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 มูลค่ามหาศาลจากการคำนวณความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจร เป็นข้อมูล

พืน้ฐานทีท่ำใหด้ฉินัเริม่สนใจประเดน็ ‘การบาดเจบ็และการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจร’ ดฉินักา้ว

เขา้สูโ่ลกของนกับดิรุน่เยาวใ์นชมุชนแหง่หนึง่ในภาคตะวนัออกเพือ่ทำวทิยานพินธใ์นระดบัปรญิญาเอก

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเด็กวัยรุ่นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เสี่ยงนั้น ทำให้พบความจริงอกีชดุหนึง่วา่ 

การคำนวณมลูคา่ความสญูเสยีดงักลา่วทีเ่คยรบัทราบมา เปน็เพยีงความจรงิ ‘สว่นหนึง่’ เท่านั้น   

 การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กในชุมชน เริ่มต้นขึ้นในช่วงอายุประมาณ 8 ขวบ หรือ

เมื่อได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ให้ครอบครองพาหนะสองล้อเป็นของตนเองเพื่อเดินทางไปโรงเรียน

ที่เริ่มต้นขึ้นราวช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งนำพาพวกเขาไป

สู่วิถีแห่งความเสี่ยง ก่อให้เกิดความสูญเสียทางมิติอื่นๆ มากมาย เกินกว่าที่เราจินตนาการไว้แค่

เพียงสถิติตัวเลขของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร  

 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนับจากจุดเริ่มต้นของการครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ในช่วงที่ยัง

ขาดวุฒิภาวะ ทำให้ชีวิตของพวกเขาและบุคคลอื่นๆ ในสังคมปราศจากความมั่นคง ปลอดภัย 

 ดิฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความปรารถนาที่จะเพิ่มพื้นที่ความเข้าใจการกระทำทาง

สังคมและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กวัยรุ่นชายขอบ โดยนำเสนอผ่านประเด็น

การใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่เสี่ยงในกลุ่มนักบิดรุ่นเยาว์ ด้วยความหวังว่า เรื่องเล่าจากการทำงานวิจัย

ภาคสนามซึ่งเป็นที่มาของงานเขียนชิ้นนี้ จะเป็น ‘ไฟ’ จากหัวไม้ขีดที่จุดเทียนเล่มใหญ่ในใจของ

ผู้อ่านทุกท่านให้เกิดแรงบันดาลใจในการร่วมคิดร่วมส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยให้มีความ 

เขม้แขง็ทีจ่ะยนืและกา้วตอ่ไปอยา่งมัน่คง ทา่มกลางกระแสสงัคมวฒันธรรมทีม่กีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

ตัวหนังสือในงานวิจัยชิ้นเล็กๆ เล่มนี้ พยายามที่จะทำหน้าที่ในการนำเสนอเรื่องราว

ของคนเลก็ๆ ในชมุชนตอ่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการกำหนดนโยบายและแกไ้ขปญัหา ใหไ้ดใ้ชข้อ้มลู

เหลา่นีเ้พือ่ทำความเขา้ใจความซบัซอ้นและทีม่าทีไ่ปของเหตปุจัจยัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทำ

รุนแรงทางสังคมของเด็กวัยรุ่น  

 หัวใจสำคัญที่สุดก็คือ ปรากฏการณ์การบาดเจ็บรุนแรงและการเสียชีวิตจากการขับขี่

รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นนั้น เป็นเพียงปรากฏการณ์ส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นจาก

ผิวน้ำในมหาสมุทรเท่านั้น ส่วนอื่นๆ ของภูเขาน้ำแข็งที่ซุ่มซ่อนอยู่ คือการกระทำรุนแรงของ 

เด็กวัยรุ่น โดยมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องมือ อาทิ การมีเพศสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยและไม่ปลอดภัย 

การเสพ ซือ้ และจำหนา่ยยาเสพตดิ การใชอ้าวธุเพือ่ตอ่สูก้นัระหวา่งกลุม่ รวมถงึการกอ่อาชญากรรม



คำนำ
ต่างๆ เป็นต้น  

การกระทำรุนแรงทางสังคมของเด็กวัยรุ่นผู้มีความรักและหลงใหลรถมอเตอร์ไซค์

เหลา่นี ้ เปน็ผลกระทบของการพฒันาสงัคมในระบบทนุนยิมและวฒันธรรมบรโิภคนยิมทีแ่ผซ่า่น

อยู่ในสังคมโลกปัจจุบัน  

 ตน้ฉบบับางสว่นปรากฏตวัในวงวชิาการเปน็ครัง้แรกในรปูบทความ ซึง่ดฉินันำเสนอใน

การประชมุวชิาการระดบัชาตทิางมานษุยวทิยาครัง้ที ่ 5 และตอ่มาไดต้พีมิพเ์ปน็สว่นหนึง่ในหนงัสอื

เรือ่ง การเดนิทางของสนิคา้สมยัใหม ่จดัพมิพโ์ดยศนูยม์านษุยวทิยาสรินิธร (องคก์รมหาชน) บางสว่น

ไดต้พีมิพใ์นวารสารสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ปทีี ่33 ฉบบัที ่1

 ดฉินัขอขอบคณุ มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาตทิีก่รณุาจดัพมิพห์นงัสอืเลม่นีเ้พือ่เผยแพรใ่น

วงการวชิาการ  ผูก้ำหนดนโยบายและมาตรการตา่งๆ และประชาชนทีส่นใจ ทีพ่ยายามจดัสรรเวลา

อยา่งเตม็ทีเ่ทา่ทีจ่ะสามารถจดัสรรไดใ้นเวลาทีจ่ำกดันี ้เพือ่ใหด้ฉินัไดม้โีอกาสในการเขยีนงานชิน้นี้ 

ขอขอบพระคณุ ศาสตราจารยน์ายแพทยไ์พบลูย ์สรุยิะวงศไ์พศาล ทีก่รณุามอบโอกาส

ทางวิชาการในครั้งนี้ให้แก่ดิฉัน พร้อมทั้งกระตุ้นเตือน ‘สติ’ ในการทำงานด้วยความระมัดระวัง 

และมุง่มัน่ตอ่การรกัษาคณุภาพของงานทางวชิาการ และขอขอบคณุอยา่งมากกบัความละเอยีด

พิถีพิถันของคุณอธิคม คุณาวุฒิ และทีมงาน ในการตรวจสอบภาษาและใส่ใจกับลีลาการนำ

เสนอเนื้อหาสาระในงานเขียนชิ้นนี้ 

 ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ดิฉันได้รับความกรุณา เมตตา เอื้อ-

อาทร ห่วงใยอย่างมากมายจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่วิจัยของดิฉัน จนไม่สามารถจะกล่าวถึง

ได้หมดในหน้าหนังสือเล่มเล็กๆ นี้ พวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มคนที่เป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ของความรู้ทางวิชาการที่ดิฉันมีในวันนี้ นายตำรวจมือปราบท่านหนึ่งกล่าวกับดิฉันในระหว่างที่

ใช้ชีวิตอยู่ในโลกของเหล่านักบิดวัยรุ่นว่า  

“เธอโชคดีกว่านักวิชาการคนอื่น เธอมาทำงานอย่างนี้ เธอเห็นโลกอย่างที่มันเป็น 

โลกทีม่ทีัง้ดา้นมดืและสวา่ง เธอเขา้ใจวา่เดก็วยัรุน่เหลา่นีค้ดิอยา่งไร รูส้กึอยา่งไร ไมใ่ชค่ดิเอาเอง

จากการอ่านหนังสือ”  



     ปนัดดา ชำนาญสุข 

     ซุ้มแห่งหนึ่งท้ายซอยลึก 

     ตุลาคม 2551  
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บทที่1
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สตาร์ท


 “พี่ๆ ตื่นเร็ว ดูอะไรนี่ โอ้โห สะใจว่ะ เป็นร้อยเลยนะนี่” ปื๊ดดำ
1 ปลุกฉันด้วยน้ำเสียง

ตื่นเต้น ฉันตื่นขึ้นมาและรู้สึกตกใจกับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ถึงแม้ว่าความสนใจของฉันใน

ห้วงเวลานี้ จะอยู่ที่การหาคำอธิบายเกี่ยวกับการขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เสี่ยงบนถนนของเด็กวัยรุ่น 

อันนำมาซึ่งมูลค่าความสูญเสียมหาศาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจร 

 เด็กวัย 18 มีความคึกคะนอง ชอบความสนุกสนาน ความตื่นเต้น เร้าใจ ตามแบบของ

เด็กวัยรุ่นผู้มากด้วยประสบการณ์การกระทำรุนแรงในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตัวขี่
2
 ตัวเปิด

3


ขนุแผน
4
 หรอืเภสชักร

5
 ปืด๊ดำขบัรถเกง๋ของฉนัอยูท่า่มกลางฝงูรถมอเตอรไ์ซคเ์ขาลดความเรว็ลง

พลางว่า “ต้องขับช้าๆ แต่จอดไม่ได้ อันตราย”  

 ฝงูรถมอเตอรไ์ซคท์ีก่ำลงับดิมานบัรอ้ยคนั ฉนัดจูากหนา้ตาแลว้พวกเขานา่จะมอีายไุมเ่กิน 

20 ปี บางคันมีคนซ้อนเป็นชายบ้าง เป็นหญิงบ้าง บางคันไม่มีคนซ้อน ผู้ขับขี่ทุกคันเป็นชาย 

พวกเขาผลดักนัแซง ปาดกนัไปปาดกนัมาอยา่งเมามนัส ์แลดพูวกเขาสนกุสนาน รา่เรงิ มคีวามสุข 

ในขณะที่ฉันรู้สึกตื่นเต้นและตื่นตัว เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเบื้องหน้า 

ในขณะที่เด็กหนุ่มผู้นั่งอยู่ข้างๆ ฉันในรถมีใบหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใส สบายใจ “เราต้องขี่ช้าๆ นิ่งๆ 

ม่ายงั้น มันจะกะระยะเราไม่ถูก” ปื๊ดดำบอกกับฉันเป็นการแสดงภูมิรู้ของตัวเอง  

     “กลัวล่ะสิ เป็นไง จิ๊บๆ เรื่องแค่นี้ ผมเคยมาแล้ว ขี่อย่างนี้ไม่อันตรายนะ ถ้าตำรวจมันไม่ดัก 

ส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกันเพราะไอ้ตำรวจมันแอบซุ่มดักกะทันหัน”  

     ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าเวลาที่อยู่ท่ามกลางฝูงรถมอเตอร์ไซค์เหล่านั้นนานกี่วินาที บอกได้

แต่เพียง อึดใจเดียว ! 

     ปัจจุบัน ‘เด็กแว้น’ กลายเป็นประเด็นร้อนที่ผู้ใหญ่ใจดีในสังคมไทย กำลังให้ความสนใจ

และอยากที่จะแก้ไขปัญหา ผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งคิดว่าปัญหาวัยรุ่นซิ่งรถมอเตอร์ไซค์ตามท้องถนน

1 เดก็วยัรุน่ทีใ่ชช้วีติอยูใ่นโลกของความเสีย่งนยิมตัง้ฉายาในหมูพ่วกกนั ฉายาสะทอ้นถงึอตัลกัษณ ์ และคณุลกัษณะเฉพาะที่
แตกต่างทำให้ง่ายต่อการจดจำและรับรู้กันโดยทั่วไป  บางฉายาแสดงถึงอำนาจและความเป็น ‘ขาแจ๋ว’ ในหมู่พวกกัน 
2 ตัวขี่ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แข่งขันทั้งในรูปแบบการแข่งขันอย่างเป็นทางการและการ
แข่งขันกันเองในกลุ่มเพื่อน หรือต่างกลุ่ม 
3 ตัวเปิด หมายถึง บุคคลที่ทำร้ายคู่อริก่อนเมื่อพบกับคู่อริ จากนั้นพวกที่อยู่ด้วยจะเข้าไปรุมทำร้ายตาม
4 ขุนแผน หมายถึง  คนที่เป็นที่ต้องตา ต้องใจหญิงสาว มีความสัมพันธ์กับหญิงสาวมากมายและนิยมมีเพศสัมพันธ์แบบ
ฉาบฉวย 
5 เภสัชกร หมายถึง คนขายยาเสพติด 



�

เปน็เรือ่งทีแ่กไ้มต่กในสงัคมไทย ทัง้ๆ ทีห่ลายหนว่ยงานพยายามทีจ่ะบอกวา่ไดพ้ยายามแกไ้ขแลว้

แต่จนแล้วจนรอด เด็กแว้นก็ยังออกมาวาดลวดลายซิ่งรถบนท้องถนนเป็นระยะๆ 

 การคบกันเป็นกลุ่ม การรวมตัวกันเกิดขึ้นเป็นประจำแทบทุกวัน โดยเฉพาะในคืน 

วันศุกร์และวันเสาร์ เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดไม่ต้องไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้น การรวมกลุ่มย่อยๆ 

จะกลายเป็นกลุ่มใหญ่ ประกอบกับช่วงวันสุดสัปดาห์นั้น เด็กวัยรุ่นจะนิยมไปเที่ยวในสถาน

บันเทิงซึ่งผู้คนจะคึกคักมากกว่าวันปกติธรรมดา  

 การนัดหมายเป็นไปในลักษณะการบอกต่อกันเรื่อยๆ ทั้งในกลุ่มพวกเดียวกันและเด็ก

ต่างกลุ่มที่รู้จักกันผ่านสมาชิกบางคนในกลุ่ม อีกลักษณะหนึ่งเป็นการบอกข้อมูลการนัดหมาย

ผ่านร้านซ่อมและแต่งรถที่เด็กวัยรุ่นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยในลักษณะของการเป็นลูกค้า

ประจำ  

 การบอกต่อๆ กันเป็นเครือข่ายเรื่อยๆ นี้ ทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นเครือข่ายทาง

สังคม มีทั้งเด็กที่เป็นเจ้าประจำและพวกขาจรที่รู้ข่าวโดยบังเอิญ เป็นสมาชิกใหม่สนใจเป็นพักๆ  

สำหรับสมาชิกขาประจำจะมาร่วมเชียร์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และมีส่วนร่วมในเกมเหล่านี้ใน

รูปแบบต่างๆ กัน เช่น ดูแลรถ ร่วมตกแต่ง จัดหารถ จัดหาตัวขี่ จัดเตรียมรถ ส่งข่าวเกี่ยวกับ

ข้อมูลที่ตนเองได้รับมา ทั้งในเรื่องการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับ ‘ตัวขี่’ หรือ

รถของคู่แข่ง  

 ยิง่การรบัรูว้า่เมือ่การแขง่รถแตล่ะครัง้มคีนไปเชยีรม์าก ตวัแขง่ฝมีอืดทีัง้คู ่ประสบการณม์าก

และรถแรง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดจินตนาการภาพของความตื่นเต้น ความเร้าใจ สนุกสนาน 

ประสบการณ์ในการขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมาทำให้พวกเขาส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกฮึกเหิม

มั่นใจว่าสามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ มุมมองดังกล่าวทำให้พวกเขาอยาก

เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในบทบาทของผู้แข่ง ผู้ชม หรือผู้เชียร์ มากขึ้น 

 ประสบการณ์เริ่มต้นจากกระบวนการจัดเตรียมการแข่งขันทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ

และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ จนถึงจากการมีส่วนร่วมชมการแข่งขันนั้น ทำให้เด็กและเยาวชน

มแีรงบนัดาลใจ สนใจสำรวจรถมอเตอรไ์ซคข์องตนเอง เกดิความตอ้งการทีจ่ะปรบัแตง่ เปลีย่นแปลง

รถมอเตอร์ไซค์ของตนและทดลองขี่ในลีลาการขี่เหมือนกับที่ได้พบเห็นระหว่างชมการแข่งขัน 

ความสนใจทำให้พวกเขาเพิ่มเวลาในการใช้ชีวิตที่ร้านแต่งรถ นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการ

ตกแต่ง ดัดแปลงรถ ฝึกปรือฝีมือการขี่รถโดยเริ่มต้นจากการขี่เร็ว แรง มีการซ้อม ทดลองขี่บน

ถนนสาธารณะในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออย่างถนนทางตรงในเวลากลางคืน บริเวณที่

ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานอยู่  

 การปรับแต่งรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กและเยาวชนจะมุ่งเน้นความเร็ว ความแรง ทำโดย

การปรับแต่งเครื่อง  ท่อไอเสีย  เรียนรู้ท่าทางในการขี่รถเพื่อให้รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 
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เช่น การหมอบตัวลงมาให้ใกล้ชิดกับแฮนด์เพื่อหลบแรงต้านของลม พวกเขาเริ่มติดตามข้อมูล

เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ ในการแข่งรถซึ่งจะมีการส่งข่าวต่อๆ มา รวมถึงการจัดแข่งโดยร้าน

ตกแต่งดัดแปลงรถด้วย 

 การขีร่ถมอเตอรไ์ซคข์องเดก็วยัรุน่ในลกัษณะของการซิง่บนถนนสาธารณะนัน้ม ี 2 ลกัษณะ

คือ การนัดหมายรวมตัวกันเพื่อแข่งรถ และ การขี่รถเป็นกลุ่มในรูปแบบของการขี่รถเล่น ซึ่ง

หมายถงึการขีร่ถกวนเมอืงแบบไมไ่ดต้ัง้ใจทีจ่ะแขง่ แตใ่นขณะทีข่ีร่ถรวมกลุม่อยูน่ัน้ เมือ่สบโอกาส

หรอืมจีงัหวะเหมาะพวกเขากจ็ะขีร่ถแขง่ขนักนั เปน็การประลองความเรว็ภายในกลุม่เพือ่ทดสอบ

ฝีมือการขี่บ้าง  ทดสอบเครื่องยนต์ที่ได้ไปปรับแต่งมาเพื่อโอ้อวดกันบ้าง การซิ่งรถ การแต่งรถ

ของเดก็วยัรุน่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการกระทำผดิอืน่ๆ ดว้ย “เดีย๋วนีร้ถมอเตอรไ์ซคข์โมยออกชายแดน

ไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่มาวนเวียนอยู่แถวนี้แหละ”  

 รถขโมยซื้อขายอยู่ในชุมชนราคาราวสี่ถึงห้าพันบาท 

 “ในรถมอเตอร์ไซค์มีหิน มีขวดเบียร์ มีปืน มีมีดสปาต้า ถามหน่อยว่ามันเอาไว้ทำอะไร” 

 ตำรวจนายหนึ่งพูดกับฉันพร้อมกับเดินไปไขกุญแจเปิดตู้และหยิบเอาปืนออกมาวางไว้

ตรงหน้าฉันราว 10 กระบอก ฉันมองแวบแรกคิดว่าเป็นปืนจริง แต่เมื่อหยิบมาดูใกล้ๆ มันคือ 

ปนืปลอมทีเ่หมอืนของจรงิมาก มเีพยีงบางกระบอกเทา่นัน้ทีเ่ปน็ปนืจรงิ สว่นหนึง่เปน็ปนืประดษิฐ์

เอง ประเภทยิงได้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 

 “ปืนนี้มันใช้ยิงอาสาตอนที่กั้นมัน มันแหกด่านยิงแล้วโยนปืนทิ้ง อาสาเพิ่งออกจาก 

โรงพยาบาลมานี”่ 

 “เดี๋ยวนี้เราไม่ใช้แล้ว วิทยุสื่อสาร เราใช้โทรศัพท์มือถือ เวลาเราเตรียมงานเตรียมคน 

เราไม่บอกล่วงหน้าด้วย เพราะเรารู้ว่าไอ้พวกลูกตำรวจ เพื่อนลูกตำรวจมันก็อยู่ในกลุ่มเด็กแว้น

เหมือนกัน มีหมดแหละ ลูกตำรวจ ลูกโจร ลูกครู ลูกอัยการ ลูกผู้ใหญ่ กำนัน ลูกนักการเมือง  

มีหมด” 

 “เวลาจับได้ที ต้องรีบปิดโทรศัพท์ ม่ายงั้นโทรฯ มา ขอผู้กำกับ เด็กนะผู้กำกับ ก็เป็น 

ซะอย่างนี้ เขาขอเราแล้วก็มาอ้างว่ามันยังเด็ก ให้เห็นแก่เด็ก” ดูเหมือนว่าการจับเด็กกระทำผิด

ได้ในคดีเล็กน้อย (?) เช่นนี้ ถ้าขอแล้วไม่ให้จะดูเหมือนว่าผู้จับใจร้าย รังแกเด็ก ไม่ให้โอกาสเด็ก 

 “ให้ได้เราก็ให้ เอาไว้เวลาเขาขออะไรเรา ที่เราให้ไม่ได้ เราจะได้อ้างได้ว่า เราให้ไม่ได้

จริงๆ ถ้าให้ได้ ให้ไปแล้ว” 
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‘หนู’กับ‘แมว’บนถนนสาธารณะ
     การปราบปรามจับกุมการซิ่งรถของเด็กวัยรุ่นที่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

มคีวามจำเปน็ตอ้งระดมกำลงัจากหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ในสว่นของงานปอ้งกนั ปราบปราม สบืสวน

จราจร ธุรการ หรือหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดเส้นทางการหลบหนี

ต่างๆ ซึ่งช่องทางการหลบหนีมีมากมาย เด็กผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มีความคุ้นเคยและมีความ

คล่องตัวมากในการใช้เส้นทางดังกล่าว  

 ความตืน่เตน้ เรา้ใจ สนกุสนาน  ในขณะทีเ่จา้หนา้ทีต่ำรวจเครง่เครยีด ตืน่ตวั และคดิอยู่

ตลอดวา่ตอ้งทำงานอยา่งรดักมุ ปลอดภยัทีส่ดุเพือ่ปอ้งกนัมใิหเ้กดิความสญูเสยีหรอืเกดิอนัตราย

ขึ้นทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตัวเด็กและเยาวชนผู้ขับขี่ รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ  

ถึงแม้ว่าจะทำการโดยรอบคอบและระมัดระวังแล้ว ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้  

 “ตั้งแต่เป็นตำรวจมาไม่เคยเห็นเด็กหยุดให้จับแต่โดยดี มีแต่แหกด่าน พุ่งชน เลาะเลี้ยว

เข้าช่องโน้นช่องนี้ โอกาสเกิดอันตรายกับคนบริสุทธิ์ก็มี เราต้องรอบคอบ ไม่ให้เกิดผลกระทบ

ต่อคนนอก และไม่ให้เด็กได้รับอันตรายด้วย 

 “มาตรการที่คิดว่าดีที่สุดคือ มาตรการป้องปราม อีกวิธีคือการแทรกซึม ใช้เจ้าหน้าที่-

ตำรวจนอกเครื่องแบบไปตรวจ เมื่อพบรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แต่งซิ่ง ดัดแปลง ไม่มี 

หลักฐานเกี่ยวกับรถ ก็ยึดรถไว้ก่อน เอามาตรวจสอบ ให้นำหลักฐานมาแสดง” 

 ปัญหาของตำรวจในการปราบปรามการขี่รถซิ่งของเด็กและเยาวชนนั้น น่าจะเริ่มต้น

จากการที่สภาพถนนดีขึ้น มีลักษณะเป็นเส้นตรง กว้างขวาง ผิวการจราจรดี มีเกาะกลางถนน 

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการขี่รถซิ่ง 

 ปัจจัยอีกอย่างคือการที่เด็กครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ได้ง่ายขึ้น จากการที่พ่อแม่ซื้อรถ

ให้ลูก   

 “จับลูกเขาได้ เขาก็บอกว่าลูกเขาเป็นเด็กดี ขับมาซื้อของ ความจริงเขาต้องช่วยเรา

ควบคมุลกูดว้ย ถา้ครอบครวัไมช่ว่ยแกก้แ็ย ่ กบัเดก็นี ่ ตำรวจใชก้ารปราบปรามแบบเดด็ขาดไมไ่ด้

เขายงัเดก็ พอ่แมเ่องกต็อ้งชว่ยไมใ่หล้กูออกมาขีร่ถในตอนกลางคนืแบบนี”้ ตำรวจนายเดมิกลา่ว

 “สิ่งที่สำคัญคือ มอเตอร์ไซค์ราคาถูกลง ไม่ต้องดาวน์ก็ซื้อได้ ถ้าจะแก้จริงๆ ต้องแก้ที่

ต้นเหตุ เรื่อง cc รถอีก ต้องควบคุม ไม่ใช่ปล่อยให้เพิ่ม cc รถตามอำเภอใจ แล้วเด็กก็มาปรับ-

แต่งให้มันแรงขึ้นไปอีก เราต้องแก้ที่อุตสาหกรรม แก้ที่ร้านแต่งรถ ตอนนี้เราจับได้เฉพาะผู้ใช้รถ

ที่ดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ  จับเฉพาะผู้ขี่ ผู้ผลิตจับไม่ได้ ควรเพิ่มโทษปรับพวกนี้ให้มากขึ้น”  

 “ในส่วนของร้านแต่งรถนั้น ตำรวจทำได้แค่เข้าไปตรวจสอบ กำชับ แต่กฎหมายยัง 

ไม่ชัดเจนให้ดำเนินการ ตำรวจทำได้แค่เพียงขอความร่วมมือ”  

 ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นว่าพ่อแม่และครอบครัวควรมีบทบาทสำคัญในการป้องกัน
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และควบคุมการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความสัมพันธ์และ

ความรว่มมอืกนัระหวา่งตำรวจและผูป้กครองในการหาทางปอ้งกนั รวมถงึควบคมุเดก็วยัรุน่ไมใ่ห้

มาซิ่งรถนั้น เป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะไกลเกินจริง  

 “ตำรวจไม่มีอำนาจไปยุ่งเกี่ยวกับพ่อแม่ เวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับมาได้ก็ไม่แน่ใจว่า 

พ่อแม่ของเขาจะมามั้ย เวลาปรับ ตำรวจก็หวังแค่ว่าต้องการให้เขาลำบากบ้าง ให้เอาหลักฐาน

มาแสดง ปรับสูงก็กลัวว่าเขาจะเดือดร้อนอีก  มาตรการนี้จึงได้ผลแค่ส่วนหนึ่ง เด็กบางคนไม่ได้

อยู่กับพ่อแม่ มาเรียน มาเช่าหออยู่ ก็ทิ้งรถไปเลย ทิ้งเป็นเดือนๆ ไม่มาเอา ตำรวจควบคุมตัว

เด็กได้แค่ 24 ชั่วโมง ไปสถานพินิจเดี๋ยวก็ปล่อย ทำให้เด็กไม่กลัว ยิ่งเด็กที่ไม่ได้เรียน ชีวิตเขา 

ไม่กลัวอะไร ฝ่าไฟแดงไม่กลัวหรอก ตายก็คือตาย” 

 เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดที่ถูกตำรวจจับและดำเนินคดีนั้น ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ไม่ได้

อยู่ในระบบการศึกษา และไม่มีงานทำ การที่พวกเขาเรียนไม่จบ ออกจากโรงเรียนกลางคัน และ

ไมม่งีานทำเปน็หลกัแหลง่แนน่อนนัน้ เปน็บรบิทการดำเนนิชวีติอนัสำคญัทีท่ำใหพ้วกเขาใชเ้วลา-

ว่างในการรวมกลุ่มและกระทำสิ่งผิดกฎหมาย ก่อความเดือดร้อนให้กับตนเองและสังคม  

 “ผมเรยีนไมจ่บ ครเูขาใหล้าออก ไปทำงานกอ็ายไุมถ่งึ เขารบัอาย ุ18” คอืคำพดูของเดก็บางคน

 พวกเขาเรียนรู้ระบบประกันตัวและบทลงโทษที่ตนเองจะต้องเผชิญเมื่อกระทำความผิด 

ระบบดังกล่าวกลายเป็นดาบสองคมที่มีความคมมากด้วย กล่าวคือ ระบบประกันตัวเป็น 

เครื่องมือที่แสดงสิทธิ เสรีภาพ และโอกาสที่เปิดให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีการกระทำผิด  

 แต่อีกด้านหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเรียนรู้ว่า เมื่อเขากระทำผิด ก่อนที่ศาลจะตัดสินนั้น 

เขาสามารถใช้ระบบประกันเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ และมีความคิดว่า โดยส่วนมากแล้วเมื่อถึง

เวลาของการพิพากษาเขาก็จะได้รับการปล่อยตัว การคุมประพฤติก็เป็นเพียงการมารายงานตัว

ที่สำนักงานคุมประพฤติหรือที่ศาล ไม่ได้น่ากลัว ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาสูญเสียอิสรภาพหรือมี

ชีวิตที่แตกต่างไปจากช่วงเวลาก่อนหน้า หรือถ้าเขาถูกส่งฝึกที่ศูนย์ฝึกอบรมเขาก็จะอยู่ในนั้น 

ไม่นาน ทั้งนี้ โอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นมีน้อยมาก  

 สำหรับโทษที่พวกเขาต้องเผชิญจากการแข่งรถในที่สาธารณะ นายตำรวจคู่ปรับเด็กแว้น

บอกกับฉันว่า 

 “ถามวา่ผดิกฎหมายมัย้มนัผดิอยูแ่ลว้ไมม่ใีบ-
ขับขี่มันก็ผิดแต่ตำรวจมันก็ห้ามไม่ได้อยู่ดียังไงๆ
พวกเราก็ขี่
 แล้วตำรวจจับไม่ได้ด้วย”
 เด็กชายร่างเล็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
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 “เมื่อตำรวจจับเด็กที่กระทำผิด แล้วพ่อแม่ไปประกันตัวออกมา เด็กกลายเป็นฮีโร่นะ 

เรียนรู้ว่าเดี๋ยวพอโดนจับ พ่อแม่ก็ไปประกันตัวอีก”  

 ฉันเพิ่งรู้ว่า ขณะที่คนในสังคมส่วนใหญ่ตำหนิว่าตำรวจไม่ควบคุมจับกุมอย่างเข้มงวด 

จึงทำให้ปรากฏการณ์การขี่รถที่เสี่ยงของเด็กดำรงอยู่นั้น ยังมีเสียงที่แตกต่างและเห็นใจตำรวจ

อยู่บ้างเหมือนกัน  

 อัยการพูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการทำคดีแข่งรถในทางสาธารณะว่า 

 “สงสารตำรวจเหมือนกันนะ เขาไปจับมามันก็เสี่ยงมาก ไม่ใช่จับง่ายๆ จับมาทีเยอะๆ 

ต้องรีบทำสำนวน เราก็อ่านกันหนาขนาดนี้ บางทีอ่านแล้วเราบอกว่าให้ไปสอบเพิ่มอีก แต่พอ

ส่งศาลแป๊บเดียวปล่อยแล้ว”  

 ดูเหมือนว่า ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ อัยการ พนักงานคุมประพฤติ ผู้ทำหน้าที่สืบเสาะหา

รายงานแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดของพวกเขา ผู้พิพากษา หรือแม้กระทั่งพนักงาน

คุมประพฤติที่มีหน้าที่ติดตามความประพฤติภายหลังการตัดสินของศาล ต่างก็พูดกันเป็นเสียง

เดียวกันว่า  

 “โทษมันเล็กน้อย เขาเป็นเด็ก เราต้องให้โอกาส” 

 หลากเสียงหลายความคิดเกี่ยวกับการซิ่งรถทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่า โลกของเด็กวัยรุ่นผู้

นิยมความเสีย่งบนทอ้งถนนมมีากขึน้  การรบัฟงัเสยีงทีแ่ตกตา่ง อาจทำใหเ้ราเขา้ใจและคดิไดม้าก

ขึน้กว่าการล้อมกรอบความคิดและมองในมุม ‘เดิมๆ’ เฉกเช่นที่ผ่านมา 

 “ตำรวจทำเกินไป ลูกฉันแค่ขับรถแข่ง ไม่ได้ไปฆ่าใครสักหน่อย” คือเสียงของบรรดา

แม่ๆ เมื่อรู้ว่าลูกถูกตำรวจจับข้อหาแข่งรถในที่สาธารณะ กลางดึกของคืนวันหนึ่ง ขณะที่นาย

ตำรวจตั้งคำถามกับฉันระหว่างที่เราสนทนาเกี่ยวกับการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่แข่งรถกันว่า 

 “คณุรูม้ัย้ เราเจออะไร เขายงิอาสา เขามปีนื ถา้เขาจะลองรถอยา่งเดยีวทำไมตอ้งพกปนืดว้ย” 

 เหมอืนพลทุีถ่กูจดุเปน็ประกายสวยงามบนทอ้งฟา้และดบัลงอยา่งรวดเรว็ การตืน่ตวัของ

สงัคมทีม่ตีอ่การขีร่ถเสีย่งของเดก็วยัรุน่มกัเกดิขึน้ในหว้งเวลาทีห่นงัสอืพมิพล์งขา่วอยา่งครึกโครม 

หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเด็กแว้นกลุ่มใหญ่ได้ เฉกเช่นเดียวกับช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ ซึ่ง

เป็นอีกห้วงเวลาหนึ่งที่สังคมหันมาสนใจวิถีการขี่รถอย่างบ้าระห่ำของเหล่านักบิดวัยรุ่น 

 “ถงึชว่งเทศกาลท ี คนทำงานกจ็ะบา้กนัท”ี เสยีงของเจา้หนา้ทีท่ีท่ำงานดา้นความปลอดภยั

ทางถนน บน่ระบายความรูส้กึของตนเองในคนืวนัหนึง่ ขณะทีฉ่นันัง่คยุกบัเขาในเตน็ทท์ีส่รา้งขึน้

ชั่วคราวเพื่อรับแจ้งเหตุและข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนน ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาหยุดยาวๆ นี้ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ทราบ

อย่างรวดเร็วเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่  

 คล้ายเป็นประเพณี วันสงกรานต์ที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน เก่ง เด็กหนุ่มวัย 17 ปี หนึ่งใน



��

สมาชิกเด็กวัยรุ่นซุ้มบ้านสร้าง กำลังฉลองวันเกิดของเขา เงินที่เก็บสะสมไว้ได้จำนวนหนึ่งจาก

การรับจ้างเฝ้ารถของนักพนันที่เข้ามาเล่นการพนันในบ่อนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้  ถูกนำมาใช้

ซือ้เหลา้เลีย้งเพือ่นๆ รุน่ราวคราวเดยีวกนั พวกเขารวมกลุม่กนัดืม่เหลา้ไปพลาง สาดนำ้ไปพลาง

บ้างก็โบกให้รถจอด และปะแป้งคนที่นั่งมาในรถอย่างสนุกสนาน ณ บริเวณโค้งบ้านสร้างพื้นที่

เล่นน้ำแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่ถูกหน่วยงานภาครัฐระบุว่าเป็น ‘พื้นที่เสี่ยง’ ด้วยสภาพถนนที่ไม่ได้

เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่รถและมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

บอ่ยครัง้ เสยีงเพลงจากวทิยเุทปทีพ่วกเขานำมาเปดิไวข้า้งถนนในจงัหวะเรา้ใจ เพิม่ความสนกุสนาน

ให้แก่พวกเขายิ่งขึ้น สักพักก็ชวนกันขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปเป็นกลุ่ม  เป้าหมายคือ คูน้ำด้าน

หน้าศาลากลางจังหวัดซึ่งกลายเป็นสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นนิยมขี่รถมอเตอร์ไซค์บ้าง ขับรถกระบะ

มาสาดน้ำกันบ้าง  

 ภาพของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่มีสีหน้าและลำคอแดงก่ำ ตาเยิ้ม ลมหายใจมีกลิ่นสุรา 

ตะโกนโหวกเหวก ทักทายเพื่อนข้างทางสลับกับการร้องเพลง และบิดคันเร่งรถมอเตอร์ไซค์ 

อยา่งมคีวามสขุ ชา่งดแูตกตา่งขดัแยง้กบัผูข้บัขีร่ถมอเตอรไ์ซคใ์นอดุมคตขิองทมีเจา้หนา้ทีร่ฐัและ

อาสาสมัครที่ทำงานกันอย่างเคร่งเครียดในช่วงวันอันตรายนี้ 

     ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลานานๆ  เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาล

สงกรานตน์ัน้ เปน็ชว่งเวลาทีท่กุคนเฝา้รอคอย  โดยหวงัวา่จะไดใ้ชเ้วลาในวนัหยดุนีอ้ยูพ่รอ้มหนา้

และทำกิจกรรมกับครอบครัวอย่างมีความสุข แต่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งกลับต้องทำงานด้วยความ

เคร่งเครียด และวิตกกังวลกับจำนวนตัวเลขการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรทีพ่วกเขาตอ้งคอยลุน้ไมใ่หเ้กนิจากเปา้หมายทีพ่วกเขาไดร้บันโยบายมา ในเวลาทีร่ฐัประกาศ

ว่าเป็นช่วงวันอันตราย
6


 “ปัง ปัง ปัง” เสียงปืนดังขึ้นบริเวณถนนไม่ห่างจากศาลากลางจังหวัดมากนัก หลังจาก

เด็กวัยรุ่นและกลุ่มชายฉกรรจ์ที่ยืนสาดน้ำเต้นเร่าๆ ตามจังหวะเพลงริมสองฝั่งถนน ต่างปาขวด

เบียร์ใส่กันราวห่าฝน เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงปืนขึ้นฟ้าเนื่องจากไม่สามารถใช้เสียงของนกหวีดยุติ

การทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นได้ เด็กวัยรุ่นส่วนหนึ่งถูกตำรวจจับกุม อีกส่วนหนึ่งขี่รถ

มอเตอร์ไซค์บิดหนีไปอย่างรวดเร็ว  

 มาตรการเขม้งวดในการดำเนนิการตามกฎหมายตา่งๆ ถกูสัง่ใหน้ำมาปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั

โดยหวงัวา่จะสามารถควบคมุไมใ่หต้วัเลขการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรเกนิจากเปา้หมายทีส่ว่น-

กลางกำหนดไว ้ เจา้หนา้ทีท่ีท่ำงานเกีย่วกบัความปลอดภยัทางถนนบางคนถงึกบับน่วา่เครยีดมากๆ 

 “ในเมือ่มนัยงัไมร่กัตวัเอง แลว้ทำไมพีต่อ้งมาคอยเปน็หว่งดแูลพวกมนัดว้ย” สหีนา้ นำ้เสยีง

6 มกีารประกาศและประชาสมัพนัธว์า่ชว่งเวลาเทศกาลดงักลา่วเปน็ชว่งวนัอนัตรายโดยใชค้ำวา่ เจด็วนัอนัตรายบา้ง สบิวนั
อันตรายบ้าง ขึ้นอยู่กับจำนวนวันหยุดในแต่ละเทศกาล
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และการใช้สรรพนามเรียกขาน ทำให้ฉันรู้สึกได้ถึงความรังเกียจ ความโกรธ ความโมโหที่เจ้า

หน้าที่ท่านนี้มีต่อเด็กวัยรุ่นผู้ขับขี่รถซิ่ง 

 การประชมุอยา่งเขม้ขน้ทัง้ในระดบัชาต ิ ระดบัจงัหวดั และระดบัอำเภอทีม่เีปา้หมายมุง่

เนน้ในการควบคุมจำนวนการบาดเจ็บ รวมถึงการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร มีความ

กงัวลทีจ่ะตอ้งหาเหตผุลและคำอธบิายตอ่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู เพือ่ทีจ่ะตอบคำถามวา่ เพราะ

เหตใุดจำนวนการบาดเจบ็และการเสยีชวีติในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของตนเองจงึเกนิกวา่เปา้หมาย

ที่กำหนดไว้ ความกังวลในการหาคำอธิบายเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจาก

ความบกพร่องในการปฏิบัติงานของพวกตนนั้น  ช่างดูเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญอย่างยิ่ง  

 “ปีนี้จังหวัดเราจะถูกประกาศรายชื่อเป็นจังหวัดยอดแย่
7
 หรือเปล่า” 

 นอกเหนือจากความขัดแย้งระหว่างความสุขและความทุกข์ของคนสองกลุ่มที่เกิดขึ้นใน

บริบทเดียวกัน โดยคนที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงกลับกลายเป็นกลุ่มคนที่มีความสุข 

สนุกสนานสุดขีด ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งกลับต้องกลายมาเป็นผู้ที่มี

ความทุกข์  เคร่งเครียด ตื่นตัว และเฝ้าระวังแล้วนั้น  ความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือ ความ

เคร่งเครียด ตื่นตัวของเจ้าหน้าที่รัฐมีเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆ ที่ระบุไว้ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด

ติดต่อกันหลายวันเท่านั้น หากแต่ลีลาการขี่รถแบบเสี่ยงๆ ของเด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้ เป็นวิถี

ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน จนอาจเรียกได้ว่าเป็นชีวิตประจำวัน 

 ในช่วงแรกที่ฉันเริ่มเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ฉันพบเห็นภาพของเด็กวัยรุ่นขี่รถ

มอเตอรไ์ซคร์วมกลุม่กนับา้ง ขีร่ถมอเตอรไ์ซคโ์ดยลำพงับา้ง ภาพลลีาการขีร่ถทีเ่สีย่งของพวกเขา

ในชว่งเวลาวา่ง เชน่ ชว่งเยน็หลงัเลกิเรยีน ชว่งคำ่คนื ชว่งวนัหยดุ ชว่งทีส่ถานบนัเทงิหรอืหนว่ยงาน-

ราชการจัดให้มีการแสดงดนตรีของนักร้องยอดนิยม หรือช่วงงานกาชาดประจำปีของจังหวัด 

ทำให้ฉันเริ่มมีความคิดว่า ปรากฏการณ์การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็น

ปรากฏการณ์ผิวหน้าที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับระบบสังคมต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อน หรือ

อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  

 ‘โลกของเด็กวัยรุ่นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นั้นมีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะทำความ

เข้าใจการบาดเจ็บจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขา โดยใช้วิธีการลดทอนเหลือเพียงการ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพถนน การมีใบอนุญาตขับขี่ พฤติกรรมการขี่รถตามกฎหมาย และ

การบังคับให้สวมหมวกกันน็อค หรือการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่เท่านั้น’  

 ปรากฏการณ์การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่น 

รวมถงึภาพปรากฏของการขีร่ถมอเตอรไ์ซคข์องเดก็วยัรุน่ทีม่อีายตุำ่กวา่ทีจ่ะสามารถทำใบขบัขีไ่ด้

7 มกีารนำตวัเลขจำนวนการบาดเจบ็และการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตมุาเปรยีบเทยีบกบัเปา้หมายและประกาศผลเปน็จงัหวดั
ยอดเยี่ยมและจังหวัดยอดแย่ในการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้ยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. 2550
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และมลีลีาการขีร่ถซิง่ทีพ่บเหน็โดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชมุชนชนบทเขตเมอืง  สะทอ้นให้

เหน็วา่ ภาครฐัไมส่ามารถแยง่ชงิพืน้ทีก่ารขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซคท์ีเ่สีย่งในกลุม่เดก็วยัรุน่ได ้ ปรากฏการณน์ี้

ทำให้ตำรวจจราจรถูกติดป้ายตีตรา (labeling) ว่าขาดความเข้มงวด ในขณะที่เสียงส่วนหนึ่ง

ของเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่นระบายความรู้สึกให้ฉันฟังว่า 

 “ไม่ควรโยนงานอย่างนี้มาให้ตำรวจ ‘มัน’ (ผู้พูดหมายถึงเด็กที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์) เกลียด

เราน่ะ ไม่ได้เกลียดเเป๊บเดียวนะ มันเกลียดไปทั้งชาติเลย” 

 “การบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์ ใช้ไม่ได้ผลหรอก ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ” 

 “ตำรวจทำหน่วยเดียวไม่ได้หรอก ต้องช่วยกัน ต้องดึงมาร่วมมือกันหลายๆ หน่วย  

ทุกหน่วยต้องมีหน้าที่ชัดเจน” 

 เป็นไปได้หรือไม่ วิธีคิดที่ว่า การตรากฎหมายอย่างเข้มงวด กวดขัน ไม่ใช่คำตอบ

สุดท้ายที่จะอธิบายหรือแก้ไขปรากฏการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีความรุนแรง มีความ 

สูญเสียในระดับชาติและระดับโลกเช่นนี้ !!! 

 “ถามวา่ ผดิกฎหมายมัย้ มนัผดิอยูแ่ลว้ ไมม่ใีบขบัขีม่นักผ็ดิ แตต่ำรวจมนักห็า้มไมไ่ดอ้ยูด่ ี 

ยงัไงๆ พวกเราก็ขี่ แล้วตำรวจจับไม่ได้ด้วย” เด็กชายร่างเล็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กล่าวกับฉันหลังจากโชว์ลีลาการกระโดดลงจากที่นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนในขณะที่

รถยังคงวิ่งอยู่ เขาเอามือจับขอบเหล็กที่ติดกับเบาะด้านหลัง ลากเท้าทั้งสองไปกับพื้นถนน

พร้อมกับเอนตัวลงในลักษณะขนานกับพื้นถนนปล่อยให้รถลากตัวของเขาไป 

 ถงึแมว้า่รฐัจะดำเนนิการตามยทุธศาสตร ์ 6E (การใชอ้ำนาจในการควบคมุเฉพาะผูข้บัขี)่

แล้วนั้น แต่อัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตก็ยังคงเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับยอดจำหน่ายรถ

มอเตอรไ์ซคท์ีเ่พิม่ขึน้ จำนวนเดก็วยัรุน่ผูค้รอบครองและขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซคใ์นชมุชนกเ็พิม่จำนวน

มากขึ้นด้วย หรือว่ากลไกที่รัฐใช้ในการแย่งชิงพื้นที่การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นผ่าน

ยุทธศาสตร์ 6E นั้น น่าจะมีพลังอำนาจไม่เพียงพอ
8


 หนงัสอืเลม่นีเ้ขยีนขึน้จากงานวจิยัชิน้เลก็ๆ ทีฉ่นัไดน้ำเอาตวัเองกา้วเขา้สู ่ ‘โลกของนกับดิ

วัยรุ่น’ ฉันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเขาท่ามกลางความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว กลุ่มเพื่อนที่

เปน็ทัง้มติรและอร ิ โดยหวงัจะทำความเขา้ใจวา่ เดก็วยัรุน่ผูน้ยิมความเสีย่งเหลา่นีเ้ปน็ใคร ทำไม

พวกเขาจึงมีความนิยมชมชอบการขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยลีลาการขี่รถที่เสี่ยง   

 จริงหรือกับคำกล่าวที่ว่า พวกเขาไม่รักชีวิตตัวเอง?

8 จากสถิติของอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรนั้น สถิติของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับบาดเจ็บมีอุบัติการณ์ตั้งแต่ช่วง
อายุ 5-10 ปี ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเด็กเข้าสู่โลกของการเป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เร็วขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา 
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บทที่2
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สองเรา:
มอเตอร์ไซค์กับ
หัวใจวัยรุ่น


เมื่อวงล้อพาดผ่านสู่ชุมชน
 ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ต่อต้นศตวรรษที่ 20 เป็นห้วงกำเนิดของกระบวนการผลิต 

รถมอเตอรไ์ซค ์ เปน็เวลาเดยีวกบัการกำเนดิขึน้ของลทัธบิรโิภคนยิม (consumerism) พฒันาการ

ของยานยนต์สะท้อนวัฒนธรรมในสังคมที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง นับจากจุดเริ่มต้นของ

การประดิษฐ์ล้อรูปวงกลมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนาต่อมาเป็นรถจักรยาน  

 กระทั่งราวปี ค.ศ. 1885 ก็อตต์เลบ เดมเลอร์ (Gottleb Daimler) วิศวกรชาวเยอรมัน 

ไดท้ดลองนำเครือ่งยนต ์4 จงัหวะที ่ดอกเตอรอ์อ็ตโต (Dr.Nikolaus August Otto) ชาวเยอรมัน

คนแรกที่ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์เครื่องยนต์สี่จังหวะในปี 1876 สร้างขึ้นมาประดิษฐ์

เป็นรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของโลก
1
 ณ จุดนี้อาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์รถมอเตอร์ไซค์ได้เริ่ม

ก่อกำเนิดขึ้นแล้ว

 นับจากนั้น รถมอเตอร์ไซค์ก็ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในยุโรป โดยมีผู้ผลิตหลักใน

ประเทศเยอรมน ี ฝรัง่เศส และ สหราชอาณาจกัร นอกจากถกูนำมาใชใ้นชวีติยามสงัคมปกตแิลว้

มอเตอรไ์ซคย์งัถกูนำมาใชใ้นการสงครามชว่งสงครามโลกครัง้ที ่1 และสงครามโลกครัง้ที ่2 ดว้ย

     หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียโดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้นำด้าน

เทคโนโลยี ในห้วงเวลานั้นมีการก่อตั้งบริษัทผลิตรถมอเตอร์ไซค์ 3 แห่งในเวลาไล่เลี่ยกัน เริ่มต้น

จาก Honda
2
  ในป ีค.ศ. 1937 Suzuki

3
 ในป ีค.ศ. 1952 และ Yamaha

4
 ในป ีค.ศ. 1955 ผูผ้ลติ

ทั้ง 3 บริษัทแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีและการตลาดมาโดยตลอด มีการผลิตและจำหน่ายรถ

มอเตอรไ์ซคท์ัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ การแขง่ขนักนัระหวา่งผูผ้ลติ การโฆษณาคณุภาพ

1 http://inventors.about.com/library/inventors/blmotorcycle.htm., 26 ธ.ค. 2548 
2 ไม่ปรากฏผู้เขียน. The Story Heritage.  มปป.  
http://powersports.honda.com/the_story/heritage/heritage_timeline.asp?Decade=1940., 26 ธ.ค. 2548 
3 ไม่ปรากฏผู้เขียน. Suzuki Outline History. มปป. http://www.globalsuzuki.com/corp_info/index.htm.,  
26 ธ.ค. 2548 
4 ไม่ปรากฏผู้เขียน. HISTORY FOUNDING – 1969.  มปป. http://www.yamaha-motor.co.jp/global/profile/
history/index.html., 20 ธ.ค. 2548



��

ของสินค้า และประสิทธิภาพของบริษัทผ่านการแข่งขันระดับโลก ถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการ

กระตุ้นการบริโภคเพื่อเพิ่มยอดขายของแต่ละบริษัท  

 ความหมายของรถมอเตอร์ไซค์ในบริบททางสังคมยุคนี้ จึงหมายถึง ‘สินค้า’ ที่นายทุน

ผลิตขึ้นเพื่อสร้าง ‘กำไร’

 สมัยรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นับได้ว่าเป็นห้วงเวลาที่สังคมเศรษฐกิจไทยก้าวสู่

ยุคของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504) นโยบายส่งเสริมการลงทุน

ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสมัยใหม่ในยุคนี้ ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่น

เริม่ลงหลกัปกัฐานในประเทศไทยเริม่ตน้จาก Honda
5
 และ Yamaha

6
 ในป ีพ.ศ. 2507 และ

Suzuki
7
 ในปี พ.ศ. 2510 รถมอเตอร์ไซค์ในฐานะ ‘สินค้า’ ของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมได้

เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนในสังคมไทย โดยเริ่มต้นในกลุ่มคนชนชั้นสูง และต่อมาได้

ขยายตลาดลงมาในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชาวบ้านและเด็กวัยรุ่นในชุมชนชนบท  

 ผศ.ดร.วฒันา  สกุณัศลี อาจารยค์ณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เขยีนถงึวถิกีาร

เคลื่อนตัวของรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในชุมชนชนบทโดยมีความหมายว่าเป็นสิ่งที่แสดงฐานะ

ความเป็นอยู่ ความสะดวกสบาย และความทนัสมยัของชาวบา้น อกีทัง้ประโยชนใ์ชส้อยและ

ความเปน็เจา้ของรถมอเตอร์ไซค์ ยังถูกดัดแปลงให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานการช่วยเหลือกัน

และเครือข่ายของความสัมพันธ์ในชุมชน  

 วัฒนา กล่าวว่า บริบทของการพัฒนาถนนหนทาง การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และ

ความสะดวกสบายที่กลายเป็นบรรทัดฐานความเป็นอยู่สมัยใหม่ ทำให้รถมอเตอร์ไซค์กลายเป็น

ที่ต้องการของชาวบ้านมากขึ้น ครัวเรือนของแรงงานรับจ้างกว่าร้อยละ 80-90 ใช้จ่ายเงินใน

การซื้อรถมอเตอร์ไซค์ และร้อยละ 95 ของครัวเรือนรับจ้างมีรถมอเตอร์ไซค์ไว้ในครอบครอง
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 ช่วงหลังปี พ.ศ. 2530 ในชุมชนชนบทเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและงานก่อสร้าง 

ในพื้นที่วิจัยของวัฒนา มีคนซื้อรถมอเตอร์ไซค์เฉลี่ยเดือนละ 1 คัน ส่วนใหญ่ใช้ระบบเงินผ่อน 

หรอืการเอาทีด่นิไปจำนองธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ ์(ธกส.) แลว้กูเ้งนิมาซือ้รถมอเตอรไ์ซค์ 

บางคนก็ซื้อรถเก่ามือสองหรือมือสามที่มีราคาถูก  

 รถมอเตอร์ไซค์กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันของชาวบ้าน มีการตั้งสมญาที่

ใช้เรียกรถมอเตอร์ไซค์ในลักษณะต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  

5 ไม่ปรากฏผู้เขียน. History. มปป. http://world.honda.com/AsiaOceania/history.html., 26 ธ.ค. 2550 
6 ไม่ปรากฏผู้เขียน. รู้จักบริษัท (outline). มปป. http://www.yamaha-motor.co.th/Company. 20 ธ.ค. 2548 
7 ไม่ปรากฏผู้เขียน. ซูซูกิในประเทศไทย. http://www.spsuzuki.com/th/world/index_thaisu.asp., 24 กุมภาพันธ์ 
2550 
8 วัฒนา  สุกัณศีล, วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท (กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2544), หน้า 1
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 รถครอบครัว หมายถึง รถที่มีตะกร้าใส่ของอยู่ด้านหน้า กำลังเครื่องยนต์ไม่มาก แต่

ประโยชน์ใช้สอยสูง ราคาราว 3-4 หมื่นบาท  

 รถกะเทย หมายถึง รถที่มีรูปร่างปราดเปรียว กำลังเครื่องยนต์สูงกว่ารถครอบครัว ขับขี่

ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ราคาแพงกว่ารถครอบครัว  

 รถผู้ชาย หมายถึง รถขนาดค่อนข้างใหญ่ กำลังเครื่องยนต์สูง ลักษณะเหมือนรถแข่ง 

ราคาสูงถึงราว 8 หมื่นบาท  

 ขนุแผนญีปุ่น่ หมายถงึ รถคนัโต กำลงัเครือ่งยนตส์งู สสีนัและรปูรา่งสวยงาม มคีวามเชือ่

กันว่าช่วยให้เจ้าของจีบผู้หญิงได้ง่าย เป็นที่หมายปองของหนุ่มๆ (และสาวๆ ที่อยากซ้อนท้าย) 

ในหมู่บ้าน  

 รวมถึงสมญาในสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การถูก ‘หมาญี่ปุ่นขบ’ ซึ่งหมายถึง

การที่ชาวบ้านได้รับบาดแผลถลอกปอกเปิกจากอุบัติเหตุรถล้ม 

 สถานะความเป็น ‘สินค้า’ ของรถมอเตอร์ไซค์ที่พกพาคุณค่าเชิงประโยชน์ใช้สอยและ

คุณค่าแลกเปลี่ยนจากกระบวนการผลิต ได้ผลิตความหมายและคุณค่าที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อรถ

มอเตอร์ไซค์เคลื่อนเข้าไปสู่ชุมชน กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและวิถีการบริโภคของชาวบ้าน 

 บริบทของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กวัยรุ่นกับคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และกลุ่ม

เพื่อนในชุมชนเป็นปฐมบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ก่อร่าง แฮบบิทัส (habitus) ของพวกเขา

และเป็นที่มาอันสำคัญส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่โลกของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นเยาว์ ที่มีลีลา

การขี่รถที่พลิ้วไหว ดังที่ผู้เชี่ยวชาญให้นิยามความหมายว่า ‘เสี่ยง’ รถมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามา

เกี่ยวข้องใกล้ชิดอยู่กับวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ

สร้าง ‘พื้นที่ทางสังคม’ ของกลุ่มเด็กวัยรุ่นชายขอบ 

 ฉันติดตามเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยลีลา 

สับโดด (การขี่รถด้วยความเร็วสูงและยกล้อหน้าขึ้นเป็นช่วงๆ สลับกับการวิ่งบนพื้นราบใน 

รูปแบบ วิ่งราบ – ยกล้อ – วิ่งราบ – ยกล้อ สลับเช่นนี้ต่อเนื่องกันไป) และใช้ความเร็วสูง 

ชนชายชราที่กำลังเดินข้ามถนนบริเวณโค้งแห่งหนึ่ง ไม่ห่างจากหมู่บ้านของเขามากนัก  

 การนำตวัเองเขา้มาในชมุชนแหง่นี ้ เพือ่ทีจ่ะทำความเขา้ใจความเปน็นกับดิรุน่เยาว ์ เรยีนรู้

วิถีชีวิต นิสัยใจคอ แบบแผนการใช้ชีวิต และความสัมพันธ์ทางสังคม รวมถึงวัฒนธรรมของ 

พวกเขา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับลีลาการขี่รถมอเตอร์ไซค์และการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ

ของพวกเขาเหล่านั้น

 ชมุชนแหง่นีอ้ยูใ่นจงัหวดัหนึง่ในภาคตะวนัออก บา้นเรอืนในชมุชนถกูสรา้งขึน้ในลกัษณะ

ของห้องแถวไม้เก่าๆ ชั้นเดียวบ้าง ชั้นครึ่งบ้าง ปลูกติดกันขนานไปกับชายฝั่งแม่น้ำสายหลัก

ของจังหวัดแห่งนี้ ด้านหลังบ้านติดกับชายน้ำ และหันด้านหน้าบ้านมายังทางเดินในชุมชน 
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บริเวณหน้าบ้านถูกประยุกต์ใช้เป็นร้านค้าขายของกินของใช้ บางบ้านขายอาหารสด บางบ้าน

ขายอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เชิญชวนให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาจาก

ต่างอำเภอและต่างจังหวัดเลือกจับจ่าย  

 ด้วยอายุกว่า 100 ปี สภาพบ้านเรือนและสัญลักษณ์อื่นๆ ในชุมชนจึงสะท้อนถึงความ

‘โบราณ’  

 ความเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตครั้งใหญ่ในชุมชนแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นจากการตัดถนน ก่อน-

หนา้นัน้ ทีน่ีค่อืชมุชนทีผ่กูตดิอยูก่บัสายนำ้ ชาวบา้นใชเ้รอืเปน็พาหนะหลกัในการเดนิทางสญัจร

มาขึ้นที่ท่าเรือ 3 ท่า บริเวณหัวตลาด กลางตลาด และท้ายตลาด 

 “พอถนนมา อะไรๆ มันก็เปลี่ยนไป” เฮียกวง ชายแก่ชาวจีนเล่าให้ฉันฟังถึงเรื่องราวใน

อดีตของชุมชนที่มีฐานะเป็นตลาดชายน้ำอันคลาคล่ำไปด้วยผู้คนจากต่างถิ่น ที่พากันมาจับจ่าย

ซื้อขายสินค้า ในขณะที่กำลังสาละวนกับการชงกาแฟโบราณขายให้แก่ลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยว

จากต่างจังหวัด
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 ‘ถนน’ เปลีย่นวถิชีวีติของผูค้นในชมุชน เสน้ทางการเดนิทางจากเดมิเคยสิน้สดุอยูท่ีต่ลาด

ชายน้ำแห่งนี้ เมื่อมีถนน ชาวบ้านจากต่างอำเภอเหนือคุ้งน้ำขึ้นไป สามารถใช้ถนนสร้างใหม่นี้ 

เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและชุมชนอื่นๆ ถัดออกไป สถานะของชุมชนตลาดชายน้ำแห่งนี้จึงมีสภาพ

กลายเปน็เพยีงชมุชนทางผา่น การทำมาหากนิทีช่าวบา้นยดึอาชพีคา้ขายเปน็หลกัเริม่ซบเซา ความ

พลุกพล่านของคนที่มาจากต่างชุมชนลดน้อยลง เหลือเพียงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนเท่านั้น  

 ในช่วงที่ฉันลงเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – ปลายปี พ.ศ. 2549 คน

ตา่งถิน่ทีเ่ขา้มาในชมุชนนีม้สีองกลุม่ใหญ่ๆ  พวกเขามเีปา้หมายในการมาแตกตา่งกนั โดยสมัพนัธ์

กับเงื่อนไขเวลา กล่าวคือ 

 ช่วงวันหยุดเวลากลางวัน คนต่างถิ่นที่ว่าคือนักท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่าง

ชาติแถบเอเชีย เช่น ไต้หวัน จีน เดินทางเข้ามาโดยมุ่งหวังชมตลาดเก่า 100 ปี
10

และสักการะ

พระในวัดจีนท้ายตลาด เรือเอี้ยมจุ๊นเป็นพาหนะพานักท่องเที่ยวล่องลำน้ำสายหลักจากท่าเรือที่

วดับางพระ มาจอดยงัทา่เรอืในชมุชนบา้นสรา้งบรเิวณหวัตลาด นกัทอ่งเทีย่วจะไดร้บัคำแนะนำ

จากมัคคุเทศก์ให้เดินตามเส้นทางเดินจากหัวตลาดสู่ท้ายตลาด ตลอดทางเดิน มีชาวบ้านใน

ชุมชนตั้งของขายเรียงราย มีทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึก 

 ต่อเมื่อถึงเวลากลางคืน บริเวณท้ายตลาดจะมีรถปิกอัพ รถเก๋ง และรถมอเตอร์ไซค์ของ

คนตา่งถิน่ จอดเรยีงรายรมิขา้งทาง รวมถงึบรเิวณทีว่า่งในชมุชน ซึง่ถกูดดัแปลงใหเ้ปน็ลานจอดรถ

9 ปัจจุบัน ชุมชนแห่งนี้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ให้เป็นชุนชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เพื่อการท่องเที่ยว 
10 ตลาดบ้านสร้างได้ถูกบูรณะขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในช่วงปี 2547 โดยมีนักการเมืองท้องถิ่น 
เป็นผู้สนับสนุน 
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ชั่วคราว คนเหล่านี้เข้ามาเพื่อเล่นการพนันในบ่อนผูก
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 “เมื่อก่อนนี้เป็นที่รู้กันเลยว่า บ้านสร้างเป็นแหล่งการพนันและยาเสพติด คนที่ค้าขาย 

ทำมาหากินส่วนใหญ่เป็นคนจีนเชื้อสายไทย นอกนั้นก็ไม่ทำอะไร เอาแต่ทำบ่อน เข้าบ่อนเล่น

การพนัน” ตามี คนเก่าแก่ในชุมชนอายุ 75 ปี ฉายภาพประวัติชีวิตของผู้คนในตลาดบ้านสร้าง

ในอดีต 

      ข้อมูลที่ฉันได้จากการพูดคุย หลังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเด็กวัยรุ่นในชุมชนนั้นพบว่า การพนัน

และการคา้ยาเสพตดิยงัดำรงอยูร่ว่มในชมุชนแหง่นีเ้รือ่ยมา จนกระทัง่ลกูชายของผูค้า้ยารายใหญ่

ในชุมชนถูกจับในช่วงที่รัฐออกมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด ตามวลี ‘ประกาศ

สงครามกับยาเสพติด’
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     โก๋ เด็กวัยรุ่นชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยลีลาสับโดด พูดถึง

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวในอดีตว่า

 “แต่ก่อนแม่หนูมีเงินเป็นกะละมังเลยนะ ช่วงที่ขายยาน่ะ แต่แม่เค้าเล่นด้วย ตอนหลัง

ขายยาไม่ได้ตำรวจจับ พ่อโดนจับ พี่ชายโดนจับ แม่ก็เสียการพนัน ต้องใช้เงินประกันตัวพี่ 

หมดตัวเลย ตอนนี้แม่ก็ยังเล่นอยู่แต่เล่นไม่มาก เพราะไม่มีเงิน” 

 อย่างที่กล่าวไป ณ ห้วงเวลาที่ฉันใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ชุมชนได้ถูกปรับ

เปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่การปรับเปลี่ยนนั้นก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างเป็น

เอกภาพ มีเพียงส่วนหัวตลาด เรื่อยมาจนถึงส่วนกลางตลาดเท่านั้น ที่ดูเหมือนจะพยายามสร้าง

ภาพลักษณ์ของความเป็นตลาด 100 ปี ในส่วนท้ายตลาดนั้นสภาพของบ้านเรือน ร้านค้า และ

โตะ๊สนกุเกอรท์ีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณนัน้ รวมถงึการจบักลุม่ของเดก็วยัรุน่ กลบัทำใหภ้าพของตลาดเกา่ 

100 ปี คลายความขลังลง  

11 นักพนันในบ่อนนี้อธิบายให้ฉันฟังว่า บ่อนมี 2 ประเภท บ่อนเถื่อนกับบ่อนผูก บ่อนเถื่อนหมายถึง บ่อนที่แอบเล่น 

ต้องคอยหนีคอยระวังตำรวจ แต่บ่อนผูกสามารถเล่นได้อย่างสบายใจเพราะเจ้าของบ่อนคุยกับตำรวจและจ่ายเงินให้แก่

ตำรวจแล้ว สำหรับบ่อนในชุมชนแห่งนี้เป็นบ่อนไพ่ป๊อกเด้ง เสียเงินให้ตำรวจเดือนละ 60,000 บาท เจ้าของบ่อนเล่าว่า 

การเสยีเงนิใหต้ำรวจของบอ่นแตล่ะบอ่นไมเ่ทา่กนัขึน้อยูก่บัขนาดของบอ่นและจำนวนคนเลน่ แตถ่า้ตกลงไวแ้ลว้วา่เดอืนละ

60,000 บาท ก็ต้องจ่าย 60,000 ทุกเดือน มีอยู่ช่วงหนึ่งที่บ่อนปิดเพราะมีลูกค้ามาเล่นน้อย เจ้าของบ่อนเก็บค่าต๋งได้ 

ไม่คุ้มกับส่วยที่ต้องจ่ายให้ตำรวจ และต่อมาเจ้าของบ่อนซึ่งเป็นคนในชุมชนนี้หาคนร่วมแชร์ค่าส่วยได้จึงหุ้นกัน 3 เจ้า 

และช่วยกันหานักพนันเข้ามาเล่น การเปิดบ่อนในครั้งนี้ได้เปลี่ยนไปใช้บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่นอกชุมชนแต่ไม่ไกลจากชุมชน

เดิมมากนัก ลักษณะเช่นนี้นักพนันเรียกกันว่า บ่อนวิ่งหมายความว่า ไม่ได้ใช้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเปิดบ่อนถาวร หาก

แต่มีการเปลี่ยนที่บ้างเป็นช่วงๆ ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นสามารถที่จะเคลียร์กับตำรวจได้มากน้อยเพียงใด  

12 ถึงแม้ว่าการค้ายาเสพติดของผู้ค้ารายใหญ่ในชุมชนนี้จะเลิกราไป แต่ในระหว่างที่ฉันใช้ชีวิตและทำวิจัยอยู่ในชุมชน

แห่งนี้นั้น เด็กวัยรุ่นบางส่วนในชุมชนยังคงเป็นผู้เสพยาบ้าง เดินยาบ้าง และเด็กรุ่นโตบางคนก็ยังเป็นผู้ค้ายารายย่อยอยู่ 

โดยเป็นที่รู้กันของคนในชุมชน
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 เด็กวัยรุ่นอายุประมาณ 13-20 ปี ประมาณ 15 คน นั่งรวมกลุ่มกันอยู่บริเวณศาลา

ชมุชนทา้ยตลาด บา้งนัง่ดเูพือ่นหรอืรุน่พีเ่ลน่พนนัสนกุเกอร ์ (ถงึแมจ้ะมกีารเขยีนตดิไวท้ีข่า้งผนงั

ว่า ห้ามเล่นการพนันก็ตาม) บ้างนั่งเล่นการพนันประเภท ปั่นแปะ แทงเบอร์ แทงพนันน้ำเต้า-

