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ฟุตบอล คือเกมกีฬาสมัยใหมที่ผูคนนิยมใหความสนใจติดตามกัน
อยางกวางขวางมากท่ีสุดในโลกในปจจุบัน นับตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 19 
เปนตนมา กีฬาสมัยใหมชนิดนี้ไดแพรกระจายออกจากเกาะอังกฤษไปยัง
ทวีปตางๆ ตามเสนทางการแผขยายอำนาจของอาณานิคมอังกฤษ กระทั่ง
ฟุตบอลกลายเปนเกมกีฬาท่ีปกหลักฝงรากและเติบโตข้ึนมาในทวีปตางๆ 
ทั่วโลก อาทิเชน ในอารเจนตินา อเมริกาใต วิศวกรรถไฟจากเกาะอังกฤษ
คือกลุมที่นำฟุตบอลเขาไปในดินแดนแถบน้ี ขณะท่ีชาวรัสเซียเรียนรู 
การเลนเกมลูกหนังจากกลุมผูจดัการโรงงานปนฝายชาวอังกฤษ และในพมา 
เจาหนาท่ีอาณานิคมผูถูกขนานนามวาเปนท้ัง ชางภาพ ผูสื่อขาวสงคราม 
สุภาพบุรุษนักกีฬา และนักเดินทางผจญภัย Sir George Scott คือผูบุกเบิก
แนะนำใหชาวพมา “วาเถ่ือน” และกลุมคนไทในรัฐฉาน ไดรูจักกับเกม 
การเลนชนิดนี้เพียงแคราวๆ 15 ป หลังจากที่ไดมีการจัดตั้งสมาคมฟุตบอล
ขึ้นในอังกฤษในป ค.ศ.1863 และจัดใหมีการแขงขันฟุตบอลขึ้นเปนครั้งแรก 
ในพมา (ระหวางทีมนักเตะชาวพมากับทีมเจาหนาที่อาณานิคม) ในป  
ค.ศ.1879 (ดูเพิ่มเติมใน Andrew Marshall. The Trouser People.  
Penguin Books. 2003) สวนในกรณีของสยามประเทศ กีฬาฟุตบอลถูก 
“นำเขา” โดย สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักเรียนนอกจากเกาะอังกฤษ 
ในยุคนั้น การแขงขันฟุตบอลนัดแรกในประเทศสยามนาจะมีขึ้นในป  
ค.ศ.1900 ที่ทองสนามหลวง  
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กำเนิดของฟุตบอลในอังกฤษ1 แตเดิมคือเกมพื้นบานของชาวนา 
ที่กอตัวขึ้นราวๆ ศตวรรษท่ี 14 ชีวิตของชาวนายุคกลางคือการดำรงชีพ 
ท่ีถูกจำกัดดวย “การเดินทาง/เคล่ือนท่ี” และความยากลำบาก ภัยธรรมชาติ 
กระนั้นก็ตามวิถีชีวิตแบบสังคมชาวนาก็ยังพอมี “เวลาวาง” ใหกับพวกเขา 
ภายใตเงื่อนไขดังกลาว การเลนเกมเพ่ือความบันเทิงประเภทหน่ึง 
ที่เรียกวา “folk football” หรือ “ฟุตบอลบาน” ไดถือกำเนิดข้ึน วากันวา 
“ฟุตบอลบาน” เปนเกมหฤโหดท่ีมักจัดแขงขันกันขึ้นเองระหวางหมูบาน 
เปนการละเลนที่เกี่ยวพันกับฝูงชนจำนวนมหาศาลท่ีเขารวม ความนิยม
และการแพรกระจายของ “ฟุตบอลบาน” ปรากฏผานการตรากฎหามเลน 
บนทางหลวงและกฎหมายที่รัฐเขียนขึ้นเพื่อประกาศหามมิใหมีการเลน 
“เกมเถ่ือนโหด” ชนิดนี้ เชน ในป ค.ศ.1314 กรุงลอนดอนไดออกกฎ 
หามไมใหมีการเลน “ฟุตบอลบาน” ในเขตเมือง ชนชั้นนำและเจาหนาท่ี
บานเมืองยุคนั้นไมชอบ “ฟุตบอลบาน” เนื่องจากเกมกีฬาของสามัญชน 
ที่วานี้ไมมี กฎ กติกา มารยาทของการเลนท่ีแนชัด กลาวคือแมแต 
สนามแขงขันและจำนวนผูเลนก็ไมไดมีการกำหนดวา จะเปนสถานที่ไหน
และในจำนวนคนเทาใด มากไปกวานั้น เวลาของการแขงขันนั้นก็เพียงแต
ตกลงกันวาจะ “หมดเวลา” เม่ือพระอาทิตยตกดิน กฎงายๆ ในการชิงชัย
เพื่อเอาชนะคูตอสูในการเลน “ฟุตบอลบาน” ที่วานี้ก็คือการที่ทีมผูเลนของ
หมูบานหน่ึงตองพยายามลำเลียงลูกบอล (และเคล่ือนกลุมคนในทีมของตน) 
เขาไปในหมูบาน หรอืเขาไปใหถงึพืน้ทีค่รึง่หน่ึงของตัวเมืองของฝายตรงขาม 
ใหได ไมวาจะดวยวิธีการใด การเลน “ฟุตบอลบาน” จึงมักเต็มไปดวยความ
รุนแรง ทั้งการบาดเจ็บ ลมตาย และการฆาแบบยกครัว (ดูเพิ่มเติมใน  
R. Holt. Sport and the British. Oxford University Press. 1989.) การจดัแขง 

1 ประวัติศาสตรพัฒนาการของฟุตบอลอังกฤษในท่ีนี้ สรุปและเรียบเรียงใหมจาก
บทนำในหนังสือของ Cornel Sandvoss. A Game of Two Halves: Football, Television 
and Globalization. London and New York. Routledge 2003. 
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“ฟุตบอลบาน” ในอังกฤษยุคกลางจึงแทบไมตางไปจากงานเทศกาลคารนิวัล  
ที่จะมีฝูงชนเขารวมจำนวนมาก กระทั่งแยกไมออกวาใครคือผูชมและผูเลน 
เพราะตางฝายตางก็รวมอยูในเหตุการณการละเลนเดียวกันนั้น การเลน 
“ฟุตบอลบาน” แบบคารนิวัลดานหนึ่งจึงสะทอนใหเห็นวาสามัญชน 
ในสังคมศักดินาอังกฤษยุคนั้นยังไมมี “พื้นที่สาธารณะ” เพื่อการพักผอน
หยอนใจ กระทั่งลวงเขาสูศตวรรษท่ี 17 การแบงแยกเวลางานกับเวลาวาง  
(หรือระหวางการทำงานกับการพักผอนหยอนใจ) เริ่มปรากฏใหเห็น ภายใต
แรงกดดันของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
การเคลือ่นไหวของกลุม Puritans โปรเตสแตนท ซึง่เรียกรองใหมกีารหยดุงาน
ชวงบายวันอาทิตย และการเปดที่ทางใหความบันเทิงของชนชั้นแรงงาน  
ซึ่งกลายเปนรากฐานสำคัญของการสรางวัฒนธรรมการใชเวลาวางและ 
การเลนกีฬา (และฟุตบอล) อยางมีเหตุผลและยุติธรรมในเวลาตอมา  
การเคล่ือนไหวของกลุม Puritans สะทอนถึง “จริยธรรมการทำงาน 
แบบโปรเตสแตนท” ที่ไดเริ่มแพรกระจายและขยายตัวอยางกวางขวาง 
ในองักฤษเวลาน้ัน กระทัง่กลายเปนพลงัผลกัดนัสำคญัท่ีนำไปสูการเปล่ียนผาน
เขาสูสภาวะสมัยใหมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของเหตุผลและอุตสาหกรรม 
การผลิตแบบทุนนิยม  

ปลายศตวรรษที่ 18 วัฒนธรรมความบันเทิงและกิจกรรมการใช 
เวลาวาง โดยเฉพาะในแวดวงชนช้ันสูงเริ่มกอตัวขึ้นอยางสำคัญ ในบริบท
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปดลอมยึดที่นา อันดำเนินควบคูไปกับ
กระบวนการกีดกันและความไมพอใจที่มีตอการรวมตัวทำกิจกรรมรวมกัน
ในที่สาธารณะของชนช้ันแรงงาน ภายใตเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
ชนช้ันแรงงานจึงเริ่มถูกผลักเขาสูระบบของการคิดที่เปนเหตุผล การแปรรูป
ทรัพยสินเชิงเอกชนและการเปลี่ยนแบบแผนการทำงาน (ที่มีเวลาวาง 
แยกจากเวลางานอยางชัดเจนและเปนเหตุเปนผล) จึงเปนเสมือนกลไก 
ที่บอนทำลายธรรมเนียมของเกมการเลน “ฟุตบอลบาน” แบบคารนิวัล  
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ซึ่งไมมีกติกากฎเกณฑที่แนชัด หรือ “ไรเหตุผล” จนเกมพื้นบานจากสังคม
ชาวนาอังกฤษยุคกลางน้ีกลายเปน “สิ่งตองหาม” และเกือบจะสูญหาย 
ไปจากสังคม 

“ฟุตบอลบาน” ไปดวยกันไมไดกับแบบแผนของชีวิตในสังคม
อุตสาหกรรมสมัยใหมที่กำลังกอตัวขึ้นในเวลานั้น  

กระนั้นก็ตาม กลุมกระฎมพีผู เนนอรรถประโยชน ซึ่งใสใจตอ
สถานการณอันเลวรายและความเส่ือมทรามทางศีลธรรมที่จะกอตัวขึ้น 
หากชนช้ันแรงงานขาดวัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจ ไดเริ่มผลักดันใหมี
การพัฒนารูปแบบใหมๆ ของ “การพักผอนอยางมีเหตุผล” ขึ้น สอดคลอง
ไปกับหลักการท่ัวไปของการเปล่ียนผานเขาสูสภาวะสมัยใหมซึ่งเนนความ
เปนเหตุผลและระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ภายใตบริบทดังกลาว  
รูปแบบใหมๆ ของการพักผอน หรือการใชเวลาวางอยางมีเหตุผล ไดถูก
พัฒนาข้ึนและ “ฟุตบอล” ไดกลับมา “เกิดใหม” ในสถาบันการศึกษาของรัฐ 

ฟุตบอล อาจถูกนำไปเลนเปนกีฬาในสถานศึกษาอันเกาแกของอังกฤษ

คือ Eton ตั้งแตป ค.ศ.1519 ทวา กวาที่ “ฟุตบอลสมัยใหม” จะพัฒนาขึ้น 
ในสถาบันการศึกษา ตองรอจนกวา 3 ศตวรรษใหหลัง ระหวางศตวรรษ 
ที่ 18 ถึงศตวรรษที่ 19 การเลนฟุตบอล กลายเปน “กีฬาสรางวินัย” เปน
กลไกเชิงสถาบัน เปนเครื่องมือที่รัฐใชดัดนิสัยและกำหราบลูกหลานของ
ชนช้ันสูงที่มักแสดงพฤติกรรมนอกคอกและตอตาน กลาวอีกอยางหนึ่ง  
ในบริบทของการเปล่ียนผานเขาสูสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม การสถาปนา
และพัฒนา “ฟุตบอลสมัยใหม” ในสถานศึกษาของอังกฤษคือภาพสะทอน
ของสิ่งที่นักสังคมวิทยา Norbert Elias เรียกวา “กระบวนการสรางความ
ศิวิไลซ” (‘civilizing process’) ในแงนี้การปรับเปลี่ยนและพัฒนากติกาและ
รูปแบบการเลนจาก “ฟุตบอลบาน” มาเปน “ฟุตบอลสมัยใหม” หรือ 
เกมของชาวเมืองผูศิวิไลซ เชนในวิทยาลัยอีตัน จึงเสมือนเปนสวนหนึ่งของ
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การดิน้รนของชนชัน้กระฎมพทีีจ่ะสถาปนาอำนาจนำและการสรางตวัตนใหม
ในสังคมอุตสาหกรรมทุนนิยม (ดู ชาญ พนารัตน บทท่ี 2 ของหนังสือเลมนี้
ดวย)  

กำเนิดของฟุตบอลสมัยใหม ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
จึงสะทอนถึงกระบวนการที่นักสังคมวิทยาเรียกวา การหาพันธมิตร  
(ประนปีระนอมระหวางชนช้ันแรงงานกับชนชัน้กระฎมพ)ี การทำใหกลายเปน
เรื่องการคาพาณิชย และการสรางความเปนปจเจกชน กระบวนการเปล่ียน
ผานเขาสูสภาวะสมัยใหม (ที่อยางนอยดำเนินมาตั้งแตชวงศตวรรษท่ี 17) 
การปฏิวัติความคิดเกี่ยวกับเวลาและพ้ืนที่แบบสมัยใหม (ที่แยกเวลางาน
ออกจากเวลาวางและสถานท่ีทำงานกับการพักผอนในพื้นที่สาธารณะ) คือ
รากฐานของการพัฒนา “ฟุตบอลสมัยใหม” ในสังคมทุนนิยมอังกฤษยุคตน 
และการแพรกระจายอยางรวดเร็วของฟุตบอลสมัยใหมในเวลาตอ จึงสะทอน
ใหเห็นถึงกระบวนการของความพยายามของชนช้ันกระฎมพีกาวหนา ที่จะ
สถาปนาคานิยมทางสังคมและวัฒนธรรมข้ึนใหมภายใตระบบของความ
เปนเหตุผล  

ฟุตบอล ไดถือกำเนิดข้ึนใหมในเครือขายสถาบันการศึกษา ในป  
ค.ศ.1842 ตัวแทนสถานศึกษา 14 แหง ไดรวมลงชิงชัยฟาดแขงแขงขัน
ฟุตบอลระหวางวิทยาลัยในเมือง Cambridge และบรรลุขอตกลงรวมกัน 
ท่ีจะใชกฎกติกาการเลนฟุตบอลท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันเปนคร้ังแรก กระท่ัง
ราวๆ 2 ทศวรรษตอมากฎกติกาของเกมกีฬาฟุตบอลดังกลาวไดถูกแกไข
ปรับปรุงและไดมีการจัดต้ัง “สมาคมฟุตบอล” (Football Association - FA) 
ขึ้นเปนคร้ังแรกในอังกฤษในป ค.ศ.1863 กฎกติกาของสมาคมฟุตบอล 
ไดกลายเปน “แมแบบ” ของเกมการแขงขันฟุตบอลสมัยใหมนับแตนั้นมา  

ฟุตบอล กลายมาเปนกีฬาที่มุงเนนการเลนและแขงขันเพื่อความ
บันเทิงและสรางความศิวิไลซ ในบริบทของสังคมอังกฤษกับการเปล่ียนแปลง 
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ไปสูสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหมและการแปรรูปสรรพสิ่งใหกลายเปนสินคา
และทรัพยสินเชิงเอกชน  

ทวาสำหรับชาวนาไรที่ดินผูกลายมาเปนชนช้ันกรรมกร การทำงาน 
ที่ถูกกำกับดวยเวลาในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมยุคแรก กลับยิ่งกดทับ
กำกับควบคุมไมใหพวกเขามีเวลาและโอกาสท่ีจะพักผอนหยอนใจ ราวๆ 
กลางศตวรรษท่ี 19 เม่ือการปฏิวัติการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในอังกฤษ 
ไดพัฒนากาวหนามากข้ึนจนเกิดความหลากหลายซับซอนและความจำเปน
ตองใชแรงงานที่มีทักษะและระบบงานที่ไมสามารถทดแทนกันได - ภายใต
เงื่อนไขดังกลาวนี้เอง ที่ชนชั้นแรงงานในอังกฤษไดรณรงคเคลื่อนไหว 
จนประสบความสำเร็จในการเรียกรองใหมีการหยุดงานชวงบายวันเสาร 
การลดช่ัวโมงทำงาน และการเพ่ิมคาแรง แมวาเวลาเพ่ือการพักผอนหยอนใจ
อาจนอยลง เมื่อเทียบกับเวลาวางในสังคมชาวนายุคกลาง ในยุคสังคม
ทุนนิยมอุตสาหกรรมน่ีเองท่ี “เวลางานกับเวลาวาง” ไดถูกขีดเสนแบงออก
อยางชัดเจน 

ขณะที่ วัฒนธรรมและการใช “เวลาวาง” เพ่ือพักผอนหยอนใจ 
ไดถูกทำใหกลายเปนสินคาไปกอนหนานี้แลวในแวดวงของชนชั้นกลาง 
และชนชั้นสูง ไมวาจะเปนการเขาสมาคม สโมสรโรตารี หรือการเลนกีฬา 
สำหรับชนช้ันแรงงาน ตลอดศตวรรษแหงการปฏิวัติอุตสาหกรรม (คือระหวาง
ศตวรรษท่ี 18-19) ท่ีพวกเขาตองถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบและกำกับควบคุม 
และถูกผลักใหปรับตัวเขากับวัฒนธรรมการใชเวลาวางและการพักผอน
หยอนใจในรูปแบบใหม ในที่สุดพวกเขาก็คนพบ “เวลาวาง” ที่สอดคลอง 
ไปกับแบบแผนการดำเนินชีวิตสมัยใหมในสังคมอุตสาหกรรม  

ปลายศตวรรษท่ี 19 ขณะที่การเลนกีฬา (เชน การข่ีแขงมา หรือ
แมแตฟุตบอล) ยังคงเปนกิจกรรมสรางความศิวิไลซที่จำกัดในแวดวงของ
คนชั้นสูง “ฟุตบอลสมัยใหม” ซึ่งเริ่มถูกทำใหกลายมาเปนสินคาหรือเปน 
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“กีฬาแหงการจองมอง” (spectator sport) ไดกลายเปนทางเลือกใหมของ
ความบนัเทงิยามวางในชวงบายวนัเสารของชนช้ันแรงงาน (และในชวงวนัหยดุ
สุดสัปดาหสำหรับมนุษยเงินเดือนในสังคมเมืองสมัยใหมในเวลาตอมา) 
ภายใตเงื่อนไขของชีวิตและงานที่ถูกทำใหกลายเปนเร่ืองของเหตุผล 
มากขึน้ การแบงแยกระหวางผูเลนกบัผูชม ยิง่ถกูตอกยำ้ผลติซำ้มากขึน้ดวย 
กระบวนการเหลานีเ้องทีท่ำใหฟตุบอลสมยัใหม เคล่ือนยายออกจากการเปน 
“กีฬาสรางวินัย” ไปสูการกลายเปนสินคา และ “กีฬาแหงการจองมอง”  
ในบริบทของวัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจในสังคมทุนนิยมสมัยใหม  
(ดูเพิ่มเติมใน A. Guttmann. Sports Spectators. Columbia University 
Press. 1986). 

Aston Villa หนึ่งในสโมสรฟุตบอลอาชีพอันเกาแกของอังกฤษ  
เปนสโมสรแรกๆ ที่เร่ิมเก็บคาบัตรผานประตูเขาสูสนามแขงขันในป  
ค.ศ.1874 ประมาณกันวา มีฝูงชนจำนวนรวมราวๆ 20,000 คนท่ีซื้อบัตร
เขาไปชมเกมการแขงขันในสนาม กระท่ัง 2 ทศวรรษตอมาจำนวนผูชม 
แฟนบอลไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเปน 2 เทา การเติบโตของฟุตบอลสมัยใหม 
ในฐานะกีฬาเพ่ือความบันเทิงของผูชมในสนาม (ที่มีการเก็บคาบัตรผาน
ประตู ) พัฒนาเติบโตขึ้นในอังกฤษ ควบคูไปกับการกลายเปนเมือง  
(urbanization) การวางผังเมืองและการขยายตัวของยานที่อยูอาศัย 
แถบชานเมือง (suburban) ซึ่งยังผลใหมีความตองการใชเทคโนโลยี 
ภายในบานและการพัฒนาพื้นที่ตลาดหรือยานจับจายใชสอย และที่สำคัญ
การปฏิวัติระบบการคมนาคมขนสงคือการเดินรถไฟทั่วประเทศ ที่ทำให 
การเดินทางของผูชมแฟนบอลจำนวนนับหมื่นท่ีอาศัยอยูตางถิ่นตางที่ 
เพื่อเขาชมเกมการแขงขันในสนามเดียวกันในชวงบายวันเสาร (หรือเวลา
หลังเลิกงาน) เปนเร่ืองที่เปนไปได ภายใตเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลง 
ในสังคมอุตสาหกรรมอังกฤษและการกลายเปนเมืองดังกลาว สนามฟุตบอล
ของทีมสโมสรตางๆ ไดรับการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว การเก็บคาบัตร 
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ผานประตู ทำใหจำเปนตองมีการสรางรั้วกั้นแฟนบอลที่ไมยอมซื้อตั๋ว  
ขณะเดียวกันก็ตองยกระดับสนามฟุตบอลใหสะดวกสบายขึ้นตามลำดับ 
เพ่ือรองรับผูชมลูกคา ท่ีตอมาจะกลายเปน “แฟนบอล” ผูภักดีตอทีมสโมสร  

ระบบการขนสงสาธารณะและการพัฒนาสนามแขงขันภายใต 
การทำใหมีมาตรฐานเดียวกันและการบริหารงานแบบองคกรสมัยใหม  
จึงกลายเปนสิ่งสำคัญที่ชวยยกระดับ “ฟุตบอลสมัยใหม” ใหกลายเปน
วฒันธรรมความบันเทงิในสงัคมทนุนยิม สมาคมฟตุบอลและทีมสโมสรตางๆ 
ถูกกอต้ังขึ้นในเมืองใหญหรือยานที่อยูอาศัยหนาแนนตางๆ อยางรวดเร็ว 

ตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงกลางศตวรรษที่ 20 การขยายตัว
ของทุนนิยมเสรีและระบบเศรษฐกิจโลกผานการแผขยายอำนาจของ
อาณานิคมยุโรป โดยเฉพาะบทบาทของจักรวรรดินิยมอังกฤษในฐานะ
เมืองแมของการปฏิวัติอุตสาหกรรม จึงยิ่งชวยสนับสนุนฟุตบอลสมัยใหม 
ใหกลายเปนกฬีายอดนิยมทีแ่พรกระจายออกไปในยุโรปและทวีปตางๆ ทัว่โลก
อยางรวดเร็ว โดยกลุมพอคาเจาของโรงงาน เจาหนาท่ีอาณานิคม นักเดินทาง 
หรือแมแตแรงงานผูอพยพ (จากอังกฤษ) ฟุตบอลสมัยใหม ดำเนินรอยตาม
ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม ที่แพรกระจายออกจากเกาะอังกฤษ ไปยังเวลส 
และยุโรป อเมริกาใต อาฟริกา และเอเชีย การแพรกระจายของฟุตบอล
สมัยใหมจากเมืองแมไปยังกลุมประเทศตางๆ ในเครือจักรภพและอาณานิคม
อังกฤษ จึงสะทอนถึงความสัมพันธและพัฒนาการท่ีเติบโตควบคูกันมา 
ระหวางกีฬาฟุตบอลกับสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม กระท่ังฟุตบอล 
กลายมาเปนเกมกีฬาระดับโลกในปจจุบัน 

การกลับมา “เกิดใหม” ของฟุตบอล ท่ีแตเดิมเคยเปนเกมเถ่ือนหฤโหด
ของชาวนา ที่เรียกกันวา “ฟุตบอลบาน” กระทั่งกลายเปนกีฬาสมัยใหม  
เพ่ือสรางความศิวิไลซและเพื่อการพักผอนหยอนใจของมวลชน ในนัยหนึ่ง
จึงสะทอนถึงการปฏิวัติอยางถึงรากถึงโคนของระบบการทำงานและการ 
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ใชเวลาวางในโลกสมัยใหม จาก “ฟุตบอลบาน” ของชาวนามาสูการเปน
เกมกีฬาสมัยใหมของชาวเมืองท่ีตองมีการจัดองคกร (ผานการกอต้ังสมาคม
และทีมสโมสร) และเนนความเปนเหตุผล ดังสะทอนผานกฎกติกา การเลน
ฟุตบอลสมัยใหม ภายใตธรรมนูญขอกำหนดของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ  
(ซึ่งปจจุบันแพรกระจายกลายเปนกฎกติกาที่ถือเปนมาตรฐานทั่วโลก) ที่วา
ตองเปน “การเลนอยางสุภาพบุรุษ ยุติธรรม และเคารพคำตัดสินของ
กรรมการ” (fair play and respect to authority) ฟุตบอลสมัยใหม คือ 
สิง่ทีถ่กูพฒันาข้ึนมาจากกระบวนการของการเปล่ียนผานเขาสูความเปนเหตุ
เปนผลในสงัคมอตุสาหกรรมสมยัใหม การกลายเปนสถาบนั และการเกดิขึน้
ของการบริหารงานแบบองคกรที่ตองมีมาตรฐานและเนนการสรางความ
ชำนาญเฉพาะดาน สถิติการจดบันทึก รวมจนไปถึงความตองการที่จะสราง
สำนึกประวัติศาสตร (ผานการจารึกจดจำและการสรางตำนาน “เร่ืองเลา” 
เชน นักเตะวีรบุรุษ บุคคลสำคัญและเหตุการณประวัติศาสตรของสโมสร) 

กลาวอยางถึงท่ีสุด ฟุตบอลสมัยใหม คือสถาบันวัฒนธรรมท่ีมีรากเหงา
ถือกำเนิดขึ้นมาจากระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การเปลี่ยนผานเขาสู
สภาวะสมัยใหม และการจัดระเบียบความสัมพันธเชิงองคกร อันตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของส่ิงท่ี Max Weber เรียกวา “Formal Rationality” ซ่ึงเปนรากฐาน
ของการกอตัวของรัฐสมัยใหม ไมมากก็นอย พัฒนาการของฟุตบอลสมัยใหม
ในสังคมหน่ึงๆ จึงอาจ “อาน” ไดวาคือสิ่งสะทอนใหเราเห็นถึงพัฒนาการ
ของ “ความเปนประชาธิปไตย” ในสังคมรัฐประชาชาตินั้นๆ นั่นเอง 

เรื่องของฟุตบอลสมัยใหม ยังไมจบแคนั้น ลวงเขาสูตนศตวรรษท่ี 20 
วัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจในสังคมเมืองใหญ เริ่มจำตองแขงขันกับ 
รูปแบบใหมๆ ที่แตกตางหลากหลายของวัฒนธรรมการบริโภคซ่ึงกอตัว
พฒันาข้ึนควบคูไปกบัการขยายตัวของเศรษฐกิจเสรีนยิมและระบบตลาดโลก 
โดยเฉพาะการปฏิวัติทางดานเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ความกาวหนา
และการแพรกระจายของระบบการส่ือสารสมัยใหม ไดกลายเปน “ตัวชวย” 
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และสถาปนากีฬาสมัยใหม เชน ฟุตบอล ใหกลายเปนกีฬาของคนทั้งชาติ
และความเปนชาตินิยมของกีฬาในเวทีระดับนานาชาติขึ้นมา ดวยการทำให
เกมกีฬา การแขงขัน เปนเรื่องที่สามารถจะส่ือสารและแพรกระจายใหผูคน
ไดติดตามรับรูกันไดอยางรวดเร็วพรอมๆ กัน แมวาจะอยูตางถ่ินตางสถานท่ี  
ที่หางไกลกัน 

ในอังกฤษตนศตวรรษท่ี 20 รายการวิทยุถือเปนสื่อกลางและกลไก
สำคัญของการสถาปนาใหการแขงขันฟุตบอลกลายเปนเกมระดับชาติ  
เม่ือทีมสโมสรฟุตบอล Preston North End ไดแชมป FA Cup หรือ “ฟุตบอล
ระดบัชาติชงิถวยสมาคมฟุตบอลองักฤษ” ในป ค.ศ.1938 วากนัวาในครัง้นัน้ 
กลุมผูฟงทางบานจำนวนไมนอยบนเกาะอังกฤษ สามารถที่จะติดตาม 
เกมการแขงขันไปพรอมๆ กันเปนครั้งแรกผานเครื่องรับวิทยุที่มีอยูตาม
บานเรือน รานคา ผับบาร  

ส่ือสมัยใหมน่ีเองท่ีถือเปนกลไกสำคัญท่ีชวยผลักดันการแพรกระจาย 
ใหฟุตบอลสมัยใหมขยายวงกวางออกไปในทั้งในเชิงพื้นท่ีและเชิงสังคม 
โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เม่ือโทรทัศนไดถือ “กำเนิด” ขึ้นมา 

ปจจุบัน การแพรกระจายของเคร่ืองรับโทรทัศน ที่นาจะมีอยูโดยทั่ว
แทบทุกที่ แมจะไมครบทุกหลังคาเรือน (ในกรณีของประเทศไทยประมาณ
ไดวามีอยูราวๆ 22 ลานครัวเรือน-ตามจำนวนคูปองแลกกลองทีวีดิจิตอล 
ที่ กสทช. ยืนยันวาจะดำเนินการแจกจายใหกับทุกๆ ครัวเรือนในป  
พ.ศ.2557 น้ี เพ่ือจะไดไมเสียสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการเขาถึงการส่ือสารสาธารณะ
ทางส่ือโทรทัศนที่กำลังปฏิวัติเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสำคัญ) ไดทำใหการ
ติดตามการแขงขันฟุตบอลบายวันเสารของเหลาคนงานชาวอังกฤษ (และ
พนักงาน ลูกจางเอกชน คนชั้นกลางเกือบทั่วโลก) กลายมาเปนเกมกีฬา 
ที่พวกเขา (หรือผูชมทางบาน) สามารถติดตามไปพรอมๆ กันกับกลุมแฟน
บอลในสนามแขงขนั การถายทอดสดเกมการแขงขนัทำให ฟตุบอล กลายเปน
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เรื่องราวที่สามารถรับชมติดตามตามที่ตางๆ ไดทั่วประเทศและทั่วโลก  
เมื่อฟุตบอลดิวิชั่น 1 ในอังกฤษ ถูกยกระดับปรับเปล่ียนการลงทุนมาเปน 
English Barclays Premiere League ในป ค.ศ.1992 และการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลโลกรอบสุดทาย FIFA World Cup ที่สหรัฐอเมริกาเปนเจาภาพ 
ในป ค.ศ.1994 ประสบความสำเร็จอยางลนหลาม 

โทรทัศน คือกลไกการส่ือสารสมัยใหมที่เชื่อมตอระหวางเวลากับ
ความหางไกลใหไปดวยกันได และโทรทัศนยังไดรื้อถอนความเปนถิ่นฐาน
ปลดเปล้ืองวัฒนธรรมการบริโภคออกจากบริบทประวัติศาสตรของทองถ่ิน
ไดอยางพิสดาร ฟุตบอลบนจอโทรทัศนจึงทั้งสองสะทอนและสนับสนุน 
กฎเกณฑและหลักการอันถือเปนโครงสรางรากฐานของระบบอุตสาหกรรม
และความเปนเหตุผล หากฟุตบอลคือกระจกสองสะทอนพัฒนาการของ
ระบบแรงงานและการทำงานในระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และ 
การเกิดขึ้นของชีวิตแบบเมืองในสังคมสมัยใหม โทรทัศนก็คือสถาบัน
วัฒนธรรมใหมที่สนับสนุนพลังขับเคล่ือนของการปรับเปล่ียนเชิงโครงสราง
จากระบบอุตสาหกรรมที่เนนการผลิต มาสูระบบทุนนิยมท่ีเนนการบริโภค  
(ดูเพ่ิมเติมใน วสันต ปญญาแกว. ชีวิตขางถนน. เชียงใหม. คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2543.) ปจจุบันฟุตบอลสมัยใหมไดกลายมาเปน
เกมกีฬาและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมระดับโลก ทุกๆ 4 ป ที่จะมีการจัดการ
แขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย FIFA World Cup ประมาณการกันวา  
จะมีจำนวนผูคนที่มีสวนรวมโดยตรงอยางนอย 250 ลานคน และอีกราวๆ 
1.4 พนัลานคนทีส่นใจติดตามเกมการแขงขนัระดบัโลกทีว่านี ้ในป ค.ศ.1998 
เม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสเปนประเทศเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย 
FIFA ไดเซ็นสญัญาควบคุมลขิสทิธิส์นิคาการจัดการตางๆ รวมเปนมลูคากวา 
4 พันลานปอนด (หรือประมาณ 2.4 ลานลานบาท) ถึงตนศตวรรษท่ี 21 
ประมาณกันวา รายไดตางๆ จากการจัดการแขงขันฟุตบอลโลกทั้งหมด 
นาจะมมีลูคารวมราวๆ 250,000 ลานปอนด (หรอืประมาณ 150 ลานลานบาท) 
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ซึ่งอาจเทียบเทากับรายไดประชาชาติของเนเธอรแลนด ฟุตบอล กีฬา
สมัยใหมที่ถือกำเนิดข้ึนในอังกฤษและเติบโตพัฒนาควบคูไปกับการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและการเปล่ียนผานสังคมเขาสูสภาวะสมัยใหมในยุโรป ปจจุบัน 
ไดกลายมาเปนอุตสาหกรรมกีฬาและปรากฏการณสังคมท่ีชวยสองสะทอน
ใหเราไดติดตามกระบวนการโลกาภิวัตนอยางสลับซับซอนย่ิง (ดูเพ่ิมเติมใน 
Richard Giulianotti and Roland Robertson. “The globalization of football: 
a study in the glocalization of the ‘serious life’.” The British Journal of 
Sociology. 2004. Volume 55 Issue 4.) กลาวอีกอยางหนึ่ง ฟุตบอล คือ
ปรากฏการณวัฒนธรรมท่ีควรคาแกการศึกษายิ่งในทางสังคมวิทยา  

บทความท้ังหมดท่ีรวบรวมอยูในหนังสือ “ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร 
อำนาจ การเมือง และความเปนชาย” เลมนี้ คืองานเขียนของผูเขียน 
แตละคนท่ีสนใจติดตาม “ฟุตบอล” ในฐานะท่ีเปนปรากฏการณวัฒนธรรม
ในสังคมไทยที่ทาทายการศึกษาทางสังคมศาสตรเปนอยางยิ่ง บทความ
ทัง้หมดของผูเขยีน (ยกเวน ชาญ พนารัตน-ในบทที ่2) คอื สายชล ปญญชติ 
(บทที่ 1 และบทที่ 3) ณัฐกร วิทิตานนท (บทที่ 4) อาจินต ทองอยูคง  
(บทท่ี 5) และวสันต ปญญาแกว ซึ่งมี พงศกร สงวนศักดิ์ และจุติพร  
ทรัพยปญญาญาณ เปนผูชวย (ในบทที่ 6) ไดนำเสนอไปในงานประชุม 
เสวนาเร่ือง “พนันบอล อำนาจ อุตสาหกรรมกีฬา และความเปนชาย”  
ซึ่งจัดขึ้นที่หองประชุมใหญ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
เม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 ที่ผานมา แมความสนใจของผูเขียน 
แตละคนในหนังสือเลมนี้จะมีจุดรวมกันอยูที่เรื่องของ “ฟุตบอลไทย” หรือ
ฟุตบอลสมัยใหมในสังคมไทย ทวางานเขียนแตละเร่ืองก็มุงเนนศึกษาทำความ
เขาใจฟุตบอลในแงมุมท่ีแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนเร่ือง ประวัติศาสตร 
สังคมวิทยากีฬา เศรษฐศาสตรการเมืองของฟุตบอล ความรุนแรงและ
วัฒนธรรมแฟนบอล รวมจนถึง การพนันและความเปนชาย เนื้อหาของ
งานเขยีนและแงมมุทีแ่ตกตางเหลานีค้งจะไมใช “เรือ่งใหม” ทีเ่พ่ิงจะมกีารศึกษา
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หรือเขียนข้ึนในพุทธศักราชน้ี ทวาเมื่อนำมารวมอยูในที่เดียวกันก็ทำให
หนังสือเลมนี้ นาจะกลายเปนงานเขียนบุกเบิก (ที่แมอาจยังไมครอบคลุม
ทุกมิติ) ทางดาน “ฟุตบอลศึกษา” เลมแรกๆ เกี่ยวกับ “ฟุตบอลไทย” ในแง
ที่เปนปรากฏการณวัฒนธรรมซ่ึงกำลังเปนที่สนใจย่ิงในสังคมและนาจะเปน
ประเด็นปญหาที่ทาทายอยางยิ่งยวดในแวดวงสังคมศาสตรไทย 

พวกเราขอขอบคุณ ศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดสนับสนุนการตีพิมพและเผยแพรงานเขียน
ในหนังสือเลมนี้ออกสูสายตาของผูอานในวงกวาง และหวังเปนอยางยิ่งวา
จะชวยริเริ่มถากถางหนทางและเปนกาวยางสำคัญของ “ฟุตบอลศึกษา”  
ในสังคมไทย 
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1. ÊÑ§¤ÁÇÔ·ÂÒ¡ÕÌÒ 

การศึกษาสังคมวิทยากีฬาชวงบุกเบิกนักสังคมวิทยาพยายามทำความ
เขาใจพัฒนาการทางประวัติศาสตรสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกีฬา
คำถามแรกๆ ที่นักสังคมวิทยาพยายามจะคนหาคำตอบใหได ก็คือกีฬา
เดินทางออกจากการใชเฉพาะพละกำลังสูความมีระเบียบวินัยไดอยางไร? 
และภายหลังเมื่อสังคมมีความสนใจผูกโยงประเด็นกีฬาเขากับสภาวะ 
ทางสังคมอื่น เชน ในมิติทางเศรษฐศาสตร การเมือง วิทยาศาสตรการกีฬา 
หรือการบริหารธุรกิจแลวนั้น จึงเกิดการศึกษาหาคำตอบในประเด็น 
เชิงสหวิทยาการเพิ่มมากขึ้น ในบทความของ Allen Guttmann ที่ชื่อวา
พฒันาการสูความเปนกฬีาสมยัใหม (The development of modern sports)1 
ซึ่งเปนงานชิ้นสำคัญที่สรุปใหเห็นการศึกษาพัฒนาการของกีฬามาสูความ
เปนสมัยใหม ไดแบงยุคของกีฬาในเบื้องตนออกเปน 3 ชวงเวลา กลาวคือ 

ยุคฟนฟูศิลปวิทยาการของกีฬา (Renaissance sports) อันเปน 
ชวงเวลาท่ี Guttmann ช้ีวากีฬาไดเปล่ียนผานจากความรุนแรงสูการใชสมรรถนะ

ของรางกาย (From force to finesse) ในยุคน้ีเปนชวงเวลาของการกอตั้ง
องคกรทางการกีฬาข้ึน ซ่ึงสวนใหญอยูภายใตการอุปถัมภของรัฐหรือกษัตริย
แหงอาณาจักรยุโรปหลังยุคกลาง Guttmann ใชตัวอยางของการแขงขัน

กีฬาในสังคมสมัยใหม 
สายชล ป�ญญชิต 



ฟุตบอลในอิตาลี ซึ่งเริ่มมีการแขงขันเพราะการเฉลิมฉลองในเทศกาลของ
เชื้อพระวงศผูครองอิตาลีขณะนั้น โดยมีการพัฒนาใหกีฬาฟุตบอลเปนการ
แขงขันของสุภาพบุรุษ มีการสรางสนามและพ้ืนที่สำหรับผูเขาชมการแขงขัน 
ที่สำคัญคือมีการวางกรอบกติกาของการแขงขันไมใหใชกำลังเขาตัดสิน
เพียงอยางเดียวเชนในอดีต2 ทายท่ีสุด Guttmann ไดเสนอใหเห็นวา 
พัฒนาการท่ีสำคัญย่ิงของกีฬาในยุคฟนฟูศิลปวิทยาการคือการเร่ิมตนของ
การเก็บสถิติ เร่ิมใหความสำคัญกับการบันทึกขอมูลและเนนการใชสมรรถนะ
ทางรางกายภายใตกฎกติกาของการแขงขัน เพื่อพยายามลดความรุนแรง
จากการแขงขันกีฬาในยุคโบราณท่ีมักใหความสำคัญกับกีฬาประเภทท่ีสราง
รอยบาดแผลในรางกายเปนหลัก 

ยุคแหงศตวรรษท่ี 18-19 (The eighteenth and nineteenth centuries) 
Guttmann เสนอวาการแขงขันกีฬาในยุคนี้ไดรับอิทธิพลของความเจริญ 
ทางวิทยาศาสตรเปนอยางมาก จะเหน็ไดวามกีารกำเนดิและไดรบัความนยิม
ของกีฬาท่ีตองอาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีเขามาชวยตัดสินหาผูชนะและ
เก็บสถิติ รวมถึงตรวจสอบผลการแขงขัน การแขงขันขี่มา ชกมวย คริกเก็ต
เปนกีฬาของตะวันตกที่ไดรับความนิยมและแพรหลายไปอยางรวดเร็ว 
เน่ืองจากมีความเปนสากลทางการกีฬาคือมีความเปนเหตุเปนผลในการ
ตดัสินหาผูชนะ นอกจากน้ีการคำนวณทางวิทยาศาสตรยงัชวยแสดงใหเหน็ถงึ
สถิติของกีฬาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาวงการกีฬาหลายประการ อาทิ 
การสรางชุดตัวเลขสำหรับผูตัดสินการแขงขันกีฬา การชวยคำนวณเวลา
สำหรับผูฝกสอนและนักกีฬา หรือแมแตสำหรับผูเขาชมการแขงขันก็ดวย
เชนกัน สงผลใหในมุมมองของผูชมการแขงขันกีฬานั้น การแขงขันตางๆ  
มีความทันสมัยและเปนธรรมมากข้ึน 

ยุคแหงศตวรรษที่ 20 (The twentieth century) กรอบคิดที่มีอิทธิพล
อยางยิ่งตอกีฬาในยุคศตวรรษท่ี 20 คือการเขามามีบทบาทของเทคโนโลยี 
การแขงขันกีฬาเต็มไปดวยเครื่องมือและวิทยาการที่เขาเก็บสถิติดวยความ
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ละเอียด ทุกความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกสนามแขงขันถูกบันทึก
เพ่ือนำมาใชใหเปนประโยชนตอวงการกีฬา3 นอกจากน้ีนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยียังมีสวนชวยใหเกิดกีฬาข้ึนอีกหลายประเภท การแขงขันจักรยาน
สมัยใหมประเภทตางๆ พัฒนาการออกแบบอุปกรณการแขงขันมาจาก
มอเตอรไซคและเคร่ืองบิน การแขงขันกีฬาสมัยใหมมีการพัฒนาอุปกรณ
กีฬาสำหรับนักกรีฑาที่ชวยยกระดับสมรรถนะการซอมและการลงสนามจริง
ใหสูงขึ้น ในสวนขององคกรกีฬานานาชาติไดถือกำเนิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งนี้
จำนวนหน่ึงไดสามารถขยายบทบาทเขามาควบคุม ดูแล และวางกรอบ 
การแขงขันใหการจัดการแขงขันมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสวนใหญองคกร
เหลานี้มักมีผูนำเปนชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษ อันเปนผลตกคางมาจาก
อิทธิพลของท้ังสองชาติในยุคของการลาอาณานิคม ประเด็นท่ีสำคัญและ
ไมสามารถละเลยไดของการศึกษาวงการกีฬาในยุคศตวรรษที ่ 20 ถูกเสนอ
จาก Josept Maguire (1991) ที่ใหพิจารณาอิทธิพลของส่ือโทรทัศนตอการ
ขยายความนิยมในการแขงขันกีฬา กลาวไดวามีความเช่ือมโยงและสลับซับซอน
อยางมโหฬารในกิจการธุรกิจที่เกี่ยวของกับการขายลิขสิทธิ์การถายทอดสด
กีฬา ความเติบโตของกีฬาระบบลีกอาชีพทั้งในอเมริกันเกมส (NFL NBA 
NCAA) หรือแมแตการแขงขันฟุตบอลอาชีพในทวีปยุโรปไดสรางเสนทาง
ธุรกิจประเภทน้ีใหเติบโต ตลอดจนขยายสาขาแยกเปนรูปแบบท่ีสนับสนุน
องคกรทางธุรกิจออกไปอีกมากมาย เชน การขายอุปกรณกีฬา การใชนักกีฬา
เปนตัวแทนโฆษณาสินคา การสรางคูสนบัสนุนทางกีฬาระหวางองคกรกีฬา
กับองคกรธุรกิจสาขาอ่ืน เปนตน4 

ขณะท่ีการถกเถียงถึงพัฒนาการของวงการกีฬาในมิติของความเช่ือมโยง
กับองคกรกีฬาน้ัน ควรเร่ิมตนใหความสนใจกับองคกรท่ีเรียกวา คณะกรรมการ
โอลิมปกสากล หรือ OIC (The International Olympic Committee)  
ในหนังสือ The Olympics the basic ของ Andy Miah and Beatriz Garzia 
(2012) แสดงใหเห็นวาในยุคสมัยของโอลิมปกโบราณน้ัน การแขงขันกีฬา
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ถูกทำใหเชื่อวาเปนกิจกรรมแหงความศักดิ์สิทธ์ิเสมือนเปนลานประลอง
กำลังของเหลาทวยเทพบนโอลิมปสตามปกรณัมในเทพนิยายกรีก จนกระท่ัง
การกำเนิดของคณะกรรมการโอลิมปกสากลในป ค.ศ.1894 จึงถือเปน 
จุดเริ่มตนของการแขงขันโอลิมปกสมัยใหมซึ่งมีวัตถุประสงคอยางแนวแน 
ในการเชือ่มโยงการจดัการแขงขนักฬีาระหวางชนชาตเิจาภาพกบัประชากรโลก 
ดังนั้นหลายครั้งการเลือกเจาภาพจัดการแขงขันโอลิมปก จึงเปนความ 
พยายามของคณะกรรมการโอลิมปกสากลที่จะสรางใหเกิดสันติภาพและ
ความเขาใจระหวางกันในความแตกตางทางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
ของประชาคมโลก อยางไรก็ตามหลายคร้ังที่กีฬาโอลิมปกถูกบันทึกทาง
ประวัติศาสตรวาเปนสวนหน่ึงของรอยราวทางการเมืองระหวางประเทศ 
ในการแขงขันโอลิมปกฤดูรอนป ค.ศ.1964 ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุน  
ทัง้อินโดนีเซยีและเกาหลีเหนือประกาศไมรวมการแขงขนั ค.ศ.1980 ทีม่อสโก 
ประเทศสหภาพโซเวียตในขณะน้ัน และ ค.ศ.1984 ท่ีลอสแอนเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนชวงเวลาของการตอสูในสงครามเย็น แตละฟากฝงของ
ลัทธิการเมืองตางปฏิเสธที่จะเขารวมการแขงขันโอลิมปกท่ีจัดขึ้นในอีก 
ฝงหนึ่งของประเทศที่ตางอุดมการณกับประเทศตนเอง5 

การปรับตัวอยางสำคัญของการจัดการแขงขันกีฬาที่ไดชื่อวาเปน
กีฬาท่ีย่ิงใหญท่ีสุดแหงมวลมนุษยชาติอยางโอลิมปกเอง เกิดข้ึนจริงภายหลัง 
ความลมเหลวทางดานรายไดและจุดคุมทุนในป ค.ศ.2004 ที่ประเทศกรีซ
เปนเจาภาพ คณะกรรมการโอลิมปกสากลไดสรางตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจมากขึ้น โดยกำหนดใหสิ่งกอสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ภายหลังการจัดโอลิมปก (The area of Olympics economics legacies) 
ตองนำมาใชเปนสวนหนึ่งของการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดในภายหลัง 
ซึ่งอาจเปนไปเชิงการทองเท่ียวหรือการใหสัมปทานเชาเพ่ือสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจตามรูปแบบอ่ืน6 ทั้งนี้เพื่อไมใหชาติเจาภาพจัดการแขงขันตอง 
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สูญเสียงบประมาณประเทศไปอยางสูญเปลา ซึ่งในทายท่ีสุดก็จะสงผลให
ไมสามารถกระจายการจัดการแขงขันไปสูประเทศที่พัฒนาแลวใหมๆ ได 

นอกเหนือไปจากขอเสนอเชิงองคกรที่เขามามีสวนชวยผลักดันการ
ใชความรูทางวิทยาศาสตรและการบริหารเชิงสหวิทยาการ ที่สวนใหญ 
มุงเนนการขยายความนิยมทางการตลาดของวงการกีฬาน้ัน งานทางวัฒนธรรม

ศึกษาเองก็สนใจวิวัฒนาการทางการกีฬาเชนกัน งานของ Alan Klein  
นักมานุษยวิทยาที่ใหความสนใจการศึกษากีฬากับโลกาภิวัตนไดเสนองาน 
ที่ชื่อวา The Anthropology of sport: escaping the past and building  
future (2002) โดยเขาช้ีวาความนิยมของกีฬาเปนผลของวัฒนธรรมและ 
โลกทัศนทางสังคมของผูคนในแตละพ้ืนท่ีและยุคสมัย เขาไดใชงานชาติพันธุ
วรรณาคลาสสิคของ Clifford Geertz7 เพื่อบรรยายถึงการใหคุณคาและ
ความซับซอนของการตีความความเปนชายในเกาะบาหลีผานการละเลน
การตีไกชนของผูชายบาหลี นอกจากน้ีในงานการศึกษาความไรพรมแดน
กับชาตินิยมทางกีฬาของ Klein เอง เขาไดเปดเผยใหเห็นการขามผาน
โลกทัศนของพรมแดนรัฐชาติ เมื่อผูคนตองอพยพยายถิ่นเขามาทำงาน 
ในตางแดนเปนระยะเวลานาน มีแนวโนมวากลุมคนท่ีอพยพทั้งในระยะสั้น
หรือยายถ่ินถาวร เมื่อมีสวนรวมในการสนับสนุนทีมกีฬาของพ้ืนท่ีที่อพยพ
มาอาศัยหรือทำงานแลวนั้น จะสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ 
อตัลกัษณทางวัฒนธรรมตลอดจนมีสำนกึถงึความเปนชาตนิยิมตอแผนดนิแม
ลดนอยลง เนื่องจากไดยอมรับเอาวัฒนธรรมหรือการกลายเปนคนถ่ินใหม
ผานการเปนแฟนกีฬาของทองถ่ินนั้น8  

ประเด็นของการเดินทางจากความรุนแรงในกีฬาโบราณสูการเปน
กีฬาสมัยใหม ถูกถายทอดใหชัดเจนมากขึ้นผานกีฬาชกมวย ซึ่งเปนกีฬาที่มี 

จุดเร่ิมตนจากการใชมนุษยเปนเครื่องบำบัดความสุขใหกับชนชั้นสูงในสังคม 
ในลักษณะของการนำทาสมาตอสูกันเองบางหรือตอสูกับสัตวดุรายบาง 
อยางไรก็ดีวิวัฒนาการของสถาบันทางสังคมท่ีมีหนาท่ีควบคุมกฎหมายและ
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การใชความรุนแรงถือเปนจุดเร่ิมตนของการปรับเปล่ียนวัตถุประสงคของ
การเลนกีฬาชกมวยโดยตรง กลาวสำหรับในประเทศอังกฤษการแขงขัน
ชกมวยตองปรบัตวัเองโดยหนัมาสนใจกบัการสรางกตกิาควบคมุความรนุแรง
และเปลี่ยนสถานที่ฝกซอม ตลอดจนจัดการแขงขันมายังสถานที่เฉพาะเชน
ในสนามของสโมสรกีฬาแหงชาติ ซึ่งเร่ิมตนตั้งแตป ค.ศ.1891 เปนตนมา9 
การแบงประเภทรุนตามน้ำหนักตัวของนักกีฬาเปนอีกหน่ึงการปรับตัว 
เพ่ือความเสมอภาคและยุติธรรมสำหรับนักกีฬาชกมวยและอีกหลายประเภท
กีฬาในภายหลัง ซ่ึงสามารถชวยลดความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทำการ
แขงขันและที่สำคัญที่สุดคือสามารถปรับทัศนคติของผูชมใหมองการแขงขัน
กีฬาชกมวยวาเปนกีฬาของอารยชนมากขึ้น10 ทายที่สุดคือการตอกย้ำ 
ใหเห็นวาการเกิดข้ึนขององคกรกีฬาระหวางประเทศ ซ่ึงในกรณีของมวยสากล
สมัครเลนคือไอบา (International Amateur Boxing Association) และระบบ
เทคโนโลยีเพื่อชวยการตัดสินการแขงขันใหมีความเปนธรรมมากขึ้น ไดแก 
การที่ผูตัดสินใหคะแนนการแขงขันมวยสากลสมัครเลนในปจจุบันจะใช
เคร่ืองกดใหคะแนนจำนวนหมัดทีเ่ขาเปาคูตอสู และตองมกีรรมการเกินกึง่หน่ึง
ของผูตัดสินที่นั่งอยูรอบสนามการแขงขันถึงจะนับคะแนนใหกับฝายท่ีทำ
คะแนนได11 ชวยใหการแขงขันกีฬามวยสากลมีความเปนสมัยใหมมากขึ้น 

 

 

  

 

 
 

ภาพที่ 1 สถานการณความรุนแรงที่สนามเฮยเซล ประเทศเบลเยียม 
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สำหรับชวงประวัติศาสตรที่ยังไมมีรัฐชาติเกิดขึ้นนั้น กีฬาไมไดเปน
เครื่องหมายของความยุติธรรมเทากับเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ไดรับจากการเปน 
ผูชนะ ชวงเวลาที่ประเทศตางๆ ในยุโรปยังไมไดสถาปนาขอบเขตดินแดน
ของรัฐชาติ การชกมวยหรือฟุตบอลเปนหนึ่งในเครื่องมือการฝกวินัย 
ใหชายฉกรรจที่เปนทหารกอนออกรบ12 ขณะท่ีการศึกษาทางสังคมวิทยา 
ที่มีบทบาทตอการศึกษาและแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการจากความรุนแรง 
สูความเปนกีฬาในสังคมสมัยใหมน้ัน Eric Dunning นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ
ถือเปนหนึ่งในผูมีบทบาทสำคัญตอการอธิบายปรากฏการณการปรับตัว 
สูการเปนการแขงขันของอารยชน โดยเขาเนนการศึกษาในสังคมของ 
สหราชอาณาจักรและยุโรป โดยในงานที่ชื่อวา “Sociological Reflections 
on Sport, Violence and Civilization” (2002) เขาไดชี้ใหเห็นวาแทที่จริงแลว
ผูชมก็เปนหนึ่งในผูสรางและกระตุนใหเกิดความรุนแรงในการแขงขันกีฬา 
การเชียรและตะโกนโหรองของผูชมในสนามประลองกำลังในกีฬาประเภท
ตอสู ตลอดจนถึงบรรดาแฟนบอลอันธพาล (Hooligans) ท่ีมักด่ืมแอลกอฮอล
และมีเรื่องชกตอยทั้งกอนและหลังการแขงขัน ตางมีสวนชวยเสริมให
บรรยากาศของการแขงขนักฬีามีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ซึง่ในงานช้ินดงักลาว 
Dunning ไดชี้ใหผูอานตระหนักวา รัฐบาลอังกฤษไดตระหนักถึงปญหา 
กลุมแฟนบอลท่ีชอบใชความรุนแรงเปนอยางย่ิง ตำรวจไดออกกฎการควบคุม
ผูเขาสนามวาตองเปนผูไดรับการยืนยันวาไมเคยมีประวัติการใชความรุนแรง
ระหวางการแขงขันฟุตบอลมากอน อยางไรก็ตามแฟนบอลกลุมนี้กลับมิได
ลดลงเพราะพวกเขาสามารถรวมกลุมผูที่นิยมวัฒนธรรมการเชียรที่รุนแรง
และดื่มกอนการแขงขันฟุตบอลจะเร่ิมขึ้นเองได  

กรณีของฟุตบอลถือเปนตัวอยางที่ชัดเจนของการปรับตัวเขาสูการ
กาวเปนกีฬาสมัยใหมผานการใชระเบียบขององคกรที่ทำการควบคุม 
การแขงขัน แมวาองคกรทางสังคมของรัฐจะพยายามควบคุมไมใหเกิด
ความรุนแรงกับทุกฝายท่ีมีสวนตอการแขงขัน แตหลายคร้ังพบวามีความ
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ยากลำบากที่จะหยุดอารมณความรูสึกคลั่งไคลที่มีตอกีฬาอันเปนท่ีรักได 
การประสบความสำเร็จในการจัดการปญหาความรุนแรงในวงการฟุตบอล 
ทั้งการทะเลาะวิวาทของแฟนฟุตบอล การเหยียดผิว การทุจริตผลการ
แขงขัน มักสำเร็จลงดวยบทควบคุมและลงโทษจากองคกรกีฬาท่ีทำหนาท่ี
ควบคุมการแขงขัน สหพันธฟุตบอลยุโรป (UEFA) ดำเนินการลงโทษสโมสร
ฟุตบอลจากประเทศอังกฤษไมใหเขารวมการแขงขัน13 อันเปนบทลงโทษ 
ที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสรางสนามแขงขันใหมีความปลอดภัย 
และเปนมาตรการที่สงผลใหวงการฟุตบอลอังกฤษซบเซาลงอยางหนัก 
ขณะเดียวกันก็เกิดแรงตอบรับเปนวงกวางในวงการฟุตบอลยุโรปโดยเฉพาะ
ในกลุมแฟนบอลที่ใหความรวมมือในการลดการทะเลาะวิวาทมากยิ่งขึ้น 

 

2. ¡ÕÌÒ¡Ñº·Ø¹¹ÔÂÁ: ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ Ê×èÍÊÁÑÂãËÁ‹  
 áÅÐ¡ÒÃ¡ÅÒÂà»š¹ÊÔ¹¤ŒÒ 

นิตยสาร Time ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.2012 ถึง 6 สิงหาคม 
ค.ศ.2012 ไดอุทิศการนำเสนอขอมูลหลักใหกับการแขงขันโอลิมปกเกมส 
ที่สหราชอาณาจักร สวนหนึ่งของขอมูลที่นาสนใจนั้นคือ ขอมูลนักกีฬา 
ท่ีนาจับตาในการแขงขัน คำถามสำคัญท่ีตามมาก็คือ การนำเสนอวานักกีฬา
คนไหนนาสนใจน้ัน ส่ือสารมวลชนใชอะไรเปนเคร่ืองช้ีวัด? และความสำคัญ
ของนักกีฬาตางๆ มีสวนตอการสรางผลประโยชนกับวงการกีฬาอยางไร? 
นอกจากนี้แลวคำถามที่สังคมวิทยากีฬาสนใจอยางมากตอนักกีฬาเซเลบ 
ก็คือ วิธีคิดแบบสังคมสมัยใหมที่สื่อและทุนนิยมมีสวนกำกับวัฒนธรรมของ
แตละสังคมนั้น มีอิทธิพลตอการสรางปรากฏการณเซเลบนักกีฬาอยางไร? 

งานศึกษาเก่ียวกับประวัตศิาสตรการกีฬาช้ินหน่ึง ไดอธบิายใหเห็นวา
หากยอนกลับไปกอน ค.ศ.1900 วงการธุรกิจไมมีความเก่ียวของกับวงการ
กีฬามากนัก แมแตในวงการฟุตบอลอังกฤษซ่ึงปจจุบันมีคาลิขสิทธิ์และ
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เกี่ยวของกับธุรกิจเกือบทุกสวนของการจัดการสโมสรฟุตบอลท้ังในและ
นอกสนามแขงขัน ในอดีตสโมสรฟุตบอลในอังกฤษจะจำกัดรายไดจากการ
ปนผลกำไรใหกับผูถือหุน อีกทั้งผูดำรงตำแหนงบริหารจะไมไดรับสวนแบง
จากผลกำไรสงผลใหแรงจูงใจที่จะตอยอดรายไดจากธุรกิจจึงอยูในเกณฑต่ำ 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาก็เปนไปในลักษณะเชนเดียวกัน รายได
และผลกำไรจากสโมสรกีฬาในสหรัฐอเมริกายุคนั้นก็จะเกิดขึ้นจากการ 
ชนะเลิศการแขงขัน มากกวารายไดจากผูชมหรือการสนับสนุนจากภาค
ธุรกิจ14 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเฉพาะวงการกีฬาในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้น
ใน ค.ศ.1939 เมื่อการลงทุนซื้อสปอรตโฆษณาของบริษัท Gillette ในชวง
การแขงขันชิงชนะเลิศเบสบอลลีกสามารถเพ่ิมยอดขายได 350 เปอรเซ็นต 
ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการปฏิวัติวงการธุรกิจกีฬาใหเติบโตข้ึน เจาของ
สโมสรกีฬาและนักกีฬาตางหันมาใหความสนใจกับการเกาะฐานผูชม 
ทางสือ่โทรทศันและวทิยมุากกวาเฉพาะผูชมทองถิน่ในสนามแขงขนัเทานัน้15 
ทามกลางการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องของวงการธุรกิจกีฬาในชวงปลาย 
ของศตวรรษที่ 20 สงผลใหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับกีฬาก็ขยายตัว 
มากข้ึนตามไปดวย รายงานการศึกษาทางดานเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป 
ที่ชื่อวา “European marketing data and statistics” แสดงใหเห็นวาการ
บริโภคสินคาและอุปกรณกีฬามีมูลคามากขึ้นอยางตอเนื่อง ในป ค.ศ.2001 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหราชอาณาจักรถือเปนกลุมประเทศ
ทีม่ตีวัเลขการใชจายสนิคาประเภทน้ีมากทีส่ดุ โดยท่ีอปุกรณและเคร่ืองนุงหม
เกี่ยวกับกีฬามีสวนแบงทั้งสิ้นรอยละ 40 จากการบริโภคสินคากีฬาใน 
ภาครวม สำหรับความนิยมของการใชสินคากีฬานั้นประเทศชั้นนำของ
สหภาพยุโรปไดแกอังกฤษ อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน เปนชาติ 
ที่บริโภคสินคาประเภทดังกลาวถึงรอยละ 3516 แตยังเปนรองสหรัฐอเมริกา
ประเทศเดียว เปนเจาของสวนแบงการตลาดในมูลคาการซ้ือขายอุปกรณ
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กีฬาทั้งหมดถึงรอยละ 42 เฉพาะในสหรัฐอเมริกามีการประมาณการวา 
มีมูลคาเปนตัวเลขอยูที่ 194 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา17 ขณะท่ี
ตัวเลขในปจจุบันที่สุดของระบบอุตสาหกรรมกีฬาในสหรัฐอเมริกาพบวา 
มูลคาทางการตลาดท้ังหมดของอุตสาหกรรมดังกลาวสูงถึง 470 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยแยกเฉพาะเปนคาการโฆษณาทางการตลาดที่ 
31.7 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา18 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โฆษณาของบริษัท Gillette 

หากเราขามฝงทวีปมาสนใจอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลในยุโรปบาง 
จะพบวา การเปลี่ยนผานครั้งสำคัญมีจุดเริ่มตนมาจากสมาคมฟุตบอลของ
ประเทศอังกฤษที่สรางความทาทายตอวงจรธุรกิจและวัฒนธรรมการชม
ฟุตบอลของคนทองถิ่น จากเดิมที่มีธรรมเนียมของชวงเวลาการแขงขัน
ฟุตบอลและรูปแบบการตัดสินผลการแขงขันฟุตบอลรายการถวยภายใน
ประเทศที่ใชเวลายาวนาน ก็ปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับการตอบสนองตอ
ทุนนิยมในรูปแบบการถายทอดสดไดมากขึ้น ลักษณะการปรับตัวของ

ธรรมเนียมบางประการในวงการฟุตบอลอังกฤษ สงผลใหเกิดการปฏิวัติ 
ครั้งสำคัญของความสัมพันธระหวางการแขงขันฟุตบอลในยุโรปกับระบบ
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ทุนนิยมผานกระบวนการเปลี่ยนผานที่เรียกไดวาเปนลักษณะสื่อสาร 
มวลชนภิวัตน (Mediatization)19 การเจริญเติบโตของวงการฟุตบอลอังกฤษ
ไดกระตุนใหสโมสรตางๆ ทั่วยุโรปปรับตัวทางธุรกิจใหสามารถครองความ
ยิ่งใหญในวงการฟุตบอลได ซึ่งแนนอนวาปจจัยเรื่องทุนทางเศรษฐกิจเปน
สวนหนึง่และสวนสำคญัของการสรางความสำเรจ็บนพืน้สนามหญา การพุงขึน้
สูความเปนยอดทีมจะตามมาดวยรายไดจากลิขสิทธิ์การถายทอดสด 
การแขงขันที่มากขึ้นตามจำนวนนัดการถายทอดสด รายไดจากการขายบัตร
ผานประตู ของท่ีระลึก และการขยายตลาดสูเอเชีย ซึ่งมีจำนวนประชากร 
ที่คลั่งไคลฟุตบอลเปนจำนวนมาก  

กรณีของการตอสูท้ังในและนอกสนามของคูแขงแหงเมืองแมนเชสเตอร 
ประเทศอังกฤษ เปนจุดเริ่มตนที่สะทอนถึงความลมเหลวและความสำเร็จ
ของการปรับตัวตามทุนนิยมท่ีบุกรุกเขามาวงการฟุตบอลไดเปนอยางดี 
แมนเชสเตอร ซิตี้ เร่ิมตนทำการตลาดกับทัวรที่ใชชื่อ “The Manchester 
city experience” โดยเนนย้ำใหเห็นถึงคุณคาทองถ่ินแบบคนแมนคูเนี่ยน  
(Mancunian way) ขณะที่อีกฟากฝงของเมืองก็มีทัวรชมสนามฟุตบอลและ
พิพิธภัณฑบอกเลาเหตุการณสำคัญตลอดจนถวยรางวัลของสโมสรท่ีชื่อวา 
“Old Trafford experience” การดำเนนิธุรกิจสวนนีไ้ดมสีวนสำคญัท่ีแผขยาย
ความนิยมทางการตลาดของสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด การสามารถ 
ดึงพันธมิตรทางธุรกิจใหมารวมลงทุน ต้ังแตการถายภาพ การทำบัตรเครดิต 
การประกันภัย หรือแมแตการเลือกซอส ไวน เบียร น้ำอัดลม แชมเปญ  
ที่จะใชสำหรับบริการผูเขาชมทัวรหรือการแขงขันฟุตบอลลวนเก่ียวของกับ
วิสัยทัศนทางธุรกิจทั้งสิ้น การประสบความสำเร็จในการสรางความรวมมือ
กบัธรุกจิขามชาติ สงผลใหสโมสรแมนเชสเตอร ยไูนเต็ด ขยายตลาดแฟนบอล
และธรุกจิออกไปทัว่โลก สำหรบัทวปีเอเชยีแลว พวกเขามรีานขายของทีร่ะลกึ
อยางเปนทางการของสโมสรอยูครอบคลุม ทั้งโตเกียว กรุงเทพมหานคร 
สิงคโปร กัวลาลัมเปอร และอีกหลายประเทศที่จะสามารถสรางมูลคา 
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ทางการตลาด และเพ่ิมรายไดใหกับสโมสรได20 Pierre Bourdieu  
นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสมองวิวัฒนาการการเติบโตและการแผขยาย
ความนิยมของกีฬาสูการเปนอุตสาหกรรม วาสื่อโทรทัศนคือปจจัยและ
เงื่อนไขสำคัญของการประสบความสำเร็จดังกลาว เพราะการทำงานของ
การถายทอดสดการแขงขันฟตุบอล เหมือนกับมาไมแหงทรอยท่ีเจาของบาน
นั้นแหละที่เปนผูเปดรับมันเขาสูพื้นท่ีของตนเอง ซึ่งเปนตรรกะสำคัญ 
ที่ชวยใหกีฬาสามารถเจริญเติบโตในเศรษฐกิจทุนนิยมไดเปนอยางดี21 

การแตกแขนงของส่ือประเภทโทรทัศนที่เพิ่มชองสัญญาณ ทั้งใน 
รูปแบบโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกดิจิตอลทีวี รวมทั้งการเกิดขึ้นของทีวี
ผานดาวเทียม สงผลใหเกิดเครือขายและจำนวนชองสัญญาณดานกีฬา 
เพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย ตัวอยางเชน การรวมมือของสถานีโทรทัศนชอง 
สกาย สปอรต กับสมาคมฟุตบอลอังกฤษที่สามารถกระตุนการขายลิขสิทธิ์ 
การถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรลีกของประเทศอังกฤษใหแพรหลายไปได
อยางรวดเร็วทั่วโลก22 ทายท่ีสุด กีฬากลายเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม
มวลชนท่ีงายตอการเขาถึง สามารถสนองตอบความช่ืนชอบของผูคนสมัยใหม
ที่มีความหลากหลายทางอัตลักษณ ซึ่งนับวันสื่อสารมวลชนทุกแขนง 
ก็ไดพัฒนาการผลิตสินคา เพื่อใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
และเทคโนโลยีการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูคนท่ีสนใจกีฬา จะเห็นไดจาก
การเกิดขึ้นของโทรทัศนกีฬา ชองสัญญาณกีฬา หรือแมแต Application 
ทาง Smart phone ที่ใหขอมูลและรายงานผลการแขงขันกีฬา ตลอดจน 
การแขงขันเพื่อชวงชิงความไดเปรียบในการเปนเจาลิขสิทธิ์การแขงขันกีฬา
ในรายการสำคัญๆ เพื่อใหสามารถขยายตอยอดธุรกิจใหดึงดูดการบริโภค
จากผูคนในสังคมใหไดมากที่สุด 

การแผขยายความนิยมของการจัดการแขงขันกีฬาไดสรางใหกีฬา
กลายเปนพ้ืนทีข่องการบริโภค ทัง้ในและนอกสนามแขงขนั ไมวาจะส่ิงละอัน
พันละนอยอยางเรื่องการขายเครื่องด่ืม อาหารการกิน ไปถึงการขายสินคา
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ที่ระลึกหรือการลงทุน เพื่อการพัฒนาระบบการแขงขันกีฬาเองก็ตาม23 
ความรูสึกดีๆ จะถูกบันดาลใหเกิดขึ้นกับแฟนกีฬาพันธุแท ถาเขาเหลานั้น
ไดสวมเสื้อผาหรืออุปกรณการเชียรที่เปนสินคาถูกตองตามลิขสิทธิ์ของ
สโมสร จะใหดีกวานั้นการชมการแขงขันกีฬาตองดื่มน้ำอัดลมยี่หอดังที่มี
นักกีฬาเปนผูนำการโฆษณา หรือมีสินคาท่ีมีสโลแกนติดปากเก่ียวกับ 
ความเปนผูชมกีฬาอยางแทจริง เม่ือใชสินคาประเภทดังกลาว24 รูปแบบ
การใชสื่อที่ประสบความสำเร็จในเชิงของกลยุทธทางการตลาด สงผลอยาง
สำคัญประการหนึ่งคือการสรางความรวมมือในลักษณะพันธมิตรระหวาง
สมาคมกีฬาตั้งแตระดับนานาชาติ จนถึงสโมสรกีฬากับองคกรทางธุรกิจ
ยักษใหญประเภทตางๆ ซ่ึงถือเปนการตลาดแบบวิน-วิน ท่ีอาศัยภาพลักษณ
และความนิยมขององคกรกีฬาไปเปนสวนชวยพัฒนารายไดและชองทางการ
ประชาสัมพันธสินคาใหกับผูชมกีฬา การสงเสริมศักยภาพการพัฒนาองคกร 
ใหกาวหนาไปไดดวยกันบนชองทางสื่อสารมวลชนของธุรกิจกีฬาและ
อุตสาหกรรมกีฬา สงผลใหบทบาทของการตอสูแยงชิงเพ่ือเปนสื่อกระแส
หลักในทางกีฬาก็เขมขนตามไปดวย การเกิดขึ้นของหนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน ตลอดจนสื่อโซเชียลมีเดียสมัยใหมที่สามารถตอบสนองตอผูชม
กีฬา เปนเครื่องยืนยันถึงอิทธิพลของส่ือตอการขยายและความสำเร็จ 
อยางตอเนือ่งในดานการขยายความหลากหลายของกิจกรรม การเพ่ิมรายได
และการเพิ่มจำนวนผูชมของวงการกีฬาไดเปนอยางดี 

 

3. ¹Ñ¡¡ÕÌÒ: ÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×Í ÇÕÃºØÃØÉ? 

