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บทคัดย่อ

บทความเชิงชาติพันธุ์นิพนธ์ชิ้นนี้ศึกษาการใช้พื้นที่สาธารณะของวัยรุ่น โดย 

มุ่งไปที่กลุ่มวัยรุ่นสะพานพุทธฯ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็น “ตัวปัญหา” มีพฤติกรรมไม่เหมาะ 

สมและไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับ ผู้เขียนเลือกที่จะทำความเข้าใจ 

พฤติกรรมการแสดงออกของพวกเขา แทนที่จะมุ่งตัดสินพวกเขาจากภาพประทับที่ 

สังคมให้ไว้ ด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยาโดยการพาตนเองเข้าไปยังพื้นที่ที่พวกเขามา 

ทำกิจกรรมร่วมกัน ผู้เขียนพบว่ามีเงื่อนไขและข้อจำกัดหลายประการที่ทำให้วัยรุ่นเหล่า

นี้เข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าว พื้นที่สาธารณะเช่นสะพานพุทธฯ มีลักษณะที่เอื้อให้อัตลักษณ์ที่

พวกเขาต้องการแสดงออกสามารถเกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกัน วัยรุ่นผู้ใช้พื้นที่สะพานพุทธฯ 

ก็ได้มีส่วนในการสร้างและให้ความหมายใหม่แก่สะพานแห่งนี้ให้เป็นมากกว่าสิ่งก่อสร้าง

ที่เชื่อมการคมนาคมสองฝั่ง

abstract

This ethnographic article discusses the using of public space by 

the youth, especially the “Sapan Phut teenagers” (the group of the youth 

who usually hang around Memorial Bridge area), whom are deemed by 

Thai society as a deviant group and violators of social norms. In this article, 

I try to come to understand them in order to counter the stereotypes that 

Thai society imposes on them, using ethnographic research conducted in 

their interactive space – the Sapan Phut. I argue that public space, such as 

Sapan Phut, has important features that afford these youth to express their 

identities to the public. In the mean time, these youth also play an important 

part in constructing and defining new meanings of the bridge, giving it new 

meanings other than the physical construction bridging the traffic across the 

Chao Phaya River.
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ความสงสัยและการเขาสูสนาม1 

การกลับไปเดินเลนที่สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาหรือที่เรียกกัน  
ติดปากวา “สะพานพุทธ” หลังจากที่ไมไดไปมาเปนเวลา 3 ป ผูเขียนพบวา   
มีความเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจ วัยรุนเขามาใชพื้นที่บนสะพาน (สวนที่เปน
ทางเดินทั้งสองฝง) เปนจํานวนมากจนนาประหลาดใจ คนภายนอกมักมอง
สะพานพุทธวาเปนแหลงวัยรุนมั่วสุม พฤติกรรมของวัยรุนเหลาน้ีที่ผูเขียน    
พบเห็นก็อาจเรียกไดวาสอดคลองกับภาพประทับดังกลาว เชน การแตงกาย
แปลกๆ การหยอกลอกัน การสงเสียงโวยวาย การพูดจาหยาบคาย การ
แสดงออกกับเพศตรงขาม ตั้งแตการขอเบอรโทรศัพท การแซว การกอดจูบ 
การดื่มเหลาบนสะพาน การสูบบุหร่ี ไปจนถึงการทะเลาะเบาะแวงและทําราย
รางกาย จึงไมนาแปลกใจนักทีค่นวัยผูใหญหรือแมแตวัยรุนดวยกันแตไมไดอยูใน
สังคมลักษณะดังกลาวจะมองวัยรุนเหลาน้ันวาเปน “ตัวปญหา” 

คร้ังแรกๆ ที่พบเห็นการแสดงออกดังกลาว ผูเขียนตั้งคําถามกับตัวเอง
วา “พฤติกรรมเชนน้ีเปนปญหาหรือไม” แตสุดทายก็พบวามันไมใชคําถามที่เปน
ประโยชนมากนัก ตรงกันขาม กลับเปนอุปสรรคตอการทําความเขาใจพวกเขา 
และอาจทําใหติดอยูกับกรอบคําอธิบายวัยรุนเชนที่สื่อกระแสหลักนําเสนออยู 
ผูเขียนจึงลองหาคําอธิบายจากจุดเร่ิมตนอื่นแทนการตั้งตนจากกรอบเร่ืองการ
เปนปญหาหรือไมเปนปญหา โดยเลือกใชประเด็นเร่ืองอัตลักษณและพื้นที่
สาธารณะเขามาวิเคราะห ผูเขียนศึกษากลุมวัยรุนตั้งแตกลุมที่จัดอยูในชวงอายุ
เทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เปนกลุมคนที่เขา
มาใชพื้นที่สะพานพุทธเปนประจํา ทั้งยังเก็บขอมูลจากกลุมบุคคลอื่นที่เก่ียวของ
กับพื้นที่ เชน กลุมวัยรุนที่ไมไดมาสะพานพุทธเปนประจํา ตํารวจในพื้นที่ 
รวมถึงขอมูลจากเว็บไซต  

นอกจากน้ันผู เขียนไดทบทวนเอกสารที่ เ ก่ียวของ รวมทั้งทําวิจัย
ภาคสนามดวยการสังเกตการณอยางมีสวนรวม ทั้งรวมกินดื่ม เดินเลน น่ังเลน
กับพวกเขา รวมถึงการสัมภาษณทั้งเปนทางการนอกสถานที่ (นัดสัมภาษณ
รายบุคคลและอัดเสียง) และไมเปนทางการ (พูดคุยระหวางรวมกิจกรรม     
ในสนามและจดบันทึก) ผูเขียนลงพื้นที่เปนระยะ ตั้งแตสิงหาคมถึงตุลาคม 

                                                
1
 บทความนี้เรียบเรียงและปรับปรุงจากรายงานประจําวิชา ม. 603 สังคม 

วัฒนธรรม และชาติพันธุในประเทศไทย และวิชา ม. 604 การวิจัยทางมานุษยวิทยา ซึ่งใช
ขอมูลสนามรวมกัน สงในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 และเพ่ือปกปองสิทธิของ
ผูใหขอมูล ผูเขียนจึงไดใชชื่อท่ีสมมติขึ้นแทนชื่อจริงของผูใหขอมูลท้ังหมด 
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2552 ในชวงหัวค่ําถึงหลังเที่ยงคืน สวนใหญไปในคืนวันเสารซึ่งวัยรุนขาประจํา
จะมารวมตัวกันมาก 

 

วัยรุนในฐานะส่ิงสราง (constructed)  

กับภาวะตื่นตระหนกทางศีลธรรม (moral panic) 

หากพิจารณาในเ ชิงประวัติศาสตรจะพบวา การนิยามและให
ความหมายตออัตลักษณและการกระทําของผูคนดวยอายุน้ันเปนสิ่งที่เกิดขึ้น   
ในภายหลัง อยางนอยยุคกลางในยุโรปก็ไมไดมีความรับรูตอบุคคลที่อยูในภาวะ  
ที่เรียกวา “เด็ก” เน่ืองจากเมื่อผานพนภาวะของทารกที่ยังตองพึ่งพาไปแลวน้ัน 
เด็ก (ในความหมายปจจุบัน) ก็จะถูกปฏิบัติ เหมือนเปนผู ใหญที่ยั งเล็ก 
(miniature adult) ซึ่งไมใชภาวะที่แตกตางไปจากผูใหญ ตอเมื่อระบบการศึกษา
ที่เปนทางการไดแพรหลาย เด็กจึงถูกแยกหางจากโลกของผูใหญอยางชัดเจน 
เด็กๆ ตองใชเวลาในโรงเรียนอยางยาวนานเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูบทบาท
และความรับผิดชอบแบบผูใหญ ดังน้ัน ภาวะความเปนวัยรุนจึงเปนเสมือนระยะ
ระหวางความเปนเด็กที่ไรเดียงสากับความเปนผูใหญที่อยูในโลกแหงความจริง 
สิ่งเหลาน้ีเปนผลจากการพัฒนาของระบบทุนนิยมที่ทําใหชนช้ันกลางตองการ  
สงบุตรหลานของตนเขาสูระบบการศึกษามากขึ้น นอกจากน้ีสังคมยังตองการ
ควบคุมใหวัยรุนชนช้ันแรงงานเขาสูระบบการศึกษาดวยเชนกัน  ความกังวลใจ
ตอพฤติกรรมวัยรุน (โดยเฉพาะวัยรุนชนช้ันแรงงาน) ที่มักไมอยูในวินัยและ   
ไมปฏิบัติตามกฎถูกตอกย้ําเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ภาวะตื่นตระหนกทางศีลธรรม
เก่ียวกับกลุมนักเลง อาชญากรรมเยาวชน ความรุนแรง เกิดขึ้นภายใตกรอบ
ความคิดน้ี วัยรุนจึงถูกนิยามวาเปนวัยที่สรางปญหา (Valentine, Skelton and 
Chambers 1998, 3-4) งานศึกษาบางช้ินก็แสดงใหเห็นวายังไมมีนิยามวัยรุน
ที่ชัดเจน ในแตละสังคมจะนิยามตางกันไป บางแหงอาจรวมกลุมคนที่อยูในชวง
กอนวัยหนุมสาว (preadolescence) วาเปนวัยรุน บางแหงอาจรวมวัยรุนไปถึง
คนวัย 30-40 (Bucholtz 2002, 526) 

อยางไรก็ตาม แมจะมีการมองวาความเปนวัยรุนเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น 
แตผูเขียนเห็นวาบริบทตางๆ ที่พัฒนาขึ้นมาในยุคสมยัใหมน้ัน ไดสงผลอยางมาก
ใหวัยรุนมีภาวะการดํารงอยูที่แยกออกไปจากเด็กและผู ใหญ ผูเขียนไมได
หมายถึงในเชิงจิตวิทยา เน่ืองจากไมมั่นใจที่จะยอมรับคําอธิบายเก่ียวกับภาวะ
จิตใจและความตองการที่แตกตางจากวัยอื่นๆ ดวยเห็นวาคําอธิบายเชนน้ี      
มีแนวโนมจะใหภาพวัยรุนที่ตายตัวและเปนฐานคิดสนับสนุนมุมมองที่วาวัยรุน
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เปนตัวปญหา แตผูเขียนหมายถึงในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เชน 
วัยรุนเปนวัยที่ตอง (หรือถูกคาดหวังให) เขาไปอยูในระบบการศึกษา เปนวัยที่มี
เวลาวางและมีโอกาสใชเวลารวมกับกลุมเพื่อนมากเปนพิเศษ พึ่งพาตนเอง
ในทางเศรษฐกิจไดไมเต็มที่ ยังไมมีสิทธิบางประการตามกฎหมายดวยขอจํากัด
ดานอายุ เปนตน เง่ือนไขเหลาน้ีไดทําใหวัยรุนมีกิจกรรมบางอยางที่เฉพาะตัว
และอาจแตกตางไปจากวัยอื่นๆ สิ่งน้ีเปนจุดตั้งตนที่ผูเขียนใชเพื่อทําความเขาใจ
พวกเขา 

โดยทั่วไปมักนิยามวัยรุนวาเปนชวงอายุที่อยูระหวางการเปลี่ยนผาน
จากความเปนเด็กไปสูความเปนผูใหญ เปนสภาวะที่ไมใชทั้งเด็กและไมใชทั้ง
ผูใหญ แตอยูตรงชายขอบระหวางสองวัยดังกลาว สภาวะเชนน้ีกํากวม สับสน 
และเปนอันตราย ตองการการดูแลเปนพิเศษเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูวัย
ผูใหญที่ตองมีภาระความรับผิดชอบตางๆ (กุลภา 2544, 58)  

งานศกึษาที่มองวัยรุนในลักษณะขางตน ตรงกับงานศึกษาวัยรุนในแนว 
adolescence ที่แมรี บูโชลซ (Mary Bucholtz) ไดเสนอไว เธอช้ีใหเห็นวามี
ความตางระหวางงานที่ศึกษา adolescence กับงานที่ศึกษา youth  งานศึกษา
กลุมแรกมักสนใจวา ในการเตรียมความพรอมเพื่อเปนผูใหญในอนาคต วัยรุน 
จะถูกกําหนดและถูกควบคุมรางกายจิตใจอยางไร แตงานศึกษากลุมหลัง      
จะพิจารณาถึงประสบการณ ปฏิบัติการทางสังคม และวัฒนธรรมของวัยรุน    
ณ ปจจุบัน ซึ่งเปนการกําหนดขึ้นโดยตัววัยรุนเอง (Bucholtz 2002, 532)  

การศึกษา youth ใหความสําคัญกับวัยรุนมากกวาการศึกษา adoles- 
cence ที่มองวัยรุนเปนเพียงชวงเปลี่ยนไปสูอีกวัยหน่ึง ไมไดมีความสําคัญ    
ในตัวเอง เชนเดียวกับการมองวัยรุนที่ปรากฏตามสื่อกระแสหลักและความรับรู
ของคนทั่วไปในสังคม  

การตัดสินพฤติกรรมตางๆ ของวัยรุนที่แสดงออกมาวาเปน “ชายขอบ” 
(แมในสังคมทั่วไปจะไมใชคําน้ีโดยตรง แตก็มักจะอยูในความหมายของคําน้ี) 
ยอมตองมีมาตรฐานบางอยางที่เปนที่ยอมรับและบางอยางที่ไมไดรับการยอมรับ 
สิ่งที่ยอมรับกันวาเปนมาตรฐานทีเ่หมาะสมน้ันเปนคําตัดสินที่มาจากสายตาของ 
“ศูนยกลาง” ในแงน้ีศูนยกลางแหงวัยจึงเทากับ “ความเปนผูใหญ”  อัตลักษณ
ของวัยรุนทีม่องกันวาเปนปญหาถูกสรางขึ้นจากคนวัยอื่นมากกวาตัวพวกเขาเอง 

เมื่อกลับมาพิจารณาถึงประเด็นเร่ืองภาวะตื่นตระหนกทางศีลธรรม 
ผูเขียนพบวาภาวะดังกลาวปรากฏใหเห็นในสังคมไทยเชนกัน ประมาณ 10 ป
กอนหนาน้ี สังคมไดใหความสนใจอยางมากกับการแตงกายและการแสดงออก
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ของวัยแรกรุน (preteen) ที่ใชพื้นที่บริเวณเซ็นเตอรพอยต สยามสแควร และมี
การวิพากษวิจารณถึงความไมเหมาะสมตางๆ (กุลภา 2544)  

