
 
ความเห็นของเยาวชนตอแนวคิดปดถนนใหซิง่ 

ความเปนมาของการสํารวจ 
 หลังจากที่แนวความคิดของนายวัฒนา เมอืงสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเรื่อง
การปดถนนใหเยาวชนไดแขงรถซิ่งไดมีการเผยแพรออกสูสาธารณชน ไดกอใหเกดิการวิพากษวจิารณจากผูคนหลายกลุมในสังคม 
ท้ังนักวิชาการ นักการเมืองฝายคาน  และชาวบานผูไดรับผลกระทบจากปญหาการแขงรถซ่ิงถึงความถูกตองเหมาะสมของแนวคดิ
ดังกลาว ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวจิัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ จึงไดดําเนนิการสาํรวจความคดิเห็นของเยาวชนเพศชายในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ที่มีสวนเกี่ยวของใกลชิดกับปญหาดังกลาว เพือ่สะทอนขอมูลความคิดเห็นอันจะเปนแนวทางในการตดัสินใจ
กําหนดวธิีการแกปญหาดังกลาวไดอยางถกูตองเหมาะสมตอไป 
วตัถุประสงคของการสํารวจ    

เพื่อทราบขอมลูและความคิดเห็นของเยาวชนเพศชายในประเด็นตอไปนี ้
1. ประสบการณในการเขารวมแขงรถซ่ิง และเหตุผลในการเขารวม 
2. ความเห็นตอแนวคิดท่ีจะปดถนนใหเยาวชนแขงรถซ่ิง 
3. ความสนใจเขารวมแขงรถหากมีการปดถนนใหแขงรถซ่ิง 
4. ความเชื่อมั่นวาการปดถนนใหเยาวชนแขงรถซิ่งจะสามารถแกปญหารถซิ่งกวนเมืองใหหมดไปได 
5. วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแกปญหารถซ่ิงกวนเมือง 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางเยาวชนเพศชายอายุ 15-22 ปในสถานศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 19 แหง รวมทั้งกลุมเยาวชนที่ไมไดศึกษาแลว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,139  คน เปน
เยาวชนที่มีอายุ 15-17 ปรอยละ 44.0 และอายุ 18-22 ปรอยละ 56.0  โดยเปนเยาวชนท่ีศึกษาในระดับมัธยมศกึษาและ ปวช.รอยละ 32.4   
ระดับ ปวส.และอนุปรญิญารอยละ 31.1   ปรญิญาตรรีอยละ 31.5   และไมไดศึกษาแลวรอยละ 5.0 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
 
 
 
 



 

 

 

2

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  

              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู   :    24-25 สิงหาคม 2548 
              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :    26 สิงหาคม 2548   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 

สรุปผลการสํารวจ 
1. เยาวชนกลุมตวัอยางรอยละ 36.9 ระบุวาเคยเขารวมแขงรถซ่ิง โดยมีเหตุผลในการเขารวมคือเพื่อความตื่นเตนสะใจ  

(รอยละ 43.7)    เพ่ือนชักชวน (รอยละ 21.2)    อยูวางๆ ไมมีอะไรทํา (รอยละ 14.5)   เพ่ือโชวความกลาสามารถ  
(รอยละ 10.2)   เพ่ือทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต (รอยละ 7.5)    เพื่อเงินรางวลัและผูหญิง (รอยละ 2.9) ในขณะที่
รอยละ 63.1 ไมเคยเขารวม 

2. เม่ือถามวาเห็นดวยหรอืไมกับแนวความคิดของนายวฒันา เมืองสุข รัฐมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุยท่ีจะปดถนนใหเยาวชนแขงรถซิ่งไดในวันและเวลาที่กําหนด พบวา มีเยาวชนเห็นดวยรอยละ 41.5  
ในขณะที่เยาวชนสวนใหญคอืรอยละ 58.5 ไมเห็นดวย 

