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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นท าการศึกษา ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมท่ีมีต่อกลุ่มนักบิดซึ่ง ความรุนแรง

เชิงวัฒนธรรมนี้นอกจากจะสร้างความรู้สึกแปลกแยกให้กับเหล่านักบิดแล้ว ก็ยังสร้างภาวะท่ีเอื้อให้ความ

รุนแรงถูกผลิตซ้ าอย่างต่อเนื่องภายในสังคม และเพื่อท าการศึกษาวัฒนธรรมความรุนแรงท่ีอยู่เบื้องหลังชีวิต

ของเหล่านักบิด ผู้ศึกษาเลือกท่ีเลือกท่ีจะท าการศึกษากับกลุ่มนักบิดในร้านมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่ง ในย่านราม

อินทรา เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความขึ้นช่ือเรื่องร้านท่ีรับแต่งมอเตอร์ไซค์จ านวนมาก และเป็นแหล่งรวมของ

ธุรกิจบริการเกี่ยวกับยานยนต์จ านวนมากแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าโดย

อาศัยวิธีการทางมานุษยวิทยา ด้วยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ กับกลุ่มนักบิด เจ้าของร้าน เจ้าหน้าท่ี

ต ารวจ ผู้อยู่อาศัยบริเวณย่านรามอินทรา และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม โดยใช้

กรอบแนวคิดของ Johan Gultung เป็นเครื่องมือในการท าความเข้าใจความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึน

ในสังคม 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ก็ได้น าไปสู่ข้อค้นพบว่า ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมคือปัจจัยทางวัฒนธรรมท่ี

อยู่เบ้ืองหลัง และผลักดันให้เกิดการแสดงออกด้วยความรุนแรงของกลุ่มนักบิด คือ ความรุนแรงในครอบครัว 

และการสร้างภาวะความเป็นอื่น ความรุนแรงท่ีนักบิดเหล่านี้แสดงออกมา คือภาพสะท้อนการถูกกดทับ และ

เพื่อตอบโต้กับอ านาจท่ีอยู่เหนือกว่า ซึ่งสร้างความชอบธรรมให้ผู้คนสังคมตราหน้าพวกเขาว่าคือปัญหาสังคม 



ข 

 

ซึ่งยิ่ง คนสองฝ่ายต่างเป็นอื่นต่อกัน เป็นความเกลียดท่ีฝ่ังลึก ซึ่งท้ังหมดล้วนเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายใต้

สามเหล่ียมแห่งความขัดแย้ง ท่ีส่งผลให้เหล่านักบิดนั้นกลายเป็นผู้ท่ีถูกกระท า ในบริบทของสังคมเมือง 

ประกอบกับวัฒนธรรมความรุนแรงในครอบครัวผลิตซ้ าความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีท่ีน าไปสู่ความเส่ือมถอย

ของสถาบันครอบครัว ท่ีไม่ใครยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ท่ีปลายทางคือเยาว์ชนจ านวนมากเข้าสู่

กระบวนการท่ีผันตัวให้พวกเขากลายมาเป็นนักบิดในวันนี้ ซึ่งสุดท้ายแล้วปัญหาความรุนแรงทางวัฒนธรรมก็

มิได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด เนื่องจากระบบสังคม และวัฒนธรรมสอดรับกับ การผลิตซ้ าความรุนแรงให้ยังคง

อยู่ตลอดไปในสังคม 



กิตติกรรมประกาศ 

 การท าการศึกษาครั้งนี้ส าหรับตัวผมเองก็ถือว่าเป็นส่ิงท่ีเป็น Land Mark ส าคัญในชีวิตผมเองไม่

น้อย ความรู้สึกหลายๆความรู้สึกก็ได้ผสมปนเปลงไปในการงานช้ินนี้ การท ามันเสร็จส้ินได้ก็นับว่าเป็นส่ิงท่ี

ผมเองก็ไม่สามารถท่ีจะบรรยายมันออกมาได้เช่นกัน เหมือนกันฝนท่ีพร ามาบนใบหน้าให้เราได้สัมผัสถึงความ

เย็นฉ่ า เมื่อมันส้ินสุดลงก็เหลือไว้เพียงความรู้สึกฉ่ าใจ ทุกครั้งท่ีนึกถึง 

 เหนือส่ิงอื่นใดก็อยากแสดงความซาบซึ้งในตัวอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ฝ้าย ท่ีนอกจากจะให้

ค าปรึกษา ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ก็ยังมอบ บทเรียน มิตรไมตรี ความเมตตา ความอดทน ความเข้าใจ ท่ี

มอบให้ หล่อหลอมให้ศิษย์ไม่ได้ความคนนี้เรียนรู้ท่ีจะรู้จักท างาน สัมผัสความเป็นคนท างานไม่มากก็น้อย 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาเป็นเวลาร่วม 1 ปีได้ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ 

 ขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอบ พี่โฟลค์ ส าหรับท่ีคอยให้ค าแนะน า คอมเม้น แนะน าหนังสือดีๆ ในการ

ท าการศึกษาครั้งนี้ ตลอดเวลาต้ังแต่ช้ันปีท่ีสามเป็นต้นมา เป็นท้ังอาจารย์ และเหมือนรุ่นพี่ท่ีคอยช้ีแนะส่ิง

ต่างๆให้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้นก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านในภาคมานุษยวิทยา ท่ีคอยหล่อหลอม

ผมมาตลอดเวลา 4 ปีท่ีผ่านมานี้ ให้ผมสามารถท่ีจะเป็นผมได้ในทุกวันนี้ 

  ขอขอบคุณพ่อ ท่ียังคอยสนับสนุกทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผมต้องการ คอยเล้ียงดูให้ผมสามารถท่ี

กลายเป็นอย่างท่ีเป็นทุกวันนี้ได้ ถึงแม้ในบางครั้งก็อาจจะด้ือรั้นบ้าง แต่ก็รู้สึกซาบซึ้งในทุกๆส่ิงท่ีมีให้ ทุก

หยาดเหงื่อแรงกายท่ีทุ่มเทให้ลูกคนนี้ มันมากมายเสียเหลือเกินท่ีลูกคนนี้จะสามารถตอบแทนได้ แต่อย่าง

น้อยต่อจากนี้ไปก็จะพยายามก้าวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ท่ีทุกคนในบ้านสามารถภูมิใจได้ 

 ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนในเอกมานุษยวิทยา และในคณะม่วงๆ ส าหรับภารดรภาพท่ีมอบให้

ตลอดเวลาต้ังแต่เข้ามาในรั้วมหาลัย ตลอด 4 ปีมานี้ ผมได้เรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตให้เป็นตัวของตัวเอง รู้จักคน

อื่นๆ รู้จักท่ีจะเติบโต และขอบคุณ พริบ ,ป๋าเคน ส าหรับการเป็นเพื่อนท่ีดีตลอดมา 

 ท้ายท่ีสุด พลอย ผู้ท่ีเป็นทุกๆส่ิง ขอขอบคุณส าหรับทุกๆอย่างท่ีมอบให้ ตลอดเวลาท่ีมีกันและกัน

เสมอมา คอยดูแลกัน เข้ียวเข็ญ ช่วยเหลือ แนะน า หลายต่อหลายอย่างมากมายเสียจนมิอาจเขียนได้ 

ภูเก็ต คังคายะ  

21 พฤษภาคม 2560 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

 ค่่ำคืนหนึ่งของวันหยุดยำวในเดือนตุลำคมปี พ.ศ.2558 ขณะท่ีผู้ศึกษำก่ำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้น

สะพำนข้ำมแยกแห่งหนึ่งบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผู้ศึกษำได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังล่ันอยู่ข้ำงหน้ำ พร้อม

กับภำพของกลุ่มวัยรุ่นนักบิดท่ีก่ำลังเตรียมออกรถ โดยอำศัยเชิงสะพำนเป็นจุดปล่อยตัว เมื่อมอเตอร์ไซค์

ของผู้ศึกษำเคล่ือนเข้ำไปใกล้ ก็พบว่ำกลุ่มวัยรุ่นนักบิดเหล่ำนี้มีลักษณะกำรแต่งตัว และลักษณะของ

มอเตอร์ไซค์ท่ีสอดคล้องกับค่ำศัพท์ท่ีใช้เรียกนักบิดเหล่ำนี้ว่ำ “เด็กแว้น” หลังจำกนั้นไม่กี่วินำทีต่อมำ 

มอเตอร์ไซค์ประมำณ 3 – 4 คันได้ทะยำนออกไปด้วยควำมเร็วสูงไปพร้อมกับเสียงท่ีแผดก้องดังล่ัน 

ท่ำมกลำงควำมเงียบสงัดของท้องถนนยำมค่่ำคืน ภำยใต้ควำมเงียบท่ีท้ิงท้ำยหลังจำกกลุ่ม “เด็กแว้น” ได้ขับ

ขี่รถคู่ใจของพวกเขำออกไปแล้ว ผู้ศึกษำได้เกิดค่ำถำมขึ้นในใจถึงพฤติกรรม ท่ีถูกนิยำมจำกสังคมว่ำเป็น 

Subculture ว่ำด้วยเหตุผลใดวัยรุ่นกลุ่มนี้ถึงได้มำรวมตัวกันบนท้องถนน หรือแม้กระท่ังประลองควำมเร็ว

กันบนพื้นท่ีถนนสำธำรณะ 

 ภำพท่ีสังคมได้น่ำเสนอบุคคลกลุ่มนี้บนส่ือแขนงต่ำงๆ มักจะเป็นภำพท่ีออกมำในทำงลบ โดยกำร

น่ำเสนอเนื้อหำท่ีมีมุมมองต่อกำรรวมตัวกันบนท้องถนนของกลุ่มนักบิดว่ำเป็นกำรเพิ่มควำมเส่ียงต่อกำรเกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนน หลังจำกกำรรวมตัวกันแล้ว มักจะมีกำรส่งเสียงดัง อันเนื่องมำจำกท่อไอเสียท่ีดัดแปลง

มำ กำรขับขี่ด้วยควำมเร็วสูง กำรประลองควำมเร็วบนถนนสำธำรณะเป็นกำรรบกวนผู้ใช้ถนนด้วยกัน ท้ังยัง

เป็นกำรท้ำทำยต่อกฎหมำย และสร้ำงควำมไม่พอใจเป็นวงกว้ำง ผลท่ีตำมมำ คือ มีกำรตัดสินว่ำคนกลุ่มนี้

เป็นปัญหำของสังคม มีกำรต้ังค่ำถำมต่ำงๆ ถึงพฤติกรรม และกำรแสดงออก ท่ีขำดสำมัญส่ำนึกพลเมืองดี ไม่

ควรน่ำเป็นเยี่ยงอย่ำง กลับกันควรท่ีจะปรำบปรำมหรือก่ำจัดออกไปจำกสังคมเสีย ทำงหน่วยงำนของภำครัฐ

เองก็มีควำมพยำยำมท่ีจะแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้เช่นกัน โดยเฉพำะวิธีกำรปรำบปรำม อย่ำงกำรต้ังจุดตรวจสกัด

จับ กำรจับกุม กำรลงโทษทำงกฎหมำย แต่ก็ไม่ประสบผลส่ำเร็จ เจ้ำหน้ำท่ีเองก็มีมุมมองต่อกลุ่มนักบิดใน

ลักษณะเป็นไม้เบ่ือไม้เมำ เนื่องจำกต้องมำรับฟังเสียงร้องเรียนจำกผู้ท่ีได้รับควำมเดือดร้อน ท่ีจะน่ำไปสู่กำร

กวดขันอย่ำงหนัก แต่ก็ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ และเป็นปัญหำท่ีแก้ไม่จบ ส่ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งหำกไม่ใช่
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หน้ำท่ีแล้วก็ไม่อยำกท่ีจะเข้ำไปจัดกำรเพรำะเบื่อหน่ำยกับพฤติกรรมเดิมๆ ของบุคคลกลุ่มนี้  (ปนัดดำ 

ช่ำนำญสุข, 2551: 15) ท่ีกล่ำวมำสะท้อนให้ถึงมุมมองจำกสังคมท่ีมีลักษณะในทำงลบ ต่อกลุ่มนักบิดท่ี

รวมตัวกันยำมค่่ำคืน เสมือนว่ำพวกเขำเหล่ำนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสังคม โดยเฉพำะจำกบรรทัดฐำนของชน

ช้ันกลำง ท่ีเป็นคนหมู่มำก และมีอิทธิพลทำงควำมคิดในสังคมเมือง มองว่ำกลุ่มนักบิดมักจะมีวิถีชีวิตท่ี

ขัดแย้งกับพวกเขำ ท้ังนี้สืบเนื่องมำจำกพื้นฐำนทำงสังคมท่ีมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงส้ินเชิง 

 เหล่ำนักบิดนั้นมีพฤติกรรมบำงอย่ำงท่ีแตกต่ำงไปจำกผู้คนส่วนมำกในสังคม จึงมีควำมต้องกำรพื้นท่ี

ส่ำหรับกำรแสดงออกท่ีมีควำมเฉพำะ (สุริชัย หวันแก้ว, 2546: 15) เช่นกำรออกมำรวมตัวกันยำมค่ำคืน

จ่ำนวนครั้งละมำกๆบนท้องถนนเพื่อเป็นกำรสร้ำงพื้นท่ีในกำรแสดงออก โดยเลือกท่ีจะยึดเอำช่องทำงบน

ท้องถนน อันเป็นช่องทำงท่ีสร้ำงไว้เพื่อใช้ร่วมกัน มำใช้เพื่อจุดประสงค์ของพวกเขำแต่เพียงผู้เดียว ผลท่ี

ออกมำก็คือมีผู้ได้รับควำมเดือดร้อน และไม่พอใจ ซึ่งเป็นกำรใช้ควำมรุนแรงรูปแบบหนึ่ง โดยกำรบีบบังคับ

ให้ผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งจ่ำเป็นท่ีจะต้องอดทน ต่อกำรกระท่ำของพวกเขำ ในพื้นท่ีพวกเขำสร้ำงขึ้นมำ  

 มอเตอร์ไซค์เป็นยำนพำหนะท่ีได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดในประเทศไทย โดยมียอดจดทะเบียนใหม่ถึง

ปีละ 1.8 ล้ำน คัน แต่รถยนต์ขนำดท่ีนั่ ง ไม่ เกิน  7 คน มี เพี ยงแค่ 500,000 คัน ต่อปี  เฉพำะใน

กรุงเทพมหำนครมียอดจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์อย่ำงเดียวถึง 400,000 คัน (กรมกำรขนส่งทำงบก, 2558) 

หำกดูจำกปริมำณของยอดกำรจดทะเบียนจะท่ำให้เห็นว่ำในประเทศไทยนั้น จักรยำนยนต์เป็นพำหนะท่ี

ได้รับควำมนิยมอันดับท่ี 1  และมีแนวโน้มท่ีจ่ำนวนมำกขึ้นทุกปี นับต้ังแต่ในยุคทศวรรษท่ี 60 ท่ีประเทศไทย 

ได้เริ่มต้นเป็นฐำนกำรผลิตกับมอเตอร์ไซค์ ให้กับบริษัทของญี่ปุ่นอย่ำง Honda, Suzuki, Yamaha, 

Kawasaki เป็นต้น ส่งผลให้มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย มีรำคำท่ีถูก และผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย จำก

อุตสำหกรรมท่ีเติบโต ผู้คนจ่ำนวนมำกมีรำยได้มำกขึ้น ประกอบกับกำรตัดถนนจำกตัวเมืองเข้ำไปยังพื้นท่ีใน

ชนบท  กำรครอบครองมอเตอร์ไซค์จึงสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้แก่ผู้คนในชนบท มอเตอร์ไซค์จึงได้รับ

ควำมนิยมแพร่หลำย และมบีทบำทในชีวิตผู้คนอย่ำงรวดเร็ว  

ในขณะเดียวกันกลุ่มนักบิดจ่ำนวนมำกนั้น ก็เป็นผู้ท่ีมีอำยุอยู่ในช่วงวัยรุ่น (12 – 20 ปี) ซึ่งเป็นวัยท่ี

ต้องพบกับควำมคำดหวังกับสังคมรอบข้ำง และมีควำมตึงเครียดทำงอำรมณ์จำกส่ิงท่ีพวกเขำต้องพบเจอใน

ชีวิต ประกอบกับควำมต้องกำรท่ีจะปลดปล่อยสภำวะอำรมณ์จำกควำมเครียดท่ีเกิดขึ้น หรืออำรมณ์รุนแรง

ต่ำงๆ กำรระบำยออกด้วยกำรแสวงหำควำมเพลิดเพลิน ควำมท้ำทำย และควำมรุนแรง หนึ่งในส่ิงท่ีพวกเขำ

เลือกใช้เพื่อปลดปล่อยในกรณีท่ีศึกษำนี้คือ รถจักรยำนยนต์ ซึ่งเป็นยำนพำหนะท่ีให้ควำมรู้สึกอิสระในยำม
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กำรขับขี่ ผ่ำนกำรควบคุมโดยตรงเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่ำงกำย ท่ำให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกิจกรรม

ท้ำควำมตำย Edgework ได้อธิบำยไว้ว่ำ ในขณะท่ีก่ำลังประกอบกิจกรรมเช่นนี้ วัยรุ่นจะได้รับควำมพึงพอใจ

สูงสุด จำกควำมรู้สึกอิสระในกำรควบคุมชีวิตของตนเอง (ณัฏฐิรำ หอพิบูลสุข, 2557: 7) อำรมณ์ท่ีมีควำม

เข้มข้นอันได้มำจำกควำมรู้สึกท่ีอยู่ระหว่ำงเส้นแบ่งควำมเป็นกับควำมตำย ในขณะท่ีก่ำลังจะประกอบ

กิจกรรมท้ำควำมตำย อันเป็นส่ิงท่ีสอดคล้องกับพัฒนำกำรของวัยรุ่น ท่ำให้อยู่ในภำวะ “hyper reality” คือ 

ภำวะไม่สำมำรถท่ีแยกระหว่ำงควำมเป็นจริง และภำพลวงได้ สำมำรถอธิบำยภำวะท่ีวัตถุนั้นหลอมรวมเป็น

หนึ่งเดียวกับบุคคล ซึ่งในกรณีนี้คือมอเตอร์ไซค์กับเจ้ำของ ท่ีสำมำรถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ (Lyng and 

Matthews, 2007 :ออนไลน์) นอกจำกนั้นกำรประกอบกิจกรรมท้ำควำมตำยเช่นนี้ยังเป็นกำรท้ำทำยต่อ

บรรทัดฐำนทำงสังคม อันเป็นกำรแสดงออกในมิติของอำรมณ์จำกปัจเจก แสดงให้เห็นถึงปัญหำท่ีบุคคลไม่

สำมำรถจะหลีกหนีได้ หรือต้องกำรจะหนีจำกชีวิตท่ีไม่สมหวัง เช่นปัญหำควำมยำกจน ปัญหำกำรถูกกดข่ีข่ม

เหง และปัญหำทำงครอบครัว (Deborah Louptan, 2012 :ออนไลน์) 

“วัยรุ่น” นับว่ำเป็นวัยท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงท้ังในทำงกำยภำพ จิตใจ และสังคม ซึ่งก็ส่งผลให้

พัฒนำกำรของวัยรุ่นมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของวัยรุ่น โดยเฉพำะในด้ำนสังคม จำกกำร

ค้นคว้ำพบว่ำวัยรุ่นมักจะสร้ำงสังคมของตัวเอง โดยมักจะประกอบไปด้วยกลุ่มเพื่อนท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน 

กำรรวมตัวยำมค่่ำคืนเองก็สะท้อนให้เห็นถึงกำรสร้ำงพื้นท่ีทำงสังคมท่ีสำมำรถแสดงควำมเป็นตัวตนได้ 

เพื่อท่ีจะได้รับกำรยอมรับในฐำนะสมำชิกของกลุ่ม ซึ่งเป็นตัวตนท่ีไม่อำจสำมำรถแสดงท่ีสังคมอื่น ๆ  ได้

เพรำะอำจขัดต่อบรรทัดฐำนของสังคม สะท้อนให้เห็นควำมต้องกำรของกลุ่มนักบิดท่ีรวมตัวกันเพียงต้องกำร

เวทีในกำรแสดงตัวตน โดยภำพลักษณ์ของกลุ่มนั้นจะออกมำเช่นไรก็ขึ้นอยู่ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มกับสังคม 

ตัวอย่ำงเช่น กลุ่มผู้นักบิด Harley Davison ท่ีมีภำพลักษณ์อันเป็นท่ียอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำง เนื่องจำก

กลุ่มมีกำรจัดระเบียบภำยในกลุ่มท่ีเคร่งครัด พร้อมกับภำพของผู้ใหญ่ใจดีท่ีมักจะจัดกิจกรรมกำรกุศลในกำร

เดินทำงแต่ละครั้ง ซึ่งมีควำมสอดรับกับวัฒนธรรมไทย ท่ีจะมองบุคคลท่ีจัดกิจกรรมเช่นนี้ในแง่ดีรวมไปถึง

กำรช่ืนชม ตัวอย่ำงเช่น นำยเอกชัย แซ่เต่ียว นักธุรกิจ ท่ีขับมอเตอร์ไซค์ Harley Davison ไปท่ัวประเทศ

ไทยเพื่อไปแจกจ่ำยวีลแชร์แก่ผู้ยำกไร้ จนได้รับกำรกล่ำวถึงในคอลัมน์ข่ำวในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทู

เดย์ (วรรณโชค ไชยสะอำด, ออนไลน์ : 2559) 

ปัญหำเกี่ยวกับนักบิดในปัจจุบันนั้นถึงแม้จะมีควำมทุเลำลงในภำพรวมก็ตำม ด้วยกำรรวมตัวกันไป

จัดกำรแข่งขันในสนำมแข่งอย่ำงเป็นระบบก็ตำม แต่ด้วยควำมเป็นรูปเป็นร่ำงของระบบกำรแข่งขันท่ีมีเงิน
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รำงวัลและช่ือเสียงมำเป็นส่ิงตอบแทน ก็ยิ่งเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ท่ีมีควำมต้องกำรท่ีจะแสดงออกถึง

ควำมสำมำรถท่ีพวกเขำมี กลำยเป็นควำมย้อนแย้งอย่ำงหนึ่งท่ีออกมำเป็นรูปธรรมคือปัญหำกำรแข่ง

มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนท่ีทุเลำลงนั้นไม่ได้ท่ำให้กำรก้ำวเข้ำมำเป็นนักบิดของเหล่ำวัยรุ่นนั้นลดน้อยลงแต่

อย่ำงใด กำรจัดกำรของภำครัฐท่ีเกิดขึ้นนั้นท้ำยท่ีสุดแล้วประสบควำมส่ำเร็จในกำรแก้ปัญหำสังคมหรือ

ปัญหำเฉพำะหน้ำ เห็นได้ชัดว่ำกำรพยำยำมแก้ปัญหำของภำครัฐ หรือภำคส่วนอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะไม่ได้

ท่ำให้ปัญหำท่ีเป็นต้นเหตุนั้นหำยไปแต่อย่ำงใด กลับกันกำรรวมตัวของเหล่ำนักบิดตำมท้องถนนยำมค่่ำคืนก็

ยังคงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (Taboola, ออนไลน์ : 2015) จะด้วยสำเหตุใดก็ตำมจำกกำรรวมตัวท่ีเพิ่มขึ้น

เช่นนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงควำมล้มเหลวของกำรจัดกำรท่ีเกิดขึ้น รำวกับว่ำมีต้นเหตุของปัญหำบำงอย่ำงท่ีจง

ใจจะถูกละเว้นเอำไว้ไม่ว่ำจะด้วยเหตุใดก็ตำม ถึงแม้จะมีกระบวนกำรพยำยำมแก้ไขปัญหำเกินขึ้นตลอดเวลำ 

แต่ผลลัพธ์ท่ีออกมำคือกำรยังคงอยู่ของปัญหำถูกซ่อนเร้นเอำไว้มุมมืดของสังคม ปัญหำอะไรท่ีได้น่ำวัยรุ่น

จ่ำนวนมำกไปสู่สังคมนักบิด ซึ่งเป็นส่ิงท่ีน่ำค้นหำในกำรศึกษำครั้งนี้ โดยผู้ศึกษำได้น่ำแนวคิด ควำมรุนแรง

เชิงวัฒนธรรมของ Johan Gultung มำใช้เป็นกรอบในกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกทบทวนวรรณกรรมและ

งำนภำคสนำมทำงมำนุษยวิทยำ ณ ร้ำนท่ำรถมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งบน ย่ำนอินทรำ  

 

ค ำถำมวิจัยหลัก 

อะไรคือควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรมท่ีปรำกฏอยู่เบ้ืองหลังปรำกฏกำรณ์มอเตอร์ไซด์ท่อเสียงดัง  
 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1. เพื่อศึกษำถึงรูปแบบของควำมรุนแรงต่ำงๆ ท่ีกลุ่มนักบิดแสดงออกมำ  

2. เพื่อศึกษำสำเหตุปัจจัยท่ีอยู่เบ้ืองหลังควำมรุนแรงต่ำงๆ ท่ีผู้กลุ่มนักบิดแสดงออกมำ 

3. เพื่อศึกษำควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมท่ีปรำกฏและสัมพันธ์กับกลุ่มนักบิด 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เผยให้เห็นมุมมองควำมคิดของกลุ่มนักบิด ท่ีมีต่อกำรแสดงออกของตนเอง  
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2. เผยให้เห็นส่ิงท่ีท่ำให้กลุ่มนักบิดแสดงออกพฤติกรรมท่ีถูกนิยำมว่ำเป็นกำรสร้ำงปัญหำให้กับ

สังคม  

3. เผยให้เห็นควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมท่ีปรำกฏและสัมพันธ์กับกลุ่มนักบิด 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ  

กำรแสดงออกทำงควำมรุนแรง ของกลุ่มนักบิดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้น จำกกำรถูกมองข้ำมในสังคม 

กลำยเป็นภำวะชำยขอบ บุคคลเหล่ำนั้นมองว่ำเป็นสิทธิบำงอย่ำงท่ีพวกเขำควรจะได้รับถูกลิดรอนไป 

ประกอบกับแรงกดดันต่ำงๆ ในชีวิตประจ่ำวันรวมถึงสังคม ได้ผลักดันให้พวกเขำเลือกแสดงออกหรือตอบโต้

กับแรงกดดันท่ีพวกเขำได้รับ ผ่ำนกำรใช้ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ และได้มีกำรน่ำไปเปรียบเทียบกับกลุ่ม

ผู้ท่ีขับมอเตอร์ไซค์ขนำดใหญ่ ซึ่งเป็นภำพสะท้อนให้เห็นถึงควำมรุนแรงวัฒนธรรมมำกกว่ำ ท่ีกระท่ำต่อพวก

เขำบนท้องถนน  

ขอบเขตของกำรศึกษำ  

เชิงพื้นที่   

เป็นกำรศึกษำกลุ่มนักบิด ท่ีมำรวมตัวกัน บริเวณร้ำนซ่อมมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่ง บนถนนรำมอินทรำ 

เขตบำงเขน ท่ีมักจะรวมตัวกันยำมค่่ำคืนเพื่อท่ำกำรขับมอเตอร์ไซค์ ไปตำมส่วนต่ำงๆของกรุงเทพมหำนคร 

หรือท่ำกำรประลองควำมเร็วบนถนนยำมค่่ำคืน  

เชิงเนื้อหำ 

กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มนักบิด ซึ่งเป็น

ภำพสะท้อนของควำมรุนแรงท่ีเกิดขึ้นภำยในสังคมท่ีผลักดันให้นักบิดนั้นต้องมีกำรรวมกลุ่มของตัวเอง และ

แสดงออกในรูปแบบของควำมรุนแรง 

1) ศึกษำรูปแบบของควำมรุนแรงท่ีนักบิดได้แสดงออกมำผ่ำนกำรขับมอเตอร์ไซค์ท่อดัง 

2) ศึกษำปัจจัยของกำรรวมกลุ่มของนักบิด 

3) ศึกษำกระแสของสังคมท่ีมีต่อนักบิด ในด้ำนกำรแสดงออก และกำรรวมกลุ่ม 
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ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน  

กำรวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลำในกำรศึกษำ ท้ังหมด 10 เดือน (ระหว่ำงเดือนสิงหำคม พ.ศ.2559 – 

พฤษภำคม พ.ศ.2560 ) ซึ่งมีรำยละเอียดของกำรท่ำงำน ดังต่อไปนี้ 

ระยะเวลำ กำรด ำเนินงำน 

สิงหำคม พ.ศ. 2559 – พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ค้นคว้ำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง / เก็บ

ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ธันวำคม พ.ศ. 2559 – กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ทบทวนข้อมูลภำคสนำมเบื้องต้น / ค้นคว้ำ

เพิ่มเติม 

มีนำคม พ.ศ. 25560 – เมษำยน พ.ศ. 2560 เก็บข้อมูลภำคสนำมเพิ่มเติม  

มกรำคม พ.ศ. 2560 – พฤษภำคม พ.ศ. 2560 น่ำข้อมูลมำสรุปมำวิเครำะห์ และประมวลผล 

 

นิยำมศัพท์ 

 นักบิด หมำยถึง กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ท่ีมีควำมหลงใหลในมอเตอร์ไซค์ พวกเขำมีมอเตอร์ไซค์

เป็นเหมือนวัตถุคู่กำยท่ีนอกจำกจะท่ำหน้ำท่ีเป็นยำพำหนะแล้ว ก็ยังท่ำหน้ำท่ีเป็นเหมือนวัตถุแทนตัวของผู้

เป็นเจ้ำของ นักบิดมักจะอำศัยเวลำว่ำงจำกภำรกิจในชีวิตประจ่ำวัน มำรวมตัวกันเพื่อพบปะพูดคุยถึงเรื่อง

ต่ำงๆ รับประทำนอำหำรร่วมกัน ขับขี่มอเตอร์ไซค์กันในยำมค่่ำคืน หรือแม้กระท่ังรวมตัวกันขับมอเตอร์ไซค์

ไปท่องเท่ียวตำมต่ำงจังหวัด 

มอเตอร์ไซค์ท่อดัง หมำยถึง มอเตอร์ไซค์ท่ีมีกำรดัดแปลงท่อไอเสียเพื่อให้มีเสียงดัง ซึ่งจะส่งผลต่อ

สมรรถนะของมอเตอร์ไซค์ด้วย  มักจะนิยมพบดัดแปลงกันในหมู่นักบิด 

บรรทัดฐำนชนชั้นกลำง หมำยถึง ควำมคำดหวังอันเป็นเหมือนแนวทำงในกำรปฏิบัติตนของ

สมำชิกของสังคม โดยยึดเอำโลกทัศน์ของชนช้ันกลำงในสังคมเป็นเกณฑ์ในกำรให้คุณค่ำแก่กำรกระท่ำต่ำงๆ 

ปัจจัยท่ีท่ำให้บรรทัดฐำนของชนช้ันกลำงเข้ำมำมีบทบำทในสังคมได้ ก็เนื่องจำกชนช้ันกลำง เป็นชนช้ันท่ีมี
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บทบำทต่อกำรเคล่ือนไหวด้ำนต่ำงๆในสังคม ด้วยเหตุเช่นนี้บรรทัดฐำนของชนช้ันกลำง จึงกลำยเป็น

มำตรฐำนของควำมคำดหวังของสังคมท่ีมีต่อปัจเจก 

ร้ำนท ำรถ หมำยถึง ร้ำนซ่อมมอเตอร์ไซค์ท่ีนอกจำกจะรับซ่อมบ่ำรุงมอเตอร์ไซค์แล้ว ก็ยังให้บริกำร

ในส่วนของกำรปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีก่ำลังมำกยิ่งขึ้น โดยร้ำนเหล่ำนี้ก็มักจะมีช่ือเสียงโดยตัวแทนของร้ำน

ชนะกำรแข่งขัน 

มอเตอร์ไซค์ขนำดใหญ่ หมำยถึง ในกำรรับรู้ของชำวไทยมีควำมไม่แน่นอน ซึ่งแต่ละคนนั้นก็ต่ำงมี

กำรจ่ำแนกโดยใช้ลักษณะท่ีแตกต่ำงกันไป มอเตอร์ไซค์ท่ีมีขนำดของเครื่องยนต์ขนำดต้ังแต่ 400CC ขึ้นไป 

หรือมีตัวถังของมอเตอร์ไซค์ท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำมอเตอร์ไซค์ท่ัวไป 

 

กรอบคิดในกำรศึกษำ 

 ผู้ศึกษำได้ใช้กรอบแนวคิด ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมของ Johan Gultung เป็นแนวคิดหลักในกำร

วิเครำะห์ ปัจจัยท่ีผลักดันกำรแสดงออกของนักบิด เพื่อให้เห็นถึงควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ท่ีซ่อนเร้นอยู่

ภำยในสังคม เนื่องจำกกำรแสดงออกของกลุ่มนักบิด หรือกำรรวมตัว เป็นเพียงแต่ปลำยเหตุของปัญหำ

เท่ำนั้น กำรแก้ปัญหำของภำครัฐโดยกำรปรำบปรำม ท่ีไม่ประสบผลส่ำเร็จได้สะท้อนให้เห็นแนวคิดท่ี

ผิดพลำดในกำรแก้ไขปัญหำ ควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีสร้ำงควำมชอบธรรมให้แก่คนกลุ่มหนึ่ง

ในสังคมสำมำรถท่ีจะเอำเปรียบคนอีกกลุ่มท่ีมีอ่ำนำจในกำรต่อรองท่ีน้อยกว่ำ ด้วยกำรสร้ำงวัฒนธรรมท่ี

รองรับควำมรุนแรง และสร้ำงภำวะจ่ำยอมให้แก่ผู้ท่ีถูกเอำเปรียบให้ไม่สำมำรถท่ีจะมีทำงเลือกได้ ต้องถูกเอำ

เปรียบอย่ำงไม่มีท่ีส้ินสุด ดังแผนภำพด้ำนล่ำง 
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แผนภำพที่ 1 : แผนภำพแสดงกรอบแนวคิดควำมรุนแรงเชิงวัฒธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายและการบงัคบั

ใช้ 

ถูกมองว่ามีการใช้ที่
เคร่งครัดกับคนที่มี
สถานะต ่ากว่า ใช้
โอกาสกับผู้ไม่มี

อ านาจหรือทุนทาง
สังคมในการต่อรอง 

ความเหล่ือมล า้ทางชนชัน้ 

ผู้ ท่ีถกูมองวา่แตกตา่ง ใน

สงัคม เป็นผู้ ท่ีถกูดถูกูดู

แคลน วา่ด้อยกว่า 

การแสดงออกด้วย
ความรุนแรง 

Direct 
Violence

Structural 
Violence

Culture 
Violence
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ผู้ศึกษำเลือกท่ำควำมเข้ำใจกำรออกมำรวมตัวของนักบิด และกำรแสดงออกด้วยควำมรุนแรง ผ่ำน

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในเบื้องต้น และค้นหำแนวคิดท่ีน่ำจะท่ำให้เข้ำใจปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวในเชิงลึก ดัง

น่ำเสนอต่อไปนี้  

 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ 

ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้ศึกษำเลือกท่ำควำมเข้ำใจกำรแสดงออกทำงควำมรุนแรงของนักบิด ผ่ำนกรอบ 

“แนวคิดควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม” ซึ่งมีเนื้อหำดังต่อไปนี้ 

 

แนวคิดควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 

ควำมรุนแรงถือเป็นส่ิงท่ีท่ำให้ผู้ถูกกระท่ำ ประสบกับควำมสูญเสีย เกิดควำมล่ำบำกยำกแค้น ท้ัง

ในทำงกำยภำพ และทำงจิตใจ ควำมรุนแรงจึงไม่ใช่เพียงแค่กำรกระท่ำท่ีเกิดขึ้นในเชิงกำยภำพ กำรใช้ควำม

รุนแรงจึงคงอยู่ในรูปแบบท่ีหลำกหลำย และก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งกับผู้ถูกกระท่ำด้วยเสมอ 

ฉะนั้นแล้วควำมรุนแรงเป็นส่ิงท่ีสำมำรถรับรู้ได้โดยตรง เสมือนส่วนท่ีโผล่มำพ้นน้่ำของภูเขำน้่ำแข็งสำมำรถ

พบเห็นได้โดยง่ำยด้วยประสำมกำรรับรู้ทำงกำยภำพ จิตใจ และอำรมณ์ ซึ่งท่ีรับรู้นี้เป็นเพียงควำมรุนแรง

เพียงส่วนหนึ่งเท่ำนั้น แต่ส่วนใหญ่ท่ีเหลือจะเป็นตัวก่ำหนดรูปแบบควำมรุนแรง และเป็นปัจจัยท่ีผลักดันให้

เกิดควำมรุนแรงเดิม ๆ ซ้่ำแล้วซ้่ำเล่ำในสังคมนั้น กลับแฝงตัวอยู่ภำยในโครงสร้ำงทำงสังคม และวัฒนธรรม 

ท่ีฝังรำกลึกอยู่ในทุกสังคม และจะพบเห็นได้ก็ต่อเมื่อ มีกำรท่ำควำมเข้ำใจผ่ำนบริบทต่ำงๆ ในสังคมเท่ำนั้น มี

ค่ำนิยำมควำมรุนแรงในลักษณะนี้ว่ำเป็น “ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง” (เกียรติศักดิ์, 2556) 

 

 



10 
 

1.1 พัฒนำกำรของแนวคิด 

ในยุคท่ี 1 ของกำรศึกษำเกี่ยวกับศึกษำเกี่ยวกับสันติภำพ เกิดขึ้นภำยหลังของสงครำมโลกครั้งท่ีสอง 

ในปลำยยุคทศวรรษท่ี 1940-1950 ในยุคนี้กำรศึกษำสันติภำพเกิดขึ้นด้วยแนวคิดหลัก ก็คือ กำรหลีกเล่ียง

ภำวะสงครำม หรือภำวะท่ีท่ำให้เกิดกำรเจ็บป่วยล้มตำย สันติภำพจึงมีควำมหมำยเพียงแค่ปรำศจำกสงครำม

เท่ำนั้น ต่อมำ ในยุคท่ี 2 เป็นยุคท่ีแนวคิดของ Johan Gultung ได้ถูกเริ่มต้นพัฒนำขึ้นมำ ในปี ค.ศ.1959 

เป็นยุคท่ีส่วนใหญ่แล้วสันติภำพถูกผูกติดเอำไว้กับกำรพัฒนำ เนื่องจำกสันติภำพกลำยเป็นส่ิงท่ีถูกผู้ติดกับ

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับกำรพัฒนำ แนวคิดควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงจึง ถูกน่ำไปใช้ในประเทศโลกท่ีสำม ใน

ประเด็นเกี่ยวกับควำมไม่เท่ำเทียมทำงสังคมกันระหว่ำงในประเทศท่ีพัฒนำแล้ว กับประเทศท่ียังไม่พัฒนำ ใน

ยุคท่ี 3  เป็นยุคท่ีสันติภำพมีควำมหมำยท่ีเปล่ียนไป เกิดกำรให้ควำมส่ำคัญกับกำรลดอำวุธ กำรเคล่ือนไหว

ในยุคนี้ยังเป็นในรูปแบบของกำรเคล่ือนไหวทำงสังคมเพื่อต่อรองกับรัฐ ซึ่งกำรเคล่ือนไหวในยุคนี้ได้เริ่มต้น

กำรเคล่ือนไหวเกี่ยวกับสิทธิด้วยกำรเคล่ือนไหวเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมทำงเพศ ในปัจจุบันนั้นถือว่ำอยู่ในยุค

ท่ี 4 เป็นยุคท่ีขอบเขตของกำรศึกษำสันติภำพได้ขยำยตัวไปยังทุกแขนงของกำรศึกษำสำยสังคม โดยเฉพำะ

สำยสังคมวิทยำ กำรศึกษำวัฒนธรรมท่ีจะน่ำไปสู่สันติภำพ และลดควำมขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสังคม และในปี

ค.ศ.1990 Johan Gultung ได้ตีพิมพ์แนวคิดเรื่องควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีได้รับกำรต่อ

ยอดมำจำกแนวคิดควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง (เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช, 2551: 3 – 6) 

1.2 หลักกำรของแนวคิด  

Johan Galtung นักคณิตศำสตร์และนักสังคมวิทยำชำวนอร์เวย์  ผู้วำงรำกฐำนกำรศึกษำด้ำน

สันติภำพและควำมขัดแย้ง ได้น่ำเสนอแนวควำมคิดเรื่อง ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง (Structural Violence) 

ในยุคทศวรรษท่ี1970  ซึ่งก็มีหลำยประเด็นท่ีเขำได้ช้ีให้เห็นว่ำควำมรุนแรงรูปแบบนี้เป็นส่ิงท่ีแฝงอยู่ใน

โครงสร้ำงทำงสังคม คนกลุ่มหนึ่งท่ีเรียกว่ำ “Topdogs” มีอ่ำนำจเหนือคนส่วนใหญ่ในสังคมท่ีถูกเอำเปรียบ 

“Underdog” แนวคิดนี้ว่ำด้วยประเด็นท่ีเกี่ยวกับ สังคมมีโครงสร้ำงและสร้ำงสถำบันที่พยุงสถำนะของควำม

เหนือกว่ำนั้นไว้ รวมทั้งปล่อยให้ผู้คนท่ีถูกเอำรัดเอำเปรียบด่ำรงชีวิตอยู่ในสภำพท่ีทุกข์ทรมำนไร้ทำงออก ซึ่ง

โครงสร้ำงควำมรุนแรงในรูปแบบนี้ก็มีจุดน่ำสนใจตรงท่ีกำรท่ีโครงสร้ำงขนำดใหญ่นั้นทุ่มเท เพื่อจะรักษำ

สภำพของอะไรบำงอย่ำงไว้เพื่อสำมำรถแสวงหำผลประโยชน์เอำไว้ หำกมองในมุมของล่ำดับช้ันก็สำมำรถจะ

สรุปได้อย่ำงง่ำย ก็คือ คนท่ีอยู่สูงกว่ำก็จะพยำยำมท่ีจะรักษำสภำพของคนท่ีอยู่ต่่ำกว่ำ และก็จะเป็นแบบนี้

ขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อท่ีจะสำมำรถยังคงไว้ซึ่งระบบอย่ำงมั่นคง ด้วยอ่ำนำจท่ีพวกเขำนั้นมี คนท่ีไม่มีอ่ำนำจเพียง
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พอท่ีจะต่อรองนั้นก็ยังต้องทนรับสภำพ ของควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงท่ีพวกเขำไม่สำมำรถแม้แต่จะหนีมัน

ได้ (นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2556) 

แนวคิดเรื่องสำมเหล่ียมแห่งควำมรุนแรง คือ แนวคิดพื้นฐำนท่ีว่ำกำรกำรประกอบสร้ำงของควำม

