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หากความเปนเหตุผลคืออุดมการณที่กําหนดความเปนไปของชีวิต 
การทําใหชีวิตกลายเปนเรื่องของเหตุและผลก็คือกลไกสําคัญของกระบวนการ
เปลี่ยนผานเขาสูโลกสมัยใหม โลกที่ Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน
นามอุโฆษทํานายวา กิจวัตรประจําวันและการปฏิบัติ ทั้งการงาน ศาสนา และ
การพักผอนหยอนใจของผูคน มแีนวโนมทีจ่ะกลายเปนเร่ืองเชิงเทคนคิวทิยาการ 
สามารถคิดคํานวณได

ในสายตาของ Weber ชีวิตสมัยใหมคือสภาวะท่ีมนุษยกลายเปน
องคประธานของการใชชีวิตที่เต็มไปดวยเหตุและผล ชีวิตของผูคนจึงเปรียบด่ัง 
“นกที่บินอยูในกรงขัง”

ทวาความเปนเหตุผลก็ไมใชผลรวมท้ังหมดของการมีชีวิต กลาวอีกอยางหน่ึง 
การเปลี่ยนผานเขาสูสภาวะสมัยใหม หรือท่ี Nobert Elias นักสังคมวิทยา
ยิวพลัดถ่ินจากเยอรมันเรียกวา “กระบวนการสรางความศิวิไลซ” ก็หาใชการ
เปลีย่นแปลงสูความกาวหนาแบบเสนตรง (ดงัท่ีผูคนสวนใหญมกัจะทกึทักเขาใจ
กันไปเอง) ทวาคือกระบวนการท่ีผูคนในโลกสมัยใหมรับรูและพยายาม “สรางภาพ” 
ตนเอง ใหแตกตางไปจากคนอ่ืน หากชาวตะวันตกคือผูศิวิไลซ ในสายตาของ
พวกเขา ผูคนนอกตะวันตกก็คอืพวกท่ียงัปาเถือ่นลาหลงั ในทาํนองเดยีวกนักบั
ทีช่นช้ันนาํสยามเม่ือรอยกวาปทีแ่ลว เริม่ทีจ่ะเช่ือวา ชวีติของพวกไพรใตปกครอง 
เกือบจะทั่วราชอาณาจักรนั้นยังอยูในสภาวะ “ไมศิวิไลซ”

กระบวนการสรางความศิวิไลซ จึงเต็มไปดวยเร่ืองของการสรางวินัย 
การบังคับปรับแปลงรางกายและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ใหมนุษยวิวัฒนจาก
ความกักขฬะมาเปนผูมีอารยะ จากความไรระเบียบไปเปนวินัยและมารยาท
ชั้นสูง จากพวกไพรสถุลไปเปน “ผูดีมีสกุล”



ในรัฐสมัยใหม กระบวนการสรางความศิวิไลซจึงกลายเปนเร่ืองใหญของ
การสถาปนาสรางประเทศ และในกรณขีองสยาม ความเปนพลเมอืง การศึกษา 
และกีฬาสมัยใหม คือกลไกสําคัญ

ทวาหากการเปลี่ยนผานเขาสูสภาวะสมัยใหม หาไดเดินทางแบบเสนตรง
ฉันใด รัฐสมัยใหมก็หาไดผูกขาดกระบวนการสรางวินัยใหกับพลเมืองไดฉันนั้น

การสรางสภาวะศิวิไลซ กลาวอีกนัยหน่ึง คือกระบวนการท่ีกินเวลา
ยาวนาน อาจถึงข้ันขามชาติภพ หลายช่ัวอายุคน และเอาเขาจริงอาจไมมีวันส้ินสุด

ฟตุบอล คอืกฬีาของโลกสมยัใหม ในสนามฟตุบอลเราเหน็ทัง้ทกัษะทีผ่าน
การฝกฝนของผูเลน กลลวงหลอกลอ กฎกติกาที่ควบคุมโดยกรรมการผูตัดสิน 
ระเบียบวินัย การแสดงความตื่นเตนเราใจ และสภาวะอันไรเหตุผล ที่โลดแลน 
เริงระบํา

John Fiske นักวัฒนธรรมศึกษาชาวอังกฤษ ตั้งขอสังเกตวา เง่ือนไข
ที่ทําใหฟุตบอลสมัยใหมกลายมาเปนเกมกีฬาที่ไดรับความนิยมอยางลนหลาม
ก็คือ การที่เกมกีฬาชนิดนี้ ไดสราง “พื้นที่” ทดแทน สภาวะที่แฟนบอลจํานวน
มหาศาลถูกกํากับควบคุมผานวินัยในโลกของการทํางาน สนามฟุตบอลกลายเปน
สถานทีท่ีพ่วกเขาพลิกผัน สถาปนาอํานาจผานการ “จองมอง” เกม นกัเตะ และ
การเลนฟุตบอล ไปจนถึงการระบายอารมณ ความรูสึก พฤติกรรมตางๆ 
ที่เปรียบดั่งการไดเขาสูสนามประลองการตอสูที่ไมไดมีอยูในโลกของความจริง

การขยายตัวของอุตสาหกรรมฟุตบอล จึงเปรียบเสมือนการสถาปนา
สถาบันวัฒนธรรมสมัยใหมที่สราง “สนามรบจําลอง” ใหผูคนไดโตตอบ สภาวะ
แหงความจําเจซ้ําซาก นาเบื่อ และการดําเนินชีวิตท่ีเต็มไปดวยกฎ กติกา 
การกํากับควบคุมเวลาของสังคมระเบียบวินัย

ฟุตบอลคือพื้นที่วัฒนธรรมท่ีมนุษยในโลกสมัยใหม ใชแสวงหาความ
ตื่นเตนเราใจ และการแสดงออกเพื่อตอตานการมีชีวิตที่นาเบื่อ ไรความหมาย 
ไรตัวตน เพราะความบันเทิงสนุกสนาน ความตื่นตาตื่นใจของเกมการแขงขัน
กีฬาชนิดนี้ มักจะเปนสิ่งที่ “ไมอาจทํานายได”
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กลาวอยางถึงที่สุด สนามฟุตบอลคือ “โรงละคร” ที่ไมมีคนเขียนบท 
ความเศราโศก หรือปลื้มปติดีใจ คือส่ิงท่ีผูคนไดมาจากการเปนสวนหน่ึง
ของกิจกรรมรวมหมูระดับอภิมหาประชาชน

ในโลกสมัยใหม ความหมายของฟตุบอลจงึเปนเร่ืองของการทีเ่กมกีฬาชนิด
นี้สามารถสรางโอกาสใหผูคนไดมีประสบการณ มีอารมณรวม พัวพันไปกับ
การแสวงหาความตื่นเตนเราใจ

ฟุตบอล คือ “พื้นที่” ที่เราเห็นทั้งความดิบเถื่อนและสภาวะศิวิไลซ 
ดํารงคงอยู คูกัน

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม 
เลมน้ี คอืหนังสือรวบรวมบทความ ทัง้จากผลงานวจิยั ผลงานวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก และจากขอเขียนท่ีเกิดจากความรัก ความสนใจของ
ผูเขียนแตละทาน ที่มีเกี่ยวกับฟุตบอลในสังคมไทย

กวาที่จะกลายมาเปนหนังสือเลมนี้ กลุมผูเขียนทํางานดวยกันบาง 
แยกกันทําบาง ตามวาระและโอกาสของแตละคน บทความเกือบท้ังหมด 
(ยกเวนของชาญ พนารัตน) เคยนําเสนอในวงเสวนา หรือเวทีประชุมวิชาการ 
เพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากอนแลวอยางนอย 2 ครั้ง คือ

คร้ังท่ี 1 งานเสวนาวิชาการ “ฟุตบอลไทยกับไทยศึกษา” ในวันศุกรที่ 
4 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีผูทรงคุณวุฒิวิจารณผลงานที่นําเสนอ 2 ทาน คือ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยกุต ิมกุดาวิจติร (จากคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวทิยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) และศาสตราจารย ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ 
(จากภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

คร้ังท่ี 2 การประชุมเสวนาวชิาการนาํเสนอผลการวจิยั “โครงการฟตุบอล
ไทยพรีเมียรลีก: การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” 
ในวันศุกรท่ี 1 เมษายน 2559 ณ หองประชุมช้ัน 4 ตึกปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีศาสตราจารย ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ และ
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รองศาสตราจารย ดร.ไชยันต รัชชกูล (จากคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา) ไดกรุณาเขารวมรับฟงและเสนอขอวิจารณเพื่อปรับแก
ผลงานการเขียนใหดมีากย่ิงขึน้ พวกเราขอกราบขอบคณุผูทรงคุณวฒุทิัง้ 3 ทาน 
ไว ณ โอกาสนี้ดวยอีกครั้งหนึ่ง

และพวกเราขอขอบคุณ ศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูใหทุนสนับสนุนการตีพิมพ ที่เห็นความสําคัญและ
ประโยชนที่อาจพึงมีของงานเขียนชิ้นนี้ หนังสือเลมนี้กอรูปประกอบสรางขึ้นมา
จากความแตกตางหลากหลายของประเด็นปญหา แนวคิด วิธีวิทยา ทาที 
ที่ผูเขียนแตละคนมีตอมิติประวัติศาสตรวัฒนธรรมของปรากฏการณฟุตบอล
ในสังคมไทย แนนอนวาหนังสือเพียงเลมเดียว คงไมสามารถสะทอนเรื่องราว
เหลานัน้ไดครอบคลุมทัว่ถวน แมกระน้ันสิง่ทีอ่าจจะยึดโยงงานเขียนหลากหลาย
บทในหนงัสอืเลมนีเ้ขาไวดวยกันไดกค็อื ความเชือ่ทีว่าในบริบทของสถานการณ
ปจจุบัน “สนามฟุตบอล” นั้นคือพ้ืนท่ีแหงความหวัง ทั้งในทางเศรษฐกิจ
และสังคม
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ฟุตบอลในสังคมไทย
จากกีฬาสรางความศิวิไลซ สูพื้นที่บันเทิง

และวัฒนธรรมของชนชั้นใหม

วสันต ปญญาแกว1

1. 1. บทนํา

ฟุตบอลสมัยใหม คือเกมการแขงขันที่พัฒนาขึ้นอยางเปนระบบและ
กลายเปนอุตสาหกรรมอาชีพอยางหน่ึงในสังคมอังกฤษตั้งแตยุคพัฒนา
อุตสาหกรรม ราวๆ ปลายศตวรรษที่ 19 เปนตนมา และปจจุบันฟุตบอลนาจะ
กลายมาเปนเกมกีฬาที่มีจํานวนผูคนนิยมใหความสนใจติดตามกันอยาง
ลนหลามทั่วโลก กีฬาสมัยใหมชนิดนี้เริ่มแพรกระจายออกจากเกาะอังกฤษ
ไปยังทวีปตางๆ ตามเสนทางการแผขยายอํานาจของอังกฤษยุคอาณานิคม 
กระทั่งกลายเปนเกมกีฬาที่ลงหลักฝงรากและเติบโตขึ้น ควบคูไปกับการสราง
ความศิวิไลซในเครืออาณานิคมทวีปตางๆ เกือบท่ัวโลก กรณีของสยาม 

1 
จากสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน ความเปนชาย 
วยัรุน และวฒันธรรมบริโภคนยิม โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.วสนัต ปญญาแกว (หวัหนา

โครงการ) อาจินต ทองอยูคง และพงศกร สงวนศักด์ิ. ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มีนาคม 2558 – เมษายน 2559) ไดรับทุน

สนับสนุนจาก ศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1





ฟุตบอลสมัยใหมเร่ิมมีการนํามาเลนกันต้ังแตชวงรอยตอสมัยรัชกาลที่ 4 และ
รัชกาลท่ี 5 (ศรีวิสารวาจา, พระยา, 2509 อางใน สิทธิ, 2540: 10) ทวาฟุตบอล
ก็ยังเปนกีฬาท่ีเลนกันเฉพาะในแวดวงชาวตางชาติ จนมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 
จึงเริ่มเปนที่รูจักในหมูชนชั้นนําชาวสยาม กีฬาซึ่งเปนตัวแทนของโลกสมัยใหม
ชนิดนี้ถูกนําเขามาหัดเลนและเผยแพรโดยสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
นักเรียนนอกจากเกาะอังกฤษ กระท่ังตอมาเกมกีฬาสมัยใหมชนิดน้ีไดแพรกระจาย
และเปนทีรู่จกักนัไปโดยทัว่ ผานสถาบันการศึกษาสมยัใหม โดยเฉพาะโรงเรยีน
ประถมและกรมพลศึกษา ซึ่งไดถูกสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ฟุตบอลและ
สถาบันการศึกษากลายเปนกลไกของการพัฒนาประเทศนับแตน้ันมา

ควบคูไปกับระบบการศึกษา การบริหารรัฐกิจ และเทคโนโลยีความเจริญ
สมัยใหมดานตางๆ (อาทิ การเดินรถไฟ สถาปตยกรรม ระบบทหาร และการ
สื่อสารโทรคมนาคม) ชนช้ันนําสยามที่สําเร็จการศึกษากลับมาจากยุโรป 
ไดเริ่มนําเอาวิธีคิดและการปฏิบัติเรื่องการพักผอนหยอนใจ (leisure) อันเปน
สัญลักษณของความศิวิไลซแบบตะวันตกเขามาสูสังคมสยาม กิจกรรมใหมๆ 
เชน การทองเท่ียวตากอากาศ การสะสมของเกา การใชกลองถายรูป หรือ
การเลนกีฬาแบบตะวันตก ไดกลายเปนมาตรฐานใหมของการแสดง “หนาตา” 
ในหมูชนชั้นสูง กีฬาสมัยใหมที่นําเขามาในชวงนั้นมีทั้งโครเกต กอลฟ เทนนิส 
ขี่มา และฟุตบอล (วีรยุทธ, 2549; ชาญ, 2557)

เกมการแขงขันฟุตบอลอยางเปนทางการคร้ังแรกในสยามประเทศน้ัน
มีขึ้นในวันเสารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2443 ที่ทองสนามหลวง2 เปนการแขงขัน

2 
ตามท่ีชาญ (2557: 44) ไดกลาวไววา การแขงขันนัดน้ีแขงกันท่ีสนามของโรงเรียนราชวิทยาลัย 

ในธนบุรีนั้น ขอมูลดังกลาวไมถูกตอง การแขงขันนัดน้ีแตแรกเริ่มต้ังใจจะใหมีการแขง

ในสนามของโรงเรยีนราชวทิยาลยั แตอาจเปนไปไดวากรมศกึษาธกิาร (ทีก่าํลงัจะมบีทบาท

ในการริเริ่มจัดการแขงขันฟุตบอลประจําปใหแกนักเรียนและสนับสนุนใหครูตั้งสโมสร

ฟุตบอล) ประสงคที่จะเผยแพรฟุตบอลที่ศิวิไลซไปสูประชาชนในวงกวาง จึงไดยายมาแขง

ทีส่นามหลวง (Bangkok Times, 12 กนัยายน 2444: 5; สวัสดิ,์ 2520: 42) ดงันัน้จงึขออภัย

ในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ – ชาญ พนารัตน
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ระหวาง “ชุดศึกษาธิการ” กับ “ชุดบางกอก” โดยสมาชิกของทีมศึกษาธิการนั้น
มีชาวสยามเพียงแค 4-5 คน (ซึ่งสวนมากคือลูกหลานชนชั้นนําท่ีไดเขาเรียน
ในระบบการศกึษาสมยัใหม) สวนสมาชกิของทีมบางกอกท้ังหมดเปนชาวอังกฤษ
ในพระนคร ผลการแขงขันฟุตบอลนัดแรกในประวัติศาสตรสยามครั้งนั้น
เสมอกันไป 2-2 (สวัสดิ์, 2520: 41-46)

2. 2. ฟุตบอลกับการสรางชาติและความศิวิไลซ ในสยาม

สมาคมฟุตบอลแหงประเทศสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอมาคือ
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย) กอตัง้ขึน้ในป พ.ศ. 2458 หลังการกอตัง้ฟฟา 
(ในป พ.ศ. 2447) ราวๆ 10 ป โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 6 ทรงกอตั้งทีมชาติ และพระราชทานตราสัญลักษณของสมาคม
ฟุตบอลฯ ประทับบนอกเสื้อท่ีใชสวมลงแขงขันในนามทีมชาติสยาม ทั้งน้ี 
การสนบัสนุนใหชาวสยามเลนฟตุบอลอยางจรงิจงัเร่ิมขึน้ในชวงทศวรรษ 2440 
โดยกรมศึกษาธิการไดจัดการแขงขันแบบแพคัดออกเพื่อชิงชัยกันระหวาง
โรงเรียนช้ันนําในกรุงเทพฯ และธนบุรี ระหวางป พ.ศ. 2444 ถึง 2453 
มีโรงเรียนท่ีเขารวมเกมแขงขันราวๆ 30 โรงเรียน ทั้งหมดเปนโรงเรียน
ในกรุงเทพฯ และธนบุรี (ชาญ, 2557: 44-55) แมจะยังไมประสบความสําเร็จ
มากนกั ทวากส็ะทอนถึงการท่ีฟตุบอลไดกลายเปนเครือ่งมือสาํคญัทีร่ฐัราชการ
ใชอบรมบมเพาะวินยัและสรางความศวิไิลซใหแกพลเมอืงของชาติ ผูทีม่บีทบาท
สาํคญัในการวางรากฐานและสงเสริมการแพรกระจายของกีฬาฟตุบอลในสงัคม
สยามคือ เจาพระยาธรรมศกัดิม์นตร ีหรอื “ครเูทพ” สนัน่ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา 
ทานไดรับทุนเรียนไปศึกษาตอท่ี Borough Road College ประเทศอังกฤษ 
ซึง่เปนโรงเรียนฝกหัดครู และเปนสถานศึกษาท่ีมบีทบาทสําคัญในการกอต้ังกีฬา
สมัยใหมในอังกฤษยุคน้ัน หลังกลับสูสยาม “ครูเทพ” ไดเขารับราชการ
ในกระทรวงธรรมการ มีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานการศึกษาสมัยใหม 
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และตอมาทานก็ไดดํารงตําแหนงเปนเสนาบดีกระทรวงธรรมการ และภายหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ก็ไดเปนประธานสภาผูแทนราษฎร
คนแรกและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ บทบาทของทานเกี่ยวกับกีฬา
ในชาติไทยน้ันมีหลายดาน ท้ังการทําวารสาร/เขียนบทความเก่ียวกับกีฬาเผยแพร 
เปนผูแตงเนื้อเพลง “กราวกีฬา” ที่สําคัญคือเปนผูริเริ่มใหโรงเรียนตางๆ ฝกหัด
เลนฟุตบอล และเร่ิมจัดการแขงขันฟุตบอลระหวางโรงเรียน (สวัสด์ิ, 2520: 19)

กลาวอีกอยางหน่ึง ระบบการศึกษาหรือโรงเรียนพลศึกษาท่ีครูเทพเปน
ผูวางรากฐานนั่นเองคือกลไกสําคัญในการปลูกฝงวัฒนธรรมการเลนฟุตบอล
ในสังคมไทยยุคตอๆ มา บทบาทของกรมพลศึกษานั้นมีทั้งที่เปนผูริเริ่มจัดการ
แขงขันฟุตบอลระหวางโรงเรียน กําหนดกติกาหลักของการเลนและรูปแบบ
การแขงขัน และในป พ.ศ. 2480 ยังไดกําหนดใหฟุตบอลเปนหน่ึงในวิชา
บังคับเลือกในหลักสูตรพลศึกษาระดับมัธยมตนอีกดวย โรงเรียนจึงกลายเปน 
พื้นท่ีของการแพรกระจายกีฬาฟุตบอลออกไปสูปริมณฑลตางๆ ที่หางไกล
นอกเขตพระนคร และเกมกีฬาฟุตบอลกลายเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐ
ในการสรางวินัย ความเปนชายที่แข็งแรง วองไว รวมถึงการเรียนรูและเคารพ
กฎกติกา มารยาท ภายใตการปกครองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย (ชาญ, 
2557: 37-55) หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แมวาการแขงขนั
กีฬาชนิดตางๆ จะถูกละเลิกไป แตวา “พลศึกษา” ก็ยังคงเปนกลไกในระบบ
การศึกษาทีก่ลุมคณะราษฎรใหความสาํคัญมาโดยตลอด และในแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2494 ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังกําหนดใหจัดระบบ 
“การศกึษาไทย”3 เปน 4 สวนใหสมดุลกัน คอื “จริยศึกษา พลศึกษา พทุธิศกึษา 
และหัตถศึกษา” (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 4 ของหนังสือเลมนี้ดวย)

การขยายตัวของสถาบันการศึกษาสมัยใหม สงผลใหกีฬาสมัยใหมได
แพรหลายออกไปในวงกวาง และการเลนฟุตบอลกลายเปนกิจกรรมท่ีแพรหลาย

3 
รฐับาลคณะราษฎรเปล่ียนชือ่ประเทศจาก ราชอาณาจกัรสยามเปนราชอาณาจักรไทย หรือ

ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2482
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ในสังคมไทย มรดกของระบบการศึกษาในฐานะกลไกสําคัญท่ีชวยแพรกระจาย
ความนิยมของกีฬาฟุตบอลยังคงดํารงอยูมาจนถึงปจจุบัน ดังสะทอนผานการ
มสีนามฟตุบอลของโรงเรยีน การแขงขนัฟตุบอลในโรงเรยีนและระหวางสถาบนั
การศึกษา

3. 3. โทรทัศน อุตสาหกรรมสื่อ และการบริโภคฟุตบอล
ในสังคมไทย

หลังทศวรรษ 2500 จากความนิยมในเกมฟุตบอลที่แพรกระจายผาน
โรงเรียนสถานศึกษาไปเกือบท่ัวประเทศ ระลอกตอมาของกระแสความนิยม
ที่ผูคนโดยเฉพาะเยาวชนไทยมีตอเกมกีฬาชนิดนี้ก็คือการบริโภคฟุตบอล
ผานจอโทรทัศน ความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรทัศนนับจากทศวรรษ 2520 
ทาํใหสามารถทีจ่ะสงสัญญาณถายทอดเกมการแขงขันฟุตบอลจากตางประเทศ
ขามทวีปมาสูสังคมไทย ฟุตบอลตางประเทศท่ีเร่ิมมีการถายทอด (เทปบันทึกภาพ) 
ทางโทรทัศนเปนครั้งแรกในประเทศไทยนั้นคือ การแขงขันฟุตบอลโลก (FIFA 
World Cup) ในป พ.ศ. 2509 นัดชิงชนะเลิศระหวางทีมชาติอังกฤษ
และทีมชาติเยอรมนีตะวันตก ตอมาในป พ.ศ. 2513 จึงเริ่มมีการถายทอดสด
การแขงขันฟุตบอลโลกเปนครั้งแรก (เนตรนภา, 2545) หลังจากนั้น รายการ
โทรทัศนเก่ียวกับกีฬาจึงเปนท่ีนยิมมากข้ึน กระท่ังมีการถายทอดสดการแขงขัน
ฟตุบอลสโมสรตางประเทศ ควบคูไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมส่ือดานกีฬา 
โดยเฉพาะบริษัท สยามสปอรตพร้ินติ้ง จํากัด สตารซอคเกอรรายสัปดาห 
วางจําหนายมาตั้งแต พ.ศ. 2518 จนในป พ.ศ. 2535 สตารซอคเกอรรายวัน 
กถ็กูผลิตออกมา อนัเปนปเดียวกันกับท่ีสือ่โทรทศันขามชาตแิละสมาคมฟตุบอล
อังกฤษ ยกระดับเกมการแขงขันฟุตบอลใหทีมจากดิวิชั่น 1 ขึ้นมาแขงขันกัน
ในลีกระดับสูงสุดคือ English Premiere League และมีการผลิตรายการ
ถายทอดเกมการแขงขันสดๆ ผานโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ซ่ึงกระตุน

14
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก
ผู�หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม�



ความสนใจในฟุตบอลรายการน้ีไปท่ัวโลก และสําหรับแฟนบอลไทย “พรีเมียรลีก
อังกฤษ” กลายเปนเกมการแขงขันฟุตบอลยอดนิยมสูงสุดที่ติดตามชมกัน

โทรทัศน การปฏิวัติทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร และการสงสัญญาณผาน
ระบบดาวเทียมทําใหฟุตบอลกลายเปนเกมกีฬาและรายการบันเทิงยอดนิยม
ท่ีขยายตัวออกสูสังคมวงกวาง มีผูชม/แฟนบอล ซ่ึงมีท้ังความแตกตางทางเช้ือชาติ
และชนชั้น (วสันต, 2557: 8-10) กระแสความนิยมที่มีตอเกมการแขงขัน
ฟุตบอล และความสนใจท่ีมีตอเร่ืองราว ขาวสารดานการกีฬาชนิดน้ีในสังคมไทย 
กอตัวข้ึนในชวงเวลาเดียวกันกับการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู ในป พ.ศ. 2533 
บรษิทัในเครอืสยามสปอรต โดยนายระว ิโหลทอง ประธานบรษิทั (และปจจบุนั
คือเจาของทีมสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด) ไดยื่นขอจดทะเบียน บริษัท 
สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด ในเดือนมิถุนายนทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท4

นับจากทศวรรษ 2540 เปนตนมา ฟุตบอลไดเริ่มแปรเปลี่ยนความหมาย
จากท่ีเคยเปนกีฬาสรางวนิยั เปนกลไกของรัฐ คอยๆ กลายมาเปนเกมในรายการ
โทรทัศน เปนสินคาเพ่ือความบันเทิง ซึ่งตอบสนองตอวิถีชีวิต วัฒนธรรมการ
พกัผอนหยอนใจของผูคนชนชัน้กลางทีก่าํลงักอตวัเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ควบคู
ไปกับการขยายตัวของพ้ืนท่ีแบบเมืองในสังคมไทย การชมเกมการแขงขันฟุตบอล
กลายมาเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมการบริโภคและฟุตบอล กลายมาเปน
สวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูคนชนชั้นใหม โดยเฉพาะกลุมเยาวชนและ
ชายไทยวัยทํางาน การบริโภคฟุตบอลทั้งท่ีปฏิบัติการผานการชมโทรทัศนและ
การเชยีรแบบรวมหมู คอยๆ พฒันากลายมาเปน “วฒันธรรมแฟน” ทีแ่สดงออก
ในหลายรูปแบบ เชน การรวมตัวของกลุมแฟนฟุตบอลท่ีช่ืนชอบทีมสโมสรเดียวกัน 
กระท่ังพัฒนาเปนกลุมแฟนคลับขนาดใหญระดับประเทศ มีการจัดกิจกรรม
รวมกันตามพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อมีรายการแขงขันนัดสําคัญ เชน 
“ศึกแดงเดือด” อันเปนการโคจรมาพบกันระหวาง 2 ทีมสโมสรชั้นนําของ
พรีเมียรลีกอังกฤษ คือ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และลิเวอรพูล

4 
อางจาก http://www.siamsport.co.th/siamsport_history.html
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เมือ่ฟตุบอลเปนสนิคา ทาํใหเกมกีฬาชนิดนีค้อยๆ หลดุออกจากการกํากบั
ควบคุมของรัฐ กลายเปนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีมีกลุมผูผลิตและผูบริโภค
จํานวนมากมาย นอกจากธุรกิจสื่อขนาดยักษ อุตสาหกรรมบันเทิงอื่นๆ ที่กอ
เกิดตามมา มีอาทิ กิจการเสื้อผา อุปกรณกีฬา ของสะสม การทองเที่ยว และ
ธุรกิจการพนัน

การเลนพนันทายผลเกมการแขงขนัฟตุบอล หรอืเรียกส้ันๆ วา “พนันบอล” 
ในสังคมไทยน้ัน กลาวไดวา พัฒนากอตัวข้ึนควบคูมากับวัฒนธรรมการบริโภค
ฟตุบอลตางประเทศนัน่เอง ทัง้น้ีโดยมสีือ่ส่ิงพิมพอตุสาหกรรมกฬีา (ผานธรุกิจ
สื่อโทรทัศนขามชาติ) และเทคโนโลยีการสื่อสาร เปนปจจัยเกื้อหนุนสําคัญ
ทีก่ระตุนใหธรุกิจการพนันชนิดน้ีขยายตัวไดอยางรวดเรว็ พนันบอลในสงัคมไทย
คือสวนหน่ึงของกิจกรรมการบริโภคส่ือยุคโลกาภิวัตนที่กอตัวขึ้นควบคูไปกับ
วัฒนธรรมสมัยนิยม (popular culture) กระแสความนิยมที่ผูคนมีตอเกมการ
แขงขันฟุตบอล (วสันต, 2543, 2557) การบรโิภคฟุตบอลและความบนัเทงิใน 
“พืน้ทีแ่บบใหม” ไดกลายมาเปนสวนหนึง่ของชวีติสมยัใหมของผูคนในสังคมไทย

4. 4. ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก (Thai Premiere League)

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก หรือ “ไทยลีก” คือรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพ
ที่กอตั้งขึ้นอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2552 เมื่อ Asia Football Corporation 
หรือสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย ซึ่งเปนสาขาของ FIFA ไดเขามากํากับควบคุม
การดําเนินกิจการดานตางๆ ผานการบังคับใชขอกําหนด กฎเกณฑของสมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ทั้งในสวนของการบริหาร (เชน การเลือกต้ังนายก
สมาคมฯ) การเขารวมการแขงขนัฟุตบอลระดบันานาชาต ิและการจดัการแขงขัน
ฟุตบอลอาชีพ เปนตน ในสวนท่ีเก่ียวกับ “ไทยลีก” มีประเด็นสําคัญคือ การท่ี AFC 
กําหนดวาการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพของสมาคมฟุตบอลไทยน้ัน จะตอง
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ดําเนินการแบบเอกชน มีการระดมทุนจัดตั้งบริษัท (ปจจุบันคือ บริษัท พรีเมียร
ลีกไทยแลนด จํากัด) และทุกๆ ทีมสโมสรฟุตบอลในระบบอาชีพจะตองดําเนิน
กิจการจัดต้ังเปนนิติบุคคล ตลอดจนสนามแขงขัน กรรมการผูตัดสิน ท่ีจะตองได
มาตรฐานผานการตรวจสอบของคณะกรรมการท่ีมสีมาพันธฟตุบอลแหงเอเชยี
เปนผูกํากับดูแล5

นับจากป พ.ศ. 2552 เปนตนมา การจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพ
ไทยพรีเมียรลีก หรือ “ไทยลีก” ประสบความสําเร็จอยางตอเน่ือง ท้ังการเพ่ิมข้ึน
ของจํานวนทีมสโมสรฟุตบอลและสนามแขงขันท่ีมอียูแทบทกุจังหวัด6 จนไปถึง
กระแสความนิยมและชื่นชอบของแฟนบอลไทยท่ีมีตอทีมสโมสรและนักเตะ
ฟุตบอลช่ือดัง อาทิ ธีรศิลป แดงดา เคลตัน ซิลวา ทริสตอง โด ธีราทร บุญมาทัน 
ดิโอโก หลุยส ซานโต และชนาธิป สรงกระสินธ เปนตน ทั้งน้ีในปที่ผานมา 
(คือ พ.ศ. 2558) สถิติจํานวนผูเขาชมการแขงขันตามสนามแขงของทีมสโมสร
ท่ัวประเทศ 18 ทีม ประมาณการไดวานาจะมีราวๆ 2 ลานคน หรือเฉล่ียตอสัปดาห
มีแฟนบอลที่ติดตามชมเชียรการแขงขันฟุตบอลในสนามไทยลีกประมาณ 
5 หมื่นคน ซึ่งถือเปนจํานวนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากในปแรกที่มีอยูราวๆ 
9 แสนคน คือเพิ่มขึ้นเปน 1.1 ลาน 1.3 ลาน 1.4 ลาน 1.6 ลาน และ 1.9 ลาน 
จากป พ.ศ. 2553 ถึงป พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ในจํานวนนี้ยังไมรวมจํานวน
ผูชมแฟนบอลที่ติดตามชมเชียรอยูทางบานผานรายการถายทอดสดทางจอ
โทรทัศน ซึ่งนับตั้งแตป พ.ศ. 2552 เปนตนมา สถิติจํานวนผูชมทางบานนา
จะเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด หากวัดเอาจากคาลิขสิทธิ์ถายทอดสดเกมการแขง

5 
กรณีสนามแขงขันไมผานมาตรฐาน ไดมีตัวอยางเกิดขึ้นแลวในฤดูกาลแขงขึ้นปที่ผานมา 

(2557-2558) เมื่อสุพรรณบุรี เอฟซี ซึ่งจบการแขงขันในฤดูกาล 2557 เปนทีมอันดับ 3 ได

สิทธิ์เลนเพลยออฟ รายการแขงขันฟุตบอลสโมสรระดับเอเชีย (AFC Champion League) 

ทวาสนามแขงขันของสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี ไมผานมาตรฐาน ในที่สุดทีมจึงไมไดสิทธิ์

เขารวมการแขงขัน ตองปลอยใหสโมสรชลบุรี เอฟซี ซ่ึงเปนทีมอันดับ 4 เล่ือนข้ึนมาแขงขันแทน
6 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันในประเทศไทยมีสนามฟุตบอลที่ไดมาตรฐานระดับสากลอยู

ไมกี่สนาม คือ i-mobile Stadium SCG Stadium และ MIRT PHOL Stadium เปนตน

17
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผู�หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม�



ตลอดฤดูกาลที่เพ่ิมข้ึนจาก 2 ปแรก คือ พ.ศ. 2552-2553 ซึ่งมีมูลคาอยูที่ 
40 ลานบาท เปน 200 ลานบาท ในชวงป พ.ศ. 2554-2556 และเปน 600 
ลานบาท ใน 2 ปที่ผานมา คือ พ.ศ. 2557-2558 และในอีก 4 ปขางหนา 
(คือระหวางป พ.ศ. 2560-2563) บริษัท ทรูวิชั่นส จํากดั (มหาชน) ซึ่งเปน
ผูไดลขิสทิธิด์าํเนนิการถายทอดสดเกมการแขงขนั ไดประมลูเพิม่คาลขิสทิธิก์าร
ถายทอดสดไทยลีกทั้ง 4 รายการ (คือ โตโยตาไทยลีก ยามาฮาลีกวัน 
ชางเอฟเอคัพ และโตโยตาลีกคัพ) รวมเปนมูลคา 4,200 ลานบาท ในแงน้ี
อาจคาดการณไดวาจํานวนผูชมทางบานที่ถือไดวาเปนแฟนฟุตบอลไทย
กลุมใหญทีต่ดิตามชมเกมการแขงขันในแตละสัปดาห ปจจุบนันาจะมไีมนอยกวา
จํานวนแฟนบอลที่เขาไปชมในสนาม 3 ถึง 4 เทาตัว7

เม่ือการเดินทางเขาไปชมเกมการแขงขันฟุตบอลในสนามชวงวันหยุด
สุดสัปดาห และการติดตามชมการแขงขันผานจอโทรทัศนทางบาน ไดกลายมา
เปนกิจกรรมในชวีติประจาํวันของผูคน ทีส่วนมากหากไมอาศยัอยูตามยานหรือ
ชานเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็คือเยาวชน คนทํางาน ชนช้ันใหมตาม
หวัเมืองตางๆ ทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ การสวมใสเส้ือทีมสโมสรฟุตบอลไทย
ออกไปเดินตามหางสรรพสินคา พื้นท่ีสาธารณะ หรือตลาดสด กลายเปน
ปรากฏการณชินตา การรวมตัวของกลุมแฟนและการลอกเลียน หรือประดิษฐ
ใหมในวฒันธรรมการชมเชียรทีส่รางสสีนัใหกบัวงการฟุตบอลไทยอยางทีไ่มเคย
ปรากฏมากอน เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนควบคูไปกบัวฒันธรรมการบรโิภคของ
ผูคนในสังคมเมือง ที่มุงแสวงหาความปรารถนา ความตื่นเตน เราใจ ในพื้นที่
บันเทิงแหงใหมที่กําลังสถาปนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ในเชงิสงัคมวทิยา พฒันาการของ “ไทยลกี” ในชวง 7 ปทีผ่านมา นาสนใจ
ยิ่งวาอุบัติขึ้นในบริบทของการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญ ณ จุดเปลี่ยนของ

7 
นอกจากฟุตบอลไทยลีก ปจจุบันทรูวิช่ันสยังเปนสถานีโทรทัศนท่ีเนนรายการดานกีฬาเปนหลัก 

ในฤดูกาลแขงขัน 2016-2018 ทรูวิชั่นสยังเปนผูไดลิขสิทธ์ิถายทอดสดรายการฟุตบอล

พรีเมียรลีกอังกฤษ ซ่ึงเปนรายการฟุตบอลตางประเทศยอดนิยมอันดับหน่ึงของแฟนบอลไทย
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ประวัตศิาสตรเศรษฐกจิการเมืองไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงนบัจากวกิฤตเศรษฐกจิ
ในป 2540 จนมาถึงชวงวิกฤตการณทางการเมือง กระท่ังเกิดรัฐประหาร
ในเดือนกันยายน 2549 ชวงเวลาดังกลาว ถือเปนชวงเวลาเดียวกันกับที่ทุน
เสรนียิมใหมเร่ิมเขามาคุกคามระบบเศรษฐกจิการเมอืงไทย แมวาฟุตบอลจะอยู
กับสังคมไทยมานานนับศตวรรษ การอุบัติขึ้นของ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก” 
ในชวงตนทศวรรษ 2550 ถือเปนปรากฏการณวัฒนธรรมที่สะทอนการ
เปล่ียนแปลงอยางสําคัญ ณ จุดเร่ิมตนของศตวรรษท่ี 2 ของฟุตบอลไทย 
ขณะทีป่ระเทศมปีญหาความขัดแยงทางอุดมการณการเมืองอยางแยกขัว้สดุโตง 
ในยุคสมัยเดียวกันกบัทีเ่ศรษฐกจิไทยกลายเปนสวนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจโลก 
ปญหาความขัดแยงทางอุดมการณและการเมืองนับจากชวงตนทศวรรษ 2550 
ที่ผานมา ถือเปนเร่ืองของความขัดแยงแยงอํานาจ เปนปญหาเชิงโครงสราง
ทางชนช้ันและความไมเทาเทียมท่ีเกิดข้ึนในหลายระดับ เหตุการณความรุนแรง 
ความขัดแยงทางการเมืองซึ่งอันที่จริงพัวพันไปกับเร่ืองของชาติและชาตินิยม
อยางแยกไมออก ที่ระบาดออกไปทั่วทุกมุมเมืองและหมูบาน กลายเปนเร่ือง
เดียวกันกับการที่ “รัฐไทย” ตองปรับตัวครั้งใหญ ภายใตการทาทายและคุกคาม
จากระบบตลาดหรือเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมใหม

ขอกําหนดหรือแรงกดดันจากนานาชาติหลากหลายเร่ืองที่ถูกโยงใยทําให
กลายเปนปญหาการเมืองระดับชาติ หรือเปนที่มาของความขัดแยงระหวาง
ชนช้ันนําไทย คือเง่ือนไขจากระบบตลาดและสถาบันการเงินระหวางประเทศ
ทีก่าํกบัใหรฐัไทยจะตอง “แปรรปู” กจิการหลายๆ อยางท่ีรฐัเคยเปนเจาของและ
เคยใหบริการ หรือสวัสดิการแกประชาชน การแปรรูปกิจการตางๆ ของรัฐให
กลายเปนเรื่องของธุรกิจเอกชน (Privatization) ที่เกิดขึ้นไปแลวหลายภาคสวน 
อาทิ การแปรรูปกิจการโทรคมนาคม สวัสดิการรักษาพยาบาล จนไปถึงการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย คือสวนหนึ่งของภาคปฏิบัติการของอุดมการณเศรษฐกิจ
เสรีนยิมใหม ทีไ่ดคบืคลานเขามากาํกับควบคมุและคกุคามอาํนาจหลายๆ ดาน
ของรัฐไทย
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ในแงนี้ การตั้งบริษัทและจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพ “ไทยพรีเมียรลีก” 
ของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ในป พ.ศ. 2552 จึงคือสวนหน่ึง
ของการสถาปนาอํานาจน้ันเชนกนั กลาวอีกอยางหนึง่ ฟตุบอลหรอืกฬีา (ทีเ่คย) 
สรางความศวิไิลซของชนชัน้นําสยามเมือ่ราวๆ 100 กวาปทีแ่ลว คอืกลไกสําคัญ
ทีเ่ช่ือมประสานรฐัไทยใหเขาไปเช่ือมโยงพวัพันกับเวทีการแขงขันระดับโลก และ 
FIFA คอืองคกรโลกบาลของกีฬาฟตุบอล ทีป่จจุบนักําลังยอนกลบัเขามากาํกับ
บงการธุรกิจกีฬาชนิดนี้ในรัฐไทย การเกิดข้ึนของฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย 
ณ จดุเริม่ตนของทศวรรษ 2550 จงึกลายเปนปรากฏการณวฒันธรรมทีส่ะทอน
ใหเราเห็นท้ังการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย และการเคลื่อนตัวของสังคมไทย
ที่เขาไปเชื่อมโยงกับสังคมโลก

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก กําลังคล่ีคลายกลายเปนสถาบันวัฒนธรรม
ที่ผูกพันไปกับชีวิตประจําวันของผูคนอยางชิดใกล ในแงนี้ “ไทยลีก” หรือ
ฟุตบอลอาชีพในสังคมไทยจึงกลายเปนอุตสาหกรรมกีฬาท่ีกําลังถูก “แปรรูป” 
ใหกลายเปนสินคาอยางเต็มรูปแบบ กอนหนาทศวรรษ 2550 อาจมีความ
พยายามที่จะจัดรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพขึ้นหลายครั้ง เชน การแขงขัน
ฟุตบอลยามาฮาไทยแลนดคัพ และ Johnny Walker’s Thailand Soccer 
League (เริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2539) ทวาหลังป พ.ศ. 2552 การเกิดขึ้นของ Thai 
Premiere League ไดนําการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญมาสูวงการฟุตบอลไทย
ปรากฏการณดังกลาวไดรับการตอกยํ้าผานการจัดตั้งสโมสรฟุตบอลตาม
หัวเมืองใหญตางจังหวัด ซึ่งมักจะบริหารจัดการโดยนักการเมืองในทองถิ่น 
(ณัฐกรณ, 2557)

การจัดตั้งบริษัทและดําเนินธุรกิจสรางทีมฟุตบอลไทยในสวนภูมิภาค 
ทั้งของนักการเมืองและกลุมทุนไทย จะวาไปจึงอาจ “อาน” ไดวาเสมือน
การสรางฐานอํานาจในตางจังหวัด เปน “การเมอืงใหม” ทีก่าํลงัตอรองกบัอาํนาจ
รัฐราชการ และการสราง ขุมกําลังของกลุมทุนเพื่อตอสูกับรัฐ
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ตลอดประวัติศาสตรที่ผานมาของวงการฟุตบอลไทย ทีมสโมสรตางๆ 
ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพฯ เดิมทีมักเปนทีมของหนวยงานราชการ นายธนาคาร 
หรือรัฐวิสาหกิจ ทวาในยุคไทยลีกหากไมถูกแปรรูปก็ตองยุบทีม หรือลดระดับ
ลงไปเลนในลีกระดับลาง บางสโมสรเกาแก เชน การทาเรือ เอฟซี ถูกแปรรูป
กลายเปนทีมสโมสรฟุตบอลที่ดําเนินการโดยเอกชน มหาเศรษฐี ในหลายๆ 
จงัหวดั สโมสรฟตุบอลและสนามฟตุบอลท่ีสรางข้ึนใหม มีการลงทุนกอสรางและ
บริหารกิจการโดยกลุมอดีตนักการเมืองระดับชาติที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
หลังรัฐประหาร 2549 เชน เนวิน ชิดชอบ (ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย 
ยไูนเต็ด) ยงยทุธ ตยิะไพรชั (บดิาของประธานสโมสรฟุตบอลเชยีงราย ยไูนเต็ด) 
สนธยา คุณปลื้ม (เจาของสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี) และสุวัฒน ลิปตพัลลภ 
(เจาของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา เอฟซี)

จากสนามฟุตบอลของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สรางโดยรัฐ ที่ตอมา
คล่ีคลายกลายมาเปนสนามฟุตบอลประจําตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ท่ีสรางข้ึนตาม
งบประมาณของทางราชการ ปจจุบันการสรางสนามฟุตบอลกลายเปนเร่ือง
การลงทุนของเอกชน ที่เร่ิมแพรกระจายไปตามภูมิภาคตางๆ จะวาไปใน
เชิงสัญลักษณ การสรางสนามฟุตบอลก็คือการสรางพื้นที่ของภาคประชาสังคม 
เปนพ้ืนท่ีสาธารณะใหมที่กําลังกอตัวข้ึน กระแสความนิยมและการเกิดข้ึน
ของทีมสโมสรฟุตบอล (ของยานในเมืองใหญ ของเมือง หรือของจังหวัด) 
ที่มาพรอมกับสนามฟุตบอล ในอีกมิติหนึ่งจึงสะทอนกระบวนการท่ีอาจจะ
เรียกวา “การขยายตัวของพื้นที่เมืองแบบไรศูนยกลาง” (decentralizing urban 
space) นาสังเกตวา ที่ตั้งหรือฐานสนับสนุนของทีมสโมสรฟุตบอลใหญๆ 
ในตางจังหวัด เชน บุรีรัมย นครราชสีมา เชียงราย สุโขทัย ภูเก็ต อุบลราชธานี 
นั้น ในอดีตลวนเปนเมืองหรือจังหวัดที่ถูกมองขามจากแผนการพัฒนา

ทีผ่านมากฬีาหลายชนิด เชน มวยสากล เทนนสิ แบดมินตัน จนไปถงึกีฬา
ยกน้ําหนัก อาจเปนพ้ืนท่ีผลประโยชนที่นักการเมืองบางสวนมีบทบาทสําคัญ
และมุงใหความสนใจ (ทั้งในฐานะที่ปรึกษาสมาคมกีฬา และการบริหารจัดสรร
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งบประมาณตางๆ) มานาน ทวาการหันหนาเขาสู “สนามฟุตบอล” ของนักการเมือง
และกลุมทุนระดับชาติ ซึ่งตองใชเงินจํานวนมหาศาลและอาศัยเครือขายธุรกิจ
การคา ผูสนับสนุนที่เขมแข็ง ในการสรางทีมและดําเนินกิจการระดับสโมสร 
คงไมใชเพียงแควาเพราะนักการเมืองซ่ึงสวนใหญมีฐานเสียงจากตางจังหวัด
ถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือง หรือกําลังสูญเสียอํานาจในพ้ืนท่ีการเมือง ทวาการเขาสู
ธุรกิจกีฬาและ “สนามฟุตบอล” ยังหมายถึงการสรางภาพลักษณ และบางกรณี
คือการสรางพื้นที่การเมืองใหม (เชน เนวิน ชิดชอบ กับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย 
ยูไนเต็ด วราวุธ ศิลปอาชา บุตรชายของนายบรรหาร อดีตนายกรัฐมนตรี กับ
สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี สมศักดิ์ เทพสุทิน กับสโมสรฟุตบอลสุโขทัย 
เอฟซ ีและตระกูลตยิะไพรัช กบัสโมสรฟุตบอลเชียงราย ยไูนเตด็) ในสถานการณ
ของสังคมการเมืองไทยท่ีฝายการเมือง (กาวหนา) กําลังถูกตีโตกลับจากฝายรัฐ
ราชการ ในบริบทของกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตยในสังคมไทย
ยุคเสรีนิยมใหม

การเกิดข้ึนของฟุตบอลไทยพรเีมียรลกี หรือ “ไทยลีก” ตัง้แตป พ.ศ. 2552 
เปนตนมา กอเกิดกระแสที่ผูคนหรือแฟนบอลไทยไดหันกลับมาสนใจติดตาม
การแขงขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยอยางลนหลาม ยคุฟุตบอลมหาชนและ
วัฒนธรรมแฟนกําลังกอตัวขึ้น ผลการสํารวจของนิดาโพลชวงเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2558 ระบวุา ในปทีผ่านมาสถิตแิฟนบอลไทยทีต่ดิตามชมฟตุบอลสโมสร
ไทยลีกเพ่ิมขึ้นและมีมากกวาฟุตบอลสโมสรอังกฤษเปนคร้ังแรก แมอัตราสวน
ผูติดตามชมฟุตบอลไทยอาจยังไมสูงกวาฟุตบอลอังกฤษมากนัก แตขอมูลอีก
สวนหน่ึงจากผลการสํารวจน้ีก็ช้ีใหเห็นวา เมือ่เปรยีบเทยีบผลการสํารวจในชวง 3 
ปหลังแลว พบวาฟุตบอลอังกฤษมีผูติดตามนอยลงทุกป สวนทางกับฟุตบอล
ไทยที่มีผูติดตามมากขึ้นทุกป (นิดาโพล, 2558)

ความแตกตางระหวางกระแสความนิยมฟุตบอลไทยในปจจุบันกับความนิยม
ท่ีแฟนบอลไทยมีตอฟุตบอลตางประเทศก็คือ การบริโภคฟุตบอลตางประเทศน้ัน
เปนเรือ่งของการชมผานจอโทรทัศนและการติดตาม “เรือ่งเลา” ขาวสารผานสือ่

22
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก
ผู�หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม�



สมัยใหมเปนสําคัญ ขณะท่ีการติดตามชมเชยีรทมีสโมสรฟุตบอลไทยทีม่อียูเกือบ
ทกุจังหวัดน้ัน แฟนบอลไทยลกีนอกจากจะมโีอกาสแสดงออกผานการเชยีรเปน
หมูคณะ การรวมตัวในนามกลุมแฟนคลบั และการมีสวนรวมโดยตรงดวยตนเอง
ทั้งในสนามและหลังเกมการแขงขัน (ทางส่ือสังคมออนไลน) จนกอเกิด
วัฒนธรรมแฟน ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละสโมสร กระทั่งกลาวไดวา 
การบริโภคฟุตบอลในสังคมไทยนับจากตนทศวรรษ 2550 เปนตนมา 
ไดเคล่ือนไหวคล่ีคลายจากการเปนแฟนบอลผูชมมาสูการเปนแฟนบอลท่ี “ชิดใกล” 
หรือมีสวนรวมและความรูสึกผูกพันกับสโมสรฟุตบอล (และนักเตะ) ที่พวกเขา
นิยมชมชอบ อันเปนการบริโภคฟุตบอลที่เต็มไปดวยสีสัน ความหมาย 
แรงปรารถนา และบันเทิงเริงใจ
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แฟนบอลไทยพรีเมียรลีก
วสันต ปญญาแกว

1. 1. บทนํา

การดําเนินการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพ “ไทยพรีเมียรลีก” (Thai Pre-
miere League – TPL) โดยบริษัทไทยพรีเมียรลีก1 อยางเปนธุรกิจเต็มรูปแบบ 
ภายใตการกํากับของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ซึง่เปนไปตามขอกําหนด
ของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (The Asia Football Confederation หรือ 
AFC) ในป พ.ศ. 2552 นั้น ถือเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของวงการฟุตบอลไทย 
การบริหารจัดการวงการกฬีาและการแขงขนัฟตุบอลอาชพีดงักลาวนอกจากจะ
นาํไปสู (1) การปฏริปูระบบสโมสรฟุตบอลทีจ่ะตองจัดต้ังในนามนิตบิคุคลและ
ดําเนินการแบบบริษัทเอกชน (2) การลงทุนดานอุตสาหกรรมกีฬา การสราง
สนามแขงขนั การสรางตลาดฐานแฟนบอล การใชสือ่/ผลติรายการโทรทศัน เชน 
รายการ Thai Premiere League World และการถายทอดสดเกมการแขงขัน
ประจําสัปดาห (3) การจัดระบบการแขงขันท่ีมีมาตรฐาน ทั้งการกําหนดใหมี

1 
หลังการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ คนใหม คือ พลตํารวจเอก 

สมยศ พุมพันธุมวง “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก” ถูกเปลี่ยนชื่อเปน “ฟุตบอลไทยลีก” 

โดยบริษัท พรีเมียร ลีก (ไทยแลนด) จํากัด ในฤดูกาลแขงขัน 2559

2





สนามแขงขนัของทีมเหยาและกรรมการผูตดัสนิทีไ่ดมาตรฐาน ตารางการแขงขัน
ที่ตองสอดคลองไปกับรายการแขงขันของสโมสรฟุตบอลระดับทวีปและ
การแขงขันของทมีชาติในระดบันานาชาตขิองฟฟา และ (4) การเกดิข้ึนของระบบ
นักฟุตบอลอาชีพ การพัฒนาโรงเรียนฝกหัดนักฟุตบอลของสโมสร (Football 
Academy) จนรวมไปถึงซื้อขายนักเตะ “คาแขง” ขามชาติ สตาฟโคช ทีมงาน 
จากตางประเทศ ขามทวีป (ท้ังอเมริกาใต แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย และ
เพื่อนบานอาเซียน) เปนตน

กระแสความนิยมฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก หรือ “ไทยลีก” ในชวงทศวรรษ
ที่ผานมา กอเกิด แพรกระจาย เชื่อมโยงไปกับการกอตัวขึ้นมาของคนชั้นใหม 
วัฒนธรรมแฟน การบริโภคสินคาและความบันเทิงแบบใหม ในพ้ืนท่ีสาธารณะใหม 
ท้ังในสนามและนอกสนาม อันดําเนินควบคูไปกับการขยายตัวของพ้ืนท่ีแบบเมือง 
วิธีการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม

เน้ือหาในบทน้ี นาํเสนอผลการวจิยัสํารวจจากโครงการวจิยั “ฟตุบอลไทย
พรีเมียรลีก: ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” (2558)2 
ซึ่งมุงศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกลุมแฟนบอลไทยลีก ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ
สังคม แบบการดําเนินชีวิต การใชสื่อ และการพักผอนหยอนใจชวงสุดสัปดาห 
จากพื้นที่ 5 สนาม คือ (1) สนาม SCG Stadium (2) สนาม PAT Stadium 
(3) สนาม i-Mobile Stadium (4) สนาม United Stadium และ (5) สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม 700 ป3

2 
โครงการวิจัยเรื่อง “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และ
วฒันธรรมบริโภคนิยม” โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.วสนัต ปญญาแกว (หวัหนาโครงการ) 

อาจินต ทองอยูคง, พงศกร สงวนศักดิ์ (นักวิจัย) และปลายฟา นามไพร (ผูชวยนักวิจัย). 

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มีนาคม 2558 – 

เมษายน 2559).
3 

ตามระบบการแขงขันฟุตบอลไทยลีก ปจจุบันมีจํานวนทีมที่แขงขันระดับสูงสุด คือ

ไทยพรีเมียรลีก/ไทยลีก 18 ทีม ซึ่งจะแขงขันกันเพื่อชิงแชมปและจัดอันดับตารางคะแนน 

โดยจะมีทีมท่ีไดคะแนนสูงสุด 3 ทีม ไดไปเลนในรายการแขงขันระดับทวีปของสมาพันธ
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ในการวิจัยสํารวจแฟนบอลไทยพรีเมียรลีกคร้ังน้ี โครงการไดใชแบบสอบถาม
และกําหนดกลุมตัวอยางไวที่ 400 ตัวอยาง การรวบรวมขอมูลภาคสนาม
โดยพนักงานสัมภาษณ ดําเนินการระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 25584 แยกเปน (1) สนาม SCG Stadium – เมืองทอง ยูไนเต็ด 
แบบสอบถาม 101 ชุด (2) สนาม PAT Stadium – การทาเรือ เอฟซี
แบบสอบถาม 51 ชุด (3) สนาม i-Mobile Stadium – บุรีรัมย ยูไนเต็ด 
แบบสอบถาม 121 ชุด (4) สนาม United Stadium – เชียงราย ยูไนเต็ด 
แบบสอบถาม 76 ชุด และ (5) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป – 
เชียงใหม เอฟซี แบบสอบถาม 50 ชุด (ดูเพิ่มเติมในแผนภาพ 1 ขางลาง) 
ในสวนตอจากน้ีจะไดนาํเสนอผลการสาํรวจ เริม่จากภมูหิลงัทางเศรษฐกจิสงัคม
ของกลุมแฟนบอลไทย

ฟุตบอลแหงเอเชีย คือ AFC Champion League สวนทีมที่ไดคะแนนตํ่าสุด 3 ทีม 

จะตกชั้นลงไปเลนในระดับดิวิชั่น 1 ในฤดูกาลถัดไป ในเวลาเดียวกัน ทีมสโมสรที่แขงขัน

ในระดับดิวิช่ัน 1 ซ่ึงมี 18 ทีมเชนกัน ก็จะแขงขันกันเพ่ือหาแชมปและจัดอันดับตารางคะแนน 

เพื่อหาทีมที่ไดคะแนนจากอันดับสูงสุด 3 ทีม เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นมาเลนในลีกระดับสูงสุด

ในฤดูกาลถัดไป ในแงนี ้แฟนบอลและสโมสรฟตุบอลในไทยพรเีมียรลกีและดิวชิัน่ 1 จงึถือ

ไดวาอยูภายใต “ระบบการแขงขนั” หรอืในอุตสาหกรรมฟุตบอลอาชีพเดียวกัน ดงันัน้กลุม

แฟนบอลไทยลกี แนนอนวาสวนใหญคอืแฟนบอลของทมีสโมสรในไทยพรีเมียรลกี ทวาก็

มีแฟนบอลของทีมสโมสรที่เลนในระดับดิวิชั่น 1 ดวยที่ติดตาม โครงการวิจัยสํารวจน้ี 

จึงกําหนดใหกลุมตัวอยางครอบคลุมไปถึงแฟนบอลไทยลีกท่ีเขามาชมการแขงขัน

ในสนามของทีมสโมสรฟุตบอลระดับดิวิชั่น 1 ดวย คือ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

และระหวางที่ดําเนินการวิจัยในฤดูกาลแขงขัน 2558 ทีมสโมสรการทาเรือ เอฟซี 

ยังไมตกชั้นจากไทยพรีเมียรลีก (และหลังการแขงขันรายการยามาฮาลีกวัน ฤดูกาล 2559 

สิ้นสุดลง ทีมการทาเรือ เอฟซี ไดคะแนนเปนทีมอันดับ 3 จากหัวตาราง ในฤดูกาลแขงขัน 

2560 ที่จะมาถึงนี้ ทีมการทาเรือจึงไดเลื่อนขึ้นมาเปนทีมสโมสรไทยลีกอีกครั้งหนึ่ง)
4 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใน รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เร่ือง ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: 
การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม โดยผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วสันต ปญญาแกว (หัวหนาโครงการ) อาจินต ทองอยูคง, พงศกร สงวนศักดิ์ (นักวิจัย) 

และปลายฟา นามไพร (ผูชวยนักวิจัย). ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. สิงหาคม 2559.
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á¼¹ÀÒ¾ 1

2. 2. ภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมของกลุมแฟนบอล
ไทยพรีเมียรลีก

á¼¹ÀÒ¾ 2
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ผลการวิจัยสํารวจพบวา แฟนบอลไทยกลุมใหญ คือผูชาย (รอยละ 85) 
สวนที่เหลือเปนผูหญิง (รอยละ 15) สวนมากสถานภาพโสด (คือรอยละ 75) 
ขณะท่ีทีเ่หลอือีก 1 ใน 4 แตงงานแลว ทัง้นีจ้ากการสาํรวจประมาณไดวา สดัสวน
แฟนบอลชายและหญิง คิดเปนราวๆ 6 ตอ 1 สวนเรื่องของกลุมอายุชัดเจน
มากวา จากผลการสาํรวจสัดสวนของแฟนบอลสวนใหญจะเปนกลุมท่ีอยูในชวง
วัยรุนตอนตน คืออายุระหวาง 15-20 ป (รอยละ 28 ของแฟนบอลทั้งหมด) 
รองลงมาคือวัยรุนตอนกลางและตอนปลาย หรือกลุมที่อยูในชวงอายุระหวาง 
21-25 และระหวาง 26-30 ป (คิดเปนสัดสวนรอยละ 18 และ 22 ตามลําดับ) 
ทั้งนี้เมื่อรวมสัดสวนแฟนบอลกลุมที่เรียกวาวัยรุนหรือเยาวชนเขาดวยกัน 
จะเห็นวาในทางสถิติ แฟนบอลวัยรุนคิดรวมเปนจํานวนเกินกวาครึ่งของแฟน
บอลไทยท้ังหมด คือประมาณ 68% หรือเกือบราวๆ 2 ใน 3 สวน กลุมแฟนบอล
ที่จัดอยูในกลุมชวงอายุที่สูงมากขึ้น คือ 31-35 ป และ 36-40 ป จะมีสัดสวน
ของแฟนบอลลดลงไป (คือรอยละ 17 และ 15) ตามลําดับ (ดูแผนภาพ 2)

เก่ียวกบัเรือ่งรายไดของกลุมแฟนบอลไทยนาสนใจมากวา สวนใหญไมได
มีรายไดสูงมากนัก โดยเฉลี่ยกลุมใหญอยูที่ประมาณ 10,000-20,000 บาท
ตอเดือน คือ 41% ซึ่งเมื่อรวมกับกลุมที่มีรายไดไมเกิน 10,000 บาทอีก 39% 
จะเห็นวาเปนสัดสวนเกินกวาครึ่ง (คือ 80%) ของแฟนบอลทั้งหมดที่ไดศึกษา
สํารวจ (ดูแผนภาพ 2 ขางบนประกอบ) ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาเร่ืองรายไดประกอบกับ
การประกอบอาชีพหรือการทํางานของกลุมแฟนบอลไทย ก็พบวาเกือบราวๆ 
1 ใน 3 ของแฟนบอลไทยท้ังหมด คือพนักงานหรือลูกจางบริษัท (36%) 
รองลงมาคือนักเรียนนักศึกษา (33%) นอกจากน้ันคือกลุมราชการ เจาหนาท่ีรัฐ 
และงานธุรกิจสวนตัว (คิดเปนรอยละ 11 เทากัน) และกลุมท่ีเหลือคือ
พวกแรงงานรับจางท่ัวไปและทํางานภาคเกษตร ซึ่งเปนสัดสวนท่ีนอยมาก 
(คือรอยละ 5 และ 2 ตามลําดับ)

ในสวนของตัวแปรดานระดบัการศกึษา เน่ืองจากแฟนบอลสวนใหญอยูใน
วัยศึกษาเลาเรียน และสวนมากเปนกลุมที่มีชวงอายุระหวาง 15-20 ป ฉะนั้น
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จงึสัมพันธไปกับสถานภาพทางการศึกษา ทีแ่ฟนบอลสวนใหญซึง่ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (คิดเปนรอยละ 41) สวนกลุมท่ีรองลงมาคือมีการศึกษาในระดับมัธยม
คือรอยละ 24 สวนกลุมนักศึกษาในวิทยาลัยโปลีเทคนิค หรือสายที่เนนวิชาชีพ 
(ที่เดิมคาดวานาจะมีสัดสวนเปนคนกลุมใหญ) นาสนใจวามีสัดสวนที่นอยกวา 
คือราวๆ รอยละ 19 สวนกลุมท่ีเหลือมีการศึกษาในระดับมัธยมตน (รอยละ 5) 
และประถมศึกษา (รอยละ 2) ทั้งนี้จากผลการสํารวจจะเห็นวาสถานภาพ
การศึกษาของแฟนบอลไทยนั้น ไมไดอยูในระดับต่ําสักเทาใดนัก จะวาไปกลับ
จัดอยูในระดับเดียวกันกับกลุมที่เรียกวา “ชนชั้นกลาง” นั่นเอง อยางไรก็ตาม 
เม่ือนําตัวแปรระดับการศึกษาไปพิจารณารวมกับฐานะทางเศรษฐกิจ (จากรายได
ตอเดือนท่ีนําเสนอมาขางตน) จะพบวาสวนใหญมีรายไดอยูที่ 10,000 ถึง 
20,000 บาท อันเปนรายไดที่ในปจจุบันเมื่อเทียบกับชนช้ันกลางในกรุงเทพฯ 
ถือไดวาไมใชรายไดท่ีสูงมากนัก ทวาก็เปนรายไดมาจากอาชีพการงานท่ีนาจะม่ันคง 
เพราะสวนใหญทํางานเปนลูกจางบริษัท ราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
สวนกลุมที่มีรายไดต่ํากวา 1 หมื่นบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 39 นั้น แนนอนวา
สวนใหญก็คือกลุมแฟนบอลที่ยังอยูในวัยเรียนนักศึกษา ทั้งนี้เมื่อนําเอาจํานวน
แฟนบอลกลุมนี้ไปคิดรวมกับสัดสวนของแฟนบอลสวนใหญที่มีรายไดไมเกิน 
2 หม่ืนบาทตอเดือน จะเห็นวาแฟนบอลไทยพรีเมียรลีกสวนใหญคือกลุมท่ีมีฐาน
ทางเศรษฐกิจใน “กลุมรายไดระดับกลาง” (คอนลงมาขางลาง) คิดเปนรอยละ 80 
เลยทีเดียว และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดควบคูไปกับการประกอบอาชีพการงาน 
(ดังที่สรุปไปในตอนตน) พบวา ขอมูลรายไดของกลุมแฟนบอลไทยสอดคลอง
ไปกับอาชีพการงานท่ีพวกเขาทําอยูมาก กลาวคือแฟนบอลไทยสวนใหญทาํงาน
เปนลูกจางบริษัท (รอยละ 36) ขณะที่กลุมที่สองคือ ยังศึกษาเลาเรียนอยู 
(รอยละ 30) ท่ีเหลือคือกลุมท่ีทํางานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 11) 
ทําธุรกิจสวนตัว (รอยละ 9) รับจางท่ัวไป (รอยละ 5) และทํางานในภาคเกษตร 
ซึง่มีนอยท่ีสดุ (รอยละ 2) ทัง้ๆ ทีส่นามฟุตบอลท่ีดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยแบบสอบถามนั้นอยูในพื้นที่ตางจังหวัดถึง 3 สนาม (คือเชียงใหม เชียงราย 
และบุรีรัมย)
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จากผลการสํารวจ ในเบื้องตนจึงอาจสรุปไดวาในเชิงเศรษฐกิจสังคม
แฟนบอลไทยคือ กลุมคนระดับกลาง (คอนลงมาลาง) ที่มีรายไดตอเดือน
ไมมากนัก คือไมเกิน 20,000 บาท ทวาทํางานม่ันคงอยูในระบบ (คือเปน
ลูกจางบริษัทและทํางานประจํา หากเปนเจาหนาท่ีรัฐ ก็คงทํางานในระดับปฏิบัติการ) 
อีกสวนหน่ึงคือกลุมนักเรียนนักศึกษา สวนใหญใชชีวิตอยูในสังคมเมือง 
หรือพ้ืนท่ีที่กําลังกลายเปนเมือง กลาวไดวาแทบท่ีจะไมมีกลุมคนที่ทํางาน
ในภาคเกษตรกรรม ทัง้น้ีเม่ือแยกพจิารณาในรายละเอียดตอไปตามสนามแขงขัน 
5 สนาม (ที่โครงการวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม) 
ซึ่งกระจายตัวตั้งอยูในกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
ยานเมืองทองและคลองเตย เชียงใหม เชียงราย บุรีรัมย ยานเมืองทอง พบวา 
กรณีสนามเชียงใหม ซึ่งต้ังอยูในเมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศ รายไดของ
แฟนบอลสวนใหญอยูที่ประมาณ 10,000-20,000 บาทตอเดือน (ดูแผนภาพ) 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับสนามเชียงราย จะเห็นวาในเชียงรายจะมีกลุมแฟนบอล
สวนใหญที่มีรายไดตอเดือนระดับเดียวกันนี้ในสัดสวนท่ีต่ํากวา ทวามีกลุมที่มี
รายไดไมเกนิ 10,000 สงูกวามาก ซึง่สวนหนึง่เปนไปไดวาแฟนบอลในเชยีงราย
สวนใหญนอกจากจะมีรายไดไมมาก อีกมิติหน่ึงคือสวนใหญยังอยูในวัยศึกษา
เลาเรียนเปนกลุมเยาวชน

สําหรับสนาม SCG เมืองทอง และสนาม PAT Stadium การทาเรือ 
มิติทางเศรษฐกิจของกลุมแฟนบอลจะมีรูปแบบคลายๆ กับสนามเชียงใหม คือ
สวนใหญเปนกลุมที่มีรายได 10,000-20,000 บาทตอเดือน และนาสนใจวา
ในกรณขีองสนาม PAT Stadium การทาเรอื สดัสวนของกลุมแฟนบอลวยัทํางาน
ที่มีรายไดสูงขึ้นจะมีมากกวาสนามอื่นๆ (ดูแผนภาพ 3-7 ประกอบขางลาง)

ขณะที่สนาม i-Mobile Stadium บุรีรัมย ที่ดูเหมือนจะเปนสนามใหญ 
แตตั้งอยูหางไกลจากเมืองใหญอื่นๆ กลับพบวารายไดของกลุมแฟนบอล
สวนใหญมีรายไดอยูที่ไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน และอีกสวนหนึ่งคือกลุม
ท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท ขณะในระดับรายไดตอเดือนท่ีสูงข้ึนไปกวาน้ี 
(คือ 2-30,000 บาทตอเดือน) มีสัดสวนใกลเคียงกับสนามอื่นๆ
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ทั้งนี้ในกรณีของสนามฟุตบอลในกรุงเทพฯ (คือทาเรือ) ชัดเจนวากลุม
แฟนบอลท่ีมีรายไดตอเดือนสูง (20,000-40,000 บาท) มีอยูในสัดสวน
ที่มากกวาสนามอื่นๆ อยางเห็นไดชัด

á¼¹ÀÒ¾ 3

á¼¹ÀÒ¾ 4
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á¼¹ÀÒ¾ 6
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มิติทางเศรษฐกิจสังคมเหลาน้ี นาสนใจอยางย่ิงในเชิงสังคมวิทยา ท่ีสะทอน
ใหเห็นวากลุมแฟนบอลไทย หรือกระแสความนิยมในฟุตบอลไทยที่เติบโตขึ้น
ในชวง 6-7 ปทีผ่านมาน้ัน นาจะเก่ียวพนัไปกบักลุมคนทีเ่ติบโตมากบัโครงสราง
ทางเศรษฐกิจของประเทศนับจากชวงทศวรรษ 2540 ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก อาจตีความไดวาปรากฏการณ
ฟุตบอลไทยคือ “พ้ืนท่ีวัฒนธรรมใหม” ท่ีกอตัวข้ึนและชวยใหเราเขาใจ เห็นความ
เคล่ือนไหว หรือการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางในสังคมไทย กระแสความนิยม
ในฟุตบอลไทยในชวงทศวรรษที่ผานมา นอกจากจะสะทอนใหเราเห็นถึง
พฒันาการ การเติบโตของอตุสาหกรรมกฬีาฟตุบอลในสงัคมไทย ยงัอาจจะชวย
ใหเราเหน็และสามารถตดิตามการขยายตวัเพ่ิมข้ึนของคนกลุมใหม หรืออาจจะ
เรียกวา “ชนชั้นใหม” ในแงนี้กระแสความนิยมและการเติบโตของอุตสาหกรรม
ฟตุบอลไทยจงึกลายเปนปรากฏการณวฒันธรรมทีซ่อนทับกับการเปลีย่นแปลง
ทางการเมืองในชวง 10 ปที่ผานมา (คือตั้งแต 2549 ซึ่งเกิดรัฐประหาร) กลาว
อยางถึงที่สุดแฟนบอลไทยพรีเมียรลีกคือคนกลุมใหมที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ
สังคมซอนทับกับคนกลุมเดียวกันกับที่นักสังคมศาสตรเรียกวา “คนเส้ือแดง” 
(ดู อภิชาต และคณะ, 2556 เปนตน) ซึ่งถือเปนตัวละครสําคัญในเวทีการเมือง
ภาคประชาชน ที่หลายฝายพยายามนํามาอธิบายความขัดแยงทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในรอบทศวรรษที่ผานมา

3. 3. กิจกรรม การใชเวลาวาง ชวงวันหยุดสุดสัปดาห

หากแฟนบอลไทยลีก คือคนกลุมใหม หรือ “ชนชั้นใหม” ที่เติบโตขึ้นมา
พรอมกับเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในชวง 
10 ปที่ผานมา นาสนใจวาวิถีการดําเนินชีวิต (Life style) ของพวกเขาจะเปน
อยางไร นาสนใจวาแฟนบอลไทยกลุมนี้ใชชีวิตอยางไร
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เก่ียวกับเวลาวาง แนนอนวาชวงเวลาเพื่อการพักผอนหยอนใจของ
แฟนบอลไทยน้ันก็คือชวงวันหยุดสุดสัปดาห ซ่ึงเปนตารางเวลาท่ีพัฒนาสอดคลอง
ไปกับรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ที่นอกจากจะจัดการแขงขัน
ในชวงสุดสัปดาหเปนหลัก ปฏิทินการแขงขันตลอดฤดูกาลยังตองเริ่มและจบ 
หยุดชวงการแขงขันฟุตบอลโลก ทั้งรอบคัดเลือก รอบแบงกลุม จนไปถึง
รอบสุดทาย

จึงไมนาแปลกใจที่เกมนัดเตะกลางสัปดาห (คือวันพุธ) จํานวนแฟนบอล
ที่เดินทางเขาไปชมการแขงขันในสนามฟุตบอลจะมีสัดสวนนอยมาก เพราะ
แฟนบอลไทยกลุมใหญคือกลุมคนที่ทํางานอยูในระบบสมัยใหม (ทั้งลูกจาง
บริษัท ราชการ เจาหนาท่ีรัฐวิสาหกิจ) ท้ังน้ีจากการวิจัยสํารวจ เม่ือถามวา ในชวง
วันหยุดสุดสัปดาห บรรดาแฟนบอลไทยจะใช “เวลาวาง” ทําอะไร หรืออยูที่ใด
เปนสําคัญ พบวา (1) สวนมากจะใชเวลาอยูที่บาน (รอยละ 48) (2) รองลงมา
คือการไปดูเกมการแขงขันฟุตบอลในสนาม (รอยละ 21) (3) ไปเดินเลนบน
หางสรรพสินคา (รอยละ 14) และ (4) สถานที่อื่นๆ (คือสถานที่ทางศาสนา 
แหลงทองเที่ยว ผับ บาร) เม่ือถามตอไปวา กรณีการใชเวลาวางชวงวันหยุด
สดุสัปดาห (นอกจากพกัผอนทีบ่าน) สวนมากจะไป “นอกบาน” กบัใคร คาํตอบ
ที่ไดคือ สวนใหญจะเดินทางไปสนามแขงขันฟุตบอลกับเพื่อน (เปนอันดับแรก) 
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของกลุมเพ่ือนและในสังคมไทยน้ันเปนเร่ือง
สําคัญสําหรับผูชาย รองลงมาเปนครอบครัว ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหวางผูหญิงกับผูชาย (ในกลุมแฟนบอล) พบวาสําหรับแฟนบอลชาย การเดินทาง
ไปสนามแขงฟุตบอลกับเพ่ือน คิดเปนสัดสวนท่ีสูงข้ึนคือรอยละ 40 ขณะท่ี
สัดสวนของกลุมแฟนบอลหญิงมีเพียงรอยละ 16 และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง
หญิง/ชายกับการเดินทางไปชมเกมในสนามแขงขัน พบวาแฟนบอลหญิงสวน
มากมักจะเดินทางไปกับครอบครัวและแฟนหนุม ซึง่ถือเปนสัดสวนทีส่งูมากและ
สวนทางกับแบบแผนการเดินทางไปชมการแขงขันในสนามฟุตบอลชวงสุดสัปดาห
ของกลุมแฟนบอลชาย ที่จะมีสัดสวนนอยกวามากที่จะตอบวาไปกับแฟนสาว 
หรือคูครอง (ดูแผนภาพ 8 ขางลาง)

36
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก
ผู�หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม�



á¼¹ÀÒ¾ 8

อาจกลาวไดวา หากฟุตบอลคือกีฬาท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อตอบสนองตอความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมสมัยใหม แฟนบอลสวนใหญก็คือกลุมคนท่ีอาศัย
หรือทํางานอยูในเมือง ซึ่งมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ผูกติดกับเวลา ฉะนั้นกิจกรรม
ชวงวันหยุดสุดสัปดาหจึงสําคัญและมีความหมายในชีวิตทางสังคมของพวกเขา 
การรวมตัวของแฟนบอลจาํนวนมากในชวงวันหยุดสดุสปัดาหทีม่เีกมการแขงขนั 
ฟุตบอลอาจตีความไดวา ดานหน่ึงคือการพยายามรวมตัวกันของกลุมคนท่ี
แสวงหา “ความเปนชุมชน” ซึ่งชีวิตการทํางานในสังคมสมัยใหมแทบที่จะไมมี
พืน้ทีเ่หลานีใ้หกบัพวกเขา ผูคนในสังคมเมืองสมัยใหมเผชิญกบัชวีติประจําวนัที่
ทําใหพวกเขารูสึกวาไมมั่นคง ไมแนนอน ไมมีตัวตน ไรอํานาจ กิจกรรมท่ีจะ
ตอบสนองได ก็คือการรวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ และ “วัฒนธรรมแฟน” 
การบริโภคฟุตบอล การเลนพนันบอล ก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการดังกลาว 
ซึ่งจะไดนําเสนอในบทตอไป
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พนันบอลกับไทยลีก
วสันต ปญญาแกว

1. 1. บทนํา

เมื่อฟุตบอลกลายมาเปนธุรกิจ เปนอุตสาหกรรมกีฬาและความบันเทิง 
ทีพ่วัพันไปกบัตลาดขนาดใหญทีเ่ช่ือมโยงสงัคมไทยกบัความเปนไปในสงัคมโลก 
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกซ่ึงกอตัวข้ึนราวๆ 7 ปท่ีผานมา จึงเปนเสมือนปรากฏการณ
ท่ีสะทอนใหเราเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมและแวดวงฟุตบอลไทย
ไดอยางนาสนใจ กระแสความนิยมในฟุตบอลไทยลีกที่ลุกลามไปท่ัวประเทศ 
การบริโภคฟุตบอลของผูคนท่ีเต็มไปดวยสีสัน ความปรารถนา และบันเทิงเริงใจ 
สะทอนถึงการเคลื่อนไหวและการคลี่คลายของสถานะแฟนบอลจากการเปน 
“ผูชม” ผูบริโภคฟุตบอลตางประเทศผานส่ือโทรทัศน มาสูการเปน “แฟนบอลไทย” 
ผูชิดใกล มีสวนรวม มีความรูสึกผูกพัน กับทีมสโมสรและนักฟุตบอลที่พวกเขา
นยิมชมชอบ วฒันธรรมแฟนและการบรโิภคสนิคากฬีาฟตุบอล คอืความบนัเทงิ
แบบใหมทีก่อเกิดควบคูไปกับการสรางสรรคพืน้ท่ีวฒันธรรมใหม ทัง้ท่ีแสดงออก
ในพื้นที่สาธารณะ เชน สนามฟุตบอล ริมทางขางถนน และที่แสดงปฏิบัติการ
ผานสื่อสังคมออนไลน ที่แพรกระจายและเขาถึงกันไดงายในปจจุบัน

3





ผลจากการวิจัยสํารวจ (ดังท่ีเสนอไปในบทท่ี 2) ช้ีใหเห็นวา แฟนบอลไทยลีก
สวนใหญคือ กลุมผูชายวัยทํางานและเยาวชน จากครอบครัวชนชั้นใหมหรือ
คนกลุมใหมที่มีรายไดระดับกลาง แฟนบอลเหลาน้ีสวนใหญทํางานและอาศัย
ใชชีวิตอยูในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญในตางจังหวัด มีวิถีการดําเนินชีวิต
อยูภายใตเง่ือนไขของเวลาและการทํางานในโลกสมัยใหม อรรถจักร สัตยานุรักษ 
(2556)1 ตั้งขอสังเกตวา ผูชายไทยกลุมนี้กําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตอัตลักษณ 
ทั้งจากชีวิตการงานที่อยูภายใตระบบอุตสาหกรรม หรือการจัดองคกรสมัยใหม 
ความสัมพันธเชิงชุมชนแบบจารีตท่ีเส่ือมทรามลง ชีวิตมีอัตราเรงของการ
เดินทางยายถิ่นท่ีเขมขนมากขึ้น ทวาชีวิตที่ผูกโยงกับรากเหงาด้ังเดิมน้ันกําลัง
ลมสลาย จนไปถึงการถูกเบียดขับเชิงพ้ืนท่ีจากการ “ทาทาย” ของผูหญิงท่ีปจจุบัน
กม็โีอกาสในสังคมมากขึน้ ผูชายจากชนชัน้ใหมหรอืคนกลุมใหมทีช่วีติหลุดออก
จากภาคเกษตรกรรมชนบทเกือบจะถาวรจึงอาจตองการพื้นที่ใหมๆ เพื่อแสดง
ตัวตน เพื่อปลอบประโลม และดิ้นรนภายใตสภาวะวิกฤตอัตลักษณที่วานี้ และ
สวนหนึ่งของพื้นที่ทางสังคมนั้นก็คือการกลายมาเปน “แฟนบอลไทยลีก”

ในงานวิจัยสํารวจของโครงการ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน 
ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” (2558)2 โครงการไดทดลอง
ออกแบบคาํถามเพือ่สอบถามแฟนบอลไทยลกีเกีย่วกบัประสบการณ แบบแผน 
และความคิดเห็นเก่ียวกับการเลนพนันบอลของพวกเขา ผลจากการวิจยัสํารวจ
พบวา รอยละ 52 หรือเกินกวาครึ่งของกลุมแฟนบอลไทย ตอบวา “เคยเลน
พนัน” และเม่ือถามตอไปในกลุมท่ีตอบวาเลนพนัน หรือเคยมีประสบการณ

1 
ดู อรรถจักร สัตยานุรักษ (2556). “ความตกตํ่าของผูชายกับอนาคตสังคมไทย”. กรุงเทพธุรกิจ. 

