการดําเนินธุรกิจ
และการลงทุน ไดแก วิทยานิพนธของ  กัญญกานต ทวีทิพยรัตน เร่ือง “รูปแบบและกลยุทธการ
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ดําเนินธุรกิจสถานบันเทิง กรณีศึกษาผับ เจ อาร มิวสิค ฮอล” วิทยานิพนธมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
ประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร แมจะเปนสถานบันเทิงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่ง
อยูนอกเหนือพื้นที่ในการศึกษา แตทําใหผูศึกษาสามารถเขาใจรูปแบบและวิธีการดําเนินกิจการของ
สถานบันเทิง รวมถึงการสรางกลยุทธทางการตลาดเพื่อทําใหวงจรของธุรกิจสามารถดําเนินตอไป
ได นอกจากน้ียังมีบทความจากวารสารเรื่อง ธุรกิจบันเทิง แสงสีและเม็ดเงินท่ีไมเคยหลับ ทําให
ทราบถึงผลประโยชนของกิจการสถานบันเทิงท่ีสามารถทํากําไรใหแกผูลงทุนไดเปนจํานวนมาก  
จึงทําใหธุรกิจประเภทน้ีเติบโตมาทุกยุคสมัย  

สวนการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมของคนท่ีมีความสัมพันธกับสถานบันเทิงแบง
ออกเปนผูรับบริการ และ ผูใหบริการ งานที่เกี่ยวกับผูรับบริการสวนใหญมักเปนการศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมรวมถึงคานิยมของคนเที่ยวกลางคืน โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อไปแดนซและดื่มสุรา ซึ่ง
การด่ืมสุราเปนปจจัยสําคัญในการทําใหขาดสติจนนําไปสูการมีเพศสัมพันธชั่วคราว งานเขียน
ดังกลาวไดแก  

วิทยานิพนธของ นันทยา คงประพันธ เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุของการ
เที่ยวสถานเริงรมยของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ เปนการศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหวัยรุนสวนใหญนิยมเท่ียวสถานบันเทิง ซึ่งงานศึกษา
ชิ้นนี้ทําใหทราบวาสถานบันเทิงประเภทผับไดรับความนิยมมากท่ีสุด รวมทั้งทราบอัตราเฉลี่ยใน
การใชจายเงินเพ่ือเที่ยวสถานบันเทิงแตละคร้ังของวัยรุน 

วิทยานิพนธของ ชัยนาม นักไร เร่ือง “อิทธิพลของผับตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
ศึกษากรณีวัยรุนท่ีเคยไปใชบริการผับยานถนนอารซีเอ กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุม
วัยรุนที่นิยมไปเที่ยวตามสถานบันเทิง การศึกษาทําใหทราบวาวัยรุนสมัยใหมมีคานิยมในการด่ืม
สุราและยอมรับเร่ืองการมีเพศสัมพันธกอนเวลาอันควรมากขึ้น 

วิทยานิพนธของ ตวิษา นาคะเวช เร่ือง “ความคุมคาในการเลือกสถานที่ทองเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาเขตทองหลอ” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการศึกษาพฤติกรรมกลุมนักศึกษาที่เลือกเที่ยวในเขตทอง
หลอซึ่งเปนแหลงสถานบันเทิงมีระดับที่ทราบกันดีวาหรูหรา ทันสมัย และมีราคาแพงท่ีสุดใน
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กรุงเทพฯ ทําใหทราบวาความสําคัญของตราสินคามีสงผลใหคนเท่ียวมีความรูสึกที่ดีตอสถาน
บันเทิงแมจะตองจายในราคาที่สูงกวา 

สวนวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับผูใหบริการในสถานบันเทิงของ จงจิตต โสภนคณาภรณ 
เร่ือง “การเขาสูงานบริการทางเพศแบบแอบแฝงของสตรีที่มีการศึกษาในสถานเริงรมย : กรณีศึกษา 
ค็อกเทลเลาจน ผับ และคาราโอเกะ” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนการศึกษาปจจัยที่สงเสริมใหสตรีบางกลุมตัดสินใจเขาสูงาน
บริการทางเพศตามสถานบันเทิงเริงรมย ในการศึกษาพบวานอกจากปจจัยทางดานการเงินแลว 
พฤติกรรมการเลียนแบบและวิถีบริโภคนิยมก็เปนสวนที่ผลักดันใหสตรีเขาสูงานบริการทางเพศ
เชนกัน 

สําหรับงานวิจัยของ สมรรถพล ตาณพันธุ เร่ือง “เกณฑการออกแบบลักษณะทาง
กายภาพและการจัดระเบียบเขตควบคุมสถานบริการ:แนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมและ
การปรับปรุงกฎหมาย” คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปน
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารท่ีจัดต้ังเปนสถานบันเทิงและการจัดระเบียบเขตควบคุม
สถานบริการ เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบอาคารสถานบริการใหสอดคลองกับกฎหมาย 

การศึกษาพบวา การจัดระเบียบเขตควบคุมสถานบริการโดยการบังคับใชขอกฎหมายหรือมุงแกไข
ทางกายภาพแตเพียงอยางใดอยางหนึ่งไมสามารถสรางความเปนระเบียบไดอยางสมบูรณ ตองมีการ
ปรับปรุงท้ังตัวกฎหมายควบคูกันไปกับลักษณะทางกายภาพของเขตควบคุมสถานบริการและ
อาคารสถานบริการ 

เมื่อพิจารณาการศึกษาที่ผานมาเห็นไดชัดวา สวนใหญการศึกษามักจะเนนไปที่
ประเด็นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเกี่ยวของกับกิจการสถานบันเทิง แตยังไมเคยมีการศึกษาถึงความเปนมา
และการเปล่ียนแปลงรูปแบบของกิจการสถานบันเทิงในแตละยุคสมัย ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงมีความ
สนใจศึกษาคนควาประวัติความเปนมาของกิจการสถานบันเทิง รูปแบบความบันเทิง และผล
สะทอนของกิจการสถานบันเทิงตอสังคมกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงซึ่งเปนตนแบบใหแก
กิจการสถานบันเทิงในจังหวัดอ่ืนเปนสําคัญ 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 
 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.2488-2545 

2. ศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกิจการสถานบันเทิงใน 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488-2545 

3. ศึกษาผลสะทอนของการเปลี่ยนแปลงกิจการสถานบันเทิงตอสังคม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488-2545 

 

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study) 
ศึกษาความเปนมาและปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจการสถาน

บันเทิงในกรุงเทพมหานคร  รวมถึงผลสะทอนของกิจการสถานบันเทิงท่ีสงผลตอสังคม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488 ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีผูคนตางแสวงหาความบันเทิงหลังจากสงครามโลก
คร้ังที่สองยุติ บรรดากิจการสถานบันเทิงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพ่ือตอบสนองผูใชบริการในแต
ละยุคสมัยโดยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง การศึกษาจบลงใน พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนปที่กิจการสถาน
บันเทิงขยายตัวอยางไรทิศทางจนไมอยูในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหเกิดนโยบายการจัด
ระเบียบสังคมและการจัดโซนน่ิงสถานบันเทิงเพ่ือควบคุมดูแลกิจการสถานบันเทิงใหดําเนินไป
อยางเปนระเบียบเรียบรอย 

 
วิธีการศึกษา (Method of Study) 

การศึกษาเร่ืองดังกลาวมีการใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร  เพื่อนําเสนอตาม
แนวทางประวัติศาสตรเชิงพรรณนาวิเคราะห โดยรวบรวมขอมูลเอกสารช้ันตนและหลักฐาน
ประเภทอ่ืนๆ  คือ  วิทยานิพนธ  สารนิพนธ  ผลงานการวิจัย  บทความทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ วารสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมท้ังการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลรวมสมัย 
แลวนําขอมูลหรือหลักฐานท่ีไดมาวิเคราะห  
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แหลงขอมูล 
1. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ และ พระราชวังสนามจันทร 
2. หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
3. สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

4. หองสมุดศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร     

5. หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
6. สํานักงานสถิติแหงชาติ 
7. การศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณ 
8. อินเตอรเนต 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เขาใจการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกจิการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2488-2545 

2. เขาใจปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2488-2545 

3. เขาใจถึงผลสะทอนของการเปล่ียนแปลงกิจการสถานบันเทิงตอสังคม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488-2545 

 
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 

สถานบันเทิง หมายถึง สถานประกอบการท่ีจัดไวเพื่อใหบริการดานความบันเทิงใน
ยามคํ่าคืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการคาเปนหลัก ซึ่งจัดใหมีบริการเตนรํารวมถึงการบริการดาน
ความบันเทิงตาง ๆ อาทิ การแสดงดนตรี การแสงตลก และการรองเพลง เปนตน นอกจากน้ียังมีการ
จําหนายอาหาร สุรา และเครื่องด่ืมประเภทตาง ๆ ใหแกผูมาใชบริการ 

สถานบริการ หมายถึง สถานประกอบการดานความบันเทิงโดยหวังประโยชนในทาง
การคา สถานบันเทิงจึงเปนสวนหน่ึงภายใตความหมายของสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
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(1) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง เปนปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไมมีคู
บริการ 

(2) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอ่ืนจําหนายและบริการ โดยมีผู
บําเรอสําหรับ ปรนนิบัติลูกคา 

(3) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต 
 (ก) สถานท่ีซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย แผนไทย ประเภทการนวดไทยตามกฎหมาย วาดวยการประกอบโรค
ศิลปะ หรือไดรับยกเวนไมตองข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 

 (ข) สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะตองมีลักษณะของสถานที่ 
การบริการหรือผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ประกาศดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานน้ันดวยก็ได หรือ 

 (ค) สถานท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอ่ืนจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูป
แบบอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

 (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงและ
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอ่ืนใดน่ังกับลูกคา 

  (ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัดใหมี
ผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกคา 

  (ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน การ
เตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเคร่ืองดื่ม 

  (ง) มีลักษณะของสถานท่ี การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอ่ืนใดตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
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(5) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอ่ืนจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรี
หรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 

 

ขอตกลงเบื้องตน 
1. ในการศึกษาจะใชคําวา “สถานบันเทิง” เมื่อตองการกลาวถึงสถานบันเทิง             

ทุกประเภทที่ทําการศึกษา 
2. ในการศึกษาจะใชคําวา “สถานบริการ” เมื่อมีการกลาวถึงพระราชบัญญัติ         

สถานบริการ หรือการอธิบายใด ๆ ที่เกี่ยวของกับขอกฎหมายสถานบริการ  
3. สถานบันเทิงในการศึกษานี้ ตองการศึกษาสถานบันเทิงยามค่ําคืนสําหรับใหบริการ

ในการกิน ดื่ม เตนรํา รองเพลง และการบริการความบันเทิงตาง ๆ แกผูมาใชบริการ ไดแก ไนทคลับ 
ผับ บาร ดิสโกเธค ค็อกเทลเลานจ คอฟฟชอป คาเฟ คาราโอเกะ  

4. สถานอาบอบนวด แมจะเปนสวนหน่ึงของสถานบริการ แตอยูนอกเหนือการศึกษา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

16 

 
 

บทท่ี 2 

กิจการสถานบันเทิงในอดีต 

 
เปนที่ทราบกันดีวา ความบันเทิงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนควบคูกับมนุษยมาชานานจนไม

สามารถระบุไดชัดเจนวาเกิดข้ึนในยุคสมัยใด หากอางถึงสังคมพุทธศาสนาเปนไปไดวามีมาต้ังแต
สมัยพุทธกาลหรือกอนหนาน้ัน ดังเร่ืองราวในพระวินัยปฎก ท่ีเกี่ยวกับพระสารีบุตร และ พระ    
โมคคัลลานะ  

 
พระสารีบุตร ๑ พระโมคคัลลานะ ๑ ทานท้ัง ๒ ไดทํากติกากันไววา ผูใดพบ

อมตธรรมกอน ผูนั้นจงบอกแกอีกฝายหน่ึง ไดยินวาทานท้ัง ๒ นั้น ในเวลาเปน
คฤหัสถมีชื่อปรากฏอยางน้ีวา อุปติสสะ โกลิตะ มีมาณพ ๒๕๐ เปนบริวาร ไดไปดู
มหรสพซึ่งมี ณ ยอดเขาคิรคฺคสมชฺช1  

 

แมในทางวินัยสงฆการชมมหรสพถือเปนการผิดศีลตามบัญญัติขอ นัจจะคีตะวาทิตะวิ
สูกะทัสสะนา เวระมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิ กลาวคือ หามมิใหดูและฟง ฟอนระบํา ขับรองและ
เคร่ืองดนตรีตางๆ ซึ่งเปนขาศึกแกกุศล หมายถึง การหามทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ มิใหเกิด
ความตลกคะนองตางๆ แตในกลุมฆราวาสยังคงตองการความบันเทิงเพื่อเปนสวนหนึ่งของชีวิต 

กิจการสถานบันเทิงในยามค่ําคืนที่มีสุราและอาหารจําหนายพรอมกับการใหบริการ
ดานความบันเทิง อาทิ การเตนรํา และการฟงดนตรี เปนรูปแบบความบันเทิงใหมที่เพิ่งรูจักในหมู
คนไทยชวงสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากตะวันตกโดยผานมาทางชนชั้นนําของไทย
กอนท่ีจะเกิดการเลียนแบบในหมูราษฎรจนกลายเปนความนิยมเร่ือยมา จนกระท่ังเขาสูภาวะ

                                                           

 1พระวินัยปฎก เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถกถา (กรุงเทพฯ :  ม.ป.ท., 2530. มหามกุฎราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ สรางนอมเกลาฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ พระนักษัตร), 130. 
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สงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลประกาศใหงดความบันเทิงทุกชนิดเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยใน
ยามสงคราม ทําใหสถานบันเทิงสวนใหญซบเซาและปดตัวลง  

การศึกษาเร่ืองกิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488-2545 จําเปนตอง
ศึกษาถึงความบันเทิงในอดีตเพ่ือนํามาวิเคราะหปจจัยที่ทําใหกิจการสถานบันเทิงกลายเปนความ
นิยมของคนในสังคมโดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซึ่งเห็นความเปล่ียนแปลงดานความบันเทิงชัดเจนท่ีสุด
ตั้งแตกอนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยสามารถแบงเน้ือหาออกเปน 4 ชวง ไดแก 

ความบันเทิงในสังคมไทยเดิม ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมาความบันเทิงในวิถีชีวิตคน
ไทยสัมพันธกับความเชื่อในเร่ืองของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการประกอบพิธีกรรม อาทิ 
การฟงดนตรีปพาทยจากงานสมโภชเฉลิมฉลองตาง ๆ ซึ่งมีความเชื่อวาจะทําใหผูฟงเกิดความเปน
มงคลแกชีวิต และการไดรับชมมหรสพหลังจากงานสมโภชก็เปนสิ่งท่ีทําใหคนในสังคมเกิดความ
สนุกสนาน กลาวไดวางานพิธีกรรมมีดนตรีเพื่อเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหพิธีครบถวนพรอมกับสราง
ความเปนสิริมงคลแกผูฟง สวนมหรสพเปนการสรางความสนุกสานใหแกผูชม นับวาเปนการผอน
คลายอยางหน่ึงในสังคมไทย จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 แหงกรุงรัตนโกสินทรซึ่งเปนชวงท่ีสังคมไทย
เร่ิมเปดรับวัฒนธรรมตะวันตกโดยผานทางชนช้ันนําเปนกลุมแรก สงผลใหความบันเทิงเชนการ
ละครไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกเชนกัน 

ชวง พ.ศ. 2398-2426 เปนชวงที่สยามเปดประเทศเพ่ือคาขายกับตะวันตกซึ่งเปนผลมา
จากการทําสนธิสัญญาเบาร่ิง ราชสํานักและชนชั้นสูงในขณะนั้นเร่ิมเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของ
ชาวตะวันตกซึ่งมีสวนสงเสริมใหชนช้ันสูงมีโลกทัศนที่เปลี่ยนไป ตอมาในรัชกาลที่ 5 ทรงมี
นโยบายในการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับตะวันตก  ทําใหเกิดสิ่งอํานวยความสะดวกใหม ๆ ใน
สังคมไทย อาทิ การตัดถนนเพิ่มข้ึนหลายสายเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคอยางไฟฟาและนํ้าประปา และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงในรัชกาลนี้คือ การยกเลิกระบบไพร ทาส เพื่อมอบเสรีภาพใหแกราษฎร ทําใหราษฎร
เกิดโอกาสทางการคาและการประกอบอาชีพ เปนผลให พ.ศ. 2426 เกิดโรงละครปรินซเทียเตอร 
เปนโรงมหรสพแหงแรกท่ีมีการเก็บเงินคาเขาชม ทําใหความบันเทิงซึ่งเคยเปนกิจกรรมทางสังคม
เร่ิมเปลี่ยนเปนการจัดขึ้นเพ่ือประโยชนทางการคาและตองใชจายเงินเพ่ือซื้อความบันเทิงนั้น 
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ชวง พ.ศ. 2426-2484 กลาวไดวาเปนยุคแรกเร่ิมของการเกิดกิจการสถานบันเทิงตาม
อยางตะวันตก เนื่องจากมีชาวตะวันตกเขามารับราชการและคาขายในประเทศไทยมากข้ึน ทําให
เกิดสถานบันเทิงสําหรับใชเปนท่ีพบปะสังสรรคและรวมด่ืมกินตามวิถีการพักผอนหยอนใจแบบ
ตะวันตก ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 มีการสราง “รานกาแฟนรสิงห” ในรูปแบบคอฟฟชอปท่ีบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทสุรา รวมถึงจัดใหมีการแสดงดนตรีและการเตนลีลาศขึ้นเปนแหงแรก
ของเมืองไทยบริเวณสนามเสือปาซึ่งอยูในความดูแลของกรมมหรสพ ขณะเดียวกันกลุมพอคาชาว
จีนตางลงทุนในกิจการตางๆ รวมถึงกิจการสถานบันเทิงในรูปแบบภัตตาคารจีนท่ีเรียกวา “เหลา” 
โดยจัดใหมีดนตรีบรรเลงและมีพื้นท่ีสําหรับเตนรําลีลาศซึ่งเปนท่ีนิยมในขณะน้ัน ตอมาจึงเกิดการ
พัฒนาข้ึนเปนไนทคลับเพื่อใหทันสมัยตามอยางตะวันตก กิจการสถานบันเทิงเร่ิมไดรับความนิยม
เร่ือยมาจนกระทั่งเขาสูภาวะสงครามโลกคร้ังท่ีสอง รัฐบาลประกาศใหงดความบันเทิงทุกชนิดเพ่ือ
ความเปนระเบียบเรียบรอยในยามสงคราม ทําใหสถานบันเทิงสวนใหญซบเซาและปดตัวลง 

ชวง พ.ศ. 2484-2488 เปนชวงระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีสองซึ่งสงผลตอประเทศไทย 
ทําใหเศรษฐกิจตกตํ่าจากภาวะสงคราม ผูคนตางลดคาใชจายฟุมเฟอยในชีวิตประจําวัน สงผลให
สถานบันเทิงบางแหงตองปดตัวลง ขณะเดียวกันสถานบันเทิงและรูปแบบความบันเทิงบางประเภท
ที่สามารถตอบสนองความตองการของทหารญ่ีปุนในยามสงครามก็สามารถดําเนินกิจการตอไปได 
อาทิ ระบํานายหร่ัง และเบียรฮอลลของชาวญ่ีปุน  ในภาวะสงครามรัฐบาลใชความบันเทิงเปน
เคร่ืองมือในการทําใหประชาชนยอมรับนโยบายตางๆ ของรัฐบาล อาทิ การสงเสริมใหรําวงเปน
ความบันเทิงในยามสงคราม การปลูกฝงภาพยนตรและบทเพลงปลุกใจใหกับประชาชน 
 

2.1 ความบันเทิงในสังคมไทยเดิม 
วัฒนธรรมความเปนอยูของคนในสังคมไทยเดิมสัมพันธกับความเชื่อและพิธีกรรมโดย

มีศาสนาเปนพ้ืนฐานหลักในการดํารงชีวิต มีพระมหากษัตริยเปนผูปกครองภายใตแนวคิดการ
ปกครองแบบราชาธิปไตยบนพื้นฐานของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ตามแบบวรรณะ “กษัตริย” ใน
อินเดีย ผสมผสานกับแนวคิดแบบ "ธรรมราชา" ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งไดรับแบบอยางมา
จากลังกาวงศซึ่งเขาสูดินแดนไทยต้ังแตสมัยสุโขทัย  อันเปนแนวคิดท่ีวาพระมหากษัตริยควรจะ
ปกครองประชาชนโดยธรรม  และมีวัดเปนศูนยรวมจิตใจของคนในสังคม คติการสรางวัดใน
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สังคมไทยไดรับการถายทอดวัฒนธรรมมาจากอินเดีย ซึ่งเปนความเชื่อหลังจากพระพุทธเจาทรง
เสด็จดับขันธปรินิพานไปแลว แตหากกลาวถึงกอนสมัยพุทธกาลยังไมปรากฏการสรางท่ีอยูอาศัย
ของพระสงฆโดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากพระพุทธองคไมทรงอนุญาตใหพระสงฆมีที่อยูอาศัยเปน
หลักแหลงถาวร ดวยจะทําใหเกิดความยึดติดในทรัพยทางโลก จึงทรงกําหนดสถานท่ีสําหรับใชเปน
ที่อาศัยพื้นฐาน คือ “รุกขมูลเสนาสนะ” หมายถึงการอยูรอบโคนตนไมแลวใหจาริกไปเร่ือยๆ เพื่อมิ
ใหจิตมีสิ่งผูกพัน ตอมาเม่ือพระพุทธองคพรอมเหลาสาวกออกเผยแพรพระศาสนา ปรากฏวามีผู
เลื่อมใสศรัทธาพากันเปนท้ังผูอุปถัมภและผูที่ยินดีบวชเปนพระภิกษุจํานวนมาก ดังเชนพระเจา   
พิมพิสาร กษัตริยแหงกรุงราชคฤห ทรงถวาย “เวฬุวัน”2 ใหเปนท่ีประทับของพระพุทธองคและ
เหลาพุทธสาวก ซึ่งพระองคทรงรับไวดวยเหตุผลทางวัตรปฏิบัติของพระสงฆมิใชมุงเนนใหบําเพ็ญ
วิปสสนาเทาน้ัน หนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการจาริกออกไป ณ  ที่ตางๆเพื่อเผยแพรพระ
ธรรมคําสอนดวย จึงเปนมูลเหตุที่อนุญาตใหพระภิกษุสามารถรับอารามที่เหลาพุทธศาสนิกชน
ถวายได อาทิ ปุพพารามวิหาร ที่นางวิสาขาสรางถวาย แตถือไดวาเวฬุวนารามเปนวัดแหงแรกของ
พุทธศาสนา 

ตอมาความเช่ือในการสรางวัดภายหลังจากองคพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จดับขันธ
ปรินิพพานไปแลว เกิดขึ้นหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระไดบังเกิดพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธองคขึ้น พระมหากษัตริยจากแควนตาง ๆ ซึ่งไดรับพระบรมสารีริกธาตุก็ไดจัดสราง
พระสถูปเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ จากนั้นพุทธศาสนิกชนตางก็ไปสักการบูชาพระสถูปและชวยกัน
รักษาพรอมทั้งสรางสิ่งกอสรางตาง ๆ ตามกําลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ณ ที่แหงน้ัน จึงไดเกิด
เปนวัดข้ึน3 เมื่อพระมหากษัตริยซึ่งเปนองคศาสนูปถัมภกพรอมดวยราษฎรมีความศรัทธาใน

                                                           

 2เวฬุวัน แปลวา สวนไผ เดิมเปนพระราชอุทยานของพระเจาพิมพิสาร ซ่ึงต้ังอยูนอกกรุงราชคฤห 
เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลวไดเสด็จไปยังเมืองราชคฤห พระเจาพิมพิสารพรอมดวยขาราชบริพารพากันไปเขาเฝา 
หลังจากทรงสดับธรรมแลวเกิดความเลื่อมใสจึงถวายสวนเวฬุวันเปนพุทธบูชา ดวยทรงเห็นวาเปนท่ีสงบรมร่ืน 
เหมาะสําหรับอยูบําเพ็ญธรรมของพระสงฆ และถือกันตอมาวาสถานที่นี้เปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา 
เรียกวา วัดเวฬุวันมหาวิหาร  

 3สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศสยาม  (พระนคร : 
โสภณพิพรรฒธนากร, 2471), 4-5. 
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พระพุทธศาสนา  วัดจึงเปนศูนยกลางและเปนตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์ซึ่ งจะสืบตอ
พระพุทธศาสนาใหยั่งยืน เนื่องจากเปนสถานที่ศึกษาศิลปวิทยาการ เปนที่รวมของพระภิกษุสงฆ 
เปนที่เก็บคัมภีรทางศาสนา และพระพุทธรูปตาง ๆ อีกทั้งยังเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาดวย4 

รูปแบบของความบันเทิงในสังคมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนจึงมีความสัมพันธกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม เปนหลัก ไมวาจะเปนพระราชประเพณี
หลวงหรือประเพณีราษฎร หากมีการประกอบพิธีกรรมก็จําเปนตองมีดนตรีและมหรสพเปนสวน
หนึ่งที่ทําใหพิธีศักดิ์สิทธิ์ถูกตองครบถวน  

ดนตรี คือสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมนุษยคิดวาการใชภาษา
พูดท่ัวไปไมสามารถส่ือสารได เมื่อเปนเชนน้ีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไมอาจบันดาลใหสัมฤทธิ์ผล มนุษยจึง
นําเอาภาษาพูดที่มีการเปลงเสียงพิเศษมาใชสําหรับการออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือการสวด เมื่อมี
การเปลงเสียงในเวลาสวดมนุษยจะรูดีวาควรตองใชเสียงลักษณะใดเพื่อสรรเสริญใหสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
พอใจ เมื่อการสวดทําใหทํานองแตกตางไปจากการพูดปกติทั่วไปจึงเกิดเปนการขับรองตอมา 5 
รวมทั้งมีการใชเคร่ืองดนตรีเขาไปบรรเลงประกอบในพิธีกรรมเพ่ือใหเกิดจังหวะท่ีถูกตอง จาก
ดนตรีที่ประกอบพิธีกรรมจึงเปนสิ่งที่กระตุนใหมนุษยเร่ิมนําไปใชในกิจกรรมอ่ืน เชน กิจกรรมเพ่ือ
ความบันเทิง ทําใหดนตรีกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของมนุษย6 การบรรเลงเคร่ืองดนตรีที่
เกี่ยวของกับความศักดิ์สิทธิ์ เชน ฆอง กลอง ประสมวงกับเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ที่มีเสียงดัง เชน ป 
ระนาดเอก ฉิ่ง กลายเปนวงปพาทย แตร สังข บัณเฑาะว มโหระทึก กลายเปนวงแตรสังข7  

มหรสพ หมายถึงการแสดงหรือการละเลนท่ีกอใหเกิดความสนุกสนานร่ืนเริงบันเทิง
ใจอันไดแก โขน ละคร และการแสดงอ่ืนๆ ที่เปนวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดงประจําถิ่น ซึ่งมี

                                                           

 4รอง ศยามานนทและคณะ, ประวัติศาสตรไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา แผนดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 
1 ถึงแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (กรุงเทฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2515), 36.  
 5เดนดวง พุมศิริ, การศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมพื้นบานในแนวศิลปกรรม  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 
2528. พิมพในงานศพ เดนดวง พุมศิริ), 28. 
 6พงษศิลป อรุณรัตน, ปฐมบทดนตรีไทย (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 22-23. 
 7ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย, วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549), 7-8. 
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ลักษณะรูปแบบคลายคลึงหรือแตกตางกันไปตามลักษณะนิสัย ภูมิประเทศ และวัฒนธรรมประจํา
ถิ่น รวมท้ังการรับวัฒนธรรมจากทองถิ่นอ่ืนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหผสมผสานกับวัฒนธรรม
ของทองถิ่นนั้นๆ8  มหรสพท่ีสะทอนความสูงสงของพระมหากษัตริย ไดแก โขน  หนังใหญ ซึ่งจะ
เลนเฉพาะเร่ืองรามเกียรต์ิตามคติความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาในลัทธิพราหมณ-ฮินดู และละครในหรือ
ละครผูหญิงซึ่งดํารงฐานะเปนศิลปะช้ันสูงเปรียบเสมือนเปนเคร่ืองราชูปโภคของพระมหากษัตริย
โดยใชเลนในงานสมโภชของหลวงเทาน้ัน สวนความบันเทิงของราษฎรมักจะมุงเนนเร่ืองความ
สนุกสนานเปนหลักไมไดมีแบบแผนมากนัก อาทิ ละครนอก ละครชาตรี การระบํา  การแสดงหุน 
เปนตน มหรสพของไทยนอกจากเปนการจัดข้ึนเพื่อสมโภชในงานมงคลตางๆ แลว งานอวมงคล
ดังเชน พระราชพิธีการออกพระเมรุถือเปนงานออกทุกข จึงนําเอามหรสพสมโภชมาเลนเพ่ือเปน
การเทิดพระเกียรติซึ่งเช่ือกันวาเม่ือเจานายสวรรคตหรือสิ้นพระชนมลงจะเสด็จกลับสูสรวงสวรรค 
งานถวายเพลิงพระศพจึงเสมือนเปนการสงเสด็จอีกท้ังยังไดสนองพระมหากรุณาธิคุณและเปนการ
เทิดพระเกียรตแิดเจานายเปนคร้ังสุดทาย กลาวไดวาวัฒนธรรมความบันเทิงดานดนตรีและมหรสพ
การแสดง นอกจากจะเก่ียวของกับคติความเชื่อทางศาสนาหรือเพื่อแสดงออกในดานความบันเทิง
แลว ยังเปนสื่อในการแบงแยกความแตกตางทางสถานภาพระหวางราชสํานักกับราษฎรอีกดวย 

 

2.1.1 ความบันเทิงของราชสํานัก 

สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันท่ีราษฎรใหการยอมรับนับถือเปนชนชั้นปกครอง
มาตั้งแตอดีตตามความเช่ือที่ไดรับการสืบทอดตอกันมาจากลัทธิพราหมณ-ฮินดู วาพระมหากษัตริย
เปนอวตารของเทพเจาซึ่งเปนผูอยูเหนือมนุษยและธรรมชาติ สามารถบันดาลใหเกิดเหตุการณตาง ๆ 
ไดตามพระประสงค ขณะเดียวกันพระมหากษัตริยจะตองแสดงใหอาณาประชาราษฎรเห็นวา
พระองคมีสถานภาพอันสูงสงไปพรอม ๆ กับการมอบความปกติสุขใหกับราษฎร ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงเกิดพิธีกรรมเฉพาะขององคพระมหากษัตริยเพื่อสรางสถานภาพใหแตกตางจากคนท่ัวไป 
ดังเชนพิธีกรรมในกฎมนเทียรบาล อาทิ พระราชพิธีราชาภิเษก พระราชพิธีอินทราภิเษก และ พระ
ราชพิธี 12 เดือน เปนตน  

                                                           

 8กรมศิลปากร, มหรสพของไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 1. 
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พระราชพิธีของราชสํานักแมจํากัดไวเฉพาะพระมหากษัตริยแตขณะเดียวกันราษฎรก็
พลอยไดรับความบันเทิงจากจากงานสมโภชท่ีจัดข้ึนในบางพระราชพิธี ดัง เชนหลักฐานจากพระ
ราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ วา ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แหงกรุงศรีอยุธยา ทรง
จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 25 เปนงานพระราชพิธีพิเศษขึ้นและทรงโปรดฯ ใหมีการเลนดึก
ดําบรรพขึ้นในงานน้ันดวย ธนิต อยูโพธิ์ สันนิษฐานวาเปนการเลน ชักนาคดึกดําบรรพเหมือน
เดียวกับพระราชพิธีอินทราภิเษกซึ่งกลาวไวในกฎมนเทียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา9  

เอกสารคําใหการชาวกรุงเกาไดกลาวถึงพระราชพิธี 12 เดือนไววา ในเดือนอายมีการ
จัดพิธีคลิม หรือ พิธีชักวาวเรียกลม10 ซึ่งสอดคลองกับบันทึกของ ลา ลูแบร ราชทูตฝร่ังเศสท่ีเดิน
ทางเขามาประเทศสยามในสมัยอยุธยา ชวงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณวา “วาวของสมเด็จพระเจา
กรุงสยามปรากฏในทองฟาทุกคืนตลอดระยะเวลา 2 เดือนของฤดูหนาว และทรงแตงต้ังขุนนางคอย
ผลัดเวียนเปลี่ยนเวรกันถือสายปานไว”11 อันเปนชวงที่ขาวเบากําลังออกรวงและพรอมที่จะเก็บเกี่ยว
ตอไป นับวาเปนสัญลักษณในการประกาศใหราษฎรไดรับรูวากําลังจะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว อีกท้ังยัง
เปนการทําใหราษฎรยอมรับวาพระมหากษัตริยคือสมมติเทพที่สามารถดลบันดาลใหเกิดความสุข
ความเจริญแกพวกตนได 

พระราชพิธีตางๆ สืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทรดังเชน  พระราชพิธีลงสรงสนาน
เฉลิมพระปรมาภิไธยเจาฟามหาวชิรุณหิศ พระราชโอรสองคใหญในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใหดํารงตําแหนงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร อันเปน
ตําแหนงรัชทายาท ในคร้ังน้ันมีการแหเสด็จเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 
ออกประทับพลับพลาหนาทองสนามไชย พระราชทานเหรียญที่ระลึกในการพระราชพิธีวันหน่ึง 

                                                           

 9ธนิต อยูโพธ์ิ, ศิลปละครรํา หรือ คูมือนาฏศิลปไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), 10.   
 10คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และ พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับ หลวง
ประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 265.  
 11มองซิเออร เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลู แบร ราชอาณาจักรสยาม, 156. 
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และมีกระบวนพยุหยาตราในทองน้ําและแขงเรืออีกวันหนึ่ง12 ราษฎรจึงมีโอกาสไดรับชมพิธีแขง
เรือซึ่งไมสามารถหาชมไดในยามปกติ นับวาเปนการทําใหเกิดการยอมรับวาพระมหากษัตริยคือ
สมมติเทพที่สามารถบันดาลความสุขความบันเทิงใหกับราษฎรได 

งานสมโภชหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมของราชสํานัก มักจะมีการแสดงมหรสพตาง ๆ 
ซึ่งปรากฏหลักฐานอยูในพงศาวดาร วรรณคดี รวมถึงภาพจิตรกรรมประดับผนัง อาทิ โขน หนัง
ใหญ ละครใน มหรสพเหลาน้ีมีคติความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาและความศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิพราหมณ -
ฮินดู โดยนํามาเปนเคร่ืองราชูปโภคเพ่ือสะทอนฐานะที่สูงสงของพระมหากษัตริย  

โขน และ หนังใหญ สวนมากจะเลือกเลนเฉพาะเร่ืองรามเกียรต์ิ  อันเปนเร่ืองราว
เก่ียวกับการกําเนิดของเทพเจา อีกทั้งยังสื่อถึงพระราชอํานาจและบุญบารมีของกษัตริย ซึ่ง
สันนิษฐานวาประเทศไทยไดรับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียโดยผานมาทางขอมอีกที ทั้งน้ีปรากฏ
หลักฐานจากภาพศิลาสลักบริเวณปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา และ ปราสาทหินพนมรุง จ.
บุรีรัมย ตอนพระลักษมณถูกศรนาคบาศ กับ ภาพศิลาสลักบริเวณปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา 
ตอนชักนาคในพิธีกวนเกษียรสมุทร สันนิษฐานวาเปนท่ีมาของการเลนชักนาคดึกดําบรรพ ซึ่งเปน
ที่มาของ โขน ในภายหลัง การเลนโขนน้ี ธนิต อยูโพธิ์ ใหความเห็นวามีลักษณะคลายคลึงกับศิลปะ
การรําละครของอินเดียใตแถบฝงมะละบาร ที่เรียกกันวา กถักกฬิ ซึ่งแยกออกได 2 คํา คือ กถ 
แปลวา นิยาย และ กฬิ แปลวา การเลน เมื่อรวมเปน กถักกฬิ จึงไดความหมายวา การเลนเร่ือง
นิยาย13  

ละครใน หรือละครผูหญิง สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวาเกิด
จากละครนอกผสมกับโขนและระบํา ซึ่งมีมาต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณรัชสมัยสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศ โดยไดรับอิทธิพลจากความบันเทิงของราษฎรท่ีเรียกวาละครนอก หรือ 
ละครผูชาย เมื่อคร้ังที่มีรับสั่งใหหาละครชาวบานเขาไปเลนในวัง14 

                                                           

 12ประยุทธ สิทธิพันธ, พระราชประเพณี และ ประเพณีชาวบาน (กรุงเทพฯ : ปริทัศนศาสตร, 2524), 
219.   
 13ธนิต อยูโพธ์ิ, โขน (กรุงเทพ : คุรุสภา, 2526), 8-13. 

 14รายละเอียดละครใน ดูใน ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย, วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย (กรุงเทพฯ : มติชน, 
2549), 13-15. 
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มหรสพบางอยางของราษฎรยังปรากฏเปนท่ีชื่นชอบของคนในราชสํานัก จึงไดมีการ
จัดหามาแสดงอยูเสมอๆ อาทิ การไตลวด การลอดบวง การเลนไมสูง เปนตน ลา ลูแบร บันทึกไววา 
ราชสํานักสยามมักจัดใหมีการแสดงการเลนไมสูงถวายสมเด็จพระนารายณเสมอ และพระองคยัง
โปรดนักแสดงลอดบวงท่ีมีความสามารถในการโจนรมมาก ถึงขนาดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ชุบเลี้ยงแตงตั้งใหเปนขุนนางอยูในพระบรมมหาราชวัง15 

นอกจากมหรสพยังมีดนตรีของราชสํานักอยางวงมโหรีเพื่อขับกลอมตามพระราช
ประเพณีขององคพระมหากษัตริยและในกลุมชนชั้นสูง ทําใหเกิดเปนคานิยมของชนชั้นสูงในการมี
โรงมหรสพและวงมโหรีเปนของตนเองเพื่อประดับฐานะในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ตอมาใน
สมัยรัชกาลที่ 4 มีการพัฒนาวงปพาทยเปนดนตรีเพื่อใชฟงในยามวาง จึงเกิดคานิยมการอุปถัมภวง  
ปพาทยเพื่อสงเขาประชันในกลุมชนชั้นสูงดวยกัน 

สันนิษฐานไดวาความบันเทิงของราชสํานักมีการกําหนดแบบแผนและมีความประณีต
งดงามเพ่ือสะทอนฐานะใหแตกตางจากราษฎรทั่วไป แมจะมีการรับวัฒนธรรมความบันเทิงของ
ราษฎรไปใชแตก็มีการนําไปปรับปรุงใหสอดคลองกับแบบแผนของราชสํานักกอนเสมอ 

 
2.1.2 ความบันเทิงของราษฎร 

ความบันเทิงของราษฎรมีพื้นฐานมาจากความเช่ือทางดานศาสนาและการประกอบ
พิธีกรรมเชนเดียวกับราชสํานัก เมื่อเสร็จสิ้นจากพิธีกรรมมักจะมีมหรสพตามมา เพียงแตไมได
กําหนดแบบแผนและมีความประณีตเหมือนราชสํานัก แตจะเนนใหเกิดความสนุกสนานเปนหลัก  
อาทิ  เมื่อเสร็จสิ้นจากพิธีการบวชก็จะจัดใหมีการแสดงละครชาตรีหรือละครนอกโดยดําเนิน
เร่ืองราวใหเกิดความสนุกสนานเทาน้ัน การจัดมหรสพหรืองานร่ืนเริงของราษฎรมักจะใชพื้นท่ีวัด
ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของคนในสังคมอีกท้ังยังเปนสถานท่ีพบปะสังสรรคระหวางคนในสังคมเพ่ือ
อวดความม่ังมีอีกดวย16  

                                                           

 15มองซิเออร เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลู แบร ราชอาณาจักรสยาม, 153-154.  
 16อคิน รพีพัฒน, สังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร : พ.ศ.2325-2416 (กรุงเทพ : โรงพิมพพิฆเณศ,           
2518), 27. 
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การศึกษาเร่ืองความบันเทิงของราษฎรกอนสมัยรัตนโกสินทรคอนขางขาดแคลน
เอกสาร เนื่องจากสวนใหญเปนการบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับ พระราชพงศาวดาร การปกครอง สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ไมไดบันทึกเร่ืองราวของความบันเทิงไวชัดเจนนัก แตเอกสารของชาวตางชาติ
ที่เดินทางเขามาในประเทศสยามมีการบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับลักษณะนิสัย ทัศนคติ ชีวิตความ
เปนอยู การใชเวลาวาง และความบันเทิงของชาวสยามไวอยางนาสนใจ  

ในสมัยอยุธยาชวงรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ เมื่อ ลา ลูแบร ราชทูตฝร่ังเศสท่ีเดิน
ทางเขามาประเทศสยาม ไดบันทึกเร่ืองราวท่ีแสดงใหเห็นวามีความบันเทิงมากมายสอดแทรกอยูใน
ชีวิตประจําวันของชาวสยาม อาทิ การไดรับชมละครจีนหรืองิ้ว โขน ละคร ระบํา หุนกระบอก
สยาม หุนกระบอกลาว การชนชาง การชนไก การเลนไมสูง การเลนวาวกระดาษ มวยปล้ํา มวยชก 

การแขงเรือ การเลนดอกไมเพลิง เปนตน17  
ลา ลูแบร ใหความเห็นวานอกจากความบันเทิงของคนไทย ยังพบวาชนชาติอ่ืนท่ีอาศัย

อยูในพระนครศรีอยุธยาตางก็มีความบันเทิงเฉพาะกลุมตางกันไป ทําใหไดรับความสนใจจากชาว
สยาม เชนการแสดงหุนกระบอกของชนชาติลาว “การแสดงหุนกระบอกท่ีมาจากประเทศลาวน้ัน 
ยังมีคนชอบดูมากกวาของประเทศสยามเสียอีก  แตไมวาจะเปนหุนกระบอกของชาติไหนในสอง
ประเทศน้ี ก็เปนมหรสพพื้น ๆ ไมขึ้นหนาข้ึนตาในประเทศดวยกันท้ังคู”18 และความบันเทิงท่ีชาว
สยามช่ืนชอบมากคือการเลนงิ้วของชาวจีน ทําใหชาวสยามชอบไปดูงิ้วทั้งๆท่ีฟงไมรูเร่ือง19 ความ
นิยมในการดูงิ้วยังแพรหลายมาถึงชนชั้นสูงในสมัยหลังดวย ดังที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
ทรงเลาไวในเร่ือง “ตํานานวังหนา” วา งิ้วในวังหนาเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกในสมัยรัชกาลท่ี 2 เนื่องจาก
กรมพระราชวังบวรฯ ในรัชกาลนั้นโปรดใหหัดท้ังละครและงิ้วผูหญิง ซึ่งปรากฏโรงง้ิวต้ังอยูทาง
ทิศเหนือของพระที่นั่งพุทไธสวรรยภายในบริเวณวังหนาดวย20 กลาวไดวา ชาวสยามมีการรับความ
บันเทิงจากชนชาติอ่ืนโดยปรับเปลี่ยนใหเขากับทองถิ่นมาต้ังแตสมัยอยุธยาและยังคงสืบเนื่องมาถึง
รัตนโกสินทร 
                                                           

 17มองซิเออร เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลู แบร ราชอาณาจักรสยาม, 152-159. 

 18เรื่องเดียวกัน, 153. 
 19เรื่องเดียวกัน, 152. 

 20ทัศนา ทัศนมิตร, จากง้ิววังหนา ถึงโขน ละครไทย, (กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554), 11-13. 
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นอกจากความบันเทิงจากการชมมหรสพแลว ราษฎรยังมีความบันเทิงสอดแทรกอยูใน
เทศกาลงานประเพณีตามฤดูกาลสําคัญตางๆ อาทิ ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีการเลน “เพลงเกี่ยวขาว” โดย
มีคนถือเคียวยืนเรียงรายกันเปนแถว รองเพลงไปพลาง  เกี่ยวขาวไปพลาง บทและลํานําท่ีขับก็
แลวแตจะจําไดไมมีการกําหนดแบบแผน ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความร่ืนเริงเพลิดเพลินเปนสําคัญ21 ใน
เทศกาลเลนเรือ ไดแก ไหวพระ ทอดกฐิน ทอดผาปา จะมีการเลน “เพลงเรือ” หนุมสาวมักลงเรือ
โดยลําพังชายและหญิง เวลาพายเรือนั้นมักรองเพลงสั้นตามท่ีจําไดใหเกิดความเพลิดเพลิน หรือเปน
การนําเรือไปจอดประชุมกัน โดยเรือผูชายรองเพลงสั้นเก้ียวเรือผูหญิงและเรือผูหญิงรองโตตอบ
กลับมา22 เปนตน 

ความบันเทิงของราษฎรแมจะมีพื้นฐานมาจากความเชื่อทางศาสนาและการประกอบ
พิธีกรรมเชนเดียวกับราชสํานัก แตก็ไมไดมีการกําหนดความบันเทิงใหมีแบบแผนเหมือนกับราช
สํานักเทาใดนัก สวนใหญจะขาดความประณีตงดงามและเนนเพ่ือใหเกิดความสนุกสนานเทาน้ัน ซึ่ง
บางคร้ังมีการสอดแทรกความตลกโปกฮาเขาไวดวยกัน โดยถายทอดสืบตอกันมาจากความทรงจํา
และขาดการบันทึกเร่ืองราว ความบันเทิงของราษฎรเชนการเลนเพลงตางๆ จึงมีบทรองไปตาม
ความทรงจําของผูเลนซึ่งบทรองเหลานั้นอาจไมเหมือนเดิมในการเลนเพลงแตละคร้ัง 

 

2.2 ความบันเทิงในสังคมไทยหลังสนธิสัญญาเบาร่ิง (พ.ศ.2398–2426) 
สังคมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังคงยึดม่ันกับเร่ืองศาสนา ความศรัทธาในพุทธ

ศาสนากอใหเกิด ประเพณี พิธีกรรม ที่จะนํามาซึ่งความปกติสุขในสังคมและสงผลตอวัฒนธรรม
ความเปนอยูของคนไทย วัดยังคงเปนศูนยกลางของราษฎรสําหรับการจัดพิธีกรรม การจัดมหรสพ
สมโภช การละเลนตาง ๆ ซึ่งคนในสังคมสามารถมีกิจกรรมความบันเทิงรวมกันโดยไมจําเปนตอง
ใชจายเงิน แตลักษณะสังคมเชนนี้เร่ิมเปลี่ยนไปภายหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาร่ิง เนื่องจาก
สังคมไทยเร่ิมรับแบบอยางวัฒนธรรมตะวันตกจากชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาติดตอการคา
มากข้ึน หมอบรัดเลยบันทึกไวในป 2399 วา “มีเรือกําปนพอคาทอดอยูในแมน้ําถึง 60 ลํา เพราะเหตุ
                                                           

 21สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ เลม 23, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2526) 178.  
 22เรื่องเดียวกัน, 179.  
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ที่ไดทําหนังสือสัญญากับตางประเทศการคาขายเจริญข้ึนรวดเร็ว ไมเคยมีเหมือนเชนนี้มาแตกอน”23 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเองก็ยังทรงมีประกาศใหราษฎรไดทราบว า เมื่อทําสัญญา
แลวมีเรือตางประเทศเขามาคาขาย ณ กรุงเทพฯ ถึง 103 ลํา สวนเรือกรุงเทพฯ ก็ไดออกไปคาขาย
ตางประเทศถึง 37 ลํา24 

ใจความสําคัญในสนธิสัญญาไดกําหนดใหชาวตะวันตกอยูอาศัยและสามารถเชาซื้อ
ที่ดินไดโดยกําหนดเขตใหอยูภายในพระนครหรือหางกําแพงพระนครออกไป 200 เสน(4 ไมล) ใน
ระยะเรือพายจะไปถึงไดใน 24 ชั่วโมง25 โดยจะอยูตั้งแตปากคลองผดุงกรุงเกษมดานใตลงไป ซึ่งมี
ศูนยกลางชุมชนสําคัญในระยะแรกคือ สถานกงสุลชาติตาง ๆ เรียงรายไปตามริมแมน้ําเจาพระยา 
และมียานธุรกิจของชาวตะวันตกอยูสองฟากถนนเจริญกรุง ใตสะพานพิทยเสถียรลงไปยานบางรัก 
รวมถึงเขตถนนท่ีตัดใหมในบริเวณน้ี26 อาทิ ถนนพระรามสี่ ถนนสีลม ภายหลังไดมีการตัดถนนสาย
สําคัญเชื่อมกับถนนเจริญกรุงตอนใต เชน ถนนสุรวงศ ถนนสาธร ถนนสี่พระยา ซึ่งตัดข้ึนในสมัย
รัชกาลที่ 5 ทําใหถนนสายนี้กลายเปนยานการคาของชาวตะวันตกและเปนถนนสายสําคัญดาน
เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ในเวลาตอมา 27 ชาวตะวันตกท่ีเขามาอาศัยอยูในสยามมีความตองการ
แรงงานทองถิ่นเพ่ิมข้ึน  จึงมีประกาศใหคนสยามสามารถทําอาชีพรับจางชาวตะวันตกเพ่ือทํางาน
หาเลี้ยงชีพได 

 

                                                           

 23“จดหมายเหตุหมอบรัดเลย” ใน ประชุมพงศาวดารภาคที่ 12 (พระนคร : ม.ป.ท., 2462. พิมพแจก
ในงานศพหมอมเจาชายสงางาม), 45. 

 24“ประกาศใหใชเงินเหรียญนอก (คร้ังท่ี 1)” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 (กรุงเทพ : มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2547), 119. 
 25“ประกาศวาดวยเขตที่ซ่ึงฝรั่งจะเชาหรือซ้ือได” ใน ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4, 96.  
 26สาวิตรี ทัพภะสุต, “ความสัมพันธระหวางชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 
2398-2453” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2527), 57-58.  
 27สราญมิตร ประชาญสิทธิ์, “กิจการโฮเต็ลในประเทศไทย พ.ศ. 2406-2478” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 36.  
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ใครจะไปรับจางคนนอกที่เรียกวาฝร่ังอยูใหใชทําการในบานในเรือนในเรือของคน
นอกท่ีเรียกวาฝร่ังน้ันก็ดี จะรับเอาการของคนนอกที่เรียกวาฝร่ังมาทําในบานในเรือน
ของตัวแลที่ใดๆ ก็ดี หรือจะเปนแตอยูในบานเรือนของตัว ไปทําการของคนนอกท่ี
เรียกวาฝร่ังตามเวลาดังครูที่ไปสอนหนังสือสอนภาษา แลคนไปจางขุดอูตอเรือแล
อ่ืนๆ นั้นก็ดี โปรดใหทําหมดทุกอยางมิไดหาม คนท้ังปวงที่อยากจะใครรับจาง จงได
คาจางเปนผลประโยชนของตัวเลี้ยงชีวิตเถิด ไมมีความผิดอันใดเพราะที่รับจางคนนอก
ที่เรียกวาฝรั่งน้ันเลย28 

 

ชาวตะวันตกที่เขามาอยูอาศัยในประเทศไทยชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว นอกจากพวกพอคาหรือนักเดินทางก็เปนพวกมิชชันนารีที่เขามาเผยแพรศาสนา จึงเกิด
ความตองการจางแรงงานคนซึ่งมีชาวจีนอพยพเปนแรงงานรับจางแลว และขณะน้ันระบบไพร ทาส 
ยังคงอยู ทําใหเกิดความยากลําบากในการจางงาน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ จึงทรงอนุญาตให
ราษฎรสามารถรับจางชาวตางชาติที่เขามาอาศัยอยูในสยามได  

 การเดินทางเขาสูประเทศสยามของชาวตะวันตกยังทําใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับความ
บันเทิงของคนไทยในทัศนะของชาวตะวันตกอีกดวย ดังเชนสังฆราชปาลเลกัวซ ซึ่งเดินทางเขามา
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดบันทึกสิ่งบันเทิงของชาวสยามท้ังเด็กและผูใหญ อาทิ การเลนซอนหา ลิงชิง
หลัก  การเลนหมากรุกจีน  การเลนวาว  ความนิยมในการชมง้ิว  นาฏศิลป  และการละคร29                
ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับสมัยอยุธยา ยิ่งเปนการตอกย้ําวาความบันเทิงในสมัยอยุธยามีการสืบทอดตอ
กันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  

นอกจากความบันเทิงดังกลาวแลว ปาลเลกัวซยังบันทึกเพิ่มเติมวาชาวสยามสามารถ
สัมผัสกับความบันเทิงในระหวางปไดจากงานทางศาสนา งานเฉลิมฉลองหรือสมโภช 30 ซึ่งเปน
เหตุผลท่ีทําใหวิถีชีวิตของชาวสยามไมเคยขาดความบันเทิง 

                                                           

 28“ประกาศอนุญาตใหชาวกรุงฯรับจางฝรั่ง” ใน ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4, 107.  
  29มงเซเญอร ปาลเลกัวซ, เลาเร่ืองกรุงสยาม แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร (กรุงเทพฯ : ศรีปญญา , 

2549), 161-162. 

  30เรื่องเดียวกัน, 165.   
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สแตนตัน แมร่ี บัคคลีย มิชชันนารีชาวอเมริกันท่ีเดินทางเขามาเปนครูสอนหนังสือใน
โรงเรียนกุลสตรีวังหลังสมัยรัชกาลท่ี 5 บันทึกไววา “ชาวสยามเปนชนชาติที่ไดรับความบันเทิงอยู
ตลอดเวลาโดยไมจําเปนตองมีวันหยุดพักรอน ชาวสยามสามารถหาความสุขไดจากงานประเพณีร่ืน
เริงท่ีมีตอเนื่อง นอกจากน้ียังรูจักวิธีที่จะพักผอนหยอนใจกันไดโดยไมตองออกจากบานไปที่ไหน
อีกดวย”31 การบันทึกของชาวตางชาติสามารถสะทอนภาพชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม ประเพณี
ของชาวสยามในแงมุมที่หลากหลาย โดยเฉพาะการมองเห็นภาพความบันเทิงไดชัดเจนข้ึน 

เมื่อชาวตะวันตกเดินทางเขาสูประเทศสยามอยางตอเนื่อง ที่พักแรมสําหรับคนเดินทาง
ที่เรียกวาโฮเต็ล(Hotel) จึงเกิดข้ึน อาทิ โฮเต็ลโอเรียนเต็ลที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปจจุบัน โดยมี
ชาวตะวันตกเปนผูดําเนินการในป 2407  ซึ่งไมปรากฏช่ือเจาของกิจการ เพียงแตมีการประกาศแจง
ความไวในหนังสือพิมพ Bangkok Calendar ของหมอบรัดเลย32 จากนั้นถูกอัคคีภัยเมื่อเดือน
มิถุนายน 240833 และในป 2419 ไดมีนักเดินเรือชาวสวีเดนสองคน คือ H. Jarck และ C. Salje สราง
โรงแรมข้ึนมาอีกครั้ง34 โฮเต็ลท่ัวไปมีพัฒนาการมาจากสถานที่พักแรมประเภทอินน (Inn) ซึ่งมีราคา
ถูก โดยจัดแยกสวนของหองพักกับสวนของการพบปะสังสรรคที่เรียกวาพับบลิก เฮาส (Public 

House) ซึ่งตอมาไดยอคําใหสั้นลงและนิยมเรียกวาผับ (Pub)ไวอยางเปนสัดสวน ธิดา สาระยา ให
ความเห็นวา ในทัศนะของชาวยุโรปการใชเวลาพบปะสังสรรครวมด่ืมและรับประทานเปน
วัฒนธรรมเชิงการคาและวิถีชีวิตของการพักผอนหยอนใจ35  

ในสังคมชาวตะวันตกเชนประเทศอังกฤษ มีวัฒนธรรมในการพบปะสังสรรค กิน ดื่ม 
พูดคุย หลังเวลาเลิกงานมาตั้งแตสมัยโบราณ ผับ (Pub) ในอังกฤษจึงมีอยูเปนจํานวนมาก กิจกรรมที่
มีอยูภายในโฮเต็ลนอกจากการขายหองพักใหกับผูเขาพักแลว ยังมีบริการอ่ืน ๆ เพื่อชักชวนใหผูคน

                                                           

 31สแตนตัน แมร่ี บัคคลีย, สยาม คือบานของเรา, แปลโดย เด็กวัฒฯ รุน 100 (กรุงเทพฯ: คณะบุคคล
วัฒนารุน 100, 2550), 146. 
 32ปรีชา แดงโรจน, การโรงแรม ฉบับนิสิตนักศึกษา (กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, 2530), 67. 