บนเสนทางความสำเร็จของการกีฬาในมิติของการขยายฐานผูชม
และรายได สิ่งหน่ึงที่เปนองคประกอบสำคัญมาทุกยุคทุกสมัยคือนักกีฬา 
ท่ีเปนฮีโร งานท่ีช่ือวา “The character of sport and the sport of character” 
ไดชี้ใหเห็นวากีฬาในปจจุบันมีลักษณะของการพัฒนาไปตามแตละสภาพ
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สังคม หรืออีกนัยหน่ึงคือองคกรกีฬาของสังคมตางๆ ถูกสรางโดยบรรทัดฐาน 
การใหคุณคาตลอดจนคุณภาพของการจัดการการกีฬาในสังคมนั้นๆ และ
การที่กีฬาเปนหนึ่งในอัตลักษณของสังคมไดทำใหกีฬาก็มีบทบาทยอนกลับ
มากำหนดวิถีชีวิตของคนในสังคม ในหลายกรณีนักกีฬาเปนแมแบบของ
การพฒันาเยาวชน บคุลกิภาพทีพ่งึประสงคของสงัคม หรอืแมกระท่ังกลายเปน
ผูนำทางบทบาทที่สังคมนั้นๆ คาดหวังใหประชากรในสังคมควรจะเปน25 

งานของ Keith D. Perry ที่ชื่อวา “Search for the hero: an 
investigation into the sports heroes of British sports fans” พยายาม
อธิบายมุมมองการเกิดขึ้นของ “hero” “celebrity” และ “superstar” ขึ้นใน
วงการกีฬา โดยในชวงตนของงานเขียนช้ินนี้ ไดชี้ใหเห็นถึงการอธิบาย
ความหมายของความแตกตางในศัพทแตละคำวาเปนวิวัฒนาการตาม 
ยุคสมัย โดยเขาไดกลาวถึงส้ันๆ วา ฮีโรในความหมายของการเปนคนตนแบบ
หรือเปนที่ยอมรับของสังคมนั้น เปนศัพทที่ใชกันมาตั้งแตสมัยกรีกตาม
เทพนิยายตะวันตก อยางไรก็ดีเม่ือสังคมมีความทันสมัยมากข้ึนคำศัพท
เหลานี้ก็ถูกพัฒนาสูการเปนซุปเปอรสตาร จนถึงการที่คนเดนคนดัง 
ในสังคมจะถูกเรียกวาเซเลบเชนในปจจุบัน26 ความชัดเจนของการสรางฮีโร
ในวงการกีฬาผูกอยูกับประเด็นทางการเมืองในชวงท่ีโลกยังมีการตอสู 
ทางอุดมการณและการตอสูทางอาวุธเพิ่งผานพนไป ครั้งแรกที่นักกีฬา
สมัยใหมถูกมองวาเปนฮีโรของชาติคือชัยชนะในฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศ
ของทีมชาติอังกฤษที่มีตอทีมชาติเยอรมันตะวันตกในป ค.ศ.1966 ที่สนาม
เวมบลีย ประเทศอังกฤษ นับแตนั้นนักกีฬาท่ีสามารถสรางความภูมิใจได
เชนทหารหรือนักการเมืองที่ตอสูเพื่อชาติจึงถูกเรียกไดวาฮีโรเชนกัน  
แตภายหลังที่การตอสูทางอุดมการณทางการเมืองลดนอยลง และความ
รอนแรงของการตอสูทางเศรษฐกิจขยายบทบาทมากข้ึน การมีชื่อเสียงของ
นักกีฬาผูกติดอยูกับภาพลักษณในสื่อสารมวลชน ดังนั้นคำวาเซเลบที่ถูก
สรางข้ึนเพ่ือผูคนในแวดวงบันเทิงจึงถูกนำมาใชกับนักกีฬาท่ีเดนดัง และ
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เปนที่จับจองของสื่อสารมวลชนไปดวย27 หลายครั้งท่ีนักกีฬาเองสามารถ
สรางรายไดอยางมหาศาลจากการเปนผูมีชื่อเสียงในแวดวงสื่อสารมวลชน 
ยิ่งถาหากเปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถในประเภทกีฬาที่ตนเองลงทำการ
แขงขันไดอยางโดดเดนแลว การที่เปนเซเลบทั้งในและนอกสนามยิ่งเปน
สวนชวยสงเสริมการสรางรายไดมากยิ่งขึ้น 

สำหรบัการกลายเปนฮีโรของนกักฬีาในสังคมน้ัน มมีลูเหตทุีเ่รยีกไดวา
เปนจุดเร่ิมตนอยูสองลักษณะ ประการที่หนึ่งคือ ความสามารถในทางกีฬา
มีความโดดเดนจนเปนท่ียอมรับของสังคม หรือในกรณีท่ีสองคือ เปนนักกีฬา 
ที่มีคุณธรรม นายกยอง จนไดรับการยอมรับจากคนในสังคม ในบางกรณี
นักกีฬาท่ีมีความสามารถมาก จนมีภาพลักษณเปนฮีโรของสังคมก็อาจ 
ถูกตั้งคำถามจากพฤติกรรมบางประการท่ีไมสอดคลองกับคุณธรรมอันดี 
ที่สังคมน้ันสรางข้ึน อยางไรก็ตามการถูกสรางใหเปนฮีโรไดทั้งสองมิติดังท่ี
ไดกลาวมา ถือเปนคุณลักษณะพิเศษของผูมีความสามารถทางกีฬาเทานั้น 
เพราะการเปนนักกีฬาท่ีสมบูรณแบบคงไมสามารถเปนผูมีศีลธรรมและ
ประพฤติตนดีไดเพียงอยางเดียว28 แตหากจะมองดวยมิติทางจิตวิทยา
สังคมแลว การสรางฮีโรขึ้นมาในสังคมเปนการตอบสนองความตองการของ
คนในสังคมถึงความตองการอยากจะเปนอยางท่ีมนุษยตนแบบเหลานั้น 
ถูกยกยองใหเปน29 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ไทเกอร วูดส นักกีฬาที่มีรายไดมากที่สุดในโลกประจำป ค.ศ.201330 
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วิธีคิดเรื่องชาตินิยมยังคงเปนประเด็นสำคัญที่สรางการกลายเปนฮีโร
ใหกบันกักฬีา ในประเทศอังกฤษ กฬีาทีจ่ะสามารถสรางใหนกักฬีาเปนฮโีรได
ตองเปนกีฬาที่มีลักษณะเปนกีฬาประจำชาติ หรือกีฬาที่คนอังกฤษมีความ
ภูมิใจในฐานะเปนประเทศตนกำเนิดของกีฬาดังกลาว ขณะท่ีในสหรัฐอเมริกา 
นักกีฬาถือเปนกลุมคนท่ีมักไดรับการยกยองวาเปนฮีโรมากเปนลำดับที่สอง 
หากพิจารณาตามสาขาอาชีพ อยางไรก็ตามจากการศึกษานักกีฬาในภาคพ้ืน
ทวปียโุรปพบวา ปจจยัแวดลอมทีส่รางการกลายเปนฮโีรของนกักฬีาในชวงเวลา
ของการศึกษาคือ ค.ศ.1995 ถึง ค.ศ.2000 กลายเปนผลงานและความสามารถ
ในสนามแขงขันเปนหลัก หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวาประเด็นชาตินิยม
ไดถกูลดทอนอำนาจลง เมือ่กฬีาระดับสโมสรมอีทิธพิลเพิม่มากขึน้31 การท่ีกฬีา
ระดับสโมสรมีความหลากหลายทางชาติและการขามเสนพรมแดนของการ
กีดกันทางแรงงานไดมากข้ึน ดวยขอตกลงทางเศรษฐกิจและความรวมมือ
ระดับนานาชาติ ยิ่งสงผลใหผลงานในสนามเขามาแทนที่ความภาคภูมิใจ
เชิงเดี่ยวแบบชาตินิยมมากข้ึนอยางเห็นไดชัด 

การศึกษาความนิยมของนักกีฬาแบบเชิงปริมาณ ในวงการกีฬาอาชีพ
ในเยอรมันพบวานักกีฬาที่เปนฮีโรทองถิ่นกับซุปเปอรสตารระดับนานาชาติ
ไดรับความสนใจจากผูชมแตกตางกัน นัยทางสังคมและวัฒนธรรมของการ
ศึกษาคร้ังน้ีไดสะทอนใหเห็นถึงการสรางคุณคาตอฮีโรนักกีฬาท้ังสองประเภท 
กลาวคือ ในการแขงขันระดับสโมสรน้ัน นักกีฬาท่ีเปนฮีโรของทองถ่ิน 
ซึ่งอาจเปนเพราะเปนคนเยอรมัน หรือเปนนักกีฬาท่ีมีภูมิลำเนาอาศัยอยู
ในเมืองประจำสโมสรกีฬาจะไดรับความนิยมสูงมากเฉพาะท่ีลงทำการ
แขงขันในสนามเหยาของตนเองเทานั้น ขณะท่ีนักกีฬาซุปเปอรสตารระดับ
นานาชาติจะมีคาเฉล่ียของความนิยมท่ีคงท่ีมากกวา ไมวาจะลงทำการแขงขัน
ใหกับสโมสรในสถานท่ีที่แตกตางกัน32 หากพิจารณาขอมูลจากการศึกษา
เฉพาะนักกฬีาฮีโรระดับทองถ่ินจะพบวา การท่ีนกักฬีาจะไดรบัความนิยมน้ัน
จะตองสามารถแสดงซึ่งอัตลักษณหรือวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นได ดังนั้น
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มมุมองทางกฬีาของคนในทองถ่ินนัน้ๆ จงึถอืวามนียัสำคญัตอการสรางฮโีร
ประจำถ่ินมากกวาจะสนใจถึงมุมมองของความเปนชาติ 33 กรณีท่ียกตัวอยาง 
ไดอยางชัดเจนคือ สโมสรฟุตบอลบารเซโลนา ประเทศสเปน นักฟุตบอล 
ที่มีภูมิลำเนาอยูในแควนคาตาลันหลายคน อาทิ ซาบี เอรนันเดซ (Xavi 
Hernandez) คารเลส ปูโยล (Carles Puyol) เชส ฟาเบรกาส (Cesc Fabregas) 
จะไดรับความนิยมอยางสูงในฐานะนักฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงของคนในทองถ่ิน 
และก็มักไดรับความนิยมสูงขึ้นทวีคูณเมื่อเขาเหลานั้นแสดงความภักดี 
ตอสโมสรถิ่นเกิด กรณีของบารเซโลนานั้น นักฟุตบอลหลายคนไดออกมา
สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อสนับสนุนบทบาทของแควน 
คาตาลนัตอสทิธเิสรภีาพทางการเมือง ยิง่ทำใหความรูสกึถงึความเปนหนึง่เดยีว
ของนักกีฬาทองถิ่นกับแฟนกีฬามีความเหนียวแนนมากยิ่งขึ้น34 

บทสรุปของความเจริญอยางรวดเร็วในวงการฟุตบอลยุโรปถือเปน 
ตนแบบของการพัฒนาองคกรกีฬาประเภทอื่นใหรุดหนามากขึ้นไดเปน
อยางดี ในบทความของ Antonio Missiroli นักวิชาการดานยุโรปศึกษา 
ไดเขียนบทความท่ีช่ือวา “European football cultures and their integration: 
the ‘short’ twentieth century” เขาไดสรุปใหเห็นถึงปจจัยที่ทำใหกีฬาและ
นกักฬีาฟตุบอลเปนทีน่ยิมทัง้ในสือ่สารมวลชนและสังคมท่ัวไปวา การจัดการ
องคกรที่มีพันธมิตรหลักทั้งองคกรกีฬานานาชาติและองคกรธุรกิจไดสราง
ใหแฟนกีฬารูสึกถึงการเขาถึงสโมสรกีฬาและนักกีฬาท่ีตนเองชื่นชอบ 
ไดอยางสะดวก ความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันหรือศรัทธาจึงสามารถขยาย
ความนิยมไปไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีโลกาภิวัตนท่ีชวยสลายเสนพรมแดน
และสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในมิติภาษีและความรวมมือกันของสหภาพ
ยุโรปก็เพ่ิมความเปนปกแผนใหกับความม่ันคงในการเจริญเติบโตของสโมสร
ฟุตบอลไดดวย  

กระบวนการทำงานของโลกาภิวัตนไดมีสวนสงเสริมใหกีฬาสมัยใหม 
พัฒนาการจัดการองคกร และการแขงขันใหมีมาตรฐานรองรับกับเทคโนโลยี 
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ที่พัฒนาไปอยางรุดหนามากขึ้น เมื่อกีฬาสามารถขยายปริมณฑลของ 
ความนิยมผานส่ือสารมวลชนประเภทตางๆ ก็สงผลใหสามารถดึงดูดองคกร
ธุรกิจที่ตองอาศัยการบริโภคของผูคนเปนสำคัญเขามาผนวกรวมความ
สนใจท่ีองคกรกีฬาและนักกีฬาได ดังน้ันนักกีฬาในสังคมสมัยใหมจึงสามารถ
อาศยักลไกดังกลาวสรางชื่อเสียงนอกสนามไดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การถูก
จับจองจากส่ือมวลชนเสมือนเปนคนดังเชนในวงการบันเทิงหรือชนชั้นสูง
ในอดีต สงผลใหนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในทุกสังคมกลายเปนสวนหนึ่งของ
สังคมเซเลบ วิถีชีวิตของนักกีฬาถูกจับมาเชื่อมโยงกับโลกภายนอกสนาม
แขงขันมากขึ้น หลายครั้งทั้งระดับโลกและสังคมไทยเองก็ตาม นักกีฬา
มักไดรับความสนใจเร่ืองชีวิตนอกสนามมากข้ึนเปนพิเศษ ท้ังชีวิตรัก/ครอบครัว 
เรื่องอื้อฉาว การทำงานเพื่อสังคม เม่ือเขาเหลานั้นมีชื่อเสียงขึ้นมาจาก 
การแขงขันกีฬา นัยของการขยับปริมณฑลขององคกรกีฬาออกนอกสนาม
แขงขันมากขึ้น ทั้งในมิติวัฒนธรรม มิติเศรษฐกิจ หรือมิติทางสังคมเอง
กต็าม ไดสงผลใหกฬีาเขามามีบทบาทในชีวติประจำวันของคนในสังคมมากข้ึน 
ไมวาจะทางตรงแบบการสนใจการแขงขันกีฬา ชืน่ชอบนกักีฬา และทางออม
แบบการเลนกีฬาเพ่ือรักษาสุขภาพ หรือการท่ีกีฬาไปผนวกอยูในภาพยนตร 
ดนตรี จนปจจุบันสามารถกลาวไดวากีฬากลายเปนอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุน
ระบบตลาดทุนนิยมใหเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น 
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ฟุตบอล รางกาย ความศิวิไลซ 
และการจัดระเบียบทางสังคมใหมในสมัยรัชกาลท่ี 5*  

ชาญ พนารัตน� 

1. º·¹Ó 

ตั้งแตพุทธทศวรรษ 2410 ชนชั้นนำกำลังหมกมุนกับการสถาปนา
อำนาจราชการเหนือพรมแดนสยามที่ไดเร่ิมมีการขีดขึ้นอยางที่ไมเคยมี 
มากอน รัฐเนนปลูกฝงโลกทัศนเพื่อจัดการกับอัตลักษณของประชาชน 
ใหหันมารับใชระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย แทนที่การรับใชมูลนายของ
ไพรและทาส (โดยเฉพาะหลังจากการตายของผูที่มีอำนาจมาก อยาง
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ และกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ) 
การสนับสนุนใหเลนกีฬาสมัยใหมโดยชนชั้นนำสยามเกิดขึ้นภายใตบริบท
ดังกลาว ในบทน้ีผูเขียนมุงศึกษาถึงการสนับสนุนการกีฬาของรัฐวามีเปาหมาย 
และขอบเขตในการจัดการกับโลกทัศนและพฤติกรรมของผูคนในชวงช้ัน 
ที่ตางกันอยางไร 

การศึกษาและการพลศึกษาไดถูกนำมาปลูกฝงระเบียบสังคมและรัฐ 
โดยมีรัชกาลท่ี 5 เปนผูนำไปสูเปาหมายแหงความกาวหนาศิวิไลซใหเทาเทียม
อารยประเทศ งานแขงขันกีฬาสมัยใหมถูกจัดขึ้นเปนครั้งแรกเพื่อรับเสด็จ
รชักาลที่ 5 จากยุโรป ในงานนี้พระองคไดเนนถึงบทบาทหนาที่ของนักเรียน
และขาราชการ พระองคชี้วาความอุตสาหะพากเพียร (ทั้งในดานการเรียน 



การเลนกฬีา และการงาน ตามท่ีพระองคนำเสนอ) เปนเหตุแหงความสำเร็จ
กาวหนาในการเลื่อนชนชั้นและสถานภาพภายใตรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย 
ตลอดจนนำไปสูความเจริญของรัฐสยาม (โปรดดูตอนท่ี 2) การที่ประชาชน
ทุกคนตางก็ตองเสียภาษีแกรัฐหรือราชา สงผลใหการตอตานระบอบใหม
ของพระองคเปนสิ่งที่พระองคกังวลอยางมาก ภายใตบริบทน้ีพระองค 
ไดสนับสนุนการพลศึกษา เพื่อปลูกฝงความเปนพลเมืองที่เปนระเบียบ
เรียบรอย รูจักควบคุมความประพฤติของตนใหหางไกลจากความรุนแรง 
เคารพกฎกติกาและมารยาท รัฐไดสนับสนุนใหมีการเลนฟุตบอลตามกติกา
อยางอารยชน แบบท่ีชนช้ันนำสยามจำนวนนอยหรือชาวยุโรปทำกัน  
สิ่งเหลานี้ไดดึงดูดใหบรรดานักเรียนในโรงเรียนชั้นนำ และขาราชการ ผูยัง
นิยมการแสดงออกถึงความมีใจนักเลงท่ีกาวราวรุนแรง อันเปนอัตลักษณ
ของชายไทยในภาคกลางในขณะน้ัน หันมาประพฤติตนเปนนักเลงลูกหนัง
ที่ศิวิไลซ (โปรดดูตอนที่ 3 และ 4)  

 

2. ÃÑ° §Ò¹©ÅÍ§ áÅÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒ 

ในหัวขอนี้ผู เขียนจะกลาวถึงโลกทัศนของรัฐสยามที่มีตองาน 
พิธีแขงขันกีฬา โดยจะนำเสนอการเปล่ียนผานระเบียบสังคมในงานพิธีจาก
รัฐสยามในสมัยอยุธยา มาสูรัฐสยามในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยของ
รัชกาลที่ 5 พอสังเขป การศึกษางานแขงขันกีฬานี้ ผูเขียนไดใชแนวคิด 
บางประการของคลิฟฟอรด เกียรตซ (Clifford Geertz) เกียรตซศึกษารัฐ
ผานพิธีกรรม หรือทองเร่ืองท่ีถูกแสดงในท่ีสาธารณะ การแสดงน้ีเปนสารัตถะ
ของวัฒนธรรม (อันหมายรวมถึงความไมเทาเทียมในสังคม และความภูมิใจ
ในสถานภาพ) ภาพในพิธีกรรมที่ไหลบาถูกออกแบบมาเพ่ือแสดงโลกทัศน

ของความเปนธรรมชาติพ้ืนฐานของความจริง ท่ีกอรูปการดำรงอยูของเง่ือนไข
ในชีวิต ผูเขารวมพิธีกรรมหลายพันเปนผูรวมแสดง พวกเขาเปนผูสาน 
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ความสัมพันธของการดำรงอยูในทางวัฒนธรรมของรัฐ1 การศึกษาในสวนที่
มองผานมุมมองของเกียรตซนี้มุงพิจารณาโลกทัศนของงานแขงขันกีฬา 
ในสมัยพระนารายณ ที่เปนพื้นที่ของการแสดงบุญบารมีของผูคนในสังคม 
ขณะที่สังคมสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเขาสูยุคแหงความเช่ือมั่นในเหตุผล 
การสถาปนารัฐสมัยใหมในยุคอาณานิคม งานแขงขันกีฬาเปนภาพแทน
ระบบความสัมพันธของกษัตริยผูมุงสรางความกาวหนา และความศิวิไลซ
ใหแกมหาชนชาวสยาม นอกจากนี้งานกีฬายังเปนภาพแทนในอุดมคติ 
ของการเล่ือนชั้นทางสังคมท่ียึดหลักความอุตสาหะและความสามารถ 
มากกวาบุญบารมี  

2.1 โลกทัศนเบื้องหลังงานฉลอง 
 งานพธิกีรรมไลนำ้ของรัฐสยามในรัชสมยัพระนารายณ (พ.ศ.2199-

พ.ศ.2231) สะทอนถึงโลกทัศนที่กษัตริยไดแสดงพระองคในฐานะท่ีเปน
ศูนยกลางของจักรวาล ผูมีอำนาจเหนือธรรมชาติ อำนาจทางบารมี และ
ธรรมอันเปนแบบอยาง โดยประชาชนผูมีบุญนอยไดแหกันมารวมชมอำนาจ
เหนือจักรวาลท่ีพระองคทรงเรือหรือนาคอันงามสงามาบรรเทาใหน้ำลดลง
ในชวงส้ินฤดูฝนปลายเดือนตุลาคม หลังพระองคทรงทอดกฐินแกพระสังฆราช
ในพระบรมราชูปถัมภ ก็มีการแขงพายเรือเขาเมือง ความนิยมพายเรือ
เปนการแขงกีฬาท่ีนิยมของประชาชนในสมัยน้ัน เรือถูกตอใหมีขนาดใกลเคียง
และแขงกันเพื่อชิงชัยกันระหวางชุมชน ผูชมตางก็พนันขันตอท้ังเพ่ือความ
สนุกสนานต่ืนเตนและศักดิ์ศรีอัตลักษณของตน (และชุมชนของตนดวย) 
สวนการแขงขันเรือในบริบทของพิธีกรรมรัฐก็เปนศึกศักด์ิศรีที่จัดแขงบุญ 
แขงวาสนา ทีเ่รอืแขงท่ัวไปจะเอามาแขงดวยก็มอิาจจะทัดทานได เชนเดียวกับ 
ที่พระองคทรงแสดงตนเปนศูนยกลางของอำนาจจักรวาล และบุญบารมี
เหนือธรรมชาติ เรือในพระบรมราชูปถัมภ (ที่มีฝพายมากกวาลำอื่น) จึงเขา
เสนชัยกอน และเปนการแสดงบุญวาสนาท่ีเรือของกลุมอุปถัมภอื่นๆ  
มิอาจจะมีทัดเทียมเรือของพระองค ภาพงานพิธีกรรมตลอดจนการแขงขัน
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จึงเปนการเลนบทบาทบารมีของผูมีบุญสูงสุด ไปจนผูมีบุญมากแตมิทัดเทียม
พระองค จนผูมีบุญนอยท่ีไดรวมงานบุญและช่ืนชมพระบารมี ตลอดจน
รวมพนันขันตอไปกับการแขงขันใหญประจำป (Reid, 1988, pp. 179-191) 
(de la Loubère, 1963, pp. 42, 50)  

 รูปแบบพิธีกรรมของรัฐไดเปลี่ยนแปลงโฉมหนา จากการฉลอง
ที่เคยเชื่อมโยงกับอำนาจทางธรรมชาติ อันกอใหเกิดความสุขและความ
อุดมสมบูรณของรัฐ ก็ไดกาวเขาสูพิธีการที่เนนความเปนเหตุเปนผลมากขึ้น 
ดังน้ันงานฉลองจึงมุงเนนการเชิดชูมนุษยในฐานะท่ีเปนผูกำหนดนำความ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาแกโชคชะตาของตนเอง ความเปลี่ยนแปลง
นี้เห็นไดอยางชัดเจนในชวงพุทธศตวรรษท่ี 24 ประสบการณจากการคา 
ที่รุงเรืองของชนช้ันนำ และกระฎมพี ไดทำใหพวกเขาเกิดความเช่ือม่ัน 
ในศักยภาพของตนเองมากย่ิงข้ึน (Ieowsiwong, 2005) รูปแบบงานประเพณี 
ที่มีมวลชนเขารวมเปนจำนวนมากจึงเคลื่อนไปสูความเปนเหตุเปนผล 
มากขึ้น2 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พิธีไลน้ำ ที่เคยสื่อถึงการทำพิธีของกษัตริย 
ทีท่รงใชอำนาจเหนือธรรมชาต ิกไ็มเปนทีเ่ชือ่ถอืของพระองค ดงัทีท่รงตรสัวา  
“...พิธีไลน้ำ คร้ันมาถึงแผนดินปจจุบันน้ี...น้ำมากเกือบจะเทากับท่ีน้ำมาก
มาแตกอนก็ไมไดทำ เปนอันเลิกสูญ...พิธีนี้คงจะไมมีอีกตอไปภายหนา...”  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 2507, หนา 72) ในสมัยของ
พระองคงานกีฬาถูกแยกออกจากพื้นที่แหงความศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ 
และถกูจดัวางใหมในบรบิทของการใชปญญาเหตผุล การเลนกฬีาเกงเปนผล
จากการฝกซอม ไมใชบญุวาสนา การเลนจงึเนนการพัฒนารางกายใหแขง็แรง 
แตไมรุนแรงปาเถ่ือน เคารพเช่ือฟงกฎ ตลอดจนความมีศีลธรรม (ที่ธำรง
ระเบียบทางสังคม) เพื่อไลลาความกาวหนาของสยาม ประเพณีของรัฐ
ทั้งหลายถูกจัดการภายใตทองเร่ืองท่ีชนช้ันนำไดนำและสรางความกาวหนา
และความศิวิไลซมาสูสยามและประชาชน ทองเรื่องสะทอนถึงปฏิกิริยา 
ที่ชนชั้นนำไดวางตำแหนงของรัฐสยามในระเบียบโลกใหม ที่เนนความเปน
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สากลของสังคมซึ่งมีความอารยะและศิวิไลซ (Winichakul, 2000, pp. 258-
259) รัชกาลที่ 5 ไดตอกย้ำทองเรื่องดังกลาวเพ่ือยืนกรานถึงบทบาทของ
พระองคในการเปนผูนำภูมิปญญาสมัยใหมมาสรางความศิวิไลซใหรัฐสยาม 
และเปนบุคคลในอุดมคติ ผูไดสรางความทันสมัยใหแกประเทศ ทองเร่ือง 
ที่พระองคไดแสดงออกมาไดประจักษแกสายตาของราษฎร3 

 อาจกลาวไดวาต้ังแตยังเปนสมเด็จเจาฟาจุฬาลงกรณ พระองค
มชีวีติทีร่ายลอมไปดวยความทันสมัย เทคโนโลยีทีก่าวหนา และความศิวไิลซ 
อันมีศูนยกลางมาจากตะวันตก4 ภายใตอัตลักษณของชนช้ันนำท่ีศิวิไลซ
อยางเปนสากลโลกขามพนความเปนชาตินั้น ชนช้ันนำท่ัวโลกในยุคสมัยนี้
มีรสนิยมและวัตรปฏิบัติรวมกัน อัตลักษณที่มีความศิวิไลซของรัชกาลท่ี 5 
ไดรบัการยอมรับโดยชาวยุโรป5 (Peleggi, 2002a, pp. 2-32, 64-66) บทบาท
การนำไปสูความทันสมัยและศิวิไลซของพระองคไดถูกแสดงออกมาอยาง
ชัดเจนในงานกีฬาระหวางโรงเรียนเพ่ือรับเสด็จการเดินทางกลับมาจาก
ยุโรปของพระองคใน พ.ศ.2440 การแขงขันกีฬาจึงเปนการรวมกันผลิต
โลกทัศนของเมืองไทยท่ีศิวิไลซท่ีถูกสรางข้ึน อีกท้ังยังเปนการนิยามตำแหนง
แหงที่และหนาที่ของแตละหนวยทางประชากรในรัฐสมัยใหมของพระองค
อีกดวย โดยงานฉลองนี้ไดจำแนกบุคคลออกเปน ประชาชน นักเรียน 
ขาราชการ ทตูตางประเทศ เสนาบดี และสมาชิกราชวงศ แตละหนวย ตางก็
เปนสวนหน่ึงของภารกิจรัฐในการไลกวดความกาวหนาและศิวิไลซ นอกจากน้ี
ในงานแขงกีฬายังเปนเวทีในการประกาศเกียรติคุณแกรางกายของครูและ
นักเรียนที่ดี มีความทันสมัย มีความเจริญแลว และมีสุขอนามัยอีกดวย 

2.2 ระเบียบทางการเมืองของความศิวิไลซในงานกีฬารับเสด็จ 
 จากยุโรป 

 ชาตใินยโุรปท้ังสหราชอาณาจักร ฝรัง่เศส โปรตเุกส สเปน ตางก็
เชื่อวาการเลนกีฬาสมัยใหมเปนเคร่ืองมือสำคัญในภารกิจการสรางความ
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ศิวิไลซ การเลนกีฬาสมัยใหมจึงเปนการเขาถึงสถานภาพและการยอมรับ
จากชาติท่ีเจริญแลวอยางเทาเทียม เช่ือกันวากีฬาเหลาน้ีจะนำมาซ่ึงระเบียบ
วินัย ความยุติธรรม พฤติกรรมที่สงเสริมสุขอนามัย แกสังคมที่กำลังกาวไป
ขางหนา การสนับสนุนใหโรงเรียนเลนกีฬามีความสำคัญไปไมนอยกวาการ
มีสติปญญา (Connell, 2013, pp. 396-398) งานกีฬาถูกจัดวางมาเปน
อยางดีเพื่อเฉลิมฉลองภารกิจแหง “ความสำเร็จในการสรางความศิวิไลซ 
แกสยาม” ภายหลังจากการประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 ใน พ.ศ.2440  
นักเรียนและครูราวสามพันคนจากโรงเรียนตางๆ กวา 40 แหงไดมาตอนรับ
พระองคบนทองสนามหลวงนั้น พวกเขายังไดถูกรายลอมไปดวยประชาชน
อีกหลายพันคน พิธีกรรมไดกำหนดลำดับชั้นทางสถานภาพของนักเรียน
แตละคน และโรงเรียนแตละโรงอยางเปนลำดับช้ัน รายงานจากหนังสือพิมพ 
The Bangkok Times ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2441 รายงานวา  
“ราชวิทยาลัยครอบครองพ้ืนท่ีอันทรงเกียรติ ตามมาดวยโรงเรียนสวนกุหลาบ”
นอกจากน้ีสถานภาพท่ีเหล่ือมล้ำยังคงเปนไดจากปายของแตละโรงเรียน 
ที่มีสี “สวางไสว” ตำแหนงทางสังคมที่แตกตางยังไดถูกสรางผานตัวแทน
นกัเรยีนผูทรงเกยีรตขิองบางโรงเรยีน ทัง้ตัวนกัเรยีนและโรงเรยีนไดถกูเลอืก 
ใหมาเปนตัวแทนเพื่อกลาวถวายรายงานตอหนาพระพักตรของรัชกาลท่ี 5 
(โปรดดู สวัสดิ์ เลขยานนท, 2520, หนา 8-9) หลังจากการแขงขันกีฬาและ
การละเลนแบบสมัยใหมที่ไมเคยมีขึ้นมากอน (วิ่ง 100 เมตร กระโดดไกล 
วิ่งขามรั้ว วิ่งระยะ 1/4 ไมล กระโดดสูง วิ่งอุปสรรค วิ่งสามขา และชักเยอ) 
การแขงขันท่ีมีท้ังในระดับนักเรียนและครูไดดำเนินไปราว 2 ช่ัวโมง หลังจากน้ัน
ทุกคนก็ไดจัดเตรียมแถวตอนรับการมาของรัชกาลที่ 5 รถยนตพระที่นั่ง 
ซึ่งรายลอมไปดวยทหาร ตำรวจ และราชองครักษ ไดขับเคล่ือนออกจาก
พระท่ีนัง่จักรมีหาปราสาท ทีม่ตีวัอาคารเปนทรงยุโรป6 ในพระบรมมหาราชวัง
มุงมาประทับยังศาลาหลวงในทองสนามหลวง 
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 หากพจิารณาจากศนูยกลางของอำนาจไปสูชายขอบ รชักาลท่ี 5 
ประทับที่บัลลังก โดยมีชาวเลือดสีน้ำเงินรายลอมพระองคอยูในศาลาหลวง 
เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศและธรรมการ ทูตตางประเทศ เขาเฝา
พระองคอยูที่ระเบียงของศาลาหลวง มหาดเล็กหลวงประจำที่อยูดานหลัง
ศาลา นักเรียนและครูรับเสด็จอยูที่ทองสนามหลวง ขณะท่ีประชาชน 
หลายพันทีม่าชมงานกีฬาอันสงางามน้ีอยูนอกเชือกก้ัน เมือ่รชักาลท่ี 5 มาถึง 
ที่บัลลังก นักเรียนตางรอง “ฮูเร ฮูเร ฮูเร” และจุดดอกไมเพลิงถวาย  
จากน้ันแตรวงก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
นำนักเรียนจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียน
ฝกหดัอาจารยิ7 เขาถวายรายงานเปนภาษาไทยและภาษาองักฤษตามลำดบั8 
โดยกอนท่ีพระองคจะมีพระราชดำรัสตอบ ม.จ.วุฒิภาพ ดิศกุล จากโรงเรียน
ราชวิทยาลัย9 ถวายคำอวยพรชัยแดรัชกาลท่ี 5 หลังจากนั้นพระองค
ทอดพระเนตรการแขงกีฬา เม่ือจบการแขงขันพระองคก็จากงานนี้ไปชม
การรื้อกำแพงวังหนา (ที่เคยมีสถานะเปนกษัตริยองคที่ 2) โดยสงมอบให
พระราชินี เจาชายองคตางๆ ภริยาทูตแหงสหราชอาณาจักร ครูชาวตางประเทศ
ไดพระราชทานและมอบรางวลัแกผูชนะการแขงขัน10 จากนัน้กม็งีานเลีย้งนำ้ชา
เปนการปดทาย (โปรดดู สวัสดิ์ เลขยานนท, 2520, หนา 3-9) 

 การสนทนาระหวางรัชกาลที่ 5 และนักเรียน บงชี้ถึงพันธะ
ความรับผิดชอบท่ีท้ังสองฝายตางก็มุงจะสรางความศิวิไลซใหสยามไดกาวหนา
ในทุกดาน ภายใตทองเร่ืองน้ีเอง บุคคลตางๆ ในสยามท่ีมีตำแหนงแหงท่ี 
ทางสังคมตางกันก็ควรที่จะใชเหตุผลและความเพียร ในการทำหนาท่ีให
เปนไปตามเปาประสงคเพื่อชาวสยามไดอยูในรัฐอยางศิวิไลซ เมื่อพิจารณา
ถึงคำถวายของนักเรียนในภาษาไทยและอังกฤษ เนื้อหาเนนไปท่ี นักเรียน 
ผูมี “ความราเริง” ใจ และซาบซ้ึงใจท่ีพระองคไดประพาสยุโรปอยาง “อุตสาหะ
โดยความลำบาก” และพระราชินีนาถผู “ประพฤติพระองคเปนที่รัก”  
ตางก็ไดปฏิบัติภารกิจเพื่อสรางความเจริญและศิวิไลซใหแกราชอาณาจักร 
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แกการศึกษา และแกสุขภาพของประชาชน วิทยาการท่ีรัชกาลท่ี 5 
ทอดพระเนตรจากตะวันตก และการสรางโรงเรียนสตรีของพระราชินีนาถ  
ชี้ใหเห็นอยางเปนรูปธรรมถึงความกาวหนาดานการศึกษาท่ีกำลังมุงสู 
จุดสุดยอดแหงความศิวิไลซในตะวันตก ขณะที่การเลนกีฬาสมัยใหม 
ที่ไมรุนแรง และการสรางโรงเรียนแพทยผดุงครรภโดยพระราชินีนาถ  
ก็ช้ีใหเห็นวาการใชรางกายตามวิถีแหงความทันสมัยน้ีชวยใหเกิดสุขพลานามัย
ที่สมบูรณ  

 สำหรบัพระราชดำรัสตอบ รชักาลท่ี 5 ไดทรงบอกเลาประสบการณ
ในวิทยาลัย ท่ีพระองคถือวาเปนสถานศึกษาช้ันนำอยางออกฟอรด (Oxford) 
ฮาโร (Harrow) อีตัน (Eton) พระองคยืนยันถึงความสำคัญของภาษาตางประเทศ
ซ่ึงแนนอนวาไมใชภาษาบาลี และสันสกฤต หากแตเปนภาษาอังกฤษศูนยกลาง
ของความศิวิไลซ ที่นักเรียนทุกคนในงานไดเปลงเสียงดังฮูเร รวมถึงถวาย
รายงานพระองคเปนภาษาอังกฤษ พิธีกรรมที่นักเรียนทุกคนไดใชภาษาของ
ความศิวิไลซ ไดชม ไดเชียร ไดฟง หรือแขงขัน ในแงมุมตางๆ ของความ
ศิวิไลซ จากประสบการณตรงของตนเอง นอกจากนี้พระองคไดใหเหตุผล
ตอนักเรียนผูไดรับอภิสิทธิ์ไปเรียนตอในยุโรปวาจำนวนนักเรียนเหลานี้
เพียงพอแลวสำหรับที่จะเปนตัวแทนของราชอาณาจักรท่ีจะกลับมาสราง
ความศิวิไลซใหแกประเทศในภายภาคหนา11 พระองคไดชี้แนะนักเรียน 
เห็นวาพวกเขาควรประพฤติตนอยางไรจึงจะเกงเหมือนพวกฝร่ัง โดยยังคง
รักษา “ประเพณีไทย” ไปในคราเดียวกัน ซึ่งแนนอนวาประเพณีที่พระองค
กำลังสรางข้ึนอยูนี้ทุกคนก็กำลังรวมกันเปนสวนหน่ึงในการแสดงบทบาท 
ในบริบทของงานแขงขันกีฬาท่ีศิวิไลซน้ีไปดวยกัน เพราะฉะน้ันแลวพระองค 
จึงเตือนนักเรียนวาเรามิไดเรียนเพ่ือเปนฝร่ังและตองไมลืมธรรมเนียมไทย  
(อันเปนลำดับชั้นดังท่ีทุกคนกำลังประพฤติอยูในขณะนี้) ธรรมเนียมไทยนี้ 
ก็ยังรวมถึงการใชคำราชาศัพท ที่เปนภาษาเขมร ที่มีตอพระองคดวย 
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 พระองคไดทรงนิยามอัตลักษณของนักเรียนวาพวกเขาควรมี
ความรู สติปญญาเสมอดวยฝร่ัง อุตสาหะ ไมทอถอย ราเริงในการเรียนรู  
รูภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตลอดจนธรรมเนียมไทย ตอจากนั้นพระองค 
เนนถึงหนาที่ในอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือการเปนขาราชการ พระองค
ยนืกรานวาเกณฑการเขารบัราชการนัน้ยดึหลกัความสามารถไมใชสทิธพิเิศษ
ทางชนช้ันหรือเครือขายการอุปถัมภ แมพระองคจะทรงปฏิเสธเกณฑ 
การรับเขาแบบอภิสิทธ์ิก็ตาม แตการเขาถึงการศึกษาและอาชีพการงาน 
ไดพสิจูนใหเหน็ในสิง่ทีด่ำเนนิไปในทางทีจ่ะสรางระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย 
พระองคทรงยืนยันวาการยึดม่ันในบทบาทของนักเรียนเปนหัวใจสำคัญ 
ในความสำเร็จของราชอาณาจักรไทยท่ีมคีวามศิวไิลซ ทายท่ีสดุจึงกลาวไดวา
งานกีฬานี้ไดฉายภาพชีวิตของนักเรียนต้ังแตวัยเยาวจนกาวเขาสูเสนทาง
อาชีพอยางครบถวนสมบูรณ ภาพการแตงกายเต็มยศของบรรดาขาราชการ
ระดับสูงผูเขารวมงานในระเบียงศาลาหลวงจึงเปนภาพแทนของสถานภาพ
อันสงางาม นาปรารถนา นาใฝฝนถึงของบรรดานักเรียนผูรวมงานหรือ
แมแตไมไดรวมงานก็ตาม12  

 หลักการคัดเลือกและเล่ือนตำแหนงคนในการทำงานของสังคม
สมยัใหมวางอยูบนโลกของเหตผุลเชนเดยีวกบัโลกในกฬีาสมยัใหม อตัลักษณ
ของนักเรียนผูมีความรูทันสมัยจากความเพียร ในสังคมท่ีเนนหลักการความ
สามารถ เปนการฉายภาพของสังคมในอุดมคติท่ีเนนเลือกสรรคนเขาทำงาน 
รับใช “ราชการ” ตามความเปนเหตุเปนผลวางอยูบนความยุติธรรม ผูที่
อุตสาหะเรียนจนไดดี ยอมไดตำแหนงในราชการท่ีทรงเกียรติ รูปธรรม 
ของภาพสังคมดังกลาวไดรับการพิสูจนโดยประจักษจากการไดประสบและ
ปฏิบัติกันท้ังกอนและในงานแขงขันกีฬาน้ี นักเรียนผูที่มีความอุตสาหะ 
ในการเลนกีฬาสมัยใหมภายใตกรอบกติกาสากล ก็ไดรับการคัดเลือกนักกีฬา
ตามหลักความสามารถใหเปนตัวแทนของนักเรียนในโรงเรียนน้ันที่เพียร
นอยกวามีทักษะดอยกวา ไดเขารวมการแขงขัน และหลักการความสามารถ
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ที่เปนตัวตัดสินเดียวกันนี้ก็เปนท่ีประจักษแกนักเรียนจากการท่ีไดเห็นวา 
ผูที่มีความอุตสาหะ มุงม่ัน และรักในการฝกซอมมากกวาเทาน้ันจึงจะได
เขาเสนชัยกอน13 และไดรับความสงางามจากสถานภาพผูชนะ ซึ่งก็คือการ
ไดใกลชดิสมเดจ็พระราชิน ีเสนาบด ีภรยิาทตู หนาศาลาหลวง ภาพงานกีฬา
จึงเปนการยืนยันวิถีปฏิบัติที่นาปรารถนาในสังคมสยามสมัยใหมทั้งในโลก
ของงานและการใชเวลาวาง 

 

3. Ã‹Ò§¡ÒÂμŒÍ§á¢ç§áÃ§áÅÐÁÕÃÐàºÕÂº 

ในหวัขอนีจ้ะกลาวถงึความแพรหลายในแนวคดิเรือ่งการออกกำลงักาย 
(ในกีฬาที่มาจากอังกฤษและสกอตแลนด) ในฐานะที่เปนการสรางความ 
แข็งแรงใหแกรางกายในบรรดาชนชั้นนำสยาม ชาวตางประเทศ ตลอดจน
ขาราชการตางๆ พอสังเขป (ดู 3.1) จากนั้นผูเขียนจะชี้ใหเห็นวาชนชั้นนำ
สยามตัง้แตทศวรรษ 2430 ใชประโยชนจากการออกกำลงักายในฐานะทีเ่ปน 
การจัดการกับรางกายของนักเรียน การออกกำลังนอกจากจะเปนการฝกฝน 
ใหรางกายแข็งแรงแลว ยังเปนการปลูกฝงระเบียบวินัย เพ่ือใหเช่ือฟง
ระเบียบการเมืองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยของรัชกาลท่ี 5 อีกทั้งยังรูจัก
ควบคุมความรุนแรงอีกดวย ในยุคสมัยนี้การแสดงความเปนชายท่ีรุนแรง 
สงผลตอระเบียบสังคมที่พระองคพยายามจะสถาปนา ความเปนชายไทย 
ในภาคกลางที่เนนความกาวราวและรุนแรงทางกายภาพ ความทนถึก และ
ความกลาหาญในการตอสู ถูกประพฤติและปฏิบัติในหลายบริบท เพื่อ
ตอบโตกับอำนาจรัฐกรุงเทพฯ ที่กำลังขยายฐานการเก็บภาษี หรือแมแต
แสดงออกในความขัดแยง ที่ชายที่มีสถานภาพต่ำกวาตอบโตการดูถูก
เหยียดหยามของผูมีสถานะเหนือกวา รัฐสยามสามารถสรางสำนึกใน 

“คุณธรรม” ของการประพฤติตนใหเปนผู “เจริญ” แกนักเรียนไดอยางจำกัด 
(ดู 3.2) 
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3.1 รางกายที่แข็งแรงและศิวิไลซของชาวสยาม 
 ในพุทธศตวรรษที่ 2400 ทามกลางความแออัดของเมือง  

การระบาดของโรคภัยไขเจ็บ เชน กาฬโรค และอหิวาตกโรค ความสกปรก
จากวัฒนธรรมของประชาชนที่ขับถายตามคูคลอง รัฐกรุงเทพฯ พยายาม 
ทีจ่ะเขาไปจดัการความรูสขุอนามยัใหแกรางกาย เส้ือผา หองนำ้ บาน คคูลอง 

ถนนหนทาง โดยใหแตละคนคอยตรวจสอบตนเองใหสะอาดอยูเสมอ 
มาตรการรัฐตั้งแตเผยแพรความรู ขอความรวมมือ จัดสรางสาธารณูปโภค
เพื่อจัดระเบียบพฤติกรรม รวมถึงบทลงโทษ การกักบริเวณถูกนำมาใช 
ดังนั้นรางกายท่ีปฏิบัติตนไดเหมาะสมถูกสุขลักษณะจึงนับไดวาเปนความดี 
ความเจริญตอเมืองไทยดวย (มณฤทัย ไชยวิเศษ, 2545 และทวีศักดิ์  
เผือกสม, 2550) ในป พ.ศ.2429 รัชกาลที่ 5 ทรงนิยามรางกายท่ีพระองค
เรียกวาเปน “พยาธิ” สภาพ “เปนอันตรายท่ีย่ิงใหญของชนท้ังปวง” พระองค 
จึงเห็นวาการท่ีรัฐไดเอ้ือเฟอดูแลรางกายใหแกอาณาประชาราษฎรเปนส่ิง
จำเปน (โปรดดู ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550, หนา 229-230) ความสำเร็จของ
สังคมท่ีศิวิไลซคือความอยูรอดปลอดภัยไขเจ็บตางๆ ผูที่ทำตนใหแข็งแรง 
จึงไมเปน “อันตราย” ตอสังคม และผลในทางออมก็คือไมนำไปสูการเบียดบัง
เงินหลวงในการรักษาพยาบาลที่มีจำกัด  

 จากพุทธทศวรรษ 2390 ชนชั้นนำชาวกรุงเทพฯ เริ่มมีความ
เปลีย่นแปลงในเร่ืองการจัดการกบัรางกายใหแขง็แรงอยางชาๆ แนวคิดเกีย่วกบั
ความเปนชายของชาวคริสตที่กำยำ (Muscular Christianity) แพรหลาย 
ในบรรดาพวกชนชัน้นำสยามและชาวตางประเทศทีเ่ชือ่วาการออกกำลงักาย
นอกจากจะตานทานโรคภัยที่รุนแรง ยังเปนการฝกความอดทน ความ 
มีระเบียบ ความสงางามของรางกายท่ีมีความศิวิไลซ การออกกำลังไมได
เปนแคงานอดิเรกของพวกวางงานและรักสนุก แตมันเปนการสรางความ
กาวหนาใหแกสังคม และยกจิตใจใหสูงสงขึ้น14 ในสายตาชาวตะวันตกอยาง
ลุดดิงตัน (Elam Luddington) มิชชันนารีชาวอเมริกัน ผูเดินทางมาถึงสยาม
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ใน พ.ศ.2397 บันทึกไววา อากาศในสยาม “เปนอันตรายตอสุขอนามัย” 
ขณะที่ชาวสยามยัง “เปลือยกาย” “ปาเถื่อน” “ไมศิวิไลซ” “ไรปญญา”  
“ไรกฎหมาย” (Palmer, 1970, pp. 127-128) ดังนั้นเพ่ือปกปองเกียรติภูมิ
และศักดิ์ศรีของสยาม ภายใตโลกทัศนเรื่องความศิวิไลซที่มีตะวันตกเปน
ศูนยกลาง รัชกาลท่ี 4 ผูยังคงยืนยันวาสยามมีความศิวิไลซอยูบาง (แมจะ
ยังมีความปาเถื่อนอยูก็ตาม) ไดใหลูกหลานของพระองคไดเรียนกับครู 
ชาวตะวันตก (Winichakul, 2000, pp. 530-534) พระองคไดเชิญมิชชันนารี
มาสอนสตรีชาววัง เพื่อใหไดเรียนรูขนบธรรมเนียมและพฤติกรรมแบบ 
ชาวตะวันตก นับแตน้ันมาโรงเรียนสตรีในกรุงเทพฯ ไดสอนท้ังภาษาอังกฤษ 
ภูมิศาสตร งานบาน และกีฬาตางๆ เชน แบดมินตัน เทนนิส โครเกต  
(croquet) (Barmé, 2002, p.30) ลวงมาถึงพทุธทศวรรษ 2430 การออกกำลัง
แบบสมยัใหมเปนทีน่ยิมในหมูราชวงศ รชักาลที ่5 พระสนม และประยูรญาติ 
ทรงสนุกสนานกับการเลนลอน เทนนิส (lawn tennis) โครเกต และกอลฟ 
ทั้งในวังและสนามหลวง (วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ, 2549, หนา 97-99) ขณะที่
บรรดากงสุล และพลเมืองจากสหราชอาณาจักร เบลเยียม ฮอลแลนด 
อติาล ี เดนมารก โปรตเุกส และอเมรกิา กเ็ลนเทนนสิ และครกิเกต (Smyth, 
1994, pp. 14-15) ความนิยมของบรรดาเขาเหลานี้ไดนำไปสูการรวมเปน
สมาชิกในสโมสรราชกรีฑา บนที่ดินของหลวงที่สระประทุมในป พ.ศ.2433 
ในอีกสองปถัดมาชาวอังกฤษท่ีเขามาเผยแผศาสนาจาก Young Men’s 
Christian Association หรือ YMCA ก็เขามาเผยแพรการพลศึกษาในสยาม
เพื่อสรางรางกายที่แข็งขัน แข็งแกรงอดทน กระฉับกระเฉง และปฏิเสธ
ความสุภาพเรียบรอย (ถนอมวงษ กฤษณเพ็ชร, 2525, หนา 62-63) (Putney, 
2001, pp. 3-5, 66) 

 ในแวดวงของบรรดาผูเลนกีฬาสมัยใหม ผูมีบุคลิกภาพความ
เปนชายที่กำยำและศิวิไลซ อยางชนชั้นนำสยามและชาวตางประเทศ  
กส็านสมัพันธกนัในสโมสร15 ในอกีแงหนึง่รางกายทีก่ำยำและศวิไิลซ กด็งึดดู
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ใหขาราชการช้ันผูนอยพยายามเขารวมหัดเลนกีฬาเหลานี้ และไดมีรสนิยม 
“สูง” เทากับบรรดาชนชั้นบนจนสามารถเขาสังคมกับทานๆ ทั้งหลายได 
และกลายเปนเครือขายอุปถัมภผานการเขาเปนสมาชิกสโมสรราชกรีฑา
ชวยใหขาราชการชั้นผูนอยไดเปนหลวงเปนพระยา (Bangkok Times,  
12 กันยายน 2444, หนา 5)  

3.2 รัฐกับการจัดระเบียบรางกาย 
 ในบริบทสังคมอังกฤษ การออกกำลังเปนการสรางพลเมือง 

ที่แกรงกลา การสรางความเปนนักกีฬาหรือความเปนชายแบบนี้เปนภารกิจ
แหงชาติที่บรรดาพวกชาตินิยมมุงสนับสนุน เพื่อผลิตคนแกรงกลามารับใช
อำนาจภายใตจักรวรรดิ การเลนกีฬาบมเพาะบุคลิกการเชื่อฟงในอำนาจ 
ทีเ่หนือกวา (ในรูปของกติกามารยาท) เหมือนบรรดาทหารหาญ การเช่ือฟง
กติกามารยาทจึงเปนเร่ืองที่พวกชาตินิยมกวดขันผานการออกกำลังกาย  
(Putney, 2001, p. 1) (Baker, 2007, pp. 32-33) (Springhall, 1987,  
pp. 62-67) ในบริบทสังคมสยามชวงทศวรรษ 2430 ถึงตนทศวรรษ 2450 
ชนช้ันนำสงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือเปนการสรางพลเมืองชายท่ีแข็งแรง
วองไว เชื่อฟงและมีระเบียบ เคารพกฎและมารยาทภายใตรัฐของราชา16 
การสรางความเปนชายท่ีมีระเบียบ เปนสิ่งที่รัฐกังวลและใหความสำคัญ
มากที่สุด การใชความรุนแรงในการทำรายรางกายท่ีแสดงถึงความเปน
นักเลงชายของสามัญชนถูกปฏิบัติโดยสามัญชนไทยในภาคกลางอยาง
กวางขวาง มทีัง้ทีใ่ชในการตอสูกบัการแทรกแซงอำนาจในหมูบานเพือ่เกบ็ภาษี
เขาวัง หรือบริบทการตอบโตการดูถูกทางชนชั้นที่มีความแตกตางระหวาง
ชนช้ันสูงกับชนช้ันท่ีมีพ้ืนเพจากไพร หรือบริบทในการแขงกันแสดงสมรรถภาพ
ของความเปนชายท่ีแข็งแกรงกวาผานการเตะขาหรือกระแทกในสนาม
ฟุตบอล การใชความรุนแรงทาทายรัฐของราชา รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย
ไดขยายอำนาจไปจัดการกับชีวิตประจำวันของชาวบาน ใหสัมพันธกับพวก
ที่ไดดีกับสถานภาพขาราชการ อีกท้ังยังใหกลมกลืนกับพวกเจาผูพยายาม
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สรางอำนาจขึ้นมาเปนใหญเหนือประชากรท้ังมวล การออกกำลังกายเปน
เครื่องมือสำคัญ ที่รัฐพยายามจะสรางความเปนชายในรูปแบบที่แข็งแรง 
แตตองไมใชความรุนแรง มีระเบียบ เคารพกฎอยางท่ีรัฐคาดหวัง ใหเกิด 
แกใจของผูออกกำลังกายเอง 

 การพยายามสรางรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยของรัชกาลที่ 5  
ไดมุงเขาจัดการรางกายที่แข็งแรงสมชาย มีวินัย ไมรุนแรง ใหแกประชากร
ทั้งมวลในรัฐสยามสมัยใหม ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความสยบยอมของประชาชน
ตอรัฐศูนยกลางเดียว แทนที่เจาขุนมูลนายในรูปแบบรัฐโบราณเดิม การ
จัดการควบคุมประชากรใหมีระเบียบวินัยนี้เปนหัวใจสำคัญของรัฐสยาม 
ในยุคน้ี แนวคิดของมิเชล ฟูโก (Michel Foucault) นาจะชวยใหมองเห็น
ความพยายามของรฐัสยามไดชดัเจนขึน้บาง เขาชีว้าเพือ่ความอยูรอดในการ
ดำรงสืบทอดอำนาจรัฐตอไป กลยุทธของรัฐตางๆ ไดถูกระดมออกมา 
กลไกของรัฐขนาดมหึมาทำงานเพื่อปกครองประชากร ภายใตกลยุทธนี้ 
รัฐไดนิยามประชากรในฐานะที่เปนวัตถุ ที่ถูกกำหนดหนวยใหเปนครัวเรือน
และสินคา ขอมูลเชิงประชากรที่รัฐเก็บผานครอบครัวถูกสังเคราะหออกมา
ในรูปของเครื่องมือทางสถิติ อยางสำมะโนประชากร รัฐจึงสามารถวางแผน
จัดการกับประชากร ที่รัฐมุงกำหนดนิยามใหเช่ือง รัฐนิยามและจัดแจง
กิจกรรมในชีวิตประจำวันใหประชากรต้ังแตเกิดไปจนตาย หัวหนาครอบครัว 

ยังจะตองรายงานสภาวะการดำรงชีวิตของสมาชิกครอบครัวในดานตางๆ 
เชน การเกดิ การศกึษา ชวีติทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมทางเพศ ความแข็งแรง
ของรางกาย ความเจ็บปวย การตาย เปนตน (Foucault, 2000, pp. 201-
222) (Foucault, 1991b, pp. 298-299) รัฐไดเขามากำหนดแนะนำวิถี  
ทางเลือก และเปาหมายในการดำรงชีพ ผานการปลูกฝงระเบียบวินัยให
กายและใจของประชาชนไดสยบยอมใน “ความจริง” (Foucault, 1997,  
pp. 88-89) โลกทัศนในการเปนพลเมืองที่ดีอยางที่ถูกพร่ำสอนผาน 
ความสัมพันธในชีวิตประจำวัน และผานสถาบันมากมาย ไดแผซานแฝง 
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ฝงเขาไปสูการมีอยู และใชรางกายของประชาชนโดยไมรูตัว รางกายของ
คนท่ีอยูใตอำนาจน้ีไดผลิตโลกทัศนท่ีเปนความจริงและความดีไปทุกหนทุกแหง 
ในทางกลับกันก็รวมถึงความรูสึกผิดถึงการกระทำท่ีเพ้ียนไปจากกติกามารยาท
สงัคมดวย ความรูสกึนีจ้งึกลบัมาหลอกหลอนในความทรงจำของผูกระทำการ
คนหนึ่งไดทุกเมื่อ (โปรดดู Foucault, 1991a, p. 264) 

 สำหรับผูที่ไดไปดูการดำเนินการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ในอังกฤษ ชวงปลายทศวรรษ 2430 อยางรชักาลที ่5 และโดยเฉพาะอยางยิง่
สำหรับสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผูไดผานประสบการณตรงในชวงเวลา
ดังกลาว17 ความหมายของการออกกำลังกายที่อังกฤษในขณะนั้นเทากับ
ความกลาหาญ (pluck) และความเปนชาย การออกกำลังนอกจากจะบำรุง
รางกายใหเด็กนักเรียนไมเจ็บปวยดังท่ีแพทยแนะนำแลว ยังสนับสนุนการเช่ือฟง
ยอมรบักฎ และโครงสรางหนาทีข่องสายบงัคบับญัชา การพลศกึษาไดขยาย
เขาสูโรงเรียนประถมอยางตอเนื่องมาไดตั้งแตทศวรรษกอนหนาแลว ผูคน
หลายลานใชเวลาวางไปกบัการออกกำลงักายและกจิกรรมทีส่นกุสนานอืน่ๆ 
นี่เปนชวงเวลาที่การออกกำลังกายดำเนินไปเคียงคูกับความรักชาติมากกวา
ศาสนา การสนบัสนนุการเลนกฬีาเพือ่สรางชายท่ีพรอมท้ังกายและใจท่ีสูตาย
สำหรับการปกครองจักรวรรดิเปนที่แพรหลาย พวกชนชั้นกลางอังกฤษ 
นิยมเช่ือกันวาความเปนชายจากการเลนกีฬาจะชวยเสริมใหสหราชอาณาจักร
สามารถบริหารรัฐกิจและปองกันจักรวรรดิขนาดใหญได (Walvin, 1987,  
pp. 250, 255) (Springhall, 1987, pp. 62-67) (Tranter, 1998, p. 58) 

 ในบริบทสังคมสยาม รางกายที่เหมาะสม จะตองไดรับการ
ออกกำลังกายเพื่อใหกลามเน้ือมีความแข็งแรง กระปร้ีกระเปรา ไมออนลา
จากการน่ังทำงานหรือเรียนเปนเวลานานจนเกินไป รางกายท่ีแข็งแรงน้ัน 
จะตองมีความพรอมที่จะประพฤติตนใหเหมาะสมตามทำนองคลองธรรม 
ทีร่ฐัไดพรำ่สอน เพือ่ความมีระเบียบ หนทางท่ีจะไดมาซ่ึงรางกายท่ีเชือ่งน้ัน 
รัฐไดสนับสนุนใหออกกำลังกายกันในโรงเรียนหลายแหง เชน โรงเรียน 
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สุนันทาลัย ในป พ.ศ.2438 (ถนอมวงษ กฤษณเพ็ชร, 2525, หนา 52) 
นอกจากน้ีรัฐไดจัดพิมพหนังสือการออกกำลัง เพ่ือใชฝกนักเรียน โดยเสนาบดี
กระทรวงธรรมการไดทำหนังสือถึงรัชกาลท่ี 5 วา “ดวยขาพุทธเจาไดสง
ตำราฝกหัดรางกาย นายสน่ันเปนผูแตง กรมศึกษาธิการไดพิมพขึ้น... 
ใหบรรดาโรงเรียนหลวง ซึ่งฝกหัดอยูแลวบาง และโรงเรียนเชลยศักดิ์... 
การพิมพคราวนี้ เพราะเพื่อประสงคจะใหราคาถูกเพียงเลมละ 2 สตางค 
สำหรับนักเรียนจะไดซื้อฝกหัดเองได” (“เรื่องนายสน่ันแตงตำรากายกรรม”. 
หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ ศธ. 9.2/19. เลขที่ 1. อางถึงใน วิโรจน วงษทน, 
2550, หนา 22) นักเรียนที่มีความแข็งแรงและมีระเบียบในตนเอง หรือ
เชื่อฟงผูใหญผูบังคับบัญชา (รัฐ) เปนไปดังที่หลวงไพศาลศิลปศาสตร  
(ยศของนายสน่ัน หรือเจาพระยาธรรมศักด์ิมนตรีในขณะน้ัน) ไดกลาวปาฐกถา
วชิาครู เรือ่ง “ประโยชนและวธิสีอนวาดเขียนและกายกรรม” ในป พ.ศ.2445 
วา เราสอนกายกรรมเพราะเหตุที่มีประโยชนดังตอไปน้ี  

 1) เปนเอ็กเซอรไซสที่จะบำรุงกลามเนื้อใหแข็งแรงขึ้น  
 2) สอนใหเกิดความนยิมในการพรักพรอมทำการทกุอยางใหเสมอ

ไมขาดๆ วิ่นๆ  
 3) หัดใหรูจักทำตามคำส่ังโดยเร็วพรึบเหมือนทหาร เม่ือเรียน

หนังสือ ครูสั่งอะไร นักเรียนจะไดทำตามคำส่ังโดยเร็วพรึบเหมือนทหาร 
 4) เปนบทเรียนท่ีจะผอนเวลาเรียนไมใหเปนหนังสอืไปวันยงัคำ่ 

เด็กไดทำงานจนเพลียแลว 
 5) นอกจากประโยชนเหลานี้ กายกรรมยังเปนสงาแกโรงเรียน

ของเรา และเปนสงาแกตัวนักเรียนดวย (หลวงไพศาลศิลปศาสตร, จ.ร.ศ. 
121-122. อางถึงใน วโิรจน วงษทน, 2550, หนา 22) 

 ตัง้แตชวงตนทศวรรษ 2440 การจัดระเบียบรางกายเพ่ือควบคุม
ใหเกิดความสุภาพ การจำกัดการใชความรุนแรง การเชื่อฟงอำนาจที่รัฐ
ปลูกฝงถูกปลูกฝงผานการจัดระเบียบแถวและการเลนฟุตบอล ในชวงเวลา
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ดังกลาวนักเรียนในโรงเรียนรัฐไดถูกคัดเลือกโดยครูใหมาฝกการจัดระเบียบ
แถวที่โรงเรียนสวนกุหลาบ โดยหลังจากการฝกนักเรียนเหลานี้จะไดเปน 
ผูบังคับหมู หรือ “ดรุณาณัติ” และไปเปนผูชวยฝกสอนใหแกนักเรียน 
ในโรงเรียนของตน (พระยาสุนทรพิพิธ, 2515, หนา 18-19) การฝกฝน 
ใหเช่ือฟงผูบังคับบัญชา (ผูที่ประพฤติตนตามกรอบศีลธรรมและกฎหมาย
ของรัฐ) เปนคุณสมบัติของผูที่จะกลายเปนขาราชการในอนาคต ในสังคม 
ท่ีการอุปถัมภค้ำจุนของผูใหญยังสำคัญอยู การประพฤติตนตามผูบังคับบัญชา
ยังเปนหนทางสูโอกาสในการเลื่อนตำแหนงอาชีพการงานอีกดวย 

 เพ่ือปลกูฝงระเบยีบวนิยัใหแกนกัเรียน รฐัไดรเิริม่ใหมกีารแตงชดุ
เครือ่งแบบนักเรยีนในตนทศวรรษ 2440 กอนหนานัน้นกัเรียนสามารถแตงกาย
อะไรก็ได ตอมาเม่ือมีการกำหนดใหมีเคร่ืองแบบท่ีหนาตาไปทางตะวันตก 
นักเรียนจึงตองใสรองเทา ถุงเทา เสื้อเชิ้ตมีกระดุมหาเม็ด กางเกงรัดใตเขา 
สวมหมวกฟางที่มีผาแพรพันเปนแถบสีประจำโรงเรียน เครื่องแบบนี้จะสวม
ใสในวันที่มีการฝกจัดระเบียบแถวและงานพิธีการของรัฐตางๆ (พระยา
สุนทรพิพิธ, 2515, หนา 19-20) เคร่ืองแบบไดกลายเปนเคร่ืองแสดงสถานะ 
อันนาภาคภูมใิจของนักเรยีน ผูมโีอกาสไดสวมใสเครือ่งแบบท่ีละมายคลายกับ
สัญลักษณของชุดแบบ “ตะวันตกที่ทันสมัยและมีอารยธรรมสูงสงกวา”18 
ความภมูใิจในเคร่ืองแบบน้ีเปนการสยบยอมรับใน “ชดุประจำชาต”ิ ทีส่วมใส
โดยบรรดาชนชั้นนำสยามมากอนหนานี้ราวสามทศวรรษ (โปรดดู Peleggi, 
2002a, p. 60) 

 การสวมเคร่ืองแบบไดสรางความเปนพวกเดียวกัน ความมีวินัย 
และความสามัคคีในบรรดานักเรียนของแตละโรงเรียน อยางไรก็ตามการ
สวมเคร่ืองแบบก็ไดทำใหเห็นความแตกตางของสถานภาพที่ไมเทาเทียมกัน
ระหวางโรงเรียนดวย ความกลมกลืนเปนพวกเดียวกัน กับความแตกตาง
จากการสวมชุดเครื่องแบบที่มีสีประจำโรงเรียนเปนตัวแยกไดนำไปสูการ 
กลายเปนการปรากฏรางของอัตลักษณนักเรียนที่ทุกๆ คนสามารถจับจอง
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มองเหน็ไดชดัเจน การสรางความสภุาพและความเหมาะสมภายใตการนิยาม
โดยรัฐไดเปนอัตลักษณที่นาภาคภูมิของนักเรียน ผูที่ถูกคาดหวังใหเปน
ขาราชการในภายภาคหนา พฤติกรรม และการแตงกายที่เบี่ยงเบนออกไป
จากที่รัฐไดบมเพาะสามารถพบเห็นไดอยางชัดแจงจากใครก็ตามที่ไดเปน 
ผูผลิตศีลธรรมของรัฐ การแตงเคร่ืองแบบจึงเปนกระบวนการสรางศีลธรรม
ทีน่กัเรยีนแตละคนจะคอยควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมของตนอยูเสมอ 

 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติแลว ระเบียบความประพฤติไมเคย 
ไดบรรลุผลตามที่รัฐคาดหวังโดยสมบูรณ การเยาะเยยถากถางใสนักเรียน 
ผูสวมเครื่องแบบโรงเรียนที่มีสถานะต่ำกวา19 สงผลใหระเบียบสังคมและ
ระเบียบวินัยที่เคยถูกพร่ำสอนในการหัดเขาแถวขาดสะบั้นลงในทันที ความ
รุนแรงเปนอาวุธของผูที่มีสถานภาพดอยกวาที่จะตอบโตกลับและแสดง 
ใหเห็นถึงการปกปองศักดิ์ศรีลูกผูชายที่จะยอมใหใครมาหยามเหยียดไมได 
ประสบการณการฝกระเบียบแถวท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบของเชย นักเรียน
จากโรงเรียนบพิตรพิมุขในระหวางป พ.ศ.2443 ถึง 2446 บงชี้ใหเห็น 
ประเด็นเหลานี้ ทานไดเลาไววา 

 “...ความจริงสขีองโรงเรียนบพิตรพิมขุสเีขยีวสดดูสวยนารกั สชีมพู
ของโรงเรียนสวนกุหลาบพอตกซีดลงหนอยก็ดูนาเกลียด แตบพิตรพิมุข 
ถูกเรียกวา “ไอแมลงวันหัวเขียว” พอเห็นเขาก็มีเสียงตะโกนวาไอแมลงวัน
หัวเขียวมาแลวโวย เฮยเหม็นขี้จริง มันไปกินขี้มาโวย ฯลฯ บพิตรพิมุข 
โดนเขาตางๆ นานา เมื่อผานกันก็มีเสียงดังวา เมื่อเขาหมูก็มีอาการทาทาง
เหม็นสะอิดสะเอียน หนักๆ เขา ใครจะทนไหว วันหน่ึงเม่ือเลิกฝกแลวขาพเจา
กับพวก ๔-๕ คนก็ออกจากโรงเรียนสวนกุหลาบ เดินกลับโรงเรียนตรีเพชร 
พาหุรัตน เสียงแมลงวันหัวเขียวๆ เหม็นจริงโวยๆ เปรยมาตลอดทาง...
ความรอนระอุในอกก็ระเบิดออกมา พวกเราพากันหยุด เจรจากัน ๒-๓ คำ 
มวยหมูกเ็กดิขึน้ หมวกฟางน่ันแหละเปนอาวธุเหมาะมือนกั ปกมนัแขง็รมิคม 
ฟาดถูกไมตองแรงก็เกิดรอย และถาแรงก็ไดเลือด พอเกิดศึกขึ้นกลางถนน 
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เสียงชาวบานก็รองหาม และพากันออกมากีดกันเพราะรูวาพวกหัวเขียว
เปนใคร สวนพวกเราก็เห็นวาไดสนุกมันมือพอสมแคน แลวก็รีบเดินเขา
หลังโรงเรียนไป” (พระยาสุนทรพิพิธ, 2515, หนา 20-21) 

 การสนับสนุนใหมีอัตลักษณความเปนชาติรวมกัน การเปน
พลเมืองดี การมีระเบียบวินัยในตนเอง การเชื่อฟงกฎหมายและอำนาจรัฐ 
อันเปนบุคลิกท่ีคลายกับพวกทหารของรัฐ20 ลมเหลวท่ีจะกำราบพฤติกรรม
ที่รุนแรงซ่ึงเกิดขึ้นจากความขัดแยงทางสถานะระหวางโรงเรียน แนนอนวา 
ความขัดแยงนี้ผสมปนเปไปกับความแตกตางจากชนชั้นในเชิงสถานภาพ
และเศรษฐกิจ และเครือขายอปุถัมภอยางแยกไมออก อยางไรกต็ามการสราง
ระเบียบผานการออกกำลังกายของรัฐสยามไมไดลมเหลวไปเสียทั้งหมด 
การหวนรำลึกถึงเหตุการณฟาดหมวกในบั้นปลายชีวิตของเชยสะทอน 
ใหเห็นถึงความคิดเรื่องความรุนแรงท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานรัฐ  
เชยมองวาความรุนแรงเปนวัฒนธรรมท่ีต่ำ เปนการกระทำท่ีผิด ดังท่ีเขา 
ไดสารภาพวา 

 “...ครูจะกำชับเด็กใหระวังรักษาสี หรือยี่หอ เพราะไปทำไมดี
อยางใด ประชาชนยอมรูถึงสำนึก คือโรงเรียนดวย...แตยังไมวายท่ีจะถือสี
ถือศักดิ์อยูก็มี เหตุเปนเชนนี้ ยอมช้ีถึงวัฒนธรรมทางจิตใจของมนุษยวา 
ยังไมสูงถึงขีดถึงขั้นอันสมบูรณสืบไป” (พระยาสุนทรพิพิธ, 2515, หนา 22) 

 ทายที่สุดควรกลาวดวยวา การกำกับควบคุมรางกายประชาชน
ของรัฐ มีขีดจำกัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ หากนับคนที่ไดมีโอกาส 
ชมการกีฬาบนทองสนามหลวงกม็เีพยีงหลกัหลายพนัคน ขณะท่ีผูทีผ่านระบบ
โรงเรียนก็มีสัดสวนท่ีนอยมากๆ นอกจากน้ีในชวงป พ.ศ.2441 ถึง 2444 
สัดสวนของนักเรียนนั้นมีนอยมากไมถึงรอยละ 121 บรรดาประชากรท่ีถูก
ควบคุมท่ีมีอยูนอยเชนน้ี ก็หาไดสยบยอมตอความรู และมาตรการของรัฐ
เสยีอยางราบคาบทุกประการ ขดีจำกดัประการน้ีจะถกูนำเสนอในสวนถดัไป 
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การเลนฟุตบอลในสยาม เทาที่ผูเขียนพบขอมูล เริ่มขึ้นตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 4 โดยบรรดาชาวยุโรปที่อาศัยในสยาม (พระยาศรีวิสารวาจา, 
2509 อางถึงใน สิทธิ รัตนราษี, 2540, หนา 10) ในป พ.ศ.2443 มีการ
จัดการแขงขันระหวางชุดบางกอก กับชุดกรมศึกษาธิการ การแขงท่ีสนาม
ของโรงเรียนราชวิทยาลัยนี้ (ตั้งอยูในเขตธนบุรีในปจจุบัน) สวนใหญเปน 
ผูเลนองักฤษ และมชีาวสยามรวมชดุกรมฯ เพยีงไมกีค่น (สวสัดิ ์เลขยานนท, 
2520, หนา 41-46) การสนับสนุนใหชาวสยามเลนอยางจริงจังเร่ิมขึ้นตั้งแต
ป พ.ศ.2444 โดยกรมศึกษาธิการไดจัดการแขงขันแบบแพคัดออกเพื่อชงิชัย
กันระหวางโรงเรียนช้ันนำในจังหวัดกรุงเทพฯ และธนบุรี ในสวนที่สามนี้  
ผูเขียนจะเนนอธิบายการเลนฟุตบอลตั้งแตปดังกลาวไปจนสิ้นรัชกาลที่ 5 
ในป พ.ศ.2453 ผูเขียนแบงสวนเปน 5 ตอน เพื่อพยายามช้ีใหเห็นวาการ
เลนฟุตบอลเปนสวนหนึ่งของการปลูกฝงนิสัยใหเคารพกฎ อำนาจ และเปน
สุภาพบุรุษ ผูรังเกียจความรุนแรง (ดู 4.1) การเลนฟุตบอลในกรุงเทพฯ 
และธนบุรี แพรหลายท้ังในโรงเรียนท่ีเคยรวมการแขงขันของกรมศึกษาธิการ
และโรงเรียนที่ยังไมเคยเขารวม สำหรับโรงเรียนท่ียังไมไดเขารวมนั้น  
การเลนฟุตบอลเปนพื้นที่ของการแสดงความกาวราวรุนแรงในการเตะแขง
กระแทกรางกายของผูเลน เพื่อแสดงความเปนลูกผูชาย (ดู 4.2)  

ชาวสยามผูไดไปศึกษาหรือมปีระสบการณทีอ่งักฤษ พวกเขาไดเรยีนรู
วัฒนธรรมการเลนฟุตบอลในปลายทศวรรษ 2430 ที่เนนการเลนฟุตบอล
ตามกติกา มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคี เมื่อพวกเขากลับมาท่ีสยาม
คุณคาเหลานี้ถูกปลูกฝงโดยรัฐ ผานการจัดการแขงขันของกรมศึกษาธิการ 
ทีม่กีารควบคมุการแขงขนัอยางเขมงวด (ด ู 4.3) อยางไรกต็ามในชวงรอยตอ
ของพทุธทศวรรษ 2450 นกัเรยีนในโรงเรยีนชัน้นำทีเ่คยรวมการแขงของกรมฯ 
หรือแมแตขาราชการกระทรวง และครู ก็หาไดเลนฟุตบอลเพ่ือการทำประตู
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และปองกันประตูตามกฎอยางเดียวไม (ตามนิยามการเลนฟุตบอลของรัฐ) 
ความเปนนักเลงลูกหนังยังปนไปดวยการแสดงความกาวราวรุนแรงในการ
ทำรายรางกายคูตอสูเพื่อแสดงศักด์ิศรีลูกผูชายที่เหนือกวานักฟุตบอล 
ที่ปะทะดวย (ดู 4.4) ทายที่สุดคุณคาที่รัฐนำเสนอ เชน เลนเพื่อเกียรติ  
(โลรางวลัชนะเลศิ) การเลนตามกตกิา รปูแบบการเลนอยางสามัคคี ตามแบบ
ยโุรป เปนทีร่บัรูกนัในหมูผูเลนในแวดวงลูกหนงักรงุเทพฯ-ธนบรุ ีการทีผู่เลน
ทีเ่คยเลนกนัอยางรนุแรงไดแขงขนักบัทมีทีม่ชีือ่เสยีงในการเลนฟตุบอล ทีเ่ชือ่
กันวาเลนกันตามตนตำรับอันมียุโรปเปนศูนยกลาง สงผลใหพวกเขาได
เรียนรูโลกทัศนของการเปนนักเลงลูกหนังที่ “ศิวิไลซ” ตามที่รัฐนำเสนอดวย 
(ดู 4.5) 

4.1 ภาพรวมของเกม 
 กระบวนการของการสรางพฤติกรรมที่ศิวิไลซ ที่รัฐสนับสนุน

กระทำการภายใตองคกรราชการสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพอยางกระทรวง
ธรรมการ ที่ควบคุมโรงเรียนในเครือ ระดมนักเรียนมารวมงานรัฐพิธีและ
การแขงขันกีฬา กระบวนการสรางพฤติกรรมที่ศิวิไลซกระทำผานการ 
ปลูกฝงพร่ำสอนใหผูกระทำการควบคุมความรุนแรงดวยตนเอง โดยการ
สรางการควบคมุทางสงัคมผานการนยิามความเปนปรกติ และความผดิปกต ิ
ที่นาละอาย (Elias and Dunning, 1986, pp. 63-65) การใชชีวิตที่จำเจ 
อาจทำใหผูคนรูสกึเบือ่หนายขาดความสนกุสนาน การใชเวลาวางทีก่อใหเกดิ
ความปติยินดีเปนลนพนจึงเปนส่ิงท่ีมาเติมเต็มส่ิงท่ีขาดหายไป สวนประกอบ
สำคัญของความสนุกสนานจากการใชเวลาวางคือความตึงเครียดที่ผูคน 
ถูกกระตุน ความต่ืนเตนถูกผลิตจากการปะทะตอสูของคูแขงขัน (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อทั้งสองฝายมีความสามารถใกลเคียงกัน) และทักษะที่ผูเลน
แสดงออกมาดวลกัน ความตึงเครียดจากการเลนสงผานโดยตรงไปยังผูชม 
และผูชมท่ีรูสึกเครียดไปกับเกมก็จะส่ือสารยอนกลับไปยังผูเลน หากตึงเครียด
มากเกินไปก็อาจนำไปสูอันตรายแกท้ังผูเลนและผูชมได ดังน้ัน การจัดระเบียบ
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วินัยของการแสดงออกทางอารมณจึงคอยจำกัดการแสดงความปติยินดี
ของทั้งผูเลนและผูชม พัฒนาการของฟุตบอลจึงดำเนินไปควบคูกับการ
ออกกฎระเบียบมาปราบปรามความต่ืนเตนและความรุนแรงของประชาชน 
(Elias and Dunning, 1986, pp. 82-89, 197) 

 หากเราพิจารณาพัฒนาการการเลนฟุตบอล จากพลวัตภายใน
การแขงขนัของผูเลนสองฝาย ทีค่วามตงึเครยีดไดถกูควบคมุมากนอยตางกนั
ตามบรบิททีผ่นัแปรไป (Elias and Dunning, 1986, pp. 193-194) จะเห็นวา
ในการเลนฟุตบอลของบรรดานักเรียนในสยามระหวางชวงตนทศวรรษ 
2440 ไปจนถึงสองปแรกของทศวรรษถัดไปนั้น เปนศึกศักดิ์ศรีของความ
เปนลูกผูชาย ที่แสดงออกในการเลนฟุตบอลท่ีเนนการปะทะทางกายภาพ
อยางรุนแรงมากนอยในบริบทท่ีตางกันไป การเลนตามกติกาฟุตบอลแบบฉบับ
อังกฤษ22 อันเสริมสรางคุณธรรมท่ีดีซึ่งรัฐสยามสงเสริมเปนเรื่องท่ีไดรับ
ความรวมมือนอยมาก สวนหน่ึงเปนเพราะรัฐยังมีศักยภาพท่ีจะสรางโอกาส 
บมเพาะพฤติกรรมท่ี “ศิวิไลซ” อยางจำกัดแคในโรงเรียนท่ีอยูในกรุงเทพฯ 
เปนหลัก และรัฐกล็มเหลวที่จะปลูกฝงใหนักเรียนและครูของโรงเรียนชั้นนำ
เหลานี้รูสึกวาการเลนฟุตบอลท่ีเนนทักษะการบุกเอาประตูหรือปองกัน
ประตูเปนหลักนั้นคือชัยชนะของนักเลงลูกหนัง ทั้งนี้เพราะการเลนฟุตบอล
นอกเหนือจากท่ีกรมศึกษาธิการควบคุมการแขงนั้น มักจะตัดสินจาก 
ความกลาที่จะปะทะดวลความแข็งแกรงของรางกายดวยเสมอ แนนอนวา
พวกนักเรียนจากโรงเรียนชั้นนำรูวาคุณธรรมในการเลนในแบบฉบับอังกฤษ
เปนอยางไร พวกเขาจะประพฤติตนใหเปนนักเลงที่ไมเลนที่คนและมีน้ำใจ
นักกีฬาได สวนหน่ึงเกิดขึ้นในสถานการณที่พวกนักเรียนสยามยอมรับ
ความเหนือและสงางามกวาของคูแขง ผูวัดความเปนชายบนเชิงการเลน 
ที่ลูกบอลลวนๆ อยางพวกเจริญแลวของอดีตนักเรียนยุโรป หรือนักเรียน
จากโรงเรียนชั้นนำอยางโรงเรียนฝกหัดอาจารยในเวลานั้น  
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จากหนังสือ “บันทึกความจำ [๑] เรื่องการศึกษา [และกีฬา] และการ
ฝกงานหัวเมือง” ของเชย สุนทรพิพิธ23 สะทอนใหเห็นวาพ้ืนท่ีทางสังคม
หน่ึงๆ ท่ีสัมพันธกับชนช้ันในทางวัฒนธรรมท่ีทานไดเรียนรูไดเปรียบเสมือน
พื้นที่ในการเรียนรูอัตลักษณความเปนชายท่ีผันแปรไป อัตลักษณที่นา
ปรารถนาจากการเลนฟุตบอลของนักเรียนในโรงเรียนของบรรดาสามัญชน
เชนทานเต็มไปดวยความรุนแรงแข็งกราวอยางไมมีกรอบกติกา เมื่อทาน 
ในฐานะลูกชาวสวนไดรับโอกาสในการเล่ือนช้ันผานความสัมพันธ 
แบบอุปถัมภ จากการที่เพื่อนของคุณนาของทานเคยทำงานรับใชสมเด็จ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทานจึงมีโอกาสไดรับการฝากเขาถวายตัวเปน
มหาดเลก็ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชวชริาวธุ (พระยาสนุทรพพิธิ, 2515, 
หนา 71-75, 257) ดงันัน้ในระหวางเรยีนทีโ่รงเรยีนชัน้นำอยางมหาดเล็กหลวง
ในกรุงเทพฯ อันเปนหน่ึงในสิบเศษๆ โรงเรียนในเวลาน้ันท่ีไดเขารวมแขงขัน
ฟุตบอลโลศึกษาธิการ ทานเริ่มเรียนรูวัฒนธรรมการเลนกีฬาฟุตบอลที่มี
กตกิามากข้ึน (แตกย็งัคงความรุนแรงอยู) ทกัษะความสามารถในการทำประตู 
ปองกันประตู ฯลฯ เปนอัตลักษณที่นาปรารถนาท่ีทานไดเรียนรู โอกาส 
ในการแขงขันกับทีมนักเรียนช้ันนำและขาราชการ และโดยเฉพาะอยางย่ิง
ทีมนักเรียนยุโรป ชวยใหทานไดเรียนรูอัตลักษณของความเปนนักฟุตบอล 
ที่ดีและสงางามกวา  

4.2 เกมฟาดแขง 
 ระหวางทีเ่ชย เรยีนทีโ่รงเรยีนบพติรพมิขุ และโรงเรยีนนวลนรดิศ 

ในจังหวัดธนบุรีระหวางป พ.ศ.2443-2448 ทั้งสองโรงเรียนนี้ไมเคยเขารวม
การแขงขันฟุตบอลของกรมศึกษาธิการในเวลาดังกลาว แมการเลนตาม
แบบฉบับสมาคมฟุตบอลอังกฤษยังไมเปนที่รับรูของนักเรียนในโรงเรียน
สองแหงนี้ แตการท่ีกีฬาของชนทุกชั้นนี้เลนไดโดยไมตองรูกติกา ไมตอง 
ใชเงิน ตองการแคพื้นที่วางเทานั้น ชวยใหฟุตบอลสามารถเขาถึงไดโดย
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กวางขวางกวาแคในโรงเรียนช้ันนำ ในสมัยนั้นเชยบรรยายใหฟงวาทาน 
เลนฟุตบอล (สมโอ หรือลูกบอลยางขนาดเล็ก) ดวยเทาเปลากับเพื่อนๆ 
ดวยความรุนแรงและไรกติกากับเพ่ือนนักเรียนชวงพักกลางวัน ทานเลาวา 
“...โรงเรียนบพิตรพิมุขมีบริเวณคับแคบไมมีสนามพอท่ีจะเลนกีฬาหรือ 
เกมอื่นๆ ได...ฟุตบอลลูกยางขนาดเล็กๆ ก็เลนกันเปนวงเปนกลุม มิได
แบงขางแบงพวก เตะกัน แยงขัดขาขัดแขงกัน ชุลมุนวุนวายพอไดรสเหงื่อ
เทานัน้...” (พระยาสุนทรพพิธิ, 2515, หนา 23) เมือ่เขานวลนรดิศ ทานเลาวา 
“...เรื่องมันสนุกก็ตรงท่ีกระแทกกัน ฟาดแขงกันเปนสำคัญ ประตงประตู 
ไมตองมี ฝายหรือพวกไมตองมีก็ได ไมตองพิถีพิถันวาขางโนนขางนี้  
ตางคนตางแยงลูก แลวชนกันกระแทกกัน ขัดขาขางหนาขางหลัง ไมมี
กติกา เปนการฝกใหเกิดความเขมแข็งเหี้ยมเกรียมโดยแท ตอมาครูแฉง 
มาเห็นกระบวนการเลนของเราเขา คงจะคิดสนับสนุนหรือคิดสังเวชประการใด
ไมทราบ จึงไดซื้อลูกฟุตบอลจริงๆ มาใหพวกเราเลนกัน ๑ ลูก และต้ังแต
นั้นมาฟุตบอลของพวกเราก็คอยๆ กาวเขาสูกติกา และเกิดเปนความรูขึ้น
ตามลำดับ” (พระยาสุนทรพิพิธ, 2515, หนา 45) 

 การเลนฟุตบอลในโรงเรียนของลูกหลานสามัญชนชาวสวน 
ในเขตเมืองเชนเชยนี้เปนการแสดงศักดิ์ศรีลูกผูชายที่เปยมไปดวยใจกลา
และพรอมที่จะตอสูตะลุมบอน ฟาดแขงฟาดขากระแทกกัน โดยมิไดหวั่น
วาจะบาดเจ็บ ความกลาที่จะตัดสินดวยพละกำลังอยาง “เหี้ยมเกรียม” 
เปนบุคลิกภาพของความเปนชาย หรือมีใจ “นักเลง” เกิดขึ้นโดยกวางขวาง 
ในภาคกลาง ในราวป พ.ศ.2434 ถึง 2453 (โปรดดู Johnston, 1980) 
ความแข็งแกรงเหี้ยมเกรียมถูกแสดงออกผานชีวิตประจำวัน อยางท่ีเกิดขึ้น
จากการดูถูกกันทางสถานภาพของสองโรงเรียน (ดังการฟาดปกหมวก 
ใสนักเรียนสวนกุหลาบกลางถนน) และการแสดงออกในการเลนตางๆ เพื่อ
ใหบรรดาชายอื่นประจักษวาตนเปนลูกผูชายกวาคนอื่นใด ความเปนชาย
แบบนกัเลงนีม้อียูในเกมกฬีาทีเ่นนการปะทะของรางกาย การชกตอยของเชย
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ใน พ.ศ.2441 และ 2442 ในระหวางที่ทานเร่ิมเขาโรงเรียน (โรงเรียนวัด 
บางสะแกนอก จังหวัดธนบุรี) การแสดงศักดิ์ศรีความเปนชายของทาน
สะทอนใหเห็นเลหเหลี่ยม และช้ันเชิง ที่ถูกงัดมาใชเพื่อตองแสดงความกลา
ใหสังคมของนักเรียนชายเห็น และปดบังความกลัวและขลาดเพื่อรักษา
ศักด์ิศรีลูกผูชาย ทานเลาวา “ขาพเจาเม่ือเด็กๆ มีรูปรางบอบบางซ้ำยัง 
ขี้โรคอีกดวย ลักษณะจึงไมใชนักชกตอย แตธรรมดาของเด็กเมื่อเลนอะไร
กันก็มักจะมีเหตุผิดใจกันดวยการที่จะเอาแตชนะและเอาเปรียบกัน...การ
ชกตอยจึงเกิดข้ึน เสมือนเปนการตัดสิน...แมใจรูอยูวาสูเขาไมไดก็ตองสู 
การยอมแพดเูปนการเสียชาติเสยีคนเอาทีเดยีว อยางไรก็ตองทูซีเ้อาพักหน่ึง 
ซึ่งหวังวาคงมีผูมาหาม ขาพเจาก็ตองตกอยูในลักษณะนี้หลายครั้ง...”  
(พระยาสุนทรพพิิธ, 2515, หนา 8)  

 ศักดิ์ศรีจากการปะทะกันทางกายภาพของนักเรียนชายพบได 
ในการเลนฟุตบอลเชนกัน การเอาชนะกันในการดวลกันตำแหนงตอตำแหนง 
ของคนที่เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของตน และในนามโรงเรียนที่ตนเปนสวนหนึ่ง
ของความเปนยอดนกัเลงลกูหนงัในวงการ (ซึง่วงการจำกดัอยูแคเพียงนกัเรียน
ชั้นนำในกรุงเทพฯ และอีกหนึ่งยักษใหญจากจังหวัดธนบุรี) เมื่อชัยชนะ 
สวนบุคคลมีความสำคัญตออัตลักษณความเปนชายท่ีจะแพไมไดโดยเด็ดขาด 
ฉะนัน้นอกเหนอืจากการเอาชนะกนัตามกฎเชนการยงิหรอืปองกนัประตแูลว 
การตอบโตอยางรุนแรงก็เปนปฏิกิริยาท่ีจะเกิดขึ้นเสมอเม่ือการ “เลนคน” 
เริ่มข้ึน นอกจากน้ียังเปนที่แนนอนวาศักดิ์ศรีความเปนชายสวนตน 
เปนอะไรท่ีสำคญัมากกวาบรรยากาศเกมท่ีอาจจะส้ินสดุลงเพราะมีมวยแทรก 
ซึ่งหากเกิดข้ึนก็หมายความวาเพ่ือนรวมทีม หรือเพ่ือนตางทีมจะตอง 
เลิกเลนฟุตบอลกันไป หรือช่ือเสียงของโรงเรียนก็จะเปนไปอยาง “ต่ำชา
ปาเถื่อน” ตามที่รัฐนิยาม รูปแบบการเลนฟุตบอลอยางไมเปนทางการของ
นักเรียนหรือครูในโรงเรียนช้ันนำยานเมืองหลวงยุคแรกจึงเปนเกมของการ
แสดงอัตลักษณความเปนชาย ชั้นเชิงทักษะและความกาวราวของแตละคน
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ที่จะยอมเสียคนไมไดโดยเด็ดขาด มากกวาความสำคัญของทีมดังท่ีจะได
กลาวตอไป 

4.3 การขัดเกลาสันดาน และนักเลงแบบสุภาพชน 
 ชนช้ันนำสยามในเวลาน้ันไดสัมผัสเรียนรูกับความภูมิใจของ