(www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486294)
2 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใน รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เร่ือง ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: 
การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม โดยผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วสันต ปญญาแกว (หัวหนาโครงการ) อาจินต ทองอยูคง, พงศกร สงวนศักดิ์ (นักวิจัย) 

และปลายฟา นามไพร (ผูชวยนักวิจัย). ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. สิงหาคม 2559.
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ในการเลนพนัน (คือกันกลุมที่ไมเลนพนันออกไปแลว) วา “เคยเลนพนันบอล
หรือไม?” ก็พบวา รอยละ 60 เคยเลนพนันบอล ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงข้ึนกวา
การเลนพนันท่ัวๆ ไป กลาวอีกอยางหนึ่ง ในกลุมแฟนบอลไทยลีกทั้งหมด 
มีสัดสวนจํานวนเกินกวาคร่ึงท่ีนิยมเลนพนัน และในกลุมที่เลนพนันนี้ราวๆ 
6 ใน 10 เลนหรือเคยเลนพนันบอล (ดูแผนภาพ 1 ขางลาง)

á¼¹ÀÒ¾ 1

á¼¹ÀÒ¾ 2
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การวิจยัสาํรวจยงัไดออกแบบคาํถามเพือ่หาคาํตอบเกีย่วกบัประสบการณ
ของการเลนพนันบอลในกลุมแฟนบอลไทยลีกตอไป เพื่อคนหา “แบบแผนของ
การเลนพนันบอล” ก็พบวา ชวงอายุแรกเริ่มท่ีแฟนบอลไทยตอบวาเริ่มเลน
พนันบอลน้ัน อายุท่ีนอยท่ีสุดคือ 10 ป สวนกลุมท่ีมีอายุมากท่ีสุด (ของแฟนบอล
ผูตอบแบบสอบถาม) ที่เพ่ิงเร่ิมเลนพนันบอล (คร้ังแรก) นั่นคือ 30 ป 
ผลการสํารวจดงักลาวตคีวามไดวา ปจจุบนัแนวโนมท่ีเยาวชนไทยจะเขาสูวงการ
พนันบอลเม่ืออายุยังนอยน้ันมีโอกาสสูงมากข้ึน ขณะเดียวกันกลุมแฟนบอล
ทีอ่ายุอยูในวัยทาํงาน ซึง่นาจะเปนกลุมแฟนบอลทีข่ยายตวัเพ่ิมขึน้มาก พรอมๆ 
มากับกระแสความนิยมท่ีมีตอฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก ถือเปนอีกกลุมหน่ึง
ที่นาจับตา ทั้งน้ีเม่ือจําแนกแยกแยะประสบการณของกลุมแฟนบอลที่เลน
พนันบอล โดยนําไปวิเคราะหหาความสมัพันธกบัชวงอายกุพ็บแบบแผนจากผล
การสํารวจที่นาสนใจวา อายุโดยเฉลี่ยของกลุมแฟนบอลที่เริ่มเขาสูแวดวงการ
พนันบอลนั้นคือชวงวัยรุนมัธยมตน หรือระหวางอายุ 12-15 ป ซึ่งมีสัดสวน
มากท่ีสุดคือรอยละ 70 รองลงมาคือชวงอายุ 10-14 ป และ 21-25 ป 
ซึ่งคิดเปนราวๆ รอยละ 10 เทากัน นอกเหนือไปจากน้ี เปนกลุมแฟนบอล
ที่มีชวงอายุที่มากขึ้นซึ่งจะมีสัดสวนลดลงไปตามลําดับ (ดูแผนภาพ 3)

á¼¹ÀÒ¾ 3
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อาจกลาวไดวา พนันบอลยังคงเปนเรื่องของผูชาย ทวาผลจากการสํารวจ
ก็ยืนยันวา ไมใชผูชายทุกกลุม และดูเหมือนแนวโนมของการเลนพนันบอล
ในปจจุบัน เริ่มจํากัดวงแคบลงเรื่อยๆ เปนในกลุมของผูชายวัยทํางาน อยางไร
ก็ตาม เยาวชนวัยรุนก็ยังคงเปนกลุมท่ีตองเฝาระวัง โดยเฉพาะกลุมเด็กชายวัยรุน
ตอนตนท่ีมีอายุระหวาง 15-18 ป ซึ่งถือเปนชวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอท่ีสําคัญ
ชวงหนึ่งของวัยรุนไทย ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา เยาวชนไทยหรือวัยรุนตอนตน
นั้นคือกลุมเส่ียงท่ีมีแนวโนมจะหันหนาเขาสูแวดวงการเลนพนันบอล อยางไร
ก็ตาม ผลการวิจัยสํารวจยังชี้ชวนใหคิดตอไปไดอีกวา แฟนบอลไทยลีกอีก
กลุมหน่ึง ท่ีเพ่ิงหลุดออกจากสถาบันการศึกษา คือกลุมท่ีมีอายุระหวาง 21-25 ป 
กําลังเร่ิมทํางาน โดยท่ีระหวางเรียนอาจไมมีประสบการณการเลนพนันบอล
มากอน ถือเปนอีกกลุมหนึ่งที่อาจจะกลายมาเปน “นักพนันหนาใหม” ที่กําลัง
หันหนาเขาสูวงการพนันบอล3

ในการวิจัยสํารวจครั้งนี้ โครงการยังไดออกแบบคําถามเพื่อหาคําตอบมา
วิเคราะห หรือจําแนกแยกแยะภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และอาชีพการงาน
ของกลุมนักพนันบอลไทย โดยมีสมมติฐานวารายไดและอาชีพการงาน นาจะ
สัมพันธไปกับวิถีการดําเนินชีวิตและการทําความเขาใจภาพรวมท้ังหมดของ
วัฒนธรรมแฟนและการเลนพนันบอล 

ผลจากการวิจัยสํารวจพบวา แฟนบอลไทยลีกที่เลนพนันบอลดวยนั้น
สวนใหญ (คือรอยละ 80) มีรายไดตอเดือนอยูในระดับกลาง คือระหวาง 
10,000-20,000 บาทตอเดือน โดยแยกเปนกลุมที่มีรายไดตอเดือนไมเกิน 
10,000 บาท รอยละ 41 และกลุมที่มีรายไดระหวาง 10,000-20,000 บาท 

3 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองเยาวชนกับพนันบอลนี้ไดใน รายงานผลการศึกษา

ของพงศกร สงวนศักด์ิ ใน รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เร่ือง ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: 
การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม โดยผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วสันต ปญญาแกว (หัวหนาโครงการ) อาจินต ทองอยูคง, พงศกร สงวนศักดิ์ (นักวิจัย) 

และปลายฟา นามไพร (ผูชวยนักวิจัย). ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. สิงหาคม 2559.
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คิดเปนรอยละ 39 ของนักพนันบอลทั้งหมด (ดูแผนภาพ 4 ขางลาง) สัดสวน
ของแฟนบอลท่ีมีรายไดระดับกลางดังกลาวสอดคลองไปกับผลการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติที่พบวา ประชากรไทยที่มีงานทํา สวนใหญคือราวๆ 
รอยละ 60 (หรือประมาณ 40 ลานคน) คือกลุมท่ีมีรายไดอยูในระดับเดียวกันน้ี

เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุมอาชีพ การทํางาน หรือสถานภาพทางการ
ศกึษา ผลการสาํรวจกพ็บวา กลุมแฟนบอลไทยทีเ่ลนพนนับอลสวนใหญนัน้คอื
กลุมที่ประกอบอาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 33 (ของ
นักพนันบอลท้ังหมด) ขณะที่กลุมแฟนบอลนักพนันที่กําลังศึกษาเลาเรียนน้ัน
มีสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 34 สวนกลุมแฟนบอลนักพนันที่อยูในสาขา
อาชพีอืน่ๆ เปนกลุมทีท่าํงานประจําคอืราชการ/รฐัวสิาหกจิ คดิเปนรอยละ 12 
กลุมธุรกิจสวนตัว รอยละ 9 รับจางทั่วไป รอยละ 7 และวางงานหรือทํางาน
ภาคเกษตร อีกรอยละ 2 (เทากัน) ผลการสํารวจน้ี ชี้ชัดวากลุมแฟนบอล
นักพนันนั้นสวนใหญคือกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับกลาง-
คอนลงมาลาง และพวกเขาทํางานเปนลูกจาง พนักงานบริษัท หรือหนวยงานราชการ 
อนัเปนงานในระบบนัน่เอง (ไมวาจะเปนโรงงาน บริษทัเอกชน สถานศกึษา หรือ
หนวยงานราชการ) สวนกลุมแฟนบอลท่ีเปนเยาวชน ยังศึกษาเลาเรียน จะวาไป
ชีวิตประจําวันของพวกเขาเยาวชนเหลาน้ีไมไดตางไปจากการดําเนินชีวิต
ในแบบแผนเดียวกัน คือการอยูภายใตการกํากับควบคุมเชิงสถาบันและตาราง
เวลาสมัยใหม
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2. 2. พนันบอล การพักผอนหยอนใจ และการบริโภคสื่อ

ผลจากการวจิยัสํารวจดานภูมหิลังทางเศรษฐกจิ สงัคม และอาชพีการงาน
ของแฟนบอลนักพนันขางตน แสดงใหเห็นวา ชีวิตการเปนแฟนบอลนักพนันบอลน้ัน
ยังสอดคลองไปกับเรื่องของเวลาและการพักผอนหยอนใจ ภายใตการกํากับ
ควบคุมดวยระบบการทํางาน การจัดองคกรสมัยใหม และการบริโภคสื่อ คือ
กระบวนการท่ีมีความหมายและเก่ียวของอยางสําคัญกับรูปแบบการเลนพนัน
ของแฟนบอลไทย กลาวคือ เมือ่ถามวาสือ่สมัยใหม (หมายถึง การบริโภคขาวสาร 
การใชสื่อ) มีความสําคัญมากนอยเพียงใดตอการเลนพนันบอล คําตอบท่ีได
พบวา แฟนบอลนักพนันสวนใหญ รอยละ 85 ตอบวา สําคัญมากและสําคัญท่ีสุด 
(คิดเปนรอยละ 48 และรอย 37 ตามลําดับ) ทั้งนี้มีเพียงราวๆ รอยละ 15 
ที่ตอบวาไมสําคัญ (ดูแผนภาพ 5) และเมื่อถามวาสื่อประเภทใดที่สําคัญ หรือ
ใชไปกับการบริโภคขาวสาร เพ่ือติดตามเรื่องราวในแวดวงการเลนพนันและ
วงการฟุตบอล ผลการสํารวจพบวา อินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ ถือเปน
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ส่ือหลักท่ีพวกเขาใชติดตามบริโภคขาวสาร รองลงมาคือโทรทัศนและหนังสือพิมพ 
(ดูแผนภาพ 6) แนนอนวาปจจุบันสื่ออินเทอรเน็ตไดกลายเปนชองทางสื่อสาร
สําคัญสําหรับการติดตามขาวสาร อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเฉพาะส่ือสมัยใหม
ที่แฟนบอลใชติดตามชมเกมการแขงขันก็พบวา โทรทัศนยังคงมีความสําคัญ
มากท่ีสุด และถือเปนส่ือหลักท่ีแฟนบอลไทยใชในการติดตามการชมถายทอดสด 
รวมจนไปถึงขาวสารกีฬาฟุตบอล

á¼¹ÀÒ¾ 5
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การติดตามขาวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนั้น คือกิจกรรมรายวัน หรือ
เกิดขึ้นไดทุกวัน ทวา (หากไมนับเกมการแขงขันนัดกลางสัปดาห ที่มีขึ้น
เพื่อชดเชยตารางการแขงขันปกติ ที่อาจไปชนกับรายการแขงขันระดับอื่นๆ) 
เวลาของเกมการแขงขนัและการบริโภคฟุตบอลของบรรดาแฟนนัน้โดยท่ัวไปคือ
ชวงสุดสัปดาห อยางไรก็ตาม เมื่อลองสอบถามเกี่ยวกับแบบแผนหรือความถี่
ของการเลนพนันบอล แฟนบอลไทยสวนใหญกลับตอบวา มักจะเปนการเลนพนัน 
“ตามโอกาส” อยางไรก็ตาม ความหมายของ “การเลนตามโอกาส” นี้อาจจะ
หมายถงึการเลนพนนัในชวงสุดสปัดาห หรอืชวงเวลาท่ีมเีกมการแขงขนัฟุตบอล
นั่นเอง (ดูแผนภาพ 7)

ประเด็นท่ีนาสนใจกวาผลการสํารวจขางตนคือ เราอาจต้ังคําถามตอไปไดวา 
ในกลุมแฟนบอลไทยลีกท่ีเลนพนันบอลน้ัน พวกเขา “นิยม” ที่จะแทงพนัน
รายการแขงขันฟุตบอลประเภทใด
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ผลการวิจยัสาํรวจพบวา (1) นกัพนนับอลสวนใหญ “นยิม” ทีจ่ะเลนพนนั
ทายผลการแขงขนัรายการแขงขนัฟตุบอลอาชีพตางประเทศ โดยเฉพาะ English 
Premiere League ซึง่เปนการแขงขนัฟตุบอลท่ีตอเนือ่งนานราวๆ 8 เดอืน และ
ยังเปนรายการแขงขันฟุตบอลที่แฟนบอลไทยติดตามชมและบริโภคขาวสาร
มาอยางยาวนาน (คือมีมาต้ังแตป 2535 เปนตนมา) กิจกรรมการชมเชียร
ฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ ถือเปนสวนหน่ึงของการพักผอนหยอนใจในชวง
วันหยุดสุดสัปดาหของแฟนบอลท่ีสวนใหญทํางานประจํานั่นเอง ทั้งนี้โดยคิด
เปนสัดสวนรอยละ 75 ของทั้งหมด (2) สวนรายการแขงขันฟุตบอลที่นิยมแทง
พนันกันในลําดับรองลงมา (รอยละ 18) คือการแขงขันฟุตบอลแบบทัวรนาเมนต 
ซึง่เปนรปูแบบรายการแขงขนัฟตุบอลทีต่อเน่ือง ทวามรีะยะเวลาสัน้กวาฤดูกาล
แขงขันฟตุบอลอาชีพ เชน การแขงขันฟตุบอลโลกรอบสดุทาย World Cup และ
การแขงขันฟุตบอลระดบัภูมภิาค เชน EURO และ AFF Suzuki Cup (ซึง่ปจจุบนั
ถอืเปนรายการแขงขนัฟตุบอลท่ีไดรบัความนยิมสูงสดุของอาเซียน) สวนรายการ
แขงขันฟุตบอลที่เรียกวา “บอลถวย” เชน FA Cup นั้น แฟนบอลไทยลีกนิยม
แทงพนันกันในสัดสวนที่นอยที่สุด (ดูแผนภาพ 8)

สุดทายเมื่อถามแฟนบอลนักพนันวา ในกรณีที่แทงพนันบอลในรายการ
แขงขันฟุตบอลหน่ึงน้ันๆ พวกเขา “นิยม” ท่ีจะแทงพนันทีมไหน หรือทีมประเภทใด 
คาํตอบท่ีไดกค็อื การแทง “ทมีรัก” หรือทีมท่ีพวกเขาเชียรในฐานะ “แฟน” นัน่เอง 
คาํตอบในเร่ืองน้ี แมดเูหมือนวาจะเปนไปตามสามญัสาํนกึธรรมดาท่ัวๆ ไป ทวา
ยืนยันถึงประเด็นที่มีความหมายยิ่งวา แบบแผนของการเลนพนันบอลในสังคม
ไทยนั้น นอกจากจะเปนสวนหนึ่งของการบริโภคสื่อและกิจกรรมสุดสัปดาห 
พนันบอลนั้นก็คือสวนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟน
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3. 3. ฟุตบอล วัฒนธรรมแฟน และความหมายของการพนัน
ในสังคมสมัยใหม

ฟุตบอลคือกีฬาที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงในสังคม
สมัยใหม แฟนบอลสวนใหญคือกลุมคนท่ีอาศัย ใชชีวิต ทํางานอยูในเมือง 
ซึ่งวิถีการดําเนินชีวิตผูกติดกับพื้นที่และเวลา ดวยเหตุฉะนั้น กิจกรรมชวง
วันหยุดสุดสัปดาหจึงกลายเปนสิ่งสําคัญและมีความหมายอยางย่ิงในชีวิต
ทางสังคมของพวกเขา ในกรณีของการเลนพนันบอล ซึ่งงานเขียนนี้เสนอให
มองวาเปนสวนหน่ึงของ “วัฒนธรรมแฟน” ภายใตเง่ือนไขทางสังคมดังกลาว 
เราอาจตีความไดวา การเดินทางเขาสูสนามการแขงขันฟุตบอลของแฟนบอล
จํานวนมากในชวงวันหยุดสุดสัปดาห อันที่จริงก็คือการพยายามรวมตัวกันของ
กลุมคนท่ีกําลังแสวงหา “ความเปนชุมชน” ซึ่งชีวิตในสังคมสมัยใหมแทบ
ที่จะไมมีพื้นที่เหลานี้ให
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ผูคนในสังคมเมืองสมัยใหม เผชิญกับชีวิตประจําวันที่กดดันใหพวกเขา
รูสึกวา ไมมีความมั่นคง ชีวิตไมแนนอน ไมมีตัวตน ไรอํานาจ กิจกรรมที่พอจะ
ตอบสนองไดก็คือการรวมตัวกันในพื้นท่ีสาธารณะ ในนัยนี้ “วัฒนธรรมแฟน” 
และการบริโภคฟุตบอลก็คือสวนหน่ึงของกระบวนการดังกลาวและการเลน
พนันบอลก็นาจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสังคมดังกลาวนี้ดวย

การรวมตัวของกลุมแฟนบอลจํานวนมากในชวงวันหยุดสุดสัปดาหตาม
พื้นที่สาธารณะ คือสนามฟุตบอล หรือรานคาผับบารชมเกมการแขงขัน 
ทมีสโมสรท่ีพวกเขาช่ืนชอบ สรางและแสดงอัตลกัษณกลุมทีแ่ตกตางหลากหลาย 
จนไปถงึความเปนชายและมติรสหาย ในกลุมเพือ่น ในแงหน่ึงจึงสะทอนใหเห็น
ถงึกระบวนการท่ีกลุมแฟนบอลชายเหลานีพ้ยายามทีจ่ะแสวงหา “ชมุชน” ซึง่ใน
สังคมสมัยใหมแทบที่จะไมมีพื้นที่เหลานี้ให กลาวอีกอยางหนึ่ง ชีวิตประจําวัน
ของผูคนในสังคมเมืองใหญมแีนวโนมทีจ่ะกดดันใหผูคนรูสกึไมมัน่คง ไมแนนอน 
ไมมีตัวตน ไรอํานาจ การตกอยูภายใตเงื่อนไข คือตัวการที่ผลักดันใหพวกเขา
ออกจากบานมาแสวงหาพืน้ท่ีและกิจกรรมท่ีจะยนืยันความเปนคน รวมกนัสราง 
“พื้นท่ีชุมชน” ที่ตอบสนองอารมณ ความโหยหาของพวกเขาได การบริโภค
ฟตุบอลไทย การรวมตวักันในพ้ืนท่ีสาธารณะ การรวมกลุมแฟนบอล และแมแต
การเลนพนันบอล จึงอาจตีความไดวาคือสวนหนึ่งของกระบวนการสราง
อัตลักษณกลุม และ “ความเปนชุมชน” ของแฟนบอลไทยลีก

มองในแงนี ้การเลนพนันทายผลการแขงขันฟุตบอลจึงกลายเปนสวนหนึง่
ของวัฒนธรรมแฟนและอุตสาหกรรมฟุตบอล ท่ีเติบโตข้ึนควบคูไปกับการขยายตัวข้ึน
ของพืน้ท่ีแบบเมอืงและการกอตัวของชนช้ันใหมในสังคมไทย กลาวอีกอยางหนึง่ 
การเลนพนันบอลน้ันเปนกิจกรรมวัฒนธรรมท่ีมีความหมายมากกวาเพียงแค 
“การเลนเพ่ือเอาชนะ” หรือหาเงิน ทวาคือปฏิบัติการทางสังคม หรือกิจกรรม
วัฒนธรรมของ “การเลนเพ่ือใชชีวิต” เพ่ือแสดงความสามารถ การคาดคะเน ทํานาย
ผลการแขงขัน และความสนุกสนาน จากการทํานายเมื่อทราบผลการแขงขัน

ในทํานองเดียวกันกับ “การเลนหวย” ของแมบานหรือผูหญิง การเลนพนันบอล
ของแฟนบอลชายตองอาศยัทกัษะความสามารถ การใชสือ่ การติดตามเรือ่งราว 
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ขอมูลสถิติตางๆ และที่สําคัญคือ ผลลัพธของเกม 90 นาที และ “เลขที่ออก” 
ทีก่ลาวอยางถงึท่ีสดุไมมใีครสามารถควบคมุได สาํหรบันักพนนัน่ีอาจจะถอืเปน 
“เสนห” หรือความหมายที่แทจริงของการไดเลนพนันบอลในสังคมไทย

การบริโภคฟุตบอลในสังคมไทย จึงกลายเปนพื้นท่ีสองสะทอนใหเห็นถึง 
การแสดงปฏิบัติการของผูคนในยุคสมัยท่ีการใชเวลาวางเปนเสมือนกิจกรรม
ภาคบังคับอยางหนึ่ง อันเปนคูตรงขามของการทํางาน 

การกอตัวข้ึนของกระแสความนิยมท่ีมีตอฟุตบอลไทยลีก และแบบแผนตางๆ 
ของการบริโภคฟุตบอล จึงเปนสวนหน่ึงของการประกอบสราง “สนามความสัมพันธ” 
หรือพ้ืนท่ีของการบริโภคฟุตบอลแบบใหมๆ  ในสังคมไทย อันเปนการเคล่ือนยาย
จากพ้ืนที่การบริโภคฟุตบอลตางประเทศ ที่แฟนบอลมีสถานะเปนเพียงผูชม 
มาสูพื้นท่ีของการบริโภคฟุตบอลที่พวกเขาสามารถมีสวนรวม มีอารมณรวม 
และเกี่ยวของพัวพันไปกับบริบทแวดลอมรอบขางท่ีจับตองไดในชีวิตประจําวัน
ของพวกเขา

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงจากกระแสการบริโภคฟุตบอลตางประเทศ
ดวยการดู (ผานจอโทรทัศน) ในยุคพรีเมียรลีกอังกฤษ มาสูการบริโภคฟุตบอลไทย 
(ในสนาม) ในยุคไทยลีก กลาวไดวา กิจกรรมการเลนพนันบอลกําลังถูกเบียดขับ
และลดความสาํคัญลงไป จากการทํางานภาคสนามเราพบวา สําหรับแฟนบอล
ไทยลีกแลว พนันบอลกําลังจะกลายเปนเพียง “กิจกรรมชายขอบ” ของการ
บริโภคฟุตบอล4 สําหรับแฟนบอลไทยลีก การบริโภคฟุตบอล เชน การเชียรทีม
สโมสรที่เปนตัวแทนของทองถิ่นบานเกิด คือสวนหน่ึงของการมีชีวิตในชุมชน
แบบใหม อันเปนพื้นที่ของผูชายและความเปนมิตรสหาย การเชียรและบริโภค

4 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดใน รายงานผลการศึกษาของอาจินต ทองอยูคง 

ใน รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เร่ือง ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน ความเปนชาย 
วยัรุน และวฒันธรรมบริโภคนยิม โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.วสนัต ปญญาแกว (หวัหนา

โครงการ) อาจินต ทองอยูคง, พงศกร สงวนศักดิ์ (นักวิจัย) และปลายฟา นามไพร (ผูชวย

นกัวจิยั). ศนูยวจิยัและบรกิารวิชาการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม. สงิหาคม 

2559.
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ฟุตบอลในบริบทดังกลาว นอกจากจะตีความไดวาเปนเรื่องของการตอสู
เชิงสัญลักษณและการสรางอัตลักษณรวม (Collective Identity) การบริโภค
ฟุตบอลยังอาจจะถูกกลุมแฟนบอลไทย ตีความใหความหมาย และยกใหเปน
เรื่องที่มีความสําคัญเหนือกวาการเลนพนันบอล

การเลนพนันบอล ในบริบทดังกลาวจึงอาจเปนไปเพ่ือเสริมสรางความทาทาย
ใหกบักจิกรรมการบรโิภคฟุตบอลเทานัน้ แตกระน้ัน กไ็มไดหมายความวากระแส
ความนิยมท่ีผูคนชนช้ันใหมมีตอฟุตบอลไทยลีกจะทําใหการเลนพนันบอล
หายไปจากสังคมไทยโดยส้ินเชิง เพราะในอีกดานหน่ึง ธุรกิจการพนันก็มี
การปรับตวัทีโ่ตตอบตอการเปลีย่นแปลงในสงัคมและทีเ่กดิขึน้กบักลุมแฟนบอล
นักพนัน ท้ังในดานประชากรศาสตร ชนช้ัน อาชีพการงาน รวมจนไปถึงเร่ือง
เพศ หรือความเปนหญิงชาย และในกรณีของธุรกิจพนันบอล คงตองมองการ
เปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงไปกับเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหมและอุตสาหกรรม
การพนันระดับโลก ดังจะเห็นไดจาก การพัฒนารูปแบบของการเลนพนัน 
การออกราคาตอรองของเจามือหรือโตะพนันที่ซับซอนและหลากหลายมากขึ้น 
จนไปถึงการโปรโมตผานเว็บไซตรับพนัน ที่ก็ขยายตัวมากข้ึนในพ้ืนท่ีสื่อสังคม
ออนไลน ปรากฏการณเหลาน้ีถือเปนสัญญาณบงช้ีวา การเลนพนันบอลมีแนวโนม
ที่จะกลายเปนแคเพียงสวนหน่ึงของวัฒนธรรมแฟน และในกรณีของแฟนบอล
ไทยลีก เราเห็นแนวโนมของการพนันบอลที่เริ่มถูกเบียดขับใหไปอยูในพื้นที่
ชายขอบของการบริโภคฟุตบอล การเติบโตอยางย่ังยืนและม่ันคงของ “ไทยลีก” 
หรืออุตสาหกรรมฟุตบอลอาชีพในสังคมไทย จึงเปรียบเสมือนแสงสวางของ
ปลายทางอุโมงคแหงความหวัง
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ฟุตบอลสยาม
 ความเปลี่ยนแปลงของกีฬา

และสภาวะศิวิไลซ
ชาญ พนารัตน

1. 1. บทนํา

การทําความเขาใจกีฬาสมัยใหม รวมถึงกีฬามหาชนอยางฟุตบอล ผาน
ความเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความรุนแรงในประวัติศาสตรสยาม ชวยคลี่คลาย
ใหเห็นวาความศิวิไลซไมไดเปนเพียงความสงางามและทันสมัยเหมือนเชนตะวันตก
เทาน้ัน1 แตอันท่ีจริงแลวการสรางความหมายของความศิวิไลซในบริบทสังคม
สยามมีความเก่ียวโยงกับการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณของชายผูเปนนักรบ
ในยุคกอนรัฐชาติ ไปสูการเปนชายที่มีระเบียบวินัยและไมนิยมความรุนแรง 
ในยุคกอนรฐัชาต ิการออกกาํลังกายเปนสวนหนึง่ของการฝกรบและสรางความ
เปนชายผูชํานาญในการศึก ขณะที่ในยุคอาณานิคม อัตลักษณความเปนชาย
ชาตินักรบลดความสําคัญลงอยางชาๆ และเมื่อชนชั้นปกครองกรุงเทพฯ 

1 
งานที่ใหภาพวากีฬาสมัยใหมเปนเรื่องของการสรางสภาวะความศิวิไลซและทันสมัย 

โปรดดู ถนอมวงษ (2525), ยุวดี (2549) และ Allison (1998: 721)

4



พยายามสรางรัฐชาติ พวกเขาไดออกแบบกฎกติกาและรูปแบบการเลนกีฬามา
เพื่อใชฝกใหชายชาวสยามเลิกใชความรุนแรงและเคารพกฎระเบียบของสังคม 
ดังน้ันในบทนี้ ผูเขียนมุงเนนท่ีจะอธิบายความเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ
ความเปนชายผานการออกกาํลงักายจากยุคกอนรัฐสมัยใหมไปสู (การเลนกฬีา 
เชน ฟุตบอล) ยุคอาณานิคมและรัฐชาติ

กอนคริสตทศวรรษ 1820 (ราวๆ กอนป พ.ศ. 2363) การสงครามระหวาง
รัฐกอนสมัยใหม การรัฐประหารของบรรดาเจาและขุนนาง การกอกบฏในเมือง 
เกดิขึน้บอยคร้ัง ดงันัน้เพือ่ความอยูรอดของเครือขายอปุถมัภของเจาขนุมลูนาย 
ตัง้แตระดบัรฐั เครอืขายอปุถมัภของเจาขนุ ตลอดจนถึงครอบครัวหนึง่ๆ สมาชกิ
ในสังคมคาดหวังใหชายทุกคนฝกฝนรางกายใหพรอมสําหรับการรบพุงตางๆ 
การออกกําลังในการละเลนตางๆ ไมวาจะเปนการจับชาง การแขงเรือ การชกมวย 
และการเลนตอสูกันดวยวาว ลวนแตเปนการฝกทักษะในการสงคราม

จากคริสตทศวรรษ 1820 ไปจนถึงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 (ประมาณ 
พ.ศ. 2363 จนถึงสิ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ใน พ.ศ. 2453) ความเปนชายชาตินักรบ
คอยๆ ลดความสําคัญลง จดุเปล่ียนสาํคัญของอัตลักษณความเปนชายชาตินกัรบ
อยูที่เงื่อนไขของความสัมพันธระหวางรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคที่อังกฤษและ
ฝรั่งเศสเขามาลาอาณานิคมในบริเวณรัฐบรรณาการและเมืองตางๆ ของสยาม 
ในคริสตทศวรรษ 1820 ชาวสยามไดสังเกตการขยายตัวของการลาอาณานิคม
ของอังกฤษในแหลมมลายูและพมาอยางใกลชิด อาณานิคมเหลาน้ีไดกลายเปน
สวนหน่ึงของเครือขายการคาริมทะเลท่ีเช่ือมตอกับอินเดีย เอเชียตะวันออก และ
ยุโรป ชนช้ันนําสยามตระหนักถึงอํานาจทางการทหารของอังกฤษเปนอยางดี 
พวกเขาไมอยากสูญเสียอํานาจและสถานภาพ2 พวกเขาจําใจยอมรับขอเสนอ
ของอังกฤษเร่ืองเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ระบบการเมืองแบบรัฐชาติที่มี
เสนพรมแดน และระบบกฎหมายและการลงโทษที่ศิวิไลซ ขอเสนอเหลานี้

2 
ทิพากรวงศ, เจาพระยา, 2547: 12; เทียง และลี, 2557: 68-72; ฮอลล, 2522: 597; Bunnag, 

1977: 50; Suehiro, 1989: 16; Hall, 1974: 37-8; Crawfurd, 1830: 190, 216-7, 250.
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ชวยยังประโยชนทางการคาของพอคาชาวอังกฤษใหไมถูกรบกวนจาก
กองทัพสยามท่ีมักจะกรีธาไปกําราบรัฐบรรณาการที่ไมเชื่อฟงศูนยกลาง 
นอกจากนี้ บริษัทหางรานของอังกฤษจะไดรับการคุมครองโดยระบบกฎหมาย
และวิธีการลงโทษที่ศิวิไลซกวาของอังกฤษ ชนชั้นนําสยามเริ่มคอยๆ ยอมรับ
เอาหลกัการเรือ่งอาํนาจอธปิไตยเหนอืดินแดนของรฐัแบบพรมแดน และพยายาม
ไมแทรกแซงเขตอํานาจอธิปไตยของอังกฤษ3 ประการน้ีเองทําใหชนช้ันนําสยาม
พยายามที่จะหลีกเล่ียงไมทําสงครามในพื้นท่ีอิทธิพลของเจาอาณานิคม 
ขณะที่ชนชั้นนําสยามก็เปลี่ยนกลยุทธการรบใหสอดคลองกับเทคโนโลยีทาง
สงครามของอังกฤษมากขึ้น การฝกฝนข่ีชางและพายเรือเพ่ือการรบก็ลดความ
สําคัญลง วิธีการรบดวยชางและเรือคอยๆ ถูกแทนท่ีดวยเรือกลไฟรบกับ
การสรางปอมที่ปากแมน้ํา การละเลนอยางจับชาง แขงเรือ การเลนวาว และ
ชกมวย สูญเสียหนาที่สําหรับการฝกสงคราม

ในราวคริสตทศวรรษ 1900 (พ.ศ. 2443-2453) ชนชั้นนําสยามปรับ
รปูแบบการเลนวาวและการชกมวยใหเปนกฬีาเพ่ือฝกฝนการควบคุมการใชความ
รุนแรงภายใตกฎ กีฬาสมัยใหมอยางเชนฟุตบอลก็ถูกนําเขามาเพ่ือฝกควบคุม
การใชความรุนแรงเชนกัน ทั้งนี้การนําเสนอกีฬาโดยรัฐบาลกรุงเทพฯ ก็เปนไป
เพ่ือการพยายามรวมศนูยอาํนาจในการใชความรนุแรงในยุคท่ีชนชัน้นํากรงุเทพฯ 
กําลังสรางรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย

3 
โปรดดู Linklater, 2011: 49; Kayaoglu, 2010: 194; Callahan, 2004: 321; Brown, 1993: 82 

และ Loos, 2006: 3.
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2. 2. ความเปนชายชาตินักรบและบทบาทในเรือนของสตรี
ชาวสยาม

การฝกฝนใหเปนผูชํานาญในการใชความรุนแรงเปนสวนหน่ึงของอัตลักษณ
ความเปนชาย แมความเปนชายจะขึ้นอยูกับความสามารถในการรบ ความกลา
ผจญภัย การครอบครองขนาดของกองทัพท่ีชํานาญศึก (ความเปนชาย
ยังรวมอุดมคติอ่ืนๆ เชน การมีภรรยาหลายคน ความสามารถท่ีจะอุปถัมภลูกนอง
ไดมาก)4 ในทางปฏิบัติแลว ผูชายทุกคนก็ไมสามารถแสดงความเปนชาย
ดังกลาวไดทุกประการ หลักฐานทางประวัติศาสตรบงชี้ใหเห็นวา (ในสยาม) 
ทั้งแมทัพและสามัญชนหลายนายก็กลัวการออกรบ บางรายแสรงวาออกไปรบ
แตอันท่ีจริงหลบหนี บางคนก็ออกบวชเพ่ือเล่ียงการออกรบ5 อยางไรก็ตาม 
หากชายสามัญชนคนใดมีคุณลักษณะความเปนชายที่เก่ียวกับการรบมาก 
เขาก็มีโอกาสท่ีจะเลื่อนฐานะเปนผูมีศักดินาไดอยู กลาวคือ รัฐสยามกอน
สมัยใหมเปดทางใหสามัญชนผูเจนจัดในการศึกไดกาวขึ้นมาเปนขุนนางได6

สตรีทั้งในชวงช้ันมูลนายและสามัญชนรับบทบาทหลักเปนแมบาน 
สตรสีามญัชนมีแนวโนมจะแกรงกวาพวกช้ันมลูนาย ทัง้นีส้ตรสีามญัชนเปนผูนาํ
ในครัวเรือน พวกเธอตองทํานา คาขาย แทนสามีที่ถูกเกณฑไปทํางานหรือรบ
ใหมูลนาย ขณะที่สตรีชั้นมูลนายมีบทบาทในการสานความสัมพันธระหวาง
ครอบครัวมูลนายดวยกันผานการแตงงาน สตรีชั้นสูงจึงไมมีอิสระในการออก
ไปไหนมาไหนเพราะตองรักษาเน้ือตวัไวเพือ่รอการแตงงานท่ีเหมาะสมแกชนช้ัน

4 
ทิพากรวงศ, เจาพระยา, 2538: 55-6; กรรณิการ, 2541: 23-8; อคิน, 2527: 153-5, 196; 

เบเคอร และผาสุก, 2557: 26-7; The Royal Chronicles of Ayutthaya, 2006: 385-6; 

Low, 1836: 387-8; Terwiel, 2010: 71-2; Aphornsuvan, 1998: 164-6.
5 

โปรดดู ทิพากรวงศ, เจาพระยา, 2538: 55-6; “คําใหการชาวกรุงเกา”, 2507: 133; 

อคิน, 2527: 172; นิธิ, 2543: 64; Baker and Phongpaichit, 2002: 24-6.
6 

อคิน, 2527: 226.
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ของตนเทาน้ัน ผูหญิงช้ันสูงจึงมสีถานะเพือ่ปรนเปรอและผลติทายาทใหแกสามี
ผูคอยอุปถัมภภรรยา7

ในทางตรงกันขามกับคุณลักษณะอุดมคติของชายที่ตองเกงเรื่อง
ความรุนแรง ผูหญิงตกเปนเปาของการใชความรุนแรงทางกายและทางเพศของ
พวกเจานาย ขนุนาง และนักรบ ทัง้ในยามสงบและยามศกึ หลกัฐานต้ังแตจารึก
พอขุนรามคําแหงช้ีใหเห็นวา สตรีถูกจับเปนเชลย หรือเปนสมบัติ หรือรางวัล
ในสายตาของพวกเจานายและขุนศึก8

3. 3. การละเลน การศึก และความเปนชายชาตินักรบ

การเลนตางๆ ของชายชาวสยามยุคกอนรัฐชาติ เชน การจับชาง การแขงเรือ 
การเลนวาว และการชกมวย ลวนแลวแตเปนกิจกรรมสําหรับการฝกความเปนชาย
ทีแ่ขง็แรง ถกึ กลาเผชิญอนัตรายทีอ่าจถึงตาย กจิกรรมเหลานีเ้ปนการฝกความ
เปนชายชาตินักรบผูแกรงกลาพรอมสําหรับการตอสูและสงครามที่อาจเกิดขึ้น
ไดทุกเมื่อ

การจบัชาง: ชางนบัเปนพาหนะทีม่คีาในยามศกึและยามสงบ ในวฒันธรรม
ของรฐักอนสมยัใหมในอุษาคเนย การครอบครองชางท่ีหายากแสดงถึงบารมีของ
จักรพรรดิราช หากควาญชางจับชางเผือกหรือชางท่ีมีลักษณะมงคลตางๆ ได 

7 
ชลิดาภรณ, 2551: 56, 66, 69; เอิรล, 2555: 127; เบเคอร และผาสุก, 2557: 29-30, 

40-3; สุรเชษฐ. 2556: 39-41; พระจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ, 2547: 507; 

สมิธ, 2551: 102; Bradley, 1981: 4; Patana, 2004: 48-9; Wyatt, 1968; Wyatt 1986; 

Loos, 2005; Baker and Phongpaichit, 2009: 30-2.
8 

“คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง”, 2534: 38; “คําใหการ

ชาวกรุงเกา”, 2507: 174; สายชล, 2525: 4; มานพ, 2536: 14; Bowie, 1996: 107; 

Grabowsky, 1999: 46; Charney, 2004: 18; Terwiel, 2010: 73-4; Text of the Three 

Seals Law, 1981: 688.
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ชางเชอืกนัน้จะตองถกูนําถวายจกัรพรรดริาชผานทางผูปกครองในทองถิน่ท่ีจบั
ชางน้ัน9 การจบัชางเปนการแขงขนัเพ่ือแสดงบุญบารมแีละความเปนชาย บรรดา
ผูชายแสดงความสามารถในการขี่ชาง กลุมผูลาจะตองเผชิญอันตรายจากการ
เสาะหาโขลงชาง เมื่อพบชางปา กลุมผูลาที่นาจะมีมากไปถึงหลักรอยไดขี่ชาง
ของตนเขาโอบลอมและขับไลชางปาใหวิ่งหนีเขาไปติดอยูในเพนียดท่ีชายปา 
อันตรายจากการไปลาชาง เห็นไดจากพิธีกรรมที่ภรรยาของควาญชางทั้งที่เปน
ขนุนางและสามญัชนจะทาํพิธทีางจติวิญญาณท่ีบาน สตรจีงึมีเพียงบทบาทเสรมิ
ที่ชวยทําพิธีปดเปาใหสามีของเธอพนไปจากอันตรายในระหวางออกไปลาชาง 
นอกจากนี้ สําหรับผูชายทุกคนและโดยเฉพาะชนชั้นสูง การออกไปจับชาง
เปนเรื่องเสี่ยงอันตราย ดังจะเห็นไดจากท่ีกลุมผูสนับสนุนพระเทียรราชา 
(ตอมาเปนพระมหาจักรพรรดิ) ฉวยจังหวะนี้ลอบสังหารพระมหาอุปราช
ในรัชสมัยขุนวรวงศาธิราช เมื่อป พ.ศ. 2091 ขณะที่พระเจาเสือ (ครองราชย 
พ.ศ. 2246-2251) ผูสนุกกับการจับชางกถ็งึกับลมปวยจนส้ินพระชนมหลังจาก
ไปจับชาง10 การจับชางปากินเวลานานหลายสัปดาห หากพิจารณาการจับชาง
ในฐานะที่เปนการฝกสงครามแลว การขี่ชางเชื่องเขาปาเพื่อไปไลลาชางปา
ก็เปรียบไดกับการเดินทางไปสงคราม และจากการที่ชาวสยามในอดีตเชื่อวา
ชางเผือกมีวิญญาณกษัตริยยอดนักรบสิงสถิตอยู ชาวสยามไดเปรียบเทียบหวง
ขณะท่ีพระราชาเขาจับชางเผือกดวยบวงเขากับการชนชางดวยงาวระหวาง
กษัตริย กับวิญญาณยอดนักรบ (หรือชางเผือก) แมวาการลาชางทําใหชายหนุม

9 
ดาํรงราชานภุาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, 2546: 85-6, 208; ทพิากรวงศ, 

เจาพระยา, 2547: 78, 95, 155; The Royal Chronicles of Ayutthaya, 2006: 42-3, 487; 

Terwiel, 2010: 73.
10 

The Royal Chronicles of Ayutthaya, 2006: 386-7, 396, 453. จํานวนชางที่บรรดา

นักจับชางข่ีไปจะตองมีจํานวนมากเพียงพอที่จะไลชางปาใหวิ่งออกจากปาไปติดกับ

ยังเพนียดคลองชางได จากบันทึกในพระราชพงศาวดารอยุธยา บันทึกไววา การจับชาง

ครั้งหนึ่งใน พ.ศ. 2206 สามารถจับชางปาไดราว 470 เชือก (The Royal Chronicles of 

Ayutthaya, 2006: 268)
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ตองเสี่ยงตาย แตการจับชางเปนเพียงการจําลองสงครามที่อันตรายนอยกวา 
ชางปาที่ถูกไลจับมักจะมีขนาดเล็กกวาชางของผูลาเสมอ11

การแขงเรือ: การแขงเรือในสมยัอยุธยา เจาขุนมูลนายจะแขงกันวาไพรพล
ใตอุปถัมภของใครมีความสามารถในการพายเรือไดเร็วกวากัน การแขงขันน้ี
มคีวามเก่ียวของกบัสงคราม เพราะความสามารถของการรบทางเรือตองพึง่ฝมอื
ของฝพายอยูมาก ในชวงสมัยท่ีเต็มไปดวยการยึดบัลลังก12 กษัตริยเฉกเชน
สมเด็จพระนารายณทรงสงฝพายจํานวนมากกวาคูแขงเพ่ือลงแขงเรือ ก็เปน
เพราะพระองคตองการแสดงใหเห็นวากลุมอุปถัมภของพระองคมคีวามสามารถ
ทางการสงครามมากทีส่ดุในราชอาณาจกัร ความพายแพจะสะทอนถงึการเสือ่ม
บารมีของพระองค และน่ันก็หมายถึงการเพ่ิมบารมีของคูแขงทางการเมือง
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นกษัตริย เจาขุนมูลนาย จึงสั่งใหมีการฝกฝนชายฉกรรจ
พายเรือและฝกสูรบทางนํ้า ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมการศึกสงคราม ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ (ครองราชย พ.ศ. 2199-2231) พระองคทรงสั่งการใหทหารกวา
หมื่นนายพายเรือทวนน้ําขึ้นไปตีเชียงใหม13

การเลนวาว: หลกัฐานจาก ตาํราราชเสวกคร้ังกรงุเกา บงชีว้า ในชวงปลาย
อยธุยานัน้ กษตัรยิและตาํรวจผูเปนราชองครักษเลนวาวท่ีราชอทุยานในชวงเชา
และเย็น ในสมยัดงักลาวตํารวจยังมหีนาทีป่กปององคกษตัรยิในชวงประชมุหรือ

11 
โปรดดู Gerson, 1996: 55; Moff at, 1962: 129; The Royal Chronicles of Ayutthaya, 

2006: 42.
12 

นับแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 มีการทํารัฐประหารท้ังท่ีสําเร็จและลมเหลวอยางนอย

ท้ังส้ิน 21 คร้ัง ในจํานวน 39 รัชกาล เฉล่ียแลวจะมีการทํารัฐประหาร 1 คร้ัง ในทุกๆ 2 รัชกาล 

(นิธิ, 2527: 14-120; ทิพากรวงศ, เจาพระยา, 2538: 34-5; กรรณิการ, 2541: 6-20; 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, 2546: 6-8; ทิพากรวงศ, 

เจาพระยา, 2547: 131-2; ชาญวิทย, 2548: 20-86, ชาญวิทย, 2556: 8-91; The Royal 

Chronicles of Ayutthaya, 2006)
13 

“คําใหการชาวกรุงเกา”, 2507: 118-120; สุจิตต วงษเทศ, 2550: 92-5, 100-1; ชลิดาภรณ, 

2551: 41; Ma Huan, 1970: 107; Reid, 1988: 177-9; de la Loubère, 1693: 42, 50.
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มีแขกตางเมืองมาเขาเฝาดวย14 ทั้งน้ีในการเลนวาว กษัตริยและตํารวจอยูรวม
ฝายวาวจุฬาตอสูกับวาวปกเปาท่ีมีผูชักมาจากนอกกําแพงวัง กจิกรรมน้ีในแงหนึง่
เปนการผอนคลายในชวงที่วางจากภารกิจประจํา15 อยางไรก็ตาม การเลนวาว
เปนมากกวาการเลนเพื่อผอนคลาย ทักษะในการชักวาวใหลอยและโฉบไป
เกี่ยวกับวาวของผูอื่น ไดถูกนํามาใชในการสงครามดังที่ในสมัยพระเพทราชา 
(ครองราชย พ.ศ. 2231-2246) ทหารอยธุยานําวาวไปผกูกับวัตถุตดิไฟงายแลว
ชักขามกําแพงเมืองโคราช เพ่ือเผาเมืองซึ่งกอกบฏ16 กษัตริยอยุธยาและ
รัตนโกสินทร (จนถึงรัชกาลท่ี 4) ทรงตระหนักถึงอันตรายของวาวในการเผาเมือง
หรือแมแตราชวัง กฎหมายตราสามดวง มีบทลงโทษตัดมือผูที่ชักวาวขาม
กําแพงวัง17 รัชกาลท่ี 4 (ครองราชย พ.ศ. 2394-2411) ทรงออกประกาศ
หามชักวาวรอบๆ พระราชวังและสนามหลวงดวย นอกจากน้ีพระองคทรงส่ัง
ลงโทษผูฝาฝน18 อีกทั้งยังมีความเปนไปไดดวยวาการเลนวาวของกษัตริยและ
ตํารวจรักษาพระองคในยุคปลายอยุธยา เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีปองกัน
องคกษัตริย การที่กลุมอุปถัมภของราชาชักวาวตอสูกับวาวปกเปาบริเวณ
กําแพงวังจึงสะทอนประสิทธิภาพในการรบและปองกันตนเองในยุคท่ีการ
รฐัประหารเกดิข้ึนอยางดาษดืน่ ยางเขามาในปลายสมยัรัชกาลท่ี 5 การตอสูกนั
ดวยวาว ยังคงนิยมสืบมาจากอยุธยา19 แตความสําคัญในแงสงครามลดหายไป 
ดังนั้นรัชกาลที่ 5 จึงทรงอนุญาตใหเลนกันที่สนามหลวงได ความเปลี่ยนแปลง
ของการเลนวาวจะกลาวตอไปขางหนา

14 
ตําราราชเสวกครั้งกรุงเกา, 2537: 15-6, 19-20.

15 
ตําราราชเสวกครั้งกรุงเกา, 2537: 15-6, 18.

16 
The Royal Chronicles of Ayutthaya, 2006: 346-7.

17 
Text of the Three Seals Law, 1981: 124.

18 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ, 2547: 65.

19 
พัฒนา และสุริยา, 2546: 50; ภิรมยภักดี, พระ, 2464; พระจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ, 

2547: 65; ปรีดี, 2553: 147; ตําราราชเสวกครั้งกรุงเกา, 2537: 18-9; Gerson, 1996: 50; 

Low, 1836: 389.
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การแขงมวย: มวยเปนสวนหนึ่งของการฝกรบ การแขงมวยเปนการตอสู
ที่ใชความรุนแรงที่ถึงแกความตายได ดังที่กฎหมายตราสามดวงบัญญัติไววา 
หากนักมวยตายในการแขงขันจะเอาผิดกันไมได20 นักมวยฝมือดีจะถูกคัดมา
เปนทนายเลือก เน่ืองจากไมมีการอนุญาตใหผูใดถืออาวุธในพระราชวัง ทนายเลือก
ในฐานะนักมวยที่มีฝมือจะคอยปกปองกษัตริยอยูในพระราชวัง ทั้งยังคอยสอน
มวยใหแกราชโอรสอกีดวย21 การแขงมวยเปนกจิกรรมหนึง่ทีช่วยสรรเสรญิความ
เปนชายที่เกงในการตอสูและปองกันตัวจากอันตรายในยามศึกสงคราม ฯลฯ 
นอกจากน้ีการแขงมวยยังสงเสริมใหมกีารยกยองความเปนชายทีส่ามารถอดทน
ตอความรุนแรง มีความกลาหาญและกาวราว กรณีที่พระเจาเสือทรงแปลงกาย
เปนสามัญชนออกจากพระราชวงัไปตอสูแขงขนักบันกัมวยตางถิน่ เปนการแสดง
ความเปนชายซึ่งแสดงออกถึงความไมกลัวภยันตรายใดๆ อันที่จริงเมื่อกษัตริย
อยุธยาพระองคอื่นๆ จะทอดพระเนตรการแขงชกมวย บรรดาตํารวจติดอาวุธ
จะยนืรายลอมพระองคและจะเปนผูเบิกตัวนักมวยออกมาดวย ทัง้น้ีเพ่ือปองกนั
การลอบปลงพระชนม อยางไรก็ตาม พระเจาเสือแสดงความไมกลัวตายท่ีแตกตาง
กบักษตัริยองคกอนๆ พระองคทรงปลอมตัวเปนสามญัชนและละทิง้การอารกัขา
ที่เขมงวดดวยการออกไปแขงมวย22 นอกจากน้ีในการแขงมวย พระเจาเสือ
ก็มิไดทรงกังวลวาคูชกจะทําใหพระองคบาดเจ็บ พิการ หรือสวรรคตได

อันท่ีจริงหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและบทประพันธ
ของสุนทรภู ชี้ใหเห็นวา จังหวะการออกอาวุธ (ดวยสวนตางๆ ของรางกาย) 
ที่เขาเปาและทํารายคูตอสูไดรุนแรงจะทําใหผูชมสงเสียงรองพอใจ ตลอดจน
แซซองสรรเสรญินกัมวยผูชาํนาญในการใชความรนุแรง23 ควรกลาวดวยวาเสยีง

20 
The Three Seal Laws, 1962: 160 อางถึงใน Vail, 1998b: 28-9.

21 
โพธิ์สวัสดิ์, 2522: 31-4; ทรงธรรม, 2555: 8; Vail 1998b: 62-3.

22 
ตําราราชเสวกคร้ังกรุงเกา, 2537: 16-7; Text of Three Seals Law, 1981: 1352-7; 

The Royal Chronicles of Ayutthaya, 2006: 385-6.
23 

The Royal Chronicles of Ayutthaya, 2006: 385-6. สําหรับตัวบทกลอนเรื่อง ลักษณวงศ 
โปรดดู ทรงธรรม, 2555: 12.
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โหรองเหลานี้นาจะรวมถึงผูหญิงที่รวมชมการแขงขันอันรุนแรงเหลานี้ดวย 
ดังท่ีหลักฐานของเจมส โลว (James Low) ชาวสหราชอาณาจักรในคริสต
ทศวรรษ 1830 ไดบอกเลาใหเหน็วา สตรีมบีทบาทเปนผูชมการชกมวยทีร่นุแรง
ปาเถื่อน หลักฐานนี้จึงสะทอนใหเห็นอีกดวยวาผูหญิงยังถูกกีดกันออกจากการ
ใชความรุนแรง สตรีเปนผูช่ืนชมและใหความชอบธรรมแกผูชายผูท่ีมีความแข็งแรง
และชํานาญในการใชความรุนแรง ผูที่จะสามารถปกปองตัวเธอ เมือง หรือ
ราชอาณาจักรจากอันตรายได24

นอกจากน้ีควรกลาวดวยวา ในยุคกอนรัฐชาติ กฎการแขงขนัมวยจะข้ึนอยู
กับเจาขุนผูอุปถัมภจัดแขงเปนคนกําหนด การแขงขันแตละคร้ังเปนการปะทะกัน
ระหวางนักมวยในสังกัดของเจาสนามกับนักมวยตางถิ่น ดังนั้นการแขงขันมวย
จึงสะทอนศักด์ิศรีความเปนชายและความสามารถในการอยูรอดปลอดภัยของ
กลุมอุปถัมภหนึ่งๆ การท่ีพระเจาเสือทรงปลอมตัวเปนนักมวยจากเมืองหลวง
ออกไปเอาชนะนักมวยจากเมอืงวเิศษชยัชาญไดถงึถิน่ เปนการประกาศชยัใหแก
เมอืงหลวงเหนอืเมืองบรวิาร ขณะทีห่ลกัฐานในสมัยรชักาลที ่1 กส็ะทอนใหเหน็
วาการแขงขันมวยเปนเร่ืองความสามารถในการสูรบและปองกันตนเองของ
กลุมทางสังคมอยางเครือขายอุปถัมภและราชอาณาจักร พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 เลาวา ชาวฝร่ังเศสไดเขามาทาแขงขันมวยกับ
นักมวยสยาม สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) 
[ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2325-2346] ทรงรับคําทาโดยสงนักมวยในสังกัด
ของพระองค (หม่ืนผลาญ) ลงสูกับชายชาวฝร่ังเศสตอหนาบรรดาเจานาย
และขุนนาง ในการแขงชกมวยคร้ังน้ี หม่ืนผลาญลาถอยจากการจูโจมของนักมวย
ฝร่ังเศส พี่ชายของนักมวยชาวฝรั่งเศสดังกลาวไดโผเขาไปผลักหม่ืนผลาญ
เพื่อสกัดกั้นไมใหถอยตอไปไดอีก เหตุการณนี้ทําใหกรมพระราชวังบวรฯ พิโรธ
ที่การตอสูมิไดเปนไปแบบตัวตอตัว พระองคจึงทรงกระโจนออกไปทําราย
ชาวฝรั่งเศสสองพ่ีนอง เหตุการณนี้ชี้ใหเห็นวา กรมพระราชวังบวรฯ ไมทรง

24 
Low, 1836: 387-8; Baker and Phongpaichit, 2009: 32.
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สามารถทนเห็นกลุมอุปถัมภของพระองคเสียเปรียบจากการเลนนอกกติกา 
(ของพระองค) ได ความพายแพที่อาจเกิดแกหมื่นผลาญยอมทําลายช่ือเสียง
ความเปนยอดในการรบและปองกันตนเองของกลุมอุปถัมภของพระองคที่
ขจรไกลไปยังประเทศราชตางๆ กลุมอุปถัมภของพระองคซึ่งมีบารมีสูงมากจน
รชักาลท่ี 1 ยงัทรงระแวง ไดถกูทาทายตอหนาบรรดาเจาขนุผูมาชมการแขงมวย 
การท่ีทั้งกลุมของกรมพระราชวังบวรฯ และแมแตสยามถูกคุกคามดวยนักมวย
ตางชาติทีโ่กง จงึเปนส่ิงท่ีกรมพระราชวงับวรฯ ไมอาจทนรบัได25 อยางไรก็ตาม 
การแขงขันมวยในสยามที่เปนการแขงขันทางสัญลักษณที่รุนแรงระหวางกลุม
อุปถัมภจะลดความสําคัญลงไปอยางเห็นไดชัดเจนในสมัยรัชกาลท่ี 5 การ
แขงขนัมวยท่ีลดความรนุแรงลงภายใตกฎกติกาของรัฐกรงุเทพฯ จะเขามาแทนที่
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยที่ตองการผูกขาดการใชความรุนแรงจะดึงดูดนักมวย
มากความสามารถออกจากกลุมอุปถัมภในทองถิ่นตางๆ ใหเขามารับใชชนช้ัน
ปกครองในกรุงเทพฯ ประเด็นนี้จะกลาวตอไปขางหนา

4. 4. กีฬา อาณานิคม กับการสรางสภาวะศิวิไลซของสยาม

ในชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 19 เง่ือนไขทางการสงครามระหวางกลุม
ผูปกครองสยามกับรัฐบรรณาการและรัฐเพ่ือนบานท่ีแข็งแกรง ไดลดนอยถอยลง
สืบเน่ืองจากท่ีอังกฤษเขามามีอิทธิพลในแหลมมลายูและพมา ผลกระทบน้ี
สงผลตอการลดความสําคัญลงของการออกกําลังท่ีเก่ียวของกับการศึก ตั้งแต
คริสตทศวรรษ 1820 อังกฤษและตอมาฝร่ังเศสปรับใชภูมิศาสตรทางการเมือง
แบบรัฐชาติท่ีมีพรมแดนแนนอนกับสยาม ท้ังน้ีก็เพ่ือพยายามปองกันไมใหรัฐสยาม
ลวงลํ้าและทาํอนัตรายตอเขตการคาและแหลงทรัพยากรท่ีหลอเล้ียงอาณานิคม

25 
ทิพากรวงศ, เจาพระยา, 2538: 87; กรรณิการ, 2541: 23-8; The Royal Chronicles 

of Ayutthaya, 2006: 385-6.
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ของอังกฤษ สนธิสัญญาเบอรนีในป ค.ศ. 1826 (พ.ศ. 2369) และสนธิสัญญา
ระหวางประเทศอ่ืนๆ นับจากน้ัน จึงมีความสําคัญตอการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน
การใชความรุนแรงของรัฐกอนสมัยใหม การขยายตัวของรัฐตามรูปแบบรัฐ
จักรพรรดิราชท่ีสามารถขยายรัฐประเทศราชใหไกลออกไปจากราชธานีไดเปน
ส่ิงท่ีกระทําไมไดในเขตพ้ืนท่ีติดตอกับดินแดนในอิทธิพลของอังกฤษ ตัวอยางหน่ึง
ที่สะทอนความคิดเร่ืองการสงครามของชนช้ันนําสยามที่เปล่ียนแปลงไปก็คือ 
การยอมรบัเงือ่นไขหนึง่จากสนธสิญัญาเบอรน ีกลาวคอื ชนชัน้นําสยามยนิยอม
ที่จะไมกอสงครามไปไกลเกินกวารัฐไทรบุรี ตามความตองการของอังกฤษ26

นบัจากคริสตทศวรรษ 1820 (ตัง้แตราว พ.ศ. 2363) รปูแบบการสงคราม
เปล่ียนแปลงไปอยางมาก เมื่ออังกฤษใชเรือกลไฟเขาจูโจมจากปากแมน้ํา 
ทําใหสยามตองใหความสําคัญกับการปองกันปากแมน้ําดวยโซ ปอมปน และ
เรือกลไฟรบ การรบดวยเรือพาย ชาง หรือมา เพื่อสูรบทางบกลดความสําคัญ
ลงอยางมาก (แมจะยังมีการใชอยูตอไปก็ตาม) ในสงครามระหวางอังกฤษกับ
พมาคร้ังแรกในป ค.ศ. 1824 (พ.ศ. 2367) เปนจุดเปล่ียนสําคัญของหนาท่ี
เชงิสงครามของการแขงพายเรอื เรอืกลไฟองักฤษท่ีสามารถเดนิทางสวนกระแส
น้าํทะเลและแมน้าํเขาโจมตกีองเรือพายของพมา สงผลใหความสามารถในการ
พายเรือเพ่ือการสงครามลดความสําคัญลงอยางมากในภาคพื้นทวีปอุษาคเนย 
ในสมัยรัชกาลที่ 3 (ครองราชย พ.ศ. 2467-2394) พระองคทรงรับรูถึงกลวิธี
การรบของอังกฤษ ดังท่ีพระองคทรงส่ังซ้ือเรือกลไฟเพ่ือปองกันการโจมตีกรุงเทพฯ 
และมีรับสั่งใหชวง บุนนาค (ตอมาเปนสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ) 
ตอเรือแบบตะวันตกเพ่ือรบกับเวียดนาม การตอเรือกลไฟแพรหลายใน
ชนชั้นนําสยามในสมัยรัชกาลท่ี 4 (ครองราชย พ.ศ. 2394-2411)27 แมการ
แขงเรือในสยามยังคงมีตอไป แตรูปแบบการแขงไมไดเกี่ยวกับการสงคราม

26 
โปรดดู เทียง และลี, 2557: 54, 59; ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, 

2546: 178; Suehiro, 1989: 16; Vella, 1971: 126-9; Hall, 1974: 102, 107-111.
27 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, 2546: 36-7; Charney, 2004: 

253-4; Bradley, 1981: 36-7; Wyatt, 1969: 28; Bowring, 1969: 324; Peleggi, 2002: 23.
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อกีตอไป ในสมัยรัชกาลที ่5 (ครองราชย พ.ศ. 2411-2453) ชาวบานชาวนนทบุรี
แขงเรือเพ่ือความบันเทิงและเฉลิมฉลองผลผลิตทางการเกษตรท่ีดี28 ขณะท่ี
พวกชนช้ันปกครอง ขุนนาง ขาราชการ พอคา และชาวตางชาติแขงเรือมอเตอร 
เพื่อวัดวาเรือใครมีเครื่องยนตที่ดีกวากัน29

ขณะท่ีในยุคหลังคริสตทศวรรษ 1820 การสงครามดวยชางสําคัญลดนอย
ลงเรื่อยมา หนาที่ของการจับชางที่มีตอชายชนช้ันนําก็เปลี่ยนไป จากเดิมที่
เกีย่วเน่ืองกับการฝกสงคราม30 กก็ลายมาเปนความบนัเทิงทีม่ไีวชมและรบัแขก
ตางชาติ รัชกาลที่ 4 และ 5 ก็ไมไดทรงเขาไปในปาเพื่อจับชาง แตพระองคทรง
ใชเวลาเพียงไมกี่ชั่วโมงในการชม หรือนําแขกบานแขกเมืองชมการจับชาง
ในเพนยีดคลองชางเทาน้ัน แตเดิมความสนุกในการจับชางเกิดข้ึนในระหวางการ
วางแผนวาจะจับชางที่ไหนและจะตอนไปที่เพนยีดใด นอกจากนี้ ความตื่นเตน
จากการเผชิญอันตรายและการเจอชางมงคล ตลอดจนการเฉลิมฉลองหลัง
จับชางนั้นได ยังกินเวลายาวนานหลายสัปดาห รัชกาลที่ 5 ก็ไมไดทรงใชเวลา
นานและเส่ียงพระวรกายไปกับการเลนนี้อีก พระองคทรงเรือกลไฟหรือรถไฟ
ไปทอดพระเนตรการจับชางในเพนียด31

การฝกฝนควบคุมเรือและชางเพ่ือการรบจืดจางหายไป แตการฝกฝน
รางกายที่ยังคงความนิยมอยางมากตั้งแตสมัยอยุธยาตกมายังสมัยรัชกาลท่ี 5 

28 
Bangkok Times, 26 October 1904: 5; Bangkok Times, 4 December 1909: 6.

29 
Bangkok Times, 28 December 1907: 2; Bangkok Times, 30 December 1907: 2; 

Bangkok Times, 4 December 1909: 6; Bangkok Times, 20 December 1909: 5.
30 

ควรกลาวดวยวานับแตชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 18 เทคโนโลยีอาวุธปนพัฒนาจนมีความ

แมนยํา และสงผลใหชางไมไดถกูสงไปรบในแนวหนาอีก เพราะจะตกเปนเปาสังหารไดงาย 

แตชางยังถูกใชโดยนักรบ (เชน รัชกาลที่ 1) สําหรับการกรีธาทัพผานปาเขา นอกจากน้ี

ชางยังถูกใชงานสําหรับการขนสงอาวุธกับเสบียงจนถึงปลายศตวรรษถัดไป (Charney, 

2004: 145-6, 162)
31 

ไวเลอร, 2556: 14, 113; ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, 2546: 

86-7, 115-9; ทิพากรวงศ, เจาพระยา, 2538: 137-9; ทิพากรวงศ, เจาพระยา, 2547: 

30-1, 58, 68, 70; ทิพากรวงศ, เจาพระยา, 2548: 205, 207.
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อยางมวยและวาว32 ไดรบัการดัดแปลงใหกลายเปนกีฬาทีใ่ชความรนุแรงกาวราว
นอยลง โดยรัฐไดตรากติกากลางใหเปนมาตรฐานเดยีวกันเพ่ือควบคุมพฤติกรรม
ของผูเลน ในปลายสมยัรัชกาลที ่5 มกีารกาํหนดใหนกัมวยใสนวมในการแขงขัน
มวยหนาพระที่นั่ง33 ขณะท่ีกติกาการแขงขันวาวถูกออกแบบมาเพ่ือปองกัน
การทะเลาะวิวาทในกรณีท่ีผูเลนสองฝาย (ทีมจุฬาและทีมปกเปา) หาขอยุติไมได 
นอกจากน้ี กติกาท่ีกําหนดใหตัวแทนผูเลนของทั้งสองฝายเปนผูชวยกรรมการ
คอยตักเตือนผูเลนของทีมตน ก็ไดชวยสงเสริมการควบคุมอารมณของผูเลน
ระหวางเกม การออกกติกาจึงเปนการสรางความศิวิไลซใหแกชายชาวสยามผูไมได
เปนชนชั้นนํา ซึ่งยังนิยมแขงกันแสดงความรุนแรงกาวราวอยูในสนามแขงวาว34

นอกจากน้ี การแขงขันมวยหนาพระท่ีน่ังไดชวยสงเสริมการกระจายกฎกติกา
และมาตรฐานเดียวไปสูมณฑลท่ัวราชอาณาจกัร ผานการสงนักมวยท่ัวประเทศ
มาชิงแชมปท่ีกรุงเทพฯ นักมวยท่ีมีฝมือจะไดรับคัดเลือกไปเปนขาราชการภายใต
อุปถัมภของรัชกาลที่ 5 ตําแหนงราชการที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานใหนักมวย
ที่มีฝมือและชื่อเสียงน้ีไดลดทอนความสําคัญของมูลนายในการรวบรวมยอด
นักมวยลง อยางไรก็ดี นักมวยท่ีรับราชการน้ีไมไดรับใชกษัตริยในฐานะทนายเลือก
ผูคอยปกปองอันตรายอีกตอไป แตสังกัดมวยหลวงโดยทําหนาท่ีสอนวิชามวย
แกราชโอรส หนาท่ีอารักขากษัตริยไดถูกโอนใหไปอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยทหารมหาดเล็กรักษาพระองคผูชาํนาญอาวธุปนแทน จงึกลาวไดวา หนาท่ี
ของมวยในการฝกรบพุงไดสูญหายไป35

32 
พัฒนา และสุริยา, 2546: 50; ภิรมยภักดี, พระ, 2464; พระจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ, 

2547: 65; ปรีดี, 2553: 147; ตําราราชเสวกครั้งกรุงเกา, 2537: 18-9; Low, 1836: 389; 

Gerson, 1996: 50.
33 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. ภ. 003 หวญ. 3/7 ภาพมวยไทย [30 พฤศจิกายน – 

2 ธันวาคม 2450]; ภิรมยภักดี, พระ, 2464: 33-4.
34 

กรณีที่ผูแขงขัน หรือแมแตผูชมทะเลาะกันเกิดขึ้นในการแขงวาวอยูบอยครั้ง (โปรดดู

ภิรมยภักดี, พระ, 2464: 4-5, 7-20, 27-8, 64, 68-9, 131, 138-141; Bangkok Times, 

10 April 1907: 5)
35 

โพธิ์สวัสดิ์, 2522: 74-5, 97; Vail, 1998b: 76.
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หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจากการละเลนที่เกี่ยวของกับการศึกไปสู
กีฬาสมัยใหมท่ีมีกติกาควบคุมความรุนแรงแลว ในกรณีของสยามจะแตกตางจาก
บริบทของอังกฤษ กลาวคือ ความเปลี่ยนแปลงของการออกกําลังกาย
ท่ีรุนแรงไปสูการลดความกาวราวในสยามเปนผลมาจากการวางแผนโดยชนช้ันนํา 
สาเหตุทีร่ฐับาลของรัชกาลท่ี 5 ไดพยายามออกแบบกีฬาและการออกกําลงักาย
เพ่ือสรางความศิวิไลซในพฤติกรรมของชาวสยามมากขึ้นเปนผลมาจาก
ทั้งปจจัยการปฏิสัมพันธกับชาวตะวันตกในยุคอาณานิคม และปจจัยการเมือง
ของรัฐสยามสมัยใหม ซึ่งกําลังเพิ่งกอรูป

ระหวางคริสตทศวรรษ 1830-1880 (ตั้งแต พ.ศ. 2373-2432) 
ชาวตะวันตกผูที่เขามาในสยามมองวาการแขงมวยเปนกีฬาที่รุนแรง “ปาเถื่อน” 
และ “อันตราย”36 ในสายตาชาวตะวันตก แมชาวสยามจะนิยมความรุนแรงแต
ก็ไมไดหมายความวาชาวสยามมีความสมชาย แข็งแรง และกลาหาญ ในราวป 
ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) จอหน เอกิ้น (John Eakin) ครูใหญโรงเรียนคริสตใน
กรุงเทพฯ มองวา “คุณลักษณะท่ีแข็งแรงกํายํา เปนอะไรท่ีหาไดยากในสยาม”37 
ขณะท่ีในระหวางปลายคริสตศตวรรษที่ 19 และตนคริสตศตวรรษที่ 20 
มัลคอลม สมิธ (Malcolm Smith) หมอหลวงในสมัยรัชกาลท่ี 5 มองวา
ชาวตะวันตกแข็งแรงกวาชาวสยาม38 นอกจากนี้ ยังมีชาวตะวันตกจํานวนมาก
มองวาชาวสยามเกียจคราน39 บรรดาชนช้ันนําสยามไดพยายามแสดงให
ชาวตะวันตกเห็นวาตนมีความศิวิไลซและแข็งแรง ท่ีมากกวาชาวตะวันตกเสียดวย 
รัชกาลที่ 5 เขาไปอุปถัมภค้ําจุนกิจกรรมกีฬาสมัยใหมของพวกชาวตะวันตก
ในสยาม พระองคอุปถัมภราชกรีฑาสโมสรในกรุงเทพฯ ขณะท่ีสโมสรกีฬา

36 
Low, 1836: 387-8; Stringer, 1888: 7.

37 
Brain, 1912: 332.

38 
สมิธ, 2551: 52.