 33ประวัติความเปนมาของโรงแรมโอเรียนเต็ล เขาถึงโดย  
http://www.ohap.th.edu/ohap_history.htm. เขาถึงเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2555.  
 34ปรีชา แดงโรจน, การโรงแรม ฉบับนิสิตนักศึกษา, 81. 
 35ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตรเก็บตกจากยุโรป (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2538), 58. 
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เขาไปใชจายเงิน อาทิเชน การจําหนายสุราฝร่ัง การจําหนายอาหาร การแสดงดนตรี หรือ การแสดง
พิเศษ การขายสินคานําเขาจากตางประเทศที่ยังไมมีในเมืองไทย การเลนกีฬาประเภทบิลเลียด ซึ่ง
สามารถพบเห็นไดจากโฆษณาตามหนาหนังสือพิมพขณะน้ัน  

กิจการสถานบันเทิงในยุคแรกเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของชาวตะวันตกใน
ประเทศไทยเทาน้ัน สันนิษฐานวาสถานบันเทิงรูปแบบดังกลาวยังไมเปนที่ รูจักของคนไทย      
เทาใดนัก แตพบวาในป 2426 เกิดโรงละครปรินซเทียเตอร ซึ่งเปนโรงมหรสพและเปนกิจการดาน
ความบันเทิงแหงแรกในประเทศไทยท่ีมีการเก็บเงินคาเขาชม ทําใหความบันเทิงซึ่งเคยเปนกิจกรรม
ที่ทํารวมกันในสังคมกลายเปนกิจกรรมเชิงการคาที่ตองจายเงินเพื่อหาซื้อไดตามความพอใจ 

 
2.2.1 การปรับปรุงวัฒนธรรมบันเทิงของชนชั้นนํา 
กลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงเร่ืองแนวคิดสมัยใหมของชนชั้นนําเร่ิมตนข้ึนเมื่ อรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา ซึ่งเปนชวงเวลาที่ตะวันตกเร่ิมเขาสูภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเพื่อแสวงหาผลประโยชนทางการคาเปนสําคัญ ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 เปนตนมา
ประเทศเพ่ือนบานโดยรอบเร่ิมตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตกทั้งสิ้นยกเวนประเทศสยาม 
พระมหากษัตริยจึงตองเรงปรับปรุงบานเมืองเขาสูความมีอารยะและปกครองประเทศอยาง
ระมัดระวัง ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีพระราชกระแสรับสั่งขณะใกลสวรรคตวา 
“การศึกสงครามทั้งญวนและพมาก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูก็แตขางพวกฝร่ังใหระวังใหดีอยาใหเสีย
ทีแกเขาได การงานสิ่งใดของเขาท่ีคิดควรจะเรียนเอาไว ก็ใหเอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเลื่อมใส
ไปทีเดียว”36 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อมา
ปรับปรุงประเทศใหทันสมัย กลาวไดวาพระองคทรงรักษาประเทศสยามใหรอดพนจากภัยตะวันตก
ไวได ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูภายใตการปกครองของมหาอํานาจ
ยุโรป ตัวอยางแนวคิดท่ีทันสมัยของพระองคสะทอนออกมาใหเห็นในเร่ืองการศึกษาของพระราช
โอรสและพระราชธิดา ทรงสงเสริมการศึกษาใหทันสมัย มีการศึกษาภาษาอังกฤษและวิชาการแบบ
                                                           

 36เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3 เลม 2 (พระนคร : 
องคการคาคุรุสภา, 2504), 188.  
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ตะวันตกควบคูไปกับการศึกษาตามราชประเพณีโบราณ ทรงสงเสริมใหสตรีในวังไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษจากภรรยาของมิชชันนารีอเมริกัน อาทิ นางบรัดเลย นางมัตตูน นางสมิท หลังจากท่ี
พระองคขึ้นครองราชยไดเพียงสี่เดือน ตอมาใน พ.ศ. 2405 ไดวาจางใหนางแอนนา เลียวโนเวนส 
ชาวอังกฤษเขามาเปนครูถวายพระอักษรใหพระราชโอรสและพระราชธิดา37 เพิ่มเติม 

แนวคิดอันทันสมัยอีกประการหน่ึงก็คือทรงสนับสนุนใหมีความบันเทิงในรัชกาลของ
พระองค  กอนหนาน้ีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ละครที่แสดงโดยผูหญิงอนุญาตใหมีแตในราชสํานักเทาน้ัน ตอมาใน
แผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวละครผูหญิงหายไปเพราะพระองคไมโปรดจึงติเตียน
ไมใหเลน  เนื่องจากพระองคทรงสนพระทัยในเร่ืองการคาขายเปนหลัก  แตเมื่อเขาสูสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นวาการมีคณะละครหลายราย จะทําใหบานเมือง
ครึกคร้ืนและเปนเกียรติยศแกแผนดิน จึงโปรดใหราษฎรฝกเลนไดตามสะดวก ละครผูหญิงหรือ
ละครในซึ่งเปนความบันเทิงเฉพาะสําหรับพระมหากษัตริยมาแตเดิมก็โปรดใหเลนไดไมมีการหาม 
หากมีงานหลวงจะไดโปรดใหหาเขามาเลนถวายทอดพระเนตรบาง โดยมีขอยกเวนไมอนุญาตให
แตงกายหรือติดเคร่ืองประดับบางชนิดที่เปนการเทียบเคียงเคร่ืองราชูปโภค หรือ เคร่ืองแสดงชั้นยศ
เทียบเทากับชนชั้นสูง ดังประกาศหามไมใหทําชางเพื่อเลนละครเปนชางเผือก38 

 

มาในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนี้ พระราชวงศานุวงศแล
ขาราชการผูใหญผูนอยผูใดเลนละครผูชายผูหญิงก็มิไดทรงรังเกียจเลย ทรงเห็นวามี
ละครหลายรายดี บานเมืองจะไดครึกคร้ืน จะไดเปนเกียรติยศแผนดิน เดี๋ยวนี้ทานท้ัง
ปวงเห็นวาละครในหลวงมีขึ้นก็หามีใครเลนละครเหมือนอยางแตกอนไม คอยจะกลัว
ผิดแลชอบอยู การอันนี้มิไดทรงรังเกียจเลย ทานท้ังปวงเคยเลนอยูแตกอนอยางไรก็ให
เลนไปเถิด ในหลวงมีการงานอะไรบางก็จะไดโปรดหาเขามาเลนถวายทอดพระเนตร
บาง จะไดพระราชทานเงินโรงรางวัลใหบาง ผูใดจะเลนก็เลนเถิด ขอยกเสียแตรัดเกลา

                                                           

 37ลออทอง อัมรินทรรัตน, “การสงนักเรียนไปศึกษาตอตางประเทศ ตั้งแต พ.ศ. 2411-2475” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), 27.  
 38“ประกาศหามไมใหทําชางเลนละครเปนชางเผือก” ใน ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4, 63. 
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ยอดอยางหน่ึง เคร่ืองแตงตัวลงยาอยางหน่ึง พานทองหีบทองเปนเคร่ืองยศอยางหน่ึง 
เมื่อบททําขวัญยกแตแตรสังขอยางหน่ึง แลวอยาใหชุดบุตรชายบุตรหญิงท่ีเขาไม
สมควรเอามาเลนละคร ใหเขาไดความเดือดรอนอยางหนึ่ง ขอหามไวแตการเหลาน้ี ให
ทานทั้งปวงเลนไปเหมือนอยางแตกอนเถิด39 

 

 กลาวไดวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสนับสนุนสงเสริมในเร่ืองของ
การละครใหเปนที่เชิดหนาชูตาแกประเทศ ทั้งน้ีเปนเพราะสยามกําลังอยูในชวงเปดการคากับ
ตะวันตก จึงจําเปนตองปรับปรุงประเทศหลาย ๆ ดานใหทัดเทียมกับตะวันตก และยังเป นการ
ถายทอดความบันเทิงในราชสํานักสูราษฎรอีกดวย  

ในรัชกาลน้ีมหรสพอยางโขน ละคร หุน หนัง งิ้ว เพลง และการเตนรําตางๆ ซึ่งราษฎร
นิยมเลนอยูเปนจํานวนมากนั้น เปนโอกาสใหจีนน่ิมเห็นชองทางในการหาประโยชน จึงทําเร่ือง
กราบบังคมทูลขอเปนผูรับเรียกภาษีเปนรายแรก โดยอางวาเปนหนทางทําใหพระราชทรัพยของ
หลวงเพิ่มพูนยิ่งข้ึน เนื่องจากผลจากสนธิสัญญาเบาร่ิงทําใหรัฐตองยอมใหนานาประเทศมีการซื้อ
ขายสินคากับราษฎรไดอยางเสรี ทําใหรายไดของรัฐตกต่ําลงและขาดแคลนเงินทุนเพื่อพัฒนา
บานเมืองใหทันสมัย จึงไดกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีประเภทใหมขึ้นอีก 14 ประเภท40 ซึ่งรวมถึง
ภาษีมหรสพดวย เมื่อใดท่ีจัดใหมีการเลนมหรสพจึงตองแจงแกเจาภาษีใหรูกอน หากไมแจงจะทํา
การปรับไหมเปน 2 เทา โดยยกเวนละครขางในที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานใหไป
เลนในวังเจาและบานขุนนาง เลนฉลองวัดวาอารามและเลนเพ่ือการสมโภช ไมตองเรียกเก็บภาษี41 
ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 มหรสพประเภทตางๆ มีมากข้ึนโดยไมมีการกําหนดลักษณะการเลน การ

                                                           

 39“ประกาศวาดวยละครผูหญิงแลเรื่องหมอเรื่องชาง” ใน ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4, 77-78.   
 40ภาษีที่มีการจัดเก็บเพิ่มในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดแก 1.ภาษีฝน 2.ภาษีสุกร 3.ภาษีปลาสด 4.ภาษีปลาทู 
5.ภาษีไหม 6.ภาษีขี้ผึ้ง 7.ภาษีผา 8.ภาษีหมอหวด 9.ภาษีถัง 10.ภาษีเตาหลอ 11.ภาษีมาดเรือโกลน 12.ภาษีแจวพาย
โกลน 13.ภาษีพนัน 14.ภาษีมหรสพ รวมถึงการนําภาษีอากรท่ียกเลิกการจัดเก็บไปแลว เชน อากรคานํ้า และอากร
รักษาเกาะมาใชใหม 
 41สจช. ม.ร 4 รล-กห/25 สารตรา วาดวยนําตั้งเจาภาสีโขน ลคอร หุนหนัง 4 เมือง   
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เรียกเก็บภาษีอากรไมไดประโยชนเทาที่ควร จึงมีการกําหนดประเภทของมหรสพและแกพิกัดอัตรา
ภาษีขึ้นใหม 

 

ตารางท่ี 1 การกําหนดประเภทของมหรสพและการกําหนดอัตราพิกัดภาษีอากร 

 

ที ่ ประเภท 

การเลน รายการ 
กลางวัน กลางคืน 

กลางคืน /
กลางวัน 

บาท อัฐ บาท อัฐ บาท อัฐ 

1 โขนเจรจา ใชภาคแลเจรจา หรือ โขนหนาจอใชภาคแล
เจรจา ไมมีรองเชนลคร 

4  4  4  

2 ลครโรงใหญ คือโขนรองแลภาคเจรจาปนกัน เลนตามโรง
หรือเลนนาจอ หรือละครเลนเร่ืองตางๆ หรือ
ลิเก เลนอยางไทย หรือลครชาตรีเลนอยางไทย 
หรือการเลนซ่ึงเปนทํานองเดียวกันมีจํานวน
ตัวออกรําไมใชจํานวนคนมากต้ังแต 20 ตัวขึ้น
ไปรวมทั้งตลกดวย 

20  20  40  

3 ลครโรงกลาง คือวิธีการเลนเชนลครโรงใหญแตจํานวนตัว
รําตํ่าจาก 20 ตัวลงมาถึง 10 ตัว รวมทั้งตลก
ดวย 

10  10  16  

4 ลครเบ็ดเตล็ด คือวิธีการเลนเชนลครโรงใหญแตจํานวนตัว
รําตํ่ากวา 10 ตัวลงมา รวมท้ังตลกดวย 

  6    6  12  

5 ลิเกแขก คือมีแตรํามนาแขก ไมมีพิณพาทยไทย คนท่ีตี
รํามนาลุกขึ้นเตนตามภาษา 

2  2  3  

6 ลครชาตรี 
ลครแขก 

เลนโดยวิธีเปนชาตรี แลลครแขกแทไมมีพิณ
พาทยไทย ตัวรําแต 7 ตัวลงมา รวมท้ังตลก
ดวย 

1  1  2  

7 ลครชาตรี
ชนิดตางๆ 

เลนคลายลครไทย มีพิณพทายไทยปนดวย ตัว
รําตํ่าจาก 10 ตัวลงมา รวมท้ังตลกดวย 

 

6  6  12  
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ที ่ ประเภท 

การเลน รายการ 
กลางวัน กลางคืน 

กลางคืน /
กลางวัน 

บาท อัฐ บาท อัฐ บาท อัฐ 

8 งิ้วโรงใหญ คือจีนรองรํามีเหลาโกจีน จํานวนตัวรําแต 20 

คนขึ้นไป 
10  10  16  

9 งิ้วโรงเล็ก การเลนวิธีเดียวกับงิ้วโรงใหญ แตจํานวนตัว
รําตํ่าจาก 20 ตัวลงมา 

8  8  12  

10 หุนตางๆ คือการเชิดรําดวยหุนเชนหุนไทย หุนจีน หุน
กระบอก 

2  2  4  

11 หนังตางๆ คือการเชิดรําดวยภาพเชนหนังไทย หนังจีน 
หนังตลุง หนังแขก 

2  2  4  

12 ศักรวา คือคนรองรับไมไดเตนรํา มี กิ่ง กรับ โทน 
รํามนา คิดจํานวนคน 10 คนลงมาเปนวง 1 

  2    2    4  

13 เพลงรํา คนรองรับแลวลุกขึ้นรําเตนไมมีพิณพาทยไทย 
คิดจํานวนคนรองแลรํา 10 คนตอวง 

2  2  4  

14 เสภา คือคนรองไมมีคนรําแลมีแตกรับ  ถามีพิณ
พาทยรับ คิดคาพิณพาทยอีกสวนหนึ่ง 

1  1  2  

15 เสภารํา คือคนรองแลมีคนรําทําบท จํานวนคนรําตํ่า
กวา 8 คนตอวง ถามีพิณพาทยคิดอีกสวนหน่ึง 

2  2  4  

16 กลองยาว นับจํานวนคนตีกลอง 4 กลอง เรียกวาวง 1 ลูก
คูตีกรับฉิ่งเพียง 8 คน ถากลองเกิน 4 หรือลูกคู
เกิน 8 นับเปน 2 วง หรือ 3 วงขึ้นไปตาม
จํานวนราคาวง 1 

1  1  2  

17 ลาวแพน คือคนรองหรือรํามีคนเปาแคนรวมต้ังแต 4 คน
ลงมาเรียกวง 1 

 32  32 1  

18 แอวลาว คือคนรองหรือรํากับคนเปาแคนรวมต้ังแต 7 

คนลงมาเรียกวง 1 

1  1  2  

19 มอญรํา  
ทวายรํา 

คือคนรองรําตํ่าจาก 8 คนลงมา มีเคร่ืองพิณ
พาทยตามภาษาแตไมใชพิณพาทยไทย 

1  1  2  
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ที ่ ประเภท 

การเลน รายการ 
กลางวัน กลางคืน 

กลางคืน /
กลางวัน 

บาท อัฐ บาท อัฐ บาท อัฐ 

20 พิ ณ พ า ท ย
มโหรีเครื่อง
ใหญ 

คือเคร่ืองดีดสีตีเปา เชน พิณพาทย เคร่ืองสาย
ไทย จีน ฝรั่ง  หีบเพลงนับจํานวนคนหรือ
จํานวนเครื่องดีดสีตีเปาแต 12 คน หรือ 12 ส่ิง
(ไมใชอยาง) ขึ้นไปถึง 24 คิดเปนวง 1 ถาเกิน 
24 คน คิดอีกวง 1 

2  2  4  

21 พิ ณ พ า ท ย
มโหรีเครื่อง
เล็ก 

วิธีเลนทํานองเดียวกับพิณพาทยเครื่องใหญ 
แตจํานวนคนจํานวนเครื่องดีดสีตีเปาตํ่ากวา 
12 ลงมา 

1  1  2  

22 ลูกบท คือเลนพิณพาทยแลวมีคนรองรําเลนตลกโดย
วิธีตางๆ จํานวนคนรองรําตํ่ากวา 8 คนลงมา 
ตองเสียนอกจากคาพิณพาทย 

2  2  4  

23 คฤหัศจําอวด คือคฤหัสถรองรําเลนตลกในการสพ จํานวน
คนแต 8 คนลงมาคิดเปนวง 1 

3  3  6  

 

ที่มา  :  สจช. ม.ร 5 น/138 ควรแกพิกัดอัตราการเก็บเงินอากรมหรสพเสียใหมเพ่ือใหเปนระเบียบ 

 

เห็นไดวาความบันเทิงซึ่งเปนพ้ืนฐานชีวิตของคนไทยไดรับความนิยมและปรับเปลี่ยน
ใหเขากับยุคสมัยเร่ือยมา จนทําใหรัฐแสวงหาผลประโยชนจากความบันเทิงโดยการเรียกเก็บภาษี
จากผูจัดมหรสพซึ่งมีรายไดดีในสมัยรัชกาลท่ี 4 และ รัชกาลท่ี 5 

 

2.2.2 อิทธิพลดานความบันเทิงแบบตะวันตกในวิถีชีวิตของชนช้ันนํา 
กลาวไดวายุคเร่ิมรับวัฒนธรรมตะวันตกในสังคมไทยเปนผลมาจากการดําเนินการคา

กับชาวตะวันตกตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อการดํารงอยูของชาวตะวันตก
ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ชนชั้นนําเองก็เห็นถึงความสําคัญที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมให
ทันสมัยอยางชาวตะวันตก ตัวอยางท่ีทําใหเห็นการเปล่ียนแปลงคือการตัดถนนสายแรกข้ึนใน
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กรุงเทพมหานครน่ันคือถนนเจริญกรุง ซึ่งเปนการรองขอจากชาวตะวันตกเพื่อใหมีสถานท่ีขี่มาออก
กําลังกาย ผลพลอยไดจากการตัดถนนทําใหการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น การตัดถนนสายอ่ืนจึง
เกิดตามมา ทําใหวิถีชีวิตจากการเดินทางทางนํ้าเปลี่ยนไปเปนการเดินทางทางบกแทน  

การเร่ิมรับวัฒนธรรมตะวันตกเดนชัดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เพราะในสังคมไทยมี “สิ่งใหม” เกิดข้ึน คําวาสิ่งใหมในท่ีนี้หมายถึง สิ่งท่ีไมอาจพบเห็น
ไดทั่วไปในขณะน้ัน ชนชั้นนําจึงเปนกลุมแรกในการรับวัฒนธรรมเหลาน้ันเขามา  รูปแบบการแตง
กาย ทรงผม เคร่ืองประดับของสตรีในราชสํานักลวนไดรับอิทธิพลจากตะวันตก อาทิ ทรงผมซึ่งแต
เดิมไวทรงดอกกระทุมไดเปลี่ยนเปนการนิยมไวผมยาวลงมาถึงกลางหลังและหวีเสยดานหนาใหตั้ง
สูง ทรงผมนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหเจาคุณพระประยูรวงศ (แพ) 
เปนผูนําคนแรกในการไวผมยาว42 สวนการแตงกายของสตรีในราชสํานักมีการเปลี่ยนแปลงไปย่ิง
ในชวงหลังจากพระองคเสด็จกลับจากยุโรปเม่ือ พ.ศ. 2440 ไดมีการดัดแปลงแฟชั่นของสตรีชาว
ยุโรปใหเขากับเมืองไทย เชน ชาวยุโรปสวมเสื้อเอวเขารูป แขนพองคลายบอลลูน ประดับประดา
ดวยลูกไม สวมถุงมือถือพัดในเวลาออกงาน ก็ปรับใหสตรีในราชสํานักสวมเสื้อฝร่ังท่ีตัดดวย
ผาลูกไม และนิยมเรียกเสื้อท่ีมีแขนพองแบบฝร่ังวา “เสื้อแขนหมูแฮม” หรือ “ขาหมูแฮม” นุงโจง
กระเบนดวยผาไทย43  เปนตน 

นโยบายสวนหน่ึงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในการพัฒนาประเทศ
และสรางมิตรภาพกับชาวตะวันตกนั้น คือการสงพระราชโอรส พระบรมวงศานุวงศ และขุนนางไป
ศึกษาวิทยาการแขนงตางๆ ในทวีปยุโรป  เพื่อศึกษาแนวทางอยางตะวันตกและกลับมาพัฒนา
ประเทศใหเจริญรุงเรืองตอไป บรรดาเจานายและขุนนางเหลาน้ีเมื่อกลับจากตางประเทศแลวก็จะถูก
เรียกวานักเรียนนอก ซึ่งรับวัฒนธรรมการใชชีวิตแบบชาวตะวันตกกลับมาดวยจนเกิดเปนคําไทยท่ี

                                                           

 42ดวงฤทธ์ิ แคลปลอดทุกข, ราชพัสตราภรณฝายใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว , (เอกสารประกอบการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๑๕๐ ป พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ตะวันตกในตะวันออก : สังคมไทยสมัยรัชกาลท่ีหาถึงปจจุบัน จัด
โดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในวันที่ 21 กันยายน 2547), 9. 
 43สาระ มีผลกิจ, ราชสํานักฝายใน สมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส), 189. 
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เรียกวา “โกหราน” คือเปรียบเทียบผูที่เคยไปยุโรปแลวชอบอางธรรมเนียมตาง ๆ เหมือนกับพวก
แขกที่ชอบอางคัมภีรโกหราน ตอมาก็ยอเหลือแตคําวา “โก”44  

ชวงรัชสมัยนี้ราษฎรสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมตะวันตกและสิ่งใหมในสังคมไทย
อยางเปนรูปธรรมมากข้ึน อาทิ การมีรถยนต รถราง ระบบไฟฟา น้ําประปา โทรเลข และการเขามา
ตั้งหางรานของชาวตะวันตกในประเทศไทย เปนตน สินคาจากตะวันตกนั้นมีราคาแพงอีกทั้งยัง
ขึ้นอยูกับรสนิยมของผูบริโภคซึ่งตองเปนผูมีความพรอมในการจับจาย ซึ่งก็คงจํากัดอยูที่ชนช้ันนํา
นั่นเอง หางรานท่ีมีชื่อเสียงในสังคมช้ันสูงสมัยนั้น ไดแก หางแรมเซย เวกฟลด หางแบดแมน ใน
หนังสือพระประวัติตรัสเลา สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโรรส เลาถึงคานิยมของ
ชนชั้นนําสมัยนั้นไววา 

 

จะตัดเสื้อตามรานเจก ก็เปนของเรียกวาไมไดแกตัว ผาก็เปนของมีดื่นสวมอายเขา 
ตัดท่ีหางฝร่ังเสียเงินมากกวาแตเปนการท่ีปรารถนาโดยความเต็มใจ เคร่ืองใชเคร่ือง
แตงเรือนตามรานแขกมีศรีสูของหางไมได ทั้งไมพอใจเขารานแขกเห็นเสียศรี ทั้งเขา
เรียกเงินสดดวย ซื้อของหางเขาตอนรับขับสู เขาไวหนาไมตองซื้อเงินสด เปนแตเขา
จดบัญชีและใหลงช่ือไวก็พอ ตอเมื่อมากเขาจึงสงใบเสร็จมาเก็บเงินเปนคราว ๆ ของท่ี
ขายน้ันเปนของปราณีตออกหนาได ดวยการณดังน้ี หางจึงไดเปนท่ีโคจรของเรา เห็น
อะไรเขาชางอยากไดไปทั้งน้ัน ซื้อเชื่อเหมือนไดเปลา จะตอราคาก็เห็นเสียภูมิฐาน      
ดูเปนคนปอนไป45 

 

                                                           
 44พิริยะ ไกรฤกษ, ปกิณกะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ความเปลี่ยนแปลง
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารประกอบการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 150 ป พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ตะวันตกในตะวันออก : สังคมไทยสมัยรัชกาลท่ีหาถึงปจจุบัน จัด
โดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในวันที่ 21 กันยายน 2547), 12. 
 45พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโรรส  (พระนคร : ม.ป.ท., 2514. พิมพ
ในงานมหาสมณานุสรณครบ 50 ป แตวันส้ินพระชนม แหง สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโรรส 
วันที่ 1-7 สิงหาคม), 25-26. 
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ความนิยมในการซื้อสินคาจากหางรานของชนชั้นนําน้ันสันนิษฐานวา คานิยมในตัว
สินคาที่มีความประณีตมากกวา เมื่อเลือกสินคาแลวก็เพียงแตเซ็นช่ือไวไมตองชําระเงินสด จากน้ัน
หางรานก็จะรวบรวมใบเสร็จเพื่อเรียกชําระเปนคราวไป เปนการสะดวกตอผูซื้อ อีกทั้งยังไดรับ
เกียรติมากกวารานคาของชนชาติอ่ืน สิ่งท่ีสะทอนถึงการไดรับอิทธิพลจากตะวันตกของชนช้ันนํา
คือการแตงกายและการพักผอนหยอนใจดวยการแตงแฟนซี 

การแตงกาย ชวงแรกท่ีชนช้ันนําสตรีสมัยรัชกาลท่ี 5 รับอิทธิพลการแตงกายแบบ
ตะวันตกมาประยุกตใชมักจะนิยมสวมเส้ือแขนกระบอกและหมสไบทับ สวมเกือกบูตกับถุงเทาหุม
ตลอดนอง สวนทรงผมนิยมไวผมทรงปกรอบศีรษะทํานองเดียวกับผูชายแตปลอยใหผมยาวลงมา
ประบา หรือไวผมทัด ซึ่งเปนทรงตัดเกรียนรอบ ๆ ศีรษะ แตชาวตางประเทศเห็นวาแปลกตา จึง
โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนมาไวผมยาวแทน ขณะท่ีสตรีในราชสํานักไดนําแบบเสื้อของยุโรปมา
ดัดแปลงแกไขใหเหมาะกับภูมิอากาศของเมืองไทย โดยสวมเสื้อฝร่ังท่ีตัดดวยผาลูกไม แตนุงโจง
กระเบนดวยผาไทย นิยมเรียกเสื้อที่มีแขนพองแบบฝร่ังวา “เสื้อแขนหมูแฮม” หรือ “เสื้อขาหมูแฮม” 

แฟนซี ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เร่ิมมีกิจกรรมหยอนใจตามแบบตะวันตก อาทิ การเลน   
โครเกต การเลนขายของ และท่ีนิยมกันมากในหมูเจานายและสตรีราชสํานักคือ การแตงแฟนซี ซึ่ง
มักแตงกันเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน งานปใหม งานขึ้นตําหนักหรือวังเจานายพระองคอ่ืน ๆ 
งานแฟนซีที่เอิกเกริกหรูหราท่ีสุดคือ งานแฟนซีเดรสบอลล ณ วังบูรพาภิรมย จะมีชาวตางประเทศ
ไดรับเชิญมารวมงานดวย งานเชนน้ีถือเปนโอกาสใหฝายหนาและฝายในไดทํากิจกรรมรวมกัน มี
การประกวดกันอยางสนุกสนาน46 

ความบันเทิงท่ีแสดงใหเห็นถึงการพักผอนหยอนใจของชนช้ันนําตามอยางตะวันตก
ไดแก การจัดต้ังสโมสรตาง ๆ47 เลียนแบบคลับ  (Club) ที่ชาวตะวันตกขอจัดตั้งข้ึนตั้งแตสมัย     
รัชกาลที่ 5 อาทิ  

กรีฑาสโมสร จัดต้ังขึ้นดวยวัตถุประสงคในการสรางความพรอมเพียง ความสามัคคีให
เกิดขึ้นในกลุมชนชั้นนําสยาม 

                                                           

 46สาระ มีผลกิจ, ราชสํานักฝายใน สมัยรัตนโกสินทร, 196-197. 

 47สจช. ม.ร.5 น/317 สโมสร สมาคม  
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สโมสรบันเทิงทัศนา  เปนสโมสรที่รวบรวมสิ่งของโบราณของประเทศ  อาทิ 
พระพุทธรูป เทวะรูป เงินทอง ตราแผนดิน เปนตน 

สโมสรดารูลโมฮาบา เปนที่พบปะสังสรรคสําหรับแขกมลายูซึ่งเปนคนในบังคับ
อังกฤษ โดยมีกิจกรรมตางๆ อาทิ คริกเก็ด ฟุตบอล หองสําหรับอานหนังสือ เปนตน 

คลับของชาวตะวันตกต้ังข้ึนมาเพ่ือใหมีการพบปะพูดคุยสังสรรคระหวางคนที่มาอาศัย
อยูตางบานตางเมือง บางคร้ังก็มีการสังสรรคในเวลากลางคืนซึ่งเปนเวลาพักจากกิจวัตรประจําวัน 
อาทิ การเตนรํา การพบปะพูดคุย และการเลนบิลเลียด48 ดังน้ันการจัดต้ังสโมสรจึงเปนการบงบอก
รสนิยมท่ีเปลี่ยนไปตามตะวันตกดวย ทําใหการเตนรํา หรือ การเตนลีลาศเปนความบันเทิงท่ีไดรับ
ความนิยมมากในกลุมชนชั้นนํา ดังท่ีปรากฏหลักฐานในสาระสังเขปเอกสารสวนพระองคสมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ49 อาทิ บัตรทูลเชิญเฝาทูลละอองธุลีพระบาทและรวมเตนรําในการ
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปหลวง บัตรทูลเชิญรวมประชุมและรวมการเตนรําในงาน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนตน ทั้งๆ ที่การเตนลีลาศไมเคย
ปรากฏมากอนในสังคมไทย ดังบันทึกของปาลเลกัวซเมื่อไดเห็นพิธีแตงงานของชาวสยาม “การ
เสกสมรสกระทําขึ้นที่บานของบิดามารดาฝายหญิง มีมโหรี ลิเก การเลนตาง ๆ และมีการเลี้ยงใหญ
ทั้งวันทั้งคืน ไมมีการลีลาศเพราะไมเปนที่รูจักกันในประเทศสยาม”50 ความนิยมการเตนลีลาศจึงถือ
วาเปนสิ่งใหมในสังคมไทยกอนจะถายทอดสูราษฎรในภายหลัง 

 

2.3 กิจการสถานบันเทิงในยุคแรกเร่ิม (พ.ศ.2426-2484) 
การรับวัฒนธรรมตะวันตกเร่ิมเดนชัดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว เห็นไดจากการท่ีชนชั้นนําเดินทางไปศึกษาตอในประเทศตะวันตกและราษฎรเองก็มี
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น ทําใหมีการเปดรับวิถีชีวิตและแนวคิดสมัยใหมแบบตะวันตกเขาสู
สังคมไทย บรรดาสิ่งของหรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัยเปนการรับรูในสังคมไทยวาเปน 
                                                           

 48Mr. And Mrs. Emile Jottrand, In Siam: The Diary of a Legal Admiser of King 

Chulalongkorn’s Government, translated by Walter E.J. Tips (Bangkok: White Lotus, 1996), 22.  
 49สจช. ม.สบ.2.16/3 บัตรทูลเชิญ  
 50มงเซเญอร ปาลเลกัวซ, เลาเร่ืองกรุงสยาม, 155. 
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“สิ่งใหม” กิจการสถานบันเทิงจึงนับรวมอยูกับสิ่งใหมที่วาน้ีเชนเดียวกัน แมวาโรงละครปรินซเทีย
เตอรจะเปนกิจการความบันเทิงรูปแบบโรงมหรสพซึ่งต้ังข้ึนเม่ือป 2426 แตกลาวไดวาเปนสิ่งใหม
ในสังคมไทยที่สงเสริมใหมีการดําเนินกิจการดานความบันเทิงอื่นๆ ตามมา 

ชวงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว คนไทยรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ตะวันตกเขาสูสังคมไทยมาไดระยะหน่ึงแลวและเร่ิมซึมซับกับวัฒนธรรมที่ทันสมัยเหลาน้ัน แมวา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหคนไทยเกิดความรักชาติโดยนําลัทธิ
ชาตินิยมเขามาใช พรอมท้ังทรงวางแบบแผน ศิลปะ การดนตรี นาฏศิลปใหมีเอกลักษณเปนไทย
โดยการจัดต้ังกรมศิลปากรขึ้นมาควบคุมดูแล แตขณะเดียวกันเมื่อราษฎรมีโลกทัศนที่กวางข้ึนจาก
โอกาสทางการศึกษาและการมีหนังสือพิมพจํานวนมากในสังคมไทยยุคนั้น อาทิ กรุงเทพเดลิเมล 
จีนโนสยามวารศัพท หนังสือพิมพไทย เปนตน กิจการสถานบันเทิงแบบใหมที่ไมเคยปรากฏใน
สังคมไทยเร่ิมเกิดข้ึนโดยพอคา นายทุน ที่เล็งเห็นผลประโยชนจากกลุมผูชายที่มีรสนิยมในการ
เที่ยวกิน ดื่ม และชื่นชอบการชมระบํานุงนอยหมนอย กิจการสถานบันเทิงประเภท เหลา ไนทคลับ      
เบียรฮอลล และคณะระบําจึงเกิดขึ้นเพ่ือรองรับผูใชบริการกลุมน้ี จนกระท่ังเขาสูสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง สถานบันเทิงตางๆ จึงซบเซาลง51 

 

2.3.1 รูปแบบของกิจการสถานบันเทิง 

หากกลาวถึงการเร่ิมตนกิจการดานความบันเทิงแหงแรกในประเทศไทย ผูคนทั่วไปจะ
ทราบกันดีวาเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารงเปนผูริเร่ิมการเก็บเงินคาเขาชมมหรสพเปนทานแรก โดยมี
โรงละครเปนของตนเองภายใตชื่อวา “โรงละครปรินซเทียเตอร” ซึ่งนับวาเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การยกเลิกระบบไพร ทาส ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทําใหราษฎรมีอิสระในการประกอบอาชีพรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางดานความบันเทิงจากที่เคยเปนกิจกรรมรวมกันในสังคมมาเปนการซื้อหาไดตาม
ความพอใจสวนตน ทั้งน้ีสิ่งสําคัญประการหนึ่งเม่ือกลาวถึงเร่ืองของมหรสพ ดนตรี การละคร ของ
ราชสํานักและชนช้ันนําสมัยรัตนโกสินทรตอนตนคือ ความนิยมในการจัดต้ังและอุปถัมภวงดนตรี
หรือคณะละครเปนของตนเอง ดังท่ีปาลเลกัวซบันทึกวา คนไทยช่ืนชอบในการดนตรีมาก บรรดา

                                                           

 51ยุธิษเฐียร[นามแฝง], ขุดจากอดีต (พระนคร :โอเดียนสโตร, 2514). 28. 
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เจานายและขาราชการชั้นผูใหญตางก็มีวงมโหรีของตน52การประชันวงดนตรีเปนสิ่งท่ีชนชั้นนําให
ความสําคัญ เพราะนอกจากจะเปนความบันเทิงแลว ชัยชนะจากการประชันถือเปนการสรางบารมี
และความภาคภูมิใจใหกับผูอุปถัมภดวย จุดเร่ิมตนของมหรสพเก็บเงินในประเทศไทยจึงมีพื้นฐาน
มาจากคณะละครของชนช้ันนําไทยเชนกัน 

กอนหนาที่จะมีมหรสพเก็บเงินเกิดขึ้นน้ัน ปรากฏวามีโรงบอนเบ้ียซึ่งเปนความบันเทิง
เพื่อหยอนใจสําหรับชาวบานท่ัวไปมากอน แตเมื่อมหรสพเปนที่ชื่นชอบอยางมากในหมูคนไทย จึง
ทําใหโรงบอนเบี้ยตางจัดหามหรสพมาแสดงใหคนไดชมฟรีอยูเปนประจําเพ่ือเปนการเรียกลูกคา 
ซึ่งโรงบอนน้ีนับวาเปนความหยอนใจท่ีคนไทยชื่นชอบมาเปนเวลานานจนกระท่ังมีการยกเลิกอยาง
เปนทางการในสมัยรัชกาลท่ี 6 ดังที่ Ernest Young นักเขียนชาวอังกฤษท่ีเคยรับราชการในกระทรวง
ธรรมการสมัยรัชกาลท่ี 5 บันทึกเร่ืองราวจากประสบการณเมื่อคร้ังท่ีมีโอกาสเขามาพํานักอาศัยใน
ประเทศไทยวา “ชาวสยามโปรดปรานการพนันเปนชีวิตจิตใจ ตั้งแตรัฐบาลมีคําสั่งหามมิให
ประชาชนเลนการพนันเสี่ยงโชคจําพวกไพหรือลูกเตา และยกเลิกการออกสลากกินแบง พวกเขาจึง
ผอนคลายจากการพนันลงบาง”53 โรงบอนมักจะตั้งอยูในบริเวณท่ีมีผูคนหนาแนนและมีรานขาย
อาหารหรือขนมอยูในละแวกเดียวกัน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักพนันที่สามารถหาซื้อสิ่ง
ตางๆ ไดสะดวกโดยไมตองออกไปไกล โรงบอนจึงนับวาเปนความบันเทิงอยางหน่ึงของชาวบาน
ระดับลางท่ัวไป 

ตอมาเมื่อความบันเทิงแบบตะวันตกเร่ิมเขาสูประเทศไทย ทําใหรูปแบบความบันเทิงมี
มากข้ึนตามลําดับ ซึ่งการรับความบันเทิงแบบตะวันตกในระยะแรกมีการรับผานมาทางชนช้ันนํา
กอนท่ีจะถายทอดสูประชาชนทั่วไป ทําใหกิจการสถานบันเทิงอยาง ไนทคลับ ผับ บาร เบียรฮอลล 
และคอฟฟชอป เร่ิมเกิดขึ้นในสังคมไทยเปนตนมา 

โรงบอนเบี้ย การเลนพนัน เลนถั่วและโปเปนของชาวจีนซึ่งไมปรากฏหลักฐานแนชัด
วาเขามาถึงเมืองไทยเม่ือใด แตสันนิษฐานวาชาวจีนนําเขามาเมื่อคร้ังเดินทางมาติดตอคาขายกับไทย

                                                           

 52มงเซเญอร ปาลเลกัวซ, เลาเร่ืองกรุงสยาม, 228-229. 
 53Ernest Young, “มองสยาม” รวมเร่ืองแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร  ชุดท่ี 2, แปล
โดยสกุลรัตน ธาราศักดิ์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 330.  
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ตั้งแตโบราณ ชาวจีนนําการเลนถั่ว54มาเผยแพรที่เมืองไทยต้ังแตสมัยสุโขทัย และนําการเลนโป55เขา
มาเผยแพรในกรุงศรีอยุธยาชวงรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททองหรือสมเด็จพระนารายณ56 และ
นิยมเลนกันเร่ือยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร โรงบอนจะมีการแตงต้ังเจาภาษีอาการซึ่งเรียกกันวา 
“ขุนพัฒน” ในสมัยรัชกาลท่ี 4 บรรดาขุนพัฒนตางก็พยายามคิดหาวิธีใหคนพากันมาเลนเบี้ยที่บอน
ของตนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได เพื่อนําสงเงินรายไดสงใหแกหลวงตามที่ไดตกลงไว วิธีการเรียก
ใหคนเขาบอน อาทิ ติดตลาดรานรวงใหครึกคร้ืน57 และหามหรสพตาง ๆ มีงิ้ว ละคร มาเลนใหคนดู
ที่หนาบอนโดยมีจุดประสงคจะใหคนไปดูมหรสพแลวเลยเขาไปเลนเบ้ีย58 ผูที่เขาไปเลนพนันใน
โรงบอนมีทั้งคนชั้นกลางๆ ซึ่งนิยมเลนถั่ว หากเปนคนชั้นลางหาเชากินค่ํามีเงินทองนอยจะนิยมเลน
                                                           

 54ถั่ว เปนการเลนพนันที่ใชเบี้ยหอยอยางที่ใชเลนหมากรุกเปนอุปกรณการเลน “ถั่ว” เพี้ยนมาจากคํา
วา “ทัว” ในภาษาจีน แปลวาแจงเบี้ย วิธีการเลนคือ เจามือจัดหาเบ้ียเปนจํานวนมากๆ กองไวขางหนา แลวเอาถวย
ครอบลงไปกลางกองเบี้ย เมื่อกวาดเบ้ียที่เหลืออยูขางนอกถวยออกไปใหพนแลวก็ยกถวยท่ีครอบออกไป แลวใช
ไมที่ทําไวโดยเฉพาะทิ่มลงไปท่ีกองเบ้ีย แยกแบงเบ้ียเหลาน้ันคราวละ 4 เบี้ยเรื่อยไปจนกวาจะหมด เบ้ียในกอง
เรียกวาแจงเบี้ย ถาแจงคร้ังสุดทายเหลืออยูเบ้ียเดียวเรียกวา “หนวย” ถาเหลือ 2 เบ้ียเรียกวา “สอง” ถาเหลือ 3 เบี้ย
เรียกวา “สาม” แตถาเหลือครบ 4 เบี้ยเรียกวา “ครบ” 
 55โป เปนการเลนพนันชนิดหนึ่งซึ่งแยกออกเปน “โปปน” และ “โปกํา” วงสําหรับการเลนโปนั้นมี
กําจํากัดคนเลนใหนอยกวาถ่ัว ภายในบอนจึงมีโปหลายวง การเลนโปปนจะ มีโปทองเหลือง รูป 4 เหลี่ยม  มีฝา
ครอบตัวมิดเหมือนกับกลอง  ที่ตัวโปมีชอง 4 เหล่ียมพอใสลิ้นโปลงไปเต็มพอดีไมใหลน โปมีรูปรางเหมือนลูก
บาตสลักทั้ง 6 ดานสามารถพลิกไปมาได ทาสีขาวซีกหนึ่ง สีแดงซีกหน่ึง  เหมือนกันทั้ง 6 ดาน  เวลาเลนเจามือเอา
ลิ้นลงในโปไมใหคนแทงเห็น  แลวปดฝาโปออกมาตั้งใหคนแทง  ยอมใหคนแทงปนโปไปตามชอบใจ  จนตกลง
วาจะต้ังตลับโปใหดานไหนตรงกับแตมไหนแลวจึงเปด  ถาล้ินโปซีกขาวตรงกับสีไหนแตมไหนก็ถือวาโปออก   
แตมน้ัน สวนโปกําวิธีการเลนคือคือกําดวยเบ้ียและแจงเบ้ียทํานองเดียวกับถ่ัวแตกองเบ้ียนอยกวา  และปลอยให
คนแทงเห็นกองเบี้ยแวบหน่ึงพอใหคาดแตม แลวเอาถวยครอบกองเบ้ียมิใหเห็น  จนกระทั่งแทงเสร็จแลวจึงเปด
ถวยออกนับเบี้ย   
 56พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานเร่ืองเลิกหวยแลบอนเบี้ยในกรุงสยาม” 
ประชุมพงษาวดาร  ภาคที่ 17 (พระนคร : โสภณพิพรรฒธนากร, 2462 พิมพในงานศพ หลวงอุดรภัณฑพานิช), 4. 
 57ติดตลาดรานรวง หมายถึงการชักนําใหมีรานคาตางๆ มารวมกันอยูในละแวกเดียวกับบอนเพ่ือให
เกิดความครึกครื้นและใหนักพนันซ้ือหาส่ิงตางๆ ไดสะดวก อาทิ รานขายอาหารและขนม เปนตน   
 58ส.พลายนอย[นามแฝง], เลาเร่ืองบางกอก, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : บํารุงสาสน, 2525), 384.  
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โปปนโปกํา สวนคนอีกจําพวกหน่ึงคือคนขอทานหรือคนติดฝนมักจะเขาไปเดินวนเวียนในโรง
บอนเพ่ือคอยดูวาใครรวยถั่วโปก็จะเขาไปรบกวนขอสวนแบง ซึ่งอาจจะไดบางหรือไมไดเลย59 

ความชื่นชอบในการเลนพนันไมไดอยูเพียงแคในกลุมชาวบานท่ัวไป แตยังเปนที่ชื่น
ชอบของชนช้ันนําอีกดวย ซึ่งพบวามีการลักลอบเลนการพนันในวังเจานายและตามบานขาราชการ
อยูเสมอ60 ขณะน้ันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีประราชประสงคที่จะยกเลิกโรง
บอนใหหมดไปเนื่องจากเปนการทําใหราษฎรสูญเสียทรัพยสินเปนจํานวนมาก และหลงมัวเมาอยู
กับการพนันตามโรงบอนใหญๆ ซึ่งมีอยูในกรุงเทพฯ ถึง มี 126 ตําบล และมีบอนเล็ก ๆ อีก
ประมาณ 277 ตําบล61 จึงทรงโปรดฯ ใหลดจํานวนโรงบอนทั่วราชอาณาจักรลงทีละนอย จนเขาสู
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนี้ตอมาและทรง
ยกเลิกโรงบอนเบี้ยรวมถึงโรงหวยไดทั้งหมดในวันที่ 1 เมษายน 2460 

โรงละครปรินซเทียเตอร เมื่อป 2425 สยามจัดงานสมโภชฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ 
100 ปโดยจัดใหมีนิทรรศการแสดงสินคาแบบตะวันตกที่เรียกวา นาเชนนัลเอกซฮิบิเชอน62 ซึ่งเปน
การนําสิ่งของในราชอาณาจักรมาจัดแสดง เพื่อทําใหเห็นถึงทรัพยากรอันหลายหลายของประเทศ
ไทย และเปนการแสดงใหเห็นอารยธรรมท่ีบงบอกถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีเทียบเทากับ
ตะวันตก  เมื่อจัดงานไปไดระยะเวลาหนึ่งปรากฏวาปริมาณผูชมนอยลงไมคึกคักเหมือนชวงแรก 
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงษ กรมหลวงภาณุพันธุวงษวรเดช ในฐานะ
สภานายกจึงเชิญคณะละครของเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง(เพ็ง เพ็ญกุล) ซึ่งขณะน้ันยังเปนเพียง
คณะละครในอุปถัมภของตนเองแตเปนคณะละครที่มีชื่อเสียงและมีคนกลาวขวัญถึงอยูเสมอ เสฐียร
โกเศศบันทึกเร่ืองราวของละครเจาพระยามหินทรไววา “มีคนอยากดูละครเจาพระยามหินทรฯ แต
ไมมีโอกาสไดดู เพราะละครแตกอนเลนเปนงานหา แตถาเปนละครของเจานายใหญโตหรือเปน

                                                           

 59เสฐียรโกเศศ, ฟนความหลัง เลม 1, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : สยาม, 2547), 143-144.  
 60สจช. ร.5 น/197 เรื่องติดบอนถั่ว บอนไพในวังเจาและบานขาราชการ  
 61พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานเร่ืองเลิกหวยแลบอนเบ้ียในกรุงสยาม” 
ประชุมพงษาวดาร  ภาคที่ 17, 33.  
 62สจช. ร.5 บ 15/2  เรื่องบาญชีสิ่งของนาเชนแนลเอกซฮิบิเชอน  
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ของผูมีบรรดาศักดิ์สูง ก็มักไมมีใครกลาไปหามาแสดง”63 ทําใหการจัดแสดงละครของคณะ
เจาพระยามหินทรฯ ในชวง 8 วันสุดทายของงานมีผูคนแวะเวียนเขามาดูกันอยางคึกคัก  แมวา
จะตองเรียกเก็บเงินคาเขาชมแตคนดูก็ไมไดลดลง กลับสงผลใหจํานวนผูชมเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด 
เหตุการณนี้จึงแสดงใหเห็นวาการท่ีมีผูเขาชมงานเพิ่มข้ึนมีสาเหตุมาจากสิ่งจูงใจดานความบันเทิง
เปนหลัก  

เมื่องานฉลองกรุงเสร็จสิ้นแลวเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารงเห็นวามีผูนิยมละครเปน
อยางมาก จึงคิดปรับปรุงคณะละครใหทันสมัยโดยต้ังเปนโรงละครขึ้นท่ีบานและเก็บคาเขาชมจาก
คนดูเพื่อเปนรายได โดยต้ังช่ือโรงละครวา ปรินซเทียเตอร ในป พ.ศ. 242664 นับวาเปนการเร่ิมตน
กิจการเกี่ยวกับความบันเทิงแหงแรกในประเทศไทยท่ีมีการเก็บเงินคาเขาชมการแสดง65 จากหนังสือ
ที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ โตตอบกับพระยาอนุมานราชธน ทําใหทราบวา วิธีการ
เก็บเงินจากคนดูเชนนี้เปนการเลียนแบบมาจากวัฒนธรรมตะวันตก  

 

เร่ืองละครเจาพระยามหินทร ทานคาดพลาดไปมาก เพราะทานไมรูทันคําว าวิก 
ไมใชหมายวา ๗ วัน หมายวาเดือน เดือนหงายเปนทางสะดวกแกคนท่ีจะไปดูละคร ก็
ตกอยูในราว ๗ วัน หรือยิ่งหยอนไปกวาก็มี ในการเก็บเอาเงินคนดูก็ไมใชเอาอยาง
ละครแขกฟารซี ละครแขกพวกนั้นมาทีหลังเจาพระยามหินทรเลนเก็บเงินเปนไหน ๆ 
จนมีโรงวิกเอาอยางไปตั้งเต็มเมือง แลวแขกพวกนั้นจึงมาเชาโรงเขาสวมโรงวิกของ
เจาพระยามหินทรเกิดแตทานมีละครอยู ทานก็จะเลนดูของทาน เพื่อการจัดแกไขใน
เร่ืองท่ีเลนอยู หรือเร่ืองท่ีจะเลนตอไปภายหนาหากคนพลอยอยากดูละครของทาน 
ทานจะตัดสินใหเปนธรรม วาจะใหใครเขาดูและไมใหเขาดู ก็มีอยางใดที่สูเก็บเงินเสีย

                                                           

 63เสฐียรโกเศศ, ฟนความหลัง เลม 1, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : สยาม, 2547), 129.   
 64ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย, วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย, 39. 

 65สุจิตต วงษเทศ บรรณาธิการ, ประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรมกรุงเทพฯ จากดนตรี ลาวดวงเดือน 
(กรุงเทพ : มติชน, 2548), 128. 
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มิได การเก็บเงินคนดูน้ันทานเอาอยางฝร่ังมา ดวยตัวทานไดเคยเห็นมาเม่ือไดไปยุโรป
ในคณะทูตพิเศษของไทย66 

 
เนื่องจากเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง เมื่อคร้ังดํารงตําแหนงเจาหม่ืนสรรเพธภักดี เคย

เปนหน่ึงในคณะราชทูตไทยออกไปเจริญพระราชไมตรีกับพระนางเจาวิกตอเรียแหงอังกฤษ เมื่อป 
พ.ศ. 2400 ในฐานะอุปทูต67 จึงเปนไปไดวาทานมีโอกาสพบเห็นความบันเทิงแบบตะวันตกและ
นํามาประยุกตใชภายหลัง ความบันเทิงแบบตะวันตกท่ีทานพบเห็นน้ันปรากฏเร่ืองราวบางตอนอยู
ในนิราศลอนดอน วา 

  

     เขาในโรงท่ีเลนเห็นพิลึก  ทําเปนตึกใหญกวางชางสรางสรรค 
แสงประทีปสองสวางดังกลางวัน มีชองชั้นหองหับสําหรับดู 
แตหองหน่ึงนั้นดีเปนที่หลวง หองทั้งปวงไมมีทีจะสู 
ผนังพนักสักหลาดเอาลาดปู ใหพวกเราเขาอยูทั้งหกนาย 
ดูละครเขาเลนเห็นวิเศษ  แตงตามเพศงามสะอาดประหลาดหลาย 
จับเร่ืองเมืองแขกขุนเกิดวุนวาย เขาทํารายรบอังกฤษไมคิดเกรง68 
 

ขอความในนิราศตอนนี้สันนิษฐานไดวา เมื่อคร้ังท่ีคณะราชทูตไทยเดินทางไปอังกฤษ
ในคร้ังน้ัน ไดนําเอาแบบอยางของการละครแบบตะวันตกมาผสมผสานกับการละครแบบไทย  
ดังเชนละครของเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง ไดมีการตกแตงโรงละครใหมีความหรูหราและให
นักแสดงแตงตัวอยางสมจริงกวายุคกอน  

                                                           

 66พูนพิศ อมาตยกุล บรรณาธิการ, เพลงดนตรี : จากสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศฯ ถึง พระยา
อนุมานราชธน,121. 

 67พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ, เรื่องต้ังเจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร, พิมพคร้ังท่ี 
5 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545), 105. 

 68หมอมราโชทัย, นิราศลอนดอน (พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, 2504), 46. 
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สิ่งท่ีแสดงใหเห็นวามีการรับวัฒนธรรมตะวันตกมาใชกับการละครไทย คือการใช
สรรพนามเรียกขานโรงละครวา “วิก” ซึ่งเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ สันนิษฐานวาโรงละคร
เจาพระยามหินทรฯ ใชเรียกเปนแหงแรก69 เนื่องการไปชมมหรสพในสมัยนั้นยังไมมีไฟฟา การ
แสดงจึงมีกําหนดเลนเฉพาะเดือนหงาย เพราะตองอาศัยแสงจันทรในการชมจึงจะมองเห็น ดังน้ัน
การแสดงไดเดือนละ 1 สัปดาห จึงเปนที่มาของคําวา “วิก” คือ week ในภาษาอังกฤษ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงสงเสริมใหราษฎรรักชาติ
โดยการนําลัทธิชาตินิยมเขามาใช วิไลเลขา ถาวรธนสาร ใหความเห็นวา การท่ีพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงไดรับการศึกษาอยางเปนระบบในประเทศอังกฤษเปนเวลาถึง 9 ป ทําให
พระองคเล็งเห็นอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับวัฒนธรรมไทยจากการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก จึง
มีความมุงหมายท่ีจะรักษาความเปนไทยไวตอไป  ทรงมีพระราชดําริวา แมคนไทยจะตองสราง
ความเจริญแบบตะวันตกก็จริง แตการละท้ิงวัฒนธรรมไทยก็เทากับนําประเทศกลับไปสูสมัยบาน
ปาเมืองดอย70 ในชวงน้ีคนไทยเองมีโลกทัศนที่กวางข้ึน นอกจากการไดรับการศึกษาสมัยใหมแลว 
การเกิดหนังสือพิมพที่มีอยูเปนจํานวนมากในขณะน้ัน ทําใหราษฎรมีอิสระใหการวิพากษวิจารณ
เร่ืองราวตาง ๆ ในสังคมไทยผานสิ่งพิมพเหลานี้ 

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหความบันเทิงประเภทมหรสพในยุคนี้เขาสูความเปน
แบบแผนอยางไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีความสนพระทัยสวน
พระองคทางดานประวัติศาสตร ศิลปะ ภาษา และวรรณคดี จึงมีการจัดต้ังกรมศิลปากรขึ้นเพื่อ
กําหนดแบบแผนนาฏศิลปใหเปนเอกลักษณของไทย และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ัง
กรมมหรสพข้ึนในป พ.ศ. 2454 แมวาพระองคจะสนับสนุนความเปนไทยแตก็พระองคก็เปนผูนํา
ในการริเร่ิมละครพูดแบบตะวันตกเขามาเผยแพรในสังคมไทย พระราชนิยมในรัชกาลของพระองค
คือ ทรงโปรดปรานและสงเสริมสนับสนุนการละครเปนอยางมาก ละครบางเร่ืองไดทรงรวมแสดง

                                                           

 69พูนพิศ อมาตยกุล บรรณาธิการ, เพลงดนตรี : จากสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศฯ ถึง พระยา
อนุมานราชธน, 120. 

 70วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนช้ันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
2545), 139-142. 
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กับเหลาขาราชบริพารดวย อาทิ ละครเร่ืองพระรวง ทรงรับบทเปนนายม่ัน ปนยาว ซึ่งไมเคยปรากฏ
ในรัชกาลใดมากอน พัฒนาการละครในชวงเวลาน้ียังเปลี่ยนจากละครรองมาเปนละครพูดอีกดวย 

ในชวงรัชกาลท่ี 6 เกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม การใชวิถีชีวิตเลียนแบบ
ชาวตะวันตกของเหลาชนช้ันนําและบรรดาขุนนางชัดเจนข้ึน โดยสะทอนผานนิยายเร่ืองสี่แผนดิน 
ในตอนที่แมพลอยตัวละครเอกเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณเปรมสามีวา  “การแตงเน้ือแตงตัวนั้น
ดูพิถีพิถันเอาสวยเอางามกวาแตกอน ทาทางก็ดูทะมัดทะแมงกระเดียดไปทางฝร่ัง หมากพลูบุหร่ีที่
เคยกินก็เปลี่ยนไปเปนบุหร่ีกระปองจากนอก และที่พลอยรูสึกตะขิดตะขวงใจแตไมกลาหามปรามก็
คือ คุณเปรมเร่ิมกินเหลาฝร่ังจากนอกชนิดตาง ๆ ซึ่งมีราคาแพง”71 กลุมคนอยางคุณเปรมน้ีจัดอยูใน
ประเภทขุนนางท่ีถูกเรียกวา กลุมสยามหนุม ซึ่งเปนกลุมท่ีมีความกระตือรือรนที่จะเปลี่ยนแปลง
ประเทศ สวนมากเปนผูที่ไดศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมตะวันตก72 บรรดาพระบรมวงศานุวงศและ
นักเรียนที่ไปรับการศึกษาจากตางประเทศก็ไดกลับมารับราชการเพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง 
ระบบการศึกษาภายในประเทศเองก็ไดรับการพัฒนาใหเปนแบบตะวันตกดวย  

โรงภาพยนตร นอกจากโรงละครแลว โรงภาพยนตรหรือที่เรียกกันทั่วไปวาโรงหนัง 
ไดเกิดข้ึนพรอมกับคานิยมในการไปดูหนังเพ่ือความบันเทิงยามวาง โรงหนังวังเจาปรีดาและ
โรงหนังพัฒนากรไดรับความนิยมอยางมาก การฉายหนังในยุคแรกมีเพียงแคภาพเคลื่อนไหวไมมี
เสียงในฟลมที่เรียกวาหนังเงียบ ดังนั้นสิ่งที่ขาดไมไดก็คือคนทําเสียงประกอบหนัง อาทิ ฉากมาว่ิงก็
ใชกะลาเคาะกับพื้นเพ่ือใหเขาจังหวะ อีกหนึ่งสิ่งแตรวง เพราะชวยกลบเสียงเคร่ืองฉายหนังซึ่งมี
เสียงดังมากและคอยบรรเลงเพลงใหเขากับภาพท่ีอยูบนจอ นอกจากน้ันยังทําหนาท่ีบรรเลงเพลง
หนาโรงหนังประมาณ 1 ชั่วโมงกอนหนังฉาย การไปดูในสมัยนั้นหนังสามารถชมไดเพียงวันละ 1 

รอบ เคร่ืองฉายมีเพียงเคร่ืองเดียวในโรงหนัง เมื่อฉายหนังจบ 1 มวนจึงตองหยุดพักเคร่ืองแลวเปด
ไฟเพ่ือเปลี่ยนฟลม การฉายหนังจึงใชเวลา 3-4 ชั่วโมง เร่ิมต้ังแตเวลาสองทุมไปจนถึงหาทุมหรือ
เที่ยงคืน73 ลักษณะของโรงหนังสมัยกอนก็เปนเพียงโรงสังกะสีไมมีแอรเชนในปจจุบัน ไฟฟาแมจะ
มีใชแลวแตก็มีในจํานวนจํากัด การฉายหนังจึงจําเปนตองฉายในเวลากลางคืนเพ่ือลดความรอน 
                                                           

 71วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนช้ันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, 6. 

 72เรื่องเดียวกัน, 130. 

 73สุวพร ทองธิว, “100 ปภาพยนตรในประเทศไทย,” สารคดี 150, 13 (สิงหาคม 2540): 89-91.  
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โรงหนังเปนท่ีนิยมมากจึงมีจํานวนมากขึ้นและจําเปนตองกําหนดมาตรการความปลอดภัยไวดวย 
เพื่อไมใหเกิดเหตุเพลิงไหมเชนหลายคร้ังที่ผานมา 

 

เวลานี้การเลนมหรสพซึ่งเอกชนหรือบริษัทตางๆได ตั้งข้ึนเก็บประโยชนจากคนดู
สถานท่ีเลนมโหรศพ มีงิ้ว ลิเก ละคร และภาพยนตรเปนตน / หองฉายภาพยนตร 
หมายความวาหองที่ตั้งเคร่ืองยนตสําหรับฉายดวยโคมไฟหรือดวยเคร่ืองฉายอัน
ประกอบดวยแรงไฟทุกชนิด 1.ใหมีทางเขาออกเพียงพอ 2.มีชองทางเดิน 3.เคร่ือง
ดับเพลิงปองกันอัคคีภัย74  

 
 การชมมหรสพของคนไทยยังคงไดรับความนิยมไมเสื่อมคลาย  แตเปลี่ยนรูปแบบมา

เปนมหรสพประเภทโรงหนังแทน การท่ีโรงหนังสามารถแทนโรงละครและโรงลิเกแบบเกาไดใน
เวลาไมนานทั้ง ๆ ที่การฉายหนังในสมัยนั้นก็เปนหนังของชาวตะวันตกท่ีเรียกกันวาหนังฝร่ังท้ังสิ้น 
เปนเพราะการฉายหนังในความรูสึกของคนไทยก็คือการแสดงอยางหน่ึงท่ีมีผูแสดงเปนคนจริง ๆ 
เคลื่อนไหวได เปนการแสดงท่ีสื่อถึงเหตุการณปจจุบันของมนุษยที่สัมผัสไดและหนังบางเร่ืองก็ยัง
สอดคลองกับความเปนจริงในชวงเวลานั้น อาทิ เร่ืองมหากษัตริยนโปเลียนกับมเหสี เร่ืองประลอง
ยุทธของเมืองอังกฤษ75 เมื่อเขาสูชวงรัชกาลท่ี 7 ภาพยนตรหรือหนังถูกพัฒนาใหเกิดเสียงในฟลมไม
จําเปนตองใชแตรวงหรือคนชวยทําเสียงประกอบอีกตอไป การไปชมภาพยนตรในโรงหนังก็ไม
จําเปนตองใชเวลานานเทาท่ีผานมา ในป 2475 เปนปที่มีการเฉลิมฉลองพระนครครบรอบ 150 ป ก็
มีการสรางโรงหนังเฉลิมกรุงและเฉลิมไทยขึ้นดวย จนกระทั่งเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสองโรงหนังจึง
ซบเซาลงไป 

ตอมากิจการสถานบันเทิงรูปแบบใหมที่ไมใชโรงมหรสพไดเกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง
ความตองการตามลักษณะของกลุมผูใชบริการตางกันไป ประกอบกับการเกิดชนชั้นนายทุนข้ึนใน
                                                           

 74สจช. ม.ร 6 น/10  รางพรบ.ปองกันภยันตรายอันเกิดแกการเลนมหรสพ (18 มี.ค. 2460 – พ.ค. 
2464) 

 75วิวัฒน พันธจารุนิธิ, ที่ระลึกภาพประวัติศาสตรแหงราชวงศจักรี กรุงรัตนโกสินทร 200 ป 
(กรุงเทพฯ : กิติการพิมพ, 2526), 681.  
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สังคมไทย ทําใหบรรดาพอคา นายทุน ตางริเร่ิมกิจการท่ีคิดวาจะทํากําไรใหกับตนเอง จึงเร่ิมมี
รูปแบบกิจการสถานบันเทิงใหมๆ ขึ้น  ดังเชนบริเวณสี่กั๊กพระยาศรี มีหางขายเพชรพลอย 
ทองรูปพรรณ จํานวนมาก มีภัตตาคาร รานอาหาร บารเบียร รวมไปถึงรานบิลเลียดช่ือดังอยางราน
เตียฮวดและเตียเฮงเปดดําเนินการ76 กิจการสถานบันเทิงดังกลาว ไดแก 

โฮเต็ล77(Hotel) หรือที่พักคนเดินทางในความรับรูของคนไทย เกิดข้ึนตั้งแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยการดําเนินการของชาวตะวันตก นอกจากจะเปนท่ีพัก
แรมแลวยังมีสถานบันเทิงสําหรับการพบปะสังสรรค รวม กิน ดื่ม ตามวัฒนธรรมการใชชีวิตของ
ชาวตะวันตกขึ้นภายในโฮเต็ลดวย ตอมาเม่ือชนชั้นนําไทยเร่ิมเห็นวากิจการโฮเต็ลแบบตะวันตกน้ัน
สามารถเปนที่เชิดหนาชูตาแกบานเมือง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดใหสราง
โฮเต็ลรถไฟท่ีหัวหินขึ้นเปนแหงแรกซึ่งไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางโดย
รถไฟมาจากเมืองมลายูของอังกฤษ จากน้ันจึงโปรดใหสรางโรงแรมราชธานีในกรุงเทพมหานคร
เปนลําดับตอมา สืบเนื่องมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  วังพญาไทซึ่งเคยเปนที่
ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนี ก็ไดถูกปรับเปลี่ยนใหเปนโฮเต็ลพญาไท ซึ่ง
หรูหราและมีชื่อเสียงท่ีสุดสมัยนั้น คนที่ไปใชบริการสวนใหญเปนชาวตางชาติและชนช้ันนําไทย 

 

พระราชวังพญาไท ในสมัยรัชกาลที่ 7 ใครๆก็ทราบวาเปนสถานท่ีหรูที่สุดใน
กรุงเทพฯ พระนครในวันพุธและวันเสารยอมมีสุภาพบุรุษและสตรีทั้งชาวพระนคร
และชาวตางประเทศไปชุมนุมหาความเบิกบานกันมากมาย ตัวตึกชั้นลางเปนเฉลียง
ยาวมีคนเดินกันขวักไขว มีโตะต้ังอยูเปนหยอมๆ  เสียงพูดท้ังภาษาฝร่ังและไทยดังแซ 
บอยวิ่งยกเคร่ืองด่ืม หลีกคนที่เดินและน่ังดวยความลําบาก หองเตนรําท่ีออกจะแคบก็
กองไปดวยเสียงดนตรีฝร่ังบรรเลงเพลงเตนรํา ไทยจับคูกับฝร่ัง ฝร่ังจับคูกับไทย จีน

                                                           

 76โกวิท ตั้งตรงจิตร, เรียงรอยรอยอดีต 2 (กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2549), 130.  
 77โฮเต็ล(Hotel) ในความหมายท่ีแทจริงคือสถานท่ีพักแรม แตในการศึกษาน้ีจําเปนตองยกตัวอยาง
โฮเต็ลเปนสถานบันเทิงเน่ืองจาก ภายในโฮเต็ลจะจัดใหมีสถานท่ีกินด่ืมตามวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ซ่ึงใน
สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมช้ันสูงมักจะจัดใหมีการรื่นเริงและการเตนรําตามโฮเต็ล  
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กับไทย ไทยกับจีน ไทยตอไทย ประคองกันกาวเทาเดินตามจังหวะดนตรี ไหลตอไหล
สีกัน ทรวงตอทรวงประสานกัน มือตอมือสัมผัสกัน78 

 

นิยายเร่ือง “ศัตรูของเจาหลอน” ประพันธโดย มล.บุปผา นิมมานเหมินทร ในป 2472

ไดบรรยายถึงสภาพของโฮเต็ลพญาไทวาเปนสถานที่ทันสมัยหรูหราท่ีสุดในพระนคร จากเน้ือหาทํา
ใหเห็นบรรยากาศของโฮเต็ลท่ีเต็มไปดวยผูคนท่ีเขาไปแสวงหาความบันเทิง โดยเฉพาะการเตน
ลีลาศซึ่งเปนท่ีนิยมอยางมากในสมัยนั้น หรือการฟงดนตรี พูดคุย กินดื่ม สิ่งเหลาน้ีถือไดวาเปน
วัฒนธรรมที่ไดรับมาจากชาวตะวันตกทั้งสิ้น 

 

ภาพท่ี 1 : ประกาศเชิญชวนรวมงานร่ืนเริงที่โฮเต็ลพญาไท 
 

                 
 

ท่ีมา : “ประกาศเชิญชวนรวมงานร่ืนเริงท่ีโฮเต็ลพญาไทในหนังสือพิมพไทย ต.ค.2473”  ใน ปรีชา 
แดงโรจน, การโรงแรมฉบับนิสิตนักศึกษา (กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2530), 107.     
         

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือป 2475 รัฐบาลใหขยายถนนราชดําเนินออกเพื่อ
สรางตึกและใหสรางโรงแรมข้ึนอีก 2 แหง คือ โรงแรมรัตนโกสินทรและโรงแรมสุริยานนท ใน
                                                           

 78ดอกไมสด[นามแฝง], ศัตรูของเจาหลอน (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2517), 67-68. 
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เวลาน้ันคําวาโฮเต็ลเร่ิมหมดไปโดยมีคําวาโรงแรมเขามาแทนท่ี พระยาอนุมานราชธนซึ่งเคยทํางาน
ในโฮเต็ลโอเรียนเต็ลเลาวา  คนสมัยกอนนั้นเรียกโฮเต็ล ตอมา เมื่อกระทรวงมหาดไทยมีการออก
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 และใหนิยามของสถานที่พักแรมชั่วคราววาโรงแรม คําวาโฮเต็ล
จึงหมดไป79 แมกระน้ัน โรงแรมซึ่งมีราคาแพงจึงถูกจํากัดไวสําหรับนักการเมืองหรือชนช้ันสูงที่มี
วิถีชีวิตสมัยใหมเทาน้ัน เนื่องจากประชาชนทั่วไปไมไดชื่นชอบท้ังโรงแรมและโฮเต็ล เมื่อ
จําเปนตองเดินทางก็มักจะพักตามวัดหรือพักอยูกับญาติ และคนไทยสวนใหญยังมีความรูสึกวา
สถานท่ีพวกน้ีเปนอโคจรสถาน80 เนื่องจากโฮเต็ลสวนใหญที่เกิดจากการลงทุนของกลุมพอคาชาว
จีนกอนมีการออกพระราชบัญญัติโรงแรม  เพื่อควบคุมกิจการใหดําเนินไปอยางเปนระเบียบ
เรียบรอย มักจะเปนที่รูกันโดยท่ัวไปวา โฮเต็ลในยานชุมชนชาวจีนเปนสถานท่ีสําหรับการคา
โสเภณีแอบแฝง81 

ผับ(Pub)  หรือ  บาร(Bar) เปนคําเรียกโดยยอของชาวตะวันตกในการใช เ รียก            
พับลิคเฮาส(Public House) หรือ พับลิคบาร(Public Bar)  มีตนกําเนิดจากท่ีพักคนเดินทางประเภท 
Inn หรือ Tavern ในคริสตศตวรรษท่ี 17 เปนสถานท่ีหยอนใจสําหรับการพบปะสังสรรค กินดื่ม 
และยังเปนสถานที่สําหรับการนินทาอีกดวย82 ชาวสยามรูจักบาร หรือ ผับ เปนคร้ังแรกจากโฮเต็ล
แบบตะวันตก สถานบันเทิงรูปแบบนี้ไมจําเปนตองมีสถานท่ีตั้งอยูในโฮเต็ลเสมอไป สามารถต้ังข้ึน
เดี่ยวๆ ได ในประเทศไทยยังไมเคยมีผูใดสรางบารหรือผับแบบตะวันตกแยกออกไปเดี่ยว ๆ  
จนกระทั่งพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ไดตั้งบารแบบตะวันตกข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 7 ใน
หางและโรงนํ้าแข็งของตนเอง บริเวณเชิงสะพานพิทยเสถียรเปนอาคารสูง 6 ชั้น โดยจําหนายสุรา
ตางประเทศและเบียรสดซึ่งไมมีจําหนายในสยาม อาหารที่จําหนายเพื่อใชแกลมกับสุราหรือเบียรมี
แฮมท่ีเปนหมูเค็มดิบบีบมะนาวราดดวยไสกรอกฝร่ัง เม็ดบัวคั่ว มันฝร่ังทอดกรอบและเนยแข็ง 
อุณหภูมิภายในบารมีความเย็นในตัวเพราะต้ังอยูในบริเวณโรงผลิตนํ้าแข็ง เปดจําหนายเวลา 11.00-

                                                           

 79เสฐียรโกเศศ[นามแฝง], ฟนความหลังเลม 2, 66. 