ปูปลา โดยมีผู้ใหญ่ในชุมชนร่วมเล่นด้วย

 นอกจากถนนได้เปลี่ยนวิถีการเดินทางของคนต่างถิ่นที่แวะเวียนมายังชุมชนแล้ว ถนน

ยงัทำใหร้ปูแบบการใชย้านพาหนะของผูค้นในชมุชนเปลีย่นแปลงไปดว้ย รถมอเตอรไ์ซคไ์ดเ้ขา้มา

เปน็สว่นหนึง่ในวถิชีวีติของผูค้นในชมุชนแหง่นี ้ อาจเนือ่งดว้ยรปูลกัษณท์ีเ่ลก็ กะทดัรดั คลอ่งตวั 

มีราคาที่ชาวบ้านสามารถผ่อนส่งซื้อหามาใช้ได้ สิ่งสำคัญอีกอย่างคือรถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะ

ที่ชาวบ้านสามารถที่จะหยิบเอาทักษะ ความชำนาญหรือความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ทาง

ร่างกายที่สะสมมาจากการขี่รถจักรยานในห้วงเวลาที่ผ่านมา ปรับประยุกต์ใช้ในการ ‘เริ่มต้นขี่’ 

รถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างไม่ยากลำบากเกินไปนัก 

 ในทศันะของฉนั การขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซคบ์นถนนเลก็ๆ ทีค่ดเคีย้ว ระเกะระกะดว้ยขา้วของที่

วางอยู่สองข้างทางในชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ ดูขัดหูขัดตา แต่ปฏิบัติการดังกล่าวกลับกลายเป็นเรื่อง

ปกติของคนในชุมชนแห่งนี้ จำนวนรถมอเตอร์ไซค์เริ่มเพิ่มมากขึ้น เมื่อบ้านหลังหนึ่งมี บ้านหลัง

อื่นๆ ก็มีตาม ในที่สุดรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมของชุมชนอีกต่อไป  

 รถมอเตอร์ไซค์ถูกนำมาใช้ร่วมกับปฏิบัติการต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันของชาว

บ้าน เริ่มต้นจากการไปตลาดในยามเช้าของพ่อค้า-แม่ค้าในชุมชน และการสิ้นสุดการใช้ชีวิตทาง

สังคม
13

  ในช่วงเริ่มต้นวันใหม่ ของกลุ่มเด็กวัยรุ่นท้ายตลาดโดยมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะ  

 ภาพรถมอเตอร์ไซค์ที่มีผู้ขับขี่สวมเสื้อผ้าอย่างง่ายๆ บรรทุกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าวของ 

ต่างๆ เต็มคันรถ ขับวนเวียนอยู่ในบริเวณตลาดที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านเรือนในชุมชนที่พวกเขา 

อยู่อาศัย ภาพเด็กวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซค์โฉบไปโฉบมาอยู่ในชุมชน ภาพรถมอเตอร์ไซค์ที่ดู

เหมือนจะมีแต่โครงเหล็กและเครื่องยนต์ที่มีเสียงดังกระหึ่มในขณะที่วิ่งด้วยความเร็วก็วิ่งอยู่ใน

ชมุชน รถมอเตอรไ์ซคท์ีม่รีปูลกัษณแ์ตกตา่งไปจากรปูลกัษณเ์ดมิ
14

 ทีร่า้นจำหนา่ยรถมอเตอรไ์ซค์

วางขายจอดเรยีงรายอยูไ่มห่า่งจากบรเิวณทีก่ลุม่เดก็วยัรุน่ใชเ้ปน็พืน้ทีใ่นการทำกจิกรรมทางสงัคม

ในชุมชน  

 ถงึแมว้า่รถมอเตอรไ์ซคม์ปีระโยชนแ์ละเปน็ทีต่อ้งการของชาวบา้น แตก่ารใชร้ถมอเตอรไ์ซค์

ก็ได้สร้างปัญหาให้แก่ชาวบ้านไม่น้อย โดยเฉพาะการขับรถเร็วและการบิดเร่งเครื่องจนเสียง 

ดังลั่นของกลุ่มเด็กวัยรุ่น 

13 การนั่งรวมกลุ่มกัน พูดคุย ดื่มเหล้า เล่นการพนัน ขี่รถร่อน ขี่รถไปเคลียร์กับคู่อริ เป็นต้น 
14 รถมอเตอร์ไซค์ถูกดัดแปลงโดยการปาดเบาะ เปลี่ยนเฟรมโดยการทำลายใหม่บ้าง ทำสีใหม่บ้าง ติดสติ๊กเกอร์บ้าง 

เปลี่ยนท่อไอเสีย ปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนอุปกรณ์ของรถ เช่น แทงก์ครอบเครื่อง เปลี่ยนโช้คอัพหน้า-หลัง เป็นต้น 
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 การเผยแพรป่รากฏการณก์ารบาดเจบ็และการเสยีชวีติจากอบุตัเิหต ุ การกำหนดมาตรการ

ต่างๆ ของรัฐที่รุนแรงถึงขั้น  

     ‘ผู้ว่าราชการจังหวัดมีโอกาสถูกสั่งย้ายในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมผู้เสียชีวิตจากการเกิด

อุบัติเหตุให้อยู่ภายในจำนวนที่กำหนดได้’  

 ทำให้องค์ความรู้ทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรถูกนำเข้ามาใช้เพื่อกำหนด

ยุทธศาสตร์ในการควบคุม จัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยหวังว่าจะทำให้จำนวนคนที่ได้รับบาด

เจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถมอเตอร์ไซค์มีจำนวนลดลง   

 ในทางระบาดวิทยานั้น ‘รถมอเตอร์ไซค์’ ถูกติดป้ายและตราความหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ

ว่าเป็น ‘พาหนะเสี่ยง’ ซึ่งมีนัยยะถึง สิ่งอันตราย สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ห่างไกล ต้องควบคุม 

กำจัด และไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามาสู่โลกของเด็กวัยรุ่นที่ถูกมองว่ามีประสบการณ์น้อย ขาด

ทักษะในการขับขี่ มีความรู้เกี่ยวกับการจราจรน้อย และยังไม่มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย  

     อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกว่านอกจากเด็กวัยรุ่นจะไม่ได้ให้ความหมายต่อรถมอเตอร์ไซค์ตาม

ความหมายดังกล่าวแล้ว พวกเขาเหล่านั้นยังมีความสนิทเสน่หาต่อรถมอเตอร์ไซค์ของตนเอง 

อีกทั้งข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่พวกเขามีต่อรถมอเตอร์ไซค์นั้น ยังสะท้อนถึง ‘ความรัก-

ความผูกพัน’ อย่างแน่นแฟ้นระหว่างพวกเขากับรถมอเตอร์ไซค์อีกด้วย  

 ดงันัน้ ทฤษฎแีละแนวคดิทางระบาดวทิยาทีอ่ธบิายวา่ รถมอเตอรไ์ซค ์ คอืพาหนะเสีย่ง 

(อนัตราย) ดจูะไมเ่พยีงพอตอ่การอธบิายปรากฏการณค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งเดก็วยัรุน่กบัรถคูช่พี

อันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการนิยามความหมายและการให้คุณค่าต่อรถมอเตอร์ไซค์ของ

เด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้ได้ 

 การก้าวเข้าสู่โลกของเด็กวัยรุ่น โดยใช้วิธีการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณนา เพื่อนำตนเอง

ในฐานะของคนนอกชมุชน คนทีไ่มเ่คยขบัรถมอเตอรไ์ซค ์ คนทีไ่มช่อบคนขบัรถมอเตอรไ์ซค ์ และ

ความเปน็คนโต
15

 เขา้ไปสูโ่ลกของนกับดิรุน่เยาวข์องฉนัในครัง้นี ้เปน็ไปเพือ่ทำความเขา้ใจวถิชีวีติ

ของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ผูกพันอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขา ฉันพยายามจะมองรถมอเตอร์ไซค์

อย่างที่พวกเขามอง รู้สึกอย่างที่พวกเขารู้สึก โดยใช้เวลากว่า 3 ปีในการอยู่ร่วมใช้ชีวิตกับเด็ก- 

วัยรุ่นในชุมชน 

 ถึงแม้ว่าฉันได้ผ่านการเรียนและได้รับการฝึกฝนในการทำวิจัยเชิงคุณภาพมาบ้างก่อนที่

จะเข้ามาสู่ชุมชนแห่งนี้ แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพียงน้อยนิดนั้น ไม่อาจทำให้ตัวตนของฉันที่

มอียูเ่ดมินัน้จางหายไป ความเปน็คนโต ความเปน็คนทีม่จีรติ รวมถงึกริยิาในแบบฉบบัของคนใน

15 ‘คนโต’ เป็นคำที่เด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้ใช้เรียกคนที่มีอายุมากและแลดูเป็นผู้ใหญ่ 
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ชนชั้นกลาง ความเป็นผู้หญิง และความเป็นครู เป็นสิ่งที่ โก๋ เด็กวัยรุ่นและชาวบ้านคนอื่นๆ ใน

ชมุชนรบัรูไ้ดถ้งึความแตกตา่งระหวา่งตวัของฉนักบัพวกเขา ซึง่มชีวีติอยูใ่นหอ้งเชา่เกา่ๆ หอ้งเชา่

ซึ่งเป็นห้องแถวชั้นเดียว มืด ทึบ มีกลิ่นอับ แคบ และลึก  

 ‘ตลาดบา้นสรา้ง’ คอืชมุชนทีฉ่นัเดนิทางเขา้มาเพือ่คน้หาคำอธบิายเกีย่วกบัความสมัพนัธ์

ระหว่างเด็กวัยรุ่นกับรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขา แม้ว่าตลาดบ้านสร้างจะมีเนื้อที่ไม่ใหญ่นัก          

แต่รูปแบบของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทำให้ตลาดบ้านสร้างถูกมองเป็น 

3 ส่วน พวกหัวตลาด พวกกลางตลาด และพวกท้ายตลาด  

 เด็กวัยรุ่นที่ฉันใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ด้วยนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นท้ายตลาด  

 “พวกเดก็ทา้ยตลาดเกเร ไมม่ใีครอยากใหล้กูไปคบดว้ย” เสยีงบอกเลา่ของผูใ้หญใ่นชมุชน

ส่วนกลางตลาดพูดถึงเด็กท้ายตลาดให้ฉันฟัง  

 ตัวอย่างของคำพูดดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกแบ่งแยกกันเองของผู้คนในชุมชน 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งฉนักบัโก ๋ เดก็หนุม่ผูไ้ดร้บับาดเจบ็รนุแรงจากการขบัรถมอเตอรไ์ซค์

ในช่วงวันแรกๆ ที่พบกันนั้น ดำเนินไปอย่างเป็นทางการ คำถามที่ฉันเตรียมไว้ถูกนำมาใช้เป็น

ประเด็นในการพูดคุยกัน โก๋ตอบคำถามฉันทุกคำถามด้วยท่าทีเสมือนว่า เต็มใจและยินดีที่จะ

พูดคุย แต่เมื่อฉันนำสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับโก๋มาวิเคราะห์หาข้อสรุป ฉันกลับพบว่า  

 ‘การสนทนาระหว่างเราในวันนั้น ไม่ได้ทำให้ฉันเข้าใจความคิด ความรู้สึกของโก๋ที่มีต่อ

รถมอเตอร์ไซค์เลยแม้แต่น้อย’  

 คำตอบของโก๋ไม่อาจทำให้ฉันตอบคำถามการวิจัยได้ ฉันทบทวนตนเองและทบทวนวิธี

เข้าหาความจริง จากเดิมที่มุ่งไปที่โก๋โดยการนัดหมายพูดคุยในเวลาที่เขาสะดวก ซึ่งหมายถึง

หลังเที่ยงไปแล้วนั้น เปลี่ยนเป็นการเดินเข้าไปในชุมชนแต่เช้า เริ่มพูดคุยกับชาวบ้านทุกคนที่ฉัน

พบเจอ ฉันเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านโดยใช้จุดเริ่มต้นที่ร้านกาแฟของแม่โก๋ พูดคุยกับ

พ่อแก่ แม่แก่ และชาวบ้านที่มานั่งดื่มกาแฟยามเช้า เดินสำรวจชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านคุ้นเคย 

ปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้ดูกลมกลืนกับชาวบ้านมากขึ้น  

 ฉันเปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่มองฉันด้วยสายตาสงสัยเคลือบแคลงใจ มีโอกาสเข้ามา

พูดคุยทำความรู้จักฉันมากขึ้น ฉันคิดว่าวิธีที่ตรงไปตรงมาและได้ผลที่สุดคือ ‘การพูดความจริง’ 

บอกเล่าถึงเหตุผลที่แท้จริงในการเข้ามายังชุมชนแห่งนี้  

 เวลาประมาณเที่ยง เด็กวัยรุ่นท้ายตลาดจะตื่นและทยอยกันมานั่งบริเวณศาลาที่อยู่ใกล้

กับปากทางด้านท้ายตลาด จับกลุ่มนั่งดูคนโตเล่นสนุกเกอร์ บางคนก็ไปร่วมเล่นด้วย บางคนนั่ง

เล่นปั่นแปะ แทงพนัน น้ำเต้าปูปลา และมีบางคนที่นั่งเช็ดรถมอเตอร์ไซค์ ผู้ใหญ่ในชุมชนพูดถึง

การทำความสะอาดรถมอเตอร์ไซค์ของโก๋ว่า 
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 “บ้านมันไม่มีน้ำจะอาบหรอก ไม่มีน้ำประปา ต้องซื้อน้ำใช้ ตัวมันอาบน้ำคลอง แต่รถ

ต้องน้ำประปา ต้องล้างให้สะอาดเอี่ยม” 

 ถึงแม้ว่า ทุกคนในชุมชนจะรับรู้ว่าฉันเป็นอาจารย์และกำลังศึกษาปริญญาเอก โดยการ

เข้ามาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเพื่อทำรายงานส่งแล้ว

ก็ตาม แต่พวกเขาก็ยังเคลือบแคลงสงสัย เมื่อเห็นฉันคลุกคลีอยู่กับกลุ่มเด็กวัยรุ่นซึ่งส่วนใหญ่

เป็นเด็กผู้ชายท้ายตลาด  

 “เป็นครูอะไร เห็นเด็กซิ่งรถแทนที่จะห้าม กลับไปนั่งซ้อนพวกมัน” คือบางเสียงที่ลอย

มากระทบหู ซ้ำร้าย ญาติของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งยังขอดูบัตรประจำตัวข้าราชการของฉันเพื่อ

ยืนยันสถานะ  

 เวลาผา่นไปกวา่ 2 เดอืน คนในชมุชนจงึเริม่คุน้เคยและสนใจฉนันอ้ยลง ในขณะเดยีวกนั

ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับโก๋เริ่มมีความสนิมสนมกันมากขึ้น  

     พวกเราขี่รถร่อนกันทุกค่ำคืน บ้างเป็นกิจกรรมที่ฉันยอมรับและปรับตัวเข้าได้ไม่ยากนัก 

เช่น การนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาร่อนดูสาวยามเย็น หรือขับรถเล่นบนท้องถนน

ด้วยลีลาน่าตื่นเต้น กระทั่งขับรถหนีตำรวจในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซิ่งด้วยความเร็วสูง 

การหลบหลีกเข้าตามตรอกซอกซอย การขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง ไปจนถึงการขับขี่รถย้อนศร

ขึ้นไปบนสะพานด้วยความเร็วสูงสวนทางกับรถคันอื่นๆ ที่วิ่งลงมาจากสะพานด้วยความเร็วสูง

เช่นกัน

 แต่บางกิจกรรมกลับทำให้ฉันรู้สึกอึดอัด รู้สึกขัดแย้งกับความคิด ความรู้สึกของตนเอง 

และเฝ้าวนเวียนถามตัวเองในใจถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ อย่างการที่พวกเขาขี่รถไปนั่งเล่น

รวมกลุ่มกันบริเวณทางโค้งแห่งหนึ่งและดื่มเหล้า เมื่อเหล้าหมด พวกเขาก็ปาขวดเปล่าใส่รถ

บรรทุกที่กำลังขับเข้าทางโค้งมา ปาขวดเหล้าบนท้องถนน กระทั่งขับรถลากมีดเล่มยาวจนเกิด

ประกายไฟ หรือการขโมยถังดับเพลิงในปั๊มน้ำมันมาฉีดเล่นกันบนถนน   

 ในยามที่พวกเขากระทำกิจกรรมเหล่านี้ สีหน้าท่าทางของพวกเขาดูมีความสุข อารมณ์ดี 

และผ่อนคลาย ในขณะที่ฉันรู้สึกขัดแย้งภายในใจ หากฉันห้ามปรามหรือแสดงอาการไม่ยอมรับ

กจ็ะทำใหช้อ่งวา่งระหวา่งฉนักบัพวกเขาขยายวงกวา้งขึน้ นัน่หมายถงึอาจทำใหพ้วกเขาไมแ่สดง

ตัวตนและการกระทำที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจบริบทชีวิตของ 

พวกเขาเหล่านั้นอย่างแน่นอน  

 อย่างไรก็ตาม ต่อให้ฉันออกปากห้ามปรามก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเชื่อฟังหรือ

ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

 ในที่สุดฉันเลือกที่จะอยู่ร่วม หากแต่ไม่ลงมือกระทำกิจกรรมเหล่านั้นด้วย และแสดงให้
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พวกเขารู้ว่า ฉันรู้สึกกลัวและกังวลใจเล็กน้อย
16

 กับการกระทำดังกล่าว ซึง่การแสดงความรูส้กึ

เชน่นัน้ทำใหพ้วกเขามองวา่ ฉนั ‘ออ่น’ (ลกัษณะของคนทีไ่มก่ลา้ ขีก้ลวั) พวกเขาต้องสอนฉันอีก

เยอะ 

 เวลาผ่านไปราว 4-5 เดือน ความสัมพันธ์ระหว่างฉันและกลุ่มเด็กวัยรุ่นท้ายตลาดเริ่ม

ทวีความสนิทสนม แน่นแฟ้นมากขึ้น พวกเขาชวนฉันมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆ กับพวกเขา  

 “มาอยู่ใกล้ใกล้กัน หนูเป็นห่วง...หลังพลาซ่า วัยรุ่นมันปล้นกันบ่อย”  

 ฉันตัดสินใจย้ายมาเช่าห้องพักอยู่ในชุมชนใกล้ๆ บ้านของพวกเขา บ่อยครั้งที่พวกเขามา

นอนรวมกันอยู่ที่ห้องพักของฉัน หลังจากที่พวกเราพากันไปขับรถเล่นจนถึงตีสามของวันใหม่  

 ผลจากการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ทำให้ฉันเข้าใจตารางชีวิต

ประจำวันของเด็กวัยรุ่นนักบิดเหล่านี้มากขึ้น เริ่มมองเห็นและเข้าใจได้ถึงความรู้สึกที่พวกเขามี

ต่อรถมอเตอร์ไซค์  

 การเอาตัวเข้าไปใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งในทุกปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของพวกเขา 

ในขณะที่เฝ้ามองการกระทำและสังเกตความรู้สึก สีหน้า กิริยาท่าทาง และคำพูดที่พวกเขา

กระทำต่อรถมอเตอร์ไซค์ เป็นวิธีการสำคัญที่ฉันใช้ในการทำความเข้าใจ การให้ความหมาย 

และการใหค้ณุคา่ตอ่รถมอเตอรไ์ซคข์องพวกเขา ไมม่กีารสมัภาษณ ์ หรอืพดูคยุอยา่งเปน็ทางการ 

ไม่มีการบันทึกเทป การพูดคุยเป็นไปอย่างเพื่อนคุยกับเพื่อน และบ่อยครั้งที่ข้อมูลภาคสนาม

ของฉันเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการฟังพวกเขาคุยกันเอง  

 บา่ยวนัหนึง่ โกเ๋ดนิเขน็มอเตอรไ์ซคท์ีแ่มข่องเขาเพิง่ถอยออกมาดว้ยการวางเงนิดาวนเ์พยีง

4,000 บาท
17

 โดยให้โก๋เป็นผู้ซื้อและให้เพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในชุมชนเดียวกันเป็นผู้ค้ำประกัน
18

 รปูลกัษณข์องเขาบง่บอกชดัเจนวา่เพิง่ลกุออกจากทีน่อน เขาใสก่างเกงขาสัน้เกา่ๆ เพยีง

ตัวเดียว ไม่ใส่เสื้อ ผมยุ่ง สีหน้ายังดูงัวเงียและไม่สวมรองเท้า เขาเข็นรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าฉัน

ไปยงับา้นยายของเขา ซึง่เปน็หอ้งแถวทีอ่ยูเ่ลยออกไปทางปากทางทา้ยตลาด หา่งจากศาลาชมุชน

เล็กน้อย  

 เมื่อจอดรถ เขาเริ่มลงมือล้างรถโดยใช้น้ำประปาในตุ่มตักราดลงบนตัวรถ ใช้มือเปล่า

ค่อยๆ ล้าง จากนั้นจึงใช้ผ้าค่อยๆ บรรจงเช็ด ทุกซอกทุกมุม เนิ่นนาน ดูเขามีความสุขและ

เพลิดเพลินกับการล้างรถเพียงลำพัง ไม่สนใจใคร ไม่พูดจากับใคร ทำไปเรื่อยๆ อย่างประณีต 

ไม่เร่งรีบ กิริยาของโก๋ที่ฉันมองเห็น ทั้งแววตาและภาษาท่าทางของเขาที่มีต่อรถมอเตอร์ไซค์นั้น 

16 โดยแท้จริงแล้วฉันรู้สึกกลัวมาก การแสดงเช่นนั้นสะท้อนให้เห็นว่าฉันมี  ‘เหลี่ยม’ ไม่แตกต่างจากเด็กวัยรุ่นเหล่านั้น
เช่นกัน 
17 แม่ของโก๋กู้เงินจากนายทุนเงินกู้นอกระบบ ซึ่งเก็บเงินกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 บาท และผ่อนชำระรายวัน 
18 ผู้ค้ำประกันคนนี้ไม่มีอาชีพ ชีวิตประจำวันของเธออยู่ในบ่อนไพ่ นั่งดูนักพนันเล่นไพ่บ้าง รับทำไพ่บ้าง  (ทำหน้าที่ 
สับไพ่และแจกไพ่ให้กับนักพนัน) และเป็นผู้เล่นบ้าง
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ช่างดูแตกต่างจากกิริยายามทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ดูก้าวร้าว โวยวาย  

 สอดคล้องกับเสียงของ ป้าวลี ช่างตัดเสื้อที่อยู่ห้องแถวติดกันกับโก๋  

 “มันรักรถ วันๆ มันก็อยู่กับรถ ตะลอนๆ ไป ถ้ามันไม่ไปไหนมันก็ขลุกอยู่กับรถแบบนี้ 

เช็ดรถล้างรถอยู่นั่นแล้ว ตัวมันเองน่ะไม่ชอบอาบน้ำหรอกนะ แต่กับรถมันล้างแล้วล้างอีก ล้าง

ด้วยน้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้นะ บ้านมันต้องซื้อน้ำใช้ มันยอมอาบน้ำในแม่น้ำเพื่อเอาน้ำประปา 

มาล้างรถ” 

คุณค่าและความหมาย‘มอเตอร์ไซค์’
เพราะเราเข้าใจและมองโลกแตกต่างกัน
 ภายใต้การครอบครองมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่น การให้คุณค่าและความหมายระหว่าง

คนกับรถนั้นแตกต่าง 

 สำหรับคนเป็นพ่อแม่แล้ว ความหมายของรถมอเตอร์ไซค์คือ ยานพาหนะที่มีไว้ให้ลูก

เพือ่ชว่ยแบง่เบาภาระการจบัจา่ยใชส้อยในชมุชน และเพือ่การเดนิทางไปเรยีนหนงัสอืในตวัอำเภอ

การตดัสนิใจซือ้รถมอเตอรไ์ซคใ์หล้กูสกัคนั จงึเปน็ไปโดยการคำนงึถงึมลูคา่ของประโยชนใ์ชส้อย

และเป็นเครื่องมือที่พ่อแม่ใช้ในการเพิ่มน้ำหนักต่อรองให้ลูกกระทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ  

 แม่คนหนึ่งซึ่งหัดให้ลูกขี่รถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อายุเพียง 9 ขวบบอกว่า “อยากให้มันเป็น

เหมือนกัน จะได้ใช้ให้ไปซื้อของที่ร้านค้า”   

 หรือ การซื้อรถให้แก่ลูกอายุ 13 ปี ที่ออดอ้อนขอซื้อรถด้วยระยะเวลามากว่า 1 ปี  

มีเหตุผลและวาดหวังว่า “จะให้เขารีบกลับมาบ้าน เพื่อช่วยทำงานบ้าน”  

 หรือ “ลูกจะได้ขี่รถไปโรงเรียน ไม่ต้องลำบาก”  

 รวมถึงการใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นเงื่อนไขในการต่อรองให้ลูกที่ไม่สนใจเรียน หันกลับมา

เรียนหนังสือให้จบชั้นมัธยมต้น  

 รถมอเตอร์ไซค์กลายเป็นสิ่งที่พ่อแม่ใช้เป็นเครื่องมือในการยืนยันถึงความรักที่ตนเอง 

มีต่อลูกๆ ของพวกเขา และหวังต่อไปว่า ลูกจะตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาต้องการด้วย  

 น้าชายของแมน พูดถึงแม่ของแมนซึ่งมีอาชีพขายไก่ย่างริมบาทวิถี และออกเงินกู้นอก

ระบบว่า “ไอ้แมนมันไม่รู้หรอกว่า แม่มันขาดความรัก มันอยากให้ลูกรักมัน ลูกมันอยากได้รถ

มันก็ซื้อรถให้ โทรศัพท์เครื่องเป็นหมื่นมันก็ซื้อให้”  

     ในสถานะเช่นนี้ รถมอเตอร์ไซค์จึงเปรียบเสมือนสื่อกลางในพิธีกรรมแลกเปลี่ยน ความ-

หมายของรถมอเตอร์ไซค์ระหว่างผู้ให้ (พ่อแม่) และผู้รับ (ลูก) ซึ่งไม่กลมกลืนสอดคล้องเป็น

ความหมายที่เข้าใจตรงกัน  
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 พดูอกีอยา่งคอื มนัไมไ่ดว้างอยูบ่นความสมัพนัธท์ีต่รงไปตรงมาระหวา่งผูใ้หก้บัผูร้บั หาก

แต่วางอยู่บนรูปแบบความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างพ่อแม่กับเด็กวัยรุ่นผู้เป็นลูก ซึ่งเชื่อมอยู่

ระหว่างบริบทของการเป็นผู้ให้และผู้รับ รถมอเตอร์ไซค์มิได้มีคุณค่าเพียงของรางวัลธรรมดาแต่

เป็นสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าจะช่วยเสริมอำนาจในการต่อรองให้แก่ตนเอง เพื่อให้มีอำนาจเหนือลูกใน

การกระทำในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ เช่น เข้าบ้านไม่เกิน 3 ทุ่ม ตั้งใจเรียนหนังสือ ช่วยทำงานบ้าน 

ในขณะที่ลูกก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องมือในการต่อรองเพื่อให้พ่อแม่เชื่อว่า เมื่อพวกเขาได้

ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์แล้ว พวกเขาจะกระทำในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ 

 หากแต่การต่อรองระหว่างพ่อแม่และลูกๆ ของพวกเขานี้ มิได้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา 

หรือสิ้นสุดพิธีกรรมเมื่อผู้รับได้รับสิ่งของรางวัลนั้นแล้ว ซึ่งแตกต่างไปจากที่ แมคแคล็คเก็นท์ 

(Grant McCracken) กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายความหมายในพิธีกรรมการแลกเปลี่ยนที่ผู้ให้หวัง

ที่จะโยกย้ายความหมายผ่านวัตถุไปสู่ผู้รับ โดยมีความหมายที่สอดคล้องตรงไปตรงมา
19

 เช่น 

หญงิสาวไดร้บัเสือ้ผา้เป็นของขวัญ อันบรรจุความหมายถงึความเปน็ผูห้ญงิซึง่ผูใ้หต้อ้งการเชญิชวน 

ให้ผู้รับจำกัดการตีความของตัวเองตามนิยามความหมายเดียวกันนี้ หรือของขวัญที่พ่อแม่ให้แก่

ลูกก็บรรจุสัญลักษณ์ที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกซึมซับรับนิยามความหมายของวัตถุนั้นมานิยาม

ตนเอง  

 อย่างในกรณี แม่ของนิด เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งผู้ซิ่งรถบนถนนพบพระ ชนกับรถมอเตอร์ไซค์

อีกคันหนึ่ง สลบคาที่ ไม่รู้สึกตัวนาน 3 วัน ที่เล่าว่า “ใครๆ ก็พูดว่า มึงจะบ้าเหรอ ซื้อรถ

มอเตอร์ไซค์ให้ลูก อยากให้ลูกไปตายหรือไง”  

 “แลว้จะใหท้ำยงัไง กเ็ขาอยากได ้ เราสงสารลกู มนัออ้นวอนแลว้ออ้นวอนอกี – คอืความ

ในใจของคุณแม่” 

 นิด เด็กสาวอายุ 14 ปี ผู้มีนิสัย บุคลิก การใช้คำพูดและการใช้ชีวิตในลักษณะของเด็ก

ผู้ชาย เป็นกรณีตัวอย่างที่ยืนยันถึงการไม่ลงรอยกันของการให้คุณค่าและการนิยามความหมาย

แก่รถมอเตอร์ไซค์ ระหว่างพ่อแม่ที่เป็นผู้ให้และลูกในฐานะผู้รับ  

     บ้านนิดอยู่ในเขตอำเภอเมือง ปากซอยอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของจังหวัด 

600 เมตร เลี้ยวเข้าไปเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว สวนหมาก ชาวบ้านตั้ง

บ้านเรือนอยู่ห่างๆ กัน บ้านเด็กสาวอยู่ห่างจากปากทางประมาณ 6 กิโลเมตร ในซอยไม่มี 

รถสาธารณะ ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวจึงเป็นทางเลือกที่ไม่อาจปฏิเสธ  

 ย้อนกลับไปคืนเกิดเหตุ เวลาประมาณ 3 ทุ่ม บนถนนพบพระซึ่งเป็นย่านที่มีร้านค้าและ

สถานบันเทิงจำนวนมากหลากหลายรูปแบบเปิดให้บริการในยามราตรี เป็นถนนที่มีฉายาว่า 

19 Grant McCracken, Culture and Consumption.( Bloomington: Indiana University Press, 1990)  
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‘ถนนโลกีย์’ เด็กวัยรุ่นที่นิยมเที่ยวกลางคืนมาใช้ชีวิตกันบนถนนเส้นนี้ นิดใช้รถมอเตอร์ไซค์ 

Honda  wave 125 สบีลอนดด์ำคูใ่จอยูบ่นถนนเสน้นัน้ดว้ยความเรว็ เธอรบัอาสาเพือ่นมาซือ้เหลา้ที่

ร้านค้าในย่านนั้นเพื่อดื่มกันต่อ หลังจากที่นั่งโจ้กันอยู่พักหนึ่งจนเหล้าหมด และกำลังเดินทางไป

เมากันต่อที่หอพักของเพื่อนคนหนึ่ง

 ขณะนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันตัดหน้ารถของนิดกะทันหัน!   

 รถของนิดเสียหลักล้มคว่ำ หัวของเธอฟาดพื้นอย่างแรง นิดสลบคาที่ เลือดออกปาก

และจมูก ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่รู้สึกตัวถึง 3 วัน  

      “ทกุบา้นในหมูบ่า้นนีต้อ้งมรีถมอเตอรไ์ซค ์ ไมอ่ยา่งนัน้กอ็อกจากหมูบ่า้นไมไ่ด”้ พอ่ของนดิ

เล่าให้ฉันฟัง เพื่อเสริมเหตุผลของการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้ในครอบครัว ซึ่งฉันสังเกตเห็นว่า 

บ้านนี้มีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ 3 คัน รถกระบะ 1 คันและรถเก๋งเก่าๆ อีก 1 คัน 

 ‘รถมอเตอร์ไซค์’ เป็นพาหนะที่จำเป็นสำหรับชาวบ้านที่ทำอาชีพเกษตร เนื่องจากบ้าน

ที่ปลูกอยู่ในชุมชนแต่ละหลังอยู่ห่างกัน พื้นที่ในชุมชนเป็นบ่อกุ้ง นา สวนมะพร้าว สวนหมาก  

มีถนนลาดยางสายหลักขนาดไม่กว้างนักพาดผ่าน พอให้รถวิ่งสวนทางกันได้  

 พ่อของนิดเป็นตำรวจยศนายดาบ แม่รับจ้างขายขนมที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง ได้ค่า

จ้างรายวันๆ ละ 200 กว่าบาท แม่ต้องไปถึงโรงเรียนประมาณ 6 โมงเช้าเพื่อเตรียมเปิดร้าน 

และจะปิดร้านประมาณ 5-6 โมงเย็น ช่วงเวลาการทำงานของแม่ทำให้แม่ต้องพาลูกไปโรงเรียน

พร้อมกันโดยออกจากบ้านตั้งแต่ตี 5 ครึ่งหรืออย่างช้าที่สุดก็ 6 โมงเช้า ซึ่งเป็นเวลาที่แม่บอกว่า

จวนเจียนจะสายมาก ทำให้แม่เตรียมของไม่ทัน  

 เวลาดังกล่าวถือว่าเช้ามากสำหรับเด็กประถมปลายอย่างนิด ซึ่งต้องไปถึงโรงเรียนตั้งแต่

ยังไม่สว่าง และเมื่อเลิกเรียนในช่วงบ่าย 3 โมงกว่า นิดก็ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ ต้องรอแม่

เลิกงาน ปิดร้าน ความไม่ลงตัวของเวลาระหว่างนิดกับแม่ทำให้เกิดความชอบธรรมที่แม่จะซื้อ

รถมอเตอร์ไซค์ให้แก่นิด และยินยอมให้นิดใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนในช่วง ม.1 เทอมปลาย  

 ถงึแมว้า่แมจ่ะกงัวลถงึอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้กบัลกูสาวของตนเทา่ใด แตก่ม็เีหตผุลมากมาย

ที่มาสนับสนุนความชอบธรรมในการยินยอมให้ลูกนิดใช้รถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเรื่อง

ของเวลาทีไ่มล่งตวัระหวา่งแมก่บันดิเทา่นัน้ หากแตร่วมไปถงึการแกป้ญัหาความขดัแยง้ระหว่าง

สามีและลูก เมื่อสามีต้องทำหน้าที่รับส่งลูก  

 “พอพ่อไปส่งก็ทะเลาะกัน พ่อใจร้อน ลูกก็ใจร้อน แม่ก็คิดว่าถ้าเขามีรถ เขาจะกลับบ้าน

ก่อน มาช่วยกรอกน้ำ ทำงานบ้าน เขาเป่าหูเป็นปี”  

 ในบางหมูบ่า้น มชีาวบา้นดดัแปลงรถกระบะมาขบัเปน็รถรบัสง่นกัเรยีนในชมุชน ชาวบา้น

มีหน้าที่จ่ายค่ารถเป็นรายเดือน ขึ้นอยู่กับระยะทางที่รับส่ง ส่วนใหญ่แล้วเด็กในชุมชนที่บ้านอยู่

ไกลจากโรงเรียนมากๆ นั้น พ่อแม่จะให้ลูกเดินทางด้วยวิธีนี้  



��



��

 กระนั้น แม้ชุมชนจะมีรถรับจ้างที่ทำหน้าที่รับส่งนักเรียนดังกล่าว แต่ทางเลือกนี้ก็ยัง

ไม่มีความยืดหยุ่นในแง่เวลาให้แก่เด็กนักเรียน ดังนั้น รถมอเตอร์ไซค์จึงมีความหมายถึง  

 พาหนะที่ช่วยเพิ่มเวลาให้แก่พวกเขา  

 พ่อของ หรั่ง เด็กหนุ่มวัย 17 ปี ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนหญิงวัยกลางคนได้รับบาดเจ็บ

สาหัสทั้งคู่ เล่าว่า “บางทีไปไม่ทันก็ต้องวานพวกๆ กัน ให้ช่วยไปส่ง ถ้าขี่รถได้ก็จะได้ไปเอง  

ขี่รถไปโรงเรียนมันไม่อันตรายหรอก ที่อันตรายมันเป็นเพราะไม่ได้ไปโรงเรียน ถนนเส้นที่ขี่รถไป

โรงเรียนก็เป็นถนนดี” 

 จากคำบอกเลา่ถงึประสบการณท์ีผ่า่นมาของพอ่แมใ่นกลุม่เดก็วยัรุน่นัน้ การขีร่ถมอเตอรไ์ซค์

ของเด็กระหว่างบ้านกับโรงเรียนนั้น มิได้เป็นบริบทที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุ 

แต่อย่างใด  

 ความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลทางระบาดวิทยาซึ่งแสดงให้เห็นว่าความชุกของ

การบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ขับขี่ที่เป็นเด็กวัยรุ่นนั้น เกิดขึ้นระหว่าง 

 ‘ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน และในวันหยุด’ 

 กว่าที่พ่อแม่จะรู้ว่า รถมอเตอร์ไซค์ตามการนิยามความหมายของตนนั้น มิได้ถูกส่งผ่าน

ไปยังเด็กวัยรุ่นผู้เป็นลูกอย่างตรงไปตรงมา ก็ต่อเมื่อได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกแล้ว…

 หลังจากส่งมอบมอเตอร์ไซค์ให้แก่ลูกๆ ของพวกเขา ความคิดและความรู้สึกของพ่อแม่

ก็เปลี่ยนไป เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตของลูกๆ จากความคาดหวังว่าลูกจะกลับบ้านได้เร็วขึ้นเมื่อมี

รถ คาดหวังว่าลูกจะกลับมาช่วยทำงานบ้าน คาดหวังว่าลูกจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน กลับกลาย

เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม  

     วัยรุ่นผู้เป็นลูกมีชีวิตที่เปลี่ยนไป พวกเขาเริ่มกลับบ้านมืด โดยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับ

เพือ่นๆ พืน้ทีท่ีพ่วกเขาใชช้วีติเริม่ขยายวงกวา้งขวางขึน้ พวกเขาไมไ่ดใ้ชช้วีติอยูเ่พยีงในตวัอำเภอ

เท่านั้น หากยังใช้เวลาในการอยู่นอกบ้านยาวนานขึ้น โดยมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นเพื่อนคู่ใจไปไหน

ไปกัน  

     เมื่อพ่อแม่ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการติดตามลูกๆ ดูเหมือนว่าวิธีการพื้นๆ นี้จะมีพลัง

ไม่เพียงพอ นักบิดรุ่นเยาว์ใช้วิธีการไม่รับสายบ้าง ไม่นำโทรศัพท์ติดตัวไปบ้าง กดตัดสัญญาณ

โทรศัพท์บ้าง  

     การลงโทษของพ่อแม่มักเริ่มต้นด้วยการบ่น ต่อว่า กระทั่งถึงขั้นยึดกุญแจรถ แต่เมื่อเวลา

ผ่านไปเพียงข้ามคืน พ่อแม่ก็ไม่สามารถทัดทานเสียงอ้อนวอนขอใช้รถมอเตอร์ไซค์ของลูกๆ ได้ 

แม่ของนิดพูดถึงความรู้สึกภายหลังซื้อรถให้ลูกว่า 

“มองแต่แง่ดี ไม่ได้คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ ไม่อย่างนั้นก็ไม่หัดให้ ไม่ซื้อรถให้ด้วย”   





��

เด็กวัยรุ่น:‘เป้าหมาย’
ของตลาดรถมอเตอร์ไซค์
 ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนจุดเน้นจากการมุ่งเฉพาะภาคผลิต ไปสู่ภาคการ

กระจาย ‘การตลาด’ กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าภาคการผลิต นักการตลาด

ต้องเตรียมแผนการตลาดระยะยาว โดยสร้างแผนการตลาดเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น เพื่อ

สร้างฐานความสัมพันธ์ที่มั่นคงสำหรับอนาคต มากเท่าๆ กับการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับกลุ่ม

เป้าหมายที่จะกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญขององค์กรต่อไป  

 การทีเ่ดก็วยัรุน่มสีถานะอสิระในการเลอืกตราสนิคา้ทีต่นเองชอบ แมว้า่พวกเขายงัตอ้งพึง่

เงินจากพ่อแม่ ทำให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบของการตลาด เพราะพวก

เขามีอิทธิพลโดยตรงต่อการจับจ่ายของพ่อแม่ และเป็นด่านแรกที่ตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้อนั้นๆ    

 เดก็วยัรุน่กลายเปน็ ‘คนกลาง’ ทีถ่กูบรษิทัรถมอเตอรไ์ซคใ์ชเ้ปน็สือ่กลางในการสือ่สารกบั

พ่อแม่ และด้วยวิธีนี้ทำให้บริษัทเหล่านี้สามารถช่วงชิงพื้นที่ภายในครอบครัวได้เป็นผลสำเร็จ
20



 เดก็วยัรุน่ จดัเปน็กลุม่ทีผู่ศ้กึษาวฒันธรรมใหค้วามสนใจศกึษาดงัเชน่ วลิลสิ ( Paul Willis)

นักศึกษาวิจัยจากศูนย์การศึกษาวัฒนาธรรมร่วมสมัย (Center for Contemporary Culture 

Studies: CCCS) แห่งมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม (Birmingham University) ที่ให้ความสนใจ

ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มวัยรุ่น (youth subculture) ทำการศึกษา

วัฒนธรรม
21

 โดยเริ่มต้นจากภาพในระดับมหภาคที่ว่า ความรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับวัยรุ่นได้

เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  

 ในยุคก่อนนักการตลาดจะสนใจวิเคราะห์ ‘ตลาดวัยรุ่น’ โดยใช้เกณฑ์ด้านประชากร

หรือตำแหน่งในกระบวนการผลิตของวัยรุ่น เช่น ลักษณะครอบครัว ชนชั้น รายได้ ระดับการ

ศึกษา เพื่อทำการผลิตสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันเกณฑ์ที่การตลาดใช้ใน

การทำความเข้าใจเด็กวัยรุ่นคือ รสนิยมและอุปนิสัย ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นลีลาชีวิต เช่น กลุ่มชอบ

เที่ยว กลุ่มรักเรียน กลุ่มกีฬา โดยเน้นเรื่อง ‘การบริโภค’ เป็นสำคัญ เนื่องจากปริมณฑลของ

การบริโภคนั้น เด็กวัยรุ่นจะยังคงมีอิสรเสรีภาพที่จะต่อสู้/แปรเปลี่ยน การบริโภควัฒนธรรมจึง

เป็นเวทีที่เขาใช้ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของพวกเขา โดยเฉพาะในช่วงของการใช้เวลาว่าง  

     ในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนั้น ผู้ผลิตจะมุ่งเน้นคุณค่าแลกเปลี่ยนเป็นสำคัญ และใน

กระบวนการแลกเปลี่ยนนั้น ระบบทุนก็ได้ประกอบสร้างความหมายของรถมอเตอร์ไซค์ ให้มี

20 อินนอฟ. BRANDchild การตลาดเด็กพันธุ์ใหม่. แปลจาก มาร์ติน, ลินด์สตรอม (กรุงเทพฯ: เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 
2548), หน้า 20-23 
21 กาญจนา แก้วเทพ, ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา (กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์, 2544) หน้า 543-545



34

บคุลกิภาพผกูเกีย่วกบัภาพลกัษณต์วัตนของผูข้บัขี ่ นัน่หมายความวา่มกีารปฏสิมัพนัธก์นัระหวา่ง

ผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความหมายของรถมอเตอร์ไซค์  

 รถมอเตอร์ไซค์มีบุคลิกที่สอดคล้องกับแฮบบิทัส (habitus) และรสนิยมของเด็กวัยรุ่นที่

เป็นกลุ่มเป้าหมายของตลาด เช่น ลักษณะของความโฉบเฉี่ยว ปราดเปรียว ดุดัน แรง เสียงดัง

กระหึ่ม เร้าใจ  

 งานโฆษณาและระบบแฟชั่นถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนแปลงความหมาย

จากโลกวัฒนธรรมสู่รถมอเตอร์ไซค์ (สินค้า)
22

 ในงานโฆษณานั้น ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณาจะ

ค้นหาวิธีเอาสินค้าและโลกวัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ชมเห็นเนื้อหาทั้งสององค์ประกอบ 

เมื่อสัญลักษณ์นี้สำเร็จ โลกทางวัฒนธรรมก็จะอยู่ในตัวสินค้า  

 ส่วนระบบแฟชั่นนั้นเป็นเครื่องมือที่ทำให้ความหมายของวัฒนธรรมมีการเคลื่อนไหว

โดยมีกระบวนการ คือเสนอผ่านทางงานโฆษณาโดยมี ผู้แสดง เป็นผู้สร้างความหมายในรูปแบบ

และท่าทีที่เด็กวัยรุ่นพร้อมที่จะ ‘เลียนแบบ’  

 การโฆษณา เป็นเครื่องมือที่นักการตลาดใช้เป็นพื้นที่ในการสื่อสารระหว่างตนเองกับ

เด็กวัยรุ่น ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณา จะเลือกใช้ภาษาของเด็กวัยรุ่นในการสื่อสารถึง ‘สิ่ง’ ที่ 

เด็กวัยรุ่นจะได้รับเมื่อบริโภคสินค้าของตนเพื่อกระตุ้นเร้าความปรารถนา ดังเช่น 



 “ฉีกรูปแบบความมันส์ให้วัยเท่ต้องเทใจเต็มร้อย...ฮอนด้า เวฟ 125 อาร์ ใหม่ สุดฮอต

กับสีสันสุดมันส์ เขียวเข้มสุดเท่ ส้มสะใจ พร้อมชมพูสดใสสุดปิ๊ง เครื่องยนต์ 125 ซีซี 4 จังหวะ  

ยุคใหม่ทนทาน...สุดคุ้ม ให้อัตราเร่งเป็นเยี่ยมสะใจวัยทีน ไฟหน้าตาเพชรเท่จัดเหนือชั้น โดน

เต็มๆ กับลายกราฟิกใหม่สุดจ๊าบ...ทั้งหมดอัดแน่นในหนึ่งเดียว ให้คุณโฉบเฉี่ยวสุดมันส์...

กับสีสันใหม่...เท่กระชากใจไม่มีตกยุค! ”



 วัยรุ่นมีรสนิยมหรือสไตล์ในการบริโภคแตกต่างกันไป การที่นักการตลาดทำความเข้าใจ

วฒันธรรมวยัรุน่และความแตกตา่งของกลุม่วยัรุน่ได้
23

ทำใหเ้ขาสามารถใชก้ลยทุธใ์นการโนม้นา้ว

ใจและสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายได้ นั่น

หมายถึง ความไม่สิ้นสุดของการบริโภคที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กวัยรุ่น               

 เด็กวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดในชุมชนแห่งนี้ (จากบทที่แล้ว) มิใช่เพียง

กลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเท่านั้น หากดูจากกลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่ร้านจำหน่าย 

22  Grant McCracken, Culture and Consumption. pp.77-83 
23 อินนอฟ. BRANDchild การตลาดเด็กพันธุ์ใหม.่ แปลจาก มาร์ติน, ลินด์สตรอม, 2003 หน้า 23-26 แบ่งวัยรุ่น 
ออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มชายขอบ กลุ่มนักจูงใจ กลุ่มผู้ตาม และ กลุ่มเงา



35

รถมอเตอร์ไซค์ติดแสดงไว้ที่ด้านหน้าร้านจะพบว่า ขอเพียงผู้ซื้อเป็นคนในพื้นที่ มีหลักแหล่งที่

อยู่ที่ชัดเจน มีผู้ค้ำประกันและมีเงินเพียง 4,000 บาท ก็สามารถเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ได้

อยา่งงา่ยดาย ดว้ยระบบการผอ่นชำระทีย่นิยอมใหช้ำระเงนิเพยีงเดอืนละ 1,000 – 2,000 บาท

ถึงแม้ว่าจะต้องผ่อนเป็นเวลานานเป็นเงื่อนไข เป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ใน

การครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น  

 ระยะเวลาของการผ่อนชำระ ยอดรวมของหนี้หรือจำนวนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ 

นอกเหนือจากความสนใจของชาวบ้านหรือพ่อแม่ของเด็กวัยรุ่น สิ่งที่พวกเขาสนใจคือในแต่ละ

เดือนเงินที่พวกเขาจ่ายค่าผ่อนรถนั้น ไม่ได้แตกต่างจากเงินค่าโดยสารรถรับจ้างประจำทาง-

สาธารณะมากนัก 

 ในขณะที่พ่อแม่ให้คุณค่าและความหมายรถมอเตอร์ไซค์ในเชิงอรรถประโยชน์นั้น 

คุณค่าของรถมอเตอร์ไซค์สำหรับเด็กวัยรุ่นกลับหมายถึงสิ่งที่มีเสน่ห์ น่าสนใจ ชวนให้เกิดความ

อยากทดลองขบั เปน็ยานพาหนะทีท่า้ทายเนือ่งจากเปน็การพสิจูนค์วามสามารถของผูข้บัขีใ่นการ

ควบคุมเครื่องยนต์ที่มีความเร็ว และมีอันตรายมากกว่ารถจักรยานที่พวกเขามีประสบการณ์ใน

การขีม่านานในชว่งชวีติทีผ่า่นมา เปน็สิง่ทีน่า่ภาคภมูใิจทีจ่ะขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซคโ์ออ้วดเพือ่นๆ วา่ 

 “ฉนัสามารถควบคมุยานยนตท์ีค่นโตเขาขีก่นัได ้ ในขณะทีพ่วกเธอยงัขีไ่มไ่ด ้ รถมอเตอรไ์ซค์

ไดก้ลายเปน็ใจกลางและเปน็ตวัประสานเรือ่งราวสำคญัๆ ในวถิชีวีติประจำวนัของเดก็วยัรุน่ โดย

นัยยะนี้ รถมอเตอร์ไซค์จึงเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมที่มีชีวิต” 

 กลุม่คนผูค้รอบครองรถมอเตอรไ์ซคใ์นสงัคมไทยชว่งระยะเริม่ตน้ในปลายสมยัรชักาลที ่ 5

นั้น เป็นกลุ่มคนในชนชั้นสูง การเคลื่อนตัวของรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาสู่กลุ่มคนชนชั้นสูงในสังคม-

ไทยนี้ มีลักษณะเฉกเช่นเดียวกันกับรถยนต์ที่เข้าสู่สังคมอเมริกันในช่วงปลายศตวรรษที่ 19   

 การ์ทแมนด์ (David Gartman) เขียนถึงความหมายของรถยนต์ในยุคแรกๆ ว่า เป็นสิ่ง

ที่มีราคาสูง ประกอบกับรูปโฉมที่มีความเป็นศิลปะ และมีความประณีตสอดคล้องกับรสนิยม

ของคนในชนชั้นสูง รถยนต์จึงไม่ได้มีความหมายเพยีงแคผ่ลติภณัฑ ์ (product) ซึง่หมายถงึสิง่ที่

ผลติขึน้เพือ่เปน็สนิคา้เทา่นัน้ หากแตเ่ปน็สิง่ทีบ่ง่บอกถงึชนชัน้ของผูค้รอบครองดว้ย รถยนตจ์งึ 

ไมไ่ดเ้ปน็เพยีงยานพาหนะทีใ่ชใ้นการคมนาคมที่ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกได้ถึงความอิสระ ความยืดหยุ่น

ด้านเวลาในการเดินทาง และความเป็นส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ใช้ในการทำกิจกรรมยาม

ว่างและใช้เพื่อการอวดโก้เก๋ในที่สาธารณะของผู้ขับขี่ด้วย  
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 การกระทำดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นที่สุขสบาย (leisure class) ที่ต้องการ

โอ้อวดความร่ำรวยของตนเองโดยไม่ต้องทำงาน
24

 แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับที่ เวบเลน 

(Thorstein Veblen) นักเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เจ้าของงาน

เขียน The Theory of the Leisure Class (ทฤษฎีของชนชั้นที่มีเวลาว่าง) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การ

บริโภคมิได้เป็นไปเพียงการคิดถึงอรรถประโยชน์สูงสุดดังที่นักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกอธิ

บายเท่านั้น ผู้บริโภคต้องการที่จะมีรูปแบบการบริโภคที่แตกต่างจากผู้อื่น เพื่อให้ตนเองดำรง

อยู่ในตำแหน่งทางสังคมที่สูง การมีตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมนั้น มาจากทรัพย์สินที่บุคคลนั้นมี

โดยแสดงออกซึ่งทรัพย์สินของตนเองได้สองทางคือ กิจกรรมในเวลาว่างและการใช้จ่ายในการ

ซื้อสินค้าหรือบริการ  

 คนในแตล่ะชนชัน้พยายามทีจ่ะเลยีนแบบพฤตกิรรมการบรโิภคของคนในชนชัน้ทางสงัคม

ที่สูงกว่า ในขณะที่คนในชนชั้นทางสังคมที่สูงกว่าก็จะพยายามที่จะบริโภคสินค้าที่ใหม่หรือ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคไปเรือ่ยๆ เพือ่ใหเ้กดิความแตกตา่งจากคนในชนชัน้ทางสงัคม

อื่น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างเป็นพลวัตไม่สิ้นสุด
25

 ตามนยัยะนี ้ การบรโิภคไปเรือ่ยๆ ไมส่ิน้สดุจงึเกดิขึน้จากการเลยีนแบบของคนตา่งชนชัน้ 

เป็นการเลียนแบบการบริโภคของคนในชนชั้นสูงกว่าที่ผูกติดกับกิจกรรมการใช้เวลาว่าง และมี

ลักษณะ trickle down หมายความว่า กลุ่มสังคมที่ด้อยกว่า (subordinate) พยายามที่จะ

สร้างสถานะใหม่ด้วยการเลียนแบบการบริโภคของกลุ่มที่เหนือกว่า (superordinate) และกลุ่ม

ที่เหนือกว่านี้จะตอบโต้ด้วยการพัฒนาแฟชั่นใหม่ๆ ขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์ของการพยายามทำตัว

ให้แตกต่างเพื่อเป็นการทำเครื่องหมายแห่งสถานะ (status marker)  

 รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสินค้าหรูหราเพื่อให้ผู้ครอบครองได้แสดงสถานภาพ

ทางสังคมนั้น จะมีรูปลักษณ์และจำกัดกลุ่มผู้ซื้อที่มีลักษณะเฉพาะดังเช่นรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ 

Harley Davidson 



 “เริ่มแรกฮาร์เลย์เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนแคบๆ เพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้น (niche market) 

ก่อนที่เริ่มขยายวงกว้างขึ้นจนเกิดเป็นชมรมคนรักฮาร์เลย์ขึ้นมา (cult) แต่สิ่งที่ทำให้ยักษ์ใหญ่

สองล้อแบรนด์นี้กลายเป็นไอคอนบนท้องถนนคือ การสร้างบุคลิกที่ชัดเจนให้กับแบรนด์ และ

24 David Gartman, ‘The Ages of The Automobile: The Cultural Logics of the Car’, in Automobilities, 
edited by Mike Fetherstone, Nigel Thrift and John Urry (London: SAGE Publications, 2005), pp.171-176.
25 Veblen, thorstein. ‘Conspicuous Consumption’ in The Theory of the Leisure Class. (New York and 
Toronto: New York American Library, 1899)
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การสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้ขับขี่...ฮาร์เลย์เน้นที่ประสบการณ์การขับขี่บนตัวถัง

โครเมียม วาววับ ไปบนถนนกว้าง โดยมีเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์เป็นเพื่อน ฮาร์เลย์จึงเป็น

มากกว่ารถมอเตอร์ไซค์แต่เป็นพาหนะที่สะท้อนถึงตัวตน  ทัศนคติ และวิถีชีวิตของคนที่นั่งบน

อานเหล็ก การเป็นเจ้าของฮาร์เลย์สักคันจึงเท่ากับการประกาศถึงวิญญาณเสรีที่รักการผจญภัย 

ความเปน็ขบถ และความเปน็ลกูผูช้าย...กลยทุธก์ารตลาดทีส่ำคญัคอืการสรา้งชมรมคนรกัฮารเ์ลย์ 

(H.O.G.- Harley Owners Group)...คนเหล่านี้จะทำตัวเหมือนผู้เผยแพร่ศาสนาที่มีความสุขใน

การบอกเลา่ประสบการณบ์นถนนใหค้นอืน่รบัรู ้ ไมว่า่จะเปน็เพือ่นฝงูหรอืลกูหลาน ความหลงใหล

ในรถสายพนัธุน์ีจ้งึถกูสง่ตอ่กนัไปเปน็ทอดๆ ผา่นเครือ่งมอืการตลาดระดบัรากหญา้ทีม่เีครอืขา่ย

กว้างไกล”
26





 การบริโภคเพื่อโอ้อวดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนชนชั้นสูงเท่านั้น แต่จากผลการ

ศกึษาวจิยัของฉนัพบวา่ ในโลกของเดก็วยัรุน่นัน้ การใชร้ถมอเตอรไ์ซคข์องพวกเขามลีกัษณะของ

การบริโภคเพื่อโอ้อวดเช่นเดียวกัน หากแต่การโอ้อวดนั้นมิได้เป็นไปเพื่อเลื่อนสถานะทางชนชั้น

หรอืเลยีนแบบชนชัน้สงูกวา่เทา่นัน้ แตเ่ปน็การเพิม่ ‘พืน้ทีใ่นการแสดงตวัตน’ กอ่รา่งวฒันธรรม

และสร้างอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มของตน เพื่อให้หลุดพ้นจากสภาวะของการเป็น ‘คนชายขอบ’ 

     บ่ายวันเสาร์ ร้านจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ ถนนบำรุงราษฎร์ ถนนสายหลักเส้นหนึ่งใน

อำเภอเมือง  

     กลุ่มเด็กวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มพวกเขามารวมกลุ่มกันราว 

 “ผมคนหนึ่งล่ะที่รักรถ คนที่รักรถ
เขารู้สึกว่ารถมันเหมือนมีชีวิต
 เราทำให้มันมีกล้าม มีพลัง จากเดิม
เราซื้อมันมามันอ่อนแอเราก็ดูแลมัน”
 หรั่ง วัยรุ่นชายอายุ 17 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บ
สาหัสจากอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูง
ชนหญิงวัยกลางคนที่กำลังเดินข้ามถนน

26 ธีโอ, แพรว. ปีที่ 26 ฉบับที่ 607 (ธันวาคม 2547) หน้า 426 
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100 กวา่คนั รถมอเตอรไ์ซคแ์ตล่ะคนัมกีารตกแตง่ทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิเมือ่แรกซือ้จากรา้นจำหนา่ย

เด็กวัยรุ่นเหล่านี้ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ร้านจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์แห่งนี้จัดขึ้น ผ่าน

เอกสารที่แสดงถ้อยคำเชิญชวนพวกเขาในฐานะ ‘แขกผู้มีเกียรติ’ ซึ่งเป็น member club ให้

เข้าร่วมงานที่ร้านจัดขึ้น เพื่อแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าคนสำคัญ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้

เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ซึ่งทางร้านได้รับคำแนะนำจากบริษัทแม่ที่ให้มุ่งเน้นการ

สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กวัยรุ่น และคิดค้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

วิถีชีวิตและรสนิยมของลูกค้ากลุ่มนี้  

 พื้นที่ด้านหน้าร้าน ซึ่งเดิมเป็นเพียงบาทวิถีริมถนนถูกดัดแปลงโดยมีการตั้งเต็นท์สีสัน

สดใส สร้างเป็นฐานกิจกรรมสำหรับเล่นเกมบ้าง ฐานสำหรับทดลองขี่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่

บริษัทผลิตขึ้นบ้าง เพื่อกระตุ้นตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบัน ของรางวัลที่ได้จากการเล่นเกม

คือคูปองที่สามารถนำมาแลกซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์และเสื้อผ้ายี่ห้อเดียวกันกับ 

รถมอเตอร์ไซค์ที่จำหน่ายอยู่ภายในร้าน  

 ภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การเดินแฟชั่นโชว์โดยใช้เครื่องแต่งกาย

ยีห่อ้เดยีวกนักบัยีห่อ้รถมอเตอรไ์ซค ์ โดยมรีปูแบบในลกัษณะเชน่เดยีวกบันางแบบหรอืนายแบบ

ในเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ขายรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อดังกล่าว ส่วนการประกวดแต่งรถ

สวยงามนั้น เป็นหัวใจหลักของงาน  

 เมื่อเสร็จสิ้นการประกวด รถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับการตัดสินว่าสวยและแรงจะถูกนำมา 

‘โชว์’ และจัดให้เป็น ‘ผู้นำขบวน’ โดยมีผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเดียวกัน ซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นขี่

ตามหลังเป็นริ้วขบวนกว่า 100 คัน  

 ขบวนรถมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวค่อยๆ เคลื่อนไปตามถนนมุ่งหน้าสู่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง 

ย่านถนนพบพระ รถที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายและรถที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 รางวัล ถูกนำ

มาจัดวางแสดง อวดโฉมอยู่ที่บริเวณลานกว้างด้านหน้า เวลาประมาณ 6 โมงเย็น เด็กวัยรุ่นซึ่ง

เป็นลูกค้าคนสำคัญผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถนำคูปองที่ได้รับแจกในช่วงลงทะเบียน มา

แสดงเป็นหลักฐานสำคัญในการผ่านประตูเพื่อเข้าชมการแสดง mini concert ภายในสถาน-

บันเทิง โดยจะแสดงจนถึงเวลาประมาณ 3 ทุ่ม  

 วัยรุ่นทั้งหญิงชายกว่า 300 คนเข้าไปในสถานบันเทิงแห่งนี้ โดยสามารถนำคูปองที่ได้

รับแจกมานั้นแลกเบียร์ได้ 2 แก้ว ไก่ทอด และข้าวโพด  

 “ถา้เบยีรท์ีแ่ลกมาหมด กต็อ้งเสยีเงนิซือ้เอง บางคนไมก่นิ
27

 กเ็อามารวมๆ กนั คนทีก่นิ

อย่างนี้ได้เยอะหน่อย” เด็กอายุ 14 ปีหนึ่งในเด็กวัยรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเล่าให้ฉันฟัง 

27 ผู้พูดหมายถึง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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 เมื่อการแสดงดนตรีเสร็จสิ้น ลูกค้าส่วนใหญ่ทยอยออกจากสถานบันเทิง แต่ยังคงมี 

บางส่วนที่ยังคงสนุกสนานอยู่ในนั้น 

 ถ้อยคำหลากหลายแสดงความพึงพอใจและมีความสุขกับกิจกรรมที่ร้านจำหน่าย 

รถมอเตอร์ไซค์จัดขึ้น พวกเขากระตือรือร้นที่จะดูแล ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมากขึ้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าและร้านตกแต่งรถถูกแลกเปลี่ยนระหว่างกัน พวกเขามีเครือข่ายในการ

พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์มากขึ้น และเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 

ซึ่งร้านค้าได้ประกาศว่าจะจัดขึ้นในอีก 2 เดือนข้างหน้า  

 การจัดกิจกรรมของร้านจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ดังกล่าว นอกเหนือจากเป็นกลยุทธ์ที่

ทำให้เด็กวัยรุ่นมีความสนใจ กระตือรือร้นในการบริโภคสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ร้านค้าผลิต

ขึน้แลว้นัน้ ยงัเปน็การตอกยำ้วฒันธรรมการใชช้วีติในเวลาวา่งชว่งกลางคนื ผา่นการใชร้ถมอเตอรไ์ซค์

การที่เด็กวัยรุ่นมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในสถานบันเทิง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ

การมรีถมอเตอรไ์ซคเ์ปน็พาหนะในการเดนิทาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณทีีผู่ข้บัขีร่ถมอเตอรไ์ซค์

ขับขี่รถที่สวยงามเด่นสะดุดตานั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้รับความสนใจจากบุคคลรอบข้าง ได้รับ

ความภาคภูมิใจ และความสนุกสนานในห้วงเวลาดังกล่าว เป็นเสมือนประสบการณ์ที่เย้ายวน

ดึงดูดให้พวกเขาแสวงหาหนทางที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบนี้ ยามที่มีจังหวะและโอกาสเอื้ออำนวย  

 ในขณะที่ โบดิรยาร์ด (Jean Baudrillard) นักปรัชญายุคหลังนวนิยมชั้นแนวหน้าและ

นักทฤษฎีสังคมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีกับแนวคิดในเรื่อง ‘Hyperreality’ หรือทฤษฎีที่ว่า มนุษย์-

สมยัใหมไ่มส่ามารถบอกไดว้า่ความจรงิคอือะไร เพราะเขาไดห้ลงเขา้ไปในโลกแหง่ ‘simulacra’ 

นั่นคือ ภาพและสัญลักษณ์ได้สร้างและนำเสนอว่าเป็น ‘ความจริง’ โดยสื่อมวลชน โดยให้ความ

สำคัญกับการบริโภคเชิงสัญญะนั้น บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส

แนว post-structural กลบัเสนอแนวคดิวา่ บคุคลบรโิภคสนิคา้ทีน่ำสมยัเพือ่ใหต้นเองแตกตา่งจาก

บคุคลอืน่ และการบรโิภคนัน้เปน็ไปโดยสอดคลอ้งกบัแฮบบทิสัของชนชัน้ รถไดก้ลายเปน็สญัลกัษณ์

ที่ถูกเชื่อมระหว่างชนชั้นทางเศรษฐกิจกับรสนิยมทางวัฒนธรรมผ่าน embodied habitus โดย

นัยยะนี้ รถจึงถูกสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับ บุคลิก นิสัย และจริตของคนในชนชั้นนั้น
29



 ลลีาชวีติในชมุชน เปรยีบประหนึง่เบา้หลอมประสบการณค์วามรูส้กึทีม่ตีอ่รถมอเตอรไ์ซค์

ก่อร่างนักบิดรุ่นเยาว์ การขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นมีจุดกำเนิดมาจากการเฝ้าสังเกต แลก-

เปลี่ยน เรียนรู้จากการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน  

 เรื่องราวของ วุฒิ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตร่วมกับรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เกิด 

เริ่มต้นจากการเป็นผู้โดยสาร จนกลายมาเป็นผู้ขับขี่วัยเยาว์ และได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการ

29 David Gartman, ‘The Ages of The Automobile: The Cultural Logics of the Car’, pp.171-176.
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ขับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเอง 

 เรื่องมีอยู่ว่า… 

 ชายวัยกลางคนวิ่งเข้ามาอย่างกระหืดกระหอบ แล้วตะโกนบอกด้วยเสียงอันดังแทรก

ผ่านเสียงดนตรีและเสียงพูดคุยในงานบวชที่เจ้าภาพจัดขึ้น  

 “สุดา ไอ้วุฒิมันรถคว่ำอยู่ที่โค้งข้างหน้าโน่นแน่ะ! ”  

 สิ้นเสียงบอกเหตุ สุดากระโดดลุกขึ้นวิ่งด้วยความตกใจและความเป็นห่วงลูกชายที่เพิ่ง

ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไป 

 วุฒิ เด็กชายร่างเล็ก ผิวคล้ำ อายุ 11 ปี ขับรถมอเตอร์ไซค์โดยมีน้องสาววัย 5 ขวบ 

ซอ้นทา้ยเกาะเอวไปดว้ย ทัง้สองคนขีคู่ก่นัไปกบัรถมอเตอรไ์ซคข์องเพือ่นอายรุุน่ราวคราวเดยีวกัน 

ขับไปคุยกันไป จุดหมายปลายทางคือไปนั่งเล่นกับเพื่อนที่จับกลุ่มกันอยู่ใกล้ๆ กับบ้านของแก่  

 ในขณะที่วุฒิกำลังขี่รถอยู่เพลินๆ นั้น เพื่อนที่ขับตีคู่กันมาหักหลบหลุม เลี้ยวตัดหน้ารถ

ของวฒุอิยา่งกะทนัหนั “ตอนนัน้กำลงัเหมอ่” วฒุพิดูถงึสาเหตทุีท่ำใหเ้ขาขีร่ถพุง่เขา้ชนรถมอเตอรไ์ซค์

