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ปัญหาเดก็แว้น  หรือเดก็ชายวยัรุ่นขบัรถจกัรยานยนต์ประลองความเร็วบนถนนสาธารณะ  
เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญแก่สงัคมเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการขบัรถจกัรยานยนต์ท่ีไม่
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ ร่วมใช้ทางอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ ใช้รถใช้ถนนคนอ่ืนได้
โดยง่าย  ส่วนเสียงของเคร่ืองยนต์รถจักรยานยนต์ท่ีดังสนั่นก็สร้างความร าคาญและท าลาย
ช่วงเวลาพักผ่อนอันแสนสงบสุขในยามวิกาลอย่างไร้ส านึกเช่นเดียวกัน  ผู้ ได้รับเดือนร้อนต่าง
เรียกร้องให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจปราบปรามพฤติกรรมดงักล่าวของเด็กแว้น  แต่การจบักุมด าเนินคดี
แต่ละครัง้ไม่ใช่เร่ืองท่ีกระท าได้โดยง่าย  เจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องระดมก าลงัต ารวจจากหลายท้องท่ี
และใช้ทรัพยากรจ านวนมากเพ่ือการสกดัจบัเดก็แว้น  รวมทัง้ต้องเส่ียงอนัตรายจากการถกูเด็กแว้น
ขบัรถจกัรยานยนต์ชนในเวลาท่ีหลบหนีการจบักมุ  แตส่ดุท้ายดเูหมือนวา่ผลลพัธ์จะไม่คุ้มคา่กบัสิ่ง
ท่ีลงทนุไป  การจบัเดก็ผู้กระท าผิด  การด าเนินคดี  และการพิพากษาลงโทษหรือคมุความประพฤติ  
ไมส่ามารถยบัยัง้ (deterrence) ปัญหาดงักล่าวได้  เพราะยงัปรากฏว่ามีผู้แข่งรายใหม่เข้าสู่สนาม
ประลองความเร็วเสมอๆ 

บทความนีเ้ป็นความพยายามเล็กๆ ท่ีจะใช้มุมมองทางอาชญาวิทยามาอธิบายว่า         
(๑) เหตใุดเดก็แว้นจงึรวมกลุม่กนัแขง่รถจกัรยานยนต์บนถนนสาธารณะ  (๒) เหตใุดเด็กแว้นไม่ใช้
สนามแข่งขนัมาตรฐานประลองความเร็ว  (๓) เหตใุดปรากฏการณ์เด็กแว้นจึงเกิดเฉพาะในเมือง
ใหญ่หรือเขตอ าเภอเมือง  และ (๔) เหตใุดเดก็ผู้หญิง (เดก็สก็อย) จงึยินยอมเป็นสินพนนั 

ความเห็นในบทความนีเ้ป็นความเห็นสว่นตวัของผู้ เขียน  และเนือ้หาในบทความนีมี้
ข้อจ ากดัในการค้นหาความจริงอยา่งน้อย ๒ ประการ  คือ  ประการแรก ค าอธิบายในบทความนี ้
เป็นการอธิบายโดยใช้ทฤษฎีอาชญาวิทยาของตะวนัตก  ประการท่ีสอง ค าอธิบายนีย้งัไมมี่การท า
การวิจยัภาคสนาม  หรือการท าวิจยัแบบชาตพินัธ์วรรณา (ethnography) เพ่ือเป็นหลกัฐาน
สนบัสนนุ 

 
 

 
                                                 
อยัการจงัหวดัประจ าส านกังานอยัการสงูสดุ  ส านกังานอยัการจงัหวดัเทิง 
อาจารย์ประจ าส านกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 



เหตุใดเดก็แว้นจึงรวมกลุ่มกันแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะ 
 ในการอธิบายปรากฏการณ์นี ้  ขอเร่ิมจากปัจจยัทางสงัคมเศรษฐกิจท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการ
รวมกลุม่ในลกัษณะดงักลา่ว  โดยใช้ทฤษฎีวฒันธรรมย่อย (subculture) เป็นหลกัในการอธิบาย  
จากนัน้จะพิจารณาถึงปัจจยัเบีอ้งหน้า คือ อารมณ์และความรู้สกึท่ีได้จากการแขง่รถจกัรยานยนต์  
โดยใช้กิจกรรมท้าความตาย (edgework)  อธิบาย 
 

ก. วัฒนธรรมย่อย  (subculture) 
ในการศกึษาถึงปัจจยัเบือ้งหลงัการร่วมกลุม่ของเดก็แว้นนัน้  ขอเร่ิมจากการท าความ

เข้าใจค าว่า “วฒันธรรมย่อย” (subculture) ก่อน  ค าวา่ “วฒันธรรมยอ่ย” หากพิจารณาจากค าใน
ภาษาองักฤษ “subculture” หมายถึง “วฒันธรรมภายในวฒันธรรม” (culture within a culture)1

เพ่ือความเข้าใจขออธิบายดงันี ้  หากวา่ “วฒันธรรม” หมายถึง แบบอยา่งการด าเนินชีวิตของชน
หมูใ่ดหมูห่นึง่2  “วฒันธรรมย่อย” (subculture) คือ  แบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีให้ความส าคญักบั
คณุคา่ท่ีแตกตา่งหรือเบี่ยงเบนไปจากแบบแผนการด าเนินชีวิตของคนสว่นใหญ่ในสงัคม3 

การท่ีเด็กผู้ชายจบักลุม่กนัแขง่รถจกัรยานยนต์บนถนนสาธารณะ (เดก็แว้น)  และมี
เดก็ผู้หญิงนัง่ซ้อนท้าย (เด็กสก็อย)  รวมทัง้ยอมตนเป็นสินพนนั  อาจเรียกปรากฏการณ์นีว้า่  
“วฒันธรรมยอ่ย” เพราะเป็นวฒันธรรมเฉพาะของกลุม่เดก็แว้นและเด็กสก็อยท่ีแตกตา่งจาก
วฒันธรรมของคนสว่นใหญ่ในสงัคมท่ีเห็นวา่กิจกรรมดงักลา่วเป็นเร่ืองผิดปกติ  ไร้ประโยชน์  
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ตนเอง  ครอบครัว  และคนอ่ืนในสงัคม  ซึง่คนดีๆไมน่ิยม
ชมชอบกิจกรรมเหลา่นี ้ แตก่ลุม่เดก็แว้นและเดก็สก็อยกลบัเห็นดีเห็นงามกบักิจกรรมดงักลา่ว 

