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จากบรรณาธิ
รรณ
ณาธิการ
หากความเป น เหตุ ผ ลคื อ อุ ด มการณ ที่ กํ า หนดความเป น ไปของชี วิ ต
การทําใหชีวิตกลายเปนเรื่องของเหตุและผลก็คือกลไกสําคัญของกระบวนการ
เปลี่ยนผานเขาสูโลกสมัยใหม โลกที่ Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน
นามอุโฆษทํานายวา กิจวัตรประจําวันและการปฏิบัติ ทั้งการงาน ศาสนา และ
การพักผอนหยอนใจของผูค น มีแนวโนมทีจ่ ะกลายเปนเรือ่ งเชิงเทคนิควิทยาการ
สามารถคิดคํานวณได
ในสายตาของ Weber ชี วิ ต สมั ย ใหม คื อ สภาวะที่ ม นุ ษ ย ก ลายเป น
องคประธานของการใชชีวิตที่เต็มไปดวยเหตุและผล ชีวิตของผูคนจึงเปรียบดั่ง
“นกที่บินอยูในกรงขัง”
ทวาความเปนเหตุผลก็ไมใชผลรวมทัง้ หมดของการมีชวี ติ กลาวอีกอยางหนึง่
การเปลี่ยนผานเขาสูสภาวะสมัยใหม หรือที่ Nobert Elias นักสังคมวิทยา
ยิวพลัดถิ่นจากเยอรมันเรียกวา “กระบวนการสรางความศิวิไลซ” ก็หาใชการ
เปลีย่ นแปลงสูค วามกาวหนาแบบเสนตรง (ดังทีผ่ คู นสวนใหญมกั จะทึกทักเขาใจ
กันไปเอง) ทวาคือกระบวนการทีผ่ คู นในโลกสมัยใหมรบั รูแ ละพยายาม “สรางภาพ”
ตนเอง ใหแตกตางไปจากคนอื่น หากชาวตะวันตกคือผูศิวิไลซ ในสายตาของ
พวกเขา ผูค นนอกตะวันตกก็คอื พวกทีย่ งั ปาเถือ่ นลาหลัง ในทํานองเดียวกันกับ
ทีช่ นชัน้ นําสยามเมือ่ รอยกวาปทแี่ ลว เริม่ ทีจ่ ะเชือ่ วา ชีวติ ของพวกไพรใตปกครอง
เกือบจะทั่วราชอาณาจักรนั้นยังอยูในสภาวะ “ไมศิวิไลซ”
กระบวนการสรางความศิวิไลซ จึงเต็มไปดวยเรื่องของการสรางวินัย
การบังคับปรับแปลงรางกายและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ใหมนุษยวิวัฒนจาก
ความกักขฬะมาเปน ผูมีอารยะ จากความไรระเบียบไปเปนวินัยและมารยาท
ชั้นสูง จากพวกไพรสถุลไปเปน “ผูดีมีสกุล”