ของเพื่อน ด้วยสรีระร่างกายที่เล็กกว่ารถมอเตอร์ไซค์ ทำให้เขาไม่สามารถควบคุมรถได้ รถ 

เสียหลักและล้มคว่ำลง รถทับขาของเขา ในขณะที่น้องสาวกระเด็นลงจากรถและร้องไห้เสียงดัง

ด้วยความตกใจ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้กระดูกขาของวุฒิหักเนื่องจากถูกรถทับ  

 แม่ของวุฒิเล่าให้ฉันฟังว่า ช่วงที่วุฒิเรียนอยู่ ป.3 วุฒิมาขอแม่หัดขี่รถมอเตอร์ไซค์ เธอ

หัดให้โดยไม่ได้คิดอะไร ทั้งพ่อและแม่ช่วยกันหัดลูกชายโดยให้วุฒิขี่รถและจับแฮนด์ในขณะที่

ตัวผู้สอนนั่งคร่อมอยู่ด้านหลัง มือของพ่อหรือบางทีก็เป็นมือของแม่ผู้ฝึก วางทับลงบนมือของ

ลูกที่กำแฮนด์ไว้ทั้งสองข้าง  

 “จากนั้นก็ค่อยๆ ปล่อย หัดได้ 2 อาทิตย์ก็เป็น พ่อหัดให้บ้าง แม่หัดให้บ้าง” แม่เล่าว่า

ช่วงแรกๆ นั้น เวลาที่พ่อแม่พาไปไหน วุฒิก็จะขอเป็นผู้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เองทุกครั้ง   

 “เด็กเดี๋ยวนี้มันเป็นเร็ว ใจมันถึง เพื่อนมันเยอะ เพื่อนเป็น เราก็ต้องเป็น เพื่อนเร็ว เราก็

ต้องเร็ว อยากให้มันเป็นเหมือนกัน มันจะได้ไปซื้อของร้านค้า” แม่ของวุฒิบอกฉันถึงเหตุผล

ของการส่งเสริมให้ลูกเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นนักบิดรุ่นเยาว์ ในขณะที่อายุยังน้อย และมี

สรีระร่างกายที่เล็กกว่าขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ 

 ดว้ยความคุน้เคยกบัการดำเนนิชวีติทีต่อ้งใชร้ถมอเตอรไ์ซคน์ัน่ประการหนึง่ ความคุน้เคย

กับพื้นที่อีกประการหนึ่งทำให้แม่วางใจว่า ‘คงไม่เป็นไร’ แต่ถึงแม้จะวางใจอย่างไร ในจิตใจ 

ส่วนลึกนั้น เธอเองยังรู้สึกได้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกชายที่มีอายุเพียง 9 ขวบ 

 “ก็บอกเรื่อยแหละ ระวังรถนะ พาน้องไป ระวังรถนะ…เวลาลูกเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขี่ 

ก็คิดว่าคงไม่เป็นไร ไม่ได้ออกไปไกล เด็กเป็นแล้ว มันห้ามไม่ได้หรอก ถ้าไม่ให้มันไป มันก็จะ

รอ้งไห ้ใครจะรูว้า่จะเกดิอยา่งนีข้ึน้เนอะ ถา้รูจ้ะใหไ้ปเหรอ เดก็ถา้เปน็แคส่ตารท์ ทรงรถไดก้ไ็ปแล้ว”  
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 รถมอเตอร์ไซค์อยู่เคียงข้างการดำเนินชีวิตในวิถีชุมชน เกิดมาก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์แล้ว    

รถมอเตอร์ไซค์ จึงไม่ใช่พาหนะที่แปลกแยกแตกต่างหรือดูน่ากลัวแต่อย่างใด ความสามารถใน

การขี่รถมอเตอร์ไซค์ของวุฒิก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียง 2 สัปดาห์ดังคำบอกเล่าของผู้เป็นแม่ หากแต่

เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ และค่อยๆ พัฒนาทักษะในการขี่และ

ควบคุมรถมาอย่างต่อเนื่อง 

 ในช่วงที่วุฒิยังทรงตัวไม่ได้ แม่จะอุ้มวุฒิไว้ในวงแขนซ้อนท้ายพ่อที่ทำหน้าที่เป็นผู้ขับขี่ 

ต่อมาเมื่อวุฒิเริ่มทรงตัวได้แล้ว ที่นั่งตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่คือที่ของวุฒิ ร่างกายของเขาเริ่ม

สัมผัสใกล้ชิดกับร่างของรถ เขาเรียนรู้ที่จะทรงตัวไปพร้อมๆ กับรถโดยใช้ความสมดุลในขณะที่

รถทะยานไปข้างหน้าต้านแรงลม

 บางห้วงเวลา ที่นั่งของเขาจะเปลี่ยนเป็นด้านหน้า นั่นหมายถึง การได้เห็นทิวทัศน์ ภาพ

การเคลื่อนไหว กิจกรรมรายรอบบนท้องถนนข้างหน้าอย่างเต็มที่ แขนทั้งสองข้างของพ่อทอด

ขนาบอยู่ด้านข้างตัวอย่างหลวมๆ เหมือนกับท่อนเหล็กที่กันเขามิให้หล่นลงจากเตียง  

 ต่อเมื่อเขาเติบโตขึ้นและแขนทั้งสองข้างสามารถจับแฮนด์ได้ ท่านั่งของเขาจึงดูไม่แตก

ต่างจากการเป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ถึงแม้ว่าขาทั้งสองข้างของเขาจะยังยาวไม่ถึงเกียร์ ที่วาง

อยู่ด้านล่างของตัวรถมอเตอร์ไซค์ก็ตาม  

 ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างสมบูรณ์ในห้วงเวลานั้น แต่การได้

เขา้ไปสูโ่ลกของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต ์ กเ็ปน็เสมอืนโลกจำลองใบหนึง่ทีไ่ดก้อ่รา่งทนุทางวฒันธรรม

และส่งผลต่อความสามารถในการขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาในเวลาต่อมา  

 โบดิรยาร์ด
30

 นักคิดที่มองเจาะลึกถึงความเป็นไปของสังคมแห่งการบริโภค ตั้งคำถาม

เกี่ยวกับฐานะและบทบาทของวัตถุหรือความสำคัญที่เราให้กับวัตถุในแง่ของจิตวิทยาและ

สังคมวิทยาว่า เรามีชีวิตอยู่กับวัตถุอย่างไร? เรามองเห็นความจริงจากวัตถุเหล่านี้ในแง่ใด?  โดย

เขาเสนอให้แยกพิจารณาวัตถุในแง่คิดต่างๆ 3 ประเด็น ซึ่งกำหนดสถานภาพของวัตถุนั้น ได้แก่ 

การจัดระบบของวัตถุด้วยรูปธรรม ซึ่งได้แก่โครงสร้างการจัดการให้บรรยากาศ การจัดระบบ

ของวัตถุจากความเห็นส่วนตัวซึ่งมักได้แก่ วัตถุประสงค์ชายขอบ ซึ่งไม่มีความสำคัญนัก เช่น 

ของสะสม และระบบที่เกิดจากภาพพจน์ โดยเขาเจาะลึกในเรื่องความศรัทธาเชื่อถือและการ

โฆษณา  

 โบดิรยาร์ดเชื่อว่าการวิเคราะห์ดังกล่าว จะทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับวัตถุ

ไดด้ยีิง่ขึน้ โบดริยารด์ กลา่ววา่ การเปลีย่นแปลงความหมายของวตัถ ุ เปน็เพราะสงัคมมอบหนา้ท่ี

ใหม่ให้กับวัตถุ ซึ่งทำให้วัตถุมีหน้าที่ 3 ประการ คือ หน้าที่พื้นฐานเบื้องต้น (primary 

30 สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์. ‘โบดิรยาร์ด นักคิดที่มองเจาะลึกถึงความเป็นไปของสังคมแห่งการบริโภค (ตอนที่1)’ จดหมาย
ข่าวสังคมศาสตร์. 10 (พฤษภาคม – กรกฎาคม, 2531) หน้า 57-74
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function) หมายความว่า วัตถุนั้นใช้ทำอะไรในชีวิตประจำวัน ประการที่สอง คือ การสนอง

ความเร่งเร้า (pulsions) และความต้องการพื้นฐานที่เรียกว่าเป็นความจำเป็น และประการ

สุดท้ายคือ ความผูกพันอันลึกซึ้งซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางสัญลักษณ์ระหว่างคนกับวัตถุ  

 เขากล่าวว่า หน้าที่ของวัตถุจะไม่ขึ้นอยู่กับค่าที่เกิดจากประโยชน์ใช้สอยและมูลค่าทาง

สญัลกัษณอ์กีตอ่ไปแลว้ หากแตค่วามสำคญัของวตัถขุึน้อยูก่บัวา่วตัถนุัน้จะสามารถรวมตวัเขา้ไป

ในระบบหน้าที่และองค์การหนึ่งๆ ได้อย่างไร วัตถุจึงไม่เพียงแค่ถูกบริโภคในส่วนที่เป็นวัตถุ แต่

จะถูกบริโภคในส่วนที่เป็นความแตกต่าง เช่น รูปร่างของรถยนต์มิได้ออกแบบมาให้เหมาะกับ

หนา้ทีห่รอืคณุประโยชน ์ แตอ่อกแบบขึน้เพือ่กระตุน้การถา่ยทอดจนิตนาการของคน จนิตนาการ

ที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาซึ่งอยู่ใต้จิตสำนึกที่ทำให้ความมีเหตุผลในโครงสร้างของวัตถุลด

น้อยลง  

 โบดิรยาร์ดได้เสนอทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะ (the consumption of sign) โดย

กล่าวถึง เรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัวตัถวุา่มหีลายระดบั เริม่จากความสมัพนัธใ์นแงก่ารใช้

ประโยชน์เพือ่ตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐาน เชน่ รถมไีวใ้ชเ้พือ่เปน็พาหนะในการเดนิทาง ความ

สมัพนัธใ์นระดับที่สองอยู่ภายใต้การสร้างคุณค่าและความหมายจากวัตถุที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเป็น

ความสัมพันธ์ในเชิงสัญญะที่แสดงความโอ้อวด โดยนำเอาภาพลักษณ์ของตนเองไปสัมพันธ์กับ

สินค้านั้นๆ ดังนั้นการบริโภคจึงเป็นการบริโภคสัญญะของตัวสินค้าเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้แก่

ตนเอง 

 การเสริมสร้างเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นในกลุ่มเด็กวัยรุ่น จึงไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถ  

รูปร่างหน้าตาของบุคคล  เสื้อผ้าที่สวมใส่ หรือกิจกรรมที่เขาทำเท่านั้น แต่เกิดขึ้นจากพาหนะที่

เขาใช้ เด็กวัยรุ่นจะมีบุคลิก จะมีคุณค่าอย่างไรขึ้นอยู่กับเขาขี่รถอะไร บุคลิกภาพของรถที่เขาขี่

เป็นอย่างไร วิธีคิดเช่นนี้เกิดขึ้นจากการปะทะสังสรรค์กันระหว่างวิถีชีวิตของเด็กวัยรุ่นกับกลไก

ตลาดในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนหนึ่ง 

 เด็กวัยรุ่นสร้างบุคลิกรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขา โดยการตกแต่งตัวรถ (body) และ

การปรับแต่งเครื่องยนต์ ด้วยความปรารถนาให้รถของพวกเขามีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก

คนอื่นผ่านการออกแบบตามรสนิยมของพวกเขา การตกแต่งลวดลายบนตัวรถ เช่น ลาย 

ตวัการต์นูญีปุ่น่ โดราเอมอน คติตี ้  ชนิจงั ลายเครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณท์างการคา้ เชน่ โออชิิ

แฟนต้า หรือลายเส้นกราฟิก สี และลวดลายบนตัวรถจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลิก

ของผู้ขับขี่และกลุ่มของตน   

 การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากระบวนการบริโภครถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มเด็กวัยรุ่น

เหล่านี้ เป็นส่วนสำคัญของกรอบโครงแห่งความเป็นจริงในปัจจุบัน เป็นการกระทำที่บ่งบอกถึง

การนิยามความหมายตัวตน (self definition) และการนิยามความหมายรวมกลุ่ม (collective 
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definition)  

 “ถ้าเอารถไปทำสีชมพู-ขาว ผมไม่ขี่หรอก ยอมเดินดีกว่า ไม่ไหว ไม่ใช่ผม อย่างผม 

มันต้องดำด”ุ  

 หรือ “รถของเด็กริมปิง ถ้าไม่แรงไม่ขี่ซะดีกว่า”  

 ตัวรถกับตัวเด็กวัยรุ่นผู้ขับขี่ไม่ได้ถูกแยกออกจากกัน แต่มีความสัมพันธ์เสมือนหนึ่งว่า

เป็นร่างเดียวกัน  

 นนท์ เจ้าของรถโออิชิเล่าว่า “รถมันสะท้อนภาพคนขี่รถนะ เขาไม่ได้เรียกชื่อเรา แต่เขา

เอาเราไปโยงกับรถ เช่น ไอ้เฟสขาว เอ็ม zx นนท์โออิชิ หรืออาร์ทคิตตี้”  

 นอกเหนือจากการมีบุคลิกที่สอดคล้องกันระหว่างตัวรถและตัวเด็กวัยรุ่นผู้ขับขี่แล้วนั้น           

รถมอเตอรไ์ซคย์งัเปน็สิง่ทีส่ะทอ้นสถานะทางสงัคมของผูข้บัขีด่ว้ย การขีร่ถมอเตอรไ์ซคท์ีต่กแตง่

เครือ่งแรง แสดงถงึบคุลกิเชงิอำนาจของผูข้บัขี ่ ความมอีำนาจ (power) เนือ่งมาจากบรบิทของการ 

มีกลุ่มสังกัด และมีวิถีชีวิตส่วนหนึ่งที่จะต้องปะทะกับคู่อริต่างกลุ่มบ้าง ขับหนีตำรวจบ้าง อีกทั้ง

ยังแสดงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ขับขี่ ล้วนเป็นที่ดึงดูดใจของเด็กวัยรุ่นเพศตรงข้ามด้วย  

 คล้ายๆ ที่ ตู่ เด็กวัยรุ่นซุ้มบ้านสร้างเล่าว่า  



     “ยิ่งแต่งรถมาก มันก็เหมือนตัวแสดงฐานะของเรา เหมือนกับว่าเรามีฐานะดี ทำรถ รถสวย 

แสดงวา่แฟนเยอะ รถสวยอยา่งนีแ้สดงวา่มแีฟนนา่รกัหลายๆ คนแนน่อน ผูห้ญงิชอบคนมฐีานะ

ยิ่งวัยรุ่นด้วย”



 เด็กวัยรุ่นปรับเปลี่ยนแต่งเติมรถมอเตอร์ไซค์ของเขาให้มีบุคลิกเป็นไปดั่งที่ใจเขา

ปรารถนา ในขณะเดียวกัน รถมอเตอร์ไซค์ก็มีพลังทำให้วิธีคิด และวิถีการดำเนินชีวิตของเด็ก 

วยัรุน่เปลีย่นแปลงไปดว้ย การอยูใ่กลช้ดิกนัระหวา่งเดก็วยัรุน่กบัรถมอเตอรไ์ซคท์า่มกลางบรบิท

การดำเนินชีวิตประจำวัน การที่เด็กวัยรุ่นดูแลเอาใจใส่รถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขา ทำให้ความ

หมายของรถมอเตอรไ์ซคเ์ปลีย่นแปลงไปจากความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัวตัถ ุ กลายมาเปน็ความ

สัมพันธ์ระหว่าง ‘ชีวิตสองชีวิต’ ที่ต้องดูแลเอาใจใส่ อยู่เคียงข้าง มีความรู้สึกแนบแน่นและ

ผูกพันทางอารมณ์ 
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สอง‘ร่าง’ผูกพัน:
มอเตอร์ไซค์กับวัยรุ่น
 รถมอเตอร์ไซค์ในโลกของเด็กวัยรุ่นนั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่ ‘วัตถุ’ ที่แยกขาดจากตัว 

ของพวกเขา ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การเป็นพาหนะที่เสี่ยง แต่เป็น ‘ร่างอีกร่างหนึ่ง’ ที่ 

เป็นเพื่อนคู่ใจ  และอยู่เคียงข้างกายของเด็กไปในทุกหนทุกแห่ง แม้ในสถานการณ์คับขันและ

คุกคามต่อชีวิตนั้น พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกพรมแดนระหว่างความเป็นตัวเขาซึ่งเป็น 

‘คน’ และรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็น ‘วัตถุ’ ออกจากกัน   

 ความหลงใหลคลัง่ไคลร้ถมอเตอรไ์ซค ์ ทำใหค้วามเปน็วตัถขุองรถพรา่เลอืนและมสีถานะ

เสมือนมีชีวิตที่พวกเขาต้องพิทักษ์ ปกป้อง ด้วยความรู้สึกเช่นนี้ ทำให้เมื่อยามที่รถมอเตอร์ไซค์

ของพวกเขาล้ม เด็กเหล่านี้กลับเอาตัวเองเข้าไปรองรับรถ โดยที่ไม่ยอมใช้เทคนิค ‘สละรถ’ 

 “ถา้หนสูละรถ หนกูจ็ะไมเ่จบ็ขนาดนี ้ แตห่นรูกัรถ หนเูปน็หว่งมนั กเ็ลยตดิไปกบัรถ”
31



โก๋ วัยรุ่นนักซิ่งคนหนึ่ง บอกฉันทำนองนั้น 

 การยอมเจ็บตัวเกิดขึ้นโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดหาเหตุผล แต่เป็นไปเพียงเพื่อไม่ให้

รถของตนเองมีรอย บุบสลาย ดังเช่นเรื่องราวของ โก๋ ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการขี่รถ- 

มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสลับกับลีลาสับโดดชนชายชรา ในคืนวันหนึ่ง... 

 ฮอนด้า สมายล์ดำ และฮอนด้า สมายล์แดง วิ่งทะยานฝ่าความมืดโดยมีเด็กวัยรุ่นเป็น 

ผู้กุมบังเหียนรถ เสียงดังของเครื่องยนต์ที่ถูกบิดเร่ง รีดกำลังเครื่องอย่างรุนแรง ลีลาการควบคุม

รถดว้ยทา่ไมต่า่งอะไรกบัขนุศกึควบคมุมา้ หาใชว่ธิกีารขบัขีข่องคนทัว่ไปในคำ่คนืนัน้ ทำใหก้ลาย

เป็นเป้าสายตาของชาวบ้านริมถนนทั้งสองข้างทาง มันมีผลต่อความรู้สึกที่หลากหลายและการ

จดจำเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึง 30 นาที หลังจากนั้นได้อย่างแม่นยำ  

 แมน เพือ่นผูอ้ยูใ่นเหตกุารณ ์ ถา่ยทอดเรือ่งราวทีเ่ปน็ภาพตดิตาของเขาในคนืวนัเกดิเหตุ

ให้ฉันฟังว่า 



 “ไอ้โก๋มันขี่มาถึงทางโค้งแล้วมันเร่งเครื่องจะแซงหนู พอดีลุงเขาเดินข้ามถนน มันหัก

หลบแต่ไม่พ้นก็เลยชน รถล้มแล้วก็ไถลไปไกลเลยนะ มันไม่ยอมสละรถ พอชนแล้วตัวมันก็หลุด

ออกจากรถกระเด็นไปข้างทาง หัวฟาดกับฟุตปาธ มันชักเหมือนปลาถูกทุบหัวเลยพี ่ หนูหัน

กลับมามองเห็นตลอดเลย คนก็มุงดูกันแต่ไม่มีใครช่วย จนลุงคนนึงเข้ามาอุ้มมันขึ้นไว้ที่ฟุตปาธ”



31 การสละรถ หมายถึง การกระโดดออกจากรถ ในยามที่รถอยู่ในภาวะเสียการทรงตัวหรือเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นเทคนิคที่
รับรู้กันเป็นอย่างดีในกลุ่มเด็กวัยรุ่นว่าจะทำให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนไม่เจ็บตัวมาก  
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 เหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้ตัวโก๋และชายแก่ผู้เคราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ทั้งคู่เข้า 

รับการผ่าตัดสมองเพื่อเอาก้อนเลือดออก ความรักรถมอเตอร์ไซค์ของโก๋เป็นที่กล่าวขานของ

คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนโต น้าชายของโก๋พูดถึงโก๋กับรถมอเตอร์ไซค์คันเกิดเหตุว่า  

 “ตั้งแต่พ่อมันทิ้งแม่มันไป มันก็ได้รถคันนี้ แม่มันยึดพ่อมันไว้ แล้ววันๆ มันก็ขลุกอยู่กับ

รถนั่นแหละ” 

 ลัทธิบูชาสินค้า
32

 (Commodity Fetishism) เป็นการวิพากษ์ของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl 

Marx) บดิาแหง่ลทัธคิอมมวินสิต ์เกีย่วกบัการผลติสนิคา้ในระบบทนุนยิมวา่ สนิคา้ถกูยกระดบัขึน้

ใหอ้ยูเ่หนอืมนษุยแ์ละกลายเปน็ ‘ของขลงั’ เนือ่งจากการผลติเปน็ไปเพือ่สนองกำไรของนายทนุ

เป็นสำคัญ ทำให้ความสัมพันธ์ในการผลิตทุกขั้นตอนล้วนแต่ถือ ‘สินค้าเป็นใจกลางการแลก

เปลี่ยน’ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในกระบวนการผลิต ลดความสำคัญลงไปกลายเป็นความ

สัมพันธ์ระหว่างวัตถุ (reification) ซึ่งมีเงินเป็นตัวกลางของความสัมพันธ์ การให้ความสำคัญ

ต่อสินค้าของผู้คนในสังคมอยู่ที่มูลค่าการแลกเปลี่ยนไม่ใช่มูลค่าการใช้สอย   

 ถงึแมว้า่ กรอบทฤษฎขีองมารก์ซ ์ ทีอ่ธบิายเรือ่งสนิคา้และลทัธบิชูาสนิคา้ (commodity

fetishism) จะมีประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์ของการบริโภคในสังคมทุนนิยมได้ดี แต่

การเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของสงัคมทนุนยิม ทำใหก้ารอธบิายการหลงใหลคลัง่ไคลว้ตัถ ุ ไมค่วรมี

ขอบเขตอยูเ่พยีงเฉพาะภาคการผลติเทา่นัน้ หากแตค่วรขยายความเขา้ใจในภาคการบรโิภคดว้ย 

 ลทัธบิชูาสนิคา้ในภาคการบรโิภคนี ้ มลีกัษณะครอบงำไปทกุสว่นของสงัคม และครอบงำ

ผู้คนทุกเพศทุกวัย การทำความเข้าใจว่าลัทธินี้แผ่ซ่านไปทั้งภาคการผลิตและภาคการบริโภค 

จะทำให้ภาพมนต์ขลังของสินค้าหรือการหลงใหลคลั่งไคล้วัตถุของเด็กวัยรุ่นชัดเจนยิ่งขึ้น  

 ภาพของเด็กรุ่นหนุ่มร้องไห้ฟูมฟายเมื่อรู้ว่า แม่เอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำ และกล่าว 

คำอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเพื่อหาเงินไปไถ่ถอนรถมอเตอร์ไซค์ออกมา ทำให้ฉันรู้สึกได้ถึง

ความรกัทีเ่ขามตีอ่รถมอเตอรไ์ซค ์ นอกเหนอืจากการนัง่เชด็รถอยา่งทะนถุนอม ลบูคลำ การลา้งรถ

อยา่งประณตี เนิน่นาน โดยไมรู่จ้กัเหนด็เหนือ่ย แววตาทีแ่สดงถงึความคดิถงึ ถวลิหา ประหนึง่วา่ 

คนรักที่หายไปกลับคืนมา รวมถึงการนำรถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ข้างๆ ที่นอน  

 “หนูอยากจะนอนกอดมัน หนูรักมัน ขนาดหนูเสพยานะ ยังไงๆ หนูก็ไม่เอายาบ้าขึ้นรถ 

ถ้าหนูเสพยาไม่หมดหนูจะซ่อนไว้ที่สวนหย่อม หนูไม่เอามาขึ้นรถ รถหนูเปื้อนยาไม่ได้” โก๋เอ่ย

ถึงความในใจ 

 นั่นหมายถึงว่า ความสะอาดไม่ได้มีขอบเขตเพียงการล้างรถอย่างประณีต พิถีพิถัน 

ทุกซอกทุกมุมเท่านั้น หากแต่รวมไปถึงความสะอาดในมิติของความรู้สึกและการให้คุณค่าของ

32 Karl Marx, ‘The Capital Volume One.’, in The Marx – Engels Reader, second edition, edited by 
Robert C. Tucker (New York: W.W.Norton&Company, 1978), pp.313-319.
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สิ่งที่ ‘เหมาะสม’ ที่จะนำมาใกล้ชิดกับรถมอเตอร์ไซค์อันเป็นที่รักของเขาด้วย 

 รถมอเตอร์ไซค์เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของโก๋มากขึ้น เมื่อพ่อทิ้งครอบครัวไปอยู่กับ

ภรรยาใหม่ ในขณะที่พี่ชายของเขาติดคุก ชีวิตครอบครัวของโก๋เป็นกลไกสำคัญที่ผลักให้โก๋ เด็ก

วัยรุ่นอายุ 16 ปี ได้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ ก่อนที่จะกลายเป็นผู้ถูกติดตามความประพฤติ

ในข้อหาขี่รถอย่างประมาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและตัวเขาเองเกือบเอาชีวิตไม่รอด

จากเหตุการณ์ครั้งนั้น

 สภาพของโก๋ในค่ำคืนนั้น ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฉันฟังว่า ไม่มีใครคิดว่าเขาจะรอดชีวิต

เนื่องจากเป็นการชนอย่างแรงด้วยความเร็วสูง รถล้มคว่ำแล้วครูดไถลไปกับพื้นถนนจนเกิด

ประกายไฟ ส่วนศีรษะของเด็กหนุ่มฟาดพื้น เขาดิ้นเหมือนปลาถูกทุบหัว ตาทั้งสองข้างโปน

ออกมานอกเบ้า เลือดนองเต็มพื้นถนน  

     “ถ้าเป็นคนอื่นก็ตายไปแล้วล่ะ นี่ไอ้โก๋มันมีองค์อยู ่ มันเลยรอด” แต๋ว แม่ของโก๋ ยืนยัน

ความเชื่อตัวเอง ถึงสาเหตุการรอดชีวิตของโก๋ 

 ห้วงหนึ่งของวัยเด็ก โก๋มีชีวิตที่ค่อนข้างสุขสบาย เขาเป็นลูกชายคนเล็ก มีพี่ชายคนโต

ชือ่หนึง่และพีส่าวคนรองชือ่สอง แมข่องโกเ๋ปน็ลกูสาวคนโตของขา้ราชการทีท่ำงานอยูใ่นอำเภอ

 “ใครๆ ก็รู้จักพ่อของยัยแต๋ว พ่อเขาใหญ่ จะติดต่ออะไรเกี่ยวกับราชการก็ต้องไปหานาย

นพ อย่างเรื่องทำทะเบียนปืน
33

 ใครจะทำไม่ต้องไปเองที่อำเภอ มาหาพ่อ พ่อจะให้เซ็นเอกสาร 

ไม่ต้องไปอำเภอ พ่อเขาทำให้เรียบร้อย เขาเป็นคนทำเรื่องพวกนี้ เลยรู้จักคนเยอะ พวกพ่อไอ้โก๋

มันเลยรู้จักไง” 

 นายนพมีลูกสาวสองคน และรักแม่แต๋วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตมาก ไม่อยากให้ลำบาก  

 “แต๋วมันไม่ต้องทำอะไรหรอก มีคนทำให้หมด มันเลยทำอะไรไม่เป็นไง ขี้เกียจติดตัวมา

ถึงทุกวันนี้” 

 ด้วยความรักลูกและการเป็นข้าราชการที่มีฐานะคนหนึ่งในชุมชน แม่แต๋วจึงได้เรียนสูง

กว่าใครในคนรุ่นเดียวกันในชุมชนแห่งนี้ แม่แต๋วเรียนจบ ม.6 และมีความตั้งใจเรียนต่อในระดับ

ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ความตั้งใจนั้นมีอันต้องล้มเลิกไป เนื่องจากชีวิตของ

เธอเกิดการหักเหไปมีความสัมพันธ์กับพ่อของโก๋ด้วยการจัดการของยายแก้วผู้เป็นแม่

 ยายแกว้ซึง่เปน็แมข่องแมแ่ตว๋เลา่ใหฉ้นัฟงัวา่ “ยายเปน็คนเปดิโอกาสใหพ้อ่ของโก ๋ เขา้หา

ลูกสาวตัวเอง” 

 ชว่งนัน้มชีายหนุม่มาตดิพนัลกูสาวหลายคน มทีัง้นกัพนนั นกัเลง พวกขีย้า เมือ่ยายแกว้

มองแล้วว่า พ่อของโก๋ดูดีที่สุด แถมมาจากตระกูลใหญ่แถบบางพระ มีเครือข่ายทางสังคมมาก 

33 เมือ่มกีารพดูถงึบารมขีองนายนพ ผูเ้ปน็พอ่ของแมแ่ตว๋นัน้ ผูพ้ดูทกุคนจะตอ้งอา้งถงึเรือ่งทีน่ายนพสามารถทำทะเบยีนปนื
ได้เสมอ
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ยายแกว้จงึสนบัสนนุใหพ้อ่ของโกไ๋ดเ้สยีกบัลกูสาวของตนเอง เพือ่เปน็การกดีกนัชายหนุม่คนอืน่

ที่มาติดพันลูกสาว  

 “พออยู่ด้วยกันแล้วลายมันก็ออก มันเจ้าชู้ ขนาดพี่ท้องมันยังเอาผู้หญิงมานอนด้วย  

มันนอนกลาง แล้วให้พี่กับผู้หญิงอีกคนนอนข้างๆ มัน” แม่แต๋วเล่าถึงความเจ้าชู้ของสามีที่

ตนเองต้องทนตลอดมา

 ความเจ้าชู้ของสามีแม่แต๋ว เป็นที่กล่าวขานของผู้คนในชุมชน ในช่วงที่พ่อของโก๋ค้ายา

เสพติดอยู่นั้น
34

 จะมีเด็กนักเรียนวัยรุ่นมาซื้อยา ซึ่งบ่อยครั้งที่เด็กสาวๆ มีเงินไม่พอค่ายา พ่อ

ของโก๋จะเสนอให้ใช้วิธีการมีเพศสัมพันธ์กับเขาแทนการจ่ายเงินในส่วนที่ขาด  

 เมื่อตานพ พ่อของแม่แต๋วที่เปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวล้มเจ็บกะทันหัน เป็น

อมัพฤกษ ์กลา้มเนือ้รา่งกายซกีหนึง่ออ่นแรงและพดูไมไ่ด ้ความเปน็อยูใ่นครอบครวัจงึเริม่ฝดืเคอืง 

เงินที่มีอยู่เริ่มร่อยหรอและหมดลงในที่สุด หลังจากตานพตาย ลูกๆ แต่ละคนต่างแยกย้ายกันไป

เช่าห้องแถวซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกัน ต่างคนต่างพึ่งตนเองในการดำรงชีวิตตามทุนเท่าที่มี  

 ในชว่งเวลาทีต่านพปว่ยนัน้เอง พอ่และแมข่องโกเ๋ริม่ตดัสนิใจเขา้สูก่ระบวนการคา้ยาเสพตดิ

โดยมีคนในชุมชนและเครือญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการค้ายาด้วย  

 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชมุชน
35

 ความสมัพนัธท์างเครอืญาต ิ บารมแีละบญุคณุ

ทีเ่คยชว่ยเหลอืกนัไวใ้นอดตีนบัตัง้แตรุ่น่พอ่ ทำใหก้ารคา้ยาเสพตดิของแมแ่ตว๋เตบิโตอยา่งรวดเรว็

รายได้จำนวนมากที่ได้มาอย่างรวดเร็วทำให้ชีวิตในวัยเด็กของลูกทั้งสามของเธอสุขสบาย โก๋มี 

พี่เลี้ยงคอยดูแลทุกอย่าง ไม่ต้องทำอะไร วันๆ เอาแต่เล่นเกม  

 แต่ถึงสุขสบายกาย มีกิน มีใช้ โก๋ก็ยังบอกกับฉันว่า - ไม่มีใครรักเขา 

 “แม่เค้าไม่รักหนูหรอก แม่เค้ารักไอ้หนึ่ง พ่อก็รักไอ้สอง ไม่มีใครรักหนู” โก๋พูดระบาย

ความรู้สึกของเขาให้ฉันฟัง ซึ่งความรู้สึกว่าไม่มีใครรัก กลัวการถูกทอดทิ้ง เช่น ถูกแฟนทิ้ง ถูก

เพือ่นทิง้นี ้ เปน็ความรูส้กึรว่มของเดก็วยัรุน่สว่นมากทีข่ีร่ถเสีย่งซึง่ฉนัใชช้วีติอยูร่ว่มดว้ย ไมว่า่จะ

เป็นเด็กซุ้มบ้านสร้าง ซุ้มบางพระ หรือ ซุ้มขนส่งใหม่ก็ตาม 

 ความลำบากเริม่เกดิขึน้ เมือ่แมแ่ละพอ่ตอ้งพาเขาอพยพไปตามทีต่า่งๆ ไมอ่ยูก่บัที ่ เพราะ

34  การเป็นผู้ค้ายาเสพติดทำให้พ่อของโก๋เป็นที่รู้จักในกลุ่มเด็กสาวที่ติดยาเสพติด เมื่อไปไหนก็จะมีสาวๆ มาห้อมล้อม 
ด้วยหวังว่าพ่อของโก๋จะแบ่งยาเสพติดมาให้ตนเองเสพโดยไม่ต้องจ่ายเงิน ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างการมี 
ความสัมพันธ์ทางเพศกับการให้ยาเสพติดนี้ ยังคงดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะที่ฉันเก็บข้อมูลอยู่ในภาคสนาม โดยพื้นที่เริ่มต้น
ของการเกิดความสัมพันธ์ดังกล่าวคือ ดิสโก้เธค สถานบันเทิงยามราตรีบนถนนพบพระ กลางอำเภอเมือง ในดิสโก้เธค
ขนาดใหญ่แห่งนี้นั้นเป็นที่รู้กันว่าเป็นสถานที่สำหรับพบปะ แลกเปลี่ยน ซื้อขายและสังสรรค์กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
ยาเสพติด  
35 สภาพบา้นเรอืนและหอ้งแถวในชมุชนโดยเฉพาะในสว่นทา้ยตลาดนีเ้ปน็เรอืนแถวทีม่คีวามลกึ มดื มตีรอกเลก็ตรอกนอ้ย
วกวนและเชื่อมต่อถึงกันได้หมด คนที่รู้สภาพพื้นที่ดีจะสามารถหลบหลีกการจับกุมและการติดตามของคนต่างพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย 
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ต้องคอยหนีตำรวจ นั่นหมายถึงการที่เขาต้องหยุดเรียนและย้ายโรงเรียนกลางคัน ต่อมาพ่อถูก

จับแม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการเดินเรื่องและในที่สุดศาลก็มีคำสั่งตัดสินจำคุก 4 ปี แม่ต้อง

เปลีย่นจากการใชเ้งนิในการวิง่เตน้เพือ่ไมใ่หพ้อ่ตดิคกุ กลายเปน็การใชเ้งนิสง่สว่ยใหก้บัเจา้หนา้ที-่

เรือนจำเพื่อให้พ่ออยู่ในเรือนจำอย่างสุขสบาย  

 “ซื้อของไปเลี้ยงพวกผู้คุม เลี้ยงพวกนักโทษคนอื่นด้วยทุกวัน แล้วก็ฝากเงินไว้ให้พ่อใช้

ในเรอืนจำดว้ย” วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์ หลงัจากไปเยีย่มสามทีีเ่รอืนจำแลว้ แมแ่ตว๋จะไปเลน่การพนนั

ในบ่อน ซึ่งทำให้แม่แต๋วรู้จักคนมาก และถึงแม้ว่าสามีจะถูกตำรวจจับ แต่แม่แต๋วก็ยังไม่เลิกค้า

ยาเสพติด โดยทำกันเป็นเครือข่าย มีคนเดินยาทั้งเด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และคนแก่  

 “คนที่เดินยาก็เป็นพวกๆ กัน เป็นญาติกันทั้งนั้น เวลาตำรวจเข้ามาถึงจับไม่ได้ไง ตำรวจ

เข้ามากี่ครั้งกี่ครั้งก็จับไม่ได้”
36

 พี่หมวย หนึ่งในญาติผู้ร่วมค้ายาเล่าให้ฉันฟัง  

 เมือ่ขาดพอ่ ลกูชายคนโตกลายเปน็กำลงัหลกัในวงการคา้ยาเสพตดิรว่มกบัแมแ่ละเพือ่นๆ

ในที่สุดลูกชายคนโตก็ถูกตำรวจจับ แม่แต๋วหมดเงินอีกครั้งกับการวิ่งเต้นเพื่อล้มคดี และการยื่น

ประกนัตวัลกูชาย แตใ่นทีส่ดุ ลกูชายคนโตกถ็กูศาลตดัสนิจำคกุกวา่ 3 ป ีเงนิทีแ่มแ่ตว๋มอียูห่มดไป

ซ้ำยังต้องกู้เงินนอกระบบอีกด้วย   

 หลังจากลูกชายคนโตติดคุกได้ไม่นาน ผู้เป็นพ่อก็พ้นโทษออกมาซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่รัฐ

มีมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด เครือข่ายและบุคคลรอบตัวที่ใกล้ชิดกับแม่แต๋ว

เริ่มทยอยกันถูกจับ ส่วนผู้ที่อยู่ในวงการต่างถูกยิงตายจากมาตรการครั้งนี้ 

 แม่แต๋วรับรู้ถึงสัญญาณอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ในที่สุด เธอตัดสินใจเลิกค้ายา 

รายได้ของชีวิตในห้วงนี้มีเพียงเงินที่ได้จากการเล่นพนันในบ่อน และการขายข้าวแกงเล็กๆ 

น้อยๆ จากร้านค้าซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน พ่อของโก๋ไม่ได้ทำงานอะไร เขาใช้ชีวิตอยู่ในบ่อนไพ่ และมี

ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้หญิงอื่น  

 โก๋เล่าว่า บ่อยครั้งที่พ่อกลับจากบ่อนด้วยความโมโห และพาลตบตีแม่ รวมถึงตัวเขา 

 “เขาตบหนูมาตลอดทาง ตั้งแต่หน้าป้อมตำรวจที่ตั้งอยู่ปากทางเข้าชุมชน จนถึงบ้าน 

พอมาถึงบ้านเขาก็เตะหนู หนูเกลียดเขา หนูไม่คิดว่าเขาเป็นพ่อ นอนด้วยกันก็ไม่พูดกันหรอก 

ไม่อยากมองหน้า” ขณะที่โก๋เล่าให้ฉันฟังนั้น เก่งซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและเครือญาติของโก๋พูดแทรก

ขึ้นมาว่า  

 “มันบอกว่ามันไม่มีพ่อ พ่อมันตายไปแล้ว” 

 คำบอกเล่าของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแม่แต๋ว ยายแก้ว ย่าเล็ก และโก๋ รวมถึง

คนอื่นๆ ในชุมชนที่พูดถึงความเป็นมาของครอบครัวนี้ให้ฉันฟังนั้น ทำให้ฉันจินตนาการถึงชีวิต

ครอบครัวของโก๋ว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของโก๋ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตกต่ำ ทรัพย์สมบัติที่เคยมีจาก

36 พี่หมวย หนึ่งในคนที่ร่วมค้ายาและเป็นญาติกับแม่แต๋ว
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การขายยาบ้าก็ถูกขายจนหมด เหลือเพียงตู้เย็นเก่าๆ และโทรทัศน์ 14 นิ้ว เครื่องเก่าๆ เท่านั้น  

 แม่แต๋วไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านที่ต้องจ่ายเดือนละ 300 บาท มากว่า 5 เดือน จนต้องย้าย

มาอยู่ห้องเช่าที่เล็กลง ไม่มีน้ำประปาใช้ ต้องซื้อน้ำข้างบ้านอาบ บ่อยครั้งที่ไม่มีเงินซื้อน้ำต้อง 

ไปขอน้ำที่บ้านยายท้ายตลาดใช้ และแน่นอน บ่อยครั้งไฟในบ้านถูกตัด  

 แม่แต๋วเล่าให้ฉันฟังด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความสะเทือนใจว่า 

 “พอหมดตัวไม่มีเงิน มันเห็นว่าลำบาก มันก็ไปอยู่กับอีนั่นเลย มันบอกว่าหมดตัวแล้วจะ

ให้มันทนอยู่ทำไม ขนาดตอนนั้นเท้าพี่เจ็บถูกน้ำร้อนหกใส่จนเป็นแผลเน่า พี่ไปตลาด ไปจ่าย 

กบัขา้วมาทำของขาย ตอ้งเอาถงุพลาสตกิหุม้เทา้ มนัยงัไมส่นใจเลย พีห่า้มมนัไมไ่ดก้ป็ลอ่ยมนัไป 

แต่ยึดรถมอเตอร์ไซค์มันไว้ให้ไอ้โก๋มันขี่พาไปตลาดตอนเช้า ช้ำใจตรงที่มันบอกว่า หมดตัวแล้วกู

จะทนอยู่กับมึงทำไม”  

 เมื่อพ่อจากไป ครอบครัวจึงเหลือเพียงสามชีวิต แม่ โก๋ และสอง กับรถมอเตอร์ไซค์ 

อีกหนึ่งคัน รายได้ของครอบครัวมาจากการขายข้าวแกงในชุมชนและการเล่นพนันของแม่แต๋ว 

 “ไอ้แต๋วมันชอบเล่น เล่นจนหมดตัว ตอนมันมีเงินมันเดินเป็นคุณนายใส่ทองงี้เต็มตัว 

มันไม่เคยสนใจฉัน มันเอาแต่ญาติพี่น้องมัน พอหมดตัวก็ไม่เห็นใครจะเห็นหัวมัน มีแต่อีแก่

อย่างฉัน ฉันทนไม่ได้ ฉันสงสารหลานฉัน ก็เลยลงทุนให้มันขายของ” ย่าของโก๋เล่าให้ฉันฟัง  

 รา้นคา้ของแมแ่ตว๋อยูท่า้ยตลาดหา่งจากศาลาพกัผอ่นของชมุชนไมไ่กลนกั เปน็เพงิเลก็ๆ

หลังคามุงด้วยสังกะสีเก่าๆ ด้านหน้าวางโต๊ะยาว มีเตาแก๊ส และเตาฟืนอยู่ข้างๆ อีกด้านหนึ่ง

เป็นโต๊ะวางอุปกรณ์ชงกาแฟและมีเตาฟืนสำหรับหม้อต้มกาแฟวางอยู่ข้างๆ ด้านในมีโต๊ะยาว

สำหรบัใหล้กูคา้นัง่กนิอาหาร ขา้งๆ โตะ๊มแีครไ่มไ้ผย่าวเปน็ทีส่ำหรบัเจา้ของรา้นใชน้ัง่บา้ง เอนหลงั

นอนบ้าง ยามไม่มีลูกค้า  

 เป็นประจำ เวลาประมาณตี 3 หลงจู้ ชายวัยกลางคนอายุประมาณ 50 ปีเศษ ที่อาศัย

แคร่ไม้ไผ่ในร้านของแม่แต๋วเป็นที่หลับนอนยามค่ำคืน จะตอบแทนน้ำใจของแม่แต๋วโดยลุกขึ้น

ก่อไฟเพื่อตั้งหม้อต้มน้ำสำหรับชงกาแฟขาย ในขณะเดียวกัน โก๋ก็จะถูกปลุกขึ้นมาหลังจากเพิ่ง

นอนไปได้ไม่นานนักเพื่อขี่รถมอเตอร์ไซค์พาแม่ไปจ่ายตลาด  

     ควันไฟที่คละคลุ้งไปทั่วบริเวณนั้น สายลมที่โชยพาเอากลิ่นของไม้ฟืนที่ถูกเผา เสียงรถ

มอเตอร์ไซค์ของโก๋ที่พาแม่วิ่งฝ่าอากาศยามเช้ามืดด้วยความรู้สึกงัวเงีย เป็นเสมือนสัญญาณของ

การเริ่มต้นวันใหม่ในวิถีชุมชนท้ายตลาดแห่งนี้   

     ตรงปากทาง เมื่อรถของโก๋พาแม่มาถึงตลาดบ่อบัว แม่ก้าวลงจากรถและเดินหายเข้าไปใน

ตลาด สว่นโกก๋จ็ะฟบุหนา้ลงกบัแขนทัง้สองขา้งทีป่ระสานกนัอยูท่ีแ่ฮนดห์นา้รถและหลบัลงอยา่ง

ง่ายดาย เมื่อแม่จ่ายตลาดเสร็จก็จะปลุกโก๋ให้ขี่รถพาแม่กลับมาที่ร้านค้าในชุมชน เป็นอันเสร็จ 

‘งาน’ ที่เขาต้องทำเพื่อ ‘แลก’ กับการเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์  
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 หลังจากส่งแม่ที่ร้านแล้ว โก๋ก็จะกลับมานอนต่อที่บ้าน และตื่นอีกครั้งประมาณ 8 โมง

กว่า เพื่อไปโรงเรียน 



 “หนูไปโรงเรียนประมาณแปดถึงเก้าโมงทุกวันแหละ มันไม่ตื่น พอตื่นก็อาบน้ำแต่งตัวขี่

รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน เอารถไปจอดไว้แถวๆ โรงเรียน บางทีก็จอดในตลาดหน้าโรงเรียน 

จอดไว้บ้านเพื่อนบ้าง เอาเข้าไปในโรงเรียนไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่จะจอดไว้ที่โรงพักแล้วปีนรั้วด้านที่

ติดกับโรงพักเข้าไปในโรงเรียน ทำเป็นประจำ จนน้า
37

 ที่เขาทำความสะอาดห้องน้ำเขาสนิท 

กับหนู เขาเลยไม่ฟ้องอาจารย์”



 รถมอเตอรไ์ซคท์ีแ่มย่ดึไวเ้ปน็สมบตั ิ มไิดเ้ปน็เพยีงเครือ่งมอืสำหรบัใชท้ำมาหากนิเทา่นัน้

แต่กลับถูกนำไปใช้เปิดโลกทางสังคมของโก๋ด้วย  

 “ตอนพ่ออยู่ สองทุ่มหนูต้องเข้าบ้านแล้ว ม่ายอย่างนั้นจะโดนตบ”  

 แต่ ณ วันนี้ที่ไม่มีพ่อ เหลือเพียงแม่ที่เหนื่อยล้าจากการขายของบ้าง ไม่อยู่บ้านเพราะ

ไปเข้าบ่อนเล่นการพนันบ้าง ทำให้โก๋ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านได้ยาวนานขึ้น  

 “ยิ่งมีสมายล์แดงคู่ใจ กลับโน่นแหละ ตีหนึ่ง ตีสอง ร่อนอยู่กับเพื่อนๆ แถวบางพระ” 

โก๋ว่า 

 ชวีติของโก ๋ เปน็ตวัอยา่งหนึง่ของการเผยใหเ้หน็เบือ้งหลงัถงึความรกัทีม่ตีอ่รถมอเตอรไ์ซค์

อยา่งมากมายของเดก็วยัรุน่ รถมอเตอรไ์ซคเ์ปน็เสมอืนเพือ่นทีเ่ขา้มาในชว่งชวีติอนัวา้เหว ่ อา้งวา้ง 

เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และการไม่ได้รับความใส่ใจ ไม่ได้รับสัมผัสที่อบอุ่นห่วงใยจากคน

รอบขา้ง แตเ่มือ่พวกเขาไดค้รอบครองรถมอเตอรไ์ซค ์ มนักลบักลายเปน็เครือ่งมอืทีน่ำเพือ่นมาให้ 

อยู่เคียงข้างในทุกที่ ยามสุขก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ ยามทุกข์ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ ปลดปล่อยอารมณ์ที่

ตึงเครียดจากการเป็นคนชายขอบ ไร้คนสนใจ ขาดคนเหลียวแล  

 ต่อเมื่อขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ตกแต่งแล้ว กลับทำให้ผู้คนรอบข้างสนใจ รถมอเตอร์ไซค์

กอ่รา่งอตัลกัษณ ์ตวัตน ใหม้ตีำแหนง่แหง่ทีใ่นสงัคม มนัทำใหช้วีติพวกเขาทีด่เูสมอืนไรค้วามหมาย

กลายเป็นชีวิตที่มีคุณค่า มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้รถมอเตอร์ไซค์จึงเสมือนบุคคล 

อันเป็นที่รัก  

 ดังที่ ฌอง โบดิรยาร์ด กล่าวว่า สินค้ากลายเป็นสิ่งที่มีอำนาจและน่าหลงใหลเนื่องจาก

มันเป็นวัตถุที่สร้างความสุข สุขภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และสร้างเกียรติยศความภาคภูมิใจ

37 น้าที่โก๋พูดถึงคือภารโรงที่ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดห้องน้ำที่โก๋และนักเรียนคนอื่นๆ ใช้เป็นบริเวณสำหรับปีนเข้าปีน
ออกเมื่อไม่สามารถเข้าออกจากโรงเรียนทางประตูด้านหน้าโรงเรียนได้
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ใหแ้กผู่ค้รอบครอง เปน็มนตข์ลงัของตวัหมาย (a fetishism of the signifier)
38

 ดงับทวพิากษ-์

วิจารณ์ เรื่อง For a Critique of the Political Economy of the Sign ที่เปลี่ยนจุดเน้นการ

วิเคราะห์การหลงใหลคลั่งไคล้สินค้าในระบบการผลิต ความสัมพันธ์ทางสังคมของการผลิตและ

มลูคา่ใชส้อยสนิคา้ ไปเปน็การใหค้วามสำคญักบัการบรโิภคและมลูคา่แลกเปลีย่นของสนิคา้ โดย

พิจารณาสินค้าในฐานะที่เป็นสัญญะทางภาษา (linguistic sign)  

 หรัง่ เดก็หนุม่ทีข่บัรถมอเตอรไ์ซคช์นหญงิกลางคนซึง่กำลงัขา้มถนนจนไดร้บับาดเจบ็สาหสั

ทั้งคู่ พูดถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากเด็กวัยรุ่น

ที่ใช้ชีวิตร่วมกับรถมอเตอร์ไซค์คนอื่นๆ ให้ฟังว่า 



 “ผมคนหนึ่งล่ะที่รักรถ คนที่รักรถเขาจะรู้สึกว่ารถมันเหมือนมีชีวิต เราทำให้มันมีกล้าม 

มพีลงั จากเดมิเราซือ้มนัมา มนัออ่นแอ เรากด็แูลมนั ตกแตง่มนั ใหม้นัมพีลงั แขง็แรง...คนทีแ่ตง่รถ

เขารักรถนะครับ รักรถมากๆ รถมันต้องเหมาะกับตัวผู้ขี่ ให้ผมไปขี่รถ 110 ซีซี มันไม่ใช่”



พิธีกรรมสู่‘ความหลุดพ้น’
 รถมอเตอร์ไซค์ในโลกของเด็กวัยรุ่นนั้น หลุดพ้นขอบเขตความหมายและคุณค่าในฐานะ 

‘วัตถุ’ โดยสร้างความหมายและคุณค่าใหม่ให้เทียบเท่า ‘สิ่งมีชีวิต’ ซึ่งต้องโคจรผ่านพิธีกรรม

สำคัญอย่างน้อย 2 ขั้นตอนคือ พิธีกรรมการเป็นเจ้าของครอบครอง และ พิธีกรรมแต่งตัวสร้าง

เอกลักษณ์เพื่อให้รถของตัวเองโดดเด่นสะดุดตาที่สุด 



พิธีกรรมครอบครอง
 การให้ความหมายและคุณค่าของรถมอเตอร์ไซค์เสมือนหนึ่งว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้น

จากการถา่ยโอนความหมายของโลกวฒันธรรมในตวัสนิคา้ เขา้สูเ่ดก็วยัรุน่โดยการแสดงออกทาง-

สญัลกัษณข์องพธิกีรรมในการเปน็เจา้ของครอบครอง เดก็วยัรุน่จะใชเ้วลามากมายในการทำความ-

สะอาดรถมอเตอร์ไซค์ พูดคุย ถกเถียงเปรียบเทียบโอ้อวดรถมอเตอร์ไซค์ที่ตนครอบครองอยู่ 

การขับขี่รถโชว์เพื่ออวดอ้างความเป็นเจ้าของและดึงเอาความหมายจากสิ่งที่พวกเขาได้ลงทุนไป

กับรถมอเตอร์ไซค์นั้น เป็นเครื่องหมายของเวลา สถานที่ โอกาสการแบ่งแยกทางวัฒนธรรม 

สถานะ ชนชั้น และวิถีชีวิตของพวกเขา พิธีกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเวทีของเด็กวัยรุ่นที่ทำให้พวกเขา

ได้อวดอ้างถึงความเป็นเจ้าของความหมายของสินค้าที่ตนเองบริโภคอย่างเต็มที่ ทำให้วิถีโคจร

38 Baudrillard, Jean. For a Critique of the Political Economy of the Sign, translated by Charles Levin 

(St.Louis, Missouri: Telos Press, 1981), pp.91-92.
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การเคลื่อนไหวของความหมายสมบูรณ์ขึ้น  

     ในพิธีกรรมของการอวดอ้างความเป็นเจ้าของนี้ เด็กวัยรุ่นได้เคลื่อนย้ายความหมายจาก

สินค้าสู่ชีวิตของพวกเขาและทำให้วัตถุกลายเป็นคน
39

 เป็นความพยายามแปรความหมายจาก

โลกของปัจเจกสู่สินค้า เป็นการสร้างโลกสินค้าที่สะท้อนประสบการณ์ตามความคิดของตัวเด็ก-

วัยรุ่นเอง และโลกของเขา โดยเฉพาะประสบการณ์ร่วมทุกข์ร่วมสุขระหว่างเด็กวัยรุ่นกับรถ

มอเตอร์ไซค์ในทุกห้วงเวลาและทุกสถานที่ ซึ่งเป็นเวลาและสถานที่เฉพาะของเด็กวัยรุ่น เริ่มต้น

จากตื่นนอนจนถึงเข้านอน รถมอเตอร์ไซค์ไม่เคยห่างจากกายของเด็กวัยรุ่น ทำให้วัตถุไม่ใช่วัตถุ 

ไม่ใช่สินค้าอีกต่อไป หากแต่เป็นสิ่งมีชีวิตอันเป็นที่รัก  

 ความภาคภูมิใจในตนเองเกิดขึ้นเมื่อได้เป็นเจ้าของครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ ในยามที่

พวกเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนแล้วมีคนมอง มีคนชื่นชม ทำให้ความสนใจของพวกเขาในห้วง

เวลานัน้มุง่มาทีร่ถมอเตอรไ์ซค ์ ประกอบกบัการเปน็คนชายขอบทีไ่มไ่ดร้บัความสนใจทัง้ในความ

เปน็สมาชกิหนึง่ของชมุชนและในบทบาทของการเปน็นกัเรยีนในโรงเรยีน
40

 ทำใหพ้วกเขามเีวลา

ว่างค่อนข้างมาก พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่มีวิถีชีวิตและการ

มองโลกทีค่ลา้ยคลงึกนั  การคลกุคลกีบัชา่งทำรถมอเตอรไ์ซคท์ีร่า้นซอ่มและดดัแปลงรถในชมุชน

เหล่านี้เป็นวิถีของการใช้เวลาว่างของพวกเขา  

 แมนเลา่ถงึการใชเ้วลาวา่งของเขาใหฟ้งัวา่ “วนัๆ ผมกไ็มไ่ดไ้ปไหนหรอก ผมไมรู่จ้ะไปไหน 

อยู่กับพวกๆ นั่งอยู่ที่ร้านน้าเจี๊ยบ นั่งสูบบุหรี่ ดูเขาทำรถ”  

 ในเวลากลางวนัโดยเฉพาะชว่งบา่ยไปจนถงึประมาณ 5-6 โมงเยน็ เดก็วยัรุน่อายปุระมาณ

15-19 ปี จะนั่งจับกลุ่มกันตามร้านซ่อม และดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ที่กระจายอยู่ในชุมชน 

สภาพของร้านเป็นห้องแถวริมบาทวิถีบ้าง ห้องแถวในซอยบ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของ

ร้าน ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของและช่างซ่อมรถกับเด็กวัยรุ่นเป็นไปอย่างสนิทสนมคุ้นเคย กลุ่มเด็กวัยรุ่น

ที่นั่งอยู่ภายในร้านก็มีความมักคุ้นกันอย่างดี แม้บางครั้งจะมีเด็กหน้าใหม่จากกลุ่มอื่นเข้ามา

ซ่อมรถ แต่ด้วยความสนใจในเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน ทำให้การสร้างความสัมพันธ์เป็นไป

อย่างรวดเร็ว  

 ภายใต้ระบบนี้ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กวัยรุ่นด้วยกัน รวมทั้งเด็กวัยรุ่นกับ

เจ้าของร้านมิได้เป็นไปในลักษณะของผู้ขายกับผู้ซื้อ หรือความสัมพันธ์ของคนต่างวัยอีกต่อไป 

หากแตเ่ปน็ความสมัพนัธข์อง ‘พวกเดยีวกนั’ ซึง่ความเปน็พวกเดยีวกนันี ้ เอือ้ประโยชนต์อ่การ

ซ่อม การแลกเปลี่ยน การหยิบยืมอะไหล่ การเสาะหา ซื้อขายอะไหล่มือสองระหว่างเด็กวัยรุ่น 

ที่ได้มาโดยถูกกฎหมายบ้าง ผิดกฎหมายบ้าง ในบางครั้งก็เป็นการขายผ่านเจ้าของร้านซ่อมรถ 

39 Grant McCracken, Culture and Consumption. pp.85-86. 
40 บางคนพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนหรือบางคนยังอยู่ในสถานภาพของนักเรียน แต่ขาดความสนใจที่จะเข้าเรียน 
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และในบางครัง้กเ็ปน็การเจรจาขายกนัเองระหวา่งเดก็วยัรุน่ทีรู่จ้กักนั ผา่นการใชเ้วลาวา่งชว่งหนึง่

ที่ร้านซ่อมรถ   

 นอกจากนี้ ร้านซ่อมรถยังเป็นแหล่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถแรง หรือตัวขี่ฝีมือดีที่สามารถ

เสาะหาได้เมื่อต้องการแข่งรถ ทั้งในรูปแบบของการแข่งในสนามและการแข่งเถื่อน หรั่ง คนเดิม 

เล่าถึงวิถีการแข่งรถของพวกเขาว่า 



 “เวลาแข่งรถ เราก็นัดแข่งระหว่างคนในซุ้มบ้าง ต่างซุ้มบ้าง ส่วนใหญ่ถ้าแข่งพนันกัน 

จะแข่งต่างซุ้ม สมาชิกในซุ้มไปรับท้ามา ว่าจะแข่ง wave 100 นะ เราก็มาดูว่าซุ้มเรามี wave 

100 มั้ย แล้วเราก็มาคัดเลือกคนขี่ว่าจะให้ใครขี่ ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของรถ ดูว่าใครขี่แล้วมัน

ติดมือ มันเร็ว มันแรง ดูการออกตัว ถ้าออกตัวดีก็ใช้ได้ ถ้าแข่งชนะก็เอาเงินมาแบ่งกัน ถ้าแพ้ 

ก็มาคุยกันว่าจะแก้ไขยังไง แล้วก็ไปท้าใหม่ มีเหมือนกันที่แพ้แล้วหนี ขี่หนีไปเลย มีการตาม 

เช็คบิล ตีกันทีหลัง”



 การจัดแข่งเถื่อนระหว่างร้านซ่อมรถแต่ละร้าน เป็นการประกาศศักดาให้เห็นถึงฝีมือใน

การซ่อมและดัดแปลงรถ รวมถึงพลังอำนาจของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เป็นพวกเดียวกับร้านซ่อมรถ 

 หลกัฐานยนืยนัฝมีอืคอืจำนวนถว้ยรางวลัทีว่างโชวอ์ยูห่นา้รา้น และชือ่เสยีงทีถ่กูกลา่วขาน

ถงึในหมูน่กัขี ่ รวมถงึการทีร่า้นซอ่มรถรา้นอืน่ไมก่ลา้รบัคำทา้ทายในการแขง่ นอกจากรา้นซอ่มรถ 

จะได้มาซึ่งชื่อเสียงจากชัยชนะในการแข่งแล้วนั้น เด็กวัยรุ่นที่เคยถูกมองว่าเป็นเด็กปลายแถว         

ไร้ความสามารถ ขาดแคลนความโดดเด่น ก็จะกลับกลายเป็นคนที่มีผู้กล่าวขานถึงด้วยฉายาที่มี

คำว่า  

 “ตวัขีร่า้น...ตอ่ทา้ย” เชน่ บอยตวัขีร่า้นกร เอกตวัขีร่า้นสมพงษ ์ เกง่ตวัขีร่า้นหรัง่ เปน็ตน้ 

 ชื่อเสียงที่ได้มาผ่านการแข่งรถ และการทำรถที่โดดเด่นทั้งความสวย และความแรงไม่

ได้ทำให้ความดังเกิดขึ้นจำเพาะเจาะจงเพียงใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่ทุกๆ คนที่อยู่ในสาย

สัมพันธ์ของร้านก็รู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจ เป็นเสมือนอำนาจที่มาเสริมสถานะ ตัวตนของพวก

เขาที่สามารถใช้ในการโอ้อวดกับผู้อื่น   

 “ไอ้โอ๋ มันเก่ง เจ๋งสุดแล้ว มันเคยนั่งอยู่ร้านเจี๊ยบ” คำกล่าวข้างต้น เป็นตัวอย่างของ 

คำพูดพาดพิงถึงเด็กวัยรุ่นที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญด้านรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งในเรื่อง

ของตัวรถ เครื่องยนต์กลไก และการขับขี่ เนื่องจากเคยคลุกคลีอยู่ในร้านซ่อมรถแห่งหนึ่ง ทั้งๆ 

ที่ในความจริงแล้ว เขาเพียงแต่ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในชีวิตไปนั่งขลุกอยู่ที่ร้านซ่อมรถแห่งนี้ นั่งดู

เจ้าของร้านซ่อมรถ ช่วยหยิบจับเครื่องมือ ช่วยซ่อมแก้ไขรถตามคำสอน คำบอก ช่วยเอารถที่

ซ่อมเสร็จแล้วไปลองเท่านั้น  
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 เมือ่ตวัตนถกูสรา้งขึน้ผา่นการครอบครองรถ ลลีาการขบัขีร่ถ การคลกุคลอียูก่บัรา้นซอ่ม

และดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ ทำให้การขับขี่รถในรูปแบบธรรมดาโดยไม่มีลีลาเฉพาะที่โดดเด่น 

จึงกลายเป็นสิ่งที่จะมาลดทอนอัตลักษณ์ดังกล่าว 

 หลงัจากตืน่นอนในเวลาประมาณเทีย่ง เดก็วยัรุน่จะออกจากบา้นมานัง่รวมกลุม่กนั และ 

กลับเข้าบ้านอีกครั้งในช่วงตี 3 ของวันรุ่งขึ้น บางคนนอนบ้านเพื่อน บางคนนอนหอพักเพื่อน 

การที่จะต้องอยู่ในบ้านแต่เพียงลำพังกับคนในครอบครัว เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คุ้นเคย

 ตลอดเวลาที่ฉันเข้าไปคลุกคลีอยู่ร่วมในครอบครัวของพวกเขานั้น ฉันพบว่าพวกเขาพูด

คุยและทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวน้อยมาก  

 แมนพดูถงึเหตผุลทีเ่ขามกักลบับา้นหลงัจากทกุคนในชมุชนทา้ยตลาดบา้นสรา้งเขา้บา้นกนั

หมดแลว้วา่ “อยูบ่า้นไมรู่จ้ะทำอะไร เหงา มนันา่เบือ่ ออกไปนัง่คยุกบัเพือ่นขา้งนอกสบายใจกวา่”  

     การได้รถมอเตอร์ไซค์มาครอบครองในชีวิตช่วงนี้ ทำให้วิถีของการขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็น

เครื่องมือในการคลายความเหงา คลายความว้าเหว ่ และชดเชยความรู้สึกขาดความรัก การขี่ 

รถมอเตอร์ไซค์ ทำให้โลกของพวกเขากว้างขึ้นทั้งโลกทางกายภาพและโลกทางสังคม  

 แม่ของนิด เด็กวัยรุ่นสาวคนนั้น เล่าว่า 



 “พอมีรถแล้ว ห้ามไม่อยู่แล้ว ไปบ้านเพื่อนกลับมืด ชีวิตเปลี่ยนไป ไปอยู่กับเพื่อน 

สะดวกขึ้น กลับตอนไหนก็ได้ ไปไหนก็ไป ไปบางกรวย  บ่อไร่ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป (ตอน ม.2) 

ตะลุยรับเพื่อนนั่งซ้อน 3 ไปโรงเรียนตอนเช้า แม่เคยไปเจอโดยบังเอิญที่บางกรวย มืดก็กล้าขี่รถ 

ทีบ่า้นกก็ลวัเหมอืนกนั กลวัรถชน โทรตามกไ็มค่อ่ยรบั กดทิง้ บางทกีบ็อกวา่จะถงึแลว้ กย็งัไมถ่งึ

ซะที ถึงเป็นห่วงอย่างไรก็ได้แต่บ่น เขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ รับปากแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทำอีกแล้ว 

เขาอยากขี่รถมาก เห็นคนอื่นขี่เป็น อยากขี่บ้าง แม่เห็นว่าสะดวกจำเป็นต้องใช้ เด็กมีความ-

สามารถ มีพรสวรรค์เกี่ยวกับรถ มองแต่แง่ดี ไม่ได้คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ อย่างนั้นไม่หัดให้ ไม่ 

ซื้อรถให้ด้วย”  



 อรชุน อัปปาดูรัย นักคิดสำนักหลังอาณานิคม เสนอว่า สิ่งของที่ถูกแลกเปลี่ยนนั้น 

คุณค่ามิได้ติดมาตั้งแต่แรกเริ่ม หากแต่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลให้คุณค่าแก่มัน และการเมืองเป็น

ตวัเชือ่มระหวา่งการแลกเปลีย่นกบัคณุคา่ หมายความวา่ วตัถนุัน้จะมคีณุคา่ในเชงิของการกำหนด

อำนาจและสถานภาพของผู้ครอบครองด้วย
41

41 Arjun Appadurai, (ed.). The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective.p.16-29.
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 รถมอเตอร์ไซค์มีส่วนในการเสริมสร้างอำนาจในโลกของเด็กวัยรุ่นในแง่ของเสน่ห์ดึงดูด

ใจคนรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศตรงข้าม และการเป็นผู้นำกลุ่ม รวมถึงการเป็นเครื่องมือ

ในการต่อรองให้เพื่อนกระทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ โดยแลกกับการได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันงาม  

 มอเตอร์ไซค์มีอำนาจทำให้ผู้ครอบครองกลายเป็นที่สนใจของกลุ่มเพื่อน มีเพื่อนเข้ามา

พูดคุยมากขึ้น พื้นที่ทางสังคมกว้างขวางขึ้น มีการคบหากันระหว่างกลุ่มเพื่อนต่างพื้นที่ ต่าง-

โรงเรียน จากเดิมเป็นคนเงียบๆ ไม่มีเพื่อน ไม่มีคนสนใจ รถมอเตอร์ไซค์ทำให้โลกทางกายภาพ

ดูแคบไปในทันที อำนาจของรถมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวทำให้มันมีสำคัญและเป็นที่หวงแหนสำหรับ

เด็กวัยรุ่น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อฉันขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นนั้น จะพบว่าเด็กวัยรุ่น

