ความเสี่ยงในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของผู้ขับขี่: ตัวอย่างจากงานวิจัย (2)

“สองเรา : มอเตอร์ไซค์กับการหลงใหลคลั่งไคล้วัตถุในโลกของวัยรุ่น ”
บทความ “สองเรา : มอเตอร์ไซค์กับการหลงใหลคลั่งไคล้วัตถุในโลกของวัยรุ่น” เป็นการนาเสนอข้อค้นพบ
ของคาถามในการศึกษาที่ว่า “ทำไมรถมอเตอร์ไซค์จึงกลำยเป็นควำมใฝ่ฝันสำหรั บเด็กวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้ ?”
โดยการอธิบายผ่านแนวคิดชีวิตทางสังคมของสิ่งของ (Social Life of Things) ของอรชุน อัปปาดูรัย (Arjun Appadurai)
ซึ่งอธิบายว่าสิ่งของนั้นมีชีวิตทางสังคมเฉกเช่นเดียวกันกับมนุษย์ วิธีการศึกษาสิ่งของในการเคลื่อนไหวจะช่วยทา
ให้เราเข้าใจผู้คนและบริบททางสังคม ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันและร่วมกันสร้างความหมายให้กับสิ่งของนั้นมีชีวิต
ขึ้นมา
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นไปเพื่อทาความเข้าใจความเป็นนักบิดรุ่นเยาว์ เรียนรู้วิถีชีวิต นิสัยใจคอ
แบบแผนการใช้ชีวิต และความสั มพันธ์ทางสัง คมและวัฒนธรรมของพวกเขาที่มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับลีลาการขี่
มอเตอร์ไซค์และการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุของพวกเขาเหล่านั้น โดยใช้เวลาเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่าง
ปี พ.ศ. 2547 ถึ ง กลางปี พ.ศ. 2549 ท าการศึ กษาวิ ถีชุ มชนวั ยรุ่นในจัง หวั ดแห่ง หนึ่ง ทางภาคตะวันออก
เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี มีบ้านเรือนปลูกขนานไปกับสองฝั่งแม่น้าสายหลักของจังหวัด เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ในชุมชนเมื่อมีการสร้างถนนสาหรับเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและชุมชนอื่นๆ จากก่อน
หน้าที่ชุมชนมีวิถีชี วิตแบบตลาดชายน้าและเคยใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการสัญจรจึงหายไป กลายเป็นเพียง
ชุมชนทางผ่ านเท่านั้น นอกจากถนนจะเปลี่ยนวิถี การเดิ นทางของคนต่างถิ่นที่ แวะเวี ยนมายั ง ชุมชนแล้ ว
ถนนยังทาให้รูปแบบการใช้ยานพาหนะของผู้คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วย รถมอเตอร์ไซค์ได้เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่ ง ในวิ ถีชี วิ ตของผู้ คนในชุมชนแห่ งนี้อาจเนื่ องด้ วยรู ปลั กษณ์ ที่ เล็ ก กะทั ดรั ด คล่ องตั ว มี ราคาที่ ชาวบ้ าน
สามารถผ่อนส่งซื้อหามาใช้ได้มอเตอร์ไซค์ถูกนามาใช้ร่วมกับปฏิบัติการต่างๆ ในการดาเนินชีวิตประจาวันของ
ชาวบ้านและเด็กวัยรุ่นในชุมชน
เรื่องราวของการศึกษานี้อธิบายรถมอเตอร์ไซค์ในชีวิตของเด็กวัยรุ่นว่า มีความหมายเสมือนสิ่งมีชีวิตอัน
เป็นที่รัก มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งของตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา จนกลายเป็น “ความหลงใหล
คลั่งไคล้วัตถุ” (Commodity fetishim) ซึ่งสามารถสรุปข้อค้นพบสาคัญ 3 เรื่อง ดังนี้
(1) ความหมายเกี่ ยวกับ “ความเสี่ ยง” ที่สัม พันธ์กั บ
บริ บทชีวิ ต ของผู้ คนที่ เกี่ ยวข้อ งแวดล้ อมภายในชุม ชน ถึงแม้ ว่ า
รถมอเตอร์ไซค์จะมีประโยชน์และเป็นที่ต้องการของชาวบ้าน แต่การใช้
รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านไม่น้อย โดยเฉพาะการขับ
รถเร็ว และการบิดเร่งเครื่องจนมีเสียงดังลั่นของเด็กวัยรุ่น การเผยแพร่
ปรากฏการณ์ ก ารบาดเจ็ บ และการเสี ย ชี วิ ตจากอุ บั ติ เ หตุ และการ
กาหนดมาตรการต่างๆของรัฐที่เข้มข้น ทาให้องค์ความรู้ทางระบาด
วิทยาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรถูกนาเข้ามาใช้เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ใน
การควบคุมจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยหวังว่าจะทาให้จานวนคนที่
ได้ รั บ บาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
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มอเตอร์ไซค์มี จานวนลดลง ในทางระบาดวิทยา รถมอเตอร์ไซค์ ถูกติดป้ายความหมายโดยผู้เชี่ยวชาญว่าเป็น
พาหนะเสี่ยงมีนัยยะถึงสิ่งอันตรายควรหลีกเลี่ยง ต้องควบคุม กาจัดและไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามาสู่โลกของ
เด็กวัยรุ่นที่ถูกมองว่ามีประสบการณ์น้อย ขาดทักษะในการขับขี่และไม่มีจิตสานึกด้านความปลอดภัยแต่เด็ก
วัยรุ่นไม่ได้ให้ความหมายต่อรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาแบบที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าว แต่พวกเขามีความผูกพันอย่าง
แน่นแฟ้นต่อรถมอเตอร์ไซค์อย่างยิ่ง ดังนั้นแนวคิดทางระบาดวิทยาที่อธิบายว่ารถมอเตอร์ไซค์เท่ากับอันตราย
(เสี่ยง) ไม่เพียงพอต่อการอธิบายปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กวัยรุ่นกับมอเตอร์ไซค์ได้
(2) การนิ ย ามความหมายและการให้ คุ ณ ค่ า แก่ ร ถ
มอเตอร์ ไซค์ ที่ แตกต่ าง จากการมองโลกที่ ต่ างกั น ของคนต่ างวั ย
คุณค่ าและความหมายของรถมอเตอร์ ไซค์ จากการมองโลกที่ ต่างกั น
รถมอเตอร์ ไซค์ เข้ ามาอยู่ ในการครอบครองของเด็ กวั ยรุ่นผ่านการให้
ความหมายและการให้คุณค่าด้วยสายตาของการมองโลกและการมีลีลา
(Lifestyle) ชีวิตที่แตกต่างกันของคนต่างวัย สาหรับพ่อแม่ความหมาย
ของรถมอเตอร์ไซค์ คือ ยานพาหนะที่มีไว้ให้ลูกเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
การจั บ จ่ า ยใช้ ส อยในชุ ม ชน และการเดิ น ทางไปเรี ย นหนั ง สื อ
การตัดสินใจซื้ อรถมอเตอร์ไ ซค์ให้ลูกจึงเป็นไปโดยการคานึงถึงมูลค่ า
ของประโยชน์ใช้สอย (use value) และเป็นเครื่องมือที่พ่อแม่ใช้เป็นการเพิ่มอานาจต่อรองให้ลูกทาในสิ่งที่
ตนเองต้องการ เช่น สามารถรีบกลับมาช่วยงานบ้านได้เร็วขึ้น ได้ ขี่รถไปโรงเรียนด้วยตัวเอง ต่อรองให้ลูกที่ไม่
สนใจเรียนให้กลับมาตั้งใจเรียนหนังสือ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน ลูกก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องมือในการ
ต่อรองกับพ่อแม่ ว่าหากพวกเขาได้ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์แล้ว พวกเขาจะทาในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการด้วย ใน
สถานะเช่นนี้ รถมอเตอร์ไซค์จึงเปรียบเสมือนสื่อกลางในพิธีกรรมแลกเปลี่ยน (exchange rituals) ระหว่างผู้ให้
(พ่อแม่) และผู้รับ (ลูก)
ในขณะที่พ่อแม่ให้คุณค่าและความหมายรถมอเตอร์ไซค์ในเชิงอรรถประโยชน์ คุณค่าของรถมอเตอร์ไซค์
ส าหรั บ เด็ ก วั ย รุ่ น กลั บ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ มี เ สน่ ห์ น่ า สนใจ เป็ น ยานพาหนะที่ ท้ า ทาย เพราะเป็ น การพิ สู จ น์