รุนแรง ในลักษณะท่ีมีสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งปัจจัยท้ังสำมนั้นก็ต่ำงมีผลต่อกันและกัน และสำมำรถท่ีจะพัฒนำ

รูปแบบของควำมขัดแย้งไปสู่สำมเหล่ียมแห่งควำมก้ำวร้ำว หำกควำมขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นได้มีกำรพัฒนำรูปแบบ

กลำยเป็นควำมรุนแรงท่ีเกิดขึ้น ผ่ำนโครงสร้ำงทำงวัฒนธรรม  

 
รูปที่1 ภาพของสามเหลี่ยมแห่งความรุนแรง 

ที่มา: https://workingwithconflict.wordpress.com/2013/04/15/conflict-analysis-tools/ 

 สำมเหล่ียมแห่งควำมขัดแย้ง ซึ่งจุดเริ่มต้นของควำมขัดแย้งนั้นก็คือ ทัศนคติ (Behavior) ซึ่ง

กำรมีทัศนคติท่ีไม่ดี สำมำรถก่อให้เกิดมุมมอง (Altitude) ซึ่งก็คือมุมมองข้องผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมรุนแรง ท่ี

ได้รับมำจำกสังคม ซึ่งรวมไปถึง ควำมรู้สึก และควำมเช่ือด้วยเช่นกัน ซึ่งล้วนเป็นผลมำกจำก ควำมกลัว 

ควำมโกรธ ควำมเกลียดชัง ควำมรู้สึกเป็นอื่น จนน่ำไปสู่กำรปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง (Contraction) 

เป็นกลไกท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกควำมคิด ซึ่งก็มักจะแฝงออกมำในรูปของระบบท่ีรองรับควำมรุนแรงท่ีมักจะ

แฝงอยู่ตำมหน่วยต่ำงๆของสังคม และสุดท้ำย กำรกระท่ำ (Behaviors) ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมรุนแรงใน

รูปแบบกำยภำพ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งนั้นต้องประสบกับกำรถูกท้ำทำยทำงควำมคิด และ

ละท้ิงเป้ำหมำยท่ีต้ังเอำไว้ (Tom H.Hasting, 2012: ออนไลน์) 
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 จำกท่ีกล่ำวมำเบื้องเกี่ยวกับแผนภูมิของควำมขัดแย้ง ควำมรุนแรงนั้นเป็นส่ิงท่ีสำมำรถพัฒนำ

รูปแบบได้ ไปในทำงท่ีแตกต่ำงกันตำม รูปแบบของกำรกำรจัดกำรท่ีเกิดข้ึนกับควำมรุนแรงนั้นๆ กำรจัดกำร

กับควำมรุนแรงท่ีแตกต่ำงก็ย่อมจะน่ำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่ำงกัน (สันต์ชัยรัตนะขวัญ, 2557) 

นอกจำกนั้น Johan Galtung ก็ยังได้ให้ควำมหมำยของควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ไว้อีกด้วย

เช่นกัน โดยเขำได้พูดเน้นไปท่ีกำรเอำรัดเอำเปรียบในสังคม ซึ่งถูกมองว่ำเป็นกำรกระท่ำท่ีชอบธรรม และ

มักจะมีเหตุผลต่ำงๆ มำรองรับกำรเอำรัดเอำเปรียบ ซึ่งนอกจะสร้ำงควำมเจ็บช่้ำให้แก่ผู้ถูกเอำเปรียบแล้ว 

ควำมรุนแรงในรูปแบบนี้เป็นส่ิงท่ีเกิดมำจำกโครงสร้ำงทำงสังคม ผ่ำนทำงสถำบันต่ำงๆ ท่ีหล่อหลอมให้

สมำชิกในสังคม มองว่ำเป็นกำรเอำรัดเอำเปรียบท่ีมีควำมชอบธรรม โดยไม่สนใจผู้ท่ีถูกเอำเปรียบ ควำม

รุนแรงทำงวัฒนธรรมยังสำมำรถน่ำไปสู่ควำมรุนแรงทำงภำยภำพได้ และสำมำรถกลำยเป็นปัญหำท่ีขยำยข้ึน

ไปในวงกว้ำงได้เช่นกัน เหตุอันเนื่องมำจำกผู้ท่ีถูกเอำเปรียบนั้นไม่สำมำรถทนต่อภำวะกดดันและเกิดเป็น

ภำวะของสำมเหล่ียมแห่งควำมรุนแรงซ้่ำซ้อนในท้ังฝ่ำยผู้ถูกกระท่ำและฝ่ำยผู้กระท่ำ แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมฝ่ำย

ท่ีมีทุนทำงสังคม และวัฒนธรรมท่ีมำกกว่ำก็จะเป็นฝ่ำยท่ีได้เปรียบ มีโอกำสท่ีจะกลับมำควบคุมวงจรใน

ลักษณะของ Topdogs และฝ่ำยท่ีถูกเอำเปรียบนั้นก็กลับเข้ำไปอยู่ในวงจรของกำรถูกเอำเปรียบเช่นเดิมใน

รูปแบบของ Underdogs และอำจมีโอกำสท่ีจะถูกเอำรักเอำเปรียบมำกขึ้นเช่นกัน ควำมรุนแรงในรูปแบบท่ี

กล่ำวไปข้ำงต้นนี้คือควำมรุนแรงท่ีเป็นเหมือนฐำนของภูเขำน้่ำแข็งท่ีซ่อนอยู่ภำยใต้พื้นน้่ำ หำกพิจำรณำว่ำ

ควำมรุนแรงโดยตรงท่ีเกิดขึ้นเป็นเพียงควำมรุนแรงท่ีเหมือนยอดของภูเขำน้่ำแข็ง ฐำนของภูเขำน้่ำแข็งท่ีมี

ขนำดใหญ่กว่ำได้หมำยควำมว่ำ สเกลของควำมรุนแรงในสองระดับนี้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงส้ินเชิง ดังท่ีใน

บทควำมทำงวิชำกำรของ วรำภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ (2556) ได้สรุปเกี่ยวกับแนวคิดควำมรุนแรงเชิง

วัฒนธรรมไว้ว่ำ “ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ถูกให้นิยำมว่ำเป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรมท่ีสำมำรถ

น่ำมำใช้เพื่อท่ำให้ควำมรุนแรงกลำยเป็นเรื่องชอบธรรม”  ซึ่งก็หมำยควำมว่ำ ต้นเหตุของควำมรุนแรงเป็นส่ิง

ท่ีอยู่ในระดับวัฒนธรรม รวมไปถึงโลกทัศน์ท่ีสอดรับกับควำมรุนแรง กำรแก้ปัญหำจึงจ่ำเป็นจะต้องทบทวน

วัฒนธรรมอันเป็นส่วนประกอบของโครงสร้ำงทำงสังคม ท่ียึดโยงเข้ำกับหน่วยต่ำงๆ ในสังคม เป็นกำรรื้อ

โครงสร้ำงทำงควำมคิด ซึ่งต้องอำศัยท้ังเวลำและควำมทุ่มเท ในกำรขับเคล่ือนให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำง

วัฒนธรรม ในแง่ของกำรท่ำงำนภำคสนำมนับว่ำเป็นบทควำมท่ีมีประโยชน์อย่ำงยิ่ง ในส่วนของกำรน่ำ

แนวคิดท่ีผู้ศึกษำนั้นได้เลือกใช้ ไปใช้กับภำคสนำม ท่ีมีลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นกลุ่มท่ีถูกโครงสร้ำง

กระท่ำ โดยอำศัยแนวทำงในกำรศึกษำในงำนช้ินนี้ในกำรคัดกรองข้อมูลท่ีได้รับมำ ประกอบกับกำรพิจำรณำ
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คัดกรองผู้คนในพื้นท่ีท่ีจ่ำน่ำมำเป็นกลุ่มตัวอย่ำง ว่ำควรจะมีลักษณะกำรตอบสนองต่อผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อทำง

วัฒนะธรรมอย่ำงไร จะมีควำมแตกต่ำงในแต่ละบริบทหรือไม่? ภำพท่ีออกมำจำกภำคสนำมของตัวผู้ศึกษำ

เองนั้นจะออกมำเป็นอย่ำงแรงชำวพม่ำหรือไม่? มีระดับควำมรุนแรงหรือรูปแบบเหมือนหรือแตกต่ำงกัน

อย่ำงไร? เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำไม่ได้มีลักษณะ “ควำมเป็นอื่น” ในเชิงเช้ือชำติ แล้วควำมเป็น

อื่นในรูปแบบนี้จะได้รับกำรท่ำควำมเข้ำใจแล้วจะออกมำในกำรท่ำควำมเข้ำใจในรูปแบบเช่นไร กำรถูกมอง

ว่ำเป็นปัญหำทำงสังคมจำกผู้คนส่วนใหญ่ ท่ีมีบรรทัดฐำนทำงสังคมท่ีแตกต่ำง 

1.3 สรุปและวิพำกษ์แนวคิด 

กำรท่ีผู้คนกลุ่มหนึ่งนั้นต้องประสบกับปัญหำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โดยไม่ได้มีผู้ใดมำกระท่ำกับพวกเขำ

โดยตรงอย่ำงชัดเจน แต่กลับเป็นโครงสร้ำงของสังคมท่ีกระท่ำกับพวกเขำ และพวกเขำเหล่ำนั้นไม่สำมำรถ

หลีกหนี หรือมีทำงเลือกท่ีจะไม่ต้องประสบปัญหำในรูปแบบนี้ เพรำะยังคงติดอยู่ภำยในโครงสร้ำงของสังคม

ท่ีพวกเขำนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ ตัวอย่ำงเช่นกำรประสบปัญหำเดิมๆ ของเหล่ำนักบิด นอกจำกควำมปลอดภัยใน

กำรใช้ท้องถนนท่ีน้อยกว่ำยำนพำหนะชนิดอื่นๆ แล้ว ก็ยังต้องพบข้อจ่ำกัดต่ำงในกำรใช้เส้นทำง กำรถูก

กวดขันวินัยทำงจรำจรอย่ำงเข้มงวดมำกว่ำยำนพำหนะชนิดอื่นๆ อันเป็นผลมำจำกพระรำชบัญญัติ

กำรจรำจรท่ีไม่ได้มีควำมสอดคล้องกับสภำพกำรใช้งำนท้องถนนในควำมเป็นจริง (ไทยรัฐออนไลน์ :2559) 

จะเห็นได้ว่ำพวกเขำนั้นไม่ได้มีทำงเลือกในกำรใช้ชีวิตนอกจำกต้องใช้ชีวิตต่อไป ซึ่งก็เป็นควำมรุนแรงเชิง

โครงสร้ำงให้ได้พบเห็นอย่ำงหนึ่งท่ีพวกเขำต้องยอมรับ และอยู่ในสภำพจ่ำยอมกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น เป็นควำมย้อน

แย้งท่ีเกิดในสังคมประชำธิปไตย ท่ีผู้คนส่วนมำกไม่ได้มีอ่ำนำจอย่ำงท่ีควร แต่กลับเป็นคนจ่ำนวนหนึ่งเท่ำนั้น

ท่ี มีอ่ำนำจอย่ำงแท้จริงภำยในสังคม โดยอำศัยระบบท่ีตนสร้ำงขึ้นมำนั้น คงไว้ซึ่งอ่ำนำจ หรือผลประโยชน์

ของตน  

แนวคิดเกี่ยวกับควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงจึงเป็นแนวคิดทีมีควำมเหมำะสมจะท่ำควำมเข้ำใจถึง

ควำมขัดแย้งทำงสังคม ในมิติท่ีแตกต่ำงจำกแนวคิดอื่น เนื่องจำกมีรำกฐำนของแนวคิดท่ีมุ่งเน้นไปท่ี

กำรศึกษำถึงควำมรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในสังคม ด้วยมิติท่ีแตกต่ำงจำกรูปแบบทำงแนวคิดท่ีอำศัยกำรท่ำควำม

เข้ำใจถึงโครงสร้ำงท่ีเอื้ออ่ำนวยให้ปัญหำทำงสังคม และวัฒนธรรม ยังคงอยู่ในสังคม กำรน่ำแนวคิดท้ังสอง

แนวคิดคือ ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง และควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม มำมองปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมได้อย่ำง

รอบด้ำน ก็สำมำรถจะท่ำควำมเข้ำใจได้ท้ังในรูปแบบของโครงสร้ำงทำงสังคมท่ีเป็นส่ิงท่ีรองรับ วัฒนธรรมท่ี

ก่อให้เกิดควำมรุนแรง ท่ีผลักดันให้ปัจเจกนั้นได้ระบำยผ่ำนวัฒนธรรมควำมรุนแรงท่ีพวกเขำสร้ำงขึ้น  
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

เพื่อท่ำควำมเข้ำใจส่ิงท่ีเป็นแรงผลักดันท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแสดงออกทำงควำมรุนแรงของกลุ่มนักบิด 

อย่ำงรอบด้ำนมำกขึ้น ผู้ศึกษำได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นท่ีว่ำด้วย 1) ตัวตนของกลุ่มนักบิด 

และ 2) ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ดังน่ำเสนอต่อไปนี้ 

 

วรรณกรรมที่ว่ำด้วยตัวตนของนักบิด  

ส่ำหรับนักบิดท้องถนน มอเตอร์ไซค์คู่ใจถือเป็นส่ิงท่ีแยกออกจำกตัวบุคคลผู้นั้นไม่ได้ เปรียบเสมือน

ร่ำงอีกร่ำงหนึ่ง ท่ีท่ำหน้ำท่ีน่ำเสนอ และประกอบกำรสร้ำงตัวตนให้สมบูรณ์แบบ วรรณกรรมท่ี ผู้ศึกษำ

ค้นคว้ำในเรื่องนักบิดมีเนื้อหำท่ีน่ำสนใจ ดังน่ำเสนอต่อไปนี้ 

มอเตอร์ไซค์ เป็นเสมือนงำนศิลปะอย่ำงหนึ่ง ผู้ครอบครองมันจึงเป็นกำรแสดงด้ำนฐำนะ และ

รสนิยม ปนัดดำ ช ำนำญสุข (2551) มอเตอร์ไซค์แต่ละแบรนด์ก็จะมีเรื่องรำวของตัวมันเองในลักษณะของ 

Myth ท่ีท่ำหน้ำท่ีในกำรโฆษณำตัวของมันเองในรูปแบบของระบบสัญลักษณ์ ตัวอย่ำงเช่น SUZUKI ใน

ประเทศไทยก็จะมีประโยคติดปำกของนักบิดว่ำ “คนบ้ำขี่ซู” ซึ่งมีท่ีมำจำกควำมทนทำนของเครื่องยนต์

มอเตอร์ไซค์ของ SUZUKI นั้นมีควำมคงทนเหนือกว่ำแบรนด์อื่นๆ ในตลำด สำมำรถขับขี่อย่ำงอย่ำงบ้ำคล่ัง 

จำกตัวอย่ำงท่ียกมำจะเห็นได้ชัดว่ำหำกผู้ซื้อนั้นมีควำมต้องกำรมอเตอร์ไซค์ท่ีสำมำรถขับขี่ได้อย่ำงสอดคล้อง

กับบุคลิกของเขำ ก็จะมีกำรนิยำมกันในกลุ่มนักบิด ซึ่งก็น่ำไปสู่กำรสร้ำงตัวตนของนักบิดผ่ำนมอเตอร์ไซค์

ของพวกเขำอย่ำงหนึ่ง และในขณะเดียวกันสถำนะภำพของมอเตอร์ไซค์ SUZUKI ในประเทศไทยเองก็มี

รำคำท่ีค่อนข้ำงสูง หำได้ยำก มีศูนย์บริกำรน้อยเช่นกัน ภำพลักษณ์ของนักบิด SUZUKI นอกจำกจะเป็นคน

บ้ำแล้ว ก็ยังเป็นคนบ้ำท่ีมีควำมสำมำรถ มีเงิน มีควำมทุ่มเท ท่ำให้ผู้ท่ีครอบครองมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้สำมำรถ

ท่ีจะโอ้อวด ตัวตนของเขำผ่ำนมอเตอร์ไซค์ได้เช่นกัน 

ในงำนศึกษำเรื่อง “เร่ง รัก รุนแรง โลกชำยขอบของนักบิด” โดย ปนัดดำ ช ำนำญสุข (2551) ได้

ช้ีให้เห็นว่ำ นอกจำกตัวมอเตอร์ไซค์เองท่ีมีควำมหมำยในตัวของมันเองแล้ว กำรแต่งมอเตอร์ไซค์ก็สำมำรถ

เป็นส่ิงท่ีน่ำไปโอ้อวดได้เช่นกัน กำรแต่งมอเตอร์ไซค์ให้มีควำมสอดคล้องกับบริบทของสังคมกลุ่มผู้ใช้งำนใน

แต่ละกลุ่มเองก็จะมีค่ำนิยมท่ีแตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม มอเตอร์ไซค์ท่ีผ่ำนกำรแต่งก็เปรียบเสมือนกำรน่ำเอำ

ตัวตนของเจ้ำของหลอมรวมเข้ำไปกับมอเตอร์ไซค์ เพื่อท่ีจะน่ำเสนอตัวตนของเจ้ำของผ่ำนกำรแต่ง
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มอเตอร์ไซค์ของพวกเขำ ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่ำงกันไปในกำรน่ำเสนอตัวตนของแต่ละคน ผู้คนในกลุ่มก็จะมี

กำรนิยำมเจ้ำของพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ ท่ีบ่งบอกถึงควำมแตกต่ำงจำกสมำชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม นอกจำกนั้น

อุปกรณ์ท่ีน่ำมำแต่งมอเตอร์ไซค์ก็มีท้ังรำคำท่ีสูงจนไปถึงต่่ำ หำยำกและง่ำย กำรแต่งมอเตอร์ไซค์จึงเป็นกำร

แสดงถึงฐำนะทำงกำรเงิน และควำมทุ่มเทต่อมอเตอร์ไซค์ได้เช่นกัน กำรท่ีตัวตนของนักบิดเหล่ำนี้ได้ถูก

หลอมรวมเข้ำกับ “วัตถุ” นั่นก็หมำยควำมว่ำมอเตอร์ไซค์เป็นมำกว่ำวัตถุ เป็นเหมือนด่ังตัวตนของของ

เจ้ำของอีกร่ำงหนึ่ง เป็นหน้ำเป็นตำในสังคม มอเตอร์ไซค์จึงถูกให้คุณค่ำ และมีควำมหมำย  

ในขณะเดียวกันในงำนวิชำกำรของ ณัฏฐิรำ  หอพิบูลสุข (2557) ได้มีกำรศึกษำ โดยมีกรณีศึกษำ

คือเด็กแว้น และสกอยซ์ ว่ำเกิดโดยกำรรวมกลุ่มกันของวัยรุ่นท่ีไม่ได้กำรยอมรับในสังคมเหมือนกัน วัยรุ่น

กลุ่มเหล่ำนี้จึงสร้ำงสังคมท่ีพวกเขำจะได้รับกำรยอมรับ โดยจะมีลักษะของค่ำนิยมท่ีเบี่ยงเบนไปจำกสังคม

หลัก น่ำไปสู่ตัวตน และสถำนภำพแตกต่ำง ตัวอย่ำงเช่นกำรชักชวนเพื่อนๆ มำแข่งรถ กำรได้เป็นศูนย์กลำง

ของควำมสนใจ กำรพนันแข่งมอเตอร์ไซค์ หรือแม้กระท่ังกำรเอำร่ำงกำยเข้ำเป็นสินพนัน รูปแบบของ

วัฒนธรรมเช่นนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงกำรประกอบสร้ำงตัวตน  อันมีรูปแบบท่ีเฉพำะกลุ่ม 

ในงำนศึกษำของ วรวัตต์ ชำญวิรัตน์ และ จุฬำภรณ์ โสตะ (2557) ท่ีท่ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกลุ่ม

รถจักรยำนยนต์ซิ่ง ในจังหวัดขอนแก่น พบว่ำกำรรวมกลุ่มของวัยรุ่นยำมค่่ำคืนเพื่อขับมอเตอร์ไซค์ไปยัง

สถำนท่ีต่ำงๆ เกิดขึ้นกันอย่ำงเป็นกิจวัตร โดยจะรวมตัวกันตำมสถำนท่ีท่ีมีควำมคุ้นเคย ตำมค่ำชักชวนของ

เพื่อน หรือคนรู้จักเป็นหลัก ระหว่ำงกำรขับขี่ก็จะมีกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรขับขี่  เช่น กำรประลอง

ควำมเร็ว กำรขับยกล้อ กำรขับด้วยลีลำแปลกตำ เพื่อท่ีจะดึงดูควำมสนใจจำกผู้คนในกลุ่ม หรือต้องกำร

น่ำเสนอตัวเองต่อพื้นท่ีทำงสังคมของกลุ่ม นอกจำกนั้นกำรรวมกลุ่มก็เป็นเหมือนส่ิงตอบสนองควำมต้องกำร

ท่ีพึ่งพำทำงจิตใจของวัยรุ่น เนื่องจำกสมำชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มมีปัญหำครอบครัว ส่งผลให้เกิดควำมรู้สึกว่ำผู้

ท่ีมีปัญหำแบบเดียวกันจะมีควำมเข้ำใจกันมำกกว่ำครอบครัว 

ในมุมมองของนักบิดเองก็ไม่ได้มีควำมต้องกำรท่ีจะท่ำตัวเป็นปัญหำของสังคม สมำชิกของกลุ่มนัก

บิดส่วนใหญ่เองก็ทรำบถึงภำพทำงลบจำกทัศนคติของบุคคลท่ัวไป ท่ีถูกมองว่ำเป็นภัยของและส่วนเกินของ

สังคม แต่ก็เลือกท่ีจะไม่ใส่ใจ เพรำะว่ำควำมต้องกำรของพวกเขำก็คือกำรมีพื้นท่ีส่ำหรับแสดงออก และ

ต้องกำรให้มีกำรจัดกำรอย่ำงสมศักด์ิศรีจำกภำครัฐ ดังเช่นกีฬำชนิดอื่นๆ วรวัตต์ ชำญวิรัตน์ และ จุฬำ

ภรณ์ โสตะ (2557) ปัญหำท่ีเกิดจำกกำรจัดกำรท่ีไม่รอบด้ำนได้ ส่งผลให้กำรแข่งรถกันบนท้องถนนยังคง

กลำยเป็นปัญหำของสังคมต่อไป ในขณะท่ีส่ือต่ำงๆ โดยเฉพำะส่ือแขนงหลักอย่ำง โทรทัศน์ และ
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หนังสือพิมพ์ ก็ยังน่ำเสนอถึงข้อมูลท่ีแสดงถึงกำรเป็นด้ำนลบของสังคม อันเป็นกำรรับรู้ข้อมูลเพียงในมุมมอง

เดียวเท่ำนั้น ซึ่งผลท่ีออกมำก็คือ ผู้คนมองว่ำ “ปัญหำเด็กแว้น” เป็นปัญหำท่ีมีควำมรุนแรง และควรได้รับ

กำรจัดกำรอย่ำงเข้มงวดด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำย  นิด้ำโพล์ (2559) กำรสร้ำง “ผู้ร้ำย” ในลักษณะเช่นนี้ก็

มิได้ท่ำให้ปัญหำในสังคมหมดไป เหตุใดแล้ว “ผู้ร้ำย” จึงยังสำมำรถท่ีจะพบเห็นได้ท่ัวไป น่ำมำสู่ค่ำถำมท่ีว่ำ 

กำรท่ำควำมเข้ำใจด้วยมุมมองในแบบท่ีผ่ำนมำนั้น เป็นส่วนประกอบของควำมผิดพลำดท่ีน่ำไปสู่กำรไม่

ประสบผลส่ำเร็จในกำรจัดกำรปัญหำเชิงโครงสร้ำงหรือไม่? 

 

วรรณกรรมที่ว่ำด้วยควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 

ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเองก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง เพื่อท่ีจะท่ำควำม

เข้ำใจถึงปัจจัยในเชิงสังคม และวัฒนธรรมแล้ว จ่ำเป็นต้องอำศัยกำรท่ำควำมเข้ำใจผ่ำนวรรณกรรมท่ีว่ำด้วย

ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ดังเนื้อหำต่อไปนี้ 

ในงำนเขียนเรื่อง “แรงงำนต่ำงด้ำวในภำคประมงกับควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม” โดย วรำภรณ์ 

มนต์ไตรเวศย์ (2556) ได้ช้ีให้เห็น ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในหมู่แรงงำนประมงท่ีไม่มีทำงเลือกในกำรใช้

ชีวิต กำรเลือกท่ีจะกลับไปยังประเทศพม่ำเป็นทำงเลือกท่ีมีควำมเส่ียงสูง ซึ่งมีโอกำสท่ีจะถูกฆ่ำชิงทรัพย์ ท่ำ

ให้พวกเขำนั้นต้องอดทนต่อควำมรุนแรงจำกคนไทยท่ีคอยกดทับพวกเขำตลอดเวลำ ส่ิงท่ีถูกน่ำเสนอว่ำเป็น

ส่ิงท่ีท่ำให้วงจรในลักษณะเช่นนี้ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำก็มำจำก “โลกทัศน์” ของชำวไทยท่ีถูกหล่อหลอมมำ

จำกโครงสร้ำงทำงสังคมในทำง ประวัติศำสตร์ชำติ และควำมได้เปรียบทำงสังคม  ท่ีมอง “ควำมเป็นอื่น” 

เป็นส่ิงท่ีต่่ำต้อยกว่ำตน ในบริบทนี้ก็คือแรงงำนชำวพม่ำ ชีวิตของแรงงำนเหล่ำนี้มีเพียงต้องอดทน ยอมโดน

กดขี่จำกชำวไทยท่ีมีทุนทำงสังคมท่ีสูงกว่ำ โดยท่ีชำวไทยเองก็ไม่ได้มีควำมรู้สึกผิดบำปกับส่ิงท่ีพวกเขำได้

กระท่ำ ท้ังยังมีกำรแสดงควำมรังเกียจท่ีจะเข้ำไปข้องแวะกับแรงงำนเหล่ำนี้ ส่ิงท่ีแรงงำนเหล่ำนี้ก่ำลังโดนถำ

โถมใส่จึงไม่ใช่เพียงควำมเกลียดชังของปัจเจกเท่ำนั้น แต่เป็นโครงสร้ำงทำงสังคมขนำดใหญ่ ท่ีไม่สำมำรถจะ

หลุดพ้นไปได้ จ่ำต้องตกเป็นเหยื่อจำกควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมตรำบเท่ำท่ียังมีชีวิตอยู่ 

โดยบทควำมท่ีมีประโยชน์อย่ำงยิ่ง ในแง่ของกำรน่ำแนวคิดท่ีได้ศึกษำนั้น ไปเลือกใช้ใช้กับ

ภำคสนำมท่ีมีลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นกลุ่มท่ีถูกโครงสร้ำงกระท่ำ โดยอำศัยแนวทำงในกำรศึกษำใน

งำนช้ินนี้ในกำรคัดกรองข้อมูลท่ีได้รับมำ ประกอบกับกำรพิจำรณำคัดกรองผู้คนในพื้นท่ีท่ีจ่ำน่ำมำเป็นก ลุ่ม



17 
 

ตัวอย่ำง ว่ำควรจะมีลักษณะกำรตอบสนองต่อผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อทำงวัฒนะธรรมอย่ำงไร จะมีควำมแตกต่ำงใน

แต่ละบริบทหรือไม่? ภำพท่ีออกมำจำกภำคสนำมของตัวผู้ศึกษำเองนั้นจะออกมำเป็นอย่ำงแรงชำวพม่ำ

หรือไม่? มีระดับควำมรุนแรงหรือรูปแบบเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร? เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยใน

กำรศึกษำไม่ได้มีลักษณะ “ควำมเป็นอื่น” ในเชิงเช้ือชำติ แล้วควำมเป็นอื่นในรูปแบบนี้จะได้รับกำรท่ำควำม

เข้ำใจแล้วจะออกมำในกำรท่ำควำมเข้ำใจในรูปแบบเช่นไร กำรถูกมองว่ำเป็นปัญหำทำงสังคมจำกผู้คนส่วน

ใหญ่ ท่ีมีบรรทัดฐำนทำงสังคมท่ีแตกต่ำง 

ในประเด็นควำมรุนแรงในวัยรุ่น กำรศึกษำเรื่อง “วัยรุ่นกับควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด

สตูล” โดย ซำอีดะห์ เกศำ (2554) เผยเห็นว่ำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงใน กำรศึกษำนี้ให้ภำพของควำม

รุนแรงท่ีมำจำกระดับหน่วยย่อยในสังคมหน่วยหนึ่ง และก็ยังเป็นกลุ่มท่ีมีควำมคล้ำยคลึงในฐำนะเป็นกลุ่มท่ี

ไม่ได้รับกำรยอมรับในสังคม กำรระบำยออกทำงควำมรุนแรงก็เป็นวิธีหนึ่งท่ีพวกเขำสำมำรถระบำยส่ิงท่ีเก็บ

กดออกมำได้ ควำมรุนแรงของวัยรุ่นมีหลำยหลำยรูปแบบ มีท้ังในรูปผู้กระท่ำและผู้ถูกกระท่ำ แต่โดยส่วน

ใหญ่แล้วพวกเขำมีโลกทัศน์ในรูปแบบของผู้ท่ีถูกกระท่ำ โดยซึมซับควำมรุนแรงท้ังหลำยผ่ำนสังคมรอบตัว

ของพวกเขำ โดยเฉพำะผ่ำนครอบครัวของพวกเขำ ซึ่งเป็นสังคมแรกท่ีมนุษย์ได้สัมผัส ถึงแม้ควำมรุนแรงท่ี

พวกเขำได้รับนั้นจะไม่มีควำมควำมรุนแรงท่ีถึงแก่ชีวิต แต่ก็แสดงให้เห็นถึงวงจรควำมรุนแรงท่ีผลิตซ้่ำอยู่

ภำยในสังคมอยู่ตลอดเวลำ ช้ีให้เห็นว่ำปัจจัยท่ีส่ำคัญอย่ำงสังคมแทนท่ีจะท่ำกำรอุ้มชูวัยรุ่นกลุ่มนี้ แต่กลับดึง

พวกเขำนี้เข้ำมำหำควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรมอย่ำงกำรแบ่งแยก กำรปฏิบัติย่ำงไม่เท่ำเทียม และกระตุ้นให้

ผลิตซ้่ำควำมรุนแรง ถึงแม้เจตนำของสังคมจะไม่ต้องกำรให้เกิดกำรผลิตซ้่ำควำมรุนแรง แต่เป็นควำม

ต้องกำรในปรำบปรำม ก่ำรำบ พวกเขำในฐำนะปัญหำของสังคม ก็ท่ำให้พวกเขำนั้นเกิดมุมมองว่ำพวกเขำถูก

กระท่ำ ครอบครัวท่ีไม่อำจเป็นท่ีพักพิงทำงจิตใจท่ีสุดท้ำยได้ วัยรุ่นจึงตีตัวออกห่ำงจำกครอบครัวด้วย

ควำมรู้สึกโดดเด่ียว จึงสร้ำงแรงผลักดันให้วัยรุ่นเหล่ำนี้มำสร้ำงสังคมของตัวเอง และเกิดพฤติกรรมต่อต้ำน

สังคม 

ในผลงำนทำงวิชำกำรของ Albert K. Cohen (1955) ท่ีว่ำด้วยวัฒนธรรมของเหล่ำวัยรุ่นท่ีถูก

สังคมชนช้ันกลำงนิยำมว่ำเหลวแหลก “DELINQUENT BOYS : THE CULTURE OF THE GANG” เป็น

งำนวิชำกำรท่ีเน้นกำรอธิบำยถึงปัญหำของวันรุ่นเหล่ำนี้ โดยมองผ่ำนระบบชนช้ันทำงสังคม ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผลัก

ให้วัยรุ่นเหล่ำนี้ต้องออกมำสู่โลกท่ีพวกเขำต้องเรียนรู้ส่ิงต่ำงๆด้วยตัวเอง ด้วยกำรลองผิดลองถูก ในแบบของ

พวกเขำเอง แตกต่ำงจำกวัยรุ่นท่ัวไปท่ีอำศัยโรงเรียนเป็นสถำนเพำะบ่มอุปนิสัยท่ีสังคมยอมรับ โดยเฉพำะ
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สังคมชนช้ันกลำงท่ีสร้ำงบรรทัดฐำนขึ้นมำ และปลูกฝังผ่ำนระบบกำรศึกษำ ในขณะเดียวกันวัยรุ่นท่ีไม่

สำมำรถปฏิบัติตำมบรรทัดฐำนเหล่ำนี้ได้ก็จะถูกสังคมเบียดขับพวกเขำออกมำจำกโรงเรียน ควำมเหนื่อยล้ำ 

ควำมเบื่อหน่ำยจำกกำรท่ีต้องเป็นชนช้ันกลำงในโรงเรียนได้สร้ำงควำมรู้สึกขัดแย้งต่อวัฒนธรรมชนช้ันกลำง

อย่ำงรุนแรง กลำยเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีผลักให้พวกเขำต้องออกมำสร้ำงวิถีชีวิตของตัวเอง ภำยใต้บริบท

แวดล้อมท่ีเปล่ียนไป มุมมองจำกสังคมท่ีเปล่ียนไปต่อสถำนะใหม่ท่ีพวกเขำได้มำ ในฐำนะวัยรุ่นท่ีเป็นปัญหำ

ของสังคม 

ซึ่งประเด็นหลักท่ีงำนช้ินนี้ได้พยำมช้ีให้เห็นคือ ปัญหำเกี่ยวกับโครงสร้ำงทำงสังคมท่ีได้ท่ำหน้ำท่ี

ผิดพลำด จำกท่ีควรหล่อหลอมปัจเจกมีควำมพร้อมท่ีจะเป็นสมำชิกของสังคม แต่ ควำมเข้มขนของระบบ

กำรหล่อหลอมภำยในโรงเรียนท่ีท่ำให้วัยรุ่นไม่สำมำรถบรรลุควำมคำดหวังได้ ปัญหำทำงครอบครัวท่ีแก้ไม่

จบ มุมมองทำงลบจำกสังคมท่ีผลักไสพวกเขำ ก็ได้สร้ำงให้พวกเขำมีตัวตนท่ีถูกมองว่ำเหลวแหลก 

ในงำนวิชำกำรของ ศรัญญำ อิชิดะ (2553) ได้มีกำรกล่ำวถึงปมปัญหำท่ีเป็นต้นเหตุของควำม

รุนแรงในวัยรุ่น ซึ่งสำเหตุก็มีอยู่ด้วยกัน 3 ประกำรหลัก คือ  

1. ด้ำนตนเอง พบว่ำวัยรุ่นนั้นก็มักจะมีปัญหำ กับผู้ปกครอง และคนรอบข้ำง อันเนื่องมำจำกทัศน์

คติท่ีไม่ตรงกัน จึงไม่อำจหำทำงออกด้วยกันได้ ประกอบกับภำวะอำรมณ์ของวัยรุ่นท่ีมีควำมรุนแรงก็ยิ่งจะ

ส่งผลให้มีควำมรู้สึกต่อต้ำนต่อสังคมรอบตัวเขำให้รุนแรงมำกยิ่งขึ้น ควำมมีอิทธิพลของครอบครัวหรือคน

รอบข้ำงได้ลดน้อยลง เมื่อเป็นเช่นนี้วัยรุ่นจึงมักจะนิยมท่ีจะสร้ำงสังคมของตัวเอง เพื่อค้นหำกำรยอมรับใน

รูปแบบท่ีต้องกำร   

2. ด้ำนครอบครัว เนื่องจำกวัยรุ่นนั้นยังต้องกำร กระบวนกำรหล่อหลอมจำกครอบครัวที่ ซึ่งเป็นส่ิง

ท่ีจะสำมำรถก่ำกับให้พวกเขำนั้นยังคงอยู่ในกรอบทำงสังคม แต่ครอบครัวไม่สำมำรถท่ำหน้ำท่ีได้อย่ำงปกติ 

อันเนื่องมำจำกปัญหำครอบครัว วัยรุ่นเองก็จะเกิดกำรต่อต้ำนครอบครัว ปัจจัยเช่นนี้เองท่ีจะผลักให้วัยรุ่น

ออกมำค้นหำสังคมอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งท่ำหน้ำท่ีคอยเติมเต็มควำมต้องกำรในลักษณะเดียวกันกับครอบครัว 

และพร้อมท่ีจะยอมรับกรอบทำงควำมคิดใหม่ท่ีได้เติมเต็มควำมต้องกำรของพวกเขำ 

3. ด้ำนสังคม เนื่องจำกกลุ่มเพื่อนเป็นสังคมท่ีให้กำรยอมรับ มีควำมเข้ำใจเพรำะต่ำงก็มีปัญหำใน

รูปแบบเดียวกัน ควำมสัมพันธ์ในกลุ่มของวัยรุ่นจึงมีควำมแน่นแฟ้น จนกลำยเป็นสังคมหลักท่ีวัยรุ่นหันหน้ำ

เข้ำหำมำกกว่ำสังคมอื่นๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหำต่ำงๆ ของวัยรุ่นจึงได้รับกำรแก้ไขผ่ำนระบบของสังคมให้หมู่

เพื่อน ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำจะออกมำในรูปแบบใดนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับโลกทัศน์ร่วมของกลุ่ม 
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ในประเด็นควำมรุนแรงในครอบครัว ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวนับว่ำเป็นปัญหำในระดับ

สังคม อย่ำงหนึ่ง ปัญหำท่ีปรำกฏอยู่ในหน่วยย่อยของสังคม ต้นเหตุหนึ่งของปัญหำอยู่ในระดับของโครงสร้ำง

ทำงวัฒนธรรมขนำดใหญ่ท่ีฝังรำกลึกในสังคมไทย กำรศึกษำเรื่อง  “ควำมรุนแรงในครอบครัว: สำเหตุ 

ผลกระทบ และแนวทำงกำรช่วยเหลือ” โดย อังคณำ ช่วยค้ ำชู (2555) ช้ีให้เห็นว่ำ สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมี

แนวคิดเรื่องชำยเป็นใหญ่ รำกฐำนควำมไม่เท่ำเทียมของชำยและหญิงในครอบครัวนั้นก็เกิดมำจำกแนวคิดนี้ 

ประกอบกับลักษณะของกฎหมำย ซึ่งผลท่ีออกมำในสังคมท่ีเป็นปัญหำอย่ำงเห็นได้ชัดคือกำรท่ีสำมีท่ำร้ำย

ภรรยำ ภำพควำมรุนแรงในลักษณะนี้ได้ถูกผลิตขึ้นและซึมซับผ่ำนตัวเยำวชน หรือบุตรในครอบครัว  

 ในงำนศึกษำเรื่อง “เร่ง รัก รุนแรง โลกชำยขอบของนักบิด” ของ ปนัดดำ ช ำนำญสุข (2551)  

กล่ำวถึงปัญหำในครอบครัว นอกจำกส่งผลกระทบต่อจิตใจ ของสมำชิกในครอบครัวแล้ว ในอีกมุมหนึ่งท่ี

ปัญหำอย่ำงนี้ยังคงอยู่ในสังคมท่ีสะท้อนให้เห็นว่ำสังคมไทยนั้นไม่ได้มองว่ำเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องท่ีปกติ หลำย

ครั้งหลำยครำวท่ีปัญหำในลักษณะนี้ถูกมองว่ำเป็นเรื่องภำยในครอบครัว คนภำยนอกไม่ควรเข้ำยุ่งเกี่ยว 

มุมมองเช่นนี้ก็ยิ่งเป็นกำรซ้่ำเติมเหยื่อของควำมรุนแรง โดยเป็นกำรบีบบังคับให้พวกเขำนั้นต้องจ่ำยอม ไม่

สำมำรถท่ีจะขอควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกท่ีจะน่ำมำต่อรอง แสดงให้เห็นว่ำแนวคิดของสังคมไทยท่ี

สนับสนุนให้เกิดควำมรุนแรงในครอบครัวนั้น ไม่ได้มีเพียงแนวคิดเดียวเท่ำนั้น หำกแต่เป็นหลำยแนวคิดท่ี

ช่วยกันสร้ำงรำกฐำนส่ำคัญของควำมรุนแรงในครอบครัวให้ยังคงอยู่ต่อไป  

 งำนวรรณกรรมเหล่ำนี้ ได้ช้ีให้เห็นถึงปัญหำของสถำบันครอบครัวท่ีส่ำคัญว่ำมีต้นเหตุอย่ำงไร ช่วย

ในกำรท่ำควำมเข้ำใจผู้ท่ีอยู่ในสังคมท่ีมีควำมรุนแรงในครอบครัว วัยรุ่นต้องกำรหลีกหนีจำกครอบครัวท่ีมี

ปัญหำ เป็นแรงผลักดันให้พวกเขำต้องขวนขวำยมำสร้ำงพื้นท่ีทำงสังคมใหม่เอง ท้ังนี้ ช้ีให้ เห็นถึงควำม

ล้มเหลวของสถำบันครอบครัว อันเป็นต้นเหตุประกำรหนึ่งของปัญหำควำมรุนแรงในวัยรุ่นสำเหตุหนึ่ง ซึ่งก็

ได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ พูนสุข มำศรังสรรค (2554) ท่ีได้มีกำรศึกษำภำวะของปัญหำควำมรุนแรงใน

ครอบครัว แล้วพบว่ำกำรท่ีสังคมไทยยังมีปัญหำเรื่องควำมรุนแรงในครอบครัวนี้ก็เนื่องมำจำก วิธีกำรจัดกำร

กับควำมขัดแย้งของคนไทยนั้นท่ีเน้นกำรประนีประนอม หลีกเล่ียงกำรเผชิญหน้ำ เก็บปัญหำนี้ไว้หำทำงออก

ด้วยตนเองฝ่ำยเดียว ซึ่งกุญแจส่ำคัญในในกำรแก้ปัญหำก็คือกำรพูดคุยอย่ำงจริงจัง เพื่อหำจุดร่วมท่ีทุกฝ่ำย

สำมำรถยุติปัญหำลงได้ แต่เมื่อไร้ซึ่งกำรพูดคุยกันปัญหำจึงไม่ได้รับกำรแก้ไข และบำนปลำยในท่ีสุด  

งำนเหล่ำนี้สำมำรถช้ีให้เห็นถึงควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงท่ีเกิดขึ้นกับวัยรุ่น และกำรผลิตซ้่ำควำม

รุนแรงเหล่ำนั้น แต่ประเด็นท่ีขำดไปของงำนช้ินนี้ ก็คือประเด็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัตถุท่ีมีควำมผูกพันกับวัยรุ่น
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กลุ่มนี้ โดยเฉพำะในฐำนะของเครื่องมือแสดงควำมเป็นตัวตน หรือในฐำนะเครื่องมือกำรแสดงออกทำงควำม