ตะโกนทักทายเพื่อนๆ ที่ขี่รถอยู่บนถนนตลอดทาง จนดูเสมือนว่า พวกเขารู้จักกันทั่วเมือง เช่น

ที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งพูดให้ฟังว่า 



 “เด็กวัยรุ่นในเมืองเรารู้จักกันหมดแหละ ถ้าไม่รู้จักชื่อก็คุ้นหน้า ไม่งั้นเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ

ว่า เนี่ยเด็กต่างถิ่น เรารู้กันเลยว่าคนนี้ๆ อยู่กลุ่มไหน ซุ้มใคร เวลาตีกันจะได้ไม่ผิดตัว ขี่รถร่อน

กันตอนเย็นๆ ก็เห็นกันทุกวันแหละ มากับใครก็จำได้” 



 หรือที่นิดเล่าว่า 

 “ช่วงชีวิตเด็กดีเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เด็กจนถึง ม.1 จนกระทั่ง ม.1 เทอมปลายได้รถ พูด

ไปแล้วรถมีส่วนที่ทำให้หนูเกเร รถทำให้ชีวิตของหนูเปลี่ยนไป มีเพื่อนมากขึ้น มันเป็นความสุข

ทีไ่ดอ้ยูก่บัเพือ่น มอเตอรไ์ซคเ์ปน็สือ่กลางทีท่ำใหห้นมูเีพือ่นมากขึน้ทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน”



 วนัทีน่ดินอนอยูท่ีโ่รงพยาบาลไมรู่ส้กึตวันัน้ ฉนัสงัเกตเหน็วา่ มเีพือ่นมาเยีย่มนดิมากมาย

และเป็นเด็กที่มาจากหลากหลายโรงเรียน 



 “หนมูเีพือ่นเยอะ แนะนำตอ่ๆ กนัไปเรือ่ยๆ เลยรูจ้กักนัมากขึน้ เวลาไปไหน ขีม่อเตอรไ์ซค์

เจอเพื่อนเรา เขาอยู่กับเพื่อนเขา เราก็รู้จักเพื่อนใหม่ รู้จักแนะนำกันไปเรื่อยๆ ... เป็นแค่การ

รวมกลุ่มเพื่อคลายเหงาแต่ไม่มีความจริงใจหรอกนะ ถึงอย่างนั้น เวลาเพื่อนมีเรื่องกับใครก็ไป

ช่วยกันนะ หนูเคยไปช่วยเพื่อน เขาโดนไม้หน้าสามตีมากลางหลัง มันบีบคอหนู รอบคองี้ 

แดงไปหมดเลย ...ทำไงได้ อยู่กลุ่มเดียวกัน ต้องช่วยเหลือกัน” 



 การรู้จักกันของเด็กวัยรุ่นเกิดจากการแนะนำเป็นเครือข่าย ให้รู้จักเพื่อนของเพื่อน ต่อๆ 

กันไป การมีเพื่อนมากมายเช่นนี้ ทำให้ความสนใจในการเรียนและความสนใจต่อบุคคลใน



�0

ครอบครัวลดน้อยลง เด็กวัยรุ่นเริ่มใช้ชีวิตนอกบ้านในช่วงหลังเลิกเรียน และวันหยุดสุดสัปดาห์ 

โดยมรีถมอเตอรไ์ซคค์ูใ่จเปน็สือ่กลางเชงิอำนาจของการสรา้งเครอืขา่ยความสมัพนัธแ์หง่มติรภาพ

 ในทัศนะวัยรุ่นเหล่านี้ ความสุขที่เขาหามาได้ด้วยวิธีการดังกล่าว ไม่ได้ทำให้ใครเดือด-

ร้อน และมีเหตุผลสนับสนุนว่าความสุขที่เกิดขึ้น เป็นผลจากความเงียบเหงาเดิมคลี่คลายตัว 

พวกเขาเริ่มรู้สึกถึงการมีใครสักคน มีชีวิตชีวา และมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

 ยิ่งในยามที่มีปัญหาต้อง ‘เคลียร์’ กับคู่อริ รถมอเตอร์ไซค์ก็ยิ่งเพิ่มความสำคัญต่อพวก

เขาเพราะมันจะช่วยพาหนีคู่อริได้ในยามที่พวกเขาเพลี่ยงพล้ำ กระทั่งเป็นพาหนะช่วยระบาย-

อารมณเ์มือ่เสยีใจ ทะเลาะกบัคนรกั หงดุหงดิจากการพรำ่บน่หรอืดดุา่วา่กลา่วจากคนในครอบครัว 

มอเตอรไ์ซคก์ลายเปน็เพือ่นคูใ่จทีพ่ารา่งของเดก็วยัรุน่บึง่ทะยานตา้นกระแสลมแรงๆ นำพาไอเยน็

ปะทะกับร่างกาย พร้อมกับเสียงดังกระหึ่มของท่อไอเสีย ช่วยคลายอารมณ์ที่คุกรุ่นให้บรรเทา-

เบาบางลงได้  

 โกพ๋ดูถงึสิง่ทีท่ำใหเ้ขามคีวามสขุวา่ “ไมว่า่ทกุขห์รอืสขุกอ็ยูก่บัมนั พอเลกิเรยีนกข็ีร่ถมอเตอร-์

ไซค์ไปดูสาวที่โรงเรียน ชวนสาวซ้อนรถ หรือแค่ขี่รถมองสาว ดูดเป๊บซี่ไปด้วยก็มีความสุขแล้ว”  

 การมีบริบทชีวิตทางสังคมร่วมกันระหว่างเด็กวัยรุ่นกับรถมอเตอร์ไซค์ ทำให้ความหมาย

ของรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นก้าวพ้นจากความเป็นวัตถุ กลายเป็น ‘เพื่อนคู่ใจ’ 

 ฐานะของรถมอเตอร์ไซค์ตามความหมายของเด็กวัยรุ่นจึงไม่ใช่วัตถุที่ไม่มีชีวิตจิตใจอีก

ต่อไป เนื่องจากพวกเขามีประสบการณ์ของความรู้สึกร่วมกับรถมอเตอร์ไซค์ เรียกได้ว่าเป็นการ

อยู่ร่วมกันทั้ง ‘ร่าง’ และ ‘จิต’ ร่างกายเคียงข้าง จิตใจผูกพัน  



พิธีกรรมสร้างเอกลักษณ์
 สำหรบัเดก็วยันี ้ เอกลกัษณแ์ละความทนัสมยัคอืเรือ่งใหญท่ีม่พิงึใหใ้ครหมิน่หยาม พวกเขา

คิดค้นกรรมวิธีชะลอความแก่ ความเชย ความล้าสมัยของรถมอเตอร์ไซค์ โดยการนำพิธีกรรม

การแต่งตัวมาใช้ในการปรับเปลี่ยนและตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ให้ใหม่ แลดูสดอยู่ตลอดเวลา เป็น

ปฏิบัติการหนึ่งของการทำให้รถไม่แก่และไม่อยู่นอกสายตาของผู้คน  

     พวกเขาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เมื่ออยู่รวมกลุ่มกับเพื่อน การแวะ-

เวียนอยู่กับร้านซ่อมรถ ร้านขายอะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ที่ผลัดเปลี่ยนเอา 

ชิ้นส่วนตกแต่งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่นมานำเสนอ โดยมีนิตยสารคู่มือแต่งรถทั้งแบบสวย

และแบบแรง ซึ่งแต่ละค่ายต่างก็มีรถตัวอย่างในสังกัดมานำเสนอ พร้อมสินค้าและอุปกรณ์ 

รุ่นใหม่ๆ รวมถึงตัวอย่างของรถจากผู้อ่านที่แต่งรถแล้ว ‘เข้าตา’ มาลงในเล่ม เป็นแบบอย่าง

สร้างแรงจูงใจให้เด็กวัยรุ่นเกิดความรู้สึกอยากมีโอกาสให้รถตัวเองปรากฏอยู่ในหนังสือสักครั้ง
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 การดูตัวอย่างในนิตยสารมิได้เป็นไปเพื่อลอกเลียน แต่เป็นไปเพื่อสร้างจินตนาการที่จะ

ออกแบบรถของตนเองใหเ้ดน่กวา่ เหนอืกวา่ และมเีพยีงหนึง่เดยีว การนัง่มองรถของคนอืน่แลว้

จนิตนาการรถตวัเอง เปน็อกีวธิกีารหนึง่ทีน่ยิมใชก้อ่นทีจ่ะเลอืกซือ้ชิน้สว่นอะไหลม่าปรบัแตง่รถใหด้เูด่น

และแตกตา่ง จากนัน้จงึนำไปอวดโฉมใหค้นอืน่ๆ ไดช้ืน่ชมบนทอ้งถนน พวกเขามกัจะพดูเสมอๆ วา่ 



 “มันภูมิใจที่เราขี่รถของเราไปแล้วมีคนมอง มีคนชมว่ารถของเราสวย ถ้าเราขี่รถของเรา

ไปเจอรถคนัอืน่ทีส่วยกวา่เรา กจ็ะมาคดิวา่ทำอยา่งไรใหเ้ดน่กวา่ สวยกวา่ ของเราตอ้งไมเ่หมอืนใคร 

มีหนึ่งเดียว ขี่ไปไหนก็มีแต่คนมอง”



 นอกจากการเลือกซื้อชิ้นส่วนของรถแล้ว การเลือกร้านที่มีฝีมือ และประณีตในการ

ประกอบสร้างก็เป็นสิ่งสำคัญ  

 “ผมเลือกทำล้อที่ร้านนี้ เพราะเขาใช้มือค่อยๆ งัดล้อออกจากวงล้อ มันทำให้ล้อไม่ช้ำ 

ไม่เหมือนร้านอื่นที่ใช้เหล็กงัดล้อ งัดออกมา” 

 การปรับแต่งและประกอบสร้างแต่ละส่วนของรถต้องเหมาะกับร้านแต่ละร้านที่มีความ

ชำนาญ และมีฝีมือเฉพาะ  

 “ทำสีก็ร้านหนึ่ง ทำดุมกระจกก็ร้านหนึ่ง ทำล้อก็ร้านหนึ่ง ไม่ใช่สักแต่ว่าทำเหมาๆ  

ร้านเดียวกันหมด” 

 การเลือกร้าน เลือกช่างที่มีฝีมือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะส่วนของรถนี้ ไม่ต่างอะไรกับ

คนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาร่างกาย ตาเจ็บก็ต้อง

ไปหาจกัษแุพทย ์ กระดกูหกักต็อ้งไปหาหมอทีเ่ชีย่วชาญดา้นกระดกู การไปรกัษากบัแพทยท์ัว่ไป

ไม่ได้สร้างหลักประกันความมั่นใจถึงฝีมือและความเชี่ยวชาญในการรักษาเฉกเช่นแพทย์- 

เฉพาะทาง นอกจากเลือกแพทย์แล้ว ยังต้องเลือกโรงพยาบาลด้วย 

 เดก็วยัรุน่เสาะแสวงหารา้นทีเ่หมาะสม โดยผา่นชอ่งทางการพดูคยุในวงสนทนาของกลุม่-

เพื่อน การไปนั่งมองการซ่อม การแต่งรถที่ร้านซ่อม/แต่งรถมอเตอร์ไซค์ที่คุ้นเคย และนี่คืออีก

วิถีหนึ่งของเด็กวัยรุ่นผู้มีความรักและหลงใหลในรถมอเตอร์ไซค์กระทำในลีลาชีวิตของพวกเขา 

จนอาจกล่าวได้ว่า พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับปฏิบัติการเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

ครอบครองและการแตง่ตวัใหแ้กร่ถมอเตอรไ์ซคข์องเขา ดว้ยวถิกีารบรโิภคทีต่อ่เนือ่งและไมส่ิน้สดุ

บนพื้นฐานความสัมพันธ์อย่างเป็นพลวัตระหว่างระบบการผลิต ระบบการโฆษณา ระบบการ

ตลาด ต่อเนื่องถึงระบบแฟชั่น  

     โลกของ ‘สองเรา’ ที่พวกเขาพยายามสร้าง ล้วนต้องขึ้นตรงต่อสายพานระบบเหล่านี้ทั้งสิ้น 
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ซิ่งซ่าเซ็กส์:
เครื่องมือแย่งชิง
พื้นที่ทางสังคม


 5 ทุม่คนืวนัเสาร ์มอเตอรไ์ซค ์20 คนั คนขบัเปน็เดก็วยัรุน่ชายอายรุาว 16-19 ป ีบางคนั

มีคนซ้อน บางคันไม่มี พวกเขาขับรถเกาะกลุ่มกันมาบนถนนสี่เลนสายหลักในตัวเมือง เสียง

เครื่องยนต์ที่ผ่านออกมาทางท่อไอเสียแผดดังลั่นท่ามกลางความมืดมิด    

 ในค่ำคืนนั้น มีลีลาการขี่รถที่หลากหลาย บางคันบิดคันเร่งเปิดนำไปสักพักจึงชะลอให้

พวกทีข่ีต่ามหลงัตคีูม่าใหท้นั บางคนัพอเหน็เพือ่นบดิคนัเรง่ออกไปกบ็ดิคนัเรง่ตามไลก่วด ดคูลา้ย

เด็กวิ่งไล่แข่งกัน   

 ผู้ขับขี่บางคันปาดหน้ากันไปมา หยอกล้อกัน บ้างยกล้อโดยมีเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายมา 

ถ่วงน้ำหนักเพื่อให้สามารถยกล้อหน้าได้สูงและวิ่งล้อเดียวได้ในระยะทางไกลๆ บางคันขับช้าๆ  

เกาะกลุ่มโดยมีสาวนั่งกอดแนบชิดอยู่กับแผ่นหลัง 

 การเดินทางในครั้งนี้ มีเป้าหมายอยู่ที่ดิสโก้เธคแห่งหนึ่งบนถนนพบพระ ย่านตัวเมือง 

ถนนที่ได้รับฉายาในกลุ่มเด็กวัยรุ่นว่า ‘ถนนโลกีย์’ ภาพวิถีการขี่รถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มเด็ก 

วัยรุน่ทีป่รากฏอยูเ่บือ้งหนา้ของฉนันี ้ เปน็ภาพทีฉ่นัเหน็จนเปน็เรือ่งปกตทิกุคำ่คนืวนัศกุรแ์ละเสาร ์

โดยเฉพาะคืนที่มีรายการพิเศษที่ดิสโก้เธค อย่างการจัดคอนเสิร์ตของนักร้องยอดนิยม

 ก่อนหน้านี้ ฉันเคยได้รับข้อมูลผ่านคำบอกเล่าของ เคน เด็กหนุ่มที่มีลีลาการขี่รถจัดว่า 

‘พลิ้วและแรง’
1
  อยู่ในระดับหัวแถวของเด็กซุ้มบางพระ 

 “พวกเราร่อนกันเต็มถนนเกือบร้อยคันได้มั้ง ไอ้เจ ไอ้ปื๊ด พวกตัวเปิด
2
 ตัวขี่

3
 อยู่ 

แถวหน้า พวกเราขี่ผ่านไปทางไหนก็มีแต่คนมอง ชีวิตช่วงนั้นมีความสุขมากที่สุดเลย
4
 ใครๆ ก็

1 “ไอ้เคนมันขี่รถโคตรพลิ้วเลย มันขี่รถดุอย่างนี้มันถึงชนเด็ก” หนุ่มพูดถึงเคนบางพระ การขี่รถพลิ้วหมายถึง ลีลาการ 
ขี่รถที่โยกรถไปมาโดยใช้ความเร็วสูง เอนรถสลับเปลี่ยนเลนแซงซ้ายแซงขวา ไม่ลดความเร็วลง การขี่รถแรงหมายถึง  
การบิดคันเร่ง เร่งเครื่องเป็นระยะๆ 
2 คนที่เปิดการต่อย หรือทําร้ายร่างกายคู่อริคนแรก 
3 คนที่เป็นนักบิดฝีมือดี 
4 ช่วงมัธยมปีที่ 4 เทอมปลายต่อมัธยมปีที่ 5
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รู้จัก ชื่อเสียงดังมาก”  

 เสียงแห่งความสุขของเด็กวัยรุ่นที่รำลึกถึงลีลาการขี่รถในวิถีชีวิตประจำวันช่วงหนึ่งของ

พวกเขา ภาพการขบัขีร่ถรวมกลุม่ของเดก็วยัรุน่ในคำ่คนืนี ้ ดขูดัแยง้กบัเสยีงของผูใ้หญใ่นชมุชนที่

แสดงความอดิหนาระอาใจกบัลลีาการขบัรถของเดก็วยัรุน่ในชมุชนทีค่กุคามความเปน็อยูข่องผูค้น 

 “ให้มันตายๆ ไปซะบ้าง ไอ้พวกนี้วันๆ ไม่ทำอะไร เอาแต่ขี่รถป่วนเมือง สร้างแต่ความ

เดือดร้อนให้ชาวบ้าน ไม่รู้มันเอาเงินมาจากไหน” คือบางเสียงของชาวบ้าน 

 กระทั่งความรู้สึกของผู้เชี่ยวชาญที่แสดงออกถึงความกังวล ความเครียด ความห่วงใย

เกี่ยวกับจำนวนการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุจราจร พยายามที่จะค้นหาวิธีการต่างๆ 

ในการควบคุม เฝ้าระวัง ปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายเพื่อทำให้สถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตลดลง 

ทั้งนี้เงื่อนไขที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ถูกจับจ้องเป็นพิเศษคือ  

 ‘เด็กวัยรุ่นเพศชายที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไป’  

 เดก็วยัรุน่ทีข่บัขีร่ถมอเตอรไ์ซคเ์องกร็บัรูห้รอืเคยประสบอบุตัเิหตมุาบา้ง แตท่ำไมปรากฏการณ์

การขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เสี่ยงของพวกเขายังคงดำรงอยู่? 

 ฉันเลือกใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเป็นวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยนำตัวเองเข้าไปสู่โลกของเด็กวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ เพื่อ

ทำความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์การบาดเจ็บรุนแรงจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขา 

ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  

 แนวคิดเบื้องหลังคือ การบาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรนั้น เป็นผลมาจาก

ลลีาการขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซคท์ีเ่สีย่ง ลลีาการขบัขีร่ถทีเ่สีย่งนีเ้ปน็ผลลพัธข์องวธิคีดิและปฏบิตักิาร

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลีลาชีวิตในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของ

พวกเขาเหล่านั้น  

 ฉนักา้วเขา้สูโ่ลกของนกับดิรุน่เยาวโ์ดยตดิตามผูป้ว่ยซึง่เปน็เดก็วยัรุน่อาย ุ 17 ป ี ไปทีบ่า้น

ของเขาในชุมชนแห่งหนึ่ง เขาเพิ่งได้รับการผ่าตัดสมองและดามกระดูกขาที่หักจากการขับขี่ 

รถมอเตอรไ์ซคด์ว้ยลลีาการขบัแบบทีน่กัวชิาการเรยีกวา่ ‘เสีย่ง’ ชนชายชราทีก่ำลงัเดนิขา้มถนน  

บริเวณทางโค้งแห่งหนึ่งใกล้กับหมู่บ้านของเขาในเวลาประมาณ 3 ทุ่ม ประกอบกับข้อมูลทาง

ระบาดวิทยาที่ว่าด้วยการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรและเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

บอ่ยครัง้ทีโ่คง้บา้นสรา้ง เปน็ขอ้มลูอกีประการหนึง่ทีส่นบัสนนุใหฉ้นัเริม่ตน้ตดิตามเดก็วยัรุน่คนนี้

เขา้ไปยงัชมุชนของเขา โดยหวงัวา่จะวางตำแหนง่แหง่ทีข่องตนเองในฐานะสมาชกิคนหนึง่ในชมุชน 

 ในบทนี้ ฉันจะเล่าถึงเรื่องราวที่ได้ใช้ชีวิตกว่า 3 ปี อยู่รวมกลุ่มกับเด็กวัยรุ่น ส่วนหนึ่ง

เปน็ผูม้ปีระสบการณก์ารบาดเจบ็รนุแรงจากการเกดิอบุตัเิหตจุราจร เพือ่ตอบคำถามการวจิยัทีว่า่

เด็กวัยรุ่นใช้ชีวิตในโลกของเขาอย่างไร รถมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนหนึ่งในโลกของเด็กวัยรุ่นอย่างไร 
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การขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซคเ์กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมอืน่ๆ ของเดก็วยัรุน่ เชน่ การใชย้าเสพตดิ พฤติกรรม

ทางเพศ หรือพฤติกรรมอื่นๆ หรือไม่  

 ข้อมูลจากการศึกษาภาคสนามในครั้งนี้ ฉันเสนอว่าลีลาการขับขี่ของเด็กวัยรุ่นเป็น

วฒันธรรมยอ่ยทีพ่วกเขาเลอืกใชเ้ปน็กลยทุธใ์นการสรา้ง ‘พืน้ที’่ ทางสงัคม เพือ่กอ่รา่งอตัลกัษณ์

และเสริมสร้างอำนาจให้แก่พวกเขา เพื่อหลุดพ้นจากความเป็นคนชายขอบที่เกิดขึ้นจากการ

เบียดขับทางสังคม  

 การบาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรของเด็กวัยรุ่นนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงปัญหา

สาธารณสขุหรอืปญัหาทางวศิวกรรมจราจร แตม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัระบบสงัคมทีซ่บัซอ้น ผกูโยง

กับปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ โดยมีเด็กวัยรุ่นเป็นผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ  

 ดังนั้น วิธีคิดที่ว่าเด็กวัยรุ่นเป็นผู้กระทำที่มีปัญหาและใช้วิธีการจับกุมที่เข้มงวดนั้น จึง

เปรียบเสมือนการผลิตซ้ำความรุนแรงต่อเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ด้วย  



นักบิดรุ่นเยาว์กับการเบียดขับทางสังคม
 บริบทของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และกลุ่มเพื่อนในชุมชนของ             

เด็กวัยรุ่นเป็นปฐมบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ก่อร่างแฮบบิทัส (habitus) ของพวกเขา และ

เป็นเบื้องหลังสำคัญในการก้าวเข้าสู่โลกของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นเยาว์ที่มีลีลาการขับขี่รถที่

เรียกกันว่า ‘พลิ้ว’ ในทัศนะของพวกเขา แต่ ‘เสี่ยง’ ในทัศนะของผู้คนที่เฝ้ามอง 

 “เด็กบ้านสร้างแต่ละช่วงมันต่างกันนะ ตรงหัวตลาด ไอ้พวกนั้นเป็นนักเลงอันธพาล 

ชอบตีรันฟันแทง ช่วงกลางตลาดนี่ไม่ค่อยยุ่งกับใคร พ่อแม่เขาเข้มงวดควบคุม พอมืดก็ให้ 

เข้าบ้าน ส่วนพวกท้ายตลาดโน่น มันเหมือนสายน้ำน่ะ ชอบไหลลงสู่ที่ต่ำ พ่อแม่มันเป็นอย่างไร 

ลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ เป็นเวรเป็นกรรม”
5


 นกับดิรุน่เยาวท์ีฉ่นัตดิตามมาเพือ่เรยีนรูว้ถิชีวีติของเขา เปน็หนึง่ในเดก็วยัรุน่ ‘พวกทา้ย-

ตลาด’ เมื่อฉันทำแผนที่เดินดินของชุมชนและทำผังความสัมพันธ์ของเครือข่ายวัยรุ่นในชุมชน 

ทำให้ฉันพบว่า แท้จริงแล้วเด็กวัยรุ่นในชุมชนตลาดบนส่วนนี้ นอกจากจะเป็น ‘เพื่อน’ เป็น 

‘พวก’ เดียวกันแล้ว พวกเขาเหล่านั้นยังเป็น ‘เครือญาติ’ กันอีกด้วย  

 ช่วงเวลากลางวัน เด็กวัยรุ่นท้ายตลาดจะมานั่งจับกลุ่มบริเวณศาลาที่อยู่ในชุมชน เพื่อ

เล่นสนุกเกอร์บ้าง เล่นพนันกับรุ่นเดียวกันบ้าง ทั้งกับผู้ใหญ่ที่โตกว่า รวมถึงรุ่นเด็กกว่า บ้างก็นั่ง

เล่นพนันปั่นแปะ พนันน้ำเต้าปูปลา หรือนั่งพูดคุยแซวกันไปแซวกันมา เล่าถึงเรื่องราวที่ตนเอง

5 ชาวบ้านพูดว่า การที่เด็กท้ายตลาดเกเร เรียนไม่จบ หรือติดคุกนั้น เป็นเพราะได้รับผลจากเวรกรรมที่พ่อแม่ก่อกรรมไว้
เนื่องจากค้ายาเสพติด 
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ไปรู้เห็นกระทั่ง ‘เรื่องราวน่าสนใจเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา’ 

 ประมาณบ่าย 3 โมงเย็น พวกเขาจะชักชวนกันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป ‘ดูสาว’ ที่ตลาด-

ขนส่งเก่า ขี่รถร่อน แซวเด็กนักเรียนหญิงหน้าโรงเรียนประจำจังหวัด หน้าโรงเรียนสตรีประจำ-

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวะ ก่อนพากันขับรถวนเล่นแถวศาลากลาง และกลับมานั่งจับกลุ่มกัน 

อีกครั้งที่ศาลาในชุมชน  

 ในช่วงค่ำคืน พวกเขารวมตัวกันมากขึ้น กิจกรรมที่ทำก็ยังคงเดิมๆ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ 

การตั้งวงดื่มเหล้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล้าขาว ภาพที่ฉันเห็นจนชินตาคือวงเหล้าสองวง วงหนึ่งคือ

เด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง 14-25 ปี อีกวงหนึ่งคือวงของรุ่นโตซึ่งเป็นเจ้าของบ่อนและผองเพื่อน  

ทีต่อ้งนัง่อำนวยความสะดวกใหแ้กน่กัพนนัทีเ่ขา้มาเลน่ในบอ่น...ซึง่อยูห่า่งจาก ‘ปอ้มตำรวจ’ ไมถ่งึ

500 เมตร  

 เด็กวัยรุ่น 2-3 คนมีอาชีพเป็นเด็กรับรถ และคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มา

เล่นพนันในบ่อน คอยซื้ออาหารให้ บางทีก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกค้าที่บ้าน บางครั้งลูกค้า

โทรศัพท์ให้ไปรับ ซึ่งพวกเขาจะได้รับเงินรางวัลมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ความใจกว้างและ 

ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเล่นได้หรือเสีย  

 บ่อนจะเลิกประมาณตี 3 แต่บางคืนก็ยันสว่าง เด็กวัยรุ่นคนอื่นๆ แวะเวียนมานั่งคุยด้วย

บ้าง ขี่รถร่อนไปที่อื่นบ้าง สักพักก็กลับมานั่งคุยในวงเหล้า จนกระทั่งบ่อนเลิกก็จะแยกย้ายกัน

กลับบ้าน หรือบางวันไปนอนรวมกันที่บ้านของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม  

 ดว้ยการใชช้วีติในลกัษณะนี ้ จงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลกทีว่ยัรุน่ทา้ยตลาดสว่นใหญจ่ะไปโรงเรยีน

ไม่ทัน หรือไปก็นั่งหลับในห้องเรียน หากเดินเข้าไปในชุมชนก่อนเวลาเที่ยงในวันหยุด เราจะไม่

พบใครเนื่องจากพวกเขายังไม่ตื่นนอน 

 “หนูหลับในห้องเรียนทุกวัน มีวันหนึ่งครูให้เพื่อนตะโกนเรียกกันทั้งห้องเลย หนูตกใจ

ตื่นมา งงเลย นึกว่าเกิดอะไรขึ้น” เล็ก เล่าให้ฉันฟัง หลังจากที่ฉันรู้ว่าเขาสอบตกทุกวิชาและ

ถามเขาว่าทำไมถึงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง 

 ปฏบิตักิารในชวีติประจำวนัและปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งตวัเดก็วยัรุน่กบัผูค้นรอบขา้งในครอบครวั 

ชุมชน ทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีจริต กิริยา และแนวโน้มในการกระทำสิ่งต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

จริตของชนชั้นของตน แต่แตกต่างจากจริต กิริยา และมีการกระทำที่แตกต่างจากกลุ่มคนที่ 

ใช้ชีวิตอยู่ในบริบทสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพวกเขา  

 หญิงวัยกลางคนที่เปิดร้านตัดเสื้ออยู่ในชุมชนบอกเล่าเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเด็ก

บ้านสร้างว่า 



 “เด็กบ้านสร้างไปไหน ไม่มีใครเขาอยากรับเข้าทำงาน พอบอกว่าเป็นเด็กบ้านสร้าง เขา
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รู้เลยว่าขี้เกียจ ไม่เอางานเอาการ เรียนหนังสือก็ไม่จบ เป็นนักเลงอันธพาล คนดีๆ เขาไม่ให้ลูก

เขามาคบด้วย พ่อแม่ก็ไม่สนใจ แต่ใครจะไปว่าลูกเขาไม่ได้นะ เขาจะเข้าข้างลูกเขา ผิดถูก 

ไม่สนใจ”



 สอดคล้องกับเสียงของเด็กรุ่นโตกลุ่มอื่นที่พูดถึงความเป็นเด็กบ้านสร้างด้วยน้ำเสียง

กร้าวว่า 

 “เด็กบ้านสร้างมันชอบปีนเกลียวรุ่นโต ไม่รู้จักฝากเนื้อฝากตัว ถ้าสนิทด้วยแล้วลามปาม 

ถ้าไม่ใช่ญาติกัน โดนไปนานแล้ว” 

 แมใ้นสายตาของคนสว่นใหญใ่นชมุชนจะมองวา่เดก็วยัรุน่ทา้ยตลาดมอีปุนสิยั จรติกริยิา

ไม่น่าคบหาสมาคมด้วยเท่าไหร่นัก แต่เด็กวัยรุ่นท้ายตลาดก็สามารถทนทานต่อความรู้สึกในเชิง

ลบ โดยทำเสมือนว่าพวกเขาไม่รับรู้ และในบางครั้งหากไม่ต้องการที่จะทน พวกเขาก็จะตอบโต้

ด้วยการทำสีหน้าท่าทางล้อเลียนใส่บ้าง พูดจาเสียดสีเยาะเย้ยบ้าง พูดจาล้อเลียนบ้าง หรือเบิ้ล

เครื่องรถมอเตอร์ไซค์ใส่บ้างเป็นการตอบโต้  

 ความที่ไม่ได้รับการยอมรับ กลายเป็นแรงผลักทำให้กลุ่มของพวกเขามีความสัมพันธ์กัน

อยา่งใกลช้ดิ ประกอบกบัการมพีืน้ฐานชวีติโยงใยแบบเครอืญาตดิว้ยแลว้ ทำใหค้วามเหนยีวแนน่

ภายในกลุ่มยิ่งเพิ่มพูนขึ้น เป็นเสมือนพลังที่ลดแรงต้านของความแตกต่างทางอุปนิสัย กิริยา- 

ท่าทางและทัศนคติต่อการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในชุมชน  

 “เราเป็นพวกเดียวกัน เด็กบ้านเดียวกัน ยังไงๆ ก็ต้องช่วยกันไว้ก่อน เรื่องถูกเรื่องผิดเอา

ไว้ที่หลัง”
6

 ถ้อยคำต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนที่แสดงถึงการมองตัวตนของเด็กวัยรุ่น การ

รบัรูถ้งึความคดิและการปฏบิตัขิองผูอ้ืน่ทีม่ตีอ่พวกเขา แสดงถงึอำนาจของการนยิามความหมายที่

คนกลุ่มหนึ่งมีต่อ ‘คนกลุ่มอื่น’ ที่แตกต่างจากตน    

 “ตวัเหีย้เขาตอ้งไปใหค้นเลีย้งถงึจะด ีแตน่ีก่ลบัมาอยูร่วมกนั ลองคดิดวูา่จะเปน็อยา่งไร”

 “ห้องพวกผมไม่ค่อยเรียนกันหรอก อาจารย์ก็ไม่สนใจ เล่นไพ่กันหลังห้องอาจารย์ยัง

ไม่รู้เลย” 

 “พวกที่เขาชอบเรียน เขาไม่มายุ่งกับพวกผม” 

 “เด็กบ้านสร้างส่วนใหญ่เรียนไม่จบ ม.3 หรอก มีไอ้โก๋นี่แหละที่จบ แต่มันอ่านหนังสือ 

ไม่ออกนะ ไม่รู้จบมาได้ไง” 

6 คําพูดของเต่าเมื่อโก๋มีเรื่องชกต่อยกับดรีมบริเวณด้านหน้าดิสโก้เธคแห่งหนึ่ง โดยที่โก๋เมาและเป็นคนที่หาเรื่องชกต่อย 
ดรีมก่อน เมื่อดรีมโต้ตอบโดยการที่จะต่อยกลับ โก๋หนีไปฟ้องพี่ชายซึ่งเป็นรุ่นใหญ่กว่า อันเป็นเหตุให้พี่ชายมาต่อยดรีม
และบอกให้ยุติเรื่องที่บาดหมางครั้งนี้
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 เมื่อคิดว่าเรียนไปก็ไม่จบ ปฏิบัติการของการใช้ชีวิตในโรงเรียนจึงมีเป้าหมายที่เปลี่ยนไป 

พวกเขายังมาโรงเรียนสายตามปกติ การมาโรงเรียนเป็นไปเพียงเพื่อมาพบปะ พูดจาสมาคมกับ

เพื่อนๆ มาหาสาว และมาไถเงิน
7
 หรือแม้กระทั่งมาเพื่อฆ่าเวลา เพราะ ‘ไม่มี’ ที่ไป 

 บางเสียงจาก เคนและต้น เด็กวัยรุ่นซุ้มบางพระ ทั้งคู่เรียนไม่จบชั้นมัธยมปลาย  



 “พวกผมไปโรงเรียนแต่ไม่ได้เข้าห้องเรียนหรอก เดินเล่นอยู่ในนั้นนั่นแหละ จับกลุ่มกัน 

นั่งเล่นกีตาร์บ้าง คุยกันบ้าง จีบสาว แซวสาว บางทีก็ปีนรั้วออกไปเล่นเกม แทงสนุ้ก พอช่วงพัก

ก็เข้ามา ไถเงินเด็กในโรงเรียน ได้เป็นร้อยเลยนะ บางครั้งหมั่นไส้มันมากๆ ก็ตบโทรศัพท์มัน

…ตอนอยู่ ม.1 วิชาไหนน่าเบื่อ หรือบางทีไม่อยากเรียน เซ็ง ก็ปีนรั้วออกไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ 

ไปร้านเกม พอใกล้หมดคาบก็กลับมา ปีนรั้วเข้ามา หรือบางทีติดพัน กลับมาตอนโรงเรียนเลิก 

มาเอากระเป๋าแล้วก็ขี่รถกลับบ้าน”



 ชว่ง ม.1 เทอมตน้ แตล่ะกลุม่ยงัมสีมาชกิไมม่ากนกั สมาชกิกลุม่เริม่มากขึน้ในชว่ง ม.1

เทอมปลาย เมื่อการใช้ชีวิตในโรงเรียนผ่านไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวเด็ก ครู และเพื่อนๆ เริ่มชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความคาดหวังที่แต่ละฝ่ายมีต่อกัน  

 เด็กนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนได้ เริ่มแยกตัวออกมาจับกลุ่มกัน

อย่างชัดเจน โดยเลือกพื้นที่บางแห่งนอกห้องเรียนเป็นพื้นที่ทางสังคมของพวกเขา   

 หัวหน้ากลุ่มแบบไม่เป็นทางการ ได้รับการแต่งตั้งจากคุณสมบัติเบื้องต้นคือ ต้องเป็นผู้ที่

มีกิริยาท่าทางแสดงให้เห็นว่า ‘ถ้ามีเรื่องอะไร มันช่วยเราได้’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีประวัติ

ว่ามีความสัมพันธ์เชิงอำนาจหนุนหลัง (แบ็ค) ด้วย จะยิ่งสร้างความมั่นใจให้แก่สมาชิกกลุ่ม เช่น 

เป็นหลานของ boss ซุ้มบางพระ พ่อเป็นทนายที่เคยช่วยลูกชายคนโตเมื่อคราวยิงคนแล้วไม่

ต้องติดคุก พ่อเป็นคนติดตามหรือคนใกล้ชิดนักการเมือง หรือแม้กระทั่ง  

 “ไอ้นี่ มันหมัดหนัก มันเคยต่อยกับรุ่นโตกว่าจนหมอบ เลยไม่กล้ากับมันอีกเลย”    

 เมื่อมีกลุ่ม มีผู้นำ มีผู้ตาม มีการอุปถัมภ์ช่วยเหลือปกป้องกัน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ 

การนยิามคนตา่งกลุม่วา่เปน็พวกอืน่ ซุม้อืน่ ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้แบง่ขัว้ระหวา่งมติรกบัอร ิหาก

สมาชิกต่างกลุ่มมีท่าทีหรือท่าทางที่แม้จะดูขัดสายตา น่าหมั่นไส้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำให้

เกิดสถานการณ์ของการยกพวกตีกันได้ ความสามารถทำให้พวกอื่นเจ็บได้มากแค่ไหน ชื่อเสียง

และบารมีของพวกเขาก็จะได้รับการกล่าวขานมากขึ้นด้วย  

7 การไถเงิน เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในกลุ่ม โดยพวกเขาจะเดินเข้าไปหาเด็กรุ่นเดียวกัน หรือรุ่นน้องและใช้คําพูดและ
ภาษาท่าทางข่มขู่ให้เหยื่อหยิบเงินให้ เช่น “เอาเงินมา 5 บาทดิ๊” ถ้าหากเหยื่อตอบว่าไม่มี เขาจะค้นตัวและยึดเงินที่พบ
ทั้งหมด และหากขัดขืนก็ถูกรุมทําร้าย เด็กคนไหนถูกไถเงินมักโดนไถต่อเนื่องไปทุกวัน
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 เจ เด็กวัยรุ่นหัวแถวซุ้มบางพระเล่าว่า  

 “ม.1 ยงัไมเ่ทา่ไหร ่แคไ่มเ่รยีน โดด พอ ม.2 เริม่เขมน่พวกตา่งกลุม่ ยกพวกตกีนั สรา้งชือ่

ช่วง ม.4 นี่ตีกันทุกวัน ในโรงเรียนบ้าง นอกโรงเรียนบ้าง เหมือนเป็นเรื่องปกติ”  

 การแจ้งเกิด หมายถึง การที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป อันเป็นผลจากการที่มีพวกมากและ

สามารถต่อยตีกับเด็กต่างกลุ่มแล้วได้รับชัยชนะ  

 ช่วงนี้ ‘ฉายา’ เกิดขึ้นพร้อมกับชื่อเสียง มีการเรียกขานชื่อและต่อท้ายด้วยสัญญะที่เป็น

เอกลักษณ ์ โดยการเรียกชื่อเล่นนำหน้า และตามด้วยคำท้ายที่เป็นชื่อพ่อ ผู้ซึ่งเป็นนักเลงโต 

เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เช่น เจชาย  เปี๊ยกใหญ่ โอศาล  

 กระทั่งการเรียกชื่อนำหน้าและต่อด้วยลักษณะนิสัย รูปลักษณ์เฉพาะ หรือพฤติกรรม 

ที่ถูกกล่าวขานถึงจากการสร้างชื่อไว ้เช่น ปื๊ดดำ ตี๋บ้า  

 นอกจากนี้ยังมีการใช้สรรพนามที่บอกถึงสังกัดของตนเอง อย่างสามพี่น้องขนส่งใหม่ 

เด็กซุ้มบางพระ เด็กซุ้มคลองใหญ่  เด็กซุ้มเก้ายอด เด็กซุ้มวังเวง เด็กซุ้มเหลือขอ

 การมีฉายา มีสังกัด สะท้อนนัยยะของการอยู่ในเครือข่ายของความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

ของเด็กวัยรุ่นด้วย 

 เมือ่ไรท้ีท่าง ทีอ่ยูท่ีย่นืตามมาตรฐานทีเ่ดก็ดใีนสงัคมพงึม ี พวกเขาไดส้รา้งพืน้ทีท่างสงัคม

ขึ้นใหม่ ชื่อเสียงและตัวตนเกิดขึ้นในโรงเรียนพร้อมๆ กับการถูกผลักออกจากเครือข่ายทางการ-

ศึกษา ในขณะที่อัตลักษณ์ใหม่เริ่มก่อร่างผ่านบริบทของความสัมพันธ์ทางอำนาจในกลุ่มเพื่อน

และสร้างวัฒนธรรมเฉพาะสำหรับพวกเขาขึ้น 

 เด็กวัยรุ่นที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในงานชิ้นนี้เกือบทั้งหมดเรียนไม่จบ เด็กซุ้มบ้านสร้าง

ส่วนใหญ่เรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กซุ้มบางพระเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เด็ก-

วยัรุน่ทัง้หมดเปน็ผูท้ีม่ลีลีาการขบัขีร่ถในลกัษณะเสีย่ง เกอืบทัง้หมดมปีระสบการณไ์ดร้บับาดเจบ็

ส่วนหนึ่งมีการกระทำรุนแรงทางเพศ มีประวัติการเสพยาเสพติด  

 เนือ้หาตอ่ไปนีฉ้นัจะเลา่ถงึกระบวนการกอ่รา่งอตัลกัษณ ์ ผา่นลลีาการขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซค์

ของพวกเขา ที่ผูกโยงอยู่กับลีลาชีวิตเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากภาวะความเป็นคนชายขอบ



ซิ่ง:เครื่องมือเชิงวัฒนธรรมของ
การก่อร่างอัตลักษณ์คนชายขอบ
 เมื่อพวกเขาไม่สามารถสร้างอัตลักษณ์ในแบบฉบับของเด็กดี เด็กเรียนได้ ประกอบกับ

วิธีการมองโลกที่เกิดขึ้นจากสนามประสบการณ์ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ความสัมพันธ์

ระหว่างเขาและบุคคลรอบข้าง ได้หลอมรวมแทรกซ่าน ซึมซับ  เข้ามาในเนื้อตัวของพวกเขา 
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ทำให้พวกเขามีลักษณะนิสัย จริต กิริยา วิธีคิด ที่มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับชนชั้นและ

ตำแหน่งแห่งที่ของเขา แตกต่างจากคนในชนชั้นอื่น คนที่มีตำแหน่งแห่งที่แตกต่างจากพวกเขา

ออกไป  

 ความแตกตา่งในลกัษณะนีเ้ปน็ผลมาจากการทีพ่วกเขาซมึซบัรบัเอากระบวนชดุการรบัรู้

การประเมินคุณค่าในการมองโลก ผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมตั้งแต่ในวัยเด็ก จนมี

ปฏิบัติการต่างๆ ภายใต้กรอบสังคมในชนชั้นของตนอันมีลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงในส่วนแรก

แลว้นัน้ ทำใหพ้วกเขาพยายามเสาะแสวงหาพืน้ทีท่างสงัคมใหมท่ีท่ำใหพ้วกเขามอีำนาจ ผา่นวถิี

ของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมเฉพาะขึ้น โดยรถมอเตอร์ไซค์ที่พวกเขาเป็นเจ้าของครอบครองนั้น         

ได้กลายเป็น ‘ทุน’ ที่สำคัญในการเปิดพื้นที่ทางสังคมใหม่ให้แก่พวกเขา 

 ลีลาการขับขี่มอเตอร์ไซค์ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของกาลเทศะที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม วิถีการขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องมือในการผ่อนคลายความตึงเครียดใน

ชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือในการชดเชยความเหงา
8
 ความว้าเหว่ ความรักที่ขาดหายไป

9


และอาจกล่าวได้ว่า วิถีการขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นวิถีแห่งความสุขไม่ใช่ความเสี่ยงดังที่ผู้เชี่ยวชาญ

ให้นิยาม  

 ข้อมูลจากภาคสนามแสดงให้เห็นว่า การใช้ชีวิตของเด็กวัยรุ่นในช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตที่ทำให้วิถีโคจรของพวกเขา ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับการขับขี่

 “คอยดนูะพอเรือ่งเงยีบไอเ้จมนัจะดงัเลย
ทนีีม้นัจะโตเลยเพราะมนัผา่นการยงิคนตาย
แล้วไม่ติดคุก”
 ในช่วงนั้นพวกเขารู้ว่าคนโตที่มีอำนาจคุ้มครอง
พวกเขาเหล่านั้น กำลังช่วยเหลือเจให้พ้นจากความผิด
ในคดีครั้งนี้

8 เด็กวัยรุ่นในกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆ พวกเขาชอบฟังเพลงยอดนิยมหรือเพลงเต้นรําที่มีจังหวะรุนแรง 
เร้าใจ ด้วยเสียงที่ดังและเร็ว   
9 ส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี้รับรู้ว่า ‘พวกเขาไม่มีใคร(รัก)’ เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่มีความสัมพันธ์ร้าวฉาน บางส่วน 
พ่อแม่อยู่ด้วยกัน แต่มีความสัมพันธ์แบบห่างเหิน ไม่สนิทสนมแนบแน่น 
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มอเตอร์ไซค์มากขึ้นกว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมา  

 แคปและกลุม่เพือ่นนกัเรยีนชายชัน้ ม.5 โรงเรยีนประจำจงัหวดั ซึง่ไดร้บัการกลา่วขานวา่

เป็นกลุ่มที่ขี่รถแรง เล่าถึงประสบการณ์การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่สะสมเพิ่มพูนขึ้นทำให้พวกเขา

ใช้รถแรงขึ้น แรงขึ้น ความรู้สึกคึกคะนองเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่พวกเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ปีที ่2 และปี 3 พวกเขาเริ่มซิ่งรถ เริ่มแข่งรถกัน 

 “เขาเร็ว เราก็ต้องเร็ว ม.2 ม.3 เริ่มขี่เร็ว เกิดจากการขี่ในกลุ่มเพื่อน ตามเพื่อน คะนอง 

ชอบความมันส์ สะใจ” ถ้อยคำนี้พิสูจน์ได้ดี 

 พฤตกิรรมการขีร่ถมอเตอรไ์ซคข์องวยัรุน่ในลกัษณะทีใ่ชค้วามเรว็สงู เรง่เครือ่งแรง มลีลีา

ของการขบัขีท่ีเ่คลือ่นไหวเปลีย่นเลนอยา่งรวดเรว็ ขีร่ถฝา่ไฟแดง และขีร่ถยอ้นศรนัน้ เปน็พฤตกิรรม

ที่ถูกปิดป้ายให้นิยามความหมายว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยง ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด  

 บุคคลที่มีอำนาจและถูกคาดหวังให้เป็นผู้ควบคุมคือ ‘ตำรวจ’ ด้วยพื้นฐานวิธีคิดที่ว่า 

การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด คอืทางออกในการลดการบาดเจบ็จากการเกดิอบุตัเิหตจุราจร

 ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ มาตรการที่ทำได้คือ การตั้งด่านเพื่อจับกุมผู้ไม่สวม

หมวกกันน็อค ไม่มีใบขับขี่ ดัดแปลงสภาพรถ โดยเวลาทำงานส่วนใหญ่ของตำรวจจราจรคือ

เวลาเชา้จนถงึ 6 โมงเยน็ การตัง้ดา่นยามคำ่คนืเกดิขึน้เปน็ครัง้คราวในกรณพีเิศษ อยา่งเทศกาลที่

มีวันหยุดหลายๆ วัน กระนั้น การขี่รถเร็ว (ฝ่าไฟแดง) ก็ยังเป็นเรื่องยากที่ผู้ได้รับอำนาจ 

โดยชอบธรรมยอมรับว่า “ไม่สามารถควบคุมได้”  

 ในขณะที่รัฐพยายามกดบังคับ ห้ามปรามพฤติกรรมการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็ก- 

วัยรุ่นดังกล่าว แต่สถิติการบาดเจ็บรุนแรงและการเสียชีวิตกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการ 

บาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุ่มผู้ขับขี่มีอายุน้อยลง ข้อมูลทางระบาดวิทยาซึ่งครอบครองปริมณฑล

ขององค์ความรู้ทางด้านนี้ระบุว่า ความชุกของการบาดเจ็บดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่  

6โมงเย็นจนถึงตี 2  

 วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์เป็นวันที่ถูกตีตราว่าเป็นวันที่อันตรายและต้อง ‘เฝ้าระวัง’ 

เป็นพิเศษ 

 ข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันจากผลงานวิจัยจำนวนมาก ที่ทำการศึกษาโดยใช้กรอบ

แนวคิดทางระบาดวิทยา อันมีผลต่อเนื่องไปถึงการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ

ความปลอดภัยทางถนนในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่อาจพูดได้ว่า ‘ประสบความสำเร็จ’   

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้มุมมองทางระบาดวิทยาในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์การ 

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพียงถ่ายเดียว โดยขาดการเชื่อมโยงเหตุปัจจัยเกื้อหนุนทางจิตสังคมและ

บริบททางสังคมวัฒนธรรม อาจทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในลักษณะผิวเผิน เป็นการแก้ไข

เฉพาะปัญหาผิวหน้า ไม่ได้แก้ไขที่แก่นแท้หรือรากเหง้า อีกทั้งการมองปัญหาแบบลอยๆ ทำให้
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การประเมินความรุนแรงคลาดเคลื่อนไปได้

 ข้อมูลจากภาคสนามต่อไปนี้ ฉันต้องการแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าที่มาของปัญหาการ

บาดเจบ็จากการขีร่ถมอเตอรไ์ซคด์ว้ยลลีาการขีร่ถมอเตอรไ์ซคท์ีผู่เ้ชีย่วชาญระบวุา่เปน็ความเสีย่ง

และแสดงใหเ้หน็ถงึความเชือ่มโยงระหวา่งปญัหาการบาดเจบ็รนุแรงจากอบุตัเิหตจุราจร กบัปญัหา

ความรุนแรงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมบริโภคนิยมยุคปัจจุบัน 



ไม่ใช่แค่‘มอเตอร์ไซค์’
แต่มันคือพาหนะเปิดสู่โลกกว้าง
 หลังจากที่พ่อของโก๋ทิ้งแม่และลูกๆ ไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่แล้วนั้น แม่แต๋วพยายามทำ

ทุกวิถีทางที่จะให้พ่อของโก๋กลับมาอยู่ด้วยเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเข้าหาผู้ที่มีอำนาจ

เหนือพ่อ เช่น การไปฟ้องแม่ของพ่อ การไปบอกพี่ชายของพ่อที่พ่อกลัวเกรงที่สุด หรือแม้

กระทั่งการพึ่งพาอำนาจเหนือธรรมชาติ เช่น การเอารูปพ่อของโก๋กับแม่มามัดติดกันแล้วใส่ไว้

ในหมอนตามคำแนะนำของ ‘หมอ’
10

 แต่ทั้งหมดนี้ไม่สามารถทำให้พ่อของโก๋กลับมาอยู่ร่วมครอบครัวได้เหมือนเดิม  

     ในขณะที่แม่แต๋วไขว่คว้าที่จะได้สามีกลับมามีความสัมพันธ์กันดังเดิมนั้น โก๋กลับมีความ

รู้สึกตรงข้าม  

 “ถา้พอ่อยู ่หนตูอ้งเขา้บา้นตอนสองทุม่ ไปไหนกไ็มไ่ด ้พอ่ไมอ่ยู ่หนสูบาย ทำอะไรกไ็ด”้

 โก๋รู้สึกว่าการไม่มีพ่ออยู่ในบ้านทำให้เขามีอิสระมากขึ้น สามารถทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ 

สามารถไปไหนมาไหน เวลาใดก็ได้ ขอเพียงกลับมาพาแม่ไปตลาดตอนตีสี่เท่านั้น  

 ชวีติทางสงัคมของโกก๋วา้งขวางขึน้ เขาไมไ่ดใ้ชช้วีติอยูเ่พยีงในชมุชนบา้นสรา้งและเขา้บา้น

เวลา 2 ทุ่มอีกต่อไป เด็กหนุ่มเริ่มใช้ชีวิตยามราตรีมากขึ้น โดยมีรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสมายล์

แดงคู่ใจขี่คู่ไปกับเค เพื่อนสนิทเจ้าของฮอนด้าสมายล์ดำ  

 เค เป็นเพื่อนในชุมชนที่สนิทกับโก๋มากที่สุด เขาเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดี ความหล่อเทียบ

ได้กับพระเอกวัยรุ่น ชีวิตทางการเรียนของเคไม่แตกต่างไปจากเพื่อนๆ คนอื่นในกลุ่ม เคถูกไล่

ออกจากโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาศัยอยู่กับแม่และ

พ่อเลี้ยงในห้องเช่าตรงข้ามกับร้านค้าของแม่แต๋ว  

 แม่ของเคเลิกกับพ่อช่วงที่เขาเรียนอยู่ชั้นประถม พ่อของเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่

ศาลเยาวชนในจังหวัด ในขณะที่แม่บอกว่าความเจ้าชู้ของพ่อเคทำให้เธอทนไม่ได้นั้น พ่อของเค

ก็ให้เหตุผลของการทนแม่แจ๋วไม่ได้ว่า แม่แจ๋วเอาแต่เล่นไพ่และไม่เคยสนใจเขาเลย  

10 บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับอํานาจเหนือธรรมชาติ
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 ในทีส่ดุทัง้คูก่แ็ยกทางกนัเดนิ แมแ่จว๋มสีามใีหมท่ีอ่ายนุอ้ยกวา่ชือ่เนตร เขาเปน็คนเงยีบๆ

ไมค่อ่ยสงุสงิกบัใคร  เนตรทำงานเปน็ชา่งอยูท่ีป่ัม๊นำ้มนัใกล้ๆ  ชมุชน เชา้กไ็ปทำงาน กลบัมาบา้น

ตอนหัวค่ำ ทุกคนในชุมชนพูดถึงพ่อเลี้ยงคนนี้ว่ารักเคมากกว่าแม่เสียอีก  

 เมื่อคราวที่เคขี่รถมอเตอร์ไซค์ยกล้อเสียหลักล้มคว่ำจนนิ้วหักนั้น มีเพียงพ่อเลี้ยงคนนี้ที่

วิ่งหาคนที่จะรับจำนำโทรศัพท์มือถือ เพื่อเอาเงินพาเคไปรักษาที่โรงพยาบาล ในขณะที่แม่ยังคง

ไม่สนใจและเล่นไพ่อยู่ในบ่อน ทั้งๆ ที่เป็นคนแรกที่เคบอกให้เพื่อนไปตาม  

 เคมีญาติอยู่ที่ชุมชนสุขสันต์ อยู่ห่างจากชุมชนบ้านสร้างประมาณ 3 กิโลเมตร  

 ณ ชุมชนแห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโลกทางสังคมของเคและโก๋  

 การเพิม่ขึน้ของจำนวนเดก็วยัรุน่ทีค่รอบครองรถมอเตอรไ์ซค ์ รวมถงึจำนวนรา้นจำหนา่ย

รถมอเตอร์ไซค์ ผ่านการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายด้วยวิธีลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุ้น

ยอดขายจนทำใหผู้บ้รโิภคขยายวงกวา้งขึน้จากกลุม่คนในชนชัน้กลางไปสูก่ลุม่คนในชนชัน้ลา่งนัน้

ทำให้สามารถซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างง่ายดาย ผ่านระบบเงินกู้และการผ่อนชำระ  

 วาทกรรมในงานโฆษณาและกลยทุธใ์นการสง่เสรมิการตลาดตา่งๆ เปน็รปูธรรมอยา่งหนึง่

ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กลุ่มที่เป็นเป้าหมายหลักทางการตลาดของตลาดรถมอเตอร์ไซค์

ในปัจจุบันไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือคนทำงาน หากแต่เป็นเด็ก ‘วัยรุ่น’  

 วนัหนึง่ในขณะทีโ่กแ๋ละเคกำลงัขบัรถอยูบ่รเิวณถนนดา้นหนา้ชมุชนบา้นสรา้ง เคเอย่ปาก

ชวนโก๋ไปหาญาติที่ซอยสุขสันต์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนประจำจังหวัดมากนัก ซอยมีผู้คน

พลุกพล่าน ทั้งตั้งรกรากอยู่ในชุมชนและคนต่างถิ่นที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจากต่างอำเภอ  

ต่างจังหวัดมาเช่าห้องพักอยู่ในชุมชน  

 เด็กวัยรุ่นมาเล่นเกมที่ร้านเกมในชุมชน มาแทงสนุกเกอร์ นอกจากนี้ยังมีบ่อนการพนัน 

และบ้านที่เด็กวัยรุ่นรุ่นกลางและรุ่นใหญ่มาชุมนุมกันเพื่อเล่นพนันบอล เล่นหวย และเสพยา

เสพติด  

 ขณะที่เด็กวัยรุ่นทั้งสองชวนกันขี่รถเล่น เคขี่รถนำเข้าไปในซอยสุขสันต์ ณ ที่นี้เอง 

ทำให้เคพบเพื่อนนักเรียนของเขาที่เช่าบ้านอยู่แถวนั้นเดินออกมาจากร้านเกม บ้างจับกลุ่มกัน

อยู่ที่โต๊ะสนุ้ก เขาได้รับรู้ว่าเพื่อนของเขาหลายคนใช้ชีวิตส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนอยู่ที่นี่  

 บอ่ยครัง้ในเวลากลางวนั พวกเพือ่นๆ พากนัหนเีรยีนมาชมุนมุกนัโดยรอบบรเิวณโรงเรยีน

ที่พวกอาจารย์ฝ่ายปกครองเคยพากันไปตามจับนักเรียนที่หนีเรียนมาเล่นเกม 

 เมือ่โกแ๋ละเคหยดุรถนัง่พดูคยุกบัพวกเพือ่นๆ ทีร่า้นเกม ทัง้คูไ่ดรู้จ้กัเพือ่นใหมต่า่งชมุชน

ตา่งโรงเรยีน ลกัษณะของการสรา้งความรูจ้กักนัเชน่นีท้ำให ้ ‘พวก’ ของเขาเริม่มากขึน้ นบัตัง้แต่

นั้นมา ซอยสุขสันต์คือพื้นที่อีกแห่งที่โก๋ใช้ชีวิตอยู่นอกเหนือจากชุมชนบ้านสร้าง 

 รถมอเตอร์ไซค์ทำให้พื้นที่ทางกายภาพของโก๋กว้างขึ้นพร้อมๆ กับการแผ่ขยายพื้นที่ทาง
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สังคมของเขาด้วย เขาเริ่มมีเพื่อนมากขึ้น รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียน เพื่อนต่างชุมชนมากขึ้นด้วย 

 นับตั้งแต่โก๋ได้ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นผลจากการที่เขาต้องเป็นผู้รับภาระพา

แม่ไปจ่ายตลาดตอนเช้า เขาเริ่มไม่เข้าเรียน ประกอบกับมีเคเป็นเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เรียนหนังสือ

ทำให้เวลาว่างของทั้งคู่ตรงกัน  

 ทั้งสองพากันขี่รถร่อนไปในที่ต่างๆ เล่นเกม เล่นสนุกเกอร์ และไปเที่ยวดิสโก้เธคที่อยู่

บนถนนพบพระ ห่างจากซอยสุขสันต์ไม่ไกลนัก เส้นทางการขี่รถของโก๋เริ่มไกลจากบ้านและ

ชุมชนของเขามากขึ้น   

 ณ เวลานี้ เพื่อนของโก๋ไม่ใช่เพียงเด็กรุ่นเดียวกันแล้ว แต่มีทั้งรุ่นเล็กกว่า รุ่นเดียวกัน 

และรุ่นโต การใช้ชีวิตทางสังคมในซอยสุขสันต์ และสถานบันเทิงยามราตรี ทำให้เขามีสาย

สัมพันธ์กับกลุ่มเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการกล่าวขานถึงการมีอำนาจในหมู่เด็กวัยรุ่น 

 ‘เด็กบางพระ’ 

 เดก็บางพระเปน็กลุม่เดก็วยัรุน่ทีไ่ดร้บัการกลา่วขานถงึความ ‘เกา๋’ พวกเขาจบักลุม่และมี

จุดนัดพบอยู่ที่เพิงแห่งหนึ่งที่ช่วยกันสร้างไว้ เป็นเพิงไม้ไผ่หลังคามุงจาก อยู่ในซอยแห่งหนึ่ง

ด้านหลังดิสโก้เธค เขาเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า ‘ซุ้ม’ ในขณะที่เด็กวัยรุ่นคนอื่นๆ เรียกพวกเขาว่า 

‘พวกซุ้มบางพระ’ 

 การที่โก๋ได้รู้จักกับเด็กซุ้มบางพระ อีกทั้งเป็นญาติกับเด็กวัยรุ่นหัวแถวของซุ้มบางพระ

ทำให้ชีวิตของโก๋เริ่มเปลี่ยนไป 

 ตารางชวีติประจำวนัของโกใ๋นชว่งนีค้อื ต ี3 ขบัรถมอเตอรไ์ซคพ์าแมไ่ปตลาด หลงัจากนัน้

กลับมานอนต่อ ตื่นอีกครั้งเพื่อไปโรงเรียนประมาณ 8-9 โมงเช้า ในระหว่างวันเขาจะหนีออกมา

จากโรงเรยีนเพือ่ไปเลน่เกมบา้ง ไปเลน่สนุก้บา้ง ชว่ง 4-5 โมงเยน็เขาจะขีร่ถรอ่นดสูาวกบัเพือ่นๆ 

 หลงัจากเดก็ผูห้ญงิกลบับา้นไปหมดแลว้ เปน็เวลาของการขีร่ถมอเตอรไ์ซคร์อ่นกบัเพือ่นๆ

แล้วกลับมานั่งเล่นแถวบ้านหรือเข้าบ้านมานอนพัก ตื่นอีกทีประมาณ 2-3 ทุ่ม เขาจะขับรถไป

หาเพื่อนที่ซุ้มบางพระ ประมาณ 5 ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืน
11

 พากันเข้าดิสโก้เธค ก่อนออกมา

ประมาณต ี2  

 พวกเขาจับกลุ่มคุยกัน แลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กับหญิงสาวที่รู้จักกันในค่ำคืนนั้น 

และบ่อยครั้งที่พวกเขามีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงสาวที่พบกันในบริบทการเที่ยวกลางคืน

ยา่นสถานบนัเทงิ กลบัถงึบา้นอกีครัง้ประมาณต ี 3 ตลอดหว้งเวลาของการใชช้วีติในแตล่ะวนันัน้

เขามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่เคียงข้าง 

 โกน๋ยิามตนเองวา่เปน็เดก็บา้นสรา้งซึง่มรีากเหงา้อยูท่ีบ่างพระดว้ย เนือ่งจากตระกลูทาง

11 เด็กวัยรุ่นเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี พวกเขาสามารถเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงได้โดยผ่านเครือข่าย 
ความสัมพันธ์ของพรรคพวก
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ฝ่ายพ่อของเขาเป็นคนชุมชนบางพระ และลูกชายของลุงนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นรุ่นใหญ่ที่ได้รับการ

ยอมรับว่ามีอำนาจในระดับ ‘รอง boss’ ของเด็กวัยรุ่นซุ้มบางพระเลยทีเดียว  

 “ถ้าไม่มีบอส พี่โทนี่เขาก็คุมแหละ”  

 ‘บอส’ หมายถงึเดก็วยัรุน่รุน่ใหญท่ีเ่ปน็ลกูชายของผูม้อีทิธพิลในชมุชนคนหนึง่ทีไ่ดร้บัการ

บอกเล่าว่า เป็นมือปืนคนสนิทและเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองในพื้นที่ คำบอกเล่าของเคน

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มีลำดับชั้นของเด็กวัยรุ่นซุ้มบางพระ 

 ความสัมพันธ์ที่โก๋มีต่อด็กซุ้มบางพระนั้นสร้างบารมีให้กับโก๋ไม่น้อย เขากลายเป็นเด็ก-

บา้นสรา้งหวัแถว และเปน็หวัหนา้แกง๊ขีฝุ้น่
12

 เมือ่ตวัตนเกดิขึน้ผา่นการมกีลุม่สงักดั มอีตัลกัษณ์

ของกลุ่ม ในขณะเดียวกันเด็กวัยรุ่นแต่ละคนก็มีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้น จากคนที่ไม่มี

ตวัตน ไมม่จีดุเดน่ ไรจ้ดุสนใจ กลายเปน็คนทีม่คีนสนใจ มคีนพดูถงึ
13

 ยกตวัอยา่งเชน่ เปน็เดก็ซุม้

บางพระ  ขี่รถสวย ขี่รถแรง เป็นตัวเปิด เป็นตัวขี่ เป็นคนนำเทรนด์ ผู้นำท่าเต้น ผู้นำเล่นยา

การรู้จักคนมากโดยเฉพาะนักเลงรุ่นโตก็ถูกนำมาเป็นอำนาจและความภาคภูมิใจในการคุยกับ

เพื่อนๆ ในชุมชน  

 เด็กวัยรุ่นที่เข้ามานั่งรวมกลุ่มกันในซุ้มนั้น น้อยคนที่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง 

คนที่ไม่มี จำเป็นต้องมีเพื่อนสนิทที่เรียกว่าไปไหนไปกัน และสถานะของการเป็นผู้อาศัย ทำให้

เขาจำต้องยอมตามต่อความต้องการเจ้าของรถ คนที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์กลายเป็นผู้ที่มี

อำนาจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้รถมอเตอรไ์ซคข์องเขาเดน่ สะดดุตากวา่รถมอเตอรไ์ซคข์องเพือ่นๆ

ในกลุ่ม หรือเด่นกว่ารถมอเตอร์ไซค์คันอื่นๆ ในถนน   

 การมาอยู่รวมกลุ่มกันและมีจุดสนใจเริ่มต้นร่วมกัน ทำให้เกิดความต้องการโอ้อวดรถ

มอเตอร์ไซค์ให้ปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนรุ่นเดียวกันและสาวๆ  

 การโอ้อวดรถมอเตอร์ไซค์กระทำผ่านกระบวนการตกแต่งและดัดแปลง ผ่านการแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มเพื่อน รุ่นพี่ และช่างทำรถมอเตอร์ไซค์ที่สนิทกัน โดยส่วนใหญ่เป็น

ทีร่า้นซอ่มและดดัแปลงรถ ซึง่มกีารสง่แขง่รถทัง้ในรปูแบบของการแขง่เถือ่นและแขง่แบบถกูกฎหมาย

 รถแต่ละคันได้รับการตกแต่งตามกำลังทุนเจ้าของ ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม 

และทุนทางวัฒนธรรม อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์บางอย่างถูกนำมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม

12 โก๋เล่าให้ฟังว่า ชื่อแก๊งขี้ฝุ่นมาจาก ลักษณะของแก๊งที่เมื่อมีเรื่องชกต่อยกับใคร พอตัวเปิดทําการเปิดการโจมตีคู่อริ
แล้ว คนอื่นๆ จะเข้าไปรุม จากนั้นก็สลายตัวอย่างรวดเร็ว ฉันเดินสํารวจโต๊ะนักเรียนในห้องเรียนฉันเห็นรอยขีดเขียนที่
สลักชื่อแก๊งขี้ฝุ่นอยู่บนโต๊ะ  
13 ในคืนวันหนึ่งที่ตลาดค่ำไม่ห่างจากชุมชนบ้านสร้างนัก ฉันไปตามหาโก๋หลังจากที่ได้ชื่อและที่อยู่มาจากเจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาล ฉันถามถึงโก๋กับเด็กสาวอายุราว 15 ปี เขาพูดถึงโก๋ว่า  “ไอ้โก๋กับไอ้เคมันขี่รถแรงทั้งคู่   ใครๆ ก็รู้จักมัน  
มันเท่ ห้าวดี มันขี่รถมาแถวนี้ทุกคืนแหละ ชอบขี่รถมากวนตี- แล้วก็ไป” “วันนั้นพอจอดรถ เด็กมันบอกว่านี่เหรอพี่โก๋ 
ได้ยินแต่ชื่อมานานแล้ว” โก๋เล่าให้ฉันฟังด้วยน้ำเสียงแสดงความภูมิใจพร้อมทั้งทําท่าดึงชายเสื้อและยืดอกขึ้น
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เพื่อให้รถสวยตามจินตนาการของตัวเองและได้รับคำยืนยันจากสมาชิกในซุ้ม รถของเด็กวัยรุ่น

กลุ่มเดียวกันมีลักษณะร่วมที่แสดงความเป็น ‘ซุ้มเดียวกัน’ เช่น การติดสติ๊กเกอร์แบบเดียวกัน  

 การดดัแปลงรถทำใหต้วัตนของผูข้บัขีช่ดัเจน มตีำแหนง่แหง่ทีม่ากขึน้ จนกระทัง่เดก็วยัรุน่

หลายๆ คนถกูจดจำและอา้งถงึโดยใชช้ือ่เรยีกทีผ่กูโยงกบัรถมอเตอรไ์ซคข์องพวกเขา เชน่ บลิลี.่.. 