สวนในระยะใกล สังคมก็ใหความสนใจกับกลุมวัยรุนอีกกลุมหน่ึงที่เรียก
กันวา “เด็กแวน” เพราะพฤติกรรมของวัยรุนกลุมดังกลาวมีผลกระทบชัดเจนกับ
สังคม โดยเฉพาะกิจกรรมการขับขี่มอเตอรไซคดวยลีลาผาดโผน การประลอง
ความเร็วบนถนนซึ่งกระทบถึงคนกลุมอื่นๆ ที่รวมใชพื้นที ่ 

งานศึกษาของปนัดดา ชํานาญสุข (2551) ไดช้ีใหเห็นวา วัยรุนกลุม
เด็กแวนยังเช่ือมโยงกับอาชญากรรมอื่นๆ ตั้งแตการปาหินใสกระจกรถยนต   
การทํารายรางกาย ไปจนถึงการคาสิ่งเสพติด อยางไรก็ตาม จากการใชชีวิต
รวมกับวัยรุนกลุมน้ีกวา 3 ป ปนัดดาไดใหขอมูลชีวิตของวัยรุนเหลาน้ีอยาง
ละเอียด ทําใหผูเขียนตระหนักวาสถานะที่เสมือนไมมีตัวตนในโรงเรียนและใน
สังคมไดผลักดันใหพวกเขาเลือกใชพื้นที่ “ถนน” เพื่อสรางตัวตนและการยอมรับ
จากกลุมเพื่อนฝูง นอกจากน้ีปนัดดายังช้ีใหเห็นถึงชีวิตวัยรุนกลุมน้ีอีกวาแตละ
คนมีภูมิหลังและบริบทแวดลอมในการใชชีวิตอยางไร จากประเด็นดังกลาวทําให
ผูเขียนเห็นวามีความจําเปนตองพิจารณา “ปญหาวัยรุน” ใหลึกซึ้งมากกวาการ
มองเพียงในระดับปรากฏการณที่เกิดขึ้น  

ภาวะตื่นตระหนกทางศีลธรรมเปนเคร่ืองมือในการควบคุมทางสังคม  
ที่ทําใหบางกลุมกลายเปนปศาจ (demonize) กรณีน้ีก็คือกลุมวัยรุน (Travlou 
2003, 15) เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2552 ปรากฏขาวกลุมชายฉกรรจที่น่ัง
อยูในรถยนตยี่หอวอลโว กราดยิงเด็กแวนที่ชลบุรี กลุมเด็กแวนถูกยิงบาดเจ็บ  
5 ราย (มีรายหน่ึงที่ทั้งถูกชนและยิงซ้ํา) อีกนับสิบรายบาดเจ็บเพราะรถลม
ระหวางหลบกระสุน สาเหตุเน่ืองมาจากกลุมเด็กแวนเรงเคร่ืองเสียงดังกอกวน
ระหวางติดไฟแดง (ไทยรัฐ 2552) เมื่อผูเขียนตามอานความเคลื่อนไหวจาก
เว็บบอรดที่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกรณีน้ี พบวามีผูเขามาใหความเห็น   
เปนจํานวนมาก ทีน่าตกใจคือสวนใหญช่ืนชมการกระทําของคนรายที่ไลยิงกลุม
เด็กแวน หลายความเห็นไดเสนอวิธีการจัดการที่รุนแรงยิ่งกวา (PantipCafe 
2552) นากังวลวาหากสังคมสวนใหญพิจารณาเฉพาะปรากฏการณตรงหนา 
แลวตัดสินความดีเลวของผูคน จนถึงขั้นอนุญาตใหกําจัด “ตัวปญหา” ดวย
วิธีการรุนแรงใดๆ ก็ไดแลวน้ัน สิ่งที่เรียกวาความสงบสุขของสังคมจะตองจายไป
ดวยอะไร? และความสงบสุขน้ันจะเกิดขึ้นไดจริงหรือ? 

เมื่อพิจารณากรณี “วัยรุนสะพานพุทธ” วัยรุนกลุมน้ีก็ถูกมองวาเปน
ปญหาเชนกัน ตัวอยางเชน ความคิดเห็นในเว็บบอรดตางๆ หลังจากวัยรุน  
กลุมหน่ึงใชมีดแทงพอคาขายนํ้าที่สะพานพุทธจนเสียชีวิตในชวงประมาณเดือน
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สิงหาคม 2552 วา “ตรงน้ันมันที่มั่วสุมอะ ไมใชพื้นที่อยาสะเออะเลยแหละ 
สวนมากก็พวกที่ขายของแถวน้ันน่ันแหละ ใครวาสะพานพุทธไมมีมาเฟย” 
“สะพานพุทธแมงซองโจรชัดๆ” (MThai 2552) เมื่อผูเขียนพูดคุยกับวัยรุนหญิง
กลุมหน่ึงที่มาเที่ยวสะพานพุทธ แตไมไดมาเปนประจํา พวกเธอก็กลาวกับ
ผูเขียนขณะน่ังคุยกันตรงทางเดินบนสะพานวา “ถามาคนเดียวก็ไมอยากมา”

2
 

“อันตราย ... พี่ดูมันดิ นากลัวมั้ยละ”
3
 วัยรุนขาประจํารายหน่ึงเลาใหผูเขียนฟง

วาเดิมตนจะมาเที่ยวที่น่ีกับเพื่อนที่เรียนดวยกัน แตภายหลังเพื่อนกลุมดังกลาว
ไมมาสะพานพุทธแลวเพราะเห็นวาสะพานพุทธในปจจุบัน “ปาเถ่ือนเกินไป” 
สอดคลองกับภาพที่ตํารวจนายหน่ึงกลาวกับผูเขียนขณะที่มาดูแลควบคุมพื้นที่วา 
“มันไมใชแหลงทองเที่ยวแลว มันเปนแหลงมั่วสุม” 

 

อัตลักษณวัยรุนในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

 อัตลักษณกับการแสดงออก 

 โดยทั่วไปแลว เราจะรูสึกถึงพฤติกรรมตางๆ ของวัยรุนไดก็เน่ือง     
มาจากพวกเขาไดแสดงมันออกมา วิธีน้ีงายที่เราจะตัดสินหรือตีตราพวกเขา  
การแสดงออกดวยวิธีการตางๆ ที่โดดเดนและดูไมเหมาะสมไมนาไววางใจตาม
บรรทัดฐานของสังคม ไมวาจะเปนกิจกรรมที่ทํา (เชน การดื่มเหลา สูบบุหร่ี 
การแสดงออกตอเพศตรงขาม เปนตน) ทาทางและคําพูด [เชน การพูด      
คําหยาบ เอะอะโวยวาย ทาทางการเดินแบบนักเลง การแตงกายแปลก หรือ
เปดใหเห็นเรือนราง (ในกรณีผูหญิง) การรวมตัวเปนกลุมใหญๆ เปนตน]   
จริงๆ แลวเราเขาใจในสิ่งที่พวกเขาไดแสดงออกมามากนอยเพียงใด ผูเขียน  
เห็นวาการทบทวนแนวคิดอัตลักษณจะเปนประเด็นที่สําคัญตอการทําความเขาใจ     
“พวกเขา” ทั้งยังสําคัญตอการทบทวนความเขาใจที่ “พวกเรา” มีตอพวกเขา 
อีกดวย 

อัตลักษณเปนปริมณฑลที่เช่ือมปจเจกกับโครงสรางเขาดวยกัน ในดาน
หน่ึง อัตลักษณคือความเปนปจเจกที่เช่ือมตอและสัมพันธกับสังคม (social 
aspect) ซึ่งเปนเร่ืองของการใชสัญลักษณ (symbolic aspect) สวนในอีกดาน
หน่ึง อัตลักษณเก่ียวของกับมิติภายในของความเปนตัวตน (Woodward 1997 
อางถึงใน อภิญญา 2546, 5-6) เรามักจะนึกถึงอัตลักษณโดยตกอยูในกรอบ

                                                
2
 นิว (สัมภาษณ, 26 กันยายน 2552)  

3
 ปาน (สัมภาษณ, 26 กันยายน 2552) 
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ที่วา ผูคนเปนฝายครอบครองหรือเปนเจาของอัตลักษณ ซึ่งวิ ธีคิดเชนน้ี     
เปนวิธีคิดที่ไดรับอิทธิพลจากวาทกรรมเก่ียวกับองคประธานที่เปนองคอธิปตย 
(sovereign subject) แนวคิดดังกลาวจะพิจารณาอัตลักษณวาเปนสิ่งที่คน   
คนหน่ึงสามารถมี สามารถจัดการ และเลือกมันได แตในอีกดานหน่ึงอัตลักษณ 
ก็เปนสิ่งที่แสดงออกในฐานะที่มาของขอจํากัดของปจเจก เปนลักษณะของชีวิต
ซึ่งถูกตัดสินมากกวาถูกเลือก  

อยางไรก็ตาม ในทั้งสองกรณีน้ีองคประธานที่เปนปจเจก (individual 
subject) ก็คือแกนแทที่ถูกกําหนดมาแลว (pregiven entity) สิ่งที่หายไปจาก
การพิจารณาเชนน้ีก็คือ ความเขาใจที่สําคัญที่วาองคประธานไมใชเพียงแคถูก
กระทบ (affected) จากการจัดแบงประเภทและวาทกรรมแหงความแตกตาง 
แตจริงๆ แลวมันถูกสรางขึน้ (constructed) ดังที่สจวต ฮอลล (Stuart Hall) 
เห็นวา แทนที่จะจัดวางความมั่นคงและความตอเน่ืองขององคประธานในเชิง
เวลาอยางเปนแกนแกน (essential) เราควรหันมาพิจารณาอัตลักษณในฐานะ
จุดชุมนุมหรือ meeting point (อันเปนที่แหงการเช่ือมตอและการระบุช้ีเฉพาะ
เพียงช่ัวขณะ) ทีถู่กสรางและกอรูปขึ้นเปนองคประธานใหม เพื่อใหองคประธาน
สามารถกระทําการได [Gupta and Ferguson 2001(1997), 12-13] 

งานของอาคิล กุปตา (Akhil Gupta) และเจมส เฟอรกูสัน (James 
Ferguson) ยังไดโยงเร่ืองอัตลักษณเขากับการสรางสถานที่ (place making) 
พวกเขาช้ีวาการสรางสถานที่น้ันไมใชเปนเพียงการคนพบ แตยังเก่ียวของกับการ
สรางความแตกตาง อัตลักษณจึงไมใชสิ่งที่ เติบโตขึ้นมาจากชุมชนที่ฝงราก    
และไมใชสิ่งทีป่จเจกหรือกลุมจะครอบครองเปนเจาของได แตเปนความสัมพันธ
ของความแตกตางที่ ไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงได อัตลักษณและสิ่ งที่
แปรเปลี่ยน (alterity) จึงถูกผลิตขึ้นพรอมๆ กันจากการกอรูปของทองถิ่นและ
ชุมชน การสรางความแตกตางน้ีไมใชการตระหนักถึงสิ่งสามัญที่ดํารงอยู และก็
ไม ใช การสร างอัตลักษณ โดยแยกออกจากสิ่ ง เดี ยว กัน แต เปนผลของ
ความสัมพันธเชิงอํานาจและความไมเทาเทียม คําถามเก่ียวกับอัตลักษณจึงตอง
ถักทอแนวคิดเร่ืองสถานที่ (place) และอํานาจ (power) เขาไปในกระบวนการ
สรางกรอบความคิดเร่ืองวัฒนธรรม แทนที่เราจะเช่ือในเร่ืองการมีลักษณะรวม
ในทางวัฒนธรรม ทางชุมชน หรือทางสถานที่ เราควรจะมองวาอัตลักษณเกิดขึ้น
ในฐานะเปนอาณาเขตแหงการตอสูที่ตอเน่ืองมากกวา [Gupta and Ferguson 
2001(1997), 13-14] 

 ดังน้ันถาจะพิจารณาถึงอัตลักษณก็จําเปนตองละทิ้งแนวคิดที่เช่ือใน
ความมีสารัตถะหรือความมีแกนแกนในตัวเอง อีกทั้งควรมองปจเจกและสังคม
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อยางเช่ือมโยงกัน และตระหนักวาความรูสึกเก่ียวกับตัวตนของเราน้ันก็พัฒนา 
มาจากปฏิกิริยาของเราตอความคิดเห็นทีผู่อื่นมีตอตัวเราดวยเชนกัน เราไมควร
มองเพียงดานใดดานหน่ึง กลาวคือ ไมควรมองวาอัตลักษณเติบโตมาจากชุมชน
ที่ฝงรากหรือมีลักษณะดั้งเดิมเทาน้ัน และก็ไมควรมองวาอัตลักษณเปนสิ่งที่
ผูกระทําการครอบครองเปนเจาของเทาน้ันเชนกัน แตควรพิจารณาในฐานะที่เปน
ความสัมพันธของความแตกตางที่ ไมแนนอนและแปรเปลี่ยนได อัตลักษณ
สามารถนํามาพิจารณารวมกับประเด็นเร่ืองการสรางสถานที่ และคงเลี่ยงไมพน
ที่จะตองพิจารณาประเด็นเร่ืองความสัมพันธเชิงอํานาจ เพื่อใหเห็นวาอัตลักษณ
ที่เรากําลังพิจารณาอยูน้ันมีกระบวนการผลิตหรือมีที่มาอยางไร มากกวาที่จะ
มองวามันเปนสิ่งธรรมดาสามัญ รายละเอียดการสรางอัตลักษณของวัยรุน
สะพานพุทธน้ัน ผูเขียนจะกลาวถึงในลําดับตอไป 

 