รุนแรง แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม ประโยชน์สูงสุดของงำนวิจัยเหล่ำนี้ ก็คือประเด็นเกี่ยวกับระบบควำมรุนแรงใน

ส่ิงแวดล้อมของวัยรุ่น ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับลักษณะของควำมรุนแรงท่ีวัยรุ่นได้แสดงออกมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

บทท่ี 3 

วิธีวิทยำในกำรศึกษำชีวิตของบิด ย่ำนรำมอินทรำ 

 

 จำกภำพอันติดตำ และเสียงอันแผดก้องของเครื่องยนต์เหล่ำนักบิดบนถนนยำมค่่ำคืน ท่ีผู้ศึกษำได้

สัมผัสท่ีเพชรบุรีตัดใหม่ ได้เป็นจุดเริ่มต้นในควำมสนใจ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ “ควำมรุนแรง” ท่ีเกี่ยวข้อง

กับนักบิดเหล่ำนี้ ควำมสนใจเกี่ยวกับประเด็น “ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม” ได้น่ำผู้ศึกษำไปสู่กำรค้นหำ

ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมท่ีซ่อนอยู่ภำยในสังคม ผ่ำนกำรกำรค้นคว้ำเอกกำรทำงวิชำกำร และงำนเขียนใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม เพื่อท่ำกำรศึกษำส่วนบุคคล ในหัวข้อ “ชีวิตนักบิด เวที

ชีวิตแห่งควำมรุนแรง” กำรลงศึกษำในพื้นท่ี ร้ำนซ่อมมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งย่ำนรำมอินทรำ ก็ได้สร้ำงควำม

เข้ำใจแก่ผู้ศึกษำ และมุมมองท่ีแตกต่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้มำกยิ่งขึ้น 

 

วิธีกำรท ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ 

 กำรศึกษำในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เพื่อท่ำควำมเข้ำใจในเรื่อง 

ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมท่ีสัมพันธ์ต่อกลุ่มนักบิดโดยมีข้ันตอนในกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้  

กำรทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

ผู้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักบิด และควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรมในสังคมท่ีมี

ควำมสัมพันธ์ต่อกลุ่มนักบิด โดยจะทบทวนวรรณกรรมผ่ำน หนังสือ งำนศึกษำ งำนวิจัย บทควำม ข่ำวสำร

ต่ำงๆ ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ กลุ่มนักบิด มอเตอร์ไซค์ และปัญหำในสังคมเมือง นอกจำกนั้นก็ยังมีข้อมูลใน

เชิงอำชญำวิทยำ ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกฎหมำยกำรจรำจร กฎหมำยพิเศษต่ำงๆ นโยบำยกำรปฏิบัติงำน

ของเจ้ำหน้ำท่ี มุมมองของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิดท่ีว่ำด้วยควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ผ่ำนหนังสือ และ

รวบรวมงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม และปัญหำวัยรุ่น ซึ่งจะน่ำไปสู่กำรท่ำควำมเข้ำ

ใจควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมแฝงอยู่ภำยในสังคม น่ำไปสู่ปัจจัยท่ีผลักดันให้เกิดกำรรวมตัวกันของกลุ่มนักบิด 

และควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรมท่ีสังคมได้ใช้กับกลุ่มนักบิด จำกห้องสมุดต่ำงๆ และส่ือออนไลน์ท่ีน่ำเช่ือถือ  
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กำรท ำงำนภำคสนำมทำงมำนุษยวิทยำ  

ผู้ศึกษำส่ำรวจด้วยกำรมองหำพฤติกรรมท่ีมีควำมเป็นไปได้ว่ำจะมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรแสดงควำม

รุนแรง สังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วนร่วม กำรสัมภำษณ์อย่ำงเป็นทำงกำร ด้วยกำรสอบถำมถึงข้อมูลท่ีต้องกำร

ทรำบโดยตรงด้วยพูดคุยอย่ำงเป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร ด้วยกำรพูดคุยในรูปแบบท่ีเน้นกำร

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่ำงตัวผู้ศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำ 

คือ กลุ่มนักบิดท่ีรวมตัวกันท่ีร้ำนซ่อมมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่ง บนถนนรำมอินทรำ เขตบำงเขน จ่ำนวน 5-6 คน 

โดยในส่วนของกำรเลือกกลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำ จำกนั้นจึงใช้ Snowball Sampling ในกำรค้นหำผู้ให้

ข้อมูลหลัก (Key Informants) อื่นๆ โดยจ่ำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักนี้ เป็นจ่ำนวนท่ีผู้ศึกษำคำดกำรณ์ไว้ใน

เบื้องต้น ท้ังนี้ ในระหว่ำงกำรท่ำงำนภำคสนำมอำจมีกำรเพิ่มหรือลดจ่ำนวนผู้ให้ข้อมูลหลัก ตำมแต่

สภำพกำรณ์ของกำรท่ำงำนสนำม ควำมชัดเจนในข้อมูลท่ีได้รับ และควำมอิ่มตัวในข้อค้นพบท่ีปรำกฏ โดย

รำยละเอียดกำรท่ำงำนภำคสนำมท่ีผู้ศึกษำได้ออกแบบไว้ในส่วนของกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมจะมีขั้นตอน

ดังนี้  

ผู้ศึกษำจะเข้ำไปสังเกตกำรณ์ถึงพฤติกรรมกำรขับมอเตอร์ไซค์ยำมค่่ำคืน กำรรวมตัวกันของกลุ่ม 

หรือกิจกรรมต่ำงๆของกลุ่ม โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกนั้นจะแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเก็บข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม

คือ 

1. กำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มนักบิด : โดยจะเลือกโดยกำรสุ่มเอำจำกผู้ท่ีแวะเวียนเข้ำมำ

พูดคุยในร้ำนมอเตอร์ไซค์ หรือจำกกำรแนะน่ำจำกผู้ท่ีเคยเก็บข้อมูล เพื่อจะสำมำรถน่ำข้อมูลท่ีเก็บ

ได้มำเปรียบ โดยผู้สัมภำษณ์จะเน้นเก็บข้อมูลท่ี เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลให้นักบิดเลือกท่ีจะแสดงออก

ทำงควำมรุนแรง และปัจจัยท่ีผลักดันให้เกิดกำรเข้ำมำเป็นสมำชิกของกลุ่ม โดยผู้ศึกษำนั้นจะเน้นไป

ท่ีกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง ก่อนท่ีจะเข้ำมำเป็นสมำชิกของกลุ่มนักบิด โดยจะเน้นไปท่ีประเด็น

เชิงครอบครัว และเชิงสังคม ซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมรุนแรงจำกโครงสร้ำงท่ีส่งผลกับ

ปัจเจก รวมไปถึงมุมมองของนักบิดต่อกระแสสังคม 

2. กำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจในพื้นท่ี : เปรียบได้เหมือนเป็นตัวกลำงระหว่ำงกลุ่มนักบิด กับสังคม 

นโยบำยต่ำงๆท่ีน่ำมำใช้กับกลุ่มนักบิด โดยเจ้ำหน้ำท่ี ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกำรผลักดันมำจำกกระแสใน

สังคมส่วนใหญ่ ท่ีมีต่อกลุ่มกลุ่มนักบิดท่ีไม่สำมำรถจะบรรลุถึงบรรทัดฐำนของชนช้ันกลำง เจ้ำหน้ำ
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จึงเป็นกลุ่มผู้ใกล้ชิดกับเหล่ำนักบิด ในแง่ท่ีเป็นตัวแทนของโครงสร้ำงท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มนักบิด 

โดยจะสัมภำษณ์เกี่ยวกับทัศนคติของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีต่อกำรแสดงออกและกำรรวมกลุ่มของ กลุ่มนัก

บิด 

3. กำรสัมภำษณ์บุคคลท่ัวไป : ถือว่ำเป็นกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นตัวแทนของผู้ท่ีมีบรรทัดฐำนสอดคล้องกับ

สังคม โดยจะเก็บข้อมูลในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ ทัศนคติท่ีมีต่อกลุ่มนักบิด ข้อมูลในกลุ่มนี้จะท่ำให้เห็น

ถึง ทัศนคติจำกสังคมส่วนใหญ่ว่ำในปัจจุบันมีลักษณะเช่นไร โดยจะเน้นไปท่ีผู้อยู่อำศัยบริเวณริม

ถนน รำมอินทรำ โดยจะเน้นไปผู้ท่ีอำศัยบริเวณติดท้องถนน เลือกสัมภำษณ์อย่ำงไม่เจำะจง 5 – 6 

ตัวอย่ำง 

4. กำรสัมภำษณ์เจ้ำของร้ำน : เนื่องจำกเจ้ำของร้ำนเองเป็นผู้ท่ีมีควำมคุ้ยเคยกับกลุ่มนักบิดท่ีแวะเวียน

เข้ำมำในร้ำนเป็นอย่ำงดี และเป็นผู้ท่ีเคยเป็นนักบิดมำก่อนท่ีจะผันตัวมำเป็นเจ้ำของกิจกำร โดยจะ

สัมภำษณ์ถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำของร้ำน กับกลุ่มนักบิด  ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับกำรรวมกลุ่ม และ

ลักษณะกำรจับจ่ำยใช้สอยของสมำชิกในกลุ่ม ว่ำมีควำมสัมพันธ์ในรูปแบบใดผ่ำนกำรบริกำร หรือ

กำรซื้อสินค้ำจำกร้ำน 

กำรจัดจ่ำแนกและวิเครำะห์ข้อมูล ในระหว่ำงและหลังเก็บข้อมูลภำคสนำม ผู้ศึกษำจะท่ำกำร

รวบรวม จัดจ่ำแนก ตรวจสอบ ตีควำม วิเครำะห์ และเขียนงำน โดยจะแบ่งเนื้อควำมท่ีจะน่ำเสนอออกเป็น 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีในกำรลงเก็บภำคสนำม : ท่ำกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม และคนคว้ำ เกี่ยวกับ

ประวัติควำมเป็นมำ และพัฒนำกำรของพื้นท่ีท่ีลงภำคสนำมในบริบทของกลุ่มนักบิด และรวมไปถึง

กำรเก็บข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำท่ี และผู้คนท่ีไม่ได้มีควำมเกี่ยวข้องกับนักบิด ในมุมมองท่ีมีต่อกลุ่มนักบิด  

2. รำยงำนเรื่องกำรรวมกลุ่ม : น่ำข้อมูลท่ีผ่ำนกำรคนคว้ำ และกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ท่ีเกี่ยวกับ

ปัจจัยต่ำงๆอันเป็นแรงผลักดันให้เกิดกำรรวมกลุ่มของกลุ่มนักบิด อันประกอบไปด้วยข้อมูลในด้ำน 

สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว พื้นเพ ควำมเป็นมำก่อน และหลังท่ีจะมำเข้ำกลุ่มนักบิด ว่ำมีลักษณะ

เช่นไร มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงไรบ้ำง 

3. รำยงำนเรื่องกำรแสดงออก : เก็บข้อมูลผ่ำนกำรลงภำคสนำม โดยกำรสังเกต หรือสอบถำม ถึง

ลักษณะของกำรขับขี่ของนักบิด กำรดัดแปลงมอเตอร์ไซค์ ลักษณะกำรรวมกลุ่ม และกิจกรรมท่ี
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สมำชิกในกลุ่มนั้นมีร่วมกัน อันเป็นกระบวนกำรประกอบสร้ำงตัวตนของกลุ่มนักบิด รวมไปถึง

กำรศึกษำโลกทัศน์ของกลุ่มนักบิดท่ีมีต่อสถำนะของตัวพวกเขำเอง และสังคม 

4. รำยงำนเรื่องควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมท่ีมีควำมสัมพันธ์กับนักบิด : ภำยหลังท่ำกำรสรุปข้อมูล

ภำคสนำม อันประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ี รำยงำนเรื่องกำรรวมกลุ่ม รำยงำยเรื่องกำร

แสดงออก ประกอบกับน่ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรค้นว่ำ มำท่ำกำรวิเครำะห์ด้วยแนวคิด ควำมรุนแรงเชิง

วัฒนธรรม เพื่อศึกษำถึง ควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรมท่ีมีควำมสัมพันธ์กับนักบิด 

 

รำมอินทรำ เวทีชีวิตนักบิด 

ย่ำนรำมอินทรำ ท่ีต้ังอยู่บริเวณทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือจำกใจกลำงกรุงเทพมหำนคร อยู่ติดกับ

ย่ำนมีนบุรี ในบริบทของกำรพัฒนำเมือง รำมอินทรำเป็นย่ำนท่ีมีมูลค่ำท่ีดินค่อนค่ำงต่่ำกว่ำย่ำนภำยใจกลำง

เมือง อย่ำงสุขุมวิท เพชรบุรี พระนคร รำชเทวี เป็นต้น และยังสำมำรถท่ีจะเข้ำไปอยู่อำศัยได้ รองรับผู้คน

จ่ำนวนมำก เนื่องจำกท่ีอยู่อำศัยในตัวเมืองท่ีมีจ่ำนวนไม่เพียงพอจะรองรับผู้คนจ่ำนวนมำก ย่ำนชำนเมืองก็

จึงเริ่มเกิดเป็นฐำนรองรับประชำกรจ่ำนวนมำก ผู้คนท่ีไม่สำมำรถท่ีจะสู้รำคำท่ีอยู่ในเมืองจ่ำเป็นท่ีจะต้อง

เลือกย่ำนชำนเมือง ซึ่งเห็นได้จำกกำรเกิดขึ้นของหมู่บ้ำน และคนโดมิเนี่ยม จ่ำนวนมำก ย่ำนรำมอินทรำก็

เป็นย่ำนหนึ่งท่ีเกิดขึ้นเพื่อรองรับกำรเพิ่มจ่ำนวนของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร ดังจะเห็นได้จำกสภำพใน

ปัจจุบัน ท่ีอสังหำริมทรัพย์ก่ำลังเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง กำรสร้ำงทำงด่วนพิเศษฉลองรัฐ หรือท่ีเรียกกันติดปำก

ว่ำ “ทำงด่วนรำมอินทรำ” ในปี พ.ศ.2538 ก็เป็นจุดเปล่ียนส่ำคัญให้พื้นท่ีแห่งนี้ กลำยเป็นย่ำนท่ีรับภำระ

รองรับผู้อยู่อำศัยในกรุงเทพมหำนครท่ีมีจ่ำนวนมำกจำกในตัวเมือง ท่ีนิยมมำอยู่อำศัยในย่ำนท่ีสำมำรถ

เดินทำงไปยังตัวเมืองสะดวก แทนท่ีจะไปอำศัยภำยในตัวเมือง กำรเพิ่มตัวของประชำกรผู้อยู่อำศัยได้สร้ำง

ควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆมำกมำย โดยเฉพำะเขตพื้นท่ีกำรอยู่อำศัยท่ีมีกำรแบ่งกันอย่ำงชัดเจนระหว่ำง

หมู่บ้ำนจัดสรร คอนโดมิเนียม ควำมเหล่ือมล่้ำทำงรำยได้ก็สร้ำงพื้นท่ีให้แก่ผู้คนแต่ละกลุ่มข้ึนมำ กีดกันผู้คน

ออกจำกกันด้วยควำมเป็นอื่น 

นอกจำกรำมอินทรำในบริบทของควำมเป็นพื้นท่ีอยู่อำศัยของผู้คนจ่ำนวนมำกแล้ว ในบริบทของ

สังคมนักบิด ควำมโดดเด่นอย่ำงหนึ่งของรำมอินทรำคือกำรเป็นพื้นท่ี ท่ีเป็นแหล่งรวมไว้ซึ่งร้ำนอะไหล่

มอเตอร์ไซค์ และร้ำนรับปรับแต่งเป็นจ่ำนวนมำก ประกอบกับกำรแข่งขันกันภำยในตลำดท่ีเข้มข้น ท่ำให้
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ร้ำนต่ำงๆในพื้นท่ีมีอัตรำค่ำบริกำรท่ีมีรำคำถูก ซึ่งก็เป็นปัจจัยท่ีสร้ำงให้พื้นท่ีรำมอินทรำเริ่มมีช่ือเสียงขึ้นมำ 

และกลำยเป็นท่ีรู้จักกันในหมู่นักบิดอย่ำงดี เหมือนกับย่ำนจอมทองท่ีอยู่ทำงฝ่ังธนบุรี คือลักษณะกำรเป็น

ย่ำนท่ีขึ้นช่ือเรื่องกำรเป็นแหล่งรวมเรื่องกำรปรับแต่มอเตอร์ไซค์ หำกได้พิจำรณำถึงสภำพแวดล้อมในย่ำน

เหล่ำนี้ ก็จะพบกำรมีลักษณะร่วมอย่ำงหนึ่งก็คือ มีกำรพัฒนำพื้นท่ีอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะเรื่องกำรสร้ำง

ถนน  ท่ีมีลักษณะเป็นทำงตรง โล่ง ยำว สำมำรถท่ีจะน่ำมอเตอร์ไซค์มำขับด้วยควำมเร็วสูงได้ ซึ่งด้วยลักษณ์

ของถนนเช่นนี้ก็เป็นท่ีเอื้ออ่ำนวยแก่กำรทดสอบควำมเร็วของมอเตอร์ไซค์ในยำมค่่ำคืน ด้วยปัจจัยเอื้อเช่น

ประกอบกับกำรเป็นพื้นท่ีอยู่อำศัยของผู้คนจ่ำนวนมำก กระแสควำมนิยมของมอเตอร์ไซค์ ย่ำนรำมอินทรำ

จึงได้กลำยเป็นพื้นท่ีท่ีวัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์นั้นเจริญงอกงำมในท่ีสุดย่ำนหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็นมอเตอร์ไซค์

ประเภทไหนก็ตำม  

 

เฝ้ำมอง วิถีแห่งนักบิด 

 ภำยหลังจำกได้ท่ำกำรศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่ีจะไปท่ำกำรลงภำคสนำม ก็เป็นภำคของกำร

พำตัวของผู้ศึกษำท่ีเป็นท้ังคนนอก และคนต่ำงกลุ่มเข้ำไปยังร้ำนซ่อมมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่ง ในย่ำนรำม

อินทรำ อันเป็นพื้นท่ีอยู่อำศัยแถบชำนเมืองของกรุงเทพมหำนคร โดยตัวผู้ศึกษำเองได้ติดตำมผลงำนอันโดด

เด่นของร้ำนแห่งนี้จำกใน Social Network มำช่วงเวลำหนึ่งก่อนท่ีจะได้ท่ำกำรวำงแผนกำรท่ำหัวข้อ

กำรศึกษำส่วนบุคคล ด้วยควำมเรียบง่ำยของเหมือนกับร้ำนท่ีมีอยู่ท่ัวไปตำมพื้นท่ีต่ำง ควำมมีชีวิตของพื้นท่ี

ในร้ำน ท่ำให้ตัดสินใจท่ีจะมุ่งหน้ำเข้ำไปเพื่อท่ีจะท่ำควำมเข้ำใจ ถึงประเด็นเกี่ยวกับควำมรุนแรงเชิง

โครงสร้ำง ด้วยกำรศึกษำเชิงมำนุษยวิทยำ 

 ร้ำนซ่อมมอเตอร์ไซค์ในมิติของควำมเป็นพื้นท่ีชีวิตรูปแบบหนึ่งของร้ำนท่ีนอกจำกจะมีผู้คน

ผลัดเปล่ียนกันเข้ำมำใช้บริกำร และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ท่ีอยู่ในร้ำนตลอดเวลำ ตัวอย่ำงเช่น ผู้น่ำมอเตอร์ไซค์

มำซ่อมบ่ำรุงท่ีร้ำน ก็มักจะมีกำรพูดคุยเรื่องต่ำงๆกับเจ้ำของร้ำนเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์ หรือ

เรื่องในชีวิตประจ่ำวัน เจ้ำของร้ำนเองในบำงครั้งก็ได้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ให้กับลูกค้ำ

ท่ีมำใช้บริกำรอย่ำงเต็มใจ โดยเฉพำะผู้ท่ีเป็นขำประจ่ำ ผู้ท่ีมีควำมคุ้ยเคย เพื่อนฝูง หรือผู้ท่ีมักจะใช้เวลำส่วน

ใหญ่อยู่บริเวณร้ำน ด้วยเหตุเช่นนี้ร้ำนจึงไม่ได้เป็นเพียงสถำนท่ีท่ีเปิดบริกำรซ่อมมอเตอร์ไซค์เพียงอย่ำงเดียว

เท่ำนั้น ส่ิงท่ีได้สะท้อนให้เห็น กำรเกิดขึ้นของเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งน่ำไปสู่กำรเกิด
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เป็นสังคมเล็กๆ ท่ีกำรเคล่ือนไหวของชีวิตผูกติดอยู่กับส่ิงท่ีเรียกว่ำ”มอเตอร์ไซค์” ภำยในสังคมย่อยท่ีพวก

เขำได้สร้ำงขึ้นมำด้วยส่ิงท่ีมี ท่ีทำงสังคมท่ีส่ังสมมำกขึ้นเรื่อยๆ ด้วยชีวิตท่ีมีควำมคล้ำยคลึงกันน่ำไปสู่ควำม

เข้ำใจ ได้กลำยจุดแข็งของสังคมนักบิด อันมีควำมแตกต่ำงจำกชีวิตชนช้ันกลำงท่ีผู้ศึกษำได้สัมผัสท่ำมกลำง

กำรใช้ชีวิตท่ีอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมตลอดเวลำ ประเด็นท่ีส่ำคัญท่ีสุดในกำรด่ำเนินงำนครั้งนี้คือกำรค้นหำ

ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงท่ีได้ผลักดันให้พวกเขำเลือกท่ีจะมีชีวิตท่ีแตกต่ำงจำกภำพของพลเมืองท่ี 

วัฒนธรรมกำรศึกษำของไทย ได้พยำยำมผลักดันให้คนไทยทุกคนนั้นได้กลำยมำเป็น “พลเมืองดี” 

 ควำมน่ำสนใจในกำรศึกษำในประเด็นเกี่ยวกับกำรแสดงออกทำงควำมรุนแรงในครั้งนี้ มีควำม

จ่ำเป็นที่จะต้องท่ำควำมเข้ำใจถึงสภำพสังคม วัฒนธรรม วีถีชีวิต ท่ีเบียดบังทำงเดินในชีวิตของนักบิดเหล่ำนี้ 

จนน่ำไปสู่ควำมเบื่อหน่ำยในกำรท่ีพยำยำมจะมีชีวิตแบบชนช้ันกลำง และสร้ำงสะพำนอันเป็นจุดเปล่ียนให้

พวกเขำก้ำวเข้ำไปสู่กำรใช้ชีวิตอย่ำงโลดโผน จนในบำงเวลำน่ำสงสัยว่ำพวกน่ำพลังอันมหำศำลมำใช้ในกำร

ท่ำกิจกรรมเส่ียงตำยมำได้อย่ำงไร อดีตและชีวิตท่ีผ่ำนมำของกลุ่มนักบิดเหล่ำนี้ได้มีส่วนร่วมในกำรส่ิงท่ีพวก

เขำเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้อย่ำงไร 

 ท่ำมกลำงบริบทของสังคมนักบิด ร้ำนซ่อมมอเตอร์ไซค์ในลักษณะนี้ ไม่ได้ท่ำเพียงแค่รับซ่อมบ่ำรุง

เพียงอย่ำงเดียว แต่ก็ยังรับบริกำรแต่งให้มีควำมควำมแรงมอเตอร์ไซค์ตำมท่ีลูกค้ำต้องกำร หรือกำรท่ำท่อให้

มีเสียงดัง ในมุมหนึ่งก็เพื่อควำมอยู่รอดของผู้ประกอบกำรในด้ำนนี้เพรำะเป็นควำมรู้เพียงไม่กี่อย่ำงท่ีจะ

สำมำรถน่ำมำประกอบเล้ียงชีพได้ แม้จะน่ำไปสู่กำรสร้ำงมลภำวะไม่พึงประสงค์ในเขตท่ีเป็นพื้นท่ีกำรอยู่

อำศัยของผู้คน กำรท่ีร้ำนถูกมองว่ำเป็นพื้นท่ีแห่งต้นตอของปัญหำเกี่ยวกับกำรแข่งรถบนท้องถนนท้ังมวลจึง

เป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่ว่ำจะผ่ำนมำกี่ยุคท่ีสมัย นโยบำยหรือแผนงำนท่ีออกมำจ่ำนวนมำก ท่ีได้มีกำรน่ำมำใช้

งำนเพื่อท่ีจะแก้ปัญหำเกี่ยวกับแกงค์ซิ่งบนท้องถนน หรือกำรรวมตัวแข่งมอเตอร์ไซค์บนท้องถนน แต่ก็เป็น

เพียงแค่มำตรกำรท่ีได้ผลเพียงช่ัวครำวเท่ำนั้น แม้ในมุมมองของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและแม้กระท่ังประชำชนท่ัวไปท่ี

ไม่ได้มีควำมเกี่ยวข้องกับร้ำนเหล่ำนี้ ถึงแม้ กำรมีอยู่ของร้ำนมอเตอร์ไซค์จึงเป็นส่ิงท่ีน่ำสงสัยอย่ำงมำก 

จ่ำนวนร้ำนท่ีไม่เคยลดลงนั้นได้สวนทำงกับกระแสหรือแนวคิดของภำครัฐในกำรพยำยำมพัฒนำเมือง  

 ในมุมมองหนึ่งกำรเป็นผู้ท่ีมีควำมช่ืนชอบในมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน ท้ังตัวผู้ศึกษำ และกลุ่มผู้ขับขี่

มอเตอร์ไซค์ในร้ำน ถึงแม้จะกันคนละประเภท ก็ได้สร้ำงบรรยำกำศท่ีรำบรื่นในกำรพูดคุยได้ในระดับหนึ่งใน

มุมมองของผู้ศึกษำเอง กำรพูดคุยเพื่อจะได้มำซึ่งควำมคุ้นเคยก็ใช้เวลำไม่นำนมำกนัก กำรได้สัมผัสวิถีชีวิตใน

โลกของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์จำกวรรณกรรมท่ีได้ทบทวนไป หรือแม้กระท่ังประสบกำรณ์ชีวิตในกำรมี
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มอเตอร์ไซค์เป็นพำหนะหลัก ส่ิงเหล่ำนี้ท่ำให้มีข้อมูลท่ีจะแลกเปล่ียนในกำรพูดคุยถึงเรื่องรำวประเด็นต่ำงๆ

ในภำคสนำม ซึ่งก็มีท้ังท่ีเหมือนกัน และแตกต่ำงกัน ควำมกล้ำท่ีจะพูดในเรื่องต่ำงๆก็ได้ท่ำให้ตัวผู้ศึกษำเอง

ค่อยๆท่ีจะสำมำรถท่ีจะรับรู้ถึงข้องมูลท่ีกว้ำงและมำกขึ้นเรื่อยๆ น่ำไปสู่กำรท่ีท้ังสองฝ่ำยเริ่มท่ีจะเรียนรู้ถึง

ตัวตนของอีกฝ่ำย ก่อให้เกิดกำรปรับควำมเข้ำกระบวนกำรโลกทัศน์เข้ำหำกัน รสนิยมท่ีมีควำมคล้ำยคลึงกัน

จึงท่ำหน้ำท่ีเป็นเหมือนอัตลักษณ์ท่ีมีร่วมกัน ท่ีสร้ำงควำมไว้วำงใจ 

 

หนทำงสู่กำรรับรู้ ชีวิตนักบิด 

 กำรท่ำควำมเข้ำใจภำคสนำม ผ่ำนวรรณกรรม งำนเขียนวิชำกำร บทควำม หรือแม้กระท่ังส่ือต่ำงๆ 

ก็เป็นบทหนึ่งท่ีมีควำมส่ำคัญในกำรศึกษำครั้งนี้ โดยบริบทของมันก็คือกำรให้ภำพแนวทำงในกำรท่ำควำม

เข้ำใจสนำมของผู้ศึกษำในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสังคมท่ีผู้ศึกษำไม่เคยสัมผัสมำก่อน ถึงแม้จะเป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์

เหมือนกันก็ตำม แต่ผู้ศึกษำเองก็มีกำรนิยำมตัวตนท่ีแตกต่ำงออกไปเช่นกัน กำรเข้ำไปศึกษำครั้งนี้หนทำง

แรกท่ีจะส่ำไปสู่ควำมเข้ำใจกลุ่มนักบิดเหล่ำนี้คือกำรลดซึ่งควำมเป็นตัวตนบำงอย่ำงของผู้ศึกษำออกไป 

โดยเฉพำะควำมเป็นชนช้ันกลำงท่ียึดมั่นในระเบียบของสังคม ท่ีจ่ำต้องละลำยมัน ให้เหลือเพียงผู้ใคร่รู้ถึง

วัฒนธรรมท่ีมีควำมแปลกใหม่ส่ำหรับตัวผู้ศึกษำ  

กำรสร้ำงควำมรู้สึกกลมกลืนให้แก่กลุ่มตัวอย่ำง โดยกำรส่ำรวจพื้นท่ีโดยรอบบริเวณร้ำน กำรแนะน่ำ

ตัวเองกับเจ้ำของร้ำนผู้ท่ีเป็นกุญแจส่ำคัญไปสู่ผู้ให้ข้อมูลอื่นๆ ผู้ให้ข้อมูลรำยย่อย ผู้ท่ีแวะเวียนเข้ำมำในร้ำน  

กำรพูดคุยเพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคย กำรพูดคุยเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ จำกท่ีกล่ำวมำเบ้ืองต้นก็เป็นกำรเริ่มต้น ใน

กำรท่ำควำมเข้ำใจกลุ่มนักบิดขำประจ่ำท่ี แวะเวียนกับเข้ำมำยังร้ำนแห่งนี้ พร้อมกับกำรพยำยำมเขียนข้อมูล

ต่ำงๆลงในสมุด ทุกๆครั้งท่ีกลับจำกกำรท่ำภำคสนำม เพื่อหำควำมถ่ีของปรำกฏกำรณ์ บำงอย่ำงในข้อมูลท่ี

ได้มำ ในนัยหนึ่งก็เพื่อกำรวิเครำะห์เพื่อหำควำมหมำยของปรำกฏกำรณ์นั้นๆ แต่อีกนัยหนึ่งก็เป็นกำร

ตรวจสอบข้อมูลไปในตัว และกำรพยำยำมสังเกตกำรณ์กิจกรรมต่ำงๆท่ีเกิดขึ้นในร้ำน ซึ่งมีควำมส่ำคัญ 

นอกจำกจะในแง่ของกำรเก็บข้อมูลใหม่เพิ่มเติมแล้ว บรรยำกำศของผู้คนในร้ำนก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงกำร

เปล่ียนแปลงบำงอย่ำงในสนำมท่ีมีต่อตัวผู้ศึกษำเช่นกัน ซึ่งเป้ำหมำยในกำรเก็บข้อมูลก็คือ กำรพยำยำมท่ีจะ

ให้เห็นพื้นท่ีชีวิต ของร้ำนแต่งมอเตอร์ไซค์แห่งนี้ ท่ีสะท้อนถึงมิติของควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรมจำกสังคม ท่ี

มีต่อนักบิดเหล่ำนี้ 
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ในวันท่ีเข้ำไปยังร้ำนแห่งนี้ครั้งแรกในช่วง เดือนสิงหำคม พ.ศ.2559 โดยไม่ได้นัดหมำย และไม่ได้

เตรียมตัวมำกนัก ในกำรออกไปเก็บข้อมูล แต่ด้วยควำมท่ีต้องกำรในกำรท่ำควำมรู้จักกับร้ำนแห่งนี้อย่ำง

จริงจัง ควำมใคร่อยำกรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีชีวิตของร้ำนแห่งนี้ ก็ได้น่ำพำผู้ศึกษำเข้ำไปหำผู้ท่ีเป็นเหมือศูนย์กลำง

ของพื้นท่ีแห่งนี้ ซึ่งก็คือ “เจ้ำของร้ำน” ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง ในหมู่นักบิดอย่ำงแน่นอนเพรำะร้ำน

แห่งนี้เคยชนะกำรแข่งขันมำก่อน ภำพแรกท่ีเห็นก็คือภำพของเจ้ำของร้ำนรื้อเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง 

กำรแนะน่ำตัวของผู้ศึกษำได้เปิดฉำกขึ้นก่อน เพื่อแจ้งให้ทรำบถึงจุดประสงค์ในกำรเข้ำมำยังร้ำนแห่งนี้ของผู้

ศึกษำ ถึงแม้จะเป็นในช่วงของกำรท่ำงำน เจ้ำของร้ำนก็สำมำรถท่ีจะพูดคุยกับผู้ศึกษำได้อย่ำงคล่องแคล่ว 

กำรพูดคุยในครั้งแรกนี้ถือเป็นกุญแจส่ำคัญในกำรลงภำคสนำม เนื่องจำกเป็นเสมือนตัวก่ำหนดถึงรูปแบบใน

กำรพูดคุย กำรสอบถำมต่ำง ภำยหลังจำกนี้ ว่ำควรจะมีแบบใด ตำมปฏิกิริยำของสนำมโดยภำพรวม กำรลง

ภำคสนำมไปเก็บข้อมูลแต่ละครั้งนั้นก็จะใช้เวลำในกำรศึกษำประมำณ 15 – 45 นำที ตำมสภำพควำมพร้อม

ของภำคสนำมในวันนั้นๆ เนื่องจำกกำรอยู่ในพื้นท่ีนำนผู้ศึกษำรู้สึกว่ำอำจเป็นกำรรบกวน และสร้ำงภำวะ

กดดันให้กับร้ำนแห่งนี้ได้ ในสนำมนี้สำมำรถท่ีจะกล่ำวได้อย่ำงเต็มปำกว่ำเจ้ำของร้ ำนนั้น คือ Key 

Informant ท่ีส่ำคัญท่ีสุดเนื่องจำกจะเป็นผู้ท่ีสำมำรถแนะน่ำผู้ศึกษำให้รู้จักขำประจ่ำของร้ำน และสำมำรถ

เก็บข้อมูลในประเด็นท่ีต้องกำรได้ อย่ำงไม่ยำกนัก เนื่องจำกกำรแนะน่ำผ่ำนเจ้ำของร้ำนนั้นก็เหมือนกับเป็น

กำรได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้มีหน้ำมีในพื้นท่ีของกลุ่มนักบิดคนหนึ่ง โดยส่วนมำกมักจะท่ำกำรเก็บข้อมูลใน

เวลำท่ีเหล่ำนักบิดเหล่ำนี้ได้แวะเวียนเข้ำมำพูดคุยกับเจ้ำของร้ำน และน่ำมอเตอร์ไซค์มำปรับแต่ง ภำยหลัง

จำกกำรลงภำคสนำมสองถึงสำมครั้ง จึงสำมำรถท่ีจะมีข้อมูลในภำคสนำม เพียงพอท่ีจะน่ำกลับมำวำงแผน

ในกำรท่ำกำรศึกษำครั้งนี้ได้ 

กำรก้ำวเข้ำไปในสนำมอย่ำงกลมกลืน เริ่มภำยหลังกำรเข้ำเก็บข้อมูลครั้งท่ี 4 - 5 ผู้ศึกษำกลำยเป็น

ท่ีจดจ่ำ จำกมอเตอร์ไซค์ของผู้ศึกษำ กำรแต่งตัวรัดกุม และกำรเป็นผู้อยำกรู้อยำกเห็นชอบถำมนู่นนี่

ตลอดเวลำ ถึงแม้ในช่วงแรกของกำรเก็บข้อมูล ผู้ศึกษำพบว่ำกำรพูดคุยต้องด่ำเนินไปอย่ำงค่อนค่ำง

ยำกล่ำบำก เนื่องมำจำกควำมเป็นส่ิงแปลกปลอมของผู้ศึกษำในพื้นท่ี กำรปฏิเสธอย่ำงนิ่มนวลของกลุ่มนัก

บิดท่ีแวะเวียนมำในร้ำนด้วยกำรพูดน้อย กำรจับกลุ่มพูดคุยกันเอง ประกอบบุคลิกอันเงียบขรึมของผู้ท่ีแวะ

เวียนมำในร้ำนส่วนใหญ่ ก็ได้เป็นอุปสรรค์อย่ำงหนึ่งในกำรลงเก็บข้อมูล นับจำกกำรเข้ำไปเก็บข้อมูลครั้งท่ี 4 

– 5 บรรยำกำศเบื้องต้นก็เริ่มหำยไป กำรสังเกตกำรณ์กิจกรรมบริเวณร้ำน ของเหล่ำสมำชิกกลุ่มนักบิดขำ

ประจ่ำของร้ำน ท่ีมักจะมำพูดคุยกันเรื่องมอเตอร์ไซค์  เรื่องชีวิตประจ่ำวัน ในบำงครั้งเองก็ได้มีกำรสอบถำม
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พูดคุยเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ของผู้ศึกษำด้วยเช่นกัน ควำมคุ้นเคยและควำมสนิทสนมท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำกกำร

ไปภำคสนำมบ่อยครั้ง น่ำไปสู่กำรชักขวนไปท่ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น เช่นกำรทดสอบควำมเร็ว ขับรถร่อนยำม

ค่่ำคืน หรือแม้กระท่ังพำไปชมกำรแข่งรถบนท้องถนนยำมวิกำล ถึงแม้จะในฐำนะกำรเป็น”ผู้มำเยี่ยมเยียน 

เป็นประจ่ำ” ก็ตำม กำรปฏิเสธที่บ่อยครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นกำรสร้ำงควำมรู้สึกด้ำนลบให้แก่เหล่ำนักบิดอยู่ไม่

น้อย ผู้ศึกษำตระหนักว่ำหำกไม่สำมำรถท่ีก้ำวข้ำม กฎเกณฑ์ และควำมกลัว อันเป็นเหมือนก่ำแพงอำกำศ ท่ี

กั้นผู้ศึกษำจำกโลกหลังก่ำแพงนั้น กำรพัฒนำตัวเองไปสู่อีกขั้นของกำรเป็นนักศึกษำมำนุษยวิทยำ จ่ำเป็นท่ี

จะมองข้ำมควำมเส่ียงบำงอย่ำงออกไป ควำมกล้ำบ้ำบิ่นท่ีจะต้องแลกคือส่ิงท่ีพึงกระท่ำเพื่อท่ีจะให้เกิดกำร

ขับเคล่ือนไปสู่ต่ำแหน่งท่ีสำมำรถท่ีจะมองเห็นภำพโครงสร้ำงบำงอย่ำงท่ีชัดเจนขึ้น กำรเข้ำไปยืนในจุดๆหนึ่ง

ในชีวิตของกลุ่มนักบิดไม่ว่ำจะในฐำนะใดก็ตำม เป็นส่ิงท่ีจ่ำเป็นในกำรเปล่ียนผ่ำนครั้งนี้ 

วันหนึ่งในภำคสนำม คืนสุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ ปี พ.ศ.2560 อำกำศเย็นยำมค่่ำคืนได้น่ำพำผู้

ศึกษำ ไปยังเส้นเลียบทำงด่วนรำมอินทรำ พร้อมกับสมำชิกส่วนหนึ่งของกลุ่มนักบิด คืนนี้ค่อนค่ำงเงียบ 

“สำม” ผู้เป็นหัวหอกในกำรออกมำรับลมเย็นครั้งนี้มีควำมคุ้นเคยกับผู้ศึกษำพอสมควร รู้สึกยินดีท่ีในท่ีสุดผู้

ศึกษำได้ออกมำรวมตัวยำมวิกำลในครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นกำรรวมตัวท่ีมี มอเตอร์ไซค์เพียง 4 คัน แต่ก็ได้ถือเป็น

กำรข้ำวข้ำมอะไรบ้ำงส่ิงในตัวผู้ศึกษำ และได้สร้ำงฐำนะใหม่ขึ้นมำในสำยตำของกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่

ว่ำมันจะเป็นอะไรก็ตำม ส่ิงท่ีตำมมำหลังจำกคืนนั้นก็คือ กำรเก็บข้อมูลในภำพรวมสำมำรถท่ำได้ลึกขึ้น 

โดยเฉพำะในประเด็นท่ีเกี่ยวกับครอบครัว อันเป็นหัวข้อท่ีส่ำคัญมำกท่ีสุดหัวข้อหนึ่งในกำรท่ำกำรศึกษำครั้ง

นี้ กำรพูดคุยแลกเปล่ียนเกี่ยวกับปัญหำครอบครัวได้เริ่มเกิดขึ้นอย่ำงจริงจัง และดูเหมือนจะเป็นกำรพูด

ออกมำในเชิงของ”กำรระบำยออก” ถึงเรื่องรำวในอดีตพร้อมกับ กำรระบำยแอลกอฮอล์ จำกร่ำงกำยท่ี

ออกมำกับลมหำยใจของนักบิด ชีวิตท่ีเต็มไปด้วยปัญหำ ภำยใต้กำรกดทับของโครงสร้ำง  กำรศึกษำในภำพ

กว้ำงนั้นก็ได้เริ่มท่ีจะเจำะประเด็นเป็นเรื่องรำวได้ ข้อมูลท่ีได้มำน่ำไปสู่กำรประกอบสร้ำงภำพอันชัดเจนของ

ชีวิตท่ำมกลำงควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น สัดส่วนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำครอบครัวเริ่มเพิ่มมำกขึ้นมำในภำพรวม

ของข้อมูลในกำรศึกษำครั้งนี้ 
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ตัวเรำ บนเวทีชีวิตนักบิด 

กำรเก็บข้อมูลภำยหลังกำรออกไปร่วม “กิจกรรมบนท้องถนน” ในครั้งแรก ควำมยอมรับในตัวผู้

ศึกษำท่ีกลุ่มนักบิดมีก็ได้เพิ่มมำกขึ้น ควำมเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูลต่ำงๆ ก็ได้ท่ำกำรเก็บข้อมูลมีควำม

สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น กำรท่ำควำมรู้จักกับผู้ให้ข้อมูลรำยอื่นๆ ภำยใต้กำรแนะน่ำของกลุ่มนักบิด เป็น

เสมือนทำงลัดทำงหนึ่งในกำรเข้ำถึงข้อมูล ถึงแม้จะเป็นกำรเก็บข้อมูลในเชิงกำรหำควำมถ่ีในแต่ละประเด็น 

เนื่องจำกควำมอิ่มตัวของข้อมูล แต่จุดเปล่ียนท่ีส่ำคัญก็คือกำรเห็นควำมเปล่ียนแปลงในชีวิตของนักบิด และ

กำรมีอิทธิพลทำงควำมคิดของผู้ศึกษำต่อนักบิดบำงคน กำรมมีควำมต้องกำรท่ียกระดับชีวิตของตน ด้วยกำร

ขำยมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันแรกของ “หนึ่ง” นักบิดวัย 22 ปี ท่ีสภำพในปัจจุบันสำมำรถขับข่ีในสนำมได้เท่ำนั้น 

ให้แก่เจ้ำของร้ำน ไปซื้อมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกับผู้ศึกษำ มือสอง ในรำคำ 45,000 บำท ด้วยเหตุผลท่ีว่ำเบื่อ

หน่ำยกำรถูกมองว่ำเป็น “เด็กแว้น” กำรขยับรุ่นในครั้งนี้ก็มีส่วนหนึ่งมำจำกค่ำปรึกษำของผู้ศึกษำเช่นกัน 

แต่ในฐำนนะท่ีเป็นผู้ใช้งำนมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ ภำยหลังเหตุกำรณ์ครั้งนี้บรรดำสมำชิกในกลุ่มก็ได้มีกำรเย้ยหยัน

ด้วยอำรมณ์ขันว่ำ “หนึ่ ง Big bike” แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม ควำมสัมพันธ์ของนักบิดในกลุ่มนี้ก็ไม่ ได้

เปล่ียนแปลงไปตำมมอเตอร์ไซค์ท่ีเปล่ียนไป 

ระหว่ำงกำรเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นกำรเก็บข้อมูลเพียงระยะเวลำหนึ่งเท่ำนั้น แต่ส่ิงหนึ่งท่ีผู้

ศึกษำได้เรียนรู้ผ่ำนกำรท่ำควำมเข้ำใจเหล่ำนักบิดในครั้งนี้ คือควำมอ่อนไหวในชีวิตของพวกเขำ ถึงแม้ภำพ

จ่ำของสังคมท่ีมีต่อนักบิดเหล่ำนี้มักจะเป็นในด้ำนท่ีไม่ดี แต่ด้ำนหนึ่งของนักบิดเหล่ำนี้คือกำรเป็นเหยื่อของ

ควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรมมำโดยตลอด กำรระวังตัวต่อคนแปลกหน้ำ กำรสร้ำงสังคมเฉพำะกลุ่ม กำรมี

ควำมคิดในแง่ลบต่อส่ิงต่ำงๆ ก็เป็นปรำกำรในกำรป้องกันตัวอย่ำงหนึ่งของพวกเขำ ระหว่ำงกำรเก็บข้อมูล

ภำคสนำม มีช่วงสัปดำห์หนึ่งท่ีผู้ศึกษำติดภำรกิจไม่สำมำรถท่ีจะไปเยี่ยมเยียนร้ำนแห่งนี้ได้ ก็ได้มีกำรลงตรวจ

ตำมร้ำนของเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจ ซึ่งภำยหลังผู้ศึกษำเองก็ได้ทรำบว่ำมีกำรยึดมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง ถึงแม้จะเป็น

เรื่องปกติก็ตำมส่ำหรับร้ำนในลักษณะนี้ แต่ควำมสงสัยในหมู่นักบิดจ่ำนวนหนึ่งก็ได้มุ่งมำท่ีตัวผู้ศึกษำว่ำเป็น

ผู้ให้ข้อมูลแก่เจ้ำหน้ำท่ี แต่ด้วยกำรปรับควำมเข้ำใจกันเองภำยในกลุ่มโดยเจ้ำของร้ำน ปัญหำนี้ก็ไม่เป็น

ปัญหำ ในกำรเก็บข้อมูลครั้งต่อไปบรรยำกำศทุกๆอย่ำงก็กลับสู่ปกติ 

ภำพของชีวิตนักบิดเหล่ำนี้ก็ค่อยๆ เปล่ียนไป พร้อมๆ กับตัวผู้ศึกษำท่ีค่อยเปล่ียนไป กำรรับรู้วิถี

ชีวิตท่ีมีควำมแตกต่ำงอย่ำงส้ินเชิงจำกท่ีผู้ศึกษำได้สัมผัส ก็ได้ท่ำให้ผู้ศึกษำ พบว่ำโครงสร้ำงในสังคมได้

ก่ำหนดให้ผู้คนเกิดมำพร้อมหัวโขน ท่ีแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน เพียงเพรำะควำมกลัวบำงอย่ำงท่ีถ้ำหำกถอด
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หัวโขนนี้ไปก็จะไปเกลือกกล้ิงก่ำส่ิงท่ีเรำไม่เคยสัมผัสมำก่อน ว่ำกันว่ำ “ควำมล่ำบำก คือควำมไม่คุ้นชิน” ใน

บริบทนี้ก็เช่นกัน ผู้ศึกษำคงไม่สำมำรถท่ีจะบอกได้ว่ำผู้ศึกษำได้ถอดหัวโขนออกอย่ำงสมบูรณ์แบบ ส่ิงท่ีผู้

ศึกษำได้ท่ำเป็นเพียงแค่กำรแง้มรอยแตกของหัวโขนท่ีสร้ำงมำอย่ำงดี ท่ีผู้ศึกษำบังเอิญท่ำมันหล่นบนท้อง

ถนนหลำยครั้งหลำยครำ จนสำมำรถได้ลองสัมผัสถึงส่ิงท่ีไม่เคยสัมผัสมำก่อน เช่น สำยลมยำมค่่ำคืน กล่ิน

ของควำมเป็นอื่น วิวของชำยขอบ ส่ิงเหล่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรกำรปฏิบัติกำรทำงวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้น 

และเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลำภำยในสังคมท่ีถูกฉำบเอำไว้ด้วยภำพท่ีสวยงำม เพื่อช่อนเร้นส่ิงท่ีไม่สวยงำม

เอำไว้ 

ชีวิตของกลุ่มนักบิดเหล่ำนี้มีควำมน่ำสนใจ และน่ำค้นหำเป็นอย่ำงมำก แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมชีวิตของ

นักบิดเหล่ำนี้มีควำมไม่แน่นอน กำรขยับขยำยควำมเข้ำใจต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีอยู่นอกเหนือควำมคำดหวัง 

หรือประเด็นในกำรศึกษำก็ได้ส่งผลให้ควำมเข้ำใจในชีวิตของนักบิดในเมืองหลวงนั้น ขยับขยำยไปมำกยิ่งขึ้น 

ซึ่งก็คือเรื่องรำวต่ำงๆ ในภำคสนำมท่ีเกิดขึ้นภำยหลังจำกก้ำวแรกในภำคสนำมท่ีผู้เขียนนั้นได้พยำยำมเรียบ

เรียงออกมำผ่ำนตัวหนังสือในบทนี้ 
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บทท่ี 4 

มอเตอร์ไซค์ นักบิด และแรงบิดจำกสังคม 

 

เนื้อหำในบทนี้ นอกจำกจะเป็นกำรบรรยำยถึงอัตลักษณ์ของนักบิดแล้ว ในบทนี้ก็ยังเป็นกำรให้ภำพ

ของชีวิตนักบิดผ่ำนมุมมองของผู้ศึกษำท่ีได้สัมผัสจำกกำรลงไปท่ำกำรเก็บข้อมูลในกำรท่ำกำรศึกษำครั้งนี้ 

ท่ำมกลำงสัมพันธ์ที่มีต่อบริบทต่ำงในสังคม ปัจจัยต่ำงท่ีหล่อหลอมให้จำกวัยรุ่นธรรมดำเลือกท่ีจะก้ำวเข้ำมำ

สู่โลกของนักบิด โลกทัศน์ของเหล่ำนักบิดท่ีมีต่อสังคม และท่ีสังคมมีต่อนักบิด ซึ่งท้ำยท่ีสุดแล้วส่ิงเหล่ำคือส่ิง

ท่ีเป็นเวทีชีวิตท่ีเหล่ำนักบิดต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ำมกลำงควำมรุนแรงจำกสังคมท่ีโหมกระหน่่ำใส่พวกเขำ 

 

พัฒนำกำรของมอเตอร์ไซด์ในประเทศไทย 

ช่วงปลำยศตวรรษท่ี 19 ในปี ค.ศ. 1885 ก็อตต์เลบ เดมเลอร์ (Gottleb Daimler) วิศวกรชำว

เยอรมัน ได้ทดลองน่ำเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ซึ่งเป็นผลงำนของดอกเตอร์อ็อตโต (Dr.Nikolaus August 

Otto) ชำวเยอรมันคนแรกท่ีประสบควำมส่ำเร็จในกำรประดิษฐ์เครื่องยนต์ส่ีจังหวะในปี ค.ศ. 1876 มำ

ประดิษฐ์เป็นรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของโลก นับจำกนั้นเป็นต้นมำ มอเตอร์ไซค์ได้กลำยเป็นสินค้ำท่ี

แพร่กระจำยไปท่ัวทวีปยุโรป ประเทศท่ีมีควำมสำมำรถทำงด้ำนอุตสำหกรรมได้ต้ังแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของ

ตนเองขึ้นมำ ซึ่งมีกำรผลิตเพื่อส่งออก และจ่ำหน่ำยภำยในประเทศ กำรเป็นสินค้ำท่ีมีกำรแข่งขันกันสูงใน

ตลำดได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก ซึ่งนอกจำกจะมีประโยชน์ในชีวิตประจ่ำวันแล้ว ทำงกำรทหำรเองก็มีกำรน่ำ

มอเตอร์ไซค์ไปใช้ปฏิบัติภำรกิจเช่นกัน ท้ังในสงครำมโลกครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

หลังสงครำมโลกครั้งท่ี 2 รถมอเตอร์ไซค์เข้ำมำสู่ภูมิภำคเอเชีย ญี่ปุ่น มำแทนท่ีผู้น่ำทำงกำรตลำด

อย่ำงยุโรป ท่ีครองตลำดในภูมิภำคนี้มำเป็นเวลำช้ำนำน ในห้วงเวลำนั้นมีกำรก่อต้ังบริษัทผลิตรถ

มอเตอร์ไซค์ 3 แห่งในเวลำไล่เล่ียกัน เริ่มต้น จำก Honda ในปี ค.ศ. 1937, Suzuki ในปี ค.ศ. 1952 และ 

Yamaha ในปี ค.ศ. 1955 ผู้ผลิตท้ังสำมรำยนี้ บำงรำยได้ก่อต้ังบริษัทมำเป็นเวลำนำน แต่พึ่งจะสนใจและ

หันมำท่ำตลำดเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อย่ำงจริงจังในปีท่ีกล่ำวไปเบื้องต้น  
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นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2504 เป็นต้นมำ ภำยหลังจำกมีกำรประกำศใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติฉบับ

แรก ในยุคของจอมพล.สฤษด์ิ ธนะรัชต์ มอเตอร์ไซค์เริ่มแพร่หลำยในประเทศไทย เนื่องจำกบริษัท

อุตสำหกรรมยำนยนต์ขนำดใหญ่อย่ำง Honda, Yamaha, Kawasaki และ Suzuki เริ่มทยอยเข้ำมำต้ังฐำน

ผลิตท่ีประเทศไทย โดยมอเตอร์ไซค์รุ่น ท่ีได้สร้ำงกระแสควำมนิยมมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย คือ 

มอเตอร์ไซค์จำกค่ำย Honda รุ่น C50 ในปี พ.ศ. 2501 และ C70 ในปี พ.ศ. 2510 ด้วยรำคำท่ีถูกและ

สำมำรถซื้อผ่อนได้ มอเตอร์ไซค์จำกค่ำยญี่ปุ่นก็ยิ่งได้รับควำมนิยมอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะในหมู่ผู้ท่ีมีรำยได้

น้อย ฉะนั้นแล้วจึงเป็นเหตุผลว่ำท่ำไมมอเตอร์ไซค์จึงได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่องจนมำถึงปัจจุบัน  

นับต้ังแต่มอเตอร์ไซค์คันแรกของโลกออกวำงจ่ำหน่ำย ในฐำนะสินค้ำท่ีมีรำคำสูง และไม่สำมำรถท่ี

จะหำซื้อได้ท่ัวไป เป็นงำนศิลปะรูปแบบหนึ่ง ผู้ท่ีจะเข้ำถึงได้จ่ำเป็นจะต้องมีทุนทรัพย์ และทุนทำงสังคม 

ปัจจุบันถึงแม้จะเป็นยุคท่ีมอเตอร์ไซค์นั้นไม่ใช่สินค้ำรำคำแพงอย่ำงท่ีเคยเป็น แต่มอเตอร์ไซค์เองก็ยังรักษำ

คุณสมบัติในลักษณะท่ีมันเคยเป็นในอดีตเช่นกัน อย่ำงเช่น มอเตอร์ไซค์บำงรุ่นยังคงเป็นสินค้ำท่ีมีรำคำสูง 

ผลิตออกมำจ่ำนวนน้อย ผู้ท่ีจะสำมำรถครอบครองมอเตอร์ไซค์ประเภทนี้ จึงจ่ำเป็นท่ีจะต้องมีฐำนะสภำพ

กำรเงินท่ีสอดคล้องกับรำคำของมอเตอร์ไซค์ นั้นเป็นเพรำะอย่ำงน้อยเจ้ำของจ่ำต้องมีรำยรับเพียงพอท่ีจะส่ง

ค่ำงวดของมอเตอร์ไซค์ หรือสำมำรถเก็บเงินก้อนได้จ่ำนวนมำก กลับกันมอเตอร์ไซค์ท่ีมีรำคำถูกจะมีค่ำงวด

ท่ีไม่แพง และสำมำรถซื้อได้ง่ำย บำงครั้งก็ไม่จ่ำเป็นท่ีจะต้องมีเงินดำวน์ก็สำมำรถซื้อมอเตอร์ไซค์ได้  

 

ภำพที่ 2 : ตำรำงกำรผ่อนช่ำระเงิน ร้ำนขำยมอเตอร์ไซค์ในเครือ บริษัททวีทรัพย์ยำนยนต์ 

ที่มำ : http://finacebike.com/wp-

content/uploads/2015/02/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9

C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-cbr300.jpg 
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ภำพที่ 3 : โฆษณำมอเตอร์ไซค์ รุ่น CB300F 

ที่มำ : http://www.bikeandmotor.com/wp-content/uploads/2015/01/honda_cb300f.jpg 

จำกภำพด้ำนบนแสดงให้เห็นถึง ตำรำงแสดงกำรผ่อนช่ำระของมอเตอร์ไซค์ ซึ่งจะระบุจ่ำนวนเงินท่ี

ต้องช่ำระในแต่ละเดือน (ดูภำพประกอบท่ี 2) ซึ่งเกณฑ์ผ่ำนกำรพิจำรณำของบริษัทกำรเงิน จ่ำเป็นจะต้องมี

เงินเดือน รำยรับเข้ำบัญชีธนำคำรอย่ำงน้อยสำมเท่ำของยอดเงินท่ีผ่อนช่ำระในแต่ละครั้ง ตำรำงตัวอย่ำง

ด้ำนบนท่ีน่ำมำเป็นของรถมอเตอรไซค์ยี่ห้อ Honda ในรุ่น 250-300CC. ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ท่ีก่ำลังได้รับ

ควำมนิยมในตอนนี้เนื่องจำกมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงำม ดุดัน และรำคำท่ีถูก จึงสำมำรถท่ีจะเป็นเจ้ำของได้ไม่ยำก

นักหำกมีรำยได้ประจ่ำ กำรครอบครองมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้จึงเป็นเสมือนส่ิงท่ีบอกถึงฐำนะทำงกำรเงิน แต่

ในทำงกลับกันจำกกำรสอบถำมร้ำนมอเตอร์ไซค์ท่ีผู้ศึกษำคุ้นเคยเป็นอย่ำงดี กลุ่มมอเตอร์ไซค์ท่ีมียอดขำยดี

ท่ีสุดในประเทศไทยคือมอเตอร์ไซค์ขนำดเล็ก มีขนำดไม่เกิน 150CC รำคำไม่ถึง 100,000 บำท กำรแข่งขัน

ในตลำดมอเตอร์ไซค์ขนำดเล็กเองก็มีกำรแข่งขันท่ีสูง สังเกตได้จำกกำรส่งเสริมกำรขำยท่ีเข้มข้น มีรำคำท่ีไม่

มำก สำมำรถผ่อนช่ำระได้ในรำคำถูก (ดูภำพประกอบท่ี 4) ซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมจริงท่ีว่ำผู้ท่ีใช้

มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีรำยได้น้อย 
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กำรแบ่งมอเตอร์ไซค์ตำมกำรรับรู้ของคนไทยท่ัวไปสำมำรถแบ่งได้อย่ำงง่ำย ๆ โดยน่ำเกณฑ์ท่ีอิงมำ

จำกขนำดของเครื่องยนต์มำใช้เป็นตัวตัดสินว่ำมอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นนั้นจัดอยู่ในประเภทใด สำมำรถแบ่งได้

อย่ำงง่ำยๆ ดังต่อไปนี้ 

1. มอเตอร์ไซค์ขนำดเล็ก หรือ มอเตอร์ไซค์แม่บ้ำน (เครื่องยนต์ไม่เกิน 150 CC) 

มอเตอร์ไซค์ขนำดเล็ก หรือ มอเตอร์ไซค์แม่บ้ำน เป็นมอเตอร์ไซค์ท่ีได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดใน

ประเทศไทย สำมำรถพบเห็นได้ท่ัวไปบนท้องถนน เนื่องจำกมีรำคำท่ีถูก โดยประมำณ 40,000 - 100,000 

บำท และสำมำรถตอบโจทย์กำรใช้งำนในชีวิตประจ่ำวันได้อย่ำงครบถ้วน มอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ได้เข้ำมำสร้ำง

ควำมสะดวกสบำยแก่ชีวิตผู้คนต้ังแต่ในสมัยท่ีมอเตอร์ไซค์ Honda เข้ำมำวำงขำยในประเทศไทยอย่ำงเป็น

ทำงกำรครั้งแรก โดยไม่เลือกพื้นท่ีว่ำจะอยู่ในต่ำงจังหวัดท่ีทุรกันดำร หรือในเมืองท่ีหนำแน่นไปด้วยรถยนต์

บนท้องถนน มอเตอร์ไซค์ชนิดนี้มีจุดเด่นในเรื่องของรำคำท่ีถูก สำมำรถใช้งำนง่ำย ประหยัดน้่ำมันมำก 

บ่ำรุงรักษำได้ง่ำย และมีควำมคงทนสมบุกสมบัน ไม่จ่ำเป็นท่ีจะต้องกำรดูแลเอำใจใส่มำก  

 

 

ภำพที่ 4 : ภำพโฆษณำ Honda Dream Super Cup 

ที่มำ : http://www.car4th.com/wp-content/uploads/2013/05/Honda-Super-Cub-2.jpg 
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ภำพที่ 5 : ตำรำงกำรผ่อนช่ำระเงิน ของมอเตอร์ไซค์รุ่น Honda Dream 

ที่มำ : http://www.mensmile.com/honda-dream110i-super-cub-price-promotion-review-2014/ 

 

2. มอเตอร์ไซค์ขนำดกลำง (ขนำดเครื่องยนต์ต้ังแต่ 150-400CC) 

 

ภำพที่ 6 : Kawasaki Ninja 300 2014 เป็นมอเตอร์ไซค์ขนำดกลำงที่ก่ำลังได้รับควำมนิยมในประเทศไทยมำกที่สุดรุ่นหน่ึง 

รำคำกลำงประมำณ 185,500 บำท 

ที่มำ : http://pictures.topspeed.com/IMG/jpg/201409/kawasaki-ninja-300-a-16.jpg 
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มอเตอร์ไซค์ขนำดกลำงเป็นมอเตอร์ไซค์ท่ีก่ำลังได้รับควำมนิยม เนื่องจำกเป็นมอเตอร์ไซค์ท่ีมีขนำด

เครื่องยนต์ท่ีไม่ใหญ่จนเกินไปหรือเล็กจนเกินไป สำมำรถท่ีจะท่ำควำมเร็วสูงได้ มีรูปทรงท่ีสวยงำมเหมือน

มอเตอร์ไซค์ขนำดใหญ่ สำมำรถควบคุมได้ไม่ยำก แต่ก็ยังคงคุณสมบัติของบำงอย่ำงมอเตอร์ไซค์ขนำดเล็กใน

เรื่องของค่ำดูแลรักษำท่ีไม่สูงจนเกินไป ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนท่ีหลำกหลำย ท่ำให้มีรำคำท่ีอยู่ในระดับ

ปำนกลำง เป็นท่ีนิยมในหมู่วัยรุ่นและวัยท่ำงำนตอนต้น สำมำรถพบได้บ่อยโดยเฉพำะในพื้นท่ีของตัวเมือง 

3. มอเตอร์ไซค์ขนำดใหญ่ “Big Bike” (500 CC ขึน้ไป ) 

 

รูปที่ 6 : YAMAHA R6 2017 เป็นมอเตอร์ไซค์ขนำดใหญ่  

พกพำเทคโนโลยีช้ันน่ำมีควำมโดดเด่นในด้ำนก่ำลังเคร่ืองยนต์ ควำมคล่องตัว 

ที่มำ: https://www.bikeandmotor.com/wp-content/uploads/2016/10/2017-Yamaha-YZF-R6-EU-Race-Blu-

Studio-002.jpg 
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รูปที่  7 : Yamaha XJR1300 2014 เป็นมอเตอร์ไซค์ทรง Naked ออกแบบมำเพ่ือกำรขับข่ีที่ เน้นควำม

สะดวกสบำย ควบคุมรถง่ำย มีกลิ่นอำยของควำมเป็นมอเตอร์ไซค์สำยเลือดญ่ีปุ่นโดยแท้ 

ที่มำ: http://www.totalmotorcycle.com/motorcycles/2013models/2013-Yamaha-XJR1300b.jpg 

 

ด้วยควำมท่ีเป็นเหมือนปลำยทำงของผู้ท่ีช่ืนชอบในมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ชนิดนี้มีจุดเด่นในเรื่อง

ของก่ำลังเครื่องยนต์ท่ีสูง อันมำจำกเครื่องยนต์ท่ีมีขนำดใหญ่ และมีเทคโนโลยีท่ีสูงสุด มอเตอร์ไซค์ชนิดนี้

ไม่ได้ถูกสร้ำงมำเพื่อให้โดดเด่นในกำรใช้งำนในชีวิตประจ่ำวันเท่ำไหร่นัก แต่สร้ำงมำเพื่อโดดเด่นด้วยตัวของ

มอเตอร์ไซค์เอง และกำรใช้งำนบำงอย่ำง เช่น สำมำรถท่ำควำมเร็วได้สูง มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงำมเป็นท่ีจับตำม

มอง มีควำมเป็นศิลปะ ลักษณะเหล่ำนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อกำรใช้งำนในชีวิตประจ่ำวันแต่อย่ำงใด แต่กลับเป็นท่ี

ช่ืนชอบของผู้คน ด้วยควำมเป็นท่ีสุดในกำรใช้งำนเฉพำะด้ำน ตัวอย่ำงเช่น Yamaha R6 เป็นมอเตอร์ไซค์ท่ี

เน้นกำรขับข่ีในทำงเรียบแบบ Sport ซึ่งเป็นกำรขับข่ีท่ีเน้นในด้ำนกำรใช้ควำมเร็ว ควำมคล่องตัว คล้ำยกับ

กำรขับข่ีมอเตอร์ไซค์ในสนำมแข่งขัน ซึ่งในทำงกลับกัน Yamaha XJR1300 กลับมีกำรออกแบบส่ำหรับกำร

ใช้งำนท่ีต่ำงออกไปอย่ำงส้ินเชิง โดยเน้นไปท่ีกำรขับขี่ท่ีมีควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น ไม่เน้นกำรท่ำ

ควำมเร็ว 
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จำกรถมอเตอร์ไซด์สู่กำรเป็นรถแต่ง  

นับต้ังแต่มีมอเตอร์ไซค์จ่ำหน่ำยในประเทศไทยอย่ำงแพร่หลำย โดยเฉพำะมอเตอร์ไซค์ขนำดเล็ก ซึ่ง

มีรำคำถูก หำกน่ำไปเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์ท่ีมีขนำดเครื่องยนต์ใหญ่กว่ำ หรือมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงำมกว่ำ 

ควำมเป็นรองในเชิงวัตถุย่อมเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้น ในเมื่อปัจจัยท่ีมีอยู่นั้นไม่เพียงพอท่ีจะเข้ำถึง ควำมต้องกำรท่ีจะ

สำมำรถมีส่ิงท่ีทัดเทียมกันภำยใต้ปัจจัยกำรเข้ำถึงท่ีมีอยู่อย่ำงจ่ำกัด ทำงเลือกท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุด คือกำรน่ำ

มอเตอร์ไซค์ธรรมดำท่ีมีอยู่ ไปท่ำกำรปรับแต่งเพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียม หรือเหนือกว่ำในนิยำมของผู้

ครอบครอง เพื่อเป็นกำรสร้ำงจุดแข็งในกำรต่อรอง เวลำเกิดกำรเปรียบเทียบระหว่ำงมอเตอร์ไซค์ขนำดเล็ก 

กับมอเตอร์ไซค์ขนำดใหญ่ ตัวอย่ำงเช่น Honda PCX รำคำคันละ 1.2 ล้ำนบำท ท่ีเคยเป็นกระแสโด่งดังใน 

Social Network ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ท่ีได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดรุ่นหนึ่ง รำคำขำยตำมท้องตลำดอยู่ ท่ี

ประมำณ 83,000 - 95,000 บำท ซึ่งมูลค่ำท่ีเพิ่มมำถึง 1.2 ล้ำนบำทก็คือเป็นมูลค่ำรวมของ “ของแต่ง” ท่ีได้

มีกำรติดต้ังไปในมอเตอร์ไซค์คันนี้  ในหมู่ ผู้ ท่ีนิยมกำรแต่งรถแนวนี้ได้สร้ำงกำรเปรียบเทียบระหว่ำง

มอเตอร์ไซค์ขนำดเล็กกับมอเตอร์ไซค์ขนำดใหญ่หลำยๆรุ่น ว่ำรถของพวกเขำมีควำมเหนือกว่ำในด้ำนของ 

“มูลค่ำ” ซึ่งมีกระแสวิจำรณ์กันไปหลำกหลำยทิศทำง โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ 

 

รูปที่ 8 : มอเตอร์ไซค์ครอบครัว Honda PCX ที่มีมูลค่ำรวม 1.2ล้ำนบำท ที่กลำยเป็นกระแสโด่งดังใน Social 

ที่มำ : https://i.ytimg.com/vi/uICukMopzZE/maxresdefault.jpg 
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ในบรรดำกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์จ่ำนวนมำก หำกมอเตอร์ไซค์เป็นเสมือนตัวแทนปัจเจกผู้ครอบครอง 

กำรตกแต่งเพิ่มเติมช้ินส่วนของมอเตอร์ไซค์ หรือกำรปรับจูนส่วนต่ำง ๆ ก็เหมือนกำรแต่งกำยตำมรสนิยม 

โดยมีจุดประสงค์ท่ีแตกต่ำงกันออกไป ตำมท่ีผู้ครอบครองนั้นจะนิยำมมอเตอร์ไซค์ของพวกเขำว่ำเป็นส่ิงใด 

หรือนิยำมกำรแต่งของพวกเขำอย่ำงไร เพื่ออะไร และมีควำมหมำยอะไร แต่เหนือส่ิงอื่นใด กำรแต่ง

มอเตอร์ไซค์ก็สำมำรถท่ีจะเป็นกำรแสดงออกของผู้ครอบครองได้อีกแบบหนึ่ง โดยกำรแต่งมอเตอร์ไซค์

สำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ก็คือ 

1. กำรแต่งซิ่ง 

กำรแต่งซิ่ง คือ กำรแต่งเพื่อให้มอเตอร์ไซค์มีก่ำลังเพิ่มมำกขึ้น โดยจะเน้นไปท่ำกำรน่ำระบบ

เครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ไปท่ำกำรปรับเปล่ียนช้ินส่วนหรือท่ำกำรปรับจูน ส่วนใหญ่นิยมท่ำกันในหมู่ผู้ท่ีช่ืน

ชอบควำมเร็ว เพรำะล่ำพังเครื่องยนต์มำตรฐำนจำกโรงงำนไม่สำมำรถให้ผลลัพธ์ที่ต้องกำร กำรแต่งซิ่งนั้น

สำมำรถท่ำได้หลำกหลำยวิธี และเมื่อยิ่งท่ำได้เยอะก็ยิ่งสำมำรถน่ำสมรรถนะขุมก่ำลังออกจำกเครื่องยนต์ได้

เยอะเช่นกัน โดยมักจะแลกกับกำรสึกหรอด้วยเครื่องยนต์ท่ีเร็วขึ้น 

“ท่อของมอเตอร์ไซค์” ก็เป็นส่ิงท่ีสำมำรถดัดแปลงได้ตำมควำมต้องกำร สำมำรถท่ำได้ท่ีร้ำนท่อไอ

เสียทุกร้ำน โดยช่ำงจะท่ำกำรดัดแปลงไส้ของปลำยท่อไอเสีย ผลท่ีได้คือท่อท่ีมีเสียงดัง นอกจำกนั้นยังส่งผล

ต่อก่ำลังของเครื่องยนต์ด้วยเช่นกัน เนื่องจำกปลำยท่อท่ีโล่งขึ้น กำรระบำยไอเสียก็เพิ่มขึ้นตำม ท่ำให้เกิดกำร

เผำไหม้ได้รวดเร็วไปด้วย จึงเป็นกำรเพิ่มสมรรถนะของมอเตอร์ไซค์ให้มีควำมเร็วเพิ่มขึ้นจำกเดิม ฉะนั้นแล้ว

ลักษณะเบ้ืองต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ ผู้ท่ีต้องกำรดัดแปลงท่อของมอเตอร์ไซค์มีจุดประสงค์อยู่ 2 ประกำร คือ 

1) ต้องกำรให้มอเตอร์ไซค์ของตนมีเสียงท่ีดังขึ้น และ/หรือ 2) ต้องกำรท่ีจะเพิ่มสมรรถนะของมอเตอร์ไซค์ 

นอกจำกนี้ ช่ำงยังสำมำรถเปล่ียนปลำยท่อไอเสียแต่งท่ีบริษัทต่ำงๆ ได้น่ำออกมำจ่ำหน่ำยตำมท้องตลำดได้

เช่นกัน ซึ่งก็มีรูปทรงท่ีแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละผู้ผลิต สำมำรถสังเกตได้ชัดเจนจำกรูปทรงท่ีแปลกตำ หรือ

ปลำยท่อท่ีมีขนำดส้ัน ท่อลักษณะนี้มีรำคำต้ังแต่รำคำประมำณ 1,000 – 2,000 บำท เป็นต้นไป จนถึงรำคำ

ในหลักหมื่นบำท ให้เลือกตำมควำมพอใจ ท่อของมอเตอร์ไซค์นับเป็นกำรแต่งเพิ่มควำมเร็วท่ีสำมำรถเข้ำถึง

ได้ง่ำยท่ีสุด จึงมีผู้คนจ่ำนวนมำกนิยมท่ีจะน่ำมอเตอร์ไซค์ไปดัดแปลงท่อไอเสีย 
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รูปที่ 9 : ชุดขยำยขนำดลูกสูบ นิยมใช้ในกำรเพ่ิมก่ำลังของเคร่ืองยนต์  

ทีม่ำ : http://img.webike.net/catalogue/images/27343/01-05-0158.jpg 

 

“เครื่องยนต์” ถือเป็นขุมก่ำลังส่ำคัญของมอเตอร์ไซค์ จึงได้รับควำมนยิมเรื่องกำรดัดแปลงจำกผู้ใช้

มอเตอร์ไซค์มำกเป็นอันดับท่ีสอง เพรำะเป็นส่วนท่ีต้องใช้ผู้ท่ีมีควำมช่ำนำญกำรทำงด้ำนเครื่องยนต์

โดยเฉพำะ เนื่องจำกผู้ช่ำนำญหรือช่ำงจะต้องเป็นผู้ท่ีรู้ระบบกำรท่ำงำนของรถรุ่น ๆ นั้นเป็นอย่ำงดี และ

สำมำรถท่ำรถให้ออกมำแรงได้ตำมท่ีลูกค้ำต้องกำร รถมอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นจึงมักมีจะช่ำงท่ีมีช่ือเสียงในกำร

ดัดแปลงมอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นท่ีแตกต่ำงกันไป ซึ่งจะเป็นท่ีรู้กันในหมู่ของกลุ่มผู้ขับข่ีมอเตอร์ไซค์แต่ละชนิด 

ด้วยกำรดัดแปลงระบบกำรท่ำงำนท้ังหมดจ่ำเป็นท่ีจะต้องใช้เงินจ่ำนวนหนึ่ง ซึ่งมักจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นไป

ตำมขนำดของเครื่องยนต์ มอเตอร์ไซค์ท่ีมีขนำดเล็กจึงมักจะเป็นท่ีนิยมในกำรน่ำเครื่องยนต์มำดัดแปลง 

ประกอบกับควำมซับซ้อนของเครื่องยนต์ไม่มำก และรำคำอะไหล่ท่ีถูก 
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รูปที่ 10 : มอเตอร์ไซค์ที่เปลี่ยนชุดสีแต่ง เป็นสีสันที่สะดุดตำกว่ำเดิม 

ที่มำ : http://thai.webike.net/news/wp-content/uploads/2016/07/a4431.jpg 

 

2. กำรแต่งสวย หรือ กำรแต่งภำยนอก 

“ชุดสี” ถือเป็นส่วนประกอบท่ีอยู่รอบมอเตอร์ไซค์ ท่ำหน้ำท่ีครอบโครงรถ ให้รถมีรูปร่ำงท่ีสวยงำม

ตำมท่ีผู้ผลิตต้องกำร และเป็นส่วนท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรถ มอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นจะมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมท่ี

ผู้ผลิตออกแบบมำ กำรแต่งชุดสีส่วนใหญ่มักท่ำกันโดยน่ำไปท่ำสีตำมท่ีต้องกำรหรือสี ท่ีสะดุดตำ เป็นท่ีน่ำ

จดจ่ำ สำมำรถท่ีจะใส่ส่ิงท่ีเจ้ำของต้องกำรลงไปได้ ไม่ว่ำจะเป็นรูปภำพ ตัวอักษร ประโยคต่ำงๆ แต่ส่ำหรับ

มอเตอร์ไซค์ท่ีมีอำยุบำงรุ่น รำคำชุดสีด้ังเดิมสภำพดีมักมีรำคำสูงและหำได้ยำก เจ้ำของรถจึงมักไม่นิยมท่ำสี 
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รูปที่ 11 : ไฟซิ่งที่ก่ำลังได้รับควำมนิยมในปัจจุบัน 

ที่มำ : http://dg.lnwfile.com/_/dg/_raw/qu/s2/lg.jpg 

 

“ไฟซิ่ง” คือกำรน่ำไฟสีต่ำง ๆ ท่ีมีขำยตำมท้องตลำด มำใส่รถมอเตอร์ไซค์ตำมจุดต่ำงๆ ตำมควำม

ต้องกำรของผู้เป็นเจ้ำของ โดยมีรูปแบบท่ีแตกต่ำงมำกมำย เช่น กำรใส่รีเลย์เพื่อให้เกิดไฟกระพริบ กำรใส่  

“ไฟไอติม” ซึ่งเป็นไฟท่ีมีสีออกไปทำงโทนสีฟ้ำหรือสีน้่ำเงิน โดยผู้ใช้มอเตอร์ไซค์มักจะนิยมติดท้ังไฟหน้ำและ

ไฟท้ำย จำกสองตัวอย่ำงท่ีอธิบำยมำ กำรติดต้ังไฟในลักษณะเหล่ำนี้เป็นท่ีนิยมกันมำก เนื่องจำกสำมำรถหำ

ซื้อได้ในรำคำท่ีถูก รวมไปถึงสำมำรถติดต้ังได้เอง ถึงแม้กำรตกแต่งไฟเช่นนี้จะถูกมองว่ำเป็นกำรรบกวนผู้ใช้

ท้องถนน และผิดพรบ.จรำจร แต่เจ้ำของรถก็ยังนิยมท่ีจะติดต้ังกันเป็นจ่ำนวนมำก  
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รูปที่ 12 : ล้อ MORAD SPAIN เป็นล้อซิ่งขอบ 17 น้ิว 

ที่มำ : http://www.chiangraifocus.com/forums/835100.image 

 

“ล้อ” เป็นช้ินส่วนท่ีเจ้ำของมอเตอร์ไซด์ขนำดเล็กนิยมซื้อหำมำแต่งรถ มีรำคำต้ังแต่หลักร้อยไป

จนถึงหลักพันบำท นอกจำกนี้ยังมีควำมนิยมซื้อหำยำงท่ีมีควำมบำงมำใส่วงล้อขนำดเล็กขอบ 17 นิ้ว 

เนื่องจำกสำมำรถเพิ่มควำมเร็วของมอเตอร์ไชค์ได้ แต่มักจะส่งผลเสียต่อกำรควบคุมรถหำก พื้นถนนมีสภำพ

เป็นหลุมเป็นบ่อ อันน่ำไปสู่อุบัติเหตุได้ 

“ปั้มเบรค” เป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้ใช้นิยมแต่งกันมำก เพรำะมีควำมสวยงำมและช่วยในกำรควบคุมรถได้ 

ส่ำหรับรถท่ีใช้ควำมเร็ว เหตุท่ีได้รับควำมนิยมในกำรน่ำปั้มเบรกมำใส่มอเตอร์ไซค์ เนื่องจำกมีหลำกหลำย

รำคำให้เลือกซื้อ นอกจำกจะท่ำให้ดูสวยงำม โดดเด่นแล้ว ยังเพิ่มมูลค่ำของมอเตอร์ไซค์ได้เช่นกัน กำรใส่ของ

ท่ีมีรำคำแพงก็เป็นท่ีนิยม โดยเฉพำะยี่ห้อ Brembo ซึ่งได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในวงกำรมอเตอร์ไซค์ 

โดยเฉพำะส่ำหรับมอเตอร์ไซค์ขนำดเล็ก เนื่องจำกเป็นกำรแสดงฐำนะทำงกำรเงินในรูปแบบหนึ่ง  
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รูปที่ 13 : ปั้มเบรกย่ีห้อ Brembo เป็นย่ีห้อที่ได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดย่ีห้อหน่ึง 

ที่มำ : http://s3.boxzaracing.com/gallery/00/05/8y-o.jpg 

 

 
รูปที่ 14 : โช๊คอัพ ย่ีห้อ Ohlins เป็นแบรนด์ของประเทศสวีเดน 

ที่มำ : http://www.likitracingshop.com/14543041/ohlins 
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“โช๊คอัพ” เป็นช้ินส่วนท่ีท่ำหน้ำท่ีรับแรงกระแทกในขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์ และยังเป็นส่วนท่ีผู้ใช้

มอเตอร์ไซค์นิยมแต่งกันอีกส่วนหนึ่ง นอกจำกช่วยเพิ่มควำมมั่นใจในกำรขับขี่ได้แล้ว ยังเพิ่มคุณค่ำหรือรำคำ

ให้กับมอเตอร์ไซค์ได้ เช่นเดียวกับปั้มเบรก โดยเฉพำะในมิติเรื่องมูลค่ำ ปัจจุบันมีให้เลือกซื้อท้ังแบรนด์ไทย 

อย่ำง YSS หรือแบรนด์ต่ำงประเทศอย่ำง Ohlins 

 

กิจกรรม และกำรรวมตัวของเหล่ำนักบิด 

กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้  แม้ลักษณะภำยนอก และกำร

แสดงออกจะสอดคล้องกับนิยำมท่ีผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมให้ว่ำคือ“เด็กแว้น” หำกแต่ในกำรพิจำรณำจำก

ละเอียดลงไปจะพบว่ำ ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้มีลักษณะบำงประกำรท่ีบ่งบอกถึงควำมแตกต่ำงจำกลุ่มอื่นๆ 

โดยลักษณะของพื้นท่ีเป็นปัจจัยส่ำคัญท่ีท่ำให้กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่ีแตกต่ำงกันออกไป ในส่วนช่วงวัยของ

ผู้ให้ข้อมูลในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ท่ีมีอำยุต้ังแต่ 20 – 31 ปี ซึ่งบำงคนได้เข้ำมำร่วม

กลุ่มต้ังแต่อำยุ 16 ปี  

1. ร้ำนท่ำรถ  

ในสถำนท่ีหลำยๆ สถำนท่ี ร้ำนมอเตอร์ไซค์ถือว่ำเป็นพื้นท่ีทำงสังคมรูปแบบหนึ่ง ท่ีกลุ่มนักบิดมำ

รวมแวะเวียนมำมำรวมตัวเพื่อพบปะพูดคุยกับนักบิดด้วยกันเอง ช่ำงท่ำรถ หรือผู้คนท่ีคุ้นหน้ำคุ้นตำแวะ

เวียนกันมำเฉกเช่นเดียวกันกับพวกเขำ ร้ำนท่ำรถจึงไม่เพียงแต่เป็นสถำนท่ีท่ีเปิดบริกำร เพียงแค่ให้ผู้คนได้

น่ำมอเตอร์ไซค์ของพวกเขำมำซ่อมบ่ำรุง หรือปรับแต่งเพียงเท่ำนั้น แต่เป็นพื้นท่ีทำงสังคมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรม ท่ีปัจเจกได้น่ำตัวเองเข้ำไปมีปฏิสัมพันธ์ผู้คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีทำงสังคมใกล้เคียงกับพวกเขำ 

“ผมชอบท ารถนะ มันเหมือนเป็นชีวิตจิตใจของผมเลย บางทีท าจนข้าวปลาก็ลืมกิน เพราะมันท า

แล้วมีความสุข ให้ผมไปท างานดีๆ ก็ไม่เอาอะ” (นาย A [เจ้าของร้าน], สัมภาษณ์: 8 ก.ย. 2559) 

ร้ำนแต่งรถมอเตอร์ไซด์ในย่ำนรำมอินทรำ ท่ีในกำรศึกษำครั้งนี้จะใช้ช่ือสมมุติว่ำ “ร้าน A” เป็นร้ำน

ท่ีก่อต้ังช่วงประมำณปี พ.ศ.2548 โดยนำย A ผู้เคยเป็นนักบิดมำก่อน ประสบกำรณ์ภำยนอกสถำนศึกษำท่ี

ได้จำกกำรคลุกคลีกับผู้ท่ีมีควำมรู้เฉพำะด้ำนเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ และกำรเป็นผู้ท่ีช่ืนชอบรถมอเตอร์ไซค์

เป็นพิเศษ กำรเรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เรื่อยมำต้ังแต่ช่วงประมำณปี พ.ศ. 2543 และเมื่อถึงช่วงประมำณ

ปี พ.ศ. 2547 – 2548 ได้กลำยเป็นจุดเปล่ียนในชีวิตของเขำ นำย A ได้เริ่มประกอบธุรกิจร้ำนซ่อม
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มอเตอร์ไซค์ เขำได้รับกำรสนับสนุนจำกเพื่อนฝูง เนื่องจำกเป็นคนมีควำมสำมำรถในกำรปรับแต่ง

