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วิถีคนกลางคืน : ชีวิตสุดขั้วพัทยา และหลวงพระบาง
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ประธานบริหารหลักสูตร ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
******************************************************************************************************************************************************************

บนเสนทางของชีวิติมนุษยมีความหลากหลาย ความแตกตางอยางมหาศาล ยากแกการ
กําหนดขอบเขตและจุดจบ ในฉบับนี้ขอเลาเรื่องชีวิตคนกลางคืน โดยพยายามสะทอน ชีวิต แบบ
สุดขั้ว (Extreme) ที่แตกตางกันอยางขอบฟา และหุบเหว ระหวางเมืองหลวงพระบางกับเมือง
พัทยา
ในช ว งเดื อ นเมษายน 2549ผู เ ขี ย นได มี โ อกาสไปสั ม มนาที่ พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี ใน
ตอนกลางคืนวางจากภารกิจ ผูเขียนพรอมกับเพื่อนรวมหนวยงาน ตองการศึกษา วิถีชีวิตคน
กลางคืน โดยเจาะลึกสาวอาโกโก และผูหญิงกลางคืน โดยวิธีการสัมภาษณและสังเกต
หลังจากที่รวบรวมความกลา และทําใจอยูนานเราทั้งสองคนไดออกเดินทางไปตามถนน
คนเดินที่เรียกวา Waking Street แลวเลือกเขาศึกษาชีวิตสาวกลางคืน โดยเขาไปที่บารแหงหนึ่ง
(ขอสงวนนาม) ภายในมีสาวเตนอาโกโก โดยการเปลือยอกและมีผาผืนเล็ก ๆ ปดชวงลางต่ํากวา
สะดือ ยาวเพียง 3 นิ้ว เทานั้น บรรยากาศภายในบารนั้นแสงสลัว ๆ คอนขางมืด กระตุนเราอารมณ
ที่เปลี่ยวของหนุม ๆ ใหเรารอนมากขึ้น จากการสังเกตโดยทั่วไปลูกคาฝรั่งจะมีสาวอาโกโกนั่งกอด
และจูบ การเตนผานไปสักระยะหนึ่ง เมื่อดึกมากขึ้นแขกฝรั่งมากขึ้น จะมีโชวพิเศษที่เราใจ เสือ
สิงหทั้งหลาย คือ ชุดพิเศษโชวความสามารถในการใชอวัยวะเพศหญิง แสดงกิจกรรมตาง ๆ โดย
เริ่มเปดเวทีดวยการตอนรับลูกคาโดยนําปากกาเมจิกใส ในอวัยวะเพศ แลวเจาของอวัยวะเพศนั่ง
ยอง ๆ เขียนภาษาอังกฤษวา “Welcome” และ “Thank you” แลวตอดวยหลาย ๆ กิจกรรม ไดแก
การสูบบุหรี่ทางอวัยเพศ (สามารถพนควัน ไดอยางไมตางจากการสูบดวยปากตามปกติ) และ
การเล น ลู ก ป ง ปองทางอวั ย เพศ (ยั ด ลู ก ป ง ปองใส อ วั ย วะเพศแล ว เบ ง ให ห ล น ลงในแก ว )
นอกจากนั้นยังมีการดึงใบมีดโกน ที่รอยเรียงเปนเสนสายทางยาว รวมกับ การดึงพวงดอกไมที่ได
รอยเรียงไวอยางยาวมาก จนแขกตองมาชวยดึง เหนือสิ่งอื่นใด กิจกรรมที่นาแปลกมากที่สุดคือ
การเอาน้ําเปลาใสสะอาดใสในอวัยวะเพศ 1 ขวด แลวใชขวดอีกใบรองน้ําออกจากอวัยวะเพศ ซึ่ง
ไดน้ํามีสีโคก แทนที่น้ําเปลาที่ใสเขาไป (คลายกับเลนกลนั่นเอง)
ขณะแสดงกิจกรรมไดยินเสียง กริ๊ง กริ๊ง อยางดังสนั่น ทําใหสาวอาโกโกตางกระโดดขึ้น
เวทีเพื่อเตน เปนอันวาการแสดงโชวพิเศษยุติโดยปริยาย ไดทราบภายหลังวาตํารวจมาเยี่ยมเพื่อ
จั บ การแสดงลามก การแสดงโชว ใ นคื น นั้ น จึ ง ต อ งยุ ติล งด ว ยความเสีย ดายจากหลาย ๆ คน
โดยเฉพาะผูเขียนเอง ยังเสียดายที่ไมไดชมการแสดงจนจบ
จากการสัมภาษณสาวอาโกโก ไดทราบวาสาว ๆ ไดเงินเดือนไมต่ํากวา หมื่นบาทตอ
เดือน ทํางานไมหนักกาย – ไมหนักใจ คอนขางสบาย นอกจากรายไดประจําจะมีรายไดจากการ
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นั่งดริ้งกับลูกคาซึ่งจะไดคาตอบแทนรายละ 50 บาท ถาพอใจสามารถขอ off ไปได โดยลูกคา
จะตองจายใหทางราน 600 บาท นอกเหนือจากคาตัวที่ตกลงราคาตามความพอใจของทั้งสอง
ฝายถาพอใจกันมาก ๆ อาจจะ “ฟรี” ก็ได
