เด็กแว้ นกับเด็กสก็อย
(Subculture of street racing)
นายสกุลยุช หอพิบลู สุข
นางณัฏฐิ รา หอพิบลู สุข
ปั ญหาเด็กแว้ น หรื อเด็กชายวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ประลองความเร็ วบนถนนสาธารณะ
เป็ นสิ่งที่ก่อให้ เกิดความเดือนร้ อนราคาญแก่สงั คมเป็ นอย่างยิ่ง เพราะการขับรถจักรยานยนต์ที่ไม่
คานึง ถึง ความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ ทางอาจส่ง ผลให้ เกิ ดอุบัติเหตุ กับผู้ใช้ รถใช้ ถนนคนอื่ น ได้
โดยง่ าย ส่วนเสี ยงของเครื่ องยนต์ ร ถจัก รยานยนต์ ที่ ดัง สนั่น ก็ สร้ างความร าคาญและทาลาย
ช่วงเวลาพักผ่อนอัน แสนสงบสุขในยามวิกาลอย่างไร้ ส านึก เช่นเดียวกัน ผู้ไ ด้ รับเดือนร้ อนต่าง
เรี ยกร้ องให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจปราบปรามพฤติกรรมดังกล่าวของเด็กแว้ น แต่การจับกุมดาเนินคดี
แต่ละครัง้ ไม่ใช่เรื่ องที่กระทาได้ โดยง่าย เจ้ าหน้ าที่ตารวจต้ องระดมกาลังตารวจจากหลายท้ องที่
และใช้ ทรัพยากรจานวนมากเพื่อการสกัดจับเด็กแว้ น รวมทังต้
้ องเสี่ยงอันตรายจากการถูกเด็กแว้ น
ขับรถจักรยานยนต์ชนในเวลาที่หลบหนีการจับกุม แต่สดุ ท้ ายดูเหมือนว่าผลลัพธ์ จะไม่ค้ มุ ค่ากับสิ่ง
ที่ลงทุนไป การจับเด็กผู้กระทาผิด การดาเนินคดี และการพิพากษาลงโทษหรื อคุมความประพฤติ
ไม่สามารถยับยัง้ (deterrence) ปั ญหาดังกล่าวได้ เพราะยังปรากฏว่ามีผ้ แู ข่งรายใหม่เข้ าสู่สนาม
ประลองความเร็วเสมอๆ
บทความนี เ้ ป็ นความพยายามเล็ ก ๆ ที่ จ ะใช้ มุม มองทางอาชญาวิ ท ยามาอธิ บ ายว่ า
(๑) เหตุใดเด็กแว้ นจึงรวมกลุม่ กันแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะ (๒) เหตุใดเด็กแว้ นไม่ใช้
สนามแข่งขันมาตรฐานประลองความเร็ ว (๓) เหตุใดปรากฏการณ์เด็กแว้ นจึงเกิดเฉพาะในเมือง
ใหญ่หรื อเขตอาเภอเมือง และ (๔) เหตุใดเด็กผู้หญิง (เด็กสก็อย) จึงยินยอมเป็ นสินพนัน
ความเห็นในบทความนี ้เป็ นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
และเนื ้อหาในบทความนี ม้ ี
ข้ อจากัดในการค้ นหาความจริงอย่างน้ อย ๒ ประการ คือ ประการแรก คาอธิบายในบทความนี ้
เป็ นการอธิบายโดยใช้ ทฤษฎีอาชญาวิทยาของตะวันตก ประการที่สอง คาอธิบายนี ้ยังไม่มีการทา
การวิจยั ภาคสนาม หรื อการทาวิจยั แบบชาติพนั ธ์วรรณา (ethnography) เพื่อเป็ นหลักฐาน
สนับสนุน
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เหตุใดเด็กแว้ นจึงรวมกลุ่มกันแข่ งรถจักรยานยนต์ บนถนนสาธารณะ
ในการอธิบายปรากฏการณ์นี ้ ขอเริ่มจากปั จจัยทางสังคมเศรษฐกิจที่อยูเ่ บื ้องหลังการ
รวมกลุม่ ในลักษณะดังกล่าว โดยใช้ ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมย่อย (subculture) เป็ นหลักในการอธิบาย
จากนันจะพิ
้
จารณาถึงปั จจัยเบี ้องหน้ า คือ อารมณ์และความรู้สกึ ที่ได้ จากการแข่งรถจักรยานยนต์
โดยใช้ กิจกรรมท้ าความตาย (edgework) อธิบาย
ก. วัฒนธรรมย่ อย (subculture)
ในการศึกษาถึงปั จจัยเบื ้องหลังการร่วมกลุม่ ของเด็กแว้ นนัน้
ขอเริ่มจากการทาความ
เข้ าใจคาว่า “วัฒนธรรมย่อย” (subculture) ก่อน คาว่า “วัฒนธรรมย่อย” หากพิจารณาจากคาใน
ภาษาอังกฤษ “subculture” หมายถึง “วัฒนธรรมภายในวัฒนธรรม” (culture within a culture)1
เพื่อความเข้ าใจขออธิบายดังนี ้ หากว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง แบบอย่างการดาเนินชีวิตของชน
หมูใ่ ดหมูห่ นึง่ 2 “วัฒนธรรมย่อย” (subculture) คือ แบบแผนการดาเนินชีวิตที่ให้ ความสาคัญกับ
คุณค่าที่แตกต่างหรื อเบี่ยงเบนไปจากแบบแผนการดาเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม3
การที่เด็กผู้ชายจับกลุม่ กันแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะ (เด็กแว้ น)
และมี
เด็กผู้หญิงนัง่ ซ้ อนท้ าย (เด็กสก็อย) รวมทังยอมตนเป็
้
นสินพนัน อาจเรี ยกปรากฏการณ์นี ้ว่า
“วัฒนธรรมย่อย”
เพราะเป็ นวัฒนธรรมเฉพาะของกลุม่ เด็กแว้ นและเด็กสก็อยที่แตกต่างจาก
วัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็ นเรื่ องผิดปกติ
ไร้ ประโยชน์
ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนราคาญแก่ตนเอง ครอบครัว และคนอื่นในสังคม ซึง่ คนดีๆไม่นิยม
ชมชอบกิจกรรมเหล่านี ้ แต่กลุม่ เด็กแว้ นและเด็กสก็อยกลับเห็นดีเห็นงามกับกิจกรรมดังกล่าว
คาถามคือ อะไรเป็ นสาเหตุให้ เกิดวัฒนธรรมย่อย (subculture) ในลักษณะดังกล่าว
ทฤษฎีความเครี ยด (strain theory) ซึง่ เชื่อว่าความเหลื่อมล ้าในสังคม (inequality) เป็ นต้ นเหตุของ
อาชญากรรมและการเกิดขึ ้นของวัฒนธรรมย่อยอธิบายว่า อาชญากรรมเกิดจากความเครี ยดอัน
เนื่องมาจากความอสมมาตรระหว่างเป้าหมายที่วฒ
ั นธรรมกาหนดขึ ้น (cultural goals) กับโอกาส
ที่จะใช้ วิธีการอันชอบด้ วยกฎหมายเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายทางวัฒนธรรมดังกล่าว4 เพื่อความเข้ าใจ
1