39 
มูโอต, 2555ก: 277, 290; มูโอต, 2555ข: 116; ลา เรอวู, 2555: 300; เคอรติส, 2555: 

409, 414; ไวเลอร, 2556: 21, 34; Norman, 1895: 414-5; Leonowens, 1954: 20.
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ในเชียงใหมและลําปางก็ไดรับการอุปถัมภผานขาหลวงของรัฐสยาม40 
สมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ก็ทรงสามารถเอาชนะ
การแขงมาในการชิงถวยพระราชทานที่ราชกรีฑาสโมสรในป ค.ศ. 1902 
(พ.ศ. 2445)41 นอกจากน้ีพระราชนิพนธในพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ 
(ตอมาเปนรัชกาลท่ี 6) ก็ไดบอกเลาถึงทักษะ ความแข็งแกรง และความเปน
สุภาพบุรุษของมหาดเล็กในพระองค ในฐานะทีมของชาวสยามซึ่งสามารถ
เอาชนะชาวตะวันตกในการแขงขันโปโลท่ีเชียงใหมในป ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448) ได42

รัชกาลท่ี 5 ทรงพยายามจะรวมศูนยอํานาจดานการสงครามและความ
รุนแรงเพ่ือปองกันการตอตานอํานาจการปกครองและการเก็บภาษีรายหัวของ
รัฐกรุงเทพฯ ในทุกภูมิภาคของสยาม นอกจากนี้ ความเปนชายที่กาวราวยังคง
ทาํหนาท่ีเสรมิอํานาจทางการรบของเจาขุนมูลนายในทองถิน่ตางๆ รฐักรงุเทพฯ 
ยังไมสามารถกําราบอํานาจของเจาขุนมูลนายในทองถิ่นและหัวเมือง และยัง
ไมสามารถฝกหัดพวกสามัญชนใหเลิกใชความรุนแรงได การศึกษาและกีฬา
สมัยใหมเปนสวนหนึ่งของการลดปญหาการตอตานรัฐนี้

ระหวางปลายครสิตศตวรรษท่ี 19 จนส้ินสมยัรัชกาลท่ี 5 ในป ค.ศ. 1910 
(พ.ศ. 2453) บรรดาเจาขุนชั้นสูงมองวาพฤติกรรมกาวราวของคนชั้นลางตั้งแต
ระดับขาราชการชั้นผูนอยลงไปจนถึงพวกพ้ืนเพไพร เปนปญหาใหญที่พบได
ทั้งในโรงเรียนและสังคมสยามโดยกวาง43 ในป ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) 

40 
สโมสรยิมคานาเชียงใหม, 2540: 11-3, 23-4; “The Directory for Bangkok and Siam”, 

1914: 312; The Chiang Mai Gymkhana Club, 2016a; The Chiang Mai Gymkhana Club, 

2016b; Bangkok Times, 18 January 1910: 5; Bangkok Times, 30 December 1907: 3.
41 

Bangkok Times, 10 January 1902: 5.
42 

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ, 2511: 88-9.
43 

โปรดดู “วิธีสอน”, 2444: 48-51; จวนเปรียญ, 2444: 103-4; แถม, 2444: 80-84; “คํานํา”, 

1901: 80-1; “โบราพจนสุภาษิต”, 1901: 26-28; สน่ัน, 2444ก: 415; สน่ัน, 2444ข: 323-9; 

จรัสชวนะพันธ, ขุน, 2446: 628; จรัสชวนะพันธ, ขุน, 2447: 204; อั๋น, 2450: 50-3; 

“ขาวกรมศกึษาธกิาร”, 2451: 250-2; สน่ัน, 2452: 658; Johnston, 1980; Bangkok Times, 

22 ธันวาคม 1903: 5. ตัวอยางพฤติกรรมที่รุนแรงของชายที่ไมไดมาจากชนชั้นปกครอง
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รัชกาลท่ี 5 วิพากษวิจารณความเส่ือมทรามทางจริยธรรมของผูคนในตาง
จังหวัด44 สวนโอรสของพระองค พระองคเจากิติยากรวรลักษณ เพิ่งทรงกลับ
มาจากอังกฤษไดไปตรวจการเรียนการสอนในโรงเรียนชั้นนําและโรงเรียนวัด
หลายแหงในป ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438) พระองคทรงตกอยูในสภาวะตกใจ
อยางหนักที่ไดเห็นทั้งนักเรียนและครูขาดระเบียบวินัย45 ขณะที่ หมอมราชวงศ
เปย มาลากุล (ตอมาเปน เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี) ปลัดกระทรวง
ธรรมการในขณะนั้น วิจารณวา พวกคนช้ันลางเปนคนเลว แมคนเหลานี้จะได
รบัการศึกษาแลว แตกลบัเอาความรูทีม่ไีปสงเสรมิใหตนประพฤติชัว่46 นอกจาก
ชนชั้นนําเหลานี้แลว แกนนําสําคัญในการวางแนวทางการศึกษาสมัยใหมอยาง
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และสน่ัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ตอมาเปน 
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) ก็รับไมไดกับพฤติกรรมกาวราวรุนแรง กลุมชนชั้น
ปกครองจึงกําลงัผลติสรางความเปนอืน่ใหแกคนชัน้ลางทีต่่าํลงไปกวาตนวาเปน
คนทีย่งัชัว่และจําเปนยิง่ทีจ่ะตองไดรบัการดัดสนัดาน พวกคนเหลานีจ้ะตองรูจกั
การควบคุมตนเองไมใหใชความรุนแรง47 วารสารของกรมศึกษาธิการอยาง 
วิทยาจารย แบบเรียนของรัฐ เชน ธรรมจริยา หรือหนังสือที่ขายโดยทั่วไปอยาง 

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เห็นไดจากเร่ืองราวชีวิตของลูกชาวสวนอยาง เชย สุนทรพิพิธ (ตอมาเปน 

พระยาสุนทรพิพิธ) เด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวชาวจีนที่มีกิจการคาขายเล็กๆ อยาง 

ยง เสฐียรโกเศศ (ตอมาเปน พระยาอนุมานราชธน) และบุตรพอคาทางเรืออยาง ฟอน 

(ตอมาเปน หลวงหาญสงคราม) (สุนทรพิพิธ, พระยา, 2515: 8-52; เสฐียรโกเศศ, พระยา, 

2531: 1-19; หาญสงคราม, หลวง, 2512: 85-91) นอกจากนี้ บันทึกของเชย สุนทรพิพิธ 

บอกเลาใหเห็นวา บรรดาครูและขาราชการระดับลางก็นิยมในความรุนแรงเชนกัน 

ดังที่เชยไดชี้ใหเห็นถึงการกระแทกและทํารายรางกายกันในเกมฟุตบอล (สุนทรพิพิธ, 

พระยา, 2515: 48-50)
44 

สุนันทา, 2530: 67; Wyatt, 1969: 225.
45 

Wyatt, 1969: 181-2.
46 

สาตร, 2446: 155-6; เปย, 2551: ก-ข.
47 

ปฐม, 2551: 164, 193; สนั่น, 2520: 136-7.
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สมบัติผูดี ของหมอมราชวงศเปย ก็เนนในประเด็นปญหาดังกลาว นอกจากน้ี 
ชนชั้นนําไดสงเสริมและใชกีฬาและการออกกําลังกาย อาทิ มวย วาว 
การฝกระเบียบแถว และฟุตบอล ก็เพื่อชวยลดปญหาความกาวราว48

โครงการของรฐัในการสรางความเปนชายท่ีมเีหตุผลเปนการผูกขาดความ
รุนแรงโดยรัฐ การศึกษาและกีฬาสมัยใหมมิไดมุงเพิ่มความแข็งแรงใหแกสตรี 
อนัท่ีจริงสืบมาจนสมัยรัชกาลท่ี 5 ชนชัน้นําชายยังเนนใชการแตงงานเปนเคร่ือง
ผูกเครือขายทางการเมือง ดังนั้นบุคลิกภาพของสตรีจึงถูกฝกฝนมาเพ่ือรับใช
สงัคมชายเปนใหญ รฐัเนนการอบรมสตรีในโรงเรียนเพือ่สรางสตรแีบบชนช้ันสงู 
สตรีถูกฝกฝนมาใหเปนผูรับใชปรนนิบัติสามี และเปนแมบานในยุคท่ีพลเมือง
ท่ัวโลกเดินทางไปมาหาสูกันขวักไขว ผูหญิงช้ันสูงถูกสงเสริมใหเรียนภาษาอังกฤษ
กับครูตางชาติเพื่อประดับสถานภาพและรับแขกตางชาติ แมวาสตรีชั้นสูงจะได
รับการศึกษา แตพวกเธอก็ไมไดถูกคาดหวังใหไปทํางานนอกบาน49 ในมุมมอง
ของรัชกาลท่ี 5 สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถ และ
หมอมเจามารยาตรกญัญา ดศิกลุ ตางกท็รงมองวาครตูะวนัตกสอนใหเดก็ผูหญงิ
ซกุซน ไมเรียบรอย ทัง้สองพระองคแรกทรงวติกวาการเรยีนกบัครชูาวตะวนัตก
จะสงผลใหพระราชธิดามีนิสัยเหมือนผูชาย50 ดวยมุมมองดังกลาว เด็กผูหญิง
ชนชั้นสูงจึงถูกสงเสริมและเลือกเลนโครเกตและเทนนิส เกมทั้งสองไมมีการ
ปะทะสัมผัสตัวระหวางผูเลน กีฬาเหลานี้จึงเลนกันทั้งคนชั้นนําหญิงและชาย 
เพ่ือสานสัมพันธ ขณะท่ีกิจกรรมการออกกําลังในโรงเรียนสําหรับสอนสตรีช้ันสูง
และสามัญชนก็สะทอนคานิยมของชนช้ันนําท่ีมีตอสตรีโดยทั่วไป เด็กผูหญิง
ไดรับการฝกหัดแถว กิจกรรมนี้เปนการออกกําลังท่ีไมมีการปะทะทางรางกาย 
จงึกลาวไดวา นกัเรยีนสตรสีามญัชนท่ีมจีาํนวนไมมาก (เพราะครอบครวัไมนยิม
สงมาเรียน) มีแนวโนมท่ีจะออนแอบอบบาง เพราะพวกเธอไมไดถูกสงเสริม
ใหบริหารและใชรางกายอยางแข็งขันเลย และเมื่อมีการออกกําลังก็ไมเคยที่จะ

48 
โปรดดู ชาญ (2557) สําหรับการฝกระเบียบ และฟุตบอล

49 
โปรดดู สุนันทา, 2530: 85; ยุพาภรณ, 2530: 28; ชลิดาภรณ, 2551: 50-2; สมิธ, 2551: 

115-6, 120-1; วรรณพร, 2548: 148-150; Barmé, 2002: 22-3, 28.
49 

โปรดดู ยุพาภรณ, 2530: 28, 35.
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ไดรบัการสนบัสนนุใหเลนหรอืฝกกันภายนอกกาํแพงโรงเรียนเลย สตรสีามญัชน
ที่เขาโรงเรียนจึงมีแนวโนมที่จะบอบบางกวากลุมที่ไมไดเขาเรียน ทั้งนี้เพราะ
สตรีที่ไมไดเรียนตองตรากตรําทํานาทําสวน สรุปไดวา การศึกษาสมัยใหม
ของสตรีมีแนวโนมผลิตผูหญิงเปนแมศรีเรือนผูบอบบาง การใชความรุนแรง
และพละกําลังจึงกลายเปนภาระหนาที่ของรัฐที่ผูกขาดโดยชนชั้นนําชาย

5. 5. ประวัติศาสตรฟุตบอลสยาม

รายงานของสตริงเงอ (C.W.E. Stringer) ชาวสหราชอาณาจักร ไดบอกเลา
ถึงรูปแบบ “การเลนลูกบอล” ในเมืองนานในป ค.ศ. 1886 (หรือ พ.ศ. 2429 
ในขณะนั้นกรุงเทพฯ ไดควบคุมการบริหารราชการของนานแลวผานขาหลวง 
แตกรงุเทพฯ ใหเจานายของนานถอืยศตามเดมิ51) ซึง่จัดข้ึนในงานฌาปนกจิศพ
ของชนชั้นปกครองชาวนานท่ีบริเวณหนาวังของเจาเมือง โดยมีสมาชิกชนชั้น
ปกครองไดชมการแขงขันดวย สตริงเงอเขียนเลาวา

“ในวันท่ี 2 นอกจากจะมีการแขงชกมวยแลว ยงัมีการเลนเกมหนึง่
ทีค่ลายคลงึกบัฟตุบอล ลกูมะพราวทีช่โลมดวยน้าํมนัเปนอยางดถีกูโยน
เขาไปในกลุมชายหนุม พวกเขาตอสูแยงชิงเพือ่เขาครอบครองลกูมะพราว 
และหากใครสามารถพาลูกหลบหลีกจนไปถึงจุดปลายสุดของสนามได 
ก็จะไดรับรางวัล”52

51 
ชวลีย, 2541: 184-7; เตช, 2548: 130-1; เตช, 2551: 6-7; Ongsakul, 2005: 180-191; 

Bunnag, 1977: 18, 106, 108, 269.
52 

ผูเขียนแปลตามตนฉบับ ตามที่เขากลาววา “On the second day, in addition to boxing, 

a game was played which bore some resemblance to football. A large cocoa-nut 

well greased was thrown amongst a number of young men, who struggled to get 

possession of it, and one who managed to get away with it to the other end of 

the ground received a prize” (Stringer, 1888: 7)
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การตอสูแยงชิงลูกมะพราวและนําลูกไปสูปลายขอบของสนามยอมหนี
ไมพนการแขงกันแสดงความรุนแรงที่ใชเพ่ือหยุดคูตอสูและความอดทนตอแรง
ปะทะ ทั้งนี้สตริงเงอมองวา การแขงมวยในงานนี้ รวมถึงประเพณีอื่นๆ ในนาน
มีความ “ปาเถื่อน”53 รูปแบบ “การเลนลูกบอล” และแขงชกมวยนี้สะทอน
ใหเห็นวา การใชความรุนแรงเปนสิ่งท่ีชอบธรรมในนานยุคนั้น อยางไรก็ตาม 
“เกมฟุตบอลของนาน” มีรูปแบบคลายฟุตบอลอังกฤษบางประการคือ เลนลูก
บนพื้นได (ขอนี้จึงตางกับตะกรอ54) และการเล้ียงลูกไปที่เสนสุดขอบสนาม
ก็คลายกับการยิงลูกขามเสนเขตประตู แตในหลายพ้ืนท่ีของสยามยังไมไดรังเกียจ
และรูสึกละอายในการแสดงความกาวราว วิธีการเลนจึงผสมผสานมาตรฐาน
ความรนุแรงอันเปนทีน่ยิมของคนในทองถิน่นัน้ๆ ดวย นอกจากการเลนลกูบอล 
(ลูกมะพราว) ที่นานแลว การเลนฟุตบอลแบบตะลุมบอนที่รุนแรงยังเห็นไดใน
กรุงเทพฯ และธนบุรี ในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 2055

ปจจัยหน่ึงที่ทําใหการใชความรุนแรงในการเลนกีฬายังดํารงอยูคือ 
การรวมศูนยอํานาจทางการทหารและการใชความรุนแรงทางกายภาพโดยรัฐบาล
กรุงเทพฯ ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ การกบฏและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับการใชความรุนแรงในหลายภูมิภาคของสยามในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 
และตนคริสตศตวรรษที่ 20 เปนเคร่ืองบงช้ีถึงความดอยประสิทธิภาพในการ
ผูกขาดความรุนแรงของชนช้ันนํากรุงเทพฯ56 อาจกลาวไดวา ในกรณีของเมืองนาน 
การที่ผูนําทองถิ่นรวมสนับสนุนไพรของพวกเขาใหออกกําลังเพ่ือแสดงความ
กาวราวเปนสวนหน่ึงของการธํารงอํานาจในการใชกําลังและความรุนแรง
ของมูลนายในทองถิ่นที่ยังไมถูกผูกขาดโดยกรุงเทพฯ

53 
Stringer, 1888: 7.

54 
Reid, 1988: 6.

55 
โปรดดู ชาญ, 2557: 47-8.

56 
เตช, 2551; Johnston, 1980; Tanabe, 1984; Ramsay, 1979; Walker, 2014; Keyes, 1977.
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ชนช้ันนํากรุงเทพฯ นอกจากจะไดรับแนวความคิดท่ีจะนําเอาฟุตบอลสมัยใหม
มาฝกควบคมุความรุนแรงใหแกชายสยามมาจากอังกฤษแลว ประสบการณของ
ชนช้ันนําในอาณานิคมของอังกฤษก็มีผลตอการรับกีฬาน้ีเขามาสูสยามดวย 
ในป ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) ระหวางที่สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา เดินทาง
กลับจากอังกฤษสูสยาม เขาไดแวะดูงานการศึกษาที่ปญจาบ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของอาณานิคมอังกฤษ ระยะเวลากวา 2 เดือนในปญจาบ57 เขานาจะไดซึมซับ
ประโยชนจากการเลนฟุตบอลไมมากก็นอย ที่นั่นการเลนฟุตบอลชวยประสาน
ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูอยูใตปกครองไดเปนอยางดี ชาวปญจาบ
ผูเปนขาราชการขององักฤษไมไดรูสกึเปนปฏปิกษกบัองักฤษทัง้ในระบบราชการ
และในสนามฟุตบอล ความรูสึกในสนามที่เปนมิตรน้ีตางออกไปจากการเลน
ฟุตบอลระหวางชาวอังกฤษกับชาวพื้นเมืองในเบงกอลและพมา ในพ้ืนที่
อาณานคิมทัง้สองนี ้ชาวพืน้เมอืงแสดงความเปนปฏปิกษตอองักฤษผานการเลน
ฟุตบอล ทั้งชาวเบงกอลและพมาพยายามเอาชนะคนอังกฤษในเกมฟุตบอล
ซึ่งเปนกีฬาของชาวผูดีเอง58 ทัศนคติที่ดีตอเกมฟุตบอลในปญจาบนาจะสงผล
ใหสน่ันตัดสินใจเลือกนําเกมนี้มาชวยสมานความสัมพันธระหวางรัฐบาล
กรุงเทพฯ กับคนในดินแดนสยามที่ยังไมสยบยอมตออํานาจรวมศูนยเทาไรนัก 
ในรายงานการศึกษาของสน่ัน ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อทูลเกลาฯ ถวายรัชกาลท่ี 5 
สนั่นเลาวา โรงเรียนในอินเดียตางก็ใหเด็กนักเรียนเลนฟุตบอล รวมถึงจัดใหมี
การแขงฟุตบอลระหวางโรงเรียนประจําป สนั่นเลียนแบบการเลนฟุตบอล
ในปญจาบและออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอความจําเปนในสังคมสยาม สนั่น
นาํเสนอฟตุบอลเพือ่ฝกความเปนชายท่ีมวีนิยั ไมรนุแรง และเคารพกฎระเบยีบ
ที่วางไวโดยชนชั้นนํา

57 
สาํนักหอจดหมายเหตแุหงชาต.ิ มร.5 ศ./4 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลที ่5 กระทรวง

ศกึษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองรายงานนายสน่ันตรวจการศึกษาในประเทศอินเดีย 

ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) [2441:23-4].
58 

Dimeo, 2002: 79-85; Majumdar and Bandyopadhyay, 2005; Marshall, 2003: 23-30.
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ในป ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) รัฐบาลกรุงเทพฯ พยายามฝกใหนักเรียน
มีความรูสึกรักและผูกพันกับโรงเรียน ซ่ึงเปนชุมชนเสมือนของรัฐชาติผานการเลน
และเชียรฟุตบอล การแขงขันระหวางโรงเรียนอันเปนหนวยทางสังคมใหม
จักตองอยูภายใตกฎกติกาท่ีไมอนุญาตใหใชความรุนแรงอีกตอไป59 อันที่จริง
โครงการนี้ก็ไมไดราบรื่นตามที่งานของ ชาญ (2557)60 ไดอางอิง จากรายงาน
การแขงขันฟุตบอลชิงโลของกรมศึกษาธิการประจําป ค.ศ. 1901 รายงานของ
กรมศึกษาธิการฉบับน้ีไมไดลงรายละเอียดเก่ียวกับความรุนแรง หลักฐานเพ่ิมเติม
จากหนังสือพิมพบางกอก ไทมส ไดช้ีใหเห็นวา ความรุนแรงในการแขงขันฟุตบอล
ระหวางนักเรียนชิงโลของกรมศึกษาธิการนั้นปะทุขึ้นมาอยางควบคุมไมได 
อยางไรก็ตาม กรมศึกษาธิการยังหวังวาการแขงฟุตบอลจะตองดําเนินตอไป
เพือ่การบรรลุวตัถปุระสงคในการฝกใหนกัเรียนเคารพกฎ ทามกลางเสียงคัดคาน
ของพอแมผูปกครองถึงอันตรายจากการเลนฟุตบอล61 ดังนั้น กรมศึกษาธิการ
จึงหลีกเล่ียงท่ีจะตีพิมพเร่ืองการทะเลาะวิวาทถึงข้ันแทงกันของนักฟุตบอล 
ในหนังสือพิมพบางกอก ไทมส รายงานเกมระหวางโรงเรียนแผนท่ีกับกลอมวิทยา 
ในรอบแปดทีมวา

“การเลนตอนตนก็เปนการนาสนุก โดยเหตุฟุศบอนน้ันแยงชิงกัน
เปนท่ีสนุกนี้ คร้ันพายหลังเมื่อจะตรงเกรียวแยงลูกฟุศบอนซึ่งจะเอาแพ
ชะณะกันน้ันความหาเปนเลนกันโดยสนุกๆไม ฝายหน่ึงมีโทษะท่ีจะไมพอใจ
เอามีดแทงนายจางนักเรียนวัดเชตุพล (หรือกลอมวิทยา – ผูเขียน)
ถูกที่แขนแหงหนึ่งโลหิตไหล ซ้ําตีที่ศีรษะอีกแผลหนึ่ง เดชะบุญไมฉกรรจ
คราวน้ี และเปนการกาหลไมรูวาใครตอใครยุงนุงใหญ เหมือนจะไมเปน

59 
สาํนักหอจดหมายเหตแุหงชาต.ิ มร.5 ศ./2 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลที ่5 กระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่องรายงานตรวจการศึกษาที่ประเทศอินเดียของสนั่น [2442: 23-4]; สนั่น, 

2445: 58-9.
60 

ชาญ, 2557: 54.
61 

วิโรจน, 2550: 16-17.
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การสนุกเสยีแลวเปนการทุบตกีนั ขณะนักเรยีนทัง้สองฝายเปนการววิาท
กันนั้นตองราเลิกกันเอง เพราะนักเรียนกลอมวิทยานั้นเดกเล็กมาก”62

รายงานการแขงขันเกมดงักลาวสะทอนใหเห็นวา การพยายามเอาแพชนะ
กันตามกฎก็สามารถพัฒนาเปนความรุนแรงขึ้นมาได การปะทะดวยรางกาย
ระหวางแยงลูกบอลกลายเปนหัวใจในการแขงขัน ผูเลนหันมาแขงกันวาใคร
จะเหนือกวากนัในมติขิองความเปนชายท่ีแขง็แกรงกาวราว ผูเลนเลิกสนใจทีจ่ะ
แยงลูกบอล เพ่ือยิงหรือปองกันประตูอันจะนําไปสูการเขารอบรองชนะเลิศ 
นอกจากนี ้แมวาความเปนพวกเดียวกันของนกัเรียนในโรงเรยีนหนึง่ๆ ทีเ่กดิขึน้
ในเกมฟุตบอล สามารถชวยลดความรุนแรงระหวางชายผูเปนสมาชิกของ
โรงเรียนเดียวกันได63 แตความรุนแรงระหวางชายตางโรงเรียนยังเปนปญหาท่ีรัฐ
ยังตองใชความพยายามอยางหนัก ท้ังน้ีดวยเหตุวา สําหรับนักเรียนหลายคนแลว 
ความเปนชายผูมรีะเบียบตามแบบของรัฐไมไดเปนความเปนชายท่ีนาปรารถนา
เพียงรปูแบบเดยีว โดยพวกเขายงัแสดงความเปนชายทีก่าวราวในหลายๆ โอกาส
ของการปฏิสัมพันธทางสังคม

การควบคุมดูแลจากเจาหนาท่ีรัฐ เชน จากกรรมการ ผูกํากับเสน มีสวนทําให
ผูเลนระวังท่ีจะระงับความรุนแรงของตน นอกจากน้ี การที่ชายผูไมไดมาจาก
ชนช้ันนําไดเลนฟุตบอลกบัพวกชนช้ันนําหรือคนตะวนัตก มสีวนสําคัญท่ีชวยให
ฝายแรกรูสกึวาตนจะตองควบคมุพฤติกรรมกาวราวของตนและประพฤติตนให
ศิวิไลซ การควบคุมนี้เกิดขึ้นจากตัวของชายผูไมไดมาจากชนชั้นนําเอง พวกเขา
ไมอยากจะเปนทีอ่บัอายตอสายตาของผูทีม่คีวามศวิไิลซกวา แรงกดดันควบคมุ
ทางสังคมมีสวนชวยใหนักฟุตบอลที่ไมไดสังกัดชนช้ันปกครองพยายามท่ีจะ
หลีกเล่ียงการใชความรุนแรงไดในหลายคร้ัง จากหลักฐานในรายงานของ

62 
Bangkok Times, 26 December 1901: 5.

63 
ความรุนแรงระหวางนักเรยีนในโรงเรยีนหน่ึงๆ เหน็ไดจากการเลนฟตุบอลแบบตะลมุบอน

ในโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และธนบุรี (ชาญ, 2557: 47-8)
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กรมศกึษาธกิารและหนังสอืพมิพบางกอก ไทมส ชีใ้หเหน็วา ในชวงครึง่หลังของ
คริสตทศวรรษ 1900 ความรุนแรงครั้งใหญๆ ไมไดเกิดในสนามอีก นอกจาก
ผลจากการควบคุมทางสังคมดังกลาวจะชวยใหนักฟุตบอลเลนกันอยางสุภาพ
มากข้ึนแลว ตัวผูเลนและกองเชียรเองก็มีพฤติกรรมท่ีศิวิไลซเพ่ิมมากขึ้นดวย 
ทั้งนี้เห็นไดจากการที่ผู เลนและผูชมนิยมชมชอบผูเลนที่มีความสามารถ 
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไมไดเลยวาท้ังสองกลุมน้ียังมีความสนุกสนานจากการ
ใชกําลังในการปะทะทางรางกายอยู อัตลักษณความเปนชายของพวกเขา
สามารถเปลี่ยนแปลงจากศิวิไลซไปสูความกาวราวได หากสถานการณในเกม
ฟุตบอลเกมหนึ่งไดแปรผันไป

ในป ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) เกมระหวางโรงเรียนราชบุรณะกับโรงเรียน
อนงค ในครึง่แรก ฝายแรกเลนไดเหนือกวาอยางเหน็ไดชดัและขึน้นาํไดสองประตู
ในรายงานกลาวไววา “ลูกบอลไปขลุกขลักอยูที่หนาโกลอนงค กองกลางและ
กองหนาของอนงคสติลอยถอยมาชวยหาทันไม มัวยืนตลึงเสีย ปกซายของ
ราชบุรณะจึงยิงโกลไดอีกโกลหนึ่ง” ในคร่ึงหลัง ผูจดรายงานบันทึกไววา 
“ตอนน้ีผูดูทั้งหลายรูสึกวาเชิงเลนทั้ง ๒ ฝายขอนขางไมดี มีโทษะเกิดขึ้นบาง
ดวยกันทั้งคู ดูเปนนาหนักใจของผูตัดสิน...เหตุนั้นเปนดวยอนงครูสึกอายวาแพ
ถึง ๒ โกลจึงเลนแกมโทษะ ฝายราชบุรณะก็อดไมได ยังไมใชนักเลงเต็มตัว 
ทัง้ชนะเขาแลวถึง ๒ โกลอยางน้ันก็ยงัโกรธตอบเขาไปบาง ในพักน้ีไดยนิแตเสียง
นกหวีดเปาเตะกินเปลาติดๆ กันไปทีเดียว” อยางไรก็ตาม ในเกมนี้ทั้งผูเลน
และคนดูมีอารมณรวมที่สนุกกับการเลนอยางศิวิไลซดวยเชนกัน ดังรายงาน
ที่กลาวไววา

“ผูเลนท่ีเลนดี คอื ทัง้กลาหาญ ทัง้คลองแคลว และทัง้เลนเรยีบรอย
นายกยองชมเชยก็มี คือ นายชุบ ปกขวาของอนงคนั้นคนหน่ึง ตามที่
สังเกตดู เห็นนายชุบเลนโดยมุงหมายจะเขาแยงเอาแตฟุตบอลไป มิไดคิด
ที่จะทําใหใครเจ็บปวด ถึงจะถูกโดนลมคว่ําไปก็ดี ถูกแยงขางหลัง 
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ถูกเตะตนขา และขาก็ดี นายชุบหาไดแสดงวาโกรธหรือกลัวผูนั้นไม 
ยังเลนแข็งแรงเปนปรกติดีอยูตลอดเวลา ตามบรรดาคนดูอดไมได 
ตางพูดสรรเสริญความสามารถ และอัธยาศรัยใจคอนายชุบวา เขาเปน
นักเลงฟุตบอลแทคนหนึ่ง”64

ความสนุกสนานของผูชมท่ีมีตอการเลนอยางศิวิไลซอาจเปล่ียนแปลงไปสู
ความบันเทิงและสะใจในการดคูวามกาวราวของผูเลนได ผูจดบันทกึการแขงขนั
ไดบรรยายเกมระหวางโรงเรียนมัธยมราชบุรณะกับประถมกลอมพิทยากรในป 
ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) ไวดงัน้ี “วาดวยจรรยา ทัง้สองฝายไดเลนโดยเรยีบรอย 
แตเมื่อจวนจะเลิกมีเสียงรองมา แตขางสนามบางวา ‘โดนเขาๆ’ เปนธรรมดาท่ี
เลนในที่เปดเผย มีคนสําสอนเชนนี้ คนเลนทั้ง ๒ ฝาย เมื่อไดยินเขายุ ออกจะ
ขดัเขาไมไดอยูบาง แตยงัมสีตหิามเหตแุละอันตรายไมใหเกดิไดจนตลอดเวลา”65

ตัวอยางเหลานี้เองสะทอนวา แมแนวโนมความศิวิไลซจะเพ่ิมขึ้น แตนั่น
ไมไดหมายความวาความศิวิไลซจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เปนเสนตรง และอัตลักษณ
ความเปนชายของบุคคลคนหน่ึงก็ไมจําเปนจะตองมีเพียงลักษณะใดเพียง
ลักษณะเดียว ความเปนชายมีความไหลล่ืนไปตามการปฏิสัมพันธระหวางผูที่
เขารวมในเกมๆ หนึ่งทุกคน งานศึกษาของชาญ (2557)66 เคยไดใหตัวอยางไว
แลววา การท่ีนกัฟุตบอลจากโรงเรียนมหาดเลก็หลวงตัง้ใจท่ีจะระงบัความรนุแรง
ในเกมฟุตบอลที่พบกับทีมที่มีชื่อเสียงในรูปแบบการเลนที่ศิวิไลซอยางโรงเรียน
ฝกหัดอาจารย และทีมนักเรียนยุโรป พวกนักเรียนมหาดเล็กฯ ปรับวิธีการเลน
ใหสุภาพและเอาชนะกันตามกฎ เพราะไมอยากจะเปนที่อับอายในสายตาของ
คนท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องความสุภาพในการเลน นอกจากน้ี หากพิจารณาการ
แขงฟุตบอลสองครั้งระหวางทีมจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวงพบกับทีมรวม
ขาราชการ จะพบวาในเกมแรกเต็มไปดวยความรุนแรงจนผูเลนทีมมหาดเล็ก

64 
“รายงานการแขงขันฟุตบอลนักเรียน”, 2453: 759-762.

65 
“ขาวการแขงขันฟุตบอลนักเรียนสําหรับโลหเงิน”, 2453: 36-38.

66 
ชาญ, 2557: 60-3.
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คนหน่ึงนํ้าดีไหล แตเมื่อพวกเขาเลนเกมท่ีสองตอหนาชาวตะวันตก พวกเขา
กลับเนนการเลนตามกตกิาดวยทักษะเพือ่อวดชาวตางประเทศผูมาชม มากกวา
จะแสดงความเปนชายผานความกาวราว67

หากไมมองพัฒนาการของการสรางความเปนชาย จากความกาวราวไปสู
ความศิวิไลซอยางเปนเสนตรง เราอาจสามารถทําความเขาใจไดดีขึ้นวาเหตุใด
นกัฟุตบอลและแฟนบอลในยุครัชกาลท่ี 6 แมจะมุงเนนช่ืนชมกนัท่ีความสามารถ
แลว68 แตก็ยังสามารถแสดงความรุนแรงออกมาไดหากมีสถานการณที่กระตุน
และกอตัวใหปะทุขึ้น

หากพิจารณาผานฟุตบอลแลว การสรางความเปนพวกเราในนามของ
โรงเรียนมีพัฒนาการท่ีเขมขน การเชื่อมตอของเครือขายอุปถัมภผานโรงเรียน
เปนสิ่งที่เริ่มกระทํากันตั้งแตเริ่มการศึกษาสมัยใหม การกําหนดคาเลาเรียน
ทีแ่พงมากในโรงเรยีนรฐัเพือ่กรองรับเฉพาะคนชัน้สงูและคหบด ีไดกดีกนับรรดา
สามญัชนใหออกไปเรียนโรงเรยีนทีม่กีารลงทนุทรพัยากรรฐันอยกวา การจาํแนก
ลําดับชั้นทางสังคมปรากฏกายอยูในโรงเรียนรัฐตางๆ อยางชัดแจง69 การสราง
สถานะทางสังคมผานการใหความหมายแกโรงเรียนของตนและของคนอ่ืน
บมเพาะข้ึนในสมยัรัชกาลที ่570 ในรชัสมยัน้ีความขดัแยงจากการแขงขันฟุตบอล
ระหวางโรงเรียนแมจะรุนแรงแตก็ไมไดมีลักษณะเปนคูแคนแบบขาประจํา71 

67 
ชาญ, 2557: 57, 59-60; สุนทรพิพิธ, พระยา, 2515: 48-9.

68 
ในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 และตนรัชกาลที่ 6 นักเรียนหลายคนภูมิใจที่ไดเลนฟุตบอล

กบัผูเลนทีม่ชีือ่เสยีงในขณะนัน้ ฉายาตางๆ ทีน่กัฟตุบอลทีม่ชีือ่เสยีงไดรบัก็สะทอนใหเหน็

ถึงการยกยองเชิดชูผูเลนที่มีความสามารถ ฉายาของผูเลน อาทิ “นายกําแพงเมืองจีน” 

ซึ่งเปนฉายาของผูรักษาประตู “โหมง” อันเปนฉายาของผูเลนคนหนึ่งที่เกงในการเลนลูก

กลางอากาศ และ “ลอยโดง” ฉายาสําหรับผูเลนท่ีสามารถเตะลูกยาวไดแรงและดี 

(กายวิภาคบรรยาย, หลวง, 2507: 69; ครอบครัวปสุตนาวิน, 2515)
69 

โปรดดู สุนันทา, 2530: 215-220; สุนทรพิพิธ, พระยา, 2515: 67-94; Wyatt, 1969: 121, 

233-375.
70 

โปรดดู สุนทรพิพิธ, พระยา, 2515.
71 

โปรดดู สวัสดิ์, 2520.
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ความรูสกึแบบขาประจาํมาพัฒนาเดนชัดข้ึนในทศวรรษแรกของสมยัรัชกาลที ่6 
โรงเรียนคูแคนที่พัฒนาตอเนื่องกวารอยปมาจนถึงปจจุบันคือเทพศิรินทรและ
สวนกุหลาบ ตลอดจนกรุงเทพคริสเตียนและอัสสัมชัญ การพัฒนากันขึ้นเปน
คูแคนน้ีแนบแนนกับการแขงขันของกลุมสถานภาพและเศรษฐกิจในนาม
ของโรงเรียนเกาแกและมีลําดับใกลกัน

เอกเซล (F. K. Exell) ครูชาวอังกฤษบอกเลาประสบการณที่เกี่ยวเนื่องกับ
ฟุตบอลในสยาม ในชวง 5 ปสุดทายของรัชกาลที่ 6 เขากลาววา “โรงเรียน
หลายแหงเปนศัตรูที่เอาเปนเอาตายกัน”72

“ความเปนอริกันระหวางโรงเรียนเปนเรื่องที่นาขมขื่น และผม
ก็เสียใจท่ีจะตองพูดวาบรรดาบุคลากรของโรงเรียนท่ีรวมถึงชาวยุโรป
ก็สนับสนุนความเปนปฏิปกษนี้ ชัยชนะจากการแขงขันรังแตจะให
เกียรติคณุท่ีไรสาระ เม่ือการเลนฟุตบอลมาถงึเม่ือไร เทพศิรนิทรกเ็กลียด
พวกสวนกุหลาบ และทั้งสองโรงเรียนนี้ก็ชิงชังกันยิ่งกวาพวกโรงเรียน
ในเครือโรมันคาทอลิกของชาวฝร่ังเศส อยางอัสสัมชัญ เซนตคาเบรียล 
กับโรงเรียนคริสตของชาวอเมริกัน (กรุงเทพคริสเตียน – ผูเขียน)”73

อันที่จริงโรงเรียนสวนกุหลาบกับเทพศิรินทร เปนสองโรงเรียนที่ไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐมากกวาแหงอื่นๆ74 เอกเซลกลาววา สวนกุหลาบเปนโรงเรียนที่ 

72 
เขากลาววา “The schools were deadly rivals” (Exell, 1963: 23)

73 
เอกเซลบรรยายไววา “Inter-school rivalry was bitter and, I am sorry to say, was over 

encouraged by the staff , including the Europeans. The winning of a match was 

given an absurd prestige value. When it came to football, Debsirindr hated the guts 

of Suan Kularb and both hated even more the guts of the French Roman Catholic 

Colleges of Assumption and St. Gabriel and the American Christian College” 

(Exell, 1963: 43)
74 

Wyatt, 1969: 105-121,140, 277-280, 285.
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“ใหญทีส่ดุ”75 ในการแขงฟุตบอลนัน้ สวนกุหลาบเอาชนะในการแขงขันชิงโลของ
ที่ปรึกษาของกรมศึกษาธิการติดกันถึง 5 ป ระหวางป ค.ศ. 1911 ถึง 1915 
(พ.ศ. 2454-2458) ขณะที่เทพศิรินทรควาแชมปไดในป ค.ศ. 1916 (พ.ศ. 
2459)76 ดังนั้น การแขงฟุตบอลของนักเรียนชายผูถือศักดิ์ศรีในความเปนยอด
ของสถานศึกษาของตน จึงบมเพาะความเกลียดชังท่ีมีตอโรงเรียนปฏิปกษ 
เอกเซลกลาววา

“ทั้งหมดทั้งมวลผมสนุกสนานที่ไดทําหนาที่เปนกรรมการ เวนแต
เม่ือตองตัดสินเกมการปะทะกันระหวางสวนกุหลาบกับเทพศิรินทร 
ดูเหมือนวาผมจะไดตัดสินเกมคูนี้เสมอ ในคร้ังสุดทายทุกๆ อยางก็ดู
วอดวายและผมก็ไมไดตัดสินคูนี้อีกเลย ในเกมลีกที่สําคัญระหวาง
สองทีมนี้ ผมไลผูเลนคนหน่ึงออกจากสนาม ความโกลาหลปะทุขึ้น 
ผูชมบุกเขามาในสนามและเจาะจงที่จะมาจูโจมผม กองกําลังเจาหนาที่
ตํารวจชาวสยามรีบเคลื่อนมาใหความชวยเหลือแกผม และผมก็ไดรับ
การคุมกันจากพวกเขาเกือบตลอดทางกลับบาน”

ในเกมน้ีเอกเซลเกือบจะตองชักปนที่พกติดตัวไวเพ่ือปองกันตัวจาก
สถานการณที่ระเบิดขึ้นจากความเกลียดชังของพวกนักเรียนนี้77

75 
Exell, 1963: 21.

76 
โปรดดู สวัสดิ์, 2520: 38.

77 
เอกเซลกลาวไวดังนี้ “On the whole I enjoyed refereeing – except when it came to 

Suan Kularb versus Debsirindr. I always seemed to get those matches. There was 

a fi nal occasion when everything went up in smoke and I never refereed one of their 

games again. In an important league match I sent a boy off  the fi elds. Pandemonium 

broke out. The spectators invaded the pitch and me in particular. A posse of Siamese 

police tore my aid and I was given police protection most of the way home” (Exell, 

1963: 47)
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6. 6. สรุปทายบท

กําเนิดและพัฒนาการของฟุตบอลสมัยใหมในสยาม เกี่ยวพันไปกับ
ประวัติศาสตร กิจกรรมของการออกกําลังกายที่มีมาในยุคสมัยกอนหนา กลไก
ของการออกกําลังกายท่ีเช่ือมโยงกับสังคม ตลอดจนมาตรฐานของสังคมท่ีมีตอ
การใชความรุนแรงที่แตกตางกันในแตละยุคสมัย ในสมัยกอนยุครัฐชาติ การใช
ความรนุแรง (ทางกาย) ทีม่ปีระสิทธิภาพของผูชายเปนส่ิงท่ีขาดไมไดในสังคมท่ี
ตองการนกัรบ ครัน้เม่ือสงครามระหวางรัฐจกัรพรรดริาชกบัหวัเมืองบรรณาการ
ลดลงไปในชวงอาณานิคมและการกอตัวข้ึนมาของรัฐชาติ การฝกฝนความเปนชาย
ที่เนนความรุนแรงทางกายจึงจําเปนนอยลง เม่ือชนช้ันนํากรุงเทพฯ พยายาม
สถาปนารัฐชาติที่มีอาณาเขตแนนอน ตลอดจนตองการผูกขาดการใชความ
รนุแรงโดยรฐั ฟตุบอล (และกีฬาสมัยใหมอืน่ๆ) ถกูนําเขาและออกแบบสงเสรมิ
ใหเลนกันในนามของ “การออกกําลังกาย” ทั้งน้ีเพ่ือฝกใหพวกชายชาวสยาม 
ไดรูจักระงับการใชความรุนแรง และมีความละอายตอพฤติกรรมที่กาวราว 
ไรระเบียบในสังคม

87
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผู�หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม�





เยาวชนและเสนทางสู
อาชีพนักฟุตบอล

พงศกร สงวนศักดิ์

1. 1. บทนํา

การสนับสนุนใหชาวสยามเลนฟุตบอลอยางจริงจังเริ่มข้ึนในชวง 
พ.ศ. 2444 เมื่อกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการไดจัดการแขงขัน
แบบแพคัดออกเพ่ือชิงชัยกันระหวางโรงเรียนช้ันนําในจังหวัดกรุงเทพฯ และธนบุรี 
การเลนกีฬาฟุตบอลเปนเคร่ืองมือสําคัญที่รัฐใชสรางสุขพลานามัยที่ศิวิไลซให
แกพลเมืองของประเทศสยาม (ชาญ พนารัตน, 2557: 44-55) ในบริบทของ
การสรางรัฐชาติสยามยุคอาณานิคม การแขงขันฟุตบอลกลายเปนพ้ืนที่
ที่แสดงออกถึงความมีอารยธรรม ความเปนชาติ การจัดการแขงขันระหวาง
ชาวสยามกับชาติยุโรป และการเดินทางไปแขงขันที่ตางประเทศ ลวนแตถูกให
ความสําคัญในฐานะท่ีเปนการแสดงออกและสถาปนาตัวตนของสยาม (วรียุทธ 
ศรีสุวรรณกิจ, 2549: 112-121) ในสมัยรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453-2468) 
นอกจากรัฐจะใชฟุตบอลในการสรางความศิวิไลซแลว ฟุตบอลยังถูกใชในการสราง 
“ความเปนชาติ” และ “ความเปนชาย” รัฐสยามสมัยใหมเริ่มใสใจกับรางกาย
ของสามัญชนมากขึ้น ชายชาวสยามจึงตองแข็งแรง ไมออนแอปวกเปยก ขี้โรค 

5





สํานึกสุขภาพพลานามัยของผูชายไมสามารถแยกออกจากความม่ันคงของชาติได 
ฟุตบอลคือกีฬาที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยเลือกจะสงเสริม โดยเฉพาะใน 
“กลุมนายใน”1 ที่รัชกาลท่ี 6 ทรงเห็นวาฟุตบอลคือกีฬาที่เลนกันเปนทีม 
ซึ่งนอกจากจะชวยใหรางกายแข็งแรงแลว ยังชวยสงเสริมสายสัมพันธฉันมิตร
และความเปนน้าํหนึง่ใจเดยีวกันในหมูผูชายดวย การจัดตัง้ทมีฟุตบอลทาแขงขนั
กับทีมของอังกฤษในรัชสมัยของพระองค ในเวลาตอมานําไปสูการกอตั้ง 
“คณะฟุตบอลสําหรับชาติสยาม” และ “สมาคมฟุตบอลแหงกรุงสยาม” ภายใต
พระบรมราชูปถัมภ (ชานันท ยอดหงส, 2558: 142-147) กลาวไดวา เปน
เวลานานมากกวาศตวรรษ ฟตุบอลคอืกีฬาสมัยใหมทีก่ลายเปนเคร่ืองมอืสําคัญ
ที่ถูกนํามาใชเพื่อสรางชาติ2 สรางวินัย และเสริมความแข็งแรงใหกับพลเมือง 
ผานหลักสูตรสถาบันการศึกษาและการจัดรายการแขงขันฟุตบอล

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กีฬาและฟุตบอลยังคง
ไดรบัความสาํคญัและถูกรฐัใชเปนกลไกในการสรางวินยั สรางชาติ หรอืพลเมือง
ของชาติ (โดยเฉพาะที่เปนปฏิบัติการผานสถาบันการศึกษา) นับจากทศวรรษ 
2500 ฟตุบอลเริม่ขยายตัวออกสูสงัคมไทยในวงกวาง ควบคูไปกบัการขยายตัว
ของการศึกษาภาคบังคับและสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ (รัชกาลที่ 9) ไดทรงสนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาฟตุบอลอยางจริงจัง เชน การจัดแขงขันฟุตบอลชงิถวยพระราชทาน
คิงสคัพ ที่เริ่มมีขึ้นในป พ.ศ. 2511 และการจัดการแขงขันฟุตบอลถวย
พระราชทานตามภูมิภาคตางๆ (คม ชัด ลึก, 17 ตุลาคม 2559)

1 
ขาราชบริพารมหาดเล็กรับใชสวนพระองคที่เปนผูชาย (ชานันท ยอดหงส, 2558)

2 
ชาติ ในที่นี้หมายถึง ชุมชนจินตกรรม (imagined community) ที่ประกอบสรางขึ้นมาจาก

การท่ีผูคนมีจนิตนาการรวมกันเก่ียวกับดินแดน ประวัตศิาสตร และสาํนึกตางๆ อนัปรากฏ

ผานการใช “สัญลักษณ” รวมกัน เชน ธงชาติ เพลงชาติ และในที่นี้คือ ทีมชาติฟุตบอล 

เปนตน ในแงน้ี ฟุตบอลนอกจากจะใชสรางวินัยและความศิวิไลซผานรางกายของพลเมืองแลว 

อกีดานหน่ึงคอื กระบวนการสําคญัทีน่าํไปสูการสรางชมุชนจินตกรรมผานทมีฟตุบอลสยาม

อันเปนตัวแทนของ “ชาติ” หรือประเทศชาติในการแขงขันกับทีมฟุตบอลของอังกฤษที่อยู

ในสยามยุคอาณานิคม เปนตน
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หลังทศวรรษ 2500 วงการฟุตบอลไทยกอตัวสรางกระแสความนิยม
ไปพรอมๆ กับการพัฒนาดานการสื่อสารมวลชนและกิจการโทรคมนาคมใน
สังคมไทย ธุรกิจสื่อดานกีฬาเริ่มผลิตขาวรายงานความเคลื่อนไหวของฟุตบอล
ตางประเทศ เริ่มจากหนังสือพิมพ กอนจะพัฒนามาสูสื่อโทรทัศน ซึ่งปจจุบัน
กลายเปนส่ือสมัยใหมที่เปนกลไกสําคัญท่ีผลักดัน ขับเคล่ือนกีฬาฟุตบอล
ใหกลายเปน “อุตสาหกรรมกีฬา” ที่เชื่อมโยงทองถิ่นกับชาติ และความเปนไป
ในระดับโลก วากันวา การแพรภาพออกอากาศการแขงขันฟุตบอลตางประเทศ
ในสังคมไทยเกิดข้ึนครั้งแรกในป พ.ศ. 2509 เปนการแขงขันนัดชิงชนะเลิศ
ฟุตบอลโลกระหวางอังกฤษกับเยอรมัน (เนตรนภา ประกอบกิจ, 2545: 94) 
การถายทอดเกมการแขงขันนัดน้ัน นับเปนครั้งแรกที่แฟนบอลไทยโดยเฉพาะ
ในตางจังหวัดไดสัมผัสกับกีฬาฟุตบอลในรูปแบบใหม 

สําหรับหลายคน ฟุตบอลกลายเปนแรงบันดาลใจ เปนสิ่งที่พวกเขาใฝฝน 
อยากสัมผัส อยากมีประสบการณรวม ดังตัวอยางเรื่องราวของวิทยา เลาหกุล 
(อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ โคชสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี) เด็กบานนอกจาก
เมืองลําพูน เกิดในป พ.ศ. 2497 ในครอบครัวพี่นอง 14 คน เขาเลาวา เริ่มรูจัก
กีฬาฟุตบอลผานส่ือโทรทัศนท่ีเร่ิมมีการนําเทปบันทึกการแขงขันจากตางประเทศ
มาฉายใหดกูนั บอยครัง้ตองว่ิงไปกลับหลายสิบกโิล เพยีงเพือ่ตองการดรูายการ
โทรทัศนที่นําเทปบันทึกภาพการแขงขันฟุตบอลของลีกอังกฤษมาฉาย 
ความเกงกาจของนักเตะฝรั่งท้ังหลายกลายเปนส่ิงท่ีตราตรึงใจและเปน
แรงบันดาลใจสําคัญใหเขามุงมั่นฝกซอมอยางหนัก จนกระทั่งสามารถผลักดัน
ตัวเองใหได เปนนักเตะไทยคนแรกที่ ไดไปคาแขงในเยอรมันตะวันตก 
(อารท หิมะ ณ แอนฟลด (นามแฝง), 13 พฤศจิกายน 2553) เปนนักเตะ
ทีมชาติไทย เปนโคชสโมสรฟุตบอลในญ่ีปุน และเปนหัวหนาฝายเทคนิคของ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ในปจจุบัน แนนอนวา สําหรับเด็กไทย
ในตางจังหวัด แมแตในปจจุบัน การจะกาวสูการเปนนักเตะอาชีพแบบที่วิทยา
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ทําไดน้ัน ไมใชเร่ืองงาย นอกจากชองทางทางสังคม โอกาส ยังจําตองมีท้ังแรงฝน
และการฝกฝนอยางเอาเปนเอาตาย จึงจะไปไดถึงฝนเฉกเชนวิทยา เลาหกุล

ราวๆ 1 ทศวรรษกอนหนาท่ีจะเกิดรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพ 
“ไทยพรเีมยีรลกี” (ในป พ.ศ. 2552) กลาวไดวา วงการฟตุบอลไทยยงัไมสามารถ
ยกระดับความเปนกีฬาอาชีพอยางเต็มรูปแบบและกระแสความนิยมยังคงอยู
ในแวดวงจํากัดเฉพาะกลุมแฟนบอลชายในเมืองใหญ หรือยังคงเปน “ฟุตบอล
ในเมืองหลวง” มีการเร่ิมตนจัดรายการแขงขันฟุตบอลท่ีอาจจะเรียกไดวา 
“กึ่งอาชีพ” ที่เรียกวา “จอหนนี วอลกเกอร ไทยแลนด ซอกเกอร ลีก (Johnny 
Walker’s Thailand Soccer League)” ขึ้นในป พ.ศ. 2539 แตสโมสรฟุตบอล
ที่เขารวมแขงขันทั้ง 18 ทีม ลวนตั้งอยูในกรุงเทพฯ แยกเปนสโมสรขององคกร
ภาครัฐจํานวน 4 ทีม องคกรรัฐวิสาหกิจจํานวน 4 ทีม และองคกรภาคเอกชน
จํานวน 10 ทีม ขณะที่สโมสรฟุตบอลตางจังหวัดแยกออกไปจัดการแขงขัน
ตางหาก ซึ่งทําใหกระแสความนิยมและธุรกิจการกีฬาไมประสบความสําเร็จ
อยางที่คาดหวังนัก (สายชล ปญญชิต, 2559) โดยเฉพาะความเปนอาชีพของ
นักฟุตบอล ที่กลาวไดวายังไมไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ เสนทางในการเขาสู
อาชีพนกัฟตุบอลยังเล็กและแคบ สวนใหญยงัอาศยัชองทางผานการเปนนกัเตะ
ตัวแทนโรงเรียน (ซึ่งสวนใหญเปนโรงเรียนกีฬา หรือโรงเรียนดังไมกี่โรงเรียน) 
ตัวแทนจังหวัด ระดับภาค เพ่ือท่ีจะไดโอกาสขึ้นมาเลนฟุตบอลอาชีพและ
ติดทีมชาติ ปญหาการพัฒนาสูการเปนอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพ ยังทําใหรายได
ของนักฟุตบอลยังนอย การเลนฟุตบอลอาชีพอยางเดียวไมเพียงพอตอการเล้ียงชีพ 
นักฟุตบอลในยุคกอน “ไทยลีก” จึงมักจะตองทํางานประจําควบคูไปดวย ไมวา
จะเปนหนวยงานของรัฐ รฐัวสิาหกิจ หรอืบรษิทัเอกชน ซึง่กค็อืทมีสโมสรฟตุบอล
ท่ีพวกเขาสังกัดน่ันเอง ในแงน้ีวงการฟุตบอลไทยกอนป พ.ศ. 2552 จึงยังเปนไป
ในลักษณะ “กึ่งอาชีพ” หรือจะเรียกวาเปนแบบ “รัฐหรือทุนอุปถัมภ” ก็วาได
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2. 2. ไทยพรีเมียรลีก จุดเปลี่ยนฟุตบอลอาชีพในสังคมไทย

การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของพัฒนาการสูความเปนอาชีพของวงการ
ฟุตบอลไทย เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2552 เมื่อสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (AFC) 
ออกระเบียบวาดวย ความเปนสโมสรฟุตบอลอาชีพอยางสมบูรณแบบและนํา
มากาํกบัใชกบัการจดัการแขงขนัของฟตุบอลอาชพีในประเทศสมาชกิ เปนผลให
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ซึ่งเปนสมาชิกของฟฟา (FIFA) ตั้งแตเกือบ
ราวๆ 100 ปที่แลว ตองดําเนินการจัดตั้งบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด ขึ้นเพื่อ
ทําหนาท่ีในการจัดการแขงขันฟุตบอลลีกภายในประเทศอยางเปนระบบ 
มีมาตรฐาน ทีมสโมสรตางๆ ในไทยลีก (คือสโมสรในไทยพรีเมียรลีก ดิวิชั่น 1) 
ตองจัดต้ังในรูปนิติบุคคล (บริษัท) เพ่ือดําเนินการบริหารสโมสร (บริษัท 
ไทยพรีเมียรลีก จํากัด, 2552) สงผลใหมีการลงทุน การตื่นตัวในเชิงธุรกิจสื่อ
ดานกีฬา ทําใหวงการฟุตบอลไทยกลายเปนอุตสาหกรรมอาชีพที่เริ่มประสบ
ความสําเรจ็ เกดิกระแสความนยิมทีแ่พรหลายออกไปยังสวนภมูภิาคท่ัวประเทศ
มากขึน้ ปจจุบนั อตุสาหกรรมฟุตบอลไทยเติบโตขึน้อยางมาก จากสถิติฤดูกาล 
2557 เฉพาะไทยพรีเมียรลีก มีคนเขาชมการแขงขันในสนามถึง 1.91 ลานคน 
ขายต๋ัวเขาชมไดกวา 164.54 ลานบาท สวนยามาฮาลกีวนัมคีนเขาชมการแขงขัน
ในสนาม 7.8 แสนคน ขายต๋ัวเขาชมไดกวา 49.55 ลานบาท (ไทยพับลิกา, 
5 กันยายน 2558) ทั้งนี้ยังไมรวมแฟนบอลที่ติดตามชมเชียรอยู “ทางบาน” 
ผานรายการถายทอดสดทางโทรทัศน ซึ่งโดยประมาณไมนาจะต่ํากวาเทาตัว
ของจํานวนผูชมในสนาม หรือราวๆ 2-3 ลานคน เปนอยางนอย

ปรากฏการณความนิยมฟุตบอลไทยดังกลาว สะทอนใหเห็นวา ฟุตบอล
จากที่เคยเปนกลไกของรัฐในการสรางชาติและความศิวิไลซ ไดคอยๆ คลี่คลาย
มาสูการเปนธุรกิจการกีฬาของมวลชน เปนวัฒนธรรมของประชาชนและธุรกิจ
ภาคเอกชนท่ีผูคนสามารถเขาไปมีสวนรวมไดอยางแทจริง กลาวไดวากระบวนการ
ดงักลาวเกดิขึน้ภายใตสถานการณเดยีวกนักบัทีส่งัคมเศรษฐกิจไทยไดถกูผนวก
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เขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมใหม (neo-liberalism) 
ซึ่งมุงเนนการแขงขันของกลไกตลาดและการแปรรูปทุกส่ิง โดยเฉพาะกิจการ
ตางๆ ทีเ่คยดาํเนินการโดยรฐัใหกลายเปนของเอกชน (privatization) เปนสินคา
ที่ตอบสนองใหบริการตอปจเจกชน

การเปล่ียนแปลงของวงการฟุตบอลไทยดังกลาว เกิดข้ึนในบริบทของการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในภาคชนบทของไทยในชวง 
20 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2540-2559) ที่การทําการเกษตรกรรมของครอบครัว
ชาวนาขนาดเล็กลดลง และกลายมาเปนสวนหน่ึงของระบบการเกษตรเชิงพาณิชย
ที่เขมขนและเกี่ยวโยงกับตลาดมากข้ึน การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางดังกลาว
สงผลสําคัญอยู 2 ประการ คือ (1) แรงงานรุนใหมในชนบทจํานวนมากอพยพ
เขาหาแหลงงานในภาคการผลติอืน่ๆ และ (2) ชาวชนบทสงลกูหลานเขาสูระบบ
การศึกษามากขึ้นและนานข้ึน (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2556: 18-19) ความ
เปลีย่นแปลงดังกลาว นอกจากจะนําไปสูการขยายตวัทางเศรษฐกจิยังกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางทางชนช้ัน เกิด “ชนชั้นใหม”3 ที่นอกจากจะ
กลายเปนคนกลุมสําคัญในระบบเศรษฐกิจไทย ยังกลายเปนกลุมพลังทางการเมือง
ท่ีสําคัญท่ีนําไปสูการทาทายระบอบอํานาจการปกครองท่ีกุมอํานาจโดยชนช้ันบน 
และความเหล่ือมล้ําหรือไมเทาเทียม ดังท่ีระเบิดออกมาเปนความขัดแยง
ทางการเมืองในรอบทศวรรษที่ผานมา (Kasian, 2016: 219–237 และดู 
คริส เบเคอร และผาสุก พงษไพจิตร, 2557: บทท่ี 9) ซ่ึงกลุมคนชนช้ันใหมน้ีเอง
ที่กลายมาเปนตัวละครสําคัญในการขับเคล่ือน (ทั้งในดานการบริโภคและ
การเขามาเปนนักฟุตบอลอาชีพ) วงการอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยในปจจุบัน

3 ชนช้ันใหม ในงานศึกษานี้ใชในนิยามความหมายเดียวกับขอเสนอของศาสตราจารย 
ดร.เกษยีร เตชะพรีะ ซึง่อธบิายความขัดแยงทางการเมืองในสงัคมไทยรอบทศวรรษ 2550 

ท่ีผานมาวา ชนช้ันใหม คือกลุมคนตางจังหวัดท่ีมีรายไดจัดอยูในกลุม “ชนช้ันกลางระดับลาง” 

(lower middle class) คนกลุมน้ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในชนบทไทย 

โดยเฉพาะการขยายตัวอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจนอกระบบ (the informal sector of 

the economy) ทั้งในเขตเมืองและชนบทในทศวรรษที่ผานมา (Kasian, 2016: 223-224)
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3. 3. โรงเรียนฝกสอนฟุตบอล

ชวีติในวยัเรียนของเยาวชนไทยโดยเฉพาะผูชายนัน้ ปฏเิสธไมไดวาฟุตบอล
คือสีสัน ทั้งการติดตามชมเชียร บริโภค และการเลนเกมกีฬาชนิดนี้ ลวนเปน
สวนหนึ่งของชีวิตนักเรียนชายเสมอ เปน “วัฒนธรรมฟุตบอล” ที่ผูกพันอยูกับ
เยาวชนและโรงเรียนมาอยางยาวนาน นอกจากจะเปนแหลงบมเพาะวฒันธรรม
ฟุตบอลแลว โรงเรียนยังเปนเสมือนโรงงานผลิตนักฟุตบอลอาชีพในยุคกอนอีกดวย 
โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโดงดังในการสรางนักฟุตบอลอาชีพ 4 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ดังปรากฏวานักฟุตบอลที่ติดทีมชาติในยุคนั้นสวนใหญ
ลวนเปนผลผลติจาก 4 โรงเรยีนนีท้ัง้ส้ิน ตวัอยางของนกัฟุตบอลอาชพีท่ีประสบ
ความสําเร็จจากเสนทางโรงเรียน เชน ธนา ชะนะบุตร นักฟุตบอลทีมชาติไทย
ชุดปจจุบัน

ธนามีความรักในกีฬาฟุตบอลมาตั้งแตเด็ก ดวยฝเทาที่โดดเดนทําใหเขา
ไดเปนตัวแทนของจังหวัดขอนแกนดวยวัยเพียง 15 ป ในรายการฟุตบอล
นกัเรยีนเขตการศกึษาท่ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ีและในรายการนีเ้องท่ีเจาตัวโชวฟอรม
ไดอยางยอดเย่ียม จนไปเตะตาแมวมองของโรงเรียนกรุงเทพครสิเตียนวทิยาลยั
จนตองดึงเด็กหนุมคนน้ีเขาไปเปนหน่ึงในนักฟุตบอลโควตาของสถาบัน ตลอดระยะ
เวลา 3 ปทีล่งเลนใหกบัทีม “ชงโคสมีวง” ธนาพาทีมกวาดความสําเรจ็ในฟุตบอล
ระดับนักเรียนไดแทบจะทุกรายการ กอนจะเร่ิมตนลงเลนในระดับสโมสรกับ
สโมสรคริสเตียนไทย ในฟุตบอลถวยพระราชทาน ค จากฝเทาท่ีโดดเดนเกินวัยใน
ระดับมัธยม เมื่อจบช้ัน ม.6 เขาจึงสามารถพาตัวเองเขาสูการเปนนักฟุตบอล
อาชพีไดสาํเรจ็ โดยไดเลนกับสโมสรพนักงานยาสบู และเพียงแคปแรกกส็ามารถ
พาทีมกาวขึ้นไปควาแชมปไทยลีกไดสําเร็จในทันที ในนามทีมชาติ ธนามีชื่อ
ติดทีมชาติคร้ังแรกในรายการซีเกมสที่จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. 2550 
ซึ่งเขาโชวฟอรมไดอยางยอดเย่ียมจนสามารถพาทีมควาเหรียญทองไดสําเร็จ 
จากนั้นก็ไดรับใชชาติมาโดยตลอด แมวาตอมาจะมีบางชวงบางเวลาท่ีเขาหลุด
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ออกจากทีมชาติไปบาง แตปจจุบนัในยุคของโคชซิโก เกียรติศกัด์ิ เสนาเมือง ธนา
ไดกลับมาติดทีมชาติอยางสมํ่าเสมออีกครั้งดวยฟอรมการเลนที่ไวใจไดเหมือน
เชนเคย (Football Fact Story, 13 พฤศจิกายน 2558)

กอนป พ.ศ. 2552 สโมสรฟุตบอลไทยสวนมากยังคงเปนทีมสมัครเลน 
หรืออยูในระบบกึ่งอาชีพ หากไมเปนทีมของหนวยงานราชการ ก็เปนสถาบัน
การศึกษา หรือองคกรเอกชน (โดยเฉพาะบรรดาธนาคารพาณิชย เชน กสิกรไทย 
กรุงไทย กรุงเทพ) ทําใหมีขอจํากัดหลายดานในการพัฒนาทีมตามมาตรฐานโลก 
นักฟุตบอลยุคกอนจึงตองทํางานประจําควบคูไปกับการเลนฟุตบอล หลายคน
ตองเดนิสายแขงขนัไปทัว่ประเทศหรอืไปเลนในลกีตางประเทศ เนือ่งจากรายได
จากเงินเดือนไมเพียงพอตอการเล้ียงชีพ (ไทยพับลิกา, 5 กันยายน 2558) 
จนเม่ืออุตสาหกรรมฟุตบอลไทยเติบโตอยางมากนับต้ังแต พ.ศ. 2552 เปนตนมา 
อาชีพนักฟุตบอลกลายมาเปนอาชีพท่ีสามารถหาเลี้ยงตัวเองไดและเปนตลาด
แรงงานแหลงใหมของสังคมไทย ดังปรากฏวาในฤดูกาล 2558 มีนักฟุตบอลอาชีพ
ทัง้หมดราว 3,600 คน กระจายอยูตามสโมสรตางๆ 121 สโมสร ทัว่ทกุภมูภิาค
ในประเทศไทย

กระแสความนิยม การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมแฟน และการขยายตัวของ
ธุรกิจสื่อและการบริโภค สงผลใหวงการนักฟุตบอลอาชีพเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางสําคัญ กลายเปนอาชีพที่มั่นคง มีการยอมรับ นักฟุตบอลกลายเปน 
“เซเลบดารา” มากข้ึน กระท่ังกอเกิดกระแสวัฒนธรรมความคลั่งไคลของ
แฟนบอล เสนทางในการเขาสูอาชีพนักฟุตบอลเปดกวางมากข้ึน และเม่ือฟุตบอล
กลายเปนอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพ ยังกอเกิดอาชีพอ่ืนๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับ
ธุรกิจการลงทุนชนิดน้ีมากขึ้น เชน อาชีพโคช เจาหนาท่ีสโมสร พริตต้ีสาว 
ผูจัดการทีม สื่อกีฬา หรือแมแตการเปนดารานายแบบของนักเตะชื่อดัง ในแงนี้ 
อาชีพนักฟุตบอลในอุตสาหกรรมกีฬาจึงไมไดส้ินสุดเพียงแคการเปนนักเตะอาชีพ 
แตสามารถจะเปลีย่นไปทาํอาชีพอืน่ๆ ไดอกี ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัทกัษะ ความสามารถ 
เครือขายความสัมพันธ หรือ “ทุนชนิดตางๆ” ของนักฟุตบอลเอง เสนทางการ
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เขาสูอาชีพนักฟุตบอลท่ีเปดกวางมากขึ้น ยังนําไปสูการเกิดขึ้นของ “โรงเรียน
ฝกสอนฟุตบอล” (football academy) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของธุรกิจการกีฬาของ
สโมสรฟุตบอลระดับอาชีพ

โรงเรียนฝกสอนฟุตบอล มีทั้งที่เปนโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสร
และโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของเอกชน ถาเปนโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของ
สโมสร สวนใหญแลวสโมสรจะออกคาใชจายใหกับเยาวชนในโรงเรียนฝกสอน
ฟุตบอลในเรื่องคากินอยูทั้งหมด รวมถึงมีที่พักใหอยูฟรี โดยโรงเรียนฝกสอน
ฟุตบอลของสโมสรเกือบทั้งหมดจะผูกโยงไวกับโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเพ่ือให
เยาวชนในโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลไดไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแหงนั้น เชน 
โรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด เซ็น MOU ไวกับโรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสรเอสซีจ ี
เมอืงทอง ยไูนเตด็ เซน็ MOU ไวกบัโรงเรยีนโพธนิมิติวทิยาคม โรงเรยีนฝกสอน
ฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด ผูกโยงไวกับโรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย 
หรือโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสรชลบุรี เอฟซี ที่ผูกโยงไวกับโรงเรียน
ทาขามวิทยาคม จังหวัดชลบุรี เปนตน ในสวนของโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของ
เอกชนนั้น สวนใหญจะเปนแบบเสียคาใชจาย โดยใชสนามฟุตบอลหญาเทียม
แบบใหเชาเปนท่ีฝกสอน จากการเก็บขอมูลภาคสนามเบื้องตนพบวา จํานวน
โรงเรียนฝกสอนฟตุบอลแบบเอกชนในเขตจังหวดัเชยีงใหม ลาํพนู และเชียงราย 
มีอยูราว 40 แหง มีครอบครัวท่ีพาลูกๆ ไปเรียนในโรงเรียนฝกสอนฟุตบอล 
ราว 1,300 ครอบครัว โดยโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลเกือบทั้งหมดจะมีผูฝกสอน
อยางนอย 3 คน เวลาในการฝกสอนมักจะเปนชวงวันหยุดสุดสัปดาห (เย็นวันศุกร 
และชวงบายวันเสาร-อาทิตย) วันละประมาณ 2-3 ชั่วโมง นอกจากโรงเรียน
ฝกสอนฟุตบอลท่ีเกิดข้ึนใหมแลว ยังมีบางกรณีท่ีเปนโรงเรียนท่ีเกิดข้ึนใหมที่เนน
ผลิตนกัฟุตบอลอยางจริงจังโดยใหทุนกับนักฟุตบอลของโรงเรียน เชน โรงเรียน
วชิราลัย เชียงใหม ซึ่งกอตั้งราวป พ.ศ. 2545 มีทุนโครงการชางเผือก เพื่อรับ
นกัฟุตบอลมาเรยีนฟรี จนกลายเปนโรงเรยีนทีม่คีวามโดดเดนดานกฬีาฟตุบอล
เปนอันดับตนๆ ของจังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน
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โรงเรียนฝกสอนฟุตบอล ซึ่งสวนมากคือธุรกิจกีฬาของสโมสรฟุตบอล 
มีหนาท่ีโดยตรงคือการสรางความเปนมืออาชีพใหกับนักเตะ โดยเร่ิมต้ังแตเยาวชน 
ผูที่ใฝฝนอยากเปนนักฟุตบอลอาชีพ กรณีของโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของ
สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ผูเขียนพบวา โรงเรียนฝกสอนฟุตบอลแหงนี้พยายาม
ปลูกฝงความเปนมืออาชีพใหกับเด็กๆ ใน 2 ดานหลักๆ คือ (1) ดานรางกาย 
ที่เนนการฝกทักษะการเลนไปพรอมๆ กับการฝกใหรางกายแข็งแรง กํายํา 
มีพละกําลังท่ีดี และ (2) ดานความคิด ที่เนนใหนักเตะตองเชื่อฟงโคช 
ตองมีระเบียบวินัย รวมถึงมีทัศนคติในการเลนเปนทีม เปนตน

โรงเรียนฝกสอนฟุตบอลที่เกิดข้ึนมากมายนี้ ทําใหเยาวชนในตางจังหวัด
ไดมีโอกาสในการเขามาเปนนักฟุตบอลอาชีพมากขึ้น อยางไรก็ตาม โรงเรียน
ฝกสอนฟุตบอลในแตละประเภท ก็ไดรับความนิยมจากเยาวชนและครอบครัว
ในตางจังหวัดในระดับที่แตกตางกัน กลาวคือ ในประเภทของโรงเรียนฝกสอน
ฟุตบอลของเอกชนทั่วไป สวนใหญจะไดรับความนิยมอยูแคในระดับจังหวัด
ของตัวเอง แตเมื่อเปนโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลระดับสโมสรแลว ความนิยมนั้น
ขามพื้นที่จังหวัดไปเปนระดับประเทศ (โดยเฉพาะสโมสรใหญๆ เชน บุรีรัมยฯ 
เมืองทองฯ ชลบุรีฯ บางกอกกลาส) ดังปรากฏวามีเยาวชนถึง 1,000 คน
จากทั่วประเทศ มาคัดตัวเพื่อเขาเปนเยาวชนของสโมสรบางกอกกลาส 
(สวุชิา โคตะมี, 21 ตลุาคม 2558) และมเียาวชนถงึ 2,000 คนจากทัว่ประเทศ 
มาคัดตัวเพื่อเขาเปนเยาวชนของสโมสรชลบุรี เอฟซี (R-Know (นามแฝง), 
18 ตลุาคม 2558) ความนยิมดังกลาวสะทอนใหเหน็วา เยาวชนและครอบครวั
จํานวนมากตระหนักดีวาการไดเขาสูโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสรตางๆ 
คือชองทางสําคัญในการจะพาพวกเขาไปสูฝงฝนของการเปนนักฟุตบอลอาชีพ
ไดในที่สุด
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(ÀÒ¾¨Ò¡ Chonburi FootBall Academy, 18 μØÅÒ¤Á 2558)

ตัวอยางของเยาวชนท่ีประสบความสําเร็จในการมุงเขาสู เสนทาง
นกัฟุตบอลอาชีพในยุคปจจุบนั เชน อานนท อมรเลิศศักด์ิ (ปจจุบนัสังกัดสโมสร
บุรีรัมย ยูไนเต็ด) เยาวชนจากชุมชนเผาลีซอบนเทือกเขาอันไกลโพนในจังหวัด
เชียงใหม อานนทเร่ิมเลนและฝกฟุตบอลกับพอและพี่ชายมาตั้งแตเด็ก ตอมา
อมเรศ อมรเลิศศกัดิ ์พีช่ายของเขา ไดเริม่มุงหนาสูเสนทางของวถิอีาชพีลกูหนงั
ไปกอน โดยสามารถคดัตวัตดิในโครงการสูความเปนเลิศดานกีฬาฟุตบอล หรอื 
“เซนเตอรออฟเอ็กเซเลนซ” ที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยจัดขึ้น ทําให
ตอนนั้น “นนท” เริ่มใฝฝนวาอยากจะเดินตามรอยพี่ชายของเขา เพราะเขาเริ่ม
รับรูไดถึงโอกาสท่ีจะมีสโมสรตางๆ มาเตะตาและดึงตัวไปรวมทีม แลวเขาก็
สามารถเดินตามพ่ีชายไปไดในอีก 1 ปตอมา อานนทอยูกับเซนเตอรออฟ
เอ็กเซเลนซไดประมาณ 1 ป ในที่สุดเขาไดรับโอกาสสุดพิเศษดวยการไดเขาสู
โรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด สโมสรชั้นนําของเมอืงไทย 
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โดยเปนปแรกสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด เปดแคมปเก็บตัวนักเตะเยาวชน ดังน้ัน
ทั้งอานนทและพ่ีชายของเขาจึงถือเปนนักเตะรุนแรกของบุรีรัมย อะคาเดมี 
(โฟรโฟรทู, 5 ตุลาคม 2558) โดยปจจุบัน อานนทไดเซ็นสัญญาเปนนักเตะอาชีพ
กบัสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด เรียบรอยแลว