พื้นที่สาธารณะกับการสรางอัตลักษณ 

เมื่อเรากลับมาวิเคราะหปรากฏการณในสังคมไทย จะพบวา “ถนน”  
ก็เปนพื้นที่หน่ึงที่วัยรุนใชเพื่อแสดงอัตลักษณของตนเอง วัยรุนที่เรียกกันวา  
“เด็กแวน” จะรวมกลุมขับขี่มอเตอรไซคเพื่ออวดลีลาผาดโผนและประลอง
ความเร็ว  ดวยสถานะที่เสมือนไมมีตัวตนในโรงเรียน ในสังคม พวกเขาจึง
เลือกใชพื้นที่น้ีเพื่อสรางการยอมรับจากกลุมเพื่อนฝูง (ปนัดดา 2551)  

“ถนน” ในแนวคิดสมัยใหมซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่นําพาเราจากที่หน่ึงไปสู
อีกที่ห น่ึงมากกวาจะเปนที่ที่ผูคนใช ชีวิตอยู  อาจนํามาใชทําความเขาใจ
ปรากฏการณน้ีไมได แตแนวคิดหลังสมยัใหมไดมองตางไป โดยเห็นวาถนนเปนที่
ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเติมเต็มรูปแบบการใชชีวิตและเปลี่ยนความหมายจาก
ถนนในฐานะระบบ ใหเปนโลกแหงการใชชีวิต (lifeworld) การใหความสําคัญ
ของถนนในรูปแบบหลังน้ี ทําใหเราสามารถตั้งคําถามเชิงทฤษฎีเก่ียวกับความ
เก่ียวเน่ืองกันระหวางสังคมและพื้นที่ได (Fyfe 1998, 1)  

“สะพานพุทธ” เองก็อาจพิจารณาในลักษณะขางตนไดเชนกัน เพราะ
มันไมไดเปนเพียงสิ่งกอสรางที่พาคนขามแมนํ้าจากฝงหน่ึงไปยังอีกฝงหน่ึงเทาน้ัน 
แตยังเปนพื้นที่ที่วัยรุนเขามาใชชีวิต ทํากิจกรรม แสดงอัตลักษณและรูปแบบการ
ใชชีวิตของตนเอง ทั้งสถานที่และอัตลักษณตางก็มีสวนเสริมสรางซึ่งกันและกัน   
ไมเพียงแตสถานที่จะกําหนดอัตลักษณของวัยรุน แตอัตลักษณของวัยรุนก็มีสวน
กําหนดและสงผลตอลักษณะของสถานที่ดวยเชนกัน (Nayak 2003, 28)  
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เมื่อเอยถึงวัยรุนขาประจําที่ไปใชพื้นที่สะพานพุทธหรือที่เรียกกันวา 
“เด็กสะพานพุทธ” ก็มักผูกติดพวกเขาไวกับความกาวราว หยาบคาย รุนแรง  
ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับภาพของสะพานพุทธที่ถูกมองวาอันตราย      
ไมปลอดภัย ปาเถื่อน  

วัยรุนใหความสําคัญตอมิติทางสังคมของสถานที่ วัยรุนจะพิจารณาวา
จะไดพบปะกับใครเมื่อไปรวมตัวกัน การไปยังใจกลางเมืองหมายถึงพวกเขาได
เขาไปสูพื้นที่ใจกลางสังคม (Toon 2000, 145)  ไมวาการเดิน การสรางสรรค
รูปแบบรสนิยม การมอง การถูกมอง ตางก็เปนแงมุมพื้นฐานในการกอรูป
ของอัตวิสัย (subjectivity) ของวัยรุน  ทั้งชายและหญิงตางสรางสรรคการ   
แตงกายและภาพลักษณของตน ดึงเอารูปแบบวัฒนธรรมที่สื่อสงผานมาใช ไมวา
จะเปนเสื้อผา ทรงผม หรือแนวดนตรี (Toon 2000, 145)  

พื้นที่สาธารณะเปนพื้นที่สําคัญในกระบวนการทางสังคมที่จะสราง
รูปแบบรสนิยม เพราะมันเอื้อใหวัยรุนแสดงภาพลักษณของตนออกมาไดอยาง
ชัดเจน เชน วัยรุนใชภาพลักษณของตนในฐานะองคประกอบที่แตกตางเพื่อ
คนพบและแสดงอัตลักษณในเชิงพื้นที่ผานรูปแบบของการแสดงตัวตน (self-
display) ปฏิบัติการเชิงการแสดงเหลาน้ีไมเพียงแตแสดงตอกลุมเพื่อนเทาน้ัน 
แตยังรวมถึงผูชมทั่วไป (public audience) ทั้งน้ีก็เพื่อความพึงพอใจและการ
ตระหนักถึงตัวตน (self-recognition) ของพวกเขา  ดวยปฏิบัติการเหลาน้ี
พวกเขาจึงทําใหสถานที่จับจายซื้อของธรรมดาๆ กลายเปนสนามแหงการ
แสดงออกสาธารณะ พวกเขาจึงเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภค เพราะพื้นที่เชนน้ี  
ทําใหพวกเขาสามารถพิจารณารูปแบบรสนิยมของวัยรุนคนอื่นๆ และคอยสังเกต
รูปแบบรสนิยมลาสุดผานวัยรุนคนอื่นๆ ดังน้ันปฏิบัติการสําคัญในการนิยาม
ตัวตนในโลกทางสังคมของวัยรุนจึงไมใชเพียงการถูกเห็น แตรวมถึงการเห็นดวย 
(Toon 2000, 146) 

 

ความพยายามควบคุมพื้นที่ และการตอรองของวัยรุน 

การหามออกนอกบานยามวิกาล (curfew) เปนมาตรการหน่ึงที่รัฐใช
ควบคุมอาชญากรรมดวยการจํากัดเวลาและสถานที่ของวัยรุน ดังที่เพนนี    
ทราฟลู (Penny Travlou) ไดอางถึงงานของ Collins and Kearns (2001) 
ไววา “การหามออกนอกบานยามวิกาลเปนกลไกทางกฎหมายที่ทําใหพื้นที่
สาธารณะเปนพื้นที่ของผู ใหญดวยการขับไลวัยรุนใหออกไปจากอาณาเขต
สาธารณะในชวงเวลาหน่ึงๆ และดังน้ันการหามออกนอกบานในยามวิกาลจึงไมได
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เปนเพียงการสถาปนาอํานาจนําในเชิงพื้นที่ของผูใหญ แตยังเปนการเสริมความ
เขมแข็งของเสนแบงเขตแดนระหวางผูใหญกับวัยรุนดวย” ซึ่งเช่ือมโยงกับภาวะ
ตื่นตระหนกทางศีลธรรมอันมีศูนยกลางอยูที่วัยรุน สําหรับนักสังคมวิทยาถือวา
แนวคิดเร่ืองภาวะตื่นตระหนกทางศีลธรรมคือเคร่ืองมือควบคุมทางสังคมที่ทําให
บางกลุมกลายเปนปศาจ ซึ่งในกรณีน้ีก็คือกลุมวัยรุน (อางใน Travlou 2003, 
15) เชนเดียวกัน อํานาจหนาที่ในสังคมไดสรางและบังคับใชกฎเพื่อจัดระเบียบ
ประชากรในเชิงพื้นที่ในรูปของอายุ เชน วัยรุนถูกหามไมใหใชสนามเด็กเลน   
อันเปนพื้นที่ที่สงวนใหผูที่มีอายุนอยกวาพวกเขา วัยรุนเขาไปดื่มในบางสถานที่
ไมได เขาชมภาพยนตรบางประเภทที่สงวนไวสําหรับผูใหญไมได กฎเชนน้ี
เช่ือมโยงกับสมมติฐานเร่ืองอัตลักษณและความพยายามที่จะสรางอัตลักษณ    
ที่สังคมยอมรับได (Massey 1998, 127) 

กระน้ันความพยายามที่จะจํากัดหรือควบคุมพื้นที่ก็ไมไดเปนไปใน
ทิศทางเดียว วัยรุนเองก็ไดอางสิทธิของตนตอพื้นที่เชนกัน การกระทําที่ชัดเจน  
ก็เชนการวาดการเขียนบนกําแพงในที่สาธารณะ (graffiti) รวมถึงการกระทํา
ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เชน การใชพื้นที่ในหองสวนตัว การรวมกลุมตามมุมถนน 
การสมาคมเฉพาะกลุมอายุ การสรางพื้นที่ในลักษณะน้ีเปนสวนสําคัญตอการ
สรางอัตลักษณทางสังคม (Massey 1998, 128)  

ดอรีน แมสซีย (Doreen Massey) ไดอางถึง Campbell (1993)   
ที่กลาวถึงการซิ่งรถของกลุมวัยรุนชายบริเวณใกลกับศูนยการคาอันถือเปนสนาม
ของการแสดงทักษะและลีลาการขับขี่ การอางสิทธิเหนือพื้นที่ถูกรวมเขากับ   
อัตลักษณที่วัยรุนเหลาน้ีพยายามจะสรางมันขึ้นมา ซึ่งคนในชุมชนก็จะพยายาม
หลีกเลี่ยงเสนทางน้ี หลัง 4 ทุมพื้นที่น้ีจึงกลายเปนอาณาเขตของวัยรุนดังกลาว 
ไมเพียงแคเปนที่ซิ่งรถ แตยังเปนที่พบปะของการอางอิงเชิงวัฒนธรรมดวย มีทั้ง
การอวดการตกแตงรถ รวมถึงการแตงกายอันเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมที่กวางกวา 
(อางใน Massey 1998, 128-129) ถนนเปนพื้นที่ที่วัยรุนสามารถสรางขึ้น
เพื่อตนเอง  การเตร็ดเตร การเลนสนุกบนทองถนน ในสวนสาธารณะ หรือใน
ศูนยการคา เปนรูปแบบหน่ึงของการตอตาน (ทั้งที่ตระหนักรูและไมตระหนักรู) 
ตออํานาจของผูใหญ  
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“เด็กสะพานพุทธ”: การสรางอัตลักษณของวัยรุนในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

“มาทําไม-มาทําอะไรที่สะพานพุทธ?”: ความหมายของสะพานพุทธ  

ตอวัยรุน 

วัยรุนถือเปนกลุมที่มีสิทธิหรือโอกาสในการเขาถึงพื้นที่ตางๆ ไดนอย
เมื่อ เทียบกับผู ใหญ ทางเลือกที่ เหลือสําหรับวัย รุนก็คือการเข าสู  “พื้นที่
สาธารณะ” (Lieberg 2006, 1, 3) พื้นที่สาธารณะและอาณาบริเวณแหง  
เวลาวางเปนสิ่งที่วัยรุนใชเพื่อคนหาและนิยามอัตลักษณของตนเอง ทดลอง   
ทํากิจกรรมและพฤติกรรมที่แตกตางแลวแสดงออกสูคนหมูมาก พื้นที่สาธารณะ
เปนเวทีสําหรับพบปะ สื่อสาร และแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่โดดเดนของเหลา
วัยรุน วัยรุนใชพื้นที่สาธารณะเพื่อหลบเลี่ยงสายตาและการควบคุมของสังคม
ผูใหญ ชวงหลังเลิกเรียนถือเปนชวงทดลองรูปแบบการใชชีวิตที่แตกตางและ
สะทอนมันออกมา เมื่อวัยรุนไดเขามาใชพื้นที่สาธารณะก็มักทําตัวใหโดดเดน  
สงเสียงเอะอะ กอใหเกิดความตระหนกและความกลัว ซึ่งมักตามมาดวยความ
ตองการใหเกิดการจัดการบางอยาง (Lieberg 2006, 4, 8)  

จากการทํางานภาคสนามทําใหผู เขียนไดตระหนักถึงขอจํากัดเร่ือง
ทางเลือกในการใชพื้นที่ของวัยรุน วัยรุนหลายคนที่สะพานพุทธอายุยังไมถึง
เกณฑที่จะเขาสถานบันเทิงได แมจะมีบางแหงที่ไมเขมงวดในการตรวจบัตร  
หรือวัยรุนบางคนอายุอาจถึงเกณฑแลว แตหลายคนก็มีขอจํากัดทางการเงินที่จะ
เขาไปใชพื้นที่ดังกลาว พื้นที่สาธารณะจึงสําคัญตอพวกเขามาก พื้นที่สาธารณะ 
มีลักษณะเฉพาะที่เปดโอกาสใหการแสดงออกของวัยรุนปรากฏตอสายตาคนอื่นๆ 
ทั้งตอกลุมเพื่อนและคนทั่วไป ทั้งยังเปนที่ที่พวกเขาเปนอิสระจากการกํากับ
ควบคุมของผูใหญไดมากกวาในละแวกบานหรือโรงเรียน  

ละแวกบานไมไดสําคัญตอการสรางอัตลักษณของวัยรุนเทาไรนัก     
แตอัตลักษณดังกลาวจะเช่ือมโยงกับพื้นที่เมืองมากกวา การใชเวลาวางบน   
ทองถนนและพื้นที่สาธารณะในเมือง มิใชเพียงแคตองการสรางพื้นที่ที่เปนอิสระ
จากพอแม แตยังเน่ืองมาจากวัยรุนตองการหาและสรางพื้นที่ที่ตางออกไปและ
ตื่นเตนกวาละแวกบาน พื้นที่สาธารณะมีความสําคัญในกระบวนการทางสังคม
ของการสรางรูปแบบวิถีชีวิต เพราะมันเอื้อตอการแสดงออกทางภาพลักษณ 
(Toon 2000, 144) ผูใหขอมูลที่สะพานพุทธเลาวาไมสามารถทํากิจกรรม
บางอยางที่บานได เชน ดื่มเหลา สูบบุหร่ี บางคนทางบานอาจไมไดหามปราม 
แตเมื่อมีเพื่อนบานที่ยายเขามาอยูใหม ทําใหตองเกรงใจมากขึ้น ไมสามารถ  
ดื่มเหลาหรือรวมกลุมในละแวกบานได 
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นอกจากการแสดงออกผานเคร่ืองแตงกายและกิจกรรมที่ทําแลว   
การแสดงออกทางพฤติกรรมอยางตางไปจากสถานที่อื่นๆ ก็ เกิดขึ้นไดที่   
สะพานพุทธ “แตกตางเยอะมาก อยูสะพานพุทธหนูจะเปนคนที่แบบวาหาวๆ 
เกาๆ ไมกลวัใคร แตอยูบานก็แบบบาๆ บอๆ อะ เกรงใจแม ไมคอยดา ไมคอย
อะไร อยูสะพานพุทธเหมือนปลดปลอยอะ ... อยูบานแตงตัวเปนๆ สะพานพุทธ
ก็ตองเซอรๆ เหี้-ๆ โหดๆ หนอย” เมื่อถามตอวาที่ใดที่เปนตัวของตัวเองมากกวา  
ก็ไดคําตอบวา “อยูสะพานพุทธมากกวา อยูบานมันยังเก็บกดนึดนึง”