M O’Brien and M Yar, Criminology: The Key Concepts (Routledge, London 2008) 163
2
พฤทธิสาณ ชุมพล. ระบบการเมือง: ความรู้เบือ้ งต้น (พิมพ์ครัง้ ที่ 10 สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 2552) 93
3
E 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

ทฤษฎี นี ้ ในประการแรก จะต้ อ งมี เ ป้ าหมายทางวัฒ นธรรมซึ่ง คนทุก คนในสัง คมเชื่ อ ว่า คื อ
เป้าหมายหรื อความสาเร็ จในชีวิตและจะต้ องไขว่คว้ ามาไว้ ในครอบครองให้ ไ ด้ ประการที่สอง
จะต้ อ งมี วิ ธี ก ารอัน ชอบด้ ว ยกฎหมายหรื อ วิ ธี ก ารที่ สัง คมยอมรั บ ในการบรรลุ เ ป้ าหมายหรื อ
ความสาเร็จดังกล่าว5 Merton กล่าวว่า ในสังคมอเมริกนั คนอเมริ กนั เชื่อในความฝั นแบบอเมริ กนั
(American dream)6 คือเชื่อว่าเป้าหมายหรื อความสาเร็จในชีวิตคือความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (economic
success) และหนทางอันชอบด้ วยกฎหมายที่นาไปสู่ความมัง่ คัง่ คือความขยันและการทางาน
หนัก แต่ในความเป็ นจริ ง กลับมีคนเพียงจานวนน้ อยเท่านัน้ ที่ประสบความสาเร็ จ ในชี วิต ทัง้ นี ้
เพราะโอกาสที่จะบรรลุถึง เป้าหมายของชีวิตดังกล่าวไม่ได้ กระจายไปยังทุกคนในสังคมอย่างเท่า
เทียมกัน คนที่มีฐานะดี มีโอกาสได้ รับการศึกษาที่ดี มีสายสัมพันธ์ ที่ดี ย่อมมีโอกาสได้ งานที่ดี
และมี โอกาสแสวงหาทรั พ ย์ สิ นและความมั่ง คั่ง ได้ ม ากกว่า คนอื่ น คนที่ ป รารถนาจะบรรลุถึ ง
เป้าหมายในชี วิตแต่ไ ม่ส ามารถไปถึง ฝั น ได้ เพราะถูก โครงสร้ างทางสัง คมจ ากัด โอกาส เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับบุคคลที่ประสบความสาเร็ จจะรู้ สึกผิดหวังไม่พอใจ (frustration) และอาจหาทาง
ออกเพื่อให้ ตนบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวโดยการใช้ วิธีการอันไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เช่น ไปลัก
ทรัพย์หรื อค้ ายาเสพติดเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สิน หรื อใช้ สรุ าและยาเสพติด เป็ นทางออกเพื่อให้ ลืม
ปั ญหาที่ตนประสบ เป็ นต้ น
Cohen ได้ นาแนวความคิดของ Merton มาปรับใช้ เพื่ออธิบายว่า เหตุใดจึงมีแก๊ งค์กวน
เมือง (gang) เกิดขึ ้นในสหรัฐอเมริกา และเหตุใดเด็กอเมริกนั จึงเข้ าร่วมกับแก็งค์กวนเมือง สิ่งที่
Cohen ใช้ อธิบายเป้าหมายหรื อความสาเร็จของเด็กที่ร่วมในแก็งค์กวนเมือง ไม่ใช่เรื่ องความมัง่ คัง่
ร่ ารวยตามความฝั นแบบอเมริกนั (American Dream) แต่อธิบายว่า เป้าหมายหรื อความสาเร็จ
ของเด็กกลุม่ ดังกล่าวคือ ความต้ องการการยอมรับหรื อความต้ องการมีสถานภาพ (recognition
7
or status) ในสังคมของชนชันกลาง
้
และวิธีการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวคือ การปฎิบตั ติ น
ให้ สอดคล้ องกับค่านิยมของชนชันกลาง
้
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Cohen อธิบายว่าคนชันกลางและคนที
้
่มีรายได้ น้อยมีคา่ นิยมที่ตา่ งกันดังปรากฎในตาราง
ด้ านล่างนี8้
ค่ านิยมของคนชัน้ กลาง
การควบคุมตนเอง (self-control)
อดเปรี ย้ วไว้ กินหวาน (postponement of
immediate gratification in favor of long
term goals)
วางแผนหรื อเตรี ยมตัวสาหรับอนาคต
(planning for the future)
ความรับผิดชอบ (individual responsibility)
ความมุง่ มัน่ (ambition)
การควบคุมอารมณ์โกรธและความก้ าวร้ าว
(control of aggress and anger)

ค่ านิยมของคนที่มีรายได้ น้อย
เข้ มแข็ง บึกบึน (toughness)
ความสุขเฉพาะหน้ า (instant gratification)

ไร้ ระเบียบ (lack of order)
ไม่ตรงต่อเวลา (lack of punctuality)
การตอบโต้ (ethic of reciprocity)
การล้ างแค้ น (retaliation)