ค าถามคือ  อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดวัฒนธรรมย่อย (subculture) ในลักษณะดงักล่าว  
ทฤษฎีความเครียด (strain theory) ซึง่เช่ือวา่ความเหล่ือมล า้ในสงัคม (inequality) เป็นต้นเหตขุอง
อาชญากรรมและการเกิดขึน้ของวฒันธรรมย่อยอธิบายว่า  อาชญากรรมเกิดจากความเครียดอนั
เน่ืองมาจากความอสมมาตรระหว่างเป้าหมายท่ีวฒันธรรมก าหนดขึน้ (cultural goals) กบัโอกาส
ท่ีจะใช้วิธีการอนัชอบด้วยกฎหมายเพ่ือบรรลถุึงเป้าหมายทางวฒันธรรมดงักลา่ว4  เพ่ือความเข้าใจ
                                                 
1 M O’Brien and M Yar, Criminology: The Key Concepts (Routledge, London 2008) 163 
2พฤทธิสาณ ชมุพล. ระบบการเมือง: ความรู้เบือ้งตน้ (พิมพ์ครัง้ที่ 10 ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กรุงเทพ 2552) 93 
3E McLaughlin and J Muncie, The SAGE Dictionary of Criminology (2nd SAGE Publications, London 
2007) 427 
4 J Young, ‘Think seriously about crime: some models of criminology’ <http://www.malcolmread. 
co.uk/JockYoung/> accessed 10 December 2007; I March and other, Theories of Crime (Routledge, 
Oxon 2006) 101 



ทฤษฎีนี ้ ในประการแรก  จะต้องมีเป้าหมายทางวัฒนธรรมซึ่งคนทุกคนในสังคมเช่ือว่าคือ
เป้าหมายหรือความส าเร็จในชีวิตและจะต้องไขว่คว้ามาไว้ในครอบครองให้ได้  ประการท่ีสอง 
จะต้องมีวิธีการอันชอบด้วยกฎหมายหรือวิธีการท่ีสังคมยอมรับในการบรรลุเป้าหมายหรือ
ความส าเร็จดงักลา่ว5  Merton กลา่ววา่ ในสงัคมอเมริกนั  คนอเมริกนัเช่ือในความฝันแบบอเมริกนั 
(American dream)6  คือเช่ือวา่เป้าหมายหรือความส าเร็จในชีวิตคือความมัง่คัง่ร ่ารวย (economic 
success)  และหนทางอนัชอบด้วยกฎหมายท่ีน าไปสู่ความมัง่คัง่คือความขยนัและการท างาน
หนัก  แต่ในความเป็นจริงกลับมีคนเพียงจ านวนน้อยเท่านัน้ท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต  ทัง้นี ้ 
เพราะโอกาสท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายของชีวิตดงักล่าวไม่ได้กระจายไปยงัทุกคนในสงัคมอย่างเท่า
เทียมกนั  คนท่ีมีฐานะดี  มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีดี  มีสายสมัพนัธ์ท่ีดี  ย่อมมีโอกาสได้งานท่ีดี 
และมีโอกาสแสวงหาทรัพย์สินและความมั่งคั่งได้มากกว่าคนอ่ืน  คนท่ีปรารถนาจะบรรลุถึง
เป้าหมายในชีวิตแต่ไม่สามารถไปถึงฝันได้  เพราะถูกโครงสร้างทางสังคมจ ากัดโอกาส  เม่ือ
เปรียบเทียบกับบุคคลท่ีประสบความส าเร็จจะรู้สึกผิดหวงัไม่พอใจ (frustration) และอาจหาทาง
ออกเพ่ือให้ตนบรรลุถึงเป้าหมายดงักล่าวโดยการใช้วิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ไปลัก
ทรัพย์หรือค้ายาเสพติดเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน  หรือใช้สรุาและยาเสพติดเป็นทางออกเพ่ือให้ลืม
ปัญหาท่ีตนประสบ เป็นต้น   

Cohen ได้น าแนวความคิดของ Merton มาปรับใช้เพ่ืออธิบายวา่  เหตใุดจงึมีแก๊งค์กวน
เมือง (gang) เกิดขึน้ในสหรัฐอเมริกา  และเหตใุดเด็กอเมริกนัจงึเข้าร่วมกบัแก็งค์กวนเมือง  สิ่งท่ี 
Cohen ใช้อธิบายเป้าหมายหรือความส าเร็จของเดก็ท่ีร่วมในแก็งค์กวนเมือง  ไมใ่ช่เร่ืองความมัง่คัง่
ร ่ารวยตามความฝันแบบอเมริกนั (American Dream)  แตอ่ธิบายว่า  เป้าหมายหรือความส าเร็จ
ของเดก็กลุม่ดงักลา่วคือ  ความต้องการการยอมรับหรือความต้องการมีสถานภาพ (recognition 
or status) ในสงัคมของชนชัน้กลาง7  และวิธีการท่ีจะบรรลถุึงเป้าหมายดงักลา่วคือ  การปฎิบตัติน
ให้สอดคล้องกบัคา่นิยมของชนชัน้กลาง   

 
 
 

                                                 
5 I March and other, Theories of Crime (Routledge, Oxon 2006) 102 
6 S G Tibbetts and C Hemmens, Criminological Theory : A Text/Reader (SAGE Publications Inc, 
California 2010) 324-327 
7 M O’Brien and M Yar, (n1) 164 



Cohen อธิบายวา่คนชัน้กลางและคนท่ีมีรายได้น้อยมีคา่นิยมท่ีตา่งกนัดงัปรากฎในตาราง
ด้านลา่งนี ้8 

 
ค่านิยมของคนชัน้กลาง ค่านิยมของคนที่มีรายได้น้อย 

การควบคมุตนเอง (self-control) เข้มแข็ง บกึบนึ (toughness) 
อดเปรีย้วไว้กินหวาน (postponement of 
immediate gratification in favor of long 
term goals) 

ความสขุเฉพาะหน้า (instant gratification) 

วางแผนหรือเตรียมตวัส าหรับอนาคต 
(planning for the future) 

ไร้ระเบียบ (lack of order) 

ความรับผิดชอบ (individual responsibility) ไมต่รงตอ่เวลา (lack of punctuality) 
ความมุง่มัน่ (ambition) การตอบโต้ (ethic of reciprocity) 
การควบคมุอารมณ์โกรธและความก้าวร้าว 
(control of aggress and anger)  

การล้างแค้น (retaliation) 