 80นิพนธ แจมดวง, ย่ํายางหนทางไทยของ ส. ศิวรักษ (กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม, 2550), 43-44. 

 81สราญมิตร ประชาญสิทธิ์, “กิจการโฮเต็ลในประเทศไทย พ.ศ. 2406-2478” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 89.   
 82Bethan Ryder, Bar and Club Design (London : Laurence King, 2002), 7-8. 
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20.00 น. ลูกคาที่มาใชบริการสวนมากเปนขาราชการช้ันผูใหญและชาวตางชาติ ภายหลังเลิกกิจการ
ไปในชวงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง83 บารของนายเลิศแมเปนบารของคนสยามแตมีการบริการแบบ
ตะวันตกแท ๆ สินคาสวนใหญก็เปนสินคานําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง ดังน้ันผูที่จะเขามา
ใชบริการจึงเปนระดับสุภาพชนมีเงินเหลือใชในการจับจายมากพอ 

นอกจากบารของนายเลิศแลวยังมีบารซวนหลีแถวถนนพาหุรัด ซึ่งเปนของพอคาชาว
จีนกวางตุงเกิดข้ึน ถือวาเปนแหลงพักผอนหยอนใจที่มีชื่อเสียงมากแหงหน่ึงในสมัยนั้น มีการ
จําหนายสุรา จําหนายอาหาร มีแตรวงบรรเลงรวมถึงการแสดงเบ็ดเตล็ดท่ีจัดไวบริการทุกคืน สิ่งท่ี
ทําใหบารซวนหลีเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปนั้นคือการจัดใหมีการเตนลีลาศซึ่งเปนที่นิยมกันมาก 84 

 เหลา เปนท้ังสถานท่ีพบปะสังสรรคและเปนภัตตาคารซ่ึงขึ้นชื่อเร่ืองอาหารจีน เหลาชื่อ
ดังแหงหน่ึงซึ่งไดรับความนิยมจากพอคาหรือนายทุนชาวจีนคือ ภัตตาคารหอยเทียนเหลา หรือชื่อ
ไทยวา หยาดฟาภัตตาคาร มีอาหารจีนและฝร่ังขายหลายรายการ  ตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2455 ที่ถนน
เยาวราชเปนตึกสูง 3 ชั้น โดยมีเจาของคือตระกูลล่ําซํา ภายหลังถูกไฟไหม จึงยายไปต้ังท่ีตึก 4 ชั้น 
อยูที่ถนนเสือปา ในชวงที่คนไทยนิยมการเตนรําลีลาศกันมาก เหลาแหงน้ีจึงจัดพ้ืนที่สําหรับการ
ลีลาศไวบริการเชนกัน ภายหลังไดปดกิจการลงเมื่อป พ.ศ. 253085 เนื่องจากคนไทยนิยมไปสถาน
บันเทิงรูปแบบอื่นมากกวา ซึ่งไดกลาวไวในบทที่ 4 แสดงใหเห็นวา การเตนรําหรือการเตนลีลาศใน
ชวงเวลาน้ันเปนสิ่งที่คนไทยนิยมกันมาก จนตองมีการดัดแปลงภัตตาคารใหมีบริการเตนรําเพ่ือ
สนองความตองการของผูใชบริการ 

 ไนทคลับ (Night Club) เปนสถานที่ทองเท่ียวยามราตรี หากแปลเปนภาษาไทยก็คือ 
“สโมสรราตรี”86 ซึ่งมีจุดประสงคในการจําหนายสุรานานาชนิด การจําหนายอาหาร โดยมีการจัด
แสดงดนตรีและมีนักรองไวบริการ ภายในมีฟลอรโชวสําหรับเตนรํา เปนกิจการสถานบันเทิงอีก
หนึ่งรูปแบบท่ีมีราคาสูง  ยุคแรกน้ันไมเปนท่ีนิยมสําหรับชาวสยามแตรูจักกันเฉพาะกลุม
ชาวตะวันตกท่ีอยูในสยามเทาน้ัน ไนทคลับยุคแรกชวงสมัยรัชกาลท่ี 6-7 ที่เคยมีการบันทึกไวอาทิ
                                                           

 83ยุธิษเฐียร[นามแฝง], ขุดจากอดีต, 15-18. 

 84กาญจนาคพันธุ[นามแฝง], กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้, 144. 
 85เอนก นาวิกมูล, จดหมายเหตุประเทศสยาม เลม 2 (กรุงเทพฯ:959 พับลิชช่ิง,2549), 101-103. 

 86ยุธิษเฐียร[นามแฝง], เกล็ดจากอดีต (พระนคร: รวมสาสน, 2513), 496.  
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เชน ไนทคลับท่ีชื่อวาเชอีฟ87 บริเวณหนาไปรษณียกลาง เปนสถานท่ีที่ชาวตะวันตกใชพักผอน
หยอนใจหลังสิ้นสุดจากการทํางานในแตละวันซึ่งเปนเวลาคํ่าคืน เพื่อใชพูดคุยในเร่ืองสัพเพเหระ 
รวมกินดื่ม และฟงดนตรีหรือเตนรํา ผูที่จะเขาไปใชบริการเพ่ือหาความสําราญตองมีการสมัครเปน
สมาชิกและมีการเสียคาบํารุง88 ในราคาแพง 

ขณะน้ันโรงโสเภณีหลายแหงเล็งเห็นโอกาสทางการคา จึงปรับใหมีบริการเตนรําคลาย
กับไนทคลับท่ัวไป เสฐียรโกเศศไดอธิบายการปรับตัวของโรงโสเภณีในขณะนั้นไวอยางนาสนใจ
โดยอางถึงกลอนเพลงยาวซึ่งพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ ทรงนิพนธไว
ทอนหนึ่งวา “แลวจะปลูกโรงรําไวสําเพ็ง ใหแซเซ็งหลายภาษาไปหางาน” คําวาโรงรําในสําเพ็ง 
เสฐียรโกเศศสันนิษฐานวา หมายถึงหญิงโสเภณีที่คอยใหบริการแกผูไปเท่ียวหาความสําราญในยุค
นั้น สํานักคาประเวณีบางแหงในบริเวณสําเพ็งไดฝกสอนลีลาศใหแกหญิงบริการในสํานักของตน
เพื่อดึงดูดใหมีคนมาใชบริการ  

ในยุคนั้นยังมีไนทคลับที่เรียกวา “โรงฝร่ังเตนรํา” ซึ่งมีเพียงหน่ึงหรือสองแหงแถว  
บางรักสําหรับใหบริการแกชาวตางประเทศโดยเฉพาะ ผูหญิงที่เปนคูเตนรําเรียกวา “พารทเนอร”89 
ก็มีแตผูหญิงฝรั่ง90 ไนทคลับไดรับความนิยมจากกลุมชายวัยทํางานท่ีชื่นชอบการกินด่ืม โดยมีดนตรี
บรรเลงและมีพารทเนอรรวมเตนรํา ดังตัวอยางไนทคลับบริเวณสะพานพุทธยอดฟา 

  

                                                           

 87ยุธิษเฐียร[นามแฝง], เกล็ดจากอดีต, 499. 

 88เรื่องเดียวกัน, 513.   

 89พารทเนอรในท่ีนี้ หมายถึง หญิงท่ีคอยเปนคูเตนรําซ่ึงเปนลักษณะของการเตนลีลาศใหกับนัก
เที่ยวท่ีมา   คนเดียว โดยสวนมากจะเคยใชบริการกันมากอนจนรูจังหวะของกันและกันที่เรียกวาคูขา ทั้งน้ีคนท่ีไป
เที่ยวถือวาการเตนรํานอกจากจะไดความสนุกสนานแลวยังเปนการออกกําลังกายดวย ในท่ีนี้จึงหมายถึงคูเตนจริง 
ๆ ที่ไมใชหญิงขายบริการทางเพศ 
 90เสฐียรโกเศศ, ฟนความหลัง เลม 3 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2547), 20. 
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ในยามราตรีแตละคืนเหมือนกันมีงานมหกรรมออกรานขายของกัน ในบรรดาราน
รวงท่ีมีขึ้นในบริเวณน้ีมีรานขายเหลารวมอยูดวยมากมาย ทั้งช้ันเลิศและช้ันพล ๆ91 ที่มี
ที่ใหเตนระบําคูแบบฝร่ัง(ซึ่งเด๋ียวนี้เรียกกันวาลีลาศ) ดวยก็มีอยูตรงใตเชิงสะพาน ที่หรู
อัครฐานอีกแหงหนึ่งนั่นคือรานขายเหลาของโรงหนังที่มีชื่อวา “ศาลาเฉลิมกรุง”92 

 
จากขอความขางตนสันนิษฐานวา สาเหตุที่เสฐียรโกเศศเรียกไนทคลับวา “รานขาย

เหลา” เน่ืองจากไนทคลับเนนการบริการสุราและเคร่ืองดื่มมากกวาการบริการอาหาร  
กิจกรรมดานความบันเทิงอยางหนึ่งภายในไนตคลับไดแก การแสดงของคณะระบําซึ่ง

เปนระบําสมัยใหมที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก โดยเคร่ืองแตงกายของผูระบําไมไดปกปดรางกาย
อยางมิดชิดเทาใดนัก ระบําคณะหนึ่งซึ่งเปนที่รูจักกันดีขณะน้ันคือระบําของคณะนายหร่ัง เรืองนาม 
หรือ ระบํามหาเสนห93  ที่จัดแสดงตามสถานบันเทิงบนตึก 7 ชั้น แถวตลาดบําเพ็ญบุญ และตึก 9 

ชั้น แถวเยาวราช เคร่ืองแตงกายนุงนอยหมนอยของผูแสดง ทําใหคนสวนใหญเรียกวาระบําโป
นายหรั่ง ซึ่งเปนที่รูจักของคนทั่วไปโดยเฉพาะผูชาย กิจการของนายหร่ังเปนท่ีนิยมแกคนทั่วไป จึง
มีระบําคณะอ่ืนเกิดข้ึนตามมา อาทิ คณะระบําหยาดฟา เปนการเตนระบําท่ีลอกเลียนมาจากระบํา  
โฟลีแบรแยรของฝรั่งเศส บนตึก 9 ชั้น ซึ่งเปนแหลงท่ีนักเท่ียวราตรีเขาไปแสวงหาความสุขจากการ
ดื่มสุราและเบียรพรอมชมระบําดังกลาว ในสมัยนั้นราคาวิสก้ีตราขาวขวดละ 10 บาท เบียรไมเกิน
ขวดละ 2 บาท ขณะท่ีตามทองตลาดขายวิสกี้ตราขาว ขวดละ 6 บาท เบียรราคาขวดละ 60 สตางค  

การที่ระบําของนายหรั่งไดรับความนิยมจากคนดูสันนิษฐานวา การแสดงแตละชุดทํา
ใหดูสมจริงและชวนติดตาม อาทิ ระบําญ่ีปุนผูแสดงจะนุงชุดกิโมโน ถือรม ทําทรงผมและรายรํา

                                                           

 91คําวารานขายเหลาช้ันพล ๆ ที่เสฐียรโกเศศกลาวถึงน้ัน  ผูศึกษาไมทราบความหมายท่ีแทจริงแต
สันนิษฐานจากบริบทของเน้ือหาไดวา อาจหมายถึงรานธรรมดาท่ัวไปไมไดหรูหราเหมือนรานขายเหลาช้ันเลิศ 
 92เสฐียรโกเศศ, ฟนความหลัง เลม 3, 27. 

 93หนังสืออนุสรณงานฌาปนกิจศพของนายหรั่งบันทึกไววา คณะระบํานายหรั่ง เรืองนาม ตั้งขึ้น
ในชวงสมัยรัชกาลท่ี 6 โดยเร่ิมตนจากการตั้งคณะระบําเลียนแบบชาติตางๆ อาทิ จีน แขก ฝรั่ง ที่เขามาทําการ
แสดงในประเทศไทย จนกระทั่งมีความคิดในการจัดแสดงระบําในชุดนุงนอยหมนอย เนื่องจากเห็นวาเปนอาชีพ
สุจริตและยังไมเคยมีผูใดคิดทํามากอน 
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เหมือนกับสาวญ่ีปุนจริงๆ  และมีการระบําเด่ียวของนักแสดงสาวสวยช่ือ “สมิหรา” ซึ่งเปนดาราช้ัน
นําของคณะระบํา สมิหรานอกจากจะมีความชํานาญดานการระบํา ยังชํานาญดานการบริการ      
ดวยการพบปะพูดคุยกับผูมาเที่ยวอยางเปนกันเอง  นับวาเปนการชักชวนใหบรรดาชายหนุมนิยมมา
เที่ยวกันอยางตอเน่ือง94 

กลาวไดวากิจการสถานบันเทิงเกิดขึ้นจากการเลียนแบบแนวทางของชาวตะวันตก โดย
รับผานมาทางชนชั้นนํา และคอย ๆ เขาสูกระบวนการเรียนรูและปรับใชโดยราษฎรซึ่งเปนกลุม
นายทุนชาวจีนท่ีมีความชํานาญดานการคาและธุรกิจ การลงทุนของนายทุนกลุมน้ีเปนผลมาจาก
ปญหาเศรษฐกิจภายหลังสงครามโลก คร้ังที่ 1 ซึ่งสงเสริมใหเกิดการลงทุนดานการผลิตเพ่ือทดแทน
การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค อาทิ สบู ไมขีดไฟ บุหรี่ เบียร เปนตน นอกจากน้ีกรุงเทพฯ ในฐานะ
เมืองหลวงก็มีการพัฒนาไปเปนแบบตะวันตกมากข้ึน การลงทุนดานกิจการสถานบันเทิงจึงเร่ิม
เกิดขึ้นในระยะนี้95 พรอมกับการเกิดบุคคลที่มีแนวคิดสมัยใหมเปนจํานวนมาก การออกเท่ียวเตรใน
สถานบันเทิงเริงรมยของชาวกรุงเทพฯ จึงมีมากข้ึนตามลําดับ จนกระท่ังเขาสูภาวะสงครามโลกคร้ัง
ที่สองกิจการสถานบันเทิงจึงซบเซาและปดตัวลง 

ตอมาเม่ือทหารญ่ีปุนเข ามา ต้ังกองบัญชาการในประเทศไทย  ไนท คลับของ
ชาวตะวันตกซึ่งเปนชาติฝายสัมพันธมิตรจึงถูกทหารญ่ีปุนยึดไวและใชเปนท่ีพักผอนหยอนใจของ
ชาวญี่ปุนตอไป สวนชาวสยามเร่ิมนิยมการเที่ยวไนทคลับเมื่อหลังสงครามโลกคร้ังที่สองน้ีเอง 

คอฟฟชอป ชวงป 2465 รานกาแฟนรสิงหตั้งข้ึนเปนคร้ังแรกที่บริเวณสโมสรเสือปา 
โดยอยูในความดูแลของกรมมหรสพซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรมมหาดเล็กหลวง  นับวาเปนราน    
คอฟฟชอปแหงแรกในประเทศไทย มีชนชั้นนํา พอคาชาวไทย และชาวตางประเทศนิยมไปกันมาก 
กรรณิการ ตันประเสริฐ ไดรวบรวมบันทึกความทรงจําของขุนพิสิฐนนทเดช ผูจัดการรานกาแฟ   
นรสิงห ซึ่งเลาถึงบรรยากาศภายในรานคอฟฟชอปวา 

 

                                                           
94ชาลี เอี่ยมกระสินธุ, เมืองไทยสมัยกอน, 104-108. 

 95พรรณี บัวเล็ก, ลักษณะของนายทุนไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2457-2482 : บทเรียนจากความ
รุงโรจนสูโศกนาฏกรรม (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2545), 463. 
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...อาคารปลูกสรางงดงามมาก สถานที่สะอาดโอโถง มีสนามหญาต้ังโตะเกาอ้ี       
เต็มไปหมด เคร่ืองใชสอยตาง ๆ เชน จาน ชาม ชอนสอม แกวน้ํา ถวยชา ผาปูโตะ มี
ตรานรสิงหสีเขียวประทับอยูทุกชิ้น ลวนสั่งมาแตตางประเทศท้ังสิ้น โดยมากฝร่ังนิยม
ชมชอบไปพักผอนกันมาก จัดดนตรีทุก เสาร-อาทิตย 17.00 ถึง 19.00 โดยคุณ        
พระเจนฯ อํานวยการเพลงดวยตัวเอง บางวันมีเตนรําระหวางนํ้าชา เบียรสดสั่งจาก
เยอรมันมาจําหนาย เปนสถานเตนรํามีเบียรสดจําหนายแหงแรก96 

 
รานกาแฟนรสิงหมีการจําหนายอาหารวางและขนมตาง ๆ พรอมท้ังเคร่ืองด่ืม โดยมี

ดนตรีของกรมมหรสพบรรเลงเปนประจํา กลาวไดวาการเกิดข้ึนของรานกาแฟนรสิงหเปนตนแบบ
ของคอฟฟชอปในสมัยหลัง ซึ่งสถานที่ดังกลาวไมจําเปนตองจําหนายกาแฟเพียงอยางเดียว แตยังมี
เคร่ืองด่ืมและอาหารวางพรอมท้ังมีดนตรีจากกรมมหรสพมาบรรเลงใหฟง บางคร้ังก็มีการบรรเลง
ดนตรีประเภทเคร่ืองสายฝร่ัง97 ภายหลังรานกาแฟนรสิงหยายมาอยูในบริเวณวังพญาไทกอนจะเลิก
กิจการในป 2475 ดวยเหตุผลทางการเมือง 

เบียรฮอลล เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรในประเทศสยามเปนเคร่ืองดื่มท่ีตอง
นําเขาจากตางประเทศมาโดยตลอด อาทิเชน เบียรที่ขายในบารนายเลิศก็นําเขามาจากประเทศ      
เดนมารค ในสมัยรัชกาลท่ี 7 เบียรตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงอยูในประเทศสยามคือ เบียรซัปปาโรของ
ญ่ีปุน และเบียรไทเกอรของมลายูซึ่งเปนดินแดนในปกครองของประเทศอังกฤษ98 การจําหนายเบียร 
กอนหนาน้ีไมมีรานจําหนายโดยเฉพาะ แตจะรวมอยูกับรานขายสุราท่ัวไป อาทิ ผับ หรือ บาร ราน
จําหนายเบียรตางประเทศแหงแรกท่ีใชสตรีเปนผูเสิรฟเคร่ืองดื่ม คือ บารเกษมสุขบริเวณสนามนํ้า
จืดเมื่อ พ.ศ. 247199 สวนใหญคนท่ีดื่มเบียรมักเปนกลุมผูมีฐานะดี เนื่องจากเบียรตางประเทศมีราคา
คอนขางแพง  

                                                           

 96กรรณิการ ตันประเสริฐ, พระราชวังพญาไท ในวันวารหาแผนดิน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2553), 
214. 

 97ปรีชา แดงโรจน, การโรงแรมฉบับนิสิตนักศึกษา, 90. 

 98ยุธิษเฐียร[นามแฝง], ขุดจากอดีต, 24. 
 99ส. พลายนอย[นามแฝง], วันกอนคืนเกา, 52. 
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ภายหลังไดเกิดบริษัทผลิตเบียรเพียงแหงเดียวของคนไทยคือ บริษัทบุญรอดบริว      
เวอร่ี100 ของพระยาภิรมยภักดี โดยผลิตและจําหนายเบียรสยามเพื่อแขงขันกับเบียรตางประเทศใน
ราคาที่ถูกกวาเบียรยี่หออ่ืน พรอมกับจัดต้ังระบบตัวแทนจําหนายเบียรของบุญรอดบริวเวอร่ีมากมาย
โดยใชชื่อท่ีเรียกกันวาเบียรฮอลล101 สันนิษฐานวาเพ่ือเปนการกระจายผลผลิตสูผูบริโภคไดงายข้ึน         
เบียรฮอลลเหลานี้ไมไดจําหนายเฉพาะเบียรอยางเดียวเทาน้ันแตยังจําหนายสุราควบคูกันไป  โดยจัด
ใหมีพนักงานสตรีคอยบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมรวมท้ังมีนโยบายใหพนักงานเหลาน้ันสามารถ
รวมด่ืมเปนเพื่อนกับผูมาใชบริการไดตามสะดวก  ทําใหเคร่ืองดื่มประเภทเบียรขยายตัวไปสูทุก    
ชนชั้นในสังคมไทยไดงายขึ้น 

 

2.4 ความบันเทิงสมัยสงคราม (พ.ศ.2484-2488) 
เมื่อ พ.ศ. 2482 สงครามโลกคร้ังท่ีสองไดปะทุขึ้นในยุโรป ฝร่ังเศสพายแพตอเยอรมนี

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2483 ทําให คณะนิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวไทยเดินขบวนเพื่อขอให
รัฐบาลเรียกรองดินแดนท่ีฝร่ังเศสไดยึดไปจากประเทศไทยเม่ือคร้ังสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวกลับคืน  รัฐบาลหลวงพิบูลสงครามจึงย่ืนขอเรียกรองตอฝร่ังเศสเพื่อขอ
ปรับปรุงดินแดน เมื่อฝร่ังเศสไมยินยอมจึงไดนําไปสูการสูรบกันในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2483  
ทามกลางกระแสชาตินิยมอยางหนัก รัฐบาลตองการใหประชาชนเกิดความรักชาติและเปนตัวแทน
ในการเรียกรองดินแดนคืน จึงใชความบันเทิงเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารกับประชาชนเน่ืองจาก
เขาถึงประชาชนไดรวดเร็วที่สุด บทเพลงปลุกใจจึงถูกเปดอยางตอเนื่องผานวิทยุกระจายเสียง
ขณะนั้น อาทิ เพลงขามโขง เพลงจําปาศักดิ์ เพลงเสียมราฐ เปนตน สงครามอินโดจีนดําเนินไป
จนถึงปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2484 อยางไมมีทีทาวาจะสงบ ประเทศญ่ีปุนจึงแสดงความเปนมิตร
ดวยการเขามาไกลเกลี่ยความขัดแยง เหตุการณจึงจบลงโดยฝร่ังเศสไดมอบดินแดน พระตะบอง 
เสียมราฐ จําปาศักด์ิ และฝงขวาแมน้ําโขงคืนใหแกประเทศไทย เหตุการณนี้ไดสรางเกียรติยศใหแก
หลวงพิบูลสงครามเปนอยางมากถึงข้ันไดเลื่อนยศข้ึนเปนจอมพล102 ขณะท่ีรัฐบาลเตรียมพรอมเพ่ือ
                                                           

 100สจช. สร.0201.23/10 บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ีจํากัด (พ.ศ. 2476-2484)  
 101ยุธิษเฐียร[นามแฝง], ขุดจากอดีต, 25. 

102สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, แผนชิงชาติไทย (กรุงเทพฯ : สมาพันธ, 2534), 28. 
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รับมอบดินแดนคืนและประชาชนชาวไทยตางรูสึกขอบคุณญ่ีปุนในฐานะมิตรท่ีดี โดยไมคาดคิดวา
ญ่ีปุนจะเปนประเทศผูกอสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นและขอเดินทัพผานประเทศไทยไปยังพมา  
และมลายู  

เมื่อกองทัพญ่ีปุนโจมตีฐานทัพเรือเพิรลฮาเบอรของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทร
แปซิฟก อยางรุนแรงและฉับพลันในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยมิไดประกาศสงครามลวงหนา 
อังกฤษและสหรัฐอเมริกาจึงประกาศสงครามกับญ่ีปุนทันที นับเปนจุดเร่ิมตนของสงครามมหา
เอเชียบูรพา  ในวันเดียวกันน้ันเองญ่ีปุนไดยื่นขอเสนอตอรัฐบาลไทยขอใหกองทหารญ่ีปุนเดินทัพ
ผานประเทศไทย ขณะท่ีประเทศไทยยังไมไดตอบขอเสนอและภายหลังการโจมตีฐานทัพเพิรล      
ฮาเบอรเพียงหน่ึงช่ัวโมง กองทัพญ่ีปุนก็ไดสงกองกําลังบุกเขาประเทศไทยทางชายแดนภาค
ตะวันออก และยกพลข้ึนบกทางชายฝงทะเลอาวไทย จังหวัดปตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช        
สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และตําบลบางปู สมุทรปราการ  

รัฐบาลไทยพยายามเจรจาตอรองขอเสนอตางๆ กับญ่ีปุนอยางเต็มท่ีเพื่อผอนหนักเปน
เบา จนในท่ีสุดเม่ือรัฐมนตรีหลายคนในท่ีประชุมลงความเห็นวา “ประเทศไทยยังไมพรอมที่จะรบ
กับกองทัพญ่ีปุนซึ่งมีกําลังและยุทโธปกรณมากมายมหาศาล หากขืนตอสูไปคงถูกโจมตียับเยินและ
ไมพนตองตกเปนเมืองขึ้นของญ่ีปุน”103 ประกอบกับญี่ปุนไดแจงความประสงคเพียงแคเดินทัพผาน
ประเทศไทยโดยมีสัญญาวาจะเคารพเอกราช อธิปไตย และเกียรติภูมิของไทย คณะรัฐบาลจึง
ยินยอมใหกองทัพญ่ีปุนเดินทางผานประเทศไทยพรอมกับทําสัญญาเปนพันธมิตรรวมกัน สงผลให
ประเทศไทยเขารวมในเหตุการณสงครามโลกคร้ังท่ีสองโดยจําเปนตองประกาศสงครามกับอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกาในฐานะฝายสัมพันธมิตร รัฐบาลไทยอํานวยความสะดวกและแสดงความเปน
มิตรกับญ่ีปุนเปนอยางดี ดังท่ีรัฐบาลมีคําสั่งใหกองทัพไทยจัดอบรมเหลาทหารใหมีความเขาใจ
ตรงกันวา “ทหารญ่ีปุนเปนพันธมิตรท่ีจะไดรวมมือกันในทางทหารจึงควรปฏิบัติตอทหารญ่ีปุน
ดวยมารยาทที่ดี เคารพซึ่งกันและกัน อยาใหมีการกระทําอยางใดอันจะนํามาในทางเสื่อมเสีย
นโยบายของชาต”ิ104 เห็นไดวา การจัดอบรมทหารเชนน้ีเพราะรัฐบาลตระหนักถึงความรูสึกดานลบ
                                                           

103แถมสุข นุมนนท, เมืองไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง ยุคเชื่อผูน้ําชาติพนภัย,  พิมพคร้ังท่ี 3 

(กรุงเทพฯ: สายธาร, 2548), 40. 

104สจช. บก.สูงสุด1.12/21 ใหอบรมทหารวาญี่ปุนเปนมิตรกับไทย 
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ของคนไทยท่ีมีตอทหารญ่ีปุนเปนอยางดี คนไทยมองวาประเทศญ่ีปุนเปนผูกอสงครามและนําความ
ทุกขยากท้ังหลายมาสูประเทศไทย แตเมื่อรัฐบาลไทยตัดสินใจเขารวมเปนพันธมิตรกับประเทศ
ญ่ีปุนแลว จึงจําเปนตองพยายามหาวิธีควบคุมไมใหเกิดความขัดแยงระหวางสองประเทศ 

สถานการณสงครามสงผลใหกิจการสถานบันเทิงซบเซาลง สันนิษฐานวา การเที่ยว
ตามสถานบันเทิงเปนสิ่งท่ีฟุมเฟอยเกินความจําเปนยามสงคราม เนื่องจากคาอาหารและเคร่ืองด่ืมจะ
ตั้งราคาไวสูงกวารานคาท่ัวไป ประกอบกับสินคาอุปโภค บริโภค ขาดแคลน ทําใหมีราคาแพงกวา
ในยามเหตุการณปกติ อีกทั้งประชาชนก็มีชีวิตความเปนอยูขัดสน จึงเปนสาเหตุใหตองใชจายอยาง
ประหยัดท่ีสุด แตขณะเดียวกันก็มีบุคคลกลุมหน่ึงท่ีมีโอกาสรํ่ารวยขึ้นมาจากภาวะสงคราม ที่เรียก
กันวา “เศรษฐีสงคราม” โดยฉวยโอกาสกักตุนสินคาเพื่อคาขายใหกับกองทัพญ่ีปุนและเก็งกําไรเพื่อ
ขายสินคาในราคาแพงกับคนไทยดวยกัน อันเปนที่มาของตลาดมืด 
  

สมัยบานเมืองดี ถึงกับรัฐบาลปลอยเหรียญคร่ึงสตางคออกมา เพราะขาวของถูกมาก 
เชน ไขเปด 2 ฟอง ราคา 3 สตางค เมื่อซื้อก็ตองซื้อที่ละ 2 ฟอง แตพอมีเหรียญคร่ึง
สตางคออกมา เราซื้อฟองเดียวก็ได โดยจายไป 1 สตางคคร่ึง แตนี่ก็เกิดสงครามเสีย
แลว ในกรุงเทพฯปนปวนทันที ของกินของใชขึ้นราคา ของจําเปนที่จะตองใช
ประจําวันถูกพอคากักตุนไวหลังราน เราหาซื้อไมได เกิดคําวา ตลาดมืด  คือกระซิบซื้อ
ของที่หลังราน ไดแก ไมขีดไฟ สบู เทียนไข น้ํามันกาด105 

 
ขอความขางตนสะทอนใหเห็นสภาพเศรษฐกิจในยามสงครามท่ีตกตํ่าลงอยางมาก แต

กลุมนายทุนท่ีเลือกทําการคาขายกับญ่ีปุนก็มีโอกาสรํ่ารวยมากกวาคนทั่วไป ภาวะสงครามและ
เศรษฐกิจตกตํ่าเปนสาเหตุใหบรรดากิจการสถานบันเทิงซบเซาลง ขณะเดียวกันพบวา สถานบันเทิง
ใดที่สามารถตอบสนองดานความบันเทิงเริงรมยใหแกกองทหารญ่ีปุนก็สามารถดําเนินกิจการตอไป
ไดแมจะอยูในชวงสงครามดังเชนเบียรฮอลลของญ่ีปุน และไนทคลับหรือสถานเริงรมยบางแหง 

 

                                                           
105อาจินต ปญจพรรค, บอมบกรุงเทพฯ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 52-53. 
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 2.4.1 รูปแบบความบันเทิงภายใตภาวะสงคราม  
สงครามโลกคร้ังท่ีสองกอตัวขึ้นและไดสงผลกระทบใหผูคนในสังคมไดรับความ

เดือดรอน ประสบกับความยากลําบากและตองอพยพเรรอนออกนอกพ้ืนที่เพื่อหนีภัยสงคราม 
บานเรือนถูกไฟไหมทําลายจากการทิ้งระเบิดของฝายสัมพันธมิตร ผูคนบาดเจ็บลมตายเปนจํานวน
มาก สินคามีราคาสูงข้ึนจนกลายเปนสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาสังคม อาทิ การปลนชิง ลักทรัพย อีก
ทั้งอุทกภัยนํ้าทวมครั้งใหญที่พระนครและธนบุรีเมื่อปลายป 2485 ทําใหสภาพความเปนอยูของผูคน
เลวรายลงไปอีก สภาพเศรษฐกิจ ของกินของใชขาดแคลนไปแทบทุกอยาง ทั้งขาวสาร ยารักษาโรค 
น้ํามันกาด น้ําตาลทราย ขาวสาร  และเคร่ืองนุงหมที่ราคาสูงขึ้นอยางมาก106  

การเขามาของกองทัพญ่ีปุนทําใหคนไทยรูสึกวาถูกบีบบังคับหลายประการ อาทิ ญ่ีปุน
เรียกรองใหไทยสงสินคาวัตถุดิบทั้งหมดใหกองทัพของตน ไทยตองคาขายกับญ่ีปุนเพียงประเทศ
เดียวทําใหเกิดสินคาขาดแคลน สถานการณทางเศรษฐกิจของไทยจึงทรุดหนักยิ่งข้ึน ความรูสึกของ
คนไทยที่มีตอทหารญ่ีปุนจึงไมสูดีนัก จากการสัมภาษณนางประเทือง ศรีสุข ผูมีประสบการณรวม
สมัยในสงครามโลกคร้ังที่สองและเคยทํางานเปนเด็กรับใชทหารญ่ีปุนเลาวา  

 

สมัยสงครามโลกคนไทยสวนใหญเกลียดญ่ีปุนมากเพราะมันโหดราย เมื่อกอนตรง
ขามกับโรงพักวัดพระยาไกรตรงที่เปนอีสตเอเชียติคพวกญ่ีปุนก็เขามาอยู อายุ 11-12 
ขวบก็ไปทํางานตรงนั้น เปนโรงงานทําขนมอบไสถ่ัวสําหรับเอาไปแจกจายใหพวก
ทหารญ่ีปุน แมก็ไปทํางานรับใชทหารญ่ีปุนมีหนาท่ีเอานํ้าชาไปวางคอยเช็ดโตะให 
เคยเห็นเวลาทะเลาะกับคนไทยก็ควักดาบออกมา ตอนนั้นก็กลัววิ่งหนีไปไมกลาดูแต
เกลียดญี่ปุนมาก ยิ่งมีสงครามแลวน้ํายังมาทวมซ้ําเขาไปอีกยิ่งลําบาก107 

 

ความรูสึกของคนสวนใหญเกลียดชังทหารญ่ีปุน เนื่องจากญ่ีปุนเปนผูกอสงครามและ
สรางความรุนแรงใหเกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม  
                                                           

106พวงทิพย เกียรติสหกุล, ทางรถไฟสายใตในเงาอาทิตยอุทัย (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2553), 193. 

 107สัมภาษณนางประเทือง ศรีสุข อายุ 79 ป, วันอาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2554.   
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รูปแบบความบันเทิงในระหวางสงครามพบวา กิจการดานความบันเทิงเริงรมยบาง
ประเภทที่เกิดข้ึนตั้งแตกอนสงคราม ยังคงดําเนินกิจการตอไปได เนื่องจากสามารถสนองความสุข
ใหกับบรรดาทหารญ่ีปุนระหวางที่พักอาศัยอยูในประเทศไทย  

ไนทคลับยามสงคราม สถานบันเทิงในยามสงครามไมไดหายไปจากสังคมกรุงเทพฯ 
ทั้งหมด แตพบวายังคงมีไนทคลับและสถานบันเทิงเริงรมยซึ่งเปดบริการแกพอคาชาวจีน 
ขาราชการไทย  และทหารญ่ีปุนสําหรับเปนพักผอนหยอนใจในยามวาง ซึ่งกลุมคนที่เขาไปเท่ียว
ไนทคลับในภาวะสงครามเชนน้ี จะตองเปนผูมีเงินเหลือมากพอที่จะหาความสําราญใสตัวในยาม
เศรษฐกิจตกตํ่าจากสงคราม จึงสันนิษฐานไดวาคนกลุมน้ีเปนผูที่รํ่ารวยข้ึนมาจากการคาขายกับ
ทหารญ่ีปุนที่เรียกกันวา “เศรษฐีสงคราม”  
  

  เมื่อยังเปนระยะชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีญ่ีปุนเขามาอยูเมืองไทยมาก คนกวางตุง
เปนคนกลุมเดียวที่สามารถพูดและรองเพลงญ่ีปุนได ผูหญิงกวางตุงจึงหัดเปนนักรอง
กันมาก  ความได เปรียบของผูหญิงกวางตุงคือพูดภาษาจีนกลางและญ่ีปุนได 
นอกเหนือจากภาษาของตัวเองและภาษาไทย สมัยนั้นตามไนทคลับและสถานเริงรมย
ชั้นดีคนนิยมฟงเพลงจากนักรองตางประเทศ เพราะคนไทยขณะน้ันยังรองเพลงฝร่ัง
และภาษาอ่ืน ๆ ไมคอยได ผูหญิงกวางตุงที่รองเพลงไมไดนําเขาจากฮองกงแตอยางใด 
หากแตเปนผูหญิงกวางตุงที่อพยพเขามาเมืองไทยต้ังแตกอนสงครามแลวนั่นเอง ใครที่
ชอบทางรองเพลงและหนาตาใชไดจะมาสมัครเปนนักรองกัน เพลงที่ตองรองใหไดคือ
เพลงญ่ีปุน เพลงไทยบางเพลง เพลงจีน ทั้งน้ีเพราะลูกคามักจะเปนพอคาจีนที่มีเงิน
ทอง คนญ่ีปุนที่อยูเมืองไทยและขาราชการไทย สวนเร่ืองขายบริการทางเพศกับแขก
นั้นแลวแตตัวนักรอง108 

 

การดํารงอยูของทหารญ่ีปุนในชวงสงครามมีสวนทําใหเกิดการคาประเวณี เห็นไดจาก
การหยอนใจและลดความตึงเครียดของทหารญ่ีปุนมักจะใชบริการ “ผูหญิงปลอบขวัญ” หรือ “หญิง
                                                           

108ยุวดี ตนสกุลรุงเรือง, จากอาสําถึงหยําฉา, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:ประพันธสาสน, 2551),  
142-143. 
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หยอนใจ” ที่สถานบริการ ซึ่งมีอัตราคาใชจายท่ีคอนขางสูง คือ พลทหารเสีย 1 บาท/ 1 ชั่วโมง 
นายทหารเสีย 2.50 บาท/ 1 ชั่วโมง เปนตน109  

ระบําคณะนายหร่ัง เรืองนาม เปนความบันเทิงท่ีสามารถตอบสนองทหารญ่ีปุนในยาม
สงคราม จึงยังคงดําเนินกิจการตอไปไดโดยจัดใหมีการแสดงบนตึก 9 ชั้นอยูเปนประจํา ความมี
ชื่อเสียงของคณะระบํานายหร่ังทําใหทหารญ่ีปุนระบุที่ตั้งของตึก 9 ชั้นลงบนแผนที่พระนคร
สําหรับใหทหารญ่ีปุนใชขณะท่ีอยูในประเทศไทย  

 
พ.ศ.2484 เมื่อกองทัพญ่ีปุนเขามาในเมืองไทย ระบํานายหร่ังก็ยังตองแสดงให

กองทัพญ่ีปุนดูตามคําขอ ทั้งๆ ที่ตองพรางไฟกันมืดมิดท่ัวบานท่ัวเมือง บางคร้ังการ
แสดงก็ตองหยุดชะงัก และเมื่อเคร่ืองบินของสัมพันธมิตรกลับไปแลวก็ตองแสดง
ตอไปอีก ผลของการแสดงระบําทําใหแผนที่พระนครซึ่งจัดทําโดยพวกญ่ีปุนสําหรับ
ทหารญ่ีปุน บรรจุที่ตั้งของตึก 9 ชั้น อันเปนสถานที่แสดงของ คณะละครมหาเสนห 
พรอมคําอธิบายลงไปดวย110 

 

ความมีชื่อเสียงของระบํานายหร่ัง เรืองนาม ทําใหทหารญ่ีปุนตองการไปชมการแสดง
กันมาก ส.พลายนอยไดบันทึกไววา “ในวันที่ผูเขียนไปดูระบําเกาช้ันน้ัน ปรากฏวามีทหารญ่ีปุนไป
ดูกันมาก พวกน้ีไปยืนอยูจนชิดเวที เมื่อพวกนางระบํานวยนาดเขามาใกล ๆ พวกทหารญ่ีปุนก็มักจะ
ดีใจเอามือไขวควาอะไรตออะไรเลน”111 เปนผลใหคณะระบํายังคงดําเนินกิจการไดตลอดระยะเวลา
สงคราม 

เบียรฮอลลของญ่ีปุน เปนรานท่ีใหบริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภทสุราและเบียร
ดังท่ีไดอธิบายไวในบทท่ี 2 กอนเกิดสงคราม รานเบียรฮอลลของญ่ีปุนมักจะเขารวมกิจกรรม     
ออกรานในงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมฉลองเสมอ  
 

                                                           
109พวงทิพย เกียรติสหกุล, ทางรถไฟสายใตในเงาอาทิตยอุทัย, 230. 

 110เอนก นาวิกมูล, หมายเหตุประเทศสยาม เลม 4 (กรุงเทพฯ:959 พับลิชช่ิง, 2549), 56-57. 
111ส.พลายนอย, เลาเรื่องบางกอก, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : รวมสาสน, 2525), 266. 
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งานฉลองรัฐธรรมนูญปนี้ สโมสรญ่ีปุน-สยาม มารวมออกรานดวย รานเบียรฮอลล
ญ่ีปุนฉาบหนาเกงมาก จัดรานเร็วเปดบริการไดตั้งแตคืนวันท่ี 5 นั่นแนะ ขายเบียรขวด
ละ 60 สตางคสบายแฮ (ขางนอกขวดละ 35 สตางคเอง) พวกไปทํารานพากันเขา
อุดหนุนเพียบ เบียรญ่ีปุนยี่หออาซาฮี กิริน ซัปโปโร112  

 

รานเบียรฮอลลของญ่ีปุนมักออกรานตามงานรัฐพิธีตางๆ จนคนไทยเห็นเปนเร่ืองปกติ
และไมเคยคลางแคลงใจวาญ่ีปุนจะเปนตนเหตุในการชักนําใหประเทศไทยเขาสูภาวะสงคราม 

 

มีการเปดบริการรานอาหารญ่ีปุนและเบียรฮอลลเพิ่มข้ึนอีกมากในกรุงเทพฯ 
พนักงานบริการในรานเปนผูหญิงญ่ีปุนเกือบท้ังสิ้น ผูหญิงเหลาน้ีสวนหนึ่งเตรียมเขา
มาทําหนาท่ีพยาบาลสนามหรือไมก็มีหนาท่ีในหนวยชวยรบ อีกสวนหนึ่งก็มีหนาท่ี
บํารุงขวัญทหาร113  

 

บันทึกความทรงจําเหลาน้ีนอกจากจะถายทอดความทรงจําในอดีตท่ีเกี่ยวกับสถาน
บันเทิงแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงการเตรียมความพรอมของประเทศญ่ีปุนและการสรางขวัญกําลังใจ
ใหบรรดาทหารที่ตองทําสงคราม จึงไดนําผูหญิงญ่ีปุนเขามาทํางานท้ังในดานการบริการและการ
บํารุงขวัญทหารในประเทศไทย 

   

2.4.2 ความบันเทิงในฐานะเคร่ืองมือทางการเมืองของรัฐบาล  

ในยามสงครามรัฐบาลพยายามปลูกฝงสิ่งตาง ๆ ใหผูคนในสังคมไดรับรู เขาใจ และ
ปฏิบัติตาม ความบันเทิงจึงกลายเปนเคร่ืองมือทางการเมืองอยางหน่ึงท่ีรัฐบาลพยายามนํามาใชให
เกิดประโยชนและสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดข้ึนกับ รัฐบาลของตน สื่อบันเทิง อาทิ บทเพลง 
ภาพยนตร ถูกนํามาใชเพื่อจูงใจใหประชาชนยอมรับและเพื่อนําเสนอนโยบายของรัฐบาล  

                                                           
112สรศัลย แพงสภา, สงครามมืดวันญี่ปุนบุกไทย (กรุงเทพฯ : สารคดี, 2543), 45. 
113เรื่องเดียวกัน, 104. 
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จอมพล ป. พิบูลสงครามใชวิทยุกระจายเสียงเพื่อสื่อสารและชักชวนใหประชาชน
เขาใจการกระทําตาง ๆ ของรัฐบาลมากข้ึน ขาวสารสามารถสงตรงไปถึงตางจังหวัดและเจาหนาท่ี
ปกครองไดรวดเร็ว ในชวงนี้กองวิทยุกระจายเสียงไดผลิตรายการใหม ซึ่งเปนที่นิยมและรูจักกันดี
ในยุคนั้น คือ รายการสนทนาระหวางนายม่ัน ชูชาติ และ นายคง รักไทย ซึ่งเร่ิมมาตั้งแตกอน
สงครามใน พ.ศ. 2482 เปนการใชเทคนิคสนทนาแบบถามตอบความเห็นระหวางบุคคลสองคน 
แทนการเสนอบทความหรือแถลงการณของรัฐบาลซึ่งมีความจูงใจนอยกวา อีกทั้งสามารถแทรก
แนวคิดท่ีอยากจะใหผูฟงไมเกิดความรูสึกวาถูกกลอมเกลา114 ทุกคร้ังในรายการจะมีการเปดเพลง
ปลุกใจ คําขวัญ คําปราศรัยและสุนทรพจนของนายกรัฐมนตรีในวาระตาง ๆ สลับสับเปลี่ยนไปดวย 
ซึ่งลวนแตมีขอความปลุกใจ เราใจประชาชนทั้งสิ้น 

นอกจากน้ีสื่อบันเทิงประเภทภาพยนตรถือไดวามีบทบาทสําคัญในการเผยแพรกิจการ
ของรัฐบาลเนื่องจากประชาชนนิยมดูภาพยนตรกันเปนจํานวนมาก แมในชวงสงครามจะไม
สามารถหาภาพยนตรเร่ืองใหมจากตางประเทศมาฉายไดก็มีการนําภาพยนตรเกามาพากยใหม
เพื่อใหเกิดความสนุกสนานมากข้ึน “ชวงเกิดสงคราม อาวไทยปด เรือสินคาจากยุโรปเขามาไมได 
ภาพยนตรจากฮอลลีวูดก็หมดสตอก เราจึงตองร้ือภาพยนตรเกา ๆ ทุกชาติที่ตกคางเอามาฉาย โดย
พากยใหสนุกกวาเร่ืองจริง ตรงนี้เองท่ีนักพากยหนังเกิดข้ึนอยางอลหมาน”115 การนําภาพยนตรเกา
มาฉายซ้ําทําใหคนดูรูสึกเบื่อหนายจึงตองสรางสิ่งดึงดูดใจเพ่ิมข้ึนโดยการจัดใหมีวงดนตรีและ
นักรองช่ือดังมาแสดง รวมถึงการแสดงตลกหรือที่ เรียกวาจําอวดในยุคนั้น บริเวณหนาโรง
ภาพยนตรกอนมีการฉาย 

   
ละครยอยคือจําอวดและการแสดงดนตรีลอคนใหเขามาดูหนังพากยก็บูมข้ึนมา

ตอนน้ีการแสดงละครยอย จําอวด เกิดข้ึนเพื่อลอคนดูหนังเกา ๆ ดังวาน้ัน มี ลอตอก 
เสนห โกมารชุน จํารูญ หนวดจิ๋ม จอก ดอกจันทร ฯลฯ ก็เลนจําอวดไปท่ัวทุกโรงหนัง

                                                           
114สุวิมล พลจันทร, “กรมโฆษณาการกับการโฆษณาอุดมการณทางการเมืองของรัฐ (พ.ศ.2476-

2487)” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2531), 92. 

  115อาจินต ปญจพรรค, บอมบกรุงเทพฯ, 76. 
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ลูกระเบิดก็ลงไป คนกรุงเทพฯ ก็ดูหนังแถมจําอวด หรือ เพลงสุนทราภรณกลอมขวัญ 
กรุงเทพฯ ถูกบอมบ แตในโรงหนังโรงละครมีเสียงเพลง116 

 
นอกเหนือจากการแสดงจําอวดและการบรรเลงดนตรีแลว บางคร้ังยัง มีการจัดแสดง

กายกรรมใหชมดวย  
 

เพื่อกันมิใหคนกรุงเอือมระอา จึงมีการแสดงบนเทวีกอนภาพยนตรฉาย บางทีก็เปน
การแสดงกายกรรมของคณะ “ดาวทอง” ซึ่งข้ึนช่ือมานานแลว มี นายหวาน เปนตัว    
ชูโรง บางทีก็เปนการรองเพลง คณะสุนทราภรณเปนคณะท่ีดึงดูด “แฟน” ไดไมนอย 
นักรองบนเวทีบางคนไดกลายเปน “ดาวเสียง” ที่ยังไมเคยดับแมกระท่ังปจจุบันนี้ ซึ่ง
เวลาไดลวงมาแลวนับยี่สิบปเศษ คือ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ ซึ่งเวลาน้ันยังเปนทหารอากาศ
แลไดแวบมารองเพลง ความอาภัพของคนไรรัก ที่โรงภาพยนตรพัฒนากร117 

 

สงครามทําใหคนเกิดความรูสึกหวาดกลัวและไมปลอดภัย  จึงตองนําความบันเทิงมา
ชวยเหลือทางจิตใจแกคนไทยใหเกิดความผอนคลายในภาวะสงคราม ที่นํามาเพิ่มสีสันใหกับโรง
ภาพยนตรจึงมีทั้งการแสดงตลก ละครยอยหรือเรียกวา จําอวด จนเกิดเปนคณะจําอวดหนามานท่ีมี
ชื่อเสียงข้ึนมากมายในขณะน้ัน อาทิ ลอตอก, จอก ดอกจันทร เปนตน การแสดงกายกรรมของนาย
หวานซึ่งมีชื่อเสียงในเขตพระนคร รวมถึงการรองเพลงเพื่อดึงดูดแฟนเพลงของวงสุนทราภรณให
เขามาชมภาพยนตร  

เห็นไดวาเจาของโรงภาพยนตรตางหาวิธีการตางๆ เพื่อเปนการเรียกลูกคาใหเขามาชม
และวิธีการเหลานี้มีผลกับจํานวนผูชมท่ีเพิ่มมากข้ึน รัฐบาลเห็นความสําคัญของภาพยนตรในฐานะ
เปนสื่อสําหรับเผยแพรกิจการของรัฐบาล จึงมีการผลิตภาพยนตรประชาสัมพันธและสนองนโยบาย
รักชาติของรัฐบาลถึง 3 เร่ือง ไดแก บานไรนาเรา สงครามเขตหลัง บินกลางคืน 

                                                           
116อาจินต ปญจพรรค, บอมบกรุงเทพฯ, 76. 
117ลาวัณย โชตามระ, ชีวิตชาวกรุงเมื่อคอนศตวรรษมาแลวและชีวิตชาวกรุงเมื่อสมัยสงคราม 

(กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2527), 165-166. 
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แมผลจากสงครามจะทําใหสังคมไทยเกิดความอัตคัดขาดแคลน สินคาอุปโภค บริโภค
หาไดยาก เนื่องจากเปนความเห็นแกตัวของพวกท่ีกักตุนสินคาเพ่ือเก็งกําไรและเพื่อทําการคากับ
ทหารญ่ีปุน แตสันนิษฐานวาคนสวนใหญยังคงมีเงินสําหรับไวใชจายเพียงแตไมสามารถหาซื้อ
สินคาตางๆ ไดสะดวกเหมือนในยามปกติ การเสียเงินเพ่ือหาซื้อความบันเทิงอยางการชมภาพยนตร
จึงยังไดรับความนิยมตลอดชวงสงคราม หรืออีกนัยหนึ่ง คนท่ียอมเสียเงินไปชมภาพยนตรในยามท่ี
เศรษฐกิจกําลังยํ่าแยตองเปนกลุมคนที่มีเงินทองมากพอสําหรับการใชจายสุรุยสุราย กลุมคนเท่ียว
ตามโรงภาพยนตรสวนหน่ึงจึงเปนคนที่รํ่ารวยมาจากการคาระหวางสงครามท่ีไมขัดสนในชีวิต
ความเปนอยู 

ความบันเทิงอีกสิ่งหน่ึงภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลคือการ “รําวง” ซึ่งแปลงมา
จากการละเลนพื้นเมืองตามตางจังหวัดท่ีเรียกวารําโทน เคร่ืองดนตรีที่ใชมีฉิ่ง กรับ และ โทนหรือ
กลอง สําหรับตีตามหนาทับเปนจังหวะประกอบฟอนรํา โดยปรับปรุงใหเปนมาตรฐานและสงเสริม
ใหเปนความบันเทิงของประชาชนในยามสงคราม “ประชาชนนิยมนํารําวงไปรวมรําเลนเพื่อความ
สนุกสนาน รําเตนไปตามลีลาท่ีตนถนัดโดยไมใหความสําคัญกับทารํามากนัก อีกทั้งยังคิดเพลง
ประกอบตามความถนัด เพลงรําวงจึงเกิดขึ้นมากมาย เชน เพลงหวอมาจะวาอยางไร เพลงลพบุรีฉัน
เอย เพลงโอลุมพินี”118 แมแตทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยาของจอมพล ป. ก็ไดแตงบท
เพลงรําวงไว 6 เพลง ไดแก ดวงจันทรวันเพ็ญ ดอกไมของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทรขวัญฟา 
ยอดชายใจหาญ และ บูชานักรบ119 บทเพลงรําวงบางเพลงยังสื่อใหเห็นนโยบายสงเสริมการรําวงให
ชัดเจนมากข้ึนไปอีก ดังเนื้อความบางทอนวา  
 

 ขึ้น พ.ศ. แปดสิบหา  นายกทาน มีคําสั่ง 
 ลิเกมัน หมดสมัย  หนุมสาวไทย ตองเลนฟอนรํา 

                                                           
118สุจิตต วงษเทศ, ดนตรีไทยมาจากไหน (นครปฐม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2533), 181. 
119จีรวัสส ปนยารชุน, ชีวประวัติและผลงานของทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม, พิมพคร้ังท่ี 3 

(กรุงเทพฯ : ดานสุทธา, 2540), 383-384. 
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 ลมพัดเย็น มาเตนระบํา  เชิญมาฟอนรํา กับพี่นี่เอย120 

 

การท่ีรัฐบาลพยายามสงเสริมใหประชาชนรําวงในชวงสงครามสันนิษฐานวา รัฐบาล
เปนกังวลและเกรงจะถูกญ่ีปุนบังคับใหคนไทยใชชีวิตและรับวัฒนธรรมแบบเดียวกับชาวญ่ีปุน จึง
ตองสรางอารยธรรมไทยหลายประการขึ้นมาดังเชน การตัดตัวอักษรไทยใหนอยลงเพื่อใหคนทั่วไป
สามารถอานเขียนไดงายข้ึน รวมถึงการจัดการกับวัฒนธรรมความบันเทิงโดยสงเสริมใหคนไทยหัน
มารําวงเปนหลัก เนื่องจากเปนการรองรําทําเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน จดจําไดงาย และสามารถ
คลายเครียดจากภาวะสงครามได อีกท้ังบทเพลงรําวงและทารําก็งายตอการจดจํา จึงเหมาะสําหรับ
การกําหนดใหเปนมาตรฐานของวัฒนธรรมบันเทิง  

 

2.4.3 การควบคุมการแสดงละครและดนตรี 

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีความเห็นวาการดนตรีและละครแสดงถึงความเจริญ
ของชาติ ดังนั้นจึงจําเปนตองปรับปรุงศิลปะทางดานการแสดงละครและดนตรีใหทัดเทียมกับนานา
อารยะประเทศโดยใชวัฒนธรรมตะวันตกเปนมาตรฐาน เนื่องจากที่ผานมาไมเคยมีการกําหนด
วิธีการระเบียบแบบแผนที่แนนอน ใครชอบใจจะแสดงอยางไรก็แสดงไปไมมีกําหนดกฎเกณฑ ทํา
ใหวัฒนธรรมของชาติทรุดโทรมไปเร่ือย ๆ อีกทั้งดนตรีหรือละครบางอยางแมจะเปนประเพณี
ดั้งเดิมของชาติ แตหากขัดกับศีลธรรมความเจริญกาวหนาของชาติก็ตองปรับปรุง ทําใหมีการออก
ประกาศหามการแสดงและการเตนรําตาง ๆ ที่ขัดกับนโยบายของรัฐบาล จนในท่ีสุดจึงมีการตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการแสดงละครและดนตรีขึ้น 

การปรับปรุงวัฒนธรรมบันเทิงคร้ังน้ียังสงผลกระทบโดยตรงตอกิจการสถานบันเทิง 
เมื่อมีประกาศหามการเตนรําตามท่ีสาธารณะสถาน เชน ตามโรงแรม เบียรฮอลล ตลอดจนสถานที่
ซึ่งจัดใหมีการเตนรําอยูเปนปกติ โดยอนุญาตใหเตนรําไดเฉพาะภายในบานเปนการสวนตัวเทาน้ัน 
และหามการจําหนายสุราแกประชาชนในระหวางเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 05.00 น. ของวันรุงข้ึน 
พรอมท้ังมีคําสั่งใหอานประกาศผานทางวิทยุกระจายเสียงทันที121 ตอมาเม่ือคณะกรรมการราง   
                                                           

120โกวิท ตั้งตรงจิตร, เลาความหลังครั้งสงคราม (กรุงเทพฯ : พิมพคํา, 2554), 185. 
121สจช. บก.สูงสุด1/200 ประกาศหามการเตนรําในท่ีสาธารณะสถาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

 

 
 

พระราชกฤษฎีกามีการประชุมเร่ืองกําหนดการแสดงท่ีตองควบคุมเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2485 

ไดอนุโลมใหระบํามหาเสนหสามารถทําการแสดงไดโดยรวมอยูในประเภทวิพิธทัศนา โดย
คณะกรรมการไดใหความหมายไววา “วิพิธทัศนา ไดแก Variety (วาไรตี) คือ การแสดงซึ่งตองการ
ใหรับความบันเทิงเปนสิ่งละอันพันละนอย จัดชุดสั้น ๆ ไมจํากัดวาจะเปนชนิดไร สุดแตใหไดดู
แปลก ๆ ออกไป จัดเขาไดทั้งนั้น แมกระทั่งการแสดงกายกรรม เปนตน”122 แตเมื่อเวลาผานไปเพียง
แค 12 วัน จอมพล ป. ไดออกประกาศสั่งใหเลิกการแสดงระบําของนายหร่ัง เรืองนามทันที เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2485 โดยใหเหตุผลวา แมจะเปนการเตนรําเหมือนกันแตการแสดงนั้นผิดจาก
วัฒนธรรมอันดีและกอใหเกิดความไมสงบในยามคับขัน123 

การออกประกาศหามดังกลาวของรัฐบาลแสดงใหเห็นวาการเตนรําตามสถานที่
สาธารณะถือเปนเร่ืองปกติและเปนความนิยมของประชาชนโดยท่ัวไป ดังน้ันเมื่อรัฐบาลพยายาม
ผลักดันใหการรําวงเปนความบันเทิงของประชาชนในยามสงคราม จึงสันนิษฐานไดวา การออก
ประกาศหามเตนรําจะทําใหผูคนหันมารําวงกันมากข้ึน ซึ่งหากยังอนุญาตใหมีการเตนรําตามท่ี
สาธารณะกันอยูรัฐบาลก็ไมสามารถควบคุมวัฒนธรรมบันเทิงไดตามตองการ สิ่งท่ีตอกย้ําถึง
นโยบายสงเสริมการรําวงของรัฐบาลไดแก การประกาศใหทุกวันพุธชวงบายต้ังแตเวลา 13.00-

16.00 น. เปนเวลาใหขาราชการไดหยุดงานเพื่อเลนกีฬาและรวมรําวง 124 สวนเร่ืองท่ีคณะกรรมการ
รางพระราชกฤษฎีกาจะอนุญาตใหระบํามหาเสนหสามารถแสดงได โดยอนุโลมใหอยูในประเภท
วิพิธทัศนา สันนิษฐานวา เนื่องจากเปนการแสดงท่ีไดรับความนิยมจากทหารญ่ีปุนอยางมากทําให
เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศยามสงคราม แตเปนท่ีทราบกันดีวาระบําคณะน้ีจะแสดงออกไป
ในทางวาบหวิวและตัวแสดงแมจะแตงกายสวยงามแตก็เปนลักษณะนุงนอยหมนอย ดังน้ันเมื่อ
พิจารณาดูแลวจึงไมสามารถอนุญาตใหระบํามหาเสนหทําการแสดงตอไปและถูกสั่งหามทันที 
เนื่องจากจอมพล ป. ตองการใหการแสดงละครและดนตรีเปนวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติและ
ถูกตองตามหลักศีลธรรมไมสื่อไปในทางโปเปลือย  สันนิษฐานวาแมระบําโปเปลือยจะไดรับความ
นิยมจากกองทหารญ่ีปุนแตเมื่อถูกทางการสั่งหามแสดง ทหารญ่ีปุนจึงไปหาความสําราญจากแหลง
                                                           

122สจช. ศธ.0701.29/23 การควบคุมการแสดงละคอนและดนตรี[พ.ศ.2485-2486] 
123สจช. บก.สูงสุด1/268 หามการแสดงบางอยางเชนระบําเปลือยกาย[8-9 พ.ย.2485]  
124สจช. [2]ศธ.15.2.1/33 อบรมขาราชการกับไหเลนกิลาและการเลนพื้นเมืองไนวันพุธ  
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อ่ืน อาทิ การเที่ยวโสเภณียานซอยทรัพยซึ่งมีชื่อเสียงในขณะน้ัน การชมจําอวดซึ่งเปนความบันเทิง
ยอดนิยมในชวงสงคราม เปนตน 

สถานการณสงครามโลกคร้ังที่สองแมจะเกิดขึ้นในยุโรป แตผลกระทบของสงครามตอ
เอเชียรวมถึงประเทศไทยไดเร่ิมข้ึนในวันที่ 8 ธันวาคม 2484 เมื่อรัฐบาลญ่ีปุนขอเดินทัพผาน
ประเทศไทยและรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตัดสินใจประกาศเขารวมสงครามกับฝายกอง
กําลังของญ่ีปุนเพื่อตอตานฝายสัมพันธมิตร อันเปนจุดเร่ิมตนของภาวะสงครามภายในประเทศ การ
ที่ไทยเขารวมกับญ่ีปุนสงผลกระทบตอประเทศหลายประการ อาทิ เกิดความขัดแยงทางการเมือง 
เศรษฐกิจตกตํ่า การขาดแคลนเคร่ืองอุปโภค บริโภค การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมชวงสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสองกลาวไดวา 
เกิดจากนโยบายสรางชาติของรัฐบาลเพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศ 
วัฒนธรรมดานความบันเทิงสมัยสงครามถูกกําหนดข้ึนโดยรัฐบาลใหเหตุผลวา เพื่อใหประเทศมี
วัฒนธรรมที่ดีงามและทําใหสังคมเกิดความสงบเรียบรอยในยามสงคราม เมื่อนโยบายควบคุมการ
แสดงละครและดนตรีเกิดขึ้น การแสดงประเภทท่ีสอไปในทางสองแงสองงามหรือทางลามกถูกสั่ง
หามแสดง อาทิ ลิเก ลําตัด ระบําโปของนายหร่ัง เรืองนาม โดยรัฐบาลหันมาสนับสนุนใหประชาชน
ใชการรําวงซึ่งดัดแปลงมาจากการรําโทนเปนความบันเทิงในยามสงคราม  

การจะทําใหนโยบายตาง ๆ ประสบความสําเร็จไดนั้นตองข้ึนอยูกับความรวมมือของ
ประชาชนเปนสําคัญ รัฐบาลจึงเล็งเห็นวาการเขาถึงประชาชนสวนมากตองใชการประชาสัมพันธ
เพื่อเผยแพรและชี้นําใหเกิดการปฏิบัติตาม การใชวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการ  แทรกดวย
บทเพลงปลุกใจและการจัดทําภาพยนตรเพื่อเผยแพรนโยบายของรัฐบาลในขณะน้ันจึงเปนวิธีการท่ี
มีบทบาทและเขาถึงประชาชนไดมากท่ีสุด ในขณะท่ีสถานบันเทิงตางๆ ซบเซาลง สันนิษฐานวา
ประชาชนไมตองการใชจายฟุมเฟอยในภาวะสงคราม ประกอบกับรัฐบาลสั่งหามการเตนรําในที่
สาธารณะ อาทิ โรงแรม รานจําหนายอาหารเคร่ืองดื่ม เบียรฮอลล คอฟฟชอป เปนผลใหสถาน
บันเทิงไดรับความนิยมนอยลงในชวงสงคราม  แตความบันเทิงก็ไมไดหายไปจากสังคมไทย 
เนื่องจากรัฐบาลยังคงใชความบันเทิงเปนเคร่ืองมือในการเขาถึงประชาชน เพียงแตมีการหามความ
บันเทิงบางประเภทท่ีอาจกอใหเกิดความไมสงบในยามสงคราม สงผลใหประชาชนตางแสวงหา
ความบันเทิงเมื่อสงครามโลกคร้ังที่สองยุติลง  
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บทท่ี 3 
กิจการสถานบันเทิงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (พ.ศ.2488-2521) 

 
หลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสองสิ้นสุดลงในป 2488 ผูคนตางแสวงหาความบันเทิง

หลังจากท่ีถูกรัฐบาลสั่งหาม ทําใหกิจการสถานบันเทิงกลับมาเปนท่ีนิยมโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบไป
ตามบริบททางสังคม เนื่องจากนโยบายการบริหารประเทศหลังสงครามของไทยมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาอยางมาก คนไทยจึงไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกันแทนวัฒนธรรม
จากยุโรปเชนในอดีต ซึ่งแบงออกเปน 2 ชวง ไดแก 

ชวง พ.ศ. 2488-2512 เปนชวงท่ีผูคนตางแสวงหาความบันเทิงหลังจากสิ้นสุด
สงครามโลกคร้ังที่สอง นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลในยุคนั้นมีความสัมพันธใกลชิดกับ
สหรัฐอเมริกาอยางมาก ประกอบกับรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มีนโยบายตอตานลัทธิ
คอมมิวนิสตซึ่งกําลังกอตัวในเวียดนาม รัฐบาลเกรงวาประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบตามทฤษฎี
โดมิโน จึงยอมรับความชวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยการอนุญาตใหมีการตั้งฐานทัพ
อเมริกันในพื้นที่จุดยุทธศาสตรของไทย เพื่อทําสงครามตอตานคอมมิวนิสตในเวียดนาม  

การรับวัฒนธรรมอเมริกันของคนไทยและการดํารงอยูของกองทัพอเมริกันสงผล
โดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจการสถานบัน เทิง ทําใหรัฐบาลตองประกาศใช
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ขึ้นเปนฉบับแรกเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม 
และเปนจุดเร่ิมตนของแหลงสถานบันเทิงยานพัฒนพงษ ในป 2512 เพื่อใหบริการแกทหารอเมริกัน 

ชวง พ.ศ. 2512-2521 หลังจากเกิดยานพัฒนพงษและมีสถานบันเทิงรูปแบบอะโกโก
ขึ้นในกรุงเทพฯ เพื่อใหบริการแกทหารอเมริกันและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ซึ่งเร่ิมเดินทางเขา
มาทองเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึนจากการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาล กิจการสถานบันเทิงจึง
เกิดการขยายตัวเร่ือยมา จนกระทั่งกองทัพทหารสหรัฐอเมริกาถอนกองกําลังออกจากประเทศไทย
หลังจากสิ้นสุดสงครามตอตานคอมมิวนิสตในประเทศเวียดนาม กิจการสถานบันเทิงตางไดรับ
ผลกระทบจากภาวะขาดทุน ทําใหสถานบันเทิงสวนใหญเกิดการปรับตัวเพ่ือรองรับนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศและนักเท่ียวชาวไทยแทน วิถีชีวิตของคนรุนใหมในกรุงเทพฯ ดําเนินไปตามอยาง
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ตะวันตก การเตนรําสมัยใหมดังเชน ร็อคแอนดโรล ดิสโก และการกินดื่มตามสถานบันเทิงซึ่งเปน
สถานท่ีเปราะบางตอการกอเหตุทะเลาะวิวาทระหวางคนเท่ียวดวยกันเนื่องจากการเมาสุราอยูเปน
ประจํา รวมถึงเปนการสงเสริมใหเกิดอาชญากรรมดานตางๆ ทางออม ทําใหรัฐบาลตองจํากัดสถาน
บันเทิงเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม โดยการแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการเปนคร้ัง
ที่ 2 ในป 2521 

 

3.1 กิจการสถานบันเทิงยุครับวัฒนธรรมอเมริกัน (พ.ศ. 2488 – 2512)  
หลังจากประเทศญ่ีปุนเปนผูพายแพในเหตุการณสงครามสงครามโลกคร้ังท่ีสองใน 

พ.ศ. 2488 จักรพรรดิฮิโรฮิโตไดประกาศยอมแพและสั่งใหทหารญ่ีปุนท่ัวโลกวางอาวุธ สถานการณ
สงครามในประเทศไทยจึงไดยุติลงดวย การยอมแพของญ่ีปุนมีผลใหประเทศท่ีเขารวมกับฝาย
อักษะรวมท้ังประเทศไทยตกอยูในฐานะประเทศที่แพสงครามเชนเดียวกัน แตรัฐบาลไทยอางวาการ
ประกาศสงครามของรัฐบาลชุดจอมพล ป. พิบูลสงครามถือเปนโมฆะ เนื่องจากผิดเจตนารมณและ
ความประสงคของประชาชนชาวไทย  เมื่อหมอมราชวงศ เสนีย  ปราโมช  เขารับตําแหนง
นายกรัฐมนตรีจึงไดเจรจากับอังกฤษเพื่อยกเลิกสถานะสงคราม ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาย่ืนมือเขา
ชวยเหลือและยอมรับวาการประกาศสงครามของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเปนโมฆะแลว 
ประเทศอังกฤษจึงตกลงยกเลิกสถานะสงครามกับไทยเชนกัน แตประเทศไทยยังคงตองรับโทษตาม
ขอตกลงท่ีรัฐบาลไทยทําไวกับอังกฤษเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2489 จํานวน 3 ขอดวยกันคือ 

1. บริจาคขาวใหสหประชาชาติจํานวน 1.5 ลานตัน  
2. ชดใชคาเสียหายใหกับกิจการของชาติสัมพันธมิตรที่รัฐบาลไทยยึดกิจการมา

ดําเนินการระหวางสงคราม  
3. รับภาระเลี้ยงดูกองทหารสหประชาชาติที่เขามาปลดอาวุธทหารญ่ีปุนในประเทศ

ไทย1 
การแกไขปญหาเฉพาะหนาทางเศรษฐกิจหลังสงครามของรัฐบาลจึงมุง เนนในเร่ือง

การเงินและการขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคเปนหลัก  โดยไดรับความชวยเหลืออยางดีจาก
                                                           

1“ขอตกลงสมบูรณแบบระหวางประเทศไทยกับบริเตนใหญ”, ราชกิจจานุเบกษา เลม 63 ตอนที่ 4 

(11 มกราคม 2489), 36. 
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สหรัฐอเมริกา  สมศักดิ์ นิลนพคุณ ใหความเห็นวา การท่ีไทยเร่ิมมีความสัมพันธใกลชิดกับ
สหรัฐอเมริกามีจุดเร่ิมตนมาจาก การรับรองขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาและคอยชวยเห ลือ
ประเทศไทยตลอดมาโดยไมถือวาเปนประเทศแพสงคราม  อีกทั้งประเทศอ่ืนท่ีเคยเขามาลงทุนใน
ไทย อาทิ อังกฤษ ฝร่ังเศส ตางไดรับผลกระทบจากสงครามท้ังสิ้น สวนสหรัฐอเมริกาน้ันไดรับ
ผลกระทบจากสงครามนอยกวาและเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดีที่สุดหลังสงคราม 2 ดังน้ันคนไทย
สวนใหญจึงมีความรูสึกวาสหรัฐอเมริกาคือมิตรท่ีแทจริง 

 

คนเราจะหามิตรแทที่ดีไดก็แตในยามยาก และก็เวลาตกทุกขไดยากน่ันแหละท่ี
แสดงใหเราเห็นไดถนัดวา เพื่อนของเราคนไหนจริงไมจริงตอเราเพียงใด เพื่อนจริง
มักจะมีในยามยาก สวนเพื่อนกินมีมาเสมอในเวลาสบาย ระหวางสงคราม อเมริกาได
พิสูจนใหเห็นถึงความเปนมิตรแทที่ดี โดยไดใหความชวยเหลืออุปการะแกไทยเราใน
เวลาท่ีเราตกอับที่สุด จนแทบไมมีหวังที่จะไดเห็นแสงสวางแหงเอกราชตอไปขางหนา 
ความสัมพันธระหวางไทยกับอเมริกาตอนนี้จึงควรนับวา เปนเกลียวสัมพันธที่จะ
ผูกมัดชาติทั้งสองของเราไวในความเปนมิตรอยางไมมีวันเสื่อม3 

 

  ประเทศไทยจึงตอบแทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในฐานะมิตรท่ีดีดวยการเปดโอกาสให
นายทุนอเมริกันเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจในประเทศ ทําใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ตาง ๆ ที่เขามาประกอบกิจการมากมาย 

ขณะที่คนไทยมองอเมริกันในฐานะมิตรท่ีชวยเหลือประเทศไทยหลายดาน จึงเปด
ประเทศใหนายทุนอเมริกันเขามาลงทุนในกิจการตางๆ ในประเทศดวยความยินดี โดยไมเคยลวงรู

                                                           
2สมศักดิ์ นิลนพคุณ, “ปญหาเศรษฐกิจของไทยหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 และการแกไขของรัฐบาล 

ระหวาง พ.ศ.2488-2498” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 148-149. 