ในอีกขั้วหนึ่งของวิถีคนกลางคืนในหลวงพระบางซึ่งผูเขียนไดมีโอกาสไปเยือนในชวงที่
รอนที่สุดของเดือน เมษายน หลวงพระบางเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและเปนเมืองแหง
พระพุทธศาสนา ซึ่งไมมีศาสนาอื่น ๆ เชน คริสต อิสลาม ฯลฯ เขาไปเผยแพรไดสําเร็จ ในเมือง
หลวงพระบางแหงนี้ไมมีสถานเริงรมยและแหลงโลกีย หรือ อบายมุขใด ๆ (จากการสังเกตและ
สอบถาม)
วิถีชีวิตในยามราตรีกาลจึงพบแตเพียงแมคาขายสินคาในตลาดมืด และรานคาทั่ว ๆ ไปที่
เรียงรายตามถนน ที่สะทอนใหเห็นความเหน็ดเหนื่อย ที่ไมเหนื่อยหนายของทุกชีวิตคนกลางคืน
ชีวิตกลางคืนที่หลวงพระบางที่หลวงพระบางสั้นกวากลางคืนที่พัทยา กลางคืนที่พัทยาไม
มีการหลับ สวนกลางวันไมมีการตื่น

บทวิเคราะห
ในชวงใกลเคียงกัน หางกัน 2 สัปดาห ผูเขียนไดสัมผัสชีวิตคนกลางคืนที่เมืองพัทยา
และเมืองหลวงพระบาง ที่ผูเขียนเรียกวา “ชีวิตสุดขั้ว” ที่แตกตางกันราวอยางไมมีวันเคียงคูเดินไป
ดวยกัน เสนทางชีวิตของถนนสองสายนี้แตกตางกันซึ่งสรุป ดังนี้
1. การแตงกาย
เมืองหลวงพระบางอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
อยางเหนียวแนนผูหญิงตองนุงผาซิ่น (ผาถุง) ในขณะที่
พัทยาเต็มไปดวยแฟชั่นของชาวตะวันตก
“เกาะอก สายเดี่ยว เอวลอย สะดือโผล”
2. กิจกรรมทางศาสนา
เมืองหลวงพระบางไดรับขนานนามวาเปนเมืองพุทธศาสนา
ในขณะที่เมืองพัทยา ถูกขนานนามวา เมืองบาป (Sin city)
ทุกยางกาวในหลวงพระบาง จะพบวัดวาอารามอยูเปนจํานวนมากกวา
300 แหง นอกจากนั้น หลวงพระบางมีกิจกรรมที่โดดเดน คือ การตักบาตร
พระทุกเชา ในขณะที่เมืองพัทยา ผูเขียนไมพบพระสงคแมแต
รูปเดียว
ไมพบกิจกรรมการตักบาตร เขาวัด เชนเมืองหลวงพระบาง
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นับเปนจุดแตกตางที่เหมือนเสนขนานที่ไมมีจุดนัดพบ
3. ความทันสมัย
เมืองหลวงพระบางเนนความเจริญดานจิตใจ เนนวัฒนธรรมในขณะที่เมืองพัทยาเนนการ
เจริญทางวัตถุ เต็มไปดวยความทันสมัยทุกรูปแบบ
แสง – สี -เสียง และความทันสมัยแบบสังคมเมืองอาคาร สถานที่
ตึก แตกตางจากหลวงพระบางอยางสุดขั้ว
4. แหลงเรียนรู
ในหลวงพระบางเต็มไปดวยแหลงรูที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม
เต็มไปดวยภูมิปญญาที่หลากหลาย ที่นาประทับใจอยางมาก คือ
ศูนยวัฒนธรรมเด็ก(ในประเทศไทยไมมี) ที่ใชเปนกลไกในการอนุรักษวัฒนธรรม
โดยการวางรากฐานตั้งแตวัยเด็ก เพื่อใหกอตัว และฝงรากลึกในบุคคลจนตราบชีวิตหาไม
ซึ่งเมืองพัทยา ไมมีสิ่งเหลานี้ นอกจากสถานเริงรมย แหลงโลกีย อบายมุข ทุกรูปแบบ
5. ความเจริญทางดานจิตใจ
กลาพูดไดอยางมั่นใจวา ผูคนในหลาวพระบางมีจิตใจที่งดงาม
ใจดี มีน้ําใจ ผูเขียน ไปเยือนหลวงพระบาง 3 ครั้ง ในชวงเวลาที่แตกตางกัน
สถานการณที่แตกตางกันแกผลที่ไดไมแตกตางกัน คือ ความจริงใจ มีน้ําใจ
ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งไมเคยพบในเมืองพัทยา ทุกกาวยางที่พัทยา
เต็มไปดวยความหวาดกลัว กลัวถูกลวงกระเปา กลัวถูกหลอก (ซื้อสินคา)
สารพัดกลัวทุกประเภท เขารุมเราในจิตใจจนกลายเปนวิตกจริตชั่วขณะที่อยูพัทยา
ความประทับใจอยางสุดขั้วของทั้งสองเมือง สองประเทศ ยังคงตราตรึงไวในหัวใจของ
ผูเขียนอยางมิลืมเลือน และอยากบอกวา ชอบทั้งสองเมือง ในความเหมือนที่แตกตาง เหมือนใน
การเปนเมืองทองเที่ยว ที่แตกตางตามที่กลาวไปแลว ชีวิตของคนเราตองมีหลายอารมณ ในบาง
อารมณพิสมัยหลวงพระบาง แตในบางโอกาสก็ปรารถนาความตื่นเตนของพัทยา ไดเชนกัน