 
ท่ีโรงเรียน  ครูจะใช้คา่นิยมของชนชัน้กลางประเมินนกัเรียนทกุคน  เดก็ท่ีมาจากครอบครัวของคน
ชัน้กลางซึง่ได้รับการปลกูฝังในเร่ืองคณุคา่เหล่านีอ้ยูก่่อนแล้ว  ยอ่มสามารถประพฤติตนสอดคล้อง
กบัคณุคา่เหล่านี ้  จงึได้รับการยอมรับจากครูและเพ่ือน  และมีสถานภาพท่ีดีในสงัคมโรงเรียน  
สว่นเดก็ท่ีมาจากท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะไมดี่ (lower socio-economic background)  และ
ไมไ่ด้ถกูอบรมสัง่สอนจากพอ่แมใ่นคณุคา่เหล่านี ้  เด็กกลุม่นีอ้าจไมส่ามารถปรับตวัเข้ากบัคณุคา่
เหลา่นีไ้ด้  เดก็เหล่านีถ้กูประเมินจากครูวา่มีปัญหาด้านความประพฤติ (discipline problems)  
และมีแนวโน้มท่ีจะไมป่ระสบความส าเร็จในโรงเรียน  รวมทัง้ไมไ่ด้รับการยอมรับจากเพ่ือน  เด็ก
เหลา่นีจ้งึเกิดความรู้สึกเครียด  อนัเน่ืองจาก “ความผิดหวงัเร่ืองสถานภาพและรู้สกึสญูเสียความ
ภาคภมูิใจในตนเอง” (status frustration and loss of self-esteem)9 ท่ีไมส่ามารถเป็นสว่นหนึง่
ของสงัคมชนชัน้กลางในโรงเรียน10  เดก็เหลา่นีอ้าจมารวมตวักนัเป็นกลุม่หรือแก็งค์และร่วมกนั

                                                 
8 S Mire and C Roberson, The Study of Violent Crime (CRC Press, NW 2011) 63 
9 G F Vito, J F Maahs and R M Homes, Criminology Theory: Research and Policy (2nd Jones and 
Bartlett Publishers, Massachusetts 2007) 165 
10 Crenshaw และ Lee อธิบายวา่ ความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ (need) คือการได้รับการยอมรับและการเป็น
สว่นหนึง่ของกลุม่  การยอมรับและการเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่จะสง่ผลตอ่ความรู้สึกภาคภมูใิจในตนเอง (self-
esteem) ของมนษุย์  ด ูD A Crenshaw and J Lee, ‘At-Risk Adolescents: Self-Esteem, Youth Violence 



หาทางออกให้กบัปัญหาท่ีตนเผชิญอยู่ด้วยการร่วมกนัสร้างคณุคา่ใหมท่ี่เบี่ยงเบนจากคณุคา่ของ
วฒันธรรมหลกัและมีลกัษณะตอ่ต้านสงัคม (subculture)  แตเ่ป็นสิ่งท่ีท าให้ตนมีสถานภาพ 
(status) ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนในกลุม่ และก่อให้เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง  เชน่  เดก็อาจ
ประพฤตชิัว่แทนท่ีจะเป็นประพฤตดีิ  ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแทนการใช้สนัติวิธี  ท าลาย
ทรัพย์สินของผู้ อ่ืนแทนท่ีจะเคารพในทรัยพ์สินของผู้ อ่ืน11 เป็นต้น  ด้วยสาเหตดุงักล่าวนี ้ 
วฒันธรรมยอ่ยจงึเกิดขึน้ 

เม่ือได้ทราบท่ีมาของวฒันธรรมยอ่ย (subculture) แล้ว  ขอยกตวัอยา่งท่ีสนบัสนนุทฤษฎี
ดงักลา่วดงันี ้ ในประเทศ Common Law มีความผิดฐาน joyriding หรือการเอารถยนต์ของผู้ อ่ืนไป
ใช้โดยไมไ่ด้รับความยินยอม (taking of a car without consent หรือ (TWOC))  ความผิดฐานนี ้
คล้ายกบัความผิดฐานลกัทรัพย์  แตมี่ข้อแตกตา่งกนัคือ  ผู้กระท าผิดไมไ่ด้มีเจตนาเอารถยนต์ของ
ผู้ อ่ืนไปในลกัษณะตดักรรมสิทธ์ิของเจ้าของรถยนต์  แตต้่องการน ารถไปใช้เพ่ือความสนกุสนาน
ชัว่คราวโดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของ  เชน่  เอารถของผู้ อ่ืนไปขบัแขง่กนับนถนน
สาธารณะ  หรือขบัรถด้วยความเร็วสงูในลกัษณะหวาดเสียวไมค่ านงึถึงความปลอดภยับนถนน
สาธารณะ  สว่นเหตผุลท่ีไมถื่อวา่การกระท าดงักลา่วเป็นการลกัทรัพย์ตดักรรมสิทธ์ิเจ้าของรถยนต์  
เพราะรถยนต์ท่ีสญูหายมกัจะถกูพบภายในระยะเวลาเช่น ๓๐ วนันบัแตว่นัท่ีแจ้งความ12   

Dawes และ Spencer  อ้างวา่  ในความผิดฐาน joyriding ผู้กระท าผิด (joyrider) มกัเป็น
ชายวยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี่  และกระท าความผิดดงักลา่วเพ่ือให้ได้รับ
การยอมรับและมีสถานภาพในกลุม่เพ่ือน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หากสามารถขบัรถด้วยความเร็วสงู
หรือการแสดงให้เห็นถึงทกัษะการขบัรถจะยิ่งได้รับการยอมรับอย่างสงู13 

เม่ือน าทฤษฎีความเครียด (strain theory) และความผิดฐาน joyriding ซึง่พอจะ
เทียบเคียงได้กบักรณีของเด็กแว้นมาอธิบายวา่ “เหตใุดเดก็แว้นจงึรวมตวักนัแขง่รถบนถนน

                                                                                                                                            

and Teen Pregnancy’ in M H Guindon (ed), Self-Esteem: Across the lifespan (Routledge, NewYork 
2010) 143-158 
11G Carender, ‘Cohen, Albert K: Delinquent Boys’ in F T Cullen and P A Wilcox (eds), Encyclopedia 
of Criminological Theory (SAGE Publications Inc. California 2010) 179;  A Cohen, Delinquent boys : 
The Culture of Gang (Free Press, New York 1955) 121 cited in J R Lily and others, Criminological 
Theory: Context and Consequences (3rd SAGE Publications, London 2002) 55 
12E Spencer, ‘Car Crime and Young People on Sunderland House Estate’ <http://www.homeoffice. 

gov.uk/rds/prgpdfs/fcpu40.pdf> accessed 7 December 2007 
13 G Dawes, ‘The Culture of Joyriding in Queensland: The Offenders Perspective’ 
<http://eprints.qut.edu.au/9387/1/9387.pdf> accessed 25 May 2012; E Spencer, (n 12) 

http://eprints.qut.edu.au/9387/1/9387.pdf%3e%20accessed%2025%20May%202012


สาธารณะ”  อาจตอบได้ว่าเดก็แว้นอาจประสบปัญหาบางประการ  เชน่  ปัญหาด้านความ
ประพฤต ิ  ท าให้ไมไ่ด้รับการยอมรับจากเพ่ือนและครู  ส่งผลให้เดก็ไมมี่สถานภาพในโรงเรียนและ
สญูเสียความภาคภมูิใจในตนเอง  เดก็เหล่านีอ้าจรวมตวักนัใช้การแขง่รถเพ่ือสร้างการยอมรับ  
สร้างสถานภาพ  และสร้างความภาคภมูิใจให้กบัตนเอง  เพราะหากชนะการแขง่ขนั  เดก็จะ
เปล่ียนสถานะเป็นคนท่ีมีช่ือเสียง  ได้รับการยอมรับ  มีสถานภาพในกลุม่นกัแข่งและผู้ชมการ
แขง่ขนั  และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