4
  

วัยรุนอีกคนหน่ึงก็ยอมรับวาการอยูสะพานพุทธสามารถเปนตัวของ
ตัวเองได ตางจากการปฏิบัติตัวในสถานที่ทํางาน “อยูที่ทํางานทําตัวไมปกติ
มากกวา ตองโหดตองขรึม ... อยูน่ีก็เร่ือยๆ เลนๆ บางทีก็ไปกวนประสาทเคา”

5
 

การอยูสะพานพุทธทําใหวัยรุนเหลาน้ีสามารถ “เปนตัวของตัวเอง” มากกวาที่
อื่นๆ ที่มักจะมีขอจํากัดหรือมีความคาดหวังจากผูอื่นที่ไมเอื้อ ใหแสดงออก     
ไดตามที่ตนตองการ อยางไรก็ตาม “ความเปนตัวของตัวเอง” ก็มิใชสิ่งที่ออกมา
จากตัวตนโดยธรรมชาติ แตยังเพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของคนอื่นๆ ดวย 
“การวางตัวตอนอยูสะพานพุทธนะ ทุกคนเคาจะนึกภาพเลย เจน่ิมตองโหดนะ 
เราตองเปนอยางง้ี ... ไปไหนใครเคาก็วาเปนหัวหนา ทําตัวนักเลง พวกหัวหนา
น่ี หนูเปนตั้งแตเล็กๆ”

6
  

ความคาดหวังเชนน้ีสําหรับหลายคนยังรวมไปถึงการแตงกาย วัยรุน
หลายคนที่มาสะพานพุทธจะแตงตัวพิถีพิถันกอนออกจากบาน บางคนกลาววา
แตงตัวตั้งแต 6 โมงเย็นแตออกจากบานจริงๆ ตอน 2 ทุม วัยรุนหญิงกลุมหน่ึง
ใหขอมูลเร่ืองการตัดสินใจวาจะใหเบอรโทรศัพทกับคนที่มาขอหรือไมน้ัน จะดู
จากการแตงตัวที่ “เฟยว” และหนาตากอน รูปลักษณภายนอกและการแตงกาย
จึงเปนสิ่งสําคัญลําดับตนๆ ในการดึงดูดเพศตรงขาม สอดคลองกับขอมูลที่ได
จากวัยรุนชายอีกกลุมหน่ึงที่ทั้งหมดแตงตัวดวยเสื้อคอโปโลตัวใหญ สวนใหญ 
เปนลายขวาง สวมรองเทาแตะยี่หอเทวินทร พื้นสีขาวสลับกับสีแดงและนํ้าเงิน 
เปนชุดที่วัยรุนขาประจําของสะพานพุทธนิยมใส “เสื้อตองเปนเสื้อคอปก      
คอกลมมันไมเขาอะพี่”

7
 ซึ่งพวกเขาก็บอกไมไดเชนกันวาทําไมจึงตองแตงกาย

แบบน้ี บอยเพื่อนในกลุมเดียวกัน (ผมเกรียน ตัวเล็กมาก และหนาตาดูออน
กวาวัย) บอกวาไมกลาขอเบอรผูหญิงเอง แตใหเพื่อนขอให เพราะ “ตอนน้ีผม

                                                
4
 นิ่ม (สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2552) 

5
 วิน (สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2552) 

6
 นิ่ม (สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2552) 

7
 บอม (สัมภาษณ, 19 กันยายน 2552) 
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มันยังสั้นอยู” เทากับวาเขาเห็นวาภาพลักษณของตนไมเปนไปตามที่ผูหญิง
คาดหวัง ลักษณะของผูหญิงที่จะเขาไปขอเบอร บอยบอกวา “ตองดูที่การ
แตงตัว” บอยชอบผูหญิงที่ใสเกงเกงขาสั้นๆ  

วัยรุนมักจะหาพื้นที่ที่สอดคลองกับความตองการของตน และหาก   
ไมมีพื้นที่ลักษณะดังกลาว พวกเขาก็จะสรางและใชพื้นที่ที่มีอยูโดยใหความหมาย
และเน้ือหาใหมแกมัน ดวยการนําเอาพื้นที่สาธารณะมาเปนของตนเอง     
พื้นที่สาธารณะจึงกลายมาเปน “ศูนยบัญชาการ” (headquarter) ของกลุม 
(Lieberg 2006, 7, 9) ผูเขียนไดทราบจากกลุมทอมดี้

8
 วานอกจากสะพาน

พุทธแลว หลายคนยังชอบไปผับแหงหน่ึงยานรัชดา เปนผับสําหรับกลุมดังกลาว
โดยเฉพาะ ไมมีผูชายเขา และไมเครงครัดเร่ืองการตรวจบัตร จึงทําใหผูเขียน
ตระหนักวาสําหรับวัยรุนกลุมน้ี สถานทีท่ี่พวกเขาตองการเขาไปใชน้ันไมเพียงแต
ไมจํากัดอายุเทาน้ัน แตยังรวมถึงสถานที่ทีเ่อื้อใหการแสดงออกทางเพศที่ตางไป
จากความคาดหวังของสังคมสามารถแสดงออกมาไดดวย ซึ่งสะพานพุทธก็เปน
อีกพื้นที่หน่ึงที่มีลักษณะดังกลาว “หนูวาที่น่ีทอมดี้มันเยอะนะ หนูไมเคยเจอ   
ที่ไหนที่มันเยอะขนาดน้ี เดินไปตรงไหนก็เจอ เยอะมาก (เนนเสียง) เปนรอย  
สองรอยคน ผูชายก็ไมคอยมายุง”

9
 วัยรุนอีกคนหน่ึงที่เคยเปดรานเหลาปน     

ที่โปะเรือ (แตปจจุบันไดปดกิจการไปแลว) ไดประชาสัมพันธรานผานทาง hi5 
ของตนซึ่งมีเครือขายถึง 20,000 คน ทําใหมีทอมดี้มากันมากขึ้น

10
  

คร้ังแรกที่ผู เขียนลงพื้นที่ก็รูสึกประหลาดใจเชนกันที่มีกลุมทอมดี้    
มารวมตัวกันจํานวนมาก คืนน้ันผูเขียนพบเหตุการณหลายๆ อยางที่ทําให
ผูเขียนตกอยูในภาวะช็อกทางวัฒนธรรม (cultural shock) วัยรุนกลุมดังกลาว
ขึ้นมาออกันอยูบนหัวสะพานถึงประมาณ 60 คน หลายคนสูบบุหร่ี วัยรุน     
ที่เปนทอมจูบกันเพื่อแลกควันบุหร่ี สักพักทอมกับดี้ก็จูบกัน ระหวางน้ันแตละคน
ก็โวยวาย ทักทายกันเสียงดัง บางคนก็สงเสียงกร๊ีดโดยไมทราบสาเหตุ บางก็
ขวางถุงนํ้าแข็งใสกันขามฝงสะพานทั้งที่ยังมีรถแลนผาน อีกไมนานดี้ก็ตบตีกัน

                                                
8
 จริงๆ แลวผูเขียนไมไดตองการระบุคําเรียกเพศแบบแบงแยกตายตัวในลักษณะ

ดังกลาว แตเนื่องจากเปนคําท่ีพวกเขาใชเรียกตัวเอง ดั้งนั้นจะใชคํานี้ในสวนอ่ืนๆ ของงาน 
หากกลาวถึงในสวนท่ีเก่ียวของ  

ขอมูลสวนใหญจะไดมาจากกลุมดังกลาว ดวยขอจํากัดในการส่ือสารท่ีผูเขียน
พยายามเขาไปพูดคุยกับกลุมอ่ืนเชนวัยรุนชายหรือหญิงแลว แตไมสามารถพูดคุยไดนาน    
ในแตละคร้ัง อีกท้ังดวยความกลัวของผูเขียนเองท่ีทําใหมักจะเดินเขาไปหากลุมวัยรุนชาย   
ไดยากกวาวัยรุนหญิง สวนกลุมวัยรุนหญิงเองก็มักไมอยูใหพูดคุยดวยนานนัก 

9
 นิ่ม (สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2552) 

10
 ตูน (สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2552) 
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หางจากผูเขียนไปเพียง 3-4 กาวดวยเหตุหึงหวง คนที่ถูกตบหลนไปอยูบนพื้น
ถนนแถบคอสะพาน เพื่อนที่มุงอยูชวยแยกและดึงขึ้นมาจากถนน รถก็บีบแตรไล 
ไมนานก็มีผูหญิงวัยเดียวกันช่ือน่ิมเขามา “เคลียร” ให ลักษณะที่ โดดเดน    
ของน่ิมทําใหผูเขียนจําเธอได เธอตัวโต (อวนและสูง) แตงหนา ตาคม หนาตาดี 
พูดจาเสียงดังและจะมีคําหยาบในแทบทุกประโยคที่เธอพูด เธอนาจะเปนคนที่
เพื่อนๆ ยอมรับเพราะทุกคนรอใหเธอมาเคลียรและมีวัยรุนคนอื่นๆ คอยเดินตาม
เธอตลอด จากน้ันเมื่อเคลียรเสร็จก็แยกยายกันไป ภายหลังผูเขียนไดติดตาม
และทําความรูจักกับเธอผานการแนะนําของเพื่อนเธอ ทําใหรูวาเธอเปนหัวหนา
กลุมดี้กลุมหน่ึงที่สะพานพุทธ และสุดทายเธอก็เปนผู ใหขอมูลหลักคนหน่ึง    
ในงานน้ี 

การพูดคุยกับกลุมวัยรุนหลายกลุมทําใหผู เขียนแบงวัย รุนที่มา  
สะพานพุทธไดคราวๆ 2 กลุม คือกลุมวัยรุนที่ไมไดมาเปนประจํา กลุมน้ีจะมา
ซื้อของเปนหลัก บางสวนเมื่อซื้อของเสร็จก็อาจขึ้นไปน่ังเลนพูดคุยหรือ   
ถายรูปบนสะพาน รวมทั้งอาจซื้อเบียรหรือเหลาขึ้นมาดื่ม วัยรุนกลุมหน่ึง   
บอกกับผูเขียนวาดื่มเบียรที่น่ีเสียเงินนอยมาก ตางจากการดื่มที่ราน (เบียรที่
ผูเขียนพบเห็นทุกคร้ังคือเบียรลีโอซึ่งมีราคาถูกกวาอีกหลายยี่หอ) อีกทั้ง     
บนสะพานยังมีบรรยากาศดี ลมพัดเย็น มองเห็นทิวทศันสองฝงแมนํ้าเจาพระยา 
อีกกลุมหน่ึงซึ่งเปนนักศึกษาชายที่เรียนดานศิลปะบอกกับผูเขียนขณะดื่มเบียร 
กับเพื่อนๆ วามาดูบรรยากาศ หาไอเดียเพื่อทํางานสงอาจารย และมาดูผูหญิง
ดวย 

สวนวัยรุนที่มาเปนประจํา มีทั้งกลุมที่มาทุกวัน (โดยเฉพาะกลุม     
ที่ไมเรียนหนังสือแลว) และกลุมที่มาทุกวันเสาร (มีทั้งที่เรียนหนังสืออยูและ  
ไมเรียน บางสวนก็ทํางานแลว) เพราะวันรุงขึ้นพวกเขาไมตองไปโรงเรียนหรือไป
ทํางาน กลุมเหลาน้ีไมไดมาเพื่อซื้อของเปนหลัก แตจะมาเพื่อพบปะเพื่อนฝูงและ
เพื่อนตางเพศมากกวา สวนรูปแบบกิจกรรมรูปธรรมอื่นที่ผูเขียนเห็นก็ไมตาง
จากพวกขาจรเทาไรนัก เชน น่ังเลน ถายรูป กินเหลากินเบียร สูบบุห ร่ี        
มีขอยกเวนที่แตกตางกันบางคือการกระโดดนํ้าเลนจากบนสะพาน กลุม       
ขาประจําจะมีจํานวนคนมากกวา อาจเดินกันเปนกลุมใหญหรือแยกกันแลวมา
รวมตัวอีกทีหน่ึง บางกลุมมีถึง 30 คน มีการแตงตัวที่ “แรง” กวา มีการ
แสดงออกที่ดูเอะอะโวยวายกวา จึงมองออกวาใครเปนขาประจําหรือขาจร    
ขาประจํามักจะรูจักทักทายกันแมวาอาจอยูคนละกลุม แมแตทาทางการเดิน   
ก็แตกตาง กลุมวัยรุนชายขาประจํามักจะเดินโยกไหลมากเกินปกติ (คลาย    
ทาเดินของตัวรายในหนังไทยสมัยกอน) 
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จากการสอบถามกลุมวัยรุนชายขาประจําถึงจุดประสงคที่มาสะพาน
พุทธ ผูเขียนไดรับคําตอบวา “เอาจริงๆ เลยนะพี่ มาดูหญิง”

11
 สอดคลองกับ

กลุมวัยรุนหญิงอีกกลุม เมื่อผูเขียนถามวามาทําอะไร คนที่ผูเขียนถามพยายาม
ตอบวามาซื้อของ ขณะที่เพื่อนในกลุมแซวขึ้นมาในทํานองวาใหตอบไปตามจริง
วามาดูผูชาย จากน้ันคนอื่นๆ ก็เร่ิมตอบวามา “น่ังเลน กินเหลา ดูดบุหร่ี” “มาดู
ผูชาย แซวผูชาย” และพูดถึงสะพานพุทธวา “มันเปนศูนยรวมอะพี่”

12
 กลุมน้ี

สวนใหญแตงตัวดวยกางเกงขาสั้นและสวมเสื้อคอโปโลตัวใหญ ลายขวาง แถบสี
หนาๆ พื้นเปนสีขาวคลายกับเสื้อที่วัยรุนชายขาประจําชอบใส แตเน่ืองจาก
ผูหญิงจะใสกางเกงขาสั้นมาก ชายเสื้อตัวใหญจึงคลุมมาถึงตนขา ความยาว
ใกลเคียงกับความยาวของกางเกงจนดูเหมือนไมไดใสกางเกง  