ที่โรงเรี ยน ครูจะใช้ คา่ นิยมของชนชันกลางประเมิ
้
นนักเรี ยนทุกคน เด็กที่มาจากครอบครัวของคน
ชันกลางซึ
้
ง่ ได้ รับการปลูกฝั งในเรื่ องคุณค่าเหล่านี ้อยูก่ ่อนแล้ ว ย่อมสามารถประพฤติตนสอดคล้ อง
กับคุณค่าเหล่านี ้ จึงได้ รับการยอมรับจากครูและเพื่อน และมีสถานภาพที่ดีในสังคมโรงเรี ยน
ส่วนเด็กที่มาจากที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะไม่ดี (lower socio-economic background) และ
ไม่ได้ ถกู อบรมสัง่ สอนจากพ่อแม่ในคุณค่าเหล่านี ้ เด็กกลุม่ นี ้อาจไม่สามารถปรับตัวเข้ ากับคุณค่า
เหล่านี ้ได้ เด็กเหล่านี ้ถูกประเมินจากครูวา่ มีปัญหาด้ านความประพฤติ (discipline problems)
และมีแนวโน้ มที่จะไม่ประสบความสาเร็จในโรงเรี ยน รวมทังไม่
้ ได้ รับการยอมรับจากเพื่อน เด็ก
เหล่านี ้จึงเกิดความรู้สึกเครี ยด อันเนื่องจาก “ความผิดหวังเรื่ องสถานภาพและรู้สกึ สูญเสียความ
ภาคภูมิใจในตนเอง” (status frustration and loss of self-esteem)9 ที่ไม่สามารถเป็ นส่วนหนึง่
ของสังคมชนชันกลางในโรงเรี
้
ยน10 เด็กเหล่านี ้อาจมารวมตัวกันเป็ นกลุม่ หรื อแก็งค์และร่วมกัน
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9

หาทางออกให้ กบั ปั ญหาที่ตนเผชิญอยู่ด้วยการร่วมกันสร้ างคุณค่าใหม่ที่เบี่ยงเบนจากคุณค่าของ
วัฒนธรรมหลักและมีลกั ษณะต่อต้ านสังคม (subculture)
แต่เป็ นสิ่งที่ทาให้ ตนมีสถานภาพ
(status) ได้ รับการยอมรับจากเพื่อนในกลุม่ และก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น เด็กอาจ
ประพฤติชวั่ แทนที่จะเป็ นประพฤติดี ใช้ ความรุนแรงในการแก้ ปัญหาแทนการใช้ สนั ติวิธี ทาลาย
ทรัพย์สินของผู้อื่นแทนที่จะเคารพในทรัยพ์สินของผู้อื่น11 เป็ นต้ น
ด้ วยสาเหตุดงั กล่าวนี ้
วัฒนธรรมย่อยจึงเกิดขึ ้น
เมื่อได้ ทราบที่มาของวัฒนธรรมย่อย (subculture) แล้ ว ขอยกตัวอย่างที่สนับสนุนทฤษฎี
ดังกล่าวดังนี ้ ในประเทศ Common Law มีความผิดฐาน joyriding หรื อการเอารถยนต์ของผู้อื่นไป
ใช้ โดยไม่ได้ รับความยินยอม (taking of a car without consent หรื อ (TWOC)) ความผิดฐานนี ้
คล้ ายกับความผิดฐานลักทรัพย์ แต่มีข้อแตกต่างกันคือ ผู้กระทาผิดไม่ได้ มีเจตนาเอารถยนต์ของ
ผู้อื่นไปในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ของเจ้ าของรถยนต์ แต่ต้องการนารถไปใช้ เพื่อความสนุกสนาน
ชัว่ คราวโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของ
เช่น
เอารถของผู้อื่นไปขับแข่งกันบนถนน
สาธารณะ หรื อขับรถด้ วยความเร็ วสูงในลักษณะหวาดเสียวไม่คานึงถึงความปลอดภัยบนถนน
สาธารณะ ส่วนเหตุผลที่ไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นการลักทรัพย์ตดั กรรมสิทธิ์เจ้ าของรถยนต์
เพราะรถยนต์ที่สญ
ู หายมักจะถูกพบภายในระยะเวลาเช่น ๓๐ วันนับแต่วนั ที่แจ้ งความ12
Dawes และ Spencer อ้ างว่า ในความผิดฐาน joyriding ผู้กระทาผิด (joyrider) มักเป็ น
ชายวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี และกระทาความผิดดังกล่าวเพื่อให้ ได้ รับ
การยอมรับและมีสถานภาพในกลุม่ เพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสามารถขับรถด้ วยความเร็ วสูง
หรื อการแสดงให้ เห็นถึงทักษะการขับรถจะยิ่งได้ รับการยอมรับอย่างสูง13
เมื่อนาทฤษฎีความเครี ยด (strain theory) และความผิดฐาน joyriding ซึง่ พอจะ
เทียบเคียงได้ กบั กรณีของเด็กแว้ นมาอธิบายว่า
“เหตุใดเด็กแว้ นจึงรวมตัวกันแข่งรถบนถนน
and Teen Pregnancy’ in M H Guindon (ed), Self-Esteem: Across the lifespan (Routledge, NewYork
2010) 143-158
11
G 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
12

E 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)