นอกจากนี ้  ในวฒันธรรมย่อยของเดก็แว้นยงัมีการพนนัเข้ามาเก่ียวข้องด้วย  ซึง่สินพนนั
อาจได้แก่ เงินและผู้หญิง (เดก็สก็อย)  โดยผู้ชนะการแข่งขนัจะได้สินพนนัดงักลา่วไปด้วย  ค าถาม
คือ  สินพนนัมีความหมายอยา่งไรตอ่วฒันธรรมยอ่ยของเดก็แว้น  ในประเดน็นี ้ เห็นว่า  เงินพนนัมี
ความหมายเพราะสามารถตอบสนองความต้องการทางทางเศรษฐกิจของเดก็แว้น  ท าให้เดก็แวน
สามารถด ารงชีพ  รวมทัง้มีคา่ใช้จา่ยในการแตง่รถจกัรยานยนต์  สว่นผู้หญิง (เดก็สก็อย) มี
ความหมายในประการหนึง่คือ  เป็นสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการทางเพศให้แก่เด็กแว้น  
และในประการท่ีสอง  สถานะของเดก็สก็อยอาจเทียบได้กบัสิ่งท่ี Anderson เคยกลา่วไว้คือ เป็น 
“ถ้วยรางวลัแหง่ชยัชนะ” (trophy)14  เพราะผู้ชนะไมเ่พียงแตช่นะการแขง่ขนั  ยงัสามารถแยง่ของ
รัก (เด็กสก็อย) ของฝ่ายตรงข้ามมาไว้ในความครอบครองได้  การได้มาซึง่เดก็สก็อยจะสง่ผลให้
สถานภาพของเด็กแว้นผู้ชนะสงูเดน่เหนือคูแ่ขง่คนอ่ืนๆ  ดงันัน้  สินพนนัจงึมีความหมายตอ่การ
ด ารงอยูว่ฒันธรรมย่อยการประลองความเร็วไมน้่อยเลย 

สิ่งท่ีนา่สนใจในประการตอ่มาคือ  เหตใุดเดก็แว้นจงึใช้วิธีการสิน้คดิและเส่ียงอนัตราย
เชน่นีใ้นการสร้างการยอมรับ  ในประเดน็นี ้Giddens อาจชว่ยตอบค าถามนีไ้ด้  Giddens กลา่วว่า  
สงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมท่ีให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง  บคุคลท่ีสามารถบริหารความ
เส่ียงและป้องกนัผลร้ายอนัไมพ่งึประสงค์ได้  เชน่  นกัค้าเงินตราท่ีสามารถคาดการณ์ลว่งหน้าและ
หลีกเล่ียงการขาดทนุได้ย่อมได้รับการยอมรับ15  ดงันัน้  อาจกลา่วได้วา่วิธีการสร้างการยอมรับ 
สร้างสถานภาพ และสร้างความภาคภมูิใจของเด็กแว้นไมต่า่งจากวิธีการท่ีผู้ใหญ่ท่ีดีในสงัคม
ปฏิบตัิกนั 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นเห็นได้วา่  วฒันธรรมยอ่ยการแขง่รถจกัรยานยนต์บนถนนสาธารณะ
มีความหมายตอ่เด็กแว้น  เพราะสามารถตอบสนองตอ่สิ่งท่ีเดก็แว้นขาดไป  คือ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการยอมรับ  ความต้องการสถานภาพ  ความต้องการความภาคภมูิใจใน
ตนเอง  ความต้องการทางเศรษฐกิจ  รวมทัง้ความต้องการทางเพศ  วฒันธรรมย่อยดงักลา่วจงึเป็น

                                                 
14 E Anderson, ‘The Code of The Streets’ The Atlantic Monthly, May 1994, 89 
15 A Giddens, ‘Risk and Responsibility’ in R Grundmann and N Stehr (eds), Society: Critical Concepts 
in Sociology, Volume iv (Routledge, Oxon 2009) 208   



สิ่งท่ีนา่ดงึดดูใจส าหรับกลุม่เดก็แว้น  ในล าดบัตอ่ไป  จะได้พิจารณาวา่  อารมณ์และความรู้สกึ
จากการแขง่รถบนถนนสาธารณะมีผลตอ่เดก็แว้นอย่างไร 

 
ข. กิจกรรมท้าความตาย (edgework) 

 Katz กลา่ววา่  ปัจจยัเบือ้งหลงั (background) อนัได้แก่ ความเหล่ือมล า้ทางสงัคมเพียง
อยา่งเดียว  ไมไ่ด้สง่ผลให้คนตดัสินใจลงมือกระท าผิด   แตใ่นเสีย้ววินาทีก่อนลงมือกระท าผิด  
บคุคลนัน้อาจประสบกบัปัจจยัเบีอ้งหน้าท่ีฉบัพลนั (foreground) อนัได้แก่ อารมณ์และความรู้สกึ
บางประการท่ีท าให้ต้องตดัสินใจลงมือกระท าผิด16  เชน่  ในความผิดฐานลกัทรัพย์  ไมจ่ ากดัวา่
ผู้กระท าผิดต้องเป็นคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี่  คนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีอาจลงมือลกัทรัพย์
เพ่ือความสนกุสนานต่ืนเต้นก็ได้  สว่นความผิดฐานฆา่คนตาย  สาเหตท่ีุคนตดัสินใจลงมือฆา่ผู้ อ่ืน
อาจเน่ืองมาจากอารมณ์โกรธท่ีถกูดหูมิ่นศกัดิ์ศรี  ไมใ่ชเ่พราะความเครียดท่ีไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายในชีวิต   

ในหวัข้อนีจ้ะพิจารณาวา่  อารมณ์และความรู้สกึใดท่ีดงึดดูให้เดก็แว้นประลองความเร็ว  
โดยจะใช้เร่ืองกิจกรรมท้าความตาย (edgework) เป็นเคร่ืองมือในการอธิบาย 