หลังเที่ยงคืนของคืนวันเสารกลุมน้ีจะมีกิจกรรมตอ คือ “ไปแวน”   
แถวพุทธมณฑลสายหน่ึงและสายสี่ หมายถึงการไปซอนรถมอเตอรไซคของ
วัยรุนชายที่แขงรถกัน “ชอบ หนีตํารวจสนุกดี” “ชอบไปดูรถเฟยว” (แตงสวย 
เคร่ืองแรง ทอดัง เปนตน) การไปเที่ยวกับเพื่อนผูชายมีทั้งที่รูจักที่สะพานพุทธ 
และผาน hi5 แลกเบอร โทรศัพทกัน บางคร้ังฝายชายก็จะชวนไปซอน
มอเตอรไซค  

ผู เขียนไดถามถึงสาเหตุที่มาสะพานพุทธจากวัย รุนหญิงอีกกลุม
ประมาณ 5-6 คน อายุราว 15 ป ทุกคนไมเรียนหนังสือแลว เพื่อนในกลุม 
ของคนที่ถูกถามก็ตอบแทนวา “บอกไปเลยวามาดูตัวผู” ซึ่งก็สอดคลองกับกลุม
ที่เรียกตัวเองวากลุมทอมดี้ที่จะมาเปนประจําทุกวันเสาร “สวนใหญไปหาเพื่อน 
ไปกินเหลา ไมคอยไดไปซื้อของหรอก ไปน่ัง ไปเจอกัน ไปถายรูป”

13
 และ “มาดู

คนหนาตาดี” บางคนกลาววาทอมดี้หลายคูมีปญหากันจากการมาสะพานพุทธ 
เน่ืองจากที่น่ีสามารถพบเจอและสรางความสัมพันธกับคนอื่นๆ ไดมาก จนอาจ
ตองมีปญหากับแฟนตนเอง 

เมื่อสะพานพุทธไมใชเพียงสิ่งกอสรางที่ทําหนาที่เช่ือมโยงการคมนาคม
ของสองฝงกรุงเทพฯ แตยังเปนแหลงรวมของวัยรุนที่มาซื้อสินคาบริเวณดานลาง
สะพานทางฝงพระนคร ตลาดสะพานพุทธจึงกลายเปนปจจัยสําคัญที่ดึงเอา
วัยรุนทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงวัยรุนตางจังหวัดมาจับจายซื้อของ (ผูเขียนไดมีโอกาส
พูดคุยกับวัยรุนจากจังหวัดระนองที่มาเที่ยวซื้อของในชวงปดภาคเรียน)     
รานขายของสวนใหญเปนสินคาสําหรับวัยรุน เชน เสื้อผา กระเปา รองเทา 
                                                

11
 บอย (สัมภาษณ, 19 กันยายน 2552) 

12
 กลุมของออ (5 คน) (สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2552) 

13
 ตูน (สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2552) 
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เคร่ืองประดับ ซีดี ของที่ระลึก เปนตน นอกจากรานที่ตั้งเปนแผงบนทางเดินเทา 
ยังมีรานรถเข็นที่จอดอยูขอบถนน ขายอาหารแบบซื้อไปทานที่อื่น เชน ขาวโพด
คลุกเนย ไขปลาหมึกทอด ลูกช้ินปง เคร่ืองดื่มทั้งแบบที่มีแอลกอฮอลและแบบ
ไมมีแอลกอฮอล บุหร่ีตางประเทศ (หนีภาษี) และยังมีรานอาหารตามสั่ง มีโตะ
เกาอี้ใหน่ังช่ัวคราวอยูทางทายๆ ตัวตลาด ถือเปนการเปลี่ยนจากถนนที่รถ  
แลนผานใหเปนที่คาขายและเดินดูสินคา รถตองชะลอระมัดระวังคนที่เดินขาม 
ไปมามากกวาชวงกลางวัน  

กิจกรรมการคาหลากหลายที่มุงตอบสนองกลุมวัยรุนเปนหลัก ทําให
สะพานพุทธมีลักษณะเฉพาะที่ตางออกไปจากสะพานอื่นๆ ในกรุงเทพฯ และเปน
แหลงรวมวัยรุนทั่วทุกสารทิศยามค่ําคืน จะเห็นไดวาพื้นที่สาธารณะที่มีของขาย
สําหรับวัยรุนจนดึกเกินเที่ยงคืนและมีที่กวางขวางพอใหเลือกน่ังเลนหรือ
รวมกลุมไดดวยน้ัน แทบไมคอยพบเจอในกรุงเทพฯ เมื่อสอบถามวาเหตุใดจึงไม
ไปใชพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เชน ลานหนาศูนยการคาหรือตลาดนัดตางๆ ผูเขียน
ไดรับคําตอบวา “มันไมไดเปดอยางง้ี (หมายถึงเปดดึกมาก) มันไมมีสะพาน   
ใหน่ังเลน มันไมมีแหลงมั่วสุม มันไมใชเซ็นเตอร ไมใชใจกลาง สะพานพุทธมันมี
ทั้งสะพานใหอยู มีทั้งโปะใหอยู อากาศเย็น ไมรอน” 

ไมเพียงแตแตกตางกันในเชิงกายภาพระหวางสะพานพุทธกับแหลง  
ซื้อขายสินคาวัยรุนอื่นๆ แตยังมีความแตกตางของลักษณะคนที่เขาไปใชพื้นที่
น้ันๆ ดวย “ตางดิ สยามฯ มันเดิน มันก็ไมมีพวกไป แตสะพานพุทธมันเปนที่ที่
เราอยู อยูนานไง ไปไหนมันก็มีคนรูจักเรา มีปญหาอะไรเราเรียกได ... พวกหนู
ไปอยูในสยามไมไดหรอก เสี่ยวในสยามเลยอะ ไมไหวหรอก ดูแตละคนแตงตัวดิ 
เก๊ิบๆ ทั้งน้ัน ... เดี๋ยวน้ีคนมันแยกระดับกัน บางคนมันก็เที่ยวแตผับ ... 
เมื่อกอนเด็กสะพานพุทธเยอะกวาน้ีอีก เดี๋ยวน้ีไปเที่ยวโมฯ (ผับสําหรับทอมดี้
ยานรัชดา) กันหมดแลว ... เมื่อกอนมี The Gang (ช่ือกลุมทอมกลุมหน่ึง) ... 
เดี๋ยวน้ี The Gang ไมเดินแลว ... เคารวยไง เคาเปนคนรวย เคาไมคอยเดิน
หรอก เคาอยูแตโมฯ”

14
 สอดคลองกับวัยรุนอีกคนหน่ึงที่กลาววา “เพื่อนที่สนิท

จริงๆ ... พวกที่เที่ยวๆ ก็มี แตมันไมคอยไปสะพานพุทธ มันบอกวา low  
(หัวเราะ) แตเรายังไงก็ได เราไดทุกแบบอะ แตสวนใหญเพื่อนมันจะคิดอยางง้ี
ไง” และกลาวถึงวัยรุนที่เดินสยามวา “พวกน้ีจะดูดีขึ้นมาหนอย ดูดีกวาพวก
สะพานพุทธ ... สวนใหญมันจะมีพวกเรียนๆ พวกลูกคุณหนู ... เสื้อผาแพงๆ 
ลูกคนรวยหนอย ... บางคนเด็กที่สะพานพุทธก็เขากับเด็กที่สยามไมได”     
เมื่อถามวาอยูที่ไหนสบายใจกวากัน เธอตอบวา “ก็อยูสะพานพุทธน่ีแหละ” 

                                                
14
 นิ่ม (สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2552) 
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นอกจากโซนขายสินคาแลว ทางเดินเทาบนตัวสะพานยังเปนที่ใหวัยรุน
ไดมาน่ังเลนพบปะเพื่อนฝูง รานคาจะเร่ิมตั้งแผงหกโมงกวาหรือหน่ึงทุมและใช
เวลาประมาณหน่ึงช่ัวโมงเพื่อตั้งแผงและจัดของ (ขึ้นอยู กับขนาดรานและ
ลักษณะสินคา) วัยรุนที่มากอนเวลามักจะใชพื้นที่บนสะพานน่ังรอรานเปด   
บางกลุมตั้งวงดื่มเบียร บางกลุมเลนกีตาร บางคนก็มาเปนคูและใชสถานที่แหงน้ี
พลอดรักกัน พื้นที่บนสะพานจะหนาแนนชวงคร่ึงสะพานทางฝงพระนครมากกวา
ทางฝงธนบุรี เน่ืองจากขึ้นลงสะดวกและไดมองเห็นกลุมอื่นๆ ที่ขึ้นมาดวย 
กิจกรรมหน่ึงที่ผูเขียนพบวาตางไปจากชวงกอนที่ผูเขียนเคยมา คือเกือบทุกกลุม
จะถายรูปบนสะพาน ดวยกลองดิจิตอลบาง กลองจากโทรศัพทมือถือบาง   
จากการสอบถามพบวามักจะนํารูปไปลงในบล็อกและใน hi5 ของตน 

เกือบเที่ยงคืนในคืนหน่ึง ผูเขียนลองนับจํานวนคนบนทางเดินเทา 
เพียงฟากหน่ึงของสะพาน นับไดถึงประมาณ 124 คน หากอีกฟากมีคนจํานวน
ใกลเคียงกัน ก็เทากับวามีคนอยูบนสะพานถึง 250 คน  ความสําคัญของพื้นที่
บนสะพานในอีกทางหน่ึงยืนยันไดจากการทีพ่อคาแมคาเดินหรือเข็นสินคามาขาย
ถึงบนสะพาน ทั้งคนขายอมยิ้ม คนขายถั่ว รถเข็นไอศกรีม ขาวเหนียวหมูปง 
ขนมโตเกียว สําหรับพอคาแมคาเหลาน้ี สถานที่ดังกลาวซึ่งตอนกลางวัน    
เปนเพียงทางเดินขามแมนํ้าธรรมดาๆ ตกกลางคืนมันไดกลายเปนแหลงรายได   
ที่สําคัญของพวกเขา 

ตํารวจนายหน่ึงที่มาควบคุมพื้นที่บนสะพานเลาวา เดิมทีไมไดมีคนมา
น่ังตรงทางเดินบนสะพานมากนัก แตประมาณ 2 ปกอนมีการติดสปอตไลตบน
สะพาน ทําใหแสงไฟดูสวยมากขึ้น คนนิยมมาถายรูป ผูเขียนไดลองสืบคนจาก
เว็บไซตก็พบวามีคนนํารูปที่ถายจากสะพานพุทธไปลงเว็บไซตเปนจํานวนมาก 
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอีกทั้งตนทุนก็ต่ําลงทําใหวัยรุนครอบครองกลองไดไมยาก 
ทกุคนเปนชางภาพมือสมัครเลนได ประกอบกับความสวยของแสงไฟทําใหภาพ
ออกมาดูดีมากขึ้น เทคโนโลยีการถายภาพยังสัมพันธกับเทคโนโลยีการสื่อสาร  
ที่วัยรุนเขาถึงอินเทอรเน็ตไดงาย กรณีน้ีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงมีสวน
กับการเขามาใชพื้นที ่

เชนเดียวกับโปะเรือดานลางที่อยูเยื้องเชิงบันไดทางขึ้นสะพานไปไมไกล 
ในยามค่ําคืนโปะแหงน้ีก็แปรสภาพจากสถานที่ที่ทําหนาที่รองรับคนที่ขึ้นลงจาก
เรือเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่น มาเปนที่ ใหวัยรุนไดมารวมกลุมกัน 
กลายเปนสถานที่ที่เปนจุดหมายในตัวเอง จนโปะสามโปะที่เช่ือมระหวางกัน   
ซึ่งกลุมวัยรุนขาประจํารูจักคุนเคยมีช่ือเรียกวาโปะหน่ึง โปะสอง และโปะสาม 
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เมื่อถึงชวงหัวค่ําโปะอีกดานหน่ึงถัดไปทางทิศเหนือก็จะมีรานอาหารตั้งโตะ     
ในลักษณะช่ัวคราว มีนักดนตรีมาบรรเลงเพลง และราคาอาหารก็ไมแพงนัก 

กิจกรรมที่เหลาวัยรุนทําที่โปะหน่ึงถึงโปะสามก็ไมตางจากบนสะพานนัก 
ทั้งสามโปะมีทางเขารวมกัน คือทางเดินทางเดียวที่เช่ือมมาจากทางเดินเทา 
ดานนอกอันเปนที่ตั้งของรานตางๆ ทั้งสามโปะจะเช่ือมดวยทางเดินระหวางกัน
อีกทีหน่ึง ทางเดินเช่ือมแตละโปะเรียกวาสะพานโปะ สะพานโปะสรางขึ้นจาก
เหล็กและลอยนํ้าอยู ไมไดเช่ือมกับฝงดานนอก ถัดจากถนนและทางเดินเทา  
เขามาขางในจะเปนทางเขาโปะซึ่งคอนขางแคบ เพราะมีรานขายเสื้อยืด      
รานเย็บผา และรถเข็นติดตูเก็บของของรานคาตางๆ มาวางรวมกันอยูอยาง
ระเกะระกะ อีกทั้งยังไมสวางเทาบนสะพาน (แตก็ไมมืดเกินไป) พื้นที่ น้ี       
จึงคอนขางปดกวาเมื่อเทียบกับทางเดินเทาบนสะพาน ผูคนที่มาจับจายซื้อของ
หากไมไดสังเกตก็อาจไมทราบวามีพื้นที่น้ีอยูดวย จึงทําใหเปนพื้นที่ที่วัยรุน    
ขาประจํามาน่ังกันมากกวาที่จะเปนวัยรุนขาจร ซึ่งตางจากพื้นที่บนสะพานที่มี
หลากหลายกลุมมากกวา 

 ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาการมาสะพานพุทธของกลุมวัยรุนมีเหตุผล
หลากหลายประการ ทั้งมาซื้อของ ถายรูป มาหาเพื่อน น่ังเลน กินดื่ม      
สานความสัมพันธกับเพศตรงขาม  สําหรับวัยรุน โดยเฉพาะกลุมขาประจําจะมี
ขอจํากัดในการเขาสูพื้นที่ตางๆ มากกวา ไมวาในดานเศรษฐกิจ วัย หรือ
วัฒนธรรม พวกเขาเลือกที่จะมาสะพานพุทธและรวมเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของมันใหเปนมากกวาสะพานขามแมนํ้าธรรมดาๆ โดยกลายเปนจุดนัดพบ
สําคัญที่พวกเขาไดมาใชชีวิตในบางชวงเวลาและแสดงอัตลักษณของตนเอง 
เพื่อใหปรากฏแกสายตากลุมเพื่อน กลุมวัยรุนอื่น เพศตรงขาม และคนทั่วไป  
การแตงกายและพฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออกไมไดเกิดจากภายในตัวเองเทาน้ัน 
แตยังเช่ือมโยงกับความคาดหวังของคนรอบขาง (ซึ่งอาจจะตองการทําใหขัดแยง
หรือสอดคลองกับความคาดหวังดังกลาวแลวแตกรณี ) จากขอมูลสนาม 
กระบวนการสรางอัตลักษณเหลาน้ีผานการไตรตรองมาพอสมควร สะพานพุทธ
เปนพื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะตัวของมันเองที่เอื้อใหอัตลักษณเหลาน้ี
แสดงออกมาได ทั้ ง น้ีวัย รุนที่ เขามาใชพื้นที่ ก็มีสวนรวมกันสรางและให
ความหมายแกสะพานพุทธดวยเชนกัน 
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การควบคุมพื้นที่สะพานพุทธ และการตอรองของวัยรุน 

 แมพื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะเชนสะพานพุทธจะเอื้อใหวัยรุน  
ขาประจําเขามารวมกลุมและใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ไดสม่ําเสมอ แตดวย
ความเปนพื้นที่สาธารณะน่ีเองที่ทําใหความหมายสะพานพุทธไมไดผูกขาดอยูกับ
วัยรุนกลุมน้ีเทาน้ัน ยังมีคนกลุมอื่นๆ ของสังคมที่เขามาใชพื้นที่น้ีดังที่ผูเขียนได
หยิบยกขอความจากเว็บบอรดไปขางตน รวมทั้งจากการสังเกตการณและพูดคุย
กับคนกลุมอื่นๆ ที่เขามาใชพื้นที่ทางเดินเทาบนสะพานก็มักจะมองกลุมวัยรุน  
ขาประจําแบบหวาดระแวง บางคนจะคอยจองอยูตลอดเวลา บางคนลุกหนีไปน่ัง
ใหหางออกไป  

ตํ ารวจที่ มีหน าที่ รับผิด ชอบพื้ นที่ ด านบนสะพานก็ดูค อนข า ง     
เหน่ือยหนายกับพฤติกรรมของวัยรุนที่เขาเรียกวา “พวกลูกเจี๊ยบ”  ในสายตา
ตํารวจเห็นวาสาเหตุที่วัยรุนมา “มั่วสุม” กันก็คือครอบครัว เน่ืองจากเคย
ควบคุมตัววัยรุนไปที่โรงพักเพราะดื่มสุราทั้งที่อายุไมถึงเกณฑ เมื่อเรียกให
ผูปกครองมา ผูปกครองก็มาโรงพักในสภาพที่เมาสุราเชนกัน “เขาใจเลยวาทําไม
ลูกเปนแบบน้ี” เขาเห็นวาพอแมดีๆ ยอมไมปลอยใหลูกมาอยูในสถานที่เชนน้ี  

เวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนในคืนหน่ึง เมื่อตํารวจไดเคลียรพื้นที่     
ใหคนลงจากสะพานเสร็จแลว ตํารวจแตละนายก็ไดยืนกระจายตามจุดตางๆ 
เพื่อหามไมใหคนขึ้นมาน่ังบนสะพานอีก ผู เขียนไดเขาไปพูดคุยกับสารวัตร
ปราบปรามซึ่งยืนอยูบริเวณหัวสะพานเพื่อควบคุมคนที่ขึ้นมาจากบันได ระหวาง
ที่สอบถามอยูน้ันมีวัยรุนหลายกลุมเดินขึ้นมาเพื่อจะเขาไปใชพื้นที่บนสะพาน 
(อาจเพราะไมทราบวามีการหามใชพื้นที่ในคืนน้ัน) แตก็ถูกไลออกไปดวยทาที  
ที่แข็งกราวและดุดันมากจนผูเขียนรูสึกตกใจ เขายังไลวัยรุนชายคนหน่ึงที่เดิน
ขึ้นมาพรอมขวดเบียรที่อยูในถุงใหกลับลงไปขางลาง “ไป! กูไมใหมึงขึ้นมา” หรือ
แมแตวัยรุนชายคนหน่ึงที่ไมมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและไมไดมีลักษณะที่เปน   
ขาประจํา ดูเหมือนเขาตั้งใจจะไปน่ังเลนเทาน้ัน แตก็ถูกตะคอกใหลงจากสะพาน  

แมกระทั่งกลุมวัยรุนที่มาเปนประจําบางคนก็ยอมรับภาพดานลบของ
สะพานพุทธเชนกัน เมื่อผูเขียนสอบถามวาหากจะเปรียบสะพานพุทธเปนอะไร
บางอยาง จะเปรียบเทียบกับสิ่งใด (ผูเขียนซึ่งมีความโนมเอียงที่จะเขาขางวัยรุน
อยูแลวน้ัน คาดหวังคําตอบในใจทํานองวาเหมือนบานหลังที่สองหรืออะไร     
ก็ตามที่เปนภาพลักษณเชิงบวก) ผูเขียนไดรับคําตอบวา “หนูวาเหมือนแหลง 
มั่วสุมมากเลยอะพี่ จริง! หนูอยูสะพานพุทธหนูเหี้ -จริงๆ นะ เปนแหลงที่   
แบบวาไมดีอะ แตพวกหนูก็ยังจะอยูกัน ... อยางที่เคาดามันก็ถูกอะ เด็กเหี้-  
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อยูสะพานพุทธทั้งน้ันอะ เฮย! มันก็จริงนะเวย (เนนเสียง) หนูก็ เ-ดแม แลวกู
ไปทําเหี-้ไรทีส่ะพานพุทธวะ ไปก็มีเร่ือง-ดูดบุหร่ี-แดกเหลา มันมีเหี้-ไรดี จะไป
ทําไมวะเน่ีย แตก็ยังไป มันอยูที่เพื่อนไง ... เพื่อนโทร.มาใหไปเราก็ไป ก็ตองไป 
ก็จะเปนอยางเง้ีย วนอยูเง้ีย ไมไดไปไหนหรอก”

15
  

วัยรุนบางคนเลาใหฟงวาไดยินผูใหญคนหน่ึงบนเมื่อมีวัยรุนหญิงเมา
แลวไปยืนเตนบนสะพานวา “เคาก็วาวาเด็กพวกน้ีไมอายกันหรือไง แลวบางคน
มันนุ งสั้นอะ เด็กมันก็เมา ตะโกนแหกปาก คนเคาก็มองไมคอยดีหรอก        
ผูหญิงอะ ... สวนใหญถาบอกวาเปนเด็กสะพานพุทธ เคาก็จะบอก ออ      
เด็กเถื่อน เคาจะมองไมคอยดี แลวอยางที่น่ีมันมีเร่ืองกันบอยดวยใชปะ ...   
‘ช่ือเสีย’ มากกวา ... แตพอมาอยูจริงๆ มันก็ไมไดแรง ... มันก็สนุกดี มาเจอ
เพื่อน”

16
 

แมตระหนักถึงภาพลักษณเชิงลบที่สังคมไดใหไว แตพวกเขาก็อาจไมได
ตองการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณไปในทางที่ดีเสมอไป ตรงกันขามอาจตอบโต
ดวยการแสดงออกที่ตอกย้ําภาพลักษณที่เปนอยูมากขึ้น “พวกน้ีมันเปนพวก   
ไมคอยแครสื่อไง (หัวเราะ) บางคนก็จะคิดวา เออ ยิ่งมองวาสะพานพุทธ    
ปาเถื่อน กูก็ชอบ ชอบเถื่อนๆ ใหรูวากูเถื่อน”

17
 อยางไรก็ตาม ยังมีหลายคน   

ที่ตองการใหสังคมทําความเขาใจวัยรุนมากขึ้น “ตองบอกอยางง้ี มันเปน    
ศูนยรวมทุกอยาง ทั้งดีไมดี ที่ดีคงเปนมิตรภาพระหวางเพื่อนมากกวา”

18
     

“ที่ไหนๆ มันก็มีคนดีและคนไมดีทั้งน้ัน อยางที่รานกาแฟ (ทํางานที่รานกาแฟ) 
ยังมีคนขโมยของเลย มีตังคนะ แตขโมยของ”

19
 “พวกคนโต (ผูใหญ) ชอบเหมา

รวม”
20
 โอซึ่งเคยมีเพื่อนเปนเด็กแวนเห็นวาเปนเร่ืองธรรมดาของวัยรุน      

“ยิ่งตอกย้ํายิ่งกลายเปนไมดี”
21
 หลายคนเห็นวาสังคมตองทําความเขาใจ

พฤติกรรมวัยรุนใหลึกซึ้งขึ้น 

แมจะมีความพยายามควบคุมการใชพื้นที่สะพานพุทธ แตปฏิสัมพันธ
ระหวางตํารวจในฐานะผูคุมกฎกับวัยรุนผูใชพื้นที่สะพานพุทธไมไดเปนไปใน
ทิศทางบังคับควบคุมเพียงอยางเดียว วัยรุนเหลาน้ียังคงยืนยันสิทธิของตน    

                                                
15
 นิ่ม (สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2552) 

16
 วิน (สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2552) 

17
 ตูน (สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2552) 

18
 วิน (สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2552) 

19
 นัท (สัมภาษณ, 24 ตุลาคม 2552) 

20
 โก (สัมภาษณ, 15 กันยายน 2552) 

21
 โอ (สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2552) 
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ในการใชพื้นที่ดังกลาวดวยการตอรองและตอตานหลายวิธี เชน การยายจาก   
ที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง การแกลงเดินซื้อของแบบวัยรุนทั่วไปแทนการแสดงตัว 
เปนขาประจําที่มารวมกลุมกัน การร้ือตูแดงของตํารวจสายตรวจบอยคร้ัง    
จนตํารวจเลิกที่จะเอามาติดตั้งไวเหมือนเดิม เปนตน คลายกับกรณีของการ
พยายามควบคุมพื้นที่สาธารณะในเมืองแทมเวิรท (Tamworth) ประเทศอังกฤษ 
ดวยการติดตั้งกลองวงจรปดและการจัดสายตรวจคอยลาดตระเวน แตสุดทาย
วัยรุนก็ใชวิธีเขาไปใชพื้นที่ที่กลองวงจรปดเขาไปไมถึง หรือแยกตัวออกเปนกลุม
ยอยๆ เพื่อไมใหถูกเพงเล็งมากนัก การติดตั้งกลองวงจรปดดวยตองการใหเกิด
ความปลอดภัยมากขึ้นกลับสงผลตรงกันขาม คือทําใหพื้นที่สาธารณะที่วัยรุน 
เขาไปใชไดลดจํานวนลง นําไปสูความรุนแรงและความขัดแยงระหวางกลุมวัยรุน   
ที่ตองแยงชิงพื้นที่ที่ปราศจากกลองวงจรปด (Toon 2000, 157-58) 

“ตํารวจมาไลจนข้ีเกียจไลแลวแหละ บางทีไลขางบน ลงมาอยู

ขางลาง ไลขางลาง ข้ึนไปอยูขางบน ตํารวจยังเอาไมอยูเลย ... 

เด๋ียวน้ีไมคอยเห็นมา ข้ีเกียจแลวม้ัง ไลเทาไหรมันก็ไมไปซักที  

ไมเคยหมด”
22
 

“ไมเขาใจเหมือนกันวาทําไมมันตองมาไล ไลกูก็ไมไป มันท่ี

สาธารณะ”
23
 

นอกจากยุทธวิธีธรรมดาๆ แลว การตอรองของวัยรุนในบางคร้ัง      
ก็ซับซอนโยงใยกับสายสัมพันธทางอํานาจที่อยูเหนือพวกเขาขึ้นไป รวมทั้ง
ความสัมพันธเบื้องหลังระหวางตํารวจ ผูคาขาย และผูมีอิทธิพลที่ควบคุมพื้นที่
แหงน้ีจนไมสามารถดําเนินการทางกฎหมายไดอยางจริงจัง วัยรุนคนหน่ึงเลาถึง
ชวงทีเ่คยเปดกิจการบางอยางอยูที่สะพานพุทธวา “มีตรวจฉี่ ตรวจบัตรทุกวัน
อยางกับผับเลย ... เราก็จาย (เงินใตโตะ) แตวามันตองมาตรวจตามหนาที่ไง 
เดี๋ยวประชาชนเคารองเรียน ... อายุไมถึงกินไมได เด็กออกขางนอกยามวิกาล  
ก็ไมได เด็กอายุไมถึง 18 ... สวนใหญลูกคาเราก็อายุไมถึง 18” และกลาววา
เคยพบกับผูมีอิทธิพลที่ “คุม” สะพานพุทธคร้ังหน่ึง “อายุซักประมาณหาสิบ  
ไดละมั้ ง แตตัวเคาไมแกนะ เปนผูชาย ตัว เล็กๆ เปนจีน เคามีหลายที่     
หลายแหลง ... แคไดยินช่ือเคา ลูกนองเคาที่ใหญๆ ในสะพานพุทธไมมีใคร  
กลายุง ... เราเปดราน เคาก็มาน่ัง บอกวา มีไรใหชวยก็บอกเคานะ” วัยรุน  
คนน้ีตองแบงรายไดจากการเปดรานใหกับเขาเปนเงิน 6,000 บาททุกเดือน  
และใหกับตํารวจอีก 3,000 บาท สวนรานคาทั่วไปตองจายใหกับผูมีอิทธิพล   

                                                
22
 ตูน (สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2552) 