4

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

ในรัฐสมัยใหม กระบวนการสรางความศิวิไลซจึงกลายเปนเรื่องใหญของ
การสถาปนาสรางประเทศ และในกรณีของสยาม ความเปนพลเมือง การศึกษา
และกีฬาสมัยใหม คือกลไกสําคัญ
ทวาหากการเปลี่ยนผานเขาสูสภาวะสมัยใหม หาไดเดินทางแบบเสนตรง
ฉันใด รัฐสมัยใหมก็หาไดผูกขาดกระบวนการสรางวินัยใหกับพลเมืองไดฉันนั้น
การสรางสภาวะศิวิไลซ กลาวอีกนัยหนึ่ง คือกระบวนการที่กินเวลา
ยาวนาน อาจถึงขัน้ ขามชาติภพ หลายชัว่ อายุคน และเอาเขาจริงอาจไมมวี นั สิน้ สุด
ฟุตบอล คือกีฬาของโลกสมัยใหม ในสนามฟุตบอลเราเห็นทัง้ ทักษะทีผ่ า น
การฝกฝนของผูเลน กลลวงหลอกลอ กฎกติกาที่ควบคุมโดยกรรมการผูตัดสิน
ระเบียบวินัย การแสดงความตื่นเตนเราใจ และสภาวะอันไรเหตุผล ที่โลดแลน
เริงระบํา
John Fiske นักวัฒนธรรมศึกษาชาวอังกฤษ ตั้งขอสังเกตวา เงื่อนไข
ที่ทําใหฟุตบอลสมัยใหมกลายมาเปนเกมกีฬาที่ไดรับความนิยมอยางลนหลาม
ก็คือ การที่เกมกีฬาชนิดนี้ ไดสราง “พื้นที่” ทดแทน สภาวะที่แฟนบอลจํานวน
มหาศาลถูกกํากับควบคุมผานวินยั ในโลกของการทํางาน สนามฟุตบอลกลายเปน
สถานทีท่ พี่ วกเขาพลิกผัน สถาปนาอํานาจผานการ “จองมอง” เกม นักเตะ และ
การเลนฟุตบอล ไปจนถึงการระบายอารมณ ความรูสึก พฤติกรรมตางๆ
ที่เปรียบดั่งการไดเขาสูสนามประลองการตอสูที่ไมไดมีอยูในโลกของความจริง
การขยายตัวของอุตสาหกรรมฟุตบอล จึงเปรียบเสมือนการสถาปนา
สถาบันวัฒนธรรมสมัยใหมที่สราง “สนามรบจําลอง” ใหผูคนไดโตตอบ สภาวะ
แหงความจําเจซ้ําซาก นาเบื่อ และการดําเนินชีวิตที่เต็มไปดวยกฎ กติกา
การกํากับควบคุมเวลาของสังคมระเบียบวินัย
ฟุตบอลคือพื้นที่วัฒนธรรมที่มนุษยในโลกสมัยใหม ใชแสวงหาความ
ตื่นเตนเราใจ และการแสดงออกเพื่อตอตานการมีชีวิตที่นาเบื่อ ไรความหมาย
ไรตัวตน เพราะความบันเทิงสนุกสนาน ความตื่นตาตื่นใจของเกมการแขงขัน
กีฬาชนิดนี้ มักจะเปนสิ่งที่ “ไมอาจทํานายได”
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กลาวอยางถึงที่สุด สนามฟุตบอลคือ “โรงละคร” ที่ไมมีคนเขียนบท
ความเศราโศก หรือปลื้มปติดีใจ คือสิ่งที่ผูคนไดมาจากการเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมรวมหมูระดับอภิมหาประชาชน
ในโลกสมัยใหม ความหมายของฟุตบอลจึงเปนเรือ่ งของการทีเ่ กมกีฬาชนิด
นี้สามารถสรางโอกาสใหผูคนไดมีประสบการณ มีอารมณรวม พัวพันไปกับ
การแสวงหาความตื่นเตนเราใจ
ฟุ ต บอล คื อ “พื้ น ที่ ” ที่ เ ราเห็ น ทั้ ง ความดิ บ เถื่ อ นและสภาวะศิ วิ ไ ลซ
ดํารงคงอยู คูกัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม
เลมนี้ คือหนังสือรวบรวมบทความ ทัง้ จากผลงานวิจยั ผลงานวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก และจากขอเขียนที่เกิดจากความรัก ความสนใจของ
ผูเขียนแตละทาน ที่มีเกี่ยวกับฟุตบอลในสังคมไทย
กว า ที่ จ ะกลายมาเป น หนั ง สื อ เล ม นี้ กลุ ม ผู เ ขี ย นทํ า งานด ว ยกั น บ า ง
แยกกันทําบาง ตามวาระและโอกาสของแตละคน บทความเกือบทั้งหมด
(ยกเวนของชาญ พนารัตน) เคยนําเสนอในวงเสวนา หรือเวทีประชุมวิชาการ
เพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากอนแลวอยางนอย 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 งานเสวนาวิชาการ “ฟุตบอลไทยกับไทยศึกษา” ในวันศุกรที่
4 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีผูทรงคุณวุฒิวิจารณผลงานที่นําเสนอ 2 ทาน คือ
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ยุกติ มุกดาวิจติ ร (จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) และศาสตราจารย ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ
(จากภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
ครัง้ ที่ 2 การประชุมเสวนาวิชาการนําเสนอผลการวิจยั “โครงการฟุตบอล
ไทยพรีเมียรลีก: การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม”
ในวันศุกรท่ี 1 เมษายน 2559 ณ หองประชุมชัน้ 4 ตึกปฏิบตั กิ าร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีศาสตราจารย ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ และ
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รองศาสตราจารย ดร.ไชยันต รัชชกูล (จากคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา) ไดกรุณาเขารวมรับฟงและเสนอขอวิจารณเพื่อปรับแก
ผลงานการเขียนใหดมี ากยิง่ ขึน้ พวกเราขอกราบขอบคุณผูท รงคุณวุฒทิ งั้ 3 ทาน
ไว ณ โอกาสนี้ดวยอีกครั้งหนึ่ง
และพวกเราขอขอบคุณ ศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูใหทุนสนับสนุนการตีพิมพ ที่เห็นความสําคัญและ
ประโยชนที่อาจพึงมีของงานเขียนชิ้นนี้ หนังสือเลมนี้กอรูปประกอบสรางขึ้นมา
จากความแตกตางหลากหลายของประเด็นปญหา แนวคิด วิธีวิทยา ทาที
ที่ผูเขียนแตละคนมีตอมิติประวัติศาสตรวัฒนธรรมของปรากฏการณฟุตบอล
ในสังคมไทย แนนอนวาหนังสือเพียงเลมเดียว คงไมสามารถสะทอนเรื่องราว
เหลานัน้ ไดครอบคลุมทัว่ ถวน แมกระนัน้ สิง่ ทีอ่ าจจะยึดโยงงานเขียนหลากหลาย
บทในหนังสือเลมนีเ้ ขาไวดว ยกันไดกค็ อื ความเชือ่ ทีว่ า ในบริบทของสถานการณ
ปจจุบัน “สนามฟุตบอล” นั้นคือพื้นที่แหงความหวัง ทั้งในทางเศรษฐกิจ
และสังคม