Lyng อธิบายวา่ “กิจกรรมท้าความตาย” (edgework หรือ voluntary risk taking 
activity) คือ  กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียง (risk) และความสามารถในการเอาชีวิตรอด 
(survival skill) จากกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง  กิจกรรมท้าความตายนัน้  ได้แก่  การแข่งรถ, การดิง่
เวหา (skydiving), การเลน่เคร่ืองร่อน (hang gliding) การปีนหน้าผา (rock climbing)  เป็นต้น  
กิจกรรมเหลา่นีมี้ลกัษณะพิเศษคือ  (๑) บคุคลทัว่ไปมองวา่  กิจกรรมเหล่านีเ้ส่ียงสงูมาก  เพราะ
หากเกิดความผิดพลาดขึน้  ยอ่มหมายถึง  การบาดเจ็บและความตาย  แตส่ าหรับผู้ ท่ีนิยมกิจกรรม
ประเภทนี ้ (edgeworker) เห็นวา่  กิจกรรมดงักลา่วเป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้ความสามารถเฉพาะตวั  
บคุคลอ่ืนไมส่ามารถลอกเลียนแบบได้  คนท่ีประสบอุบตัิเหตคืุอ  คนท่ีไมรู้่วา่ตนเองก าลงัท าอะไร  
ความสามารถเฉพาะตวั  หมายถึง  ความสามารถในการควบคมุสถานการณ์ท่ีคนทัว่ไปมองวา่
เลวร้ายจนไมอ่าจควบคมุได้  เพ่ือให้ตนรอดพ้นจากสถานการณ์อนัเลวร้ายนัน้  (๒) ผู้ ท่ีนิยม
กิจกรรมประเภทนี ้ (edgeworker) อธิบายอารมณ์และความรู้สกึภายหลงัจากท่ีผา่นกิจกรรมท่ี
เลวร้ายถึงชีวิตวา่  ในขณะหรือชว่งเวลาท่ีต้องตอ่สู้ เพ่ือเอาชีวิตรอด  เขาต้องท าทกุวิถีทางเพ่ือให้
พ้นจากสถานการณ์ท่ีเลวร้าย  โดยไมต้่องค านงึวา่การกระท าถกูต้องสองคล้องกบับรรทดัฐานของ
สงัคมหรือไม ่ ในสภาวะเชน่นี ้ ผู้นิยมกิจกรรมนี ้(edgeworker) จะได้รับความพงึพอใจสงูสดุ (the 
greatest satisfy) เน่ืองจากรู้สกึถึงอิสระในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง (self determination)  

                                                 
16J K Coon ‘Kate, Jack: Seduction of Crime’ in F T Cullen and P A Wilcox (eds), Encyclopedia of 
Criminological Theory (SAGE Publications Inc. California 2010) 497-499 



รวมทัง้รู้สกึวา่ตนสามารถบรรลถุึงความเป็นตนเองอยา่งแท้จริง (self actualization) ซึง่อารมณ์
และความรู้สกึดงักลา่วไมอ่าจหาได้ในชีวิตประจ าวนั17 

Lyng กล่าวตอ่ไปว่า  กิจกรรมประเภทนีเ้ป็นท่ีนิยมในหมู่ชายวยัรุ่น  เพราะวา่วยัรุ่นชายถกู
ปลกูฝังความคิดเร่ืองความเป็นลกูผู้ชาย (masculinity) ซึง่หมายความวา่  ลกูผู้ชายท่ีแท้จริงต้องมี
ความสามารถจดัการกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้ายได้  นอกจากนีช้ว่งชีวิตท่ีเป็นวยัรุ่นเป็นชว่งชีวติเด็ก
เช่ือในความไมต่าย (immortal)18  กิจกรรมลกัษณะนีจ้งึดงึดดูใจวยัรุ่นชายได้ไมย่ากนกั 

ขอยกตวัอยา่งท่ีสนบัสนนุเร่ืองกิจกรรมท้าความตาย (edgework) ดงันี ้  Presdee  กลา่ว
วา่ ความผิดฐาน joyriding ชว่ยให้ผู้กระท าผิด (joyrider) พ้นจากความเบื่อหน่ายอนัเน่ืองจาก
ความยากจนและการไมมี่รายได้ (wageless and wealthless) และอดุมไปด้วยความตื่นเต้น19  
เพราะท าให้สารอดีนาลีนแผ่ซา่น (adrenalin rush)  Spencer สนบัสนนุวา่  ความต่ืนเต้นจะมีมาก
โดยเฉพาะในเวลาท่ีขบัรถหนีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ20  นอกจากนี ้  Hayward เสริมวา่  joyriding ท าให้
รู้สกึวา่สามารถบรรลถุึงความเป็นตนเอง (self actualization) อยา่งแท้จริงอีกด้วย21   

  จนัทนา  ค าสวสัดิ ์ อดีตผู้อ านวนการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจงัหวดัจนัทบรีุกล่าวใน
ท านองเดียวกนัวา่   จากการได้สอบถามเดก็แว้นท่ีถกูควบคมุท่ีสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชนจงัหวดัจนัทบรีุ  เดก็เหลา่นัน้เลา่ให้ฟังวา่  การแขง่รถให้ทัง้ความสขุและความตื่นเต้น 
โดยเฉพาะความสขุและความตื่นเต้นจะขึน้ถึงขีดสดุในเวลาท่ีถกูเจ้าหน้าท่ีตดิตามเพื่อจบักมุ  แต่
พวกเขาสามารถหลบหนีได้   

เม่ือน าแนวคิดเร่ืองกิจกรรมท้าความตาย (edgework) ประกอบกบัความเห็นของนกั
อาชญาวิทยาตอ่ความผิดฐาน joyriding และจนัทนา ค าสวสัดิ์ มาร้อยรวมกนั  อาจอธิบายได้วา่  
การแขง่รถจกัรยานยนต์เป็นกิจกรรมท้าความตาย (edgework) ประเภทหนึง่  เพราะความ
ผิดพลาดของเกมการแขง่ขนั หมายถึง ความตายหรือทพุลภาพของเดก็แว้น  แตเ่ดก็แว้นเห็นวา่

                                                 
17S Lyng, ‘Edgework : A Social Psychological Analysis of Voluntary Risk Taking’ The American 
Journal of Sociology, vol. 95, (1990) no.4 
18 Ibid., 872 
19M Presdee, ‘Young People, Culture and the Construction of Crime: Doing Wrong versus Doing 

Crime’ in G Barak (ed), Varieties of Criminology Readings from a Dynamic Discipline (Praeger, 
London and Westport 1994) 180 cited in M Presdee, Cultural Criminology and the Carnival of Crime 
(Routledge, London 2000) 49 
20E Spencer, (n 12) 
21 K Hayward, ‘The vilification and pleasures of youthful transgression’ in J Muncie, G Hughes and E 
McLaughlin, Youth Justice: Critical Readings (Sage, London 2002)   