3ความสัมพันธระหวางไทยกับอเมริการะหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ปาฐกถาแสดงที่หอประชุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 17 สิงหาคม 2489 โดย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช, “ความสัมพันธระหวางไทยกับ
สหรัฐอเมริกา” นวทัศน เลมท่ี 25 (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519) , 176. 
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มากอนวารัฐบาลสหรัฐอเมริกาขณะน้ันตองการใชประเทศไทยเปนเคร่ืองมือทางการเมืองเพื่อ
ปกปองผลประโยชนของตนเอง ทิพวรรณ หอมกระหลบ วิเคราะหไววา การท่ีสหรัฐอเมริกาซึ่งเปน
ผูนําโลกเสรีเขามาชวยเหลือประเทศไทยอยางมากหลังสงคราม  เนื่องจากหวั่นเกรงวาระบบ
คอมมิวนิสตซึ่งมีโซเวียตเปนผูนําขณะนั้นจะกระทบกระเทือนผลประโยชนและเปนอันตรายตอ
ความมั่นคงในประเทศของตน เหตุการณในป 2492 รัฐบาลโซเวียตใหการรับรองแกรัฐบาล
คอมมิวนิสตจีนทันทีภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริยอันยาวนานมาเปน
คอมมิวนิสตไดสําเร็จ ยิ่งทําใหสหรัฐอเมริกาหวาดระแวงวา โซเวียตกําลังเร่ิมตนยึดครองภูมิภาค
เอเชียหลังจากยึดครองยุโรปตะวันออกไดสําเร็จ และจะนําไปสูการปดลอมสหรัฐอเมริกาเพื่อทําลาย
ระบบทุนนิยมอเมริกันซึ่งกําลังขยายตัวในขณะน้ัน เปนผลใหอเมริกันพยายามขยายระบบทุนนิยม
ของตนเองมาสูภูมิภาคเอเชียโดยใชประเทศไทยซึ่งเปนเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออก     
เฉียงใตที่ยังไมไดถูกคุมคามจากคอมมิวนิสตมากเทากับประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกันเปนเคร่ืองมือ
ทางการเมืองของตน พรอมกับใหความชวยเหลือประเทศไทยในดานตางๆ เพื่อใหรัฐบาลไทยและ
คนไทยรูสึกวาสหรัฐอเมริกาคือมิตรท่ีดี ซึ่งงายตอการสงเสริมใหบรรดานายทุนชาวอเมริกันเขามา
ลงทุนในประเทศไทย ทําใหเกิดเศรษฐกิจทุนนิยมข้ึนในประเทศไทยกอนจะขยายไปยังประเทศอ่ืน
ในเอเชีย4  

การลงทุนดานธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกิจการสถานบันเทิงคือธุรกิจ
โรงแรมและบริการท่ีเปนกิจการของรัฐบาลเองและที่เปนกิจการของชาวตางประเทศ ทั้งน้ีรัฐบาล
เล็งเห็นวาหลังสงครามเปนตนมา ประเทศไทยมีโอกาสรับรองแขกชาวตางประเทศมากข้ึน จึงควร
จัดใหมีโรงแรมท่ีไดมาตรฐานเพ่ือเปนท่ีเชิดหนาชูตาของประเทศ นอกจากน้ันรัฐบาลยังมีการออก
หนังสือขอความรวมมือใหโรงแรมรัตนโกสินทรเปนท่ีรับรองแขกชาวตางประเทศท่ีเขามาใน
ประเทศไทย รวมท้ังหนวยงานราชการทั้งหมดท่ีตองการจัดงานเลี้ยงก็ขอใหมาใชบริการของ
โรงแรมทั้งสองแหงน้ีเพื่อใหรัฐบาลมีผลกําไรพอเลี้ยงตัวได 5 ธุรกิจโรงแรมเหลาน้ีมักจะตองมีสิ่ง
                                                           

4ทิพวรรณ หอมกระหลบ, “ไทยกับความชวยเหลือของตางประเทศ : การศึกษาเฉพาะจากกรณี
ชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2493-2519” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534), 40-45.  

5สจช. [2]สร.0201.72/1 โรงแรมรตันโกสินทรและโรงแรมสุริยานนทของสํานักงานทรัพยสินฯ 
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อํานวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการในรูปแบบของบาร ไนทคลับ ซึ่งตอมาภายหลังโรงแรม
รัตนโกสินทรไดจัดใหมีบริการสถานบันเทิงและการเตนลีลาศที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดในยุคนั้น  

เมื่อสงครามสิ้นสุดลงกิจการสถานบันเทิงตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครก็เกิดข้ึนมาอยาง
มากมาย ในขณะท่ีการรําวงเร่ิมหมดความนิยมลงและการเตนรําแบบลีลาศก็กลับมาเปนท่ีนิยมอีก
คร้ังหลังจากถูกสั่งหามระหวางสงคราม สันนิษฐานวาเปนเพราะคนกรุงเทพฯ สวนใหญนิยมรับ
วัฒนธรรมแบบตะวันตกทั้งในเร่ืองของการศึกษาและวิถีชีวิตมาต้ังแตกอนสงคราม แมแตการ
เตนรําก็ไดรับอิทธิพลจากตะวันตกโดยเลียนแบบมาจากชนชั้นนําซึ่งไดรับความนิยมจากประชาชน
อยางมาก แตการรําวงน้ันเปนการดัดแปลงมาจากการรําโทนของตางจังหวัดเพ่ือบังคับใชกับคน
กรุงเทพฯ เมื่อหมดสงครามคนกรุงเทพจึงหมดความนิยมในการรําวงตามไปดวย สันนิษฐานวาการ
รําวงไมทันสมัยเหมือนกับการเตนลีลาศ  ซึ่งเปนที่ตองการคนหนุมสาวสมัยใหมมาต้ังแตชวง
สงคราม 

  

พี่สาวผม ชอุม ปญจพรรค กําลังข้ึนจุฬาฯ อักษรศาสตรป 1 เอาหนังสือวารสารจุฬา
ในยุคนั้นมาใหดู ที่ทายเลมเสียบกระดาษอารต 1 แผน วาดรูปขาวดํา เปนรูปหนุมรูป
หลอ แตงชุดเตนรํา ยืนติดเกาอ้ีสาวสวยในชุดราตรี เขียนบรรยายวา “ความฝนของ
หนุมสาว” เพราะทุกคนอยากเตนรําตามแบบมหาวิทยาลัยเมืองนอกเพราะป 2484-

2485 ยังถูกหามการเตนรํา6  
 

หลังสงครามยุติ ผูคนจึงมีความช่ืนชมยินดีและกลับมานิยมการเตนรําทันที “เมื่อ
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงบลงใหม ๆ เปนชวงท่ีการเตนรํา หรือ ลีลาศ ไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
แทบทุกงานตองมีลีลาศ รวมทั้งตามสมาคม สวนอัมพร บางปู และสถานที่สําหรับคนกลางคืนที่มี
อาหาร เหลา และ พารทเนอร”7 สันนิษฐานวาเปนเพราะการถูกสั่งหามในชวงสงคราม ดังน้ันเมื่อ
เหตุการณสงบลง ผูคนจึงแสวงหาความสุขจากสิ่งบันเทิงอยางรวดเร็ว 

                                                           
6อาจินต ปญจพรรค, บอมบกรุงเทพฯ, 75.  
7วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, นักเรียนนอกรุนสุดทาย (กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2544),98. 
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บางปู หรือ "สถานตากอากาศชายทะเลบางปู" ตั้งอยูในจังหวัดสมุทรปรากการ สราง
ขึ้นสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในป 2480 เพื่อใหเปนสถานที่พักผอนสําหรับประชาชนทั่วไป 
เน่ืองดวยพื้นที่ติดชายทะเลและระยะทางไมไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งประชาชนท่ีไปเท่ียวสวนใหญเปน
ชาวกรุงเทพฯ ที่นิยมเดินทางไปพักผอนโดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห แตไดหยุดการดําเนินการ
ในป 2488 เนื่องจากกองทัพญ่ีปุนยกพลข้ึนบกท่ีบริเวณน้ี และใชเปนทางผานในการสูรบกับฝาย
สัมพันธมิตรในชวงสงครามโลกคร้ังที่สอง เมื่อสงครามยุติบางปูจึงเร่ิมกลับมาดําเนินการอีกคร้ังใน
ป 2501 โดยมีกรมพลาธิการทหารบก เปนผูดูแล ซึ่งจัดใหมีบริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึง
การเตนลีลาศในวันหยุดสุดสัปดาห คนที่ไปเที่ยวสวนใหญเปนคนจากกรุงเทพฯ ซึ่งมีทั้งไปพักผอน
ตากอากาศในวันหยุดสุดสัปดาหและเพื่อไปเตนลีลาศโดยเฉพาะ 

 
3.1.1 การรับวัฒนธรรมแบบอเมริกันของคนไทย 
เมื่อเหตุการณสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงไมนาน รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ไดหันไปผูกมิตรกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศผูชนะสงครามที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมาก
ที่สุดเน่ืองจากเปนประเทศผูชนะสงครามและไดรับผลกระทบดานตาง ๆ นอยกวาประเทศอ่ืน  
สงผลใหไทยไดรับความชวยเหลือทางดานการทหาร เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ทําใหประชาชน
ชาวไทยรูสึกชื่นชอบและรับวัฒนธรรมอเมริกันไดงาย สิ่งท่ีสะทอนใหเห็นชัดเจนคือแฟชั่นการ  
แตงกาย 

 

องคการ อ.จ.ส. ซึ่งมีคุณพระพิศาลสุขุมวิทเปนผูอํานวยการไดไปเจรจาขอซื้อยูนิ
ฟอรมทหารอเมริกันท่ีใชแลวและผานการฆาเช้ือโรคแลว นําเขามาแกปญหาผาขาด
แคลนในเมืองไทย ซึ่งตัดเย็บดวยผาเวสปอยท เลยทําใหชุดเวสปอยทกลายเปนเคร่ือง
แตงกายโดยท่ัวไปของผูชายไทย ในตอนนั้นสุภาพสตรีนิยมสวมแวนกันแดงสีฟาเย็น
ตา และกระโปรงนิวลุค ตอนนั้นพลาสติกกําลังติดตลาดเปนแฟชั่น8 

  

                                                           
8วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, สี่แยกราชวัตร (กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549), 189-190.  
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เมื่อ อ.จ.ส. หรือ องคการจัดซื้อและขายสินคา  ซึ่งต้ังข้ึนภายหลังสงครามเพ่ือชวย
บรรเทาความขาดแคลนเคร่ืองนุงหมของคนไทย ไดทําการจัดหาเสื้อผาชุดเวสปอยทเขามาใชใน
ประเทศไทย จึงทําใหแฟชั่นการแตงกายดวยชุดเวสปอยทเปนที่นิยมกันมากระหวาง พ.ศ.2488-

2489 แมเปนเพียงแคเสื้อผาเหลือใชของทหารอเมริกัน แตก็สะทอนใหเห็นความนิยมยินดีในการรับ
วัฒนธรรมแบบอเมริกันของคนไทยเชนกัน ตอมาในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต  ลัทธิ
คอมมิวนิสตแผขยายเขามาครอบคลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความสัมพันธระหวางไทย
กับสหรัฐอเมริกาย่ิงใกลชิดกันมากข้ึน เนื่องจากผูนําประเทศตางมีนโยบายเดียวกันในการตอตาน
ลัทธิคอมมิวนิสตอยางจริงจัง กองทัพสหรัฐอเมริกาไดสงคณะท่ีปรึกษาทางการทหารมาประจําใน
ประเทศไทยและใหการชวยเหลือปกปองหากถูกรุกรานจากคอมมิวนิสต  

สหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือประเทศไทยหลายดาน อาทิ  การเงิน การทหาร การ
คมนาคม การศึกษา เปนตน และเมื่อลัทธิคอมมิวนิสตกําลังขยายตัวในกลุมประเทศอินโดจีน จอม
พลสฤษด์ิแสดงใหเห็นวาเปนผูตอตานระบบคอมมิวนิสตอยางจริงจัง ประกอบกับสหรัฐอเมริกา
เปนปฏิปกษตอลัทธิคอมมิวนิสตในแถบอินโดจีนเปนอยางมาก ในขณะน้ันเกิดสงครามระหวาง
เวียดนามเหนือซึ่งปกครองแบบคอมมิวนิสตและเวียดนามใตซึ่งปกครองแบบสาธารณรัฐโดยมี
นโยบายตองการกวาดลางคอมมิวนิสต ดังน้ันสหรัฐอเมริกาจึงย่ืนมือเขาชวยเหลือเวียดนามใต  เมื่อ
เวียดนามเหนือทําการรุกรานเวียดนามใตอยางรุนแรงและไดเขาโจมตีเรือรบของสหรัฐอเมริกา ทํา
ใหประธานาธิบดี จอหนสัน กระทําสงครามแบบขยายขอบเขต (Escalation) เขาไปในเวียดนาม
เหนือ สงผลใหสงครามระหวางสหรัฐฯ และเวียดนามเหนือเร่ิมตนขึ้น 

ความชวยเหลือของสหรัฐฯ มีทั้งดานเงินทุนและกิจการตาง ๆ ไดแก การสํารวจแร  
การขุดสันดอนและการบํารุงทาเรือ การรถไฟ การเกษตร การประมง การสาธารณสุข การ ศึกษา 
และ การวิทยุ ซึ่งเร่ืองวิทยุนี้อาจมีการพาดพิงทางการเมืองดวย กลาวคือ สหรัฐอเมริกาอาจขอรวมใช
ดวยบางคร้ังเพ่ือประโยชนรวมกันในการตอสูคอมมิวนิสต เนื่องจากเคร่ืองสงวิทยุมีกําลังติดตอกับ
ประเทศเพื่อนบานของไทยไดสะดวก ทั้งน้ีความชวยเหลือดังกลาว จะมีการสงคณะผูเชี่ยวชาญจาก
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สหรัฐอเมริกาเขามาใหคําแนะนําในประเทศไทย รวมทั้งสงคนจากประเทศไทยไปฝกหัดวิชาการ
ตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกา9 

ทางดานสหรัฐอเมริกาตระหนักดีวาประเทศไทยมีความสําคัญตอการวางนโยบายของ
สหรัฐตามทฤษฎีโดมิโนจึงพยายามเขาแทรกแซงกิจการภายในของไทยเพื่อใหการดําเนินนโยบาย
ของตนประสบความสําเร็จ10และไมใหประเทศไทยตกเปนประเทศคอมมิวนิสต เปนผลใหกอง
กําลังทหารสหรัฐอเมริกาเขามาต้ังอยูตามบริเวณตาง  ๆ  ของประเทศไทย  อาทิ  อุดรธานี 
อุบลราชธานี อูตะเภา ตาคลี เปนตน และมีหนวยงานท่ีปรึกษาทางการทหารในประเทศไทยต้ังอยู
บริเวณถนนสาธร หรือที่เรียกกันวา หนวยจัสแมก (JUSMAG) ซึ่งมีจํานวนทหารรวมทั้งสิ้นกวา 
40,000 นาย เพื่อสงกองกําลังไปชวยรบในสงครามเวียดนาม ดังน้ันเม่ือทหารญ่ีปุนพายแพสงคราม
กลับไปจึงมีทหารอเมริกันเขามาแทน “ในชวงเวลาท่ีสงครามเลิกใหมๆ บรรยากาศในกรุงเทพฯ
คอนขางจะแปลก ๆ ไปจากตอนสงคราม ทหารญ่ีปุนเมื่อแพสงครามแลวก็ถอดฟอรมและทยอยกัน
เดินทางกลับประเทศ ขณะท่ีทหารฝร่ังและทหารแขกไดเขามาแทนท่ี”11 การเขามาของกองทหาร
อเมริกันมีผลกระทบตอวัฒนธรรมของคนกรุงเทพฯ อาทิ การบริโภคขาวของเคร่ืองใชแบบอเมริกัน 
เนื่องจากรานคาสวัสดิการของทหารอเมริกันหรือที่เรียกกันวาราน P.X. Shop นั้น เปนรานคา
สําหรับทหารอเมริกันเทาน้ันในการซื้อสินคาท่ีสั่งมาจากประเทศของตนโดยละเวนภาษี แตปรากฏ
วาสินคาจากราน P.X.เหลาน้ี ร่ัวไหลไปยังตลาดการคาจํานวนมากและคนไทยสวนใหญก็นิยมไป
หาซื้อเพราะเปนของแทซึ่งมีราคาถูก ทําใหกระทบกระเทือนตอผลิตผลและรายไดของรัฐมาโดย
ตลอดแมวาจะมีการวางมาตรการควบคุมแลวก็ตาม 

สถานบันเทิงท่ีตั้งข้ึนโดยกองทัพอเมริกัน 2 แหงในกรุงเทพฯ ระหวางสงคราม
เวียดนาม พ.ศ.2507-2518 ไดแก Villa Club ถนนสุขุมวิท และ 59ers(NEO) Club ถ.ราชวิถี ซึ่งได

                                                           

 9สจช. [2]สร 0201.96/2 เบ็ดเสร็ดความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและทางเทฆนิค 
ระหวางไทย-อเมริกา 
 

10ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมอืงไทยสมัยกรุงเทพฯ, พิมพครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พร้ินติ้งเฮาส, 2546), 155. 

 
11วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, สี่แยกราชวัตร, 188.  
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เอกสิทธิไมตองเสียภาษี และการซื้อขายใชเงินเหรียญอเมริกัน12จึงทําใหสกุลเงินดอลลารสะพัดใน
ขณะน้ัน บรรดาสถานบันเทิงนอกจากต้ังข้ึนเพื่อรองรับทหารอเมริกันแลว ยังเปนแหลงบันเทิง
สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศอีกดวย สถานบันเทิงขยายตัวอยางมากโดยปราศจากการ
ควบคุม ซึ่งบางแหงพบวามีการแอบแฝงการคาประเวณีอยูดวย รัฐบาลจึงไดกําหนดพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 2509 เพื่อควบคุมดูแลใหอยูในความเปนระเบียบเรียบรอย 

การตั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเปนปจจัยที่สงเสริมใหกิจการสถาน
บันเทิงขยายตัว เนื่องจาก บาร ไนทคลับ เกิดข้ึนเพ่ือใหทหารอเมริกันใชบริการในการพักผอน
หยอนใจ ตามนโยบาย Rest and Recreation Service หรือการใหเวลาพักผอนของกองทหารสหรัฐ
ในสงครามเวียดนาม  

ความบันเทิงแบบอเมริกันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม การเตนรําตาม
จังหวะดนตรีเร่ิมเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม กลาวคือ การเตนรําลีลาศท่ีมีการบังคับจังหวะใหเกิด
ทาทางสวยงามเร่ิมหมดไป เมื่อดนตรีในจังหวะเรารอนแบบอเมริกันเชน ร็อคแอนดโรล  ดิสโก 
และบ๊ัมพ เขามาแทนท่ี โดยสะทอนออกมาในรูปแบบของภาพยนตรเร่ืองวัยอลวน และ รักอุตลุต13  

                                                           

 12สจช. [1]มท.3.1.5.18/2 ปก 4 การประชุมเพื่อพิจารณาเก่ียวกับฐานทัพท่ีสหรัฐใชอยูในประเทศ
ไทย(19 เม.ย.2500-7 ม.ค.2519)  
 13ชวงป 2519 สังคมไทยตกอยูในภาวะของความขัดแยงแบงขั้วอยางรุนแรง ทําใหภาพยนตรที่ส่ือ
ความหมายในลักษณะวิพากษสังคมเก่ียวกับหลากหลายปญหาในสังคมไทยตองยุติลง และหันมาผลิตหนังตลก
หรือหนังวัยรุนแทน หนังของเปยกโปสเตอรซ่ึงเปนหนังวัยรุนอยาง “วัยอลวน” ประสบความสําเร็จอยางสูงในป 
2519 ดวยการผูกเร่ืองราวที่นารักสดใสของวัยรุน ทําใหหนังประสบความสําเร็จอยางมาก สงผลใหเพลงประกอบ
ภาพยนตรอยางเพลง “สุขาอยูหนใด” และ “นารัก” โดงดังไปพรอมๆ กับความนิยมเลนกีตารโฟลคซองของหนุม
สาวในยุคนั้น เนื่องจากเลียนแบบนักแสดงในภาพยนตร รวมถึงเกิดความนิยมต้ังช่ือเด็กท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2519 

วา ตั้ม และ โอ กันมาก ทําใหในป 2520 ภาพยนตรซ่ึงเปนภาคตอของวัยอลวน ที่มีช่ือเรื่องวา  “รักอุตลุด” จึง
เกิดขึ้นตามมา ซ่ึงเปนเรื่องราว เมื่อ ตั้มกับโอ ไดเปนแฟนกันแลว  แตก็ยังมีเรื่องวุนๆ เก่ียวกับความหึงหวงเกิด
ขึ้นมา จุดเดนของภาพยนตรตอนน้ี เปน การเตนบั๊มพ หรือ การเตนโดยใชสะโพกกระทบกันตามจังหวะ ทําให
การเตนลักษณะน้ีเปนที่นิยมมากตามสถานบันเทิงในขณะน้ัน 
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นําแสดงโดย ไพโรจน สังวริบุตร และ ลลนา สุลาวัลย เปนชวงเวลาเดียวกันกับการเกิดสถานบันเทิง
แบบดิสโกเทคในประเทศไทยเม่ือป 2518-2519 

ตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง คนไทยมีความนิยมชมชอบความเปนอเมริกันอยาง
มากเน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเปนมิตรท่ีดีและคอยชวยเหลือประเทศไทยมาโดยตลอด ทําใหประเทศ
ไทยไมตองเปนประเทศผูแพสงคราม 

    
สหรัฐอเมริกาไดมามีบทบาทสําคัญในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2484 ประเทศไทย

ไดประกาศสงครามกับพันธมิตร แตสหรัฐอเมริกาไดชนะหัวใจคนไทยทุกคน เมื่อ
ออกประกาศวา การประกาศสงครามของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในระหวาง
สงครามโลกน้ัน มิไดเปนไปตามเจตจํานงอันแทจริงของประชากรชาวไทย หากแตถูก
ประเทศญ่ีปุนบีบคั้นใหหัวหนารัฐบาลจําตองประกาศสงคราม ดังน้ันจึงถือวาเปน
โมฆะ ทั้งสหรัฐก็ไมติดใจท่ีจะเรียกคาเสียหายใด ๆ จากประเทศไทยทั้งสิ้น ซึ่งผิดกับ
ทาทีของประเทศอังกฤษซึ่งในตอนแรก ไดเรียกรองใหประเทศไทยเสียคาปรับและให
จายเงินคาทดแทน เนื่องในการสูญเสียและการเสียหายตาง ๆ ที่ประเทศอังกฤษไดรับ
ในประเทศไทยระหวางทําสงครามกับประเทศญ่ีปุน แตสหรัฐไดเขาชวยเหลือประเทศ
ไทยโดยเปนผูไกลเกลี่ยและหาวิถีทางท่ีจะเจรจามิใหประเทศอังกฤษเอาเร่ืองกับ
ประเทศไทยโดยยินยอมไมใหเรียกรองเอาโทษมากมายกับประเทศไทยดวย ทําใหคน
ไทยรูสึกวา สหรัฐอเมริกามีความจริงใจและมีความยุติธรรมตอประเทศไทยมาก14 

 

เมื่อคนไทยสวนใหญรูสึกวาสหรัฐอเมริกาเปนมิตรท่ีดีแลว คนไทยจึงยอมรับ
วัฒนธรรมแบบอเมริกันดวยความเต็มใจ ทั้งที่กอนหนาน้ี การรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกของคน
ไทยจะนิยมชมชอบไปทางยุโรปตามแบบอยางชนชั้นนํามากกวา  

 

ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงเห็นไดประจักชัดเจนวา อิทธิพลของประเทศใน
ยุโรปโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ซึ่งประเทศไทยไดรับมาชานาน ไดเสื่อมทรามลงไป

                                                           

 14มณี สิริวรสาร, ชีวิตเหมือนฝน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพฯ (1984), 2530), 420. 
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จนแทบไมเหลืออยูเลย แตความนิยมสิ่งของทุก ๆ อยางท่ีมาจากสหรัฐอเมริกา ได
เพิ่มข้ึนเปนลําดับ และไดเขามาแทนท่ีอยางแนนแฟนแข็งแรง สหรัฐอเมริกาก็ไดให
ความสนับสนุนชวยเหลือประเทศไทยมากย่ิงข้ึนในดานการศึกษา การทหาร การ
เศรษฐกิจและสังคม คนไทยก็เร่ิมมีความเคยชินตอสิ่งตาง ๆ ที่นิยมในสหรัฐเพ่ิมข้ึนทุก
ที คนไทยเร่ิมต่ืนนํ้าอัดลม โคลา เปปซี่ พอใจที่จะรับประทานฮอทดอก ( Hot dog) 
แฮมเบอรเกอร (hamburger) แทน หมูแฮมไขดาว ชอบดูภาพยนตรเร่ืองบู ซึ่งสวนมาก
เปนภาพยนตที่ทําจากสหรัฐและที่มีอิทธิพลโดยตรงและมีคนใหความนิยมมากท่ีสุดก็
คือ การท่ีคนไทยพอใจการแตงกายแบบที่นิยมใชในสหรัฐซึ่งไมมีพิธีรีตองในการนุง
หม และนิยมการแตงตัวสบาย ๆ งาย ๆ โดยเฉพาะเด็กวัยรุนพอใจมากที่จะนุงกางเกง
ยีนส (jeans) แบบอเมริกัน ใสเสื้อยืดคอกลมแบบ ที เชิ้ต (Tee shirt) การสวมใสชุด
สากลที่คนไทยเคยแตงสีแก ๆ ตามแบบอยางการแตงสูทของยุโรปก็เปลี่ยนแปลงไป 
บุรุษเพศที่มีอายุแลวตางเร่ิมนิยมใชเคร่ืองแตงกายสีฉูดฉาดใชผาตัดเสื้อที่มีสีสันงดงาม
เหมือนสตรีเพศไมตางกันเลย พิธีรีตองในการแตงกายเน่ืองในโอกาสตาง ๆ ก็คอย ๆ 
หายไปทีละนอย ๆ จนแทบหมดสิ้น เชน เวลาไปเท่ียวงานราตรี สตรีก็ไมจําเปนตอง
แตงเสื้อยาวเชนแตกอน เคร่ืองอาภารณที่เคยแตงกันอยางเต็มท่ีและใชเคร่ืองประดับ
เปนเพชรพลอยแท ๆ ก็เบาบางลงไปมากมาย คนเร่ิมนิยมใชเคร่ืองประดับท่ีไมใชของ
แท หรือมีคามากนัก เชน ใชลูกปด หรือ เพชรพลอยเทียม  และมีขายท่ัว ๆ ไป 
ออกแบบตางๆ สวยงามไมแพของจริง เสื้อผาท่ีนิยมใสหลังสงครามสวนมากก็เปน
แฟชั่นแบบงาย ๆ เชน สมัยตัดเสื้อแบบกระสอบ (sack) และตอมาก็เปนกระโปรงสั้น
เหนือเขา(mini-skirt) เพื่อประหยัดเงินไมตองใชผามากเปนตน15  

 

เห็นไดชัดเจนวาวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปเปนแบบอเมริกัน
แทบท้ังสิ้น อาทิ อาหารการกินและแฟช่ันการแตงกาย  รวมท้ังการฟงเพลงและเตนรําแบบอเมริกัน 
ในชวงป พ.ศ. 2503 หรือ ค.ศ.1960 ซึ่งกลาวไดวาเปนชวงเวลาท่ีคนกรุงเทพฯ รับวัฒนธรรมแบบ
อเมริกันอยางเต็มตัว คนรวมสมัยในยุคน้ันมักจะพูดกันติดปากวายุคซิกตี้ และยังคงระลึกถึง
                                                           

 15มณี สิริวรสาร, ชีวิตเหมือนฝน, 421.  
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บรรยากาศเหลาน้ันอยางภาคภูมิใจ  จากการสัมภาษณนายนิยม ศิลปดิษฐ เจาของวงดนตรี 
MEMORY BAND ซึ่งเปนนักดนตรีตามไนทคลับสมัยนั้นกลาววา 

 

ผมอยูในยุคซิกต้ี ยุคโกหลังวังไง เมื่อกอนการไปเที่ยวการแตงกายนารัก ผูชายจะ
เรียกจิ๊กโก ผูหญิงจะเรียกจิ๊กกี๋ ผูชายจะใสเปนกางเกงขาเดฟ รองเทาหัวแหลม เสื้อเชิ้ต
หรือเสื้อยืดจะรัด ๆ แลวพับแขน ผมจะตองต้ัง ๆ สมัยกอนไมมีเคร่ืองทําผมก็ใชน้ํามัน
อยางตันโจกับสีผึ้งผสมกันแลวใชหลอดไฟมวนใหมันต้ัง พูดงาย ๆ วาไปเท่ียวทะเลน่ี
ผมไมกระดิกเลยแหละ แตงตัวกันตามเจมส ดีน ซึ่งดังมาก หลอ เทหมาก ผูหญิงก็จะ
ใสเปนชุดกระโปรงบานนิด ๆ ไวผมบอบ สวนไนทคลับสมัยนั้นมีอยูหลายท่ี แตจุด
ใหญ ๆ จะอยูแถวราชดําเนิน ที่ดัง ๆ ก็จะมี โลลิตา โรฟโน แอสตรา อเล็กซานดรา     
มูแรงลูจ สมัยกอนเตนรําก็นารัก พวกผูใหญจะชอบเตนลีลาศถือเปนการออกกําลังกาย
นะ ตามไนทคลับนี่จะมีพารทเนอรหรือคูขาคอยเตนรําอยูดวย พวกแขกขาประจําก็จะ
เลือกคนที่เตนเกง ๆ ไวเปนขาประจํา แตไมไดขายบริการนะเม่ือกอนไมมีแตหลังจาก
นั้นถาไปตกลงกันเองก็ไมรูเหมือนกัน สวนพวกวัยรุนสมัยกอนจะมีรานตูเพลงหยอด
เหรียญแลวก็เตนกันอยูตรงน้ัน16 

 

ประมาณป 2505-2515 นอกจากแฟชั่นการแตงกายก็ยังมีดนตรีแบบอเมริกันซึ่งเปนที่
ชื่นชอบของบรรดาวัยรุนในยุคนั้น แตการเตนลีลาศในสถานบันเทิงก็ยังคงเปนท่ีนิยมในกลุมผูใหญ
ซึ่งถือวาเปนการเตนรําที่ไดออกกําลังกายไปดวย ดร.สุวิชญ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรซึ่งเปน
บุคคลรวมสมัยไดเลาใหฟงวา “สมัยกอนลีลาศนี่เปนที่นิยมมากถือวาเปนการออกกําลังกายดวย เขา
จะจัดกันเปนประจําท่ีบางปู สวนในกรุงเทพฯ ก็จัดกันที่สวนลุมพินี คนก็จะแนนตลอด พวก
ไนทคลับดัง ๆ อยางโลลิตาน่ีถือวาดังที่สุดแลวในสมัยนั้นก็มีลีลาศ แลวคนก็นิยมไปฟงนักรองดัง ๆ 
กัน นักรองท่ีจะมารองเพลงท่ีนี่ไดตองถือวาดังจริง ๆ อยาง สุเทพ สวลี พวกนี้”17 การเตนลีลาศ

                                                           

 16สัมภาษณ นายนยิม ศิลปดิษฐ อายุ 68 ป, วันเสารที่ 15 ตุลาคม 2554.  
17สัมภาษณ ดร.สุวิชญ รัศมิภูมิ อายุ 82 ป, วันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 2554.     
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สวนมากจะใชดนตรีจังหวะวอลสและบอลลลูมซึ่งเปนจังหวะสุภาพและผอนคลาย แตการเตนรําใน
จังหวะสนุกสนานและเราใจก็กําลังเปนที่นิยมเชนกัน อาทิ ร็อคแอนดโรล ชาชาชา ทวีสต 

 

สมัยนั้น(พ.ศ.2510)นอกจากบอลลรูมแลว จังหวะฮิตมากก็มี ร็อคแอนดโรล ชาชาชา 
ทวีสต กัวราชา รุมบา และแซมบา ที่เราเรียกวา จังหวะแจวเรือจาง เพราะทาเตน
เหมือนทาแจวเรือจางยังไงยังงั้น จังหวะท่ีสนุกสนานมากอีกอยางคือ บันน่ี ฮอป ซึ่งคน
เตนเกาะสะเอวกันเปนแถวยาวแลวกระโดดตามจังหวะเหมือนกระตายกระโดดนั่น
แหละ จังหวะฮิตต้ังแตรุนคุณปู คุณยา คุณปา คุณลุง ไปจนถึงลูกหลาน เพราะ
คร้ืนเครงดี ไมตองเตนรําเปนเลยก็เตนได สวนจังหวะตะลุงเทมโป ซึ่งฮิตมากไมแพ
จังหวะอ่ืนนั้น...นอกจากจะเตนรํากันแลว ก็สลับดวยการรองเพลง ทํานองใครใครรอง
ก็รอง ใครใครฟงก็ฟง ตอนน้ันเพลง More Than I Can Say เราเรามักจะเรียกกันวา 
เพลง โหว โหว เหย เย กับเพลง Can’t Help Falling in Love กําลังฮิตมาก18 

 
ที่ผานมา สถานบันเทิงและการเตนรําเหลาน้ีไมเคยมีการออกระเบียบควบคุมจาก

ทางการ และคอนขางจะดําเนินการอยางอิสระ สันนิษฐานวาการเตนรําในสมัยกอนหนาน้ีเปนการ
เตนรําที่มีทาทางบังคับท่ีเปนมาตรฐานสากลและจังหวะดนตรีเชน บอลลรูม หรือ วอลส เปนจังหวะ
ที่สุภาพ ฟงสบายและน่ิมนวล เมื่อประกอบกับทาเตนลีลาศจึงดูเปนความสวยงามและนาชม แตเมื่อ
การเตนรําในจังหวะใหม ๆ อาทิ ร็อคแอนดโรล ทวีสต และ ฮอฟบิท เปนจังหวะท่ีเรารอนและ
ทาทางการเตนรําซึ่งสื่อไปในทางย่ัวยุกามารมณ จึงมีการสั่งหามบรรเลงและเตนรําตามท่ีสาธารณะ
รวมไปถึงการหามฉายภาพยนตรที่มีการบรรเลงหรือการแสดงในจังวะดนตรีดังกลาวดวย 19 ซึ่ง
ทางการตระหนักถึงปญหาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีเกี่ยวกับการใหบริการในสถาน
บันเทิงหรือสถานบริการอ่ืน ๆ ที่ขยายตัวอยางมาก จึงทําใหเกิดพระราชบัญญัติสถานบริการข้ึนเปน
คร้ังแรกในป พ.ศ. 2509 

                                                           

 
18ทรงสุดา ยอดมณี, กังหันตองลม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส, 2542), 135-136.   

 
19สจช. มท.0201.2.1.3/398 หามการบรรยายเพลงหรือการแสดงในจงัหวะร็อค เอน รอลล จังหวะ

ทวิสต และ ออฟบิท  
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ภาพท่ี 2 : ภาพรวมนักรองชื่อดังหนาโลลิตาไนทคลับ : จากซายไปขวา ผุสดี อนัฆมนตรี(วงศกํา
แหง) , ประสานศรี สิงหานนท, สุเทพ วงศกําแหง, สวลี ผกาพันธุ, สิริมา สุนทร ณ รังสี  
 

                      
 
ท่ีมา : โลลิตาไนทคลับ[ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2555 เขาถึงไดจาก 
http://www.pisutshop.com/webboard_detail.asp?TopicID=630 

  
 3.1.2 การปรับตัวของกิจการสถานบันเทิงหลังสงคราม 

ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีสอง บรรดากิจการสถานบันเทิงซบเซาลงเน่ืองจากภาวะ
ทางเศรษฐกิจและนโยบายควบคุมการแสดงละครและดนตรีระหวางสงครามของรัฐบาล(โปรดดู
หนา 67) จนเมื่อสงครามยุติ ผูคนจึงแสวงหาความบันเทิงตางๆ เพื่อสนองความตองการของตนใน
ขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศยังไมสูดีนัก  

สถานบันเทิงหลังสงครามระยะแรกในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามน้ัน  ยังไม
ปรากฏวามีการลงทุนของภาคเอกชนเทาไรนัก เนื่องจากจอมพล ป. ใชนโยบายเศรษฐกิจแบบ
ชาตินิยมและสกัดก้ันการลงทุนของเอกชน  ซึ่งขัดกับนโยบายการลงทุนแบบเสรีนิยมของ
สหรัฐอเมริกาท่ีไดใหความชวยเหลือทางดานเงินกูเพื่อการลงทุนแกรัฐบาลไทย กลาวคือ จอมพล ป. 
มีนโยบายท่ีตองการใหการลงทุนและกิจการบางอยางอยูในรูปของรัฐวิสาหกิจซึ่งผูกขาดโดยรัฐบาล 
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ตอมาในป 2500 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการรัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงครามไดสําเร็จ จึงไดลมเลิกเศรษฐกิจแบบชาตินิยม และหันมาสงเสริมเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยมโดยเปดโอกาสใหเอกชนและชาวตางชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเขามาลงทุนในประเทศไทย
มากข้ึน อีกทั้งยังมีการพัฒนาประเทศใหเขาสูความทันสมัยตามแบบวัฒนธรรมอเมริกัน ทําใหสถาน
บันเทิงเร่ิมขยายตัวอยางชัดเจนในรัฐบาลน้ี  

การที่กิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครเร่ิมขยายตัว สันนิษฐานวา มาจากการรับ
วัฒนธรรมแบบตะวันตกโดยเฉพาะวัฒนธรรมแบบอเมริกันท่ีบงบอกถึงความทันสมัยและความมี
รสนิยมที่ดี ระยะนี้จึงพบเห็นกลุมวัยรุนนิยมฟงเพลงและเตนรําจังหวะใหมมากข้ึน อาทิ ร็อคแอนด
โรล ทวิสต ฮอบบิท เปนตน แตการเตนลีลาศก็ยังคงเปนที่นิยมในกลุมผูใหญซึ่งคุนเคยมากอนเกิด
สงครามและชวงหลังสงครามเลิกใหม ๆ  

การปรับตัวของกิจการสถานบันเทิงมีปจจัยสําคัญมาจากการสงเสริมการทองเที่ยวของ
รัฐบาล โดยการจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียวเที่ยวในป 2502 และการดํารงอยูของกองทัพ
ทหารสหรัฐอเมริกาในพ้ืนท่ีสําคัญหลายแหงในประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลไทยยอมรับความ
ชวยเหลือทางการทหารจากสหรัฐอเมริกาเพื่อตอตานลัทธิคอมมิวนิสตในประเทศไทย ฝายไทยเองก็
ใหความชวยเหลือสหรัฐอเมริกาในการสงทหารไปรวมรบในสงครามเวียดนามคร้ังแรกเมื่อป 2510 

และเสร็จสิ้นการชวยรบในป 2515 อีกทั้งยังมีขอตกลงในการใหพื้นที่พักผอนหยอนใจแกบรรดา
ทหารอเมริกันที่วางจากการรบในสงครามเวียดนาม สงผลใหกรุงเทพมหานครเต็มไปดวยสีสันยาม
ราตรีจากสถานบันเทิงเหลาน้ี หนังสือพิพม พิมพไทยฉบับพิเศษวันพุธท่ี 28 ก.ย.2509 โดยสมบูรณ 
ศิวะโกเศศ กลาวถึงสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ ไววา  

 

ขอใหมีเงินตัวเดียวเทาน้ันแหละกรุงเทพคือสุดยอดของความสุข จะเอาแงไหนชนิด
ไหนมีทั้งน้ัน ตางประเทศบางทีมีเงินแตไมเสรีเหมือนบานเรา สังเกตจากสิ่งงาย ๆ 
รอบตัวเราไมวาเจาหนาท่ีบานเมืองจะปรับปรุงประเทศใหเจริญเพียงใดดูเหมือน 
ไนทคลับ บาร โรงแรม สถานนวดอบอาบ ดูๆเหมือนเงาที่จะตองติดตามไปดวย 
ขาราชการชั้นผูใหญเคยศึกษาดูงานและรับราชการในตางประเทศกลาววา ตางประเทศ
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ชีวิตยามราตรี เร่ิมตอนหัวค่ําแตของเราเร่ิมเอาตอนเที่ยงคืน ฟงดูเขาที นับวาเร่ืองเที่ยว
เตรของเรามีอิสระเสรีมาก20 

 

การท่ีรัฐบาลพยายามพัฒนาประเทศใหเจริญและเร่ิมทันสมัยตามแบบอเมริกัน ทําให
ประชาชนเร่ิมมีความคิดและวิถีชีวิตเสรีตามไปดวย สถานบันเทิงตางปรับตัวใหทันสมัยเพื่อรองรับ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ บรรดากองทหารอเมริกันในสงครามเวียดนาม และสนองตอบความ
ตองการดานความบันเทิงตอคนไทยดวยกัน 
 

3.1.3 การสงเสริมการทองเท่ียวและการจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียว 
ทศวรรษท่ี 2500 เปนตนมา นโยบายการพัฒนาประเทศมุงเนนการสรางสังคมใหมี

ความเจริญที่ทันสมัยไปพรอม ๆ กับการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนศูนยกลางของความเจริญ
ตาง ๆ ทําใหกลุมคนในตางจังหวัดหลั่งไหลเขาสูกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด ประกอบกับการที่
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ทําตามคําแนะนําของสหรัฐอเมริกาและรายงานของธนาคารโลกเปนแนวทาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พรอมกับลดบทบาทการลงทุนโดยภาครัฐบาลและหันมา
สงเสริมการลงทุนโดยภาคเอกชน รวมถึงการออกพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2503 
และ พ.ศ. 2505 ตามนโยบายของจอมพลสฤษด์ิที่มีความตองการใหประเทศไทยเปนประเทศ
อุตสาหกรรมเพ่ือกระตุนใหเกิดเศรษฐกิจที่ดี รัฐบาลเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนโดย
การสรางถนนหนทาง การพลังงานและสาธารณูปโภค อีกทั้งยังมีการสงเสริมการลงทุนดานตางๆ
ของเอกชน ทําใหอุตสาหกรรมของประเทศไทยขยายตัวอยางรวดเร็วและเกิดความตองการจาง
แรงงานจํานวนมาก สงผลใหคนจากตางจังหวัดเดินทางเขาสูกรุงเทพฯ เพื่อหางานทําและมีอนาคตท่ี
ดีกวาอยูตางจังหวัด ปนเพชร จําปา ใหความเห็นวา การอุตสาหกรรมและความเปนเมืองของ
กรุงเทพฯ ที่เติบโตไปพรอมกับการพัฒนาประเทศ ไดกอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมของเมืองและชีวิตชาวเมือง ทําใหชาวเมืองเกิดความตองการทองเท่ียว 21 เนื่องจาก
                                                           

20สจช. ศธ.0701.48/167[104] ขาว น.ส.พ. เกี่ยวกับดนตรี ละคร ทีวี (พ.ศ.2509) 

 
21ปนเพชร จําปา, “วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 146.  
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สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบทเคยเปนสังคมเกษตรกรรมซึ่งเวลาในการทํางานข้ึนอยูกับฤดูกาล
เพาะปลูก ไมเคยมีการกําหนดกฎเกณฑในเร่ืองของเวลาทํางาน แตเมื่อกรุงเทพฯ และธนบุรีถูก
พัฒนาใหเปนสังคมเมืองอุตสาหกรรม จึงเกิดความตองการแรงงาน ทําใหคนจากชนบทหลั่งไหล
เขามาหางานทําเพื่ออนาคตท่ีดีกวา  

การทํางานเก่ียวกับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในเมืองใหญๆ มีการกําหนดเวลา
ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง มีวันหยุดงานประจําสัปดาหในวันอาทิตย มีวันหยุดงานตามประเพณีนิยม    
ปละ 13 วันเปนอยางนอย22 ทําใหคนไทยซึ่งไมเคยอยูในกฎเกณฑของเวลาทํางานเกิดความเครียด
ในชีวิตและเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวเลียนแบบชาวตะวันตก กลาวคือการ
เดินทางทองเท่ียวเปนกิจกรรมสวนใหญของผูคนในดินแดนซีกโลกตะวันตก เนื่องจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในพุทธศตวรรษที่ 23 เมื่อมีการผลิตเคร่ืองจักรที่ทําใหการเดินทางไปยังท่ีตางๆ ไดเร็ว
ขึ้นและคาใชจายในการเดินทางนอยลงกวาเดิม ชาวตะวันตกซึ่งมีวิถีชีวิตในสังคมแบบอุตสาหกรรม
มากอนคนไทยจึงเดินทางทองเที่ยวเพื่อเปนการพักผอนในยามวาง 

นอกจากเหตุผลที่กลาวมา รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ไดพยายามพัฒนาประเทศตามอยาง
ตะวันตกซึ่งรวมถึงการสงเสริมการทองเท่ียวตามคําแนะนําขององคการสหประชาชาติ 23 ประกอบ
กับรัฐบาลเล็งเห็นโอกาสในการสรางรายไดจากการทองเท่ียวจึงไดจัดต้ังหนวยงานเพื่อดูแลการ
ทองเท่ียวโดยเฉพาะโดยการจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียว(อสท.) ในป 2502 และพัฒนามา
เปนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) ในป 2522  

การสงเสริมการทองเท่ียวในป 2502 เร่ิมตนจากการประชาสัมพันธใหชาวตางประเทศ
รูจักประเทศไทยและเดินทางเขามาเพื่อทองเที่ยวพักผอน ซึ่งขณะน้ันชาวตางประเทศสัญชาติ
อเมริกันเดินทางเขาสูประเทศไทยมากเปนอันดับตนๆ เนื่องจากความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลอเมริกัน อีกท้ังยังเปนระยะเวลาใกลเคียงกับกองทหารอเมริกันดํารงอยูในประเทศ

                                                           

 22นิคม จนัทรวิทุร, แรงงานไทยกับอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศ 
ไทย, 2515), 75.  
 23อรวรรณ ศรีอุดม, “การศึกษาเร่ืองการทองเท่ียวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว (พ.ศ.2453-2468)”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543), 121.  
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ไทยซึ่งเปนผลจากสงครามเวียดนาม ทําใหสถานบันเทิงตางเร่ิมปรับตัวและเปลี่ยนแปลงลักษณะ
กิจการของตนใหตรงกับความตองการของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศและกองทหารอเมริกัน 
กิจการสถานบันเทิงดังเชน ไนทคลับ บาร จึงเร่ิมขยายตัวหลังจากที่ซบเซาลงในชวงสงครามโลก
คร้ังที่สองจนถึงรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งภาคเอกชนยังถูกจํากัดโอกาสในการลงทุน 
  ผลจากการจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเที่ยวทําใหจํานวนนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มข้ึน พล.ต.เฉลิมชัย จารุวัสต ผูอํานวยการ
องคการสงเสริมการทองเที่ยวขณะน้ันไดแถลงการณวา นักทองเที่ยวในประเทศไทยสวนใหญเปน
สัญชาติอเมริกัน 99% สัญชาติอังกฤษ 97% และเมื่อเปรียบเทียบสถิติจํานวนผูโดยสารที่เดินทางเขา
ยังสนามบินดอนเมืองในแตละปพบวามีจํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ในป 2497 มีจํานวน 48,189 คน 
ตอมาในป 2504 เพิ่มเปนจํานวน 306,107 คน ซึ่งเปนอัตราท่ีสูงถึง 6 เทาตัวในชวงเวลาเพียง 7 ป24 
เห็นไดชัดเจนวารัฐบาลประสบความสําเร็จจากการสงเสริมการทองเท่ียวและสามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเขาสูประเทศไทยไดมากข้ึน ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาเม่ือเกิดการทองเที่ยวก็จะเกิดการ
ใชจายเงินตราตามมาและการสงเสริมการทองเท่ียวก็ทํารายไดใหประเทศไทยมาโดยตลอด การ
บริการดานความบันเทิงตาง ๆ จึงเปนสวนประกอบสําคัญที่บรรดานายทุนตางเห็นโอกาสในการ
ลงทุนเพื่อรองรับนักทองเท่ียวเหลานี้ซึ่งนายทุนสามารถแสวงหากําไรจากนักทองเที่ยวไดพอ ๆ กับ
การบริการความบันเทิงแกทหารอเมริกัน 

 

3.1.4 การออกพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
เมื่อสหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนเวียดนามใตและตัดสินใจทําสงครามกับเวียดนาม

เหนือเพื่อยับยั้งการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตไมใหเขาสูภูมิภาคอินโดจีนเมื่อป 2506 และขอ
อนุญาตใชพื้นที่หลายแหงในประเทศไทยเพื่อใชเปนฐานบินในการทิ้งระเบิดในประเทศเวียดนาม 
ทาอากาศยานของไทยจํานวน 8 แหง จึงถูกใชเปนฐานทัพสําหรับปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา 
ไดแก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ สนามบินนครราชสีมา สนามบินนครพนม สนามบินตาคลี 
นครสวรรค สนามบินอุดรธานี สนามบินอุบลราชธานี สนามบินอูตะเภา ชลบุรี และสนามบิน      

                                                           

 24สจช. ก/ป7/2505/อ.2 องคการสงเสริมการทองเที่ยว  
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น้ําพอง ขอนแกน ทําใหจํานวนทหารอเมริกันในประเทศไทยต้ังแต พ.ศ. 2507-2512 มีมากถึง 
49,000 นาย การดํารงอยูของกองทหารอเมริกันจํานวนมากเปนผลใหสถานบันเทิงเปนกิจการท่ี
ไดรับผลประโยชนมากที่สุดกิจการหนึ่งในชวงสงครามเวียดนาม เนื่องจากทหารอเมริกันจะเที่ยวหา
ความสําราญกันเต็มที่หลังเสร็จจากงานในคายทหารและหลังจากการรบในแตละคร้ัง ทหารอเมริกัน
และคนอเมริกันในยุคนี้นิยมการพักผอนโดยถือคติ “กิน ดื่ม ร่ืนเริงเขาไว เพราะพรุงน้ีเราก็ตาย”25 
บรรดาทหารอเมริกันจึงนิยมดื่มสุราและเท่ียวผูหญิงบริการ สวนคนไทยนิยมการเท่ียวไนทคลับเพื่อ
ไปฟงเพลงและเตนรําลีลาศ บรรดาชายหนุมท่ีไปเตนลีลาศตามสถานบันเทิงมักจะใชบริการพารท
เนอรเปนคูเตนรํา ซึ่งชวงท่ีทหารอเมริกันเขามาอยูในประเทศไทยและนิยมการเท่ียวผูหญิงบริการ 
ทําใหอาชีพพารทเนอรซึ่งเปนเพียงคูเตนรําสําหรับชายหนุมท่ีมาเที่ยวไนทคลับคนเดียว กลายเปนที่
รูกันในกลุมคนเที่ยวสถานบันเทิงวามีการแอบแฝงการขายบริการทางเพศไวดวย 

บอยคร้ังท่ีตามสถานบันเทิงเกิดการทะเลาะวิวาทอยูเปนประจําระหวางนักเที่ยวราตรี
ชาวไทยกับทหารอเมริกัน ทําใหกรมตํารวจทําการยกรางพระราชบัญญัติสถานบริการข้ึนในป 2506 
เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ และจํานวนสถาน
บันเทิงท่ีเพิ่มข้ึนรวม 300 แหงในกรุงเทพฯ-ธนบุรี26 เปนปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 2509 เปนกฎหมายสถานบริการฉบับแรกที่ใชเปนใบอนุญาตแกผูประกอบการ
และเจาของธุรกิจบันเทิง โดยมีสาระสําคัญไดแก 

1. ความหมาย "สถานบริการ" คือ สถานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการ โดยหวังประโยชนใน
การคา มี 4 ประเภท คือ  

 ก. สถานท่ีเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง  
 ข. สถานท่ีอาบน้ํา หรือ อบตัว  
 ค. สถานที่ขายอาหาร สุรา น้ําชา  
 ง. สถานท่ี ที่จัดใหมีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือความบันเทิง 

ทั้งนี้ รวมถึงมีที่พักผอนหลับนอนและหญิงบําเรอปรนนิบัติ 

                                                           

 25สมร นิติทัณฑประภาส, คําบรรยาย วิชาอารยธรรมอเมริกนัปที่ 1, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2512), 107.  
 26สจช. ก/ป7/2509/มท.12(1) โรงแรม บาร ไนทคลับ โสเภณี สถานอาบอบนวด 
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2. การขอใบอนุญาต ผูขอ ตองเปนผูที่ไมเคยประพฤติเสื่อมเสียศีลธรรม หรือ วิกลจริต 
หรือ เปนโรค พิษสุราเร้ือรัง ยาเสพติด หรือประพฤติผิดทางเพศ มีอายุไมต่ํากวา 20 ปและ ฯลฯ 

3. ที่ตั้ง สถานบริการตองอยูหางจากชุมชนและสถานท่ีสําคัญ เชน หางจากโรงเรียน วัด 

สถานท่ีราชการ และที่พักอาศัยเปนตน 

4. ผูที่เขาทํางาน ตองมีอายุไมต่ํากวา18 ป สวนผูใชบริการตองมีอายุไมต่ํากวา20 ป และ
หามหญิงที่มิไดทํางานเขาสถานบริการโดยไมมีชายเขามาดวย 

5. การขอใบอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม การยึด พักใชและ เพิกถอนใบอนุญาต 

6. บทลงโทษ หากฝาฝน มีโทษจําคุกตั้งแตไมเกินหน่ึงเดือน ถึง ไมเกินหนึ่งป และ 
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถึงปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวไดแบงสถานบริการไว 4 ประเภท ซึ่ง
สถานบริการบริการในประเภท ก. หมายถึงไนทคลับตางๆ ที่จัดใหมีการเตนรํา  ทั้งน้ีการรวม
สถานท่ีรําวงและรองเง็งไวดวย สันนิษฐานวา สถานที่รําวงน้ันตองการใหครอบคลุมไปถึงพ้ืนที่
ปริมณฑลสิ่งนิยมการรําวงมาต้ังแตสมัยสงครามตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม สวน
รองเง็งน้ันสันนิษฐานวา ตองการใหมีการครอบคลุมความบันเทิงในภาคใตของไทยไวดวย 
เนื่องจากลักษณะของรองเง็งของภาคใตนั้นจะคลายกับรําวงในภาคกลาง โดยมีการจับคู ชาย -หญิง 
ผลัดเปลี่ยนกันรองบทกลอนตามจังหวะดนตรีและรําหมุนเปนวงไปรอบๆ แบบรําวง27 

ประเด็นนาสนใจอีกประการหนึ่งท่ีปรากฏในสาระสําคัญขอ 4 ไดแก การหามสตรีที่
ไมไดทํางานบริการเขาไปยังสถานบริการหากไมมีผูชายเขาไปดวย สันนิษฐานไดวา รัฐบาลพยายาม
จะปองการการแอบแฝงบริการทางเพศของหญิงโสเภณีที่มีจํานวนมากขึ้นระหวางท่ีกองทหาร
อเมริกันดํารงอยูในประเทศไทย และทําใหเขาใจไดวากลุมคนที่เขาไปใชบริการในสถานบันเทิงจึง
มีแตผูชายเปนสวนใหญ ซึ่งความเปนจริงไมปรากฏหลักฐานวาสาระสําคัญในขอนี้จะมีผลบังคับ
ใชไดจริงหรือไม 

 
 

                                                           

 27สุธิวงศ พงศไพบูลย, อุบลศรี อรรถพันธุ และ ประพันธ เรืองณรงค, การละเลนพืน้เมืองภาคใต 
(สงขลา : คณะกรรมการพัฒนาหนังสือ, 2528), 12. 
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3.1.5 พัฒนพงษ : การปรับตัวจากยานธุรกิจเปนยานบันเทิง 
ถนนพัฒนพงษมีพื้นที่เชื่อมตอระหวางถนนสีลมกับถนนสุรวงศกับถนนสีลม เดิมเปน

ที่ดินของตระกูลพัฒนพงษพาณิชย ซึ่งเปนคนจีนที่อพยพมาจากประเทศและซื้อท่ีดินแหงน้ี ตั้งแต  
พ.ศ. 248928 เร่ิมบุกเบิกธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชาเม่ือประมาณ พ.ศ. 2490 โดยปรับปรุงบานให
บริษัทหางรานตางๆ เชาทําเปนสํานักงาน เมื่อธุรกิจดําเนินไปดวยดีตระกูลพัฒนพงษพาณิชย จึงตัด
ถนนพัฒนพงษเชื่อมถนนสุรวงศและถนนสีลมเมื่อพ.ศ. 2493 พรอมกับการสรางอาคารพาณิชยสูง 2 

ชั้นตลอดแนวถนน อีกท้ังยังสรางอาคารปญจพลใหบริษัทของฝร่ังเชา เปนที่ทําการ อาทิ บริษัท 
เชลล(ประเทศไทย) จํากัด รวมถึงสายการบินของตางประเทศอยาง แพนแอม คาเธยแปซิฟค แอร
อินเดีย เปนตน29 การที่พัฒนพงษกลายเปนยานธุรกิจเปนผลมาจากการอยูอาศัยของชาวตางประเทศ
มากข้ึนชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ทําใหเกิดเปนยานธุรกิจ ธนาคาร ที่ทําการสายการบิน ฯลฯ 
เร่ือยมา 

เมื่อกองทหารอเมริกันดํารงอยูในประเทศไทยชวงสงครามเวียดนาม และมีหนวย      
จัสแมก (JUSMAG) เปนที่ปรึกษาทางการทหารในประเทศไทยต้ังอยูบริเวณถนนสาธรในกรุงเทพฯ 
ทําใหยานธุรกิจในพัฒนพงษเร่ิมมีสถานบันเทิงเพ่ือรองรับทหารอเมริกันและนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศเกิดข้ึนประมาณป 2509 ประกอบกับบริษัทของชาวตางประเทศท่ีเคยตั้งอยูตามอาคาร
พาณิชยสองขางทางเร่ิมขยายกิจการ จึงยายออกไปต้ังสํานักงานบริเวณอ่ืนท่ีสามารถรองรับธุรกิจที่
ขยายตัวของตนไดมากข้ึน จึงทําใหพัฒนพงษเปลี่ยนจากยานธุรกิจมาเปนยานของสถานบันเทิง
เริงรมยโดยเฉพาะการตั้งบารอะโกโกแหงแรกขึ้นในชวงที่สงครามเวียดนามใกลจะยุติลง ไดมีทหาร
อเมริกันที่มาติดตอบริษัทสายการบินของสหรัฐอเมริกาผูหนึ่ง เร่ิมธุรกิจบารอะโกโกขึ้นบน
ถนนพัฒนพงษในป 251230 ทําใหนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศอีกหลายคนมองเห็น
โอกาสในการลงทุนสถานบันเทิงประเภทน้ีดังเชน เบอรมา บอรนแฟรงค ไดรวมเปน 1 ในหุนสวน
ของผูกอต้ังบารอะโกโกชื่อ “ซุปเปอรสตาร” ซึ่งเปนบารที่มีชื่อเสียงแหงแรกๆ ในยานพัฒนพงษ31 
                                                           

 28พัฒนพงษ เขาถึงโดย http://พัฒนพงษ.com/history.html เขาถึงเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2555. 

