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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ของกลุม่ เด็กแว้นชนชัน้ กลาง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพือ่ ศึกษาแบบแผนความเชือ่ ทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ติ ามกันมาของกลุม่ เด็กแว้น
ชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครื่องมือการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth interview) การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal interview) การสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม (Participative observation) โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญทั้งหมด 11 คน รวมถึงการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการอีก 10 คน เมือ่ ได้มาซึง่ ข้อมูลผูว้ จิ ยั จะท�ำการวิเคราะห์โดยน�ำข้อมูลทีค่ น้ คว้าจากเอกสาร
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มาเชื่อมโยงกันกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และจะน�ำเสนอในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
(Analytical research)
ผลการวิจยั พบว่า ประเด็นด้านวัฒนธรรมย่อยของกลุม่ เด็กแว้นชนชัน้ กลาง มีดงั นี้ 1) วัฒนธรรมย่อย
ด้านพฤติกรรมการแสดงออก 2) วัฒนธรรมย่อยด้านการแต่งกาย และการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ และ
3) วัฒนธรรมย่อยด้านทัศนคติของกลุ่มเด็กแว้น และประเด็นด้านแบบแผนความเชื่อที่ยึดถือและปฏิบัติ
ตามกันมา มีดังนี้ 1) แบบแผนในการเสริมความงามรถจักรยานยนต์ 2) แบบแผนพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 3) แบบแผนความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4) แบบแผนความเชื่อกับความเป็นกลุ่ม และ
5) บทบาทของค่านิยมสั่งสมเป็นความเชื่อ
ค�ำส�ำคัญ: เด็กแว้นชนชั้นกลาง; แบบแผนความเชื่อ; วัฒนธรรมย่อย
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Abstract
The purpose of the current study is to investigate the subculture of the middle-class
motopunk in Bangkok and its outlying districts as well as to examine their pattern of
beliefs. The data were qualitatively collected through in-depth interviews, informal interviews,
and participant observations. The main participants of the study were 11 motopunks and
there were 10 participants taking part in the informal interviews. The obtained data from
the interviews were then triangulated with the information from the documentary research,
and the results were presented in the form of the analytical research.
The results of the current study revealed that the perspectives regarding the
subculture of the middle-class motopunk are as follows: (i) the motopunk subculture in
term of their behaviors and expressions, (ii) the motopunk subculture regarding clothing
and motorcycle selection, and (iii) the motopunk subculture regarding their attitudes. In
term of the belief pattern of the motopunk, the findings demonstrated that (i) the belief
in the decoration of the motorcycles, (ii) the belief in motorcycle riding behaviors, (iii) the
belief in holy objects and scared items, (iv) the belief in the aggregation in groups, and
(v) the role of the valued belief were reported as the significant belief pattern of the
motopunk.
Keywords: Beliefs; Moto-punk (DEK WEAN); Subculture
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1. บทน�ำ
เด็กแว้นในปัจจุบันมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ หรือในท้องถนนที่มีเด็กแว้น
หลากหลายรูปแบบร่วมใช้ถนนสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งจากสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ท�ำให้เห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้น
ของกลุม่ วัฒนธรรมเด็กแว้นทีร่ ว่ มอาศัยอยูใ่ นสังคมขนาดใหญ่ทมี่ คี วามหลงใหลในความเร็วหรือความท้าทาย
ต่าง ๆ โดยปนัดดา ช�ำนาญสุข (2551, น. 8) ได้กล่าวไว้วา่ กระบวนการต่าง ๆ ของการเข้าสูเ่ ส้นทางเด็กแว้น
เริ่มมาจากการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ หรือแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมในการรับชม
ซึ่งส่งผลให้เยาวชนมีแรงบันดาลใจและความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบรถจักรยานยนต์ของตนเอง
รวมไปถึงเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือความเร็วของ
รถจักรยานยนต์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มเด็กแว้น มี 2 ลักษณะ คือ การนัดรวมตัวเพื่อแข่ง
รถจักรยานยนต์ และการนัดรวมตัวเพื่อขี่รถจักรยานยนต์เล่น ในช่วงที่ถนนโล่งจะมีการแข่งรถจักรยานยนต์