สสารบั
ารบบัญ
9
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1
ฟุตบอลในสังคมไทย

จากกีฬาสรางความศิวิไลซ สูพื้นที่บันเทิง
และวัฒนธรรมของชนชั้นใหม
วสันต ปญญาแกว1

1. บทนํา
ฟุตบอลสมัยใหม คือเกมการแขงขันที่พัฒนาขึ้นอยางเปนระบบและ
กลายเป น อุ ต สาหกรรมอาชี พ อย า งหนึ่ ง ในสั ง คมอั ง กฤษตั้ ง แต ยุ ค พั ฒ นา
อุตสาหกรรม ราวๆ ปลายศตวรรษที่ 19 เปนตนมา และปจจุบันฟุตบอลนาจะ
กลายมาเป น เกมกี ฬ าที่ มี จํ า นวนผู ค นนิ ย มให ค วามสนใจติ ด ตามกั น อย า ง
ลนหลามทั่วโลก กีฬาสมัยใหมชนิดนี้เริ่มแพรกระจายออกจากเกาะอังกฤษ
ไปยังทวีปตางๆ ตามเสนทางการแผขยายอํานาจของอังกฤษยุคอาณานิคม
กระทั่งกลายเปนเกมกีฬาที่ลงหลักฝงรากและเติบโตขึ้น ควบคูไปกับการสราง
ความศิ วิ ไ ลซ ใ นเครื อ อาณานิ ค มทวี ป ต า งๆ เกื อ บทั่ ว โลก กรณี ข องสยาม
1

จากสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน ความเปนชาย
วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม โดยผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วสันต ปญญาแกว (หัวหนา
โครงการ) อาจินต ทองอยูคง และพงศกร สงวนศักดิ์. ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มีนาคม 2558 – เมษายน 2559) ไดรับทุน
สนับสนุนจาก ศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

11

ฟุตบอลสมัยใหมเริ่มมีการนํามาเลนกันตั้งแตชวงรอยตอสมัยรัชกาลที่ 4 และ
รัชกาลที่ 5 (ศรีวสิ ารวาจา, พระยา, 2509 อางใน สิทธิ, 2540: 10) ทวาฟุตบอล
ก็ยังเปนกีฬาที่เลนกันเฉพาะในแวดวงชาวตางชาติ จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5
จึงเริ่มเปนที่รูจักในหมูชนชั้นนําชาวสยาม กีฬาซึ่งเปนตัวแทนของโลกสมัยใหม
ชนิ ด นี้ ถู ก นํ า เข า มาหั ด เล น และเผยแพร โ ดยสนั่ น เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา
นักเรียนนอกจากเกาะอังกฤษ กระทัง่ ตอมาเกมกีฬาสมัยใหมชนิดนีไ้ ดแพรกระจาย
และเปนทีร่ จู กั กันไปโดยทัว่ ผานสถาบันการศึกษาสมัยใหม โดยเฉพาะโรงเรียน
ประถมและกรมพลศึกษา ซึ่งไดถูกสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ฟุตบอลและ
สถาบันการศึกษากลายเปนกลไกของการพัฒนาประเทศนับแตนน้ั มา
ควบคูไปกับระบบการศึกษา การบริหารรัฐกิจ และเทคโนโลยีความเจริญ
สมัยใหมดานตางๆ (อาทิ การเดินรถไฟ สถาปตยกรรม ระบบทหาร และการ
สื่ อ สารโทรคมนาคม) ชนชั้ น นํ า สยามที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษากลั บ มาจากยุ โ รป
ไดเริ่มนําเอาวิธีคิดและการปฏิบัติเรื่องการพักผอนหยอนใจ (leisure) อันเปน
สัญลักษณของความศิวิไลซแบบตะวันตกเขามาสูสังคมสยาม กิจกรรมใหมๆ
เชน การทองเที่ยวตากอากาศ การสะสมของเกา การใชกลองถายรูป หรือ
การเลนกีฬาแบบตะวันตก ไดกลายเปนมาตรฐานใหมของการแสดง “หนาตา”
ในหมูชนชั้นสูง กีฬาสมัยใหมที่นําเขามาในชวงนั้นมีทั้งโครเกต กอลฟ เทนนิส
ขี่มา และฟุตบอล (วีรยุทธ, 2549; ชาญ, 2557)
เกมการแขงขันฟุตบอลอยางเปนทางการครั้งแรกในสยามประเทศนั้น
มีขึ้นในวันเสารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2443 ที่ทองสนามหลวง2 เปนการแขงขัน
2