 29อรวรรณ ศรีอุดม, วันวานกับวันน้ีของถนนสีลม (กรุงเทพฯ : อมรินทรพรินติง้กรุป, 2535), 36.  
 30เรื่องเดียวกัน, 38.  

 31สาวแกนเซ้ียว[นามแฝง] “เปดกรพุัฒนพงษ” อาฟเตอรเวิรค 4, 43 (กุมภาพันธ 2537), 252. 
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การมีบารอะโกโกหลายแหงสงผลใหยานพัฒนพงษเปนที่รูจักมากข้ึนโดยเฉพาะกับชาวตางประเทศ
ที่เขาใจภาพลักษณของกรุงเทพมหานครในระยะเวลาน้ันวา เปนเมืองแหงแสงสีและการขายบริการ
ทางเพศ  

การที่ประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีพักผอนของทหารอเมริกันในสงครามเวียดนาม เปนปจจัย
สงเสริมใหบริเวณพัฒนพงษปรับเปลี่ยนจากยานธุรกิจมาเปนพื้นท่ีดานความบันเทิงเริงรมย พิเชฐ 
สายพันธ ใหความเห็นวา “เมื่อรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการตกลงเร่ือง R&R Services 

หรือ Rest and Recreation (พ.ศ.2510) หมายถึง การใหเวลาพักผอนของกองทหารสหรัฐในสงคราม
เวียดนาม ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดของสถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีในพัฒนพงษ พรอมกับการเขามา
ของวัฒนธรรมทางเพศแบบตะวันตก”32  

กลาวไดวาสถานบันเทิงยานพัฒนพงษเติบโตมาจากการใชเวลาในการพักผอนหยอน
ใจของทหารอเมริกันอยางแทจริง คนไทยเองก็ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณยานพัฒนพงษมาโดย
ตลอดเชนกัน จากเดิมซึ่งเคยเปนยานการลงทุนดานธุรกิจ อาทิ ธนาคารฮองกง และ ธนาคารเซี่ยงไฮ 
และท่ีทําการสายการบินตาง ๆ  “ศาลาอเมริกันกับแอรเวียดนามน้ันเคยอยูติดกันที่ถนนพัฒนพงษ 
แตแลวเมื่อเชาวันกอนเดินผานถนนน้ันไป กลับไมเห็นปายช่ือที่คุนตา “ศาลา” กลายเปนไนทคลับ
ตามแฟช่ันคนกรุงไปเสียแลว”33 จากการสัมภาษณนายประพันธ แสงทอง บรรณาธิการขาวธุรกิจ
ทองเที่ยว หนังสือพิมพ Inside ทองเที่ยว ที่เคยอาศัยอยูยานพัฒนพงษในชวงป พ.ศ. 2510 เลาวา 

 

ชวงนั้นจําไดวาแถว ๆ พัฒนพงษ เปนที่ทําการของสายการบินหลายสาย เพราะเร่ิมมี
ชาวตางชาติเดินทางเขามาเที่ยวมากข้ึน แลวก็คอย ๆ กลายเปนไนทคลับอยางท่ีเห็น 
คนท่ีจะไปเที่ยวแถวพัฒนพงษสวนใหญจะเปนพวกทหารอเมริกันแลวก็นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ทหารอเมริกันจะเที่ยวพัฒนพงษ กับ เพชรบุรีตัดใหมกันมาก แตเพชรบุรี
นี่จะขึ้นชื่อเร่ือง อาบ อบ นวด ซะมากกวา คนไทยไมเที่ยวกันหรอกแตจะไปเที่ยวแถว 
ราชดําเนิน กับ วังบูรพา เมื่อกอนแถววังบูรพาจะมีโรงหนัง 3 โรง ชื่อ แกรนด ควีน 

                                                           

 32พิเชฐ สายพันธ, “ใน” บางลําพู และ “สีลม” “พื้นที่” และ “ตัวตน” ในอัตลักษณของคนเมือง, 30 
ป ไทยคดีศึกษา  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540), 97. 

 
33นิพนธ แจมดวง, ย่ํายางหนทางไทยของ ส. ศิวรักษ (กรงุเทพฯ: ศกึษิตสยาม, 2550), 39. 
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คิงส แลวก็มีบารนครถํ้าติดกับโรงหนังเลย ซึ่งดังมากวัยรุนเท่ียวกันเยอะกวาจะปดก็ตี 
1 ตี 2 นูน34 

 
จากขอความขางตนทําใหเห็นวาพัฒนพงษเร่ิมแปรสภาพจากยานธุรกิจเปนสถาน

บันเทิง สันนิษฐานวานอกจากจะเปนพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจสําหรับทหารอเมริกันแลวยังเปนแหลง
ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทยใหมาใชจายเงินตรา
ไดมากท่ีสุดแหงหนึ่งของกรุงเทพมหานคร  

 

3.2  การปรับตัวของสถานบันเทิงเมื่อถอนกองกําลังทหารอเมริกันกลับประเทศ พ.ศ. 2512 – 2521 
  หลังจากท่ีสหรัฐอเมริกาไดทุมเทแสนยานุภาพทางการทหารอยางเต็มท่ีในการ
ชวยเหลือเวียดนามใตเพื่อทําการรบกับเวียดนามเหนือเปนระยะเวลาหลายป แตก็ยังไมสามารถยุติ
สงครามในประเทศเวียดนามลงได ทําใหสหรัฐอเมริกาสูญเสียทั้งกําลังทรัพยและกําลังคนไปเปน
จํานวนมาก รัฐบาลสหรัฐจึงตัดสินใจถอนกําลังทหารออกจากเวียดนามใตในป 2516 โดยปลอยให
เวียดนามใตทําสงครามโดยลําพังกับเวียดนามเหนือ เมื่อไมมีกองทหารอเมริกันชวยเหลือจึงทําให
เวียดนามเหนือสามารถเขายึดเวียดนามใตและรวมท้ังสองสวนเขาดวยกันไดสําเร็จในวันที่ 2 

กรกฎาคม 2519 พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อประเทศเปน “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” 

เมื่อสหรัฐอเมริกาถอนกําลังทหารจากเวียดนามใตอยางเปนทางการในป 2516 แตกอง
ทหารอเมริกันบางสวนยังคงดํารงอยูในประเทศไทย จึงเกิดเปนขอถกเถียงของคนในสังคมไทย
เร่ือยมา กระทั่งในป 2518 เกิดปจจัยหลายประการท่ีทําใหรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจําเปนตองถอนกอง
กําลังท้ังหมดของตนออกจากประเทศไทย(โปรดดูในหัวขอ 3.2.1) กิจการสถานบันเทิงท่ีดําเนิน
กิจการอยูไดจากการรองรับทหารอเมริกันตางไดรับผลกระทบเม่ือทหารอเมริกันออกจากประเทศ
ไทยโดยสมบูรณ สถานบันเทิงหลายแหงขาดทุนจนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดและปดตัวลง
ในที่สุด ดังน้ันบรรดาสถานบันเทิงจึงเปลี่ยนเปาหมายมาใหบริการชาวไทยแทน โดยปรับใหเขากับ
ความช่ืนชอบของคนไทยและยังคงรับรูปแบบมาจากวัฒนธรรมตะวันตก ทําใหเกิดดิสโก เทคซึ่ง

                                                           

 
34สัมภาษณนายประพันธ แสงทอง อายุ 63 ป, วันศุกรที่ 7 ตุลาคม 2554.   
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เปนสถานบันเทิงแบบใหมตามมาและมุงเนนกลุมตลาดวัยรุนเปนสวนใหญ ในขณะท่ีปญหาสังคม
หลายประการเกิดขึ้นจากผลพวงของการถอนกองทัพอเมริกันออกจากประเทศไทย อาทิ ปญหาการ
วางงาน ปญหาเมียเชา และ ปญหาเด็กหัวแดง หมายถึงเด็กลูกคร่ึงซึ่งเกิดจากบิดาท่ีเปนชาวอเมริกัน  
ทําใหสถานบันเทิงปรับตัวมาใหบริการแกชาวไทยเสียแทน สันนิษฐานไดวา ขณะน้ันจํานวนสถาน
บันเทิงมีมากข้ึนจนทําใหรัฐบาลตองจํากัดสถานบันเทิงดวยการปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาน
บรกิารเปนคร้ังที่ 2 ในป 2521 

  
  3.2.1 การถอนกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทย 
  ตลอดเวลาท่ีกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาดํารงอยูในประเทศไทยน้ัน เศรษฐกิจ
หมุนเวียนภายในประเทศดีขึ้นอยางมาก รายไดจากการพักผอนหยอนใจของทหารอเมริกันใน
เมืองไทย พ.ศ. 2508 มีประมาณ 2 ลานดอลลารอเมริกัน พ.ศ. 2509 มี 11 ลานดอลลารอเมริกัน และ
ใน พ.ศ. 2512 เพิ่มเปน 24 ลานดอลลารอเมริกัน35 ซึ่งเปนรายไดของประเทศจํานวนมหาศาล ทั้งน้ี
ยังไมนับเงินลงทุนดานอ่ืนและการใหความชวยเหลือทางการทหารแกประเทศไทย เมื่อสงคราม
เวียดนามยุติลง ปญหาของฐานทัพอเมริกันในประเทศไทยกลายเปนขอถกเถียงมาโดยตลอดวา
สมควรใหดํารงอยูหรือใหถอนทัพกลับไป ทางรัฐบาลไทยเองตระหนักดีวาหากไมมีฐานทัพ
อเมริกันอยูในประเทศไทยเศรษฐกิจของประเทศจะตองไดรับความกระทบกระเทือนอยางแนนอน 
ในขณะที่คนไทยจํานวนมากไดเรียกรองใหกองกําลังสหรัฐถอนออกไปจากประเทศไทย ดวย
เหตุผลวาสงครามเวียดนามไดสิ้นสุดลงแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะมีกองกําลังสหรัฐอยูใน
ประเทศไทยเพื่อปฏิบัติการทางทหารเพราะจะทําใหไทยเขาไปมีสวนพัวพันอยูในสงครามดวย สิ่ง
สําคัญ 2 ประการที่พอจะสันนิษฐานวาคนไทยสวนใหญตองการใหรัฐบาลสหรัฐอเมริกาถอนกําลัง
ออกไปทั้งๆท่ีหลังสงครามโลกครั้งที่สองคนไทยตางใหการตอนรับสหรัฐในฐานะมิตรท่ีดี ประการ
แรกมาจากองคการประมวลขาวกลางของอเมริกาหรือ ซี.ไอ.เอ.  Central Intelligence Agency 

(C.I.A) เขามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศของไทยซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตยของชาติ 
                                                           

 
35กองบรรณาธิการ, วารสารสังคมปริทัศน 11, 5 (พฤษภาคม 2516) หนา 18-26. 
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เ ร่ืองเกิดจากจดหมายที่ ถูกสงมาจากสกลนครลงช่ือวา  จํา รัส  มี เนื้อหาให
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์ ประกาศหยุดยิงกับผูกอการรายโดยมีเงื่อนไขวา
รัฐบาลตองใหผูกอการรายปกครองบริเวณท่ีตนไดปลดแอก ถาหากเปนเชนน้ันได 
ผูกอการรายก็จะชวยเหลือรัฐบาลในทุกวิถีทาง ปรากฏวาเปนการกระทําของเจาหนาท่ี 
ซี.ไอ.เอ. ทําใหทราบวาองคการประมวลขาวกลางของอเมริกาเขามาแทรกแซงกิจการ
ภายในประเทศของไทย เปนอันตรายอยางย่ิงตอความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย
ของชาติ และหนวยของ ซี.ไอ.เอ.ประจําทําการอยูในกรุงเทพมหานครกับตาม
ตางจังหวัดหลายแหงท่ีเปนเขตปฏิบัติการของผูกอการรายขณะน้ีใชเมืองไทยเปนจุด
สืบหาขาวในบริเวณชายแดนพมา ใชไทยเปนศูนยสืบขาวในอินโดจีน ซี.ไอ.เอ. อยูทุก
หนทุกแหงในเมืองไทยเพื่อสรางอิทธิพลของตน36  

 

  นอกจากการแทรกแซงทางการเมืองยังปรากฏขาวตามหนาหนังสือพิมพรายวันเกือบ
ทุกฉบับในชวงเวลาน้ันวา ซี.ไอ.เอ. ยังมีสวนเก่ียวพันกับการปลูกฝนของชาวเขาในภาคเหนือเพื่อหา
ขาวกรองและความเคล่ือนไหวทางการเมืองและการทหารของคอมมิวนิสตดวย  

ประการท่ีสอง กรณีเหตุการณเรือสินคามายาเกวซสัญชาติสหรัฐท่ีถูกจับในนานนํ้า
กัมพูชาระหวางที่เดินทางเขามาที่สัตหีบในวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ปฏิบัติการทางทหารของ
สหรัฐเพื่อชวยเหลือเกิดขึ้นทันที โดยนาวิกโยธินอเมริกันจากเกาะโอกินาวาและอาวซูบิคถูกสงมายัง
ฐานทัพที่อูตะเภารวมถึงมีเคร่ืองบินรบจากฐานทัพอเมริกันที่อุดรธานีและโคราชออกปฏิบัติการ
รวมดวย ซึ่งรัฐบาลไทยไมเคยลวงรูถึงปฏิบัติการคร้ังน้ีมากอนและถือวาการกระทําคร้ังน้ีเปนการ
ละเมิดอธิปไตยของไทย จึงไดยื่นบันทึกประทวงตอสหรัฐพรอมท้ังระบุใหถอนนาวิกโยธินออก
ทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเปนความเห็นพองกับคนไทยสวนใหญ เปนผลใหสหรัฐอเมริกาถอน
กองกําลังออกจากประเทศไทย 

  
รัฐบาลสหรัฐฯ ไดตกลงใจท่ีจะลดกําลังทหารอเมริกันในประเทศไทยจาก 27 ,000 

นาย ใหเหลือไมเกิน 20,000 นาย ภายใน 30 มิ.ย.2518 ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของ
                                                           

 36สจช. ก/ป5/2517/8 (1) การถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศไทยและการแทรกแซงของ ซี.ไอ.เอ.  
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เตรียมการในทางปฏิบัติและประสานงานในรายละเอียดกับสหรัฐตอไป รุนแรกป 
2518 จํานวน 7,500 นาย ออกจากประเทศไทยภายในประมาณส้ินเดือน มิ.ย. และถอน
ทหารออกใหหมดภายใน 12 เดือน จาก นครราชสีมา นครพนม อุบล อุดร อูตะเภา   
ตาคลี37 

 

  หลังจากกองกําลังสหรัฐอเมริกาถอนทัพออกจากประเทศไทยไปแลวพบวาเกิดผล
กระทบกับเศรษฐกิจและสังคมไทยหลายดาน อาทิ การวางงานของคนไทยกวา 30,000 คน ที่เคย
ทํางานกับสหรัฐ38 ปญหาสตรีที่ทําอาชีพเมียเชาตามฐานทัพตาง ๆ ทั่วประเทศไทย และ ปญหาเด็ก
หัวแดง หรือ เด็กลูกคร่ึงซึ่งเกิดจากทหารอเมริกันจํานวนมาก โดยเฉพาะปญหาเด็กหัวแดงซึ่งเปน
ปญหาใหมของสังคมไทยในขณะน้ันเพิ่มจํานวนข้ึนเร่ือย ๆ จนตองมีมูลนิธิของชาวอเมริกันเขามา
ดูแล 

 

การชวยเหลือมีมูลนิธิของนักประพันธหญิงชาวอเมริกัน ชื่อมูลนิธิเพิล .เอส.บัค
(Pearl S. Buck Foundation)ไดเขามาสํารวจและจัดการชวยเหลือแกเด็กหัวแดงที่
เรียกวาอเมราเชียน(Amerasian) ในไทยขณะนี้มี 1,200 คน คาดวาอีก 3 ป จะเพ่ิมข้ึน
เปน 3,600 คน จากการสํารวจเขตอันเปนที่ตั้งฐานทัพใหญของสหรัฐในไทย เชน       
ตาคลี นครสวรรค นครราชสีมา อุบล อุดร อูตะเภา สัตหีบ พบบางท่ีกรุงเทพ โดยทาง
มูลนิธิมีเจตนาดีที่จะใหเด็กเหลาน้ีมีความเปนดีอยูดี เปนที่ยอมรับในสังคม เปน
พลเมืองดีและเปนประโยชนแกประเทศไทยในอนาคต39 

 

                                                           

 37สจช. [1]มท.3.1.5.18/2 (3) การประชุมเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับฐานทัพที่สหรัฐใชอยูในประเทศไทย
(19 เม.ย.2500-7 ม.ค.2519)  
 38สจช. [1]มท.3.1.5.18/2 (1) การประชุมเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับฐานทัพที่สหรัฐใชอยูในประเทศไทย
(19 เม.ย.2500-7 ม.ค.2519)  
 

39สจช. ก/ป5/2511/22 ปญหาเมียเชาและลูกครึ่งไทย-อเมริกัน  
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    ปญหาสังคมเร่ืองเด็กหัวแดงซึ่งรวมทั้งเด็กลูกคร่ึงอเมริกันผิวขาวและอเมริกันผิวดํา
หรือ    นิโกรนับวาเปนปญหาอยางมากในระยะแรก เพราะเด็กไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สังคมไทยไดและรูสึกแปลกแยกจากเด็กไทยทั่วไปท้ังเร่ืองของ หนาตา สีผม หรือ สีผิว สวนสตรีที่
เคยทําอาชีพเมียเชาน้ันแมบางสวนจะมีโอกาสไปทําอาชีพบริการดานอ่ืน แตสวนมากไมสามารถ
เขาสูตลาดแรงงานท่ัวไปไดงายเนื่องจากขาดความรูทางวิชาชีพ กรมประชาสงเคราะหจึงตอง
ชวยเหลือโดยใหมีการฝกฝนอาชีพสตรีดานอ่ืนแกคนกลุมนี้ 
  สวนกิจการสถานบันเทิงและธุรกิจบริการท่ัวประเทศตางประสบปญหาขาดทุนหลาย
ราย ดังตัวอยางท่ีตาคลี ซึ่งบรรดานายทุนตางคาดหวังจะแสวงหากําไรจากทหารอเมริกันเหลาน้ี 

 

ผูที่เดือดรอนและกระทบกระเทือนจากการถอนทหารนี้คือ นายทหารช้ันประทวน
ยศอยางสูงถึงจา ซึ่งไปเชาซื้อผอนสงรถเกงมาทําแทกซี่รับ จี.ไอ. จากแคมปเขามา
ตลาดเท่ียวละ 1 ดอลลาร เมื่อจีไอถอนตัวไป การหากินก็ลําบาก คาซื้อรถก็ยังผอนไม
หมดจึงเปนเร่ืองหนักใจกันมาก อาจถูกยึดรถคืนก็ได รถท่ีนายทหารช้ันประทวนซื้อ
ผอนมาวิ่งหากินที่ตาคลีมีทั้งหมด 40 คัน สําหรับภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าซึ่งเคยเฟองฟู 
ผูสื่อขาวรายงานวา ขณะนี้ฝดมากบรรดาพอคาท่ีลงทุนสรางบารไนทคลับรับจี.ไอ. 
ตางไดรับผลกระทบไปตาม ๆ กัน เชน บารฟอกซของนายวิชัย แซตั้ง ลงทุน 280 ,000 
บาท บอกหมดตัวไมรูจะทํายังไง บารแพนเอมของนายมะยม เอ่ียมรอด ลงทุนไป
ประมาณ 1 ลานบาทยังปดอยู บารชิคาโก ของนายศรีชา ตาฆวัฒน ลงทุนไป 400 ,000 
บาท เมื่อจีไอถอนทหารออกก็ตองทุบท้ิงกลับไปทําพืชไรแตรอดตัวเพราะพืชไรยังมี
ราคาดี บารกรังดปรีซ ก็ทุบทิ้งไปแลว40  

 

เห็นไดชัดเจนวา มีกลุมคนจํานวนไมนอยที่มองเห็นวาการลงทุนในกิจการสถาน
บันเทิงเพ่ือรองรับทหารอเมริกันมีความคุมคากับจํานวนเงินที่ลงทุนไป แตเมื่อสหรัฐอเมริกาถอน
ทัพออกจากประเทศไทย บรรดานักลงทุนเหลาน้ีตางประสบปญหาขาดทุนอยางมากทําใหตอง
กลับไปทําอาชีพพื้นฐานด้ังเดิมคือเกษตรกรรม ทําใหสันนิษฐานไดวาสถานบันเทิงตาง ๆ มีการปรับ
                                                           

 40สจช. ก/ป5/2517/8 (2) การถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศไทยและการแทรกแซงของ ซี.ไอ.เอ.  
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กลยุทธทางการคาเพ่ือความอยูรอดของตน โดยเฉพาะสถานบันเทิงในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีหัน
มาใหความสําคัญกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศและชาวไทยซึ่งเนนกลุมวัยรุนเพ่ิมมากข้ึน 

ผลกระทบจากสถานบันเทิงท่ีรองรับบรรดาทหารอเมริกันมักจะมีผูหญิงเขามา
ใหบริการและนําไปสูการลักลอบคาประเวณี สถานบันเทิงท่ีคนไทยรูจักคุนเคยน้ันเปนการหาความ
สําราญจากการดื่ม กิน ฟงดนตรี เตนรํา ก็เร่ิมเปลี่ยนมาเปนการมีผูหญิงคอยบริการความสําราญแก
บรรดาทหารอเมริกัน  ซึ่งไมตางอะไรกับการมีหญิงปลอบขวัญใหกับทหารญ่ีปุนเมื่อคร้ัง
สงครามโลกครั้งที่สอง อาชีพที่เกิดใหมเพื่อรองรับทหารอเมริกันเหลาน้ีคืออาชีพเมียเชา “ประมาณ
ป พ.ศ. 2511 ในซอยเอกมัยมีบานเชาหลังเล็ก ๆ รูปทรงคลายคลึงกันต้ังเรียงรายอยูกลุมหน่ึง 
ชาวบานแถบน้ันเรียกคนกลุมน้ีวา หมูบานเมียเชา โดยสาวไทยทํามาหากินกับตางชาติเชาเปนเมีย
ชั่วคราวน่ันเอง”41 ซึ่งบรรดาเมียเชาเหลาน้ีไดเปนปญหาสังคมตามมาหลังจากท่ีทหารอเมริกันถอน
ทัพกลับไป อีกอาชีพหน่ึงท่ีเปนผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสถานบันเทิงคือแท็กซี่ปายดํา 
หมายถึงรถยนตที่จดทะเบียนเปนรถนั่งสวนบุคคลแตมาทําเปนรถรับจางสาธารณะ สวนมากจะ
ใหบริการแกทหารฝร่ังซึ่งมาจากสมรภูมิเวียดนาม คอยดูแลรบัสงไปเท่ียวตาม บาร ไนทคลับ สถาน
อาบ อบ นวด และสถานท่ีเหลาน้ีก็จะใหเปอรเซ็นตเปนเงินคาพามาใหกับแท็กซี่ 42 กลาวไดวา
ทั้งหมดนี้เปนผลกระทบจากการดํารงอยูของกองทหารอเมริกันตั้งแตเร่ิมเขาสูประเทศไทย
จนกระทั่งถอนกองกําลังออกจากไทยอยางสมบูรณในป 2518 

    

  3.2.2 จากอะโกโกสูดิสโกเทค 
  เมื่อสหรัฐอเมริกาถอนทัพออกจากประเทศไทยเปนที่เรียบรอยประกอบกับการประสบ
ปญหาขาดแคลนนํ้ามันในประเทศ รัฐบาลไดมีนโยบายใหประชาชนใชจายอยางประหยัดรวมถึง
การใหสถานบันเทิงปดทําการกอนเวลาที่กําหนดไวในเวลา 24.00 น. ซึ่งนโยบายดังกลาวทําให
ผูประกอบการสถานบันเทิงรวมตัวกันขอผอนผันใหปดตามเวลาเดิมแตจะหยุดใหบริการในวัน
อาทิตยแทน รัฐบาลจึงมีประกาศหามสถานบริการ ไนทคลับ สถานเตนรําท่ีมีและไมมีพารทเนอร 

                                                           

 
41เดลินิวสคอลัมน เหนือ ใต ออก ตก วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 2511  ฉบับท่ี 6734, 3. 

 
42ลาวัณย โชตามระ, ไดรูไดหัวเราะ (พระนคร : แพรพิทยา, 2512), 338-339. 
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เปดทําการวันอาทิตย43 เปนผลใหสถานบันเทิงเกิดภาวะซบเซามากข้ึน บรรดาผูประกอบกิจการ
สถานบันเทิงจึงตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดโดยหันมาใหความสําคัญกับนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศรวมถึงเอาใจกลุมนักเที่ยวชาวไทยมากข้ึนและเนนตลาดกลุมวัยรุนซึ่งเปดรับวัฒนธรรม
ตะวันตกในดานตาง ๆ อยางเต็มท่ี การเตนรําแบบลีลาศเร่ิมคลายความนิยมลงไปสันนิษฐานวาเปน
เพราะวัยรุนจํานวนมากนิยมดนตรีร็อคและดนตรีแบบดิสโกซึ่งเนนการเตนรําในทาทางท่ี
สนุกสนานเรารอนไมตองมีการบังคับจังหวะมากกวา 

เพลงดิสโกไดรับความนิยมอยางสูงจากชาวตะวันตกในชวงกลาง-ปลายคริสตศตวรรษ 
1980 ซึ่งดนตรีดิสโกเปนท่ีรูจักกันทั่วไปในสหรัฐอเมริกาเปนคร้ังแรกจากบทความของ  Vince 

Aletti นักขาวสายดนตรี ซึ่งเขียนลงในนิตยสาร Rolling Stone เมื่อป 197344 ซึ่งนักรองนักดนตรี  
ดิสโกที่มีชื่อเสียงโดงดังในขณะน้ันไดแก Donna Summer, Bee Gees, Abba, The Jackson Five เปน
ตน ตอมาปจจัยท่ีสงเสริมใหดนตรีดิสโกไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนจากผูคนหลายประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย มาจากภาพยนตรดังหลายเร่ืองที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับดิสโกอาทิ Saturday Night 

Fever ออกฉายในค.ศ. 1977 เปนผลใหนักแสดงนําชายอยางจอหน ทราโวตา (John Travolta) และ
เพลงประกอบภาพยนตรที่รองโดยวงบีจีส (Bee Gees) โดงดังตามไปดวย และ Thank God It's 

Friday ตามมาดวยภาพยนตรเร่ือง Grease ในค.ศ. 1978 ซึ่งนักแสดงนํายังคงเปนจอหน ทราโวตา 
เชนเดมิ แมฉากในการเตนรําจังหวะดิสโกของ Grease จะไมเราใจเทากับ Saturday Night Fever แต
กลาวไดวาภาพยนตรทั้ง 2 เร่ืองน้ีเทากับเปนการกระตุนใหดิสโกเปนดนตรีที่ไดรับความนิยมอยาง
มากและการทําใหการเตนรําลักษณะน้ีนิยมตอเนื่องมาอีกหลายป สงผลใหภาพยนตรแนวเตนรํา
เร่ือง Flah Dance นําแสดงโดยเจนนิเฟอร บีล (Jennifer Beals) ออกฉายในป 1983 ตามมาดวย
ภาพยนตรเร่ือง Dirty Dancing ในป 1987 เปนภาพยนตรแนวโรแมนติกเกี่ยวกับความสัมพันธของ
ครูฝกการเตนกับนักเรียนสาว นําแสดงโดย แพทริค สเวซี่ (Patrick Swayze) และ เจนนิเฟอร เกรย 
(Jennifer Grey) ทั้งภาพยนตรและเพลงดิสโกเหลาน้ีสงผลใหสถานบันเทิงประเภทดิสโกเทคใน
สหรัฐอเมริกาไดรับความนิยมอยางมากมาย 

                                                           

 
43บานเมือง วันพุธท่ี 9 มกราคม 2517 ฉบับท่ี 37344, 7.  

 44Vince Aletti เขาถึงโดย http://en.wikipedia.org/wiki/Vince_Aletti เขาถึงเม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2555.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



99 

 

 
 

สวนในประเทศไทยก็นิยมดนตรีดิสโกตามอยางตะวันตกเชนกัน ทําใหดิสโกเทคเปน
สถานบันเทิงรูปแบบใหมที่เกิดข้ึนในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2518 โดยต้ังข้ึนท่ีเมืองพัทยาเปนแหง
แรกซึ่งเปนเมืองทองเท่ียวที่มีชาวตางประเทศมากท่ีสุดในขณะน้ัน  

 

ดิสโกเทคแหงแรกของไทยเปดดําเนินการคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2518 ที่โรงแรมออคิด 
พัทยา ใชชื่อวา “บีบลอส” โดยไดเปลี่ยนแปลงจากไนทคลับธรรมดาท่ีมีวงดนตรีรอง
เพลง เตนรํา เปนการเปดเพลงจากแผน เพลงท่ีเปดจะเปดติดตอกันไมมีการหยุดคั่น
ระหวางเพลง ในชวงแรกของการเปดบีบลอส ทําใหวัยรุนโดยเฉพาะจากกรุงเทพฯ 
หลั่งไหลไปเที่ยวพัทยากันมากจนทําใหบีบลอสขยายสาขามาเปดท่ีกรุงเทพฯ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของวัยรุน โดยเปดยานสุขุมวิท ซอย 445 

   
  แมวาดิสโก เทคจะเกิดข้ึนที่พัทยาแตปรากฏวา  ได รับความนิยมจากวัยรุนใน
กรุงเทพมหานครอยางมากจนทําใหตองขยายสาขามาที่กรุงเทพฯ ยานสุขุมวิท ซอย 4 ยิ่งเปนการ
ตอกย้ําใหเห็นวาบรรดาวัยรุนตางช่ืนชอบและยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามาเปนสวนหน่ึงในวิถี
ชีวิต ซึ่งเปนโอกาสใหสถานบันเทิงประเภทอ่ืน อาทิ ไนทคลับ ผับ บาร ปรับตัวกันในการดําเนิน
ธุรกิจและหันมามองตลาดกลุมวัยรุนกันมากข้ึน สันนิษฐานวาสิ่งท่ีทําใหดิสโก เทคไดรับความนิยม
อยางมากคือ การเปดเพลงจากแผนเสียงโดยไมมีการหยุดคั่นจังหวะเหมือนวงดนตรีและนักรองท่ี
ตองหยุดพักเปนชวง  
  สิ่งท่ีสะทอนใหเห็นวาดนตรีและการเตนแบบดิสโกไดรับความนิยมอยางสูง ใน
สังคมไทย ถูกถายทอดออกมาในรูปแบบภาพยนตรไทยเมื่อป 2519 อาทิ เร่ืองวัยอลวน นําแสดงโดย
ไพโรจน สังวริบุตร และ และลลนา สุลาวัลย เมื่อภาพยนตรประสบความสําเร็จสงผลใหพระเอก
ภาพยนตรเร่ืองแรกอยางไพโรจน สังวริบุตร ไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 10 ยอดคนเดนในรอบป 
เน่ืองจากสามารถทําใหภาพยนตรมีรายไดถึง 8 ลานบาทซึ่งมากกวาพระเอกช่ือดังคนอ่ืน ๆ ในขณะ
นั้น46 ทําใหมีการจัดสรางภาพยนตรภาคตอจากวัยอลวนอีก 2 เร่ืองคือ รักอุตลุต และ ชื่นชุลมุน ซึ่ง
                                                           

 45ซับเอดิเตอร 1987 [นามแฝง], “ยินเงาสลัวดิสโกเทก,” บานไมรูโรย 3, 7 (สิงหาคม 2530), 20. 

 
46สจช. ก/ป3/2520/26 คอลัมน “ทอ็ปเท็น 10 ยอดคนเดนในรอบป” จากหนังสือพิมพเดลินิวส  
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เร่ืองรักอุตลุตนั้นมีฉากการแสดงบางตอนท่ีคูพระนางตองเตนบ๊ัมพ คือ เปนการเตนท่ีใชสะโพกชน
กันและเปนที่นิยมกันมากในสถานบันเทิงดิสโกเทคขณะน้ัน 

เมื่อความนิยมในการเท่ียวสถานบันเทิงของคนกรุงเทพฯ มีมากข้ึน จึงเกิดการขยายตัว
และเพิ่มจํานวนของสถานบันเทิงตามไปดวย รัฐบาลจึงปรับปรุงกฎหมายสถานบริการอีกคร้ังในป 
2521 โดยเพ่ิมสาระสําคัญในความหมายของสถานบริการ ดังนี ้

"สถานบริการ" หมายถึง สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการโดยหวังประโยชนในการคา 

ดังตอไปน้ี 

(1) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง ประเภทท่ีมีและประเภทที่ไมมีหญิงพารทเนอร
บริการ 

(2) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายและบริการ โดยมี
หญิงบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอน หรือมีบริการนวดใหแก
ลูกคา 

(3) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา 
(4) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนาย โดยจัดใหมีการ

แสดง ดนตรีเกินสองช้ิน หรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบันเทิง 

เห็นไดวาในขอ (4) มีการเพ่ิมขอความวา โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีเกินสองช้ิน หรือ
การแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายสถานบริการในคร้ังน้ีสะทอนใหเห็นวา 
ขณะน้ันสถานบันเทิงเร่ิมปรับตัวมาใหบริการคนไทยมากข้ึนหลังจากทหารอเมริกันถอนทัพกลับไป 
จนสถานบันเทิงกลายเปนท่ีนิยมของคนกรุงเทพฯ ทําใหรานอาหารทั่วไปเล็งเห็นผลประโยชนทาง
การคา จึงปรับปรุงรานคาใหมีการบริการเหมือนกับสถานบันเทิงโดยไมมีใบอนุญาตสถานบริการท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย อีกทั้งยังเพ่ิมจํานวนข้ึนเร่ือยๆ จนทําใหเจาหนาที่รัฐเกิดความยากลําบากในการ
ดูแล เนื่องจากรานอาหารเหลานี้อยูนอกเหนือจากพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509  

รัฐบาลจึงเห็นควรวาตองปรับปรุงพระราชบัญญัติสถานบริการข้ึนใหมในป 2521 

เพื่อใหเขากับสถานการณในยุคนั้น พรอมกับประกาศใหประชาชนไดทราบท่ัวกันวา หากสถานที่
ใดท่ีไมมีใบอนุญาตสถานบริการแตมีการจัดใหเลนดนตรีเกินสองช้ิน หรือจัดใหมีการแสดงความ
บันเทิงอ่ืนใด ตองถูกจับกุมเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย พรอมกับจํากัดจํานวนสถานบริการโดยไม
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อนุญาตใหสถานประกอบการใดๆ ขอใบอนุญาตสถานบริการเพ่ิม เวนแตจะไดรับความเห็นควร 
จากเจาหนาท่ีรัฐ แตการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับสถานบริการในป 2521 ยังมีไมความเขมงวด
เทาใดนัก  

กลาวไดวา หลังจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองสิ้นสุดลง คนไทยมีโอกาสเลือกรับความ
บันเทิงไดมากข้ึนหลังจากถูกสั่ งหามความบันเทิงโดยรัฐบาลในชวงเวลาสงคราม ระยะนี้
ความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกามีความแนนแฟนมากข้ึน เนื่องจากหลังสงคราม
เศรษฐกิจของประเทศตาง  ๆ  ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได รับผลกระทบอยางหนัก  ซึ่ง
สหรัฐอเมริกาย่ืนมือเขามาชวยในฐานะมิตรท่ีดีมาโดยตลอด  ทําใหคนไทยยินดีรับวัฒนธรรมทุก
ดานจากสหรัฐอเมริกา ตอมาเม่ือลัทธิคอมมิวนิสตระบาดในเวียดนามทําใหกองทัพทหารอเมริกัน
เขามาตั้งอยูในประเทศไทยเพ่ือไมใหไทยตองตกเปนคอมมิวนิสตตามหลักทฤษฎีโดมิโน การเขามา
ของทหารอเมริกันในคร้ังน้ันสงผลกระทบตอวัฒนธรรมของไทยอยางมาก เนื่องจากสถานบันเทิง
รูปแบบใหมที่ไมเหมาะสมกับคนไทยเกิดข้ึนจํานวนมากเพ่ือรองรับทหารอเมริกัน อาทิ การเกิด
ไนทคลับ บารอะโกโก อาบอบนวด ในยานพัฒนพงษและถนนเพชรบุรีตัดใหม ทําใหรัฐบาลตอง
ออกพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เพื่อควบคุมใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม 

ในป 2518 เมื่อสหรัฐอเมริกาถอนกองกําลังทหารท้ังหมดออกจากประเทศไทย
เน่ืองจากสิ้นสุดสงครามเวียดนาม จึงทําใหสถานบันเทิงจําเปนตองเปลี่ยนกลุมลูกคาโดยมาใหความ
สนใจกลุมคนไทยดวยกัน เปนผลใหมีสถานบันเทิงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและขยายตัวอยู เปน
ระยะ รัฐบาลจึงตองคอยควบคุมดูแลเพื่อใหสถานบันเทิงดําเนินกิจการอยางเปนระเบียบเรียบรอย  
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บทท่ี 4 

กิจการสถานบันเทิงกับการบริโภคนิยมในกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2521-2545) 
 

ตั้งแตทศวรรษ 2500 เปนตนมา นโยบายทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยสนับสนุนการคาโดยรัฐวิสาหกิจ มาเปนการสนับสนุนการคาการ
ลงทุนโดยเอกชนแทน เห็นไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 พ.ศ.
2504-25091 มีใจความสําคัญในการพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลสงเสริมใหมีการ
ลงทุนในสิ่งกอสรางข้ันพ้ืนฐานอาทิ ระบบคมนาคมขนสง ระบบเขื่อนเพื่อการชลประทานและ
พลังงานไฟฟา สาธารณูปโภค เปนตน ทั้งน้ีไดสนับสนุนการคาและการลงทุนโดยเอกชนเปนสวน
ใหญ การพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาวไดอาศัยความชวยเหลือดานการลงทุนจากตางประเทศซึ่งมี
สหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกเปนหลัก  

สาเหตุที่สหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกเขามามีบทบาทกับเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูนําฝายโลกเสรีที่มีความม่ังค่ังในทางเศรษฐกิจขณะน้ันและ
ไดรับความกระทบกระเทือนจากภัยพิบัติของสงครามนอยกวาประเทศอ่ืน ๆ สวนธนาคารโลกเปน
สถานบันทางการเงินระหวางประเทศที่จัดต้ังข้ึนหลังจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองยุติลง เพื่อเรง
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของโลกที่เสียหายในระหวางสงครามโดยใหความชวยเหลือดานการลงทุน
แกประเทศโลกที่สามรวมถึงประเทศไทย ความชวยเหลือดังกลาวสนับสนุนการคาการลงทุนโดย
นายทุนเอกชนเปนสวนใหญโดยเฉพาะการลงทุนของนายทุนเอกชนชาวอเมริกันในประเทศไทย 
อาทิ ธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภคอยางผงซักฟอกและสบู เปนตน ซึ่งเง่ือนไขของธนาคารโลกท่ี
กําหนดไวใหกับรัฐบาลไทยคือ จะไมมีการอนุมัติเงินกูใหกับโครงการท่ีลงทุนโดยรัฐวิสาหกิจ
เด็ดขาด และจะสนับสนุนการลงทุนโดยภาคเอกชนเทานั้น จารึก สุดใจ ใหความเห็นวา บทบาทของ

                                                           

 1แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 เปนการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจระยะ
ยาวของประเทศไทย รัฐบาลตอมาไดนําแนวทางน้ีมาเปนแบบอยางในการปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศใหเหมาะสมกับเวลาและสภาพการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป แผนพัฒนาฯ ที่ใชอยูในปจจุบันเปน
ฉบับที่ 11 
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ธนาคารโลกเปนปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจากระบบ
เศรษฐกิจชาตินิยมไปสูระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมเร็วยิ่งข้ึน2 

การคาแบบเสรีทําใหระบบทุนนิยมเติบโตไปพรอมกับวิถีการบริโภคที่เปลี่ยนไปของ
คนในสังคมโดยเห็นชัดเจนในสังคมของชาวกรุงเทพมหานคร อาทิ การมีรถยนตสวนตัว การ
ตกแตงรางกายดวยเคร่ืองประดับ การใชจายเงินเพ่ือซื้อความสุขชั่วคราวตามสถานบันเทิง เปนตน 
เนื่องจากการพัฒนาประเทศใหทันสมัยเร่ิมจากกรุงเทพฯ เปนอันดับแรกในฐานะเมืองหลวง ทําให
หนังสือพิมพหลายฉบับลงขาวประชดประชันรัฐบาลวาเอาใจคนกรุงเทพฯ ราวกับเปนเทวดาใน
สวรรค จึงทําใหคนตางจังหวัดมุงสูกรุงเทพฯ เพื่อหางานทําและอยากเปนเทวดาอยูบนสวรรค
เหมือนกัน3 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหเกิดกลุมคนรุนใหมซึ่งมีการศึกษาสูงข้ึน 
อีกทั้งยังมีความคิดแตกตางจากคนรุนกอน4 เชนเดียวกับการแสวงหาความบันเทิงเพ่ือพักผอนหยอน
ใจซึ่งมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นภายใตอิทธิพลวัฒนธรรมแบบอเมริกัน  

สถานบันเทิงจึงเปนพ้ืนท่ีสรางความสุข ความร่ืนรมย ความเพลิดเพลินตางๆ ใหกับ
ผูคนท่ีแสวงหาสิ่งเหลาน้ันเพ่ือผอนคลายตามวิถีบริโภคนิยม ธเนศ วงศยานนาวา ใหความเห็น
เก่ียวกับบริโภคนิยมวา ผูคนสมัยใหมใหความสําคัญกับการบริโภคประหนึ่งพระผูเปนเจาท่ีสถิตอยู
ทุกหนทุกแหง 

 

สําหรับคําวาบริโภคนิยมยังแสดงใหเห็นถึงลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การ
บริโภคเปนเร่ืองท่ีปรากฏใหเห็นอยูอยางดาษด่ืน ทุกหนทุกแหง ซึ่งทําใหบริโภคนิยม
แตกตางไปจากการบริโภคของหรูหราฟุมเฟอยในสังคมโบราณ เพราะในสังคมแบบ
นั้นของหรูหราฟุมเฟอยไมไดปรากฏอยูทุกหนแหง แตปรากฏอยูในพ้ืนท่ีเฉพาะ 

                                                           

 2 จารึก สุดใจ, “นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใตรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
2501-2506”, (วิทยานิพนธปริญญาหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 103. 
 3สจช. กทม.4.2.6.2 รายงานขาวตดัจาก นสพ. เกี่ยวกับ กทม. ประจําเดือน ม.ค. 2521  
 

4ธเนศ อาภรณสุวรรณ, ความคิดการเมืองไพรกระฎมพีแหงกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : มติชน, 
2549), 357. 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูชนชั้นสูงและในศาสนสถานเปนตน ในสภาวะสมัยใหม การ
บริโภคจะปรากฏอยูทั่วไป อาณาเขตตาง ๆ ของสภาวะสมัยใหมจะขาดการบริโภคไป
เสียไมได ราวกับวาการบริโภคดํารงอยูประหนึ่งพระผูเปนเจาท่ีสถิตอยูทุกหนทุกแหง 
(omnipresence) ในแงนี้บริโภคนิยมจึงไดกลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญและทรงพลังเฉก
พระเจาดวยเชนกัน5 

 

การเปรียบวิถีบริโภคใหมีความสําคัญเชนพระผูเปนเจานี้สันนิษฐานวาเกิดข้ึนพรอมกับ
ประโยคอุปมา “เงินคือพระเจา”6 ซึ่งเปนวลีที่มาจากแนวคิดแบบตะวันตกที่ใชกันอยูทั่วไป อีกท้ังยัง
สะทอนความรูสึกนึกคิดและความนิยมในวัตถุของคนยุคนี้ไดเปนอยางดี  สําหรับความนิยมในการ
ใชวลีนี้ในประเทศไทยสันนิษฐานวาเร่ิมมาจากชวงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ.2531-
พ.ศ.2534) ซึ่งเปนชวงสิ้นสุดของสงครามเย็น รัฐบาลเนนการเปดตัวของระบบเศรษฐกิจอยางสูง 
สรางความสัมพันธกับประเทศสังคมนิยมในแถบอินโดจีนดวยนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบใหเปน
สนามการคา” สงผลใหที่ดิน อสังหาริมทรัพย และการลงทุนตางๆ เติบโตอยางเต็มท่ี ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจนเกิดวลีที่นิยมกลาวกันวา “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาล
สุข” และ “เงินคือพระเจา” ซึ่งเปนการเปรียบเปรยความตองการเงินตราในยุคแหงการบริโภคนิยม
วิถีชีวิตแบบฟุมเฟอยไดสอดแทรกเขาไปอยูในทุกชนช้ันของสังคม การใชจายอยางฟุมเฟอยเกิน
ความจําเปนจากปจจัยสี่ที่มนุษยตองการ เปนผลใหกิจการสถานบันเทิงตาง ๆ เติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็ว  

                                                           

 5ธเนศ วงศยานนาวา, ปฏิวัติบริโภค : จากส่ิงของฟุมเฟอยมาสูสิ่งจําเปน (กรุงเทพฯ : ศูนย
มานุษยวิทยา สิรินธร, 2550), 10-11. 

 6“เงินคือพระเจา” เปนวลีของชาวตะวันตกซ่ึงไมปรากฏวาเกิดขึ้นในยุคสมัยใด เปนไปไดวาเกิดขึ้น
ตั้งแตยุคโบราณและมีความเกี่ยวของกับศาสนา ดังตัวอยางของชาวยิวที่มีความเช่ือวาเงินคือเรือนรางจําแลงของ
พระเจา เนื่องจากการใชชีวิตดวยความยากลําบากและไรแผนดินของชาวยิวทําใหเงินกลายเปนส่ิงสําคัญที่สุดใน
การดํารงชีวิต การนับถือเงินของชาวยิวปรากฏในคัมภีรทัลมุด (Talmud) ซ่ึงสอนเอาไววา คนตองรักษาทรัพยสิน
ที่ตัวเองมี 3 ประการไดแก 1.เงินสด 2.สังหาริมทรัพยที่เปนของมีคา 3.อสังหาริมทรัพย 
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นับตั้งแตพ.ศ. 2521 เปนตนมากิจการสถานบันเทิงไดรับความนิยมจากคนสวนใหญใน
สังคม ซึ่งพบวาความนิยมไมไดถูกจํากัดไวเพียงแคคนในสังคมกรุงเทพฯ  เทาน้ัน แตไดกระจายตัว
ไปตามจังหวัดตาง ๆ ของประเทศ ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจไทยอยูในภาวะถดถอยต้ังแตป 2515 

จากปญหาฝนแลงรุนแรง สงผลตอการผลิตในดานการเกษตรทุกชนิด ตามมาดวยวิกฤตการณน้ํามัน
คร้ังที่ 1 ในป 2516-2517 และวิกฤตการณน้ํามันคร้ังที่ 2 ในป 2522    

กิจการสถานบันเทิงเติบโตอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูคนแมวา
สถานบันเทิงท้ังหลายจะเปนพื้นที่เปราะบางและงายตอการเกิดอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ อาทิ 
การแอบแฝงการคาเพศพาณิชย การลักลอบคายาเสพติด เปนตน ทําใหรัฐตองเขามาควบคุมดูแลเปน
ระยะ ซึ่งสามารถแบงเน้ือหาไดเปน 3 ชวงหลักคือ 

ชวงพ.ศ. 2521 – 2530 เปนชวงเวลาท่ีภาครัฐเร่ิมเขามามีสวนสําคัญในการควบคุมดูแล
กิจการสถานบันเทิงอยางจริงจัง หลังจากท่ีสหรัฐอเมริกาถอนกองกําลังทหารออกจากประเทศไทย
โดยสมบูรณ บรรดาสถานบันเทิงตางปรับตัวเพื่อความอยูรอดโดยหันมาใหความสําคัญกับกลุม
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยและกลุมคนไทยที่ชื่นชอบ
ความบันเทิงดังกลาว รวมถึงการรับวัฒนธรรมดานความบันเทิงจากตะวันตกทําใหสถานบันเทิง
ขยายตัวพรอมกับการเกิดความบันเทิงรูปแบบใหมอยางดิสโกเทคและคาราโอเกะ ระยะนี้รัฐบาลได
ทําการแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2521 ซึ่งเปนผลจากนโยบายจํากัดสถานบันเทิง 
นโยบายดังกลาวสงผลกระทบตอผูประกอบอาชีพทางดานบันเทิงจนเกิดการเรียกรองใหรัฐบาล
ทบทวนกฎหมายซ้ํา ทําใหเกิดการแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2525 ตามมา  ทั้งน้ี
รัฐบาลยังพบปญหาการคาประเวณีที่แอบแฝงอยูในกิจการสถานบันเทิง  ทําใหตองเขามา
ควบคุมดูแลเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยอยางเขมงวดกวดขันมากข้ึน 

ชวงพ.ศ. 2530-2540 นับวาเปนยุคที่กิจการสถานบันเทิงเฟองฟูอยางมาก สังคมไทย
ตองเขาเปนสวนหน่ึงของระบบโลกที่เรียกวาโลกาภิวัฒน หมายถึงการทําใหโลกกลายเปนหนึ่งเดียว
ขามพรมแดนพ้ืนที่และเวลา เศรษฐกิจไทยชวงเวลาน้ีเร่ิมดีขึ้นเน่ืองจากรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท ไดทําขอตกลงพลาซา (Plaza Accord) ในป 2528 ระหวาง 5 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา 
เยอรมัน ฝร่ังเศส ญ่ีปุน และอังกฤษ เพื่อทําใหคาเงินเงินดอลลารสหรัฐออนคาลง ซึ่งในกรณีของ
ญ่ีปุนนั้นจะใชนโยบายการเงินแบบผอนคลายควบคูไปกับการปฏิรูปภาคการเงิน  สงผลใหเงินเยน
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ของญ่ีปุนปรับคาเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 50 เมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐ ทําใหหลังจากน้ันเกิด
กระแสที่บริษัทญ่ีปุนออกมาลงทุนนอกประเทศเปนจํานวนมาก และพากันยายฐานการลงทุนมาสู
ประเทศไทยซึ่งมีตนทุนต่ํากวา เศรษฐกิจไทยในยุค 2530 จึงเปนเศรษฐกิจยุคฟองสบูและเฟองฟูไป
โดยปริยาย เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวจึงทําใหผูคนสามารถใชจายเงินไดอยางฟุมเฟอย ในขณะท่ีความ
นิยมในการเที่ยวสถานบันเทิงกลายเปนคานิยมในสังคม ซึ่งคานิยมเหลาน้ีเปนปจจัยสําคัญที่
กอใหเกิดการปรับตัวของสถานบันเทิงและการกําหนดนโยบายทางการตลาดของตนใหนาสนใจ 
โดยสะทอนออกมาในรูปแบบของสถานบันเทิงที่มีความหลากหลายมากข้ึน เชน ไนทคลับ ผับ บาร 
คาเฟ คาราโอเกะ รวมถึงการเกิดยาน R.C.A. ซึ่งเปนแหลงรวมสถานบันเทิง และมีภาพลักษณ
เสมือนเปนตัวแทนของสถานบันเทิงในยุคนั้น 

ชวงพ.ศ. 2540-2545 เปนระยะที่กิจการสถานบันเทิงหลายแหงโดยเฉพาะสถานบันเทิง
ขนาดใหญตองปดตัวลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําใน พ.ศ. 2540 หลังจากน้ันมา บรรดาสถาน
บันเทิงตางปรับตัวอีกครั้งเพื่อใหกิจการสามารถดําเนินตอไปได โดยการปรับพ้ืนท่ีจากสถานบันเทิง
ขนาดใหญใหเล็กลง เนื่องจากพื้นที่ใชสอยในกรุงเทพฯ หาไดยากข้ึนและมีราคาแพง สถานบันเทิง
ในยุคนี้จึงมักจะพบกับปญหาการกระทําผิดพระราชบัญญัติสถานบริการเกี่ยวกับท่ีตั้ง  ซึ่งระบุไว
ชัดเจนวาจะตองไมอยูใกลกับ วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล ฯลฯ รวมทั้งเปลี่ยนกลุมเปาหมาย
มายังวัยรุนเพิ่มข้ึน เพราะคนกลุมนี้แทบไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจดังกลาว แตกลับเปน
กลุมท่ีมีกําลังซื้อมากที่สุดในขณะนั้น ในการศึกษาพบวา ยุคบริโภคนิยมเชนน้ีเกิดปรากฏการณจูง
ใจใหกลุมวัยรุนซึ่งเปนวัยท่ีอยากลอง อยากรู อยากเห็น อยากมี ชื่นชอบการเท่ียวเตรตามสถาน
บันเทิงและนิยมใชสินคาที่มีราคาแพงเพื่อโออวดกันในสังคม ดังน้ันนอกจากการเท่ียวสถานบันเทิง
เพื่อความสนุกของบรรดาวัยรุนแลว จุดประสงคอีกอยางหน่ึงคือการหารายไดเสริมตามสถาน
บันเทิง เชน อาชีพไซดไลน หรือการขายตัวของนักศึกษาหญิง รวมท้ังการแอบแฝงคายาเสพติด   
และการกออาชญากรรมดานอ่ืน ๆ กลาวไดวาในระยะน้ีสถานบันเทิงขยายตัวอยางไรทิศทางไม
เปนไปตามกฎหมายสถานบริการ จึงทําใหเกิดการจัดระเบียบสังคมพรอม ๆ กับการจัดโซนน่ิง
สถานบันเทิงใน พ.ศ. 2545 และรัฐบาลไดแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการเพ่ือควบคุมสถาน
บันเทิงอยางจริงจังอีกครั้ง  
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4.1 กิจการสถานบันเทิงยุคปรับตัวเพ่ือความอยูรอด (พ.ศ.2521-2530) 
หลังจากสหรัฐอเมริกาถอนกองกําลังทหารออกจากประเทศไทยเปนท่ีเรียบรอยใน 

พ.ศ. 2518 ปรากฏวาสถานบันเทิงที่ตั้งอยูตามคายทหารสหรัฐในจังหวัดตาง ๆ ของประเทศไทยตาง
ไดรับผลกระทบจากการขาดทุนอยางหนักจนทําใหหลายแหงตองปดตัวลง สถานบันเทิงท่ีเหลือ
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครตางปรับตัวเพื่อความอยูรอดและหันมาสนใจกลุมลูกคาท่ีเป น
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงคนไทยท่ีนิยมการ
เที่ยวตามสถานบันเทิงเพิ่มขึ้นซึ่งมีทั้งกลุมคนทํางานและกลุมวัยรุน 

นอกจากปจจัยที่กลาวมา สันนิษฐานวาการปรับตัวของกิจการสถานบันเทิงในยุคนี้เกิด
จากการเผชิญกับวิกฤตการณน้ํามันชวงป 2523 หลังจากกลุมประเทศผูคานํ้ามันไดรวมตัวกันขึ้น
ราคา ทําใหไทยซึ่งตองพ่ึงปริมาณนํ้ามันนําเขาจากตางประเทศเพื่อผลิตกระแสไฟฟาไดรับ
ผลกระทบโดยตรง สาเหตุที่ไทยตองนําเขาปริมาณนํามันจากตางประเทศเนื่องจากภาวะฝนแลงใน 
ป 2522 ทําใหระดับน้ําในเข่ือนขนาดใหญที่ใชผลิตกระแสไฟฟามีปริมาณลดต่ําลง ขณะน้ันรัฐบาล 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ถูกกดดันใหแกปญหาอันเน่ืองมาจากราคานํ้ามันและคาไฟท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
ดวยการลดภาษีน้ํามันและใชเงินจากกองทุนภาษีน้ํามันเพ่ือตรึงอัตราคาไฟฟาและราคาขายปลีก
น้ํามันดีเซลไว สงผลใหรัฐบาลไมสามารถใชนโยบายลอยตัวราคานํ้ามันเพ่ือลดภาระในการนําเขา
น้ํามันได รัฐบาลตองควบคุมปริมาณการบริโภคไฟฟาดวยมาตรการตาง ๆ อาทิ การจํากัดชวงเวลา
ใหบริการของสถานบันเทิง สถานีน้ํามัน และการแพรภาพโทรทัศน เปนตน นอกจากน้ีรัฐบาลยังมี
นโยบายจํากัดสถานบริการไมใหมีจํานวนเพิ่มข้ึน เนื่องจากเห็นวาเปนการทําลายวัฒนธรรมไทย
และเปนการช้ีนําเยาวชนในทางที่ผิด สงผลใหสถานบันเทิงตองพยายามปรับตัวเพื่อใหกิจการ
สามารถดําเนินตอไปได  

แมวาสถานบันเทิงสามารถสรางความสุขใหกับคนที่แสวงหาความบันเทิงช่ัวคร้ังคราว 
แตขณะเดียวกันก็เปนพื้นที่เสี่ยงตอการกออาชญากรรมและการทําสิ่งผิดกฎหมายไดงาย ซึ่งสามารถ
พบเห็นไดบอยคร้ังตามหนาหนังสือพิมพอยางเชนกรณีของขบวนการแซปเปอร7 
                                                           

 7แซปเปอร เปนคําที่สหรัฐอเมริกาใชเรียกหนวยรบพิเศษของกองทัพเวียดนามเหนือชวงสงคราม
เวียดนามซ่ึงมีสมรรถนะในการรบสูง โดยใชยุทธวิธีแทรกซึมเขาไปยังแนวปองกันของขาศึกกอนเขาโจมตี 
ขณะนั้นเวียดนามเปนประเทศคอมมิวนิสตซ่ึงสามารถครอบงําลาวและกัมพูชาไดตามทฤษฎีโดมิโน และตองการ
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ทางมหาดไทยไดรับคํารองเรียนมาจากประชาชนผูหวังดีเปนจํานวนมากวาใน
ขณะนี้ไดมีคนญวนลี้ภัย โดยเฉพาะหญิงสาวไดเขามาอาศัยอยูตามชานกรุง โดยติด
สินบนเจาหนาท่ีทางราชการเขามาและไดทํางานอยูตามสถานอาบ อบ นวด บารและ
ไนทคลับ นายชลอกลาววา ตามที่มีผูรองเรียนมาระบุวา หญิงสาวญวนเหลาน้ีประกอบ
อาชีพเพื่อที่จะหารายไดมาใหกับขบวนการแซปเปอรที่จะดําเนินการกอวินาศกรรมใน
กรุงเทพ8  

 

การท่ีสถานบันเทิงเปนพื้นที่เสี่ยงตอการกออาชญากรรมทั้งหลาย สันนิษฐานวา 
เนื่องจากเปนสถานที่ที่ผูคนมักเขามาหาความสุขแบบฉาบฉวยเพ่ือผอนคลายช่ัวคร้ังช่ัวคราว จึงทํา
ใหผูคนที่เขาไปสัมพันธกับพื้นที่เหลานั้นมุงเนนแตการหาความสุขใสตัวจนไมไดสนใจสิ่งรอบขาง 
การลักลอบกระทําสิ่งผิดกฎหมายจึงเกิดขึ้นไดงาย 

ในระยะน้ีสถานบันเทิงมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหเขากับความชอบของ
คนไทยมากข้ึน อาทิ การผสมผสานระหวางรานอาหารกับไนทคลับ และการผสมผสานระหวาง
ไนทคลับ ผับ ดิสโกเทค เปนตน การผสมผสานเชนนี้ทําใหสถานบันเทิงในประเทศไทยเกิดเปน
ลักษณะเฉพาะไมเหมือนสถานบันเทิงในตางประเทศท่ีแยกประเภทไดชัดเจนกวา เนื่องจากคนไทย
ไมมีวัฒนธรรรมในการกินดื่มตามสถานบันเทิงเหมือนกับตะวันตก แมจะพยามยามเลียนแบบ
ตะวันตกแตก็ตองปรับใหเขากับความชอบของคนไทย 

