
โครงการ “การปองกันปญหา

จากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน”

Problem of Motorcycle Driving 

Prevention among Youth Programs.

ผศ.ดร.ปนัดดา  ชํานาญสุข  และคณะ

โดย

ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ

ไดรับทุนสนับสนุนโดย  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

พฤษภาคม  2553

รายงานฉบับสมบูรณ



รายงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการปองกันปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน
ii

โครงการ “การปองกันปญหา

จากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน”

สัญญาเลขที่ ACC2 52011

ผศ.ดร.ปนัดดา  ชํานาญสุข   นักวิจัย

นางสาวนิรมล   จันทรสุวรรณ  ผูชวยนักวิจัย

นางสาวปวีณา   กวีกิจธรรมกุล   ผูชวยนักวิจัย

นายเอกภพ  สิทธิวรรณธนะ ผูชวยนักวิจัย

นายอัครพงศ สิทธิวรรณธนะ ผูชวยนักวิจัย

ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ

ไดรับทุนสนับสนุนโดย  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

พฤษภาคม  2553

รายงานฉบับสมบูรณ

โดย



ปนัดดา ชํานาญสุข  และคณะ
i

ภาวะสังคมเสี่ยงในประเทศไทยสวนหน่ึงเกิดจากการใชรถจักรยานยนตที่ขาดวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชน

ที่เกิดข้ึน  ทามกลางบริบทสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีพัฒนาการสูงในดานเทคโนโลยีสงผลให

แนวโนมการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนสูงข้ึน  อีกท้ังยังสงเสริมใหเกิด

ภาวการณกระทํารุนแรงในกลุมเยาวชนอีกดวย

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรูท่ีเนนการปองกันปญหาเชิงรุก จากการขับขี่

รถจักรยานยนต มุงเนนสงเสริมการสรางอัตลักษณของเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงในลักษณะของผูนําความปลอดภัย

วัยรุนทดแทนอัตลักษณผูขับข่ีรถจักรยานยนตที่เส่ียง ลดบทบาทของกลุมผูใหญในฐานะผูคิดและวางแผนส่ังการดาน

การปองกันแกไขปญหาพรอมกับพัฒนาภาวะผูนําความเปล่ียนแปลงเพิ่มบทบาทในฐานะผูสนับสนุนช้ีแนะ ผูดูแล และ

ผูกํากบัติดตามชวยเหลือ รวมมอืกนัเปดพื้นทีท่างสงัคมใหกับกลุมเด็กและเยาวชนกลุมเสีย่ง ใหคดิและทําหนาทีร่วมสราง

สํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภยัใหเกิดข้ึนแกตนเองและชุมชน  ผูนําความปลอดภัยวัยรุนไดรวมคิดกจิกรรมปองกนั

ปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตข้ึนภายใตโครงการสรางโลกสวยดวยมือเราและโครงการปนรัก สรางดี มีความ

สุข กลุมผูนําความเปล่ียนแปลงไดสนับสนุนใหผูนําความปลอดภัยวัยรุนไดแสดงความสามารถในการสรางวัฒนธรรม 

ความปลอดภัยในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับชาติ 

ตัวอยางกิจกรรมประกอบดวย การแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมผูปกครองและชุมชนในหัวขอทุกขของแม

ทีเ่กิดจากการซือ้รถจักรยานยนตใหลูก การนําเสนอนวัตกรรมการปองกนัและแกไขปญหาในรูปแบบการจัดนิทรรศการ

ในโรงเรียน การผลิตและนําเสนอหนังส้ันเร่ืองพอครับผมขอโทษ การสรางกระแสสังคมโดยการจัดขบวนพาเหรด

พรอมทั้งนําเสนอนวัตกรรมสรางสรรคบนเวทีระดับจังหวัด  เปนผูแทนมอบขอเสนอนโยบายเพื่อความปลอดภัย

ทางถนนสําหรับเด็กและเยาวชนตอนายกรัฐมนตรี  และนําเสนอนวัตกรรมเชิงปองกันและแกไขการขับขี่รถท่ีเส่ียงใน

เวทีระดับชาติในประเด็นมิติใหมสูความปลอดภัย...มอเตอรไซคกับวัยรุน..หัวใจฮีโร  ตัวอยางของนวัตกรรมการเรียน

รูอาทิเชน ละครเวทีเร่ืองสั้นสะทอนปญหาเรื่อง น่ีหรือของขวัญ...น่ันหรือสิ่งตอบแทน รายการวาไรต้ีเรื่อง มิติใหม 

สูความปลอดภัยมอเตอรไซคกับวัยรุน...หัวใจฮีโร เปนตน การดําเนินกิจกรรมดังกลาวสงผลใหเยาวชนกลุมเสี่ยง

เปล่ียนแปลงอัตลักษณ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีพัฒนาการของจิตสํานึกดานความปลอดภัยทั้งในสวนตนเอง

และกระตุนใหบุคคลแวดลอมเกิดจิตสํานึกที่ดีตอการรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยเฉพาะ

อยางย่ิงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใชรถจักรยานยนต และเกิดภาคีเครือขายในกลุมเยาวชนเพิ่มมากข้ึน

คําสําคัญ

1. Youth Safety Leadership 2. safety culture 3. transformational  leadership

1. ผูนําความปลอดภัยวัยรุน 2. วัฒนธรรมความปลอดภัย 3. ผูนําการเปลี่ยนแปลง

บทคัดยอ
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The rapid of changing technology have an impact on young motorcyclists in case of road 

traffi c injury death and youth violence. The riding among young motorcyclists refl ex risk Thai society.

The research objectives were to 1) developing the body of knowledge to proactive 

prevention of the motorcycle riding problem. 2) Constructing youth safety leadership. 

3) Constructing transformational leadership to road safety culture is essentially youth group. Their 

roles are road safety coaching, caring, and controlling. The social space for represent the road safety 

capacity among youth safety leadership were created by them.

The youth safety leadership were re-constructed identity, develop their self esteem and 

safety consciousness and the others in their community by participation in many road safety activity 

such as training, exhibition, parade, role play, drama, short fi lm, and present their performance on 

national conference on road traffi c accident.

Abstract
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ความรัก ความผูกพันท่ีดิฉันไดรับจากเหลาบรรดาเด็กและเยาวชนชายขอบเมือ่คราวที่ดิฉันทาํการศึกษาวิจยั

เร่ือง SPEED VIOLENCE AND SEX : IDENTITY MARGINALITY AND ROAD TRAFFIC INJURIES AMONG YOUNG 

MOTORCYCLISTน้ัน เหลาบรรดานักบิดรุนเยาวไดเปดโลกของการขับข่ีรถจักรยานยนตที่เต็มไปดวยวิถีแหงความเส่ียง

ใหดิฉันไดเรียนรูและถายทอดเร่ืองราวเหลาน้ัน  จนทาํใหผูคนในสังคมไทยเกิดความเขาใจในวงกวางและลึกซึง้รอบดาน

เกีย่วกบัเหตปุจจยัมากมายท่ีลวนมคีวามเกีย่วของกับวิถีการดําเนินชีวิตของวัยรุนกับการใชรถจักรยานยนตบนทองถนน

ดวยความเสี่ยงและสรางสังคมแหงความเส่ียงข้ึนดวย

“เมื่อคุณทํางานวิจัยช้ินน้ี ไดประโยชนจากพวกเขาชาวเด็กแวน ทําใหคุณจบการศึกษาได แลวคุณมี

ขอเสนอแนะอยางไรกับการแกปญหา หรือชวยเหลือพวกเขาได จะทําใหพวกเขาไมกอความเดือดรอนกับคนอื่นๆ

อยางไรครับ”  ผูอานคนหน่ึงต้ังคําถามตอดิฉันภายหลังจากที่หนังสือพิมพฉบับหน่ึงเขียนเรื่องราวงานวิจัยของดิฉันใน

ช่ือเร่ือง สลัดผาไหมไปเปนเด็กแวน

ความประทับใจตอคําถามน้ีตอกยําความมุงมั่นของนักวิจัยภาคสนามท่ีไมประสงคให “ส่ิงท่ีตนเองรูปรากฏ

อยูเพียงในหนากระดาษทีว่างอยูบนตูหนังสอืในหองสมดุของมหาวิทยาลัย”และแรงบันดาลใจดงักลาวเปนท่ีมาของการ

ศึกษาวิจัยหลายช้ินตอมาของดิฉันซ่ึงลวนเกี่ยวของกับสังคมแหงความเส่ียงในโลกของวัยรุนทั้งส้ิน

งานวิจัยเร่ืองการปองกันปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนนับเปนงานวิจัยเร่ืองแรกที่

ดิฉันปฏิบัติการเพื่อคนควาและเรียนรูวิธีการในการแกปญหาเพื่อชวยเหลือพวกเขาแมวากลุมเปาหมายของงานวิจัย

ในครั้งน้ีจะมิไดเปนเยาวชนกลุมเดิมก็ตาม 

ถึงแมวาดิฉันจะมีประสบการณจากการศึกษาวิจัยภาคสนามเก่ียวกับโลกของความรุนแรงมานานกวา 6 ป 

แตดิฉันก็ไมอาจกาวพนปญหาและอุปสรรคในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเชนเดียวกันกับนักวิจัยคนอื่นๆได 

กลุมบุคคลท่ีทําหนาท่ีปลุกปลอบ ใหกําลังใจเพื่อใหดิฉันเขมแข็ง มุงมั่นและเดินหนาตอไปยังจุดหมายเพื่อ

ทําความเขาใจวิธีคิดและวิธีการในการปองกันปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนไดก็คือ เหลาบรรดา

เยาวชนผูนําความปลอดภยัวัยรุนซึง่เปนผูใหขอมูลหลักของดิฉันน่ันเอง และน่ีคือตัวอยางหน่ึงของ “ใจท่ีแลกมาดวยใจ”

ดิฉันอาจเปนนักวิชาการคนหน่ึงท่ี“โชคดี”ไดรับการเปดพื้นท่ีทางสังคมจากกลุมบุคคลตางๆ ในการสงเสริม

ใหพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน 

ดิฉันมกีัลยาณมิตรมากมายที่เขามามีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนใหดิฉันเดินไปใหถึงเปาหมายของการ

ศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ทุกทานมีแรงบันดาลใจ มีจิตอาสา มีความหวัง และมีความปรารถนาดีตอดิฉันและเหลาบรรดา

เยาวชนชายขอบ 

กิตติกรรมประกาศ
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 ดิฉันขอขอบคุณผูบริหารระดับจังหวัด หัวหนาสวนราชการตางๆ ผูประกอบการภาคเอกชน ชาวบาน

ทุกๆคน ผูนําชุมชน ครู และบุคคลใกลตัวของดิฉัน  คือผูชวยนักวิจัยที่ตางอาสามารวมทุกขรวมสุขในการทํางานวิจัย

ครั้งน้ีดวยจิตศรัทธาตอการสรางความภาคภูมิใจและความปลอดภัยในชีวิตของเยาวชนรวมกัน

นายแพทยธนพงษ  จินวงษ  คือบุคคลสําคัญผูใหกําลังใจ สนับสนุน สงเสริม รับฟงและชวยเหลือในทุก

เร่ืองราวจนทําใหงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ผูเสริมแรงที่สําคัญทีท่ําใหดิฉนัมุงมั่นตอการสรางงานช้ินน้ีโดยใชกระบวนการทางปญญาในการพฒันาวิธีคิด

อยางตอเน่ืองตลอดกระบวนการศึกษาวจิยัโดยการไตรตรองสะทอนคิดและปรบัเปลีย่นการออกแบบงานวิจัยใหทันสมยั

โดยไมยอทอตออุปสรรคท่ีเผชิญคือนายแพทยวิทยา ชาติบัญชาชัย

ยังมีกลุมภาคีเครือขายอีกมากมายที่อยูเคียงขางและเปน“พลังใจ”ใหดิฉันกาวเดินบนเสนทางของการผลิต

สรางองคความรูเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและสรางสังคมที่ปลอดภัยสําหรับเยาวชนไทยโดยดิฉัน

ไมสามารถท่ีจะเอยนามไดทั้งหมด จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดวย

               ดวยความเคารพ

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัดดา  ชํานาญสุข 
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ปนัดดา ชํานาญสุข  และคณะ
1

  บทนํา

ตัวเลขการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนและขอมูลเกี่ยวกับ “วิธี

การ”ในการแกไขปญหาอันประกอบดวย ความพยายามทุมเทในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กวัยรุนใหสวม

หมวกนิรภัย สอบใบขับขี่ และพกพาใบขับข่ีเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ การผลักดันใหมีการจัดทําหลักสูตรเรื่องความ

ปลอดภัยทางถนนในการเรียนการสอนระดับมัธยมหรือระดับอาชีวะ รวมไปถึงความพยายามท่ีจะลดความเร็วและ

การด่ืมสุรากอนการขับขี่รถของเด็กวัยรุนลง ผานการรณรงคและการบังคับใชกฎหมายที่คิดวา หากเขมแข็ง จริงจังจะ

ทําใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดน้ันเปนเพียงความจริงสวนหน่ึง หากแตสะทอนใหเห็นถึง

การกําหนดนโยบายที่มุงเนนการใหความสําคัญกับปรากฏการณมากกวา การพยายามเขาใจถึงรากเหงาของปญหา

ที่มาของการเขาถึงรถจักรยานยนตในกลุมเด็กและเยาวชนกอนวัยอันควร จนนําไปสูการขับข่ีรถจักรยานยนตอยาง

ไรวุฒิภาวะในสายตาของผูใหญ ผูเชี่ยวชาญ หากแตดูดี มีคุณคา นาเอาเย่ียงอยางในสายตาของเด็กวัยรุนที่สอดรับ

กับการนิยมเรื่องความเร็วซ่ึงเปนคุณคารวมกันของคนยุคเทคโนโลยีขาวสารอยางปจจุบันอาทิเชน การใชอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง การใชเตาไมโครเวฟในการปรุงอาหาร การนิยมรับประทานอาหารสําเร็จรูปที่ซื้อไดอยางรวดเร็วทีร่านคา

ใกลบาน ใกลถานศึกษาถึงแมวาจะมีคุณคาทางโภชนาการตํ่า ถาอยากสวยก็ใชวิธีรับประทานยาไมตองออกกําลังกาย 

หรอืถาตองการความเร็วมากไปกวาน้ันและมีทนุมากหนอยกเ็ลอืกวธิกีารศัลยกรรมไดผลรวดเรว็ ทันอกทันใจโดยไมตอง

ยับย้ังช่ังใจครุนคิด ไตรตรองใหรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจลงมือกระทํา เรียกไดวา “ทําไปกอน อะไรจะเกดิคอยวากัน

ภายหลัง” น่ันคือ การถักทอสายใยของวิถีการดําเนินชีวติที่เส่ียงโดยการซึบซับรบัเอาการใหคุณคา  ใหความหมาย การ

นิยมความเสี่ยงเขามาสูแบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตโดยไมตระหนักคิดในเรื่องความปลอดภัย  

เม่ือทุกๆกิจกรรม ตลอดทุกเม่ือเช่ือวันเต็มไปดวยความเร็วและความเสี่ยงจนเกิดความรูสึก คุนเคย เคยชิน 

รูสึกปกติธรรมดาและเพ่ิมพูนความกลาที่จะเส่ียงมากข้ึนโดยไมรูเน้ือรูตัว ดังน้ัน การนิยมความเร็วในโลกของวัยรุน

จึงมิใชเปนเพียงความเร็วความแรงจากการขับขี่รถจักรยานยนตเทาน้ัน หากแตเปนโลกของความเร็วที่แผซานอยูทั่ว

ปริมณฑลของวิถีการดําเนินชีวิตแบบเส่ียงๆของวัยรุนไทยในปจจุบัน

การข่ีรถมอเตอรไซคของเด็กวยัรุนจงึไมใชเรือ่งทีผู่เชีย่วชาญจะมองเฉพาะปรากฏการณภายนอกทีผ่วิเผนิและ

เรงรีบกําหนดวิธีการแกไขจนทําใหมาตรการที่ดําเนินการ ดูราวกับวาเนนที่จะทําใหภาพปรากฏการณสวนผิวดูดี หาก

แตกลับซอนสิ่งเปนตนเหตุของปญหาและพากันมองขามดวยเหตุผลวา  ตองอาศัยระยะเวลานาน ซับซอน ทํายาก จน

ในที่สุดก็จะเกิด “ปรากฏการณแผลเนา” เพราะมาตรการท่ีใสลงไปคือยาแดงที่ทําใหสวนบนของแผลแหงแตไมไดลด

การอักเสบของเน้ือเย่ือท่ีอยูดานใน ดานลึกของแผลเลย

ไมวาจะมองในมิติใด ไมวาจะ ช่ัง ตวง วัดดวย มาตรวัดใด เราก็ไมอาจปฏิเสธไดวา การบาดเจ็บและการเสีย

ชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรโดยการขับข่ีรถจกัรยานยนตในกลุมเยาวชนไทยมคีวามสําคัญและจําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับ

การพจิารณาเพื่อปรับปรงุแกไข หากยึดหลักความปลอดภัยเปนแกนกลางและดําเนินการอยางองครวมน้ัน การบริหาร

จัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัย (Safety management) การสรางระบบความปลอดภัย (Safety system) และการ

รณรงคสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety culture) จําเปนตองถูกขับเคล่ือนไปพรอมๆกัน
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 การมุงจัดการในระดับปจเจกบุคคลแลวปลอยปละละเลยใหระบบที่ไมปลอดภัยยังคงดํารงอยู โดยเยาวชนก็

ยังจะตองทนดํารงอยูทามกลางระบบที่ไมปลอดภัยน้ันทาํใหเกิดผลของการกอรางวัฒนธรรมเส่ียงเกิดขึน้ดวย เน่ืองจาก

วัฒนธรรมคือผลผลิตของการคิดของมนุษย การที่เยาวชนเขาไมถึงรถรับสงนักเรียนที่ไดมาตรฐาน เขาไมถึงรถขนสง

สาธารณะท่ีมีราคาถูกและไมตองรอคอยนานเกินไป แตสามารถเขาถงึรถมอเตอรไซคท่ีไมจําเปนตองวางเงินดาวน ผอน

ชําระเงินแตละงวดนอยแมจะใชระยะเวลาการผอนนานยอมทําใหคานิยมการใชรถมอเตอรไซคของวัยรุนแผซานจนเกดิ

เปนคุณคารวม 

อีกทั้งรถมอเตอรไซคมิใชเพียง “ส่ิงที่มาถอดถอนความไมพึงพอใจ”จากระบบขนสงสาธารณะที่ไร

ประสิทธิภาพเทาน้ัน หากแต  รถมอเตอรไซคยังใหรางวัลและสรางคุณคาแกเยาวชนผูครอบครองใหมีตําแหนงแหง

ที่ทางสังคมเพิ่มข้ึนดวย ประเด็นตางๆเหลาน้ีทําใหวัฒนธรรมบริโภคนิยมและวัฒนธรรมการนิยมความเส่ียงในบริบท

ของการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนไทยไดรับการพัฒนา ดัดแปลง ถายทอดจากรุนสูรุน ถักทอสายใยสังคม

แหงความเส่ียงมากขึ้น การดํารงอยูของการขีร่ถจักรยานยนตในลีลาที่เส่ียงของเยาวชนในบริบทของความไมพรอม

ของระบบความปลอดภัยและการสรางวัฒนธรรมความเส่ียงเชนน้ี เปนเหตุผลหน่ึงท่ีการใชมาตรการบังคับใชกฏหมาย

อยางเขมงวดมิอาจกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเสนอแนวทางสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียโดยเฉพาะอยางย่ิงคือ กลุมผู

ขับข่ีรถจักรยานยนตวัยรุนในการทบทวน ไตรตรอง สะทอนความคิดในการตกเปนเหย่ือของระบบความไมปลอดภัยท่ี

ดํารงอยู การกระตุนใหฉุกคดิ ใหต่ืนตัวพรอมกับการเสรมิสรางพลงัอํานาจในตวัวยัรุนเองใหเกิดขึน้เพื่อสรางความมัน่คง

ปลอดภัยในชีวิต เกิดจิตสํานึกในการเรียกรองพื้นท่ีทางสังคมที่ไมใชการใชพื้นที่จากอัตลักษณผูนําความเส่ียงเทาน้ัน

การใหเด็กวยัรุนผูมแีนวโนมของการขบัข่ีรถจักรยานยนตทีเ่สีย่งไดเขามามสีวนรวมในการคิด วางแผน ดําเนิน

การ และขยายผลอาจเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมความเส่ียงใหบรรเทาเบาบางลง

และกอรางวัฒนธรรมความปลอดภัยเขามาแทนทีใ่นบริบทท่ี”เจาของวัฒนธรรม”เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมยอยของกลุม

ตนเอง มิใชเปนการถกูบีบบังคับดวยสายตา มมุมอง หรือความคิดของผูใหญหรือผูเช่ียวชาญดานตางๆซ่ึงเปน “คนนอก

วัฒนธรรม” 

ผูวิจัยไดนําเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบการเรียงลําดับปฏิบัติการศึกษาวิจัยโดยใชการเลาเรื่อง

ที่สอดแทรกวิธีคิดในการศึกษาวิจัย วิธีการศึกษาและกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการศึกษา ผลที่เกิดข้ึน 

อุปสรรคและการกาวขามอุปสรรคตางๆตลอดหวงเวลา 1 ปท่ีผูวิจัยปฏิบัติการศึกษาวิจัยอยูในภาคสนามโดยเรียบเรียง

เน้ือหาออกเปน 7 บทประกอบดวย 

 บทที่หน่ึง   เปดโลกอุบัติเหตุมอเตอรไซคกับวัยรุน

 บทที่สอง   ไตรตรองสะทอนคิด

 บทที่สาม   เตรียมพ้ืนที่

 บทที่ส่ี    เชื่อมความสัมพันธผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความปลอดภัยบนทองถนน

 บทที่หา  อัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุน

 บทที่หก  เปดพื้นท่ีโชวเพื่อตอกยาอัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุน
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บทสรุป  เปนบทสงทายดวยความหวังของคณะวิจัยที่ตองการจะเห็นภาพของการเปดพื้นที่ทางสังคมเพื่อ

ใหเยาวชนไทยไดแสดงบทบาทของผูนําความปลอดภัยวัยรุนอยางเต็มท่ี ซ่ึงไมเปนเพียงพลุที่ถูกจุดขึ้นอยางสวยงาม

บนทองฟาเพียงระยะเวลาสั้นๆแลวจางหายไปอยางรวดเร็วเทาน้ัน แตคณะวิจัยยังมุงหวังท่ีจะใหผูใหญในสังคมไดรวม

แสดงบทบาทของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางเยาวชนไทยที่มีแนวโนมในการขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีเส่ียงตอการเกิด

อุบัติเหตุใหกอรางอัตลักษณของผูนําความปลอดภัยวัยรุนอีกดวย ซ่ึงพวกเขาเหลาน้ีก็จะกลายเปนพลังอนัสําคัญที่จะ

ขับเคล่ือนวัฒนธรรมแหงความปลอดภัยบนทองถนนใหเกิดขึ้นบนวิถีทางของการใชรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน

อยางย่ังยืนตอไป

             

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข    

            13 พฤษภาคม 2553 
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1.1 เปดปม

 “กรูกัพอมากกวารถ”คําพดูสงทายของเปรม ดิลกศรจีากหนังส้ันเร่ือง พอครับ...ผมขอโทษ (say  sorry) สราง

ความประทับใจใหกับผูชมซ่ึงเปนเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

แหงหน่ึงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เน้ือหาในหนังส้ันสะทอนเรื่องราวความรูสึกผิดที่ถูกเก็บซอนไวในใจของเด็กวัยรุนชายคนหน่ึงท่ีคนในวัย

เดียวกันรวมถงึผูใหญที่ใกลชิดใหนิยามความเปนตัวตนของเขาวา “แรงเอาเร่ือง” ถูกถายทอดใหกบัคณะวิจัยฟงภายใน

หองนอนในโรงแรมแหงหน่ึงยานกรุงเทพมหานคร 

วันน้ันคณะวจิยัตัดสินใจแยกกลุมผูนําความปลอดภัยวยัรุนออกมาเรยีนรูท่ีจะทาํหนังส้ัน  เน่ืองจากพวกเขาไม

สามารถที่จะเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการทําหนังสั้นรวมกับเด็กวัยรุนกลุมอื่นได ประสบการณที่แตกตาง

กันในเร่ืองของการใชเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆที่ทันสมัยในการถายภาพ ประสบการณการชมภาพยนตรตางๆ รวม

ไปถึงประสบการณการใชชีวิตท่ีผานมาทําใหพวกเขาดูแตกตางอยางชัดเจนจากเด็กวัยรุนกลุมอื่นๆที่เขารวมกิจกรรม

การทําหนังส้ันในคร้ังน้ัน

ดวยความเชื่อมั่นวา “เยาวชนทุกคนมีความสามารถ” ทําใหคณะวิจัยใชหลักการแนะนํา (Coaching) พวก

เขาดวยภาษางายๆ และดําเนินไปทีละข้ันตอน ประกอบกับการสรางบรรยากาศสบายๆเปนกันเอง อาทิเชน พูดคุยกัน

ไปรับประทานขนมไป น่ังบาง นอนบาง ทําใหความสนใจและพัฒนาการการเรียนรูของพวกเขาเปนไปดวยดี 

“ฉันอยากบอกแกชาวโลกวา...” พี่มารท หน่ึงในคณะวิจัยเร่ิมตนนํานองๆใหเลาเร่ืองราวทีพ่วกเขาอยากบอก

แกชาวโลกเพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตหนังส้ันเร่ืองแรกในชีวิต

พวกเขาแยกตัวกนัออกไปตามมมุตางๆของหองนอนเพือ่เขียนเรือ่งราวทีผ่านมานําเสนอใหชาวโลกไดรบัรูดวย

ความต้ังใจ และมีสมาธิในการทํางาน ทําใหเรื่องเลาถูกนํามาถายทอดแกทุกคนภายในเวลาเพียง 20 นาที

“ผมอยากบอกแกชาวโลกวา คนที่มีเงินมากก็ไมไดมีความสุขมากกวาคนที่มีเงินนอยเสมอไป” โดนัท 

เด็กหนุมท่ีอาจารยในโรงเรียนจับตามองเรื่องการฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียนโดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองการสูบบุหร่ี 

เร่ิมตนข้ึน กอนท่ีจะเลาเรื่องราวของครอบครัว 2 ครอบครัวที่ไปกูเงินธนาคารเพื่อลงทุนทําธุรกิจในจํานวนเงินท่ี

แตกตางกัน ครอบครัวที่กูเงินจํานวนมากทําธุรกิจท่ีใหญโตตอมาประสบปญหาถูกลูกจางโกงทําใหลมละลายเปนหน้ี

ธนาคารและพยามจะฆาตัวตาย ในขณะท่ีอีกครอบครัวหน่ึงกูเงินในจํานวนไมมากนักเพื่อไปทําธุรกิจรานกาแฟเล็กๆ 

โดนัทเลาวา “เขาขายกาแฟไดวันละแค8แกวแตเขาก็มีความสุขกับงานท่ีเขาทํา”

เรื่องเลาของโดนัทสะทอนใหเห็นวา เด็กวัยรุนที่ใครๆบอกวาเขาเปนพวกเด็กที่ชอบใชความรุนแรงทะเลาะ

วิวาทในโรงเรียน สูบบุหรี่ ไมสนใจเรียนน้ัน นอกเหนือจากการกระทําดังกลาว เขายังสะสมประสบการณท่ีเขาไดรับ

บทที่ 1 เปดโลกอุบัติเหตุมอเตอรไซคกับวัยรุน
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จากการปฏิสัมพันธกับคนรอบตัวของเขาในสังคมครอบครัว เขาเรียนรูและกอรางวิธีคิดที่สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจ

สัจธรรมในการดําเนินชีวิต ความสุขที่เกิดขึ้นจากการรูจักพอ ไมโลภ และความสุขที่เกิดข้ึนจากการไดทํางานในสิ่งท่ี

ตนเองรักถึงแมวาจะไมไดทําใหมีเงินจํานวนมากมาย ...เรื่องราวเหลาน้ีจะไมถูกถายทอดออกมาจากความคิดของเขา

หากผูใหญไมเรียนรูเทคนิคที่จะกระตุนใหเขาแสดงความคดิ และท่ีแยย่ิงไปกวาน้ันคือการที่เหลาบรรดาผูใหญดวนสรุป

และคิดเอาเองวาพวกเขาไมรูจักการดําเนินชีวิตดวยวิธีคิดเชนน้ี

การเลาเรื่องของโดนัททําใหคณะวิจัยยืนยันสมมติฐานท่ีวาเด็กวัยรุนทุกคนมีความดีงามภายในตัวเอง หาก

แตพฤติกรรมที่สังคมระบุวาเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนไมปฏิบัติตามกฏเกณฑของสังคมน้ันเปนเพียงการกระทําสวนหน่ึง

ที่วัยรุนแสดงออกมาเพื่อ “บอกอะไรบางอยางแกกลุมผูใหญท่ีเกี่ยวของ”

“ไมมีใครรักเราเทากับคนในครอบครัวของเราเอง”แบงคเด็กหนุมอีกคนหน่ึงที่มาออดออนคณะวิจัยเพื่อขอ

เขารวมโครงการผูนําความปลอดภัยวัยรุนเน่ืองจากเขาไมสามารถสมัครเขารวมโครงการไดทันในชวงท่ีเปดรับสมัคร

ดวยเหตุผลที่วา เขาและครอบครัวประสบอุบัติเหตุในระหวางเดินทางไปตางจังหวัด พอของเขาหลับในในขณะขับรถ

ทําใหทุกคนในรถไดรับบาดเจ็บสาหัส  

แบงคเร่ิมตนเลาถงึเร่ืองราวทีค่ร้ังหน่ึงเขานอยใจพอแมและหนีออกจากบาน การใชชีวติโดยอาศัยอยูบานเพือ่น

ทําใหเขาเกิดสํานึกไดวาความรักที่พอแมมีตอเขาน้ันมากมายเกินกวาที่คนอื่นๆมอบใหเขา หรือแมเม่ือเปรียบเทียบกับ

การที่พอแมของเพื่อนกระทําตอเพื่อนของเขาดวยซํ้าไป การเรียนรูในคร้ังน้ันทําใหเขากลับตัวกลับใจเดินทางกลับบาน

และสํานึกเสมอวา พอแมรักเขา และเขาจะไมมีวันที่จะหนีออกจากบานอีกตอไป

ถึงแมวาแบงคจะบอกวาเขารูวาพอแมรักเขา และเขาเองก็รักพอแมน้ัน แบงคก็ยังมีพฤติกรรมไมสนใจการ

เรียน หนีเรียน หลับในหองเรียน สูบบุหร่ี และชอบน่ังคุยเลนกับเพื่อนในชุมชนใกลบานและกลับเขาบานในเวลาเกือบ

หาทุม วันหน่ึงในขณะที่ผูวิจัยขับรถไปสงแบงคที่บานเขาพูดวา “ถาพ่ีปูมีลูกตอนน้ี ลูกพี่ปูก็จะเหมือนผม มีพอแมแก 

มันไมเขาใจกัน ทางที่ดีอยามีเลย” 

คนนอกที่มองแบงคอยางผิวเผินอาจเขาใจผิดวา แบงคเปนเด็กด้ือ ไมสนใจใคร และไมใหความรวมมือ แต

เม่ือใกลชิดจะพบวาแบงคเปนเด็กวัยรุนที่มีอารมณออนไหว ตองการความสนใจ การเอาใจใส สนุกสนาน เขาจะรูสึกดี

เม่ือผูใหญสัมผัสใกลชิดและใหความเปนกันเอง

“มันเปนความรูสึกผิดในใจที่เก็บไว” เปรมเริ่มตนเลาเร่ืองราวของตนเองบาง เขาเลาตอวา เขาเคยขโมยเงิน

พอ ความโลภกอตัวข้ึนเมื่อเห็นพอหยิบเงินจํานวนมากออกมาจากกระเปา ประกอบกับในชวงน้ันเพื่อนๆของเขาพากัน

แตงรถและเอารถมอเตอรไซคที่แตงแลวมาโออวดกัน ความอยากมีรถสวยอยางเพ่ือนทําใหเปรมกระทําในสิ่งที่ไมเคย

กระทํามากอนในชีวิต ในคร้ังแรกเขาหยิบเงินจากกระเปาของพอเพียง 50 บาท การทดลองทําในครั้งแรกแลว “ผาน” 

ทําใหความกลาในการกระทําผิดเพ่ิมข้ึน จนกระท่ังตุกตาโดเรมอนที่เขาใชเปนที่สําหรับซอนเงินที่ขโมยพอมาน้ันมีเงิน

บรรจุอยูหลักหม่ืน ความโลภที่เพ่ิมพูนข้ึนน้ันทําใหเขาขาดความย้ังคิด ขาดสติ และไมยับย้ังช่ังใจ เงินที่ขโมยมาถูกนํา

ไปใชในการตกแตงรถมอเตอรไซค ซื้อเส้ือผา และรับประทานอาหารราคาแพง จนกระทั่งวันหน่ึงพอจับได เปรมเลา

วา “ผมคิดวาเขาคงจะตบและแตะผม แตพอกลับไมไดทําเชนน้ัน พอบอกแมวาพอเสียใจเพราะพอรักเปรม พอเชื่อมา

ตลอดวาเปรมลูกพอเปนคนดี และพอก็อยากใหเปรมเปนคนดีเหมือนเดิม”การใหอภัยของพอทําใหเด็กแรงอยางเปรม

เกิดสํานึกและรูสึกผิดในใจจนกระท่ังไมกลาแมแตจะขอเงินพออีกเลย ความอยากไดรถมอเตอรไซคที่แตงสวยเพ่ืออวด

เพ่ือนน้ันทําใหเขาลืมไปชั่วขณะวาพอของเขาหาเงินมาอยางยากลําบากมากกวาครอบครัวของคนอื่น เขาลืมไปวาเขา

คือลูกชายท่ีพอรักมากที่สุดและเปนความหวังท่ีสําคัญของพอ
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ในที่สุดคณะของเราในวันน้ันก็ลงมติกันวาจะเลือกเร่ืองเลาของเปรมเปนบทในการฝกผลิตหนังส้ันเร่ืองแรก

ในชีวิตของกลุมผูนําความปลอดภัยวัยรุน กลุมเยาวชนท่ีถูกมองวาไมมีความสามารถ เปนเด็กเกเร นิยมใชความรุนแรง 

เปนเด็กเส่ียง

เมื่อพี่มารทและพี่แมนคอยๆสอนวธิกีารเขียนบทจนจบ แบงคพูดข้ึนทันทวีา “เขาใจแลว ผมทาํได ผมเขาใจ” 

พวกเขาแยกตัวกันออกไปอีกคร้ังหน่ึง เวลาผานไปไมนานบทหนังสั้นเสร็จเรียบรอยเตรียมที่จะถูกนํามาใชทําเปน 

Story board  

เรากลับมาที่โรงเรียนพรอมกับเริ่มตนฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการถายทํา อาทิเชน การใชกลอง 

การถายภาพ การตัดตอภาพ การทํา Story board พวกเขาเร่ิมกําหนดตัวนักแสดง และกําหนดหนาที่รับผิดชอบ

เมื่อทุกอยางนาจะลงตัวและดําเนินตอไปไดคณะนักวิจัยเริ่มถอย คอยใหกําลังใจและชวยเหลือพวกเขาอยู

ใกลๆ  พวกเขาเร่ิมดําเนินการถายทํา ในบางชวงจําเปนตองถายทําในระหวางที่มีการเรียนการสอนแตคณะวิจัยไดรับ

ความรวมมือและการสนับสนุนอยางดีจากผูอํานวยการโรงเรียน

ในที่สุด หนังส้ันเร่ืองแรกในชวีิตของกลุมเด็กแรงคนเคยแวนก็สําเร็จ  คณะวิจยัเปดพื้นท่ีทางสังคมใหกับพวก

เขาอีกคร้ังหน่ึงโดยการนําหนังส้ันฉายใหกับนองๆชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนของพวกเขาชมในชวงที่ทํากิจกรรม

ปนรัก สรางดี มีความสุข ผูชมกวา 600 คนมีความสนใจพึงพอใจและชื่นชมความสามารถของพวกเขา รวมทั้งนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 150 คนตางมีความรูสึกไมแตกตางกันกับผูชมช้ันม. 1 หรือแมกระทั่งเมื่อผูวิจัยนํามาเปด

ใหนิสิตปริญญาตรีช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชมตางไดรับการช่ืนชมเชนเดียวกัน  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดรับการกระตุนจากนักวิจัยใหตระหนักในเร่ืองการเขาใจตนเองและผูอ่ืนและ

การเขาใจเรื่องมอเตอรไซคกับวยัรุนและผลกระทบทางลบทีเ่กิดข้ึน เม่ือชมหนังส้ันเรื่องน้ีพวกเขารวมกนัพิจารณาเสนอ

ช่ือเร่ือง ในที่สุดช่ือเร่ืองที่ทุกคนยอมรับคือ พอครับ...ผมขอโทษ มีช่ือภาษาอังกฤษวา Say sorry

ผูวจิัยมีวิธีคิดวาการใชวิธีการดังกลาวขางตนกับเด็กนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 4 น้ัน เปนการกระตุนใหพวก

เขาฉุกคิดถึงประสบการณเกี่ยวกบัเร่ืองราวของความสัมพันธระหวางตัวเองกับเพือ่นกลุมอ่ืนๆท่ีพวกเขาอาจเคยมองขาม

ความสามารถ ความดีงาม นํ้าใจ ไมตรทีี่ขาดหายไปและหันกลับมาทบทวนความสัมพนัธ และผลกระทบท่ีเกดิข้ึน พรอม

ทั้งสงเสริมใหพวกเขาใชกระบวนการทางปญญาในการวิเคราะหปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมวัยรุน ดวย

หวังวาประสบการณตรงของพวกเขาที่มีอยูเมื่อบูรณาการกับผลลัพธของกระบวนการคิดการเขาใจน้ีจะทําใหพวกเขา

กลายเปนเครือขายสวนหน่ึงในการสลายกระบวนการกลายเปนคนชายขอบไดในที่สุด เมื่อน้ันเยาวชนทั้งหลายเหลา

น้ีก็จะยอมรับความสามารถที่แตกตางหลากหลายและเรียนรูที่จะช่ืนชม ยกยองใหเกียรติซ่ึงกันและกัน การเปดพ้ืนท่ี

แหงความสมัพันธที่ดีงามระหวางกันน้ีเปนสวนหน่ึงในการลดทอนพื้นที่การขับขี่รถที่เสี่ยงบนถนน การไปรวมกลุมแกง 

น่ังเลนเกมส สูบบุหรี่ ด่ืมสุราในโลกของเด็กวัยรุน

“มึงเจงวะ ทําไดไงวะแจวๆ”สวนหน่ึงของเสียงชื่นชมจากเด็กนักเรียนหอง 1 กลุมนักเรียนที่เรียนดีท่ีสุดใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

พื้นท่ีทางสังคมเล็กๆที่คณะวิจัยไดเปดใหกับผูนําความปลอดภัยวัยรุนกลุมน้ี ไดรับการสนับสนุนเพิ่มข้ึนเม่ือ

ครูหัวหนาระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายสานตอโดยการนําหนังสั้นดังกลาวขึน้ฉายบนหนาเวบไซดของโรงเรียน การก

ระทําในครัง้น้ีนับเปนประวัติศาสตรอีกช้ินหน่ึงที่ผลงานของเด็กแรงในโรงเรียนไดรับการพิจารณาใหมีพื้นที่แสดงความ

สามารถใหคนท่ีเกี่ยวของไดเห็นเปนที่ประจักษ
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น่ีคือตัวอยางของเร่ืองราวการทําหนังสั้นเร่ืองแรกในชีวิตของผูนําความปลอดภัยวัยรุน กลุมเด็กท่ีเคยไดรับ

การปฏิเสธวาไมมีความสามารถเน่ืองจากมีผลการเรียนที่ไมดี ขาดความสนใจในการเรียนและมีพฤติกรรมการแตงกาย

ที่ผิดระเบยีบวินัยแตเมือ่ไดรบัการช่ืนชม ใหกําลังใจ และไดรับการยอมรบัพวกเขากลบัต้ังใจและแสดงความสามารถใน

วิถีทางท่ีพวกเขาถนัดดังคําพูดที่พวกเขาคิดขึ้นหลังจากไดพิสูจนฝมือการจัดนิทรรศการและการนําเสนอผลงานระดับ

ชาติเรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9 ที่วา “พวกเราทําได...และทําไดดีเสียดวย”

1.2.ปรากฏการณการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

ขอมูลจากเอกสารประกอบการจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552-2555 โดยสํานักงาน

ปองกันภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับสถานการณและสาเหตุของปญหาท่ีเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

พบวา

สถานการณปญหาดานคนโดยการพจิารณาจากสถิติการจบักมุดําเนินคดีของกองบงัคับการตํารวจภธูรจังหวัด

ฉะเชิงเทราน้ัน ผูขับข่ีรถถูกจับกุมในขอหาไมมีใบอนุญาตขบัข่ีสงูสุดคิดเปนรอยละ 71 รองลงมาคือการขับรถไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายจราจรเกี่ยวกับไฟจราจร ปายจราจรและเคร่ืองหมายจราจร ไมรัดเข็มขัดนิรภัย ขับข่ีรถยอนศร ไมสวม

หมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต  มอเตอรไซคไมปลอดภัย(ดัดแปลง) การขับรถเร็ว และเมาสุรา มีขอที่นาสังเกต

คือ ในขอหา  ขับข่ียอนศร ไมสวมหมวกนิรภัย มอเตอรไซคไมปลอดภัย(ดัดแปลง) ขับรถเร็วน้ันมีสถิติการจับกุมใน

สัดสวนที่สูงคิดเปนรอยละ 34,30,28 และ 22 ตามลําดับ มาตรการในการดําเนินการที่ผานมาประกอบดวย การใชวิธี

การบังคับใชกฎหมาย พิจารณาผลลัพธของการดําเนินการโดยการต้ังดานตรวจและสถิติการจับกุม

สถานการณปญหาดานรถน้ันขอมลูจากสํานักงานขนสงจงัหวัดพบวา มีการดัดแปลงสภาพรถ อุปกรณรถเส่ือม

สภาพสวนควบไมครบ รถขนสงสาธารณะไมมีความปลอดภัย ไมไดมาตรฐานประตูปดไมได ไมไดข้ึนทะเบียนจํานวน 

1,721 คัน นอกจากน้ียังพบวามีรถรับ-สงนักเรียนไมมีความปลอดภัย ไมไดมาตรฐานจํานวนประมาณ 350-400 คัน 

ประกอบกับหนวยงานภาคเอกชนที่รับตรวจสภาพรถไมไดมาตรฐาน ไมเขมงวดในการตรวจสภาพ ทัง้น้ีมาตรการทีผ่าน

มาใชการบังคับใชกฎหมาย โดยระบวุาสาเหตุท่ีปจจัยเส่ียงดํารงอยูเน่ืองจาก ขาดการเขมงวดดานการบังคับใชกฎหมาย

สวนสถานการณปญหาดานถนนและสิ่งแวดลอมน้ัน กองบํารุงทางเขตฉะเชิงเทรา การรถไฟ สถานีรถไฟ

ฉะเชงิเทรารวมกันสรุปวาปจจัยเสีย่งตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดข้ึนจากลักษณะทางกายภาพของถนนไมสมบูรณ

เชน มีหลุมบอ ความลาดเอียงไมเหมาะสม เสนแบงชองจราจรไมมีหรือไมชัดเจน อุปกรณควบคุมการจราจร เชน 

เคร่ืองหมายจราจร ปายจราจร สัญญาณไฟจราจรมีสภาพไมสมบูรณ ติดต้ังไมเหมาะสมหรือไมชัดเจน ไฟฟาสองสวาง

ชํารดุหรือมไีมเพียงพอโดยเฉพาะบริเวณจดุตัดทางรวม ทางแยก จุดกลับรถ การซอมแซมหรอืกอสรางถนนไมมสีญัญาณ

เตือนในระยะท่ีเหมาะสม ไมมีการปดบังวัสดุ อุปกรณอยางเหมาะสม มีเศษวัสดุหลนบนชองจราจร มีการทําถนนผาน

ทางรถไฟโดยไมไดรับอนุญาต(จุดลักผาน) โดยระบสุาเหตุเน่ืองจาก ขาดการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ และชองทางการ

แจงหนวยงานที่เกี่ยวของไมชัดเจนและความประมาทของประชาชน  โดยมาตรการที่ผานมากระทําโดยการบังคับใช

กฎหมาย การรณรงคประชาสัมพันธ การแกไขปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ

ในสวนของปจจัยดานการจัดการน้ัน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัทางถนนระบุวา สถานการณ

ที่เปนปญหาคอื การขาดการจัดการดานโครงสรางองคการทั้งในระดับอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาดการ

จัดทําแผนงานและคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความปลอดภัยทางถนนจากหนวยงานตนสังกัด 
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ขาดการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล การวเิคราะห สืบสวน และการรายงานขอมูลที่ไมครบถวนทุกดาน ขาดอุปกรณ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชตามความตองการในการปฏิบัติงานที่แทจริงและงบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ

จะเห็นไดวาการพิจารณาสถานการณที่เปนปญหาน้ันมีลักษณะทีแ่ยกสวนกนัระหวางปจจัยคน รถ ถนน และ

การจัดการอยางเห็นไดชดั และมาตรการท่ีผานมายังคงมุงเนนเฉพาะการบังคับใชกฎหมายเทาน้ัน การกระตุนการมีสวน

รวมของผูใชรถใชถนนอาจมีการดําเนินการอยูบางในพ้ืนท่ีแตไมไดถูกนํามาใชประกอบการประเมินผลการดําเนินงาน

และการพิจารณาประกอบการจัดทําแผนเพื่อการปรับปรงุพัฒนาที่เปนรูปธรรมและกาํหนดแนวทางที่เหมาะสมมากขึน้ 

เม่ือพิจารณาขอมูลดานการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนพบวา ขอมูลสถิติผูเสียชีวิตจาก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดต้ังแตปพ.ศ. 2549-2552 มีจํานวน 341,274,260 และ 214 รายตามลําดับมีจํานวนท่ี

แตกตางกันมากเมื่อเปรียบเทียบขอมูลของกองบังคับการตํารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทราซ่ึงมีจํานวน 272,231,143 และ 

144 ราย 

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแตป พ.ศ. 2549-2552 

มีจํานวน 14,158 ราย 13,956 ราย 13,948 รายและ 13,887 รายตามลําดับ โดยขอมูลผูบาดเจ็บที่เปนคดีและเกบ็

รวบรวมจากกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีจํานวน 254,240,162 และ 156 รายตามลําดับ ถึงแมวา

การไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเก็บรวบรวมจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราน้ันจะมีจํานวนท่ี

มากและแตกตางจากสถิติคดีของตํารวจก็ตาม แตในปรากฏการณท่ีเปนจริงยังมีผูที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและไม

ไดไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือ อาจซื้อยามาบรรเทาอาการบาดเจ็บดวยตนเองดวยโดยเฉพาะอยางย่ิงใน

กลุมผูขับขีร่ถจกัรยานยนตวยัรุน การนําเสนอขอมลูตัวเลขท่ีแตกตางกนัอยางมากโดยเฉพาะสถิติการเสียชีวิตเปนขอมูล

ที่พึงต้ังขอสังเกตและใหความระมัดระวังในการนําขอมูลไปใชประโยชน

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปเพิ่มเติมวา ยานพาหนะที่ทําใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บสูง

ทีสุ่ดคือ รถจักรยานยนต รองลงมาคือ รถปกอพั และรถจักรยาน/สามลอถบี นอกจากน้ียังพบวาผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ

สวนใหญน้ันเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เมาสุราขณะขับรถ  ไมสวมหมวกนิรภัยและไมคาดเข็มขัดนิรภัย โดยระบุวาสาเหตุ

ที่สําคัญเกิดข้ึนจากการขาดการเขมงวดดานการบังคับใชกฎหมาย และการขาดจิตสํานึกดานความปลอดภัย โดยระบุ

วามาตรการที่ผานมาคือการบังคับใชกฎหมาย การต้ังดานตรวจ เปนตนจะเห็นไดวาการวิเคราะหในประเด็นในการ

ปองกันและแกปญหาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรยังคงติดอยูในเร่ืองของการบังคับใชกฎหมาย 

การเมาสุรา การไมสวมหมวกนิรภัยและการไมคาดเข็มขัดนิรภัยเทาน้ันโดยไมไดทําการวิเคราะหเหตุปจจัยที่เกิดข้ึน

อยางรอบดานรวมถึงการพิจารณาวิถีการดําเนินชีวิตและบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการขับข่ี

และการเกิดอุบัติเหตุจราจร

จากสภาพปรากฏการณและกลยุทธท่ีดําเนินการในพื้นที่ดังกลาวทําใหคณะผูวิจัยพิจารณาเลือกจังหวัด

ฉะเชิงเทราเปนพืน้ทีใ่นการศกึษาวิจัยเชิงปฏบิัติการเรื่องการปองกนัปญหาจากการขบัข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีกลุมเปาหมายหลักคือเด็กอายุระหวาง 13-16 ปที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยม

แหงหน่ึงช้ันปที่ 1 ในจังหวัดฉะเชิงเทราใชวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสรางความสัมพนัธกับกลุมเปาหมายหลัก

และการมสีวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆในชมุชนรวมกนัตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยโดยผูวิจัยจะใชชวิีตอยูในพืน้ท่ี

วิจัยเพื่อทําการศึกษาบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวของดวย ประกอบกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูและสราง

แนวคิดในการปองกันปญหาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และผลกระทบอืน่ๆจากการใชรถจักรยานยนต

ของเด็กและเยาวชน การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึน้ในกลุมเด็กและเยาวชนโดยใชกระบวนการพฒันา การ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู การมีสวนรวมในการดําเนินชวีิตและการทํากิจกรรมตางๆรวมกันระหวางคณะผูวิจัยและผูใหขอมูล

หลักกลุมตางๆ   อีกท้ังการกระตุนภาคประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของในชุมชนใหมีสวนรวมโดยคณะวิจัยคาดหวัง

วาการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะทําใหสามารถพัฒนาองคความรูและกําหนดแนวทางใหมในการปองกันและแกไขการบาด

เจ็บและการเสียชีวิตจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมผูขับขี่เด็กและเยาวชนตอไป

1.3.วิธีคิดเบื้องหลังกอนการพัฒนาโครงการ

1.3.1ตอยอดองคความรูจากผลงานวิจัยท่ีผานมา

ซิ่ง ซา เซ็กส : อัตลักษณ ภาวะชายขอบ กับการบาดเจ็บรุนแรงจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน

เปนงานศึกษาวิจัยที่เริ่มตนพิจารณาปรากฏการณบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของเด็กและเยาวชนในกรณี

ขับข่ีรถจักรยานยนตโดยใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานระหวางการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการศึกษาวิจัย

เชิงคุณภาพ  

ในสวนของการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน ผูวิจัยใชเทคนิคการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาเพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ขอคนพบทําใหความซับซอนที่อยูเบื้องลึกเบื้องหลัง

พฤติกรรมการขับข่ีรถจกัรยานยนตทีเ่ส่ียงในกลุมเด็กและเยาวชนถกูคล่ีคลายและเขาใจไดมากขึน้ สามารถตอบคําถาม

วา ทําไมเด็กวัยรุนจึงมีวิธีการขี่รถท่ีเสี่ยง กระบวนการกาวเขาสูภาวะผูขับข่ีรถที่เส่ียงเปนอยางไร ตลอดจนพรรณนา