ชาวอังกฤษหรือแมแตฝรั่งเศส ที่เชื่อม่ันในทัศนคติและพฤติกรรมที่ศิวิไลซ
และกาวหนา วาเปนวิถีที่นาปรารถนาและมาตรฐานของมวลมนุษย (Elias, 
2000, pp. 6-7) สำหรับรัชกาลที่ 5 การที่ระบอบของพระองคถูกดูหมิ่นวา
ยังไมศิวิไลซเพียงพอเปนเร่ืองท่ีกระเทือนตอเกียรติศักดิ์ศรีอยางรุนแรง  
(Winichakul, 2000, p. 546) ดังนั้นการเลนกีฬาฟุตบอลจึงเปนเคร่ืองมือ
สำคัญที่รัฐจะสรางพฤติกรรมที่ศิวิไลซใหแกบรรดาโรงเรียนชั้นนำ การที่
พระองคไดไปดูการศึกษา หรือการที่สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา ไดไปเรียน
ที่อังกฤษ พวกเขาตางก็ไดเห็นแลววาโรงเรียนเปนพ้ืนท่ีในการปลูกฝง
บคุลกิภาพใหมรีะเบียบวินยั ฝกความกลา ความเปนชาย และการเคารพกฎ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดการแขงขันและการมอบรางวัล ที่ไดนำไปสูเรื่องราว
แหงความสำเร็จตามมาตรฐานท่ีศิวิไลซของบรรดาชนช้ันนำ ที่สามารถ
กลายเปนเร่ืองอันนาปรารถนาของผูคนในชนช้ันท่ีต่ำกวาได (Bourdieu, 
1999, pp. 430-435) บริบทการเลนฟุตบอลท่ีถูกควบคุมความรุนแรง 
เริ่มขึ้นตั้งแตราวปลายทศวรรษ 2380 โรงเรียนสาธารณะชั้นนำในอังกฤษ  
(public school และอันที่จริงเปนโรงเรียนเอกชน) เลนฟุตบอลแบบท่ีมีการ
ควบคุมกฎ ตอมาเมื่อแรกต้ังสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (Football Association) 
ใน พ.ศ.2406 การเตะแขงกลายเปนความไมศิวิไลซของชาวลูกหนัง  
ในชวงเวลาน้ีเองท่ีการเลนกีฬาเพ่ือฝกฝนความศิวิไลซถูกบรรจุลงในหลักสูตร
ของโรงเรียนชั้นนำ (Elias and Dunning, 1986, p.197) (Springhall, 1987, 
p.63) (Baker, 2007, pp. 32-33) 
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 บรรยากาศเกมฟุตบอลอังกฤษในชวงรัชกาลที่ 5 และสนั่น 
ประสบอยูในระหวางชวงป พ.ศ.2438-2441 ฟตุบอลไดกลายเปนเกมท่ีนยิม
ในหมูชนชัน้ผูใชแรงงาน ความสนกุสนานจากการชมฟตุบอลกลายเปนการคา
ไปแลว มีนักฟุตบอล “อาชีพ” กวาพันคนจากสโมสรในอังกฤษมากกวา 
500 แหง แตพวกเขายังมีรายไดนอยเทากับระดับแรงงานมีทักษะ (Walvin, 
1987, p. 255) (Keech, 2003, p. 8) (Tranter, 1998, pp. 21, 24) สำหรับ
สนั่น ผูที่จะกลับมามีบทบาทในการจัดการแขงขันฟุตบอลและการพลศึกษา
ในสยาม ไดรับทุนรัฐบาลไปเรียนท่ีวิทยาลัยโบโร โรด (Borough Road College)
ในชวงปดังกลาว ในขณะน้ันกีฬาฟุตบอลไดรับความสำคัญในสถานศึกษา
รวมถึงท่ีโบโร โรด วาเทียบเทา “ความเปนเลิศทางปญญา” เพราะเกมน้ี 
ไดทำใหสามเสาหลักของการเปนมนุษยผูมีการศึกษาครบถวนคือ ทั้งกาย 
สติปญญา และศลีธรรม (Mangan and Hickey, 2009, pp. 12-13) ในชวงนัน้
โบโร โรด ไดวาจางครูวัยหนุมจากออกฟอรด และเคมบริดจ มาทำงาน 
ดวยสัญญาระยะสั้น มีครูผูควบงานนักฟุตบอลสมัครเลนระดับสโมสรระดับ
อาชพีชัน้นำของอังกฤษ มาทำการสอนในโบโร โรด ชวงทีส่นัน่เปนนกัเรียนดวย 
โจเซฟ โฮมส เกททินส (Joseph Holmes Gettins) ครูและนักบอลจาก 
สโมสรมิลลวอลล (Millwall) ไดรับการบันทึกประวัติในนิตยสารของวิทยาลัย
ในป 2439 วา ทานไดรับความนิยมอยางลนหลามในโบโร โรด และไดรับ
ยกยองวาเปน “หลักจริยธรรมของการเลนกีฬา” “เลนเพ่ือทีมและไมเลน
เพ่ือตนเอง เปนผูถอมตัวและมีน้ำใจในยามชนะ และแข็งแรงราเริงในยาม
พายแพ เลนกีฬาเพื่อการไดเลนเทานั้น จึงเปนประโยชนในทางรางกาย
และคุณธรรม...เม่ือถูกหรือเขากระแทกก็ทำอยางจริงจังแตยุติธรรมดวย
ความอารมณดี” (Mangan and Hickey, 2009, pp. 17, 48-50) คุณธรรม
จากการเลนในอังกฤษเหลานี้ โดยเฉพาะอยางย่ิงแนวคิดเร่ือง “แฟรเปล”  
(fair play) ที่มุงควบคุมอารมณใหลดความรุนแรงใหอยูในกฎ มีบุคลิกราเริง
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ตลอดเวลา ไมวาจะแพหรือชนะ แนวคิดเรื่อง “แฟรเปล” นี้ สนั่นนำมา 
“ขัดเกลาสันดาน” เพื่อสรางความเปน “ใจนักเลง” ในเวอรชันท่ีไมรุนแรง 
แกนักเรียนหรือนักเลงชายไทยท่ียังคงรุนแรงอยู ในโรงเรียนช้ันนำในกรุงเทพฯ 
และธนบุรี ตั้งแตป พ.ศ.2444 เปนตนไป 

 เมื่อสน่ันกลับมาที่สยาม ทานในฐานะผูตรวจฝายศึกษาธิการ  
มีบทบาทในการเปนประธานจัดงานกรีฑาป พ.ศ.2443 ตลอดจนแปลกติกา 
“การเลนฟุตบอลอยางแอสโสศิเอชัน” ในชวงเวลาใกลเคียงกัน (สวัสดิ์  
เลขยานนท, 2520, หนา 19, 29-33) เม่ือป พ.ศ.2444 สนั่นไดริเริ่มใหมี 
การแขงฟุตบอลแบบแพคัดออกที่แขงกันมากกวาสองทีมเปนรายการแรก 
ในสยาม คอืการแขงชงิ “โลของกรมศึกษาธกิาร” นบัเปนฟตุบอลรายการแรก
ท่ีมุงจะควบคุมการเลนฟุตบอลใหเปนไปตามกฎอยางผูดีอังกฤษ เพ่ือจัดการ
กับพฤติกรรมของนักเรียนในหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งความรุนแรง 
โรงเรียนที่เขารวมการแขงขันสวนใหญเปนทีมจากกรุงเทพฯ 8 ทีม (แผนท่ี 
วัดมหรรณ สวนกุหลาบอังกฤษ มหาดเล็กหลวงหรือราชการ สวนกุหลาบ
ไทย กลอมพิทยา สายสวลี และฝกหัดอาจารย) และอีกหนึ่งทีมในธนบุรี  
(ราชวิทยาลัย ตั้งอยูที่บานสมเด็จเจาพระยา ระหวางป พ.ศ.2440-2446) 
ภารกิจของกรมศึกษาธิการในการจัดการแขงขันคือการ “ขัดเกลาสันดาน  
ใหเกิดคุณงามความดี ๔ ประการ  

 ๑. ใจนักเลง (แฟรเปล) ตอสูกันซ่ึงหนา ไมลอบ ไมแวง ถึงแพ 
ก็ไมอาฆาฏ ถึงชนะก็ไมเยาะเยย  

 ๒. สามคัคี หมายเอาชนะดวยการรวมกำลังกนัท้ังพวก ไมอวดดี 
หรือคิดเอาชนะลำภังตน  

 ๓. อาจหาญ การทีไ่ดหนัหนาเขาสูอนัตรายอยูบาง ยอมกำจัดเสีย
ซึ่งความขลาด 

 ๔. ขันติ ความเพล่ียงพล้ำแตตนมือ ไมควรถือเปนเหตุใหทอใจ 
ถึงแกปราไชยปลายมือ”  
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 ดังที่ไดประกาศไวตั้งแตในการแขงคราแรกและตีพิมพไวใน
วิทยาจารย เลม ๑ ตอน ๑๐ กุมภาพันธ ๑๒๐ (โปรดดู สวัสดิ์ เลขยานนท, 
2520, หนา 52)  

 ใจนกัเลงของนักเรยีน คร ูขาราชการกระทรวง และสามญัชนไทย
ในภาคกลางน้ีใชความรุนแรงอยูนอกเหนือกฎระเบียบ และศีลธรรมท่ีรัฐ 
พยายามจะควบคุมและลดความรุนแรงลงใหอยูในขอบเขตท่ีรัฐวาดีงาม
ผานการปลูกฝงใหเลนฟุตบอลอยางกลาหาญตามกฎและมีมารยาท 
เรียบรอย24 อยางไรก็ตามใจนักเลงของนักฟุตบอลตามอุดมคติของบรรดา
ขาราชการ และนักเรียนคือการปะทะกระแทกอยางรุนแรง ที่ดำเนินควบคู
ไปกับการแขงกันทำและปองกันประตู ภารกิจของรัฐคือการควบคุมความ
รุนแรงท้ังกายวาจา ใหหันมาเลนกันที่ลูกบอลตามกติกาเทานั้น ดังนั้น 
กรมศึกษาธิการจึงพยายามนิยามความหมายและจัดการกับพฤติกรรมของ
นักเรียนเพ่ือขัดเกลาความเปนนักกีฬาที่เจริญแลว ผานการแขงขันชิงโลนี้
ตอเนื่องไปตั้งแตป พ.ศ.2447 จนสิ้นรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2453) แตดูเหมือนวา
เปนภารกิจที่ยากเข็ญ เนื่องจากการแขงขันฟุตบอลเม่ือพนไปจากการกำกับ
ของกรมศึกษาธิการแลว ฟุตบอลเปนพื้นที่ในการตอสูกันในสถานภาพของ
ความเปนนักเลงลูกหนัง ที่วัดกันดวยกำลังมากกวามารยาทการเลน และ
นำไปสูความ “อาฆาฏ” ระหวางนกัเรยีนจากสองโรงเรยีนมากกวาความมนีำ้ใจ
เปนนักกีฬา ยิ่งไปกวานั้นการที่ผูเลนคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนชาย 
ท่ีแข็งแกรงอดทนในการวัดกันผานการฟาดแขงกระแทกลำตัวกันแบบตัวตอตัว 
ก็ไมชวยใหนักกีฬาเลิกที่จะเอาชนะในศึกสวนตนได ประเด็นนี้จะกลาวถึง
ในหัวขอถัดไป 

 กรมศึกษาธิการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนผานการจัดการแขงขนั
ฟุตบอลชิงโล ภายใต “ขอบังคับการแขงขันฟุตบอลของกรมศึกษาธิการ”  
ใหครูสองทานมาเปน “ผูตัดสิน” และ “คนกำกับเสน” คอยตรวจสอบ ลงโทษ
พฤติกรรมนักเรียนอยางใกลชิด ผูตัดสินสามารถไลนักเรียน “ผูประพฤติ
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ฝาฝนกติกา” หรือ “โหยกเหยกเกเร” ออกจากการแขงได และหาก “ประพฤติ
ตัวใหเปนที่รังเกียจในการเลน” ก็จะใหโรงเรียนรับผิดชอบ ดวยการ 
หามโรงเรียนเขาแขงขันอีกตอไป จนกวาจะ “ไดกลับประพฤติดีแลว  
หมดความรังเกยีจ” (โปรดดู สวสัด์ิ เลขยานนท, 2520, หนา 40) นอกจากน้ี
กรมฯ ยังไดจัดหาผูทำรายงานผูเปนครูและขาราชการกระทรวง ทำรายงาน
การแขงสงไปยังกรมฯ และกรมฯ ก็นำออกตีพิมพลงในวิทยาจารยและ
โฆษณาไปยังโรงเรียนและผูเกี่ยวของ (โปรดดู สวัสดิ์ เลขยานนท, 2520, 
หนา 98) เนื้อหาหลักของการรายงานการแขงจากขอมูลในป พ.ศ.2444  
(ไมมกีารแขงในป 2445 และ 46) 2447 2448 และ 2450 เนนไปท่ีหนวยของ
ทีมคือโรงเรียน และตำแหนงของผูเลนในสนามวาไดเลนตามหลักคุณธรรม 
4 ขอหรือไม ดังที่เนนใหมี “ความเท่ียงตรง” “เลนถูกตองตามกฎ” และเลน
อยางมี “ระเบียบ” “ไมมีอันตราย” ในฐานะที่เปน “เกียรติยศของโรงเรียน” 
อีกท้ังยังเนนถึงความ “พยายามใหไดโดยเต็มกำลัง” ความ “แข็งแรง
คลองแคลว” การ “ฝกหดั” และการ “ไมยอม” แพ (โปรดดู สวสัดิ ์เลขยานนท, 
2520, หนา 54-60, 66-73) ผลจากการควบคุมความรุนแรงในการแขงนี้ 
ดูมีประสิทธิภาพเพียงเฉพาะในการแขงที่เปนทางการเทานั้น มีการรายงาน
การเลนที่รุนแรงอยูบาง ดังในป พ.ศ.2444 ผูรายงาน บรรยายวา “...เสียใจ
ที่ทั้งสองฝายหาไดเลนเปนยุติธรรมแทไม...” (โปรดดู สวัสดิ์ เลขยานนท, 
2520, หนา 56) หรอืในป พ.ศ.2450 รายงานวา “...การเลนไมถกูวธิ ีกบันสิยั
ที่ใจนอยเจือไปในทางพาลยังมีอยูบาง...” (โปรดดู สวัสดิ์ เลขยานนท, 
2520, หนา 73) นอกจากน้ียังกลาวไดวาการควบคุมของรัฐน้ีอาจชวยกำราบ
ความเห็นแกชัยชนะสวนตนที่นักฟุตบอลมุงจะกระแทกหรือเตะแขงกันเพื่อ 
ชิงศักดิ์ศรีความเปนชายได และหันเขาสูความสามัคคีในการเลนเพื่อทีม
มากข้ึน เพราะความรุนแรงจะนำไปสูการลงโทษท้ังทมีหากผูประพฤติเชนน้ัน
ถูกไลออก และทีมตองแขงดวยจำนวนผูเลนที่นอยกวา ซึ่งเส่ียงตอการที่ทีม
จะแพหรือตกรอบมากขึ้น 
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 อยางไรก็ตามเราไมควรทึกทักวาการควบคุมของรัฐนี้จะมีผล 
อยางกวางขวางในทางภูมิศาสตร และในทางลึกถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ดวยตัวนักเรียนเอง การเลนของนักเรียนในโรงเรียนชั้นนำท่ีเคยเลนตามกฎ
ใตการควบคุมของกรมฯ 8 ครั้งในชวงป พ.ศ.2444 ถึง 2453 จำกัดอยูไมถึง 
30 โรงเรียนในกรุงเทพฯ และธนบุรี (โปรดดูภาคผนวก) ยิ่งไปกวานั้นคงจะ
ไมผิดนักที่จะใหน้ำหนักกับเงื่อนไขทางชนชั้น ที่สัมพันธกับการเขาถึง 
การศึกษาในฐานะที่เปนตัวแบงวัฒนธรรมการเลนกีฬาฟุตบอล ที่รุนแรง
มากกับรุนแรงนอยกวา กลาวคือโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเริ่มเลนฟุตบอล
ตามกติกาแบบอังกฤษอยางชาก็ป พ.ศ.2444 ขณะที่โรงเรียนเกาของเชย
อยางนวลนรดศิ และบพติรพมิขุเลนฟตุบอลแบบไรกตกิาในทศวรรษดงักลาว 
และกวาทั้งสองโรงเรียนนี้ไดเขารวมการเลนแบบตามกฎอยางเปนทางการ 
ก็ตองลวงเขาทศวรรษ 2450 ไปแลว แนนอนวาการศึกษาเปนโอกาส 
สำหรับไพรในการเลื่อนสถานภาพ หากเชยไมไดร่ำเรียนการศึกษาสมัยใหม 
ทานคงอาจสืบทอดอาชีพชาวสวนจากบรรพบุรุษของทาน ทั้งนี้เปนเพราะ
ในสังคมศักดินาไดสงวนการเขาเปนมหาดเล็กไวแกลูกหลานขุนนางหรือ 
ลูกทานหลานเธอเทานั้น (Rabibhadana, 1975, pp. 103-105) (Wyatt, 
1975, p. 127) อาจกลาวไดวาในขณะน้ันเชย นาจะเปนเพียงนกัเรียนสวนนอย
ที่มาจากพ้ืนเพกสิกร (แตมีเครือขายอุปถัมภที่อำนวย) ที่สามารถเขาเรียน
โรงเรยีนชัน้นำอยางมหาดเล็กหลวง25 และไดมโีอกาสท่ีจะไดเรยีนรูวฒันธรรม
การเลนฟุตบอล “ที่เปนสุภาพบุรุษขึ้น” คือการเลนฟุตบอลตาม (หรือเกือบ
ตาม) กติกามารยาทอยางอังกฤษ 

4.4 ศกึศกัดิศ์รใีนแวดวงนักเลงลูกหนัง กบัการเลนทัง้คนเลนทัง้ลกู 
 ในชวงรอยตอของทศวรรษ 2450 ความกลาท่ีจะกระแทก 

ปะทะกันเปนเกมการชิงชัยในศักดิ์ศรีลูกผูชาย การปะทะนี้มาจากการดวล
ความแขง็แกรงแบบตวัตอตวักบัคูตอสู ความตงึเครยีดจากการทีพ่วกของตน
ถูกปะทะเปนเหตุใหความรูสึกเปนพวกเดียวกันของโรงเรียนหน่ึงมุงไปกระตุน
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ความเกลียดชังใหกระจายไปทั้งผูเลนผูชม ความรุนแรงในสงครามศักดิ์ศรี
ลูกผูชายเปนอัตลักษณของบรรดานักเรียนโรงเรียนช้ันนำและขาราชการ 
ทั้งในและขางสนามในยานเมืองหลวง อัตลักษณจากการใชความรุนแรง
ทางกายภาพไดเกดิขึน้ในบรรดานักเรยีนช้ันนำและขาราชการในประเทศดวย 
อัตลักษณนี้ไดเกิดควบคูกันไปกับอัตลักษณของการเปนผูเลนท่ีเจริญแลว  
(ประเด็นนี้จะกลาวตอไปขางหนา) ในเกมที่นักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
นัดหมายแขงกับทีมรวมครู ณ สนามในโรงเรียนสวนกุหลาบ เชยเลาวา  

 “...วันนั้นขาพเจาเลนตำแหนงในซาย มีนายพจนเปนฮารฟซาย
คอยติดตอสนับสนุน นายพจนเกิดปะทะกับปกขวาของทีมครูบอยๆ พวก
นักเรียนก็เชียรพวกครูลั่นสนาม พวกเราจะไดเชิงหรือเสียเชิงก็ถูกฮาปา 
ทั้งขึ้นทั้งลอง ฝายครูชนหรือปดขาพวกเราลมลง นักเรียนก็ฮาอยาง 
สมน้ำหนา...พวกเราเอาครูหกคะเมนลงบาง นักเรียนก็ฮาใสหนาพวกเรา 
ด่ังจะวาเลนเหมือนปาเถื่อน นายพจนเปนเด็กมีเชิงนักเลง ไมกลัวคน โมโห
ก็ราย ดังนั้นจึงกรากเขาไปตอวาเด็กนักเรียน และเด็กนักเรียนก็ทำทาจะ
รวนเอา พวกเราและพวกครูที่ยังใจเย็นอยูก็เขาไปหาม...ไมชาขาพเจา 
ยิงประตูฝายครูไดเปนประตูแรก คราวนี้นักเรียนก็พารุมฮาใสหนา ขาพเจา
เฉยีดไปขางสนามทีไร แกเปนแสดงอาการปาเถือ่นอยางเหลือท่ีจะทนทานได
ถึงกับตองกลาวผรุสวาจาออกไป และพอไดจังหวะก็เตะฟุตบอลยัดหนามัน
แทนที่จะเตะเขาประตู ซึ่งนายพจนก็อยากจะเขาตะลุมบอนเสียใหได  
คราวน้ีครูท่ีมิไดเลนมาชวยขับเด็กออกไป เหตุรายแรงจึงมิเกิดข้ึน...” (พระยา
สุนทรพิพิธ, 2515, หนา 50) 

 ดังนั้นหากพิจารณาการเอาชนะของบรรดาลูกผูชายลูกหนัง 
ชวงจงัหวะของการเลนจงึปนแทรกไปดวยการ “เอาชนะลำภังตน” ทีบ่างคร้ัง
ก็สำคัญเสียจนละเลิกที่จะทำประตู เพื่อไปจัดการกับคนท่ีมาดูหม่ินศักด์ิศรี
ตนอยางเด็ดขาด ความสามัคคีมีไมตรีระหวางคูแขงขันและการเคารพกฎ
กติกามารยาทจึงไมเกิดขึ้นตามที่รัฐมุงหวัง เพราะแมแตครูผูปลูกฝงคุณคา
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รัฐก็ละเลยหลักการขัดเกลาสันดานในการเลนฟุตบอล เพราะฉะน้ันชัยชนะ
ที่จะปกปองความเปนชายสวนบุคคล เปนเรื่องการ “อาฆาฏ” ที่ทั้ง “ลอบ” 
และ “แวง” จะทำรายกัน นอกเหนือจากการเลนตามกติกามารยาท จึงมี 
ใจนักเลงที่ตรงขามกับที่รัฐสงเสริม การเอาชนะดวยการคว่ำอีกฝายใหลม 
เปนความปาเถื่อนในความหมายของมารยาทการเลนของพวกผูด ี แตเปน 
ความสะใจที่ผูเลนคนหนึ่งหรือฝายตนแข็งแกรงทนถึกกวา การลมคว่ำลง
เปนการเสียเหลี่ยม เสียเชิงและศักด์ิศรีลูกผูชาย การที่ยังลุกขึ้นมาสูตอได
เปนการแสดงความกลาทีจ่ะชนกับคูตอสูเพ่ือวดัความเปนชาย การเอาชนะกัน
ดวยศักดิ์ศรีอาจทำใหชายคนหน่ึงตองฝนทนแสดงความแข็งแกรง แมวา
อาจนำไปสูอันตรายถึงการบาดเจ็บอยางรุนแรงได ในการเลนอยางไมเปน
ทางการระหวางทีมนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงกับทีมรวมขาราชการ
กระทรวงยุตธิรรมและการคลัง ทีส่นามหลวง เชยเลาถงึการปะทะกับนายนวม 
ลามกระทรวงยุติธรรมวา “...เปนคูประจญสำคัญ ครั้งหนึ่งเมื่อปะทะกัน 
กนของเขากระแทกเขาที่ทองของขาพเจาแรงจนจ้ำเบา ทั้งเจ็บท้ังจุก  
แตลูกบอลผานมาอีกขาพเจาก็ลุกขึ้นมาเตะมันไดเหมือนมิไดเปนอะไรเลย 
แตพอขาพเจาบวนน้ำลายมีน้ำสีเขียวสดติดออกมาดวย นั่นคือน้ำดี...”  
(พระยาสุนทรพิพิธ, 2515, หนา 48) 

 พฤติกรรมที่เกเรไมเคารพกฎ ไมไดเปนส่ิงท่ีเลวรายในบรรดา 
คนหนุมชาวสยามในภาคกลาง อยางท่ีรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยกังวล  
ในบริบทของการเลนฟุตบอลก็เปนกีฬาหน่ึงในบรรดากีฬาการเลนอ่ืนท่ีรุนแรง
(ดังเชนการชกมวยที่ยังคาดเชือกอยูในสมัยดังกลาว) ความเปนชาย (ไทย) 
ทีม่คีวามเขมแขง็อดทน กลาหาญ เปยมไปดวยศกัดิศ์รลีกูผูชาย ทีม่คีวามเกเร
ไมเรียบรอยเหมือนสตรี จึงถูกแสดงออกในการเลนฟุตบอลดวย26 แมรัฐ
พยายามจะจำกัด และใหความหมายใหมแกมันก็ตาม  

 การใชความรุนแรงในการเลนฟุตบอลที่อยูนอกการจัดการ
แขงขันของรัฐ เพื่อแสดงศักดิ์ศรีลูกผูชายเกิดขึ้นแพรหลายและหนักหนวง
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จนทำใหเจาหนาที่รัฐผูคอยกวดขันมารยาทความประพฤติในการเลน 
ตองออกมาเผยแพรคุณคาของการเลนฟุตบอลวาเปนบอเกิดของความเปน
สุภาพบุรุษ หาไดนิยมความรุนแรงไม ขุนวิรุฬหจรรยา กลาวถึงความพยายาม
ลดความรุนแรงของการเลนฟุตบอลของสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ผูชวย
หัวหนากองตรวจกรมศึกษาธิการ และเปนครูโรงเรียนฝกหัดอาจารย) ในป  
พ.ศ.2444 วาทาน  

 “...รเิริม่ใหโรงเรยีนตางๆ ฝกหดัเลนฟตุบอลเพือ่ใหเปนสวนหนึง่
ของพลศึกษา แลวก็เริ่มจัดการแขงขันฟุตบอลระหวางโรงเรียนขึ้น ใหมี 
โลรางวัลของกรมศึกษาธิการเปนคร้ังแรก เรื่องนี้ไมไดรับความสนับสนุน
และรวมมือ ไมเห็นชอบในหมูผูปกครองนักเรียน หาวาการเลนฟุตบอล 
มีแตผลราย นอกจากเสียเวลาเรียนแลว ยังจะทำใหนักเรียนไดรับอันตราย
บาดเจ็บ แขงขาหักจากการเลนฟุตบอล และอาจถึงตายดวย แตทานก็มิได
ลดละ ไมยอมเลิกการแขงขันฟุตบอล เพราะทานคิดการณไกลเทานั้นทาน
เห็นวาการบาดเจ็บอาจมีบางก็เปนสวนนอย ถาจะไดเลนกันโดยระมัดระวัง 
การเจ็บปวยถือวาเปนโดยบังเอิญ การเลนฟุตบอลจะชวยทางใจไดเปน
อยางดี ทำใหมีน้ำใจเปนนักกีฬา รูจักอดทน อดกลั้น รูจักแพ รูจักชนะ  
ไมพยาบาท สูกันซึ่งหนา มีความสามัคคีในหมูคณะ ไมมีการแบงแยก  
หัดใหเลนฟุตบอลไมใชเลนคน (Play the ball not play the man) ทานได
เชิญครูใหญมาช้ีแจงเร่ืองน้ีโดยตลอด และขอใหครูใหญไดช้ีแจงใหผูปกครอง
นกัเรยีนทราบดวย...” (ครุสุภา, 2501, หนา 45-46 อางถงึใน วโิรจน วงษทน, 
2550, หนา 16-17) 

4.5 เลนบอลสไตลผูด ี
 การพยายามควบคุมความรุนแรงในการอยูรวมกันของชาย 

ชาวสยามใหเปนไปตามวิถีสุภาพบุรุษ ภายใตกฎเปนมารยาทที่ยังจำกัดอยู
ในบรรดาชนช้ันสงูทีเ่รยีนในยโุรป และโรงเรยีนชัน้นำบางโรงเรียน ความสามัคคี
ในการเอาชนะตามกฎจะตองเลนท่ีลูก น่ีคือวิถีการเลนฟุตบอลอยางอารยะชน 
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บรรดาพวกชาวยุโรป27 ชาวเลือดสีน้ำเงิน ขาราชการ และนักเรียนท่ีได
สัมผัสกับมารยาทการเลนฟุตบอลตามกติกามาแลวกลายเปนผูควบคุม 
การเลนผานการจัดการ สงเสริม กำกับ เฝามองพฤติกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อสราง
ความตระหนักแกบรรดานักเรียนในประเทศที่เคยเลนกีฬาอยางรุนแรง  
ทั้งมวย ฟุตบอล และการละเลนอื่นๆ ใหหันมาเลนกีฬาท่ีฝกหัดนิสัย 
ที่อารยะ การถือเอาคุณคาตางๆ ในการเลนตามกฎจึงแยกไมออกจาก 
การสรางความรูสึกสงาภาคภูมิใหแกตัวผูเลนเอง ความภูมิใจในเรื่องการ
เลนฟุตบอลแบบพวกผูดีไดอยางเกงกาจเพื่อทำประตูใหไดมากกวาคูแขง
เปนสวนสำคัญท่ีไดเขามาแทนท่ีความตึงเครียดจากการปะทะไดบาง เพราะ
อยางนอยก็ยังเปนเปาหมายหลักหน่ึงของการเลน การสรางการยอมรับ
จากการเลนที่ลูกของนักเลงลูกหนังของนักเรียนในแถวเมืองหลวงจึงเปน
เครื่องบงชี้ถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นดวย คุณคาสูงสงนี้รัฐและผูที่รวมผลิต 
การเลนแบบอารยชนไดมีสวนในการสรางความเปนอ่ืนใหแกการเลนท่ี “ปาเถ่ือน”
ทีมที่เนนเอาชนะดวยการเลนสไตลยุโรปตามกติกามารยาทกระตุนให 
นักบอลที่ชอบเตะขาและการกระแทกหันมาเลนตามกฎ ทั้งนี้ก็เพ่ือมิใหตน
ตองแพ และไดรบัความชอบธรรมจากท่ีการเลนสไตลยโุรป อนัเปนสวนหน่ึง
ของการเปนผูเจริญ 

 คุณคาที่รัฐสนับสนุนไดถูกหลอหลอมจนกลายเปนโลกทัศน 
ของการเปนผูเลนท่ีมีฝมือ จนไดรับการยอมรับจากอารยะชนชาวยุโรป  
ในวงการฟตุบอลกรงุเทพฯ-ธนบรุดีวย ในแงนีส้ำหรบัลูกหลานจากชนชัน้ไพร

อยางเชย การท่ีทานสนุกกับการเลนฟุตบอลก็สวนหนึ่งเปนการใฝฝนท่ีจะ
ไดมีโอกาสในความกาวหนาทางสังคม การไดรับชัยชนะสวนตน การเขาถึง
สถานภาพ และการไดรับการยอมรับ (ดู Tranter, 1998, pp. 54-56)  
เชย นักเรียนโรงเรียนมหาดเล็ก กลาวถึงการนัดกันเลนฟุตบอลกับทีมรวม
ขาราชการกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลัง ท่ีสนามหลวง ในระหวางป 
พ.ศ.2448 ถึง 2452 วา  
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 “...พวกฝรั่งหางแบดแมน ซึ่งต้ังอยูที่กรมประชาสัมพันธปจจุบัน
เปนตองมายืนดู เพราะสมัยนั้นยังหาทีมฟุตบอลท่ีเลนดีๆ พอมีฝมือ 
ดไูดยาก... ขณะนัน้แบคของเราข้ึนสงูเกนิไปเมือ่ลกูบอลโดงขามมา นายนวม
ก็วิ่งตามติดจับลูกไดเลี้ยงมาหนาประตูแบคตามไมทันเขาจึงประจันหนากับ
ขาพเจาตัวตอตัว ขาพเจาจึงตัดสินใจทันทีวาปลอยใหเขาเขามาใกลประตู
เพียงใดประตูมันก็ใหญออกเพียงน้ัน และเม่ือเขายิงก็รับไมอยูแนๆ จึงวิ่ง
อยางเรว็ออกไปแยงลกูอยาใหเขายิงถนัดดกีวา เลยเกดิการปะทะกนัอยางแรง
เขากบัขาพเจาพรอมกบัเตะลกูอยางแรง เปนการประสานและกำลงัพอดกีนั 
เทากันอยางใดไมทราบ ลูกบอลพุงข้ึนเปนเสนด่ิงตรงสูงสัก ๒๐ เมตร  
ฝรัง่หางแบดแมน ๒ คนทีย่นือยูขางๆ ตบมอืตะโกนแสดงความพอใจในการ
ตัดสินใจของขาพเจา แลวพากันเดินเขามาย้ิมนอยยิ้มใหญอยูหลังประตู...” 
(พระยาสุนทรพิพิธ, 2515, หนา 48-49) 

 ความสามารถ รูปแบบการเลน ตลอดจนเกียรติประวัติในการ
เลนฟุตบอลตามกฎของอังกฤษท้ังในแงสวนตนและสวนทีม กลายเปน 
เรื่องที่ไดรับการยอมรับทั้งรางวัลโลเงินที่รัฐจัดสรางและมอบใหครอง  
การลงขาวในหนาหนังสือพิมพวาทีมนักเรียนโรงเรียนฝกหัดอาจารยเปนผู 
“มีไชยชนะ” ในการแขงขันชิงโลเงินของกรมศึกษาธิการ และ “มีชื่อเสียง
โดงดังนักในการเลนบอลอยางยุโหรป” (Bangkok Times, 2 ตุลาคม 2444, 
หนา 5) รางวัลและชื่อเสียงจากการเลนตามกฎแขงขันของรัฐเปนแรงจูงใจ
ใหนักฟุตบอลหันมาเลนตามกติกามากข้ึน สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
ครูโรงเรียนฝกหัดอาจารย ต้ังแต พ.ศ.2441 จวบจน พ.ศ.2444 ผูไดหลอหลอม
การเลนฟุตบอลตามกติกามารยาทแบบอังกฤษ นาจะมีบทบาทสำคัญ 
ในการเผยแพรการเลนบอลอยาง “แฟรเปล” และเนนการเอาชนะกนัในเกม
การแขงมากกวาความรุนแรงใหแกนักเรียนโรงเรียนฝกหัดอาจารยไมนอย 

 การไดรบัการยกยองจากการเอาชนะการแขงขนัทัวรนาเมนตแรก
ของสยาม วาเลนสไตลยุโรป จนครองความย่ิงใหญไดของทีมโรงเรียนฝกหัด 
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อาจารย การรวม “โรงเรียนฝกหัดครูฝงตวันตก” เขากับทีมฝกหัดอาจารย
ในป พ.ศ.2449 ทำใหโรงเรียนแหงนี้ครองความย่ิงใหญที่สุดในยุคท่ีเชยเปน
นักเรียนมหาดเล็กหลวง โดยควาแชมป 3 สมัย รองแชมป 2 สมัย และ
อันดับสาม 1 คร้ังในการแขงขันแบบพบกันหมด จากการแขงของกรมศึกษาธิการ
7 ครั้งระหวางป พ.ศ.2444 ถึง 2452 (โปรดดูภาคผนวก) การท่ีเชยเทียบ
ฝมอืของทีมตนกับโรงเรียนฝกหดัอาจารย สะทอนใหเห็นกระบวนการเรียนรู
การเลนอยางศิวไิลซตามแบบของรัฐนัน้ เปนหนทางแหงความสำเร็จ จนไดรบั
ยกยองไปท่ัววงการ การเรียนรูในการเลนแบบยุโรปจึงเปนเปาหมาย 
อันทรงเกียรติ เชย รำลึกการเลนของทานในระหวางที่เปนนักเรียนโรงเรียน
มหาดเล็กวา  

 “สำหรับการเลนกับโรงเรียนฝกหัดอาจารยนั้น โรงเรียนน้ีกำลัง
มีชื่อข้ึนมาวาเกงในเกมฟุตบอล พวกเราถึงกับตองขอรองใหผูใหญคือ
ขาราชการมหาดเล็กที่เปนนักฟุตบอลเขารวมทีมดวย และจำไดวามี ๒ คน 
...การแขงดูเหมือนจะม ี๒ ครั้ง และผลัดกันแพผลัดกันชนะโดยฝมือพอๆ 
กัน ทีมของเราปราบทีมน้ีไมลงก็เพราะทางโรงเรียนเขาฝกหัดกันอยางเอาจริง
เอาจงั จนนบัเปนทมีเอกในบรรดาทีมฟตุบอลโรงเรยีนของกรมศึกษาธกิาร...” 
(พระยาสุนทรพิพิธ, 2515, หนา 52) 

 การกาวไปสูนกัฟตุบอลทีศ่วิไิลซ มคีวามสำคัญมากเม่ืออยูในโลก
ฟุตบอลสยามที่รัฐพยายามจะใหความหมาย คุณคาการเลนฟุตบอลดวย
ความสมัครสมานสามัคคี เปนมารยาทการเลนของพวกนักเรียนอังกฤษ 
ในทศวรรษ 2430 ไปจนตนทศวรรษถัดไป (ดังที่สนั่น และม.จ.สิทธิพร 
กฤดากร) ไดเรยีนรูวาการเลนอยางสามคัคีรวมไมรวมมอืของบรรดานกับอล
อาชีพ (ที่สวนมากเปนชนช้ันแรงงาน) ไดพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะ
นักฟุตบอลโชวเด่ียวไดอยางประจักษดวยการควาแชมป ตั้งแตราวทศวรรษ 
2423 เปนตนไป (Elias and Dunning, 1986, p. 202) เมื่อการเลนฟุตบอล
อยางสามัคคีเพื่อเอาชนะถูกเนนในบริบทฟุตบอลสยาม โดยเฉพาะกับพวก
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ทีมชั้นนำในแวดวงฟุตบอลยานกรุงเทพฯ-ธนบุรี มีผลใหการเลนฟุตบอล 
ที่รุนแรงเพื่อแสดงศักดิ์ศรีเชิงชายไมไดถูกพูดถึงในการเลนของทีมของพวก
นกัเรียนมหาดเล็กหลวงกับทมีโรงเรียนฝกหดัอาจารย (ดงัท่ีไดกลาวไป) และ
รวมถึงเกมกับทีมนักเรียนยุโรปดวย การเตะแขงหรือทำรายรางกายคูตอสู
เปนความปาเถื่อนผิดมารยาทในฟุตบอลอังกฤษมาต้ังแตครึ่งหลังทศวรรษ 
2400 แลว การระงับความรุนแรงของเชยและพวก เปนผลจากการหลีกเล่ียง 
คำดูถูกจากบรรดาคนท่ีเขานับถือวาเลนฟุตบอลไดดีกวา พวกเขาจึงหัน 
เขาสูการฝกซอมเพื่อเอาชนะในเกมของพวกท่ีเหนือกวา เชยเลาไววา 

 “การแขงขันครั้งนี้พวกเราหว่ันวิตกกันมาก ดวยคิดวาพวกเขา
เคยเลนฟุตบอลมาจากยุโรปและเปนผูใหญตัวโตกวาเรา ไดเปรียบกวา
หลายประการ หนาที่พวกเราจะแบกประตูกลับมาไมไหว และสิ้นชื่อทีม
น้ำเงิน-ขาวในคร้ังนี้เอง ดังนั้น จึงตองทำการฝกซอมกันอยางมาก...แลวก็
ลงมือซอมการยิงประตู วันหนึ่งก็แลว สองวันก็แลว ขาพเจาตองรับลูกบอล
เสียจนมือระบม บางทีมือจับไมทันหรือจับไมอยูก็ใชหนาอกรับ เพราะพวก
เลนแนวหนาตางพากันซอมยิงประตูกันอยางสนุกสนานทุกคน...” (พระยา
สุนทรพิพิธ, 2515, หนา 54) 

 และเม่ือเลนกบัทมีนกัเรียนยุโรป มาตรฐานในการตัดสินการเลน
ของเชย เปลี่ยนไปโดยวางอยูบนความสามัคคีในการเลนที่ประสานกัน 
จนนำไปสูการทำประตู ตามท่ีทานไดบรรยายดังนี้ 

 “เมือ่การเลนวนันัน้ดำเนนิไปไดสกัเสีย้วเวลา ขาพเจากร็ูสกึเบาใจ 
เพราะสังเกตเห็นวาทีมยูโรเปยนมิใชเสืออยางที่หวั่นเกรง การซอมของเขา
ไมพอ ขาดความแข็งแกรง ขาดทีมเวิรค ลูกอยูในแดนฝายเขาเกือบตลอด
เวลา ไมคอยเขามาในแดนเราเลย ขาพเจาจึงเกือบจะเปนเสมือนคนดู มีที่
ตองเอาใจใสเปนพิเศษก็เมื่อหมอมเจาสิทธิพรทานไดลูก ทานเลนตำแหนง
ปกซาย พอไดลูกทานก็เลี้ยงไตเสนตรงขึ้นไปจนถึงเขตแบคหรือเลยเขตแบค 
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แลวก็สงลูกยอยไปหนาประตูใหพวกแนวหนาเปนผูชูต... แตเพราะการ 
ออนซอมน่ันเองแผนน้ีจึงคลายพิษสงลงถนัด...ขาพเจาเกรงวิธีการเลนของ
หมอมเจาสิทธิพรยิ่งกวาวิธีอื่นใด วิธีที่เลี้ยงเขามาชูตตรงๆ นั้น ขาพเจา 
ไมหวั่นเลย...” (พระยาสุนทรพิพิธ, 2515, หนา 55-56) 

 จรติทีเ่ปลีย่นไปมคีวามหมายทางสงัคมมากกวาเรือ่งในสนามดวย 
นอกจากจะเร่ิมรูสึกวาความรุนแรงเปนส่ิงท่ีนารังเกียจแลว มารยาท บุคลิกภาพ 
รสนยิมในชีวติประจำวันกเ็ปลีย่นไปสู “ความเจริญ” มากขึน้ดวย การสรางกลุม
หรอืทมีของผูเลนดวยการตัง้ช่ือ การใสชดุยนูฟิอรม การมสีปีระจำทีม ถกูมอง
จากหนังสือพิมพวาเปนการสรางความเจริญใหแกรางกาย และ “ประเทศ
สยาม” โดยยังมีอังกฤษเปนศูนยกลาง หนังสือพิมพ Bangkok Times  
ฉบับวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2444 ลงไววา “บรรดาอาจารยในแขวงกลาง
ไดมาประชุมทุกโรงเรียน บัดนี้ไดตกลงตั้งเปนคลับขึ้นแลว ชื่อวา “ฟุทบอลล 
อาจารยแขวงกลาง” ...ฟอมของคลับนี้กางเกงขาสั้นดำเสื้อเชิดยี่ปุน มีลาย 
เมื่อเราไดทราบขาวก็พลอยมีความยินดีดวยในประเทศสยามไดเจริญขึ้น
เพียงน้ี...แตอยาใหหร่ังจัดนักก็แลวกัน ถาเกมไทยไวสักหนอยเปนดี” (Bangkok 
Times, 12 กันยายน 2444, หนา 5) ขณะท่ี Bangkok Times ฉบับวันที่  
11 กันยายน พ.ศ.2444 ใหคากับความสนใจในการเลน “เกมฝรั่ง” ของ 
“คลับฟุทบอลลแขวงกลาง” วาทำได “ดี”28  

 ความภูมิใจของบรรดาคนหนุมที่ไดสวมชุดของทีมตน หรือ
แมแตมีผูจัดการทีม มีรถรับสงที่ทันสมัย เกิดขึ้นจากการประกาศตน 
ผานการดำเนินงานอดิเรกของตนใหผูอื่นเห็นในวงการเห็นโดยประจักษ 
เชยเลาใหฟงถึงชวงรอยตอระหวางปลายทศวรรษ 2440 และตนทศวรรษ
ถัดไปไววา  

 “...นับแตไดเลนกับทีมครูแลว เราก็ไดคิดสรางเครื่องแตงตัว
อันเปนเครื่องหมายของทีมขึ้น โดยใชกางเกงขาสั้นสีขาวและเชิ้ตสีขาวสลับ
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สีน้ำเงิน แบงเปนแถบใหญ ๔ แถบ คือท้ังดานหนาเปนสีขาวแถบหน่ึง  
สีน้ำเงินแถบหนึ่งสลับกัน และมีหมวกแกบซึ่งเปนสีสลับเชนเดียวกันเรียก
ชื่อวา ทีม น้ำเงิน-ขาว หรือบลูแอนดไวท เปนที่รูจักกันทั่วไป เครื่องแบบ
ทำใหเกิดความเรียบรอยนาดูและอยากเลนดวย...” (พระยาสุนทรพิพิธ, 
2515, หนา 53) 

 “...แตตอมาเมื่อมีการแขงขันมากขึ้น มีชื่อเสียงกวางขวางขึ้น 
จึงเปนการสมควรจะมีการปฏิบัติใหเปนระเบียบดีขึ้น เราจึงตกลงกันให  
ม.ร.ว.โปะ มาลากลุ เปนผูจดัการทีม และให นายฮกั บนุนาก29 เปนหัวหนาทมี 
เวลาจะไปเลนกับทีมไหนเมื่อใด ผูจัดการทีมก็จัดรถยนตบัสสำหรับ 
ใหนักฟุตบอลข่ีไปมา พรอมดวยจัดหาเคร่ืองด่ืม เคร่ืองมือ เคร่ืองใชอื่นๆ 
ไปดวยความจำเปน เปนการทำความสะดวกสบายใหแกนักฟุตบอลเปน
อยางมาก...” (พระยาสุนทรพิพธิ, 2515, หนา 60) 

 การเลนฟุตบอลจึงเปนการพัฒนาอัตลักษณ ที่แสดงออกถึง
ความทันสมัย ศิวิไลซอยางสงางาม เพ่ืออวดใหแกบรรดาผูมีรสนิยมเลนฟุตบอล
แบบผูดีเห็นและยอมรับบนมาตรฐานที่มีตะวันตกเปนศูนยกลาง  
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ 
การแขงขันชิงโลเงินของกรมศึกษาธิการ 
การแขงขันแบบแพคัดออก 

ปที่มี 
การแขงขัน แชมป รองแชมป โรงเรียนอื่นที่เขารวม 

2444 
โรงเรียนฝกหัด

อาจารย 
โรงเรียน 
สายสวลี 

แผนที่ วัดมหรรณ  
ราชวิทยาลัย สวนกุหลาบ

อังกฤษ ราชการ  
สวนกุหลาบไทย  
กลอมพิทยา 

2447 
โรงเรียนมัธยม 
ราชบุรณะ 

โรงเรียน 
ฝกหัดครู 
ฝงตวันตก 

มัธยมสวนกุหลาบ  
มัธยมสุทัศน  

ประถมเทพศิรินทร 

2448 
โรงเรียน 
ฝกหัดครู 
ฝงตวันตก 

ไมมขีอมูล 

กลอมพิทยากร  
มัธยมราชบุรณะ  
มัธยมสวนกุหลาบ  

มัธยมสุทัศน 

2449 

โรงเรียนฝกหัด
อาจารย (รวมกับ

ฝกหัดครู 
ฝงตวันตก) 

ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

2450 
โรงเรียน 

ราชวิทยาลัย 
โรงเรียนราชแพทย

วิทยาลัย 

ฝกหัดอาจารย  
(เขารอบรองชนะเลิศ)  
สวนกุหลาบอังกฤษ  

มัธยมวิทยา  
มัธยมราชบุรณะ  
มัธยมสวนกุหลาบ  

มัธยมสุทัศน 

2451 
โรงเรียน 

ราชวิทยาลัย 
โรงเรียนฝกหัด

อาจารย 

สวนกุหลาบ  
ราชแพทยาลัย  
สุทัศน ราชบูรณ  

เทพศิรินธร นวลนรดิศ 
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การแขงขันแบบพบกันหมด 

ปที่มี 
การแขงขัน แชมป รองแชมป อันดับสาม โรงเรียนอื่น 

ที่เขารวม 

2452 
โรงเรียน 
ราชแพทย
วิทยาลัย 

โรงเรียน 
ราชวิทยาลัย 

โรงเรียนฝกหัด
อาจารย 

เทพศิรินทร  
ราชบุรณะ  

กลอมพิทยากร 
เบญจมบพิตร  

อุดม ประทุมคงคา 

การแขงขันชิงโลเงินของมิสเตอร ดับบลิว. ยี. ยอนสัน 
การแขงขันแบบแพคัดออก 

ปที่มี 
การแขงขัน แชมป รอง 

แชมป โรงเรียนที่เขารวม 

2453  
(ยกเลิก 
กลางคัน  

หลังรัชกาลที่ 5 
สวรรคต) 

- - 

ราชวิทยาลัย ราชบุรณะ  
กลอมพิทยากร ประถมสุทัศน  

ประถมบพิตรภิมุข ประถมบรมนิวาศ ประถม
ทองนพคุณ ประถมสุขุมาลัย ประถมสาม
จนีใต ประถมอนุกรม ธยาคาร (วดัสระเกษ) 

มัธยมพิเศษเทพศิรินธร มัธยมพิเศษ 
ประทุมคงคา มัธยมพิเศษอาซัมชัน  

มัธยมพิเศษคฤสเตียนไฮสกูล มัธยมอนงค  
มัธยมนวลนรดิศ มัธยมเบญจมบพิตร  

ที่มา: (สวัสดิ ์ เลขยานนท, 2520, หนา 53-182) (มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ 
เจาพระยา, 2553) (มหาวทิยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา, 2554) (สาวติร ีตลบัแปน, 
2555) 
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ภาพที่ 1 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในสมัยรัชกาลท่ี 5  
(ตัวอาคารเปนทรงยุโรป และหลังคาเปนแบบดั้งเดิมมากอน) 

ภาพที่ 2 งานฉลองการประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2450  
จากภาพ รัชกาลที่ 5 กำลังเสด็จออกจากศาลาหลวงในทองสนามหลวง 
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ภาพที่ 3 เจาพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) [ซาย]  
เสนาบดีกระทรวงธรรมการคนแรก ระหวางป พ.ศ.2435-2445 

ภาพที่ 4 สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา (หลวงไพศาลศิลปศาสตร  
หรือเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) (พ.ศ.2419-2486) 
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ภาพที่ 5 ภาพวิทยาลัยโบโร โรด (Borough Road College)  
ประเทศอังกฤษใน พ.ศ.2443 (British and Foreign School  

Society Archives, อางถึงใน Mangan and Hickey, 2009, p. 109) 

ภาพที่ 6 เชย หรือพระยาสุนทรพิพิธ [แถวยืนคนที่สามจากซาย]  
กับเพื่อนรวมทีมฟุตบอลในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 
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ภาพที่ 7 หมอมเจาสิทธิพร กฤดากร หัวหนาทีมชาติคนแรกของสยาม  
ในสมัยรัชกาลที่ 6 

àªÔ§ÍÃÃ¶·ŒÒÂº· 
* แดอาจารยจามะรี เชียงทอง ครูของผูเขียน ผูเขียนขอขอบคุณคำชี้แนะ แหลงขอมูล 
และภาพที่มีคาจากอาจารยปรีดี หงษสตน และคุณธนพล เดชอุปการ 

1 ควรกลาวดวยวา วิถีประเพณีของวัง ที่ไดแสดงออกในงานพิธีการรัฐดวย เปน 
กระบวนทัศนของระเบียบสังคมและความโยงใยระหวางตำแหนงแหงที่ทางสังคม 
กบัโลกทัศนของสังคมท่ีไมสามารถแยกออกจากกันได พระราชวังหรือวัด เปนใจกลาง
ของแบบอยางท่ีดีและเปนมาตรฐานแหงความศิวิไลซ (Geertz, 1980, pp. 13-37, 
102-120) 

2  เชน ประเพณีลอยกระทงในสมัยอยุธยา อาจชวยใหเห็นภาพความเปลี่ยนแปลง 
ดังกลาวชัดเจนข้ึน บันทึกของซิมง เดอ ลา ลูแบร [ทูตชาวฝร่ังเศส ผูเขามาพำนัก 
ในสยามสมัยพระนารายณระหวางป พ.ศ.2230 ถึง 2231] ชี้วาท้ังชนช้ันนำและ
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สามัญชนไดลอยกระทงที่แมน้ำเพื่อขอบคุณผืนแผนดิน ที่ไดนำความอุดมสมบูรณ
ของผลผลิตมาให การตกแตงและขนาดของกระทงจะวิจิตรหรือใหญโตเพียงไร  
กข็ึน้อยูกบัการอทุศิแรงศรทัธาของผูประดษิฐทีม่ตีออำนาจเหนอืธรรมชาต ิ [ลา ลแูบร 
เลาไววา “...แมนำ้ทัง้สายปกคลมุไปดวยกระทงทีไ่หลไปตามธาร กระทงมหีลายขนาด
ตางกันไป ตามแตการอุทิศของที่จำเพาะไปของทุกๆ คน กระดาษที่ใชทำกระทง 
ก็ถูกวาดและประดิษฐอยางหลากหลาย ซึ่งก็ไดเพิ่มพูนความสุกสวางของแสงอยาง
นาพึงใจ...” (de la Loubère, 1963, p. 48)] 

 ราชสำนกัของพระนารายณจะกระตอืรอืรนท่ีจะแสดงตนใหเปนศูนยกลางในการส่ือสาร
กับพลังเหนือธรรมชาติ เพื่อคงความอุดมสมบูรณในผลผลิต ตามกำแพง หนาตาง 
ประตูวัง ถูกประดับไปดวยกระทงท่ีมีสีสันสวยงามประกอบไปกับเปลวไฟท่ีสุกสวาง
ละลานตา (de la Loubère, 1963, p. 48) สำหรับชนช้ันนำสยามในตนคริสตศตวรรษ 
ที่ 19 ธรรมเนียมน้ีเนนเร่ืองความสามารถของมนุษย ผูไดร่ำเรียนวิชาการช้ันสูง  
ไดผลิตกระทงที่มคีวามประณีตบรรจง และจึงผลักดันใหผูประดิษฐนั้นไดฝากชื่อเสียง
ไวในสังคม ภูมิปญญาของมนุษยจึงเปนตัวกำหนดโชคชะตามากกวาท่ีจะเปนเร่ือง
อำนาจเหนือธรรมชาติ (Ieowsiwong, 2005, 227-254) 

3  อยางนอยที่สุดบรรดาอดีตนักเรียนในระบบการศึกษาสมัยใหมของรัชกาลท่ี 5 ผูเปน
ขาราชการท่ีเปนผูนำการปฏิวัติโคนลมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยของรัชกาลท่ี 6 
ซึ่งลมเหลวในป ร.ศ.130 (2455) ผูมีใจรักในประชาธิปไตยเหลานี้ก็ยังยกยอง 
ในความสำเร็จในการสรางความศิวไิลซใหแกรฐัสมยัใหมสยามของรัชกาลท่ี 5 (ด ูเหล็ง 
ศรีจันทร และ เนตร พูนวิวัฒน, 2556) 

4  กลองถายรปูและสนิคาหรูหราจากยุโรปไดหลัง่ไหลเขามาหลังจากสนธิสญัญาเบาวริง่
ในป พ.ศ.2388 ซึ่งเกิดขึ้นกอนพระประสูติกาลของพระองค พระองคไดร่ำเรียนกับ
ครูภาษาอังกฤษ (พ.ศ.2405 ถึง 2410) ครั้นเมื่อครองราชย ก็ไดมีเคร่ืองแบบหลวง 
ราชปะแตน (ราว พ.ศ.2413 ถึง 2423) พระราชวังสไตลนีโอ-คลาสสิคในตางจังหวัด 
(พ.ศ.2415) กิจการรถไฟ (ตั้งแต พ.ศ.2435) และการพักรอนในยุโรป 

5  โดยพระองคไดรบัคำชมวาการแตงกายของพระองคมรีสนิยมด ีพระองคยงัถกูยกยอง
วามีวัฒนธรรมอันดีและเปนบุคคลที่ฉลาด  

6  พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาทถูกสรางดวยรูปแบบทีผ่สมหลังคาแบบทรงพ้ืนเมอืง เขากบั
ตัวอาคารท่ีเปนแบบยุโรปไดถูกสรางขึ้นระหวางป พ.ศ.2419 ถึง 2423 

ประวัติศาสตร� อำนาจ การเมือง และความเป�นชาย 71



7  หรือ โรงเรียนฝกหัดอาจารย ดังรูปแบบการเขียนในปจจุบัน 

8  นายโชติ ์บตุรพระยาศกัดาภเิดชวรฤทธิ ์และนายสาตร บตุรหลวงอาวธุอคัค ี จากทัง้  
2 โรงเรียนตามลำดับไดแตงคำถวายเอง 

9  ลูกชายวัย 8 ขวบในขณะน้ันของกรมหม่ืนดำรงราชานุภาพ 

10  รางวัลก็ลวนเปนสินคาที่หรูหรา รางวัลเปนสวนหน่ึงในตัวตนท่ีบงชี้ความมีอารยะ
ของท้ังผูรับและผูให รางวัลมีตั้งแตบทความ นาฬกาทอง ถวยเงิน เหรียญเงิน  
หีบใสเสื้อผา กระเปา อัลบั้มรูปถาย แทนหมึกกับที่วัดอุณหภูมิ กลองดนิสอ (สวัสดิ์ 
เลขยานนท, 2520, หนา 9) 

11  ในป 2440 นักเรียนไทย 50 คนศึกษาในประเทศอังกฤษ ในจำนวนนี้อยางนอย 
ครึ่งหนึ่งเปนเช้ือพระวงศ (Wyatt, 1975, p.138) 

12  แมพระยาสุนทรพิพิธ (โปรดดูประวัติในเชิงอรรถท่ี 24) จะยังไมเขาโรงเรียนในป  
พ.ศ.2440 นี้ก็ตาม แตความหลงใหลใฝฝนในเครื่องแบบราชการเปนท่ีแพรหลาย 
สำหรับลูกหลานของชาวสวนที่กำลังเลื่อนจากฐานันดรไพร ที่ทำกสิกรรม มาเปน
ขาราชการ นอกจากจะดูสงามีเกียรติยศแลว ยังไดรับความยำเกรงมาเปนเคร่ือง 
ตอรองกับผูที่มีศักดิ์เหนือกวาไดในอนาคต จากการรำลึกชีวิตของพระยาสุนทรพิพิธ
ในป 2448 ชี้ใหเห็นถึงประเด็นเหลานี้ ทานเลาวา “ขณะท่ีขาพเจากำลังเรียนอยูที่
โรงเรียนนวลนรดิศนั้น มีความฝนหวานอยูตลอดเวลา วาเมื่อเรียนจบประโยคมัธยม
แลวก็จะไปเขาโรงเรียนนายรอยทหารบก...ทั้งนี้ดวยใจรักหนาที่และเครื่องแบบ ซึ่ง
สมัยนั้นเขาแตงกางเกงสักหลาดสีกรมทามีแถบเปนเสนสีแดงขนาดเล็ก สวมเสื้อนอก
ผาลินินสีขาว มีหมวกแกบขาวผาพันหมวกสักหลาดสีแดง และคาดเข็มขัดหนัง 
สีน้ำตาลทับเสื้อ พรอมดวยติดกระบี่ คือดาบปลายปน รูสึกวาสวย มีลักษณะรัดกุม
ทะมัดทะแมง และกระบี่นั่นเอง ถาใครมารังแกก็คงจะไดเห็นดี...” (พระยาสุนทร
พพิธิ, 2515, หนา 68-69) และทานเลาถงึชวีติของทานหลงัไดรบัการฝากตวัเขาเรยีน
โรงเรียนมหาดเล็กวา “...และทหารกรมนี้ [ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค-ผูเขียน]  
มีเครื่องแตงตัวสวยกวาทหารกรมอ่ินๆ คือใสเสื้อสักหลาดสีแดงแจดทีเดียว ขาพเจา
รูสึกยินดีเปนอยางมาก เพราะชีวิตขณะนั้นคิดถึงเครื่องแตงตัวสวยๆ งามๆ ยิ่งกวา
สิ่งอื่นใด...” (พระยาสุนทรพิพิธ, 2515, หนา 73)  

13  ความอุตสาหะในการฝกเปนเหตุผลสำคัญที่เชย นักกีฬาของโรงเรียนนวลนรดิศ  
เชื่อวาเปนกุญแจแหงความสำเร็จ ในการแขงขันกรีฑาระหวางโรงเรียน ที่โรงเรียน
สวนกุหลาบ ในชวงป พ.ศ.2446-2448 ทานเลาใหฟงวา “...ทางโรงเรียนไดจัดให
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ขาพเจาเขาแขงวิ่งสวมกระสอบ วิ่งสามขา และว่ิงเก็บของ แตแพเขา ไมไดชนะท่ี ๑  
สักอยางเดียว เพราะมีการฝกซอมในเวลากะทันหัน...” (พระยาสุนทรพิพิธ, 2515, 
หนา 41) 

14  แนวคิดนี้แพรหลายจากบรรดาชาวคริสตในอังกฤษตั้งแตราวป พ.ศ.2393 เปนตนไป 
ผานการเผยแผศาสนาภายใตความเชื่อวาชาวคริสตในขณะนั้นรางกายออนแรง  
และออนแอนเหมือน “สตรี” พระในศาสนาคริสตท้ังในอังกฤษและอเมริกาไดสนับสนุน
ใหชาวคริสตมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บรรดาพระถึงกับเชื่อวาหากผูใดปลอยให
รางกายออนแอ ไมสมชาย ผูนัน้ไมใชชาวคริสตทีแ่ทจรงิ แนวคดิท่ีเนนการออกกำลังกาย
ใหแข็งแรงกลาหาญนี้แพรหลายในโรงเรียนสาธารณะ (หรืออันที่จริงคือเอกชน)  
การกระตุนใหนักเรียนเลนกีฬาจึงสรางผูบริหาร เจาหนาที่ ครู ฯลฯ ผูที่ไดเผยแพร
คณุคาการเลนกฬีาเหลานีไ้ปทัว่โลกในเวลาตอมา (Putney, 2001, pp. 5-11) (Baker, 
2007, pp. 32-36) 

15  จากรายงานขาวในทศวรรษถัดไปชี้ใหเห็นวาประโยชนจากการเปนสมาชิกสโมสร
ของบรรดาชนช้ันนำท้ังสยามและตางประเทศผูกขาดอำนาจในสโมสร และใชสโมสร
เปนเครื่องสานสัมพันธทางการทูต (บางกอกสมัย, 25 กุมภาพันธ 2442, หนา 22)  
(Bangkok Times, 11 กันยายน 2444, หนา 2) 

16  รชักาลที ่5 ตรสัชมสมาชิกราชวงศ ทีเ่ลนโครเกตไดดวีา “เปนทหารเสือได” (ถนอมวงษ 
กฤษณเพ็ชร, 2525, หนา 40-41) 

17  สนั่น หรือเจาพระยาธรรมศักด์ิมนตรี (พ.ศ.2419-2486) เกิดท่ีกรุงเทพฯ เปนบุตร  
ม.ล.เจียม เทพหัสดิน หรือพระยาไชยสุรินทร (เคยดำรงตำแหนงเจากรมพระคลัง
ขางท่ี) ในพุทธทศวรรษ 2430 ทานเรียนที่วัดบพิตรพิมุข โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกหุลาบ โรงเรียนสนุนัทาลยั และโรงเรียนฝกหัดอาจารย ในป พ.ศ.2438 ทานไดรบั
คัดเลือกไปศึกษาวิชาครู ที่อังกฤษ เมื่อสำเร็จการศึกษาในป พ.ศ.2441 ทานไดแวะดู
การศึกษาท่ีอินเดีย และเม่ือทานกลับมาท่ีสยาม ทานเปนครูโรงเรียนฝกหัดอาจารย 
พนกังานแตงแบบเรยีน เจากรมตรวจ เจากรมราชบัณฑติ ในทศวรรษถัดมาทานดำรง
ตำแหนงผูบญัชาการโรงเรียนขาราชการพลเรือน เสนาบดีกระทรวงธรรมการ หลังการ
ปฏิวัติประชาธิปไตย 2475 ทานดำรงตำแหนงประธานสภา (วิโรจน วงษทน, 2550, 
หนา 7-14) 

18  การไมสวมใสเสื้อผาที่ปดบังรางกายทั้งทอนบนและทอนลางกลายเปนการกระทำ 
ทีผ่ดิกฎหมาย ถกูจบั การเปลือ้งทอนบนจากทีเ่คยกระทำกนัในสงัคมสยามกลายเปน 
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ความปาเถื่อน (บางกอกสมัย, 2 กุมภาพันธ 2442, หนา 15) (บางกอกสมัย,  
19 เมษายน 2443, หนา 9)  

19  เชยยอมรับในสถานะที่สูงกวาของโรงเรียนสวนกุหลาบที่มีเหนือโรงเรียนบพิตรพิมุข 
ทานกลาวอยางภูมิใจวาสมาคมนักเรียนเกาโรงเรียนสวนกุหลาบยอมรับวาทาน 
เปนศิษยเกาโรงเรียนสวนกุหลาบ เพราะทานเคยฝกการหัดระเบียบแถวท่ีนั่นมากอน 
(พระยาสุนทรพิพิธ, 2515, หนา 19) 

20  ความเปน “ระเบียบเรียบรอย” ของคนในเคร่ืองแบบของรัฐ (นักเรียน และตำรวจ) 
ถูกบรรยายในหนังสือพิมพ Bangkok Times วาเปนความ “เจริญขึ้น” “นายินดี”  
“นาชม” “สะอาด” “โอโถง” จึงเปนการกระทำอันสมควรกับการท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องแบบให (Bangkok Times, 6 ตุลาคม 2447, หนา 5) 
(Bangkok Times, 8 ตุลาคม 2447, หนา 5)  

21  ในชวงปดังกลาวมีนักเรียน 12,000 คน จาก 330 โรงเรียน ขณะท่ีประชากรสยาม 
ในป พ.ศ.2444 มรีาว 6,400,000 คน (Baker and Phongpaichit, 2002, pp. 231-233) 
(Population Statistic, 2004) 

22  สมาชิกสวนใหญของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ ไดเสนอใหเลิกการเตะแขงออกจาก 
การเลนตั้งแตป พ.ศ.2406 (Keech, 2003, p. 8) (Elias and Dunning, 1986, p.197) 

23  เชย หรือพระยาสุนทรพิพิธ (พ.ศ.2434-2516) เกิดที่จังหวัดธนบุรี เปนบุตรชาวสวน 
ระหวางป พ.ศ.2441-2448 ทานเขาเรียนท่ีวัดบางสะแกนอก (ธนบุรี) โรงเรียนวัด
บพิตรพิมุข (กรุงเทพฯ) และโรงเรียนวัดนวลนรดิศ (ธนบุรี) ตามลำดับ เมื่อจบช้ัน
มัธยมสาม ทานถวายตัวเปนมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชวชิราวุธ และ
ทานสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในป พ.ศ.2452 ในปถัดมาทานเปน
เลขานุการมณฑลอีสาน ในระหวางป พ.ศ.2459-2475 ทานเปนผูวาราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา นครสวรรค ราชบุรี ระยอง พิษณุโลก ตอมาทานดำรงตำแหนงอธิบดี
กรมมหาดไทย ตั้งแตป พ.ศ.2478-2482 ขณะท่ีในป พ.ศ.2489-2490 ทานเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ตั้งแตพุทธทศวรรษ 2500 ทานเปนสมาชิกสภา 
รางรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา และอาจารยประจำคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (พระยาสุนทรพิพิธ, 2516, ไมปรากฏเลขหนา) (พระยาสุนทรพิพิธ, 
2515, หนา 257)  
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24  ในบรรดาสามัญชนในภาคกลางท่ีเดือดรอนจากการพยายามควบคุมแทรกแซง 
การทำมาหากินหรืออำนาจภายในของชุมชนเพื่อเก็บภาษี ไดเกิดนักเลงที่พยายาม
ตอตานรัฐดวยการปลนสะดมเจาหนาที่รัฐ ตั้งแตทศวรรษกอนหนาและทศวรรษ 
2440 นักเลงเหลานี้นาจะไดรับความชื่นชมจากชาวบานไมนอยดังที่พวกเขาไดรับ
ความชวยเหลือจากชาวบาน (Johnston, 1980) 

25  โรงเรียนแหงน้ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือเนนการผลิตขาราชการเปนหลัก การเขาโรงเรียนจะตอง
ผานการเขาถึงเครือขายอุปถัมภดวยประเพณีถวายตัว ควรกลาวดวยวาในชวงเวลา
นั้นราวรอยละ 75 ของนักเรียนโรงเรียนช้ันนำท่ีปนนักเรียนไปสอบทุนคิงอยาง 
ราชวิทยาลัย เปนบุตรหลานของสมาชิกราชวงศและขาราชการระดับสูง (Rabibhadana, 
1975, p. 105)  

26  ในบริบทของการขยายขอบเขตอำนาจรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยผานระบบราชการ  
(ราว พ.ศ.2434 ถึง 2453) สามัญชนหรือแมแตผูใหญบานใชความรุนแรงเพ่ือปกปอง
ชาวบานผูเดือดรอนจากการริเริ่มแทรกแซงลงทะเบียนทรัพยสินของชาวบานเพื่อ
เกบ็ภาษีโดยรฐั แนนอนวาบคุลกิความกลาหาญกลาชนตอสูกบัใครหนาไหน ตลอดจน
เกเร ถูกแสดงออกมาในระหวางชวยเหลือชาวบานดวย ความเปนนักเลงที่ไดรับการ
ยอมรับ สนับสนุนจากชาวบาน (Johnston, 1980) จากท้ังสองบริบทบงช้ีใหเห็นวา 
ความรุนแรงยังคงเปนวัฒนธรรมความเปนชายไทยในภาคกลางที่ชอบธรรม 

27  ในป พ.ศ.2447 Bangkok Times รายงานการแขงขันที่สนามหลวง ระหวางทีม 
Bangkok (ชาวยุโรปในกรุงเทพฯ) กับ H.M.S. Rinaldo (ทหารเรือของสหราชอาณาจักร) 
บงชี้ใหเห็นถึงการแขงฟุตบอลของบรรดาชาวยุโรปวาเลนกันตามกติกา เพื่อเนน 
ผลการแขงขัน ทั้งนี้ไมมีการรายงานถึงการเลนนอกกติกาใดๆ 

 การเลนของผูเลนทีม H.M.S. Rinaldo ถูกบรรยายวามีประสิทธิภาพในการทำประตู 
และมีความสวยงามในการเลน ดงันัน้จึงสงผลใหทมีไดรบัชัยชนะ ตลอดจนมชีือ่เสยีง
ในละแวกทะเลจีนใต (Bangkok Times, 26 กันยายน 2447, หนา 8) 

28  ดังที่ไดลงขอความวา “Play has been going on the Premane Ground for some 
time back, and from the interest that is being shown in the farang game the 
Club seems likely to do well”. (Bangkok Times, 11 กันยายน 2444, หนา 2) 

29  ฮัก บุนนาค หรือพระสุรพันธาทิตย ขารับใชในรัชกาลท่ี 6 เปนบุตรของเทศ บุนนาค 
หรือเจาพระยาสุรพันธพิสุทธิ์ (ชมรมสายสกุลบุนนาค, 2542, หนา 146)  
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การศึกษาปรากฏการณทางสังคมเพ่ืออธิบายและทำความเขาใจ
พฤติกรรมของกลุมคนในสังคม เปนสิ่งที่สังคมวิทยาตั้งแตยุคเร่ิมตน 
ใหความสนใจทำการศึกษา ปจจุบันการศึกษาทางสังคมวิทยาไดแพรหลาย
ในเชิงสหสาขามากข้ึน เชน สังคมวิทยาการเมือง สังคมวิทยาเศรษฐกิจ 
หรือสังคมวิทยาโลกาภิวัตน สังคมวิทยากีฬาเปนอีกหนึ่งสหสาขาวิชา 
ท่ีมีการศึกษาเพ่ืออธิบายความสัมพันธของผูคนสถาบันทางสังคมและวงการ
กีฬา เน้ือหาบทน้ีเปนสวนหน่ึงของการพยายามทำความเขาใจปรากฏการณ
การแขงขันฟุตบอลอาชีพในสังคมไทยยุคปจจุบัน ซึ่งหากจะกลาวถึงกีฬา
ฟตุบอลแลวกลาวไดวาเปนกฬีาทีม่อีทิธิพลอยางยิง่ตอชวงวยัรุนของคนไทย 
เพราะไมวาจะเปนในสถาบันการศึกษา สถาบันสื่อสารมวลชนหรือพื้นที่
ทางสังคมอ่ืนในชีวิต สีสันและเร่ืองราวของโลกฟุตบอลตางถูกถายทอด 
ไปอยางแพรหลาย ทั้งที่ในประวัติศาสตรการเริ่มตนเลนกีฬาฟุตบอลของ
คนไทย กีฬาชนิดนี้เปนกีฬาท่ีนำเขามาโดยชนช้ันสูงท่ีไดรับการศึกษา 
มาจากตางประเทศ1 (ดูบทที่ 2 ในหนังสือเลมนี้ดวย - บก.) อยางไรก็ตาม
เมือ่ระยะเวลาผานไป จะดวยโอกาสหรือความเสมอภาคทางสังคมท่ีมมีากขึน้ 
ฟุตบอลกลายเปนกีฬาขวัญใจคนไทยท่ีไดรับความนิยมอยางมากทุกชนช้ัน 

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 
สายชล ป�ญญชิต 



ทัง้ฟตุบอลตางประเทศและฟตุบอลในประเทศในระยะหลงัมานี้2 ไมวาจะเปน
ดวยรูปแบบการแขงขนัทีเ่ราใจหรือเน่ืองจากอานุภาพของส่ือเปนจุดเรงกต็ามแต 
ฟุตบอลไดเปนกีฬา “ความหวัง” ที่คนไทยสวนใหญอยากเห็นทีมชาติไทย
สามารถไปรวมมหกรรมฟุตบอลโลก (World cup) ใหไดสักคร้ังในชีวิต 
ความนิยมของคนไทยอยางมากตอฟุตบอลสงผลใหการจัดการแขงขันฟุตบอล
อาชีพข้ึนในประเทศ เปนอีกหน่ึงความหวังวาจะประสบความสำเร็จจนสามารถ
ชวยยกระดับคุณภาพการเลนของนักฟุตบอลอาชีพขึ้นมาได 

ทวาจินตนาการท่ีสวยหรูของการสรางฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
กับความจริงไมไดเปนเร่ืองเดียวกันเสมอไป การถือกำเนิดข้ึนของการแขงขัน
ฟตุบอลอาชพีในประเทศไทยในยคุแรก มคีวามผกูโยงกบัองคกรทางการเมอืง
และผูนำองคกรในภาคธุรกิจขนาดใหญของประเทศ การสรางทีมฟุตบอล
สวนใหญเปนไปเพื่อการสรางชื่อเสียงใหกับองคกรในยุคเศรษฐกิจฟองสบู  
(คอืในชวงทศวรรษ 2540) มากกวาการใหความสำคญักบัรากฐานของวงการ
ฟุตบอล หรืออีกนัยหนึ่งคือการแสดงพลังชั่วครูชั่วยามที่จะพัฒนาวงการ
ฟุตบอลของผูนำองคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชนที่มีอำนาจและเงินตรา
ในสังคมไทย3 การละเลยตอองคความรูของการพัฒนาการแขงขันกีฬา
อาชีพ สงผลใหในยุคแรกของการจัดการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก  
ไมประสบความสำเร็จทั้งในมิติของผูชม รายไดและความสนใจของ
สื่อสารมวลชน จนอาจเรียกไดวาเปนการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพ 
ที่ลมเหลวอยางไรกระบวนทา4 อยางไรก็ตามตลอดชวงระยะเวลาลองผิด
ลองถูกกวา 10 ป การจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพในไทยดูเหมือนวาจะมี
เคาลางแหงความสำเร็จมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นเร่ืองการ
ต่ืนตัวของคนในทองถ่ินตอทีมฟุตบอลประจำจังหวัดกับการขยายฐานจำนวน
แฟนฟุตบอลในการเชียรทีมฟุตบอล5 การยกระดับการจัดการแขงขัน 
ตลอดจนการพัฒนาฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกใหกาวหนาไปไดนั้น สมาคม
ฟตุบอลแหงประเทศไทยและบริษทั ไทยพรีเมยีรลกี จำกดัในฐานะผูรบัผดิชอบ
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เปนฝายจัดการแขงขันหลักของฟุตบอลอาชีพนาจะตระหนักวา “ความรู”  
มีความจำเปนอยางย่ิงตอการยกระดับการแขงขันใหเปนท่ีสนใจของสังคม 
เพื่อสามารถนำไปสูการลงทุนของภาคเอกชน การสนับสนุนจากภาครัฐ
ตลอดจนการประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจระยะยาวได  

 

2. ¿ØμºÍÅä·Â¾ÃÕàÁÕÂÃ�ÅÕ¡: ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§áÅÐâÍ¡ÒÊ 

แมวาผูคนในสังคมไทยจะใหความสนใจการแขงขันกีฬาอาชีพ 
ในตางประเทศโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ซึ่งมีฐานผูชมและกิจกรรมสงเสริม
การขายมากมาย แตกระแสฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยก็ไดรับความสนใจ
ไมนอยในระยะ 3 ถึง 4 ปที่ผานมา อยางไรก็ตามควรพิจารณาวากระแส
ของการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก ที่มักจะถูกนำเสนอวาการแขงขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกมีความเติบโต ทั้งในเชิงธุรกิจและจำนวนผูชม 
มากข้ึนอยางชัดเจนน้ัน เปนความจริงหรือไมอยางไร? และภายใตขอเท็จจริง
ดังกลาวจะสามารถใชโอกาสท่ีสังคมใหความสนใจ พัฒนาการบริหารจัดการ
ใหการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกพัฒนาไปไดในอนาคตอยางยั่งยืน 
ไดอยางไร 

จากขอมูลของ บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จำกัด ซึ่งเก็บรวบรวมสถิติ
เรื่องรายไดและจำนวนผูชมของการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก ตั้งแต
ฤดูกาลของการแขงขัน พ.ศ.2553-2554 พ.ศ.2554-2555 และ พ.ศ.2555-
2556 พบวา 
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ภาพที่ 1 แสดงจำนวนรายไดของการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 3 ปยอนหลัง6 

จากขอมูลบนแผนผังขางตน จะเห็นไดวารายไดจากการแขงขัน 
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก ทั้งในสวนของรายไดจากบัตรเขาชมการแขงขันและ
รายไดจากสินคาที่ระลึกการแขงขันตลอดฤดูกาล มีแนวโนมที่สูงขึ้น 
อยางเห็นไดชัด โดยเงื่อนไขท่ีชวยสงเสริมใหการแขงขันฟุตบอลอาชีพ 
กลับมาประสบความสำเร็จในแงของรายไดอีกครั้ง มีเหตุผลและคำอธิบาย
ที่แตกตางกันออกไป การศึกษาของกิตติพงษ เอื้อพิพัฒนากูล (2553)  
ไดชี้ใหเห็นวาผูบริหารของบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จำกัด ไดคำนึงถึงการ 
ใชชองทางสือ่สารมวลชนในการประชาสมัพนัธการแขงขนัเพือ่ใหคนในสงัคม
ตื่นตัว นอกจากนี้การที่มีการถายสดการแขงขันอยางสม่ำเสมอทางชอง 11 
กรมประชาสัมพันธ ไปจนถึงชองสัญญาณแบบบอกรับสมาชิก ถือเปน 
ชองทางที่สำคัญอยางมากในการกระตุนใหคนทั่วไปอยากเขาไปรับชม
บรรยากาศในสนามแขงขันจริง ที่แตกตางออกไปจากการชมทางทีวี 
ในลักษณะที่มีความคึกคักของเสียงเชียรและการจัดการที่ไดมาตรฐาน 
มากยิ่งขึ้น 
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รูปแบบการประชาสัมพันธที่หลากหลายอันเปนหนึ่งในปจจัยที่ทำให
การแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกประสบความสำเร็จนั้น ไดรับการยืนยัน
จากงานของอุเทน แกวกัณหาเดชากุล (2554) ที่สรุปวากลยุทธการ
ประชาสมัพนัธระดบัสโมสรทีป่จจบุนัเปนทีแ่พรหลายและไดรบัการประเมนิผล
วาประสบความสำเร็จคือการใชชองทางบนพ้ืนท่ีออนไลน เวบ็ไซตของสโมสร
ที่พัฒนาขึ้นจากเดิมที่จะใชเว็บไซตองคกรราชการหรือองคกรธุรกิจที่เปน
เจาของสโมสร ถูกพัฒนามาสูการมีเว็บไซตสโมสรฟุตบอลเปนของตนเอง 
มีการรายงานขาวความเคล่ือนไหว บอกรายละเอียดการแขงขัน ชองทาง 
การขายบัตรเขาและสินคาท่ีระลึก รวมท้ังขอมูลของนักฟตุบอลประจำสโมสร 
ถือเปนพื้นที่สื่อกลางท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกและผูสนใจสโมสรฟุตบอล 
แหงนั้นๆ สามารถเขามาแลกเปลี่ยนขอมูลสำคัญของสโมสรได นอกจากนี้
การขยายการเปดเว็บบอรดและ Facebook ถือเปนอีกหน่ึงกลยุทธการส่ือสาร
ที่ประสบความสำเร็จเปนอยางยิ่งในระบบการสื่อสารปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงจำนวนผูชมของการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 3 ปยอนหลัง7 
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จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก  
มจีำนวนผูชมทีเ่พ่ิมมากข้ึนท้ังในภาพรวมและจำนวนผูชมการเฉล่ียตอหนึง่นดั
การแขงขัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของการดำเนินการจัดการแขงขัน 
ท่ียกระดับความสนใจของแฟนบอลใหเขาไปชมในสนามไดมากย่ิงข้ึน แนวทาง
การพัฒนาใหมีแฟนบอลเขาชมในสนามมากย่ิงขึ้นเปนหน่ึงในเง่ือนไขท่ีจะ
ผลกัดนัใหสมาพนัธฟตุบอลแหงเอเชียใหโควตาสโมสรสมาชิกจากประเทศไทย 
ไดเขารวมการแขงขันฟุตบอลชิงแชมปสโมสรแหงเอเชียในตำแหนงท่ีดีและ
จำนวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนดวย ความต่ืนตัวของแฟนบอลไทยท่ีมีมากข้ึนจึงเปนการ
เริ่มตนของโอกาส ในการพัฒนาวงการฟุตบอลอาชีพของไทยใหประสบ
ความสำเร็จไดในระยะยาว 

การศึกษาของรุงโรจน พรขุนทด พ.ศ.2553 เปนอีกหน่ึงผลงาน 
ทางวิชาการที่ยืนยันถึงความกาวหนาและการประสบความสำเร็จของ 
การแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก เขาไดใชตัวช้ีวัดของสมาพันธฟุตบอล
แหงเอเชียเขามาศึกษาการจัดการแขงขันในมิติตางๆ และพบวาสโมสร
ฟตุบอลในระดับการแขงขนัฟตุบอลไทยพรีเมียรลกีทัง้ 16 ทมีในป พ.ศ.2554-
2555 ตางพยายามปรับตัวใหผานมาตรฐานภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน
บุคลากร ดานงบประมาณ ดานส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผูชมและ
สื่อสารมวลชน และดานโครงสรางพื้นที่ สโมสรขนาดใหญ เชน สโมสร
บุรีรัมย ยูไนเต็ด สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด สโมสรชลบุรี มีทิศทางและ
กลยุทธที่ชัดเจนในการวางแผน ซึ่งอาจเพราะสโมสรเหลานี้มีความพรอม
เรื่องงบประมาณที่มั่นคงจึงสามารถลงทุนทรัพยากรพื้นฐาน ตลอดจน
กำหนดทิศทางการดำเนินงานระยะยาวได ดังนั้นในอนาคตหากสโมสร
ฟุตบอลในการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกตองการเพ่ิมจำนวนผูชมและ
ผลงานใหมีดีย่ิงข้ึน ก็ควรพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
และพรอมรองรับกับมาตรฐานของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย ที่พยายาม
สรางการเช่ือมโยงการลงทุนท้ังจากรายไดจากสปอนเซอร รายไดจากการ
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ขายบัตรและสินคาท่ีระลึก และรายไดจากลิขสิทธิ์ของการถายทอดสด  
ซึ่งจะสรางใหสโมสรฟุตบอลมีระบบงบประมาณที่มั่นคงกวาการลงทุนของ
เจาของทีมเพียงอยางเดียว 