เป็นเร่ืองความสามารถเฉพาะตวัท่ีห้ามลอกเลียนแบบ  และการแขง่ขนัดงักลา่วสามารถตอบสนอง
อารมณ์และความรู้สกึของเด็กแว้น  เชน่  ท าให้เด็กแว้นรู้สกึสนกุสนานต่ืนเต้น  เพราะสารอดีนาลีน
หลัง่  ช่วยให้ผ่อนคลายความเบื่อหนา่ยท่ีพบในชีวิตประจ าวนั  นอกจากนี ้  การประลองความเร็ว
ท าให้เด็กแว้นได้ใช้ศกัยภาพของตนออกมาอยา่งเตม็ท่ีในการหลีกหนีจากภยนัตราย  ด้วยการ
ควบคมุรถจกัรยานยนต์ท่ีวิ่งด้วยความเร็วสงูไปสูจ่ดุหมาย  และการหลบหลีกยานพาหนะอ่ืนท่ีร่วม
ใช้เส้นทาง  รวมถึงเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีพยายามจบักมุด้วย  ในระหวา่งท่ีเส่ียงอนัตรายอยูน่ัน้  เดก็
แว้นจะท าทกุวิถีทางเพื่อให้ตนรอดพ้นจากภาวะท่ีเส่ียงอนัตรายนัน้  โดยไมต้่องสนใจวา่  การขบั
รถจกัรยานยนต์ของตนจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่  และท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนอ่ืนเดือดร้อนหรือไม่   
ฉะนัน้  เม่ือการแขง่ขนัสิน้สดุลง  เดก็แวนจะรู้สกึบรรลถุึงความเป็นตนเองอยา่งแท้จริง (self 
actualization) ซึง่อารมณ์และความรู้สกึดงักลา่วไมอ่าจหาได้ในด้วยชอ่งทางอ่ืนในชีวิตประจ าวนั 

เม่ืออารมณ์และความรู้สึกของเดก็แว้นเป็นไปตามท่ีกลา่วข้างต้น  สิ่งท่ีคาดเห็นได้คือ  
ความพยายามของภาครัฐในการยบัยัง้กิจกรรมดงักลา่วยอ่มประสบความล้มเหลว  ทัง้นี ้ เพราะใน
มมุมองขอเดก็แว้น  การจบักมุของเจ้าหน้าท่ีต ารวจยิ่งท าให้การแขง่รถจกัรยานยนต์มีความเส่ียง
มากขึน้  เม่ือยิ่งเส่ียงมาก  ยิ่งต้องใช้ความสามารถในการหลบหนีการจบักมุมาก  ยิ่งสนกุมาก  
และยิ่งท าให้บรรลถุึงความเป็นตนเองอยา่งแท้จริง  การจบักมุจงึกลายเป็นสว่นหนึ่งของเกมการ
แขง่ขนั  ไมใ่ชม่าตรการในการควบคมุและจดัการกบัปัญหาดงักลา่วอีกตอ่ไป 

จากค าถามในตอนต้นท่ีวา่  “เหตใุดเดก็แว้นจงึรวมกลุ่มกนัแขง่รถจกัรยานยนต์บนถนน
สาธารณะ”  อาจตอบได้ว่า  วฒันธรรมยอ่ยการแขง่รถจกัรยานยนต์ดงักลา่วสามารถตอบสนอง
ความต้องการของเดก็แว้น  ทัง้ปัจจยัท่ีอยูเ่บือ้งหลงั  ได้แก่  ความต้องการการยอมรับ  ความ
ต้องการสถานภาพ  ความต้องการสร้างความภาคภมูิใจในตนเอง  และปัจจยัเบีอ้งหน้า  ได้แก่  
อารมณ์และความรู้สกึท่ีได้จากการประลองความเร็ว  วฒันธรมยอ่ยดงักลา่วจงึเป็นทางออกของ
ปัญหาท่ีน่าสนใจและนา่ดงึดดูใจส าหรับกลุม่เด็กแว้น 
 
เหตุใดเดก็แว้นไม่ใช่สนามแข่งขันมาตรฐานประลองความเร็ว 

ในอดีตมีผู้ เสนอวิธีการแก้ปัญหาเดก็แว้นวา่  ภาครัฐควรจดัให้เดก็แว้นประลองความเร็ว
ในสนามแขง่รถมาตรฐานและมีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย  แตแ่นวคดิดงักลา่วถกูปฏิเสธจากกลุม่
เดก็แว้น  ค าถามคือ  เหตใุดเดก็แว้นจงึไมเ่ห็นด้วยกบัแนวทางดงักลา่ว   

หากพิจารณาจากทฤษฎีวฒันธรรมยอ่ย (subculture) และกิจกรรมท้าความตาย 
(edgework) ดงักลา่วข้างต้น  อาจตอบได้วา่  วฒันธรรมยอ่ยการประลองความเร็วของเดก็แว้นมี
ลกัษณะตอ่ต้าน (resistance) แบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีดีของคนสว่นใหญ่ในสงัคม  จงึเป็นเร่ือง
ปกตธิรรมดาท่ีเดก็แว้นจะไมย่อมรับแนวคดิดงักลา่ว  ส่วนข้ออ้างเร่ืองของความปลอดภยัไมเ่ป็นท่ี



ยอมรับของเด็กแว้นต์เชน่กนั  เพราะเดก็กลุม่นีเ้ช่ือในความไมต่าย  รวมทัง้เช่ือวา่การขบัรถด้วย
ความเร็วสงูโดยปราศจากอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายเป็นเร่ืองความสามารถเฉพาะตวั  คนท่ีประสบ
อบุตัเิหตคืุอ  คนท่ีไมรู้่วา่ตนเองก าลงัท าอะไรอยู่  ดงันัน้  แนวคิดเร่ืองการประลองความเร็วใน
สนามแขง่ขนัจงึไมไ่ด้รับความสนใจจากเดก็แว้น 

 
เหตุใดปรากฏการณ์เดก็แว้นต์จึงเกิดในเมืองใหญ่หรือเขตอ าเภอเมือง 
 นกัอาชญาวิทยาส านกั social disorganization  เช่ือวา่   ชมุชนท่ีมีความผกูพนักนัอยา่ง
เหนียวแนน่ (strong ties) และมีระบบการควบคมุทางสงัคมท่ีไมเ่ป็นทางการ (informal control) 
จะเป็นชมุชนท่ีมีอาชญากรรมน้อย22  ชมุชนท่ีมีความผกูพนัอยา่งเหนียวแนน่และมีระบบการ
ควบคมุทางสงัคมอยา่งไมเ่ป็นทางการมีลกัษณะดงันี ้23 

๑ คนในชมุชนมีความเป็นเอกภาพในเร่ืองบรรทดัฐานและคา่นิยม  เชน่  มีความต้องการ
ร่วมกนัให้ชมุชนของตนปราศจากอาชญากรรม 

๒  คนในชมุชนรู้จกัและชอบเพ่ือนบ้าน 
๓  คนในชมุชนมีความผกูพนักนัอนัเน่ืองจากมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั  รวมทัง้ใช้เวลาท า

กิจกรรมร่วมกนัเป็นปกติ 
เหตท่ีุชมุชนในลกัษณะดงักล่าวมีอาชญากรรมน้อยอาจเน่ืองจากคนในชมุชนเห็นดีเห็น