รายละเอยีดของบรบิทสงัคมและวัฒนธรรมของเด็กวยัรุนผูมีลีลาการขบัข่ีท่ีเสี่ยงเพิม่เติมมากข้ึนกวางานวจิัยในรปูแบบ

วิธีการศึกษาเชิงปริมาณท่ีมีการศึกษาในประเทศไทยในชวงเวลาที่ผานมา  

ผูวิจัยนําสาระสําคัญ 6 ประการจากการศึกษาวิจัยเร่ืองซ่ิง ซา เซ็กส : อัตลักษณ ภาวะชายขอบ กับการ

บาดเจ็บรุนแรงจากการขบัข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เร่ือง การปองกันปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนน้ี ประกอบดวย

 

1) คิดใหทะลุกรอบกับดักวิธีคิดระบาดวิทยาดานอุบัติเหตุ

ถึงแมวาในชวงเวลาที่ผานมาปญหาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรจะไดรับความสนใจจาก

ผูบริหารในระดับตาง ๆและนักวิชาการมากข้ึน มีการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการตางๆรวมถึงการ

กระตุนและควบคุมใหผูเกี่ยวของปฏิบัติการตามมาตรการตางๆมากข้ึน แตอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุก็ยังมีแนวโนมไมลดลงเทาที่ต้ังเปาหมายไว การปองกันการขับขี่รถจักรยานยนตท่ีผานมายังคงมุงเนนท่ี

การใหความรู  ฝกทักษะการขับข่ีรถจักรยานยนตและการบังคับใชกฎหมายในสวนของผูขับขีร่ถจักรยานยนตเปนหลัก

สําคัญ องคความรูทางระบาดวิทยาการแพทยถูกนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหปรากฏการณการเกิดอุบัติเหตุผาน

องคประกอบที่สําคัญสามประการคือ คน สภาพแวดลอม (สิ่งแวดลอม) และยานยนต 

สิง่แวดลอม ท่ีเปนหน่ึงในสามองคประกอบดังกลาวท่ีติดอยูในกบัดักของกรอบวธิคีดิแบบวิทยาศาสตรเชิงรูป

ธรรม จับตองได โดยนําเอาหลักวิศวกรรมจราจรมาวิเคราะห สวนองคประกอบดานคนก็ยังยึดติดอยูกับ

เรื่องของความรู ทัศนคติที่มองคน (ผูขับข่ีวัยรุน) ในลักษณะท่ียอมจํานน (passive) โดยคิดวาผูท่ีขับข่ีรถ
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จักรยานยนตที่เส่ียงหรือเกิดอุบัติเหตุน้ันเปนผูที่ขาดความรูในการขับข่ี ขาดความรูเกี่ยวกับกฎจราจร หรือขาดทักษะ

ในการขับข่ี  

ในขณะที่องคความรูทางจิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมถูกนํามาใชนอยมากในการวิเคราะหปรากฏการณ

การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ทําใหการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับการขับข่ีรถจักรยานยนตท่ี

เส่ียงของเด็กวัยรุนปลอดพนจากบริบทแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งขัดแยงกับปรากฏการณท่ีเปนจริง ยกตัวอยาง

เชน บริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนอาทิเชน วัฒนธรรมอุปถัมภ  สภาพภูมิศาสตร ตนทุนทางเศรษฐศาสตร

เมื่อวิเคราะหความคุมคาระหวางการใชรถขนสงสาธารณะกับการซื้อรถจักรยานยนตใหลูกที่เปนปจจัยผลักรวมกับ

กระบวนการสงเสรมิการตลาดของสถานประกอบการรถจักรยานยนตลวนมคีวามเก่ียวของเชือ่มโยงกับการเกิดอุบัติเหตุ

จากการขับข่ีรถจกัรยานยนตของเด็กวยัรุน และเปนอุปสรรคสําคัญตอประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ี

ตํารวจ

 

2) กลุมเปาหมายคือเด็กชายขอบ

จากการศึกษาพบวา นอกเหนือจากปจจัยทางประชากร และปจจัยทางจิตวิทยา อาทิเชน บุคลิกภาพ การ

รับรูความเส่ียง และทัศนคติ เปนตน จะมีผลตอพฤติกรรมการขับข่ีรถทีเ่ส่ียงแลวน้ัน  พฤติกรรมการขับข่ีรถทีเ่ส่ียงของ

เด็กวัยรุนยังมีความเกี่ยวของกับระบบสังคมและวัฒนธรรมอยางใกลชิดอีกดวย

หากพิจารณาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมเด็กและเยาวชนแลวจะพบ

วา ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดขึ้นในชวงเวลาหลัง 18.00 น.และการบาดเจ็บรุนแรงมักเกิดข้ึนในชวง

เวลา 21.00 - 01.00 น. จากขอมูลเชิงระบาดวิทยาดังกลาวเม่ือถูกนํามาวิเคราะหกับขอมูลการศึกษาวิจัยดวยเทคนิค

การวิจัยเชิงคุณภาพพบวา กลุมเด็กวัยรุนผูขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีเส่ียงน้ีมีวิถีการดําเนินชีวิตอื่นๆที่เสี่ยงดวย อาทิเชน 

มีรูปแบบการใชชีวิตแบบรวมกลุมกอรางสรางอัตลักษณกลุม การด่ืมสุรา การมีเพศสัมพันธท่ีเสี่ยงและฉาบฉวย การ

สูบบุหร่ี เปนตน และเม่ือวิเคราะหความสัมพันธภายในครอบครัวจะพบวาเด็กวัยรุนเหลาน้ีมีสัมพันธภาพกับบุคคลใน

ครอบครัวที่ไมดี รวมถึงมีความสมัพันธกบัครู อาจารยที่ไมดีดวย เด็กวัยรุนผูขับข่ีรถจักรยานยนตในรูปแบบที่เส่ียงสวน

ใหญมีความสามารถทางการเรียนไมดีและมีการสรางความสัมพันธ

รวมกลุมแบงแยกจากกลุมเด็กท่ีมีคุณลักษณะที่แตกตางจากกลุมตน และสรางความสัมพันธกับเพื่อนกลุม

เส่ียงท่ีมิไดอยูในระบบโรงเรียน

กลุมเด็กวัยรุนที่มีลักษณะดังกลาวใชรถจักรยานยนตเปนเคร่ืองมือในการสรางทุนทางสังคม และทุนทาง

วัฒนธรรมเพื่อกอรางอัตลักษณตัวตนและอัตลักษณกลุม สรางความภาคภูมิใจในตนเอง ปฏิบัติการดังกลาวสงผลให

เยาวชนกลุมน้ีเขาไปอยูในวงจรของความเสีย่ง โดยที่ความเส่ียงน้ันมิไดเปนเพยีงความเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

จราจรเทาน้ัน หากแตเปนความเสีย่งตอสุขภาพทางเพศ และความเส่ียงตอการดําเนินชวีติทีม่ีคุณภาพ โดยท่ีพวกเขาอยู

ในฐานะของผูถูกกระทํารุนแรงจากระบบครอบครัว ระบบสังคมและระบบวัฒนธรรมท่ีกระทําตอเด็กวัยรุนในลักษณะ

ของการสรางกระบวนการกลายเปนคนชายขอบ  และในขณะเดยีวกันเด็กและเยาวชนเหลาน้ียังเปนฝายกระทํารนุแรง

ตอผูอื่นในสังคมในรูปแบบตางๆเชน การสรางความเส่ียงบนถนน  การทะเลาะวิวาท การกระทํารุนแรงทางเพศ และ

การกออาชญากรรมในรูปแบบตางๆเปนตน 
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3) ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมกอรางวัฒนธรรมเส่ียงในโลกของวัยรุน

วัฒนธรรมบริโภคนิยมที่เกิดข้ึนผานการใชกลไกของธุรกิจในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมกระตุนการบริโภค

ในกลุมเด็กวัยรุนโดยมองขาม เพิกเฉยผลกระทบเชิงลบที่มีตอสุขภาพและสังคมถึงแมวารถมอเตอรไซคจะเปนสินคา

ที่เปรียบเสมือนเคร่ืองมือทางวัฒนธรรมอยางหน่ึงที่ชวยทําใหเด็กวัยรุนชายขอบมีพื้นที่ทางสังคมและรูสึกผอนคลาย

จากการเบียดขับทางสังคมแตในอีกดานหน่ึงน้ัน กระบวนการเปดพื้นที่ดังกลาวไดผลิตซ ้ําความรุนแรงและกอใหเกิด

สังคมแหงความเส่ียงดวย 

ลลีาการข่ีรถที่เส่ียงของเด็กวยัรุนเกิดขึน้จากวธิคีดิ การใหคุณคาและความหมายตอรถมอเตอรไซคท่ีแตกตาง

จาก วิธีคิด การใหคุณคา และความหมายตอรถมอเตอรไซคท่ีผูเชี่ยวชาญดานอุบัติภัยทางถนน และผูใหญในสังคมให

ความหมายไว รถมอเตอรไซคในชีวิตของเด็กวัยรุนมีความหมายเสมือนส่ิงมีชีวิตอันเปนที่รักและความสัมพันธระหวาง

เด็กวัยรุนกับรถมอเตอรไซคน้ันมิไดเปนเพียงธุรกรรมทางการคาที่ยุติลงเพียงข้ันตอนของการซื้อหามาเทาน้ัน หากแต

ดําเนินตอเน่ืองไปบนการปรับเปลี่ยน แกไข พัฒนาและดัดแปลงตลอดชวงชีวิตของรถมอเตอรไซคที่ผูกเกี่ยวอยูกับวิถี

ชีวิตของพวกเขา ความสัมพันธเชนน้ีทําใหการบริโภคของเด็กวัยรุนไมมีทีส่ิ้นสดุแตกลบัพัฒนาจนเกดิเปนความหลงใหล

คลั่งไคลวัตถุ พวกเขาใชเวลาและเงินจํานวนมากในการตกแตง ดัดแปลงรถจักรยานยนตอยางตอเน่ือง

ปฏบิัติการในชีวิตประจําวันของเด็กวัยรุนที่กอรางถักทอสายใยของความสัมพันธที่แนบแนนระหวางพวกเขา

กับรถมอเตอรไซค  การมปีระสบการณรวมกันและการอยูเคยีงขางกันน้ีทําใหความสัมพันธระหวางคนกับวัตถุกลายมา

เปนความสมัพันธทีผ่กูพนักนัระหวางเด็กกับรถจกัรยานยนตที่ตองดูแลเอาใจใส มีความรูสึกรกัใคร หวงแหน จนในท่ีสดุ

รถมอเตอรไซคในโลกของวัยรุนน้ัน ไมใชสนิคาหากแตเปนวัตถุแหงความหลงใหลคลัง่ไคล ซึ่งเปนรูปแบบสูงสุดของการ

บริโภคที่ทําใหวัตถุกลายเปนสิ่งที่ตองเอาใจใสไมแตกตางไปจากสิ่งมีชีวิต

ซึ่งเปนผลมาจากปฏิบัติการอยางเปนพลวัตรระหวางเด็กวัยรุน ความเปนคนชายขอบ กับระบบทุนนิยม

อุตสาหกรรม

ในขณะท่ีเด็กเหลาน้ีเขาถึงวฒันธรรมความเส่ียงท่ีภาคธุรกจิสรางขึน้น้ันพวกเขากลบัเขาไมถึงระบบการศึกษา

ทีร่ฐัจัดให  เน่ืองมาจากระบบการศึกษาไทยในปจจุบันมีลักษณะการบริหารจัดการบนพืน้ฐานอุดมการณการศกึษาแบบ

ทุนนิยมหมายความวา คนที่จะเขาถึงการศึกษาจะตองเปนคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่สามารถซื้อบริการการศึกษา

ได และคนท่ีมีความสามารถซื้อไดน้ันจะมีโอกาสไดรับบริการการศึกษาที่ดี ที่สูงข้ึน ที่มีมาตรฐานดีกวาคนท่ีมีความ

สามารถในการซื้อตํ่ากวา อีกทั้งระบบการศึกษายังมีคุณลักษณะการคัดเกณฑในรูปแบบการแขงขันความสําเร็จในรูป

แบบแพคัดออกผานการใชเกณฑการวัดความรูทางวิชาการเปนสวนสําคัญ การที่ครูผูสอนหรือโรงเรียนถูกประเมิน

ความสําเร็จที่มุงเนนจํานวนของเด็กนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยของรฐัได ระบบการศึกษาเชนน้ีเปนบริบทที่สาํคัญ

ของการตอกยํ้าและผลิตซ ้ําเด็กท่ีมีพืน้ฐานทางครอบครัวที่ไมเอือ้ตอพัฒนาการทางสติปญญาและเติบโตทามกลางสังคม

ชุมชนและวฒันธรรมที่ไมเอื้อตอการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกลายเปนคนชายขอบของหองเรียน ชายขอบของ

ระบบการศึกษา ระบบมีสวนสําคัญในการทําใหครูมุงความสนใจไปยังกลุมนักเรียนที่มีความพรอม มีโอกาสในการ

ประสบความสําเร็จทางการศึกษา และใหความสนใจช่ืนชมยกยองตอเด็กนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามระเบียบ เชื่อฟงและ

ชวยเหลือกิจกรรมทีค่รูกําหนดให จนลืมต้ังคําถามวา “ทําไมเด็กกลุมหน่ึงในโรงเรียนจึงมีพฤติกรรมตอตานกฏระเบียบ 

ด้ือ ไมเคารพเช่ือฟงและไมสนใจเรียน” หากแตคิดเพียงเด็กทุกคนตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามหากไมกระทําตามกฏ

ระเบียบที่ต้ังไวซึ่งคนสวนใหญทําไดจะตองถูกลงโทษดวยวิธีการตางๆที่ครูคิดวาดีและเหมาะสม
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4) การขาดความรูและการขาดทักษะการขับข่ีรถจกัรยานยนตที่ปลอดภัยเปนเพียงความจริงสวนหน่ึงเทาน้ัน

ลลีาการข่ีรถทีเ่ส่ียงของเด็กวยัรุน เปนวฒันธรรมยอยที่พวกเขาเลือกใชเปนกลยุทธในการสรางพ้ืนท่ีทางสังคม 

เพื่อกอรางอัตลักษณและเสริมสรางอํานาจใหพวกเขาหลุดพนจากความเปนคนชายขอบของสังคมครอบครัว ชุมชน 

และโรงเรียน ดังน้ันการบาดเจ็บรนุแรงจากการเกิดอุบตัเิหตุจราจรของเดก็วัยรุนจึงไมใชเปนเพียงการขบัข่ีท่ีขาดความรู 

และทักษะ หากแตเปนสวนหน่ึงของปญหาสังคมที่ซับซอนผูกโยงกันกับปญหาอาชญากรรมอื่น ๆ โดยมีเด็กวัยรุนเปน

ผูกระทําและผูถูกกระทํา ดังน้ันวิธีคิดที่วาเด็กวัยรุนเปนผูกระทําที่มีปญหาและใชวิธีการจับกุมที่เขมงวดน้ันจึงเปรียบ

เสมือนการผลิตซ ้ําความรุนแรงตอเด็กวัยรุนกลุมน้ีดวยเน่ืองจากไมไดเปนการแกปญหาที่ตนเหตุท่ีมาของปญหา มี

การกระทําพฤติกรรมเส่ียงซ ้ําถึงแมวาจะถูกลงโทษทางกฏหมายแลวก็ตาม โดยการกระทําพฤติกรรมเส่ียงซํ้าน้ีจะมีรูป

แบบและวิธีการที่แยบยลกวาเดิมเน่ืองจากผูกระทํามีประสบการณในการกระทําเพิ่มข้ึน

ผูขับข่ีรถมอเตอรไซคที่เส่ียงมีวิถีชีวิตประจําวันในสังคมทั้งในชุมชนที่พวกเขาอยูอาศัยและในโรงเรียนแตก

ตางไปจากบรรทัดฐานทางสงัคมที่ผูใหญรวมถึงคนอื่น ๆ  ในสังคมใหคุณคาและความหมายวาเปนส่ิงท่ีดีควรปฏิบัต เชน 

การสวมหมวกกันน็อค การขับขี่รถจักยานยนตท่ีไมใชความเร็วสูง การไมดัดแปลงตกแตงเคร่ืองยนตและทอไอเสีย 

การสนใจและต้ังใจในการเรียน กิริยามารยาท การพูดจา และการแสดงความสัมพันธกับผูอาวุโสดวยความสุภาพ 

ออนนอมถอมตน เปนตน ความแตกตางของการกระทําดังกลาวทําใหพวกเขาถูกมองวาเปน “คนอ่ืน” เปนคนชายขอบ 

การพัฒนาลลีาการข่ีรถท่ีนักวิชาการเรียกวาเส่ียงน้ีไดกลายเปนวถีิทางทีพ่วกเขาเลอืกใชเปนกลยุทธหน่ึงในการสรางพืน้ท่ี

ทางสังคม กอรางอตัลกัษณใหมและเสริมสรางอาํนาจทางสังคมใหกับพวกเขา โดยนัยยะน้ีการข่ีรถตามลลีาของพวกเขา

จึงมีสถานะเปนวัฒนธรรมยอยอยางหน่ึง เพื่อกอรางอตัลักษณใหหลุดพนความเปนคนชายขอบ โดยเด็กวัยรุนพยายาม

ที่จะเสาะแสวงหาพื้นที่ทางสังคมใหมทีท่ําใหพวกเขามีอํานาจผานวิถีของการสรางสรรควัฒนธรรมเฉพาะข้ึนโดยมีลีลา

ของการข่ีรถมอเตอรไซคตามบรบิทของกาลเทศะท่ีมีเอกลกัษณเฉพาะกลุม วถีิของการข่ีรถมอเตอรไซคชดเชยความเหงา 

ความวาเหว ความรกัทีข่าดหายไป และเปนวิถีแหงความสุขไมใชความเส่ียงเชนเดียวกับท่ีผูเช่ียวชาญใหนิยามความหมาย

5)วัฒนธรรมอุปถัมภคือแรงเสริมท่ีเพิ่มความกลาท่ีจะเสี่ยงและลดโอกาสที่จะไดรับโทษทางกฎหมาย

เม่ือเด็กและเยาวชนถูกตํารวจจับทําใหผูปกครองเดือดรอนตองเสียคาใชจายมากข้ึน ความเสียดายเงนิทําให

พอแมเลือกใชวิธีการ “ขอ” โดยมีชองทางในการขอยกเวนคาปรับหลายชองทาง อาทิเชน การขอโดยตรงกับเจาหนาท่ี

ตํารวจที่รูจักคุนเคยกันเปนคนกลางในการขอยกเวนคาปรับหรือขอลดหยอนคาปรับ การไปขอนักการเมืองทองถิ่น 

ผูนําชุมชน บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีตํารวจเกรงใจหรือมีการชวยเหลือกิจการในเรื่องตางๆของตํารวจ นายตํารวจกลาว

วา“เร่ืองเล็กๆเราใหไดเราก็ให เอาไวเวลาเขาขอเรื่องใหญๆเราจะไดอางวา เราใหไมไดจริงๆ ถาใหได ใหไปแลว”ในท่ีน้ี

เร่ืองเล็กๆหมายถึงการทําผิดในคดีจราจรสวนเรื่องใหญๆคือการทําผิดคดอีาชญากรรมหรือยาเสพติด ดังน้ันวัฒนธรรม

อุปถัมภที่ดํารงอยูในชุมชนน้ันเปนอุปสรรคท่ีสําคัญเม่ือจะนํากฎหมายมาบังคับใชอยางเข็มงวด นายตํารวจเลาวา 

“เราทํางานมวลชน ชาวบานก็อาสามาชวยงานเรา พอลูกหลานเขาถูกจับคดีจราจรเขาก็จะมาใหเราชวย  ถาเราไมชวย  

เขาก็จะเคืองเราวาเรือ่งแคน้ีชวยเขาไมไดเขาไมมีเงิน แลวเขาก็บอกวาเขาจะไปเตือนลูกหลานเขา เขาก็บนดา ลูกหลาน

เขานะแตมันไมฟง” 

ในสวนนักบิดรุนเยาวท่ีมลีีลาการขีร่ถรอนและการใชชีวิตสวนใหญยามราตรีและขัดขืนการควบคุมของตํารวจ

น้ันพวกเขาจะเสาะแสวงหาอํานาจผานการรวมแกงคท่ีพึ่งพิงอยูกับระบบอํานาจของ“คนโต” ในลกัษณะของการสราง

ความสัมพันธแบบผูใหการอุปถัมภและผูรับการอุปถมัภเชนกัน การกระทําดังกลาวชวยเสริมสรางพลังอํานาจของพวก
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เขาในการแยงชิงพื้นท่ีทางสังคมในฐานะของคนมีอํานาจดวย 

ถึงแมวาลีลาการข่ีรถทีเ่ด็กวัยรุนเลือกน้ันจะเปนชองทางท่ีทําใหพวกเขามพีื้นทีท่างสังคมและกอรางอัตลกัษณ

ได แตในขณะเดียวกันพวกเขาเหลาน้ันก็ยังไมหลุดพนออกจากภาวะของการเปนเหย่ือภายใตสังคมแหงความเส่ียงใน

ฐานะของการเปนท้ังผูกระทําและผูถูกกระทํา

6)นโยบายตางๆควรมุงท่ีตนเหตุเชิงระบบสังคมและวัฒนธรรมมากกวามุงเนนท่ีระดับปจเจกบุคคล

หากพิจารณาอยางรอบดานจะเห็นวาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการขับข่ีรถในกลุมวัยรุนน้ัน เปน

ผลลัพธทีส่ะทอนใหเห็นถงึความสุกงอมของปญหาครอบครัว โรงเรียน และระบบการบริหารปกครองบานเมอืงท่ีมคีวาม

เชื่อมโยงกันอยางเปนพลวัตร ดังน้ัน การพยายามลดจํานวนการบาดเจ็บและการเสียชวีิตจากการขับขี่รถจกัรยานยนต

ในกลุมเด็กวัยรุนที่มีประสิทธิภาพจึงไมสามารถทําไดโดยการใชมุมมองทางระบาดวิทยาเพียงลําพังหรือการมองวา

ปรากฏการณดังกลาวเปนปญหาอุบัติเหตุจราจรเทาน้ัน หากแตควรพิจารณาวา การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจาก

การข่ีรถมอเตอรไซคของวัยรุนน้ันเปนภาพสะทอนของปญหาสังคมในปจจุบันที่นับวันย่ิงทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน อีกทั้ง 

การข่ีรถมอเตอรไซคของวัยรุนก็มิไดกอใหเกิดผลกระทบเพียงการบาดเจ็บและการเสียชีวิตเทาน้ันหากแตยังนํามาซ่ึง

ปญหาสุขภาพทางเพศและการกระทําความรุนแรงทางสังคมอื่นๆดวย

การกําหนดนโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของกับการบาดเจ็บและการเสียชีวิตควรมุงความสนใจไปที่ 

“กระบวนการตนเหตุ” การพิจารณาและศึกษาวิจัยเฉพาะบางมติอิาจทําใหเกิดขอสรุปวา กลุมคนที่มีปญหากลายเปน 

“ตัวปญหา” ไปไดงาย การวิเคราะหที่ไรบริบทความสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรมแตเพงสายตามองไปที่กลุมคนเหลา

น้ันทําใหเห็นพวกเขาเปน “ตนเหตุ” ไปไดงายท้ังๆ ที่โดยแทจริงแลวพวกเขาเปน “ปลายเหตุ” มากกวา การพิจารณา

กระบวนการท่ีมีสวนในการผลักพวกเขาเหลาน้ันนาจะชวยเผยใหเห็นวาพวกเขาถูกกีดกันและถูกผนวกเขารวมท้ังใน

กระบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม กระบวนการเชิงโครงสรางเหลาน้ีมิไดมีพัฒนาการที่แยก

ขาดจากกันอยางส้ินเชิงแตเปนกระบวนการท่ีเคลื่อนตัวทับซอนและมีปฏิสัมพันธตอกันอยางลึกซ้ึงสืบเน่ืองตอกันมา 

ฉะน้ัน การแกปญหาหรือกําหนดนโยบายตางๆจึงควรเจาะลึกลงไปกวาปรากฏการณผิวนอกที่ดูเหมือนวาจะประจักษ

อยูแกสายตาเราแลวดวยเชนกัน ทายท่ีสุดผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังน้ี

ขอเสนอที่ 1 รณรงคและประชาสัมพันธใหพอแมหรือผูปกครองของเยาวชน รับทราบถึงผลกระทบเชิงลบ

ที่เกิดข้ึนทั้งมิติดานสุขภาพและความรุนแรงทางสังคมอื่นๆที่อาจเกิดข้ึนตามมา ภายหลังจากการซื้อรถมอเตอรไซคให

ลูกที่มีวุฒิภาวะยังไมเหมาะสมเพื่อเพ่ิมความตระหนักในผลกระทบและความยับย้ังช่ังใจของพอแมกอนการตัดสินใจ

ซื้อรถมอเตอรไซคใหลูก 

ขอเสนอท่ี 2 รัฐควรจัดระบบขนสงสาธารณะท่ีเอื้อประโยชน เหมาะสมกับภูมิประเทศและการใชเวลาของ

ประชาชนในพ้ืนที่ และทําใหประชาชนรูสึกคุมคาและมีความพึงพอใจในการใชบริการโดยเฉพาะอยางย่ิงใน

กลุมนักเรียนเพื่อลดความตองการในการใชรถมอเตอรไซคในกลุมเยาวชนที่มีวุฒิภาวะที่ไมเหมาะสมลง 

อีกท้ังยังเปนสิ่งที่เสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูปกครองในการที่จะไมซ้ือรถจักรยานยนตใหบุตรหลานอีกดวย 

ขอเสนอที่ 3 ระบบธุรกิจจําหนายรถมอเตอรไซคควรปรับเปล่ียนรูปแบบ วิธีการและการนําเสนอขอความ 
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รูปภาพสัญลักษณตางๆในการสงเสริมการตลาดผานทางส่ือตางๆจากเดิมที่มุงเนนในเรื่องของความเร็ว แรง เปลี่ยน

เปนการมุงเนนท่ีความปลอดภัย อีกทั้งควรมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลกระทบเชิงลบที่เกิดข้ึนในสังคมจากการขับขี่รถ

มอเตอรไซคที่เส่ียงในกลุมเยาวชนดวย

ขอเสนอที่ 4 สรางกระแสการวิพากษวัฒนธรรมความเส่ียง ความแรง ความเร็วเพื่อลดอํานาจของคานิยม

และวัฒนธรรมในเรื่องดังกลาวของผูขับข่ีรถมอเตอรไซคโดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมวัยรุน

ขอเสนอที่ 5 การคาํนวณตนทุนความเสียหายท่ีเกดิข้ึนจากการเกิดอุบัติเหตุโดยการใชรถจกัรยานยนตในกลุม

เยาวชนน้ันควรรวมถึงคาใชจายทีเ่กดิข้ึนจากการเกิดผลกระทบเชิงลบทางสงัคมและสุขภาพทีเ่กีย่วของโดยรอบดานดวย

ขอเสนอที่ 6 รัฐจะตองกําหนดนโยบายการแกปญหาในลักษณะสหวิทยาการโดยทํางานรวมกันระหวาง

หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของทุกกระทรวงอยางเปนระบบจึงจะสามารถแกไขรากเหงาที่แทจริงของปญหาได เน่ืองจาก

การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในกลุมผูขับข่ีรถมอเตอรไซควัยรุน มีความเก่ียวของสัมพันธกับความ

ออนแอของครอบครัว ชุมชน โรงเรียนและระบบการเมืองดวย 

ขอเสนอที ่7 รฐัควรสงเสริม และผลักดันมาตรการใหกลุมเด็กวัยรุน ครอบครัว ชุมชนมีสวนรวมกันอยางเต็ม

ที่ในทุกข้ันตอนของกระบวนการเพ่ือสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใชรถใชถนน และสรางสังคมที่ปลอดภัยดวย 

1.4.การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ือง การปองกันปญหาจากการขับข่ีรถ

จักรยานยนตในกลุมเยาวชน

การบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจกัรยานยนตทีเ่กดิข้ึนในกลุมเด็กและเยาวชนไทยมแีนวโนมทวีความ

รุนแรงมากย่ิงข้ึน ดงัที ่แสงโฉม  เกิดคลายและคณะไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง สถานการณแนวโนมการบาดเจ็บและเสีย

ชีวิตจากอุบัติเหตุการขนสง พ.ศ. 2541 - 2550 และสรุปสาระสําคัญไวในรายงานการวจิัยวา อุบัติเหตุขนสงเปนสาเหตุ

อันดับแรกของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 19 สาเหตุโดยการบาดเจ็บและเสียชีวิตน้ันเกิดขึ้นในเพศชาย

คิดเปน3เทาของเพศหญิง สวนใหญรอยละ 44.8 อยูในชวงอายุ 15-29 ป เปนกลุมนักเรียนนักศึกษารอยละ 21 ทั้งน้ี

รถจักรยานยนตคือพาหนะที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บสูงสุดคิดเปนรอยละ 75.7  กลุมอายุ 0-14 ป และ 15-19 ปมี

แนวโนมการขับข่ีรถจักรยานยนตสงูข้ึนคิดเปนรอยละ 88.6 คณะผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวา หากจะลดการบาดเจ็บและ

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนสง ควรใหความสําคัญกับนโยบายการปองกันในเด็กและเยาวชนในการขับขี่และโดยสาร

รถจักรยานยนตที่เช่ือมโยงการด่ืมแอลกอฮอลและสวมหมวกนิรภัยอยางจริงจังมากข้ึน   ผลการศึกษาวิจัยดังกลาว

สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของผูวิจัยซึ่งทําการศึกษาวิจัยต้ังแตปลายปพ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบันผานผลการศึกษา

วิจัย 4 เร่ืองคือ 1) ซิ่ง ซา เซ็กส : อัตลักษณ ภาวะชายขอบ และการบาดเจ็บรุนแรงจากการข่ีรถมอเตอรไซคของวัยรุน 

2) ปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดในเด็กและเยาวชนคดีรถซ่ิง 3) อํานาจ การเมือง 

และวัฒนธรรม : เบาหลอมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนไทย และ 4) ปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบ

ปรามการกระทําผิดในเด็กและเยาวชน พบวาการที่เด็กและเยาวชนไทยสวนหน่ึงเริ่มตนขบัรถจักรยานยนตในชวงอายุ 

11 ปและไดครอบครองเปนเจาของรถจักรยานยนตในชวงอายุ 13 ป น้ันทําใหเกดิการพัฒนาวถิกีารขับข่ีที่เส่ียงตอการ

เกิดอุบัติเหตุและมีการใชรถจักรยานยนตเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการสรางความสัมพนัธกับเพื่อน การรวมกลุม การไม

สนใจศึกษาเลาเรียน นิยมเลนการพนันในรูปแบบตางๆ  ด่ืมสุรา เสพและจําหนายยาเสพติดรวมถึงการกระทํารุนแรง

ระหวางกัน
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โครงการวิจยัเชงิปฏิบติัการเร่ืองการปองกนัปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนน้ี จดัทาํข้ึนเพื่อ

พฒันาองคความรูตอยอดจากงานวิจยัท้ัง 4 เรือ่งดังกลาวขางตน โดยมเีปาหมายเพื่อพฒันาอตัลกัษณผูนําความปลอดภัย

วัยรุนผานกระบวนการเรียนรูและสรางแนวคิดในการปองกันปญหาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและ

ผลกระทบอื่นๆจากการใชรถจักรยานยนตของเด็กและเยาวชน โดยการเปล่ียนผานจากผูเขารับการพัฒนาสู

กระบวนการเปนผูแนะนํา ช้ีแนะและพัฒนาเครือขายจะทําใหอัตลักษณความเปนผูนําความปลอดภัยวัยรุนไดรับ

การตอกยํ้าเพิ่มมากข้ึนเม่ือเวลาผานไป โดยคณะผูวิจัยและผูใหญในชุมชนซึ่งเปนภาคีในภาคสวนตางๆทําหนาท่ีเปน

ผูนําการเปล่ียนแปลงในการดูแลและกํากับ ติดตามใหความชวยเหลอืกลุมเยาวชนเปาหมายเพื่อใหการกอรางอตัลักษณ

ผูนําความปลอดภัยคงอยูและมีอัตลักษณที่ชัดเจนมากข้ึน 

การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดข้ึนในกลุมเด็กและเยาวชนใชกระบวนการพัฒนาการแลกเปลี่ยน

เรียนรู การมสีวนรวมในการดําเนินชวีติและการทาํกจิกรรมตางๆทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยในการใชรถจักรยานยนต

รวมกันระหวางคณะผูวิจัย กลุมผูมสีวนไดสวนเสยีตางๆกับกลุมผูนําความปลอดภัยวยัรุนจะโดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมผูนํา

ความปลอดภัยวยัรุนจะไดรบัการสงเสริมบทบาทในการกระตุนภาคประชาชนและภาคสวนทีเ่กีย่วของในชุมชนใหมีสวน

รวมในการใหความสําคัญกับการปองกันปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเด็กและเยาวชน

กรอบแนวคิดหลักของโครงการวิจัยฯคือ

1) การปองกันเด็กและเยาวชนเขาสูกระบวนการกลายเปนผูขับข่ีรถจักรยานยนตที่เส่ียงและเปนผูกระทํา

รุนแรงทางสังคม 

2) การปองกันมุงเนนที่กระบวนการร้ือภาวะคนชายขอบและสรางภาวะผูนําความปลอดภัยเขามาแทนที่  

เพื่อปองกันปญหาในระดับรากเหงาซ่ึงเปนที่มาของการบาดเจ็บจากการข่ีรถมอเตอรไซคในกลุมเด็กและเยาวชนรวม

ถึงปญหาที่เปนผลกระทบอื่นๆท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการใชรถจักรยานยนตของเด็กและเยาวชน

3) วัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุมเด็กและเยาวชนจะเกิดข้ึนไดผานกระบวนการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง

และเปนรูปธรรมของหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันการบาดเจ็บจากการข่ีรถมอเตอรไซคของเด็กและเยาวชน  

กรอบแนวคิดดังกลาวถูกออกแบบเปนโครงการยอย 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลง โครงการพัฒนาภาวะผูนําความปลอดภัย

โครงการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีเปาหมายในการทําใหกลุมผูใหญเปล่ียนบทบาทเปนผูนําความ

ปลอดภัยในรปูแบบของการเปนผูช้ีแนะเร่ืองความปลอดภัย (coaching) การดูแลเอาใจใสเร่ืองความปลอดภัย (caring)

และการควบคุม กํากับ ติดตามเพื่อใหเกิดความปลอดภัย (controlling) เริ่มตนจากบุคคลใกลชิดโดยการกระตุนให

ผูปกครองตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดข้ึนจากการซื้อรถมอเตอรไซคใหลูกโดยใชแนวคิด“ทุกขของแม” การให

ความรูและเทคนิคในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุตรหลานโดยเร่ิมตนทําหนาที่ในบทบาทของผูนําความปลอดภัย

ที่ตัวผูปกครองกอนในลําดับแรก 

ในสวนของโรงเรียนมุงเนนที่ครูประจําช้ันและครูที่เกี่ยวของใหตระหนักเร่ืองการใชรถจักรยานยนตของ

เยาวชน ในประเด็นครูกับการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย และผลักดันใหครูเปดพื้นที่ใหนักเรียนโดยเฉพาะในกลุม

ที่มีแนวโนมใชรถจักรยานยนตที่เส่ียงไดแสดงความสามารถในดานตางๆเพื่อใหเกิดการไดรับความยอมรับจากบุคคล
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กลุมตางๆในโรงเรียน มีความสุขในการใชชีวิตในโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพดานตางๆที่เหมาะสม 

โครงการพัฒนาภาวะผูนําความปลอดภัย เนนการกระตุนสํานึกของเยาวชนเขาใจผลดีผลเสียของการใช

รถมอเตอรไซคอยางรอบดาน โดยใชเทคนิคการพัฒนากลุมแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนข้ึนและใชหลักการสราง

เครือขายผูนําความปลอดภัยวัยรุนโดยใชวิธีการฝกฝนเพื่อที่จะเปนผูฝก (training the trainer) ทําโดยการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหัวขอ มอเตอรไซคกับวัยรุน การสรางกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณผูนําความปลอดภัยวยัรุน 

การเพิ่มพื้นที่ทางสังคมและสรางความภาคภูมิใจผานกิจกรรมสรางโลกสวยดวยมือเรา

เพ่ือใหเด็กวัยรุนกลุมเปาหมายไดแสดงความสามารถในเชิงรูปธรรม และขยายผลการปองกันปญหาจากการ

ขับข่ีรถจักรยานยนตสูกลุมเยาวชนอายุ 13 ปในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยกิจกรรมปนรัก สรางดี มีความสุข

วัตถุประสงค  

วัตถปุระสงคหลักคือการศึกษาคนควาองคความรูและแนวทางใหมในการปองกันและแกไขการบาดเจ็บและ

การเสียชีวิตจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมผูขับข่ีเด็กและเยาวชน 

ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคยอย 6 ประการดังน้ี

1) พัฒนาองคความรูที่เนนการปองกันเชิงรุกผานการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการและนําเสนอผลการศึกษาวิจัย

เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณกับเครือขายภาคีในระดับชุมชน และระดับชาติในรูปแบบตางๆ

2) สงเสริมการสรางอัตลักษณของเด็กและเยาวชนในลักษณะของผูนําความปลอดภัย 

ทดแทนอัตลักษณผูขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีเส่ียง

3) กระตุนความรู ความเขาใจ และการตระหนักรวมกันของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการครอบครองรถ

จักรยานยนตในกลุมเด็กและเยาวชน ผูปกครอง ผูประกอบการธุรกิจ ผูนําชุมชน เจาหนารัฐและชาวบานในชุมชน

4) กระตุนและสงเสริมการสรางสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดข้ึนแกประชาชนโดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในกลุมเด็กและเยาวชน

5) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปกครองในการซื้อรถจักรยานยนตใหลูกในชวงวุฒิภาวะไมเหมาะสม รวมถึง

สงเสริมพลังอํานาจของผูปกครองในการควบคุมบุตรหลานในการใชรถจักรยานยนต

6) กระตุนภาคสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางย่ิงองคการปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการขนสง

สาธารณะทุกรูปแบบอยางทั่วถึง รวดเร็ว ราคาถูก และปลอดภัย  รวมถึงจัดหาระบบขนสงสาธารณะทางเลือกท่ี

เขาถึงคนสวนใหญ  จัดสรรพื้นที่ถนนใหกับรถจักรยานและรถจักรยานยนต
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บทที่ 2  ไตรตรองสะทอนคิด

บทน้ีนําเสนอการทบทวนผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการขับข่ีรถจักรยานยนตของวยัรุนและวิถีการดําเนินชวีติ

ที่เกี่ยวของในงานวิจัยท่ีผานมาของผูวิจัยประกอบดวย การศึกษาวิจัยเร่ือง Speed Violence and Sex : Identity 

Marginality and Road Traffi c Injury among Young Motorcyclist  เรื่องปญหาและอุปสรรคในการปองกันและ

ปราบปรามการกระทําผิดในกลุมเด็กและเยาวชนในคดีรถซิ่งและเร่ืองสุดทายคือ อํานาจ การเมือง และวัฒนธรรม

เบาหลอมความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เพ่ือนํามาใชกาํหนดกรอบแนวคิดและเปนขอมูลสาํคัญท่ีผูวิจยัใชเปนเน้ือหาใน

การสือ่สารตอกลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัยเรือ่ง การปองกันปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนคร้ังน้ี 

2.1 อุนเคร่ือง

เอกสารการประชุมสมัชชาสขุภาพแหงชาติคร้ังท่ี 2 เมื่อวันที่16พ.ย.2552 เร่ืองการแกไขปญหาอบุัติเหตุทาง

ถนนแสดงใหเห็นถึง สถานการณอุบัติเหตุและความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการขับข่ีที่ไมปลอดภัย (Risky driving)

ที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับระบบสังคม (Social system) ดังน้ี 

1) ในแตละป ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1.2 ลานคนและมีผูบาดเจ็บประมาณ 50 ลานคนตอ

ป โดยสวนใหญของผูประสบอุบัติเหตุจะเกิดกับผูใชรถจักรยานยนต คนเดินถนน และผูโดยสารระบบขนสงมวลชน

ที่ขาดความปลอดภัย คิดเปนมูลคาความสูญเสียกวารอยละ 1-1.5 ของ GNP และคาดประมาณวา อุบัติเหตุทาง

ถนนจะเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตนๆในอีก 10 ปขางหนา ในการน้ีทางองคการสหประชาชาติจึงไดจัดประชุมผู

บริหารของทุกประเทศ ในเดือนพฤศจกิายน 2552 ณ กรุงมอสโคว เพ่ือรวมกันกําหนดใหปญหาอุบัติเหตุทางถนน เปน

วาระสําคัญที่ทุกประเทศจะตองใหความสําคัญและเรงดําเนินการแกไข โดยต้ังเปาลดผูเสียชีวิตลงคร่ึงหน่ึงในทศวรรษ

หนา (Decade of Action for Road Safety: 2010 – 2020) 

2) แมแนวโนมอบุัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจะลดลงอยางชา ๆ  ต้ังแตปพ.ศ. 2547 เปนตนมา แตความ

สูญเสียที่เกิดข้ึนยังอยูในเกณฑท่ีนาเปนหวง ยอดผูเสียชีวิตปพ.ศ. 2551 จาํนวนถึง 11,267 คน หรือเฉลีย่วันละ 31 - 33 

คน และยอดเสยีชวีติตอวันจะเพิม่เปน 2 เทาในชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม (ชวงเทศกาลเสียชีวิตประมาณ 50-60 

คน/วัน) เมื่อคิดเปนอัตราผูเสียชีวิตที่จะสูงถึง 17.7 คน/ประชากรแสนคน นอกจากน้ี ยังพบอีกวา 1 ใน 3 ของผูท่ีเสีย

ชีวิตเปนบุคคลหลักในการดูแลและหารายไดใหกับครอบครัว   

3) ความสูญเสียเม่ือเปรียบเทียบโดยคํานวณปที่สูญเสีย (Disability Adjusted Life Years: DALY) 

ป พ.ศ. 2542 อุบัติเหตุทางถนนมีความสูญเสียรอยละ 6.6 เปนอันดับสองรองจากโรคเอดส และเพิ่มเปนรอย

ละ 7.1 ในปพ.ศ. 2547  การศึกษามูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ลาสุดโดยกระทรวงคมนาคม ในป

พ.ศ. 2548-2549 พบวาสูญเสียเพิ่มเปน 232,855 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.8 ของ GDP ซ่ึงโดยทั่วๆ ไป 

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนไมควรเกิดกวารอยละ 1 ของ GDP ประเทศ
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 4) ในจํานวนผูบาดเจ็บที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลปละเกือบ 1 ลานคน พบวารอยละ 30  อายุนอย

กวา 20 ปและรอยละ 80 ของผูบาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดกับรถจักรยานยนต โดย 1/4 ของผูเสียชีวิตอายุนอยกวา 20 

ป สําหรับสาเหตุของการเสียชีวติที่สําคัญคือการบาดเจ็บท่ีศีรษะ (1/2 ผูขับข่ีรถจกัรยานยนตทีบ่าดเจ็บรุนแรงเปนบาด

เจ็บศีรษะ) ในขณะท่ีการสวมหมวกนิรภัยของผูขับข่ีที่เขารับการรักษาเฉล่ียรอยละ 14 และเหลือเพียงรอยละ 4.7 ใน

ผูที่ซอนทาย ผลสํารวจการสวมหมวกนิรภัยในผูขับข่ีรถจักรยานยนตในชวงกลางวัน พบมีการสวมเฉลี่ยรอยละ 70 ใน

กลุมผูใหญ และรอยละ 12-50 ในกลุมเด็กและวัยรุน ท่ีสําคัญคือความครอบคลุมของการสวมหมวกนิรภัยในชวงกลาง

คืนจะนอยกวาชวงกลางวัน  

5) รอยละ 11 ของผูบาดเจ็บอายุนอยกวา 15 ปและมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน (3/4 ของการบาดเจ็บในกลุมน้ี

อายุ 10-14 ป) รอยละ 57 เกิดจากรถจักรยานยนต และรอยละ 6 พบการด่ืมสุรารวมดวย (ผูบาดเจ็บที่เขารักษาใน

โรงพยาบาลมีการด่ืมสุรารวมดวยรอยละ 30-40) จากการสอบถามการฝกหัดรถจักรยานยนต พบวา ครึ่งหน่ึงเริ่มขับข่ี

ต้ังแตอายุ 8-14 ปโดยมีผูปกครองและเพื่อนเปนผูสอน มีเพียงรอยละ 1 ที่ฝกหัดจากโรงเรียนสอนขับข่ี ในขณะที่ผล

การศึกษาผูใชรถจักรยานยนตท่ีผานหลักสูตรขับข่ีปลอดภัยอยางเปนระบบ (15 ช่ัวโมง) พบวาประสบอุบัติเหตุนอย

กวาผูไมผานฝกอบรมรอยละ 30 

6)สําหรับปญหาเชิงโครงสรางท่ีสําคัญขณะน้ีคือแนวโนมการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะเติบโตใน

สัดสวนท่ีชาเมื่อเทียบกับปริมาณรถสวนบุคคล (จักรยานยนต รถน่ังสวนบุคคล รถปกอัพ) ท่ีเพ่ิมโดยเฉล่ียสูงถึงรอย

ละ 80 ในขณะที่การเดินทางโดยรถประจําทางเพียงรอยละ 10-20 เทาน้ัน และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการใชรถ

สวนบุคคล โดยเฉพาะรถจักรยานยนตเพิ่มจํานวนมากขึ้น (ตัวเลขรถจักรยานยนตจดทะเบียนปพ.ศ. 2551 เทากับ 

16 ลานคัน) (กรมการขนสงทางบก) ตัวอยางในเขตเทศบาลนครขอนแกน คาเฉลี่ยของการเดินทางไปทํางานดวยรถ

สวนบุคคลอยูระหวาง 16-20 นาที ในขณะท่ีการเดินทางดวยรถสองแถวจะเปน 40-44 นาที (โครงการจัดทําแผน

แมบทและศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน เพื่อกอสรางระบบขนสง

มวลชนเมอืงขอนแกน, 2551) ย่ิงแนวโนมการเติบโตและการขยายเขตเมอืงเพิ่มมากข้ึน สงผลใหคนทีอ่ยูชานเมืองจําเปน

ตองเขามาทํางานและเรียนหนังสือในเมืองมากข้ึน ย่ิงตองเรงพัฒนาระบบขนสงสาธารณะใหสามารถตอบสนองความ

ตองการในการเดินทางเขาออกเมอืงทัง้ในดานคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัและราคาทีเ่ปนธรรม จึงจะชวยลดการใช

รถสวนบุคคลโดยเฉพาะรถจักรยานยนต และลดจํานวนอุบัติเหตุลงท่ีผานมา การเพิ่มสัดสวนระบบขนสงสาธารณะ

ยังคงกระจุกตัวอยูเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในขณะท่ีเมืองใหญ ๆ ระดับภูมิภาคหลายแหงมีความจําเปน

เรงดวนท่ีตองพัฒนาระบบขนสงสาธารณะควบคูไปดวย และแมมีทองถ่ินหลายพ้ืนที่มีศักยภาพตระหนักความสําคัญ

ของเรื่องน้ี เชน เชียงใหม ขอนแกน นครราชสีมา ฯลฯ แตดวยขอจํากัดดานนโยบาย งบประมาณและกฎระเบียบการ

รวมลงทุน ทําใหขาดแนวทางการดําเนินงานท่ีจะเห็นผลอยางเปนรูปธรรมในระยะใกล 

ขอมลูดังกลาวตอกย ้าํใหเหน็วาการบาดเจ็บและการเสยีชีวิตจากอบุติัเหตุจราจรเปนปญหาสําคัญทีท่กุฝายจะ

ตองใหความสาํคัญและรวมมอืกนัปองกนัแกไข ปจจยัเชงิโครงสรางในสวนของระบบจาํเปนตองไดรบัการปรบัปรุงแกไข

เพื่อพัฒนาไปสูระบบท่ีปลอดภัย (Safety system) โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดระบบรถขนสงสาธารณะท่ีมปีระสทิธิภาพ

เพือ่จูงใจใหประชาชนลดความตองการในการใชรถสวนตัว โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมเด็กและเยาวชนทีม่แีนวโนมในการ

บาดเจ็บและเสียชวิีตจากการขับข่ีรถจกัรยานยนตท่ีมากข้ึนน้ันสวนหน่ึงมาจากการเขาถึงรถจกัรยานยนตท่ีสะดวกและมี

ราคาถูกมากกวาการใชรถสาธารณะ การไมแกไขตนเหตุเชงิระบบ หากแตมุงไปกระทําการจับปรับบังคับใชกฎหมายซึ่ง

เปนการกระทําในระดับปจเจกเปนส่ิงที่ไรประสิทธิภาพเน่ืองจากตนเหตุของปญหายังคงอยู ไมไดรับการแกไขในขณะท่ี

ปจจัยเอื้อตางๆเชนกลยุทธการสงเสริมทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ ตางๆก็ยังดํารงอยูเชนกัน
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2.2 สตารท

“เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรมีปญหาอุปสรรคอะไรจึงทําให

สถานการณท่ีสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการขับขีร่ถจกัรยานยนตท่ีไมปลอดภัยของเดก็และเยาวชนไทยยังคงดํารงอยู?”  

เปาหมายหลักของการศึกษาวิจัยเรื่องปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดใน

กลุมเด็กและเยาวชนในคดีรถซิ่งคือการนําเสนอ เสียงท่ีแตกตาง เพื่อใหสังคมไดตีความ ทบทวน และสรุปวา เพราะ

เหตุใดพฤติกรรมการขับข่ีรถมอเตอรไซคที่ไมปลอดภัยในกลุมเด็กและเยาวชนไทยจึงยังคงดํารงอยู   เพราะเหตุใด

การเครงครัดจับกุมโดยใชวิธีการทางกฎหมายจึงไมสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ มีปญหาอุปสรรคอยางไร 

และผูท่ีเกี่ยวของควรมองปรากฏการณดังกลาวอยางไร?