23
 นัท (สัมภาษณ, 24 ตุลาคม 2552)  
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เดือนละ 5,000 บาทตอล็อก รานคาที่มีหลายล็อกก็ตองจายคูณไปตามจํานวน
ล็อก “เช่ือมั้ย ทําไมได (หมายถึงการปดไมใหใชพื้นที่สะพานพุทธ) ถาเกิดยังมี
การขายของที่สะพานพุทธอยู มันทําไมไดหรอก อยางนอยๆ มัน (หมายถึง
วัยรุน) ก็มาเดินซื้อของ ทําทาเดินซื้อของ ถือของ เดินเตร็ดเตรอยูแถวน้ัน  
ไมใหมันน่ัง มันก็หาทีน่ั่งของมันจนได ... ตรงน้ันมันมีทุกอยาง เปนแหลงมั่วสุม 
เงินหมุนวันนึงเปนลานๆ ... ของเถื่อนของอะไรก็เยอะ ตํารวจก็เปนหุนสวน ... 
ตํารวจมันก็มาเปนพิธีอยางง้ันแหละ”

24
 

ฝายตํารวจก็ตระหนักดีวาตนเองไมสามารถควบคุมพื้นที่สะพานพุทธ 
ไดเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากขอจํากัดดานการแบงพื้นที่รับผิดชอบ สะพานพุทธเปน
พื้นที่ทับซอนกันหลาย สน. ทั้งกําลังตํารวจก็มีไมเพียงพอ มีคร้ังหน่ึงเมื่อตํารวจ
นายหน่ึงขูกลุมวัยรุนที่อายุต่ํากวา 18 ปซึ่งดื่มเหลาบนสะพานวาจะพาไปโรงพัก 
ผลกลับเปนวา “มันไมกลัว พอเราบอกจะเอาไปโรงพัก มันรีบบอกเพื่อน เฮ   
ไปโรงพักกัน รีบขึ้นรถ (รถกระบะของตํารวจ) เองเลย เต็มกระบะ ยี่สิบกวาคน” 
ตํารวจนายน้ีบนวาควบคุมตัวไปแลวก็ทําอะไรไมได เพราะตองรีบปลอยตัวกอน
ขามคืนเน่ืองจากยังเปนเยาวชน พวกวัยรุนเองก็ทราบกฎขอน้ีด ี

 งานศึกษาของตางประเทศบางช้ินช้ีวา ความพยายามควบคุมถนน   
ใหเปนพื้นที่ที่ปลอดภัยในเชิงสังคมโดยกีดกันวัยรุนออกไปน้ัน ก็เพื่อสรางความ
ปลอดภัยใหกับการลงทุน และทําใหผูที่อยูในฐานะพลเมืองที่มีกําลังบริโภค
เทาน้ันที่จะสามารถใชมันได (Toon 2000, 150) การจัดการพื้นที่สาธารณะ
เชนน้ีอยูภายใตความคิดที่ใหความสําคัญแกการบริโภคและผูบริโภค ซึ่งเปนการ
ขจัดวัยรุนที่ไมมีกําลังบริโภคออกไป  

อยางไรก็ตาม ความพยายามควบคุมพื้นที่สะพานพุทธน้ันไมได
เหมือนกับกรณีขางตนเสียทีเดียว แนนอนวาตํารวจหรือผูวางนโยบายยังให
ความสําคัญกับสะพานพุทธในฐานะเปนแหลงบริโภค แตดวยความสําคัญของ
การบริโภคน้ีเองที่ทําใหผูคุมกฎไมสามารถกีดกันใหวัยรุนออกไปจากบริเวณ
ดังกลาวได เพราะวัยรุนก็ยังอิงแอบอยูกับการบริโภคที่เกิดขึ้นในสถานที่แหงน้ัน
เชนกัน การควบคุมสะพานพุทธ (อันเปนทั้งแหลงทองเที่ยวและแหลงจับจาย 
ใชสอย) มากเกินไป ยอมเปนอุปสรรคตอระบบการบริโภคที่เมืองใหญเชน
กรุงเทพฯ ใหความสําคัญอยางแนนอน เพราะยังมีคนกลุมอื่นๆ เชน พอคา
แมคา นักทองเที่ยว วัยรุนทั่วไปที่เขามารวมใชพื้นที่ นอกจากน้ีเครือขาย
ความสัมพันธระหวางกลุมวัยรุน พอคาแมคา ผูมีอิทธิพล และตํารวจในพื้นที่  
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ยังเปนตัวกําหนดหลักอีกประการหน่ึงที่ทําใหการควบคุมและการตอรองในการใช
พื้นที่น้ีมีความซับซอนยิ่งขึ้น  

 

สะพานพุทธ: ชายขอบของศูนยกลาง ศูนยกลางของชายขอบ 

“การเปนชายขอบ ไมใชเรื่องการถูกกันใหไปอยูในตําแหนงสังคม

ท่ีดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ หรืออํานาจ หรือไมเขาประเภท   

แตเพียงอยางเดียว หากเปนเรื่องของความรูและความจริง     

ท่ีคนอื่นสรางข้ึนมามองเขา แทนตัวเขา  ความรูและความจริง

เหลาน้ีกลายเปน ‘สามัญสํานึก’ ท่ีรับรู เขาใจกันไดในสังคม   

โดยไมตองต้ังคําถาม ผูท่ีอยูในตําแหนงชายขอบเองก็อาจจะรับ

หรืออางอิงไปเปนความจริงเกี่ยวกับตัวเองดวย รวมท้ังมีการ

ตอตานโตแยงปฏิเสธในเวลาเ ดียวกัน . . . สะทอนให เห็น

ความสัมพันธ ท่ีไม เทาเทียมกัน (asymmetrical relation)      

ท่ีดํารงอยูในสังคม ทําใหคนบางกลุมถูกคนกลุมอื่นพูดแทน  

หรือสรางภาพใหแทน ความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมน้ี หากจัด

งายๆ อาจจะไดภาพออกมาเปนความสัมพันธระหวางศูนยกลาง

กับชายขอบ ศูนยกลางเปนบริ เวณท่ีมีอํ านาจ เห นือกว า        

มีทรัพยากรมากกวา จึงมีกําลังท่ีจะสรางความจริงและพูดแทน

หรือสรางภาพของความดอยกวาใหแกบริเวณท่ีเปนชายขอบได” 

(ปริตตา 2545, 12-13) 

หลายคนอาจนึกถึงสถานที่ที่ เปนศูนยกลางของวัยรุนวาเปนสยาม 
สแควรและสยามพารากอน ในชวงเวลากลางคืนอาจนึกถึงยาน RCA รัชดาฯ 
หรือทองหลอ แตสถานที่ เหลาน้ีไมใชที่ที่เด็กสะพานพุทธขาประจําจะไปกัน  
(อาจมีขอยกเวนเชนผับสําห รับกลุมทอมดี้ดั งที่กลาวไปแลว) ขาประจํา   
สะพานพุทธหลายคนจะรูสึกสะดวกใจ/สบายใจที่จะใชเวลาที่สะพานพุทธ
มากกวาไปที่เหลาน้ัน อันเน่ืองมาจากปจจัยหลายประการ วัยรุนขาประจํา
สะพานพุทธหลายคน (อาจเรียกไดวาเปนสวนใหญ) อายุไมถึงเกณฑที่จะเขา
สถานบันเทิงในตอนกลางคืนได พื้นที่สาธารณะเชนสะพานพุทธจึงเปนที่พบปะ
สังสรรคกับกลุมเพื่อน โดยทํากิจกรรมแบบเดียวกับในสถานบันเทิง เชน      
สูบบุหร่ี ดื่มแอลกอฮอล ขอเบอรโทรศัพทคนที่ชอบ เปนตน ซึ่งเปนกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นเปนปกติธรรมดาที่สะพานพุทธ 

วัยรุนสะพานพุทธบางคนที่อายุถงึเกณฑเขาสถานบันเทิงไดแลวแตก็ยัง
ใชพื้นสาธารณะเชนสะพานพุทธเน่ืองจากมีขอจํากัดทางเศรษฐกิจ วัยรุน    
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กลุมหน่ึงบอกกับผูเขียนวา ดื่มเบียรที่น่ีเสียเงินนอยมากตางจากการดื่มที่ราน 
เบียรที่ผูเขียนเห็นวัยรุนดื่มกันทุกคร้ังเมื่อไปสนาม คือเบียรยี่หอลีโอซึ่งมีราคา 
ถูกกวายี่หอสิงหหรือ Heineken มาก สวนบุหร่ีเทาที่ผูเขียนพบเห็นวัยรุน     
ขาประจําสูบกันจะเปนยี่หอ LM หรือกรองทิพย ซื้อแบบแบงขาย ไมใชแบบซอง 
ตั้งแตผู เขียนเ ร่ิมติดตามกลุมขาประจํายังไมเคยเห็นคนใดสูบบุห ร่ียี่หอ 
Marlboro หรือสูบชนิดซองเลย ผูใหขอมูลหลักคนหน่ึงบอกกับผูเขียนวา  
วัยรุนสะพานพุทธสวนใหญฐานะทางบานไมคอยดี มีคนที่มีฐานะดีบางแตเปน
สวนนอย ผูเขียนเคยไปสัมภาษณวัยรุนรายหน่ึงที่บาน บานของเขาอยูในชุมชน
บริเวณแยกบานแขก มีลักษณะเปนบานไมช้ันเดียว ร้ัวและหลังคามุงดวยสังกะสี 
มี 2 หองนอน แตมีคนอยูถึง 8-9 คน วัยรุนบางคนตองทํางานประจําเปนกะ
โดยไมมีวันหยุด บางคนไมมีเงินเรียนตอ บางคนอยูหองเชาธรรมดารวมกับ   
พอแมและเคยขายยาเสพติด ขณะน้ีเลิกขายแลวแตก็ไมมีอาชีพที่แนนอน วัยรุน
ที่ยังเรียนอยูเทาที่ผูเขียนไดพูดคุยดวยทั้งหมดมาจากสถาบันการศึกษาซึ่งคน
ทั่วไปมองวาเปนสถานศึกษาช้ันรองลงไป ไมใชสถาบันที่มีช่ือเสียง ซึ่งพวกเขา
หลายคนก็คิดเชนน้ัน  

แมพื้นที่เชนสยามสแควร สยามพารากอน และศูนยการคาช้ันนําตางๆ 
คนทุกวัยทุกกลุมจะเขาไปใชพื้นทีไ่ดโดยไมจําเปนตองซื้อสินคา แตลักษณะเฉพาะ
ของสถานที่อันสัมพันธกับผูคนกลุมหลักที่ใชสถานที่น้ันๆ ก็ยังเปนขอจํากัด   
อีกทางหน่ึง เชนคําสัมภาษณที่กลาวไปในตอนตน วัยรุนสะพานพุทธคิดวา
ตนเองไมเหมาะเขาไปใชพื้นที่สยามสแควร เพราะพวกเขาจะถูกมองวา “เสี่ยว” 
หรือการที่วัยรุนขาประจําเลิกมาสะพานพุทธในระยะหลังๆ เพราะเห็นวามัน 
“low” ซึ่งเปนคําที่แสดงการเหยียด-ถูกเหยียดในทางวัฒนธรรม แมในหมูวัยรุน
ดวยกันเองก็มีการแบงแยกจัดประเภทกันในบางลักษณะ ไมไดเปนการแบงแยก
ลําดับช้ันทางสังคมแบบรสนิยม “ผูดี-ไพร” หรือลําดับช้ันทางเศรษฐกิจแบบ 
“นายทุน-กรรมาชีพ” และก็ไมใชเ ร่ืองการเขาถึงรูปแบบวัฒนธรรมยอยที่มี  
ลําดับช้ันในลักษณะที่ เปน “ของจริง-ของตลาด” แมจะมีเคาลางบางอยาง
เก่ียวกับคูตรงขามเหลาน้ีอยูบาง แตไมไดทับกันแนบสนิทเสียทีเดียว มันเปนการ
กีดกันและเปนความแตกตางในบางรูปแบบ มีบางการแตงกาย บางการ
แสดงออกที่ไดรับการยอมรับ และมีบางแบบที่ถูกพิจารณาวาดอยกวา คําวา 
“เสี่ยว” หรือ “low” ซึ่งเปนคําดูหมิ่นในเชิงวัฒนธรรมยังโยงเขากับแงมุมในเชิง
เศรษฐกิจดวย  

การที่พวกเขากลาวถึงกลุมรวยที่ไมมาเดินสะพานพุทธแลว หรือการ
กลาววาเด็กสยามฯ เปนลูกคนรวย ใสเสื้อผาแพงๆ ทําใหเห็นวามีแงมุมเชิง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกันเช่ือมโยงกันอยู การจะเดินสยามฯ   
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ไดอยางสะดวกใจน้ันการแสดงออกในดานตางๆ เปนเร่ืองสําคัญ การแสดงออก   
ที่เหมาะสม/ที่เปนที่ยอมรับ จําเปนตองมีความรู/ขอมูล (ทุนทางวัฒนธรรม) 
วาอะไรที่อยูในกระแสหรืออะไรที่เหมาะสม บางอยางตองอาศัยการสั่งสมจาก
ประสบการณ ซึ่งสัมพันธกับทุนทางเศรษฐกิจที่จะอยูในสถานะที่จะเรียนรูถึงสิ่ง
เหลาน้ีและครอบครองมันได 

จากจุดน้ีจึงนาตั้งคําถามตอไปวาภาวะชายขอบเหลาน้ีเกิดขึ้นไดอยางไร 
ผูเขียนเห็นวา สิ่งใดที่ถูกทําใหกลายเปน “ชายขอบ” ได สิ่งน้ันยอมตองมี 
“ศูนยกลาง” เปนความคิดเบื้องหลัง  สังคมมักจะมีความคิดศูนยกลางบางแบบ
ที่วัยรุนเหลาน้ีไมไดอยูในตําแหนงดังกลาว เชน ในดานวัย – ศูนยกลางความ
เปนผูใหญทําใหภาวะวัยรุนกลายเปนภาวะกํากวมและอยูตรงชายขอบ ในดาน
เพศ – เปนสถานที่รวมของกลุมทอมดี้ที่สังคมมองวาตางไปจากบรรทัดฐาน 
ทางเพศที่กําหนดใหชายคูกับหญิง (หรือแมแตในกลุมชายหญิงเอง ก็ถูกมองวา 
มีการแสดงทางเพศที่เกินความเหมาะสม) ในดานพื้นที่ – สะพานพุทธถูกผูกติด
กับภาพลักษณที่นากลัว อันตราย และไมใชที่ที่ไดรับการยอมรับใหเปนศูนยกลาง
ทั้งจากผูใหญ (ในแงความเหมาะสม) และวัยรุนดวยกันเอง (ในแงรสนิยม)   
ในดานชนช้ัน – กลุมผูที่มาใชพื้นที่น้ีเทาที่ผูเขียนพูดคุยดวยก็เปนกลุมที่มาจาก
ชนช้ันระดับลาง มีขอจํากัดทางเศรษฐกิจ และในดานพฤติกรรมการแสดงออก – 
การรวมกลุมกันมักมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ถูกมองวากาวราว เอะอะ      
ไมเรียบรอย เปนตน ลักษณะที่กลาวมาทั้งหมดน้ีตางก็เปนลักษณะที่ “ไมพึง
ปรารถนา” เปนสถานะที่ไมไดรับการยอมรับและแตกตางไปจากมาตรฐานของ
สังคม 