ตามทีช่ าญ (2557: 44) ไดกลาวไววา การแขงขันนัดนีแ้ ขงกันทีส่ นามของโรงเรียนราชวิทยาลัย
ในธนบุรีนั้น ขอมูลดังกลาวไมถูกตอง การแขงขันนัดนี้แตแรกเริ่มตั้งใจจะใหมีการแขง
ในสนามของโรงเรียนราชวิทยาลัย แตอาจเปนไปไดวา กรมศึกษาธิการ (ทีก่ าํ ลังจะมีบทบาท
ในการริเริ่มจัดการแขงขันฟุตบอลประจําปใหแกนักเรียนและสนับสนุนใหครูตั้งสโมสร
ฟุตบอล) ประสงคที่จะเผยแพรฟุตบอลที่ศิวิไลซไปสูประชาชนในวงกวาง จึงไดยายมาแขง
ทีส่ นามหลวง (Bangkok Times, 12 กันยายน 2444: 5; สวัสดิ,์ 2520: 42) ดังนัน้ จึงขออภัย
ในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ – ชาญ พนารัตน
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ระหวาง “ชุดศึกษาธิการ” กับ “ชุดบางกอก” โดยสมาชิกของทีมศึกษาธิการนั้น
มีชาวสยามเพียงแค 4-5 คน (ซึ่งสวนมากคือลูกหลานชนชั้นนําที่ไดเขาเรียน
ในระบบการศึกษาสมัยใหม) สวนสมาชิกของทีมบางกอกทัง้ หมดเปนชาวอังกฤษ
ในพระนคร ผลการแข ง ขั น ฟุ ต บอลนั ด แรกในประวั ติ ศ าสตร ส ยามครั้ ง นั้ น
เสมอกันไป 2-2 (สวัสดิ์, 2520: 41-46)