มอเตอร์ไซค์ โดยเฉพำะเครื่องยนต์ท่ีสำมำรถปรับแต่งให้มีก่ำลังสูง จนเป็นท่ีรู้จักกันในกลุ่มนักบิดด้วยกัน 

น่ำไปสู่ควำมมั่นใจในกำรเปิดร้ำนเป็นของตัวเองจำกเงินเก็บจ่ำนวนหนึ่งท่ีได้มำจำกกำรท่ำงำนประจ่ำ  

ประมำณ 50,000บำท และในภำยหลังท่ีชนะกำรแข่งขันก็ได้น่ำเงินรำงวัลเข้ำมำซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในร้ำน

เพิ่ม นำย A เป็นผู้ด่ำเนินกิจกำรภำยในร้ำนด้วยตัวเองและได้รับควำมช่วยเหลือจำกเพื่อนสนิทท่ีเป็นสมำชิก

ในกลุ่มนักบิดด้วยกัน ท่ีมักแวะเวียนมำช่วยงำนในเวลำท่ีสะดวก 

 กำรบริกำรของร้ำนโดยหลักมักเป็นกำรปรับแต่งเครื่องยนต์ ร้ำน A มีช่ือเสียงในหมู่นักบิดเพรำะทำง

ร้ำนก็เคยส่งตัวแทนของร้ำนไปแข่งขันจนได้รับรำงวัลท่ี 1 ในรุ่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ กลุ่มลูกค้ำส่วนใหญ่

ของร้ำนมักเป็นผู้ท่ีน่ำมอเตอร์ไซค์มำใช้บริกำรในส่วนของกำรปรับแต่ง นอกจำกนั้นก็จะเป็นในส่วนของกำร

ซ่อมบ่ำรุงท่ัวไป ซึ่งร้ำนท่ำรถในลักษณะนี้มักจะได้รับควำมนิยม เนื่องจำกมีค่ำบริกำรท่ีถูกและสำมำรถพูดคุย

กับช่ำงได้โดยตรงว่ำมีควำมต้องกำรจะรับบริกำรในส่วนใด 

 ส่วนสินค้ำท่ีขำยในร้ำนมักจะไม่นิยมกักตุนสินค้ำเป็นจ่ำนวนมำก เพรำะปัจจุบันทุนหมุนเวียนของ

ร้ำนมีเพียงประมำณ 20,000 – 30,000 บำท โดยประมำณ ขึ้นอยู่กับว่ำร้ำนมีค่ำใช้จ่ำยมำกเท่ำไหร่ ร้ำนจะ

กักตุนเฉพำะสินค้ำท่ีเป็นของส้ินเปลืองเท่ำนั้น เช่น น้่ำมันเครื่อง กรองน้่ำมันเครื่อง และของเหลวอื่นๆ

เพรำะว่ำจะสำมำรถขำยได้ตลอด ส่วนอะไหล่ก็จะกักตุนไว้บำงช้ินท่ีสำมำรถขำยได้เป็นประจ่ำเท่ำนั้น  หำก

ลูกค้ำมีควำมต้องกำรอะไหล่ท่ีมีรำคำสูงร้ำนก็จะไปซื้อตำมแหล่งขำยส่งมำเพื่อบริกำรลูกค้ำอีกที โดยมี

เงื่อนไขว่ำจะต้องจ่ำยเงินมัดจ่ำครึ่งหนึ่งก่อน หรือถ้ำหำกสำมำรถจ่ำยเต็มจ่ำนวนได้ก็อำจมีส่วนลดให้ สินค้ำท่ี

หมุนเวียนอยู่ภำยในร้ำนมักได้มำจำก 4 แหล่ง คือ 1) ตลำดพูนทรัพย์ ซึ่งเป็นตลำดขำยของแต่งเกี่ยวกับ

มอเตอร์ไซค์ท่ีมีขนำดใหญ่มำกท่ีสุดแห่งหนึ่ง ต้ังอยู่บริเวณจังหวัดปทุมธำนี มีสินค้ำให้เลือกจ่ำนวนมำก และ

หลำกหลำยรูปแบบ ตลำดแห่งนี้มีชีวิตชีวำมำ โดยเฉพำะวันเสำร์อำทิตย์ เนื่องจำกผู้คนจ่ำนวนมำกหล่ังไหล

เข้ำมำซื้อสินค้ำไปขำยต่อ โดยเฉพำะอุปกรณ์ตกแต่งอย่ำง ชุดสี ล้อ น้่ำมันเครื่อง และอะไหล่หำยำกต่ำงๆ 2) 

ร้ำนขำยอะไหล่ขนำดใหญ่ ในบริเวณพื้นท่ี หรือถ้ำหำกตองกำรซื้อส่งจ่ำนวนมำกก็มักจะไปซื้อท่ี บริเวณใต้

สถำนีรถไฟฟ้ำสะพำนควำย และ 3) จำกกำรรับซื้อจำกคนรู้จักแล้วน่ำมำขำยต่อ ซึ่งโดยส่วนมำกเป็นสินค้ำ

มือสอง ได้รับควำมนิยมมำกเนื่องจำกมีรำคำท่ีถูก  
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“หากบ้านผมไม่มีนะ ผมก็มาหลบอยู่กับพ่ีๆ ท่ีร้านน่ีหละ ยังไงเขาก็ไม่ทิ้งผม อย่าง “พ่ีสาม” ไปนอน

บ้านเขาได้เป็นเดือนตอนทะเลาะกับพ่อ ตอนน้ีผมมีงานแล้ว เมียก็มี มันไม่ปล่อยผมไปนอนกับใคร

หรอก แค่แวะมาร้านมันยังบ่นเลย” (สี่ [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 23 ม.ค. 2560) 

นอกจำกกลุ่มผู้ท่ีมำใช้บริกำรเป็นครั้งครำวแล้ว กลุ่มผู้ท่ีแวะเวียนเข้ำมำในร้ำนโดยส่วนใหญ่มักจะ

เป็นกลุ่มคนท่ีรู้จักกันหรืออยู่กลุ่มเดียวกันกับเจ้ำของร้ำน จ่ำนวน 7 – 8 คน ช่วงอำยุส่วนใหญ่มักอยู่ในช่วง

วัยรุ่น โดยขับมอเตอร์ไซค์มำจอดท่ีบริเวณร้ำน นอกจำกจะเข้ำมำเพื่อใช้บริกำรของร้ำนแล้ว ก็มักจะใช้เวลำ

อยู่ร้ำนประมำณ 1 – 2 ชม. เพื่อท่ีจะพูดคุยกับกลุ่มนักบิดท่ีแวะเวียนเข้ำมำท่ีร้ำน โดยมักจะเป็นเรื่องรำว

เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก โดยเฉพำะในวันศุกร์ หรือวันหยุด มักจะมีผู้คนเข้ำมำท่ีร้ำนมำกเป็นพิเศษ 

เนื่องจำกในช่วงเวลำดึกของวันเหล่ำนี้ มักจะมีกำรรวมตัวกันตำมสถำนท่ีต่ำงๆ หรือบำงคนไม่อยำกอยู่ท่ีบ้ำน

ก็จะมำใช่เวลำเรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์กับผู้ท่ีอยู่บริเวณร้ำนหรือเจ้ำของร้ำนเอง 

“ส่ี” คือ ผู้ท่ีแวะเวียนเข้ำมำท่ีร้ำนบ่อยมำกท่ีสุดคนหนึ่งในกลุ่ม มีควำมสนิทสนมกับสมำชิกในกลุ่มท่ี

อำวุโสกว่ำอย่ำง “สาม”อย่ำงมำก ถึงแม้จะไม่ได้เป็นญำติกันก็ตำม แต่ด้วยอำยุท่ีค่อนข้ำงน้อยก็มักจะได้รับ

ควำมเอ็นดูจำกสมำชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม โดยเฉพำะในช่วงประมำณ 5 – 6 ปีท่ีแล้ว ท่ีส่ีมีปัญหำกับพ่อจนถึง

ทะเลำะกันขั้นรุนแรง ด้วยควำมท่ีมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มแล้ว จึงพอท่ีจะรู้จักสมำชิกในกลุ่มนักบิด และได้อำศัย

ห้องเช่ำของสำมท่ีท่ำงำนเป็นพนักงำนร้ำนสะดวกซื้อเวลำนั้นอำศัยอยู่ด้วยกัน ก่อนท่ีจะสำมำรถหำงำนเป็น

พนักงำนเก็บรถเข็นในห้ำงสรรพสินค้ำแห่งหนึ่งในย่ำนบำงเขน และย้ำยออกไปอยู่ห้องเช่ำเพียงล่ำพัง

เนื่องจำกไม่ต้องกำรท่ีจะรบกวนสำมมำกกว่ำนี้ 

2. กำรออกล่ัน, กำรขับรถร่อน  

ในส่วนกำรรวมตัวกันบนท้องถนนยำมค่่ำคืนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกำรรวมตัวกันเพื่อท่ำกิจกรรมท่ี

เรียกว่ำ “กำรขับรถร่อน” ซึ่งเป็นกำรรวมตัวกันเพื่อขับรถไปตำมสถำนท่ีต่ำงๆ เพื่อไปถ่ำยรูป รับประทำน

อำหำร สังสรรค์ ซึ่งในระหว่ำงกำรเดินทำง ถ้ำสภำพพื้นถนนโล่งจะมีกำร “ดัน” ซึ่งคือเป็นกำรท่ีผู้ขับขี่

มอเตอร์ไซค์ขับรถแข่งกันด้วยควำมเร็วสูงในทำงตรง นอกจำกท่ีกล่ำวไปเบื้องต้น กิจกรรมอื่นๆ ท่ีสมำชิกใน

กลุ่มท่ำร่วมกัน จะมีกำรไปท่องเท่ียวโดยรวมกลุ่มขับมอเตอร์ไซค์ไปสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมจังหวัดท่ีใกล้เคียง

กรุงเทพมหำนคร  
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“ได้ยินเสียงพวกน้ีแล้วมันก็เร้าๆ  ดี ย่ิงรถใหญ่ บางทีอยากจะมีเหมือนกับเขาบ้างสักคัน จะได้เอาไป

ลั่นใส่พวกเด็กๆ ให้มันรู้เสียบ้างไผเป็นไผ มันได้อารมณ์จริงๆ นะผมว่า” (นาย A [เจ้าของร้าน], 

สัมภาษณ์: 2 ก.พ. 2560)  

ควำมต้องกำรในกำรขับมอเตอร์ไซค์ท่ีมีเสียงดังและเครื่องยนต์ใหญ่ก็เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ ท่ีดีอย่ำง

หนึ่งว่ำเหล่ำนักบิดมีควำมต้องกำรท่ีจะแสดงออกถึงควำมเป็นนักบิดให้สังคมรอบข้ำงได้รู้ว่ำเขำคือ “นักบิด” 

ผู้ท่ีช่ืนชอบควำมเร็ว และรักในกิจกรรมเส่ียงตำยเช่นนี้ 

3. เทสรถ  

เป็นกำรท่ีผู้ใช้มอเตอร์ไซค์น่ำมอเตอร์ไซค์ไปทดสอบ เพื่อหำควำมเร็วสูงสุด ส่วนมำกจะนิยมท่ำกัน

หลังจำกได้รถใหม่มำ แล้วต้องกำรทดสอบ หรือภำยหลังท่ำกำรปรับแต่งตัวรถ โดยเฉพำะภำยหลังกำรแต่ง

เครื่องยนต์ สถำนท่ีในกำรเทสรถ มักจะเป็นถนนท่ีโล่ง กว้ำง เป็นทำงยำว มีพื้นถนนท่ีเรียบ สำมำรถขับเป็น

ทำงตรงช่วงหนึ่ง ยำวประมำณ 1 – 2 กม. หำกรถท่ีท่ำกำรแต่งมำยังไม่เป็นท่ีพอใจ ในกรณีของมอเตอร์ไซค์

ท่ีจะน่ำไปแข่งในสนำม ก็จะน่ำมอเตอร์ไซค์ไปท่ำกำรปรับแต่งต่อจนกว่ำจะได้ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้พึงพอใจ 

4. กำรดันรถ  

เป็นกำรประลองควำมเร็วรูปแบบหนึ่งบนท้องถนน มักจะเป็นกำรขับในทำงตรงยำวๆ กั บ

มอเตอร์ไซค์คันอื่นๆ เพื่อท่ีจะสนองควำมต้องกำรส่วนตัว เป็นกำรแสดงออกแบบหนึ่งเพื่อวัดว่ำมอเตอร์ไซค์

ท่ีตนครอบครองนั้นจะมีเร็วเหนือคันอื่นๆ หรือไม่ และมีควำมเหนือกว่ำในด้ำนใดบ้ำง โดยเมื่อถึงจุดท่ีก่ำลัง

จะแซงได้นั้น ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์มักมองรถท่ีตนก่ำลังแซง อันเป็นกำรกระท่ำในเชิงท่ีท่ำให้ตนเองนั้นรู้สึกมีช้ัน

เชิง หรือก่ำลังท่ีสูงกว่ำ กำรดันไม่จ่ำเป็นจะต้องนัดกันเพื่อแข่งขันกันบนท้องถนนเท่ำนั้น แต่สำมำรถท่ีจะท่ำ

กับมอเตอร์ไซค์คันไหนก็ได้ท่ีพบเจอขณะขับขี่ 

5. งำนแข่งรถ และกำรแข่งขัน  

เป็นเหมือนโอกำสท่ีผู้ขับขี่จะได้น่ำมอเตอร์ไซค์ท่ีท่ำกำรปรับแต่งมำเป็นอย่ำงดี มำทดสอบควำมเร็ว

กันในสนำม เนื่องจำกกำรแข่งมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนมักจะน่ำมำซึ่งกำรปรำบปรำมอย่ำงหนักจำกภำครัฐ 

และส่งผลให้เกิดนโยบำย “ช่ัวครำว” ในกำรปรำบปรำมร้ำนแต่งอย่ำงหนักหน่วง กำรปรับตัวของร้ำน และ

กลุ่มนักบิดท่ีดีท่ีสุดก็คือกำรย้ำยสถำนท่ีแข่งขันจำถนนหลวงมำยัง งำนแข่งรถ หรือกำรแข่งขันนิยมจัดกันท่ี

สนำมแข่งบริเวณคลอง 5 จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งมีกำรจัดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นทำงกำร โดยมีกำรแบ่งรุ่น 

ประเภทมอเตอร์ไซค์ท่ีลงแข่งขันอย่ำงชัดเจน ตัวอย่ำงเช่น กำรแข่งขันมอเตอร์ไซค์ขนำดเล็ก ท่ีจะมีกำรแบ่ง
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โดยน่ำชนิดของเครื่องยนต์มำจ่ำแนก โดยแบ่งเป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ท่ีมีระบบกำรส่ง

ก่ำลัง 4 ครั้งต้อกำรท่ำงำนของเครื่องยนต์ 1 รอบ 2 จังหวะ ก็เหมือนกันแต่กำรท่ำงำนของเครื่องยนต์เพียง

สองรอบต่อกำรท่ำงำนของเครื่องยนต์ 1 รอบ ซึ่งในรุ่น 4 จังหวะเองก็แบ่งประเภทท่ีมีละเอียดลึกลงไปอีก 

เช่น เครื่องยนต์ Automatic เป็นมอเตอร์ไซค์ท่ีสำมำรถขับขี่ได้โดยไม่จ่ำเป็นต้องเปล่ียนเกียร์ มอเตอร์ไซค์

แม่บ้ำน เป็นมอเตอร์ไซค์ท่ีสำมำรถพบได้ท่ัวไป มีรำงวัลส่ำหรับผู้ชนะเป็นท้ังเงินสดและถ้วยรำงวัล กำร

จัดกำรแข่งขันเช่นนี้ได้รับควำมนิยมมำก เนื่องจำกกำรได้รับชัยชนะในกำรแข่งขันสำมำรถน่ำมำซึ่งผลพลอย

ได้ดังต่อไปนี้  

“ช่ือเสียงของร้ำน” ร้ำนแต่งรถเป็นท่ีรู้จักในวงกว้ำงมำกขึ้น เนื่องจำกสำมำรถท่ำให้มอเตอร์ไซค์มี

ควำมแรงจนสำมำรถท่ีจะชนะกำรแข่งขันในรำยกำรนั้นๆ ได้ ท้ังนี้จึงส่งผลให้มีผู้มำใช้บริกำรแต่งมอเตอร์ไซค์

ของร้ำนมำกยิ่งขึ้น ผู้ท่ีมำใช้บริกำรจึงไม่จ่ำกัดเฉพำะในพื้นท่ีเท่ำนั้น ยังมีส่วนหนึ่งท่ีมำจำกนอกพื้นท่ี หรือ

แม้กระท่ังต่ำงจังหวัด เนื่องจำกพื้นท่ีในสนำมแข่งขันเป็นพื้นท่ีท่ีคนจ่ำนวนมำกจำกท่ัวประเทศมำรวมตัวกัน 

กำรเป็นท่ีจดจ่ำในฐำนะร้ำนท่ีแต่งมอเตอร์ไซค์จนได้รับชัยชนะในกำรแข่งขันถือว่ำเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำน

ให้บริกำรของร้ำนรูปแบบหนึ่งในวงกำรมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพำะร้ำนท่ีมีระบบกำรผลิตสินค้ำของร้ำนด้วยกำร

สร้ำงเอง ไม่ได้พึ่งพำสินค้ำท่ีมำจำกระบบอุตสำหกรรม ซึ่งในทำงกฎหมำยแล้วถือว่ำมีควำมผิด 

“ตัวขับ” ในฐำนะผู้มีควำมสำมำรถนอกจำกเงินรำงวัลท่ีได้รับจำกกำรชนะมำแล้ว ควำมสำมำรถ

เป็นส่ิงหนึ่งท่ีได้รับควำมสนใจ และกล่ำวถึงกัน โดยมีร้ำนอื่นๆ เข้ำมำติดต่อเพื่อให้ตัวขับท่ีมีช่ือเสียงลงแข่งใน

นำมของร้ำนด้วยเช่นกัน กำรชักชวนลักษณะนี้น่ำมำซึ่งกำรหำรำยได้รูปแบบหนึ่งด้วยควำมสำมำรถท่ีตัวขับ

ได้ส่ังสมมำ แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ท่ีเป็นตัวขับมักมีร้ำนแต่งรถประจ่ำท่ีเป็นร้ำนคู่ใจ เนื่องจำกในบำงกรณีตัวขับ

เองก็ต้องพึ่งพำอำศัยร้ำนในฐำนะท่ีเป็น ผู้แนะน่ำเข้ำสู่วงกำรนักแข่ง ด้วยกำรสนับสนุนในส่วนของ

มอเตอร์ไซค์ท่ีใช้แข่งขัน กำรเป็น “หนี้บุญคุณ” ลักษณะนี้เป็นกำรนิยำมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวขับท่ีไม่มี

ท่ีมำท่ีไปกับร้ำนท่ีได้ช่วยในตัวขับสำมำรถมีรำยได้ และพื้นท่ีทำงสังคมรูปแบบหนึ่ง 

 

แรงบีบอัดจำกสิ่งแวดล้อม  

ท่ำมกลำงสังคมเมืองในยุคปัจจุบัน กำรเปล่ียนแปลงของสังคม และวัฒนธรรม ก็มักจะเกิดขึ้นเพื่อ

รองรับควำมต้องกำรของคนบำงกลุ่มในสังคม โดยเฉพำะชนช้ันกลำงท่ีก้ำวขึ้นมำมีบทบำททำงสังคม พร้อม
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กับน่ำมำซึ่งบรรทัดฐำนของชนช้ันกลำงอันเข้มงวด ท่ีกลุ่มนักบิดไม่มีควำมคุยเคยกับกำรใช้ชีวิตภำยใต้กรอบ

ของสังคมเช่นนี้ ด้วยกำรท่ำงำนของระบบทำงวัฒนธรรมของชนช้ันกลำงท่ีค่อยๆเบียดให้เหล่ำนักบิดออกมำ

จำกกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพร้อมกับตีตรำนักบิดเหล่ำนี้ว่ำเป็นผู้ท่ีอยู่ในภำวะควำมเป็นส่วนเกินของ

สังคมท่ีถูกมองว่ำต้องถูกจัดกำรอย่ำงเด็ดขำด  

 

มอเตอร์ไซค์และชนชั้น 

มอเตอร์ไซค์นับเป็นวัตถุอย่ำงหนึ่งท่ีคอยท่ำหน้ำท่ีเสมือนตัวเช่ือมระหว่ำงสมำชิกของกลุ่มเข้ำ

ด้วยกัน ในกลุ่มๆ หนึ่งมักประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์ท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึงกันเป็นจ่ำนวนมำก กำรมี

ลักษณะร่วมกันของกลุ่มเช่นนี้ได้สร้ำงควำมรู้สึกท่ีไม่แปลกแยกระหว่ำงสมำชิกในกลุ่ม ขณะเดียวกัน

มอเตอร์ไซค์เองก็เป็นส่ิงท่ีสำมำรถบอกได้อย่ำงคร่ำวๆ ถึงลักษณะ และสถำนภำพของผู้ครอบครอง

มอเตอร์ไซค์ ด้วยควำมหลำกหลำยของมอเตอร์ไซค์ท่ีอยู่บนท้องถนน ควำมแตกต่ำง ควำมเป็นชนช้ันเองก็

มักจะถูกจ่ำแนกโดยใช้วัตถุเป็นตัวตัดสิน ด้วยเหตุนี้ผู้ท่ีขับขี่มอเตอร์ไซค์มักมีกำรแบ่งประเภทของกลุ่มไว้

อย่ำงชัดเจน 

 กล่ำวคือ ควำมหลำกหลำยทำงสังคมท่ีหล่อหลอมให้ปัจเจกนั้นมีควำมแตกต่ำง ท้ังทำงด้ำน

เศรษฐกิจ สังคม กล่ำวคือปัจเจกเองก็เลือกท่ีจะสร้ำงภำวะบำงอย่ำงขึ้นมำเพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับตัว

ของปัจเจกในฐำนะท่ีเป็นผู้มีอัตลักษณ์เฉพำะตัว และแตกต่ำงจำกกลุ่มอื่นๆ อย่ำงชัดเจน ตัวอย่ำงเช่น กำร

นิยำมค่ำนิยม ขนบธรรมเนียม ท่ีแต่ละกลุ่มสร้ำงขึ้นให้มีควำมแตกต่ำง ส่ิงนี้ส่งผลให้โลกทัศน์ของแต่ละกลุ่มมี

มุมมองต่อเหตุกำรณ์แตกต่ำงตำมไปด้วย โดยจะสร้ำงภำพท่ีเป็นท่ีจดจ่ำของสังคม ผ่ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์กับ

สังคม และผ่ำนมอเตอร์ไซค์ท่ีขับขี่ ซึ่งในโลกทัศน์ของผู้ท่ีช่ืนชอบมอเตอร์ไซค์เมื่อพบเห็นลักษณะเด่นท่ี

แตกต่ำงกันไปนั้น ก็สำมำรถนิยำมตัวตนของผู้ท่ีขับขี่กลุ่มอื่นได้โดยทันที 

 “รถเขาคันต้ังล้านสอง Big Bike น่ีกระจอกไปเลยนะ ซื้อเป็นสิบคันได้คันน้ีแค่คันเดียวเอง ขับ

ไปที่ไหนยังไงก็มีแต่คนมอง เฟ้ียวจะตาย” (สาม [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 2 ก.พ. 2560) 

มอเตอร์ไซค์เองก็เป็นพำหนะ และวัตถุแทนเจ้ำของผู้ครอบครองอย่ำงหนึ่ง ด้วยวัตถุท่ีมีควำม

เช่ือมโยงกับผู้ครอบครองเช่นนี้ ปัญหำระหว่ำงผู้ครอบครองในประเด็นเรื่องของควำมแตกต่ำง ถึงลักษณะใน

กำรบริโภคก็ถูกน่ำมำเป็นประเด็นเช่นกัน โดยเฉพำะกำรค้นหำผู้ท่ีเป็นสุดยอด หรือแบบอย่ำงในกำรบริโภคท่ี
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นักบิดเหล่ำนี้มีควำมช่ืนชอบ มำประชันเพื่อนถกเถียงหำควำมเป็นท่ีสุดของวัตถุ ตัวอย่ำงเช่น กำรประชันกัน

ระหว่ำงมอเตอร์ไซค์ Big Bike และ มอเตอร์ไซค์ของเหล่ำนักบิด หำกพิจำรณำโดยแนวทำงกำรบริโภคของ

ผู้คนสองกลุ่มนี้แล้ว จะมีลักษณะท่ีต่ำงกันอย่ำงส้ินเชิง 1) กลุ่มคนขับ Big Bike เนื่องจำกมอเตอร์ไซค์ของ

พวกเขำพกพำเทคโนโลยีช้ันน่ำต่ำงๆ มำกมำย ส่ิงท่ีคนกลุ่มนี้นิยมบริโภคมักจะถูกให้ควำมหมำยว่ำเป็นกำร

บริโภคเพื่อใช้งำนตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกรูปแบบกำรขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่ีสำมำรถท่ำควำมเร็วได้สูง ก็

ต้องกำรอุปกรณ์ส่วนควบท่ีสอดคล้องกับลักษณะกำรขับขี่ 2) กลุ่มนักบิด พวกเขำก็จะนิยมของแต่ง

เช่นเดียวกับ กลุ่มผู้ขับ Big Bike โดยมีกำรนิยำมถึงกำรบริโภคว่ำ เป็นกำร “เผ่ือไว้” ว่ำอำจได้ใช้ในวัน

ข้ำงหน้ำ หรือ “ของมันต้องมี” ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว ของแต่งเหล่ำนี้ก็ไม่ได้เน้นไปท่ี Function กำรใช้งำน

เป็นหลัก เพียงแต่เป็นกำรแสดงถึงฐำนะผู้ครอบครอง เนื่องจำกบำงช้ินนั้นมำรำคำสูงกว่ำมอเตอร์ไซค์เสียอีก 

ข้อมูลจำกกำรศึกษำภำคสนำมช้ีให้เห็นถึงควำมเป็นชนช้ันในกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ แม้ในกลุ่ม

เดียวกัน ผู้ศึกษำยังสัมผัสได้ถึงกำรมีล่ำดับข้ันท่ีแบ่งกันด้วยปัจจัยหลำยๆ อย่ำง ด้วยประเภทของมอเตอร์ไซค์

ท่ีแตกต่ำงกันมำกบนท้องถนน เช่น นักบิดมอเตอร์ไซค์ขนำดเล็ก เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ชนิด

อื่นๆ ท่ีสูงกว่ำมักจะถูกสังคมมองว่ำพวกเขำนั้นเป็นผู้ท่ีมีควำมด้อยกว่ำทำงฐำนะ สถำนภำพทำงสังคม และ

ระดับคลำสของรถ มำกกว่ำจะมองว่ำเป็นเรื่องของรสนิยม ถึงแม้ว่ำในกลุ่มผู้นักบิดมอเตอร์ไซค์ชนิดเดียวกัน

จะให้กำรยอมรับกันในด้ำนของวัตถุ แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมขนำดใหญ่เท่ำนั้น กำรถูกนิยำมโดยคน

หมู่มำกได้จัดให้นักบิดมอเตอร์ไซค์ขนำดเล็กไปอยู่ในกลุ่มท่ีสังคมมองว่ำเป็นปัญหำ ตัวอย่ำงท่ีเห็นได้ชัดคือ

สำยตำท่ีผู้คนมองมอเตอร์ไซค์ของพวกเขำเทียบกับมอเตอร์ไซค์ประเภท Big bike เวลำหยุดตรงสัญญำณไฟ

แดงเดียวกัน ผู้คนมักมองด้วยควำมรู้สึกท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงส้ินเชิง ซึ่งสอดคล้องไปกับข้อมูลท่ีเก็บได้จำกผู้คน

ท่ีไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ ว่ำพวกเขำมักจะมองมอเตอร์ไซค์สองชนิดนี้ด้วยควำมรู้สึกท่ีแตกต่ำงกันอยู่บ้ำง และ

ส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่ำมอเตอร์ไซค์ขนำดใหญ่นั้นดูดีกว่ำ มอเตอร์ไซค์ของกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นมอเตอร์ไซค์

ขนำดเล็ก เนื่องจำก มอเตอร์ไซค์ท่ีมีรำคำสูงนั้นนอกจำกจะมีรูปลักษณ์ภำยนอกท่ีดูสวยงำมและทันสมัยแล้ว 

ยังมีโทนเสียงเครื่องยนต์ท่ีรบกวนน้อยกว่ำ ถึงแม้มีเสียงท่ีดังเหมือนกันก็ตำม เพรำะเนื่องจำกเครื่องยนต์ท่ีมี

จ่ำนวน 4 ลูกสูบในเครื่องยนต์ท่ำหน้ำท่ีสลับกันท่ำงำนตลอดเวลำ เสียงท่ีออกมำจะเป็นมีลักษณะท่ีเรียบ 

โดยเฉพำะเวลำหยุดรถจะสังเกตได้อย่ำงชัดเจน ในขณะเดียวกันมอเตอร์ไซค์ขนำดเล็กมักจะมีเสียงไม่เรียบ

เนื่องจำกจ่ำนวนลูกสูบท่ีมีเพียงแค่ลูกเดียว ซึ่งค่อนข้ำงเป็นมลภำวะทำงเสียงส่ำหรับผู้ท่ีได้ยิน  
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กลุ่มผู้ท่ีช่ืนชอบในมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเองมักทักทำยกันด้วยกำรพยักหน้ำ โดยจะมีกำรพยักหน้ำ

ตอบกลับเป็นปกติ อันเป็นธรรมเนียมท่ีมักจะปฏิบัติกันบนท้องถนน คล้ำยกับกำรไหว้และรับไหว้ แต่กำร

ทักทำยนี้ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป กำรทักทำยรถท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำ หรือคนละชนิดนั้นมักไม่ได้รับกำร

ตอบสนองกลับ และถูกมองว่ำเป็นกำร “ดึงหน้ำ” ซึ่งสร้ำงควำมรู้สึกทำงด้ำนลบให้เกิดขึ้นในระหว่ำงนักบิด

มอเตอร์ไซค์ขนำดเล็ก และขนำดใหญ่ กำรทักทำยกันบนท้องถนนจึงเป็นตัวช้ีวัดได้ชัดเจนอย่ำงหนึ่งในด้ำน

กำรยอมรับในตัวผู้ครอบครองมอเตอร์ไซค์ท่ีมีสถำนภำพทำงสังคมเดียวกันท่ีดีกว่ำในสถำนภำพนักบิดจำก

สังคมอีกกลุ่ม 

“เจอพวกทกัแลว้ ดึงหนา้ใส่ก็รู้สึกไม่ชอบใจอยู่ แต่ก็เข้าใจอยู่หละรถมนัแพง มาทกัเราจะเสีย

ราคารถเขาหมด” (สี่ [นามสมมติุ], สมัภาษณ์: 23 ม.ค. 2560)  

กำรตอบสนองต่อกำรทักทำยบนท้องถนนท่ี “ส่ี” ได้พบเจอได้สร้ำงควำมรู้สึกขุ่นเคืองใจอยู่เล็กน้อย 

แต่สุดท้ำยแล้วเหตุกำรณ์เช่นนี้ก็มักจะถูกน่ำมำเป็นเรื่องติฉินนินทำกันในหมู่นักบิด พวกเขำไม่เข้ำใจว่ำท่ำไม

สังคมถึงไม่ยอมรับในตัวพวกเขำ หรือว่ำจริงๆ แล้วผู้ท่ีขับมอเตอร์ไซค์ Big Bike ต้องมีควำมหยิ่งยโส ไม่

ยอมรับกำรทักทำยของพวกเขำ แต่สุดท้ำยเหล่ำนักบิดก็ได้แก้ปัญหำด้วยกำรไม่ทักทำยคนท่ีไม่รู้จัก เว้นแต่

จะต้องทักทำยตอบกลับตำมมำรยำทเมื่อถูกทักทำยก่อน 

 กำรโดนเหยียดโดยกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่ีมีรำคำสูงกว่ำ ขนำดใหญ่กว่ำ หรือมำจำกคนละกลุ่มนั้น

เป็นเรื่องเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งโดยปกติตำมควำมเข้ำใจของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกัน กำรพบเจอกันบนท้อง

ถนนเป็นเหมือนกำรเจอคนท่ีอยู่ในวงกำรเดียวกัน โดยจะมีกำรนิยำมว่ำเป็น “ชำวสองล้อ” เหมือนกัน แต่ใน

ขณะเดียวกันนักบิดมอเตอร์ไซต์ขนำดเล็กกลับ ถูกมองว่ำเป็นผู้ท่ีมีควำมเป็นอื่น แปลกแยกทำงชนช้ัน พวก

เขำเหล่ำนี้จะได้รับกำรปฏิบัติเสมือนบุคคลท่ีไม่ควรจะเข้ำไปข้องเกี่ยวด้วย ซึ่งกำรกระท่ำเช่นนี้ก่อให้เกิดเส้น

แบ่งท่ีชัดเจนระหว่ำงกลุ่มนักบิดมอเตอร์ไซค์แต่ละกลุ่ม ตัวอย่ำงเช่น เมื่อมีข่ำวในภำพลบตำมส่ือต่ำงๆ 

เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักบิดมอเตอร์ไซค์กลุ่มหนึ่ง กำรปฏิเสธถึงกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มของตน หรือ

กำรนิยำมตัวตนท่ีมีควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนจำกกลุ่มอื่นๆ ได้เกิดขึ้นมำเพื่อไม่ให้กลุ่มของตนได้รับ

ผลกระทบ หรือมุมมองด้ำนลบจำกข่ำวท่ีออกมำ และเบี่ยงเบนเป้ำหมำยให้สังคมได้ท่ำกำรต่ำหนิกลุ่มท่ี

กลำยเป็นข่ำว หรือประกำศชัดเจนว่ำไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน อันเป็นกำรสร้ำงควำมชัดเจนถึงควำมเป็นอื่น

ระหว่ำงกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มอื่นๆ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตน 
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กลุ่มนักบิดก็ได้พยำยำมตีตัวออกห่ำงมำจำกพื้นท่ีท่ีมีผู้คนกลุ่มอื่นๆ จ่ำนวนมำกมำสร้ำงพื้นท่ีส่ำหรับ

พวกเขำเอง พื้นท่ีท่ีพวกเขำสำมำรถจะแสดงออกควำมเป็นตันตนของพวกเขำได้ โดยท่ีปลอดจำกคนนอกท่ี

พวกเขำมองว่ำไม่เข้ำใจในตัวของพวกเขำ หรือมีมุมมองท่ีไม่ดีต่อพวกเขำให้มำกท่ีสุด ตัวอย่ำงเช่น กำรไป

รวมตัวกันท่ีสนำมแข่งในวันท่ีมีงำนต่ำงๆ กำรรวมตัวตำมอีเว้นท์ หรือแม้กระท่ังกำรรวมตัวบนถนนสำย

ใหญ่ๆ ยำมค่่ำคืนท่ีพวกเขำคิดว่ำมีแต่พวกเขำเท่ำนั้น 

 

กำรเคลื่อนย้ำยชนชั้นตำมระดับกำรบริโภค 

ควำมต้องกำรมอเตอร์ไซค์ท่ีมีขนำดใหญ่ขึ้นหรือมีก่ำลังมำกยิ่งขึ้นเป็นเรื่องปกติในหมู่ของผู้ท่ีมีควำม

คล่ังไคล้ในตัวมอเตอร์ไซค์ กำรเปล่ียนรุ่นของตัวมอเตอร์ไซค์ให้มีขนำดใหญ่ขึ้น หรือรำคำแพงขึ้นเป็นกำร

แสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินท่ีสูงขึ้นในรูปแบบหนึ่ง เนื่องด้วยรำคำของมอเตอร์ไซค์นอกจำกจะแพงขึ้นแล้ว ค่ำ

บ่ำรุงรักษำ รำคำของแต่งต่ำงๆ ก็ขยับตำมขึ้นไปด้วย ประเด็นท่ีน่ำสนใจ คือ มอเตอร์ไซค์ท่ีมีขนำดใหญ่ขึ้น

นั้นเปรียบเสมือนใบเบิกทำงเข้ำไปสู่สังคมท่ีกว้ำงมำกขึ้น เป็นกำรสร้ำงสถำนภำพใหม่ข้ึนมำ ในขณะเดียวกัน 

ก็ยังคงรักษำควำมสัมพันธ์ท่ีมีต่อกลุ่มเก่ำเอำไว้ในฐำนะผู้ท่ีเล่ือนฐำนะจำกสมำชิกกลุ่มธรรมดำ กลำยเป็น

ตัวอย่ำงท่ีประสบควำมส่ำเร็จจำกกำรได้ครอบครองมอเตอร์ไซค์รุ่นท่ีเป็นท่ีใฝ่ฝันของคนในกลุ่ม ลักษณะ

คล้ำยลัทธิบูชำไอดอล ท่ีมีมอเตอร์ไซค์เป็นตัวเช่ือมผู้คนเข้ำด้วยกัน ค่ำนิยมกำรครอบครองมอเตอร์ไซค์ท่ีมี

ขนำดใหญ่ เป็นท่ีใฝ่ฝันของผู้ท่ีช่ืนชอบมอเตอร์ไซค์ สำมำรถสร้ำงกำรยอมรับในเชิงของวัตถุนิยมต่อบุคคล

ต่ำงกลุ่ม กำรทักทำยบนท้องถนนท่ีมีกำรตอบรับท่ีดีขึ้น กำรเพ่งเล็งของเจ้ำหน้ำท่ี โดยเฉพำะต่ำรวจ ท่ี

น้อยลง หรือกำรตกเป็นเป้ำสำยตำของคนท่ัวไปท่ีมีในทำงบวกมำกยิ่งขึ้น 

 

กำรกวดขัน  

โดยปกติมอเตอร์ไซค์เป็นยำนพำหนะท่ีมักจะถูกกวดขันวินัยทำงกำรจรำจร และถูกตรวจค้นเป็น

พิเศษมำกกว่ำรถยนต์ กำรบีบรัดจำกตัวกฎหมำย ท่ำให้กลุ่มนักบิดมีกำรต้ังข้อสงสัยถึงกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำท่ีบ่อยครั้งว่ำเหตุใดกำรต้ังด่ำน กวดขันวินัยทำงจรำจรถึงมุ่งเป้ำมำท่ีมอเตอร์ไซค์มำกกว่ำรถประเภท

อื่น โดยมีลักษณะกำรเรียกให้หยุดตรวจสอบหำควำมผิดเพื่อจะน่ำไปสู่ข้อกล่ำวหำในกำรจับกุม หรือกำร

เรียกจับจำกข้อหำขับขี่ไม่ชิดของทำงด้ำนซ้ำย ข้อหำเหล่ำนี้เป็นส่ิงส่ำคัญท่ีนักบิดต้องประสบพบเจออยู่

บ่อยครั้ง และจ่ำเป็นท่ีจะต้องช่ำระเงินค่ำปรับ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำจะมีกำรเรียกเก็บใบอนุญำตขับขี่ ซึ่งหำกไม่
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มีใบอนุญำตนี้แล้ว กลุ่มนักบิดก็ไม่สำมำรถขับขี่รถของตนได้ตำมกฎหมำย หรือไม่ก็โดนปรับอีกจำกกำรไม่มี

ใบขับข่ี 

 เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ท่ำให้กลุ่มนักบิดมีทัศนคติในด้ำนลบกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี

ต่ำรวจ ในด้ำนกำรเพ่งเล็งว่ำมักเป็นผู้ท่ำผิดกฎหมำย ซึ่งพวกเขำไม่สำมำรถจะเข้ำไปขัดขวำงหรือมีปำกมี

เสียงในกำรท่ำงำนต้ังด่ำนของเจ้ำหน้ำท่ีได้เลย กำรหลบหลีกหรือหลีกเล่ียงกำรเผชิญหน้ำมักจะเป็นทำงเลือก

ท่ีดีท่ีสุด ไม่ว่ำจะพบเจอในกรณีใดก็ตำม ในกรณีกลับกันท่ีมีกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบในพื้นท่ีได้อ้ำง

ว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจเองก็มีควำมเบื่อหน่ำยในกำรจัดกำรปัญหำท่ีต้องควบคุมกฏระเบียบกับกลุ่มนักบิด 

เนื่องจำกมองว่ำเป็นปัญหำท่ีไม่สำมำรถจะแก้ได้ด้วยเพียงเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจหน่วยงำนเดียว กำรปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรกวดขันต่ำงๆเกิดขึ้นเพรำะได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบเท่ำนั้น ไม่ได้มีกำรเลือกปฏิบัติ หรือกำร

กล่ันแกล้งใดๆท้ังส้ิน  

กำรกวดขันท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มนักบิด โดยเฉพำะบนท้องถนนยำมค่่ำคืน มักเป็นเวลำท่ีพวกเขำรวมตัว

กันไปขับมอเตอร์ไซค์ร่อนตำมสถำนท่ีต่ำงๆ เพื่อเสำะหำควำมเพลิดเพลิน หำกมีกำรต้ังด่ำนตรวจ ซึ่งแบ่งได้

เป็นสองประเภท คือ กำรต้ังด่ำนเพื่อกวดขันวินัยทำงจรำจร และกำรต้ังด่ำนตรวจปรำบปรำม กำรถูกตรวจ

ค้นอย่ำงละเอียดโดยเจ้ำหน้ำท่ีมักเกิดขึ้นอย่ำงเข้มข้น และสร้ำงควำมไม่พอใจกับกลุ่มนักบิด ด้วยมุมหนึ่งท่ี

มองว่ำพวกเขำไม่ได้กระท่ำควำมผิดอะไร กำรตั้งด่ำนของเจ้ำหน้ำท่ีเป็นเพียงกำร “หำกิน” ตำมปกติกับคนท่ี

ไม่มีทำงสู้อย่ำงพวกเขำ และต้องจ่ำยอมท่ีจะให้ควำมร่วมมือห้ำมขัดขืน หำกมีกำรถูกจับกุมแล้วด่ำเนินคดี

เกิดขึ้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกำรเปรียบเทียบปรับตำมพรบ.จรำจร หำกเป็นกรณีท่ีกำรกระท่ำผิดในข้อหำท่ี

ร้ำยแรงอย่ำง เช่น กำรแข่งรถบนท้องถนนสำธำรณะ กลุ่มนักบิดจะถูกยึดรถไปตรวจสอบ ซึ่งบทลงโทษจำก

ภำครัฐท่ีได้ด่ำเนินกำรต่อบุคคลท่ีกระท่ำควำมผิดสำมำรถจ่ำแนกได้ดังนี้ 

“กำรถูกเปรียบเทียบปรับตำมพรบ.จรำจร” ผู้ท่ีถูกด่ำเนินคดีมักจะถูกเรียกเก็บใบอนุญำตขับขี่ หรือ