ผูวิจัยพยายามที่จะศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคดีการแขงรถในที่สาธารณะในพ้ืนที่วิจัยท่ีกําหนดไวซึ่งพบวามีเพียง

จังหวัดเดียวท่ีมีการจับกุมในคดีดังกลาวในชวงเวลาที่ทําการศึกษาวิจัยอยูน้ี แตเม่ือพูดคุยกับชาวบาน ไดรับทราบวา 

มีเด็กวัยรุนขี่รถซ่ิงบนถนนยามคํ่าคืนเปนประจํา คําถามที่เกิดข้ึนคือ “ทําไมชาวบานบอกวาเด็กวัยรุนมารวมกลุมกัน

แขงรถ ขี่รถแรงๆกันบนถนน แตพบสถิติการจับกุมในขอหาแขงรถในท่ีสาธารณะนอยมาก รวมท้ังพบวามีการนําเด็ก

และเยาวชนสงสถานพินิจฯในขอหาดังกลาวนอยมากหรือแทบไมมีเชนเดียวกัน”

อําเภอเมือง ในจงัหวัดแหงหน่ึง ชาวบานและขาราชการบอกวา เขาไดยินเสียงแขงรถมอเตอรไซคที่ถนนเสน

น้ีในชวงดึกเปนประจํา ถนนแปดเลนสสายตรง ผิวการจราจรดี ถูกระบุวาเปนพื้นที่ในการแขงรถยามค ่ําคืนของเด็ก

วัยรุน แตไมมีคดีการแขงรถในที่สาธารณะปรากฏอยูในขอมูล

“การที่เราจับกุม และจะระบุวาเปนการแขงรถในท่ีสาธารณะ  มันตองมีองคประกอบของมันนะ อยางไรถึง

จะเรียกวา แขงรถในที่สาธารณะ” คําอธิบายของนายตํารวจหลายทานทําใหผูวิจัยเริ่มปรับเปลี่ยนนิยามความหมาย

ของคําวา “คดีรถซ่ิง” ในงานวิจัยช้ินน้ีใหมโดยใหนิยามความหมายที่กวางกวาการแขงรถในที่สาธารณะตามนัยยะของ

กฎหมาย น่ันหมายความวา การกระทาํผิดในคดีรถซ่ิงของเด็กและเยาวชนในงานชิน้น้ีน้ัน มีความหมายนอกเหนือไปจาก

การแขงรถในที่สาธารณะโดยมคีวามหมายถึงลีลาการขีร่ถของพวกเขาเหลาน้ันในลักษณะท่ีเสีย่งตอการเกิดอันตรายทั้ง

ตอตนเองและผูอื่น การตกแตงเคร่ืองยนตจนกระท่ังมีเสียงดังและกอความรําคาญใหกับผูคนท่ีอยูแวดลอม รวมไปถึง 

การขับข่ีรถที่มีความผิดตามพรบ.จราจรดวย 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของเยาวชนในงาน

วิจัยช้ินน้ีมีน ้ําหนักของเสียงจากผูที่ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวของใกลชิดกับการซิ่งรถของเด็กและเยาวชนมากกวา

เจาหนาทีจ่ากหนวยงานอืน่ กลาวคือ ความคิดเหน็สวนใหญมาจากเจาหนาทีตํ่ารวจ พนักงานคุมประพฤติ และเจาหนาท่ี

สถานพินิจตามลําดับ  

2.3 ปรากฏการณการซิ่งรถของเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนจะมีการนัดหมายรวมตัวกันในวันและเวลาที่พวกเขาสามารถรวมกลุมกันได ซ่ึงโดยปกติจะมี

การนัดหมายทุกวัน แตจะรวมเปนกลุมใหญมากในคืนวันศุกรและวันเสาร เน่ืองจากเปนชวงวันหยุดไมตองไปโรงเรียน

ในวนัรุงข้ึน ประกอบกับเปนวันท่ีเด็กวัยรุนนิยมไปเทีย่วในสถานบันเทิง และแหลงบันเทิงตางๆซ่ึงผูคนจะคึกคกัมากกวา

วันปกติธรรมดา การนัดหมายเปนไปในลักษณะการบอกตอกันเร่ือยๆท้ังในกลุมพวกเดียวกนัและเด็กตางกลุมที่รูจักกนั
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 ผานสมาชกิบางคนในกลุม อีกลักษณะหน่ึงเปนการบอกขอมูลการนัดหมายผานรานซอมและแตงรถที่เด็กวยัรุนมีความ

สัมพนัธเกีย่วของดวยในลักษณะของการเปนลูกคาประจาํ ลักษณะการบอกตอๆกันเปนเครือขายเรือ่ยๆน้ีทําใหจํานวน

สมาชิกเพิ่มข้ึนเปนเครือขายทางสังคมมีทัง้เด็กและเยาวชนที่เปนเจาประจําและพวกขาจรท่ีรูขาวโดยบังเอิญเปนสมาชิก

ใหมสนใจเปนพักๆ  สําหรับสมาชิกขาประจําจะมารวมเชียร รวมพูดคุยแลกเปลี่ยน และมีสวนรวมในการแขงขันในรูป

แบบตางๆเชน ดูแลรถ รวมตกแตง  จัดหารถ จัดหาตัวข่ี จัดเตรียมรถ สงขาวเกี่ยวกับขอมูลที่ตนเองไดรับมาทั้งในเรื่อง

ของการต้ังดานของเจาหนาท่ีตํารวจ ขอมูลเก่ียวกับ “ตัวขี่” หรือ รถของคูแขง เปนตน   

การท่ีเด็กและเยาวชนรบัรูวามีการแขงรถ มีคนไปเชียรมาก ตัวแขงฝมือดีทั้งคู ประสบการณมาก และ รถแรง 

ส่ิงตางๆเหลาน้ีทําใหเด็กและเยาวชนเกิดจนิตนาการภาพของความต่ืนเตนความเราใจ สนุกสนาน ประสบการณในการ

ข่ีรถมอเตอรไซคที่ผานมาทําใหพวกเขาสวนใหญเกิดความรูสึกฮกึเหมิม่ันใจวาพวกเขาสามารถหลบหนีการจับกมุของเจา

หนาที่ตํารวจได ตัวอยางของมุมมองในลักษณะดังกลาวของเยาวชนทําใหพวกเขามีความสนใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมดัง

กลาวท้ังในบทบาทของผูแขง ผูชม หรือผูเชียร

ประสบการณซึ่งเกิดข้ึนโดยเร่ิมตนจากกระบวนการจัดเตรียมการแขงขันทั้งในรูปแบบทีเ่ปนทางการและรูป

แบบที่ไมเปนทางการจนถึงจากการมสีวนรวมชมการแขงขันน้ัน ทาํใหเด็กและเยาวชนมีแรงบันดาลใจทีจ่ะสนใจ สํารวจ

รถมอเตอรไซคของตนเอง เกิดความตองการที่จะปรบัแตง เปลี่ยนแปลงรถมอเตอรไซคของตนและทดลองข่ีในลีลาการ

ข่ีดังท่ีตนเองไดพบเห็นระหวางชมการแขงขัน ความสนใจดังกลาวทําใหเด็กและเยาวชนเพิ่มเวลาในการใชชีวิตที่ราน

แตงรถ น่ังพูดคุยแลกเปล่ียนเก่ียวกับการตกแตง ดัดแปลงรถ ฝกปรือฝมือการข่ีรถโดยเร่ิมตนจากการขี่เร็ว แรง มีการ

ซอม ทดลองขีบ่นถนนสาธารณะในบริเวณท่ีมสีภาพแวดลอมทีเ่อ้ืออยางเชน ถนนทางตรงในเวลากลางคืน บริเวณทีไ่มมี

เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติงานอยู 

การปรับแตงรถมอเตอรไซคของเด็กและเยาวชนจะมุงเนนความเร็ว ความแรง ทําโดยการปรับแตงเครื่อง  

ทอไอเสีย  เรียนรูทาทางในการข่ีรถเพ่ือใหรถพุงไปขางหนาอยางรวดเร็วเชนการหมอบตัวลงมาใหใกลชิดกับแฮนด

เพ่ือหลบแรงตานของลม เปนตน ความสนใจดังกลาวทําใหเด็กและเยาวชนเริ่มติดตามขอมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานท่ี

ในการแขงรถซึ่งจะมีการสงขาวมาในลักษณะที่กลาวถึงในเบ้ืองตน รวมถึงการจัดแขงโดยรานตกแตงดัดแปลงรถดวย

การข่ีรถมอเตอรไซคของเด็กและเยาวชนในลักษณะของการซิ่งบนถนนสาธารณะน้ันมี2ลักษณะคือ การนัด

หมายรวมตัวกันเพื่อแขงรถ และ การข่ีรถเปนกลุมในรูปแบบของการข่ีรถเลน การข่ีรถกวนเมืองซึ่งไมไดต้ังใจที่จะแขง

แตในขณะที่ข่ีรถรวมกลุมอยูน้ันสบโอกาสหรือมีจังหวะเหมาะเด็กและเยาวชนก็จะข่ีรถแขงขันกัน การข่ีรถน้ันเปนไป

ในลักษณะของการแขงประลองกันภายในกลุมเพ่ือทดสอบฝมือการขี่บาง  เพื่อทดสอบเครื่องยนตที่ไดไปปรับแตงมา

บางเพื่อโออวดกันบาง

ความคิดเหน็ของผูใหขอมลูหลักสวนหน่ึงใหขอสังเกตวาปรากฏการณการซิ่งรถของกลุมเด็กและเยาวชนเปน

กลุมใหญๆน้ันจะเกิดข้ึนเปนชวงๆ ในลักษณะของการเลียนแบบ คลายกับวา ถ่ินน้ันมีไดถ่ินน้ีก็มีได  เปนการโชวของ

เด็กและเยาวชนในแตละถิ่นผานการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน

การซิ่งรถ การแตงรถของเด็กวัยรุนมีความเกี่ยวของกับปญหาการกระทําผิดอ่ืนๆ  เชน แหลงและวิธีการใน

การหาเงินมาซ้ือหรอืตกแตงรถมอเตอรไซค  เชน การซ้ือรถขโมยในราคาเพียงส่ีพันถงึหาพันบาท นายตํารวจผูใหขอมูล

หลักเลาวา  “เด๋ียวน้ีรถมอเตอรไซคขโมยออกชายแดนไมถึง20%มาวนเวียนอยูแถวน้ีแหละ”

“ในรถมอเตอรไซคมีหิน มีขวดเบียร มีปน มีมีดสปาตา ถามหนอยวามันเอาไวทําอะไร”
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นายตํารวจเดินไปไขกุญแจเปดตูและหยิบเอาปนออกมาวางไวตรงหนาผูวิจัยราว 10 กระบอก  เม่ือมองแวบ

แรกคิดวาเปนปนจริงแตเมือ่หยิบมาดูใกลๆ มันคือ ปนปลอมที่เหมอืนของจริงมาก มีเพียงบางกระบอกเทาน้ันที่เปนปน

จรงิ สวนหน่ึงเปนปนประดิษฐเอง ประเภทยิงไดคร้ังเดียวแลวท้ิงนายตํารวจพูดวา “ปนน้ีมนัใชยิงอาสาตอนที่กัน้มัน มนั

แหกดานยิงอาสาแลวโยนปนท้ิง อาสาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเน่ียะ” 

2.4 ปราบเด็กซิ่งการทําหนาท่ีของตํารวจ?

โทรศัพทมือถือเปนส่ิงท่ีเด็กและเยาวชนสวนใหญมีไวใชในชีวิตประจําวัน โทรศัพทมือถือกลายเปนเครื่องมือ

ที่เอื้อตอการนัดหมายรวมกลุม สงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทํางานของเจาหนาทีต่าํรวจ อกีทั้งในบางกลุมน้ันเด็กและ

เยาวชนมีวิทยุส่ือสารที่รับขอมูลการติดตอสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจไดทําใหการจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจมีความ

ยุงยากและมีขอจํากัดมากข้ึน 

งานปองกนัในลักษณะของการที่จะใหเจาหนาทีตํ่ารวจเขาไปสงัเกตการณหรือสบืเสาะหาขอมูลกอนท่ีเด็กจะ

รวมตัว รวมกลุมกันน้ันเปนไปไดคอนขางยาก ไมสามารถใชผูใหขอมูลในลักษณะเชนเดียวกับการใชสายตํารวจในการ

ปราบปรามยาเสพติด ในปจจุบนัตํารวจใชวธิกีารรบัขอมูลจากการแจงเบาะแสของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนเปน

สวนใหญ การแจงขอมูลของชาวบานและประชาชนในลักษณะน้ีมักจะแจงเมื่อพบวาเด็กและเยาวชนมกีารรวมกลุมกัน 

ทัง้น้ีการรวมกลุมในการแขงรถน้ันใชเวลาไมนานนักทาํใหระยะเวลานับจากการท่ีชาวบานแจงเหตุจนถึงเวลาท่ีเจาหนาท่ี

ตํารวจไปถึงจุดเกิดเหตุน้ันไมเปนไปอยางทนัทวงท ีประกอบกับ การแจงเหตฉุุกเฉินน้ัน ตํารวจไมไดจัดเตรยีมการระดม

กําลังพลไวทําใหการปราบปรามเปนไปอยางไมมีประสิทธภิาพเทาทีค่วร นายตํารวจแสดงทรรศนะเร่ืองความปลอดภัย

ในระหวางการจับกุมวา “การจับกุมเด็กซ่ิงมันตองมีการวางแผนอยางรอบคอบไมอยางน้ันมันจะเกิดอันตรายเกิดผล

เสียมากกวาผลดี” การจับกุมปราบปรามการซ่ิงรถ ถาเปนกรณีที่การแขงรถน้ันเกิดในจุดพื้นที่เดิมตํารวจจะสามารถ

ระดมกําลังเขาทําการปราบปรามได แตในสภาพความเปนจริงแลวการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนในการแขงรถจะ

มีการโยกยายเปล่ียนไปเร่ือยๆ  ทั้งในดานสถานที่ วัน เวลา การปราบปรามจึงมีอุปสรรคในเร่ืองการบริหารจัดเตรียม

กําลังพล นายตํารวจเปรียบเทียบเด็กเหลาน้ีวา “พวกน้ีทําตัวเหมือนผีตองเหลือง”

อีกท้ังเมื่อไดรับแจงและตํารวจส่ือสารกนัโดยการใชระบบวิทยุก็พบวาขอมลูการส่ือสารของเจาหนาท่ีตํารวจ

ร่ัวไปถึงกลุมเด็กดวยนายตํารวจระดับรองผูบัญชาการตํารวจกลาววา  “เด๋ียวน้ีเราไมใชแลว วิทยุ เราใชโทรศัพทมือถือ 

เวลาเราเตรียมงานเตรียมคนเราไมบอกลวงหนาดวยเพราะเรารูวาไอพวกลูกตํารวจ เพื่อนลกูตํารวจมันก็อยูในกลุมเด็ก

แวนเหมือนกัน มีหมดแหละ ลูกตํารวจ ลูกโจร ลูกครู ลูกอัยการ ลูกผูใหญ กํานัน ลูกนักการเมือง มีหมด”

“เวลาจับไดที ตองรีบปดโทรศัพท มายง้ันโทรฯมา ขอ “ผูกํากับ เด็กนะ ผูกํากับ” ก็เปนซะอยางน้ี เขาขอ

เราแลวก็มาอางวามันยังเด็ก ใหเห็นกับเด็ก” ดูเหมือนวาการจับเด็กกระทําผิดไดในคดีเล็กนอย?เชนน้ี ถาขอแลวไมให

จะดูเหมือนวาผูจับ ใจราย รังแกเด็ก ไมใหโอกาสเด็ก

“ใหไดเรากใ็ห เอาไวเวลาเขาขออะไรเราที่เราใหไมไดเราจะไดอางไดวา เราใหไมไดจริงๆ ถาใหได ใหไปแลว”
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 2.5 การปองปราม : สกัดกอนแวน

ตํารวจใชวธิีการตัง้จุดตรวจ จุดสกัดในสถานท่ีที่เด็กนิยมใชเปนพื้นที่ในการรวมตัวและแขงรถกัน ซึง่ตํารวจมี

การเก็บขอมูลพื้นฐานไววาถนนเสนไหน เวลาใดท่ีเด็กมีความนิยมในการแขงรถและรวมกลุมกัน สายตรวจซ่ึงเปนสาย

ตรวจท่ีทาํหนาที่ปกตทิั้งสายตรวจรถยนตและสายตรวจรถมอเตอรไซคจะทาํการขับรถวนเวยีนตามจุดดังกลาว  เปดไฟ

วับวาบ เม่ือเด็กเห็นวาตํารวจทําการตรวจก็จะสลายการรวมกลุม 

อยางไรก็ตามการทําหนาท่ีดังกลาวของตํารวจก็มีอุปสรรคที่ทําใหการปองปรามการรวมกลุมและการแขงรถ

ของเด็กและเยาวชนไมเปนไปดังที่ต้ังเปาหมายไวกลาวคือ สายตรวจท่ีทําหนาที่ดังกลาวน้ันมีภาระงานที่จะตองตรวจ

และปองปรามเหตุรายหรือปองกันการกออาชญากรรมอื่นๆใหทั่วถึงและกระจายไปในพืน้ที่ตางๆในเขตรับผิดชอบดวย  

ความกวางขวางของพื้นที่ ความเสี่ยงของพื้นที่ที่เอ้ือตอการเกิดอาชญากรรม หรือเมื่อมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี

ที่รับผิดชอบทําให จํานวนบุคลากรท่ีมีอยูไมสามารถดูแล ปองปรามการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร ผูกํากับการพูดยํ้าวา

 “เราจะทําอะไรกับเด็กตองระมัดระวัง อยูๆจะไปจับเขามาทําประวัติมันก็ไมได เราจะดําเนินการอะไรกับ

เขาไดก็ตอเมื่อเราพบวา เขากระทําผิดแลวและเรามีหลักฐานเทาน้ัน” 

2.6 “หนู” กับ “แมว” บนถนนสาธารณะ

การปราบปรามจับกุมการซ่ิงรถของเด็กและเยาวชนท่ีรวมกลุมใหญน้ัน เจาหนาท่ีตํารวจมีความจําเปนตอง

ระดมกําลังเจาหนาที่ตํารวจจากหนวยงานตางๆทั้งในสวนของงานปองกัน งานปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร 

งานธุรการ หรือหนวยปฏบิัติการเฉพาะกิจ รวมกนัวางแผน กําหนดเสนทางการหลบหนีตางๆ ซึง่ชองทางการหลบหนีมี

มากมาย เด็กและเยาวชนผูขับข่ีรถมอเตอรไซคจะมคีวามคุนเคยและมคีวามคลองตัวมากในการใชเสนทางในการหลบหนี 

ในขณะหลบหนีตํารวจ เด็กและเยาวชนผูขบัข่ีจะมีความต่ืนเตน เราใจ สนุกสนานในขณะท่ี เจาหนาที่ตํารวจ

จะตองทํางานอยางเครงเครียด ต่ืนตัว และรัดกุมเพื่อปองกันมิใหเกิดความสูญเสียหรือประสบอันตรายท้ังในสวนตัว

ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ตัวเด็กและเยาวชนผูขับข่ี รวมถึงผูใชเสนทางใชรถใชถนนอื่นๆ ซึ่งถึงแมวาจะทําการโดย

รอบคอบและระมัดระวงัแลวน้ันก็อาจเกิดความผิดพลาดขึน้ไดเชนการทีเ่ด็กมุงม่ันท่ีจะหลบหนีการจบักุมของเจาหนาท่ี

จนกระท่ังไปชนกับผูใชรถใชถนนอื่นๆดังคําบอกเลาที่วา “ต้ังแตเปนตํารวจมาไมเคยเห็นเด็กหยุดใหจับแตโดยดี มีแต

แหกดาน พุงชน เลาะเล้ียวเขาชองโนนชองน้ี โอกาสเกิดอันตรายกับคนบริสุทธ์ิก็มี ตองรอบคอบไมใหเกิดผลกระทบ

ตอคนนอก และไมใหเด็กไดรับอันตรายดวย”

“มาตรการที่คิดวาดีทีส่ดุคือ มาตรการปองปราม มีอกีวิธีคือการแทรกซึม ใชเจาหนาที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

ไปตรวจ เม่ือพบรถไมติดแผนปายทะเบียน แตงซิ่ง ดัดแปลง ไมมีหลักฐานเกี่ยวกับรถก็ยึดรถไวกอนเอามาตรวจสอบ

ใหนําหลักฐานมาแสดง”

ปญหาของตํารวจในการปราบปรามการข่ีรถซ่ิงของเด็กและเยาวชนน้ัน เริ่มตนจากการที่ในปจจุบันสภาพ

ถนนดีขึ้น ถนนที่มีลักษณะเปนเสนตรง กวางขวาง ผิวการจราจรดี มีเกาะกลางถนน  สิ่งตางๆเหลาน้ีลวนเปนสภาพ

แวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอการขี่รถมอเตอรไซคแขงขันกันของเด็กและเยาวชน  

การที่เด็กครอบครองรถมอเตอรไซคไดงายขึ้น พอแมซ้ือรถใหลูก  “จับลูกเขาได เขาก็บอกวาลูกเขาเปนเด็ก
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ดี ขับมาซ้ือของ ความจริงเขาตองชวยเราควบคุมลูกดวย ถาครอบครัวไมชวยแกก็แย กับเด็กเน่ียตํารวจใชการปราบ

ปรามแบบเด็ดขาดไมได เขายังเด็กพอแมก็ตองชวยไมใหลูกออกมาขี่รถในตอนกลางคืนแบบน้ี” 

“ส่ิงท่ีสําคัญคือ มอเตอรไซคราคาถูก ไมตองดาวนก็ซ้ือได ถาจะแกจริงๆตองแกท่ีตนเหตุ เรื่องccรถอีกตอง

ควบคุมไมใชปลอยใหเพิ่มccรถ แลวเด็กก็มาปรับแตงใหมันแรงข้ึนไปอีก แกท่ีอุตสาหกรรม แกที่รานแตงรถ ตอนน้ีเรา

จับไดเฉพาะผูใชรถที่ดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ  จับเฉพาะผูข่ี ผูผลิตจับไมได เพิ่มโทษปรับพวกน้ีใหมากข้ึน”  “ในสวน

ของรานแตงรถน้ันตํารวจทําไดแคเขาไปตรวจสอบ กําชับ แตกฎหมายยังไมชัดเจนใหดําเนินการ ตํารวจทําไดแคเพียง

ขอความรวมมือ” 

ถึงแมวาจะมีความคิดเห็นวาพอแม ครอบครัวมีบทบาทที่สําคัญในการปองกันและควบคุมการขับข่ีรถ

มอเตอรไซคของเด็กวัยรุน แตในความเปนจริงแลวความสัมพันธและความรวมมือกันระหวางตํารวจและพอแมในการ

หาทางปองกันและควบคุมเด็กวัยรุนไมใหมาซิง่รถน้ันเปนสิง่ทีดู่เหมือนจะมีนอยมาก นายตํารวจใหคําอธิบายวา “ตํารวจ

ไมมีอํานาจไปยุงเกี่ยวกับพอแม” 

“เวลาที่เจาหนาทีตํ่ารวจจับมาไดก็ไมแนใจวา พอแมของเขาจะมามั๊ย เวลาปรับตํารวจกห็วังไดแควาตองการ

ใหลําบากบาง ใหเอาหลักฐานมาแสดง ปรับสูงก็กลัววาเขาจะเดือดรอนอีก  มาตรการน้ีจึงไดผลแคสวนหน่ึง เด็กบาง

คนไมไดอยูกับพอแม มาเรียน มาเชาหออยูก็ทิ้งรถไปเลยทิ้งเปนเดือนๆไมมาเอา”

“ตํารวจควบคุมตัวเด็กไดแค 24 ชั่วโมงไปสถานพินิจเดี๋ยวก็ปลอย ทําใหเด็กไมกลัว ย่ิงเด็กที่ไมไดเรียนชีวิต

เขาไมกลัวอะไร แตงสุดขีดบางคนไมมีเบรก ฝาไฟแดงไมกลัวหรอก ตายก็คือตาย”

เด็กวัยรุนผูกระทําผิดเรียนรูระบบประกันตัวและบทลงโทษที่ตนเองจะตองเผชิญเมื่อกระทําความผดิ ระบบ

ประกันตัวไดกลายเปนดาบสองคมท่ีมีความคมมากดวยกลาวคือ ระบบประกันเปนเคร่ืองมือท่ีแสดงสิทธิ เสรีภาพ และ

โอกาสท่ีเปดใหกับผูที่ยังไมไดถูกพิจารณาวามีการกระทําผิด อีกดานหน่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหเด็กเรียนรูวาเมื่อเขากระทําผิด

กอนที่ศาลจะตัดสินเขาสามารถใชระบบประกันเพ่ือใหเขาไดมีอิสรภาพ และเขามีความคิดวาโดยสวนมากแลวเมือ่ถึง

เวลาของการพิพากษาเขาก็จะไดรบัการปลอยตัว การคุมประพฤติกเ็ปนเพียงการมารายงานตัวที่สํานักงานคุมประพฤติ

หรือท่ีศาลไมไดนากลัว ไมไดเปนสิ่งที่ทําใหเขาสูญเสียอิสรภาพหรือมีชีวิตที่แตกตางไปจากชวงเวลากอนหนาน้ีอยางไร 

หรือถาเขาถูกสงฝกท่ีศูนยฝกอบรมเขาก็จะอยูในน้ันไมนานซ่ึงโอกาสที่จะเปนเชนน้ันมีนอยมากสําหรับโทษที่เขาตอง

เผชิญจากการแขงรถในที่สาธารณะน้ี

“การท่ีตํารวจจับเด็กที่กระทําผิด แลวพอแมไปประกันตัวเด็กออกมา เด็กกลายเปนฮีโรนะ เรียนรูวาเด๋ียว

พอโดนจับแมก็ไปประกันตัว”

“สงสารตํารวจเหมือนกันนะ เขาไปจับมามันก็เสี่ยงมากนะไมใชจับงายๆ จับมาทีเยอะๆ ตองรีบทําสํานวน 

เราก็อานกันหนาขนาดน้ี บางทีอานแลวเราบอกวาใหไปสอบเพิ่มอีก แตพอสงศาลแปบเดียวปลอยแลว” อัยการกลาว

ถึงประสบการณเกี่ยวกับการทําคดีรถซ่ิง ดูเหมือนวา ไมวาจะเปนตํารวจ อัยการ พนักงานคุมประพฤติผูทําหนาท่ี

สืบเสาะหารายงานแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําผิดของพวกเขา ศาล หรือแมกระทั่งพนักงานคุมประพฤติท่ีมี

หนาท่ีติดตามความประพฤติภายหลังการตัดสินของศาลน้ัน ตางพูดกันเปนเสียงเดียวกันวา “โทษมันเล็กนอย เขาเปน

เด็ก เราตองใหโอกาส”
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 “ตํารวจทําเกินไป ลกูฉันแคขบัรถแขง ไมไดไปฆาใครสักหนอย” เสยีงของแมเมือ่รูวาลกูถกูตํารวจจับในขอหา

แขงรถในที่สาธารณะในกลางดึกของคืนวันหน่ึง ในขณะที่นายตํารวจต้ังคําถามกับผูวิจัยระหวางที่เราสนทนาเก่ียวกับ

การจับกุมกลุมวัยรุนที่แขงรถกันวา

“คุณรูม๊ัย เราเจออะไร เขายิงอาสา เขามีปน ถาเขาจะลองรถอยางเดียวทําไมตองพกปนดวย” 

 

2.7 ตํารวจกับมอเตอรไซค : มันอยูท่ีใครใจถึงกวา

เม่ือผูวิจัยเขาไปเปนสมาชิกคนหน่ึงของเด็กซุมน้ัน พวกเขาสอนและปรับเปล่ียนใหผูวิจัยข่ีรถมอเตอรไซคใน

ลีลาตามแบบฉบับของพวกเขา เริ่มตนจากการจับแฮนดโดยงอขอศอกเล็กนอย การน่ังพักชวงเอวแทนการน่ังหลังตรง

ในขณะขับข่ี การยกเทาทั้งสองข้ึนพรอมกับพับเขาเล็กนอยแนบดานขางตัวรถท้ังสองขางแทนการวางเทาคูชิดกันดาน

หนา และท่ีสําคัญคือการไมสวมหมวกนิรภัย ทําตัวสบาย ๆ ในขณะขับข่ีแทนการน่ังตัวแข็งตื่นตัวอยูตลอดเวลา รวม

ถึงลีลาการเอนตัวในขณะเล้ียวรถดวยลีลาที่พล้ิวไหว  

ลีลาการข่ีรถของเด็กวัยรุนซ่ึงประกอบดวย ทาทางในการขับข่ีและการใชความเร็วน้ีมีความเปนเอกลักษณ 

ลักษณะที่แตกตางกันจะมีเพียงทาทางในการขับข่ี หากแตการใชความเร็วทีส่งูและการข่ีรถเปล่ียนเลนหรอืการข่ีรถหลบ

หลีกส่ิงกีดขวางโดยไมลดความเร็วน้ี เปนลลีาทีเ่รียกไดวาเปนลักษณะเฉพาะของเด็กวยัรุนทีเ่ขามาใชชีวิตโดยมกีลุมสงักดั 

การข่ีรถแรงและเร็วมีความจําเปนอยางย่ิงในบริบทของการยกพวกตีกันระหวางพวกเขากับคูอริซุมอื่น 

การดัดแปลงรถโดยการตกแตงเคร่ืองยนตซึ่งเปนท่ีนิยมกันในหมูของพวกเขาน้ัน ทําใหลีลาการข่ีรถของ

พวกเขาแรงและเร็วข้ึนโดยอัตโนมัติ เสียงเคร่ืองท่ีผานออกมาทางทอไอเสียจะกระตุนความเราใจใหเขาบิดคันเรงด่ังใจ

ปรารถนา ความเชี่ยวชาญและคุนเคยตอเสนทางตางๆ ที่พวกเขาใชอยูทุกเมื่อเช่ือวัน ทําใหเขาสามารถข่ีรถในเสนทาง

ทีท่ําใหเขาไมตองชะลอความเรว็หรือหยุดรถเพือ่รอสัญญาณไฟ และสามารถหลีกเลีย่งจดุตรวจหรอืจุดท่ีพวกเขาคุนเคย

เปนอยางดีวาเปนบริเวณและชวงเวลาที่ตํารวจจราจรจะปฏิบัติหนาท่ีอยูเปนประจํา 

แมกระท่ังในจุดที่นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยบนถนนจะมีความเห็นตรงกันวา 

จุดกลับรถบางแหงเปนบริเวณท่ีเส่ียงและเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง และไดพยายามที่จะแกไขจุดเสี่ยงเหลาน้ันจนเต็มกาํลัง 

ยกตัวอยางเชน บริเวณเชิงสะพานขามแยกแหงหน่ึงน้ัน เปนชวงรอยตอออกมาจากถนนสายรอง หากพวกเขาข่ีรถออก

มาจากถนนสายรองและตองการที่จะกลับรถไปยังถนนอีกฟากหน่ึง พวกเขาจะตองเล้ียวซายไปประมาณ 500 เมตร 

เพื่อเลี้ยวกลับรถลอดใตสะพานแตเขาเลือกที่จะข่ีรถไปเลี้ยวกลับรถที่บริเวณเชิงสะพานท่ีอยูหางจากจุดกลับรถท่ีทาง

การจัดใหเพียง 200 เมตร ในจุดน้ันหากมีรถท่ีว่ิงลงมาจากสะพานดวยความเร็วโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุมีคอนขางสูง 

เหตุผลของการเลือกที่จะสี่ยงน้ัน

นอกเหนือจากความสะดวก ความรวดเร็ว ความเช่ือมั่นตอฝมือ และความคุนเคยในการขับขี่ในจุดน้ีแลวน้ัน 

สาเหตุหน่ึงของการเลือกที่จะกลับรถบนเชิงสะพานแทนการข่ีรถไปเลี้ยวในจุดกลับท่ีปลอดภัยกวาและอยูไมหางกัน

มากนักคือ ในบริเวณน้ันมีตํารวจจราจรทําหนาที่อยูเปนประจํา เด็กวัยรุนผูมีลีลาการขี่รถที่เส่ียงเลาวา “พวกผมขี่รถ

จนรูแลววาเวลาไหนตํารวจอยูที่ไหน ถารถไมไดจอดอยูนะ ไมมีทางจับพวกผมได”

การข่ีรถหนีการจับกุมของตํารวจกลายเปนเรื่องที่ทาทาย นาต่ืนเตนและสนุกสนานในหมูของพวกเขา 

ประสบการณการข่ีรถหนีตํารวจเริ่มตนจากการทําผิดกฎจราจรเชน ไมมีใบขับขี่ ไมสวมหมวกกันน็อก ไปจนถึงการมี
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เจตนาท่ีจะย่ัวตํารวจใหไลจับพวกเขา แมนเด็กซุมอีกคนหน่ึงเลาถึงประสบการณการข่ีรถย่ัวตํารวจวา 

“โคตรมันสเลย ย่ัวมัน มันก็ไลนะ มันยิงปนข้ึนฟา พวกเราก็ข่ีหนีกันมันก็ไลตาม ผมหนีมันจนยางแตกเลย 

วันน้ันไอแบ็งคน่ังซอนผม มือมันก็ถือดาบไวไมยอมทิ้งเลยนะ ถาโดนจับไดสงสัยโดนมันซอมแน แตไมมีใครโดนจับสัก

คน ถาลองพวกเราไดข่ีรถแลวพวกมันตามพวกเราไมทันหรอก”

ในบางคร้ังพวกเขาเจอตํารวจต้ังดาน พวกเขากจ็ะเอารถทีใ่สทอบ้ึมมาข่ีผานไปผานมาใหตํารวจไลบาง ข่ีแซง

ปาดหนาตํารวจบาง พวกเขาเลาวาพวกเขาไมชอบตํารวจ เพราะตํารวจชอบซุมจับรถและเมื่อรถมอเตอรไซคถูกยึด 

ตํารวจก็จะเอารถไปชําแหละโดยการถอดอุปกรณที่พวกเขาตกแตงออกแลวจึงคืนตัวรถใหการยึดรถและชําแหละเอา

ช้ินสวนที่เด็กวัยรุนตกแตงออกไปน้ัน ทําใหเด็กวัยรุนเหลาน้ีเกิดความไมพอใจ และรูสึกอยากทาทายตํารวจ

ในขณะที่ตํารวจเลาถึงเหตุการณดังกลาวใหผูวิจัยฟงวา เม่ือตํารวจจับและยึดรถมอเตอรไซคของเด็กวัยรุน

ไวน้ัน หากเด็กวัยรุนไมมาทําการเสียคาปรับพรอมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของได ตํารวจจะนํารถดังกลาวเก็บไวที่ลาน

จอดรถดานหลังสถานีตํารวจซ่ึงเปนพื้นที่เปด ซึ่งสถานที่ดังกลาวน้ันลอแหลมตอการที่มีบุคคลอื่นมาขโมยอะไหลรถ

เสมอๆ แตดวยขอจาํกัดในเร่ืองงบประมาณและสถานที่ ทาํใหตาํรวจไมสามารถหาสถานที่เก็บของกลางท่ีมีจํานวนมาก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พวกเขารูดีวาตํารวจทาํงานกันเปนทีมโดยใชวิทยุสงขอมูลและดักจับ แตดวยความชํานาญเสนทาง รูจักตรอก

ซอกซอยตางๆ เปนอยางดีประกอบกับความม่ันใจในการใชความเร็ว ทําใหพวกเขาเช่ือมั่นวาตํารวจไมมีทางทีจ่ะตาม

พวกเขาทัน แตหากถูกตํารวจจับ พวกเขาจะใชทุนทางสังคมท่ีมีอยูคือ ใหเพื่อนที่เปนลูกหลานตํารวจไปเอารถออกให

โดยไมตองเสียเงิน หรือหากไมสามารถหาคนชวยไปเอาใบขับข่ีไดพวกเขาก็จะใช “ลูกออน” โดยการหาเพื่อนที่หนาตา

ดูนาสงสารไปออนตํารวจ 

ดา เลาถงึกลยุทธการตอราคาคาปรับ เมือ่คร้ังท่ีเขาถูกตํารวจจับขอหาขับข่ีรถโดยไมพกพาใบอนุญาตและรถ

ไมติดกระจก ในรุงเชาวันหน่ึงขณะที่เขาขับรถมอเตอรไซคกลับบานหลงัจากไปเสพยาเสพติดกับเพ่ือนในคืนท่ีผานมาวา 

“ผมตีหนาเศราเขาไปหามันบอกวา ผมมีเงินแค 200 เอง ผมไปทํางานหาเงินมา ถูกจับต้ังแตเชาเพิ่งหาเงินไดตอนน้ีได

มาแค 200 เอง แคน้ีมันก็ยอมลดใหแลวจาก 400 เหลือ 200” 

ขณะที่ตํารวจเลาใหฟงวา พวกเขาไมตองการใชกฎหมายบังคับที่เขมงวดเกินไป ดังน้ัน เขาจะลดหยอนคา

ปรับใหกับผูขับข่ีในแตละกรณีไป และเมื่อผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลในรายละเอียดพบวา สวนใหญแลวขอหาที่ตํารวจ

เลือกที่จะทําการปรับคือ การดัดแปลงสภาพรถยนตมากกวาขอหาท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการขับข่ี การกระทําเชนน้ี

ของเจาหนาท่ีตํารวจสงผลกระทบตอตัวเลขที่แสดงถึงพฤติกรรมการขับข่ีท่ีเสีย่งทีแ่ทจริงดวยกลาวคือ ตัวเลขการจับกุม

ในขอหาพฤติกรรมการขับขี่ท่ีเส่ียงตํ่ากวาความเปนจริง การท่ีตํารวจเลือกที่จะลดหรือละเวนคาปรับในสวนของพรบ.

จราจรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับข่ีน้ันเน่ืองมาจาก สวนแบงที่ตํารวจจะไดรับจากคาปรับในกรณีดังกลาวมีอัตรานอย

กวา สวนแบงของคาปรับตามพรบ.รถยนต

เด็กวัยรุนใหคุณคา (value) กับการเสียหนามากกวาการประสบอุบัติเหตุจราจร ดังขอมูลการศึกษาวิจัยที่

พบวาการที่เด็กวัยรุนถูกตํารวจจับจะทําใหพวกเขาเกิดความรูสึกเสียหนา พวกเขาจะโดนลอเลียนวาไรความสามารถ  

ดังน้ันระหวางโอกาสเกิดอุบัติเหตุกับการเสียหนา เด็กวัยรุนคิดวาพวกเขายอมเสี่ยงกับอุบัติเหตุดีกวา เพราะนอกจาก

จะเสียหนาแลว หากถูกจับพวกเขาก็จะไมมีรถใชอีกดวย โอตบอกผูวิจัยวา

“ตอนที่ข่ีรถหนีตํารวจก็คิดเหมือนกันวาอาจเกิดอุบัติเหตุ แตมันก็ยังดีกวาเสียหนา บางทีคนเยอะ คนเดิน
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 ผานไปผานมาเยอะ...อาย   เลือกเส่ียงดีกวา” 

 

2.8 มอเตอรไซค : เพื่อนขางกายในยามสุข-เศรา 

การข่ีรถมอเตอรไซคกลายเปนชองทางผอนคลายจากความเครียดท่ีถูกแมบน ดุ วา ผอนคลายจากความ

โกรธ เสียใจ นอยใจเมื่อยามที่พวกเขาทะเลาะกับคนในครอบครัวหรือคนรัก การข่ีรถมอเตอรไซคเร็วๆ แรงๆ น้ัน ทําให

อารมณที่พลุงพลานคลี่คลายลง

เวลาตี 1 แลว ผูวิจัยยังขับรถรอนอยูกับกลุมเด็กวัยรุนกลุมหน่ึงตามถนนสายตางๆ ในตัวเมือง ในระหวาง

น้ันผูวิจัยขับรถสวนกับเกตุ เด็กหญิงอายุ 13 ป เกตุข่ีรถมอเตอรไซค คาเซ โดยมี เล็ก เด็กผูชายอายุ 12 ป ซอนทาย 

ข่ีรอนไปมา ยกลอ หัวเราะกันอยางมีความสุข อยูบริเวณศาลากลางจังหวัด

“...หนูชอบข่ีรถ มันเพลินดี ชอบข่ีตอนมืด ๆ ลมพัดเย็นมันมีความสุข พอเขาไมวาเพราะหนูตองรอสงคน

ที่มาเลนไพที่บอนขางบาน บางทีก็ตองไปซ้ือของใหเขา เขาก็ใหตังค... บางทีก็ตองรอไปสงพี่ขางบานเขาไปหาแฟนเขา

ตอนหาทุม แลวก็ตองไปรับเขาตอนตีหา...ก็เปนอยางน้ีทุกวันตอนกลางคืนมันก็ไมงวงระหวางรอก็ข่ีรถเลน... พอตอน

เชามันงวงก็ไปโรงเรียนไมไหว ต่ืนสายก็ไมอยากไปแลว ไปก็โดนครูดาก็ไมอยากไป...” 

หลังจากผูวิจัยถอยรถมอเตอรไซคย่ีหอที่กําลังเปนท่ีนิยมในกลุมเด็กวัยรุนออกมาแลว ผูวิจัยไดเขารวมในวิถี

การข่ีรถเลนซึ่งเปนกิจกรรมยอดนิยมในซุมเด็กบานสราง และซุมเด็กขนสงใหมมากกวาซุมเด็กบางพระหรือซุมอื่น ๆ

การข่ีรถเลนของเด็กบานสรางจะมี 2 ชวงเวลา คือ ชวง 6 โมงเย็นจนถึงประมาณ 2 ทุม กับชวงประมาณ 

5 ทุมถึงตี 1 เม่ือสมาชิกมารวมกลุมกันพรอมแลว ก็จะชวนกันไปข่ีรถเลน บนเสนทางท่ีใชประจําคือ บริเวณทางเลียบ

ชายแมนํ้า บริเวณสวนสาธารณะดานหนาศาลากลางจังหวัด ถนนสายพบพระที่มีแหลงบันเทิงและรานคาเรียงรายอยู

สองขางทางเปนจํานวนมาก และถนนสายนอกเมือง ในขณะท่ีขี่รถไปก็คุยกันไปบาง เยาแหยกันดวยการบิดเรงเคร่ือง

หนีและไลตามกันบาง ข่ีซิกแซกปาดซายปาดขวาบาง ข่ียกลอบาง 

จากประสบการณของผูวิจัยที่ไดรวมเปนสวนหน่ึงในสมาชิกของกลุม ผูวิจัยพบวาการขี่รถมอเตอรไซคโดยมี

สายลมเย็นปะทะหนา ทาํใหความเหงาเศราคลายตัวลง กลายเปนความสนุกสนาน เสียงกระเซาเยาแหย  เสียงเคร่ืองยนต 

และเสียงทอไอเสยี สรางความรูสึกต่ืนเตนเราใจ การโออวดกันโดยการเอาจุดเดนของรถขึ้นมาโชวทําใหเจาของรถรูสึก

ภาคภูมิใจ หากคืนไหนมีสมาชิกรวมกันมาก ขับข่ีหลายคันก็จะย่ิงสรางความรูสึกฮึกเหิม ลําพองใจ 

ผูวิจัยสังเกตวาเด็กวัยรุนที่ออกมาข่ีรถมอเตอรไซคเลนในลักษณะน้ีทุกคนลวนมีความสุข ทั้งการแสดงออก

ผานสหีนา รอยย้ิม คาํพดู และความตอเน่ืองในการทํากิจกรรมทุกค ่าํคืน ถึงแมวากลุมที่รวมข่ีรถเลนก็ยังคงเปนกลุมเดิม 

เสนทางการข่ีรถก็ยังคงเปนเสนทางเดิมก็ตาม ความสุขในการข่ีรถน้ีอาจจะเปนประสบการณในเชิงบวกที่ทําใหพวกเขา

คลายเครียด คลายเหงา แกเซ็ง แตในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเปนประสบการณเชิงลบไดในบางบริบท

เวลารูสึกเซ็ง เบ่ือหนาย พวกเขาจะปรับเปล่ียนอารมณตนเองโดยการสรางความเราใจหรอืที่พวกเขานิยมเรยีก

วา “ปวน” หมายถึง การกอกวนชาวบานและผูใชรถใชถนนคนอื่นๆ เชน การเบ้ิลเครื่อง การเฉ่ียว การข่ีรถไปตะโกน

แซวไป การปวนไปทั่วเมือง หากมีพวกไปเยอะจะย่ิงทําใหพวกเขาเกิดความกลาและฮึกเหิม การทําใหผูอ่ืนรูสึกรําคาญ 

กลายเปนความสนุก การย่ัวอารมณใหผูคนดาบาง โกรธบาง ทําใหเขารูสึกสนุก คลายความเหงาและรูสึกมีชีวิตชีวา 
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การขี่รถเลนในชวงดึกน้ี มิไดทําใหพวกเขาติดกับดักของโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุจราจรได

งายเทาน้ัน หากแตเขายังได “ข่ี” และ “เลน” โดยการสรางความสนุกแกเซ็งดวยการทําลายสิ่งของของผูอื่น เชน 

การขโมยถังดับเพลิงในปมนํ้ามันท่ีปดแลวในเวลาน้ันมาฉีดเลนในขณะข่ีรถเปนกลุม และการทําลายสิง่ของสาธารณะ เชน 

การลมถังขยะใหเกลือ่นกลาดบนถนน การข่ีรถยกลอหนา การเลนสกโีดยการข่ีรถใหคนซอนกระโดดลงและจบัเหล็กทาย

รถพรอมทัง้ลากเทาทัง้สองขางไปกบัพื้นถนน การปาขวดเหลา ขวดเบยีรหนารานขายของทีเ่ปดตลอด 24 ช่ัวโมง เปนตน 

การข่ีรถเลนยังเปนกลวิธีในการแสดงอํานาจของพวกเขาใหประจักษตอผูพบเห็นไดสวนหน่ึงดวย เชน 

การข่ีรถไปในขณะที่ใหผูซอนลากมีดดาบกับพ้ืนจนเกิดประกายไฟ การปาขวดเหลาใสปอมตํารวจหรือปาใสกลุมทีเ่ปน

คูอริ การใชปนยิงหลอดไฟที่เสาไฟฟาขางทางขณะขับข่ี ทั้งปนจริงและปนปลอม ยิงอยางมีเปาหมายและยิงข้ึนฟา หรือ

แมกระท่ังการขี่รถไปเปนกลุมและตะโกนช่ือซุมของตัวเองพรอมท้ังบิดเรงเครื่อง “เวียงใต ๆ เวียงใต ๆ ”

ในขณะที่ผูวิจัยใชชีวิตอยูในชุมชนแหงน้ี บอยครั้งที่ผูวิจัยพบวา การข่ีรถเลนยามค ่ําคืนของพวกเขาน้ันกอ

ใหเกิดอันตรายกับพวกเขาโดยที่พวกเขาไมคาดคิด ดังเชน กลางเดือนตุลาคมในขณะท่ีเด็กวัยรุนอายุราว 17 ป ข่ีรถ

เลนอยูกับคูหูในชวงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืน ระหวางที่เขาข่ีรถอยูน้ันมีรถมอเตอรไซคของเด็กวัยรุน รุนโตกวาข่ี

ตามมาประชิดและตะโกนดาพรอมกับกลาวโทษพวกเขาวาพวกเขาข่ีรถปาดหนา แมวาพวกเขาจะช้ีแจงวาไมไดเปน

ผูกระทําการในลักษณะดังกลาว พรอมกับยกมือไหวทวมหัวเพ่ือขอโทษ อยางไรก็ตามก็ไมไดทําใหฝายตรงขามเช่ือ 

ในที่สุดเด็กวัยรุนอายุ 17 ป ผูขับข่ีก็กลายเปนเหย่ือผูเคราะหราย เขาถูกฟนบริเวณคอในขณะที่เพื่อนผูซอนว่ิงหนีออก

มาพบตํารวจสายตรวจและชวยชีวิตเขาไวไดทัน

การมารวมกลุมกันข่ีรถมอเตอรไซคของเด็กวัยรุนน้ี เปรียบเสมือนการประกอบพิธีกรรม ดังท่ีเดอรไคม 

(Durkheim,1976 : 215-216) บรรยายวาในระหวางประกอบพิธีกรรม สมาชิกท่ีมารวมประกอบพิธีจะแสดงพิธีกรรม

ที่แตกตางไปจากการใชชีวิตประจําวัน โดยเดอรไคมเรียกพิธีกรรมในระหวางประกอบพิธีเหลาน้ีวา

collective effervescence เปนอารมณความรูสึกรวมขณะประกอบพธิีกรรมทีก่อใหเกิดการกระทําไมคาด

คิด อารมณรุนแรงจะถูกปลอยออกมาราวกับไมอาจจะควบคุมได แตพวกเขาก็ยังสํานึกรูตัวโดยตลอด พวกเขาจะรูสึก

วาจะตองจัดวางตัวเองใหอยูนอกเหนือปริมณฑลทางศีลธรรมในชีวิตประจําวัน

ในมโนทัศนของเดอรไคมน้ัน ความรูสึกที่เกิดข้ึนระหวางทําพิธีกรรมเปนสิ่งที่เกิดข้ึนเฉพาะในยามผูคนมา

ชุมนุมรวมกันเพื่อทําพิธีกรรมรวมกันเทาน้ัน มันจะไมเกิดข้ึนเมื่อคนแยกอยูคนเดียวลําพัง มโนสํานึกรวมจึงไดมาจาก

สังคม หมายถึง สังคมเปนตัวกําหนด

ในกลุมผูขับข่ีรถมอเตอรไซครุนเยาวท่ีผูวิจัยศึกษาน้ี ความรูสึกของการมีความสุข คลายเหงา ต่ืนเตน เราใจ 

ที่เกิดข้ึนจากการขี่รถน้ันสามารถเกิดข้ึนกับผูขับข่ีในยามที่เขาข่ีรถลําพังก็ไดเพียงแตระดบัของอารมณความรูสึกทีส่นุก 

เราใจ และทาทายน้ันมีระดับที่เบาบางกวาในบริบทที่พวกเขาข่ีรถอยูรวมกลุมกันเปนจํานวนมาก

2.9 เหลา : ส่ือกลางพิธีกรรม

การข่ีรถเลนรอบแรกจะส้ินสุดเวลาประมาณ 2 ทุม หลังจากน้ันทุกคนจะกลับมาชุมนุมกันที่ซุมซึ่งสําหรับ

เด็กทายตลาดบานสราง พวกเขาใชศาลาชุมชนท่ีอยูทายตลาดเปนซุมในการรวมกลุมกัน กิจกรรมที่ทําในชวงนี้คือ 

การน่ังลอมวงด่ืมเหลาบาง เลนสนุกเกอรบาง มีเด็กรุนโตกวาเขามารวมวงดวย การเลาเรื่องราวในวงการนักเลงและ
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 การแลกเปล่ียนประสบการณชีวิตในชวงที่ผานมา รวมถึงความเปนไปในปจจุบันของแตละคน แตละรุน เปนประเด็น

ที่กลุมสนใจที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยดวย

หลังจากเหลาหมด  สมาชิกในวงเหลาบางคนตองแยกยายกลับบาน เหลือเฉพาะสมาชิกขาประจําซึ่งก็คือ

นักบิดรุนเยาว แมน เด็กวัยรุนอายุ 14 ป อายุนอยที่สุดในกลุม เขามีลักษณะเฉพาะคือ หลังจากดื่มเหลาไปแลว เขา

จะชอบข่ีรถมอเตอรไซคมาก โกพูดถึงแมน เมื่อเห็นแมนผุดลุกผุดน่ังสักพักก็ขี่รถออกไปและสักพักก็กลับมาน่ังด่ืมตอ 

วนเวียนอยูเชนน้ีวา“ไอแมน มันบาย่ิงเมามันย่ิงฟุงซานชอบข่ีรถ บางทีไมมีใครไปกับมัน มันก็ไปคนเดียว” 

นอกเหนือจากการชอบขี่รถมอเตอรไซคในยามท่ีเมาแลว แมนยังชอบปาขวดตามถนนในยามที่เขาเมาสุรา

ดวย แตกตางจากเวลาปกติ เขาจะเปนคนท่ีขี้อาย พูดนอย ใจออน มักสงสารคนท่ีถูกรังแก หรือออนแอกวา

อาจจะดวยวิถีชีวิตดังที่ผูวิจัยเลามาน้ี ทําใหเด็กวัยรุนในซุมบานสรางเกือบทุกคนมีประสบการณการเกิด

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการขี่รถมอเตอรไซคมาแลว

คนแรกในกลุมที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสคือโก เขาข่ีรถมอเตอรไซคเลนกับเคและแมนในชวงเวลาประมาณ 3 ทุม 

ขาไปโกข่ีรถมอเตอรไซคดวยลีลาสับโดด 

“เวลาประมาณสองทุม หนูอยากกินนมสดก็เลยชวนเพื่อนขี่รถมอเตอรไซคไปตลาดทาใหญ ขี่กันไปสองคัน