2. ฟุตบอลกับการสรางชาติและความศิวิไลซ ในสยาม
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอมาคือ
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย) กอตัง้ ขึน้ ในป พ.ศ. 2458 หลังการกอตัง้ ฟฟา
(ในป พ.ศ. 2447) ราวๆ 10 ป โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 6 ทรงกอตั้งทีมชาติ และพระราชทานตราสัญลักษณของสมาคม
ฟุตบอลฯ ประทับบนอกเสื้อที่ใชสวมลงแขงขันในนามทีมชาติสยาม ทั้งนี้
การสนับสนุนใหชาวสยามเลนฟุตบอลอยางจริงจังเริม่ ขึน้ ในชวงทศวรรษ 2440
โดยกรมศึ ก ษาธิ ก ารได จั ดการแข ง ขั น แบบแพ คั ดออกเพื่ อ ชิง ชั ยกั น ระหวา ง
โรงเรียนชั้นนําในกรุงเทพฯ และธนบุรี ระหวางป พ.ศ. 2444 ถึง 2453
มี โ รงเรี ย นที่ เ ข า ร ว มเกมแข ง ขั น ราวๆ 30 โรงเรี ย น ทั้ ง หมดเป น โรงเรี ย น
ในกรุงเทพฯ และธนบุรี (ชาญ, 2557: 44-55) แมจะยังไมประสบความสําเร็จ
มากนัก ทวาก็สะทอนถึงการทีฟ่ ตุ บอลไดกลายเปนเครือ่ งมือสําคัญทีร่ ฐั ราชการ
ใชอบรมบมเพาะวินยั และสรางความศิวไิ ลซใหแกพลเมืองของชาติ ผูท มี่ บี ทบาท
สําคัญในการวางรากฐานและสงเสริมการแพรกระจายของกีฬาฟุตบอลในสังคม
สยามคือ เจาพระยาธรรมศักดิม์ นตรี หรือ “ครูเทพ” สนัน่ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ทานไดรับทุนเรียนไปศึกษาตอที่ Borough Road College ประเทศอังกฤษ
ซึง่ เปนโรงเรียนฝกหัดครู และเปนสถานศึกษาทีม่ บี ทบาทสําคัญในการกอตัง้ กีฬา
สมั ย ใหม ใ นอั ง กฤษยุ ค นั้ น หลั ง กลั บ สู ส ยาม “ครู เ ทพ” ได เ ข า รั บ ราชการ
ในกระทรวงธรรมการ มีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานการศึกษาสมัยใหม
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และตอมาทานก็ไดดํารงตําแหนงเปนเสนาบดีกระทรวงธรรมการ และภายหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ก็ไดเปนประธานสภาผูแทนราษฎร
คนแรกและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ บทบาทของทานเกี่ยวกับกีฬา
ในชาติไทยนัน้ มีหลายดาน ทัง้ การทําวารสาร/เขียนบทความเกีย่ วกับกีฬาเผยแพร
เปนผูแตงเนื้อเพลง “กราวกีฬา” ที่สําคัญคือเปนผูริเริ่มใหโรงเรียนตางๆ ฝกหัด
เลนฟุตบอล และเริม่ จัดการแขงขันฟุตบอลระหวางโรงเรียน (สวัสดิ,์ 2520: 19)
กลาวอีกอยางหนึ่ง ระบบการศึกษาหรือโรงเรียนพลศึกษาที่ครูเทพเปน
ผูวางรากฐานนั่นเองคือกลไกสําคัญในการปลูกฝงวัฒนธรรมการเลนฟุตบอล
ในสังคมไทยยุคตอๆ มา บทบาทของกรมพลศึกษานั้นมีทั้งที่เปนผูริเริ่มจัดการ
แขงขันฟุตบอลระหวางโรงเรียน กําหนดกติกาหลักของการเลนและรูปแบบ
การแขงขัน และในป พ.ศ. 2480 ยังไดกําหนดใหฟุตบอลเปนหนึ่งในวิชา
บังคับเลือกในหลักสูตรพลศึกษาระดับมัธยมตนอีกดวย โรงเรียนจึงกลายเปน
พื้นที่ของการแพรกระจายกีฬาฟุตบอลออกไปสูปริมณฑลตางๆ ที่หางไกล
นอกเขตพระนคร และเกมกี ฬ าฟุ ต บอลกลายเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ของรั ฐ
ในการสรางวินัย ความเปนชายที่แข็งแรง วองไว รวมถึงการเรียนรูและเคารพ
กฎกติกา มารยาท ภายใตการปกครองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย (ชาญ,
2557: 37-55) หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แมวา การแขงขัน
กีฬาชนิดตางๆ จะถูกละเลิกไป แตวา “พลศึกษา” ก็ยังคงเปนกลไกในระบบ
การศึกษาทีก่ ลุม คณะราษฎรใหความสําคัญมาโดยตลอด และในแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2494 ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังกําหนดใหจัดระบบ
“การศึกษาไทย”3 เปน 4 สวนใหสมดุลกัน คือ “จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศกึ ษา
และหัตถศึกษา” (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 4 ของหนังสือเลมนี้ดวย)
การขยายตัวของสถาบันการศึกษาสมัยใหม สงผลใหกีฬาสมัยใหมได
แพรหลายออกไปในวงกวาง และการเลนฟุตบอลกลายเปนกิจกรรมทีแ่ พรหลาย
3

รัฐบาลคณะราษฎรเปลีย่ นชือ่ ประเทศจาก ราชอาณาจักรสยามเปนราชอาณาจักรไทย หรือ
ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2482
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ในสังคมไทย มรดกของระบบการศึกษาในฐานะกลไกสําคัญทีช่ ว ยแพรกระจาย
ความนิยมของกีฬาฟุตบอลยังคงดํารงอยูมาจนถึงปจจุบัน ดังสะทอนผานการ
มีสนามฟุตบอลของโรงเรียน การแขงขันฟุตบอลในโรงเรียนและระหวางสถาบัน
การศึกษา