ในบำงกรณีก็เป็นบัตรประชำชน หำกน่ำเงินมำช่ำระค่ำปรับก็สำมำรถรับใบขับข่ีหรือบัตรประชำชนคืนไปได้

ทันที จะเห็นได้ว่ำเป็นบทลงโทษทำงกฎหมำยท่ีมีควำมรุนแรงค่อนข้ำงน้อย ส่วนใหญ่มักจะเป็นกำร

เปรียบเทียบปรับในข้อหำท่ีไม่หนัก อย่ำงเช่น ไม่สวมหมวกกันน็อค ขับรถไม่ชิดขอบทำงด้ำนซ้ำย ฝ่ำฝืนป้ำย

จรำจร อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ (กระจกข้ำง ไฟเล้ียว ไฟหน้ำ ไฟท้ำย เป็นต้น) ซึ่งข้อหำเหล่ำนี้มักไม่ใช่ข้อหำ

หนักส่ำหรับนักบิด หำกแต่กำรมีรำยได้น้อย ท่ำให้ในบำงครั้งผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ก็ไม่สำมำรถจ่ำยค่ำปรับได้
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ในทันที เพรำะไม่มีเงินมำหมุนเวียนใช้จ่ำย จึงจ่ำเป็นต้องเล่ือนไปจ่ำยในวันท่ีเงินเดือนออก และหำกถูกเรียก

ตรวจในอนำคตก็อำจถูกด่ำเนินคดีข้อหำไม่มีใบขับข่ีได้ เนื่องจำกยังไม่ได้ช่ำระค่ำปรับ 

“กำรถูกยึดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรวจสอบ” เกิดขึ้นในกรณีท่ีเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจมีควำมสงสัยในตัว

มอเตอร์ไซค์ก็สำมำรถยึดรถเอำไว้เพื่อตรวจสอบได้ โดยเฉพำะเวลำท่ีเรียกดูใบขับขี่ ส่ำเนำทะเบียน แล้วไม่

สำมำรถน่ำแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีได้ หรือในกรณีท่ีมอเตอร์ไซค์นั้นมีสภำพท่ีผ่ำนกำรดัดแปลงเยอะ กำรยึดไป

ตรวจสอบแต่ละครั้ง ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์จะต้องเสียค่ำปรับในกำรน่ำมอเตอร์ไซค์ออกมำจำกควบคุมของ

ต่ำรวจ 2,000 บำท 

“กำรถูกควบคุมตัว” มักเกิดในกรณีท่ีมีกำรแข่งขันมอเตอร์ไซค์บนท้องถนน แล้วถูกจับกุม มีโทษ

จ่ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับต้ังแต่ 2,000 - 10,000 บำท หรือท้ังจ่ำท้ังปรับ ต้องถูกด่ำเนินคดีโดยส่งฟ้อง

ต่อศำลทุกรำย นอกจำกนั้นยังมีกำรน่ำตัวไปแถลงข่ำว ในกำรจับกุม ในบำงครั้งมอเตอร์ไซค์ท่ีใช้ ในกำร

กระท่ำควำมผิดนั้นจะถูกยึดในฐำนะของกลำงท่ีใช้ในกำรกระท่ำควำมผิด  

นอกจำกตัวผู้ขับขี่ ร้ำนแต่งรถก็ประสบปัญหำกับเจ้ำหน้ำท่ีเช่นกัน โดยเฉพำะเมื่อมีนโยบำย 

“ช่ัวครำว” ในกำรกวำดล้ำงร้ำนท่ีรับแต่ง หรือดัดแปลงมอเตอร์ไซค์ มีร้ำนแต่งรถจ่ำนวนไม่น้อยท่ีโดนตรวจ

ค้น ซึ่งหำกพบส่ิงของในร้ำนท่ีเช่ือมโยงกับกำรแต่งรถให้มีควำมแรงมำกขึ้น อย่ำงเช่น ท่อไอเสีย มอเตอร์ไซค์

ท่ีส่วนควบไม่ครบ หรือช้ินส่วนท่ีไม่มี มอก. เจ้ำหน้ำท่ีจะตรวจยึดช้ินส่วนเหล่ำนี้ไปตรวจสอบเพื่อน่ำไปสู่

ด่ำเนินคดีในท่ีสุด ซึ่งทำงร้ำนก็สำมำรถท่ีจะถูกปรับ หรือเพิกถอนใบอนุญำตได้ โดยเฉพำะร้ำนท่ีมีขนำดเล็ก 

มักจะเป็นเป้ำหมำยในกำรตรวจค้น ต้นเหตุอันน่ำไปสู่กำรตรวจค้น ตำมควำมรับรู้โดยท่ัวไปท่ีทรำบกันจำก

กำรน่ำเสนอของข่ำว มักมำจำกกำรซักทอดของผู้ท่ีถูกจับกุมซึ่งคือเหล่ำนักบิด แต่ในข้อมูลท่ีได้รับมำจำกกำร

สัมภำษณ์นั้นมักพบว่ำ ในบำงครั้งท่ีมีกำรเข้ำตรวจค้นร้ำนโดยเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจนั้น ต้นเหตุมำจำกเรื่อง

นโยบำยท่ีถูกน่ำมำให้ควำมสนใจ “ช่ัวครำว” โดยเฉพำะเมื่อมีข่ำวเกี่ยวกับกำรแข่งมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนท่ี

ได้ถูกน่ำขึ้นมำเป็นประเด็นหลักขณะนั้นในสังคม เจ้ำหน้ำท่ีได้อำศัยโอกำสเหล่ำนี้ในกำรเข้ำตรวจค้น และ

จับกุม ผู้ประกอบกิจกำรร้ำนแต่งรถมองว่ำเป็นปฏิบัติงำนกำรสร้ำงผลงำน เนื่องจำกปกติเจ้ำหน้ำท่ีแทบไม่ได้

เข้ำมำยุ่งเกี่ยวกับร้ำน แต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจำกนโยบำยกระแสช่ัวครำวท่ีน่ำเสนอจำกข่ำว เป็นส่ิงท่ีท่ำให้สังคมมี

ทัศนคติในทำงลบ และมองภำพรวมว่ำร้ำนเหล่ำนี้เป็นตัวผลักดันให้เกิดกำรแข่งขันของกลุ่มนักบิดบนท้อง

ถนน ซึ่งตำมควำมเป็นจริงแล้วไม่เป็นเสมอไปทุกร้ำนเนื่องจำกในปัจจุบันร้ำนจ่ำนวนมำกได้อำศัยพื้นท่ีของ
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สนำมแข่งในกำรโฆษณำร้ำน เนื่องจำกมีควำมปลอดภัย ได้เงินจ่ำนวนมำกกว่ำ และสำมำรถโด่งดังได้ง่ำยจำก 

Social Network 

“กำรหลบเล่ียง กำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจ” กำรแต่งมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มนักบิดทุกคนในกลุ่มนั้น 

หำกได้พิจำรณำตำมข้อกฎหมำยเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนควบเพื่อกำรขับขี่บนท้องถนนท่ีปลอดภัยว่ำใน

พรบ.จรำจร ไม่มีมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มนักบิดคันไหนท่ีถูกคุณสมบัติอย่ำงสมบูรณ์แบบ เนื่องจำกกำรตกแต่ง

บำงอย่ำง เช่น หลอดไฟซิ่ง ไฟไอติม ไฟท้ำยกระพริบ หำก และกำรดัดแปลง ท่อไอเสีย หำกพิจำรณำด้วยตัว

บทกฎหมำยก็พบว่ำผิดกฎหมำยอย่ำงชัดเจน และเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจสำมำรถท่ีจะท่ำกำรจับกุมเพื่อ

เปรียบเทียบปรับได้ 

 “เขาจะจับผมได้ไง ไม่มีเครื่องวัด ทึกทักเอาเองว่าเสียงดังป่าว? ถ้าผมไม่ยอมจ่ายค่าปรับ

แล้วไปข้ึนศาลยังไงผมก็ชนะ เคยเห็นในเฟสมา” (หน่ึง [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 23 ม.ค. 2560)  

จำกกำรท่ีได้สอบถำมเกี่ยวกับสภำพควำมเป็นจริงกับกลุ่มนักบิดเกี่ยวกับกำรกวดขันของเจ้ำหน้ำท่ี 

และกำรจับกุมนักบิดตำมท้องถนนอย่ำงจริงจังแล้วก็พบว่ำ กำรท่ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในส่วนของกำรบังคับใช้

กฎหมำยนั้น ก็ไม่ได้มีกำรบังคับใช้อย่ำงจริงจังแต่อย่ำงใด กำรพบเจอผู้กระท่ำผิดท่ีไม่ร้ำยแรงก็ไม่ถูกน่ำเนิน

คดีแต่อย่ำงใด ท่ำให้เกิดช่องโหว่ในกำรกระท่ำผิดเล็กๆน้อยๆ ซึ่งเหล่ำนักบิดก็มักใช้ช่องโหว่นี้ในกำรท้ำทำย

อ่ำนำจรัฐอย่ำงเปิดเผย เช่น กำรขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่อเสียงดังผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ี กำรเปิดไฟกระพริบในกำรขับขี่

ยำมค่่ำคืน หรือกำรท่ำผิดกฎหมำยต่ำงๆแล้วไม่ถูกด่ำเนินคดี ก็สร้ำงควำม “ได้ใจ” แก่เหล่ำนักบิด และรู้สึก

ภูมิใจในกำรท่ีพวกเขำนั้นรอดจำกเงื้อมมือของกฎหมำยไปได้ หำกมีกำรถูกจับกุมเกิดขึ้นนั้นโทษก็มักจะเป็น

โทษเบำ ตัวอย่ำงเช่นถูกปรับเป็นเงิน 100 – 300 บำท นับว่ำไม่ใช่เงินจ่ำนวนเยอะมำกถึงขนำดสร้ำง

ผลกระทบทำงกำรเงิน ในบำงครั้งท่ีนักบิดสำมำรถท่ีจะต่อรองกับเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจผู้มีควำมคุ้นเคยกันได้ ก็

มักจะถูกตักเตือน หรือปล่อยตัวไป 

“กำรเมืองในวงกำร” เนื่องจำกกำรมีร้ำนท่ีเปิดรับแต่งมอเตอร์ไซค์จ่ำนวนมำกเปิดบริกำรในพื้นท่ี

ใกล้ๆกัน กำรเบียดขับเพื่อแย่งลูกค้ำมักเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพำะในหมู่ร้ำนท่ีมีช่ือเสียงหรือเรียกกันว่ำ 

“ร้ำนท่ีเกิดแล้ว” เนื่องจำกมีร้ำนจ่ำนวนมำกท่ีชนะกำรแข่งขัน ในระดับเดียวกัน ซึ่งก็หมำยควำมว่ำมี

มำตรฐำนในกำรบริกำรเท่ำกัน จ่ำนวนลูกค้ำก็จะใกล้เคียงกัน กำรจะเพิ่มจ่ำนวนลูกค้ำได้วิธีหนึ่งก็คือ ร้ำนท่ี

เป็นร้ำนท่ีมีเส้นสำยนั้น ก็มักจะรอดพ้นจำกกำรโดนตรวจของเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจ ซึ่งในบำงครั้งร้ำนท่ีไม่ได้มีกำร 
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“เคลียร์” ไว้ก่อนก็มักจะต้องถูกยึดมอเตอร์ไซค์ของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำคือผู้ท่ีจะต้องน่ำเงินมำไถ่ถอนมอเตอร์ไซค์

จำกเจ้ำหน้ำอย่ำงเร็วท่ีสุด เนื่องจำกหำกปล่อยไว้ในมือของต่ำรวจเป็นเวลำนำนก็มักจะโดนถอดช้ินส่วนท่ีมี

มูลค่ำออกไป โดยท่ีไม่สำมำรถท่ีจะเอำผิดกับใครได้ 

 

ครอบครัว 

ถึงแม้ครอบครัวจะเป็นสถำบันท่ีท่ำหน้ำท่ี ในกำรขัดเกลำปัจเจกให้มีควำมพร้อมในกำรก้ำวไปสู่โลก

ภำยนอก ด้วยกำรปลูกฝังวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จำรีต รวมไปถึงท่ำหน้ำสนับสนุนให้ปัจเจก สำมำรถท่ี

เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำภำคบังคับ แต่ในภำวะบำงอย่ำงนั้นก็ท่ำให้ครอบครัวมีขีดควำมสำมำรถในกำรท่ำหน้ำท่ี

ในส่วนนี้ลดน้อยลงไป โดยเฉพำะเมื่อเกิดปัญหำภำยในครอบครัว ซึ่งไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงจริงจัง และ

สุดท้ำยก็น่ำไปสู่กำรล่มสลำยของสถำบันครอบครัวในท่ีสุด 

ปัญหำครอบครัวเองก็เป็นปัญหำท่ีมีควำมรุนแรงมำกท่ีสุดในสังคมไทยปัญหำหนึ่ง ท่ีภำครัฐไม่

สำมำรถท่ีจะเข้ำไปแก้ไข หรือท่ำกำรจัดกำรใดๆท้ังส้ิน โดยเฉพำะปัญหำเรื่องกำรใช้ควำมรุนแรงในเด็ก และ

ผู้หญิง ท่ีกลำยเป็นเสมือนแผลท่ีฝังใจในตัวปัจเจก และบีบค้ันให้เยำว์ชนจ่ำนวนไม่น้อย ออกมำใช้ชีวิตโดย

ล่ำพัง โดยไร้กำรสนับสนุนจำกครอบครัว ท่ำให้ต้องออกจะระบบกำรศึกษำในท่ีสุด และกลำยมำเป็นผู้ท่ีมี

ควำมเส่ียงท่ีจะเข้ำไปอยู่ในวงจรกำรเป็นปัญหำของสังคมในท่ีสุด 

“กำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว” เป็นปัญหำท่ีมักแฝงมำกับกำรมีพื้นฐำนของครอบครัวท่ีไม่

แข็งแรง หรือขำดกำรเรียนรู้ในด้ำนพัฒนำกำรทำงด้ำนอำรมณ์ สำเหตุหนึ่งกำรเริ่มต้นครอบครัวด้วยควำมไม่

พร้อม คือกำรต้ังครรภ์ก่อนเวลำอันควร และฐำนะทำงกำรเงินไม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ กำร

เล้ียงดูเด็กสภำวะแวดล้อมเช่นนี้ น่ำไปสู่กำรใช้ควำมรุนแรงได้ เนื่องจำกควำมเครียดท่ีสะสมจำกกำรท่ำงำน

อย่ำงหนัก จำกท้ังฝ่ำยพ่อ และแม่ มักจะลงเอยด้วยควำมขัดแย้ง กำรทะเลำะเบำะแว้งกันในครอบครัว จะ

ด้วยปัญหำใดๆก็ตำม ฝ่ำยชำยมักจะเป็นฝ่ำยท่ีใช้ควำมรุนแรงทำงกำยภำพก่อนเสมอ ส่วนฝ่ำยหญิงเองนั้นก็

มักจะใช้ถ้อยค่ำท่ีรุนแรงด่ำทอฝ่ำยชำย แต่สุดท้ำยแล้วฝ่ำยหญิงนั้นเองก็ต้องเป็นฝ่ำยท่ำจ่ำยอมในท่ีสุด 

เนื่องจำกไม่มีอ่ำนำจต่อรองกับฝ่ำยชำยท่ีเป็นหัวหน้ำครอบครัว รูปแบบเช่นนี้มักจะเป็นรูปแบบท่ีพบได้บ่อย

ในสังคมไทย บ้ำงก็น่ำไปสู่กำรแยกทำง หรือกำรตกอยู่ในภำวะจ่ำยอมของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง แต่สุดท้ำยแล้วผู้ท่ี

รับเครำะห์จำกปัญหำเช่นนี้มำกท่ีสุดไม่ใช้ใครท่ีไหน หำกเป็นเด็กท่ีอำศัยและเติบโตมำในสภำวะแวดล้อม
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เช่นนี้ ซึ่งในบำงครั้งเองเด็กก็ถูกกระท่ำด้วยเช่นกัน ซึ่งก็น่ำไปสู่ควำมเบ่ือหน่ำยกับชีวิตในครอบครัว และเริ่ม

น่ำไปสู่พฤติกรรมต่อต้ำน เนื่องจำกบ้ำนไม่ใช่สถำนท่ีท่ีสำมำรถท่ีจะอยู่ได้อย่ำสบำยใจอีกต่อไป 

“เมื่อก่อนเคยคิดว่า ไม่อยากเกิดมา พอเกิดมาท่ีบ้านก็มีแต่ปัญหา แม่พลาดท้องผมตอนอายุ 17-18

ปี ก็เลยต้องออกจากโรงเรียนมาอยู่บ้านพ่อเลี้ยงผม สุดท้ายก็ไปไม่รอดพ่อกับแม่ก็เลิกกัน คงเพราะ

เขาไม่ได้ต้ังใจให้ผมเกิดอยู่แล้ว” (หน่ึง [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 9 มี.ค. 2560)  

ครอบครัวของ “หนึ่ง”(นำมสมมุติ) เป็นตัวอย่ำงท่ีสำมำรถเก็บได้ตัวอย่ำงแรกในประเด็นเกี่ยวกับ

ครอบครัว ภำยใต้แรงกดดันต่ำงๆนำ โดยเฉพำะภำวกำรณ์ไม่พร้อมท่ีจะเล้ียงดูบุตร และดูแลภรรยำไปพร้อม

กัน พ่อของหนึ่งจึงมักมีควำมเครียดอยู่เสมอ เพรำะต้องท่ำงำนหนักขึ้น และแม่เองก็เป็นแม่บ้ำน บำงทีก็รับ

งำนเล็กๆน้อยๆมำท่ำเพื่อหำเงินมำจุนเจือครอบครัว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ บ่อยครั้งท่ีพ่อน่ำเงินท่ีได้จำกกำร

ท่ำงำน ซื้อเหล้ำมำกินกับเพื่อนฝูงท่ีบ้ำน สร้ำงควำมไม่พอใจกับแม่ จะเกิดกำรมีปำกเสียงบ่อยครั้งและมักจะ

ลงเอยด้วยกำรใช้ก่ำลังของพ่อในท่ีสุด หำกเข้ำไปห้ำมก็จะโดนลูกหลงอยู่บ่อย หรือโดนท่ำร้ำย จนท้ำยท่ีสุด

แล้วไม่สำมำรถท่ีจะทนอีกต่อไปได้ ชวนแม่หนีออกมำจำกบ้ำนพ่อ แต่เรื่องกลับเลวร้ำยลงเมื่อแม่น่ำเรื่องไป

บอกพ่อ “หนึ่ง” ทรำบดีว่ำหำกจ่ำเป็นท่ีจะต้องหลบออกมำเพียงล่ำพังในท่ีสุด เขำมีเพียงวุฒิมัธยมศึกษำปีท่ี 

3 ก่อนจะออกมำท่ำงำนบริกำร และก่อนท่ีจะรู้จักกับกลุ่มนักบิดในท่ีท่ำงำน และเข้ำร่วมในท่ีสุด 

ชีวิตครอบครัวของเหล่ำนักบิดมักจะเริ่มต้นด้วยลักษณะเช่นนี้ ในรำยท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับควำมรุนแรง

ในครอบครัว ผู้เป็นพ่อมักจะเป็นผู้ท่ีใช้ควำมรุนแรงเสมอ และผลท่ีออกมำก็คือ กำรกระทบกระท่ังของท้ัง

สองฝ่ำย ท้ังในทำงกำยภำพ และจิตใจ แต่ด้วยควำมท่ีบ้ำนมักจะเป็นพื้นท่ีท่ีพ่อมีอ่ำนำจ ในท่ีสุดก็จ่ำต้อง

หลบหนีออกมำให้พ้นอ่ำนำจของผู้เป็นพ่อ ในรำยท่ีมีควำมขัดแย้งน้อยก็มักจะหลีกเล่ียงกำรพบเจอกับ

สมำชิกในครอบครัว หรือใช้เวลำนอกบ้ำนให้มำกท่ีสุด จะกลับบ้ำนก็เฉพำะเวลำท่ีต้องกำรจะเข้ำนอนเท่ำนั้น 

ในกรณีท่ีร้ำยแรงท่ีสุดคือ มีควำมขัดแย้งกับพ่อถึงขั้นขู่เอำชีวิต และตัดขำดควำมสัมพันธ์กัน จนต้องออกมำ

ใช้ชีวิตภำยนอกเพียงล่ำพัง และลำออกจำกกำรเรียนกลำงคัน เพื่อท่ำงำนเนื่องจำกไม่ได้มีกำรสนับสนุน

ทำงด้ำนกำรเงินจำกครอบครัวอีกต่อไป 

“ครอบครัวไม่สมประกอบ” เนื่องจำกปัญหำครอบครัวอันไม่สมบูรณ์ นั้นส่วนมำกมำจำกปัญหำกำร

หย่ำร้ำงท่ีเกิดขึ้นเนื่องจำกควำมขัดแย้งในครอบครัวท่ีด่ำเนินมำถึงจุดแตกหักอันเป็นบทสรุปของครอบครัว

จ่ำนวนมำก ผลคือเยำว์ชนต้องกำรท่ีจะเสำะหำส่ิงท่ีมำเติมเต็มควำมต้องกำรทำงจิตใจ ท่ีครอบครัวล้มเหลวท่ี

จะให้ โดยเฉพำะเมื่ออยู่ในวัยรุ่น ท่ีเยำว์ชนมักจะมีสังคมของตัวเอง ซึ่งมีหน้ำท่ีเป็นเสมือนครอบครัว
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ครอบครัวหนึ่ง ท่ำหน้ำท่ีสนับสนุนควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ ซึ่งบำงครั้งเองก็ไม่เว้นแม้กระท่ังเรื่องกำรเงิน 

ด้วยควำมเป็นเครือข่ำยของสังคมวัยรุ่นเองก็ได้น่ำพำไปสู่กำรรู้จักผู้ในสังคมท่ีกว้ำงมำกขึ้น ครอบครัวจึงมี

บทบำทลดลงในท่ีสุด และไม่สำมำรถท่ีจะบังคับ หรือใช้อ่ำนำจใดๆในตัวของเยำว์ชนได้อีก 

นักบิดคนหนึ่งนั้นยอมรับว่ำในช่วงชีวิตวัยเรียนของเขำนั้น เคยอำศัยอยู่กับญำติ เนื่องจำกพ่อ และ

แม่ก็ต่ำงคนต่ำงไปมีครอบครัวใหม่ เวลำท่ีใช้ไปส่วนใหญ่หมดไปกับกำรเท่ียวเตร่กับเพื่อนจนไม่ไปเรียน

หนังสือ เดือนๆหนึ่งนั้นเข้ำไปเรียนหนังสือเพียงไม่กี่วันเท่ำนั้น ถึงไปโรงเรียนก็มักจะหลบหนีออกมำในท่ีสุด 

เงินท่ีได้มำกจำกทำงบ้ำนท่ีส่งมำมักจะไปลงเอยท่ีโต๊ะบอล หรือไม่ก็ร้ำนเกม ภำยหลังจ่ำต้องออกจำก

โรงเรียน ก่อนท่ีจะได้ท่ำควำมรู้จักกับรุ่นพี่ท่ีได้ชักชวนเขำสู่โลกของนักบิดในท่ีสุด 

“กำรกดขี่จำกครอบครัว” ปัญหำครอบครัวในบำงครั้งก็มีควำมหลำกหลำยทำงมิติของปัญหำ กำร

กดขี่ข่มเหง และกำรบังคับ เยำว์ชนเกิดขึ้นในครอบครัวท่ีมีปัญหำอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพำะกำรบังคับให้เยำว์

ชนท่ำส่ิงผิดกฎหมำย เนื่องจำกกำรประกอบอำชีพท่ีไม่สุดจริต ของพ่อแม่ ก็ได้บีบบังคับให้เยำว์ชนต้อง

ปรับตัว และอดทน ด้วยแนวคิดท่ีว่ำกำรเป็นลูกท่ีดีนั้นต้องกตัญญูต่อบุพกำรี จ่ำเป็นท่ีจะต้องตอบแทน

พระคุณเสมอ ท้ังท่ีรู้ว่ำส่ิงท่ีท่ำนั้นมีโทษทำงกฎหมำย แต่ด้วยควำมกลัวที่มีต่อครอบครัวมำกกว่ำสร้ำงภำวะท่ี

ไม่มีทำงเลือกจนท่ำให้สุดท้ำยนั้น ส่ิงท่ีหยุดวงจรเหล่ำนี้คือกำรถูกจับกุมของพ่อแม่ แต่ก็ท่ำให้เยำว์ชนนั้นต้อง

ใช้ชีวิตเพียงล่ำพัง 

กำรบังคับให้บุตรหลำนกระท่ำควำมผิด โดยคนในครอบครัว ก็เป็นเรื่องจริงท่ีของสำมชิกคนหนึ่งใน

กลุ่ม ควำมจ่ำเป็นท่ีต้องท่ำเพื่อช่วยพ่อและแม่ ท่ำมำหำกินโดยกำรน่ำยำแก้ไอ4X100 ไปส่งตำมบ้ำนต่ำงๆ 

ในสมัยท่ีเคยอำศัยอยู่ในสลัมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหำนคร ควำมจ่ำเป็นท่ีจะต้องท่ำเพื่อให้มีเงินมำใช้จ่ำยนั้น

กลำยเป็นสำเหตุท่ีท่ำให้ ชีวิตในวัยเด็กรู้สึกไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆ หำกไม่ท่ำก็จะโดนท้ังพ่อ และแม่ลงโทษได้ 

ตนจึงจ่ำเป็นท่ีจะต้องเช่ือฟังพ่อแม่ทุกๆอย่ำง จนกระท่ังวันหนึ่ง มีต่ำรวจเข้ำมำล่อซื้อกับพ่อแม่ของเขำ จน

น่ำไปสู่กำรจับกุมเนื่องจำก ด้วยวัยเพียง 14 ปี ท่ำให้ชีวิตของเขำต้องพบจุดเปล่ียนในชีวิต ออกมำท่ำงำน

เล้ียงตัวเอง ด้วยกำรเป็นเด็กล้ำงรถให้กับคำร์แคร์แห่งหนึ่งในย่ำนรำมอินทรำ 

“ผมเคยว่ิงของให้กับพ่อแม่อยู่นะ ในสลัมเลย แต่แม่งโดนล่อซื้อ ดีท่ีผมเป็นเด็กเขาไม่จับผม รอดตัวไป คน

ท่ีโดนเล่นนี่สิเป็นพ่อกับแม่ ตอนนี้ก็ไปแล้วไปลับเลยท้ังคู่” (ห้า [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 9 มี.ค. 2560) 
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กำรกดข่ีเด็กในครอบครัวของ “ห้ำ” ท่ีสำมำรถสะท้อนควำมล้มเหลวของครอบครัวอย่ำงชัดเจน พ่อ

กับแม่ท่ีโดนจับไปนั้นก็ได้ท้ิงเขำไว้เพียงล่ำพัง โดยท่ีไม่มีใครมำรับหน้ำท่ีในกำรเล้ียงดูเขำต่อไป แม้แต่ภำครัฐ

ก็ไม่เหลียวแลใดๆ ท้ังส้ิน บีบให้สุดท้ำยแล้วเขำต้องไปประกอบอำชีพใช้แรงงำนในท่ีสุด เนื่องจำกญำติมี

ฐำนะยำกจนและไม่ได้ท่ำกำรส่งเสียเล่ำเรียน ด้วยวุฒิกำรศึกษำท่ีมีเพียงแค่ ป.6 ท่ำให้ “ห้ำ” ไม่สำมำรถท่ีจะ

หำงำนท่ีมีรำยได้เยอะ และสะดวกสบำยได้ ถึงแม้ในภำยหลังจะเข้ำไปเรียนรู้เกี่ยวกับกำรแต่งมอเตอร์ไซค์กับ

ช่ำงเจ้ำของร้ำน ก่อนจะเข้ำมำเป็นลูกมือในร้ำนในเวลำต่อมำ 

จำกตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้ในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยทำงครอบครัวก็พบว่ำ ครอบครัวถือว่ำเป็น

ปัจจัยท่ีส่ำคัญปัจจัยหนึ่งในชีวิตของเยำว์ชน กำรมีจุดเริ่มต้นท่ีดีย่อมท่ีจะสำมำรถรถปัจจัยเส่ียงในด้ำนควำม

ล้มเหลวของครอบครัวได้ งำนวิชำกำรจ่ำนวนมำกก็ได้ท่ำกำรศึกษำในประเด็นนี้ และมีควำมคิดเห็น

สอดคล้องไปในทำงเดียวกัน ตัวอย่ำงครอบครัวท่ีไม่มีควำมพร้อมของเหล่ำนี้นักบิดได้แสดงให้เห็นว่ำ

ปลำยทำงนั้นเป็นเช่นไร ในช่วงวัยรุ่นนั้นนอกจำกจะเป็นช่วงท่ีเยำว์ชนจะมีสังคมของตัวเอง และต้องกำร

พื้นท่ีในกำรแสดงออก พัฒนำกำรด้ำนกำรควบคุมอำรมณ์ จิตใจ กำรใช้เหตุผล กำรใช้ควำมคิด ก็มี

ควำมส่ำคัญต่อเยำว์ชนด้วยเช่นกัน เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำท่ีต้องกำรควำมเอำใจใส่อย่ำงต่อเนื่องในกรณีท่ี

ครอบครัวไม่ได้เอำใจใส่วัยรุ่นเพียงพอ อิทธิพลของปัจจัยภำยนอกครอบครัวอย่ำง กลุ่มเพื่อน ก็จะยิ่งมี

บทบำทในชีวิตของวัยรุ่นมำกขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจำกควำมรู้สึกท่ีต้องกำรท่ีพักพิงจิตใจอย่ำงแรงกล้ำได้

เกิดขึ้นในขณะท่ีครอบครัวนั้นไม่สำมำรถให้ควำมต้องกำรได้ สงผลให้กำรพัฒนำทำงด้ำนจิตใจ และอำรมณ์ 

ขำดควำมต่อเนื่อง และสำมำรถท่ีจะส่งผลให้เยำว์ชนเหล่ำนี้ได้กลำยมำเป็นผู้ท่ีมีควำมก้ำวร้ำวทำงอำรมณ์ 

ขำดกำรยับยั้งช่ังใจ ด้วยอำรมณ์ท่ีครุกรุ่นเช่นนี้ก็สำมำรถท่ีจะผลักดันให้เกิดกำรเสำะหำ พื้นท่ีในกำรระบำย

ส่ิงท่ีอัดอั้นอยู่ภำยในจิตใจ 

 

สังคมที่เป็นอื่น 

“วันน้ีมันเบิ้ลเครื่องใส่พ่ีอีกรอบ คราวหน้าสงสัยต้องเอาอีเขียวออกมาเบิ้ลใส่บ้าง ดูซิใครจะดังกว่า

กัน” (สอง [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 21 ก.พ. 2560) 

 ด้วยควำมต่ำงกันทำงฐำนะทำงกำรเงิน “สอง” ผู้เป็นนักแข่งประจ่ำร้ำน ผู้เคยคว้ำแชมป์ในกำร

แข่งขันมำแล้ว กล่ำวด้วยสีหน้ำท่ีเรียบ ไม่ทรำบว่ำต้องกำรจะส่ือถึงส่ิงท่ีกระท่ำหรือไม่ แต่ด้วยควำมท่ีต้อง
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เจอกับมอเตอร์ไซค์ท่ีชอบเร่งเครื่องยนต์ใส่เขำเป็นประจ่ำเวลำติดไฟแดงในช่วงเช้ำ ก็ก่อให้เกิดควำมไม่พอใจ 

และอยำกท่ีจะโต้ตอบกลับบ้ำง เนื่องจำกมอเตอร์ไซค์ท่ีเขำใช้ท่ำงำนส่งของเป็นเพียงมอเตอร์ไซค์ขนำดเล็กท่ี

ไม่ได้รับกำรปรับแต่งใดๆ ท้ังส้ินไม่สำมำรถท่ีจะตอบโต้ใดๆ ท้ังส้ิน เป็นภำพสะท้อนของกลุ่มนักบิดนั้นได้ถูก

เบียดออกมำอยู่บริเวณพื้นท่ีควำมเป็นอื่น ซึ่งควำมรู้สึกเป็นอื่นเช่นนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคม น่ำมำ

ซึ่งมุมมองในทำงลบต่อกันและกัน อย่ำงไม่มีท่ีส้ินสุด สร้ำงก่ำแพงในสังคมท่ีมองไม่เห็นท่ีคอยกีดกันผู้คนออก

จำกกัน และหำกมีกำรก้ำวล่้ำเข้ำมำในขอบเขตบำงอย่ำง ระบบกำรท่ำงำนของวัฒนธรรมควำมเป็นอื่นใน

สังคมก็จะสร้ำงควำมหมำยของผู้ท่ีก้ำวล่้ำด้วยควำมหมำยในเชิงลบ น่ำมำซึ่งปัญหำควำมขัดแย้งในสังคม ซึ่ง

หลังจำกสองได้พูดกับผู้ศึกษำนั้น สมำชิกในกลุ่มก็ตำม เห็นด้วยกับควำมคิดของสอง ซึ่งช้ีให้ชัดเจนว่ำสถำนะ

ควำมเป็นอื่น ได้สร้ำงชุดควำมคิด ท่ีท่ำหน้ำท่ีกีดกันกลุ่มนักบิดเหล่ำนี้ ให้ออกห่ำงจำกสังคมข้ึนเรื่อยๆ 

 

บ้ำนใกล้เรือนเคียง 

 หำกจะกล่ำวถึงผลกระทบจำกกลุ่มนักบิดเอง โดยเฉพำะเจ้ำของร้ำนเองก็ยอมรับว่ำกำรท่ำกิจกำร

ของร้ำนตนนั้นก็ได้สร้ำงผลกระทบต่อผู้ท่ีอำศัยในบริเวณใกล้เคียงเช่นกัน แต่ก็เพียงเป็นแค่เวลำช่วงกลำงวัน

เท่ำนั้น หำกเป็นช่วงเวลำต้ังแต่ 20.00-21.00น โดยประมำณเป็นต้นไปก็จะไม่ท่ำกำรเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์

ในบริเวณร้ำน เนื่องจำกไม่ต้องกำรให้ผู้คนท่ีอำศัยบริเวณฝ่ังตรงข้ำมนั้นไปร้องเรียนเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจสมัยท่ี

เปิดร้ำนได้ไม่นำน แล้วจึงโดนเชิญไปพูดคุยเพื่อท่ีจะลดกำรใช้เสียงในยำมค่่ำคืน นำย A ผู้เป็นเจ้ำของร้ำนก็

ยอมท่ำตำมแต่โดยดี  

“ผมเคยเกือบโดนเฉ่งไปรอบตอนปี 48 มั้ง เรื่องเสียง ท ารถลงสนามยันเกือบเช้าได้ บ้านแถวฝั่งตรงข้ามชัวร์ๆ เห็นไฟเปิดๆ

ปิดๆ อยู่หลังนึง คงนอนไม่หลับโทรไปหาพ่อ สายๆ พ่อมาเล่นผม แต่แค่โดนเรียกไปคุยเฉยๆ ผมก็พูดดีๆ ท าตัวดีๆ เด่วจะ

ไม่ได้เกิดเอา” (นายA [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 10 พ.ค. 2560) 

แม้ในบำงครั้งจะมีกำรรวมตัวกันท่ีหน้ำร้ำนในช่วงดึกก็จะคอยบอกน้องสมำชิกในกลุ่มลดเสียงเครื่อง

ลง เพรำะไม่อยำกมีปัญหำเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจ อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครั้งก็แอบท่ำกำรเร่งเครื่องบำงในบำงครั้งท่ี

เกินเวลำท่ีกล่ำวไปเบ้ืองต้น แต่ก็จะไม่เร่งเป็นเวลำนำนจะเร่งเพียงช่วงเวลำส้ันๆเท่ำนั้นเพรำะคิดว่ำชำวบ้ำน

คงไม่ไปร้องเรียนเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจ 
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 ในมุมของผู้ท่ีอยู่อำศัยบริเวณถนนเส้นนี้ในฐำนะของผู้ถูกกระท่ำของเหล่ำนักบิด พวกเขำก็ประสบ

ปัญหำกำรอยู่อำศัยในพื้นท่ีนี้เช่นกัน โดยเฉพำะเรื่องเสียงท่ีเป็นเรื่องท่ีหนักท่ีสุด ถึงแม้จะมีควำมเคยชินใน

กำรอยู่อำศัยอันเนื่องมำจำกกำรอยู่ในพื้นท่ีเป็นเวลำนำน แต่ก็ต้องอยู่ด้วยควำมจ่ำใจเนื่องจำกฐำนะทำงกำร

เงิน และสำเหตุต่ำงท่ำให้พวกเขำไม่สำมำรถท่ีจะย้ำยออกไปได้ ในมิติของกำรเป็นผู้ถูกกระท่ำโดยท่ีไม่

สำมำรถจะจัดกำรอะไรได้นั้น ก็ได้สร้ำงควำมเกลียดชังต่อกลุ่มนักบิดไปโดยปริยำย โดยไม่สนใจว่ำผู้ท่ีส่งเสียง

นั้นเป็นใครมำกจำกกลุ่มไหน ควำมไม่พอใจเหล่ำนักบิดท้ังหมดนี้ออกมำในรูปแบบของกำรไม่อยำกเข้ำไปมี

ปฏิสัมพันธ์ด้วย ประกอบกับต้องกำรเห็นกลุ่มนักบิดนั้นเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือเสียชีวิต เนื่องจำกมองว่ำถือ

เป็นส่ิงท่ีเหล่ำนักบิดสมควรได้รับจำกพฤติกรรมของพวกเขำ และสำมำรถท่ีจะสร้ำงควำมสุขให้กับพวกเขำได้ 

โดยเฉพำะเมื่อพวกเขำได้รับชมข่ำวที่เกี่ยวข้องกับกำรเสียชีวิตของเหล่ำนักบิด 

 ควำมไม่พอใจของผู้อยู่อำศัยท่ีมีต่อกลุ่มนักบิดนั้นจำกกำรท่ีได้สอบถำมไปว่ำ ส่ือต่ำงๆ ท่ีได้น่ำเสนอ

มีผลต่อควำมไม่พอใจหรือไม่ ค่ำตอบท่ีได้มำคือด้วยควำมท่ีพวกเขำนั้นไม่ชอบกลุ่มนักบิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

กำรน่ำเสนอของส่ือจึงไม่ค่อยสร้ำงควำมรู้สึก เพิ่มมำมำกนัก เนื่องจำกควำมคิดท่ีว่ำพวกเขำนั้นได้รับ

ผลกระทบจำกกำรมีตัวตนของเหล่ำนักบิดค่อนค่ำงมำก  

ผู้อำศัยในบริเวณบ้ำนใกล้เรือนเคียงก็เป็นกลุ่มหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจำกกลุ่มนักบิด โดยเฉพำะบ้ำน

ท่ีอยู่บริเวณริมถนน คุณไก่ (นำมสมมุติ) อำยุ32 ปี อำศัยอยู่บ้ำนกับ พ่อ แม่ และน้องชำย 

“พ่ีอยู่แถวน้ีมาต้ังแต่เด็ก เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยแว้นกันเหมือนในสมัยน้ีนะ นานทีจะมีสักคันนึง แต่ตอนน้ีนะแทบจะ

ทุกคืนวันหยุด วันธรรมดามันก็คงรีบนอนกัน เสียงพ่ีว่ามันมาจากทางร้านน่ันหละ ท ารถเสร็จแล้วก็ลองกันบนถนนเส้นน้ีหละ 

” (คุณไก่ [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 12 พ.ค. 2560)  

“พ่ีเคยแจ้งต ารวจไป เขาก็รับเรื่องไว้เฉยๆ พ่ีก็เลยไม่ไปแจ้งอีกละ คิดว่าเสียเวลาไปเปล่าๆ ” (คุณไก่ [นามสมมุติ], 

สมัภาษณ์: 12 พ.ค. 2560) 

ผู้ท่ีอยู่ห่ำงจำกท่ีต้ังของร้ำนไปประมำณ 500 เมตรได้ให้ข้อมูลว่ำ บ้ำนของเธอนั้นได้รับผลกระทบ

เต็มๆ จำกเหล่ำนักบิดท่ีมักจะขับมอเตอร์ไซค์บนถนนเส้นนี้ยำมค่่ำคืน โดยเฉพำะเวลำท่ีเป็นคืนวันหยุดจะมี

กำรขับมอเตอร์ไซค์กันไปมำเยอะกว่ำปกติ เคยท่ำกำรแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจไปแล้วก็ก็ไม่ได้มีกำรแก้ไขปัญหำ

แต่อย่ำงไรเนื่องจำกไม่สำมำรถหำตัวผู้กระท่ำผิดได้ และตัวของเธอเองนั้นก็ไม่กล้ำท่ีจะเข้ำไปพูดคุยกับร้ำน

มอเตอร์ไซค์ท่ีเธอเช่ือว่ำเป็นต้นเหตุของเสียงดังในย่ำนนี้ ท้ังหมด เพรำะว่ำกลัวว่ำจะถูกท่ำร้ำย และถูก
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ก่อกวน เพรำะทรำบมำจำกข่ำวว่ำหำกเข้ำไปตักเตือนก็จะมีปัญหำได้ นอกจำกนั้นตัวเธอเองก็มั่นใจว่ำนักบิด

ท่ีก่อให้เกิดเสียงดังนั้นมำจำกร้ำนนำย A เพรำะเป็นร้ำนท่ีมักจะเปิดจนถึงช่วงเวลำดึกเสมอ และเป็นร้ำนท่ีอยู่

ใกล้ท่ีสุด เธอเช่ือว่ำมีร้ำนมอเตอร์ไซค์ท่ีไหนย่อมจะมีเสียงดังเกิดขึ้นเป็นอย่ำงแน่นอน ภำวะท่ีอยู่อำศัยถึงแม้

จะมีมลภำวะทำงเสียงตลอดแต่ก็ต้องจ่ำใจท่ีจะอยู่ เนื่องจำกไม่มีเงินพอท่ีจะซื้อบ้ำน 

คุณเจ (นำมสมมุติ) อำยุ 29 ปี อำชีพสถำปนิก อำศัยอยู่หมู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในย่ำนรำม

อินทรำ เป็นเพื่อนกับคุณไก่ (นำมสมมุติ) เคยอำศัยอยู่บริเวณบ้ำนคุณไก่มำก่อน ถัดไป 3 คูหำซึ่งบ้ำนเขำก็ได้

ย้ำยออกไป 

“ผมอยู่ไม่ไหวจริงๆ นะ เสียงอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลย พวกเด็กแว้นน่ีออกตัวหน้าบ้านผมเลย เสียงท่อกระหึ่มๆ 

จะท าอะไรก็ไม่ได้ ยายผมน่ีนอนสะดุ้งต่ืนตลอด ผมก็อาศัยนอนใส่หูฟังเอาไม่งั้นนอนไม่หลับ” ” (คุณเจ [นามสมมุติ], 

สัมภาษณ์: 12 พ.ค. 2560) 

เนื่องจำกสำมำรถท่ีจะมีเงินซื้อบ้ำนในหมู่บ้ำนจัดสรร และไม่ต้องกำรท่ีจะอยู่บริเวณถนนลำดปลำ

เค้ำ เนื่องจำกมีควำมรู้สึกว่ำสภำวะแวดล้อมไม่น่ำอยู่อำศัยอีกต่อไป เนื่องจำกบำงคืนก็มักจะมีเสียง

มอเตอร์ไซค์ท่ีออกมำขับกันเสียงดัง หรือในบำงครั้งเองก็อำศัยหน้ำบ้ำนของเขำเป็นจุดออกตัว ท่ำให้คนใน

บ้ำนโดยเฉพำะคุณยำยซึ่งแก่แล้วมักจะนอนไม่หลับ และข้ำงบ้ำนของเขำเองนั้นก็มีผู้อยู่อำศัยท่ีมักจะส่งเสียง

ดัง ท้ังเปิดเพลง เสียงจำกกำรต้ังวงสุรำ เสียงคนทะเลำะกันต่ำงๆ นำนำ ซึ่งล้วนแล้วเป็นเหตุให้เขำตันสินใจ

ย้ำยออกไปในช่วงหลังน้่ำท่วมใหญ่ปี พ.ศ.2554 โดยพ่อกับแม่ได้อำศัยอยู่ท่ีหมู่บ้ำนจัดสรร ส่วนตัวของเขำก็

อำศัยคอนโดมิเนียมในย่ำนเดียวกัน 

คุณแกะ (นำมสมมุติ) อำยุ 41 ปี ก็เป็นผู้อยู่อำศัยคนหนึ่งท่ีเจอผลกระทบไม่แพ้กันกับรำยอื่นๆ บ้ำน

ของเขำอยู่ห่ำงมำจำกร้ำนนำย A ประมำณ 2 กม. และอยู่ใกล้กับไฟจรำจร เขำอำศัยอยู่ท่ีบ้ำนกับ ภรรยำ 

โดยด้ำนล่ำงจะเปิดเป็นธุรกิจค้ำขำย  

“รถเก๋งผมว่ิงอยู่เลนขวาสุด สัก 80 ได้ มีมอไซด์สองคันว่ิงมาเร็วมากไม่น่าจะต่ ากว่า 120 แล้วก็มีเสียงโครมด้าย

ซ้ายรถผม แล้วก็เสียงอะไรรูดไปตามถนนไม่รู้ ขับไปสักแปปมองกระจกหลัง ก็เห็นไปนอนวัดถนนแล้ว เพ่ือนที่แข่งกันมาก็

รีบย้อนศรไปดูเลย ส่วนผมรีบขับรถไปท างาน ดีที่ว่าไม่มีต ารวจมาตามผม” ” (คุณแกะ [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 12 พ.ค. 