อัลเบิรต โคเฮน (Albert Cohen) หน่ึงในนักวิชาการคนสําคัญของ
สํานักชิคาโก ไดตั้งคําถามที่นาสนใจวาการพิจารณาวาวัยรุนเปนพวกเบี่ยงเบน
น้ัน เบี่ยงเบนตอใคร? เบี่ยงเบนจากสิ่ ง ใด? และหากเปนปญหาสังคม       
เปนปญหาสําหรับใคร? ซึ่งถือเปนการทาทายแนวการศึกษาพฤติกรรมวัยรุน
แบบเกา (อางใน Nayak 2003, 13-15) คําถามน้ีเปนคําถามที่นาสนใจ 
เพราะมนัทําใหเราคิดไปถึงความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางคนกลุม
ตางๆ คําวา “สังคม” ที่ผูเขียนใชบอยๆ ในงานน้ียอมไมไดหมายถึงกลุมผูคน
ทั้งหมดหรือคนกลุมใหญ แตหมายถึงกลุมคนที่มี “เสียง” ที่ดังกวาคนอื่นๆ     
มีอํานาจพอที่จะกําหนดวาสิ่งใดเปนมาตรฐานและสิ่งใดอยูนอกมาตรฐาน 

อยางไรก็ตาม ขณะที่สะพานพุทธเปนพื้นที่ชายขอบสําหรับคนกลุมอื่นๆ 
ในสังคม แตวัยรุนขาประจํากลับใหคุณคาสะพานพุทธในฐานะเปน “ศูนยกลาง” 
ดังปรากฏในขอมูลจากการใหสัมภาษณ (ผูเขียนจะไดยินคําวา “ศูนยรวม”  
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“เซ็นเตอร” “แหลงรวม” จากผูใหขอมูลบอยๆ) และจากพฤติกรรมที่พวกเขา
ตองมาที่น่ีเปนประจําทุกวันหรือทุกวันเสาร ความเปน “ชายขอบ” ในแงมุม
ตางๆ จากสายตาของคนภายนอก กลับเปน “ศูนยกลาง” ของชีวิตพวกเขา
เหลาน้ัน เชน กลุมวัยรุนทอมดี้บางกลุมที่อาศัยอยูบริเวณทานํ้านนท ในวันปกติ
อาจเดินเลนบริเวณเดอะมอลลงามวงศวาน บางกลุมที่อาศัยบริเวณรังสิต     
จะเดินบริเวณฟวเจอรพารกรังสิต แตเมื่อถึงวันเสาร ทุกกลุมก็จะตองมารวมตัว
กันที่สะพานพุทธ ขณะที่ผูใหญหลายคนอาจเห็นวาเปนสิ่งไมเหมาะสม หรือ
วัยรุนทั่วไปอาจเห็นวาไรรสนิยมไปจนถึงเปนอันตราย แตสะพานพุทธสําหรับ
วัยรุนเหลาน้ีกลับเปนที่ที่พวกเขาไดแสดงออกตามที่ตองการมากกวาสถานที่อื่นๆ 

มีขอควรระวังบางประการในเร่ืองการศึกษาวัยรุนกลุมน้ี แมผูเขียน  
จะใชคําเ รียกแทนพวกเขาวาวัยรุนขาประจํา แตพวกเขาเองก็ไม ได เปน       
เน้ือเดียวกันไปเสียหมด คนภายนอกจะใหนิยามบางอยางตอวัยรุนที่มีลักษณะ
ตางไปดวยคําเรียกตางๆ เชน “เด็กแซบ” แทนวัยรุนชาย “สกอย” แทนวัยรุน
หญิง เปนคําเ รียกในเ ชิงดูหมิ่ นที่ผู กติด ไว กับพฤติกรรมที่ ไม เหมาะสม        
การแตงกายทีไ่มมีรสนิยม ผูเขียนลองสอบถามจากวัยรุนสะพานพุทธ สวนใหญ
ไมยอมรับคําเรียกจากคนภายนอกสักเทาไหร เมื่อผูเขียนถามวาเคยไดยิน     
คําเหลาน้ีหรือไม หลายกลุมจะตอบวาไมเคย ซึ่งอาจตีความไดสองประการคือ 
อาจไมทราบจริงๆ หรืออาจทราบแตไมยอมรับและไมตองการกลาวถึงก็เปนได 
วัยรุนหญิงบางกลุมที่ผูเขียนถามถึงคําวาสกอย พวกเขากลับช้ีไปที่กลุมคูอริ   
วาแตงตัวแบบดังกลาวคือสกอย โดยนิยามวาเปนแบบสกปรกๆ ไมสวยงาม 
ทั้งๆ ที่ผูเขียนก็เห็นวาทั้งสองกลุมแตงตัวไมตางกัน เทากับวาสายตาคนนอก
อยางผูเขียนอาจมองพวกเขาคลายๆ กัน แตพวกเขาเองมีการจัดลําดับช้ันกันอีก
ตอหน่ึง ผูเขียนเดาวาถาไปสอบถามจากกลุมคูอริกลุมน้ัน พวกเขาก็อาจ      
ไมยอมรับวาตนเองเปนสกอยเชนเดียวกัน แตคําหน่ึงที่ผูเขียนเห็นวาเปนที่
ยอมรับของวัยรุนหญิงกลุมน้ีคือคําวา “เด็กแวน” เปนไปไดวาความช่ืนชมและ
การยอมรับที่มีตอเด็กแวนน้ันอาจเน่ืองจากเด็กแวนมีอัตลักษณบางประการ    
ที่ยอมรับไดซึ่งผูกติดกับการครอบครองรถที่ “เฟยว” รวมไปถึงการมีความ 
สามารถในการขับขี่ที่ เ ร็ว โลดโผน และสามารถหนีตํารวจได ตางไปจาก     
เด็กแซบหรือสกอยที่ไมไดมีความสามารถใดโดดเดนเปนพิเศษ ขอมูลเหลาน้ี 
เปดมุมมองของผูเขียนอยางมาก เพราะกอนหนาน้ีผูเขียนคิดวาคนเหลาน้ีก็เปน
พวกเดียวกัน ไมไดมีความแตกตางกันมากนัก 
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บทสรุป 

วัยรุนสะพานพุทธมีขอจํากัดหลายดานในการเขาสูพื้นที่อื่นๆ ทั้งอายุ 
เพศ ฐานะทางการเงิน ความเปนพื้นที่สาธารณะทีม่ีลักษณะเฉพาะอันสอดคลอง
กับความตองการของวัยรุนในดานตางๆ ทั้งทางกายภาพและสังคม ไดทําให
สะพานพุทธมีความหมายตอวัยรุนขาประจําเหลาน้ี และดวยความเปนพื้นที่
สาธารณะอีกเชนกันที่ทําใหกลุมคนอื่นๆ เขามาใชหรือมองเขามายังพื้นที่แหงน้ี
ดวยความไมสอดคลองกับบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับทําใหภาพลักษณของ
สะพานพุทธเปนไปในแงลบ และมีความพยายามที่จะควบคุมการใชพื้นที่ดังกลาว 
แตก็ไมสามารถทําไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เน่ืองจากวัยรุนเหลาน้ียังมีวิ ธี
ตอตานตอรองหลายรูปแบบ ทั้งดวยวิธีธรรมดาๆ ไปจนถึงการเช่ือมโยงตนเอง
เขาไปในขายความสัมพันธทางอํานาจและผลประโยชนที่อยูเบื้องหลังกิจกรรม
การคาของสะพานพุทธ อัตลักษณของกลุมวัยรุนสะพานพุทธผูกโยงกับความเปน
ชายขอบในดานตางๆ อันเปนมุมมองจากกลุมอื่นๆ ที่อยู ในตําแหนงแหงที่   
ทางสังคมและมีอํานาจที่สูงกวาพอที่จะกําหนดไดวาสิ่งใดเหมาะสม สิ่งใด     
ไมเหมาะสม มันไมใชสิ่งที่ผูกติดมากับตัวเขาโดยกําเนิด หรือในอีกดานหน่ึง    
ก็ไมใชสิ่งที่พวกเขาหยิบใชไดโดยเสรี อัตลักษณที่คนภายนอกมีตอเขาอาจ
สอดคลองหรือขัดแยงกับสิ่งที่พวกเขานิยามตนเองก็เปนได  

การพจิารณาเก่ียวกับวัยรุนจําเปนตองพิจารณาใหเขาใกลมุมมองของ
พวกเขาใหมากที่สุด (แมไมอาจเปนมุมมองเดียวกัน) ดวยการศึกษาพวกเขา  
ในฐานะของ “วัยรุน” เอง ไมใชในฐานะของ “วัยที่กําลังจะเปลี่ยนไปสูวัยผูใหญ” 
ทั้งน้ีตองตระหนักวาในหมูวัยรุนก็ไมไดมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันพอที่เราจะ
กลาวถึงคําวาวัยรุนโดยรวมเอาคนในวัยน้ีเขาดวยกันทั้งหมด ตรงกันขาม หมูคน
ที่อยูในวัยน้ีกลับมีความแตกตางหลากหลาย แมแตกลุมขาประจําสะพานพุทธ  
ที่ถูกมองเปนเน้ือเดียวกันก็ไมไดมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน การลดทอน 
พวกเขาใหเหลือเพียงภาพใดภาพหน่ึงยอมเปนปญหาในการทําความเขาใจ 
ผูเขียนยังเห็นวาวิธีการเชิงมานุษยวิทยาที่เนนการลงพื้นที่ในภาคสนามยังเปนสิ่ง
ที่จําเปนหากเราตองการศึกษาคนเหลาน้ี และดวยวิธีการน้ีเองที่ชวยเปด     
โลกทัศนของผูเขียนที่มีตอวัยรุนไดมากพอสมควร 

 

 

 



การ hang out ของวัยรุนสะพานพุทธ 187 

เอกสารอางอิง 

เอกสารภาษาไทย 

กุลภา วจนสาระ. 2544. “เซ็นเตอรพอยทกับ ‘Preteen’: การกอตัวของวัฒนธรรม      
วัย แรก รุ น .” วิทยา นิพ นธ สั ง คม วิทยา แล ะม านุ ษย วิทยา มหา บัณฑิ ต 
(มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ปนัดดา ชํานาญสุข. 2551. เรง รัก รุนแรง: โลกชายขอบของนักบิด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ. 

ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล. 2545. “คํานํา: ชายขอบสังคมไทย.” ใน ชีวิตชายขอบ: 
ตัวตนกับความหมาย, บรรณาธิการโดย ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, (4)-
(15). กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. 

อภิญญา เฟองฟูสกุล. 2546. อัตลักษณ: การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด. กรุงเทพฯ: 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

 

เอกสารภาษาอังกฤษ 

Bucholtz, Mary. 2002. “Youth and Cultural Practice.” Annual Review of 
Anthropology 31 (1): 525-52. 

Fyfe, Nicholas R. 1998. Images of the Street: Planning, Identity and Control in 
Public Space. London: Routledge. 

Gupta, Akhil and James Ferguson. 2001(1997). “Culture, Power, Place: 
Ethnography of the End of an Era.” In Culture, Power, Place: 
Explorations in Critical Anthropology, edited by Akhil Gupta and James 
Ferguson, 1-29. Durham, N.C.: Duke University Press. 

Lieberg, Mats. 2006. “Youth, Public Space and Participation.” Paper presented 
at 9th Nordic Youth Research Symposium: Landscape of Youth. 
Södertörns University College, Stockholm, Sweden. January 12-14. 

Messay, Doreen. 1998. “The Spatial Construction of Youth Culture.” In Cool 
Places: Geographies of Youth Cultures, edited by Tracey Skelton and 
Gill Valentine, 121-29. London: Routledge. 

Nayak, Anoop. 2003. Race, Place and Globalization: Youth Cultures in a 
Changing World. Oxford: Berg. 

Toon, Ian. 2000. “‘Finding a Place in the Street’: CCTV Surveillance and Young 
People’s Use of Urban Public Space.” In City Visions, edited by David 



188 นฤมล กลาทุกวัน 

John Bell and Azzedine Haddour, 141-65. Harlow, England: Pearson 
Education. 

Travlou, Penny. 2003. “Teenagers and Public Space: Literature Review.” 
OPENspace Research Center, Edinburgh College of Art and Heriot-
Watt University, July. http://www.openspace.eca.ac.uk/pdf/teenagers 
litrev.pdf. 

Valentine, Gill, Tracey Skelton and Deborah Chambers. 1998. “Cool Place:    
An Introduction to Youth and Youth Culture.” In Cool Places: 
Geographies of Youth Cultures, edited by Tracey Skelton and Gill 
Valentine, 1-32. London: Routledge. 

 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

ไทยรัฐ. 2552. “ถลมแกงซิ่ง เจ็บระนาว 5.” 26 ตุลาคม. http://www.thairath.co.th/ 
today/view/42240  

MThai. 2552. News MThai. เขาเม่ือ 30 ตุลาคม. http://news.mthai.com/general-
news/53164.html/comment-page1#comments  

PantipCafe. 2552. “ไมเห็นดวยกับรถวอลโวท่ีออกมากราดยิงเด็กแวนครับ!!” เขาเม่ือ 30 
ตุลาคม. http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A8472635/ 
A8472635.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