สาธารณะ” อาจตอบได้ ว่าเด็กแว้ นอาจประสบปั ญหาบางประการ เช่น ปั ญหาด้ านความ
ประพฤติ ทาให้ ไม่ได้ รับการยอมรับจากเพื่อนและครู ส่งผลให้ เด็กไม่มีสถานภาพในโรงเรี ยนและ
สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง
เด็กเหล่านี ้อาจรวมตัวกันใช้ การแข่งรถเพื่อสร้ างการยอมรับ
สร้ างสถานภาพ และสร้ างความภาคภูมิใจให้ กบั ตนเอง เพราะหากชนะการแข่งขัน เด็กจะ
เปลี่ยนสถานะเป็ นคนที่มีชื่อเสียง ได้ รับการยอมรับ มีสถานภาพในกลุม่ นักแข่งและผู้ชมการ
แข่งขัน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
นอกจากนี ้ ในวัฒนธรรมย่อยของเด็กแว้ นยังมีการพนันเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย ซึง่ สินพนัน
อาจได้ แก่ เงินและผู้หญิง (เด็กสก็อย) โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้ สินพนันดังกล่าวไปด้ วย คาถาม
คือ สินพนันมีความหมายอย่างไรต่อวัฒนธรรมย่อยของเด็กแว้ น ในประเด็นนี ้ เห็นว่า เงินพนันมี
ความหมายเพราะสามารถตอบสนองความต้ องการทางทางเศรษฐกิจของเด็กแว้ น ทาให้ เด็กแวน
สามารถดารงชีพ รวมทังมี
้ คา่ ใช้ จา่ ยในการแต่งรถจักรยานยนต์ ส่วนผู้หญิง (เด็กสก็อย) มี
ความหมายในประการหนึง่ คือ เป็ นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้ องการทางเพศให้ แก่เด็กแว้ น
และในประการที่สอง สถานะของเด็กสก็อยอาจเทียบได้ กบั สิ่งที่ Anderson เคยกล่าวไว้ คือ เป็ น
“ถ้ วยรางวัลแห่งชัยชนะ” (trophy)14 เพราะผู้ชนะไม่เพียงแต่ชนะการแข่งขัน ยังสามารถแย่งของ
รัก (เด็กสก็อย) ของฝ่ ายตรงข้ ามมาไว้ ในความครอบครองได้ การได้ มาซึง่ เด็กสก็อยจะส่งผลให้
สถานภาพของเด็กแว้ นผู้ชนะสูงเด่นเหนือคูแ่ ข่งคนอื่นๆ ดังนัน้ สินพนันจึงมีความหมายต่อการ
ดารงอยูว่ ฒ
ั นธรรมย่อยการประลองความเร็ วไม่น้อยเลย
สิ่งที่นา่ สนใจในประการต่อมาคือ
เหตุใดเด็กแว้ นจึงใช้ วิธีการสิ ้นคิดและเสี่ยงอันตราย
เช่นนี ้ในการสร้ างการยอมรับ ในประเด็นนี ้ Giddens อาจช่วยตอบคาถามนี ้ได้ Giddens กล่าวว่า
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมที่ให้ ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง บุคคลที่สามารถบริหารความ
เสี่ยงและป้องกันผลร้ ายอันไม่พงึ ประสงค์ได้ เช่น นักค้ าเงินตราที่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ าและ
หลีกเลี่ยงการขาดทุนได้ ย่อมได้ รับการยอมรับ15 ดังนัน้ อาจกล่าวได้ วา่ วิธีการสร้ างการยอมรับ
สร้ างสถานภาพ
และสร้ างความภาคภูมิใจของเด็กแว้ นไม่ตา่ งจากวิธีการที่ผ้ ใู หญ่ที่ดีในสังคม
ปฏิบตั ิกนั
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นเห็นได้ วา่ วัฒนธรรมย่อยการแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะ
มีความหมายต่อเด็กแว้ น เพราะสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เด็กแว้ นขาดไป คือ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการยอมรับ ความต้ องการสถานภาพ ความต้ องการความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ความต้ องการทางเศรษฐกิจ รวมทังความต้
้
องการทางเพศ วัฒนธรรมย่อยดังกล่าวจึงเป็ น
14