การเพิ่มขึ้นของจำนวนผูชมและรายไดของการแขงขันฟุตบอลไทย
พรีเมียรลีกในระยะ 3 ปท่ีผานมา สะทอนใหเห็นถึงความสำเร็จของผูจัดการ
แขงขัน ท่ีไดพยายามสงเสริมการเขามามีสวนรวมของภาคธุรกิจ ส่ือสารมวลชน
และการปองกันเหตุความรุนแรงอยางท่ีเคยเปนปญหาของการแขงขันฟุตบอล
อาชพีของไทยมาโดยตลอด อยางไรกต็ามปญหาตางๆ ใชวาจะไดรบัการแกไข
อยางสมบรูณแบบ ความรนุแรงและความขัดแยงจากการแขงขนัฟตุบอลไทย
พรีเมียรลีกยังมีใหเห็นอยูบอยครั้ง (ดู บทที่ 5 ในหนังสือเลมนี้ดวย - บก.) 
เหตุการณบางเหตุการณเปนชนวนลุกลามสูความรุนแรงนอกสนามแขงขัน8 
ดังนั้นในอนาคตหากการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกจะสามารถกาวข้ึน
ไปเปนลีกการแขงขันที่เทาเทียมกับการแขงขันฟุตบอลอาชีพของญี่ปุน 
เกาหลีใต เปนประเด็นท่ีทาทายสำหรับผูจัดการแขงขันและผูมีสวนเก่ียวของ
อยางยิ่งที่จะตองจับตาประเด็นความรุนแรง เพ่ือไมใหขอดอยดังกลาว 
สรางรอยบาดแผลใหกับเสนทางสูอนาคตของการแขงขันฟุตบอลไทย
พรีเมียรลีก ซึ่งกำลังมีแนวโนมของผลงานท้ังภาพลักษณของนักกีฬา  
ความสนใจของส่ือสารมวลชนและภาคธุรกิจ ตลอดจนกระแสความต่ืนตัว
จากแฟนบอลที่กำลังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

3. ¿ØμºÍÅä·Â¾ÃÕàÁÕÂÃ�ÅÕ¡: ¡ÒÃàÁ×Í§¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¡ÕÌÒ9 

ยุคสมัยของฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกปจจุบัน ถือเปนชวงเวลาท่ีกระแส
ความนยิมในการจดัการแขงขนัมีสงูมากทีส่ดุชวงหนึง่ของวงการฟตุบอลไทย 

การยกระดับการจัดการแขงขัน การพัฒนาการลงทุนดานตางๆ ระดับสโมสร 
ตลอดจนความสนใจของผูชมที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ตางเปนปจจัยให
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สื่อสารมวลชนถายทอดภาพของการประสบความสำเร็จลักษณะดังกลาว
ออกไป ในการศึกษาทางสังคมศาสตรวาดวยแฟนคลับและทองถิ่นนิยม
เปนอีกมิติหนึ่งที่มีการศึกษาอยูบาง สายชล ปญญชิต (2554) และอาจินต 
ทองอยูคง (2555) ไดพยายามช้ีใหเหน็ถงึปฏบิตักิารของแฟนคลับวา ถอืเปน
สวนชวยใหการแขงขันไทยพรีเมียรลีกประสบความสำเร็จไดรับความนิยม
มากขึน้ ชมุชนของแฟนคลับฟตุบอลทีม่คีวามเหนียวแนนในปจจบุนั ไดสงตอ
การกอรางวัฒนธรรมความจงรักภักดีตอสโมสร อยางไรก็ดีแฟนบอลของ
สโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียรลีกก็เปนผูกำหนดอัตลักษณและวัฒนธรรม
การเชียร ตลอดจนการบริโภคในวงจรอุตสาหกรรมกีฬาดวยเชนกนั ขอเสนอ
ที่สำคัญสองประการจากงานศึกษาทั้งสองชิ้นคือ การสะทอนใหเห็นถึง
ความสำคัญของแฟนบอลในการแขงขันและการกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว
ของการจัดการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก10 ความนิยมท่ีมีมากขึ้นไมได
จำกัดอยูเฉพาะ “คนดู” เทานั้น แตในมุมของ “คนทำ” สโมสรฟุตบอลก็มี
ความสนใจท่ีมากขึน้อยางชดัเจน การเขามามอีทิธิพลของนักการเมอืงตอการ
จัดการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกความนิยมท่ีเพ่ิมมากข้ึนของการจัดการ
แขงขันที่ประสบความสำเร็จ มีปจจัยใดเขามาเก่ียวของกับความสำเร็จ 
ดังกลาวบาง คือประเด็นปญหาที่เราตองพยายามอธิบายและหาคำตอบ 

ในป พ.ศ.2552 สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยไดจัดตั้ง บริษัท 
ไทยพรีเมียรลีก จำกัด11 ขึ้นเพื่อเปนหนวยงานท่ีจัดการแขงขัน อำนวย
ความสะดวกดานการประสานใหขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานสโมสรฟุตบอล
และท่ีสำคัญคือการควบคุมการแขงขันในรายการไทยพรีเมียรลีกและรายการ
ฟุตบอลถวยภายในประเทศ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกถือเปนปจจัยท่ีสำคัญในการสงเสริมใหส่ือสารมวลชน
และผูชื่นชอบการแขงขันฟุตบอลกลับมาใหความสนใจการแขงขันรายการ
ดังกลาว อันที่จริงการปรับตัวของการจัดการแขงขันฟุตบอลของสมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทย มีความเก่ียวของกับสิทธิประโยชนที่จะไดรับ 

90 ¿Ø μ º   Å ä · Â  



ตามกฎระเบียบของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (Asia Football Confederation)
เปาหมายท่ีสำคัญของการยกระดับการแขงขันประการหน่ึงคือใหสามารถ
สงทีมสโมสรท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศเขารวมการแขงขันฟุตบอลชิงแชมป
สโมสรแหงเอเชียทีมสโมสร AFC Champion League ซึ่งถือวาเปนรายการ
แขงขันท่ีมีเงินรางวัลและสิทธิประโยชนจากการเขารวมการแขงขันสูง12  
อีกท้ังยังเปนสวนหนึ่งของการกระตุนใหเกิดการพัฒนาของวงการฟุตบอล
ในทวีปเอเชียอีกดวย 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาของการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 
ความตื่นตัวของแฟนฟุตบอลถือเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดท่ีสามารถนำกระแส
สังคมใหกลับมาสนใจไดอีกครั้ง การศึกษาของ Chuenchanok Siriwat  
ในเร่ือง “Football culture and the politics localism: A case study of 
Chonburi football club” เสนอวากีฬาฟุตบอลเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
ทางการเมืองท่ีนักการเมืองใชเปนเคร่ืองมือในการขยายอำนาจและความ
นิยมใหกับตนเอง นอกจากนี้การศึกษาดังกลาวยังชี้ชัดลงไปวานักการเมือง
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประสานการบริหารงานใหสโมสร
ประสบความสำเรจ็ ดวยการอำนวยความสะดวกผานทรพัยากรของหนวยงาน
ในสังกัด ซึ่งในสวนของจังหวัดชลบุรีนั้นไดสรางใหสโมสรเปนที่ดึงดูด 
ความสนใจและศูนยรวมของกิจกรรมทางสังคมใหกับคนในจังหวัดได  

ทีมสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีก็เชนกัน ในชวงของการพัฒนาสโมสร
ขึ้นมาภายหลังการต่ืนตัวของกระแสการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 
สโมสรแหงน้ีมีผลงานท่ีดีในการแขงขันระดับภูมิภาคแตเม่ือตองใชงบประมาณ
สงูขึน้ในการแขงขนัระดับประเทศ สโมสรแหงนีก้ลับประสบปญหาทางการเงิน
จนกระท่ังนายตระกูล ศลิปอาชาไดเขามารับบทบาทในการบริหารงานแทน13 
ทั้งการลงทุนและการบริหารจัดการของสโมสรแหงนี้ไดมีความคลองตัวและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น14 กระท่ังปการแขงขัน พ.ศ.2555-2556 สโมสรแหงนี้
สามารถจบการแขงขันไดในอันดับที่ 4 ของการแขงขันฟุตบอลรายการไทย
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พรเีมยีรลกี จะเหน็ไดวารปูแบบการดำเนนิงานทางการเมอืงควบคูไปกบัการ
พัฒนาวงการกีฬาเชนน้ี เคยเกิดข้ึนกลับทีมฟุตบอลหญิงของโรงเรียนประจำ
จังหวัดสุพรรณบุรีมาแลว ซึ่งในทายที่สุดทีมฟุตบอลหญิงท่ีมีนักกีฬาจากทีม
โรงเรยีนประจำจังหวดัสพุรรณบรุถีงึ 8 คน สามารถกาวไปถึงแชมปกฬีาซเีกมส
ที่จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทยเปนเจาภาพใน พ.ศ.254215 

ทามกลางการเขามามีบทบาทมากข้ึนของนักการเมืองระดับประเทศ 
สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ดเปนสโมสรที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุด การที่ 
นายเนวิน ชิดชอบ ตองยุติบทบาทของตนเองในฐานะกรรมการบริหาร
พรรคไทยรักไทยและบทบาทเบื้องหลังพรรคภูมิใจไทยแลว การกาวเขามามี
บทบาทสำคัญในวงการฟุตบอล ไดสรางกระแสการเปล่ียนแปลงและ 
ความตื่นตัวตอนักการเมืองคนอื่นๆ อีกมากมาย การลงทุนสรางสนาม
แขงขัน การพัฒนาระบบการบริหารการแขงขัน ตลอดจนระบบพัฒนานักกีฬา
ทั้งการคนหาผูเลนที่มีความสามารถและการฝกซอมที่มีคุณภาพมากขึ้น 
ชวงระยะเวลาอันสั้นตั้งแตป พ.ศ.2553-2555 สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด 
สามารถกาวขึ้นเปนแชมปการแขงขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียรลีกถึง  
2 ครัง้ในป พ.ศ.2553-2554 และ พ.ศ.2555-2556 พฒันาการท่ีเห็นไดอยาง
ชัดเจนถึงการปรับตัวของสโมสรแหงน้ีคือการประชาสัมพันธและการพัฒนา
ระบบอำนวยความสะดวกแกแฟนบอล การเกิดข้ึนของ Facebook, Instagram, 
Twitter ของสโมสร ผูบริหารสโมสรและนักฟุตบอลดูจะเปนเรื่องพื้นฐาน
ทั่วไปท่ีตองมีตามยุคสมัยที่พัฒนาไป ขณะที่การเปดใหสามารถซื้อทัวร 
ชมการแขงขันในชวงเวลาท่ีสโมสรตองออกไปทำการแขงขันตางประเทศ
ดวยนั้นดูจะเปนส่ิงที่ไมไดเกิดขึ้นงายดายนัก เพราะแมแตสมาคมฟุตบอล
แหงประเทศไทยยังไมมีระบบดูแลแฟนบอลในชวงท่ีตองไปทำการแขงขัน
ตางประเทศไดอยางสโมสรช้ันนำของประเทศหลายแหงจัดการ ความสำเร็จ
ของสโมสรแหงนี้ชวยเพ่ิมความนิยมทางการเมืองท่ีมีอยูแลวของเจาของ
สโมสรแหงนี้ใหมีความม่ันคงและยืนนานออกไปไดมากขึ้น16 
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ปจจุบันในฤดูกาลป พ.ศ.2555-2556 มีจำนวนสโมสรฟุตบอล 
ในรายการไทยพรีเมียรลีกและการแขงขันฟุตบอลเอไอเอส ดิวิชั่น 1 ซึ่ง
เปนการแขงขันลำดับรองลงมาท้ังส้ิน 36 ทีม ปรากฏวามีจำนวนนักการเมือง
ตั้งแตระดับอดีตรัฐมนตรีถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและเครือญาติเปน
ประธานสโมสรอยูถึง 25 ทีม นอกนั้นเปนนักธุรกิจ 11 ทีม และขาราชการ 
5 ทีม โดยนักการเมืองท่ีอยูในตระกูลที่มีชื่อเสียง เชน ตระกูลชิดชอบ 
ตระกูลศิลปอาชา ตระกูลคุณปลื้ม ตระกูลติยะไพรัช ตระกูลบุญญามณี 
เปนตน จะเห็นไดวานักการเมืองไดเขามาจับจองพื้นท่ีในการเปนเจาของ
สโมสรฟุตบอลทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น สวนหน่ึงเพราะการที่ฟุตบอลมีชวงเวลา
ทีส่มำ่เสมอในการทำการแขงขนั ดงันัน้ทัง้ปายโฆษณา การประสบความสำเรจ็
ของทีมและการเพ่ิมจำนวนของผูชมการแขงขันตางเปนสวนชวยผลักดัน 
ใหนกัการเมอืงมภีาพลกัษณทีโ่ดดเดนมากข้ึนในสายตาของผูมสีทิธิเ์ลือกตัง้  

การเขามามีบทบาทของนักการเมืองในวงการฟุตบอลไทยนั้น ไมได
เปนแคสีสันทางการเมืองเทานั้น ในอีกมิติหนึ่งพวกเขาไดนำความต่ืนตัว
และความหวังตอการพัฒนาวงการฟุตบอลโดยรวมใหมีมากขึ้นตามไปดวย 
เพราะท่ีผานมาอำนาจการบริหารสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยถูกผูกขาด
โดยกลุมอำนาจเกามาเปนระยะเวลายาวนาน17 ดังนั้นเมื่อกลุมนักการเมือง
ที่บริหารสโมสรสมาชิก เชน สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด สโมสรชลบุรี สโมสร
พัทยาเอฟซี สโมสรศรีราชาเอฟซี และสโมสรสงขลายูไนเต็ด ไดรวมตัว 
เพือ่สนบัสนนุใหบคุคลอืน่ขึน้ชงิตำแหนงนายกสมาคมฟตุบอลแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ สงผลใหในเครือขายสังคมออนไลนและกลุม 
แฟนบอลไทยจำนวนมากตางใหการสนบัสนนุแนวคดิดงักลาว เพราะหวงัวา
จะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสูวงการฟุตบอลไทยได18 แมวาผลการ
เลือกตั้งดังกลาวจะไมไดนำไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจอยางเด็ดขาด 
แตกระแสความหวังและสายลมของการเปล่ียนแปลงก็ไดพัดผานเขามา 
ยังแฟนบอลไทยท่ีตองการเห็นความเปล่ียนแปลงเชิงอำนาจและการ 
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บริหารงานขึ้นในสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ การเคล่ือนไหวดังกลาว
ไดตอกย้ำใหเห็นถึงแนวทางการทำงานของนักการเมืองบางสวนที่เขามา 
บริหารสโมสรฟุตบอล วาพวกเขาตองการดำเนินการระยะยาวและสราง
การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางการบริหารงานใหเกิดข้ึนในการแขงขันฟุตบอล
อาชีพในประเทศไทย19 อำนาจการบริหารสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 
หมายถึงการท่ีจะควบคุมการจัดการสิทธิประโยชน การจัดการแขงขันและ
การกระจายกิจกรรมออกสูพื้นที่ฐานเสียงทางการเมืองของตนเอง 

จะเห็นไดวาการเขามามีบทบาทของนักการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภายหลังการจำเปนตองยุติบทบาททางการเมืองจากคำตัดสินของ 
ศาลรัฐธรรมนูญเม่ือป พ.ศ.2550 ภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน  
พ.ศ.2549 และ อีก 3 พรรคการเมืองเม่ือป พ.ศ.2551 สมัยนายกรัฐมนตรี 
นายสมัคร สุนทรเวช ไดเปนปจจัยหนึ่งที่ผลักดันใหนักการเมืองสามารถ
สรางกิจกรรมที่เชื่อมโยงตนเองไวกับผูคน สังคมและความสนใจของ
สื่อสารมวลชนอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งในทายที่สุดปรากฏการณ 
ทางสังคมลักษณะนี้ไดชวยใหการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกเปนท่ี 
หมายปองของนักการเมืองในการเขามาทำงานบริหารเพื่อสรางความนิยม
ทางการเมืองใหกับตนเอง (ดูเพิ่มเติมในบทท่ี 4 ของหนังสือเลมนี้ - บก.) 
อยางไรก็ตามมนตขลงัของกีฬาฟุตบอล ไดสงผลใหนกัการเมืองอีกสวนหน่ึง
ถึงกับไดประกาศวาจะหันหลังใหกับวงการการเมืองและอยูพัฒนาการ
แขงขันฟุตบอลอาชีพใหดียิ่งขึ้นตลอดไป ซึ่งคงเปนเรื่องท่ีแฟนบอลและ 
ผูเฝาสังเกตการณทางสังคมและการเมืองตองเฝาติดตามตอไป 
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การศึกษาเพื่อทำความเขาใจปรากฏการณฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 
ในเชิงสงัคม วฒันธรรมและการเมือง ถอืเปนประเด็นการศกึษาทีเ่ริม่มผีูสนใจ
ศึกษามากข้ึนในระยะ 2-3 ปที่ผานมา อยางไรก็ตามหากพิจารณาแนวทาง
การศึกษาในประเด็นกีฬาในมุมมองทางสังคมศาสตรจากตางประเทศ20  
จะพบวามีการศึกษาที่เปนประเด็นทาทายใหนักสังคมวิทยาไดหันมาทำ 
การวิจัย เพ่ืออธิบาย/หาคำตอบ ท้ังในเชิงภาคสนามและเชิงทฤษฎีอีกหลาย 
แงมุมดังที่จะนำเสนอตอไปน้ี 

(1) การศึกษาประเด็นความรุนแรง กลาวคือการพยายามอธิบาย
ความรุนแรงในวงการกีฬาท้ังในและนอกสนามการแขงขัน ไมวาจะเปนความ
รนุแรงเชงิวฒันธรรม เชน การแสดงออกจากการเชียร การแสดงออกผานการ
ตอตานระเบียบขององคกรที่ควบคุมการแขงขันหรือแมแตการตอตาน 
ผูบริหารสโมสรฟุตบอลที่ตนเองสนับสนุนอยู หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก
ความขัดแยงในอุดมการณและศรัทธาที่มีตอสโมสรฟุตบอลที่แตกตางกัน  
กเ็ปนอกีหนึง่แนวทางการศกึษากฬีาในมมุมองสงัคมวทิยา ทีไ่ดรบัการศกึษา
มากพอสมควรในตางประเทศ อยางไรก็ตามประเด็นการศึกษาในระดับ 
ทีใ่หญของความรนุแรงคอืกลุมการศกึษาดานพฤตกิรรมเบีย่งเบนทีห่มายรวม
ถึงประเด็นการพนันและการเขารวมกลุมของวัยรุนแฟนบอล (ดูเพ่ิมเติม 
ในบทท่ี 5 และบทท่ี 6 ของหนังสือเลมนี้ - บก.) ซึ่งสำหรับในวงการ
สังคมวิทยากฬีาในประเทศไทยยังไมไดรับการศึกษามากนัก 

(2) การอธิบายเชิงเช่ือมโยงปรากฏการณกับการวิพากษทางทฤษฎี 
กลาวคือใชการใชมโนทัศนและคำอธิบายของทฤษฎีทางสังคมวิทยามาอธิบาย
ปรากฏการณของการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก ในตางประเทศมีการ
เชื่อมโยงการศึกษาทฤษฎีใหเขากับการอธิบายวงการกีฬาอยูพอสมควร21 
อยางไรก็ตามคงไมใชเรื่องงายนักที่จะทำการศึกษาในมิตินี้ เพราะจำเปน
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ตองมีการศึกษาระดับพื้นฐานทางสังคมวิทยากีฬาไวเปนจำนวนหนึ่งเพ่ือ
เปนฐานในการอธิบายเชื่อมโยงกับเชิงทฤษฎี 

(3) ประเด็นทางเพศสถานะ สตรีศึกษาและความหลากหลาย 
ทางเพศ ถือเปนโอกาสดีสำหรับการศึกษาประเด็นเพศสถานะในมุมมอง
สังคมวิทยากีฬาในสังคมไทยปจจุบันมีนักกีฬาหญิงท่ีกำลังอยูในกระแส
ความสนใจของสังคมไทยอยูเปนจำนวนมาก อีกทั้งยุคสมัยท่ีแปรเปลี่ยนไป
ไดสงผลใหบทบาทของผูหญงิมคีวามเทาเทยีมกนัในสงัคมมากขึน้ จงึถอืเปน
โอกาสสำคัญสำหรับกลุมผูสนใจการศึกษาแนวสตรีนิยมในการเขามาทำการ
อธิบายปรากฏการณกีฬาที่เกี่ยวกับของเพศสถานะในสังคมไทย 

(4) ประเด็นทางการเมืองและเศรษฐศาสตรการเมือง ในปจจุบัน
ความสนใจในประเด็นนี้กำลังไดรับความสนใจจากผูที่สนใจการศึกษากีฬา
ภายใตมุมมองทางสังคมศาสตร เน่ืองจากที่ผานมานักการเมืองไดเขามา 
มีบทบาทในการบริหารสโมสรฟุตบอลมากข้ึน (ดูเพิ่มเติมในบทท่ี 4  
ขางหนา - บก) เมือ่ความสนใจในระดับทองถิน่ซึง่เปนฐานเสยีงทางการเมือง
ที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิดการศึกษาในมุมมองทองถิ่นนิยมในหลาย
พ้ืนท่ีตามไปดวย 

จากที่กลาวมาทั้งหมดในขางตน ผูเขียนคิดวาคงจะสามารถอธิบาย
ใหเห็นถึงปรากฏการณของการขยายตัว ในเชิงความนิยมของการแขงขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกใหเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น การศึกษาทางสังคมและ
วัฒนธรรมกับวงการกีฬา เปนหนึ่งฐานคิดที่สำคัญของการอธิบายการ
แพรขยายอิทธิพลของวงการกีฬาในสังคมสมัยใหม จะเห็นไดวากระบวนการ
ถายทอดและผลิตภายใตวทิยาการสมัยใหมตางๆ มสีวนอยางยิง่ตอการสราง
ใหวงการกีฬาไดรับความนิยมอยางสูงในปจจุบัน อยางไรก็ตามวงการกีฬา 
ก็เปรียบเสมือนวงจรชีวิตทั่วไปในสังคม ถาหากผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
บริหารงาน ไมสามารถปรับการบริหารจัดการและการแกไขสถานการณ
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เฉพาะหนาใหเหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงในสังคมโลกได การแขงขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกก็อาจเผชิญกับภาวะฟองสบูทางการเงินหรือบทลงโทษ
หามยุงเกี่ยวกับการแขงขันระดับนานาชาติ ที่ทาทายการเจริญเติบโตของ
วงการฟุตบอลไทยอยูเสมอตอเนื่อง 
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10 ดูเพิ่มเติมที่ (1) สายชล ปญญชิต. 2554. ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม: 
ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจาก ยูไนเต็ด. วิทยานิพนธสังคมวิทยามหาบัณฑิต 
สาขาสงัคมวทิยา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั. (2) อาจินต ทองอยูคง. 2555. “แฟนบอล” 
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของสโมสรฟุตบอลไทย. วิทยานิพนธสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

11 บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จำกัดกอตั้งขึ้นป พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหมี
หนวยงานภาคเอกชนนิติบุคคลท่ีทำหนาท่ีควบคุมดูแลการจัดการแขงขันใหไดมาตรฐาน
ที่สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชียกำหนด  

12 จากการศึกษาระเบียบของ AFC Club Competition 2013: Marketing Regulation 
พบวา AFC กำหนดใหสโมสรท่ีเขารวมการแขงขันตองมีความพรอมดานสนามการ
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แขงขันท่ีสามารถจุผูชมไดมากกวา 3,000 คน มีการรองรับดานมาตรฐานความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกแกสื่อสารมวลชนเพื่อสงเสริมการทำการตลาดใหกับการ
แขงขัน นอกจากน้ียังมีขอบังคับเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งการถายทอดสดและภาพการแขงขัน 
การควบคุมสถานทีแ่ละบริเวณจดัการแขงขนั ตลอดจนอุปกรณโฆษณาตางๆ อกีดวย 

13 ในชวงท่ีกำลังจะเร่ิมตนฤดูกาลใหม 2554 นายบรรหาร ศิลปอาชา ไดตอบรับ 
เขาตำแหนงประธานที่ปรึกษาของสโมสร และมอบหมายใหนายวราวุธ ศิลปอาชา 
เขามาเปนประธานสโมสรฟุตบอลสพุรรณบรุ ีโดยทำการเปล่ียนสนามเหยาการแขงขนัเปน
สนามกฬีากลางจงัหวัดสพุรรณบรุ ีอางองิจาก http://www.suphanburifootballclub.com 
เขาถึงเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

14 ในเบ้ืองตนของการเขารับตำแหนงของนายวราวุธ ศิลปอาชา เขาไดประกาศจะใช
งบประมาณกวา 80 ลานบาท เพือ่รองรบัการพฒันาสโมสรฟุตบอลแหงนี ้อางองิจาก 
http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/130223_210.html เขาถึงเมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

15 Nishizaki Y., 2011. Political authority and provincial identity in Thailand: The 
making of Banharn-buri. Ithaca New York: Cornell Southeast Asia program. 
pp.106.  

16 การเลอืกตัง้นายกองคการบรหิารสวนจังหวดับรุรีมัย เมือ่วนัที ่15 มกราคม พ.ศ.2556 
ปรากฏวานางกรุณา ชดิชอบ สามารถรักษาตำแหนงของตนเองไดอกีสมยั โดยนางกรุณา 
ชิดชอบ หรือเปนที่เรียกขานวา “แม” สำหรับนักกีฬาฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด
จะเดนิทางไปสนามฟุตบอลเพือ่เปนผูนำเชยีรใหกบัสโมสรบุรรีมัย ยไูนเตด็ แทบทุกนัด
ที่ลงทำการแขงขัน อางอิงจาก http://www.thairath.co.th/content/region/230843 
เขาถึงเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

17 นายกสมาคมฟตุบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภคนปจจบุนัคอื นายวรวรี 
มะกูดี ดำรงตำแหนงนายกสมาคมฟุตบอลฯ มาตอเนื่องตั้งแต พ.ศ.2550 และ 
กอนหนานี้ก็ดำรงตำแหนงเลขาธิการสมาคมฟุตบอลฯ ใหกับนายกสมาคมฟุตบอล
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภคนเกา คือนายวิจิตร เกตุแกว เปนระยะเวลา 
12 ป รวมนายวรวีร มะกูดีอยูในตำแหนงผูบริหารสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ 26 ป 
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18 สำหรับผูที่สนใจเรื่องราวเก่ียวกับการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ กรุณาอานเพ่ิมเติมที่ http://www.siamsport.co.th/Sport_
Football/131017_107.html เขาถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

19 มีตระกูลนักการเมืองท่ีจำเปนตองยุติบทบาททางการเมืองภายหลังคำตัดสินของ
ศาลรัฐธรรมนูญใหยุบพรรคการเมือง ไดแก พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน 
พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมา และเขารวมเปนกรรมการบริหารสมาคมฟุตบอล 
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภชดุปจจบุนั ทีไ่ดรบัเลอืกต้ังเมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 
พ.ศ.2556 เชน ตระกูลสะสมทรัพย (พรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน 
จังหวัดนครปฐม) ตระกูลติยะไพรัช (พรรคพลังประชาชน จังหวัดเชียงราย) และยังมี
นักการเมืองฝายรัฐบาล เชน นายเศกสิทธิ ไวนิยมพงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคเพื่อไทย นายภิญโญ นิโรจน ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคชาติไทย
พัฒนา เปนตน 

20 ผูเขียนอางอิงจาก Brown, S.P. 2001. Introduction to ESS. Maryland: Lippincott 
Williams & Wilkin. เขาถงึออนไลนจาก http://www.football-coach.net/sociology.html 
เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

21 สำหรับผูที่สนใจสามารถอานเพิ่มเติมไดที่ Josept Maguire and Kevin Young (ed.), 
Theory, Sport and Society. JAI: London 
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การเมืองกับฟุตบอลไทย* 

ณัฐกร วิทิตานนท� 

1. º·¹Ó 

การเลอืกนายกสมาคมฟุตบอลฯ ครัง้นีม้กีารเมืองมาเกีย่วของหรอืไม 
“มี เพราะสวนใหญแตละทีมในเวลาน้ีมีนักการเมือง

เขาไปทำทีมและยุงเกี่ยวดวย อีกทั้งมีการแขงขันสูง” 
1 

กอแกว พิกุลทอง 

 

“มันก็นานอยใจท่ีการเมืองเขามาเกี่ยวของกับการ
เลือกตั้งสมาคมกีฬา ผมวามันนาจะเปนคนสังคมกีฬาตัดสิน
กันเอง คนมีอำนาจในการเมืองไมสมควรอยางย่ิงท่ีใชอำนาจ 
ที่มีมาขอในส่ิงท่ีคนอ่ืนเขาไมอยากตองทำ ผมเปดเผย 

ไมไดหรอกครับวาใคร แตมันมีการกระทำเกิดขึ้นจริง ขนาด
คุณกอแกวฯ ยังใหสัมภาษณกับนักขาวเลยวาการเลือกตั้ง 
ครั้งนี้มีการแทรกแซงจากการเมือง” 

2 

วิรัช ชาญพานิชย 

 



คำกลาวขางตนชีใ้หเหน็วาตามความเขาใจของคนไทยโดยทัว่ไปยงัคง
วิเคราะห “การเมือง” ในความหมายแคบ นั่นคือมองแค “การเมือง”  
ในเรื่องของโครงสรางอำนาจ หมายถึงเพียง นักการเมืองกับฟุตบอล หรือ
อะไรท้ังหลายทำนองน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับความเปนเจาของทีม
ฟุตบอล และการเขาไปมีบทบาทในองคกรฟุตบอลระดับประเทศของ
นักการเมือง 

อยางไรก็ดี เม่ือเอยถึง “ฟุตบอลกับการเมือง” ในความรับรูของหนังสือ
เชิงวิชาการในโลกภาษาอังกฤษ ไมมีเลยสักเลมท่ีมุงใหความสำคัญตอประเด็น
ดังกลาว แตประเด็นจะกวางขวาง ลงลึก และหลากหลายกวานั้นมาก ไมวา
จะเกี่ยวกับผลอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน3 โดยเฉพาะตออิทธิพล
ขององคกรโลกบาลระดับโลกดานกีฬา อยางสหพันธฟุตบอลระหวางประเทศ  
(Fédération Internationale de Football Association: FIFA)4 หรือสมาคม
ฟุตบอลยุโรป (UEFA: Union des associations Européennes de Football) 
รวมถึงบทบาทขององคกรเหนือรัฐในภูมิภาคตางๆ เฉกเชนกรณีการวางกฎ 
บอสแมน (Bosman Ruling) ของสหภาพยุโรป (EU: European Union)5 
เศรษฐศาสตรการเมือง6 ประเด็นสำคญั เชน การไดเปนเจาภาพฟุตบอลโลก
กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม7 ความรุนแรง8 พฤติกรรม 
ฮูลิแกน9 โศกนาฏกรรม10 การเหยียดผิวและอคติทางชาติพันธุ11 แรงงาน12 
ประเด็นผูหญิง13 เกี่ยวกับความเหล่ือมล้ำทางเพศ ซึ่งในกลุมประเทศมุสลิม
โดยเฉพาะแถบตะวันออกกลาง ผูหญิงถูกกีดกันออกจากกีฬาฟุตบอล คือ
ไมมีสิทธิจะเขาชมเกมในสนาม รวมถึงลงเลนฟุตบอล วาดวยการพนัน 
ชาตินิยม-ภูมิภาคนิยม หรือถูกใชเปนพื้นที่ในการเคล่ือนไหวทางสังคม  
นัน่ก็คอืความเปนการเมืองในกีฬาฟตุบอลตามความหมายอยางกวางนัน่เอง14 
ทั้งน้ี ยังมิพักเอยถึงประเด็นอ่ืนท่ีโลกวิชาการตะวันตกใหความสนใจอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานบริหารจัดการ-การตลาดธุรกิจ15 
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ตัวอยางประเด็นฟุตบอลกับการเมืองในหนังสือเลมท่ีเปนภาษาไทย
ที่เคยมีออกมาเพียงไมกี่เลม16 มุมมองก็คอนขางจะแตกตางออกไป โดยท่ีมี
ประเด็นคลายคลึงกันอยู 2-3 เรื่อง คือ หนึ่ง เสมือนเวทีจำลองของความ
สัมพันธระหวางประเทศหวงเวลาน้ัน เกมในสนามมักถูกนำไปเช่ือมโยงกับ
ความขดัแยงในโลกจรงิ (ทัง้สบืเนือ่งจากประวตัศิาสตร และกรณใีนปจจบุนั) 
เชน กอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผูนำทางการเมืองหลายคน ไมวาจะเปน 
มสุโสลินขีองอิตาลี ฮติเลอรของเยอรมัน และฟรังโกของสเปน ตางหันมาใช
ฟตุบอลเปนเครือ่งมอืทางการทตู ทัง้ๆ ทีพ่วกเขากไ็มไดชืน่ชอบกฬีาชนดินี,้ 
เยอรมันตะวันออกเอาชนะเยอรมันตะวันตกได 1 ตอ 0 ในฟุตบอลโลกป 
1974 โดยท้ังสองชาติยึดถือลัทธิอุดมการณคนละข้ัว, อังกฤษพายตอ
อารเจนตินา 1 ตอ 2 ในฟุตบอลโลกป 1986 หลังจากสงครามแยงชิง 
หมูเกาะฟอลกแลนดเพ่ิงยุติลงไปไมนาน โดยบางประเทศก็เลือกท่ีจะคว่ำบาตร 
(Boycott) แทนทีจ่ะลงแขงขนั เชนในยคุสงครามเย็น สหรฐัอเมรกิาเคยนำกวา 
60 ประเทศคว่ำบาตรการแขงขันโอลิมปกท่ีกรุงมอสโคว (ป 1980) เพื่อ
ประทวงการบุกอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียต ขณะที่โอลิมปกครั้งตอมา
จัดขึ้นที่ลอสแองเจลิส (ป 1984) สหภาพโซเวียตก็ตอบโตคืนบาง พรอมกับ 
14 ประเทศสังคมนิยม ดวยการไมเขารวมแขงขันคร้ังนี้17 สอง ใชฟุตบอล
มาจุดประเด็นทางสังคม ไมวาเพื่อเรียกรองเอกราชจากเจาอาณานิคม เชน 
กรณแีอลจเีรยี หรอืเพือ่แบงแยกดนิแดน เชน แควนคาตาโลเนยีของสเปน18

และ สาม ฟุตบอลในฐานะเครื่องมือที่ใชในการสรางความนิยมใหแกผูนำ 
เชน การควาแชมปโลกครั้งแรกของอารเจนตินาในป 1978 ไดไปชวยค้ำจุน
รัฐบาลทหารที่ขึ้นสูอำนาจโดยทำรัฐประหารกอนหนาการแขงขันจะเริ่ม
เพียง 2 ป, ผูนำหลายชาติของแอฟริกาสรางทีมชาติขึ้นโดยหวังความนิยม
ทางการเมือง อาทิเชน กวาเม อึนกรูมา (Kwame Nkruma) ประธานาธิบดี
คนแรกของกานา, โมบูตู เซเซ เซโก (Mobutu Sese Seko) อดีตประธานาธิบดี
ซาอีร (ปจจุบันคือคองโก)19 อยางไรก็ตาม จนถึงขณะน้ีก็ยังไมเคยมีแมแต
เลมเดียวที่เจาะจงอธิบายความถึงกรณีของไทยมากอน20 
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สำหรับงานวิจัยในภาคภาษาไทย เดิมทีเคยมีการศึกษาเก่ียวกับเร่ือง
ฟุตบอลมาแลวอยูไมนอย ทวาหนักไปทางดานการพลศึกษา วิทยาศาสตร
การกฬีา การจดัการทางการกีฬา การสือ่สารมวลชน รวมถงึปญหาการพนัน
ฟตุบอล กระท่ังมาในหวงหลังถึงไดมงีานศึกษาออกมาจากหลากหลายสาขา
ยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนการตลาด สถิติประยุกต เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร 
มวลชน การออกแบบเว็บไซต สถาปตยกรรม21 ขณะท่ีการศึกษาท่ีแสดง 
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางฟุตบอลกับการเมืองกลับขาดแคลนอยางยิ่ง 
ไมวาจะในความหมายกวางหรือแคบก็ตามแต22 

เนื้อหาบทน้ีขอริเริ่มอรรถาธิบายการเมืองกับฟุตบอลไทยดวย
ความหมายอยางแคบกอน โดยแสดงขอมูลเชิงประจักษบนฐานของสถิติ
ตัวเลข และพยายามยกตัวอยางรูปธรรมที่ชี้ใหเห็นถึงลักษณะของความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางฝายการเมือง อำนาจรัฐ ทุน และความเปน
ทองถิ่นนิยม 

 

2. ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§¡ÑºÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¿ØμºÍÅ 

จากที่ไดสำรวจตรวจตราขาวสารและบทความในโลกออนไลน  
แทบไมพบทีมฟุตบอลในลีกชั้นนำของยุโรป (ไมวาจะพรีเมียรลีก ลาลีกา 
กัลโซเซเรียอา บุนเดสลีกา หรือลีกเอิง) ที่มีนักการเมืองเปนเจาของ หาก
ลกัษณะเชนนีเ้กดิข้ึนครัง้ใด ไมพนตกเปนทีว่พิากษวจิารณในวงกวาง เฉกเชน
กรณีของซิลวีโอ แบรลุสโกนี อดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลี และเจาของทีม 
เอซีมิลาน23 

อยางไรก็ตาม ในบริบทของยุโรป เราอาจแบงนักการเมืองที่เขามา 

มีฐานะเปนเจาของสโมสรฟุตบอลออกได 2 กลุมใหญ นั่นคือ กลุมแรก 
เปนผูซึ่งทำทีมฟุตบอลกอนจะเขามามีบทบาทในการเมือง และทำควบคู
กันไป เชน แบรลุสโกนี ในทางกลับกัน กลุมหลัง คือผูที่ไดออกจากวงการ
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การเมืองไปแลว จึงหันมาทำทีมฟุตบอล ไดแก โรมัน อับราโมวิช อดีต
สมาชิกสภาดูมาและผูวาการรัฐชูโคตกาในรัสเซีย เจาของทีมเชลซีคนปจจุบัน, 
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย ผูเปนเจาของทีมแมนเชสเตอรซิตี้
ชวงป 2007-200824 

รูปแบบความเปนเจาของ (Ownership) จะแตกตางกันไปตามบริบท
ของแตละประเทศ25 โดยมากแลวจะจัดตั้งข้ึนในรูปของบริษัทเอกชน  
(Company limited) ยกตวัอยางลกียอดนยิมของโลก ณ เวลานีอ้ยางฟตุบอล 
พรีเมียรลีกอังกฤษ แบงเปน 3 รูปแบบหลัก26 คือ 

(1) ตลาดทุน (The Stock Market Model) เปนผลจากความเติบโต
ของพรเีมยีรลกีทีก่อต้ังในป 1992 ทอ็ตแนม ฮอ็ทสเปอรเปนทีมแรกในยโุรป
ที่เขาตลาดหลักทรัพยตั้งแตป 198327 ตอมาในป 2000 พบวามีถึง 22 ทีม
ที่จัดเปนบริษัท มหาชน จำกัด (Public Limited Company: PLC) อยูใน
ตลาดหลักทรัพย ทวากลับเหลือเพียง 8 ทีมในป 2008 ทีมใหญที่ยังอยูคือ 
อารเซนอลกับสเปอร ขณะท่ีทีมใหญทีมอ่ืนทยอยออกมากอนหนานั้นแลว 
เชน เชลซีในป 2003 แมนเชสเตอรยูไนเต็ดในป 2005 แมนเชสเตอรซิตี้ 
ในป 2007 พรอมกบัการเขามาของเจาของรายใหมอยางอบัราโมวิช ทกัษณิ28 
และมัลคอลม เกลเซอร 

(2) ผูสนับสนุนรวมทุน (The Supporter Trust Model) ปรารถนา 
ใหสโมสรมีความเปนอิสระจากทุนรายใหญ ไมเนนแสวงหากำไร บริหาร
จดัการแบบเปนประชาธปิไตย มคีวามเปนเจาของรวม ถงึแมจะมมีากถึงเกอืบ 
150 กลุมทุน แตก็จัดอยูในลีกระดับลางทั้งสิ้น สวนลีกระดับบนมีความ
พยายามของกลุม ShareLiverpoolFC ที่สมาชิกราว 4 หมื่นคนคิดจะซื้อทีม
กลับคืนมา 
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(3) นักลงทุนตางชาติ (The Foreign Investor Model) เห็นไดชัดเจน
ตัง้แตฤดกูาล 2004 เร่ือยมา กระทัง่ในป 2008 เพิม่ขึน้เปน 8 ทมีจาก 20 ทมี 
ปญหาใหญของลีกอังกฤษจึงไมใชเร่ืองการเมืองเขามาแทรกแซง แตเปนการ
รุกของนายทุนตางชาติเขามายึดสโมสรฟุตบอลอังกฤษ โดยเฉพาะอยางย่ิง
จากกระแสอเมริกานุวัตร (Americanization) เชนในฤดูกาลลาสุด ป 2013-
2014 มีมากถึง 13 จาก 20 สโมสรท่ีเจาของเปนคนตางชาติ โดยมีถึง  
6 สโมสรดวยกันที่เจาของเปนคนอเมริกัน ไดแก อารเซนอล แอสตันวิลลา 
ฟูแลม ลิเวอรพูล แมนเชสเตอรยูไนเต็ด และซันเดอรแลนด29 สำหรับ 
บางรายนั้นไดถูกแฟนบอลทองถิ่นแสดงการตอตานอยางหนัก นำไปสู
ความขัดแยงระหวางผูสนับสนุนกับนักลงทุนตามมา 

ขณะทีล่กีใหญอืน่ๆ จะมลีกัษณะท่ีแตกตางไปบาง เปนตนวาในสเปน 
มีถึง 42 ทีมที่จัดเปนบริษัท มหาชน จำกัด รูปแบบพิเศษทางดานกีฬา 
โดยเฉพาะ (หรือที่เรียกวา Sociedad Anónima Deportiva: SAD) สืบเนื่อง
จากการบังคับใชกฎหมายกีฬาในป 1990 เพื่อใหการบริหารจัดการสโมสร
ฟุตบอลมีความโปรงใสยิ่งขึ้น ขณะท่ีบางสโมสรยึดแนวทางคลายๆ รูปแบบ
สหกรณ (Co-Operative หรือที่เรียกยอๆ co-op) ทำใหสมาชิกเขามามี
สวนรวมในสโมสรอยางสงู เชน บารเซโลนา30, ในอิตาล ีทมีสวนใหญเปนแบบ
เจาของรายเดียวหรือธุรกิจครอบครัว เชน อินเตอรมิลานของตระกูลโมรัตติ 
(Moratti Family) ยูเวนตุสของตระกูลอัลเจลลี (Agnelli Family)31, ในเยอรมัน 
สโมสรสวนหนึ่งเปนของภาคอุตสาหกรรมท่ีเขามาต้ังโรงงานผลิตอยูในพื้นท่ี 
เชน โฟลคสวาเกน (Volkswagen) ของทมีโวลฟสบวรก และไบเออร (Bayer) 
ของทีมไบเออรเลเวอรคูเซน32 

โดยภาพรวมของยุโรป นักการเมืองกับฟุตบอลจึงแยกจากกันอยาง
เด็ดขาด มาถึงตรงนี้อาจพอสรุปไดวาหากลีกฟุตบอลใดมีความเปนทุนนิยม
โลกาภิวัตน ดังเชนลีกช้ันนำของยุโรปและอเมริกาแลว33 ยอมจะไมมี
นักการเมืองเขามาเก่ียวของดวยเลย ขณะท่ีหลายลีก โดยเฉพาะในแอฟริกา 
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เอเชีย รวมถึงแถบตะวันออกกลาง ยังไมถือวาเขาขายลักษณะดังกลาวจึงมี
การเมืองเขาไปเกี่ยวของดวยมาก34 เราก็ยังคงเห็นบางสโมสรมีนักการเมือง
เปนเจาของอยู เชน รินาต อเคหเมตอฟ (Rinat Akhmetov) นอกจาก 
จะเปนประธานสโมสรชัคตารโดเนตสคแหงยูเครน เขายังมีตำแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนสังกัดพรรคภูมิภาค (Party of Regions) โดยทีมของเขา 
ก็มีความสัมพันธแนบแนนกับประธานาธิบดีวิกตอร ยานูโควิช (Viktor 
Yanukovich) ผูเปนแฟนบอลคนสำคัญอีกดวย, อูดาย ฮุสเซน (Uday Hussein) 
บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีอิรัก ซัดดัม ฮุดเซน (Saddam Hussein) 
เคยเปนทัง้นายกสมาคมฟุตบอลอริกั และเปนเจาของสโมสรอัลราชดี เปนตน35 
อยางไรก็ตาม นักการเมืองจำนวนไมนอยก็เลือกที่จะอยูเบื้องหลัง แสดง
บทบาทเพียงในฐานะแฟนบอลคนหน่ึงเทานัน้ อาทิ เดวดิ คาเมรอน (David 
Cameron) นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ผูประกาศตัววาเชียรทีมแอสตันวิลลา 
เปนตน 

งานของดอรเซยและเซบาสเตียน (James M. Dorsey & Leonard  
C. Sebastian) ชี้ใหเห็นถึงปจจัยสำคัญที่ทำใหนักการเมืองหันมาทำทีม
ฟตุบอล ศกึษาเปรยีบเทยีบกรณีอนิโดนเีซยีกบัตรุกี36 ขอคนพบท่ีควรกลาวถงึ
มีอยางนอย 3 ประการ โดยสองประการแรกเปนจุดรวมของท้ังสองกรณี 
สวนประการท่ีสามคือขอสังเกตเฉพาะของอินโดนีเซีย37 กลาวคือ 

(1) สโมสรฟุตบอลยังคงตองพึ่งพิงทุนจากรัฐ สวนใหญอิงแอบ 
อยูกับงบประมาณของทองถิ่น เชน เทศบาล โดยมีสโมสรจำนวนไมนอย 
ทีท่องถิน่เปนเจาของเอง แตอาศัยการบริหารจัดการแบบบริษัทเอกชน  

(2) ฟตุบอลเปนชองทางในการระดมฐานสนับสนนุจากประชาชน 
นักการเมืองเห็นความสำคัญจึงพยายามดึงคะแนนจากทั้งคนที่สนับสนุน
ทมีชาตแิละทมีระดบัสโมสร ฟตุบอลจงึเปนเครือ่งมอืทีถ่กูใชในการสรางภาพ
เชิงบวกใหกับตัวนักการเมืองเอง รวมถึงพรรคการเมืองตนสังกัด 
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(3) ผูชื่นชอบกีฬาฟุตบอลสวนใหญคือกลุมผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
หนาใหม ชาวอินโดนีเซียกวา 62.1 ลานคน หรือคิดเปน 26.12% คล่ังไคล
กีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะคนในชวงวัยอายุระหวาง 15-29 ป ซึ่งเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง และมีความตื่นตัวทางการเมือง แนนอนวาอาจไปมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกของสมาชิกในครอบครัว, เครือญาติ, เพื่อนฝูง ตลอดจน
เพื่อนรวมงานอีกดวย และนี่เองที่เปนพลังดึงดูดใหทั้งนักการเมืองและ
พรรคการเมืองตองเขามาเก่ียวพันกับฟุตบอล 

ปรากฏการณซึ่งเกิดข้ึนตลอดหลายปมาน้ีในฟุตบอลลีกไทย ที่มี
นักการเมืองมากมายพากันเขามาทำทีมฟุตบอลนั้น นับเปนความนาสนใจ
ในเชิงวิชาการอยางยิ่ง 

 

3. ¡ÒÃàÁ×Í§ã¹¿ØμºÍÅä·Â 

ความเติบโตของฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกที่ เริ่มขึ้นอยางชัดเจน 
นับตั้งแตป 2552 เปนตนมา ไดชวยทำใหลีกฟุตบอลไทยโดยรวมหวนกลับ
มาไดรบัความนยิมอยางรวดเรว็จากแฟนบอลทัว่ทัง้ประเทศอกีครัง้ จากเคย
มีคนเขาไปดูบอลในสนามเพียงหลักรอยก็เพิ่มขึ้นเปนหลายพันคนตอนัด 
เปนผลโดยตรงจากปจจัยภายนอกที่เขามากระตุนเรา38 

ทัง้ๆ ทีก่อนหนานัน้ สโมสรฟตุบอลอาชีพของไทยกระจุกตวัอยูในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนหลัก โดยเปาหมายในการทำทีมเปนไป
เพ่ือประชาสัมพันธองคกรหรือหนวยงาน ทวาภายหลังก็มีทีมจากตางจังหวัด 
ไดขยับขึ้นไปเลนในลีกระดับบนมากข้ึนตามลำดับ ฤดูกาลแขงขันป 2556 
จากบรรดาสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียรลีกและลีกวันรวมกัน 36 ทีม  

(ลีกละ 18 ทีม)39 มีจำนวนมากถึง 23 ทีมที่เปนทีมจากตางจังหวัด40 (หรือ
คิดเปนรอยละ 63.88) แยกเปนไทยพรีเมียรลีก 11 ทีม และลีกวัน 12 ทีม 
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เทียบกับป 2551 ที่ไทยแลนดพรีเมียรลีกมีทีมตางจังหวัดเพียง 3 ทีมกับทีม
ในไทยลีกดิวิชั่น 1 อีก 7 ทีม รวมเปน 10 ทีมเทานั้น 

และเม่ือพิจารณาในแงความสัมพันธทางการเมือง พบวามากกวา
ครึ่งหนึ่ง คือ 20 ทีม (หรือคิดเปนรอยละ 56) ที่เรียกไดวามีความยึดโยงกับ
การเมืองโดยตรง (พิจารณาจากผูที่ดำรงตำแหนงประธานสโมสรเปนหลัก) 
ซึ่งมีนักการเมืองหรือเครือญาติเปนเจาของทีม ไดแก ชลบุรี เอฟซี, ชัยนาท 
เอฟซ,ี เชยีงราย ยไูนเตด็, บรุรีมัย ยไูนเตด็, ราชบรุ ีมติรผล, สงขลา ยไูนเตด็, 
สพุรรณบรุ ีเอฟซ,ี นครปฐม ยไูนเตด็, นครราชสมีา เอฟซ,ี อยธุยา เอฟซ ีฯลฯ 
นอกเหนือจากนี้แบงเปนทีมของหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งสัมพันธ 
กบัรฐัในฐานะทีมองคกรของรัฐ 8 ทมี (รอยละ 22) ไดแก สวนราชการ 4 ทมี 
อาทิ อารมี่ ยูไนเต็ด, อินทรีเพื่อนตำรวจ และรัฐวิสาหกิจอีก 4 ทีม อาทิ  
ทีโอที เอสซี, สิงหทาเรือ และมี 8 ทีม (รอยละ 22) ที่เปนของภาคธุรกิจ
เอกชนโดยแท เชน บางกอกกลาส เอฟซ,ี บอีซี ีเทโรศาสน, เอสซจีเีมอืงทอง, 
ภูเก็ตเอฟซี เปนตน อนึ่ง ทั้งในไทยพรีเมียรลีกและลีกวันตางก็มีประธาน
สโมสรที่อยูในแวดวงการเมืองลีกละ 10 คนเทากัน41 (ดูภาพที่ 1 ประกอบ 
และดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก ตารางที่ 1) 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 สัดสวนอาชีพผูดำรงตำแหนงประธานสโมสรฟุตบอล 
ในระดับไทยพรีเมียรลีกและลีกวัน 

นักการเมือง และเครือญาติ 
นักธุรกิจ 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

22% 

22% 

56% 
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เม่ือพิจารณาเจาะจงลงไปในสวนของทีมท่ีมีนักการเมืองหรือ 
เครือญาติเปนเจาของ พบวาสวนใหญ 10 ทีม (รอยละ 50) มีความยึดโยง
กับทั้งการเมืองระดับชาติ และเขาไปควบคุมการเมืองทองถิ่นระดับจังหวัด
อยูดวย เชน นายวิทยา คุณปล้ืม ประธานสโมสรชลบุรีเอฟซี ก็เปนนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี ขณะเดียวกันก็มีพี่ชายคือ 
นายสนธยา เปนหวัหนาพรรคพลงัชลคนปจจบุนั, นายอดิศกัดิ ์พนัธเจรญิวรกุล 
ประธานสโมสรอยุธยาเอฟซี บตุรชายนางสมทรง นายก อบจ. และนองชาย 
นายสุรศักดิ์ เปน ส.ส.ของพระนครศรีอยุธยา นอกนั้นแยกไดเปนกลุม 
ที่มีความสัมพันธกับการเมืองระดับชาติหรือการเมืองทองถ่ิน ในระดับใด
ระดับหนึ่งเพียงระดับเดียวเทานั้น กลุมแรกมี 7 ทีม (รอยละ 35) อาทิ  
นายจิรวัฒน สะสมทรัพย ประธานสโมสรนครปฐมยูไนเต็ด บุตรชาย 
ของนายไชยาแหงพรรคเพื่อไทย สวนกลุมหลังมี 3 ทมี (รอยละ 15) อาทิ 
นายสมชาย ตันประเสริฐ ประธานสโมสรสมุทรสงครามเอฟซี และ
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางที่ 1) 

อยางไรก็ตาม หากดูถึงความสัมพันธของสโมสรกับพรรคการเมือง  
มีมากถึง 18 ทีมที่มีลักษณะเชนนี้ปรากฏใหเห็นชัดแจง แยกเปนราย
พรรคการเมือง ไดแก พรรคประชาธิปตย 5 ทีม ไดแก สงขลา เอฟซี, กระบี่ 
เอฟซี, บางกอก เอฟซี, ระยอง ยูไนเต็ด และระยอง เอฟซี พรรคเพ่ือไทย 
4 ทีม ไดแก เชียงราย ยูไนเต็ด, ศรีสะเกษ เอฟซี, นครปฐม ยูไนเต็ด และ
อยุธยา เอฟซี พรรคภูมิใจไทยกับพรรคพลังชล 3 ทีมเทากัน พรรคชาติไทย
พัฒนา 2 ทีม และพรรคชาติพัฒนา 1 ทีม (ดูภาพท่ี 2 และตารางท่ี 1 
ประกอบ) 
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ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหวางสโมสรฟุตบอลไทยในระดับไทยพรีเมียรลีก 
และลีกวันกับพรรคการเมือง 

ขอคนพบที่นาสนใจคือ ตำแหนงนายก อบจ. เปนตำแหนงทาง 
การเมืองที่นิยมเขามาทำทีมคอนขางมาก รวม 3 คน ไดแก นายวิทยา 
นายก อบจ.ชลบรุ,ี นายอนุชา นาคาศัย นายก อบจ.ชยันาท และนายนิพนธ 
บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในที่นี้ยังมิพักเอยถึงเครือญาติของนายก 
อบจ.ทีไ่ดมาเปนประธานสโมสรฟุตบอลอกีถงึ 7 คน เชน นายมติต ิตยิะไพรัช 
บตุรชายนายก อบจ.เชยีงราย, นายเนวิน ชดิชอบ สามนีายก อบจ.บรุรีมัย, 
นายเศรษฐา ปตุเตชะ นองชายนายก อบจ.ระยอง ฯลฯ นอกน้ันจำแนก 
ไดเปน ส.ส. 3 คน ผูบรหิารทองถิน่ (ระดบันายกเทศมนตรี) 3 คน สมาชกิสภา 
อบจ. 2 คน (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 1) 

เกี่ยวกับประเด็นนี้ สุเจน กรรพฤทธิ์ สรุปวาสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
กับนักการเมืองเปนของคูกัน ดวยนักการเมืองท่ีมาจับเร่ืองกีฬาแลวประสบ
ความสำเร็จมักไดพื้นที่ขาวและภาพลักษณที่ดีดวยเสมอ ถึงกระนั้น เร่ืองนี้ 
กย็งัไมมกีารศกึษาอยางจรงิจงัวาการทีน่กัการเมอืงจำนวนมากหนัมาทำธรุกจิ
ฟุตบอลอาชีพนั้นมีผลกับชีวิตทางการเมืองของพวกเขาอยางไร42 

เพื่อ
ไทย

 

ชาติ
ไทย

พัฒ
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กระน้ันก็ตาม กอนที่ฟุตบอลลีกไทยโดยรวมจะมีความเปล่ียนแปลง
ใหญในป 2552 หวงกอนหนานั้นราวสองปก็ไดมีจุดเปลี่ยนทางการเมือง 
อนัสำคญัยิง่เกดิข้ึน นัน่คอื เหตกุารณรฐัประหาร เมือ่วนัท่ี 19 กนัยายน 2549 
อีกขอสังเกตสำคัญตรงน้ีคือ ผลพวงของรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 
ทำใหนักการเมืองคนสำคัญของหลายพรรคจำตองเวนวรรคทางการเมือง 
ท้ังโดยสภาพบริบทการเมืองท่ีปดลงในหวงเวลาน้ัน และเปนผลลัพธสืบเน่ือง
จากการใชอำนาจตุลาการภิวัตน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคำวินิจฉัยของ 
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ที่ไดยุบพรรค 
ไทยรักไทย และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเปนเวลา 5 ป  
(รวม 111 คน หรือบานเลขที่ 111 คือคำเรียกที่ใชกันโดยทั่วไปเมื่อกลาวถึง
นักการเมืองกลุมนี้)43 เรื่อยมาถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่  
2 ธันวาคม 2551 ที่สั่งใหยุบพรรคพลังประชาชน พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
และพรรคชาติไทย พรอมท้ังตัดสิทธิทางการเมืองหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคอีกเปนเวลา 5 ป (รวม 109 คน หรือที่มักเรียกกันวาบานเลขท่ี 
109 ในภาษาของสื่อมวลชน)44 อดีตนักการเมืองไทยหันมาลงทุนทำสโมสร
ฟตุบอลเปนจำนวนมาก (ดตูารางท่ี 1) คาดหมายไดวาเปนการแสวงหาพ้ืนท่ี
ทางการเมืองใหม ใหคนรับรูวาเขายังมีตัวตนในสังคม อาจเพื่อรอจังหวะ
เวลาหวนกลับคืนสูตำแหนงการเมืองอีกครั้ง 
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ตารางที ่ 1 นกัการเมอืงหรอืเครอืญาตซิึง่เปนประธานสโมสรฟตุบอลในระดบัไทยพรเีมยีรลกี 
และลีกวัน 

ชื่อประธานสโมสร ตำแหนง และความ
เช่ือมโยงทางการเมือง สโมสร (ลีก) หมายเหตุทางการเมือง 

(1)  วิทยา คุณปล้ืม 
นายก อบจ.ชลบุรี/ 

พรรคพลังชล 
ชลบุรี เอฟซี  

(TPL) 
- 

(2)  อนุชา นาคาศัย 
นายก อบจ.ชัยนาท/ 
พรรคภูมิใจไทย 

ชัยนาท  
เอฟซี  
(TPL) 

ถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ในป 2550 เนือ่งจาก
เปนกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย  
(บานเลขที่ 111) และเร่ิมเขามาทำ 
สโมสรฟุตบอลในป 2552 

(3)  มิตติ ติยะไพรัช 

บตุรชายนายยงยุทธ- 
นางสลักจิตฯ  

นายก อบจ.เชียงราย/ 
พรรคเพื่อไทย 

เชียงราย  
ยูไนเต็ด  
(TPL) 

นายยงยุทธผูเปนบิดาถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งในป 2551 เนื่องจาก 
เปนรองหัวหนาพรรคพลังประชาชน  
(บานเลขที่ 109) และนายมิตติเขามาทำ 
สโมสรฟุตบอลในป 2552 

(4)  เนวิน ชิดชอบ 
สามีนางกรุณาฯ  

นายก อบจ.บุรีรัมย/ 
พรรคภูมิใจไทย 

บุรีรัมย  
ยูไนเต็ด  
(TPL) 

ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในป 2550  
เนื่องจากเปนรองหัวหนาพรรคไทยรักไทย  
(บานเลขที่ 111) และเร่ิมเขามาทำ 
สโมสรฟุตบอลในป 2552 

(5)  อทิธพิล คณุปลืม้ 
นายกเมืองพัทยา/ 
พรรคพลังชล 

พัทยา  
ยูไนเต็ด  
(TPL) 

- 

(6)  บุญย่ิง  
 นิติกาญจนา 

ภรรยานายวิวัฒนฯ  
ส.ส.ราชบุรี/ 

พรรคภูมิใจไทย 

ราชบุร ี 
ยูไนเต็ด  
(TPL) 

นายวิวัฒน สามีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ในป 2551 เนื่องจากเปนรองหัวหนา 
พรรคมัชฌิมาธิปไตย (บานเลขที่ 109)  
และนางบุญยิ่งไดเขามารับผิดชอบทีม 
ตอจากนายสรอรรถ กลิ่นประทุม เมื่อป 
2554 โดยจริงๆ แลวผูที่มีบทบาทแข็งขัน 
จะเปนนายธนวัชร บุตรชาย ซึ่งมีตำแหนง 
ที่เปนทางการคือ ผูจัดการทีม 

(7)  ธเนศ เครือรัตน  
ส.ส.ศรีสะเกษ/ 
พรรคเพื่อไทย 

ศรีสะเกษ  
เอฟซี  
(TPL) 

- 

(8)  นิพนธ  
 บุญญามณี 

นายก อบจ.สงขลา/ 
พรรคประชาธิปตย 

สงขลา  
ยูไนเต็ด  
(TPL) 

- 
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ชื่อประธานสโมสร ตำแหนง และความ
เช่ือมโยงทางการเมือง สโมสร (ลีก) หมายเหตุทางการเมือง 

(9)  สมชาย  
 ตันประเสริฐ 

นายกเทศมนตรี 
เมืองสมุทรสงคราม 

สมุทรสงคราม  
เอฟซี (TPL) 

- 

(10)  วราวุธ  
 ศิลปอาชา 

บตุรชายนายบรรหารฯ/ 
พรรคชาติไทยพัฒนา 

สุพรรณบุรี  
เอฟซี (TPL) 

นายวราวุธ รวมทั้งนายบรรหาร บิดา  
และ นางสาวกัญจนา พี่สาว ถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งในป 2551 เนื่องจาก 
เปนกรรมการบริหารพรรคชาตไิทย  
(บานเลขท่ี 109) โดยนายวราวุธเริม่เขามา
ทำสโมสรฟุตบอลในป 2554 

(11)  สมเกียรติ  
 กิตติธรกุล 

นักธุรกิจ 
ดานทองเที่ยว 
สัมปทานรังนก  

นองชาย 
นายสมศักดิ์ฯ  

นายก อบจ.กระบี่/ 
พรรคประชาธิปตย 

กระบี่ เอฟซี  
(D1) 

- 

(12)  วีระพล  
 อดิเรกสาร 

พรรคชาติไทยพัฒนา 
กัลฟสระบุรี  
เอฟซี (D1) 

นายปองพล และนายยงยศ พี่ชาย  
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในป 2550  
เนื่องจากเปนกรรมการบริหาร 
พรรคไทยรักไทย (บานเลขที่ 111)  
และนายวีระพล นองชาย เริ่มเขามาทำ 
สโมสรฟุตบอลในป 2552 

(13)  คมสัน  
 พุทธโอวาท 

อดีตนายกเทศมนตรี
ตำบลเขาสมิง 

ตราด เอฟซี  
(D1) 

- 

(14)  จิรวัฒน  
 สะสมทรัพย 

บุตรชายนายไชยาฯ/
พรรคเพื่อไทย 

นครปฐม  
ยูไนเต็ด  

(D1) 

นายไชยยศซึ่งมีศักด์ิเปนลุงถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกต้ังในป 2550 ในฐานะรองหัวหนา
พรรคไทยรักไทย (บานเลขที่ 111) ตอมา
นายไชยา ผูเปนบิดาก็ไดถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งในป 2551 เพราะเปนรองหัวหนา
พรรคพลังประชาชน (บานเลขที่ 109)  
โดยนายจิรวัฒนเร่ิมเขามาทำสโมสรฟุตบอล
ในป 2551 

(15)  วรรณรัตน  
 ชาญนุกูล 

หัวหนาพรรคชาติพัฒนา
พี่เขยนายสุวัจน  
ลิปตพัลลภ/ 

พรรคชาติพัฒนา 

นครราชสีมา 
เอฟซี  
(D1) 

- 

(16)  ณัฏฐพล  
 ทีปสุวรรณ 

ส.ส.กรุงเทพฯ/ 
พรรคประชาธิปตย 

บางกอก  
เอฟซี (D1) 

- 
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ชื่อประธานสโมสร ตำแหนง และความ
เช่ือมโยงทางการเมือง สโมสร (ลีก) หมายเหตุทางการเมือง 

(17)  เศรษฐา  
 ปตุเตชะ 

สมาชิกสภา อบจ.
ระยอง (อ.บานคาย) 
นองชายนายสาธิตฯ  

ส.ส.ระยอง  
และนายปยะฯ  

นายก อบจ.ระยอง/ 
พรรคประชาธิปตย 

ระยอง  
ยูไนเต็ด  

(D1) 
- 

(18)  อดุลย  
 นิยมสมาน 

สมาชิกสภา อบจ.
ระยอง (อ.บานคาย)/ 
พรรคประชาธิปตย 

ระยอง เอฟซี  
(D1) 

- 

(19)  สนธยา  
 คุณปล้ืม  

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม 

และหัวหนา 
พรรคพลังชล 

ศรีราชาซูซูกิ 
เอฟซี (D1) 

ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในป 2550  
เนื่องจากเปนกรรมการบริหาร 
พรรคไทยรักไทย (บานเลขที่ 111)  
โดยไดใหการสนับสนุนสโมสรพัทยา  
ยูไนเต็ดมากอน ตั้งแตป 2544 

(20) อดิศักดิ์  
 พนัธเจรญิวรกลุ 

บุตรชายนายวีระชัย- 
นางสมทรงฯ  
นายก อบจ. 

พระนครศรีอยุธยา  
และนองชาย 
นายสุรศักดิ์ฯ  

ส.ส.พระนครศรีอยธุยา/ 
พรรคเพื่อไทย 

อยุธยา เอฟซี  
(D1) 

- 
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ตารางขางตนชี้ใหเห็นวามีเกือบสิบทีมเลยทีเดียว (8 ทีม) ซึ่ง
นักการเมืองที่มีสวนสำคัญในสโมสรไดรับผลกระทบอยางตอเนื่องจาก
รัฐประหารชวงระหวางป 2549-2551 หลังจากนั้นจึงเริ่มพากันเขามาทำทีม
ในฤดูกาลป 2552 กอปรกับที่มีการปฏิรูประบบลีกฟุตบอลไทยขนานใหญ
ในปเดียวกันนั้นเอง ที่พูดเชนนี้ไมไดหมายความวานักการเมืองสวนใหญ
เพิง่จะมาใหความสนใจในกฬีาฟตุบอลในชวงหลงัแตอยางใด หากแตหลายคน
เคยทำทมีฟตุบอลในนามสมาคมกฬีาจงัหวดัมากอนหนานีเ้ปนเวลาหลายสบิป 
เชน พี่นองตระกูลคุณปลื้ม (ชลบุรี) บุญญามณี (สงขลา) และอดิเรกสาร  
(สระบุรี), นายวราวุธ ศิลปอาชา (สุพรรณบุรี), นายเศรษฐา ปตุเตชะ (ระยอง), 
นายธเนศ เครือรัตน (ศรีสะเกษ) ขณะที่บางคนไดเขาไปชวยเหลืองานของ
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย เชน นายอนุชา นาคาศัย (ผูจัดการทีม
ฟุตบอลทีมชาติไทย) หรือไมก็เคยมีบทบาทในสมาคมกีฬาชนิดอ่ืน เชน 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ผูจัดการทีมเทควันโดทีมชาติไทย) มาแลว 

อยางไรก็ตาม ในภาพรวมของลีกระดับบนอาจยังเห็นภาพไมชัดนัก 
แตถาลองดูในระดับลีกภูมิภาค (D2) จะเห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจน 
ในที่นี้ขอพิจารณาเฉพาะในโซนภาคเหนือ จากจำนวน 16 ทีม พบมากถึง 
13 ทีม (คิดเปนรอยละ 81.25) ที่มีนักการเมืองหรืออดีตนักการเมือง 
เปนประธานสโมสรอยู โดย 11 คน ใน 13 คน ยึดโยงกับพรรคการเมือง
โดยตรง ซึ่งเช่ือมโยงกับพรรคเพื่อไทยมากที่สุด 6 คน นอกนั้นจะเปน 
พรรคชาติไทยพฒันา 2 คน พรรคประชาธิปตย 1 คน พรรคภูมใิจไทย 1 คน 
และพรรคชาติพัฒนา 1 คน 

อนึ่ง เมื่อดูจากตำแหนงทางการเมืองของประธานสโมสรแลวพบวา
เปน ส.ส. 1 คน คือ นายชาดา ไทยเศรษฐ (อุทัยธานี ฟอเรสท) อดีตรัฐมนตรี
หลายกระทรวง 2 คน คือ นายสมศักด์ิ เทพสุทิน (สุโขทัย เอฟซี) และ 
นายอนุสรณ วงศวรรณ (ลําพูน วอริเออร) นอกเหนือจากนี้จะเปนตำแหนง
ทางการเมืองทองถิ่นทั้งหมด เชน นายก อบจ.มี 3 คน ไดแก นายชาติชาย 
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เจยีมศรีพงษ (พจิติร เอฟซ)ี นางสนุยี สมม ี (ลำปาง เอฟซี) และนายอัครเดช 
ทองใจสด (เพชรบรูณ เอฟซ)ี, อดตี นายก อบจ.ม ี2 คน ไดแก นายอดุรพนัธ 
จันทรวิโรจน (เชียงใหม เอฟซี) กับนายจุลพันธ ทับทิม (กำแพงเพชร เอฟซี) 
(ดูเพิ่มเติมจากภาคผนวก ตารางที่ 2) 

ประเด็นที่นาสนใจคือ 2 ใน 3 ทีมที่ไมไดมีนักการเมืองเปนเจาของ 
เปนจังหวัดท่ีพรรคประชาธิปตยชนะ ส.ส.ยกจังหวัด คือ พิษณุโลก และ
ตาก ซึ่งทีมพิษณุโลกมีประธานสโมสรเปนนักธุรกิจ สวนท่ีตากมีประธาน
สโมสรเปนตำรวจ มิใชมาจากฝายการเมืองเฉกเชนทีมอ่ืนๆ โดยแพร 
เปนทมีเดยีวทีม่ปีระธานสโมสรจดัอยูขัว้ประชาธปิตย อาจสะทอนวาการทำ
ทมีฟตุบอลยงัมลีกัษณะของการพึง่พาอาศัยทางการเมอืงอยูมาก ไมวาจะเปน
ระดบัชาตหิรอืทองถิน่ หากเปนนกัการเมอืงปกฝายคานเขามาทำทมีเสียเอง
ยอมตองเผชิญปญหาอุปสรรคอยางมาก 

 

4. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧àªÔ§ÍØ»¶ÑÁÀ�ã¹¿ØμºÍÅä·Â 

ในสวนตอจากนี้จะวิเคราะหในสองประเด็นหลักดวยกัน คือ ความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภในฟุตบอลไทยกับทองถิ่นนิยมในฐานะเครื่องมือ 
สรางความนิยมทางการเมือง โดยตอนตนจะช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ทีม การเมือง อำนาจรัฐ และทุน ขณะที่ตอนทายจะอธิบายปฏิสัมพันธ
ระหวางนักการเมืองกับกลุมแฟนบอล ภายใตบริบทสังคมการเมือง 
แบบไทยๆ 

แมนสโมสรฟุตบอลไทย (รวมถึงองคกรจัดการแขงขัน) จะไดรับการ
จดัตัง้ขึน้ในรปูของธุรกจิเอกชน แตแททีจ่รงิแลวมสีวนเก่ียวของกับอำนาจรฐั
อยูมาก ในลักษณะเชิงพึ่งพา และนั่นเองท่ีเปนเหตุผลวาทำไมประธาน
สโมสรฟุตบอลในลีกไทยสวนใหญถึงไดเปนนักการเมืองดวย 
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ฟุตบอลไมใชแคการแขงขันในสนามเทานั้น โดยเฉพาะในระบบ 
ลีกอาชีพยอมมีความเปนธุรกิจสูง โดยทั่วไป รายไดหลักของสโมสรฟุตบอล
มาจากสามทางดวยกัน ไดแก คาบัตรเขาชมเกม คาลิขสิทธิ์ถายทอด 
ทางโทรทัศน และผูสนับสนุน (หรือสปอนเซอร)45 ทีมในลีกใหญของยุโรป
จะมีรายไดในแตละดานคอนขางสมดุลกัน แตสำหรับสโมสรของไทยกลับมี
รายไดจากสปอนเซอรคดิเปนอตัราสวนมากท่ีสดุ เชน ในป 2555 ทมีเมอืงทอง
มีรายไดจากสวนน้ีมากถึง 74% หรืออยางทีมชลบุรีก็ตกอยูที่ราว 70%46 
พดูงายๆ รายไดของทมีฟตุบอลไทยกวาครึง่มาจากสปอนเซอร กค็งไมผดินกั 
ถอืเปนโครงสรางรายไดทีผ่ดิเพีย้นไปจากสิง่ทีค่วรจะเปน โดยเฉพาะกบัรายได
จากคาเขาชมที่มีพื้นฐานสำคัญคือ สนามเหยา 

4.1 สนามแขงขัน 
 ปญหาใหญของทีมในลีกไทยคือ การที่ไมมีสนามเปนของ

สโมสร สนามท่ีใชในการแขงสวนใหญเปนของรัฐ ทีมในลีกระดับบนยังคง 
มีที่สโมสรเปนเจาของสนามอยูบาง นั่นคือ ในลีกระดับบน (ทั้งสองลีก 
รวมกนั) มสีนามทีเ่ปนของสโมสรเองเพียง 7 แหง (รอยละ 19) อาท ิยไูนเตด็ 
สเตเดียมของเชียงราย ยูไนเต็ด, ไอโมบายสเตเดียมของบุรีรัมย ยูไนเต็ด  
(ดูตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 สนามฟุตบอลในระดับไทยพรีเมียรลีกและลีกวันซึ่งเปนของ
สโมสร 

สโมสร ชื่อสนาม ความจุ (โดยประมาณ) 
เชียงราย ยูไนเต็ด ยูไนเต็ดสเตเดียม 14,000 คน 

ทีโอที เอสซี ทีโอทีสเตเดียม 6,000 คน 
บางกอกกลาส เอฟซี ลีโอสเตเดียม 13,000 คน 
บุรีรัมย ยูไนเต็ด ไอโมบายสเตเดียม 24,000 คน 

120 ¿Ø μ º   Å ä · Â  



สโมสร ชื่อสนาม ความจุ (โดยประมาณ) 

เอสซีจีเมืองทอง 

เอสซีจีสเตเดียม  
(ภายใตสัญญา 

เชาพ้ืนท่ีจาก กกท. เปน
ระยะเวลารวม 25 ป 

ตั้งแตป 2550) 

17,500 คน 

ปตท.ระยอง พีทีทีสเตเดียม 16,000 คน 
สิงหทาเรือ  แพทสเตเดียม 12,000 คน 

 นอกเหนือจากน้ีจะเปนสนามของหนวยงานราชการท้ังส้ิน หรือ
คิดเปน 81% เลยทีเดียว แยกไดเปนสวนทองถิ่น 19 แหง (รอยละ 53) 
ไดแก อบจ. 12 แหง กทม. 3 แหง และเทศบาลอ่ืนๆ อีก 4 แหง กับสวนกลาง 
10 แหง (รอยละ 28) ซึ่งโดยมากจะเปนสนามของการกีฬาแหงประเทศไทย 
(กกท.) ทีม่คีวามพรอมสงู ซึง่ม ี3 แหง ไดแก สนามตณิสลูานนท (จ.สงขลา), 
สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(จ.นครราชสีมา) ท้ังน้ีไมไดนับรวมหนวยงานรัฐวิสาหกิจเขาเปนสวนราชการ
ดวย (ดูภาพที่ 3 สำหรับรายละเอียดอื่นๆ อยูในตารางที่ 1 ของภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ความเปนเจาของสนามของสโมสรฟุตบอลในระดับไทยพรีเมียรลีกและลีกวัน 

ประวัติศาสตร� อำนาจ การเมือง และความเป�นชาย 121



 ขณะที่ลีกระดับลางจะแตกตางออกไป จากการสำรวจพบวา 
ไมมีแมแตทีมเดียวที่มีสนามเปนของตัวเอง แตในท่ีนี้พิจารณาเฉพาะ 
ลีกภูมิภาคโซนภาคเหนือ ทุกสนามลวนแตมีหนวยงานรัฐเปนผูรับผิดชอบ 
แยกเปนสนามขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 11 แหง โดยเปนสนามกฬีาของ 
อบจ.เกือบทั้งสิ้น คือ 10 จาก 11 แหง นอกนั้นอีก 5 แหงเปนสนามของ
สวนกลาง ไดแก สถาบันพลศึกษา 3 แหง สนามของ กกท.กับมหาวิทยาลัย
อยางละ 1 แหง (ดูภาคผนวก ตารางที่ 2) 

 จากชุดตัวเลขดังกลาวประกอบกับขอมูลเทาท่ีผูเขียนมี ขอตั้ง
ขอสงัเกตไวเบือ้งตนดงันี ้หน่ึง การทีบ่างจงัหวดั คนทำทีมฟตุบอลอยูคนละขัว้
หรือมีความขัดแยงกับฝายที่กุมอำนาจในการเมืองทองถิ่นระดับจังหวัด 
อาจสงผลใหทีมไมไดใชสนามกีฬากลางของจังหวัดในฐานะสนามเหยา 
เน่ืองจากสนามกีฬาสวนใหญทีค่อนขางมีมาตรฐาน มกัไดแกสนามกฬีากลาง
ของแตละจังหวัด ซึ่งปจจุบันอยูในความดูแลของ อบจ.47 แนนอน ถานายก 
อบจ.ไมอนุญาตใหใชสนาม หรือกำหนดคาธรรมเนียมการใชสนามในอัตรา
ที่สูงเกินไป สโมสรก็จำตองหาสนามอ่ืนมาทดแทน เชนที่เคยมีประเด็น 
กับทีมเชียงรายยูไนเต็ด48 ภูเก็ต เอฟซี49 โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี50 และ
อีกหลายทีม51 มาแลว สอง ผูกุมอำนาจในข้ัวรัฐบาลมีศักยภาพที่จะดึง
งบประมาณลงมาสนับสนนุการปรับปรงุขยายสนามได ทัง้ท่ีอนัท่ีจรงิตองเปน
คาใชจายของทางสโมสร เน่ืองจากเปนผูซ่ึงไดรับประโยชนจากการน้ีโดยตรง 
เฉกเชนสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี สนามเหยาของทีมสุพรรณบุรี 
เอฟซี ซึ่งมีโครงการตางๆ เขามาพัฒนาปรับปรุงสนามอยางตอเนื่อง และ
ใชงบประมาณรวมกันแลวหลายรอยลานบาท52 โดยที่สนามแหงนี้ยังขึ้นอยู
กับทาง กกท. สังกัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา ในความรับผิดชอบของ
พรรคชาติไทยพัฒนามาอยางยาวนาน ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวามีนายบรรหาร 
ศิลปอาชาอยูเบ้ืองหลัง สาม ความสัมพันธอันดีกับฝายการเมืองระดับชาติ 
ชวยใหสโมสรไดรับการอนุเคราะหในเรื่องสนามเปนอยางดี สวนหนึ่งเพราะ
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ฝายประจำยอมใหความเกรงใจแกฝายการเมือง อยางทีมเชียงใหม เอฟซี 
ซึ่งใชสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปของ กกท.เปนสนามเหยา สามารถ
เชาดวยราคาที่ต่ำกวาอัตราปกติทั่วไป53 หรือสำหรับบางทีมก็อาจจะไดรับ
ความอนุเคราะหใหใชสนามโดยตองเสียคาใชจายใดๆ 

4.2 สปอนเซอร 
 จากที่ไดกลาวไวแลววารายไดดานหลักของสโมสรฟุตบอลไทย

โดยรวมมาจากผูสนับสนุน ซึ่งก็มักขึ้นอยูกับความสัมพันธสวนบุคคล (หรือ 
connection) ระหวางคนทำทีมกับสปอนเซอรเปนสำคัญ ซ่ึงการท่ีมีตำแหนง
แหงหนทางการเมืองอยูดวยยอมเอ้ือเสริมตอการหาผูที่จะเขามาสนับสนุน
สโมสรไดโดยงาย นักการเมืองหลายคนท่ีหันมาทำทีมฟุตบอลก็ยอมรับ
ทำนองนี้ โดยเฉพาะคำใหสัมภาษณของนายเนวิน ชิดชอบ54 อนึ่ง รูปธรรม
ที่ตอกย้ำไดดีคือ บุรีรัมย ยูไนเต็ดสามารถกอสรางสนามฟุตบอลขนานแท 
เพ่ือเปนสนามเหยา (ใชแทนเขากระโดงสเตเดียมที่เปนของ อบจ.บุรีรัมย) 
ชนิดสวยงาม และทันสมัยท่ีสุดของประเทศ ไดสำเร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว 
ไมถึงป ขณะที่นายเนวินอยูขางฝายรัฐบาลในตอนนั้น โดยในฤดูกาล 2013 
ทมีบรุรีมัย ยไูนเตด็มผีูสนบัสนนุหลักจำนวนมาก ไดแก เบยีรชาง ไอโมบาย 
โคก คาราบาวแดง ยามาฮา ซีพี คิง-พาวเวอร เปนตน55 