ความสามารถของผู้ขับขี่ในการควบคุมเครื่องยนต์ที่มีความเร็ว และมีอันตรายมากกว่าการขี่จักรยานในช่วงชีวิต
ที่ผ่านมากลายเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่จะได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์โอ้อวดเพื่อนแบบที่ผู้ใหญ่ใช้ขับขี่กัน รถมอเตอร์ไซค์
กลายเป็นตัวประสานเรื่องราวในวิถีชีวิตประจาวันของเด็กวัยรุ่น หรือสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมที่มีชีวิต
(3) ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างเด็กวัยรุ่นกับมอเตอร์ไซค์ วัตถุ
กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องได้รับ การดูแลเอาใจใส่ไม่ต่างไปจากคน ความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับวัตถุมีหลายระดั บ เริ่มจากความสัมพันธ์ในแง่การใช้ประโยชน์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เช่น รถมีไว้ใช้เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทาง ส่วน
ความสัมพันธ์ในระดับที่สองอยู่ภายใต้การสร้างคุณค่าและความหมายจากวัตถุที่
มนุ ษย์ ผลิ ต ขึ้น มาเป็น ความสั มพั นธ์ ใ นเชิง สัญ ญะที่ แสดงการโอ้ อ วด โดยน าเอา
ภาพลักษณ์ของตนเองไปสัมพันธ์กับสิน ค้านั้นๆเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับตนเอง
2

โดยตัวตนจะถูกสร้างขึ้นผ่านการครอบครองรถและลีลาการขี่รถ ทาให้การขี่รถเหมือนรูปแบบธรรมดาโดยไม่
ปรับเปลี่ยนแต่งเติมรถมอเตอร์ไซค์และไม่มีลีลาที่เฉพาะโดดเด่น กลายเป็นสิ่งที่มาลดทอนอัตลักษณ์ ดังกล่าว
บางคนเปรียบรถมอเตอร์ไซค์เสมือนเพื่อนที่เข้ามาในช่วงที่ชีวิตอ้างว้างเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่ได้รับ
ความใส่ใจห่วงใยจากคนรอบข้างแต่เมื่อได้ครอบครองรถมอเตอร์ไซด์ รถมอเตอร์ไซค์ก็กลายมาเป็นเพื่อนที่อยู่
เคียงข้างในทุกที่ทุกเวลา และถ้ายิ่งขี่รถมอเตอร์ไซด์ที่ตกแต่งแล้วจะทาให้ไ ด้รับความสนใจจากผู้คนรอบข้าง
มากขึ้น รถมอเตอร์ไซค์ก่อร่างอัตลักษณ์ตัวตนให้มีตาแหน่ง แห่งที่ในสังคม ทาให้ชีวิตที่ไ ร้ความหมายกลับมี
ชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง รถมอเตอร์ไซค์จึงมีคุณค่าเสมือนบุคคลอันเป็นที่รัก ดังนั้น การให้ความหมายต่อรถ
มอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นจึงก้าวพ้นจากการเป็น “วัตถุ” ไปสู่ “เพื่อนคู่ใจ”
ดัง นั้นบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กวัยรุ่นกับคนในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนในชุมชน หรือ
บริบททางสังคมวัฒนธรรมเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่โลกการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นที่มี
ลีลาการขี่รถที่พริ้วไหว แบบที่ผู้เชี่ยวชาญให้คานิยามว่า “เสี่ยง” โดยมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์
และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างพื้นที่ทางสังคมของเด็กวัยรุ่นชายขอบ ความเสี่ยงในมิติสังคมวัฒนธรรมจึง
เป็นสิ่งที่ต้องทาความเข้าใจเพื่อช่วยหาทางออกให้กับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ “อุบัติเหตุทางถนน” ได้มากขึ้น
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