คนทีข่ีน่โูวเหลอืงคาดดำ เอม็คนทีข่ีค่ลกิสขีาวตดัฟา้ เบริด์ขีค่ลกิดำด ุเขยีดทีข่ีโ่ซนกิตาแดง เปน็ตน้ 

 ในเมือ่อตัลกัษณข์องผูข้บัขีเ่กดิพอ้งกบัรปูลกัษณข์องรถ ดงันัน้หากรถมรีปูลกัษณท์ีท่ำให้ 

ผู้ขับขี่เกิดความรู้สึกสูญเสียอัตลักษณ์ พวกเขาย่อมหลีกเลี่ยง และถือว่าการดูแลรถเป็นสิ่งที่มี

ความสำคญัมากเปน็พเิศษ แมนพดูถงึรถของตวัเองหลงัจากดดัแปลงรถจนกระทัง่เสยีงทอ่เพีย้นวา่

 “ตอนนี้ผมไม่กล้าขี่รถ มีโอ ของผมเลย มันเน่า เสียงท่อไม่เพราะเหมือนรถไอ้เค นั่น

เสียงโคตรดุเลย พอบิดทีนึงนะ ล้อหน้ายกได้สบาย เสียงท่อของผมมันน่าเกลียดฉิบหาย” 

 นอกจากการเป็นเจ้าของรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอันดึงดูดใจแล้ว ลีลาการขับขี่ของพวก

เขากม็ลีกัษณะเฉพาะดว้ย เคนเดก็หนุม่ซุม้บางพระเลา่วา่ “เดก็บางพระขีร่ถเรว็ แรง ทกุคนแหละ

ถ้าไม่เร็วไม่แรงไม่ใช่เด็กบางพระ”  

 คำ เด็กวัยรุ่นหัวแถวซุ้มบางพระพูดถึงท่าทางการขี่รถมอเตอร์ไซค์ของปื๊ดว่า “ท่าขี่ของ

ไอ้ปื๊ดมันใช่เลย โคตรเท่”  

 สำหรับคนกลุ่มอื่น การขับขี่มอเตอร์ไซค์อาจมีความหมายแค่การเดินทาง แต่สำหรับ

เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ มันมิได้มีความหมายเพียงแค่นั้น หากยังช่วยสร้างความสุข สร้างตัวตน 

ตำแหน่งแห่งที่ทำให้พวกเขาเป็นจุดสนใจของบุคคลรอบข้าง  

 อัตลักษณ์เช่นนี้ พวกเขาไม่สามารถสร้างขึ้นได้โดยใช้กลไกอื่น 



ท้องถนน:
เวทีพิสูจน์ตัวตนความเป็นชาย
 ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณโดยรอบบ้านของเด็กวัยรุ่นเหล่านี้มี

สภาพซอมซ่อ รกเรื้อ รุงรัง ขาดลักษณะของบ้านที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกประการ 

กระทั่งเนื้อตัวเสื้อผ้าพวกเขาเวลาอยู่ในชุมชนก็ดูเหมือนไม่ใคร่ใส่ใจ บ่อยครั้งตื่นนอนในช่วงบ่าย

ด้วยชุดที่ใส่เที่ยวในคืนที่ผ่านมา หรืออาจเป็นการใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียว (boxer) ลุกออกจาก

ที่นอนเพื่อมานั่งรวมกลุ่มกับเพื่อนในชุมชนโดยไม่ได้ล้างหน้าล้างตา ไม่ได้หวีผม และบางคนก็

สามารถรับประทานอาหารได้โดยไม่ได้แปรงฟัน  

 กระนั้น ก่อนขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากชุมชนในช่วงเวลา 4 โมงเย็น พวกเขาจะ

ทำความสะอาดทั้งมอเตอร์ไซค์และอาบน้ำแต่งตัวในตามแบบที่กลุ่มนิยม 
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 เด็กซุ้มบ้านสร้างใส่กางเกงสแล็คความยาวประมาณเข่า หรือกางเกงยีนส์และใส่เสื้อยืด

ตราห่านสีดำหรือขาว สไตล์การแต่งตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของแฟชั่นมากนัก  

 ขณะที่เด็กซุ้มบางพระแต่งกายตามแฟชั่นในช่วงนั้นๆ เช่น เมื่อแฟชั่นเสื้อเชิ้ตเป็นที่นิยม

ก็ใส่ตาม แฟชั่นสไตล์ฮิพฮอพเป็นที่นิยมก็ใส่ตาม วิธีแต่งตัวเป็นไปตามนักร้องและดาราดังใน

ขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราวัยรุ่นในหนังต่างประเทศที่พวกเขาซื้อแผ่นซีดีมาเปิดดู  

 นอกจากนี้ เด็กบางพระยังนิยมใส่เสื้อผ้ายี่ห้อดัง เช่น กางเกงยีนส์ลีวายส์ เสื้อและ

กางเกงยี่ห้อ jaspal, polo, หรือ hass เป็นต้น  

 หลังจากทำความสะอาดรถและแต่งตัวเสร็จ พวกเขาเริ่มออกเดินทางโดยการขี่รถไป

เป็นกลุ่มหรืออย่างน้อยต้องมีเพื่อนในกลุ่มไปด้วย พวกเขาไม่นิยมไปไหนเพียงลำพัง เป้าหมาย

ของการเดนิทางคอืบรเิวณหนา้โรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนหญงิตรงตามสไตลท์ีต่นเองหมายปอง บางคน

ชอบสาวพาณิชย์ บางคนชอบสาวอาชีวะ บางคนชอบสาวโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด บางคน

ชอบสาวโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด การขี่รถมอเตอร์ไซค์ในบริบทเช่นนี ้ มีลักษณะการขับขี่

ช้าๆ ขี่ตีคู่ไปกับคู่หู 2 คันบ้าง 3 คันบ้าง  

 เคน เด็กหนุ่มซุ้มบางพระเล่าให้ฟังขณะพาฉันขี่รถตามเส้นทางที่เขาขับรถร่อนดูสาวว่า 

“ขี่รถไปมองสาวไป แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว”   

 ขณะที่รถเคลื่อนตัวช้าๆ สายตาก็สอดส่ายไปตามข้างทาง ตะโกนแซวเด็กสาวที่เดินอยู่

ริมถนนบ้าง โฉบรถไปหาบ้าง ถ้าหากเจอเด็กสาวที่ถูกใจก็จะเข้าไปพูดคุยผูกไมตรี หลายครั้งก็

ขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อสานสายสัมพันธ์ต่อ ถ้าถูกใจมากก็จะมาดักรอในวันรุ่งขึ้นและหาช่องทาง

เพื่อสานสัมพันธ์  

 นนท ์ เดก็หนุม่ผูข้ีร่ถเรว็และแรงเจา้ของรถแตง่สวยและแตง่แรงเปน็ทีรู่จ้กักนัในนาม นนท์

โออิชิ เล่าว่า “ขี่รถมีความสุข ลมพัดเย็น ตาก็มอง สอดส่ายดูสาวข้างทาง”  

 นอกจากการขีร่ถรอ่นไปดสูาวไปในยามเยน็เชน่นีแ้ลว้ การไปนัง่รวมกลุม่กนับรเิวณรา้นคา้

ในตลาดขนส่งเก่า ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเด็กผู้หญิงผ่านไปมาเยอะ ก็เป็นพื้นที่ทางสังคมอีกแห่งหนึง่

ทีเ่ดก็วยัรุน่นยิมไปกนั หากวนัใดสาวยนิยอมสานสมัพนัธด์ว้ยนัน่หมายความวา่ รถมอเตอรไ์ซค์จะทำ

หน้าที่รับสาวนั่งซ้อนท้ายขี่รถเล่นในช่วงเลิกเรียน ในเวลาที่รถรับ-ส่งประจำทางยังไม่ถึงเวลา

ออกเดนิทาง หรอืในชว่งเวลาทีเ่ดก็สาวยงัไมต่อ้งกลบับา้น และเมือ่เวลาผา่นไปรถมอเตอรไ์ซค์ก็จะ

เป็นพาหนะที่สำคัญในการรับส่งสาวกลับบ้าน  

 เหนือหน้าที่ของมอเตอร์ไซค์ในการสร้างความสำคัญให้กับผู้ขับขี่ ซึ่งเดิมอาจมีรูปร่าง-

หน้าตาไม่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามมากนัก ให้กลับกลายเป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามขึ้นมาแล้วนั้น 

รถมอเตอร์ไซค์ยังเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับการจดจำว่าใครเป็นแฟนใคร ใครมีแฟนแล้วหรือ

ยังไม่มี กล่าวคือ ในวันใดที่สาวคนไหนขึ้นซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์คันไหนไป ย่อมหมายถึงการ
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รับรู้ในหมู่เด็กวัยรุ่นว่า เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของผู้ที่ขับขี่หรือเป็นเจ้าของรถคันนั้น  

 เคนซุ้มบางพระเล่าว่า “บางครั้งจีบไม่ติด เพราะมันเคยเห็นว่าเราเคยเอาผู้หญิงอื่นซ้อน 

ยิ่งรถเราสะดุดตา มันยิ่งจำได้ง่าย”  

 ลลีาการขีร่ถรอ่นดสูาวในยามเยน็นี ้ จดัไดว้า่เปน็วถิกีารขีร่ถมอเตอรไ์ซคท์ีไ่มเ่ขา้ขา่ยลลีา

การขบัขีท่ีเ่สีย่งตามนยิามความหมายของผูเ้ชีย่วชาญเทา่ใดนกั เนือ่งจากไมไ่ดข้บัรถดว้ยความเรว็

ที่สูง หากแต่ไปอย่างช้าๆ แต่มีลักษณะกีดขวางการจราจร ในรูปแบบการขี่เอื่อยๆ บ้าง ขี่ตีคู่กัน

ไปบ้าง  

 เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเปรียบเทียบการขับขี่รถเล่นโดยพาหญิงสาวซ้อนท้ายว่า “เหมือนการ

ถีบเรือในสวนสาธารณะ ค่อยๆ ถีบ ไปช้าๆ อารมณ์เรื่อยๆ ไม่เร่งรีบ มีความสุข”  

 เมื่อเป้าหมายของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์คือการอวดโฉมต่อผู้อื่น ดังนั้นการสวมหมวก-

กันน็อคจึงเป็นอุปสรรค และเป็นสิ่งที่พวกเขาหลีกเลี่ยง   

 “ผมอาบน้ำไม่นานหรอก ที่ช้าเพราะกว่าจะทาครีมกันแดด ทาแป้ง หวีผมเสร็จก็เกือบ

ชั่วโมงแล้ว...เห็นผมหน้าตาอย่างนี้นะ พอผมแต่งตัวขึ้นมา ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจีบสาว สาวกรี๊ด 

ขนาดว่าตบแย่งผมกันกลางตลาดก็ยังเคยเลยนะ” บอยเล่าถึงการแต่งกายของเขา 

 การให้ความสำคัญต่อร่างกาย เสื้อผ้า และรถมอเตอร์ไซค์ในฐานะสิ่งสำคัญในการดึงดูด

ความสนใจของเพศตรงข้าม ทันทีที่มีเงินผ่านเข้ามาในมือไม่ว่าด้วยวิธีใด พวกเขาใช้มันในการ

ซือ้หาเครือ่งประทนิผวิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ครมีกนัแดด เสือ้ผา้ และอปุกรณต์กแตง่รถมอเตอรไ์ซค์

 สถานะของพวกเขาในเวลานี ้ แตกตา่งจากสถานะทีค่นในครอบครวั ชมุชน และโรงเรยีน

เคยประทับตราให้



ตำรวจกับมอเตอร์ไซค์:
มันอยู่ที่ใครใจถึงกว่า
 เมื่อฉันเข้าไปเป็นสมาชิกคนหนึ่งของเด็กซุ้มบางพระ พวกเขาสอนและปรับเปลี่ยนให้ฉัน

ขี่รถมอเตอรไ์ซคใ์นลลีาตามแบบฉบบัของพวกเขา เริม่ตน้จากการจบัแฮนดโ์ดยงอขอ้ศอกเลก็นอ้ย 

การนัง่พกัชว่งเอวแทนการนัง่หลงัตรงในขณะขบัขี ่ การยกเทา้ทัง้สองขึน้พรอ้มกบัพบัเขา่เลก็นอ้ย

แนบด้านข้างตัวรถทั้งสองข้างแทนการวางเท้าคู่ชิดกันด้านหน้า และที่สำคัญคือการไม่สวม

หมวกกันน็อค ทำตัวสบายๆ ในขณะขับขี่แทนการนั่งตัวแข็งตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา รวมถึงลีลา

การเอนตัวในขณะเลี้ยวรถด้วยลีลาที่พลิ้วไหว   

 ลีลาการขี่รถของเด็กวัยรุ่นซึ่งประกอบด้วย ท่าทางในการขับขี่ และการใช้ความเร็วนี้มี

ความเป็นเอกลักษณ์ ลักษณะที่แตกต่างกัน มิเพียงท่าทางในการขับขี่ หากแต่การใช้ความเร็วที่
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สงูและการขีร่ถเปลีย่นเลนหรอืการขีร่ถหลบหลกีสิง่กดีขวางโดยไมล่ดความเรว็นี ้ เปน็ลลีาทีเ่รยีก

ไดว้า่เปน็ลกัษณะเฉพาะของเดก็วยัรุน่ทีเ่ขา้มาใชช้วีติโดยมกีลุม่สงักดั การขีร่ถแรงและเรว็มคีวาม

จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีการตีกันระหว่างพวกเขากับคู่อริซุ้มอื่น  

 การดัดแปลงรถโดยการตกแต่งเครื่องยนต์ซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่ของพวกเขานั้น ทำให้

ลีลาการขี่รถของพวกเขาแรงและเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติ เสียงเครื่องที่ผ่านออกมาทางท่อไอเสียจะ

กระตุ้นความเร้าใจให้เขาบิดคันเร่งดั่งใจปรารถนา ความเชี่ยวชาญและคุ้นเคยต่อเส้นทางต่างๆ 

ที่พวกเขาใช้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ทำให้เขาสามารถขี่รถในเส้นทางที่ทำให้เขาไม่ต้องชะลอความเร็ว

หรอืหยดุรถเพือ่รอสญัญาณไฟ และสามารถหลกีเลีย่งจดุตรวจหรอืจดุทีพ่วกเขาคุน้เคยเปน็อยา่งดี

ว่าเป็นบริเวณและช่วงเวลาที่ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจำ  

 แม้กระทั่งในจุดที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนถนนมีความเห็นตรง

กันว่าเสี่ยง อย่างจุดกลับรถบางแห่ง และได้พยายามแก้ไขจุดเสี่ยงเหล่านั้นจนเต็มกำลัง เช่น 

บริเวณเชิงสะพานข้ามแยกแห่งหนึ่งนั้น เป็นช่วงรอยต่อออกมาจากถนนสายรอง หากพวกเขาขี่

รถออกมาจากถนนสายรองและต้องการที่จะกลับรถไปยังถนนอีกฟากหนึ่ง พวกเขาต้องเลี้ยว

ซ้ายไปประมาณ 500 เมตร เพื่อกลับรถ  

 แต่พวกเขาเลือกขี่รถไปเลี้ยวกลับรถที่บริเวณเชิงสะพานที่อยู่ห่างจากจุดกลับรถที่ 

ทางการจัดให้ 200 เมตร ในจุดนั้น หากมีรถวิ่งลงมาจากสะพานด้วยความเร็ว โอกาสเกิด

อุบัติเหตุมีค่อนข้างสูง  

 นอกเหนือความสะดวก รวดเร็ว ความเชื่อมั่นต่อฝีมือ และความคุ้นเคยในการขับขี่ใน

จุดนี้แล้วนั้น สาเหตุหนึ่งของการเลือกกลับรถบนเชิงสะพาน แทนการขี่รถไปเลี้ยวในจุดกลับที่

ปลอดภัยกว่าและอยู่ไม่ห่างกันมากนักคือ ในบริเวณนั้นมีตำรวจจราจรทำหน้าที่อยู่เป็นประจำ

      “พวกผมขีร่ถจนรูแ้ลว้วา่เวลาไหนตำรวจอยูท่ีไ่หน ถา้รถไมไ่ดจ้อดอยูน่ะ ไมม่ทีางจบัพวกผม

ได้” หนุ่มดำ ซุ้มบางพระว่า  



 การขี่รถหนีการจับกุมของตำรวจกลายเป็นเรื่องท้าทาย น่าตื่นเต้น และสนุกสนานใน

หมู่ของพวกเขา ประสบการณ์เหล่านี้เริ่มต้นจากการทำผิดกฎจราจร เช่น ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวม

หมวกกันน็อค ไปจนถึงการมีเจตนายั่วตำรวจให้ไล่จับ  

 “โคตรมันเลย ยั่วมัน มันก็ไล่นะ ยิงปืนขึ้นฟ้า พวกเราขี่หนี มันก็ไล่ตาม ผมหนีจน 

ยางแตกเลย วันนั้นไอ้แบงค์นั่งซ้อนผม มือมันถือดาบไว้ไม่ยอมทิ้งเลยนะ ถ้าโดนจับได้สงสัยโดน

ซ้อมแน่ แต่ไม่มีใครโดนจับสักคน ถ้าลองพวกเราได้ขี่รถแล้ว พวกมันตามไม่ทันหรอก” แมน 

เด็กซุ้มบ้านสร้างคุยโอ้อวดถึงวีรกรรมตัวเอง  

 ในบางครั้ง เวลาเจอตำรวจตั้งด่าน พวกเขาจะเอารถที่ใส่ท่อบึ้ม (ท่อไอเสียที่ผ่านการ
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ดัดแปลง) มาขี่ผ่านไปผ่านมาให้ตำรวจไล่บ้าง ขี่แซงปาดหน้าตำรวจบ้าง พวกเขาเล่าว่าไม่ชอบ

ตำรวจ เพราะมักซุ่มจับรถ เมื่อรถมอเตอร์ไซค์ถูกยึด ตำรวจจะเอาไปชำแหละ โดยการถอด

อุปกรณ์ตกแต่งออกแล้วจึงคืนตัวรถให้

 การยึดรถและชำแหละเอาชิ้นส่วนที่เด็กวัยรุ่นตกแต่งออกไปนั้น ทำให้เด็กวัยรุ่นเหล่านี้

เกิดความไม่พอใจ และรู้สึกอยากท้าทายตำรวจ
14

 ในขณะทีต่ำรวจเลา่ถงึเหตกุารณด์งักลา่วใหฉ้นัฟงัวา่ เมือ่ตำรวจจบัและยดึรถมอเตอรไ์ซค์

ของเด็กวัยรุ่นไว้นั้น หากเด็กวัยรุ่นไม่มาทำการเสียค่าปรับพร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ 

ตำรวจจะนำรถดังกล่าวเก็บไว้ที่ลานจอดรถด้านหลังสถานีซึ่งเป็นพื้นที่เปิด อันล่อแหลมต่อการ

ถูกบุคคลอื่นมาขโมยอะไหล่รถอยู่เสมอๆ แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและสถานที่ ทำให้

ตำรวจไม่สามารถหาที่เก็บของกลางที่มีจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 เด็กวัยรุ่นรู้ดีว่าตำรวจทำงานกันเป็นทีม โดยใช้วิทยุส่งข้อมูลและดักจับ แต่ด้วยความ

ชำนาญเสน้ทาง รูจ้กัตรอกซอกซอยตา่งๆ เปน็อยา่งด ี ประกอบกบัความมัน่ใจในการใชค้วามเรว็

ทำให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าตำรวจไม่มีทางตามพวกเขาทัน แต่หากถูกตำรวจจับ พวกเขาจะใช้ทุน-

ทางสงัคมทีม่อียูค่อื ใหเ้พือ่นทีเ่ปน็ลกูหลานตำรวจไปเอารถออกโดยไมต่อ้งเสยีเงนิ หากไมส่ามารถ

หาคนช่วยไปเอาใบขับขี่ได้พวกเขาก็จะใช้ ‘ลูกอ้อน’ โดยการหาเพื่อนที่หน้าตาดูน่าสงสารไป

อ้อนตำรวจ  

 ดา เล่าถึงกลยุทธ์การต่อราคาค่าปรับ เมื่อครั้งที่เขาถูกตำรวจจับข้อหาขับขี่รถโดยไม่พก

พาใบอนุญาตและตัวรถไม่ติดกระจก  

 รุ่งเช้าวันหนึ่ง ขณะที่ดาขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากไปเล่นยากับเพื่อนในคืนที่

ผ่านมา 

 “ผมตีหน้าเศร้าเข้าไปหามันบอกว่า ผมมีเงินแค่ 200 เอง ผมไปทำงานหาเงินมา ถูกจับ

ตั้งแต่เช้า เพิ่งหาเงินได้แค่นี้ มันก็ยอมลดให้แล้วจาก 400 เหลือ 200”  

 ขณะที่ตำรวจเล่าให้ฟังว่า พวกเขาไม่ต้องการใช้กฎหมายบังคับที่เข้มงวดเกินไป ดังนั้น 

จะลดหย่อนค่าปรับให้กับผู้ขับขี่ในแต่ละกรณีไป และเมื่อฉันทำการศึกษาข้อมูลในรายละเอียด

พบว่า ส่วนใหญ่แล้วข้อหาที่ตำรวจเลือกทำการปรับคือ การดัดแปลงสภาพรถยนต์มากกว่า

ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่  

 การกระทำเชน่นีข้องเจา้หนา้ทีต่ำรวจสง่ผลกระทบตอ่ตวัเลขทีแ่สดงถงึพฤตกิรรมการขบัข่ี

ที่เสี่ยงที่แท้จริง กล่าวคือ ตัวเลขการจับกุมในข้อหาพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงต่ำกว่าความ- 

14 “เออมันเก่งขนาดไหน จะลองดูว่าตํารวจมันแจ๋วจริงรึเปล่า ขับรถเบิ้ลไปเบิ้ลมา บางทีก็มีแกล้งเรียก บางทีก็ขับรถ
เฉี่ยวๆ เรียกแบบใช้คําหยาบๆ เช่น “เฮ้ย ๆ มึงมานี่สิ”  พอเขาเดินมาก็ทําเป็นเรียกเพื่อนข้างหลัง อะไรอย่างนี้  บางที
เดินมา เราเลี้ยวรถกลับ” เก่งเล่าประสบการณ์การท้าทายตํารวจของเขา 
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เป็นจริง การที่ตำรวจเลือกลดหรือละเว้นค่าปรับในส่วนของ พ.ร.บ.จราจร ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

การขับขี่นั้นเนื่องมาจาก ส่วนแบ่งที่ตำรวจจะได้รับจากค่าปรับในกรณีดังกล่าวมีอัตราน้อยกว่า 

ส่วนแบ่งของค่าปรับตาม พ.ร.บ.รถยนต์ 

 การที่เด็กวัยรุ่นถูกตำรวจจับทำให้เกิดความรู้สึกเสียหน้า พวกเขาจะโดนล้อเลียนว่าไร้

ความสามารถ ดังนั้น ระหว่างโอกาสเกิดอุบัติเหตุกับการเสียหน้า พวกเขายอมเสี่ยงกับอุบัติเหตุ

ดีกว่า หากถูกจับ พวกเขาจะไม่มีรถใช้  

 โอ๊ต ยืนยันความเชื่อนี้ว่า 

 “ตอนที่ขี่รถหนีตำรวจก็คิดเหมือนกันว่าอาจเกิดอุบัติเหตุ แต่มันยังดีกว่าเสียหน้า บางที

คนเยอะ คนเดินผ่านไปผ่านมา...อาย เลือกเสี่ยงดีกว่า”  



เพื่อนข้างกายในยามสุข-เศร้า
 การขี่รถมอเตอร์ไซค์กลายเป็นช่องทางผ่อนคลายความเครียดที่ถูกแม่บ่น ดุ ว่า  

 ผ่อนคลายจากความโกรธ เสียใจ น้อยใจ เมื่อยามที่พวกเขาทะเลาะกับคนในครอบครัว

หรือคนรัก การขี่รถมอเตอร์ไซค์เร็วๆ แรงๆ นั้น ทำให้อารมณ์พลุ่งพล่านคลี่คลายลง 

 เวลาตี 1 แล้ว ฉันยังขับรถร่อนอยู่กับเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตามถนนสายต่างๆ ในตัวเมือง 

ในระหว่างนั้น ฉันขับสวนกับเกตุ เด็กหญิงอายุ 13 ปี เธอขี่รถมอเตอร์ไซค์ คาเซ โดยมี เล็ก  

เดก็ผูช้ายอาย ุ12 ป ีซอ้นทา้ย ขีร่อ่นไปมา ยกลอ้ หวัเราะกนัอยา่งมคีวามสขุ บรเิวณศาลากลาง



 “...หนูชอบขี่รถ มันเพลินดี ชอบขี่ตอนมืดๆ ลมพัดเย็นมีความสุข พ่อเขาไม่ว่า เพราะ

หนูต้องรอส่งคนที่มาเล่นไพ่ที่บ่อนข้างบ้าน บางทีก็ต้องไปซื้อของให้เขา เขาก็ให้ตังค์... บางที

ต้องรอไปส่งพี่ข้างบ้านเขาไปหาแฟนตอนห้าทุ่ม แล้วต้องไปรับเขาตอนตีห้า...เป็นอย่างนี้ทุกวัน 

ตอนกลางคืนมันไม่ง่วง ระหว่างรอก็ขี่รถเล่น... พอตอนเช้ามันง่วง ไปโรงเรียนไม่ไหว ตื่นสายก็

ไม่อยากไปแล้ว ไปก็โดนครูด่า ไม่อยากไป...” 



 หลงัจากฉนัถอยรถมอเตอรไ์ซคย์ีห่อ้ยอดนยิมในกลุม่เดก็วยัรุน่ออกมาแลว้ ฉนัไดเ้ขา้รว่ม

ในวิถีการขี่รถเล่น กิจกรรมของซุ้มเด็กบ้านสร้าง และซุ้มเด็กขนส่งใหม่ มากกว่าซุ้มเด็กบางพระ 

หรือซุ้มอื่นๆ 

 การขี่รถเล่นของเด็กบ้านสร้างมี 2 ช่วงเวลา 6 โมงเย็นจนถึงประมาณ 2 ทุ่ม และ

ประมาณ 5 ทุ่มถึงตี 1 เมื่อสมาชิกมารวมกลุ่มกันพร้อมแล้ว เส้นทางที่ใช้ประจำคือ บริเวณทาง

เลียบชายแม่น้ำ บริเวณสวนสาธารณะหน้าศาลากลาง บนถนนพบพระที่มีแหล่งบันเทิงและร้าน
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ค้าเรียงรายอยู่สองข้างทางเป็นจำนวนมาก และถนนสายนอกเมือง  

 ในขณะที่ขี่รถไปก็คุยกันไป เย้าแหย่กันด้วยการบิดเร่งเครื่องหนีและไล่ตามกันบ้าง ขี่ 

ซิกแซก ปาดซ้ายปาดขวาบ้าง ขี่ยกล้อบ้าง  

     จากประสบการณ์ของฉันที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม ฉันพบว่า การขับรถ

มอเตอรไ์ซคโ์ดยมสีายลมเยน็ปะทะหนา้ ทำใหค้วามเหงาเศรา้คลายตวัลง กลายเปน็ความสนกุสนาน 

เสียงกระเซ้าเย้าแหย่  เสียงเครื่องยนต์ และเสียงท่อไอเสีย สร้างความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ การ

โออ้วดกนัโดยการเอาจดุเดน่ของรถขึน้มาโชวท์ำใหเ้จา้ของรถรูส้กึภาคภมูใิจ หากคนืไหนมสีมาชกิ

รวมกันมาก ยิ่งสร้างความรู้สึกฮึกเหิม ลำพองใจ  

 ฉันสังเกตว่าเด็กวัยรุ่นที่ออกมาขับรถเล่นในลักษณะนี้ทุกคนล้วนมีความสุข ทั้งการ

แสดงออกผ่านสีหน้า รอยยิ้ม คำพูด และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมทุกค่ำคืน ถึงแม้ว่า

กลุ่มที่ร่วมขี่รถเล่นยังคงเป็นกลุ่มเดิม เส้นทางการขี่รถก็ยังคงเป็นเส้นทางเดิม 

 ความสุขในการขี่รถนี้อาจเป็นประสบการณ์ในเชิงบวกที่ทำให้พวกเขาคลายเครียด

คลายเหงา แก้เซ็ง แต่ในขณะเดียวกัน มันอาจเป็นประสบการณ์เชิงลบได้ในบางบริบท ซึ่งจะได้

กล่าวถึงในตอนต่อไป 

 เวลารู้สึกเซ็ง เบื่อหน่าย พวกเขาจะปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเองโดยการสร้างความเร้าใจ

หรอืทีพ่วกเขานยิมเรยีกวา่ ‘ปว่น’ หมายถงึ การกอ่กวนชาวบา้นและผูใ้ชร้ถใชถ้นนคนอืน่ๆ อยา่ง

การเบิ้ลเครื่อง การเฉี่ยว การขี่รถไปตะโกนแซวไป หากมีพวกเยอะ ยิ่งทำให้เกิดความกล้าและ

ฮึกเหิม การทำให้ผู้อื่นรู้สึกรำคาญ กลายเป็นความสนุก การยั่วอารมณ์ให้ผู้คนด่าบ้าง โกรธบ้าง

ทำให้ความเหงาสลายตัว มีชีวิตชีวา  

 การขีร่ถเลน่ในชว่งดกึนี ้ มเิพยีงทำใหพ้วกเขาตดิกบัดกัของโอกาสเกดิอนัตรายจากอบุตัเิหตุ

จราจรได้ง่ายเท่านั้น หากยังเป็นการทำลายข้าวของผู้อื่น เช่น การขโมยถังดับเพลิงในปั๊มน้ำมัน

ที่ปิดแล้ว มาฉีดเล่นในขณะขี่รถเป็นกลุ่ม การทำลายสิ่งของสาธารณะ อย่างการล้มถังขยะให้

เกลื่อนกลาดถนน การขี่รถยกล้อหน้า การเล่นสกีโดยการขี่รถให้คนซ้อนกระโดดลงและจับ

เหล็กท้ายรถพร้อมทั้งลากเท้าทั้งสองข้างไปกับพื้นถนน การปาขวดเหล้า ขวดเบียร์ หน้าร้าน

ขายของที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง  

 การขี่รถเล่นยังเป็นกลวิธีในการแสดงอำนาจของพวกเขาให้ประจักษ์ต่อผู้พบเห็นได้ 

สว่นหนึง่ ทัง้การขบัรถไปในขณะทีใ่หผู้ซ้อ้นลากมดีดาบกบัพืน้จนเกดิประกายไฟ การปาขวดเหลา้ 

ใส่ป้อมตำรวจ หรือปาใส่กลุ่มที่เป็นคู่อริ การใช้ปืนยิงหลอดไฟที่เสาไฟฟ้าข้างทางขณะขับ ทั้ง

ปืนจริงและปืนปลอม ยิงอย่างมีเป้าหมายและยิงขึ้นฟ้า กระทั่งการขี่รถไปเป็นกลุ่มและตะโกน

ชื่อซุ้มของตัวเอง “เวียงใต้ๆ เวียงใต้ๆ”
15

 พร้อมทั้งบิดเร่งเครื่อง  

15 เวียงใต้เป็นชื่อซุ้มของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ตั้งชื่อโดยใช้ตําบลที่อยู่อาศัยเป็นชื่อซุ้ม
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 ในขณะที่ฉันใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนแห่งนี้ บ่อยครั้งที่ฉันพบว่า การขี่รถเล่นยามค่ำคืนก่อให้

เกิดอันตรายโดยที่พวกเขาไม่คาดคิด  

 กลางเดือนตุลาคม ในขณะที่เด็กวัยรุ่นอายุราว 17 ปี ขี่รถเล่นอยู่กับคู่หูในช่วงเวลา

ประมาณเกือบเที่ยงคืน เด็กวัยรุ่นรุ่นโตกว่าขี่ตามมาประชิดและตะโกนด่าพร้อมกับกล่าวโทษ

พวกเขาว่าพวกเขาขี่รถปาดหน้า แม้จะชี้แจงว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำการในลักษณะดังกล่าว พร้อม

กับยกมือไหว้ท่วมหัวเพื่อขอโทษ ก็ไม่ได้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเชื่อ ในที่สุดเด็กวัยรุ่นอายุ 17 ปี  

ผู้ขับขี่ก็กลายเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เขาถูกฟันบริเวณคอในขณะที่เพื่อนผู้ซ้อนวิ่งหนีออกมาพบ

ตำรวจสายตรวจ และช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทัน 

 การรวมกลุ่มขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นนี้ เปรียบเสมือนการประกอบพิธีกรรม ดังที่ 

เดอร์ไคม์ (Durkheim, 1976: 215-216) บรรยายว่า ในระหว่างประกอบพิธีกรรม สมาชิกที่มา

ร่วมประกอบพิธีจะแสดงพิธีกรรมที่แตกต่างไปจากการใช้ชีวิตประจำวัน เดอร์ไคม์เรียกพิธีกรรม

ในระหว่างประกอบพิธีเหล่านี้ว่า collective effervescence เป็นอารมณ์ความรู้สึกร่วมขณะ

ประกอบพิธีกรรมที่ก่อให้เกิดการกระทำไม่คาดคิด  

 อารมณร์นุแรงจะถกูปลอ่ยออกมาราวกบัไมอ่าจควบคมุได ้ แตพ่วกเขากย็งัสำนกึรูต้วัโดย

ตลอด พวกเขาจะรูส้กึวา่ตอ้งจดัวางตวัเองใหอ้ยูน่อกเหนอืปรมิณฑลทางศลีธรรมในชวีติประจำวนั

 ในมโนทศันข์องเดอรไ์คมน์ัน้ ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ระหวา่งทำพธิกีรรมเปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้เฉพาะ

ในยามผู้คนมาชุมนุมร่วมกันเพื่อทำพิธีกรรมเท่านั้น ไม่เกิดขึ้นเมื่อแยกอยู่ลำพัง มโนสำนึกร่วม

จึงได้มาจากสังคม หมายถึง สังคมเป็นตัวกำหนด 

 ในกลุ่มผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นเยาว์ที่ฉันศึกษานี้ ความรู้สึกของการมีความสุข คลาย

เหงา ตื่นเต้น เร้าใจ ที่เกิดขึ้นจากการขี่รถนั้น สามารถเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ในยามที่เขาขี่รถ ‘ลำพัง’ 

ก็ได้ เพียงแต่ระดับของอารมณ์ความรู้สึกที่สนุก เร้าใจ และท้าทายนั้นมีระดับที่เบาบางกว่าใน

บริบทที่พวกเขาขี่รถอยู่รวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก 


เหล้า:สื่อกลางพิธีกรรม
 การขี่รถเล่นรอบแรกสิ้นสุดเวลาประมาณ 2 ทุ่ม หลังจากนั้นทุกคนจะกลับมาชุมนุมกัน

ที่ซุ้ม สำหรับเด็กท้ายตลาดบ้านสร้าง พวกเขาใช้ศาลาชุมชนท้ายตลาดเป็นซุ้มในการรวมกลุ่ม 

กิจกรรมที่ทำในช่วงนี้คือ การนั่งล้อมวงดื่มเหล้า เล่นสนุ้ก โดยมีเด็กรุ่นโตกว่าเข้ามาร่วมวงด้วย 

มกีารเลา่เรือ่งราวในวงการนกัเลงและแลกเปลีย่นประสบการณช์วีติในชว่งทีผ่า่นมา รวมถงึความ

เป็นไปในปัจจุบันของแต่ละคน แต่ละรุ่น เป็นประเด็นที่กลุ่มสนใจแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

 หลังจากเหล้าหมด สมาชิกในวงบางคนแยกย้ายกลับบ้าน เหลือเฉพาะสมาชิกขาประจำ
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คือนักบิดรุ่นเยาว์  

 แมน เด็กวัยรุ่นอายุ 14 ปี เขามีลักษณะเฉพาะคือ ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์มากหลังจาก 

ดื่มเหล้าไปแล้ว โก๋พูดถึงแมนเมื่อเห็นเขาผุดลุกผุดนั่งสักพักก็ขี่รถออกไป ไม่นานก็กลับมานั่ง 

ดื่มต่อ วนเวียนอยู่เช่นนี้ 

 “ไอ้แมนมันบ้า ยิ่งเมายิ่งฟุ้งซ่าน ชอบขี่รถ บางทีไม่มีใครไปกับมัน มันไปคนเดียวเลย”  

 นอกเหนือจากการชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ยามเมาแล้ว แมนยังชอบปาขวดตามถนนด้วย

ซึ่งแตกต่างจากเวลาปกติ เขาขี้อาย พูดน้อย ใจอ่อน มักสงสารคนที่ถูกรังแกหรืออ่อนแอกว่า 

 อาจดว้ยวถิชีวีติดงัทีฉ่นัเลา่มานี ้ ทำใหเ้ดก็วยัรุน่ในซุม้บา้นสรา้งเกอืบทกุคนมปีระสบการณ์

เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้ว 

 คนแรกในกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือโก๋ เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เล่นกับเคและแมนในช่วง

เวลาประมาณ 3 ทุ่ม ขาไปโก๋ขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยลีลาสับโดด  

 “เวลาประมาณสองทุ่ม หนูอยากกินนมสด เลยชวนเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาด           

ทา่ใหญ ่ขีก่นัไปสองคนั สามคน ตอนแรกไอแ้มนมนัจะซอ้นหน ูหนกูบ็อกวา่ สบัโดดนะ สบัโดดนะ 

มันเลยไม่ซ้อน ไปซ้อนไอ้เคแทน”  

 สับโดดหมายถึงการขี่รถด้วยความเร็วสูงและยกล้อหน้าขึ้นเป็นช่วงๆ สลับกับการวิ่งบน

พื้นราบ ในรูปแบบ วิ่งราบ-ยกล้อ-วิ่งราบ-ยกล้อ สลับเช่นนี้ต่อเนื่องกันไป 

 ขากลับ โก๋ใช้ความเร็วแข่งกับเคซึ่งมีแมนนั่งซ้อน ในขณะที่โก๋บิดเร่งเครื่องเพื่อขี่ไล่ตาม

แซงรถของเคนั้น ชายชราคนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนน โก๋พยายามหลบ แต่เนื่องจากเป็นทางโค้ง 

ประกอบกับรถมาเร็วทำให้หลบไม่พ้น รถเกี่ยวชายชราคนนั้นเสียหลักล้มคว่ำ หัวฟาดพื้น โก๋

ต้องผ่าตัดเอาเลือดที่คั่งออกจากสมอง และใส่เฝือกเนื่องจากกระดูกขาหัก ในขณะที่ชายชรา 

ผู้นั้นต้องผ่าตัดสมองและกระดูกคอเคลื่อนนอนพักรักษาตัวอยู่ใกล้ๆ กันในโรงพยาบาล  

 โก๋กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีขับขี่รถด้วยความประมาทจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสและ

ถูกคุมประพฤติ 

 สำหรับกรณีของเก่งนั้น จัดอยู่ในกลุ่มผู้ขับขี่รถเร็ว แรง ลีลาการขี่รถของเขาเป็นไปใน

ลักษณะคึกคะนอง วันเกิดเหตุเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืน เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้รวมตัวกันอยู่ที่ซุ้ม

ท้ายตลาดบ้านสร้าง พอได้เวลาประมาณเกือบเที่ยงคืน บ่อนเลิก ปู เด็กหนุ่มรุ่นใหญ่ซึ่งมีความ

เกีย่วดองเปน็เครอืญาตกิบัเกง่ บอกใหเ้กง่ขีร่ถมอเตอรไ์ซคไ์ปสง่เขาทีห่อพกัซึง่อยูห่า่งออกไปจาก

ชุมชนประมาณ 5 กิโลเมตร เก่งและพวก จึงชวนกันขี่รถไปส่งปู และถือโอกาสขี่รถเล่นในค่ำคืน

นั้นด้วย  

 รถมอเตอร์ไซค์ 5 คัน บางคันมีคนซ้อนท้าย บางคันไม่มี ขับขี่อย่างไม่เร่งรีบนักในขาไป 

เมือ่สง่ปเูสรจ็เรยีบรอ้ย ขากลบั รถคนัทีเ่กง่ขีซ่ึง่เปน็รถทีพ่อ่ของเกง่เพิง่ถอยออกมาใหมป่า้ยแดงนั้น 
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ถูกสลับคนขับโดยสันต์ เด็กหนุ่มที่นับได้ว่าขี่รถแรงและเสี่ยง เขาชอบขี่รถในลักษณะผาดโผน 

เก่งเป็นผู้ซ้อน  

 ถนนคอนกรีตสภาพพื้นผิวค่อนข้างดี ขนาดกว้างสี่เลน เมื่อสันต์ขี่รถมาได้ระยะหนึ่ง เขา

ยกล้อและให้เก่งเป็นผู้ถ่วงหลัง แต่เนื่องจากสันต์ขี่มาด้วยความเร็วและยกล้อสูงเกินไป ทำให้รถ

พุ่งทะยานขึ้นและพลิกกลับหลังเกิดประกายไฟ สันต์ทิ้งรถในขณะที่เก่งตกลงไปจากรถแขนหัก 

 กรณีของแมน เขาขับรถโดยมีเก่งซ้อนท้าย ขี่พุ่งมาด้วยความเร็วบริเวณถนนเลียบแม่น้ำ 

ถนนสายที่พวกเขาขับจนคุ้นเคย เป้าหมายของการขี่รถในวันนั้นคือการไปซื้อเบาะที่ปาดบางๆ 

ที่ร้านปาดเบาะชื่อดังในเมือง  

 ระหว่างที่ขี่รถด้วยความเร็วและใจจดจ่ออยู่กับการได้เบาะใหม่ ทำให้แมนไม่ทันมองว่า

มีรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งออกมาจากถนนอีกฝั่งบริเวณสามแยก รถที่แมนขี่พุ่งเข้าชนรถเก๋งคันนั้น

อย่างแรงจนเก่งซึ่งเป็นผู้ซ้อนกระเด็นลอยข้ามแมนและฝากระโปรงรถไปอีกฝั่งหนึ่ง

 มาตรการรณรงค์และมาตรการทางกฎหมายไม่จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 

ไมส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิในวถิชีมุชนทีฉ่นัทำการศกึษาวจิยัอยูน่ี ้ ขอ้มลูจากภาคสนามพบวา่ เหลา้

เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่ายจากคนคุ้นเคยในชุมชน  

     “โธ่พี่ คนขายในเซเว่นฯ รู้จักกัน สนิทสนม ซื้อได้ พี่เขาน่ารัก” พูดเสร็จ แมนเด็กชาย 

วัย 15 ปีก็เดินไปซื้อเบียร์เชียร์ 3 ขวดมาให้ฉันดู พร้อมกับบุหรี่ยี่ห้อ LM 1 ซอง  

 “ซื้อไปแค่นี้ก่อน ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยซื้อที่ร้านน้าติ๊ก...ร้านน้าติ๊กเปิด 24 ชั่วโมง”                    

 ร้านน้าติ๊กเป็นร้านขายของชำในชุมชน เป็นตึกแถว 1 คูหาอยู่ติดถนน เปิดขายของ 24 

ชั่วโมง เด็กวัยรุ่นในชุมชนมักซื้อเหล้าที่ร้านนี้ด้วยความคุ้นเคย ซื้อแล้วก็มานั่งดื่มกันที่ศาลาใน

ชุมชนบ้าง ที่บริเวณท่าเรือเมล์ในชุมชนบ้าง โดยมีเด็กรุ่นโตนั่งดื่มด้วย

 เหล้าเป็นสื่อกลางในพิธีกรรมสร้างความสัมพันธ์ การยกเหล้าให้แสดงถึงการหยิบยื่น 

มิตรภาพและความเคารพ การไม่รับเหล้ามาดื่มแสดงถึงการปฏิเสธมิตรภาพ การดื่มหมดแก้ว

ในครั้งเดียวภายหลังจากได้รับแก้วเหล้ามาแล้วนั้น แสดงถึงความสนิทแนบแน่นของมิตรภาพ  

     พิธีกรรมการดื่มเหล้าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อน เป็นพวกเดียวกัน 

นอกจากนี้ หากผู้ใดได้รับการยกเหล้าบ่อยสะท้อนถึงความมีอำนาจ มีพวกมาก ได้รับการ

ยอมรับมาก 

 เด็กวัยรุ่นรุ่นกลางมีฮีโร่เป็นเด็กรุ่นโตกว่าที่พวกเขายึดไว้เป็นแม่แบบและเป็นที่พึ่งพิง

ยามมีเรื่องกับคู่อริต่างซุ้ม  

 “พี่ปูเขาไม่มีเงินหรอก เขาไม่ได้ทำงาน พวกเราถือว่าเขาเป็นบอส เพราะเขามีปืนและก็

รุ่นใหญ่ด้วย”  

 การที่ได้นั่งร่วมวงร่ำสุรากับรุ่นใหญ่เป็นความสุขอย่างหนึ่ง แม้บ่อยครั้งพวกเขาต้องเป็น
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ผูจ้า่ยเงนิและตอ้งคอยรบัใชช้ว่ยงานสว่นตวัของรุน่ใหญก่ต็าม เชน่ การทำงานบา้น ขบัรถรบั-สง่ 

ผู้หญิงของเด็กรุ่นโต ขับรถซื้อของ ไปธุระตามที่ต่างๆ กระทั่งไปทำร้ายร่างกายคนที่เด็กรุ่นโต 

ไม่พอใจ   

 “เขารอไปหาแฟนตอนห้าทุ่ม ไม่มีอะไรทำก็นั่งคุยกัน กินเหล้า เขาชวนกินก็กินกับเขา 

เขาคุยฮาดี” 

 วิถีชีวิตเช่นนี้ทำให้ความสนใจในการเรียนของพวกเขาน้อยลง การไปโรงเรียนในขณะที่

ยังไม่สร่างจากฤทธิ์สุราและการอดนอนมาทั้งคืน เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ไม่ประสบ

ความสำเร็จในการเรียน เป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บรุนแรง และการเสียชีวิตจากการขับขี่

รถมอเตอร์ไซค์ 

 ไม่เพียงแต่บุหรี่-เหล้าที่หาซื้อได้ง่ายในชุมชนเท่านั้น แม้แต่ยาบ้า ก็สามารถซื้อได้บริเวณ

ริมถนนหน้าเซเว่นฯ ในชุมชน  

 “พี่เอาเงินมาให้หนูสิ หนูจะซื้อให้ดู ซื้อง่ายจะตาย พวกเรารู้ว่าซื้อกับใคร ที่ไหน  

มีขาประจำอยู่...ขี่รถไปแป๊บเดียวก็ซื้อได้แล้ว
16

 คืนวันศุกร์ ปลายเดือนตุลาคม เวลาประมาณ 4 ทุ่ม  

 ฉันและเด็กวัยรุ่นนั่งคุยกันอยู่ในซุ้มบ้านสร้าง คืนนั้นมีสมาชิกไม่มาก ระหว่างนั้น เอ็มขี่

รถมอเตอร์ไซค์เข้ามา ท่าทางมึนๆ มีกลิ่นเหล้า เอ็มจอดรถข้างๆ รถของฉัน สักพักก็คว้ารถของ

สันต์ออกไปขี่ บิดด้วยความแรง เสียงดังกังวานในความมืด  และเสียงก็หายไปอย่างรวดเร็วบน

ถนนทางตรงสายเชื่อมต่อกับอีกอำเภอหนึ่ง  สันต์วิ่งออกไปยืนดู ในขณะที่แม่ของสันต์ตะโกน

บอกด้วยความตกใจว่าทำไมไม่ห้ามเอ็ม แต่สันต์กลับตอบกลับว่า  

 “มันขี่ได้” ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเหมือนไม่มีเกิดอะไรขึ้นและเป็นเรื่องธรรมดาที่คุ้นเคย  

 ไม่ถึง 3 นาที เอ็มขี่รถของสันต์กลับมาจอด ก่อนขึ้นคร่อมรถของตัวเองแล้วขี่ออกไป

ใหม่อีกรอบ ด้วยลีลาเร็วและแรงเหมือนเดิม  

 “ทำไมไม่ห้ามมัน มันเมา” แม่สันต์บอกย้ำอีก “เชื่อดิ มันขี่ได้” สันต์ยังตอบด้วยสีหน้า

ยิ้มแย้มปนเสียงหัวเราะ   

 เอ็มขี่รถด้วยลีลาการนอนขี่และใช้ความเร็วสูงพร้อมทั้งบิดเครื่องด้วยความแรง เพียง 

ชั่วเวลาพริบตา ภาพการขี่รถของเอ็มหายไปจากสายตาของพวกเรา เหลือเพียงเสียงเครื่องยนต์

ดังกระหึ่มท่ามกลางความเงียบ 

 ครั้งนี้ เอ็มกลับมาและคว้าเอารถมอเตอร์ไซค์ของฉันไปขี่ด้วยลีลาเช่นเดิม บิดคันเร่ง

เสียงดัง เร่งเครื่องแรง “เฮ้ยๆ มึงเอารถใครไป” สันต์ตะโกนตามเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่เอ็มขี่ไป

16 โก๋โอ้อวดถึงความสามารถของเขาในการซื้อยาบ้า ในช่วงนี้ยาบ้าเริ่มแพร่ระบาดในชุมชนอีกครั้ง หลังจากซบเซาลง 
ในช่วงที่รัฐบาลสั่งปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดและรุนแรงในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2546-2547 
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ด้วยความเร็ว ทุกคนมองหน้าฉันซึ่งได้แต่พยักหน้าปลอบใจ  

 “พี่ไม่ได้ห่วงรถ พี่ห่วงแต่คน” 

 เมื่อเอ็มกลับมา เขาเอารถของฉันมาจอดที่เดิมและยกมือไหว้ขอโทษ “ขอโทษครับ” 

พร้อมกับทำท่าสวดมนต์ไถ่บาปตามพิธีทางศาสนาคริสต์ สิ้นเสียงว่าพี่ยกโทษให้ เอ็มหันกลับไป 

คว้ารถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง ขี่ออกไปด้วยความแรงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ขากลับเอ็มขี่ผ่าน

หน้าซุ้ม ตัวนอนราบกับรถมุ่งหน้าไปทางโค้งบ้านสร้าง ทุกคนยืนดู  

     พอถึงบริเวณทางโค้ง เอ็มยกตัวขึ้นนั่ง แทนท่านอนราบ แต่รถ Honda jr ที่ขี่มาด้วย

ความเร็วสูง ไม่สามารถเข้าโค้งบ้านสร้างได้ รถชนกับขอบรั้วเหล็กกั้นข้างทาง เสียงดัง เอ็มลอย

ไปไกลประมาณ 20 เมตร ตกไปที่พื้นข้างทาง หัวของเอ็มไปซุกอยู่ที่โอ่งน้ำเก่าๆ หมดสติทันที  

 “เอ็มๆๆๆ...”  

 ทกุคนตะโกนเรยีกเอม็ดว้ยเสยีงอนัดงั ตกใจ และวิง่ไปทีเ่กดิเหต ุ เสยีงดงัทา่มกลางความ

เงยีบในคำ่คนืนัน้ทำใหช้าวบา้นออกมามงุด ู ฉนัขบัรถไปเรยีกรถมลูนธิฯิ ทีอ่ยูห่า่งจากจดุเกดิเหตุ

ประมาณ 800 เมตร มารบัเอม็ไปโรงพยาบาลในตวัเมอืง เพือ่นๆ ทกุคนตามไปดว้ย แมข่องเอม็ 

ร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจ ร้องไปพลางกอดฉัน พูดว่าแม่ยอมทุกอย่าง ขอให้เอ็มรอดชีวิตในครั้งนี้  

 คืนนั้น แพทย์ใส่เครื่องช่วยหายใจและรับเอ็มไว้รักษาต่อในโรงพยาบาล   

 เอ็มรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 5 วัน หมอบอกว่ามีเลือดคั่งในสมองเล็กน้อย ให้กินยา

เพื่อให้เลือดละลาย อาการอื่นปกติ ไม่มีกระดูกหัก  

 อุบัติเหตุที่ทำให้เอ็มเกือบเสียชีวิตในครั้งนี้ นอกจากไม่ถูกกล่าวโทษจากสังคมในฐานะที่

เขาขบัขีร่ถในขณะทีส่ภาพรา่งกายไมพ่รอ้มเพราะอำนาจสรุาแลว้ เรือ่งราวครัง้นีย้งักลายเปน็ความ

สนุกสนาน ถูกนำมาเล่าขานกันในกลุ่มเด็กวัยรุ่นถึงความเป็นคนดวงแข็ง เป็นคนเก่งอีกด้วย  

 สันต์พูดถึงเอ็มในขณะที่เด็กวัยรุ่นจับกลุ่มพูดคุยกันในซุ้มว่า  

 “ไอ้เอ็มมันดวงแข็งว่ะ ตอนมันลอยจากรถนะ เหมือนซูเปอร์แมนเลย หัวใจหยุดเต้น

ด้วยนะ แต่ปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลย มันเก่งว่ะ” 

 ในขณะทีม่วีธิคีดิชดุหนึง่วา่ เราไมส่ามารถปอ้งกนัหรอืยบัยัง้ตอ่ตา้นอบุตัเิหตไุดเ้นือ่งจาก

อบุตัเิหตเุกดิขึน้จากการกระทำของสิง่ทีอ่ยูน่อกเหนอือำนาจการควบคมุ แตเ่ดก็วยัรุน่กลุม่นีก้ลบัมี

วิธีคิดและให้เหตุผลของการรอดชีวิตจากอุบัติเหตุว่า  

 มนุษย์ก็มีอำนาจเหนืออำนาจของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นกัน การฝืนลิขิตของอำนาจที่

เหนือการควบคุมของเรานี้ ทำให้เกิดการชื่นชมยกย่องว่าเป็นคนเก่งและทำให้พวกเขาเหล่านี้

ลืมนึกถึง ‘เหล้า’ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เอ็มขับขี่รถจนเกิดอุบัติเหตุในคืนนั้น  

 โชค เด็กหนุ่มคนหนึ่งในสมาชิกซุ้มบ้านสร้างพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความชื่นชมว่า  
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17 เต่า เป็นเด็กรุ่นโตของซุ้มเด็กบ้านสร้าง พ่อของเขาเคยเป็นนักเลงและมือปืน แต่ปัจจุบันเลิกดําเนินชีวิตนักเลงแล้ว 
หันกลับมาทําอาชีพประมงแทน เต่าเป็นนักเลงรุ่นโตที่ชอบดื่มเหล้า เสพยาบ้า และดมกาว เมื่อดื่มเหล้าและเสพยา เขา
ชอบหาเรื่องท้าตีท้าต่อยเป็นประจํา คําพูดหนึ่งที่เขาชอบพูดเสมอยามเมาคือ “กูลูกเสือเก่า นะโว้ย”

 “เขาบอกว่าที่โค้งนี้เด็กผู้หญิงที่ขี่รถแหกโค้งตาย 3 ศพ เมื่อปีที่แล้วยังไม่ไปไหน กำลัง

หาคนแทนอยู่ ไอ้เอ็มมันเก่ง เขาเอามันไปไม่ได้” 

 ไม่มีใครสักคนที่พูดว่า ถ้าเอ็มไม่ดื่มเหล้าแล้วมาขี่รถอย่างคึกคะนอง คงไม่เกิดอุบัติเหตุ 

ดูเหมือนว่า การดื่มสุราแล้วมาขี่รถทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจะเป็นประเด็นที่ทุกคนไม่ได้

นึกถึง แม้กระทั่งตัวเอ็มผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เองก็คิดเพียงแต่ว่า  

 สาเหตุของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นผลมาจากการขี่รถเร็ว ทำให้กะจังหวะ

การเปลีย่นทา่ขีจ่ากการนอนขีม่าเปน็การนัง่ขีไ่มท่นั ทำใหไ้มส่ามารถบงัคบัรถชว่งหวัโคง้ไดเ้ทา่นัน้

 หลังจากเอ็มออกจากโรงพยาบาลได้ประมาณ 1 สัปดาห์ เขากลับมาขี่รถอีกครั้ง การที่

ไมรู่ส้กึกลวัเปน็เพราะในการเกดิอบุตัเิหตคุรัง้นี ้ เขาสลบคาทีไ่มรู่ส้กึตวั เลยจำเหตกุารณต์า่งๆ ไมไ่ด ้

 “ขีไ่ดแ้ลว้ ขีไ่มเ่รว็หรอก ผมไมก่ลวันะพีป่ ูผมจำไมไ่ดว้า่ตอนเกดิเหตเุปน็อยา่งไร” เอม็พดู

 ก่อนหน้าเอ็มขี่รถแหกโค้งบ้านสร้าง 2 วัน เต่า
17

 ก็ขี่รถชนรั้วเหล็กกั้นขอบทาง จุดเกิด

เหตุเป็นจุดเดียวกับเอ็ม คืนวันนั้นเวลาประมาณเกือบ 5 ทุ่ม ฉันกับเดก็วยัรุน่ นัง่เลน่กนัอยูท่ีซุ่ม้

บา้นสรา้ง เพือ่นของสนัตข์ีร่ถมาโชว ์3 คนั เปน็รถแตง่แรง เดก็ๆ ในกลุ่มรุมถามเกี่ยวกับการแต่ง

รถด้วยความสนใจ สักพักสันต์ขอลองรถและขี่ออกไปด้วยความแรง  

 เมื่อกลับมา เต่าขอลองขี่บ้าง จากนั้นก็ขี่รถ honda wave 100 ของตัวเองออกไปด้วย

ความแรงและเร็ว เมื่อขับกลับมา เขาเอ่ยปากท้าทาย 

 “มาแข่งกันไหม คันไหนก็ได้กับคันนี้” พูดเสร็จ เขาขี่รถด้วยความแรง ออกไปบนถนน

ทางตรง สักพักก็กลับมาอีก “กล้าป่าว โก๋”  

 สิ้นเสียงคำท้าทายโก๋คว้ารถมอเตอร์ไซค์ของฉัน ขี่ออกไปแข่งกับเต่า พร้อมกับตะโกนว่า  

“แค่นี้พี่ปู ทางตรง อยากขี่” แล้วก็เบิ้ลเครื่องออกไป เต่าขี่ Honda wave 100 โก๋ขี่ Yamaha 

mio แข่งไปบนถนนทางตรง ขากลับโก๋ขี่กลับมาจอดที่ซุ้มพร้อมกับพูดว่า “สู้มันไม่ได้ เครื่องมัน

แรงไม่ถึง”  

 รถของฉนัทีโ่กเ๋อาไปใชใ้นการขีค่รัง้นีเ้ปน็ประเภทแตง่สวย ไมไ่ดม้กีารปรบัแตง่เครือ่งยนต์

ใหแ้รง 

 ในขณะที่โก๋นั่งคุยกับพวกเรา เต่าก็ยังขี่รถโชว์ บิดเครื่อง นอนขี่ เร่งเครื่องไปทางโค้ง

บ้านสร้าง สักพัก พวกเราได้ยินเสียงเต่าร้องอยู่ข้างถนนด้วยความเจ็บปวด หลังเสียงรถ 

มอเตอร์ไซค์ชนกับรั้วเหล็กกั้นขอบทาง 

      “โอ๊ยๆ เจ็บๆ แขนหัก ขาหักด้วย ตามแม่ให้หน่อย แม่ขายนม เจ็บๆ โอ๊ย” 
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ประสบการณ์‘ซ่า’และ‘เซ็กส์’
เครือข่ายและเครื่องมือสถาปนาอำนาจ
 นักบิดรุ่นเยาว์สามารถดำรงไว้ซึ่งลีลาการขี่รถร่อนและการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ยามราตรีที่

ขัดขืนการควบคุมของตำรวจ โดยการเสาะแสวงหาอำนาจผ่านการรวมแก๊งที่พึ่งพิงอยู่กับระบบ

อำนาจของ ‘คนโต’ ในลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์แบบผู้ให้การอุปถัมภ์และผู้รับการ

อุปถัมภ์ ช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจของพวกเขา (empowerment) ในการแย่งชิงพื้นที่ทาง

สังคมในฐานะของคนมีอำนาจเช่นกัน 

 จากข้อมูลภาคสนามพบว่า ลีลาการขับขี่ของเด็กวัยรุ่นดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ 

และปลอดพ้นจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรม หากแต่เกิดขึ้นผ่านการใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็น

เครื่องมือ (mean) สำคัญในการเสริมสร้างอำนาจแย่งชิงพื้นที่ทางสังคมของพวกเขาให้เพิ่มขึ้น 

โดยทีร่ถมอเตอรไ์ซคเ์ปน็สิง่ (thing) ทีเ่ชือ่มโยงกบัสิง่อืน่ไดแ้ก ่เหลา้ ปนื โทรศพัทม์อืถอื ยาเสพตดิ  

ผู้หญิง และซุ้ม  

 “ว้า เด็กบางพระอีกแล้ว” คำอุทานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อพบว่า เด็กวัยรุ่น 2 คน 

ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ป่วนเมืองซึ่งพวกเขาจับกุมได้นี้คือ เด็กบางพระ ซึ่งกระทำผิดและจะได้รับ

การขอจาก ‘ผู้ใหญ่’ ให้ปล่อยตัวบ่อยครั้ง 

 ตี 3 ของคืนวันเสาร์ ด้านหน้าดิสโก้เธคแห่งหนึ่งย่านถนนโลกีย์ คืนนี้เป็นเช่นเดียวกับ

คืนวันเสาร์อื่นๆ สถานบันเทิงแห่งนี้เปิดเกินกำหนดเวลา ฉันและเด็กวัยรุ่นซุ้มบางพระออกมา

จับกลุ่มกันอยู่ด้านหน้าดิสโก้เธค คนอื่นๆ นั่งกันอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์บ้าง นั่งตามร้านอาหาร

ด้านหน้าบ้าง
18

 และร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็นฝั่งตรงข้ามบ้าง   

 ระหว่างที่นักเที่ยวทยอยกันออกมาจากดิสโก้เธคและแยกย้ายกันกลับนั้น เด็กวัยรุ่น

กลุม่หนึง่เดนิออกจากรา้นอาหารหนา้ดสิโกเ้ธค ทีพ่วกเขาชอบมานัง่ดืม่หลงัเธคปดิ วยัรุน่กลุม่นัน้

พากันขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ 4 คัน ซ้อนสอง ซ้อนสาม ภาพของพวกเขาที่ขับรถเกาะกลุ่มด้วย

ความเร็วอยู่กลางถนนและพากันร้องเพลงเสียงดังท่ามกลางความเงียบในค่ำคืนนั้น เป็นที่สนใจ

ของผู้คนสองข้างทาง  

 ในขณะที่เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทาง  เด็กรุ่นโต

ในกลุ่มเด็กบางพระคนหนึ่งลุกขึ้นยืนพร้อมกับยกแขนขึ้นข้างหนึ่งชูขึ้นพร้อมกับตะโกนด้วยเสียง

อนัดงัวา่ “ขอใหพ้วกมงึตายโหง” และตอ่ดว้ยการตะโกนทา้ทาย “แนจ่รงิมงึกลบัมาส ิมงึกลบัมา

กลับมา”  

18 ลักษณะเป็นสวนอาหารแต่ติดป้ายว่าเป็นร้านข้าวต้มรอบดึก เน้นการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มผู้มาใช้
บริการเป็นนักเที่ยวกลางคืน นั่งสั่งอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรอเวลาเข้าดิสโก้เธคในช่วงดึกๆ และเป็นกลุ่มนักเที่ยวที่ออก
มาจากดิสโก้เธคและนั่งดื่มกันต่อจนถึงรุ่งเช้า เจ้าของร้านเป็นเจ้าของคนเดียวกันกับดิสโก้เธค 
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 สิ้นเสียงตะโกน เด็กวัยรุ่นผู้ขับขี่กลุ่มนั้นหันกลับมาด่าตอบโต้พร้อมกับบิดเร่งเครื่องรถ

มอเตอรไ์ซคแ์รงขึน้ เสยีงเครือ่งยนตด์งักระหึม่กอ้งกงัวานทา่มกลางสายตาของนกัเทีย่วราตรแีละ

พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ริมบาทวิถีสองข้างทาง ก่อนรวมกลุ่มหยุดรถอยู่ห่างจากร้านก๋วยเตี๋ยว

ที่พวกเด็กซุ้มบางพระรวมกลุ่มอยู่ประมาณ 1 กิโลเมตร 

 พวกเขาขบัรถมอเตอรไ์ซคย์อ้นกลบัมาดว้ยความเรว็ ความแรง เสยีงเครือ่งยนตด์งักงัวาน

ท่ามกลางความเงียบในค่ำคืนนั้น วัยรุ่นซุ้มบางพระต่างพากันลุกขึ้นและหยิบก้อนหิน ท่อนไม้

ข้างทาง บ้างวิ่งไปฉวยเอามีดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเตรียมเข้าไปฟันเด็กวัยรุ่นต่างถิ่นกลุ่มนั้น เมื่อเด็ก

วัยรุ่นต่างถิ่นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั้ง 4 คันมาถึงบริเวณด้านหน้าดิสโก้เธค วัยรุ่นซุ้มบางพระ

ส่วนหนึ่งปรี่เข้าไปหวังเอาไม้ตีผู้ซ้อนและผู้ขับขี่รถ บ้างก็ปาก้อนหินใส่  

 ทนัใดนัน้ เสยีงปนืดงัขึน้ 3 นดั  2 นดัแรกมาจากกลุม่เดก็วยัรุน่ตา่งถิน่ อกี 1 นดัเปน็การ

ยิงตอบโต้จากเด็กซุ้มบางพระที่อยู่ด้านล่าง กระสุนปืนลูกซองวิ่งออกจากปลายกระบอกปืนของ

เด็กวัยรุ่นต่างถิ่น แตกกระจายออกนับร้อยนัดพุ่งเข้าใส่กลุ่มเด็กซุ้มบางพระ 2 ครั้ง ในขณะที่

กระสุนปืนขนาด .38 จากปากกระบอกปืนของเด็กซุ้มบางพระที่อยู่ริมบาทวิถีนั้น ยิงสวนไปยัง

กลุ่มเด็กคู่อริ ลูกกระสุนพุ่งเข้าที่กลางศีรษะของคู่อริคนหนึ่ง ผู้ซึ่งกลายเป็นเหยื่อเคราะห์ร้าย  

 เขาถูกยิงขณะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เป็นคนกลาง โดยมีเพื่อนเป็นผู้ซ้อนปิดท้าย ในช่วงที่

หวักระสนุพุง่ไปนัน้ เปน็จงัหวะทีเ่ขากำลงัหนักลบัมามองเหตกุารณข์า้งหลงั เดก็หนุม่เสยีชวีติทนัที

 ส่วนเด็กซุ้มบางพระได้รับบาดเจ็บโดนลูกกระสุนเฉี่ยวบริเวณเท้า 1 คน เด็กผู้หญิงที่

ทำงานเปน็นกัเตน้ในดสิโกเ้ธค (ไคโยตี)้ ทีอ่ยูข่า้งๆ ฉนัในวนันัน้ โดนกระสนุเฉีย่วบรเิวณหนา้ผาก 

ระหว่างคิ้ว 

 หลังจากทราบแน่ชัดว่าฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต กระบวนการเคลียร์ก็เกิดขึ้น ผ่านความ

ช่วยเหลือของ ‘คนโต’ การวิ่งเต้นระหว่างผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมือง ทั้งผู้ใกล้ชิด