ไปกันสามคน ตอนแรกไอแมนมันจะซอนหนู หนูก็บอกวา สับโดดนะ สับโดดนะ มันก็เลยไมซอนไปซอนไอเคแทน” 

สับโดด หมายถึงการข่ีรถดวยความเร็วสูงและยกลอหนาข้ึนเปนชวงๆสลับกับการวิ่งบนพื้นที่ราบในรูปแบบ ว่ิงราบ-

ยกลอ-วิ่งราบ-ยกลอสลับเชนน้ีตอเน่ืองกันไป

ขากลับโกขับโดยใชความเร็วแขงกันกับเคซ่ึงมีแมนน่ังซอนทายในขณะที่โกบิดเรงเครื่องเพื่อจะข่ีไลตามเพื่อ

แซงรถของเคน้ัน ชายชราคนหน่ึงกําลังเดินขามถนนโกพยายามท่ีจะหลบแตเน่ืองจากเปนทางโคงประกอบกับรถมาเร็ว

ทําใหเขาหลบไมพน รถเก่ียวชายชราคนน้ันเสียหลักลมควํ่า หัวฟาดพื้น โกตองผาตัดเอาเลือดท่ีคั่งออกจากสมอง และ

ใสเฝอกเน่ืองจากกระดูกขาหกั ในขณะทีช่ายชราผูน้ันกต็องผาตัดสมองและกระดูกคอเคลือ่นนอนพักรักษาตัวอยูใกลๆ 

กนัในโรงพยาบาล โกกลายเปนผูตองหาในคดีขับข่ีรถดวยความประมาทจนทาํใหผูอืน่บาดเจบ็สาหัสและถูกคมุประพฤติ

สําหรับกรณีของเกงน้ัน จัดอยูในกลุมผูขับข่ีท่ีขี่รถเร็ว แรง ลีลาการข่ีรถของเขาเปนไปในลักษณะคึกคะนอง 

วันเกิดเหตุเวลาประมาณเกือบเท่ียงคืน เด็กวัยรุนกลุมน้ียังจับกลุมกนัอยูที่ซุมทายตลาดบานสราง พอไดเวลาประมาณ

เกือบเที่ยงคืนบอนเลิก นัทเด็กหนุมรุนใหญซึ่งมีความเกี่ยวดองเปนเครือญาติกับเกง บอกใหเกงข่ีรถมอเตอรไซคไปสง

เขาท่ีหอพักที่อยูหางออกไปจากชุมชนประมาณ 5 กิโลเมตร เกงและพวก จึงชวนกันข่ีรถไปสงนัท และถือโอกาสขี่รถ

เลนในคํ่าคืนน้ันดวย 

รถมอเตอรไซค 5 คันบางคันก็มีคนซอนทาย บางคันไมมีคนซอน ขับข่ีอยางไมเรงรีบนักในขาไป เมื่อสงนัท

เสร็จเรียบรอยขากลับ รถคันที่เกงข่ีซ่ึงเปนรถท่ีพอของเกงเพิ่งถอยออกมาใหมปายแดงน้ันถูกสลับคนขับโดยสันต เด็ก

หนุมทีนั่บไดวาขีร่ถแรงและเส่ียง เขาชอบข่ีรถในลักษณะผาดโผนมาทําหนาที่ขับแทนและใหเกงเปนผูซอน ถนนที่พวก

เขาข่ีรถอยูน้ีเปนถนนคอนกรีตที่มีสภาพพื้นผิวถนนคอนขางดี ขนาดของถนนกวางสี่เลน เมื่อสันตข่ีรถมาไดระยะหน่ึง

เขายกลอและใหเกงเปนผูถวงหลัง แตเน่ืองจากสันตข่ีมาดวยความเร็วและยกลอสูงเกินไปทําใหรถพุงทะยานข้ึนและ

พลิกกลับหลังเกิดประกายไฟ สันตทิ้งรถในขณะที่เกงตกลงไปจากรถแขนหัก

กรณีของแมน ขับรถโดยมีเกงซอนทายเขาข่ีพุงมาดวยความเร็วบริเวณถนนเลียบแมนํ้า ถนนสายที่พวกเขา
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ขับจนคุนเคย เปาหมายของการข่ีรถในวันน้ันคือการไปซื้อเบาะท่ีปาดบางๆ ที่รานปาดเบาะท่ีมชีือ่เสียงแหงหน่ึงในเมอืง 

ระหวางที่ข่ีรถมาดวยความเร็วและใจจดจออยูกับการจะไดเบาะใหม ทาํใหแมนไมทันมองวามีรถเกงคันหน่ึงพุงออกมา

จากถนนอีกฝงหน่ึงบริเวณสามแยก รถที่แมนขี่มาพุงเขาชนรถเกงคันน้ันอยางแรงจนเกงซ่ึงเปนผูซอนกระเด็นลอยขาม

แมนและฝากระโปรงรถไปอีกฝงหน่ึง 

มาตรการรณรงคและมาตรการทางกฎหมายไมจําหนายสุราใหกับเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปไมสามารถปฏิบัติได

จริงในวิถีชุมชนท่ีผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยอยูน้ี ขอมูลจากภาคสนามของผูวิจัยพบวา เหลาเปนสิ่งที่หาซื้อไดงายจากคน

คุนเคยในชุมชน 

“โธพี่ คนขายในเซเวน รูจักกัน สนิทสนม ซื้อได พี่เขานารัก” พูดเสร็จแมนเด็กชายวัย15 ปก็เดินไปซื้อเบียร 

3 ขวดมาใหผูวิจัยดูพรอมกับบุหรี่ย่ีหอ LM 1 ซอง “ซื้อไปแคน้ีกอนถาไมพอเด๋ียวคอยซื้อท่ีรานนาต๊ิก...  รานนาต๊ิกก็

เปด 24ช่ัวโมง”

รานนาต๊ิกเปนรานขายของชําในชุมชนเปนตึกแถว 1 คูหาอยูติดถนนและเปดขายของ 24 ช่ัวโมง  เด็กวัยรุน

ในชุมชนมักจะซ้ือเหลาที่รานนาต๊ิกน้ีดวยความคุนเคย ซื้อแลวก็มาน่ังด่ืมกันที่ศาลาในชุมชนบาง ที่บรเิวณทาเรอืเมลใน

ชุมชนบาง โดยมีเด็กรุนโตน่ังด่ืมดวย 

เหลาเปนส่ือกลางในพิธีกรรมสรางความสัมพันธ การยกเหลาใหแสดงถึงการหยิบย่ืน มิตรภาพและความ

เคารพ การไมรับเหลามาด่ืมแสดงถึงการปฏิเสธมิตรภาพ การด่ืมหมดแกวในคร้ังเดียวภายหลังจากไดรับแกวเหลามา

แลวน้ันแสดงถึงความสนิทแนบแนนของมิตรภาพ พิธีกรรมของการด่ืมเหลาเปนการกระชับความสัมพันธของการเปน

เพ่ือน เปนพวกเดียวกัน นอกจากน้ี หากผูใดท่ีไดรับการยกเหลาบอยสะทอนถึงความมีอํานาจ มีพวกมาก และไดรับ

การยอมรับมาก

เดก็วัยรุนรุนกลางจะมีฮีโรเปนเด็กรุนโตกวาทีพ่วกเขาจะยึดไวเปนแมแบบและเปนท่ีพึ่งพิงในยามท่ีพวกเขามี

เร่ืองกับคูอริตางซุม “พี่นัทเขาไมมเีงินหรอก เขาไมไดทํางาน พวกเราถือวาเขาเปนบอส เพราะเขามีปนและเขาก็รุนใหญ

ดวย” การท่ีพวกเขาไดน่ังรวมวงรํ่าสุรากบัรุนใหญเปนความสขุอยางหน่ึง ถึงแมวาบอยคร้ังพวกเขาจะตองเปนผูจายเงนิ

และตองคอยรับใช ชวยงานสวนตัวของรุนใหญก็ตาม เชน การทํางานบาน ขับรถรับ-สงผูหญิงของเด็กรุนโต ขับรถซื้อ

ของ ไปธุระตามที่ตางๆ หรือแมกระทั่งไปทํารายรางกายคนท่ีเด็กรุนโตไมพอใจ  

“เขารอไปหาแฟนตอนหาทุม ไมมีอะไรทําก็น่ังคุยกัน กินเหลา เขาชวนกินก็กินกับเขา เขาคุยฮาดี”

วิถีชีวิตเชนน้ีทําใหความสนใจในการเรียนของพวกเขานอยลง การไปโรงเรียนในขณะท่ียังไมสรางจากฤทธ์ิ

ของสุราและการอดนอนมาทั้งคืน เปนสาเหตุสําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหพวกเขาไมประสบความสําเร็จในการเรียน และ

เปนสาเหตุสําคัญของการบาดเจ็บรุนแรงและการเสียชีวิตจากการขับข่ีรถมอเตอรไซค

ไมเพียงแตบุหร่ี เหลาที่หาซื้อไดงายในชุมชนเทาน้ัน แมแตยาบา ก็สามารถซื้อไดบริเวณริมถนนหนาเซเวน

ในชุมชน “พี่เอาเงินมาใหหนูสิ หนูจะซ้ือใหดู ซ้ืองายจะตาย พวกเรารูวาจะซื้อกับใครที่ไหน มีขาประจําอยู...ข่ีรถไป

แปบเดียวก็ซ้ือไดแลว”

คืนวันศุกรปลายเดือนตุลาคม เวลาประมาณ 4 ทุม ผูวิจัยและเด็กวัยรุนน่ังกันอยูในซุมบานสรางน่ังคุยกัน

อยู คืนน้ันมีสมาชิกไมมาก ระหวางน้ันเอ็มก็ข่ีรถมอเตอรไซคเขามา ทาทางมึนๆ มีกลิ่นเหลา เอ็มจอดรถขางๆ รถของ

ผูวิจัย สักพักก็ควารถของสันตออกไปข่ี บิดดวยความแรง เสียงดังกังวานในความมืด  และเสียงก็หายไปอยางรวดเร็ว
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 บนถนนทางตรงสายเชื่อมตอกับอีกอําเภอหน่ึง  สันตว่ิงออกไปยืนดู ในขณะท่ีแมของสันตตะโกนบอกดวยความตกใจ

วาทําไมไมหามเอ็ม แตสันตกลับตอบกลับวา “มันข่ีได” ดวยสีหนาย้ิมแยมเหมือนไมเกิดอะไรข้ึนและเปนเรื่องธรรมดา

ที่คุนเคย ไมถึง 3 นาที เอ็มก็ขี่รถของสันตกลับมาจอด กอนข้ึนครอมรถของตัวเองแลวข่ีออกไปใหมอีกรอบ ดวยลีลา

เร็วและแรงเหมือนเดิม “ทําไมไมหามมัน มันเมา” แมสันตบอกยํ้าอีก “เช่ือดิ มันข่ีได” สันตยังตอบดวยสีหนาย้ิมแยม

ปนกับเสียงหัวเราะ 

เอ็มข่ีรถดวยลีลาการนอนข่ีและใชความเร็วสูงพรอมทั้งบิดเคร่ืองดวยความแรง เพยีงช่ัวเวลาพริบตาภาพการ

ข่ีรถของเอ็มหายไปจากสายตาของพวกเราเหลือเพียงเสียงเคร่ืองยนตดังกระห่ึมทามกลางความเงียบ

ครั้งน้ี เอ็มกลับมาและควาเอารถมอเตอรไซคของผูวิจัยไปขีด่วยลีลาเชนเดมิ บิดคันเรงเสียงดัง เรงเครื่องแรง 

“เฮยๆ มึงเอารถใครไป” สันตตะโกนตามเสียงรถมอเตอรไซคที่เอ็มข่ีไปดวยความเร็ว ทุกคนมองหนาผูวิจัยซ่ึงไดแต

พยักหนาปลอบใจ “พ่ีไมไดหวงรถ พี่หวงแตคน”

เม่ือเอ็มกลับมา เขาเอารถของผูวิจัยมาจอดที่เดิมและยกมือไหวขอโทษ “ขอโทษครับ” พรอมกับทําทาสวด

มนตไถบาปตามพิธีทางศาสนาคริสต สิ้นเสียงวาพี่ยกโทษให เอ็มหันกลับไป ควารถมอเตอรไซคของตัวเอง ข่ีออกไป

ดวยความแรงเหมือนทุกครั้งที่ผานมา ขากลับเอ็มข่ีผานหนาซุม ตัวนอนราบกับรถมุงหนาไปทางโคงบานสราง ทุกคน

ยืนดู พอถึงบริเวณโคงเอ็มยกตัวข้ึนน่ังแทนทานอนราบ แตรถท่ีเอ็มข่ีมาดวยความเร็วสูง ไมสามารถเขาโคงบานสราง

ได รถชนกับขอบรั้วเหล็กก้ันขางทางเสียงดังตัวเอ็มลอยไปไกลประมาณ 20 เมตร ตกไปที่พ้ืนขางทาง หัวของเอ็มไป

ซุกอยูที่โองนํ้าเกาๆ หมดสติทันที 

 “เอ็มๆๆๆ” ทุกคนตะโกนเรยีกเอม็ดวยเสียงดัง ดวยความตกใจ และว่ิงไปท่ีเกดิเหตุ เสียงที่ดังทามกลางความ

เงยีบในคํ่าคืนน้ันทาํใหชาวบานแถวน้ันออกมามงุดู ผูวิจัยขับรถไปเรยีกรถมูลนิธิฯ ทีอ่ยูหางจากจุดเกิดเหตุประมาณ 800 

เมตร มารับเอ็มไปโรงพยาบาลในตัวเมือง เพื่อนๆ ทุกคนตามไปโรงพยาบาล แมของเอ็มรองไหปมวาจะขาดใจ รองไห

ไปพลางกอดผูวิจัยและพูดวาแมยอมทุกอยาง ขอใหเอ็มรอดชีวิตในครั้งน้ี คืนน้ันแพทยใสเคร่ืองชวยหายใจและรับเอ็ม

ไวรักษาตอในโรงพยาบาล  

เอ็มรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 5 วัน หมอบอกวามีเลือดค่ังในสมองเล็กนอยใหกินยาเพ่ือใหเลือดละลาย 

อาการอื่นปกติไมมีกระดูกหัก 

อุบัติเหตุท่ีทําใหเอ็มเกือบเสียชีวิตในครั้งน้ี นอกจากเอ็มจะไมถูกกลาวโทษจากสังคมในฐานะที่เขาขับข่ีรถ

ในขณะที่สภาพรางกายไมพรอมจากฤทธิ์ของสุราแลว เร่ืองราวคร้ังน้ียังกลายเปนเรื่องสนุกสนาน ถูกนํามาเลาขานกัน

ในกลุมเด็กวัยรุนถึงความเปนคนดวงแข็ง ความเปนคนเกงอีกดวย สันตพูดถึงเอ็มในขณะที่เด็กวัยรุนจับกลุมพูดคุยกัน

ในซุมวา

“ไอเอ็มมันดวงแข็งวะ ตอนมันลอยจากรถนะ เหมือนซูเปอรแมนเลย หัวใจหยุดเตนดวยนะ แตปรากฏวาไม

เปนอะไรเลย มันเกงวะ”

ในขณะท่ีมีวิธีคิดชุดหน่ึงที่วา เราไมสามารถปองกันหรือยับย้ังตอตานอุบัติเหตุไดเน่ืองจากอุบัติเหตุเกิดข้ึน

จากการกระทําของส่ิงที่อยูนอกเหนืออํานาจการควบคมุของเรา แตเด็กวัยรุนกลุมน้ีกลับมีวิธีคดิและใหเหตุผลของการ

รอดชีวิตจากอุบัติเหตุวา มนุษยก็มีอํานาจเหนืออํานาจของส่ิงที่เรามองไมเห็นเชนกัน การฝนลิขิต

ของอํานาจที่เหนือการควบคุมของเราน้ีทําใหเกิดการช่ืนชมยกยองวาเปนคนเกงและทําใหพวกเขาเหลาน้ีลืม



ปนัดดา ชํานาญสุข  และคณะ
31

ปนัดดา ชํานาญสุข  และคณะ

นึกถึง “เหลา” ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเอ็มขับข่ีรถจนเกิดอุบัติเหตุในคืนน้ัน 

โชค เด็กหนุมคนหน่ึงในสมาชิกซุมบานสรางพูดดวยน ้ําเสียงแสดงความช่ืนชมวา “เขาบอกวาที่โคงน้ี

เด็กผูหญิงที่ข่ีรถแหกโคงตาย 3 ศพ เมื่อปที่แลวยังไมไปไหน เขากําลังหาคนแทนอยู ไอเอ็มมันเกงเขาเอามันไปไมได”

ไมมีใครสักคนท่ีพูดวา ถาเอ็มไมด่ืมเหลาแลวมาข่ีรถอยางคึกคะนอง ก็คงไมเกิดอุบัติเหตุดูเหมือนวา การด่ืม

สุราแลวมาข่ีรถทาํใหเสีย่งตอการเกิดอุบัติเหตุจะเปนประเด็นที่ทุกคนไมไดนึกถึง แมกระท่ังตัวเอ็มผูขบัขีร่ถมอเตอรไซค

เองก็คิดเพียงแตวา สาเหตุของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของเขาในคร้ังน้ีเปนผลมาจากการข่ีรถเร็วทําใหเขากะจังหวะ

การเปลี่ยนทาขี่จากการนอนข่ีมาเปนการน่ังข่ีไมทัน ทําใหไมสามารถบังคับรถชวงหัวโคงไดเทาน้ัน

หลังจากเอ็มออกจากโรงพยาบาลไดประมาณ 1 สัปดาหก็กลับมาข่ีรถมอเตอรไซคอีกครั้ง การที่เขาไมรูสึก

กลัวอุบัติเหตุเปนเพราะในการเกิดอุบัติเหตุครั้งน้ีเขาสลบคาท่ีไมรูสึกตัวและจําเหตุการณตางๆ ไมได เอ็มพูดถึงสาเหตุ

ที่ทําใหเขาไมรูสึกกลัววา “ข่ีไดแลว ข่ีไมเร็วหรอก ผมไมกลัวนะ ผมจําไมไดวาตอนเกิดเหตุเปนอยางไง”

กอนหนาที่เอ็มจะข่ีรถแหกโคงบานสราง 2 วัน เตา ก็ข่ีรถชนร้ัวเหล็กกั้นขอบทาง จุดเกิดเหตุเปนจุดเดียว

กับเอ็ม คืนวันน้ันเวลาประมาณเกือบ 5 ทุม ผูวิจัยกับเด็กวัยรุน น่ังเลนกันอยูท่ีซุมบานสราง เพ่ือนของสันตข่ีรถมาโชว 

3 คัน เปนรถแตงแรง เด็กๆ ในกลุมรุมถามเกี่ยวกับการแตงรถดวยความสนใจ สักพักสันตขอลองรถและข่ีออกไปดวย

ความแรง เมื่อขี่กลับมาเตาก็ขอลองข่ีบาง จากน้ันเตาก็ข่ีรถ honda wave 100 ของตัวเองออกไปดวยความแรงและ

เร็ว เม่ือขับกลับมายังซุมที่พวกเราน่ังกันอยูเขาเอยปากทาทาย

 “มาแขงกนัมั้ย คันไหนก็ไดกับคันน้ี” เตา เอยปากทา และข่ีรถดวยความแรง ออกไปบนถนนทางตรง สกัพัก

ก็กลับมาอีก “กลาปาว โก” สิ้นเสียงคําทาทายโกควารถมอเตอรไซคของผูวจิัย ข่ีออกไปแขงกับเตา พรอมกับตะโกนวา 

“แคน้ีพี่ปู ทางตรง อยากข่ี” แลวก็เบ้ิลเครื่องออกไป เตาขี่ Honda wave 100 โกข่ี Yamaha mio แขง

ไปบนถนนทางตรง ขากลับโกข่ีกลับมาจอดที่ซุมพรอมกับพูดวา “สูมันไมได เครื่องมันแรงไมถึง” รถของ

ผูวิจัยที่โกเอาไปใชในการขี่คร้ังน้ีเปนรถประเภทแตงสวย ไมไดมีการปรับแตงเครื่องยนตใหแรง

ในขณะท่ีโกน่ังคุยกบัพวกเรา เตากยั็งข่ีรถโชว บิดเครื่อง นอนข่ี เรงเครือ่งไปทางโคงบานสราง สักพักพวกเรา

ไดยินเสียงเตารองอยูขางถนนดวยความเจ็บปวดดังข้ึนตามหลังเสียงรถมอเตอรไซคชนกับรั้วเหล็กกั้นขอบทาง

 “โอยๆ เจ็บๆ แขนหัก ขาหักดวย ตามแมใหหนอย แมขายนม เจ็บๆ โอย”

2.10 ปลายทางของชีวิตขางถนน

ผูวิจัยใชชีวิตรวมกับพวกเขานานกวา 3 ป ทําใหเขาใจพัฒนาการหลายอยางท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเหลานักบิด

ขางถนน 

ผูวิจัยแบงเสนทางเดินของวัยรุนเหลาน้ีออกได 5 กลุมคือ หน่ึง เดินเขาสูเสนทางอาชญากรรมเต็มตัว : 

ไมตายก็ติดคุก สอง เขาสูกระบวนการกดข่ีขูดรีดแรงงานในโรงงาน สาม เร่ิมตนมีครอบครัวท่ีออนแอและเปราะบาง 

ส่ี นักเที่ยวราตรีกลุมเสี่ยงทางการแพทย และหา สรางช่ือประกาศตนเปนนักเลงรุนโตและนักพนัน
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 2.11 การปราบปรามจับกุมการซิ่ง : วิถีสุดทายท่ีปลายทาง

การยึดติดอยูกับเรื่องของความรู ทัศนคติที่มองผูขับข่ีวัยรุนในลักษณะที่ยอมจํานน (passive) โดยคิดวา

ผูท่ีขับขี่รถท่ีเสี่ยงหรือเกิดอุบัติเหตุน้ันเปนผูที่ขาดความรูในการขับขี่ ขาดความรูเกี่ยวกับกฎจราจร ไมมีทักษะในการ

ขับข่ีน้ันอาจเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมวัยรุนไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร ประกอบกบัการนําองคความรูทางสังคมวัฒนธรรมมาใชนอยมากในการวิเคราะหปรากฏการณ

การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ทําใหการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับการขับขี่รถที่เสี่ยงของเด็ก

วัยรุนปลอดพนจากบริบทแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมซ่ึงขัดตอปรากฏการณท่ีเปนจริง ยกตัวอยางเชน “จับไปกต็อง

ปลอย จับแลวขอ จับแลวขอ” เปนตัวอยางของคําพูดหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นวาการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ีตํารวจ

ที่มีตอการขับข่ีรถของชาวบานมีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน

จากการศึกษาพบวา นอกเหนือจากปจจัยทางประชากร และปจจัยภายในตัวบุคคล จะมีผลตอพฤติกรรมการ

ขับข่ีรถท่ีเส่ียงแลวน้ัน  พฤติกรรมการขับขี่รถที่เสี่ยงยังมีความเกี่ยวของกับระบบสังคมและวัฒนธรรมอยางใกลชิดอีก

ดวย ลักษณะของเด็กวัยรุนท่ีขับขีร่ถในลีลาทีเ่ส่ียงน้ันมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากกลุมเด็กวัยรุนท่ีขับข่ีรถที่ปลอดภยั 

กลาวคือ พวกเขาคือเด็กวัยรุนทีถ่กูสังคมครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนเบียดขับใหเปนเด็กชายขอบ พวกเขาไมสามารถ

กอรางอัตลักษณตัวตนในลักษณะทีส่งัคมใหการยอมรับและใหคุณคาได ดงัคาํพดูของนายตํารวจทานหน่ึงวา “เขาไมคดิ

วาตํารวจเปนฮีโรเพราะเขารูดีวาเขาเปนตํารวจไมได เขาเปนมือปนไดเขาจึงถือวามือปนคือฮีโรของเขา” ถึงแมวาพวก

เขาจะเปนคนชายขอบที่ไมมีทุนทางสังคม หรือทุนทางวัฒนธรรมเฉกเชน ท่ีคนในชนช้ันกลางมี  แตพวกเขาก็หยิบเอา

ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมที่พวกเขามีมาใชในการกอรางอัตลักษณและแยงชิงพื้นที่ทางสังคมใหกับกลุมตน 

หากแตปฏิบัติการดังกลาวกลับทําใหพวกเขาเขาไปอยูในวงจรของความเส่ียง โดยที่ความเส่ียงน้ันไมไดเปนเพียงความ

เสีย่งตอการบาดเจบ็จากอบุัติเหตุจราจรเทาน้ัน หากแตเปนความเสี่ยงตอสุขภาพทางเพศ และความเส่ียงตอชวีิต โดยท่ี

เขาเปนฝายที่ถูกกระทําและเปนฝายท่ีกระทําตอผูอื่นในสังคมดวย 

ถึงแมวาจังหวัดที่เปนพื้นที่ในการวิจัยคร้ังน้ีจะเปนจังหวัดที่มีภาวะเศรษฐกิจดีอยูในลําดับตนๆของประเทศ 

แตการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรก็ยังคงเปนปญหาที่นํามาซึ่งความสูญเสยีที่สําคัญของจังหวดั  หาก

พิจารณาอยางรอบดานจะเห็นวาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการขับข่ีรถโดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมวัยรุนน้ัน เปน

ผลลัพธทีส่ะทอนใหเห็นถงึความสุกงอมของปญหาครอบครัว โรงเรียน และระบบการบริหารปกครองบานเมอืงท่ีมคีวาม

เชื่อมโยงกันอยางเปนพลวัตร ดังน้ัน การพยายามลดจํานวนการบาดเจ็บและการเสียชวีิตจากการขับขี่รถจกัรยานยนต

ในกลุมเด็กวัยรุนที่มีประสิทธิภาพจึงไมสามารถทําไดโดยการใชมุมมองทางระบาดวิทยาเพียงลําพัง หรือการมองวา

ปรากฏการณดังกลาวเปนปญหาอุบัติเหตุจราจรเทาน้ัน หากแตควรพิจารณาวา การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจาก

การข่ีรถมอเตอรไซคของวัยรุนน้ันเปนภาพสะทอนของปญหาสังคมในปจจุบันที่นับวันย่ิงทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน อีกทั้ง 

การข่ีรถมอเตอรไซคของวัยรุนก็มิไดกอใหเกิดผลกระทบเพียงการบาดเจ็บและการเสียชีวิตเทาน้ันหากแตยังนํามาซ่ึง

ปญหาสุขภาพทางเพศ และการกระทําความรุนแรงทางสังคมอ่ืนๆดวย
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ความสัมพันธระหวางเหตุปจจัยจากผลการศึกษาวิจัยที่ผานมาแสดงความสัมพันธเปนกรอบแนวคิดดัง

แผนภาพ

  

ปจจัยในระดับมหภาค (Macro level factor)

• สภาพการใชยานพาหนะในชีวิตประจําวันและ

สภาพการใชรถใชถนนในชุมชน

• สถานการณการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับรถ

จักรยานยนต

• การบังคับใชกฎหมาย

ปจจัยระดับจุลภาค (Micro level  factors)

ปจจัยดานประชากร (demographic factors) 

• เพศ, อายุ, รายไดของครอบครัว

ปจจัยทางจิตวิทยา  (psychological factors)

• การรับรูความเส่ียง

• ทัศนคติตอการข่ีรถที่ปลอดภัย

ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural 

factors)

• วิถีชีวิตและความสัมพันธระหวางเพื่อนรุนราว

คราวเดียวกันและบุคคลแวดลอม

• ความสัมพันธภายในครอบครัว

• วัฒนธรรมบริโภคนิยม

• วิธีคิด และการใหความหมายตอรถมอเตอรไซค

และลีลาการขี่รถที่เส่ียง

ลีลาการข่ีรถมอเตอรไซคท่ีเสี่ยง

• การบาดเจ็บรุนแรงจากการเกิด

อุบัติเหตุ

• การกระทํารุนแรง
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2.12 วิธีคิดและวิธีการในการปองกันปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุม

เยาวชน

การทบทวนขอมูลและผลการศึกษาวิจัยที่ผานมาทําใหผูวิจัยมีความคิดวา การปองกันพฤติกรรมการ ขับข่ี

รถจักรยานยนตทีเ่ส่ียงนาจะมีพลังมากกวาการปราบปรามและการแกไขปญหาพฤตกิรรมการขับขี่ในกลุมเยาวชนและ

กําหนดวิธีการศึกษาวิจัยดังน้ี

กลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมายหลักคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมแหงหน่ึงและมีที่พัก

อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูปกครองของเด็กและเยาวชน และ ครูในโรงเรียนที่คัดเลือกเปนพื้นท่ี

ศึกษาวิจัย

กลุมเปาหมายรองประกอบดวย นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเปนพื้นที่วิจัย ผูวาราชการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ ผูประกอบการธุรกิจในชุมชน อาสาสมัครตางๆในชุมชน ผูนําชุมชนท้ัง

ผูนําแบบทางการ และผูนําไมเปนทางการ ทั้งน้ีผูเขารวมโครงการฯตองเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ

ระเบียบวิธีวิจัย

ผูวิจัยกําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี

ผูใหขอมูลหลัก 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมแหงหน่ึง ผูปกครอง ชาวบานในชุมชน 

ผูประกอบการ และ ขาราชการในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

จํานวนประชากรในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1มีจํานวน 600 คน (12หองเรียนหองเรียนละ50คน)

ในสวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพกําหนดกลุมผูใหขอมูลหลักโดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงตาม

คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการกลายเปนผูขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีเส่ียง การเขาถึงผูใหขอมูล

หลักใชวิธีการแบบสโนวบอล

เทคนิควิธีการศึกษาวิจัย 

ใชวิธีการศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของผูใหขอมูลหลัก เร่ิมตนจากการทํา

กจิกรรมในโครงการพัฒนาภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง และ โครงการพัฒนาภาวะผูนําความปลอดภัย โดยมสีาระสําคัญ

ดังน้ี
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1) โครงการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

กลุมเปาหมายหลัก คอื ผูปกครองของเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 ซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลหลัก ครูประจํา

ช้ันของกลุมผูใหขอมูลหลัก ชาวบานในชุมชน ผูประกอบการตางๆในชุมชน และผูนําชุมชน

ลําดับ วัตถุประสงค กิจกรรม กลุมเปาหมาย

1

1. สรางความตระหนักตอ

ความสูญเสียจากการขับขี่

รถจักรยานยนตของเด็กและ

เยาวชน

2. สรางทัศนคติที่ดีตอการรวม

สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย

- การสรางความรูเกี่ยวกับโครง

การฯและความสัมพันธอยางไม

เปนทางการ

- อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 

ทุกขของแม

- กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวขอรวมสรางวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยเพ่ือลูกรัก

ผูปกครองของเด็กนักเรียนมัธยม

ช้ันปที่1

2

1. สงเสริมพลังอํานาจของผู

ปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ

ในการสรางวินัยการขับข่ีรถ

จักรยานยนตและการใชชีวิตท่ี

ปลอดภัยของบุตรหลาน

-การมีปฏิสัมพันธกับผูปกครอง

ในชองทางตางๆ

-อบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวขอ 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ผูปกครองของเด็กนักเรียนมัธยม

ช้ันปที่1 (ตามขอ1) 

ผูมีสวนเกี่ยวของ

3

1. สงเสริมพลังอํานาจของครู

ในการสรางวินัยการขับข่ีรถ

จักรยานยนตท่ีปลอดภัยของ

นักเรียน

2. สงเสริมความเขมแข็งในการใช

ประโยชนจากระบบติดตามดูแล

ชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล

- การสรางความสนใจเกี่ยวกับ

เร่ืองความปลอดภัยทางถนน 

การกระตุนใหมีสวนรวมใน

การสรางอัตลักษณผูนําความ

ปลอดภัยในกลุมนักเรียน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 

ครูกับการสรางวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย

ครูประจําช้ันของนักเรียนช้ัน

มัธยมช้ันปท่ี1 และครูในฝาย

ตางๆที่เก่ียวของ
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 2) โครงการพัฒนาภาวะผูนําความปลอดภัย 

กลุมเปาหมายหลักคือเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 จํานวน600คน โดยมี กลุมเปาหมายรอง คือ กลุม

เพื่อนท่ีพนสถานะจากระบบการศึกษา โดยมีกลุมสนับสนุน คือ กลุมผูเขารวมกิจกรรมในโครงการพัฒนาภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงในขอ 1)

ประเด็น วัตถุประสงคของกิจกรรม กิจกรรม กลุมเปาหมาย

1.ผลกระทบของการสรางค

วามตระหนักตอการขับข่ีรถ

จักรยานยนตกรณีศึกษากา

รใชการเลาเรื่องและแลกเป

ล่ียนประสบการณตรง

1.สรางความตระหนักตอค

วามสูญเสียจากการขับข่ีรถ

จักรยานยนต

2.สรางทัศนคติที่ดีตอการ

สรางวัฒนธรรมความปลอ

ดภัย

-การสรางความสัมพันธที่ใกลชิด

ระหวางผูนําการเปล่ียนแปลงกับ

กลุมเปาหมายโดยทีมวิจัยทําหนาที่

เช่ือมความสัมพันธ

-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบั ติการ 

หัวขอ มอเตอรไซคกับวัยรุน

เด็กนักเรียนมัธยม

ช้ันปที่ 1 

จํานวน 600  คน

2.การศึกษาแบบจําลองภา

วะผูนําความปลอดภัยในเด็

กและเยาวชน

1.พัฒนาตนแบบการสราง 

ภาวะผูนําความปลอดภัย

-การสรางอัตลักษณแกนนําผูนํา

ความปลอดภัยวัยรุน

- กา รส ง เ ส ริ ม ให แ กน นําผู นํ า

ความปลอดภัยขยายเครือขาย

เพื่อตอกยํ้าอัตลักษณผูนําความ

ปลอดภัย

-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบั ติการ 

หัวขอ ผูนําความปลอดภัย

1.สรางพื้นท่ีทางสังคมใหกั

บกลุมเปาหมาย

2.สรางความภาคภูมิใจในต

นเองของกลุมเปาหมาย

3.สรางสํานึกรวมกันในกา

รสรางวัฒนธรรมความปล

อดภัย

-กิจกรรมปนรักสรางดีมีความสุข

-กิจกรรมสรางโลกสวยดวยมือเรา
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ทั้งน้ีจัดทําการปฏิบัติการตามแผนกิจกรรมตามลําดับดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มุงเนนการเสริมสรางความเขาใจ การปรับเปลี่ยน

ความคิดและบทบาทของกลุมผูใหญในภาคสวนตางๆที่เก่ียวของกับเยาวชนเชน กลุมขาราชการ กลุมผูปกครอง 

กลุมชาวบาน กลุมครูอาจารยและกลุมผูนําชุมชน ใหมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชนมีการพัฒนา

อัตลักษณผูนําความปลอดภัยทดแทนอัตลักษณผูขับขี่รถจักรยานยนตที่เสี่ยง หนาที่สําคัญ

ของกลุมผูนําการเปลีย่นแปลงเพ่ือสรางผูนําความปลอดภยัวัยรุนคือ การสอนเร่ืองความปลอดภยัดวยวิธีการ

ตางๆ (coaching) การดูแลชวยเหลือใหเกิดกิจกรรมและการกระทําตางๆเพื่อใหเยาวชนเกิดการขับข่ีรถจักรยานยนต

ที่ปลอดภัย (caring) และการกํากับควบคุมใหเยาวชนมีพฤติกรรมการขับข่ีและการใชรถจักรยานยนตที่ปลอดภัย 

(controlling) ทั้งน้ี การกระทําทั้ง 3 ประการดังกลาวจะตองเปนไปดวยความรูสึกและทาทีที่เปนมิตร แสดงความรัก 

ความเมตตา ความหวงใยที่สะทอนใหเยาวชนตระหนักถึงความปรารถนาดีที่ตองการเยาวชนปลอดภัยจากการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน 

วิธีการพัฒนาผูนําการเปล่ียนแปลงใชวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ ทุกขของแม  หัวขอการปรับเปล่ียน

พฤตกิรรม และหวัขอ ครกูับการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย และการมีปฏสิัมพนัธทางสังคมระหวางกันในการแสดง

ความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุนในดานตางๆอาทิเชน การสนับสนุนใหแสดง

ความสามารถในเวทีตางๆ  การสงเสริมใหคําปรึกษาและสรางแรงจูงใจตอการพัฒนาและจัดกิจกรรมตางๆเพื่อใหเกิด

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาภาวะผูนําความปลอดภัย มุงเนนการสรางอัตลักษณผูนําความปลอดภัยทดแทน

อัตลักษณการขับขี่รถจักรยานยนตที่เส่ียง การเปดพื้นที่ใหเยาวชนไดแสดงความสามารถเพ่ือลดความตองการในการ

ใชวิถีการขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีเส่ียงในการสรางตัวตน 

วิธีการพัฒนาภาวะผูนําความปลอดภัยเร่ิมตนจากการสรางกระแสการต่ืนตัวเร่ืองผูนําความปลอดภัยให

เกิดข้ึนในกลุมเยาวชนในพื้นที่ศึกษาวิจัย ทําการคัดเลือกแกนนําจากกลุมเปาหมายเพ่ือเริ่มตนสรางอัตลักษณผูนํา

ความปลอดภัยในกลุมแรกจากน้ันใชหลักการฝกเพื่อเปนผูฝก (training the trainer) เพ่ือตอกยํ้าความคิดการซึมซับ

และตอกยํ้าอัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุนใหฝงแนนอยางตอเน่ือง และเปนการพัฒนาเครือขายในกลุมเยาวชน

ใหกวางขวางตอไป  

ผูนําความปลอดภัยจะขยายความคิดและแสดงบทบาทของผูสอน (coaching)  ผูดูแล (caring)  และผูควบคุม 

(controlling) ความปลอดภัยตอไปในท่ีสุด กิจกรรมหลักประกอบดวย การอบรมเชงิปฏบิัติการ หัวขอ มอเตอรไซคกับ

วัยรุน อบรมเชิงปฏิบตักิาร หัวขอ ผูนําความปลอดภัย การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสรางสังคมปลอดภัยดวยมือเรา 

และกิจกรรมปนรัก สรางดี มีความสุข
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 ประโยชนในการศึกษาวิจัย

การวิจยัเชงิปฏิบัติการเร่ือง การปองกนัปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนกอใหเกิดประโยชน

ดังน้ี

1. เกิดองคความรูใหมในการพัฒนาแบบจําลองการปองกันปญหาการขับข่ีรถที่เสี่ยงในเด็กและเยาวชน

2. เกิดการเปล่ียนแปลงการพัฒนาตนเองไปสูภาวะผูนําความปลอดภัยในกลุมเยาวชน

3. เกิดกระบวนมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมเกี่ยวกับการสรางบริบทตางๆที่เอ้ือตอความปลอดภัยทางถนน

จากบุคลากรทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

4. เยาวชนมคีณุภาพชีวิตที่ดีขึน้โดยมีเปาหมายในการดําเนินชีวิตเพื่อใหตนเองบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามความสนใจ การพัฒนาจิตใจ และการมีสํานึกของการเปนพลเมืองที่ดี

5. เกิดภาคีเครือขายในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆและมีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน

รวมกันเพื่อพัฒนาทองถ่ินและชุมชนนาอยู
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บทที่ 3  เตรียมพ้ืนที่

3.1 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมโดยรอบโรงเรียน

โรงเรียนท่ีผูวิจัยเลอืกใชเปนพื้นที่ในการศึกษาวจิยัน้ีต้ังอยูในชมุชนเขตอําเภอเมอืง สภาพของชุมชนมีลักษณะ

ของความเปนเมอืงกึง่ชนบท มเีขตติดตอกับเขตเทศบาลเมอืง ความใกลตัวเมอืงทาํใหพื้นทีน้ี่มกีารกระจายของความเปน

เมืองและความทันสมัยมายังชุมชนอยางชัดเจน ดูไดจากการมีหางสรรพสินคา 3 ชัน้ซึง่มีโรงภาพยนตรและแหลงบนัเทิง

ภายในหางฯซ่ึงตั้งอยูไมหางจากชุมชนมากนัก มีสถานบันเทิงหลายแหงในรูปแบบตางๆไมวาจะเปนรานคาราโอเกะ1 

รานอาหาร สวนอาหาร รานคาสะดวกซื้อท่ีเปดใหบริการตลอดย่ีสิบส่ีชั่วโมง ตลาดสดขนาดใหญที่มีชาวบานจากตาง

อําเภอ ตางตําบลมาจับจายซื้อของ ชุมชนอยูไมหางจากถนนใหญขนาด 8 เลน มีรานทอง รานขายยา  อพารทเมนท 

หองเชาตางๆที่สนนราคาที่แตกตางกันไปต้ังแตราคาตํ่าสุดประมาณ 1,500 บาทจนถึง 2,500 บาท ดานหนามีหมูบาน

จัดสรรขนาดใหญที่ปลูกสรางบานเด่ียว  เทาวเฮาส และอาคารพาณิชยอยูไมหางจากถนนมากนัก 

ในชุมชนแหงน้ีน้ีมีโรงเรียนทั้งระดับมัธยมและโรงเรียนประถมขนาดใหญ รานเกมสหลายราน มีราน

เสริมสวยจาํนวนมาก เปนตน ประชาชนผูอยูอาศัยในชุมชนมีการผสมผสานกันระหวางคนตางถ่ินตางชมุชนมาอยูรวมกับ

คนถ่ินเดิม คนตางถิน่ที่เขามาอยูในชมุชนแหงน้ีมาอาศัยอยูเพ่ือทํางาน สวนใหญมีอาชีพรับจาง เปนพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมและเปนแรงงานตางดาวที่ทําอาชีพรับเหมากอสราง และเปนหญิงบริการในสถานบันเทิง  

ผูนําชุมชนเปนคนทองถิ่นเปนเจาของท่ีดินในชุมชนซ่ึงชาวบานหลายครอบครัวไดปลูกบานอยูในท่ีดินของ

ผูนําชุมชนแหงน้ีโดยจายคาเชาในอัตราท่ีไมสูงมากนัก ผูนําชุมชนพูดถึงความสัมพันธระหวางตัวเขากับเด็กวัยรุนท่ีถูก

นิยามวาเกวา “ผมเคยเกมากอน ไอพวกน้ีมันเห็นผมมันหลบหมด ไมกลากับผม”  ผูนําชุมชนคนเดียวกันน้ีเลาวา เขา

เปนคนธรรมดาๆไมสนใจนาย ไมชอบเสนอหนา ไปไหนเขาจะอยูแตดานหลังไมชอบออกงาน ไมชอบแตงตัวในรูปแบบ

ที่เปนทางการ เขาชอบอยูติดดินกับชาวบานมากกวา “ผมมันลูกทุง ไปงานศพก็อยูจนเลิกน่ันแหละ แตผมไมไปน่ังขาง

หนานะ ผมน่ังอยูขางหลังน่ังกับชาวบาน ” เขาใชเวลาสวนใหญน่ังอยูที่ศาลาบริเวณดานหนาบานลูกบานเวลามีปญหา

ก็จะมาหาที่น่ี ไมไปที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล

ผูวิจัยน่ังอยูที่ศาลาและไดรับน ้ําด่ืมเปนโอเลี้ยงทุกครั้งซ่ึงทํากันจนเปนประเพณีที่น่ีจะมีน ้ําโอเล้ียง นํ้าชาไว

บริการแขกหรือชาวบานที่แวะเวียนเขามา ที่ศาลาแหงน้ีจะมีสมาชิกอบต. ผูใหญบาน กํานัน ครู ตํารวจ และชาวบาน

ขาประจําน่ังอยูและมีชาวบานแวะเวียนไปพูดคุยดวยบรรยากาศแบบเปนกันเอง ผูนําชุมชนทําธุรกิจเกี่ยวกับการ

จําหนายเส้ือกีฬา  กีฬาฟุตซอลเปนกีฬาที่ผูนําชุมชนและชาวบานในตําบลน้ีภาคภูมิใจ สนามกีฬาฟุตซอลเปนสถานท่ี

ที่ทุกคนภูมิใจ ชวงเย็นจะมีการซอมและแขงขันเปนประจํา ผูนําชุมชนจะเขาไปรวมทํากิจกรรมการแขงขันกฬีาฟุตซอ

1  สถานที่คาประเวณี ตั้งอยูริมทางของถนนใหญกวาง 4 เลนสและเปนเสนทางผานของรถจํานวนมากที่สามารถเดิน

ทางไปยงัตางอาํเภอหรอืจงัหวัดอืน่ๆ สถานที่คาประเวณีในรูปแบบที่เรียกวาคาราโอเกะนีส้วนใหญมลัีกษณะเปนรานชัน้เดียวประดบัดวย

ดวงไฟเล็กๆหลากสี  เปนที่รับรูกันของชาวบานวา รานคาโอเกะนี้เปนสถานใหบริการทางเพศราคาถูก “พวกรถบรรทุกกับพวกเลี้ยงกุง

มันเที่ยว” 
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 ลน้ีบางคนก็รวมแขง บางคนก็ทําหนาที่เปนโฆษกโดยมีรูปแบบการพากษกีฬาที่สนุกสนานและเปดเพลงที่กําลังไดรับ

ความนิยมในปจจุบันสลับการพากษดวยเชนเดียวกันกับโตะปงปองบนหางสรรพสินคาที่เปนที่นิยมในกลุมเด็กวัยรุน 

“ผมชอบ หนีเรียนก็มาตีปงปองที่น่ี แอรเย็นตีไปฟงเพลงไป เราก็อยูกันท่ีน่ีทุกวันแหละ ตีไปโยกไปตามเพลง” 

“สังเกตดูนะ ที่น่ีมันไมคอยเกกันนะ ไอพวกเกมันก็ไมมายุงกับเรามันก็จะอยูของมัน เราก็ไมไปยุงกับมัน พอ

แมมันยังเอามันไมอยูเลย แลวเราจะเอามันอยูไดยังไง” ผูนําชุมชนพูดกับผูวิจยัถึงความสมัพันธระหวางเขากับเด็กวยัรุน

ในชุมชน โดยคําวาเกของเขาหมายถึงเรื่องการเสพและขายยาเสพตดิของเด็กวัยรุน เขาไมไดคิดวาการข่ีรถมอเตอรไซค

ซิ่งหรือการทะเลาะวิวาทจะเปนเรื่องที่ผูวิจัยจะตองสนใจมาทําวิจัย

ถนนเสนเล็กขนาด 2 เลนสพอใหรถยนตว่ิงสวนกันไดทอดเขาสูสวนในของชุมชน สองขางทางขนาบดวย 

บานเชา หองแถว  การจราจรในบริเวณน้ีในชวงเชาและชวงเย็นเปนไปอยางสับสนไรระเบียบ ภาพของตํารวจจราจร

นายหน่ึงซึ่งเปนคนในชุมชนยืนตะโกนวากลาวผูขับข่ีรถที่มักจอดรถกีดขวางทางจราจรจนทําใหพื้นผิวถนนที่คับแคบ

อยูแลวดูแคบลงไปอีกเปนภาพที่ผูวิจยัเห็นจนคุนชิน “มนัเปนหย่ังง้ี บอกวาจอดไมได จอดไมได ไมสนใจ เห็นแกตัว นึก

จะจอดก็จอด แลวหายไปไหนเน่ียะ บอกหลายคร้ังหลายหนไมรูจักฟง” ตํารวจจราจรตะโกนบนดวยเสียงดัง ทาทาง

หงุดหงิดหงุนงาน เดินไปเดินมาในขณะที่ผูคนรอบขางรวมทั้งผูวิจัยมองดูการกระทําของเขาดวยความรูสึกขบขันใน

ความหงุดหงิดอารมณเสียของเจาหนาที่ตํารวจนายน้ัน แมคาแถวน้ันพูดกับผูวิจัยวา “คนท่ีน่ีมันเปนหย่ังง้ีแหละ มัน

นึกจะจอดมันก็จอดไมสนใจใคร ไอน่ีมันก็โวยวาย โวยวายทุกวัน ก็หย่ังเง้ียะ”

ลกัษณะของความเจริญและความทันสมยัเริม่คลายความเขมขนลงตามถนนทีท่อดสูดานในของชุมชนลกึขึน้ๆ 

สภาพของชุมชนดานในเปนสวนหมาก บอกุงราง กระจายอยูเปนหยอมๆในชุมชน การปลูกสรางบานเรือนมีลักษณะท่ี

ยังคงความเปนชนบทในรูปแบบของบานไมขนาดไมใหญ มีหองเชาในลักษณะหองแถวช้ันเดียวราคาถูกกระจายอยูเปน

หยอมๆ  ซุมไกชนต้ังอยูในซอยเล็กๆที่หากไมใชคนในชุมชนและไมสังเกตก็จะไมรูวาในท่ีน้ันมีซุมไกชน  นอกจากซุมไก

แลว ในชุมชนแหงน้ีมีการรวมกลุมกันเลนการพนัน  การขายหวยจับย่ีกี แมของเด็กสาวคนหน่ึงเลาใหผูวิจยัฟงวา “เรา

ชอบไปงานศพ ไปขอหวย” ลักษณะของการขอหวยในงานศพน้ันทําเหมือนกับการเสี่ยงเซียมซีพอไดเลขมาก็ซื้อกันใน

งาน และไมนานหวยก็ออก “วันน้ันนะถูกกันบานเลย กลุมหน่ึงถูกหวย อีกกลุมหน่ึงโดนจับไพ ลองคิดดูสิมันทเุรศม๊ัย

จับแมกระท่ังในวัด ไอตํารวจเหี้-เน่ียะ ชอบดีนัก เกงดีนัก จับหวย จับไพ ทีโจรมันไมจับ” ตัวอยางคําพูดของผูปกครอง

ซึ่งเปนชาวบานในชุมชนสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติ วิธีคิดและวิธีการดําเนินชีวิต

วัดประจําชุมชนต้ังอยูใกลกับโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ  บริเวณลานวัดสวนหน่ึงถูก

ดัดแปลงเปนลานกีฬาฟุตซอลในตอนเย็นไปจนถึงราวสี่หาทุมน้ันจะมีผูนําชุมชนสวนหน่ึง ชาวบานและเด็กวัยรุนมา

ชมการแขงขันฟุตซอลท่ีน่ี ดานขางของสนามกีฬาจะมีชาวบานนําของใสรถเข็นมาขาย คนดูน่ังบนอัฒจรรย ผูคนจะ

พลุกพลานมากในชวงเย็นท้ังผูขายของ รถรับสงนักเรียนรูปแบบตางๆทั้งรถสองแถวเกาๆ รถบรรทุก 6 ลอ ที่ดัดแปลง

ทําเปนรถรับสงนักเรียน รถของทหารท่ีใหบริการรับสงบุตรหลานของขาราชการทหาร   นักเรียนจํานวนหน่ึงจะมาใช

เวลาวางกอนกลับบานที่ลานวัดแหงน้ี ถนนทีท่อดยาวลัดเลาะชุมชนไปเร่ือยๆจนส้ินสุดปลายทางท่ีถนนกวางแปดเลนส

ที่โอบลอมรอบชุมชนอีกดานหน่ึง บริเวณชายถนนแหงน้ีจะเรียงรายไปดวยรานคาราโอเกะหลายรานที่มีการใหบริการ

ทางเพศแอบแฝงในรปูแบบการสนนราคาท่ีไมสูงนักอยูติดๆกนัเปนหยอมๆตอนกลางคืนจะเปดไฟที่ตกแตงหนารานเปน

ไฟดวงเล็กๆหลายดวงหลากหลายสี แจคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เลาวา “พอไอหน่ึงมันคุมคาราโอเกะ วนัน้ันนะ