โดยกลุมท่ีเห็นดวยใหเหตุผลวาเพื่อความเปนระเบียบและควบคุมดแูลงาย (รอยละ 36.9)   ไมเปนอันตรายตอผูใชรถ
ใชถนนทั่วไป (รอยละ 34.7)   เพ่ิมทางเลือกในการทํากิจกรรมของวยัรุน (รอยละ 22.9)   และสามารถขับรถซ่ิงไดโดย
ไมถูกตํารวจจบั (รอยละ 5.5) 

สวนกลุมท่ีไมเห็นดวยใหเหตุผลวาไมไดแกปญหาท่ีตนเหตุ (รอยละ 30.2)   เปนการสงเสริมเยาวชนในทางทีผ่ิด 
(รอยละ 21.7)   ไมควรใชถนนสาธารณะเปนสนามแขงรถ (รอยละ 18.7)   เปนการกระตุนเยาวชนที่ไมเคยแขงรถซิ่งให
หันมาสนใจ (รอยละ 13.8)   สรางความเดอืดรอนใหชาวบานในละแวกใกลเคยีง (รอยละ 11.9)  และไมเหมาะกบัยุค
น้ํามันแพง (รอยละ 3.6) 

ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นระหวางเยาวชนกลุมที่เคยแขงรถซิ่งกบักลุมที่ไมเคยแขง พบวา กลุมที่เคยแขง 
     รถซ่ิงเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาวรอยละ 62.5 ไมเห็นดวยรอยละ 37.5   สวนกลุมที่ไมเคยแขงรถซิ่งเห็นดวยรอยละ 31.4 

                 และไมเห็นดวยรอยละ 68.6 
3. สําหรับความสนใจเขารวมแขงรถหากมีการปดถนนใหแขงรถซ่ิงไดนัน้ เยาวชนรอยละ 43.7 ระบวุาสนใจเขารวม โดยมี

เง่ือนไขวาจะตองอยูไมไกลจากบานมากนัก ขณะทีร่อยละ 56.3 ไมสนใจเขารวม 
ท้ังนี้พบวาเยาวชนกลุมท่ีไมเคยแขงรถซ่ิงระบุวาสนใจจะเขารวมแขงรถซ่ิงหากมีการปดถนนใหแขงไดถึงรอยละ 

28.6 โดยใหเหตุผลวาสามารถขับซิ่งไดโดยไมถกูตํารวจจับ  
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ในขณะที่กลุมซึ่งเคยแขงรถซิ่งรอยละ 26.9  กลับไมสนใจเขารวมโดยใหเหตุผลวา ไมสะใจเพราะไมไดหนีตํารวจ  
ไมชอบใหใครมาควบคุมดูแล  และชอบขบัซิ่งแบบฝนกฎมากกวา 

4. สวนความคดิเห็นตอการปดถนนใหเยาวชนแขงรถซิ่งวาจะสามารถแกปญหารถซิ่งกวนเมืองไดหรอืไม  
กลุมตวัอยางสวนใหญคอืรอยละ 60.5 เชื่อวาวธิกีารดังกลาวไมสามารถแกปญหารถซิ่งกวนเมอืงได ขณะที่รอยละ 39.5  
เชื่อวาแกได 
 ท้ังนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมท่ีมีประสบการณแขงรถซ่ิงพบวา เยาวชนกลุมดังกลาวถงึรอยละ 46.1  ที่เห็นวาการปด
ถนนใหแขงรถซ่ิงไมสามารถแกปญหารถซิ่งกวนเมืองใหหมดไปได  

         5.   สําหรบัวธิกีารที่เหมาะสมที่สุดในการแกปญหารถซิ่งกวนเมอืงตามความเห็นของเยาวชนนั้น อันดับแรกเห็นวาควร  
สงเสริมใหเยาวชนไดทํากิจกรรมที่สรางสรรค เชน ดนตร ีและกฬีา (รอยละ 42.7)   รองลงมาคือตํารวจตองจับกมุผูฝาฝน
อยางจริงจังตอเนื่อง (รอยละ 17.1)   ควรจัดสถานที่ที่เหมาะสมเปนสัดสวนใหแขงรถ (รอยละ 15.7)   ลงโทษสถานหนัก
แกเยาวชนผูฝาฝน (รอยละ 8.4)   รณรงคสรางจิตสํานึกที่ถูกตองแกเยาวชน (รอยละ 3.1)   และอื่นๆ เชนจัดใหไปแขงรถ
ซิ่งใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต (รอยละ 1.8) 