E Anderson, ‘The Code of The Streets’ The Atlantic Monthly, May 1994, 89
A Giddens, ‘Risk and Responsibility’ in R Grundmann and N Stehr (eds), Society: Critical Concepts
in Sociology, Volume iv (Routledge, Oxon 2009) 208
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สิ่งที่นา่ ดึงดูดใจสาหรับกลุม่ เด็กแว้ น ในลาดับต่อไป จะได้ พิจารณาว่า อารมณ์และความรู้สกึ
จากการแข่งรถบนถนนสาธารณะมีผลต่อเด็กแว้ นอย่างไร
ข. กิจกรรมท้ าความตาย (edgework)
Katz กล่าวว่า ปั จจัยเบื ้องหลัง (background) อันได้ แก่ ความเหลื่อมล ้าทางสังคมเพียง
อย่างเดียว ไม่ได้ สง่ ผลให้ คนตัดสินใจลงมือกระทาผิด แต่ในเสี ้ยววินาทีก่อนลงมือกระทาผิด
บุคคลนันอาจประสบกั
้
บปั จจัยเบี ้องหน้ าที่ฉบั พลัน (foreground) อันได้ แก่ อารมณ์และความรู้สกึ
บางประการที่ทาให้ ต้องตัดสินใจลงมือกระทาผิด16 เช่น ในความผิดฐานลักทรัพย์ ไม่จากัดว่า
ผู้กระทาผิดต้ องเป็ นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี คนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีอาจลงมือลักทรัพย์
เพื่อความสนุกสนานตื่นเต้ นก็ได้ ส่วนความผิดฐานฆ่าคนตาย สาเหตุที่คนตัดสินใจลงมือฆ่าผู้อื่น
อาจเนื่องมาจากอารมณ์โกรธที่ถกู ดูหมิ่นศักดิ์ศรี
ไม่ใช่เพราะความเครี ยดที่ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายในชีวิต
ในหัวข้ อนี ้จะพิจารณาว่า อารมณ์และความรู้สกึ ใดที่ดงึ ดูดให้ เด็กแว้ นประลองความเร็ว
โดยจะใช้ เรื่ องกิจกรรมท้ าความตาย (edgework) เป็ นเครื่ องมือในการอธิบาย
Lyng อธิบายว่า “กิจกรรมท้ าความตาย” (edgework หรื อ voluntary risk taking
activity) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยง (risk) และความสามารถในการเอาชีวิตรอด
(survival skill) จากกิจกรรมที่มีความเสี่ยง กิจกรรมท้ าความตายนัน้ ได้ แก่ การแข่งรถ, การดิง่
เวหา (skydiving), การเล่นเครื่ องร่อน (hang gliding) การปี นหน้ าผา (rock climbing) เป็ นต้ น
กิจกรรมเหล่านี ้มีลกั ษณะพิเศษคือ (๑) บุคคลทัว่ ไปมองว่า กิจกรรมเหล่านี ้เสี่ยงสูงมาก เพราะ
หากเกิดความผิดพลาดขึ ้น ย่อมหมายถึง การบาดเจ็บและความตาย แต่สาหรับผู้ที่นิยมกิจกรรม
ประเภทนี ้ (edgeworker) เห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็ นกิจกรรมที่ต้องใช้ ความสามารถเฉพาะตัว
บุคคลอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ คนที่ประสบอุบตั ิเหตุคือ คนที่ไม่ร้ ูวา่ ตนเองกาลังทาอะไร
ความสามารถเฉพาะตัว หมายถึง ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ที่คนทัว่ ไปมองว่า
เลวร้ ายจนไม่อาจควบคุมได้ เพื่อให้ ตนรอดพ้ นจากสถานการณ์อนั เลวร้ ายนัน้
(๒) ผู้ที่นิยม
กิจกรรมประเภทนี ้ (edgeworker) อธิบายอารมณ์และความรู้สกึ ภายหลังจากที่ผา่ นกิจกรรมที่
เลวร้ ายถึงชีวิตว่า ในขณะหรื อช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด เขาต้ องทาทุกวิถีทางเพื่อให้
พ้ นจากสถานการณ์ที่เลวร้ าย โดยไม่ต้องคานึงว่าการกระทาถูกต้ องสองคล้ องกับบรรทัดฐานของ
สังคมหรื อไม่ ในสภาวะเช่นนี ้ ผู้นิยมกิจกรรมนี ้ (edgeworker) จะได้ รับความพึงพอใจสูงสุด (the
greatest satisfy) เนื่องจากรู้สกึ ถึงอิสระในการกาหนดชะตาชีวิตของตนเอง (self determination)
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รวมทังรู้ ้ สกึ ว่าตนสามารถบรรลุถึงความเป็ นตนเองอย่างแท้ จริง (self actualization) ซึง่ อารมณ์
และความรู้สกึ ดังกล่าวไม่อาจหาได้ ในชีวิตประจาวัน17
Lyng กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมประเภทนี ้เป็ นที่นิยมในหมู่ชายวัยรุ่น เพราะว่าวัยรุ่นชายถูก
ปลูกฝั งความคิดเรื่ องความเป็ นลูกผู้ชาย (masculinity) ซึง่ หมายความว่า ลูกผู้ชายที่แท้ จริงต้ องมี
ความสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เลวร้ ายได้ นอกจากนี ้ช่วงชีวิตที่เป็ นวัยรุ่นเป็ นช่วงชีวติ เด็ก
เชื่อในความไม่ตาย (immortal)18 กิจกรรมลักษณะนี ้จึงดึงดูดใจวัยรุ่นชายได้ ไม่ยากนัก
ขอยกตัวอย่างที่สนับสนุนเรื่ องกิจกรรมท้ าความตาย (edgework) ดังนี ้ Presdee กล่าว
ว่า ความผิดฐาน joyriding ช่วยให้ ผ้ กู ระทาผิด (joyrider) พ้ นจากความเบื่อหน่ายอันเนื่องจาก
ความยากจนและการไม่มีรายได้ (wageless and wealthless) และอุดมไปด้ วยความตื่นเต้ น19
เพราะทาให้ สารอดีนาลีนแผ่ซา่ น (adrenalin rush) Spencer สนับสนุนว่า ความตื่นเต้ นจะมีมาก
โดยเฉพาะในเวลาที่ขบั รถหนีเจ้ าหน้ าที่ตารวจ20 นอกจากนี ้ Hayward เสริมว่า joyriding ทาให้
รู้สกึ ว่าสามารถบรรลุถึงความเป็ นตนเอง (self actualization) อย่างแท้ จริงอีกด้ วย21
จันทนา คาสวัสดิ์ อดีตผู้อานวนการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดจันทบุรีกล่าวใน
ทานองเดียวกันว่า
จากการได้ สอบถามเด็กแว้ นที่ถกู ควบคุมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดจันทบุรี เด็กเหล่านันเล่
้ าให้ ฟังว่า การแข่งรถให้ ทงความสุ
ั้
ขและความตื่นเต้ น
โดยเฉพาะความสุขและความตื่นเต้ นจะขึ ้นถึงขีดสุดในเวลาที่ถกู เจ้ าหน้ าที่ตดิ ตามเพื่อจับกุม แต่
พวกเขาสามารถหลบหนีได้
เมื่อนาแนวคิดเรื่ องกิจกรรมท้ าความตาย (edgework) ประกอบกับความเห็นของนัก
อาชญาวิทยาต่อความผิดฐาน joyriding และจันทนา คาสวัสดิ์ มาร้ อยรวมกัน อาจอธิบายได้ วา่
การแข่งรถจักรยานยนต์เป็ นกิจกรรมท้ าความตาย (edgework) ประเภทหนึง่
เพราะความ
ผิดพลาดของเกมการแข่งขัน หมายถึง ความตายหรื อทุพลภาพของเด็กแว้ น แต่เด็กแว้ นเห็นว่า
17

S Lyng, ‘Edgework : A Social Psychological Analysis of Voluntary Risk Taking’ The American
Journal of Sociology, vol. 95, (1990) no.4
18
Ibid., 872
19

M 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
20
E 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)