หากพิจารณาปรากฏการณดังกลาว ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสังคมไทย อาจกลาวไดวา ความนิยมในกีฬา
ฟุตบอลของผูคน (โดยเฉพาะในตางจังหวัด) เกิดขึ้นควบคูไปกับการขยายตัว
ของชนชั้น ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลง
ในภาคชนบทท่ีผูคนไมไดยึดถือการผลิตทางการเกษตรแบบครอบครัวชาวนา
ขนาดเล็กอีกตอไป แตเปนการผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชยอยางเขมขน
โดยใชเทคนิคการเกษตรสมัยใหมเขามาทดแทนการใชแรงงานจํานวนมากเชน
ในอดีต สงผลใหแรงงานรุนใหมในชนบทจํานวนมากอพยพเขาหาแหลงงาน
ในภาคการผลิตอื่นๆ และเขาสูระบบการศึกษาจํานวนมากขึ้นและนานขึ้น 
แรงงานท่ีหลุดออกจากภาคการเกษตร (หรือแมแตแรงงานในภาคการเกษตร
เอง) นี้เองที่ผันตัวเองกลายเปน “ชนชั้นใหม” ในแงที่ผูกพันตัวเองเขากับระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมอยางเต็มตัว โดยเฉพาะในดานการบริโภค ดังปรากฏวา 
แบบแผนการบริโภคสินคาคงทนระหวางคนเมือง (ชนชั้นกลางเดิม) และชนบท
มีความแตกตางกันนอยมาก จนอาจกลาวไดวา ผูคนสวนใหญในชนบทไทยไมได
มีวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและการบริโภคแบบสังคมชาวนาอิสระรายยอยอีกตอไป 
(อภิชาต, 2556: 18-19) ในแงน้ี การมุงเขาสู โรงเรียนฝกสอนฟุตบอล ของเยาวชน
และครอบครัวจํานวนมากคือสวนหนึ่งที่สะทอนใหเห็นวา “ชนชั้นใหม” เหลานี้
กําลังดิ้นรนปรับตัวอยางหนักในทุกชองทาง โดยเฉพาะชองทางท่ีเสรีนิยมใหม
เขามาเปดพื้นที่ใหพวกเขา คือ ชองทางของการเขาสูอาชีพนักฟุตบอล
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4. 4. Chiang Rai United Academy

เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2555 โดยสโมสร
ไดตกลงเซ็นสัญญา MOU รวมกับโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 
โดยม ีมร.โรนัลด ไครบคิ (อดีตผูฝกสอนทมี Karlsruher SC ในประเทศเยอรมนั
และโคชทีมเยาวชน Ajax Amsterdam ในประเทศฮอลแลนด) เขามาเปน
ผูอํานวยการของอะคาเดมีเพ่ือวางโครงสรางการสอนฟุตบอลในระดับเยาวชน 
และมคีณุสาวนิ จรัสเพชรานันท เปนผูจดัการและบรหิารงาน นอกจากน้ันยังได
วาจางโคชชาวตางชาติ ทั้งโคชดาลัด โอลิลี่ ชาวไอรแลนด มาเปนผูฝกสอน
รุนอายุ 14 ป โคชแพทริก ชาวฮอลแลนด เปนผูฝกสอนรุนอายุ 15 ป และ
โคชวัลเดลเล ชาวบราซิล เปนผูฝกสอนรุนอายุ 16-18 ป ซึ่งท้ังหมดน้ีไดรวมกัน
วางโครงสรางและแนวทางการสอนโดยมีโคชชาวไทยเปนผูชวย ซึ่งในปจจุบัน
โคชชาวไทยก็ไดรับแนวทางดังกลาวมาสานตอ กลายเปนรูปแบบของเชียงราย 
ยูไนเต็ด อะคาเดมี ในปจจุบัน

ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃ¤Ñ´μÑÇà¢ŒÒÊÙ‹àªÕÂ§ÃÒÂ ÂÙä¹àμç´ ÍÐ¤Òà´ÁÕ

(ÀÒ¾¨Ò¡ CRUTD Academy 2016, 29 ÁÕ¹Ò¤Á 2558)
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โครงสรางของเชียงราย ยไูนเตด็ อะคาเดมี แบงเปน 9 สวน โดยมโีคชดแูล
ทั้งหมด 8 คน ดังนี้ สวนที่ 1 กลุมกวางนอย C คือ กลุมเด็กอายุ 6-8 ป เรียก
วากลุม Soccer School สวนที่ 2 กลุมกวางนอย B คือ กลุมเด็กอายุ 9-10 ป 
สวนที่ 3 กลุมกวางนอย A คือ กลุมเด็กอายุ 11-12 ป โดยทั้ง 3 สวนแรกนี้ 
สโมสรจะใหโอกาสเด็กไดพัฒนาตัวเองภายในระยะเวลา 3 ป หลังจากน้ันก็จะมี
การประเมินในการตอสัญญาเพ่ือจะรับเขาสูชุดกวางจูเนียรตอไป ซึ่งในชุดของ
กวางจูเนียรจะแบงเปน 2 รุน คือ สวนที่ 5 กวางจูเนียร B คือ กลุมเด็กอายุ 
13-14 ป และสวนที่ 6 กวางจูเนียร A คือ กลุมเด็กอายุ 15 ป

ระหวางทีอ่ยูในชดุกวางจเูนยีรนี ้เดก็จะมเีวลา 3 ป ทีจ่ะไดรบัการฝกสอน
เพือ่พฒันาตัวเอง ซึง่หลังจากครบ 3 ปแลว สโมสรจะมกีารประเมนิเพ่ือคดัเลือก
นักกีฬาที่ดีที่สุดขึ้นสู “ชุดกวางโซงยูท” (Kwang Youth) ซึ่งจะมีอยู 3 รุนอายุ 
คือ สวนที่ 7 กวางโซงยูท C คือ กลุมเด็กอายุ 16 ป สวนที่ 8 กวางโซงยูท B 
คือ กลุมเด็กอายุ 17 ป และสวนที่ 9 กวางโซงยูท A คือ กลุมเด็กอายุ 18 ป

ในระยะเวลา 3 ป ที่อยูในชุดกวางโซงยูท เด็กจะไดรับการฝกฝนอยาง
เขมขน จากนัน้สโมสรจะคดันักกีฬาท่ีเปนนักกีฬาเกรดดีทีส่ดุใหขึน้สูทมีชุดใหญ
ตอไป ซึ่ง ณ ปจจุบัน สโมสรมีแนวคิดที่จะสงทีมเยาวชนของสโมสรเขาแขงขัน
ในระดับดิวิชั่น 3 โดยจะใชชื่อวา “เชียงราย ยูไนเต็ด C” และภายในป 2560 
ก็อาจจะสงทีมเยาวชนของสโมสรเขาแขงขันในระดับดิวิชั่น 2 โดยจะใชชื่อวา 
“เชียงราย ยูไนเต็ด B” ซึ่งตอนนี้ผูบริหารของสโมสรกําลังหาทีมที่จะทําใหเด็ก
ในทีมเยาวชนไดมีโอกาสเลนอยางจริงจังและสม่ําเสมอ เพ่ือเปดโอกาสใหเด็ก
ไดพัฒนาฝเทาเพื่อไตเตาขึ้นสูทีมชุดใหญตอไป

ปจจุบัน เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี มีเด็กรวมท้ังหมด (ต้ังแตอายุ 10-18 ป) 
จํานวน 124 คน แบงเปนรุนอายุ รุนละประมาณ 30-32 คน โดยข้ันตอน
การรับเด็กเขามาอยูในอะคาเดมีนั้น เริ่มจากการประกาศรับสมัครเด็ก
จากทั่วประเทศใหเขามาคัดตัวแขงขันกัน แตสโมสรเองจะมีแนวทางท่ีชัดเจน
คือ เนนรับเด็กในทองถิ่นไวกอน (ซึ่งก็คือเนนรับเด็กเชียงรายเปนหลัก) แตถา
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บางตาํแหนงยงัขาดอยู กจ็ะพจิารณาเดก็จากท่ีอืน่ๆ มาเสริมแทน โดยสวนใหญ
ก็จะเปนเด็กจากในโซนภาคเหนือ ดังน้ันเด็กท่ีเปนเด็กตางพ้ืนท่ีจริงๆ (ที่ไมใช
เด็กจากภาคเหนอื) กจ็ะมนีอยมากในทมี ซึง่เดก็กลุมน้ันตองเปนเดก็ท่ีเกงจรงิๆ 
เทาน้ัน สโมสรถึงจะรับเขามา ถาความสามารถพอๆ กบัเด็กภาคเหนือก็จะเลือก
เด็กจากภาคเหนือไวกอน โดยเด็กในความดูแลของอะคาเดมีทั้งหมดมีพื้นฐาน
ครอบครัวมาจากทุกชนชั้นตั้งแตจนสุด (เชน ขายกวยเตี๋ยว ทําไรทํานา) จนถึง
รวยสุด (เชน เปนนักธุรกิจ เปนนักการเมืองทองถิ่น) แตถาเทียบสัดสวนแลว 
สวนใหญพอแมจะทํางานหาเชากินค่ํา (ประมาณ 90%) สวนพอแมที่เปน
ชนชั้นกลางขึ้นไปจะมีเปนสวนนอย (ประมาณ 10%)

4.1 ปรัชญาของอะคาเดมี
เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี สรางขึ้นโดยมีวิสัยทัศน “5 คุณภาพดี” เพื่อ

การพัฒนาเยาวชน คือ (1) คุณภาพเพื่อการเรียนดี (2) คุณภาพเพื่อฟุตบอลดี 
(3) คุณภาพเพ่ือวินัยดี (4) คุณภาพเพื่ออยูดี และ (5) คุณภาพเพื่อสังคมดี 
โดยโคชแมกซ (ศยาม สทิธิอาํไพ) หวัหนาฝายพัฒนาเยาวชนคนปจจุบนั ไดกลาว
เสริมวา หัวใจหลักของโรงเรียนฝกสอนฟุตบอล คือ การสรางเด็กเพ่ือใหกาวข้ึน
สูทีมชุดใหญ โดยส่ิงท่ีจะเนนมากท่ีสุดก็คือ “ระเบียบวินัย” “ภาระความรับผิดชอบ” 
และ “หนาที่” ดังนั้น เราจะเลือกเด็กที่มีใจสู ไมยอทอตอความลําบาก มีความ
ตระหนักที่อยากจะพัฒนาตัวเองใหไปถึงจุดสูงสุดอยูตลอดเวลา และนอกจาก
เรื่องฟุตบอลแลว ที่นี่จะสอนทุกสิ่งทุกอยางในการใชชีวิตใหกับเยาวชน 
โดยพยายามผลักดันอยางถึงที่สุดที่จะทําใหเด็กเขาใจความหมายของคําวา 
“มืออาชีพ” ซึ่งทุกครั้งในการสอนยอมตองมีทั้งแรงกดดัน ทั้งการดุดาวากลาว 
มีบทลงโทษ หรืออีกหลายๆ อยาง แตทั้งหมดที่ทํานั้นก็เพื่อการฝกในเรื่องของ
ระเบียบวินัย โดยจะเนนกับเด็กๆ เสมอวา แรงกดดันที่พวกเขาเจอในปจจุบัน 
มันคือแรงกดดันท่ีพวกเขาตองไปเจอในอนาคตเม่ือพวกเขาตองไปรับภาระหนาท่ี
ในสนาม (ในฐานะนักเตะอาชีพ) ดังน้ันถาวันน้ีพวกเขาไมมีวินัย ในอนาคต
พวกเขาก็จะไมสามารถเปนนักกีฬาที่ดีได
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เน่ืองจากความคาดหวังของสโมสร คือการผลิตนักฟุตบอลอาชีพท่ีดีเขาสู
วงการฟุตบอลไทย ดังน้ันเด็กของท่ีน่ีจึงตองไมใชแคเลนฟุตบอลเกงเพียงอยางเดียว 
แตยังตองมีทักษะในการใชชีวิตที่ดีดวย ซึ่งทักษะในการใชชีวิตที่ดีก็คือ การรูจัก
สรางวินัยในตัวเอง ควบคุมตัวเองได และใชชีวิตเปน ซ่ึงการมีทักษะในการใชชีวิต
ที่ดีนี้จะมีประโยชนตออนาคตของเด็กเอง ไมเฉพาะในอาชีพนักฟุตบอลเทาน้ัน 
แตหมายถึงการใชชีวิตหลังการเปนนักฟุตบอลดวย ซึ่งในประเด็นน้ีโคชแมกซ
มคีวามเปนหวงวา เด็กบานเราพอแมมกัจะเปนคนกําหนดทศิทางใหกบัลกูมาก
เกนิไป ผดิกบัเดก็ฝรัง่ทีจ่ะมอีสิระในการตัดสนิใจเกีย่วกบัอนาคตตัวเองมากกวา 
เพราะฉะน้ันเด็กบานเราจึงมักจะมีลักษณะเปนผูตาม ไมคอยกลาคิดกลาทํา 
แมจะเปนเรื่องความรับผิดชอบของตัวเองก็ตาม เมื่อเด็กมาอยูกับเรา เราจึงมัก
จะตองคอยบอกใหทํานูนทํานี่อยูตลอดเวลา เด็กถึงจะทําตาม แตถาเราไมพูด
ไมเขมงวด เด็กก็มักจะปลอยปละละเลยไมเอาใจใสในหนาที่ของตัวเอง ดังนั้น
สิ่งสําคัญที่เราตองทําก็คือ การสอนใหเด็กๆ รูจักรับผิดชอบตัวเอง รูจักหนาที่
ตนเอง ทัง้ในการเลนฟตุบอลและการใชชวีติ ถาพวกเขาสามารถทําสิง่เหลานีไ้ด 
พวกเขาก็จะเปนนักฟุตบอลอาชีพที่ดีในอนาคตไดอยางแนนอน
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4.2 การสรางความเปนมืออาชีพ

àËÅ‹Ò¡Ç‹Ò§¡Ô4 àμÃÕÂÁμÑÇÅ§½ƒ¡«ŒÍÁ

ดานรางกาย
การฝกฝนรางกายคือภารกิจหลักอยางแรกของโรงเรียนฝกสอนฟุตบอล

แหงนี้ เพราะรางกายท่ีทั้งแข็งแรงและคลองแคลวคือหัวใจหลักของการเปน
นักฟุตบอลอาชีพ ดังนั้นกิจวัตรประจําวันของโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลแหงนี้
จงึเนนการฝกซอมในหลากหลายรปูแบบเพือ่สรางใหรางกายของเดก็ๆ มคีวาม
พรอมในการจะกาวไปสูการเปนนักฟุตบอลอาชีพตอไป โดยตารางการฝกซอม

4 
กวาง เปนคําเรียกดวงปกแข็งชนิดหนึ่งในภาษาถิ่นของภาคเหนือ โดยทางภาคเหนือนิยม

นํากวางมาชนแขงกันจนกลายเปนกิจกรรมยอดนิยมมาจนถึงปจจุบัน กวางโซงเปน

ดวงกวางตัวผู มีมากทางภาคเหนือของไทย โดยเปนกวางที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการตอสู 

สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด จึงเลือกกวางโซงมาเปนสัญลักษณของสโมสรอันมีความหมายถึง 

การเปนทีมตัวแทนจากภาคเหนือและการเปนทีมท่ีนักเตะมีเลือดนักสูนั่นเอง ในท่ีนี้ 

กวางกิ ซึ่งเปนกวางพันธุที่เขาสั้นกวากวางโซงจึงเปนเหมือนสัญลักษณของทีมอะคาเดมี

ของเชียงราย ยูไนเต็ด นั่นเอง
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ของแตละวันจะเร่ิมตนต้ังแตราว 6 โมงเชาของทุกๆ วัน เม่ือเด็กๆ ตองต่ืนนอน
เพื่อเตรียมตัวที่จะฝกซอมในเวลา 07.00-08.00 น. (ถาไมมีเรียนก็จะเปลี่ยน
มาฝกซอมในชวง 08.00-09.00 น. แทน) เม่ือฝกซอมในชวงเชาเสรจ็แลว แตละ
คนก็จะตองกลบัไปทีห่อพกัเพ่ืออาบน้าํแตงตวัเตรียมไปโรงเรียน ซึง่เดก็ๆ จะใช
วิธีเดินไปโรงเรียนเปนหลัก เนื่องจากโรงเรียนอยูไมไกลจากหอพักมากนัก 
รวมถึงไดเปนการฝกรางกายไปในตวัดวย จากน้ันหลงัจากเรยีนเสรจ็ (ประมาณ
สามโมงครึ่ง) ทุกคนก็จะกลับไปที่หอพักเพื่อเปลี่ยนชุดเตรียมตัวมาฝกซอม
ชวงเย็นในชวง 16.00-18.00 น.

Ã‹Ò§¡ÒÂ·Õèá¢ç§á¡Ã‹§·¹·Ò¹¤×ÍËÑÇã¨ËÅÑ¡¢Í§¹Ñ¡¿ØμºÍÅ
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¡ÒÃàÅ‹¹à»š¹·ÕÁ¤×ÍÊÔè§·ÕèμŒÍ§»ÅÙ¡½˜§μÑé§áμ‹à´ç¡

หลังจากฝกซอมชวงเย็นเสร็จแลว เด็กๆ ทุกคนจะตองรีบไปอาบนํ้า 
เพ่ือมารอทานขาวพรอมกันในเวลาประมาณ 18.45 น. หลังจากทานขาวเสร็จแลว
ทุกคนจะมีเวลาพักผอนและทําธุระสวนตัวประมาณ 2 ชั่วโมง โดยโคชจะเรียก
ประชุมทีมอีกคร้ังในชวง 21.00-22.00 น. เพื่อพูดคุยกันถึงการฝกซอมใน
แตละวันวามีขอดีหรือขอควรปรับปรุงอยางไรบาง รวมทั้งการพูดคุยถึงแทคติค
และแผนการเลนตางๆ หากจะตองมีการแขงขันในวันถัดไป เม่ือประชุมทีมเสร็จแลว
ก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะตองแยกยายกันไปนอน ซึ่งดวยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
ทีส่ะสมมาทัง้วนั ชวงเวลานีจ้งึเปนชวงเวลาแหงความสขุของเดก็ๆ อยางแทจรงิ 
กิจวัตรเชนนี้ดําเนินไปทุกวัน ยกเวนแตวาบางสัปดาหที่มีแมตซแขงขันก็อาจจะ
ไดหยุดพักบางประมาณ 1 วัน
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·Õè¾Ñ¡¢Í§àËÅ‹Òà´ç¡¡Ç‹Ò§

(ÀÒ¾¨Ò¡ CRUTD Academy 2016, 9 àÁÉÒÂ¹ 2559)

นอกจากตารางการฝกซอมท่ีตองทําเปนประจําแลว ยังมีรายละเอียด
ปลกียอยอ่ืนๆ ทีถ่งึแมจะไมไดเปนกฎระเบยีบท่ีกาํหนดไวเปนลายลักษณอกัษร 
แตเด็กจะตองรูและรับผิดชอบตัวเอง เชน เวลาที่เด็กไดรับบาดเจ็บ เขาจะตอง
ไปเลนฟตเนสเองโดยไมตองใหใครบังคับ เพราะรางกายเปนส่ิงสําคัญของ
นกักีฬา วนัท่ีเขากลบัมาแลวเขาไมสามารถทีจ่ะสรางความฟตหรือเขาไมสามารถ
ที่จะกลับมาเลนไดเหมือนเดิม นั่นก็คือสิ่งที่เขาจะตองยอมรับวาตัวเขาเองยัง
ทําไดไมดีพอ ที่บอกวาทําไดไมดีพอก็คือ พอถึงส้ินปเม่ือมีการประเมินในแตละ
ชวงตามที่สโมสรกําหนดไว ก็มีความเปนไปไดที่เด็กจะไมไดรับการตอสัญญา 
ซึ่งทําใหเขาจําเปนจะตองไปหาท่ีอื่นอยูใหม เปนตน ซึ่งกฎระเบียบทุกอยางน้ี
ก็เปนไปเพื่อตองการพัฒนาใหเด็กๆ ไดกลายเปนนักเตะอาชีพที่ดีในอนาคต
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ดานความคิด
กระบวนการการสรางความเปนมืออาชีพ นอกจากจะสรางในดานรางกายแลว 

ดานความคิดก็เปนส่ิงท่ีสําคัญไมนอยไปกวากัน ความเปนมืออาชีพดานความคิด
ที่สําคัญๆ ก็คือ การรูจักรักษาระเบียบวินัยในตนเอง (เชน ซอมอยางเต็มท่ี 
ตรงตอเวลา รักษารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ เปนตน) การเชื่อฟงโคช 
การมีทัศนคติที่ดีกับเพ่ือนรวมทีม ความเปนมืออาชีพเหลาน้ีมีผลอยางมาก
ในการจะชี้วัดวานักฟุตบอลคนใดจะประสบความสําเร็จในวงการฟุตบอล
ไดหรอืไม จากประสบการณทีเ่คยเปนผูฝกสอนฟตุบอลเยาวชนมาอยางยาวนาน 
ทั้งที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โรงเรียนที่จังหวัดนครสวรรค รวมถึงเคยเปน
สตาฟโคชฟุตบอลนักเรียนทีมชาติไทยมาถึง 16 ป ทําใหโคชแมกซเขาใจ
ธรรมชาติของนักกีฬาในระดับเยาวชนเปนอยางดี ซึ่งก็รวมถึงการเห็นปญหา
ของการฝกสอนเด็กที่ผานๆ มาดวย ดังที่ไดกลาวไววา “ผมเคยอยูกับเด็กที่
เกงๆ มา สิ่งหน่ึงท่ีผมจะสังเกตไดคือ เด็กท่ีเกงจะไดรับการเอาอกเอาใจเปน
พิเศษ ทําใหสิ่งที่เขาทําบางครั้งซึ่งเปนสิ่งที่ผิดกลายเปนสิ่งที่ไมผิด เขาจะมีสิทธิ
พเิศษบางอยางทีต่างจากเด็กนกักฬีาท่ัวไป เขาจะไดรบัการยกยองมากกวา เชน 
เมื่อเด็กเกงๆ จับบอลพลาด ตัวเขาเองหรือโคชจะไปโทษคนที่สงมามากกวาจะ
ไปโทษเด็กที่เกง ซึ่งทําใหเด็กเกงๆ หลายคนไดใจ ไมพัฒนาตัวเองตอ แลวก็มี
จํานวนมากที่ไมสามารถขึ้นมาประสบความสําเร็จในการเปนนักเตะอาชีพได”

¡ÒÃà¹Œ¹ÂéíÒ¶Ö§ÃÐàºÕÂºÇÔ¹ÑÂáÅÐ

¡ÒÃ¡ÃÐμØŒ¹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁμÑé§ã¨¤×Í

ÀÒÃ¡Ô¨ËÅÑ¡¢Í§ÍÐ¤Òà´ÁÕáË‹§¹Õé
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จากปญหาท่ีไดเจอมา เมื่อโคชแมกซไดขึ้นมาเปนหัวหนาผูฝกสอน
ของเชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี เขาจึงเนนเปนอยางยิ่งวา “เด็กยิ่งเกงเรา
จะยิง่เขมงวดและพยายามทีจ่ะใหเขาตระหนักอยูตลอดวาเขาเปนนักฟุตบอลท่ี
มคีณุคาและตองพฒันาตัวเองอยูตลอดเวลา เชน เอกนิษฐ ปญญา (ปจจุบนัเปน
นักเตะอาชีพของสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด) เปนนักกีฬาท่ีมีพรสวรรคมาก 
ตอนผมเขามาทํางานท่ีนี่ เขาเปรียบเสมือนหัวใจที่สําคัญที่สุดของทีม นักกีฬา
รวมถึงโคชทุกคนจะมองวาการขาดเอกนิษฐจะทําใหทีมไมประสบความสําเร็จ 
แตเช่ือไหมครับวาเอกนิษฐเปนคนแรกเลยที่ผมจับน่ังสํารอง เขาเปนนักกีฬา
ท่ีโดนผมดุดามากท่ีสุด จนมีคร้ังหน่ึงเขาเคยนอยใจจนเขามาถามผมวา โคชไมโอเค
กับผมเหรอครับ ซึ่งผมก็บอกเขาไปวา ไมใชหรอก แตเขาคือคนที่พิเศษ ดังนั้น 
คนท่ีพิเศษก็ควรไดรบัการดแูลแบบพิเศษ เพือ่ไมใหวนัหน่ึงเขากลายเปนนกัเตะ
ที่เกงแตไรวินัย จนกลายเปนนักเตะธรรมดาคนหนึ่งอยางที่เราเห็นกันดาษด่ืน
ในประเทศไทย” เขาเคยไปคัดทีมชาติในรุนอายุ 16 ป แตเขาหลุดรอบสุดทาย 
ผมก็บอกเขาวา “ความผิดหวังมันไมใชจุดส้ินสุดแตมันเปนจุดเร่ิมตนของ
หลายๆ สิ่ง กอนที่เราจะกาวขึ้นมาสูระดับสูง” จนถึงวันนี้ เอกนิษฐไดขึ้นไปเลน
ในทีมชุดใหญแลว เขาไดไปสรางประวัติศาสตรเปนนักเตะอายุนอยที่สุด
ที่ทําประตูไดในลีกสูงสุด ผมเช่ือวานั้นคือประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญสําหรับเรา 
เขาเปนเด็กท่ีไมมีช่ือเสียง เขาไมใชติดทีมชาติ เขาคือเด็กบานๆ คนหน่ึง แตวันน้ี
เขาสามารถเปดตัวดวยการเปนนักเตะอายุนอยท่ีสุดท่ียิงประตูในลีกสูงสุด
ของประเทศได ผมบอกวาส่ิงน้ันคือส่ิงท่ียิ่งใหญกวาการติดทีมชาติ ทุกวันน้ี
ถาเขามีเวลา เขาจะกลับมาหาผม เขาจะกลับมาซอม และส่ิงท่ีผมเห็นจากเขาก็คือ 
เขาเปนเด็กเหมือนเดิม วันท่ีผมเจอเอกนิษฐเม่ือสามปที่แลวเขาเปนยังไงวันน้ี
เอกนิษฐก็ยังเหมือนเดิม น่ันคือส่ิงหน่ึงท่ีมันทําใหโคชทุกคนในน้ีไดมีความภูมิใจวา 
อยางนอยเราสอนเด็กคนหนึ่งใหเปนนักกีฬาที่ดีไดสําเร็จ ตั้งแตวันที่เขาเขามา
ครั้งแรกจนถึงวันที่เขาไมไดนอนในหอพักเราอีกแลว
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นอกจากนี้ จากการสังเกตของโคชแมกซเองยังพบวา เด็กที่มาจากชนชั้น
ตางกัน ลกัษณะของเด็กจะแตกตางกนั ทัง้ความตัง้ใจในการฝกซอมและรปูแบบ
การใชชีวิตประจําวัน โดยเด็กชนชั้นกลางมักจะมีความอดทนนอย ใจไมคอยสู 
แตเลนบอลดี มีทักษะดี อาจเพราะพอแมมีเงินที่จะสงเขาไปเรียนในอะคาเดมี
ตางๆ ตัง้แตเดก็ๆ ตางจากเด็กชนช้ันลางท่ีพอแมหาเชากนิค่าํ ถงึทกัษะฟตุบอล
จะไมดีเดนมากนัก แตมีความมุงม่ันต้ังใจสูง เช่ือฟงมากกวา ใสใจกับส่ิงท่ีทํา
อยูตลอด ทําใหเด็กกลุมน้ีมักจะพัฒนาตัวเองไดดี อยางเชน เด็กท่ีข้ึนสูทีมชุดใหญ
ไดอยางบุค (เอกนิษฐ ปญญา) พอแมก็คือคนชนชั้นกลางที่บานขายกวยเตี๋ยว 
มกีจิการเล็กๆ เปนของตัวเอง โชติพฒัน พอแมกข็ายกวยเต๋ียว กไ็มไดมเีงินทอง
มากมายอะไร อยางลาสุดที่เพิ่งเซ็นสัญญาขึ้นไปเลนทีมชุดใหญอยางโอต 
(ศิริพงษ อินตะ) อยางจอบ (โชติภัทร พุมแกว) พอแมก็ทําไรทํานา ซ่ึงเด็กเหลาน้ี
สะทอนใหเห็นวา เด็กท่ีมาจากชนช้ันกลางหรือลางที่มีความต้ังใจสูงสามารถ
ประสบความสําเร็จไดดี อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนเด็กจากชนชั้นไหน ทุกคน
ตองอยูในกฎระเบยีบเดยีวกันทัง้หมด ซึง่กฎระเบยีบของโรงเรยีนฝกสอนฟุตบอล
แหงน้ีกไ็ดชือ่วาเครงครดัและเขมงวดไมแพทีใ่ด ตามหลกัปรชัญาท่ีตองการฝกฝน
ระเบียบวนิัยใหกับเยาวชนอยางแทจริง

4.3 ความสําเร็จของฟารมเพาะพันธุกวางโซง
ณ ปจจุบัน เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี ไดสงเด็กขึ้นไปเปนนักเตะอาชีพ

กับทีมชุดใหญไปแลว 6 คน ตอนนี้ก็บมเพาะกวางรุนใหมๆ ไปเรื่อยๆ โดยมี
เปาหมายวาอีก 5 ปขางหนา ผลผลิตจากอะคาเดมีแหงน้ีจะตกผลึกเปน 
“ดรีมทีมของเชียงราย ยูไนเต็ด” ท่ีเกิดจากการฟูมฟกของอะคาเดมีเอง เชนท่ีเด็ก 
6 คนนี้ทําได ซึ่งก็กลายเปนแรงบันดาลใจใหกับเด็กๆ ในอะคาเดมีชุดปจจุบัน

ในปจจุบันมีโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย 
เม่ือถามโคชแมกซวา เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี ไดวางตัวเองไวตรงจุดไหนของ
วงการฟุตบอลเยาวชนของไทย โคชแมกซไดใหคําตอบไวอยางนาสนใจวา “จุดเดน
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ของอะคาเดมีของเราคือ การเปดโอกาสใหเด็กไดไปเลนในระดับไทยลีกเยอะ 
เชนปทีผ่านมามีนกัเตะจากอะคาเดมีของเราไดเซน็สญัญากับทมีชดุใหญไปแลว
ถึง 6 คน ซึ่งใน 6 คนนี้ ก็มีหลายคนที่ไดโอกาสลงไปสัมผัสกับเกมในลีกสูงสุด
มาแลว ดงันัน้ในปทีผ่านมา สิง่ทีเ่หน็ชดัเจนเลยกค็อื เราเริม่มเีดก็เกงๆ ทีเ่ขามา
หลายคน ทั้งจากอะคาเดมีของบุรีรัมย ยูไนเต็ด หรืออะคาเดมีของชลบุรี เอฟซี 
เพราะพวกเขาเร่ิมมองเห็นถึงโอกาสที่จะไดเลนในทีมชุดใหญ ซึ่งพอเขามาอยูที่
นี่แลว เห็นไดชัดเจนเลยวา ทุกคนตอบแทนดวยการเลนอยางเต็มรอย เด็กๆ 
จะมีความกระหายทุกครั้งเวลาที่เขาเลนกับทีมใหญ เขาจะไมเคยกลัว เวลาผม
กระตุนพวกเขา ผมจะพูดเสมอวา เราคือจุดเล็กๆ นะ เราไมใชทีมใหญเหมือน
ทีมอยางบุรีรัมย ชลบุรี หรือเมืองทอง แตเราจะตองยิ่งใหญ นั่นคือส่ิงท่ีเรา
พยายามจะกระตุนเด็ก ในขณะที่คนอ่ืนมักจะพูดวาบอลเด็กแคพัฒนาใหเขารู
วาฟุตบอลเลนยังไงก็พอ แตผมมองวา เราจะตองใสจิตวิญญาณเขาไปดวย คือ
จิตวิญญาณของความมุงมั่นตั้งใจและความเปนมืออาชีพ”

อยางไรก็ตาม ดวยความที่เปนทีมที่อยูเหนือสุดของประเทศ ทําใหเวลามี
การแขงขนัในแตละทัวรนาเมนต เชยีงราย ยไูนเต็ด อะคาเดมี มกัจะตองลําบาก
มากกวาทีมอื่นๆ ที่อยูในเมืองหลวงหรือในจังหวัดใหญ เชน เรื่องการเดินทาง
ที่ไกลมากๆ บางครั้งก็สงผลตอการซอม สงผลตอรางกาย สงผลตอจิตใจ 
รวมถึงการที่ตองใชงบประมาณเยอะมากในการเดินทางไปแขงขันในแตละครั้ง 
ซึง่บางคร้ังก็เปนจํานวนเงินสูงเกือบ 40,000-50,000 บาท เลยทีเดียว ดังน้ันเด็ก
ของอะคาเดมีแหงน้ีจะตองอดทนและทรหดกวาท่ีอืน่พอสมควร ซึง่เปนส่ิงท่ีทาํให
โคชแมกซรูสกึภูมใิจกับเด็กๆ ทกุคร้ังท่ีพวกเขาประสบความสาํเร็จในการแขงขัน 
โดยโคชไดกลาววา “ทุกๆ คร้ังท่ีทีมเราประสบความสําเร็จ ไมวาจะเปนรายการ
ของกรมพละฯ รายการถวย ค หรือแมกระท่ังรายการขององคการบริหาร
สวนภูมิภาค ผมจะรูสึกดีใจกับเด็กๆ อยางมาก เพราะพวกเขาตองทํางานหนักมาก 
และเมื่อพวกเขาประสบความสําเร็จ มันจึงยิ่งนาภาคภูมิใจมากขึ้นไปอีก”
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นอกจากความภาคภูมิใจในความสําเร็จของทีมแลว โคชแมกซยังเริ่มรูสึก
ยินดีไปกับความสําเร็จสวนตัวของเด็กหลายๆ คน โดยโคชแมกซกลาววา 
“เด็กที่มาอยูที่นี่สวนใหญจะเปนเด็กที่ไมไดมีชื่อเสียงโดงดังอะไร แตวันที่เขามา
พิสูจนตัวเองและเราหยิบยื่นโอกาสนั้นให เขาก็ตั้งใจทําไดดี ทําใหพัฒนาตัวเอง
ในทุกๆ เรื่อง ตั้งแตเรื่องความสามารถในทางกีฬาไปจนถึงเรื่องการใชชีวิต 
ซึง่เราตัง้ใจทําอยางมาก เชน เรามีหองดเูกมการแขงขันท่ีเราพยายามเปดฟุตบอล
ใหเขาดู เพ่ือใหเขาไดศกึษาเกมการเลนตางๆ ใหเขามีความเขาใจในเกมการเลน 
รวมถึงเปนแรงบันดาลใจใหเขาอยากจะเลนใหดีขึ้นดวย ซึ่งตอนนี้ผลสําเร็จ
ก็เริ่มปรากฏใหเห็นคือ เราสามารถผลักดันเด็กของเราไปฝกซอมที่สโมสร
แมนเชสเตอร ยไูนเต็ดได แลวลาสดุกเ็พิง่ไดไปฝกซอมกับสโมสรบาเยิรน มวินคิ 
อีก 2 คน โดยเฉพาะนองโอต (ศิริพงศ อินตะ) ที่ตอนเขามาใหมๆ ยังถือวาเปน
แคเดก็ธรรมดาคนหนึง่ท่ีไมไดมคีวามสามารถโดดเดนอะไรมากมาย แตเขาเปน
คนท่ีต้ังใจฝกซอมอยางหนัก จนพัฒนาตัวเองไปไดไกลมาก จนสามารถไปคัดตัว
ระดับประเทศแลวไดเปน 1 ใน 16 คน ท่ีไดไปฝกซอมกับสโมสรบาเยิรน มิวนิค”

“เคลิ้ม” ชนานันท ชีหมื่อ (คนซาย)
“บุค” เอกนิษฐ ปญญา (คนกลาง)
“โอต” ศิริพงษ อินตะ (คนขวา)

3 ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨¢Í§àªÕÂ§ÃÒÂ ÂÙä¹àμç´ ÍÐ¤Òà´ÁÕ ·Õèä´ŒâÍ¡ÒÊä»½ƒ¡«ŒÍÁ
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(ÀÒ¾¨Ò¡ CRUTD Academy 2016, 21 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558)
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5. 5. สรุปทายบท

สําหรับปแอร บูรดิเยอ กีฬาน้ันผูกติดอยูกับความเปนชนช้ันอยางแยกไมออก 
เมื่อมองผานมโนทัศน Habitus ทรรศนะ รสนิยม ระบบคิดของผูคนในแตละ
ชนชั้นคือสิ่งที่ถูกปลูกฝงจากครอบครัว โรงเรียน สังคม และปจจัยแวดลอมใน
วิถีชีวิตประจําวัน (Robert E. Washington and Karen, D. 2001: 187-212) 
ทวาการกระทําหรือปฏิบัติการทางสังคมของผูคนน้ัน ก็หาใชเพียงเร่ืองของ 
“ผลประโยชน” แตยังรวมไปถึงเรื่องของ “หนาตา” หรือศักดิ์ศรีทางสังคม 
เอาเขาจริงๆ ผูคนในแตละชนชั้นจึงตองอาศัย “ยุทธวิธี” เพื่อแสวงหาประโยชน
หรือมูลคาสูงสุดจากสถานการณตางๆ ที่เขาหรือเธอกําลังเผชิญหนาอยูทวา 
ศักยภาพ ความสามารถที่แตละคนจะ “จัดการ” หรืออาศัยตนทุนชนิดตางๆ 
ที่มีอยูก็ไมอาจจะทําไดอยางเปนอิสระ แตมีสิ่งที่บูรดิเยอเรียกวา “สนามความ
สัมพันธเชิงอํานาจ” ที่เปนเสมือนเงื่อนไขเชิงกระบวนการที่คอยกํากับควบคุม
อยูดวย

เมื่อพิจารณา “การเขาสูอาชีพนักฟุตบอล” ของเยาวชนไทยในตางจังหวัด 
(ดงัท่ีไดเสนอไปขางตน) อาจกลาวไดวา การเขาสูอาชพีนักฟุตบอลของเยาวชน
ตางจังหวัดคือ “บันได” ไตเตาทางสังคม (social mobility) ของพวกเขา (และ
ครอบครัว) ซึ่งแตละคน แตละกลุม ตางแสดงออกผานปฏิบัติการทางสังคม 
เครือขายความสัมพันธ ในรูปแบบที่แตกตางกันไปตามเงื่อนไขบริบททางสังคม 
ในแงนี้ กระแสความนิยมของครอบครัวและเยาวชนที่หันหนาเขาสูโรงเรียน
ฝกสอนฟุตบอลที่เกิดขึ้นในชวง 7 ปที่ผานมา จึงสะทอนใหเห็นวาเยาวชนจาก
ครอบครัวชนช้ันใหมในตางจังหวัดจํานวนไมนอยกําลังด้ินรนปรับตัวหา “ชองทาง” 
หรือแสวงหาพ้ืนใหมที่เปดออก โดยกลไกและอุดมการณเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม
ทีมุ่งแปรรปูและผลกัดันใหฟตุบอลกลายเปนสินคาอุตสาหกรรม ทวาการจะเขา
สูอาชพีนกัฟตุบอลไดนัน้พวกเขาตองเลือกใช “ยทุธวธิ”ี ในการสะสมหรอืจดัการ
กบั “ทนุชนดิตางๆ” ภายใตเง่ือนไขเชงิโครงสรางอาํนาจใน “สนามความสมัพันธ” 
ของวงการฟุตบอลอาชีพไทย
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ผลพวงทางสังคมจากการเปลี่ยนผานเขาสูภาวะสมัยใหมที่มีตอวัยรุน
ในสังคมนั้นเช่ือกันวามีสวนอยางสําคัญตอการสรางแรงกดดันตอคนหนุมสาว 
โดยเฉพาะในสถานการณที่พวกเขาตองเผชิญกับสภาวะ “วิกฤตอัตลักษณ” 
(identity crises) การพัฒนาไปสูสภาวะสมัยใหมนั้นสงผลอยางสําคัญ
ตอการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสราง กระบวนการขัดเกลาทางสังคม และระบบ
จารตี ประเพณ ีพธิกีรรมตางๆ ที ่(เคย) “ทาํหนาท่ี” ประคับประคองการเปลีย่น
ผานจากวัยรุนไปสูวัยผูใหญ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสถาบันครอบครัว 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการบริโภค ระบบการศึกษาที่เนนการแกงแยง
แขงขันในสังคมปจจุบัน จึงมักเปนปรากฏการณที่สะทอนผานชีวิตวัฒนธรรม
ของวัยรุน เชน การตอตาน วัฒนธรรมยอย และวัฒนธรรมสมัยนิยม (วสันต, 
2553) ปจจุบัน วัยรุนไทยกําลังอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ อันเปนยุคสมัยที่เกิด
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมท่ีทําใหโครงสรางทางชนช้ันเกิดการขยายตัว
อยางมีนัยสําคัญ ในตางจังหวัด เยาวชนที่หันหนาเขาสูวงการฟุตบอลจํานวน
ไมนอย พวกเขาคือลูกหลานของครอบชนชั้นใหมที่เปนผลผลิตจากการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางเศรษฐกิจสังคมไทย

หลังป 2552 การขยายตัวของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยท่ีทําใหตลาด
แรงงานของนักฟุตบอลขยายตัวขึ้นมา กลายเปนอีกหนึ่งชองทางของครอบครัว
ชนชั้นใหมในตางจังหวัดใชเปนกลไกของการเลื่อนฐานะทางสังคม อันเปน
กระบวนการสังคมทีด่าํเนนิควบคูไปการท่ีพืน้ทีข่องกฬีาฟตุบอลไดหลดุออกจาก
การกํากับในรั้วโรงเรียน มาเปน “กีฬาสําหรับการรับชม” ในสังคมสมัยใหม 
การเขาถึงกีฬาฟุตบอลจึงขยายวงออกไปไกลกวาเดิมมาก จากท่ีชนชั้นกลาง
ในเมืองคอืผูบริโภคเกมฟุตบอลตางประเทศ (ผานการถายทอดสดทางโทรทัศน) 
แนวโนมของการบริโภคฟุตบอลไดขยายวงไปสูกลุมคนชนชั้นลางหรือชนช้ัน
แรงงานในเมอืง และปจจุบนั เปนยุคสมยัทีอ่ตุสาหกรรมฟตุบอลไทยไดประกอบ
สราง “พืน้ท่ีแบบใหม” ทีเ่ปดโอกาสใหเยาวชนจากครอบครวัชนชัน้ใหมไดเขามา
รวมสรางสรรควัฒนธรรมฟุตบอล การบริโภคและชมเชียรฟุตบอล โรงเรียน
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ฝกสอนฟุตบอลถือเปน “พื้นที่ใหม” อีกพื้นที่หนึ่งที่กอตัวขึ้นมาควบคูไปกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมฟุตบอลอาชีพไทย กลายเปนพ้ืนท่ีแหงความหวังของ
ครอบครวัและเยาวชนชนช้ันใหม ทีจ่ะใชเปนกลไกเลือ่นฐานะทางสงัคม ทัง้ความ
สําเร็จทางการเงิน การมีอาชีพที่มั่นคง และมีตัวตนเปนที่ยอมรับในสังคม
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ฟุตบอล อํานาจตางจังหวัด
และพื้นที่วัฒนธรรมใหม

ชาลินี สนพลาย

1. 1. บทนํา

เม่ือพิจารณาจากยอดผูชมฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกรวมในทุกสนาม
ที่มีแนวโนมสูงขึ้นทุกฤดูกาล (อาจินต ทองอยูคง และคณะ, 2559) เรตติ้งผูชม
ของสถานีโทรทัศนในชวงที่มีการถายทอดฟุตบอลลีกท่ีสูงกวาความนิยม
โดยเฉล่ียของสถาน ี(โพซิชัน่นิง่, 2558) และการสํารวจของนดิาโพล (นดิาโพล, 
2558) ทําใหเราไมอาจปฏิเสธไดวา ปจจุบันฟุตบอลไทยกําลังไดรับความนิยมสูงข้ึน
อยางตอเนื่องจนกลายเปนกีฬามหาชนชนิดหนึ่งของสังคมไทย ขณะเดียวกัน
งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับฟุตบอลไทยจํานวนหน่ึง พบวาเกือบทุกจังหวัด
ในประเทศไทยลวนมีสโมสรฟุตบอลอยางนอยหนึ่งสโมสร (ยกเวนจังหวัด
แมฮองสอนและจังหวัดบึงกาฬ) ซึ่งสงผลใหสโมสรฟุตบอลกลายเปนศูนยรวม
แหงความภาคภูมิใจและการทํากิจกรรมนอกบานแหงใหมของผูคนในแตละ
จังหวัด (Chuenchanok Siriwat, 2012 และกุลวิชญ สําแดงเดช, 2551)

6





อยางไรก็ตาม ในดานการดําเนินธุรกิจนั้น สโมสรฟุตบอลเปนธุรกิจที่ใช
เงินลงทุนจํานวนมาก ในฤดูกาล 2556 มีการประมาณการวาสโมสรฟุตบอล
ในไทยพรีเมียรลีกท้ังหมด 18 สโมสร ใชเงินลงทุนรวมกันประมาณ 1,800 
ลานบาท โดยสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ใชเงินลงทุนสูงสุด ประมาณ 
300 ลานบาท รองลงมา ไดแก สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด ประมาณ 200 ลานบาท 
และสโมสรบีอีซี เทโรศาสน ใชเงิน 135 ลานบาท (สยามกีฬา, 2556: 36-37) 
ซึ่งเงินลงทุนเหลานี้ของแตละสโมสรมาจากผูสนับสนุน (sponsors) เปนหลัก 
(จีระศักด์ิ โจมทอง, 2559) แตในแงของผลประกอบการ สโมสรฟุตบอล
กลับเปนธุรกิจที่ไมสรางผลกําไรที่เปนตัวเงินใหแกผูลงทุนนัก จากการเปดเผย
ผลประกอบการของนิติบุคคลในหมวดธุรกิจกิจกรรมดานสโมสรกีฬาของ
กรมธุรกจิการคาในป 2556 เพ่ือจดัอนัดบันติบิคุคลท่ีมผีลประกอบการขาดทุน
สูงสุด 10 อันดับแรก พบวา มีนิติบุคคลที่เปนสโมสรฟุตบอลติดอันดับถึง 
9 อันดับ ขณะที่การจัดอันดับนิติบุคคลที่มีผลประกอบการไดกําไรสุทธิสูงสุด 
10 อันดับแรก กลับมีสโมสรฟุตบอลติดอันดับเพียง 5 อันดับ และไดกําไรเพียง
เล็กนอยเทาน้ัน (รวิวรรณ รักถ่ินกําเนิด, 2556) ดังน้ันธุรกิจน้ีจึงจําเปนตอง
อาศัยความเขมแข็งทางการเงิน และความสามารถของผูบริหารในการระดม
ทรัพยากรในการดาํเนินงานอยางมากเพือ่ใหสามารถระดมทรัพยากรมาอุดหนุน
และขับเคลื่อนสโมสรฟุตบอลใหประสบความสําเร็จ ในแงนี้สโมสรฟุตบอล
จึงสามารถถูกมองในฐานะศูนยรวมเครือขายท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของผูบริหารสโมสรไดดวย

สําหรับกรณีของสโมสรชลบุรี เอฟซี น้ัน ก็อยูภายใตเง่ือนไขดังกลาวเชนกัน 
ผูบริหารของสโมสรชลบุรี เอฟซี คือ วิทยา คุณปล้ืม นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี บุตรชายของสมชาย คุณปลื้ม (กํานันเปาะ) และนองชายของ
สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลยิ่งลักษณ 
ชนิวัตร ดวย จากการเปดเผยของผูอาํนวยการฝายประชาสมัพันธและการตลาด
ของสโมสรพบวา สโมสรชลบรุ ีเอฟซี อาศัยงบประมาณสนบัสนุนจากผูสนับสนุน 
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สูงถึงรอยละ 70 โดยผูสนับสนุนจํานวนหน่ึงใหการสนับสนุนสโมสรเพราะ
มสีายสมัพนัธทีด่กีบัผูบรหิารสโมสร นอกจากนี ้สโมสรยงัไดรบัการอาํนวยความ
สะดวกบางประการจากตําแหนงทางการเมืองของผูบริหาร ซึ่งเปนนักการเมือง
ในกลุม “เรารักชลบุรี”1 (จีระศักดิ์ โจมทอง, 2557) เนื้อหาบทนี้จะนําเสนอให
เห็นถึงเครือขายทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของตระกูลคุณปลื้ม
ในการกอตั้งและขับเคลื่อนสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี นับตั้งแตจุดเริ่มตน
จนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยแบงการนําเสนอเปน 3 สวน คือ (1) เสนทางสูสนาม
ฟุตบอล กลาวถึงเครือขายทางสังคมของตระกูลคุณปลื้มท่ีชักจูงใหพวกเขา
กาวเขาสูวงการฟุตบอลซึ่งเริ่มจากการสนับสนุนทีมฟุตบอลของโรงเรียน
อัสสัมชัญ ศรีราชา กอนที่จะตั้งสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ในภายหลัง 
(2) ทอนํ้าเล้ียงขางสนาม กลาวถึงเครือขายทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
ตระกูลคุณปล้ืมท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจการสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี 
และ (3) ผูเลนคนที่ 12 กลาวถึงเครือขายทางการเมืองที่มีบทบาทในการสราง
ฐานแฟนบอลใหกบัสโมสรฟตุบอลชลบรุ ีเอฟซี ในระยะเร่ิมตน ตลอดจนบทบาท
ของสโมสรฟุตบอลที่มีสวนเกื้อหนุนใหเกิดเครือขายทางสังคมรูปแบบใหม
ของตระกูลคุณปลื้มขึ้น

1 
กลุม “เรารักชลบุรี” เปนกลุมการเมืองท่ีมีนักการเมืองตระกูลคุณปล้ืมเปนแกนนํา โดยถูกใช

ในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังทองถ่ิน จากการสืบคนพบวา ชือ่น้ีถกูนํามาใชคร้ังแรกในการ

หาเสียงเลือกต้ังนายกเมืองพัทยาของอิทธิพล คุณปล้ืม ในป 2551 (โพสตทูเดย, 2550: A12) 

จากน้ันถูกใชในการหาเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี (อบจ.) ของ

วิทยา คุณปลื้ม ในป 2551 แมในป 2554 กลุมตระกูลคุณปลื้มไดตั้งพรรคพลังชลขึ้นแลว 

แตในการหาเสียงเลือกต้ังนายก อบจ.ชลบุร ีในป 2555 วทิยาก็ยงัคงใชชือ่กลุมเรารกัชลบุรี

ในการหาเสียงเลือกตั้งอยูเชนเดิม
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2. 2. เสนทางสูสนามฟุตบอล: 
สายสัมพันธแหงอัสสัมชัญ ศรีราชา

จากขอมูลในหนังสือ กวาจะเปนฉลามชล (วาวี วิวัฒนา, ม.ป.ป.) และ
การสัมภาษณผูบริหารสโมสรชลบุรี เอฟซี สามารถสรุปไดวา เสนทางสูวงการ
ฟุตบอลไทยของนักการเมืองในกลุมเรารักชลบุรี ซึ่งในที่นี้หมายถึงตระกูล
คุณปล้ืมเปนพิเศษน้ัน เริ่มตั้งแตฟุตบอลลีกอาชีพของไทยยังไมไดกอตัวขึ้น
อยางเปนรูปเปนราง จุดเร่ิมตนของพวกเขาจึงไมไดอยูในสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ตั้งแตแรก แตอยูที่ทีมฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ซึ่งพวกเขา
เปนศิษยเกา

ในสังคมไทย สถานศึกษานั้นนอกจะทําหนาที่เปนแหลงศึกษาเลาเรียน
ประสิทธ์ิประสาทความรูแลว ยังทําหนาท่ีเปนแหลงสรางสายสัมพันธของ
ผูเรียนไดอกีดวย ดงัเชนกรณขีองสโมสรชลบุร ีเอฟซ ีจดุเริม่ตนในวงการฟตุบอล
ของกลุมผูบริหารสโมสรชลบุรี เอฟซี ก็เริ่มตนขึ้นจากเครือขายของศิษยเกา
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา อันประกอบไปดวย ธนศักด์ิ สุระประเสริฐ 
อรรณพ สิงหโตทอง สนธยา คุณปลื้ม และวิทยา คุณปลื้ม สโมสรชลบุรี เอฟซี 
จึงเชื่อมโยงกับโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา อยางใกลชิด และในฤดูกาล 2556 
สโมสรชลบุรี เอฟซี ยังไดออกแบบเส้ือชุดเยือนของพวกเขาใหเปนสีแดง-ขาว 
ซึ่งเปนสีประจําโรงเรียน เพ่ือเปนการระลึกถึงความสัมพันธของโรงเรียน
กับสโมสรดวย (Shark Channel Offi  cial, 2556ข)

ชวงป 2535 บราเดอรหลุยส ชาแนล หรือภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 
ไดยายจากโรงเรยีนอสัสมัชัญ กรงุเทพฯ ซึง่เปนโรงเรยีนทีม่ชีือ่เสยีงดานฟตุบอล
นกัเรยีนมาเปนผูบรหิารของโรงเรยีนอสัสมัชญั ศรรีาชา ผูบรหิารคนใหมตองการ
พัฒนาทีมฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จึงไดริเร่ิมโครงการฟุตบอล
ชางเผือกเพ่ือคัดเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษดานการเลนกีฬาฟุตบอล
เขาสูทีมฟุตบอลของโรงเรียน ในการนี้ ภารดาวิริยะตองการหาคนมาชวย
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ดําเนินงานโครงการจึงมองหาจากกลุมศิษยเกาโรงเรียน และพบวาธนศักด์ิ 
สุระประเสริฐ มีประสบการณในการทําทีมฟุตบอลของโรงเรียนรัตนโกสินทร 9 
และโรงเรียนสมุทรพิทยาคมมากอน และมีความสนใจในเร่ืองนี้ จึงไดชวนให
ธนศักดิ์เขามาชวยงานทีมฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

หลังจากธนศกัด์ิเขามาชวยงานทีมฟุตบอลของโรงเรียนก็ไดพบกับอรรณพ
ซึ่งกลับมาท่ีโรงเรียนเพื่อรับ-สงลูกชาย (ศศิศ สิงหโตทอง) ซึ่งกําลังเรียนที่
อัสสัมชัญ ศรีราชา จึงไดชวนอรรณพใหเขามาชวยงานอีกแรง อรรณพ ซ่ึงช่ืนชอบ
ฟุตบอลและเคยเปนนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนมากอนจึงไดตอบตกลง 
การเขามาของอรรณพน่ีเองเปนจุดเร่ิมตนของตระกูลคุณปล้ืมในวงการฟุตบอลไทย 
เน่ืองจากอรรณพรูจกัสนิทสนมกบัสนธยา คณุปลืม้ อยูแลวต้ังแตสมัยเรยีน และ
ครอบครวัสิงหโตทองของอรรณพกบัครอบครวัคุณปลืม้ของสนธยากร็ูจกัมักคุน
กันอยูแลวเชนกัน อรรณพจึงชวนใหสนธยาเขามาสนับสนุนโครงการฟุตบอล
ชางเผือกของโรงเรียน และตอมาวิทยาจึงตามเขามามีสวนรวมในการทําทีม
ฟุตบอลของโรงเรียนดวยอีกคน จากคําบอกเลาของสนธยา การทําทีมฟุตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา นี้ พวกเขาแบงหนาที่กันโดย “พี่ณพดูทีม พี่ตุย 
(ธนศักดิ ์– ผูวจิยั) ประสานงานท่ัวไป ประสานงานกับสปอนเซอร ผมก็ในฐานะ
ผูสนับสนุน หาทุน หาพรรคพวกมาชวยกันทํา” (วาวี วิวัฒนา, ม.ป.ป.: 59)

หลังจากทําทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ไดระยะหนึ่ง อรรณพ
ไดไปเริม่โครงการทมีฟตุบอลทีโ่รงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยัอกีแหง เพือ่สราง
นกัฟตุบอลรุนเลก็ และสงตอเขาโครงการฟุตบอลชางเผอืกของอัสสมัชญั ศรรีาชา 
ขณะท่ีทมีฟตุบอลโรงเรยีนอัสสมัชญั ศรรีาชา ประสบความสําเร็จและมชีือ่เสียง 
กป็ระจวบเหมาะกับชวงทีส่มาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยมีแนวคดิทีจ่ะจดัการ
แขงขันฟุตบอลอาชีพข้ึน ในป 2539 อรรณพไดรับเชิญจากวรวีร มะกูดี ใหมาชวย
บริหารสโมสรสิงห เทโรศาสน (ปจจุบันคือสโมสรบีอีซี เทโรศาสน) หลังจาก
บริหารสโมสรสิงห เทโรศาสน ได 1 ฤดูกาล อรรณพก็ออกมาทําทีม “ชลบุรี
สันนิบาตสมุทรปราการ” (เดิมคือสโมสรสันนิบาตสมุทรปราการ) เพ่ือสงลง
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แขงขันในดิวิชั่น 1 โดยใชนักฟุตบอลที่จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา และ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี

ป 2542 ไดมกีารจัดแขงขันรายการโปรวนิเชยีลลกี ซึง่เปนการแขงขันของ
สโมสรฟุตบอลจากจังหวัดตางๆ ขึ้น เมื่อการแขงขันผานไป 1 สโมสรฟุตบอล
จังหวัดปตตานีถอนตัวไป กลุมของชลบุรีจึงไดสงทีมเขาแขงในรายการนี้อีก 
1 ทีม ในช่ือ “สโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี” ภายใตการสนับสนุนของสมาคมกีฬา
จังหวัดชลบุรี ทําใหกลุมชลบุรีมีสโมสรฟุตบอลในการดูแลทั้งหมด 2 สโมสร 
(ตอมาสโมสรชลบุรีสันนิบาตสมุทรปราการไดเปล่ียนช่ือเปน สโมสรฟุตบอล
ศรรีาชา เอฟซ,ี ศรรีาชาบานบึง เอฟซี และปจจบุนัโอนสทิธิใ์หแกสโมสรทวีวฒันา 
เอฟซี) อรรณพในฐานะผูบริหารหลักของทั้ง 2 สโมสร เลือกนักฟุตบอลฝมือดี
ที่จบจากโครงการฟุตบอลชางเผือกของอัสสัมชัญ ศรีราชา ไปเลนใหกับสโมสร
ฟุตบอลจังหวัดชลบุรีที่แขงขันอยูในโปรวินเชียลลีก สวนสโมสรชลบุรีสันนิบาต
สมุทรปราการซ่ึงแขงขันอยูดิวิชั่น 1 นั้น ใชนักฟุตบอลจากโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี เปนสวนใหญ (วาวี วิวัฒนา, ม.ป.ป.: 74)

สโมสรฟุตบอลจงัหวดัชลบุรแีขงขันในโปรวนิเชยีลลกีอยูระยะหน่ึง สมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทยจึงมีแนวคิดที่จะ “รวมลีก” อรรณพตองการใหสโมสร
ของพวกเขาไดเลื่อนชั้นขึ้นไปเลนในลีกสูงสุดของประเทศ จึงปรึกษากับสนธยา
และวิทยา เพื่อดึงวิทยา เลาหกุล เขามาเปนผูจัดการทีม และในที่สุด ป 2549 
สโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรีในฐานะผูชนะเลิศโปรวินเชียลลีก ฤดูกาล 2548 
ไดรบัสทิธิใ์หเขารวมแขงขนัรายการไทยลกีซึง่เปนจดุเริม่ตนของการพฒันาสโมสร
ไปสูความเปนมอือาชพีและปรบัเปลีย่นภาพลกัษณใหมคีวามทันสมัย โดยเฉพาะ
หลังจากสโมสรชนะเลศิรายการไทยพรีเมียรลกี ในฤดกูาล 2550 และไดรบัสิทธ์ิ
ใหเขารวมแขงขันในรายการฟุตบอลสโมสรชิงชนะเลิศแหงเอเชีย (Asian 
Champion League – ACL) ในฤดูกาล 2551 และตองจดทะเบียนเปนบริษัท
นติบิคุคลและพฒันาสโมสรตามขอบงัคบัของสมาพนัธฟตุบอลแหงเอเชยี (Asian 
Football Confederation – AFC) ในป 2552 จนกลายเปนสโมสรชลบุรี เอฟซี 
ในปจจุบัน

127
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผู�หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม�



กลาวไดวา สโมสรชลบุรี เอฟซี นั้น ถูกสรางขึ้นมาจากความรวมมือ
ของศิษยเกาโรงเรียนอัสสมัชญั ศรรีาชา ทีซ่ึง่เปนแหลงถกัทอเครือขายทางสังคม
แหงหนึ่งของสนธยาและวิทยา คุณปลื้ม นั่นเอง

3. 3. ทอนํ้าเลี้ยงขางสนาม: 
ที่มาของผูสนับสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี

การทําสโมสรฟุตบอลไทยนั้นจําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งเงิน
ลงทุนน้ีอาจมาจากเจาของสโมสรเอง หรือมาจากการสนับสนุนภายนอก ในแงน้ี
ฐานะทางเศรษฐกิจและเครือขายความสัมพันธของผูบริหารสโมสรจึงเปน
เร่ืองสําคัญ เพราะผูบริหารทีม่ฐีานะทางเศรษฐกิจดียอมสามารถใหการสนบัสนุน
สโมสรไดมาก ขณะท่ีผูบริหารท่ีมีเครือขายความสัมพันธกวางขวางก็สามารถ
ระดมความสนับสนุนจากเครือขายของเขาท้ังท่ีอยูในภาครัฐและภาคเอกชนให
เขามาสนับสนุนสโมสรได (ชาลินี สนพลาย, 2557: 40-44) ดังนั้นการศึกษา
ความสัมพันธระหวางสโมสรฟุตบอลกบันกัการเมอืงผูเปนเจาของสโมสรจงึตอง
ใหความสําคัญกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจและการเมืองของนักการเมืองดวย

ตระกูลคุณปลื้ม
บคุคลสําคญัทีท่าํใหตระกูลคณุปลืม้กลายเปนทีรู่จกักวางขวางทัง้ในจังหวดั

ชลบุรีและภายนอกคือ สมชาย คุณปลื้ม หรือท่ีสังคมไทยคุนเคยในชื่อ 
“กํานันเปาะ” เขาแตงงานกับสติล เทงเจียว เมื่อป 2505 มีลูกดวยกัน 5 คน 
ไดแก

1. สนธยา คุณปลื้ม 2. วิทยา คุณปลื้ม
3. จิราภรณ คุณปลื้ม 4. อิทธิพล คุณปลื้ม
5. ณรงคชัย คุณปลื้ม
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แมปจจุบันสมชาย คุณปลื้ม ตองลดบทบาททางดานการเมืองและธุรกิจ
ลงไปดวยเหตุผลเร่ืองคดีความและปญหาสุขภาพ (ผูจัดการออนไลน, 2556) 
แตมรดกทางธุรกิจและทางการเมืองที่สมชายสรางไวยังคงไดรับการสืบสาน
โดยลูกท้ัง 5 คน จากการรวบรวมของโอฬาร ถิ่นบางเตียว (2554: 605) 
พบวา ปจจุบันธุรกิจที่อยูในความครอบครองของตระกูลคุณปล้ืมมีทั้งหมด 
18 บริษัท (โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2554: 605) สําหรับบทบาททางการเมือง
ของตระกูลคุณปลื้มนั้น ในชวงป 2518-2548 (กอนหลบหนีคดีในป 2549) 
มีอยางนอย 17 คน ไดรับการสนับสนุนจากสมชายจนไดรับชัยชนะในการเลือกต้ัง
ระดับชาติ โดยในจํานวนนี้รวมถึงดรงค สิงหโตทอง ผูเปนลุงของอรรณพ 
สิงหโตทอง รองประธานสโมสรชลบุรี เอฟซี ดวย (เวียงรัฐ เนติโพธิ์ อางถึงใน 
ผาสุก พงษไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค, 2537: 206-216; พรชัย เทพปญญา, 
2552: 178 และโอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2554: 141-145)

ปจจุบันทายาทของสมชายท่ียังมีบทบาททางการเมืองอยู 4 คน ไดแก 
สนธยา คุณปลื้ม (อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม และหัวหนาพรรค
พลังชล), วิทยา คุณปลื้ม (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี และหัวหนา
กลุมเรารกัชลบรุ)ี, อทิธพิล คณุปลืม้ (นายกเมืองพทัยา) และณรงคชยั คณุปลืม้ 
(นายกเทศบาลเมืองแสนสุข) ขณะที่ทายาทของนักการเมืองบางสวนท่ีสมชาย
เคยใหการสนับสนุนก็ยังคงเปนนักการเมืองในสังกัดกลุมเรารักชลบุรีและ
พรรคพลงัชล เชน พฤฒิพงศ สงิหโตทอง และบรรจบ สงิหโตทอง ซึง่เปนทายาท
ของดรงค สิงหโตทอง เปน ส.อบจ. ในกลุมเรารักชลบุรี และสันตศักดิ์ (จรูญ) 
งามพิเชษฐ และลูกชายของเขา ปรเมศวร งามพิเชษฐ เปนอดีต ส.ส. พรรคพลังชล 
ขณะที่บางสวนไปสังกัดพรรคการเมืองอ่ืนและเปนคูแขงทางการเมืองของ
พรรคพลังชล เชน สราวุฒิ เนื่องจํานงค ลูกของประโยชน เนื่องจํานงค เปน
อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปตย และจิรวุฒิ สิงหโตทอง เปนอดีตผูสมัครรับเลือกต้ัง 
ส.ส. พรรคเพื่อไทย อยางไรก็ตาม เมื่อตนป 2558 กลุมชลบุรีไดขายสิทธิ์
การดําเนินงานสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด ใหกับพรรณธฤต เนื่องจํานงค หลาน
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ของประโยชน เนื่องจํานงค จึงอาจวิเคราะหไดวาสายสัมพันธของพวกเขา
อาจจะไมไดขาดสะบ้ันไปเสียทีเดียว สวนกรณีของจิรวุฒิ สิงหโตทอง นั้น 
ผูใหสัมภาษณซ่ึงไมประสงคออกนาม (2554) เลาใหฟงวา ผูสมัครท่ีพรรคพลังชล
สงลงแขงขันในเขตเดียวกับจิรวุฒิเปนผูสมัครที่พรรคตั้งใจ “ยอมให” เนื่องจาก
จิรวุฒิกับตระกูลคุณปลื้ม “เปนพวกกัน”

บทบาทการเปนผูสนับสนุนนักการเมืองจนสามารถชนะการเลือกตั้งได 
โดยเฉพาะกรณีของนิคม แสนเจริญ ซึ่งเปนนองเขยของสติล คุณปลื้ม (ภรรยา
ของสมชาย) สงผลใหสมชายมีโอกาสสรางสายสัมพันธกับนักธุรกิจและ
นกัการเมืองระดับชาติ สายสัมพันธนีม้สีวนชวยใหเขาสามารถดงึโครงการพฒันา
ตางๆ มาสูจังหวัดชลบุรีไดสะดวกข้ึน และสงผลตอเน่ืองใหสถานะทางสังคม
ของสมชายดีขึ้นดวย

นับไดวาตระกูลคุณปลื้มเปนตระกูลที่มีเครือขายทางการเมืองและสังคม
กวางขวางมากที่สุดตระกูลหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ดังน้ันเครือขายทางสังคม
ที่กวางขวาง ความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและตําแหนงทางการเมืองของ
พวกเขาจึงมสีวนสําคญัทีท่าํใหพวกเขาสามารถเกือ้หนุนและบริหารสโมสรชลบรุ ี
เอฟซ ีไดถงึปจจุบนั โดยการสนับสนนุของพวกเขาท่ีมตีอสโมสรชลบรุ ีเอฟซ ีนัน้ 
อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก ทรัพยากรสวนตัว ทรัพยากรที่ระดมจาก
เครือขาย และทรัพยากรจากภาครัฐ

1. ทรัพยากรสวนตัว: การทําสโมสรฟุตบอลน้ันตองใชเงินลงทุน
จํานวนมาก ดวยเหตุนี้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตระกูลคุณปล้ืมจึงเอ้ือ
ใหพวกเขาสามารถสนับสนุนสโมสรชลบุรี เอฟซี ไดตั้งแตยุคสมัยที่ฟุตบอลลีก
ของไทย ยงัไมไดรบัความนยิมจนถงึปจจุบนัท่ีแมฟตุบอลลกีจะไดรบัความนยิม
มากขึ้นแลว แตสโมสรฟุตบอลก็ยังประสบปญหาการขาดทุนอยู โดยใชเงินทุน
สวนตัวของตระกูลคุณปลื้ม
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 เรา (วิทยา – ขอความในวงเล็บโดยผูวิจัย) ทํา ไมเคยโปรโมท ท่ีเราจาย
ไมมีใครรู เราจายปหนึ่ง 5-10 ลาน เราไมเคยพีอาร เพราะเราไมหวังฐานเสียง 
แตคนพื้นที่รู คนทองถิ่นรูเอง กองเชียรเขารูเอง (สุกรี แมนชัยนิมิต, 2552)

 ตั้งแตอดีตงบประมาณทําทีมใชเงินสวนตัวลวนๆ เลย สวนตัวกับ
สปอนเซอร (วิทยา คุณปลื้ม, 2554)

2. ทรัพยากรท่ีระดมจากเครือขาย: ดังท่ีไดกลาวไปแลววา รายไดสวนใหญ
ของสโมสรชลบุรี เอฟซี มาจากการอุดหนุนของผูสนับสนุน (sponsors) 
อยางไรก็ตาม ผูสนับสนุนเหลาน้ีมแีรงจูงใจในการสนับสนุนแตกตางกัน ผูเขียน
จึงแบงประเภทของผูสนับสนุนตามลักษณะของแรงจูงใจได 3 ประเภท คือ

 (1) ผูสนับสนุนท่ีเขามาสนับสนุนตามมูลคาทางการตลาดของสโมสร 
ผูสนบัสนุนกลุมนีม้กัใหการสนบัสนุนสโมสรฟุตบอลหลายสโมสร โดยเลอืกจาก
สโมสรที่มีอันดับคะแนนการแขงขันที่ดี เชน ไดอันดับที่ 1-4 เปนตน หรือเลือก
จากสโมสรที่มียอดเฉล่ียผูเขาชมในสนามตอฤดูกาลจํานวนมาก ตัวอยางของ
ผูสนับสนุนในกลุมน้ี เชน จักรยานยนตยามาฮา และสายการบินแอรเอเชีย 
(จีระศักดิ์ โจมทอง, 2557)

 (2) ผูสนับสนุนที่สัมพันธกับฐานแฟนบอลหรือถ่ินที่ตั้งของสโมสร 
จากการสํารวจผูสนับสนุนของสโมสรฟุตบอลพบวา แตละสโมสรมักมีผูสนับสนุน
สัมพันธกับแฟนบอล สําหรับสโมสรชลบุรี เอฟซี ผูสนับสนุนในกลุมน้ี ไดแก 
น้ําอัดลมบ๊ิกโคลา และเคร่ืองปรับอากาศไดกินส ซึ่งมีที่ตั้งโรงงานอยูในพ้ืนที่
จงัหวดัชลบรุ ีและ AIA ซึง่มลีกูคาในจงัหวดัชลบรุสีงูเปนอนัดบัทีส่องของประเทศ 
(รองจากกรุงเทพมหานคร) (จีระศักดิ์ โจมทอง, 2559)

 (3) ผูสนับสนนุท่ีสมัพันธกบัผูบริหารสโมสร ในทีน่ีจ้ะใหความสนใจ
กับผูสนับสนุนกลุมนี้เปนหลัก

  ชวงท่ีฟุตบอลลีกในประเทศยังไมไดรับความนิยมมากเชนปจจุบัน 
การหาเงินทุนจากภาคเอกชนนับเปนเรื่องยาก ดังนั้นสายสัมพันธกับภาคธุรกิจ
เอกชนทั้งในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีของตระกูลคุณปลื้มจึงสามารถชวยให
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สโมสรชลบุรี เอฟซี ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไดงายขึ้น (สุกรี 
แมนชัยนิมิต, 2552) แมตอมาฟุตบอลไทยลีกจะไดรับความนิยมมากข้ึน 
แตสายสัมพันธสวนตัวของตระกูลคุณปล้ืมก็ยังมีบทบาทในการระดมความ
สนบัสนนุจากภาคเอกชนอยู โดยผูสนบัสนนุในฤดูกาล 2556 ของสโมสรชลบรุ ี
เอฟซี ไดแก เครื่องดื่มตราชาง กลุมบริษัทสามารถ (ผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือ
ไอ-โมบาย) รานสะดวกซื้อ 7-11 และบริษัทพัฒนาท่ีดินเหมราชน้ันเขามา
สนับสนุนเพราะมีสายสัมพันธสวนตัวกับสนธยา คุณปลื้ม (อรรณพ สิงโตทอง, 
2557; สุกรี แมนชัยนิมิต, 2552 และจีระศักดิ์ โจมทอง, 2559) นอกจากนี้
บางครัง้ยังปรากฏวามีธรุกิจของกลุมผูบริหารสโมสรชลบุร ีเอฟซี เองเขามาเปน
ผูสนับสนุนช่ัวคราวใหกบัสโมสร โดยการซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาขางสนามฟุตบอลดวย 
เชน ผลิตภัณฑเครื่องสําอางเอสเพียว (espure) ซึ่งเปนธุรกิจของครอบครัว
ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ หนึ่งในผูบริหารสโมสรชลบุรี เอฟซี (จีระศักดิ์ โจมทอง, 
2559) และไฮทวัน คอนโดมิเนียม ซึ่งเปนธุรกิจของสิริลดา คุณปลื้ม (ภรรยา
ของวิทยา คุณปลื้ม)

3. ทรัพยากรจากภาครัฐ: จากผลพวงของการกระจายอํานาจตาม
พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีและ
ทรัพยากรในการจัดบริการสาธารณะมากขึ้น ซึ่งรวมถึงอํานาจหนาที่ในภารกิจ
ดานการสนับสนุนกีฬาดวย ดังน้ันการท่ีวิทยาและ ส.อบจ. กลุมเรารักชลบุรี
ครองตําแหนงทางการเมืองใน อบจ.ชลบุรี จึงทําใหสโมสรไดรับการสนับสนุน
จาก อบจ. ดวยดี

ดังท่ีทราบกันดีวาต้ังแตฤดูกาล 2554 เปนตนมา สโมสรชลบุรี เอฟซี 
ใชสนามองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีเปนสนามเหยาและที่ทําการสโมสร 
แมสโมสรจะจายคาเชาให อบจ. ในราคาที่สมเหตุผล (ประมาณ 30,000 บาท
ตอนัด) (จีระศักดิ์ โจมทอง, 2559) แตตําแหนงทางการเมืองของกลุมเรารัก
ชลบุรีก็ทําใหสโมสรม่ันใจไดวา สโมสรจะไดเชาสนามแหงนี้แนนอน ไมตอง
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ประสบปญหาดังที่เคยประสบในชวงฤดูกาล 2552 ที่ตองยายสนามเหยาจาก
สนามเทศบาลเมืองชลบุรี (สนามหนาศาล) ไปใชสนามสิรินธรของโรงเรียน
อัสสัมชัญ ศรีราชา เน่ืองจากไมไดรับความรวมมือจากเทศบาลเมืองชลบุรีที่มี
นักการเมืองทองถิ่นสังกัดพรรคประชาธิปตยดํารงตําแหนงทางการเมืองอยู
ในขณะน้ัน (อรรณพ สิงหโตทอง, 2557) นอกจากน้ีสโมสรยังไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจาก อบจ. ในการปรบัปรุงสนามเหยาใหผานมาตรฐานของสมาพันธ
ฟุตบอลเอเชีย (AFC) อีกดวย (วิทยา คุณปลื้ม, 2554)

นอกจากสนามกีฬาแลว สโมสรชลบุรี เอฟซี ยังเคยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีดวย โดยในป 2553 ไดรับ
การสนับสนุนประมาณ 10 ลานบาท (ขาวสด, 2554: 13) ในประเด็นนี้วิทยา
อธบิายวา เปนหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่ทีต่องใหการสนบัสนนุกฬีา
ในทองถ่ินอยูแลว เพราะสอดคลองกับยุทธศาสตรของ อบจ. และกอใหเกิด
ประโยชนกับจังหวัด (วิทยา คุณปลื้ม, 2554)

4. 4. ผูเลนคนที่ 12: การเมืองเกื้อฟุตบอล 
ฟุตบอลหนุนการเมือง

นอกเหนือจากสโมสรฟุตบอลและผูสนับสนุนแลว องคประกอบสําคัญ
อกีหน่ึงอยางท่ีจะทําใหสโมสรฟุตบอลดาํเนินไปไดอยางม่ันคงและสงางามกค็อื 
“แฟนบอล” หรือที่วงการฟุตบอลไทยเรียกกันวา “ผูเลนคนที่ 12” ชลบุรี เอฟซี 
มีแฟนบอลขนาดใหญ เหนียวแนน และดําเนินกิจกรรมการเชียรอยางเขมขน
จนกระทั่งไดรับการยกยองวาเปนกองเชียรตนแบบในยุคแรกของฟุตบอลไทย

จากขอมูลของบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด ตั้งแตฤดูกาล 2554-2557 
ชลบุรี เอฟซี มียอดแฟนบอลในสนามเฉล่ีย 5,628 คนตอนัด ถือเปนจํานวน
ที่สูงมากเมื่อเทียบกับจํานวนที่นั่งเต็มความจุของสนามชลบุรี สเตเดี้ยม (สนาม 
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อบจ.ชลบุรี) ซึ่งมีขนาด 8,200 ที่นั่ง แฟนบอลเหลานี้มีภูมิลําเนาอยูในหลาย
จังหวัดทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม แฟนบอลกลุมใหญที่สุดโดยเฉพาะผูที่สมัคร
สมาชิกและซ้ือต๋ัวปของสโมสรมภีมูลิาํเนาอยูในจังหวัดชลบุร ี(จรีะศักด์ิ โจมทอง, 
2557) ซึ่งงานของกุลวิชญ สําแดงเดช (2551) ไดใหคําอธิบายวา แรงจูงใจ
ที่สําคัญที่สุดที่ทําใหคนชลบุรีเขามาเปนแฟนบอลชลบุรี เอฟซี คือการที่ชลบุรี 
เอฟซี เปนทีมทองถิ่น ขณะที่ผลงานของทีม บรรยากาศความสนุกสนานของ
การเชยีรและการแขงขนั และความเปนกนัเองของแฟนบอลและของนักบอลเปน
แรงจูงใจท่ีมีความสําคัญในลําดับรองลงมา สวนแฟนบอลที่ไมใชคนชลบุรีนั้น
มีแรงจูงใจที่สําคัญคือผลงานของทีม ซึ่งเปนการตอบคําถามวา “ทําไมจึงเปน
แฟนบอลชลบุรี” อยางไรก็ตาม งานของชาลินี สนพลาย (2557) พยายามตอบ
คําถามวา “แลวพวกเขามาเปนแฟนบอลชลบุรีไดอยางไร” ซึ่งชาลินีอธิบายวา 
พวกเขามีจดุเริม่ตนของการเปนแฟนบอลทีแ่ตกตางกนั และสามารถจดัประเภท
อยางงายไดเปน 3 กลุม คือ (1) พวกเขามีสายสัมพันธใกลชิดกับผูบริหาร และ
ถกูชักชวนหรอืไหววานจากผูบริหาร (2) พวกเขามาดูการแขงขันท่ีสนามฟตุบอล 
เนื่องจากรูจักสโมสรชลบุรี เอฟซี จากชื่อเสียงและผลงานของสโมสร โดยไมได
รูจกัใครทีม่คีวามเกีย่วของกบัสโมสรมากอนเลย และ (3) พวกเขามีสายสมัพนัธ
หรือรูจักกับบุคคลในกลุมที่ (1) หรือ (2) และถูกชักชวนโดยคนเหลานั้น

กลาวไดวาการที่กลุมแฟนบอลเริ่มเขามาเชียรชลบุรี เอฟซี เพราะมีความ
สมัพนัธใกลชดิกบัผูบรหิารวาเกิดขึน้เน่ืองจากยุคแรกเริม่ของการทาํสโมสรชลบุร ี
เอฟซี นั้น การแขงขันฟุตบอลลีกภายในประเทศยังไมไดรับความนิยมมากนัก 
ประกอบกับการดําเนินงานสโมสรชลบุรี เอฟซี เองยังไมมีความเปนมืออาชีพ
เต็มท่ี ยังไมมีนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและฝเทาระดับยอดเย่ียม และยังขาด
การประชาสมัพันธทีด่ ีทาํใหมผีูเขาชมการแขงขันนอยมาก อรรณพ สงิหโตทอง 
ผูบริหารสโมสรจึงไหววานใหคนรูจักและคนในละแวกบานบึงกระโดน อําเภอ
บานบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนบานเกิดของอรรณพมาชวยเปนแฟนบอล มีการ
แจกเส้ือแขงของสโมสร มีบริการรถรับ-สง และมีการแจกขาวกลองหลังจบ
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การแขงขัน (กุลวิชญ สําแดงเดช, 2551: 50-54) ดังนั้นชลบุรีจึงมีแฟนบอล
กลุมหน่ึงที่เริ่มมาเปนแฟนบอลจากการมีสายสัมพันธสวนตัวกับอรรณพ หรือ
ครอบครวัของอรรณพ นอกจากนีย้งัมผีูตดิตามหรอืบคุคลใกลชดิกบันักการเมือง
ในกลุมเรารักชลบุรี และผูบริหารสโมสร เชน คนขับรถของ ส.ส. และเครือญาติ
นักการเมืองทองถ่ินเขามาเปนแฟนบอลในยุคแรกเร่ิมดวย จึงกลาวไดวา เครือขาย
ทางการเมืองของตระกลูคณุปลืม้มบีทบาทพอสมควรในการชวยสรางแฟนบอล
ในยุคแรกของสโมสร

เมือ่แฟนบอลกาวเขามาสูสนามฟตุบอลแลว กลไกสาํคญัทีท่าํใหแฟนบอล
รูสกึใกลชดิและเปนสวนหน่ึงของสโมสรกค็อื การเปนสมาชิกของกลุมแฟนบอล
กลุมใดกลุมหน่ึงหรือมากกวานั้น ซึ่งกลุมของแฟนบอลน้ีอาจกลาวไดวาเปน
ชุมชนยอยๆ ที่อยูภายใตชุมชนใหญที่เรียกวาชุมชนแฟนบอลชลบุรีอีกทีหน่ึง 
ในชุมชนแฟนชลบุรีประกอบดวยชุมชนยอยหลายชุมชน พวกเขารวมตัวขึ้น
จากการมีอัตลักษณรวมกัน 3 ประการ ไดแก

1. การรวมตัวตามถ่ินที่อยู: เปนการรวมตัวของแฟนบอลโดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อรวมกันจัดรถเพื่อเดินทางไปชมการแขงขันในนัดเยือน 
เนื่องจากสโมสรชลบุรี เอฟซี ไมไดมีการจัดทัวรเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เดินทางไปชมการแขงขันนัดเยือนเหมือนท่ีหลายสโมสรดําเนินการ2 แฟนบอล
จึงตองดําเนินการเรื่องนี้เอง ชุมชนแฟนบอลในลักษณะนี้ ไดแก กลุมฉลามกรุง 
พระนครชารค ฉลามนาปา ฉลามบางทราย ฉลามพัทยา และฉลามศรีราชา 
เปนตน

2. การรวมตัวตามที่นั่งในสนามฟุตบอล: แฟนบอลมักมีที่นั่งประจํา
ในสนามเหยาของตนเอง ทั้งที่นั่งประจําจากการซื้อตั๋วป (season ticket) และ

2 
สโมสรที่มีการจัดทัวร เชน สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด 

(นอกเหนือจากกองเชียรฮารดคอร) สโมสรการทาเรือ เอฟซี และสโมสรสมุทรสงคราม เอฟซี 

โดยทัวรของสโมสรจะมีราคาประหยัดกวาคาใชจายจริงท่ีแฟนบอลตองจายหากเลือก

เดินทางเอง เนื่องจากผูสนับสนุนของสโมสรมีงบประมาณอุดหนุนคาใชจายบางสวน
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ทีน่ัง่ท่ีจบัจองเอง พวกเขามักสรางความสัมพันธกบัแฟนบอลท่ีนัง่ชมการแขงขัน
ใกลกนั หรอืนดัหมายเพือ่นใหซือ้บตัรท่ีนัง่ใกลกนัเพือ่รวมกนัชมและทาํกจิกรรม
ระหวางชมการแขงขัน ที่นั่งประจําน้ีทําใหแฟนบอลรูสึกเปนเจาของที่ทาง
ในสนามฟุตบอลและกลายเปนสวนหน่ึงในการสรางอตัลักษณในฐานะแฟนบอล
ของพวกเขาดวย (Simon Penny and Steve Redhead, 2009: 755-766) 
โดยชุมชนแฟนบอลที่มีอัตลักษณผูกพันกับท่ีนั่งในสนามมี 2 กลุม คือ 
กลุม Shark Power (ชารคพาวเวอร) และกลุมฉลามหลังโกล ทั้งสองกลุมเปน
กลุมท่ีดําเนินกิจกรรมการเชียรอยางสนุกสนามตลอดเวลา หรือท่ีเรียกกันวา
เปนพวก “ตีกลองรองเพลง”

3. การรวมตัวลกัษณะเฉพาะตัวหรอืความชอบเฉพาะ: ชมุชนแฟนบอล
ลักษณะน้ีมักมีขนาดเล็กกวาชุมชนอีก 2 ลักษณะท่ีกลาวไปแลว มักเปนการ
รวมตัวของกลุมเพ่ือนสนิทท่ีมีพฤติกรรมการเชียร หรือความชอบรวมกัน เชน 
กลุมฉลามตับเหล็ก เปนกลุมที่มีสมาชิกสวนใหญเปนผูชายและนิยมด่ืม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลมากเปนพิเศษ แกงเสือ้แขนกุด เปนกลุมแฟนบอลทีน่าํเสือ้
ของสโมสรมาดัดแปลงหรือผลิตเส้ือของกลุมข้ึนมาเองใหเปนเส้ือแขนกุด 
กลุมสินทวีชัยแฟมมิลี่ (Sinthaweechai’s Family) เปนกลุมแฟนบอลที่ชื่นชอบ
สินทวีชัย หทัยรัตนกุล ผูรักษาประตูของสโมสรชลบุรี เอฟซี และกลุมชารค 
ออน ทัวร (Shark on Tour) เปนกลุมแฟนบอลที่สนิทสนมกับรานวีไอพี 
(VIP by Marut) ซึง่เปนรานตัวแทนจาํหนายสินคาท่ีระลึกอยางเปนทางการของ
สโมสร พวกเขามักติดตามไปชมการแขงขันนัดเยือนเกือบทุกนัดท้ังในและ
ตางประเทศ (บอยกวากลุมอ่ืน) และนําสินคาท่ีระลึกของสโมสรไปจําหนายดวย

แมแฟนบอลชลบุรีจะมีชุมชนยอยเกิดขึ้นหลายกลุม แตพวกเขาสวนใหญ
มักรูจักกัน หรืออยางนอยแกนนําของแตละกลุมมักรูจักคุนเคยกันเพราะเปน
แฟนบอลทีต่ดิตามสโมสรมานาน นอกจากนีพ้วกเขามักไมไดจาํกัดตัวเองใหเปน
สมาชิกกลุมใดเพียงกลุมหน่ึง แตพวกเขาสวนใหญมักเปนสมาชิกกลุมมากกวาหน่ึง 
การสงักดักลุมหรือเปนสมาชิกของชุมชนยอยชุมชนใดชุมชนหนึง่ทาํใหแฟนบอล
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รูสึกใกลชิดและผูกพันกับสโมสรและชุมชนแฟนชลบุรีมากกวาเปนแฟนบอล
แบบปจเจก ดวยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ

1. กลุมมักมีคนเช่ือมโยงถึงผูบริหารสโมสร/สโมสร: แกนนําของแตกลุม 
โดยเฉพาะกลุมท่ีมีขนาดใหญ หรือกอต้ังมานาน มักรูจักหรือสามารถเขาถึง
ผูบริหารสโมสรได นอกจากน้ีบางกลุมก็มีความสนิทสนมกับเจาหนาท่ีสโมสรหรือ
มีอดีตสมาชิกกลายไปเปนเจาหนาท่ีของสโมสร สายสัมพันธและความสนิทสนมน้ี
ทําใหแกนนําไดรับทรัพยากรบางอยางเพื่อนํามาจายแจกแกสมาชิกในกลุม
ซึ่งสงผลใหสมาชิกในกลุมรูสึกวาตนไดรับสิทธิพิเศษหรือมีสายสัมพันธกับ
ผูบริหารและสโมสรไปดวย ทรัพยากรเหลาน้ันอาจเปนไดทั้งขอมูล “วงใน” 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสโมสร ขาวการเปดตัวสินคาที่ระลึกใหม การเขาถึง
บัตรเขาชมการแขงขันในระบบพิเศษ การสั่งจองสินคาที่ระลึกที่มีจํานวนจํากัด 
และการเชิญผูบริหารสโมสรไปรวมงานสําคัญของสมาชิกในกลุม

ÀÒ¾·Õè 1 ¾Ç§ËÃÕ´·Õèá¡¹¹íÒ¡ÅØ‹Á¾ÃÐ¹¤ÃªÒÃ�¤áÅÐÊâÁÊÃªÅºØÃÕ àÍ¿«Õ Ê‹§ä»áÊ´§

¤ÇÒÁäÇŒÍÒÅÑÂáÁ‹á¿¹ºÍÅ ¨Ò¡ Flin’stone, 3 μØÅÒ¤Á 25563

3 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=606635902721711&set=o.30297538649

8090&type=3&theater
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 ทรัพยากรที่แกนนํากลุมสามารถเขาถึงและนํามาจายแจกแกสมาชิก
ของกลุมนอกจากจะสงผลใหแฟนบอลรูสึกวาตนเองมีความสัมพันธหรืออยูใน
เครือขายความสัมพันธของผูบริหารและสโมสรแลว ยังสงผลใหกลุมสามารถดึงดูด
สมาชกิใหมไดมากขึน้ พรอมๆ กนัน้ันก็สงเสรมิสถานะของแกนนาํกลุมใหไดรบั
การยอมรับนับถือจากสมาชิกในกลุมมากข้ึนดวย ขณะเดียวกัน ขนาดสมาชิก
ของกลุมและความขันแข็งในการทํากจิกรรมของกลุมกส็งผลใหกลุมและแกนนาํ
กลุมมีความสําคัญตอสโมสรมากขึ้นดวย ความสัมพันธเชนนี้คลายกับความ
สัมพันธระหวางนักการเมืองกับผูเลือกต้ังท่ีมีหัวคะแนนทําหนาท่ีเปนคนกลาง
ทําหนาท่ีจายแจกความอุปถัมภจากนักการเมืองไปยังผูเลือกต้ัง และรวบรวม
คะแนนเสียงเลือกตั้งจากผูเลือกตั้งใหกับนักการเมือง ซึ่งจํานวนคะแนนเสียง
ที่หัวคะแนนรวบรวมไดมากขึ้นจะสงผลใหหัวคะแนนมีความสําคัญ และไดรับ
การดูแลจากนักการเมืองดีขึ้นไปดวย (เกษียร เตชะพีระ, 2544: 45-48)

2. กลุมทําใหการมาสนามฟุตบอลมีความหมายมากกวาการมาชม
ฟุตบอล: แมจุดมุงหมายหลักและแรกเร่ิมของการมาสนามฟุตบอลของแฟนบอล
สวนใหญจะคือการมาชมการแขงขันฟุตบอล แตเม่ือแฟนบอลไดสรางความสัมพันธ
กบัแฟนบอลคนอ่ืนและกลายเปนสมาชกิของกลุมใดกลุมหนึง่แลว กลุมจะทาํให
เขามีตําแหนงแหงท่ีในชุมชนแฟนชลบุรี ชวยใหเขามีเครือขายความสัมพันธ
ที่กวางขึ้น และเรียกรองหรือชักชวนใหรวมทํากิจกรรมทั้งในและนอกสนามกับ
แฟนบอลอื่นมากขึ้น ทําใหพวกเขาตองทุมเทเพื่อแสดงความเปนชลบุรีออกมา
ใหมากที่สุดเพื่อธํารงรักษาความเขมแข็งของกลุม และแสดงใหแฟนบอลทั่วไป
และแฟนบอลกลุมอ่ืนเห็นความทุมเทและความสําคัญของกลุม (Malcolm, 
2012: 36) ขอเรียกรองหรือชักชวนเหลานั้น เชน สมาชิกของกลุมฉลาม
หลังโกลตองรวมรองเพลงและยืนเชียรตลอด 90 นาทีของการแขงขัน และสมาชิก
ของกลุมสายรถมักถูกชักชวนใหรวมเดินทางกับรถทุกครั้งที่กลุมจัดรถ เปนตน 
ดงันัน้การมาสนามฟตุบอลเปนสิง่ทีม่คีวามหมายมากกวาการมาชมการแขงขนั 
แตเปนการมาพบปะเพื่อนฝูง มารวมสรางสรรคการเชียรที่มีสีสัน และมาเพื่อ
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ธํารงรักษาความเปนชลบุรี ขอเรียกรองเหลาน้ีนอกจากจะทําเพื่อสรางความ
เขมแข็งของกลุมแลว ยังทําใหสมาชิกของกลุมมีความผูกพันกับสโมสรมากขึ้น
ไปดวย ดังนั้นการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมจึงสงผลใหแฟนบอลกลายเปน
แฟนบอลที่มี “ความเปนชลบุรี” มากขึ้นไปพรอมกันดวย

 ในแงน้ี ชุมชนยอยของแฟนบอลน้ีนอกจากจะมีสวนสงเสริมใหแฟนบอล
ผูกพันกับสโมสรและรูสึกเปนสวนหน่ึงของสโมสรมากขึ้นแลว ในอีกแงหนึ่ง
ยังเปนการสรางและขยายพ้ืนท่ีและเครือขายทางการเมืองแบบใหมของตระกูล
คุณปลื้มไดอีกดวย โดยรูปธรรมที่เห็นไดชัดเจนคือในชวงหาเสียงเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ป 2555 แฟนบอลและชุมชนยอยของ
แฟนบอลมสีวนชวยในการประชาสมัพันธและหาเสยีงใหกบัวิทยา คณุปลืม้ ดวย 
(ชาลินี สนพลาย, 2557: 133-137)

5. 5. สรุปทายบท

สโมสรฟุตบอลโดยเฉพาะทีมประจําจังหวัดน้ัน นอกจากจะถูกพิจารณา
ในแงของการบริหารจัดการสโมสรกีฬา (sport club management) แลว 
ยังสามารถถูกพิจารณาในมิติของเศรษฐศาสตรการเมืองไดอีกดวย โดยเฉพาะ
ในบริบทของสโมสรฟุตบอลไทย ซึ่งทีมประจําจังหวัดจํานวนมากมีผูบริหาร
เปนนักการเมือง การบรหิารสโมสรฟุตบอล ซึง่ตองใชงบประมาณลงทุนจํานวน
มหาศาล แตกลบัมผีลกําไรตอบแทนไมสงู หรอืกระท่ังประสบภาวะขาดทุน ทาํให
ผูบริหารสโมสรฟุตบอลจําเปนตองมีคุณสมบัติพิเศษอยางนอย 2 ประการ คือ 
(1) มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และ (2) มีความสามารถในการระดมทรัพยากร
ทีจ่าํเปนเพ่ือการขับเคลือ่นสโมสร ในแงนี ้ทมีสโมสรฟุตบอลประจําจังหวัด หรือ
ทีมของยานที่อยูอาศัยในมหานครใหญจึงกลายเปนรูปธรรมของเครือขาย
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของผูบริหารสโมสรฟุตบอล หรือกระท่ัง
กลายเปนหมุดหมายของการพัฒนาเมืองที่นําโดยภาคสวนที่มิใชรัฐดวย
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สนามฟุตบอลไทย
ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย

1. 1. บทนํา

ตลาดของ “ฟุตบอลไทย” ขยายตัวอยางมากทั้งในนามของทุนนิยมและ
ในฐานะเคร่ืองมือทางการเมือง โดยเฉพาะเม่ือฟุตบอลไทยไดกลายเปนกีฬาอาชีพ
ทีป่ระสบความสําเรจ็หลงัจากท่ีลมลกุคลกุคลานมาเปนเวลาอันยาวนาน ระบบ
ฟุตบอลอาชีพเร่ิมขยับขยายจากศูนยกลางของประเทศไปสูฟุตบอลอาชีพ
ในระดับตางจังหวัด นับตั้งแตหวงแหงการเปล่ียนแปลงหลังป พ.ศ. 2552 
เปนตนมา ฟุตบอลไทยลีกไดกลายเปนพื้นที่แหงการขับเคี่ยวกันของอํานาจทุน 
อาํนาจการเมืองทองถิน่ รวมไปถึงพลงัอุปถัมภในนามหนวยราชการ พลังอํานาจ
เหลานี้ไดแยงชิงทรัพยากรและความสําเร็จแทบจะทั่วประเทศ เนื้อหาบทนี้
พยายามอธิบายปรากฏการณฟุตบอลไทยผานการวิเคราะหจากแงมุมเร่ือง
การเมืองของพื้นที่ และความเปนพื้นที่สาธารณะของมวลชนท่ีถูกสรางข้ึน
โดยฟุตบอลอาชีพ อันไมเคยเกิดข้ึนมากอนในบริบทท่ีสังคมไทยกําลังเคล่ือนเขาสู
การเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองในระดับฐานราก

ในเชงิประวตัศิาสตรแลว นบัจากสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชยสูปจจุบนัสมัย 
วงการฟุตบอลรวมศูนยอํานาจอยูที่กรุงเทพฯ ผานทัวรนาเมนตฟุตบอลถวย

7





พระราชทาน (2449) ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร (2477) ฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคี (2507)

แมฟุตบอลสมัครเลนในนามทีมชาติจะดึงดูดคนดูไดเสมอ แตนั่นก็พบวา
มันเปนการรวมศูนยความนิยมของเกมกีฬาท่ีไปผูกอยูกับชาติเปนหลัก ประเด็นน้ี
เห็นไดจากการที่มีผูเขียนบทความทานหน่ึงตั้งคําถามถามถึงการละเลยถึง
ฟุตบอลถวยอันศักด์ิสิทธ์ิอยางฟุตบอลถวยพระราชทาน และควีนสคัพ 
โดยกลาวหาวาฟุตบอลอาชีพไดแตเอาเงินมาลอคน1 อยางไรก็ตาม เราพบวา
ฟุตบอลลีกตางหากที่กําลังสรางความผูกพันอยูกับระบบแฟนและอุดมการณ
ทองถิ่นนิยม ซึ่งนักการเมืองทั้งระดับชาติและทองถิ่นพยายามเขามาสรางฐาน

ในดานหนึ่ง ฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งทีมฟุตบอลที่ผูกกับจังหวัด
ตองการพลังอํานาจการเมือง สําหรับการหนุนใหเกิดกระแสทองถิ่นนิยม 
รวมไปถึงเพื่อการตอรองใชพื้นที่สนาม ตลอดจนเพ่ือการตอรองผลประโยชน
ในการจัดการทรัพยากรทองถ่ินอันนําไปสูความสําเร็จ น่ันคือ การหาทุนสนับสนุน 
ดงัน้ันนักการเมอืงผูมเีครอืขายความสมัพันธอนักวางขวางและผูมปีระสบการณ
ตอรองที่ชาญฉลาดจึงเปน “เคร่ืองมือ” สําคัญอันหน่ึงในการสรางทีมฟุตบอล
ระดับจังหวัด

ขณะที่อีกดานก็พบวา การสนับสนุนจากภาครัฐก็ไมเปนระบบและยังมี
ชองโหว เชน การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐสูสโมสรที่อิงอยูกับความเปน
ทองถิ่น ปจจุบันรัฐสนับสนุนผานชองทางของการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) 
และรัฐก็ไมอนุญาตใหสนับสนุนผานหนวยงานทองถิ่น ทั้งน้ีก็เปนเพราะความ
หวาดกลัวนักการเมืองและการคอรรัปชันที่พวงมาดวยกัน ตัวอยางที่เห็นไดชัด
ก็คือ กรณีที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินเรียกเก็บเงินคืนจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดชัยนาทเปนจํานวน 50 ลานบาท เน่ืองจากเห็นวา อบจ.ชัยนาท 
อาศัยชองทางนําเงินหลวงไปใชกับสโมสรฟุตบอลซ่ึงเปนบริษัทเอกชนคือ 

1 ไทยโพสต. “บอลถวยพระราชทาน มนตขลัง-ความศักด์ิสิทธ์ิที่กําลังโดนลืม”. http://

www.thaipost.net/x-cite-kidz/300612/58932, (30 มิถุนายน 2555).
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ชัยนาท เอฟซี อยางไรก็ตาม ก็มีการต้ังขอสังเกตถึงผลประโยชนทับซอนของ
อนุชา นาคาศัย ที่เปนทั้งนายก อบจ.ชัยนาท นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท 
บทวเิคราะหตางๆ พุงเปาไปท่ี “ผลประโยชนของนักการเมอืง” โดยไมไดมองถึง
ผลประโยชนสวนหน่ึงท่ีตกอยูกับทองถ่ินดวย2 เม่ือราว 4 ปกอน ความรูสึกนึกคิด
ของคนยังระแวงกับความเปนนักการเมือง ขณะท่ีทาทีและนํ้าเสียงท่ีมีตอทีมเอกชน
ที่มีภาพลักษณไมไดโยงกับนักการเมือง อยางเชน เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 
กับบางกอกกลาส (เจาของคือ ตระกูลภิรมยภักดี) กลับแตกตางกันไป ราวกับ
วาการทําทมีฟุตบอลเหลานีไ้มไดหวงัผลอะไร โดยเฉพาะผลทางการเมอืง อาการ
กลัวนักการเมืองแสดงออกอยางเห็นไดชัดจากช่ือกระทู “ระวิ โหลทอง เจอ 
เนวิน ชิดชอบ คุณคิดวาใครจะตองยกมือไหวใครกอน!!!!!!”3 หรือบทความจาก
สื่อมวลชนตานนักการเมืองอยาง ผูจัดการ ที่ใชหัวขอวา “แฉนักการเมือง
ใชฟุตบอลบังหนา ฟอกเงินผานสปอนเซอร!”4 ในทางตรงกันขาม บทบาท
ของเอกชนอยางเครือสยามสปอรตในระยะหลงักลบัถูกต้ังคาํถามและไมไววางใจ
มากกวาเม่ือเทียบกับบทบาทนักการเมืองอยางเนวิน ชิดชอบ ที่สรางสโมสร
และผลงานไดอยางย่ิงใหญในหลายปที่ผานมา

2 
ลมตะวันตก (นามแฝง). “ผลประโยชน นักการเมือง-ฟุตบอล”. ใน ไทยรัฐออนไลน. 

http://www.thairath.co.th/column/pol/thai_remark/270288, (23 มถินุายน 2555). สบืคน

เมื่อ 23 เมษายน 2559.
3 

japan_xi (นามแฝง). “ระวิ โหลทอง เจอ เนวิน ชิดชอบ คุณคิดวาใครจะตองยกมือไหว

ใครกอน!!!!!” ใน เว็บบอรด ไทยแลนดสูๆ. http://www.thailandsusu.com/webboard/

index.php?topic=225037.0, (24 กุมภาพันธ 2555). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
4 

ผูจดัการ 360° รายสัปดาห. “แฉนกัการเมอืงใชฟตุบอลบงัหนา ฟอกเงนิผานสปอนเซอร!”. 

http://www.manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?newsID=9550000011542, 

(26 มกราคม 2555). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
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2. 2. ฟุตบอลสมัครเลนกับฟุตบอลอาชีพ 
พื้นที่แหงรอยตอที่ขาดวิ่น?

ฟตุบอลสมคัรเลนน้ันสถติน่ิงอยูกบัสังคมไทยมาอยางยาวนาน เราพบการ
แขงขันในรายการตางๆ ตัง้แตฟตุบอลถวยพระราชทาน ข, ค, ง ฟตุบอลประเพณี
จุฬา-ธรรมศาสตร ไทคัพ ในระดับเยาวชนก็มีฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ฟุตบอล
กรมพลศึกษา ฯลฯ ปลายทางและสุดยอดของนักฟุตบอลไทยในอดีตก็คือ 
การไดติดทีมชาติ และหากมีโชคก็จะไดรับบรรจุเขาสูสังกัดของหนวยงานรัฐ 
ตั้งแตทหาร ตํารวจ กระทั่งหนวยงานพลเรือน

ตั้งแตการกอตั้งไทยพรีเมียรลีกในป พ.ศ. 2552 อาจเรียกไดวาโครงสราง
ระบบฟตุบอลอาชีพไดสรางเสถยีรภาพมาในระดับหน่ึง ทัง้ในแงความนยิมท่ีเพ่ิม
มากขึ้น ประกอบกับธุรกิจกีฬาที่กําลังขยายตัวและมีความเปนไปไดในทางการ
ทํากําไรมากข้ึน ก็ทําใหเกิดความพยายามในการจะต้ังทีมใหมๆ  ตามจังหวัดตางๆ 
โดยเฉพาะขอสังเกตท่ีชี้วา หลังจากรัฐประหารไปแลว นักการเมืองที่ถูกลด
บทบาทก็ผันตัวไปสนับสนุนทีมฟุตบอลในบานเกิดของตนเอง5

ที่ผานมา เราไมไดมองเห็นฟุตบอลอาชีพในเชิงพื้นที่ ภูมิศาสตรการเมือง
ของฟุตบอลอาชีพท่ีเกิดข้ึนพรอมกบัการเตบิโตของลีกทุกระดับ ซึง่มันไดกระจาย
ไปตามภาคตางๆ ไดแก ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล เดิมลําดับช้ันของลีกฟุตบอลแบงเปน
ไทยพรีเมียรลีก ดิวิช่ัน 1 และดิวิช่ัน 2 ลีกภูมิภาค การแบงในระดับภูมิภาคไดรับ
การจัดระเบียบใหมหลังจากเปลี่ยนนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 
เปนพลตํารวจเอกสมยศ พุมพันธุมวง อีกท้ังยังมีการปรับเปล่ียนใหแชมปดิวิช่ัน 2 
จากทุกภูมิภาคชิงแชมปกันเพื่อจะไดครองถวยพระราชทาน ค นอกจากน้ี

5 
มติชนออนไลน. “ฟุตบอลกับการเมือง เปดการศึกษาเจาะลึกกีฬาลูกหนังท่ีไมไดเปนแคกีฬา

อีกตอไป”. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1405841673, 

(20 กรกฎาคม 2557). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
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ยังใหมีการตกชั้นไปสูดิวิชั่น 36 ทามกลางปญหาที่หลายสโมสรประกาศขายทีม 
หรือปญหาฟองรองกันยืดยาวในชวงเปลี่ยนผานของฤดูกาล 2559

3. 3. สนามกีฬาเพื่อพิธีกรรมและการใชสอยของราชการ

ในทศวรรษ 2460 มกีารกลาวถงึความสมัพันธระหวางสนามบนิและสนาม
กีฬาในตัวจังหวัดตางๆ ที่ใชรวมกันในลักษณะพื้นท่ีอเนกประสงคขนาดใหญ 
เน่ืองจากสนามบินก็ไมไดถูกใชอยางจริงจัง โดยเฉพาะภารกิจเมื่อแรกตั้งน้ัน
ถูกวางใหเปนพื้นที่สําหรับเคร่ืองบินทหาร ดังกรณีของจังหวัดชุมพร7 ตลอด
ทศวรรษ 2460 ตอตนทศวรรษ 2470 ก็ปรากฏการสรางสนามบินกระจาย
อยูทั่วประเทศในหลายจังหวัด

การใชพ้ืนท่ีเพ่ือการกีฬาในสังคมไทยเร่ิมมีอยางจริงจังในเขตซ่ึงมีชาวตะวันตก
อยูอาศัย มีการสรางพื้นที่เกี่ยวกับกีฬาอยางเชน รอยัล สปอรตคลับ (ราชกรีฑา
สโมสร) บริเวณถนนอังรีดูนังต กรุงเทพฯ สโมสรยิมนาคาที่เชียงใหม ขวงโปโล
ที่ลําปาง ฯลฯ เพื่อสรางใหเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจของชาวตะวันตกที่อาศัย
อยูในหัวเมืองนั้นๆ

สนามกีฬามาตรฐานสากลเกิดข้ึนหลังจากปฏิวัติสยาม 2475 โดยการ
เริ่มสรางสนามศุภชลาศัยในป 2480 ในชวงแรกยังเปนอัฒจันทรเพียง 3 ดาน 
ซ่ึงแลวเสร็จในป 24818 การกอสรางเกิดข้ึนบนท่ีดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
กอนท่ีจะโอนไปเปนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

6 
Goal.com. “วางระบบใหม! ด.2 คอนเฟรม 8 โซน, แชมปรับถวย ค บวยรวง”. http://goo.

gl/aJ1dae, (2 มีนาคม 2559). สืบคนเมื่อ 19 เมษายน 2559.
7 

“เรือ่งรบัสนามกฬีาประจาํจงัหวัดชมุพรข้ึนทะเบยีน”. ราชกจิจานเุบกษา, เลม 43, 6 มนีาคม 

2469: 4352-4355.
8 

กรมพลศึกษา. “สนามกีฬาแหงชาติ”. http://www.dpe.go.th/stadium, สืบคนเม่ือ 

20 เมษายน 2559.
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เม่ือป 24829 อยางไรก็ดี สนามกีฬาแหงชาติเกิดข้ึนมาพรอมกับกิจกรรม
อเนกประสงค เพราะการเชาทีด่งักลาวครอบคลมุถงึการจัดสรางโรงเรยีนฝกหดั
ครูพลศึกษา และใชเปนสโมสรสถานลูกเสือ10

ดังนั้นการแขงขันกีฬาโดยใชสนามกีฬาโรงเรียนก็คงมีอยูตามอัตภาพ
ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับพลศึกษา พื้นที่สนามกีฬาและสนามฟุตบอลโรงเรียน
หลายแหงถูกใชเปนพ้ืนท่ีอเนกประสงคในยามเทศกาลตางๆ เชน สนามฟตุบอล
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง ไดถูกใชจัดงานฤดูหนาว เชนเดียวกับ
สนามฟุตบอลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม11

แตความเปลี่ยนแปลงสําคัญก็คือ กีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ไดจัดขึ้นเพื่อสนองอุดมการณชาตินิยมในชวงสงครามเย็น เชน กีฬาแหลมทอง 
(ในเวลาตอมาคือ ซีเกมส) 2502 และกีฬาเอเช่ียนเกมส 2509 โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในชวงป 2502 เกมการเมืองระหวางประเทศไดสงผลใหรัฐบาลสนับสนุน
กจิกรรมประเภทน้ีเปนอยางมาก นอกจากนัน้ กฬีาระดับระหวางประเทศเชนน้ี
ไดนําไปสูการวางตําแหนงแหงท่ีประเทศไทยในแผนท่ีนานาชาติใหเปนท่ีรูจัก
มากขึ้น

9 
“พระราชบัญญตัโิอนกรรมสิทธิท์ีด่นิอนัเปนทรพัยสนิในสวนพระมหากษัตรยิ ตาํบลปทุมวนั 

อาํเภอปทมุวนั จงัหวดัพระนคร ใหเปนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”. ราชกิจจานุเบกษา, 
เลม 56, 30 ตุลาคม 2482: 1365-1366.

10 
กรมพลศึกษา. “สนามกีฬาแหงชาติ”. http://www.dpe.go.th/stadium, สืบคนเม่ือ 

20 เมษายน 2559.
11 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ภาพลานนาในอดีต. “โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

ภาพถายทางอากาศ อาคาร 3 ชั้น ที่เห็นในภาพคืออาคารเรือนเพชร ปจจุบันอาคารนี้

ไดถูกรื้อไปแลว และทางโรงเรยีนไดนําไมจากอาคารดังกลาวไปสรางอาคารหลังใหม คือ 

อาคารเรือนแกว บริเวณริมสนามฟุตบอล มีรานคาตั้งเรียงรายอยูโดยรอบ เพราะเปนชวง

จัดงานฤดูหนาว ซึ่งในชวงน้ันใชพื้นท่ีโรงเรียนยุพราชเปนสถานท่ีจัดงาน เม่ือ พ.ศ. 2496”. 

http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1350, 

สืบคนเมื่อ 20 เมษายน 2559.
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หลังป 2509 แลว ไทยยังเปนเจาภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมสอีกในป 2513 
(แทนเกาหลีที่กําลังคุกรุนเรื่องความขัดแยงภายใน ขณะที่จีนเพ่ิงจะไดเขารวม
ในป 2517 หลังจากที่นิกสันเยือนจีนในป 2518) ไทยเปนเจาภาพอีกคร้ัง
ในป 2521 และลาสุดคือป 2541 ขณะที่ซีเกมสจัดในเมืองไทยมาแลว 6 ครั้ง 
ไดแก ป 2502, 2510, 2518, 2528, 2538 (เชียงใหม) และ 2550 
(นครราชสีมา)

ไมเพียงเทานั้น เรายังพบวา สนามกีฬาท่ีสําคัญท่ีสุดลวนถูกใชเปนฉาก
ของพิธีกรรมของชาติเสียมากกวา เชน การสวนสนามคณะลูกเสือแหงประเทศไทย 
พิธีสวนสนามวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดแหงประเทศไทย ฯลฯ การเกิดขึ้น
ของการแขงขนักฬีาเขตแหงประเทศไทย (ซึง่ตอมาไดเปลีย่นเปน การแขงขนักฬีา
แหงประเทศไทย) ท่ีเร่ิมตนในป 2510 สงผลใหการแขงขันกีฬาแบบมาตรฐานสากล
ขยายตัวไปสูตางจังหวัด อยางไรก็ตาม เนื้อหาแกนสาระสําคัญที่สุดก็คือ
การสรางฐานอุดมการณ “ทองถิน่นิยม-จงัหวดันิยม” ทีผ่กูเขากับศูนยกลางความ
เปนชาติไทย นอกจากนั้นยังมีการเกิดข้ึนของวิทยาลัยพลศึกษาในบางจังหวัด 
เพือ่สรางบุคลากรครพูลศึกษาตามโรงเรยีนในระดบัประถมและมัธยมศกึษา เชน 
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม (2515) ยะลา (2516) สุพรรณบุรี (2520) 
สโุขทัย (2520) กระบี ่(2521) ศรีสะเกษ (2521) ลาํปาง (2522) ตรัง (2525) 
ฯลฯ ในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยพลศึกษาก็จะใหสถาบันดังกลาวต้ังอยูในบริเวณ
สนามกีฬา และมอบหมายใหเปนผูดูแลสถานที่นั้นๆ

การเปนเจาภาพของกีฬาตางๆ ในดานหน่ึงก็คือ จังหวัดน้ันๆ จะไดรับ
งบประมาณในการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬาของตนข้ึนใหม เชนท่ีสนามกีฬา
กลางจงัหวัดลาํปาง ซึง่ตัง้อยูนอกเขตเมอืงประมาณ 7 กโิลเมตร สรางแลวเสร็จ
ป 2516 สนามแหงนี้ไดประเดิมการใชงานอยางเปนทางการในการแขงขันกีฬา
เขต 5 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขตไปแขงกีฬาเขตแหงประเทศไทย ระหวางวันท่ี 
24-30 มิถุนายน 251612

12 อนุสรณการแขงขันกีฬาเขต 5 ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดลําปาง, 24 มิถุนายน 2516: 152.
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กาญจนบุรี ไดปรับปรุงกอสรางสนามหลักข้ึนในนาม “สนามกลีบบัว” 
เพื่อใชในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ กาญจนบุรีเกมส ป 2552 และ
ในป 2553 สนามแหงนี้ไดรับการยกยองวาเปน 1 ใน 10 “สนามกีฬาคุณภาพ
ในเมืองไทย” จากเว็บ Mthai เมื่อป 255313

ส่ิงท่ีตอกยํ้าถึงการละเลยความสําคัญของสนามกีฬาในฐานะพ้ืนท่ีสาธารณะ
สาํหรับเมืองก็คอื สนามกฬีากลางจงัหวัดในหลายแหงสรางข้ึนในตาํแหนงทีไ่กล
จากตวัเมอืง และในหลายแหงถึงกับสรางอยูใกลกบัสสุาน เชน สนามกฬีากลาง
จังหวัดลําพูน ลําปาง และนาน สิ่งเหลานี้ตอกย้ําใหเห็นถึงความไมสําคัญของ
พื้นที่พอๆ กับโครงสรางการวางผังเมืองและระบบขนสงสาธารณะในเมืองไทย
ทีย่งัลาหลงัอยูมาก สนามกฬีาจงึอยูนอกเขตตวัเมอืงและหางไกลจากปฏสิมัพันธ
กับชุมชนเมืองอยางมาก

4. 4. อาการโหยหาพ้ืนท่ีสาธารณะและความปรารถนาของทองท่ี

ที่ผานมา การใชพื้นที่นอกบานในสังคมไทยนั้นเปนการใชพื้นที่สาธารณะ
เชิง passive เชน พ้ืนท่ีของมวลชนในพระราชพิธีฯ พ้ืนท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมของชาติ 
และพุทธศาสนา แมแตการแขงขันกีฬาระดับประเทศไปจนถึงกีฬาเยาวชน
ในแตละจังหวัดน้ัน พบวาความสําคัญสูงสุดน้ันมุงไปอยูท่ีพิธีกรรม พิธีเปด พิธีปด 
และองคประธาน มากกวาจะใหความสาํคญัตอการพฒันาศกัยภาพการกีฬาและ
วัฒนธรรมการชมกีฬา ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่ในชวงพิธีเปด พิธีปด หรือ
หวงเวลาสาํคัญ คนดทูีเ่ตม็สนามมกัจะเตม็ไปดวยนกัเรยีน นกัศกึษาทีถ่กูเกณฑ
ใหมาเขารวม มิไดมาจากการใชพ้ืนท่ีสาธารณะในฐานะสวนหน่ึงของชีวิตสมัยใหม

13 
Mthai. “สปอรต ท็อปเทน: 10 สนามกีฬาคุณภาพในเมืองไทย”. http://sport.mthai.com/

uncategorized/2526.html, (29 กันยายน 2553). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
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ระยะหลัง การใชพื้นที่สาธารณะไดปรับเปลี่ยนมาสูพื้นที่การบริโภค เชน 
หางสรรพสินคา โรงหนัง รานกาแฟ ลานเบียร การใชพื้นที่เพื่อการบริโภค
เริ่มปรับมาเปนพื้นที่ active มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะปลายทศวรรษ 2540 
ตอทศวรรษ 2550 ในชวงเวลาดังกลาวนี้ พื้นที่สาธารณะทางการเมืองกลาย
เปนพ้ืนท่ีของมวลชนมากขึน้เรือ่ยๆ ดงัเชนถนนราชดาํเนิน ทาํเนยีบรฐับาล และ
บริเวณแยกราชประสงค มวลชนไดผนวกเอาอัตลักษณทางการเมืองใหเขากับ
การใชพื้นที่นั้นๆ ดวย

นอกจากน้ัน พื้นที่สนามกีฬาเปนที่ตองการมากข้ึนเรื่อยๆ ประการน้ี
สามารถเห็นไดจากการขยายตัวของโรงแบดมินตัน สนามบีบีกัน ฟตเนส และ
ท่ีสําคัญก็คือ สนามฟุตบอลใหเชาท้ังกลางแจงและในรม แตเดิมน้ันการเลนฟุตบอล
ตามสนามฟุตบอลในโรงเรียนสวนใหญมักจะประสบกับปญหาการมีพื้นท่ี
ไมเพียงพอและคับแคบ นอกจากนี้ในหลายแหงก็ถูกหามใช ประการนี้สวนทาง
กับปริมาณการใชพื้นท่ีซึ่งเพิ่มมากขึ้น ทางออกของความตองการและตลาด
การใหบริการจึงมาพบกัน

5. 5. สนามเจาบาน: การเมืองเหนือสนามฟุตบอลทีมเหยา

ความแตกตางท่ีสําคัญของรายการฟุตบอลอาชีพและฟุตบอลทัวรนาเมนต
กค็อื การมสีนามเหยาเปนของตวัเอง สนามฟตุบอลนอกจากจะเปนพืน้ทีส่าํหรับ
การแขงขันแลว มันยังเปนพื้นที่พบปะกันระหวางแฟนบอล ผูชมกับนักฟุตบอล 
สนามยังเปนพ้ืนท่ีสําหรับกิจกรรมตอเนื่องอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการทําการตลาด 
กอนที่จะมีการสราง i-mobile Stadium ของบุรีรัมย ยูไนเต็ด คนจํานวนมาก
นึกไมออกวาสนามฟุตบอลจะมีความหมายมากไปกวาสถานท่ีสําหรับแขงฟุตบอล
ไปไดอยางไร การไมเขาใจถึงประเดน็น้ีทาํใหหลายสโมสรฟตุบอลในระดบัจังหวัด
มักจะประสบปญหาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว กลาวคือ ดวยความที่สนาม
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ฟุตบอลในฐานะพื้นท่ีสาธารณะมักถูกผูกติดกับหนวยงานราชการเปนหลัก 
แมจะมีการถายโอนอํานาจใหเปนกรรมสิทธิ์ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เปนสวนใหญ แตภาพลักษณและการจัดการแบบราชการก็ยังคงเปนมรดก
อันไมพึงประสงค

วัฒนธรรมการจัดการแบบราชการไทยนั้นจะยิ่งยุงยากมากขึ้นไปอีก 
หากมีหนวยราชการคนละสังกัดมีอํานาจในพ้ืนท่ีเดียวกัน บางจังหวัดมีหนวยงาน
หลายแหงท่ีเก่ียวของกับการกฬีาคํ้ากันอยู เชนท่ีลาํปาง สนามกีฬากลางจงัหวัด
ตั้งอยูในสถาบันการพลศึกษา (เดิมคือ วิทยาลัยพลศึกษา) ขณะที่สํานักงาน
การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) จังหวัดลาํปางก็ตั้งอยูในบริเวณนั้น และดูแล
พื้นท่ีในบางครั้ง ขณะท่ีสนามกลางจังหวัดซ่ึงใชเปนสนามแขงฟุตบอลดวยนั้น
ก็ตองการงบขององคการบริหารสวนจังหวัดในการสนับสนุนดวย กรณีนี้นับวา
โชคดทีีท่มีฟุตบอลสโมสรลาํปาง เอฟซ ีสามารถใชสนามไดไมมปีญหาเน่ืองจาก
มีนักการเมืองรุนใหญเปดไฟเขียวให แมกระน้ันในรายละเอียดการจัดการ
กย็งัมีปญหากนัอยู โดยเฉพาะอยางย่ิงสโมสรกบัสถาบันการพลศกึษา จดัลําดับ
ความสําคัญของการใชสนามไมตรงกัน

แตปญหาเรื่องการอนุมัติใชสนามเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อการเมืองทองถ่ิน
ภายในจังหวัดขัดแยงกัน ความไมลงรอยกนัระหวางผูที่เปนเจาของทีมฟุตบอล
กบัเจาของสนามกฬีา อาจเห็นไดจากการท่ีเชียงราย ยไูนเต็ด เคยประสบปญหา
ไมสามารถใชสนามกีฬากลางจังหวัดในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย ซึ่งมี
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเปนเจาของได14 ทั้งน้ีสาเหตุก็เปนเพราะ
ทั้งสองฝายเปนกลุมการเมืองคนละขั้ว ปจจุบันเชียงราย ยูไนเต็ด หาทางออก
ดวยการลงทุนสรางสนามฟุตบอล ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ขึ้นมาใชเอง

สําหรับทีมสโมสรฟุตบอลประจําจังหวัด หรือทีมทองถิ่น หากไมมีปญหา
เรื่องการเมืองทองถ่ินแลว ก็จะสามารถใชสนามกีฬากลางจังหวัดไดทั้งหมด 

14 
สยามกีฬา. “พีระเคลียรใจ อบจ. กับเชียงราย ยูไนเต็ด”. http://www.siamsport.co.th/

Sport_Football/110309_257.html, (9 มีนาคม 2554). สืบคนเมื่อ 21 เมษายน 2559.
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ที่นาสังเกตก็คือ ในจังหวัดท่ีเคยเปนเจาภาพจัดงานกีฬาระดับนานาชาติ
ก็สามารถใชสนามใหญโตได อยางเชนเชียงใหม เอฟซี ใชสนามกีฬาสมโภช 700 ป 
สนามแหงนี้เคยใชในการแขงขันกีฬาซีเกมสป 2538 ขณะที่โคราช เอฟซี 
ก็ใชสนามซีเกมสที่สรางขึ้นในป 2550 อยางไรก็ตาม แมสนามจะมีมาตรฐาน
ที่สูง แตปญหาก็คือ ผูชมในสนามท่ียังไมแนนสนามเทาท่ีควร อยางไรก็ตาม
ก็มีขอยกเวน เม่ือนครราชสีมา เอฟซี สามารถเลื่อนชั้นข้ึนไปเลนในระดับ
ไทยพรีเมียรลีก นครราชสีมา เอฟซี ก็กลายเปนสโมสรที่มวลชนเขารวมชม
อยางแนนขนัดในนัดที่เจอคูแขงทีมสําคัญ

ในระดับดิวิชั่น 1 ที่เดิมเปนลีกที่มีคนดูนอย เนื่องจากวาเต็มไปดวยทีม
องคกรตางๆ ปจจุบันถือวามีสัดสวนทีมทองถ่ินมากขึ้นเร่ือยๆ มาตรฐาน
ของสนามระดับดิวิชั่น 1 นั้น เมื่อเทียบกับระเบียบของลีกภูมิภาคในป 255815 
จะเห็นวาไดมีการเรียกรองมาตรฐานท่ีสูงกวา โดยความจุสนามจะตองรองรับคน
ไดไมนอยกวา 5,000 คน และจะตองมีการแบงเขตกองเชยีรทมีเหยาและเยอืน
อยางชดัเจน ระยะหางกนัไมนอยกวา 10 เมตร หรอืมรีัว้เหลก็กัน้สงูไมนอยกวา 
2 เมตร

นอกจากนั้นยังมีหองอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานตางๆ 
สําหรับไฟสองสวางตองมีความสวางไมนอยกวา 800 ลักซ และตองมีเคร่ือง
ปนไฟสํารองที่จะจายไฟใหกับสนามไดใน 15 นาที หากสนามมีระยะหางจาก
อัฒจันทรผูชมนอยกวา 10 เมตร ก็ใหสรางร้ัวปองกันผูชมใหสูงไมนอยกวา 
1.50 เมตร อีกท้ังยังกําหนดการจําหนายต๋ัวใหกับทีมเยือนไมต่ํากวา 10% 
ของความจุของสนามทีมเหยา

จากการสํารวจจะพบวา สนามฟุตบอลในฤดูกาล 2558 มีสนามขนาดใหญ
ทีส่ามารถใชงานในระดับชาตหิรอืนานาชาติไดหลายแหง เชน สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป (เชียงใหม เอฟซี) สนามกีฬากองทัพอากาศ (แอรฟอรซ 

15 
บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด. ขอบังคับและระเบียบวาดวยการจัดการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)
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เซ็นทรัล) สนามกีฬาติณสูลานนท (สงขลา ยูไนเต็ด) ขณะที่มีสนามเอกชนหนึ่ง
แหงก็คือ พีทีที สเตเดี้ยม (ปตท. ระยอง) ที่เหลือก็เปนสนามกีฬาขนาดกลาง
และขนาดเล็ก

ปกติสโมสรทีก่ลาลงทุนสรางสนามฟุตบอลเปนของตนเองน้ันมักจะอยูใน
ระดับไทยพรีเมียรลีก อยางไรก็ตาม พีทีที สเตเดี้ยม ที่มีเจาของเปน ปตท. นั้น 
เปนสนามในระดบัดิวชิัน่ 1 แหงแรกทีม่กีารสรางสนามฟุตบอลมาตรฐานสําหรับ
ใชในการแขงขันฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะ สนามดังกลาวเปดใชในป 2555 
ในรายการพีทีที อินวิเตช่ัน คัพ 2012 โดยการเชิญทีมใหญอยางพัทยา ยูไนเต็ด 
โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี และอารม่ี ยูไนเต็ด จากไทยพรีเมียรลีกมารวมแขงขัน16 
ความจุของสโมสรนั้นรองรับผูชมไดมากถึง 12,161 ที่นั่ง17 และเปนสนาม
อีกแหงที่ขึ้นชื่อวางดงาม และไดมาตรฐาน

6. 6. สนามแตก จากดิวิชั่น 1 สูไทยลีก

ไทยลีกดิวิชั่น 1 ถือเปนพ้ืนท่ีระหวางกลางที่จะผานไปสูไทยพรีเมียรลีก 
ชวงใดที่มีทีมสโมสรฟุตบอลใหญๆ และมีการสนับสนุนเปนอยางดี ก็จะมี
ปรากฏการณ “สนามแตก” หรือฟเวอรอยูเสมอ และปรากฏการณดังกลาวแทบ
ทั้งหมดเกิดกับสโมสรที่มีรากฐานอยูกับทีมทองถิ่น การแขงขันเพื่อทะยานขึ้นสู
ไทยพรีเมียรลกีเปนปจจัยหน่ึงท่ีทาํใหแฟนบอลมคีวามหนาแนนขณะท่ีปจจัยของ
การที่สโมสรเปนทีมใหญหรือมีการสนับสนุนจากนักการเมืองผูมากบารมีอยาง
แข็งแกรงก็สงผลใหจํานวนแฟนบอลหนาตาขึ้นมาดวยเชนกัน

16 
SMMSPORTS. “มาบขา สเตเดี้ยม หนึ่งในสุดยอดสังเวียนฟุตบอลไทย”. http://

www.smmsport.com/m/article.php?a=358, สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559.
17 

PTT RAYONG. “PTT RAYONG STADIUM”. http://pttrayongfc.net/stadium.php, 

สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559.
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ศรีสะเกษ เอฟซี เปนทีมทองถ่ินแรกๆ ที่สรางสีสันดวยการขึ้นไป
ไทยพรเีมยีรลกีในฤดกูาล 2553 พวกเขาสรางประวัตศิาสตรสาํเร็จหลังจากจบ
ฤดูกาล 2552 ในไทยลีกดิวชิัน่ 1 ไดมกีารบนัทึกไววา ในการแขงขันทายฤดกูาล
ที่ศรีสะเกษเปดบานเอาชนะทีมศุลากรไป 5-1 ผูชมแนนขนัดสนามกีฬา
ศรีนครลําดวน สเตเดี้ยม หรือสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ18

ทีไ่มกลาวถึงไมไดเลยคือ สสีนัของบุรรีมัย เอฟซี ในฤดูกาล 2554 ทีก่ลาว
กันวา เปนสโมสรที่ทุบสถิติกันเปนวาเลน ไมวาจะเปนแชมปดิวิชั่น 1 ที่เร็วที่สุด 
โดยควาแชมปไปต้ังแตยังเหลือการแขงขันอีก 4 นัด การขายของท่ีระลึกไดเยอะท่ีสุด 
การยิงประตูมากที่สุด การทําคะแนนไดมากที่สุด ทั้งยังเสียบอลนอยท่ีสุด 
แตสถิติหน่ึงท่ียังแพสงขลา เอฟซี ก็คือ จํานวนแฟนบอล19 น่ันจึงไมนาแปลกใจวา 
การแขงขันนัดประวัติศาสตรท่ีสงขลา เอฟซี เปดบานรับการมาเยือนบุรีรัมย เอฟซี 
กลายเปนนัดท่ีมีผูชมมากที่สุดจนบัดน้ี นั่นคือจํานวนกวา 36,715 คน 
ยอดจําหนายบัตรผานประตู 1,500,000 บาท ยอดจําหนายสินคาที่ระลึก 
1,966,000 บาท20

อกีหน่ึงสโมสรท่ีสรางความคึกคกัใหทัง้ภายในจังหวัดและในภาพรวมกค็อื 
นครราชสีมา มาสดา เอฟซี พวกเขาทําสถิติผูชมสูงสุดต้ังแตฤดูกาล 2556 
มากถึง 159,073 คน ทัง้ฤดกูาล21 ฐานท่ีแข็งแกรงน้ีมคีวามตอเนือ่งไปถงึฤดกูาล 

18 
ราษีไศล. “ภาพศรีสะเกษสนามแตกเปดบานถลมศุลกากร 5-1 ขึ้นไทยลีกอยางยิ่งใหญ”. 

http://www.oknation.net/blog/motorcyrubjang/2009/10/20/entry-1, (20 ตลุาคม 2552).
19 

โอเวน สวนแตง. “10 เรือ่งท่ีนาจาํและไมอยากจํากับศกึดวิชิัน่ 1 ป 54”. http://suphanburifc.

com/modules.php?name=activeshow_mod&fi le=article&asid=194, (11 มกราคม 2555). 

สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559.
20 

สยามกีฬา. “บันทึกไวในประวัติศาสตร”. http://www.siamsport.co.th/column/

110809_084.html, (9 สิงหาคม 2554). สืบคนเม่ือ 22 เมษายน 2559 และ Sports, Sanook. 

“สนามแตก! โคราช เจา บุรีรัมย 1-1 จารึกประวัติศาสตร ยอดคนดูลีกสูงสุดเมืองไทย (ภาพ)”. 

http://sport.sanook.com/158085/, (12 กรกฎาคม 2558). สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559.
21 

SMMSPORTS. “5 อันดับแฟนบอลมากสุด D1”. http://www.smmsport.com/m/article.

php?a=2402, สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559.
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2557 และลาสุดคือ 2558 ที่ขึ้นช้ันไปเลนไทยพรีเมียรลีก บรรยากาศและ
ผูคนในสนามอันยอดเย่ียมทําใหนครราชสีมา มาสดา เอฟซี ถูกเรียกขานวา 
“เจลีกเมืองไทย” การทีม่ผีูชมท่ีแนนสนามกวา 2 หม่ืนคน กลายเปนปรากฏการณ
ที่นาสนใจยิ่งวาเหตุใดผูชมจึงมีมากอยางสม่ําเสมอ22

กระน้ันสําหรับบางสนาม คําถามที่เกิดข้ึนตามมาคือ เหตุใดจึงไมแตก
เหมือนท่ีอื่นๆ เชน “สนามเชียงใหม 700 ป” สโมสรฟุตบอลอยางเชียงใหม 
เอฟซ ีซึง่มีศกัด์ิศรีเปนทีมของเมืองใหญ มปีระชากรและทรัพยากรมหาศาล และ
เปนเมืองทองเที่ยวอันดับตนๆ ของประเทศ ปรากฏการณ “สนามแตก” กลับ
ไมเกิดข้ึนบอยนัก (ยกเวนนัดท่ีเชียงใหมเจอบุรีรัมย) ก็อาจต้ังขอสังเกตไดวา 
หลายๆ ทมีเชนเชยีงใหม เอฟซ ีนัน้ มไิดนาํโดยนกัการเมอืงทองถิน่ท่ีมพีลังบารมี
มากพอ แมวาอุดรพันธ จันทรวิโรจน จะเคยเปนนายกองคการบริหาร
สวนจงัหวดัเชยีงใหมกจ็รงิ แตเมือ่เทยีบชัน้กบัเนวนิ ชดิชอบ แหงบรุรีมัย สมศกัดิ ์
เทพสุทิน แหงสุโขทัย หรือสุวัจน ลิปตพัลลภ แหงนครราชสีมาแลว ถือวายังนับ
วาหางชั้นกันอยูมาก กรณีศึกษาเหลาน้ีทิ้งเปนคําถามวากระแสความนิยมของ
แฟนบอลนัน้เอาเขาจรงิ เปนเรือ่งของฐานการเมอืงหรือการบรหิารจัดการธรุกจิ
การกีฬาประเภทนี้

7. 7. สนามไทยลีก

สนามฟุตบอลในระดับไทยพรีเมียรลีก หรือ “ไทยลีก” นั้น สวนมาก
มาตรฐานใกลเคียงกบัของดวิชิัน่ 1 ทวาไฟสองสวางตองสวางถงึ 1,200 ลกัซ23 
สําหรับทีมที่มีโอกาสจะไดไปเลนในถวยชิงแชมปสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย

22 
Sports, Sanook. “‘สวาทแคท’ นครราชสีมา มาสดา เอฟซี อะไรที่ทําใหทีมนี้ไดฉายาวา 

‘เจลีก ณ เมืองไทย’”. http://goo.gl/16e5C5, (4 สิงหาคม 2557). สืบคนเม่ือ 22 เมษายน 2559.
23 

บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด. ขอบังคับและระเบียบวาดวยการจัดการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

155
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผู�หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม�



ก็จะตองมีมาตรฐานอีกระดับหน่ึงท่ีสูงข้ึนมาดวย นั่นทําใหสุพรรณบุรี เอฟซี 
แมจะทาํผลงานไดด ีแตกช็วดสทิธิไ์ปแขงในการแขงขนัระดบัเอเชีย ทัง้นีเ้นือ่งจาก
สโมสรยังมีมาตรฐานสนามที่ยังไมถึงระดับ อีกทั้งไมได “คลับไลเซนซิง” เพราะ
สนามเหยาท่ีเปนสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีไมผานเกณฑจากการ
ประเมิน โดยเกณฑก็คือ สนามที่ใชในการแขงขันจะตองเปนสนามมาตรฐาน
มีที่นั่งทุกที่ มีหลังคารอบสนาม มีหองพักที่ไดมาตรฐาน มีหองแถลงขาว มีที่นั่ง
สื่อมวลชน และตองมีอะคาเดมีสรางเยาวชน กรณีของสุพรรณบุรี ยังขาด
การสรางหลังคาใหครอบคลุมทุกดานของสนาม24 ทําใหชลบุรี เอฟซี ในฐานะ
อันดับ 4 แตสนามมีความพรอมมากกวาไดรับสิทธิ์นั้นแทน25

หากพิจารณาจากสนามเหยาในฤดูกาล 2558 พบวามีสนามแบงได 
2 ประเภท นั่นคือ สนามของราชการ หรือหนวยงานที่มีการใชงานอยูกอนแลว 
กับสนามเหยาที่สรางโดยสโมสรอันเปนสนามแบบ stand alone ประเภทแรก 
ไดแก สนามกีฬากลางจังหวัด หรือสนามกีฬา อบจ. ตางๆ เชน ชลบุรี ชัยนาท 
สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ ราชบุรี และสระบุรี รวมไปถึงสนามกีฬาขนาดใหญ
อยางสนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (นครราชสีมา มาสดา เอฟซี) สนาม
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี กรุงเทพฯ – บีอีซีเทโรศาสน) สนามกีฬา
ไทย-ญ่ีปุน ดินแดง (กรุงเทพฯ – แบงค็อก ยูไนเต็ด) สนามกีฬากองทัพเรือ กม.5 
(ชลบุรี – ราชนาวี) สนามกีฬากองทัพบก (กรุงเทพฯ – อารมี่ ยูไนเต็ด) สนาม
ราชมังคลากีฬาสถาน (โอสถสภา ทายฤดูกาลยายไป เอ็มพาวเวอร สเตเด้ียม – 
สนามกีฬา กกท. สมุทรปราการ) หรือกระท่ังสนามกฬีาขององคกรสนามฟตุบอล
ทีโอที (กรุงเทพฯ) และสนามแพต สเตเดี้ยม (กรุงเทพฯ – การทาเรือ)

24 
MGR Online. “‘บิ๊กเปยก’ คอนเฟรม ‘สุพรรณ’ ชวด ACL – รับมีเสนอเพิ่ม 20 ทีม”.http://

www.siamsport.co.th/Column/151217_132.html, (17 ธันวาคม 2558). สืบคนเมื่อ 

23 เมษายน 2559.
25 

สยามกีฬา. “สงสารสุพรรณบุรี”. http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.

aspx?NewsID=9580000140331, (23 ธันวาคม 2558). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
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สนามฟุตบอลเอกชนมีอยูไมมากนัก ไดแก ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม (เชียงราย 
ยไูนเต็ด) ลโีอ สเตเดีย้ม (บางกอกกลาส), ไอ-โมบาย สเตเดีย้ม (บรุรีมัย ยไูนเต็ด) 
เอสซีจี สเตเดี้ยม (เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด)

จากการศึกษาพบวา ทีมสโมสรฟุตบอลสวนใหญที่ไมมีฐานจังหวัดและ
กองเชียรของตนจะเชาสนามเหยาท่ีไมพอเหมาะกับปริมาณของกองเชียร 
จึงไมแปลกนักที่สนามดังกลาวแมจะไดมาตรฐานแตก็มีผูชมเบาบางโหรงเหรง
เปนอยางย่ิง หากดูสถิติในฤดูกาล 2558 แลว จะเห็นไดดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูเขาชมนัดเหยาไทยพรีเมียรลีก ฤดูกาล 255826

อันดับ ทีม รวม สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย เปลี่ยนแปลง

1 บุรีรัมย ยูไนเต็ด 332,412 33,269 12,240 19,553 2.20%
2 นครราชสีมา มาสดา 287,307 34,659 8,142 17,956 12.4%
3 สุพรรณบุรี 163,768 25,709 2,800 10,235 5.70%
4 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 147,069 14,980 4,230 9,191 -3.4%
5 บางกอกกลาส 111,079 10,614 4,388 6,942 6.70%
6 ชลบุรี 96,627 8,463 3,489 6,039 0.10%
7 เชียงราย ยูไนเต็ด 86,301 10,146 1,927 5,393 -21.9%
8 ศรีสะเกษ 85,570 9,816 2,145 5,348 21.70%
9 ชัยนาท 77,095 8,382 1,889 4,818 27.30%
10 ราชบุรี มิตรผล 66,964 9,651 2,680 4,185 -14.5%
11 การทาเรือ 62,563 6,287 2,678 3,910 11.10%
12 บีอีซี เทโรศาสน 61,264 5,631 2,470 3,829 3.40%
13 ราชนาวี 59,100 5,717 2,488 3,693 51.1%
14 สระบุรี เอฟซี 49,030 4,936 2,194 3,064 115.6%

26 
บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด. “สถิติผูชม”. http://thaipremierleague.co.th/tpl2015

Table.php, (6 ธันวาคม 2558).
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อันดับ ทีม รวม สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย เปลี่ยนแปลง

15 แบงค็อก ยูไนเต็ด 45,534 6,337 1,561 2,845 10.00%
16 อารมี่ ยูไนเต็ด 43,093 5,957 1,224 2,693 8.80%
17 เอ็มพาวเวอร สมุทรปราการ 31,211 4,123 537 1,950 2.40%
18 ทีโอที 27,043 4,084 924 1,802 14.20%

รวม 1,828,655 34,659 537 6,349 26.20%

นอกจากน้ี ทมีทีไ่มมฐีานจงัหวดัมอียูไมกีท่มีทีม่แีฟนบอลติดตามหนาแนน 
น่ันคือ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และบางกอกกลาส ท่ีมีจํานวนแฟนบอลเฉล่ีย 
4 พันคนตอนัดข้ึนไป อีก 8 ทีม ลวนเปนทีมจังหวัดท้ังส้ิน น่ันคือ บุรีรัมย ยูไนเต็ด, 
นครราชสีมา มาสดา เอฟซี, สุพรรณบุรี เอฟซี, ชลบุรี เอฟซี, เชียงราย ยูไนเต็ด, 
ศรีสะเกษ เอฟซี, ชัยนาท เอฟซี และราชบุรี มิตรผล เอฟซี โดยเฉพาะสามทีมแรก
ที่มีผูชมเฉลี่ยหมื่นคนตอนัด แมแตเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ก็ยังมีผูชมเฉลี่ย
ตอนัดไมถึงหนึ่งหมื่น

สถิติผูชมท่ีมากที่สุดจนถึงขณะนี้ก็คือ สนามเหยาของนครราชสีมา 
มาสดา เอฟซี โดยสโมสรเจาบานเปดบานรับการมาเยือนของบุรีรัมย ยูไนเต็ด 
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 จํานวนผูชม 34,659 คน27 ถือวาสถิตินี้เปนรอง
เพียงนัดสงขลา เอฟซี เปดบานรับบุรีรัมย ยูไนเต็ด เทานั้น สุพรรณบุรี เอฟซี 
ก็เปนอีกทีมหนึ่งที่มีผูชมมากขึ้นจนติดอันดับที่สาม แฟนบอลของสุพรรณบุรี 
เอฟซี ขยายตัวมากขึ้นอยางเห็นไดชัดตั้งแตฤดูกาล 2556 อันเปนฤดูกาลแรก
ที่ขึ้นชั้นมา28

27 
Sports, Sanook. “สนามแตก! โคราช เจา บุรีรัมย 1-1 จารึกประวัติศาสตร ยอดคนดูลีกสูงสุด

เมืองไทย (ภาพ)”. http://sport.sanook.com/158085/, (12 กรกฎาคม 2558). สืบคนเมื่อ 

22 เมษายน 2559.
28 

MGR Online. “ฉดุไมอยู! ‘สพุรรณ’ ทบุสถติคินด ู2 หมืน่คน”. http://www.manager.co.th/

sport/ViewNews.aspx?NewsID=9560000083873, (9 กรกฎาคม 2556). สืบคนเมื่อ 

22 เมษายน 2559.
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8. 8. สูสนามฟุตบอล Stand alone

ที่นาสนใจมากที่สุดก็คือ การสรางสนามฟุตบอลของตนเองขึ้นมา ซึ่งถือ
ไดวาเปนพัฒนาการสูงสดุสําหรบัการสรางพืน้ทีส่มยัใหมของทมีสโมสรฟุตบอล 
โครงการเชนนีถ้อืวาเปนการออกแบบพืน้ทีเ่พือ่ตอบสนองการใชสอยสาธารณะ
อยางเปนรูปธรรมที่สุด ในที่นี้ไดแก สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด, 
บางกอกกลาส เอฟซี, บุรีรัมย ยูไนเต็ด และเชียงราย ยูไนเต็ด

การสรางสนามเปนของตนน้ันเล่ียงมิไดที่จะตองระดมเงินทุนมหาศาล
สําหรับคากอสรางและท่ีดิน ท่ีตองคํานึงถึงทําเลท่ีต้ังและการเช่ือมตอกับแฟนบอล 
ความใฝฝนที่จะสรางสนามเปนของตนเองนั้นมีอยูเสมอ ไมวาจะเปนขาวของ
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (ที่เปนขาวมาต้ังแตป 2556)29 ชัยนาท เอฟซี 
(ขาวป 2557)30 ศรีสะเกษ เอฟซี31 อุดรธานี เอฟซี32 (ที่มีปญหาเรื่องสนาม) 
พัทยา ยูไนเต็ด33 ฯลฯ ลาสุดก็คือ แอรฟอรซ เซ็นทรัล เอฟซี ที่ฝนวาจะสราง
สนามใหมกวา 20,000 ที่นั่ง ดวยงบประมาณกวา 600 ลานบาท จะมีเพียง
ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ที่กําลังจะสรางเสร็จอีกไมกี่เดือนขางหนา34 ขณะที่เหลือ
ยังเปนโครงการที่สวยหรูบนอากาศ

29 
สยามกีฬา. “กิเลนจัดหนักเตรียมสรางสนามใหม 3.5 หม่ืนท่ีน่ัง”. http://www.siamsport.co.th/

Sport_Football/130217_288.html, (17 กุมภาพันธ 2556). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
30 

เดลินิวสออนไลน. “ชัยนาท ทุม 2 พันลานผุดรังใหม”. http://www.dailynews.co.th/

sports/216527, (16 กุมภาพันธ 2557). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
31 

สยามกีฬา. “กูปรีชะลอแผนรังใหม 200 ล. รอดูเศรษฐกิจ”. http://www.siamsport.co.th/

Sport_Football/151114_189.html, (14 พฤศจิกายน 2558). สบืคนเมือ่ 23 เมษายน 2559.
32 

Chom WDFC. “สโมสรฟุตบอลอุดรธานี เปดภาพสนามใหม จุคนไดเปนหม่ืน”. 

http://tdedsure.com/board/viewtopic.php?t=205&p=212, (16 ธันวาคม 2558). สืบคน

เมื่อ 23 เมษายน 2559.
33 

สยามกีฬา. “โลมาน้ําเงินเดินหนาสรางสนามใหม”. http://www.siamsport.co.th/

yamahaleague1/view.php?code=300255, (2558). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
34 

ไทยรัฐออนไลน. “‘แอรฟอรซ’ คิดใหญ สรางรังเหยาใหมแทน ‘ธูปะเตมีย’”. http://www.

thairath.co.th/content/607282, (18 เมษายน 2559). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
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ดังนั้น จนถึงฤดูกาล 2558 สนามฟุตบอลเอกชนท่ีสรางเพ่ือใชสําหรับ
แขงฟุตบอลระดับไทยพรีเมียรลีกจึงยังมีเพียงแค 4 สโมสรเทาน้ัน จากตารางท่ี 4 
จะเห็นการเปรียบเทียบในแตละหัวขอ อันมีรายละเอียดคือ

ประเดน็ชือ่สนาม สนามของเชยีงราย ยไูนเต็ด เปนสนามเดียวท่ียงัไมมชีือ่
ผลิตภัณฑผูสนับสนุนสนามอยางเปนทางการ โดยยังใชช่ือ “ยูไนเต็ด สเตเด้ียม” อยู

เทียบความจุของสนามแลว นับวาบุรีรัมย ยูไนเต็ด นั้นรองรับผูชมไดมาก
ท่ีสุดถึง 32,600 คน ท้ังยังเคยมีประสบการณจัดการแขงขันฟุตบอลชิงแชมปโลก
รอบคดัเลอืกระหวางทมีชาตไิทยและปาเลสไตน เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2554 
สนามแหงนีน้บัเปนสนามมาตรฐานทีไ่ดรบัการยอมรบัในระดบันานาชาตไิปแลว

เมื่อพิจารณาจากทําเลที่ตั้งแลว สนามของเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กับ
บางกอกกลาสอยูในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ที่มีระบบขนสงที่เอื้อตอ
การเดินทาง โดยเฉพาะทีมแรก การที่อยูใกลกับอิมแพค อารีนา เมืองทองธานี 
ทําใหมีทางเลือกมากมาย ทั้งยังเปนสถานท่ีจัดงานระดับชาติและนานาชาติ
หลายครั้งจนเปนที่รูจักกันดี สวนสนามลีโอ สเตเดี้ยม นั้น จะอยูลึกเขาไปจาก
บริเวณถนนรังสิต-นครนายก เขายานรังสิต คลอง 3 ปากทางเขาเยื้องกับ
สวนสนุกดรีมเวิลด เดินเขาไปไมไกล สําหรับคนตางถิ่นแลว สนามแหงนี้ถือวา
เขาถึงยากในระดับหนึ่ง

ขณะที่สนามนอกกรุงเทพฯ นั่นคือ บุรีรัมยและเชียงรายนั้น หากไมขับรถ
ไปเองก็ตองอาศัยระบบขนสงสาธารณะทองถิ่นเพื่อเชื่อมตอจากสนามบินหรือ
สถานีขนสงจังหวัด อยางไรก็ตาม กรณีบุรีรัมย ยูไนเต็ด มีการจัดทัวรสําหรับ
เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยข้ึนรถจากที่ทําการพรรคภูมิใจไทย บริเวณใกลกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน มุงไปตรงยังสนามไอ-โมบาย สเตเด้ียม เลย35 
ขณะท่ีเชียงราย ยูไนเต็ด น้ัน แมจะมีรถประจําทางผาน แตก็ตองเดินจากปากซอย
เขาไปอีกรวม 2 กิโลเมตร แตอาจจะสะดวกหากเดินทางผานสนามบิน36

35 
อาจินต ทองอยูคง, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ผูเชี่ยวชาญดานกีฬา

และแฟนศึกษา, สัมภาษณ 22 เมษายน 2559.
36 

ณัฐกร วิทิตานนท, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, ผูเช่ียวชาญดานกีฬาและ

การเมือง, สัมภาษณ 23 เมษายน 2559.
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบระหวางสนามเหยา 4 สโมสร 
 ขอมูลถึงป 2558

สโมสร เอสซีจี เมืองทอง 
ยูไนเต็ด

บางกอกกลาส
เอฟซี

บุรีรัมย 
ยูไนเต็ด

เชียงราย 
ยูไนเต็ด

ชื่อสนาม เอสซีจี 
สเตเดี้ยม

ลีโอ 
สเตเดี้ยม

ไอ-โมบาย 
สเตเดี้ยม

ยูไนเต็ด 
สเตเดี้ยม

ปที่เปดใช 255238 255339 255440 255541

สถานที่ตั้ง อิมแพค
เมืองทองธานี 

นนทบุรี

คลอง 3 รังสิต
ปทุมธานี

อําเภอเมือง
บุรีรัมย

อําเภอเมือง
เชียงราย

สถานที่สําคัญ
ใกลเคียง

ศูนยราชการ
แจงวัฒนะ

สวนสนุก
ดรีมเวิลด

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย

ทาอากาศยาน
นานาชาติ
แมฟาหลวง

ความจุสนาม
(คน)

20,00042 13,00043 32,60044 15,00045

37 
กรณีนี้มีการปรับปรุงสนามจากสนามรักบ้ีที่ใชแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส มาเปนอัฒจันทร

แบบไหนปจจุบันเมื่อป 2522 ดูใน CRAZY_MAN ภารโรงเอ ณ เมืองทอง. Board SCG 

MTUTD FanClub. “PHOTO รวมภาพความหลัง ‘สนามยามาฮา สเตเด้ียม’ จากอดีต

สูปจจบุนั”. http://www.mtufc.com/board/index.php?topic=7644.0, (19 ตลุาคม 2553). 

สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
38 

บางกอกกลาส. “ขอมลูสโมสร”. http://www.bangkokglassfc.com/index.php?mod=CLUB-

INFO&fi le=club-info, สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
39 

นายรอบรู. “7 วาว เม่ือรูความจริงของสนามไอ-โมบาย สเตเด้ียม”. http://www.nairobroo.com/

nairobroo-take-fl ight/tips-travelers/1847-i-mobile-stadium-%E0%B8%9A%E0%B8%

B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B

8%A2%E0%B9%8C.html, สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
40 

สยามกีฬา. “เชียงรายทําบุญสนามยูไนเต็ด สเตเด้ียม”. http://www.siamsport.co.th/

Sport_Football/140707_398.html, (7 กรกฎาคม 2557) สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559
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สโมสร เอสซีจี เมืองทอง 
ยูไนเต็ด

บางกอกกลาส
เอฟซี

บุรีรัมย 
ยูไนเต็ด

เชียงราย 
ยูไนเต็ด

วิธีการ
เดินทางเขาถึง
สนามกีฬา

ขนสงมวลชน
ภายในจังหวัด: 
รถเมล, 
รถตูโดยสาร
ประจําทาง, 
รถแท็กซี่, รถยนต, 
มอเตอรไซครับจาง
อื่นๆ: 
รถยนตสวนตัว

ขนสงมวลชน
ภายในจังหวัด: 
รถเมล, รถแท็กซี่, 
รถยนต, 
มอเตอรไซครับจาง
อื่นๆ: 
รถยนตสวนตัว

ขนสงมวลชน
จากตางจังหวัด: 
ทาอากาศยาน, 
จุดจอดรถทัวร
จากกรุงเทพฯ 
ในบริเวณสนาม46

ขนสงมวลชน
ภายในจังหวัด: 
รถแท็กซี่, 
รถโดยสาร
ประจําทาง
อื่นๆ: 
รถยนตสวนตัว

ขนสงมวลชน
จากตางจังหวัด: 
ทาอากาศยาน, 
รถทัวร-สถานี
ขนสงจังหวัด
ขนสงมวลชน
ภายในจังหวัด: 
รถแท็กซี่, 
รถโดยสาร
ประจําทาง
อื่นๆ:
รถยนตสวนตัว

งบประมาณ
การกอสราง

ไมมีขอมูล 200 ลานบาท47 500 ลานบาท48 ปรับปรุงเพิ่มเติม 
50 ลานบาท49

คลับไลเซนซิ่ง ผาน50 ผาน51 ผาน52 ไมผาน53

41 
บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด. “เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด”. http://thaipremierleague.co.th/2015/

tplclubs.overview.php?clubID=1 สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559  
42 

บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด. “บางกอกกลาส เอฟซี”. http://thaipremierleague.co.th/2015/

tplclubs.overview.php?clubID=3 สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559  
43 

บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด. “บุรีรัมย ยูไนเต็ด”. http://thaipremierleague.co.th/2015/

tplclubs.overview.php?clubID=9 สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559  
44 

บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด. “เชียงราย ยูไนเต็ด”. http://thaipremierleague.co.th/2015/

tplclubs.overview.php?clubID=31 สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559  
45 

แพะกระเพาะ (นามแฝง). “พัฒนาขึ้นไปอีกกาวของบุรีรัมย ยูไนเต็ด มีรถทัวรไปถึงแลว 

เครื่องบินก็เพิ่มเที่ยว”. http://pantip.com/topic/32731279, (18 ตุลาคม 2557). สืบคน

เมื่อ 23 เมษายน 2559.
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9. 9. สนามฟุตบอลไทย พ้ืนท่ีสาธารณะแบบใหม และหนทางไปตอ

เกมกีฬาที่เกิดจากการมีสวนรวมของคนในสังคม อาจนับไดวามีอานิสงส
ตอการสรางความต่ืนตวัของคนในทองถ่ินตางๆ ฟตุบอลมีผลตอการสรางพ้ืนที่
สาธารณะไมวาโดยตัวสโมสรเอง หรือองคการปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ 
หรือแมกระทั่งเหลากองเชียร พื้นที่เหลานี้นาจะเปนหนึ่งในพื้นที่สาธารณะใหม 
ซึ่งมีการเปลี่ยนผานจากพื้นที่นอกบานแบบ passive มาสูพื้นที่แบบ active 
มากขึ้น

สนามฟุตบอลในฐานะพื้นที่แบบใหมเปนพื้นที่แหงอํานาจของประชาชน
และผูบริโภคมากข้ึน อันจะมาแทนที่พื้นที่แบบเดิมที่ทุกตารางน้ิวเปนของชาติ
อันแสนจะนามธรรม หรือไมก็ตกอยูในกรงขังของอํานาจแบบสถานท่ีราชการ 
ที่มองประชาชนเปนผูมาขอรับการสงเคราะห และไมไดมีธรรมชาติที่เปดกวาง
ตอบรับมวลชนเทาที่ควร

แมโดยหลักการของฟุตบอลอาชีพแลว ในทางอุดมคตินั้นควรอาศัย
ทุนนิยมเปนตัวขับเคลื่อน โดยมิตองพึ่งพิง “นักการเมือง” แตขณะที่สังคมไทย
ในระดับภมูภิาคและทองถ่ินยงัไมมคีวามพรอมในดานสาธารณูปโภคสําหรับการ
กีฬาและพื้นท่ีสาธารณะมากพอ และยังขาดศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีเพียงพอ
แกการจูงใจใหเกิดการลงทุน ขณะท่ีอํานาจการจัดการทรัพยากรสาธารณะท้ัง
หลายยังกระจุกตัวกับหนวยงานราชการสวนกลางและสวนทองถ่ิน องคกรท่ีมี
ความเกี่ยวของกับสาธารณะที่สุดก็ยังมีทาทีที่เฉยชาตอวงการกีฬาอาชีพ จึงไม
แปลกที่นักการเมืองจึงเปนตัวละครสําคัญยิ่งในชวงเปลี่ยนผานนี้

อยางไรก็ตาม ปฏิเสธไดยากวาแมทีมฟุตบอลอาชีพจะกระจายไปตาม
จงัหวัดตางๆ เกอืบทุกจงัหวัด แตกไ็มใชทกุจงัหวัดทีจ่ะมีสนามฟตุบอลเปนพืน้ที่
ของการพบปะของมวลชน ท้ังน้ีจะเปนเพราะดวยปจจัยของผลงานในการแขงขันก็ดี 
การประชาสัมพันธสรางความรับรูและสรางกระแสในทองถ่ินก็ดี ดังน้ันโจทยใหญ
กค็อื การสรางพืน้ท่ีดงักลาวขึน้มาจะทาํใหพืน้ท่ีสาธารณะเหลาน้ันรับใชมวลชน
ไดอยางย่ังยืนอยางไร
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หนวยงานท่ีนาจะมีสวนเก่ียวของแตแทบจะไมเห็นบทบาทในการสรางสรรค
พ้ืนท่ีสาธารณะเชิงกีฬาเลยก็คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ที่มีจุดยืนชัดเจนวาไมเอาเหลา เบียร บุหรี่ เปนที่เขาใจไดถึงการจัดวาง
ระยะหางของตนท่ีเลนบทบาทองคกรศีลธรรมสาธารณะ เมื่อพ้ืนที่ในสนาม
ฟุตบอลท่ัวโลก เบียร บุหร่ี แทบจะเปนเร่ืองท่ีขาดไมไดสําหรับคนดูบอล ไมนับวา
สปอนเซอรติดหนาอกเสื้อนักฟุตบอล บูธขายเบียรริมสนามท่ีวางขายกัน
อยางคึกคัก สิ่งเหลานี้ทาทายอํานาจ สสส. อยางยิ่ง และยิ่งอิหลักอิเหลื่อเขาไป
อีกเม่ือมีกฎหมายหามด่ืมสุราในท่ีสาธารณะอยางสนามกีฬา ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ปญหาของกฎหมายน้ีมีรากฐาน
อยูบนความเขาใจวา พื้นที่สาธารณะควรเปนพื้นที่อันบริสุทธิ์ผุดผองไรราคีคาว 
และเห็นมวลชนเปนผูมีอวิชชาโงเขลา งมงาย จมจอมอยูกับอบายมุข พรอมกับ
การรักษาสุขภาพ พวกเขายังรักษาศีลธรรมท่ีพวกเขายึดถือ ดังแคมเปญ 
“จน เครียด กินเหลา” อันเปนแคมเปญที่สรุปรวบยอดความคิดของ สสส. 
ไดดี พอๆ กับแคมเปญ “โง จน เจ็บ” ในยุคสงครามเย็น

การเขาใจการเปลี่ยนผานของพื้นที่สาธารณะสมัยใหมในสังคมไทย 
ที่เกิดการตอรองอํานาจดวยกลุมบุคคล องคกร และพลังทางการเมือง
อันหลากหลาย จะทําใหเรามองเห็นพลังแฝงของพื้นที่สาธารณะมากขึ้น
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แฟนบอล ULTRA
สายชล ปญญชิต

1. 1. บทนํา

ฟตุบอล เปนกฬีาทีท่มีชาติไทยไมไดประสบความสําเรจ็ในระดบันานาชาติ 
เชน มวยสากล ยกน้ําหนัก เทควันโด แบดมินตัน1 แตกลับสามารถดึงดูดผูชม
เขาสนามการแขงขันไดมากท่ีสุด ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของการดึงดูดผูชม
ใหเขาไปชมการแขงขันฟุตบอลน้ัน จะเห็นไดวามีปจจัยหลายประการเขามา
เกี่ยวของ อาทิ (1) ผลงานในสนามแขงขัน โดยหากเปนชวงเวลาที่ทีมชาติไทย
สามารถแสดงผลงานไดดี จํานวนผูชมก็มักมากขึ้นอยางเห็นไดชัด (2) คูแขงขัน 
หากเปนทีมชาติหรือสโมสรรับเชิญท่ีแฟนบอลใหความสนใจก็สามารถดึงดูด
ผูชมไดมากเชนกัน และ (3) ความผกูพันกับสโมสร ซึง่ปจจัยน้ีเองท่ีเกิดข้ึนอยาง
ชดัเจน หลงัการปรบัปรุงรปูแบบการจัดการแขงขนัคร้ังสาํคญัของฟตุบอลอาชพี
ระดับสโมสรในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2552 เปนตนมา อยางไรก็ตาม 
แฟนบอลในสังคมไทยมีการจัดตั้งทั้งแบบแผนที่เปนทางการและการจัดตั้ง
เฉพาะกิจมาโดยตลอด จะเห็นไดจากในอดีต เชน การแขงขันฟุตบอลทีมชาติ

1 
หากพิจารณาจากการประสบความสําเร็จในการแขงขันมหกรรมกีฬาโอลิมปก จะเห็นวา

นักกีฬาของไทยเคยไดเหรียญจากการแขงขันเพียงแค 3 ชนิดกีฬา ไดแก มวยสากล 

14 เหรียญ ยกน้ําหนัก 7 เหรียญ และเทควันโด 3 เหรียญ
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ไทยในชวงเวลาท่ีทมีชาติตองลงแขงขันนัดสําคัญ ไมวาจะเปนการแขงขันฟุตบอล
เอเชี่ยนเกมสที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 หรือการแขงขันฟุตบอลซีเกมสนัด
ชิงชนะเลิศ จะมีการจัดตั้งกองเชียรขึ้นมาทําหนาที่เปนผูนําเชียรโดยตลอด แต
กระบวนการสรางความตอเนื่องเพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธภายในกลุมกองเชียรยัง
ไมไดเกิดข้ึนอยางชัดเจน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากการปฏิสัมพันธท่ีมีพลังมากข้ึนใน
กลุมแฟนคลับฟตุบอลในปจจบุนั จะพบวาพืน้ทีอ่อนไลนเปนชองทางทีส่าํคญัใน
การยกระดับการพัฒนากลุมกองเชียรฟุตบอลไดเปนอยางดี

หากจะพิจารณาถึงวัฒนธรรมการเชียรฟุตบอลไทย ท่ีสงกระแสความต่ืนตัว
ออกไปถึงในระดับตางจังหวัด ควรพิจารณาจากปรากฏการณฟุตบอลยามาฮา 
ไทยแลนด คัพ ซึ่งเริ่มตนจากการที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ไดรับการ
สนับสนุนจากส่ือสารมวลชนสําคัญของประเทศสองแหง คือ บริษัท กรุงเทพ
โทรทศันและวทิย ุจาํกดั หรอืสถานีโทรทศันสกีองทัพบกชอง 7 และหนังสอืพมิพ
ไทยรัฐ ใหจัดการแขงขันฟุตบอลในลักษณะชิงแชมปประเทศไทย โดยระบบ
การแขงขันนั้น สมาคมกีฬา ภาครัฐและเอกชนแตละจังหวัด จะผลักดันสโมสร
ประจําจังหวัดของตัวเองเขาคัดเลือกในระดับภูมิภาค เมื่อไดตัวแทนของแตละ
ภูมิภาคแลวจะแขงขันรอบสุดทายและชิงชนะเลิศท่ีสนามไทย-ญี่ปุน ดินแดง 
จนเม่ือยามาฮาไดเขามาเปนสปอนเซอรหลกัแทน จงึเปล่ียนระบบการแขงขนัให
มจีงัหวดัท่ีเปนเจาภาพและคัดเลอืกตวัแทนแตละภาคเขารวมทัง้ส้ิน 16 ทมี ทัง้น้ี
จากรูปแบบการคัดเลือกและสรางการเปนตัวแทนระดับจังหวัดอยางแทจริง
ในชวงเวลานัน้ ไดเปดโอกาสใหตวัแทนนกักฬีาในทองถ่ินสามารถเขารวมแขงขนั
และแสดงศักยภาพจนกาวข้ึนเปนนักฟุตบอลทีมชาติไดจํานวนหนึ่ง ขณะที่
ในมิติของการเชียรฟุตบอลแลว รายการฟุตบอลยามาฮา ไทยแลนด คัพ 
ไดผลักดันวัฒนธรรมการเชียรฟุตบอลออกสูตางจังหวัด จนเกิดกระแส
การติดตามเชียรฟุตบอลของจังหวัดตนเองเปนจํานวนมาก

อยางไรก็ตาม ในชวงเริ่มตนของการจัดแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสร
ของไทย กลับไมไดอาศัยการประสบความสําเร็จจากการเชียรฟุตบอลระดับทองถ่ิน
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เปนพื้นฐาน สงผลใหการเริ่มตนรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพของไทยที่เรียกวา 
“จอหนนี วอลกเกอร ไทยแลนด ซอกเกอร ลีก (Johnny Walker's Thailand 
Soccer League)” ในป พ.ศ. 2539 ละเลยการมีสวนรวมของสโมสรฟุตบอล
ระดับทองถิ่น จะเห็นไดวา การแขงขันในปแรกนั้นสโมสรท่ีเขารวมทั้งส้ิน 
18 ทมีนัน้ เปนสโมสรขององคกรภาครฐัจาํนวน 4 ทมี องคกรรัฐวสิาหกิจจาํนวน 
4 ทีม และองคกรภาคเอกชนจํานวน 10 ทีม2 โดยในระยะแรกนั้น ถึงแมสโมสร
หลายแหง เชน สโมสรตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สโมสรฟุตบอล
บีอีซี เทโรศาสน หรือสโมสรฟุตบอลสินธนา จะพยายามประชาสัมพันธความเปน 
“ทีมเมืองหลวง” เพื่อพยายามแสวงหาการสนับสนุนจากแฟนบอลในกรุงเทพฯ 
แตกลับไมประสบความสําเรจ็อยางทีค่าดหวงันัก สวนความสนใจทีจ่ะเปดโอกาส
หรือผลักดันใหสโมสรฟุตบอลในตางจังหวัดไดเขารวมการแขงขันกลับไมไดรับ
ความสนใจเทาใด

2. 2. AFC และกําเนิด “ไทยพรีเมียรลีก”

งานเขียนดานฟุตบอลศึกษาหลายช้ิน ไดสะทอนปญหาการบริหารจัดการ
และการดาํเนนิการจดัการแขงขนั ตลอดจนการเตรียมความพรอมภายในสโมสร
ฟุตบอลระยะ 10 ปแรกไวอยางชัดเจน งานของอนุโพธ สุคนธพานิช (2544) 
เสนอใหเห็นวา ในระยะแรกของการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสร
ของไทย การบริหารจัดการภายในสโมสรต้ังแตการดูแลสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพโดยใชวิทยาศาสตรการกีฬา การจัดหาท่ีพัก สนามซอม รวมท้ังสถานท่ี

2 
โดยผูเขียนจัดกลุมสโมสรกีฬาราชประชาไวในกลุมองคกรภาคเอกชน จากประวัติของ

การกอตัง้ในป พ.ศ. 2509 ภายใตชือ่ “ทมีฟตุบอลราชประชานเุคราะหดบัเพลิง” ซึง่มาจาก

การที่ประธานสโมสรคนแรกคือ พลตํารวจตรี หมอมราชวงศเจตจันทร ประวิตร 

ดํารงตําแหนงเปนผูบังคับการตํารวจดับเพลิง อยางไรก็ตาม ในระยะตอมากองบัญชาการ

ตํารวจดับเพลิงไมไดมีสวนตอการสนับสนุนการบริหารจัดการใดๆ
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เก็บตัวนักฟุตบอลยังเปนปญหาที่สโมสรตางๆ ไมสามารถหางบประมาณ
เขามาดูแลได นอกจากนี ้การบรหิารจดัการของสมาคมฟตุบอลแหงประเทศไทย 
ยังไมมีความแนนอนในการกําหนดตารางการแขงขัน รวมท้ังมาตรฐานการ
จัดการแขงขัน ทั้งสนามแขงขัน การตัดสินของกรรมการควบคุมการแขงขัน 
ตลอดจนการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการบันทึกเหตุการณรุนแรงภายใน
สนามได ซึง่เปนไปในทศิทางเดยีวกบัขอสรุปของงานครองยศ เมฆไหว (2548) 
ที่มุงเนนศึกษาสภาพปญหาของการเตรียมสโมสรฟุตบอล สําหรับการแขงขัน
ฟุตบอลอาชีพของไทย สะทอนใหเห็นมิติสําคัญประการหน่ึงคือ กระบวนการ
กลายเปนนักฟุตบอลอาชีพในชวงเวลาน้ันยังไมมีความสมบูรณนัก เนื่องจาก
ระเบยีบและขอบงัคับการลงทะเบียนยังไมมคีวามชัดเจนและแมนยํา นกัฟตุบอล
สวนใหญยงัมสีถานะกึง่อาชพี เพราะหากอยูในสโมสรขององคกรภาครฐักจ็ะได
โอกาสรบัราชการไปดวย ขณะทีส่โมสรทีด่าํเนินการโดยองคกรเอกชนก็ใหอสิระ
วานักฟุตบอลตองการทํางานเสริมและแบงเวลามาซอมรวมกับสโมสรเองได 
สงผลใหพฒันาการดานกฬีาหรือศักยภาพจากการแขงขันไมคอยมคีวามกาวหนา
มากนัก นอกจากน้ี งานช้ินน้ียังเสนอประเด็นใหมเก่ียวกับแฟนบอลวาสโมสร
สวนหน่ึงเร่ิมต่ืนตัวในการประชาสัมพันธขอมูลการแขงขันและจัดต้ังแฟนฟุตบอล
ของสโมสรตนเองมากข้ึน

การเขามามีบทบาทของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (AFC) ถือเปน
แรงกระตุนสําคญัทีส่งผลใหสโมสรฟตุบอลอาชพีของไทยปรับตัวใหไดมาตรฐาน
ตามทีส่มาพนัธฟตุบอลแหงเอเชียกําหนดจาํนวนแฟนบอลท่ีเขาชมในสนามการ
แขงขันเปนปจจัยหนึง่ท่ีแสดงใหเห็นถึงความพรอมในการจัดการแขงขันฟุตบอล 
สงผลใหบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด3 และสโมสรฟุตบอลทั้งหลายเรงผลักดัน

3 
บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด กอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิด

นติบิคุคลข้ึนมาควบคมุ ดแูล และบรหิารจัดการสทิธิประโยชนใหเปนไปตามมาตรฐานของ

สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย ซ่ึงไดกําหนดมาตรฐานสําหรับการใหสิทธ์ิเขารวมการแขงขัน

ฟตุบอลอาชพีระดบัทวีปเอเชยีไวครอบคลมุมติติางๆ รวมท้ังการจดัใหมนีติบิคุคลเพือ่ดแูล

กิจการตางๆ ภายใตการแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของประเทศสมาชิกตางๆ ดวย
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การพัฒนากองเชียรฟุตบอลของสโมสรตนเองใหมีจํานวนมากย่ิงข้ึน ขอเสนอ
จากงานของรุงโรจน พรขุนทด (2553) ซึ่งมุงสนใจศึกษาการบริหารจัดการของ
สโมสรฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันรายการไทยพรีเมียรลีก ตามกรอบมาตรฐาน
ของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย เสนอประเด็นการพัฒนา “แฟนคลับฟุตบอล” วา 
การจดัการแขงฟุตบอลไทยลีก ตัง้แตชวงป พ.ศ. 2551 เปนตนมา สโมสรฟุตบอล
อาชีพของไทยเร่ิมตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาและอํานวยความ
สะดวกใหแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลตนเอง มีพื้นท่ีทางสังคมและบทบาท
ตอการสนับสนุนซึ่งกันและกันมากขึ้น ทั้งนี้งานชิ้นนี้ยังเสนออีกวา แฟนบอลมี
เงือ่นไขในการเลือกเปนกองเชียรของสโมสรฟุตบอลท่ีสาํคญัๆ เชน ภาพลักษณ
ของสโมสร การมีนักกีฬาฟุตบอลท่ีมีชื่อเสียง ตลอดจนประวัติศาสตร
ความผูกพันของแฟนบอลกับสโมสรฟุตบอลนั้น

นอกจากการกําหนดมาตรฐานของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชียแลว 
การพัฒนากลยุทธดานการประชาสัมพันธและแผนธุรกิจของสโมสรฟุตบอล 
ก็สงผลสําคัญตอการผลักดันใหเกิดการขยายตัวของกระแสความนิยมในกลุม
แฟนฟุตบอลไทยเชนกัน งานของอุเทน แกวกัณหาเดชากุล (2554) ที่ศึกษา
เกีย่วกบักลยทุธการประชาสมัพันธของสโมสรฟตุบอลในรายการไทยพรเีมียรลกี 
ในป พ.ศ. 2554 แสดงรูปแบบของการพยายามดึงดูดและสรางแฟนคลับ
ของสโมสรฟุตบอลวา สโมสรองคกรภาคเอกชน เชน สโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส 
สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชลบุรี เปนตน จะให
มุงเนนกับการวิจัยตลาดวา แฟนบอลมีความตองการใหสโมสรพัฒนากิจกรรม
เพ่ือดึงดูดใหแฟนบอลเขารวมเชียรฟุตบอลอยางไร ขณะเดียวกันก็จะเร่ิมเปด
พื้นที่ออนไลนประเภทเว็บไซตและ Facebook Fan Page มากขึ้น โดยกลุม
สโมสรเหลาน้ีใหความสําคัญอยางมากกับการเปดพ้ืนท่ีทางสังคมใหแฟนบอล
ไดเขามามีสวนยกระดับการเชียรและการกําหนดทิศทางการพัฒนาการเชียร 
ทั้งออกแบบเพลง สัญลักษณ และการกําหนดพื้นท่ีในสนามการแขงขันใหกับ
กองเชียรประจําสโมสร ขณะท่ีสโมสรขององคกรภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจ
ในการศึกษาครั้งนี้คือ สโมสรอารมี่ ยูไนเต็ด และสโมสรฟุตบอลทีโอที นั้น 
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ยงัไมมทีศิทางการประชาสัมพันธและวางแผนทางธุรกิจมากนกั เน่ืองจากยงัตอง
ใชงบประมาณขององคกร สงผลใหการบริหารจัดการบางอยางติดขัดระเบียบ
ทางราชการ อีกท้ังยังไมไดคํานึงถึงความสําคัญของศักยภาพจากโอกาสของ
ความกาวหนาทางธรุกจิ หากสามารถขยายจาํนวนแฟนคลบัของสโมสรฟตุบอล
ตนเองได

การเกิดข้ึนของกลุมแฟนคลับสโมสรฟุตบอลน้ัน มีแนวโนมท่ีจะประสบ
ความสําเร็จได ก็ตอเม่ือเปนกระบวนการท่ีสโมสรฟุตบอลและแฟนบอลมีปฏิบัติการ
ตอการสรางเครือขายขึ้นมารวมกัน โดยเงื่อนไขของการผลักดันในกรณีของการ
แขงขันฟุตบอลอาชพีระดบัสโมสรของไทย เกิดจากท้ังการกําหนดมาตรฐานของ
สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย เพ่ือรับรองใหสโมสรฟุตบอลของไทย สามารถเขารวม
การแขงขันระดับทวีปได นอกจากน้ี การเรียนรูจากความลมเหลวในอดีต 
โดยเฉพาะอยางย่ิงประเดน็การพึง่พาแคระบบอปุถัมภของผูนาํองคกรทางสงัคม
ตางๆ จนไมสามารถพัฒนาวงการลูกหนังของไทยไดถือเปนอีกหน่ึงบทเรียน
ที่สําคัญ ทายที่สุดคือการเห็นคุณคาของแฟนฟุตบอลจนพัฒนากลยุทธที่ดึงดูด
ใหคนเขาสนามบอล เปนเง่ือนไขสําคัญท่ีสงผลใหวงการอุตสาหกรรมกีฬา 
สือ่สารมวลชน และเครือขายธรุกิจ เขามารวมทาํกิจกรรมเชงิพาณิชย จนสามารถ
ขยายมูลคาของสโมสรฟุตบอล ตลอดจนดึงดดูความสนใจตอการจัดการแขงขนั
รายการฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกจากแฟนบอลได

3. 3. ฟุตบอลการตลาด: การตลาดเพื่อแฟนบอล

หากพิจารณาความลมเหลวชวง 2539-2549 หรือ 10 ปกอนที่จะมีการ
พฒันาฟตุบอลอาชพีระดบัสโมสรของไทยต้ังแตป 2551 เปนตนมานัน้ เง่ือนไข
สาํคญัทีป่รากฏอยางชดัเจนคือ การบริหารจัดการ ทัง้ผูจดัการแขงขนัและในสวน
ของสโมสรเอง กลาวคอื สมาคมฟตุบอลแหงประเทศไทยยงัไมมอีงคความรูและ
ความเขาใจตอการพัฒนาการแขงขันฟุตบอลอาชีพที่ดีนัก สงผลใหมาตรฐาน
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ดานระเบียบวินัย การควบคุม การตัดสิน และการลงโทษจากการแขงขัน ตลอดจน
มาตรฐานท่ีจะเปนเคร่ืองมือกําหนดใหสโมสรทาํหนาท่ีพฒันาคณุภาพของตนเอง 
ขาดการเอาใจใสตอบทบาทที่ตองปฏิบัติการรวมกัน ผลที่ตามมาคือการพัฒนา
สนามแขงขนั การพัฒนาคุณภาพนกัฟตุบอลระดับเยาวชน ตลอดจนการพัฒนา
ระบบวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อดูแลนักกีฬาใหมีความพรอมตอการแขงขัน 
จึงไมอยูในมาตรฐานท่ีจะสามารถสงเสริมการแขงขันทางธุรกิจได นอกจากน้ี 
การทีส่โมสรไมเหน็อนาคตและทิศทางทีช่ดัเจนของการดาํเนนิงานดานฟตุบอล
อาชีพ สงผลใหสโมสรเองก็ขาดการเอาใจใสในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สโมสรฟุตบอล จะเห็นไดวาในระยะเริม่ตนของการจัดการแขงขันฟตุบอลอาชพี
รับสโมสรของไทยนั้น สโมสรฟุตบอลตางๆ ไมไดใหความสนใจกับการสราง
พันธมิตรหรือความรวมมือกับเครือขายธุรกิจมากนัก การจัดการสิทธิประโยชน 
ทั้งในมิติการถายทอดสด สินคาของท่ีระลึกและกระบวนการหาผูสนับสนุน
ยงัไมอยูในความสนใจของผูบรหิารสโมสรฟุตบอล เปนผลใหการประชาสัมพนัธ
ผานส่ือกระแสหลักและมูลคาของสโมสรฟุตบอล ไมไดอยูในความสนใจ
ของสื่อสารมวลชนและสาธารณชนมากนัก

ประเด็นตอมาคือ พื้นที่ความสัมพันธของการแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับ
สโมสรในระยะแรกเริม่ ไมไดสนใจตอผูคนหรอืแฟนบอลบนพ้ืนฐานของการเปน
ผูสนับสนุนที่สําคัญ สงผลใหฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทยในชวงกอตั้ง
จนถึงป พ.ศ. 2550 เปนพื้นที่ของเครือขายความสัมพันธและการจัดแสดงใหมี
ทมีกีฬา ซึง่มุงเนนไปทีภ่าพลกัษณกจิกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
มากกวาความเปนเลศิในผลการแขงขนั ฟตุบอลอาชพีของไทยจงึไมสามารถกาว
ขามความเปนก่ึงอุตสาหกรรมกีฬา ก่ึงอาชีพ และก่ึงการจัดการแบบมืออาชีพได 
เม่ือความมุงสนใจตอการสรางฐานแฟนบอลไมไดเปนสวนประกอบสําคัญของ
พื้นที่การแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทย วงการอุตสาหกรรมกีฬา 
เครอืขายธรุกจิและสือ่สารมวลชนเอง จงึไมไดเขามามสีวนรวมตอการพฒันาการ
แขงขันเชนกัน ดังนั้น กระบวนการผลิตหรือสื่อสารการแขงขันออกสูสังคม

174
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก
ผู�หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม�



ยังจํากัดอยูเฉพาะผูที่สนใจฟุตบอลไทย อีกทั้งใตการกดทับของฟุตบอลอาชีพ
ในยุโรปซ่ึงเปนที่รูจักอยางมากของสังคมไทย การเขามาเร่ิมตนใหความสําคัญ
ผานกระบวนการการใชชองทางส่ือสารมวลชน ส่ือสมัยใหม การสรางความรวมมือ
และมีปฏิบัติการรวมกันของสโมสรฟุตบอลอาชีพและกลุมแฟนคลับ จนเกิด
เปนกระแสและความนิยมข้ึนมาต้ังแตชวง พ.ศ. 2551 ถือเปนความสําเร็จรวมกัน
ของการนาํเทคโนโลยีของส่ือสารมวลชน การใหความสําคญักบัแฟนฟุตบอลและ
การนํา “การตลาด” และ “ฟุตบอล” เขามาทํางานรวมกัน

แมจะมีลักษณะเฉพาะของการกอตั้งและพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพที่
แตกตางรูปแบบกันออกไป แตการจะทาํความเขาใจการพฒันาฟุตบอลการตลาด
ในสังคมไทย ควรพิจารณาเงื่อนไขความสําเร็จของวงการฟุตบอลยุโรปกอน 
บทความของ Simon Chadwick and Matthew Holt (2007) ทีช่ือ่วา “Building 
global sports brands: key success factors in marketing the UEFA 
Champions League” ไดเสนอวา การปรับโฉมการแขงขันฟุตบอลชิงแชมป
สโมสรยุโรป จนประสบความสําเร็จดานผูชมและรายได ทามกลางความสนใจ
ของแฟนบอลท่ัวโลกน้ัน มาจากการท่ีสหพันธฟุตบอลยุโรป (Union of European 
Football Associations) เนนการพฒันาใหการแขงขันฟุตบอลเปน “ผลิตภัณฑ” 
โดยคาํนงึถงึปจจยัสูความสาํเรจ็ 6 ขอ ไดแก รปูแบบการแขงขนั สโมสรฟุตบอล 
แฟนบอล นักฟุตบอล ประวัติศาสตรและศักดิ์ศรีของการเขารวมแขงขัน และ
ความเปนกฬีาฟุตบอล ดงันัน้ในชวงเวลาของการเปลีย่นแปลงรูปแบบการแขงขนั 
เพื่อใหมีสโมสรและจํานวนนัดการแขงขันเพิ่มมากขึ้นใน ค.ศ. 1997-1998 นั้น 
สหพันธฟุตบอลยุโรปจึงดําเนินการจัดหาผูสนับสนุนหลัก ตลอดจนกําหนด
ระเบียบของการควบคุมสิทธิประโยชนใหม โดยเนนใหมีความทันสมัย รวมทั้ง
สามารถแสดงเอกลักษณของการแขงขัน ท้ังตราสัญลักษณการแขงขัน ถวยชนะเลิศ
และเสยีงเพลงใหอยูในความทรงจําของแฟนบอล เพือ่ผสมผสานประวัตศิาสตร
ความย่ิงใหญของการแขงขันกับการตลาดฟุตบอลสมัยใหมที่กําลังเขามาแทนที่
รูปแบบการจัดการแขงขันแบบเดิม
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การเปล่ียนแปลงโดยเอาการตลาดหรือธุรกิจเขามาพัฒนาวงการฟุตบอลน้ัน 
ไมไดประสบความสําเร็จเสมอไป นักสังคมวิทยากีฬาที่สนใจเร่ืองนี้คือ
Anthony King (2004) ไดวิเคราะหความสําเร็จของการเปล่ียนผานดังกลาววา 
ที่การแขงขันฟุตบอลชิงแชมปสโมสรยุโรปสามารถขยายความนิยมไดมากขึ้น 
เพราะสามารถตราตรึงความสําคัญในความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรและ
ศักดิ์ศรีของการเขารวมแขงขันกับความทรงจําของแฟนบอลและนักฟุตบอล ให
ยังคงเห็นถึงคุณคาของการเขารวมการแขงขันรายการนี้ การจัดบรรยากาศและ
อํานวยความสะดวกเพ่ือการพักผอนและความบันเทิงในสนามแขงขัน เปนอีกปจจัย
สาํคญัทีก่ารตลาดหรือธรุกจิกฬีาใหความสาํคญั งานของ Paolo Guenzi (2007) 
ไดศึกษาการสรางการตลาดและบริการแฟนบอลในสนามการแขงขัน โดยเขา
เสนอวา การบริหารสโมสรฟุตบอลปจจุบัน รายไดหลักกําลังมีแนวโนมมาจาก
ผูสนับสนุนสโมสรและการขายสนิคา (sponsors and commercial revenues) 
เปนจํานวนเปอรเซ็นตที่มากขึ้น ดังนั้นพื้นที่สนามฟุตบอลจึงมีความสําคัญ
อยางมากที่จะตองสรางความสนใจและการดึงดูดแฟนบอล รวมท้ังการพัฒนา
บริการภายในสนามบอลใหมคีวามหลากหลาย เชน การพัฒนาพพิธิภัณฑสโมสร 
การบริการดานรานขายของท่ีระลึก พื้นท่ีสําหรับสังสรรค ตลอดจนการผลิต
สินคาที่สามารถเทาทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดธุรกิจไดดีขึ้น 
เปนแนวทางท่ีสําคัญในการพัฒนาใหสโมสรฟุตบอลประสบความสําเร็จใน
มิติการตลาดได

ความนาสนใจอีกประการหนึ่งของการใชหลักการการตลาดเขามาพัฒนา
สโมสรฟุตบอลอาชีพคือ การประสบความสําเร็จอยางยิ่งของสโมสรฟุตบอล
บารเซโลนาของประเทศสเปน โดยขอสรุปจากงานของ Jaime Gil-Lafuente 
(2007) ชี้ใหเห็นวา วัฒนธรรมการเชียรบอลและความเปนทองถิ่นคือรากฐาน
สําคัญของการขยายความนิยมไปทั่วโลก สโมสรแหงน้ีใหความสําคัญตอ
การรักษาฐานแฟนบอลในแควนคาตาลันเปนอยางยิ่ง การดูแลและยกระดับ
การบริการในฐานะสมาชกิของสโมสรเปนปจจยัสาํคญัทีส่งเสริมใหคนในทองถิน่
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หันมาสนับสนุนสโมสรมากข้ึนอยางตอเน่ือง แมวาจะตองเสียเงินคาสมาชิก 
คาต๋ัวฟุตบอลรายปโดยไมนับรวมการซ้ือสินคาและบริการอื่นๆ เม่ือตองการ
เขามาใชบริการในสนามแขงขัน

กลยุทธสําคัญดานการตลาดของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาคือ การใช
ประโยชนที่ไดจากธุรกิจมาพัฒนาใหสโมสรประสบความสําเร็จในสนามกีฬา 
การเขาใจธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีอยูกับความตองการชัยชนะของคนทองถ่ิน 
สงผลใหสโมสรพยายามยืนหยัดสรางผลงานในสนามใหประสบความสําเร็จ
ในทุกฤดูกาลแขงขัน เพราะเช่ือม่ันวาท้ังองคกรธุรกิจ แผนการตลาดหรือการดึงดูด
แฟนบอลทองถิน่ไดดทีีส่ดุคอืผลงานในสนาม นอกจากนีค้อืการทีส่โมสรฟตุบอล
แหงนี้ใหความสําคัญกับแฟนบอลทองถิ่นเปนระดับแรก พวกเขาจึงเชื่อมั่นวา
การสนับสนุนและเปดโอกาสใหแฟนบอลทองถิ่นไดมีสวนรวมกับการตัดสิน
อนาคตของสโมสร เชน การที่สมาชิกมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานสโมสร 
เปนกลไกสําคัญท่ีสรางความภักดีแกสโมสรฟุตบอล เ ม่ือแฟนบอลให
การสนับสนุนสโมสรเต็มที่ก็งายตอการท่ีเครือขายธุรกิจจะวางแผนการตลาด 
ในการขยายความนิยมไปยังพื้นที่ใหมๆ ทั่วโลก

งานอีกช้ินท่ีสําคัญอยางย่ิงตอการวิเคราะหรากฐานของการพัฒนาการ
ตลาดกับกีฬาฟุตบอล คืองานของ Harald Dollas and Sten Soderman 
(2005) สําหรับบทความชิ้นนี้นั้น ผูเขียนไดวิเคราะหความกาวหนาของวงการ
ฟุตบอลโดยอาศัยแนวคิดเชิงธุรกิจ วาเปนความลงตัวของความพรอมในการ
เปล่ียนผานสูความกาวหนาทางธุรกิจและการรูจักใชหลักการการตลาดท่ีเหมาะสม 
โดยเขาทั้งคูชี้ใหเห็นวา วงการฟุตบอลปจจุบันเปนชวงเวลาของการสราง
พนัธมติรทางธรุกิจ เพ่ือเดนิหนาสูโลกของการแขงขันในสนามอุตสาหกรรมกีฬา 
สโมสรฟุตบอลท่ีจะสามารถประสบความสําเร็จนอกสนามกีฬาหรือในสนามธุรกิจ
ไดนัน้ จาํเปนตองความแนวแนในการกาํหนดยทุธศาสตร โดยในงานชิน้นีเ้ขาได
เสนอวา การจะประสบความสําเร็จทางธุรกิจจากการศึกษาสโมสรฟุตบอล
ของยุโรปวามีทั้งสิ้น 2 องคประกอบ เริ่มจาก
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1. การใชการตลาดเพื่อรักษาแฟนบอลทองถ่ินและขยายหาแฟนบอล
กลุมใหม ดวยเงื่อนไขเชนนี้ สโมสรที่มีความพรอมทางธุรกิจและความยิ่งใหญ
ทางประวัติศาสตรจะมีความสามารถในการพัฒนาความนิยมในดานแฟนบอล
ใหมๆ  ไดสะดวกกวาสโมสรขนาดกลางและเล็ก เพราะมีจุดขายต้ังแตประวัติศาสตร
ของความสําเร็จ ช่ือเสียงและความทรงจําท่ีมีความผูกพันของแฟนบอล ตลอดจน
เครือขายธุรกจิและอตุสาหกรรมกฬีาใหความเชือ่มัน่ทีจ่ะเขามารวมเปนพนัธมิตร
ในการดําเนินธุรกิจ

2. การสรางแนวทางการหารายไดที่มีความแนนอน กลาวคือ สโมสร
ฟุตบอลขนาดใหญเขาใจวาปจจุบันโครงสรางรายไดหลักของสโมสรนั้น
เปล่ียนแปลงไปจากการขายต๋ัวเขาชมฟุตบอล ไปสูการอาศัยผูสนับสนุนทางธุรกิจ
และรายไดจากส่ือสารมวลชนประเภทตางๆ รายไดจากลิขสิทธ์ิการถายทอดสด
ทางโทรทัศน เปนเปาหมายของสโมสรขนาดใหญในยุโรป เพราะแสดงใหเห็น
โอกาสที่จะขายตรงสโมสรสูแฟนบอลและเครือขายธุรกิจ ความเขาใจดังกลาว
แปรเปลี่ยนเปนรูปธรรม จากการที่สโมสรฟุตบอลขนาดใหญจํานวนมาก อาทิ 
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, อารเซนอล, เชลซี, บารเซโลนา, บาเยิรน มิวนิค 
ลวนแตพัฒนาชองสัญญาณโทรทัศนของตนเองข้ึนมา เน่ืองจากสามารถเลือก
และผลิตซ้ําผลงานที่ตองการสื่อสารไปยังแฟนบอล รวมทั้งยังสามารถเปนหนึ่ง
ในชองหลักของการดึงดูดเครือขายอุตสาหกรรมใหเขามาลงทุนในชองโทรทัศน
ของตนเอง

จะเห็นไดวา ความพยายามท่ีจะใชหลักการการตลาดเขามาชวยพัฒนา
วงการฟุตบอลนั้น มุงเนนไปที่การขยายความนิยมไปยังแฟนบอลเปนสําคัญ 
โดยการประสบความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลขนาดใหญทั่วโลก มีแฟนบอล
ในทองถิ่นเปนฐานสนับสนุนสําคัญ ขณะที่หลักการการตลาด เครือขาย
อุตสาหกรรมกีฬาและสื่อสารมวลชน จะเปนเครื่องมือสําคัญในการขยายความ
นยิมไปยงัคนอีกกลุมหน่ึงนอกทองถ่ิน จนกลาวไดวาปจจบุนัรายไดจากลิขสทิธิ์
การถายทอดสด ผูสนับสนุนกีฬาและผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึก กําลังเปน
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สัดสวนรายไดที่สําคัญท่ีสโมสรฟุตบอลอาชีพตางๆ พยายามพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองข้ึนมาแขงขันกัน

สําหรับสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยน้ัน สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด4 
ถือวาเปนสโมสรฟุตบอลอาชีพที่มีความพรอมและดําเนินการพัฒนารายได
ของสโมสร โดยใชหลักการการตลาดเขามาชวยโดยตลอด การที่สโมสรเอสซีจี 
เมืองทอง ยูไนเต็ด มีผูถือหุนเปนสื่อสารมวลชนกีฬาระดับประเทศ สงผลให
สามารถดึงบุคลากรที่มีความพรอมดานกีฬาเขามาชวยสรางการบริหารจัดการ
ในระยะเริม่ตนไดเปนอยางดี นอกจากนี ้การผลติภาพความสนใจของแฟนบอล
ในการแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทยที่ไมเคยปรากฏมากอนป 
พ.ศ. 2551 สงผลใหแฟนบอลไทยใหความสนใจที่จะเขารวมพิสูจนบรรยากาศ
การแขงขนัรายการดงักลาว ความสาํเร็จในระยะเร่ิมตนอกีประการหน่ึงทีส่โมสร
แหงนีไ้ดมสีวนสําคญัตอการพฒันารูปแบบวางแผนการตลาดของวงการฟุตบอล
อาชีพระดับสโมสร คอืการใหความสาํคัญกับ “แฟนบอล” จะเห็นไดวา ผลิตภัณฑ 
การบริการ และการดงึเครือขายธรุกจิเขามาเปนพนัธมติรของสโมสรน้ัน สโมสร
จะเนนที่สามารถตอบสนองความตองการเชิงการบริโภคของแฟนบอล รวมทั้ง
พิจารณาทิศทางการขยายฐานแฟนบอลไปสูภูมิภาคอ่ืนๆ ในอนาคตรวมดวยได

4 
สําหรับกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทอง หนองจอก ยูไนเต็ด น้ัน แรกเร่ิมไดกอต้ังข้ึน

จากความรวมมอืของกลุมแฟนคลบัจาํนวน 7 คน ทีป่ระชมุกนัครัง้แรกในวันที ่11 กนัยายน 

2551 และมีมติวากลุมดังกลาวจะทําเว็บบอรดเพื่อรณรงคและประชาสัมพันธกลุมตนเอง 

โดยสโมสรจะทําหนาท่ีเพียงอาํนวยความสะดวกตามทีร่องขอ (สโมสรไมไดสนบัสนุนเรือ่ง

ทุนในการกอตั้งและทํากิจกรรมในระยะแรกแตอยางใด) หลังจากการประชุมในวันนั้นได

ทําใหเกิดการแบงหนาที่วาใครจะทําหนาที่และรับผิดชอบภารกิจดานใด เชน นํารองเพลง 

แตงเพลงเชยีร รปูแบบการเชียร เร่ืองการประสานงานกับทางสโมสร เร่ืองแฟนคลบั เปนตน 

การเกิดการประชุมคร้ังน้ีจึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มตนของการขยายตัวของกลุมแฟนคลับ

สโมสรแหงนี้ เพราะใหหลังเพียง 2 เดือน ก็เกิดการรวมตัวและซอมรองเพลงเชียรอยาง

ตอเน่ือง ผูสนใจกรุณาดูเพ่ิมเติม สายชล ปญญชิต. (2553). ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทย
สมัยใหม: ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด. วิทยานิพนธ สังคมวิทยา

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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4. 4. แฟนบอลไทยลีก

การกอตัวของแฟนบอลไทยมีหลายปจจัยเขามาเกีย่วของ โดยในทีน่ีส้นใจ
รปูแบบการกอตัวของแฟนบอลในสงัคมไทย งานของอาจนิต ทองอยูคง (2555) 
ไดวิเคราะหกระบวนการประกอบสรางวาชุมชนแฟนบอลไทยเปนหน่ึงใน
วฒันธรรมการบรโิภคของสงัคมสมยัใหม ทีเ่กดิจากการรวมตวัทัง้ในลักษณะของ
การรวมตวัจากกลุมคนทีม่คีวามชืน่ชอบฟตุบอลตางประเทศอยูเปนทนุเดมิ และ
กลุมคนทีร่วมตวัจากความรัก ผกูพนั และศรทัธาตอทองถิน่ทีอ่ยูอาศยัของตนเอง 
เม่ือมีทมีสโมสรฟุตบอลทีเ่ปนพ้ืนท่ีชมุชนของการรวมตัวเพ่ือแสดงออกถึงความ
ชื่นชอบของตนเองและกลุมทางสังคมรวมกันได จึงย่ิงเกิดการขยายตัวผาน
การทํากิจกรรมเชียรบอล พักผอน สังสรรคในกลุมเพื่อนฝูงและครอบครัว ทั้งนี้
งานช้ินน้ียงัสะทอนใหเห็นการเกดิข้ึนของพืน้ท่ีความเปนชายจากกลุมแฟนบอล
สวนหน่ึง ที่มีอัตลักษณการแสดงออกในสนามฟุตบอลเปนลักษณะเฉพาะ
ของกลุมตนเองอีกดวย

งานอีกชิ้นที่นาสนใจเปนอยางมากตอการทําความเขาใจปรากฏการณ
แฟนบอลในสังคมไทย โดยทําการศึกษาสโมสรชลบุรี เอฟซี ซึ่งเปนสโมสร
ฟุตบอลท่ีเปนตนแบบของการพัฒนาการบริหารจัดการสโมสรกีฬาฟุตบอล 
ในลักษณะสรางความนิยมเชิงทองถ่ินใหประสบความสําเร็จเปนสโมสรแรกๆ 
ของวงการฟุตบอลไทย อีกทั้งยังเคยปรากฏวานักการเมืองทองถ่ินสามารถ
บริหารสโมสรฟุตบอลใหอยูในระดับสูงสุดของประเทศพรอมกันถึง 3 สโมสร 
คือ สโมสรฟุตบอลชลบุรี สโมสรพัทยา ยูไนเต็ด และสโมสรฟุตบอลศรีราชา คือ
งานศึกษาของ Chuenchanok Siriwat (2012) เรื่อง “Football culture and 
the politics of localism: a case study of Chonburi Football Club” 
โดยพิจารณากระแสการเติบโตของแฟนบอลไทยซ่ึงสวนใหญมาจากผูสนบัสนนุ
คนในทองถ่ิน และช้ีใหเห็นวา การเกิดขึ้นกลุมสมาชิกของแฟนบอลสโมสร
ฟตุบอลชลบุรนีัน้ มสีายสัมพันธของคนบานเดียวกันเปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิด
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ความรูสึกการเปนเจาของรวมกันท้ังในดานสวนบุคคลและสาธารณชน 
จนภายหลังความเปนกลุมเพื่อนของแฟนบอลสโมสรฟุตบอลชลบุรีไดผลักดัน
ใหเกิดกลุมมิตรสหายนอกสนามฟุตบอล การทํากิจกรรมนอกสนามรวมกัน 
จนถึงการผลักดันใหฝายการเมืองเห็นความสําคัญของการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของทองถิ่นบางประการได

งานอีกช้ินท่ีสะทอนการกอตัวของการพัฒนาแฟนบอลระดับสโมสรใน
สงัคมไทย คอืงานของณฐักร วทิติานนท (2557) ไดสรุปความเชือ่มโยงของกลุม
การเมืองกับการขยายตัวของกลุมแฟนบอลไทยวา การขยายตัวของความนิยม
ฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทย สามารถพิจารณาไดจากมุมมองระบบ
อปุถมัภ กลาวคอื การทีน่กัการเมืองระดับชาตแิละทองถิน่เขามาใหการสนบัสนุน
สโมสรฟุตบอล ทั้งในมิติงบประมาณ มิติพื้นที่การจัดการแขงขันและฝกซอม 
ตลอดจนการดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับแฟนบอลในชวงการแขงขัน 
สามารถชวยลดภาระใหกบัสโมสรฟตุบอลได เชนเดยีวกนัการท่ีกฬีาฟตุบอลเปน
เครื่องมือแสดงใหประชาชนเห็นถึงผลงานการทํางานเพื่อทองถิ่นได ก็สามารถ
ชวยขยายอทิธิพลและความนิยมทางการเมืองใหกบันักการเมืองไดเชนกัน ทัง้น้ี 
งานช้ินนี้ยังทาทายการผลักตนเองออกจากระบบอุปถัมภของฝายการเมืองวา 
ธุรกิจฟุตบอลตองสามารถยืนไดดวยลําแขงของตนเอง โดยควรอาศัยท้ังผูสนับสนุน
ทางธุรกิจ ลิขสิทธิ์การถายทอดสด ตลอดจนการขายต๋ัวเขาชมการแขงขันและ
สินคาของท่ีระลึก ใหสามารถดูแลกิจการสโมสรตนเองจึงจะสามารถยกระดับ
ความยั่งยืนของการทําสโมสรฟุตบอลระดับทองถิ่นไดดีขึ้น

จะเห็นไดวา การเกดิขึน้และขยายตัวของแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลไทย 
การท่ีกลุมแฟนบอลทีเ่ขาไปเชียรในสนามแบบขาประจาํ มคีวามผกูพันกับสโมสร 
ตลอดจนทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนฝูงท่ีเปนแฟนบอลสโมสรเดียวกันอยาง
สมํ่าเสมอนั้น มีปจจัยตางๆ เขามาเก่ียวของหลายประการ โดยสามารถสรุป
ใหเห็นไดหลายประการ กลาวคือ
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ประการท่ีหน่ึง การขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬาและวัฒนธรรมการพักผอน 
(Leisure) การท่ีสังคมปจจุบันมีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับกีฬาฟุตบอลไทย 
ตั้งแตการจัดการแขงขัน ลิขสิทธิ์การถายทอดสด การโฆษณาสินคาหรือการใช
นักกีฬาเปนตัวแทนผลิตภัณฑตางๆ เปนท่ีนิยมเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง
เม่ือฟุตบอลทีมชาติไทยสามารถสรางผลงานไดดี นักฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงหลายคน
จึงไดโอกาสรวมงานกับเครือขายธุรกิจมากขึ้น เพราะองคกรธุรกิจเชื่อมั่นวาจะ
สามารถขยายความนยิมสูสงัคมไดรวดเร็ว ในชวงเวลาท่ีความสําเรจ็ของฟตุบอล
ทีมชาติไทยอยูในกระแสสังคมเชนนี้ นอกจากนี้ การที่ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก
จัดการแขงขันในชวงเย็นวันหยุดสุดสัปดาหเปนหลัก คนในสังคมกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะกลุมครอบครัวท่ีช่ืนชอบกีฬาฟุตบอล จึงนิยมใชเวลาพักผอนสุดสัปดาห
ในการพาครอบครัวมาชมฟุตบอล

ประการที่สอง การสรางสโมสรฟุตบอลใหมีความเปนทองถ่ิน กลาวคือ 
การท่ีสโมสรฟุตบอลไทยในปจจุบันสามารถขยายฐานผูชมและการสนับสนุน
สนิคาใหมากขึน้ไดนัน้ เกดิจากการบรหิารสโมสรฟตุบอลสามารถผลักใหตนเอง
หลุดออกจากองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเชนท่ีเคยประสบกับความลมเหลว
ในอดีตได โดยรูปแบบการบริหารจัดการปจจุบันเร่ิมตนจากการสรางใหสโมสรมีช่ือ 
สัญลักษณ พื้นที่ของสนามแขงขัน ใหมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกับทองถิ่น 
เพือ่ใหสามารถดงึความรูสกึเปนเจาของรวมกนัและการสนบัสนนุทรพัยากรจาก
คนทองถิ่นใหไดมากที่สุด ซึ่งรูปแบบการจัดตั้งและการดึงมวลชนลักษณะนี้เอง
ท่ีขยายตัวและเปนเคร่ืองมือของระบบอุปถัมภทางการเมืองท่ีแพรหลายอยางมาก
ในวงการฟุตบอลไทยปจจุบัน

ประการท่ีสาม การมีใจรักนักการเมืองและเจาของสโมสร กลาวคือ 
เม่ือพิจารณานกัการเมอืงในฐานะบคุคลสาธารณะ จะพบวานักการเมอืงเองกม็ี
ประชาชนทีร่กัและศรทัธาเชนกัน ดงัน้ันกลุมคนท่ีเขามาสนบัสนุนฟุตบอลสโมสร
ทีม่นีกัการเมอืงเปนผูนาํองคกรอยูนัน้ สวนหนึง่เพราะความศรัทธาทางการเมือง
หรอืมคีวามชืน่ชอบผลงานในอดีตกม็ปีรากฏใหเหน็เชนเดียวกัน ในมิตนิี ้สโมสร

182
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก
ผู�หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม�



ฟตุบอลและสถาบนัการเมืองจึงมคีวามสมัพนัธบนพ้ืนฐานของการตางอุปถมัภ
ค้ําจุนศรัทธาของกันและกัน ไมไดเปนเครื่องมือหรือกลไกที่นักการเมืองอาศัย
สรางฐานมวลชนในทิศทางเดียวเทานั้น ตัวอยางที่ชัดเจนคือ การเขามาบริหาร
สโมสรการทาเรือแหงประเทศไทยของ “มาดามแปง” นางสาวนวลพรรณ ล่ําซํา 
หรือนายวราวุธ ศิลปอาชา ถือเปนการใชความนิยมในตัวผูบริหารใหเปนประโยชน
ตอสโมสรฟุตบอลของตนเองไดเปนอยางดี

ทายท่ีสุดคือ แฟนกีฬาสายแข็ง กลาวคือ กลุมคนท่ีมีความช่ืนชอบการดูกีฬา 
เมื่อเห็นระบบการบริหารจัดการ บรรยากาศ ตลอดจนการประชาสัมพันธทาง
สือ่สารมวลชนชองทางตางๆ กม็คีวามตองการเขาไปรวมเปนสวนหน่ึงของกลุม
ทางสงัคมลกัษณะนี ้ทัง้น้ีสวนใหญของกลุมแฟนกฬีาสายแข็งจะใหการสนบัสนุน
สโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ เพราะส่ือประเภทน้ีแพรหลายสําหรับ
ผูทีอ่าศยัในกรงุเทพฯ และปรมิณฑลมาเปนระยะเวลานาน คนในกลุมนีจ้งึไดรบั
วัฒนธรรมความสนใจรับขาวสารกีฬา โดยเฉพาะวิทยุและหนังสือพิมพกีฬามา
อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน5 ทั้งนี้ในปจจุบันการเผยแพรรายการของ
โทรทัศนแบบบอกรับสมาชกิและชองสัญญาณดาวเทยีม ไดสงเสริมใหวฒันธรรม
การรับชมกีฬาทุกประเภทขยายตัวออกสูตางจังหวัดไดอยางรวดเร็วเชนกัน

5 
การแพรหลายของวิทยุ Sport Radio FM 96 ซ่ึงแตเดิมใชคล่ืน FM 99 เปนท่ีนิยมอยางมาก 

ในยุคที่การถายทอดสดกีฬาฟุตบอลตางประเทศยังมีไมครบทุกนัด การแขงขันและ

การถายทอดสดยังไมไดแพรหลายทั้งชองทางโทรทัศน อินเทอรเน็ต หรือหาชมไดตาม

รานอาหารกลางคนืทัว่ไปเชนในปจจบุนั การอาศยัฟงการรายงานจากวิทยจุงึมคีวามสาํคญั

อยางมาก อีกท้ังการท่ีมีรายงานเลาขาวท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของกลุมผูชาย 

เชน กีฬา รถยนต และวิเคราะหกอนการแขงขันทั้งวัน จึงถือเปนสื่อที่ไดรับความนิยม

อยางสูง กอนจะมีการยายรูปแบบการสื่อสารมาในชองโทรทัศนดาวเทียมในปจจุบัน
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5. 5. แฟนบอล ULTRA และการเปลี่ยนผานของแฟนบอล
สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

กลุมแฟนบอลสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ก็เหมือนกลุมทางสังคม
และวัฒนธรรมทั่วไป มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธภายใน การควบคุมและ
จัดการระเบียบ ตลอดจนการเขาและออกของสมาชิก จุดเริ่มตนของการกอตัว
ชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2551 เมื่อกลุมแฟนบอลกลุมหนึ่งจัดตั้งกลุมแฟนคลับ
ประจําสโมสรขึ้น โดยท่ีผานมากลุมแฟนคลับของสโมสรแหงน้ีจะเรียกแทน
ตนเองวากลุม “ULTRA เมืองทอง” ซึ่งมีพลวัตของการเปลี่ยนแปลง ขยายตัว 
สลายตัวและกอตวัของสมาชิกมาโดยตลอด กลุมดัง้เดมิทีก่อตวัขึน้มพีฒันาการ
จากความสนใจสโมสรฟุตบอล โดยเฉพาะการท่ีสโมสรฟุตบอลเมืองทอง 
ยูไนเต็ด มีผูบริหารเปนสื่อสารมวลชนดานกีฬา และสามารถเขาใจชองทางการ
เผยแพรประชาสมัพนัธสโมสรแหงนีสู้กลุมเปาหมายทีส่นใจไดเปนอยางดี อกีทัง้
การท่ีผูบริหารมีความเขาใจธรรมชาตแิละลักษณะองคกรกฬีาระดบัโลก แนวทาง
การจัดการเรื่องการสงสารไปยังแฟนบอลจึงสามารถตอบสนองตอวัฒนธรรม
การชมฟุตบอล โดยเฉพาะตรงกับผูชมฟุตบอลในสังคมไทยที่ใหความสนใจ
และเรียนรูวถิกีารปฏิบตัมิาจากฟุตบอลอังกฤษเปนหลัก การนําวัฒนธรรมทีเ่ปน
รูปแบบการจัดการสโมสรอังกฤษ เชน การเปดเพลงประจําสโมสรกอนการ
แขงขัน การสรางรานขายสินคาที่ระลึก การจัดทําสื่อที่ผลิตซ้ําการบริโภคความ
เปนแฟน รวมทั้งการเปดโอกาสใหกลุมแฟนคลับไดเสนอแนะแนวทางที่ตนเอง
ตองการ ไดนําความศรัทธา ความรูสึกเปนเจาของรวม ตลอดจนไดเปดโอกาส
ใหกลุมแฟนบอลเหลาน้ีชวยกระตุนเพ่ือนฝูง คนในครอบครัว และแฟนบอล
ท่ีเร่ิมตนใหความสนใจฟุตบอลไทยลีก เขามาเชียรและมีความรูสึกรวมตอการเปน
กองเชียรสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เพิ่มมากขึ้น

ภายหลงัเร่ิมมีการรวมตัวเปนกลุมแฟนบอล โดยมกีารนดัหมายทาํกิจกรรม
รวมกันผานชองทางเว็บบอรดของกลุมแฟนบอลเปนหลัก จึงเกิดการสรางและ
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พัฒนารูปแบบกองเชียรและการเชียรประจําสโมสรขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมของ
การกอตัวอยูบนพื้นฐานชนชั้นกลางในเมือง ระเบียบการเชียรการแสดงออกใน
สนามบอล จึงอยูภายใตการควบคุมและพยายามไมใหเกิดเหตุการณที่จะนําไป
สูความรนุแรงข้ึน การท่ีสโมสรแหงน้ีประสบความสาํเร็จอยางมากในการแขงขัน
ชวง พ.ศ. 2552-2553 สงผลใหเร่ิมมีการเขารวมการแขงขันกับสโมสรระดับเอเชีย 
การเปลี่ยนแปลงฐานคิดจากการเรียนรูวัฒนธรรมการแสดงออกดานการเชียร
จากฟุตบอลอังกฤษ ซึ่งเปนท่ีแพรหลายในระยะเริ่มตนของการจัดต้ังกลุม
แฟนบอลสโมสรแหงนี้ จนเมื่อแกนนําแฟนบอลเห็นวารูปแบบการเชียร การใช
สัญลักษณตางๆ ของกองเชียรสโมสรฟุตบอลญี่ปุนและเกาหลีใต6 นาจะเปน
แนวทางท่ีใกลเคียงเหมาะสมกับกองเชียรของสโมสรแหงน้ีมากกวา จึงเริ่มมี
การพัฒนาการเชียรสไตลดังกลาวขึ้นมา

การท่ีกลุมแฟนบอล ULTRA ของสโมสรแหงนีม้พีฒันาการดานการจัดการ
กลุมทีมุ่งเนนใหเกดิความสมัพนัธแบบครอบครัว เพือ่นฝูงกนัไดระยะแรก ซึง่ได
รบัการสงเสรมิใหปรากฏผานส่ือกฬีาช่ือดงัของประเทศอยางสม่าํเสมอ สงผลให
เกิดการขยายความสัมพันธและจํานวนผูเขาชมในสนามมากยิ่งขึ้น โดยปจจัย
ที่มีสวนชวยใหจํานวนแฟนบอลเขามาเชียรในสนามมากขึ้น คือการท่ีสโมสร
ใหความรวมมือและสนับสนุนการกอต้ังและพัฒนาการของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ

6 
กลุมแฟนคลับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด พยายามยกระดับการเชียรดวยการสราง

สัญลักษณและกิจกรรมการเชียรในสนามใหมีความแตกตางและกาวหนามากกวาสโมสรอ่ืน

ในสังคมไทย โดยในชวงแรกนั้นใหความสนใจไปท่ีการพัฒนาธงประจําสโมสรขนาดใหญ 

เพลงเชียรประจําสโมสร และการใชพื้นที่สาธารณะหนาสนามการแขงขันเปนจุดระดม

บรรยากาศ ความรูสึกรวมใหเกิดความคึกคักและปลุกอารมณใหสามารถเกิดบรรยากาศ

การเชียรไดทันทีที่เริ่มการแขงขัน ผูสนใจการอธิบายแนวทางการเกิดขึ้นและใชสัญลักษณ

ดังกลาว กรุณาดูเพิ่มเติมที่ Whang Soon-Hee. 2004. “Football, Fashion and Fandom: 

sociological refl ections on the 2002 World Cup collective memories in Korea”. 

In Manzenreiter, Wolfram and Horne, John (eds.), Football Goes East: Business, 

culture and the people’s game in China, Japan and South Korea. New York: 

Routledge. pp.148-164.
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อยางตอเน่ือง ทั้งการท่ีผูบริหารสนับสนุนพ้ืนท่ีการทํากิจกรรมและสงเสริม
ใหนักฟุตบอลของสโมสรเขารวมกิจกรรมเพ่ือเปนกําลังใจ ตลอดจนเปนเคร่ืองมือ
ดึงดูดความสนใจและความศรัทธาจากแฟนบอลใหไดมากข้ึน เมื่อมีจํานวน
แฟนบอลใหความสนใจเขาสนามมากยิ่งขึ้น สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 
ไดเร่ิมพัฒนาสนามการแขงขันใหสามารถรองรับการเพ่ิมข้ึนของจํานวนแฟนบอลได 
อีกทั้งยังพัฒนาการบริการใหกับแฟนบอลในรูปแบบตางๆ อาทิ การรับสง
แฟนบอลที่ตองการติดตามการเชียรการแขงขันของสโมสร ในการแขงขันที่ตอง
เดินทางไปตางจังหวัดและตางประเทศ การขายต๋ัวเขาชมผานระบบตัวแทนจําหนาย
ของเอกชน เปนตน ทั้งนี้การหันมาใหความสนใจตอการจัดการความสัมพันธ
ทางสงัคมภายในระหวางสโมสรและกลุมแฟนบอล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรม
ทางธุรกิจของสโมสรที่คอนขางมีความกาวหนามากกวาสโมสรอ่ืนในชวงป 
พ.ศ. 2551 เปนตนมา จึงเกิดการรวมตัวขึ้นเปนกลุมแฟนคลับที่มีการกอตัว
ออกไปหลายกลุมดังนี้

1. กลุมที่ชื่นชอบฟุตบอลไทยมากอน กลุมนี้จะเปนกลุมคนที่อายุเกิน 
35 ปขึ้นไป ติดตามขาวสารฟุตบอลไทยมาต้ังแตยุคที่ฟุตบอลไทยมีนักกีฬา
ช่ือดังหลายคน อาทิ วิทยา เลาหกุล ชัชชัย พหลแพทย ปยะพงษ ผิวออน เร่ือยมา
ถงึยคุดรีมทมีทีม่นีท ีทองสกุแกว เปนหวัหนาทมี เรือ่งราวและความทรงจําพรอม
รอยย้ิมท่ีมักปรากฏบนใบหนาของแฟนฟุตบอลกลุมน้ี เม่ือมีโอกาสเลาถึงความสนใจ
ของการเขามาเปนสมาชิกแฟนคลับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด รวมทั้ง
เรือ่งราวการสนทนาท่ีกลุมแฟนบอลท่ีชืน่ชอบฟตุบอลไทยมากอน สะทอนภาพ
ความทรงจําและความคาดหวังตออนาคตของวงการฟุตบอล ตัง้แตทีส่มัยตนเอง
ยังเปนคนหนุมเร่ิมใหความสนใจการเขาไปเชียรทีมชาติไทย หรือสโมสรท่ีมี
ชื่อเสียงในอดีต เชน ทหารอากาศ ราชประชา การทาเรือแหงประเทศไทย และ
ธนาคารกสกิรไทย เปนตน การทีค่นกลุมน้ีมทีนุทางเศรษฐกจิและทนุทางสงัคม
จากการทํางานมาแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง สงผลใหระยะเริ่มตนของการกอตัว
กลุมแฟนบอล ULTRA ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กลุมแฟนบอล
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กลุมนี้คอนขางมีบทบาทในฐานะผูนําทางความคิด การกําหนดกิจกรรมและ
รูปแบบการแสดงออกในสนามของกลุม ตลอดจนยังเปนผูนําการทํากิจกรรม
นอกสนาม เชน กิจกรรมแขงขันฟุตบอล กิจกรรมแขงขันกอลฟ หรือจัดทํา
อปุกรณการเชยีรตางๆ ซึง่พ้ืนท่ีนอกสนามฟุตบอลน้ันเองทีเ่ปนปริมณฑลสําคญั
ของการสรางความสัมพันธในกลุมแฟนบอล ULTRA ของสโมสรแหงน้ี ใหมี
ความสนิทสนมและพัฒนากลุมกองเชียรขึ้นมาไดในระยะแรก อยางไรก็ตาม 
ระยะเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงสงผลตอความศรัทธาและความกระตือรือรนที่จะคง
สถานะแกนนาํของกลุมแฟนบอลกลุมนีไ้วไดดงัเดมิ เพราะภาระหนาทีค่รอบครัว
และการงานตามชวงวัย อีกท้ังการเกิดข้ึนของสโมสรระดับจังหวัดหรือภูมิภาค
จํานวนมาก ไดดึงใหแฟนบอลกลุมน้ีท่ีเคยมีบทบาทอยางสําคัญในระยะของการ
กอตัวเร่ิมแรก ไดใชประสบการณการพฒันากลุมสมาชกิแฟนคลบัสโมสรเอสซจี ี
เมืองทอง ยูไนเต็ด กลับไปมีบทบาทชวยเหลือสโมสรบานเกิดของตนเอง ขณะท่ี
อีกสวนหน่ึงไดลดบทบาทเปนกลุมแฟนบอลเพ่ือใหสมาชกิรุนใหมๆ  ไดเขามาทาํ
หนาท่ีในสวนแกนนําแทน แตยังคงสามารถสนับสนุนกิจกรรมและสินคา
ของสโมสร ตลอดจนยังคงหาโอกาสทีจ่ะเขามารวมเชยีรสโมสรเอสซีจ ีเมอืงทอง 
ยูไนเต็ด ที่สนามอยูเสมอ

2. กลุมที่ชื่นชอบฟุตบอลตางประเทศ กลุมนี้ถือวามีความหลากหลาย
ท้ังในมิติชวงวัยและการเขามาเปนสมาชิก โดยสวนใหญของกลุมท่ีช่ืนชอบฟุตบอล
ตางประเทศจนกลายมาเปนแฟนคลับของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้น 
มาจากการติดตามส่ือสารกีฬาประเภทตางๆ ในเครือสยามสปอรตและส่ือมวลชน
กีฬาอื่น ที่เริ่มหันมาใหความสนใจตอปรากฏการณฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 
ที่สามารถยกระดับการจัดการแขงขัน การจัดการลิขสิทธ์ิถายทอดสดและ
สิทธิประโยชน ตลอดจนเร่ิมเปนกระแสไปตามกลุมคนท่ีชอบกีฬาฟุตบอล 
ตลอดจนขยายความนิยมออกสูภูมิภาคตางๆ อยางตอเน่ือง สงผลใหกลุมท่ีช่ืนชอบ
ฟุตบอลตางประเทศท่ีอยากใหฟุตบอลไทยสามารถมีมาตรฐานการบริหาร
จดัการและบรรยากาศการชมฟตุบอลทีส่นกุสนานอยางทีเ่คยไดเหน็ จากการไป
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ติดตามฟุตบอลรายการสําคัญระดับโลก ผานการเดินทางไปชมในสนามหรือ
การถายทอดสดก็ตาม จึงถือโอกาสเขามาเชียรฟุตบอลในสนามของสโมสรเอสซีจี 
เมืองทอง ยูไนเต็ด ทั้งน้ี แฟนบอลที่ชื่นชอบฟุตบอลตางประเทศมักสะทอน
อารมณความรูสึกท่ีเรียกไดวา “ติดใจ” หรือ “ศรัทธา” ในความคึกคักของบรรยากาศ
การเชยีร การกระตุนกันเองของสมาชกิแฟนคลับในสนามอยางตอเนือ่ง ถอืเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมที่แตเดิมเคยสนใจแตฟุตบอลตางประเทศเร่ิมมีความ
ผูกพันกับสโมสรแหงนี้ นอกจากนี้ การเคยผานกิจกรรมและใหความชวยเหลือ
กนัและกนัยงัเปนเหมอืนการสรางความเปนมติรสหายในกลุมแฟนบอลดวยกัน
ไดดีอีกดวย กลุมแฟนบอลท่ีช่ืนชอบฟุตบอลตางประเทศมักจะขับรถและเดินทาง
ไปเชียรฟุตบอลรวมกันในระยะแรกของการออกไปเชียรฟุตบอลที่ตางจังหวัด 
เม่ือมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกนั ชวยเหลอืในชวงเวลาทีม่กีารปะทะกบัแฟนบอล
ฝงตรงขาม หรือยามเมื่อการเดินทางประสบปญหา จึงเปนชวงเวลาที่สามารถ
สรางเครอืขายความสมัพันธของกลุมแฟนคลบัสโมสรแหงน้ีใหขยายจํานวนและ
เพิ่มความเหนียวแนนไดมากยิ่งขึ้น แมวาปจจุบันกลุมคนที่ชื่นชอบฟุตบอล
ตางประเทศจะเร่ิมมีสโมสรทางเลือกใหเร่ิมตนเชียรมากย่ิงข้ึน แตเช่ือไดวาแฟนบอล
ที่สมาทานความศรัทธาตอสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด จะเปนที่นาจดจํา
ในฐานะตนทางของการกอรางสรางกลุมฟุตบอลแฟนคลับใหเห็นเปนตัวอยาง
แรกๆ ของสโมสรฟุตบอลไทยได

3. กลุมทองถ่ินนิยม การท่ีสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีประวัติศาสตร
และความสมัพันธกบัทองถ่ินท่ีไมไดชดัเจนเหมอืนกบัสโมสรทีก่อต้ังมาเปนระยะ
เวลานาน เชน การทาเรือแหงประเทศไทย หรือราชประชาสโมสร รวมทั้งไมได
มีลักษณะการกอตัวในฐานะตัวแทนทองถ่ินระดับจังหวัด สงผลใหแฟนบอลกลุมน้ี
จึงมีที่มาและลักษณะที่หลากหลายตามชวงเวลาของการที่สโมสรแหงนี้ไป
เก่ียวของดวย โดยเม่ือพิจารณาจากประวัติศาสตรการกอต้ังและช่ือของสโมสรแลว 
ในชวงท่ีฟุตบอลสโมสรของไทยกําลังกลับมามีพัฒนาการที่ดีอีกคร้ังชวงป 
พ.ศ. 2552 น้ัน กลาวไดวายังคงมีแฟนบอลจากเขตมีนบุรี หนองจอก คลองสามวา 
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ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสนามการแขงขันและสถานท่ีพักตัวฝกซอมของนักกีฬาสโมสรแหงน้ี
ในอดีตเขามาเชียรจํานวนหน่ึง ตอมาเม่ือมีการยายมาเชาและพัฒนาพ้ืนที่
เมืองทองธานีจนถึงปจจุบัน กลุมท่ีเคยสนับสนุนในกลุมแรกมีจํานวนลดลง 
โดยสวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปสนับสนุนสโมสรอื่นท่ียายสนามการแขงขันไป
ยานหนองจอก ขณะท่ีอีกสวนหน่ึงยังคงตามใหกําลังใจสโมสรเอสซีจี เมืองทอง 
ยูไนเต็ด แตไมไดมีจํานวนท่ีมากเทาระยะแรก อยางไรก็ตาม การท่ีสโมสรแหงน้ี
ยายการดําเนินกิจกรรมตางๆ มาอยูที่ยานเมืองทองธานีเปนหลัก ไดสงผลให
ผูคนในชุมชนยานเมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ ชุมชนยานปากเกร็ด ตลอดจน
คนนนทบุรีที่ชื่นชอบการดูฟุตบอล ตั้งแตกลุมเยาวชน กลุมครอบครัว และ
กลุมวัยรุนหนุมสาว ไดมาใหการสนับสนุนสโมสรเปนจํานวนมากข้ึน และ
เม่ือพิจารณาถึงการยืนหยัดสนับสนุนตอเน่ืองแมวาสโมสรจะมีชวงเวลาท่ีขาดการ
ประสบความสําเร็จในการแขงขันเชนในอดีต แฟนบอลกลุมทองถ่ินมีแนวโนม
อยางชดัเจนท่ีจะยังคงสนับสนุนสโมสร เห็นไดจากจํานวนยอดขายต๋ัวปของสโมสร
ซ่ึงสวนใหญจะเปนกลุมแฟนบอลทองถิ่น ที่มีความพรอมดานการเดินทางและ
ใหการสนับสนุนสโมสรในมิติของสโมสรฟุตบอลประจําทองถิ่นไดมากขึ้น