ควบคู่กับการขับขี่เล่น หรือรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับแต่งรถจักรยานยนต์
เมือ่ มองในมุมมองของความเป็นกลุม่ วัฒนธรรม โดยพฤทธิสาณ ชุมพล (2557, น. 93) ได้กล่าวไว้วา่
“วัฒนธรรมย่อย” หมายถึง วัฒนธรรมที่ด�ำเนินชีวิตโดยการให้ความแตกต่าง หรือบ่ายเบี่ยงไปจากผู้คน
ส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตร่วมกันบนพื้นโลก แต่ค�ำว่า “วัฒนธรรม” จะหมายถึง การด�ำเนินชีวิตร่วมกันของผู้คน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ เช่น จังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ เป็นต้น ซึ่งสังคมกลุ่มเด็กแว้นก็เป็น
สังคมหนึ่งที่มีความชื่นชอบในเรื่องของรถจักรยานยนต์ จึงเป็นการหากลุ่มสังคมที่ชื่นชอบในแบบเดียวกัน
และกลุ่มทางสังคมนั้นจะมีอะไรที่คล้ายคลึงกัน เช่น ความคิด พฤติกรรม ความชื่นชอบ และมีสังคมที่
คล้ายคลึงกันท�ำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน จนกระทั่งกลุ่มทางสังคมของแต่ละ
บุคคลนั้นแตกต่างกันไป เนื่องจากมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน ซึ่งเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของ
บุคคลนัน้ ทีม่ ปี จั จัยการด�ำเนินชีวติ ทีต่ า่ งกันออกไปจึงเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้การรวมกลุม่ นัน้ ไม่สามารถเป็นไปได้อกี
และหากกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปนั้น กลุ่มทางสังคมของแต่ละคนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจาก
เงื่อนไขในชีวิตและปัจจัยอื่น ๆ
นอกจากนีใ้ นรูปแบบประสบการณ์ในการด�ำเนินชีวติ ของแต่ละคนแตกต่างกัน ท�ำให้เกิดการตีความ
กับสิง่ ทีพ่ บเจอต่างกัน จนกระทัง่ มาอยูร่ ว่ มกันในสังคมท�ำให้ผคู้ นทีม่ าจากต่างสังคมกันเกิดการปรับตัวเข้าหากัน
มากขึ้น เพื่อความอยู่รอดทางสังคม จึงก่อให้เกิดการสนทนา หรือการรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อท�ำให้ผู้คน
ในสังคมได้มพี นื้ ทีใ่ นการสนทนากันเพิม่ มากขึน้ และในการสนทนานีเ้ ป็นการแลกเปลีย่ นสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ กันและกัน
อาทิ ทัศนคติ พฤติกรรม หรือประสบการณ์ในการด�ำเนินชีวติ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นปัจจัยส�ำคัญในการปรับตัว รวมถึง
ในความนิยม หรือการปฏิบตั ขิ องแต่ละกลุม่ ก็ได้มคี วามแตกต่างกันออกไปจึงเรียกได้วา่ เป็น “วัฒนธรรมย่อย”
หรือ “Subculture” ซึ่ง Brake (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 2) ได้ให้ค�ำนิยามของค�ำว่า
วัฒนธรรมย่อย หมายถึง พัฒนามาจากผู้คนที่อยู่ในสังคมและมีพฤติกรรมหรือท�ำกิจกรรมต่าง ๆ โดยกลุ่ม
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วัฒนธรรมย่อยนีม้ กั แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูค้ นทีต่ า่ งออกไปจากวัฒนธรรมหลักทางสังคมมากกว่าทีจ่ ะ
ถูกมองว่าเป็นกลุม่ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมเฉพาะตน โดยการเป็นกลุม่ วัฒนธรรมย่อยเป็นสิง่ ทีเ่ ห็นได้จากกลุม่ สังคมทัว่ ไป
หรือการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันที่จะเห็นได้จากกลุ่มคน ครอบครัว หรือสถาบันต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการปลูกฝัง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการคัดกรองความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหนึ่งและถ่ายทอดไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
(Explicit knowledge) หรือวิธีอื่น ๆ ที่เป็นความประพฤติทางสังคมนั้น ๆ วัฒนธรรมย่อยเป็นส่วนส�ำคัญ
อย่างหนึ่ง หากไม่ได้เป็นวัฒนธรรมก็จะไม่มีการเรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม เพราะว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่มีรูปแบบ
พฤติกรรมเดียวกัน และเป็นวัฏจักรในการด�ำเนินชีวิตโดยการรับอิทธิพลจากรุ่นหนึ่งที่ส่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง
ในวิธีการต่าง ๆ
การถ่ายทอดวัฒนธรรมบางอย่างอาจรวมไปถึงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อย่างแบบแผนความเชื่อ
และค่านิยม ซึง่ เป็นการรับอิทธิพลทางสังคมจากผูท้ มี่ วี ฒ
ุ ภิ าวะมากกว่านัน้ เป็นเพียงการด�ำรงชีพทีอ่ ยูภ่ ายใต้
การปลูกฝังจากสภาพแวดล้อม แต่ในเมื่อเติบโตขึ้นการอาศัยอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญในการ
ด�ำเนินชีวติ เพราะเป็นการหาสิง่ ทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกันทางด้านความคิด ทัศนคติ หรืออืน่ ๆ เพราะฉะนัน้
ค่านิยมเป็นตัวกลางส�ำคัญที่ขับเคลื่อนทางทัศนคติของตนให้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังที่ ติณณวรรธน์
สิริทรัพย์ทวี (2558, น. 8) กล่าวว่า ค่านิยมของสังคมนั้น หมายความว่า การปฏิบัติของคนส่วนใหญ่
ในสังคม รวมไปถึงการปฏิบตั ติ นต่อสถานการณ์นนั้ อย่างไร เพือ่ ทีจ่ ะกลายเป็นการกระท�ำตามค่านิยมของสังคม
เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับเนื้อหาวิจัยเล่มนี้แล้ว การกระท�ำของกลุ่มเด็กแว้นก็เป็นค่านิยมของกลุ่ม ๆ หนึ่ง
ซึง่ มันอาจไม่ใช่เรือ่ งทีผ่ ดิ และค่านิยมของคนแต่ละสังคมก็ถอื ได้วา่ มีความแตกต่างกันออกไป ในมุมมองด้าน
กลุม่ จักรยานยนต์เด็กแว้นเป็นเช่นเดียวกันในการหลงใหลบางสิง่ บางอย่าง เช่น ความหลงใหลในรถจักรยานยนต์
เป็นต้น ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งผิด แต่สว่ นใหญ่นนั้ จะกระท�ำผิดกฎหมายมากกว่าผิดเรือ่ งความหลงใหลในสิง่ ทีช่ นื่ ชอบ
ซึ่งมุมมองของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นไปในด้านบวกหรือด้านลบก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะแต่ละคนก็มีทัศนคติ
ที่ต่างกัน
ทั้งนี้ ทัศนคติของผู้คนในแต่ละกลุ่มนั้นมักเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือมีความรู้สึกคล้ายกัน ดังที่
Mun (1971, p. 77) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก และความเห็น ที่ผู้คนมีต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจ
จะยอมรับหรือไม่ยอมรับให้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และทัศนคตินั้นท�ำให้ผู้คนเห็นชอบหรือเห็นต่างในเรื่อง
เดียวกันได้ โดยทัศนคติของประชากรส่วนใหญ่มกั มีทงั้ แง่บวกกับแง่ลบ ขึน้ อยูก่ บั ความคิดและประสบการณ์
ของบุคคลนั้น ๆ ดังในกรณีของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มรถจักรยานยนต์เด็กแว้นท�ำให้เกิดทัศนคติ
ต่อกลุม่ ดังกล่าวไปในทางลบมากกว่าทางบวก แต่ทศั นคติทเี่ ป็นมุมมองของกลุม่ เด็กแว้นทีม่ องในมุมมองของ
ตนเองนั้น อาจเป็นผลมาจากทัศนคติที่ปลูกฝังจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า หรือมีวุฒิภาวะสูงกว่า เพื่อที่
จะแสดงให้เห็นถึงมุมมองในตัววัฒนธรรมนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติตามความเข้าใจในทัศนคตินั้น ๆ
ทัง้ นีใ้ นทัศนคติของผูค้ นในแต่ละกลุม่ นัน้ มักไปในทิศทางเดียวกันหรือมีความรูส้ กึ คล้ายกัน นอกจากนีท้ ศั นคติ
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ของเด็กแว้นเองก็เป็นผลมาจากการปลูกฝังทีม่ มี มุ มองในแง่เดียวเสมอ อาจเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับรถจักรยานยนต์
ที่เกี่ยวกับความชื่นชอบ หรือความหลงใหลในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ ซึ่งทัศนคติ
เป็นหลายตัวเลือกในสังคมต่าง ๆ ทีข่ นึ้ อยูก่ บั ผูค้ นในวัฒนธรรมเหล่านัน้ เป็นผูก้ ำ� หนด ทัศนคติเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถ
เปลี่ยนได้ง่ายและยิ่งไปกว่านั้นหากผู้คนที่พบเจอเหตุการณ์ด้วยตนเองหรือถูกเล่าต่อกันมา เป็นการตอกย�้ำ
ทัศนคติที่เป็นทางลบอยู่เสมอ สุดท้ายทัศนคติเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้เกิดความเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับการรับสารและส่งสารในบุคคลที่เป็นกลุ่มสังคมเดียวกันหรือต่างสังคมกัน
ดังนั้น จึงน�ำมาสู่ประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจท�ำการศึกษา คือ “แบบแผนความเชื่อในวัฒนธรรมย่อย
ของกลุ่มเด็กแว้นชนชั้นกลางที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยการศึกษาในครั้งนี้จะตอบโจทย์
ในข้อสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มเด็กแว้นชนชั้นกลางในรูปแบบความเป็นวัฒนธรรมมากกว่าการถูกปิดกั้นทางสังคม
และในแง่มุมของกลุ่มเด็กแว้นเกี่ยวกับแบบแผนความเชื่อที่ยึดถือของกลุ่มวัฒนธรรมที่ได้ปฏิบัติตามกันมา
เพือ่ อะไร และมีลกั ษณะอย่างไร ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาข้างต้นนีเ้ ป็นการสร้างกรอบของวัฒนธรรมย่อย และแบบแผน
ความเชือ่ ทีย่ ดึ ถือและปฏิบตั ติ ามกันมา โดยเป็นการกล่าวถึงปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดกลุม่ ทางวัฒนธรรมขึน้
ถ้าหากสามารถท�ำความเข้าใจในประเด็นและรูปแบบของวัฒนธรรมและแบบแผนความเชือ่ กลุม่ นีไ้ ด้ จะท�ำให้
รู้จักความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเด็กแว้นกับความเป็นกลุ่มวัฒนธรรม

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ของกลุม่ เด็กแว้นชนชัน้ กลางในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาแบบแผนความเชื่ อ ที่ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกั น มาของกลุ ่ ม เด็ ก แว้ น ชนชั้ น กลางใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3. ขอบเขตของการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย เลื อ กศึ ก ษาประชากรกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ คื อ กลุ ่ ม ประชากรเด็ ก แว้ น
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปริมณฑลนัน้ จะครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษาทั้งการด�ำเนินชีวิต
และแบบแผนทางความเชื่อ รวมถึงศึกษางานวิจัยหรือหนังสือที่เกี่ยวกับปัญหาของเด็กแว้นในสังคมไทย
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรมย่อยและแบบแผนความเชือ่ ทางสังคมควบคูไ่ ปด้วย ระยะเวลาการศึกษา