เป็ นเรื่ องความสามารถเฉพาะตัวที่ห้ามลอกเลียนแบบ และการแข่งขันดังกล่าวสามารถตอบสนอง
อารมณ์และความรู้สกึ ของเด็กแว้ น เช่น ทาให้ เด็กแว้ นรู้สกึ สนุกสนานตื่นเต้ น เพราะสารอดีนาลีน
หลัง่ ช่วยให้ ผ่อนคลายความเบื่อหน่ายที่พบในชีวิตประจาวัน นอกจากนี ้ การประลองความเร็ ว
ทาให้ เด็กแว้ นได้ ใช้ ศกั ยภาพของตนออกมาอย่างเต็มที่ในการหลีกหนีจากภยันตราย
ด้ วยการ
ควบคุมรถจักรยานยนต์ที่วิ่งด้ วยความเร็ วสูงไปสูจ่ ดุ หมาย และการหลบหลีกยานพาหนะอื่นที่ร่วม
ใช้ เส้ นทาง รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ตารวจที่พยายามจับกุมด้ วย ในระหว่างที่เสี่ยงอันตรายอยูน่ นั ้ เด็ก
แว้ นจะทาทุกวิถีทางเพื่อให้ ตนรอดพ้ นจากภาวะที่เสี่ยงอันตรายนัน้ โดยไม่ต้องสนใจว่า การขับ
รถจักรยานยนต์ของตนจะชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ และทาให้ ผ้ ใู ช้ รถใช้ ถนนอื่นเดือดร้ อนหรื อไม่
ฉะนัน้ เมื่อการแข่งขันสิ ้นสุดลง เด็กแวนจะรู้สกึ บรรลุถึงความเป็ นตนเองอย่างแท้ จริง (self
actualization) ซึง่ อารมณ์และความรู้สกึ ดังกล่าวไม่อาจหาได้ ในด้ วยช่องทางอื่นในชีวิตประจาวัน
เมื่ออารมณ์และความรู้สึกของเด็กแว้ นเป็ นไปตามที่กล่าวข้ างต้ น
สิ่งที่คาดเห็นได้ คือ
ความพยายามของภาครัฐในการยับยังกิ
้ จกรรมดังกล่าวย่อมประสบความล้ มเหลว ทังนี
้ ้ เพราะใน
มุมมองขอเด็กแว้ น การจับกุมของเจ้ าหน้ าที่ตารวจยิ่งทาให้ การแข่งรถจักรยานยนต์มีความเสี่ยง
มากขึ ้น เมื่อยิ่งเสี่ยงมาก ยิ่งต้ องใช้ ความสามารถในการหลบหนีการจับกุมมาก ยิ่งสนุกมาก
และยิ่งทาให้ บรรลุถึงความเป็ นตนเองอย่างแท้ จริ ง การจับกุมจึงกลายเป็ นส่วนหนึ่งของเกมการ
แข่งขัน ไม่ใช่มาตรการในการควบคุมและจัดการกับปั ญหาดังกล่าวอีกต่อไป
จากคาถามในตอนต้ นที่วา่
“เหตุใดเด็กแว้ นจึงรวมกลุ่มกันแข่งรถจักรยานยนต์บนถนน
สาธารณะ” อาจตอบได้ ว่า วัฒนธรรมย่อยการแข่งรถจักรยานยนต์ดงั กล่าวสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของเด็กแว้ น ทังปั
้ จจัยที่อยูเ่ บื ้องหลัง ได้ แก่ ความต้ องการการยอมรับ ความ
ต้ องการสถานภาพ ความต้ องการสร้ างความภาคภูมิใจในตนเอง และปั จจัยเบี ้องหน้ า ได้ แก่
อารมณ์และความรู้สกึ ที่ได้ จากการประลองความเร็ว วัฒนธรมย่อยดังกล่าวจึงเป็ นทางออกของ
ปั ญหาที่น่าสนใจและน่าดึงดูดใจสาหรับกลุม่ เด็กแว้ น
เหตุใดเด็กแว้ นไม่ ใช่ สนามแข่ งขันมาตรฐานประลองความเร็ว
ในอดีตมีผ้ เู สนอวิธีการแก้ ปัญหาเด็กแว้ นว่า ภาครัฐควรจัดให้ เด็กแว้ นประลองความเร็ว
ในสนามแข่งรถมาตรฐานและมีอปุ กรณ์ป้องกันอันตราย แต่แนวคิดดังกล่าวถูกปฏิเสธจากกลุม่
เด็กแว้ น คาถามคือ เหตุใดเด็กแว้ นจึงไม่เห็นด้ วยกับแนวทางดังกล่าว
หากพิจารณาจากทฤษฎีวฒ
ั นธรรมย่อย (subculture) และกิจกรรมท้ าความตาย
(edgework) ดังกล่าวข้ างต้ น อาจตอบได้ วา่ วัฒนธรรมย่อยการประลองความเร็วของเด็กแว้ นมี
ลักษณะต่อต้ าน (resistance) แบบแผนการดาเนินชีวิตที่ดีของคนส่วนใหญ่ในสังคม จึงเป็ นเรื่ อง
ปกติธรรมดาที่เด็กแว้ นจะไม่ยอมรับแนวคิดดังกล่าว ส่วนข้ ออ้ างเรื่ องของความปลอดภัยไม่เป็ นที่

ยอมรับของเด็กแว้ นต์เช่นกัน เพราะเด็กกลุม่ นี ้เชื่อในความไม่ตาย รวมทังเชื
้ ่อว่าการขับรถด้ วย
ความเร็วสูงโดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเป็ นเรื่ องความสามารถเฉพาะตัว คนที่ประสบ
อุบตั เิ หตุคือ คนที่ไม่ร้ ูวา่ ตนเองกาลังทาอะไรอยู่ ดังนัน้ แนวคิดเรื่ องการประลองความเร็ วใน
สนามแข่งขันจึงไม่ได้ รับความสนใจจากเด็กแว้ น
เหตุใดปรากฏการณ์ เด็กแว้ นต์ จึงเกิดในเมืองใหญ่ หรือเขตอาเภอเมือง
นักอาชญาวิทยาสานัก social disorganization เชื่อว่า ชุมชนที่มีความผูกพันกันอย่าง
เหนียวแน่น (strong ties) และมีระบบการควบคุมทางสังคมที่ไม่เป็ นทางการ (informal control)
จะเป็ นชุมชนที่มีอาชญากรรมน้ อย22
ชุมชนที่มีความผูกพันอย่างเหนียวแน่นและมีระบบการ
ควบคุมทางสังคมอย่างไม่เป็ นทางการมีลกั ษณะดังนี23้
๑ คนในชุมชนมีความเป็ นเอกภาพในเรื่ องบรรทัดฐานและค่านิยม เช่น มีความต้ องการ
ร่วมกันให้ ชมุ ชนของตนปราศจากอาชญากรรม
๒ คนในชุมชนรู้จกั และชอบเพื่อนบ้ าน
๓ คนในชุมชนมีความผูกพันกันอันเนื่องจากมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน รวมทังใช้
้ เวลาทา
กิจกรรมร่วมกันเป็ นปกติ
เหตุที่ชมุ ชนในลักษณะดังกล่าวมีอาชญากรรมน้ อยอาจเนื่องจากคนในชุมชนเห็นดีเห็น
งามกับบรรทัดฐานความประพฤติและค่านิยมของชุมชน คนเหล่านันจึ
้ งปฏิบตั ิตนสอดคล้ องกับ
บรรทัดฐานและค่านิยมเหล่านัน้ นอกจากนี ้ หากมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ ้น ระบบการควบคุม
ทางสังคมที่ไม่เป็ นทางการในชุมชน เช่น การดูหมิ่น (snub) การประนาม (condemnation) การติ
เตียน (denunciation) การเยาะเย้ ย (ridicule) การนินทา (gossip) การคว่าบาตร (social
isolation) การทาให้ เสียหน้ า (reproach)24 จะทางานเพื่อแสดงให้ ทราบว่าคนในชุมชนไม่เห็นด้ วย
(disapproval) กับพฤติกรรมดังกล่าว
เหตุที่มีการประลองความเร็ วบนถนนสาธารณะในสังคมเมืองมากกว่าในสังคมท้ องถิ่นอาจ
เป็ นเพราะคนในเมืองไม่ร้ ูจกั กัน แม้ แต่เพื่อนบ้ านติดกันยังไม่ร้ ูจกั กัน ชุมชนจึงไม่มีความผูกพันต่อ
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
24
E Goode, ‘deviance, crime and’ in G Ritzer and J M Ryan (eds), The Concise Encyclopedea of
Sociology (Wiley-Blackwell, West Sussex 2011) 529