เขาพาเด็กคาราโอเกะที่มาใหมไปทําผมนะ พอเด็กคาราโอเกะออกมา เขาบอกอยางงี้ไมไดแลว สาวญี่ปุน อวบอึม๋หย่ัง

งี้เขาบานเลยเขาบานกอนไมตองทํางานแลววันน้ี” เขาเลาถึงความสัมพันธระหวางพอเพื่อนกับสาวคาโอเกะใหผูวิจัย

ฟงดวยสายตาแวววาว “วันน้ันนะ หนูเห็นตาชัยพอไอหน่ึงโอบสาวคาราโอเกะบนหางโอโห...” ปฏิสัมพันธทางสังคม
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ระหวางผูใหญในชุมชนดํารงอยูทามกลางการสังเกตของเด็กและเยาวชน พวกเขาตางซึบซับรับเอาประสบการณเหลา

น้ีเขาสูกระบวนการคิด พัฒนาวิธีการมองโลกและมีผลตอการเลือกวิถีในการใชชีวิตของพวกเขา ดังน้ันเบาหลอมทาง

สังคมจึงมีผลตอการกระทําตางๆของเด็กและเยาวชนดวย

ชีวิตผูคนในชุมชนแหงน้ีมีความหลากหลาย พอคา แมคาขายของ กลุมคนน่ังต้ังวงดืม่สรุา คนแตงชุดโรงงาน

เดินทั่วไปอยูในชุมชนโดยเฉพาะในชวงเชาและชวงหัวคํ่า  แรงงานตางดาวมีประปรายในชุมชนสวนใหญมาทํางานเปน

ลูกจางในรานคาบาง รานอาหารบาง รานเสริมสวยบาง ทํางานในสวนบาง   คนวัยหนุมใหญอายุราว 25 ปข้ึนไปมี

ลายสกัยันตเต็มตัวสวนหน่ึงไดรับการบอกเลาวาเปนคนพนจากการตองโทษและถูกจําคุกมา  มีคนสติไมดีท่ียังอยูในวัย

หนุมเดินใหเห็นอยูในชุมชนราว 10 คน  ชาวบานในชุมชนเลาวา“แถวน้ีกอนท่ีจะปราบปรามยาเสพติดนะ เปนดงเลย 

ทําของกัน ทั้งเสพท้ังขาย มีมาต้ังนานแลวต้ังแตผงขาวจนมาถึงยาบาแหละ ไอพวกท่ีสติไมดีที่เดินๆอยูหนะก็เปนผลมา

จากเสพยาทั้งน้ันแหละ” คําบอกเลาสวนหน่ึงทําใหผูวิจัยเร่ิมเขาใจประวัติศาสตรของชุมชนวามีความเกี่ยวโยงมาถึงวิถี

การดําเนินชีวิตของเด็กวัยรุน รุนลูก รุนหลานของพวกเขาอยางไร

ตัวอยางหน่ึงของเหตุการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนในโรงเรียนมัธยมในชุมชนแหงน้ีเปนประสบการณที่ทุกคน

ตางจดจําดวยความสะเทือนใจ

“โอยพี่ มาเร็วๆ มันแทงกันเลือดสาดเลย มาเร็วๆพี่” เสียงเด็กชายวัย 14 ผานมาทางโทรศัพทในขณะที่

ผูวิจัยยืนสอนหนังสืออยูหนาช้ันเรียนในมหาวิทยาลัย ผูวิจัยขบัรถดวยความเร็วมุงสูพ้ืนที่วิจยัพรอมโทรศัพทถงึเจาหนาท่ี

ตํารวจที่คุนเคยกัน “อาว ทําไมพี่ไมเห็นรูเรื่องเลย” ในระหวางการขับรถเพื่อเดินทางไปยังพื้นท่ีวิจัยน้ันครูฝายบริหาร

งานบุคคลโทรศัพทมายังผูวิจัยเปนระยะ เธอเลาอาการของเด็กนักเรียนรุนพี่ดวยน ้ําเสียงที่รอนรน วิตกกังวล สับสน 

วาวุนใจ คร้ังสุดทายเธออยูที่โรงพยาบาล นํ้าเสียงส่ันเครือ”เสียแลว เราจะทําอยางไงดี” 

เมื่อขับรถผานลานวัดซ่ึงอยูไมหางจากโรงเรียน ผูวิจัยสังเกตเห็นเจาหนาที่ตํารวจกําลังเขาตรวจคนและ

สอบสวนพระหลังจากสืบทราบวามีความเกี่ยวพันกับยาเสพติด ทันทีท่ีหยุดรถนายดาบตํารวจเดินเขามาหาพรอม

พูดวา“วันน้ีไมรูจะรับคดีไหนกอนดีเต็มไปหมดเลย ไปดูท่ีเกิดเหตุแลวคนเจ็บอยูโรงพยาบาลผูตองหาหนีไป”เขาเปน

เจาหนาที่ตํารวจธุรการแตตองออกมารวมสืบสวน จับกมุดวย บอยครั้งที่ “งานเขา”จนไมสามารถจัดเจาหนาท่ีไดเพียง

พอ ความสบัสนวาจะเร่ิมตนจากคดีไหนกอนเกิดข้ึนบอยคร้ังกับเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบติังาน การประเมินและจดัลาํดับ

ความสําคัญของคดีแตกตางกันตามมุมมอง นายมองอยางหน่ึงลูกนองมองอยางหน่ึง ตํารวจมองอยางหน่ึงชาวบาน

มองอีกอยางหน่ึง มุมมองท่ีแตกตางดวยความไมเขาใจอาจกอรางทัศนคติเชิงลบ   “บอกไปก็เทาน้ัน มันมาดูๆ จดๆ

พอบอกวาคนแทงหนีไปแลว มันก็ไมเห็นสนใจอะไร” น ้ําเสียงและคําที่ใชเรียกขาน สะทอนความไมพึงพอใจของชาว

บานท่ีมีตอตํารวจ

“โอย จะบาอยูแลว ทําไมบอกอะไร ไมฟงกันบางนะ” ครูตะโกนระบายความเครียด ความอึดอัดที่เต็มแนน

อยูภายในเม่ือเด็กนักเรียนตางพากันออกมาจากหองเรียนจนเกิดความสับสนอลมาน เกิดการแบงแยกเปนกลุมและ

มีแนวโนมที่จะยกพวกทํารายกันระหวางนักเรียนมัธยมตนและมัธยมปลาย  ความวุนวายเริ่มคลายลงเมื่อผูวิจัยและ

คณะครูสามารถควบคุมใหนักเรียนทุกคนเขาไปอยูภายในหองเรียนและครูประจําช้ันทําหนาท่ีควบคุมจํานวนนักเรียน

และใหนักเรียนอยูในความสงบ

เมื่อบรรยากาศในโรงเรียนเริ่มเขาสูความสงบผูวิจัยนึกถึงตํารวจชุมชน พวกเขาหายไปไหนในยามที่คนใน

ชุมชนทุกขเชนน้ี? 
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 ขนาดของโรงเรียนที่ไมใหญมากนักประกอบกับการท่ีโรงเรียนต้ังอยูทามกลางบริบททางสังคมวัฒนธรรมดัง

กลาวขางตนเปนเหตุผลสวนหน่ึงของการที่ผูวิจัยเลือกโรงเรียนมัธยมแหงน้ีเปนพื้นท่ีในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี นอกเหนือ

จากการที่ผูวิจัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนแหงน้ีพอสมควรเน่ืองจากประสบการณของการทําวิจัยที่ผานมา 

ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมท่ีผูวิจัยมีอยูจากการที่ใชพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในการทําการศึกษาวิจัยอยางตอเน่ือง

น้ีทําใหผูวิจัยพัฒนาเครือขายและสรางการมีสวนรวมของกลุมภาคีเครือขายที่เก่ียวของไดไมยากนัก

3.2 การปรากฏตัวคร้ังแรกของเรื่องราวมอเตอรไซคกับวัยรุนในโรงเรียน

กลางเดอืนพฤษภาคม 2552 กอนเปดภาคการศึกษา ผูวิจัยไดทําการปรึกษาหารือรวมกันกับครูซึ่งทําหนาท่ี

ผูบริหาร ฝายบริหารงานบุคคลประจําโรงเรียนซึ่งเปนพื้นท่ีศึกษาวิจัยโดยมีเปาหมายในการเตรียมการจัดกิจกรรม 

“คายสัมพันธ” ใหกับนักเรียนใหมที่จะเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4

การดําเนินการเร่ิมตนจากการรวมประชุมเพื่อวางแผนความคิดและวิธีการทํางานรวมกันระหวางคณะวิจัย

และคณะกรรมการสภานักเรียนโดยผูวิจัยสังเกตพบวา กลุมนักเรียนซึ่งเปนคณะกรรมการสภานักเรียนมีอิสระทาง

ความคิดในการจัดกิจกรรมไมมากนัก วธิีคิดและวิธีการจัดกิจกรรมยังมีลักษณะของการรับคําส่ังจากอาจารยเพื่อนํามา

ถายทอดสูทีมงานเพื่อปฏิบัติตามท่ีครูส่ังมาเปนสวนใหญ 

ในเบ้ืองตนคณะกรรมการสภานักเรียนสรุปรูปแบบกิจกรรมโดยใชวิธีการจัดกลุมฐานและใหนักเรียนใหม

หมุนเวียนเขารวมกิจกรรมตามฐานการเรียนรูประกอบดวย กิจกรรมที่ใหความรูและปรับเปล่ียนพฤติกรรมเกี่ยวกับ 

การปลูกฝงคุณธรรมการย้ิม การไหว การทักทาย การเขาแถว มารยาทในการซื้อและรับประทานอาหาร ความสะอาด

ในการใชหองนํ้า และการหลีกเล่ียงการทะเลาะวิวาท เปนตน เมื่อสอบถามพบวากิจกรรมดังกลาวเปนขอเสนอท่ีพวก

เขาไดรับคําสั่งมาจากคณะครูเพ่ือใหดําเนินการ เมื่อแนวคิดและหลักการถูกกําหนดโดยผูใหญ กลุมเยาวชนกลุมน้ีจึง

มีหนาที่เพียงกําหนดผูรับผิดชอบและเตรียมวิธีการทํางานใหเปนไปตามแผนที่คณะครูไดกําหนดไวเทาน้ัน การมีสวน

รวมของเยาวชนจงึไมไดเปนไปในลักษณะของการมีสวนรวมคิด รวมวางแผนดังน้ัน ความรูสึกภาคภมูิใจจึงมเีพียงระดับ

หน่ึงเทาน้ัน นักเรียนกลุมหน่ึงเลาวา “พวกผมรูสึกเหมือนกันนะวา พวกผมก็แคชวยงานของครู มันไมใชงานของพวก

ผม”ความรูสึกของพวกเขาไมแตกตางจากถอยคําเสียดสีท่ีคณะครูสวนหน่ึงมีตอพวกเขา “พวกเธอเปนนักเรียนหรือวา

เปนเบ”ถงึแมวาการทํากจิกรรมในโรงเรยีนจะดํารงอยูทามกลางความแตกตางและความคิดทีห่ลากหลายแตคณะวิจัยยัง

สังเกตเห็นความสุขในการทํากิจกรรมของพวกเขาเหลาน้ัน ถงึแมวาจะมเีสียงทัดทานถึงรูปแบบและวธิีการทํากิจกรรม

ของเหลาบรรดาสภานักเรียนแตพวกเขาก็ยังมีความประสงคท่ีจะทํากิจกรรมตอไปดวยความต้ังใจและกระตือรือรน

ขอสรุปของความคิดในการจดักจิกรรมคายสัมพนัธดังกลาว แสดงใหเหน็วา ในหวงเวลาทีผ่านมาในบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรมของโรงเรยีนแหงน้ีไมไดใหความสาํคัญตอเร่ืองการขับข่ีและการใชรถจกัรยานยนตรวมถึงผลกระทบ

ตางๆที่เกดิข้ึนจากการใชรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนเลย ทําใหเร่ืองราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการใชรถจักรยานยนต

ที่เส่ียงอันตรายขาดหายไปในจิตสํานึกของครูและนักเรียนและไมปรากฏออกมาอยางเปนรูปธรรมเม่ือทําการคิดและ

วางแผนกิจกรรมตางๆ

คณะวิจัยทําการกระตุนสํานึกดานวิถีการใชรถจักรยานยนตที่เส่ียงโดยการต้ังคําถามตอคณะกรรมการ

สภานักเรียนและพบวา เม่ือไดรับการกระตุนซักถาม นักเรียนเกิดความสนใจและสามารถพัฒนาการคิดตอยอดโดย

การสรางเรื่องเลาเพ่ือแสดงบทบาทสมมติรวมกับประเด็นสาระสําคัญอื่นไดอยางเช่ือมโยงโดยมีความสอดคลองตรง
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กับวิถีชีวิตของเยาวชนกลุมเส่ียงไดเปนอยางดี เร่ืองเลาถูกนํามาใชในการวางโครงเรื่องเพ่ือแสดงบทบาทสมมติ โดยใช

เวลาไมมากนัก สะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนวา วิถีชีวิตของการขับข่ีรถจักรยานยนตและการใชรถจักรยานยนตท่ีเส่ียง

ของนักเรียนน้ันเปนเร่ืองใกลตัวที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน หากแตนักเรียนไมไดรับการกระตุนใหเกิดการฉุกคิดและต้ัง

คําถามตอการกระทําดังกลาว รวมถึงไมไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมในการนําเร่ืองราวประสบการณดังกลาวมาใชใน

การปองกันและแกปญหาพฤติกรรมการขับข่ีรถที่เสี่ยงอีกดวย

ในที่สุด คณะวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ คณะกรรมการสภานักเรียนไดรวมกันจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ประกอบไปดวยกิจกรรมการลอดซุมท่ีมีสัญลักษณของความปลอดภัยทางถนน  การเรยีนรูรวมกนัจากการแสดง

บทบาทสมมติซึง่มีเร่ืองราวของการใชรถจักรยานยนตของวัยรุนและผลกระทบที่เกิดขึน้  การสํารวจการใชเวลาวางของ

นักเรียน และการสะทอนตัวตนผานการวาดภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1และ มัธยมศึกษาปที่4 

ผลการดําเนินการพบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมใหความรวมมือและใหความสนใจกับกิจกรรมเปนอยาง

ดี กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ไดรูจักวิถีการดําเนินชีวิต

และระบบวัฒนธรรมในโรงเรียนมากย่ิงขึ้น ไดรับการสรางเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน และพัฒนาความรูสึกวา

เปนสวนหน่ึงของชุมชนเดียวกัน 

เริม่มกีารกระตุนความคิดในประเด็นการขับข่ีจักรยานยนตอยางปลอดภยัใหเกิดข้ึนในชุมชนแหงน้ีซ่ึงประกอบ

ไปดวยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 จํานวน 750 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงเปนคณะกรรมการ

สภานักเรียน จํานวน 60 คน คณะวิจัย และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 20 คน  และจากการสํารวจการ

ใชเวลาวางของนักเรียนพบวา นักเรียนใชเวลาวางสวนใหญเพื่อเลนเกม ตกแตงรถจักรยานยนต และมีรสนิยมในการ

ขับข่ีรถจักรยานยนตเลนเมื่อมีเวลาวาง 

ดังน้ัน ผลการจัดกิจกรรมในครั้งน้ียืนยันความเหมาะสมในการเลอืกพื้นที่ในการศึกษาวิจัยของคณะวิจัย และ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และปที่ 4 มีความเหมาะสมที่จะเปนกลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี

3.3 พื้นที่ส่ือมวลชนทองถิ่นกับการนําเสนอเรื่องราวของมอเตอรไซคกับวัยรุน

กอนเร่ิมดําเนินการจัดกิจกรรมคายสมัพันธในครัง้น้ี  ผูวิจยัไดจดัประชมุภาคีเครือขายและเชิญสือ่มวลชนทอง

ถ่ินเขามารวมเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินโครงการวิจัยฯ การสรางความเขาใจดังกลาวสงผลใหสื่อมวลชนเกิดความสนใจ

และตองการติดตามผลการดําเนินการ สงผลใหการเปดตัวเรื่องราวของมอเตอรไซคกับวัยรุนในกิจกรรมคายสัมพันธน้ี

ถูกเผยแพรไปสูการรับรูของผูคนในชุมชนระดับจังหวดั ประเด็นของปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน

และการพยายามหาวิธีการในการปองกันแกไขกลายเปนเร่ืองราวทีช่าวบานในจังหวัดฉะเชิงเทราไดรับรูมากข้ึนกวากอน

หนาที่จะดําเนินการ การกระทําดังกลาวทําใหเรื่องราวของมอเตอรไซคกับวัยรุน และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใชรถ

จักรยานยนตและการเริ่มมีสวนรวมของกลุมบุคคลตางๆที่มีตอการปองกันและการแกไขปญหาน้ีถูกเผยแพรในชุมชน

แหงน้ีมากข้ึน นับไดวาเปนจุดเร่ิมตนของการสรางกระแสวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในเรื่องมอเตอรไซคกับวัย

รุนเริ่มตนข้ึนในชุมชนแหงน้ี 

ในขณะที่สื่อมวลชนทองถ่ินทําขาวน้ัน ประธานสภานักเรียนก็ทําหนาที่เปนพิธีกรขาวในการจัดทําขาวใน

สไตลนักขาวพลเมืองดวยการสงเสริมสนับสนุนจากคณะวิจัย โดยมีสาระสําคัญคือ การนําเสนอเรื่องราวของการเปด

ตัวครั้งแรกในการปองกันปญหาการขับรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนในโรงเรียนแหงน้ี และอาจนับไดวาเปนโรงเรียน
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 แหงแรกในจังหวัดน้ีที่นําเรื่องราวของอุบัติเหตุมอเตอรไซคกับวัยรุนเขามาเปนประเด็นที่สําคัญในการจัดคายสัมพันธ

กอนการเปดภาคเรียนดวย 

ผลผลิตของการดําเนินการทําขาวโดยเยาวชนในสไตลนักขาวพลเมืองคร้ังน้ีถูกนํามาใชนําเสนอในที่ประชุม

คณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ ท่ีมีคณะกรรมการศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนทั้ง 5 ยุทธศาสตรเปนผูเขารวม

ประชุม ทําใหคณะหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมเกิดความสนใจและเริ่มเขาใจการเปดพื้นที่ใหเยาวชนมี

สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตมากข้ึน  โรงเรียนแหงน้ีไดรับความสนใจจาก

หัวหนาสวนราชการตางๆมากข้ึน โดยมีการรับรูถึงความพยายามและการใหความรวมมอืในการปองกันปญหาจากการ

ขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน  

3.4 ครูครับชวยดวย “ไอพวกเด็กใหมหลังหองไมสนใจ”

“ไอพวกม.4 ขางหลังไมสนใจ ไมใหความรวมมือเลยครับ”ประธานสภานักเรียนเดินเขามารายงานตอผูวิจัย

เน่ืองจากไมสามารถชักชวนใหกลุมเด็กนักเรียนใหมช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ทาํกิจกรรมตามคําส่ังของวิทยากรได พวกเขา

น่ังลอมวงพูดคุยกนัโดยไมสนใจทํากิจกรรมตามคําแนะนําของคณะวทิยากรดวยทาททีี่เปดเผยชัดเจน สงัเกตเหน็ไดจาก

การน่ังหันหลังใหกับกลุมวิทยากรและลอมวงคุยกันอยางสนุกสนาน

คณะกรรมการสภานักเรียนซ่ึงเปนรุนพ่ีช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 และปท่ี 6 ไมสามารถทีจ่ะปรับเปลีย่นพฤติกรรม

ของพวกเขาได ไมไดรับการยอมรับจากพวกเขา และคณะกรรมการสภานักเรียนก็ไมยอมรับพวกเขาเชนเดียวกัน

ผูวจิัยมองสบตาและเดินไปดานหลงัดวยทาทปีกติ เม่ือเดินผานพวกเขาเหลาน้ัน ผูวิจยัสงัเกตจากเสียงพดูคยุ

ของพวกเขา พบวาเรื่องราวของการสนทนาคือการซอมและตกแตงรถมอเตอรไซค “กูเพิ่งแหกโคงเม่ือวานน้ี รถและ

เลย แตกูไมเปนไร คาซอมเปนหมื่นแหละ”เสียงเลาของเปรมทําใหผูวิจัยหาทางเขาหาพวกเขาโดยเดินเขาไปน่ังลงกับ

พื้นขางๆพวกเขาพรอมท้ังเอามือโอบไหลหนุมนอยรางใหญชื่อเตา “ไง ใครรถคว ่ํา ทาทางเซียนเลยน่ี สงสัยเราตองมา

แขงกันหนอยแลวมั๊ง ข่ีรถอะไร”ผูวิจัยเริ่มชวนคุยดวยทาททีี่เคยเรยีนรูมาเมื่อคร้ังท่ีทําวิจัยเร่ือง speed violence and 

sex บทสนทนาเร่ิมออกรสชาติเมื่อพวกเขารูวาประสบการณของผูวิจัยเกี่ยวกับรถมอเตอรไซคและวิถีวัยรุนไมแตกตาง

จากพวกเขาแถมซํ้าผูวิจัยยังคุนเคยกับคนโตรุนพ่ีที่พวกเขารูจักและใหการยอมรับวา “แรง”อีกดวย ผูวิจัยปดทายดวย

การบอกกับพวกเขาวา “ขอใหพวกเขาเปนแกนนําชวยผูวิจัยทาํกิจกรรมหนอย ผูวิจัยเช่ือวาพวกเขามีฝมือ”การกระทํา

ดังกลาวทําใหพวกเขากลายเปนแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนรุนแรกที่มีบทบาทที่สําคัญในเวลาตอมา

เร่ืองราวของการเขามาเปน “เด็กใหม”ของเปรม ดิลกศร ี หน่ึงในแกนนําผูนําความปลอดภยัวัยรุนถูกเลาสูกนั

ฟงโดยแมของเปรมถายทอดผานการแสดงวาไรต้ีในการจัดการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเร่ือง การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมให

กับกลุมผูปกครองวา แมขอบคุณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2  แหงน้ีท่ีไมปฏิเสธลูกชายของแม ในยามน้ันทุกคนใน

ครอบครัวของแมมีความทุกขเน่ืองมาจากเปรมลูกชายคนโตถูกปฏิเสธไมใหศึกษาตอในโรงเรียนประจาํจังหวัด โรงเรียน

ที่เขาเลาเรียนอยูต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 แมเลาวาลูกชายของแมเริ่มไมสนใจเรียนในชวงตนปของช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2  เขามักจะทะเลาะวิวาทกับเพื่อนถึงแมวาสาเหตุของการทะเลาะวิวาทจะไมไดเกิดข้ึนจากเร่ืองของเขา เปรมรูสึก

ภาคภูมิใจที่ตนเองเปน “คนสําคัญท่ีเพื่อนๆเรียกหายามมีเรื่อง เขาจะตองออกไปชวยเพื่อน ไมฟงเสียงทัดทานของใคร

แมแตแม”การนิยามตัวตนวาเปนลกูหลานนักเลง ใจถึง ไมยอมใหใครมารังแกเปนพลังสําคัญทีท่ําใหเปรมเพิ่มความแรง

ในการตอบโตกลุมเพือ่น และกลุมครทูี่เขาคิดวาเปนกลุมตรงขามกบัเขา ไมเขาใจเขา “เวลาผมมีเร่ืองกับไอพวกเด็กเรียน 
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เขาก็บอกวาผมผิด ทําไมเหรอไอพวกหองคิงสเน่ียะมันตองดี มันจะหาเรื่องใครกอนไมไดเลยเหรอ มันจะตองถูกเสมอ

ไปแลวพวกผมก็ตองผิดเสมอไปเหรอ”

ช่ือเสียงการใชความรุนแรงของเปรมรวมทั้งการไมยอมใครของเหลาบรรดาญาตพิี่นองของเขาเปนที่รับรูกันดี

ในชุมชนรวมถึงครูบางทานในโรงเรียนซึง่เปนพื้นที่วิจัยคร้ังน้ีดวย “เขารูสึกเสียใจมากเมื่อเขามาย่ืนเอกสารใหกับครูครั้ง

แรกแลวไดรับคาํตอบวาไมรบั เขาบอกแมวาเขาไมเรยีนแลวในเมือ่เขาไมอยากใหเราเรียนแลวทาํไมเราจะตองไปออนวอน

ดวย”ถึงแมวาเด็กหนุมจะทอถอยตอการผลกัไสแตพอและแมกลับตอสูอยางเต็มความสามารถเพ่ือขอพืน้ทีก่ารศกึษาให

กับลูกชาย ในขณะที่พอขอเขาพบครูในโรงเรียนเพ่ือขอคําตอบเกี่ยวกับ “สิทธิของคนในพื้นท่ีและเรียกรองท่ีจะใชสิทธิ

น้ัน”แมทําหนาท่ีโนมนาวและใหกําลังใจเปรมเพื่อเตรียมตัวเตรียมความรูในการสอบแขงขันใหได นอกเหนือจากการ 

“มีท่ี”ในการศึกษาเลาเรียน เขายังจะไดพืน้ท่ีทางสงัคมท่ีเหมาะสมกบัวยัของเขาอีกดวย และในทีส่ดุรายชือ่ของนักเรียน

ที่สามารถสอบผานเขารับการศึกษาตอในโรงเรียนแหงน้ีก็มีช่ือ นายเปรม  ดิลกศรีติดประกาศยืนยันวา “เขาทําได” 

ตางจากเพื่อนคนอื่นๆในกลุมของเขาซึ่งเปนเด็กใหมยายที่เรียนมาจากโรงเรียนอื่นเชนกันน้ัน ตางไดรับการ

นิยามวา “เด็กฝาก”ทั้งสิ้น การดํารงอยูของเปรมทามกลางเพื่อนสนิทน้ีทําใหภาพของชัยชนะจากการสอบแขงขนัเขา

ศึกษาตอไดดวยตัวเองของเขาพราเลือนและถูกรับรูประหน่ึงวาเขาก็คือเด็กฝากเชนเดียวกัน

คําวาเด็กฝากถกูตอกยํ้าบอยคร้ังเมื่อพวกเขากระทําการใดๆท่ีขัดตอกฎระเบียบขอบงัคับ บางครัง้พวกเขาถูก

คาดโทษถึงระดับอาจจะถูกใหยายที่เรียน

เรื่องเลาของเปรมและเพื่อนในกลุมน้ีเปนเหตุผลที่ผูวิจัยตองการนําเสนอใหเห็นวา กลุมแกนนําผูนําความ

ปลอดภัยวัยรุนกลุมแรกที่ผูวิจัยชักชวนใหเขาเขารวมกิจกรรมเพียงเพราะเหตุผลที่วา ผูวิจัยสังเกตเห็นวาพวกเขาจับ

กลุมกันอยูดานหลังไมสนใจรวมกิจกรรมและมีการพูดคุยกันเก่ียวกับเร่ืองรถมอเตอรไซคน้ันสามารถทําใหผูวิจัยไดกลุม

เด็กแรงเขามารวมในโครงการฯไดเม่ือตรวจสอบขอมูลตอมาจากการพูดคุยกับพวกเขา และผูปกครองเกีย่วกับเรื่องราว

ชีวิตท่ีผานมาของพวกเขา

ในชวงทายของกิจกรรมคณะวิจัยและสภานักเรยีนนําเสนอภาพประทบัใจประกอบเพลงเปนการปดกิจกรรม

คายสมัพนัธในคร้ังน้ี นักเรยีนกวา 750 คนมคีวามสนใจ ใหความรวมมอื และมสีวนรวมในการทํากจิกรรมอยางมีความสขุ  

การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางคณะวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะกรรมการ

สภานักเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 นับไดวาเปนจุดเร่ิมตนที่ดีของการสรางความสัมพันธ

ระหวางคณะวจิัยกับเยาวชนกลุมเปาหมายในการเร่ิมโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ืองการปองกันปญหาจากการ

ขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน
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4.1 เริ่มตน “เปล่ียน” ท่ีผูใหญ

ทามกลางเสียงกนดา  สาปแชงของชาวบานทีม่ีตอนักบดิวัยรุนผูขับข่ีรถมอเตอรไซคแผดเสียงดังล่ันยามราตรี

ที่ผูคนในสังคมตางพากันตีตราและนิยามความหมายพวกเขาวา “เด็กแวน” กลุมของเด็กวัยรุนที่เบียดเบียนท่ีทางของ

ผูใชรถใชถนนสาธารณะคนอ่ืนๆ และมองวาพื้นที่ถนนสาธารณะถูกวัยรุนกลุมน้ีใชเปนสนามประลองความเร็วเพียง

เพราะความคึกคะนองโดยไมสนใจความปลอดภัยของตนเองและผูอื่นในสังคม?

ทวาผลการศึกษาวิจัยที่ผานมาของผูวิจัยกลับพบวากลุมวัยรุนผูขับข่ีรถจักรยานยนตเหลาน้ีเองตางหาก  

ที่ถูกสังคมฉกชิงพื้นที่และเบียดขับออกจากครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม  จนไรที่ทางทางสังคมและการแสดงตัวตน

ที่มีคุณคาจนกลายเปนเด็กชายขอบของสังคม  

ถนน...พื้นที่เส่ียงอันตรายจากอุบัติเหตุพรากชีวิตเยาวชนเปนจํานวนมาก ในปหน่ึงเยาวชนอายุต ่ํากวา 20 

ปไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมากกวา 30,000 คนในจํานวนน้ีเปนเด็กที่มีอายุระหวาง 10-15 ปอยูมากกวา 

11,000คน  

นอกเหนือจากอุบติัเหตุจราจรแลว ถนนสาธารณะยังกลายเปนชองทางที่เด็กวัยรุนชายขอบสามารถเช่ือมตอ

กับโลกดานมืด อาทิเชน การทะเลาะวิวาท  การใชยาเสพติด  และการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย เปนตน

“ครเูขาสนใจแตพวกเรียนเกง”  เด็กหลายคนทีไ่มไดมคีวามสามารถทางวิชาการเปดเผยความรูสกึวาโรงเรียน

ไมใชที่ทางของพวกเขา  ความสามารถดานอื่นไมถูกมองเห็น  ไมไดรับการช่ืนชม  ไมไดรับการยอมรับ  หรือบางครั้ง

ถูกปฏิเสธ เดก็หญิงเลาถงึอุปสรรคที่ทําใหเธอขอใชพืน้ที่ศูนยวิจัยฯของผูวจิัยเน่ืองมาจากไมมสีถานทีฝ่กซอมการแสดง

ละครวา“วันเสารอาทิตยครูไมใหพวกหนูทํากิจกรรมที่โรงเรียน  วันธรรมดาเม่ือเลิกเรียนเขาก็รีบไลใหกลับบานเร็วๆ 

เขาบอกวาเขาไมอยากรับผิดชอบ”

เมื่อโรงเรียนกลายเปนสถานที่ที่ไมปลอดภัย และไมมีผูใหญยินดีที่และรับผิดชอบตอความปลอดภัยของ

เยาวชน  ในขณะท่ีพื้นท่ีภายในครอบครัวก็เปราะบางไมนาอยู  ถนนจึงกลายเปนพื้นท่ีหน่ึงที่วัยรุนสามารถแสดง

ความเปนตัวของตัวเอง  ฝกฝนทักษะท่ีพวกเขาจะไดรับการยอมรับ  ช่ืนชมยกยอง  น่ันคือการขับขี่โลดโผน  การขี่รถ

มอเตอรไซคดวยความเร็วสูงเพื่อหลบหนีเจาหนาที่ตํารวจ  การแขงรถบนถนนสาธารณะ  วิถีเหลาน้ีนํามาสูวัฒนธรรม

ความเส่ียงซ่ึงเปนวัฒนธรรมยอยในกลุมวัยรุนคือ การปรับแตงทอไอเสียและเคร่ืองยนตเพื่อเพิ่มความเร็วของรถและ

กอรางสราง “อัตลักษณผูนําแหงความเส่ียง”  นําไปสูภาพปรากฏท่ีผูคนในสังคมตางพากันเห็นเด็กวัยรุนขับข่ีรถท่ีไม

ปลอดภัยและเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน  หากแตทําใหพวกเขาเกิดความภาคภูมิใจ  ไดรับการยอมรับซ่ึง

พวกเขาไมเคยไดรับจากสังคมครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

ขอคนพบดังกลาว  เปนทีม่าของโครงการวิจัย การปองกันปญหาจากการขับขีร่ถจกัรยานยนตในกลุมเยาวชน

ที่มีจุดมุงหมายในการเปล่ียนอัตลักษณผูนําความเส่ียงของกลุมเด็กวัยรุนชายขอบใหเปน “ผูนําความปลอดภัยวัยรุน”  

บทที่4 เชื่อมความสัมพันธผูนําการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือสรางความปลอดภัยบนทองถนน
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ดวยการเปดพื้นที่ทางสังคมใหพวกเขาไดแสดงศักยภาพและความสามารถตามความถนัดและความสนใจเช่ือมโยงกับ

ประเด็นความปลอดภัยทางถนน  ผานการชวยเหลือของผูใหญในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในฐานะ “ผูนําการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือความปลอดภัยทางถนน”

การเปลี่ยนแปลงอตัลกัษณของวัยรุน  จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเริ่มตนจากการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผูใหญท่ี

วา  วัยรุนคือตัวปญหาและตองจัดการดวยการควบคุม  เปลี่ยนความคิดเปน วัยรุนทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถได หากผูใหญเขาอกเขาใจและใหโอกาส

ดวยวิธีคิดดังกลาวจะนําไปสูการเปดพ้ืนที่ทางสังคมที่ปลอดภัยในระดับโรงเรียน ชุมชน จังหวัดและระดับ

ชาติ  ทําใหวัยรุนไดแสดงศักยภาพ  สรางสรรคผลงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนอยางมากมาย  เม่ือวัยรุนสราง

ผลงาน และผลงานก็กลับมาสรางวัยรุนใหรับรูศักยภาพ  ความสามารถ  และตอกยํ้าอัตลักษณผูนําความปลอดภัยทาง

ถนน  นําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการขับข่ีที่ปลอดภัยของตนเองและคนรอบขาง  นอกจากน้ียังทําใหวัยรุนมี

ความภาคภูมิใจ  มีเปาหมายที่จะดําเนินชีวิตอยางคนที่มีคุณคาของสังคม

ดังน้ันการแกปญหาการขับขี่รถในกลุมเยาวชนของภาคสวนตางๆ จําเปนตองกลับมาทบทวนวิธีคิดและการ

ปฏิบัติวา  มีสวนใดเบียดขับหรือเปดพ้ืนที่ทางสังคม  มีสวนใดสรางอัตลักษณเส่ียงหรืออัตลักษณที่ปลอดภัยแกวัยรุน  

มีมุมมองวาวัยรุนเปนตัวปญหาหรือมองวามีศักยภาพ  เพราะวิธีคิดของผูใหญน่ันแหละคือตัวกําหนดวิถีปจจุบันและ

อนาคตของวัยรุนเหลาน้ี

4.2 “เชื่อม”ความสัมพันธผูนําการเปล่ียนแปลง

ทุนทางสังคมที่ผูวิจัยมีอยูเดิมจากการศึกษาวิจัยอยูในจังหวัดแหงน้ีมาต้ังแตปลายป พ.ศ. 2546 ทําให

การสรางสัมพันธภาพกับภาคีเครือขายในภาคสวนตางๆเปนไปดวยดี ผูวิจัยเร่ิมตนสรางความเขาใจโครงการวิจัยฯ

โดยการเขาพบหัวหนาสํานักงานปองกันภัยจังหวัดฉะเชิงเทราเน่ืองจากเปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญในเรื่องการปองกัน

อุบัติภยัทางถนนและเปนบุคคลที่สามารถเช่ือมความสัมพันธกับหัวหนาสวนราชการทานอื่นๆไดเปนอยางดี  เน่ืองจาก

เปนผูทีม่ีอัธยาศยัทีดี่ มคีวามต้ังใจและเข็มแข็งในการทํางานประกอบกบัดํารงตําแหนงในจังหวดัแหงน้ีมาเปนระยะเวลา

นานทําใหเขาใจวัฒนธรรมและปญหาของชุมชนอยางชัดเจน 

หัวหนาสํานักงานปองกันภัยจังหวัดประสานงานใหผูวิจัยไดเขาพบและนําเสนอโครงการฯตอผูวาราชการ

จังหวัด นายวรีวิทย  วิวัฒนวานิช ซ่ึงผูวิจัยไดรับการตอบรับและสานสัมพันธเปนภาคเีครือขายดวยดี ผูวาราชการจงัหวดั

เปดโอกาสใหคณะวิจัยฯสามารถเขาพบไดโดยงาย สะดวก และเขารวมประชุมเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรที่จังหวดัจัดข้ึน

ในทุกคร้ังท่ีมีการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

“ผมไปไหน ผมจะพูดทุกครั้ง พูดเร่ืองการปองกัน แกไขอุบัติเหตุ ชวนพวกเขาทําตลอด ไปตรวจงาน 

ไปประชุมที่ไหนก็จะพูด ทําไปเถอะ ทําแลวไดบุญ เกิดชาติหนาจะไดครบ 32”ผูวาราชการจังหวัดกลาวตอที่ประชุม

หัวหนาสวนราชการในวาระการประชุมเรือ่งการปองกนัและแกไขปญหาอบุติัเหตุจราจร ณ ศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา

วา “ในฐานะพอเมือง เห็นตัวเลขอยางน้ีแลวจะใหอยูเฉยไดยังไง”คําพูดตอนหน่ึงของผูวาราชการจังหวัดทําใหผูวิจัย

รูสึกวาความฝนที่จะเห็นจังหวัดฉะเชิงเทราเปนเมืองแหงความปลอดภัยทางถนนดูไมหางไกลเกินความเปนจริงมากนัก
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เร่ิมตนจากการพูดคุยอยางเปนกันเองในเรือ่งการบาดเจบ็และการเสยีชีวติจากอบุติัเหตุของชาวแปดร้ิว ถูกนํา

มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆที่ทานผูวาฯมีประสบการณทั้งในมุมมองดานปญหาอุปสรรค และความสําเร็จ

ที่ผานมา วิธีคิดในการปองกันและแกปญหาแสดงใหเห็นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางเหน็ไดชัด ดูจากการนําขอมูล

สถิติอุบัติเหตุที่ผานมาเพื่อวิเคราะห และใชเปนพื้นฐานในการพิจารณายุทธศาสตรตางๆอยางจริงจังและติดตามงานท่ี

ไดมอบหมายไป

“ผมขอใหชวยวิเคราะหตัวเลขใหละเอียดกวาน้ี อยากทราบวาแตละอายุมีจํานวนเทาไหร อยากรูวาพิการ

เทาไหร ที่พอแมตองสูญเสียลูก ท่ีลูกตองสูญเสียพอแมจากอุบัติเหตุมีเทาไหร คาใชจายที่เบิกจากประกันสังคมดวย 

ลองพิจารณาขอมูลในสวนตางๆท่ีเกี่ยวของกัน มองใหครบและคํานวณมูลคาออกมาใหใกลเคียงที่สุด แลวเราจะได

ประชาสมัพันธใหเขารูวามูลคาความสญูเสียมนัขนาดไหน จะไดรวมแรงรวมใจกนั เราทําจังหวัดเดียวไมได จังหวัดเราอยู

ติดกับสมทุรปราการ ชลบุร ีพืน้ทีต่ดิตอ วัฒนธรรมการขับข่ีมันเกีย่วของกนั ผมจะไปชวนผูวาชลบรุ ีผูวาสมทุรปราการทาํ

ดวย ชวยๆกัน ผมจะพาหวัหนาสวนทีเ่กี่ยวของไปดูสภาพพื้นท่ีทีพ่ัทยาแลวเราจะไดคยุกนัวาเราจะแกไขปญหาอุบัติเหตุ

ในจังหวัดของเรายังไง”

ทรรศนะของผูวาฯในการปองกันและแกไขอุบัติเหตุจราจรมิไดติดกับดักอยูเฉพาะในเร่ืองวิศวกรรมจราจร 

หากแตคํานึงถึงวัฒนธรรมการใชรถ และธรรมชาติทางสังคมของผูขับข่ีดวย “คนไทยไมชอบใหบังคับ มีพรรคมีพวก 

ผูกํากับยายมาใหม มองแลว พวกใครขอไดไหม แคคิดอยางน้ีก็ผิดแลว ตองคิดใหม”

การเขาใจวาพฤติกรรมการฝาฝนกฎจราจรตองปองกันและแกไขจากวิธีคิดน้ัน ทําใหการต้ังเปาหมายและ

การกําหนดยุทธศาสตรเปนไปในทิศทางที่วางอยูบนพื้นฐานความจริง “ผมไมคิดวาจะตองสําเร็จภายในหน่ึงป เราตอง

พัฒนาเยาวชนอยางตอเน่ือง เตรียมคน วางแผนอยางย่ังยืน 3 ป 5 ป”

เร่ิมตนจากการวิเคราะหขอมูลตลอดท้ังปท่ีผานมา ตามดวยการระดมสมองวิเคราะหสาเหตุ ปลุกจิตสํานึก

ชาวแปดริ้ววาเขาสูญเสียอะไรบาง พอเมืองแปดร้ิวยํ้า “ทําขอมูลใหลึกฉายใหเห็นภาพ คํานวณออกมาใหชัดเจน แลว

ชวนต้ังคําถาม วาเรายังอยากอยูในสภาพน้ีกันอีกม๊ัย ตองชวยกันทุกภาคสวน ตองบูรณาการ”

วิสัยทัศนท่ีกวางไกล ความมุงมั่นของผูนําในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรปรากฎใหเห็นอยาง

เปนรูปธรรมที่สามารถสังเกตเห็นไดจากการอานเอกสารเตรียมประชุมอยางละเอียด การซักถามและติดตามงานกอน

เร่ิมประชุม การประชาสัมพันธผานการพูดคุยกับหัวหนาสวนราชการตางๆอยางตอเน่ือง ทั้งในลักษณะที่เปนทางการ

และไมเปนทางการ จนกระท่ังหัวหนาสวนราชการตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา ผูวาฯคนน้ีสนใจเร่ืองอุบัติเหตุจริงจัง

“ผมประกาศใหเร่ืองอุบัติเหตุจราจรเปนวาระของ

จังหวัด” วาทกรรมท่ีผูเขารวมประชุมท้ังในฐานะหัวหนา

สวนราชการ คณะทํางานดานอุบัติเหตุจราจรจากหนวย

งานตางๆในกรงุเทพมหานคร และผูวิจัยมีขวัญและกําลังใจ

ในการทํางานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีพลัง พรอมท่ีจะตอสูฝาฟน

อุปสรรคนานัปการท่ีอาจพบเจอเมื่อเราเร่ิมทํางาน

พวกเรารูสึกอบอุนและมั่นใจวาเราไมไดเดินอยู

บนถนนสายน้ีเพียงลําพัง เราเดินไปพรอมๆกันกับพอเมืองนายวีรวิทย วิวัฒนวานิช ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ใหเกียรติเปนประธานในงาน
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ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยทางถนน ผูนําที่พรอมจะปรับเปล่ียนและนําเราไปสูทางเลือกใหม วิธีคิดใหม

ที่จะทําใหชาวแปดร้ิวไมตองบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตอยูบนทองถนน

“ผมไมอยากเห็นชาวแปดร้ิวตองพิการจากอุบัติเหตุ”นายวีรวิทย วิวัฒนวานิช พอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลาวยํ้าดวยนํ้าเสียงและสีหนาท่ีแสดงความหวงใย จริงใจและจริงจัง

เมื่อผูวาราชการจังหวัดแสดงบทบาทในการเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อความปลอดภัยทางถนนทําให

การเช่ือมภาคีเครือขายในสวนของหัวหนาสวนราชการจังหวัดเปนไปดวยดี ท้ังน้ีเน่ืองมาจากความสัมพันธระหวาง

ผูวาฯและหัวหนาสวนราชการมีทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการเปนความสัมพันธท่ีดีดวย หัวหนาสวน

ราชการทกุคนรบัรูถึงความจริงจงั และจรงิใจในการทาํงานของผูวาราชการ อีกทั้งหัวหนาสํานักงานปองกนัและบรรเทา

สาธารณภัยเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่เชื่อมความสัมพันธดวย

ผูวิจัยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุโดยการใหพื้นที่ในการเขียนบทความลงใน

จดหมายขาวเครอืขายลดอุบัติเหตุ พื้นที่ดังกลาวทําใหผูวิจัยไดนําเสนอเรื่องราวและวิธีคิดของพอเมอืงแปดริว้ที่สะทอน

ความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อความปลอดภัยทางถนน จดหมายดังกลาวถูกเผยแพรทั่วประเทศและถูกนํามา

แจกจายอยางมากและท่ัวถึงในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมผูปกครองและครูในพ้ืนที่วิจัยในโครงการ

วิจัยฯคร้ังน้ี นับเปนวิธีการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุมชนผานการกอรางความคิดในเรื่องผูนํา

การเปลี่ยนแปลงสวนหน่ึง

ต้ังแตตนปจนกระท่ังถึงเดือนพฤษภาคม 2552 คณะวิจัยดําเนินการสรางความสัมพันธกบัหวัหนาสวนราชการ

ตางๆ อาทิเชนผูวาราชการจังหวัด หวัหนาสวนราชการในยุทธศาสตร 5 E ครู และพัฒนาสังคมจังหวัด  ผูนําชุมชนท้ังท่ี

เปนผูนําแบบทางการเชน ผูใหญบาน กํานัน และผูนําไมเปนทางการ ชาวบาน  นักธุรกิจ ผูประกอบการตางๆในชุมชน

เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน และนําเสนอวิธีคิดในการทําโครงการ

ปองกันปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน ผลการดําเนินการพบวา กลุมบุคคลเปาหมายมีความ

สัมพันธที่ดี  ใหความสนใจและต่ืนตัวในการมีสวนรวมเปนอยางดี โดยเห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรม อาทิเชน ผูวาราชการ

จังหวัดใหเวลาอยางมากในการรวมคิด รวมพูดคุยเกี่ยวกับปญหาอุบัติเหตุจราจรโดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมเยาวชน  

ผูวาราชการจงัหวัดลงพื้นที่ยังโรงเรียนในชุมชนทีเ่ปนพื้นท่ีศึกษาวิจัยเพื่อรบัทราบปญหาและความตองการของนักเรียน

และนํามาวิเคราะห  กาํหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาในท่ีประชมุระดับจังหวัด การกระทําดังกลาวทําให

เกิดการตอกยํ้าบทบาทของผูนําระดับจังหวัดในเรื่องการใหความสําคัญในฐานะของผูสงเสริม สนับสนุนเยาวชนใน

จังหวัดใหเกิดการต่ืนตัวในการมีสวนรวมทุกข้ันตอนอยางเขมแข็งในบทบาทของผูนําความปลอดภัยวัยรุนตอไป 

ผูวาราชการจังหวัดไดติดตอสื่อสารเกี่ยวกับวิธีคิด และวิธีการในการพัฒนาผูนําความปลอดภัยวัยรุนอยาง

ตอเน่ืองทั้งในรูปแบบการส่ือสารแบบทางการและการส่ือสารแบบไมเปนทางการ  การที่ผูนําระดับจังหวัดแสดง

พฤติกรรมท่ีเปดเผยอยางชัดเจนในความใสใจและใหความสําคัญกับเร่ืองความปลอดภัยทางถนนน้ีทําใหหัวหนาสวน

ราชการตางๆ รวมถึงบรรยากาศในการจัดกจิกรรมทีเ่กี่ยวของกบัอบุติัเหตุจราจรเปนบรรยากาศทีดี่ มีความกระตือรอืรน

และมีสวนรวมในการดําเนินการสูง

กลุมผูใหญท่ีเปนภาคีเปาหมายมีความต้ังใจกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนขอมูลในประเด็นปญหาจาก

การขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนกับผูวิจัยเปนอยางดีและแสดงความสมัครใจมีสวนรวมในกิจกรรม ผูนําการ

เปล่ียนแปลงโดยมุงม่ันที่จะทําหนาท่ีในฐานะผูนําความปลอดภัยตนแบบประกอบดวย การสอนและใหคําแนะนําใน

ทุกๆเร่ืองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมวัยรุน (coaching) การใหความ
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ชวยเหลือดูแลกลุมเยาวชนเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชรถใชถนน (caring) และการกํากับ ติดตาม 

ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ การใชรถใชถนนของเยาวชน (controlling) โดยใชความเปนมิตร ความเมตตา และกรุณา 

หลีกเลี่ยงการตําหนิ เพงโทษ

หวงเวลาเดียวกันผูวิจัยเขาสูโรงเรียนมัธยมแหงหน่ึงซึ่งเคยเปนพื้นท่ีวิจัยเดิมในงานศึกษาวิจัยเรื่อง การเมือง 

อํานาจ และวัฒนธรรมเบาหลอมความรุนแรงในเยาวชนไทย การเลือกทําโครงการวิจัยฯที่ตอยอดจากงานเดิมในพื้นท่ี

เดิมน้ัน นอกเหนือจากเกิดความตอเน่ืองในเรื่องการจัดการองคความรูที่เกิดข้ึนแลวน้ัน ยังทําใหลดเวลาในทําความ

เขาใจพื้นที่ เขาผูคนในสังคม รวมถึงกลุมเปาหมายหลักดวย

ผูวิจัยเร่ิมทําการติดตอกับผูอํานวยการโรงเรียนและอาจารย ซ่ึงดํารงตําแหนงผูบริหารงานบุคคลเพื่อชี้แจง

โครงการฯและขออนุญาตใชโรงเรียนเปนพื้นท่ีในการทําการศึกษาวิจัย ซึ่งไดรับการตอบรับภายหลังจากมีการต้ัง

ขอสังเกตวา “จะสงผลใหโรงเรียนเกิดภาพลักษณเชิงลบหรือไม เน่ืองจากในชวงเวลาน้ันเปนชวงเวลาตอเน่ืองจากการ

ที่โรงเรียนเกิดปญหาการกระทํารุนแรงระหวางกันของนักเรียนในโรงเรียนจนถึงข้ันมีนักเรียนเสียชีวิต” เมื่อผูวิจัยทํา

การช้ีแจง แสดงเหตุผลพรอมท้ังนําเรยีนใหทราบวาโครงการวิจัยฯน้ีไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากผูวาราชการ

จังหวัด หัวหนาสวนราชการ และผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาแลว อีกท้ังมีโรงเรียนมัธยมบางแหงเสนอขอเขารวม

โครงการฯแตเน่ืองจากผูวิจัยพิจารณาเห็นวาโครงการน้ีมีลักษณะเปนโครงการนํารองฯจึงควรกระทําในโรงเรียนแหงน้ี

เน่ืองจากมีคุณสมบัติเหมาะสมหลายประการอาทิเชน ขนาดของโรงเรียนไมใหญ  บริบททางสังคมวัฒนธรรมโดยรอบ

โรงเรียนเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเยาวชนพอสมควร(ดูรายละเอียดในสวนตอไป)  และเปนพ้ืนที่ท่ีผูวิจัยมีขอมูลความ

รูพื้นฐานสวนหน่ึงซึ่งทําใหพัฒนาความเขาใจในระดับลึกซึ้งไดไมยากเกินไปนักภายในระยะเวลาที่มีจํากัด

ถึงแมวา การอธิบายถึงประโยชนของการศกึษาวิจยัและการแสดงเหตุผลท่ีมาของการเลือกโรงเรยีนแหงน้ีเปน

พื้นท่ีวิจัยจะถูกหยิบยกนํามาแสดงหลายคร้ัง หลายหนแตผูวิจัยก็ยังสังเกตเห็นความกังวลใจตอผลของการศึกษาวจิัยท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือทราบวาผูวิจัยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการมีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆรวมกับผูใหขอมูลหลัก

“ก็มีเสียงทกัทวง แสดงความหวงใยจากครหูลายคน เขามองวามันจะทาํใหโรงเรียนเราถูกมองวามันมีปญหา 

มนัรุนแรงถึงข้ันทีห่นวยงาน องคกรตางๆตองทาํการศกึษาวจัิยเลยหรอื แตเอาเถอะ ผอ.กตั็ดสนิแลวคิดวาในเมือ่โรงเรียน

ของเรามันก็มีเร่ืองความรุนแรงอยู ก็รูกันโดยท่ัวกันจากขาวอยูแลว และการที่โรงเรียนทําโครงการฯน้ีก็อาจทําใหเห็น

วาโรงเรียนไมไดน่ิงเฉย โรงเรียนพยายามหาวิธีการในการปองกันและแกปญหาพฤติกรรมของนักเรียน”ผูอํานวยการ

อธิบายใหผูวิจัยทราบถึงเหตุผลของการตัดสินใจอนุญาตใหผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยในโรงเรียนแหงน้ี

ในหวงแรกของการเขาพืน้ที่วิจัยในโรงเรียนแหงน้ีมีการเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ

โรงเรียนแหงน้ีที่สําคัญคือ มีการนําโครงการโรงเรียนปลอดความรนุแรงเขามาดําเนินการในโรงเรยีนโดยความรับผิดชอบ

ของรองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล มีการเปล่ียนแปลงผูอํานวยการโรงเรียนเน่ืองจากอดีตผูอํานวยโรงเรียน

เกษียณอายุราชการ จากการสังเกตเบ้ืองตนพบวาประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชความรุนแรงของนักเรียน

ไมวาในลักษณะของรูปแบบการใชความรุนแรง และกลุมของนักเรียนท่ีใชความรุนแรงในโรงเรียนเปน “เปา”ของการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคณะครูที่ชัดเจนมากข้ึนกวากอนหนาท่ีจะมีการดําเนินโครงการดวยความมุงหวังวาจะไมมี

เหตุการณการกระทํารุนแรงของนักเรียนดังเชนท่ีผานมาอีกตอไป

เมื่อไดรับการอนุญาตใหใชโรงเรียนแหงน้ีเปนพ้ืนที่วิจัยได ผูวิจัยไดทําการประชุมชี้แจงแกคณาจารยเกี่ยว

กับโครงการฯกอนที่จะเปดภาคการศึกษาผานการนัดหมายของรองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล การกระทําดัง
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กลาวไมประสบความสําเร็จมากนักประเมินจากการมสีวนรวมในการแสดงความสนใจและการซักถามของคณะครูนอย

กวาท่ีควร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการประชุมเรงดวนและคณะครูจะตองเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเน้ือหา 

การเรียนการสอนในวันเดียวกันดวย ทําใหคณะครูแบงความสนใจไปยังภาระงานประจํามากกวา อีกทั้งในระยะเวลา

ตอมาผูวิจัยไดรับการซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯอยูเสมอเปนระยะๆ นอกจากน้ันคือ ระบบวิธีคิด

เบื้องหลังการปองกันปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนในโครงการวิจัยฯคร้ังน้ีมีความแตกตางจาก

วิธีการอื่นๆในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวที่ดํารงอยูกอนหนา ทําใหคณะครูเกิดความไมเขาใจถึงวิธีคิดและ

วิธีการในการดําเนินการ

การไมเขาใจวิธีคิดที่มาของการออกแบบดําเนินการปองกันปญหาฯดังกลาวเปนอุปสรรคที่สําคัญประการ

หน่ึงของการพัฒนาอตัลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุน ทดแทนอัตลักษณผูนําความเส่ียง โดยความคิดของครสูวนใหญ

เกี่ยวกับการปองกันและลดอบุัติเหตุจราจรยังคงอยูในเร่ืองการสวมหมวกกันน็อค การขบัข่ีรถมอเตอรไซคทีไ่มดัดแปลง 

และการมีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนตเทาน้ัน 

ผูวิจยัใชพ้ืนทีใ่นมุมเลก็ๆบริเวณช้ันลางของอาคารเปนสถานทีน่ั่งทาํงานและเปนทีพ่บปะกนัระหวางนักวิจัยกับ

ครู นักเรียน และผูปกครองในชวงแรกมีนักเรียนผลัดเปลี่ยนแวะเวียนมาน่ังพูดคุยเปนจํานวนมากแมกระทั่งในระหวาง

ที่มีการเรียนการสอน โดยใหเหตผุลที่แตกตางหลากหลายเชน ครูทําโทษไมใหเขาหอง ครูไมเขาสอน ข้ีเกยีจเรียน เรียน

ไมรูเรื่อง การเรียนในหองมีบรรยากาศนาเบ่ือหนาย ทะเลาะกับเพ่ือน ทะเลาะกับคนรัก หลากเหตุหลายที่มาของการ

เขามาน่ังพูดคุยอยูในมุมเล็กๆแหงน้ี จนกระท่ังพืน้ที่แหงถูกตรวจสอบจากครูสวนหน่ึงและต้ังคําถามตอการกระทําของ

นักวิจยัท่ีไมไลเด็กใหกลับไปยังหองเรียน บางครัง้ครูไดแสดงคําพดูตอนักเรียนซึง่หนาผูวจิยัโดยมไิดสอบถามเหตุผลและ

ปฏิสัมพันธระหวางนักวิจัยกับนักเรียน  ถึงแมวาผูวิจัยจะใชหลักการใหคําปรึกษาและประนีประนอมกับการกระทํา

ของเหลาบรรดานักเรียนดังกลาว แตเพ่ือใหความสัมพันธระหวางผูวิจัยและครูสวนหน่ึงเปนไปดวยดี ผูวิจัยจึงเลือกใช

วิธกีารติดปายประกาศโดยใชขอความวา “ศาลาพักใจยินดีตอนรับนอกเวลาเรียนนะคะ”เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจและ

เจตจํานงใหเหลาบรรดาครูไดทราบวาผูวิจัยมิไดสนับสนุนใหนักเรียนใชพื้นที่น้ีในเวลาเรียนแตอยางใด

คําถามโตแยงที่เกิดข้ึนคือ กรณีที่นักเรยีนเกิดอาการปวยทางรายกายน้ันนักเรียนสามารถไปพบคร ูพยาบาล

ไดที่หองพยาบาล หากครูเห็นสมควรก็จะใหนอนพักไมตองเขาชั้นเรียน แตหากนักเรียนเกิดความทุกขใจ สบายใจพวก

เขาสามารถใชพื้นที่ใดไดบางหรือวาความทุกขใจเปนเร่ืองเล็กๆท่ีเด็กและเยาวชนจะตองมีความสามารถในการอดทน

และทนทานไดโดยไมจําเปนตองไดรับการเยียวยาจากผูใหญที่ใกลชิด การเก็บกดไวในใจหรือการปลอยใหเยาวชนหา

วิธกีารแกไขกันเองเพียงลําพังโดยยึดหลกัเร่ืองการเขาไปอยูในหองเรียนเปนหลักสําคัญเปนวิถีทางท่ีควรนํามาใชปฏิบัติ

กบันักเรยีนมัธยมหรือไม?พื้นที่สําหรับเยียวยาดานอารมณ ความรูสกึเชิงลบที่เกดิข้ึนระหวางวันมีความจําเปนตองไดรับ

การพิจารณาใหมีการดําเนินการหรือไม?อยางไร?