สายราชการ (ตำรวจ)
19

 และผูใ้กลช้ดิสายโจร (มอืปนืและหวัคะแนน) ทำหนา้ทีป่ระสานงานตดิตอ่ 

การขอเคลียร์กับญาติผู้ตายโดยการยินยอมชดใช้เงิน 70,000 บาทและปิดคดี ทำสำนวนคดี 

ให้อ่อน
20

 จนไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้ แลกเปลี่ยนกับเงิน 80,000 บาท
21

 ในที่สุด

ทุกอย่างก็จบลงด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้ว่าในช่วงท้ายๆ จะมีอุปสรรคด้านเวลาที่ต้องเร่ง 

19 “เวลาเราคุยเพื่อจะเคลียร์กับตํารวจ เราต้องส่งตํารวจไปเคลียร์กับตํารวจ เราจะให้โจรไปเคลียร์กับตํารวจไม่ได้”  
เจพูดถึงวิธีการเคลียร์เวลาที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับการทําผิดกฎหมาย 
20 ฉันเป็นคนหนึ่งที่ถูกขอให้ช่วยอยู่เคียงข้างเด็กวัยรุ่นผู้ถูกกล่าวหา “ดูให้น้าหน่อยเถอะ น้าไม่รู้กฎหมาย อ่านหนังสือ 
ไมอ่อก ถา้ใชใ้หน้า้ไปยงิคน ไปตคีน นา้ทาํได ้แตจ่ะใชใ้หน้า้ทาํอะไรทีต่อ้งใชค้วามรูน้า้ทาํไมไ่ด”้ นา้ใหม ่พอ่ของผูถ้กูกลา่วหา
ขอความช่วยเหลือฉัน 
21 “เขาบอกว่า รอไม่ได้แล้วต้องหาเงินแปดหมื่นบาทไปให้เขาวันพรุ่งนี้ เพราะผู้กํากับใหม่กําลังจะมา ถ้าไม่เอาไปให้ เขา
จะออกหมายจับ ตอนนี้ใครก็ขอเขาไม่ได้แล้ว ผู้ใหญ่บีบมากแล้ว” น้าใหม่บอกผ่านเจมาให้ขอยืมเงินฉัน
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ทำเรื่องให้เสร็จเนื่องจากใกล้กับช่วงการโยกย้ายนายตำรวจก็ตาม 

 “คอยดูนะ พอเรื่องเงียบ ไอ้เจมันจะดังเลย ทีนี้มันจะโตเลย เพราะมันผ่านการยิง 

คนตายแล้วไม่ติดคุก” โทนี่พูดถึงเจให้เด็กวัยรุ่นคนอื่นๆ ฟัง  

 เด็กวัยรุ่นหลายคนก็พูดถึงเจในลักษณะเดียวกันนี้
22

 ในช่วงนั้น พวกเขารู้ว่าคนโตที่มี

อำนาจคุ้มครองพวกเขากำลังช่วยเหลือเจให้พ้นจากความผิดในคดีครั้งนี้  

 ดูเหมือนว่าการยิงคนตายหรือการผ่านคุกมาแล้วนั้น เปรียบเสมือนพิธีกรรมที่ทำให้เกิด

ความชอบธรรมในการอา้งวา่ตนเอง ‘โต’ ซึง่นัน่หมายถงึอำนาจและบารมกีจ็ะเกดิขึน้กบัคนคนนัน้

ด้วย สถานการณ์ของการที่เด็กวัยรุ่นขี่รถเป็นกลุ่มและยั่วยุอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นกลุ่มอื่นๆ นั้น 

เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ในชุมชนแห่งนี้ การยกพวกตีกันหรือการรุมทำร้ายกันเกิดขึ้นบ่อยแทบทุก

สัปดาห ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการจัดรายการพิเศษในดิสโก้เธค 

 ‘รถมอเตอร์ไซค์’ เป็นสื่อกลางพาให้เด็กวัยรุ่นไปเข้ากลุ่มและพบเพื่อนใหม่ เด็กวัยรุ่นจะ

รวมกลุ่มกันโดยนัดพบในที่เฉพาะที่พวกเขาเรียกว่า ‘ซุ้ม’  

 ซุ้มมีความหมายทั้งเชิงกายภาพและเชิงสังคม  

 ในความหมายเชิงกายภาพ ซุ้มหมายถึงสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นทั้งรุ่นโต รุ่นกลาง และรุ่นเล็ก

ใช้เป็นพื้นที่ในการพบปะกันเป็นประจำ พื้นที่นี้อาจเป็นศาลาชุมชน เป็นเพิงที่พวกเขาช่วยกัน

สร้างขึ้น เป็นโต๊ะม้าหินที่วางตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่างรกร้างในชุมชน หรือเป็นพื้นที่ว่างในบริเวณ

ใกล้บ้านใครคนใดคนหนึ่ง  

 แตล่ะซุม้มลีกัษณะรว่มคอื เปน็สถานทีท่ีไ่มเ่ปดิเผยโจง่แจง้มากนกั ตัง้อยูไ่มห่า่งจากรา้นคา้

การที่ซุ้มอยู่ห่างจากร้านค้าเป็นอุปสรรคต่อการพบปะของสมาชิก เนื่องจากกิจกรรมที่นิยมทำ

เมื่อมารวมกันที่ซุ้มคือการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และเล่นยาเสพติด  

 สว่นความหมายเชงิสงัคมของซุม้คอื การรวมกลุม่กนัของบคุคลทีม่ภีมูหิลงัทัง้ในเชงิฐานะ

ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และรสนิยมใกล้เคียงกัน รวมถึงการมีที่อยู่อาศัยในถิ่นละแวก

เดียวกันด้วย  

 ความสมัพนัธข์องสมาชกิทีเ่กาะกลุม่กนั การทำกจิกรรมตา่งๆ รว่มกนัเปน็กจิวตัรประจำวนั

และตอ่เนือ่ง ทำใหอ้ตัลกัษณข์องสมาชกิในซุม้กลายเปน็อตัลกัษณร์ว่มยกตวัอยา่งเชน่ เราจะ

นึกถึงความเป็นเด็กซุ้มบางพระในอัตลักษณ์แบบคนโต โดยการวางตัวนิ่งเฉยต่อหน้าคนที่ไม่- 

คุ้นเคย รักพวกพ้อง ใจร้อน มีเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบ เท่าทัน เจ้าชู้ และไม่ปีนเกลียวรุ่นโต  

 ขณะที่เด็กซุ้มบ้านสร้างมีอัตลักษณ์ของความเป็นคนรักสบาย มีความอดทนต่ำ การใช้

22 “ไอ้เจมันเกิดสายพี่ไก่ มันกลายเป็นรุ่นใหญ่แล้ว เพราะมันผ่านการยิงคนตายมา” 
    “ไอ้เคนมันชื่นชมไอ้เจ มันบอกว่าไอ้เจเหมือนพี่ไก่เลย” 
    “ไอ้เจมันแม่นว่ะ ยิงนัดเดียวเข้ากลางกบาลเลย ขนาดไกลๆ นะ” 
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คำพูดขาดสัมมาคารวะ  

 ชื่อซุ้มถูกเรียกผ่านชื่อเรียกที่สมาชิกร่วมกันตั้งบ้าง สถานที่ตั้งของซุ้มบ้าง บางซุ้มไม่มีชื่อ

ก็เรียกชื่อซุ้มตามด้วยคนที่เป็นศูนย์กลางของซุ้ม เช่น ซุ้มเด็กเหลือขอ ซุ้มมดง่าม ซุ้มฟอร์มาลีน 

ซุ้มเด็กค่าย 24 ซุ้มเด็กคลองนา ซุ้มวังเวง ซุ้มขนส่งใหม่ ซุ้มเขียงหมู ซุ้มบ้านสร้าง ซุ้มนนท์  

ซุ้มประตูน้ำ ซุ้มบางพระ  

 “ซุม้บางพระเปน็ซุม้ใหญ ่ มคีนเปน็รอ้ยเลย เวลาไปไหนกข็ีร่ถมอเตอรไ์ซคไ์ปกนัเปน็กลุม่

ใหญ่เต็มถนนเลย...เรารู้สึกมั่นใจฮึกเหิม ไม่กลัวใคร ไม่กลัวตำรวจ พวกเราใหญ่ พวกเราเยอะ” 

 เจใหม่ หนึ่งในสมาชิกของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ เมื่อพวกเขาขี่รถไปและบางครั้งเกิดการ

ปะทะกับเด็กวัยรุ่นกลุ่มอื่น บางครั้งเป็นฝ่ายรุก บางครั้งเป็นฝ่ายรับ โดยส่วนใหญ่เป็นฝ่ายรุก

มากกว่า ด้วยความที่มีพวกมากและสมาชิกในกลุ่มเป็นคนใจถึง ทำให้ชื่อเสียงในเรื่องการยก

พวกตกีนัของเดก็ซุม้นีแ้พรไ่ปอยา่งรวดเรว็ ประกอบกบัเดก็วยัรุน่ในกลุม่นีม้สีายสมัพนัธแ์นน่แฟน้

กบัเดก็รุน่โตทัง้ในแงข่องการเปน็คนบางพระเหมอืนกนั การเปน็เครอืญาต ิ และการเปน็ลกูหลาน

ของคนที่พ่อแม่นับถือกันเสมือนญาติ ทำให้พวกเขามีความมั่นใจว่าจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง

จากเด็กรุ่นโต  

 พวกเขาเรียกเด็กรุ่นโตซึ่งเป็นลูกชายของมือปืนคนสนิท และเป็นหัวคะแนนของนักการ

เมืองว่า ‘บอส’ (boss) ถ้าใครมีเรื่องมาบอกที่ซุ้ม ก็พากันไปเคลียร์ ถ้าเรื่องใหญ่มากมักมีรุ่นโต

เป็นแบ็คให้  

 การที่มีคนโตให้ความคุ้มครอง หรือในบางครั้งเมื่อพวกเขามีเรื่องชกต่อยทะเลาะวิวาท

กบัเดก็ตา่งถิน่ในสถานบนัเทงิและเจา้ของรา้นตอ้งเขา้มาขอโทษนัน้ ยิง่ทำใหพ้วกเขารูส้กึวา่กลุม่

ของตนเองมีพลังอำนาจและเกิดความภาคภูมิใจ 

 การรวมกลุ่มของเด็กวัยรุ่นเป็นซุ้มๆ ในชุมชนแห่งนี้มีจำนวนหลายซุ้ม บางซุ้มเป็น

พันธมิตรกัน บางซุ้มไม่ถูกกัน ตัวอย่างเช่น ซุ้มเขียงหมูเป็นอริกับซุ้มเด็กบางพระ แต่เป็น

พันธมิตรกับซุ้มเด็กค่ายและซุ้มเด็กคลองนา ซุ้มบ้านสร้างเป็นพันธมิตรกับซุ้มเวียงใต้ เป็นต้น 

 ซุ้มไม่ได้ดำรงอยู่ลอยๆ แต่มีอำนาจอื่นหนุนหลังเพื่อเอาสมาชิกในซุ้มนั้น มาสนับสนุน

ให้อำนาจของตนเองหรืออำนาจของกลุ่มตนเองดำรงอยู่  

 นกับดิรุน่เยาวท์ีม่าอยูร่วมกลุม่กนัและสรา้งอตัลกัษณก์ลุม่ของตนเองใหม้ลีกัษณะเฉพาะ 

ที่แตกต่างจากซุ้มอื่นนั้น มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยความ

สัมพันธ์หลักเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น (รุ่นโต รุ่นกลาง และรุ่นเล็ก โดยมีกลุ่มคนโตให้การ

คุ้มครองอีกระดับหนึ่ง)  

 ภายในรุน่เดยีวกนันัน้ ยงัมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะหวัหนา้และลกูนอ้ง ซึง่อำนาจทีเ่กดิขึน้

ในรุ่นเดียวกันนี้ เป็นอำนาจที่ไม่ตายตัว มีการลื่นไหล เปลี่ยนแปร จากอำนาจของคนหนึ่งไป
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เป็นอำนาจของอีกคนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทแวดล้อมในแต่ละห้วงเวลา  

 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระบบอุปถัมภ์นี้ เกิดมาจากการเสนอและการสนองตอบต่อ

กันระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่มีฐานะแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละฝ่ายมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร

ของสังคมต่างกัน คนที่ได้รับการยอมรับให้เป็นลูกพี่สามารถช่วยเหลือลูกน้องให้มีที่อยู่ ช่วยให้

พ้นจากคุกตะราง ช่วยให้มีข้าวกิน มียาเสพติดเสพ มีงานทำ (เก็บเงินกู้ เก็บเงินค่าพนันบอล 

คุมบ่อน) ในขณะที่ลูกน้องนั้นตอบแทนด้วยการช่วยทำงานให้ อย่างการไปตีกับนักเลงต่างถิ่น  

 ขอ้เสนอและการสนองตอบนีไ้มไ่ดม้กีฎเกณฑร์ะบไุวต้ายตวั แตเ่ปน็ความผกูพนัทีต่อ่เนือ่ง

ไม่สิ้นสุด ตราบใดที่ฐานะและบริบททางสังคมของทั้งสองฝ่ายยังไม่เปลี่ยนแปลง  

 เด็กบางพระให้การยอมรับ เปี๊ยกใหญ่ เป็นบอส เนื่องจากเขาเป็นลูกชายของนักเลงที่

เป็นคนสนิทของนักการเมือง และเมื่อเวลาที่เด็กบางพระคนใดเกิดเรื่อง เปี๊ยกใหญ่สามารถ

เคลียร์ให้จบได้  

 นอกจากเปี๊ยกใหญ่แล้ว โทนี่ เป็นเด็กรุ่นโตอีกคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวหน้า

ที่มีอำนาจและได้รับการเกรงใจจากเด็กวัยรุ่นรองจากเปี๊ยกใหญ่ พิธีกรรมการเคลียร์เมื่อเกิด

กรณีพิพาทระหว่างกลุ่มเด็กวัยรุ่นนั้น เป็นบริบทสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจและบารมีของ 

ผู้เคลียร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลียร์โดยไม่มีการบาดหมาง ไม่มีการตั้งคำถามถึงความถูกต้อง

และความยุติธรรม แต่เป็นการมอบความชอบธรรมให้กับคนที่ตนเองยอมรับให้เป็นลูกพี่  

 ลักษณะของความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเช่นนี้ มีความคล้ายคลึงกับการกระทำของ

คนโตที่เป็นนักเลงโตในชุมชนของพวกเขา 

 ตามี ผู้เฒ่าในชุมชนเล่าถึงผู้ดูแลบ้านสร้างว่า

 “เวลามีปัญหา ใครๆ ก็ไปหาพี่ชาติ เขาเป็นคนดูแลบ้านสร้าง เขาจะตัดสินว่าใครถูกใคร

ผิด เขาเคลียร์แล้วบอกว่าจบ ต้องจบ ทุกคนเชื่อเขา ตำรวจยังทำอะไรไม่ได้เลย” 

 ข้อมูลภาคสนามดังตัวอย่างนั้นแสดงให้เห็นว่า อำนาจและบารมีของเด็กรุ่นโตหรือ

หัวหน้าซุ้มนั้น มิได้เหนือสมาชิกในซุ้มเท่านั้น หากแต่ยังแผ่ขยายถึงเด็กวัยรุ่นในซุ้มอื่นๆ ด้วย  

 โดยความเป็นจริงแล้ว หากสืบสาวถึงความสัมพันธ์เชิงเครือญาติจะพบว่า เด็กวัยรุ่น 

ต่างซุ้มกันนั้นมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติกันอยู่ ด้วยความที่พ่อแม่เป็นคนเก่าแก่ คนดั้งเดิมใน

จังหวัด และมีญาติพี่น้องมาก ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาระหว่างซุ้ม ในที่สุดก็สามารถหาคนที่มีบารมี

ที่เด็กวัยรุ่นทุกซุ้มให้ความเคารพเคลียร์ปัญหาได้ในที่สุด  

 หากรุนแรงถึงขั้นที่คนโตต้องเข้ามาร่วมเคลียร์ ปัญหาก็สามารถยุติได้ด้วยความสัมพันธ์

ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของกลุ่มคนโต  

 “มีปัญหามากๆ ก็ไปเคลียร์ ถึงยังไงก็เคลียร์ได้อยู่แล้ว เพราะพ่อแม่เป็นเพื่อนกัน คน

เก่า คนในพื้นที่ พวกเดียวกันทั้งนั้น ถนนทุกสายมุ่งสู่บ้านใหญ่” เดวิด นักเลงคนหนึ่งในชุมชน
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แห่งนี้เล่า 

 เหตุการณ์ยกพวกตีกัน การทำร้ายกันในชุมชนแห่งนี้ หลายครั้งไม่มีการแจ้งความ และ

บ่อยครั้งที่ผู้เสียหายไม่ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถปิดคดี

ได้ เนื่องจากการใช้วิธีการเคลียร์ผ่านคนกลางที่มีอำนาจอย่างไม่เป็นทางการในลักษณะตัวอย่าง

ที่กล่าวมาแล้วส่วนหนึ่ง  

 อกีสว่นหนึง่คอืการลา้งแคน้ตอบแทน นัน่หมายถงึผูเ้สยีหายเคยเปน็ผูก้ระทำผดิกบัคูก่รณี

มาก่อน ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นต่างซุ้มที่เกิดขึ้นนี้ กลายเป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อยที่สืบทอด 

ตอ่เนือ่งกนั และเปน็บรบิทเงือ่นไขสำคญัทีท่ำใหส้มาชกิในซุม้ตอ้งมผีูอ้ปุถมัภท์ีม่อีำนาจ มอีทิธพิล

และมีทรัพยากรในการสนับสนุนพวกตน  

 การให้ความเคารพต่อคนโตหรือผู้อุปถัมภ์จึงกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง และการใช้

คำเรียกญาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำว่า ‘น้า’ เป็นคำที่นิยมใช้เรียกคนโตที่พวกเขาให้ความนับถือ 

ยำเกรง เช่น น้าใหม่ น้าใหญ่ น้าเก่ง น้าไก่ เป็นต้น

 เดก็บางพระทกัทายคนโตและเดก็รุน่โตกวา่ดว้ยการยกมอืไหวท้กุคน และทกุครัง้ทีพ่บกนั

การใชค้ำพดูกบัคนโตกวา่เปน็ไปอยา่งสภุาพจนเปน็วฒันธรรม การปนีเกลยีวรุน่โตจงึถอืเปน็การ-

กระทำที่ผิดไปจากบรรทัดฐานของกลุ่มเด็กบางพระ 

 “เราเด็กกว่า เขารุ่นโต เราไม่ปีนเกลียวอยู่แล้ว คนที่ปีนเกลียวคนโต ไม่มีทางโตหรอก” 

 นอกเหนือจากอำนาจและเครือญาติเป็นสิ่งที่ทำให้ซุ้มมีความเหนียวแน่นและดำรงอยู่ 

ได้แล้ว สมาชิกในซุ้มยังมีวิธีคิดหลักที่เป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยยึดโยงเกาะเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกในซุ้มไว้ วิธีคิดหลักของซุ้มเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นนักบิดรุ่นเยาว์นี้ ประกอบด้วย  

 หนึง่...การชว่ยเหลอืกนัระหวา่งมติร สอง...สมัมาสมัไป และสาม...เหลีย่มคมและศกัดิศ์รี



การช่วยเหลือกันระหว่างมิตร
 เมื่อสมาชิกในซุ้มมีเรื่องกับเด็กซุ้มอื่น พวกเขาต้องเข้าไปช่วย ‘พวก’ ของตนเองไว้ก่อน 

ไม่มีการถามหาเหตุผล ความถูกความผิดใดๆ ดังนั้น เมื่อเพื่อนมีเรื่อง ถึงอย่างไรก็ต้องช่วยเพื่อน 

ช่วยพวกเราไว้ก่อน เพื่อนเราพวกเราต้องถูกไว้ก่อน เรื่องอื่นไว้พูดกันทีหลัง  

 การช่วยเหลือกันของพวกเดียวกันนี้ ไม่ได้คำนึงถึงว่าเขาเคยช่วยเราหรือไม่เคยช่วยเรา 

สิ่งที่คำนึงถึงคือ เขาคือ ‘พวกของเรา’ 

 “แค่พวกกันก็ช่วยกันแล้วนะ ถ้าหากเป็นเพื่อนยิ่งไม่ต้องพูดถึง เต็มร้อย อย่างพวกกันนี่ 

โทรมาบอกว่ามีเรื่อง ผมคว้าปืนรีบไปเลย แต่พอไปถึงอาจส่งปืนให้มันยิงเอง แต่ถ้าเป็นเพื่อนกัน 

ผมไม่สนใจ ผมเต็มร้อย...ยิงเองเลย” 
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 การลำดับความเข้มข้นของ ‘ความเป็นพวก’ มีความแตกต่างกันไป เริ่มต้นจากแค่เคย

ได้รับการแนะนำให้รู้จักกันผ่านพวกๆ กันก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันแล้ว นั่งกินเหล้า ส่งเหล้าให้

กันก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกัน วิธีคิดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือพรรคพวกนี้ ทำให้เครือข่าย

ของพวกเขากว้างขวางขึ้นและมีลักษณะสอดคล้องกับการสร้างพรรคพวกทางการเมือง  

 ดังข้อความที่เขียนไว้หลังรถกระบะคันหนึ่ง ซึ่งฉันขับตามหลังในพื้นที่ที่ฉันทำการศึกษา

ความว่า  

 “มึงพวกใครกูไม่ว่า แต่พวกข้า ไทยรักไทย” 



สัมมาสัมไป
 ความคิดเรื่อง ‘สัมมาสัมไป’ เป็นความคิดที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในซุ้ม 

คงอยู่ สัมมาสัมไปเป็นลักษณะของการตอบแทนบุญคุณ เขามาแค่ไหน เราตอบกลับไปเท่านั้น 

เขามาอย่างไร เราตอบกลับไปอย่างนั้น เป็นเรื่องๆ ไป ไม่เหมารวม  

 “ผมต้องช่วยเขา เพราะว่าเขาเคยเจ็บเพราะผม” คำพูดในลักษณะเช่นนี้เป็นตัวอย่าง

ของการใช้คำพูดที่แสดงถึงลักษณะสัมมาสัมไป  

 ลักษณะสัมมาสัมไปนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะด้านดีที่หมายถึงการกระทำที่เป็น 

บญุคณุเทา่นัน้ หากแตย่งัหมายถงึการตอบโตก้ารกระทำทีท่ำไมด่ตีอ่พวกเขาดว้ยเขา้ทำนองทีว่า่ 

 “แรงมาแรงไป”  

 รวมถึงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการกระทำในพวกเดียวกัน แต่เป็นคุณลักษณะที่สมาชิกใน

ซุ้มนำไปใช้กับคนอื่นๆ ในลักษณะของการตอบแทนทั้งในแง่บุญคุณและความแค้นด้วย 

 ลักษณะของการตอบแทนกันไปมานี้ ทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวและคงไว้ซึ่งระบบลูกพี่- 

ลูกน้องของซุ้ม 



เหลี่ยมคมและศักดิ์ศรี
 การมีเหลี่ยมคมมีศักดิ์ศรี เป็นอุดมการณ์อย่างหนึ่งของกลุ่มเด็กวัยรุ่นนักบิดรุ่นเยาว์ที่ 

ใช้ชีวิตของการรวมกลุ่ม การถูกลบเหลี่ยมลูบคมจึงเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้ 

 คืนหนึ่งหลังจากดิสโก้เธคเลิก เด็กซุ้มบางพระกว่า 30 คน ออกมานั่งจับกลุ่มอยู่ด้าน

หน้าเหมือนเช่นทุกครั้ง วันนี้เป็นการรวมกลุ่มกันทั้งเด็กวัยรุ่นรุ่นโต รุ่นกลาง และรุ่นเล็ก ฉันคือ

หนึ่งในสมาชิกของซุ้มบางพระ ระหว่างที่นั่งอยู่สักพัก โทนี่ รองบอส ของเด็กวัยรุ่นซุ้มบางพระ

เดินเข้าไปบอกกับเด็กวัยรุ่นคนอื่นๆ ว่า ให้เตรียมตัว “ล่อไอ้เหมา”  

 เขาออกอบุายใหฉ้นัแยก หนึง่ เดก็วยัรุน่รุน่โตของซุม้บา้นสรา้งและพวกเดก็วยัรุน่บา้นสรา้ง
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ออกจากเหมา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กซุ้มบางพระยกพวกตะลุมบอนเหมา โดยให้เหตุผลว่าเหมา

เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเด็กวัยรุ่นที่ฟัน ป๊อบ เด็กหนุ่มซุ้มบางพระจนทำให้นิ้วมือขาด 

 ในวันที่ป๊อบถูกฟันนั้น เด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์โดยมุ่งตรงมาที่ซุ้มบางพระ  

 “พวกมนัมาตามลา่ตวัไอเ้จ พอดไีมเ่จอทีซุ่ม้ มนัขีไ่ปเจอไอป้อ๊บอยูท่ีตู่โ้ทรศพัท ์ มนันกึวา่

เป็นไอ้เจ มันก็เข้าไปฟันเลย ผมได้ยินเสียงมันพูดว่า ใช่ๆ นี่แหละ ใช่”  

 สิน้เสยีงดงักลา่ว เดก็วยัรุน่คนหนึง่เงือ้มดีดาบจะฟนัทีศ่รีษะของปอ๊บ เขายกมอืขึน้บงัหนา้

ทำให้นิ้วมือโดนมีดดาบฟันขาดกระเด็นลงพื้น 

 ป๊อบยอมรับกับฉันว่าเขาจำหน้าเด็กวัยรุ่นที่ฟันเขาไม่ได้ การที่โทนี่อ้างว่าเป็นเหมา ก็

เนือ่งมาจากในชว่งนัน้ โทนีก่บัเจมเีรือ่งบาดหมางกบัเหมา และเปา้หมายของการทำรา้ยรา่งกายใน

วันนั้นโดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ป๊อบหากแต่เป็นเจ ป๊อบเป็นเพียงเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเท่านั้น 

 เนื่องจากเหมาเป็นเพื่อนนักเรียนมัธยมรุ่นเดียวกันกับหนึ่งและโทนี่ รวมถึงเคยเป็น 

พวกเดียวกันมาก่อน อีกทั้งคนโตที่หนุนหลังเหมาเป็นอัยการที่มีอำนาจ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับคนโตที่หนุนหลังโทนี่เช่นเดียวกัน ประกอบกับเหมามาเที่ยวในคืนนี้กับหนึ่ง ซึ่งเป็นเด็กรุ่นโต

ซุ้มบ้านสร้างและเป็นเครือญาติกับโทนี่  

 ดังนั้น โทนี่จึงทำตัวเสมือนว่าไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในกรณีที่เด็กวัยรุ่นซุ้มบางพระจะ

ตะลุมบอนเหมาเพื่อแก้แค้นให้ป๊อบ (ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นการแก้แค้นให้กับโทนี่และเจ)  

 อีกทั้งในวันนั้น ถึงแม้ว่าเด็กวัยรุ่นซุ้มบางพระจะได้เปรียบที่มีจำนวนคนมากกว่า แต่

พวกเขาก็เสียเปรียบในแง่ที่ว่า ในคืนนั้นไม่มีใครพกอาวุธ ในขณะที่เหมามีอาวุธปืน  

 ความได้เปรียบเสียเปรียบนี้ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้โทนี่ทำตัวเป็นเพียงผู้วางแผน

จัดทัพอยู่เบื้องหลัง แทนที่จะเป็นผู้นำในการร่วมกระทำการครั้งนี้ด้วย  

 การกระทำดังกล่าวของโทนี่เป็นลักษณะของการใช้เหลี่ยมคมอย่างหนึ่งในการคบหา

สมาคมกบัเดก็วยัรุน่ซุม้ตา่งๆ ผลจากการใชเ้หลีย่มคมนี ้กอ่ใหเ้กดิผลเชงิบวกตอ่โทนี ่ ในลกัษณะที่

ว่าเหมาไม่สามารถสรุปได้ว่าโทนี่ ‘หัก’ ความสัมพันธ์กับเขา และเขาก็ไม่ได้ทำให้หนึ่งอึดอัดจน

อาจตัดสินใจไปเข้าข้างเหมา หรือบาดหมางใจกับเขา  

 แตใ่นขณะเดยีวกนั เขากไ็ดแ้กแ้คน้เหมาทีค่รัง้หนึง่เคยมเีรือ่งกบัเขาและเจ-นอ้งชาย รวม

ถงึเขาได้รับการชื่นชมมากขึ้นจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นซุ้มบางพระที่ห่วงใยและใส่ใจที่จะแก้แค้นให้กับ

ป๊อบสมาชิกของซุ้ม ซึ่งทำให้ความนับถือในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มีต่อตัวเขาเพิ่มพูนยิ่งขึ้น   

 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการมีลำดับรุ่น มีอาวุโสเช่นนี้ จึงมีลักษณะของการตอกย้ำ

ความกดขี่ เอารัดเอาเปรียบระหว่างกันอยู่ด้วย การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสภาพสังคมเช่นนี้ ทำให้

พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้เล่ห์เหลี่ยม กลอุบายต่างๆ เพื่อให้ตนเองอยู่รอดและได้รับการ

ยอมรับจากกลุ่ม  
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 การดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆ เช่น การปฏิเสธไม่ไปที่ใดที่หนึ่งเมื่อพวก

บางคนชวน พวกเขาต้องหาวิธีการปฏิเสธโดยมีเหลี่ยม การปฏิเสธตรงๆ ซื่อๆ จะทำให้เขา 

เสียอำนาจในตนเองและเสียพวกได้  

 กระทั่งเมื่อเกิดเรื่องใหญ่และมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การซื้อการเสพ หรือ

แมก้ระทัง่การแบง่ปนัยาเสพตดิ กเ็ปน็สถานการณอ์ยา่งหนึง่ทีพ่วกเขาตอ้งใชเ้หลีย่มคมในความ-

สัมพันธ์ท่ามกลางบริบทดังกล่าว 

 สมาชิกในซุ้มส่วนใหญ่นิยมคนใจกว้างและกล้า ในสถานการณ์คับขัน การแสดงออกถึง

ความรักตัวกลัวตายจึงหมายถึงความขี้ขลาดและอ่อนแอ แต่ด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคน

ล้วนรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้น การเรียนรู้วิธีใช้เหลี่ยมคมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่ง  

 เคน พูดถึงความกล้าหาญของ บอย ว่า 

 “บอยเป็นบอสของเคน เคนอยู่กับบอย เคนไม่กลัวอะไรทั้งนั้น บอยมันไม่ทิ้งเคน แล้ว

มันก็ไม่กลัวตายด้วย”  

 นอกจากเรือ่งเหลีย่มคมแลว้ วธิคีดิเกีย่วกบัศกัดิศ์รยีงัเปน็สิง่สำคญัในการกำกบัการกระทำ

ของเด็กวัยรุ่นแต่ละซุ้มด้วย 

 การหมิ่นศักดิ์ศรีถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้ ความหมายของศักดิ์ศรีตามวิธีคิดของพวกเขา

นั้นมิได้หมายถึงการให้คุณค่าในทางศีลธรรม เนื่องมาจากการที่คุณค่าของศักดิ์ศรีไม่ได้เกิดขึ้น

จากภายในจิตใจ ศักดิ์ศรีจึงไม่ได้หมายถึงการยับยั้งการกระทำที่ไม่ดี เช่น การที่เขาใช้คำพูด

หลอกลวงเด็กผู้หญิงเพื่อโน้มน้าวเธอให้มีเพศสัมพันธ์และช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์แก่พวกเขานั้น 

มิได้เป็นสิ่งที่ทำให้เสียศักดิ์ศรี  

 หากเมื่อใด เด็กผู้หญิงเหล่านั้นนำการกระทำของพวกเขาไปบอกเล่าให้ผู้อื่นฟัง สิ่งนั้น

เป็นการทำให้เขาเสียศักดิ์ศรีทันที และการปกป้องศักดิ์ศรีของพวกเขามักแสดงออกในรูปของ

ความรุนแรง 

 ศักดิ์ศรีของเด็กวัยรุ่นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผู้อื่นมีต่อเขา ไม่ใช่การกระทำของ

พวกเขาเอง เพราะเหตุนี้ ศักดิ์ศรีจึงมีความสัมพันธ์กับ ‘หน้าตา’ การที่ผู้อื่นมาลบหลู่ศักดิ์ศรีจึง

เปรยีบเสมอืนการทำใหรู้ส้กึเสยีหนา้ดว้ย ซึง่พวกเขายอมไมไ่ด ้ การยกพวกตกีนัเปน็ตวัอยา่งหนึง่

ของการกระทำเพือ่รกัษาศกัดิศ์รทีีพ่วกเขาลงทนุทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพือ่ใหต้นเองหรอืกลุม่

ของตน ‘ดูดี’ 

 ตัวอย่างหนึ่งของการกระทำซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับคือ การไถเงิน และการลักขโมย 

แต่สำหรับพวกเขานั้น การลักขโมยถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งน่ารังเกียจ เสียศักดิ์ศรี ในขณะ

ที่การไถเงินเป็นสิ่งที่พวกเขานิยมกระทำจนกลายเป็นวัฒนธรรม 

 สมาชกิในซุม้จะไถเงนิเดก็พวกอืน่หรอืเดก็รุน่เลก็กวา่ในซุม้เดยีวกนั ดว้ยมคีวามคดิวา่การ



�0�

ไถเงินเป็นวิธีการได้เงินมาในแบบฉบับของนักเลง ไม่เสียศักดิ์ศรี เมื่อมีคนพูดถึงการไถเงินของ

พวกเขา มันแสดงถึงอำนาจที่พวกเขามีต่อผู้ถูกกระทำ แสดงถึงเหลี่ยมคมในการหาเงิน การใช้

เหลี่ยมในการให้เด็กผู้หญิงเอาเงินมาให้แก่พวกเขา ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นิยมปฏิบัติกัน  

 อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นการใช้เหลี่ยมคม แตกต่างจากการขโมยซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง

ที่น่ารังเกียจ เสียเหลี่ยม เสียศักดิ์ศรี    

 ตี๋บ้าพูดถึงการลักขโมยว่า 

 “เราเป็นนักเลง ไม่ใช่โจร เราไถเงิน เราไม่ขโมย ถ้าขโมย ไปไหนใครก็รังเกียจ กลัวไป

ขโมยของเขา ประมาณว่า อึ๊ย! ไม่เอาเดี๋ยวมันขโมยของ” 

 สถานที่ที่พวกเขาจะไถเงินได้มากคือโรงเรียน ในตอนเย็นช่วงโรงเรียนใกล้เลิกพวกเขา

จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่ที่พวกเขาเคยเรียนอยู่ ไปสมทบกับเพื่อนที่ยังเรียนอยู ่และจับกลุ่มกันไถ

เงินเด็กนักเรียนที่เดินผ่านไปมาบ้าง บางทีก็เดินไปตามกลุ่มเด็กนักเรียนที่นั่งจับกลุ่มกันอยู่บ้าง 

จากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาบริเวณตลาดเก่าหน้าโรงเรียน หรือบริเวณท่ารถประจำทาง

เพื่อไถเงินเด็กนักเรียนที่มารอรถ หรือเดินเลือกซื้อของในบริเวณนั้น 

 การพสิจูนต์นเองกบัเพือ่นโดยแสดงใหเ้หน็ถงึความมเีหลีย่มคมและมศีกัดิศ์ร ี เปน็เสมอืน

พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่สมาชิกของซุ้มต้องกระทำ หากเด็กวัยรุ่นคนไหนไม่กล้ายืนหยัดเคียงบ่า-

เคยีงไหลก่บัเพือ่นในยามทีม่เีรือ่งกบัเดก็วยัรุน่ซุม้อืน่ ยอ่มไดร้บัการดถูกูและถอืวา่เปน็เดก็ขีข้ลาด

ปลายแถว  



สงครามบนถนน
 ในวิถีชีวิตของเด็กวัยรุ่นนักบิดที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ตอนกลางคืน โดยมีรถมอเตอร์ไซค์เป็น

พาหนะคู่ใจนั้น ง่ายต่อการกระทำรุนแรงระหว่างกลุ่มเด็กวัยรุ่นด้วยกัน รวมถึงความรุนแรงที่ส่ง

ผลกระทบไปถึงผู้คนอันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวอย่างพฤติกรรมรุนแรงนั้นอาจเริ่มจาก 



 ขว้างปาหินและไม้ 

 “ตีแม่งเลย” 

 เสียงตะโกนของสันต์ยังไม่ทันขาดคำ กลุ่มของคู่อริซึ่งเป็นเด็กรุ่นเล็กและรุ่นกลางที่อยู่

บริเวณเนินดินบนทางรถไฟ ซึ่งสูงกว่าพื้นถนนที่กลุ่มของสันต์และพวกขี่รถอยู่นั้น ได้ปาก้อนหิน

ที่หาจากบริเวณรางรถไฟ และขว้างไม้มาใส่พวกเด็กซุ้มบ้านสร้าง ทั้งหินทั้งไม้ถูกขว้างลงมา

เหมือนสายฝน  

 “พวกผมบิดหนีหมดไมล์เลย มันก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาจนสุดทาง ผมกระโดดลงน้ำ” 
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 ต่อมาภายหลัง พวกเขาจึงรู้ว่า ทั้งสองซุ้มมีเด็กรุ่นโตคนเดียวกันเป็นแบ็คให้ เลยเป็น

พวกกัน...เคลียร์กันได้ 



 ไล่ฟันด้วยมีด 

 การใชถ้อ้ยคำทีห่ยาบคายบางคำ ทำใหด้เูหมอืนเปน็การลบเหลีย่มลบูคม รูส้กึเสยีศกัดิศ์รี

เช่น หากมีการ ‘แจกกล้วย’ โดยเด็กต่างซุ้ม ถือเป็นถ้อยคำและพฤติกรรมท้าทายที่ยอมกันไม่ได้  

 คนืวนัหนึง่ เวลาประมาณต ี4 หลงัจากเดก็บา้นสรา้งจบักลุม่กนัดืม่เหลา้จนหมด พวกเขา

ชวนกันขี่รถเล่น ไปกัน 2 คัน คันละ 3 คน พวกเขาขี่รถตรงไปตามถนนเมื่อผ่านหน้าโรงน้ำแข็ง 

สันต์ตะโกน ‘แจกกล้วย’ ใส่กลุ่มเด็กที่จับกลุ่มกันบริเวณนั้น  

 ได้ผลทันตาเห็น เด็กเหล่านั้นเกิดอารมณ์โมโหทันทีที่ได้ยินคำสบถของสันต์ และพากัน

วิ่งไปหยิบมีดพร้อมวิ่งมาไล่ฟันพวกเด็กบ้านสร้าง ในครั้งนั้น เด็กบ้านสร้างพากันหนีกันไปคนละ

ทิศละทาง วันรุ่งขึ้นแม่ของโก๋ต้องพาโก๋ไปเคลียร์กับพวกนักมวยที่โรงน้ำแข็งเพื่อขอไม่ให้มีเรื่อง

ต่อกัน และบอกว่าลูกชายของตนเองไม่ได้เป็นคนกล่าวคำสบถนั้น 

 

 ยิงถล่มด้วยปืน 

 การแสดงอำนาจผ่านการใช้อาวุธปืน เป็นสิ่งที่เด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่

เขาภาคภูมิใจ หากเก็บเงินได้ 5,000-7,000 บาท พวกเขาก็สามารถมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

อย่างง่ายดาย ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นปืนไม่มีทะเบียน  

 เวลาประมาณต ี2 ของคนืวนัหนึง่ เดก็วยัรุน่ไมท่ราบสงักดั ขบัรถมอเตอรไ์ซคเ์กอืบ 10 คนั

เขา้มาทีห่อ้งแถวทา้ยตลาดบา้นสรา้ง หลงัจากถกูเดก็บา้นสรา้งตะโกนทา้วา่ “มงึมาสูต้วัๆ กบักมูัย้” 

เด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามา ในขณะที่เด็กบ้านสร้างซึ่งตะโกนท้าทายวิ่งหนี

เข้าบ้าน  

 หว้งนาททีีเ่ดก็กลุม่แรกซึง่วิง่หนมีากอ่นกำลงัเปดิประตรูบัเพือ่นของตนเปน็คนสดุทา้ยนัน้

วยัรุน่ตา่งถิน่กถ็บีประตแูลว้ยงิปนืเขา้มาในบา้น กระสนุแตกกระจายออกเปน็ลกูเลก็ๆ ประมาณ

100 นัด ขาของเก่งกับกล้าโดนลูกกระสุนเจาะเข้าหลายนัด หลังควันปืนจาง อริต่างถิ่นถีบ

มอเตอร์ไซค์ของเด็กบ้านสร้างล้มลง ก่อนพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไป  

 ช่วงที่เก่งนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้น เขาเล่าด้วยแววตาสดใสและภาคภูมิใจ

ว่า เขียด เด็กวัยรุ่นซุ้มเวียงใต้พาพวกมาเยี่ยมเขาเกือบ 20 คน และบอกกับเขาว่า  

 “กูไม่ปล่อยให้มึงโดนฟรีหรอก”  

 การล้างแค้นในหมู่เด็กวัยรุ่นทำให้วัฏจักรความรุนแรงไม่จบสิ้น แต่กลับขยายวงกว้าง 

ทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ และบอ่ยครัง้ทีเ่จา้หนา้ทีต่ำรวจไมส่ามารถจบักมุผูก้ระทำความผดิมาลงโทษได้
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เนื่องจากทั้งกลุ่มผู้กระทำและกลุ่มผู้ถูกกระทำไม่ประสงค์ใช้กระบวนการทางกฎหมายในการ

แก้ไขความขัดแย้ง เมื่อพวกของเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำ พวกเขาจะรอล้างแค้นในช่วงเวลาที่

เหมาะสม 

 “จับมันเข้าคุกก็ไม่สาสมใจ ต้องยิงมันคืน ยิงมันแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจเลย ผมอายุ

ไม่ถึงสิบแปด โทษไม่หนัก พวกมันอายุเกินแล้ว” เป็นถ้อยคำที่ฉายความคิดของเก่งอย่างชัดเจน 



ตะลุมบอนกลางถนน
 คืนวันหนึ่ง กลุ่มเด็กวัยรุ่นซุ้มบางพระ ขับรถเล่นเรื่อยเปื่อยฆ่าเวลาก่อนจะถึงเวลาเข้า

ดิสโก้เธคในช่วงใกล้เที่ยงคืน เลยบริเวณด้านหน้าดิสโก้เธคมาเล็กน้อย กลุ่มพวกเขาสวนทางกับ

กลุม่เดก็วยัรุน่อกีกลุม่หนึง่  บอย เดก็วยัรุน่หวัแถวของซุม้ เงือ้หมดัชกไปทีใ่บหนา้ของเดก็ตา่งซุม้

คู่อริเก่าด้วยความรวดเร็ว โดยอีกฝ่ายไม่ทันระมัดระวังตัว

 จากนั้น การตะลุมบอนกลางถนนจึงเกิดขึ้น ฝ่ายตรงข้ามมีพวกน้อยกว่าจึงต้องขับรถ 

ล่าถอยไป คงเหลือแต่วัยรุ่นคู่อริเก่าที่ถูกรุมซ้อมเพียงลำพัง เมื่อบอยเปิดฉากการต่อยแล้ว เขาก็ 

ไม่ได้สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนั้น  

 บอยขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปในขณะที่คนอื่นๆ รุมทำร้ายเด็กวัยรุ่นคนนั้นต่อ เด็กรุ่นโต

คนหนึ่งหยิบก้อนหินข้างทางทุ่มใส่ที่ใบหน้าเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เป็นการปิดฉากการล้างแค้นใน

ค่ำคืนนั้น

 เหยือ่นอนจมกองเลอืดอยูก่ลางถนน โดยมรีถมอเตอรไ์ซคข์องเขาจอดอยูข่า้งๆ การลา้งแคน้

เช่นนี้เป็นการกระทำตามหลักสัมมาสัมไปเช่นเดียวกัน  

 ด้วยวิถีชีวิตเช่นนี้ ทำให้เด็กวัยรุ่นนักบิดมอเตอร์ไซค์เหล่านี้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตอยู่อย่าง

ปลอดภยัมากทีส่ดุ แมก้ระทัง่การนัง่รบัประทานอาหารตามรา้นคา้ พวกเขาจะหนัหนา้ออกทางถนน

เสมอ เพือ่สามารถมองเหน็คูอ่รไิด ้และหากไมม่คีวามจำเปน็ พวกเขาจะไมไ่ปทีต่า่งๆ เพยีงลำพงั



เสี่ยงกับเซ็กส์
 นอกเหนือจากการใช้ชีวิตที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกายแล้ว 

ความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอื่นๆ ก็เกิดขึ้นกับพวกเขาด้วย  

 พวกเขาสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ใช้สารเสพติด และมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย  

 เริ่มต้นจากการสูบบุหรี่เมื่อเริ่มเข้ากลุ่ม โดยให้เหตุผลว่า เห็นเพื่อนสูบเลยอยากสูบตาม

บ้าง  

 “ดูดกันทั้งกลุ่ม เราก็ดูดตาม”  
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 หรือหากวันไหนรู้สึกเซ็ง พวกเขาก็หุ้นเงินกันเพื่อดื่มเบียร์หรือเหล้า ยี่ห้อสุราที่พวกเขา

นิยมคือ แสงโสม แม่โขง เหล้าขาว เบียร์ลีโอ 

 หลังจากสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า พวกเขาเริ่มลองยาเสพติด เริ่มต้นจากกัญชา ต่อมาเสพยาบ้า 

 “ลองกัญชาแล้วมันฮาดี มันมีความสุข แล้วแต่เราจะจินตนาการถึงอะไร จินตนาการ 

ให้ฮาๆ มันก็มีความสุข” ในทัศนะของพวกเขานั้น กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด แต่เป็นสิ่งที่ทำให้มี

ความสุข สดใส และนอนหลับได้  

 “วันนั้นผ่านหน้าวัด ไหว้หลวงพ่อบอกว่าจะไม่เล่นยาเสพติด ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เล่นอีกเลย 

ไม่เอาเลย กลัวหลวงพ่อ เล่นแต่กัญชาอย่างเดียว ดูดพอให้นอนหลับได้ ไม่อย่างนั้นแม่งไม่อยาก

นอน นอนไม่หลับ” แมนเล่า 

 โก๋บอกกับฉันว่า ช่วงก่อนวันเกิดเหตุที่เขาขี่รถชนคนนั้น เขาไปเสพยาบ้ามา  

 “เมายาด้วย กระวนกระวาย อยู่ไม่สุข อยากแต่จะขี่รถร่อนตลอดเลย” 

 การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงสาวทั้งในรูปแบบของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามี

ภรรยา และการมีเพศสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยเปลี่ยนคู่ กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการใช้ชีวิต 

หลายครั้ง พวกเขาใช้กำลังตบตีกัน และบางคราวรุนแรงถึงขั้นไล่ยิงฝ่ายหญิง เนื่องจากคิดว่า

ฝ่ายหญิงคิดนอกใจ  

 เล็ก หญิงสาวหน้าตาดีวัย 19 เล่าให้ฉันฟังว่า  

 “มันไปดูดวง พอกลับมาก็หงุดหงิดใส่ พาลหาเรื่องแล้วก็หยิบปืนมาขู่หนู ทะเลาะกัน 

มันหาว่าหนูนอกใจมัน แล้วมันก็ยิงปืนใส่หนู ดีนะที่เฉียดไปไม่โดน” 

 แม้ว่าบ่อยครั้งฝ่ายชายเป็นผู้เริ่มต้นแสดงการกระทำที่รุนแรงก่อน แต่ก็มีหลายๆ ครั้งที่

ฝ่ายหญิงเป็นผู้เริ่ม  

 คืนหนึ่ง ในร้านอาหารหน้าสถานบันเทิง ฉันและเด็กวัยรุ่นนั่งดื่มเหล้ากันหลังออกจาก

ดิสโก้เธค ฝน-เด็กสาวร่างเล็ก เธอเอาเงินค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนมีชื่อแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่พ่อแม่ของเธอซึ่งมีฐานะดี ใช้อยู่ฉันผัวเมียกับเด็กวัยรุ่น

ชายคนหนึ่งในซุ้มโดยพ่อแม่ของเธอไม่รู้  

 วันนั้นเธอหงุดหงิดที่ฝ่ายชายมีท่าทีสนใจเด็กสาวคนอื่น และรบเร้าให้คนรักของเธอกลับ

บ้าน เมื่อคำรบเร้าไม่สำเร็จ เธอเงื้อฝ่ามือตบไปบนใบหน้าของฝ่ายชายอย่างแรงต่อหน้าเพื่อนๆ 

ทุกคนในกลุ่ม เด็กสาวและเด็กหนุ่มผลัดกันตบหน้ากันไปมาต่อหน้าเพื่อนๆ และคนอื่นๆ ใน

ร้าน ทุกคนนั่งมอง แต่ไม่มีใครห้ามปรามจนกระทั่งหญิงสาวสลบ เด็กชายอุ้มหญิงสาวขึ้น 

รถมอเตอร์ไซค์โดยมีเพื่อนชายเป็นผู้ขี่รถและตัวเขาขึ้นซ้อนท้าย 

 ฉันมองภาพนี้ด้วยความสะเทือนใจ ถึงแม้ว่าความรู้สึกจะไม่รุนแรงเท่ากับช่วงเวลาแรกๆ 

ที่ฉันเข้ามาอยู่รวมกลุ่มกับพวกเขา การใช้ความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำจนทุกคนรวมถึง
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ฉันเกิดความคุ้นเคย ชินชา และมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องของความพอใจและความ

สมยอม 



...ไม่มีใครห้ามปราม
 ตสีอง...ฉนัยงัขบัรถวนเวยีนอยูต่ามทีต่า่งๆ ตามคำสัง่ของปืด๊ เดก็หนุม่ใจรอ้น เจา้อารมณ์

เราขี่รถเข้าซอยโน้นออกซอยนี้ วนเวียนตามหา ฝน เด็กสาวอาย ุ19 เธอเป็นคนรักของปื๊ด เด็ก

ทัง้คูม่ปีากเสยีงกนัในชว่งหวัคำ่เนือ่งจากฝนนอ้ยใจและหงึหวงปืด๊ทีต่ดิพนัสาวอืน่มากหนา้หลายตา 

 หลงัการทะเลาะตบตกีนั ปืด๊ ฉนัและกลุม่เพือ่น ออกจากบา้นไปเทีย่วตอ่ยงัสถานบนัเทงิ

และออกจากสถานบันเทิงกลับมาบ้าน เมื่อไม่เห็นฝนอยู่ที่บ้าน เขาชวนฉันออกตามหา ฉัน

แปลกใจที่ไม่เห็นปื๊ดอาละวาดอย่างที่เคยทำ  

 “ชินแล้วพี่ มันไม่ไปไหนไกลหรอก มันอยู่แถวนี้แหละ”

 ฉันพยายามโทรศัพท์ติดต่อกับฝน ในที่สุดเธอรับสาย ฉันพูดเกลี้ยกล่อมให้เธอกลับบ้าน

ด้วยความเป็นห่วงและบอกว่า ปื๊ดก็เป็นห่วงเธอ และย้ำกับเธอว่าปื๊ดรักเธอ อยากให้เธอกลับมา

บ้าน เธอนัดเจอกับฉันที่หน้าปากซอย 

 ทันทีที่รถของฉันขับมาถึงปากซอย ฝนจอดรถมอเตอร์ไซค์รอเราอยู่ ปื๊ดลงจากรถฉัน

ดว้ยความรวดเรว็ตรงปรีเ่ขา้ไปชกทีห่นา้ทอ้งของแฟนสาวไมย่ัง้ เธอทรดุตวัลงกบัพืน้ ฉนัพยายาม

เอาตัวกันและดึงปื๊ด แต่สู้แรงของเขาไม่ได้  

 เขาจับตัวหญิงสาววางลงที่วางเท้าด้านหน้ารถมอเตอร์ไซค์ และขึ้นคร่อมบนเบาะขี่กลับ

เข้าไปในซอยมุ่งตรงเข้าบ้านที่อยู่ท้ายซอย ฉันตามเข้าไป และได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของ 

หญิงสาว ฉันเห็นปื๊ดใช้เท้าเหยียบอยู่บนใบหน้าของหญิงสาวคนรัก 

 ภาพที่เห็นทำให้ฉันสะเทือนใจ หดหู่อย่างบอกไม่ถูก ทำไมเด็กน้อยทั้งสองคนที่พร่ำบอก

ว่ารักกันมากมายนั้น ได้กระทำรุนแรงต่อกันถึงเพียงนี้ ฉันไม่สามารถห้ามปรามและหยุดการ

กระทำของปื๊ดได้   

 ฉันหวนคิดถึงคำพูดของเด็กรุ่นโตในซุ้มที่ชอบพูดประชดประชันเสียดสีฉัน  

 “พี่ปูเขาไม่เคยเข็ด ร้องไห้กับมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็ยังหวังว่ามันจะดีขึ้น”  

 ฉนัรูส้กึโกรธ โมโห อดึอดัทีไ่มส่ามารถทำอะไรไดเ้ลยในสถานการณเ์ชน่นี ้ และเดนิจากมา 

ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาสองคน  

 คืนนั้น ฉันไม่ได้นอนและกลับไปหาเขาทั้งคู่ในตอนเช้าของวันใหม่ ภาพที่ฉันเห็นเป็น

เสมือนภาพเดิมที่เคยเกิดทุกครั้งหลังการกระทำรุนแรง เขากลับมากกกอด เอาอกเอาใจกัน 

เสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เด็กสาวแก้มบวมช้ำ ตาเขียว มีรอยช้ำตามเนื้อตัว เด็กชายนั่งทายา
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และป้อนข้าวอยู่ข้างๆ  



โลกนี้เหมือนมีเพียงสองคน
 ปื๊ดเด็กหนุ่มที่ดูไร้อนาคต เรียนไม่จบมัธยมปลาย เสพยาเสพติด พ่อของเขาเป็นนักเลง

และเสียชีวิตอย่างกะทันหันโดยไม่มีใครล่วงรู้สาเหตุการเจ็บป่วยที่ทําให้เขาเสียชีวิต แม่ทิ้งพ่อ

และเขาไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่เขายังเล็ก เมื่อสิ้นพ่อ ชีวิตของปื๊ดจึงเหลือเพียงเด็กสาวคนนี้ 

คนที่เคยทิ้งเขาไปมีความสัมพันธ์กับเด็กหนุ่มที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันที่กรุงเทพฯ  

 เธอหวนกลบัมาคบกบัเขาอกีครัง้หลงัจากมปีญัหากบัคนรกัใหมข่องเธอ ในชว่งทีแ่ฟนสาว

ทิ้งไป  ปื๊ดร้องไห้คร่ำครวญ เอาขวดเหล้าตีหัวตัวเอง นอนเมาเกลือกกลิ้งอยู่กลางถนนหน้าบ้าน

ประหนึ่งว่าจะขาดใจตาย พ่อที่พิการขาขาดค่อยๆ ลากลูกชายเข้าบ้าน ปลอบประโลม  

 “พอ่บอกมนัวา่ ผูห้ญงิมนัเปน็อยา่งนี ้ เรามนัจน เรามนัเปน็อยา่งนี ้ ใครเขาจะมารกัเราจรงิ”

 นับแต่นั้นมา ปื๊ดเริ่มเสพยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงมากหน้าหลายตา ทำตัว

เป็นผู้นำกลุ่มทะเลาะวิวาทกับเด็กวัยรุ่นกลุ่มอื่น  

 “มนัแรงระดบัแถวหนา้ ใจมนัใหด้ว้ย” นกัเลงรุน่โตพดูถงึปืด๊กบัฉนั พรอ้มทัง้ปลอบใจวา่ 

อย่าคาดหวังไว้สูงว่าปื๊ดจะกลับตัวเป็นคนดี และเลิกเสพยาเสพติดได้  

 “พีล่องคดิดวูา่ คนมนัคดิอยากเปน็มอืปนื แสดงวา่ใจมนัรกั พีอ่ยา่หวงักบัมนัมาก พีไ่มไ่ด้

อยู่กับมันตลอด เวลาพี่อยู่กับมัน มันก็ควบคุมตัวเองได้ แต่พอพี่กลับกรุงเทพฯ  ทีนี้ทำไงล่ะ  

มันอยู่กับใครล่ะ”  

 ปื๊ดพยายามเลิกเสพยาเสพติดเป็นพักๆ โดยเฉพาะเวลาที่ฉันใช้ชีวิตอยู่กับเขา แต่เมื่อฉัน

กลับมาทำธุระที่กรุงเทพฯ เขาก็หวนกลับไปเสพยาอีก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า  

     “พี่อย่าทิ้งผมนะ ผมรักพี่ ขนาดพ่อผมลี้ยงผมมา ผมยังไม่เคยบอกรักเขาเลย แต่ผมอยาก

จะบอกว่า ผมรักพี่”  

     คำพูดของเขาที่บอกกล่าวแก่ฉัน เฉกเช่นเดียวกับน้องๆ อีกหลายคนที่อยู่แวดล้อมฉันใน

ชุมชนแห่งนั้น ทำให้ฉันรู้สึกถูกพันธนาการด้วยความคาดหวัง จนตัวเองรู้สึกหวาดหวั่นใจ 

     ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเด็กวัยรุ่นในชุมชนที่ฉันใช้ชีวิตอยู่นี้ ทำให้ฉันรู้สึก

สะเทอืนใจบอ่ย อาจเนือ่งมาจากฉนัไดเ้หน็บรบิททางสงัคม วฒันธรรมซึง่เปรยีบเสมอืนเบา้หลอม

ที่มาของการกระทำรุนแรงของเขาซึ่งฉันมองว่า  

 พวกเขาเป็น ‘เหยื่อ’ และเป็นผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงก่อน  

 เกิดและเติบโตขึ้นในครอบครัวที่ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวร้าวฉาน มีการ-

กระทำรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้สึกว้าเหว่ อ้างว้างที่เกาะกุมจิตใจ สะสมทบทวี
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นานวันจนเขาเติบโตถึงช่วงวัยที่เริ่มไขว่คว้าหาความรักในช่วงวัยหนุ่มสาว เริ่มถวิลหาความรัก 

ต้องการแรงใจยึดเหนี่ยวครอบครอง

 เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแรงขับทางเพศ ประกอบกับมีการควบคุมยับยั้งชั่งใจต่ำกว่าที่ควร 

ด้วยการขาดประสบการณ์ของการขัดเกลาจากบุคคลรอบข้าง ทำให้ความรักและความก้าวร้าว

รุนแรงปะปนกันจนไร้เส้นแบ่ง ไร้การควบคุมอารมณ์ ไม่รู้จักข่มใจ ดำเนินชีวิตประจำวัน 

ด้วยอารมณ์รักแรง โกรธแรง เจ้าคิดเจ้าแค้น และกระทำการต่างๆ ด้วยความแรงของอารมณ์ 

 เรื่องราวของ ต้น เด็กหนุ่มอายุเพียง 16 ปี ผู้มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีใครใน

ครอบครัวรักเขา เขาออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ 14 ใช้เวลาว่างที่มีมากมายในชีวิตช่วงนั้นหมด

ไปกับการขี่รถมอเตอร์ไซค์ร่อนไปกับกลุ่มเพื่อนที่มีวิถีชีวิตไม่แตกต่างกัน จนกระทั่งวันหนึ่งเขา

ถูกตำรวจจับในข้อหาข่มขืนหญิงสาวอายุไม่เกิน 18 ปีที่มิใช่ภรรยาตนเอง และฆ่าคนตายโดย

เจตนา หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับลงข่าวเรื่องราวของเขา   

 “โจ๋วัย 16 ก่อคดีโหด ข่มขืนแล้วฆ่าสาว 17 คนบ้านใกล้เรือนเคียง พฤติกรรมเหี้ยม 

จับกดน้ำจนสิ้นใจตายคาคลอง แล้วเหยียบศพติดไว้กับเลนก้นคลอง” 

 ‘ตน้’ มลีายสกัซึง่เปน็ทีน่ยิมในหมูพ่วกกนัทีห่วัไหลด่า้นขวาเปน็รปูดอกไม ้ รอยสกับรเิวณ

หลงัเปน็รปูยนัตเ์กา้ยอด ขอ้มอืขวาเปน็อกัษรภาษาจนี  เขาเปน็ลกูคนสดุทอ้ง  มพีีช่ายอาย ุ 22  ปี

ทำงานรับจ้างทั่วไป  รับจ้างก่อสร้างบ้าง  ไถนาปลูกข้าว หว่านเมล็ดข้าว 

 พี่ชายของต้นมีเมียและมีลูกหนึ่งคนอยู่บ้านเดียวกันกับพ่อแม่ ต้นไม่สนิทกับพี่ชายคนนี้ 

เขารู้สึกว่าพ่อแม่รักพี่ชายคนนี้มากกว่าเขา ชอบให้เงินพี่ชายทั้งๆ ที่พี่ชายของต้นชอบเล่นพนัน

ไฮโล 

 เขาสนทิกบัพีส่าวซึง่ประสบอบุตัเิหตถุกูรถยนตช์นตายเมือ่อายไุดเ้พยีง 17  ป ี พอ่ของตน้

อาย ุ 42  ป ีเชา่ทีน่า 30 ไร ่ทำนาปลกูขา้ว  และรบัจา้งทัว่ไป เชน่เดยีวกบัพีช่าย ไดค้า่จา้งเฉลีย่

เดือนละ  5,000  บาท   

 ทุกๆ วันตอนเย็น พ่อจะซื้อเหล้าขาวมานั่งดื่มโดยลำพังที่บ้าน  พอเริ่มมึนเมาก็พูดจา

เสียงดัง ดุด่าว่ากล่าวคนในครอบครัว บางครั้งก็มีปากเสียงทะเลาะกับแม่และทำร้ายร่างกายซึ่ง

กันและกัน 

 พ่อของต้นเป็นคนใจร้อน ขี้หงุดหงิด ฉุนเฉียว โมโหง่าย ไม่ค่อยพูดคุยกับคนใน

ครอบครัวแต่มักไปพูดคุยกับเพื่อนบ้าน พ่อไม่ค่อยเข้มงวดกวดขันหรือเอาใจใส่กับพฤติกรรม

ของตน้  แตจ่ะดดุา่ ไมใ่หต้น้พาเพือ่นเขา้มาภายในบา้น เนือ่งจากพอ่กลวัวา่ตน้กบัเพือ่นจะพากนั

มามั่วสุมเสพยาเสพติด  

 ต้นไม่สนิทกับพ่อ ไม่ค่อยได้พูดคุยกัน พ่อมักดุด่าต้น  ลงโทษด้วยความรุนแรง  เช่น 

ครั้งหนึ่ง ต้นไปนอนค้างคืนที่บ้านเพื่อนโดยไม่บอกพ่อ พ่อโกรธและใช้เชือกมัดมือของต้นและใช้
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ด้ามของต้นปอทะเลตีด้วยความโมโห   

 เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้นฝังใจจดจำตลอดมา   เขาหวาดระแวง  เกรงกลัวพ่อ   

 แม่อายุ  41  ปี เป็นคนใจร้อน หงุดหงิดง่าย ชอบบ่นว่ากล่าวต้นเป็นประจำทุกวัน โดย

มากเป็นเรื่องที่ต้นไม่ค่อยอยู่บ้าน ถึงแม้ว่าแม่จะชอบบ่น  แต่แม่ยังคงให้ความสนใจ เอาใจใส่ต่อ

ความประพฤติของต้นมากกว่าพ่อ  

 ต้นบอกว่า เขาเหมือนอยู่ในโลกนี้เพียงลำพัง ต้องดูแลตนเอง ไม่มีใครรัก ไม่มีคนสนใจ 

หากเขาไม่ออกไปหาเพื่อน ก็มักเก็บตัวอยู่แต่ในห้องพักส่วนตัว  ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือสุงสิงกับใครใน

ครอบครัว  

 ช่วงที่ต้นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขาเริ่มไม่สนใจเรียน คบเพื่อนมากขึ้นและสนใจ

นักเรียนหญิงในโรงเรียนเดียวกัน มีเรื่องวิวาทชกต่อยภายในโรงเรียนบ่อยจนครูเรียกไปตักเตือน  

บ่อยครั้งที่เขาหนีโรงเรียนไปเที่ยวเตร่บ้านเพื่อน ในที่สุดเขาออกจากโรงเรียนระหว่างเรียนชั้น-

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เขากลายเป็นคนที่มีเวลาว่างมากกว่าเด็กคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน 

 เมื่อเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่ง เขารู้สึกเบื่อเลยไปสมัครงาน ทำงานติดไฟด้านท้ายโครง

หลังคารถ และดึงผ้าบุหลังคาให้เรียบร้อย ได้ค่าจ้างวันละ 184 บาท ทำได้ประมาณ  2  เดือน

ก็ลาออก เนื่องจากแพ้กลิ่นทินเนอร์และคันตามร่างกาย   

 จากนั้นเปลี่ยนมาทำงานรับจ้างแจกใบปลิวโฆษณาสินค้า  ได้ค่าจ้างวันละ  180  บาท 

ทำได้ประมาณ  1  เดือนเศษก็ลาออก ต้นบอกว่านายจ้างเอาเปรียบเขา โดยจ่ายค่าจ้างให้แบบ

ไมต่รงตามกำหนด เขากลบัมาชว่ยพอ่แมท่ำนาและเฝา้เครือ่งสบูนำ้บรเิวณทีน่าอยูป่ระมาณ  5-6

เดือนก่อนที่จะกลายเป็นผู้ข่มขืนและฆ่าเพื่อนสาววัย 17 ปี   

 ต้นใช้ชีวิตอย่างอิสระ คบหาเพื่อนเป็นกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มราว  20  คน  เวลาส่วนใหญ่

ในแตล่ะวนัหมดไปกบัการขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซคเ์ทีย่วเตรก่บัพวกเพือ่น  ดืม่สรุาหรอืเบยีรก์บัเพือ่น

ตามรา้นคา้หรอืรา้นอาหารทีม่ตีูเ้พลงคาราโอเกะหยอดเหรยีญ  ดืม่เหลา้ทีร่า้นขายของชำละแวก

บ้าน  ลักขโมยเงินของพ่อแม่บ่อยครั้ง ครั้งละร้อยบาทบ้าง สองร้อยบาทบ้าง  เล่นการพนันไพ่  

สนุ้กเกอร์ ไฮโล ชอบดัดแปลงตกแต่งเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ ชื่นชอบการขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วย

ความเร็วหวาดเสียว  

 เขาเคยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แข่งกับเพื่อนอย่างสนุกสนานโดยพนันเอาเหล้ากันครั้งละ

ขวด   เวลาทีต่น้ดืม่เหลา้มกัมเีรือ่งทะเลาะววิาททำรา้ยรา่งกายกนับอ่ยครัง้ เนือ่งจากพดูจาเสียดสี

กันไปมา ความที่เป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรง ต้นเคยมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับคนรักแล้วใช้

มีดกรีดแขนทำร้ายตนเอง   

 เด็กหนุ่มมีคนรักตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นับตั้งแต่นั้นจนถึงอายุ 16 ปี ต้น 

มีแฟนมาแล้ว 6-7 คน เขาเล่าว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนรักสัปดาห์ละครั้ง โดยไม่ได้สวมใส่ถุงยาง-
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อนามัย  

 ช่วงชีวิตของเขาตั้งแต่อายุ 15 นั้น เป็นช่วงที่เขาเริ่มเที่ยวกลางคืนที่ร้านคาราโอเกะ 

(สถานที่ค้าประเวณี) เขามีเพศสัมพันธ์กับหญิงค้าประเวณี เริ่มดื่มสุราหรือเบียร์ จากนั้นก็ลอง

สูบบุหรี่  เสพกัญชาโดยผสมกับบุหรี่  และเคยทดลองเสพยาบ้า ทุกวันนี้เขาดื่มเหล้าหรือเบียร์

ทกุวนับางวนักด็ืม่กบัเพือ่น บางวนักด็ืม่โดยลำพงั โดยดืม่กบัเพือ่น  6-7  คน ดืม่กนัประมาณ  1 ลงั

