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เสนทางเด็กแวนต-เด็กสกอย ตัวจริงของแกงซิ่งปวนเมือง

"แวนต...แวนต..." ทุกครั้งที่ไดยินเสียงมอเตอรไซคดังแสบแกว
หู กับภาพแกงนักบิดขับขี่รถฉวัดเฉวียนปวนไปปวนมา อารมณ
"รําคาญ" คงเกิดขึ้นในใจใครหลายคน และกับบางคนคงกนวา
ดาทอแกงซิ่งเหลานี้ ทํานองวา "จะรีบไป..กันหรือไง" และกับ
อีกบางคนก็ใหนึกสงสัยวา แกงซิ่งกลุมนี้เปนใคร ไมเรียนหนังสือ
กันหรืออยางไร วันๆ ถึงเอาแตกอความเดือดรอนใหชาวบานชาวชอง
"เด็กแวนต แกงซิ่งมอเตอรไซค" คือ สมญานามของพวกเขา!!!
หลายคนคงอยากรูวา "เด็กแวนต" มีที่มาที่ไปอยางไร ในการเรียนวิชาบูรณาการ 2 นิสิตจาก
ภาควิชาบรรณรักษศาสตรชั้นป 2 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร 10 ชีวิต อาทิ "ปลั๊ก" นายสมภพ อยูยงสินธ, "เมย" นางสาวนภภัสสร สอนคม รวมกันลง
พื้นที่เสาะหาความจริงแบบ "ลงลึก" เกาะติดสถานการณมาใหไดรับรูกันอยางกระจางแจง
"ปลั๊ก" สมภพ บอกวา เด็กแวนต เปนกลุมวัยรุนซิ่ง ที่นิยมซิ่งรถบนถนน โดยตองการประลอง
ความเร็ว มีทั้งผูชายและผูหญิง บางคนรูจักเด็กแวนตในชื่อของ เด็กเรซ หรือ เด็กเทสต แลวแต
จะเรียก เด็กแวนตจะมีผูหญิงซอนทายดวยเสมอ ผูหญิงเหลานี้ทําตัวเสมือนตุกตาทายรถ สวน
ใหญจะใสกระโปรงหรือกางเกงขาสั้น ผมซอย สวมเสื้อเอวลอย สายเดี่ยว คอเลื้อยควานลึกจน
เห็นเนินอก แตงหนาจัด ใชขนตาปลอมเพื่อใหขนตาเดงลูลม แกมแดงดวยน้ํายาอุทัยทิพย มัก
กอดรัดฟดเหวี่ยงฝายชายขณะซอนทายรถจนเกินงาม สวนใหญผูหญิงที่ซอนทายเด็กแวนตจะ
เรียกตังเองวา "เด็กสกอย" หรือ "เด็กซอน" ผูหญิงกลุมนี้มักมารวมตัวกันตามสถานที่นัดพบกัน
กอนที่นักซิ่งหนุมจะมาเสมอ
ดาน เมย-นภภัสสร อธิบายคําวาแวนต มาจาก...เสียงทอรถที่เวลาแขงกันแลวบิดเรงความแรง
ดัง แวนต....แวนต....
การเขาสูเสนทางการเปนเด็กแวนต เริ่มจาก "สภาพแวดลอมพาไป" บางคนครอบครัวเปดอูซอม
รถ หรือคบเพื่อนที่อยูในกลุมแขงรถเปนเด็กแวนตมากอน ทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ การ
เลี้ยงดูก็มีสวนสําคัญ เด็กแวนตสวนใหญมาจาก "ครอบครัวที่มีปญหา" พอแมไมมีเวลา หยารอง
เลี้ยงลูกดวยเงิน สุดทายมาจาก "ความชื่นชอบสวนตัว" โดยเฉพาะเด็กผูชายที่นิยมเรื่อง
เครื่องยนต และชอบการขับขี่มอเตอรไซค มีความใฝฝนอยากเปนนักแขงรถอาชีพ
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ปลั๊กเลาตออีกวา รถที่นําไปแวนตสวนใหญเปนมอเตอรไซค 2 จังหวะ หรือมอเตอรไซคที่มี
คลัตช มอเตอรไซค 4 จังหวะหรือมอเตอรไซคที่ไมมีคลัตชและออโตเมติค หรือมอเตอรไซคที่
บิดคันเรงไดโดยไมตองเขาเกียรเอง รถเกือบทุกคันตองทําการปรับปรุง ตกแตง ตองใชเงินใน
ปริมาณที่สูง เด็กแวนตใชศัพทการตกแตงรถวา "มาโมกันเถอะ"
คนที่แวนตชนะนักซิ่งคนอื่นบอยๆ จะถูกเรียกวา "ตัวขี่" ตัวขี่เปนที่นาเกรงขามของนักซิ่งทั่วไป
และยังเปนที่ชื่นชอบของบรรดาสาวๆ
ที่ซอนทาย สวนการประชันความเร็วนั้นมักใชเย็นวันพุธ ศุกร และวันเสาร ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมและโอกาส การนัดรวมตัวเพื่อลองรถนั้นตองระวัง "พอ" ซึ่งเด็กแวนตใชเรียก "ตํารวจ"
สวนการลองเครื่อง แบงออกเปน 2 ประเภท คือลองเครื่องในสนามแขงกับลองเครื่องนอก
สนามแขง การลองเครื่องในสนามตองเสียคาใชจาย 400-500 บาท แตก็มีกฎระเบียบในการนํา