ครูอัตราจางอายุราว 27 ปทานหน่ึงกลาวกับผูวิจัยในวันหน่ึงท่ีเรากําลังจดัเตรยีมงานเปดพ้ืนที่ใหแกเยาวชน

ผูนําความปลอดภัยวัยรุนเพ่ือนําเสนอผลงานในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องอุบัติเหตุจราจรครั้งที่ 9 วา “ผมประทับใจ

ต้ังแตวันที่แอบเห็นอาจารยน่ังอยูแลวมีเด็กๆรุมลอม เด็กบางคนน่ังกับพื้น เด็กบางคนน่ังบนเกาอี้และเด็กบางคนน่ัง

บนโตะเหนืออาจารยดวยซ ้ํา ในท่ีแออัดคับแคบแบบน้ัน พวกเขาก็พากันไปน่ังคุยกับอาจารยดูอบอุน”
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4.3 ทกุขของแม : บทสะทอนความหวงใยความทกุขทีแ่มจะไดรับจากรถมอเตอรไซค

ท่ีซื้อใหลูก

ตนเดือนเมษายน 2552 โรงเรียนกําหนดใหมีผูปกครองเขารวมพิธีการมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

และ 4 เม่ือคณะวิจัยทราบกําหนดการดังกลาวจึงขอความรวมมือจากรองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคลเพื่อขอ

เวลาในการจัดกิจกรรมการเสวนาในหัวขอ ทุกขของแม เพื่อใหผูปกครองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ทั้ง 

600 คนเกิดความตระหนักถึงปญหาและความสูญเสียจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน และเปนการเช่ือม

เครือขายผูปกครอง ครู ผูนําชุมชน ภาคธุรกิจเอกชนในชุมชน หัวหนาสวนราชการตางๆ และ ผูวาราชการจังหวัด

เขาดวยกัน ในการรับรูประเด็นของการเปล่ียนแปลงตนเองไปสูภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยทาง

ถนน  เพ่ือกระตุนความรวมมือในการรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในบทบาทของการเปนผูนําความ

ปลอดภัยทางถนนตนแบบ ในบทบาทหนาท่ี การสอนและใหคําแนะนําเร่ืองความปลอดภัยทางถนน (coaching) การ

ดูแลเอาใจใสเกีย่วกบัความปลอดภัยทางถนน (caring) และการกํากบั ติดตามและควบคุมใหเกิดความปลอดภยัทางถนน  

(controlling)

คณะวิจัยใชวิธีการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยการขอความรวมมือจากผูนําชุมชนในการรวมคิด

และวางแผนในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอทุกขของแมในโรงเรียนครั้งน้ี 

ผูนําชุมชน ผูใหญบาน กํานัน คร ูชาวบาน และเยาวชนสวนหน่ึงท่ีน่ังรวมกลุมกันอยู ณ ศาลาพักผอนบริเวณ

ดานหนาบานของผูนําชมุชนเขามารวมพดูคุยเพือ่กาํหนดรูปแบบการจัดงาน นอกเหนือจากการไดรับความชวยเหลือใน

เร่ืองของการลงแรงเพื่อจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมชุมชนแลวน้ัน การพูดคุยระหวางคณะวิจัยกับกลุมผูใหญในชุมชน

แหงน้ียังทําใหความรูเกี่ยวกับปญหาการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนไดถูกนํามาพูดคุยถึงความสําคัญที่ตอง

แกไข ปองกัน มากกวาที่จะปลอยใหเปนเร่ืองปกติธรรมดาอยางที่เคยดํารงอยูกอนหนาอีกตอไป

การรับรูวาผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสวนทุกทานจะมายังพื้นที่ชุมชนน้ันเปนสวนสําคัญประการหน่ึง

ที่ทําใหผูนําและชาวบานในชุมชนเกิดความต่ืนตัว เกิดการเคล่ือนไหวในชุมชนในเรื่องการรณรงคลดอุบัติเหตุจราจร 

ชาวบานในชุมชนมีสวนรวมในการรวมจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศของความปลอดภัยทางถนนเพื่อเตรียมการ

จัดกิจกรรมผานการใชระบบสัญลักษณดังกลาวดวย อาทิเชน การประดับธงเครือขายลดอุบตัเิหตุทางถนน และนําปาย

แบรนเนอรที่มีขอความรณรงคเกีย่วกับความปลอดภัยทางถนนถกูนํามาติดไวบริเวณจุดเสีย่งตอการเกดิอุบัติเหตใุนเขต

ชุมชนตามการวิเคราะหโอกาสเสีย่งตอการเกดิอุบัติเหตุในชุมชน ผูนําชมุชนมีสวนรวมในการวางแผนงาน การประสาน

งาน การกํากับและ ติดตามงานเปนอยางดีรวมท้ังกระตุนการมีสวนรวมของชุมชนจนทําใหการจัดเตรียมสถานที่ลุลวง

ไปดวยดี และสิ่งที่สําคัญคือเกิดการเคล่ือนไหวเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต

ในกลุมเยาวชนโดยการเช่ือมโยงบทบาทท่ีสําคญักับผูปกครอง ครูในโรงเรียน ขาราชการภาคสวนตางๆ และผูประกอบ

การธุรกิจเอกชนไดเร่ิมตนข้ึนในชุมชนแหงน้ี

เหลาบรรดาผูปกครองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 เดินผานแถวตอนรับของ

กรรมการสภานักเรียนที่สวมเส้ือที่มีสัญลักษณรณรงคความปลอดภัยทางถนน การกระทําดังกลาวเปนการใหเกียรติ

ตอผูปกครองท่ีผูกโยงกับระบบสัญลักษณและความหมายเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน ผูปกครองหลายคนพูดวา

“เปนครั้งแรกที่มารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนแลว ไมเควงควาง” มาสคอตเด็กหัวจุกท่ีเปนสัญลักษณสําหรับใชรณรงค

ความปลอดภัยทางถนน และแบรนคเนอรตางๆเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ถูกประดบัทั่วบรเิวณโรงเรียนเชนเดียว

กับพื้นท่ีโดยรอบโรงเรียนในชุมชนชวยสรางบรรยากาศของการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนสูการรับรูของ

ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของใหมากข้ึน
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กิจกรรมสรางความสัมพนัธเริม่ตนข้ึนโดยการแสดงดนตรีรวมกนัระหวางผูพิพากษากบัเยาวชนคนเคยแวนท่ี

อยูในชุมชนแหงน้ี  และรวมกนัเปนวิทยากรแนะนําโครงการปองกันปญหาจากการขับขีร่ถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน 

การทํากิจกรรรมดังกลาวเปนตัวอยางหน่ึงของการสรางความสัมพันธที่ใกลชิด เปนกันเองระหวางผูใหญกับเยาวชนท่ี

ถูกนิยามวาเปนเด็กเกเร เปนตัวอยางของการลดชองวางระหวางผูใหญกับเด็กวัยรุน และเปนแนวทางเร่ิมตนของการ

ที่ผูนําการเปล่ียนแปลงจะสามารถเขาถึงโลกของเด็กวัยรุนชายขอบเพื่อคนหาศักยภาพและความถนัดของพวกเขาเพื่อ

สงเสริมและพัฒนาตอไปในแนวทางที่เหมาะสม

เสยีงเลาเรือ่งจากประสบการณตรงที่ผูวาราชการ

จังหวัดไดลงพื้นท่ี พบความทุกขของพอแมท่ีเกิดข้ึนจาก

การใชรถจักรยานยนตของลูก และเสนอแนะวิธีการดูแล 

กํากับการใชรถใชถนนของบุตรหลานเพือ่ไมใหเกิดอบุัติเหตุ

และความสูญเสียตางๆในหัวขอ “รักลูกอยางไรใหลูกนา

รัก”สรางความสนใจจากผูปกครองและทุกๆคนท่ีน่ังฟงใน

ที่น้ัน

ความสนใจของผูปกครองเพิ่มมากข้ึนเมื่อ

มีการนําเสนอ วีดีทัศนเร่ือง มอเตอรไซค 22 ลานคัน

โดยมีเน้ือหาสาระของกระบวนการกลายเปนผูขับข่ีรถ

จกัรยานยนตทีเ่ส่ียงในกลุมเยาวชน ปญหาอบุติัเหต ุการบาด

เจ็บและการเสียชีวิตท่ีเกิดข้ึนจากความเกี่ยวของสมัพนัธกันในดานระบบโครงสราง ระบบสังคม และระบบวัฒนธรรมท่ี

เช่ือมโยงกัน อาจกลาวไดวาวีดีทัศนเรือ่งน้ีไดผกูโยงเร่ืองราวจากเรือ่งเลาของผูวาราชการจังหวดักบัประสบการณของผูชม

เขาดวยกันดวยวิธีการนําเสนอ เสียง และภาพทีน่าสนใจโดยเฉพาะอยางย่ิงการถายทําวีดีทัศนดังกลาวสวนหน่ึงเกิดข้ึน

ในจังหวัดฉะเชิงเทราดวย 

จากน้ันมีการแนะนําผูปกครองใหสํารวจชุมชน และเสนทางในวิถีการใชชีวิตของบุตรหลานในหัวขอ  

“ลูกรักไปไหน กับใคร เมื่อไร” รวมถึงการทําความคุนเคยสนิทสนมกับกลุมเครือขายทางสังคมกับวิถีการดําเนินชีวิต

ทีเ่กีย่วของกับการใชรถจักรยานยนตของบุตรหลาน เพื่อเปนการปองกันปญหาทีอ่าจเกิดข้ึนจากการใชรถจกัรยานยนต

ของบุตรหลาน และการบรรยายหัวขอ “มอเตอรไซคบรรลัยจักร: ของขวัญที่พอแมตองคิดใหม” สรางการแลกเปล่ียน

ประสบการณการปองกันปญหา และนําเสนอใหเห็นผลกระทบเชิงลบจากการซือ้รถจักรยานยนตใหกับลกูโดยขาดการ

กํากับ ติดตามการใชรถของลูก 

หัวใจแมสลายเม่ือลูกกลายเปนนักบิด คือเรื่อง

เลาจากการศึกษาวิจัยที่ผานมาของผูวิจัยที่ถายทอดใหกับ

ผูปกครองไดรับรูถึงผลเสียที่เกิดข้ึนจากการท่ีลูกกลายเปน

นักบดิเพื่อสรางการมสีวนรวมและการชวนผูปกครองเขามา

รวมเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อความปลอดภัยทางถนน

โดยมีสาระที่สําคัญคือ

นายวีรวิทย วิวัฒนวานิช ผูวาราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา ใหเกียรติเปน

ประธานในงานและปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “รักลูกอยางไร ใหลูกนารัก”

เวทีเสวนารวม ระหวาง ผูปกครอง 

แกนนําผูนําความปลอดภัย...วัยรุน และวิทยากร
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มอเตอรไซคกับวัยรุนดูจะเปนสิ่งที่คูกันไปแลวสําหรับสังคมไทยวันน้ี ปรากฏการณของพวกเขาไมเพียงแต

สรางความเดือดรอนรําคาญใจใหคนในชุมชนเทาน้ัน แตยังสรางปญหาใหมๆอีกมากมายใหกับสังคม เหลาบรรดาวัย

รุนในชุมชนบอกแกผูวิจัยวา ส่ิงท่ีพวกเขาอยากได 3 อันดับแรกคือ โทรศัพทมือถือ รถมอเตอรไซค และปน ถึงแมวา

สองส่ิงแรกเสมือนไรพิษภัยเม่ือเทียบกับอาวุธปน แตหากพิจารณาอยางจริงจังจะพบวาเทคโนโลยีเหลาน้ีหากนําไปใช

ในทางที่ผิดจะกออันตรายอยางมหาศาลโดยเฉพาะรถ

แมเร่ิมแรกพอแมอาจตัดสินใจซื้อรถมอเตอรไซคใหลูกไวใชเพื่อไปเรียนหนังสือ ชวยซื้อกับขาวในตลาด หรือ

แมกระท่ังใชมอเตอรไซคเปนเคร่ืองตอรองกับลูกใหกระทําในสิ่งที่พอแมตองการก็ตามที แตไมวาพอแมจะซ้ือรถใหลูก

ดวยเหตุผลใดก็ตาม ในที่สุดแลวพอแมจํานวนมากก็ตองโศกเศราเสียใจภายหลัง เมื่อลูกข่ีรถมอเตอรไซคดวยความ

ประมาทจนเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันพิการและเสียชีวิต

รถมอเตอรไซคเปลี่ยนชวีิตเด็กและเยาวชนไทยไปในทางที่เลวรายมากข้ึน ปรากฎการณความเส่ียงย่ิงชัดเจน

มากข้ึนในชุมชนที่ออนแอดวยอบายมุขและมีตนทุนทางสังคมนอย โดยชวงเย็นหลังโรงเรียนเลิกกลุมเด็กและเยาวชน

ชายในชุมชนทั้งที่ยังเรียนหนังสอือยู และพนสภาพนักเรียนรวมถึงกลุมท่ีทํางานแลวจะน่ังรวมกลุมกันทํากิจกรรมตางๆ

เชน การข่ีรถมอเตอรไซคโฉบไปมาระหวางบานเพื่อนในชุมชน น่ังแตงรถมอเตอรไซคในกลุมเพื่อน ขับข่ีรถมอเตอรไซค

ประลองความเร็วบนถนน หรือจับกลุมเลนเกมสในรานเกมสท่ีต้ังอยูในชุมชนทั้งเพื่อความสนุกและพนันเงิน รวมทั้งยัง

นิยมพนันบอลดวย

พื้นท่ีสาธารณะในชุมชนหลัง 6 โมงเย็นจนถึงกลางดึกมีกลุมเยาวชน และคนทํางานน่ังรวมกลุมด่ืมสุรา 

สูบบุหร่ีหลังจากเลิกเลนฟุตบอล จนกลายเปนแบบอยางและวิถีวัฒนธรรมเสี่ยงในชุมชนที่เด็กรุนหลังจะกระทําตาม 

สุดทายเยาวชนก็เขาสูภาวะเสี่ยงทั้งการเปนนักบิด นักด่ืม ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ

นับไดวาการจัดเสวนาในหัวขอทุกขของแมในวันน้ีถึงแมจะใชเวลาเพียง 3 ช่ัวโมงแตไดรับความสนใจจาก

บรรดาผูปกครองเปนอยางมาก นับเปนความสําเร็จอีกกาวหน่ึงของการเช่ือมบุคคลที่เกี่ยวของกับเยาวชนเขาดวยกัน

รวมเปนภาคีเครอืขายของผูนําการเปล่ียนแปลงเพือ่สรางและสงเสรมิผูนําความปลอดภัยวัยรุน  ผานกระบวนการมสีวน

รวมอยางเขมแข็งจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนสวนราชการและชุมชน ธุรกิจเอกชน โรงเรียน ผูปกครองและนักเรียน 

อยางไรกต็ามผูวิจยัพบวา การประชุมวางแผนและดําเนินกิจกรรมรวมกนัระหวางโรงเรียนและคณะวจิัยควร

มกีารปรับปรงุพัฒนาโดยควรมกีารวางแผนและประสานงานกบัคณะครเูพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการสือ่สารและกระตุน

การมีสวนรวมของคณะครูในการคิด การวางแผนและการดําเนินการเพิ่มข้ึน สังเกตไดจากการที่ครูจํานวนมากยังไม

เขาใจโครงการฯและกิจกรรมที่จัดข้ึนและมีทัศนคติเชิงลบเน่ืองจากมีความเขาใจวา กิจกรรมเสวนาหัวขอ “ทุกขของ

แม”ท่ีจัดข้ึนน้ีเปนงานสวนตัวของผูวิจัยที่เบียดบังเวลาการทํากิจกรรมในสวนของการมอบตัวซึ่งเปนงานประจําที่ครู

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว

ในชวงเย็น แมของเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ยืนรอพบผูวิจัยพรอมบุตรชาย เธอกลาวพรอมน ้ําตา

คลอเบาวา “ขอบคุณมากคะอาจารย กิจกรรมที่อาจารยทําตรงกับปญหาครอบครัวของพี่เลย อยากใหอาจารยทํา

โครงการน้ีและขอใหลูกชายเขารวมดวยไดม๊ัยคะ” 
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 4.4 พัฒนาความสัมพันธกับครู ในฐานะผูนําการเปล่ียนแปลงรวมสรางวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนน

เวลา 2 เดือนแรกในการเริ่มทํากิจกรรมในโรงเรียนน้ัน คณะวิจัยพบอุปสรรคที่สําคัญเร่ืองการติดตอส่ือสาร

กับคณะครูในโรงเรยีนเน่ืองมาจากการความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัโครงการ ทําใหคณะครูสวนหน่ึงตีความวัตถุประสงค

ในการทําวิจัยของผูวิจัยเปนเพียงการมาทําการศึกษาวิจัยเพื่อทําผลงานสวนตัวเทาน้ันสงผลตอการไมใหความรวมมือ

เทาที่ควร 

ผูวิจัยใชความพยายามในการอธิบายและช้ีแจงทําความเขาใจ แตดวยวัฒนธรรม ความเชื่อ และการรับรูเดิม

ตามประสบการณท่ีผานมาของครูทําใหทัศนคติของครูในสวนน้ีดีข้ึนเล็กนอย นอกจากน้ีความขัดแยงแบงกลุมระหวาง

คณะครูที่ดํารงอยูกอนหนาที่ผูวิจัยจะเขาไปทําการศึกษาวิจัยในโรงเรียนแหงน้ีก็เปนเหตุปจจัยอยางหน่ึงของการลด

ประสิทธิภาพของการมีสวนรวมของคณะครูเชนกัน ในชวงเวลาที่ผูวิจัยทําโครงการวิจัยเรื่องน้ีในโรงเรียนแหงน้ีน้ัน 

ครูในโรงเรียนไดจัดทําโครงการฯอื่นๆที่มีเปาหมายใกลเคียงกันและสามารถนํามารวมเปนโครงขายของกิจกรรมโดย

นํามาบูรณาการกันได หากแตกับดักของคําวา “เจาของผลงาน” ทําใหเกิดลักษณะของตางคนตางทํา ผลงานใคร

ผลงานมัน การแขงขันชิงดีชิงเดน ไมเอ้ือตอการเกื้อกูลชวยเหลือ หากแตทําใหเกิดการจับจอง ตรวจสอบ สรางเงื่อนไข 

กดดนัและตําหนิซึ่งกันและกันอนัไมกอประโยชนตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมและการพฒันาศักยภาพของเยาวชน

ในชวงแรกน้ีผูวิจัยถูกตรวจสอบและกําหนดวิถีปฏิบัติในการติดตองานดวยการใชเอกสารที่เขมงวด มีข้ัน

ตอนของการติดตอหลายข้ันตอน ทุกการดําเนินการจะตองมีการบอกกลาวลวงหนา อธิบายรายละเอียดอยางชัดเจน

และเมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการได การตรวจสอบและการทวงติงใหปรับเปล่ียนแกไขทําใหการดําเนินการ

เพ่ิมจํานวนข้ันตอน และเกิดความลาชา ในชวงน้ันคณะวิจัยเกิดความรูสึกอึดอัด และเปรียบเทียบตัวเองประหน่ึงวามี

สถานะเปนนักเรียนที่กําลังถูกครูฝายปกครองควบคุมดวยความเขมงวด ผูวิจัยรูสึกทอถอย ทอแท และเริ่มทบทวนท่ีจะ

เปล่ียนโรงเรียนที่จะทําการศึกษาวิจัย

วิธคิีดในการมองสาเหตุที่มาของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทีแ่ตกตางจากครูสวนหน่ึงในโรงเรียนทําใหวิธีการในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียนในโครงการฯน้ีแตกตางดวย “พีด่แูลพวกน้ีมานานพี่รูวาตองทาํอยางไร การใจดี

เกินไปจะทําใหพวกน้ีเอาแตเลน ไมทํางาน”คือตัวอยางของคําตอวาของครูที่มีตอผูวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

ผูวิจัยกับเหลาบรรดาสภานักเรียน 

“หามนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6 เขารวมในโครงการปองกันปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต

ในกลุมเยาวชน” ผลของคําส่ังดังกลาวสรางความหวั่นไหวและมีการพดูคยุระหวางนักเรียนกลุมดังกลาวจนกระท่ัง วัน

หน่ึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนหน่ึงถูกเรียกเขาหองประชุมเพื่อสอบถามเหตุผลท่ีจะฝาฝนคําส่ังการไมใหเขา

รวมในโครงการปองกันปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน กอนหนาน้ันเด็กนักเรียนเหลาน้ีไดเคยรวม

กจิกรรมกับคณะวิจัยในกจิกรรมคายสมัพันธ กิจกรรมทกุขของแม และกิจกรรมการคัดเลอืกแกนนําผูนําความปลอดภยั

วัยรุน จากน้ันคณะครูสวนหน่ึงบอกกับผูวิจัยวาตองการใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 ต้ังใจเรียนเพื่อเตรียม

สอบเขามหาวิทยาลัย ดังน้ันจึงไมอนุญาตใหนักเรียนกลุมดังกลาวเขารวมกิจกรรม ถึงแมวาทั้งผูวิจัยและเด็กนักเรียน

เหลาน้ีจะเกิดขอกังขาวา หากครูมีความประสงคเชนน้ันจริงเหตุใดจึงอนุญาตใหพวกเขารวมกิจกรรมบางอยางไดเชน 

กิจกรรมคณะกรรมการสภาเด็กเทศบาล
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“โรงเรียนไมเคยเห็นความสามารถของพวกผม ไมเคยชมผม แตพอพี่ปูมาทํากิจกรรมเขาใหผมแสดง

ความสามารถ เขาชมผม แลวทําไมโรงเรียนถึงจะไมใหพวกผมทํา” นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 คนหน่ึงลุกข้ึนยืนพูด

กับครูในหองประชุม นักเรียนคนอ่ืนๆแยงกันเลาเร่ืองราวของการประชุมในคร้ังน้ันใหผูวิจัยฟง พวกเขาบอกวาคําพูด

ของเพ่ือนทาํใหทกุคนนํ้าตาคลอดวยความสะเทือนใจ แตในที่สุดทุกคนก็ยอมรบัคาํตัดสนิของครทูี่ไมอนุญาตใหนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6 เขารวมกิจกรรมถึงแมจะไมเห็นดวยและไมเต็มใจก็ตาม

ความไมเขาใจกันระหวางผูวิจัยกับคณะครูสวนหน่ึงถูกคลี่คลายลงดวยการประสานงานและเช่ือมความ

สัมพันธโดยผูอํานวยการและอดีตผูอํานวยการเพื่อประนีประนอมความเห็นที่แตกตางและผลักดันใหโครงการ

ดําเนินการตอไปไดโดยมีการจัดต้ังคณะทํางานท่ีประกอบดวยกลุมครู 2 กลุมทําหนาที่เปนคณะทํางานฝายวิจัยและ

วิชาการและคณะทํางานฝายบริหาร สงผลใหการติดตอระหวางคณะวิจัยกับคณะครูมีความสะดวกและเปนไปอยาง

ราบรื่นมากข้ึน ผูอํานวยการเริ่มเขามามีสวนรวมและเปดโอกาสใหผูวิจัยไดเขาพบ ช้ีแจงความกาวหนาของกิจกรรม 

ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆในการดําเนินกิจกรรมมากขึ้น หลายคร้ังที่ผูอํานวยการชวยแกปญหาขอขัดของใน

การประสานงาน และการบริหารจัดการที่เกิดข้ึนใหกับคณะวิจัยจนกระทั่งการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามข้ันตอน

ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ

ครูกับการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ดวยอุปสรรคดานความไมสอดคลองตรงกันของเวลาในการสอน และช่ัวโมงวางทําใหการจัดประชุมในหวัขอ 

“ครูกับการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย” ลาชากวากิจกรรมอื่นๆ โดยจัดข้ึนในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2552 

การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีมุงหวังใหครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และครูผูมีสวนเกี่ยวของอาทิเชน หัวหนาระดับ ครู

ฝายบริหารงานบคุคล ฝายวิชาการที่เขารวมกิจกรรมตระหนักถงึความสาํคัญในการปองกันปญหาและความสูญเสยีจาก

การขับข่ีรถจักรยานยนตของเด็กและเยาวชนมากข้ึน มีความเขาใจสาเหตุของการขับข่ีรถจักรยานยนตที่เสี่ยงของเด็ก

และเยาวชน  สงเสรมิพลังอํานาจของครูในการสรางวินัยการขบัข่ีรถจักรยานยนตที่ปลอดภัยของนักเรยีน และสงเสริม

ความเขมแข็งในการใชประโยชนจากระบบติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล เปนตน

การจัดกจิกรรมในคร้ังน้ีเปนการเปดพื้นที่ใหคณะผูวิจัยไดสรางความรูความเขาใจแกคณะครูอีกครัง้หน่ึงดวย

การนําเสนอที่มาของการจัดทําโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการปองกันปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนตในเด็ก

และเยาวชน แสดงเหตุผลในการเลือกโรงเรียนแหงน้ีเปนพื้นท่ีในการทําวิจัย พรอมนําเสนอผลการสํารวจการใชรถ

มอเตอรไซคของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1  เพ่ือตอกยํ้าใหคณะครูตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทาํโครงการการ

ปองกันปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนใหมากข้ึนนําเสนอวิธีคิดและวิธีการสลายกระบวนการกลาย

เปนคนชายขอบเพื่อไมใหพวกเขาเลือกใชวิธีการข่ีรถจักรยานยนตท่ีเสี่ยงเปนการสรางตัวตนแทนท่ีเปาหมายท่ีแทจริง

ของชีวิตซึ่งเปนมิติใหมในการปองกันปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในเด็กและเยาวชน   และหารือรวมกันเกี่ยว

กบัแนวทางการปฎิบัติของอาจารยในการปองกันปญหาจากการขับขีร่ถจักรยานยนต รวมถึงอธบิายกจิกรรมในโครงการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ืองปองกันปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนตในเด็กและเยาวชน

ผูอาํนวยการเขตพื้นที่การศกึษาเขต 1 ไดมีสวนรวมในการรบัเปนประธานในท่ีประชมุและอาสาทีจ่ะทําหนาท่ี

เช่ือมความสัมพันธและความเขาใจของคณะครูที่มีตอการดําเนินโครงการฯและการสรางทัศนคติท่ีดีตอโครงการฯ 
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ผูวิจัยเร่ิมตนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับที่มาของการจัดทําโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ืองปองกันปญหาจาก

การขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน โดยอธิบายวาโครงการฯน้ีมีเปาหมายในการสลายกระบวนการกลายเปนคน

ชายขอบของเด็กกลุมที่เรียนไมเกง กลุมเด็กที่สังคม ครอบครัว และคนรอบขางตีตราและเพงโทษวาเปนเด็กเหลือขอ 

เปนเด็กแวน แตแทจริงแลว เด็กกลุมน้ียังมีความสามารถดานอื่นๆ เชน ความสามารถทางดานดนตรี กีฬา หรือศิลปะ 

เปนตน และความสามารถที่แตกตางไปจากเด็กที่เรียนเกงอีกอยางหน่ึงคือ ความสามารถในการสรางเครือขาย ซ่ึงเปน

พลังเชิงบวก ดังน้ันโครงการน้ี จึงตองการเปดพื้นที่ใหกลุมเด็กท่ีเรียนไมเกงไดมีโอกาสแสดงความสามารถในดานอื่น 

เพ่ือลดพ้ืนที่ในการใชรถจักรยานยนตที่เส่ียงของเยาวชนลง 

การเลือกพื้นท่ีโรงเรยีนในการทําวจิัย เน่ืองมาจากเปนพืน้ที่ท่ีเอื้อสําหรับการขับข่ีรถจกัรยานยนตมาโรงเรียน 

เพราะนักเรียนสวนใหญมีบานอยูในสวน ยากตอการใชบริการรถขนสงสาธารณะ ทําใหผูปกครองจําเปนตองซ้ือรถ

จักรยานยนตใหบุตรหลาน เพือ่ใชเปนพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดไมใหญ เหมาะกบัการเรียนรู

กระบวนการตางๆ และโรงเรยีนตัง้อยูในเขตบริบททีไ่มเอือ้ตอการพัฒนาพฤติกรรมทีพ่ึงประสงคหลายประการ กลาวคือ 

โรงเรียนถูกลอมรอบไปดวยรานคาราโอเกะที่มีการคาประเวณี รานเกม รานอินเตอรเน็ต รานสนุกเกอร รานจําหนาย

สุรา เปนตน ประกอบกับผลการสํารวจของครูประจําชั้นจากการใชรถจักรยานยนตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ 43 มีการใชรถจักรยานยนต

โครงการฯน้ีเสนอมิติใหมในการปองกันปญหาอุบัติเหตุจราจรโดยใชวิธีปองปญหาผานการใหเด็กเปนผู

คิดและเปนผูกระทําการปองกันปญหาดวยตนเอง สวนผูใหญจากชุมชน สวนราชการตลอดจนครูในโรงเรียนจะเปน

ผูสนับสนุนและใหคําปรึกษา นอกจากน้ียังตองการเปลี่ยนทัศนคติและเปล่ียนอัตลักษณจากเด็กชายขอบ เด็กเหลือขอ 

เด็กแวน หรอืเด็กหลังหอง ใหกลายเปนอศัวิน หรือผูนําความปลอดภัยวัยรุนเพื่อสรางความภาคภูมใิจในตนเองของเด็ก

และเยาวชนกลุมเปาหมาย 

คณะวิจัยเสนอแนวทางการปฎิบัติของครูในการปองกันปญหาจากการขับขีร่ถจักรยานยนต ดวยการพัฒนา

ความเขมแข็งของระบบติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนผานการทํางานรวมกันระหวางคณะวิจัยกบัครูท่ีเกี่ยวของ โดยมี

หลักการดําเนินการ 3 ประการ คือ การสอนและแนะนํา (Coaching) ใหนักเรียนดําเนินชีวิตดวยความปลอดภัย การ

ดูแลและเอาใจใสนักเรียน (Caring) โดยการพัฒนาระบบความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในโรงเรียน และ การควบคุม กํากบั 

ดูแล (Controlling) ใหนักเรียนมีพฤติกรรมและการกระทําที่เปนไปตามหลักของความปลอดภัยในการใชรถใชถนน

สดุทายคณะวิจยัไดนําเสนอใหทีป่ระชุมทราบถึงกิจกรรมตาง ๆ  ในโครงการวิจยัเชิงปฏิบัติการเร่ืองการปองกนั

ปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน 

การจัดประชุมในคร้ังน้ีอาจทําใหครูที่เขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการฯมากขึ้นแตจาก

การดําเนินกิจกรรมในขั้นตอๆมาพบวา คณะครูก็ยังมีสวนรวมในกิจกรรมไมมากนัก ท้ังน้ีสวนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากผู

วิจัยยังไมสามารถโนมนาว ชักจูงใจใหครูเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในกิจกรรมสวนหน่ึง อีกสวนหน่ึงอาจเกิด

ข้ึนจากการติดกรอบกับดักความคิดเร่ืองการเปนเจาของผลงานการวิจัยทําใหการมีสวนรวมอยางไมเขมแข็ง

คณะครสูวนหน่ึงมคีวามเห็นที่แตกตางในวิธีการในการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมของกลุมเด็กทีม่ีพฤติกรรมเบ่ียง

เบนโดยยังมีความคิดวา การลงโทษ ภาคทัณฑและการเชิญผูปกครองมาพบเพื่อตักเตือนและกดดันนักเรียนนาจะเปน

ทางออกท่ีมีประสิทธิภาพมากกวากระบวนการที่ผูวิจัยนําเสนอในการดําเนินโครงการครั้งน้ี
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ความแตกตางหลากหลายของความคิดเห็น ความเชือ่ และวิธีคิดในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน

เปนเรือ่งธรรมชาติ นอกเหนือจากการดํารงอยูของความคิดเห็นในทางตรงขามกับวิธกีารของการศึกษาวจิัยในโครงการ

น้ันก็ยังคงมีความเห็นพอง การมีสวนรวม และการสงเสริมสนับสนุนจากคณะครูจํานวนไมนอยเลยในโรงเรียนแหงน้ี 

ทั้งน้ีกลุมบุคคลที่นับไดวาเปนแกนนําหลักในสวนของคณะครูคือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

รองผูอาํนวยการฝายอาคารสถานที่ ครูหัวหนาระดบัช้ันมธัยมศึกษาปที่ 1 ครูหัวหนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ

ครูประจําช้ันตางๆ 

เม่ือเวลาผานไปคณะวิจัยไดรับความชวยเหลือ ใหกําลังใจ สนับสนุนการทํากิจกรรมในโครงการมากข้ึน อาจ

เน่ืองมาจากความเขาใจในโครงการมีมากขึน้เมือ่เวลาผานไป ภาพของการที่คณะผูวิจัยคลุกอยูกับกลุมนักเรียนทีม่ีแนว

โนมกระทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียนกลายเปนภาพท่ีคณะครูคุนชินมากขึ้น และเขาใจในเจตนาของคณะวิจัยมาก

ข้ึน ตัวอยางเสียงของครูที่สะทอนความเห็นดังกลาวคือ”อยากใหอาจารยทําโครงการฯน้ีตอนะคะ เด็กพวกน้ีไมมีคน

เขาใจเขา แตอาจารยเขาใจ พวกเขาก็เลยรักอาจารย”ครูผูพูดเปนครูสอนคอมพิวเตอรเธอบอกวา เธอแอบสังเกตการ

ทํากิจกรรมและความสัมพันธระหวางผูวิจัยกับนักเรียนในโครงการฯ เธอพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฯกับเพื่อนครบูางคน 

โดยเธอกลาวคําพูดน้ีในวันที่ผูวิจัยพานักเรียนแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนไปขอโอกาสในการสอบซอมกอนท่ีจะ

ถึงกําหนดสอบไลเพื่อปองกันใหพวกเขาเหลาน้ีสอบไมผานและมีผลตอการเล่ือนช้ันเรียนของพวกเขา

ถึงแมวาผูวิจัยจะไดรับการชวยเหลือ สนับสนุน และการมีสวนรวมจากโรงเรียนและคณะครูสวนใหญแต

ระดบัความเขมขนของการมสีวนรวมน้ันยังไมเพียงพอเทากับความคาดหวังดังคําพูดของนักเรยีนแกนนําช้ันมธัยมศึกษา

ปท่ี 1 ที่แสดงความคิดเห็นโตตอบคําถามที่ถูกต้ังข้ึนเกี่ยวกับปจจัยท่ีจะทําใหโครงการฯประสบความสําเร็จมากข้ึนคือ 

 “ถาครูทํากิจกรรมรวมกับพวกเรา เราจะประสบความสําเร็จมากกวาน้ี
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การกอรางอัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุนข้ึนในกลุมเยาวชนที่มีอายุระหวาง 13-16 ปเพ่ือแยงชิงและ

ทดแทนอัตลักษณผูขับขี่รถจักรยานยนตที่เสี่ยงคือวิธีคิดที่สําคัญของการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ือง  การปองกัน

ปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนคร้ังน้ี

ในบทน้ีผูวิจัยจะนําเสนอกระบวนการของการเขาถึงกลุมเยาวชนที่มีโอกาสในการสรางอัตลักษณผูขับข่ี

รถจักรยานยนตที่เสี่ยง การชักชวนพวกเขาเหลาน้ันใหเขารวมเปนภาคีเครือขายดวยความสมัครใจ และการกอราง

อัตลักษณผูนําความปลอดภัยใหเกดิขึ้นกับพวกเขา เม่ือเวลาผานไปปฏิสัมพันธระหวางผูวิจัย ผูใหญที่เกี่ยวของกับพวก

เขาในฐานะของผูนําการเปล่ียนแปลงสวนหน่ึง และผูใหญที่อยูบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แวดลอมเขาสวนหน่ึง 

รวมถึงกลุมเพื่อนตางๆของพวกเขาลวนมีผลท้ังในสวนของการตอกยํ้าและลดทอนอัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุน

ในหวงเวลาเดียวกัน 

5.1 แรงบันดาลใจจากเวทีระดับชาติ

“กโูคตรภูมใิจเลย นายกมองหนากดูวย”แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนผูไดรับการพจิารณาใหทาํหนาทีเ่ปน

ผูแทนเยาวชนในการย่ืนขอเสนอตอนายกรัฐมนตรี เลาใหเพื่อนฟงดวยนํ้าเสียงแสดงความภาคภูมิใจกับประสบการณ

ครั้งแรกในชีวิตท่ีแมแตตัวของเขาเองยังไมเคยคิดวาจะมีโอกาสเชนน้ี  การสงเสริมศักยภาพและความถนัดท่ีเหมาะ

สมในกลุมเยาวชนชายขอบและการเปดโอกาสใหพวกเขาไดแสดงความสามารถน้ันกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูทาง

สังคมในหลายมิติ 

เร่ิมต้ังแตมิติระดับปจเจกบุคคลโดยตัวเยาวชนเองเกิดความรูสึกมั่นใจ มองโลกในแงดี มีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง มีพลังในการพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายในการดําเนินชีวิตที่ดี เปนการปองกันพฤติกรรมเบ่ียงเบนและการกระ

ทํารุนแรงในลักษณะการตอตานสังคมในรูปแบบตางๆ  มิใชเพียงการขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีปลอดภัยเทาน้ัน

มิติระดับความสัมพันธทางสังคม กลาวคือ กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับเยาวชนชายขอบไดเรียนรูวาบุคคลทุก

คนลวนมีความสามารถ มีศักยภาพและตองการกระทําในสิ่งที่สังคมใหนิยามความหมายวา เปนส่ิงที่ดี ความถนัดและ

ความสามารถที่แตกตางกันกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาสังคมในวงกวาง ความหลากหลายของความสามารถและ

ความถนัดจะเปนพลังที่สําคัญในการพัฒนาสังคมในแงมุมท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน การท่ีเยาวชนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในเชิงวิชาการไมดี จึงไมไดหมายความถึงการเปนเยาวชนที่ไรความสามารถ ดังน้ัน บุคคลที่แวดลอมเยาวชนจึงควร

คิดอยางสรางสรรคในการชวยเหลือและยอมรับความแตกตางในความสามารถระหวางบุคคล  ละเวนการแบงแยก 

เบียดขับบุคคลที่มีความสามารถและความถนัดท่ีไมตรงตามเกณฑที่กําหนดไวเพียงมาตรฐานท่ีคับแคบ

ความสามารถและผลงานของกลุมผูนําความปลอดภัยวัยรุนที่ผานมาถูกนํามาใชในการนําเสนอใหเห็นถึง

ศักยภาพที่ทุกๆคนมีอยูเพื่อสรางทัศนคติที่ดีข้ึนระหวางกลุมนักเรียน อีกทั้งยังเปนการตอกยํ้าอัตลักษณความเปนผูนํา

บทที่ 5  อัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุน



รายงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการปองกันปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน
60

รายงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการปองกันปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน

ความปลอดภัยวัยรุนใหชัดเจนอีกดวย

เน้ือหาตอจากน้ีผูวิจัยจะนําเสนอกระบวนการกอรางอัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุนต้ังแตเริ่มตนชวน

พวกเขามาเปนพวก จนกระทั่งการไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูนําการเปล่ียนแปลงในการเปดพื้นท่ีทางสังคมใหพวก

เขาไดแสดงศักยภาพในฐานะของผูนําความปลอดภัยวัยรุน

5.2 ฉัน...ผูนําความปลอดภัยวัยรุน

5.2.1ชวนกันไปเปนพวก: สรางความสนใจ...เอะ...อะไร?