วิจัย คือ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้เกณฑ์ทเี่ ป็นมาตรฐานการเลือกกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ โดยผูท้ เี่ ป็นกลุม่ ผูใ้ ห้
ข้อมูลส�ำคัญจะต้องมี 4 ปัจจัย ดังนี้
3.1 ต้องเป็นกลุ่มเด็กแว้นที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ชนชั้นกลาง โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบต่าง ๆ
อาทิ อะไหล่เสริมความงามของรถจักรยานยนต์ทเี่ ป็นสินค้าแท้และมีราคาสูง หรือการมีฐานะทางการเงินของ
ตนเอง และครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง เป็นต้น
3.2 ต้องเป็นผูท้ มี่ กี ารแต่งกายอยูใ่ นลักษณะของเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดั อยูใ่ นหมวดหมูส่ นิ ค้าราคา
ปานกลางของสินค้าทั่วไป
3.3 ต้องเป็นผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3.4 ต้องเป็นผูท้ ขี่ รี่ ถจักรยานยนต์ในระดับ 150cc ไปจนถึง 300cc หรือมีราคาไม่ตำ�่ กว่าหนึง่ แสนบาท

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “แบบแผนความเชื่ อ ในวั ฒ นธรรมย่ อ ยของกลุ ่ ม เด็ ก แว้ น ชนชั้ น กลางที่ อ ยู ่ ใ น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” กระบวนการวิจยั (Methodology) ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
research) ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ (Documentary research)
โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี หรือวรรณกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal interview) และการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม (Participative
observation) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้น�ำมาวิเคราะห์ โดยน�ำประเด็นหลัก (Major
themes) มาพิจารณาแบ่งเป็นประเด็นย่อย (Sub themes) หรือหัวข้อย่อย (Categories) แล้วน�ำข้อมูล
ที่ค้นคว้าจากเอกสารมาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ น�ำมาวิเคราะห์ในลักษณะการพรรณนา
(Description) ให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งข้อมูลเชิงพรรณนานั้นเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดเชิงลึก
พร้อมทัง้ มีการอ้างถึงโดยตรงเกีย่ วกับทีม่ าของข้อมูลต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงซึง่ จะเป็นการน�ำเอา
เหตุและผลมาวิเคราะห์เข้าด้วยกัน เพื่อจะน�ำไปสู่ค�ำตอบในการศึกษาและข้อสรุป
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
เด็กแว้น หมายถึง กลุม่ ชนทีม่ คี วามชืน่ ชอบในด้านรถจักรยานยนต์ทใี่ ห้เสียงดังเกินกฎหมายก�ำหนด
หรือเป็นผู้ที่มีอุดมคติเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่เป็นไปในทางบวก รวมไปถึงการชื่นชอบหรือหลงใหลในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงการแต่งกายที่มีความเรียบง่ายเหมือนอยู่บ้าน ยีนส์ขาเดฟ ยีนส์สามส่วน
กางเกงแบรนด์เนม โดยเฉพาะลายเดียวกับกางเกงแบรนด์ Holdem ในปัจจุบัน รองเท้าแตะ เสื้อยืด
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายจุด กระเป๋าสะพายข้างแบรนด์เนม หรือจะเป็นการสวมใส่หมวกกันน็อคแบรนด์ Index
และต้องเป็นในรูปทรงครึ่งใบ
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ชนชั้นกลาง หมายถึง กลุ่มเด็กแว้นที่มีฐานะอยู่ในระดับกึ่งกลาง โดยผู้ที่มีรายได้ปานกลางของ
ประชากรไทย คือ ครอบครัวหรือบุคคลที่มีรายได้อยู่ระหว่าง 3,956-12,235 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี (World
bank) และไม่ได้เป็นเด็กแว้นที่ได้รับการศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือบุคคลนั้นมีรายได้
อยู่ปานกลาง โดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-30,000 บาทต่อเดือน รวมไปถึงการแต่งกายหรือ
เครื่องประดับร่างกายที่มีเครื่องหมายการค้าสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง หรือการเสริมความสวยงามให้กับรถ
จักรยานยนต์ที่ใช้อะไหล่เสริมความงามรถจักรยานยนต์แท้ และมีราคาสูง
วัฒนธรรมย่อย หมายถึง การย่อยกลุม่ ทางวัฒนธรรมจากสังคมหรือวัฒนธรรมขนาดใหญ่ เมือ่ เจาะลึก
ถึงวัฒนธรรมขนาดเล็กคือ วัฒนธรรมย่อย ซึ่งเป็นกระบวนการทางการปฏิบัติในพฤติกรรมบางอย่าง หรือมี
ทัศนคติ ที่น�ำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมขนาดย่อมของผู้คนที่มีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากในวัฒนธรรมนั้น
มีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และยังสามารถพัฒนากลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อความสนใจในด้านต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล อาทิ กลุ่มวัฒนธรรมที่เป็นแฟนคลับนักร้องเกาหลี
กลุ่มวัฒนธรรมการแข่งรถยนต์ หรือแม้แต่กลุ่มวัฒนธรรมเด็กแว้น เป็นต้น ก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่แยกย่อย