2560) 
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คุณแกะได้เล่ำถึงปัญหำท่ีเขำประสบว่ำเนื่องจำก บ้ำนเขำท่ีอยู่ใกล้ไฟจรำจร ก็มักจะได้ยินเสียงเวลำ

ท้ังมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เข้ำมำติดไฟแดงชัดมำก และบ่อยครั้งท่ีท้ังมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เองเวลำติดไฟ

แดงนั้นจะส่งเสียงดังขึ้นมำถึงห้องนอน คุณแกะเองก็ได้รับผลกระทบไม่ต่ำงจำกคนอื่นๆ ท่ีกล่ำวไปเบื้องต้น

เวลำกลับมำนอนท่ีบ้ำน แต่เนื่องจำกในบำงครั้งกำรเข้ำงำนของคุณแกะท่ีเป็นกะ ก็ได้ท่ำให้เขำต้องระวังตัว

จำกกำรขับรถเป็นพิเศษ โดยเฉพำะยำมค่่ำคืน เขำเคยโดนมอเตอร์ไซค์ท่ีก่ำลังแข่งกันบนท้องถนนเฉี่ยวชน 

ขณะท่ีก่ำลังขับรถยนต์บนถนนประเสริฐมนูกิจ จนเป็นเหตุให้รถยนต์ของเขำได้รับควำมเสียหำย และคู่กรณี

ท่ีเป็นนักบิดนั้นมอเตอร์ไซค์เสียกำรทรงตัวจนล้มไถลไปบนท้องถนน ด้วยควำมตกใจคุณแกะกลัวว่ำจะถูก

ตำมมำท่ำร้ำยจึงขับรถยนต์ ของเขำอย่ำงรวดเร็วไปท่ำงำน เพรำะกลัวว่ำจะถูกตำมมำท่ำร้ำย เนื่องจำกเข้ำใจ

ว่ำมีกลุ่มของนักบิดนั้นก่ำลังขับรถตำมมำอย่ำงติดๆ และเหตุท่ีไม่แจ้งควำมก็ด้วยสำเหตุนี้ด้วยเช่นกัน 

ควำมรู้สึกของเขำท่ีต่อเหตุกำรณ์ครั้งนี้ก็ไม่รู้สึกผิดบำปอะไรกับกำรเขำรถออกมำจำกจุดเกิดเหตุ ถึงแม้จะ

รู้สึกไม่พอใจบ้ำงท่ีต้องจ่ำยค่ำซ่อมกระจกรถเองโดยไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกใครได้ 

จำกข้อมูลของผู้อยู่อำศัยในย่ำนใกล้เคียงกับร้ำนนำย A ก็จะพบว่ำเหล่ำนักบิดเองนั้นก็ได้เป็น

ผู้กระท่ำผู้อยู่อำศัยในย่ำนแห่งนี้ด้วยเช่นกันถึงแม้จะไม่ได้มีกำรเผชิญหน้ำกันก็ตำม อำจจะด้วยเป็นเพรำะ

ควำมหวำดกลัวของผู้คนต่อภำพลักษณ์ของเหล่ำนักบิดท่ีส่ือต่ำงๆ ได้น่ำเสนอว่ำเป็นผู้ท่ีไม่มีเหตุผล และใช้

ควำมรุนแรง อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบควำมรุนแรงของพวกเขำท่ีกระท่ำต่อผู้คนในย่ำนนี้เองก็ออกมำในรูปแบบ

ท่ีต่ำงออกไป โดยเฉพำะควำมรุนแรงท่ีพวกเขำปลดปล่อยออกมำจำกเสียงท่อมอเตอร์ไซค์ของพวกเขำ ซึ่ง

เป็นกำรสร้ำงมลภำวะทำงเสียงต่อผู้อยู่อำศัยบริเวณรอบข้ำงอย่ำงชัดเจน ในส่วนของร้ำนท่ีถึงแม้จะมีกำร

ควบคุมจำกนำย A ผู้เป็นเจ้ำของร้ำน อย่ำงไรก็ตำม ก็ยังมีกำรส่งเสียงรบกวนผู้อยู่อำศัยบริเวณนี้โดยนักบิด

ในยำมค่่ำคืนโดยเหล่ำนักบิด ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่ำในวงจรของควำมรุนแรงนับไม่ส้ินในสังคมท่ีเกิดขึ้น นัก

บิดเองก็มีฐำนะเป็นผู้กระท่ำในบำงบริบทเช่นกัน โดยเฉพำะเป็นกำรกระท่ำอย่ำงจงใจ โดยท่ีทรำบถึง

ผลกระทบท่ีตำมมำ แต่เลือกท่ีจะไม่ใส่ใจ ซึ่งในท่ีสุดแล้วส่ิงท่ีนักบิดได้ท่ำลงไป ก็กลำยมำเป็นส่วนท่ีประกอบ

สร้ำงควำมชอบธรรมจำกสังคมท่ีจะใช้ควำมรุนแรงตอบโต้พวกเขำกลับเช่นกัน ดังกรณี กำรดักท่ำร้ำยร่ำง

ชำยวัยรุ่นคนหนึ่ง ท่ีมักจะขับมอเตอร์ไซค์ยกล้อผ่ำนบริเวณย่ำนชุมชน ซึ่งก็ได้สร้ำงควำมไม่พอใจให้กับกลุ่ม

คนจ่ำนวนหนึ่ง และน่ำไปสู่กำรใช้วำมรุนแรงโดยกำรดักรุมท่ำร้ำยด้วยด้วยจ่ำนวน 8 ต่อ 1 (auma, ออนไลน์ 

: 2017) และกลำยมำเป็นข่ำวที่มีผู้สนใจจ่ำนวนมำก  ซึ่งจำกในข่ำวนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ำมีกำรใช้ควำมรุนแรง
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โดยผู้อยู่อำศัยในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอ้ำงมูลเหตุของกำรดักท่ำร้ำยในครั้งนี้โดยอ้ำงควำมชอบธรรมว่ำพวกตน

นั้นไม่สำมำรถจะทนกับมลภำวะทำงเสียงท่ีเกิดขึ้นได้ และทำงออกของปัญหำคือกำรใช้ควำมรุนแรง 

 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับกำรจัดกำรปัญหำ 

 เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐก็เป็นหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมโดยรวมของพื้นท่ีต่ำงๆ 

โดยเฉพำะกำรดูแลควำมเรียบร้อยไม่ให้เกิดปัญหำภำยในพื้นท่ีท่ีได้รับผิดชอบ โดยในปัจจุบันนอกจำก

เจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจผู้เป็นผู้ท่ีท่ำหน้ำท่ีโดยตรงแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจำกส่วนกลำงอย่ำงทหำรเองก็เข้ำมำมีบทบำทใน

ส่วนนี้เช่นกัน โดยเฉพำะเมื่อในพื้นท่ีมีกำรปล่อยปะละเลยกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจ เจ้ำหน้ำท่ี

ทหำรก็จะอำศัยช่องโหว่นี้เข้ำมำปฏิบัติหน้ำท่ี เสมือนว่ำเป็นผู้ท่ีคอยกระตุ้นกำรท่ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจ

ในพื้นท่ี 

ต ำรวจกับนักบิด 

เจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจเองถือว่ำเป็นผู้ท่ีมี “หน้ำท่ี” คอยดูแลทุกข์สุขของประชำชนโดยตรง โดยเฉพำะ

กำรสอดส่องดูแลควำมเรียบร้อยภำยในชุมชนท่ีแต่ละสถำนีฯ นั้นได้รับมอบหมำย โดยส่ำหรับควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจในท้องท่ีกับกลุ่มนักบิดนั้นก็เรียกได้ว่ำอยู่ในระดับท่ีพยำยำมหลีกเล่ียงกำรเข้ำมำเจอ

กันอย่ำงมำกท่ีสุด โดยเฉพำะในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรดูแสสอดส่องร้ำนมอเตอร์ไซค์ของเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจถือ

ว่ำอำจเป็นส่ิงท่ีท่ำได้ไม่ท่ัวถึงนัก เนื่องจำกกำรท่ีร้ำนมีจ่ำนวนมำก ทำงเจ้ำหน้ำท่ีเองก็ไม่สำมำรถท่ีจะเข้ำไป

ในร้ำนเพื่อจับกุมร้ำนท่ีทรำบว่ำได้มีกำรดัดแปลง หรือปรับแต่งมอเตอร์ไซค์อย่ำงผิดกฎหมำย  เช่น กำร

ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีก่ำลังมำกขึ้น หรือกำรจ่ำหน่ำยท่อไอเสียซึ่งมีเสียงดังก็กฎหมำยก่ำหนด ได้ในทันที

เนื่องจำกกำรจับกุม หรือกำรเข้ำค้นร้ำนแต่ละครั้งนั้นจ่ำเป็นท่ีจะต้องมีหมำยศำล ซึ่งกำรขอหมำยศำลในแต่

ละครั้งก็เป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลำและยุ่งยำกไปในตัว ร้ำนมอเตอร์ไซค์จ่ำนวนมำกจึงมักจะลักลอบให้บริกำร

เช่นนี้แก่ลูกค้ำกันเป็นเรื่องปกติ ซึ่งทำงเจ้ำหน้ำท่ีเองก็ได้พยำยำมท่ำข้อตกลงร่วมกับร้ำนเหล่ำนี้ว่ำ ห้ำมมิให้มี

กำรสนับสนุนกำรแข่งขันบนท้องถนน 

“คือจะจับพวกน้ีมันไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องขอหมายศาลอะไรอีกวุ่นวายมาก ถ้าขยายผลเอาง่ายสุดแต่มันก็คงรู้กันหมด

ทั้งบางแล้ว ไปก็จับอะไรไม่” (เจ้ำหน้ำท่ีนก [นำมสมมุติ], สัมภำษณ์: 19 พ.ค. 2560) 
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ในกรณีท่ีท่ัวไปท่ีร้ำนมักจะโดนจับนั้นก็มักจะมำจำกกำรขยำยควำมจำกเหล่ำนักบิดท่ีท่ำกำรแข่งรถ

บนท้องถนน แล้วก็โดนจับกุม จนน่ำไปสู่กำรให้ปำกค่ำแก่เจ้ำหน้ำท่ี และเจ้ำหน้ำท่ีก็จะไปท่ำกำรจับกุมใน

ท่ีสุด แต่ก็มักจะไม่สำมำรถท่ีจะท่ำกำรจับกุมได้เสมอไป เพรำะว่ำข่ำวเรื่องกำรท่ีสมำชิกในกลุ่มนั้นโดนจับกุม

มักจะแพร่ไปเร็วเสมอ ทำงร้ำนเองก็มักจะรู้ก่อนท่ีเจ้ำหน้ำท่ีจะมำท่ำกำรจับกุมเสมอหำกเป็นกำรจับกุมด้วย

กำรขยำยผล ทำงร้ำนก็จะน่ำของท่ีคิดว่ำผิดกฎหมำยไปเก็บตำมท่ีอื่นๆ เพรำะเนื่อ งจำกกำรถูกจับกุมนั้น

นอกจำกจะเส่ียงต่อกำรท่ีร้ำนจะถูกยึดใบอนุญำตแล้ว มอเตอร์ไซค์ของลูกค้ำท่ีน่ำมำให้บริกำรก็เส่ียงต่อกำร

ถูกยึดเช่นกัน และร้ำนจ่ำนวนมำกก็มักจะไม่มีเงินท่ีจะจ่ำยค่ำปรับไหวหำกถูกด่ำเนินคดีขึ้นมำ ซึ่งก็กลำยเป็น

ภำระของลูกค้ำในท่ีสุด หรือหำกไม่ถูกด่ำเนินคดีก็ต้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจเช่นกันว่ำ 

มอเตอร์ไซค์ของทำงร้ำนนั้นถูกกฎหมำยหรือไม่ 

ในส่วนร้ำนท่ีไม่ได้ส่งเสริมให้มีกำรแข่งรถกัน ก็มักจะไม่เป็นท่ีจับตำของเจ้ำหน้ำท่ี เนื่องจำกนโยบำย

เองก็ไม่ได้มุ่งเป้ำมำท่ีร้ำนเหล่ำนี้ ซึ่งในอีกมุมหนึ่งแล้วร้ำนเหล่ำก็พยำยำมท่ีจะไม่ให้บริกำรท่ีผิดกฎหมำยแต่

อย่ำงใด เนื่องจำกร้ำนเองก็ไม่ยำกมีปัญหำในกำรด่ำเนินธุรกิจ นอกจำกนั้นกำรด่ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นมิตรต่อ

ชุมชน เองก็มักจะเป็นส่ิงหนึ่งท่ีร้ำนประเภทนี้นิยมท่ำกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วร้ำนเหล่ำนี้มักจะเน้นไปท่ีกำร

บริกำรตกแต่งภำยนอก และกำรดูแลรักษำมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก ถึงแม้จะมีกำรแอบน่ำสินค้ำท่ีผิดกฎหมำย

จรำจรเข้ำมำจ่ำหน่ำยก็ตำม แต่ก็มักจะถูกละเว้นเอำไว้ ซึ่งในบำงครั้งเองเจ้ำหน้ำท่ีก็แวะเวียนไปใช้บริกำร

ร้ำนเหล่ำนี้เช่นกัน ท้ังมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว และของทำงรำชกำร 

“ร้านบางร้านนะเดินผ่านรู้เลยว่ามันมีลูกพ่ีอยู่ เข้าไปจับสุ่มสี่มุ่มห้าไม่ได้เด็ดขาด บางทีเอาเรื่องไป

คุยกับนายก็รู้แล้ว” (เจ้าหน้าท่ีนก [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 19 พ.ค. 2560) 

นอกจำกนั้นเจ้ำหน้ำท่ีเองก็ยังให้ข้อมูลว่ำบำงครั้งร้ำนท่ีมีขนำดใหญ่ก็ “อำจจะ” กำรท่ำ “ประกัน” 

ไว้ด้วยเช่นกันโดยเฉพำะกับนำยต่ำรวจช้ันผู้ใหญ่ในท้องท่ี ซึ่งผลก็คือร้ำนเหล่ำนี้มักจะไม่ค่อยถูกท่ำกำรตรวจ

ค้น และสำมำรถด่ำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบรื่นกว่ำร้ำนอื่นๆ ท่ีไม่ได้มีกำรท่ำประกัน ซึ่งบำงครั้งก็อำจจะแลก

กับกำรท่ีต้องให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ กับเจ้ำหน้ำท่ี ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ก็จะน่ำไปขยำยผล โดยท่ี

ร้ำนเหล่ำนั้นไม่ได้ท่ำกำรเตรียมตัวไว้ก่อนกำรจับกุม ซึ่งกำรจับกุมในบำงครั้งเองก็จะมีกำร “เลือก” ร้ำนบำง

ร้ำนเอำไว้อย่ำงต้ังใจ 
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ต ำรวจกับผู้อยู่อำศัยในท้องที่ 

ในภำพรวมของปัญหำท่ีมำจำกเหล่ำนักบิดแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีคือตัวกลำงในกำรจัดกำรปัญหำเดียวของ

ผู้อยู่อำศัยในพื้นท่ี เนื่องจำกผู้อยู่อำศัยนอกจำกจะไม่มีอ่ำนำจทำงกฎหมำยในกำรด่ำเนินกำรใดๆ และมักจะ

เกรงกลัวเหล่ำนักบิดเสมอ เนื่องจำกไม่ต้องกำรท่ีจะเผชิญหน้ำ หรือเกรงว่ำจะถูกก่อกวนโดยเหล่ำนักบิด

ภำยหลัง เจ้ำหน้ำท่ีจึงเป็นเพียงทำงออกในกำรแก้ปัญหำทำงเดียว 

“พวกเด็กแว้นกับพ่ีก็ไม้เบื่อไม้เมากันหละ เจอหน้ากันก็พยายามดีกันเข้าไว้ ไม่อยากข้องเก่ียวพวก

มันเท่าไหร่ ต้ังด่านมันก็รู้หมด จะจับมันจริงก็ท าอะไรไม่ได้มากถ้าไม่ได้แข่งรถ รู้หละว่าแถวน้ีใคร

เป็นใคร แต่ถ้าไม่มีหลักฐานพ่ีก็จับไม่ได้อยู่ดี” (เจ้าหน้าที่นก [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 19 พ.ค. 

2560) 

กำรดูแลเพื่อท่ีจะรักษำควำมเรียบร้อยในพื้นท่ีเองก็เป็นส่ิงท่ีสำมำรถท่ำยำกเช่นกัน ในมุมมองของ

เจ้ำหน้ำท่ี โดยเฉพำะกับปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท่ีเหล่ำนักบิดนั้นส่งเสียงดังบนท้องถนนยำมค่่ำคืน 

โดยท่ัวไปแล้วเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจจะสำมำรถจับกุมมอเตอร์ไซค์ท่ีมีส่วนควบหรืออุปกรณ์บนตัวรถนั้นไม่สมบูรณ์

ได้โดยทันที แต่ก็มักจะละเว้นกำรกวดขันไว้เฉพำะในเวลำท่ีต้ังด่ำน หรือมีนโยบำยเท่ำนั้น แต่ในกรณีของกำร

ส่งเสียงยำมค่่ำคืนซึ่งมักจะเป็นเวลำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีจรำจรนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้ำท่ี ก็จึงเป็นหน้ำท่ีของด่ำนท่ีต้ังขึ้น

โดยท่ำกำรสุ่มสถำนท่ีในกำรตั้งในบำงครั้ง แต่ก็จะมีสถำนท่ีประจ่ำในกำรตั้งด่ำนกวดขันในยำมค่่ำคืน ซึ่งก็มัก

เป็นท่ีทรำบกันดีของเหล่ำนักบิด และสำมำรถหลบเล่ียงได้โดยง่ำย กำรจับกุมเหล่ำนักบิดท่ีขับมอเตอร์ไซค์

เสียงดังจึงเป็นเรื่องท่ีถูกเพิกเฉย เนื่องจำกมองว่ำไม่ใช่ปัญหำใหญ่ท่ีต้องเร่งท่ำกำรจัดกำร 

“เด๋ียวน้ีก็มี คนแจ้งความเรื่องเสียงดังเรื่อยๆ แต่จะให้เราไปน่ังรอจับมันก็ไม่ใช่ มันไม่ได้มาทุกคืน 

แล้วจะไปหาตัวที่ไหน ทะเบียนต่อให้จดมาตามตัวก็ไม่เคยได้ นอกพ้ืนที่ก็ต้องไปประสานงานกันอีก 

เว้นแต่เป็นร้านก็ง่ายหน่อย เข้าไปขู่มันหน่อยก็พอ มันก็ระบบน่ีหละท าให้เราเป็นแบบน้ี” (เจ้าหน้าที่

นก [นามสมมุติ], สัมภาษณ์: 19 พ.ค. 2560) 

กำรร้องเรียนเข้ำมำถึงปัญหำเรื่องกำรใช้เสียง โดยเฉพำะเสียงจำกมอเตอร์ไซค์ หำกไม่ใช่ร้ำน หรือ

อำคำรท่ีมีท่ีต้ังแน่นอนจึงสำมำรถเข้ำไปพูดคุยกับเจ้ำของร้ำนได้โดยตรงแล้ว ก็มักจะท่ำได้ยำก ปัญหำท่ีมำ

จำกกำรขับขี่บนท้องถนนแล้วส่งเสียงดังมักจะจัดกำรได้ยำกส่ิงท่ีเจ้ำหน้ำท่ีนั้นสำมำรถท่ำได้ดีท่ีสุดนั้นก็คือ

กำรรับปำกว่ำจะแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ และท่ำกำรจดบันทึกประจ่ำวันเท่ำนั้น ถึงแม้จะถูกจับกุมได้แต่ก็สำมำรถ
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ท่ีจะด่ำเนินคดีได้เพียงคดีเล็กๆเท่ำนั้นหำกไม่ได้ท่ำกำรแข่งขันกัน หำกยึดท่อท่อไอเสียท่ีท่ำกำรปรับแต่งไป

เหล่ำนักบิดเองก็ซื้อท่อไอเสียใหม่ได้ในรำคำท่ีไม่แพงนัก 

 

ทหำร และมำตรำ 44  

เป็นท่ีทรำบกันอย่ำงดีว่ำต้ังแต่กำรขึ้นมำเป็นรัฐบำลของคสช. นั้น ทหำรเองก็ได้เข้ำมำมีบทบำทใน

กำรท่ำหน้ำท่ีของฝ่ำยปกครองด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะกำรอำศัยมำตรำ 441 ในกำรให้อ่ำนำจในกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีอย่ำงไร้ขอบเขต ก็ได้ท่ำให้ทหำรได้เข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับนักบิดเช่นกัน

โดยเฉพำะในด้ำนของกำรปรำบปรำมท่ีทหำรนั้นมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสูงกว่ำต่ำรวจอย่ำง

เห็นได้ชัด กำรท่ำงำนของทหำรในพื้นท่ีใดๆ โดยท่ีไม่ได้มีกำรแจ้งกับเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจ นับว่ำเป็นตัวชีวัดให้

เห็นถึงควำมด้อยประสิทธิภำพของเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจอย่ำงชัดเจน และอำจส่งผลต่อหน้ำท่ีกำรงำนของ

เจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจในพื้นท่ีด้วยเช่นกัน 

“ทหารเขามาที พวกพ่ีก็ชิบหายกันหมดทั้งบาง ตอนน้ันจับมาไม่รู้กี่คัน โดนกันถ้วนหน้า ไม่ได้เฉพาะไอ้พวกร้านนะ

ที่โดน พวกพ่ีน่ีก็โดน ดีไม่โดนเด้งกัน สุดท้ายผู้ใหญ่เขาก็เคลียกันได้” (เจ้ำหน้ำท่ีนก [นำมสมมุติ], สัมภำษณ์: 19 พ.ค. 2560) 

กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของทหำรในพื้นท่ีท่ีมีควำมโดดเด่นท่ีสุด คือ กำรเข้ำตรวจยึดมอเตอร์ไซค์จำกร้ำน

จ่ำนวนมำก และกำรท่ำกำรจับกุมเหล่ำวัยรุ่นท่ีท่ำกำรรวมตัวกันแข่งรถยำมค่่ำคืน ซึ่งกำรเข้ำตรวจยึดร้ำนก็

สำมำรถท่ีจะยึดมอเตอร์ไซค์ไปตรวจสอบจ่ำนวนมำก ประมำณสองคันรถ ซึ่งก็ท่ำให้ร้ำนรับแต่งมอเตอร์ไซค์

ต่ำงประสบปัญหำในกำรด่ำเนินธุรกิจจ่ำนวนมำก โดยเฉพำะร้ำนขนำดใหญ่หนึ่งร้ำนท่ีเช่ือกันว่ำได้มีกำรท่ำ

ประกันก็โดนเข้ำจับกุมเป็นร้ำนแรกซึ่งเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงอ่ำนำจของทหำรอย่ำงชัดเจน นอกจำกนั้นกำร

                                                             
1 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 44 

ในกรณีที่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติเห็นเป็นการจ าเป็นเพือ่ประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านตา่ง ๆ การส่งเสริมความสามคัคี
และความสมานฉนัทข์องประชาชนในชาติ หรือเพือ่ปอ้งกนั ระงบั หรือปราบปรามการกระท าอนัเป็นการบอ่นท าลายความสงบ
เรียบร้อยหรือความมัน่คงของชาติ ราชบลัลงัก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไมว่า่จะเกิดขึน้ภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจกัร ให้หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติมีอ านาจสัง่การระงบั
ยบัยัง้ หรือกระท าการใด ๆ ได้ ไมว่า่การกระท านัน้จะมีผลบงัคบัในทางนิติบญัญติั ในทางบริหาร หรือในทางตลุาการ และให้ถือวา่
ค าสัง่หรือการกระท า รวมทัง้การปฏิบติัตามค าสัง่ดงักลา่ว เป็นค าสัง่หรือการกระท า หรือการปฏิบติัที่ชอบด้วยกฎหมายและ
รัฐธรรมนญูนีแ้ละเป็นทีสุ่ด ทัง้นี ้เม่ือได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบญัญติัแหง่ชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยเร็ว 
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เข้ำจับกุมเหล่ำนักบิดท่ีรวมตัวกันในยำมค่่ำคืนก็ได้สร้ำงควำมตกใจให้กับต่ำรวจในพื้นท่ีเช่นกันเนื่องจำก

เจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจไม่ทรำบถึงกำรจับกุมในครั้งและต้องมำเป็นผู้ด่ำเนินคดีเหล่ำนักบิดต่อจำกทหำร จำกท้ังสอง

กรณีท่ีกล่ำวไปเบื้องต้น 

“ร้านที่ดีๆ คือจะไม่ขายของที่ท าให้ร้านเดือดร้อนเลย คือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปจับร้านพวกน้ี จับไปก็ไม่ได้อะไร 

คือท่อดังจับเอาซึ่งหน้า ไม่ก็ต้ังด่าน” (เจ้ำหน้ำท่ีนก [นำมสมมุติ], สัมภำษณ์: 19 พ.ค. 2560) 

จำกข้อมูลเกี่ยวกับบทบำทของเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจก็จะเห็นได้ชัดว่ำบทบำทของเจ้ำหน้ำท่ีในพื้นท่ีมีผล

โดยตรงต่อปัญหำท่ีมำจำกนัดบิดในพื้นท่ี โดยเฉพำะควำมเรียบร้อยในพื้นท่ี ถึงแม้ว่ำเจ้ำหน้ำท่ีเองจะไม่

สำมำรถท่ำงำนได้อย่ำงท่ัวถึงได้ก็ตำม แต่กำรพยำยำมท่ีจะสร้ำงข้อตกลงกับบรรดำร้ำนต่ำงๆ เองก็เป็นส่ิง

หนึ่งท่ีทำงเจ้ำหน้ำท่ีพยำยำมท่ีจะใช้เงื่อนไขนี้เข้ำมำจัดกำรปัญหำเกี่ยวกับกำรแข่งมอเตอร์ไซค์บนท้องถนน 

แต่ก็สำมำรถท่ีจะแก้ไขได้เพียงปัญหำเดียวเท่ำนั้น ปัญหำเรื่องท่อเสียงดังเองนั้นก็ยังคงอยู่โดยไม่ได้รับกำร

แก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน นอกจำกกำรจับปรับท่ีไม่ได้มีโทษทำงกฎหมำยหนักหน่วงพอท่ีจะท่ำให้

เขตหลำบแต่อย่ำงไร และกำรกวดขันท่ีไม่สัมฤทธิ์ผล ซึ่งกำรใช้อ่ำนำจของเจ้ำหน้ำท่ีจึงมีออกมำในรูปแบบ

ของกำรต่อรองเท่ำนั้น 
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บทท่ี 5 

บทวิเครำะห ์และบทสรุป 

 

 จำกงำนศึกษำส่วนบุคคล “ชีวิตนักบิด เวทีชีวิตแห่งความรุนแรง” ท่ีได้ท่ำกำรศึกษำกลุ่มนักบิดกลุ่ม

หนึ่ง ท่ีรวมตัวกันเป็นประจ่ำท่ีร้ำนซ่อมมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่ง ย่ำนรำมอินทรำ ในบทนี้จะท่ำกำรวิเครำะห์ผ่ำน

แนวคิดของ Johan Gultung ท่ีว่ำด้วยควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งว่ำด้วยสังคมนั้น ได้สร้ำงไว้ซึ่งระบบทำง

วัฒนธรรมท่ีสร้ำงควำมชอบธรรมให้แก่คนกลุ่มหนึ่งในสังคม ก่อให้เกิดกำรเอำเปรียบ กำรกดขี่ กำรใช้ควำม

รุนแรงรูปแบบต่ำงๆ และสร้ำงภำวะจ่ำยอมแก่กลุ่มคนท่ีมีควำมด้อยกว่ำ ให้ยังคงถูกกดขี่ได้โดยท่ีไม่มีกำรลุก

ขึ้นมำท่ำกำรเปล่ียนแปลง หรือฉุดคิดใดๆ ท้ังส้ิน ควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรมจึงยังคงอยู่ในสังคมด้วยกำร

รองรับของโครงสร้ำงทำงสังคม 

 

สำมเหลี่ยมแห่งควำมขัดแย้ง: นักบิดกับกำรถูกกระท ำ  

หำกจะอธิบำยถึงชีวิตของนักบิดในประเด็นควำมรุนแรงของวัฒนธรรม ก็จะพบส่ิงท่ีสำมำรถสะท้อน

ให้เห็นควำมรุนแรงในเชิงวัฒนธรรมท่ีกระท่ำต่อนักบิดเหล่ำนี้ กำรสร้ำงภำพจ่ำของกลุ่มนักบิด โดยส่ือแขนง

ต่ำงๆ มักจะออกมำในทำงท่ีลบ โดยเฉพำะกำรน่ำเสนอผ่ำนส่ือแขนงต่ำงๆ ว่ำกลุ่มนักบิดเหล่ำนี้เป็นปัญหำ

ของสังคม เปรียบเสมือนเนื้อร้ำย ซึ่งทัศนคติท่ีคนท่ัวไปนั้นมีต่อกลุ่มนักบิดมักจะมีในลักษณะของกำรเป็น

ประชำกรกลุ่มท่ีสร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นควำมเห็นแก่ตัว ขำดส่ำนึกใน

กำรเป็นสมำชิกของสังคมท่ีดี และสมควรท่ีจะได้รับกำรจัดกำร โดยไม่ว่ำจะวิธีใดๆ นั้นก็มีควำมเหมำะสม 

หำกสำมำรถท่ีจะท่ำให้กลุ่มนักบิดเหล่ำนี้หมดไปจำกสังคม ซึ่งจำกเสียงของส่วนมำกในสังคมท่ีมีลักษณะเป็น

เช่นนี้ น่ำไปสู่กำรเกิดมำตรกำรกำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำรัฐท่ีจ่ำต้องท่ำหน้ำท่ีในกำรยุติปัญหำเหล่ำนี้ โดยท่ี

มำตรกำรอันเหมำะสมนั้นก็คือกำรใช้มำตรกำรท่ีมีควำมรุนแรง และจ่ำเป็นต้องจะได้ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

และชัดเจนในเวลำท่ีกระแสของสังคมนั้นเรียกร้องให้เกิดกำรผลักดันเจ้ำหน้ำท่ี ซึ่งเป็นกำรแก้ไขท่ีปลำยเหตุ

โดยปรำศจำกควำมเข้ำใจถึงเบ้ืองหลังพฤติกรรมเหล่ำนี้ ไม่ได้ท่ำให้ต้นเหตุของปัญหำท่ีอยู่ในระดับโครงสร้ำง 

และวัฒนธรรม อย่ำงปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว กำรใช้ควำมรุนแรงในเด็ก และผู้หญิง หำยไปแต่ใด ซ้่ำ
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ยังเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่อต้ำนในอีกทำงหนึ่งด้วยเช่นกัน ด้วยมุมมองในทำงลบต่อนักบิด และ

กำรจัดกำรท่ีปรำศจำกควำมเข้ำใจ ก็ไม่ได้ส่งผลให้ปัญหำท่ีอยู่เบื้องหลังชีวิตของนักบิดเหล่ำนี้ได้รับกำรแก้ไข

แต่อย่ำงไร กลับกันก็ยังด่ำรงไว้ซึ่งกำรขำดควำมรู้ของภำครัฐในกำรจัดกำรเหตุของปัญหำต่ำงๆ ทัศนคติในแง่

ลบท่ีกีดกันพื้นท่ีในสังคมของนักบิดเหล่ำนี้ ท่ีจะสร้ำงควำมเข้ำใจในสภำวะแวดล้อมในชีวิตของนักบิด ท่ีหล่อ

หลอมให้ตัวตนของพวกเขำกลำยมำเป็นนักบิดในปัจจุบัน ซึ่งจะสำมำรถท่ีจะน่ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ผ่ำนมิติกำรพัฒนำทำงสังคม และวัฒนธรรม อันเป็นทำงออกของปัญหำนี้ได้ 

 Tops Dogs และ Under Dogs เป็นค่ำอธิบำยถึงกลุ่มคนในสังคมท่ีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะของ

กำรกดขี่ และกำรเอำเปรียบ โดย Tops Dogs คือกลุ่มคนท่ีมีอ่ำนำจในสังคม และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

โครงสร้ำงทำงสังคม สำมำรถท่ีจะสร้ำงสภำวะบำงอย่ำงให้ตนนั้นสำมำรถท่ีจะด่ำรงไว้ซึ่งอ่ำนำจในสังคม และ

มีควำมสัมพันธ์กับระบบอ่ำนำจภำยในสังคม น่ำไปสู่กำรเอำรัดเอำเปรียบผู้ท่ีมีฐำนะทำงสังคมท่ีด้อยกว่ำ ผู้ท่ี

อยู่ในฐำนะท่ีด้วยกว่ำนี้เรียกว่ำ Under Dogs แต่ด้วยระบบอ่ำนำจภำยในสังคมท่ีอยู่ในมือของกลุ่มคนท่ี

เรียกว่ำ Tops Dogs คนเหล่ำนี้ก็มักจะถูกกดขี่อยู่ตลอดเวลำ โดยไม่สำมำรถท่ีจะแม้แต่ท่ำโต้ตอบใดๆ ท้ังส้ิน 

และจ่ำต้องอยู่ในสภำวะจ่ำยอม เพื่อท่ีสำมำรถยังด่ำรงชีวิตต่อไปในสังคมได้ เนื่องจำก Top Dogs เป็นกลุ่มท่ี

มีอิทธิพลเหนือโครงสร้ำงทำงสังคม และสำมำรถท่ีจะสร้ำงวัฒนธรรมข้ึนมำเป็นหลักประกันในควำมถูกต้อง 

ต่อกำรกดขี่ท่ีมีต่อ Under Dogs ให้กำรกดข่ีนั้นสำมำรถท่ีจะด่ำรงต่อไปอย่ำงไม่มีท่ีส้ินสุด 

 ภำยใต้วงจรกำรกดขี่ท่ีเกิดขึ้นภำยในสังคม ก่อให้เกิดควำมรุนแรงรูปแบบต่ำงๆ แต่ทว่ำควำมรุนแรง

ท่ีเกิดขึ้นมิได้เกิดขึ้นแล้วหำยไป กลับยังคงอยู่หมุนเวียนภำยในสังคม ผ่ำนขั้นตอนกำรรับรู้ ปฏิบัติกำรณ์ทำง

วัฒนธรรม และกลำยพัฒนำเป็นควำมเป็นรุนแรงเกิดขึ้นอย่ำงไม่ท่ีส้ินสุด ซึ่งสำมำรถท่ีจะอธิบำยได้โดยใช้ 

สำมเหล่ียมแห่งควำมรุนแรงรูปแบบหนึ่ง คือ “สำมเหล่ียมแห่งควำมขัดแย้ง” ซึ่งจุดเริ่มต้นของควำมขัดแย้ง

นั้นก็คือ “ทัศนคติ” (Behavior) ซึ่งกำรมีทัศนคติท่ีไม่ดีสำมำรถก่อให้เกิด “มุมมอง” (Altitude) ซึ่งก็คือ

มุมมองของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมรุนแรงท่ีได้รับมำจำกสังคม ซึ่งรวมไปถึงควำมรู้สึกและควำมเช่ือด้วยเช่นกัน 

ซึ่งล้วนเป็นผลมำกจำกควำมกลัว ควำมโกรธ ควำมเกลียดชัง ควำมรู้สึกเป็นอื่น จนน่ำไปสู่กำรปฏิบัติกำรท่ี

ก่อให้เกิด “ควำมขัดแย้ง” (Contraction) เป็นกลไกท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกควำมคิด ซึ่งก็มักจะแฝงออกมำใน

รูปของระบบท่ีรองรับควำมรุนแรงท่ีมักจะแฝงอยู่ตำมหน่วยต่ำงๆ ของสังคม และสุดท้ำย “กำรกระท่ำ” 

(Behaviors) ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมรุนแรงในรูปแบบกำยภำพ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งนั้น

ต้องประสบกับกำรถูกท้ำทำยทำงควำมคิด และละท้ิงเป้ำหมำยท่ีต้ังเอำไว้ในกำรท่ีจะสร้ำงควำมเปล่ียนแปลง
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ทำงวัฒนธรรมอันเป็นทำงหลุดพ้นจำกกำรถูกกดขี่ น่ำไปสู่ภำวะท่ีเอื้อให้ควำมรุนแรงในสังคมนั้นยังคงอยู่ 

ด้วยกำรสร้ำงวัฒนธรรมท่ีรองรับควำมรุนแรงของเหล่ำ Top Dogs ท้ังนี้วงจรของสำมเปล่ียนแห่งควำม

ขัดแย้งก็สำมำรถท่ีจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน ให้หมู่ของผู้ท่ีถูกเอำเปรียบอย่ำง Under Dogs เช่นเดียวกัน

กระบวนกำรสร้ำงควำมเกลียดชัง ก็ยังน่ำไปสู่กำรสร้ำงภำวะควำมเป็นอื่นท่ีกีดกันไม่ให้ท้ังสองฝ่ำยหันมำ

สร้ำงควำมเข้ำใจกัน 

 แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม ควำมรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในสำมเหล่ียมแห่งควำมขัดแย้ง นั้นสำมำรถท่ีจะพบเห็นได้

เพียงส่วนเดียวเท่ำนั้น อันเป็นควำมรุนแรงท่ีสำมำรถรับรู้ได้จำกประสำทสัมผัสท้ัง 5 ของมนุษย์เท่ำนั้น ซึ่ง

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของควำมรุนแรงท่ีเกิดขึ้นจริงเท่ำนั้น เปรียบเหมือนภูเขำน้่ำแข็งท่ีมักจะโผล่มำเหนือน้่ำ

เพียงแต่ส่วนหนึ่ง ส่วนท่ีเหลือซึ่งมักจะเป็นส่วนมำก มักจะถูกซ่อนไว้ใต้พื้นน้่ำโดยธรรมชำติท่ีก่ำหนดให้ภูเขำ

น้่ำแข็งต้องโผล่มำเพียงแค่ส่วนยอดของมัน ธรรมชำติของวัฒนธรรมท่ีสร้ำงสำมเหล่ียมแห่งควำมรุนแรงและ

กดมันเอำไว้ภำยใต้โครงสร้ำงทำงสังคม เหลือไว้เพียงแค่ส่วนหนึ่งของมันท่ีเรำสำมำรถรับรู้ได้เท่ำนั้น และถูก

หลอกว่ำมันมีน้อยนิดเหมือนส่วนยอดของภูเขำน้่ำแข็ง  

 เหตุผลท่ีผู้ศึกษำมองว่ำ ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีอยู่เบื้องหลังพฤติกรรม กำร

แสดงออกของกลุ่มนักบิด และผลักดันกำรก้ำวเข้ำมำเป็นนักบิดในหมู่เยำวชน เนื่องจำกกำรคงสถำนภำพใน

สังคมของเหล่ำบรรดำนักบิด หำกวันหนึ่งไม่มีนักบิดเหล่ำนี้ ใครคือผู้ท่ีจะกลำยมำเป็นภำพจ่ำในฐำนะแก๊ง

มอเตอร์ไซค์ซิ่งป่วนเมือง กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ชอบเปอร์? กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์  Big Bike? กลุ่มผู้

อนุรักษ์มอเตอร์ไซค์คลำสสิค? หรือผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ท้ังหมด? ถึงแม้ค่ำถำมนี้ยังไม่สำมำรถท่ีจะหำค่ำตอบได้

ในตอนนี้ แต่ส่ิงหนึ่งท่ีได้สะท้อนให้เห็นผ่ำนสถำนะของนักบิดเหล่ำนี้ คือ สังคมได้สร้ำงสภำวะท่ีนักบิดเหล่ำนี้