 นอกจากบุรีรัมย ยูไนเต็ดแลว ชลบุรี เอฟซีเปนอีกตัวอยาง 
ที่เห็นชัดเจน กลาวไดวาในฐานะนักการเมือง พี่นองตระกูลคุณปล้ืม 
ไดมีบทบาทอยางแข็งขันในการดึงสปอนเซอร (ผูสนับสนุนภาคเอกชน)  
ทั้งระดับชาติ และทองถ่ินเขาสูสโมสร ผานช่ือเสียงทางสังคมของตน  
รวมถงึการเขามาสนับสนนุทมีของผลิตภณัฑกฬีาระดับโลกอยางไนก้ีกเ็ปนผล
จากความสัมพันธสวนตัวของนายอรรณพ สิงหโตทอง รองประธานสโมสร 
ซึ่งมีบุตรชายเปนผูบริหารบริษัทไนกี้ประเทศไทย56 
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 อยางไรก็ตาม เม่ือลองพิจารณาในแงประเภทของผูสนับสนุน
หลัก (สปอนเซอรคาดอกเสื้อ) ขอคนพบที่นาสนใจคือ ในลีกระดับบน 
จะเห็นถึงความหลากหลาย ไมวาจะเปนแบตเตอรี่ บริษัทดานสื่อสาร
โทรคมนาคม บริษัทประกันชีวิต ปูนซีเมนต สายการบิน รถยนต  
รถจักรยานยนต เครื่องดื่มชูกำลัง รวมถึงเบียร น้ำตาล ธุรกิจอาหารและ
การเกษตร (ดูเพิ่มเติมจากภาคผนวก ตารางที่ 1) ขณะที่ลีกระดับลาง 
สวนใหญจะเปนธุรกิจน้ำเมาแทบทั้งสิ้น พูดใหเจาะจงก็คือเบียร57 ตัวเลข
คราวๆ ที่ผูเขียนเคยสำรวจเชิงภาพรวมไว เม่ือป 2555 พบวามี 33 สโมสร
จากทั้งหมด 117 สโมสร หรือคิดเปน 28.2% ที่มีผูสนับสนุนหลักเปนเบียร 
หรือมีตราสินคาที่เชื่อมโยงถึงเบียรบางยี่หอติดอยูที่กลางอกเสื้อ (ยังไม 
นับรวมสปอนเซอรรายยอยที่ติดอยูในตำแหนงอ่ืนๆ ของเสื้อ) โดยแบงเปน
ตราสินคาของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ฯ 70% (แทบทั้งหมดคือ “ลีโอ”) และ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ 30% (ทั้งหมดคือ “ชาง”)58 และขอมูลในป 2556 
ยังยืนยันเชนนั้น กลาวเฉพาะลีกภูมิภาคโซนภาคเหนือก็มีถึง 10 สโมสร
จาก 16 สโมสร หรือคิดเปน 62.5% ดวยกัน (แบงเปน “ลีโอ” 6 ทีมกับ 
“ชาง” 4 ทีม) แนนอน รอบสนามแขงขันที่เบียรเปนผูสนับสนุนหลักยอมหนี
ไมพนที่เบียรยี่หอนั้นจะผูกขาดการจำหนายแตเพียงผูเดียว ขอมูลชุดนี้
สะทอนถึงความเก่ียวพันกันระหวางอุตสาหกรรมแอลกอฮอลกับธุรกิจกีฬา
ฟุตบอลไทยไดอยางดี 

 กระนั้นก็ตาม การขายเบียรรอบสนามฟุตบอลก็กอใหเกิด
ปญหากับหลายสโมสรที่ไมมีสนามเปนของตนเอง และยังตองใชสนามของ
รฐัอยูไมนอย59 เนือ่งจากเปน “สถานท่ีราชการ” ตามกฎหมายซ่ึงหามไมให
ทั้งขายหรือบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล60 
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 ขอคนพบนอกเหนือจากนี้ เชน บางสโมสรก็ไมมีสปอนเซอร 
ในสวนน้ีเขามา และสรรหาคำอ่ืนทดแทน ท้ังช่ือประธานสโมสร เชน ลำปาง 
เอฟซี ใชคำวา S.Sommee มาจากชื่อสุนี สมมี นายก อบจ.ลำปาง และ
ประธานสโมสร หรือกรณีชัยนาท เอฟซีใชคำวาศิษยหลวงปูสุขไปแทนท่ี, 
Gulf ไมใชผลติภณัฑหรอืสนิคา แตเปนโรงงานไฟฟา ทีเ่ขามาเปนสปอนเซอร
ใหกับทีมในระดับ D1 ถึง 3 ทีม คือ กัลฟสระบุรี เอฟซี ระยอง เอฟซี  
และอยุธยา เอฟซี, AVIA เทคโนโลยีดาวเทียมที่ใชทางการทหารก็คือ 
สปอนเซอรใหกับทีมจากกองทัพไทยเหมือนกันทั้งคู คือ แอรฟอรซ เอวีเอ 
เอฟซี กับ ราชนาวีสโมสร ยิ่งเสียกวานั้น ผูสนับสนุนรายยอย (สปอนเซอร 
ในตำแหนงอื่นๆ ของเส้ือ) จำนวนไมนอยก็คือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ 
การประปาสวนภูมิภาค, ธนาคารอาคารสงเคราะห ฯลฯ 

4.3  การสนับสนุนดานอื่นๆ 
 นอกจากปจจัยการเมืองจะมีสวนอยางมากในพื้นฐานสำคัญ

ของสโมสรฟุตบอลในสองเร่ืองขางตนแลว ความเช่ือมโยงกับการเมือง 
ก็สามารถเอ้ืออำนวยประโยชนเร่ืองอ่ืนๆ ไดอีก ซ่ึงเทากับเปนการใชทรัพยากร
ของรัฐเขามาชวยลดตนทุนท่ีสโมสรตองแบกรับอยูน่ันเอง อาทิ หนวยราชการ
ใชงบของตัวเองมาจัดทำปายประชาสัมพนัธการแขงขนัใหกบับางทีมเปนพเิศษ, 
เจาหนาที่ตำรวจหลายรอยนายปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย และ
จัดการจราจรในวันแขงขัน โดยที่ทางสโมสรไมตองเสียคาใชจาย หรือใหคา
เบ้ียเล้ียงใดๆ ตอบแทน, กลไกภาครัฐระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสูงในการชวยระดมผูสนับสนุนใหแกทีม 
เชน จัดรถรับ-สงคนดูจากอำเภอรอบนอกไปเชียรที่สนาม 
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ภาพที่ 4 ปายประชาสัมพันธการแขงขันในรอบแชมเปยนสลีกของทีมเชียงใหม เอฟซี 
สนับสนุนโดยกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 จงึไมใชเรือ่งแปลกทีจ่ะไดเหน็นกัการเมอืง (รวมถงึระดับทองถ่ิน) 
ขาราชการ (โดยเฉพาะตำรวจกับฝายปกครอง) นักธุรกิจ นักขาว คนสำคัญ
ของจังหวัด มารวมนั่งชมเกมดวยกัน สนามฟุตบอลกลายเปนที่รวมตัวกัน
เปนประจำของบุคคลที่มีบทบาทสำคัญเหลานี้ ถึงขนาดมีคนบอกผูเขียนวา 
“สมัยนี้ตองไปว่ิงเตนกันที่สนามฟุตบอล” คงเชนเดียวกับที่สนามกอลฟ 
เคยทำหนาที่ทำนองนี้มากอนในอดีต 

 ทวาปรากฏการณขางตนก็ยากจะเกิดขึ้นกับทีมในลีกภูมิภาค  
ซ่ึงสวนใหญไมสามารถเล้ียงดูตัวเองได เน่ืองจากความเปนธุรกิจยังคอนขางต่ำ 
คนเขามาทำทีมฟุตบอลคือผูเสียสละ จึงตองพึ่งพาเครือขายอุปถัมภสูง 
เครือขายท่ีสำคัญก็คือ ฝายการเมือง-ภาครัฐ ไมวาจะพ่ึงพาเรื่องสนาม 
สปอนเซอร การประชาสัมพันธ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และจัดการ
จราจร ฯลฯ กลายเปนขอจำกัดสำคัญของฝายตรงขามรัฐบาลที่ตองการ 
จะเขามา ซึ่งก็คงมองเกมออกถึงความยากลำบากในการทำทีม 
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พืน้ฐานความสำเร็จของสโมสรฟุตบอลในตางจงัหวัด จดุรวมทีเ่หมอืนกนั
คือ ตองเร่ิมจากความเปนทองถิ่นนิยม (Localism)61 กระบวนการทองถิ่น
นิยมที่เกิดขึ้นและกำลังเคลื่อนไหวในปจจุบันพบไดในหลากหลายแงมุม
ดวยกัน บางใชเพื่อเรียกรองการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น บางรณรงคใหชุมชนหันมาอนุรักษหวงแหนวัฒนธรรมพื้นถิ่น  
(ภาษา, การแตงกาย, ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ, สถาปตยกรรมทองถิ่น ฯลฯ) 
หรือการท่ีฝายการเมืองเอามาใชเปนประเด็นสำคัญในการหาเสียง เชน  
จะตองเลือกพรรคการเมืองของจังหวัดตนเอง หรือผูสมัครที่เกิดและเติบโต
ในพื้นที่ หรือมักเรียกกันวาคนบานเดียวกัน แมกระทั่งในเกมกีฬาฟุตบอล
ก็ไดดึงเอาจุดนี้มาใชระดมการสนับสนุน ซึ่งจุดรวมของแฟนบอลแตละทีม 
พื้นฐานสำคัญก็ตองเปนคนในจังหวัดนั้นๆ นั่นเอง62 

ตัวอยางที่เห็นเปนรูปธรรม เชน การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) 
ใหสะทอนอัตลักษณอันโดดเดนของทองถิ่น (และสามารถขายไดดวย) เชน 
ชยันาท เอฟซใีชนกเงือก, เชยีงราย ยไูนเตด็ใชดวงกวางโซง, บรุรีมัย ยไูนเตด็
ใชปราสาทพนมรุง, สงขลา ยไูนเต็ดใชววัชน, สมทุรสงคราม เอฟซีใชปลาทู, 
อยุธยา เอฟซีใชนักรบโบราณ เปนตน แนละ แฟนบอลก็มักจะนำเอาสติกเกอร
ที่มีตราสัญลักษณสโมสรมาติดรถราและรานรวง ชุดแขงขันก็กลายเปนเส้ือ
ทีถ่กูนำมาสวมใสในชวีติประจำวนัปกต ิบงบอกถงึความรูสกึภมูใิจในทองถ่ิน
ของตน ปรากฏการณเชนนีส้ามารถพบเห็นไดทัว่ไปตามทองถนนในตางจงัหวดั 
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ภาพที่ 5 ตราสัญลักษณสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ซึ่งสามารถพบเห็นไดทั่วไป 
ภายในจังหวัดเชียงราย 

การเติบโตของลีกภูมิภาคเขาไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมือง 
วัฒนธรรมการใชเวลาวางในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตยก็เปล่ียนไปดวย 
สนามฟุตบอลกลายเปนสถานท่ีที่ใหความบันเทิงแกผูคนทุกเพศทุกวัย  
มีคนหลากหลายอาชีพมารวมตัวกันที่นี่ เพื่อรวมใหกำลังใจทีมรวมกันในวัน
ที่ลงแขงในบาน จุดนี้เองที่ดึงดูดใหนักการเมืองหันมาทำทีมฟุตบอลกัน
มากมาย อีกทั้งนักการเมืองสวนใหญเปนผูชาย และมีความช่ืนชอบกีฬา
ฟุตบอลอยูเปนทุนเดิม กอปรกับฟุตบอลคือกีฬาที่มีพลัง จึงหวังใชเปน
เครื่องมือในการมัดใจมวลชน ทำใหตนอยูในความสนใจของสาธารณะ
ตลอดเวลา เพื่อสรางหรือรักษาฐานคะแนนของกลุมจนยากท่ีฝายคูแขง 
จะเอาชนะได63 
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สนามฟุตบอลชวงสถานการณเลือกตั้งจึงถูกปรับใชเปนพื้นที่ทางการ
เมือง เปดโอกาสใหผูสมัครที่อยูขางเดียวกับสโมสรไดพูดจาหาเสียงกับคนดู
ในชวงระหวางพักครึ่งเวลาหรือหลังจบเกม เชนเดียวกับที่ผลงานทำทีม
ฟุตบอลก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็น ผานวิธีสื่อสารในรูปแบบตางๆ 
นอกเหนือไปจากการนำเสนอถึงคุณสมบัติสวนบุคคล นโยบายของผูสมัคร 
และพรรคการเมืองที่สังกัด ดังเชนที่เคยใชรณรงคหาเสียงกันมา เปนอีก
ยุทธศาสตรหนึ่งในการสรางความนิยมทางการเมือง 

ขณะที่ในดานของแฟนบอลที่มีความผูกพันกับสโมสรเปนพิเศษ  
(ระดับที่เปนแฟนพันธุแท) ก็พรอมใหความชวยเหลือเจาของสโมสรท่ีเปน
นักการเมืองอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีการเลือกตั้ง เชน เปน
ทีมงานรณรงคหาเสียง, ใชอุปกรณเชียรตางๆ ที่มีหมายเลขผูสมัครและ 
ชื่อพรรคการเมืองติดอยู64 เทากับใชกลุมแฟนคลับที่แข็งขันมาเปนฐาน
การเมืองที่เขมแข็งให 

เมื่อสามารถเขาไปมีตำแหนงการเมือง เชนไดเปนนายก อบจ.ก็ยอม
จัดสรรงบประมาณสวนหน่ึง (อาจมากถึงหลักหลายสิบลานบาท) มาอุดหนุน
การทำทีมได 65 ภายใตบริบทของการกระจายอำนาจท่ีเพ่ิมมากข้ึน การเมือง 
จึงเขามาสัมพันธโดยตรงกับฟุตบอลดวยบทบาททับซอนระหวางประธาน
สโมสรกับความเปนนายก อบจ. และในหวงหลังเลือกตั้งนี้ กลุมแฟนคลับ 
ก็จะไดเขาไปรวมจัดกิจกรรมตางๆ กับทาง อบจ.อีกดวย เกิดปฏิสัมพันธ 
ซึ่งกันและกันผานกลไกรัฐคือ อบจ. 

สอดคลองกับการศึกษาของช่ืนชนก ศิริวัฒน ซึ่งชี้วาฟุตบอลเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมทางการเมืองที่นักการเมืองใชเปนเครื่องมือในการ
ขยายอำนาจและความนิยมใหกับตนเอง มุงทำใหสโมสรเปนท่ีดึงดูดความ
สนใจและศูนยรวมของกิจกรรมทางสังคมใหกับคนในจังหวัด โดยมีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินคอยชวยเหลืออำนวยความสะดวกผานทรัพยากร 
ตางๆ ภายใตขอบเขตอำนาจที่มี66 
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สุดทาย ผูเขียนขอต้ังขอสังเกตบางประการเก่ียวกับเรื่องนี้ ซึ่งมองได
วาเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนใครของฟุตบอลลีกไทย หนึ่ง การเชียรแบบ
เชิดชูประธานสโมสร แตกตางจากในตางประเทศที่ใหความสำคัญไปที่ 
ตัวนักฟุตบอลหรือผูจัดการทีม พิจารณาไดจากธงและปายของหลายทีมที่มี
ใบหนาของเจาของทีมปรากฏอยูดวย เชน สุโขทัย เอฟซีที่มีรูปนายสมศักดิ์ 
เทพสุทินอยูบนธงสโมสรผืนใหญ โดยระบุวา The Hero, ชลบุรี เอฟซี 
เคยมีปายเรารักกำนันเปาะ (บิดาของพ่ีนองตระกูลคุณปล้ืม) ถูกขึงอยูเปนประจำ
สอง ความขัดแยงทางการเมืองท่ีมีผลตอเกมการแขงขัน หมายความวา 
ความขัดแยงในการเมืองจรงิๆ มผีลทัง้ตอยอดจำนวนผูชม บรรยากาศในสนาม 
พฤติกรรมการเชียรที่แสดงออกระหวางเกม ซึ่งเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความ
รุนแรง (เชน ตะโกนดาดวยถอยคำหยาบคาย, ขวางปาสิ่งของลงในสนาม) 
ไดทกุเมือ่ เชนเกมการแขงขนัรอบแชมเปยนสลกีในป 2010 ระหวางเจาบาน 
เชียงใหม เอฟซีกับทีมเยือน บุรีรัมย เอฟซีที่มีนายเนวิน ชิดชอบ แกนนำ
กลุมภูมิใจไทยนำทีมมาดวยตัวเอง ทามกลางผูชมเต็มความจุของสนาม 
มากท่ีสุดเปนประวัติการณนับตั้งแตกอต้ังสโมสรเปนตนมา โดยสวนหน่ึง
คือกลุมคนเส้ือแดงท่ีตองการจะมาเพ่ือแสดงความไมพอใจตอนายเนวิน 
ท่ียายพรรคไปใหการสนับสนุนนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะข้ึนเปนนายกรัฐมนตรี 
และตองถูกปราบปรามอยางหนักในเหตุการณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
ชวงป 2553 ทวาเกมนั้นก็จบลงดวยความพายแพของเจาถิ่น 0 ประตูตอ 1 

 

6. º·ÊÃØ» 

อาจกลาวไดวาคงมีไมกี่ประเทศในโลกเทานั้นท่ีสโมสรฟุตบอล 
สวนใหญของประเทศถูกผูกขาดความเปนเจาของโดยนักการเมืองเฉกเชน
ประเทศไทย แตกตางจากบริบทของประเทศอื่นๆ ซึ่งฟุตบอลเปนธุรกิจ
เต็มตัว นักการเมืองไทยใชฟุตบอลเปนเครื่องมือสรางความนิยมเชิงตัว
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บุคคล เพ่ือเขาสูตำแหนงทางการเมือง และรักษามันเอาไว ขณะเดียวกัน
อำนาจรัฐก็ชวยเอื้อใหสโมสรฟุตบอลทำงานไดงายขึ้น สโมสรที่ประสบ
ความสำเร็จลวนแลวแตสรางตัวจากการพึ่งพิงรัฐ การทำทีมโดยปราศจาก
อำนาจทางการเมอืงจะตองเผชญิกบัความยากลำบาก นัน่เพราะความเปนรฐั
สูงมาก และมีองคกรภาครัฐหลายระดับเขามาเกี่ยวของชนิดยากหลีกเลี่ยง 
ฟุตบอลกับการเมืองจึงยังแยกจากกันไมออก 

เนื้อหาของบทความพยายามช้ีใหเห็นแลววาการเมืองไดเขามา 
ปฏิสัมพันธกับฟุตบอลไทยมากมายเพียงใด อยางไรก็ดี งานบุกเบิกช้ินนี้ 
คือบทสำรวจเบ้ืองตนเทานั้น จำเปนตองมีการตอยอดศึกษาอยางจริงจัง
อีกมาก ไมวาจะมุงเนนลงไปในเชิงพื้นที่ หรือเชิงประเด็นก็ตาม  

หัวขอคำถามท่ีทาทายในเชิงประเด็นเชน เครือขายอุปถัมภระหวาง
ฝายการเมือง อำนาจรัฐ ทุน และทองถ่ิน เอาเขาจริงแลว มีกลไกการทำงาน
อยางไร ในรูปแบบเชนใด ฟุตบอลเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกตั้งของผูมีสิทธิที่เปนแฟนบอลของทีมนั้นๆ หรือไม มากนอยเพียงใด 
สวนในเชิงพื้นที่ ผูสนใจควรเลือกจังหวัดเปาหมายที่การเมืองมีลักษณะ
ผูกขาด เช่ือมโยงท้ังระดับชาติและทองถ่ิน โดยฝายการเมืองก็เปนเจาของ
สโมสรฟุตบอลอยูดวย เชน ชัยนาท, เชียงราย, บุรีรัมย, ราชบุรี, สงขลา, 
สุพรรณบุรี เปนตน รวมท้ังอยาไดมองขามท่ีจะศึกษาถึงประเด็นเชิงการเมือง 
ที่นาสนใจอื่นๆ อาทิ ความขัดแยงในการแยงสิทธิทำทีมระหวางศรีสะเกษ 
เอฟซีกับอีสาน ยูไนเต็ด ทามกลางการตอสูทางกฎหมายที่เขมขนและ 
พลิกผัน 
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ภูมิใจไทย 

- ไมมี - 
(ศิษย 

หลวงปูสุข) 

เขาพลอง 
สเตเดียม 

อบจ.ชัยนาท 

เชียงราย ยูไนเต็ด  
(TPL/2552) 

มิตติ ติยะไพรัช  
บตุรชายนายยงยุทธ- 

นางสลักจิตฯ  
นายก อบจ.เชียงราย 

พรรคเพื่อไทย LEO 
ยูไนเต็ด 
สเตเดียม 

สนาม 
ของสโมสร 

ทีโอที เอสซี  
(TPL/2497) 

ยงยุทธ วัฒนสินธุ 
กรรมการผูจดัการใหญ  
บริษัท ทีโอที จำกัด  

(มหาชน) 

รัฐวิสาหกิจ TOT 
ทีโอที 

สเตเดียม 
สนาม 

ของสโมสร 

บางกอกกลาส 
เอฟซี  

(TPL/2549) 

ปวิณ ภิรมยภักดี 
กรรมการบริหาร และ 

รองผูจัดการใหญ บรษิทั 
บางกอกกลาส จำกัด 

- LEO ลีโอสเตเดียม 
สนาม 

ของสโมสร 

บีอีซีเทโรศาสน 
(TPL/2535) 

ไบรอัน มารคาร 
กรรมการผูจัดการ บริษัท 

บีอีซี-เทโร  
เอ็นเตอรเทนเมนท 
จำกัด (มหาชน) 

- FB BATTERY 

สนาม 
เฉลิม

พระเกียรติ  
72 พรรษา 
มีนบุรี 

กรงุเทพฯ 

บุรีรัมย ยูไนเต็ด  
(TPL/2513) 

เนวิน ชิดชอบ  
สามีนางกรุณาฯ  

นายก อบจ.บุรีรัมย 

พรรค 
ภูมิใจไทย 

Chang 
ไอโมบาย 
สเตเดียม 

สนาม 
ของสโมสร 

แบงค็อก ยูไนเต็ด 
(TPL/2531) 

ขจร เจียรวนนท  
ผูอำนวยการบริหารดาน
กิจการองคกร บริษัท  
ทรู คอรปอเรชั่น จำกดั 

(มหาชน) 

- True 
สนามกีฬา 
ไทย-ญี่ปุน 
ดินแดง 

กรงุเทพฯ 
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สโมสรฟุตบอล  
(ลีก/กอตั้งป) ประธานสโมสร 

ความ
เชื่อมโยง 

ทางการเมือง 

ผูสนับสนุน
หลัก 

สนามที่ใชเปนสนามเหยา 

ชื่อ เจาของ 

พัทยา ยูไนเต็ด  
(TPL/2552) 

อิทธิพล คุณปลื้ม  
นายกเมืองพัทยา 

พรรค 
พลังชล 

True 
สนามกีฬา 
หนองปรือ 

เทศบาลเมือง  
หนองปรือ 

ราชบุรี มิตรผล  
(TPL/2547) 

บุญยิ่ง นิติกาญจนา  
ส.ส.ราชบุรี 

พรรค 
ภูมิใจไทย 

MITR PHOL 
สนามกีฬา
กลางจังหวัด

ราชบุรี 
อบจ.ราชบุรี 

ศรีสะเกษ เอฟซี  
(TPL/2541) 

ธเนศ เครือรัตน  
ส.ส.ศรีสะเกษ  

พรรค 
เพื่อไทย 

เมืองไทย
ประกันชีวิต 

สนามศรีนคร
ลำดวน 

สถาบัน 
การพลศึกษา 
วิทยาเขต 
ศรีสะเกษ 

สงขลา ยูไนเต็ด  
(TPL/2552) 

นิพนธ บุญญามณี  
นายก อบจ.สงขลา 

พรรค
ประชาธิปตย 

ManA 
สนาม 

ติณสูลานนท 

การกีฬา 
แหง 

ประเทศไทย 
(กกท.) 

สมุทรสงคราม 
เอฟซี  

(TPL/2548) 

สมชาย ตันประเสริฐ 
นายกเทศมนตรี 

เมืองสมุทรสงคราม 
- 

- ไมมี - 
(SAMUTSONG- 

KHRAM) 

สนามกีฬา
กลางจังหวัด
สมุทรสงคราม 

อบจ.
สมุทรสงคราม 

สุพรรณบุรี เอฟซี 
(TPL/2541) 

วราวุธ ศิลปอาชา  
บุตรชายนายบรรหารฯ 

พรรคชาติไทย
พัฒนา 

Chang 
สนามกีฬา
กลางจังหวัด
สุพรรณบุรี 

กกท. 

อารมี่ ยูไนเต็ด  
(TPL/2507) 

พล.อ.ประยุทธ  
จันทรโอชา  

ผูบัญชาการทหารบก 
ขาราชการ Chang 

สนามกีฬา
กองทัพบก 

กองทัพบก 

อินทรีเพ่ือนตำรวจ 
(TPL/2503) 

พล.ต.อ.วีรพงษ  
ชิวปรีชา  

รองผูบัญชาการ 
ตำรวจแหงชาติ 

ขาราชการ 
ปูนตรา 
นกอินทรี 

สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  

เอสซีจีเมืองทอง  
(TPL/2532) 

พงษศักดิ์ ผลอนันต 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สยามสปอรต  

ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 

- SCG 
เอสซีจี 
สเตเดียม 

สนาม 
ของสโมสร 
ซึ่งทำสัญญา
เชาพื้นที่ 
จาก กกท.  
(ระยะเวลา 

25 ป  
เร่ิมตั้งแต 
ป 2550) 
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สโมสรฟุตบอล  
(ลีก/กอตั้งป) ประธานสโมสร 

ความ
เชื่อมโยง 

ทางการเมือง 

ผูสนับสนุน
หลัก 

สนามที่ใชเปนสนามเหยา 

ชื่อ เจาของ 

โอสถสภา 
เอ็ม 150 สระบุรี  

(TPL/2520) 

ธัชรินทร  
โอสถานุเคราะห  

รองกรรมการผูจัดการ 
บริษัท โอสถสภา จำกัด 

- M-150 
สนามกีฬา  
อบจ.สระบุรี 

อบจ.สระบุรี 

กระบี่ เอฟซี  
(D1/2552) 

สมเกียรติ กิตติธรกุล  
ทำธุรกิจทองเที่ยว 
สัมปทานรังนก  

นองชายนายสมศักดิ์ฯ  
นายก อบจ. กระบี่ 

พรรค
ประชาธิปตย 

Air Asia 
สนามกีฬา
กลางจังหวัด

กระบ่ี 
อบจ.กระบ่ี 

กัลฟสระบุรี  
เอฟซี (D1/2543) 

วีระพล อดิเรกสาร 
พรรคชาติไทย

พัฒนา 
Gulf 

สนามกีฬา  
อบจ.สระบุรี 

อบจ.สระบุรี 

ขอนแกน เอฟซี  
(D1/2550) 

กษม ชนะวงศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัย 
บัณฑิตเอเชีย 

- ลีโอ 
สนามกีฬา
กลางจังหวัด
ขอนแกน 

อบจ.
ขอนแกน 

ตราด เอฟซี  
(D1/2555) 

คมสัน พุทธโอวาท  
อดีตนายกเทศมนตรี

ตำบลเขาสมิง 
- CP 

สนามกีฬา
กลางจังหวัด

ตราด 
อบจ.ตราด 

ทีทีเอ็ม เอฟซี  
(D1/2506) 

ตอศักดิ์ โชติมงคล  
ผูอำนวยการยาสูบ 

รัฐวิสาหกิจ โรงงานยาสูบ 
สนามกีฬา 
บุณยะจินดา 

สำนักงาน 
ตำรวจ 
แหงชาติ 

นครปฐม  
ยูไนเต็ด  

(D1/2542) 

จิรวัฒน สะสมทรัพย 
บุตรชายนายไชยาฯ 

พรรคเพื่อไทย สุธีชา 

สนามกฬีา
โรงเรียนกีฬา
เทศบาล 

นครนครปฐม 

เทศบาล 
นครนครปฐม 

นครราชสีมา  
เอฟซี (D1/2542) 

วรรณรตัน ชาญนกุลู  
หัวหนา 

พรรคชาติพัฒนา  
พี่เขยนายสุวัจน  
ลิปตพัลลภ  

พรรค
ชาติพัฒนา 

MAZDA 

สนามกีฬา 
เฉลิม

พระเกียรติ 
80 พรรษา 

กกท. 

บางกอก เอฟซี  
(D1/2542) 

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  
ส.ส.กรุงเทพฯ 

พรรค
ประชาธิปตย 

M2F 

สนามกีฬา 
เฉลิม

พระเกียรติ 
บางมด 

กทม. 
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สโมสรฟุตบอล  
(ลีก/กอตั้งป) ประธานสโมสร 

ความ
เชื่อมโยง 

ทางการเมือง 

ผูสนับสนุน
หลัก 

สนามที่ใชเปนสนามเหยา 

ชื่อ เจาของ 

บีบีซียู เอฟซี  
(D1/2519) 

พิชญ โพธารามิก 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท จัสมิน  
อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด  

(มหาชน)  
บุตรชายนายอดิศัยฯ 

- 
3BB 

broadband 
สนามกีฬา
กองทัพบก 

กองทัพบก 

ปตท.ระยอง  
(D1/2526) 

สรัญ รังคสิริ  
รองกรรมการ 
ผูจัดการใหญ  

หนวยธุรกิจน้ำมัน  
การปโตรเลียม 

แหงประเทศไทย (ปตท.) 

รัฐวิสาหกิจ PTT group 
พีทีที 

สเตเดียม 
สนามของ
สโมสร 

ภูเก็ต เอฟซี  
(D1/2552) 

ปมุข อัจฉริยะฉาย 
ประธานกรรมการ 
บริหารโรงแรม 
เครือบริษัท  

กะตะ กรุป รีสอรท 

- YAMAHA 
สนามกีฬา 
สุระกุล 

อบจ.ภูเก็ต 

ระยอง ยูไนเต็ด  
(D1/2555) 

เศรษฐา ปตุเตชะ  
สมาชิกสภา อบจ.ระยอง 
(อ.บานคาย) นองชาย
นายสาธิตฯ ส.ส.ระยอง 

และ นายปยะฯ  
นายก อบจ.ระยอง 

พรรค
ประชาธิปตย  

- ไมมี - 
สนามกีฬา
เทศบาล 
เมืองแกลง 

เทศบาล 
เมืองแกลง 

ระยอง เอฟซี  
(D1/2552) 

อดุลย นิยมสมาน 
สมาชิกสภา อบจ.ระยอง 

(อ.บานคาย) 

พรรค
ประชาธิปตย 

Gulf 
สนามกีฬา
กลางจังหวัด

ระยอง 
อบจ.ระยอง 

ราชนาวีสโมสร  
(D1/2499) 

พลเรือโทชัยณรงค  
เจริญรักษ  
ผูบัญชาการ  

ฐานทัพเรือสัตหีบ 

ขาราชการ AVIA 
สนามกีฬา 
ราชนาวี 

กองทัพเรือ 

ศรีราชาซูซูกิ  
เอฟซี (D1/2550) 

สนธยา คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรม  
หัวหนาพรรคพลังชล 

พรรคพลังชล SUZUKI ซูซูกิสเตเดียม 
เทศบาลเมือง 

ศรีราชา 
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สโมสรฟุตบอล  
(ลีก/กอตั้งป) ประธานสโมสร 

ความ
เชื่อมโยง 

ทางการเมือง 

ผูสนับสนุน
หลัก 

สนามที่ใชเปนสนามเหยา 

ชื่อ เจาของ 

สิงหทาเรือ  
(D1/2510) 

ทรง วงษวานิช รัฐวิสาหกิจ PAT 
แพท 

สเตเดียม 
สนามของ
สโมสร 

อยุธยา เอฟซี  
(D1/2552) 

อดิศักดิ์  
พันธเจริญวรกุล  

บตุรชายนายวีระชยั- 
นางสมทรงฯ  
นายก อบจ. 

พระนครศรีอยุธยา  
และนองชาย 
นายสุรศักดิ์ฯ  

ส.ส.พระนครศรี- 
อยุธยา 

พรรคเพื่อไทย Gulf 

สนามกีฬา
กลาง 
จังหวัด 

พระนครศรี- 
อยุธยา 

อบจ. 
พระนครศรี-
อยุธยา 

แอรฟอรซ เอวีเอ 
เอฟซี (D1/2489) 

พลอากาศเอกอานนท 
จารยะพันธุ หัวหนาคณะ

นายทหาร 
ฝายเสนาธิการ 

ประจำผูบังคับบัญชา 

ขาราชการ AVIA 
สนามกีฬา
ธูปะเตมีย 

กองทัพ
อากาศ 

 
ที่มาของขอมูล: ทั้งสองตารางเปนขอมูลลาสุด ณ วันที่ 19 กันยายน 2556 จากหลายแหลง อาทิ ขอมูลเกี่ยวกับ
ความเปนมา และผูดำรงตำแหนงประธานสโมสร ดู http://thaipremierleague.co.th/; http://tl.smmonline.net/ 
และ http://th.wikipedia.org/wiki/ ขอมูลเกี่ยวกับผูสนับสนุนหลักคาดอกเส้ือ ดู http://www.fm-thai.com/board/
index.php?/topic/114967-thai-league-sskits-season-2013-mega-packs/ ขอมูลเก่ียวกับสนามเหยาของแตละ
สโมสร ดู http://tl.smmonline.net/article/2076.html; http://tl.smmonline.net/ article/2099.html และ http://th.
wikipedia.org/wiki/ ตลอดจนเว็บไซตที่เปนทางการของแตละสโมสร และเฟสบุคของกลุมแฟนคลับที่เชื่อถือได 
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สโมสรฟุตบอล  
(ลีก/กอตั้งป) ประธานสโมสร 

ความ
เชื่อมโยง 

ทางการเมือง 

ผูสนับสนุน
หลัก 

สนามที่ใชเปนสนามเหยา 

ชื่อ เจาของ 

เชียงใหม เอฟซี  
(2542) 

อดุรพนัธ จนัทรวิโรจน 
อดีตนายก  

อบจ.เชียงใหม 
- น้ำดื่มตราสิงห 

สนามกีฬา
สมโภช
เชียงใหม 
700 ป 

กกท. 

พิษณุโลก TSY 
เอฟซี (2547) 

ภูษิต พิศาลกอสกุล 
กรรมการบรษิัท  

ไทยเส็งยนต จำกัด 
- Chang 

สนามกีฬา  
อบจ.

พิษณุโลก 

อบจ.
พิษณุโลก 

สุโขทัย เอฟซี  
(2552) 

สมศักดิ์ เทพสุทิน  
แกนนำกลุมมัชฌิมา 

พรรค 
ภูมิใจไทย 

Chang 
สนามบุญสม 

มารติน 

สถาบัน 
การพลศึกษา 
วิทยาเขต
สุโขทัย 

พิจิตร เอฟซี  
(2552) 

ชาติชาย เจียมศรีพงษ  
นายก อบจ.พิจิตร 

พรรคชาติไทย
พัฒนา 

เครื่องดื่ม 
กระทิงแดง 

สนามกีฬา
กลางจังหวัด

พิจิตร 
อบจ.พิจิตร 

ลำปาง เอฟซี  
(2552) 

สุนีย สมมี  
นายก อบจ.ลำปาง 

พรรคเพื่อไทย ลีโอ 
สนามกีฬา
กลางจังหวัด

ลำปาง 

สถาบัน 
การพลศึกษา 
วิทยาเขต
ลำปาง 

นครสวรรค เอฟซี 
(2542) 

ภิญโญ นิโรจน 
พรรค

ชาติพัฒนา 
ลีโอ 

สนามกีฬา
กลางจังหวัด
นครสวรรค 

เทศบาลนคร
นครสวรรค 

พะเยา เอฟซี  
(2553) 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา  
ประธานที่ปรึกษา  

นายก อบจ.พะเยา และ
นายกเทศมนตรี 
เมืองพะเยา 

พรรคเพื่อไทย Chang 
สนามกีฬา  
อบจ.พะเยา 

อบจ.พะเยา 

ลำพูน วอริเออร  
(2554) 

อนุสรณ วงศวรรณ พรรคเพื่อไทย Chang 
แมกวง 
สเตเดียม 

อบจ.ลำพูน 

เชียงราย ซิตี้  
(2553) 

ทนง ดอนชัย  
รองนายกเทศมนตรี 

นครเชียงราย 
- Chang 

สนามกีฬา
กลางจังหวัด
เชียงราย 

อบจ.
เชียงราย 

ตารางที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับทีมฟุตบอลในระดับลีกภูมิภาค (D2) โซนภาคเหนือ ฤดูกาล 2013 
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สโมสรฟุตบอล  
(ลีก/กอตั้งป) ประธานสโมสร 

ความ
เชื่อมโยง 

ทางการเมือง 

ผูสนับสนุน
หลัก 

สนามที่ใชเปนสนามเหยา 

ชื่อ เจาของ 

แพร ยูไนเต็ด  
(2552) 

พงษสวัสดิ์ ศุภศิริ  
นองชายนางศิริวรรณ  

ปราศจากศัตรู  
นายกสมาคมกีฬา จ.แพร 

พรรค
ประชาธิปตย 

PHRAE SILA 
สนามกีฬา  
อบจ.แพร 

อบจ.แพร 

อุทัยธานี ฟอเรสท 
(2553) 

ชาดา ไทยเศรษฐ  
ส.ส.อุทัยธานี 

พรรคชาติไทย
พัฒนา 

- ไมมี - 
สนามกีฬา
กลางจังหวัด
อุทัยธานี 

อบจ.
อุทัยธานี 

นาน เอฟซี  
(2554) 

สาธิต บุญทอง  
นายกสมาคมกีฬา  

จ.นาน และ 
กรรมการบริษัท 
ในเครือนราฯ 

- 
นรา 

ไฮเปอรมารท 

สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล 
ลานนา 

วิทยาเขตนาน 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
ลานนา 

อุตรดิตถ เอฟซี  
(2552) 

สำราญ เอื้อจิรวาณิชย 
นายกเทศมนตรี 
เมืองอุตรดิตถ 

พรรคเพื่อไทย LEO 
สนามกีฬา
กลางจังหวัด
อุตรดิตถ 

อบจ.
อุตรดิตถ 

กำแพงเพชร  
เอฟซี (2552) 

จุลพันธ ทับทิม  
อดีตนายก  

อบจ. กำแพงเพชร 
พรรคเพื่อไทย Chang 

สนามกีฬา 
ชากังราว  
(ริมปง) 

อบจ.
กำแพงเพชร 

เพชรบูรณ เอฟซี  
(2552) 

อัครเดช ทองใจสด 
นายก อบจ. เพชรบูรณ 

พรรคเพื่อไทย LEO 
สนามกีฬา
กลางจังหวัด
เพชรบูรณ 

สถาบัน 
การพลศึกษา 
วิทยาเขต
เพชรบูรณ 

ตาก เอฟซี  
(2552) 

พ.ต.ท.จิรศักดิ์ ศรีธรรม  
รองผูกำกับการ 
สถานีตำรวจภูธร 

เมืองตาก 

ขาราชการ - ไมมี - 
สนามกีฬา  
อบจ.ตาก 

อบจ.ตาก 

138 ¿Ø μ º   Å ä · Â  



àªÔ§ÍÃÃ¶·ŒÒÂº· 
* บทความน้ีเปนผลสืบเนื่องจากสองงานเสวนาท่ีผูเขียนไดมีโอกาสเขาเปนสวนหนึ่ง 
ในฐานะผูดำเนนิรายการ และผูรวมเสวนา ในหวัขอเรือ่ง “ฟตุบอลไทย การเมอืงของ
เกมใตตีน: พลังใหม/ศาสนาใหม/พ้ืนท่ีใหม?” เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2555 ณ รานหนังสือ
บุครีพับลิก และเร่ือง “พนันบอล อำนาจ อุตสาหกรรมกีฬา และความเปนชาย” 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1 อางใน ‘บงัยี’ ยดึสมาคมบอลรอบ 4 โวยโกงเลือกตัง้การเมืองจุน, (18 ตลุาคม 2556), 
จาก http://www.thaipost.net/news/181013/80882 

2  อางใน “บิก๊กรอง” โวยการเมืองแทรกแซงเลอืกตัง้นายกสมาคมฟุตบอล, (18 ตลุาคม 
2556), จาก http://www.cheerball.com/news/main/view/2154 

3  เชนงานของ Wolfram Manzenreiterm and John Horne, Football Goes East: 
Business Culture and the People’s Game in East Asia, (Abingdon: Routledge, 
2004); Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the New Media Age,  
(London: Routledge, 2004). 

4  FIFA มีจำนวนชาติสมาชิกทั้งสิ้น 209 ประเทศ ขณะที่องคการสหประชาชาติหรือ 
UN มีสมาชิกรวม 193 ประเทศเทานั้น 

5  รายละเอียดของกรณีมีดังนี้คือ กลางป 1990 สโมสรลีแอช (RFC Liège) ทีมใน
เบลเยียม ตนสังกัดของบอสแมน (Jean-Marc Bosman) ลดคาเหนื่อยของบอสแมน
ลงเกินครึ่ง เขาตองการยายทีม เดิงแกรเก (Dunkerque) ในฝรั่งเศสสนใจเขา แตวา 
ลีแอชกลับเรียกคาตัวสูงมาก เดิงแกรเกจึงเลิกลมความต้ังใจ จากน้ันเขาก็แทบจะ 
ไมไดลงเลนใหกับทีมอีกเลย จนตองอาศัยกลไกทางศาลมาตอสูกับทีมของตนกับ
สมาคมฟุตบอลเบลเยียม ตอมาเขาไดรับชัยชนะ คำพิพากษาของศาล (ภายใน 
เบลเยียม) สงผลใหเขาสามารถจะยายทีมไดอยางอิสระ โดยไมตองมีการจายเงิน
คาตัว หรือคาชดเชยใดๆ ใหกับตนสังกัดเกา แตเหตุการณยังไมยุติ เมื่อบอสแมน
หมดสัญญาคาแขงกับเดิงแกรเกในป 1992 และเดินทางกลับบานเกิด เขาถูกปฏิเสธ
คำขอรับเงินบำนาญในฐานะบุคคลวางงาน สงผลใหเขาตองหันไปพ่ึงศาลแหงสหภาพ
ยุโรป กระทั่งป 1995 ศาลสหภาพยุโรปจึงตัดสินให บอสแมนเปนฝายชนะคดี 
พรอมดวยเงินชดเชย และใหถือคำพิพากษาน้ีเปนที่สุด (Union Royale Belge des 
Sociétés de Football Association ASBL v Jean-Marc Bosman (1995)) 
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 คำพิพากษาน้ีเทากับไดสราง “กฎบอสแมน” ขึ้นมา สรุปไดอยางนอย 2 ขอ (1) เมื่อ
นักฟุตบอลส้ินสัญญากับสโมสรตนสังกัดแลว ยอมมีอิสระเต็มที่ในอันที่จะยาย
สโมสร โดยไมมคีาตวั (Free Transfer) อกีทัง้นกัฟตุบอลยงัสามารถเลือกตนสังกดัใหม
ไดตามความสมัครใจ หากเหลืออายุงานกับตนสังกัดเดิมไมถึง 1 ป และมิใหถือวา
นักฟุตบอลเปนสินทรัพยของสโมสรตนสังกัด (2) ยอมรับใหผูเลนตางชาติแตอยู 
ในกลุมสหภาพยุโรปเชนเดียวกันไมถือเปนโควตาของนักเตะตางชาติ (เดิมขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขของแตละลีก) ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมที่ตองการความ
เปนหน่ึงเดียวของชาติสมาชิก มีผลใหทางยูฟาเองก็มิอาจจะจำกัดจำนวนนักฟุตบอล
ตางชาติของแตละสโมสรในยุโรปไดอีกดวย (เดิมใหโควตานักเตะนอกกลุมทีมละ  
3 คน) เพราะถือเปนการขัดตอหลักการเคลื่อนยายแรงงานเสรี (Free Movement  
of Workers) 

 อานเพิ่มเติมจาก ณัฐกร วิทิตานนท, รูเพิรท เมอด็อช: ฟุตบอลพรีเมียรลีก และ
โลกาภิวัตน, (6 กันยายน 2550), จาก http://thaiis.com/ midnightuniv-org-v1/
midnight2544/0009999579.html 

6  ตัวอยางที่โดดเดน เชน Simon Kuper and Stefan Szymanski, Soccernomics: 
why England loses, why Germany and Brazil win, and why the U.S., Japan, 
Australia, Turkey and Even Iraq are destined to become the kings of the 
world’s most popular sport, (New York: Nation Books, 2009); Stefan Szymanski  
(Editor), Football Economics and Policy, (London: Palgrave Macmillan, 2010); 
Stephen Dobson and John Goddard, The Economics of Football, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011). 

7  ดู Declan Hill, The Fix: Soccer and Organized Crime, (Toronto: McClelland  
& Stewart, 2010). 

8  ดู Richard Guilianotti, Norman Bonney and Mike Hepworth, Football, Violence 
and Social Identity, (London: Routledge, 1994). 

9  อาทเิชน Anastassia Tsoukala, Football Hooliganism in Europe Security and Civil 
Liberties in the Balance, (London: Palgrave Macmillan, 2009); Megan O’Neill, 
Policing Football Social Interaction and Negotiated Disorder, (Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2006); Ramón Spaaij, Understanding Football Hooliganism: A Comparison 
of Six Western European Football Clubs, (Amsterdam: Vossiuspers UvA: 2006). 
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10  ดู Paul Darby, Martin Johnes and Gavin Mellor, Soccer and Disaster 
International Perspectives, (Abingdon: Routledge, 2005). 

11  เชน Daniel Burdsey, Race, Ethnicity and Football Persisting Debates and 
Emergent Issues, (New York: Routledge, 2011); Jon Garland and Michael 
Rowe, Racism and Anti-Racism in Football, (Basingstoke: Palgrave, 2001). 

12  เชน Martin Roderick, The Work of Professional Football: A labour of love?,  
(Abingdon: Routledge, 2006); Neil Carter, The Football Manager: A History 
Sport in the Global Society, (Abingdon: Routledge, 2006). 

13  ดู Fan Hong and J.A. Mangan, Soccer, Women, Sexual Liberation: Kicking off 
a New Era, (London: Frank Cass, 2003). 

14  อกีแหลงขอมูลท่ีคงจะตองกลาวถงึดวย กค็อื เว็บไซต soccerpolitics.com ทีไ่ดนำเสนอ
ประเด็นความสัมพันธระหวางฟุตบอลกับการเมืองของประเทศตางๆ ทั่วโลก 

15  ตัวอยางเชน Gary Hopkins, Star-Spangled Soccer: The Selling, Marketing and 
Management of Soccer in the USA, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010); 
Michel Desbordes, Marketing and Football an international perspective, (Burlington: 
Butterworth-Heinemann, 2006); Sue Bridgewater, Football Brands, (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2010); Sue Bridgewater, Football Management, (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2010). 

16  รายละเอียดดังนี้ คริส บราเซียร (เขียน), ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล (แปล), ฟุตบอล
ประเด็นเล็กสะทานโลก, (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2552); รังสรรค  
ธนะพรพันธุ, กีฬาในระบบทุนวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพบานพระอาทิตย, 
2544) และวายรายสีแดงและหมูตู, วิชาบอล 001, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพวงกลม, 
2553). 

17  ดู พิมพสิริ เพชรน้ำรอบ, เก็บตกโอลิมปก: การเมืองในชวงโอลิมปกกับบางส่ิงที่มอง
ขามไป, (22 สิงหาคม 2555), จาก http://www.siamintelligence.com/pick- 
from-olympic/ 

18  คงไมเกินเลยนัก หากจะกลาววาสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาเปนสวนหนึ่งของการ
ตอสูเพื่อเอกราชของชาวคาตาลัน กลาวคือ หลังจากกอตั้งสโมสรขึ้นในป 1899 
บารเซโลนาก็ไดผูกภาพลักษณสโมสรเขากับแควนคาตาโลเนียอยางแนบแนน และ
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เนื่องดวยความท่ีแควนดังกลาวเปนฝายพายแพในสงครามกลางเมืองสเปนระหวาง
ป 1936-1939 การแขงขันทางวัฒนธรรมและความตึงเครียดทางการเมืองที่รุนแรง
จึงสงผานมาสูอารมณทางฟุตบอลโดยปริยาย หรืออาจจะเรียกวาเปน “การเมือง
วัฒนธรรม” (Cultural Politics) และเปนที่มาของคำขวัญของทีมที่วา “เปนมากกวา
สโมสร” (More than a club) ตัวอยางรูปธรรมเชน นับแตป 2012 เปนตนมา เริ่มมี
ธรรมเนียมปฏิบัติใหมในสนามคัมปนู (ซึ่งเปนสนามที่มีความจุมากที่สุดของยุโรป 
อยูที่เกือบๆ 1 แสนคน) คือเมื่อเกมการแขงขันผานไปถึงนาทีที่ 17 กับอีก 14 วินาที 
แฟนบอลในสนามจะพรอมใจกันตะโกนคำวา “อิสรภาพ” ออกมา รำลึกถึงเหตุการณ 
ที่กองทัพของตนพายแพเปนคร้ังสุดทายตอกองทัพของกษัตริยแหงสเปน เมื่อป 
1714 อีกตัวอยางลาสุดคือ แบบชุดแขงทีมเยือนในฤดูกาล 2013-14 ก็เปนความ
จงใจท่ีจะใชลวดลายและสีสันเลียนแบบจากธงประจำแควน 

 ขอมูลบางสวนจาก วรุตม โอนพรัตนวิบูล, BARCELONA กาวกำเนิดพรอม 
จิตวญิญาณแหงชยัชนะ, นติยสารคดิ, ปที ่3 ฉบบัที ่9 มถินุายน 2555, 24-28. และ
ควรดรูายงานขาวชิน้นีป้ระกอบ More than a club: FC Barcelona and Catalonia’s 
road to independence, (22 November 2012), From http://www.theguardian.
com/football/video/2012/nov/22/fc-barcelona-catalonia-independence-video 

19  ดู วิทยากร บุญเรือง, แอฟริกาใต 2010: เมื่อ “ทานผูนำ” แทรกแซง “ฟุตบอล”,  
(6 กรกฎาคม 2553), จาก http://prachatai.com/journal/ 2010/07/30221 

20  อยางไรก็ตาม พบวาเคยมีหนังสืออยูเลมหนึ่งในชื่อ “กรณีหวยหงส และการลุกขึ้น
ยืนตรงของสังคมไทย” ซึ่งไดรวบรวมความคิดของหลายๆ คนสำคัญที่มีตอนโยบาย
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ตองการใหรัฐบาลไทยเขาซื้อหุนสโมสรฟุตบอล 
ลเิวอรพลูดวยการระดมทนุจากประชาชน ซึง่มแีนวโนมไปในเชิงวพิากษวจิารณ ตัง้แต
เกมขาว กลการเมอืง ประวตัศิาสตรสโมสร ผลประกอบการทางการเงิน นโยบายการพนัน 
ผลกระทบจากอบายมุข ไปจนถึงปญหาทางจริยธรรม ดู ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา  
(บรรณาธิการ), เช็กบิล: กรณีหวยหงสและการลุกข้ึนยืนตรงของสังคมไทย, (กรุงเทพฯ: 
โอเพนบุคส, 2547). 

21  สามารถคนควาดวยตนเองไดจากระบบฐานขอมลูวิทยานพินธไทย www.thaithesis.org 

22  งานวิจัยเกี่ยวกับฟุตบอลไทยที่นาสนใจในระยะหลังใหความสำคัญตอการศึกษาจาก
แงมมุของแฟนบอล รวมทัง้ขอบเขตของงานสวนใหญเนนมุงไปทีท่มีระดบัชาต ิยงัไมให
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ความสนใจตอทีมในสวนภูมิภาคเทาใด เชนงานของสายชล ปญญชิต, ฟุตบอล 
แฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม: ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด, 
วิทยานิพนธ สังคมวิทยามหาบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา, คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553; อาจินต ทองอยูคง, “แฟนบอล”: ปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย, วิทยานิพนธ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชามานุษยวิทยา, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2555 ทั้งน้ีมีอยูเร่ืองหน่ึงที่พยายามจะอธิบายประเด็นความเช่ือมโยง
ทางการเมืองลงไปในตัวงานดวย ซ่ึงอาศัยทีมชลบุรีเปนกรณีศึกษา แตเปนวิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษ ไดแกงานของ Chuenchanok Siriwat, Football culture and the 
politics of localism: a case study of Chonburi football club, Thesis (M.A.), 
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, 2012. 

23  ความนาสนใจอยูตรงที่แบรลุสโกนีสามารถจัดตั้งรัฐบาลได (ซึ่งหมายถึงวาเขาจะเปน
นายกรฐัมนตรคีนใหมของอิตาล)ี ในวนัที ่ 18 พฤษภาคม 1994 วนัเดยีวกับทีเ่อซมีลิาน
ถลมบารเซโลนา 4-0 ควาแชมปยูโรเปยนคัพ (ชื่อรายการยูฟาแชมปเปยนสลีก 
สมัยนั้น) เปนความสำเร็จทางการเมืองที่เกิดจากความเปนเจาของส่ือโทรทัศน 
บอกรบัสมาชิกรายใหญสดุของอิตาล ีและผลงานอันยิง่ใหญของเอซีมลิานในหวงเวลา
กอนหนา โดยที่เขาซื้อสโมสรมาเม่ือป 1986 ขณะทีมกำลังอยูในภาวะตกต่ำ กอนท่ี
ในป 1993 เขาจะกอต้ังพรรคการเมืองของตนเองในชื่อวา Forza Italia (หรือแปล
ตรงตัววาอิตาลี สูๆ) ซึ่งหยิบยืมชื่อเพลงเชียรทีมชาติอิตาลีของแฟนบอลมาใชศึกษา
เพิ่มเติมจาก Nicola Porro and Pippo Russo, “Berlusconi and Other Matters: 
The Era of ‘Football-Politics’”, Journal of Modern Italian Studies, Vol.5(3), 2000, 
348-370. 

24  รากเหงาของทมีฟตุบอลในองักฤษมาจากหลากหลายลกัษณะของการรวมกลุม ไมวา
จะเปนโรงเรียน โบสถ หรือสถานที่ทำงาน และพัฒนาจนระบบลีกเขมแข็งขึ้น 
ตามลำดับ โดยมีจุดเปล่ียนสำคัญ 2 คร้ัง ไดแก ป 1863 ซ่ึงต้ังสมาคมฟุตบอลอังกฤษ  
(Football Association) เร่ิมมีฟุตบอลลีกท่ีเปนธุรกิจ กับป 1992 ท่ีไดกอต้ังพรีเมียรลีก  
(English Premier League) ในรูปแบบบริษัทจำกัด จากความริเริ่มของสกายทีวีที่มี 
รูเพิรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) เปนโตโผใหญ โดยนับแตพรีเมียรลีกอังกฤษ 
ตั้งมา 20 กวาป เทาท่ีคนพบไมเคยมีผูที่มีตำแหนงทางการเมืองเปนเจาของสโมสร
ขณะยังคงดำรงตำแหนงอยู มีแตอดีตผูที่เคยดำรงตำแหนงทางการเมืองเขามาเปน
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เจาของสโมสรในภายหลัง ซึ่งที่ผานมาก็มีเพียงสองคนนี้ บวกกับคนอังกฤษอีกคน
คือ สตีฟ กิ๊บสัน (Steve Gibson) ประธานสโมสรมิดเดิลสโบรช ซึ่งเปนนักธุรกิจ 
คนดัง และเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นที่อายุนอยที่สุดของเมือง สังกัดพรรคแรงงาน 

25  Geoff Walters and Sean Hamil. “Ownership and Governance” in Managing 
Football: An International Perspective, (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010), 
17-36. 

26  Stephen Morrow, “Organization Forms: Ownership and Governance” in The 
People’s Game? Football, Finance and Society, (New York: Palgrave Macmillan, 
2003), 74-127. 

27  ปจจบุนับรษิทัท่ีเขามาถอืหุนใหญในทมีสเปอรคอื ENIC (English National Investment 
Company) ซึ่งก็มีหุนอยูในทีมในลีกอื่นๆ ดวย ไมวาจะเปนเออีเค เอเธนส (กรีซ), 
บาเซิ่ล (สวิตเซอรแลนด), กลาสโกว เรนเจอรส (สกอตแลนด), สลาเวีย ปราก (เช็ก) 
และวิเซนซา (อิตาลี) 

28  การซือ้-ขายครัง้นีก้ลายเปนกรณศีกึษาสำคญัเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองผูซือ้ ซึง่อาจจะขดั
ตอหลักเกณฑเรื่องความเหมาะสม (Fit and Proper Person) ของพรีเมียรลีกได 
เน่ืองจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ถูกทำรัฐประหารในปลายป 2549 ทำใหตองพนจากตำแหนง 
โดยมีขออางสำคัญจากเรื่องทุจริตคอรรัปชัน อีกทั้งยังมีขอสงสัยถึงกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในสมัยที่เขาดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีของไทย 

29  ขอมูลเบื้องตนดูที่ List of English football club owners, จาก http://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_English_football_club_owners 

30  บารเซโลนาเปนตนแบบที่นาสนใจในสายตาของสื่อฝงอังกฤษ ซึ่งเห็นวาสโมสร
ฟุตบอลในประเทศกำลังเขยิบออกหางจากชุมชน และแฟนบอลไปเร่ือยๆ เนื่องจาก
แนวทางสหกรณเปดโอกาสใหแฟนบอลไดเปนเจาของสโมสรรวมกัน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงกบัท่ีมาของผูดำรงตำแหนงสำคญัๆ ไมวาจะเปนประธานสโมสร ผูอำนวยการ 
กรรมการบริหารลวนแลวแตมาจากการเลือกต้ังของสมาชิกของสโมสรท่ีมีอยูประมาณ 
170,000 คน เรียกวากลุมโซซิส (Socis) ในฐานะผูถือหุน เนื่องจากบารเซโลนา 
มีฐานะเปนสมาคม ไมใชบริษัทที่ใครๆ ก็เขาซื้อหุนได อีกท้ังรูปแบบการบริหาร
จัดการทางธุรกิจก็ใชระบบสภาแฟนบอลใหเปนผูตัดสินใจในนโยบายสำคัญของ
สโมสร ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีแตกตางไปจากทีมสวนใหญในยุโรปท่ีกลุมทุนเขามามีบทบาทนำ
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ชดัเจน อานรายละเอียดเพิม่เตมิไดที ่Jerry Thomas, Co-op ownership for football?, 
(4 June 2010), From http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/politics_show/
regions/london/8723186.stm 

31  ตระกลูอลัเจลลเีปนเจาของบรษิทัรถยนตเฟยต (Fiat) ซึง่มสีายสมัพนัธกบัพรรคการเมอืง
ฝายซายในอิตาลีที่มีฐานเปนสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งก็เปนท้ังคนงานของ
เฟยตและแฟนบอลของยูเวนตุสดวย อีกทั้งสมาชิกในตระกูล เชน Gianni Agnelli 
อดีตประธานสโมสรก็เคยทำงานการเมือง โดยเปนวุฒิสมาชิกมาแลว 

32  List of fan-owned sports teams, From http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
fan-owned_sports_teams#Germany 

33  อานพลังมหาศาลของโลกาภิวตันทีส่งผลตอพรีเมยีรลกีองักฤษไดจากบทความสองช้ิน
ของผูเขียน ไดแก ณัฐกร วิทิตานนท, อารยธรรมฟุตบอล “พรีเมียรลีก” (1): จาก 
จุดเริ่มตนถึงจุดเปลี่ยน, (26 กุมภาพันธ 2554), จาก http://radicalfootball.blogspot.
com/2011/02/1.html กับ อารยธรรมฟุตบอล “พรีเมียรลีก” (2) ตอน: “The Greatest 
Show on Earth”, (28 กมุภาพนัธ 2554), จาก http://radicalfootball. blogspot.com/
2011/02/2-greatest-show-on-earth.html 

34  หลายชาติเคยถูกฟฟาหามเขารวมการแขงขันรายการสำคัญๆ (หรือถูกลงโทษแบน) 
เปนเวลาหลายป เนื่องจากรัฐบาลไดเขามาแทรกแซงการทำงานของสมาคมฟุตบอล 
เชน อิหราน บรูไน คูเวต อิรัก เยเมน อางใน JohnDuerden, When Football Meets 
Politics, (7 February 2012), From http://thediplomat.com/2012/02/when- 
football-meets-politics-2/ และก็พบวามีอีกหลายประเทศ ไดแก เปรู เอธิโอเปย  
ไนจีเรีย ดู List of Countries Affected FIFA sanctions, (31 March 2011), From 
http://tivad.blogspot.com/2011/03/list-of-countries-affected-fifa.html 

35  ดู Manuel Veth, A Game of Thrones: How the Ukrainian Premier League 
explains Ukrainian politics, (25 July 2013), From http://www.just-football.com/
2013/07/how-ukrainian-premier-league-football-politics-mix/ 

36  ดู James M. Dorsey & Leonard C. Sebastian, “The politics of Indonesian and 
Turkish soccer: a comparative analysis,” Soccer & Society, (2013) 14:5, 615-634. 

37  ขอมูลจากตารางท่ี 1 ในบทความของดอรเซยและเซบาสเตียนท่ีปรากฏอยูในเชิงอรรถ
กอนหนานี้ ทำใหพอสรุปไดวาอินโดนีเซียมีจำนวนสโมสรฟุตบอลท่ีนักการเมือง 
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เปนเจาของรวมกันทุกลีกแลว 13 ทีม ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะลีกสูงสุด (Indonesia 
Super League: ISL) จะอยูท่ี 8 ทีม จาก 22 ทีม เชน ทีมเปอซิปูรา จายาปูรา (Persipura
Jayapura) โดยนาย Benhue Tommy Mano ประธานสโมสร และนายกเทศมนตรี
เมือง จายาปุระ สังกัดพรรคโกลคาร, ทีมเปอรซิจา จาการตา (Persija Jakarta) ของ
นาย Fery Paulus ประธานสโมสร คนใกลชิดของนาย Nudin Halid อดีตประธาน
สมาคมฟตุบอลอินโดนเีซยีผูอือ้ฉาว, ศรวีจิายา เอฟซ ี (Sriwijaya F.C.) ของนาย Dodi 
Reza Alex Noerdin สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคโกลคาร เปนตน, เพิ่งอาง, 619. 

38  ลำดับความเปนมาโดยยอมีดังนี้ ป 2459 กอต้ังสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย  
ป 2539 ไทยลีกเริ่มตนฤดูกาลแรก แทนที่ถวยพระราชทาน ก. เปลี่ยนจากแบบ
ทัวรนาเมนทมาเปนระบบลีกเก็บคะแนน ป 2549 สมาคมฟุตบอลฯ และการกีฬา
แหงประเทศไทยรวมไทยลีกกับโปรลีกเขาดวยกัน ระหวางป 2551-52 จุดเปลี่ยน
สำคัญที่สุดเกิดขึ้นชวงนี้เอง อันเนื่องมาจากบทบาทของสมาพันธฟุตบอลเอเชีย  
(Asian Football Confederation: AFC) ที่ไดสรางมาตรฐานการดำเนินงานฟุตบอล
อาชีพโดยออกเปนขอบังคับใหแตละประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตาม ซึ่งโดยรวมแลว
เนนมุงไปท่ีการปรับการดำเนินงานใหมีลักษณะเปนธุรกิจเต็มตัว และมีความเปน 
มืออาชีพ และใหมีองคกรกลางท่ีเปนนิติบุคคลเชิงพาณิชย สำหรับจัดการแขงขัน 
ฟุตบอลลีกภายในประเทศอยางเปนระบบ (หรือที่มักเรียกกันวา Vision Asia  
2008) สงผลใหสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยตองดำเนินการจัดตั้ง บริษัท  
ไทยพรีเมียรลีก จำกัด เมื่อป 2551 โดยมีผูถือหุนใหญคือกรรมการบริหารสมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทย ซึ่งถือแทนสมาคมฯ และมีรายไดจากสองทางหลัก ไดแก 
สปอนเซอรผูสนับสนุน และงบประมาณจากรัฐบาล โดยยังไดรวมมือกับการกีฬา
แหงประเทศไทยทำการร้ือระบบ และกฎเกณฑการแขงขันฟุตบอลอาชีพใหมทั้งหมด 

 ตัวอยางมาตรการบังคับตางๆ ของสมาพันธฟุตบอลเอเชีย ในดานระบบการแขงขัน 
เชน จำนวนทีมตองม ี10 ทมีขึน้ไป แขงกนัรวมแลวนานเกิน 8 เดอืน ตองมกีารตกช้ัน
และเลื่อนชั้น ฯลฯ ดานผูชม ตองมีการขายตั๋วเขาชม ตองมีผูชมเฉลี่ยตอนัด  
5,000 คนขึ้นไป มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและเช่ือถือได ดานการจัดการ  
หามมีการแทรกแซงจากการเมืองในประเทศ มีระบบบริหารจัดการที่ดี การตลาด
สวนกลางตองมีการขายลิขสิทธ์ิการถายทอดสด มีสปอนเซอร ดานการจัดการสโมสร 
เชน ตองจดทะเบียนนิติบุคคล สนามมีความจุ 3,000 คนขึ้นไป ตองมีรายไดจาก
หลายทาง ทั้งจากคาตั๋ว สปอนเซอร การขายสินคา คาลิขสิทธิ์ เงินจากการขาย 
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ผูเลน สวนแบงรายไดจากองคกรลีก เจาของสโมสรหามเปนเจาของมากกวา 1 ทีม 
มีสายสัมพันธและกิจกรรมรวมกับผูคนในชุมชนที่สโมสรตั้งอยู เปนตน 

 ดคูวามเปนมาเพิม่เตมิ โพสสชินันิง่ ฉบบัจุดเปลีย่นบอลไทย!, ฉบับที ่66 พฤศจกิายน, 
2552, 76-77; สารคดี ฉบับไทยพรีเมียรลีก TPL, ปที่ 27 ฉบับท่ี 321 พฤศจิกายน 
2554, 87-93 และนิตยสารอะเดย ฉบับไทยพรีเมียรลีก, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 117 พฤษภาคม 
2553, 70-127. 

39  มาจนถึงฤดูกาล 2556 ประเทศไทยม ี 3 ลีกฟุตบอลอาชีพ ไดแก โตโยตาไทย 
พรีเมียรลีก (ลีกสูงสุด) ที่แรกเร่ิมเมื่อกอต้ังมีทั้งสิ้น 16 ทีม ตอมาในป 2554 จึงเพิ่ม
เปน 18 ทีม, ยามาฮาลีกวัน (ลีกดิวิชั่น 1) ปจจุบันมี 18 ทีม และเอไอเอสลีก  
(หรือลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2) ซึ่งในป 2552 เปนปแรกท่ีแบงการแขงขันออกเปน 5 โซน
ตามภูมิภาคตางๆ จำนวนทั้งหมด 52 ทีม ไดแก ภาคเหนือ 11 ทีม, ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 11 ทีม, ภาคกลางและภาคตะวันออก 12 ทีม, กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
10 ทีม และภาคใตอีก 8 ทีม และไดปรับเปน 6 โซนในป 2556 รวมทั้งส้ิน 84 ทีม 
แยกเปนภาคเหนือ 16 ทีม, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ทีม, กรุงเทพฯ และ 
ภาคกลาง 14 ทีม, ภาคกลางและภาคตะวันออก 14 ทีม, ภาคกลางและภาคตะวันตก 
13 ทีม และภาคใตอีก 11 ทีม 

40  หมายถึงทีมซึ่งมิใชตั้งอยูในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อันไดแกหาจังหวัดน้ี 
นครปฐม, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี และสมุทรสาคร 

41  ขอมูลในป 2554 บงชี้วาจาก 18 ทีมในไทยพรีเมียรลีกมี 7 ทีมที่มีนักการเมือง 
เขามามีสวนเกี่ยวของ แยกเปนพรรคเพื่อไทย 3 ทีม พรรคภูมิใจไทย 1 ทีม พรรค
ชาติไทยพัฒนา 1 ทีม พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 1 ทีม และพลังชล 1 ทีม ซึ่ง 
ในทีน้ี่ไดเหมารวมตำแหนงอ่ืนทีไ่มใชตำแหนงประธานสโมสรเขาไวดวย เชน รองประธาน 
ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ อางใน สุเจน กรรพฤทธ์ิ, ฟุตบอล
กับนักการเมือง, สารคดี ฉบับไทยพรีเมียรลีก, ปที่ 27 ฉบับท่ี 321 พฤศจิกายน 
2554, 147. 

42  อางใน เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน. 

43  ดูรายช่ือทั้งหมดใน http://th.wikipedia.org/wiki/บานเลขท่ี_111 

44  ดูรายช่ือทั้งหมดใน http://th.wikipedia.org/wiki/บานเลขท่ี_109 
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45  ในปจจุบัน การใหการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลมีหลากหลายรูปแบบย่ิงขึ้น ไมวา 
จะเปนการใหสิทธิในช่ือทีม เชน เอสซีจีเมืองทอง ราชบุรีมิตรผล, สิทธิในช่ือสนาม 
เชน นิวไอโมบายสเตเดียม (บุรีรัมย ยูไนเต็ด) ลีโอสเตเดียม (บางกอกกลาส เอฟซี), 
สปอนเซอรคาดอกเส้ือ รวมถึงตำแหนงอื่นๆ บนชุดแขง เชน ชางกับชลบุรี เอฟซี  
ลีโอกับเชียงราย ยูไนเต็ด, ปายไฟว่ิงขางสนาม ฯลฯ 

46  อางจากอาจินต ทองอยูคง ดใูน รายงานเสวนา พนนับอล อำนาจ อตุสาหกรรมกีฬา 
และความเปนชาย, (24 กันยายน 2556), จาก http://www. prachatham.com/
detail.htm?code=n4_24092013_01 

47  ตวัอยางรปูธรรมขางตนเปนไปตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูฉบับป 2540 ทีต่องการ
ใหมกีารกระจายอำนาจใหแกทองถ่ินเพิม่ขึน้รอบดาน โดยประกาศใช พ.ร.บ.กำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 เปน
กฎหมายแมบทในการขับเคลื่อน ซึ่งในแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2545 
ไดระบุใหการกีฬาแหงประเทศไทยทำการถายโอนสนามกีฬาระดับจังหวัดให อบจ.
รบัผดิชอบ รวมถงึเทศบาล และเมอืงพทัยาดวย ระหวางป 2544-2545 และถายโอน
สนามกีฬาระดับรองให อบต.เขามาดูแล ในฐานะภารกิจหนาที่ที่ทองถิ่นตอง 
ดำเนินการเอง ทวาก็มีขอยกเวน คือ มิใหถายโอนในกรณีที่สนามน้ันเปนสนามกีฬา
จังหวัดที่มีวิทยาลัยพลศึกษาตั้งอยู 

48  บิ๊กฮั่นยันไมเอาการเมืองบีบยึดสนาม อบจ.เชียงราย, (14 กรกฎาคม 2554), จาก 
http://www.siamsport.co.th/ Sport_Football/110714_229.html 

49  ชอ็คของแท! กเิลนทะเลใตเตรยีมดบัอกีครัง้ หลงัอบจ.สบูเลอืด, (24 มกราคม 2555), 
จาก http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=219572.0 

50  โอสถขัดแยงอบจ.สระบุรี สอแววยายรังเหยาใหม, (20 มีนาคม 2556), จาก http:// 
tl.smmonline.net/news/115787.html 

51  ดู การเมืองรายเหลือ ปวนทีมบอลอาชีพ ไมใหใชสนามแขง, (10 มีนาคม 2554), 
จาก http://www.komchadluek.net/detail/20110310/91182/การเมืองรายเหลือ
ปวนทีมบอลอาชีพไมใหใชสนามแขง.html 

52  อานจากขาวตางๆ ตอไปนี้ สุพรรณฯ ทุม 100 ลานปรับสนามใหม, (31 ตุลาคม 
2555), จาก http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/121031_297.html: 
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สุพรรณบุรีไดงบ 80 ลาน ปรับสนามเพิ่มที่นั่ง 1.5 หมื่น, (4 ธันวาคม 2555), จาก 
http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/121204_397.html; บิ๊กท็อปเซต 
แปลนสรางรงัหญาเทยีมลยุไทยลีกครบวงจร, (16 มกราคม 2556), จาก http://www.
siamsport.co.th/Sport_Football/130116_320.html และดูตัวอยางโครงการตางๆ 
ไดในเว็บไซตของสำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี http://suphanburi.
mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=17 

53  ผูเขียนลองโทรศัพทสอบถามเจาหนาที่ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
เชียงใหม จึงทราบวาอัตราคาเชาสนามกีฬากลาง 700 ปโดยทั่วไป เชน ใชในการ
แขงขันกีฬาสีของหนวยงาน ฯลฯ อยูที่วันละ 3 หมื่นกวาบาท ทวาสำหรับเชียงใหม 
เอฟซีน้ันไดรับการยกเวนเปนกรณีพิเศษ คือ เสียคาใชจายท่ีต่ำกวาอัตราปกติ เจาหนาท่ี
ใหขอมูลวาเปนเรื่องที่ผูใหญคุยตกลงกัน และทำเปนสัญญาระยะยาว 

54  เชนคำใหสัมภาษณหัวขอประสบการณในเสนทางการเมืองกับเสนทางฟุตบอล 
“…ผมคิดวาประสบการณที่เอามาใชไดอยางเดียวคือ คอนเน็กชั่นในการท่ีจะพัฒนา
สโมสร หรือหาสปอนเซอรใหสโมสร แตคอนเน็กชั่นที่เราใชก็ไมใชอำนาจบารมี แต
หมายถึงแสดงใหเขาเห็นในเชิงธุรกิจเลยวาถาคุณเปนสปอนเซอรเราแลวคุณจะได
อะไร…” อางใน เนวิน ชิดชอบ Created in Buriram, นิตยสารคิด, อางแลว,  
32 หรือเกี่ยวกับเร่ืองจุดเร่ิมตนของการหารายไดเขามาสนับสนุนทีม เนวินยอมรับวา 
“…ในปแรกซึ่งมี Connection ทางการเมืองอยู ทำใหสามารถหาสปอนเซอรเขามา
สนับสนุนทีมไดพอสมควร แตหลังจากนั้น (เมื่อเทคโอเวอร PEA และนำมารวมกับ 
บุรีรัมยเอฟซีแลว-ระบุโดยผูเขียน) ก็ไมไดใช Connection ทางการเมืองอีกเลย…” 
อางใน Football A New Business in Thailand, นิตยสาร Strategy+Marketing,  
ปที่ 12 ฉบับที่ 136 กรกฎาคม 2556, 60-81. 

55  Football A New Business in Thailand, เพิ่งอาง, 65. 

56  Chuenchanok Siriwat, Ibid, 38-39. 

57  ลักษณะเชนนี้คลายคลึงกับสิ่งท่ีเคยเกิดขึ้นในพรีเมียรลีกอังกฤษมากอน ซึ่งในอดีต 
สปอนเซอรคาดอกเสื้อสวนใหญจะเปนสินคาเกี่ยวกับผูชาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟา และเคร่ืองด่ืมประเภทเบียร ทวาในปจจุบันมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงไปเปนเว็บไซตการพนันออนไลน และสินคาที่มีแบรนดระดับโลก  
(Global Brand) ที่มีขอบเขตการตลาดกวางไกลไปทั่วโลก 
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58  ดู ณัฐกร วิทิตานนท, ฟุตบอลไทย: การเมืองของเกมใตตีน “วาดวยเกร็ดสถิติ 
ทีน่าสนใจ”, (14 กรกฎาคม 2555), จาก http://prachatai.com/journal/2012/07/ 41554 

59  ดังเชนขาวตอไปนี้ ม.แมฟาหลวงยันชัดกวางโซงตองยายรังเลกสอง, (26 พฤษภาคม 
2554), จาก http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/110526_129.html; อบจ.
ภูเก็ตสั่งหามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลรอบรังเหยาทัพโรนิน, (26 มีนาคม 2557), 
http://tl.smmonline.net/news/116349.html 

60  พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ระบุวาหามขายและบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลในสถานท่ีราชการ รวมถึงสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวย 
การศึกษาแหงชาติ ยกเวนเพียงบางกรณี อาทิ บริเวณที่จัดไวเปนรานคาหรือสโมสร 
เปนที่พักสวนบุคคล หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี (ดู มาตรา 27 (3) (5) และ 
มาตรา 31 (3) (5)) 

61  ทองถ่ินนิยมในท่ีนี ้ หมายถึง พันธะผูกพันทางอารมณที่มนุษยทั้งในระดับปจเจก 
บุคคลและระดับกลุมมีตอถิ่นที่อยูอาศัย ประวัติศาสตร วิถีชีวิต ประเพณี สัญลักษณ 
และอัตลักษณทางวัฒนธรรมตางๆ ของตัวเอง 

62  จากสถิติในฤดูกาล 2013 พบวาทีมในตางจังหวัดมีคาเฉล่ียผูชมตอนัดมากกวาทีม 
ในกรุงเทพฯ ชนิดเห็นไดชัด ไดแก บุรีรัมย ยูไนเต็ด 18,941 คน, สุพรรณบุรี เอฟซี 
14,322 คน, เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (นนทบุรี) 10,888 คน, เชียงราย ยูไนเต็ด 
7,598 คน, บางกอกกลาส เอฟซี (ปทมุธานี) 7,421 คน, ชลบุรี เอฟซี 6,082 คน, 
สงขลา ยูไนเต็ด 5,901 คน เรียงตามลำดับ ขณะท่ีภาพรวมตัวเลขเฉล่ียตกนัดละ
ประมาณ 6,095 คน ดู http://th.wikipedia.org/wiki/ไทยพรีเมียรลีก_2556 

63  การเลือกต้ังของจังหวัดชลบุรหีลายคร้ังหลัง คอื บทพิสจูนชดัเจนวาฟตุบอลชวยทำให
ตระกูลคุณปล้ืมชนะเกมการเมือง ซึ่งไมเพียงทีมชลบุรีจะชวยทำใหเสนทางการเมือง
ของนายวิทยา คุณปลื้มสดใสมากข้ึนเทานั้น ในทางกลับกัน ในฐานะท่ีประธาน
สโมสรมีตำแหนงทางการเมือง ก็ยังทำใหสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ สำหรับ 
ทีมหาไดงายขึ้น โดยเฉพาะการเชาใชสนามของอบจ.มาเปนสนามของทีม หรือ
แมแตการขอใชสนามของสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อเปนสนามซอม นอกเหนือ
จากจะหาสปอนเซอรมาสนับสนุนแลว เชน เบียรชางซ่ึงเขามาเปนผูอุปถัมภหลัก 
ใหกับทีมต้ังแตเม่ือคร้ังนายสนธยา คุณปล้ืม เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียว
และกฬีาเร่ือยมาจนถึงปจจบุนั ด ูทนุหนา ฟตุบอลชนะ คะแนนเสียงก็มา, โพสสชินันิง่ 
ฉบับจุดเปลี่ยนบอลไทย!, อางแลว, 102-103. 
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64  แฟนบอลชลบุรี เอฟซีหลายคนพูดคลายกัน คือ มีแฟนบอลจำนวนมากเขาไปมีสวน
ในกระบวนการหาเสียงของคุณวิทยา คุณปลื้ม ซึ่งแฟนบอลมักเรียกเขาวา “นาย” 
และก็ไดตัดสินใจเลือกเขาในการเลือกตั้ง อบจ.หนหลังสุด อางใน Chuenchanok 
Siriwat, Ibid, 75-76. 