ตลอดเดือนพฤษภาคมคณะวิจัยทําการประชาสัมพันธเพื่อสรางการเคล่ือนไหวใหเกิดข้ึนในโรงเรียนซึ่งเปน

พื้นท่ีวิจัยท้ังในรูปแบบของการติดปายประชาสมัพันธทีม่ีขอความแปลกจากการรับรูเดิมท่ีนักเรียนเคยรับรู การส่ือสาร

ระหวางบุคคลโดยผูวิจัยและทีมงานเขาไปสรางความสัมพันธชวนนักเรียนพูดคยุเกีย่วกับเรือ่งมอเตอรไซคกับวัยรุน และ 

การนําเสนอโครงการฯในหองเรยีน การสือ่สารมุงเนนการแฝงประเด็นสําคัญ 2 ประเด็นคือ 1.ผูนําความปลอดภัยวยัรุน 

และ 2.การเพิ่มพื้นท่ีแสดงความสามารถในการทํากิจกรรมที่นาสนใจ

แสดงตัวอยางของปายประชาสัมพันธ ดังน้ี

อยากเปนนักขาว ?
และมีเวทีโชวฝมือ

สมัครเปนสมาชิกโครงการ  “ผูนําความปลอดภัย ” เราเนนเกง  ดี มีความสุข
รับใบสมัครที่ . . .อาจารยบรรณารักษหองสมุด
สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท  085-0737100 (พี่กิ๊ฟ )

อยากเปนนักแสดง ?
และมีเวทีโชวฝมือ

สมัครเปนสมาชิกโครงการ  “ผูนําความปลอดภัย ” เราเนนเกง  ดี มีความสุข
รับใบสมัครท่ี ...อาจารยบรรณารักษหองสมุด
สอบถามเพ่ิมเติมท่ีหมายเลขโทรศัพท  085-0737100 ( พ่ีก๊ิฟ )
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ผลจากการประชาสัมพันธทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและสมัครเขารวมโครงการฯเปนจํานวนมาก 

เด็กนักเรียนบางคนอานประกาศท่ีติดอยูในบริเวณตางๆท่ีเชิญชวนใหมารวมเปนผูนําความปลอดภัย 

บางคนไดรับการเชิญชวนโดยตรงจากคณะวิจัย บางคนก็ตามเพ่ือนมา  เด็กคนหน่ึงเดินเขามาหาผูวิจัยในลักษณะ

แกวงมือ เอียงคอ เสื้อนักเรียนหลุดออกจากขอบกางเกง สีคล ้ําของริมฝปากบงบอกอยางชัดเจนวาเขาขายสิงหอม

ควัน (สูบบุหรี่) กิริยา ทาทางและคําพูดแสดงใหเห็นถึงความแรงในระดับแถวหนาพรอมกับพูดเหตุผลท่ีมาขอสมัครวา 

“ในกลุมมากันหมด ก็เลยมาสมัคร” 

ในข้ันตอนน้ีทําใหคณะวิจัยเกิดการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการโดยการพัฒนากิจกรรมการสรางแกนนํา

ผูนําความปลอดภัยวัยรุนข้ึน โดยมีจุดมุงหมายใหแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนทําหนาท่ีเปนผูดําเนินกิจกรรมตางๆ

อยางตอเน่ืองรุนตอรุนโดยใชกระบวนการ Training the trainer เปนหลักการสําคัญ
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5.2.2 ครั้งน้ีผม “ผาน”

“การคัดเลือกแกนนําผูนําความปลอดภัย…วัยรุน” ถูกจัดข้ึนในชวงตนเดือนมิถุนายน 2552 โดยใชวิธีการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอมอเตอรไซคกับวัยรุนเปนวิธีการในการคัดเลือก และดวยนโยบายของโรงเรียนที่ไมอนุญาต

ใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 5 และ 6 เขารวมกิจกรรม ทําใหคุณสมบัติเบื้องตนที่ใชในการคัดเลือกนักเรียนระบุ

วาโครงการฯจะพิจารณานักเรียนที่ศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 มีบานอยูในอําเภอเมือง สามารถเขา

รวมกิจกรรมในวันเสาร-อาทิตย  สามารถเขารวมกิจกรรมตางจังหวดัได  และตองไมดํารงตําแหนงอยูในคณะกรรมการ

สภานักเรียน เปนเงื่อนไขที่สําคัญ เมื่อคัดเลือกจากใบสมัครมีผูผานการคัดเลือกจํานวน 43 คน หลังจากน้ันไดทําการ

สัมภาษณ เพือ่คดักรองผูเขารวมกิจกรรมอกีครัง้หน่ึงโดยมเีปาประสงคในการคัดเลอืกนักเรียนท่ีมีแนวโนมในการขับขีร่ถ

จักรยานยนตที่เส่ียงเขาโครงการฯในสัดสวนที่มากกวานักเรียนท่ีไมมโีอกาสขบัขีร่ถมอเตอรไซคทีเ่ส่ียง ในทีส่ดุมนัีกเรียน

ผานการคัดเลือกโดยใชวิธีการสัมภาษณท้ังส้ินจํานวน 28 คน

ความภาคภูมิใจคร้ังแรกเกิดข้ึนจาก “การไดรับเลือก” ประสบการณของผูชนะแมจะเปนชัยชนะในเร่ืองที่

อาจไมไดมคีวามหมายสาํหรับบางคน แตสามารถสรางความรูสกึประทับใจไมนอยเลย เมือ่ไดอานประกาศรายช่ือทีค่ณะ

ผูวิจัยติดไวใหนักเรียนไดทราบโดยทั่วกันที่บริเวณลานกิจกรรมของโรงเรียนวา เขาไดรับเลือกใหเขารวมกิจกรรมการ

คัดเลือกผูนําความปลอดภัยวัยรุน  สําหรับเยาวชนที่มีประสบการณการถูกปฏิเสธบอยครั้งน้ันเมื่อไดรับการปฏิบัติท่ี

แสดงใหเห็นวา เขามีความหมายยอมเปนส่ิงที่เขาภาคภูมิใจและมีความสุข

ทุกคนมาเขารวมกิจกรรมดวยทาทีกระตือรือรนตามเวลาที่นัดหมายเพ่ือรับการคัดเลือกเปนผูนํา

ความปลอดภัยวัยรุนตรงเวลาแมจะเปนเวลาเชาในวันหยุด บรรยากาศในการจัดกิจกรรมถูกสรางใหอบอุนและผอน

คลายดวยการเปดเพลงวันใหมเปนระยะๆ เหตุผลท่ีคณะผูวิจัยเลือกใชเพลงวันใหมเปนเพลงประจําโครงการฯเน่ืองจาก

เน้ือหาของเพลงส่ือใหปลอยวางเรื่องราวท่ีเจ็บปวด เร่ืองราวที่ไมนาพึงพอใจลงและพรอมที่จะเริ่มตนวันใหมดวยการ

รวมใจกันเปนหน่ึงเดียว

เทคนิคกลุมสัมพันธถูกนํามาใชเปนแกนกลางในการจัดกิจกรรมแทรกกับเน้ือหาที่รอยเรยีงเร่ืองราวเกี่ยวกับ

หายนะที่เกิดขึ้นจากการใชมอเตอรไซคอยางไรสติในกลุมวัยรุน และการเตรียมตัวเปนผูนํา 

อาจเน่ืองมาจากบรรยากาศที่ผอนคลายถึงแมวาคณะวิจัยจะบรรจุเน้ือหาที่ผูเขารับการอบรมตองเรียนรู

จํานวนมากแตเยาวชนผูซ่ึงสวนใหญเปนกลุมนักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนนอยกลับต้ังใจ มีความสนใจและมีสวน

รวมเปนอยางดีตลอดชวงระยะเวลาการอบรมเต็มท้ัง 2 วัน

คณะกรรมการสภานักเรียนซ่ึงเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทําหนาท่ีเปนทีมพ่ีเล้ียงรวมกับทีมวิจัย

การจัดกิจกรรมในวันแรกมุงเนนกิจกรรมเพื่อทําใหผูเขาอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการกลายเปน

ผูนําความปลอดภัยวยัรุน  โดยผานกจิกรรมการชมวิดีทัศน “มอเตอรไซค 22 ลานคัน” การทบทวนปญหาที่เกิดข้ึนกับ

วัยรุนและสาเหตุของการเกิดปญหาเหลาน้ันที่เกี่ยวของกบัการใชรถจักรยานยนต  การสรางแรงบันดาลใจในการทําให

เปาหมายที่ต้ังไวใหประสบความสําเร็จผานการชมภาพยนตรเร่ือง shawshank redemption  อีกทั้งมีการบรรยาย

ประวัติของบุคคลสําคัญที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพื่อเปนแนวทางในการทํางานของผูเขารวมการอบรม 

กจิกรรมวนัท่ีสองเปนการสอนการทํางานเปนทีม การแบงหนาที่ในการทาํงาน ความรับผดิชอบในการทํางาน  

การเปนผูนํา การวางแผนงานการจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนําเสนออยางมั่นใจ
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ภายหลังจากเสร็จส้ินการอบรมฯทีมวิจัยและคณะกรรมการสภานักเรียนทําการประเมินผลการอบรมเชิง

ปฏิบัติการรวมกัน โดยนําผลการสังเกตพฤติกรรมผูเขารวมกิจกรรมในระหวางทํากิจกรรมและส่ิงที่ไดจากกิจกรรมใน

แตละกิจกรรมมาพิจารณาและคัดเลือกแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนพบวา มีผูผานการคัดเลือกจํานวน 20 คนและ

จัดต้ังเปนแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุน

5.2.3 ชัยชนะครั้งแรกของผมในฐานะแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุน

รายช่ือที่ปรากฏอยูบน ประกาศท่ีแสดงผล “ผาน”การไดรับคัดเลือกใหเปนผูนําความปลอดภัยวัยรุนสราง

ความภาคภูมิใจในฐานะผูชนะ เปนผูที่ไดชื่อวาเปนแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนรุนแรก ถึงแมวาจะมีผูที่ไดรับการ

พิจารณา “ไมผาน”นอยมาก แตคณะผูวิจัยสังเกตพบวา พวกเขาไมไดใหความสงสัยในประเด็นน้ี ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองมา

จากความยินดีวา ตนเองไดรับคัดเลือก อีกทั้งยังทําหนาท่ีตอรองขอใหพิจารณารับเพื่อนที่ไมผานเขารวมเปนแกนนํา

ผูนําความปลอดภัยวัยรุนดวย

แนวคิดวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณถูกนํามาใชเปนวิธีการในการสรางอัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุนใหแก

เหลาบรรดาแกนนําผานกระบวนการมีสวนรวมของกลุมเยาวชนท่ีไดรับการคัดเลือกและไดขอสรุปคือ โลโกแสดงความ

เปนกลุมผูนําความปลอดภัยใชสัญลักษณอัศวิน ใชอักษรภาษาอังกฤษวา YOUTH SAFETY LEADERSHIP อักษรยอ

คือ YSL และใชสีชมพูเปนสีสัญลักษณ 

 “ไมใชใครคิดจะใสก็ใสไดนะ”แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนพูดโออวดตอเพื่อนพรอมกับอธิบายดวย

ความภาคภูมิใจวาการทีจ่ะไดเปนผูนําความปลอดภัยวัยรุนน้ันจะตองผานกระบวนการเสริมสรางความคิด ความเขาใจ

เกี่ยวกับเรือ่งรถมอเตอรไซคกบัวัยรุนและการอบรมความเปนผูนํากอน เมื่อไดรับการประเมนิแลวจึงจะไดรับการรับรอง

วาเปนผูนําความปลอดภัยวัยรุนแลว

สัญลักษณดังกลาวถูกนํามาใชในการจัดงาน จัดกิจกรรมตางๆ คําวา super hero สรางความภาคภูมิใจใน

ตนเองใหกับพวกเขามากย่ิงข้ึน ความภาคภูมิใจในการไดรับคํานิยามใหมวาตนเองคือ ฮีโร คือ ผูนํา ถูกสะทอนผาน

การแสดงความสามารถและการคิดริเร่ิมสรางสรรคของแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนที่มีอายุเพียง 13 ปในการ

ออกแบบฉากหลังของเวทีในการจัดกิจกรรมสรางโลกสวยดวยมือเราในการสรางกระแสวัฒนธรรมความปลอดภัยใน

สังคมดังภาพ

เส้ือทีม สําหรับแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุน  ที่ใชสวมใสขณะปฏิบัติหนาที่ทุกครั้ง
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การออกแบบฉากหลังเวทีแสดงใหเห็นความคิดที่แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนใหความหมายวา กลุม

ตนเองคือผูนําที่กาํลงัตอสูกับภยัราย การเปล่ียนแปลงภาพลักษณของผูรายใหกลายเปนพระเอก เปนผูนําดวยกจิกรรม

ที่สรางความสุขประกอบดวยศิลปะ ดนตรี กีฬา ความเปนศิลปนตางๆ

ผลผลติทางความคิดเชนน้ีอาจเกดิขึ้นจากแรงบันดาลใจสวนตัวของเยาวชนโดยผสมผสานกับการกระตุนเรา

ทางสังคมจากกิจกรรมที่คณะวิจยัไดดําเนินการลงไปในระหวางการดําเนินโครงการวิจัยเชน การติดปายประชาสัมพันธ

เพ่ือเชิญชวนใหนักเรียนมาสมัครเปนผูนําความปลอดภัยวัยรุนดังตัวอยาง

ความภาคภูมิใจในตนเองท่ีผูกโยงกับระบบสัญลักษณเพิ่มพูนข้ึนเม่ือสวมเส้ือสัญลักษณและมีผูคนในสังคม

ช่ืนชมและตองการท่ีจะสวมใสบาง เหลาบรรดาแกนนําเริ่มมีความรูสึกวาพวกเขาคือคนพิเศษมีคุณคา มีตําแหนงแหง

ที่ในสังคมและภาคภูมิใจที่จะบอกกับใครวา...ฉันคือแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุน YOUTH SAFETY LEADERSHIP

ฉากหลังเวทีที่ใชในการสรางกระแสวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนออกแบบขึ้น
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5.3 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนใหมแตมี “หัวใจเดียวกัน”

ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและชมรมเด็กไทยปลอดภัยไดใหการสนับสนุนและแสดงบทบาท

ของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่นับไดวาทําใหเกิดจุดเปล่ียนที่สําคัญราวตนเดือนกรกฏาคม 2552 โดยการสนับสนุนงบ

ประมาณใหเปดพื้นท่ีทางสังคมแกเยาวชน 3 กลุมประกอบดวยแกนนําผูนําความปลอดภัย...วัยรุน แกนนําเด็กไทย

ปลอดภัย และแกนนําเยาวชน...วัยโจ ไดเขามามีพ้ืนที่รวมกันในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ ภัยที่เกิดข้ึนจากการขับข่ี

รถจักรยานยนต การมีสวนรวมในการระดมประสบการณและความคิดของเยาวชนทั้ง 3 กลุมเพ่ือเตรยีมความพรอมใน

การจัดเวทีเรียนรู : มิติใหมสูความปลอดภัย...มอเตอรไซคกับวัยรุนในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องอุบัติเหตุจราจรคร้ังท่ี 

9  เพื่อสรางเครือขายเยาวชนดานการปองกันอุบัติเหตุจราจร และเพื่อรางขอเสนอตอนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับอุบัติเหตุ

ทางถนนท่ีเกิดข้ึนในกลุมเยาวชน

ในหองประชุมของโรงเรียนผูอํานวยการและคณาจารยน่ังอยูดานหนาโดยมีแกนนําผูนําความปลอดภยัวยัรุน

น่ังอยูโดยรอบ ทุกคนมีสีหนาแสดงใหเห็นความสุข ความหวัง ผูอํานวยการและคณะอาจารยไดใหโอวาทแกแกนนํา

ผูนําความปลอดภัย...วัยรุน และมอบมาลัยคลองคอพิธีกรรมดังกลาวส่ือความหมายถึงการท่ีผูใหญใหความสําคัญและ

ช่ืนชมกับเหลาบรรดาแกนนําผูนําความปลอดภยัวัยรุน กลุมนักเรียนสวนใหญที่เคยเปนผูไดรับการปฏิเสธและไมไดรับ

การยอมรับ

รถบัสปรับอากาศอยางดีถูกนํามาใชเปนพาหนะในการนําพวกเขาสูหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน

ฐานทพัเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุร ีการจัดเตรียมหองประชุม อาหาร และที่พักเปนไปดวยการสอดแทรกนิยามความหมาย

ของการใหคุณคา ใหความสําคัญแกพวกเขาในฐานะคนทีจ่ะเปนกําลังหลกัในการปองกันและแกไขปญหาจากการขับข่ี

รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนมิใชเปนเพียง “เด็กที่มาชวยผูใหญทํางานของผูใหญใหบรรลุผลเทาน้ัน” เหลาบรรดา

วิทยากรทําหนาท่ีเปนพี่เลี้ยง เปนผูสนับสนุน สงเสริมและกระตุนเราโดยการสรางความสัมพันธแบบเปนกันเอง เปน

เพ่ือน เปนพ่ีที่รวมอุดมการณเดียวกันคือ “ปองกันอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน”

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเยาวชนถูกเร่ิมตนข้ึนดวยองกันอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุม

เยาวชนน สงเสริมและกระตุนเราโดยการสรางความสัมพันธแบบเปนกันเอง เปนเพื่อน เบรรยากาศการใหผนึกกําลัง

ความคิดดวยการแนะนําการฝกทักษะการเสริมสรางสุขภาพจิต การสรางความคุนเคยและการเปดเผยตัวตน เปดเผย

ความสามารถที่ถูกซอนไว การทบทวนประสบการณผลงานที่ผานมา และความฝนที่อยากทําเพื่อสรางความปลอดภัย

ทางถนน  

เยาวชนท้ัง 3 กลุมตางเลาฝน แลกเปล่ียน 

เรียนรู เร่ือง ความปลอดภยัทางถนนดวยสไตลวัยใส  ใน

ขณะที่คณะวิทยากรแทรกเน้ือหาเร่ืองความสามัคคี การ

สรางวินัยในการทํางานเปนระยะ

เม่ือความสมัพันธเริม่แนนแฟน มีการเปดเผย

ตัวตนระหวางกันมากขึ้น คณะวิทยากรเริ่มชวนพวก

เขาวางแผนคิดการใหญจัดงานสัมมนาอุบัติเหตุระดับ

ชาติ ดวยการใชศักยภาพของความฝน จินตนาการของ
เยาวชน 3 กลุม แลกเปล่ียนเรียนรูและระดมสมองเพื่อเตรียมจัด

งานสัมมนาอุบัติเหตุระดับชาติ ครั้งที่ 9
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เยาวชน สู การคิด วิเคราะห วางแผนเพื่อความปลอดภัยทางถนน ทุกคนถูกกระตุนใหคิดในมุมที่แตกตาง และเคารพ

ในความหลากหลายของความคิดโจทยคือการบอกเลาเร่ืองราวท่ีรูและความคิดของเยาวชนในหอง  เวทีเรียนรู: มติใิหม

สูความปลอดภัย...มอเตอรไซคกับวัยรุน 

ผลผลิตของการระดมความคิดไดขอสรุปการจดังานในการนําเสนอแนวคิดหลักคือซุปเปอรฮโีร (Super Hero) 

คือ การเปลี่ยนภาพลักษณของวัยรุนแรงใหกลายเปนฮีโร การนําเสนอความคิดถูกแบงโดยใชพื้นที่ 3 สวน คือ การนํา

เสนอบนเวที การนําเสนอในบูทแสดงผลงาน และการใชสัญลักษณตกแตงสถานที่ในงาน 

แกนนําทัง้ 3 ทมี รวมกนัรางขอเสนอตอนายกรัฐมนตรี ในงานอุบตัเิหตุจราจร คร้ังที ่ 9ซึง่มีรายละเอยีด ดังน้ี 

รางขอเสนอตอนายกรัฐมนตรี

1. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะและการคมนาคมอยางทั่วถึงและเหมาะสมกับการเดินทางของเยาวชนไทย

2. กําหนดนโยบายตอกระทรวงศึกษาธิการในการผลักดันใหเกิดแกนนําเยาวชนทุกโรงเรียนเพ่ือทําหนาที่

พัฒนาเยาวชนรวมคิดวางแผนและกําหนดมาตรการในการสรางความปลอดภัย

3. กําหนดนโยบายในการบังคับใชกฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนนอยางเขมแข็ง ตอเน่ือง และจริงจัง

4. ต้ังกองทุนสนับสนุนใหเยาวชนเปนแกนหลักในการพัฒนาสังคม เพื่อความปลอดภัย

5. กําหนดนโยบายใหเยาวชนทั่วประเทศเปนแกนนําในการพัฒนาเยาวชน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย โดย

การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ 

6. เปดพื้นที่ใหเยาวชนไดแสดงความสามารถตอสาธารณะ

7. มีนโยบายในการควบคุมคาใชจายรถขนสงสาธารณะใหมีราคาถูก โดยจัดเปนสวัสดิการสําหรับเยาวชน 

(ถูกหรือฟรีสําหรับเยาวชน)

8. จัดใหมีรถรับสงนักเรียนโดยมีผูดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียนโดยเฉพาะ

9. วางมาตรการท่ีเอื้อตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชรถสาธารณะ

10. จัดใหมีพื้นท่ีแขงขันรถจักรยานยนตที่เหมาะสมและปลอดภัย

11. กําหนดใหมีมาตรการตรวจสอบรถผิดกฎหมายอยางเครงครัด

12. จัดหางานใหแกเยาวชนที่เคยกระทําผิดเพ่ือใหสามารถกลับมาเปนเยาวชนที่ดีของสังคม

13. กําหนดนโยบายใหเยาวชนเปนประเด็นวาระแหงชาติ

14. กําหนดมาตรการดานวิศวกรรมจราจรที่ปลอดภัยและเอื้อตอการใชรถใชถนนของเยาวชน

15. มีนโยบายหรือโครงการฝกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับกฎจราจรและรถจักรยานยนตในทุกตําบล ทุกอําเภอ 

และใหความรูเกี่ยวกับรถจักรยานยนตที่ผิดกฎหมาย

การเปดพื้นที่ทางสังคมใหกับแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนในครั้งน้ี นอกเหนือจากการฝกกระบวนการ

คิดและวางแผนเก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนแลว แกนนําเยาวชนยัง
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ไดรับการพัฒนาศักยภาพในเร่ืองการสื่อสารอยางมีความสุข ผูนํากับการทํางานเปนทีม การทบทวนพฒันาการผูนํากับ

ความเกง ความดี และความสุข  กระบวนการทางปญญากับการวางแผนของผูนําการจัดกิจกรรมเสริมสรางความ

สัมพันธตางๆอาทิเชน เด็กแวนมหาสนุก...สรางสรรคอยางปลอดภัย บรรยากาศการเรียนรูดังกลาวสานสายใยความ

เปนภาคีเครือขายระหวางผูวิจัย คณะวิทยากรและกลุมเยาวชนแกนนําทั้ง 3 กลุมท่ีจะรวมประสานกันในการเปนส่ือ

กลางของการส่ือสารความปลอดภัยทางถนนในแบบฉบับเยาวชนสูสาธารณชนตอไป

5.4 บอกนองเรื่องภัยมอเตอรไซค

วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2552 แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนแสดงศักยภาพคร้ังแรกของพวกเขาดวยการ

รองขอใหผูวจิยัเปดโอกาสใหพวกเขาไดแสดงความสามารถในการจัดกจิกรรมแกนองๆในชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 เพื่อสราง

ความตระหนักตอความสูญเสียจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน 

นับเปนประสบการณค ร้ังแรก.. .กับ

บทบาทผูสอนความปลอดภัยทางถนนที่เหลาบรรดา

แกนนําผูนําความปลอดภยัวยัรุนไดแสดงความมสีวน

รวมในบทบาทของการคิดวางแผน และการปฏิบัติ

การในบทบาทของผูดําเนินการใหความรู เร่ืองความ

ปลอดภัยทางถนน และเปนโอกาสแนะนําตัวที่ดี

สําหรับแกนนําผูนําความปลอดภัย...วัยรุนตอนองๆ

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พวกเขาแสดงใหเห็นอยาง

ชัดเจนถึงความจริงจัง ต้ังใจ และกระตือรือรนใน

การเรียนรูวิธีการสังเกตและประเมินพฤติกรรมของ

นักเรียน ม.1 จํานวน 600 คน ผูเขารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หัวขอ “มอเตอรไซคกับวัยรุน” 

กิจกรรมในคร้ังน้ีสรางกระบวนการเรียนรูถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมใหแกแกนนําผูนําความ

ปลอดภัย...วัยรุนเน่ืองจากระยะเวลาในการดําเนินการจํากัด และนักเรียนมีจํานวนมาก ทําใหยากตอการควบคุม

ดูแล   เมื่อคณะวิจัยสังเกตเห็นวาผูนําความปลอดภัยวัยรุนเริ่มเกิดความไมม่ันใจในการดําเนินการ และอาจจะควบคุม

พฤติกรรมของผูเขารับการอบรมไดยากจึงไดเขาไปมีสวนรวมดวยและทําใหการจัดกิจกรรมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด

ไว ผลการจัดกิจกรรมทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1เกิดความตระหนักตอความสูญเสียจากการขับข่ีรถจักรยานย

นตและมีสวนรวมในกิจกรรมเปนอยางด ีในขณะเดียวกันผูนําความปลอดภัยวัยรุนก็พัฒนากระบวนการเรยีนรูจากการ

ไดลงมือปฏิบัติการเพื่อสรางความรู ความเขาใจในเร่ืองภัยจากรถมอเตอรไซคแกผูอื่นน่ันคือจุดเร่ิมตนของการเปนผูฝก 

(Trainer) ภายหลังจากการท่ีไดรับการฝกมาแลว (Trainee)

แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนรประชุมซักซอมกอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “มอเตอรไซคกับวัยรุน”
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5.5 บทบาทเยาวชนชวนคุยเรื่อง ทุกขของแม

หลังจากผูนําความปลอดภัยวัยรุนมีประสบการณในการสรางความตระหนักแกเยาวชนในเร่ืองภัยจากการ

ใชรถจักรยานยนตแลว พวกเขาเกิดความต่ืนตัว แสดงความสนใจและมีความมั่นใจมากย่ิงขึ้นและแสดงตองการใน

การแสดงฝมอืการจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการใชรถมอเตอรไซคในกลุมผูปกครอง 

พื้นที่ทางสังคมถูกเปดข้ึนอีกครั้งในวันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2552 ผูวิจัยเปดพ้ืนที่ใหแกนนําผูนําความ

ปลอดภัย...วัยรุน นํากระบวนการเรยีนรู และประสบการณที่ผานมาแสดงบทบาทในฐานะผูจัดกิจกรรมใหแกผูปกครอง 

เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอการรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชรถจักรยานยนต

ของบุตรหลาน

ในคร้ังน้ีผูอํานวยการโรงเรียน เปนประธานในพิธีเปดและแสดงปาฐกถาพิเศษเร่ืองมอเตอรไซคกับความ

สูญเสียท่ีเกิดขึน้ โดยไดเลาเรื่องหลานชายที่เรียนอยูในโรงเรียนแหงน้ีในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเสียชีวิตจากการข่ีรถ

จักรยานยนตซ่ึงเปนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกอนหนาที่จะจัดการอบรมฯไมนานนัก 

อาจเน่ืองมาจากเปนเร่ืองใกลตัวทีผู่เลาประสบเหตุการณดวยตัวเองทําใหการเลาเร่ืองมีความนาสนใจและได

รับความสนใจเปนอยางมากจากผูเขารับการอบรม

การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและความคิดเห็นกับผูปกครองในเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช

รถจักรยานยนตของบุตรหลานใชส่ือจากวีดีทัศนเรื่อง “มอเตอรไซค 22 ลานคัน”เปนเคร่ืองมือในการเริ่มประเด็นชวน

คุย มีการจัดเสวนาเกี่ยวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกซ่ึงผูแทนในสวนแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนไดเสนอให

เชิญผูปกครองมารวมการเสวนา ในระหวางการเสวนานายประภาส แนนหนาและแมตางรองไหดวยความสะเทือนใจ

เมือ่นึกถงึความไมเขาใจกันระหวางแมกับลูกในหวงเวลาที่ผานมา ในคร้ังน้ันลูกตองการทีจ่ะนําเงินไปแตงรถมอเตอรไซค

ในขณะท่ีแมตองการใหลูกอยูบานและต้ังใจเรียนหนังสือ ทําใหบรรยากาศของการสัมมนาในวันน้ันเกิดความประทับใจ

และเกิดความรูสึกใกลชิดกันมากย่ิงข้ึน มีการแลกเปล่ียนประสบการณและความคิดระหวางกันมากย่ิงข้ึน

ผูปกครองเกิดความตระหนักตอความสูญเสียจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนมากขึ้นมีทัศนคติ

ที่ดีตอการรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย แกนนําผูนําความปลอดภัย...วัยรุนไดประสบการณจากการมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรม และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ครั้งน้ี ไดรับความสนใจจากผูปกครองนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนอยางดี มีผูปกครองจํานวน

มากมารวมกิจกรรมกอนเวลาที่กําหนดไว ความต้ังใจ

ของผูปกครองเปนไปอยางตอเน่ืองต้ังแตเร่ิมตนจนจบ

กิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียน

เรียนรูประสบการณเกีย่วกบัการสูญเสียจากอบุติัเหตุ

ในการขับข่ีรถจักรยานยนต 

 ผูปกครองที่เขารวมการอบรม “ทุกขของแม”
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 แกนนําผูนําความปลอดภัย…วัยรุนมี

พัฒนาการในการเปนผูจัดกิจกรรมที่ดีข้ึนอยางเห็น

ไดชัดเจน เชน ตัวแทนแกนนําผูนําความปลอดภัย

วัยรุนทําหนาที่เรียนเชิญประธานเปดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ พิธีกรมีการจัดเตรียมขอมูลเพ่ือดําเนิน

รายการ ฝายบริการรูหนาที่รับผิดชอบของตนเอง 

ฝายสถานที่มาเตรียมการลวงหนา ตลอดจนมีการ

บันทึกภาพการจัดกิจกรรมเอาไว ตลอดจนเกิดนัด

หมายกันสวมเสื้อสัญลักษณความปลอดภัยทางถนน

เพื่อความเปนอันหน่ึงอันเดียว และมีความรวมแรง

รวมใจในการดําเนินงานใหลุลวงไปไดดวยดี อีกทั้ง

แกนนําผูนําความปลอดภยั...วัยรุน ไดรวมเวทีเสวนา

กับผูปกครองและวิทยากร จนทําใหทั้งแกนนําผูนํา

ความปลอดภยั...วยัรุน และผูปกครองของตนเองตาง

เกดิความภาคภมูใิจ ผูปกครองมคีวามซาบซึง้กับภาพ

ทีเ่กิดข้ึนบนเวที การเสวนาบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว

อยางนาช่ืนชม

5.6 สานเครือขายแกนนํานองม.1

ภายหลังการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มอเตอรไซคกับวัยรุน”ใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

จํานวน 600 คน เรียบรอยแลว คณะวิจัยไดจัดใหมีกิจกรรมการคัดเลือกแกนนําผูนําความปลอดภัย ม.1 ขึ้นราวกลาง

เดือนกรกฏาคม 2552 โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา คัดเลือกคือ มีความสามารถขับข่ีรถจักรยานยนตได มีเจตจํานง

เขารวมกิจกรรมผูนําความปลอดภัยวัยรุน และผูปกครองเคยเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “ทุกขของแม”  

วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมน้ีเพื่อขยายเครือขายแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนไปยังนักเรียนช้ัน

มธัยมศึกษาปที ่1 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและสรางความสัมพันธอันดีระหวางแกนนําผูนําความปลอดภัย...วัยรุน  

ผูเขารวมกิจกรรม 30 คนประกอบดวย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่ไดรับการคัดเลือก

จํานวน 15 คน แกนนําผูนําความปลอดภัย...วัยรุน

รุนแรกจํานวน 20 คน

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมประกอบดวยการ

ทํากิจกรรมสรางความสัมพันธ   การฝกรองเพลง 

“วันใหม” และทบทวนทําความเขาใจความหมาย

ของเพลงเพ่ือย ้ําเตือนความคิดและอุดมการณ การ

โนมนาวจูงใจมิใหวัยรุนไมตกเปนเหย่ือของการ

แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุน  ยกระดับจากผูเขารวมอบรม

เปนผูจัดการอบรม  มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน

เครือขายเยาวชนมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมทํากิจกรรมเพื่อคัดเลือก

แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุน รุนที่ 2
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โฆษณาในหัวขอวัยรุนยุคใหมไมเปนเหย่ือ  การทําแผนที่เดินดินเพื่อกระตุนการรับรูสภาพแวดลอมที่เส่ียงตอการเกิด

อุบัติเหตุจราจร  การกระตุนสํานึกของการใชรถจักรยานยนตท่ีปลอดภัยดวยการเลาเร่ืองจากผลงานวิจัยในหัวขอ  ซิ่ง 

ซา เซ็กส : คุก คือ จุดจบของชีวิต  การฝกทักษะการสรางเสริมสุขภาพจิต  การเรียนรูเสนทางสูการเปนผูนํา  ยํ้าเตือน

ภัยจากการใชความเร็วในหัวขอวัยรุนยุคความเร็ว: หายนะใกลตัว และสุดทายคอื การปฏิบัติการในหัวขอกระบวนการ

กลายเปนผูนําความปลอดภัยวัยรุน

ผลการประเมินการมีสวนรวมจากการสงัเกตของผูวิจัยและคณะวทิยากรพบวา ผูเขารวมกจิกรรมมีความภาค

ภูมิใจในตนเอง และมีสัมพันธภาพอันดรีะหวางกันและเอื้อตอการทํากิจกรรมรวมกันตอไป พัฒนาการของพวกเขาเปน

ไปในทางทีดี่ข้ึน อาทเิชน การตรงตอเวลา การมีมนุษยสัมพันธ กลาคิด กลาแสดงออก  มีความต้ังใจ กระตือรือรน เขาใจ

ปญหาและตระหนักถึงความสูญเสยีจากการขบัข่ีรถจักรยานยนตท่ีไมปลอดภัย เปนตน พรอมทัง้มีการกาํหนดตําแหนง

หนาที่รับผิดชอบรวมกันภายในกลุมแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินกิจกรรม

สรางกระแสสังคมใหตระหนักตอการรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ที่จะมีข้ึนในโอกาสตอไป
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6.1 สรางโลกสวยดวยมือเรา 

ชวงปลายเดือนกรกฏาคม 2552 ขบวนพาเหรดสรางกระแสวัฒนธรรมความปลอดภัยเปนหน่ึงในกิจกรรม

การสรางกระแสสังคมใหตระหนักตอการรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมมี 2 องคประกอบ คือ 

การจัดร้ิวขบวนพาเหรด และ การจัดเวทีแสดงความสามารถของเยาวชนเพื่อสรางสังคมที่ปลอดภัย 

ความภาคภูมิใจในกลุมแกนนําผูนําความปลอดภัย...วยัรุน เกิดขึน้อีกครั้งในฐานะของผูมสีวนรวม  มีบทบาท

หลักในฐานะแกนนําในการสรางกระแสสังคมใหตระหนักตอการรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม

น้ีไดทาํใหเครือขายของเยาวชนที่รวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนกวางขวางมากข้ึน  และเกิดความสัมพันธ

ที่ดีระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงกับผูนําความปลอดภัย...วัยรุน 

กิจกรรมการสรางกระแสสังคมใหตระหนักตอการรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนน้ีถูกคิด 

ถูกกระทําข้ึนโดยเยาวชน เพือ่หวงัการตอกยํ้าและกระตุนสาํนึกทีดี่ตอการสรางวฒันธรรมความปลอดภัยในกลุมเยาวชน 

เม่ือกิจกรรมท้ังหมดถูกคิดจากเยาวชนจึงสอดรับกับความสนใจของเยาวชน

เน้ือหาของสัญลักษณและการแสดงตางๆส่ือใหเห็นภัยจากการข่ีรถมอเตอรไซคที่เส่ียงและการใชเวลาวาง

ของวัยรุนในรูปแบบท่ีกอใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิต

ความรวมมือเปนอยางดจีากผูเขารวมกิจกรรม และทุกภาคสวน ท้ังสวนราชการและองคกรเอกชน ตลอดจน

โรงเรียนซ่ึงเปนเครือขาย ทําใหกิจกรรมลุลวงไปไดดวยดี ในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี แกนนําผูนําความปลอดภัย...วัยรุน 

และผูนําความปลอดภัย ม. 1 แสดงใหคณะวิจัยเห็นถึงพัฒนาการจากการมีสวนรวมในฐานะแกนนําหลักอยางชัดเจน

ถึงความกระตือรอืรน ความทุมเทกําลังกาย กําลังใจอยางเต็มที่ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รูจักการ

แกไขปญหาเฉพาะหนา ทาํงานเปนทีม เสียสละ และมีนํ้าใจชวยเหลือซึง่กนัและกัน ทาํใหกิจกรรมที่จัดข้ึนประสบความ

สําเร็จเกินความคาดหมายที่ต้ังไวและเปนที่ประทับใจของทุกคนที่มีสวนรวมรับรูในกิจกรรมครั้งน้ี

6.1.1 ชวยกันสรางโลกสวยดวยมือเรา

คําวา “โลกสวย”ถูกอธิบายความหมายวา โลกที่ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอยางย่ิง

อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน ผูวิจัยเริ่มตนนําความคิดของเหลาบรรดาแกนนําผูนํา

ความปลอดภัยวัยรุนท้ัง 35 คนเขาสูการมีสวนรวมในการคิดและวางแผนในการจัดกิจกรรมสรางกระแสสังคมใหเกิด

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

บทที่ 6 เปดพ้ืนที่โชวเพื่อตอกยําอัตลักษณ

ผูนําความปลอดภัยวัยรุน
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เปาหมายหลักๆถูกบอกเลาดวยภาษางายๆวา “เราจะทํางานใหญ ทําใหผูใหญและเยาวชนในจังหวัดรับรู

วาภัยจากการใชรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนเปนอยางไร” จากน้ันพวกเขาตางถูกเชียรใหคิด ทุกความคิดไดรับฟง 

นํามาถกเถียง พูดคุย โตแยงแลกเปล่ียนอยางสรางสรรค ในที่สุด

โลกสวยถูกกําหนดใหจัดที่บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด พ้ืนที่ศูนยกลางของจังหวัดท่ีแวดลอมทั้งกลุม

ผูใหญและกลุมเยาวชนในระบบสถานศึกษาและนอกระบบสถานศึกษา

การนําเสนอความคิดเกี่ยวกับการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนถูกสื่อผานรูปแบบของการจัดริ้ว

ขบวนพาเหรด และการแสดงบนเวที ระบบสัญลักษณเพื่อส่ือความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยถูกนํามา

ใชในกิจกรรมในอีกคร้ัง

6.1.2 ขยายเครือขายสูโรงเรียนอื่น

นอกเหนือจากการขยายเครือขายสูกลุมนักเรียนในโรงเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 จํานวน 200 คนในโรงเรียน

เดียวกันแลวน้ัน แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนยังเสนอช่ือโรงเรียนที่พวกเขาตองการเชื่อมความสัมพันธใหเขา

รวมเปนภาคีเครือขายในการสรางความปลอดภัย

ทางถนนในคร้ัง น้ี ดัง น้ันจากจุดเริ่มตนของ

แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนเพียง 1 โรงเรียน

ขยายเพ่ิมเปน 6 โรงเรียนท่ีถูกเช่ือมโยงใหเขามามี

บทบาทรวมในการสรางกระแสวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย ผานการชวยเหลือและสนับสนุนจากผูนํา

การเปล่ียนแปลงทุกภาคสวน กิจกรรมที่สําคัญท่ี

นักเรียนโรงเรียนตางๆไดมีสวนรวมคือ การรวม

ขบวนพาเหรด การแสดงความคิดเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยทางถนนผานการจัดบอรด การประกวด

คําขวัญ การแสดงดนตรีในสวนเพื่อถนนปลอดภัย

6.1.3 ริ้วขบวนสัญลักษณสะทอนเสียงของเยาวชนขอถนนท่ีปลอดภัย

ทามกลางแสงแดดที่แผดจา เหลาบรรดาครู ผูปกครอง หัวหนาสวนราชการน่ังอยูภายในเตนทดานหนาศาลา

กลางประจําจังหวัด ดานหนาคือการบรรเลงเพลงของวงโยธวาทิตในเครื่องแบบเต็มยศ

เมื่อรองผูวาราชการจังหวัดเดนิทางมาถึงบริเวณพิธี หวัหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั

ฉะเชิงเทรากลาวรายงาน จากน้ันประธานกลาวเปดพิธี ตัดริบบิ้น และข้ึนรถรางวฒันธรรมเพื่อรวมในร้ิวขบวนการสราง

กระแสวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในคร้ังน้ี 

การบรรเลงเพลงของวงโยธวาทติดวยวิธกีารเดินแมจะมแีดดรอนจัดและมรีะยะทางไกลแสดงใหเหน็ถึงเจตนา

ที่ดีของการมีสวนรวมในกิจกรรมครั้งน้ี ถัดจากน้ันคือเหลาบรรดา มาสคอท ประกอบดวย อัศวินซึ่งเปนสัญลักษณ

ของผูนําความปลอดภัยวัยรุน  มิสเตอรเตือนภัย คุณสํานึก ยมบาล สัญลักษณเหลาน้ีงายตอการจดจําของประชาชนผู

เยาวชนโรงเรียนอื่นๆ ไดรับการเชิญชวยเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมสรางกระแสสังคมในครั้งนี้ดวย
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พบเหน็โดยกระตุนการรับรูความหมายของอันตราย

จากอบุติัเหตุจราจรและความพยายามในการปองกนั

แกไข

ขบวนร้ิวธงถูกถือโดยเหลาบรรดาเครือ

ขายผู นําความปลอดภัยวัยรุนจากนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนพื้นที่วิจัยและโรงเรียน

ที่ขยายเปนเครือขายอีก 5 แหง แสดงใหเห็นความ

หมายของการมีสวนรวมระหวางหนวยงานตางๆท่ี

ยืนยันจะรวมกันเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อสราง

ความปลอดภยัทางถนนโดยการสนับสนุนใหเยาวชน

ไดเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ 

กลุมเยาวชนสวมหมวกนิรภัยทาํหนาท่ีขับข่ีรถจกัรยานในสภาพทีป่ลอดภัยนําหนาขบวนรถรางวัฒนธรรมของ

ผูนําการเปล่ียนแปลง จาํนวน 4 โบกีโ้ดยมีผูโดยสารคือกลุมผูนําการเปลีย่นแปลงประกอบดวย ผูวาราชการจงัหวัด รอง

ผูวาราชการจังหวัด ผูบริหารองคกรตาง ๆ หัวหนาสวนราชการ ครู ผูปกครอง ผูประกอบการตาง ๆ 

ตอจากขบวนรถรางวัฒนธรรมตามดวยริ้วขบวนรถ

จักรยานยนตที่ถูกขับข่ีโดยผูนําความปลอดภัย...วัยรุน จาก

โรงเรียนตางๆ 

ปดทายดวยร้ิวขบวนที่นําเสนอสาระสําคัญเพื่อ

การประชาสัมพันธตอกยํ้าหายนะจากอุบัติ เหตุบนถนน 

ประกอบดวยรถสิบลอเปดดานขางและดานหลัง ประดับ

ดอกไม ปายคําขวัญวาทกรรมความปลอดภัยที่ไดรับการ

คัดเลอืกจากการคิดของเหลาบรรดาเครือขายผูนําความปลอดภัย

วัยรุนท้ัง 6 โรงเรียน 

รถจักรยานยนตแตงสวยระบุวาไมนิยมรถแรง  นักเรียน ม.1 แตงชุดตํารวจ กูชีพ พยาบาล หมอ พระ วิศวกร 

ครูถือปายรณรงคความปลอดภัยทางถนนดวยวาทกรรมสไตลเยาวชน 

สัญลักษณหายนะถูกสะทอนผานรถกูชีพ รถตํารวจ และรถโรงพยาบาล

เม่ือร้ิวขบวนเคล่ือนผานเสนทางที่กําหนดไวและสิ้นสุดลงท่ีบริเวณเวทีการแสดง ณ ทีน้ี่ การแสดงบนเวทีเริ่ม

ตนจากการมอบประกาศเกียรติคุณแกผูนําการเปลี่ยนแปลงทุกภาคสวน เครือขายผูนําความปลอดภัยวัยรุนบรรเลง

เพลงแสดงความสามารถเชิงสรางสรรคของเยาวชน พิธีกรซึ่งเปนแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 ทําหนาที่เลาเร่ืองราว ใหความรูสลับกับกิจกรรมบนเวที  การแสดงละครเวทีในเร่ือง “น่ีหรือของขวัญ น่ันหรือ

ส่ิงตอบแทน”เรียกความสนใจและเสียงช่ืนชมจากเหลาบรรดาผูชมท้ังเด็กและผูใหญ ความประทับใจถูกรับรูผานเสียง

ปรบมือเปนระยะและการใชอุปกรณถายภาพทุกรูปแบบทั้งกลองถายรูปและโทรศัพทมือถือ เน้ือหาสะทอนใหเห็นถึง

มอเตอรไซคที่แมซื้อใหเปนของขวัญแกลูกดวยขอจํากัดของขนสงสาธารณะท่ีไมเอื้อน้ันสงผลกระทบเชิงลบและความ

มาสคอต ประกอบดวยยมบาล ตํารวจ และอัศวิน

สัญลักษณที่ใชในการสรางกระแสวัฒนธรรมความปลอดภัย

ริ้วขบวนวาทกรรมความปลอดภัย



รายงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการปองกันปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน
74

รายงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการปองกันปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน

เสียใจอยางใหญหลวงใหกับพอแมเมื่อเขาตองสูญเสียลูกไป

ปดทายดวยการแสดงโชววาไรต้ีในหัวขอ ”สรางโลกสวยที่

ปลอดภัยดวยมือเรา”เสนอเรือ่งราวของการปองกันปญหาจากการขับข่ี

รถจักรยานยนตในกลุมเยาวชน

การดําเนินกิจกรรมในครั้งน้ีกอใหเกิดผลเกิดความคาด

หมาย กลาวคือ แกนนําผูนําความปลอดภัย...วัยรุนมีความภาคภูมิใจ

ในการมีสวนรวมในฐานะแกนนําหลักในการสรางกระแสสังคมให

ตระหนักตอการรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เกิดเครือ

ขายเยาวชนที่รวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เกิดความ

สัมพันธที่ดีระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงและผูนําความปลอดภัย...วัย

รุน  โดยใชกิจกรรมการสรางกระแสสังคมใหตระหนักตอการรวมสราง

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเปนเคร่ืองมือเช่ือมความสัมพันธ และ  

ผูนําการเปล่ียนแปลงมีสํานึกที่ดีตอสงเสริมเยาวชนใหมีสวนรวมและมี

บทบาทหลักในการสรางกิจกรรมที่สรางสรรคความปลอดภัยทางถนน

ที่สอดคลองกับความสนใจของเยาวชนทดแทนการขี่รถที่เส่ียงและการ

ใชเวลาวางในรูปแบบท่ีกอใหเกิดความไมปลอดภัย

เปรม ดิลกศรี เดินเขามาที่ดานขางเวทีเขาน่ังลงขางๆผูวิจัย 

ใบหนาแดงกลํ่า เหง่ือไหลอาบเต็มใบหนาและลําตวั “ผมเดินตามขบวน

คอยกํากับเผ่ือวามีอะไรขัดของจะไดแกไขไดทัน”

คําพูดเพียงประโยคเดียวแตสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลง

และพัฒนาการของเด็กชายคนหน่ึง คนที่เคยมีประวัติข่ีรถแรง และ

เกี่ยวของการการะทํารุนแรงในรูปแบบตางๆและเคยถูกปฏิเสธไมให

เรียนตอในโรงเรียนท่ีเคยเรียนมาถึง 3 ป เขาไดแสดงใหเห็นวาเยาวชนมีความสามารถ มีความดีงามอยูภายในเน้ือใน

ตัว เขาตองการพื้นที่ทางสังคม ตองการการยอมรับ และตองการใหผูใหญในสังคมทุกคนใหโอกาส

6.2 เสียงเยาวชนในฐานะผูนําความปลอดภัยวัยรุนบนเวทีระดับชาติ 

“ผมอยากใหเขาเห็นบรรยากาศแบบวัยรุน” เสียงของหนุมนอยวัย 16 เสนอความคิดเห็นในระหวางท่ีทีม

ผูนําความปลอดภัย...วัยรุน รวมระดมความคิดกับทีมเด็กไทยปลอดภัยและทีมเยาวชนวัยโจ แกนนําเยาวชน 3 กลุมมี

เปาหมายในการทํากิจกรรมรวมกันคือ การแสดงใหสังคมไทยมองเห็นความสามารถและศกัยภาพของเด็กและเยาวชน

ไทยวา พวกเขามีความคิดสรางสรรค มีพลังเชิงบวกในการพัฒนาตนเอง และสามารถทํากิจกรรมรวมกับผูใหญในการ

รวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รวมถึงความปลอดภัยในสังคมไทยได 

ถาผูใหญเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดมีพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณตัวตน มีพื้นที่ทางสังคมท่ีทําใหพวก

เขาเกิดความภาคภูมิใจและเทหไดไมนอยไปกวา...การขับข่ีรถจักรยานยนตในลีลาที่เส่ียง  หรือ การครอบครองเปน

เจาของรถจักรยานยนตท่ีปรับแตงเคร่ืองอยางแรง  

การแสดงละครเวทีในเรื่อง 

“น่ีหรือของขวัญ น่ันหรือส่ิงตอบแทน”

วาไรต้ีหัวขอ “สรางโลกสวยที่ปลอดภัย

ดวยมือของเรา
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เร่ิมตนจากคนชายขอบท่ีอยูนอกสายตาของความสนใจของคนใกลชิด อยางเชน คนในครอบครัว คนในชมุชน 

ทบทวีดวยการเปนเด็กหลังหองเน่ืองจากมีความสามารถในเร่ืองการเรียนนอย กลับกลายเปนท่ีสนใจในหมูเพื่อนเพียง

เพราะ...มีรถจักรยานยนตเทหๆเพียง 1 คัน 

เพียงเพราะรถจักรยานยนตกลายเปนวัตถุที่ทรงพลังในการเปล่ียนแปลงคนที่ไมนาสนใจ คนที่ไมมีใครสนใจ 

ใหกลายเปนคนที่มีแตคนสนใจ และเมื่อเพิ่มลีลาการข่ีรถท่ีหวือหวา นาหวาดเสียว แสดงความกลาหาญชาญชัยในการ

ตอตาน ฝาฝนกฎหมาย และเจาหนาที่ตํารวจดวยแลวย่ิงทําใหผูขับขีก่ลายเปนผูนํากลุมแกงสไดอยางงายดาย การใชรถ

จักรยานยนตในวิถีและบริบทท่ีเสี่ยงเปนโลกของวัยรุนท่ีเกิดข้ึนตามมาภายหลังบรบิทดังกลาว.....และน่ีคือที่มาของการ

ถูกนิยามความหมายของคนในสังคมดวยคําเรียกวา ... “เด็กแวน”  “เด็กเหลือขอ” และนิยามความหมายอ่ืนๆที่ลวน

แลวแตมีความหมายในเชิงลบท้ังส้ิน   จนดูเสมือนวา  พวกเขาไมมีมิติของความงาม มิติของความสามารถ และมติิของ

การตองการความชวยเหลือที่พวกเขาแสวงหาจากเหลาบรรดาผูใหญ

การสัมมนาระดับชาติที่จัดข้ึน ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานครในวันที่ 20 – 21 

สิงหาคม 2552 น้ีเปนการจัดสัมมนาระดับชาติคร้ังที่ 9 และเปนครั้งแรกที่เปดมิติใหม สู ความปลอดภัย...มอเตอรไซค

กับวัยรุน “พวกเขาตื่นเตนกันมาก...เขาจะไดโชวที่ไบเทค” เสียงเลาของผูปกครองของเด็กชายวัย 13 ปผูรับบทบาท

พิธีกรผูเรียงรอยเร่ืองราวของบทเรียนดีๆจากพื้นท่ีตางๆท่ีภาคีเครือขายเด็กไทยปลอดภัย  เครือขายเยาวชนวัยโจ และ

เครือขายผูนําความปลอดภัย...วัยรุนไดกอรางรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภยับนถนนดวยยุทธวิธีสไตลใสๆของเด็ก

และเยาวชนไทย

“จากเด็กแวนกลายเปนอศัวินไดอยางไรคือคําตอบทีผู่ใหญตองมาคนหาท่ีหองของเราครบั” เด็กหนุมพูดเสยีง

เจ้ือยแจวซักซอมการประชาสัมพันธและการทําบันทึกเทปนักขาวพลเมือง “มติเปนเอกฉันทหองของเราใชคอนเซป

ซปุเปอรฮโีร” เสยีงเยาวชนผูทําหนาทีส่รุปผลการระดมความคิดดังข้ึนทามกลางเสยีงปรบมือแสดงความเหน็พองตองกนั

สรุปวา “เวทีเรียนรู...มิติใหม สู ความปลอดภัย...มอเตอรไซค กับ วัยรุน”จะนําเสนอใหเห็นเสียงของเยาวชน 

ความคิดของเด็กและเยาวชน และพลังในการเปล่ียนแปลงและการสรางเครือขายของเยาวชนเพื่อถนนปลอดภัยโดย

นําเสนอเรื่องราวของการปองกันการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนตั้งแตชวงวัยเด็กจนกระท่ังถึงวัย

รุนและเมื่อการปองกันบางสวนไมสามารถสกัดกั้นวิถีการข่ีรถจักรยานยนตที่เส่ียงไดน้ัน การเปดมิติใหมของการ

ปราบปรามของผูพิทักษสันติราษฏรในการเลนบทของผูเปล่ียนอัตลักษณของเยาวชนวัยโจใหกลายเปนเยาวชนอาสา

เครือขายพิทักษความปลอดภัยทางถนนกลายเปนอกีวิถทีางเลือกหน่ึง นอกเหนือจากการจับ ปรบั และสงคุมประพฤติ

ในรูปแบบเดิมๆที่ผานมา

เร่ืองราวของเด็กชวนเด็กสรางวินัยจราจร กระบวนการรื้ออัตลักษณเด็กแวน เด็กหลังหอง แลวกอรางสราง

ผูนําความปลอดภัย...วัยรุน  ตอดวย การเปลี่ยนอัตลักษณเยาวชนวัยโจสูวิถีอาสาสรางความปลอดภัยทางถนนถูกนํา

เสนอผานการแสดงละครเวที วาไรต้ีโชว ขาวส้ัน และกจิกรรมตางๆบนเวทีเรยีนรูมติิใหม สู ความปลอดภยั...มอเตอรไซค

กับวัยรุน 

นับไดวาการสัมมนาระดับชาติ อุบัติเหตุจราจร ครั้งท่ี 9 น้ีไดสรางคุณูปการท่ีสําคัญในประเด็นของ การเปด

พื้นท่ีทางสังคมแกเด็กและเยาวชนเพื่อเปนพลังเครือขายรวมสรางวัฒนธรรมถนนปลอดภัยอยางแทจริง 
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การนําเสนอผลงานของแกนนําผูนําความปลอดภัย...วัยรุน รวมกันกับแกนนําเด็กไทยปลอดภัย และแกนนํา

เยาวชน...วัยโจ แสดงใหเห็นวา การเปดโอกาสหรือเวทีใหเยาวชนไดแสดงความสามารถและพลังท่ีสรางสรรคน้ันพวก

เขาสามารถทําไดและลดพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมเสี่ยงอื่นๆ

พวกเขาสามารถถายทอดผลงานที่ทุมเทออกมาไดเปนอยางเต็มท่ีในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุ

จราจร คร้ังที่ 9 ณ หองเวทีเรียนรู: มิติใหมสูความปลอดภัย...มอเตอรไซคกับวัยรุน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ 

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เกิดการเรียนรูการทํางานเปนทีม และการทํางาน

รวมกับทีมอื่น 

การนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตในกลุมวัยรุนถูกนําเสนอในรูปแบบรายการ 

วาไรต้ี และการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเชิญชวนผูรวมงานมารวมชมผลงาน ไดสรางความสนใจจากผูเขารวมงานเปน

อยางดี บรรยากาศในหองเปนไปดวยความผอนคลาย สนุกสนาน และผูรวมชมการแสดงหลายทานกลาวชื่นชมถึง

ความสามารถของพวกเขา อันเปนผลมาจากความเอาใจใส ความสามัคคี และมีความรับผิดชอบในหนาที่ท่ีไดรับ

มอบหมายอยางดีไมแตกตางจากผูใหญวัยทํางาน  จึงเปนสัญญาณบงบอกวา การจัดต้ังแกนนําผูนําความปลอดภยั...