ออกไปจากวัฒนธรรมหลัก หรือเกิดการรวมกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มทางสังคมเพื่อท�ำให้เกิดเป็นวัฏจักรหรือวงจร
ของวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มหรือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกัน
ดังในงานวิจัยนี้ หนึ่งกลุ่มประชากรตัวอย่างในวัฒนธรรมย่อย คือ กลุ่มเด็กแว้น ที่ก่อให้เกิดเป็นสังคมหนึ่ง
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับตนเองและสังคม
แบบแผนความเชื่อ หมายถึง การมีความเชื่อและยึดถือความเชื่อนั้นในการปฏิบัติตาม รวมไปถึง
การก่อให้เกิดการท�ำซ�ำ้ เป็นหมูค่ ณะหรือสังคมวัฒนธรรมนัน้ ๆ ก็คอื การสืบทอดจากรุน่ หนึง่ ทีส่ ง่ ไปยังอีกรุน่ หนึง่
โดยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาเป็นผู้มีวุฒิภาวะในสังคมหนึ่ง ๆ ผู้คน
ที่อยู่ในกลุ่มสังคมพร้อมที่จะเชื่อตามแบบแผนความเชื่อนั้น ๆ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยในความเชื่อ
ซึ่งในกลุ่มเด็กแว้นชนชั้นกลางการปฏิบัติตามกันมาก็คือ การขับรถจักรยานยนต์ที่มีเสียงดัง การแต่งกาย
หรือแม้กระทั่งทัศนคติของแต่ละคน

5. ประโยชน์ของการวิจัย
5.1 ช่วยยกระดับความเข้าใจวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ของกลุม่ ประชากรเด็กแว้นชนชัน้ กลาง
5.2 เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเด็กแว้นชนชั้นกลางเพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ให้กับสังคมเมือง
ประโยชน์ของการวิจยั ทัง้ 2 ข้อนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาเพือ่ ปรับเปลีย่ นการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
โดยส่งผลให้กลุ่มเด็กแว้นได้รับการยอมรับมากขึ้น ลดอคติต่อกลุ่มเด็กแว้น และผู้คนทั่วไปอาจจะได้รับ
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ความเสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุนอ้ ยลง โดยการมีพนื้ ทีเ่ ฉพาะให้เด็กแว้นในการแสดงออกทีไ่ ม่ใช่บนถนนทัว่ ไปจะท�ำให้
มีความเสี่ยงที่ลดน้อยลงตามไปด้วย ทั้งนี้ความเข้าใจในความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
อาจท�ำให้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันลดน้อยลง เพราะวัฒนธรรมและความเชื่อเป็นเรื่องที่อ่อนไหวส�ำหรับผู้คน
ในกลุ่มวัฒนธรรมนั้น ๆ

6. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน�ำเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้
6.1 วัฒนธรรมย่อยด้านพฤติกรรมการแสดงออกของกลุ่มเด็กแว้นชนชั้นกลาง สามารถแยกได้
5 ประเด็น ดังนี้
6.1.1 พืน้ ทีใ่ นการปลดปล่อยอารมณ์ความรูส้ กึ ไปกับรถจักรยานยนต์ การรวมกลุม่ ของเด็กแว้น
ในสถานที่ที่เอื้อต่อการแสดงออก ในมุมมองของคนนอกกลุ่มเด็กแว้นอาจเป็นต้นตอของความน่าร�ำคาญ
หรือภัยสังคม แต่หากมองในมุมของเด็กแว้นชนชั้นกลางนั้น การแว้นเป็นเพียงพื้นที่ในการปล่อยความรู้สึก
ไปกับสิ่งที่ชื่นชอบ
6.1.2 พื้ น ที่ ใ นการแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละท� ำ กิ จ กรรม การรวมกลุ ่ ม นั้ น เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง
ทีก่ ลุม่ เด็กแว้นชนชัน้ กลางใช้เพือ่ การแลกเปลีย่ นความรู้ หรือสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ กันและกัน นอกจากนีใ้ นการรวมกลุม่
ยังรวมไปถึงการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรับประทานอาหารร่วมกัน การขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกัน การขี่
รถจักรยานยนต์ไปในที่ใดที่หนึ่งร่วมกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของกลุ่ม
เด็กแว้นชนชั้นกลาง และเป็นการส่งผ่านวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มผ่านการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
6.1.3 การขีร่ ถจักรยานยนต์กบั ความท้าทายในความสามารถของตน เป็นอีกพฤติกรรมทีส่ งั คม
ภายนอกมองว่าไม่เหมาะสม เป็นการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ทเี่ สีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทง้ั ต่อตนเองและผูร้ ว่ มทาง
แต่ในมุมมองของเด็กแว้นชนชัน้ กลางเป็นเพียงรูปแบบหนึง่ ของการท้าทายความสามารถของตนเองทีแ่ สดงออก
ในพื้นที่ที่เหมาะสม
6.1.4 การเดินทางไปสถานทีต่ า่ ง ๆ โดยการขีร่ ถจักรยานยนต์เน้นกลุม่ ขนาดใหญ่ กลุม่ เด็กแว้น
ชนชั้นกลางมีการรวมกลุ่มเพื่อท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อาทิ การขี่รถจักรยานยนต์ไปท�ำบุญ การท�ำบุญ
กับเด็กด้อยโอกาส โดยการรวมเงินเพื่อช่วยเหลือ เป็นต้น มุมมองจากคนภายนอกอาจมองเพียงว่าเป็นการ
รวมกลุ่มเพื่อขี่รถซิ่งอย่างเดียว
6.1.5 ภาษาทีใ่ ช้ในการสือ่ สารภายในกลุม่ เป็นภาษาทีส่ ามารถเข้าใจได้ภายในกลุม่ หรือภายใน
วัฒนธรรมแว้น โดยผูค้ นภายนอกวัฒนธรรมจะไม่สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึง้ จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สงั เกตถึงถ้อยค�ำ