กัน ทุกคนต่างเป็ นอิสระต่อกันและพร้ อมที่จะทาอะไรตามใจตนโดยไม่ต้องกังวลต่อความรู้สกึ หรื อ
เกรงใจใคร ในขณะเดียวกันเมื่อเพื่อนบ้ านไม่ร้ ูจกั กัน ไม่สนใจกัน รวมทังไม่
้ มีเวลา เพราะต่างมี
ปั ญหาของตนเองที่ต้องแก้ ไข ระบบการควบคุมทางสังคมที่ไม่เป็ นทางการย่อมไม่สามารถทางาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยเหตุนี ้ การแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะจึงเกิดในเขตเมือง
ได้ มากกว่าในชนบทที่สงั คมยังมีความผูกพันต่อกัน
อย่างไรก็ตาม Young มีความเห็นในทางตรงกันข้ ามว่า ชุมชนนอกจากไม่อาจยับยัง้
อาชญากรรมได้ แต่อาจเป็ นแหล่งที่สนับสนุนให้ เกิดอาชญากรรมได้ เช่นกัน25 Anderson กล่าวว่า
ชุมชนที่มีปัญหาความยากจน การว่างงาน ครอบครัวแตกแยก ยาเสพติด และความรุนแรง เป็ น
ชุมชนที่มีแนวโน้ มจะแปลกแยกและโดดเดี่ยวจากสังคม ยิ่งมีความแปลกแยกและโดดเดี่ยวมาก
ยิ่งมีโอกาสที่ Code of the street (วัฒนธรรมย่อยที่เบี่ยงเบนจากค่านิยมและบรรทัดฐานของ
สังคม) จะเฟื่ องฟูในชุมชนลักษณะดังกล่าว ยิ่ง Code of the street เฟื่ องฟูเท่าใด ยิ่งจะส่งผลให้
ชุมชนดังกล่าวยิ่งแปลกแยกและโดดเดี่ยวจากสังคมมากยิง่ ขึ ้น26 Presdee ยกตัวอย่างว่า ในเขต
Blackbird Lays Estate เมือง Oxford สหราชอาณาจักร ซึง่ เป็ นชุมชนที่แปลกแยกและถูกทิ ้งไว้
ภายหลังโรงงานอุตสาหกรรมย้ ายฐานการผลิตไปที่อื่นหรื อโลกที่สาม ในเวลาเย็นภายหลังจากที่
ผู้กระทาผิด (joyrider) เอารถยนต์ของผู้อื่นมาใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาตแล้ ว ผู้กระทาผิด (joyrider)
จะขับรถยนต์ดงั กล่าวแข่งขันกันในชุมชน โดยมีคนในชุมชนออกมานัง่ ชม เพื่อหลีกหนีความเบื่อ
หน่ายจากปั ญหาในชีวิตประจาวัน27 พฤติกรรมของคนในชุมชนเช่นนี ้อาจมองว่าเป็ นการสนับสนุน
ให้ ความผิดฐาน joyriding เฟื อ้ งฟูในชุมชนได้
หากเราไม่ยึดติดกับความคิดที่วา่ ชุมชนต้ องมีพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ร่วมกัน แต่มองว่าเด็ก
แว้ น เด็กสก็อย และผู้ชม ที่มารวมตัวกันในการแข่งขันประลองความเร็วแต่ละครัง้ เป็ นชุมชน
สาหรับผู้ที่มีวฒ
ั นธรรมย่อยเดียวกันแล้ ว28 ชุมชนดังกล่าวกาลังส่งเสริมให้ เกิดการแข่งขันประลอง
ความเร็วบนถนนสาธารณะ เพราะเมืองเป็ นที่รวมของเด็กแว็น เด็กสก็อย และผู้ชมจานวนมาก
เสียงเชียร์ และการยอมรับของกลุม่ คนจานวนมากที่ตา่ งประสบปั ญหาเช่นเดียวกัน พูดคุยกันด้ วย
ภาษาเดียวกันและเข้ าใจกัน ย่อมส่งเสริมให้ การประลองความเร็วเฟื่ องฟูขึ ้น และในขณะเดียวกัน
25
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26
K Swart, ‘Anderson, Elijah: Code of the street’ in F T Cullen and P A Wilcox (eds), Encyclopedia of
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เมื่อชุมชนดังกล่าวเข้ มแข็งขึ ้น อาจเป็ นแหล่งดึงดูดให้ เด็กที่มีปัญหาด้ านการยอมรับ สถานภาพ
และความภาคภูมิใจในตนเอง เข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป ส่งผลให้ เขตเมืองมีการแข่งขัน
ประลองความเร็วมากกว่าในท้ องที่อื่นๆได้
จากคาถามที่ว่า “เหตุใดปรากฏการณ์เด็กแว้ น จึงเกิดในเมืองใหญ่หรื อในเขตอาเภอ
เมือง" อาจอธิบายได้ ว่า สังคมเมืองเป็ นสังคมที่ตา่ งคนต่างอยู่ จึงไม่มีระบบการควบคุมทาง
สังคม ในขณะเดียวกันสังคมเมืองเป็ นที่รวมตัวกันของเด็กแว้ น เด็กสก็อย และผู้ชม จานวนมาก
จึงเป็ นแหล่งสนับสนุนกิจกรรมประลองความเร็วได้ เป็ นอย่างดี เมื่อสังคมเมืองมีลกั ษณะทังสอง
้
ประการดังกล่าว จึงไม่นา่ แปลกใจที่กิจกรรมประลองความเร็วของเด็กแว้ นจะเฟื่ องฟูในเมืองใหญ่
หรื อในเขตอาเภอเมืองมากกว่าในท้ องที่อื่นๆ
เหตุใดเด็กผู้หญิง(เด็กสก็อย)จึงยินยอมเป็ นสินพนัน
การเป็ นสินพนันเป็ นการทาลายศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ (human dignity) เพราะเปลี่ยน
เด็กสก็อยจากมนุษย์ที่มีเกียรติมีศกั ดิ์ศรี ให้ กลายเป็ นวัตถุทางเพศ (sex object) คาถามคือ เหตุ
ใดเด็กสก็อยจึงยอมเป็ นสินพนัน ในปั ญหานี ้ มีคนเคยเล่าให้ ผ้ เู ขียนฟั งว่า เหตุที่เด็กหญิงยอมเป็ น
สินพนัน เพราะเด็กสก็อยกลัวเด็กแว้ นที่เป็ นคูร่ ักของตนจะทาร้ ายหากตนขัดขืนไม่ยอมไปกับผู้ชนะ
การแข่งขัน เด็กสก็อยจึงจาต้ องยอมรับชะตากรรมที่เด็กแว้ นที่แพ้ การแข่งขันมอบให้
แต่จากทฤษฎีวฒ
ั นธรรมย่อย (subculture) และทฤษฎีความเครี ยด (strain theory) ที่
กล่าวข้ างต้ น เชื่อว่า เด็กสก็อยน่าจะประสบปั ญหาเรื่ อง “ความผิดหวังเรื่ องสถานภาพและ
สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง” (status frustration and loss of self-esteem) เช่นเดียวกับเด็ก
แว้ น เด็กสก็อยจึงเข้ าร่วมในวัฒนธรรมย่อยแข่งรถจักรยานยนต์ถนนสาธารณะ สิ่งที่ตา่ งกันคือ
เด็กสก็อยไม่ได้ เข้ าร่วมการแข่งขันด้ วยตนเอง เพียงใช้ ตนเองเป็ นสินพนัน แต่การเป็ นสินพนัก
ดังกล่าวอาจเป็ นช่องทางให้ เด็กสก็อยความภาคภูมิใจในตนเองก็เป็ นได้ ทังนี
้ ้ เพราะเมื่อตกเป็ น
สินพนัน เด็กสก็อยจะรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเองขึ ้นมาทันที เด็กแว้ นที่เป็ นคูร่ ักจะพยายามอย่างเต็มที่
ที่จะรักษาเด็กสก็อยที่เป็ นสินพนันไว้ ส่วนเด็กแว้ นอีกฝ่ ายหนึง่ จะแข่งขันอย่างเต็มที่เพื่อให้ ได้ สิน
พนันไป การตกเป็ นสินพนันจึงไม่ใช่สภาพจาใจหรื อถูกบังคับโดยไม่ร้ ูชะตากรรม แต่อาจเป็ นสิ่งที่
เด็กสก็อยเลือกเองเพื่อให้ ตนมีคณ
ุ ค่าขึ ้นมา
บทสรุป
บทความนี ้ใช้ ทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาอธิบายว่า สาเหตุของปั ญหาของเด็กแว้ นและ
เด็กสก็อย คือ (๑) เด็กแว้ นและเด็กสก็อยอาจประสบปั ญหาด้ านความประพฤติบางประการเป็ น
เหตุให้ ไม่ได้ รับการยอมรับ ไม่มีสถานภาพในสังคม และขาดความภาคภูมิใจในตนเอง และ