เป็นผู้ท่ีถูกนิยำมว่ำเป็นส่วนเกินทำงสังคม และมีกำรแบ่งแยกชัดเจน ด้วยกำรนิยำมทำงอัตลักษณ์อันช้ีเฉพำะ 

ท่ีแบ่งแยกนักบิดเหล่ำนี้ออกจำกคนหมู่มำกในสังคมน่ำไปสู่กำรสร้ำงภำวะแปลกแยก มำกกว่ำท่ีจะมองพวก

เขำอย่ำงเท่ำเทียมแล้วน่ำพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ำกำรวิเครำะห์เพื่อหำถึงมูลเหตุจูงใจอย่ำงแท้จริง เพื่อท่ำ

ควำมเข้ำใจถึงมูลเหตุท่ีเป็นแรงขับดันกำรแสดงออกด้วยควำมรุนแรง ประกอบกับกำรน่ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร

ของส่ือท่ีเป็นไปในทำงเดียวกับกระแสของสังคม โดยไม่ท่ำกำรมองเหล่ำนักบิดเหล่ำนี้ในมุมมองอื่นมำกกว่ำ

มองว่ำเป็นปัญหำของสังคม ยิ่งเป็นกำรสร้ำงภำวะแปลกแยกอันเข้มข้น ควำมเป็นอื่นท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น กีดกัน

ไม่ให้นักบิดเหล่ำนี้สำมำรถท่ีจะแม้แต่มีพื้นท่ีในกำรโต้แย้ง ถึงส่ิงท่ีสังคมได้ตีตรำ และให้ควำมหมำย ตัวตน

ของพวกเขำ ท้ำยท่ีสุดแล้วส่ิงท่ีสังคมได้กระท่ำต่อพวกเขำนั้นก็คือกำรรักษำสถำนะของนักบิดเหล่ำนี้ไว้เพียง
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แค่กำรเป็นแหล่งรวมของปัญหำทำงสังคมท่ีไม่สำมำรถเข้ำไปแก้ไข เนื่องจำกมีควำมสัมพันธ์เชิงโครงสร้ำง

อ่ำนำจต่ำงๆ ต้องท่ีจะก่ำหนดให้พวกเขำมีบทบำทเช่นนี้ 

 “กำรต่อต้ำน” โครงสร้ำงของเหล่ำนักบิด ด้วยกำรแสดงออกทำงควำมรุนแรง กำรสร้ำงพื้นท่ีเฉพำะ

กลุ่ม กำรรวมตัวในจ่ำนวนมำก กำรบริโภคท่ีสุดโต่ง ก็นับว่ำเป็นแนวทำงในกำรต่อรองรูปหนึ่ง ในกำรสร้ำง

พื้นท่ีทำงสังคม ถึงแม้จะไม่สำมำรถลบภำพจ่ำในทำงลบของพวกเขำได้ แต่อย่ำงน้อยท่ีสุดก็ยังสำมำรถท่ีจะมี

พื้นท่ีในกำรแสดงออกของเหล่ำนักบิด ในพื้นท่ีทำงสังคมท่ีได้รับกำรยอมรับ เป็นพื้นท่ีท่ีมีอิสระในกำร

แสดงออก ไม่ได้อยู่ใต้กำรควบคุมจำกโครงสร้ำง อันเป็นภำพสะท้อนควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งท่ี

สะท้อนให้เห็นว่ำ ปฏิบัติกำรกำรตอบโต้ทำงวัฒนธรรมเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีนักบิดเหล่ำนี้ ใช้เพื่อต่อต้ำนกับ

โครงสร้ำงทำงสังคมท่ีกดข่ีพวกเขำ 

 

วัฒนธรรมควำมรุนแรง เบื้องหลังควำมรุนแรง 

 กำรศึกษำควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมท่ีอยู่เบื้องหลังกำรแสดงออกของเหล่ำนักบิด โดยศึกษำถึง

ปัจจัยท่ีส่งผลให้นักบิดเหล่ำนี้เลือกท่ีจะท่ำกำรต่อต้ำน ด้วยกำรแสดงออกทำงควำมรุนแรงต่อโครงสร้ำงทำง

สังคมท่ีได้สร้ำงควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมมำใช้ในกำรกดขี่นักบิดเหล่ำนี้ ให้อยู่ในภำวะท่ีสังคมมองว่ำพวกเขำ

คือปัญหำของสังคม สร้ำงภำวะควำมเป็นอื่นให้กับพวกเขำ โดยสำมำรถท่ีจะแบ่งรูปแบบของวัฒนธรรมควำม

รุนแรงท่ีอยู่เบ้ืองหลังกำรแสดงออกได้ 2 รูปแบบคือ 1) วัฒนธรรมควำมรุนแรงในครอบครัว 2) วัฒนธรรม

ควำมเป็นอื่น 

 

วัฒนธรรมควำมรุนแรงในครอบครัว 

ครอบครัวถือสถำนท่ีแรกท่ีปัจเจกนั้นได้สัมผัส เป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของสังคม และมีอิทธิพลมำก

ท่ีสุดต่อปัจเจก หน้ำท่ีหลักของครอบครัวคือกำรหล่อหลอมให้ปัจเจกนั้นมีควำมพร้อมท่ีจะเข้ำไปเป็นส่วน

หนึ่งของสังคมท่ีมีขนำดใหญ่ ในฐำนะสมำชิกท่ีท่ำหน้ำท่ีขับเคล่ือนให้สังคมสำมำรถก้ำวหน้ำต่อไปได้ อย่ำงไร

ก็ดี ควำมบกพร่องในกำรท่ำหน้ำท่ีของครอบครัว ก็มักจะส่งผลโดยตรงต่อตัวปัจเจกโดยเฉพำะ เมื่อปัจเจก

นั้นไม่มีควำมพร้อมท่ีจะไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อันเนื่องมำกจำกกระบวนกำรหล่อหลอมโดยครอบครัวนั้น
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ล้มเหลว และไม่สำมำรถท่ีจะสนับสนุนให้ปัจเจกสำมำรถท่ีจะอยู่ในกระบวนกำรหล่อหลอมอย่ำงต่อเนื่องได้ 

ปัจเจกจึงได้กลำยมำเป็นผู้ท่ีถูกมองว่ำเป็นปัญหำของสังคมในท่ีสุด 

“ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว” กำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัวนับว่ำเป็นปัญหำหนึ่งท่ีไม่

สำมำรถจะแก้ไขได้ไม่ว่ำจะท่ียุคท่ีสมัยผ่ำนมำก็ตำม โดยเฉพำะในสังคมท่ีชำยเป็นใหญ่อย่ำงประเทศไทย 

และสังคมท่ีปัญหำในครอบครัวกลำยเป็นเรื่องท่ีเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจไม่ให้ควำมสนใจ เนื่องจำกมองว่ำเป็น 

“เรื่องภำยในครอบครัว” ปัญหำกำรท่ำร้ำยร่ำงกำยผู้หญิงและเด็ก ก็มักจะถูกเพิกเฉยตำมมำในท่ีสุด 

กล่ำวคือปัญหำในรูปแบบเช่นนี้ได้ท่ำให้เยำวชนนั้นอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมำะสมต่อพัฒนำกำรทำงด้ำน

อำรมณ์และจิตใจ เนื่องจำกภำวะจ่ำยอมแก่กำรต้องอำศัยภำยใต้ภำวะแวดล้อมท่ีมีแต่ควำมรุนแรงได้ส่งผล

ดังต่อไปนี้ 1) ในรำยท่ีสำมำรถท่ีจะปรับตัวได้นั้นมักจะน่ำไปสู่ซึมซับกำรใช้ควำมรุนแรง และสุดท้ำย

กลำยเป็นผู้ท่ีมองว่ำกำรใช้ควำมรุนแรงสำมำรถท่ีจะยุติปัญหำต่ำงๆ 2)ในรำยท่ีไม่สำมำรถท่ีจะทนต่อกำรใช้

ควำมรุนแรงในครอบครัวได้ ก็เลือกท่ีจะหนีออกมำจำกครอบครัวในท่ีสุด ออกมำใช้ชีวิตเพียงล่ำพัง 

“ปัญหำครอบครัวที่แตกแยก” ปัญหำนี้มักเป็นปัญหำท่ีตำมหลังจำกกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว 

ท่ำให้เกิดกำรเลิกรำกันไป โดยเฉพำะในครอบครัวที่ฝ่ำยหญิงนั้นสำมำรถท่ีจะสร้ำงรำยได้ได้ด้วยตนเอง หรือ

ออกไปมีครอบครัวใหม่ รูปแบบเช่นนี้ได้สร้ำงให้ครอบครัวเกิดควำมไม่สมประกอบ เนื่องจำกกำรขำดหำยไป

ของท่ีพักพิงทำงจิตใจโดยเฉพำะ กำรเลิกรำเช่นนี้บำงครั้งเยำวชนเองต้องมำอำศัยอยู่กับญำติพี่น้องซึ่ง มิได้

ท่ำหน้ำท่ีในกำรอบรมเล้ียงดูอย่ำงสมบูรณ์แบบนัก น่ำไปสู่ปัญหำกำรเลิกเรียนหนังสือกลำงคัน เนื่องจำกขำด

ผู้ท่ีคอยควบคุมให้เยำวชนนั้นอยู่ในลู่ทำงท่ีเหมำะสม หรือให้ค่ำแนะน่ำ 

“ปัญหำครอบครัวท่ีไม่พร้อม” หำกหน้ำท่ีของเยำว์ชนคือกำรได้รับกำรขับเกลำเพื่อเตรียมควำม

พร้อมในกำรใช้ชีวิต แต่ในครอบครัวเช่นนี้ กำรมีบุตรก่อนวัยอันควร และสถำนะทำงเศรษฐกิจท่ีไม่พร้อม 

กลับตัดโอกำสท่ีเยำวชนนั้นจะได้รับโอกำสเช่นนั้น ในทำงกลับกันกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือกำรท่ำผิดกฎหมำย

ด้วยภำวะจ่ำยอม เนื่องจำกจ่ำเป็นท่ีจะต้องเป็นผู้กตัญญูรู้คุณบุพกำรี 

ซึ่งจำกท่ียกตัวอย่ำงมำนั้นมักจะมีส่ิงหนึ่งท่ีเป็นจุดร่วม คือ กำรเสำะหำควำมต้องกำรท่ีพักพิ งทำง

จิตใจ โดยเฉพำะผู้ท่ีอยู่ในวัยรุ่น วัยท่ีสังคมเพื่อนนั้นคือสังคมท่ีสำมำรถท่ีจะก่ำหนดอนำคตของวัยรุ่นได้

เช่นกัน ข้อมูลในภำคสนำมได้ช้ีอย่ำงชัดเจนว่ำ ช่วงเวลำท่ีกลุ่มตัวอย่ำงได้ผันตัวมำเป็นนักบิดนั้น คือ ช่วงอำยุ 



76 
 

15 – 18 ปี และไม่มีใครท่ีสำมำรถท่ีจะจบกำรศึกษำในภำคบังคับได้ โดยมักจะออกมำท่ำงำนเล้ียงชีพก่อน

เนื่องจำกไม่มีเงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนหนังสือต่อไป 

ด้วยรูปแบบวัฒนธรรมท่ีชำยเป็นใหญ่ในสังคมไทย ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันได้สร้ำงให้สถำบัน

ครอบครัวเกิดปัญหำอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะ “ปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในเด็กและผู้หญิง” ท่ีสุดท้ำยแล้ว

ปัญหำนี้กลับไม่ได้รับกำรแก้ไขแต่อย่ำงใด ไม่แม้แต่ท่ีจะมีกำรยื่นมือเข้ำมำช่วยเหลือของสังคม ด้วยภำวะ

เช่นนี้ในสังคม ควำมรุนแรงจึงเกิดกำรผลิตซ้่ำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นวงจรท่ีไม่ส้ินสุด ก่อให้เกิดปัญหำท่ีตำมมำ 

ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้ก็ยังได้รับกำรซึมซับโดยเยำวชนผู้ท่ีเคยเป็นเหยื่อในควำมรุนแรงมำก่อน นอกจำกจะเป็นปม

ด้อยในใจท่ีเป็นแรงผลักดันให้คนเหล่ำนี้ออกมำเสำะหำสังคมท่ีเป็นท่ีพึ่งทำงจิตใจแล้ว ปัญหำหนึ่งคือกำรขำด

ควำมต่อเนื่องในพัฒนำกำรทำงด้ำนอำรมณ์ท่ีส่งผลให้เกิดกำรขำดควำมยับยั้งช่ังใจในกำรใช้ควำมรุนแรง ซึ่ง

มีควำมเป็นไปได้ว่ำอำจเกิดวงจรในลักษณะนี้ท่ีรักษำให้ควำมรุนแรงในครอบครัวยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ไปไม่มีท่ีส้ินสุด  

 

วัฒนธรรมควำมเป็นอื่น 

 ควำมเป็นอื่นถือว่ำเป็นเครื่องมืออย่ำงดีช้ินหนึ่งในกำรสร้ำงเส้นแบ่งแยกท่ีชัดเจนระหว่ำงคนสอง

กลุ่ม โดยส่ิงท่ีน่ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรแบ่งแยกคือ “ควำมต่ำง” ของคนสองกลุ่ม ซึ่งในบริบทของแนวคิด

เรื่องควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ควำมเป็นอื่นคือเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมชอบธรรมอย่ำงดีช้ินหนึ่ง ในกำร

กดข่ีภำยในสังคมระหว่ำง Top Dogs และ Under Dogs โดยสร้ำงให้ผู้ท่ีถูกกดขี่นั้นยังคงสถำนภำพท่ีต่่ำกว่ำ

ไว้ และน่ำไปสู่กำรกดขี่อย่ำงไม่มีท่ีส้ินสุด ในทำงกลับกันกำรกดขี่ก็สร้ำงควำมเกลียดชังในหมู่ผู้ท่ีถูกกดขี่ด้วย

เช่นกัน น่ำไปสู่กำรสร้ำงสภำวะท่ีเกิดควำมเกลียดชังต่อกันท้ังสองฝ่ำย ท่ำให้ยำกต่อกำรท่ีท้ังสองฝ่ำยจะ

สำมำรถยุติควำมรุนแรงท่ีเกิดขึ้นได้ ซึ่งภำวะเช่นนี้ยังสร้ำงควำมเสียหำยต่อกันและกันท้ังสองฝ่ำย แต่ฝ่ำยท่ี

ได้เปรียบนั้นก็คือฝ่ำย Tops Dogs ท่ีสำมำรถท่ีจะคุมอ่ำนำจภำยในสังคมน่ำมำสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรท่ี

จะหำผลประโยชน์ กดข่ีคนกลุ่มด้อยกว่ำในสังคมอย่ำง Under Dogs อย่ำงไม่มีท่ีส้ินสุด 

 “ทัศนคติในทำงลบของสังคม” ส่ำหรับผู้คนท่ัวไปท่ีไม่ได้มีควำมเกี่ยวข้องกับนักบิดแล้ว ส่ำหรับพวก

เขำนักบิดเหล่ำนี้ คือ ปัญหำของสังคม พวกเขำท่ีมองว่ำนักบิดต้องถูกจัดกำรให้หำยไปจำกสังคมอย่ำง

เร่งด่วน อันเนื่องมำหลำยสำเหตุ ควำมขัดแย้ง กำรรับข่ำวสำรท่ีมำจำกกระแสต่ำงๆ ในสังคม ค่ำนิยมท่ี
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ขัดแย้ง ควำมไม่ชอบ ซึ่งมีมิติท่ีหลำกหลำยทำงสังคม แต่จุดท่ีเป็นจุดแข็งจุดหนึ่ง คือ กำรเป็นคนหมู่มำกใน

สังคม ซึ่งสำมำรถท่ีจะผลักดันให้เกิดกำรขับเคล่ือนของสังคมในทำงท่ีพวกเขำต้องกำรได้ โดยเฉพำะกำร

ผลักดันภำครัฐท่ีคนกลุ่มนี้สำมำรถท่ำได้เป็นรูปธรรมมำกท่ีสุด 

 กำรมีมุมมองในทำงลบต่อนักบิดของสังคมมักจะเกิดกับกำรน่ำบรรทัดฐำนของชนช้ันกลำงในสังคม

มำเป็นเครื่องมือในกำรช้ีวัดถึงคุณค่ำของนักบิด โดยเฉพำะเรื่องกำรรบกวนผู้อื่น ท้ังในแง่ของกำรสร้ำงควำม

ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ท้องถนน ปัญหำควำมรุนแรง และกำรสร้ำงมลภำวะทำงเสียง ท่ีก่อให้เกิดควำมชอบ

ธรรมท่ีจะมองนักบิดเหล่ำนี้ว่ำเป็นส่วนท่ีสังคมนั้นไม่ต้องกำร และจ่ำเป็นจะต้องผลักดันเจ้ำหน้ำต่ำรวจท่ี

รับผิดชอบ เกี่ยวกับปัญหำเหล่ำนี้ นอกจำกนั้น กำรน่ำเสนอของส่ือแขนงหลักท่ีเน้นกำรน่ำเสนอข้อมูลท่ีมี

เพียงด้ำนเดียว เพื่อสนองควำมต้องกำรในกำรเสพย์ส่ือท่ีเน้นอรรถรส เปรียบเสมือนกำรเติมเช้ือเผลิงเข้ำไป

ในกองไฟ เพียงเพื่อกำรเรียกคะแนนควำมนิยมมำกกว่ำท่ีจะต้องกำรน่ำเสนอถึงปัญหำและวิเครำะห์ท่ีมำของ

ปัญหำอย่ำงชัดเจน 

 “กำรบริโภค” ส่ิงท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อกลุ่มนักบิดอย่ำงชัดเจนท่ีสุดคือ “มอเตอร์ไซค์” ซึ่งเป็นเสมือน

วัตถุท่ีท่ำหน้ำท่ีในกำรแทนตัวเจ้ำของอย่ำงไม่ต้องสงสัย นักบิดแต่ละคนนั้นย่อมจะมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจเป็น

เรื่องปกติ แต่ด้วยฐำนะทำงเศรษฐกิจ และสังคมก็ได้เป็นตัวก่ำหนดอย่ำงหนึ่งท่ีส่งผลโดยตรงต่อมอเตอร์ไซค์

ของนักบิด รวมไปถึงกำรตกแต่งมอเตอร์ไซค์ด้วยเช่นกัน ควำมแตกต่ำงเช่นนี้ก็ได้น่ำไปสู่กำรแบ่งแยกไว้ซึ่ง 

“ชนช้ัน” ด้วยประเภทของมอเตอร์ไซค์อย่ำงชัดเจน 

 เหล่ำนักบิดมักจะพบว่ำ กำรขับขี่มอเตอร์ไซค์ของพวกเขำนั้นถึงแม้จะมีรำคำท่ีถูก แต่มูลค่ำโดยรวม

ของมอเตอร์ไซค์ท้ังหมดรวมอุปกรณ์ตกแต่งแล้ว บำงคันมูลค่ำก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ำมอเตอร์ไซค์ขนำดใหญ่ ซ้่ำ

ยังมีมูลค่ำมำกกว่ำเสียอีก พวกเขำมองว่ำจุดนี้คือควำมเหนือกว่ำของพวกเขำ มอเตอร์ไซค์ขนำดเล็กท่ีมีกำร

ตกแต่งจนมูลค่ำรวมนั้นสูงกว่ำเดิมหลำยๆ เท่ำ ถึงแม้ในด้ำนก่ำลังหรือเทคโนโลยีจะไม่สำมำรถเหนือกว่ำ

มอเตอร์ไซค์ขนำดใหญ่ได้ แต่ถึงแม้จะมีควำมแตกต่ำงกันเพียงใด แต่ด้วยค่ำนิยำมท่ีว่ำเป็น “ชำวสองล้อ” 

เช่นเดียว เหล่ำนักบิดก็พยำยำมท่ีจะแสดงควำมมีมิตรไมตรีต่อเพื่อนชำวสองล้อท่ีเป็นมอเตอร์ไซค์ขนำดใหญ่ 

แต่กลับไม่ได้ผลตำมท่ีต้องกำร กำรปฏิเสธในกำรเช่ือมสัมพันธ์ข้ำมกลุ่ม ได้สร้ำงควำมรู้สึกเป็นอื่นให้เหล่ำนัก

บิดในด้ำนลบ และสุดท้ำยก็น่ำมำซึ่งควำมรู้สึกท่ีว่ำพวกเขำนั้นไม่เป็นท่ีต้องกำรในสังคมด้วยควำมเป็นอื่น ท่ี

แม้แต่ผู้คนท่ีพวกเขำคิดว่ำมีควำมใกล้ชิดทำงวัฒนธรรม ก็ยังไม่ยอมรับเหล่ำนักบิดในฐำนะท่ีเป็นสมำชิกท่ีอยู่

ภำยในสังคมเดียวกัน และด้วยลักษณะกำรบริโภคท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์แต่ละ
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ประเภท ก็น่ำมำซึ่งชนวนเหตุของเบียดขับกันในพื้นท่ีทำงสังคม โดยเฉพำะกำรถกเถียงว่ำฝ่ำยไหนคือผู้ท่ี

ครอบครอบมอเตอร์ไซค์ท่ีมีควำมเป็น ท่ีสุด ซึ่งสุดท้ำยแล้วก็น่ำมำซึ่งควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้

มอเตอร์ไซค์แต่ละชนิดในท่ีสุด โดยเฉพำะบนพื้นท่ีอย่ำง Facebook ท่ีเหล่ำนักบิดนั้นมีอิสระท่ีจะท่ำแสดง

ควำมคิดเห็น  

 “กำรแสดงออกและกำรรวมกลุ่ม” ในสังคมนักบิด กำรรวมกลุ่มคือกำรสร้ำงควำมรู้สึกปลอดภัยและ

ควำมมั่นใจรูปแบบหนึ่ง เป็นรูปแบบท่ีสำมำรถพบเห็นได้ท่ัวไป ยิ่งมีจ่ำนวนมำกเท่ำไหร่นั้นก็ยิ่งจะสำมำรถ

เพิ่มควำมมั่นใจมำกเท่ำนั้น เนื่องจำกเคยอยู่ในบริบทของกำรเป็นผู้ถูกกระท่ำในด้วยวัฒนธรรมควำมรุนแรง 

ต้ังแต่วัยเด็กเรื่อยมำจนกระท่ังปัจจุบัน กำรอำศัยอยู่มำในโลกของควำมรุนแรงท่ำให้กำรเสำะหำกลุ่มท่ี

สำมำรถจะเป็นท่ีพักพิงทำงจิตใจได้กลำยมำเป็นธรรมชำติของพวกเขำ 

 กำรแสดงออก ในพื้นท่ีเฉพำะของกลุ่มท่ีนักบิดได้สร้ำงขึ้นมำนั้น บริบทของพื้นท่ี นอกจำกจะเป็น

หลักประกันควำมปลอดภัยยังเป็นพื้นท่ีในกำรแสดงออกอีกด้วย ไม่ว่ำจะเป็นพื้นท่ีไหนท่ีมีนักบิดมำรวมตัวกัน

ไม่ว่ำจะมำกจะน้อย พื้นท่ีเหล่ำนั้นคือพื้นท่ีในกำรแสดงออกส่ำหรับพวกเขำอย่ำงอิสระ ถึงแม้จะเป็นกำร

รวมตัวท่ีในบำงครั้งหมำยถึงกำรปิดกั้นพื้นท่ีส่วนหนึ่งไว้ส่ำหรับเฉพำะเหล่ำนักบิดเท่ำนั้น เพื่อแสดงออกถึง

กิจกรรมเส่ียงตำย อย่ำงกำรแข่งรถ อันเป็นกำรปลดปล่อยอำรมณ์ และอัตลักษณ์ควำมเป็นนักบิดอย่ำงบ้ำ

คล่ัง แต่ด้วยควำมตระหนักถึงสถำนะทำงสังคมของพวกเขำในฐำนะผู้ท่ีเป็น Under Dogs ควำมกลัวท่ีมีต่อ

อ่ำนำจท่ีเหนือกว่ำในสังคมก็ได้สร้ำงเงื่อนไขให้ กำรแสดงออกนั้นมีขีดจ่ำกัด โดยเฉพำะในด้ำนสถำนท่ี ท่ีบีบ

ให้พวกเขำเริ่มเข้ำมำอยู่ในระบบมำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น กำรแข่งขันท่ีสนำมท่ีมีกำรจัดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ทดแทน

กำรรวมตัวแข่งรถบนท้องถนน ซึ่งกำรฝ่ำฝืนนั้นก็น่ำมำซึ่งกำรลงกวำดล้ำงของเจ้ำหน้ำอย่ำงเข้มข้น กำร

แข่งขันในสนำมถึงแม้จะต้องเสียเงินจ่ำนวนมำกก็ตำม แต่หำกเทียบกับกำรถูกกวำดล้ำง รำคำค่ำเช่ำสนำม

เป็นส่ิงท่ีมีมูลค่ำถูกกว่ำ 

 “เจ้ำหน้ำและกำรปรำบปรำม” ในส่วนของเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจ และควำมสัมพันธ์กับกลุ่มนักบิดก็

นับว่ำเป็นจุดท่ีมีควำมสัมพันธ์อยู่ในจุดท่ีเป็นไม้เบื่อไม้เมำกันก็ตำม หน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจก็คือท่ำกำร

จับกุมผู้ท่ีได้ละเมิดกฎหมำย เพื่อท่ีจะรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และรำงวัลของเจ้ำหน้ำท่ีในกำร

จับกุมก็เป็นกลไกท่ีสำมำรถกระตุ้นกำรท่ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีได้ ในส่วนของนักบิดท่ีมักจะกระท่ำผิดกฎหมำย 

แต่ไม่ได้ท่ำควำมผิดร้ำยแรง ก็เป็นท่ีรับรู้กันท่ัวไปว่ำควำมผิดบำงอย่ำงจะไม่ถูกด่ำเนินคดี หำกอยู่ในช่วงท่ี

ไม่ได้มีกำรกวดขันของเจ้ำหน้ำท่ี 



79 
 

ในบริบทของกำรเป็นผู้ท่ีอยู่ด้อยกว่ำ กำรขัดขืน กำรต่อต้ำน กำรหลบเล่ียงเล็กๆ น้อยๆ คือ กำร

แสดงออก ท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อระบบอ่ำนำจในโครงสร้ำงรูปแบบหนึ่ง ท่ียังคงอยู่ มีให้พบเห็นได้ท่ัวไป เหล่ำ

นักบิดมองว่ำส่ิงเหล่ำนี้เป็นเพียงควำมผิดเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเจ้ำหน้ำต่ำรวจเลือกท่ีจะไม่ใส่ใจ ซึ่งท่ำให้เกิดกำร 

“ได้ใจ” อันแสดงถึงควำมภูมิใจอย่ำงหนึ่งท่ีสำมำรถต่อรองกับอ่ำนำจของโครงสร้ำงได้ อย่ำงไรก็ตำม ด้วย

ควำมมีอ่ำนำจของกลุ่ม Top Dogs ก็สร้ำงเงื่อนไขกำรกดขี่ขึ้นมำ โดยท่ีนักบิดจะสำมำรถแต่งมอเตอร์ไซค์

อย่ำงอิสระ หรือละเมิดกฎหมำยตำมท่ีต้องกำรได้อย่ำงไม่มีปัญหำ ตรำบใดท่ียังยอมให้ถูกกดขี่ได้เรื่อยๆ และ

อยู่ในขอบเขตท่ีก่ำหนดไว้ เป็นกำรสร้ำงระบบกำรหำประโยชน์ในระยะยำว โดยอำศัย “อำรมณ์” ควำมได้ใจ

จำกกำรท่ีได้ท่ำควำมผิดเล็กๆน้อย แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมกำรมองข้ำมกฎหมำยอันเป็นข้อตกลงในกำรอยู่

ร่วมกันก็อำจน่ำมำซึ่งผลกระทบได้เช่นกัน โดยเฉพำะเมื่อชุมชนท่ีเหล่ำนักบิดอำศัยอยู่นั้นไม่ได้มีเฉพำะพวก

เขำเพียงอย่ำงเดียว 

 กำรสร้ำงสภำวะควำมเป็นอื่นขึ้นมำภำยในสังคม เห็นได้ชัดเจนว่ำ ควำมเป็นอื่นถูกสร้ำงขึ้นและถูก

รักษำสถำนภำพไว้อย่ำงมีเจตนำ กำรมองอย่ำงผิวเผินไม่สำมำรถมองเห็นส่วนท่ีเหลือของกำรเอำรัดเอำ

เปรียบท่ีถูกซ่อนไว้ในสังคมอย่ำงแนบเนียนโดยโครงสร้ำงทำงสังคม อย่ำงไรก็ดี กำรประติดประต่อในเรื่อง

ควำมสัมพันธ์เชิงอ่ำนำจ ผลประโยชน์และกำรต่อรอง กำรสร้ำงภำวะควำมเป็นอื่นเช่นกำรดูถูกกำรเหยียด

หยำม ได้กระตุ้นผู้ท่ีถูกกดขี่ให้ลุกขึ้นมำท่ำกำรต่อรองเพื่อแย่งพื้นท่ีทำงสังคม ผ่ำนกำรแสดงออกถึงตัวตน

บำงอย่ำงท่ีไม่สำมำรถแสดงออกได้ในพื้นท่ีสำธำรณะด้วยจะเป็นกำรละเมิดกฎหมำยท่ีรุนแรง ท่ำให้เหล่ำนัก

บิดเลือกท่ีจะหำพื้นท่ีท่ีรับประกันควำมปลอดภัยของกำรแสดงออกได้ ซึ่งคือ สนำมแข่งท่ีผู้แข่งขันจ่ำเป็นต้อง

จ่ำยเงินค่ำสนำมให้นำยทุนเจ้ำของสนำม กำรแสดงออกโดยกำรบริโภคก็เช่นกัน กำรแต่งมอเตอร์ไซค์เองก็

น่ำมำซึ่งรำยได้ของผู้น่ำเข้ำซึ่งเป็นนำยทุน และในกรณีท่ีกำรแต่งท่ีก่อให้เกิดภำวะไม่พึงประสงก็มักจะน่ำมำ

ซึ่งกำรกวดขันของเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจ ซึ่งก็เป็นกำรกวดขันท่ีเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลำหนึ่งเท่ำนั้น และไม่ได้มีควำม

จริงจังในกำรกวดขัน นอกเสียจำกเป็นกำรต่อรองท่ีเหล่ำนักบิดนั้นยินยอมท่ีจะจ่ำยเพื่อให้ตนเองยังคง

สำมำรถน่ำมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกมำโลดแล่นบนท้องถนนได้ เพื่อแสดงควำมเป็นตัวตนหรือส่ิงท่ีพวกเขำเป็น 

อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรและปฏิบัติกำรทำงวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นภำยในโครงสร้ำงทำงสังคม ก็ย่อมสร้ำง

ผลประโยชน์ให้แก่กลุ่ม Top Dogs โดยท่ีไม่สำมำรถเล่ียงได้ เนื่องจำกกำรวำงระบบควำมสัมพันธ์เชิงอ่ำนำจ

ท่ีเอื้อประโยชน์ในแก่คนกลุ่มนี้ 
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บ้ำนใกล้เรือนเคียง 

 เสียงสะท้อนของผู้อยู่อำศัยในบริบทของงำนศึกษำครั้งนี้ คือกำรให้ภำพของกำรเป็นผู้กระท่ำของ

เหล่ำนักบิดในบริบทของควำมเป็นอื่น ผู้อยู่อำศัยเองถึงแม้จะได้รับควำมเดือดร้อนจำกมลภำวะทำงเสียง แต่

ก็ไม่สำมำรถท่ีจะท่ำกำรตกลงกับเหล่ำนักบิดได้อย่ำงท่ัวถึงนัก ถึงแม้จะสำมำรถจัดกำรบรรดำร้ำนบริเวณ

ใกล้เคียงได้ก็ตำม แต่เหล่ำนักบิดต่ำงถิ่นก็ยังผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเข้ำมำส่งเสียงอย่ำงไม่ขำดสำย สร้ำง

ควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อำศัยในย่ำนนี้เช่นกัน  

 ในอีกมุมหนึ่งของกำรเป็นผู้ถูกกระท่ำ ก็มีบทบำทในกำรเป็นผู้กระท่ำด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะกำร

ผลิตซ้่ำควำมเกลียดชังท่ีมีต่อเหล่ำนักบิด ด้วยภำวะควำมเป็นอื่นท่ีพวกเขำนั้นไม่ได้มองว่ำเหล่ำนักบิดคือส่วน

หนึ่งของสังคม แต่เป็นส่วนเกินท่ีต้องถูกก่ำจัดออกไป เป็นกำรสร้ำงควำมเกลียดชังให้กลำยเป็นควำมชอบ

ธรรมในส้ินสุด ไม่ว่ำจะผ่ำนบริบทของกำรเป็นผู้ถูกกระท่ำ หรือผ่ำนบริบทของผู้รับข่ำวสำร ก็ได้สร้ำงภำวะท่ี

เหล่ำนักบิดนั้นก็จะถูกผูกโยงเข้ำกับปัญหำต่ำงๆภำยในสังคม กลำยเป็นผู้ท่ีถูกมองว่ำมีปัญหำไปโดยปริยำย 

บทบำทเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กับกำรแก้ไขปัญหำ 

 นอกจำกนั้นบทบำทของเจ้ำหน้ำท่ีเองก็เป็นส่ิงท่ีมีผลโดยตรงกับกำรกระทบกระท่ังกันระหว่ำงผู้คน

สองกลุ่มคือ ผู้อยู่อำศัยในย่ำนใกล้เคียง กับเหล่ำนักบิด คนสองกลุ่มนี้จะอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน คนสองกลุ่มกลับ

ไม่ค่อยท่ีจะมีกำรติดต่อส่ือสำรกันอันเนื่องมำจำกควำมเป็นอื่น กลำยเป็นเป็นผู้ถูกกระท่ำเรื่อยมำ หน้ำท่ีของ

เจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจท่ีเป็นเหมือนตัวกลำงในกำรเข้ำมำแก้ไขปัญหำนี้ ซึ่งในกรณีนี้คือกำรท่ีบังคับใช้กฎหมำย

อย่ำงเข้มงวด เพื่อท่ีจะลดกำรกระทบกระท่ังกัน และน่ำไปสู่จุดท่ีทุกฝ่ำยสำมำรถบรรลุข้อตกลงในกำรอยู่

อำศัยร่วมกันได้  

แต่ควำมจริงหำเป็นเช่นนั้นไม่ กำรท่ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจท่ีไม่จริงจังกับกำรแก้ไขปัญหำใน

ชุมชน ปัญหำท่ีไม่ได้รับกำรแก้ไขสำมำรถเกิดกำรสะสมเป็นควำมเกลียดชังต่อกลุ่มนักบิด กลำยเป็นกำรสร้ำง

ควำมชอบธรรมท่ีจะใช้ควำมรุนแรงในท่ีสุด ในขณะท่ีเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจสำมำรถอำศัยโอกำสท่ีกระแสสังคมมี

ควำมรุนแรง กระท่ำกำรปรำบปรำมอย่ำงหนักหน่วง หรือใช้ควำมรุนแรงได้อย่ำงแนบเนียน โดยท่ีสังคมไม่

มองว่ำกำรใช้ควำมรุนแรง หรือกำรเอำรับเอำเปรียบต่ำงๆ เป็นส่ิงผิด แต่กลับนิยำมว่ำเป็นควำมชอบธรรม 

ชอบธรรมท่ีคนเหล่ำนี้สมควรได้รับกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงออกไป โดยท่ีไม่รู้ว่ำปัญหำท่ีพวกเขำต้องอดทนเป็น

เวลำนำนนั้นเพียงก็เพรำะว่ำเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจปล่อยปะละเลย เพื่อท่ีจะรอโอกำสอันเหมำะสมเท่ำนั้น ท่ีพวก
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เขำจะสำมำรถหำประโยชน์สูงสุดจำกกำร “ท่ำหน้ำท่ี” ของพวกเขำในฐำนะหนึ่งใน Tops Dogs ในสังคม ท่ี

ในบริบทนี้ก่ำลังเล่นกับอำรมณ์ร่วมอันรุนแรงของผู้คนในชุมชน 

 

บทสรุป 

 กำรศึกษำในครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่ำ ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมคือปัจจัยทำงวัฒนธรรมท่ีอยู่เบ้ืองหลัง และ

ผลักดันให้เกิดกำรแสดงออกด้วยควำมรุนแรงของกลุ่มนักบิด คือ ควำมรุนแรงในครอบครัว และกำรสร้ำง

ภำวะควำมเป็นอื่น ควำมรุนแรงท่ีนักบิดเหล่ำนี้แสดงออกมำ คือภำพสะท้อนกำรถูกกดทับ จำกควำมรุนแรง

ทำงโครงสร้ำง ท่ีกดทับมำยังพวกเขำ ท่ำให้พวกเขำไม่สำมำรถมีพื้นท่ีในสังคม มีเพียงควำมคิดควำมเช่ือท่ี

มองว่ำพวกเขำเป็นส่วนเกินของสังคม มุมมองท่ีมองพวกเขำในฐำนะควำมเป็นอื่น ควำมรุนแรงทำงโครงสร้ำง

และวัฒนธรรมท่ีกดทับมำยังนักบิด เหล่ำนี้ก็มีส่วนท่ีท่ำให้นักบิดต้องกำรแสดงออกถึงควำมรุนแรงทำง เพื่อ

ตอบโต้กับอ่ำนำจท่ีอยู่เหนือกว่ำ และผู้คนท่ีไม่เกี่ยวข้อง แต่ถูกนิยำมโดยนักบิดเหล่ำนั้นว่ำคือคนพวก

เดียวกันกับคู่ขัดแย้งของพวกเขำ กำรรุนแรงทำงกำยภำพท่ีนักบิดเหล่ำนี้แสดงออก อำทิ กำรละเมิดกฎหมำย 

กำรขับขี่ท่ีสุ่มเส่ียงต่อกำรเกิดอันตรำย กำรรวมกลุ่มในท่ีสำธำรณะ สร้ำงควำมชอบธรรมให้ผู้คนสังคมตรำ

หน้ำพวกเขำว่ำคือปัญหำสังคมท่ีต้องถูกจัดกำรให้หมดไป ซึ่งนั่นยิ่งท่ำให้ช่องว่ำงระหว่ำงชนช้ันบนและล่ำงยิ่ง

หำกออกไป คนสองฝ่ำยต่ำงเป็นอื่นต่อกัน เป็นควำมเกลียดท่ีฝ่ังลึกจนยำกท่ีจะถอนมันออกมำ ซึ่งท้ังหมด

ล้วนเป็นกระบวนกำรท่ีเกิดขึ้นภำยใต้สำมเหล่ียมแห่งควำมขัดแย้ง ท่ีส่งผลให้เหล่ำนักบิดนั้นกลำยเป็นผู้ท่ีถูก

กระท่ำในบริบทของสังคมเมือง ท่ีถนนย่ำนชำนเมืองอันเคยเป็นพื้นท่ีเฟื่องฟูของวัฒนธรรมนักบิดได้

กลำยเป็นพื้นท่ีอยู่อำศัยของผู้คนจ่ำนวนมำก และเบียดขับให้ต้องไปสร้ำงพื้นท่ีตำมสนำมแข่งขันต่ำง 

ประกอบกับวัฒนธรรมควำมชำยเป็นใหญ่ท่ีสร้ำงควำมรุนแรงในครอบครัวที่ และผลิตซ้่ำควำมรุนแรงต่อเด็ก 

และสตรีท่ีน่ำไปสู่ควำมเส่ือมถอยของสถำบันครอบครัวในสังคมไทย ท่ีไม่ใครยื่นมือเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือ 

ท่ีปลำยทำงคือเยำว์ชนจ่ำนวนมำกนั้นต้องอดทนต่อควำมรุนแรงในครอบครัว ปัญหำในครอบครัว จนต้อง

ถอยห่ำงออกมำจำกครอบครัวเพื่อเสำะหำท่ีพึ่งทำงจิตใจนอกบ้ำน และเข้ำสู่กระบวนกำรท่ีผันตัวให้พวกเขำ

กลำยมำเป็นนักบิดในวันนี้ ซึ่งสุดท้ำยแล้วปัญหำควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรมก็มิได้รับกำรแก้ไขแต่อย่ำงใด 

เนื่องจำกระบบสังคม และวัฒนธรรมสอดรับกับ วัฒนธรรมควำมรุนแรง 
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 ทุกสังคมนั้นประกอบไปด้วย Top Dogs และ Under Dogs ท่ีเป็นตัวประกอบสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ี

ไปสู่วัฒนธรรมท่ีรองรับกำรกำรเอำรัดเอำเปรียบคนกลุ่มหนึ่งในสังคม และก่อให้สำมเหล่ียมแห่งควำมรุนแรง 

ซึ่งนอกจะสร้ำงควำมขัดแย้งแล้ว ก็ยังช่วยพยุงสถำนะทำงสังคมให้แก่ Top Dogs งำนศึกษำช้ินนี้ได้ช้ีให้เห็น

ถึงระบบควำมสัมพันธ์ของควำมรุนแรงภำยในสังคมท่ีเกิดขึ้น ในชีวิตของนักบิด เช่นกำรแย่งชิงพื้นท่ีในสังคม

ด้วยกำรบริโภคเพื่อกำรแสดงถึงควำมเหนือกว่ำของตัวผู้ครอบครองเพื่อกำรต่อรองทำงชนช้ัน นอกจำกนั้น

นักบิดซึ่งในอดีตเคยได้เป็นเหยื่อของควำมรุนแรงในครอบครัว กำรแสดงออกด้วยควำมรุนแรงท่ีเหล่ำนักบิด

ได้แสดงออกมำผ่ำนวิถีชีวิตของพวกเขำนั้น เป็นเพียงแค่ปลำยเหตุท่ีผู้คนในสังคม มองว่ำเป็นกำรกระท่ำท่ี

เป็นปัญหำของสังคมเท่ำนั้น แต่แท้ท่ีจริงแล้วต้นเหตุของปัญหำคือสังคม และวัฒนธรรมบำงอย่ำงท่ีสร้ำง

ขึ้นมำเพื่อรองรับวัฒนธรรมควำมรุนแรงเหล่ำนี้ เช่น วัฒนธรรมชำยเป็นใหญ่ในสังคม วัฒนธรรมกำรใช้ควำม

รุนแรงในเด็กและผู้หญิง วัฒนธรรมกำรท่ีเด็กต้องเช่ือฟังผู้ใหญ่อย่ำงไม่มีเหตุผล ให้ยังคงอยู่ภำยในสังคมเอื้อ

ประโยชน์ควำมรุนแรงในสังคมเกิดขึ้นอย่ำงไม่มีท่ีส้ินสุด 
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