6. 6. ULTRA ผลัดใบ: บอลกรุงแคสะใจ 
บอลบานเราอยูในสายเลือด

จุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกประการหน่ึงของวงการฟุตบอลไทยในปจจุบัน คือ
การพัฒนาศักยภาพของทีมชาติไทย และการขยายตัวของฐานผูชมและ
การแขงขันดานผลงานในรายการฟตุบอลไทยพรเีมียรลกีในระยะ 5 ปทีผ่านมา 
ไดสรางใหทีมฟุตบอลในตางจังหวัดเกิดความตื่นตัวและสามารถยกระดับ
มาตรฐานการบรหิารจัดการ ตลอดจนศักยภาพดานผลการแขงขันข้ึนมาทัดเทยีม
กับสโมสรที่เคยมีความโดดเดนในอดีต ตัวอยางท่ีชัดเจนอยางสโมสรบุรีรัมย 
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ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี หรือสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสดา 
เปนตน นอกจากนี้ การที่การแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกไดผลักดันใหเกิด
สโมสรฟุตบอลอาชีพไปตามจังหวัดตางๆ มากข้ึน ไดสงผลใหแฟนคลับของ
สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่มีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัดและแฟนบอล
ตางจังหวัดเองที่เคยช่ืนชอบความโดงดังของสโมสรแหงน้ี เร่ิมมีทางเลือก
เพ่ือการเชยีรฟตุบอลมากย่ิงข้ึน จงึปฏเิสธไมไดวาการแขงขันท่ีกระจายมาตรฐาน
ใหทดัเทียมกันมากขึน้ในวงการฟตุบอลอาชีพนัน้ ไดสงผลใหสโมสรในเมอืงหลวง
เสียจํานวนฐานกองเชียรที่เปนคนตางจังหวัดไปพอสมควร

นอกจากน้ัน ชวงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปไดสงผลใหสังคมออนไลนเขามา
เปนพืน้ทีก่ารสือ่สารท่ีสาํคญัทีส่ดุของกระบวนการปฏิสมัพนัธนอกสนามฟุตบอล
ของกลุมแฟนคลับ กลาวคือ ในอดีตยุคเริ่มตนที่แฟนบอลจําเปนตองมีพื้นที่
ทางกายภาพและพ้ืนที่กิจกรรมที่ไดเจอกัน เพื่อใหเกิดการนัดหมายพูดคุย 
นัดวันเวลา และพัฒนารูปแบบการเชียรรวมกัน ปจจุบันสามารถแทนที่ไดดวย
การสื่อสารทางโปรแกรมส่ือสารสังคมทั้ง Facebook, Line และ Facebook 
Live สงผลใหกจิกรรมท่ีเคยดงึดดูและพัฒนาความสัมพนัธของแฟนบอลไวดวย
กันผานการพบหนากันลดนอยลง และถูกเปลี่ยนแทนที่ดวยการพูดคุยกันผาน
เทคโนโลยีมากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกเปนท่ีรูจัก 
และมีขาวสารใหติดตามไดหลายชองทาง ทั้งเว็บไซต อินเทอรเน็ต Instagram 
และ Facebook Fan Page ของสโมสรหรือนักกีฬาก็ตาม ความกาวหนามากข้ึน
ของวงการเทคโนโลยไีดสงผลสาํคัญประการหน่ึงตอกลุมแฟนคลับฟุตบอลสโมสร
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กลาวคือ ไดเกิดกลุมแฟนคลับสโมสรแหงนี้กลุมใหม 
โดยแฟนบอลกลุมนีเ้กดิจากการติดตามชองทางส่ือสารสาธารณะของนักฟุตบอล
ชือ่ดงัของสโมสร รวมทัง้เกดิขึน้ในชวงเวลาใกลเคยีงกบัการกลบัสูผลงานท่ีดขีอง
ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใตการเปนหัวหนาผูฝกสอนของ “ซิโก” เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง ทั้งน้ีแฟนบอลกลุมใหมที่เร่ิมเขามาเปนแฟนคลับของสโมสรแหงน้ี
มากขึ้นมี 2 กลุม ไดแก
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กลุมท่ีหน่ึง คอื กลุมขาส้ันบาบอล กลุมแฟนคลบักลุมน้ีเปนกลุมท่ีเพ่ิงเริม่
ใหความสนใจฟุตบอลตามชวงวัย โดยเร่ิมตนเขามาสนามฟุตบอลโดยมี
ผูปกครอง ครู หรือกลุมเพื่อนเปนผูชักชวน แมวากลุมเด็กขาสั้นบาบอลจะอยู
ในระดบัมธัยมศึกษาแตเมือ่มโีอกาสหรือสามารถสะสมเงินเก็บมาได จะใหความ
สําคัญกับการซ้ือของท่ีระลึกของสโมสรเปนลําดับแรก เน่ืองจากยานเมืองทอง
ธานีมีโรงเรียนขนาดใหญตั้งอยูทั้งในเขตอําเภอปากเกร็ดและจังหวัดนนทบุรี
หลายแหง สโมสรเอสซีจ ีเมอืงทอง ยไูนเตด็ จงึใหความสําคญักบัการสรางความ
สัมพันธที่ดีกับโรงเรียนและเยาวชนกลุมนี้ โดยจะมีการจดักิจกรรมออกไปตาม
โรงเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดเขามาทดลองฝกซอมฟุตบอล เพื่อคัดตัว
เปนเยาวชนของสโมสร รวมทั้งยังเปดโอกาสใหพูดคุย ถายรูปกับนักฟุตบอล
อยางเปนกนัเอง ถอืเปนกจิกรรมท่ีสรางความสมัพนัธและความประทบัใจใหกบั
กลุมวัยรุนมัธยมไดเปนอยางมาก นอกจากนี ้การพยายามพฒันาศนูยฝกเยาวชน
ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ถือเปนอีกหนึ่งชองทางที่สามารถดึงดูด
เพื่อนฝูง ผูปกครอง และญาติของเยาวชนเหลานี้ ใหกลายมาเปนผูสนับสนุน
สโมสรได สําหรับการแสดงออกของในการเชียรนั้น แมวากลุมขาสั้นบาบอลจะ
ไมไดมีพ้ืนท่ีหรือกลุมเฉพาะในสนามการแขงขัน ข้ึนอยูกับการรวมตัวของเพ่ือนฝูง
และความสําคัญของนัดการแขงขันหรืออาจไปเปนตามบรรยากาศพาไป ในมิติ
การติดตามขาวสารน้ัน กลุมแฟนคลับกลุมนีถ้อืวาตดิตามขาวสารของสโมสรจน
ไดชื่อวาเปนกลุมที่มีความแมนยําในขอมูลนักกีฬาและความเคลื่อนไหวในการ
แขงขนัของสโมสรคอนขางมาก เนื่องจากใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการเขา
ถึงขอมูลขาวสาร จนหลายครั้งที่กลุมขาสั้นบาบอลมักการันตีวา ถึงแมไมมี
สตางคเขามาชมในสนามเทาคนวัยกลางคน แตใจรักและติดตามทางโทรทัศน
ไมนอยไปกวากันหรืออาจมากกวาดวยซ้ํา

กลุมท่ีสอง คอื กลุมแฟนบอลสายสวย อนัทีจ่ริงสามารถกลาวไดวา สโมสร
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีแกนนําแฟนบอลหญิงของสโมสรเพื่อเปนการสราง
สีสันและดึงดูดความสนใจในชวงกอนและพักการแขงขันมาต้ังแตระยะแรกของ
การยายสนามการแขงขันมายังเมืองทองธาน ีอยางไรก็ตาม เม่ือกระแสการเชยีร
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ฟุตบอลทีมชาติไทยมีพลังมากข้ึนในสังคมไทย นักฟุตบอลถูกทําใหเปนเซเลบ7 
กลาวคือ สื่อมวลชนท้ังวงการกีฬาและบันเทิงใหความสนใจ มีการติดตาม
ขาวสารผานชองทางสื่อสารสาธารณะสวนตัวของนักกีฬา ยิ่งเม่ือเปนนักกีฬา
ฟุตบอลที่ผลงานและมีภาพลักษณภายนอกท่ีดี จะย่ิงสงเสริมใหเปนที่สนใจ
มากข้ึน สโมสรเอสซจี ีเมอืงทอง ยไูนเต็ด เองก็มนีกักฬีาทีเ่ปนทีช่ืน่ชอบของกลุม
แฟนบอลหญิงหลายคน ดังน้ันภายหลังการติดตามในระดับทีมชาติ กลุมแฟนบอล
หญิงหรือแฟนบอลสายสวย จึงรวมตัวกันเปนกลุมยอยๆ เชน กลุมเดอะแมยก
หรือแฟนคลับเฉพาะตัวของนักกีฬา ติดตามมาเชียรในระดับสโมสรดวยเชนกัน 
ความเคลือ่นไหวท่ีปรากฏดังกลาวมีความชัดเจนมาก จนในหลายนัดการแขงขัน
สโมสรตองอนุญาตใหนักกีฬาไดพบกับแฟนคลับของตนเองเปนกรณีพิเศษ
หลังการแขงขัน รวมท้ังมีการอนุญาตเปนการเฉพาะใหสามารถแจกเสื้อของ
นักกีฬาไดเปนคร้ังคราวอีกดวย ทั้งนี้จะเห็นไดวา ในอนาคตแนวโนมของกลุม
แฟนบอลหญิงลักษณะนี้ยังข้ึนอยูกับความนิยมของนักกีฬามากกวาสโมสร 
ดังนั้นสโมสรจึงพยายามปรับกิจกรรมระหวางพักการแขงขัน หรือการใหเกียรติ
และอํานวยความสะดวกกลุมแฟนบอลหญิงเม่ือตองใชพื้นที่สาธารณะตางๆ 
ของสโมสร เพื่อใหเปนการดึงดูดแฟนบอลกลุมนี้ใหมากขึ้น

จะเห็นไดวา การผลัดใบของกลุมแฟนบอล ULTRA ของสโมสรเอสซีจี 
เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้น เกิดขึ้นจากการขยายตัวของจํานวนสโมสรฟุตบอล
ในภูมิภาคตางๆ สงผลใหกลุมแฟนบอลวัยกลางคนที่เคยเปนแกนหลักใหกับ

7 
งานของ Andrews, David and Jackson, Steven ท่ีช่ือวา “Sport Stars: The Cultural Politics 

of Sporting Celebrity” ไดอธิบายการกลายเปนเซเลบริตี้ของนักกีฬาวามีองคประกอบ

หลายประการ แตโดยสวนใหญสามารถพิจารณาไดจากความโดดเดนของผลงานของ

นกักีฬา ความสนใจตดิตามขาวสารของผูคนในสังคม และผลประโยชนทีส่ือ่สารมวลชนจะ

ไดรับจากการนําเสนอขาวนักกีฬาคนนั้น ตลอดจนภาพลักษณรูปรางหนาตาก็เปน

องคประกอบท่ีเสริมใหกันได ทั้งน้ี ในหลายกรณีการท่ีนักกีฬาสามารถเปนตัวแทน

ภาพลักษณที่ชาติ สังคม และวัฒนธรรมคาดหวังได จะย่ิงมีผลตอการขยายความนิยม

ไปยังผูคนในสังคมไดดีมากขึ้น
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การนําเชียร สวนหน่ึงไดแบงความสําคัญและการทํากิจกรรมไปชมและเชียร
สโมสรทีเ่ปนถิน่ฐานบานเกดิของตนเอง ซึง่สวนใหญสโมสรฟุตบอลในตางจงัหวดั
เริ่มมีพัฒนาการและการจัดตั้งกองเชียรขึ้นมาแลวเชนกัน ดังนั้นแฟนคลับ
ที่ยังคงความรักและศรัทธาท่ีมั่นคงกับสโมสร ทั้งท่ีเปนกลุมเยาวชนหนาใหม 
กลุมคนยานแจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี และกลุมที่เชียรมาตั้งแตเริ่มแรก 
จึงเปนกลุมสวนใหญที่เปนแฟนบอล ULTRA ของสโมสรแหงนี้ในปจจุบัน

7. 7. สรุปทายบท

การเกิดข้ึนของแฟนบอล ULTRA มีสวนตอการขยายกระแสความนิยม
และมูลคาทางการตลาดตอภาพรวมของการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับ
สโมสรของไทยเปนอยางยิ่ง สําหรับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้น 
แฟนบอล ULTRA ที่ในอดีตเคยเคล่ือนไหว และทํากิจกรรมรวมกันในนาม 
“ULTRA เมืองทอง” เปนอีกหนึ่งสัญลักษณของชวงเวลาแหงการกลับมาเปนที่
สนใจอีกคร้ังของฟุตบอลอาชพีระดับสโมสร การเปลีย่นผานสมาชกิจากกลุมคน
ท่ีต่ืนเตนและช่ืนชอบกับการบริหารจัดการท่ีเปนมืออาชีพ มาสูรากฐานของทองถ่ิน
และแรงดึงดูดของนักฟุตบอลชื่อดังจากทีมชาติ เปนทิศทางที่สโมสรฟุตบอล
อาชีพของไทยกําลังปรับตัวตอความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในการเขาและออก
ในฐานะกองเชียรฟุตบอลสโมสร

ดังนั้น ความทาทายประเด็นหน่ึงที่สําคัญในระยะตอไปของการจัดการ
แขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทย คงเปนเรื่องการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ การตดัสนิใจตอปญหาและปรบัทศิทางการทํางานใหมมีาตรฐาน
มากข้ึน เพราะการดําเนินการใหไดดังกลาว จะเปนกลไกสําคัญที่จะสามารถ
พฒันากระแสความช่ืนชอบ ทัง้สาํหรบัแฟนบอลสายแขง็ สายสวย สายหนาใหม 
ใหยังคงความสนใจกับการแขงขันรายการนี้ตอไป ขณะท่ีการเครือขายธุรกิจ 
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อุตสาหกรรมกีฬา และสื่อสารมวลชนนั้น มีแนวโนมและมุงความสนใจที่จะมี
ปฏิสมัพันธกบักิจกรรมท่ีมกีาํลังซ้ือของผูคนเขามาเก่ียวของ “แฟนบอล ULTRA” 
ในฐานะผลผลิตจากปฏิบัติสัมพันธระหวางความช่ืนชอบตอกีฬาฟุตบอล
และการบรหิารจัดการของสโมสรฟุตบอลอาชีพ จงึมบีทบาทสําคญัตอการดาํรง
และพัฒนาสโมสรฟุตบอลของไทย ใหสามารถยืนหยัดอยูบนเวทีการแขงขัน
ทั้งในและนอกสนามแขงขันไดในระยะยาวตอไป
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วัฒนธรรมแฟนและ
การบริโภคฟุตบอล

อาจินต ทองอยูคง1

1. 1. บทนํา

หากเปรียบเทียบระหวางการติดตามชมฟุตบอลตางประเทศกับฟุตบอลไทย
ของผูคนในสังคมไทยแลว ความแตกตางสําคัญประการหนึ่งคือ การติดตาม
ฟุตบอลตางประเทศน้ันเปนการชมการแขงขันผานส่ือโดยเฉพาะการถายทอดสด
เปนหลัก ขณะท่ีการติดตามฟุตบอลไทย (โดยเฉพาะต้ังแตการเติบโตของไทยลีก
ชวงป 2552 เปนตนมา) นั้น แฟนบอลมักไปที่สนามแขง ประกอบกับที่สโมสร
ฟุตบอลไทยมักเปนสโมสรประจําจังหวัดซึ่งแฟนบอลสามารถโยงตนเองเขากับ
ความเปนตัวแทนของสโมสรไดมากกวาสโมสรตางประเทศ ในแงนี้ การบริโภค

1 
เรียบเรียงและปรับจากสวนหน่ึงของโครงการวิจัยเรื่อง “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: 
การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” โดยมีผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วสันต ปญญาแกว (หัวหนาโครงการ) อาจินต ทองอยูคง และพงศกร สงวนศักด์ิ 

(นกัวิจยั) ไดรบัทุนสนบัสนนุจาก ศนูยศกึษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (มีนาคม 2558 – เมษายน 2559) และบทความเรื่อง “เขตปกครองพิเศษ

คลองเตย: ความเปนยาน ความเปนชาย และการสรางชุมชนใหมผานการบริโภคฟุตบอล

ของแฟนการทาเรือ เอฟซี” (อาจินต, 2559)

9





ฟุตบอลสองแบบนี้จึงมีลักษณะบางประการท่ีแตกตางกันอยู อาจกลาวไดวา 
การบริโภคฟุตบอลตางประเทศนั้นเปนการบริโภคเกมการแขงขันหรือเปนการ
บริโภคดวยการดูผานจอโทรทัศนเปนหลัก ขณะที่การบริโภคฟุตบอลไทย
ประกอบไปดวยกิจกรรมจํานวนมากท่ีแฟนบอลแสดงปฏิบัติการในสนาม
ฟุตบอล รวมถึงลักษณะความเปนตัวแทนของสโมสรท่ีแฟนบอลมีบริบทรวม 
ทําใหการบริโภคฟุตบอลไทยน้ันมีความหมายที่มากกวาการดูฟุตบอล2 หรือ
อาจเรียกไดวาเปนการบริโภคท่ีเต็มไปดวยบริบท ดวยลักษณะของการบริโภค
ที่เต็มไปดวยบริบทดังกลาวทําใหนอกจากบริโภคดวยการดูแลว แฟนบอลไทย
ยงับริโภคฟุตบอลในอีกหลากหลายลกัษณะ เชน บริโภคฟุตบอลในฐานะตวัแทน
ของทองถิ่น ในฐานะชุมชนรูปแบบใหม ในฐานะพื้นที่ของผูชาย3

2. 2. การบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของทองถิ่น

ปจจุบันเกือบทุกจังหวัดมีสโมสรฟุตบอลต้ังอยูอยางนอยจังหวัดละ 
1 สโมสร แมในทางกฎหมายแลวสโมสรจะมีสถานะเปนนิติบุคคลแตชื่อสโมสร
ก็มักจะมาจากชื่อจังหวัดหรือทองถ่ินท่ีสโมสรตั้งอยู ทําใหสโมสรมีลักษณะ
เปนเสมอืนตวัแทนของทองถิน่ งานศกึษาเกีย่วกบัฟตุบอลไทยหลายชิน้เสนอไป

2 
ตัวอยางของกรณีน้ีอาจสะทอนไดผานคําอธิบายของแฟนบอลไทยท่ีมีบทบาทเปนผูนําเชียร 

ผูนําเชียรเหลาน้ีตองหันหนาเขาอัฒจันทร-หันหลังใหกับสนามฟุตบอล เพ่ือกระตุนให

แฟนบอลคนอ่ืนๆ รองเพลงเชียร ทําใหพวกเขาแทบจะไมเห็นเกมการแขงขันเลย แตพวกเขา

กเ็ลอืกทีจ่ะรบับทบาทน้ี หรืออยางกรณทีีแ่ฟนบอลถกูลงโทษหามเขาไปในสนาม แตหลายๆ 

คร้ังก็มีแฟนบอลจํานวนมากมาท่ีสนามและจับกลุมกันรองเพลงเชียรอยูขางสนาม ทัง้ทีจ่รงิๆ 

แลวพวกเขาก็สามารถดูการถายทอดสดทางโทรทัศนได ดูประเด็นน้ีเพ่ิมไดท่ี “เปนแฟนบอล

มันมีอะไรมากกวาดูบอล: ปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมของการมีสวนรวมของแฟนสโมสร

ฟุตบอลไทย” อาจินต (2555: 69-104)
3 

อยางไรก็ดี การบริโภคบางลักษณะก็อาจพบไดในกลุมคนไทยที่นิยมฟุตบอลตางประเทศ 

แตมีปริมาณและความเขมขนนอยกวา
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ในทางเดียวกันวา ความนยิมในสโมสรทองถ่ินเปนปจจยัสาํคญัทีท่าํใหเกดิกระแส
นิยมฟุตบอลไทย (กุลวิชญ, 2551; ภิญญพันธุ, 2552) ในกรณีของแฟนบอล
บริเวณกรุงเทพฯ นั้น นอกจากจะมีสโมสรที่ชื่อโยงถึงกรุงเทพฯ อยางเชน 
“แบงค็อก ยูไนเต็ด” และ “บางกอก เอฟซี” แลว ยังมีกรณีที่สโมสรเปนตัวแทน
ของยานดวยคือ กรณขีองสโมสร “การทาเรอื เอฟซ”ี นอกจากนีย้งัมีกรณเีฉพาะ
อกีรูปแบบหน่ึง คอืกลุมท่ีเรียกวา “แฟนบอลพลัดถ่ิน” ซึ่งท้ังสองกรณีนี้แสดงถึง
การบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของทองถิ่นไดเปนอยางดี

2.1 แฟนสโมสรการทาเรือกับความเปนชาวคลองเตย
สโมสรฟุตบอลการทาเรือ เอฟซี กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 ในฐานะที่เปน

กิจกรรมสวนหน่ึงของการทาเรือแหงประเทศไทย4 และสงทีมเขารวมในการ
แขงขันฟุตบอลรายการตางๆ แลวประสบความสําเร็จเปนจํานวนมากจนเปนที่
รูจักของแฟนบอลไทย ปจจุบันสโมสรทาเรือมีสถานะเปนสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
ใชสนามแขงขันชื่อ แพต สเตเด้ียม (PAT stadium)5 ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ของ
การทาเรือฯ บริเวณเขตคลองเตย กรุงเทพฯ ดังนั้นแลว เพื่อที่จะทําความเขาใจ
บริบทเชิงพ้ืนท่ีของสโมสรทาเรือ จึงตองกลาวถึงความสัมพันธระหวางการทาเรือฯ 
กับชุมชนคลองเตยที่เกี่ยวพันแบบแยกจากกันไดยากดวย

การทาเรือฯ กับคลองเตย6

ในชวงทศวรรษ 2480 รฐับาลไทยมแีผนจะกอสรางทาเรือเพ่ือขนสงสนิคา
บริเวณคลองเตย จึงเวนคืนท่ีดินประมาณ 2,500 ไร แตระหวางน้ันไดเกิด

4 
จากน้ีไปจะเรียกสโมสรฟุตบอลการทาเรือ เอฟซี วา “ทาเรือ” หรือ “สโมสรทาเรือ” 

และเรียกการทาเรือแหงประเทศไทยวา “การทาเรือฯ”
5 

PAT มาจากอักษรยอของ Port Authority of Thailand ซึ่งเปนชื่อในภาษาอังกฤษของ

การทาเรือฯ
6 

ขอมูลในสวน “การทาเรือฯ กับคลองเตย” น้ี เรียบเรียงจาก การทาเรือแหงประเทศไทย (ม.ป.ป.), 

สมพงษ พัดปุย (2554) และวิชัย รูปขําดี เฉลิม เกิดโมลี และสังคม คุณคณากรสกุล (2550)
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สงครามโลกครั้งท่ี 2 จนโครงการหยุดชะงักไปชวงหน่ึง ทําใหเร่ิมมีคนอพยพ
เขามาอยูอาศัยในบริเวณท่ีเวนคืน กอนท่ีตอมาในป 2490 จะเร่ิมมีกอสราง
อกีคร้ัง แตดวยงบประมาณทีม่จีาํกดัทาํใหการทาเรือฯ ใชทีด่นิไปเพยีงประมาณ 
400 ไร เกดิมีทีด่นิวางเปลาจาํนวนมาก จงึมคีนเขามาอยูอาศัยและใชประโยชน
จากที่ดินวางเปลามากขึ้น

จนในป 2494 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย 
พุทธศักราช 2494 ตั้งการทาเรือแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงคมนาคม หลังจากท่ีมีการกอสรางและดําเนินกิจการทาเรือคลองเตยแลว 
ทําใหบริเวณนั้นกลายเปนศูนยกลางธุรกิจ มีโรงงานและตลาดขนาดใหญ 
รวมถึงเม่ือมีการกอสรางขยายทาเรือก็ยิ่งทําใหมีคนเขามาอยูอาศัยและทํางาน
ในบริเวณนี้มากขึ้น ซึ่งงานที่ผูอพยพทําสวนใหญก็จะเกี่ยวของกับการกอสราง
ทาเรือหรือกิจการทางเรือตางๆ โดยเฉพาะผูอพยพจากตางจังหวัดที่เขามา
หางานทําเน่ืองจากเปนแหลงท่ีพักอาศัยราคาถูกและใกลแหลงงาน ทั้งท่ีเปน
การสรางท่ีพักอาศัยแบบชั่วคราวและถาวร ซึ่งโดยมากเปนการเขาไปอยูอาศัย
ในพื้นที่วางเปลาที่ตามกฎหมายแลวเปนที่ดินของการทาเรือฯ

ชวงประมาณป 2500-2511 จํานวนคนที่ยายเขามาอาศัยมีจํานวนมาก
โดยไมไดมีการวางโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม ทําใหเกิดเปนชุมชนแออัด
ขนาดใหญขึ้น ในชวงนี้การทาเรือฯ เริ่มไลรื้อที่อยูอาศัยของชาวบาน กระทั่งใน
ชวงป 2515 มีการไลรื้อครั้งใหญ ทางดานชาวบานก็มีการรวมตัวตอสูเพ่ือ
เรียกรองสิทธิ์ในการอยูอาศัย กระทั่งเกิดการฟองรองและการทาเรือฯ ชนะคดี 
ทาํใหชาวบานจาํนวนหนึง่ถูกจบักุมในขอหาบกุรุก หลังจากน้ันก็มคีวามพยายาม
ไลรื้อครั้งใหญๆ อีกหลายครั้ง ซึ่งชาวคลองเตยก็พยายามรวมกลุมกันเรียกรอง
สิทธิ์ในการอยูอาศัยมาตลอด

แฟนบอลทาเรอืชาวคลองเตยสูงอายเุคยเลาใหผูเขยีนฟงถงึประสบการณ
ถูกไลรื้อวา เขาเคยประสบกับการไลรื้อมาหลายครั้ง แมจะไลเรียงลําดับ
เหตุการณไดไมแมนยํานัก แตความทรงจําที่ดูจะชัดเจนที่สุดของชาวคลองเตย
เก่ียวกับการไลร้ือคือการเกิดไฟไหมในชวงท่ีมีการพยายามไลร้ือ
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จากความสัมพนัธระหวางการทาเรือฯ กบัผูคนท่ีอาศัยอยูบริเวณคลองเตย
ทีม่ตีอกันมายาวนาน ทัง้ในแงของการเปนแหลงงาน ทีอ่ยูอาศยั ไปจนถึงสถานะ
ระหวางผูไลรื้อกับผูถูกไลรื้อดังท่ีกลาวไปนั้น ไมวาจะในทางลบหรือบวกมันก็
สรางความสัมพันธระหวางชาวคลองเตยกับการทาเรือฯ ขึ้นมาดวยระยะเวลา
ยาวนานหลายสิบป

สโมสรการทาเรือ เอฟซี
เดิมสโมสรทาเรือมีสถานะเปนสโมสรฟุตบอลกึ่งสมัครเลน-กึ่งอาชีพ 

ภายใตการเปนสวนหน่ึงของการทาเรือฯ มาต้ังแตเร่ิมกอต้ัง จนเม่ือป 2552 
ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย 
โดยขอบังคับท่ีสําคัญขอหนึ่งคือ ทุกๆ สโมสรในไทยพรีเมียรลีกซ่ึงเปนลีก
ระดับสูงสุดตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลและดําเนินการในลักษณะของธุรกิจ
ที่แสวงหากําไร ดวยเหตุนี้จึงทําใหพิเชฐ มั่นคง ซึ่งขณะน้ันดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารระดับสูงของการทาเรือฯ จดทะเบียนตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท ทาเรือไทย 
จาํกดั” เพือ่ดาํเนนิงานสโมสรทาเรอืฯ ทาํใหในทางกฎหมายแลวนบัไดวาสโมสร
ทาเรือเปนสโมสรฟุตบอลอาชีพ โดยงบประมาณในการดําเนินงานสวนหนึ่ง
มาจากการสนับสนุนของการทาเรือฯ และกลุมธุรกิจทองถิ่นอยางเชนบริษัท 
Legal Professional ซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยบริเวณคลองเตย

หลังพิเชฐออกจากตําแหนงประธาน ผูบริหารคนตอๆ มา รวมถึงผูสนับสนุน
ทางการเงินรายใหญของทาเรือก็มักจะเปนกลุมทุนหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การทาเรอืฯ กจิการขนสงทางเรือ หรือคลองเตยแบบเดยีวกบัสมยัของพเิชฐเสมอ 
ไมวาจะเปนวรพงษ ตนัตเิวชยานนท เจาของบริษทั ซปุเปอรรชิ (แบงค็อก) จาํกดั 
ที่ทํากิจการเก่ียวกับการแลกเปล่ียนเงินตรา7 ไปจนถึงคํารณวิทย ธูปกระจาง 
(ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจนครบาล) กับตรีลุพธ ธูปกระจาง 
ลูกชายของคํารณวิทย

7 
วรพงษ เคยสมัคร ส.ส. เขตคลองเตย ในสังกัดพรรคเพื่อไทย เมื่อการเลือกต้ังป 2554 

ขณะที่เปนประธานสโมสรทาเรือ แตไมไดรับเลือกตั้ง
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กระทั่งตนป 2558 มีการเปลี่ยนประธานสโมสรมาเปนนวลพรรณ ล่ําซํา 
จากตระกูล “ล่าํซํา” กลุมทุนใหญระดับประเทศ ปจจุบนันอกจากประธานสโมสร
ทาเรือแลว นวลพรรณยังดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) และมีธุรกิจอื่นๆ อีกจํานวนหน่ึง แมวาธุรกิจของนวลพรรณ
และตระกูลล่ําซําในปจจุบันจะไมมีสวนเกี่ยวของกับการทาเรือฯ หรือคลองเตย
โดยตรง แตก็อาจกลาวไดวา นวลพรรณและตระกูลล่ําซํามีสัมพันธบางดาน
อยูกับการทาเรือฯ คือเมื่อป 2529-2534 โพธิพงษ ล่ําซํา พอของนวลพรรณ
เคยเปนคณะกรรมการบริหารการทาเรือฯ มากอน (ปติศักดิ์, 2558)

ดวยสถานท่ีต้ังของสนามทําใหแฟนบอลกลุมหลักของทาเรือเปนคนท่ีอาศัย
อยูบริเวณคลองเตย จนแฟนบอลทาเรือมักจะถูกเรียกจากส่ือวา “คลองเตย 
อารมี่” แตถึงที่สุดแลว แฟนบอลทาเรือก็ไมไดเปนคนคลองเตยไปเสียทั้งหมด 
ประมาณครึ่งหนึ่งของแฟนทาเรือเปนคนคลองเตย นอกจากนั้นเปนคนที่อาศัย
อยูบริเวณอ่ืน รวมท้ังชาวตางชาติซึ่งนับไดวาทาเรือเปนสโมสรไทยท่ีมีแฟน
ชาวตางชาติมากเปนลําดับตนๆ

แฟนทาเรือสวนมากเปนเพศชาย มีทั้งท่ีมาคนเดียว มากับเพื่อน และ
มากับครอบครัว มีความหลากหลายของชวงอายุตั้งแตเด็กไปจนผูสูงอายุ 
(สวนหนึง่เพราะสโมสรไมเกบ็คาเขาชมจากเด็ก ทาํใหมเีดก็เขามาชมการแขงขนั
จํานวนมาก) แตโดยมากจะอยูในวัยทํางาน สวนใหญทํางานประจํามีจํานวน
พอสมควร (โดยเฉพาะท่ีเปนชาวคลองเตย) ท่ีทํางานเก่ียวของกับกิจการเก่ียวกับ
การคาทางเรือ แมสวนใหญจะไมไดทํางานในตําแหนงระดับสูงแตก็ไมไดจัดอยู
ในกลุมที่มีรายไดต่ํา เพราะอยางนอยที่สุดคนกลุมน้ีก็มีศักยภาพมากพอ
ตอรายจายในการชมการแขงขันฟุตบอลและดื่มกินสังสรรค โดยการไปที่สนาม
แตละครั้งจะตองเสียคาใชจายประมาณ 500 บาท (และอาจมากกวานี้ในกรณี
ของนัดเยือนที่ตองเดินทางไกล) รวมถึงเสื้อสโมสรที่ราคาเกือบพันบาท
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การเปนแฟนบอลทาเรือในฐานะตัวแทนของคลองเตย
แมสโมสรทาเรือ จะมีสถานะตามกฎหมายเปนนิติบุคคลซ่ึงไมจําเปนตอง

ยึดโยงกับทองถิ่นใดเปนการเฉพาะ แตในทางปฏิบัติแลว การที่สโมสรมีสนาม
แขงในเขตคลองเตยและมีประวัติมาจากการเปนสโมสรของการทาเรือฯ 
ซึ่งสัมพันธกับอาชีพการงานและชีวิตของชาวคลองเตยอยางแนบแนน ทําให
คลองเตยกลายเปนอัตลักษณหน่ึงของสโมสร ทั้งกิจกรรมของตัวสโมสร
ที่มุงสื่อสารกับชาวคลองเตยเปนหลัก8 และการแสดงออกของแฟนบอล

ÀÒ¾ 1 »‡ÒÂ “à¢μ»¡¤ÃÍ§¾ÔàÈÉ ‘¤ÅÍ§àμÂ’” º¹ÍÑ²¨Ñ¹·Ã�¢Í§á¿¹·‹ÒàÃ×Í9

“เขตปกครองพิเศษ ‘คลองเตย’” เปนขอความบนปายขนาดใหญผืนหนึ่ง
ที่ติดอยูบนอัฒจันทรของแฟนบอลทาเรือ ผูเขียนเห็นวาขอความดังกลาวแสดง

8 
เชน กิจกรรมการฝกอบรมทักษะฟุตบอลใหกับเยาวชนท่ีเลือกพ้ืนท่ีคลองเตยเปนหลัก ดูไดท่ี 

“การทาเรือ เอฟซี เปดรับสมัครเยาวชนรวม ‘โครงการฝกอบรมทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

ประจําป 2558’” จาก www.portfootballclub.com/การทาเรือ-เอฟ-ซี-เปดรั/, เขาถึงเมื่อ 

25 พฤศจิกายน 2558.
9 

ภาพจาก www.cokethai.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=1142&start=315, เขาถึง

เมื่อ 30 ธันวาคม 2558.
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ลักษณะของแฟนบอลทาเรือไดเปนอยางดี ในดานหน่ึง มันราวกับจะเปนการบงบอก
ถงึลกัษณะเฉพาะของชมุชนคลองเตยทีต่างออกไปจากเขตอืน่ในกรงุเทพฯ และ
พรอมๆ กันนั้น มันก็แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงกันระหวางสโมสรฟุตบอล
ทาเรือ กับชุมชนคลองเตย

สวนประกอบท่ีสําคัญอันหนึ่งของบรรยากาศการแขงขันในสนามฟุตบอล
คือเสียงเชียร เพลงเชียรที่แฟนบอลไทยใชสวนใหญดัดแปลงมาจากเพลงของ
แฟนบอลตางประเทศ มเีนือ้สัน้ๆ และรองซํ้าไปมา เพลงเชยีรเพลงหนึง่ทีถ่กูนาํ
มารองในเกือบทุกสโมสรคือเพลงที่รองวา “ที่นี่ที่ไหน...(ชื่อสโมสร)” ซึ่งแฟน
ทาเรือกม็กัจะนําเพลงน้ีมารองเปนประจาํเชนกนั โดยรองวา “ทีน่ีท่ีไ่หน...ทาเรือ” 
ซ้าํไปมา แตบางครัง้จะมเีสยีงรองแทรกขึน้มาโดยเปลีย่นทาเรอืไปเปนคลองเตย 
กลายเปน “ที่นี่ที่ไหน...ทาเรือ, ที่นี่ที่ไหน...คลองเตย”

เพลงเชียรฟุตบอลหรือ football chant เปนผลผลิตสําคัญของวัฒนธรรม
แฟนบอล นอกจากทีเ่พลงเชยีรจะสะทอนสิง่ทีแ่ฟนบอลพยายามสือ่ออกมาแลว 
การรองเพลงเชียรก็เปรียบเสมือนพิธีกรรมหนึ่งที่ทําใหเกิดภาวะ communitas 
อันทําใหแฟนบอลมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นมา พรอมๆ กันน้ันก็เปน
การแบงแยกแฟนฝายเดียวกันที่เปน “พวกเรา” กับแฟนฝายตรงขามที่เปน 
“พวกเขา” ออกจากกันดวย (Armstrong and Young, 2000: 173-211; 
Robson, 2000: 161-188) ในแงน้ี การรองวาคลองเตยแทรกเขาไปในเพลงเชียร
จึงเปนการพยายามสื่อถึงความเปนคนคลองเตยท่ีเปนแฟนบอลกลุมหลักของ
ทาเรือ และพรอมๆ กันน้ัน มันก็สรางความเปนพวกเดียวกันของแฟนบอลภายใต
การจินตนาการถึงคลองเตยขึ้นมาดวย

คนภายนอกมักจะรับรูถึงคลองเตยในแงลบ ในทางกลับกัน คนคลองเตยเอง
ก็รับรูไดถึงภาพที่พวกเขาถูกมอง แฟนทาเรือคนหนึ่งบนในเชิงนอยใจกับ
ผูเขียนวา เม่ือไปโรงเรียนที่อยูบริเวณอ่ืนเขามักจะถูกเพ่ือนมองในแงที่ไมดีนัก
ดวยเหตุที่วาเขามาจากสลัมคลองเตย ทั้งท่ีสําหรับเขา คลองเตยก็มีสโมสร
ฟุตบอลที่เกาแกและมีชื่อเสียงอยางทาเรือ นั่นทําใหเขาอยากใหสโมสรประสบ
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ความสําเร็จ (และแฟนบอลไมกอเหตุรุนแรงอันจะย่ิงทําใหเขาโดนมองทางลบ
มากข้ึนไปอีก) ในแงน้ี ทาเรือจึงเปรียบเสมือนความภูมิใจอันหน่ึงของคนคลองเตย 
โดยเฉพาะเมื่อตองมีปฏิสัมพันธกับคนภายนอกที่มักจะมองคลองเตยในแงลบ

ดังที่กลาวไปแลววาคลองเตยนั้นแทบจะแนบสนิทเปนเนื้อเดียวกันกับ
กิจการขนสงทางเรือ บางคนเลือกท่ีจะเปนแฟนทาเรือเพราะมีความผูกพันกับ
การทาเรือฯ อยางเชน เมน10 แฟนทาเรือคนหนึ่งที่อาศัยอยูบริเวณบางนาและ
ทํางานอยูในการทางพิเศษแหงประเทศไทย เมนระบุวา พอของเขาเคยทํางาน
อยูกับการทาเรือฯ และบอยครั้งที่เขามาหาพอและวิ่งเลนอยูบนพื้นที่ที่ปจจุบัน
เปนสนามแพต สเตเด้ียม ทําใหเขารูสึกผูกพันและมาเชียรสโมสรทาเรือเปนประจํา

กรณขีองชาวคลองเตยหลายคนท่ีกลาวถงึไปนีแ้สดงใหเหน็ถงึตวัตนแตเดมิ
ทีท่าํใหการเชียรทาเรอืสําหรบัพวกเขามีความหมายมากไปกวาแคการดฟูตุบอล 
หรืออาจเรียกไดวา มันเปนการบริโภครากเหงาของตัวตนและความภูมิใจ
ในทองถิ่นที่เขาผูกตัวเองเอาไว

2.2 กลุมกวางกรุงกับการยึดโยงตัวเองถึงทองถิ่นที่จากมา
นอกจากการเปนแฟนบอลสโมสรทองถิ่นที่ตนเองอาศัยอยูอยางเชนที่

ชาวคลองเตยเปนแฟนสโมสรทาเรือแลว ปรากฏการณหนึ่งที่นาสนใจของ
แฟนบอลไทยท่ีอาศยับรเิวณกรุงเทพฯ คอื “แฟนบอลพลัดถิน่” ซึง่หมายถึงกลุม
แฟนบอลที่ยายจากภูมิลําเนาเดิมมาทํางานบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
แลวมีการรวมตัวกันเพือ่เชยีรสโมสรบานเกิด ซึง่การรวมตวักันของกลุมแฟนบอล
ในรูปแบบน้ีจะย่ิงแสดงใหเหน็ถึงการบรโิภคฟตุบอลในฐานะตวัแทนของทองถ่ิน
ไดชัดเจนมากขึ้น

10 
ชื่อแฟนบอลทั้งหมดในบทความนี้เปนชื่อสมมติ
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แมวาในชวงหลายปหลงัมาน้ีจะมีสโมสรประจําจงัหวัดตางๆ เกดิขึน้เกือบ
ทัว่ประเทศ แตบริเวณกรงุเทพฯ และปรมิณฑลกย็งัเปนพ้ืนท่ีทีม่สีโมสรฟุตบอล
อยูเปนจํานวนมาก ทําใหเมื่อมีการแขงขันในระบบเหยา-เยือน สโมสรประจํา
จังหวัดตางๆ มักจะตองเดินทางมาแขงขันนัดเยือนกับสโมสรบริเวณกรุงเทพฯ 
หลายครั้ง ทําใหเกิดมีการรวมตัวกันของแฟนบอลพลัดถิ่นเพื่อตามเชียรในยาม
ที่สโมสรบานเกิดมาแขงขันบริเวณกรุงเทพฯ ขึ้นมาหลายกลุม

กลุมแฟนบอลพลัดถิน่ท่ีมกีารรวมตัวกนัอยางเหนียวแนนกลุมหน่ึงคอืกลุม 
“กวางกรุง” แฟนบอลสโมสร “เชียงราย ยูไนเต็ด”11 ชื่อกลุมกวางกรุงมาจาก 
กวางที่เปนสัญลักษณของสโมสร และกรุงท่ีหมายถึงแฟนบอลที่อาศัยอยู
ในกรุงเทพฯ

ÀÒ¾ 2 ÊÑÞÅÑ¡É³�¢Í§¡ÅØ‹Á¡Ç‹Ò§¡ÃØ§

“เอส” สมาชิกรุนกอต้ังใหขอมูลวา กลุมกวางกรุงเร่ิมกอต้ังในป พ.ศ. 2552 
เม่ือสโมสรเชียงรายฯ เดินทางมาแขงขันนัดเยือนบริเวณกรุงเทพฯ ชาวเชียงราย
ทีย่ายมาอยูกรุงเทพฯ จาํนวนหน่ึงไดพบกนัท่ีสนามฟตุบอลแลวตกลงกอต้ังกลุม
เพื่อเปนศูนยรวมใหกับแฟนบอลพลัดถิ่นชาวเชียงรายขึ้นมา สมาชิกรุนกอตั้งมี 

11 
สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด เปนสโมสรในระดับไทยพรีเมียรลีก กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2552 

โดยมีประธานสโมสรคือมิตติ ติยะไพรัช ลูกชายของยงยุทธ ติยะไพรัช นักการเมือง

ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย
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7 คน ทั้งหมดเปนเพศชาย อายุอยูในชวง 23-32 ป สวนใหญประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน12

ปจจุบันกลุมกวางกรุงมีสมาชิกท่ีรวมกิจกรรมเปนประจําประมาณ 100 คน 
(สวนใหญเปนเพศชาย วัยทํางาน และหลากหลายอาชีพ) รวมถึงชาวเชียงราย
พลัดถ่ินอีกจํานวนหน่ึงท่ีแมไมไดเขารวมกจิกรรมกบักวางกรุงบอยนกัแตกม็าชม
การแขงขันเม่ือสโมสรเชยีงรายฯ มาแขงบริเวณกรงุเทพฯ เสมอ ทาํใหการแขงขัน
นดัเยอืนบริเวณเมืองกรุงของสโมสรเชียงรายฯ จะมแีฟนบอลเขาชมจํานวนหลาย
รอยคนไปจนถึงพัน กลุมกวางกรุงมีการติดตอส่ือสารกันโดยใชเว็บไซตเครอืขาย
สังคมเฟซบุกเปนหลัก เฟซบุกเพจ “kwangkrung (กวางกรุง)” มีผูกดชื่นชอบ 
7,984 คน และเฟซบุกกลุม “ชาวกวางกรุง” มีสมาชิก 2,370 คน13

ไมเพียงรวมตัวกันเพ่ือชมการแขงขันในยามที่สโมสรเชียงรายฯ ตองมา
เยือนกรุงเทพฯ เทาน้ัน ในกรณีที่สโมสรเชียงรายฯ มีการแขงขันในบริเวณท่ีหาง
ออกไปจากกรุงเทพฯ (เชน ตองไปแขงท่ีจงัหวัดบุรรีมัย) กลุมกวางกรุงก็จะมีการ
รวบรวมเงนิกนัเชาเหมารถตูหรอืรถบสัเพ่ือไปชมการแขงขนัรวมกัน หรอืนดัพบ
เพ่ือชมการถายทอดทางโทรทัศนรวมกัน (สมาชิกกวางกรุงมักนัดพบกันที่
รานอาหารภาคเหนือท่ีช่ือวา “บานคนเมือง”) และในบางกรณีก็จะมีการจัดกิจกรรม
พิเศษที่พวกเขาเรียกกันวา “กวางปกบาน” คือการเชาเหมารถบัสพาสมาชิก
กลับไปชมการแขงขันที่จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้แลว พวกเขายังมีกิจกรรมอื่นรวมกันอีก โดยเฉพาะที่แสดงถึง
อัตลักษณชาวเหนือ เชน การรวมกิจกรรม “ตานกวยสลากวัดเบญฯ” ซึ่งเปน
กิจกรรมประจําปของชาวเหนือที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ จัดขึ้นเปนประจําทุกปที่

12 
เอสระบุวา อาชีพของสมาชิกรุนกอต้ังท้ัง 7 คน คือ วิศวกรโยธา วิศวกรคอมพิวเตอร ชางเทคนิค

ไฟฟา คนขับรถแท็กซี่ เจาหนาที่ กบว. พนักงานรถไฟฟาใตดิน และผูบริหารฝายบุคคล
13 

ขอมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559, จากเฟซบุกเพจ “kwangkrung (กวางกรุง)” 

ที่ www.facebook.com/kwangkrung-กวางกรุง-118654121574504/ และเฟซบุกกลุม 

“ชาวกวางกรุง” ที่ www.facebook.com/groups/kwangkrung
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วัดเบญจมบพิตรฯ14 โดยกลุมกวางกรุงจะรวมกลุมกันไปตั้งซุมในงานนี้เปน
ประจําทุกป

การปฏิสัมพันธของกวางกรุงน้ันจะ
ประกอบไปดวยส่ิงตางๆ ท่ีแสดงถึงอัตลักษณ
ชาวเหนือเปนจํานวนมาก ทั้งกิจกรรม
เชงิประเพณทีีท่าํรวมกัน ภาษาท่ีใช ไปจนถึง
อาหารการกิน

ภาษาที่กลุมกวางกรุงใชนั้นแสดงถึง
อัตลักษณชาวเหนืออยางชัดเจน อยางเชน 
สโลแกนประจํากลุมที่วา “เฮาบาละกั๋น” 
หรอื “ไผบามวน เฮามวน” การใช “คาํเมือง” 
หรือสําเนียงภาคเหนือน้ีดูจะเปนจุดรวม
สําคัญของกวางกรุง ในการพบปะกันของ
กลุมกวางกรุงนัน้พวกเขาจะพดูกนัดวยคําเมืองเสมอ “นอย” สมาชิกคนหนึง่ของ
กวางกรุงระบุวา เม่ือยายมาใชชีวิตอยูในกรุงเทพฯ นั้น เขาตองส่ือสารดวย
สําเนียงกรุงเทพฯ อยูตลอด แตการมาดูฟุตบอลและทํากิจกรรมรวมกับกลุม
กวางกรุงน้ันเขาจะไดพูดคําเมือง ซึ่งทําใหเขามีความสุขท่ีไดเจอคนที่พูดภาษา
สําเนียงเดียวกัน

เกือบทุกคร้ังท่ีกวางกรุงมาดูฟตุบอลรวมกันท่ีสนาม พวกเขามักจะมีการนํา
เอาอาหารมาทานรวมกัน ซึ่งสวนใหญอาหารท่ีพวกเขานํามานั้นก็มักจะเปน
อาหารเหนือ ทั้งที่ซื้อและทําเอง อยางเชน ขนมจีนนํ้าเงี้ยว แคบหมู ไสอั่ว 
ไปจนถึงลาบ-หลู

นอกจากนี้แลว การรวมกลุมกันของกลุมกวางกรุงยังมีสวนชวยในการ
ปรับตัวของคนเชียงรายที่ยายเขามาอยูในกรุงเทพฯ “เมฆ” ระบุวา เดิมเขาอยูที่
จังหวัดเชียงรายและเปนแฟนบอลของเชียงรายฯ ตอมาเมื่อประมาณ 3 ปกอน 

14 
ชื่อเต็มคือ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ตั้งอยูในเขตดุสิต กรุงเทพฯ

ÀÒ¾ 3 ¢ŒÍ¤ÇÒÁº¹àÊ×éÍ¢Í§
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เขายายมาทํางานและเรียนตอในกรุงเทพฯ ทําใหไดเขามาเปนสมาชิกของ
กวางกรุง ซ่ึงการเปนสวนหน่ึงของกวางกรุงน้ีมีสวนชวยเปนอยางมากในการปรับตัว
และใชชีวิตในกรุงเทพฯ เมฆกลาววา “ตอนยายมาแรกๆ ผมไมคอยรูจักใคร 
พอไดเจอพ่ีๆ กวางกรุงก็เหมือนคนหางบานไดมาเจอกัน รูสึกดี ไดกินอาหารเหนือ 
ทําน้ําเงี้ยวมากิน...ชวยหลายอยาง อยางเรื่องงาน ผมเปนวิศวกรกอสราง คนที่
ทาํงานสายเดยีวกนักแ็ชรงานให มาใหมๆ  ไมรูทาง จะนัง่แทก็ซีก่บ็อกทางไมถกู 
พี่ที่ขับแท็กซี่ก็ชวยบอกทางบาง ไปสงบาง แนะนําหอบาง”

ปรากฏการณแฟนบอลพลัดถ่ินน้ีไมไดเกิดข้ึนเฉพาะกับกลุมกวางกรุง
เทานั้น ดวยที่สังคมไทยนั้นความเจริญมักกระจุกตัวอยูในเมืองใหญ ทําใหการ
เดินทางยายถ่ินเขามาหาโอกาสในกรุงเทพฯ เกิดข้ึนกับคนหลายภูมิภาค ซ่ึงในดาน
ที่เกี่ยวกับฟุตบอลมันก็สงผลใหเกิดแฟนบอลพลัดถิ่นในลักษณะนี้ขึ้นมากับ
แฟนบอลหลายสโมสร หลายกลุม เชนกลุม “กูปรีพลัดถิ่น” แฟนบอลสโมสร
ศรีสะเกษฯ หรือกลุม “วัวชนบางกอก” แฟนบอลสโมสรสงขลาฯ เปนตน

การเคล่ือนยายของผูคนในภาวะโลกาภิวตันทาํใหปรากฏการณคนยายถ่ิน
เกิดขึ้นมาก และในชวงหลังป 2000 เปนตนมา ปรากฏการณแฟนกีฬายายถิ่น
ก็เปนประเด็นหน่ึงท่ีไดรับความสนใจศึกษามากข้ึน เชน งานของ Jon Kraszewski 
ซึ่งศึกษาชาว Pittsburgh ที่ยายไปอยูในเมือง Fort Worth และพบวาพวกเขา
มีการรวมตัวกันไปชมการถายทอดสดการแขงขันของสโมสร Pittsburgh Steelers 
ในสปอรตบารและมักจะดื่มเฉพาะเบียรที่ผลิตในเมือง Pittsburgh เทานั้น 
Kraszewski เสนอวา ลกัษณะดงักลาวแสดงใหเหน็ถงึการพยายามยดึโยงตนเอง
เขากบัรากเหงาเดมิของคนยายถิน่โดยมกีารเชยีรกฬีาเปนสือ่กลาง (Kraszewski, 
2008: 139-157) หรอื Richard Giulianotti and Roland Robertson (2006: 
171-198) ที่ศึกษาแฟนบอลชาวสกอตแลนดที่ยายไปอยูอเมริกาเหนือแลว
เสนอวา การเปนแฟนกีฬาเปนพืน้ทีส่าํคญัอนัหนึง่ในการแสดงออกซ่ึงอตัลกัษณ
เดิมและอัตลักษณเดิมน้ันจะย่ิงถูกแสดงออกอยางเขมขนข้ึน โดยชาวสกอตแลนด
ที่พวกเขาศึกษานั้นมีลักษณะความเปนชาตินิยมมากกวาชาวสกอตแลนด
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ในประเทศ กรณีที่ชัดเจนคือ แฟนบอลสโมสร Glasgow Celtic กับ Glasgow 
Rangers ทีป่กตแิลวจะมีความเปนอรติอกนัมาก แตเมือ่ยายไปอยูอเมริกาเหนือ
แลวพวกเขาจะลดความเปนอรินั้นลงและเชียรทีมชาติสกอตแลนดรวมกัน

การเกดิขึน้ของกวางกรงุและแฟนบอลพลัดถิน่กลุมตางๆ ไมเพยีงสะทอน
ถงึความเหล่ือมล้าํของการพัฒนาในสงัคมไทย ในอกีสวนหนึง่มนัยังแสดงใหเห็น
การปรับตัวของคนยายถิน่ท่ีพยายามยดึโยงตนเองเขากับบานทีจ่ากมาผานการ
เปนแฟนบอล และยิ่งพวกเขาแสดงออกซ่ึงอัตลักษณเดิมอยางเขมขนเพียงใด 
มันก็ย่ิงแสดงใหเห็นถึงการบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของทองถ่ิน (ท่ีพวกเขา
จากมา) มากขึ้นไปดวย

ท้ังกรณีของแฟนสโมสรทาเรือฯ และแฟนสโมสรเชียงรายฯ กลุมกวางกรุงน้ี 
ตางแสดงใหเห็นถึงลักษณะสําคัญประการหน่ึงของการบริโภคฟุตบอลไทย 
ที่ความเปนตัวแทนทองถ่ินของสโมสรฟุตบอลเปนปจจัยสําคัญในการบริโภค
ฟุตบอล ทั้งในแงของทองถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู ไปจนถึงทองถิ่นเดิมที่พวกเขา
ยึดโยงตัวเองเอาไว

3. 3. การบริโภคฟุตบอลกับการสรางชุมชนรูปแบบใหม

การเกิดข้ึนมาของความนิยมในฟุตบอลไทยไดสรางลักษณะการติดตาม
ชมฟุตบอลในอีกรูปแบบหน่ึงข้ึนมา คือการไปชมการแขงขันท่ีสนามฟุตบอล 
ซึง่กจิกรรมท่ีแฟนบอลทาํทีส่นามฟตุบอลนัน้กไ็มไดมเีฉพาะการดเูกมการแขงขนั
เทาน้ัน แตกอใหเกิดกิจกรรมทั้งในและนอกสนามอีกเปนจํานวนมาก และ
ผลผลิตท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ มันทําใหเกิดความสัมพันธระหวางแฟนบอล 
ท้ังท่ีรวมตัวกันแบบหลวมๆ ผานความสัมพันธแบบเพ่ือน ไปจนถึงการรวมตัวกัน
โดยมีชื่อหรือสัญลักษณประจํากลุมท่ีชัดเจน อยางเชนสโมสรเมืองทองฯ 
มีแฟนบอล “อุลตราเมืองทอง” และ N-zone สโมสรทาเรือฯ มีแฟนบอล
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กลุมสิงหโซนซีพันธุดุ สิงหพระนคร และ ULTRAS HELLGATE สโมสร
เชียงใหมฯ มีแฟนบอลกลุมหมาเหาใบตองแหงและชางพลาย เปนตน ซึ่งการ
รวมตัวกันในลักษณะดังกลาวนี้ทําใหเกิดลักษณะของ “ชุมชน” รูปแบบหนึ่ง 
หรืออาจเรียกไดวาเกิดเปนชุมชนแฟน (fan communities) ขึ้นมา

โดยปกติแลว การแขงขันฟุตบอลจะกินเวลาต้ังแตเร่ิมเข่ียลูกจนหมดเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง แตสําหรับแฟนบอลไทยแลวพวกเขาใชเวลาพบปะกัน
ยาวนานกวาน้ันมาก พวกเขามักจะมาที่สนามประมาณ 2-3 ชั่วโมงกอน
การแขงขันจะเริ่ม และหลังจบการแขงขันแลวก็อาจมีการสังสรรครวมกันตออีก
หลายชั่วโมง หากพิจารณาตามเวลาแลว การชมการแขงขันในสนามเปนเพียง
สวนนอยในกิจกรรมของแฟนบอลเทานั้น

การรวมกลุมรวมดื่มกินกันเปนพ้ืนท่ีสานสัมพันธที่สําคัญของแฟนบอล 
อยางเชนในกรณีของแฟนทาเรือ กอนเริ่มการแขงขันประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
แฟนทาเรือจะจับกลุมกันสังสรรคดื่มกินอยูทางดานเหนือของสนาม บริเวณน้ัน
จะมีรานคาแผงลอยจํานวนมากวางจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม บางราน
มีการนําโตะ-เกาอ้ีพับ มาวางใหลูกคาไดนั่ง เม่ือรวมกับชุดโตะหินออนที่มีอยู
กอนแลว บริเวณน้ันก็มีลักษณะไมตางจากลานเบียร แฟนทาเรือมักเรียกลานน้ี
วา “สนามเปตอง” เพราะมีสนามเปตองอยู หลังจบการแขงขันพวกเขาก็มักจะ
ออกมารองเพลงและสังสรรคตอทีส่นามเปตองน้ีอกีระยะหน่ึง การจบัจายอาหาร
และเครื่องด่ืมเปนไปอยางคึกคัก เมื่อข้ึนไปบนอัฒจันทรแลวแฟนบอลจะ
รองเพลงเชียรและจดจออยูกับการแขงขันจนไมไดพูดคุยกันมากนัก ดังนั้นแลว 
ลานเบียรที่สนามเปตองจึงเปนพื้นที่ปฏิสัมพันธตอกันที่สําคัญของแฟนทาเรือ 
การด่ืมเบียรรวมกันเปนกิจกรรมหลักอีกกิจกรรมหนึ่งของแฟนบอลอยางแทบ
จะเรียกไดวาไมแพการดูฟุตบอลเลย แฟนบอลหลายคนอธิบายการดื่มเบียร
ทีส่นามฟตุบอลของตัวเองในเชิงตดิตลกวา “ไมแนใจเหมอืนกนัวามาดบูอลหรอื
มากินเบียร” ในวันท่ีมีการแขงขันทุกคร้ัง ผูเขียนพบวาจนกระทั่งการแขงขัน
ในสนามเริม่ไปแลวแตทีล่านสนามเปตองดานนอกสนามยังเต็มไปดวยแฟนบอล
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จาํนวนมาก และบางคร้ังก็พบวามีแฟนบอลบางสวนทีต่ดิลมกับการต้ังวงด่ืมกนิ
จนไมไดเขาไปในสนามเลยจนการแขงขันจบ

ในอีกสวนหน่ึง แฟนบอลไทยยงัมกัจะมีการรวมตัวกนัเพ่ือไปชมการแขงขนั
นัดเยือน ซึ่งหากสนามของคูแขงไมไดอยูไกลมากนักก็อาจไป-กลับไดภายใน
วันเดียวกัน แตถาเปนสนามที่อยูตางจังหวัดไกลออกไปก็อาจตองคางคืน
และใชเวลาหลายวัน

ÀÒ¾ 4 ¡ÒÃä»´Ù¹Ñ¡¿ØμºÍÅ½ƒ¡«ŒÍÁã¹ª‹Ç§àÂç¹¢Í§á¿¹ºÍÅ·‹ÒàÃ×Í

นอกจากน้ีแลว ในวันที่ไมมีการแขงขันแฟนบอลก็มักจะมีการนัดหมาย
ทํากิจกรรมรวมกันอีก เชน การไปดูนักฟุตบอลฝกซอมในชวงเย็นของแตละวัน 
การนัดหมายผลิต/ซอมแซมอุปกรณเชียร ไปจนถึงกิจกรรมประจําปอยางเชน
การไปออกคายพักแรมรวมกัน
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สาํหรับแฟนบอลกลุมกวางกรุงแลว การไปท่ีสนามฟุตบอลน้ันเปนโอกาส
อันดีที่คนไกลบานจะไดมาพบปะสานสัมพันธกัน พวกเขาจึงมักจะทํากิจกรรม
อื่นๆ นอกจากการดูฟุตบอลดวย กิจกรรมที่กวางกรุงทําเปนประจําอยาง
ตอเน่ืองคือการเลน “ฟตุบอลแฟนคลบั” โดยทกุคร้ังทีส่โมสรเชยีงรายฯ มาเยอืน
บรเิวณกรงุเทพฯ กลุมกวางกรงุจะตดิตอกบัแฟนบอลสโมสรคูแขงเพือ่นัดหมาย
สงตัวแทนแฟนบอลมาเลนฟุตบอลรวมกันในชวงบาย กอนที่ทั้งสองสโมสร
จะแขงกันจริงๆ ในชวงเย็น

ÀÒ¾ 5 ¡ÒÃàÅ‹¹¿ØμºÍÅá¿¹¤ÅÑº¢Í§¡Ç‹Ò§¡ÃØ§

ในการทํางานภาคสนามครั้งหนึ่ง ผูเขียนไดนัดหมายกับกลุมกวางกรุง 
เพ่ือท่ีจะเก็บขอมูลกิจกรรมท่ีพวกเขาทํา โดยวันน้ันเปนวันท่ี 18 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 ซึ่งสโมสรเชียงรายฯ จะเดินทางมาแขงกับสโมสรเมืองทองฯ 
ที่เอสซีจี สเตเด้ียม ในเมืองทองธานี โดยการแขงขันจะเร่ิมเวลา 19.00 น. 
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แตสมาชิกของกวางกรุงบอกใหผูเขียนไปที่สนามตั้งแตบายโมง เพราะจะมีการ
เลนฟุตบอลแฟนคลับระหวางกวางกรุงกับแฟนเมืองทองฯ ที่สนามหญาเทียม
ซึ่งอยูติดกับเอสซีจี สเตเด้ียม เมื่อไปถึงตามเวลานัด พบวามีแฟนเมืองทองฯ 
จํานวนหน่ึงและกลุมกวางกรุงอีกประมาณ 30-40 คน มาเตรียมพรอม
ที่สนามแลว หลังทักทายกันเล็กนอย ทั้งสองฝายก็สงตัวแทนลงเลนฟุตบอล
แฟนคลับ บรรยากาศการเลนฟุตบอลแฟนคลับเปนไปอยางสบายๆ คนที่ไมได
ลงเลนก็นั่งอยูขางสนามและตะโกนแซวคนที่ลงเลนอยูเปนระยะ การแขงไมได
มีกฎกติกาที่เขมงวด สามารถเปลี่ยนตัวผูเลนเขา-ออกไดอยางไมจํากัด เพื่อให
ทกุคนไดมสีวนรวมและไมใหเหนือ่ยเกนิไป ระหวางทีใ่นสนามกาํลงัเตะฟตุบอล
กนัอยู คนท่ีนัง่อยูขางสนามกไ็มไดสนใจการแขงขนัมากนัก มกีารจบักลุมพดูคยุ
ถามถึงสารทุกขสุกดิบท้ังในกลุมกวางกรุงเองรวมถึงกับแฟนเมืองทองฯ ดวย 
การเลนฟุตบอลแฟนคลับดูจะไมไดมีจุดมุงหมายท่ีการเลนฟุตบอลโดย
ตัวมันเองเทากับการไดสรางพื้นที่พบปะกันระหวางแฟนบอล

หลังจากเลนฟุตบอลแฟนคลับเสร็จ ประมาณบายสามโมง กลุมกวางกรุง
ก็เปล่ียนชุดและมาน่ังจับกลุมรวมกัน 2-3 กลุม เพ่ือทานอาหารและด่ืมกินรวมกัน 
แฟนบอลบางคนเตรียมอาหารมา บางคนซ้ือเคร่ืองดื่ม (ซึ่งรวมไปถึงเบียร) 
มาลอมวงดืม่กินกันเพ่ือรอเวลาทีฟ่ตุบอลจะเริม่แขงตอน 19.00 น. ตลอดเวลา
ชวงบายนีพ้วกเขาพูดคุยกันหลายเร่ือง ตัง้แตเร่ืองฟตุบอลแฟนคลับ การแขงของ
สโมสร ชวีติการทาํงานในชวงสัปดาหทีผ่านมา ไปจนถึงการปรกึษาปญหาหัวใจ
ของสมาชิกในกลุม สมาชกิกวางกรงุคนหน่ึงอธิบายถงึการรวมกลุมของพวกเขา
วา “คนบานนอกเขากรุงน่ันแหละครับ ตัวคนเดียวและโดดเด่ียว หาท่ีพึ่งยาก 
เราสรางจุดศูนยกลางใหกับคนเหลานั้น เรียกรถแท็กซี่ หาหอ ติวหนังสือสอบ 
รานอาหารเหนือ15 แมแตการยืมเงินในยามขัดสน เปนความไววางใจ ความเชื่อ
ที่หาไดยากมากใหปจจุบัน เปนบานหลังเล็กๆ นอกเหนือจากความบันเทิง
ในการดูกีฬา”

15 
ในวันท่ีไมไดไปสนามฟุตบอล กวางกรุงมักจะนัดพบกันเปนประจําท่ีรานอาหารเหนือแหงหน่ึง

บริเวณรามคําแหงชื่อ “บานคนเมือง”
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กจิกรรมท่ีกวางกรุงทาํรวมกนัเปนจาํนวนมากทาํใหพวกเขามองมันเสมือน
เปนบานหลังหนึ่งสําหรับ “คนบานนอกเขากรุง” อยางพวกเขา เอส สมาชิก
รุนแรกๆ ของกวางกรุงใหขอมูลวา เขาเคยบันทึกจํานวนครั้งของกิจกรรม
ที่พวกเขาทํารวมกันในชวงปแรกของการกอตั้งกลุม (ประมาณป 2552-2553) 
ปรากฏวานอกจากดูฟุตบอลดวยกันแลว พวกเขายังนัดพบกันนอกรอบอีกมาก
ถึง 78 ครั้ง

ความสัมพันธภายในกลุมเปนสิ่งที่แฟนบอลไทยใหความสําคัญมาก 
บางคร้ังอาจมากเสียยิง่กวาการไดไปชมการแขงขนัทีส่นาม ชวงหน่ึงของการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม ผูเขียนรูจกักับแฟนบอลไทยกลุมหน่ึง ในชวงแรกความสมัพันธ
ในกลุมเปนไปอยางดี พวกเขาดูสนิทสนมและมีกิจกรรมรวมกันอยูบอยๆ ทั้งที่
เก่ียวและไมเก่ียวกับฟุตบอล กระท่ังวันหน่ึง สมาชิกในกลุมสองคนมีเร่ืองผิดใจกัน 
หน่ึงในน้ันโทรศัพทมาหาผูเขียน เขาบอกวา เขาโทรฯ มาเพ่ือบอกลา เขาจะไมไป
ที่สนามอีกแลว เพราะเขารูสึกลําบากใจที่จะไปเจอหนาอีกฝายที่เขาผิดใจดวย 
ผูเขียนถามวา “ทําไมละ โกรธกันก็มาที่สนามไดนี่ พี่ก็มาดูบอลไป ไมเห็นเกี่ยว
กันเลย” เขาตอบกลับมาวา “คุณจะใหผมไปน่ังดูบอลคนเดียวหรือไง” เหตุการณน้ี
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธระหวางแฟนบอลไดอยางชัดเจน

กิจกรรมที่แฟนบอลไทยทํารวมกันเปนจํานวนมากท้ังในและนอกสนาม
แสดงใหเห็นถึงความตองการความสัมพันธทางสังคมของพวกเขา ในดานหน่ึง
มันสะทอนใหเห็นถึงความตองการของแฟนบอลที่สวนใหญเปนผูอาศัยอยูใน
เมืองและทํางานประจาํ ซึง่การใชชวีติในสังคมเมอืงและงานประจําท่ีการทํางาน
แยกขาดออกจากชีวติประจาํวัน กท็าํใหพวกเขากาวเขาสูวถิชีวีติแบบสมยัใหมที่
ความสัมพันธเชิงจารีตถูกลดบทบาทลงไป ชุมชนแฟนกีฬาจึงทําหนาที่เสมือน
เปน “เผาใหม” (neo-tribe) ที่แฟนกีฬาสรางขึ้นมาและบริโภคเพื่อชดเชยความ
ตองการที่ขาดหาย (Crawford, 2004: 64) ดังที่พวกเขานิยามความสัมพันธ
ในกลุมแฟนวาเปนครอบครัว หรือกลาวในอีกแบบไดวามันทําใหเกิดชุมชน
บนฐานของการเปนแฟนบอลข้ึนมา ซึ่งนับไดวาเปนอีกส่ิงท่ีแฟนบริโภค
นอกเหนือไปจากการดูฟุตบอลในสนามดวย
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4. 4. การบริโภคฟุตบอลในฐานะพื้นที่ของผูชาย

ลกัษณะประการหนึง่ของวัฒนธรรมแฟนบอลทีค่ลายกนัในหลายสังคมคือ
การเปนพื้นที่ของผูชาย แฟนบอลโดยสวนมากมักจะเปนเพศชาย ซึ่งในสังคม
ไทยเองก็เชนกัน เดิมทีการติดตามฟุตบอลตางประเทศก็เปนที่นิยมในเพศชาย
เปนหลักอยูกอนแลว เม่ือฟุตบอลไทยเติบโตข้ึนมาและเกิดพ้ืนท่ีพบปะกัน
ของแฟนบอล เพศชายจึงเปนประชากรกลุมหลักที่เขามาครอบครองพื้นที่นี้

แฟนบอลที่แสดงถึงการเปนพ้ืนท่ีของผูชายไดดีคือแฟนบอลทาเรือ 
แฟนทาเรือสวนมากเปนเพศชายวัยทํางาน มีท้ังท่ีโสดและแตงงาน แตสวนใหญ
จะมาที่สนามเพียงคนเดียว มีเพียงไมกี่คนที่พาภรรยาหรือลูกมาที่สนามดวย 
สวนเพศหญิงซึ่งมีไมมากนักก็มักจะมากับครอบครัวหรือแฟน16

“จิ๊บ” ภรรยาของแฟนบอลคนหนึ่งบอกกับผูเขียนวา ในชวงที่สามีของเธอ
เริ่มมาที่สนามของทาเรือนั้นเธอมักจะมาดวยเสมอ แตหลังจากนั้นเธอก็คอยๆ 
มาที่สนามนอยลง ปลอยใหสามีมาเพียงคนเดียว เนื่องจากเธอรูสึกวาที่สนาม
ฟตุบอลนัน้เตม็ไปดวยผูชายและบทสนทนาหรอืกจิกรรมทีท่าํรวมกนัน้ันก็มกัจะ
เปน “อะไรแบบผูชาย” ทาํใหเธอไมมบีทบาทและรูสกึรวมไปดวยมากนัก จงึรูสกึ
ไมสะดวกใจในการมาที่สนาม จิ๊บอธิบายถึงความสัมพันธของกลุมแฟนบอล
ที่สามีเธอคบหาอยูวา “เปนเหมือนการรวมกลุมเลนกันแบบเด็กผูชาย”

ดังท่ีกลาวไปแลววา การดื่มเปนกิจกรรมที่แฟนบอลทํารวมกันอยูเสมอ 
ซึ่งมันก็แสดงถึงความเปนพื้นที่ของผูชายไดเปนอยางดี ในหลายๆ สังคม
รวมถึงไทยน้ัน เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสัญลักษณหน่ึงของความเปนชาย 
โดยเฉพาะการคบคาสมาคมในกลุมเพศชายที่มักจะมีแอลกอฮอลเปนสื่อกลาง 
(พรอมๆ กบักนัเพศอ่ืนออกไป) อยูเสมอ (นวพรรณ, 2553: 21-24, 108-109) 

16 
อยางไรก็ดี ในชวง 1-2 ปหลังมานี้ พบวามีผูหญิงมาที่สนามฟุตบอลเยอะขึ้น ทั้งที่สนาม

ของทาเรอืและสโมสรอืน่ๆ (โดยเฉพาะทีมชาต)ิ เสียงในสนามก็เร่ิมเปนเสยีงกรีด๊ของผูหญิง

มากขึ้น
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ซึ่งผูหญิงท่ีพอจะพบไดบางท่ีสนามทาเรือน้ันถาไมไดมากับแฟนหรือครอบครัว
กม็กัจะเปนผูหญงิทีส่ามารถรวมด่ืมเบียรกบักลุมผูชาย รวมไปถงึมกีารแสดงออก
ในลักษณะที่ “หาว” กวาผูหญิงโดยทั่วไป อาจมองไดวาโดยมากแลวผูหญิงที่จะ
เขาไปในพื้นที่ของสนามฟุตบอลนี้ไดถาไมมีผูชายเปนสื่อกลางก็ตองเปนผูหญิง
ที่มีความเปนชายแบบใดแบบหนึ่งอยูดวย

แฟนทาเรือท่ีมีพื้นเพเปนชาวคลองเตยมักจะใหเหตุผลวา ที่เขามาเชียร
ทาเรือเพราะเปนสโมสรฟุตบอลประจําถิ่น ขณะท่ีแฟนทาเรืออีกสวนหน่ึง
ซึ่งไมไดมีพื้นเพเปนชาวคลองเตยจะใหเหตุอื่นหลายอยางซอนๆ กันไป บางคน
ระบุวา เพราะเปนสโมสรฟุตบอลไทยท่ีเกาแก บางคนก็บอกวาเพราะชอบท่ี
เดนิทางสะดวก แตถงึทีส่ดุแลวเกือบท้ังหมดจะมคีาํอธิบายรวมกันอยูชดุหน่ึงวา 
เพราะชอบบรรยากาศการเชียรของแฟนทาเรือ ซึ่งหากมองความเปนชาย
ในฐานะทีเ่ปนสิง่ประกอบสรางท่ีตองแสดงออกมาแลว บรรยากาศทีม่าจากการ
แสดงออกของแฟนบอลน้ีเปนสวนท่ีเผยใหเห็นถึงลักษณะของความเปนชาย
ไดอยางดี

การแสดงออกของแฟนทาเรือดานหน่ึงอันเปนท่ีรับรูกันในกลุมแฟนบอลไทย
คือความ “ดุดัน” โดยแฟนบอลทาเรือมักจะไมรองเพลงเชียรตลอดเวลาอยางท่ี
แฟนบอลทีมอ่ืนนิยมทํากัน แตจะมีการตะโกนแนะนํานักฟุตบอล โหฮา ดา หรือ
แสดงความไมพอใจตอผลการตดัสนิทีข่ดัใจอยางตรงไปตรงมาตลอดการแขงขนั 
แฟนบอลที่อัฒจันทรฝงหลังประตูจะสงเสียงรบกวนผูรักษาประตูของฝาย
ตรงขามตลอดเวลาแมจะไมมีการเลนลูกฟุตบอลบริเวณน้ัน สวนอัฒจันทร
ที่ขนานไปตลอดแนวริมเสนขางสนามก็จะมีแฟนบอลคอยสงเสียงรบกวน
เมือ่นักฟตุบอลฝายตรงขามเขามาใกลเสมอ “คาํหยาบ” ดจูะไมใชเรือ่งตองหาม
สําหรับแฟนทาเรือ พวกเขามักจะอธิบายตัวเองวาเปนแฟนบอลที่ “อิน” หรือ
มีอารมณรวมไปกับการแขงขัน แฟนบอลสโมสรอื่นมักจะตะโกน “ขี้โกง ขี้โกง” 
แตแฟนทาเรอืจะพรอมใจกันตะโกนวา “ไอเห้ีย ไอเหีย้” ดวยเสียงทีด่งัและถ่ีกวา
แฟนทีมอื่นๆ มาก (ซึ่งเปนการผิดกฎของฝายจัดการแขงขันและทําใหสโมสร
โดนลงโทษ)
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ความรุนแรงในสนามก็เปนสวนหน่ึงของการแสดงออกในแงเดียวกัน 
แมภาพลักษณทางลบของแฟนบอลทาเรือท่ีถูกรับรูจากสังคมภายนอกจะมี
ลกัษณะเปนมายาคตทิีด่รูนุแรงเกินจรงิ แตถงึทีส่ดุแลว แฟนทาเรอืกย็งันบัไดวา
มีสวนในความรุนแรงที่เกิดข้ึนมากที่สุดเมื่อเทียบกับสโมสรอื่นๆ ความรุนแรง
ท่ีเกิดข้ึนน้ีมีท้ังการขวางปาส่ิงของลงไปในสนาม การทําลายทรัพยสิน การขวางปา
สิ่งของใสแฟนบอลฝายตรงขาม ไปจนถึงการชกตอยทะเลาะวิวาท โดยแฟน
ทาเรือมักจะอธิบายในแงทีว่าเปนเพราะถกูกระทําอยางไมยตุธิรรมจากผูตดัสิน 
(ในกรณีที่ทํารายผูตัดสิน) เพราะถูกแฟนบอลฝายตรงขามทํารายกอน หรือ
ทําไปเพื่อปกปองเพื่อน