สถานบันเทิงท่ีไดรับผลกระทบจากการถอนกองกําลังทหารอเมริกันออกไปมีการ
ปรับตัวโดยหันมาใหความสําคัญกับกลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเปนการทดแทน รวมถึง
สถานบันเทิงที่รองรับกลุมคนไทยพบวา ไนทคลับและผับที่มีดนตรีเบาๆ บรรเลงซึ่งสวนใหญตั้งอยู
ในยานถนนสารสินไดรับความนิยมจากกลุมวัยทํางานมากที่สุดโดยเฉพาะชวงป 2526 ขณะเดียวกัน
คนเที่ยวสถานบันเทิงเร่ิมเปนกลุมวัยรุนเพิ่มข้ึน คนกลุมน้ีเปดรับอิทธิพลของดนตรีดิสโกจาก
สหรัฐอเมริกาและมีความช่ืนชอบสถานบันเทิงประเภทดิสโกเทคซึ่งเต็มไปดวยแสงสีวูบวาบ
                                                                                                                                                                      

ใหประเทศไทยเปนรายตอไปแตไมสําเร็จ ขบวนการน้ีจึงพยายามแทรกซึมเขาสูประเทศไทยเพ่ือกอความไมสงบ
อยูเปนระยะ  
 8สจช. ก/ป7/2519/11 กรณขีบวนการจารกรรม “แซปเปอร” จะกอวนิาศกรรมในกรงุเทพมหานคร  
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ประกอบกับเสียงเพลงอันดังเราใจจึงไดรับความนิยมจากกลุมวัยรุนมากกวาวัยอ่ืน ๆ รูปแบบความ
บันเทิงตอมาท่ีไดรับความนิยมคือสถานบันเทิงประเภทคาราโอเกะซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากประเทศ
ญ่ีปุน คนท่ีไปเท่ียวสถานบันเทิงประเภทนี้ไมไดไปเพื่อฟงเพลงจากนักรองอีกตอไป แตไปเพื่อหา
ความบันเทิงโดยเปนผูรองเสียเอง ขณะเดียวกันธุรกิจประเภทสวนอาหารไดรับความนิยมจากคน
กรุงเทพฯมากขึ้น เนื่องจากสวนอาหารมีพื้นท่ีกวางขวางและสวยงาม อีกท้ังยังจัดใหมีทั้งการแสดง
ดนตรี การแสดงตลก ฯลฯ ไวคอยบริการพรอมกับการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมตางๆ กลุมคนที่
เที่ยวสวนอาหารสวนใหญมักเปนกลุมครอบครัวที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบาน  

ประมาณ  ป 2530 มีสวนอาหารเกิดข้ึนหลายแหงบนถนนรัชดาตัดใหม(ปจจุบันคือ
ถนนพระราม 3 เลียบแมน้ําเจาพระยา)อาทิ สวนอาหารกาหลง สวนอาหารหลงหวา ซึ่งมีชื่อเสียง
อยางมาก ปจจุบันทั้ง 2 แหงไดยกเลิกกิจการไปแลว อยางไรก็ตามการมีกิจการสถานบันเทิงจํานวน
มากเทากับเปนการชี้นําเยาวชนไปในทางเสื่อมเสีย อีกทั้งยังกอใหเกิดอาชญากรรมและปญหาสังคม
ในดานตาง ๆ อีกดวย รัฐบาลจึงเขามาดูแลอยางจริงจังโดยมีนโยบายเขมงวดในการจํากัดสถาน
บันเทิง  

 

4.1.1 รัฐบาลกับการควบคุมกิจการสถานบันเทิง 
ลักษณะของกิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก  กลุม

แรกเปนสถานบันเทิงที่เนนการใหบริการแกนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเปนหลัก กลุมน้ีสวนใหญ
จะอยูในแหลงที่เคยมีทหารอเมริกันไปใชบริการบอย ๆ อาทิ ไนทคลับ บารอะโกโก ยานพัฒนพงษ  
และ ซอยคาวบอย ยานอโศก เปนตน กลุมท่ีสองเปนสถานบันเทิงท่ีรองรับคนไทยดวยกัน อาทิ 
ไนทคลับ ผับ ดิสโกเทค คาเฟ ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางรานอาหารกับไนทคลับ ผับ ดิสโก เทค 
จนกระทั่งเกิดเปนลักษณะเฉพาะสําหรับคนไทย เปนตน กลุมนี้มีการกระจายตัวอยูตามจุดตาง ๆ ใน
เขตกรุงเทพฯ และมีจํานวนเพิ่มข้ึน สันนิษฐานวาคนไทยสวนใหญมีความคิดวาชาติตะวันตกเปนผู
ที่มีวิทยาการกาวหนากวาตนเอง อีกทั้งยังไดซึมซับวัฒนธรรมแบบอเมริกันมาตลอดระยะเวลาหลาย
ป จึงทําใหการเท่ียวตามสถานบันเทิงเปนแบบอยางที่รับมาจากตะวันตกและกลายเปนสวนหน่ึงของ
วิถีชีวิต ขณะเดียวกันคนไทยอีกสวนหนึ่งมีความเห็นวากิจการสถานบันเทิงเหลาน้ีไมเหมาะกับ
สังคมไทยและเปนวัฒนธรรมดานลบท่ีหลงเหลืออยูในประเทศไทย  
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สังคมไทยโดยเฉพาะในเมืองหลวงขณะนี้เราเอาอยางวัฒนธรรมเลว ๆ ของอเมริกัน
และตะวันตกจนล้ําหนากวาแบบฉบับเสียอีก ไมตองมองดูอ่ืนไกลแหลงอบายมุขหลาย
จุดในกรุงเทพตั้งแตพัฒนพงษ ราชประสงค และบางแหงมีความสกปรกโสมม 
อนาจารเหลือท่ีจะกลาวย่ิงกวา  นิวออรลีนสในอเมริกา หรือฮัมบูรกในเยอรมันเสียอีก 
เรายอมใหอบายมุขเหลานี้พัฒนาตัวเองยิ่งเสียกวาการพัฒนาในสิ่งท่ีดีอยางอ่ืน ๆ เราไม
คิดกันบางหรือวาสิ่งเหลาน้ีทําใหเยาวชนของเราออกนอกลูนอกทางไปแลวไมรูวา
เทาไหรตอเทาไหร จะทําใหคนรุนใหมที่ติดตามกันมามีจิตใจที่ไมใชเปนไทย ตัวอยาง
ที่มองเห็นไดและอยูในความรับผิดชอบของรัฐบาลชุดน้ีก็คือ การเตรียมรับปญหาคน
วางงานจากการถอนฐานทัพอเมริกัน บารและไนทคลับ กับบริการอบายมุขตาง ๆ ตาม
ฐานทัพเหลาน้ันตองปดตัวเองกันทั้งหมด รัฐบาลมิไดหาทางชวยเหลือสนับสนุนให
คนงานและหญิงบางประเภทท่ีไรอาชีพเพราะตกงานจากการปดบารและไนทคลับได
ประกอบอาชีพอ่ืน แตปลอยตามยถากรรมผลก็คือหญิงเหลาน้ีตองด้ินรนมาหากินตาม
บารลามกในกรุงเทพฯและตามเมืองใหญ ๆ กันมากข้ึน ซึ่งจะหาดูไดตามบารไมรูวาก่ี
สิบแหงในกรุงเทพฯภายใตการอุปถัมภคุมครองเปนอันดีของตํารวจทองที่9 

 

คนสวนใหญมีความเห็นวา ไนทคลับ บารอะโกโก และ ปญหาโสเภณี เปนวัฒนธรรม
ที่อเมริกันท้ิงไวใหกับคนไทย แตในทางกลับกันสันนิษฐานไดวา ผลประโยชนจากกิจการสถาน
บันเทิงทําใหคนไทยยินดีรับวัฒนธรรมที่วานี้เชนกัน จึงทําใหสถานบันเทิงขยายตัวอยางรวดเร็วโดย
ขาดการควบคุมอยางจริงจัง ผลจากการสํารวจในพ.ศ. 2519 พบวาไนทคลับท่ีถูกตองตามกฎหมาย
ในเขตกรุงเทพฯ มีจํานวนถึง 111 แหง10  

นอกจากสถานบันเทิงจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมจนทําใหนิยามของสถานบริการไม
ครอบคลุมตาม พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ดังท่ีอธิบายไวในบทท่ี 3  ยังพบวามีสถาน
                                                           

 9สจช. ก/ป5/2518/9 ความสัมพันธระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา กรณกีารลดกําลังทหารสหรัฐใน
ประเทศไทย  

 
10ม.ร.ว. ทองใหญ ทองใหญ, ปญหาการขยายตัวตามยถากรรมของกรุงเทพมหานคร อัน

เนื่องมาจากการเพ่ิมประชากร (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ม.ป.พ.), 34. 
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บันเทิงหลายแหงไมมีใบอนุญาตฯ รัฐบาลจึงเห็นควรใหมีนโยบายจํากัดสถานบริการโดยการ
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2521 เพื่อประโยชนแหงความสงบเรียบรอย 

ศีลธรรมอันดีและสวัสดิภาพของประชาชน11 โดยเพิ่มเติมคํานิยามของสถานบริการในมาตรา 3 

ดังนี ้
(1) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่ไมมีหญิงพาตเนอรบริการ 

(2) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายและบริการ โดยมีหญิง  
      บําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอน หรือมีบริการ  
      นวดใหแกลูกคา 
(3) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา 
(4) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดง 
      ดนตรีเกินสองช้ิน หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง12 

 

การแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2521 เพื่อใหความหมายของสถานบริการ
มีความสมบูรณมากที่สุดและงายตอการดูแลโดยเฉพาะการเพ่ิมเติมมาตรา 3(4) ใหมีขอความวา  
“โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีเกินสองช้ิน” สันนิษฐานวา เนื่องจากรานอาหารสวนใหญมีการ
ผสมผสานรูปแบบสถานบันเทิงเขาไปดวยโดยไมไดขอใบอนุญาตตั้งสถานบริการ อีกท้ังยังจัดใหมี
การแสดงดนตรีหรือการแสดงความบันเทิงอ่ืน ๆ เหมือนกับสถานบริการทั่วไป รัฐจึงตองเพิ่มความ
กวดขันเพ่ือใหกิจการดังกลาวถูกตองตามกฎหมาย โดยเปดโอกาสใหเจาของกิจการทําการขอ
ใบอนุญาตสถานบริการใหถูกตองเพื่อรัฐจะไดเรียกเก็บภาษีไดเต็มท่ี  แตปรากฏวาเจาของกิจการ
บางสวนก็ละเลยตอการขอใบอนุญาตฯ ตอมาในชวงพ.ศ. 2524 สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม เห็นวา

                                                           

 
11ราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนที่ 73 (21 กรกฎาคม 2521), 1. 

 
12ใจความสําคัญของมาตรา 3(4) ตองการใหความหมายของสถานบันเทิงครอบคลุมไปถึง

รานอาหารก่ึงผับหรือดิสโกเทค รวมถึงคาเฟที่มีนักรอง มีการแสดงดนตรีเกินสองช้ิน มีการจัดแสดงความบันเทิง 
อาทิ ตลก ใหกับผูมาใชบริการ เนื่องจากรานอาหารและคาเฟเหลาน้ีมักจะอางกับทางราชการวากิจการของตนไม
อยูในขอบเขตของการเปนสถานบริการซ่ึงเปนชองทางในการหลีกเลี่ยงไมขอใบอนุญาตสถานบริการ จึงเกิดความ
ยากลําบากในการควบคุมดูแลและทําใหรัฐไมสามารถเรียกเก็บภาษีไดเต็มที่  
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สถานบันเทิงมีจํานวนมากข้ึนเมื่อวิเคราะหจากปญหาการเติบโตทางดานประชากรของกรุงเทพฯ 
เนื่องจากคนตางจังหวัดหลั่งไหลเขามาทํางานตามสถานบริการในกรุงเทพฯ สูงข้ึนถึงรอยละ 4.1  
ตอป13 ซึ่งทําใหเกิดปญหาดานอ่ืนตามมา อาทิ การขาดแคลนที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ การจราจร
ติดขัด ปญหาอาชญากรรม เปนตน  

นโยบายจํากัดจํานวนสถานบันเทิงจึงเกิดข้ึนโดยรัฐไมอนุญาตใหเปดเพ่ิมอีก ที่เปดอยู
แลวเจาของจะโอนหรือขายใหใครไมไดแมแตทายาท14 กําหนดเวลาปดบริการในแตละวันไมให
เกินเที่ยงคืน พรอมทั้งปราบปรามจับกุมสถานบันเทิงที่ไมมีใบอนุญาตประกอบสถานบริการโดยใช
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2521 เปนเกณฑ สงผลใหกิจการสถานบันเทิงมีจํานวนลดลงและ
ดูเหมือนจะสามารถควบคุมไดตามนโยบายของรัฐบาล แตก็เปนเพียงชวงเวลาสั้น ๆ เทาน้ัน 
เน่ืองจากมีผูที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายดังกลาวทําการผอนผันเพื่อขอใหสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปได อีกท้ังผูรักษากฎหมายเองหยอนยานในการปฏิบัติหนาท่ีและมีสวนไดสวนเสียในกิจการ
สถานบันเทิง15 จึงเปนท่ีทราบกันดีวาย่ิงมีการปรามปรามมากเทาไหรกิจการสถานบันเทิงเหลาน้ีก็
ไมไดลดจํานวนลง หากคนในสังคมยังมีวิถีบริโภคนิยมและยังมีผูไดรับผลประโยชนทับซอนอยาง
ไมจบสิ้น รัฐบาลจึงทําไดเพียงแคควบคุมไมใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนเทาน้ัน 

 

 4.1.2 ผูไดรับผลกระทบจากการควบคุมกิจการสถานบันเทิง 

เมื่อรัฐบาลเพ่ิมความเขมงวดในการตรวจตรากิจการสถานบันเทิงมากข้ึน เจ าของ
กิจการจึงจําเปนตองปรับตัวเพ่ือความอยูรอด หลังจากรัฐประกาศใชนโยบายจํากัดสถานบันเทิง ทํา
ใหมีผูไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม อาทิ เจาของกิจการ พนักงาน ตลก นักรอง นักดนตรี 
เปนตน สถานบันเทิงท่ีไมมีใบอนุญาตตองไดรับการตรวจตราอยางเขมงวดอยูเปนระยะ หากพบวา
มีการกระทําผิดเง่ือนไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2521 เจาหนาท่ีก็จะดําเนินการตาม
                                                           

 13สจช. ก/3/2522/1 ปญหาสังคม 
 14สจช. ก/3/2524/77(1) นโยบายกวดขันปราบปราม บาร ไนทคลับ และแหลงอบายมขุผิดกฎหมาย
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดปญหาอาชญากรรม 
 15สจช. ก/3/2524/77(2) นโยบายกวดขันปราบปราม บาร ไนทคลับ และแหลงอบายมขุผิดกฎหมาย
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดปญหาอาชญากรรม 
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กฎหมาย บอยคร้ังท่ีพบวาในรานอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ และสถานฟงเพลงตาง ๆ มีการเลนดนตรี
เกินสองชิ้น ถูกทางการจับกุมอยูบอย ๆ เนื่องจากสถานที่ดังกลาวไมมีสิทธิ์ขอใบอนุญาตสถาน
บริการตามนโนบายจํากัดสถานบริการของรัฐ ทําใหบรรดา นักรอง นักดนตรี และตลกไมกลามา
ทํางาน ทางดานเจาของกิจการเองก็ไมกลาวาจางนักดนตรีเหลาน้ีเพราะไมอยากมีปญหา สวนสถาน
บันเทิงที่มีใบอนุญาตถูกตอง สามารถทําการแสดงดนตรีหรือทําการแสดงเพื่อความบันเทิงอ่ืนใดได
ตามปกติ แตสันนิษฐานวาไดรับผลกระทบเชนกัน เนื่องจากสามารถเปดบริการไดไมเกินเท่ียงคืน
ทั้งที่กอนหนานี้เคยเปดไดจนกระท่ังตี1-ตี2 กอนที่รัฐจะดําเนินการกวดขันจึงทําใหมีรายไดลดลง  

นักหนังสือพิมพขณะน้ันมีความเห็นวาเจาหนาท่ีเขมงวดกวดขันเกินไป ซึ่งการแสดง
บางอยางไมจําเปนตองถึงขั้นจับกุม  
 

ยกตัวอยางเชนมีกลอง 1 ชุด กับ ออรแกน 1 ตัว ทานก็บอกวาเลนไมได ผิดกฎหมาย 
เพราะทานนับกลองเปนชิ้น มีกลองแตก กลองเล็ก กลองใหญ มีฉาบ มีไม     ตีกลอง 
ฯลฯ กลายเปนวาชุดหนึ่งก็ปาไป 8-9 ชิ้นแลว เรียกวาพอขยับข้ึนน่ังเกาอ้ีแลวตีกลองตุง
เดียวก็ผิดกฎหมายแลว บางแหงเขามีดนตรีแค 2 ชิ้นจริง แตพอนักรองออกมารองเพลง 
พอถึงเพลงมันส ๆ เธอก็ตองเตนตองเอามือปรบเปนจังหวะ ตํารวจหาวาการปรบมือ
ใหจังหวะน้ันถือเปนเคร่ืองดนตรีอีกชิ้นหนึ่ง16 

  

แมขอความเบ้ืองตนจะเปนเพียงการสะทอนความคิดของบุคคลเพียงบางกลุม แตก็ทํา
ใหทราบถึงความลําบากในการดําเนินกิจการของสถานบันเทิงในขณะน้ัน เมื่อรัฐหามเลนดนตรีเกิน
สองชิ้น สวนนักรองทําไดแคเพียงน่ังหรือยืนรองเทาน้ันหามแสดงลีลาทาทาง ทําใหนักดนตรีตอง
แกปญหาดวยการหาซ้ือเคร่ืองเลนอิเล็กโทนซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศทําใหมีราคาสูงถึงเคร่ือง
ละ 1 แสนบาทมาประยุกตใช เนื่องจากอิเล็กโทนเปนเคร่ืองดนตรีไฟฟาประเภทรวมเสียงช้ินเดียวที่
สามารถทําการบรรเลงคนเดียวได สถิติการสั่งซื้ออิเล็กโทนในเดือนสิงหาคมป 2524 เปนจํานวนเงิน
มากกวา 100 ลานบาท17 ซึ่งหลายฝายมีความเห็นวาทําใหเงินตราร่ัวไหลออกนอกประเทศโดย        
                                                           

 16แนวหนา 2, 503 (ศุกรที่ 7 สิงหาคม 2524), 5.  
17บานเมือง 7, 6785  (อังคารท่ี 4 สิงหาคม 2524), 16.  
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ไมจําเปน และผูที่ไดผลประโยชนมากท่ีสุดคือโรงเรียนดนตรีสยามกลการซึ่งเปนตัวแทนจําหนาย
เคร่ืองดนตรีอิเล็กโทนจากตางประเทศรายใหญที่สุดในขณะน้ัน ทําใหคุณหญิงพรทิพย  ณรงคเดช 
ผูอํานวยการโรงเรียนตองออกมาปฏิเสธวาไมมีสวนรูเห็นหรือสนับสนุนพระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ.  2521 ดังท่ีถูกกลาวหา พรอมยํ้าวาเห็นดวยกับนักรอง นักดนตรี ที่จะขอให
กระทรวงมหาดไทยทบทวนและแกไขกฎหมายฉบับนี้เสียใหม18 

เจาของกิจการสถานบันเทิงหลายแหงไดรับผลกระทบในการบริหารกิจการ อาทิ นาย     
สมพันธ เตชะรัตนประเสริฐ เจาของดาราคาเฟ ยานเพชรบุรีตัดใหมกลาววา สถานบันเทิงซบเซา นัก
ดนตรีตองหยุดงานทําใหรายไดตกไปมาก ดานนายวิเชียร อนุสรณทรางกูร ผูจัดการบีเอ็มคาเฟ ก็มี
ความกังวลในสวนของรายไดที่ตกลงจะมีผลกระทบเกี่ยวกับภาษีไมพอกับรายได19 

ทางดานนักรอง นักดนตรี และตลกจึงรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือตอประธานรัฐสภาให
ทบทวนกฎหมายฉบับนี้ใหม เนื่องจากบรรดานักดนตรีตางตกงานแลวกวา 1,000 คน20 อีกท้ังยังพบ
ความยากลําบากในการประกอบอาชีพ  ทางดานพลเอกสิทธิ  จิรโรจน  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยขณะน้ันไดทําการชวยเหลือจนในท่ีสุดบรรดาศิลปนเหลาน้ีจึงไดรับอนุญาตให
เลนดนตรีไดตามปกติ โดยใหมีการปรับแกพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2525 จากคํานิยามเดิม
ตามมาตรา 3 (4) ที่ “สถานบริการท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชาหรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายและบริการ 
โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีเกินสองช้ิน หรือการแสดงอื่นใดเพ่ือการบันเทิง” แกไขใหมเปน 
“สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอ่ืนจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการ
แสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง”21 

                                                           

 
18สยามรัฐ 12, 10605 (เสารที่ 1 สิงหาคม 2524), 9.  

 19เดลิมิเรอร 3, 1028 (ศุกรที่ 7 สิงหาคม 2524), 2.  
20สยามรัฐ 12, 10618 (จันทรที่ 17 สิงหาคม 2524), 9.  

 21การปรับแกมีหมายเหตุแนบทาย ดังน้ี  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ โดยที่
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2521 

มาตรา 3 (4) ไดสรางความยุงยากใหแกผูประกอบอาชีพสุจริต ทั้งผูตั้งสถานบริการและผูมีอาชีพเปนนักรอง  นัก
ดนตรี นักแสดงตลก ศิลปนและมายากล ฯ เปนการจํากัดอาชีพและไมสงเสริมความสามารถพิเศษของบุคคล
ทางดานศิลปการดนตรีและการแสดงซ่ึงเปนการสวนทางกับความตองการของรัฐบาลท่ีจะสงเสริมใหเยาวชน
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4.1.3 การสงเสริมการทองเท่ียว: นโยบายท่ีสวนทางกบัการควบคุมกิจการสถานบันเทิง 

การทองเท่ียวของไทยไดรับการสงเสริมเปนอยางดีจากรัฐบาลมาโดยตลอด เนื่องจาก
สามารถสรางรายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก เดิมทีประเทศไทยมีรายไดสูงสุดจากการคาขาว
มาโดยตลอด แตป 2526 เปนตนมา การทองเที่ยวกลับทํารายไดใหประเทศสูงเปนอันดับ 1 เร่ือยมา
จนถึงปจจุบัน ซึ่งการสงเสริมการทองเที่ยวเร่ิมตนอยางจริงจังหลังจากสงครามเวียดนามยุติเพื่อเปน
การดึงเม็ดเงินจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหเขาสูประเทศทดแทนเงินดอลลารอเมริกันจากบรรดา
ทหารที่ถอนทัพกลับประเทศไป 

แผนการสงเสริมการทองเที่ยวมีการปรับใหเขากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับ 4 ป 2520-2524 โดยเร่ิมการพัฒนาพ้ืนท่ีหลายจังหวัดใหเตรียมพรอมสูการเปนเมือง
ทองเที่ยว อาทิ การพัฒนาพ้ืนที่พัทยาใหเปนเมืองโดยปฏิรูปการปกครองเพ่ือเปนอิสระและคลองตัว
ในการบริหาร การปรับปรุงจังหวัดภูเก็ตใหเปนแหลงทองเท่ียวเพราะหากรายไดหลักท่ีมาจากการ
ทําเหมืองแรหมดลงภูเก็ตจะไมมีแหลงรายไดอ่ืนมารองรับ พรอมกันน้ีก็ไดพัฒนาจังหวัดพังงาให
เปนแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงกับภูเก็ตไปพรอมกัน อีกทั้งยังสงเสริมอําเภอหาดใหญใหเปนเมือง
ทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปรที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 22 นอกจากน้ีป 
2523 ยังมีนโยบายสงเสริมใหเปนปทองเที่ยวไทยอีกดวย 

เมื่อพื้นที่ใดมีการทองเที่ยว สถานบันเทิงตาง ๆ ยอมเกิดข้ึนตามเพราะถือเปนสวนหน่ึง
ขององคประกอบขอท่ี 1 ในการทองเที่ยวไปแลว23 แมวาการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะไมได
                                                                                                                                                                      

ตื่นตัวสนใจศิลปที่ละเอียดออน และสามารถใชความรูนี้ประกอบอาชีพไดในอนาคตสรางความออนโยนในจิตใจ
ใหแกเยาวชน ลดปญหาอาชญากรรมใหนอยลงหรือหมดไปและเพ่ือใหการแสดงดนตรีกระทําไดโดยสะดวก แต
ทางราชการยังสามารถควบคุมได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น  
 

22สจช. ก/ป6/2520/20 การสงเสริมการทองเท่ียว  
 

23องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในหลักสูตรการเรียนการสอนแขนงวิชาการทองเท่ียว
ตามสถาบันการศึกษาท่ัวไปจัดใหมี 10 ขอไดแก 1.แหลงทองเที่ยว 2.พาหนะเดินทาง 3.ภัตตาคารรานอาหาร              
4.โรงแรมที่พัก 5.รานขายสินคาท่ีระลึก 6.บริษัทจัดนําเท่ียว 7.มัคคุเทศก 8.หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ         
9.ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ 10.นักทองเท่ียว 

 โดยองคประกอบขอที่ 1.แหลงทองเท่ียว แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  
   1.1 แหลงทองเท่ียวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาทิ น้ําตก ภูเขา ปาไม เปนตน  
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สงเสริมแหลงทองเท่ียวประเภทน้ีก็ตาม “การทองเท่ียวมีแตสงเสริมในเร่ืองของแหลงทองเท่ียวที่
สวยงาม แหลงทองเที่ยวทางดานศิลปวัฒนธรรมที่ดีของประเทศ เราไมเคยไปบอกวามีไนทคลับ  
ผับ เทค อาบอบนวด อะไรพวกนี้ แต เปนสิ่งท่ีนักทองเที่ยวเขารับรูกันเอง แตเราไมเคยไป
สงเสริม”24 ขณะท่ีคนไทยบางสวนมีความเห็นตอสถานบันเทิงเหลาน้ีวามีสวนสงเสริมให
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวจึงสวนทางกับ
การกวดขันปราบปรามสถานบันเทิง “ป 2523 จะเปนปทองเที่ยวไดอยางไร เมื่อมาตรการตาง ๆ 
ของรัฐบาลท่ีออกมาขัดกัน นักทองเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยกลางวัน กลางคืนเท่ียว ไนทคลับ อาบอบ
นวด ถาปดเที่ยงคืน ใครอยากมาเที่ยว ปมปดวันอาทิตยเพื่อประหยัดนํ้ามัน รถไมมีน้ํามันเติมใครจะ
มาเที่ยว”25 เมื่อเปนเชนนี้รัฐบาลจึงแกไขปญหาโดยการขยายเวลาเปดสถานบริการใหกับพ้ืนท่ีที่เปน
แหลงทองเที่ยวจากเวลาเท่ียงคืนเปนตี 1 ไดแก กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม หาดใหญ ภูเก็ต26 
สันนิษฐานวาการขยายเวลาเปดบริการใหแกสถานบันเทิงเนื่องจากเศรษฐกิจในชวงนั้นอยูในภาวะท่ี
ตองเรงหาเงินตราเขาสูประเทศ เห็นไดจากการขาดแคลนน้ํามันจึงตองปดปมในวันอาทิตย คาครอง
ชีพของประชาชนสูงข้ึนแตยังคงมีรายไดเทาเดิม สินคาอุปโภคบริโภคขึ้นราคา อาทิ น้ําอัดลม นม
ขน นมผง เปนตน27  

นอกจากสถานบันเทิงแลว โรงแรมบางแหงในพื้นท่ีทองเที่ยวอยางพัทยาตองปดตัวลง 
เพราะรัฐบาลสงเสริมใหมีการต้ังโรงแรมแตไมใหเปดไนทคลับและสถานเตนรําเพ่ิมอีก รัฐบาลจึง

                                                                                                                                                                      

    1.2 แหลงทองเท่ียวที่มนุษยสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  
                1.2.1 ส่ิงที่กอใหเกิดความรักความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย อาทิ วัด โบราณสถาน 

                1.2.2 ส่ิงที่สรางเพื่อนันทนาการและการพักผอน อาทิ สถานบันเทิง สวนสนุก  
 24สัมภาษณนายอภิชาติ อินทรพงษพันธุ รองผูวาการดานบริหาร การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (4 

มกราคม 2554) อายุ 58 ป.  
 25สจช. ก/2/2523/128(1) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย : การสงเสริมการทองเท่ียวและปทองเท่ียว
ไทย 
 26สจช. ก/3/2524/78(1) กรณีการขอขยายเวลาเปดบริการอีก 1 ชั่วโมงของบารและไนทคลับเฉพาะ
เมืองทองเที่ยว และ การขอผอนผันการใชเครื่องดนตรีเกินกวา 2 ชิ้น และโชวตลกได  
 27สจช. ก/2/2525/210 คาครองชีพ 
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ผอนผันใหโรงแรมชั้น 1 ที่ไดมาตรฐานตามหลักเกณฑของโรงแรมเพื่อการทองเที่ยวในแหลงท่ีมี
นักทองเที่ยวจํานวนมากสามารถเปดสถานบริการประเภทไนทคลับได28 ตอมาพลเอกสิทธิ จิรโรจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยขณะน้ันไดเปดโอกาสใหสถานบันเทิงท่ัวไปขอใบอนุญาต
สถานบริการได เพื่อมิใหขัดตอกฎหมาย โดยมีหลักการวา 

1. ตองไมมีปญหาในการรบกวนความสงบสุขของชุมชนขางเคียง และควรเปน 
สถานท่ีที่มีประชาชนเที่ยวเปนจํานวนมากอยูกอนแลว 

2. ตองไดรับการพิจารณาประวัติ ความประพฤติของผูประกอบการน้ัน ๆ จาก
เจาหนาที่กอน 

3. ไมอนุญาตสําหรับสถานบริการรายใหม จะพิจารณาเฉพาะรายท่ีเปดทําการอยู
แลวแตเดิม29 

หลังจากท่ีรัฐบาลผอนผันใหสามารถเปดสถานบริการพรอมท้ังขยายเวลาเปดบริการ
ออกไป กิจการสถานบันเทิงจึงเร่ิมขยายตัวขึ้นอีกคร้ังหน่ึงพรอมกับการสงเสริมใหนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติเดินทางเขาสูประเทศไทยใหมากขึ้น แตสิ่งที่นาสังเกตอยูประการหนึ่งของการทองเที่ยว
คือตองมีสถานบันเทิงเริงรมยหรืออาบอบนวดเพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยว จนทําใหนักทองเที่ยวจาก
หลายประเทศตั้งใจมาเท่ียวผูหญิงโดยเฉพาะและขนานนามตัวเองวาเปนกลุมเซ็กสทัวรไทยแลนด 
แมวาเจาหนาท่ีตํารวจและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะคอยตรวจตราจับกุมกันอยูเสมอเนื่องจากเปนการ
กระทําท่ีทําลายช่ือเสียงของผูหญิงไทยและประเทศไทยแตก็ยังพบผูแอบแฝงทําการทองเที่ยว
ลักษณะน้ีอยูเปนประจํา นักทองเที่ยวลักษณะน้ีพบวามีชาวญ่ีปุนอยูดวย ทําใหกลุมเพ่ือนหญิง
รวมตัวกันยื่นจดหมายถึงนายเซ็นโกะ ซูซูกิ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนในคร้ังท่ีมาเยือนประเทศไทย เพื่อ
เปนการประทวงญี่ปุนที่มีการจัดเซ็กสทัวรมาเมืองไทย โดยระบุวาทางกลุมเห็นดวยกับการสงเสริม

                                                           

 28สจช. ก/2/2526/109(1) การทองเท่ียว  
 29สจช. ก/3/2524/78(2) กรณีการขอขยายเวลาเปดบริการอีก 1 ชั่วโมงของบารและไนทคลับเฉพาะ
เมืองทองเที่ยว และ การขอผอนผันการใชเครื่องดนตรีเกินกวา 2 ชิ้น และโชวตลกได 
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การทองเท่ียวของญ่ีปุนในประเทศไทย แตขอคัดคานการทองเที่ยวที่มีจุดประสงคเพื่อแสวงหา
บริการทางเพศ30 

แมวารัฐบาลจะมีการกวดขัน ปราบปราม สถานบริการทุกประเภท ไมวาจะเปนบาร 
ไนทคลับ  อาบอบนวด เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในสั งคมอีกทั้งยังปองกันไมใหเกิด
อาชญากรรมหรือการกระทําท่ีผิดกฎหมาย แตการสงเสริมการทองเที่ยวของไทยกลับเปนการ
เรียกรองใหมีสถานบริการเหลาน้ันอยูดวย ดังน้ันเมื่อนโยบายทั้งสองสวนทางกันจึงทําใหยากแก
การควบคุมดูแล 

 

4.1.4 โสเภณี : เพศพาณิชยท่ีแอบแฝงในสถานบันเทิง 

ตั้งแตป 2503 ประเทศไทยออกกฎหมายปราบปรามการคาประเวณี ถือวา โสเภณีเปน
อาชีพผิดกฎหมาย แตเนื่องจากความเคยชินและทัศนคติของผูชายในสังคมที่ ยังนิยมการเที่ยวหญิง
โสเภณี จึงทําใหการบังคับใชกฎหมายน้ีเปนไปอยางไมเต็มท่ีนัก กฎหมายน้ีไมไดทําใหจํานวน
โสเภณีลดลงแตอยางใด ตรงกันขามกลับพบวามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไป คือ สํานัก
โสเภณีและการคาประเวณีตองกระทําอยางหลบซอน และแอบแฝงในรูปแบบตาง ๆ 31 รวมไปถึง
สถานบันเทิง จนมีผูออกความเห็นวาการปราบปรามโสเภณีตองลม บาร ไนทคลับใหหมด เหลือไว
ที่พัฒนพงษเพียงแหงเดียวที่มีไวสําหรับนักทองเที่ยว32 เนื่องจากพัฒนพงษเปนแหลงทองเที่ยวยาม
ราตรีที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเท่ียวเปนอยางดี เมื่อมีการจัดอันดับบารยอดเย่ียมท่ีสุดใน
โลกโดยนิตยสารนิวสวีคในป 2528 ไดแยกบารเปน 3 ประเภท ไดแก คลาสสิคและรมร่ืน อบอุน
หฤทัย เรารอนและเสนหเหลือราย ปรากฏวา “คิงส แคสเซิล” บารอะโกโกยานพัฒนพงษติดอันดับ

                                                           

 30สจช. ก/3/2524/76 กรณกีลุมสตรียื่นหนังสือประทวงตอนายบุญชู โรจนเสถียร รองนายก 
รัฐมนตรี และนายเซนโกะ ซูซกูิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุน เรื่องการสงเสริมการทองเท่ียวและการจัดนําเที่ยว    ดวย
การบริการทางเพศ 
 31พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป, ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ และทะนงศักดิ์ คุมไขน้ํา, ลักษณะและ
ความสัมพันธของนักทองเท่ียวและผูขายบริการทางเพศในประเทศไทย (ขอนแกน : โรงพิมพพระธรรมขันต, 
2543), 3.  
 

32สจช. ก/ป8/2520/19 ปญหาโสเภณ ี
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ประเภทเรารอนและเสนหเหลือรายท่ีจําแนกวาเปนสถานท่ีอันอบอวลไปดวยบรรยากาศความสุข 
ในนิตยสารนิวสวีคฉบับพิเศษยังลงขอความไววา “คุณจะตองช่ืนชอบกับบารที่มีอิตถีนารีเพศก่ึงโป
เปลือย พรอมทั้งบรรยากาศของเสียงดนตรีที่อึงคะนึง หากคุณชอบสัมผัสกับบรรยากาศเชนน้ี นี่คือ
สถานท่ีอันมีชีวิตชีวาและกรุนดวยมิตรภาพแกทุกคน”33 การติดอันดับบารยอดเย่ียมน้ียิ่งทําใหพัฒน
พงษเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติมากข้ึน และเปนพ้ืนท่ีที่สามารถดึงเงินตราตางประเทศ
ไดมากท่ีสุดแหงหนึ่ง  

อยางไรก็ตาม สถานบันเทิงคือสถานท่ีเที่ยวของคนกลางคืนซึ่งแทจริงแลวการเที่ยว
ของคนสวนใหญในลักษณะน้ีเปนการเสพความบันเทิงพรอมกับความสุขทางเพศไปดวย                
ผูประกอบกิจการหลายรายท่ีนําจุดน้ีเปนเปาหมายทางการตลาดเพื่อผลประโยชนของตนแมจะเปน
สิ่งผิดกฎหมายดังท่ีไดกลาวไปแลว แตดวยผลประโยชนจํานวนมากจึงทําใหการแอบแฝง
คาประเวณียังคงพบเห็นอยูทั่วไป ในป 2520 คารเทียรคลับเปนหนึ่งในตัวอยางของสถานบันเทิงท่ี
แอบแฝงการคาประเวณีรวมถึงธุรกิจผิดกฎหมายอีกหลายประเภท โดยการต้ังบอนเล็ก ๆ จากกลุม
ลูกคาวีไอพีที่เปนสมาชิก มีการเลนไพบาคารา34 และไฮโลซึ่งทํากําไรไดมากถึง 10 ลานบาทตอคืน 
สวนการคาประเวณีสามารถทํากําไรไดปละ 5-6 ลานบาท35 เห็นไดชัดเจนวาผลประโยชนและกําไร
จากการคาเพศพาณิชยทําใหเจาของกิจการบางแหงยังคงแอบแฝงธุรกิจนี้ไวในสถานบันเทิงของตน  

การแอบแฝงคาประเวณีในกิจการสถานบันเทิงพบวามีอยูหลายรูปแบบ สถานบันเทิง
ประเภทบารอะโกโกเปนสถานที่หญิงบริการทําหนาท่ีเตนระบําโชวดวยทาเตนอันยั่วยุกามารมณ มี
เคร่ืองแตงกายนอยชิ้นในลักษณะที่ปกปดเฉพาะสวนสําคัญของรางกายเทานั้น การเตนโชวในแตละ
คร้ังจึงเทากับเปนการนําตัวหญิงบริการมาใหลูกคาเลือกนั่นเอง 36 นักเตนอะโกโกที่ขายบริการทาง

                                                           

 
33ธุรกิจการเงิน 4, 40 (2528), 117-118. 

 34บาคารา คือ เกมสพนันไพชนิดหน่ึง มีลักษณะการเลนคลายไพปอกเดง แตกตางกันตรงที่ไมมีเดง 
หรือไมมกีารเลนไดเสีย 2 เทา หรอืมากกวานั้น ไพบาคารา แตมสูงสุดคือ 9 และ 8 ลงมาตามลําดับ  
 35สนธิ ลิ้มทองกุล, เจาพอ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเลมนิตยสารผูจัดการ, 2548), 
51. 

 36สุนีย มัลลิกะมาลย “การคาประเวณีในรูปแบบของธุรกิจบนัเทิง” ใน ทนายประจําบาน 1, 9 

(มกราคม 2528), 91.  
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เพศจะมีรายไดสูงถึงเดือนละ 10,000 บาทหรือมากกวาน้ัน สวนทางบารจะไดคาพาหญิงบริการ
ออกไปที่เรียกกันวา off หรือ ซื้อชั่วโมง รายละ 200-300 บาท37 ผูใชบริการประเภทน้ีสวนใหญเปน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติมากท่ีสุด 

สถานบันเทิงประเภทคาเฟ ภัตตาคาร รานอาหาร ที่มีดนตรีและนักรองขับกลอม มี
พนักงานน่ังช่ัวโมงเพ่ือเปนเพ่ือนคุย กระทั่งบางแหงมีพนักงานสําหรับปอนอาหาร ซึ่ งพบวามีเพศ
พาณิชยเขามาเก่ียวของเชนกัน ผูที่นิยมใชบริการสถานบันเทิงประเภทน้ีมักเปนชายวัยกลางคนที่มี
ฐานะคอนขางดีเพราะตองจายท้ังคาอาหารเคร่ืองดื่ม คาซื้อชั่วโมง  และคาบริการทางเพศ กรณี
พนักงานปอนอาหารจะมีรายไดจากเงินเดือน คาชั่วโมงท่ีถูกซื้อไวชั่วโมงละ 30-50 บาท และรายได
จากการใหบริการทางเพศคร้ังละ 400-1,000 บาท หากเฉลี่ยรายไดตอเดือนจะไดมากกวาเดือนละ 
10,000 บาท38 กรณีที่เปนนักรองจะพบในลักษณะวาเม่ือนักรองคนใดรองเพลงจบจะเดินมานั่งคุย
กับแขกและใชเทคนิควิธีการเพ่ือทําใหทราบวามีขายบริการทางเพศดวยจากนั้นจะแจงใหสถาน
บันเทิงทราบ รายไดสําหรับการคาประเวณีอยูระหวาง 400-1,000 บาท39 และตองแบงใหกับสถาน
บันเทิงแลวแตจะมีการตกลง 

สําหรับโรงแรมบางแหงท่ีมีคอฟฟชอปบริการเคร่ืองดื่มแกผูมาใชบริการจะมีสวนรู
เห็นกับหญิงโสเภณีที่จะนั่งรอหรือคอยมองหาลูกคาซึ่งสวนใหญจะเปนชาวตางชาติ เมื่อตกลงกัน
เรียบรอยก็จะใชโรงแรมแหงน้ันเปนสถานที่คาประเวณี โดยโรงแรมจะไดคาบริการจากการเปด
หองพักสวนหญิงโสเภณีจะมีรายไดที่ 300-1,000 บาท40 ตอคร้ัง 

ดูเหมือนวาความบันเทิงท่ีสนองตอบรสนิยมคนเท่ียวกลางคืนทุกรูปแบบ หนีไมพน
ตองมีเร่ืองเซ็กสเขามาเก่ียวพันดวยทั้งสิ้น41 ไมพนแมแตสถานบันเทิงรูปแบบใหม ๆ อยางดิสโกเทค
และ คาราโอเกะ สวนใหญโสเภณีในดิสโกเทคจะเปนเยาวชนหรือวัยรุนท่ีมีนายหนาคอยจัดการให 

                                                           

 37สุนีย มัลลิกะมาลย “การคาประเวณีในรูปแบบของธุรกิจบนัเทิง”, 91-92.   
 38เรื่องเดียวกัน, 91.  
 39เรื่องเดียวกัน, 93.   
 40เรื่องเดียวกัน, 97.   
 41อรสม สุทธิสาคร, ดอกไมราตรี, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพ : สารคดี, 2548), 159.  
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โดยมีอัตราคาบริการอยูที่ 800-1,000 บาท ซึ่งนายหนาจะไดสวนแบง 20-30%42 ดานคาราโอเกะแม
จะเปนสถานบันเทิงที่ผูใชบริการเปนผูรองเพลงแตในมิวสิควีดีโอสวนใหญจะแสดงโดยนางแบบท่ี
อยูในสภาพเคร่ืองแตงกายนอยชิ้นหรือโป เปลือย ซึ่งไมไดสอดรับกับเน้ือเพลงประกอบกับ
บรรยากาศที่มีหญิงบริการแตงตัวอวดสัดสวนมาน่ังเคียงขาง การแอบแฝงซื้อขายบริการทางเพศจึง
ไมใชเร่ืองแปลกที่จะกระทํากัน43 

การคาเพศพาณิชยที่แอบแฝงในสถานบันเทิงจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
ประการ หากยังมีความตองการซ้ือบริการทางเพศความตองการขายยอมเกิดข้ึนเสมอ อีกท้ังยังข้ึนอยู
กับประสิทธิภาพในการปราบปรามของรัฐ ซึ่งบางคร้ังพบวาเจาหนาท่ีรัฐเองมีสวนรูเห็นและเปนผู
ไดรับผลประโยชน จากรายงานเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา  
กลาวถึงการสัมภาษณเจาหนาท่ีระดับสูงของไทยเกี่ยวกับปญหาคอรัปช่ันวา “แหลงขาวท่ีเชื่อถือได
รายงานวาตํารวจสามารถหาเงินได 3,000-5,000 บาท ตอเดือนในการรับเงินคาคุมครองจากซอง
หรือโสเภณีอิสระ”44 จึงทําใหการปราบปรามการคาประเวณีเปนปญหาในสังคมไทยอยูเร่ือยมา 
 
4.2 ยุคเฟองฟูของกิจการสถานบันเทิง (พ.ศ. 2530 – 2540) 

ในทศวรรษที่ 2530 เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางมาก เนื่องจากรัฐบาลพลเอก  
ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดดําเนินการปรับเปลี่ยนสังคมเกษตรกรรมใหเปนอุตสาหกรรมเพื่อใหประเทศ
ไทยกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมที่เรียกวานิกส ทําใหเกิดการลงทุนในดานการสรางโรงงาน
อุตสาหกรรม การสรางธุรกิจบริการ การลงทุนดานอสังหาริมทรัพย การสรางถนนหนทางไปยัง

                                                           

 42ซับเอดิเตอร 1987 [นามแฝง] “ยินเงาสลัวดิสโกเทก” บานไมรูโรย 3, 7 (สิงหาคม 2530), 17.   
 43จงจติต โศภนคณาภรณ, “การเขาสูงานบริการทางเพศแบบแอบแฝงของสตรีที่มีการศึกษาใน
สถานเริงรมย : กรณีศึกษาค็อกเทลเลานจ ผบั และคาราโอเกะ” (วทิยานิพนธปริญญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2538), 87.  
 44รูปแบบใหมของการคาทาส : การคาหญิงและเด็กสาวพมาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
ผูหญิง, 2536), 50.  
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พื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ความเจริญจึงเขาสูทุกเมืองของประเทศอยางรวดเร็ว 45 คานิยมในวัตถุและ
การบริโภคก็แผขยายไปถึงชนบทและเกิดการแยงชิงทรัพยากรอยางรุนแรงมากข้ึน46 นักธุรกิจรุน
ใหมเกิดข้ึนในยุคนี้เปนจํานวนมาก อีกทั้งเงินตราจากตางประเทศท่ีเขาสูประเทศไทยจากการ
ประกาศนโยบายใหป 2530 เปนปทองเที่ยวไทยอยางเปนทางการ  ทําใหนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศเดินทางเขาสูประเทศไทยมากข้ึน เห็นไดจากจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 24 
เงินรายไดจากการทองเที่ยวประมาณสามหม่ืนลานในป 2528 เพิ่มเปนหน่ึงแสนหน่ึงลานบาท      
ในป 253347  
 การสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลทําใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนและนํารายไดเขาสู
ประเทศไทยดังที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีการเก็บสถิติไว ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2  ขอมูลสถิติการทองเที่ยว 
 

ป นักทองเที่ยวระหวางประเทศ ชาวไทยเที่ยวภายในประเทศ รายได 
พ.ศ. จํานวน(คน)        +/- (%) รายได(ลานบาท)    +/- (%) จํานวน(คน-คร้ัง)    +/- (%) รายได(ลานบาท)  +/- (%) (ลานบาท)  +/- (%) 

2518 1,180,075     +6.56      4,538        +17.81    

2519 1,098,442      -6.92      3,990         -12.08    

2520 1,220,672   +11.13      4,607        +15.46    

2521 1,453,839   +19.10      8,894        +93.05    

2522 1,591,455     +9.47    11,232        +26.29    

2523 1,858,801   +16.80    17,765        +58.16    

2524 2,015,615     +8.44    21,455        +20.77    

                                                           

 45ศรีศักร วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554), 178-

179.  
 46กําจร หลุยยะพงศ และ ดวงมน จติรจํานง “สังคมไทยในพทุธศักราช 2520-2547 โดยสังเขป” ใน
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3, 1 (มกราคม- มิถุนายน 2550), 79. 
 47ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมอืงไทยสมัยกรุงเทพฯ, พิมพครั้งที่ 3 

(เชียงใหม : ซิลคเวอรม, 2546), 191.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



123 
 

 
 

ป นักทองเที่ยวระหวางประเทศ ชาวไทยเที่ยวภายในประเทศ รายได 
พ.ศ. จํานวน(คน)        +/- (%) รายได(ลานบาท)    +/- (%) จํานวน(คน-คร้ัง)    +/- (%) รายได(ลานบาท)  +/- (%) (ลานบาท)  +/- (%) 

2525 2,218,429   +10.06    23,879        +11.30    

2526 2,191,003      -1.24    25,050          +4.90    

2527 2,346,709     +7.11    27,317          +9.05    

2528 2,438,270     +3.90    31,768        +16.29    

2529 2,818,092   +15.58    37,321        +17.48    

2530 3,482,958   +23.59     50,024       +34.04   46,161,392           -   

2531 4,230,737   +21.47     78,859       +57.64   39,318,600   -14.82   

2532 4,809,509   +13.68     96,386       +22.23   39,975,249    +1.67   

2533 5,298,860   +10.17   110,572       +14.72   42,880,641    +7.27   

2534 5,086,899      -4.00   100,004          -9.56   39,400,068     -8.12   

2535 5,136,443     +0.97   123,135       +23.13   35,945,709     -8.77   

2536 5,760,533   +12.15   127,802         +3.79   38,699,243    +7.66   

2537 6,166,496     +7.05   145,211       +13.62   42,646,456  +10.20   

2538 6,951,566   +12.73   190,765       +31.37   52,256,566  +22.53 148,112                   - 338,877              - 

2539 7,192,145     +3.46   219,364       +14.99   52,465,944    +0.40 157,323           +6.22 376,687      11.16 

2540 7,221,345     +0.41   220,754         +0.63   52,053,251     -0.79 180,388         +14.66 401,142      +6.49 

 
ที่มา  :  ไดรับความอนุเคราะหจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยฝายบริหาร 

 

จากตารางซ่ึงเร่ิมตนต้ังแตป 2518 ซึ่งเปนปที่ทหารอเมริกันถอนทัพออกจากประเทศ
ไทย จนจบที่ป 2540 ซึ่งเปนปที่เศรษฐกิจไทยตกต่ําในยุคฟองสบูแตก จากตารางสังเกตไดวากอน
หนาป 2530 การสงเสริมการทองเท่ียวเนนเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตางชาติเทาน้ัน แตภายหลังป 
2530 เปนตนมาเร่ิมมีการเก็บขอมูลสถิติของนักทองเท่ียวชาวไทย  รัฐเร่ิมสงเสริมการทองเที่ยว
ภายในประเทศสําหรับคนไทยดวยกัน การทองเท่ียวเร่ิมขยายเขาสูทุกภูมิภาคในประเทศไทย เทากับ
วาสถานบันเทิงซึ่งเปนองคประกอบของการทองเที่ยวมีการขยายตัวตามไปดวย  การสงเสริมการ
ทองเที่ยวในครั้งน้ันเกิดบทเพลงดังท่ีรูจักกันดีของวงดนตรีคาราบาวคือเพลง "เวลคัม ทู ไทยแลนด" 
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ซึ่งเปนบทเพลงท่ีมีเนื้อหาสะทอนสังคมในเร่ืองของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามาในประเทศ
ไทยตางรูจักสถานบันเทิงในยานพัฒนพงษเปนอยางดี 

ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสงเสริมใหสถานบันเทิงเติบโตอยางมากในยุคนี้คือ 
นโยบายจัดต้ังสถานบริการทุกประเภทอยางเสรีและขยายเวลาเปดสถานบริการท่ัวประเทศไดจนถึง
ตี 3 แมวาจะมีผูคัดคานมากกวาผูที่เห็นดวย แตในท่ีสุดนโยบายดังกลาวก็ไดรับการอนุมัติใชอยาง
เปนทางการในสมัยที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ขณะน้ัน โดยพลเอกชวลิตใหเหตุผลในการอนุมัติใชนโยบายนี้วา เพ่ือเปดโอกาสใหแกผูทํางานเวลา
กลางคืนตามสถานบันเทิงมากขึ้นเนื่องจากคนสวนใหญจะเร่ิมเที่ยวในชวงเวลา 22.00 น. เปนตนไป 
ทําใหสมญานาม “จิ๋วคาเฟ” เกิดขึ้นตามหนาหนังสือพิมพในเวลาตอมา48 

ภาพลักษณของสถานบันเทิงในทศวรรษน้ีมุงเนนใหมีลักษณะเปนความบันเทิงจริง ๆ 
และพยายามลบภาพลักษณของสถานบันเทิงท่ีจะตองมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศแมวาใน
ความเปนจริงจะไมสามารถทําไดก็ตาม เมื่อการเที่ยวสถานบันเทิงกลายเปนคานิยมของคนในสังคม
ไปแลว จึงเปนโอกาสของบรรดานักลงทุนที่จะแสวงหาผลประโยชนจากกิจการสถานบันเทิงใน
รูปแบบตาง ๆ แมจะตองใชเงินลงทุนที่สูงกวาธุรกิจอื่นและวงจรของธุรกิจคอนขางสั้นแตระยะเวลา
คืนทุนก็สั้นเชนเดียวกัน อีกท้ังผลกําไรซึ่งเปนจํานวนเงินที่มากพอก็ทําใหมีนักลงทุนหลายคน
ตัดสินใจลงมือทํากิจการนี้ กลาวคือตองปรับปรุงสถานบันเทิงใหใหมและมีความทันสมัยอยูเสมอ 
บางแหงจึงเปดไดเพียงไมกี่ปก็ปดตัวลงแลวสรางข้ึนใหมโดยเปลี่ยนช่ือรานหรือเปลี่ยนเจาของ
กิจการและมักจะเปนวงจรลักษณะนี้โดยสวนใหญ 

กอนหนาน้ีคนสวนใหญใชสถานบันเทิงเพ่ือพบปะสังสรรคและพักผอนหยอนใจ แต
ในยุคบริโภคนิยม การเที่ยวตามสถานบันเทิงกลายเปนแฟชั่นเพ่ือโออวดความรํ่ารวยอยางหน่ึงใน
สังคม ทําใหสถานบันเทิงกระจายตัวอยูทั่วไปในกรุงเทพฯ บางแหงท่ีมีคนนิยมไปเที่ยวกันมากจึง
เกิดเปนแหลงสถานบันเทิงดังเชนยานอารซีเอ ซึ่งเปนถนนท่ีมีการรวมตัวของสถานบันเทิงจํานวน
มาก จนทําใหโดงดังและกลายเปนสัญลักษณของแหลงบันเทิงในกรุงเทพฯ ชวงป 2537 

                                                           
48วันเพ็ญ อัครสมิต, “นโยบายขยายเวลาปดสถานบริการกอปญหามากกวาแก” ใน โลกสีเขียว 3, 4 

(กันยายน-ตุลาคม 2537) : 88.  
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ตั้งแตป 2530 เปนตนมา มีสถานบันเทิงเกิดข้ึนมากมาย รูปแบบความบันเทิง จึง
แตกตางกันออกไปเพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกตามความชอบของตน สถานบันเทิงเปรียบเปน
ตัวแทนของความทันสมัยในสังคมซึ่งไปบดบังวัฒนธรรมแบบไทยท่ีเคยไดรับการสั่งสอนกันมา 
อาทิ การด่ืมสุราเปนการผิดศีล การแสดงออกของสตรีควรรักนวลสงวนตัวไมแตงกายโปเปลือย 
เปนตน กลาวไดวาความคิดของคนรุนใหมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากจนลืมวัฒนธรรมที่ดีของไทย
และจะทําใหกลายเปนแบบอยางท่ีไมดีแกเยาวชนรุนหลัง ส.ศิวลักษณ นักวิชาการรวมสมัยมี
ทัศนคติเกี่ยวกับสถานบันเทิงในยุคนั้นวา “ถาจะใหทันสมัย ตองมี ไนทคลับ ค็อกเทลเลาน และ ดิส
โกเทค ซึ่งเปนอนันตริยกรรมทางวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนของเราในทุก ๆ ทาง”49 เปนท่ีนาสังเกต
วา แมคนในสังคมจะรับรูวาสถานบันเทิงคือสิ่งท่ีไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมและเยาวชนไทย แตใน
ยุคนี้กลับเนนเปาหมายเพื่อขายแกเยาวชนหรือวัยรุน เนื่องจากสังคมยุคนี้เปนยุคของเศรษฐกิจ
เงินตรา นายทุนตางกอบโกยผลประโยชนโดยไมคํานึงถึงปญหาสังคมที่จะตามมา 

กิจการสถานบันเทิงของไทยสวนใหญมักเปนการผสมผสานรูปแบบตาง ๆ ไวดวยกัน
จนเกิดเปนลักษณะเฉพาะตัว อาทิ รานอาหารกึ่งผับ ผับกึ่งดิสโกเทค เปนตน ทําใหมีความคลายคลึง
กันมากจนบางคร้ังไมสามารถแยกแยะไดวาอยูในรูปแบบใด อยางไรก็ตาม กิจการสถานบันเทิงทุก
รูปแบบตางตองแขงขันกันในเชิงการตลาดแมกลุมลูกคาเปาหมายจะตางกัน จึงตองสรรหาสิ่งจูงใจ
ใหม ๆ เพื่อดึงดูดลูกคาและพัฒนาเร่ืองของการบริการอยูตลอดเวลา เมื่อสถานบันเทิงกลายเปน
แฟชั่นประดับอยางหน่ึงของคนเที่ยวกลางคืน50 คนเที่ยวจึงหมุนเวียนหาสถานท่ีใหมไปเร่ือย ๆ 
ดังน้ันเจาของกิจการจึงพยายามพัฒนาความบันเทิงใหทันสมัยเพื่อดึงฐานลูกคาเดิมของตัวเอง
กลับมา รูปแบบสถานบันเทิงและลักษณะเดนของแตละประเภทซึ่งมีทั้งสถานบันเทิงรูปแบบใหม 
และสถานบันเทิงที่เคยมีอยูแลวแตไดรับการปรับเปลี่ยนใหทันสมัย ไดแก 

ผับ บาร รากฐานของสถานบันเทิงสองรูปแบบนี้มาจากจุดเดียวกัน โดยพัฒนามาจากท่ี
พักแรมชั่วคราวในประเทศอังกฤษประเภท TAVERN และ INN ซึ่งเปนท่ีพักแรมของนักเดินทาง
                                                           

 49นิพนธ แจมดวง บรรณาธิการ, ย่ํายางหนทางไทยของ ส. ศิวรักษ (กรุงเทพฯ: ศึกษติสยาม, 2550), 
150.  
 50อิสรา มาลีวัลย, “ธุรกิจบันเทิงแสงสีและเม็ดเงินที่ไมเคยหลับ,” ธุรกิจท่ีดิน 85 (สิงหาคม 2535), 
40. 
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เผชิญโชคไมใชเปนสถานท่ีสําหรับผูดี51 ที่พักชั่วคราวเหลาน้ีจะจัดใหมีพื้นที่สาธารณะที่เรียกวา 
Public House สําหรับใชเปนที่ดื่มกินพบปะสังสรรค ภายหลังจึงยอเหลือเพียงแคคําวา Pub (ผับ) 
ภายใน Public House มีการแบงพ้ืนท่ีเปนสองฟาก ไดแกฟากของ Private Bar หรือ Saloon Bar จะ
จัดเปนมุมคอนขางสวนตัว และฟากของ Public Bar52 ภายหลังยอเหลือแคคําวา Bar (บาร) มี
ลักษณะเปนโตะไมยาวธรรมดามีเกาอ้ี เดี่ยว ๆ วางยาวตามแนวโตะตรงบริเวณเคานเตอรซึ่งมี
พนักงานบารเทนเดอรอยูดานหลัง บรรยากาศจะคึกคักกวา  

ในประเทศไทยไดนํา ผับ และ บาร แยกออกจากกัน ซึ่งผับจะมีลักษณะเปนสถานท่ี
พบปะสังสรรค มีบริการเคร่ืองด่ืมและของวางเบา ๆ มีวงดนตรีบรรเลงหรือนักรองขับกลอม ไมมี
ฟลอรสําหรับเตนรํา ลักษณะของผับจะถูกแบงประเภทดวยดนตรี อาทิ ผับแจส ผับคันทร่ี เปนตน 
ในบรรยากาศของแสงไฟท่ีทําใหผอนคลายของเสียงดนตรีที่ฟงสบายไมอึกทึกจนเกินไป กลุมท่ีมา
เที่ยวสวนใหญเปนวัยทํางานและจะใชเวลาวางชวงหลังเลิกงาน แตภายหลังเม่ือดิสโกเทคเปนความ
บันเทิงรูปแบบใหมซึ่งไดรับความนิยมจากคนเที่ยวอยางมาก ผับเหลาน้ีจึงถูกประยุกตใหเปน ผับก่ึง
เทค53 แมจะไมมีฟลอรเตนรําแตก็สามารถลุกข้ึนเตนขาง ๆ โตะไดซึ่งมีเสียงดังอึกทึกครึกโครมและ
เต็มไปดวยแสงไฟสีสันตาง ๆ เพื่อชักจูงใหกลุมวัยรุนใหมาเที่ยว 

สําหรับบารที่ปรากฏในขณะนั้นพบวาเปนลักษณะของบารอะโกโก ซึ่งตกแตงภายใน
ใหมีเคานเตอรขายเคร่ืองดื่มโดยวางเกาอี้เด่ียวไวรอบเคานเตอร นอกจากน้ียังมีโตะเกาอ้ีเล็ก ๆ จัดไว
ทั่วพื้นที่ และมีเคานเตอรซึ่งมีเสาไวสําหรับเตนโชวโดยเฉพาะ 2-3 จุด นักเตนอะโกโกจะข้ึนเตนได
คร้ังละ 1 คน หรือมากกวาน้ันแลวแตขนาดของพ้ืนท่ี ภายในจะเปดไฟสีตาง ๆ ใหเปนไฟสลัวและ
สลับสีของไฟไปมาระหวางที่นักเตนกําลังแสดง โดยมีเสียงเพลงจากแผนเปดควบคูกันไป สวนบาร
อีกประเภทหน่ึงคือบารเบียร การตกแตงมีเคานเตอรยาวและมีเกาอ้ีเดี่ยววางไปกับแนวโตะ สวน

                                                           

 51สราญมิตร ประชาญสิทธิ์, “กิจการโฮเต็ลในประเทศไทย พ.ศ. 2406-2478”, (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 7.   
 52พระเอก [นามแฝง] “เมื่อผมไปตะลุยผับท่ีอังกฤษ” ไลฟแอนดเดคคอร 2, 23 (กรกฎาคม 2536), 
155. 