(12 ขวด) ถา้ดืม่คนเดยีวกด็ืม่ประมาณ  4-5  ขวด เขาเปน็คนกลางทีส่ามารถตดิตอ่ซือ้ยาบา้จาก

พวกๆ กนัไดค้รัง้ละ  10-20  เมด็ โดยไดเ้งนิคา่ตอบแทนเปน็ยาบา้บา้งหรอืเตมินำ้มนัรถมอเตอรไ์ซค์

ให้บ้าง บางครั้งก็ได้เงิน 100  บาท หรือได้บุหรี่ไว้สูบเป็นสินน้ำใจตอบแทน เมื่อไม่นานมานี้  

คนขายยาที่ติดต่อกับเขาถูกตำรวจจับ   

 ชาวบ้านพูดถึงต้นว่า ต้นใช้ชีวิตอย่างอิสระ รักความสบาย  ชอบทำตัวเป็นผู้นำให้กลุ่ม

เพื่อนยอมรับ ชอบคบเพื่อนที่เป็นเด็กรุ่นโตกว่า ในสังคมของหมู่บ้านที่ต้นอยู่มีลักษณะเป็นการ

แบ่งกลุ่ม แบ่งตระกูล ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน ต้นมีญาติเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ความ-

เกรงใจญาตขิองตน้นีส้ง่ผลมายงัตน้ดว้ย เมือ่ตน้ทำอะไรไมถ่กูตอ้งเหมาะสมทำใหไ้มม่ใีครวา่กลา่ว

ตักเตือนต้น  

 “มันนึกอยากทำอะไรก็ทำ ไม่เกรงใจใคร เคยขโมยเหล้าที่ร้านขายของชำ ก็ไม่มีใคร

อยากมีเรื่องด้วย”   

 “พ่อแม่มันก็ไม่ห้ามปราม ตักเตือน เวลามันทำผิด แม่มันก็คอยแต่เข้าข้างลูก” เสียง

ผู้ใหญ่ในชุมชนพูดถึงต้นและครอบครัว 

 ตน้เลา่วา่ บา้นตน้อยูใ่กลก้บับา้นของ ส ุเพือ่นสาวอาย ุ17 ป ี ตน้กบัสรุูจ้กัเปน็เพือ่นกนัตัง้แต่

เรยีนอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปทีี ่ 1 ตน้มคีวามสนใจและชอบพอสใุนชว่งทีเ่รยีนอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปทีี ่ 2  

แต่สุชอบพออยู่กับนายโย  ซึ่งเป็นเพื่อนของต้น   

 ต่อมาสุเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ไปเรียนต่อที่โรงเรียนพาณิชยการ และเช่าห้อง

พักอาศัยอยู่ใกล้ละแวกสถานที่เรียน สุมักโทรศัพท์มาคุยกับต้น เพื่อสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของ โย-คนรัก หรือบางครั้งก็ให้ต้นพาไปติดตามคนรักด้วยความหึงหวง  ต้นจึงมีความใกล้ชิด

กับสุและเริ่มเกิดความคิดที่จะมีเพศสัมพันธ์กับสุ

 กลางเดือนมีนาคม ต้นนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่บ้าน  เป็นเบียร์ที่เหลือจากการดื่มในวันที่ผ่านมา  

เบียร์หมดไปครึ่งขวด  ประมาณหนึ่งทุ่ม ต้นพายเรือออกไปหาขวัญ-เพื่อนของต้น ซึ่งมีบ้านห่าง

กันประมาณ  100  เมตร แล้วชวนกันไปเที่ยวที่งานของศาลเจ้าแห่งหนึ่งซึ่งมีการแสดงงิ้ว มี

การฉายภาพยนตร์  อาหาร และเครื่องดื่มจำหน่าย  

     ต้นกับนายขวัญ พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่บริเวณศาลเจ้าดังกล่าว  และพากันเดินเล่น  

แล้วได้พบกับนายหลง  เพื่อนของต้นจึงได้ชักชวนกันมาดูภาพยนตร์ แล้วรวบรวมเงินกันซื้อ
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เบียร์  9  ขวด  และถุงบรรจุน้ำแข็งเกล็ดโดยเทเบียร์ใส่ถุงแล้วใช้หลอดพลาสติกดูดเบียร์   

 ระหว่างนั้น สุได้โทรศัพท์ติดต่อกับต้นโดยสอบถามเกี่ยวกับนายโย-คนรัก แต่ระหว่างที่

สนทนากันอยู่นั้น ประจุไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ของต้นหมดจึงไม่ได้คุยกัน   

 ต้นกับเพื่อนนั่งดื่มเบียร์และชมภาพยนตร์เรื่อยมา ต่อมาต้นพบเห็นโย ขี่รถมอเตอร์ไซค์

เข้ามากับสุโดยโยได้ลงจากรถมอเตอร์ไซค์มาซื้อหอยทอดกับลูกชิ้นแล้วจากนั้นก็พากันกลับ ต้น

กบัเพือ่นนัง่ดืม่เบยีรแ์ละชมภาพยนตรจ์นกระทัง่เบยีรท์ีซ่ือ้มาหมด ตน้รูส้กึมนึเมามากจงึชกัชวน

เพื่อนพากันกลับบ้าน  

 เมื่อต้นมาถึงบ้านได้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแล้ว ได้โทรศัพท์ส่งสัญญาณไปให้สุ

เพื่อให้สุโทรศัพท์ติดต่อกลับ 

 หลังจากนั้น สุได้โทรศัพท์ติดต่อกลับมาหาต้น และถามเรื่องของนายโย  คนรักว่าคบหา

อยู่กับใครและมีอะไรอยู่กับใครหรือเปล่า ต้นซึ่งเพิ่งได้มีปากเสียงทะเลาะกับนายโย เกิดความ

ต้องการที่จะพบและสนทนากับสุ จึงได้พูดหลอกลวงสุว่าได้พบเห็นนายโยพาใครไปที่กระท่อม

ท้องนา 

 สุบอกให้ต้นมารับโดยจะรออยู่ที่บริเวณหัวสะพานริมคลองหน้าบ้าน ต้นจึงได้ขับเรือ

หางยาวไปรับสุ   

 คนืนัน้ เรอืหางยาวทีต่น้เปน็ผูข้บัพาสเุพือ่นสาวมุง่หนา้ไปทีบ่รเิวณนาปลกูขา้วของพอ่แม่

ตน้ ซึง่ตัง้อยูห่า่งจากบา้นประมาณ  500  เมตร เมือ่ไปถงึ ตน้หยดุเรอืบรเิวณปา่รมิคลองบรเิวณนั้น

ค่อนข้างมืด มีเพียงแสงไฟนีออนจากบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันสาดส่องเข้ามา  

 ต้นพาสุไปที่กระท่อมซึ่งใช้สำหรับเฝ้าเครื่องสูบน้ำเข้านา “รอหน่อย เดี๋ยวมันก็มา”  

 ระหว่างนั่งคุยกัน เขาบอกว่าเขาเกิดอารมณ์และความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับสุ 

จึงออกอุบายชวนสุขึ้นไปบนกระท่อมและใช้กำลังเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์กับสุ   

 เรือหางยาวพาสุซึ่งนั่งก้มหน้ามาตลอดทางมีต้นเป็นผู้ขับ มุ่งหน้ากลับบ้าน เมื่อเรือผ่าน

บรเิวณหนา้บา้นของนายโยคนรกั  สถุอดรองเทา้แตะออกและวางโทรศพัทม์อืถอืไวบ้นเรอืกระโดด

ลงคลองอย่างรวดเร็วแล้วตะโกนเรียกนายโย  ต้นตกใจกลัวว่าสุจะว่ายน้ำหนีไปแจ้งตำรวจและ

บอกโย  จึงกระโดดลงคลองติดตามไป  

 เมื่อว่ายน้ำตามไปถึงตัวสุซึ่งอยู่บริเวณกลางลำคลอง  ต้นใช้มือปิดปากสุเพื่อให้เงียบ แต่

สยุงัคงดิน้รนขดัขนื และสง่เสยีงดงั  เขาใชม้อืกดไปทีบ่รเิวณหวัไหลท่ัง้สองขา้งของส ุ เพือ่ใหจ้มนำ้

หวังหยุดเสียงร้อง  แต่สุก็ยังคงดิ้นรนขัดขืนและส่งเสียงเรียกขอความช่วยเหลือ พร้อมกับใช้มือ

ดึงเส้นผมของต้นกดลงน้ำ  และใช้เล็บจิกบริเวณร่างกายของต้น 

 เหตกุารณย์งัชลุมนุ ตน้ยงัคงใชม้อืกดรา่งกายของสจุนกระทัง่สหุยดุสง่เสยีง  ใชก้ำลงักาย 

ที่มีอยู่ทั้งหมดกดสุลงน้ำลึกลงไปโดยศีรษะของสุจมน้ำเหลือแต่เพียงส่วนของเส้นผมที่ยังคงลอย
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อยู่เหนือน้ำ ร่างกายของสุถูกกดลงสู่พื้นคลองซึ่งมีลักษณะเป็นดินเลน  

 เมื่อต้นเห็นว่าสุได้จมน้ำแล้วจึงว่ายน้ำกลับมาขึ้นเรือ กลับบ้าน 

 เช้าวันต่อมา ต้นนำโทรศัพท์มือถือของสุ ไปขายได้ราคา 500 บาท แล้วนำเงินไปเล่น

การพนันไฮโล   

 ...ใช้ชีวิตตามปกติ 

 แปดโมงเชา้กลางเดอืนมนีาคม พีส่าวของสเุดนิทางไปแจง้ความทีส่ถานตีำรวจ เจา้พนกังาน

ผู้รับแจ้งได้บอกเธอว่ามีคนพบศพหญิงวัยรุ่นอายุประมาณ 17 ปี ลอยน้ำคว่ำหน้าอยู่ที่บริเวณ

คลองหลังร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้บ้าน ให้ไปตรวจสอบดูว่าเป็นสุหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ให้กลับมา

แจ้งความ  

 “โจ๋วัย 16 ก่อคดีโหด ข่มขืนแล้วฆ่าสาว 17 คนบ้านใกล้เรือนเคียง พฤติกรรมเหี้ยม 

จับกดน้ำจนสิ้นใจตายคาคลองแล้วเหยียบศพติดไว้กับเลนก้นคลอง”  



ปลายทางของชีวิตข้างถนน
 ฉันใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขานานนับปี จนมองเห็นพัฒนาการหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของ

เหล่านักบิดวัยรุ่น

 เมื่อจำนวนสมาชิกในซุ้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นในขณะที่วันเวลาผ่านไป ความแตกต่างด้าน

ประสบการณ์และความสนใจของเด็กวัยรุ่นในซุ้มเริ่มชัดเจนมากขึ้น การแตกแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ 

เกิดขึ้น พวกเขาเริ่มมีการจับกลุ่มตามบุคลิก ความสนใจ และการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกัน 

เส้นทางที่สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกเดินเริ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากขึ้น  

 ฉนัแบง่เสน้ทางเดนิของวยัรุน่เหลา่นีอ้อกเปน็ 5 กลุม่ คอื เสน้ทางแรก...เดนิเขา้สูเ่สน้ทาง

อาชญากรรมเต็มตัว : ไม่ตายก็ติดคุก สอง...เข้าสู่กระบวนการกดขี่ขูดรีดแรงงานในโรงงาน

สาม...เริ่มต้นมีครอบครัวที่อ่อนแอและเปราะบาง สี่...นักเที่ยวราตรีกลุ่มเสี่ยงทางการแพทย์ 

และเส้นทางสุดท้าย...หนทางแห่งการสร้างชื่อประกาศตนเป็นนักเลงรุ่นโตและนักพนัน 



เดินเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมเต็มตัว:
ไม่ตายก็ติดคุก
 การที่เด็กวัยรุ่นในซุ้มเลือกทางเดินชีวิตตามเส้นทางที่เด็กวัยรุ่นรุ่นโตได้เปิดทางเป็น

แบบอย่างไว้แล้วก่อนหน้านี้นั้น ทำให้พวกเขากลายเป็นเหยื่อในสังคมแห่งความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว 

ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ได้ก่อความเสี่ยงต่อผู้อื่นในสังคมด้วย  
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 การที่พวกเขามีเครือข่ายทางสังคมที่เป็นกลุ่มนักเลงโต ทำให้การซื้อหายาเสพติดเป็นไป

อย่างไม่ยากเย็นนัก พวกเขารู้จักผู้ขายและแหล่งในการซื้อขายยาเสพติดเป็นอย่างดี  

 “พี่ปู นี่ไง พี่อ๊อฟรายใหญ่ มีแบ็คดี”  

 ฉนัเคยนัง่รถไปกบัพวกเขาเพือ่ไปเอายาจากบา้นผูข้ายในอำเภอบา้ง ตา่งอำเภอบา้ง และ

ในอำเภอตา่งจงัหวดัทีม่เีขตตดิตอ่กนับา้ง พืน้ทีท่ีไ่ปและผูค้นทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้วธิกีารตดิตอ่สือ่สาร

กัน เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ฉันเรียนรู้ว่าประสบการณ์และความสัมพันธ์ทางสังคมที่หล่อหลอมพวก

เขา รวมถึงเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ความเป็นพวกเดียวกัน และความเชื่อมั่นต่อ

กลุ่มบุคคลผู้ที่ให้การคุ้มครองและคอยเคลียร์เรื่องราวต่างๆ ให้แก่พวกเขานั้น เป็นเสมือนทุน-

ทางสงัคมทีเ่พิม่พลงัใหพ้วกเขากลา้ทีจ่ะเสีย่ง และกระทำการเชน่นี ้ ทัง้ทีพ่วกเขามอีายไุมม่ากนกั

บางคนอายุไม่ถึง 20 ปี  

 ชีวิตที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้เสพ พัฒนาต่อเป็นผู้จำหน่ายรายย่อยโดยใช้วิธีการแบ่งขาย

เพื่อให้ตนเองได้เสพยาฟรีและมีเงินเหลือไว้ใช้บ้าง กลายเป็นคนกลางติดต่อซื้อขายในจำนวนที่

เพิ่มขึ้น คนที่มีความสนใจในทางเดินนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทกัน คนอื่นในซุ้มที่สนใจ

เรื่องอื่นก็ยังคงคบหาด้วย แต่เป็นการคบหาสมาคมแบบฉาบฉวย ไม่ได้ไปไหนไปกันเฉกเช่นที่

ผ่านมา 

 เมื่อยาเสพติดที่พวกเขาใช้มีอันตรายและกระบวนการเสพที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้สถานที่ใน

การเสพจำเป็นต้องเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยเสพกัญชา ยาบ้าที่ซุ้ม แต่เมื่อเขาเริ่มเสพยาไอซ์ เด็ก

รุ่นโตจะพาพวกเขาไปเปิดโรงแรม หรือหากไม่มีเงินค่าห้อง ก็จะใช้บ้านหรือหอพักของใครคนใด

คนหนึ่งที่พวกเขาคิดว่าปลอดภัยเป็นสถานที่สำหรับเสพยา  

 พวกเขาเรียนรู้การเลือกสถานที่และการใช้กฎหมายหากถูกตำรวจจับจากคนโตที่พวก

เขาใช้ชีวิตร่วมด้วย  

 “ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขอให้การในชั้นศาลอย่างเดียว พอบอกแบบนี้ ไอ้พวกตำรวจ

มันก็จะเอาเราไปเซฟเฮาส์ของมันเลย มันจะคลุมถุงดำแล้วก็ซ้อม หรือไม่มันก็ยื่นข้อเสนอให้

ทำงานให้มัน ล่อซื้อยา หรือให้เป็นสาย ถ้าทำงานสำเร็จ มันพอใจ มันก็ปล่อยเรา บางทีมันก็ 

ลดโทษให้ บางครั้งมันไม่พอใจมันก็ยัดเพิ่ม แต่ที่แน่ๆ ทุกครั้งมันยึดหมดเลย ขนาดเงินผมซ่อน

ไว้ในกระเป๋าเล็กในกางเกง พันนึง มันยังยึดเอาไปเลย มันลดจำนวนยาให้ มันได้ยาก็เก็บไว้ให้ 

ไอ้พวกสายดูดฟรี เวลาที่มันจะให้ทำงานให้”  

 ความรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการบอกเล่าที่พรั่งพรูของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ ฉันฟังด้วย

ความรูส้กึวา่ พวกเขาเปน็นอ้งทีค่วรจะมอีนาคตทีม่ัน่คงสดใส มากกวา่ทีจ่ะกลายเปน็ผูเ้ชีย่วชาญ

และโชกโชนอยู่ในโลกแห่งความเสี่ยงเช่นนี้  

 “ผมไม่โกรธพวกมันหรอก โกรธไปก็ทำอะไรไม่ได้ มันมีทั้งปืน ทั้งอำนาจ อำนาจที่ถูก



���

กฎหมาย และอำนาจเถื่อน ตำรวจมันก็คือโจรนั่นแหละ แต่มันเป็นโจรในเครื่องแบบไง พี่ปู

เข้าใจรึเปล่า มันเป็นเกม...บางครั้งเราก็รอด บางครั้งเราพลาด...ก็เกม” 

 ผูเ้ลา่เปน็เดก็หนุม่ผูค้า้ยาเสพตดิและจดัอยูใ่นกลุม่ทีเ่จา้หนา้ทีต่ำรวจตอ้งการตวั วนัทีเ่ขา

เลา่ใหฉ้นัฟงันัน้ เขาถกูจบั ฉนัไปเยีย่มเขาและสงัเกตเหน็รอยทีแ่กม้ขา้งขวา เขาหวัเราะและพดูวา่

 “ดูหลักฐานเหรอ นี่ไงฝีมือมัน ของกลาง” เขาพูดกลั้วเสียงหัวเราะอย่างอารมณ์ดี เอา

มือชี้ที่แก้ม  

 “รอยนนัยางของไอห้มวดชยั” พวกเราหวัเราะกนั นา่แปลกใจทีท่กุคนมองปรากฏการณ์นี้

อย่างปกติ คำว่า ‘เป็นเรื่องธรรมดา เราต้องยอมรับ เราเกม’ ดูปกติราวกับว่ามันคือกีฬา 

อย่างหนึ่งที่ผู้เล่นต้องรู้จักแพ้ รู้จักชนะ และยอมรับผลของการแข่งขันนี้  

 ด้วยต้องการความเหนือกว่า และความมีตำแหน่งแห่งที่ในสังคม ทำให้ยาเสพติดที่พวก

เขาใช้เสพนั้น มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ด้วย  

 บอย เด็กวัยรุ่นหัวแถวซุ้มบางพระเล่าว่า 

 “ผมไม่ใช้ยาบ้า อย่างผมต้องไอซ์ มันดูดีกว่ายาบ้าเยอะ” 

 การเสพยาเสพติดทำให้ความสนใจในเรื่องอื่นๆ กลายเป็นประเด็นรอง พวกเขาเลิก

สนใจที่จะขี่รถเล่น การจีบสาวก็เป็นไปเพียงเพื่อจะได้เงินจากหญิงสาวเหล่านั้นเพื่อซื้อยา พวก

เขาสนใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเครือข่ายและความเป็นมาเป็นไปของคนในวงการยาเสพติด สร้าง

ความรูจ้กัคุน้เคยผา่นการมคีวามสมัพนัธก์บัเดก็รุน่โตทีใ่กลช้ดิ และขยายเครอืขา่ยความสมัพนัธ์

ออกไปเรื่อยๆ 

 ตี๋และยศเป็นเด็กรุ่นโตที่เป็นแบบอย่างของการเสพยาเสพติดและใกล้ชิดกับเด็กวัยรุ่นใน

ซุ้มบางพระมากกว่าเด็กรุ่นโตคนอื่นๆ ตี๋มีฉายาว่า ‘ตี๋บ้า’ เป็นฉายาที่เกิดขึ้นจากความกล้า- 

บ้าบิ่นของเขาที่ท้าทายคู่อริโดยการเดินเข้าหาคู่อริโดยไม่มีปืนในขณะที่คู่อริมี 

 เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เขาถูกยิงกระสุนฝังที่ท้อง ถึงแม้จะเป็นฝ่ายถูกยิง แต่ความไม่

หวั่นกลัวทำให้เขาได้รับการยอมรับในความใจถึง กล้า บ้าบิ่น และเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจ   

 “ผมกลัวที่ไหนล่ะ อย่างดีก็แค่ตาย ผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว” คำพูดดังกล่าวเป็น 

คำพูดที่ตี๋บ้ามักพูดเสมอๆ 

 คืนหนึ่งเวลาประมาณตี 2 หลังจากเที่ยวดิสโก้เธคออกมาแล้ว ตี๋ ยศ และพวกอีก 3 คน 

พากันไปเปิดโรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณรอบนอกของตัวเมือง พวกเขาตั้งใจว่าจะเสพยาไอซ์ฉลองที่

ส่งยาเสร็จเรียบร้อย ในขณะที่ขี่รถมาถึงหน้าโรงแรมตี๋ยิงปืนขึ้นฟ้า 3 นัด ด้วยอารมณ์คึกคะนอง 

มีความสุข  

 หลังจากเข้าห้องเสพยาได้ไม่นาน มีเสียงเคาะประตูห้อง ผู้เคาะประตูส่งเสียงให้เปิด

ประตู เด็กวัยรุ่นรุ่นโตเตรียมปืนที่ตนเองมี เก็บยาเสพติดของกลางและเปิดประตู  
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 ทันทีที่ประตูเปิด เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายกรูเข้ามาในห้องพร้อมเอาปืนจ่อและบอก

ว่าได้ล้อมไว้หมดแล้วพร้อมอาวุธ เตรียมยิงถ้ามีการต่อสู้  

 เมื่อเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เห็นว่านายตำรวจชุดที่เข้าจับกุมเขาเป็นชุดที่มีชื่อเสียงด้านการ

ปราบปรามยาเสพติดของจังหวัด จึงยอมจำนนแต่โดยดี  

 “พอเห็นหน้ามันเท่านั้นแหละ พี่เอ๊ย มือไม้อ่อนหมดเลย มันเห็นผม มันยังพูดเล่นกับ

ผมอีกนะ มันบอก ไอ้ยศมึงมานี่เลย มึงเจอกูอีกแล้วนะ แหมมันพูดอย่างกับว่าผมอยากเจอมัน”  

 แม้ว่าจะถูกจับ แต่น้ำเสียงที่เล่าถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจคู่อริยังดูขบขัน  สนุกสนาน ฉันฟัง

พวกเขาเล่าถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจนจดจำอิริยาบถ ท่าทาง คำพูดของ

กลุ่มตำรวจคู่ปรับคนสำคัญได้ และเริ่มเกิดความคิดว่าสักวันฉันคงจะได้มีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่โลก

ของตำรวจบ้างเพื่อเรียนรู้ว่า  

 พวกเขาคิดอย่างไรกับ ‘น้องๆ’ ของฉัน 

 ในขณะที่ทุกคนปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาลนั้น มีเพียงยศคนเดียวที่ยอมรับสารภาพ

ยศถูกศาลตัดสินส่งบำบัดในโครงการวิวัฒน์พลเมืองที่ค่ายทหารในตัวเมืองเป็นเวลา 3 เดือน  

 ตี๋ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 4 เดือนในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืน

ในที่สาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาต  

 หลังยศออกมาจากโครงการฯ ไม่นานเขาก็เกมอีกครั้ง คราวนี้เขาโดนล่อซื้อและถูกจับ

ในข้อหาจำหน่ายยาเสพติด เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนานกว่า 6 ปี ฉันเข้าไปเยี่ยมเขาใน

เรือนจำ เขาบอกฉันว่า  

 “อยู่ในนี้มันก็ไม่ลำบากหรอกพี่ สบายกว่าอยู่ข้างนอกอีก แต่มันไปไหนไม่ได้อย่างใจ

เท่านั้นแหละ อยากไปแต่ไปไม่ได้ พี่เข้าใจเปล่า มันแย่ตรงนี้ นี่ก็พวกๆ กันทั้งนั้นแหละ เหมือน

เปลี่ยนที่อยู่อย่างเดียว”  

 “คนอย่างผม ไม่ตายก็ติดคุก” คำพูดที่ตี๋และสมาชิกซุ้มบางพระที่เลือกทางเดินสายนี้

นิยมพูด 



เข้าสู่กระบวนการกดขี่ขูดรีดแรงงาน
 เดก็วยัรุน่ซุม้บางพระอกีกลุม่หนึง่ เปน็กลุม่ทีเ่รยีนไมจ่บมธัยมปลายเนือ่งจากสอบไมผ่า่น

หลายรายวชิาบา้ง ยตุกิารเรยีนโดยไมล่งทะเบยีนเรยีนบา้ง จบักลุม่กนัไปสมคัรเรยีนตามหลกัสตูร

การศึกษานอกโรงเรียนซึ่งพวกเขาจะเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 วันบ้าง  

 การที่พวกเขามีเวลาว่างมากและเริ่มไม่มีเงินเนื่องจากไม่สามารถขอเงินจากทางบ้านได้ 

และไมม่อีำนาจในการไถเงนิเดก็ในโรงเรยีนไดด้งัเชน่ในอดตีทีผ่า่นมา ในขณะทีย่งัคงเสพยาเสพติด
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อยู่เป็นระยะๆ ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นมีเงินซื้อหรือมีคนให้ยาเสพติดเขาเสพหรือไม่ จากความ

จำเป็นทางเศรษฐกิจ ทำให้พวกเขาพากันไปสมัครทำงานเป็นคนงานในกระบวนการผลิตใน

โรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นกะ การมีงานทำส่งผลให้พวกเขาละเว้นจากการ

เสพยาเสพติดไปช่วงเวลาหนึ่ง  

 พวกเขาระบายให้ฉันฟังว่า รู้สึกเหนื่อยและเครียดเนื่องจากไม่คุ้นเคยกับการทำตัวตาม

วินัย กฎระเบียบ การต้องไปทำงานให้ทันเวลา ต้องทำงานในสายการผลิตเป็นระยะเวลาหลาย

ชั่วโมง และถูกบังคับให้ทำงานล่วงเวลา รวมถึงต้องเดินทางไกลเพื่อไปทำงาน ความเครียดที่

เกิดขึ้นนี้ทำให้พวกเขาไม่มั่นใจว่าจะสามารถ ‘ทน’ ทำงานไปได้นานสักเพียงใด 

 ในขณะทีเ่ดก็วยัรุน่กลุม่หนึง่ไปทำงานโรงงานนัน้ เดก็วยัรุน่ในซุม้อกีกลุม่หนึง่กไ็ปทำงาน

เปน็พนกังานขายของทีร่า้นสะดวกซือ้ พวกเขาเลอืกทำงานทีน่ีเ่พราะมคีวามคดิวา่เปน็งานทีส่บาย

กว่างานในโรงงาน อยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก และพวกเขาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานมากกว่าสภาพแวดล้อมในโรงงาน ซึ่งไม่ได้พบปะกับผู้คนเลย เห็นแต่เฉพาะคนที่ทำงาน

อยู่ในโรงงานเท่านั้น  

 ด้วยความที่พวกเขาไม่มีความละเอียดรอบคอบ ปัญหาที่ต้องเผชิญคือ การชดใช้เงินให้

แก่ทางร้านเนื่องจากจำนวนเงินขาดหายไป เมื่อเทียบยอดขายกับสินค้าคงเหลือ  

 เคน เดก็ซุม้บางพระบน่ทอ้ใจกบัเงนิเดอืนทีห่ายไปเนือ่งจากตอ้งเสยีคา่ปรบัใหแ้กเ่จา้ของรา้น

ว่า “ท้อเลย เหมือนทำงานฟรี โดนปรับหมดเลย” 

 การทำงานเป็นกะและการทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมง ต้องตื่นแต่เช้าในบางกะ ทำให้

บ่อยครั้งที่เขาแอบหลับในเวลาทำงาน บางครั้งเขาจะเข้าไปนั่งหลับอยู่ใต้เคาน์เตอร์โดยแกล้งทำ

เป็นเช็คของอยู่เพื่อไม่ให้หัวหน้างานจับได้ 



สร้างครอบครัวที่อ่อนแอ
 เด็กวัยรุ่นอีกส่วนหนึ่งเลือกที่ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากับคู่รักของตนเอง การใช้ชีวิตเช่นนี้ 

บางคู่อยู่ด้วยกันโดยฝ่ายหญิงปกปิดความจริงกับผู้ปกครองและนำเงินที่ผู้ปกครองให้ใช้จ่ายใน

การเล่าเรียนและการเช่าหอพักมาใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับชายหนุ่มคู่รัก ดังตัวอย่างที่ฉันเล่า

ถึงข้างต้น  

 บางคู่อยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยโดยพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรับรู้ แต่พวกเขาต้องหาเงินเลี้ยงดู

กันเอง ส่วนใหญ่แล้วเด็กวัยรุ่นชายทำงานในโรงงานซึ่งมักเป็นงานหนักและเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น 

งานเชื่อมตะกั่ว งานตัดเหล็ก งานขายของในร้านขายของชำ ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า 

หรือ เป็นพนักงานในร้านขายอาหารฟาสต์ฟู้ด  
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 สว่นเดก็วยัรุน่หญงิทำงานเปน็สาวเชยีรเ์บยีรบ์า้ง เปน็ไคโยตีบ้า้ง พนกังานเสริฟ์อาหารบา้ง 

 การใช้ชีวิตครอบครัวเช่นนี้ วัยรุ่นจำนวนไม่น้อยไม่เห็นความสำคัญเรื่องการคุมกำเนิด

จนกระทัง่ฝา่ยหญงิตัง้ครรภ ์ นัน่หมายความวา่ เขาและเธอจะเปน็พอ่แมค่นตัง้แตอ่ายเุพยีง 16 ปี

เด็กวัยรุ่นส่วนหนึ่งแก้ปัญหาด้วยการทำแท้ง เด็กผู้หญิงบางคนทำงานเป็นคนกลางในการติดต่อ

หญงิสาวใหบ้รกิารทางเพศแกล่กูคา้ทีต่ดิตอ่ผา่นมา บางคู ่ หญงิสาวเองมอีาชพีใหบ้รกิารทางเพศ

โดยที่เด็กวัยรุ่นชายเองก็เต็มใจ เพื่อให้ได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน 

 ความสัมพันธ์ทางเพศในลักษณะเช่นนี้ เป็นสิ่งที่เปิดเผยและรู้กันดีในกลุ่มของพวกเขา 

พวกเขารู้ว่าหญิงสาวคนไหนทำอาชีพอะไรและมีใครเป็นเครือข่าย  

 รวมถึงรู้ว่าเด็กสาวเหล่านี้ ‘เป็นเด็กของใคร’ 



นักเที่ยวราตรีกลุ่มเสี่ยงทางการแพทย์
 ถึงแม้ว่าสายสัมพันธ์ของสมาชิกในซุ้มจะไม่แน่นแฟ้นเหมือนเดิม แต่ในคืนวันศุกร์ เสาร์ 

และอาทิตย์ ยังคงเป็นค่ำคืนที่พวกเขามาเที่ยวดิสโก้เธคย่านถนนพบพระ การดื่มเหล้าและเต้น

ตามจังหวะของเสียงเพลง เป็นการผ่อนคลายอารมณ์อย่างหนึ่ง  

 นอกเหนอืจากการสรา้งสมัพนัธก์บัหญงิทีม่าเทีย่วกลางคนื การมเีพศสมัพนัธแ์บบฉาบฉวย

ยังคงดำรงอยู่สำหรับเด็กวัยรุ่นที่นิยามตนเองว่าเป็น ‘หนุ่มเพลย์บอย’ หรือ ‘ขุนแผน’ 

 “พี่ไม่เคยได้ยินเพลงเหรอ เมื่อเขามา ฉันจะไปน่ะ เขาไม่ถือกันหรอกสมัยนี้” แบงค์เล่า

ให้ฉันฟัง เมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขามีเพศสัมพันธ์ด้วยนั้น เป็นคนเดียวกันกับคนที่เป็นคู่รักและมีเพศ-

สัมพันธ์กับเด็กชายอีกคนหนึ่งที่ฉันรู้จักอีกซุ้มหนึ่ง  

 พวกเขามีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาวคนนี้โดยไม่สวมถุงยางอนามัย  

 “เรารักสนุก เราก็ต้องทำใจ”  

 ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อนั้น

เปน็ขอ้มลูทีพ่วกเขารูเ้ปน็อยา่งด ี หากแตไ่มใ่สใ่จและตระหนกัทีจ่ะกระทำอยา่งจรงิจงั ดเูหมอืนวา่

ความตาย และโรคภัยร้ายแรงเป็นเรื่องของอนาคต เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สนใจเท่ากับความสนุก

ชั่วครู่ชั่วยามที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบัน  

 เด็กวัยรุ่นในซุ้มที่ยังคงสถานภาพเป็นนักศึกษา ส่วนใหญ่เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนหรือ

มหาวทิยาลยัของรฐัในหลกัสตูรภาคพเิศษกใ็ชช้วีติในลกัษณะนี ้ ถงึแมว้า่สว่นใหญไ่ปเรยีนทีจ่งัหวดั

ใกล้เคียงก็ตาม แต่พวกเขาก็จะกลับมาเที่ยวดิสโก้เธคในคืนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์  

 ณ สถานที่ ‘เดิม’ ที่พวกเขาคุ้นเคย  

 แทน สมาชิกในซุ้มที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐในหลักสูตรภาคปกติได้เพียงคนเดียว
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เล่าว่า  

 “ชอบเที่ยวที่นี่มากกว่า มันคุ้นชิน สบายใจดี มีแต่พวกกัน” 

     พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวยเป็นความสนใจหลักของ

พวกเขา นอกเหนือจากเงินค่าใช้จ่ายประจำวันที่ผู้ปกครองให้สำหรับการเรียนหนังสือจะถูกนำ

ไปใช้ซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้ว พวกเขายังได้เงินสำหรับการใช้เที่ยว กิน และซื้อเสื้อผ้า

ต่างๆ จากหญิงสาวที่เป็นคู่ควงของพวกเขาด้วย  



สร้างชื่อประกาศตนเป็นนักเลงรุ่นโต
และนักพนัน
 เด็กวัยรุ่นระดับหัวแถวเพียงไม่กี่คนที่ประกาศตนเป็นนักเลงรุ่นโต และใช้ชีวิตอยู่ในบ่อน

การพนันร่วมกับคนโตที่ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้เขามีปืนไว้ใช้พกพา โอ้อวดกับเด็ก

วัยรุ่นคนอื่นๆ โดยมีเด็กรุ่นน้องเข้ามาอยู่ในข่ายใยของความสัมพันธ์ที่สืบทอดเป็นวงจรเช่นเดียว

กับช่วงชีวิตที่ผ่านมาของพวกเขา

 การเดินบนเส้นทางสายนี้เกิดขึ้นหลังจากผ่านประสบการณ์การยิงคนตายและไม่ต้องติด

คุก เนื่องจากใช้วิธีการเคลียร์ ซึ่งต้องใช้เงินและหาเงินผ่านทางการเล่นการพนัน นับแต่นั้น เส้น

ทางสายนักเลงและนักพนันคือเส้นทางชีวิตที่เขาเลือกเดิน  

 ‘มันโกงกันเป็นระบบ’ 

 เขาเริ่มทำงานเฉกเช่นนักเลงรุ่นพี่ทำ อย่างเก็บเงินกู้ รับจ้างทวงหนี้  

 แทนพูดถึงชีวิตของเจหลังจากที่เคลียร์คดีความที่เขายิงคนตายจบลงว่า “ช่วงนี้ไอ้เจมัน

ไม่สนใจใคร มันอยู่แต่ในบ่อน ตกเย็นก็พกปืน ควงสาว” 

 ในขณะทีซุ่ม้บางพระซึง่ถอืวา่เปน็ซุม้ใหญซุ่ม้หนึง่ คลายความแนน่แฟน้ของความสมัพนัธ์

ระหวา่งสมาชกิลง เดก็รุน่ใหมท่ีเ่ลยีนแบบวถิชีวีติของรุน่พีก่เ็กดิขึน้โดยมวีถิกีารใชช้วีติทีห่า้ว เสีย่ง

และแรงยิ่งกว่ารุ่นที่ผ่านมา  

 คำ มือปืนและตัวเปิดของเด็กซุ้มบางพระ เล่าถึงเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาแทนรุ่นเขาว่า  

 “โอ้โห พี่ ไอ้พวกนี้มันห้าว มันไม่ธรรมดานะ อายุสิบสี่สิบห้ามันพกปืนแล้ว มันขี่รถ 

ไล่ยิงกันกลางถนน” 

 คืนหนึ่ง ฉันนั่งอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมบาทวิถี เด็กวัยรุ่นกลุ่มใหญ่อายุราว 15 ปี ขับรถมา

ด้วยความเร็ว เร่งเครื่องเสียงดัง บ้างยกล้อ บ้างเร่งเครื่องแข่งกันมาโดยมาเป็นกลุ่มใหญ่ เด็ก- 

วัยรุ่นที่นั่งอยู่กับฉันพยักพเยิดให้ดูเป็นนัยยะว่า  

 “เก๋ามั้ยล่ะ?”  
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 เดก็เหลา่นีค้อืเดก็ซุม้ขนสง่ใหม ่ เปน็เดก็รุน่ใหมท่ีเ่ลอืกเดนิตามทางรุน่พีข่องพวกเขา หวัหนา้

ของเด็กกลุ่มนี้เป็นลูกชายคนเล็กของทนายความมีชื่อในจังหวัด เป็นที่โจษขานกันโดยทั่วไปว่า 

เข้าข้างลูกและช่วยเหลือลูกให้พ้นจากคดีความเมื่อกระทำความผิดมาโดยตลอด ตั้งแต่ลูกชาย

คนโต ลูกชายคนกลาง และลูกชายคนเล็ก ทั้งสามคนก่อคดีไว้มากมาย ตั้งแต่ทำร้ายร่างกาย  

ลกัทรพัย ์ปลน้ พยายามฆา่ แตจ่นแลว้จนรอด กฎหมายไมส่ามารถเอาผดิกบัเดก็วยัรุน่ทัง้สามคน

ได้   

 ทุกคืน ต้อย หัวหน้าซุ้มจะพาพวกขี่รถร่อนในลักษณะรุนแรงเช่นนี้ นอกเหนือจากความ

ห้าวความคึกคะนองแล้ว ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดที่พวกเขาเสพ หรือบาง

ครั้งก็มาจากฤทธิ์สุรา  

 เมือ่ไมน่านมานี ้ ตอ้ยประสบอบุตัเิหตจุากการขีร่ถมอเตอรไ์ซคเ์ชน่กนั ในครัง้นัน้พวกเขา

พากันไปไถเงินเด็กนักเรียนในโรงเรียนและเอาเงินที่ไถมาได้ไปซื้อเบียร์ 18 ขวดนั่งดื่มกันใน

โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด  

 พอเบียร์หมด พวกเขาก็ชวนกันขี่รถเล่นมุ่งหน้าสู่ศาลากลาง รถมอเตอร์ไซค์คันที่เขา

เป็นผู้ขี่นั้นซ้อนสามคนในระหว่างทางเลี้ยวโค้ง เขาตะโกนให้เพื่อนของเขาทำตัวยืดๆ ให้เหมือน

รุ่นใหญ่เพื่ออวดสาว แต่เพื่อนที่เป็นผู้ซ้อนคนกลางกลับลุกขึ้นยืนบนเบาะ ทำให้รถที่ต้อยขี่มา

ด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งชนกำแพง และไถลไปเข้าใต้รถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง 

 อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ต้อยขาหักและเพื่อนซึ่งเป็นผู้ซ้อนแขนหัก แม้ว่าเขาจะเพิ่งประสบ

อุบัติเหตุและออกจากโรงพยาบาลไม่นาน เขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ร่อนยามราตรีโดยที่ขาของเขา

ยังคงใส่เฝือกอยู่ หนุ่มดำพูดถึงเด็กกลุ่มต้อยขนส่งใหม่ว่า 

 “ผมว่าพวกผมเลวแล้ว ไอ้พวกนี้มันสุดๆ กว่าพวกผมหลายเท่า มันถือว่ามีพ่อมีพี่มัน 

คุ้มกะลาหัว”
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ก้าวสู่โลกของ
นักบิดรุ่นเยาว์


 ฉันมีความเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมและวิถีชีวิตของเด็กวัยรุ่น รวมถึงการ

เข้าไปอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานานพอสมควร ได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตในการรวมกลุ่มทางสังคม

ของพวกเขา ได้ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน 

และบุคคลแวดล้อมพวกเขา จะทำให้ฉันได้รับรู้และเข้าใจเรื่องราวในวิถีชีวิตประจำวันของพวก

เขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลลีาการขีร่ถมอเตอรไ์ซคไ์ด ้ อกีทัง้ การสงัเกตการณแ์บบมสีว่นรว่มอยา่งใกลช้ดิ

จะทำให้ฉันได้เข้าไปรู้เห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของพวกเขา ในเรื่องภาษา คำพูด พิธีกรรมต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและวิถีการขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่น 

 หลังจากที่ฉันได้ทำการศึกษาเอกสารต่างๆ ทั้งข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุในพื้นที่

ที่ฉันตั้งใจทำความเข้าใจเรื่องการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่น ฉันเริ่มเดินทางเข้าสู่ชุมชน

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2546  

 เริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุข-

จังหวัด โรงพยาบาล สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจในส่วนของงาน

จราจร รวมถึงในโรงเรียน ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นเป็นเพียงภาพปรากฏการณ์ที่

ทำให้ฉันมองเห็นว่า การบาดเจ็บรุนแรงจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้ มี

ความรุนแรงเฉกเช่นเดียวกับภาพปรากฏการณ์ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับชาติ

และระดับโลก เป็นข้อมูลที่สนับสนุนความคิดว่าฉันสามารถที่จะใช้พื้นที่ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่ง

ในการศึกษา ค้นคว้าทำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวได้  

 โดยตั้งใจที่จะหาความรู้และคำอธิบายที่ก้าวพ้นไปจากคำตอบหรือคำอธิบายเดิมๆ ที่ 

นักวิชาการที่ทำการศึกษาอุบัติเหตุจราจรใช้ในการอธิบาย เพื่อหวังว่า ทางออกในการแก้ไขหรือ

ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นจะมีมากขึ้นกว่าก่อนหน้าที่

ฉันจะทำการศึกษาวิจัย 

 ฉันก้าวสู่โลกของนักบิดรุ่นเยาว์โดยการใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งในภาค

ตะวันออก โดยความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเด็กวัยรุ่นที่เป็นเรื่องราวต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้เป็น

เรื่องราวที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงต้นปี พ.ศ. 2550 ถึงแม้ว่าในขณะที่ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้

ในต้นปี พ.ศ. 2551 ฉันจะยังมีความสัมพันธ์กับเด็กวัยรุ่นเหล่านี้อยู่บ้าง แต่ความแน่นแฟ้นของ
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สมาชิกและความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพวกเขาได้คลายลง เนื่องจากภารกิจในงานวิชาการและ

งานวิจัยของฉันได้ขยายวงมากขึ้น  

 กระนั้น แม้ว่าฉันจะเฝ้ามองความสัมพันธ์ในกลุ่มของพวกเขาอยู่ห่างๆ ฉันยังคงเห็นวิถี

ของเด็กวัยรุ่นรุ่นหลังที่ใช้ชีวิตในวัฏจักรเดียวกันกับรุ่นพี่ของพวกเขา แต่สิ่งที่แตกต่างคือ เด็กที่

เข้าสู่วงเวียนชีวิตเช่นนี้มีอายุที่น้อยลง และมีการกระทำที่มีความรุนแรงมากขึ้น 

 ในบทนี้ ฉันจะเล่าถึงความพยายามของฉันในการที่จะเป็น ‘คนใน’ เพื่อทำความเข้าใจ

วิถีชีวิตวัยรุ่นกับการบาดเจ็บจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขา 



การเลือกพื้นที่วิจัยและการเตรียมตัว
ก่อนก้าวสู่โลกของนักบิดรุ่นเยาว์
 ฉันเลือกพื้นที่ในการหาความรู้ โดยศึกษาข้อมูลสถิติการบาดเจ็บรุนแรงและการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุจราจรทั่วประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้น เพื่อที่จะหาชุมชนแห่งหนึ่งใน

จังหวัด ซึ่งมีความชุกของอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรอยู่ในอัตราที่สูง หลังจากได้ข้อมูลใน

ระดับจังหวัดแล้ว จึงศึกษาข้อมูลในระดับอำเภออีกครั้ง โดยพิจารณาจากสถิติการบาดเจ็บ

รุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดนั้นจัดทำขึ้น 

 อำเภอเมือง ในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ที่ฉันเลือก ด้วยเหตุผลที่ว่า

มีจำนวนเดก็วยัรุน่ทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากการขีร่ถมอเตอรไ์ซคส์งูทีส่ดุ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอำเภออืน่ๆ

อีกทั้งมีความเหมาะสมที่จะทำวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนาได้สะดวก นั่นหมายความว่า อำเภอนี้

เปน็ชมุชนทีไ่มใ่หญม่ากนกั ฉนัสามารถทำความรูจ้กัชมุชนไดภ้ายในระยะเวลาไมน่านและสามารถ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักได้ไม่ยากเกินไปนัก  

 เมื่อกำหนดพื้นที่ที่จะทำวิจัยได้แล้วนั้น ฉันเริ่มต้นศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชน

แห่งนี้จากเอกสารทางราชการ หลังจากนั้นจึงทำการสำรวจสภาพชุมชนในเขตอำเภอเมืองโดย

ใช้วิธีการขับรถยนต์บ้าง นั่งรถโดยสารประจำทางสาธารณะบ้าง ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์บ้าง และ

วิธีที่ฉันใช้มากที่สุด คือ การเดิน โดยหวังว่าจะทำให้ฉันเห็นภาพรวมของวิถีชีวิตของผู้คนใน

อำเภอเมืองแห่งนี้  

       ถนนสายหลักทุกเส้น ถนนสายรอง ตรอก ซอกซอย สภาพพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าเป็นที่อยู่

อาศัย เรือกสวน ไร่ นา บ่อกุ้ง บ่อปลา สถานบันเทิง สวนหย่อม สวนสาธารณะ โรงเรียน

โรงพยาบาล วัด ตลาด สถานีตำรวจ สถานีขนส่ง มูลนิธิต่างๆ  ล้วนเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ฉันเริ่ม

ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคย  
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 ฉันไม่ได้มองว่าสถานที่ต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงพื้นที่ทางกายภาพ แต่มองว่า สถานที่

ต่างๆ เหล่านี้ คือพื้นที่ทางสังคมด้วย ฉันมองหาความสัมพันธ์ทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์บนพื้นที่เหล่านี้ 

 ฉันขับรถและเดินสำรวจสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นจับกลุ่มกันทำกิจกรรมและใช้ชีวิตในแต่ละ

ช่วงเวลา เช้า สาย บ่าย เย็น ดึก รุ่งเช้า สังเกตปรากฏการณ์การขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่น

ในชมุชน และในหว้งเวลาเดยีวกนักท็ำความรูจ้กักบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั
1
 ในหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล ครูโรงเรียนมัธยม เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวย

ความปลอดภยัทางถนนของจงัหวดั เจา้หนา้ทีส่ำนกังานปอ้งกนัภยัจงัหวดั  เปน็ตน้ และจดัเตรยีม

ร่างคำถามที่คิดว่าจะนำฉันไปหาคำอธิบายปรากฏการณ์การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร

ในกลุ่มผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเด็กวัยรุ่นได้ 



มองหาผู้ใหข้้อมูลหลัก
 ฉันมองหาผู้ให้ข้อมูลหลักจากผู้ป่วยที่เป็นเด็กวัยรุ่นที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล

เมือง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐในชุมชนแห่งนี้ ในฐานะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการขี่รถ

มอเตอร์ไซค์ โดยหวังว่าฉันจะทำความรู้จักกับพวกเขาและบุคคลแวดล้อมรอบตัวเขา พร้อมทั้ง

สรา้งความสนทิสนมคุน้เคยกบักลุม่เพือ่นของเขา เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึโลกของกลุม่นกับดิรุน่เยาว์

ได้มากขึ้น 

 ฉันเข้าไปทำความรู้จักพวกเขา ตั้งแต่พวกเขายังคงนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดย

นั่งคุยอยู่ข้างๆ เตียงเด็กวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นกิจวัตรจน 

คุ้นเคยกันในระดับหนึ่ง จากนั้นจึงทำการสัมภาษณ์และทำแบบสอบถามทางจิตวิทยา  

 ในขั้นตอนนี้ ฉันมีผู้ช่วยคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล

การบาดเจบ็และการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจร เธออาสาทีจ่ะชว่ยฉนัในการประสานงาน ตดิตอ่

และพดูคยุในเบือ้งตน้กบัผูป้ว่ย รวมถงึการทำแบบสอบถามทางจติวทิยาตามทีฉ่นัไดท้ำการฝกึฝน

ให้เธอเข้าใจวิธีการในการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 การพูดคุยกันระหว่างฉันกับเด็กวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์

ดำเนินไปพร้อมๆ กับที่ฉันเริ่มเชื่อมโยง สรุป และประมวลข้อมูลจากเรื่องเล่าและแบบสอบถาม

ที่พวกเขาทำ 

 เวลาผ่านไปประมาณเจ็ดเดือน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกเด็กวัยรุ่นที่ได้รับ

1 ฉันคิดว่าการรู้จักเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นทุนทางสังคมของฉันในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการขอ
ความช่วยเหลือต่างๆ ยามจําเป็นสําหรับนักวิจัยที่ทํางานคนเดียวในภาคสนาม
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บาดเจ็บและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทำให้ฉันเริ่มประมวลภาพของนักบิดรุ่นเยาว์ที่ 

ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ว่า พวกเขาส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นชาย พวกเขาได้

รบับาดเจบ็ในชว่งเวลาทีเ่ขาขีร่ถยามคำ่คนื ประสบการณก์ารขีร่ถมอเตอรไ์ซคข์องพวกเขาเริม่ตน้

ขึ้นนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่พวกเขาเรียนอยู่ในชั้นประถมปลาย หากแต่ช่วงเวลานั้นพวกเขายังไม่ได้

ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์เต็มรูปแบบ และการขี่รถมอเตอร์ไซค์ในชีวิตช่วงนั้นเป็นเพียงส่วน-

ประกอบหนึ่งของวิถีการเล่นกับเพื่อนๆ ของเขาในชุมชน  



ชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อเป็นนักเรียนมัธยม
 เด็กนักเรียนจากโรงเรียนประถมทั้งในตัวอำเภอและต่างอำเภอที่ไกลออกไป ต่างใฝ่ฝันที่

จะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ถึงแม้ว่าการย้ายโรงเรียนมาเรียนใน

โรงเรยีนแหง่นี ้ ทาํใหร้ะยะทางในการเดนิทางมาเรยีนของพวกเขาไกลขึน้กวา่เดมิ  การเปลีย่นแปลง

สถานะจากการเป็นนักเรียนประถมกลายเป็นนักเรียนมัธยมและเหตุผลของความยากลําบากใน

การเดนิทางทีเ่พิม่ขึน้กวา่เดมินัน้ ทำใหเ้กดิความชอบธรรมของการใชเ้ปน็เหตผุลในการขออนญุาต

พอ่แมข่ีร่ถมอเตอรไ์ซคม์าโรงเรยีนแทนการโดยสารรถประจำทางสาธารณะ ประกอบกบัขอ้จำกดั

หลายๆ อยา่ง อาท ิคา่โดยสารทีม่รีาคารวมตอ่เดอืนตำ่สดุเทา่กบัครึง่หนึง่ของคา่ผอ่นรถมอเตอรไ์ซค์

ในแต่ละเดือน การที่ต้องทำตัวเองให้ผูกโยงกับเวลาของรถที่ไม่ยืดหยุ่นและต้องใช้เวลานาน 

ในการรอคอยรถแต่ละคัน และการเบียดเสียดบนรถประจำทางสาธารณะในช่วงเวลาเช้าและ

เลิกเรียน  

 ข้อจำกัดเหล่านี้กลายเป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลในการที่พ่อแม่จะอนุญาตให้

พวกเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีใบขับขี่และโรงเรียนไม่อนุญาตให้

พวกเขานำรถมาโรงเรียนก็ตาม  

       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ฉันพูดคุยด้วยล้วนแล้วแต่เป็น

เด็กผู้ชาย มีเพียงคนเดียวที่เป็นผู้หญิง ซึ่งเธอก็มีบุคลิกลักษณะห้าวๆ แบบผู้ชายเช่นเดียวกัน 

 ช่วงเวลาที่ฉันเก็บข้อมูลโดยการพูดคุย สัมภาษณ์ เด็กวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บจากการขี่รถ

มอเตอรไ์ซคแ์ละนอนรกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลนัน้ ฉนัไดเ้ขา้ไปเกบ็ขอ้มลูในโรงเรยีนประจำจงัหวดั

โดยการพูดคุยและสัมภาษณ์เด็กนักเรียนมัธยมในทุกระดับชั้นด้วย

 การพดูคยุเปน็ไปทัง้ในลกัษณะทีเ่ปน็ทางการ เชน่ การสมัภาษณร์ายบคุคล การสมัภาษณ-์

กลุ่ม และการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ เช่น การชวนนักเรียนที่ใช้เวลาว่างอยู่นอกห้องเรียน 

พูดคุยในเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเขาบ้าง เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของเขาบ้าง 

เรื่องเพื่อนๆ เรื่องการเรียนของพวกเขาบ้าง  
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       นอกเหนือจากการพูดคุยกับกลุ่มนักเรียนแล้ว ฉันได้สัมภาษณ์อาจารย์ของพวกเขา ทั้ง 

อาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ  อาจารย์ฝ่ายปกครอง อาจารย์แนะแนว และอาจารย์ประจำชั้น การ

เดินสำรวจให้ทั่วทุกพื้นที่ในโรงเรียนเป็นวิธีการที่ฉันใช้ประกอบการทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ

จากที่ได้ยินได้ฟังมา  

 “ผมแอบพวกมันมาสูบยาในห้องน้ำ ตอนนั้นไม่อยากให้ใครรู้ ถ้าพวกมันรู้ มันจะเรียก

ไอ้บัด”
2
 การเดินสำรวจพื้นที่ในโรงเรียนนี้ ฉันเดินสำรวจทั้งพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสถานที่

และพื้นที่ในห้องเรียน ฉันเดินอ่านข้อความที่เขียนไว้บนโต๊ะและบริเวณผนังต่างๆ

 ‘แก๊งขี้ฝุ่น’ เป็นข้อความหนึ่งบนโต๊ะ ฉันพบว่า มีการเขียนกำกับข้อความอื่นๆ ไว้

จำนวนมาก ข้อความที่แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความรัก ความเซ็ง ความเบื่อ มีบางข้อความที่

ตรงกันกับข้อความที่เขียนตามผนังข้างทาง และบนป้ายเครื่องหมายจราจร เช่น ‘ว้าวุ่น จังงัง’   

‘ซุ้มเก้ายอด’ เป็นต้น  

 ฉนัเขา้ไปในโรงเรยีนตัง้แตเ่จด็โมงเชา้ ดว้ยความหวงัวา่จะสงัเกตบรบิทชวีติในพืน้ทีแ่หง่นี้

ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งพลบค่ำในแต่ละวัน  เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มเรียนรู้ถึงแบบแผนการใช้ชีวิต

ของนักเรียนมัธยมในโรงเรียนแห่งนี้ ที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที ่อย่างเช่น ชีวิตในห้องเรียน ชีวิต

บริเวณห้องน้ำ  ชีวิตโดยรอบลานกีฬา ชีวิตในศาลาและโต๊ะนั่งพักผ่อนที่โรงเรียนจัดไว้ ชีวิตใน

โรงอาหาร ชีวิตในย่านร้านค้าด้านหน้า บริเวณฝั่งตรงข้ามรั้วโรงเรียน  แบบแผนของการใช้ชีวิต

ที่แตกต่างสะท้อนให้เห็นความหลากหลายของกลุ่มเด็กวัยรุ่นผู้ใช้ชีวิตในบริบทโรงเรียนแห่งนี้

ด้วย 

 เวลาผ่านไปประมาณเก้าเดือน ฉันเริ่มคุ้นเคยกับชุมชนมากขึ้น การได้พูดคุยกับเด็ก 

วยัรุน่ทัง้ในกลุม่ทีไ่ดร้บับาดเจบ็ทีม่ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล และกลุม่เดก็นกัเรยีนในโรงเรยีน 

ทำให้ฉันเริ่มประมวลภาพชีวิตของเด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้ทั้งในบริบทของโรงเรียน และพื้นที่

สาธารณะอื่นๆ เช่น ร้านค้าในตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง สวนสาธารณะ ทั้งในช่วง

เวลากลางวันและกลางคืน  

 ในช่วงนี้ฉันเริ่มมองเห็นโครงร่างของภาพวิถีชีวิตของเด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้ และเริ่ม

เกดิความคดิวา่ หากฉนัไดร้บัรูข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบับรบิทของครอบครวัและการใชช้วีติในชมุชน

ของเด็กวัยรุ่นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ จะทำให้ฉันอธิบายปรากฏการณ์การบาดเจ็บจากการขี่รถ

มอเตอรไ์ซคใ์นกลุม่พวกเขาไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน้ ทำใหฉ้นัเตรยีมตวัทีจ่ะนำตวัเองเขา้ไปสูช่มุชนที่

อยู่อาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักของฉัน โดยเริ่มต้นจากเด็กวัยรุ่นอายุ 17 ปี ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

2 คําว่า ‘ไอ้บัด’ มาจากการย่อคําว่า บําบัด หมายถึง การที่ผู้เสพยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับและส่งไปทําการบําบัด
ในโครงการวิวัฒน์พลเมือง การที่พวกเขาถูกกระทําในลักษณะนี้ ทําให้พวกเขารู้สึกต่ำต้อย สูญเสียความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เด็กวัยรุ่นบางคนพูดว่า “ถ้าจะส่งผมไปบําบัด ผมยอมติดคุกดีกว่า”
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รุนแรงจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนชายชราที่กำลังเดินข้ามถนนในค่ำคืนหนึ่ง 



‘ความรู้’เมื่อก้าวสู่โลกของ
นักบิดรุ่นเยาว์
 นาฬิกาที่ด้านหน้ารถบอกเวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้ว ฉันขับรถมาถึงบริเวณด้านหน้า

วิทยาลัยเทคนิคในตัวอำเภอเมือง  เด็กนักเรียนเดินกันขวักไขว่บนทางเท้าริมถนนสายหลักที่รถ

ของฉันวิ่งผ่าน บ้างยืนจับกลุ่มคุยกัน บ้างนั่งที่ป้ายจอดรถประจำทาง   

 บริเวณฝั่งตรงข้ามด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิค มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มใหญ่จับกลุ่มกันอยู่ที่หน้า

ร้านมอเตอร์ไซค์ บ้างก็นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ บ้างยืนก้มๆ เงยๆ อยู่รอบๆ รถ สาละวนกับ

การซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของตน         

 ด้านหนึ่งของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ มีถ้วยรางวัลจำนวนมากวางโชว์ไว้ที่หน้าร้าน  ฉัน

ขับรถไปจนสุดถนนและเลี้ยวซ้ายไปยังถนนด้านหน้าโรงเรียนประจำจังหวัดเพื่อจอดรถใน

โรงเรียน 

 เด็กนักเรียนมัธยมแห่งนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากโรงเรียนโดยมีเพื่อนซ้อนท้าย 

มาด้วย ผู้ขับขี่บางคนก็ใส่หมวกกันน็อค บางคนไม่ใส่ มีคนซ้อนหนึ่งคนบ้าง สองคนบ้าง                   

เด็กนักเรียนบางคนดูคล้ายกับว่าได้กลับบ้านไปแล้ว และขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาโรงเรียนใหม่ 

เพื่อรับเพื่อนซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ออกจากโรงเรียนไปอีก  ภาพเด็กนักเรียนขี่รถมอเตอร์ไซค์

จำนวนมากด้านหน้าโรงเรียนมัธยม ทำให้ฉันย้อนนึกถึงข้อมูลทางสถิติที่ได้ศึกษามาจากรายงาน

การเฝ้าระวังอุบัติเหตุของโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งนี้ 

 ด้านหน้าโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นตลาด ‘ขนส่งเก่า’ มีร้านค้ามากมาย ที่ท่ารถ        

ในตลาดมีร้านขายอาหารอยู่หลายร้าน ฉันเลือกนั่งร้านที่เด็กนักเรียนหลายคนนั่งอยู่  

 “ลุงมี โอวัลตินเย็นห้าแก้ว” เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเดินมาถึงร้านลุงมี พร้อมๆ กับฉัน

ตะโกนสั่งเครื่องดื่มด้วยท่าทีสนิทสนม ฉันเลือกนั่งใกล้ๆ โต๊ะที่พวกเขานั่งและสั่งกาแฟเย็น ใน

ระหว่างที่ลุงมีกำลังชงกาแฟ เด็กคนหนึ่งเดินไปหยิบบุหรี่แบ่งขายที่หน้าตู้และมายื่นให้เพื่อน

คนละมวน  

 เด็กวัยรุ่นทยอยกันเข้ามาที่ร้านและทักทายลุงมีด้วยความคุ้นเคย ภาพของเด็กรุ่นน้องที่

ดูหน้าตาท่าทางเหมือนนักเลงมากกว่านักเรียน ยกมือไหว้ทักทายเด็กรุ่นพี่นั้น อยู่ในความสนใจ

ของฉัน ฉันเดินตามเด็กกลุ่มนี้ออกไป พวกเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์และมีลีลาการขี่รถที่ไม่ธรรมดา

เลย การออกตัวที่แรงและขี่ไปด้วยความเร็ว ตลอดจนท่าทางการขี่ที่มีลักษณะเฉพาะทำให้ฉัน

มองตามอย่างสนใจ 
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 ฉันก้าวเข้าสู่โลกของนักบิดรุ่นเยาว์โดยการเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับเด็กวัยรุ่นอายุ 

17 ปี คนหนึ่งที่ได้รับการผ่าตัดสมองและดามกระดูกขาที่หักจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยลีลา

การขีแ่บบทีน่กัวชิาการเรยีกวา่ ‘เสีย่ง’ แลว้ชนชายชราทีก่ำลงัเดนิขา้มถนนบรเิวณทางโคง้แหง่หนึง่

ใกล้กับหมู่บ้านของเขา ในเวลาประมาณสามทุ่ม บ้านของเขาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีข้อมูล

ทางระบาดวิทยาระบุความชุกของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณโค้งที่อยู่ด้านหน้าหมู่บ้าน  

 การตดิตามเดก็วยัรุน่คนนีเ้ขา้ไปยงัชมุชนของเขาในเริม่แรกนัน้ ฉนัมคีวามตัง้ใจวา่จะวาง

ตำแหน่งแห่งที่ของตนเอง ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนเพื่อทำความเข้าใจบริบทชีวิตทาง

สังคมวัฒนธรรมของเด็กวัยรุ่นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ 

 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น ทำให้เด็กหนุ่มคนนี้และชายชราผู้เคราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บ

สาหัสทั้งคู่ ตัวเขาต้องผ่าตัดสมอง แต่ในขณะที่เขายังไม่หายดี เมื่อหมอคล้อยหลัง หลังจากตัด

ไหมที่แผลบนศีรษะของเขาแล้ว  เขาก็แอบเดินออกจากโรงพยาบาล หนีกลับบ้านเนื่องจากไม่มี

เงินค่ารักษาพยาบาล รถของเขาไม่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางถนน พยาบาลบอกกับเขา

ว่า เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ช่วยฉันเก็บข้อมูลเบื้องต้น และติดต่อฉันในยามที่มีผู้ป่วย

เด็ก-วยัรุน่ทีไ่ดร้บับาดเจบ็รนุแรงมานอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล เลา่เรือ่งราวทีเ่ธอพดูคยุกบัผู้

ปว่ยคนนี้ที่ข้างเตียงเมื่อยามที่เขานอนพักรักษาตัว จากเรื่องเล่านั้น ฉันสรุปความได้ว่า ตลาด

ทา่ใหม ่เปน็สถานทีท่ีเ่ดก็หนุม่บอกวา่เปน็พืน้ทีส่ดุทา้ย กอ่นทีเ่ขาจะซิง่รถมอเตอรไ์ซคช์นชายชรา 

 จากข้อมูลนี้ทำให้ฉันเริ่มต้นในการติดตามเขาโดยการเข้าไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัว

เขาจากเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในบริเวณตลาดท่าใหม่ ก่อนหน้าที่ฉันจะเข้าไปหาเขาในหมู่บ้านตามที่อยู่

ที่เขาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของโรงพยาบาล



ตลาดท่าใหม่:ชุมชนขายอาหารยามเย็น
 คืนหนึ่งที่ร้านข้าวต้มรถเข็นข้างทาง บริเวณตลาดท่าใหม่ เด็กสาวอายุราว 15 ปี กำลัง

สาละวนอยู่กับการเสิร์ฟข้าวต้มให้แก่ลูกค้าที่มานั่งรอรับประทานอยู่ที่โต๊ะนั่งริมบาทวิถี ฉันคือ

หนึ่งในลูกค้าเหล่านั้น เมื่อเด็กสาวนำชามข้าวต้มมาเสิร์ฟ ฉันชวนเธอคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคย 

ด้วยความเป็นคนช่างพูด ช่างเล่า ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันและเด็กสาวเป็นไปด้วยดี เธอ

รู้จักโก๋เด็กหนุ่มที่ฉันกำลังตามหา และเธอก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในคืนนั้น ตลอด

จนเรื่องราวเกี่ยวกับการหนีออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากไม่มีค่ารักษาของเขา  

       เด็กสาวเล่าถึงโก๋ให้ฉันฟังด้วยน้ำเสียงและสายตาที่แสดงถึงความภาคภูมิใจที่เป็นคนหนึ่ง

ที่รู้จักและได้รับความสนใจจากกลุ่มของโก๋  
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 “แก๊งนี้มันซิ่งทุกคนแหละพี่ แต่ไอ้โก๋เนี่ย มันขี่รถแรงที่สุดแล้ว ที่บ้านสร้างก็มีมันกับ 

ไอ้เคนี่แหละเจ๋งสุด และมันก็เท่ด้วย”  

 ในวันนั้น ฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าฉงนที่เด็กสาวรู้เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก

หนุม่และกลุม่เพือ่นของพวกเขาเหลา่นัน้อยา่งมากมาย ทัง้ๆ ทีเ่ธอไมไ่ดอ้ยูใ่นหมูบ่า้นเดยีวกนักบั

พวกเขา วถิดีงักลา่วไมใ่ชว่ถิขีองการรบัรูต้ามรปูแบบของคนในชนชัน้กลางทีใ่ชช้วีติอยูใ่นเมอืงหลวง

และคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมากว่าครึ่งชีวิตอย่างฉัน ซึ่งต่อมา ภายหลังจากการได้เข้าไปมี

ส่วนร่วมใช้ชีวิตอยู่กับเด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้ ทำให้ฉันกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องราวต่างๆ ที่

เกี่ยวกับปฏิบัติการทางสังคมของเด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้  

 ถึงแม้ว่าในบางครั้ง ฉันจะไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ก็ตาม อีกทั้งเรื่องราวต่างๆ นั้น ใน

บางครั้งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ฉันรู้จัก และบางครั้งก็เป็นเหตุการณ์ของ

เด็กวัยรุ่นที่ฉันไม่รู้จักพวกเขา 

 การสะสมเรื่องเล่าเกี่ยวกับปฏิบัติการณ์ทางสังคมของกลุ่มเด็กวัยรุ่นต่างๆ ที่พวกเขานำ

มาพดูคยุถา่ยทอดกนัฟงันี ้ ทำใหฉ้นัสามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัเดก็วยัรุน่ไดง้า่ยขึน้เมือ่มโีอกาส

ได้สร้างความรู้จักกับเขา เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาเก็บสะสมในคลังความรู้ของฉันอย่าง