3. โทรทัศน อุตสาหกรรมสื่อ และการบริโภคฟุตบอล
ในสังคมไทย
หลังทศวรรษ 2500 จากความนิยมในเกมฟุตบอลที่แพรกระจายผาน
โรงเรียนสถานศึกษาไปเกือบทั่วประเทศ ระลอกตอมาของกระแสความนิยม
ที่ ผู ค นโดยเฉพาะเยาวชนไทยมี ต อ เกมกี ฬ าชนิ ด นี้ ก็ คื อ การบริ โ ภคฟุ ต บอล
ผานจอโทรทัศน ความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรทัศนนับจากทศวรรษ 2520
ทําใหสามารถทีจ่ ะสงสัญญาณถายทอดเกมการแขงขันฟุตบอลจากตางประเทศ
ขามทวีปมาสูส งั คมไทย ฟุตบอลตางประเทศทีเ่ ริม่ มีการถายทอด (เทปบันทึกภาพ)
ทางโทรทัศนเปนครั้งแรกในประเทศไทยนั้นคือ การแขงขันฟุตบอลโลก (FIFA
World Cup) ในป พ.ศ. 2509 นั ด ชิ ง ชนะเลิ ศ ระหว า งที ม ชาติ อั ง กฤษ
และทีมชาติเยอรมนีตะวันตก ตอมาในป พ.ศ. 2513 จึงเริ่มมีการถายทอดสด
การแขงขันฟุตบอลโลกเปนครั้งแรก (เนตรนภา, 2545) หลังจากนั้น รายการ
โทรทัศนเกีย่ วกับกีฬาจึงเปนทีน่ ยิ มมากขึน้ กระทัง่ มีการถายทอดสดการแขงขัน
ฟุตบอลสโมสรตางประเทศ ควบคูไ ปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมสือ่ ดานกีฬา
โดยเฉพาะบริษัท สยามสปอรตพริ้นติ้ง จํากัด สตารซอคเกอรรายสัปดาห
วางจําหนายมาตั้งแต พ.ศ. 2518 จนในป พ.ศ. 2535 สตารซอคเกอรรายวัน
ก็ถกู ผลิตออกมา อันเปนปเดียวกันกับทีส่ อื่ โทรทัศนขา มชาติและสมาคมฟุตบอล
อังกฤษ ยกระดับเกมการแขงขันฟุตบอลใหทีมจากดิวิชั่น 1 ขึ้นมาแขงขันกัน
ในลีกระดับสูงสุดคือ English Premiere League และมีการผลิตรายการ
ถายทอดเกมการแขงขันสดๆ ผานโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ซึง่ กระตุน
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ความสนใจในฟุตบอลรายการนีไ้ ปทัว่ โลก และสําหรับแฟนบอลไทย “พรีเมียรลกี
อังกฤษ” กลายเปนเกมการแขงขันฟุตบอลยอดนิยมสูงสุดที่ติดตามชมกัน
โทรทัศน การปฏิวัติทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร และการสงสัญญาณผาน
ระบบดาวเทียมทําใหฟุตบอลกลายเปนเกมกีฬาและรายการบันเทิงยอดนิยม
ทีข่ ยายตัวออกสูส งั คมวงกวาง มีผชู ม/แฟนบอล ซึง่ มีทง้ั ความแตกตางทางเชือ้ ชาติ
และชนชั้น (วสันต, 2557: 8-10) กระแสความนิยมที่มีตอเกมการแขงขัน
ฟุตบอล และความสนใจทีม่ ตี อ เรือ่ งราว ขาวสารดานการกีฬาชนิดนีใ้ นสังคมไทย
กอตัวขึน้ ในชวงเวลาเดียวกันกับการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู ในป พ.ศ. 2533
บริษทั ในเครือสยามสปอรต โดยนายระวิ โหลทอง ประธานบริษทั (และปจจุบนั
คือเจาของทีมสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด) ไดยื่นขอจดทะเบียน บริษัท
สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด ในเดือนมิถนุ ายนทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท4
นับจากทศวรรษ 2540 เปนตนมา ฟุตบอลไดเริ่มแปรเปลี่ยนความหมาย
จากทีเ่ คยเปนกีฬาสรางวินยั เปนกลไกของรัฐ คอยๆ กลายมาเปนเกมในรายการ
โทรทัศน เปนสินคาเพื่อความบันเทิง ซึ่งตอบสนองตอวิถีชีวิต วัฒนธรรมการ
พักผอนหยอนใจของผูค นชนชัน้ กลางทีก่ าํ ลังกอตัวเพิม่ ขึน้ เปนจํานวนมาก ควบคู
ไปกับการขยายตัวของพืน้ ทีแ่ บบเมืองในสังคมไทย การชมเกมการแขงขันฟุตบอล
กลายมาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริโภคและฟุตบอล กลายมาเปน
สวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูคนชนชั้นใหม โดยเฉพาะกลุมเยาวชนและ
ชายไทยวัยทํางาน การบริโภคฟุตบอลทั้งที่ปฏิบัติการผานการชมโทรทัศนและ
การเชียรแบบรวมหมู คอยๆ พัฒนากลายมาเปน “วัฒนธรรมแฟน” ทีแ่ สดงออก
ในหลายรูปแบบ เชน การรวมตัวของกลุม แฟนฟุตบอลทีช่ น่ื ชอบทีมสโมสรเดียวกัน
กระทั่งพัฒนาเปนกลุมแฟนคลับขนาดใหญระดับประเทศ มีการจัดกิจกรรม
รวมกันตามพื้นที่สาธารณะ 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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เมือ่ ฟุตบอลเปนสินคา ทําใหเกมกีฬาชนิดนีค้ อ ยๆ หลุดออกจากการกํากับ
ควบคุมของรัฐ กลายเปนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีกลุมผูผลิตและผูบริโภค
จํานวนมากมาย นอกจากธุรกิจสื่อขนาดยักษ อุตสาหกรรมบันเทิงอื่นๆ ที่กอ
เกิดตามมา มีอาทิ กิจการเสื้อผา อุปกรณกีฬา ของสะสม การทองเที่ยว และ
ธุรกิจการพนัน
การเลนพนันทายผลเกมการแขงขันฟุตบอล หรือเรียกสัน้ ๆ วา “พนันบอล”
ในสังคมไทยนัน้ กลาวไดวา พัฒนากอตัวขึน้ ควบคูม ากับวัฒนธรรมการบริโภค
ฟุตบอลตางประเทศนัน่ เอง ทัง้ นีโ้ ดยมีสอื่ สิง่ พิมพอตุ สาหกรรมกีฬา (ผานธุรกิจ
สื่อโทรทัศนขามชาติ) และเทคโนโลยีการสื่อสาร เปนปจจัยเกื้อหนุนสําคัญ
ทีก่ ระตุน ใหธรุ กิจการพนันชนิดนีข้ ยายตัวไดอยางรวดเร็ว พนันบอลในสังคมไทย
คือสวนหนึ่งของกิจกรรมการบริโภคสื่อยุคโลกาภิวัตนที่กอตัวขึ้นควบคูไปกับ
วัฒนธรรมสมัยนิยม (popular culture) กระแสความนิยมที่ผูคนมีตอเกมการ
แขงขันฟุตบอล (วสันต, 2543, 2557) การบริโภคฟุตบอลและความบันเทิงใน
“พืน้ ทีแ่ บบใหม” ไดกลายมาเปนสวนหนึง่ ของชีวติ สมัยใหมของผูค นในสังคมไทย