 53อิสรา มาลีวัลย, “ธุรกิจบันเทิงแสงสีและเม็ดเงินที่ไมเคยหลับ”, 43.  
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พื้นที่ที่เหลือในรานก็จัดใหมีโตะเกาอ้ีนั่งบริเวณรอบ ๆ ไมมีนักเตนอะโกโกแตจะมีผูหญิงน่ังด่ืมเปน
เพื่อน เปาหมายหลักของบารประเภทนี้คือนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนหลัก 

คอกเทลเลาจ บางคนจะเรียกสั้น ๆ วาเลาจ มีลักษณะคลายกับไนทคลับ สวนใหญตั้งอยู
ในโรงแรมท่ีไดมาตรฐาน เปนสถานบันเทิงคอนขางมีระดับ บางแหงจัดใหมีฟลอรเตนรํา บางแหง
ไมมี ตามเลาจจะมีนักรองคุณภาพและมีชื่อเสียงซึ่งสวนใหญเคยรองตามไนทคลับมากอนคอยขับ
กลอมใหฟง มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมคอกเทลตามช่ือเรียกสถานบันเทิง หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลผสมเปนสวนนอยขึ้นอยูกับสูตรที่แตละแหงคิดคนขึ้นมา เคร่ืองด่ืมชนิดน้ีสามารถหาได
จากสถานบันเทิงรูปแบบอื่นเชนกัน ผูใชบริการสวนหน่ึงคือผูที่มาใชบริการพักแรมของโรงแรมน้ัน 
และกลุมท่ีเคยเที่ยวตามไนทคลับหรือเปนแฟนคลับของนักรองท่ีชื่นชอบ หากเปนคอกเทลเลาจที่
ตั้งอยูเดี่ยว ๆ เปนสัดสวนไมไดอยูในโรงแรม สวนใหญจะเปนลัษณะของเมมเบอรคลับ ผูใชบริการ
จําเปนตองสมัครสมาชิกกอนซึ่งเปนราคาที่สูงพอสมควร 

คาเฟ เปนรูปแบบสถานบันเทิงท่ีมีขนาดใหญจุคนไดจํานวนมาก กรณีของดาราคาเฟ
สามารถจุคนไดถึง 700-800 ที่นั่ง กลุมที่มาเที่ยวมีทุกเพศทุกวัย “ทุกคืนจะมีลูกคามากมายตั้งแตวัยที่
เร่ิมมีบัตรประชาชน กระทั่งวัย 50-60 ปไมเวนลูกเล็กเด็กแดงขนาด 7-8 เดือนท่ีถูกอุมถูกจูงเขามา
ชุมนุมกัน ณ บันเทิงสถานแหงน้ี”54 การที่คาเฟเปนสถานบันเทิงของคนทุกวัย สันนิษฐานวา 
เน่ืองจากมีบริการขายอาหารเหมือนอยางภัตตาคาร และมีการจัดแสดงรายการบันเทิงท่ีหลากหลาย
ในแตละคืนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนใหเกิดความนาสนใจ อาทิ การแสดงโชวของนักแสดงตลก การ
แสดงมายากล การรองเพลงขับกลอมจากนักรองประจําคาเฟ เปนตน บรรยากาศของคาเฟดูคลายผับ
ขนาดใหญ แตกตางกันตรงท่ีคาเฟมีวิธีการหารายไดจากการจําหนายพวงมาลัยเพื่อใหคนไปเท่ียวซื้อ
ไปคลองใหกับนักรองประจําของคาเฟนั้น ๆ ในชวงที่คาราโอเกะไดรับความนิยมจากคนเท่ียว
สถานบันเทิง คาเฟหลายแหงไดปรับรูปแบบมาใหบริการคาราโอเกะเชนกัน  

ดิสโกเทค เขาสูประเทศไทยต้ังแตชวงทศวรรษ 2520 โดยเนนกลุมเปาหมายไปท่ีวัยรุน 
แมจะมีฟลอรสําหรับเตนแตก็ไมใชการเตนลีลาศอีกตอไป การเตนในดิสโกเทคมีความเปนอิสระไม
มีการบังคับทาทาง แมดิสโกเทคแหงแรกจะเปดบริการที่พัทยา แตปรากฏวาวัยรุนจากกรุงเทพฯ 

                                                           

 54“ยุค(เงนิ)ทองของตลก” ศิลปวฒันธรรม 17, 9 (กรกฎาคม 2539), 110.  
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เดินทางไปเที่ยวเปนจํานวนมากจนตองมาเปดกิจการในกรุงเทพฯ ในป 2530 พบวามีดิสโกเทคใน
กรุงเทพฯ กวา 40 แหง55 รูปแบบของสถานบันเทิงมีขนาดใหญ   บางแหงสามารถจุคนไดถึง 2,000 

คน สถานบันเทิงประเภทนี้จะมีเสียงดนตรีที่ดังมาก หลายแหงมีระดับเสียงเกิน 120 เดซิเบลทั้งท่ี
กฎหมายกําหนดไวไมเกิน 95 เดซิเบล เทคโนโลยีการใชไฟหลากสีที่เปนแสงเลเซอร เสียงดนตรีที่
ใชการเปดจากแผนติดตอกันไมมีหยุดคั่นระหวางเพลง การเขาไปใชบริการตองเสียคาบัตรผาน
ประตูในอัตรา 200-500 บาท และสามารถนําบัตรน้ันไปแลกเคร่ืองด่ืมได 1-2 แกว ตามขอกําหนด
ของดิสโกเทคแตละแหง  

ดิสโกเทคเปนสถานบริการรูปแบบใหมซึ่งรัฐตองรีบดําเนินการควบคุมเน่ืองจากพบ
ปญหาจากเสียงท่ีดังเกินกวากําหนด การใชแสงเลเซอรหรือแสงไฟที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพ รวมถึงการจุคนไดเปนจํานวนมากถึง 1,000 คนในบางแหง ทําใหตองมีการออกกฎหมาย
ควบคุมอาคารเพิ่มเติมใหสามารถมีการระบบระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 20 ของพ้ืนที่รวม      
ตองมีทางเขาออกไมนอยกวา 2 ประตู เพื่อกันปญหาในยามที่มีเหตุเพลิงไหมจะไดมีทางออกที่
เพียงพอ หองสุขภัณฑตองแยกเพศหญิงเพศชาย มีอางลางมือแยกกันเปนสัดสวนและพอเพียงกับ
จํานวนคนท่ีมาใชบริการ56 

คาราโอเกะ เปนคําทับศัพทที่มาจากภาษาญ่ีปุนจากคําวา คารา(kara) หมายถึง วางเปลา 
สวนโอเกะมาจากคําทับศัพทภาษาอังกฤษวา (Orchestra) เปนดนตรีที่มาจากวีดีโอเทป มีเพียง
ทํานองเพลง สวนเน้ือเพลงจะปรากฏอยูในภาพวีดีโอ แตละเพลงจะมีภาพประกอบดนตรีที่เรียกวา
มิวสิควีดีโอ ผูใชบริการสวนใหญจะเปนกลุมวัยกลางคนขึ้นไป ซึ่งจะรองตามเน้ือเพลงท่ีเห็นใหตรง
กับจังหวะของทํานองเพลง ความบันเทิงรูปแบบน้ีเร่ิมเขาสูประเทศไทยชวงทศวรรษ 2530 

จุดประสงคของผูไปใชคาราโอเกะคือไปเปนผูรองเพลงไมใชไปเพ่ือฟงเพลงอยางท่ีผานมา ภายใน
เปนบรรยากาศสลัว ๆ ไมถึงกับมืด มีอาหารเคร่ืองด่ืมจําหนาย โดยจัดใหมีหองโถงใหญพรอม
จอภาพขนาดยักษสําหรับตอนรับแขกทั่วไป และมีหองพิเศษสําหรับผูที่ตองการความเปนสวนตัว 

                                                           

 55ซับเอดิเตอร 1987 [นามแฝง] “ยินเงาสลัวดิสโกเทก” บานไมรูโรย 3, 7 (สิงหาคม 2530), 20. 

 56เรื่องเดียวกัน, 23. 
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เอนเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ คือการรวบรวมสถานบันเทิงทุกรูปแบบมาไวในแหง
เดียวกัน ใหทั้งความบันเทิงพรอมกับเช่ือมโยงกิจกรรมทางธุรกิจ57 อาทิ มีการจัดหองประชุมไวใน
คอมเพล็กซ มีศูนยสุขภาพ เซานา ผับ คาราโอเกะ เกมสคอมพิวเตอร เปนตน สถานบันเทิงรูปแบบน้ี
มีไมมากนักเน่ืองจากคาใชจายในการบริหารคอนขางสูง แมจะพยายามสรางภาพลักษณวาสามารถ
เที่ยวไดทั้งครอบครัว และบางแหงยังตองสมัครเปนเมมเบอรคลับดวย  

แมวานายทุนบางกลุมพยายามจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของสถานบันเทิงในยุคนี้ให
เปนเอนเตอรเทนเมนทแทนภาพลักษณของการเปนแหลงแอบแฝงคาบริการทางเพศ แตในสภาพ
ความเปนจริงไมสามารถจะลบภาพลักษณดังกลาวได ผลการสํารวจสถานบริการที่เปนแหลงขาย
บริการทางเพศในเดือนกรกฎาคม 2536 ของกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข เปนการ
สนับสนุนเหตุผลดังกลาวไดเปนอยางดี เมื่อผลสํารวจพบวาแหลงคาบริการทางเพศแอบแฝงอยูใน
สถานบันเทิงจํานวนมากดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3  จํานวนสถานบันเทิงที่มีการแอบแฝงบริการทางเพศในป 2536 

 

ประเภทของสถานบันเทิง จํานวนรวม (ท้ังประเทศ) จํานวนรวม (ในเขตกรุงเทพฯ) 
รานอาหารกึ่งผับ หรือ เทค 1,845 ไมไดแจง 
บารเบียร 485 19 

บารอะโกโก 114 70 

คาเฟ 253 151 

คาราโอเกะ 202 ไมไดแจง 
ไนทคลับ 155 85 

 

ที่มา  :  รวมแรงแบงปนรัก : สภาพและขอเท็จจริงแหงปญหาโสเภณีและเอดส (นครปฐม : 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, มปท.), 61-66. 

                                                           

 57อิสรา มาลีวัลย, “ธุรกิจบันเทิงแสงสีและเม็ดเงินที่ไมเคยหลับ,” 46.  
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กลาวไดวา รูปแบบของสถานบันเทิงจํานวนมากในกรุงเทพฯ เกิดจากนักลงทุนที่
เล็งเห็นผลกําไรจากกิจการที่สามารถถอนทุนคืนไดในระยะสั้นประกอบกับมีผูใชบริการจํานวน
มากท่ีชื่นชอบความบันเทิงรูปแบบใหม ๆ เพื่อทําใหตนเองเปนผูทันสมัย จึงทําใหกิจการดังกลาว
สามารถดํารงอยูไดในทศวรรษน้ี แมสถานบันเทิงพยายามเปลี่ยนภาพลักษณของกิจการใหเปน
ลักษณะของเอนเตอรเทนเมนทที่ไมมีการบริการทางเพศ แตพฤติกรรมที่ยังตองการซื้อบริการทาง
เพศยังฝงลึกอยูในสังคมไทย จึงเปนการยากท่ีจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณแบบเกาได 

 
4.2.1 แหลงหรือยานสถานบันเทิงของคนกรุงเทพฯ 

เมื่อสถานบันเทิงเปนสวนหนึ่งของวิถีบริโภคนิยมสําหรับคนกรุงเทพฯ ไปแลว  จึง
กระจายตัวอยูทั่วไปในพ้ืนที่กรุงเทพฯ แตสวนใหญพบวาสถานบันเทิงท่ีมีชื่อเสียงมักจะรวมตัวอยู
ใกล ๆ กันจนเกิดเปนแหลงหรือยานบันเทิง การเลือกสถานที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกันสันนิษฐานได
วา เมื่อพฤติกรรมของผูบริโภคตองการสิ่งใหมอยูเสมอจึงเปนแผนการตลาดของเจาของกิจการที่จะ
โฆษณาสินคาใหผูบริโภคเห็นโดยตรง อีกท้ังยังต้ังอยูในบริเวณท่ีคนเที่ยวคุนเคยกันเปนอยางดี จึง
งายตอการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ทันสมัยกวา 

 เปนท่ีนาสังเกตวา ในชวงป 2526-2535 สถานบันเทิงจะมีขนาดใหญและใชเงินลงทุน
จํานวนมากเนื่องจากเปนยุคที่เศรษฐกิจดีและคนมีกําลังซื้อ แตในอีกแงมุมหน่ึง ธุรกิจทางดานการ
ซื้อขายอสังหาริมทรัพยและสถานบันเทิงเริงรมย เปนธุรกิจที่ตั้งข้ึนมาเพ่ือเปนการฟอกเงินท่ีนิยมวิธี
หนึ่งซึ่งสามารถฟอกเงินตอคร้ังไดเปนจํานวนมาก58 เห็นไดจากในป 2528 แชรชารเตอร หันมาเปด 
ชารเตอรดิสโกเทค ยานอโศกดินแดง โดยนําเงินของประชาชนที่เลนแชรมาสราง “เนื่องจากการ
วางแผนที่รอบคอบราวกับวามันจะเปนแหลงผันเงินใหถาแชรชารเตอรเกิดลมลง รายไดตอวันแสน
กวาบาท หักคาใชจายตอเดือนแลวเดือนหนึ่งนาจะมีอยูในกระเปาสัก 2 ลานบาทสด ๆ”59 หรือการ
สรางเอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซอยางบูมสเตช่ัน บริเวณช้ันใตดินลานจอดรถโครงการเวิลดเท
รดเซ็นเตอรตรงที่เปนเซ็นทรัลเวิลดในปจจุบัน เปนการรวมกลุมของ 3 หุนสวนใหญ ไดแก กนกพร 
                                                           

 58ผาสุก พงษไพจิตร, สังศิต พิริยะรงัสรรค และ นวลนอย ตรีรัตน, หวย ซอง บอน ยาบา (เชียงใหม 
: ซิลคเวอรม, 2543), 272.  
 

59สนธิ ลิ้มทองกุล, เจาพอ, 192-193.  
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ปริญญวัฒน อดีตหุนสวนบอสตันและและบอนดสตรีท ยานพหลโยธินและสุขุมวิท วันชัย ลวน
เพชร และ วิรุฬ เตชะไพบูลย หุนสวนทางดานสถานท่ี โดยมีพื้นที่มากถึง 2,800 ตารางเมตร ดวยเงิน
ลงทุนกวา 100 ลานบาท60 นอกจากน้ันยังมีโคลา คอนเสิรต ฮอลล ยานสุขุมวิทซึ่งเปนของนักลงทุน
ชาวไตหวัน แคทวอลคผับขนาดใหญ 5 ไร ซึ่งลงทุนประมาณ 20 ลานบาทโดยหุนสวนเจาของและ
ผูบริหารสวนใหญเปนของคายกันตนา ไรโนมิวสิคเฮาส เปนการลงทุนรวมของนักลงทุนหลายฝาย 
อาทิ วีระเดช เตชะไพบูลย กรรมการผูจัดการบริษัท นพกิจ จํากัด สุรนันท เวชชาชีวะ รองกรรมการ
ผูจัดการบานฉางแลนด แอนด เฮาส จํากัด และชฎาทิพย จารุวัสตร ปจจุบันคือนางชฎาทิพย            
จูตระกูล กรรมการผูจัดการสยามเซ็นเตอร ดวยเงินลงทุนกวา 10 ลานบาทเปนตน61 กลาวไดวา 
ผลประโยชนที่นักลงทุนมองเห็นจากการต้ังกิจการสถานบันเทิงคือผลกําไรมหาศาลท่ีคุมคากับการ
ลงทุน ไมเวนแมแตหนังสือพิมพรายใหญอยางไทยรัฐท่ีเร่ิมตนจากการสรางไนทคลับช่ือปาปาคาเฟ
บริเวณตึกท่ีทําการของไทยรัฐเอง และขยายกิจการมาสรางดิสโก เทคชื่อเดอะพาเลซ ซึ่งมีชื่อเสียง
โดงดังในยุคนั้นดวยงบประมาณ 40 ลานบาท62 

สันนิษฐานไดวา การลงทุนจํานวนมากในกิจการสถานบันเทิงยุคนี้เปนผลมาจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ นายทุนบางกลุมหาประโยชนจากการเก็งกําไรซื้อขายท่ีดิน ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยไดเติบโตอยางมากไมวาจะเปนที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน สนามกอลฟ รวมถึง
สถานบันเทิง ราคาอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มข้ึนตอเนื่องทําใหเกิดความตองการเก็งกําไร ซึ่งดึงใหมีผู
เขามาลงทุนในธุรกิจนี้ เมื่อพิจารณาจากกลุมนายทุนท่ีกลาวมาจะเห็นวา การลงทุนในกิจการสถาน
บันเทิงเปนการเอ้ือผลประโยชนแกพวกพอง ขณะเดียวกันก็เปนหนทางในการเพ่ิมทุนของตน อาทิ 

กรณีของหุนสวนบูมสเตช่ันตางเปนผลประโยชนที่ลงตัว เมื่อวิรุฬ เตชะไพบูลย เปน
เจาของท่ีดินเวิลดเทรดเซ็นเตอร ทําใหไมเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนในท่ีดินซึ่งมีราคาสูงขณะน้ัน 
อีกทั้งยังไดหุนสวนท่ีมีประสบการณในการบริหารธุรกิจสถานบันเทิงอยางบอสตันและบอนด
สตรีทจนประสบความสําเร็จมารวมทุน จึงสันนิษฐานไดวาบูมสเตช่ันไมเกิดความเสี่ยงใด ๆ ตอการ
ลงทุนรวมกันแตกลับเปนการเอ้ือผลประโยชนซึ่งกันอยางลงตัว 

                                                           

 60อิสรา มาลีวัลย, “ธุรกิจบันเทิงแสงสีและเม็ดเงินที่ไมเคยหลับ”, 44.   
 61เรื่องเดียวกัน, 45.  
 62กองบรรณาธิการ, “สถาปตยกรรมยามราตรี”,  อารค แอนด ไอเดีย 1, 5 (มกราคม 2537), 46.   
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กรณีของไรโนมิวสิคเฮาสซึ่งเปนการรวมลงทุนของนักลงทุนหลายคน โดยมีวีระเดช 
เตชะไพบูลย นักธุรกิจดานพัฒนาที่ดิน และผูชวยผูอํานวยการฝายประจําสํานักประธานกรรมการ
ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) ขณะน้ัน สุรนันท เวชชาชีวะ รองกรรมการผูจัดการบานฉางแลนด 
แอนด เฮาส จํากัด และชฎาทิพย จารุวัสตร กรรมการผูจัดการสยามเซ็นเตอร เปนหลักสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจ สันนิษฐานวาการดึงกลุมธุรกิจทางดานท่ีดินและอสังหาริมทรัพยประเภทเดียวกัน
มารวมหุน เพื่อตองการลดคูแขงทางการคาพรอมกับการสรางพันธมิตร อีกทั้งยังเปนการกระจาย
ความเสี่ยงทางธุรกิจอีกดวย 

การแขงขันระหวางสถานบันเทิงตาง ๆ ทําใหมีการนําความบันเทิงแปลกใหมมาเปน
จุดดึงดูดใหคนเขามาใชบริการ คนรวมสมัยที่เคยมีประสบการณไดเขียนไวในสังคมออนไลนวา 
เดอะพาเลซเปนสถานบันเทิงแหงแรกที่นําเคร่ืองขี่วัวกระทิงมาใหบริการเพื่อเพ่ิมความสนุกสนาน 
“ไอเคร่ืองข่ีวัวเนี่ย สมัยกอนตองไปดูที่ the palace วางตระหงานอยูฟลอรกลางราน สาวคนไหน
อยากดังขึ้นไปเลย ตกไมตกคนไมสนใจ แตทุกคนปรบมือเชียรกับความกลาของเธอ โดยเฉพาะคืน
วังอังคาร lady night มันสโพดๆๆๆๆๆๆ”63 นอกจากกลุมคนที่ไปสถานบันเทิงเพ่ือหาความ
สนุกสนานยังพบวา มีคนอีกกลุมหนึ่งที่ไปเพื่อตองการแสดงความรํ่ารวยของตนโดยการขับรถย่ีหอ
ดังในชวงเวลาน้ันไปโออวดกัน “สมัยนั้นรถญ่ีปุนพิมพนิยม 1. toyota liftback 2. toyota dx 2 ประตู 
นัยวา 2 รุนนี้แตงสวย แตงข้ึน หญิงชอบ ฝงยุโรป เบนซนี่แนนอน..นั่งนอน บีเอ็ม e30 พิมพนิยมฝง
ยุโรปนัยวา hiso โกจริงๆ แตถาจะใหหญิงหลงน่ีตอง 2 ประตูนะ สมัยหนาพาเลซน่ีเบนซ w123 ce 
นี่กําลังเปร้ียวจี๊ดจาดสุดๆ”64 กลาวไดวาพฤติกรรมดังกลาวสามารถสะทอนวิถีของคนเที่ยวสถาน
บันเทิงในยุคบริโภคนิยมไดเปนอยางดี 

ในทศวรรษนี้แหลงสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ เกิดข้ึนและเสื่อมความนิยมไปตามยุค
สมัย โดยมีปจจัยมาจากพฤติกรรมของคนรุนใหมที่เปลี่ยนไป เมื่อมีการใชเวลาวางนอกบานมากข้ึน
จึงตองการสถานที่หยอนใจหลังเลิกงาน เร่ิมจากความบันเทิงรูปแบบดิสโกเทคช่ือวาบีบลอส ซึ่งเปด
                                                           

 63เดอะพาเลซ เขาถึงโดย http://www.ptwclub.com/index.php?PHPSESSID เขาถึงเม่ือวันท่ี 10 

มีนาคม 2555. 

 64vito[นามแฝง], กระทู อยากทราบเหตุการณยุค The Palace ครับ เขาถึงโดย 

http://www.bangkokclassiccar.com/forum/index.php?topic=597.0 เขาถึงเม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2555. 
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เปนแหงแรกที่พัทยา แตเนื่องจากนักเที่ยวจากกรุงเทพฯ เดินทางไปบอย ๆ จึงทําใหบีบลอสขยาย
สาขามาท่ีกรุงเทพฯ  บริเวณซอยนานาใต และได เกิด ดิสโก เทคอีกหลายแหงตามมา  อาทิ 
เดอะบับเบิ้ลของโรงแรมดุสิตธานี ไดอานาของโรงแรมโอเรียนเต็ล ฮอทซิตี้บริเวณใตถุนตึกโชคชัย 
ถนนสุขุมวิท ซูเปอรสตารดิสโกยานพัฒนพงษ เดอะพาเลซ และนาซาสเปซี่โดรม 65 เปนตน ความ
นิยมของดิสโกเทคมีมากจนเกิดปรากฎการณที่ทําใหสถานบันเทิงอ่ืน ๆ นํารูปแบบของดิสโกเทค
เขาไปผสมผสานดวย  

ชวงป 2526 หลังจากผับช่ือซัมไทมบริเวณเกษรพลาซาเปนที่นิยมของนักเที่ยวอยาง
มาก ผับยานถนนสารสินจึงเกิดตามมา สวนใหญเปนผับสไตลแจสท่ีมีระดับ กลุมผูบริโภคมีกําลัง
ซื้อพอสมควร ผับชื่อดังบริเวณน้ัน อาทิ บราวนชูกา โอลดเวสต เบอรกันดี พลูบาร66 เปนตน  

เมื่อนักลงทุนเห็นวาผับเปนกิจการที่สามารถทํากําไรไดดีจึงขยายตัวมาแถบถนนสีลม 
ซึ่งหวังใหกลุมพนักงานสํานักงานในยานน้ันใชเปนที่พักผอนหลังเลิกงาน ทําใหเกิดสีลมพลาซาซึ่ง
เปนอาคาร 4 ชั้นท่ีเต็มไปดวยผับและดิสโกเทค อาทิ คาเมลผับ และ ฟริกอิน ฟริกเอาทดิสโกเทค 
เปนตน ความโดงดังของสีลมพลาซาทําใหนักลงทุนรายยอยรวมถึงดารานักแสดงหลายรายหันมา
เปดผับในสถานท่ีแหงนี้เปนงานนอกเวลาแสดง ดังเชนมัสแตงผับของทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี67   

เปนที่นาเสียดายวาสถานบันเทิงแหงน้ีไดรับความนิยมอยูเพียงแค 2-3 ป สันนิษฐานวา
มีปจจัยอยู 2 ประการคือ ประการแรกเกิดจากผูลงทุนไมสามารถหาจุดขายของตนเองไดชัดเจน 68 
ประการที่สอง อรวรรณ บัณฑิตกุล วิเคราะหไวในนิตยสารผูจัดการวา เกิดจากการทะเลาะวิวาทข้ัน
รุนแรงบอยคร้ังจนทําใหผูที่มาเท่ียวเกิดความรูสึกไมปลอดภัย ซึ่งบทสัมภาษณของนักลงทุนสถาน
บันเทิงรายหน่ึงในนิตยสารใหความเห็นเพิ่มเติมวา “ที่สีลมพลาซาน้ัน เขามีนักเลงประเภทเจาพอ

                                                           

 65อิสรา มาลีวัลย, “ธุรกิจบันเทิงแสงสีและเม็ดเงินที่ไมเคยหลับ”, 45-47.   
 66เรื่องเดียวกัน, 42.  
 67always on my mind[นามแฝง], กบ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี พระเอกหนุมหลอจากเผ่ือใจไวใหกัน
สักหนอย เขาถึงโดย http://70-90memory.blogspot.com/2009/12/1989.html เขาถึงเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2554. 

 68“สถาปตยกรรมยามราตรี” อารค แอนด ไอเดีย 1, 5 (มกราคม 2537), 52.    
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จริงๆ ประเภทควักปนขึ้นมายิงกันแทบทุกคืน แลวใครจะกลาไป”69 ประกอบกับขอมูลสัมภาษณ
บุคคลรวมสมัยที่เคยไปเท่ียวยานสีลมพลาซาไดใหคําตอบที่สนับสนุนความเปนไปไดของเหตุผล
ดังกลาว 

 
สีลมพลาซาดังมากมีแตผับ เทค อะไรพวกน้ันเต็มไปหมดท้ังตึก เรียกวาพอเดินเขา

ไปก็เปนแหลงของเขาเลย จําไดวาประมาณป 30 เพราะเพิ่งประกาศเปนปทองเท่ียว
ไทยแลวลูกคาสนิท ๆ ที่เคยไปเที่ยวทัวรกันมาก็ชวนไปเท่ียว ตอนน้ันจําเหตุการณ
ไมไดวามีเร่ืองอะไรสักอยางแลวตองรีบวิ่งหนีกัน ปรากฏวาพอมาถึงท่ีรถมีกางเกงใน
ผูหญิงเลอะข้ีวางไวหนารถ ตอนน้ันทําอะไรไมไดตองรีบขับรถออกมากอน พวก
นักเลงเยอะ70  

  

ในปจจุบันนีส้ถานบันเทิงยานสีลมพลาซาปดตัวลง และเปลี่ยนเปนเพียงสํานักงานยอย
ของการบินไทย ซึ่งมีภัตตาคารและรานคาเชาดําเนินกิจการอยูไมมากนัก 

นอกจากแหลงบันเทิงที่กลาวไปแลว ในกลุมคนเท่ียวสถานบันเทิงจะทราบกันดีวา 
บริเวณถนนสุขุมวิทยานทองหลอหรือเอกมัยถือไดวาเปนแหลงรวมสถานบันเทิงที่มีระดับสูงกวาท่ี
อ่ืนทั้งความหรูหรา การตกแตงสถานที่ และคาใชจายในการไปใชบริการ ซึ่งมีทั้งผับระดับสูง
และค็อลเทลเลาจในลักษณะของเมมเบอรคลับ อาทิ ชาโตบลอง ยัวเพลส เดอเวอราโน ปกาซัส       
อีลิท71 เปนตน กลุมที่มาใชบริการสวนใหญมักเปนระดับนักธุรกิจ   

สวนคาเฟซึ่งคนทุกวัยสามารถไปเที่ยวไดในราคาไมสูงมาก มีกระจายตัวอยูทั่วไปตาม
เขต ตาง ๆ  จากการสํารวจจํานวนคาเฟซึ่งเปนสถานบริการตามมาตรา 3(4) ในเขตกองบังคับการ
ตํารวจนครบาลเหนือ พบวามีอยูเกือบ 300 แหงบริเวณถนนรามคําแหง ถนนเพชรบุรีตัดใหม ถนน

                                                           

 69อรวรรณ บัณฑิตกุล, อารซีเอหมดยุคผับเฟอง ชาตรี โสภณพาณิชย จะทําอยางไร โดย เขาถึงโดย 
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=9595 เขาถึงเม่ือวันที ่15 กุมภาพันธ 2543.  

 70สัมภาษณนายธนวัฒน ทองเพ่ิม รองกรรมการผูจัดการบริษัท หนุมสาวทัวร จํากัด (วันที่ 11 

ธันวาคม 2554), อายุ 56 ป  
 71“สถาปตยกรรมยามราตรี”, อารค แอนด ไอเดีย, 54.     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



135 
 

 
 

รัชดาภิเษก ถนนโชคชัย 4 ถนนลาดพราว ถนนสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนน
พญาไท ถนนวิสุทธิกษัตริย และถนนราชดําเนินกลาง โดยมีมากท่ีสุดในพื้นท่ีของสน.พญาไท สวน
พื้นที่ความรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจนครบาลใตมีสถานบริการประเภทนี้อยูเกือบ 500 

แหง มีมากที่สุดในพ้ืนท่ีของสน.บางรัก สําหรับเขตบังคับการตํารวจนครบาลธนบุรีนั้นมีอยู
ประมาณ 100 แหง มีมากท่ีสุดในพื้นที่สน.บางย่ีขัน ในยุคท่ีคาราโอเกะเร่ิมเปนท่ีนิยมพบวาคาเฟ
หลายแหงไดปรับรูปแบบใหเปนคาราโอเกะเชนกัน72  

เมื่อพิจารณากิจการสถานบันเทิงในยุคเฟองฟูกลาวไดวา แหลงสถานบันเทิงสามารถ
แบงระดับของคนเที่ยวไดอยางดี อีกทั้งการเติบโตของกิจการสถานบันเทิงไมไดเกิดจากปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่ดีหรือเปนความตองการของผูบริโภคเทาน้ัน แตยังเปนการรวมทุนของนักลงทุนกลุม
ใหญทีเ่อ้ือประโยชนซึ่งกันดังที่กลาวไปแลว  

 

4.2.2 กรณีศึกษานักลงทุนสถานบันเทิง กําพล วัชพล 

หากกลาวถึงบุคคลชื่อกําพล วัชรพล คนสวนใหญจะนึกถึงในฐานะของเจาของและผู
กอต้ังธุรกิจหนังสือพิมพไทยรัฐ แตที่ผานมากําพลยังมีธุรกิจอีกหลายประเภทท่ีประสบความสําเร็จ
ไมแพไทยรัฐอาทิ ธุรกิจสถานบันเทิงอยางปาปาไนทคลับชวงป 2512 ตามมาดวยดิสโกเทคชื่อดัง
อยางเดอะพาเลซชวงป 2535 เปนตน 

กําพล วัชรพล เกิดที่อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 
2462 ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งทั้งบิดาและมารดามีอาชีพคาขาย เมื่อโตข้ึนไดสอบติดและ
ทําอาชีพเปนนายทายเรือโดยสารอยูระยะหน่ึงจึงตัดสินใจเดินทางเขามาหางานทําท่ีกรุงเทพฯ ชีวิต
ในกรุงเทพฯ ทําใหกําพลเขาไปยูในแวดวงนักเลงยานบางรัก จนเมื่ออายุเขาเกณฑทหารจึงไดสมัคร
ใจเขาเปนทหารเรืออยู 5 ป73 และไดลาออกเพ่ือมาทํางานหนังสือพิมพโดยเร่ิมตนกับหนังสือพิมพ 
หลักไทย กระทั่งมีหนังสือพิมพเปนของตัวเอง ไดแก เสียงอางทอง ขาวภาพ และไทยรัฐ ตามลําดับ 

                                                           

 72สถาปตยกรรมยามราตรี”, อารค แอนด ไอเดีย, 48-49.  
 73ณรงค เพิ่มพูน, เปดปูมชีวิต กําพล วัชรพล เจาพอไทยรัฐ (กรุงเทพฯ : แบล็คแอนดเกรย, 2532),  
48-57.  
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งานหนังสือพิมพทําใหกําพลมีโอกาสรวมงานกับสตรีที่ชื่อประณีตศิลป ทุมมานนท จนไดสมรสกัน
ในที่สุด 

เร่ืองราวในชีวิตของกําพล วัชรพล และช่ือเสียงของหนังสือพิมพไทยรัฐทําใหกําพล 
วัชรพล กลายเปน “เจาพอ” หนังสือพิมพ ซึ่งความหมายของเจาพอในที่นี้หมายถึง ผูมีอิทธิพลครํ่า
หวอดอยูในวงการหนังสือพิมพมาเปนเวลานาน แตเหตุการณหลายอยางท่ีผานเขามาในชีวิตของกํา
พลรวมถึงธุรกิจที่เขามีสวนเกี่ยวของ ทําใหคนสวนใหญมองวาเขาเปน “เจาพอ” ในอีกแงมุมหน่ึงซึ่ง
ตางจากท่ีกลาวไปขางตน หมายถึง ผูมีอิทธิพลท่ีใชอิทธิพลน้ันไปในทางท่ีผิดกฎหมาย  

หากมองจากประวัติโดยยอของกําพลจะเห็นวาเขาเปนเพียงเด็กตางจังหวัดคนหนึ่งท่ี
เดินทางเขาสูกรุงเทพฯ เพื่ออนาคตที่ดีกวา  แตการเขาสูแวดวงนักเลงของกําพลนั้นไดทําใหเขามี
สวนเกี่ยวของกับการคุมบอนการพนันจนมีรายไดเก็บไวเปนทุนในการทําการคาจํานวนหนึ่ง 74 
นอกจากธุรกิจหนังสือพิมพแลว กําพลยังไดหันมาสนใจธุรกิจสถานบันเทิงอยางไนทคลับและ    
ดิสโกเทค ซึ่งเปนธุรกิจของการฟอกเงินประเภทหน่ึงอีกดวย  

ยุคที่ไนทคลับกําลังเปนท่ีนิยมชวงป 2512 กําพลเร่ิมหันมาจับธุรกิจสถานบันเทิงโดย
รวมเปนหุนสวนกับนักเขียนของไทยรัฐหลายคนเปดไนทคลับชื่อ ปาปาไนทคลับ ขึ้นบริเวณ
ใกลเคียงกับสํานักงานไทยรัฐ  

ในป 2520 กําพลเขารวมเปนหุนสวนใหญ75กับพระเอกหนังที่ชื่อ เสกสรร สัตยา หรือ
ชื่อจริงวา พิชัย กิจพานิช ในการเปดคลับหรูมีระดับของชนช้ันสูงอยาง คารเทียรคลับ ซึ่งเปนทั้ง
สถานบันเทิงในการด่ืม กิน เตนรํา และอาบอบนวด ในเวลาเดียวกัน76 ตอมาเสกสรรเห็นชองทางใน
การหาประโยชนจากการเปดบอนในคารเทียรคลับโดยทําเปนเมมเบอรคลับที่มีการเก็บเงินคา
สมาชิกสูงถึง 50,000-100,000 บาทตอคน นับวาเปนการฟอกเงินท่ีมีมูลคามหาศาลในขณะน้ัน
เนื่องจากมีสมาชิกเขารวมเปนจํานวนเกือบ 500 คน77 แมกําพลจะไมไดลงมือบริหารเองแตชื่อของ
กําพลก็เขาไปอยูในหุนสวนคารเทียรคลับเรียบรอยแลว 

                                                           

 74ณรงค เพิ่มพูน, เปดปูมชีวิต กําพล วัชรพล เจาพอไทยรัฐ, 111.  
 75เรื่องเดียวกัน, 113.  
 76สนธิ ลิ้มทองกุล, เจาพอ, 49. 

 
77เรื่องเดียวกัน, 53. 
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ประมาณป 2535 หลังจากท่ีปาปาไนทคลับเปนกิจการในเครือของไทยรัฐและดําเนิน
กิจการไปไดดวยดี จึงเปนโอกาสในการสรางดิสโกเทคช่ือเดอะพาเลซข้ึนบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต
ใกลๆ กับสํานักงานไทยรัฐ ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก 

กลาวไดวาสถานบันเทิงเปนกิจการประเภทหน่ึงท่ีสามารถทํากําไรใหกับผูลงทุนอยาง
มาก ดังเชนกรณีของกําพล วัชรพล แมจะทํากิจการหนังสือพิมพอยางไทยรัฐอยูแลวแตก็หันมา
ลงทุนกิจการสถานบันเทิงในเวลาเดียวกัน 

  
4.2.3 RCA : อารซีเอแหลงสถานบันเทิงในยุคบริโภคนิยม   
ป 2532 บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด เปดถนนอารซีเอ (RCA หรือ Royal City 

Avenue) เปนชอปปงมอลลที่ยาวที่สุดในเอเชียโดยเชื่อมระหวางถนนพระราม 9 กับถนนเพชรบุรี
ตัดใหมที่มีความยาวถึง 1.7 กิโลเมตร78 เมื่อคร้ังท่ีกลุมชาญอิสระเปนผูดูแลโครงการไดเปดใหผู
ลงทุนเชาโครงการในขณะท่ียังไมแลวเสร็จ ตอมาเม่ือชาลี โสภณพาณิชย เขามาเปนผูถือหุนใหญจึง
เรงสานตอโครงการน้ีใหเรียบรอย โดยในป 2537 เกิดความคิดท่ีจะใหมีสถานบันเทิงเกิดข้ึนในยาน
นี้เพื่อดึงคนมาเท่ียว ผับรานแรกที่มาเปดช่ือคูลแทงโก ซึ่ง เปนกลุมเดียวกันกับรานบราวนชูกาบน
ถนนสารสิน ตอมาในป 2538 จํานวนผับเพิ่มข้ึนบนถนนสายนี้กวา 80 แหง นับวาเปนจํานวนท่ีมาก
เกินไปหากเปรียบเทียบกับพื้นที่  

จากการรายงานของนิตยสารผูจัดการทําใหทราบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดผับมากมายบน
ถนนสายนี้เนื่องจากทางโครงการมีขอเสนอในการใหเชาท่ีไมแพงและไมเกิดความเสี่ยงในการ
ลงทุน กลาวคือยอมใหเชาเปนรายเดือนๆ ละ 5 หมื่นบาทเปนระยะเวลา 3 ป จากเดิมที่ผูเชาจะตอง
เซงระยะยาวโดยมีใหเลือกระหวาง 5 ป หรือ 25 ป เทาน้ัน79 ประกอบกับผูลงทุนหลายรายสามารถ
ถอนทุนคืนไดอยางรวดเร็วจากกลุมวัยรุนที่นิยมมาเที่ยวในแหลงนี้ 

                                                           

 78ดวงรัตน ทิพยพาวัลย, “รอยัล ซิตี้ อเวนิว ความหลากหลายบนถนนสายบันเทงิ” อารค แอนด ไอ
เดีย 4, 38 (ตุลาคม 2539): 56. 

 79อรวรรณ บัณฑิตกุล, อารซีเอหมดยุคผับเฟอง ชาตรี โสภณพาณิชย จะทําอยางไร เขาถึงโดย 
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=9595 เขาถึงเม่ือวันที ่15 กุมภาพันธ 2543 
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รานเล็ก ๆ ตอคืนอยางนอยก็มีรายไดประมาณ 5 หมื่นบาทขึ้นไป รายไดที่วาจะมา
จากการเปดขวด และอาหารจานเดียว คาเปดขวดประมาณ 700-900 บาทตอขวด สวน
ใหญคนท่ีมาเที่ยวที่นี่จะเปนวัยรุน ซึ่งกินเหลาเร็วมาก นั่ง 4 คนตอโตะ เปดเหลาอยาง
นอย 3 ขวด ถารานมี 20 โตะ รายไดประมาณ 5 หมื่นบาท แตถาเปนรานใหญรายได
ตองเปนแสนบาทข้ึนไป80 

 

รายไดจํานวนมากน้ีจึงเปนปจจัยสงเสริมใหจํานวนสถานบันเทิงเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
ประกอบกับโครงการสามารถจอดรถไดถึง 2,500 คัน81 ซึ่งปญหาการไมมีที่จอดรถเกิดข้ึนกับสถาน
บันเทิงหลายแหงในขณะน้ัน ทําใหนักเที่ยวตางมุงตรงมายังถนนสายน้ีเปนหลัก 

RCA นับวาเปนแหลงสถานบันเทิงในยุคบริโภคนิยมอยางแทจริง เห็นไดจากสถาน
บันเทิงบนถนนท้ังสายมีคนไปเท่ียวเกือบทุกวันโดยเฉพาะวันสุดสัปดาหจะมีคนมากเปนพิเศษ 
จนกระท่ังโตะเกาอ้ีเกือบทุกรานแทบจะไมเพียงพอสําหรับคนมาเที่ยว สิ่งท่ีตอกย้ําใหเห็นชัดเจน
ยิ่งข้ึนคือการแตงตัวเพื่อไปประชันและอวดความรํ่ารวยใสกัน คานิยมการใสเสื้อสายเดี่ยวหรือเสื้อ
เกาะอกเที่ยวตามสถานบันเทิงก็เร่ิมตนข้ึนท่ีนี่ กลาวไดวาความสําเร็จของ  RCA คือตนแบบใหกับ
แหลงสถานบันเทิงรุนหลัง เห็นไดจากการสรางสถานบันเทิงจํานวนมากขึ้นมาบนถนนหลายสายให
ดูคลาย RCA แมจะเปนถนนชวงสั้น ๆ ก็ตาม หรือ การนําช่ือของ RCA ไปต้ังเลียนแบบ อาทิ ถนน
สุทธิสารเรียกกันวา RCA 2 ถนนบริเวณแยกโพธ์ิสามตนฝงธนบุรีเรียกกันวา RCA 3 และหมูบาน
เชียงใหมแลนดเรียกกันวา RCA เชียงใหม82 เปนตน 

                                                           

 
80อรวรรณ บัณฑิตกุล, อารซีเอหมดยุคผับเฟอง ชาตรี โสภณพาณิชย จะทําอยางไร เขาถึงโดย 

http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=9595 เขาถึงเม่ือวันที ่15 กุมภาพันธ 2543 
 

81ดวงรัตน ทิพยพาวัลย, “รอยัล ซิตี้ อเวนิว ความหลากหลายบนถนนสายบันเทงิ”, 58.  
 82คมสัน สุริยะ, “รายงานอุตสาหกรรมทองเท่ียวรายสาขาเลมที่ 6 : อุตสาหกรรมบันเทิงยามราตรีใน
จังหวัดเชียงใหม” (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการมูลคาเพิ่มในประเทศของอตุสาหกรรมทองเที่ยวของ
ประเทศไทย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย พ.ศ. 
2548), 26.  
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แมแหลงบันเทิงยาน RCA จะเฟองฟูอยางมากแตก็ตองประสบกับวงจรธุรกิจที่ตกตํ่า
เชนเดียวกับธุรกิจประเภทอ่ืน ปจจัยที่สงผลใหสถานบันเทิงยาน RCA เสื่อมความนิยมลง
สันนิษฐานวา เนื่องจากเกิดแหลงบันเทิงอ่ืนขึ้นมาอาทิ บริเวณสี่แยกคอกวัว RCA 2 และ RCA 3 

เปนตน ประกอบกับระยะหลัง RCA เปนสถานที่ที่มียาเสพติดระบาด เปนแหลงม่ัวสุม และปลอย
ใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเขาไปเท่ียว ทําใหเจาหนาท่ีบานเมืองตองหมั่นเขาไปตรวจตราอยูเสมอ 
แหลงสถานบันเทิงในยานนี้เร่ิมซบเซาลงแตก็ยังสามารถดําเนินกิจการตอไปได 
 

4.3 กิจการสถานบันเทิงในยุคจัดระเบียบสังคม (พ.ศ. 2540-2545) 
สัจธรรมที่กลาววาไมมีอะไรอยูค้ําฟา หรือ เมื่อมีวันรุงเรืองยอมตองมีวันเสื่อมสลาย

สามารถนํามาใชไดดีกับวัฏจักรของกิจการสถานบันเทิง หากมองยอนกลับไปในทศวรรษกอนหนา 
สถานบันเทิงอยูในยุคเฟองฟูจนถึงขีดสุด แหลงบันเทิงเกิดข้ึนมากมายและเปลี่ยนที่ตั้งไป เร่ือย ๆ 
บรรดาสถานบันเทิงตางปรับรูปแบบใหทันสมัยเพื่อเอาใจคนเที่ยว นักลงทุนทั้งรายใหญและราย
ยอยสามารถกอบโกยผลประโยชนไดอยางคุมคา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเองก็มีสวน
สงเสริมใหกิจการสถานบันเทิงเติบโตอยางมาก 

อยางไรก็ดีเมื่อกาวเขาสูทศวรรษ 2540 เศรษฐกิจไทยพบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกตํ่า
อยางมาก ทั้งนี้ปจจัยประการหน่ึงมาจากนโยบายการเงินที่ผิดพลาดของแบงกชาติที่ประกาศเปดเสรี
ทางการเงินท้ังๆ ที่ยังไมพรอมทุกดาน การผูกติดคาเงินบาทไวกับคาเงินดอลลารที่แข็งตัวจนภาค
การสงออกทรุด ซ้ํายังปลอยอัตราดอกเบี้ยในประเทศใหสูงท้ังดอกเบ้ียเงินกูและเงินฝาก ทําใหนัก
ธุรกิจบางรายเห็นชองทางในการแสวงหาผลประโยชนเขาตัวโดยการรางโครงการธุรกิจขึ้นมาเพื่อ
ขอกูเงินดอลลารจากตางประเทศจํานวนมากและชะลอธุรกิจนั้นไวไมดําเนินการตอ แลวนําเงินกู
นั้นมาแลกเปนเงินบาทฝากไวในธนาคารเพ่ือกินดอกเบี้ยสูงๆ สงผลใหเกิดหนี้เงินดอลลารระยะสั้น
จํานวนมากมาย ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียเงินทุนสํารองไปจํานวนมากจนกระท่ังประเทศเกือบ
ลมละลายจากความผันผวนของคาเงิน  

จากนั้นรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ประกาศลอยตัวคาเงินบาททําใหคาเงินลดลง
อยางรวดเร็ว จากระดับที่แข็งคากวา 25 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ กลายเปน 55 บาทตอดอลลาร
สหรัฐฯ เจาของธุรกิจของไทยหลายรายตองตกอยูในภาวะเปนหน้ีสูงข้ึน เมื่อนํามูลคาดอลลารมาคิด
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เปนเงินบาท สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าอยางหนัก นักลงทุนตางลมละลาย กิจการธนาคาร
พบกับปญหาลูกหนี้ไมสามารถใชคืนเงินกูทําใหเกิดหนี้เสียจํานวนมาก83  

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในทศวรรษนี้ทําใหสังคมเต็มไปดวยปญหาท่ีทําใหเกิดความ
เครงเครียดอยูตลอดเวลา การแสวงหาความบันเทิงเพ่ือผอนคลายความเครียดจึงมีมากข้ึนตามลําดับ 
เปนผลใหธุรกิจบันเทิงทุกประเภทเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของผูบริโภคท่ัวไปไดงาย
ขึ้น84 กิจการสถานบันเทิงในยุคนี้มีการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดโดยลดขนาดพ้ืนท่ีใหเล็กลงและไม
จําเปนตองลงทุนดวยเงินจํานวนมากเชนท่ีผานมา สวนใหญเปนการผสมผสานสถานบันเทิงหลาย
รูปแบบไวดวยกัน อาทิ ผับกึ่งรานอาหารและผับกึ่งเทค เปนตน นอกจากน้ันยังพบวามีการเปดราน
เหลา85 ซึ่งเปนรานจําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลขนาดเล็กพบเห็นไดทั่วไปขางทาง เปนท่ีนาสังเกต
วาสถานบันเทิงในยุคนี้มักจะไมคํานึงถึงสถานที่ตั้งตามขอกําหนดของ พรบ.สถานบริการ กลาวคือ 
มีการต้ังกระจัดกระจายท่ัวไปใกลพื้นที่ตองหาม อาทิ วัด โรงพยาบาล ที่อยูอาศัยของประชาชน และ
สถานศึกษาซึ่งมีมากท่ีสุด สันนิษฐานวาการใชพื้นท่ีในกรุงเทพฯ สวนใหญมักจะทําเปนคอนโดที่
อยูอาศัยและสํานักงานตาง ๆ ทําใหพื้นท่ีมีจํานวนจํากัด จึงเกิดการดัดแปลงพ้ืนท่ีใชสอยทําเปน
สถานบันเทิง นอกจากนี้กลุมวัยรุนโดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบนอย
ที่สุดหรือไมไดรับผลกระทบเลยกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า เนื่องจากคนกลุมน้ีไมไดหาเงินใชจายเอง
แตไดรับจากพอแมและมีคานิยมในการเที่ยวสถานบันเทิง ทําใหเปนกลุมท่ีมีกําลังซื้อมากท่ีสุดใน
ขณะน้ัน 

จากขอมูลสถิติของธุรกิจบริการอยางรานอาหารกึ่งผับในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ป 2542 มี
จํานวน 2,82286 แหง และเพิ่มขึ้นเปน 30,16687 แหง ในป 2545 

                                                           
83ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมอืงไทยสมัยกรุงเทพฯ, 215-217.  
84เจตนา นาควัชระ และ สุกรี เจริญสุข,  “ธุรกิจบันเทิงในสายตานักวิจารณ,” สารคดี 8, 89 

(กรกฎาคม 2535), 104. 
85เปนรานขนาดเล็กทีจ่ําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและอาหารวางซ่ึงมีราคาไมแพงมาก บรรยากาศ

ตกแตงดวยไฟสลัวมีดนตรีบรรเลง บางแหงเปนหองแถวหองเดียวมีโตะเพียง 4-5 โตะเทานัน้ 
 86รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบรกิาร พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2543), 42.  
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กลาวไดวาสถานบันเทิงในทศวรรษ 2540 เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองกลุมวัยรุน นักเรียน 
นักศึกษา ทําใหมีสถานบันเทิงต้ังอยูใกลแหลงสถานศึกษาเกือบทุกแหงในกรุงเทพฯ จนนาวิตก สิ่ง
เหลาน้ีถือวาเปนการมอมเมาเยาวชนทําใหขาดวัฒนธรรมและศีลธรรมซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดปญหา
สังคมตามมา ในป 2545 รัฐบาลเร่ิมเห็นปญหาจากการขยายตัวของกิจการสถานบันเทิง จึงมี
นโยบายใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย
ในสังคม 

 
4.3.1 การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกิจการสถานบันเทิง 

ยุคท่ีเศรษฐกิจกําลังตกต่ํา นักธุรกิจหลายรายไดรับผลกระทบและขาดทุนเปนจํานวน
มากแตดูเหมือนวานักลงทุนในกิจการสถานบันเทิงตางปรับตัวไดและใชภาวะวิกฤตใหเปนโอกาส
ดวยการลดขนาดของพื้นที่ลงเพื่อประหยัดคาใชจาย บางแหงก็มีการลดราคาคาอาหารเคร่ืองดื่มลง
เพื่อเปนการจูงใจหรือการจัดสมนาคุณตาง ๆ ดวยประโยคท่ีนาสนใจ อาทิ “เปดเหลาเรด 1 ขวด
พรอมมิกเซอรฟรีทั้งคืนเพียง 2,000 บาทเทาน้ัน” หรือ “ทุกวันกอน 5 ทุม สาวสาว 4 ทานข้ึนไป รับ
เหลา ฟรี 1 ขวด” เปนตน ที่จริงแลวการโฆษณาจูงใจลักษณะน้ีมีมาต้ังแตยุคกอนซึ่งพบเห็นไมมาก
นักและมักจะเปนการตลาดของสถานบันเทิงขนาดใหญ แตในทศวรรษนี้สถานบันเทิงทุกแหงท้ัง
ขนาดเล็กและขนาดใหญตางใชวิธีสมนาคุณเปนการเรียกความสนใจจากคนเที่ยว 

นอกจากการปรับขนาดสถานบันเทิงใหเล็กลงแลวยังพบวาในทศวรรษน้ีพื้นที่
กรุงเทพฯ สวนใหญเปนอาคารประเภทตึกแถวซึ่งไมสามารถขยายหรือตอเติมออกไปไดอีก อาคาร
บางแหงต้ังอยูกลางยานธุรกิจซึ่งท่ีดินมีราคาสูงจึงเปนขอจํากัดในการลงทุน  เจาของกิจการ
จําเปนตองจัดหาพ้ืนท่ีราคาไมแพงนักในการตั้งสถานบันเทิง ซึ่งสวนใหญมักจะละเมิดขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 250988 เนื่องจากต้ังอยูใกลสถานศึกษา วัด ที่อยูอาศัยของ
                                                                                                                                                                      

 87รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบรกิาร พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2546), 46.   

88เนื้อหาของการควบคุมอาคารและสภาพแวดลอมตามพระราชบัญญัติสถานบริการมีดังนี้  
1. ไมอยูใกลชิดวัด สถานที่สําหรับปฏบิัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานศึกษา 

โรงพยาบาล สถานพยาบาลท่ีรับผูปวยไวคางคนื สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  
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ประชาชน ทําใหเกิดปญหาในเร่ืองของมลภาวะทางเสียงและกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัย
บริเวณใกลเคียง แมวาสถานบันเทิง  บางแหงท่ีอยูไกลออกไป หากพิจารณาเฉพาะประเด็นทาง
กายภาพแลวไมไดสรางความเดือดรอนโดยตรง แตหากกลาวถึงประเด็นดานสังคม วัฒนธรรม 
จริยธรรม จะเห็นถึงความไมเหมาะสม 

ในยุคนี้พบวาสถานบันเทิงสวนใหญมีขนาดเล็กลงและมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนวัยรุน
เพิ่มข้ึน รูปแบบของสถานบันเทิงท่ีไดรับความนิยมจากกลุมวัยรุนในยุคนี้เปนผับกึ่งดิสโก เทคที่
สามารถลุกขึ้นเตนไดขางโตะโดยไมตองมีฟลอรเตนรํา และรานเหลาสําหรับดื่มกินพรอมฟงเพลง
ซึ่งมีคาอาหารและเคร่ืองด่ืมในราคาที่ถูกกวาสถานบันเทิงรูปแบบอ่ืน สวนมากรานเหลาเหลาน้ี
มักจะมีเหลาปนเปนเคร่ืองด่ืมข้ึนช่ือของราน ซึ่งเปนเคร่ืองดื่มค็อกเทลที่มีสวนผสมของเหลาเพียง
เล็กนอยและนําไปปนกับน้ําแข็งเพ่ือใหดูมีปริมาณมาก ในขณะท่ีกลุมผูใหญหรือคนทํางานบริษัท
มักจะนิยมไปรานอาหารกึ่งผับมากกวา  

สถานบันเทิงท่ีตั้งอยูใกลกับสถานศึกษามหาวิทยาลัยไดรับความนิยมจากกลุมนักศึกษา
อยางมากเน่ืองจากสะดวกและไมตองเดินทางไปไกล สวนใหญมีความเห็นวาการไปสถานที่เหลาน้ี
เปนการผอนคลายความเครียดในการเรียน “สมัยตอนที่เรียนสวนดุสิตฯ เร่ิมมีรานเหลามาเปดใกลๆ 
กับมหาลัยแลว เวลาเลิกเรียนก็ไปนั่งกินเหลาสักพักแลวคอยกลับบาน เวลาไปก็มักจะเปนคืนวัน
ศุกร  อาทิตยละคร้ัง คร้ังหนึ่งเสียเงินประมาณ 500 บาท ไปกันเปนกลุมประมาณ 5-6 คน ก็ไปกิน
เหลา ไปแดนซ บางทีเรียนกันเครียดๆ หรือเบื่อ ๆ ไมมีอะไรทําก็ไปกัน”89 ขณะท่ีบางสวนไมไดไป
เพื่อกินเหลาหรือชอบการเที่ยวกลางคืนแตไปเพราะตามเพ่ือน “สวนตัวไมไดชอบไปเพราะไมกิน

                                                                                                                                                                      

ในขนาดทีเ่ห็นไดวาจะกอความเดอืดรอนรําคาญแกสถานที่ดงักลาว  

 2. ไมอยูในยานทีป่ระชาชนอาศัยอยู อันจะกอความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัย
ใกลเคียง  
 3. มีทางถายเทอากาศสะดวก  

89สัมภาษณนางอันพัน จอมจนัทร พนักงานบริษทัซันนีท่ัวร (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554), อายุ 35 ป  
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เหลาแลวก็เหม็นบุหร่ี แตเพื่อนอยากไป ถาไมไปเพื่อนก็โกรธเลยตองไปดวย แตไมบอยคะนาน ๆ 
ที แลวก็มีหนาที่พาเพื่อนกลับบานเพราะเพ่ือนเมา”90  

งานวิจัยของตวิษา นาคะเวช เร่ือง “ความคุมคาในการเลือกสถานท่ีทองเท่ียวกลางคืน
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขตทองหลอ” ทําใหทราบถึงทัศนคติของกลุมนักศึกษาท่ีไปเที่ยว
สถานบันเทิงในเขตทองหลอซึ่งเปนแหลงบันเทิงท่ีมีคาบริการแพงกวาแหลงอ่ืนแมจะไมไดตั้งอยู
ใกลเขตสถานศึกษา แตก็มีนักศึกษาบางกลุมท่ีนิยมไปสถานบันเทิงบริเวณน้ี สันนิษฐานวาการ
ไดรับความภูมิใจจากการใชบริการราคาแพง บรรยากาศการตกแตงท่ีหรูหราสวยงาม การบริการท่ี
นาประทับใจของพนักงานสถานบันเทิง และการสงเสริมการขายที่นาสนใจ ลวนเปนปจจัยท่ี
สงเสรมิใหกลุมนักศึกษานิยมการไปเที่ยวสถานบันเทิงในเขตทองหลอ นอกจากน้ียังทําใหทราบวา
ผูไปใชบริการสวนใหญมีอายุระหวาง 18-22 ป ทั้งชายและหญิง ตั้งแตชวงเวลา 20.00 น. ถึง 01.00 

น.ของวันรุงขึ้น โดยมีรายไดเฉลี่ยตอคนเดือนละ 5,000-8,000 บาท ซึ่งแหลงรายไดมาจากผูปกครอง 
ทัศนคติสวนใหญในการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษากลุมน้ีเพื่อเปนการผอนคลายจากการเรียน
หนักหรือเพิ่งเสร็จสิ้นจากการสอบ ในบางโอกาสก็เปนเพียงการไปรวมดื่มแอลกอฮอลกับเพื่อนและ
หวังจะไดทําความรูจักกับเพศตรงขามใหม ๆ จากการเที่ยวสถานบันเทิง91 

เห็นไดชัดเจนวาการเที่ยวสถานบันเทิงกลายเปนคานิยมในหมูวัยรุน ซึ่งการเที่ยวแตละ
คร้ังตองสิ้นเปลืองคาใชจายจํานวนไมนอย บรรดาสถานบันเทิงท่ีเกิดข้ึนอยางมากมายใกลกับ
สถานศึกษาไดใชคานิยมดังกลาวของวัยรุนในการกอบโกยผลประโยชนใสตัวโดยไมคํานึงถึง
ผลเสียที่จะตามมา ประกอบกับเจาหนาท่ีรัฐละเลยในการควบคุมดูแลสถานที่ตั้งใหถูกตองตาม
กฎหมาย เปนผลใหสถานบันเทิงขยายตัวอยางไรระเบียบและยากตอการแกไข  

 

 

                                                           
90สัมภาษณนางจันทิมา วรชาติทวีชัย เจาของกิจการจักรวาลมอเตอร (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554), 

อายุ 33 ป  
 91ตวิษา นาคะเวช, “ความคุมคาในการเลือกสถานที่ทองเท่ียวกลางคนืของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
เขตทองหลอ”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 69-88. 
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4.3.2 ปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นจากสถานบันเทิง  
เมื่อสังคมในยุคบริโภคนิยมคือการแสวงหาความสุขทางวัตถุ สถานบันเทิงจึงถือไดวา

เปนสวนหน่ึงแหงความสุขท่ีตองใชจายเงินเพ่ือหาซื้อมา งานวิจัยที่เกี่ยวกับเร่ืองการทองเท่ียวยาม
ราตรีของคนท่ีเคยเท่ียวยาน RCA พบวาพฤติกรรมการไปเที่ยวของผูหญิงมีอัตราการด่ืมเหลาเกือบ
เทากับผูชาย92 แมงานวิจัยจะเลือกศึกษาเพียงแคแหลงสถานบันเทิงเพียงแหงเดียว แตกลุมตัวอยาง
ในงานวิจัยเปนกลุมวัยรุนและวัยทํางานจํานวนถึง 400 ราย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเสมอภาค
ระหวางชายและหญิงซึ่งตางจากอดีตท่ีสังคมไมยอมรับผูหญิงด่ืมเหลา ดังน้ันการดื่มเหลาจึง
กลายเปนคานิยมของการเขาสังคมในชวงนี้ ปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเปนผล
สะทอนจากคานิยมในการเท่ียวสถานบันเทิงของกลุมวัยรุน  นักวิชาการบางกลุมจึงเรียก
ปรากฏการณเหลานี้วาเปนพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

 
ประเด็นที่นาสังเกตจากความเชื่อเร่ืองชวงชีวิตวัยรุนซึ่งเปนวัยเดียวที่ตองเที่ยวใหเต็ม

ที่นี้เอง ที่นําไปสูพฤติกรรมเบี่ยงเบนในหลาย ๆ แบบ เชน นักเท่ียวหญิงสวนใหญเวลา
ไปเที่ยวจะชอบท้ังสองอยางคือ ชอบคนหนุมเพราะหนาตาดี แตถาเปนคนมีอายุตองมี
เงิน สวนนักเที่ยวชาย เวลาไปเที่ยวกลางคืนจะชอบไปดูผูหญิง เผื่อไดลาภลอย หรือได
เบอรโทร และบางคนก็ไปดูผูหญิงแตงตัววาบหวิว ผูหญิงบอกวา อยากไปเท่ียว อยาก
ไปเตน ไปดูหนุม ๆ บางคร้ังไมมีเงิน ถาอยากใหมีคนมาเลี้ยงก็ตองมีวิธี คือ ชวนคุยดี ๆ 
มีการออดออนนิดหนอย บางทีก็ตองเขาไปหา ไปชวนพูดคุย สวนมากก็จะเปนผูชายท่ี
อายุ 30 กวาขึ้นไป เพราะถาไปคบกับเด็ก ๆ กลัวจะถูกหลอก93 

 

จากขอความขางตนเห็นไดชัดวา พฤติกรรมเบ่ียงเบนคือการแสดงออกท่ีคนในสังคม
เห็นวาเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยหรือแตกตางไปจากบรรทัดฐานท่ีสังคม

                                                           
92นายศุภวัช วงศชัยบูรณ “ความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใชบริการราน Route66” (สารนิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, 2547), 31. 
93รายงานกรณีศึกษาเรื่องเท่ียวกลางคืนของวัยรุน (ราชบุรี : ม.ป.ท., 2548), 121.  
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กําหนด การที่คนรุนใหมในยุคบริโภคนิยมมีพฤติกรรมแปลกแยกไปจากเดิม เนื่องจากมีความคิดวา
สิ่งที่แสดงออกมาเปนเร่ืองปกติที่คนอ่ืน ๆ ในสังคมปฏิบัติกันจึงไมเห็นวาเปนพฤติกรรมที่เสียหาย 

พฤติกรรมการเลียนแบบในกลุมคนเท่ียวกลางคืนทําใหเกิดปรากฏการณที่สะทอน
สังคมหลายประการ อาทิ การใชสารเสพติดหลายประเภทเนื่องจากมีความเชื่อวาจะทําใหเกิด
ความสุขมากกวา การคาประเวณีแอบแฝงในกลุมคนเท่ียวโดยเฉพาะกลุมนักศึกษาหญิงทําใหเปน
ที่มาของอาชีพไซดไลน เปนตน นอกจากนี้ยังเกิดอาชีพใหมที่สรางความบันเทิงใหกับคนเท่ียวซึ่ง
เรียกวาโคโยต้ี หรือ นักเตนที่แตงกายและเตนในทาทางท่ีเยายวน 

ปรากฏการณแรกคือการใชสารเสพติดหลายประเภทท่ีสามารถพบเห็นไดจาก
ผูรับบริการและผูใหบริการในสถานบันเทิง อาทิ ยาอี ยาเลิฟ และยาไอซ เปนตน มีสวนผสมของ
สารท่ีจะทําใหผูเสพเกิดความรูสึกสดช่ืน อยูนิ่งไมไดและจะรองเพลงเตนรําอยางสนุกสนาน จึง
มักจะไดยินขาววามีการลักลอบจัดปารตี้ยาอีและปารต้ียาไอซอยูเปนระยะ การลักลอบซื้อขายยาเสพ
ติดกลายเปนปญหาสังคมตอเน่ืองที่ยากตอการแกไข 

ปรากฏการณตอมามักจะเกิดข้ึนกับกลุมคนเที่ยวท่ีเปนนักศึกษาหญิง สวนใหญแอบ
แฝงเขามาเปนคนเท่ียวในระยะแรก ตอมาเมื่อขัดสนเร่ืองเงินแตตองการมาเที่ยวและตองการเงิน
บางสวนไวใชจายจึงลักลอบคาประเวณีซึ่งเรียกกันวาสาวไซดไลน ขณะที่สาวไซดไลนบางกลุม
ไมไดขัดสนเร่ืองเงินทองแตเห็นวาเปนงานสบายและมีรายไดสูง นักศึกษาหญิงท่ีทําอาชีพนี้สวน
ใหญมีนิสัยฟุมเฟอยและชอบใชของราคาแพง บางรายสามารถสงตัวเองเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน
ไดอยางไมลําบาก  
 

มาทํางานท่ีนี่ปเดียวก็สงตัวเองเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเอกชนได มีความ
สะดวกสบายทุกอยาง เชาหอระดับดีมีแอรอยู มีเงินชอปปงซื้อของเดือนละหม่ืนกวา 
ทุกอยางท่ีเงินทองพอจะหาซื้อไดมีหมด กอนทํางานก็ดื่มบางสักดริงคสอง ดริงกพอ
มึนทํางานได เพื่อนที่มหาวิทยาลัยไมมีใครรูวาเราทํางานอยางน้ี เราโกหกวาชวยท่ีบาน
ทํางานแตจริง ๆ แลวเราไมมีบานอยูเลย ตั้งใจไววาเรียนจบแลวอาจจะเลิก แตก็แค
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อาจจะ เพราะมันไมมีงานไหนท่ีดีเทากับงานนี้อีกแลว ไดเงินเยอะดวย เราไดทุกสิ่งท่ี
ตองการ อะไรที่ซื้อไดเราซื้อ เดือนนึงซื้อของเยอะมาก94 

 

จากบทสัมภาษณทําใหทราบวาผูที่เขาสูวงจรการขายบริการทางเพศสวนใหญไม
สามารถเลิกขาดจากอาชีพที่สามารถหาเงินไดงายและมีรายไดสูงแมจะไมไดรับการยอมรับจาก
สังคมก็ตาม เหตุผลที่นักศึกษาไซดไลนมักจะอางถึงมีความจําเปนท่ีตองเขาสูอาชีพนี้ ไดแก การมี
ปญหาเร่ืองเงิน ความตองการใชสินคาราคาแพง และความจําเปนตองหาเงินเพ่ือใชหนี้ที่เกิดจากการ
พนันบอล95 สวนทางดานกระทรวงวัฒนธรรมเปดเผยวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหนักศึกษาหันมาขาย
บริการทางเพศไดแก ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาวัตถุนิยม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป96 

ปรากฏการณสุดทายคือการเกิดอาชีพโคโยต้ี ซึ่งเปนอาชีพใหมที่เขาสูประเทศไทย
สันนิษฐานวาเกิดข้ึนหลังจากภาพยนตรอเมริกันเร่ืองโคโยตี้อัคลี่(Coyote Ugly)เขามาฉายใน
ประเทศไทยเมื่อป 2543 เร่ืองราวในภาพยนตรเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนจริงในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีบาร
ชื่อ Coyote Ugly Saloon เกิดข้ึน  โดยมีพนักงานสาวสวยท่ีมีความสามารถในการผสมเหลาเปนสิ่ง
ดึงดูดคนเท่ียว ซึ่งบางชวงผูหญิงเหลาน้ีจะตองข้ึนไปเตนบนเคานเตอรบารซึ่งมีขนาดเล็กดวยทาทาง
ที่ทําใหดูเซ็กซี่ ดังน้ันโคโยต้ีในแบบฉบับของอเมริกันนอกจากจะตองมีความสามารถในการผสม
เหลาแลวยังตองมีทักษะการเตนเพื่อทรงตัวอยูในพ้ืนท่ีขนาดเล็กไดดีดวย สวนในประเทศไทยเร่ิมมี
สาวโคโยตี้คร้ังแรกท่ีสถานบันเทิงช่ือฟอรเต ชวงป 254597 ซึ่งมีรูปแบบแตกตางจากสหรัฐอเมริกา
โดยสิ้นเชิง กลาวคือสาวโคโยต้ีในเมืองไทยไมจําเปนตองมีทักษะท้ังสองประการที่กลาวมา แต
จะตองมีความใจกลาเน่ืองจากตองแตงกายนอยชิ้น มีรูปรางดี มีทักษะการเตนเพียงเล็กนอยพอให
แสดงได ที่สําคัญคือสามารถพูดคุยสรางความบันเทิงใหกับผูมาใชบริการเนื่องจากบางคร้ัง

                                                           
94อรสม สุทธิสาคร, ดอกไมราตรี, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพ : สารคดี, 2548), 169-170.  