65  จนถูกนำไปวิพากษวิจารณในหนาสื่อ เชน สั่งคุมเขม อบจ.เบิกเงินทองถ่ินจัดแขง
ฟตุบอลไทยลกี-ชงิแชมปมวยโลก, (21 มถินุายน 2555); จาก http://www.isranews.
org/component/content/article/7285-2012-06-21-03-28-12.html 

66  ดู Chuenchanok Siriwat, Ibid. 
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แฟนบอล แอลกอฮอล  
และความรุนแรงในฟุตบอลไทย*  

อาจินต� ทองอยู�คง 

1. º·¹Ó 

ในชวงหลายปมานี้ การแขงขันฟุตบอลสโมสรไทยไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากที่ในอดีตมักจะถูกกลาวถึงในเชิงลอเลียนวา “ไมมี
ที่นั่ง ..มีแตที่นอน” กลายมาเปนวาหลายๆ ครั้งนั้นมีผูชมเขาชมการแขงขัน
เต็มความจุสนาม จนไมมีที่นั่งจริงๆ โดยไมตองมีวลีหักมุมปดทาย 

ปจจุบันการแขงขันฟุตบอลสโมสรไทยประกอบไปดวย 3 ระดับ คือ 
ไทยพรีเมยีรลกี ทีเ่ปนการแขงขนัระดับสงูสดุ ดวิชิัน่ 1 ทีเ่ปนระดบัรองลงมา 
และลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 ท่ีกระจายตัวไปในภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ ในฤดูกาล
แขงขัน 2556 ไทยพรีเมียรลีกมีผูเขาชมการแขงขันท่ีสนามเฉลี่ยนัดละ 
6,095 คน สวนดิวิชั่น 1 เฉล่ียนัดละ 2,567 คน (บริษัทไทยพรีเมียรลีก
จำกัด, 2556) ซึ่งหากนับรวมระดับดิวิชั่น 2 ที่มีจำนวนสโมสรมากกวา 
อีกหลายเทาตัวแลว1 ผูเขียนคาดวาในแตละสัปดาหจะมีผูเขาชมการแขงขัน
ฟุตบอลสโมสรไทยทั่วประเทศมากกวา 100,000 คน กลาวไดวาการ 
เขาชมการแขงขันฟุตบอลกลายมาเปนกิจกรรมพักผอนหยอนใจท่ีสำคัญ 
อกีประการหน่ึงของผูคนในสังคมไทย และกอใหเกดิปรากฏการณทีน่าสนใจ
ในหลายมิติ 



ความสนใจศึกษากีฬาในมิติทางสังคมศาสตรเกิดขึ้นอยางชัดเจน 
ในชวงคริสตทศวรรษ 1960-70 (Sands, 1999: 3-13) และประเด็นศึกษา 
ท่ีสำคัญประเด็นหน่ึงคือความรุนแรง โดยเฉพาะท่ีอังกฤษในชวงคริสตทศวรรษ 
1960-80 ที่สถานการณความรุนแรงอันเน่ืองมาจากแฟนบอลกลายเปน
ประเด็นที่สังคมจับตามอง มีงานศึกษาจำนวนมากท่ีพยายามอธิบาย
ปรากฏการณแฟนบอลอันธพาล (hooliganism) ที่เกิดขึ้น และนำไปสูการ
ออกมาตรการจัดการในหลายลักษณะ (Giulianotti, 1999: 39-40, 49-50) 

ขณะที่ในสังคมไทยเอง เมื่อฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกไดรับความสนใจ 
มากข้ึน ความต่ืนตัวตอความรุนแรงท่ีเกี่ยวของกับการแขงขันฟุตบอล  
(football-relate violence) ก็ปรากฏออกมาอยางเห็นไดชัด สื่อมวลชน 
นำเสนอขาวความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นอยางกระตือรือรน ขณะที่ผูคนก็ใหความ
สนใจไมแพกัน นับต้ังแตเหตุการณความรุนแรงครั้งสำคัญท่ีกอใหเกิดความ
ตื่นตัวในสังคมไทยในการแขงขันระหวางสโมสรเมืองทองฯ กับการทาเรือฯ 
เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2553 หรือความรุนแรงในการแขงขันระหวางสโมสร
นครปฐม เอฟซี กับศรีสะเกษ-เมืองไทย เอฟซี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2553 ที่ทั้งสองเหตุการณทำใหมีผูบาดเจ็บหลายสิบคน รวมถึงเหตุการณ
ปดลอมสนามแขงขันของแฟนบอลที่ไมพอใจการทำงานของกรรมการ 
ผูตัดสินก็เริ่มมีใหเห็นมากข้ึน แมวาเหตุการณทั้งหมดน้ันยังไมรุนแรงถึงขั้น
มีผูเสียชีวิตแตก็กอใหเกิดภาพลักษณดานลบของฟุตบอลไทยที่แสดงตัว
ออกมาอยางรวบรัด-ชดัเจนผานวลีสัน้ๆ อนัเปนทีรู่จกักนัท่ัวไปวา “บอลไทย
ไปมวยโลก” 

ปจจัยหนึ่งที่ถูกตั้งขอสงสัยมาโดยตลอดวามีสวนเกี่ยวพันอยูกับ
ปญหาความรุนแรงในฟุตบอลไทยคือ ผลจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
ของแฟนบอล แตก็ยังไมมีการศึกษาอยางเปนระบบ ขอถกเถียงสำคัญ 
อยูที่วาการบริโภคแอลกอฮอลเปนตนเหตุของความรุนแรงในฟุตบอลไทย
หรือไม ฝายหนึ่งมองวาผลจากการดื่มทำใหแฟนบอลไมสามารถควบคุม
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ตนเองไดจนเปนตนเหตุที่นำไปสูการกอความรุนแรง ขณะท่ีอีกฝายหน่ึง 
ก็มองวาไมจำเปนที่แอลกอฮอลจะตองเปนตนเหตุของความรุนแรงเสีย
ทัง้หมด ดวยเหตุนี ้ เนือ้หาบทน้ีจงึมวีตัถปุระสงคทีจ่ะพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางการบริโภคแอลกอฮอลของแฟนบอลกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 
ในฟุตบอลไทย  

 

2. ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¡Ñº¡ÒÃºÃÔâÀ¤áÍÅ¡ÍÎÍÅ�¢Í§á¿¹ºÍÅ 

แมวากีฬาหลายชนิดจะสามารถอางอิงที่มายอนกลับไปถึงอดีต 
ที่ยาวนานในระดับหลายรอยหรือถึงพันป แตกีฬาอยางที่เรารูจักกัน 
ในทุกวันนี้นับไดวาเปนกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวอยูหลายประการ  
ซึ่งไมพบในยุคกอนหนา2 ลักษณะเฉพาะเหลานี้ลวนชี้ใหเห็นวากีฬา 
ในยุคปจจบุนักอตวัขึน้มาดวยวิธคีดิของสังคมสมัยใหม จงึสามารถเรียกอยาง
เฉพาะเจาะจงไดวาเปน “กฬีาสมัยใหม” (modern sport) (Guttmann, 1978) 

Norbert Elias and Eric Dunning (2008 [1986]) เสนอวากีฬาสมัยใหม
เพิ่งจะเกิดขึ้นและแพรหลายในชวงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่ 19 โดยมี
จุดกำเนิดอยูที่อังกฤษ ยืนยันไดจากการแพรกระจายของคำ sport3 จาก
อังกฤษไปยังประเทศตางๆ ในแถบยุโรป ซึ่งไดรับคำ sport นี้ไปปรับใช 
ในภาษาของตนเอง คำ sport ที่เขาไปในภาษาตางๆ นี้ก็ไดเขาไปพรอมกับ
แนวคิดเรื่อง “กีฬา” ดวย และตอมาก็แพรหลายไปทั่วโลกพรอมกับการ 
ลาอาณานิคม หากกลาวโดยยอแลวกีฬาสมัยใหมเกิดมาจากการผสมผสาน
ระหวางกิจกรรมของชนช้ันลางและชนชั้นสูง โดยผาน “กระบวนการทำให
เปนอารยะ” (civilising process) ทำใหมีลักษณะที่ตางจากยุคกอนหนา คือ
กีฬาสมัยใหมนั้นจะเปนการ “แขงขันโดยปราศจากความรุนแรง” ในสังคม
อุตสาหกรรมระดับสูง (highly industrial society) กีฬาสมัยใหมจะมีบทบาท
สำคัญตอผูคนดวยการเปนเครื่องพักผอนหยอนใจหรือเปนวาลวเปด-ปด 
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ที่ชวยผอนคลายความเครียดอันเน่ืองมาจากความจำเจของการทำงาน 
กีฬาจะชวยสรางความรื่นรมยอันมาจาก “ความต่ืนเตน” (excitement) ของ
ความผันแปรไปมาของเกมกีฬา ยิ่งไปกวานั้นกีฬายังมีลักษณะสองดาน
พรอมๆ กัน ทั้งการพยายามควบคุมและปลดปลอยความรุนแรง อันเนื่อง
มาจากมันมีลักษณะ “จำลอง” (mimesis) ในความรุนแรงของการแขงขัน 
มันจึงเปนสิ่งที่ทั้ง “จริง” และ “ไมจริง” ไปพรอมๆ กัน กลาวคือมันจริง 
ในความรูสึก แตไมจริงในทางกายภาพ เชนผูชมอาจจะดีใจ เสียใจ หรือ
สะเทือนใจไปกับการแขงขัน แตไมตองมีโอกาสท่ีจะบาดเจ็บทางกายภาพ
หรือเหนื่อยลาไปกับผูแขงขันดวย นั่นหมายความวาในดานหนึ่งกีฬา 
จะควบคุมการแสดงออก ซ่ึงความรุนแรงในทางกายภาพ แตชวยปลดปลอย
การแสดงออกซ่ึงความรุนแรงทางอารมณ (control physical de-control 
emotion) หรืออีกวลีหนึ่งที่ Elias and Dunning ใช ซึ่งชวยใหเห็นภาพไดดี
คือ “เคลื่อนไหวโดยปราศจากการเคลื่อนที่” (moving without moving) 
ความตื่นเตนนี้มีบทบาทสำคัญในสังคมอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ “เวลางาน”  
(worktime) กับ “เวลาวาง” (sparetime) ถูกแยกขาดออกจากกัน เพราะการ
ทำงานสรางความจำเจ (routinize) ทำใหตองการกีฬาในการสรางความ
สมดุลทางอารมณใหแกมนุษย 

จากท่ีกลาวมาน้ีชี้ใหเห็นลักษณะประการหน่ึงของกีฬาท่ีมีความ
เกี่ยวของกันระหวางการปลดปลอยความรุนแรงและการจัดการกับความ
รุนแรงอยูเสมอ จึงไมใชเรื่องแปลกอะไรที่ความสนใจศึกษากีฬานั้นมักจะ 
ใหความสำคัญกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น งานศึกษาเกี่ยวกับฟุตบอลโดยมาก
ก็เริ่มมาจากความสนใจในปรากฏการณความรุนแรง หรือที่เรียกกันวา 
แฟนบอลอันธพาล 

งานศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกี่ยวของกับฟุตบอลเริ่มไดรับ 
ความสนใจในการศึกษาทางวิชาการอยางจริงจังในอังกฤษชวงคริสตทศวรรษ 
1960 เนื่องจากขณะนั้นการแขงขันฟุตบอลในอังกฤษประสบกับปญหา
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ความรุนแรงเปนอยางมาก โดยงานสวนมากมุงความสนใจไปท่ีชนช้ันแรงงาน
ซึ่งเปนกลุมแฟนบอลหลักในอังกฤษ งานทางจิตวิทยาและมานุษยวิทยา 
ในชวงแรกพยายามทำความเขาใจการกอความรุนแรงของแฟนบอลวา 
ไมไดเปนพฤติกรรมที่ไรเหตุผลหรืออธิบายไมได แตเปนผลมาจากระเบียบ
ทางสังคมประการหนึ่งที่แฟนบอลรับรูรวมกันเม่ืออยูบนอัฒจันทร (social 
order of the terraces)4 ซึง่การแสดงออกท่ีดรูนุแรงกเ็ปนหนึง่ใน “ระเบยีบ” นัน้ 
สวนงานทางสังคมวิทยามองวาปรากฏการณแฟนบอลอันธพาลเปนผล 
มาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังการเกิดภาวะแปลกแยก (alienation) 
ของชนช้ันแรงงาน และการเกิดขึ้นมาของกลุมวัฒนธรรมยอย (subculture) 
ตางๆ รวมถึงงานบางชิ้นที่เริ่มต้ังขอสงสัยวาภาพของความรุนแรงน้ัน 
ถูกขยายความจนเกินจริงจากบทบาทของสื่อ จนกระทั่งชวงคร่ึงหลังของ
คริสตศตวรรษที่ 1980 หลังจากเกิดเหตุการณโศกนาฏกรรมที่เฮยเซล5  
และหลายประเทศในยุโรปก็เริ่มพบปญหาความรุนแรงในฟุตบอลจึงเริ่ม 
ใหความสนใจศึกษากันมากขึ้น ความนาสนใจของการศึกษาในชวงนี้อยูที่วา 
เมื่อเริ่มมีการศึกษาปญหาความรุนแรงในฟุตบอลในหลายประเทศจึงเริ่ม 
มีการทาทายตอแนวคิดที่มองวาความรุนแรงนั้นมักจะเปนผลมาจากชนชั้น
แรงงานอยางที่งานศึกษาในอังกฤษมอง เนื่องจากในหลายๆ ประเทศ 
ที่กลุมแฟนบอลหลักไมใชชนช้ันแรงงานก็พบปญหาความรุนแรงดวยเชนกัน 
งานศึกษาในชวงนี้จึงเริ่มมองวารากของความรุนแรงในแตละสังคมนั้น 
มาจากบริบททางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ 
ซึง่แตกตางกนั (Tsoukala, 2009) ดงัที ่Eric Dunning (2005 [1994]) เสนอวา
สถานการณความรุนแรงที่เกี่ยวของกับฟุตบอลในแตละสังคมลวนแตมี
ลักษณะและที่มาตางๆ กันไป เชนในอังกฤษที่มีรากมาจากชนช้ันทางสังคม 
ในไอรแลนดเหนือและเมืองกลาสโกวของสกอตแลนดที่มีรากมาจากความ

ขัดแยงทางศาสนา สเปนที่มีสวนเกี่ยวของอยูกับเชื้อชาติ หรือในอิตาลีที่มี
ความแตกตางทางภูมิภาคเหนือ-ใต กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือความรุนแรง 
ที่เกิดขึ้นนั้นลวนแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมแฟนบอลของแตละสังคม 
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กีฬามักจะถูกกลาวถึงในฐานะที่เปนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ แตอีก
มิติหน่ึงของกีฬาท่ีมักจะถูกละเลยไมกลาวถึงหรือเลือกกลาวถึงเฉพาะ 
ในบางบริบทมาโดยตลอดคือการบริโภคแอลกอฮอล Dunning and Waddington
(2003: 351-368) เสนอวาแตเดมินัน้กฬีามแีอลกอฮอลมาเกีย่วของอยูเสมอ 
แตการปรับรูปมาเปนกีฬาสมัยใหมในอังกฤษนั้นเกิดขึ้นโดยมีพื้นที่สำคัญ
คือโรงเรียนสาธารณะ (public school) ดวยแนวคิดแบบพิวริตัน (puritan)  
ที่เครงครัดกับการควบคุมความตองการทางโลกและมองวาจิตใจท่ีดีตองมี
รากฐานมาจากรางกายท่ีดีดวย ดังนั้นแนวคิดของกีฬาสมัยใหมที่เกิดขึ้นมา
จึงใหความสำคัญกับมิติของการสงเสริมสุขภาพทางกาย ทำใหมิติของกีฬา
ที่เก่ียวของอยูกับการบริโภคแอลกอฮอลไมถูกยอมรับ แตถึงที่สุดแลว 
มิติที่เกี่ยวของกับแอลกอฮอลนี้ก็ยังไมหายไปไหน วัฒนธรรมการบริโภค
แอลกอฮอลยงัปรากฏอยูในกิจกรรมตางๆ ทัง้ของผูชมและนักกฬีาอยูเสมอ6 
เพียงแคมันถูกเบียดขับออกไปและไมถูกกลาวถึงเทานั้น ทำใหการบริโภค
แอลกอฮอลที่เปนอีกสวนหน่ึงของกีฬาน้ันถูกละเลยท่ีจะทำความเขาใจ 
มาโดยตลอด 

ในยุโรปที่เปนตนกำเนิดของกีฬาสมัยใหม อยางนอยที่สุดนับตั้งแต
คริสตศตวรรษท่ี 16 โรงเหลา (tavern) ซึ่งเปนสถานท่ีพบปะท่ีสำคัญของ
ผูคนน้ัน นอกจากเปนท่ีดืม่กนิแลวยังเปนพืน้ท่ีสำคญัของกิจกรรมอยางกีฬา 
เจาของโรงเหลามีอีกบทบาทหน่ึงเปนผูจัดแขงขันกีฬาตางๆ วัฒนธรรม 
การชมกีฬาจึงเก่ียวพันอยูกับการบริโภคแอลกอฮอลมาโดยตลอด จนปจจุบัน 
ท่ีการแขงขันกีฬารายการตางๆ นั้นจะมีปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล 
ท่ีสูงมาก แทบจะเรียกไดวากลุมผูชมกีฬาเปนกลุมลูกคาเดียวกันกับอุตสาหกรรม
แอลกอฮอล ดังที่จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมแอลกอฮอลจำนวนมากลวน 
แตมีบทบาทเปนผูสนับสนุนทางการเงินรายใหญในการแขงขันกีฬารายการ

ตางๆ มาโดยตลอด (Collins and Vamplew, 2002) ผูชมกีฬาสวนมาก 
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มักจะบริโภคแอลกอฮอลโดยเฉพาะในกลุมแฟนบอล งานศึกษาในอังกฤษ 
ชี้ใหเห็นวาเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งในการเขาเปนพวกเดียวกับกลุม 
แฟนบอลน้ันคือการรวมด่ืมกับแฟนบอลคนอ่ืนๆ กอนการแขงขันจะเร่ิม  
ซึ่งการดื่มนี้เสมือนเปน “บัตรผาน” อีกใบหนึ่งสำหรับการเปนแฟนบอล
นอกจากบัตรเขาชมการแขงขันตามปกติ (Back et al., 2001) 

แมวาการบริโภคแอลกอฮอลมักจะถูกมองวาเปนสาเหตุของการ 
กอความรุนแรงของแฟนบอล แตงานศึกษาหลายชิ้นก็ตั้งขอสงสัยวา 
ความรนุแรงนัน้อาจไมไดมปีจจยัมาจากการบริโภคแอลกอฮอลของแฟนบอล
เพยีงดานเดยีวอยางทีส่ือ่มกัจะนำเสนออยางรวบรดัตดัตอนเสมอไป แตมนั
ทำงานรวมกับปจจัยทางสังคมในดานอื่นดวย (Dunning et al., 1988)  
ทัง้ในลักษณะของการอางถึงตรรกะท่ีวา ผูทีบ่รโิภคแอลกอฮอลทัง้หมดไมได
กอความรุนแรงและผูท่ีกอความรุนแรงจำนวนมากก็ไมไดบริโภคแอลกอฮอล  
(Dunning and Waddington, 2003: 362) หรอืกรณศีกึษาแฟนบอลหลายกลุม
ที่มีการบริโภคแอลกอฮอลจำนวนมากแตไมกอความรุนแรง กรณีที่ถูก 
อางถงึมาก เชน กลุม Tartan army แฟนบอลทีมชาติสกอตแลนดที่บริโภค
แอลกอฮอลในปริมาณมากแตมีการแสดงออกท่ีเปนมิตร ไมกอความรุนแรง 
เพราะพวกเขาพยายามที่จะจำแนกตัวเองใหตางออกไปจากกลุมแฟนบอล
อังกฤษท่ีขึ้นชื่อในดานการกอความรุนแรง หรือกลุม Roligans แฟนบอล
ทีมชาติเดนมารกที่บริโภคแอลกอฮอลเปนจำนวนมาก แตมีการแสดงออก
ท่ีเปนมิตรและไมกอความรุนแรงจนไดรับรางวัล UNESCO Fair Play Trophy 
ในป 1984 และถูกยกยองจากสื่อในประเทศวาเปน “the World’s Best 
Supporters” (Carnibella et al., 1996; Finn and Giulianotti, 1998: 189-202; 
Peitersen, 2009: 374-385) หรอืกรณีในทางกลับกนัอยางเชนกลุมแฟนบอล
ในอินโดนีเซีย ประเทศท่ีมีอัตราการบริโภคแอลกอฮอลท่ีต่ำ (เพราะประชากร

สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม) แตกลับมีความรุนแรงเกิดขึ้นบอยครั้ง 
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จากทั้งหมดที่กลาวมา งานเขียนน้ีมองวาความรุนแรงท่ีเก่ียวของกับ
ฟตุบอลอาจไมไดเกดิจากการบรโิภคแอลกอฮอลของแฟนบอลเพยีงปจจัยเดยีว 
แตความรนุแรงทีเ่กดิขึน้นัน้เกีย่วของอยูกบัลกัษณะของวฒันธรรมแฟนบอล
ในแตละสังคมดวย ดังนั้นแลวเพื่อที่จะทำความเขาใจความสัมพันธระหวาง
การบริโภคแอลกอฮอลของแฟนบอลกับการเกิดความรุนแรงในฟุตบอลไทย 
ผูเขียนจึงเสนอใหทำความเขาใจปรากฏการณดังกลาวดวยการเร่ิมจากการ
ทำความเขาใจลักษณะตางๆ ที่เกี่ยวของกันอยู คือวัฒนธรรมแฟนบอลไทย 
การบริโภคแอลกอฮอลของแฟนบอลไทย และความรุนแรงในฟุตบอลไทย 
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อันที่จริงแลวกอนหนานี้กระแสความนิยมในฟุตบอลไทยก็เคยเกิด
ขึ้นมาหลายครั้ง แตถึงที่สุดแลวกระแสเหลานั้นก็เกิดขึ้นมาเพียงชั่วครั้ง
ช่ัวคราวแลวก็เลือนหายไป ความนาสนใจของกระแสความนิยมของฟุตบอล
ไทยในปจจุบันคือการสามารถที่จะธำรงรักษาความนิยมเอาไวไดอยาง
ตอเน่ืองยาวนานและยังไมมีทีทาวาจะลดลง ลักษณะดังกลาวจึงดูจะเปน
ปรากฏการณใหมในสังคมไทยซ่ึงควรท่ีจะทำความเขาใจในหลายๆ ดาน 
ทัง้ท่ีวาแฟนบอลเหลานีเ้ปนใคร พวกเขาทำอะไรกันบาง หรอืในภาพรวมแลว
วัฒนธรรมแฟนบอลไทยนั้นเปนอยางไร 

ปจจุบันเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยมีสโมสรฟุตบอลอยางนอย  
1 แหง (ยกเวนจังหวัดแมฮองสอนและบึงกาฬ) ดวยจำนวนประชากรท่ีมาก
และการกระจายตัวในหลายพื้นท่ีทำใหยังไมมีการศึกษาเก่ียวกับลักษณะ
ทางประชากรโดยรวมของแฟนบอลไทยอยางเฉพาะเจาะจงมากอน อยางไรก็ดี
มีงานศึกษาบางช้ินท่ีแมจะมุงศึกษาประเด็นเฉพาะแตก็ไดมีการรวบรวมขอมูล
ทั่วไปของแฟนบอลไทยในหลายพื้นที่เอาไวอยูบาง เพ่ือที่จะทำความเขาใจ
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ลักษณะทางประชากรของแฟนบอลไทย ผูเขียนจึงรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
จากงานศึกษา 4 ชิ้น ไดแก วิทยานิพนธเรื่อง “การใชสื่อเพ่ือสรางและธำรง
รักษาอัตลักษณของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี” (กุลวิชญ สำแดงเดช, 
2551), การคนควาอิสระเร่ือง “พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอผูเขาชมการแขงขัน
ฟุตบอลไทยแลนด พรีเมียรลีก” (บงกช พุมแกว, 2552), ปริญญานิพนธ
เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรักและความภักดีตอสโมสรฟุตบอลไทย
พรีเมียรลีก” (กอบกาญจน พุทธาศรี, 2553) และวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือผลิตภัณฑสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด ของผูบริโภค 
ในจังหวัดบุรีรัมย” (กิตติคุณ บุญเกตุ, 2556) เพื่อพิจารณาลักษณะทั่วไป
ของแฟนบอลไทยเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได 

เมื่อพิจารณาขอมูลจากงานศึกษาท้ัง 4 ชิ้นประกอบกันแลวพบวา
แฟนบอลสวนใหญประมาณ 80% เปนเพศชาย อายุสวนมากอยูในชวง
ประมาณ 20-40 ป หรือในชวงวัยทำงาน สวนมากประมาณ 40% จบการ
ศกึษาหรือกำลงัศกึษาอยูในระดบัปรญิญาตร ีอาชพีของแฟนบอลไทยสวนใหญ
เปนกลุมอาชีพพนักงานบริษัท นักเรียน-นักศึกษา และขาราชการ ซ่ึงกลุมอาชีพ
เหลานีม้ลีกัษณะรวมกนัคอืมีเวลาทำงานชัดเจน ซึง่ในทางกลับกนักห็มายถงึ
การมเีวลาวางทีช่ดัเจนดวย สอดคลองกับชวงเวลาของการแขงขนัท่ีสวนมาก
อยูในวันเสารหรืออาทิตย สวนรายไดพบวา มากกวา 50% มีรายไดมากกวา 
10,000 บาทตอเดือน ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับกลุมอาชีพสวนใหญที่มี
รายไดประจำเดือนอยางสม่ำเสมอแลว กลาวไดวาแฟนบอลไทยสวนใหญ
เปนกลุมที่มีความม่ันคงทางรายไดอยูพอสมควร 

นอกจากนี้แลวที่ตั้งของสนามแขงขันยังสงผลตอกลุมประชากร 
แฟนบอลอยูดวย เนื่องจากสนามฟุตบอลไทยสวนมากมักจะต้ังอยูบริเวณ
เขตเทศบาลหรือในอำเภอเมือง จากเง่ือนไขเร่ืองระยะทางดังกลาวทำให
แฟนบอลไทยสวนมากมักจะมีภูมิลำเนาอยูในเขตเมืองของแตละจังหวัด 
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“ตนทนุ” หรอืคาใชจายในการเปนแฟนบอลไทยนัน้นบัไดวาอยูในระดบั
ที่ไมนอย ในชวงฤดูกาลแขงขัน 2556 บัตรเขาชมฟุตบอลสโมสรไทยมีราคา
อยูในชวงประมาณ 50-150 บาท โดยเฉล่ียแลวการชมฟุตบอลแตละคร้ัง 
นับรวมทั้งคาบัตร คาเดินทาง คาอาหารและเครื่องดื่มตางๆ จะคิดเปน 
คาใชจายประมาณ 400-500 บาทตอคน (ยิ่งหากเปนนัดเยือนที่ตอง 
เดินทางไกลก็จะมีคาใชจายมากขึ้นไปอีก) แฟนบอลไทยนิยมใสเสื้อแขงและ
ใชผาพนัคอของสโมสรในการแสดงออกวาเปนแฟนบอลสโมสรใด ในแตละป
จะมีเสื้อแขงรุนใหมออกวางจำหนาย 2-3 แบบ ซึ่งแฟนบอลมักจะมีเส้ือ
แขงของแตละปอยางนอย 1 ตัว โดยเส้ือแขงราคาประมาณตัวละ 500-
1,000 บาท และผาพันคอราคาประมาณผืนละ 150-350 บาท  

ลักษณะดังกลาวเปนไปในทางเดียวกับที่ Simon Lee (1998: 32-49) 
เสนอวา ปจจุบันมุมมองท่ีวาฟุตบอลเปนกีฬาของชนช้ันแรงงานน้ันกำลัง
ถกูทาทายจากการกลายเปนธุรกจิของฟุตบอล คาใชจายในการเปนแฟนบอล
เพิม่สงูและฟตุบอลกไ็ดรบัความสนใจจากชนชัน้กลางมากขึน้จนกำลงัซือ้หลกั
อยูที่ชนชั้นกลางเปนหลัก อยางไรก็ดีในภาวะท่ีขอถกเถียงเก่ียวกับการ
จำแนกคนออกเปนชนชั้นดูจะยังไมสามารถหาขอสรุปไดโดยงาย ผูเขียน 
ไมไดจะเสนอวาแฟนบอลไทยคือชนชั้นกลางไปเสียท้ังหมด แตจะเสนอวา
วิถีการบริโภคของแฟนบอลไทยนั้นเปนวิถีการบริโภคแบบชนชั้นกลาง  

ปรากฏการณนาสนใจในกระแสความนิยมฟุตบอลไทยปจจุบัน 
คือการเกิดขึ้นมาของกลุมแฟนบอล/แฟนคลับสโมสรฟุตบอลไทยท่ีเปนการ
รวมตัวกันเองโดยแฟนบอล การรวมตัวเปนกลุมแฟนคลับในกอนหนานี้ 
ก็มักจะเปนแฟนบอลสโมสรตางประเทศ หรือในกรณีของสโมสรไทยก็มัก
จะเปนการดำเนินงานโดยสโมสรเองซึ่งแฟนบอลไมไดมีสวนรวมมากนัก 
ตางกับปจจุบันท่ีกิจกรรมตางๆ ของแฟนบอลไทยน้ันเปนการดำเนินงาน
โดยแฟนบอลกันเอง7 
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ปจจุบันนี้เกือบทุกสโมสรลวนแตมีกลุมแฟนบอลที่ติดตามเชียรอยาง
เหนียวแนน และบางสโมสรก็มีแฟนบอลหลายกลุม แฟนบอลแตละกลุม 
จะมีชื่อกลุม สัญลักษณประจำกลุม เพลงเชียรที่พวกเขาแตงกันเองหรือ
ดัดแปลงมาจากเพลงของแฟนบอลตางประเทศ มีที่นั่งประจำบนอัฒจันทร 
มีสถานท่ีพบปะประจำ มีชองทางการส่ือสารเปนของตนเอง มีการจัดกิจกรรม
รวมกันเปนประจำ มีการจัดหางบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมของกลุม  
มโีครงสรางการบรหิารงานทีแ่บงหนาทีร่บัผดิชอบเปนสวนตางๆ และบางกลุม
อาจมีการเลือกตั้งประธานกลุมดวย 

กลุมแฟนบอลไทยที่มีการรวมตัวกันอยางชัดเจนเปนกลุมแรกคือ
กลุม “เชียรไทย” ซึ่งกอตั้งมาตั้งแตป 2544 เพื่อเชียรทีมชาติไทย แมวา
แฟนบอลไทยกลุมแรกอยางเชียรไทยจะถือกำเนิดมาตั้งแตป 2544 แต
ตลอดชวงทศวรรษ 2540 ก็ยังมีกลุมแฟนบอลไทยเกิดขึ้นอีกไมมาก เทาที่มี
เชนกลุม “หมาเหาใบตองแหง” แฟนบอลสโมสรเชียงใหมฯ ซ่ึงกอต้ังประมาณป 
2546 หรือกลุม “บางกอก บราโว” แฟนบอลสโมสรบางกอก บราโว เอฟซี
ทีก่อตัง้ประมาณป 2547 จนกระท่ังในชวงทศวรรษ 2550 ทีก่ระแสความนิยม
ในฟุตบอลไทยเติบโตอยางกาวกระโดดก็ไดเกิดกลุมแฟนบอลไทยจำนวน
มากขึ้นมา 

กลุมแฟนบอลไทยซึง่เปนรูจกัมากทีส่ดุกลุมหนึง่คอื “อลุตราเมอืงทอง”  
(Ultra Muangthong) แฟนสโมสรเมืองทองฯ กลุมอุลตราเมืองทองกอตั้งขึ้น
เมื่อปลายป 2551 ปจจุบันอุลตราเมืองทองมีที่นั่งประจำอยูที่อัฒจันทร 
ฝงทิศใตของสนามเอสซีจี สเตเดียม ซ่ึงมักจะมีผูเขาชมเต็มความจุท่ีประมาณ 
2,500 คนเสมอ จนกระทั่งสโมสรเปลี่ยนชื่ออัฒจันทรฝงนี้ใหเปน “ยามาฮา 
อุลตราสแตนด” ตามช่ือกลุม นอกจากกลุมอุลตราเมืองทองแลว แฟนบอล
เมอืงทองฯ กย็งัมีกลุมอืน่ๆ อกี เชนกลุม “N-Zone” ซึง่กอตัง้ในชวงคร่ึงหลงั
ของป 2552 ขณะท่ีสโมสรชลบุรี เอฟซี ก็มีแฟนบอลหลายกลุมเชนกัน เชน 
กลุม “The Sh@rk Power” ที่กอตั้งในชวงป 2553 โดยสมาชิกสวนใหญ
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อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี และกลุม “ฉลามกรุง” ซึ่งเปนการรวมตัวของ 
แฟนบอลสโมสรชลบุรีฯ ท่ีอาศัยอยูในจังหวัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ไมใชเฉพาะสโมสรช่ือดังอยางเมืองทองฯ หรือชลบุรีฯ เทานั้น ที่มี
กลุมแฟนบอลเปนกลุมกอนชัดเจน แตเกือบทุกสโมสรลวนแตมีการกอตั้ง
กลุมแฟนบอลข้ึนมาเชนกัน ทั้งในระดับดิวิชั่น 1 หรือดิวิชั่น 2 เชน กลุม 
“ชางขาวพาวเวอร” แฟนสโมสรตราด เอฟซี หรือกลุม “Green Gang” แฟน
สโมสรลำปาง เอฟซี 

ในชวง 1-2 ปมานี้แฟนบอลไทยหลายกลุมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปเปนลักษณะเดียวกับแฟนบอลในตางประเทศมากขึ้น โดยเริ่มปรากฏ
กลุมแฟนบอลท่ีเรียกตัวเองวา “อุลตรัส” (ultras) ขึ้นหลายกลุม เชน กลุม 
CURVA SUD PYRO แฟนสโมสรเมืองทองฯ, Ultras Blood101 แฟนสโมสร 
รอยเอ็ด ยูไนเต็ด, Ultras Kolek Mania แฟนสโมสรนรา ยูไนเต็ด, รวมถึง
กลุม Ultras Thailand ที่เปนการรวมตัวของอุลตรัสจากสโมสรตางๆ เพื่อ
เชยีรทมีชาติไทยในลกัษณะเดยีวกบักลุมเชยีรไทยของแฟนบอลยคุกอนหนา 
อลุตรสัเปนชือ่เรยีกกลุมแฟนบอลท่ีเปนลกัษณะเดนของประเทศแถบยุโรปใต
โดยเฉพาะอิตาลี อุลตรัสมักจะประดับอัฒจันทรดวยปายและธงที่แสดง 
อตัลักษณของกลุม มผีูนำรองเพลงเชยีรดวยเครือ่งขยายเสยีงขนาดเลก็ และ
นยิมจดุพลไุฟ (flare) หรอืพลคุวนั (smoke) ตามสปีระจำสโมสร (Giulianotti, 
1999: 54-56) แมภาพลักษณของอุลตรัสในตางประเทศมักจะถูกนำเสนอ
ผานสื่อในแงลบวาเปนแฟนบอลที่กอความรุนแรง แตสำหรับกลุมแฟนบอล
ไทยที่เรียกตัวเองวาอุลตรัสนั้นยังไมพบวามีลักษณะดังกลาวมากนัก 

กลุมแฟนบอลตางๆ เปนเสมือนสายสัมพันธอีกอันหน่ึงท่ียึดโยง

แฟนบอลเขาดวยกัน นอกจากการอธิบายวาตนเองเปนแฟนบอลไทยหรือ
แฟนบอลสโมสรใดแลว อัตลักษณในอีกระดับของแฟนบอลมักจะผูกอยูกับ
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การเปนสมาชิกของกลุมแฟนกลุมใดดวย การรวมตัวกนัไดเปนกลุมแฟนบอล
ชวยสรางพ้ืนที่ที่แฟนบอลไดทำกิจกรรมรวมกันเปนจำนวนมาก นอกจาก
การไปชมการแขงขันที่สนาม ทั้งในวันท่ีมีการแขงขันและไมมี ซึ่งกิจกรรม
จำนวนมากที่พวกเขาทำรวมกันก็จะยิ่งสรางสายสัมพันธภายในกลุม 
ใหเหนียวแนนขึ้น 

โดยทั่วไปแลวฟุตบอลสโมสรไทยเริ่มแขงขันประมาณ 18.00 น. แต
แฟนบอลจะไปท่ีสนามกอนหนาน้ันประมาณ 1-2 ช่ัวโมง เพ่ือเตรียมอุปกรณ
เชยีรและสงัสรรคดืม่กนัในทีป่ระจำของแตละกลุม พวกเขาจะใชเวลารวมกนั
หลังจากจบการแขงขันไปอีกระยะหนึ่ง ยิ่งหากเปนการแขงขันนัดเยือน 
ท่ีตองเดินทางไกลขามจังหวัด แฟนบอลก็จะย่ิงไดใชเวลารวมกันเปน 
จำนวนมาก สวนใหญแฟนบอลจะเดินทางดวยรถสวนตัวหรือรถบัสของ
สโมสร และระหวางทางก็จะมีการแวะทองเที่ยวตามสถานท่ีสำคัญตางๆ 
หรืออาจมีการพักคางคืน กิจกรรมที่แฟนบอลทำรวมกันจึงไมใชแคการ 
ชมการแขงขันฟุตบอลเทานั้น แตการเปนแฟนบอลยังรวมไปถึงการสังสรรค
ดื่มกินและพบปะสมาคมระหวางแฟนบอลดวย 

กระทั่งในวันที่ไมมีการแขงขันฟุตบอล แฟนบอลกลุมตางๆ ยังมีการ
นัดหมายทำกิจกรรมรวมกันเสมอ ทั้งกิจกรรมที่ทำเปนประจำ เชน การเลน
ฟุตบอลหรือกีฬาอื่นรวมกัน การชมการฝกซอมของนักฟุตบอล การพบปะ
สังสรรค ไปจนถึงการรวมกลุมทำกิจกรรมตามความสนใจของแตละกลุม 
กิจกรรมที่ทำเปนครั้งคราว เชนการนัดหมายผลิตอุปกรณเชียร ดูแลรักษา
และซอมแซมอุปกรณเชียร ซอมรองเพลงเชียร รวมไปถึงกิจกรรมประจำป 
เชน การจดักจิกรรมการกุศล การเลนกฬีาประจำป หรอืการออกคายพกัแรม 

พื้นที่สำคัญอีกสวนหนึ่งที่แฟนบอลไทยใชในการปฏิสัมพันธตอกัน

คือ อินเทอรเน็ต แฟนบอลแตละกลุมจะมีพื้นท่ีสื่อสารทางอินเทอรเน็ต 
เปนของตนเอง ทัง้ในลกัษณะของกระดานสนทนาออนไลน หรอืการรวมตวั
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เปนกลุมตามเครือขายสังคมออนไลนตางๆ อินเทอรเน็ตเปนชองทาง 
ทีแ่ฟนบอลไทยใชตดิตอสือ่สารกนัมากทีส่ดุ บทบาทสำคญัของอนิเทอรเนต็
คอืชวยลดขอจำกดัของระยะทางและเวลา โดยเฉพาะปจจุบนัทีอ่นิเทอรเนต็
แพรหลายมากข้ึน แฟนบอลไทยจึงสามารถท่ีจะเปนแฟนบอลไดในทุกเวลา8 

Henry Jenkins (1992: 280-281) ศึกษาแฟนซีรี่ยโทรทัศนและ 
ช้ีใหเห็นวาแฟนเหลาน้ีไมไดแคดูซีร่ียโทรทัศน แตพวกเขามีการติดตอส่ือสาร
และนดัหมายทำกิจกรรมรวมกนัเปนประจำ กอใหเกดิชมุชนทางเลือกแบบหน่ึง
ซึ่งเปน “โลกเฉพาะวันหยุด” (weekend-only world) ที่พวกเขาใชสำหรับ
หลีกหนีออกมาจากโลกของการทำงานท่ีจำเจ โดยเรียกการรวมตัวกันได
ของแฟนในลักษณะนี้วาเปน “ชุมชนแฟน” (fan community) การเกิดขึ้นมา
ของแฟนบอลไทยกลุมตางๆ และกิจกรรมจำนวนมากทีพ่วกเขาทำรวมกนัน้ี 
ก็เปนไปในลักษณะเดียวกัน สำหรับผูเขียนแลว ปรากฏการณที่นาสนใจของ
แฟนบอลไทยปจจุบันจึงหมายถึงการเกิดขึ้นมาของชุมชนแฟนบอลไทย
อยางที่ไมเคยมีมากอน 

ฟุตบอลเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมในสังคมไทยมาเปนเวลานาน  
ทั้งการเลนและการติดตามชม แตสวนมากจะนิยมติดตามชมฟุตบอล 
ตางประเทศผานการถายทอดทางโทรทัศน กระทัง่หลายปหลงัมานีท้ีค่วามนยิม
ในฟุตบอลไทยเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ความแตกตางที่สำคัญระหวางการชม
ฟุตบอลตางประเทศทางโทรทัศนกับการชมการแขงขันฟุตบอลไทยท่ีสนาม
อยูท่ีวา การชมทางโทรทัศนน้ันมักจะเปนกิจกรรมท่ีกระทำอยางเปนสวนตัว 
ขณะท่ีการชมฟุตบอลไทยท่ีสนามนั้นมีลักษณะเปนกิจกรรมรวมกลุม ดังที่
จะเห็นไดวาแฟนบอลไทยมักจะมีการรวมตัวกันเปนชุมชนแฟนและมีกิจกรรม
รวมกันจำนวนมาก 
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แฟนบอลไทยมักจะนิยามความสัมพันธภายในกลุมวาเปน “ครอบครัว” 
กิจกรรมจำนวนมากที่แฟนบอลไทยทำรวมกันท้ังในวันที่มีการแขงขันและ
ไมมกีารแขงขนักอใหเกดิชมุชนแฟน รวมไปถึงการปฏิสมัพันธทางอินเทอรเนต็
ที่กอใหเกิดชุมชนแฟนออนไลน ทั้งหมดน้ีแสดงใหเห็นวา นอกจากการชม
การแขงขันแลว มิติท่ีสำคัญอีกอันหน่ึงของการเปนแฟนบอลคือความสัมพันธ
ภายในชุมชนแฟน 

แฟนบอลไทยซ่ึงสวนใหญเปนเพศชาย ทำงานประจำ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และอยูในเขตเมืองนั้น ทั้งการทำงานประจำท่ีหนาท่ี 
การงานแยกขาดออกจากชีวิตประจำวัน การผานการศึกษาในระบบมาตรฐาน
ที่บมเพาะวิธีคิดแบบสมัยใหม การอยูในสังคมเมือง รวมถึงการมีวิถีบริโภค
แบบชนชั้นกลาง ลักษณะเหลานี้แสดงใหเห็นวาแฟนบอลไทยสวนมาก 
คือคนที่อยูในวิถีชีวิตแบบสมัยใหม  

Garry Crawford (2004: 62) เสนอวา สังคมสมัยใหมที่ความสัมพันธ
ระหวางผูคนในชุมชนเชิงจารีตถูกลดความสำคัญลงไปนั้น ชุมชนแฟนกีฬา
ไดทำหนาที่เปน “เผาใหม” (neo-tribe) ที่แฟนกีฬาเขาไปมีสวนรวมและ
สรางความสัมพันธตอกันเพื่อชดเชยส่ิงที่ขาดหาย ในแงนี้ การเกิดขึ้นมา
ของชุมชนแฟนบอลไทยจึงสะทอนภาวะโหยหาความสัมพันธระหวางกัน
ของผูคนในสังคมไทย และความสัมพันธในรูปของชุมชนแฟนจึงทำหนาที่
เปนชุมชนในรูปแบบใหมที่แฟนบอลไทยใหความสำคัญมาก ดังน้ันแลว 
ผูเขยีนเสนอวา นอกจากการมองวาการเปนแฟนบอลคือการติดตามการชม
การแขงขนัฟตุบอลอยางตอเนือ่งแลว ยงัควรทีจ่ะพจิารณาการเปนแฟนบอล
ในฐานะกิจกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่งดวย 
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แอลกอฮอลกับฟุตบอลไทยดูจะเปนสองสิ่งที่แยกออกจากกันไดยาก 
อุตสาหกรรมแอลกอฮอลมีบทบาทสำคัญในการเปนสปอนเซอรรายใหญ 
ใหกับสโมสรฟุตบอลไทยมาตลอด ณัฐกร วิทิตานนท (2555) สำรวจจำนวน
สโมสรฟุตบอลไทยที่ไดรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมแอลกอฮอล 
ในฤดูกาลแขงขัน 2555 พบวามี 33 จากทั้งหมด 117 สโมสร หรือคิดเปน 
28.2% ที่มีผูสนับสนุนหลักเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือมีตราสินคา 
ทีเ่ช่ือมโยงถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตดิอยูทีก่ลางอกเส้ือ ยงัไมนบัรวมท่ีเปน 
สปอนเซอรรายยอยซ่ึงผูเขียนคาดวาเม่ือนับรวมแลวจะมีมากกวาคร่ึงของ
สโมสรทั้งหมด โดยผูบริหารระดับสูงของบริษัทไทยพรีเมียรลีกฯ คนหนึ่ง
ระบุกับผูเขียนวาการหามการจำหนายแอลกอฮอลที่สนามเปนเรื่องที่เปน
ไปไดยาก เพราะสโมสรจำนวนมากไดรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรม
แอลกอฮอล 

การเปนสปอนเซอรไมเพียงแตทำใหบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ไดนำเคร่ืองหมายการคาไปติดบนเส้ือแขงหรือปายขางสนามฟุตบอลเทาน้ัน 
แตในบางกรณียังรวมไปถึงสิทธ์ิในการผูกขาดนำสินคาของบริษัทตนเอง
เขาไปจำหนายบริเวณสนามหรือการไดรับการอำนวยความสะดวกเปน
พิเศษดวย เชน ที่สนามของสโมสรเมืองทองฯ ที่อนุญาตใหแฟนบอล 
นำเฉพาะเบียรที่ใสในแกวที่มีตราของผูสนับสนุนเขาไปในสนามเทานั้น  
ในอีกสวนหนึ่ง ลักษณะการสปอนเซอรก็ยังมีหลากหลายรูปแบบและสงผล
ตอการจำหนายที่สนาม เชน บางสโมสรไดรับการสนับสนุนดวยตัวสินคา
แทนที่จะเปนเงิน ทำใหสโมสรเหลานี้ตองพยายามหาทางเปล่ียนสินคาจาก
บริษัทแอลกอฮอลเปนตัวเงิน ซึ่งทางท่ีงายท่ีสุดทางหน่ึงคือการจำหนาย
บริเวณสนามทั้งการจำหนายดวยตัวเองและตั้งเงื่อนไขกับผูคารายยอย 
ใหรับเฉพาะสินคาจากสโมสร ทั้งหมดนี้ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
อุตสาหกรรมแอลกอฮอลกับสโมสรฟุตบอลไทยและการสงผลตอการ 
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จำหนายและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่สนามฟุตบอลไทยอยางเล่ียง 
ไดยาก 

การแขงขันกีฬาไมเพียงแตสรางผลประโยชนทางธุรกิจใหกับสโมสร 
สปอนเซอร หรอืนกักฬีาเทานัน้ แตยงัชวยกระตุนการคาในพืน้ทีใ่กลเคยีงดวย 
ที่สหราชอาณาจักรในวันท่ีมีการแขงขันฟุตบอล รานคาบริเวณสนามจะมี
รายไดมากขึ้น 500% (Bale, 2003: 110) สำหรับฟุตบอลไทยเองก็เชนกัน 
ในวันที่มีการแขงขันจะมีรานขายสินคาจำนวนมากเรียงรายอยูตามพ้ืนที่
วางรอบสนาม ทำใหสนามฟุตบอลมีลักษณะเปนเสมือนตลาดนัดแหงหน่ึง 
ซึ่งสวนใหญจะเปนรานขายอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยเฉพาะแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รานแผงลอยที่สนามฟุตบอลไทย 

รานคาท่ีสนามฟุตบอลไทยสวนใหญจะเปนรานแผงลอยของผูคา
รายยอย ใชอปุกรณเพยีงแคโตะ เกาอี ้ถงันำ้แขง็ หรอือุปกรณอืน่ๆ ไมกีช่ิน้ 
สวนใหญแลวผูคารายยอยจะเสียเงินคาตั้งรานใหกับฝายจัดการสนาม 
เพียงเล็กนอยเทานั้น จำนวนของรานคาจะแปรผันไปตามฐานผูชมของ
แตละสนาม สนามที่มีผูชมมากอาจมีรานคามากถึง 30-40 ราน สวนสนาม
ที่มีฐานแฟนบอลนอยอาจมีรานคาเพียงแค 3-4 ราน  
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สนามฟุตบอลไทยสวนใหญเปนสนามกีฬาประจำจังหวัดหรือสนาม
ในสถานศึกษา ซ่ึงหากพิจารณาตามกฎหมายอยางเครงครัดแลว การจำหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สนามฟุตบอลไทยสวนใหญเปนสิ่งขัดตอกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ท่ีหามจำหนาย
และบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีราชการและสถานศึกษา แตใน
ทางปฏิบัติจริงแลว ไมไดมีการบังคับใชกฎหมายนี้อยางเครงครัดนัก กระทั่ง
ที่จังหวัดหน่ึงซึ่งเคยมีเจาหนาท่ีมาตรวจและจับ-ปรับหลายคร้ัง แตเมื่อ 
ผูเขียนไปเก็บขอมูลภาคสนามก็ยังพบวามีการจำหนายและบริโภคอยูเปน
จำนวนมาก 

สนามฟุตบอลไทยสวนใหญมีการจำหนายแอลกอฮอล มีสนามเพียง
ไมกี่แหงเทานั้นที่ไมมีการจำหนาย ซึ่งมักจะเปนสนามท่ีอยูในสถานศึกษา
และมีฐานผูชมนอยมาก อยางไรก็ดีสนามที่ไมมีการจำหนายน้ีก็ยังพบวา 
มีแฟนบอลที่ “ลักลอบ” นำเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากภายนอกเขามาดื่มอยู
หลายคร้ัง และดูเหมือนวาเจาหนาที่ก็ไมไดตรวจตราอยางเขมงวดนัก  
การตรวจตราของเจาหนาที่ที่พอจะมีอยูบางคือ การหามนำสิ่งของบางชนิด
ขึ้นไปบนอัฒจันทร โดยความเขมงวดมักจะตางกันไปตามระดับการแขงขัน 
ระดับดิวิช่ัน 2 จะไมเขมงวดนัก หามเฉพาะอาวุธหรือส่ิงของท่ีอาจกออันตราย 
สวนระดับดิวิชั่น 1 และไทยพรีเมียรลีกมักจะหามนำขวดหรือกระปอง 
ข้ึนไปบนอัฒจันทร แตสามารถนำเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใสแกวหรือถุงพลาสติก
ขึ้นไปได มีแคบางสโมสรเทานั้นที่หามนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปบน
อัฒจันทร เชน สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด และชลบุรี เอฟซี อยางไรก็ดีขอหาม
เหลาน้ีดูจะมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการขวางปาส่ิงของลงในสนามมากกวา 
ที่จะเปนการจำกัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโดยตรง 

กลาวโดยรวมแลว เกือบทุกสนามฟุตบอลไทยมีการบริโภคแอลกอฮอล 
โดยสนามสวนมากมีการจำหนายแอลกอฮอลอยูรอบๆ สนาม สวนสนาม 
ที่ไมมีการจำหนายนั้นแฟนบอลก็มักจะนำมาจากภายนอก กระท่ังสนาม 
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ท่ีเจาหนาท่ีพยายามตรวจและจับ-ปรับก็ยังมีการลักลอบจำหนายและบริโภค
เชนกัน ตลอดการเก็บขอมูลภาคสนามน้ันผูเขียนแทบจะไมพบวามีสนาม
ฟุตบอลไทยที่ปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเลย9 

จากท่ีสนามฟุตบอลไทยสวนมากน้ันมักจะมีการจำหนายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล แฟนบอลสามารถเขาถงึไดไมยาก ทำใหแฟนบอลไทยจำนวนมาก
นิยมบริโภคแอลกอฮอลเมื่อไปที่สนามฟุตบอล เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ที่แฟนบอลไทยนิยมบริโภคมากที่สุดคือเบียร โดยจะพบการบริโภคสุรา 
ไดไมมากนัก เน่ืองจากหลายคนมองวาการด่ืมสุราน้ันเปนเร่ืองยุงยากและ
ทำใหเกิดอาการมึนเมามากเกินไป ที่สนามฟุตบอลไทยมักจะมีจำหนาย
เฉพาะเบียรยี่หอ “ลีโอ” และ “ชาง” เทานั้น เบียรที่แฟนบอลไทยนิยม
บริโภคมากที่สุดคือลีโอ โดยสวนมากอธิบายวาเพราะชอบรสชาติและ 
ทำใหเมาชากวาอีกย่ีหอหน่ึง “นิค”10 แฟนชลบุรีฯ คนหน่ึงเลาใหผูเขียน 
ฟงวา ครั้งหนึ่งทางสโมสรเคยประกาศขอรองใหแฟนบอลเลือกดื่มเบียรชาง
เพ่ือเปนการชวยสนับสนุนสินคาของสปอนเซอร ซึ่งในชวงแรกแฟนบอล 
กด็จูะยอมทำตามคำขอรองน้ัน แตผานไปไดเพยีง 1-2 นดัแฟนบอลสวนใหญ 
ก็กลับไปดื่มเบียรลีโอเชนเดิม 

ราคาเบียรที่สนามฟุตบอลไทยอยูในระดับท่ีไมสูงมากนัก ในชวง
กอนหนานี้ราคาเบียรที่สนามฟุตบอลอยูที่เบียรลีโอกระปองละ 35 บาท  
(รานคาตางๆ มักจะขายเปน “ชุด” คือ 3 กระปอง 100 บาท ซ่ึงเปนลักษณะ 
ท่ีแฟนบอลไทยนิยมซ้ือกันท่ีสุด) ขวดละ 50-55 บาท และเบียรชางกระปองละ 
30 บาท ขวดละ 45-50 บาท จนเมื่อมีการปรับขึ้นภาษีสุราในชวงเดือน
กันยายน 2556 ทำใหราคาเบียรที่สนามฟุตบอลไทยสูงขึ้นไปดวย หลังจาก
ที่คงราคาเดิมมา 3-4 ป เบียรลีโอราคากระปองละ 40 บาท ขวดละ  
60-65 บาท และเบียรชางกระปองละ 35 บาท ขวดละ 55-60 บาท ซึ่ง
หากเทียบกับการ “ดื่มนอกบาน” ในลักษณะอื่นๆ แลว ก็ยังนับไดวาเบียร 
ที่สนามฟุตบอลไทยมีราคาไมสูงนัก 
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ภาพที่ 2 บรรยากาศด่ืมกินบริเวณสนามของแฟนบอลไทย 

สนามฟุตบอลไทยมักจะมีพืน้ท่ีวางรอบๆ สนามอยูมาก ซึง่แฟนบอล
จะจับจองพ้ืนท่ีเหลาน้ีสำหรับการสังสรรคด่ืมกินชวงกอนและหลังการแขงขัน 
ทั้งท่ีเปนโตะ-เกาอี้ รวมไปถึงการปูเส่ือ-นั่งพื้น แฟนบอลแตละกลุมมักจะมี
ที่นั่งประจำเปนของตนเอง ทั้งที่เปนกลุมใหญและแยกเปนกลุมยอยเล็กๆ 
“มาด” และเพ่ือนในกลุมซ่ึงเปนแฟนทาเรือฯ จะมีท่ีน่ังประจำอยูท่ีโตะหินออน
ตวัหนึง่ขางๆ สนามฟุตบอล เปนท่ีรูกนัในกลุมวาเมือ่มาทีส่นามแลวจะพบกนั
ไดที่โตะหินออนน้ี มาดและเพ่ือนๆ จะมาจับกลุมด่ืมกินเบียรและอาหาร 
ที่ซื้อมาจากรานคาแผงลอยท่ีโตะหินออนน้ีตั้งแตกอนเร่ิมแขงขันเปนเวลา  
1-2 ชัว่โมง ระหวางพกัครึง่เวลา และหลงัจบการแขงขนั กอนท่ีจะไปดืม่กนิกนั
ตอทีร่านอาหารใกลสนาม โดยปกติแลวพวกเขามักจะด่ืมกนัทีโ่ตะหินออนนี้
และไมนิยมนำเบียรขึ้นไปด่ืมบนอัฒจันทรมากนักแมวาสนามแหงนี้ 
จะอนุญาต เนื่องจากพวกเขาจะรองเพลงเชียรและตีกลองทำใหไมสะดวก 
ทีจ่ะด่ืมหรือพูดคยุกัน รวมแลวระยะเวลาท่ีแฟนบอลไทยใชรวมกันในแตละคร้ัง
มากกวา 6 ชั่วโมง ขณะที่การแขงขันฟุตบอลกินเวลาเพียงแค 2 ชั่วโมง
เทานั้น ในแงนี้จึงกลาวไดวาตลอดการปฏิสัมพันธตอกันของแฟนบอลนั้น
แทบจะมีแกวเบียรอยูในมือเสมอ 
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โดยรวมแลวประมาณคร่ึงหน่ึงของแฟนบอลท้ังหมดมักจะด่ืมเม่ือ 
ไปชมการแขงขนั ซึง่มทีัง้ทีด่ืม่มากและด่ืมนอย บางคนระบุวา “เมากลับบาน
แทบทุกครั้ง” บางคนระบุวา “นิดหนอย แคพอดูบอลสนุก” ผูเขียนสำรวจ
โดยการนับจำนวนเบียรท่ีผูคาขายไปไดในการแขงขันคร้ังหน่ึงและการสังเกต 
ในการเก็บขอมูลภาคสนามหลายครั้งพบวาโดยเฉลี่ยแลวเมื่ออยูที่สนาม
แฟนบอลไทยท่ีดื่มจะดื่มเบียรประมาณ 3-4 กระปองตอคน ซึ่งนับไดวา
เปนปริมาณคอนขางมาก11 

เนื่องดวยอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สนามน้ันขายกันในลักษณะของ
แผงลอยซึ่งตองชำระเงินทันที ประกอบกับท่ีไมมีสถานท่ีจัดเก็บเม่ือตองขึ้น
ไปชมการแขงขนับนอัฒจนัทร ทำใหแฟนบอลมักจะซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม
ครั้งละไมมาก โดยใชระบบ “เวียนกันซื้อ” เมื่ออาหารหรือเคร่ืองด่ืมหมด
แฟนแตละคนก็จะผลัดกันไปซ้ือตามคิวของตนเองซ่ึงเปนท่ีรับรูกันอยางหลวมๆ
โดยอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ซื้อมาน้ันจะเปนของสวนกลางท่ีดื่มกินรวมกัน 
การรวมรับผิดชอบในระบบเวียนกันซ้ือหรือ “เบียรสวนกลาง” น้ีจึงเปนเสมือน
พันธะรวมท่ีแฟนบอลมีตอกันและสรางสายสัมพันธในบางลักษณะข้ึน 
ในวงสังสรรค 

นอกจากการแขงขันที่สนามเหยาซึ่งแฟนบอลแตละกลุมมักจะมี 
ที่สังสรรคประจำเปนของตนเองแลว การแขงขันในอีกลักษณะหนึ่งคือ 
นัดเยือน ที่ตองเดินทางไปท่ีสนามของคูแขงขันซึ่งมักจะอยูในจังหวัดอื่น 
ตลอดการเดนิทางรวมกนัของแฟนบอลก็มกัจะมแีอลกอฮอลรวมอยูดวยเสมอ 
ทั้งลักษณะของรถบัสเก็บคาบริการท่ีสโมสรจัดหามาใหหรือการเชา/ขับรถ
สวนตัวไปกันเองของแฟนบอล ภาพของการเดินทางไปชมการแขงขัน 
นัดเยือนดูจะใกลเคียงกับ “ฉ่ิงฉับทัวร” ท่ีมีการทองเท่ียวและด่ืมกินคร้ืนเครง
ตลอดการเดินทาง 
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ไมเพยีงแตวนัทีม่กีารแขงขนัเทานัน้ กจิกรรมท่ีแฟนบอลไทยทำรวมกนั
ในวันอื่นๆ ที่ไมมีการแขงขันก็มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบอยูเสมอ  
ไมวาจะเปนการเลนฟุตบอลรวมกัน การไปชมการฝกซอมของนักฟุตบอล 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ก็มักจะมีการดื่มรวมอยูดวยเสมอ แฟนบอลจำนวนมาก
มกัจะมกีารนดัหมายด่ืมกนิกนับอยๆ ในวนัทีไ่มมกีารแขงขนั ผูเขยีนเคยถาม
ผูที่มีบทบาทสำคัญในแฟนบอลกลุมหน่ึงที่รวมตัวกันไดเหนียวแนนวาอะไร
ที่ทำใหพวกเขาสนิทกันไดมากที่สุด ยังไมทันจบคำถามดีเขาตอบสวนกลับ
มาทันทีวา “กินเหลาครับ” 

จากท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ันแสดงใหเห็นถึงบทบาทตางๆ ของแอลกอฮอล
ในฟุตบอลไทย ทัง้ทีอ่ตุสาหกรรมแอลกอฮอลเปนผูสนบัสนุนรายใหญใหแก
สโมสรฟุตบอลไทย และในอีกดานหนึ่งคือบทบาทของแอลกอฮอลที่มีตอ
วัฒนธรรมแฟนบอลไทย ซึ่งสามารถพิจารณาไดในสองมิติ 

มิติแรกคือ พิจารณาการเปนแฟนบอลในฐานะท่ีเปนกิจกรรมพักผอน
หยอนใจ (leisure) ในเวลาวางอยางหนึ่ง ดังที่แฟนบอลหลายคนมองวา 
การบริโภคแอลกอฮอลเปนองคประกอบหนึ่งในการผอนคลายเมื่อไปที่
สนามฟุตบอล ซึ่งเปนไปในลักษณะเดียวกับที่ Joseh R. Gusfield (1987: 
73-90) ศึกษาความหมายของการบริโภคแอลกอฮอลของชาวอเมริกัน และ
เสนอวาขณะท่ีกาแฟเปนเคร่ืองดืม่ทีเ่ปนสญัลกัษณของการเริม่เขาสูเวลางาน 
แอลกอฮอลก็เปนสัญลักษณของการเปล่ียนจากเวลางานไปสูเวลาวาง ซ่ึงลักษณะ
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมอุตสาหกรรมที่มีการ 
แบงเวลาวางกับเวลางานออกจากกันอยางชัดเจน จึงสามารถด่ืมแอลกอฮอล
ไดเฉพาะในเวลาวางเทานั้น ขณะท่ีวิถีชีวิตในยุคกอนอุตสาหกรรมน้ัน 
ไมมกีารแบงเวลาวางกบัเวลางานอยางชดัเจน การดืม่แอลกอฮอลจงึเกดิขึน้ได
ในทุกเวลา  
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มิติที่สองคือ การพิจารณาการเปนแฟนบอลในฐานะที่เปนกิจกรรม
ทางสังคม ในแงนี้ การด่ืมรวมกันของแฟนบอลมีสวนชวยในการสรางและ
รักษาความเปนพวกเดียวกันในชุมชนแฟน ดังท่ีจะเห็นไดวาในทุกๆ กิจกรรม 
ทีแ่ฟนบอลไทยทำรวมกนันัน้มักจะมกีารดืม่อยูเสมอ ลกัษณะของสงัคมไทย
ที่การดื่มคือสัญลักษณของความเปนชายและการคบคาสมาคมของเพศชาย
มักจะมีการด่ืมเปนสื่อกลาง (นวพรรณ, 2553: 21-24, 108-109) นั้น  
สอดรับกันเปนอยางดีกับวัฒนธรรมแฟนกีฬาที่มีความเปนชายอยูมาก  
(King, 1997: 329-346; Spaaij, 2008: 369-392) การรวมกลุมกัน 
เปนชุมชนแฟนหรือที่นับไดวาเปนการ “สมาคม” อยางหน่ึงนั้นจึงมี
แอลกอฮอลเปนส่ือกลางอยูเสมอ ลักษณะดังกลาวไมไดมีเฉพาะในวัฒนธรรม
แฟนบอลไทยเทานั้น แตพบไดในวัฒนธรรมแฟนบอลของหลายๆ สังคม 
หรืออาจรวมถึงกีฬาอีกหลายชนิดดวย เชนแฟนบอลในอังกฤษท่ีเงื่อนไข
หนึ่งของการมีสวนรวมในชุมชนแฟนคือการรวมด่ืมกินกอนเร่ิมการแขงขัน 
ซึ่งเปนเสมือน “บัตรผาน” อีกใบหน่ึงนอกจากบัตรผานสำหรับเขาชม 
การแขงขันที่สนาม (Back et al., 2001: 99) 

แมกีฬามักจะถูกกลาวถึงในแงของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ
แอลกอฮอลมักจะถูกกลาวถึงในแงของสิ่งบั่นทอนสุขภาพ แตถึงที่สุดแลว
ทั้งกีฬาและแอลกอฮอลก็ดูจะแยกออกจากกันไดยาก ยิ่งเมื่อการบริโภค
แอลกอฮอลนั้นสอดรับเปนอยางดีกับลักษณะการสมาคมและการเปน 
แฟนบอลก็เปนกิจกรรมทางสังคมอยางหน่ึง ในดานหน่ึงนั้น ยิ่งเราพบวา
แฟนบอลไทยรวมกลุมกันดื่มกินสังสรรคมากเพียงใด มันก็ยิ่งสะทอนถึงการ
เติบโตของวัฒนธรรมแฟนบอลไทยดวยเชนกัน 
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Carnibella et al. (1996: 81) ศกึษาเปรยีบเทยีบความรุนแรงท่ีเกีย่วของ
กับการแขงขันฟุตบอลในยุโรปหลายประเทศและเสนอวา ทุกประเทศที่มี
การแขงขันฟุตบอลลวนแตปรากฏเหตุการณความรุนแรงที่เกี่ยวของกับ
ฟุตบอลและเปนเรื่องยากที่จะขจัดใหหมดไปโดยส้ินเชิง แตในอีกแงหนึ่งนั้น 
ความรุนแรงในแตละสังคมก็แตกตางกันออกไป ทั้งในดานของปริมาณ 
ลักษณะ รวมไปถึงสาเหตุของความรุนแรง เพ่ือท่ีจะทำความเขาใจสถานการณ
ความรุนแรงในฟุตบอลไทย ในสวนนี้จะพิจารณาปริมาณ ลักษณะ และ
บริบทของสถานการณที่เกิดความรุนแรงในฟุตบอลไทย 

5.1 บอลไทยไปมวยโลก?: มายาคติและความต่ืนตระหนกทาง
ศีลธรรมตอความรุนแรงในฟุตบอลไทย 

 ภาพลักษณของฟุตบอลไทยที่มักจะถูกรับรูในสังคมไทยคือภาพ
ของความรุนแรง ทั้งที่ถูกนำเสนอผานสื่อมวลชน เชน การพาดหัวขาววา 
“โรครายที่แกไมหาย!!! แฟนบอล ‘บางกอก-ศรีราชา’ ตีกันบนอัฒจันทร”  
(ไทยรัฐออนไลน, 2555) ที่เปรียบเทียบความรุนแรงในฟุตบอลไทยกับภาวะ
ความเจ็บปวยเรือ้รงั หรอื “บอลไทยฉาวแฟนบอลคล่ังไลอดักนัเละ” (เดลินวิส
ออนไลน, 2556) ที่บรรยายถึงภาวะคลุมคลั่งหรือการไมสามารถควบคุม
ตนเองไดของแฟนบอล ลักษณะการนำเสนอขาวเหลานี้ขับเนนสภาพ 
ความเปนปญหาของความรุนแรงในฟุตบอลไทยใหยิ่งชัดเจน หรือบุคคล
ทั่วไปท่ีมักจะกลาวถึงฟุตบอลไทยดวยวลีติดปากวา “บอลไทยไปมวยโลก” 
กระท่ังวลดีงักลาวถกูใชในการนำเสนอผานสือ่มวลชนหลายคร้ัง12 ความเช่ือ
ดังกลาวเปนมายาคติที่อยูคูกับฟุตบอลไทยมาตลอดโดยยังไมเคยมีการ
พิจารณาอยางเปนระบบ ดังนั้นแลว ในสวนนี้จะเปนการพิจารณาปริมาณ
ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงในฟุตบอลไทยโดยใชขอมูลจากการตัดสินโทษ
ของฝายควบคุมการแขงขัน13 
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 ขอมูลตอไปน้ี ผู เขียนเรียบเรียงจากรายงานการประชุม 
ผูควบคุมการแขงขันประจำสัปดาหในชวงฤดูกาลแขงขัน 2556 ของบริษัท
ไทยพรีเมียรลีกฯ ซึ่งเปนองคกรกลางควบคุมการจัดการแขงขันระดับ 
ไทยพรีเมียรลีกและดิวิชั่น 114 

การกระทำผิด จำนวน % 
1. ตะโกนดาอยางเปดเผยชัดเจน 15 16.5 
2. ขวางปาส่ิงของลงสนามหรือขวางใสผูอื่น 47 51.6 
3.  รบกวนการแขงขัน เชน จุดพลุ/เปานกหวีด 9 9.9 
4.  แสดงปายย่ัวยุหรือไมเหมาะสม 1 1.1 
5.  ทำลายทรัพยสิน 5 5.5 
6.  เขาไปในพ้ืนที่แขงขันโดยไมไดรับอนุญาต 2 2.2 
7.  ปดลอม รุมลอม หรือคุกคามผูอื่น 5 5.5 
8.  ทะเลาะวิวาท 4 4.4 
9.  ทำรายเจาหนาที่หรือนักกีฬา 3 3.3 

รวม 91 100 

การกระทำผิดขอบังคับฯ ของแฟนบอล ไทยพรีเมียรลีกและดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 255615 

 ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกและดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2556 มีการ
แขงขันรวมทั้งหมด 578 นัด แบงเปนระดับไทยพรีเมียรลีก 272 นัดและ
ดิวิชั่น 1 306 นัด มีการลงโทษการกระทำผิดขอบังคับฯ ของแฟนบอล
ทั้งหมด 9 ลักษณะ รวม 91 กรณี  

 การทำผิดขอบังคับฯ ของแฟนบอลในแตละลักษณะนั้นสงผล
ในระดับที่ตางๆ กันไป ดังนั้นแลวผูเขียนจึงแบงความรุนแรงที่เกิดขึ้นเปน  
2 ระดับ คือ 1. ความรุนแรงเล็กนอย หมายถึง พฤติกรรมท่ีไมกอใหเกิด
ความเสียหายแกรางกายหรือทรัพยสินโดยตรง ไดแก การตะโกนดา,  
ขวางปาสิง่ของลงสนามหรอืขวางใสผูอืน่, รบกวนการแขงขนั, แสดงปายยัว่ย ุ
และเขาไปในพื้นที่แขงขันโดยไมไดรับอนุญาต (ขอ 1-4 และ 6) 2. ความ
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รุนแรงมาก หมายถึง พฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกรางกาย
หรือทรัพยสิน ไดแก ทำลายทรัพยสิน, ปดลอมคุกคาม, ทะเลาะวิวาท และ
ทำรายเจาหนาที่หรือนักกีฬา (ขอ 5 และ 7-9) 

 การกระทำผิดขอบังคับฯ ของแฟนบอลไทยโดยมากเปนความ
รุนแรงเล็กนอยท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายแกรางกายหรือทรัพยสิน มากกวา
คร่ึงเปนการขวางปาส่ิงของลงไปในสนามหรือขวางปาใสผูอ่ืน เกิดข้ึนท้ังหมด 
47 กรณ ี (51.6%) การขวางปาสวนมากเปนการขวางปาส่ิงของลงไปในสนาม
ระหวางการแขงขันซึ่งไมทำใหมีผูไดรับบาดเจ็บ การกระทำผิดขอบังคับฯ  
ที่เกิดมากรองลงมาเปนการตะโกนดา เกิดทั้งหมด 15 กรณี (16.5%) การ
ตะโกนดาจะมักจะเปนการประสานเสียงพรอมกันของแฟนบอล เชน “ขี้โกง 
ข้ีโกง” หรือถอยคำหยาบคายอ่ืนซ้ำๆ ในชวงเวลาหน่ึง การทำผิดกฎขอบังคับ
อีกรูปแบบหน่ึงที่เริ่มพบไดมากข้ึนคือการรบกวนการแขงขัน เกิดขึ้นทั้งหมด 
9 กรณี (9.9%) โดยสวนมากเปนการจุดพลุระหวางการแขงขัน นอกจาก 
พลุดอกไมไฟท่ียิงข้ึนไปแตกกระจายบนทองฟาซ่ึงแฟนบอลมักจะจุดฉลอง
เมื่อไดประตูแลว ในชวง 1-2 ปหลังมานี้พบวาเริ่มมีการจุดพลุในลักษณะ
ของพลุไฟและพลุควันในสนามมากขึ้น ซึ่งเปนวัฒนธรรมการเชียรรูปแบบ
หนึง่ทีพ่บไดในแฟนบอลหลายประเทศ โดยผูจดัการแขงขนัอนญุาตใหจดุได
เฉพาะชวงกอนหรือหลังการแขงขัน การจุดระหวางการแขงขันจึงเปนการ
ทำผิดกฎขอบังคับ นอกจากน้ียังมีการเขาไปในพ้ืนท่ีแขงขันโดยไมไดรับอนุญาต
2 กรณี (2.2%) และแสดงปายยั่วยุหรือไมเหมาะสม 1 กรณี (1.1%) 

 สวนความรนุแรงมากท่ีอาจกอความเสียหายแกชวีติหรอืทรพัยสนิ
นั้นพบไมบอยครั้งนัก ลักษณะที่เกิดขึ้นบอยคือการปดลอม เกิดขึ้นทั้งหมด 
5 กรณี (5.5%) การปดลอมจะเกิดขึ้นหลังจบการแขงขันและมักมีผูเสียหาย
คอืผูตดัสนิ โดยแฟนบอลสวนหน่ึงจะไปรุมลอมอยูบรเิวณทางออกจากสนาม 
เพ่ือเรียกรองใหผูตัดสินช้ีแจงหรือกลาวคำขอโทษตอการตัดสินท่ีพวกเขา
มองวามีขอบกพรอง การปดลอมบางครั้งอาจกินเวลานานกวาชั่วโมง  
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แตสวนใหญจะไมกอความเสียหายโดยตรงมากนัก ลักษณะของความรุนแรง 
ที่กอความเสียหายโดยตรงคือการทะเลาะวิวาท เกิดขึ้นทั้งหมด 4 กรณี  
(4.4%) ลกัษณะของการทะเลาะววิาทมกัจะเปนการขวางปาสิง่ของเขาใสกนั
จากแฟนบอลสองฝาย สวนการเขาปะทะท้ังชกตอยหรือใชอาวุธนั้นเกิดขึ้น
ไมมากนัก โดยอาวุธสวนใหญที่แฟนบอลใชมักจะเปนอุปกรณเชียรหรือ
วัสดุที่อยูในสนาม เชน ธง กอนหิน หรือเศษไม การทะเลาะวิวาทระหวาง
แฟนบอลไทยยังไมทำใหมีผูไดรับบาดเจ็บถึงขั้นรุนแรงมากนัก สวนใหญ
เปนอาการฟกช้ำหรือศีรษะแตก โดยยังไมพบผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตในฟุตบอลไทยมากอน สวนการทำลายทรัพยสินเกิดขึ้นทั้งหมด  
5 กรณี (5.5%) โดยมักจะเปนการทำใหสนามหรือยานพาหนะของเจาหนาท่ี/
แฟนบอลเสียหาย นอกจากนี้ยังมีกรณีการทำรายเจาหนาท่ีหรือนักกีฬา
เกิดข้ึน 3 กรณี (3.3%) ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นท้ังหมดนั้นก็ยังไมทำใหเกิดความ
เสียหายแกชีวิตหรือทรัพยสินมากนัก 

 แมวาการทำผิดขอบังคับของแฟนบอลจะเกิดขึ้นทั้งหมด  
91 กรณี แตหากพิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณแลว การกระทำผิด
ขอบังคับฯ ที่เปนความรุนแรงเล็กนอยซ่ึงไมกอใหเกิดความเสียหาย 
แกรางกายหรือทรัพยสินโดยตรงมีทั้งหมด 74 กรณี ซึ่งเมื่อนับเฉพาะ 
เหตุการณแลวจะพบวาตลอดท้ังฤดูกาลท่ีมีแขงขัน 578 นัดน้ันมีเหตุ 
ความรุนแรงเล็กนอยเกิดข้ึน 63 นัด16 คิดเปน 10.9% ของการแขงขัน 
ทั้งหมด สวนความรุนแรงมากซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกรางกายหรือ
ทรัพยสินนั้น เกิดรวมกันท้ังหมด 17 กรณี โดยในบางเหตุการณก็มีโทษ
หลายกรณี (เชน การทะเลาะวิวาทท่ีลงโทษท้ังสองฝาย) ซึ่งเมื่อนับเฉพาะ
เหตุการณแลวจะพบวาตลอดท้ังฤดูกาลท่ีมีแขงขัน 578 นัดน้ันมีเหตุ 
ความรุนแรงมากเกิดข้ึนท้ังหมด 12 นัด คิดเปน 2.1% ของการแขงขันท้ังหมด

เทานั้น 
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 หากเปรียบเทียบอัตราสวนดังกลาวกับกรณีของตางประเทศ 
Frosdick and Newton (2006: 403-422) รวบรวมสถิติการจับกุมผูตองหา
ในกรณีความรุนแรงท่ีเก่ียวของกับฟุตบอลโดย National Criminal Intelligence 
Service (NCIS)17 ในชวงฤดูกาลแขงขัน 1999/2000-2002/2003 ของอังกฤษ
และเวลสมีอัตราการเกิดเหตุรุนแรงอยูที่ 1 ครั้งตอการแขงขัน 20 นัด  
ซึ่งเม่ือเทียบกับความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในการแขงขันฟุตบอลไทยป 2556  
ท่ีเกิดข้ึน 2.1% หรือประมาณ 1 ตอ 50 แลว พบวาอัตราสวนตางกันมากกวา
เทาตัว รวมถึงที่การกระทำผิดขอบังคับของฟุตบอลไทยนั้นดูจะมีความ
รุนแรงนอยกวาท่ีอังกฤษและเวลส ซ่ึงวัดจากปริมาณการจับกุมโดยเจาหนาท่ี
ตำรวจดวย Frosdick and Newton สรุปวาปรากฏการณแฟนบอลอันธพาล
ที่อังกฤษและเวลสเกิดขึ้นไมมากนักในชวงที่เขาศึกษา ในแงนี้ความรุนแรง
ในฟุตบอลไทยที่พบนอยกวานั้นจึงนาจะเรียกไดวามีอยูนอยมาก 

 ในสวนของผลกระทบจากความรุนแรงน้ันกเ็ปนไปในทางเดียวกนั 
โดยเหตุการณรุนแรงในฟุตบอลไทยแตละคร้ังจะมีทรัพยสินท่ีเสียหายและ 
ผูไดรับบาดเจ็บจำนวนไมมาก โดยยังไมมีการบาดเจ็บที่รุนแรงถึงขั้นสาหัส
หรือเสียชีวิตเลย ตางกับในหลายๆ ประเทศท่ีกอใหเกิดความเสียหายมาก
และอาจมีผูเสียชีวิต18 

 ภาพลักษณที่วาฟุตบอลไทยเต็มไปดวยความรุนแรงน้ันเปน
มายาคติประการหน่ึงในสังคมไทยมาโดยตลอด ซึ่งแสดงออกอยางชัดเจน
ผานวลีที่ไดรับความนิยมอยาง “บอลไทยไปมวยโลก” แตเมื่อพิจารณา
ปริมาณและผลกระทบของความรุนแรงแลวกลับพบวาไมไดเกิดขึ้นบอยคร้ัง
หรือมีความรุนแรงของเหตุการณมากนัก ผูเขียนเสนอวาการรับรูดังกลาว
เปนผลมาจากภาวะต่ืนตระหนกทางศีลธรรมท่ีสังคมไทยมีตอปรากฏการณ
ใหมอันเปนผลมาจากการเติบโตอยางรวดเร็วของฟุตบอลไทย  

 Stanley Cohen (2011[1972]) เสนอวาภาพลักษณทางดานลบ
ของ “ความเบี่ยงเบน” (deviance) มักจะถูกรับรูอยางเกินจริงในชวงแรก 
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ที่ปรากฏการณเหลานี้ปรากฏขึ้นมา และความหวาดกลัวตอปรากฏการณ
แฟนบอลอันธพาลสวนหน่ึงก็เปนผลมาจากการประกอบสรางความ 
เบี่ยงเบนนั้น โดยมีสื่อมวลชนเปนสวนสำคัญในการนำเสนอภาพดานลบ 
ที่ขับเนนอารมณความรูสึกจนดูรุนแรงเกินจริงไปมาก Cohen เรียกลักษณะ
ดังกลาววาเปน “ความต่ืนตระหนกทางศีลธรรม” (moral panic) ที่เกิดขึ้น
กับปรากฏการณใหมในสังคม 

 ลกัษณะดังกลาวแสดงใหเหน็ผานกรณกีารรือ้ฟนคดโีศกนาฏกรรม
ที่ฮิลสโบโร19 ซึ่งรายงานการสอบสวนเหตุการณนี้หรือที่เรียกวา Taylor 
report ซ่ึงเปดเผยในป ค.ศ.1989-1990 ระบุวาเหตุสวนหน่ึงมาจากพฤติกรรม
กาวราวของแฟนบอล ความมึนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล และลักลอบ 
เขาชมการแขงขนัโดยไมมตีัว๋ จนทำใหเกดิเหตุการณรนุแรงข้ึน ทำใหแฟนบอล  
(ซึ่งเปนผูเสียหายจากเหตุการณนั้นดวย) ถูกมองวาเปนฝายกระทำผิด 
มาตลอด อยางไรก็ดีในป ค.ศ.2012 ไดมีการร้ือฟนพิจารณากรณีดังกลาว
อีกครั้งหน่ึงและไดประกาศวารายงานของ Taylor report ที่ชี้วาแฟนบอล 
มีสวนใหเกิดเหตุการณนั้นเปนผลมาจากการสืบสวนที่ผิดพลาดและจงใจ
บดิเบอืนโยนความผิดไปท่ีแฟนบอล (ปดเิทพ, 2555; พลพงศ, 2555) กรณนีี้
แสดงใหเห็นถึงผลจากความหวาดระแวงที่มีตอแฟนบอลจนเกินจริงในชวง
เกิดเหตุ 

 การรับรูที่สังคมมีตอความรุนแรงในฟุตบอลไทยก็เชนกัน  
เม่ือพิจารณาจากสถิติการเกิดความรุนแรงมากท่ีทำใหมีผูไดรับบาดเจ็บหรือ
ทรัพยสินเสียหายในฤดูกาล 2556 ซึ่งเกิดขึ้น 12 นัดจากการแขงขันทั้งหมด 
578 นัด หรือคิดเปนเพียงแค 2.1% แลว พบวาความรุนแรงยังเกิดขึ้น 
ไมมากนัก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากความเสียหายที่มีไมมากและยังไมมี
รายงานผูบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติมากอน ตางกบัในหลายประเทศท่ีเกดิขึน้
บอยคร้ังและรุนแรงกวามาก ผูเขียนเสนอวาการรับรูดังกลาวเปนผลมาจาก
การเตบิโตอยางรวดเร็วของฟุตบอลไทย ภายในระยะเวลา 5-6 ปทีฟ่ตุบอลไทย
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เปล่ียนผานจากภาวะ “คนดูนอยกวาคนเลน” อันมีโอกาสเกิดความรุนแรง
นอย ไปสูภาวะที่มีผูชมจำนวนมาก ซึ่งทำใหมีปริมาณความรุนแรงมากขึ้น
ไปดวย ความเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันดังกลาวจึงทำใหปรากฏการณ
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนไดรับการจับตามองเปนพิเศษ ท้ังบทบาทของส่ือมวลชน
และการสงตอกระจายขาวแบบ “ปากตอปาก” ของผูคนในยุคท่ีอนิเทอรเนต็
แพรหลายและผูใชงานทั่วไปสามารถทำหนาที่เสมือนสื่อมวลชนจนทำให
ความรุนแรงที่ยังมีไมมากนักนั้นถูกรับรูอยางรุนแรงเกินจริงไปมาก 

5.2 ลักษณะของความรุนแรงในฟุตบอลไทย 
 เพ่ือท่ีจะทำความเขาใจลักษณะของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 

ในฟุตบอลไทย ในสวนน้ีจะพิจารณาผานลักษณะตางๆ ของความรุนแรง 
ที่เกิดขึ้น โดยแบงออกเปน สถานที่เกิดเหตุ เวลาที่เกิดเหตุ และผูเสียหาย 

สถานที่ จำนวน % 
ในสนาม 73 80.2 
บริเวณสนาม 18 19.8 
บริเวณหางจากสนาม 0 0 

รวม 91 100 

สถานที่ที่แฟนบอลกระทำผิดขอบังคับฯ ไทยพรีเมียรลีกและดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2556 

 การกระทำผิดขอบังคับฯ ทั้งหมดของแฟนบอลไทยในฤดูกาล 
2556 เกิดข้ึนที่ในสนามแขงขันและบริเวณรอบๆ สนามเทานั้น โดย 
ไมปรากฏรายงานการเกิดเหตุในสถานที่ที่ไกลออกไปจากสนามเลย โดย
แบงเปนการกระทำผิดในสนาม 73 กรณี (80.2%) และบรเิวณสนาม 18 กรณ ี
(19.8%) แมวาพื้นที่รับผิดชอบของผูควบคุมการแขงขันจะกินบริเวณเฉพาะ
ในและรอบๆ สนามเทานั้น แตตลอดทั้งป 2556 (และอาจรวมไปถึง 
กอนหนาดวย) ก็ไมพบวามีรายงานขาวเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงของ
แฟนบอลไทยในบริเวณที่หางออกไปจากสนามฟุตบอลเลย 
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เวลา จำนวน % 
กอนแขง 0 0 