 
 
 ผลสํารวจขางตนชี้ใหเห็นวาแนวความคิดปดถนนใหเยาวชนแขงรถซิ่งของนายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรวีาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยท่ีแมวาจะมีเจตนาที่ดีในการแกปญหารถซิ่งกวนเมืองใหบรรเทาเบาบาง
ลงโดยการปดถนนใหเยาวชนไดมาขับรถซิ่งแขงกันเพื่อความเปนระเบียบและงายตอการควบคุมดแูล แตจากผลสํารวจพบวา
กลุมวัยรุนซึ่งเคยแขงรถซ่ิงถงึรอยละ 46.1 เห็นวาการปดถนนใหเยาวชนไดแขงรถจะไมสามารถแกปญหารถซิ่งกวนเมืองได 
นอกจากนีร้อยละ 26.9 ยังไมสนใจเขารวมแขงรถตามแนวทางที่จัดให เนื่องจากไมทาทายเพราะไมไดฝนกฎและไมมีโอกาส
ไดขับหนีตํารวจซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของความมันสะใจที่ไดรับจากการแขงรถซ่ิง  ดังนั้นเยาวชนกลุมนีย้อมไปเสาะหาถนน
สายอื่นเปนสนามแขงตอไป   
 ในขณะที่กลุมเยาวชนซึ่งไมเคยเขารวมแขงรถซิ่งมากอนรอยละ 28.6 กลบัสนใจที่จะเขารวมประลองความเร็วหากมี
การปดถนนใหแขงรถซ่ิงไดโดยท่ีตํารวจไมจับ  
 น่ันเทากับวาการปดถนนใหเยาวชนแขงรถซิ่งนาจะสงผลเสียมากกวาผลดี กลาวคือนอกจากจะไมสามารถแกไข 
ปญหารถซิ่งกวนเมืองไดแลว ยังกลับขยายวงของปญหาดังกลาวใหแผกวางออกไปสูเยาวชนกลุมใหมๆ อีกดวย จึงนาท่ี
จะตองมีการพจิารณาทบทวนใหรอบคอบอีกครั้งกอนตดัสินใจ 
 
       ผูชวยศาสตราจารยสุนิสา ประวิชัย 

      หัวหนาศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจยัมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 

 
           ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
อายุ :   
                  15 – 17 ป  501 44.0 
                  18 – 22 ป 638 56.0 
การศึกษา   
                  มัธยมศึกษา/ปวช. 369 32.4 
                  ปวส./อนุปรญิญา 354 31.1 
                   ปรญิญาตร ี 359 31.5 
                  ไมไดศึกษาแลว 57 5.0 

 
   ตารางที่ 2: ประสบการณในการเขารวมแขงรถซ่ิง 

 จํานวน รอยละ 
ไมเคยเขารวม 719 63.1 
เคยเขารวม 420 36.9 
 โดยเหตุผลในการเขารวมคือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     เพื่อความตืน่เตนสะใจ                              43.7 
      เพ่ือนชักชวน                  21.2 
     อยูวางๆไมมีอะไรทํา                              14.5 
      เพ่ือโชวความกลาสามารถ                10.2 
     เพ่ือทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต      7.5 
     เพ่ือเงินรางวัลและผูหญิง    2.9 
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   ตารางที่ 3: ความคิดเห็นตอการปดถนนใหเยาวชนแขงรถซิ่ง 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย   เพราะ  473 41.5 
    เปนระเบียบ/ควบคุมดแูลงาย                                            36.9 
    ไมเปนอันตรายตอผูใชรถใชถนนทั่วไป                           34.7 
    เพิ่มทางเลือกในการทํากิจกรรมของวยัรุน             22.9 
    สามารถขับรถซิ่งไดโดยไมโดนจับ                                    5.5 