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 การเลือกตั้งนายก
สมาคมฯ) การเขารวมการแขงขันฟุตบอลระดับนานาชาติ และการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลอาชีพ เปนตน ในสวนทีเ่ กีย่ วกับ “ไทยลีก” มีประเด็นสําคัญคือ การที่ AFC
กําหนดวาการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพของสมาคมฟุตบอลไทยนั้น จะตอง
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ดําเนินการแบบเอกชน มีการระดมทุนจัดตั้งบริษัท (ปจจุบันคือ บริษัท พรีเมียร
ลีกไทยแลนด จํากัด) และทุกๆ ทีมสโมสรฟุตบอลในระบบอาชีพจะตองดําเนิน
กิจการจัดตัง้ เปนนิตบิ คุ คล ตลอดจนสนามแขงขัน กรรมการผูต ดั สิน ทีจ่ ะตองได
มาตรฐานผานการตรวจสอบของคณะกรรมการทีม่ สี มาพันธฟตุ บอลแหงเอเชีย
เปนผูกํากับดูแล5
นับจากป พ.ศ. 2552 เปนตนมา การจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพ
ไทยพรีเมียรลกี หรือ “ไทยลีก” ประสบความสําเร็จอยางตอเนือ่ ง ทัง้ การเพิม่ ขึน้
ของจํานวนทีมสโมสรฟุตบอลและสนามแขงขันทีม่ อี ยูแ ทบทุกจังหวัด6 จนไปถึง
กระแสความนิยมและชื่นชอบของแฟนบอลไทยที่มีตอทีมสโมสรและนักเตะ
ฟุตบอลชือ่ ดัง อาทิ ธีรศิลป แดงดา เคลตัน ซิลวา ทริสตอง โด ธีราทร บุญมาทัน
ดิโอโก หลุยส ซานโต และชนาธิป สรงกระสินธ เปนตน ทั้งนี้ในปที่ผานมา
(คือ พ.ศ. 2558) สถิติจํานวนผูเขาชมการแขงขันตามสนามแขงของทีมสโมสร
ทัว่ ประเทศ 18 ทีม ประมาณการไดวา นาจะมีราวๆ 2 ลานคน หรือเฉลีย่ ตอสัปดาห
มี แ ฟนบอลที่ ติ ด ตามชมเชี ย ร ก ารแข ง ขั น ฟุ ต บอลในสนามไทยลี ก ประมาณ
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