ระหวางแขง 

ไมทราบเวลาชัดเจน 

68 

18 

74.7 

19.8 
คร่ึงแรก 7 7.7 
พักคร่ึง 3 3.3 
คร่ึงหลัง 40 44 

หลังแขง 23 25.3 
รวม 91 100 

ชวงเวลาที่แฟนบอลกระทำผิดขอบังคับฯ ไทยพรีเมียรลีกและดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2556 

 ในสวนของชวงเวลา พบวาการกระทำผดิทัง้หมดเกดิขึน้ระหวาง
การแขงขันและหลังจบการแขงขันเทานั้น โดยไมมีบันทึกการกระทำผิด 
ที่เกิดข้ึนกอนการแขงขันเลย20 และเม่ือพิจารณาลงไปในรายละเอียดของ
ชวงเวลาที่มีการกระทำผิดแลว พบวาการกระทำผิดเกิดขึ้นในชวงครึ่งเวลา
หลังมากที่สุดที่ 40 กรณี (44%) รองลงมาคือหลังจบการแขงขันที่ 23 กรณี 
(25.3%) สวนท่ีเหลือเปนชวงคร่ึงเวลาแรก ชวงพักคร่ึง และเกิดระหวาง
แขงขันโดยไมทราบเวลาท่ีชัดเจน  

ผูเสียหาย จำนวน % 
นักฟุตบอล 73 80.2 
เจาหนาที่ 18 19.8 
ผูตัดสิน 0 0 
แฟนบอลฝายตรงขาม 7 14.3 
สนามแขงขัน 2 4.1 

รวม 49 100 

ผูเสียหายจากการกระทำผิดขอบังคับฯ  
ของแฟนบอลไทยพรีเมียรลีกและดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2556 
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 ในสวนของผูที่ไดรับความเสียหายจากกรณีความรุนแรงโดย
แฟนบอลนั้น มีหลายกรณีเปนการกระทำผิดขอบังคับที่ไมสามารถระบุ
ผูเสียหายไดอยางชัดเจน เชน การขวางส่ิงของลงไปในสนามโดยไมมีจุดหมาย
แนชัด การดาท่ีไมไดมุงเปาไปท่ีคนใดคนหน่ึง หรือการจุดพลุและเปานกหวีด 
เทาที่ระบุไดมีทั้งหมด 49 กรณี โดยผูตัดสินตกเปนผูเสียหายจากการ 
กระทำผิดมากท่ีสดุถงึ 31 กรณี (63.3%) โดยสวนมากเปนการขวางปาส่ิงของ
ใสและตะโกนดา แฟนบอลเปนผูเสียหาย 7 กรณี (14.3%) โดยสวนมาก
เปนการทะเลาะวิวาทและทำลายทรัพยสิน เชน อุปกรณเชียรและยานพาหนะ
ขณะจอดไวในท่ีจอดรถ นักฟุตบอล 6 กรณี (12.2%) และท่ีเหลือคือเจาหนาท่ี
และการทำใหสนามแขงขันเสียหาย 

 เมือ่พจิารณาความรนุแรงในฟตุบอลไทยทัง้ในสวนของเวลาและ
สถานท่ีมาเปรียบเทียบกับกรณีของแฟนบอลในอังกฤษและเวลสท่ี Frosdick 
and Newton (2006: 403-422) ศึกษาแลว จะพบวามีลักษณะที่แตกตางกัน
อยูมาก โดยท่ีอังกฤษและเวลสน้ัน สถิติการจับกุมเกิดข้ึนกอนเร่ิมการแขงขัน 
27.6% ระหวางแขงขัน 18.8% หลังจบการแขงขัน 47.7% สวนท่ีเหลือ 
คือวันอื่นๆ 2.2% และไมทราบเวลาแนนอน 3.6% ในสวนของสถานท่ี 
เกิดเหตุนั้น ที่อังกฤษและเวลสเกิดความรุนแรงในสนามแขงขัน 17.2%  
เกิดขึ้นบริเวณสนามแขงขัน 19.3% และเกิดหางออกไปจากสนามมากถึง 
57.5% (ท่ีเหลือไมสามารถระบุได) Frosdick and Newton อธิบายวาเหตุการณ
สวนมากเกิดข้ึนหางจากสนามโดยแฟนบอลอันธพาลท่ีมีลักษณะเปน football 
gang รวมตัวกันจองทำรายแฟนบอลฝายตรงขามในสถานท่ีตางๆ เชน 
สถานีขนสง สถานีรถไฟ ถนน หรือผับท่ีไกลออกไปจากสนาม เพ่ือหลีกเล่ียง
ตำรวจหรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยซึ่งมีมากท่ีสนามแขงขัน โดย
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นมักจะไมเกี่ยวของกับผลการแขงขันในสนาม  
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 เมื่อพิจารณาลักษณะดังกลาวเปรียบเทียบกับฟุตบอลไทยแลว
จะเห็นไดวา ความรุนแรงในฟุตบอลไทยสวนใหญมักจะเกิดขึ้นโดยมี
จุดศูนยกลางอยูที่การแขงขันในสนาม ทั้งสถานท่ีเกิดเหตุซึ่งจำกัดบริเวณ
อยูภายในและรอบๆ สนามแขงขัน ทั้งเวลาท่ีเกิดเหตุที่ทั้งหมดเกิดขึ้น 
ระหวางหรือหลังจบการแขงขันแลวเทานั้น ยิ่งไปกวานั้น เปาหมายของ
ความรุนแรงก็ไมไดอยูที่แฟนบอลดวยกัน แตสวนมากแลวมักจะเกิดขึ้นกับ
ผูตัดสิน อันเปนผลมาจากความไมพอใจการทำหนาที่ในสนาม ทั้งหมดนี้
แสดงใหเห็นวาความรุนแรงในฟุตบอลไทยเกิดขึ้นโดยสัมพันธอยูกับการแขง
ในสนามมาก 

 Carnibella et al. (1996: 82-83) เสนอวา โดยรวมแลว
พัฒนาการของความรุนแรงที่เกี่ยวของกับฟุตบอลในสังคมตางๆ มักจะมี
ลักษณะรวมท่ีใกลเคียงกันอยู 3 ลำดับขั้น คือ ขั้นแรก เปนความรุนแรง 
ที่ปรากฏขึ้นเปนครั้งคราวในสนาม โดยมีผูตัดสินหรือนักฟุตบอลเปน 
เปาหมายหลัก ขั้นที่สอง จะมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเริ่มมีการปะทะกัน
ระหวางแฟนบอลสองฝาย หรือแฟนบอลกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
โดยจะยังเกิดเหตุเฉพาะที่สนามแขงขัน สวนขั้นท่ีสามจะเกิดความรุนแรง
บริเวณที่ไมเกี่ยวกับการแขงขันมากขึ้น เชน ที่ถนน สถานีขนสง สถานีรถไฟ 
ซึ่งจะมีทั้งที่เปนการดักทำรายแฟนบอลฝายตรงขาม การทำลายทรัพยสิน
สาธารณะ รวมถึงการปะทะกับตำรวจ ซึ่งในข้ันท่ีสามน้ี จะมีลักษณะของ
ความรุนแรงจากแฟนบอลอันธพาลท่ีไมเกี่ยวของกับการแขงขันในสนาม 
หากพิจารณาตามลำดับขั้นของความรุนแรงดังกลาวจะพบวาความรุนแรง
ในฟุตบอลไทยน้ันมีลักษณะอยูในข้ันแรกเปนหลัก แตก็เริ่มมีบางกรณี 
ที่คาบเก่ียวอยูกับขั้นที่สองบางแลว ในดานหน่ึงลักษณะดังกลาวช้ีใหเห็น
วาความรุนแรงในฟุตบอลไทยยังไมรุนแรงมากนัก แตในอีกดานหนึ่งนั้น 

ก็อาจกลาวไดวายังมีโอกาสที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นไดเชนกัน 
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5.3 เรื่องเลาจากสนาม: บริบทของการเกิดความรุนแรงใน
ฟุตบอลไทย 

 เพื่อที่จะทำความเขาใจบริบทของการเกิดความรุนแรง ในสวนนี้
จะกลาวถึงตัวอยางความรุนแรงที่เกิดขึ้นในฟุตบอลไทยระหวางฤดูกาล
แขงขัน 2556 โดยจะยกกรณีที่เกิดเหตุในลักษณะรุนแรงมากจนทำใหมีทั้ง 
ผูที่ไดรับบาดเจ็บและทรัพยสินเสียหาย คือเหตุการณระหวางแฟนบอล
สุโขทัย เอฟซีกับแฟนบอลพิษณุโลก ทีเอสวาย เอฟซี และเหตุการณระหวาง
แฟนบางกอก เอฟซี กับแฟนสิงหทาเรือ เอฟซี 

 1. กรณีสุโขทัย เอฟซี-พิษณุโลก ทีเอสวาย เอฟซี 
  ในการแขงขันฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซน

ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ที่สนามบุญสม มารติน จังหวัด
สุโขทัย ไดเกิดเหตุการณรุนแรงระหวางแฟนบอลสุโขทัยฯ และพิษณุโลกฯ 
เหตุการณดังกลาวไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคมเปนอยางมาก 
กอใหเกิดความต่ืนตัวเก่ียวกับปญหาความรุนแรงในฟุตบอลไทยหลังจาก 
ที่ไมเกิดเหตุการณที่มีความรุนแรงมากมาคอนขางนาน 

  ผูเขียนไมไดอยูในเหตุการณนี้โดยตรง แตหลังจากเกิด
เหตุการณประมาณ 3-4 วันก็ไดสัมภาษณแกนนำของแฟนบอลท้ังสองฝาย
ที่อยูในเหตุการณนี้คือ “ตุย” แกนนำคนหน่ึงของแฟนบอลพิษณุโลกฯ  
กลุมขุนพลนเรศวร และ “ปอป” แกนนำแฟนบอลสุโขทัยฯ โดยปอปไดพา 
ผูเขียนไปสำรวจสนามแขงขัน และหลังจากน้ันผูเขียนก็ไดไปเก็บขอมูล 
ภาคสนามที่สนามนี้ในวันที่มีการแขงขันอีกครั้ง   

  ความรุนแรงน้ีเกิดขึ้นในชวงคร่ึงหลังของฤดูกาล ตุยอธิบาย
บรรยากาศในสนามแขงขันวา “เหมือนเกมชิงแชมป” เนื่องจากทั้งสองฝาย
กำลังแยงอันดับเพื่อเขาไปเลนในรอบถัดไปและมีคะแนนสะสมหางกันเพียง 
1 คะแนน ประกอบกับทั้งสองจังหวัดอยูติดกัน จึงมีแฟนบอลมาชม 
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การแขงขันเปนจำนวนมาก ตุยประเมินวาแฟนพิษณุโลกฯ ไปชมการแขงขัน
ครั้งนี้ประมาณ 1,000-1,500 คน ขณะที่แฟนสุโขทัยฯ ก็มาชมการแขงขัน
อีกจำนวนมากจนเต็มความจุสนามที่ประมาณ 4,500-5,000 คน และ 
มียอดจำหนายบัตรมากกวาสองแสนบาทซ่ึงเปนสถิติของสนาม 

  ในการแขงขนัครัง้นีฝ้ายจดัการแขงขนัไดมอบหมายใหผูตดัสนิ
ระดับไทยพรีเมียรลีกมาทำหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ อยางไรก็ดีกอนการแขงขัน 
ก็มีขาวลือกันในกลุมแฟนบอลเก่ียวกับการทำหนาที่ของผูตัดสินท่ีอาจ 
ไมเปนกลาง ตุยเลาวาในกลุมแฟนพิษณุโลกฯ นั้นมีการเพงเล็งเกี่ยวกับ 
การตดัสนิมาตัง้แตกอนแขงขนั เนือ่งจากหลายคนเกรงวาการเขามารบัหนาที่
ผูบริหารสโมสรสุโขทัยฯ ของนักการเมืองที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในฤดูกาล
แขงขันน้ีอาจสงผลตอการทำหนาที่ของผูตัดสินได ซึ่งการแขงขันคร้ังนี้ 
ก็เขมงวดกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเปนพิเศษ โดยมีการเพิ่มจำนวน
เจาหนาที่ รวมถึงมีการประสานงานกันระหวางสองสโมสร 

  ทีส่นามแขงขันมกีารใชสงักะสีกัน้ลอมรอบทางเขาออกสนาม 
โดยที่นั่งของแฟนพิษณุโลกฯ อยูทางขวาของอัฒจันทรฝงประธานและ
อัฒจันทรเสริมดานขางยาวไปจนถึงหลังประตู สวนแฟนบอลสุโขทัยฯ  
สวนมากจะน่ังอยูทีอ่ฒัจนัทรฝงคบเพลงิทีอ่ยูฝงตรงกนัขาม และอกีจำนวนมาก
ที่เกาะรั้วอยูริมสนาม รวมไปถึงที่ยืนดูจากเนินดานนอกสนามเนื่องจาก 
ไมสามารถเขาไปในสนามได อยางไรก็ดทีัง้ตุยและปอปก็บอกวาในชวงแรกน้ัน
ความสัมพันธระหวางแฟนบอลสองสโมสรยังเปนไปดวยดี ตั้งแตกอนแขง
ไปจนถึงชวงพักครึ่งเวลาทั้งสองฝายยังเดินปะปนกันซื้ออาหารและยิ้มแยม
ทักทายกันตามปกติ 

  เหตุการณรุนแรงเร่ิมเกิดขึ้นในชวงใกลจบการแขงขัน โดยตุย

ระบุวาเหตุการณเริ่มขึ้นหลังจากที่นักฟุตบอลของพิษณุโลกฯ ทำประตูนำ  
3-1 แลวมกีารขวางปาส่ิงของเขาใสแฟนพษิณโุลกฯ จากดานนอกของอัฒจนัทร 
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ซึง่คาดวาเปนแฟนสโุขทยัฯ ทีอ่ยูดานนอกสนาม สวนปอปบอกวาเขาไมเห็น
เหตุการณน้ี และระบุวาความวุนวายเร่ิมข้ึนหลังจากท่ีนักฟุตบอลของสุโขทัยฯ 
ทำประตูตีเสมอ 3-3 ในชวงทดเวลาบาดเจ็บ แลวแฟนพิษณุโลกฯ ขวาง
สิ่งของลงไปในสนาม อยางไรก็ดี ท้ังคูบอกตรงกันวาหลังจากหมดเวลา
แขงขันเหตุการณก็กลับเขาสูความสงบเปนการชั่วคราว 

  กระทั่งหลังจบการแขงขัน แฟนสุโขทัยฯ หลายคนขามรั้วกั้น
เขาไปในสนาม ซึ่งปอประบุวาเปนสถานการณปกติของสนามนี้ที่แฟนบอล
มักจะลงมาขอลายเซ็นหรือพูดคุยกับนักฟุตบอล แลวเหตุการณรุนแรงก็เร่ิม
เกิดขึ้น เมื่อมีแฟนบอลพิษณุโลกฯ คนหนึ่งพยายามจะถือธงวิ่งรอบสนาม
แลวหลงเขาไปอยูกลางกลุมแฟนบอลสุโขทัยฯ ทำใหแฟนบอลพิษณุโลกฯ 
บางคนกลัววาแฟนบอลท่ีถือธงจะโดนทำราย จึงพยายามว่ิงเขาไปชวย  
แตกลับทำใหแฟนสุโขทัยฯ ที่เห็นเหตุการณเขาใจวาแฟนพิษณุโลกฯ ที่วิ่ง
มาน้ันจะทำราย จึงขวางส่ิงของเขาใส หลังจากน้ันเหตุการณก็เริ่มวุนวาย
รุนแรงอีกคร้ัง แฟนบอลทั้งสองฝายตางวิ่งกรูลงไปในสนาม จับกลุมอยู
คนละฝงแลวขวางส่ิงของเขาใสกัน (โดยไมไดมีการปะทะกันโดยตรง) กระท่ัง
แฟนพิษณุโลกฯ ท่ีมีจำนวนนอยกวาเร่ิมลาถอยกลับไปท่ีอัฒจันทรฝงตนเอง 
สวนแฟนสุโขทัยฯ ก็รุกไลเขาไปจนแฟนพิษณุโลกหลายคนตองกระโดด 
ลงจากอัฒจันทรชั่วคราวท่ีสูงประมาณ 3 เมตรเพ่ือหนีออกไปนอกสนาม 
เหตกุารณวุนวายอยูประมาณ 15-20 นาทจีงึเริม่เขาสูความสงบ และแฟนบอล
ก็เริ่มทยอยกลับออกไปจากสนาม 

  ทั้งตุยและปอปอธิบายกับผูเขียนดวยคำพูดเดียวกันวา
เหตุการณที่เกิดขึ้นน้ันเปน “อุปทานหมู” ซึ่งเปนเร่ืองเขาใจผิดของทั้งสอง
ฝายวาอีกฝายจะมาทำราย จึงขวางปาส่ิงของใสกัน ตุยบอกวาแฟนบอล
พิษณุโลกฯ เคยมีธรรมเนียมที่จะถือธงวิ่งรอบสนามหลังจบการแขงขัน  
แตที่ผานมาไดหยุดวิ่งไปแลวเพราะเกรงวาจะเปนชนวนของความรุนแรง 
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  ปอปบอกวาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของแฟนบอล 
ทีส่นามในวันเกดิเหตนุัน้ไมตางจากการแขงขนัครัง้อ่ืนๆ มากนกั คอืมกีารดืม่
อยูทัว่ไปคอนขางมาก ขณะท่ีตุยบอกวาทางดานแฟนพิษณโุลกฯ ดจูะดืม่กนั
นอยกวาปกติเสยีดวยซ้ำ เนือ่งจากในวันนัน้มแีฟนบอลมาท่ีสนามมากกวาปกติ 
ทำใหรานคามไีมพอจงึไมสะดวกทีจ่ะซือ้ อยางไรกด็ทีัง้คูบอกตรงกันวาพวกเขา
เห็นแฟนบอลที่ขวางปาหลายคนมีอาการมึนเมา 

  หลงัจากเกดิเหตกุารณนีฝ้ายจดัการแขงขนัลงโทษปรบัสโมสร
สุโขทัยฯ จำนวน 45,000 บาท สวนพิษณุโลกฯ โดนปรับ 75,000 บาท 
และเมื่อผูเขียนไปเก็บขอมูลภาคสนามที่สนามแหงนี้ในวันที่มีการแขงขัน 
ก็พบวามีการประกาศขอความรวมมือแฟนบอลงดลงไปในสนามหลังจบ
การแขงขัน ซึ่งเมื่อจบการแขงขันก็พบวาไมมีแฟนบอลลงไปในสนามอีก 

 2. กรณีบางกอก เอฟซี-สิงหทาเรือ 
  เหตุรุนแรงมากอีกคร้ังหน่ึงเกิดเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2556  

ในการแขงขันระดับดิวิชั่น 1 ระหวางสโมสรบางกอก เอฟซี กับสโมสรสิงห
ทาเรือ เอฟซี ที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมด กรุงเทพฯ เหตุการณนี้มีการ
ปะทะกันโดยตรงของแฟนสองฝาย ทำใหมีผูไดรับบาดเจ็บและทรัพยสิน
เสียหายจำนวนหนึ่ง 

  เหตุการณนี้เกิดขึ้นโดยที่ผูเขียนอยูในเหตุการณดวย ขอมูล
ในสวนนี้มาจากบันทึกภาคสนามของผูเขียน การสัมภาษณ “ใหญ” แกนนำ
แฟนบอลทาเรือฯ และ “เป” แกนนำแฟนบอลบางกอกฯ รวมถึงขอมูลจาก
บันทึกการสอบสวนตัวแทนสองสโมสร โดยคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
บริษัทไทยพรีเมียรลีก 

  การแขงขันครั้งนี้เกิดขึ้นในชวงทายฤดูกาล ทั้งสองฝายกำลัง
แยงอันดับเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นไปเลนในระดับไทยพรีเมียรลีก โดยมีคะแนน
สะสมหางกันเพียง 1 คะแนน ทำใหการแขงขันครั้งนี้ไดรับความสนใจจาก
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แฟนบอลเปนจำนวนมาก บางกอกฯ สงบัตรเขาชมการแขงขันใหทาเรือฯ 
นำไปจำหนายลวงหนา 1,000 ใบ และหมดอยางรวดเร็ว จนตองมีการ 
เพิ่มบัตรสำหรับแฟนทาเรือฯ อีกเปนรวมท้ังหมด 2,000 ใบ ซึ่งก็จำหนาย
หมดกอนเริ่มแขงขัน และมีแฟนบอลทาเรือฯ อีกจำนวนหนึ่งไปที่สนาม 
แตไมมีตั๋วเขาชม สวนแฟนบางกอกฯ ก็มาชมการแขงขันเปนจำนวนมาก 
รวมแลวการแขงขันครั้งนี้มีผูเขาชมทั้งหมด 6,390 คน  

  ในการแขงขันครั้งนี้ฝายจัดการแขงขันไดมีการเฝาระวัง 
เหตุรุนแรงเปนพิเศษ โดยตำรวจ เจาหนาที่สโมสร และตัวแทนแฟนบอล
ของท้ังสองฝายรวมประชุมกันท่ีสถานีตำรวจนครบาลราษฎรบูรณะเพ่ือวางแผน
รักษาความปลอดภัยรวมกัน ทั้งใหญและเปเปนตัวแทนแฟนบอลท่ีเขารวม
ในการประชุมนั้นดวย ทั้งคูระบุตรงกันวาในการประชุมนั้นใหความสำคัญ
กับการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการแยกทางออกของแฟนบอล 
หลังจบการแขงขัน โดยจะใหแฟนทาเรือฯ ออกที่ทางลงอัฒจันทรประตู 3 
แฟนบางกอกออกทางลงอัฒจนัทรประต ู5 และปดประต ู4 ซึง่เปนจุดเชือ่มตอ
ของแฟนบอลทั้งสองสโมสรไวเพื่อใหแฟนบอลทั้งสองฝายเดินทางออกจาก
สนามโดยไมเผชิญหนากัน 

  กอนการแขงขนัมีการพดูกนัมากในกลุมแฟนทาเรอืฯ เกีย่วกบั
ความไมไววางใจในการทำหนาที่ของผูตัดสิน โดยเฉพาะหลังจากท่ีมีการ
ประกาศรายช่ือวาผูบรหิารของสโมสรบางกอกฯ เปนหนึง่ในทีมงานของผูสมคัร
เลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลฯ คนหนึ่งซึ่งกำลังปฏิบัติหนาท่ีรักษาการณฯ 
ซ่ึงทายท่ีสุดแลวก็ไดมีการเชิญผูตัดสินชาวมาเลเซียมาทำหนาท่ีในการแขงขัน
ครั้งนี้เปนกรณีพิเศษ 

  แฟนทาเรอืฯ จำนวนมากไดรวมตวัเพือ่ทีจ่ะเดนิทางมาทีส่นาม

พรอมกัน โดยเปนการเดินทางดวยรถพรอมกันเปนกลุมใหญในลักษณะ 
“ขบวนแห” ซ่ึงเปนธรรมเนียมปฏิบัติของแฟนทาเรือฯ เม่ือจะไปชมการแขงขัน
ท่ีมีผลสำคัญ เชน การชิงแชมป ในขบวนแหน้ีจะมีท้ังรถจักรยานยนต รถยนต 
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รวมไปถึงรถบรรทุกขนาดใหญ ระหวางเดินทางจะมีการโบกธงเชียรและ 
เปดเพลงประจำสโมสรดังไปตลอดทาง 

  ที่สนามแขง แฟนบอลบางกอกฯ สวนใหญถูกจัดท่ีนั่งใหอยู
บนอัฒจันทรสองดานตามแนวยาวของสนาม ขณะท่ีแฟนทาเรือฯ อยูที่
หลังประตูดานในสุดของสนามซึ่งจะตองเขา-ออกผานแนวอัฒจันทรฝงที่
แฟนบางกอกฯ นั่งอยู แตในชวงกอนการแขงขันยังไมมีเหตุการณรุนแรง
หรือบรรยากาศท่ีดูสุมเส่ียงตอการเกิดความรุนแรงแตอยางใด แฟนบอล 
ทั้งสองฝายยังจับกลุมด่ืมกินและเดินผานกันไปมาไดอยางราบรื่น 

  กอนการแขงขันคร้ังน้ีผูเขียนเคยไปเก็บขอมูลภาคสนาม 
ที่สนามน้ีมากอน และไมพบวามีการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณ
สนามเลย แตก็ยังพบวามีแฟนบอลสวนหนึ่งจับกลุมดื่มเบียรอยูบริเวณ
สนาม ซึ่งคาดวาเปนการนำมาจากภายนอก แตในวันท่ีบางกอกฯ แขงขัน
กบัทาเรอืฯ นัน้พบวาทีน่อกรัว้สนามมรีานแผงลอยจำนวนหน่ึงตัง้ขายอาหาร
และเคร่ืองด่ืมรวมไปถึงแอลกอฮอลอยูที่บาทวิถีริมถนน ซึ่งแฟนบอลของ
ทั้งสองสโมสรเดินออกมาซื้อเปนจำนวนมาก อยางไรก็ดีตั้งแตกอนการ
แขงขันจนถึงชวงพักครึ่งก็ยังไมพบการกระทบกระท่ังระหวางแฟนบอล 
ทั้งสองฝายที่เดินปะปนกันซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มเลย 

  ในชวงครึ่งเวลาหลังผูเขียนขึ้นไปอยูบนอัฒจันทรของแฟน
ทาเรอืฯ บนนัน้มแีฟนบอลจำนวนมากหนาแนนแออดัเตม็ตลอดแนว ตรงชวง
รอยตอบนอัฒจันทรระหวางแฟนบอลสองฝายมีการก้ันรั้วเหล็กถาวร 
เวนชองวางระหวางแฟนบอลเอาไวและมเีจาหนาท่ีตำรวจประมาณ 20 นาย 
ยืนอยูตรงรอยตอนั้น อยางไรก็ดีผูเขียนเห็นวามีการยั่วยุกันไปมาระหวาง
แฟนบอลสองฝาย แตกระทั่งจบการแขงขันก็ยังไมมีเหตุการณรุนแรงเกิดขึ้น 

ผลการแขงขันจบดวยชัยชนะของบางกอกฯ 2-1 ทำใหบางกอกฯ ทำอันดับ
แซงหนาทาเรือฯ 
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  เหตุรุนแรงเร่ิมเกิดขึ้นเมื่อแฟนทาเรือฯ กำลังทยอยออกจาก
สนาม โดยเดินผานดานหลังอัฒจันทรของแฟนบางกอกฯ เกิดการขวางปา
สิ่งของใสกันระหวางแฟนบางกอกฯ บนอัฒจันทรกับแฟนทาเรือฯ ที่อยู
ดานลาง หลังจากน้ันแฟนทาเรือฯ หลายสิบคนก็วิ่งกรูกันขึ้นไปทางประตู  
4 ทางขึ้นอัฒจันทรแฟนบางกอกฯ ที่เปดคางไวอยูครึ่งหนึ่ง แฟนทาเรือฯ  
ก็ทำลายประตูอีกครึ่งหนึ่งจนหลุดออกมา ระหวางนั้นผูเขียนไดยินเสียง
แฟนทาเรือฯ ตะโกนขึ้นมาวา “ไอพวกขี้โกง ซื้อกรรมการ” และมีเสียงเฮรับ
จากแฟนทาเรือฯ อีกหลายคน ผูเขียนตามขึ้นไปบนอัฒจันทร พบวา 
แฟนบางกอกสวนหนึง่หลบขึน้ไปดานบนสดุของอัฒจนัทร ขณะสวนทีเ่หลือ
มีทั้งที่วิ่งหนีและเขาปะทะกับแฟนทาเรือฯ โดยท้ังสองฝายมีบางคนท่ีใช
ดามธงเปนอาวุธ หลังจากนั้นแฟนบางกอกฯ ก็วิ่งหนีไปตามทางยาวของ
อัฒจันทร โดยมีแฟนทาเรือฯ ว่ิงไลตามไปจนสุดทาง ทายท่ีสุดแฟนบางกอกฯ 
ซึ่งมีจำนวนมากกวาจึงรุกไลกลับจนแฟนทาเรือฯ วิ่งหนีกลับมาแลวลงจาก
อัฒจันทรไป เหตุการณทั้งหมดตั้งแตแฟนทาเรือฯ วิ่งขึ้นไปบนอัฒจันทร 
กินเวลาประมาณ 15 นาที ตลอดเวลาที่เกิดการปะทะกันนั้น เจาหนาท่ี
ตำรวจหลายนายอยูขางในสนามฟุตบอล (ซึ่งต่ำกวาอัฒจันทร) พยายาม
เปานกหวีดและตะโกนหาม แตไมพบวามีเจาหนาท่ีตำรวจหรือเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัยขึ้นมาบนอัฒจันทรเลย 

  หลังจากเหตุการณบนอัฒจันทรสงบลง พบวามีแฟนบอล
ของท้ังสองฝายบาดเจ็บอยูรวม 4-5 คน โดยมีทั้งที่แฟนบางกอกฯ ชวย
ปฐมพยาบาลแฟนทาเรือฯ และแฟนทาเรือฯ ชวยปฐมพยาบาลแฟนบางกอกฯ 
ผูบาดเจ็บมีทั้งท่ีหัวแตก เจ็บหนาอก และเจ็บตามแขนขา โดยรวมแลว 
ไมมีคนที่ไดรับอันตรายหนักถึงสาหัสหรือเสียชีวิต ไมนานจากนั้นก็มี 
รถพยาบาลมารับแฟนบอลบางคนไป ทั้งใหญและเปอธิบายวา ตามแผน

รักษาความปลอดภัยนั้นประตู 4 จะตองปดตายและใหแฟนบางกอกฯ 
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ออกทางประตู 5 ที่อยูไกลออกไปอีกดานหน่ึงซึ่งจะทำใหออกจากสนาม 
ไปคนละทางกับแฟนทาเรือฯ แตทายที่สุดก็ไมเปนไปตามนั้น 

  หลังจากน้ันผูเขียนทราบจากแฟนบางกอกฯ วาท่ีดานหนา
สนามก็มีเหตุขวางปากันอีกจุดหนึ่ง จึงลงไปจากอัฒจันทรไป ระหวางเดิน 
ผูเขยีนพบแฟนบอลบางสวนของทัง้สองสโมสรจบักลุมพดูคยุและขอโทษกนั
เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น และพบวาเหตุการณที่จุดนั้นก็สงบลงแลว  
จากการสอบถามไดความวามกีารขวางปาหินและเศษอิฐกนัระหวางแฟนบอล
สองฝายจนมีผูบาดเจ็บอีกจำนวนหน่ึง โดยเจาหนาที่ไดเปดประตูใหแฟน
บางกอกฯ สวนหน่ึงหลบเขาไปในสนามฟตุบอล ขณะท่ีแฟนทาเรือฯ ทยอย
เดินทางออกไปจากสนามจนเกือบหมดแลว ผูเขียนตามเขาไปอยูในสนาม
กับแฟนบางกอกฯ อีกระยะหน่ึง จนกระท่ังเวลาประมาณ 21.00 น. (1 ช่ัวโมง
หลังจบการแขงขัน) แฟนบางกอกฯ ก็ทยอยกันออกจากสนามไป 

  หลังจากเหตุการณนี้ ผูควบคุมการแขงขันท่ีไปทำหนาที่ 
ไดใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนวา  

“กอนเกม ทั้งสองสโมสรไดมีการประชุมหารือเพื่อ
เตรียมความพรอมในการดูแลแฟนคลับท่ีจะเขามาชมเกม 
ไวแลว ทุกอยางถูกกำหนดตามแผนเพ่ือรับมือกับสถานการณ 
แตสดุทายกลบัมาผดิพลาดในชวงการเดนิทางกลบัของแฟนบอล
ทีมเยือน ซึ่งแผนทีแรกเราไมตองการใหแฟนบอลทั้งสองทีม
เผชิญหนากัน แตเม่ือทุกอยางเปลี่ยนไปมันจึงเกิดเหตุการณ
ไมคาดคิดขึน้” (ไทยลกีออนไลน, 2556) (สะกดคำตามตนฉบบั) 

  สวนขอมูลจากบันทึกการสอบสวนโดยคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันบริษัทไทยพรีเมียรลีก ระบุคำใหการจากเจาหนาท่ีของสโมสร
บางกอกฯ ไววา 
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  1. ในดานการแขงขัน เปนไปอยางเรียบรอยดี ผูตัดสิน 
มีความเปนธรรมตอทุกฝาย และไมคานสายตาแฟนบอล 

  2. เรือ่งการจัดโซน เขา-ออก ขอตกลงท่ีทัง้ 2 ฝายไดตกลงไว 
หลังจบการแขงขันจะใหแฟนบอลทีมเยือนใชทางออกประตู 3 และ
แฟนบอลทีมเหยาใชทางออกประตู 5 และทำการปดประตู 4 เพื่อ
ปองกันการพบกันของแฟนบอล 2 ฝาย ขณะที่รอแฟนบอลสิงหทาเรือ
ออกจากสนาม แฟนบอลบางกอก เอฟซี ก็จุดพลุแฟรเพื่อฉลองชัยเปน
ธรรมเนียมทุกคร้ังหลังจบการแขงขัน พอเห็นวาทางบางกอก เอฟซี แฟน
สิงหทาเรือ จุดพลุได จึงจุดพลุตอบ และมีการโตตอบกันดวยวาจา และ
ขวางปาสิ่งของใสกัน 

  3. ขณะที่ปลอยแฟนบอลสิงหทาเรือ ออกประตู 3 ไดมี
เจาหนาที่ตำรวจสั่งใหเจาหนาที่สนามไปเปดประตูเล็ก เพื่อระบาย
แฟนบอล แตเจาหนาที่ทีมบางกอก เอฟซี เขาใจผิดคิดวารวมประตู 4 
ดวยจึงไดเปดไว 1 บาน ซึ่งสามารถเชื่อมไปอัฒจันทรทีมเหยาพอดี  

  4. จากนั้นตอมาแฟนบอลสิงหทาเรือกลุมหน่ึง กรูขึ้นไป
บนอฒัจันทรทมีเหยาทางประตู 4 มกีารทำรายแฟนบอลบางกอก เอฟซ ี
จนไดรับบาดเจ็บหลายคน จนเกิดปญหาขึ้น 

  5. และบรเิวณดานนอกสนามก็มกีารปะทะกนัของแฟนบอล
ประปราย แตไมรุนแรง 

  6. บริเวณท่ีจอดรถ มีมอเตอรไซคของแฟนบอลบางกอก 
เอฟซี ที่จอดอยูถูกทุบทำลายเสียหายหลายคัน (สะกดและเนนคำตาม
ตนฉบบั) 

 และระบุถึงการทำงานของเจาหนาที่ตำรวจวา 

  สามารถข้ึนไปบนอัฒจันทรได แตตองเดินออกไปดานนอก
สนามกอนและไมไกล และโฆษกสนามไดทำการประกาศใหเจาหนาที่ขึ้นไป
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บนอัฒจันทรเพื่อระงับเหตุ แตเจาหนาที่ตำรวจกลับที่จะไมขึ้นไป ซึ่งตำรวจ
เปนผูควบคุมการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งหมด 

  หลังเกิดเหตุการณนี้ทั้งสองสโมสรไดรวบรวมรายชื่อผูไดรับ
บาดเจ็บ ใหญระบุวาแฟนทาเรือฯ ที่ไดรับบาดเจ็บแจงชื่อมา 2 คน สวนเป
บอกวาแฟนบางกอกฯ แจงชื่อมา 5 คน โดยเจาหนาท่ีสโมสรบางกอกฯ 
ระบุวาสโมสรบางกอกฯ จะรับผิดชอบคารักษาพยาบาลท้ังหมด (อยางไรก็ดี
ดูเหมือนวาจำนวนผูไดรับบาดเจ็บท่ีแทจริงจะมีมากกวาน้ี เพียงแตผูท่ีบาดเจ็บ
เล็กนอยก็มักจะไมแจงรายช่ือ) หลังจากมีการสอบสวนจากทั้งสองฝายแลว 
บริษัทไทยพรีเมียรลีกไดออกคำสั่งปรับเงินทั้งสองสโมสร สโมสรละ  
80,000 บาท รวมถึงคาดโทษทั้งสองสโมสรหากมีเหตุการณซ้ำอีก 

  Dunning et al. (1988: 13-14) เสนอวาสาเหตุของการ 
เกิดความรุนแรงในฟุตบอลนั้นซับซอนเกินกวาจะลดทอนใหเหลือเฉพาะ 
ผลจากการบริโภคแอลกอฮอลเพียงดานเดียว เพราะมันยังสัมพันธอยูกับ
ปจจัยอืน่ๆ ซึง่ควรพจิารณารวมกนัดวย จากเหตุการณความรนุแรงท่ีกลาวถงึ
ไปนี้ นอกจากการบริโภคแอลกอฮอลของแฟนบอลแลว ผูเขียนเห็นวา 
ทั้งสองเหตุการณยังมีปจจัยรวมบางประการท่ีชี้ใหเห็นวาเปนบริบทที่อาจ
ถูกกระตุนจากการบริโภคแอลกอฮอลจนนำไปสูการเกิดความรุนแรงได  
ซึ่งในเหตุการณความรุนแรงคร้ังอ่ืนๆ ก็มักจะพบลักษณะที่ใกลเคยีงกัน 

บริบทแรกคือ ความสำคัญของการแขงขัน ดังท่ีทั้งสองเหตุการณนี้
เปนการแขงขันระหวางสองสโมสรท่ีอันดับและคะแนนสะสมใกลเคียงกัน 
ยิ่งไปกวานั้นชวงเวลาของการแขงขันก็เกิดขึ้นในชวงปลายฤดูกาล ซึ่งผลการ
แขงขันจะสงผลอยางสำคัญตอการเลื่อนชั้นในฤดูกาลถัดไป อยางเชนที่ตุย
ไดบรรยายถึงบรรยากาศของการแขงขันวา “เหมือนเกมชิงแชมป” หรือ

แฟนทาเรือฯ ที่มีการเดินทางมาที่สนามแขงขันพรอมกันดวย “ขบวนแห” 
ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขาเม่ือมีการแขงขันชิงแชมป 
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  บริบทท่ีสองคือ แฟนบอลมีความรูสึกไมไววางใจตอการ 
ทำหนาที่ของผูตัดสิน จุดเร่ิมตนของเหตุการณความรุนแรงในฟุตบอลไทย
ทั้งในระดับรุนแรงเล็กนอยหรือรุนแรงมากมักจะเริ่มปรากฏในจังหวะที่มี
การตัดสินที่แฟนบอลฝายใดฝายหนึ่งรูสึกวาฝายตนเองเสียประโยชน  
โดยเฉพาะในหลายๆ คร้ังท่ีกอนการแขงขันมี “ขาวลือ” ในกลุมแฟนบอล
เกี่ยวกับการทำหนาที่ของผูตัดสิน โดยแฟนบอลมักจะมีการบอกตอกัน 
ในลักษณะปากตอปากต้ังแตหลายวันกอนการแขงขันไปจนถึงชวงกอน 
และระหวางแขงขัน และแมวาการทำหนาที่ของผูตัดสินจะ “ไมเปนกลาง” 
ตามขาวลือนั้นจริงหรือไมก็มักจะกอความไมพอใจใหแฟนบอลไดเสมอ  
ซึง่เหตกุารณทัง้สองคร้ังนีก้ม็ลีกัษณะเชนนี ้อยางเชนท่ีแฟนทาเรอืฯ คนหนึง่
ตะโกนขึ้นมาขณะเกิดความรุนแรงวา “ไอพวกขี้โกง ซื้อกรรมการ” หรือแฟน
พิษณุโลกฯ ท่ีกังวลถึงบทบาทของผูบริหารสโมสรฝายตรงขามท่ีเปนนักการเมือง
วาอาจสงผลตอการทำหนาที่ของผูตัดสิน 

  เหตุการณความรุนแรงที่มักจะเกิดขึ้นในสองบริบทแรกนี้
สอดคลองกับสถิติที่ชี้ใหเห็นวาความรุนแรงสวนมากนั้นมักจะเกิดขึ้นโดย
สัมพันธอยูกับการแขงขันในสนามอยางชัดเจน ทั้งเวลาและสถานที่เกิดเหตุ 
รวมไปถึงผูเสียหายที่มักจะเปนผูตัดสินเปนหลัก 

  บริบทท่ีสามคือ เปนการแขงขนัทีม่ผีูชมจำนวนมาก อยางไร 
ก็ดี บริบทนี้อาจเปนเพียงปจจัยในระดับรองๆ ลงไป เพราะในหลายๆ การ
แขงขันที่มีผูชมจำนวนมากก็ไมเกิดเหตุการณความรุนแรงมากนัก แตหาก 
มีแฟนบอลจำนวนมากภายใตบริบทในลักษณะอ่ืนๆ ดังท่ีกลาวมาแลว 
ก็มักจะเกิดความรุนแรงข้ึนบอยคร้ัง ดังเชนที่กรณีความรุนแรงท้ังสองคร้ัง 
ที่ยกมาน้ีมีผูชมมากกวาจำนวนผูชมโดยเฉล่ียของทั้งสองสนามอยูมาก 
นอกจากนี้แลวดวยจำนวนที่มากของแฟนบอลก็อาจยังสงผลตอการรักษา
ความปลอดภัยที่อาจทำไดไมทั่วถึงดวย 
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  บริบทท่ีสี่คือ เกิดขอบกพรองในการรักษาความปลอดภัย 
กรณีเหตุการณความรุนแรงทั้งสองครั้งเกิดความบกพรองในการรักษาความ
ปลอดภัย ทั้งในกรณีระหวางแฟนบอลบางกอกฯ กับทาเรือฯ ที่เกิดความ
บกพรองในการแยกแฟนบอลสองฝายออกจากกัน ดังท่ีผูควบคุมการแขงขัน
ระบุไวอยางชัดเจน รวมถึงกรณีระหวางแฟนบอลสุโขทัยฯ กับพิษณุโลกฯ  
ที่มีการปลอยใหแฟนบอลท้ังสองฝายลงมาในสนามหลังจบการแขงขัน  
ซึ่งทำใหเกิดการเผชิญหนาและนำไปสูการเกิดความรุนแรงในทายที่สุด 

  นอกจากเหตุการณความรุนแรงท้ังสองครั้งนี้แลว เหตุความ
รุนแรงอีกหลายๆ ครั้งก็มักจะเกิดขึ้นภายใตบริบทที่ใกลเคียงกัน อยางเชน
เหตุการณในการแขงขันระหวางสโมสรพัทยา ยูไนเต็ดกับเชียงราย ยูไนเต็ด 
ซ่ึงเปนการแขงขันนัดรองสุดทายของฤดูกาล ผลการแขงขันคร้ังน้ันทำใหพัทยาฯ
ตองตกชัน้จากการแขงขนัระดับไทยพรีเมยีรลกี หลังจบการแขงขนัมแีฟนบอล
พัทยาฯ จำนวนหนึ่งทำการปดลอมทางออกของผูตัดสินอยูเปนเวลานาน 
รวมถึงมีการพยายามทำรายผูตัดสินและทำใหทรัพยสินจำนวนมากเสียหาย 
หรือเหตุความรุนแรงในการแขงขันระหวางสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี กับ
ชลบุรี เอฟซี ที่ในชวงใกลหมดเวลาแขงขันมีการตัดสินท่ีทำใหแฟนบอล 
เกดิความไมพอใจ จนหลงัจบการแขงขนัแลวไมมกีารแยกทางออกจากสนาม
ของแฟนบอลท้ังสองฝายออกจากกันอยางชัดเจน ทำใหเกิดการปะทะกัน
จนมีผูไดรับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งและทรัพยสินเสียหาย 

 

6. áÍÅ¡ÍÎÍÅ � ÇÑ²¹¸ÃÃÁá¿¹ áÅÐ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ 
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ขอมูลเก่ียวกับแอลกอฮอลในฟุตบอลไทยช้ีใหเห็นวา การท่ีอุตสาหกรรม
แอลกอฮอลเปนสปอนเซอรใหกับสโมสรฟุตบอลจำนวนมาก การจำหนาย
ที่สนามที่แพรหลายและเขาถึงไดในราคาที่ไมสูงนัก ลักษณะของวัฒนธรรม
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การชมกีฬาที่มักจะอยูคูกับแอลกอฮอล รวมไปถึงลักษณะการสมาคมของ
สังคมไทยท่ีมักจะมีแอลกอฮอลเปนสวนหน่ึงน้ัน ทำใหเกือบทุกสนามฟุตบอล
ไทยนั้นมีการบริโภคแอลกอฮอลอยูเสมอในปริมาณท่ีคอนขางมาก 

ขณะที่ในอีกสวนหน่ึงนั้น ขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรงในฟุตบอลไทย
ชีใ้หเหน็วา แมฟตุบอลไทยจะถกูรบัรูจากคนทัว่ไปวามคีวามรุนแรงเกดิขึน้มาก 
แตสถานการณความรุนแรงในฟุตบอลไทยที่เกิดขึ้นจริงนั้นไมไดมีมาก 
อยางที่เขาใจกัน ความรุนแรงที่เปนปญหาหรือความรุนแรงระดับมากที่กอ
ใหเกิดความเสียหายแกรางกายและทรัพยสินซึ่งเกิดขึ้นเพียง 12 นัดจาก
การแขงขันทั้งหมด 578 นัด หรือคิดเปน 2.1% และก็ไมไดกอใหเกิด 
ความเสียหายแกรางกายและทรัพยสินมากนัก 

หากพิจารณาขอมูลสองสวนนี้ประกอบกัน จะเห็นไดวาการบริโภค
แอลกอฮอลของแฟนบอลน้ันไมจำเปนที่จะตองนำไปสูการเกิดความรุนแรง
เสมอไป เพราะเกิดความรุนแรงในอัตราสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับการ
บริโภคแอลกอฮอลที่พบไดในเกือบทุกสนามแขงขัน ในแงหน่ึงน้ันอาจมี
แฟนบอลที่บริโภคแอลกอฮอลและกอความรุนแรงอยูจำนวนหนึ่ง แตก็ยัง 
มีแฟนบอลอีกจำนวนมากกวาที่บริโภคแอลกอฮอลแตไมกอความรุนแรง 
หรือกระทั่งในบางกรณีที่เกิดความรุนแรงทั้งที่ไมมีการบริโภคแอลกอฮอล 

“เบิรด” แฟนบอลสโมสรแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ อายุประมาณ 30 ป 
เขาติดตามชมการแขงขันของสโมสรนี้เปนประจำทั้งนัดเหยาและเยือน 
เปนเวลา 3-4 ป เบิรดมักจะมาที่สนามเพื่อรวมดื่มกับเพื่อนแฟนบอล 
ในกลุมต้ังแตกอนการแขงขันจะเร่ิมประมาณ 1-2 ช่ัวโมง เขาอธิบายลักษณะ
การด่ืมที่สนามของตนเองวา “ไมรูจะนับยังไง ก็กินรวมๆ กัน งายๆ คือ 
เมากลับบานแทบทุกครั้ง” เบิรดระบุวาเขาไดอยูในเหตุการณความรุนแรง 

ที่สนามฟุตบอล 4-5 ครั้ง โดยครั้งที่เขาไดมีสวนรวมดวยโดยตรง 2 ครั้ง 
หนึ่งในนั้นทำใหเขาศีรษะแตกเน่ืองจากถูกกอนหินขณะที่ขวางปาส่ิงของ
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เขาใสกันกับแฟนบอลฝงตรงขามหลังจบการแขงขัน เบิรดเลาวาวันนั้น 
เขาด่ืมจนเมาอยางเชนทุกครั้ง จนหลังจบการแขงขันและเริ่มมีเหตุการณ
วุนวายข้ึน เบิรดกับเพื่อนก็ไดตามเขาไปมีสวนรวมดวย แมวาในตอนท่ีเริ่ม
เกิดเหตุนั้นเขาจะไมไดอยูที่จุดปะทะโดยตรง เขาอธิบายวา “ก็ตองไปชวย
กัน ถาเราไมทำพวกมัน มันก็ทำเรา” กรณีของเบิรดแสดงถึงการเขาไป 
มีสวนรวมในความรุนแรงโดยท่ีอยูในอาการมึนเมาอยางชัดเจน อยางไรก็ดี
เขาก็ยังกลาวถึงเหตุการณอีกหลายคร้ังท่ีแมเขาจะอยูในอาการมึนเมาแตก็
ไมไดเขาไปมีสวนรวมดวย 

ขณะที่ “นัท” จะมีลักษณะที่ตางออกไป นัทเปนแฟนบอลสโมสร 
แหงหนึ่งใกลกรุงเทพฯ เขาติดตามชมการแขงขันที่สนามอยางตอเนื่อง 
มาเปนระยะเวลา 2-3 ป นัทบอกวาเขาชอบดื่มท่ีสนามฟุตบอลรวมกับ
เพื่อนในกลุมซึ่งรูจักกันที่สนามและด่ืมจำนวนมากเปนประจำ นัทเคยอยู 
ในเหตุการณความรุนแรงหลายคร้ัง แตเขาและเพ่ือนในกลุมยนืยนัวาเขาไมเคย
เปนเขาไปมสีวนรวมในความรุนแรงใดๆ เลย กระทัง่การตะโกนดาดวยคำหยาบ 
โดยเขาอธบิายวาเปนขอตกลงทีม่รีวมกนัภายในกลุมแฟนทีเ่ขาเปนสมาชกิอยู 
เขาอธิบายวา “บางคร้ังผมก็เมา แตก็ตองควบคุมตัวเอง ทำอะไรไมดีลงไป
คนที่ซวยคือสโมสร” กรณีของนัทเปนตัวอยางของผูดื่มท่ีไมกอความรุนแรง 
ซึ่งแฟนบอลสวนใหญมักจะมีลักษณะเดียวกันนี้ 

ในการเก็บขอมูลภาคสนามคร้ังหนึ่ง ผูเขียนไปท่ีสนามแขงขันของ
สโมสรแหงหนึ่งที่ไมมีการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยขอหามทาง
ศาสนา ระหวางแขงขันมีการทำหนาท่ีของผูตัดสินหลายจังหวะท่ีขัดตอสายตา
ของแฟนบอลเจาบาน การแขงขันจบลงดวยผลท่ีไมนาพอใจนัก หลังจบ 
การแขงขันมีแฟนบอลคนหนึ่งวิ่งลงไปในสนามและมุงเขาหาผูตัดสิน  
อยางไรก็ดเีขาเสยีหลกัลมลงและมีเจาหนาทีส่นามมาหามไวไดทนั หลังจากน้ัน
เม่ือแฟนบอลทยอยกันออกจากสนาม ผูเขยีนไดมโีอกาสสอบถามแฟนบอล
คนน้ันเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน “ซัน” ซ่ึงไมบริโภคแอลกอฮอลตามขอหาม
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ทางศาสนาตอบกลับพรอมเสียงหัวเราะวา “ไมมีอะไร ผมแคจะไปสงกรรมการ” 
หลังจากนั้นซันกับเพื่อนๆ ก็บนถึงการทำหนาที่ของกรรมการที่ทำใหสโมสร
ที่เขาเปนแฟนเสียประโยชนตอไปอีกระยะหนึ่ง 

กรณีของแฟนบอลท้ังสามน้ีแสดงใหเห็นถึงการบริโภคแอลกอฮอล
กบัการมีสวนรวมในเหตุการณความรุนแรงในลักษณะท่ีตางๆ กนัไป ทัง้ผูดืม่
ที่มีสวนรวมในเหตุการณรุนแรง ผูดื่มที่ไมกอความรุนแรง หรือกระทั่งผูที่ 
ไมดื่มแตก็อาจมีสวนในการเกิดความรุนแรงได ในแงนี้แลว การบริโภค
แอลกอฮอลจึงอาจไมไดเปนปจจัยเดียวท่ีสงผลใหเกิดความรุนแรงไดโดยตรง 
แตทำงานรวมอยูกับปจจัยอ่ืนๆ หรือบริบทในบางลักษณะ ดังท่ี Eric Dunning 
and Ivan Waddington ชี้ใหเห็นวา การมองวาแอลกอฮอลเปนปจจัยหลัก
ปจจัยเดียวของการเกิดความรุนแรงในฟุตบอลนั้นเปนการอธิบายปญหา
อยางงายจนเกินไปจนผิดฝาผิดตัว แอลกอฮอลอาจเปนหนึ่งในหลายๆ 
ปจจัยที่ทำงานรวมกันจนนำไปสูความรุนแรงได แตในอีกดานหนึ่งนั้น 
ผูบริโภคแอลกอฮอลไมไดกอความรุนแรงกันทุกคนและผูที่กอความรุนแรง 
ก็ไมไดบริโภคแอลกอฮอลกันทุกคนดวย (Dunning and Waddington, 
2003: 361-362) 

จากการเก็บขอมูลภาคสนามในเหตุการณความรุนแรง ผูเขียนพบวา
เหตุการณความรุนแรงในฟุตบอลไทยมักจะเกิดขึ้นในบริบท 4 ลักษณะดังนี้  

1. เปนการแขงขันที่มีผลสำคัญ เชนการแขงขันที่สงผลสำคัญตอการ
เลื่อนชั้น ตกช้ัน หรือการไดแชมป ดังจะเห็นไดวาเหตุการณความรุนแรง
มากมักจะเกิดขึ้นในชวงทายฤดูกาลแขงขัน 

2. แฟนบอลมีความรูสึกไมไววางใจตอการทำหนาที่ของผูตัดสิน 
โดยในหลายๆ เหตุการณรุนแรงน้ันมักจะมี “ขาวลือ” เกี่ยวกับการทำหนาที่

ของผูตัดสินอยูเสมอ ไมวาการทำหนาที่จะออกมาในลักษณะใด นอกจากนี้
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สถิติของความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นก็ยังชี้ใหเห็นวาผูเสียหายจากการกอความ
รุนแรงของแฟนบอลนั้นมากกวาคร่ึงคือผูตัดสิน 

3. การแขงขันมีผูชมจำนวนมาก เกือบทุกครั้งที่เกิดความรุนแรงน้ัน
เปนการแขงขันที่มีผูชมจำนวนมาก ซึ่งมักจะเกี่ยวโยงไปถึงมาตรการรักษา
ความปลอดภัยดวย 

4. เกดิขอบกพรองในการรักษาความปลอดภัย หลายกรณีทีเ่กดิความ
รุนแรงขึ้นนั้นมักจะมีขอบกพรองในการรักษาความปลอดภัย ทั้งจำนวน
เจาหนาที่ที่ไมเพียงพอหรือการจัดการท่ีไมเปนไปตามแผน 

จากลักษณะดังกลาว ผูเขียนเสนอวาการบริโภคแอลกอฮอลของ
แฟนบอลโดยตัวมนัเองอาจไมไดนำไปสูการเกิดความรุนแรงโดยตรงเสมอไป 
แตสามารถท่ีจะกระตุนใหเกิดความรุนแรงไดเม่ืออยูภายใตบริบทแบบใด
แบบหนึ่ง โดยในฟุตบอลไทยนั้นบริบทที่การบริโภคแอลกอฮอลอาจกระตุน
ใหเกิดความรุนแรงไดคือ การแขงขันที่มีผลสำคัญ แฟนบอลไมไดวางใจ 
การทำหนาที่ของผูตัดสิน มีผูชมจำนวนมาก และมีขอบกพรองในการรักษา
ความปลอดภัย 

หากพิจารณาบริบทของความรุนแรงแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสอง
บริบทแรกแลว ลักษณะดังกลาวสอดคลองกับสถิติการเกิดความรุนแรง 
ในฟุตบอลไทยที่ชี้วามีศูนยกลางอยูที่การแขงขันในสนาม ซึ่งแฟนบอล 
ใหความสำคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะเม่ือพวกเขารูสกึวาสโมสรท่ีพวกเขา
ชื่นชอบนั้นถูกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในการแขงขันครั้งสำคัญ ลักษณะ 
ดังกลาวสะทอนถึงการเกิดขึ้นมาของ “วัฒนธรรมแฟนบอล” ในสังคมไทย 
ที่เริ่มหย่ังรากลึกลงไปจนแฟนบอลยึดโยงตนเองเขากับสโมสรฟุตบอล 
อยางเหนียวแนน และการกอความรุนแรงเม่ือสโมสรเสียประโยชนอาจเปน

อีกแงหนึ่งของการแสดงออกซ่ึง “ความรัก” ที่แฟนบอลมีตอสโมสรและ
สมาชิกในชุมชนแฟนบอล 
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Anthony King (1997: 329-346) อธิบายถึง “ความรัก” ที่แฟนบอล
มีตอสโมสรผานแนวคิดของ Emile Durkheim โดย Durkheim ศึกษาชีวิต
ทางศาสนาของกลุมชนพืน้เมืองในทวปีออสเตรเลยีและเสนอวา แตละกลุมชน
จะมีรูปเคารพ (totem) ที่เปนสัญลักษณของตนเองและมีการจัดพิธีกรรม
บูชารูปเคารพเปนประจำ โดยความรูสึกเปยมลนระหวางประกอบพิธีกรรม
รวมกนันัน้จะชวยใหผูคนไดรูสกึถงึการดำรงอยูทางสงัคมของตนเองในฐานะ
ที่เปนองคาพยพหน่ึงของกลุมชน และเม่ือรูปเคารพน้ันเปนสัญลักษณของ
กลุมชน จึงหมายความวาแทจริงแลวการบูชารูปเคารพนั้นเปนไปเพ่ือบูชา
กลุมชนของตนเองนั่นเอง (Durkheim, 1964, cited in King, 1997: 332-
333) King ปรับใชแนวคิดดังกลาวกับแฟนบอล โดยเสนอวาความรักหรือ
เทิดทูนบูชาท่ีแฟนบอลมีตอสโมสรน้ัน ในแงหนึ่งมันก็คือความรักตอความ
เปนพวกเดียวกันในชุมชนแฟนบอล ซึ่งเกิดจากที่พวกเขาเขาชมการแขงขัน 
รองเพลงเชียร ดื่มกิน และทำกิจกรรมจำนวนมากรวมกันนั่นเอง 

หากพิจารณาเช่ือมโยงการบริโภคแอลกอฮอล วัฒนธรรมแฟน และ
ความรุนแรงในฟุตบอลไทยเขาดวยกัน การบริโภคแอลกอฮอลรวมกัน 

เปนจำนวนมากของแฟนบอลนั้นอาจไมไดเปนสาเหตุเดียวของการเกิด
ความรุนแรงโดยตรง แตในอีกแงหนึ่งนั้นการบริโภคแอลกอฮอลรวมกันของ
แฟนบอลจำนวนมากก็ช้ีใหเห็นถึงการเกิดข้ึนมาของชุมชนแฟนและวัฒนธรรม
แฟนบอลในสังคมไทย ซึ่งแมวาดานหนึ่งวัฒนธรรมแฟนจะชวยสงเสริม
ความนิยมในฟุตบอลไทย แตในอีกดานหนึ่งนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อมโยง
ระหวางวัฒนธรรมแฟนกับความรุนแรงไดยาก 

อยางไรก็ดี จากที่ผูเขียนไดเก็บขอมูลภาคสนามและศึกษาวัฒนธรรม
แฟนบอลไทยมาระยะหนึ่งนั้น ผูเขียนยังไมพบวาความรุนแรงในฟุตบอล
ไทยเกิดขึ้นโดยมีรากมาจากความขัดแยงทางสังคม/วัฒนธรรมดานอื่น เชน
ความขัดแยงทางชนช้ัน ชาติพันธุ หรืออุดมการณทางการเมือง จึงทำให
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ความรุนแรงในฟุตบอลไทยยังไมอยูในขั้นที่รุนแรงมากอยางท่ีเกิดขึ้น 
ในหลายประเทศ 

แมบทความน้ีจะเสนอวาการเกิดขึ้นมาของวัฒนธรรมแฟนบอลไทย
นั้นสงผลตอการเกิดความรุนแรงดวย แตวัฒนธรรมแฟนท่ีเกิดขึ้นมาน้ัน 
ก็ไมไดเปนสิ่งเลวรายไปเสียทุกมิติ ลักษณะของวัฒนธรรมแฟนบอลไทย 
ยังมีสวนที่ชวยปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงไดหลายรูปแบบ เชน ความ
สัมพันธอันดีระหวางแฟนบอลตางสโมสร บทบาทของผูนำเชียร หรือ 
การกำหนดกฎระเบียบควบคุมกันเองในกลุมแฟน และไมวาจะมองมัน 
ในแงดีหรือราย วัฒนธรรมแฟนบอลไทยท่ีกำลังกอรางสรางตัวขึ้นมานี้ 
ก็เปนประเด็นใหมที่นาสนใจและควรมีการศึกษาตอไปในหลายมิติ 

 

àªÔ§ÍÃÃ¶·ŒÒÂº· 
* บทความน้ีมาจากสวนหนึง่ของโครงการวิจยั “แอลกอฮอล ความรนุแรง และมาตรการ
ปองกันในฟุตบอลไทย” โดยไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 

1 ระดับดิวิชั่น 2 ยังไมมีการเก็บสถิติผูเขาชมอยางเปนระบบนัก 

2  ไดแก 1. เปนเรื่องทางโลกที่แยกออกมาจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (secular) ตางกับ
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีลักษณะของเกมแบบโบราณ (primitive sport) ท่ีมักจะเปนพิธีกรรม 
ที่กระทำขึ้นภายใตความศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 2. มีความเทาเทียม  
(equality) คือการเปดโอกาสใหผูเขารวมแขงขันทุกคนไดมีสถานภาพและโอกาส
เขาถึงชัยชนะในการแขงขันอยางเทาเทียมกัน 3. เปนความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  
(specialization) คือมีความจำเพาะเจาะจงลงไปในทักษะท่ีตองใชมากขึ้น 4. มีความ
เปนเหตุเปนผล (rationalization) คือมีลักษณะของความเปนเหตุเปนผลท่ีชัดเจน
ระหวางส่ิงท่ีทำกับสิ่งที่จะไดรับ ซึ่งตางกับลักษณะของพิธีกรรมท่ีขึ้นอยูกับความ
ศักด์ิสิทธ์ิ-อำนาจเหนือธรรมชาติเสียมากกวา 5. มีการจัดการองคกรเปนระบบแบบ
องคกรสมัยใหม (bureaucratic organization) มีการใหความสำคัญกับกฎระเบียบ 
ท่ีชัดเจน มีการดำเนินงานท่ีถูกวางระบบระเบียบผานการจัดการขององคกรท่ีควบคุม
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ดแูล อยางเชนสมาคมหรือคณะกรรมการท่ีดแูลการวางกฎขอบงัคบั 6. มเีกณฑการวดั
ที่พิสูจนไดในเชิงปริมาณ (quantification) 7. มีเปาอยูที่การสรางสถิติ (quest for 
record) คือมีการแขงขันที่มุงสูเปาหมายที่ “ดีขึ้น” มีการบันทึกสถิติ ทำลายสถิติ  
มีเปาหมายสูการดีกวา-เกงกวา 

3  แมวาแทจริงแลวคำวา sport เองก็มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณวา desport แต 
sport หรือ กีฬา ในแบบท่ีเราเขาใจกันน้ัน ไดกอตัวและแพรหลายออกไปจากอังกฤษ 

4  ในบริบทของฟุตบอลน้ัน terrace หมายถึงอัฒจันทร เนื่องจากอัฒจันทรในสนาม
ฟุตบอลมีลักษณะคลายระเบียง โดยเฉพาะอัฒจันทรฝงหลังประตูซึ่งเปนที่นั่งของ
แฟนบอลท่ีติดตามอยางเหนียวแนน 

5  โศกนาฏกรรมท่ีเฮยเซลคือเหตุการณในการแขงขันระหวางสโมสรลิเวอรพูล เอฟซีกับ
ยูเวนตุส เอฟซี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1985 ที่สนามเฮยเซล กรุงบรัสเซลส 
ประเทศเบลเยียม โดยแฟนบอลทั้งสองฝายทะเลาะวิวาทกันจนกำแพงอัฒจันทร
ถลมลงทับแฟนบอล สงผลใหมีผูเสียชีวิต 39 คน และผูบาดเจ็บอีกจำนวนมาก 

6  โดยเฉพาะกิจกรรมในลักษณะของพิธีกรรม “รับนอง” ที่เรียกวา hazing ของกลุม
นักกีฬาที่มีการบริโภคแอลกอฮอลจำนวนมาก ซึ่งพบไดในสถานศึกษาของหลาย
ประเทศ  

7  ยกเวนแฟนบอลบางกลุม เชน แฟนบอลกลุม GU 12 ของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด  
ที่ดำเนินงานโดยฝายบริหารของสโมสร 

8  ดูประเด็นนี้อยางละเอียดไดที่ “บทบาทของอินเทอรเน็ตในวัฒนธรรมแฟน: กรณี
ศึกษาการเติบโตของวัฒนธรรมแฟนบอลไทย” (อาจินต, 2556: 172-197) 

9  เวนแตสนามของสโมสรใน 3 จังหวัดชายแดนใต ที่แทบจะไมมีการบริโภค
แอลกอฮอลเลยเนื่องจากขอหามทางศาสนา โดยอาจมีแฟนบอลทีมเยือนนำ
แอลกอฮอลจากภายนอกเขามาดื่มบาง แตผูบริหารของสโมสรหนึ่งใน 3 จังหวัด
ชายแดนใตก็บอกผูเขียนวาเขาจะใหเจาหนาที่ไปขอความรวมมือในการงดด่ืมหรือ
ดื่มในที่ลับตา 

10  ชื่อผูใหขอมูลทั้งหมดในบทความน้ีเปนชื่อสมมติ 

11  “มาก” ในท่ีนี้มาจากเกณฑพิจารณาการ “ดื่มหนัก” (binge drinking) ซึ่งหมายถึง 
“การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลปริมาณมากในครั้งที่ดื่ม ซึ่งเปนความเสี่ยงตอการ 
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เกดิปญหาจากแอลกอฮอลไดโดยฉบัพลนั เชน อบุตัเิหต”ุ (สรุศกัดิ ์และคณะ, 2556: 8) 
ซึ่งการดื่มหนักคือการดื่มเกินกวา 5 หนวยดื่มมาตรฐาน (standard drink) ซึ่งเบียร
ย่ีหอลีโอ 3-4 กระปอง คิดเปน 4-5.3 หนวยด่ืมมาตรฐาน (สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ, 2554)  

12  เชน “บอลไทยไปมวยโลก! แฟน ‘บางกอก-สงิหทาเรอื’ ซดักันยบัคาสนาม (ชมคลปิ)”  
(มติชนออนไลน, 2556) 

13  ผูรบัผิดชอบหลกัของจดัการแขงขนัฟตุบอลสโมสรไทยแตละครัง้คอืสโมสรเจาของสนาม 
โดยมีองคกรกลางคอยทำหนาที่เปนผูควบคุมอีกชั้นหน่ึง องคกรกลางท่ีทำหนาท่ี
ควบคุมการแขงขันฟุตบอลสโมสรไทยแบงออกเปน 2 ระดับ ระดับแรกคือ “บริษัท
ไทยพรีเมียรลีก จำกัด” ทำหนาที่ควบคุมการแขงขันระดับไทยพรีเมียรลีกและ 
ดิวิชั่น 1 ระดับที่สองคือ “คณะกรรมการจัดการแขงขันฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค 
ดิวิชั่น 2” ทำหนาที่ควบคุมการแขงขันระดับดิวิชั่น 2 ระบบการควบคุมการแขงขัน
ขององคกรกลางทั้งสองนี้จะใชการสง “ผูควบคุมการแขงขัน” (match commissioner) 
เปนตัวแทนไปทำหนาที่ในทุกสนามแขงขันเพื่อพิจารณาการดำเนินการแขงขันและ
การทำผิดระเบียบขอบังคับ หลังจากน้ันจะมีการประชุมรวมกันทุกสัปดาหเพ่ือพิจารณา
ออกคำสั่งลงโทษสโมสรที่ทำผิดขอบังคับการแขงขัน 

14  สวนการแขงขันระดับดิวิชั่น 2 นั้นไมไดมีการรวบรวมขอมูลไวอยางครบถวน ทำให
ไมสามารถนำขอมูลในสวนนี้มาพิจารณาประกอบได 

15  นอกจากสวนท่ีเกีย่วของกับแฟนบอลแลว การพิจารณาโทษจากบริษทัไทยพรีเมยีรลกีฯ 
ยังกินความถึงการทำผิดระเบียบการจัดการแขงขันของสโมสร นักฟุตบอล และ
เจาหนาท่ีดวย ซ่ึงเปนสวนท่ีไมเก่ียวของโดยตรงกับบทความน้ี ดังน้ัน ในการพิจารณาน้ี
จะยกมาเฉพาะการทำผิดขอบังคับของแฟนบอลเปนหลัก 

16  ในการแขงขนับางคร้ังมกีารทำผิดขอบงัคบัหลายคร้ังพรอมๆ กนั เชน มทีัง้การขวางปา
และตะโกนดา 

17  NCIS คอื หนวยงานของตำรวจองักฤษทีม่หีนาทีร่วบรวมและวเิคราะหคดอีาชญากรรม 
ที่เกิดขึ้นในอังกฤษ เพื่อชวยสนับสนุนการทำงานของตำรวจทองถ่ิน (ชิษณุพงศ, 
2554: 23) โดย NCIS มีหนาท่ีรับผิดชอบอาชญากรรมท่ีเกี่ยวของกับการแขงขัน
ฟุตบอลดวย  
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18  อยางเชนในบราซิลท่ีป 2556 มีจำนวนผูเสียชีวิตจากความรุนแรงท่ีเก่ียวของกับ
ฟุตบอลมากถึง 30 คน (Duarte et al., 2013) 

19  โศกนาฏกรรมท่ีฮิลสโบโรเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1989 ในการแขงขันฟุตบอลเอฟเอคัพ
อังกฤษรอบรองชนะเลิศระหวางลิเวอรพูล เอฟซี กับนอตติงแฮม ฟอเรสต ที่สนาม
ฮิลสโบโร ซึ่งเกิดการความวุนวายในชวงเร่ิมตนของการแขงขัน ผูชมจำนวนมาก 
กรูกันเขามาในสนามจนเบียดอัดผูชมดานหนาใหติดกับรั้วเหล็ก ทำใหมีผูเสียชีวิต
จำนวนมากถึง 96 คน และบาดเจ็บอีก 766 คน 

20  ในคูมอืการปฏบิตังิานของผูควบคมุการแขงขนัระบไุววาผูควบคมุการแขงขนัตองไปถงึ
สนามกอนการแขงขันจะเริ่มไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 30 นาที 
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พนนับอล อำนาจ และความเปนชาย* 

วสันต� ป�ญญาแก�ว 

1. º·¹Ó 

ปจจุบัน อุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลกำลังกอตัวขึ้นอยางเฟองฟูและ
เปนท่ีนิยมอยางแพรหลายในสังคมไทย ไมวาจะเปนการติดตามชมเชียร
เกมการแขงขันฟุตบอลอาชีพในประเทศ คือ ไทยพรีเมียรลีก (Thai Premiere 
League) หรือการติดตามชมการถายทอดสดเกมการแขงขันฟุตบอลจาก
ตางประเทศ เชน พรเีมยีรลกีอังกฤษ (English Premiere League) ในกรณขีอง 
ไทยพรีเมียรลีก กระแสความนิยมเร่ิมข้ึนอยางจริงจังในป 2552 เม่ือสมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทยไดจัดตั้ง “บริษัทไทยพรีเมียรลีก” เพื่อดำเนินการ
จัดการรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพใหไดมาตรฐานตามขอกำหนดของ
สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (AFC) และการจัดตั้งสโมสรฟุตบอลโดยเฉพาะ
ในหัวเมืองใหญตางจังหวัด ซึ่งมักจะบริหารจัดการโดยนักการเมืองทองถิ่น 
ทั้งนี้ในปที่ผานมา (คือ พ.ศ.2556) สถิติเกี่ยวกับจำนวนผูเขาชมการแขงขัน 
หรือแฟนบอลของ “ไทยพรีเมียรลีก” ตามสนามแขงของทีมสโมสรท่ัวประเทศ 
18 ทีม พบวามีถึง 1,410,355 คน ในจำนวนนี้ยังไมรวมจำนวนผูชม 
แฟนบอลท่ี ติดตามชมเชียรอยู “ทางบาน” ผานรายการถายทอดสด 
เกมการแขงขนัทีจ่ะมอียางนอยสปัดาหละ 2-4 คู ทางสถานีโทรทศันชอง 11, 



True Visions และ Siam Sport TV ซึ่งโดยประมาณไมนาจะต่ำกวาเทาตัว
ของจำนวนผูชมในสนาม หรือราวๆ 1-2 ลานคน เปนอยางนอย  

ฟุตบอล กลายเปนกีฬาและสินคายอดนิยมของกลุมคนจำนวน 
ไมนอย และเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมการบริโภคขาวสารและการดำเนิน
ธุรกิจกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวพัน ในสังคมทุนนิยมสมัยใหม เชน การรวมตัว
และดำเนินกิจกรรมของแฟนคลับ และการเลนพนันทายผลการแขงขัน 
หรือ “พนนับอล” ภายใตบรบิทดังกลาว พนนับอล นอกจากจะกลายมาเปน
กิจกรรมในชีวิตประจำวันของผูคนกลุมหน่ึง ยังถือเปนปรากฏการณวัฒนธรรม
ที่สะทอนใหเห็นถึงปฏิบัติการและความหมายท่ีซับซอนของอุตสาหกรรม
การกฬีาและธรุกจิสือ่ในสงัคมเศรษฐกจิการเมอืงไทยยคุปจจุบนั งานเขยีนนี้
เสนอวา การพิจารณาปรากฏการณพนันบอลในฐานะท่ีเปน “ปฏิบัติการ” 
หรือกิจกรรมระดับชีวิตประจำวันที่มีความหมายยิ่งของกลุมผูชายไทย  
นาจะชวยสรางความเขาใจที่มีตอกระบวนการตางๆ ที่พวกเขาไดใชชีวิต
เกี่ยวของพัวพันไปกับอุตสาหกรรมสื่อและกีฬาฟุตบอล ภายใตเงื่อนไข 
ที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมการเมืองไทยถูกผนวกเปนสวนหน่ึงของระบบ
เศรษฐกิจโลก (และอุตสาหกรรมฟุตบอลคือภาพสะทอนและหนึ่งในกลไก
สำคัญของการเช่ือมโยงดังกลาว) การพิจารณาปฏิบัติการและความหมาย
ของการเลนพนันบอลในแงมุมดังกลาวนี้ยังอาจชวยคนหาคำตอบ  
ความเขาใจใหมๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการพนัน บรรดานักพนันบอลพวกเขา
คือใครกัน? แบบแผนการดำเนินชีวิตของพวกเขาเปนอยางไร? พนันบอล
เกี่ยวของพัวพันไปกับชีวิตประจำวันของพวกเขาอยางไร? 
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พนันบอล (soccer gambling) คือกิจกรรมการเสี่ยงไดเสี่ยงเสีย 
จากการทำนายผลการแขงขันฟุตบอลของกลุมผูเลนพนัน ซึ่งโดยพื้นฐาน
ตองเก่ียวของพัวพันไปกับ 1. การใชสื่อเพ่ือติดตามเกมการแขงขัน (เชน 
Premiere League ซึ่งเปนท่ีนิยมอยางสูงในกลุมแฟนบอลไทย สวนหนึ่ง
เนื่องจากมีการปฏิรูปและถูกทำใหกลายเปนสินคาธุรกิจฟุตบอลอยางเต็ม
รปูแบบ ผานการยกระดบัเกมการแขงขนัและการมุงถายทอดสดรายการแขงขนั
ขามชาติผานสัญญาณดาวเทียมออกจากเกาะอังกฤษไปยังประเทศตางๆ 
ทั่วโลกตั้งแตป 2535 เปนตนมา) 2. การบริโภคขาวสาร ที่เกี่ยวของกับ
แวดวงกีฬาและการพนันชนิดนี้ ทั้งผานสื่อสมัยใหม การพูดคุยแลกเปลี่ยน
ในกลุมเพื่อน หรือการเขารวมกิจกรรมอื่นๆ เชน แฟนคลับสโมสรฟุตบอล 
3. กิจกรรมทางสังคมตางๆ ตาม “พื้นที่บันเทิง” ซึ่งมักจะเกิดขึ้นยามค่ำคืน 
ชวงวันหยุดสุดสัปดาห รวมจนไปถึงชุดของความสัมพันธตางๆ ระหวาง
แฟนบอล ผูเลนพนันบอลดวยกันเอง และเครือขายความสัมพันธระหวาง
กลุมนักพนันบอลกับเจามือโตะบอล ที่มักวางอยูบนพื้นฐานของความ 
ไวเน้ือเช่ือกัน (หรือ “การตองรูจักกัน”) รวมจนไปถึง นักเลง นักธุรกิจการเมือง
ทองถิ่น และเจาหนาที่รัฐ ที่เขามาพัวพันกับธุรกิจการพนันชนิดนี้ 

ในหลายๆ ประเทศ “พนันบอล” ถือเปนสวนหนึ่งของ อุตสาหกรรม
ฟุตบอล (soccer industry) มีการลงทุนดำเนินกิจการ เปนธุรกิจอยางถูกกฎหมาย
และเปดเผย เชนในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศ 
ในยุโรปตะวันตก กลาวอีกอยางหนึ่ง อุตสาหกรรมฟุตบอลก็คือ “ตลาด”  
ซึง่ธรุกจิตางๆ เกีย่วกับกฬีาฟุตบอล คอื “สิง่” ทีถ่กูผลิตขึน้มาเพ่ือเสนอขาย
ตอผูซื้อผูบริโภค อาทิ รายการฟุตบอลและการถายทอดสดเกมการแขงขัน 
เสื้อ สินคา สัญลักษณประจำทีมสโมสร สนามแขงขัน (ในฐานะสถานที่ 
แหงความทรงจำ ประวัติศาสตร หรือเรื่องเลาท่ีขายได) สิ่งพิมพ การเลน
พนันบอล รวมจนไปถึง “ขาวสาร” อื่นๆ เชน การซื้อขายนักเตะ โคช  
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ผูจดัการทีม (ทีล่วนซือ้ขายไดเชนกนั) ดวยเหตนุี ้การนำเสนอ (กฬีาฟุตบอล) 
ผานสือ่สมยัใหมในตวัของมนัเอง จงึกลายเปนเสมอืนกลไกสำคญัท่ีเชือ่มตอ
โยงใยความสัมพันธอันซับซอนระหวางผูบริโภคท่ัวโลกและระบบการดำเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมกีฬาชนิดนี้ งานศึกษาจำนวนไมนอย ยังชี้ใหเห็นวา 
ในสังคมที่อุตสาหกรรมฟุตบอลเปนที่นิยม เฟองฟู และขยายตัวอยาง
กวางขวาง กีฬาฟุตบอลไดกลายมาเปน “พื้นที่ทางสังคม” และมีแนวโนม 
ที่จะเปน “โลกของผูชาย” ที่จำเปนตองประกอบสรางขึ้นในสังคมทุนนิยม
สมัยใหม (ด ู Sandvoss 2003) ที ่ (ในทางกลบักนั) เปดพืน้ทีใ่หผูหญงิมสีทิธิ
มีเสียงและมีโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงานและมีที่ทางในพ้ืนที่
สาธารณะมากข้ึน แทบทีจ่ะไมตางไปจากผูชาย (กรณีกฬีาฟุตบอล ด ู Hong, 
Fan and J.A. Mangan 2004) และในหลายๆ กรณี (เชนสังคมไทยและ
สังคมญี่ปุน-ดู Manzenreiter 2008) ที่ทางของผูชายในพื้นที่ทำงาน 
และปริมณฑลสาธารณะเร่ิมถูกเบียดขับเขายึดกุมโดยกลุมผูหญิงทำงาน
มากขึ้น ดวยเหตุนี้ ฟุตบอล (ทั้งในแงที่เปนเกมกีฬาและธุรกิจความบันเทิง) 
จึงเสมือนเปน “พื้นที่” ที่จะสองสะทอนใหเราเห็นถึงชุดตางๆ ของความ
สัมพันธโยงใยที่สลับซับซอนระหวาง ธุรกิจ อำนาจการเมือง ความสัมพันธ
หญิงชาย และสื่อสมัยใหม 

เน้ือหาบทน้ีจะเสนอใหเห็นวาพนันบอล นอกจากจะเปนปรากฏการณ
วัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันของผูคนท่ีใชชีวิตอยูในสังคมท่ีติดตอ
สือ่สารกนัผานสือ่และการไหลเวียนของขาวสาร (mediated society) พนนับอล
ยังถือเปน “โลกของผูชาย” ที่กอตัวขึ้นมาผานกิจกรรมทางสังคมตางๆ  
ที่หลากหลาย อาทิ การเลนพนันวางเดิมพันระหวางกลุมเพ่ือน หรือ 
การพนันขันตอกับเจามือโตะบอลท่ีเปดราคารับแทง หรือการพนันออนไลน
ผานเว็บไซตของเจามือในเครือขายอินเตอรเน็ต รวมไปถึง วัฒนธรรม 

การดื่มกิน การใชชีวิตกลางคืนตามผับบาร สถานบันเทิง เพื่อติดตาม 
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ชมเกมการแขงขันในคืนนั้นๆ ในพื้นที่ของสังคมเมืองที่พัฒนาขึ้นควบคู 
มากับวิถีการดำเนินชีวิตของผูชายไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ1 

Henri Lefebvre (1901-1991) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส เสนอวา 
ชีวิตประจำวันในสังคมทุนนิยมตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา 
อาจมองไดวาคือชีวิตของผูคนที่เปนสวนหน่ึงของบริโภคนิยม สังคมโลก 
ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนโลกที่เราไดเห็นความเปลี่ยนแปลงอันเปน
ผลมาจากการเติบใหญขยายตัวของทุนนิยม หรือเศรษฐกิจแนวเสรีนิยม  
ที่นำไปสูสังคมแบบมวลชน (mass society) การผลิตแบบมวลชน (mass 
production) และการบริโภคแบบมวลชน (mass consumption) เปนสังคม
ทุนนิยมท่ีเต็มไปดวยวัตถุ สิ่งของ สินคา และเทคโนโลยีตางๆ อันเปนผล
มาจากการปฏวิตัขิองระบบการผลติและเทคโนโลยกีารสือ่สารสมยัใหมตางๆ 
กระทั่งนำไปสูทิศทางการพัฒนาเปลี่ยนผานไปสูสังคมสมยัใหม เกิด “พื้นที่
แบบใหมๆ” ความสัมพันธทางสังคมชุดใหม ชีวิตแบบเมืองสมัยใหม  
เกิดองคกรสมัยใหม โดยเฉพาะองคกรโลกบาล บรรษัทขามชาติ และสถาบัน
วัฒนธรรมสมัยใหมหลากหลายรูปแบบ ในแงของชีวิตวัฒนธรรมก็กอเกิด 
life style หรือวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหมของผูคนท่ีผูกพันไปกับสินคา 
เทคโนโลยีการผลิต และการขับเคล่ือนของส่ือมวลชน ที่อาจกลาวไดวา
กลายมาเปน สถาบันวัฒนธรรมใหม ไมวาจะเปน โทรทัศน วิทยุและ
ภาพยนตร ที่มีสวนอยางสำคัญในการกำหนด รูปแบบการดำเนินชีวิตของ
ผูคน ตลอดจนการกำกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในสังคมทุนนิยม  

ในบริบทของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางการผลิตและเทคโนโลยี 
ในสงัคมทุนนยิมดงักลาว Lefebvre ตองการศึกษาและอธิบาย “ชวีติประจำวัน” 
ที่ในทางทฤษฎีเขามองวาคือ “พื้นที่แหงการครอบงำแบบใหม” เปนพ้ืนท่ี
ชีวิตที่ถูกครอบงำผานอุดมการณบริโภคนิยม ชีวิตประจำวันในสายตาของ 
Lefebvre จึงหมายถึง “ความเปนปกติธรรมดา” ท่ีถูกทำใหแปลกแยกแตกหัก
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ออกจากความเปนมนุษย จิตวิญญาณของความเปนคน แนวคิดของ Lefebvre 
จึงเปนมนุษยนิยมแนววิพากษ ที่นอกจากจะเนนวิเคราะหในเรื่องของความ
ขัดแยง อำนาจ การตอตานทุนนิยมแลว ก็ยังเนนเร่ือง creativity ความ
สรางสรรคของมนุษย ฉะนั้นแนวคิดมารกซิสตมนุษยนิยมจึงจะตอง 
ใหความสำคัญกับมิติของการตอสูดิ้นรน การตอตานการถูกควบคุมบงการ 
หรือความตองการท่ีจะปลดแอกจากพันธนาการของมนุษย เงื่อนไข 
เชิงโครงสรางและอุดมการณของทุนนิยมจึงเปนกลายเปนสิ่งสำคัญและ
สามารถบงการชีวิตประจำวันของผูคน สำหรับ Lefebvre บริโภคนิยม 
คือกระบวนการท่ีทำใหชีวิตประจำวันกลายเปนเร่ืองจำเจซ้ำซาก ไรความหมาย 
ความซ้ำซากจำเจเหลานี้ ถูกสราง หรือบดบังโดยมายาคติ ที่ระบบทุนนิยม
ทดแทนดวย สินคา ความตื่นตาตื่นใจ เชน วัฒนธรรมความบันเทิงตางๆ  
ทีพ่อถงึจดุหนึง่มนักต็องนาเบือ่ซำ้ซาก ดงันัน้จงึตองคดิสรางสรรคอะไรใหมๆ  
ออกมาตลอดเวลา (อันเปนตรรกะของบริโภคนิยม) เชน รายงานทีวี Reality 
Show ทั้งหลายไมวาจะเปน AF, The Voice, The Voice Kids หรือในที่นี้
แมแต เกมการแขงขันฟุตบอล Champion League, Premiere League ที่ใน
บริบทของอุตสาหกรรมสื่อและการกีฬาคือ “สินคา” ยอดนิยมตัวหนึ่งท่ีมี 
ผูบริโภคแพรกระจายไปทั่วโลก สินคาความบันเทิงเหลานี้จำตองมีเรื่องเลา 
มีแนวหลากหลาย หรือมีการคิดรูปแบบใหมๆ ของความบันเทิงออกมา 
เพ่ือที่จะนำเสนอใหผูชมผูบริโภคไดติดตาม ในทำนองเดียวกันกับรายการ
ละครนำ้เนา ทีอ่ยูไดนานตลอดไปเพราะแททีจ่รงิ เปนเรือ่งราวพ้ืนๆ เกีย่วกบั
ชีวิตประจำวัน แตก็มีเรื่อง มีปญหาใหมๆ เกิดขึ้นใหตามแกไขเร่ือยๆ ใหได
ติดตาม 

ความจำเจซ้ำซาก นาเบื่อหนายไรความหมาย ของชีวิตในสังคม
บริโภคนิยมที่จะถูกทดแทนดวยมายาคติของทุนนิยม จึงตองมีการกระตุน

ใหเกิดการบริโภคสินคาใหมๆ สิ่งใหมๆ อยูตลอดเวลา Lefebvre เสนอวา 
นี่คือกลไกของสังคมบริโภคนิยม ซึ่งเรียกวา “กระบวนการผลิตซ้ำสภาวะ
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แปลกแยกผานการบริโภค” หรือการผลิตซ้ำมายาคติ (mystification) อันเปน 
ขอเสนอท่ีตางไปจากแนวคิดของ Karl Marx ตรงท่ีมันเปนมายาคติที่ผลิต
ซ้ำผานการบริโภค ดังนั้นการท่ีผูคนจะตอตานการครอบงำโดยบริโภคนิยม
ไดนั้น Lefebvre เสนอวาเราตองวิพากษชีวิตประจำวันผานแนวคิดเร่ือง 
Moment  

Moment คือแนวคิดที่สะทอนความเปนมนุษยนิยมของ Lefebvre 
อยางชดัเจน กลาวคือ Lefebvre เชือ่วามนษุยยงัมคีวามเปนมนษุยทีจ่รงิแทอยู 
และ “ความเปนมนุษย” คือสิ่งที่ระบบทุนนิยมไมสามารถครอบงำไดอยาง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือเปน “พื้นที่” ท่ีจะครอบงำไดยาก เปนพื้นที่ที่ถูกทำ 
ใหกลายเปนวัตถุสิ่งของ เปนสินคาไดยาก Lefebvre เรียก “พื้นที่” นั้นวา 
Moment หรือพื้นที่สวนที่เหลือในชีวิตประจำวันนั่นเอง Moment หรือ 
“พื้นที่” ที่วานี้สามารถปลุกใหตื่น หรือกระตุนใหมีชีวิตขึ้นมา (ใหม) ไดดวย 
ในชีวิตประจำวันท่ีจำเจซ้ำซากมันอาจจะถูกกลบเกล่ือน ลบเลือนไป เพราะวา
ในสังคมบริโภคนิยม สินคา มายาคติ ถูกผลิตออกมาปอนตลาด ยัดเยียด
ใหผูคนเต็มไปหมด แตชีวิตประจำวันก็ถูกปลุกขึ้นมาได “พื้นที่” ที่เรียกวา 
Moment น้ีเราสามารถพบท่ีไหนไดบาง Lefebvre เสนอวาเราสามารถพบเห็น
มันได ผานกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ เชนกิจกรรม การแสดงทางวัฒนธรรม 
วรรณกรรม และงานศิลปะ (และงานศึกษานี้เสนอวารวมถึงการเลนพนัน 
ในสังคมสมัยใหม เชน พนันบอล) เพราะฉะนั้นในเชิงทฤษฎี การปฏิวัติ 
หรือการตอตานขัดขืนก็คือ การเขายึด Moment คือการสรางพ้ืนที่ในชีวิต
ประจำวัน ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะกลายเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงความเปนตัว
เปนตนของมนุษย การยึด Moment คือการยึดพ้ืนท่ี ณ ขณะหนึ่งๆ ของ
ชีวิตประจำวัน แลวก็สรางความเปนตัวเปนตนของมนุษยขึ้นมาใหมนั่นเอง  

การวิพากษชีวิตประจำวันของ Lefebvre ท่ีเสนอผานแนวคิด Moment 
นำไปสูการขยายแนวคิดตอ มีการพูดถึง “จังหวะของชีวิต” หรือการพิจารณา
ขณะหนึ่งๆ จังหวะตางๆ ของการดำเนินชีวิตของผูคน เชน ไปดูวัฒนธรรม
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ดนตรี ไปดูวาคนที่มีอาชีพเปนนักดนตรี สาวบารเบียร (และกลุมแฟนบอล
นักพนัน) มีจังหวะชีวิตอยางไร และการมีชีวิตแบบน้ันมันก็จะนำไปสู 
การตอตาน การวิพากษวิจารณบริโภคนิยม ทุนนิยมในสังคมปจจุบัน 
ไดอยางไร กลาวโดยยอ Lefebvre เสนอใหเราลองพิจารณาดูชีวิตประจำวัน
ของผูคนในสังคมเมืองสมัยใหม วามีการสรางพ้ืนท่ีใหมๆ อยางไรบาง 
เพ่ือไมใหถูกครอบงำภายใตอุดมการณบริโภคนิยม ซึ่งสอดคลองไปกับ 
ขอเสนอของ Michel De Certeau (1984) และ Erving Goffman โดยเฉพาะ
แนวคิด “ปฏิบัติการ” ของ Goffman ที่ปรากฏอยูในงานศึกษาเรื่อง “Where 
the action is” (1967) ซึ่ง Goffman ไดพยายามศึกษาความหมายทางสังคม
ของกิจกรรมการเลนพนนัในบอนคาสิโนของชาวอเมริกัน โดยไดสรางมโนทัศน
ที่เรียกวา “Action” หรือ “ปฏิบัติการ” ขึ้นมาอธิบาย Goffman ใหนิยาม
ความหมายไววา “ปฏิบัติการ” (ของการเลนพนัน) หมายถึงการกระทำ 
ที่บุคคล หรือกลุมบุคคล ตระหนักรูเปนอยางดีวา ผลที่ตามมาจากการ 
กระทำน้ันๆ ของตน จะเปนสิ่งท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได (เชนกรณีของการ 
เลนพนันบอลก็คือ หลังจากท่ีแทงทายผลบอลไป หากไมไดก็คือเสีย  
หรือเสมอตัว) “ปฏิบัติการ” ของการเลนการพนัน สำหรับ Goffman  
จึงถือเปนการกระทำโดยสมัครใจซ่ึงผลท่ีไดจากกิจกรรมการพนันนั้นๆ  
มักจะกอใหเกิด “การไดหรือเสีย” เทาน้ัน นักพนันจึงตอง “เลน” อยางเอาจริง
เอาจังผานกลเม็ดเด็ดพราย ทักษะตางๆ ไมใชทำแบบเลนๆ Goffman 
เสนอวาในบริบทของสังคมอเมริกัน การพนัน หรือกิจกรรมการทาทาย
แบบเสี่ยงไดเสี่ยงเสีย เปนสิ่งที่มีคุณคาสูงในวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน 
และเชื่อกันวา การไดแสดงปฏิบัติการการเขารวมในกิจกรรม หรือพ้ืนที่ 
ทางสังคม (ในที่นี้คือบอนพนันคาสิโน) ดังกลาว สามารถที่จะบงบอกถึง 
“ตัวตนทางสังคม” ของบุคคลนั้นๆ ได กลาวอีกอยางหนึ่ง “ปฏิบัติการ” 

หรือการกระทำที่ผูคนแสดงออกมาทามกลางกิจกรรมการเสี่ยงไดเส่ียงเสีย  
(หรือการเลนพนันในบอนคาสิโน) นั้นๆ คือกระบวนการท่ีเปดโอกาส 
ใหนักพนันผูเลน สามารถที่จะแสดงอัตลักษณทางสังคม (วาเปนคนแบบนั้น
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แบบนี้ เชน เปนชายแท ใจนักเลง เกง หรือกลาเสี่ยง เปนตน) ให “คนอื่น” 
ไดเห็นและติดตาม 

ในสภาวะสมัยใหม เง่ือนไขตางๆ ของการดำเนินชีวิต เชนการทำงาน 
ในระบบบริษัท ในโรงงานอุตสาหกรรม การมีชีวิตแบบหาเชากินค่ำ หรือ 
“หาค่ำกินเชา” ในเมืองใหญ อาจไมเปดโอกาสใหผูชายบางกลุมได “แสดง” 
หรือนำเสนอตัวตนในพื้นที่สาธารณะ ฉะนั้น พนันบอล (และกิจกรรมนานา
สารพันที่เกี่ยวพันไปกับการเลนพนันบอล) ที่ปจจุบันนิยมเลนในกลุมผูชาย 
จึงอาจกลายเปนเสมือน “พ้ืนท่ีทางสังคม” ท่ีเปดโอกาสใหพวกเขาไดแสวงหา
ทางออก หรือทดแทนสิ่งที่พวกเขารูสึกวาขาดหายไป สำหรับนักพนันบอล 
กิจกรรมการพนันเพียงอยางเดียวอาจจะไมใชเร่ืองสำคัญ ทวาการไดแสดง
ปฏิบัติการนำเสนอตัวตน ทามกลางวงพนัน หรือการไดติดตอส่ือสาร  
สรางปฏิสัมพันธทางสังคมในกลุมเพื่อน ตามสถานที่สาธารณะ เชน  
สถานบันเทิงเริงรมย สนามกีฬา ผับ บาร สนามฟุตบอลหญาเทียม ตางหาก 
ที่จะมีความหมายในชีวิตของพวกเขา กลาวอีกนัยหนึ่ง เสนหและสีสัน 
ของการไดรวมกิจกรรมทามกลางการเสี่ยงไดเสี่ยงเสียในสังคมสมัยใหม 
แททีจ่รงิแลว นาจะอยูทีก่ารมโีอกาสไดนำเสนอตัวตนของนักพนนั ไมวาจะเปน 
การแสดงอำนาจ ความสามารถท่ีจะกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง และ 
การแสดงออกซ่ึง “ความเปนชาย” ผานปฏิสัมพันธ กิจกรรมทางสังคม 
ในชีวิตประจำวัน  

ความเปนชาย (masculinity) หมายถึง คุณลักษณะตางๆ ที่สังคม 
ใหคุณคาและมองวาเปนตัวแทน หรือสัญลักษณของความเปนลูกผูชาย 
ความเปนชายในท่ีน้ีจึงเปนส่ิงประกอบสรางทางสังคม (socially constructed) 
และตองแสดงออกมา และยืนยัน ผานปฏิบัติการทางสังคมตางๆ ในชีวิต
ประจำวัน ดวยเหตุน้ีขอบเขต คุณลักษณะ ตลอดจน คุณคา และความหมาย 
ท่ีสังคมมีใหตอ ความเปนชาย ในตัวของมันเองจึงมีความเปนประวัติศาสตร 
กลาวคือ ความเปนชาย มีพลวัต มีการเปล่ียนแปลง หรือถูกปรับเปล่ียน 
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ดัดแปลงได ในขณะหนึ่งๆ หรือในชวงเวลาหนึ่งๆ ของประวัติศาสตร  
ในกรณีของสังคมไทย ความเปนชาย โดยรากฐาน อาจเปนสวนหนึ่ง หรือ
เปนตัวแทนของ “ความเปนไทย” (ที่ในตัวของมันเองก็มีพลวัต มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงไดเชนกัน เพราะคือสิ่งสรางทางสังคม
อีกชุดหน่ึง) ความเปนชาย ในสังคมไทยยุคหน่ึง จึงอาจหมายถึง การเปน
ผูนำ ความสามารถในการควบคุม มีอำนาจกำหนดชะตากรรมชีวิตทั้งของ
ตนเอง และของคนอ่ืนได เชนทีส่ะทอนผาน ชวีตินกัเลง เจาพอ เจาหนาทีร่ฐั 
(เชน ปลัด นายอำเภอ จนไปถึง นายตำรวจใหญ นายทหาร นายพล ผูเจน
การรบ หรือมีความรู ความสามารถ คาถาอาคม ที่จะปราบผี ปราบโจร 
ควบคุมวิญญาณ หรืออำนาจช่ัวราย) หรือในงานวรรณกรรม ที่อาจสืบสาว
ยอนกลับไปหาไดตั้งแตยุค ขุนชางขุนแผน ไกรวัลย (พญาจระเขที่ชอบ
ลักพาหญิงสาวมาเปนเมีย) จนมาถึง ขุนพันธ (มองในแงนี้ การเปนโจร 
เปนนายทหาร เจาหนาที่รัฐ หรือนายตำรวจปราบโจร จึงดูเหมือนจะมี 
“ความเปนชาย” มากกวาบรรดา เณร พระ นักบวช ที่มุงแสวงหานิพพาน
ดวยการปลีกหนีจากเรื่องทางโลกแตหันหนาเขาหาเร่ืองทางธรรม ตองมี
วินัยเครงครัดทั้ง จีวร สีผาที่นุงหม ตลอดจนการสำรวมกิริยาวาจาตางๆ 
และทาทางการเดิน ซึ่งในเชิงสัมพัทธอาจมองไดวา มี “ความเปนหญิง”  
-feminine มากกวา ผูชายกลุมแรก) อยางไรก็ตาม ทามกลางการเปล่ียนแปลง 
ทีย่อนแยงและสลบัซบัซอนมากขึน้ในสงัคมไทยยคุปจจบุนั “ความเปนชาย” 
เนื่องจากเปนสิ่งสรางทางสังคม จึงอาจประกอบไปดวยคุณลักษณะ และ
ระบบคุณคา ที่หลากหลาย ในกลุมสังคม ชนชั้น ที่แตกตางกัน เชน  
ในกลุมชนช้ันลาง ความเปนชาย ยังอาจเก่ียวของกับอำนาจ (ท่ีมักแสดงออก
ผานการใชความรุนแรง) และความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตของ
ตนเองและคนอ่ืน (สวนใหญหมายถึงเครือญาติและสมาชิกในครอบครัว) 

ทวาในกลุมชนช้ันกลาง ความเปนชาย อาจวัดไดหรือแสดงออกผาน  
ความรับผิดชอบ ความกตัญูรูคุณ (การบวชจึงกลายมาเปนสัญลักษณของ
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ความเปนลกูผูชายไทย) และการมฐีานะ หนาทีก่ารงานทีม่ัน่คง กลาวโดยยอ 
ความเปนชาย คือ สิ่งสรางและส่ิงแสดง ที่เราสามารถสังเกตศึกษาและ
ตีความไดผานวิถีการดำเนินชีวิต กิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ และการ 
นำเสนออัตลักษณทางสังคมในระดับชีวิตประจำวันของผูชาย โดยเฉพาะ
ในแวดวงเพ่ือนฝูง เพื่อนรวมงาน วงพนัน สถานบันเทิง ผับบาร สนามกีฬา 
และพื้นที่พนันบอล 

 

3. ÃÙ»áººáÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¢Í§¡ÒÃàÅ‹¹¾¹Ñ¹ºÍÅ 

ปจจุบันรูปแบบของการเลนพนันบอลไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก 
กลาวคือราวๆ 10 กวาปกอน การเลนพนนับอลโดยท่ัวไปนิยมท่ีจะเลนผาน 
“โตะบอล” ซึ่งตั้งเปนหลักแหลงชัดเจน (ดู วสันต 2543) และโดยสวนมาก 
โตะบอลเหลานั้นจะตั้งปะปนหรือเปนสวนหนึ่งของการพนัน/การเลนเกม
ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะโตะสนุกเกอร กระทั่งคอยๆ พัฒนามาเปนรานเกมส 
บริการอินเตอรเน็ตคอมพิวเตอร ทุกวันนี้การแพรกระจายของเครือขาย
และการใช อินเตอรเน็ตที่สะดวกงายดาย ทำใหนักพนันบอลบางกลุม 
เริ่มปรับเปล่ียนมาเลนพนันบอลแบบออนไลนมากข้ึน เชน sbobet 
อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางนักพนันบอลกับเจามือโตะบอล และ
เครือขายความสัมพันธ ความไวเนื้อเช่ือใจกันก็ยังเปนเงื่อนไขสำคัญของ
การเลนพนันบอลอยูเชนเดิม (ดังจะอภิปรายตอขางหนา) 

โดยทั่วไป เจามือโตะบอล มักจะมีลูกนอง หรือ “เด็กเดินโพย”  
ทีค่อยชวยติดตอให “เครดติ” การแทง หรอืรบัแทงพนันจากลกูคาทีส่วนใหญ
รูจักคุนเคยกัน นักพนันบอลบางรายหากรูจักสนิทสนมกับเจาของโตะบอล 
หรอืเดก็เดนิโพย มกัจะไดรบั user เปนของตวัเอง สามารถใชเลนแทงพนันบอล
ไดตลอดเวลา (ในวงเงินท่ีตกลงกัน หรือกำหนดไวแลว) ขอมูลจากการทำงาน
ภาคสนามสอดคลองไปกับขอมูลจากการสำรวจโดยแบบสอบถามทีย่นืยนัวา 

ประวัติศาสตร� อำนาจ การเมือง และความเป�นชาย 221



การเลนพนันบอลผานโตะบอล หรือ “คนกลาง” เชน เด็กเดินโพย เพื่อน 
คนรูจัก ที่ตองอาศัยความคุนเคย ไวเนื้อเช่ือใจกัน (หรือติดตามทวงหน้ีได!) 
ยังเปนแบบแผนการเลนพนันบอลที่สวนใหญนิยมเลนกันอยูโดยท่ัวไป  
ในสวนตอจากน้ีจะไดนำเสนอภาพรวม รปูแบบและเครือขายการเลนพนนับอล 
2 แบบสำคัญดังกลาวพอสังเขป 

3.1 พนันผานโตะบอล 
 การเลนพนันบอลกับโตะบอล มีลักษณะสำคัญ 2 ประการ คือ 

เลนพนันกับโตะบอลท่ีเปดใหแทงและมีสถานท่ีตั้งอยางเปนหลักแหลง  
ผูเลนตองมาท่ีโตะบอล วางเงินสด แลวนำเอาโพยบอลติดตวักลับไปเลนแทง 
การเลนพนันบอลแบบน้ี สำหรับเจามือสวนใหญ “ลูกคา” จะเปนนักพนัน
ขาจร ซึง่มวีงเงนิหมนุเวยีนนอย เดก็เดนิโพยรายหน่ึงเลาวาการเลนพนันบอล
แบบนี ้ปจจบุนัไดรบัความนิยมนอยลงมาก (โดยเฉพาะในชวง 5-6 ปทีผ่านมา) 
และสวนใหญวงเงินที่เลนแทงก็ไมสูงมากนัก 

 เลนพนัน แทงผานโทรศัพท หรือ “คนกลาง” เชน เด็กเดินโพย 
การเลนพนันบอลแบบนี้สวนใหญเจามือโตะบอลจะใชระบบเครดิต คือ  
ผูเลนแทงทายผลการแขงขนัไปกอนแลวคอยมาจายเงิน (หรอืรบัเงนิทีแ่ทงได) 
กับเจามือโตะบอลในภายหลัง โดยจะมีการนัดเคลียรเงินพนันบอลกันเปน
รอบๆ ไป เชน ทุกวันอังคารกับวันศุกร เปนตน ทั้งนี้ฝายเจามือโตะบอล
อาจมีการลดหยอนผอนผันใหลูกคาขาประจำไดบาง เพราะสวนใหญ 
นักพนันบอลกลุมที่สามารถเลนแบบระบบเครดิตนี้ได จะตองรูจักกัน 
มีความสนิทสนมไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางเจามือโตะบอล หรือเด็กเดินโพย 
กับกลุมนักพนันบอลในระดับหนึ่ง ปจจุบันการเลนพนันบอลในลักษณะน้ี
เปนระบบที่ยังไดรับความนิยมมากที่สุด จนเกิดเปนเครือขายที่มีสมาชิก 
นักพนันบอลจำนวนมหาศาล และขณะเดียวกันจึงนาจะเปนระบบการเลน
ที่มีวงเงินสะพัดมากท่ีสุดดวย นักพนันบอลที่เลนแบบนี้จึงมักจะเลนอยาง
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จริงจัง หรือเลนเปน “อาชีพ” นักพนันบอลอาชีพเหลานี้จะตอง “ลงทุน” 
หาขอมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอล การซื้อขายนักเตะ 
โปรแกรมการแขงขนั จนไปถงึความพรอมของนกัเตะและแผนการเลนท่ีคาดวา 
ผูจดัการทีมสโมสรฟุตบอลนัน้ๆ จะวางแผน หรอืตองแกไขสถานการณตางๆ 
อยางไร ทัง้นีเ้นือ่งจากเกมการแขงขนัฟตุบอลมหีลายนดัในหนึง่ฤดกูารแขงขนั 
และมีหลายรายการเกมการแขงขัน ท่ีทีมสโมสรหน่ึงๆ จะตองเขารวมแขงขัน 
ขอมูลความเคล่ือนไหวเหลานี้คือ “ความรู” และประสบการณที่นักพนัน
จำเปนตองมีและใชประกอบการตัดสินใจในการแทงพนันผลการแขงขัน
ฟุตบอลในแตละคืน หลายๆ กรณี ขอมูลขาวสารที่จำเปนตองลงทุนซื้อ  
จึงมาจากหลายชองทางการสื่อสาร ไมวาจะเปน หนังสือพิมพ website 
หรือแมแตกลุมเพื่อนนักพนัน เจามือโตะบอลในสถานที่นั้นๆ เองดวย 

 โตะบอลในเมืองใหญ เชนในเมืองเชียงใหม โดยทั่วไปจะเปด
กระจายไปตามยานตางๆ ของเมือง คลายๆ กับลักษณะการกระจุกตัว 
หรือที่ตั้งของสถานบันเทิง เชนรานเหลาผับบาร ทั้งนี้แหลงขาวรายหนึ่ง 
ใหขอมูลวา โตะบอล (ในเชียงใหม) มีอยูทั่วไป แตที่กระจุกตัวหนาแนน 
คือตามยานที่อยูอาศัย หลังมหาวิทยาลัยช่ือดัง จะมีอยูแหงละประมาณ  
3-4 โตะ สวนยานที่มีโตะบอลมากขึ้นมาอีกหนอย (เนื่องจากเปนยาน 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนน คือยานกลางเมือง) และใกลๆ  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ซึ่งจะมีประมาณ 5-6 โตะ ในบริเวณดังกลาวเปนท่ีตั้งของโตะบอลท่ีใหญ
ที่สุดในเมืองเชียงใหม นอกเหนือจากนี้โตะบอลเล็กๆ มักกระจายตัวไป
ตามสถานท่ีตางๆ เชนท่ีพักคนงาน หรือยานโรงงาน กลาวคือโตะบอล 
สวนใหญ มีลักษณะคลายกัน คือไมไดลึกลับซับซอนมากมายนัก แตก็ 
ไมเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ทวาตั้งอยูในบริเวณยานชุมชนท่ีมีผูคน 
ผานไปผานมา คนในยานนั้นๆ มักจะรูจักและคุนเคยกับเจามือโตะบอล 

หรือเด็กเดินโพยเปนอยางดี เชนกรณีของโตะบอลแหงหนึ่ง ตั้งอยูใกลๆ 
มหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองเชียงใหม เมื่อเดินเขาไปในโตะบอลดังกลาว  
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เราจะพบพนักงานของรานนั่งหนาเคานเตอร ในราน มีคอมพิวเตอรตั้งโตะ
อยูอกีราวๆ 2-3 เครือ่งท่ีเตรยีมเปดทิง้ไวใหลกูคาเขามาใชบรกิาร โดยท่ัวไป
ในโตะบอลหนึ่งจะตองมีหนังสือพิมพกีฬาไวบริการลูกคาที่เขามาแทงพนัน
เปดอานเสมอ ปจจุบนัหลายๆ โตะบอล เชนเดยีวกบัรายนี ้เจาของโตะบอล
มักจะเปน “นายหนา” ของเว็บไซตพนันบอลออนไลน คือ sbobet และ
คอยโฆษณาติดปายเรียกลูกคาทั่วไป ใหสมัครเปนผูเลนผาน sbobet  
กับทางโตะบอลนั้นๆ ได โดยทั่วไปวงเงินที่ใชสมัครเลนพนันออนไลน 
ผานโตะบอลแบบน้ี เริ่มตนที่จำนวน 1,000 บาท ผูเลนสามารถเดินมา
เคลียรเงินเครดิตพนันกับโตะบอลไดทุกวัน นอกจากนี้ เกือบทุกโตะบอล 
ยังมีเว็บไซตพนันบอลออนไลนของตัวเองดวย ที่เปดใหลูกคาสามารถสมัคร
เปนสมาชิกแทงพนันบอลดวยตัวเองโดยวงเงินพนันมักเริ่มตนที่ 500 บาท 
ปจจุบันโตะบอลลักษณะทำนองเดียวกันนี้ เปนรูปแบบและเครือขาย 
ทีพ่บเหน็ไดโดยทัว่ไปในสังคมเมอืงใหญ คอืเปดบรกิารรบัแทงพนนัท้ัง 2 แบบ 
คือแบบออนไลน เจามือโตะบอลขายเครดิตใหลูกคาไดแทงพนันผานเว็บไซต
พนันออนไลนเองโดยตรง (หรอืมาใชคอมพวิเตอรทีร่าน) และแบบแทงพนนั
ผานโตะบอล ไมวาจะเดินมาแทงท่ีโตะบอล หรือโทรศัพทผาน “คนกลาง” 
หรอืแทงพนนัผานเวบ็ไซตของราน ซึง่โดยทัว่ไปกค็อืตองเดนิทางมาทีโ่ตะบอล 
และรูปแบบการเลนพนันบอลแบบหลังนี้เองท่ียังคงเปนที่นิยมกันในกลุม
นักพนันบอลสวนใหญ 

 เดก็เดนิโพยของรานนีเ้ลาวา เหตุทีน่กัพนนับอลยงันยิมเลนพนนั
กับโตะบอลอยูเปนจำนวนมากนั้นเปนเพราะวาสวนใหญนักพนันบอล 
จะเปนขาประจำที่รูจักกับเจามือโตะบอล หรือเด็กเดินโพยเปนอยางดี 
เครือขายและความไวเนื้อเช่ือใจกัน ถือเปนสิ่งสำคัญในวงการของนักพนัน 
เจามือโตะบอลมักจะมีความยืดหยุน ใหเครดิตกับลูกคา ซึ่งทำใหลูกคา 

นักพนันบอล สามารถจะเลนพนันในวงเงินที่มากกวาท่ีตกลงกันไวได  
โดยเฉพาะในกรณีท่ีคืนน้ันมีเกมการแขงขันหลายคูและนักพนันบอลตองการ 
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จะเลน ในทางกลับกัน การเลนพนันบอลออนไลน นอกจากผูเลนจะไม
สามารถผอนผันการชำระหนี้ได ยังจำเปนตองมีเครดิต (คือตองนำเงินใสไว
ในบัญชี) ซึ่งนักพนันบอลสวนมาก (ผูมีรายไดระดับกลาง) มักไมนิยมที่จะ
ตองวางเงินไปกอน สวนใหญจึงเลือกท่ีจะเลนพนันผานโตะบอลมากกวา 
และฝายโตะบอลเอง ที่อยากไดลูกคาจึงตองสรางเครือขายความสัมพันธ 
กบัลกูคาของตน และมกีลยทุธดงึดดูลกูคาดวยการเปดเครดติใหนกัพนันกอน 
การเลนพนนับอลโดยท่ัวไปจงึเปนการเลนแบบ “แทงกอนจายทหีลงั” บอยครัง้
จึงนำไปสูปญหาเร่ืองการทวงหน้ีนั่นเอง  

 การเปดโตะบอล นอกจากจะอาศัยการสรางเครือขายความ
สัมพันธกับลูกคานักพนัน การใหบริการ ความสะดวกและความเปนกันเอง
ตางๆ ในรานน้ันๆ ยังอาจจำเปนตองมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ ดวยเชน การ 
ตั้งจอโทรทัศนเปดใหลูกคาติดตามชมรายการถายทอดสดเกมการแขงขัน 
การอัปเดตติดตามผลการแขงขัน และการเปดใหเลนพนันชนิดอื่นๆ เชน 
การเลนเกมสพนัน winning eleven (เกมสฟุตบอลท่ีเลนผานเคร่ือง play 
station) โดยมีรูปแบบการเลนคือ เปดเกมสแลวเลือกโหมดใหเกมสในเคร่ือง
คอมพิวเตอรเตะลูกโทษแขงกันเอง โดยเจามือโตะพนันจะเปนผูเลือกทีม 
ทีจ่ะใหเตะลกูโทษแขงกนัมา 2 ทมี จากนัน้ลกูคานกัพนันจะเลือกแทงฝายใด
ฝายหนึ่ง แลวก็ปลอยใหเกมสแขงเตะลูกโทษกันเอง ซึ่งก็จะรูผลรวดเร็วมาก 
(ไมเกิน 5 นาที) ปจจุบันการเลนพนันแบบน้ีในโตะบอลไดรับความนิยม 
ในกลุมนักพนันมากขึ้น และในทางกลับกันก็กลายเปนเกมการพนันที่สราง
ผลกำไรใหกับโตะบอลอยางมาก 

 เค เจาของโตะบอลแหงหนึง่ เลาใหฟงวา เพ่ิงเขาสูวงการพนันบอล
ไดไมนาน คือราวๆ 4 ปที่แลว ชวงน้ันเพ่ิงเรียนจบปริญญาใหมๆ และ
ดิ้นรนหางานทำ กระทั่งเจอเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานเปนเด็กเดินโพยอยู  
จึงพาไปรูจักกับเจานาย และชวนเขาเริ่มทำโตะบอลตั้งแตนั้น เคเลาตอวา 
กอนจะมาเปนเจามือพนันบอลออนไลน ไมรูเรื่องฟุตบอลมากอนเลย  
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แตเขามองวา การเปนเจามือโตะบอล คืออาชีพอยางหนึ่ง การทำธุรกิจ 
พนนับอลแบบออนไลน ตองหาเครือขาย ชวนคนมาแทงเยอะๆ ยิง่มสีมาชกิ
มาแทงมากเทาไหร ก็จะยิ่งไดผลตอบแทนมากเทานั้น คลายๆ กับการ 
ทำธุรกิจขายตรงท่ีผูขายจะไดคาคอมมิสชั่น นอกจากน้ียังตองพยายาม
สรางความมั่นใจใหกับลูกคาออนไลนที่มีอยูเดิมวา (เจามือ) จะไมหนี  
ไมโกง และการเปดโตะบอลยังตองอาศัยการขยายกลุมผูเลนพนันบอล
แบบออนไลนใหกวางขวางกวาเดิม  

 โตะบอลของ เค เปนหองเชาแบงเปน 2 ล็อก ล็อกหน่ึงสำหรับ
รับเลนพนันบอล อีกล็อกหนึ่งสำหรับรับเลนพนันเกมส winning นอกจาก
นั้นยังมีโตะพูลอยูดวย อีก 2 โตะ โตะบอลของเค จางเด็กเดินโพยไว 6 คน  
(เปนรุนนองที่รูจักคุนเคยกันเกือบทั้งหมด เพราะตองเลือกคนที่ไวใจได)  
ใหเงินเดือนคนละ 7,500 บาท สวนใหญทำหนาท่ีใหขอมูลเก่ียวกับ 
การเลนพนันบอลออนไลนกับลูกคา วงเงินหมุนเวียนในแตละวัน ที่ผาน
โตะบอลของเค เฉลี่ยราวๆ วันละ 9,000 บาท สวนในชวงสุดสัปดาห 
จะเพิ่มขึ้นเปนราวๆ คืนละ 50,000 บาท อยางไรก็ตามมีสวนที่เรียกวา 
“ภาษีใตดิน” ที่ตองจาย เดือนละประมาณ 120,000 บาท การเปดโตะบอล 
เอาเขาจริงจึงไมใชเรื่องงาย และใชวาใครก็ทำได ในทางกลับกันคือกิจการ
การพนันที่ยังคงจำกัดวงอยูในเครือขายหนึ่งๆ เทานั้น ทั้งนี้กลุมลูกคา
ประจำในโตะบอลของเค อาจแบงได 4 กลุมดังนี้ 

 กลุมคนหาเชากินค่ำ นักพนันบอลกลุมน้ี ชอบแทงแบบบอลชุด 
หรอืเรยีกวา “สเตป” มากทีส่ดุ เพราะสามารถแทงข้ันตำ่ไดที ่50 บาท รายหนึง่
อาจเลนหลายใบ เชน แทง 10 คู 50 บาท แตแทง 3 ใบ ลูกคากลุมนี้มักจะ
สังสรรคกันมากอนแลว และไมไดมาเลนพนันบอลอยางเดียว แตมา 
เลนแทง winning และเลนพูลไปดวย สวนเม่ือถึงเวลาถายทอดสดเกม 
การแขงขันฟุตบอล พวกเขาก็จะยายไปดูในรานเหลาเล็กๆ หรือ ผับ บาร 
ขางถนน 
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 กลุมมนุษยเงินเดือน ลูกคานักพนันกลุมนี้ สวนใหญทำงาน 
เปนลกูจางเอกชน สงัเกตไดจากชุดแตงกายและปายของบริษทั หางรานตางๆ 
ทีต่ดิอยู เชน พนกังาน Home Pro/Big C/Pizza เปนตน ลกูคานกัพนันบอล
กลุมนี้จะไมมาสุงสิงอยูที่โตะบอลนานมากนัก สวนใหญแทงพนันเสร็จ 
ก็จะกลับออกไปจากรานเลย อยางไรก็ตามพวกเขาจะใชเวลาในการวิเคราะห
ขอมูลนานพอสมควร สังเกตจากการนั่งอานหนังสือพิมพในราน เค เลาวา
นักพนันบอลกลุมนี้ มีรูปแบบการเลนพนันบอลท่ีหลากหลาย สวนใหญ 
เลนพนันบอลทั้งแบบแทง step (วงเงินเฉลี่ยสูงกวากลุมแรก 3-4 เทา เชน 
เลน 3 คู 200 บาท 2 ใบ เปนตน) และแบบแทงพนันคูเดียว หรือเรียกวา 
“แทงทีมเต็ง” แตก็ในวงเงินที่ไมสูงมากนัก สวนมากไมเกิน 500 บาท 

 กลุมนักศึกษา แมจะมีจำนวนไมมากนักในรานน้ี แตสวนใหญ
จะนิยมเลนพนันบอลแบบออนไลนกันหมด เขาใจวาเพราะความสะดวก 
สวนที่เลนพนันบอลกับโตะ จะนิยมเลนแบบ step เปนหลักและวงเงินไมสูง 
คือราวๆ 200-300 บาท 

 เจาของกิจการ หรือคนมีรายไดสูง ลูกคานักพนันบอลกลุมนี้ 
สวนใหญจะไมเคยมาปรากฏตัวที่ราน แตนิยมโทรศัพทมาแทงกับทางราน
มากกวา สวนมากนิยมเลนพนันแบบแทงทีมเต็ง คูเดียว ดวยวงเงินสูง คือ
ตั้งแต 30,000 ถึง 200,000 บาทตอคู 

3.2 พนันบอลออนไลน 
 ขอมลูจากโตะบอล สะทอนใหเหน็วา ปจจบุนัการเลนพนนับอล

ออนไลน เริ่มแพรหลายมากข้ึน ลักษณะการเลนพนันบอลออนไลน  
มี 2 รูปแบบหลักๆ คือ  

 1. แบบท่ีผูเลนนกัพนันสมัครเลนกบั website พนนับอลออนไลน
โดยตรง  
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 2. แบบที่ผูเลนนักพนัน แทงผาน “คนกลาง” (ซึ่งสวนมากคือ
โตะบอลนั่นเอง) ที่เปน agent ของ website พนันบอลออนไลนนั้นๆ โดย
โตะบอล หรือคนกลางจะสรางระบบเครดิตขาย user ปลอยผานเครือขาย
นักพนันบอลตอๆ กันไป ปจจุบันการเลนพนันบอลออนไลนแบบน้ีกำลัง 
ไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุมคนท่ีสามารถเขาถึงและใช 
อินเตอรเน็ต เปนสวนหน่ึงในชีวิตประจำวัน เชนมีและใชอุปกรณพวกโทรศัพท 
Smartphone หรือ Tablet  

 การเลนพนันบอลออนไลน สามารถเลนไดงาย สะดวก และ
เลนแทงพนันไดตลอด 90 นาทีท่ีเกมการแขงขันดำเนินอยู และอาจสามารถ
เลนไดทั้งวัน เพราะปจจุบันในวันหน่ึงๆ มีเกมการแขงขันฟุตบอลจัดขึ้น
แพรกระจายไปตามทวีปตางๆ ทั่วโลก และหลายแบบ หลายระดับ  
ทัง้ ฟตุบอลหญงิ เกมการแขงขนัระดับเยาวชน ระดบัภมูภิาค และฟตุบอลลกี 
รวมถึงมีรูปแบบใหเลือกเลนพนันไดหลากหลาย ขณะที่กลุมนักพนันที่ชอบ
เลนพนันบอลออนไลนสวนใหญ เห็นวา สะดวกและปลอดภัยกวาการ 
ไปเลนพนันที่โตะบอล คือไมตองเสี่ยงกับการถูกจับฐานเลนพนัน หรือ 
ถูกเบ้ียวจากโตะบอล ขณะท่ีในสวนของโตะบอลเอง ก็พยายามปรับตัว 
ทางธุรกิจมาสูการใหบริการการเลนพนันบอลออนไลนมากขึ้น สวนหน่ึง
เพ่ือหลีกเล่ียงความผิดทางกฎหมาย และนาจะสามารถลดคาใชจาย 
ที่ตองเสีย “ภาษีใตดิน” ที่สูงมากในแตละเดือน 

 

4. ¹Ñ¡¾¹Ñ¹ºÍÅ 

จากการสำรวจในเมืองเชียงใหม2 เราพบวา นักพนันบอลกลุมใหญ 
คือกลุมผูชายที่มีรายไดระดับกลาง อายุระหวาง 25-40 ป สวนใหญยังโสด 
และทำงานเปนลกูจางหางรานบรษิทัเอกชน หรือกลาวอกีอยางหนึง่คือเปน 
“คนกลุมใหม” ท่ีเติบโตมากับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสังคมไทย ทำงาน 

228 ¿Ø μ º   Å ä · Â  



ในระบบ เปนมนษุยเงนิเดอืน แมวารายไดตอเดือนจะไมสงูมากนกั แตไมนอย
เสียทีเดียว ผูชายกลุมนี้คือกลุมคนที่มีรายไดระดับกลางที่สามารถเขาถึงสื่อ
และอุตสาหกรรมกีฬาได แมชีวิตการงานจะเปนเง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีกำหนด
ขอจำกัดเชิงโครงสราง ทั้งในเร่ืองของเวลาและความสามารถในการบริโภค
ความบันเทิง ที่อยางนอยก็แตกตางออกไปจากชนชั้นกลางในเมืองใหญ 
ทั้งนี้จากขอมูลการสำรวจ สามารถจัดจำแนกตามภูมิหลังทางเศรษฐกิจ
สังคมและแบบแผนตางๆ เกี่ยวกับการเลนพนันบอลของกลุมผูชายเหลานี้
ไดดังนี้ 

จากจำนวนแบบสอบถามท้ังหมด 70 ชุด แยกเปนผูตอบแบบสอบถาม
เพศชาย อายุระหวาง 18-40 ปที่ตอบวาเลนพนันบอล ไดทั้งส้ิน 42 คน 
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 จากทั้งหมด ในจำนวนนี้สามารถจำแนก
ตามภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเสนอภาพบางสวนเกี่ยวกับ 
ชีวิตของกลุมนักพนันบอลในเมืองเชียงใหมไดวาคือกลุมผูชายโสดยังไมได
แตงงาน (คิดเปนรอยละ 82.5) ในกลุมนี้สวนใหญมีอายุระหวาง 21-29 ป 
รองลงมาคือกลุมที่อยูในชวงอายุ 30-40 ป และกลุมอายุ 18-20 ป คิดเปน
รอยละ 50, 40.5 และ 9.5 เปอรเซน็ต ตามลำดับ สวนทางดานอาชีพ รายได 
และการศึกษา ขอมูลจากการสำรวจแสดงใหเห็นวา กลุมนักพนันบอลชาย
สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูที่ 10,000-19,999 บาทโดยคิดเปนสัดสวน
รอยละ 54.8 เปอรเซ็นต รองลงมาคือกลุมที่มีรายไดต่ำกวา 10,000 บาท
ตอเดือน ซึ่งคิดเปนรอยละ 23.8 เปอรเซ็นต ขณะท่ีสัดสวนท่ีเหลือคือ 
กลุมที่มีรายไดระหวาง 20,000-29,999 คิดเปนรอยละ 9.5 และกลุมที่มี
รายไดสูงกวานี้คือต้ังแต 30,000 ขึ้นไปคิดเปนเพียงราวๆ 10 เปอรเซ็นต
ของท้ังหมด ทั้งนี้เม่ือพิจารณาทางดานการศึกษาก็สอดคลองไปกับรายได
ตอเดอืนของผูชายกลุมนี ้ทีส่วนใหญคอืกลุมทีส่ำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดบั

ปริญญาตรีและอาชีวศึกษา (คิดเปนรอยละ 40.5 และ 26.2 ตามลำดับ) 
ขณะท่ีกลุมที่มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีและต่ำกวาระดับ
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อาชีวศึกษา (คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน)  
มีสัดสวนนอยลงไป (คิดเปนรอยละ 16.7, 11.9 และ 4.8) ตามลำดับ  
นักพนันบอลชายเหลานี้ทำงานในระบบ แมสวนใหญจะมีรายไดอยูใน
ระดับกลาง (คือระหวาง 10,000 ถึง 20,000 บาทตอเดือน) เปนมนุษย
เงินเดือน ประกอบอาชีพเปน ลูกจางเอกชน (รอยละ 42.9) พนักงาน 
ในหนวยงานราชการ/รฐัวสิาหกิจ (รอยละ 16.7) นอกจากน้ีเปนกลุมทีต่อบวา 
คาขาย/ทำธุรกิจสวนตัว รับจางทั่วไป (รอยละ 16.7) และยังศึกษาเลาเรียน 
(รอยละ 14.3) สวนกลุมที่เหลือ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ (รอยละ 7.2) และ 
ไมไดทำงาน (รอยละ 2.4) เปนตน (ดูแผนภูมิขางลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงสัดสวนอาชีพตางๆ ของกลุมนักพนันบอลชาย 

จากการสำรวจยังพบวา นักพนันบอลชายสวนใหญใหเหตุผลวา  
มูลเหตุจูงใจในการเลนพนันบอลของพวกเขานั้นโดยสวนมากเปนเรื่องของ 
“ความบันเทิง” กลาวคือมีถึงรอยละ 76.2 ที่ตอบวา “เลนพนันบอลเพราะ
ไดลุน/สนุก” โดยมีเพียงรอยละ 23.8 ที่ไมเลือกตอบขอนี้ ขณะท่ีมูลเหตุ 
ที่สำคัญรองลงไปในการเลนพนันบอลของพวกเขา ที่สวนใหญเลือกตอบ
คือ “เลนพนันบอลเพราะชอบความเส่ียง/ทาทาย” และ “เลนพนันบอล
เพราะเพื่อน/ญาติ/คนรูจักชักชวน” ซึ่งคิดเปนในสัดสวนท่ีเทากันคือรอยละ 

ลูกจางเอกชน  กำลังศึกษาอยู 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ คาขาย ธุรกิจขนาดเล็ก รับจางทั่วไป 

อื่นๆ  ไมไดทำงาน 
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38.1 ในทางกลับกันมีเพียงรอยละ 19 ที่ตอบวา “เลนพนันบอลเพราะ 
ไดเงินงาย” ขณะที่มีถึงรอยละ 81 ที่ไมเลือกตอบขอนี้ และเมื่อพิจารณา 
ถึงรูปแบบของการเลนพนันบอล จากการสำรวจพบวา นักพนันบอลชาย
สวนใหญ ยังคงนิยมท่ีจะเลนพนันบอลกับเจามือรับแทงหรือ “โตะบอล”  
ซึ่งเปดดำเนินกิจการรับแทงพนันบอลอยูตามยานท่ีอยูอาศัยหนาแนน 
ในเมืองเชียงใหม โดยเฉพาะยานหอพัก สถานศึกษา สถานบันเทิงยาม
ค่ำคืน (คิดเปนรอยละ 45.2 ของท้ังหมด) สอดคลองไปกับคำถามเกี่ยวกับ
สถานท่ีที่นิยมเลนพนันบอล ซึ่งสวนใหญ (คือรอยละ 64.3) ตอบวานิยม
เลนที่โตะบอล และแนนอนวาสำหรับกลุมนักพนันบอลชายท่ีสวนใหญคือ
ลูกจางเอกชนผูมีรายไดระดับกลาง ชวงเวลาท่ีนิยมเลนพนันกันมากท่ีสุด
คือชวงเย็นถึงดึกของวันหยุดสุดสัปดาห หรือวันเสาร-อาทิตย ซึ่งเปนชวง
เวลาของเกมการแขงขันฟุตบอลลีกตางๆ จากตางประเทศ โดยเฉพาะ 
ฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ ที่มีการถายทอดสดเกมการแขงขันทางโทรทัศน
ผานดาวเทียม และเวลาของการถายทอดสดเกมการแขงขัน “ตามปกติ”  
จะเปนเวลาชวงค่ำจนถึงดึกของวันหยุดสดุสปัดาห อนัเปนชวงเวลาท่ีพวกเขา
ไดมีโอกาสพักผอนจากการทำงานตลอดสัปดาหและจากชวงเวลาทำงาน
ตอนกลางวันนั่นเอง  

การติดตามชมการถายทอดสดเกมการแขงขนัฟตุบอลไดกลายมาเปน
สวนหนึ่งของ “ตารางกิจกรรม” เปนสวนหนึ่งของเวลาชีวิตในสังคมเมือง
ของแฟนบอลและนักพนันบอลชายอยางสัมพันธแนบแนน ปรากฏการณ
การแขงขันแยงกันประมูลเพ่ือซื้อลิขสิทธ์ิการถายทอดสดเกมการแขงขัน 
ฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษในป พ.ศ.2556 ดวยมูลคาการซ้ือขายท่ีสูงมหาศาล
อยางไมเคยเปนมากอน นาจะสะทอนใหเห็นถึงกระแสความนิยมของผูชม
ในสังคมไทยท่ีมีตอรายการถายทอดสดเกมการแขงขันฟุตบอลไดเปน 

อยางดี ทั้งนี้โดยทั่วไปแบบแผนของการติดตามรับชมการถายทอดสด 
เกมการแขงขันดังกลาวอาจแยกเปน 3 รูปแบบสำคญั คือ  
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1. การติดตามรับชมในที่พักอาศัย  
2. การติดตามรับชมการถายทอดเกมการแขงขันในรานอาหาร ผับ 

บาร ยามค่ำคืน  
3. การติดตามรบัชมกิจกรรมการถายทอดสดเพือ่เชยีรเกมการแขงขนั

ระหวางสโมสรช้ันนำ เชน ระหวางสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดกับสโมสร 
ลิเวอรพูล หรือที่มักจะเรียกกันติดปากวา “ศึกแดงเดือด” ซึ่งมักจะเปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นตามหางสรรพสินคา หรือลานจอดรถของสถานีโทรทัศน 
โดยเปนความรวมมือระหวางรายการหรือสถานีโทรทัศนและบริษัทขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล โดยเฉพาะเบียร  

รูปแบบของการติดตามชมการถายทอดสดเกมการแขงขันในสถานท่ี
ที่แตกตางกันจึงนำไปสูบรรยากาศ กิจกรรม และความหมายทางวัฒนธรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องไปกับการชมเชียรเกมการแขงขันฟุตบอลผานจอโทรทัศน 
ที่แตกตางกันตามไปดวย 

 

5. ËÞÔ§ÊÒÇ àËÅŒÒ ºÒÃ� áÅÐ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁà»š¹ªÒÂ 

ในเมืองเชียงใหม (และตามหัวเมืองใหญของประเทศ) การติดตาม
ชมเกมการแขงขันฟุตบอล ตามรานเหลา ผับ บาร ถือเปนกิจกรรมที่ไดรับ
ความนิยมเปนอยางสูงในกลุมผูชายวัยทำงานผูมีรายไดระดับกลาง  
(ดังท่ีกลาวไปขางตน) สังเกตไดจากรูปแบบของการใหบริการตามรานอาหาร 
ผับบารและสถานบันเทิงประเภทน้ีที่เพ่ิมข้ึนอยางแพรหลายในพ้ืนท่ีเมือง  
(ในกรณีของเมืองเชียงใหมคือตามยานสถานบันเทิงสำคัญ เชน บนถนน
นิมมานเหมินท ประตูเชียงใหม ยานสันติธรรม ยานประตูหายยา และตาม
สถานบันเทิงบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย ตางๆ เปนตน) ในชวงวันหยุด 
สุดสัปดาห ในสถานบันเทิงเหลานี้ เรามักพบเห็นกลุมลูกคาจำนวนมาก 
ที่เดินทางมานั่งสุมหัวกันฟงเพลง ดื่มกิน ตามประสามิตรสหาย เพ่ือนรวม
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สถาบัน หรือเพื่อนรวมงาน รวมรุนโรงเรียน จากการสังเกตการณอยางมี
สวนรวม เราพบวา การติดตามชมการแขงขันฟุตบอลทางจอโทรทัศน 
ในผับบาร (หรือแมแตในสนามการแขงขันจริง ในเมืองเชียงใหมคือกรณี
ของแฟนบอล Chiang Mai FC) รวมไปกับกลุมเพ่ือนฝูง ควบคูไปกับการ 
ดื่มกิน ไมวาเหลาหรือเบียร นั้นถือเปนกิจกรรมท่ีมีความหมายทางสังคม 
สูงยิ่งตอกลุมผูชายวัยทำงานเหลานี้ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะถือเปน
สวนหน่ึงของการพักผอนหยอนใจในชวงสุดสัปดาห เปนกิจกรรมท่ีจะสราง
ความสุขเล็กๆ นอยๆ ใหกับพวกเขา ยังถือเปนกระบวนการชวยสราง 
สานมิตรภาพ ความเปนเพื่อน และพื้นที่ทางสังคม ในกลุมผูชายไดอยาง
เหนียวแนนและมีความหมายตอความเปนชายของพวกเขา นอกเหนือ 
จากการดื่มกินเสพสิ่งมึนเมา ซึ่งในสังคมไทย การไดดื่มกินหรือสามารถ 
กนิด่ืมสิง่มนึเมาได (โดยไมตองขออนญุาตพอแมอกีตอไป) ถอืเปนสวนหนึง่
ของการแสดงออกซึ่งความเปนชาย อยางนอยก็สำหรับกลุมผูชายในชนบท
ที่เปนมาแตเดิม และในกลุมผูชายวัยทำงานผูมีรายไดนอย จนมาถึง 
ระดับกลาง  

บริการตางๆ ที่รานอาหารผับบารเหลานี้ ตางพยายามหยิบย่ืนให 
ไมวาจะเปนการออกแบบที่เนนต้ังจอโทรทัศนขนาดใหญกลางรานเพื่อให 
บรรยากาศการติดตามชมเกมการแขงขันฟุตบอล “เสมือน” กับการเชียร
ฟุตบอลในสนามจริงๆ โดยมีพนักงานสาวสวยซ่ึงสวนใหญหากไมแตงตัว 
ใหเซ็กซี่ก็มักแตงกายคลายกับกองเชียรทีมฟุตบอล คอยเดินใหบริการ 
เสิรฟน้ำ หรือเครื่องดื่มมึนเมา เปนตัวประกอบบรรยากาศเหลานี้ ไดสราง
สสีนัใหกบัสถานบนัเทงินัน้ๆ ใหกลายเปนเวทแีสดงออกซึง่ “ความเปนชาย” 
ใหกับพวกเขาอยางตรงไปตรงมาโดยแท ในพื้นที่ทางสังคม ในบรรยากาศ
ของการชมเชียรดังกลาว พวกเขาเหลาบรรดาแฟนบอล คือ “นักแสดงชาย” 

ที่กำลังเสนอตัวตน ผานการโหรอง สะใจ ความดิบเถ่ือน หรือแมแต  
“ความถอย” ที่ไดแสดงออกมาในพื้นที่สาธารณะ โดยมีทั้งเพ่ือนและ 
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อีกหลายคนท่ีไมจำเปนตองรูจักกัน พนักงานสาวเสิรฟเหลานั้นเอง 
ที่กลายมาเปน “ผูชม” ในเวทีดังกลาวซึ่งเปดใหแสดงไดทุกๆ วันหยุด 
สุดสัปดาห ในสวนพนักงานสาวเสิรฟ ในกลุมของพวกเธอมีท้ังท่ีเปนพนักงาน
ของรานนั้นๆ เองและ “สาวเชียรเบียร” ที่บริษัทขายน้ำเมาตางสงมา 
ทำหนาทีส่งเสรมิการขายใหกบัเครือ่งดืม่เบยีรยีห่อนัน้ๆ เพ่ือเรงเพ่ิมยอดขาย
ในแตละคืน ทวาจากการสังเกตไมวาจะอยูในบทบาทใด สาวๆ เหลานี้คือ
สีสันและแรงดึงดูดสำคัญของรานเหลา หรือผับบารเหลานี้ ลูกคาผูชาย 
สวนมากมักจะเลือกด่ืมเหลาหรือเบียรตามย่ีหอที่สาวๆ เหลานี้พยายาม 
“เชียร” สงเสรมิยอดจำหนายในแตละคนืนัน้ๆ นัน่เอง ปฏสิมัพันธทางสังคม
ระหวางลูกคาหนุมกับพนักงานสาว ที่เกิดขึ้นในรานอาหารสถานบันเทิง 
ชวงวนัหยดุสดุสปัดาห ในอีกแงหนึง่จงึถอืเปน สสีนัและบรรยากาศท่ีชายโสด
สวนใหญในสังคมเมืองใหญโหยหาโดยแท พวกเธออาจออดออน หรือ
ยั่วเยา ใหชายหนุมหลงเช่ือและซ้ือเบียรที่ เธอทำหนาที่ชวยเจานาย 
เพิ่มยอดขาย ทวาขณะเดียวกันก็อาจเปดโอกาสใหพวกเขาได “เขาถึง” 
ทำความรูจักสรางความสนิทสนมคุนเคยกันไดมากข้ึนจนพัฒนาความสัมพันธ 
ที่เกินเลยมากไปกวาการเปนเพียงแคลูกคากับเด็กสาวขายเบียร 

 

6. ¾¹Ñ¹ºÍÅ¡Ñº¤ÇÒÁà»š¹ªÒÂã¹ÊÑ§¤Áä·Â 

พนนับอล คอืกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีกอตวัข้ึนควบคูไปกับความนิยม
ทีผู่คนมีตอกีฬาฟุตบอลและการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลในสังคมไทย 
การพนันชนิดนี้ถือเปนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่กอตัวขึ้นควบคูไปกับการ 
ที่วิถีชีวิตของผูคนในสังคมไทยกลายเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก
อยางมีนัยสำคัญ พนันบอลและอุตสาหกรรมฟุตบอลคือกระบวนการ 
ที่สะทอนถึงการท่ีชีวิตสมัยใหมในสังคมไทยไดกลายเปนสวนหน่ึงของระบบ
ตลาดโลก พนันบอล เปนเรื่องของผูชายกลุมหนึ่ง ที่อาจจะเรียกวาเปน 
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“กลุมที่มีรายไดระดับกลาง-คอนลงไปถึงระดับลาง” และยิ่งอุตสาหกรรม
ฟตุบอล ธรุกจิและการจดัการแขงขนัฟตุบอลอาชพีในประเทศไทย เปนท่ีนยิม
ไดรับความสนใจ มีการพัฒนา เติบโต และการลงทุนมากขึ้น แนวโนมของ
การเลนพนันบอล นาจะยิ่งจำกัดวงแคบลงเรื่อยๆ แนนอนวา พนันบอล 
ไมไดหายไปไหน เชนเดียวกันกับการพนันประเภทอื่นๆ ในสังคมไทย  

ในสังคมยุคโลกาภิวัตน ดานหน่ึงชีวิตคนเรากลายเปนสวนหนึ่งของ 
“ชุมชนโลก” มากข้ึน ทวาอีกดานหนึ่ง ก็ตองเผชิญกับกิจกรรมจำเจซ้ำซาก 
นาเบ่ือหนายจาก “สินคา” ระบบงานบริการท่ีมุงเนนความเปนมาตรฐาน 
การทำงานภายใตระบบบริษัทการบริหารงานสมัยใหม ชีวิตพนักงานบริษัท 
“คนงานในระบบ” ผูมีรายไดระดับกลางกลับถูกพันธนาการและตกอยู 
ภายใตภาวะไรอำนาจมากขึ้น ฉะน้ันการที่ผูชายเหลานี้ (โสด อายุระหวาง 
25-40 ป มีเงินเดือนแตก็ไมสูงมากนัก) จะแสวงหากิจกรรมสรางชีวิต
วัฒนธรรมเพื่อทดแทน ไมใหตนเองรูสึกแปลกแยกไรชีวิตความเปนคน 
มากไปกวาจุดที่มนุษยจะทนตอไปได ผานการเลนพนัน เขารานด่ืมกิน 
สุงสิงกับเพื่อนและผูหญิงในผับบาร จึงอาจกลายเปนหนทางหนึ่งที่จะชวย
เยียวยารักษาใจพวกเขาไดบางเชนกัน 

การเลนพนันบอล ไมเพียงตองอาศัยทักษะความสามารถในการ
วิเคราะหจัดการกับ “ขาวสาร” มากมายมหาศาลที่ถูกสงผานมาทางส่ือ
สมัยใหมในแตละวัน ที่สำคัญการไดทำนายทายผลการแขงขัน ไดรวมแชร
ประสบการณสังคมตางๆ ไปกับกลุมเพ่ือน ในเครือขายชุมชนนักพนัน 
นอกจากจะเปน “การลงทุนที่ทาทาย” (ดังที่สวนใหญตอบวามูลเหตุจูงใจ 
ที่นำไปสูการเลนพนันบอลนั้นคือการไดลุนและสนุกที่ไดเลน) การ “ไดเลน” 
พนันบอล ยังอาจกลายเปนสวนหนึ่งของการประกอบสรางความเปนชาย 
เปนกระบวนการที่เอ้ือใหนักพนันบอลชายทั้งหลายไดผลิตซ้ำอำนาจ ความ
สามารถที่จะกำหนดชะตากรรมชีวิตของตนในสังคมเสี่ยงยุคโลกาภิวัตน  
อีกท้ังการไดเลนพนันบอล ซ่ึงยังเปนส่ิงท่ีผิดกฎหมาย ไดแสวงหา “ประโยชน” 
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จากกิจกรรมนอกกฎหมาย ยังกลายเปนสัญลักษณของการไดทาทายอำนาจรัฐ 
อำนาจที่กดบังคับ ควบคุม ชีวิตประจำวันของพวกเขามาอยางยาวนาน 

ชีวิตของผูคนในโลกสมัยใหมถูกกำหนดดวยเวลา เมื่อพิจารณา 
กีฬาฟุตบอล ในฐานะท่ีเปนธุรกิจผลิตสินคา อุตสาหกรรมฟุตบอลจึงเปน
เสมือน “ตลาด” ขนาดใหญ และในตัวของมันเองก็เปนพื้นที่ที่ทำใหเราเห็น
การเปล่ียนแปลงแลกเปล่ียน ที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและในสังคมโลก 
มากไปกวาน้ัน การเลนพนันบอลเปนเร่ืองของส่ือและการบริโภคส่ือ 
ยุคเสรีนิยมใหม ผูเลนไมเพียงแตตองติดตามขาวสารในแวดวงฟุตบอล 
ทวาจำนวนไมนอยยังตองลงทุน และยินดีท่ีจะลงทุน เชน การจายคาบริการ
อินเตอรเน็ตรายเดือน การสมัครเปนสมาชิกโทรทัศนระบบบอกรับ (Pay 
TV) เพื่อที่จะไดติดตามชมการถายทอดสด ผลการแขงขัน การวิเคราะหของ
กูรู การติดตามแนวโนมราคาพนันขันตอ (ผานรายการวิเคราะหเจาะลึก)  
ที่ไมตางไปจากราคาขึ้นลงของหุนในตลาดหลักทรัพย ในแงนี้ระบบ 
และเครือขายของการเลนพนันบอลจึงซับซอนพอๆ กับระบบตลาดเงิน  
ที่ดำเนินไปในระดับขามชาติ เราจะไมสามารถเขาใจ “ระบบ” นี้ไดหากยัง 
คงคิดอยูในระดับชาติ  

วิถีการดำเนินชีวิตของผูคนในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะถูกกระบวนการ
เชิงสถาบันตางๆ ในระบบอุตสาหกรรมและธุรกิจส่ือทำใหกลายเปน  
“อะตอม” หรือปจเจกชนท่ีดูเหมือนจะไรสติ ไรอำนาจท่ีจะจัดการชีวิตตนเอง 
ทวาในระดับปฏิบัติการ พนันบอลและวัฒนธรรมแฟนบอล นี่เองที่นาจะ
กลายเปน “พ้ืนท่ีทางสังคม” เปนประชาสังคมใหมของกลุมผูชาย ท่ีพยายาม
จัดการกับอำนาจท่ีถูกรื้อถอนออกไป พยายามท่ีจะกำหนดชะตากรรมชีวิต
ของตัวเองใหม การเลนพนันบอล จึงเหมือนกับ การเลนเกมกีฬา ที่กลาย
มาเปน “สนามของความสัมพันธเชิงอำนาจ” เปนพื้นท่ีทางสังคมที่ประกอบ
สรางข้ึนใหม เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมสามารถสรางความหมาย ชวยใหรูสึก
มีตัวมีตนข้ึนมา พนันบอลจึงถือเปนสวนหน่ึงของชีวิตสมัยใหม เปนเร่ือง
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ของผูชายท่ีใชชีวิตอยูในสังคมเมือง อันเปนสังคมในโลกสมัยใหมที่ชีวิต 
เต็มไปดวย “ภาวะเสี่ยง” และความไมมั่นคง เปนสังคมเสี่ยง (risk society) 
ที่ เนนความเปนปจเจกชน เปนสังคมท่ีเต็มไปดวยแนวโนม อำนาจ 
กระบวนการเชิงสถาบันตางๆ ที่พยายามรื้อถอน “ความเปนชุมชน” และ
ตัวตนของผูคนอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้สำหรับกลุมผูชายท่ีมีรายไดระดับ
กลางจนไปถึงคอนขางลาง พนันบอล/วัฒนธรรมแฟนบอล จึงกลายเปน 
“พื้นที่ของผูชาย” เปนพื้นที่แหงการประกอบสรางและผลิตซ้ำ “ความเปน
ชาย” ไดอยางลงตัว ทวาความเปนชาย ที่วานี้คืออะไรกันแน สรางหรือ
พิสูจนไดอยางไร สังคมไทยมีกลไกของการสรางและพิสูจนความเปนชาย
อยางไร หรือจะแสดงออกซ่ึงความเปนชายไดอยางไร 

ทามกลางสถานการณที่ผูชายเริ่มถูกผูหญิงเบียดขับแขงขันอยาง
เทาเทียมมากขึ้น สถิติดานการศึกษาชี้ใหเห็นวาในสถาบันระดับอุดมศึกษา
และสถานท่ีทำงาน สดัสวนของผูหญงิทีม่ากกวาผูชายมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน
เรื่อยๆ ในบริบทเชิงโครงสรางดังกลาว “ชุมชนของผูชาย” กำลังถูกทำลาย 
หายไปดวยชีวิตสมัยใหม หายไปดวยชีวิตการงานที่อาจเต็มไปดวยการ 
ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรืออยูภายใตอำนาจบังคับสั่งการของนายจาง หรือ
ระบบบริษัทที่เต็มไปดวยกฎเกณฑและเหตุผล หายไปดวยเพราะวาพื้นท่ี
ของพวกเขาถูกผูหญิงเบียดขับออกไปก็อาจมี ฉะน้ันผูชายไทยกลุมน้ีตองการ
อะไร จะแสดงออกเสนอความเปนชายไดอยางไร  

การเลนพนันบอล/การบริโภคขาวสารเกี่ยวกับแวดวงฟุตบอล กลาว
อยางถึงที่สุดจึงถือเปน “ประสบการณรวม” อยางหน่ึง ไมตางไปจากการ 
ไดเขาไปชมเชียรเกมการแขงขันฟุตบอลในสนาม หรือตามผับบาร ท่ีมีเพ่ือนฝูง
รวมดื่มกิน และเชียรเกมการแขงขันผานจอโทรทัศน ไมมีใครดูเกมการ
แขงขันฟุตบอลอยูในหองคนเดียวแลวจะสนุก ในทำนองเดียวกันกับที่การ
เลนพนันบอล ที่จะเลนไดอยางสนุกและมีความหมาย (อยางนอยสำหรับ
กลุมผูชายท่ีมีรายไดระดับกลางและใชชีวิตอยูในสังคมเมืองใหญ) นั้น 
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จะตองเลนกับคนรูจัก ดูบอลกับเพื่อน ดื่มกินกัน ในระดับโครงสราง สิ่งที่
ผูชายกลุมนี้กำลังพิสูจน หรือพยายามแสดงออกซึ่งความเปนชาย จึงอาจ
หมายถึงตั้งแต ความสามารถในการสืบพันธุ ความสามารถที่จะกำหนด
ชะตาชีวิต และการปกปองดูแล เสรีภาพของตนเอง (และคนท่ีรัก) ที่อาจ
แสดงออกมาผานอัตลักษณความเปนชายที่ดิบเถ่ือน และความรุนแรง 
ทางกายภาพ ในเง่ือนไขเชนนี้ การเชียรบอล พนันบอล และด่ืมกิน 
กับเพื่อนฝูงในชวงสุดสัปดาห หลังเลิกงาน จึงอาจตีความไดวาไดกลาย 
มาเปนสวนหนึ่งของการสรางพื้นที่ความเปนชาย และน่ีคือ “ภาพสวนหนึ่ง” 
ของชีวิตผูชายไทยที่กำลังตอสูกับการที่ตัวตนของพวกเขากำลังสูญเสีย
ความเปนชาย การเลนพนันบอล จึงเสมือนกับเปนการพยายามหาทาง 
ที่จะมีชีวิต ใชชีวิตแบบผูชาย หรือกลาวอยางถึงที่สุด คือการประกอบสราง 
“ชุมชนของผูชาย” ในสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน 
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ภาพประกอบ : การชมเชียรเกมการแขงขันฟุตบอลในสนามกีฬา “เชียงใหม 700 ป” 
และผับบารแหงหนึ่ง 
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* บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจยัเรือ่ง “พนนับอล อำนาจ และความเปนชาย” 
โดยมี วสันต ปญญาแกว เปนหัวหนาโครงการ พงศกร สงวนศักดิ์ และจุติพร  
ทรัพยปญญาญาณ เปนนักวิจัยสมทบ ไดรับทุนสนับสนุนจาก ศูนยศึกษาปญหา 
การพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (มกราคม 2557). 

1  ขอมลูทีน่ำเสนอในบทความน้ีมาจากการทำงานวิจยัภาคสนาม (ระหวางเดือนมกราคม
ถึงพฤศจิกายน 2556) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยประยุกตใชวิธีการวิจัยสำรวจ  
(survery research) และวิธีการวิจัยสังคมเชิงสืบสวนตรวจสอบ (investigative social 
research) ซึ่งอาศัยการสังเกตการณและการสัมภาษณ “แหลงขาว” ที่จะใหขอมูล 
เชิงลึกแตไมอาจเปดเผยตัวตนได โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีศึกษา ตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของ
สมัพนัธไปกบักจิกรรมการติดตามชมเกมการแขงขนั การเลนพนนับอล และการบริโภค
ขาวสารเก่ียวกับเกมกีฬาฟุตบอล คือ สนามฟุตบอลหญาเทียม สนามกีฬา 700 ป 
รานอาหาร ผับ บารตางๆ ที่กลุมผูชาย/นักพนันนิยมเขาไปน่ังดื่มกินและติดตามชม
การถายทอดสดเกมการแขงขนัฟตุบอลในชวงสดุสปัดาห และรวมจนไปถึง โตะพนนับอล 
ซึ่งเปดใหบริการลูกคาตามยานที่อยูอาศัยหนาแนนตางๆ ในเมืองเชียงใหม  

2  การวจิยัสำรวจ โดยใชแบบสอบถามและผูชวยเกบ็แบบสอบถาม 4 คนทำการสมัภาษณ 
(ผานคำถามในแบบสอบถาม) กับกลุมตัวอยาง จำนวน 70 คน ทำการเก็บขอมูล
ตามสถานท่ีตางๆ ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2556 โดยการคัดเลือกพ้ืนที่
แบบเจาะจง คือบริเวณดานนอกของสนามกีฬา 700 ป เชียงใหม ชวงสุดสัปดาห 
ซ่ึงการแขงขันของทีมสโมสรเชียงใหมเอฟซี และสนามฟุตบอลหญาเทียม แหงหนึ่ง
ในเมืองเชียงใหม โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) คือ
เมื่อเจอกลุมเปาหมาย ตามสถานที่ที่พวกเขานิยมไปรวมกิจกรรมหรือใชเวลาในชวง
วันหยุดสุดสัปดาห ก็ขอความรวมมือในการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม  
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 วสันต ปญญาแกว 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (ปการศึกษา 

2532) จากน้ันเขาศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (วท.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ปการศึกษา 2536) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สังคมวิทยามหาบัณฑิต ปการศึกษา 
2541) และ The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย จนสำเร็จการศกึษา
ระดับปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา (กุมภาพันธ 2549) ปจจุบันทำงานเปนอาจารย
ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และดำรงตำแหนงหัวหนาศูนยวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เริ่มชอบฟุตบอลอยางจริงจังต้ังแตเด็ก ผานการตูนสตารซอคเกอรเรื่อง “ไอหนู
ยอดนักเตะ” อยากเลนฟุตบอลแบบ “ซึบาสะและเพื่อนๆ” ทุกวันหยุดสุดสัปดาห 
มักรวมกวน หาที่วางๆ ตั้งทีมเตะบอลพลาสติก ตามมีตามเกิด ติดตามทีมสโมสร 
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด ตั้งแตยุค มารค ฮิ้ว กับทาเตะปนจักรยานอากาศ ชวงเรียน
มหาวิทยาลัย ที่เชียงใหม นาจะเปนชวงที่สนุกและเลนฟุตบอลจริงจังที่สุด ปจจุบัน
แมวาจะ “แขวนสต๊ัด” ไปแลว ทวายังคงติดตามชมเชียรฟุตบอลและเปน “แฟนผี” 
ตลอดกาล 

 
 สายชล ปญญชิต 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา กรุงเทพฯ (ปการศึกษา 2546) จากนั้นเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยศรีนคริน-
ทรวิโรฒ (ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง 
ปการศึกษา 2550) และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทำวิทยานิพนธเกี่ยวกับฟุตบอล 
แฟนคลับในสังคมไทย จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสังคมวิทยา (ปการศึกษา 
2554) ปจจุบันทำงานเปนอาจารยพิเศษ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ และดำรงตำแหนงรองผูจัดการโครงการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  
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เริ่มสนใจกีฬาฟุตบอล ผานนิตยสารสตารซอคเกอร ที่เวลาน้ันนำเสนอขาว
เกี่ยวกับทีมชาติประเทศซาอุดิอาระเบียในฐานะทีมแรกของทวีปเอเชียที่สามารถผาน
เขาไปแขงขนัฟตุบอลโลกรอบสุดทาย 1994 ทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาเปนเจาภาพ จากน้ัน
ติดตามเชียรทีมชาติอิตาลี ยุคโรแบรโต บัคโจ สนใจฟุตบอล Premier League เพราะ
ลีลาของ เอริค คันโตนา จากนั้นมาก็กลายเปน “แฟนแมนยู” โดยตลอด ปจจุบันยังคง
ติดตามปรากฏการณฟุตบอลท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อความบันเทิงและ
ในเชิงวิชาการ  

 
 ชาญ พนารัตน 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ  
(ปการศึกษา 2545) จากนั้นเขาศึกษาตอที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (รัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปการศึกษา 2549) และ The University of Essex 
ประเทศอังกฤษ (สังคมวิทยามหาบัณฑิต ปการศึกษา 2553) ไดรับทุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อบรรจุเปนอาจารยประจำภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปจจุบันกำลังศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาที่ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย  
เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับประวัติศาสตรพัฒนาการของฟุตบอลในประเทศไทย   

เลนและสนใจติดตามฟุตบอลต้ังแตชวงเรียนมัธยม โดยเฉพาะฟุตบอลโลก 
1998 โดยตามเชียรทีมชาติไนจีเรียและโครเอเชีย จากน้ันจึงติดตามทีมสโมสรที่มี 
ผูเลนจากทั้งสองชาติ (อาทิ ตาริโบ เวสท และดาริโอ ซีมิช) และกลายเปนแฟนบอล 
ทีมอินเตอร มิลาน นับแตนั้นมา ชวงเปนนิสิตจุฬาฯ ยังคงหาเวลาเลนฟุตบอลอยูเสมอ 
หลังป 2552 กระแสความนิยมฟุตบอล Thai Premier League เฟองฟู จึงติดตาม 
เชียรทีมชลบุรี เอฟซี ยุคโคชเฮง วิทยา เลาหกุล (อดีตยอดนักฟุตบอลไทยตลอดกาล) 
และกอนไปเรียนตอทีซ่ดินยี ไดตดิตามเชียรทมีเชยีงใหม เอฟซ ีทมีของเมืองทีจ่ะกลบัมา
ใชชีวิตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา 

 
 อาจินต ทองอยูคง 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จังหวัด
เชยีงใหม (ปการศกึษา 2543) จากนัน้เขาศกึษาตอทีม่หาวทิยาลัยเชียงใหม (วทิยาศาสตร
บัณฑิต สาขาจิตวิทยา ปการศึกษา 2547) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรียนสาขา

ประวัติศาสตร� อำนาจ การเมือง และความเป�นชาย 243



มานุษยวิทยา ทำวิทยานิพนธเกี่ยวกับวัฒนธรรมแฟนบอล จนสำเร็จการศึกษา  
(ปการศึกษา 2554) ปจจุบันเปนนักวิจัยอิสระ ไดรับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนยวิจัยปญหาสุราเพื่อทำวิจัยเร่ือง 
“แอลกอฮอล ความรุนแรง และมาตรการปองกันในฟุตบอลไทย”  

เลนและติดตามชมฟุตบอลมาต้ังแตจำความได ชวงเวลานาจดจำในชีวิต 
การเลนฟุตบอลคือการเปนผูนำและศูนยรวมจิตใจใหกับลูกทีมในนาม “ทีม Psycho”  
ทีมฟุตบอลของภาควิชาสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม (แตถา “ลูกทีม” ไดมาเห็น
ขอความน้ีพวกเขาตองโวยวายวาขี้โมแนๆ) ปจจุบันยังคงเลนฟุตบอลเพ่ือความสนุก 
เพลิดเพลิน และติดตามชมฟุตบอลทีมสโมสรในประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมตางๆ 
ของแฟนบอล และรูสึกวา เรื่องราวรอบๆ สนามดูจะนาสนใจกวาการแขงขันฟุตบอล
ในสนามเสียดวยซ้ำ 

 
 ณัฐกร วิทิตานนท 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม  
(ปการศึกษา 2537) จากนั้นเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม (รัฐศาสตรบัณฑิต 
ปการศึกษา 2541) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง 
ปการศึกษา 2544) และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต [สังคมศาสตร] 
ปการศึกษา 2554) ปจจุบันทำงานเปนอาจารยและดำรงตำแหนงผูชวยคณบดี สำนัก
วิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

แมเปนชาวเชียงใหมโดยกำเนิด แตปจจุบันปกใจตามเชียรทีมสโมสรเชียงราย 
ยูไนเต็ดตามถิ่นฐานที่ทำงาน จำความไดแมนวาเร่ิมอดตาหลับขับตานอนดู ฟุตบอล  
กลางดึกครั้งแรก ตั้งแตตอนอยู ป.4 คือเกมการแขงขันนัดชิง ฟุตบอลโลก 1986 
ระหวางทีมชาติเยอรมันตะวันตกกับอารเจนตินา จากนั้นจึงเริ่ม “บาบอล” อยางจริงจัง 
เปนตัวตั้งตัวตีรวมเพื่อนฝูงแถวๆ บาน ตั้งทีมฟุตบอล “โชตนา” ตระเวนแขงไปท่ัว
เชียงใหม ปวารณาตัวเปนสาวกปศาจแดง ดวยเหตุผลงายๆ คือ แมนเชสเตอรยูไนเต็ด 
ทำใหคนเชียรยิ้มไดมากกวาทุกๆ ทีมใน Premier League ยุคนั้น กอนท่ีจะยิ้มยากขึ้น
เรื่อยๆ เมื่อ เซอร อเล็กซ เฟอรกูสัน วางมือ 
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 พงศกร สงวนศักดิ์ 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จังหวัด

เชียงใหม (ปการศึกษา 2545) จากน้ันศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (วท.บ.สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ปการศึกษา 2549) และร่ำเรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
เดียวกันน้ี จนไดรับรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง ปการศึกษา 2555) 
ปจจุบันทำงานเปนผูชวยนักวิจัยโครงการประชาธิปไตยกับทองถ่ิน ศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเปนนักวิจัยสมทบโครงการวิจัย 
“พนันบอล อำนาจ และความเปนชาย” โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก ศูนยศึกษาปญหา
การพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

เริ่มชื่นชอบกีฬาฟุตบอลต้ังแตวัยเด็ก โดยเร่ิมตนจากพอที่เปนผูสอนใหรูจัก
กีฬาชนิดนี้ และยังแนะนำใหรูจักทีมสโมสรตางๆ ในตางประเทศ ทำตัวเปน “เด็กหงส” 
ตั้งแตวัยเยาว เพราะลิเวอรพูลคือรักแรกพบและยังคงรักอยูมาถึงปจจุบัน สมัยที่ยัง
เรียนช้ันประถมท่ีจังหวัดตาก ความคล่ังไคลในกีฬาฟุตบอลยังมีไมมาก จนเม่ือยายมา
เรยีนตอระดบัมัธยมทีโ่รงเรยีนปรินสรอยแยลสวทิยาลยั จงึไดกลายเปน “คนบาบอล” ไป 
ปจจุบันยังคงหลงใหลในกีฬาฟุตบอลทั้งที่เลนจริงในสนามและการติดตามชม Premier 
League (กับกลุมเพื่อน) ตามผับบาร เปนสวนใหญ  

 
 จุติพร ทรัพยปญญาญาณ 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม  
(ปการศึกษา 2549) จากน้ันศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (วท.บ.สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ปการศึกษา 2555) ปจจุบันทำงานวิจัยเปน “มือปนรับจาง” ใหกับโครงการ
ประชาธิปไตยกับทองถ่ิน ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม และเปนนักวิจัยสมทบโครงการวิจัย “พนันบอล อำนาจ และความเปนชาย” 
โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก ศูนยศึกษาปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

เร่ิมสนใจติดตามชมเชียรเกมการแขงขันฟุตบอลต้ังแตสมัยเรียนมัธยมท่ีมงฟอรตฯ 
สวนมากจะติดตามชมการแขงขนัฟตุบอล Premier League และจำเปนตองมาติดตามชม
เชียรทีมสโมสร เชียงใหม เอฟซี อยางจริงจังก็ชวงที่ทำงานวิจัยในโครงการ “พนันบอล 
อำนาจ และความเปนชาย” นี่เอง 
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