 

ไมเห็นดวย    เพราะ  666 58.5 
    ไมไดแกปญหาที่ตนเหตุ                                                    30.2 
    เปนการสงเสริมเยาวชนในทางที่ผดิ                                  21.7 
    ไมควรใชถนนสาธารณะเปนสนามแขง                            18.7 
    เปนการกระตุนเยาวชนทีไ่มเคยแขงรถซิ่งใหหันมาสนใจ 13.8 
    สรางความเดือดรอนใหชาวบานในละแวกใกลเคียง         11.9 
    ไมเหมาะกบัยุคน้ํามันแพง                                                   3.6 

 

 
   เปรียบเทียบความเห็นตอแนวความคิดทีจ่ะปดถนนใหเยาวชนแขงรถซ่ิงระหวางผูท่ีเคยเขารวมแขงรถซ่ิง 
   และผูท่ีไมเคยเขารวมแขงรถซ่ิง 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย 
เยาวชนที่เคยแขงรถซิ่ง 62.5 37.5 
เยาวชนที่ไมเคยแขงรถซ่ิง 31.4 68.6 

 
   ตารางที่ 4: ความสนใจเขารวมแขงรถหากมีการปดถนนใหแขงรถซิ่งไดตามแนวคิดของ รมว.กระทรวง 
                                             การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 

 จํานวน รอยละ 
สนใจเขารวม 498 43.7 
ไมสนใจเขารวม 641 56.3 
รวม 1139 100.0 
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   เปรียบเทียบความสนใจเขารวมแขงรถหากมีการปดถนนใหแขงรถซ่ิงไดระหวางเยาวชนกลุมท่ีเคย 
   แขงรถซิ่งและไมเคยแขงรถซิ่ง 

 สนใจเขารวม ไมสนใจเขารวม 
เยาวชนที่เคยแขงรถซิ่ง 73.1 26.9 
เยาวชนที่ไมเคยแขงรถซ่ิง 28.6 71.4 

 
   ตารางที่ 5: ความคิดเห็นตอการปดถนนใหเยาวชนแขงรถซิ่งวาจะสามารถแกปญหารถซ่ิงกวนเมืองใหหมดไป 
        ไดหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
แกได 450 39.5 
แกไมได 689 60.5 
รวม 1139 100.0 

 
   เปรียบเทียบความคิดเห็นตอการปดถนนใหเยาวชนแขงรถซิ่งวาจะสามารถแกปญหารถซิ่งกวนเมือง 
   ใหหมดไปไดหรอืไม ระหวางกลุมท่ีเคยแขงรถซิ่งกับไมเคยแขงรถซิ่ง 

 แกได แกไมได 
เยาวชนที่เคยแขงรถซิ่ง 53.9 46.1 
เยาวชนที่ไมเคยแขงรถซ่ิง 31.1 68.9 
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   ตารางที่ 6: วธิกีารที่เหมาะสมที่สุดในการแกปญหารถซิ่งกวนเมอืง 
 จํานวน รอยละ 
สงเสริมใหเยาวชนไดทํากิจกรรมที่สรางสรรค เชน ดนตร ีกีฬา 486 42.7 
ตํารวจตองจับกุมผูฝาฝนอยางอยางจริงจังตอเนื่อง 195 17.1 
จัดสถานที่ทีเ่หมาะสมเปนสัดสวนใหแขงรถ 179 15.7 
ลงโทษสถานหนักแกรานทีร่ับดดัแปลงเครื่องยนตเกนิกฎหมายกําหนด 128 11.2 
เพิ่มบทลงโทษแกเยาวชนผูฝาฝน 96 8.4 
รณรงคสรางจติสํานึกที่ถกูตองแกเยาวชน 35 3.1 
อ่ืนๆ เชน จัดใหไปแขงรถซ่ิงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 20 1.8 
รวม 1139 100.0 

 
    