 95Phungmuu[นามแฝง], นักศึกษาขายตัว อีกหนึ่งปญหาเร้ือรัง เขาถึงโดย http://phungmuu-

cannonshop.blogspot.com/2010/12/blog-post_05.html เขาถึงเม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554.  
 96คุมเขม นักศกึษาขายตัว ส่ังมหาวทิยาลัยตรวจสอบ ตั้งศูนยเฝาระวัง เขาถึงโดย
http://www.tlcthai.com/education/news/6147.html เขาถึงเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2554.  

97โคโยตี้ เขาถึงโดย http://th.wikipedia.org/wiki/โคโยตี ้เขาถึงเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554. 
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ผูใชบริการจะเรียกไปนั่งคุยดวยและหากโคโยต้ีสามารถขายดร๊ิงคไดก็จะทําใหมีรายไดเพิ่ม แมจะ
เปนอาชีพท่ีเกิดขึ้นใหมแตปรากฎวามีผูนิยมเขาสูอาชีพนี้อยางมากเน่ืองจากไดคาตอบแทนสูง 

อยางไรก็ตามปรากฏการณที่กลาวมาขางตนกอใหเกิดผลกระทบหลายอยาง เนื่องจาก
สถานบันเทิงกลายเปนแหลงมั่วสุมของวัยรุนมากกวาเปนสถานที่พักผอนหยอนใจหรือพบปะพูดคุย 
นอกจากปญหาในการใชสารเสพติดแลว การแตงกายท่ีสอไปในทางยั่วยุกามารมยของวัยรุนหญิงยัง
กอใหเกิดอาชญากรรมไดงาย บอยคร้ังท่ีการมีเพศสัมพันธชั่วคราวเกิดข้ึนจากการพบกันในสถาน
บันเทิง งานเขียนแนววรรณกรรมจากเร่ืองจริงท่ีเกิดในรานเหลาเร่ืองหนึ่งซึ่งผูแตงรวบรวม
เหตุการณจริงท่ีไดพบเห็นในชวงที่ RCA กําลังเปนแหลงสถานบันเทิงยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ 
บรรยายถึงบรรยากาศที่ทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธชั่วคราวไววา “ไฟเหลืองนวลบวกกับฤทธิ์เมามัก
ทําใหอารมณเคลิบเคลิ้มออนไหวไดงาย การสบตากันของหนุมสาวมักเกิดอยางรวดเร็ว ประสาน
อยางจังราวกับกระแสไฟสงถึงกันแบบจูโจม มีหลายคูที่คางคารอยสัมพันธไวในระดับหน่ึงเพ่ือปู
ทางสูวันตอไปและก็มีหลายคูจบลงดวยการมีเพศสัมพันธชั่วขามคืน”98 ความสัมพันธลักษณะนี้
นับวาเส่ียงตอการติดโรคและการตั้งครรภกอนเวลาอันควรซึ่งกลายเปนปญหาสังคมตามมา 

ชวงนี้ ป จจัยสํ า คัญที่ส ง เส ริมใหคนเที่ ยวสถานบันเทิ ง คือการนํา เสนอของ
สื่อสารมวลชนประเภทตาง ๆ อาทิ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อินเตอรเนต เปนตน ซึ่งสามารถ
เขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว การนําเสนอสิ่งตาง ๆ ผานสื่อฯ จึงเปนไดทั้งดานบวกและดานลบใน
เวลาเดียวกัน เปนที่นาสังเกตวาในขณะท่ีสังคมยุคนี้พยายามสงเสริมใหคนเขาใจถึงศิลปวัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทย มีการรณรงคใหแตงกายถูกตองตามกาลเทศะ แตสื่อโทรทัศนประเภทละครหรือ
ภาพยนตรมักจะนําเสนอสิ่งท่ีขัดแยงกัน ตัวละครในเร่ืองแมแตนางเอกท่ีมีบุคลิกเรียบรอยแตกลับ
แตงกายดวยเสื้อสายเด่ียวนุงกางเกงขาสั้น ฉากในละครมักจะนําเสนอคานิยมการเท่ียวตามสถาน
บันเทิงตาง ๆ โดยมีบทบาทที่ตองด่ืมเหลาหรือแสดงออกในลักษณะยั่วยุทางกามารมณ แมจะเปน
การสะทอนถึงวิถีชีวิตของคนในยุคบริโภคนิยมแตก็เทากับเปนการสงเสริมการเที่ยวสถานบันเทิง
ทางออม เนื่องจากสื่อฯ ตาง ๆ มีอิทธิพลตอผูบริโภคซึ่งสงผลใหเกิดการเลียนแบบอยางมาก 
สื่อมวลชนจึงจําเปนตองระมัดระวังการนําเสนอสิ่งที่ขัดตอวัฒนธรรม99   
                                                           

98ชูเกียรติ ฉาไธสง, รานเหลามีนิยาย (กรุงเทพฯ : นาครมีเดีย, 2550), 17-18.  
99วิทยากร เชียงกูล, เพื่อศตวรรษท่ี 21 (กรุงเทพฯ : ที.พี.พร้ินท, 2537), 263. 
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4.3.3 จัดโซนน่ิงสถานบันเทิง : การดูแลกิจการสถานบันเทิงของรัฐในยุคจัดระเบียบ
สังคม 

สังคมไทยเร่ิมรูจักการจัดระเบียบสังคมมาต้ังแตป 2544 โดยนโยบายของ ร.ต.อ. ปุระ
ชัย เปยมสมบูรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยขณะน้ัน จุดเร่ิมตนของนโยบายดังกลาวเปน
ผลสืบเนื่องมากจากการจัดประชุมระดมความคิดแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร ที่จังหวัดเชียงราย รัฐบาลมีความเห็นวาสภาพสังคมอยูในภาวะที่นาเปนกังวลจากการแพร
ระบาดของปญหายาเสพติดไปสูเด็กและเยาวชน จึงควรจัดการดูแลสถานบันเทิงเริงรมยตาง ๆ 
เนื่องจากเปนแหลงสําคัญในการกระจายยาเสพติด ซึ่งเจาหนาท่ีตํารวจก็มีความเห็นในเร่ืองปญหา
สังคมที่ตรงกับรัฐบาล 

 

ธุรกิจบันเทิง คือดานแรกของการเขาไปสูการตั้งบอน การคายาเสพติด และโสเภณี 
ถึงคุณจะไมคามันแตลักษณะธุรกิจของคุณก็จะเปดโอกาสใหมีการพบปะและเปนที่
ติดตอและเรียกไดวาแทบจะรอยละเกาสิบของธุรกิจบันเทิงคือ แหลงของการหา
ความสุขกับผูหญิง องคประกอบมันครบหมด มันมีเหลา มีเพลง มีผูหญิง มันก็มี
โอกาสเพาะอาชญากรรมดานอ่ืนได100 

  
นอกจากน้ียังพบวาสถานบริการหลายแหงต้ังอยูอยางกระจัดกระจายไมเหมาะสม 

กอใหเกิดปญหาความเดือดรอนรําคาญแกราษฎรที่มีบานเรือนอยูใกล โดยเฉพาะการปลอยเยาวชน
อายุต่ํากวา 18 เขาไปเที่ยวจะนําไปสูปญหาสังคมในเร่ืองของยาเสพติด การมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร การขายบริการทางเพศ คดีอาชญากรรม ฯลฯ จึงมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดระบบ
ควบคุมดูแลสถานบริการอยางใกลชิด แมวาผูประกอบกิจการสถานบันเทิงจะไมเห็นดวยและมีการ
นัดชุมนุมคัดคานนโยบายที่ลานพระรูป แต ร.ต.อ.ปุระชัยก็สามารถผลักดันใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
จัดโซนนิ่งทั่วประเทศไดสําเร็จ เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2544 นํารองใน 9 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ 

                                                           
100สนธิ ลิ้มทองกุล, เจาพอ, 44-45.  
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เชียงราย ลําปาง ตาก นครราชสีมา สุรินทร สมุทรสงคราม ชลบุรี และภูเก็ต เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 
ใหผอนปรนจัดโซนน่ิงเพียง 3 พื้นที่ ไดแก พัฒนพงษ ยานรัชดาภิเษก และเพชรบุรีตัดใหม101 

แนวนโยบายการจัดโซนนิ่งของกระทรวงมหาดไทยมีสาระสําคัญคือ อนุญาตใหมี
สถานบันเทิงเทาท่ีจําเปนในเขตท่ีเห็นสมควร102 กลาวคือ เพื่อไมใหขัดกับกฎหมายผังเมืองรวม 
บรรดาสถานบันเทิงตองอยูในพ้ืนท่ีเขตพานิชยกรรมหนาแนน เนื่องจากนิยามของสถานบริการใน 
พ.ร.บ. เปนสถานที่ตั้งขึ้นเพ่ือการคา จึงตองเดินทางไปมาสะดวกและสามารถมองเห็นเดนชัด ซึ่งท้ัง 
3 พื้นที่โซนนิ่งในเขตกรุงเทพฯ นั้นมีสถานบันเทิงกระจายตัวอยูเปนจํานวนมาก อีกท้ังผังเมืองของ
กรุงเทพฯ ไมเปนระเบียบมาตั้งแตแรกจึงทําใหเขตพานิชยกรรมมีทั้งวัด สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สถานบันเทิง ฯลฯ อยูในบริเวณเดียวกัน ทําใหการจัดโซนน่ิงไมเปนผลเทาที่ควร  

ในที่สุดแลวการจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงก็ไมไดประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจาก
ประเทศไทยปลอยใหมีสถานบันเทิงเกิดข้ึนอยางไรทิศทางจํานวนมากกอนหนาน้ี อีกทั้งไมเคยมี
การวางผังเมืองเพื่อรองรับมากกอนจึงเปนการยากลําบากในการจัดการ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 
มีการประกาศจัดโซนน่ิงเพียงแค 3 โซน ไดแก พัฒนพงษ เพชรบุรีตัดใหม และรัชดาภิเษกซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงอารซีเอนั้นขัดแยงกับความเปนจริงอยางมาก เนื่องจากยานอ่ืน ๆ อาทิ ประชาช่ืน 
สุทธิสาร สุขุมวิท ปนเกลา เปนตน ตางก็มีสถานบันเทิงจํานวนมากเชนกัน 103 แมรัฐบาลจะแกไข
พระราชบัญญัติสถานบริการป 2545 ใหเขายุคสมัยแตก็ยังมีความลาชา เนื้อความในขอกฎหมาย
บางอยางยังไมสามารถใหความหมายไดชัดเจน อาทิ เนื้อความท่ีวา “ไมอยูใกลชิดวัด สถานศึกษา 
ฯลฯ ในขนาดท่ีเห็นไดวาจะกอความเดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาว” ยังไมสามารถอธิบายได
วาขนาดเทาใดจึงเรียกวากอความเดือดรอนรําคาญ ที่สําคัญที่สุดคือขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากบทบาทการทํางานของ ร.ต.อ.ปุระชัย เปนไปอยางตรงไปตรงมา การจัดระเบียบสังคมจึง
เขมงวดอยางมากกับสถานบริการ ซึ่งขัดแยงกับกลุมผลประโยชนเดิม จึงสันนิษฐานไดวาเปน

                                                           
101กองบรรณาธิการมติชน, 289 ขาวดัง : 3 ทศวรรษหนังสือพิมพมติชน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549), 

328-329. 
102ไพโรจน พรหมสาสน, “ใหตั้งสถานบริการ Zoning,” ขาวสารกรมผังเมือง 78, 1, 2544 : 11. 

 103ชูวิทย กมลวิศิษฏ, จัดระเบียบนักการเมือง (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2546), 23. 
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สาเหตุให ร.ต.อ.ปุระชัย ถูกยายไปเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแทน ทําใหนโยบาย
ดังกลาวถูกลดบทบาทลงโดยไมไดเขมงวดเหมือนที่ผานมา 

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแบบอยางตะวันตกสงเสริมใหระบบทุน
นิยมเติบโตในสังคมไทย บรรดานายทุนจึงมุงพัฒนาความเจริญทางดานวัตถุมากกวาความเจริญ
ทางดานจิตใจ เมื่อเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเติบโตทําใหนายทุนตางมีความตองการเพ่ิมปริมาณของ
ผลผลิต จึงพยายามสงเสริมใหคนในสังคมหันมาใชสินคาของตน เปนผลใหเกิดวิถีบริโภคนิยมใน
สังคมไทย เกิดการใชจายอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปน ขณะเดียวกันอิทธิพลจากการรับวัฒนธรรม
ตะวันตกในทุกดานรวมถึงดานความบันเทิง ทําใหการเท่ียวตามสถานบันเทิงอาทิ ผับ ดิสโก เทค 
ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน เปนโอกาสใหนักลงทุนแสวงหาผลกําไรจากกิจการสถานบันเทิง รูปแบบ
ของความบันเทิงจึงตองมีการปรับปรุงใหทันสมัยเพ่ือรองรับคนที่ไปเที่ยว การปรับตัวใหทันยุ ค
สมัยจึงเปนปจจัยที่สงเสริมใหกิจการสถานบันเทิงเกิดการขยายตัว ในระยะหลังสถานบันเทิงท่ี
เกิดข้ึนจํานวนมากกลายเปนแหลงกออาชญากรรมและทําใหเกิดปญหาสังคม นอกจากน้ียังต้ังอยู
ใกลกับสถานศึกษา วัด และสถานที่ชุมชนซึ่งนอกจากจะเปนการละเมิดตอกฎหมายยังกอใหเกิด
ความเดือดรอนวุนวาย รัฐบาลจึงตองเขามาดูแลโดยการจัดระเบียบสังคมและจัดโซนน่ิงสถาน
บันเทิง เปนผลใหเกิดการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2546 เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอยในสังคม   
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
การศึกษาเร่ือง กิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488-2545 เปนการศึกษา

เกี่ยวกับความเปนมาของสถานบันเทิง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถานบันเทิง และผลสะทอนของ
กิจการสถานบันเทิงตอสังคมกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวาในสังคมไทยเดิมรูปแบบของ
ความบันเทิงมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวของกับความเช่ือในเร่ืองของศาสนาและการ
ประกอบพิธีกรรมเปนหลัก เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอาทิ การเทศนมหาชาติ พิธีการ
ทําบุญเลี้ยงพระ คนไทยจะไดรับฟงดนตรีปพาทยจากงานพิธีกรรมเหลาน้ัน  ดนตรีถือเปน
องคประกอบสําคัญในการสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับงานและสรางความเปนสิริมงคลแกผูชมใน
เวลาเดียวกัน เน่ืองจากดนตรีเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการใชภาษาพูด
ทั่วไปไมสามารถสื่อสารได จึงนําเอาภาษาพูดท่ีมีการเปลงเสียงพิเศษมาใชสําหรับการออนวอนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือการสวด  เมื่อมีการเปลงเสียงในเวลาสวดมนุษยจะรูดีวาควรตองใชเสียงลักษณะใด
เพื่อสรรเสริญใหสิ่งศักด์ิสิทธิ์พอใจ ดังเชน การสวดมนตร การเทศนของพระสงฆ การแหล เปนตน
เมื่อการสวดทําใหทํานองแตกตางไปจากการพูดปกติทั่วไปจึงเกิดเปนการขับรองขึ้น และภายหลัง
ดนตรีที่ใชประกอบในพิธีกรรมจึงพัฒนามาเปนดนตรีเพื่อการฟงของมนุษยทั่วไป 

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมตางๆ มักจะตองมีการสมโภชตามมา มหรสพจึงเปนสิ่งหน่ึงท่ีใช
ในการสมโภชน้ัน อาทิ โขน ละคร ทําใหคนไทยไดรับฟงท้ังดนตรีและรับชมมหรสพอยูเสมอ 
นอกจากนี้ยังมีความบันเทิงอ่ืนๆ ที่เลนเพ่ือความสนุกสนาน อาทิ ละครนอก ละครชาตรี การระบํา 
การแสดงหุนประเภทตางๆ และความบันเทิงที่สอดแทรกอยูในงานประเพณีตามฤดูกาลสําคัญ อาทิ 
การเลนเพลงเก่ียวขาว การเลนเพลงเรือ เปนตน รวมไปถึงความนิยมในการเลนพนันตามโรงบอน
เบี้ยเพื่อเปนการหยอนใจ ที่กลาวมาน้ีทําใหเห็นวา อารยธรรรมไทยเดิมทําใหคนไทยซึมซับความ
บันเทิงอยูในวิถีชีวิตตลอดเวลาและสามารถแสวงหาความบันเทิงไดตลอดป 
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ตอมาเม่ือมีการเปดประเทศเพ่ือคาขายกับชาวตะวันตกเม่ือคร้ังทําสนธิสัญญาเบาร่ิง    
ในสมัยรัชกาลที่ 4 สังคมไทยจึงเปดรับวัฒนธรรมจากตะวันตกตามไปดวย ความบันเทิงในทัศนะ
ของชาวตะวันตกคือการใชเวลาพบปะสังสรรคและกิน ดื่ม รวมกัน ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมเชิงการคา
และวิถีชีวิตของการพักผอนหยอนใจ ในสังคมตะวันตก ผับ และ บาร จึงเกิดข้ึนเพ่ือสนองความ
ตองการของสังคม  เมื่อของคนไทยเร่ิมรับวัฒนธรรมตะวันตกเขาสูวิถีชีวิต จึงทําใหแนวคิด
เปลี่ยนไปและตองการแสวงหาความบันเทิงตามอยางตะวันตก  ความบันเทิงแบบเดิมที่ เคย
สอดแทรกอยูในวิถีชีวิตจึงหายไป และรับความบันเทิงแบบตะวันตกเขามาแทน จึงเกิดเปนสถาน
บันเทิงข้ึนในสังคมไทย ซึ่งรูปแบบความบันเทิงท่ีเกิดข้ึนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมใน
แตละชวงเวลา   

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 สถานบันเทิงท่ีใชในการพบปะสังสรรคและด่ืมกินเร่ิมปรากฏใน
สังคมไทย เน่ืองจากมีชาวตะวันตกที่เขามารับราชการและคาขาย ทําใหเกิดโฮเต็ล(Hotel) เพื่อเปนที่
พักแรมของนักเดินทาง ภายในโฮเต็ลจะมีสถานที่สําหรับพบปะสังสรรคและกินดื่มเรียกวาผับ(Pub) 
ไวสําหรับหยอนใจ รวมถึงการเปดรับวัฒนธรรมตะวันตกของชนช้ันนําไทยก็มีสวนสนับสนุนให
เกิดคอฟฟชอปอยางรานกาแฟนรสิงห เพื่อใชเปนท่ีพักผอนและเตนรําลีลาศซึ่งไดรับความนิยม
ขณะนั้น ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 เกิดการลงทุนของพอคาชาวจีนในกิจการตาง ๆ รวมถึงกิจการ
สถานบันเทิง จึงเกิดสถานที่พบปะสังสรรคและกินดื่มในรูปแบบภัตตาคารจีนท่ีเรียกวา “เหลา” บาง
แหงไดจัดใหมีดนตรีบรรเลงและมีพื้นท่ีสําหรับเตนรําลีลาศไวดวย ตอมาจึงเกิดการพัฒนาเปน
ไนทคลับเพ่ือใหทันสมัยตามอยางตะวันตก กิจการสถานบันเทิงเร่ิมไดรับความนิยมและดําเนิน
กิจการเร่ือยมาจนกระทั่งเขาสูภาวะสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ทําใหสถานบันเทิงสวนใหญซบเซาและ
ปดตัวลง  

กิจการสถานบันเทิงเปนท่ีรูจักแพรหลายของคนทุกระดับชั้นในสังคมไทยหลังจาก
สิ้นสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง พ.ศ. 2488 สันนิษฐานวาผูคนตางแสวงหาความบันเทิงหลังจากท่ี
รัฐบาลมีประกาศใหงดความบันเทิงทุกชนิดในภาวะสงคราม สถานบันเทิงจึงเปนพื้นที่สราง
ความสุข ความร่ืนรมย ความเพลิดเพลินตางๆ ใหกับผูคนที่แสวงหาสิ่งเหลานั้นเพ่ือผอนคลาย  

ตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา ความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกามีความใกลชิด
กันมากขึ้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือประเทศไทยในหลายดาน อาทิ การเงิน 
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การทหาร การคมนาคม และการศึกษา ตอมาเมื่อลัทธิคอมมิวนิสตกําลังขยายตัวในกลุมประเทศอิน
โดจีนโดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม  รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์แสดงออกวาเปนผูตอตานระบบ
คอมมิวนิสตอยางจริงจัง ประกอบกับสหรัฐอเมริกาเปนปฏิปกษตอลัทธิคอมมิวนิสตในแถบอินโด
จีนเปนอยางมาก กองทัพสหรัฐอเมริกาไดสงคณะท่ีปรึกษาทางการทหารมาประจําในประเทศไทย
และใหการชวยเหลือปกปองหากถูกรุกรานจากคอมมิวนิสต เปนผลใหทหารอเมริกันกวา 40,000 
นาย เขามาประจําการอยูตามฐานทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอยูตามจุดสําคัญในประเทศไทย อาทิ            
อูตะเภา ตาคลี นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม สัตหีบ  เปนตน โดยมีศูนยบัญชาการ
ใหญคือหนวยจัสแมก(JUSMAG) ตั้งอยูที่ถนนสาธร กรุงเทพฯ  

การดํารงอยูของกองทหารอเมริกันสงผลใหสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลง กลาวคือ 
ในแตละวันทหารเหลานั้นจะตองออกมาพักผอน เพื่อเที่ยว บารอะโกโก ไนทคลับ หรืออาบอบนวด
จํานวนมากท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือรองรับทหารอเมริกันโดยเฉพาะ  ทําใหรัฐบาลตองออกกฎหมาย
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เพื่อดูแลบานเมืองใหเกิดความสงบเรียบรอย กลาวไดวา 
ขณะที่กองทหารอเมริกันอาศัยอยูในประเทศไทยทําให เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศดีขึ้น
อยางมาก รายไดจากการพักผอนหยอนใจของทหารอเมริกันในเมืองไทย พ.ศ. 2508 มีประมาณ      
2 ลานดอลลารอเมริกัน พ.ศ. 2509 มี 11 ลานดอลลารอเมริกัน และใน พ.ศ. 2512 เพิ่มเปน 24 
ลานดอลลารอเมริกัน 

หากพิจารณาถึงผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเห็นไดชัดวา การมีบารอะโกโก
และไนทคลับจํานวนมากบริเวณถนนพัฒนพงษ และถนนเพชรบุรีตัดใหม เปนการชี้นําเยาวชนของ
ชาติไปในทางที่ผิด อีกท้ังสตรีที่รับจางเปนเมียเชาของบรรดาทหารอเมริกันยังกอใหเกิดการคา
ประเวณีในสังคมไทยมากข้ึน เมื่อสงครามเวียดนามยุติลงและทหารอเมริกันถอนทัพกลับไปจึงทํา
ใหสิ่งเหลานี้กลายเปนปญหาสังคมตามมา  

เมื่อทหารอเมริกันถอนทัพกลับไปแลว กิจการสถานบันเทิงตางไดรับผลกระทบจาก
ภาวะขาดทุนจนทําใหบางแหงตองปดตัวลง ขณะเดียวกันบางแหงก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบความ
บันเทิงเพ่ือรองรับคนไทยมากข้ึน กิจการสถานบันเทิงก็เหมือนกับกิจการประเภทอื่นท่ีมีความผัน
ผวนทางธุรกิจซึ่งเกิดจากปจจัยแวดลอมตาง ๆ  โดยเฉพาะจากผูบริโภคที่ตองการความทันสมัยอยู
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เสมอ สถานบันเทิงในยุคเกาเชนไนทคลับเร่ิมหมดความนิยมลง และความบันเทิงรูปแบบใหมอยาง
ดิสโกเธคไดรับความนิยมแทน  

หลังจากป 2530 การลงทุนทางธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึนทําให เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเติบโตอยางมาก ประชาชนมีการใชจายอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปนในยุคบริโภค
นิยม สงผลใหกิจการสถานบันเทิงขยายตัวอยางมาก เกิดแหลงสถานบันเทิงหลายแหงกระจายตัวอยู
ตามจุดตาง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อไมใหผูบริโภคเกิดความเบ่ือหนาย  อาทิ สีลมพลาซา อารซีเอ      
สุทธิสาร เปนตน  

วิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 หรือที่เรียกกันวายุคฟองสบูแตก สงผลใหธุรกิจหลาย
ประเภทตองลมละลาย ประชาชนตางไดรับความกระทบกระเทือนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ผูคน
จําเปนตองใชจายอยางประหยัด แตสถานบันเทิงก็ยังสามารถดําเนินกิจการตอไปได สันนิษฐานวา 
สถานบันเทิงมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดโดยลดขนาดพื้นที่ใหเล็กลงเพ่ือลดภาระคาใชจาย และ
ดึงดูดลูกคากลุมวัยรุนซึ่งไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจใหมาเที่ยวเพิ่มข้ึน รูปแบบของ
สถานบันเทิงในยุคนี้เปนผับกึ่งดิสโกเธคที่สามารถลุกข้ึนเตนไดขางโตะโดยไมตองมีฟลอรเตนรํา 
และรานเหลาสําหรับดื่มกินพรอมฟงเพลงซึ่งมีคาอาหารและเคร่ืองด่ืมในราคาที่ถูก  

สถานที่ตั้งของสถานบันเทิงในยุคนี้มักจะอยูใกลสถานศึกษา วัด และแหลงชุมชน  ทํา
ใหเกิดมลพิษทางเสียงซึ่งสรางความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่มีบานเรือนอยูในบริเวณน้ัน 
โดยเฉพาะการปลอยเยาวชนอายุต่ํากวา 18 เขาไปเท่ียวจะนําไปสูปญหาสังคมในเร่ืองของยาเสพติด 
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การแอบแฝงขายบริการทางเพศ การเกิดอาชญากรรม ฯลฯ 

แมกิจการสถานบันเทิงจะเปนสถานที่ในการสรางความสุขใหแกคนในสังคม แต
ขณะเดียวกันก็เปนสถานที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมายไดงาย อีกท้ังยัง
พบปญหายาเสพติดและการคาประเวณีที่แอบแฝงอยูในกิจการสถานบันเทิง  ทําใหเกิดเปนปญหา
สังคมจนยากท่ีจะแกไข ประกอบกับระยะหลังสถานบันเทิงเติบโตอยางไรทิศทางและละเมิด
กฎหมายมาโดยตลอด  สถานที่ตั้งของสถานบันเทิงมักตั้งอยูใกลกับ  วัด โร งพยาบาล และ
สถานศึกษา ซึ่งการศึกษายังพบวากลุมท่ีไปเที่ยวในระยะหลังมักจะเปนกลุมวัยรุนโดยเฉพาะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยตาง ๆ นับวาเปนการชี้นําเยาวชนไปในทางท่ีผิด รัฐบาลจึงเขามาดูแลควบคุม
กิจการสถานบันเทิงโดยการจัดระเบียบสังคมและการจัดโซนน่ิงสถานบันเทิงอยางเขมงวดกวดขัน
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ในป 2545 และมีการแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2546 ใหมีความทันสมัยและนิยาม
ความหมายของสถานบริการใหครอบคลุมรูปแบบของความบันเทิงทุกประเภทท่ีมีอยูในสังคมไทย 

เมื่อพิจารณาจากนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานบริการทําใหทราบวา พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งใชมาเปนเวลานานแมจะมีการปรับปรุงแกไขใน พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 
2525 แตก็ยังคงลาสมัยไมเขากับสถานการณในชวงเวลานั้น สวนการแกไขคํานิยามใหครอบคลุม
สถานบันเทิงทุกประเภทในป 2546 ที่ผานมา ยิ่งเปนการตอกยํ้าถึงความลาชาในการทํางานของ
รัฐบาลทุกสมัย ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที  

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2546 มีการประกาศบทลงโทษเร่ืองการซื้อ-ขาย    
ยาเสพติดใหโทษอยูดวยซึ่งไมเคยปรากฏในฉบับอ่ืนมากอน สันนิษฐานวา เนื่องจากระยะหลังมีการ
ลักลอบซื้อ-ขายยาเสพติดในสถานบันเทิงมากข้ึนทําใหรัฐบาลตองพยายามหามาตรการควบคุมทุก
วิถีทางเพ่ือแกไขปญหา  ทั้ง ๆ ที่ความเปนจริงปญหาเหลาน้ีไมเคยไดรับการแกไขอยางจริงจัง      
จากรัฐบาลใด ๆ สันนิษฐานวา เนื่องจากเจาหนาท่ีรัฐมีสวนเกี่ยวของหรือมีผลประโยชนรวมในการ
เติบโตของกิจการสถานบันเทิง ซึ่งหากไมไดรับการแกไขจะทําใหกลายเปนปญหาท่ีฝงรากลึกใน
สังคมไทยอยูเร่ือยไป  
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 บรรณานุกรม 

 
เอกสารกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
สจช. เอกสารกรุงเทพมหานคร. กทม.4.2.6.2 “รายงานขาวตัดจาก นสพ. เกี่ยวกับ กทม. ประจําเดือน  

ม.ค. 2521”  
สจช. บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ. ก/ป7/2505/อ.2 “องคการสงเสริมการทองเที่ยว” 

 . ก/ป7/2506/บ.3.13 “บริษัทบางกอกเบียร”  

 . ก/ป7/2509/มท.12(1) “โรงแรม บาร ไนทคลับ โสเภณี สถานอาบอบนวด” 
 . ก/ป5/2511/22 “ปญหาเมียเชาและลูกครึ่งไทย-อเมริกัน”  
 . ก/ป5/2517/8 (1) “การถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศไทยและการแทรกแซงของ 

ซี.ไอ.เอ.”  
 . ก/ป5/2517/8 (2) “การถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศไทยและการแทรกแซงของ 

ซี.ไอ.เอ.”  
 . ก/ป5/2518/9 “ความสัมพันธระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา กรณีการลดกําลังทหาร

สหรัฐในประเทศไทย” 
 . ก/ป7/2519/11 “กรณขีบวนการจารกรรม แซปเปอร” จะกอวินาศกรรมใน

กรุงเทพมหานคร”  
 . ก/ป3/2520/26 คอลัมน “ท็อปเท็น 10 ยอดคนเดนในรอบป” จากหนังสือพิมพ

เดลินิวส นักขาว” 
 . ก/ป6/2520/20 “การสงเสริมการทองเท่ียว”  
 . ก/ป8/2520/19 “ปญหาโสเภณี” 
 . ก/3/2522/ “ปปญหาสังคม”  
 . ก/2/2523/128(1) “การทองเท่ียวแหงประเทศไทย : การสงเสริมการทองเท่ียวและป

ทองเที่ยวไทย” 
 . ก/3/2524/76 “กรณีกลุมสตรียื่นหนังสือประทวงตอนายบุญชู โรจนเสถียร รอง

นายกรัฐมนตรี และนายเซนโกะ ซูซูกิ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุน เร่ืองการสงเสริมการ
ทองเที่ยวและการจัดนําเที่ยวดวยการบริการทางเพศ” 

 . ก/3/2524/77(1) “นโยบายกวดขันปราบปราม บาร ไนทคลับ และแหลงอบายมุขผิด
กฎหมายซึ่งเปนเหตุใหเกิดปญหาอาชญากรรม” 
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สจช. บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ. ก/3/2524/77(2) “นโยบายกวดขันปราบปราม บาร 
ไนทคลับ และแหลงอบายมุขผิดกฎหมายซึ่งเปนเหตุใหเกิดปญหาอาชญากรรม” 

 . ก/3/2524/78(1) “กรณีการขอขยายเวลาเปดบริการอีก 1 ชั่วโมงของบารและไนตคลับ
เฉพาะเมืองทองเท่ียว และ การขอผอนผันการใชเคร่ืองดนตรีเกินกวา 2 ชิ้น และโชว
ตลกได”  

 . ก/3/2524/78(2) “กรณีการขอขยายเวลาเปดบริการอีก 1 ชั่วโมงของบารและไนตคลับ
เฉพาะเมืองทองเท่ียว และ การขอผอนผันการใชเคร่ืองดนตรีเกินกวา 2 ชิ้น และโชว
ตลกได”  

 . ก/2/2525/210 “คาครองชีพ”  
 . ก/2/2526/109(1) “การทองเที่ยว”  
สจช. เอกสารกองบัญชาการทหารสูงสุด. บก.สูงสุด 1/200 “ประกาศหามการเตนรําในที่สาธารณะ

สถาน” 
 . บก.สูงสุด1/268 “หามการแสดงบางอยางเชนระบําเปลือยกาย[8-9 พ.ย.2485]”  
 . บก.สูงสุด1.12/21 “ใหอบรมทหารวาญ่ีปุนเปนมิตรกับไทย” 
สจช. สาระสังเขปเอกสารสวนพระองค สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ม.สบ. 2.16/3     

“บัตรทูลเชิญ” 
สจช. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.0201.2.1.3/398 “หามการบรรยายเพลงหรือการแสดงใน

จังหวะร็อค เอน รอลล จังหวะทวิสต และ ออฟบิท”  
 . มท 0201.2.1.23/89(45) “ราง พ.ร.บ. ควบคุมสถานบริการและการแสดงบางประเภท” 
 . [1]มท.3.1.5.18/2 (1) “การประชุมเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับฐานทัพที่สหรัฐใชอยูใน

ประเทศไทย(19 เม.ย.2500-7 ม.ค.2519)”  
 . [1]มท.3.1.5.18/2 (3) “การประชุมเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับฐานทัพที่สหรัฐใชอยูใน

ประเทศไทย(19 เม.ย.2500-7 ม.ค.2519)” 
 . [1]มท.3.1.5.18/2 (4) “การประชุมเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับฐานทัพที่สหรัฐใชอยูใน

ประเทศไทย(19 เม.ย.2500-7 ม.ค.2519)” 
สจช. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. ศธ.0701.29/23 “การควบคุมการแสดงละครและดนตรี(พ.ศ.

2485-2486)” 
 . ศธ.0701.48/167[104] “ขาว น.ส.พ. เกี่ยวกับดนตรี ละคร ทีวี (พ.ศ.2509)” 

  . เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. [2]ศธ.15.2.1/33 “อบรมขาราชการกับไหเลนกิลาและ
การเลนพื้นเมืองไนวันพุธ” 
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สจช. เอกสารสํานักราชเลขาธิการ. สร.0201.23/10 “บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ีจํากัด (พ.ศ. 2476-
2484)” 

 . [2]สร.0201.72/1 “โรงแรมรัตนโกสินทรและโรงแรมสุริยานนทของสํานักงาน
ทรัพยสินฯ” 

 . [2]สร 0201.96/2 “เบ็ดเสร็ดความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและทางเทฆ
นิคระหวางไทย-อเมริกา” 

 . [3]สร.0201.44/7 “สรุปขาวจากหนังสือพิมพของกรมประชาสัมพันธ พ.ศ.2498” 
สจช. ไมโครฟลมรัชกาลท่ี 4. ม.ร 4 รล-กห/18 “สารตรา วาดวยนําตั้งเจาภาสีโขน ลคอร หุนหนัง   4 

เมือง”   
สจช. ไมโครฟลมรัชกาลท่ี 5. ม.ร 5 บ 15/2  “เร่ืองบาญชีสิ่งของนาเชนแนลเอกซฮิบิเชอน” 
 . ม.ร 5 น/138 ควรแกพิกัดอัตราการเก็บเงินอากรมหรสพเสียใหมเพื่อใหเปนระเบียบ 
 . ม.ร 5 น/197 เร่ืองติดบอนถั่ว บอนไพในวังเจาและบานขาราชการ  
 . ม.ร 5 น/317 สโมสร สมาคม 
สจช. ไมโครฟลมรัชกาลท่ี 6. ม.ร 6 น/10  “รางพรบ.ปองกันภยันตรายอันเกิดแกการเลน 
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พระราชบัญญัติ  

สถานบริการ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2546 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ภ.ป.ร.  

ใหไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
เปนปที่ 58 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 36 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2547" 
 มาตรา 2[1] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป 
 มาตรา 3 ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา "สถานบริการ" ใน มาตรา 3 แหง 
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2525 และใหใชความตอไปนี้แทน 
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 "สถานบริการ" หมายความวา สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการโดยหวังประโยชนในทาง
การคา ดังตอไปน้ี 

(1) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง เปนปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไมมีคู
บริการ 

(2) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายและบริการ โดยมีผู
บําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา 

(3) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต 
  (ก) สถานท่ีซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ประเภทการนวดไทยตามกฎหมาย วาดวยการประกอบโรค
ศิลปะ หรือไดรับยกเวนไมตองข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกลาว  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 
   (ข) สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะตองมีลักษณะ
ของสถานท่ี การบริการหรือผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ประกาศดังกลาวจะกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานนั้นดวยก็ได หรือ 
  (ค) สถานท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 (4) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูป
แบบอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้   
  (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบันเทิงและ
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหนักรอง  นักแสดง  หรือพนักงานอ่ืนใดน่ังกับลูกคา 
  (ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัดใหมี
ผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกคา 
  (ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน  
การเตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเคร่ืองดื่ม 
  (ง) มีลักษณะของสถานท่ี การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอ่ืนใดตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
  (5) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรี
หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง ซึ่งปดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 
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 (6) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง" 
 มาตรา 4 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา "ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด" ระหวางบทนิยามคําวา 
"สถานบริการ" กับบทนิยามคําวา "พนักงานเจาหนาที่" ใน มาตรา 3 แหง พระราชบัญญัติ สถาน
บริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 
 "ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด" หมายความวา ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดให
โทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสาร
ระเหย และกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด" 
 มาตรา 5 ใหยกเลิกความใน มาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 " มาตรา 4 หามมิใหผูใดต้ังสถานบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ในการพิจารณาอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่คํานึงถึงประวัติการกระทําความผิดตอ
กฎหมายของผูขออนุญาตต้ังสถานบริการประกอบดวย  
 หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง และหลักเกณฑ
เกี่ยวกับประวัติการกระทําความผิดตอกฎหมายของผูขออนุญาตตั้งสถานบริการตามวรรคสอง 
รวมท้ังการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง" 
 มาตรา 6 ใหยกเลิก มาตรา 4ทวิ แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 
 มาตรา 7 ใหยกเลิกความใน มาตรา 14 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
 " มาตรา 14 ใหผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการจัดทําบัตรประวัติของพนักงานกอนเร่ิมเขา
ทํางานในสถานบริการ ในกรณีที่รายการในบัตรประวัติเปลี่ยนแปลงไป ใหผูรับอนุญาตต้ังสถาน
บริการแจงการเปลี่ยนแปลงภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 การจัดทํา การเก็บรักษา และการแจงการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดทําบัตรประวัตินั้น ตองไมระบุหนาที่ของพนักงานในทางท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายแกพนักงานน้ัน" 
 มาตรา 8 ใหยกเลิกความใน มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัตสิถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 และใหใชความตอไปนี้แทน 
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  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 36 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
  มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2547" 
 มาตรา 2[1] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป 
  มาตรา 3 ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  "สถานบริการ" ใน  มาตรา  3 แหง 
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2525 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
 "สถานบริการ" หมายความวา สถานท่ีที่ตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการโดยหวังประโยชนในทาง
การคา ดังตอไปนี้ 
  (1) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง เปนปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไมมีคู
บริการ 
  (2) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอ่ืนจําหนายและบริการ โดยมีผู
บําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา 
  (3) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต 
   (ก) สถานท่ีซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ประเภทการนวดไทยตามกฎหมาย วาดวยการประกอบโรค
ศิลปะ หรือไดรับยกเวนไมตองข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 
   (ข) สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะตองมีลักษณะของสถานที่ 
การบริการหรือผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยความ
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เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ประกาศดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานน้ันดวยก็ได หรือ 
   (ค) สถานท่ีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (4) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูป
แบบอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 
   (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงและ
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอ่ืนใดน่ังกับลูกคา 
   (ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัดใหมี
ผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกคา 
   (ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน การ
เตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเคร่ืองดื่ม 
   (ง) มีลักษณะของสถานท่ี การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอ่ืนใดตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
   (5) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอ่ืนจําหนาย โดยจัดใหมี
การแสดงดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 
   (6) สถานท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง" 
  มาตรา 4 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา "ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด" ระหวางบทนิยามคําวา 
 "สถานบริการ"  กับบทนิยามคํ าว า  "พนักงานเจาหนา ท่ี"  ใน  มาตรา  3 แหง 
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2525 
 "ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด" หมายความวา ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดให
โทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสาร
ระเหย และกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด" 
  มาตรา 5 ใหยกเลิกความใน มาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 และใหใชความตอไปนี้แทน 
  " มาตรา 4 หามมิใหผูใดต้ังสถานบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ีในการพิจารณาอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาท่ีคํานึงถึงประวัติการกระทําความผิดตอ
กฎหมาย ของผูขออนุญาตต้ังสถานบริการประกอบดวย 
  หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ
เกี่ยวกับประวัติการกระทําความผิดตอกฎหมายของผูขออนุญาตต้ังสถานบริการตามวรรคสอง 
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รวมทั้งการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง" 
  มาตรา 6 ใหยกเลิก มาตรา 4ทวิ แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 
  มาตรา 7 ใหยกเลิกความใน มาตรา 14 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
  " มาตรา 14 ใหผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการจัดทําบัตรประวัติของพนักงานกอนเร่ิมเขา
ทํางานในสถานบริการในกรณีที่รายการในบัตรประวัติเปลี่ยนแปลงไป ใหผูรับอนุญาตตั้งสถาน
บริการแจงการเปลี่ยนแปลงภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการเปล่ียนแปลง 
  การจัดทํา การเก็บรักษา และการแจงการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  การจัดทําบัตรประวัตินั้น ตองไมระบุหนาท่ีของพนักงานในทางท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายแกพนักงานน้ัน" 
  มาตรา 8 ใหยกเลิกความใน มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัตสิถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 และใหใชความตอไปนี้แทน 
  " มาตรา 16 หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ 
 (1) รับผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณเขาทํางานในสถานบริการ 
  (2) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวาย หรือครองสติ
ไมไดเขาไปหรืออยูในสถานบริการระหวางเวลาทําการ 
  (3) จําหนายสุราใหแกผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมได 
 (4) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูซึ่งไมมีหนาท่ีเฝาดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัย
หลับนอนในสถานบริการ 
  (5) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถาน
บริการ 
  (6) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถานบริการ เวนแตเปน
กรณีที่เจาหนาที่ซึ่งอยูในเคร่ืองแบบนําเขาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย" 
  มาตรา 9 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา 16/1 มาตรา 16/2 และ มาตรา 16/3 แหง 
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 
  " มาตรา 16/1 หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผู
มีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ซึ่งมิไดทํางานในสถานบริการนั้น เขาไปในสถานบริการระหวางเวลาทํา
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การเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคหน่ึง ใหผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการตรวจเอกสารราชการท่ีมี
ภาพถายและระบุอายุของผูซึ่งจะเขาไปในสถานบริการ 
  ในกรณีที่ผูซึ่งจะเขาไปในสถานบริการไมยินยอมใหตรวจเอกสารราชการ หรือไมมี
เอกสารราชการและเขาไปในสถานบริการ ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการแจงใหเจาหนาท่ีทราบ
โดยพลัน ทั้งน้ี เจาหนาท่ีผูรับแจงและหลักเกณฑและวิธีการในการแจงและการรับแจงใหเปนไป
ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 
  ในการดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ผู รับอนุญาตต้ังสถานบริการจะ
มอบหมายใหพนักงานของสถานบริการเปนผูดําเนินการแทนก็ได 
  " มาตรา 16/2 หามมิใหผูใดนําอาวุธเขาไปในสถานบริการ เวนแตผูนั้นเปนเจาหนาท่ี
ซึ่งอยูในเคร่ืองแบบและนําเขาไปเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
  " มาตรา 16/3 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา มีผู
มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดเขาไปหรืออยูในสถานบริการระหวางเวลาทํา
การ มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือมีการฝาฝน มาตรา 16/2 ใหผูรับ
อนุญาตต้ังสถานบริการแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลัน ทั้งน้ี เจาหนาท่ีผูรับแจงและหลักเกณฑและ
วิธีการในการแจงและการรับแจงใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 
 การแจงตามวรรคหน่ึง ผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการจะมอบหมายใหพนักงานของสถานบริการเปน
ผูแจงแทนก็ได" 
  มาตรา 10 ใหยกเลิกความใน มาตรา 17 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2521 และใหใชความตอไปนี้
แทน 
  " มาตรา 17 การกําหนดวันเวลาเปดปดของสถานบริการ การจัดสถานที่ภายนอกและ
ภายในเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความสะอาดหรือเพ่ือความสะดวกในการตรวจตราของ
เจาหนาท่ี การใชโคมไฟหรือการใหพนักงานติดหมายเลขประจําตัวในสถานบริการ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง" 
 มาตรา 11 ใหยกเลิกความใน มาตรา 21 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
  " มาตรา 21 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการขาดคุณสมบัติ หรือเมื่อสถานบริการ
ใดดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอมหรือปลอยปละ
ละเลยใหมีการมั่วสุมเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดในสถานบริการ หรือดําเนินกิจการโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
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หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจไมตออายุใบอนุญาต
หรือสั่งพักใชใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได โดยใหคํานึงถึงความรายแรงของการกระทํา
ความผิด 
  การสั่งพักใชใบอนุญาต ใหสั่งพักไดดังตอไปนี้ 
  (1) กรณีดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝน มาตรา 14 มาตรา 15 
มาตรา 16 (2) หรือ (3) หรือกฎกระทรวงตาม มาตรา 17 เฉพาะในสวนที่ไมใชกําหนดวันเวลาเปด
ปดสถานบริการ ใหสั่งพักไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน 
  (2) กรณีดําเนินกิจการสถานบริการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการมั่วสุมเพื่อกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือมี
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัติ
ตามหรือฝาฝน มาตรา 13 มาตรา 16 (1) (4) (5) หรือ (6) มาตรา 16/1 วรรคหน่ึง มาตรา 16/2 มาตรา 
19 หรือกฎกระทรวงตาม มาตรา 17 เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับกําหนดวันเวลาเปดปดสถานบริการให
สั่งพักไดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน 
  หลักเกณฑในการพิจารณาวากรณีใดพนักงานเจาหนาท่ีจะมีคําสั่ง หรือไมมีคําสั่งตอ
อายุใบอนุญาตหรือพักใชใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตพรอมดวยเหตุผล รวมทั้งหลักเกณฑ
การกําหนดระยะเวลาในการสั่งพักใชใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กําหนด 
  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการอุทธรณคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม 
มาตรา 22 หากอุทธรณโดยเหตุตามวรรคสอง (1) ใหการอุทธรณเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น หากอุทธรณโดยเหตุตามวรรคสอง (2) หรือเหตุอ่ืนใหพนักงาน
เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งน้ันเปนผูมีอํานาจสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
นั้น แตตองมีคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอใหทุเลาการบังคับ หากพนกําหนดดังกลาว
แลวพนักงานเจาหนาที่ยังไมมีคําสั่งใดใหถือวาเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตน้ัน 
  ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาต ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีหนวยงาน ที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณประจําอยู
ไดรับอุทธรณ ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งอ่ืนที่ไมใชคําสั่งพักใชใบอนุญาตใหเปนไป
ตามกฎหมาย วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" 
  มาตรา 12 ใหยกเลิก มาตรา 25ทวิ แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 
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  มาตรา 13 ใหยกเลิกความในมาตรา 26 แหง พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2525 และใหใชความตอไปนี้
แทน 
  " มาตรา 26 ผูใดต้ังสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต หรือดําเนินกิจการสถานบริการ
เชนวาน้ันในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต หรือดําเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ" 
  มาตรา 14 ใหยกเลิก มาตรา 26ทวิ แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 
  มาตรา 15 ใหยกเลิกความใน มาตรา 27 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
  " มาตรา 27 ผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม มาตรา 12 มาตรา 
14 มาตรา 15 มาตรา 16 (1) (2) (3) หรือ (4) มาตรา 16/1 วรรคหน่ึง หรือกฎกระทรวงตาม มาตรา 17 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท" 
  มาตรา 16 ใหยกเลิกความใน มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
  " มาตรา 28 ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดฝาฝน มาตรา 13 หรือ มาตรา 16 (5) หรือ 
(6) ตองระวางโทษปรับไมเกินหกหมื่นบาท" 
  มาตรา 17 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปน มาตรา 28/1 มาตรา 28/2 มาตรา 28/3 และ มาตรา 
28/4 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 
  " มาตรา 28/1 ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 16/1 วรรคสอง
หรือวรรคสาม หรือ มาตรา 16/3 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
  ผูใดเขาไปในสถานบริการโดยไมมีหรือไมยอมใหตรวจเอกสารราชการตาม มาตรา 
16/1 วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
  " มาตรา 28/2 ผูใดนําอาวุธเขาไปในสถานบริการโดยฝาฝน มาตรา 16/2 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ในกรณีที่อาวุธตามวรรคหน่ึงเปนอาวุธปน ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึง
หาป หรือปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ในกรณีที่อาวุธตามวรรคหนึ่งเปนวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงคราม ผูฝาฝนตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสองปถึงยี่สิบป หรือปรับต้ังแตสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



180 
 

 
 

  ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาลงโทษตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม ใหศาลมี
อํานาจส่ังใหริบอาวุธนั้นดวย 
  " มาตรา 28/3 ผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการผูใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 19 หรือผูใดจัดให
มีการแสดงเพ่ือความบันเทิงในสถานบริการท่ีเปนไปในทางลามกหรืออนาจาร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
  " มาตรา 28/4 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเปนนิติบุคคล กรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติ
ไวสําหรับความผิดน้ันๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติ
บุคคลน้ัน" 
  มาตรา 18 ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทาย พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 
และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติน้ีแทน 
  มาตรา 19 สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตาม (ข) ใน (3) ของบทนิยามคํา
วา "สถานบริการ" ใน มาตรา 3 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ที่ตั้งข้ึนกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตองมีลักษณะของสถานท่ี 
การบริการหรือผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 มาตรา 20 ใหผูตั้งสถานบริการซึ่งเขาลักษณะสถานบริการตาม (ง) ใน (4) หรือ (6) 
ของบทนิยามคําวา "สถานบริการ" ใน มาตรา 3 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ประสงคจะต้ังสถานบริการตอไป ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้ง
สถานบริการภายในหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงซึ่งออกตาม (ง) ใน (4) หรือ (6) ของบทนิยาม
คําวา "สถานบริการ" ใน มาตรา 3 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหผูตั้งสถานบริการน้ันประกอบกิจการตอไปไดจนกวา
พนักงานเจาหนาที่จะมีคําสั่งไมอนุญาต 
  ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูตั้งสถานบริการ ซึ่งเขาลักษณะสถานบริการตาม 
(ก) (ข) หรือ (ค) ใน (4) หรือ (5) ของบทนิยามคําวา  "สถานบริการ" ใน มาตรา 3 แหง 
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ประสงคจะตั้ง
สถานบริการตอไปดวย โดยใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
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  เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดรับคําขอรับใบอนุญาตต้ังสถานบริการตามวรรคหน่ึง หรือ
วรรคสองแลวใหพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
  มาตรา 21 บรรดาใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการท่ีออกตาม พระราชบัญญัติ สถาน
บริการ พ.ศ. 2509 ใหถือวาเปนใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหคงใชได
ตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 
  ในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการประเภทที่มี
บริการนวดใหแกลูกคาตาม มาตรา 3 (2) แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 กอนการ
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ใหถือวาผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการดังกลาวมิไดดําเนินกิจการ
สถานบริการผิดประเภท และใบอนุญาตดังกลาวใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 
หรือเมื่อไดรับยกเวนไมเปนสถานบริการตามพระราชบัญญัติน้ี แลวแตกรณี 
  มาตรา 22 บรรดากฎกระทรวงหรือคําสั่งที่ออกตาม พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 
2509 ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือ
แยง กับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือคําสั่ ง ท่ีออกตาม 
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเร่ืองนั้นๆ ใช
บังคับ 
  มาตรา 23 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 
อัตราคาธรรมเนียม  
  (1) ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ฉบับละ 50,000 บาท 
  (2) ใบแทนใบอนุญาตต้ังสถานบริการ ฉบับละ 1,000 บาท 
  (3) การตออายุใบอนุญาตต้ังสถานบริการ ครั้งละ 10,000 บาท 
  ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม จะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมให
แตกตางกัน โดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด หรือประเภทของสถานบริการก็ได  
  
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ข 
กําหนดวันเวลาเปดปดของสถานบริการ พ.ศ. 2547 
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กฎกระทรวง  

กําหนดวันเวลาเปดปดของสถานบริการ  
พ.ศ. 2547 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ 
สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 36 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย  รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดั งตอไปนี้  

ขอ 1 สถานบริการตามมาตรา 3 (1) ใหเปดทําการได ดังนี ้
(1) ระหวางเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 02.00 นาฬิกา ของวันรุงขึ้น สําหรับสถานบริการท่ี

ตั้งอยูในเขตพื้นที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
(2) ระหวางเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สําหรับสถาน

บริการที่ต้ังอยูนอกเขตพื้นที่เพ่ือการอนุญาตใหต้ังสถานบริการ หรือสถานบริการท่ีตั้งอยูในเขต
ทองที่งดอนุญาตใหต้ังสถานบริการตามท่ี พระราชกฤษฎีกา กําหนดทองที่เพื่อการอนุญาตหรืองด
อนุญาตใหต้ังสถานบริการไดผอนผันให 

ขอ 2 สถานบริการตามมาตรา 3 (2) ใหเปดทําการไดระหวางเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 
นาฬิกา และระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน 
        ขอ3 สถานบริการตามมาตรา 3 (3) ใหเปดทําการได ดังนี ้

(1) ระหวางเวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สําหรับสถาน
บริการท่ีตั้งอยูในเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

(2) ระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน 
 สําหรับสถานบริการที่ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหต้ังสถานบริการ หรือสถาน 

บริการที่ต้ังอยูในเขตทองท่ีงดอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามที่พระราชกฤษฎีกา  กําหนดทองท่ีเพื่อ
การอนุญาตหรืองดอนุญาตใหตั้งสถานบริการไดผอนผันให 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



184 
 

 
 

       ขอ 4 สถานบริการตามมาตรา 3 (4) ใหเปดทําการได ดังนี ้
 (1) ระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของวันรุงขึ้น สําหรับสถานบริการที่

ตั้งอยูในเขตพื้นที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
           (2) ระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สําหรับสถานบริการที
ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ หรือสถานบริการที่ตั้งอยูในเขตทองท่ีงด
อนุญาตใหต้ังสถานบริการตามท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให
ตั้งสถานบริการไดผอนผันให 

ขอ 5 สถานบริการตามมาตรา 3 (5) ใหเปดทําการไดระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 
นาฬิกา ของวันรุงขึ้น 

ขอ 6 กําหนดเวลาเปดทําการตามความในขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 ถาวันรุงข้ึน 
          ขอ 7 สถานบริการที่ตั้งอยูกอนวันที่ พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2546 มีผล
ใชบังคับ ใหมีเวลาเปดทําการตามขอ 1 (1) ขอ 2 ขอ 3 (1) ขอ 4 (1) ขอ 5 และขอ 6 แลวแตกรณี 
ทั้งนี้ ตามประเภทท่ีไดรับใบอนุญาต 

 
*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่คํานิยาม "สถาน

บริการ" ตาม พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 มีการแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ 
สถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 เปนผลใหเกิดประเภทของสถานบริการข้ึนใหม และมาตรา 17 
แหงพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 กําหนดใหวันเวลาเปดปดของสถานบริการเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ใหไว ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
โภคิน พลกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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เน้ือเพลง เวลคัม ทู ไทยแลนด 
ศิลปน  คาราบาว 

ทอม ทอม แวรยูโก ลาสไนท (ไอเลิฟ เมืองไทย ไอลั๊ย พัฒพงศ)  
นองนาง คงทําใหทอมลุมหลง (ไอเลิฟ พัฒพงศ ไอเลิฟ เมืองไทย) 
เที่ยวเมือง ไทยไดกําไร ชีวิต ไดผล ผลิต แหลง วัฒนธรรม คุมคาเงินทอง เปนกอบ เปนกํา  
ดูสิ่ง สูงล้ํา โบรํ่า โบราณ เศรษฐกิจเบิก บาน ป การทอง เที่ยวไทย  
แหลมทอง ของไทยมีของดี ธรรมชาติพอมี ใครเห็นเปนติดใจ วัดวาอาราม วัฒนธรรมยิ่งใหญ 
ประเพณีไทย นาต่ืน ใจลุมหลง อยางงานสงกรานตและลอยกระทง ยังคงเชิดหนา ชูตา  
ฝร่ังมังคา มายกพลข้ึนบก ศกน้ี ปนี้ ปเที่ยวทอง ไทย มาแอว กันโลด 
เที่ยวใหอ่ิม น้ําใจ ลืมเร่ือง เลวราย พักไป สักป รัฐบาล เขาทําดี ประชาชี ก็ชอบใจ  
ทอม ทอม แวรยูโก ลาสไนท (ไอเลิฟ เมืองไทย ไอลั๊ย พัฒพงศ) 
นองนาง คงทําใหทอมลุมหลง (ไอเลิฟ พัฒพงศ ไอเลิฟ เมืองไทยจริงจริงเลยเน่ีย) 
มาละเวย (มาละวา) มาแตของเขา (ของเราไมเห็นมา) ตาละลา 
ใครมีมะกรูด (มาแลกมะนาว) ใครมีลูกสาว (มาแลกลูกสาว) ใครมีลูกชาย (มาแลกลูกชาย) 
ลูกชายเปนเอดสไมเอา ตาละลา (สมนํ้าหนา) ใครมีเงินทอง (มาแลกเกาอ้ี) 
ทําดีทําดี (ระวังโดนดา) ทําชั่วทั้งป (ไมมีใครวา) ทําเทปออกมา (มีปญหาทุกที) ตาละลา  
หุย (ฮา) โห (ฮี้ว) เวลคัม ทู ไทยแลนด 
ตอแตน้ี จะมีชน ชาติอ่ืน ดอมดอม ยืนยืน มาดูเรา เมืองไทย ไปถามดู วาชอบเรา ตรงไหน 
ฝร่ังตอบ ไมอาย ไอลั๊ย พัทยา ถากรุงเทพ เมืองฟา นั้นไอก็วา พัฒนพงศ เปนงั้นไป 
ไหงมันเปน อยางง้ี รัฐบาล เขาทําดี ฝร่ังยังไม เขาใจ ลงทุนลงแรง ทั่วทั้งแผนดินไทย  
สรางภาพ พจนใหม สงเสริมการ ทองเที่ยว อยาคิดมาลุย ลูกเดียว เที่ยวพัทยา  
พัฒนพงศ คนตางดาว เขาคนตางเมือง จากดินแดน รุงเรือง ควรรูเร่ือง เมืองไทย เรามีของดี  
กวาที่คุณ เขาใจ อยางวัฒนธรรมไทย นั้นยิ่งใหญ นมนาน  
อยามองอยาคิด อนาจาร ผิดความตองการ ของคน ไทย 
ทอม ทอม แวรยูโก ลาสไนท (ไอเลิฟ เมืองไทยไอลั๊ย พัฒพงศ)  
นองนาง คงทําใหทอมลุมหลง (ไอเลิฟ พัฒพงศ ไอเลิฟ เมืองไทย) (ซ้ํา*) 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ - สกุล นางสาวยุวรี โชคสวนทรัพย 
ที่อยู 26 ซอยจันทน 43 แยก 26-1 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
 
ประวัติการศึกษา    
พ.ศ. 2538 สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรภิมุข มหาเมฆ กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
 ทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2550 เขาศึกษาตอระดับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  ประวัติศาสตรศึกษา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
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