(๒) การประลองความเร็วให้ ความสนุกสนาน ตื่นเต้ น และทาให้ เด็กแว้ นบรรลุถึงความเป็ นตนเอง
อย่างแท้ จริง โดยเหตุนี ้ การจับกุมดาเนินคดีเพื่อลงโทษย่อมไม่สามารถยับยังปั
้ ญหาได้ เพราะ
การลงโทษไม่ได้ แก้ ไขต้ นเหตุของปั ญหา ในขณะเดียวกันการระดมกาลังตารวจเพื่อสกัดจับเด็ก
แว้ น กลับทาให้ การประลองความเร็วมีความเสี่ยงมากขึ ้น ยิ่งเสี่ยงมาก ยิ่งสนุกมาก ยิ่งได้ รับการ
ยอมรับมากขึ ้น ดังนัน้ ทางออกของปั ญหาน่าจะอยูท่ ี่การช่วยให้ เด็กที่มีปัญหาข้ างต้ นได้ เห็น
คุณค่าของตนเอง และมีโอกาสหรื อช่องทางต่างๆในการแสดงให้ บคุ คลอื่นเห็นคุณค่าของตนเอง
และหากช่องทางดังกล่าว เป็ นกิจกรรมที่ให้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ จะยิ่งจูงใจให้ เด็ก
สนใจกิจกรรมนันมากขึ
้
้น เมื่อเด็กทากิจกรรมดังกล่าวรวมทังมี
้ คนยอมรับและเห็นคุณค่าของเด็ก
เหล่านัน้ เด็กเหล่านันก็
้ จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) หากสามารถทาดังนี ้ได้
เชื่อว่า เด็กแว้ น เด็กสก็อยคงไม่ใช้ ชอ่ งทางการที่เบี่ยงเบน เช่น การแข่งรถจักรยานยนต์และการ
เป็ นสินพนัน สร้ างคุณค่า สร้ างตัวตน สร้ างความภาคภูมิใจ รวมทังสร้
้ างความสนุนสนานให้ แก่
ตนเองอย่างแน่นอน