มากมาย ไม่แตกต่างจากที่เด็กสาวผู้นี้รู้และเล่าให้ฉันฟังในครั้งนี้  

 เด็กสาวเล่าว่า โก๋และเพื่อนๆ จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาซื้อของกินย่านตลาดท่าใหม่

ในชว่งหวัคำ่ พวกเขาจะขีร่ถโฉบไปโฉบมาและเบิล้เครือ่งในขณะทีข่ีร่ถผา่นหนา้รา้นขา้วตม้พรอ้ม

กับตะโกนแซวบ้าง ตะโกนเรียกชื่อทักทายบ้าง แล้วซิ่งรถจากไป เป็นเช่นนี้ทุกค่ำคืน 

 หลังจากที่ฉันได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของโก๋จากเด็กสาวและเพื่อนของเธอพอ

สมควรแล้ว ฉันจึงเดินทางเข้าสู่ชุมชนบ้านสร้างพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนหนึ่งที่เคย 

พูดคุยกับโก๋เมื่อครั้งที่เขายังนอนพักรักษาตัวอยู่ 

 เหตุผลที่โก๋ต้องหนีออกมาจากโรงพยาบาล ทั้งๆ ที่เขายังไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

ในการดูแลตนเองและคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดไหมคือ

เหตุผลด้านการเงิน เขาเลือกที่จะใช้วิธีการหนีออกมาจากโรงพยาบาล โดยคิดว่าการตัดไหม คือ

การสิ้นสุดของการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับคนอย่างเขาแล้ว เขาเล่าถึงเหตุผลการ

หนีออกจากโรงพยาบาลว่า “โธ่พี่ เงินจะกินยังไม่มีเลย ผมค้างค่างวดรถตั้งหลายเดือน จะเอา

เงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษา”   

 ฉันเข้าไปถามหาโก๋จากชาวบ้านในหมู่บ้าน เนื่องจากเลขที่บ้านที่เขาให้ข้อมูลไว้กับเจ้า-

หน้าที่โรงพยาบาลไม่ตรงตามความเป็นจริง แม่ค้าที่ขายของในหมู่บ้านชี้บอกสถานที่ที่โก๋นั่งอยู่

เมือ่ฉนัเดนิเขา้ไปหาเขาพรอ้มกบัแนะนำตวั โดยบอกความจรงิวา่ฉนัเปน็อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั

และขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกต้องการทำรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรในกลุ่มเด็กวัยรุ่น
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 “กูโคตรรักพี่ปูเลยพวกเราเลวอย่างนี้
เขายังคบพวกเราเลย”
 จา่พดูถงึความรูส้กึทีเ่ขามตีอ่ฉนัใหเ้พือ่นฟงัในขณะ
ที่เล่นยา

ส่งอาจารย์ โก๋ยิ้มรับและชวนฉันไปนั่งคุยที่ร้านขายอาหารตามสั่งของแม่ที่อยู่ท้ายตลาด  

 การพูดคุยระหว่างโก๋และฉันในวันแรกๆ นั้น เป็นการพูดคุยที่มีบรรยากาศเป็นทางการ 

แม่ของโก๋และเด็กวัยรุ่นคนอื่นๆ แวะเวียนมาแอบดู แอบฟัง ว่าฉันพูดอะไรกับเขา ในช่วงนี้ฉัน

ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้ง เพียงแต่ต้องการแนะนำตัวและสร้างความสัมพันธ์

เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างเด็กวัยรุ่นกับฉันผ่านทางโก๋เท่านั้น   

 ความเปน็คนแปลกหนา้ของชมุชนเริม่ตน้ขึน้ นบัตัง้แตฉ่นัขบัรถยนตส์ว่นตวั และแตง่กาย

แบบ ‘คนโต’
3
 เขา้ไปถามหาโกซ๋ึง่เปน็เดก็วยัรุน่ ถงึแมว้า่ฉนัจะพยายามทีจ่ะแปลงโฉมสลดัคราบ

ตัวตนเดิมของตัวเองออกเพียงใดก็ตาม ฉันก็ยังตกเป็นเป้าสายตาและเป็นประเด็นที่ถูกนำมา 

พูดคุยลับหลังในวงสนทนาของคนในชุมชน  

 ขอ้สงสยัมากมายทีค่นในชมุชนมตีอ่ฉนัอาจเกดิขึน้จากการแตง่กายและการวางตวัของฉนั

เมื่อเริ่มแรกที่เข้าสู่ชุมชน รวมถึงการที่ฉันมีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเด็กวัยรุ่น

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้ชายในขณะที่ฉันเป็นผู้หญิง อีกทั้งความอ่อนไหวด้านประวัติศาสตร์ของ

ชุมชน เนื่องจากในอดีตชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีการจำหน่ายยาเสพติดรวมถึงเป็นชุมชนที่มีบ่อน

การพนันจำนวนมาก  

 ตัวอย่างของข้อสงสัยที่ชาวบ้านมีต่อฉันนั้น ได้แก่ เป็นครูทำไมไม่ไปสอนหนังสือ ทำไม

ถึงมาขลุกอยู่กับเด็กวัยรุ่นผู้ชาย เป็นครูแต่ทำไมเมื่อเห็นเด็กทำตัวไม่ดี เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 

ซิ่งรถกลับไม่ดุว่า แต่ไปคลุกคลีอยู่ด้วย  

 ข้อสงสัยต่างๆ ทำให้ชาวบ้านบางคนคิดว่าฉันเป็นสายลับของตำรวจบ้าง เป็นคนที่มา

ติดพันกับเด็กหนุ่มในชุมชนบ้าง เป็นคนที่เป็นโรคจิตอ่อนๆ บ้าง ความรู้สึกและความคิดเห็นใน

ลักษณะดังกล่าวของชาวบ้านทำให้ฉันเกิดความสะเทือนใจในบางครั้ง และบ่อยครั้งที่เด็กวัยรุ่น

ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักของฉันกลายเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ปลุกปลอบให้กำลังใจและกระตุ้นเตือนให้ฉัน

3 กางเกงสแล็ค เสื้อแขนยาวผ้าฝ้าย
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ทำการทบทวนตนเองอยู่หลายครั้งหลายครา จนทำให้ฉันเกิดความเข้มแข็งที่จะทำงานวิจัย-

ภาคสนามต่อไป 

 “พี่ปูทำงานแบบนี้ พี่ปูต้องทำใจ พวกนี้เขาก็เป็นอย่างนี้ อีกหน่อยพวกเขาจะเข้าใจพี่ปู

เองแหละ” โก๋พูดกับฉันในคืนวันหนึ่งที่ฉันรู้สึกท้อแท้กับคำซุบซิบของชาวบ้านที่พูดถึงฉันในแง่

มุมว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับโก๋ 

 ฉันเริ่มปรับตัวให้ชาวบ้านในชุมชนคุ้นเคย ด้วยการใช้ชีวิตเริ่มต้นจากเช้าวันใหม่ในพื้นที่

สาธารณะในชุมชน นั่งกินกาแฟที่ร้านกาแฟคุยกับพ่อแก่แม่แก่และผู้ใหญ่ เพื่อให้พวกเขาได้เข้า

มาพูดคุยและทำความรู้จักกับตัวฉันพร้อมๆ กับที่ฉันก็ทำความรู้จักพวกเขาด้วย  

 ฉันใช้วิธีการเดินให้ทั่วทุกพื้นที่ในชุมชน และค้นหาพื้นที่ทางสังคมของเด็กวัยรุ่นโดยนำ

วิธีคิดในการทำแผนที่เดินดินเป็นเครื่องมือ และมีเป้าหมายในการสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้าน

ในชุมชนและค้นหาความสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเขาเหล่านั้น ที่เกี่ยวโยงกับเด็กวัยรุ่นและ 

รถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขา กินข้าวทุกมื้อที่ร้านข้าวแกงในชุมชนและทำกิจกรรมต่างๆ เฉกเช่น

ที่คนในชุมชนทำ         

 เมื่อเวลาผ่านไป ฉันรู้สึกว่าคนในชุมชนเริ่มสนใจฉันน้อยลง และทำตัวตามสบายกับฉัน

มากขึน้ แตฉ่นัยงัมคีวามแตกตา่งจากคนอืน่ๆ ในชมุชนอยูด่ ีเพราะผูค้นทีฉ่นัคลกุคลดีว้ยสว่นใหญ่

คอืเดก็วยัรุน่ทีข่ีร่ถมอเตอรไ์ซคซ์ึง่เกอืบทัง้หมดเปน็เดก็ผูช้าย ในขณะทีฉ่นัเปน็ผูห้ญงิทีม่อีายเุลย

วัยรุ่นมานานแล้ว ภาพที่ฉันคลุกคลีอยู่กับเด็กวัยรุ่นในทุกห้วงเวลาและทุกพื้นที่ทางสังคมของ

พวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมปฏิบัติการทางสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ได้รับ

การยอมรับจากชาวบ้านบางกลุ่ม ทำให้ฉันหลีกเลี่ยงภาวะ ‘แปลก’ ไม่พ้น  

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งฉนักบัโกเ๋ปน็ไปดว้ยด ี โกต๋อบคำถามฉนัทกุคำถามในขณะเดยีวกนัก็

ซักถามเกี่ยวกับความเป็นมาของฉันด้วย การที่ฉันไปหาโก๋ทุกวันและใช้เวลาอยู่กับโก๋เป็นเวลา

นานๆ ในแต่ละวัน การทำกิจกรรมและร่อนไปตามที่ต่างๆ ด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน นั่งคุยกัน 

ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโก๋กับฉันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น  



เมื่อเวลาผ่านไป:ความรู้ที่ผ่านมา
ก็เป็นเพียงแค่‘ความจริงที่สร้างขึ้น’
 ประมาณสองเดือนของการใช้ชีวิตในชุมชนบ้านสร้างทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโก๋กับ

ฉันเป็นเพื่อนสนิทชนิดที่ว่าโก๋อยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่นั่น ณ เวลานั้นฉันจึงได้รู้ว่า สิ่งที่โก๋บอกเล่าให้ฉัน

ฟังในห้วงเวลาเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างเรานั้นเป็นข้อมูลที่โก๋สร้างขึ้น ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็น

ความจริง  
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 “โธ่ ก็เพิ่งรู้จักกัน ใครจะกล้าบอกอะไร เป็นใครก็ไม่รู้” นับเป็นประสบการณ์จากภาค-

สนามอีกครั้งที่ทำให้ฉันรู้ว่าผู้ให้ข้อมูลหลักนั้นย่อมป้องกันตนเองพร้อมกับตรวจสอบตัวตนของ

นักวิจัยด้วย  

 ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นผู้ผ่านโลกมาไม่ถึงยี่สิบปีก็ตาม แต่เขาก็ทำให้ฉันเชื่อ

อย่างสนิทใจและหลงวนเวียนในการวิเคราะห์ความจริงที่เขาสร้างขึ้นให้แก่ฉัน ทำให้ฉันต้องเริ่ม

ต้นทบทวนท่าทีของตนเองพร้อมกับทบทวนเรื่องราวต่างๆ ที่ฉันได้เรียนรู้มาใหม่อีกครั้ง  

 นับตั้งแต่นั้นมา ฉันเริ่มค้นหาความรู้จากภาคสนามไปพร้อมๆ กับการวิเคราะห์ทบทวน 

ถกเถยีงกบักลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัเปน็ระยะๆ  อกีทัง้หมัน่ทำการตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากภาคสนาม

กับแหล่งอื่นๆ ด้วยเป็นระยะๆ อย่างการซักถามข้อมูลจากกลุ่มเด็กวัยรุ่น ในขณะเดียวกันก็

สังเกตปรากฏการณ์นั้นร่วมด้วย หรือแม้กระทั่งสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนอื่นๆ ในชุมชน  

 การเฝ้าสังเกตจนปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาความรู้

ของฉนั อยา่งไรกต็าม วธิกีารหลกัทีฉ่นัใชก้ค็อืการนำตวัเองเขา้ไปรว่มปฏบิตักิารในทกุๆ กจิกรรม

ทางสงัคมกบัเดก็วยัรุน่เหลา่นีเ้ทา่ทีโ่อกาสเอือ้อำนวย และสถานการณน์ัน้ไมท่ำใหฉ้นัรูส้กึสญูเสยี

การเคารพในตนเองมากนกั ดงันัน้ตวัตนของฉนัจงึนบัไดว้า่เปน็เครือ่งมอืทีส่ำคญัของงานวจิยัชิน้นี ้

 ประสบการณ์ภาคสนามในงานครั้งนี้ ทำให้ฉันเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนภาษาท่าทาง

ของตนเอง และลดความมุ่งหวังที่จะค้นหาเฉพาะข้อมูลเพื่อตอบคำถามการวิจัยลง ฉันเริ่มทำตัว

ตามสบายเสมือนหนึ่งเป็นคนที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนแห่งนี้ และให้เวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วม

กับเด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้มากขึ้น จากเดิมที่ตั้งใจว่าจะเข้ามาทำการสัมภาษณ์เจาะลึกเท่านั้น 

ฉันเริ่มสนใจเรื่องราวอย่างอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่ฉันเตรียมเป็นประเด็นที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การทำตัวตามสบาย การอยู่ใกล้ชิด และการให้เวลาแก่กันมากขึ้นระหว่างฉันกับโก๋ 

ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันและโก๋ดีขึ้นเป็นลำดับ ฉันทำตัวเสมือนหนึ่งว่าเป็นสมาชิกในกลุ่ม

ของโก๋และเริ่มทำความรู้จักกับเพื่อนของเขา เริ่มต้นจากเพื่อนที่โก๋สนิทที่สุด คือ เค และเพื่อนที่

มีสถานะเป็นญาติของเขาด้วยคือ แมน โชค และเก่ง  พวกเขาล้วนแต่เป็นนักบิดรุ่นเยาว์ที่มีลีลา

การขี่รถที่เสี่ยง ทุกคนมีประวัติได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วทั้งสิ้น  

 โกแ๋ละเดก็วยัรุน่ทา้ยตลาดพาฉนัเดนิสำรวจชมุชน พวกเขาเลา่ใหฉ้นัฟงัวา่ใชพ้ืน้ทีเ่หลา่นัน้

ทำกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา  

 “ตรอกตรงนี้เอาไว้รวมกลุ่มกันแอบเล่นยา”   

 “รถมอเตอร์ไซค์ต้องแอบมาจอดตรงนี้ เวลาคนมาตามยึดรถเขาจะได้ไม่รู้”  

 “ตรงนี้ที่สอนไอ้เดียร์มันสูบบุหรี่”  

 “พ่อตบหนูตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงบ้านโน่น”  

 ฉันเดินทั่วทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน รวมถึงทุกพื้นที่ภายในบ้านของเด็กวัยรุ่นเหล่านั้น การ
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สำรวจพื้นที่ทางกายภาพอย่างละเอียดลออทุกซอกทุกมุมนี้ ทำให้ฉันเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ในชุมชนชัดเจนขึ้น ฉันเริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ทางกายภาพกับพื้นที่ทางสังคม 

เช่น บ้านซึ่งควรจะเรียกว่าห้องแถวที่ปลูกอยู่ในชุมชนท้ายตลาดมีความลึก มืด และมีช่องทางที่

เชื่อมต่อกับห้องแถวหลังอื่นๆ และมีซอกเล็กๆ ที่สามารถเข้าออกไปยังส่วนอื่นๆ ได้อย่าง

มากมายนั้น เอื้อต่อการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อยามที่เจ้าของพื้นที่ทำสิ่งผิดกฎหมาย และ

สถานทีใ่นลกัษณะเชน่นี ้ เอือ้ตอ่การกระทำในสิง่ทีเ่ดก็วยัรุน่ตอ้งการปดิบงัจากการรบัรูข้องผูอ้ืน่

อย่างการเสพยาเสพติด การพาเด็กสาวแรกรุ่นมาล่วงละเมิดทางเพศ  

 ท่ามกลางภาวะฉงนกับการกระทำที่แปลกของฉัน จากที่ผู้ใหญ่ที่มีการศึกษาควรจะทำ

แล้วนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างฉันและกลุ่มเด็กวัยรุ่นท้ายตลาดนี้ กลับเพิ่มความสนิทสนมและ

ดำเนินไปด้วยดี หากดูจากคำพูดที่แสดงความห่วงใยที่พวกเขามีต่อฉัน  

 “พี่ปูย้ายมาอยู่ใกล้ๆ กันเถอะ หนูไปดูหอพักตรงนี้มาให้แล้ว น่าอยู่ เวลาพี่ปูส่งพวกหนู  

แล้วขับรถกลับหนูเป็นห่วงนะ หลังพลาซ่าวัยรุ่นมันปล้นกันบ่อย” โก๋พูดกับฉันเวลาสองยาม

ของคืนหนึ่งที่พวกเราแยกย้ายกันหลังจากขี่รถร่อนและมานั่งคุยกันริมถนนข้างทางในชุมชน  

 การทีพ่วกเขามานอนทีห่อ้งพกัของฉนั การทีร่บเรา้ขอใหฉ้นันอนทีบ่า้นของพวกเขา หรอื

การไปขี่รถร่อนด้วยกันทั้งในยามสุข เศร้า หรือตื่นเต้นจากการขี่หนีตำรวจและคู่อริ เสมือนหนึ่ง

ว่าฉันคือสมาชิกของกลุ่ม 



ซุ้ม
 โก๋และเพื่อนๆ ของเขาพาฉันไปรู้จักเพื่อนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่เด็กท้ายตลาด แต่อยู่ห่างออก

ไปจากหมู่บ้านของเขาประมาณสองกิโลเมตร ที่ชุมชนตรอกข้าวหลาม ณ ที่นี่ เป็นครั้งแรกที่ฉัน

รู้จักคำว่า ‘ซุ้ม’ พวกเขาเรียกว่า ‘ซุ้มนนท์’ ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่นนท์และกลุ่มเพื่อนของเขา 

ใช้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน  

 โก๋พาฉันไปที่ซุ้มนนท์ เพื่อที่จะโอ้อวดรถโออิชิของนนท์ต่อฉัน รถโออิชิของนนท์ คือ  

รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ ที่ทำเฟรมใหม่โดยใช้สีและลายเป็นสัญลักษณ์ของน้ำดื่มยี่ห้อ

หนึ่งที่ใช้รูปตัวหนอนเป็นจุดสนใจให้จดจำ 

 รถโออิชิจอดเด่นอยู่เคียงคู่กับรถ ฮอนด้า เวฟ สีดำ ที่ตกแต่งตามสไตล์วัยรุ่นอีกคันหนึ่ง 

เด็กวัยรุ่นในซุ้มโดยเฉพาะเจ้าของรถทั้งสองคนแสดงสีหน้าภูมิใจกับรถของตนเอง และพอใจกับ

การแสดงอาการตื่นเต้น กระตือรือร้นของฉันที่แสดงความต้องการที่จะถ่ายรูปรถมอเตอร์ไซค์

ของเขา  

 ลักษณะการแนะนำให้รู้จักกันในหมู่เด็กวัยรุ่นเช่นนี้ ทำให้พวกเขามีเครือข่ายทางสังคม
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กว้างขวาง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าอัศจรรย์แต่อย่างใด เมื่อยามที่พวกเขานัดรวมตัวกันเพื่อขี่

รถไปตามที่ต่างๆ หรือนัดหมายแข่งรถเถื่อนกันตามท้องถนนแล้ว จะมีสมาชิกกลุ่มนับร้อยคน

ผ่านการนัดหมายโดยการใช้โทรศัพท์มือถือและกำหนดสถานที่ในการนัดพบเพียงไม่กี่นาที  

 ซุ้มแต่ละซุ้มมีสมาชิกของตนเอง ซึ่งสมาชิกในซุ้มก็มีมิตรที่เป็นสมาชิกจากซุ้มอื่น ใน

ขณะที่เป็นอริกับบางซุ้ม ในช่วงเวลานี้พื้นที่ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างฉันกับนักบิดรุ่นเยาว์

เริ่มขยายวงกว้างขึ้น เริ่มต้นจากเด็กวัยรุ่นกลุ่มท้ายตลาดบ้านสร้าง เด็กวัยรุ่นซุ้มนนท์ เด็กวัยรุ่น

ตลาดท่าใหม่ เด็กวัยรุ่นคลองขุด  เด็กวัยรุ่นเวียงใต้ และเด็กวัยรุ่นซุ้มบางพระ  

 ฉันเริ่มนำตัวเองเข้าสู่ชุมชนของเด็กวัยรุ่นนักบิดรุ่นเยาว์ในอำเภอแห่งนี้และเริ่มเข้าใจ

แผนที่ของเครือข่ายทางสังคมระหว่างเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ที่สัมพันธ์กับปฏิบัติการณ์ในการใช้ชีวิต

ประจำวันของพวกเขา 

 การเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหลกัของฉนัในลกัษณะนี ้ ทำใหฉ้นัพบวา่ ขอ้มลูภาคสนามของฉนันัน้

เปน็ขอ้มลูทีส่ะทอ้นลกัษณะเดน่ของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัสองประการ คอื เปน็ขอ้มลูของเดก็วยัรุน่

สว่นใหญท่ีอ่ยูใ่นครอบครวัชนชัน้ลา่ง (lower class) และบางสว่นเปน็เดก็วยัรุน่ทีม่าจากครอบครวั

ในชนชั้นกลางระดับล่าง (lower middle class) ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มีความเป็นคน- 

ชายขอบชัดเจน ทั้งในด้านฐานะเศรษฐกิจ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม    

 ประการที่สอง คือ ความเป็นเพศชาย ถึงแม้ว่าในจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนั้นฉันคาดหวัง

ว่าจะทำการศึกษาลีลาการขี่รถที่เสี่ยงของเด็กวัยรุ่นหญิงด้วย แต่เมื่อฉันเข้าไปอยู่ร่วมคลุกคลีใน

วิถีของการใช้ชีวิตยามราตรี ผ่านการขี่รถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ขี่รถด้วยลีลาที่เสี่ยงนั้น 

ฉันพบว่าโลกของการใช้ชีวิตในลักษณะนี้เป็นโลกของความเป็นชาย เนื่องจากเกือบทั้งหมดเป็น

เพศชาย หากเป็นเพศหญิงก็มีลักษณะนิสัยคล้ายชาย



เมื่อ‘ฉัน’เปลี่ยนไป
       ฉันไม่รู้ว่าตนเองได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เด็กวัยรุ่นยืนอยู่ เพื่อที่จะมองโลกหรือรู้สึกเกี่ยวกับ

โลกดังเช่นที่เด็กวัยรุ่นมองได้หรือไม่ หากแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้สึกได้คือ ความรู้สึกและการกระทำ

ของฉันที่มีต่อรถมอเตอร์ไซค์ได้เปลี่ยนแปลงไปนับจากวันเริ่มต้นของการเข้ามาในชุมชนแห่งนี้  

       ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแบบค่อยๆ สะสมทีละเล็กละน้อย และเกิดขึ้นจากปฏิบัติการใน

ชีวิตประจำวันที่เด็กวัยรุ่นและฉันมีต่อกันระหว่างใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน เปลี่ยนความรู้สึกเดิม

ของฉนัจาก ‘ความกลวัและเกรง็’ แมใ้นยามเปน็เพยีงผูซ้อ้นทา้ยการขีร่ถมอเตอรไ์ซค ์กลายเปน็ 

       ‘ความสุข สนุก และผ่อนคลาย’  

       ความรูส้กึมคีวามสขุเมือ่ไดข้ีร่ถรอ่นไปโดยไมม่คีวามรูส้กึกลวัหรอืคดิถงึอนัตรายแตอ่ยา่งใด
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เกิดขึ้นจากการทำงานของผัสสะทั้งหลายรอบตัว ในขณะที่ฉันขับขี่หรือซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ 

พวกเขาช่วย ‘หัด’ และ ‘ฝึก’ ให้ฉันกลายเป็นผู้รักที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างไม่รู้สึกสะทก

สะทา้นตอ่ความรอ้นของแสงแดดทีโ่ดนผวิกายในยามเวลากลางวนั การหดัเปน็ไปอยา่งคอ่ยเปน็-

ค่อยไป ไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการ หากแต่สอดแทรกอยู่ระหว่างการใช้ชีวิตในแต่ละวัน  

 “ท่านั่ง ท่าจับแฮนด์แบบนี้วัยรุ่นเขาไม่ทำกัน” หรือ “ถอดหมวกกันน็อคออกเหอะ มี

ใครเขาใส่กันบ้างเวลาเย็นๆ อย่างนี้”  

 การนั่งซ้อนท้ายไม่เพียงแต่จะไม่เกร็งแล้ว ฉันยังไม่ต้องใช้มือจับที่ด้านข้างอีกด้วย แต่

กลับเอามือมากอดอกไว้อย่างที่เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ทำกันยามขี่รถ ‘ร่อน’ 

 “นัง่วางเทา้แบบนีแ้สดงวา่ยงัขีไ่มเ่ปน็” เคนพดูพรอ้มกบัจบัขอ้เทา้ของฉนัวางลงในตำแหนง่

ที่ควรจะเป็นในจุดวางเท้า เมื่อนั่งรถบางประเภทที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันโดยวางให้แนบไปกับขา

ของผู้ขับขี่   

 นอกเหนือจากความรู้สึกของฉันที่มีต่อรถมอเตอร์ไซค์และการขี่รถมอเตอร์ไซค์จะ

เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น ฉันยังรู้สึกได้ถึงความรัก ความห่วงใย ความผูกพันที่ฉันและพวกเขามี

ต่อกัน  

 ในเวลาประมาณตีสามของคืนหนึ่ง หลังจากที่พวกเราสิ้นสุดการใช้ชีวิตนอกบ้านแล้ว 

ฉันนอนค้างที่บ้านของบอย ตามคำชวนของเขาด้วยความรู้สึกเป็นห่วงพวกเขา เพราะวันนี้ 

พวกเขาเตรียมจะเสพยาเสพติด    

 ฉันเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวอยู่กับเด็กวัยรุ่นผู้ชาย 5 คน ในบ้านท้ายซอย ลึก และแคบ

แห่งหนึ่ง ด้านหลังบ้านเป็นป่าหญ้ารกและมีคูน้ำเล็กๆ ผ่าน รถไม่สามารถผ่านเข้าออกในซอยนี้

ได ้ บา้นของบอยเลีย้งสนุขัไวฝ้งูหนึง่ เมือ่มคีนแปลกหนา้เขา้มาแคเ่พยีงกลางซอย เจา้สนุขัพวกน้ี 

ก็จะเห่าเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนแก่ผู้เป็นเจ้าของบ้านว่ามีคนแปลกหน้ากำลังมาเยือน 

 ฉันยอมรับว่าตนเองรู้สึกกลัว และตั้งคำถามกับการกระทำของตน ที่ดูเสมือนว่าจะเป็น 

การกระทำที่ขัดกับหลักการทางศีลธรรมที่ฉันเคยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง  

       การกระทำที่แสดงถึงความรู้สึกกลัวและตั้งคำถามกับตัวเองของฉันนั้น ดูได้จากการที่ฉัน

เลือกที่จะนอนที่เก้าอี้ยาวในห้องโถงด้านนอกแทนที่จะนอนบนเตียงในห้องเดียวกับที่พวกเขา

นั่งเล่นยากันอยู่ อย่างน้อยการนอนที่เก้าอี้ยาวในมุมที่ไม่เห็นภาพของพวกเขาในขณะที่กำลัง

เสพยาอยู่นั้น ก็เป็นเหตุผล (แม้เพียงน้อยนิด) ที่จะกล่าวอ้างแก่ตนเองว่า ฉันไม่ได้เต็มใจในการ

ส่งเสริม สนับสนุนให้พวกเขากระทำในสิ่งที่พวกเขากำลังกระทำกันอยู่เลย 

 ฉันล้มตัวลงนอนบนเก้าอี้ยาวเก่าๆ ที่วางอยู่ที่ห้องโถงด้านหน้า พร้อมหลับตาลงด้วย

ความอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าจากกิจกรรมที่ทำมาทั้งวัน บริเวณพื้นหน้าเก้าอี้ที่ฉันนอนนั้น เป็น

ที่นอนของเด็กวัยรุ่นชายคนหนึ่งที่ปฏิเสธการเสพยาเสพติด เขาได้รับคำสั่งจากเพื่อนคนหนึ่งใน
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กลุ่มให้ ‘ดูแลฉัน’ ในขณะที่เด็กวัยรุ่นสี่คนที่เหลือเข้าไปเสพยาในห้องเล็กๆ ที่อยู่ติดกัน โดย 

เปิดประตูห้องไว้  

 พวกเขาใช้โทรศัพท์ของฉันโทรสั่งยากับพวกซึ่งรู้จักฉันด้วย ในขณะที่ฉันกำลังเคลิ้มหลับ 

เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเอาหมอนเล็กๆ ค่อยๆ สอดเข้าที่ใต้ศีรษะของฉัน  เอาผ้าห่มมาห่มให้ฉันด้วย

ท่าทีที่สุภาพ และเอาพัดลมซึ่งมีอยู่เพียงเครื่องเดียวในบ้านมาเป่าให้ฉัน ฉันแสร้งทำเป็นหลับ

ไม่รู้สึกตัวเพื่อสังเกตท่าทีของเขา เขาเข้าไปในห้องที่แง้มประตูไว้ เสียงพูดคุยดังออกมา 

 “กูโคตรรักพี่ปูเลย พวกเราเลวอย่างนี้ เขายังคบ
4
 พวกเราเลย” จ่า

5
  พูดถึงความรู้สึกที่

เขามีต่อฉันให้เพื่อนฟังในขณะที่เล่นยา  

 นอกเหนือจากการแสดงความเอื้ออาทร แม้เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแล้วนั้น ยังมีการ 

กระทำอืน่ๆ อกีมากมายทีท่ำใหฉ้นัรูส้กึไดว้า่ ฉนั คอื พีใ่หญค่นหนึง่ที ่ ‘ไดใ้จ’
6
 พวกเขา พวกเขา

แสดงออกโดยการรบเร้าฉันให้ “กลับบ้านเรา” เมื่อฉันกลับมากรุงเทพฯ เพียงสองวัน  

 พวกเขาเล่าถึงเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ฉันไม่อยู่เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาๆ  

ที่พดูคยุกนัปกต ิ ‘ในพวกๆ กนั’ แมว้า่เรือ่งทีพ่วกเขาพดูถงึหรอืกระทำกนัจะเปน็เรือ่งทีด่อูนัตราย

และรุนแรงเกินมาตรฐานปกติที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้
7
 เรื่องเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกอึดอัด โกรธ 

รู้สึกผิด และเกิดความขัดแย้งในจิตใจบ่อยครั้ง  ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเสมือนสัญญาณที่บอกให้

ฉันรู้ว่า ฉันกำลังอยู่ท่ามกลางคนอื่นที่มีตัวตนและการให้คุณค่าในสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างจากฉัน 

แตกต่างจากผู้คนที่เคยอยู่แวดล้อมฉันในช่วงชีวิตที่ผ่านมา

 ฉันกำลังเดินเข้าสู่บทเรียนในการทำความเข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริง และเมื่อเวลาผ่านไป

ฉันก็พบว่า ฉันเข้าใจพวกเขาได้มากขึ้น จากการที่ฉันถอดถอนตนเองจากโลกทางสังคมเดิมที่

เป็นตัวตนของฉัน และมองพวกเขาด้วยสายตาของพวกเขา อย่างที่พวกเขาเป็น ยอมรับความ

แตกต่าง เพิ่มความเห็นอกเห็นใจ และยอมรับคุณค่า รวมถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ 

แตกต่างไปจากตัวฉัน

4 คบ เป็นภาษาพูดของเด็กวัยรุ่นในกลุ่มนี้ที่มีความหมายว่า เอาตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกัน เป็น
พวกเดยีวกนั หรอืในกรณขีองเดก็วยัเดยีวกนัจะหมายถงึการมคีวามสมัพนัธฉ์นัคูร่กักนั เดก็วยัรุน่ในกลุม่นีจ้ะไมน่ยิมใชค้าํวา่เป็น
แฟนกัน แต่จะใช้คําว่าคบกันแทน โดยนัยยะนี้ คําว่าคบจึงมีความหมายมากกว่าความสัมพันธ์แบบผิวเผิน ฉาบฉวย 
5 จ่า เป็นฉายาที่สมาชิกในกลุ่มตั้งให้กับเด็กวัยรุ่นคนนี้ เนื่องจากเขามีพฤติกรรมห้าวหาญ ไม่กลัวใคร พร้อมลุยทุกเมื่อ
และบ้าบิ่น  เขามีลักษณะเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองสูง  เป็นคนที่ทุกคนในกลุ่มยอมรับว่า ‘แรง’ คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง การขี่รถ การใช้ชีวิต และการเสพยา นอกจากคุณลักษณะดังกล่าวที่ทําให้จ่าอยู่ในระดับแถวหน้าของกลุ่มแล้วนั้น 
จ่ายังเป็นคนคนหนึ่งในกลุ่มที่มี ‘แบ็ค’ ดีด้วย 
6 ได้ใจ หมายถึง ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเชื่อมั่น ความห่วงใยเสมือนหนึ่งว่า เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน มีทุกข์ก็ร่วม
ทุกข์ มีสุขก็ร่วมสุข 
7 เช่น เรื่องไถเงินเด็ก ยกพวกทําร้ายร่างกายคู่อริจนได้รับบาดเจ็บสาหัส มีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวอย่างฉาบฉวย ซื้อ  
พกพาและใช้ปืนเถื่อน  เสพยาเสพติด  ทําลายสถานที่ราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้อมตํารวจ เป็นต้น
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 ฉนัใชเ้วลาสว่นใหญอ่ยูก่บัพวกเขาทกุที ่ทกุสถานการณไ์มว่า่จะเปน็ ซือ้รถ รอ่นรถ ซอ่มรถ

ดัดแปลงรถ เข้าดิสโก้เธค  ไปบ่อน ดูสาว จีบหญิง ไปงานบวช งานแต่งงานพวกกัน หรือแม้-

กระทั่งในยามที่พวกเขายกพวกตีกันกับคู่อริ 

 เดือนกุมภาพันธ์ที่วัดบางพระ ฉันและเด็กวัยรุ่นซุ้มบางพระเกือบทั้งซุ้มพากันไปงานศพ

พ่อของบอย  ฉันเป็นคนโตเพียงคนเดียวที่อยู่ท่ามกลางกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มใหญ่มาก  หากมอง

ในสายตาของคนนอก ฉันคือคนที่ดูแปลกแยกแตกต่างจากคนที่อยู่แวดล้อมตัวฉัน  แต่ในความ

รู้สึกของคนในกลุ่มแล้วนั้น ฉัน คือ พี่ 

 “ผมรักพี่ยิ่งกว่าแม่ผมอีก พ่อผมที่เลี้ยงผมมา ผมยังไม่เคยบอกว่าผมรักเขาเลย แต่ผม

จะบอกว่า ผมรักพี่” คำพูดของบอย ที่พูดถึงความรู้สึกที่เขามีต่อฉันในคืนวันหนึ่งหลังจากที่ฉัน

ตอ่วา่เขาทีเ่ขาอาละวาดพงัขา้วของในบา้นดว้ยความโมโหปนกบัความนอ้ยใจ เพยีงเพราะวา่เขาถกู

ตำรวจจบัรถมอเตอรไ์ซคแ์ละมาเลา่ใหฉ้นัฟงั แตฉ่นักลบัสนใจฟงัเรือ่งอืน่ทีก่ำลงัคยุคา้งอยูใ่นกลุม่ 

 การแลกเปลี่ยนความรู้สึกในใจที่มีต่อกันระหว่างฉันและพวกเขาเกิดขึ้นเป็นระยะๆเท่าที่

สถานการณ์จะเอื้ออำนวย ครั้งหนึ่งในช่วงวันงานกาชาดประจำปี บอย เด็กหนุ่มตัวขี่ฝีมือแรง

ของกลุ่มกำลังตกอยู่ในห้วงเวลาของการเริ่มติดยาเสพติด วันนั้นเขามีอาการกระวนกระวายมาก 

เขาว้าวุ่นและพยายามที่จะหาเงิน 500 บาท มาซื้อยาเพื่อลดอาการอยากยาของตัวเองลง ฉัน

มองอาการของเขาด้วยความเป็นห่วง ความรู้สึกขัดแย้งในใจของฉันเกิดขึ้นอย่างรุนแรง สำนึก

ของความเป็นครู คุณธรรมและศีลธรรมที่ได้หล่อหลอมฉันตลอดช่วงชีวิต ต่อสู้อย่างรุนแรงกับ

การหยิบยื่นเงินจำนวน 500 บาท ให้แก่เขาในค่ำคืนนั้น เพื่อลดความทรมานของเขาลง  

 ในที่สุดฉันตัดสินใจส่งเงินให้เขาพร้อมกับจดหมายที่มีข้อความตอนหนึ่งว่า  

 “พี่รู้สึกไม่สบายใจที่ต้องทำในสิ่งที่ครูคนหนึ่งไม่ควรทำแต่พี่ไม่อยากเห็นบอยทรมาน 

เช่นนี้ พี่หวังว่าการกระทำเช่นนี้จะเป็นเพียงครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย”  

 บอยอ่านจดหมายและส่งเงินคืนฉันพร้อมบอกว่า เขาไม่ต้องการให้ฉันทำเช่นนี้  

 “ผมไม่ต้องการให้พี่มามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด” ถึงแม้ว่าฉันจะใช้วิธีการพูด

หลีกเลี่ยงว่าให้เขาเก็บเงินจำนวนนี้ไว้เพื่อซื้อข้าวกิน แต่บอยยังคงปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่า ใน

ยามนั้นหากเงินอยู่ที่เขามันจะไม่สามารถถูกใช้ไปในวิถีทางอื่น นอกเหนือจากการซื้อยาเสพติด      

 แม้ยามที่พวกเขามีเรื่องบาดหมางกัน ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถ ‘เคลียร์ให้จบ’ ได้  

ดังตัวอย่างของเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง    

 เวลาประมาณตีสองของคืนวันเสาร์  โก๋และพวกซุ้มบ้านสร้างขี่รถมอเตอร์ไซค์พากันมา

เทีย่วดสิโกเ้ธค หลงัจากดสิโกเ้ธคปดิ โกแ๋ละพวกบา้นสรา้งเดนิออกมาดา้นนอก พวกเขาพบกบัเดน่

ที่มากับพวกซุ้มบางพระ โก๋เดินเข้ามาหาเด่นที่นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านหน้าดิสโก้- 

เธคแห่งนั้น พร้อมกับเหนี่ยวคอ เด่นขัดขืน ในขณะที่โก๋ต่อยที่หน้าท้องของเขา และเอาที่หนีบ
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น้ำแข็งแทงไปที่ท้องของเขา  

 เด่นเล่าว่าเขาคิดว่าที่หนีบน้ำแข็งนั้นเป็นมีด เมื่อเด่นสู้โดยต่อยกลับ พวกของโก๋เดินเข้า

มาจะรุมเด่น ขณะเดียวกับที่โก๋ร้องบอกพี่ชายของตนว่า เด่นต่อยเขา หนึ่ง ซึ่งเป็นพี่ชายของโก๋

ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรก แต่เขาก็เข้าไปช่วยน้องชายและต่อยเด่น      

 ในครั้งนี้เด่นไม่สู้ เพราะเห็นว่าหนึ่งเป็นเด็กรุ่นโต และโทนี่ซึ่งเป็นเด็กรุ่นโตและเป็นที่

เกรงใจของเดก็ในซุม้บางพระไดเ้ขา้มาหา้ม เมือ่ฉนัเดนิมายงับรเิวณทีพ่วกเขาอยูน่ัน้ โทนีเ่ลา่เรือ่ง 

ที่เกิดขึ้นให้ฉันฟังและขอให้ฉัน ‘เคลียร์’ เรื่องนี้
8
 มิฉะนั้นเรื่องนี้จะทำให้เกิดการบาดหมางใจที่

รุนแรงระหว่างซุ้มบ้านสร้างและซุ้มบางพระ  

 “มีพี่ปูเท่านั้นที่เคลียร์เรื่อง คาใจ ระหว่างซุ้มบ้านสร้างและซุ้มบางพระได้ มันจะได้เป็น

พวกกัน คราวหลังมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้
9
” ชาย กล่าว 

 ฉันเคลียร์เรื่องนี้จบ โดยโก๋ยอมเอ่ยคำว่า ‘ขอโทษ’ รวมถึงหนึ่งพี่ชายของโก๋ก็กล่าว

คำขอโทษเด่นด้วย เด่นพูดว่า ‘กูยกให้มึง’ และจับมือกัน 

 ฉันได้เรียนรู้ว่า คุณค่าและหลักการทางศีลธรรมที่ฉันเคยยึดถือก็เป็นเพียงสิ่งที่สังคมที่

ฉันมีชีวิตอยู่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ผลิตสร้างขึ้น หาใช่เป็นธรรมชาติพื้นฐานที่ติดตัวมาแต่

กำเนิดของฉันไม่ หากเป็นเช่นนี้ ‘คุณค่าที่เราใช้ในสังคมของเราจึงไม่อาจนำเอามาใช้เป็นตัวชี้วัด

คุณค่าในสังคมอื่นได้เช่นกัน’ 

 ตัวอย่างความรู้สึกและปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตและการทำ

กิจกรรมในชุมชนที่ทำให้ฉันคิดว่า ฉันและเด็กวัยรุ่นมีสนามประสบการณ์บางอย่างร่วมกัน ถึง

แม้ว่าฉันอาจจะไม่สามารถพูดได้ว่าตนเองเป็น ‘คนใน’ หากแต่ฉันก็ได้เดินเข้าใกล้ความเป็น

คนในทั้งในเชิงพื้นที่และความรู้สึกที่พอจะเข้าใจเรื่องราวของความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่เด็ก

วัยรุ่นกลุ่มนี้มีต่อรถมอเตอร์ไซค์ บนเส้นทางการใช้ชีวิตในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของพวก

เขามากขึ้นกว่าห้วงเวลาก่อนหน้าที่ฉันเข้ามาคลุกคลีใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขา  

 อย่างไรก็ตาม เรื่องเล่าต่างๆ ที่ฉันเขียนขึ้นในงานชิ้นนี้ เป็นเพียงความจริงที่ฉันสร้างขึ้น

จากความเป็นตัวตนของฉันผสมผสานกับความจริงที่เด็กวัยรุ่นและผู้คนในชุมชนที่ฉันร่วม 

ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกว่าสามปีร่วมสร้างขึ้น หาใช่ความจริงแท้ไม่ 



8 โทนี่ไม่สามารถเคลียร์ได้เพราะเขาคือรุ่นโตของซุ้มบางพระ ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นญาติของหนึ่งและโก๋  
9 ชาย เด็กรุ่นโตของซุ้มบ้านสร้างพูดสนับสนุนคําพูดของโก๋
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การร้อยเรียงและบอกเล่า‘สิ่งที่รู้’
 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตอบคำถามการวจิยัในงานชิน้นีเ้กดิขึน้เปน็ระยะๆ ตลอดหว้งเวลา

ที่ฉันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้ ฉันนำความรู้ที่ได้จากการสังเกตทั้งในรูปแบบ

ของการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม การจดบันทึก การสัมภาษณ์

ในแต่ละวันมาอ่านทบทวนทำความเข้าใจ  

 การอ่านในสิ่งที่ฉันเขียนในขณะที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในสนาม  ซ้ำแล้วซ้ำอีก อ่านและตีความ 

วิเคราะห์หาความหมาย การจัดระเบียบข้อมูลและแยกแยะองค์ประกอบของข้อมูลต่างๆ จาก

ภาคสนามที่ผ่านมาในแต่ละช่วงนั้น ส่วนหนึ่งเพื่อให้ฉันเข้าใจปรากฏการณ์ เข้าใจความเป็นมา

เป็นไปเกี่ยวกับปฏิบัติการณ์ทางสังคมในระดับชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ชัดเจนมากขึ้น และ

สามารถทำงานในสนามต่อไปได้  

 อีกส่วนหนึ่งก็ทำให้ฉันทบทวนกรอบแนวคิดที่ฉันได้ตั้งไว้เมื่อเริ่มแรกก่อนเข้าสนาม ซึ่ง

ผูกโยงกับคำถามการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลไปด้วยนี้ ทำให้ฉัน

ปรับกรอบแนวคิดและคำถามการวิจัย ตลอดจนวิธีการในการเก็บข้อมูลได้ชัดเจน สอดคล้องกับ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้นกว่าช่วงเวลาก่อนหน้า

 เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลต่างๆ ที่ฉันได้มาจากภาคสนามนั้นเริ่มมีความละเอียดและหลาก-

หลายมากขึน้ ผูใ้หข้อ้มลูหลกัเปดิเผยตวัตนและมคีวามสมัพนัธท์ีแ่นน่แฟน้ ใกลช้ดิกบัฉนัมากขึน้

ฉันเริ่มเข้าใจเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มพวกเขามากยิ่งขึ้น ทำให้การวิเคราะห์

ปรากฏการณ์การบาดเจ็บรุนแรงและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในกลุ่มนักบิดรุ่นเยาว์ไม่ได้

มีลักษณะเป็นภาพนิ่ง หรือเป็นเพียงคำอธิบายปรากฏการณ์ผิวหน้าอีกต่อไป 

 หลงัจากทีฉ่นัทำงานภาคสนามโดยการเกบ็ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูผา่นไป ราวหนึง่ป ี

ฉันเริม่จำแนกและจดัระบบขอ้มลูผา่นการวเิคราะหค์วามหมายและความสมัพนัธข์องปรากฏการณ์

จากทัศนะของนักบิดรุ่นเยาว์ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักได้ (native’s category) การจดัหมวดหมูข่อง

ข้อมูล การวิเคราะห์แบบแผนของความหมายและความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ภายใต้บริบท

ทางสงัคมวฒันธรรมของนกับดิรุน่เยาวท์ำใหฉ้นัเขา้ใจ และอธบิายความหมายของรถมอเตอรไ์ซค์

ตามทัศนะของเด็กวัยรุ่นที่แตกต่างจากผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงคนอื่นๆ ในสังคมได้  

 ขอ้มลูจากภาคสนามซึง่ผา่นการวเิคราะหโ์ดยการจำแนกแยกแยะของฉนั ทำใหเ้หน็วา่การ

ให้ความหมายรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นนักบิดรุ่นเยาว์นั้นวางอยู่บนเงื่อนไขของบริบท

ทางสังคมวัฒนธรรม ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากผู้ขับขี่รถกลุ่มอื่น  

 อีกทั้งเมื่อฉันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล และแยกแยะเงื่อนไขเพื่ออธิบายสาเหตุ 

การเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของการให้ความหมายดังกล่าว ทำให้ฉันสามารถอธิบายถึงเงื่อนไข

เบื้องลึกที่อยู่ภายใต้การนิยามความหมายรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นได้ว่า รถมอเตอร์ไซค์ได้
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กลายมาเปน็สิง่มชีวีติชนดิหนึง่นัน้เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร มกีระบวนการเชน่ใดและมเีงือ่นไขของบริบท

ทางสังคมวัฒนธรรมเช่นใดที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างความหมายดังกล่าว 

 โดยธรรมชาติของผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยชิ้นนี้มีลักษณะที่อ่อนไหว ดังนั้นการสร้าง

ความไว้วางใจผ่านการให้เวลาแก่กันจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ฉันใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้  

อีกทั้งข้อมูลที่ได้จากภาคสนามบางส่วนนั้นเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว (sensitivity) จึงจำเป็นต้อง

ทำการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน  

 ยกตัวอย่างเช่น หลังจากฉันวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนามโดยใช้กรอบแนวคิดของความ

สัมพันธ์เชิงอำนาจที่เกิดขึ้นในกลุ่มพวกเขาที่สัมพันธ์กับลีลาการขี่รถที่เสี่ยง การกระทำรุนแรง

ทางสังคม และการมีเพศสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยนั้น ฉันจำเป็นต้องเฝ้ามองการเกิดซ้ำของเหตุการณ์ 

นอกเหนือจากการที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลักกลุ่มอื่นๆ ประกอบด้วย  

 การเกบ็ขอ้มลูสลบักบัการวเิคราะหข์อ้มลู การทบทวนกรอบแนวคดิและคำถามการวจิยั

นั้นกระทำอย่างเป็นพลวัตและต่อเนื่องจนสิ้นสุดการนำเสนอผลการวิจัยในงานชิ้นนี้

 ฉันนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนารายละเอียดที่ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพ

ของความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ

ของเด็กวัยรุ่นท่ามกลางบริบททางสังคมวัฒนธรรมของพวกเขา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองบท 

สองเรา: มอเตอร์ไซค์กับหัวใจวัยรุ่น เป็นการตอบคำถามที่ว่า ทำไมรถมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็น

สิ่งที่ดีเลิศสำหรับเด็กวัยรุ่น รถมอเตอร์ไซค์กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ชวนให้หลงใหลและเกิดการ

แข่งขันระหว่างเด็กวัยรุ่นได้อย่างไร  

 ส่วนบท ซิ่ง ซ่า เซ็กส์: เครื่องมือเบียดขับทางสังคม เป็นการตอบคำถามตอบคําถามที่

ตั้งว่าจากคำถามที่ตั้งว่าเด็กวัยรุ่นใช้ชีวิตในโลกของเขาอย่างไร รถมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนหนึ่ง

ในโลกของเด็กวัยรุ่นอย่างไร การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอื่นๆ ของเด็กวัยรุ่น 

อย่างการใช้ยาเสพติด พฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  หรือพฤติกรรมอื่นๆ อย่างไรบ้าง 

 เนื้อหาที่ฉันนำเสนอในแต่ละบทนั้น ถึงแม้ว่าจะมีอิสระจากกัน แต่ก็มีเนื้อหาบางส่วนที่

แสดงใหเ้หน็ถงึความเชือ่มโยงเกีย่วขอ้ง ฉนัใชเ้ทคนคิวธิกีารเขยีนแบบเลา่เรือ่งผา่นประสบการณท์ี่

ฉันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเด็กวัยรุ่นกว่าสามปี ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์

ตรงที่ฉันเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย  

 บางส่วนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการเล่าเรื่องของผู้ให้ข้อมูลหลัก ถึงแม้ว่าฉันจะใช้ชีวิต

อยู่กับเด็กวัยรุ่นเป็นเวลานานและเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นวนเวียนซ้ำซากก็ตาม แต่ฉัน 

ไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่า งานเขียนที่ฉันนำเสนอจากการทำวิจัยชิ้นนี้ จะปลอดพ้นไปจากอคติ

ที่เกิดขึ้นจากความเป็นตัวตนของฉัน 
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ส่งท้าย


 ถึงแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ปัญหาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรจะ 

ได้รับความสนใจจากผู้บริหารในระดับต่างๆ มากขึ้น มีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ

มาตรการต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นและควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติการตามมาตรการต่างๆ  

มากขึ้น แต่อัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากยุทธศาสตร์และมาตรการที่นำมาบังคับใช้ปฏิบัติในปัจจุบันนั้น 

เป็นเพียงผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยโดยใช้องค์ความรู้ที่ยังไม่สามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรได้ครอบคลุมและลึกซึ้ง 

 ความไม่พอเพียงขององค์ความรู้ทางระบาดวิทยาที่ใช้ในการอธิบายการบาดเจ็บรุนแรง

และการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจร เกดิขึน้มาจากรากฐานของวธิคีดิในการมองปญัหาทีว่า่ ปญัหา

การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาทางการแพทย์ จึงนำองค์ความรู้

ทางระบาดวทิยาการแพทยม์าประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะหป์รากฏการณด์งักลา่ว ผา่นองคป์ระกอบ

ที่สำคัญ 3 ประการคือ คน สภาพแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม) และยานยนต์  

 สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในสามองค์ประกอบดังกล่าว ติดอยู่ในกับดักของกรอบวิธีคิด

แบบวิทยาศาสตร์เชิงรูปธรรม จับต้องได้ โดยนำเอาหลักวิศวกรรมจราจรมาวิเคราะห์ ส่วนองค์-

ประกอบด้านคนก็ยังยึดติดอยู่กับเรื่องของความรู้ ทัศนคติที่มองคน (ผู้ขับขี่) ในลักษณะที่ยอม

จำนน (passive) คิดว่าผู้ที่ขับขี่รถที่เสี่ยงหรือเกิดอุบัติเหตุนั้น เป็นผู้ที่ขาดความรู้ในการขับขี่ 

ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ไม่มีทักษะในการขับขี่   

 ในขณะที่องค์ความรู้ทางสังคมวัฒนธรรม ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์การ

บาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรน้อยมาก ทำให้การพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับการขับขี่รถที่เสี่ยงของเด็กวัยรุ่นปลอดพ้นจากบริบทแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งขัดต่อ

ปรากฏการณ์ที่เป็นจริง  

 ยกตัวอย่างเช่น ‘จับไปก็ต้องปล่อย จับแล้วขอ จับแล้วขอ’ เป็นตัวอย่างของคำพูดหนึ่ง

ที่แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีต่อการขับขี่รถของชาวบ้านมี

ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน 

 จากการศึกษาพบว่า นอกเหนือจากปัจจัยทางประชากร และปัจจัยภายในตัวบุคคลจะ

มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถที่เสี่ยงแล้วนั้น พฤติกรรมการขับขี่รถที่เสี่ยงยังมีความเกี่ยวข้อง



146

กับระบบสังคมและวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดอีกด้วย 

 ลักษณะของเด็กวัยรุ่นที่ขับขี่รถในลีลาที่เสี่ยงนั้น มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกลุ่ม

เด็กวัยรุ่นที่ขับขี่รถที่ปลอดภัย กล่าวคือ พวกเขาคือเด็กวัยรุ่นที่ถูกสังคม ครอบครัว ชุมชน และ

โรงเรียนเบียดขับให้เป็นเด็กชายขอบ พวกเขาไม่สามารถก่อร่างอัตลักษณ์ตัวตนในลักษณะที่

สังคมให้การยอมรับและให้คุณค่าได้ ดังคำพูดของนายตำรวจท่านหนึ่งว่า  

 “เขาไม่คิดว่าตำรวจเป็นฮีโร่ เพราะเขารู้ดีว่าเขาเป็นตำรวจไม่ได้ เขาเป็นมือปืนได้ เขาจึง

ถือว่ามือปืนคือฮีโร่ของเขา”  

 ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนชายขอบที่ไม่มีทุนทางสังคม หรือทุนทางวัฒนธรรมเฉกเช่นที่

คนในชนชั้นกลางมี แต่พวกเขาก็หยิบเอาทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมที่พวกเขามี มาใช้

ในการก่อร่างอัตลักษณ์และแย่งชิงพื้นที่ทางสังคมให้แก่กลุ่มตน หากแต่ปฏิบัติการดังกล่าวกลับ

ทำให้พวกเขาเข้าไปอยู่ในวงจรของความเสี่ยง โดยที่ความเสี่ยงนั้นไม่ได้เป็นเพียงความเสี่ยงต่อ

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรเท่านั้น หากแต่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพทางเพศ และความ

เสี่ยงต่อชีวิต โดยที่เขาเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำและเป็นฝ่ายกระทำต่อผู้อื่นในสังคมด้วย 

 วัฒนธรรมบริโภคนิยมที่เกิดขึ้นผ่านการใช้กลไกของธุรกิจในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม

กระตุ้นการบริโภคในกลุ่มเด็กวัยรุ่น โดยมองข้ามเพิกเฉยผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสุขภาพและ

สังคม ถึงแม้ว่ารถมอเตอร์ไซค์จะเป็นสินค้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่

ช่วยทำให้เด็กวัยรุ่นชายขอบมีพื้นที่ทางสังคม และรู้สึกผ่อนคลายจากการเบียดขับทางสังคม 

แต่กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ดังกล่าวก็นับได้ว่าเป็นการผลิตซ้ำความรุนแรง และก่อให้เกิด

สังคมแห่งความเสี่ยง  

 ลีลาการขี่รถที่เสี่ยงของเด็กวัยรุ่นเกิดขึ้นจากวิธีคิด การให้คุณค่า และความหมายต่อรถ

มอเตอร์ไซค์ที่แตกต่างจากวิธีคิด การให้คุณค่า และความหมายต่อรถมอเตอร์ไซค์ที่ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านอุบัติภัยทางถนน และผู้ใหญ่ในสังคมให้ความหมายไว้ รถมอเตอร์ไซค์ในชีวิตของเด็กวัยรุ่น

มีความหมายเสมือนสิ่งมีชีวิตอันเป็นที่รัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กวัยรุ่นกับรถมอเตอร์ไซค์นั้น

มิได้เป็นเพียงธุรกรรมทางการค้าที่ยุติลงเพียงขั้นตอนของการซื้อหามาเท่านั้น หากแต่ดำเนินต่อ

เนื่องไปบนการปรับเปลี่ยน แก้ไข และพัฒนาตลอดช่วงชีวิตของรถมอเตอร์ไซค์ที่ผูกเกี่ยวอยู่กับ

วิถีชีวิตของพวกเขา  

 ความสัมพันธ์เช่นนี้ทำให้การบริโภคของเด็กวัยรุ่นไม่มีที่สิ้นสุด แต่กลับพัฒนาจนเกิด

เป็นความหลงใหลคลั่งไคล้วัตถุ  

 ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของเด็กวัยรุ่นที่ก่อร่างถักทอสายใยของความสัมพันธ์ที่แนบ

แน่นระหว่างพวกเขากับรถมอเตอร์ไซค์ การมีประสบการณ์ร่วมกันและการอยู่เคียงข้างกันนี้

ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัตถุ กลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันระหว่างชีวิตสอง
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ชีวิตที่ต้องดูแลเอาใจใส่มีความรู้สึกรักใคร่ หวงแหน จนในที่สุด รถมอเตอร์ไซค์ในโลกของวัยรุ่น

นั้น ไม่ใช่สินค้า หากแต่เป็นวัตถุแห่งความหลงใหลคลั่งไคล้ ซึ่งเป็นรูปแบบสูงสุดของการบริโภค

ที่ทำให้วัตถุกลายเป็นสิ่งต้องเอาใจใส่ ไม่แตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการ

อย่างเป็นพลวัตระหว่างเด็กวัยรุ่น ความเป็นคนชายขอบ กับระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม 

 ลีลาการขี่รถที่เสี่ยงของเด็กวัยรุ่น เป็นวัฒนธรรมย่อยที่พวกเขาเลือกใช้เป็นกลยุทธ์ใน

การสร้างพื้นที่ทางสังคม เพื่อก่อร่างอัตลักษณ์ และเสริมสร้างอำนาจให้แก่พวกเขาเพื่อหลุดพ้น

จากความเป็นคนชายขอบที่สังคมหยิบยื่นให้ การบาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร

ของเด็กวัยรุ่นนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการขับขี่ที่ขาดความรู้และทักษะ แต่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

สังคมที่ซับซ้อนผูกโยงกับปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ โดยมีเด็กวัยรุ่นเป็นผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ  

ดังนั้น วิธีคิดที่ว่าวัยรุ่นเป็นผู้กระทำที่มีปัญหา และใช้วิธีการจับกุมที่เข้มงวดนั้น จึงเปรียบ

เสมือนหนึ่งของการผลิตซ้ำความรุนแรงต่อเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ด้วย  

 การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่น เป็นการร่อนที่มีลีลาอันเป็นผลมาจากการที่ 

เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ มีปฏิบัติการในชีวิตประจำวันในสังคมของพวกเขาที่ผูกโยงอยู่กับการขี่รถใน 

รูปแบบที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่า ‘เสี่ยง’  

 ลีลาการใช้ชีวิตของพวกเขาทั้งในชุมชนที่พวกเขาอยู่อาศัยและในโรงเรียนแตกต่างไป

จากบรรทดัฐานทางสงัคมทีผู่ใ้หญร่วมถงึคนอืน่ๆ ในสงัคมยอมรบัวา่เปน็สิง่ทีด่ ี ควรปฏบิตั ิ ลกัษณะ

ดังกล่าวทำให้พวกเขาถูกมองว่าเป็น ‘คนอื่น’ เป็นคนชายขอบที่ไร้อัตลักษณ์ การพัฒนาลีลา

การขีร่ถทีน่กัวชิาการเรยีกวา่เสีย่งนี ้ ไดก้ลายเปน็วถิทีางทีพ่วกเขาเลอืกใชเ้ปน็กลยทุธห์นึง่ในการ

สร้างพื้นที่ทางสังคม ก่อร่างอัตลักษณ์ และเสริมสร้างอำนาจทางสังคมให้แก่พวกเขา  

 โดยนัยยะนี้ การขี่รถตามลีลาของพวกเขาจึงมีสถานะเป็นวัฒนธรรมย่อยอย่างหนึ่ง เพื่อ

กอ่รา่งอตัลกัษณใ์หห้ลดุพน้ความเปน็คนชายขอบ โดยเดก็วยัรุน่พยายามทีจ่ะเสาะแสวงหาพืน้ที่

ทางสังคมใหม่ ซึ่งทำให้พวกเขามีอำนาจ ผ่านวิถีของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมเฉพาะขึ้น โดยมี

ลีลาของการขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามบริบทของกาลเทศะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม  

 วิถีของการขี่รถมอเตอร์ไซค์ชดเชยความเหงา ความว้าเหว่ ความรักที่ขาดหายไป และ

เป็นวิถีแห่งความสุข ไม่ใช่ความเสี่ยงดังที่ผู้เชี่ยวชาญให้นิยามความหมาย 

 นักบิดรุ่นเยาว์สามารถดำรงไว้ซึ่งลีลาการขี่รถร่อนและการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ยามราตรี  

ที่ขัดขืนการควบคุมของตำรวจ โดยการเสาะแสวงหาอำนาจผ่านการรวมแก๊งที่พึ่งพิงอยู่กับ

ระบบอำนาจของ ‘คนโต’ ในลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์แบบผู้ให้การอุปถัมภ์และ 

ผูร้บัการอปุถมัภ ์ ซึง่ชว่ยเสรมิสรา้งพลงัอำนาจของพวกเขาในการแยง่ชงิพืน้ทีท่างสงัคม ในฐานะ

ของคนมีอำนาจเช่นกัน  

 ถึงแม้ลีลาการขี่รถที่เด็กวัยรุ่นเลือกนั้นจะเป็นช่องทางที่ทำให้พวกเขามีพื้นที่ทางสังคม
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และก่อร่างอัตลักษณ์ได้ แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาเหล่านั้นก็ยังไม่หลุดพ้นออกจากภาวะของ

การเป็นเหยื่อภายใต้สังคมแห่งความเสี่ยงในฐานะของการเป็นทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ 

 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ แม้ว่าจังหวัดพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้เป็นจังหวัดที่มีภาวะ

เศรษฐกิจดีอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ แต่การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรก็

ยังคงเป็นปัญหาที่นำมาซึ่งความสูญเสียที่สำคัญของจังหวัด   

 หากพิจารณาอย่างรอบด้านจะเห็นว่าการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการขับขี่รถ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นนั้น เป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุกงอมของปัญหา-

ครอบครัว โรงเรียน และระบบการบริหารปกครองบ้านเมืองที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น

พลวัต ดังนั้น ความพยายามลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ใน

กลุม่เดก็วยัรุน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึไมส่ามารถทำไดโ้ดยการใชม้มุมองทางระบาดวทิยาเพยีงลำพงั 

หรือการมองว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นปัญหาอุบัติเหตุจราจรเท่านั้น  

 หากแตค่วรพจิารณาวา่ การบาดเจบ็และการเสยีชวีติจากการขีร่ถมอเตอรไ์ซคข์องวยัรุน่

นั้น เป็นภาพสะท้อนของปัญหาสังคมในปัจจุบันที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อีกทั้งการขี่รถ

มอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นก็มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบเพียงการบาดเจ็บและการเสียชีวิต หากแต่ยัง

นำมาซึ่งปัญหาสุขภาพทางเพศ และการกระทำความรุนแรงทางสังคมอื่นๆ ด้วย 

 การกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและการเสียชีวิตควร 

มุ่งความสนใจไปที่ ‘กระบวนการต้นเหตุ’ 

 การพิจารณาและศึกษาวิจัยเฉพาะบางมิติอาจทำให้เกิดข้อสรุปว่า กลุ่มคนที่มีปัญหา

กลายเป็น ‘ตัวปัญหา’ ไปได้ง่าย การวิเคราะห์ที่ไร้บริบทความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรม แต่

เพ่งสายตามองไปที่กลุ่มคนเหล่านั้น ทำให้เห็นพวกเขาเป็น ‘ต้นเหตุ’ ไปได้ง่าย ทั้งที่โดยแท้จริง

แล้วพวกเขาเป็น ‘ปลายเหตุ’ มากกว่า  

 การพิจารณากระบวนการที่มีส่วนในการผลักพวกเขาเหล่านั้น น่าจะช่วยเผยให้เห็นว่า 

พวกเขาถูกกีดกันและถูกผนวกเข้าร่วมทั้งในกระบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

วัฒนธรรม กระบวนการเชิงโครงสร้างเหล่านี้ มิได้มีพัฒนาการที่แยกขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง 

แต่เป็นกระบวนการที่เคลื่อนตัวทับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างลึกซึ้งสืบเนื่องต่อกันมา 

ฉะนั้น การแก้ปัญหาหรือกำหนดนโยบายต่างๆ ก็ควรที่เจาะลึกลงไปกว่าปรากฏการณ์ผิวนอกที่

ดูเหมือนว่าจะประจักษ์อยู่แก่สายตาเราแล้วด้วยเช่นกัน  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1. รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธใ์หพ้อ่แมห่รอืผูป้กครองของเยาวชน รบัทราบถงึผลกระทบ

เชิงลบที่เกิดขึ้นทั้งมิติด้านสุขภาพและความรุนแรงทางสังคมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา ภายหลัง

จากการซือ้รถมอเตอรไ์ซคใ์หล้กูทีม่วีฒุภิาวะยงัไมเ่หมาะสม เพือ่เพิม่ความตระหนกัในผลกระทบ

และความยับยั้งชั่งใจของพ่อแม่ก่อนการตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูก  

 2. รัฐควรจัดระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อประโยชน ์เหมาะสมกับภูมิประเทศ และการใช้

เวลาของประชาชนในพื้นที่ และทำให้ประชาชนรู้สึกคุ้มค่าและมีความพึงพอใจในการใช้บริการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียน เพื่อลดความต้องการในการใช้รถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มเยาวชน

ที่มีวุฒิภาวะที่ไม่เหมาะสมลง 

 3. ระบบธุรกิจจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ และการนำเสนอ

ข้อความ รูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ในการส่งเสริมการตลาดผ่านทางสื่อต่างๆ จากเดิมที่มุ่งเน้น

ในเรื่องของความเร็ว แรง เปลี่ยนเป็นการมุ่งเน้นที่ความปลอดภัย อีกทั้งควรมีส่วนร่วมรับ- 

ผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นในสังคมจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มเยาวชนด้วย 

 4. สร้างกระแสการวิพากษ์วัฒนธรรมความเสี่ยง ความแรง ความเร็วเพื่อลดอำนาจของ

ค่านิยมในเรื่องดังกล่าวของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น 

 5. การคำนวณต้นทุนความเสียหายที่เกิดขึ้น ควรรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเกิด

ผลกระทบเชิงลบทางสังคมด้วย 

 6. การบาดเจ็บและการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรในกลุม่ผูข้บัขีร่ถมอเตอรไ์ซคว์ยัรุน่ มี

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความอ่อนแอของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และระบบการเมืองด้วย 

ดังนั้น รัฐจะต้องกำหนดนโยบายการแก้ปัญหาในลักษณะสหวิทยาการ โดยทำงานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงอย่างเป็นระบบ จึงจะสามารถแก้ไขรากเหง้า

ที่แท้จริงของปัญหาได้  

 7. รัฐควรส่งเสริม และผลักดันมาตรการให้กลุ่มเด็กวัยรุ่น ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วม

อยา่งเตม็ทีใ่นทกุขัน้ตอนของกระบวนการ เพือ่สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

และสร้างสังคมที่ปลอดภัยด้วย  
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