วัยรุน ข้ึน เปนอีกหนทางหน่ึงที่ดึงพลังเยาวชนออกมาใชในทางสรางสรรค ไปพรอมกับการสรางกําลังใจ และความ

ภาคภูมิใจในตนเองใหกับพวกเขาไดเปนอยางดี ภาคีเครือขายทั้งในกลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงและกลุมผูนําความ

ปลอดภัยตางไดมีสวนเขารวมกิจกรรมในคร้ังน้ีดวย

ความสนใจ ชื่นชมยกยองของผูเขารวมสัมมนาสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการมีสวนรวม

ของแกนนําผูนําความปลอดภัย...วัยรุน ที่สามารถทํางานรวมกับแกนนําเด็กไทยปลอดภัย และแกนนําเยาวชน..วัย

โจในการนําเสนอผลงาน ในเวทีเรียนรู : มิติใหมสูความปลอดภัย..มอเตอรไซคกับวัยรุน ในงานสัมมนาระดับชาติ 

เร่ือง อุบัติเหตุจราจร ครั้งท่ี 9 ไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แกนนําผูนําความปลอดภัย...วัยรุน เกิดความ

ภาคภูมิใจในการแสดงพลังเครือขายเยาวชนดานการปองกันอุบัติเหตุจราจรในคร้ังน้ีเปนอยางมาก 

ส่ือมวลชนตางพากันรุมถายภาพบนเวทีท่ีสวางดวยแสงแฟชจากกลองถายภาพและแสงไฟจากสปอรตไลต 

โดนัทเด็กหนุมผูเปนสัญลักษณของอดีตเด็กนักเรียนท่ีดูไรความสามารถ นิยมความรุนแรง กระทําผิดกฏระเบียบของ

โรงเรยีนบอยคร้ังและมแีนวโนมการขีร่ถจักรยานยนตท่ีเส่ียง ยืนอยูเย้ืองจากนายกรฐัมนตร ีในมือของเขาถือสมุดท่ีบรรจุ

ขอความที่กลุมเยาวชนรวมกันคิดเพื่อย่ืนเสนอตอนายกรัฐมนตรี บัดน้ีเขากําลังทําหนาที่ของผูนําความปลอดภัยวัยรุน 

ในฐานะของผูแทนเยาวชนในการย่ืนขอเสนอเรื่องความปลอดภัยทางถนนตอนายกรฐัมนตรี เสียงของแกนนําผูนําความ

ปลอดภัยวัยรุนดังกองหองประชุมขนาดใหญ สายตาทุคูจับจองอยูที่ภาพของเขากับนายกรัฐมนตรี

วาไรต้ีนําแสนอวิธีการปองกันอุบัติเหตุโดยเยาวชน
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กราบเรียนพณฯทานนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ทานนายกครับ เดก็ไทยบาดเจ็บ พิการและเสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุรถมอเตอรไซคเปนจํานวนมาก  ผม

ในฐานะของผูแทนเยาวชนขอมอบขอเสนอจากการระดมความคิดท่ีพวกเราท่ีรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพื่อ

สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใหเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนไทย

ประการแรกกําหนดใหความปลอดภัยทางถนนของเด็กเปนวาระแหงชาติ

เด็กๆอยากใหทุกโรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีมีท้ังสาระและความสนกุสนานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

โดยพวกเรามีสวนรวมคิด รวมทําดวยครับ

โปรดส่ังการใหทุกอบต.มีมาตรการท่ีทําใหเด็กและเยาวชนใชรถใชถนนไดอยางปลอดภัย

เด็กๆอยากไดรถประจําทางท่ีไมตองรอนาน ปลอดภัย สวยงามและราคาถูกโดยเฉพาะเด็กตางจังหวัดครับ

พวกเราชอบข่ีรถมอเตอรไซค เปนไปไดมั้ยครับท่ีจะมีการผลิตรถมอเตอรไซคท่ีปลอดภัยสําหรับเด็ก

และเยาวชนดวยครับ

พวกผมขอใหตํารวจบังคับใชกฎหมายอยางสมําเสมอกับทุกคนท่ีทําผิด

ประการสุดทาย ขอใหทานนายกจัดตัง้กองทุนใหเยาวชนเปนแกนนําในการพฒันาความปลอดภัยครับ

ผมในฐานะผูแทนเด็กและเยาวชนกราบขอบคุณ ฯพณฯทานนายกรัฐมนตรี
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ถึงแมวาเสียงของเด็กคนหน่ึงท่ีเปนตัวอยางของเยาวชนที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณผูนิยมความเส่ียง 

ไดเขาสูโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการปองกันปญหาจากการขับข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนจนไดซึบซับ

รับเอาอัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุนมานิยามตัวตนของเขาอาจเลือนรางไปจากความคิด และความทรงจําของ

ผูใหญท่ีอยู ณ ทีน้ั่นแตสําหรับตัวเขาและกลุมเยาวชนผูนําความปลอดภัยวัยรุนน้ันพื้นที่ทางสังคมในคร้ังน้ีไดสรางความ

ภาคภูมิใจและประทับไวในความทรงจําที่ดี ความทรงจําที่พวกเขารูสึกวาในโลกน้ียังมีผูใหญใจดีท่ีใหโอกาสแกพวกเขา

และเหน็คุณคาของพวกเขา ยังมีผูใหญใจดีที่หวงใยในความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของพวกเขา  คอยกระตุนเตือน

ใหพวกเขามีสํานึกที่ดีตอสงัคมโดยการทําหนาที่เปนผูนําความปลอดภัยวัยรุนตอไป ถึงแมวาพวกเขาจะตองอดทน และ

ฝาฟนอุปสรรคอีกมากมาย นับต้ังแตน้ีเฉกเชนกับท่ีเหลาบรรดาเครือขายภาคีท่ีทํางานดานอุบัติเหตุทางถนนตางพบ

เจอเชนเดียวกัน

 “เปรมกับโดนัทก็ลองคดิดวูา ถาวันหน่ึงพวกเรานอนจมกองเลือดอยูกลางถนนขางๆมีรถมอเตอรไซคที่พวก

เรารักพังอยูขางๆพี่จะเสียใจแคไหน พ่ีจะรูสึกอยางไร นองของพี่ นองที่พี่รัก แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนนอนเจ็บ

จมกองเลือดอยูกลางถนนเพราะซิง่รถ”ผูวิจัยเลอืกท่ีจะใชถอยคําขางตนเพือ่บอกถึงความรูสึกของตนเอง หากเยาวชนใน

โครงการฯอดทนตอส่ิงแวดลอมลอใจตอการหวนกลับไปใชวิถีการข่ีรถที่เสี่ยงและเราใจไมไหวแทนการดุวา ตําหนิ 

เพงโทษ

6.3 ปนรัก สรางดี มีความสุข 

กจิกรรมปนรัก สรางดี มีความสุข มีเปาหมายหลกัเพื่อลดชองวางท่ีเกดิข้ึนระหวางการแบงแยก ตตีราเยาวชน

ออกเปน กลุมเด็กเรียน กลุมหลังหอง กลุมเกเร การเคารพความแตกตางหลากหลายระหวางบุคคล และสานสายใย

ความสัมพันธระหวางเยาวชนกลุมตางๆโดยนําเอาประเด็นการขับข่ีรถมอเตอรไซคกับวัยรุนและผลกระทบเชิงลบที่

เกิดขึ้นเปนเครื่องมือส่ือกลาง 

แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนและคณะผูวิจัยทําหนาที่รวมกันในการทํากิจกรรมดังกลาวโดยมีกลุม

เปาหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 600 คน มีเปาหมายหลักในการทํากิจกรรมคือเสริมสรางความ

ภาคภูมิใจในตนเองใหแกนักเรียนชั้น ม.1  สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยจากการใชรถมอเตอรไซคในกลุมวัยรุน  

ลดภาวะการเบยีดขับ การแบงแยกระหวางกนัในกลุมเยาวชน โดยใหเคารพในความสามารถและความถนัดทีห่ลากหลาย  

กระตุนสํานึกที่ดีของการรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และสรางเครือขายผูนําความปลอดภัยวัยรุน

ความสามารถและผลงานของกลุมผูนําความปลอดภัยวัยรุนที่ผานมาถูกนํามาใชในการนําเสนอใหเห็นถึง

ศักยภาพที่ทุกๆคนมีอยูเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีข้ึนระหวางกลุมนักเรียน อีกทั้งยังเปนการตอกย ้ําอัตลักษณความเปน

ผูนําความปลอดภัยวัยรุนใหชัดเจนอีกดวย

เมื่อความภาคภูมิใจในตนเองเร่ิมชัดเจน กลุมแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนเริ่มแสดงพลังในการสราง

เครือขายโดยธรรมชาติ ความตองการโชวผลงานและความสามารถใหประจักษแกสายตาของบุคคลอ่ืนในโรงเรียนเกิด

ข้ึนทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการเร่ืองอุบัติเหตุระดับชาติ คร้ังที่ 9

 “เราจะยกไบเทคไวท่ีโรงเรียน”หน่ึงในแกนนํากลาวและเสนอความเห็นในการจัดกิจกรรมจําลองในลักษณะ

เดียวกันท่ีโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนไดเรียนรูเรื่องมอเตอรไซคกับวัยรุนและภัยที่เกิดขึ้น
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ผูอํานวยการโรงเรยีนไดทําหนาท่ีของการเปนผูนําการเปลีย่นแปลงโดยสงเสริมสนับสนุนใหเหลาบรรดาผูนํา

ความปลอดภัยวัยรุนไดจัดนิทรรศการ เรื่องมิติใหมสูความปลอดภัย...มอเตอรไซคกับวัยรุนข้ึน นับวาเปนการเปดพื้นท่ี

ใหกับเยาวชนและเปนการเปลีย่นแปลงการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกบัอุบัติเหตุจราจรในโรงเรยีนแหงน้ีที่มีพฒันาทีช่ดัเจน

กวากอนหนาที่จะมีโครงการฯน้ีในโรงเรียน

ประมวลภาพท่ีประทับใจจากงานประชุมระดับชาติถูกนํามาออกแบบเปนฉากประดับและประชาสัมพันธ

โดยพวกเขาใชคําวา“พวกเราทําได...และทําไดดีเสียดวย”แสดงถึงความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองทีช่ัดเจน

มากขึ้นดังภาพ

ในครัง้น้ีผูอํานวยการโรงเรยีนไดทําหนาที่ผูนําการเปลีย่นแปลงในสวนของการดแูลเอาใจใสตอความปลอดภยั 

(safety caring) การควบคุมและกํากับติดตามใหเกิดความปลอดภัย (safety controlling) โดยการนําเสนอวาทาน

ไดประสานงานกับผูนําชุมชนเรื่องการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงถนนบริเวณดานหนาโรงเรียน ทางเดินเทาทัง้สองฝง

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชรถใชถนนโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเวลาท่ีมีฝนตกน้ันเปนสภาวะท่ีเสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุสูงและไดรับการตอบรับในการแกไขปรับปรุงจากชุมชนแลว นอกจากน้ีจะดําเนินการจัดระเบียบการจราจร 

การจอดรถในโรงเรียน รวมถึงระเบียบการใชรถจักรยานยนตและการใชอุปกรณความปลอดภัยของนักเรียนผูขับข่ีรถ

ดวยน้ันคือบทบาทของผูนําความปลอดภัยในประเด็นการจัดระบบที่ปลอดภัย (safety system)

อีกท้ังยังมอบนโยบายใหกลุมแกนนําผูนําความปลอดภัยทําหนาท่ีใหความรูแกผูปกครองเกี่ยวกับเร่ืองภัยที่

เกิดข้ึนจากการใชรถจักรยานยนต การซ้ือรถจักรยานยนตใหแกบตุรหลานในทกุคร้ังทีม่ีการจัดประชมุผูปกครองอกีดวย

การเปดพ้ืนท่ีของผูอํานวยการโรงเรียนในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเยาวชนกลุมแกนนํา

ผูนําความปลอดภัยวัยรุนไดพัฒนาตนเองในการทําหนาที่วิทยากรเต็มรูปแบบเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับเร่ืองความ

ปลอดภัยในการใชรถจักรยานยนตในกลุมเยาวชนแกผูปกครองทําใหบทบาทผูนําความปลอดภัยในสวนของการให

ความรูการสอนเก่ียวกับความปลอดภัย (coaching) มีการตอกยํ้าภาพลักษณและบทบาทชัดเจนย่ิงข้ึน

ความรูและประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองภัยของรถมอเตอรไซคที่ไดรับมาต้ังแตเร่ิมเขาโครงการฯถูกนํามา

ขบคิดวิเคราะหและผลติสรางส่ือการสอน และการเตรียมการในการนําเสนอสูกลุมผูปกครองทั้งโรงเรียนนับไดวาเปน...

การปนรักสูผูปกครองใหตระหนักถึงภัยจากการซื้อรถมอเตอรไซคใหลูก
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6.3.1 ผูกํากับภาพยนตรุนใหมหัวใจฮีโร

“ไปเรยีนทาํหนังกนั”คําชวนของเจาหนาทีศ่นูยวิชาการเพื่อความปลอดภยัทางถนนพรอมกบัการสนับสนุนคา

ใชจายทําใหคณะวิจัยและแกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนสวนหน่ึงไดมีโอกาสเรียนรูวธิีการทําหนังส้ันรวมกบันักเรยีน

ในโรงเรียนอ่ืนๆในกรุงเทพมหานคร

ความแตกตางของบุคลิกภาพ กิริยาทาทางและการขาดประสบการณในการทําหนังสั้นมากอนทําใหกลุม

แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนกลายเปนกลุมชายขอบของการสัมมนาในคร้ังน้ี และไดรับความสนใจและการ

กระตุนการมีสวนรวมนอยกวาเด็กนักเรียนกลุมอื่น

คณะวิจัยสังเกตการณและประเมินผลพบวา การแยกตัวออกเพื่อเรียนรูวิธีการทําหนังส้ันเฉพาะกลุมนาจะ

ทําใหบรรลุประสิทธิผลมากกวาจึงออกจากการสัมมนาและเร่ิมกระบวนการเรียนรูเฉพาะกลุมโดยคณะวิจัยทําหนาท่ี

เปนวิทยากร ในท่ีสุดบทหนังส้ันซึง่เปนผลผลิตของการคิดสรางสรรคจากประสบการณตรงท่ีผานมาถูกผลิตสรางข้ึนดังน้ี

เชาวันหนึ่ง บริเวณลานกวางหนาบาน ในขณะที่เปรมอน่ังเลนอยูลําพัง  เสียงรถ
มอเตอรไซคท่ีบิดเรงเคร่ืองดังข้ึนทามกลางความเงียบและบรรยากาศธรรมชาตินั้น

 “รถกู แจวม๊ัย” เอิรทตะโกนถามเปรม พรอมจอดรถโชวลีลา เปรมปรายตาเหลือบ
มองพรอมพูดข้ึนวา ”งั้นๆแหละ”

ที่หางสรรพสินคาแหงหน่ึงบริเวณแคชเชียร  พอยืนอยูขางๆเปรมพรอมกับลวง
กระเปาหยิบเงินออกมาจากกระเปาปกหน่ึง เปรมมองเงินกอนใหญดวยสายตา “อยากได”

ที่บาน พอเดินเขาหอง ถอดกางเกงออกพาดไวที่พนักเกาอี้ และเดินเขาหองนํ้า 
อาบนํ้า เปรมเดินยองเขามา ลวงกระเปากางเกงพอ หยิบเงินออกไป 50 บาท พรอมวิ่ง
ออกไป สักพักเปรมว่ิงกลับเขามา หยิบเงินออกไปอีก 1,000 บาท เปรมเอาเงินไปซอนไว
ในตุกตาโดเรมอน 

เงินท่ีเปรมหยิบไป 50 บาทเขาเอาไปซื้อน็อตมอเตอรไซค  

วันตอมา พอเขาหองนํ้าถอดกางเกงออกวางพาดไว  เปรมเดินออกมาหยิบเงินใน
กระเปา 2,000 บาท นําไปใสไวในตุกตาโดเรมอน แลวนําไปซื้อเฟรมรถมอเตอรไซค

วันตอมาพอเขาหองนํ้าถอดกางเกงออกวางพาดไว  เปรมเดินออกมาหยิบเงินใน
กระเปา 4,000 บาท นําไปใสไวในตุกตาโดเรมอน แลวนําเงินไปซื้อลอรถมอเตอรไซค

เย็นวันหน่ึง เปรมอยูชั้นบนของบาน เขาไดยินเสียงประตูหองน้ําปด เสียงดังปง  
เขาเดินลงบันไดมา กางเกงพอพาดอยูท่ีพนักเกาอี้ท่ีเดิม เปรมตรงเขาไปหยิบเงินในกระเปา 
ชายคนหน่ึงเดินเขามาดานหลัง เอามือจับที่บาเปรม 
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ทันทีที่มือจับที่บา เปรมสะดุงสุดตัว เขาหันหนากลับมามอง  อุทานเสียงหลงวา 
“พอ”

พอโมโหเปรมมาก ตบท่ีใบหนาพรอมกับพูดวา “คนไมรักดี ทําไมถึงทําอยางน้ี”พอ
จับคอเส้ือเปรมตบหนาเขาอีก 2 ,3 ที เปรมรองไหดวยความกลัวและเสียใจ

พอตบบาเปรมเบาๆ เขาโอบบาเปรมพาไปน่ังลงที่เกาอ้ีพรอมกับพูดวา

“เปรม เงินพอหาย  เงินไมนอยเลยนะลูก พอทํางานหามาเตรียมไวใชในคอบครัว
ของเรา พอไมเสียดายเงินหรอกลูก แต พอเสียดายความดีในตัวลูก ความดีท่ีลูกชายของ
พอทํามาโดยตลอด พอหวังวาความดีในตัวลูก จะกลับคืนมาในเร็ววันนี้นะลูก” เขาตบบา
ลูกชายและเดินจากไป

พอเดินจากไปแลว ท้ิงเปรมไวเพียงลําพัง เปรมน่ังซึมอยูในความมืด ครุนคิด เศรา

เชาวันรุงขึ้น

เปรมน่ังอยูที่ลานหนาบาน ใบหนาระบายดวยรอยย้ิม เขากําลังถอดช้ินสวนรถ
จักรยานยนตที่ไดมาจากเงินที่เขาขโมยพอออกชาๆ.....ดวยความภาคภูมิใจ  

ทันใดนั้น เสียงบิดเรงเคร่ืองรถมอเตอรไซคดังข้ึน ทามกลางความเงียบ เอิรทข่ีรถ
มอเตอรไซคแตงแรงเขามาจอดเบื้องหนาพรอมกับพดูวา “เปรม  มงึทําอะไรหนะ” เปรมเงย
หนาขึ้นตอบเอิรทดวยสีหนาย้ิมแยม อยางภาคภูมิใจวา 

“กูรักพอ มากกวารถ”
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การคิดบทหนังส้ันข้ึนมาในระยะเวลาไมถึง 20 นาทีสะทอนถึงการตกผลึกความคิด การจดจออยูกับเรื่อง

ราวของการเปนผูนําความปลอดภัยวัยรุน เปรม ดิลกศรีนึกถึงเร่ืองราวของเขาในหวงเวลากอนหนาที่จะเขาสูการเปน

ผูนําความปลอดภัยวัยรุนและนําเสนอเรื่องราวไดนาสนใจทําใหทุกคนลงความเห็นท่ีจะใชเรื่องราวของเขาเปนตนเรื่อง

ในการผลิตหนังสั้น ในข้ันตอนแรกยังไมมีการตั้งช่ือเรื่อง

การสอนและแนะนําวิธีการตางๆเกี่ยวกับการทําหนังส้ันถูกถายทอดสูเยาวชนกลุมที่เคยไดรับการประทับ

ตราวามคีวามสามารถในการเรียนรูตํ่าแตพวกเขาใชเวลาเพียงหน่ึงสปัดาหในการผลิตหนังสัน้และถูกนําเสนอใหนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 600 คน รวมถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 150 คนรับชม

กลาวไดวาเหลาบรรดานักเรียนที่ไดรับชมหนังสั้นเร่ืองน้ีตางรูสึกประทับใจ ชื่นชมในความสามารถของ

แกนนําผูนําความปลอดภัยวัยรุนและมีทัศนคติตอกลุมเด็กนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตํ่าเปล่ียนแปลงไป

ในทางที่ดีข้ึน

คณะวิจัยเปดใหนักเรียนที่ไดรับชมหนังส้ันดังกลาวตั้งช่ือเร่ือง ในท่ีสุดชื่อหนังสั้นที่ไดรับการคัดเลือกคือ 

พอครับ...ผมขอโทษ  (Say Sorry)

อีกท้ังโรงเรียนไดนําหนังส้ันเร่ืองน้ีข้ึนนําเสนอเปนผลงานของนักเรียนในเว็บไซต ของโรงเรียนดวยนับวาเปน

อีกมิติหน่ึงของการปนรักสูพื้นที่ส่ือสาธารณะ

 

6.3.2 ตอกยํ้าความทุกขจากมอเตอรไซคดวยหัวใจเดียวกัน

อาจารยผูสอนวิชาแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดใหความรวมมือและใหการสนับสนุนกิจกรรม

ปนรัก สรางดีมีความสุขโดยใหช่ัวโมงแนะแนวในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แกคณะวิจัยเพื่อดําเนินกิจกรรมเปนเวลา 

4 สัปดาห คณะวิจัยนําเสนอเร่ืองราวของการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสรางความภาคภูมิใจ

ในตนเองเปนพื้นฐานเร่ิมตนและนําสูการต้ังเปาหมายในชีวิต จากน้ันทําการสอนนักเรียนในเร่ืองความเครียดและ

การจัดการกับความเครยีดทีเ่กดิข้ึนในชีวิตของวัยรุน และนําสูเรื่องราวของการใชรถมอเตอรไซคที่ไมถกูวิธีซึ่งเปนผลมา

จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาของผูวิจัย จากน้ันนําเสนอเรื่องราวของวิธีการปองกันปญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต

ในกลุมเยาวชน  และนําเขาสูกิจกรรมตางๆและเปาหมายของการทํากิจกรรมที่ผูนําความปลอดภัยวัยรุนไดจัดขึ้น 

การนําเสนอในสวนน้ีเปนการเลาเร่ืองอยางงายๆและสนุกสนาน อีกทั้งไดนําส่ือ   วีดีทัศน และหนังส้ันท่ีแกนนําผูนํา

ความปลอดภัยวัยรุนผลิตข้ึนมาใชเปนเครื่องมือในการทํากิจกรรมดวย

การจัดกิจกรรมปนรัก สรางดี มีความสุขน้ีไดรับความสนใจอยางมากจากกลุมเปาหมายซึ่งเปนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 600 คน นอกเหนือจากความต้ังใจในการเรียนรูในหองเรียนอยางดี การกระตุนเตือนและ

เรียกรองใหคณะวิจัยทําการเขาสอนในทุกครั้งที่มีการสอน และการเลาสูกันฟงเกี่ยวกับเร่ืองราวท่ีคณะวจิัยทําการสอน

จนกระทั่งนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และปท่ี 3 เรียกรองใหคณะวิจัยทํากิจกรรมดังกลาวในระดับช้ันของตนดวย

ในชวงทายของกิจกรรมคณะวิจัยไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนกลุมเปาหมายไดแสดงความคิดเห็นในหัวขอ 

มอเตอรไซค 1 คนัสรางความทุกขมากเลยนะ  โดยใหนักเรยีนเขียนเลาเร่ืองและวาดภาพลงในไปรษณียบัตรเพ่ือเตรียม

จัดสงใหกลุมผูปกครองตอไป การทํากิจกรรมดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีการตกผลึก

ความคิดเก่ียวกับภัยท่ีเกิดขึ้นจากการใชรถจักรยานยนต เกิดสํานึกที่ตองการใหชุมชนมีความปลอดภัยในการใชรถใช

ถนน และนักเรียนกลุมเปาหมายมีทัศนคติที่ดีตอการเปนผูนําความปลอดภัยวัยรุนโดย เรียกรองใหจัดกิจกรรมอยาง

ตอเน่ืองในปการศึกษาตอไปดวย
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7.1 สะดวก จําเปน รวดเร็ว ประหยัด และคุมคาคือท่ีมาของการซ้ือรถจักรยานยนตใหลูก

หลากเหตุผลหลายท่ีมาของการที่พอแมซ้ือรถจักรยานยนตใหแกลูก สอนลูกขับข่ีรถจักรยานยนตถึงแมวา

ลูกนอยจะมีอายุไมถึง 18 ป เด็กบางคนหัดขับข่ีรถจักรยานยนตต้ังแตขาของเขายังไมสามารถแตะพื้นได นํ้าหนักของ

รถที่มากกวาน ้ําหนักตัวของเขาน้ันทําใหยากตอการประคับประคองเม่ือยามที่เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อ

ผูขับข่ีใชความเร็วสูง

แมวาเหตุผลของพอแมสวนใหญมักบอกวา “คงไมเปนไรหรอก มันขี่อยูใกลบาน” บางก็บอกวา “เด็กเด๋ียว

น้ีมันคลองมันเปนเร็ว” แตพอแมอาจลืมฉุกคิดวา เด็กท่ีมีอายุไมถึง 18 ปน้ันเขามีความสามารถในการตัดสินใจใน

ภาวะฉุกเฉินท่ีตํ่า เขามีความอดทน ยับย้ังช่ังใจตํ่าซึ่งเปนพัฒนาการตามวัยของเขา ยืนยันไดจากพอแมหลายคนบอก

วา “เขามาออดออนจะเอาใหได เห็นเพื่อนมรีถก็อยากมบีาง ไมใหก็ไมพอใจ ไมยอมไปโรงเรียน”วุฒิภาวะมีความสําคัญ

เปนอยางย่ิงตอการขับข่ีรถจกัรยานยนตบนถนนสาธารณะที่ผูขับข่ีตองใชพืน้ทีถ่นนรวมกับผูอื่น รวมกบัรถประเภทอ่ืนๆ

ที่มีความเร็วแตกตางกัน คงไมมีพอแมคนใดตองการใหลูกหลานของตนเองประสบอุบัติเหตุจราจร เจ็บ หรือรุนแรงไป

กวาน้ันคือ การเสียชีวิตอยูบนพื้นถนน 

ผลการสํารวจเหตุผลของการซื้อรถจกัรยานยนตของผูปกครองใหลูกขับข่ีโดยการสอบถามผูปกครองของเด็ก

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 200 ทานพบวา “ความสะดวก”คือเหตุผลสําคัญที่ทําใหผูปกครองตัดสนิใจซื้อ

รถจักรยานยนตไวใชในครอบครัว อาทิเชน ตองการความสะดวกในการเดินทางเน่ืองมาจากมีเหตุปจจัยสนับสนุนคือ 

บานเรือนต้ังอยูในพ้ืนท่ีทีไ่มมีเสนทางผานของรถประจาํทาง บานอยูลึก การท่ีไมมรีถประจําทางผานทําใหการไปทํางาน

ของพอแมและการไปเรียนหนังสือของลูกเปนไปอยางยากลําบากและไมคุมคาเมื่อจะใชบริการขนสงในรูปแบบอื่น 

ถึงแมวาผูปกครองสวนหน่ึงจะใชบริการรถรับสงประจาํทางที่จายคาบริการรายเดือนใหกับผูประกอบการรถตูเอกชนซึ่ง

ชาวบานเรียกวา“รถประจํา”แตรถประจําน้ีไมไดสงลูกหลานของพอแมในระยะที่ใกลบานเพียงพอที่เด็กๆจะเดินกลับ

บานตอไดโดยไมเกิดอนัตราย ในบริบทเชนน้ีรถมอเตอรไซคจึงม”ีความจําเปน”สําหรับการขับข่ีไปสงบุตรหลานเพื่อขึน้

รถประจําทีอ่ยูหางออกไปจากบานดวย ความตองการความสะดวกและความเชื่อมัน่ตอพาหนะสองลอท่ีมากเกนิไปของ

ผูปกครองน้ีทําใหผูปกครองไววางใจและมองขามภัยจากอุบัติเหตุดังท่ีผูปกครองใหเหตุผลของการซือ้รถมอเตอรไซคให

ลูกขับข่ีวา“ตองการใหชวยเหลือผูปกครองเน่ืองจากผูปกครองขับไมเปน”

“ความรวดเร็ว” เปนอีกเหตุผลหน่ึงที่ผูปกครองหยิบยกข้ึนมาอธิบายที่มาของการใชรถจักรยานยนตโดย

ใหเหตุผลวารถจักรยานยนตสามารถซอกแซกไปไดเร็วกวารถยนต ความรวดเร็วน้ีมีพลังอํานาจมากข้ึนเม่ือผูปกครอง

ผูกโยงกบัเร่ือง “ความประหยัด”โดยใหเหตุผลวา การใชรถจกัรยานยนตทาํใหประหยัดคาใชจายในเร่ืองขนสง ประหยัด

เวลา ประหยัดคานํ้ามัน และมีราคาถกูผูปกครองสามารถซ้ือรถจักรยานยนตไดในขณะทีไ่มสามารถซือ้รถยนตได อีกทั้ง

เมื่อพิจารณาในเร่ืองวิถีการดําเนินชีวิตดวยแลวรถจักรยานยนตมีคุณสมบัติที่สอดคลองกับบริบทการดําเนินชีวิตของ

กลุมคนในชุมชนชานเมืองที่ระบบขนสงสาธารณะที่สะดวกปลอดภัยยังเขาไมถึง ในสภาพชุมชนชนบทท่ีแวดลอมไป

บทที่ 7  บทสรุป
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 ดวยเรือกสวน ไร นา ชาวบานสามารถขี่รถจักรยานยนตไปซ้ือกับขาวบริเวณตลาดที่ต้ังอยูไมหางชุมชนมากนัก ไปเลน

กีฬา ดังคําพูดของแมท่ีบอกวา“ไมไดใหมันไปไกลเอาไวใหมันข่ีไปโรงเรียนแลวก็ไปซื้อของที่ตลาด”หรือดังคําพูดของ

ผูปกครองท่ีวา“เวลาออกไปซื้อของภายในหมูบาน เด็กสามารถออกไปซ้ือของได ไมตองลําบากผูปกครองตลอดเวลา

ภายในหมูบานรถว่ิงนอยและระยะทางใกลๆ

”หรือคําพูดท่ีวา “เวลาท่ีมีเหตุจําเปนท่ีตนเองไปไมได ก็จะใหลูกข่ีรถเพื่อไปทําธุระแทนได”

อรรถประโยชนที่เกิดข้ึนจากการซื้อรถจักรยานยนตของผูปกครองน้ีสะทอนใหเห็นวา พอแมประเมินวา

การซื้อรถจักรยานยนตใหลูกขับข่ีดวยเจตนาและวิถีชีวิตดังกลาวไดสราง“ความคุมคา”เน่ืองจากพาหนะสองลอน้ี

สามารถตอบสนองการดําเนินชวิีตประจาํวันทามกลางบริบทของสภาพทางกายภาพและสภาพความไมพรอมของระบบ

ขนสงสาธารณะท่ีปลอดภัยเชนในปจจุบันได

ความหมายของรถมอเตอรไซคที่เริ่มตนข้ึนจากการมีไวเพือ่ทาํกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชวีิตน้ัน

ไดเปลี่ยนแปลงไปในสังคมปจจบุัน สวนหน่ึงมาจากการทํางานของระบบการตลาด อีกสวนหน่ึงมาจากวิธีคิดของพอแม

ทีเ่กิดข้ึนจากการประเมินสภาวะแวดลอมและปจจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตน ประกอบกับราคาไมสูง สามารถผอนคา

ใชจายรายเดือนได สงผลใหความหมายของรถมอเตอรไซคเปลีย่นแปลงไปสูสถานะ “ของขวัญ”ท่ีพอแมซื้อใหแกลูกใน

โอกาสตางๆเชน วันคลายวันเกิด วันเปดภาคเรียน เปนตน

การกระทําดังกลาว ตอกยํ้าการสรางคุณคาและความหมายทําใหรถจักรยานยนตมีความหมายหางไกลจาก 

“พาหนะเสี่ยง” “พาหนะอันตราย”มากข้ึน ผูคนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางย่ิงพอแมและตัวเยาวชนเองตางพากัน

หลงลืมประเด็นของความรุนแรงจากการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนตในกลุม

เด็กและเยาวชน ลืมคิดไปวา ลูกหลานของเราก็มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะอยูในบริบทน้ันเชนกัน ลืมประเด็นของวาทกรรมท่ี

เคยไดยินกันในอดีตวา มอเตอรไซคคือพาหนะอันตรายเน้ือหุมเหล็ก ลืมคําพูดท่ีเคยพูดกันวา “อยากใหลูกไปตายหรือ

จึงซื้อมอเตอรไซคใหลูก”ดังที่คนในอดีตเคยพูดตักเตือนกัน

ผูวจิยัไดพดูคุยกับแมที่น่ังเฝาลูกสาวทีก่ําลงัเรยีนอยูในชัน้มธัยมศกึษาปท่ี 3 เธอประสบอบุัติเหตุจากการขับข่ี

รถจักรยานยนตทําใหศีรษะฟาดพื้นและสลบไมรูสึกตัว แมเลาพรอมนํ้าตาวา 

...พอมีรถแลวหามไมอยูแลว...มองแตแงดไีมไดคิดวาจะเปนขนาดน้ีไมอยางน้ันก็ไมหัดให ไมซ้ือรถใหดวย ไป

บานเพื่อนกลับมืด ชีวิตเปลี่ยนไป ไปอยูกับเพ่ือน กลับบานมืดมากข้ึนสะดวกข้ึนกลับตอนไหนก็ไดไปไหนก็ไป ไปตาง

อําเภอก็ข่ีรถมอเตอรไซคไป ตะลุยรับเพื่อนน่ังซอน 3 ไปโรงเรียนตอนเชา แมเคยไปเจอโดยบังเอิญที่ตางอาํเภอ มืดก็

กลาข่ีรถ ท่ีบานก็กลัวเหมือนกัน กลัวรถชน โทรตามก็ไมคอยรับ กดทิ้ง บางทีก็บอกวาจะถึงแลวก็ยังไมถึงซะที ถึงเปน

หวงอยางไรก็ไดแตบน เขาไมคอยเช่ือเทาไหร รับปากแปบเดียวเด๋ียวก็ทําอีกแลว เขาอยากข่ีรถมาก เหน็คนอื่นข่ีเปน 

ก็อยากขี่บาง   แมก็เห็นวา สะดวกจําเปนตองใช เด็กมีความสามารถ มีพรสวรรคเกี่ยวกับรถ...

7.2 คูมือ “การพัฒนาอัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุน”

ผูวิจัยไดสังเคราะหปฏิบัติการภาคสนามตลอดระยะเวลา 1 ปในโครงการปองกันปญหาจากการขับข่ีรถ

จักรยานยนตในกลุมเยาวชนและจัดทําคูมือ พัฒนาอัตลักษณผูนําความปลอดภัยข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดการ

บาดเจ็บและเสยีชีวิตจากการขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีเส่ียงในกลุมเยาวชนดวยการทําใหเยาวชนนิยามตนเองวาเปนผูนํา
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ความปลอดภัยวัยรุน ทดแทนการนิยามตนเองวาเปนผูนําความเส่ียง 

คูมือเลมน้ีคือ วิธีการที่เปนรูปธรรมในการปองกันการขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีไมปลอดภัยในกลุมวัยรุนและ

ทําหนาที่ของการเปน”คูคิด”มากกวาเปน”คูมือ”กลาวคือ มุงเนนวิธีคิดมากกวาวิธีทํา โดยเฉพาะอยางย่ิง วิธีคิดของ

ผูใหญท้ังในกลุมผูบริหารระดับจังหวัด ผูนําชุมชน ผูปกครอง ผูประกอบการดานการตลาด ครู อาจารย ขาราชการใน

ภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางทองถนนในการลดบทบาทของกลุมผูใหญในฐานะผูคิดและวางแผน

ส่ังการดานการปองกันแกไขปญหาพรอมกับพัฒนาภาวะผูนําความเปลี่ยนแปลงเพิ่มบทบาทในฐานะผูสนับสนุนช้ีแนะ 

ผูดูแล และผูกํากับติดตามชวยเหลือ รวมมือกันเปดพื้นท่ีทางสังคมใหกับกลุมเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียง ใหคิดและทํา

หนาท่ีรวมสรางสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดข้ึนแกตนเองและชุมชน

วิธีการในสวนของเยาวชนน้ันคูมือเลมน้ีไดนําเสนอ การสรรหา (Recruitment) การคัดเลือก (Selection) 

การพัฒนา (Coaching) การสงเสริมสนับสนุน (Caring) และการติดตาม ประเมินผล (Controlling) โดยมีสาระท่ี

สําคัญคือ 

หลักการสรรหา กลุมเปาหมายหลักคือ กลุมเยาวชนคนเคยแวน หรือมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมการขับข่ีรถ

จักรยานยนตที่ไมปลอดภัยสูง ทําโดยการประเมินจากพอแม ผูปกครอง ครู ผูนําชุมชน ไมจํากัดอายุ ในขณะที่กลุม

เปาหมายรองคอื กลุมเยาวชนกลุมอื่นๆท่ีสนใจในการเขารวมกจิกรรม (การมีกลุมเปาหมายรองเขาไปรวมผสมผสานใน

กิจกรรมจะชวยทําใหภาพลกัษณของเยาวชนในกิจกรรมน้ีไมถูกตีตราจากสังคมที่ยังไมเขาใจหลักการ อีกท้ังยังเปนการ

สรางจิตสาํนักทีดี่ของเยาวชนในเรือ่งการพจิารณาขอดี ขอดอยทีแ่ตกตางกันระหวางบคุคลไมแบงแยกแตกตางแบงกลุม 

กีดกันทําใหเกิดความเปนพวกเราพวกเขา)

เน้ือหาสาระของสื่อที่ใชในการสรรหาจะตองท่ีมีขอความที่ดึงดูดใจ มีหัวขอกิจกรรมที่นาสนุกสนาน ตื่นเตน 

เพ่ือชักจูงใจเยาวชนกลุมเปาหมาย และมีคําวา “ผูนําความปลอดภัยวัยรุน”

สําหรับสื่อบุคคลท่ีทําหนาท่ีชักชวนควรมีคุณลักษณะที่กลุมเยาวชนใหความสนใจ มีบุคลิกภาพ ทัศนคติที่

สอดคลองกับการยอมรับของเยาวชนกลุมเปาหมาย มีความสามารถในการพูดโนมนาวใจใหเยาวชนกลุมเปาหมายเขา

รวมกิจกรรม หรอือาจใชวิธีการใหกลุมผูนําความปลอดภัยวยัรุนในพื้นที่ท่ีมกีารจัดต้ังอยูแลวทําหนาทีช่กัชวนกลุมเพื่อน

เพ่ือขยายเครือขาย

ประเภทของส่ืออาจใชปายประกาศเพ่ือประชาสมัพันธในชุมชนของเยาวชนทัง้ในชุมชนโรงเรียน หมูบาน หรือ 

แหลงรวมกลุม หรือ การประชาสัมพันธผานสื่อทีวีทองถิ่น รายการวิทยุ โดยท่ีเน้ือหาในการประชาสัมพันธควรสะทอน

ใหเห็นความสามารถของเยาวชนกลุมเปาหมาย การชื่นชมยกยองที่มีตอพัฒนาของเยาวชนกลุมเปาหมาย

การคัดเลือกควรทาํใหเยาวชนเกิดความรูสึกวา ตนเองมีความสามารถและไดรับการยอมรับ การคัดเลือกทํา

โดยการใชหลักการกลุมสัมพันธเปนการคัดเลือกเพื่อวิเคราะหบุคลิกภาพ ทัศนคติ แรงจูงใจเพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตนใน

การพัฒนาเยาวชนกลุมเปาหมายมากกวาเปนไปเพื่อคัดเลือกใหเขารวมโครงการหรือไมใหเขารวมโครงการ (ไมควร

ปฏิเสธหรือคัดออก) ดังน้ันผูสมัครทุกทานสามารถไดรับการคัดเขาสูโครงการฯไดท้ังหมดแตอาจสรางคุณคาไดโดยการ

จัดแบงเปนรุนในการพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการและเหมาะสมกับงบประมาณดวย

อาจใชวิธีการกลุมสัมพันธเน้ือหามุงเนนเรื่องผูนํา และเร่ืองความปลอดภัยในการใชรถจักรยานยนตในกลุม

วัยรุน สรางความคุนเคยและเสริมสรางมนุษยสัมพันธในการใชชีวิตรวมกับผูอื่น การปรับเปล่ียนวิธีคิดเกี่ยวกับภัยจาก

รถมอเตอรไซคในกลุมวัยรุนโดยการใชสื่อท่ีเหมาะสมรวมกับกิจกรรมเกมส และการเทคนิคการเรียนรูท่ีใหผูเขารับการ
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 พัฒนามีสวนรวมและสนุกสนาน และการสรางบรรยากาศท่ีประทับใจ กระตุนใหกลุมเปาหมายรูสึกวาตนเองเปนคนมี

คุณคา มีความสําคัญ และไดรับการยอมรับจากผูนําการเปลี่ยนแปลงและผูเกี่ยวของ

การพัฒนาใชแนวคิด การฝกเพื่อพัฒนาสูความเปนผูฝก (Training the trainer) เนนการพัฒนาอัตลักษณ

ผูนําความปลอดภัยวัยรุน ทดแทนอัตลักษณเยาวชนกลุมเส่ียง  เน้ือหาสาระของการพัฒนาประกอบดวย 

1) พัฒนาวิธีคิด อาทิเชน ภาวะผูนํา การเขาใจตัวเองและผูอื่น  และ ความปลอดภัยในการใชจักรยานยนต

ในกลุมเยาวชน เปนตน

2) พฒันาอตัลกัษณผูนําความปลอดภัยวยัรุน ใชระบบสัญลกัษณและจติวทิยาสงัคมเขามาสรางการรบัรูทําโดย

 2.1) นิยามตัวตนเม่ือผานการคัดเลือก “เราคือผูนําความปลอดภัยวัยรุนจังหวัดฉะเชิงเทรา”

 2.2) การใชสัญลักษณผูนํา เชน อัศวิน, คําวา ฮีโร, สี, ธงท่ีมีสัญลักษณ, การจัดกิจกรรมและการ

กระทําทุกอยางถูกผูกโยงดวยสัญลักษณจนกระทั่งสัญลักษณเกิดการแทรกซึมเขาสูการนิยามตัวตนและกลุมควบคูกับ

การเชื่อมโยงความคิดเร่ืองการเปนตนแบบและการกระตุนใหวัยรุนมีการใชรถจักรยานยนตที่ปลอดภัยคือหนาที่ของ

ผูนําความปลอดภัยวัยรุน 

3) พัฒนาทักษะประกอบดวย  

 3.1) การทํางานเปนทีมอาทิเชน บทบาทของผูนํา การสรางแรงจูงใจ บุคลิกภาพของผูนํา เปนตน

 3.2) การจัดกระบวนการกลุมสัมพันธ

 3.3) กระบวนการฝกอบรม

 3.4) การจัดการความรู เชน การเขียนขาว  การนําเสนอ การผลิตสื่อประเภทตางๆเปนตน

 3.5) การบริหารโครงการ

การสงเสริมสนับสนุน  มุงเนนการเปดพื้นท่ี การใหโอกาสเยาวชนไดแสดง(โชว)ความสามารถอยางเต็มที่

และตอเน่ือง โดยเช่ือมั่นวาเยาวชนทุกคนมีความสามารถที่แตกตาง หลากหลาย การสนับสนุนอยางเต็มที่จะทําใหเกิด

ความเคารพศรัทธา ความรัก และความเช่ือมั่นท่ีเยาวชนจะมีตอผูนําการเปลี่ยนแปลง และทําใหสํานึกของการดําเนิน

ชีวิตเพื่อไปสูเปาหมายที่ดี พัฒนาและลดการกระทําท่ีเส่ียงที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเนนยํ้าคือ การไมขับขี่รถที่เสี่ยง

การเปดพืน้ทีใ่หเยาวชนแสดงความสามารถน้ันควรกระทําทุกรปูแบบ ทุกระดับและทกุมิติ เชน พื้นทีใ่นระดับ

ชุมชน ระดับจังหวัด และ ระดับชาติ 

ในข้ันตอนน้ีจะไดผลผลติทีเ่กดิข้ึนจากผูนําความปลอดภยัวยัรุนในรปูแบบตางๆเชน การเปนผูนํา เปนวทิยากร

ในการสรางสํานึกความปลอดภยัใหกับคนกลุมตางๆ  การขยายเครอืขาย เปนตน การเกดิผลผลิตดังกลาวจะชวยตอกย ้าํ
อัตลักษณผูนําความปลอดภัยวัยรุนไดชัดเจนและแนบแนนย่ิงข้ึนเมื่อเวลาผานไป 



ปนัดดา ชํานาญสุข  และคณะ
87

ปนัดดา ชํานาญสุข  และคณะ

วิธีการในการเปดพื้นที่อาจทําโดย 

1) การจัดโครงการตางๆโดยเยาวชนกลุมเปาหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 

2) การจัดนิทรรศการ การรณรงคในเรื่องความปลอดภัยทางถนนรูปแบบใหมท่ีแตกตางตามความคิด

สรางสรรคของเยาวชนกลุมเปาหมาย 

3) การสงเสริมใหเยาวชนไดเปนผูแสดงความคิดเห็น และเปนผูปฏิบัติการในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับ

ความปลอดภัยทางถนน 

4) การสงเสริมใหเยาวชนกลุมเปาหมายไดผลิตและเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และ

สงเสริมใหพัฒนาอยางตอเน่ือง และ 

5) เผยแพรความสามารถและสํานึกที่ดีเกี่ยวการพัฒนาตนเองและการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง

ถนนที่เปนผลงานของเยาวชนกลุมเปาหมายในส่ือตางๆ

การติดตาม ประเมินผลควรหลีกเลี่ยงการกดดัน การตําหนิ เพงโทษ เนนหลักการใหเกิดกระบวนการเรียนรู

ทบทวน ตรวจสอบตนเองในทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ และใชหลักความเมตตา ดูแล ชวยเหลือ ช่ืนชมเม่ือเยาวชนกลุม

เปาหมายเกิดกระบวนการเรยีนรูวาจะตองปรับปรงุในประเด็นใดบาง และพจิารณาขอเดน และพัฒนาท่ีดีเพือ่ช่ืนชม ให

กําลังใจเพือ่ใหเยาวชนกลุมเปาหมายมีความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เกิดความรูสึกอบอุน

มีแรงยึดเหน่ียวเม่ือทอแท และสามารถเปนส่ิงท่ีชวยยับย้ังช่ังใจใหเยาวชนกลุมเปาหมายเกิดสํานึกฉุกคิดท่ีจะไมกระทํา

พฤติกรรมที่เส่ียงแมมีโอกาสที่เอื้ออํานวย

วิธกีารในการติดตามประเมินผลทําโดยการประชุมกอนและหลังทํากิจกรรมทุกครัง้ การพูดคยุสอบถามกลุม

เพื่อน ผูปกครอง และคนในชุมชน การสังเกตพัฒนาการของการมีสวนรวม พัฒนาการของการแสดงความสามารถ และ

การสรางแรงบันดาลใจ การสรางเปาหมายท่ีดีในชีวติ การมีสํานึกตอสังคมสวนรวมของเยาวชนกลุมเปาหมาย โดยการ

เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม สรางใกลชิดสนิทสนม

ในสวนทายของคูมือผูวิจัยไดนําเสนอตัวอยางของวิธีการทํากิจกรรมตางๆเพื่อใหผูที่สนใจใชเปนวัตถุดิบเร่ิม

ตนและปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของสภาพของปรากฏการณการใชรถจักรยานยนตของเยาวชนในพื้นที่ท่ี

แตกตางกนัไปตามความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมโดยไมควรทีจ่ะดําเนินการตามอยางโดยมิไดปรับประยุกต

ใชโดยไมไดคํานึงถึงความแตกตางหลากหลายอันเปนท่ีมาของพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนตที่เสี่ยงของเยาวชนท่ี

แตกตางกัน
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 7.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะและการคมนาคมอยางท่ัวถึงและเหมาะสมกับการเดินทางของเยาวชนไทย

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตชุมชนชานเมืองและตางจังหวัด

2. กําหนดนโยบายใหกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังแกนนําเยาวชนผูนําความปลอดภัยวัยรุนในทกุโรงเรียนเพื่อ 

ทาํหนาทีพ่ัฒนาเยาวชนใหมีสวนรวมคดิรวมวางแผนและกาํหนดมาตรการตางๆในการสรางความปลอดภัยบนทองถนน

3. กําหนดนโยบายในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือความปลอดภัยทางถนนที่เสมอภาคและเทาเทียม

4. จัดต้ังกองทุนสนับสนุนใหเยาวชนเปนแกนนําหลักในการพัฒนาความปลอดภัยบนทองถนนในทุกจังหวัด

5. เปดพ้ืนที่ใหเยาวชนไดแสดงความสามารถที่หลากหลายตอสาธารณะอยางทั่วถึงท้ังประเทศโดยเฉพาะ

อยางย่ิงความสามารถเก่ียวกับการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยบนทองถนน

6. กําหนดนโยบายในการควบคุมคาใชจายรถขนสงสาธารณะใหมีราคาถูก โดยจัดเปนสวัสดิการสําหรับ

เยาวชน 

7. จัดใหมีรถรับสงนักเรียนโดยมีผูดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียนโดยเฉพาะ

8. กําหนดมาตรการดานวิศวกรรมจราจรที่ปลอดภัยและเอื้อตอการใชรถใชถนนของเยาวชน

9. กําหนดนโยบายใหมีการฝกอบรมและพัฒนาเยาวชนเกี่ยวกับกฎจราจรและการใชรถจักรยานยนตที่

ปลอดภัยในทุกตําบล 

10. มนีโยบายใหจัดทาํหลักสูตรในโรงเรียนท่ีมทีั้งสาระและความสนุกสนานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

โดยใหเยาวชนมีสวนรวมตลอดกระบวนการ

11. กําหนดนโยบายใหองคการบริหารสวนตําบลมีมาตรการที่ทําใหเด็กและเยาวชนใชรถใชถนนไดอยาง

ปลอดภัยและคุมคา

12. กําหนดมาตรการในการควบคุมการผลิตรถมอเตอรไซคที่ปลอดภัยสําหรับเด็กและเยาวชน

13. กําหนดนโยบายการสื่อสารทางการตลาดในภาคธุรกิจไมใหใชถอยคําเชิญชวนใหเยาวชนขับข่ีรถ

จักรยานยนตในลักษณะที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
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ÕèṌ¢

Í§
àÂ

ÒÇ
ª¹

ã¹
àÃ

×èÍ§
¡Ò

Ã

¾
Ô¨Ò

Ã³
Ò¢

�Í´
Õ ¢

�Í´
�ÍÂ

·
Õèáµ

¡µ
�Ò§

¡Ñ¹
ÃÐ

Ë
Ç�Ò

§º
Ø¤¤

Å 
 äÁ

�áº
�§á

Â¡
áº

�§¡
ÅØ�Á

 

¡Ṍ
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