งามกบับรรทดัฐานความประพฤตแิละคา่นิยมของชมุชน  คนเหล่านัน้จงึปฏิบตัิตนสอดคล้องกบั
บรรทดัฐานและคา่นิยมเหล่านัน้  นอกจากนี ้  หากมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึน้  ระบบการควบคมุ
ทางสงัคมท่ีไมเ่ป็นทางการในชมุชน เชน่ การดหูมิ่น (snub) การประนาม (condemnation) การติ
เตียน (denunciation) การเยาะเย้ย (ridicule) การนินทา (gossip) การคว ่าบาตร (social 
isolation) การท าให้เสียหน้า (reproach)24  จะท างานเพ่ือแสดงให้ทราบวา่คนในชมุชนไมเ่ห็นด้วย 
(disapproval) กบัพฤตกิรรมดงักลา่ว 

เหตท่ีุมีการประลองความเร็วบนถนนสาธารณะในสงัคมเมืองมากกวา่ในสงัคมท้องถ่ินอาจ
เป็นเพราะคนในเมืองไมรู้่จกักนั  แม้แตเ่พ่ือนบ้านตดิกนัยงัไมรู้่จกักนั  ชมุชนจงึไมมี่ความผกูพนัตอ่

                                                 
22 C E Kubrin, ‘Shaw Clifford R., and Henry D. Mckay: Social Disorganization Theory’ in F T Cullen 
and P A Wilcox (eds), Encyclopedia of Criminological Theory (SAGE Publications Inc. California 
2010) 827-833 
23 C E Kubrin and others, Researching theories of crime and deviance (Oxford University Press, New 
York 2008) 87 cited in C E Kubrin, (n 22) 829 
24E Goode, ‘deviance, crime and’ in G Ritzer and J M Ryan (eds), The Concise Encyclopedea of 
Sociology (Wiley-Blackwell, West Sussex 2011) 529 



กนั  ทกุคนตา่งเป็นอิสระตอ่กนัและพร้อมท่ีจะท าอะไรตามใจตนโดยไมต้่องกงัวลตอ่ความรู้สกึหรือ
เกรงใจใคร  ในขณะเดียวกนัเม่ือเพ่ือนบ้านไมรู้่จกักนั  ไม่สนใจกนั  รวมทัง้ไมมี่เวลา  เพราะตา่งมี
ปัญหาของตนเองท่ีต้องแก้ไข  ระบบการควบคมุทางสงัคมท่ีไมเ่ป็นทางการย่อมไมส่ามารถท างาน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตนีุ ้  การแขง่รถจกัรยานยนต์บนถนนสาธารณะจงึเกิดในเขตเมือง
ได้มากกว่าในชนบทท่ีสงัคมยงัมีความผกูพนัตอ่กนั 

อยา่งไรก็ตาม Young  มีความเห็นในทางตรงกนัข้ามวา่  ชมุชนนอกจากไมอ่าจยบัยัง้
อาชญากรรมได้  แตอ่าจเป็นแหลง่ท่ีสนบัสนนุให้เกิดอาชญากรรมได้เชน่กนั25 Anderson กลา่วว่า  
ชมุชนท่ีมีปัญหาความยากจน  การวา่งงาน  ครอบครัวแตกแยก  ยาเสพติด  และความรุนแรง  เป็น
ชมุชนท่ีมีแนวโน้มจะแปลกแยกและโดดเด่ียวจากสงัคม  ยิ่งมีความแปลกแยกและโดดเด่ียวมาก  
ยิ่งมีโอกาสท่ี Code of the street (วฒันธรรมยอ่ยท่ีเบี่ยงเบนจากคา่นิยมและบรรทดัฐานของ
สงัคม) จะเฟ่ืองฟใูนชมุชนลกัษณะดงักล่าว  ยิ่ง Code of the street เฟ่ืองฟเูทา่ใด  ยิ่งจะสง่ผลให้
ชมุชนดงักลา่วย่ิงแปลกแยกและโดดเดี่ยวจากสงัคมมากยิง่ขึน้26 Presdee ยกตวัอย่างวา่ ในเขต 
Blackbird Lays Estate เมือง Oxford สหราชอาณาจกัร  ซึง่เป็นชมุชนท่ีแปลกแยกและถกูทิง้ไว้
ภายหลงัโรงงานอตุสาหกรรมย้ายฐานการผลิตไปท่ีอ่ืนหรือโลกท่ีสาม  ในเวลาเย็นภายหลงัจากท่ี
ผู้กระท าผิด (joyrider) เอารถยนต์ของผู้ อ่ืนมาใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาตแล้ว  ผู้กระท าผิด (joyrider) 
จะขบัรถยนต์ดงักลา่วแขง่ขนักนัในชมุชน  โดยมีคนในชมุชนออกมานัง่ชม  เพ่ือหลีกหนีความเบื่อ
หนา่ยจากปัญหาในชีวิตประจ าวนั27  พฤตกิรรมของคนในชมุชนเชน่นีอ้าจมองว่าเป็นการสนบัสนนุ
ให้ความผิดฐาน joyriding เฟือ้งฟใูนชมุชนได้ 

หากเราไมย่ึดติดกบัความคิดท่ีวา่  ชมุชนต้องมีพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ร่วมกนั  แตม่องว่าเดก็
แว้น  เดก็สก็อย และผู้ชม  ท่ีมารวมตวักนัในการแขง่ขนัประลองความเร็วแตล่ะครัง้เป็นชมุชน
ส าหรับผู้ ท่ีมีวฒันธรรมยอ่ยเดียวกนัแล้ว28  ชมุชนดงักล่าวก าลงัสง่เสริมให้เกิดการแข่งขนัประลอง
ความเร็วบนถนนสาธารณะ  เพราะเมืองเป็นท่ีรวมของเด็กแว็น  เดก็สก็อย และผู้ชมจ านวนมาก  
เสียงเชียร์และการยอมรับของกลุม่คนจ านวนมากท่ีตา่งประสบปัญหาเช่นเดียวกนั  พดูคยุกนัด้วย
ภาษาเดียวกนัและเข้าใจกนั  ย่อมสง่เสริมให้การประลองความเร็วเฟ่ืองฟขูึน้  และในขณะเดียวกนั  

                                                 
25J Young. ‘The maintenance of order amongst lightly engage strangers’ <http://www.malcolmread. 
co.uk/JockYoung/lightlye.htm> accessed June 2009 
26 K Swart, ‘Anderson, Elijah: Code of the street’ in F T Cullen and P A Wilcox (eds), Encyclopedia of 
Criminological Theory (SAGE Publications Inc. California 2010) 51 
27M Presdee. Cultural Criminology and the Carnival of Crime (Routledge, London2000) 49 
28 G Glow, ‘Community’ in G Ritzer and J M Ryan (eds), The Concise Encyclopedea of Sociology 
(Wiley-Blackwell, West Sussex 2011) 74 