หรือภาษาที่ใช้นั้น มีดังนี้ อาทิ ไล่ข้าง ขูดชาม ไล่เม็ด เป็นต้น ซึ่งถ้อยค�ำเหล่านี้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
เครื่องยนต์ทั้งสิ้น แต่ผู้คนทั่วไปจะไม่เข้าใจในค�ำเหล่านี้
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ดังนี้

6.2 วัฒนธรรมย่อยด้านการแต่งกาย และการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ สามารถแยกได้ 2 ประเด็น

6.2.1 การแต่งกายของกลุ่มเด็กแว้น อัตลักษณ์ของเด็กแว้นที่สามารถแยกกลุ่มวัฒนธรรม
ได้อย่างชัดเจน กลุ่มเด็กแว้นมีการสื่อความเป็นอัตลักษณ์ออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นถึงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น
การแต่งกาย เป็นต้น เป็นสิ่งที่กลุ่มเด็กแว้นแสดงให้เห็นตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นรูปแบบเฉพาะกลุ่ม แสดงให้
เห็นถึงการเป็นกลุม่ วัฒนธรรมย่อยประเภทหนึง่ ได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากการแสดงให้เห็นถึงความเป็น
กลุ่มวัฒนธรรมย่อยจะต้องมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันของผู้คนในกลุ่มเมื่อมีการรวมกลุ่มกันขึ้น อาทิ พฤติกรรม
แนวทางการปฏิบัติ หรือทัศนคติที่ถูกถ่ายทอดออกมา เป็นต้น การเลือกใช้เสื้อผ้าแบรนด์ CC-Double O
หรือแบรนด์อื่น ๆ ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมในหมู่ของเด็กแว้น ท�ำให้เห็นขอบเขตได้อย่างชัดเจนผ่านการเลือกใช้
เครื่องแต่งกายต่าง ๆ โดยส่งผ่านพฤติกรรมการเลือกใช้ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของ
ค่านิยมภายในกลุ่มเด็กแว้นที่ปฏิบัติเป็นหมู่คณะ
6.2.2 การเลือกใช้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มเด็กแว้น เป็นค่านิยมของกลุ่มเพื่อน ซึ่งเพื่อนเป็น
กลุม่ ทีว่ ยั รุน่ ให้ความส�ำคัญ และมีอำ� นาจตามค่านิยมทีห่ ล่อหลอม โดยกลุม่ เพือ่ นทีม่ สี งิ่ ทีช่ นื่ ชอบรูปแบบเดียวกัน
หรือได้รับค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกใช้รถจักรยานยนต์จากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ร่วมกันภายในกลุ่ม
หรือผูท้ อี่ ยูใ่ นวงการมาก่อนและมีประสบการณ์มากกว่า จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม
ของผูว้ จิ ยั พบว่ากลุม่ เด็กแว้นจะมีพฤติกรรมทีเ่ หมือนกัน คือ มีคา่ นิยมตามกลุม่ เพือ่ นเป็นหลักในการจับต้อง
วัตถุอย่างรถจักรยานยนต์เพือ่ เป็นการตอบสนองต่อตนเอง ถ้าหากมองอีกมุมหนึง่ การเลือกใช้รถจักรยานยนต์
ต่าง ๆ เป็นผลมาจากการได้รับค�ำสนับสนุนหรือการส่งเสริมจากกลุ่มเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน เป็นการโน้มน้าว
การบริโภครถจักรยานยนต์ที่อาจเป็นค่านิยมของกลุ่มเด็กแว้นในเวลาต่อมา โดยผู้ที่ชักจูงอาจจะเป็นบุคคล
ที่อยู่ในกลุ่ม หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและมีความรู้ด้านรถจักรยานยนต์
6.3 วัฒนธรรมย่อยด้านทัศนคติของกลุ่มเด็กแว้น สามารถแยกได้ 3 ประเด็น ดังนี้
6.3.1 ทัศนคติต่อรถจักรยานยนต์เป็นมากกว่าพาหนะทั่วไป แต่จักรยานยนต์เป็นเรื่องของ
ความชืน่ ชอบหลงใหลในรถจักรยานยนต์ ซึง่ มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ รถจักรยานยนต์เหมือนคนทีต่ อ้ งการการดูแล
ที่ดี
6.3.2 ทัศนคติเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ของรถจักรยานยนต์ กลุ่มเด็กแว้นชนชั้นกลางนั้น
ให้เหตุผลในการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ว่า ประหยัดเวลาในการเดินทาง มีความสะดวกรวดเร็ว รวมถึง
มีราคาที่ไม่แพง เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นเพียงความชื่นชอบ แต่เป็นการค�ำนึงถึงอรรถประโยชน์
ที่ได้รับจากรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงการมีทัศนคติต่อรถจักรยานยนต์เพื่อใช้งานในชีวิตประจ�ำวัน
6.3.3 ทัศนคติตอ่ ตนเอง กลุม่ เด็กแว้นชนชัน้ กลางมีความเชือ่ ว่าตนเองนัน้ มีความรูแ้ ละทักษะ
ที่ดีพอสมควรในการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงความเชื่อมั่นในความคิดของตน
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6.4 แบบแผนความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติตามกันมาของกลุ่มเด็กแว้น
แบบแผนในการเสริมความงามรถจักรยานยนต์ เป็นค่านิยมของกลุ่มเด็กแว้นชนชั้นกลาง
ที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต หรือเรียกได้ว่าเป็นการสืบทอดทางความเชื่อ ในการเสริมความงามรถจักรยานยนต์
เพื่อเสริมสมรรถนะให้รถจักรยานยนต์ในการขับขี่ท่ีดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความเชื่อที่เป็นค่านิยมของเด็กแว้น
ชนชั้นกลางในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้การประดับยนต์เพราะเชื่อในความเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
รถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นที่เป็นค่านิยมของช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งเป็นคุณค่าทางจิตใจของกลุ่มสังคมแว้นที่พึง
สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่ช่วยตัดสินใจส�ำหรับการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ได้ง่ายมากขึ้น
จึงท�ำให้กลุ่มเด็กแว้นชนชั้นกลางเลือกบริโภคสิ่งของที่มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันในกลุ่มสังคม เห็นได้
จากความเป็นอยู่ของเด็กแว้นชนชั้นกลาง ในปัจจุบันที่มีค่านิยมในด้านของรถจักรยานยนต์รูปแบบเดียวกัน
นอกจากนีพ้ ฤติกรรรมการลอกเลียนแบบทางทัศนคติหรือท่าทางเป็นไปตามค่านิยมของผูค้ นในกลุม่ เพือ่ การอยู่
ร่วมกันและสามารถสะท้อนความเป็นกลุม่ วัฒนธรรมตามแบบแผนความเชือ่ แบบแผนการขับขีร่ ถจักรยานยนต์
ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกลุ่มสังคมที่อาศัยอยู่ เป็นพฤติกรรมที่มีร่วมกันและยึดถือร่วมกัน โดยการสืบทอด
พฤติกรรมต่าง ๆ จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งนั้นเป็นการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มเด็กแว้น
ชนชั้นกลาง ด้วยการลอกเลียนแบบคนใกล้ตัว รวมถึงระบบของผู้มีอิทธิพล (Influencer) ในวงการเด็กแว้น
ชนชัน้ กลางทีม่ ตี อ่ เด็กแว้นผ่านตามช่องทางต่าง ๆ เหมือนกับการมีตน้ แบบในพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดเป็นความเชือ่
จากผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ และเก็บเป็นความทรงจ�ำ จึงน�ำมาปฏิบตั ติ อ่ ในกระบวนการต่อไป
แบบแผนความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีผลต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นเรื่องราวของการให้
ความเคารพและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรถจักรยานยนต์อย่างแม่ย่านางที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของ
กลุม่ เด็กแว้น ผูว้ จิ ยั ได้สงั เกตว่าส่วนใหญ่จะมีการปฏิบตั เิ หมือน ๆ กัน คือ การให้ความเคารพรถจักรยานยนต์
โดยการกราบไหว้และอธิษฐานก่อนที่จะออกไปขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกัน นอกจากนี้ในปัจจุบัน ยังมีกลุ่ม
เด็กแว้นบางกลุ่มที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ จากประสบการณ์ เช่น การประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชน
จนได้รบั บาดเจ็บหรือสลบไป แต่รา่ งกายกลับไม่ได้รบั บาดเจ็บแม้แต่นอ้ ย มีเพียงเลือดหนึง่ หยด บริเวณหน้าอก
ทีห่ าสาเหตุของเลือดหยดนัน้ ไม่ได้ โดยเชือ่ ว่าพระเครือ่ งทีห่ อ้ ยด้วยความเคารพและศรัทธา จึงท�ำให้เชือ่ ว่ามี
บางสิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติคมุ้ ครองอยูเ่ สมอ สิง่ เหล่านีถ้ กู เล่าต่อกันมาจนท�ำให้กลุม่ เด็กแว้นบางกลุม่ มีความเชือ่
เรื่องความศรัทธา และการห้อยพระเครื่องเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
แบบแผนความเชือ่ กับความเป็นกลุม่ เด็กแว้นเป็นกลุม่ ทีอ่ ยูต่ ามล�ำพัง ค่านิยมและความเชือ่ ภายใน
กลุ่มเป็นการสอดแทรกค่านิยมและความเชื่อต่าง ๆ จากการสนทนากับเพื่อนในกลุ่ม จนกระทั่งเกิดค่านิยม
ในรูปแบบเดียวกัน หรืออาจเกิดจากประสบการณ์ที่เล่าต่อ ๆ กันจึงท�ำให้เกิดความเชื่อครอบง�ำบุคคลหนึ่ง
โดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งต่อความเชื่อต่าง ๆ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์เดิมของกลุ่มสังคมแว้นไม่ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ “การเคารพในตัวรถ เพราะรถมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (แม่ย่านาง)” เป็นต้น เป็นความเชื่อ
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ที่ยึดถือร่วมกันซึ่งเกิดจากระเบียบแบบแผนความเชื่อของกลุ่ม ผู้คนในกลุ่มต้องให้ความส�ำคัญและสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ หากไม่ให้ความส�ำคัญกับความเชื่อหรือระเบียบต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มได้

7. การสรุปผลและการอภิปรายผล
พฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้นชนชั้นกลางที่คนภายนอกมองในมุมของความคึกคะนอง การใช้
รถจักรยานยนต์ด้วยความประมาท ท�ำให้ผู้อื่นมองว่าเด็กแว้นชนชั้นกลางเป็นกลุ่มคนที่ไม่ดี และสุ่มเสี่ยงต่อ
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม แต่ความเป็นจริง กลุม่ เด็กแว้นชนชัน้ กลางเป็นกลุม่ ทางวัฒนธรรม ถ้าหากมองในมุม
ของเด็กแว้นชนชัน้ กลาง เป็นเพียงความชืน่ ชอบและความหลงใหลของผูท้ ยี่ ดึ ติดกับรถจักรยานยนต์เหมือนกัน
มาอยูร่ ว่ มกัน แต่ในสังคมไม่มพี นื้ ทีใ่ นการแสดงออกให้กบั กลุม่ เด็กแว้นชนชัน้ กลางเท่าทีค่ วร เด็กแว้นชนชัน้ กลาง
จึงน�ำเสนอตนเองออกมาในรูปแบบดังกล่าวในสถานที่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามระเบียบของกลุ่ม
สังคมทีถ่ กู ก�ำหนดไว้กอ่ นหน้าซึง่ ถูกส่งต่อจากรุน่ สูร่ นุ่ รวมไปถึงการเลียนแบบพฤติกรรมผูม้ ชี อื่ เสียงในวงการ
เด็กแว้น ดังที่ เฟอร์มันน์ (1990 อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549, น. 336-339) กล่าวว่า เนื่องจาก