ลักษณะดังกลาวทําใหสนามฟุตบอลเปนเสมือนพื้นที่พิเศษที่แฟนบอล
สามารถแสดงออกซึ่งความเปนชายไดมากกวาพื้นที่หรือเวลาอื่นๆ แฟนบอล
ทาเรือบางคนอธิบายกับผูเขียนถึงการแสดงออกที่เปลี่ยนไปของเขาที่สนาม
ฟุตบอลวา “ถาแฟนผมมาเห็นผมที่สนามเขาคงแปลกใจ ปกติผมไมไดเปน
แบบน้ีนะ” หรือกระทัง่บางคนทีอ่ธิบายไดอยางเหน็ภาพวา “ไปสนามแลวเหมือน
องคลง”

ÀÒ¾ 6 ¡Ç‹Ò§¡ÃØ§¹íÒËÅÙŒÁÒ·Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
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การเปนพ้ืนท่ีของผูชายดังท่ีกลาวมาไมไดเปนลักษณะเฉพาะของแฟนบอล
ทาเรือเทากับที่มันเปนลักษณะรวมซึ่งพบไดในแฟนบอลโดยรวม ซึ่งก็รวมไปถึง
คนไทยท่ีนิยมฟุตบอลตางประเทศดวย อยางเชนวัฒนธรรมการด่ืมเบียร-ดูบอล 
ที่พบไดในรานอาหารทั่วไป อยางไรก็ดี ในกรณีของแฟนบอลไทยซึ่งมีกิจกรรม
จํานวนมากน้ัน ความเปนชายนี้ก็อาจแสดงออกไดอยางหลากหลาย รวมถึง
แสดงออกภายใตสัญญะเฉพาะบางชุดไดดวย อยางเชนกรณีของกลุมกวางกรุง
ที่ในชวงของรวมด่ืมกินกันนั้นพวกเขามักจะนําเอาลาบดิบหรือหลู ซึ่งเปน
สัญลักษณของ “ลูกผูชายลานนา” มาทานรวมกัน

แมจะเปนพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจท่ีใคร (ท่ีมีกําลังซ้ือ) ก็สามารถเขารวมได 
แตถึงที่สุดแลวกลุมที่เขายึดครองสนามของการเปนแฟนบอลไทยก็คือผูชาย 
ในสวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากรหัสทางวัฒนธรรมในฟุตบอลท่ีถูกจัดใหเปน
กิจกรรมของผูชายอยูกอนแลว ในอีกสวนหนึ่งอาจมองไดวามันเปนความ
พยายามของผูชายทีจ่ะหาพืน้ท่ีของตนเอง ภายใตภาวะปจจุบนัท่ีเพศหญงิมีการ
ศึกษาและหนาที่การงานดีขึ้นจนเบียดขับใหผูชายตกต่ําลง (อรรถจักร, 2556) 
สําหรับแฟนบอลไทยท่ีไมไดมีสถานะทางการศึกษาหรือหนาท่ีการงานสูงมากนัก 
(แตก็ไมไดต่ํา) พื้นที่พักผอนหยอนใจของผูชายนี้จึงอาจจะพอทดแทนพื้นที่
ทางการงานที่พวกเขารูสึกวาถูกเบียดขับไปไดบาง หรือกลาวในอีกแบบหนึ่ง
ไดวา การบริโภคฟุตบอลไทยของชายไทยน้ันมีความหมายสําหรับพวกเขา
ในแงที่วามันคือพื้นที่ของผูชาย

5. 5. การบริโภคฟุตบอลในฐานะพื้นที่แสดงอัตลักษณ

ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอยางหน่ึงในกระแสฟุตบอลไทยชวง 6-7 ป
หลังมานี ้คอืการทีแ่ฟนบอลมสีวนรวมในการสรางอัตลักษณของสโมสรทัง้ผาน
การแสดงออกในสนาม การผลิตเสื้อผา-เครื่องใชดวยตนเอง ไปจนถึงการผลิต
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สื่ออยางเชนเฟซบุกเพจ หรือรายการโทรทัศนออนไลนทางเว็บไซตยูทูบ 
ซึ่งนอกจากการแสดงอัตลักษณของตนเองแลว แฟนบอลแตละสโมสร/กลุม
ก็มีประเด็นที่ใหความสําคัญตางๆ กันไป

สําหรับแฟนทาเรือประเด็นท่ีพวกเขาใหความสําคัญคือการพยายาม
ลบภาพประทับของการเปนแฟนบอลท่ีรุนแรง ในดานหน่ึง การเปนแฟนทาเรือน้ัน
เปนการแสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจในทองถิ่นของชาวคลองเตย (พรอมๆ ไป
กับแฟนทาเรือนอกคลองเตยท่ีรวมใชอัตลักษณนั้น) แตในอีกดานหนึ่ง 
ภาพประทับของแฟนทาเรอืประการหนึง่คอืภาพของความรนุแรง ซึง่มนักผ็กูอยู
กับภาพประทับท่ีคนภายนอกมีตอชุมชนคลองเตยดวย ดังท่ีแฟนทาเรือคนหนึ่ง
เคยบนกับผูเขียนในเชิงนอยใจวา เม่ือไปโรงเรียน (ที่ไมไดอยูในคลองเตย) 
เขามักจะถูกมองจากเพ่ือนในแงที่ไมดีนักเพราะเขามาจากสลัมคลองเตย และ
ยิ่งเมื่อมีขาวเกี่ยวกับความรุนแรงของแฟนบอลทาเรือก็จะยิ่งทําใหเขาถูกมอง
ในแงลบจากคนรอบขางมากขึ้น

จากภาพประทบัดังกลาวทําใหแฟนทาเรือจํานวนมากพยายามทีจ่ะมีสวน
รวมในการชวยสโมสรปองกันความรุนแรง การขวางปาสิ่งของลงสนาม รวมทั้ง
รณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่บนอัฒจันทร (กอนหนานี้บนอัฒจันทรของทาเรือ
จะมีควันโขมงอยูตลอดเวลา) ทั้งการแจกใบปลิว รณรงคเดินขบวนรอบสนาม 
ทําปายติดในสนาม และประชาสัมพันธทางสื่อสังคมออนไลน

ผลจากความพยายามดังกลาวทาํใหในฤดกูาล 2558 ทีผ่านมาน้ัน สโมสร
ทาเรือถูกปรับจากการทําผิดกฎนอยเปนลําดับตนๆ ของลีก ตางจากปกอนๆ 
ที่มักจะถูกปรับเงินมากที่สุดในลีกปละหลายแสนไปจนถึงลานบาท สวนการ
สูบบุหร่ีก็แทบจะไมมีใหเห็นบนอัฒจันทรแลว เกิดเปนเสมือนขอตกลงรวมกัน
อยางไมเปนทางการอันหน่ึงซ่ึงแฟนบอลจะยายไปสูบบุหร่ีทีบ่ริเวณรมิอัฒจันทร
ที่ไมรบกวนแฟนบอลคนอื่นๆ แทน
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นอกจากนี้แลว แฟนบอลทาเรือก็ยังมีสวนในการส่ือสารเรื่องราวของ
ตนเองออกไปยังคนภายนอกผานการทาํส่ือเผยแพรตามโลกออนไลน อยางเชน
กลุมสิงหพระนคร ที่นอกจากจะทําเฟซบุกเพจแลวพวกเขายังมีการรวมตัวกัน
ทํารายการโทรทัศนออนไลนชื่อ Singhphanakon on TV เผยแพรทางเว็บไซต
ยูทูบเปนประจํา17 โดยปจจุบันทําออกมาแลว 74 ตอน เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
สโมสรและแฟนบอลทาเรือ ทั้งบรรยากาศการเชียรฟุตบอลที่สนามไปจนถึง
กิจกรรมอื่นๆ ที่แฟนบอลทํารวมกัน “อารท” หนึ่งในทีมงานบอกวา กลุมสิงห
พระนครน้ีเปนการรวมตัวกันของแฟนทาเรือท่ีเปนชาวคลองเตยกับท่ีอื่นๆ 
ที่นอกจากจะดูฟุตบอลรวมกันแลวก็ยังตองการเผยแพรเรื่องราวของแฟนบอล
ทาเรือใหคนอื่นไดรูจักพวกเขามากขึ้นดวย

การผลิตส่ือเพื่อเผยแพรอัตลักษณของแฟนทาเรือท่ีนาสนใจอันหนึ่งคือ
เฟซบุกเพจที่ชื่อ “ที่นี่ทาเรือ Humans Of ThaiPort”18 โดยเนื้อหาของเพจจะ
เปนการนําเสนอภาพเดีย่วของแฟนทาเรอืแตละคนพรอมกบับทสมัภาษณสัน้ๆ 
“โนต” ผูทาํเพจน้ีบอกเขาไดรบัแรงบันดาลใจมาจากเพจอนัหน่ึงทีช่ือ่วา Humans 
of New York19 โดยเขามองวา แฟนทาเรือมีบุคลิกที่หลากหลายนาสนใจ 
ทั้งที่แสดงออกผานการแตงกายหรือคําพูด เขาจึงชวนเพื่อนท่ีเปนแฟนทาเรือ
ดวยกันทําเพจนี้ขึ้นมา

17 
ดูไดที่ www.youtube.com/channel/UC6TkWLk6xqWeDsWT2IY6KYw, ขอมูล ณ วันที่ 

19 กันยายน 2559
18 

ดูไดที่ www.facebook.com/humansofthaiport
19 

Humans of New York เปนเพจภาษาอังกฤษท่ีนําเสนอเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายของ

ชาวนิวยอรกผานภาพถายประกอบบทสัมภาษณสั้นๆ ดูไดที่ www.facebook.com/

humansofnewyork
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ÀÒ¾ 7 μÑÇÍÂ‹Ò§ÀÒ¾¨Ò¡à¾¨ “·Õè¹Õè·‹ÒàÃ×Í Humans Of ThaiPort”

โนตบอกวา เขาและเพื่อนๆ ไมไดเปนคนคลองเตย แตเมื่อมาเชียรทาเรือ
แลวก็รูสึกรวมไปกับคนคลองเตยดวย พวกเขามักจะทําสติกเกอรคําวา 
Klongtoey มาแจกใหกับแฟนบอลทาเรือ พรอมทั้งทําเสื้อที่มีคําวา Klongtoey 
ออกขาย โดยหักรายไดไปซ้ือลูกฟุตบอลมอบใหกับศูนยเด็กเล็กในชุมชน พรอมท้ัง
ระบุวามีโครงการจะทํากิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชนคลองเตยในอนาคตอีก 
โนตบอกวา “ผมไมใชคนคลองเตย แตผมมาเชียรทาเรือที่เปนของคนคลองเตย 
ถาผมจะทําอะไรก็อยากจะทําใหคนคลองเตย”

แฟนทาเรือสามารถใชการเปนแฟนบอลเปนพื้นที่สรางตัวตนอยางที่เขา
จินตนาการถึง และยิ่งเมื่อสโมสรฟุตบอลผูกอยูกับทองถิ่น มันก็มีศักยภาพ
ในการสรางอัตลักษณใหมๆ  ใหกบัทองถ่ินไดดวย ทัง้การแสดงออกในสนามหรือ
สื่อที่เทคโนโลยีปจจุบันเอื้อตอการรวมสรางเนื้อหาจากคนทั่วไปไดงายขึ้น 
ไมเพียงเทานั้น ในอีกสวนหนึ่งการเปนแฟนบอลยังเปนพื้นที่เชื่อมตอระหวาง
คนในทองถิ่นกับ “คนนอก” เขาดวยกัน
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สําหรับกวางกรุงแลว การแสดงออกของพวกเขาดูจะไมไดใหความสําคัญ
กับการส่ือสารถึงคนภายนอกเทากับสื่อสารกับตนเองเพ่ือยืนยันอัตลักษณเดิม 
กวางกรุงมักจะแสดงออกซึ่งอัตลักษณของความเปนคนเชียงรายผานการ
แสดงออกในดานตางๆ เชน การสื่อสารระหวางกันดวยคําเมือง รองเพลงเชียร
และทาํปายผาสาํหรบัเชยีรดวยคาํเมอืง ไปจนถึงการทาํอาหารพืน้เมอืงภาคเหนอื
มาทานรวมกัน อาจเรียกไดวา การแสดงออกของพวกเขานั้น “เปนคนเชียงราย
เสียยิ่งกวาคนเชียงราย (ที่อยูในเชียงราย)” ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการยืนยันกับตนเอง
วาพวกเขายังคงอัตลักษณเดิมไวไดอยู

การแพรหลายของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึง
ที่ทําใหแฟนบอลไทยสามารถแสดงออกไดมากขึ้น ปรากฏการณหนึ่งที่แสดง
ใหเห็นถึงการแสดงออกของแฟนบอลไทยไดดีคือการเกิดข้ึนมาของเฟซบุกเพจ
จํานวนมากที่ทําขึ้นโดยแฟนบอลไทย

ÀÒ¾ 8 ÃÙ»ÀÒ¾ÊÑÞÅÑ¡É³�¢Í§à¾¨ “à¡ÃÕÂ¹ºÍÅä·Â”

เฟซบุกเพจของแฟนบอลไทยอนัหนึง่ท่ีไดรบัความสนใจและมบีทบาทมาก
คือเพจ “เกรียนบอลไทย” เพจเกรียนบอลไทยทําขึ้นโดยแฟนบอลไทยกลุมหนึ่ง 
เนื้อหาในเพจจะเกี่ยวของกับฟุตบอลไทยเปนหลัก โดยเฉพาะขาวคราวความ
เคล่ือนไหวและผลการแขงขันของทีมชาติไทย ลักษณะเดนของเพจเกรียนบอลไทย
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คือความ “เกรียน”20 ท่ีมุงเนนการลอเลียน-เสียดสีเร่ืองราวตางๆ เก่ียวกับฟุตบอลไทย 
ทําใหมีผูชื่นชอบเปนจํานวนมาก21 อิทธิพลจากเพจเกรียนบอลไทยทําใหเกิด 
“เพจตระกูลเกรียน” ของแฟนบอลไทยสโมสรตางๆ ขึ้นมาเปนจํานวนมาก เชน 
เพจเกรียนฟุตบอลอุดร เกรียนเซาะกราว 12 เกรียนฉลามชล ไปจนถึง
เพจเกรียนในลักษณะอื่นๆ อีก เชน เกรียนวอลเลยบอลไทย เกรียนกลามไทย 
เกรียนอาหารไทย เกรียนเพลงไทย เปนตน

ÀÒ¾ 9 μÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ “ºØ¡”22

ลกัษณะหนึง่ของเพจเกรยีนบอลไทยคอืความเปนชาตนิยิมหรอืท่ีพวกเขา
อธิบายตัวเองวารักประเทศไทย โดยกิจกรรมที่ทําใหเกรียนบอลไทยเปนที่รูจัก
คือการ “บุก” ที่หมายถึงการระดมสมาชิกผูกดช่ืนชอบเพจและนัดหมายกันไป

20 
เกรียน เปนศัพทสแลงท่ีนิยมใชกันในสังคมออนไลน หมายถึงพฤติกรรมหรือบุคคลที่มี

พฤติกรรมกอกวน เอาแตใจ หรือทําอะไรท่ีผิดท่ีผิดทาง โดยคําเกรียนน้ีอางอิงมาจากทรงผม

ของเด็กนักเรียนชายไทยที่มักถูกมองอยางเหมารวมวามีลักษณะดังกลาว
21 

ขอมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559 เพจเกรียนบอลไทยมีจํานวนผูชื่นชอบ 294,931 คน
22 

ภาพจาก www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReE1qQTNOak13T

lE9PQ, เขาถึงเมื่อ 19 กันยายน 2559.
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โพสตขอความหรือรูปภาพกอกวนหนาเพจของทีมชาติฝายตรงขามที่แขงกับ
ทมีชาตไิทย จนทําใหการบกุกลายเปนกจิกรรมอันหน่ึงทีผู่ใชเฟซบุกชาวไทยนยิม
ทําเสมอเมื่อมีการแขงขันระหวางชาติเกิดขึ้น

การแขงขันฟุตบอลไทยที่มีบริบทใกลชิดอยูกับผูชม รวมถึงการแพรหลาย
ของอินเทอรเน็ตที่เปนการส่ือสารสองทางทําใหแฟนบอลไทยสามารถท่ีจะใช
การบริโภคฟุตบอลเปนพ้ืนท่ีในการแสดงออกและตอสูเร่ืองอัตลักษณของ
พวกเขาได กรณขีองแฟนทาเรอืทีพ่ยายามลบภาพของความรุนแรงอนัเปนภาพ
เหมารวมท่ีมีท้ังตอแฟนบอลทาเรือและชุมชนคลองเตย กลุมกวางกรุงท่ีใชการส่ือสาร
เพื่อยืนยันอัตลักษณเดิมของตน รวมไปถึงแฟนบอลที่ใชสื่อออนไลนแสดงออก
ในหลายดาน เชน ความเปนชาตินิยม ในแงนี้แฟนบอลจึงบริโภคฟุตบอลไทย
ในฐานะที่เปนพื้นที่ทางสังคมเพื่อนําเสนอและแสดงออกซึ่งตัวตนของพวกเขา

6. 6. สรุปทายบท

“เขตปกครองพิเศษ ‘คลองเตย’” เปนขอความบนปายขนาดใหญผืนหนึ่ง
ที่ติดอยูบนอัฒจันทรของแฟนบอลทาเรือ ขอความดังกลาวแสดงลักษณะ
ของแฟนบอลทาเรือไดเปนอยางดี ในดานหนึ่ง มันราวกับจะเปนการบงบอกถึง
ลักษณะเฉพาะของชุมชนคลองเตยที่ตางออกไปจากเขตอ่ืนในกรุงเทพฯ 
ขณะเดยีวกนัในอกีดานหนึง่ มนัก็แสดงถงึความเปนชุมชนในจนิตนาการท่ีไมได
มีอยูจริงภายใตโครงสรางการปกครอง แตเปนชุมชนท่ีมีอยูจริงในจินตนาการ
ของแฟนบอลทาเรอื ในแงนีผู้เขยีนเสนอวา เราอาจทาํความเขาใจการเกดิขึน้มา
ของวัฒนธรรมแฟนบอลไทยในฐานะอุปทานท่ีตอบสนองตออุปสงคทางสังคม 
(Bourdieu, 1993: 427-440) ภายใตความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยได 
3-4 ประเด็นหลักๆ คือ
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1. การบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของทองถ่ิน ความชื่นชอบใน
สโมสรของแฟนบอลสวนหน่ึงมาจากความรูสกึผูกพันกับทองถิน่ท่ีพวกเขาอาศัย 
ในลักษณะเดียวกันกับการเติบโตข้ึนมาของฟุตบอลไทยต้ังแตป 2552 เปนตนมา 
ที่มีสโมสรประจําจังหวัดตางๆ เกิดข้ึนมารองรับอุปสงคทางสังคมของผูคน
ในกระแสทองถ่ินนิยม โดยในกรณีของแฟนบอลทาเรือ จะย่ิงเห็นความตองการน้ี
ไดอยางชัดเจนภายใตบริบทท่ีคลองเตยมีความสัมพันธอยางยาวนานกับ
การทาเรือฯ ซ่ึงเปน (อดีต) เจาของสโมสร23 ประกอบกับความรูสึกเปนพวกเดียวกัน
ของชาวชุมชนแออัดในเมืองหลวงท่ีมีความแปลกแยกระหวางตนเองกับผูคน
รอบขาง หรือกรณีของกลุมกวางกรุงที่การยายถ่ินยิ่งทําใหสํานึกในอัตลักษณ
ทองถิ่นเดิมของพวกเขาชัดเจนขึ้นมา

2. การบริโภคฟุตบอลในฐานะพ้ืนที่ของผูชายและการผลิตซ้ํา
ความเปนชาย ผูชายจาํนวนมากและการแสดงออกซึง่ความเปนชายอยางชัดเจน
ในสนามฟุตบอลแสดงใหเห็นถึงอุปสงคทางสังคมของเพศชายท่ีตองการพ้ืนท่ี
ของตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะความเปนชายในลักษณะกาวราวรุนแรงและ
อารมณแปรปรวน ซึ่งไมเปนที่ยอมรับในพื้นที่อื่นของสังคมสมัยใหม อันเปน
ความเปนชายในบริบทของการหยอนใจ (leisure) จากที่งานของ Pattana 
Kitiarsa (2005: 57-90) เคยเสนอภาพของความเปนชายในบริบทของหนาที่
การงาน (work) ผานการศึกษาชีวิตนักมวยไทยและเสนอวาความเปนชาย
ในอุดมคติของชายไทยคือการปฏิบตัหินาทีอ่ยางใดอยางหน่ึงใหลลุวง โดยสําหรับ
นกัมวยไทยทีม่าจากพืน้เพทางชนบทท่ียากจนนัน้ สิง่ท่ีพสิจูนความเปนชายของ
พวกเขาคือการตอสูฝาฟนทํางานหนักเพ่ือหาเล้ียงครอบครัว ขณะท่ีงานของ 
Pattana ช้ีใหเห็นถึงความมุงม่ันทํางานหนัก บทความน้ีก็ช้ีใหเห็นถึงความเปนชาย
ในอีกบริบทหน่ึงวา พวกเขาก็มุงม่ันพักผอน/ปลดปลอย/เสเพลอยางหนัก
ไมแพกัน

23 
ยิ่งโดยเฉพาะความสัมพันธของชาวชุมชนคลองเตยกับการทาเรือฯ ที่เปนความสัมพันธ

แบบทั้งรัก-ทั้งชังแบบเดียวกับที่แฟนบอลมักจะมีกับสโมสร
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3. การบริโภคฟุตบอลในฐานะชุมชนรูปแบบใหม กิจกรรมท่ีแฟนบอลไทย
ทํารวมกันเปนจํานวนมากท้ังในและนอกสนามแสดงใหเห็นถึงความตองการ
ความสัมพันธทางสังคมของพวกเขา ในดานหนึ่งมันสะทอนใหเห็นถึงความ
ตองการของแฟนบอลทีส่วนใหญเปนผูอาศยัอยูในสงัคมเมอืงและทาํงานประจาํ 
ซึ่งการใชชีวิตในสังคมเมืองและงานประจําท่ีการทํางานแยกขาดออกจาก
ชีวิตประจําวัน ก็ทําใหพวกเขากาวเขาสูวิถีชีวิตแบบสมัยใหมที่ความสัมพันธ
เชิงจารีตถูกลดบทบาทลงไป ชุมชนแฟนกีฬาจึงทําหนาที่เปนเสมือน “เผาใหม” 
(neo-tribe) ทีแ่ฟนกฬีาเขาไปมสีวนรวมและสรางความสมัพนัธตอกันเพือ่ชดเชย
สิ่งที่ขาดหาย (Crawford, 2004: 64) ดังที่พวกเขานิยามความสัมพันธในกลุม
แฟนวาเปนครอบครัว พรอมๆ กันนั้นในอีกดานหนึ่ง มันก็ชี้ใหเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผูคนในชุมชนแออัด ซึ่งปจจุบันกําลังคอยๆ เปลี่ยน
จากการทํางานในระบบเศรษฐกิจไมเปนทางการอยางเชนการคาขายหรือชาง 
มาเปนการประกอบอาชพีในระบบเศรษฐกจิอยางเปนทางการอยางเชนการเปน
พนักงานบริษัท/หางราน/รานคามากข้ึนเรื่อยๆ24 ในแงนี้ วิถีชีวิตของผูคน
ในชุมชนแออัดในเมืองใหญหรือในพื้นที่เขตเมืองที่อื่นๆ จึงไมไดวางอยูบนฐาน
ของความสัมพนัธเชงิอปุถมัภภายในชมุชนมากอยางในอดตี แตเปนชวีติการงาน
ที่สัมพันธกับพ้ืนท่ีรอบขางและทําใหพวกเขามีวิถีชีวิตแบบผูคนในสังคมเมือง

24 
ขอมลูจากการสาํรวจอาชพีของคนในชมุชนแออดัในกรงุเทพฯ โดยสาํนกังานสถติแิหงชาติ

เม่ือป 2537 ระบุวา สวนมากประกอบอาชีพคาขายและเปนชาง โดยเพศชายเปนชางมากท่ีสุด 

รองลงมาคือขับขี่ยานพาหนะ สวนเพศหญิงประกอบอาชีพคาขายมากที่สุด รองลงมาคือ

ชาง ขณะท่ีการสํารวจชุมชนผูมรีายไดนอยในเมอืงโดยสาํนักงานสถิตแิหงชาติเม่ือป 2549 

พบวา ในเขตกรุงเทพฯ สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/หางราน/รานคา รองลงมา

คอืคาขาย (อกุฤษฏ, 2554: 11-14) (แมการสาํรวจทัง้สองครัง้จะมกีารเปลีย่นแปลงขอบเขต

กลุมสํารวจใหตางกันไปบาง แตตัวเลขดังกลาวก็นาจะสามารถแสดงถึงแนวโนมของการ

เปลี่ยนแปลงไดพอสมควร)
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มากข้ึน ซึง่แสดงออกมาผานความตองการชุมชนแบบใหมในรูปแบบท่ีไมตางกับ
คนเมืองกลุมอื่นๆ มากนัก25

4. การบริโภคฟุตบอลในฐานะการสรางและสือ่สารอตัลักษณ นอกจาก
ผลิตซํ้าแลว สนามฟตุบอลยงัเปนเสมือนพ้ืนท่ีสาํหรับสรางตัวตนในจินตนาการ
แบบใหมผานปฏบิตักิารตางๆ ของแฟนบอลดวย และเมือ่อตัลกัษณของสโมสร
ผูกอยูกับอัตลักษณทองถ่ิน การเปนแฟนบอลจึงสามารถเปนพ้ืนท่ีในการตอสู
เรื่องอัตลักษณของทองถิ่นไดดวย ไมวาจะดวยการแสดงออกในสนามหรือ
การผลติสือ่ทีเ่ทคโนโลยปีจจบุนัใหอาํนาจกับผูใชงานมากขึน้ ซึง่ลกัษณะดังกลาว 
สอดคลองไปกับการเกิดข้ึนมาของพลเมืองที่ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง
ในการสรางความเปลี่ยนแปลง ในทบทวนภูมิทัศนการเมอืงไทย อภิชาต ยุกติ 
และนิติ (2556) เสนอวา การกอตัวของกลุมคนเส้ือแดงเปนผลมาจากการเกิด
ข้ึนมาของชนชั้นกลางระดับลางที่ตองการมีสวนรวมทางการเมือง ผูเขียนตั้ง
ขอสังเกตวา การเกิดขึ้นมาของแฟนบอลไทยจํานวนมากโดยเฉพาะกลุมที่มี
บทบาทสําคัญในแฟนบอลก็อาจเปนผลจากความเปล่ียนแปลงในลักษณะ
เดียวกัน เพียงแตประเด็นสนใจของคนกลุมน้ีไมใชเร่ืองการเมอืง (ในความหมาย
แคบ) เพราะพวกเขาตองการแสดงออกซึ่งอัตลักษณในดานอื่น และสนาม
ฟุตบอลไทยไดเปดพื้นที่นี้ขึ้นมา

กลาวโดยสรปุแลว ความนยิมในฟตุบอลไทยชวง 6-7 ปหลังมาน้ี ไมไดแค
เปนผลมาจากความเปล่ียนแปลงของธุรกิจฟตุบอลระดับโลกหรอืประสิทธภิาพ
ของผูจัดการแขงขันในประเทศเทานั้น แตในอีกสวนหน่ึงเปนเพราะมันสอดรับ
กับความตองการบางลักษณะของสังคมเศรษฐกิจไทยท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมคือ 
ผูคนมีสํานึกทองถิ่นมากขึ้น ผูชายกําลังตองการพ้ืนที่ทางสังคม ผูคนโหยหา
ชุมชนแบบใหม และเกิดพลเมือง หรือชนชั้นใหมที่ตระหนักถึงศักยภาพของ
ตัวเองมากขึ้น

25 
ไมตางในเชิงรูปแบบ แตในเชิงเนื้อหาของชุมชนใหมที่เกิดข้ึนมานั้นก็อาจยังแสดงใหเห็น

ลักษณะเฉพาะบางอยางได อยางเชนกรณีความเปนชายของแฟนทาเรือ
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ผูหญิงกับฟุตบอล
ไทยพรีเมียรลีก

ปลายฟา นามไพร

1. 1. บทนํา

ฟุตบอลถือวาเปนกีฬายอดนิยมที่มีคนจํานวนมากเขามาแสวงหาความ
ตืน่เตนเราใจ และในเชิงสงัคมวิทยากีฬา ฟตุบอลยงัเปนอตุสาหกรรมกีฬาสราง
ความบันเทิงท่ีประกอบไปดวยสินคา ระบบตลาด และผูคนกลุมอาชีพตางๆ 
หลากหลายประเภทท่ีเกี่ยวของ ทั้งผูชม ผูเลน นักขาว เบ้ืองหลังการจัดการ
แขงขัน และธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่เขามารวมพัวพันในพ้ืนที่ตลาดการคาน้ี 
ฟุตบอลจึงเปนอุตสาหกรรมกีฬาขนาดใหญ ซ่ึงมีความเก่ียวของท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมอืง ในเชิงประวตัศิาสตร ฟตุบอลคอืกฬีาสมยัใหมทีก่อเกดิและสัมพันธ
ไปกบัการเปล่ียนแปลงเขาสูสภาวะสมยัใหม จากการเปลีย่นระบบความคดิแบบ
จารีต พัฒนาไปสูอารยธรรมสมัยใหมในสังคมตะวันตก (Civilizing Process) 
เกิดรัฐชาติและการบริหารงานแบบสมัยใหม ความเปนเมืองและการทํางาน 
(Work) ในระบบอุตสาหกรรม สังคมมุงละทิ้งจากความรุนแรงทางกายภาพ 
หันมาเนนเหตุผล กฎกติกา และมุงประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุนนิยม
เปนสาํคญั (Dunning, 1999: 10) กลาวอกีอยางหน่ึง นกัสงัคมวิทยากีฬาเสนอ
วา กีฬาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสถาปนาสรางความศิวิไลซผานกิจวัตร

10





ประจําวันที่บริบทของเวลางานกับเวลาวางแยกกันชัดเจนมากข้ึน กิจกรรมการ
รวมหมู สรางอัตลักษณกลุม และบริโภคความต่ืนเตนในสังคมเมืองและพื้นที่
ของกีฬาสมัยใหมน่ีเองท่ีเราเห็นสังคมมีการจัดการตนเองเพ่ือเขาสูสภาวะสมัยใหม 
ดังปรากฏออกมาในรูปแบบของกฎระเบียบ กติกาการเลน สมาพันธระดับ
นานาชาติ เชน การจัดตั้งสมาคมกีฬาตางๆ เชน FIFA AFC และการพัฒนา
กฬีาใหกลายเปนมอือาชีพ (professionalism) หรอืเปนอาชีพอยางหน่ึงในสังคม
สมยัใหม กฬีาจึงไมใชเพยีงเร่ืองของการพักผอนหรือนนัทนาการจริงจงั ทวาคอื
พื้นที่ความสัมพันธที่มีมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสังคม

นักสังคมวิทยาการกีฬา ซึ่งไดรับอิทธิพลทางความคิดจากงานเขียนของ 
Pierre Bourdieu (1987) เสนอวา กีฬาคือสนามของความสัมพันธเชิงอํานาจ 
เปนพื้นที่ของการผลิตซ้ําความไมเทาเทียม (Washington & Karen, 2001: 
190) ทั้งการผลิตซ้ําอุดมการณและโครงสรางทางชนชั้น (มีกีฬาบางประเภท
ถกูสรางไวเพ่ือเปนการรักษาความสัมพันธของพวกพอง) และการผลติซํ้าความ
เปนเพศ ความเปนหญิงชาย Eder และ Parker (1987) ไดศึกษากิจกรรมกีฬา
ในโรงเรียนพบวา การท่ีกีฬาของผูชายเปนกิจกรรมสําคัญของโรงเรียน กีฬา
กบันกัเรยีนชายจงึถกูหลอหลอมผานกจิกรรมหลกัสตูรทีเ่นนการแสวงหาความ
สําเร็จ ในขณะที่กิจกรรมของนักเรียนหญิงจะเนนไปท่ีการจัดการอารมณ 
ในพ้ืนท่ีของกีฬาโรงเรียน ผูหญิงจึงเปนไดเพียงแคผูชมหรือเชียรลีดเดอร ฉะน้ัน 
กีฬาในสังคมสมัยใหมจึงกลายเปนระบบคํ้าจุน “ความเปนชาย” ทวาพ้ืนท่ี
ของกีฬากเ็ปนท้ังสถานทีผ่ลิตซํ้าทางเพศและเปนพ้ืนท่ีของการชวงชงิ สรางสรรค
ในสังคมสมัยใหม กีฬาจึงเปนพ้ืนท่ีสําคัญในการผลิตและการแสดงออกอัตลักษณ
ทางสังคม และอัตลักษณทางเพศ การแสดงความเปนหญิง ความเปนชาย 
(Hearn, 1987; Brittan, 1989 อางใน Dunning, 1999: 220) สําหรับ
ฟุตบอลแลว วากันวาเปน “โลกของผูชาย” เปนพื้นที่ เปนเกมการแขงขันของ
ผูชายและผลิตซํ้าความเปนชาย แมวาปจจุบนักีฬาประเภทน้ีจะมีการแขงขันของ
ผูหญิงอยูบาง แตฟุตบอลหญิงยังไมไดเปนที่นิยมและไดรับการสนับสนุนอยาง
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จริงจัง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่มีการแขงขันฟุตบอลโลกหญิง เชน
เดียวกบัการแขงขันฟุตบอลโลก (ทีเ่ลนโดยผูชาย) มากไปกวาน้ัน สถานภาพของ
ผูหญิงใน “สนามฟุตบอล” ยังมักตกอยูในฐานะเพียงผูชมขางสนาม หรือแฟนบอล
ผูบริโภค Wolfram Manzenreiter (2008) กลาวถึงฟุตบอลลีกในญ่ีปุน
หรือเจลีก (J-League) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเปนกิจกรรมสําหรับการพักผอน
ของครอบครัวชาวญี่ปุนในเมืองใหญ การแขงขันเจลีกไดกลายเปนที่นิยมขึ้นมา 
แตสิ่งที่ตางออกไปคือจํานวนตัวเลขของผูชมและผูสนับสนุนในการแขงขันนั้น
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนผูหญิงกวา 42.3% แมวาตัวเลขที่สูงนี้จะสะทอนถึงความ
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมฟุตบอลอาชีพของญ่ีปุน แตสถานะของผูหญิง
ในสนามฟุตบอลก็ยังไมอาจท่ีจะบงบอกตัวตนหรือการมีอยูของพวกเธอได 
กลาวคือพวกเธอยังคงถูกมองวาเปนเพียงแฟนบอลสาวท่ีคล่ังไคลดารานักเตะชาย

2. 2. ผูหญิงกับฟุตบอลไทย

สําหรับวงการฟุตบอลไทยลีกในปจจุบัน กระแสความนิยมของแฟนบอลหญิง
ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อยางสําคัญ (เชน ปรากฏการณแฟนเพจชับปุยส หรือ
เสื้อเบอร 13 ของบุรีรัมย ยูไนเต็ด ที่ขายไดเปนจํานวนมากจากการติดตามของ
แฟนบอลหญิง) ท้ังน้ีสวนหน่ึงอาจสัมพันธไปกับการท่ีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 
ซึ่งมีฉายาวา “ชบาแกว” ผานเขาสูรอบสุดทายฟุตบอลหญิงชิงแชมปโลก 2015 
(FIFA Women World Cup 2015) ที่ประเทศแคนาดา การแขงขันครั้งนี้ทําให
ทมีฟตุบอลหญิงไทยเปนตวัแทนของความภูมใิจคนในชาต ิภายใตการทําหนาที่
บริหารของนวลพรรณ ล่ําซํา หรือ “มาดามแปง” ซึ่งดํารงตําแหนงผูจัดการทีม 
และโคชหนึ่ง หน่ึงฤทัย สระทองเวียน หัวหนาผูฝกสอนทีมฟุตบอลหญิง
ทีมชาติไทย ซึ่งเปนผูหญิงคนแรกที่สอบผานการคุมทีมระดับ A-License1 

1 
A-License คือ ใบประกอบวิชาชีพโคช สําหรับบอลภายในประเทศคุมทีมระดับสูงสุด
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ปรากฏการณสังคมในแวดวงฟุตบอลไทยเหลาน้ีสะทอนวา ผูหญิงไดเขาสู 
“สนามบอล” ทั้งในสถานะผูเลน ผูชมแฟนบอล และผูบริหารงานอยางเปน
มืออาชีพมากขึ้น ในกรณีของผูหญิงในสนามบอลจากการทํางานภาคสนาม
ผูเขียน2 พบวามีผูหญิงหลายกลุมท่ีเขาสู หรือมา “ปรากฏตัว” อยูในสนามฟุตบอล 
และตางมีสวนรวม มีปฏิสัมพันธในพื้นที่นี้แตกตางกันไป โดยอาจแยกออกเปน
กลุมอาชีพและสถานภาพสังคมไดดังนี้ (1) กลุมพริตตี้ นางฟาขางสนาม3 เปน
กลุมท่ีถกูจดัจางมาเพือ่สรางสสีนัใหแกงานซึง่มอียูสองแบบ คอื นางฟาขางสนาม 
ถกูจางมาจากสโมสรโดยตรง อกีกลุมคือ พริตต้ี ผูหญิงท่ีถกูจางผานสปอนเซอร
ของสโมสร (2) กลุมแมคาและผูใหบริการ เชน เจาหนาทีข่ายตัว๋ ขายของทีร่ะลกึ 
(3) กลุมแฟนบอลหญิงซึ่งยังแบงไดหลายกลุม ดังนี้ แฟนบอลตัวจริง มีตั้งแต
วัยรุนไปจนถึงวัยกลางคน กลุมเซเลบแฟนคลับ4 เปนกลุมท่ีจะตามเชียร
นกัฟุตบอลเปนคนๆ ไป มตีัง้แตวยัรุนไปจนถึงวยัทํางาน ครอบครัวแฟน ผูหญงิ
ในกลุมน้ีมักจะมากับลูกและสามี และอีกกลุมคือครอบครัวนักฟุตบอล กลุมผูหญิง
ที่หลากหลายในพ้ืนท่ีของ “สนามฟุตบอล” ขางตนช้ีใหเห็นวา การเกิดข้ึน
ของฟุตบอลอาชีพในสังคมไทยไดกลายเปน “พื้นท่ีใหม” ที่เปดโอกาสให
คนกลุมใหม (ในที่นี้ผูเขียนเนนกลุมผูหญิง) เขามามีบทบาทและปฏิสัมพันธกัน 

ของประเทศอยางนอยตองผานใบประกอบวิชาชีพโคชระดับ A กอน หากจะทํางาน

ขามพรมแดนตองไดใบประกอบวิชาชีพขั้นสูงสุดหรือ Pro-License
2 

ในฐานะผูชวยนักวิจัยโครงการ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน ความเปนชาย วัยรุน 
และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” ซึ่งทําหนาท่ีนักวิจัยสนาม การสํารวจแฟนบอล ในพ้ืนท่ี 

5 สนาม ไดแก (1) สโมสรการทาเรือ เอฟซี (2) สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด (3) สโมสรเอสซีจี 

เมอืงทอง ยูไนเต็ด (4) สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด และ (5) สโมสรเชียงใหม เอฟซี
3 

คําวา นางฟาขางสนาม เปนการใชเรียกตัวแทนจากบางสโมสรจะไมแทนตนเองวา พริตตี้

เน่ืองจากผูหญิงกลุมน้ีจะมีคําเรียกท่ีเปนช่ือเฉพาะ เชน Rabbit Girls ของสโมสรบางกอกกลาส 

กวางโซงเลดี้ ของสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด เปนตน
4 

เซเลบ เปนคําที่มาจาก Celebrity ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงกวาง ในที่นี้หมายถึง 

นักกีฬาฟุตบอลท่ีมีชื่อเสียง สวนใหญจะเปนนักกีฬาทีมชาติ เชน สารัช อยูเย็น ชาริล 

ชับปุยส เปนตน
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แมวาการเขาสูพื้นที่สนามฟุตบอลของผูหญิงจะยังไมมีการรวมกลุมที่ปรากฏ
เดนชัดนัก หากเทียบกับกลุมแฟนบอลชายที่มีการรวมกลุมแฟนคลับแสดง
อัตลักษณ แตในแงกลับกันนาสนใจยิ่งกวาการแสดงตัวตนของแฟนบอลผูหญิง
กลับไปชัดเจนในพื้นที่อื่น คือ สื่อสังคมออนไลน เชน กลุมไลนสารัชแฟนคลับ 
เพจนางฟาขางสนาม เพจเดอะแมยก การกดถูกใจหรือติดตามแฟนเพจของ
สโมสรตางๆ เปนตน

จากขอมูลสถิติโดยบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด ที่ไดเริ่มมีการแขงขันมา
ตั้งแต 2552 พบวา จํานวนผูชมในฤดูกาลแรก จํานวน 107,449 คน5 
จนถึงฤดูกาลการแขงขันป พ.ศ. 2558 มีจํานวนผูชมเพ่ิมข้ึนถึง 1,828,655 คน6 
ยอดจํานวนผูชมท่ีเพิ่มสูงบวกกับการจัดระบบการแขงขันที่มีมาตรฐานมากขึ้น 
ทําใหฟุตบอลไทยกลายเปนท่ีนิยมจนเกิดแฟนคลับของแตละสโมสร การรวมกลุม
ของแฟนคลับทั้งกลุมเล็กและใหญ งานศึกษาของอาจินต ทองอยูคง (2557) 
เสนอวา การเกิดระบบลีกของฟุตบอลไทยไดกอเกิดการรวมตัวของกลุมแฟน
บอล ซึ่งเดิมกลุมแฟนคลับจะถูกจัดตั้งโดยสโมสรฟุตบอลเอง แตในปจจุบันนี้
มักเปนกลุมของแฟนบอลที่จัดการกันเอง อาทิเชน ULTRA เมืองทองของ
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด, The Sh@rk Power ของสโมสรชลบุรี เอฟซี, 
หมาเหาใบตองแหงของสโมสรเชยีงใหม เอฟซี เปนตน กลุมแฟนบอลเปนเสมือน
สายสัมพันธที่ยึดโยงแฟนบอลเขาดวยกันและการผูกตนเองเขากับกลุม 
การรวมตัวของกลุมยงัชวยสรางพืน้ทีท่ีแ่ฟนบอลไดทาํกจิกรรมรวมกนั ทัง้ในวนั
ท่ีมีหรือไมมีการแขงขันก็ตาม กลุมแฟนบอลเองก็ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ใหทํารวมกัน
เปนประจํา เชน การซอมรองเพลง ซอมอุปกรณเชียร อยางไรก็ตาม สิ่งที่ขาด
หายไปจากงานศึกษาของอาจินตคือ เร่ืองผูหญิงกลุมตางๆ กับพ้ืนท่ีสนาม
ฟุตบอล หรือกลุมแฟนบอลหญิงในโลกออนไลน

5 
ดูไดที่ https://th.wikipedia.org/wiki/ไทยพรีเมียรลีก_2552

6 
ดูไดที่ https://th.wikipedia.org/wiki/ไทยพรีเมียรลีก_2558
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3. 3. แม-หญิง ในสนามฟุตบอลไทยลีก

การเกิดขึน้ของฟุตบอลไทยพรเีมยีรลกีไดพลกิโฉมหนาวงการฟตุบอลไทย
กลายเปนกระแสนิยมตอกีฬาชนิดนี้ในประเทศ สนามบอลกลายเปนพื้นที่ใหม
ทีผู่คนเขามาปฏสิมัพันธโดยเฉพาะเมือ่กีฬาไมใชแคเพียงสิง่แสดงความเปนชาต ิ
ความสามัคคี แตทวายังเปนสินคา ธุรกิจที่มีทั้งผูผลิตและผูบริโภคจํานวนมาก
ในพ้ืนที่สนามฟุตบอลไทย เราอาจจัดกลุมผูหญิงที่เขาไปรวมสรางปฏิสัมพันธ
ในสนามการแขงขันไดดังนี้

1. กลุมพริตตี้ นางฟาขางสนาม เปนกลุมที่ถูกจัดจางมาเพื่อสรางสีสัน
ใหแกงานซึ่งมีอยูสองแบบ คือ กลุมนางฟาขางสนาม ถูกจางมาจากสโมสร
โดยตรง ทาํหนาท่ีเชียรขายของ รวมถายภาพกบัแฟนบอลกอนเขาเกมการแขงขัน
ดานนอกของสนาม รวมนั่งเชียรในสนามและประชาสัมพันธที่เก่ียวของกับ
สโมสรโดยตรงทั้งในชวงพักครึ่งและกอนรวมเกม อีกกลุม คือ กลุมพริตตี้ 
ผูหญิงที่ถูกจางผานสปอนเซอรของสโมสร กลุมนี้จะมีเอกลักษณเดนที่ชุดที่ใส
จะเปนชุดท่ีมีตราของสปอนเซอรชัดเจน หรือบางคนจะเปนชุดท่ีมีตราของสโมสรดวย 
กลุมนี้จะมีหนาที่ในการเชิญชวนการรวมสนุกกับบูธของสปอนเซอรที่จะมาจัด
กิจกรรมใหคนไดรวมสนุก รวมทั้งแจกของรางวัลของสปอนเซอรดวย อีกทั้งใน
ชวงพักคร่ึงท่ีทางสปอนเซอรจะแจกของรางวัล ผูชมจะไดพบกับสาวๆ กลุมน้ี
ดวยเชนกัน จากการลงพ้ืนที่นี้ผูเขียนมักจะพบกลุมที่สองมากกวากลุมแรก
เสียอีก
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2. กลุมผูประกอบการและใหบรกิารในสนามบอล ในทีน่ีผู้เขยีนไดแบง
เปนสองกลุม คือ หนึ่ง เปนกลุมที่มาตั้งรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มใหกับ
ผูคนในสนาม จากการสังเกตและสอบถามพบวา สโมสรที่อนุญาตใหนําเอา
อาหารเครือ่งดืม่เขาไปในสนามได เหลาแมคาจะไมเขาไปในบริเวณท่ีมกีารเชียร
การแขงขันหรือมีปฏิสัมพันธใดๆ ในชวงเวลาการแขงขันเลย แตหากสโมสรใด
ไมอนุญาตใหนํานํ้าอาหารและเคร่ืองดื่มเขาไป แมคาบางคนก็เขาไปในสนาม
เพื่อชมการแขงขันโดยสโมสรจะมีตั๋วใหอยูแลว อีกกลุมคือผูใหบริการ ไดแก 
เจาหนาที่ของทางสโมสรที่ใหบริการแกผูชมทั้งขายตั๋ว ขายของที่ระลึก แมบาน
ทําความสะอาด และผูรักษาความสงบในสนาม (พบวามีผูหญิงที่เปนผูรักษา
ความสงบเฉพาะในสนามยูไนเต็ด สเตเดี้ยม เทานั้น)
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3. กลุมแฟนบอล ผูหญิงกลุมนี้เปนกลุมที่เขามาดูบอลซ่ึงอาจจะมีทั้ง
เปนแฟนบอลตัวยง หรือมากับเพื่อน แฟน หรือครอบครัว โดยสามารถแบงได
หลายกลุม ดังนี้

 (1) แฟนบอลตัวจริง มีตั้งแตวัยรุนไปจนถึงวัยกลางคน ซึ่งจะมีทั้ง
เปนกลุมท่ีจะเขารวมเชียรกับกลุมแฟนบอล รวมรองเพลงตลอดการแขงขัน 
การแตงตัวคอนขางจัดเตม็และมีอารมณรวมในการเชียรทีเ่ขมขน ดดุนั รูจงัหวะ 
รวมถงึเขาใจเกมการแขงขันไดด ีหรือหากเปนนัดเยอืน แฟนคลบักลุมนีก้จ็ะตาม
ไปดวย หรือหากไมเขารวมกลุมก็จะเปนผูหญิงที่มีความช่ืนชอบในการแขงขัน
กฬีาฟตุบอล มคีวามรูจริงเก่ียวกบัเกมการแขงขันหรือดูบอลเปน มคีวามเจาะจง
มาเพือ่ดูบอล โดยเฉพาะสโมสรการทาเรือ เอฟซ ีทีผู่เขียนพบกลุมผูหญิงท่ีเชียร
และวิจารณเกมอยางดุเด็ดเผ็ดมันเอาการ
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ÀÒ¾·Õè 4, 5 áÅÐ 6 á¿¹ºÍÅËÞÔ§ã¹Ê¹ÒÁ Ê¹ÒÁàÍÊ«Õ¨Õ Êàμà´ÕéÂÁ 

Ê¹ÒÁá¾μ Êàμà´ÕéÂÁ áÅÐÊ¹ÒÁÊÁâÀªàªÕÂ§ãËÁ‹ 700 »‚ μÒÁÅíÒ´Ñº
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 (2) กลุมเซเลบแฟนคลับ เปนกลุมท่ีจะตามเชียรนักฟุตบอลเปน
คนคนไป มตีัง้แตวยัรุนไปจนถึงวยัทํางาน หลงัเกมจบมักจะรอจนกวานกัฟตุบอล
จะกลับเพ่ือใหสิ่งของ เชน รูปภาพ ขนม ขอถายรูปหรือลายเซ็น และมักจะ
คุนหนาคุนตา พดูคุยกับนักฟุตบอลไดเปนอยางดี และมักจะมีขาวสารท่ีในแบบ
วงใน เชน ในกรณีไปเตะในนัดเยือนจะรูวานักฟุตบอลพักที่ไหน จะไปท่ีไหน  
กลบัเวลาใด เปนตน ผูหญงิในกลุมน้ีจะพบมากในสโมสรท่ีเปนอนัดบัตนๆ หรอื
มีเซเลบนักฟุตบอลอยูเยอะ เชน เมืองทอง ยูไนเต็ด บุรีรัมย ยูไนเต็ด

ÀÒ¾·Õè 7, 8 áÅÐ 9 á¿¹ºÍÅËÞÔ§·ÕèÁÒÃÍ¶‹ÒÂÀÒ¾¡Ñº¹Ñ¡¿ØμºÍÅ

ËÅÑ§¨ºà¡Á·ÕèÊ¹ÒÁàÍÊ«Õ¨Õ Êàμà´ÕéÂÁ áÅÐÊ¹ÒÁÂÙä¹àμç´ Êàμà´ÕéÂÁ àªÕÂ§ÃÒÂ
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ÀÒ¾·Õè 10 á¿¹ºÍÅËÞÔ§·ÕèÁÒªÁ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇ

 (3) ครอบครัวแฟน ผูหญิงในกลุมน้ีจะมากับลูกและสามี ซึ่งมีทั้ง
แบบท่ีอินกับเกมมากหรือมาใชชวงเวลาวันหยุดมาทํากิจกรรมรวมกันกับครอบครัว 
จากการลงพื้นที่พบวา ในสโมสรตางจังหวัดนั้นมักจะพบผูหญิงหรือแมที่มากับ
ครอบครัวอยูเยอะ และบอยครั้งจะเห็นเหลาแมๆ พาลูกมาชมการแขงขัน 
และอกีกลุมคอืครอบครวันกัฟตุบอล การเขาเชียรใหกาํลงัใจของกลุมครอบครวั
ของนักฟุตบอลไมวาจะเปนภรรยา ลูก พอแม หรือแฟน สําหรับลีกดัง
ในตางประเทศ ถือเปนสิ่งที่มีใหเห็นอยูเสมอ สําหรับลีกไทย จากการลงพื้นที่
ทําใหผูเขียนไดเห็นผูหญิงกลุมน้ีเชนกันโดยเฉพาะสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด 
หลังจบเกมจะเห็นลูกและภรรยาของเหลานักฟุตบอลว่ิงเลน หยอกลอกันในสนาม 
ซึ่งทําใหเห็นกลุมชุมชนของครอบครัวนักฟุตบอลดวย

242
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก
ผู�หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม�



4. 4. การทาทายของแม-หญิงในสนามฟุตบอลไทย?

ความแตกตางของสนามฟุตบอลที่สํารวจ ชวยทําใหเห็นความเปนแม
และหญิงท่ีชัดเจนขึ้น เชน สนามของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และ
การทาเรือ เอฟซี จะพบผูหญิงที่มากับเพื่อน เพื่อนรวมงาน มากกวาที่จะมา
สนามในลักษณะของครอบครัว ซึ่งตางจากสนามท่ีใชในการแขงขันของสโมสร
เชียงใหม เอฟซี และเชียงราย ยูไนเต็ด ที่เราจะเห็นผูหญิงที่มีสถานะเปน “แม” 
มากับครอบครัว คอนขางมาก สวนกรณีของสนามเหยาของบุรีรัมย ยูไนเต็ด 
กลับพบวามีผูหญิงทั้งสองแบบคือ ที่มาเปนครอบครัวและมากับกลุมเพื่อน 
เปนไปไดวาความนิยมของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด ที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัด และ
การเปนสโมสรฟุตบอลที่ไดรับความนิยมสูงไมไดจํากัดวงเฉพาะทองถ่ินนั้น 
ทําใหเราพบเห็นทั้งแมและหญิงในพื้นที่สนามฟุตบอลเดียวกันอยางหนาตา

การที่ผูเขียนจัดกลุมผูหญิงที่เขาสู “สนามฟุตบอลไทย” ขางตน นอกจาก
จะแยกออกเปนกลุมตางๆ ที่สถานะทางสังคมแตกตางกัน ยังแสดงใหเห็นถึง
ประสบการณของผูหญิงท่ีแตกตางกนัดวย ทัง้น้ีผูเขียนไมไดตองการท่ีจะกาํหนด
อยางตายตัว วาแฟนบอลหญิงคนหน่ึงจะตองอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งเทาน้ัน 
ผูหญิงท่ีติดตามเซเลบอาจจะอยูในกลุมแฟนบอลตัวจริงดวย รวมตะโกนโหรอง
กับกลุมแฟนบอล หรือกลุมแมคาและกลุมสาวสวยที่มาทําหนาท่ีการบริการ 
อาจไมไดมาเพยีงเพือ่ “ทํางาน” หรือทําหนาท่ีของตน ทวาพวกเธออาจกลายเปน
กลุมผูติดตามเซเลบนักฟตุบอลดวย ดงันัน้ในผูหญงิหนึง่คน ตางกม็ปีระสบการณ
ที่หลากหลายในพื้นที่สนามบอลไทย

การเกิดข้ึนของฟุตบอลระบบลีกไดกลายเปนพ้ืนท่ีใหมท่ีไดทําใหคนกลุมใหม
เขาไปมีปฏิสัมพันธกัน แมวาผูหญิงที่เขาไปมีปฏิสัมพันธในสนามจะยังไมมีการ
รวมกลุมที่ปรากฏเดนๆ นัก (แตกตางจากการแขงขันแบบทีมชาติที่มีแฟนคลับ
กลุม ULTRA Girls7 อยางเปนทางการ) แตกลุมแฟนบอลผูหญิงกลับมีความ

7 
กลุมแฟนบอลหญิงท่ีรวมตัวกันเชียรกีฬาฟุตบอลในระดับทีมชาติ เชน เพจในเฟซบุก 

Ultras Girls Thailand
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ชัดเจนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ แทน เชน กลุมไลนสารัชแฟนคลับ เพจนางฟาขางสนาม 
เพจเดอะแมยก การกดถกูใจหรอืติดตามทัง้สโมสรและผูเก่ียวของอยางแฟนเพจ
ของสโมสรตางๆ เปนตน ดวยเหตุนี้ ภาพปรากฏของผูหญิงในสนามบอลจึงไป
เดนชัดในพื้นท่ีสังคมออนไลน การจัดแบงพ้ืนท่ีตามที่กลาวไปในขางตน
จึงทําใหเห็นมิติตางๆ ของผูหญิงทั้งในสนามและนอกสนาม แตมีบางกลุม
อยางกลุมผูใหบริการ แมบาน ผูรักษาความปลอดภัย ที่นอกจากจะเปนผูหญิง
ในสนามที่ไรตัวตนแลวยังเปนชายขอบของสนามดวย

หากเปรยีบเทยีบกับระบบเจลีกของญ่ีปุน จาํนวนของผูหญงิในสนามบอล
ที่เพิ่มมากขึ้นไดทาทายตออุดมการณของฟุตบอลที่มาพรอมกับความเปนชาย 
อยางไรก็ตาม ปรากฏการณดังกลาวกลับสอดคลองเฉพาะบทบาทของชนช้ันกลาง
ในญีปุ่น อนัเนือ่งมาจากบทบาทความเปนชายของญีปุ่นท่ีเปลีย่นแปลง อดุมคติ
ของการเปนผูนาํหรอืหวัหนาครอบครวัทีถ่กูแทนท่ีจากการสนบัสนนุของรัฐดวย
การกาวออกนอกบานของผูหญงิ สูทีท่าํงานในทีส่าธารณะ ซึง่สะทอนถงึบทบาท
ของเพศภาวะที่เปลี่ยนแปลง เชนเดียวกันกับพ้ืนท่ีในสนามบอล กีฬาฟุตบอล
จงึเปนทีพ่ึง่สดุทายของความเปนชาย (Manzenreiter, 2008: 254) การเขามา
ในสนามของผูหญิงจํานวนมาก สรางความกังวลใหแกความเปนชายและ
ถูกแสดงออกผานการเปนแฟนคลับกับความเปนชายอยางสุดโตง (Fandom 
and hyper-masculinity) โดยแสดงความกาวราวและความรนุแรงทางสญัลกัษณ 
เชน การเปลือยกายอันเปนลักษณะสากลของการแสดงออกความเปนชาย 
การใชเสียงรบกวนระหวางการแขงขัน

ฟุตบอลเปนกีฬาที่สรางความเปนชายโดยผูชายเพื่อผูชายไดกีดกันผูหญิง
ออกจากพ้ืนท่ี ผูหญิงจึงมักถูกพิจารณาในฐานะของผูชมรองหรือตัวประกอบเสริม
เทานั้น

ประสบการณ การแสดงออกในสนามของผูหญิงทําใหเห็นบทบาทความ
เปนหญิงท่ีแปรเปล่ียน ไมวาจะเปนไทยลีกหรือเจลีก ตางสะทอนถึงผูหญิงสมัยใหม 
รวมไปถึงพืน้ทีข่องกีฬาทีย่งัคงเบียดขบัผูหญงิ การแสดงออกถงึภาวะวกิฤตหรือ
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ความตึงเครียดของผูชายในสนาม บงบอกถึงอํานาจและการผลิตซํ้าความเปนชาย
ใหเขมขนมากข้ึนไปอีก Manzenreiter เสนอวา ฟุตบอลยังทําหนาท่ีเปน 
“สนามรบ” ของการประกอบสรางเพศสภาพในสังคมของญ่ีปุน และความสัมพันธ
ของเพศสภาพดังกลาวยังคงล่ืนไหล ผูหญิงหลากหลายกลุมท่ีถูกนําเสนอข้ึน
ผานการสํารวจในเบ้ืองตนน้ี จึงเพียงช้ีใหเห็นถึงเพศสภาพและสถานะท่ีหลากหลาย
ของผูหญิงในพื้นที่สนามฟุตบอลไทยเทานั้น

5. 5. สรุปทายบท

กลาวไดวา กระบวนการเขาสูพื้นท่ี “สนามฟุตบอล” ในฐานะพ้ืนท่ี
วัฒนธรรมใหม หรือกลาวอีกอยางหน่ึงเปน “พื้นท่ีสาธารณะ” ของผูหญิง 
ทีก่อตัวเกิดข้ึนควบคูมากับพัฒนาการของอตุสาหกรรมฟตุบอลไทยลกี สะทอน
กระบวนการภายใตเง่ือนไขความสมัพันธเชิงอํานาจทีแ่ตกตาง ซึง่นําไปสูการให
ความหมาย การแสดงตัวตน ปฏิบัติการทางสังคม ที่อาจมีจุดรวมหรือแตกตาง
กันตามไปดวย กลาวคือ ในแงหนึ่งการรวมตัวกันของแฟนบอลหญิง ซึ่งเขาไป
บริโภคฟุตบอลท่ีมีพื้นท่ีของผูชาย อาจมีความหมายมากไปกวาการเปนเพียง
แฟนบอลแฟนคลับ ทวาคือการสรางพื้นที่ สรางชุมชน เปน “ชุมชนปฏิบัติการ” 
(community of practice) ของกลุมผูหญิงชนช้ันใหมในสังคมเมืองท่ีกอเกิดข้ึนมา 
สะทอนผานการบรโิภค การแสดงตัวตน และการส่ือสารสัญลักษณ ทางสือ่สังคม
ออนไลน และการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน ขณะท่ี “การทํางาน” ของสาวพริตต้ี
ของสโมสรหรือท่ีถูกบริษัทหางรานใหเขามาทํางาน สงเสริมการขาย สรางภาพลักษณ
องคกร หรือสรางสีสันในนามของสาวสวย หุนดี โชวความนารักเซ็กซ่ีในพื้นท่ี
สนามฟุตบอล ที่เต็มไปดวยสายตาจองมองของแฟนบอลชาย และพื้นที่สนาม
ฟุตบอลในตัวของมันเองคือพ้ืนท่ีสถาปนาอํานาจความเปนชายดวยแลว 
จะกลายเปนปฏิบัติการสังคมท่ีจําตองมีการรวมกลุมเพ่ือนรวมงาน จัดการ
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กบัรางกาย หรือสราง “วฒันธรรมการทาํงาน” ขึน้มาใหม อนัจะมนียัความหมาย
ที่รวมหรือแตกตางไปจากเร่ืองของกลุมแฟนบอลหญิง

ตัง้แตกอนการเริม่การแขงขนัจนจบเกม กลุมพรติต้ีสาวจะใชเวลา “ทาํงาน” 
ทีอ่าจจะเรยีกแบบนกัสังคมวิทยาไดวาเปน “แรงงานอารมณ” (emotional labor) 
กลาวคือ เปนการจัดการอารมณในพื้นท่ีของงานและตองประกอบสราง
แสดงอารมณผานสีหนาทาทางรางกายในฐานะมืออาชีพงานบริการ (Hochschild 
อางใน วสันต ปญญาแกว, 2555: 108-109) พวกเธอตองทํางานผลิตและ
จัดการกับอารมณ เพ่ือขายความพึงพอใจใหกับลูกคาผูบริโภค ในขณะท่ีกลุม
แฟนบอลหญิง พวกเธอกลับใชชวงเวลาดังกลาว (ในสนามฟุตบอลระหวางแขงขัน) 
เปนชวงเวลาวางในการปลดปลอยอารมณ ผานกิจกรรมพักผอนหยอนใจจาก
งานประจํา เขาไปเชียรฟุตบอล สนับสนุนทีมและนักเตะท่ีตนเองช่ืนชอบ 
แมวาผูหญิงทั้งสองกลุมมีจุดประสงคในการเขาสูสนามฟุตบอลท่ีแตกตาง 
ทวาปรากฏการณนี้กลับสะทอนถึงความตองการรวม หรือความจําเปนใน
การแสดงออกเปดเผยตัวตนและรางกายของผูหญิงในพ้ืนท่ีสนามฟุตบอล 
เปนการแสดงออกของเพศวิถี (sexuality)

ประสบการณของแม-หญิงในสนามฟุตบอลไทยทั้ง 5 แหง ทําใหเห็นภาพ
ของผูหญิงท่ีเขามาปฏิสัมพันธท้ังในฐานะผูบริโภคและผูถูกบริโภคบนพ้ืนท่ีเดียวกัน 
อนัถูกสรางเปนชุมชนอารมณของความเปนชายอยางเขมขน แตการปรากฏภาพ
ของผูหญิงที่สะทอนประสบการณอันหลากหลายของพวกเธอตอพื้นที่นี้ ในอีก
แงหนึ่งอาจกําลังแสดงใหเห็นถึงผูหญิงที่พยายามตอรองหรือปรับเปล่ียน
ตอเง่ือนไขโครงสรางสงัคมผานประสบการณและการแสดงออกของพวกเธออยู 
และยังทาทายตอการพูดถึงความเปนหญิงในโลกสมัยใหมของไทยอีกดวย
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SPORT IN NORTHERN SIAM. วันที่ 18 มกราคม 2453.
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THE SPORTING CLUB. วันที่ 11 กันยายน 2444.
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วสันต ปญญาแกววสันต ปญญาแกว
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนจักรคําคณาทร ลําพูน (ปการศึกษา 
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ในสาขาวิชาเดียวกันน้ันท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สังคมวิทยามหาบัณฑิต 
ปการศึกษา 2541) เรียนจนไปถึงระดับปริญญาเอกดานมานุษยวิทยาที่ 
The Australian National University (สําเร็จการศึกษา กุมภาพันธ 2549) 
ปจจุบนัดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวทิยา 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เลนฟตุบอลตามประสาเด็กบานนอก จนมาเขาชมรมฟุตบอลของโรงเรียน 
(สวนหนึ่งเพราะไมอยากเรียน รด.) ติดตาม Manchester United มานานจนมา 
หลงใหลในยุครุงโรจนของ English Premiere League อนัเปนชวงเวลาเดียวกนั
กับท่ีเศรษฐกิจฟองสบูไทยกําลังขยายตัว สนใจฟุตบอลอยางเปนวิชาการผานงานวิจัย
เร่ืองพนันบอล ที่ทําต้ังแตชวงเรียนระดับมหาบัณฑิตท่ีทาพระจันทร จากน้ัน
ลองพัฒนาเปนงานวิจัยระดับปริญญาเอก แตไปไมรอด กระท่ังมาสานฝน
ในโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาต้ังแตป 2556 ซ่ึงกลายมาเปนหนังสือ ฟุตบอลไทย: 
ประวัติศาสตร อํานาจ การเมือง และความเปนชาย (2557) และโครงการวิจัย
ทีท่าํในปถดัมาคือ “ฟตุบอลไทยพรีเมยีรลกี: การพนนั ความเปนชาย วยัรุน และ
วัฒนธรรมบริโภคนิยม” (2558) ทุกวันนี้ยังคงตามดูฟุตบอลไทยหรือ “ไทยลีก” 
ทําตัวเปนแฟนบอล Muangthong United เพราะช่ือฟงดูพองไปกับ Manchester 
United อยูบาง ที่สําคัญทีมบานเกิดนั้นยังอยูแคดิวิชั่น 2

เกี่ยวกับผูเขียนวกบับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบผูเขขขขขขขขขขขขขขขขขขขีีีีีีีีีีีีีีีีีียนวกบับบบบบบบบบบบบบบบบบบผูเขขขขขขขขขขขขขขขขขขีีีีีีีีีีีีีีีียน



ชาญ ชาญ พนารัตนพนารัตน
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

(ปการศึกษา 2545) จากน้ันเขาศึกษาตอท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (รัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปการศึกษา 2549) และ The University of 
Essex ประเทศอังกฤษ (สังคมวิทยามหาบัณฑิต ปการศึกษา 2553) ไดรับทุน
จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปจจุบันกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
สาขาสังคมวิทยาที่ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย

เลนและสนใจติดตามฟุตบอลตั้งแตชวงเรียนมัธยม โดยเฉพาะชวง
ฟุตบอลโลก 1998 นับแตนั้นมากลายเปนแฟนบอล Inter Milan เริ่มติดตาม
ฟุตบอลไทยในป 1998 เชนกัน ในยุคที่ธวัชชัย ดํารงคอองตระกูล ยิงฟรีคิก
เอาชนะเกาหลีใตในการแขงขันเอเช่ียนเกมส สวนความสนใจในฟุตบอลไทยทีพ่น
ออกไปจากเร่ืองของทีมชาติ เพ่ิงจะเร่ิมข้ึนในป 2552 หลังกระแสฟุตบอลไทยลีก
ซึ่งกําลังมาแรง นับจากนั้นมาจึงไดเริ่มติดตามสโมสรชลบุรี เอฟซี และเชียงใหม 
เอฟซี ลาสุดหันมาศึกษาความเปนมาของฟุตบอลและกีฬาในประเทศไทย 
กําลังเขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับพัฒนาการของความรุนแรงและความศิวิไลซ
จากยุคอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ผานกีฬา และฟุตบอล

พงศกร พงศกร สงวนศักดิ์สงวนศักดิ์
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม (ปการศึกษา 2545) จากนั้นศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(วท.บ.สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา ปการศกึษา 2549) และร่าํเรียนตอในระดบั
บณัฑติศกึษาในมหาวทิยาลัยเดียวกันนี ้จนไดรบัรฐัศาสตรมหาบัณฑติ (การเมอืง
การปกครอง ปการศึกษา 2555) ปจจุบันกําลังศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เริม่ชืน่ชอบกฬีาฟตุบอลตัง้แตวยัเด็ก โดยเร่ิมตนจากพอท่ีเปนผูสอนใหรูจกั
กฬีาชนดิน้ี และยงัแนะนําใหรูจกัทีมสโมสรตางๆ ในตางประเทศ ทาํตัวเปนแฟน 
Liverpool FC ต้ังแตวัยเยาว สมัยท่ียังเรียนช้ันประถมท่ีจังหวัดตาก ความคล่ังไคล
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ในกีฬาฟุตบอลยังมีไมมาก จนเม่ือยายมาเรียนมัธยมท่ีเชียงใหมจึงกลายเปน 
“คนบาบอล” ไป ปจจุบนัยังคงหลงใหลในกฬีาฟตุบอลทัง้ท่ีเลนจรงิในสนามและ
ในเชิงวิชาการ เปนนักวิจัยในโครงการวิจัย “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน 
ความเปนชาย วยัรุน และวัฒนธรรมบรโิภคนิยม” (2558) ซึง่มีผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วสันต ปญญาแกว เปนหัวหนาโครงการ และปจจุบันกําลังเขียนวิทยานิพนธ
เก่ียวกบัฟุตบอลไทยอะคาเดม ีเพราะตดิใจในบรรยากาศวฒันธรรมเชยีรของแฟน
บอลไทย โดยขอปกหลักอยูที่สนามยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ของทีม Chiang Rai 
United

ชาลินี ชาลินี สนพลายสนพลาย
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพรหมานุสรณ 

จังหวัดเพชรบุรี (ปการศึกษา 2545) จากนั้นเขาศึกษาตอท่ีคณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง ปการศึกษา 2549 
และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2557) ปจจุบนัทํางานเปนอาจารยประจํา
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ในวยัเดก็สนทิกบัพอจงึมกัแอบแมดฟูตุบอลกบัพอชวงดกึๆ จนกลายเปน
คนชอบดูบอลและเปนแฟนของ Manchester United ตอมาเม่ือตองเลือกหวัขอ
วิทยานิพนธระดับปริญญาโท เหตุผลนี้ประกอบกับแรงยุของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและประธานกรรมการวิทยานิพนธ จึงตัดสินใจทําวิทยานิพนธเรื่อง
เกี่ยวกับฟุตบอลไทยในที่สุด

265
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผู�หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม�



ภิญญพันธุ ภิญญพันธุ พจนะลาวัณยพจนะลาวัณย
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร จากคณะ

มนุษยศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม (ปการศกึษา 2552) ปจจุบนัดํารงตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เรียนรูฟตุบอลจากการเลนสนกุ อานการตนู เขาชมแขงขันท้ังในสนามจรงิ
และถายทอดทางโทรทัศน เคยหวังไววาสักวันเมืองไทยจะมีฟุตบอลลีกเต็ม
รูปแบบที่ทุกเมืองจะมีทีมฟุตบอลเปนของตัวเอง สนใจฟุตบอลในฐานะ “พื้นที่
ทางสงัคม” ทีส่มัพนัธกบัพืน้ทีท่างกายภาพและมองหาโอกาสเขยีนงานวจิยัทีเ่ปน
ชิน้เปนอนัเกีย่วกับประเดน็นีอ้ยู เคยเขยีนบทความเกีย่วกับฟตุบอลไว 2 บทความ 
นั่นคือ “การเมืองเร่ืองฟุตบอล: ไทยพรีเมียรลีก ผลของการเปลี่ยนผานจาก
ระบอบเกาสูสงัคมรวมสมยั” (2552) และ “ฟตุบอลไทย การเมืองของเกมใตตนี: 
ภูมิศาสตรการเมืองและเกมแหงอํานาจใหมในพ้ืนท่ีประเทศไทย” (2555) งานเขียน
ทั้งคูไดรับการตอยอดและกลายรางมาเปนบทความที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้

สายชล สายชล ปญญชิตปญญชิต
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลา กรุงเทพฯ (ปการศึกษา 2546) ตอจากนั้นศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ (ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง ปการศึกษา 2550) และระดับปริญญาโท
สาขาสังคมวิทยาจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ปการศึกษา2554) ทําวิทยานิพนธเก่ียวกับเรื่อง
ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทย ปจจุบันเปนอาจารยพิเศษภาควิชาสังคมวิทยา 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เร่ิมสนใจกฬีาฟุตบอลผานนิตยสารสตารซอคเกอร ทีเ่วลาน้ันนําเสนอขาว
เก่ียวกบัทีมชาตปิระเทศซาอดุอีาระเบยี ในฐานะทีมแรกของทวปีเอเชยีท่ีสามารถ
ผานเขาไปแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย 1994 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนเจาภาพ สนใจ English Premier League เพราะลีลาของอิรอค คันโตนา 
จากน้ันมากลายเปนแฟน Manchester United ปจจุบันยังคงติดตามฟุตบอล
ทั้งไทยและเทศ เพื่อความบันเทิงและในเชิงวิชาการ
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อาจินต อาจินต ทองอยูคงทองอยูคง
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม (ปการศึกษา 2543) จากนั้นศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(วท.บ.จิตวิทยา ปการศึกษา 2547) และรํ่าเรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทสาขามานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(ปการศึกษา 2554) ปจจุบันเปนอาจารยประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มคีวามสัมพนัธกบัฟตุบอลผานการเตะ-ด-ูศกึษา ตามลาํดบั ปจจบุนักาํลงั
พยายามจะเดินยอนรอยกลับไปดูและเตะฟุตบอลใหไดอยางแตกอนอีกคร้ัง 
อาจินตทําวิจัยเก่ียวกับฟุตบอลไทยมาแลว 2-3 ช้ิน เร่ิมดวยวิทยานิพนธปริญญาโท
เรื่อง “แฟนบอล: ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย” 
ตามดวยงานวิจัยเรื่อง “แอลกอฮอล ความรุนแรง และมาตรการปองกันใน
ฟุตบอลไทย” และลาสุดทํางานวิจัยเร่ือง “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิติของ
การพนันและการบริโภค” ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของโครงการ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: 
การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” (2558) ที่มี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต ปญญาแกว เปนหัวหนาโครงการ

ปลายฟา ปลายฟา นามไพรนามไพร
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนขอนแกนวิทยายน จังหวัด

ขอนแกน (ปการศึกษา 2553) จากนั้นเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(วท.บ.สงัคมวทิยาและมานษุยวิทยา ปการศกึษา 2557) ปจจบุนักาํลงัศกึษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

นาจะเริม่สนใจฟุตบอลจากการตามดบูอลโลกป 2010 เชียรเยอรมนัและ
เริ่มสะดุดตานักเตะอยางเมซุท โอซิล จึงเริ่มติดตามผูเลนคนนี้โดยเฉพาะ จนมา
เปนผูชวยวิจัยในโครงการ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน ความเปนชาย 
วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” (2558) ทุกวันนี้เลยมาสนใจ “ไทยลีก” 
กําลังทําวิจัยเรื่องราวแงมุมตางๆ ที่กลุมผูหญิงเขามาเกี่ยวของพัวพัน
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