เม่ือชมุชนดงักลา่วเข้มแข็งขึน้  อาจเป็นแหลง่ดงึดดูให้เดก็ท่ีมีปัญหาด้านการยอมรับ  สถานภาพ 
และความภาคภมูิใจในตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่วตอ่ไป  สง่ผลให้เขตเมืองมีการแขง่ขนั
ประลองความเร็วมากกวา่ในท้องท่ีอ่ืนๆได้ 

จากค าถามท่ีว่า “เหตใุดปรากฏการณ์เดก็แว้น  จงึเกิดในเมืองใหญ่หรือในเขตอ าเภอ
เมือง"  อาจอธิบายได้ว่า  สงัคมเมืองเป็นสงัคมท่ีตา่งคนตา่งอยู่  จงึไมมี่ระบบการควบคมุทาง
สงัคม  ในขณะเดียวกนัสงัคมเมืองเป็นท่ีรวมตวักนัของเด็กแว้น  เด็กสก็อย และผู้ชม  จ านวนมาก  
จงึเป็นแหลง่สนบัสนนุกิจกรรมประลองความเร็วได้เป็นอย่างดี  เม่ือสงัคมเมืองมีลกัษณะทัง้สอง
ประการดงักลา่ว  จงึไมน่า่แปลกใจท่ีกิจกรรมประลองความเร็วของเด็กแว้นจะเฟ่ืองฟูในเมืองใหญ่
หรือในเขตอ าเภอเมืองมากกวา่ในท้องท่ีอ่ืนๆ 

 
เหตุใดเดก็ผู้หญิง(เดก็สก็อย)จึงยินยอมเป็นสินพนัน 

การเป็นสินพนนัเป็นการท าลายศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ (human dignity)  เพราะเปล่ียน
เดก็สก็อยจากมนษุย์ท่ีมีเกียรตมีิศกัดิ์ศรีให้กลายเป็นวตัถทุางเพศ (sex object)  ค าถามคือ  เหตุ
ใดเด็กสก็อยจงึยอมเป็นสินพนนั  ในปัญหานี ้ มีคนเคยเล่าให้ผู้ เขียนฟังวา่  เหตท่ีุเดก็หญิงยอมเป็น
สินพนนั  เพราะเดก็สก็อยกลวัเดก็แว้นท่ีเป็นคูรั่กของตนจะท าร้ายหากตนขดัขืนไมย่อมไปกบัผู้ชนะ
การแขง่ขนั  เดก็สก็อยจงึจ าต้องยอมรับชะตากรรมท่ีเดก็แว้นท่ีแพ้การแขง่ขนัมอบให้ 

แตจ่ากทฤษฎีวฒันธรรมย่อย  (subculture) และทฤษฎีความเครียด (strain theory)  ท่ี
กลา่วข้างต้น  เช่ือวา่  เดก็สก็อยน่าจะประสบปัญหาเร่ือง “ความผิดหวงัเร่ืองสถานภาพและ
สญูเสียความภาคภมูิใจในตนเอง” (status frustration and loss of self-esteem) เชน่เดียวกบัเดก็
แว้น  เด็กสก็อยจงึเข้าร่วมในวฒันธรรมยอ่ยแขง่รถจกัรยานยนต์ถนนสาธารณะ  สิ่งท่ีตา่งกนัคือ  
เดก็สก็อยไมไ่ด้เข้าร่วมการแขง่ขนัด้วยตนเอง  เพียงใช้ตนเองเป็นสินพนนั  แตก่ารเป็นสินพนกั
ดงักลา่วอาจเป็นชอ่งทางให้เดก็สก็อยความภาคภมูิใจในตนเองก็เป็นได้  ทัง้นี ้  เพราะเม่ือตกเป็น
สินพนนั  เด็กสก็อยจะรู้สกึมีคณุคา่ในตวัเองขึน้มาทนัที  เดก็แว้นท่ีเป็นคูรั่กจะพยายามอยา่งเตม็ท่ี
ท่ีจะรักษาเดก็สก็อยท่ีเป็นสินพนนัไว้  สว่นเดก็แว้นอีกฝ่ายหนึง่จะแขง่ขนัอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้ได้สิน
พนนัไป  การตกเป็นสินพนนัจงึไม่ใชส่ภาพจ าใจหรือถกูบงัคบัโดยไมรู้่ชะตากรรม  แต่อาจเป็นสิ่งท่ี
เดก็สก็อยเลือกเองเพ่ือให้ตนมีคณุคา่ขึน้มา 

 
บทสรุป 

บทความนีใ้ช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาอธิบายวา่  สาเหตขุองปัญหาของเด็กแว้นและ
เดก็สก็อย คือ (๑) เดก็แว้นและเดก็สก็อยอาจประสบปัญหาด้านความประพฤติบางประการเป็น
เหตใุห้ไมไ่ด้รับการยอมรับ  ไมมี่สถานภาพในสงัคม  และขาดความภาคภมูิใจในตนเอง  และ     



(๒) การประลองความเร็วให้ความสนกุสนาน ต่ืนเต้น และท าให้เดก็แว้นบรรลถุึงความเป็นตนเอง
อยา่งแท้จริง  โดยเหตนีุ ้  การจบักมุด าเนินคดีเพ่ือลงโทษยอ่มไมส่ามารถยบัยัง้ปัญหาได้  เพราะ
การลงโทษไมไ่ด้แก้ไขต้นเหตขุองปัญหา  ในขณะเดียวกนัการระดมก าลงัต ารวจเพ่ือสกดัจบัเด็ก
แว้น  กลบัท าให้การประลองความเร็วมีความเส่ียงมากขึน้  ยิ่งเส่ียงมาก  ยิ่งสนกุมาก  ยิ่งได้รับการ
ยอมรับมากขึน้  ดงันัน้  ทางออกของปัญหานา่จะอยูท่ี่การชว่ยให้เดก็ท่ีมีปัญหาข้างต้นได้เห็น
คณุคา่ของตนเอง  และมีโอกาสหรือช่องทางตา่งๆในการแสดงให้บคุคลอ่ืนเห็นคณุคา่ของตนเอง  
และหากชอ่งทางดงักลา่ว  เป็นกิจกรรมท่ีให้ความสนกุสนานเพลิดเพลินได้  จะยิ่งจงูใจให้เดก็
สนใจกิจกรรมนัน้มากขึน้  เม่ือเดก็ท ากิจกรรมดงักลา่วรวมทัง้มีคนยอมรับและเห็นคณุคา่ของเดก็
เหลา่นัน้  เด็กเหลา่นัน้ก็จะเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง (self-esteem)  หากสามารถท าดงันีไ้ด้  
เช่ือวา่  เด็กแว้น  เดก็สก็อยคงไมใ่ช้ชอ่งทางการท่ีเบี่ยงเบน  เชน่  การแขง่รถจกัรยานยนต์และการ
เป็นสินพนนั  สร้างคณุคา่ สร้างตวัตน สร้างความภาคภมูิใจ  รวมทัง้สร้างความสนนุสนานให้แก่
ตนเองอยา่งแนน่อน 

 