รถเขาแขงขัน ไมวาจะเปนเรื่องของความจุกระบอกสูบ สภาพรถตองไมถูกดัดแปลงมากเกินไป
แตถาดัดแปลงมากเกินไปจนเรียกวา "รถเปลือย" จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสนามแขง ดังนั้น รถ
เปลือยจํานวนมากจึงตองออกไปใชถนนหลวงเปนสนามประลองความเร็ว สวนมากเด็กแวนต
นิยมเลือกถนนสายเสนที่ไกลจากชุมชน ดวยเกรงวาจะไปรบกวนผูคน โดยจะเลือกถนนโลง และ
ถาเปนถนนที่พึ่งเปดใชใหมจะยิ่งชื่นชอบเปนพิเศษเพราะพื้นผิวถนนยังดีอยู
เด็กแวนตจะมีเทคนิคระดับเซียน โดยเริ่มจากตรวจเช็คเครื่องยนตของตัวเองใหพรอมอยูเสมอ
ถาหากพบจุดที่เสียหายจะรีบซอมแซมทันที มักดัดแปลงเครื่องยนตใหกินน้ํามันเยอะๆ เพื่อจะ
ไดเรงความเร็วไดมากขึ้น ถอดโครงหุมรถออกเพื่อลดน้ําหนักของตัวรถลง แสดงทาทางตางๆ
ขณะขับขี่ การขับขี่สวนใหญจะกมหัวลงและบิดเครื่องยนตใหแรงขึ้น และบางคนจะนอนคว่ําหนา
ลงนาบไปกับเบาะเพราะเชื่อวาจะทําใหเครื่องยนตแรงขึ้น การขับขี่ไมใชจะประชันความเร็วเพียง
อยางเดียว แตตองโชวเทคนิคการขับขี่ใหตื่นเตน เชนการสตารตเครื่องและบิด การเขาเกียร 1
แลวเหยียบเบรก เรงเครื่องสุดชีวิตจะทําใหยกลอไดทันที นอกจากนี้จะเห็นวารถเด็กแวนตยังติด
เครื่องเสียงใหดังเพื่อเรียกรองความสนใจ
การแขงขันแตละครั้งมีเดิมพันดวยเงิน มอเตอรไซค และผูหญิงที่ซอนทายมาดวย ซึ่งจบลงดวย
การมีเพศสัมพันธ
หลังจากลงพื้นที่ศึกษาชีวิตเด็กแวนต ปลั๊กและเพื่อนนิสิตทั้งหมด บอกเปนเสียงเดียวกันวา การ
เปนเด็กแวนตนั้นสรางความเดือดรอนใหกับคนที่อาศัยอยูในชุมชน เกิดอันตรายตอชีวิตและเกิด
มลพิษทางเสียง เด็กแวนตหมดโอกาสทางการศึกษา ติดสุรา ยาเสพติด นําไปสูการมั่วเพศและ
มีเพศสัมพันธ เกิดปญหาตั้งครรภกอนวัยอันควร นําไปสูการทําแทง เกิดปญหาดานการเงิน เกิด
ปญหาครอบครัว ปญหาเชื่อมโยงเปนลูกโซขนาดใหญ เมื่อครอบครัวเลี้ยงลูกที่คลอดออกมา
ไมได เกิดปญหาเด็กกําพรา อัตราการเกิดที่ไรคุณภาพมีมากขึ้น ขาดปจจัยสี่ในการดํารงชีวิต
ประชากรไมมีคุณภาพ เพราะขาดการเลี้ยงดูที่ดี อัตราการวางงานสูง เกิดปญหาอาชญากรรม
ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน เกิดปญหาการขายบริการทางเพศ ปญหารายไดของประเทศชาติ
ปญหาดานเยาวชน และทายที่สุดสงผลถึงภาพลักษณของประเทศ
"สิ่งที่ไดรับจากการลงพื้นที่เพื่อหาขอมูล คนหาความจริงในชีวิตเด็กแวนต ทําใหเกิดมุมมอง
ของปญหาที่กวางขึ้น รูจักคิดสังเคราะห วิเคราะหปญหา เห็นแงมุมแหงชีวิตของเด็กวัยรุน พรอม
ทําใหเกิดแนวคิดวาปญหาสังคมนั้นมีตนเหตุแหงปญหาเสมอ การแกปญหาสังคมมิใชการแก
ดวยปาก หากแตตองศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัยปญหานั้นๆ เพื่อใหรูแจงกอนเสมอ การ
แกปญหาเด็กแวนตไมมีทางแกไขไดหากครอบครัว สังคม และรัฐบาลยังไมเขาใจปญหาของ
เด็กแวนตอยางแทจริง และหากยังมองเด็กแวนตดวยทาทีไมเปนมิตร ยิ่งทําใหพวกเขาเหลานั้น
ถอยหางแนวทางการแกไขปญหา สุดทายแนวทางแกไขก็จะยิ่งมีชองวาง และซับซอนมากขึ้น"
"หวงโซเด็กแวนตจะถูกสืบทอดรุนตอรุน ทายที่สุด!! เด็กแวนตจะไมหมดไปจากสังคมไทย"
เจาของผลงาน "เด็กแวนต แกงซิ่งมอเตอรไซค" ทั้ง 10 คนย้ําเปนเสียงเดียวกัน
C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว 3.doc 21/2/07 10:41

หนา 36

C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว 3.doc 21/2/07 10:41