วัยรุ่นเป็นช่วงจากวัยเด็กที่ก�ำลังด�ำเนินเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เรียกว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงที่ก�ำลังด�ำเนินการ
ลอกเลียนแบบบทบาทของวัยผูใ้ หญ่ในหลาย ๆ ด้าน ในกรณีของเด็กแว้นชนชัน้ กลางนัน้ มีการเลียนแบบผูค้ น
รอบข้าง สังคมใกล้ตัว หรือผู้มีชื่อเสียงในวงการ จึงสะท้อนให้เห็นถึงการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อน�ำมา
ใช้ในการด�ำเนินชีวิต อาทิ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความรวดเร็ว เป็นต้น
ยิง่ ไปกว่านัน้ การเป็นกลุม่ ทางวัฒนธรรมในด้านแนวทางการใช้ภาษา เป็นวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้
เพราะภาษาทีใ่ ช้กนั ภายในกลุม่ จะเข้าใจกันเพียงผูค้ นทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ คนภายนอกกลุม่ ไม่สามารถเข้าถึงแนวทาง
ของภาษาในกลุ่มวัฒนธรรมนี้ได้อย่างถ่องแท้ อาทิ ไล่ข้าง ขูดชาม ไล่เม็ด เป็นต้น โดยความหมายของค�ำ
เหล่านี้ มีดังนี้ ค�ำว่า “ไล่ข้าง” หมายถึง การปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่อยู่ในระบบส่งก�ำลังของเครื่องยนต์ ค�ำว่า
“ขูดชาม” หมายถึง การเปิดร่องให้เม็ด หรือตุ้มถ่วง ภายในเครื่องยนต์วิ่งได้สูงขึ้น เพื่อไปดันชามขับให้ชิด
มากขึ้นมีผลท�ำให้สายพานวิ่งได้สูงขึ้น และค�ำว่า “ไล่เม็ด” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอัตราทดของระบบ
ส่งก�ำลัง โดยถ้าเราน�ำมาเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์ในระบบโซ่ การเพิม่ เม็ด (ตุม้ ถ่วง) ให้หนักขึน้ เท่ากับการลด
สเตอร์หลังของรถจักรยานยนต์ และในขณะเดียวกัน ลดเม็ดให้เบาก็คอื การเพิม่ สเตอร์หลังของรถจักรยานยนต์
(เพิม่ ความเข้าใจ ความหมาย) ค�ำเหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่เกีย่ วกับเครือ่ งยนต์ของรถจักรยานยนต์ทงั้ สิน้ เมือ่ น�ำมา
ใช้ในการสนทนาภายในกลุม่ ภาษาเหล่านีจ้ ะท�ำให้เกิดความเข้าใจและการโต้ตอบกัน จึงแสดงให้เห็นความเป็น
กลุม่ วัฒนธรรมทีม่ คี วามเข้าใจในภาษาเฉพาะของกลุม่ ตนทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เป็นเอกลักษณ์ของภาษาได้ถกู ก�ำหนดขึน้
โดยกลุ่มแว้น
แนวทางการแต่งกายและการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ อัตลักษณ์ของกลุ่มเด็กแว้นชนชั้นกลาง
ทีแ่ สดงออกในรูปแบบของการแต่งกาย การเสริมความงามรถจักรยานยนต์ หรือการเลือกใช้รถจักรยานยนต์
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มีการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ตามกระแสและความนิยมของกลุ่ม อาทิ Yamaha Xmax300 หรือ Honda
PCX150 เป็นต้น ซึ่งค่านิยมต่าง ๆ เกิดมาจากการปลูกฝังจากสถาบันครอบครัว ผู้ที่อยู่รอบข้าง หรือร้าน
จ�ำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ เป็นต้น โดยค่านิยมกับความยึดถือเหล่านั้น ต้องคล้อยตามกันอยู่เสมอ ดังที่
ทศพร กาญจนากาศ (2528, น. 55-56) กล่าวว่า “ค่านิยม” หมายถึง สิ่งที่ผู้คนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม ค่านิยมอาจรวมถึงวัตถุต่าง ๆ และการด�ำเนินชีวิตของแต่ละคนหรือแต่ละสังคม
ด้านทัศนคติทเี่ ป็นแนวทางการด�ำเนินชีวติ ของกลุม่ เด็กแว้นชนชัน้ กลาง เป็นการเรียนรูแ้ ละการปลูกฝัง
ค่านิยมบางประการผ่านสิ่งเร้าต่าง ๆ ภายในกลุ่มเด็กแว้น เช่น อิทธิพลของรุ่นพี่ในกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มที่ได้
ท�ำร่วมกันดังที่ เชิดศักดิ์ โฆวาสิทธิ์ (อ้างถึงใน รุ่งนภา บุญคุ้ม, 2536, น. 20) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง
ประสบการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึง่ อาจเป็นความรูส้ กึ ทีถ่ กู กระท�ำโดยสิง่ เร้า
ที่มาจากภายนอก เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากและจะแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัด
แบบแผนความเชือ่ ของกลุม่ เด็กแว้นชนชัน้ กลางทีม่ กี ารสืบทอดต่อกันมาจากรุน่ หนึง่ ไปยังอีกรุน่ หนึง่
ที่เกิดจากการปลูกฝังและสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง อาทิ ความเชื่อเกี่ยวกับการขับขี่ สิ่งเหล่านี้
เป็นตัวจ�ำกัดความเป็นตัวตน และการเป็นกลุม่ สังคมเพือ่ ให้แยกออกจากกลุม่ สังคมวัฒนธรรมหลัก และเป็น
ความเชื่อที่ทุกคนเชื่อเพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของกลุ่มเด็กแว้นชนชั้นกลาง

8. ข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง “แบบแผนความเชือ่ ในวัฒนธรรมย่อยของกลุม่ เด็กแว้นชนชัน้ กลางทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพศสถานะ ที่ส่วนใหญ่แล้ว
เด็กแว้นชนชัน้ กลางจะต้องมีเฉพาะเพศชายทีเ่ ป็นผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ และเพศหญิงทีถ่ กู เรียกว่า “สก๊อย”
เป็นเพศทีต่ อ้ งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างเดียวหรือไม่ หรือสก๊อยก็สามารถขีร่ ถจักรยานยนต์ได้เหมือนกัน
หรือเป็นเพียงแรงขับเคลื่อนทางเพศของเพศชาย (แว้น) เท่านั้น
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