6

กรณีสนามแขงขันไมผานมาตรฐาน ไดมีตัวอยางเกิดขึ้นแลวในฤดูกาลแขงขึ้นปที่ผานมา
(2557-2558) เมื่อสุพรรณบุรี เอฟซี ซึ่งจบการแขงขันในฤดูกาล 2557 เปนทีมอันดับ 3 ได
สิทธิ์เลนเพลยออฟ รายการแขงขันฟุตบอลสโมสรระดับเอเชีย (AFC Champion League)
ทวาสนามแขงขันของสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี ไมผานมาตรฐาน ในที่สุดทีมจึงไมไดสิทธิ์
เขารวมการแขงขัน ตองปลอยใหสโมสรชลบุรี เอฟซี ซึง่ เปนทีมอันดับ 4 เลือ่ นขึน้ มาแขงขันแทน
อยางไรก็ตาม ปจจุบันในประเทศไทยมีสนามฟุตบอลที่ไดมาตรฐานระดับสากลอยู
ไมกี่สนาม คือ i-mobile Stadium SCG Stadium และ MIRT PHOL Stadium เปนตน
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ตลอดฤดูกาลที่เพิ่มขึ้นจาก 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 จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
ผูไ ดลขิ สิทธิด์ าํ เนินการถายทอดสดเกมการแขงขัน ไดประมูลเพิม่ คาลิขสิทธิก์ าร
ถ า ยทอดสดไทยลี ก ทั้ ง 4 รายการ (คื อ โตโยต า ไทยลี ก ยามาฮ า ลี กวั น
ชางเอฟเอคัพ และโตโยตาลีกคัพ) รวมเปนมูลคา 4,200 ลานบาท ในแงนี้
อาจคาดการณ ไ ด ว า จํ า นวนผู ช มทางบ า นที่ ถื อ ได ว า เป น แฟนฟุ ต บอลไทย
กลุม ใหญทตี่ ดิ ตามชมเกมการแขงขันในแตละสัปดาห ปจจุบนั นาจะมีไมนอ ยกวา
จํานวนแฟนบอลที่เขาไปชมในสนาม 3 ถึง 4 เทาตัว7
เมื่อการเดินทางเขาไปชมเกมการแขงขันฟุตบอลในสนามชวงวันหยุด
สุดสัปดาห และการติดตามชมการแขงขันผานจอโทรทัศนทางบาน ไดกลายมา
เปนกิจกรรมในชีวติ ประจําวันของผูค น ทีส่ ว นมากหากไมอาศัยอยูต ามยานหรือ
ชานเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็คือเยาวชน คนทํางาน ชนชั้นใหมตาม
หัวเมืองตางๆ ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ การสวมใสเสือ้ ทีมสโมสรฟุตบอลไทย
ออกไปเดินตามหางสรรพสินคา พื้นที่สาธารณะ หรือตลาดสด กลายเปน
ปรากฏการณชินตา การรวมตัวของกลุมแฟนและการลอกเลียน หรือประดิษฐ
ใหมในวัฒนธรรมการชมเชียรทสี่ รางสีสนั ใหกบั วงการฟุตบอลไทยอยางทีไ่ มเคย
ปรากฏมากอน เปนกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ควบคูไ ปกับวัฒนธรรมการบริโภคของ
ผูคนในสังคมเมือง ที่มุงแสวงหาความปรารถนา ความตื่นเตน เราใจ ในพื้นที่
บันเทิงแหงใหมที่กําลังสถาปนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ในเชิงสังคมวิทยา พัฒนาการของ “ไทยลีก” ในชวง 7 ปทผี่ า นมา นาสนใจ
ยิ่ ง ว า อุ บั ติ ขึ้ น ในบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงครั้ ง สํ า คั ญ ณ จุ ด เปลี่ ย นของ
7

นอกจากฟุตบอลไทยลีก ปจจุบนั ทรูวชิ น่ั สยงั เปนสถานีโทรทัศนทเ่ี นนรายการดานกีฬาเปนหลัก
ในฤดูกาลแขงขัน 2016-2018 ทรูวิชั่นสยังเปนผูไดลิขสิทธิ์ถายทอดสดรายการฟุตบอล
พรีเมียรลกี อังกฤษ ซึง่ เปนรายการฟุตบอลตางประเทศยอดนิยมอันดับหนึง่ ของแฟนบอลไทย
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ประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจการเมืองไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ นับจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ในป 2540 จนมาถึงชวงวิกฤตการณทางการเมือง กระทั่งเกิดรัฐประหาร
ในเดือนกันยายน 2549 ชวงเวลาดังกลาว ถือเปนชวงเวลาเดียวกันกับที่ทุน
เสรีนยิ มใหมเริม่ เขามาคุกคามระบบเศรษฐกิจการเมืองไทย แมวา ฟุตบอลจะอยู
กับสังคมไทยมานานนับศตวรรษ การอุบัติขึ้นของ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก”
ในช ว งต น ทศวรรษ 2550 ถื อ เป น ปรากฏการณ วั ฒนธรรมที่ ส ะท อ นการ
เปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ ณ จุดเริ่มตนของศตวรรษที่ 2 ของฟุตบอลไทย
ขณะทีป่ ระเทศมีปญ
 หาความขัดแยงทางอุดมการณการเมืองอยางแยกขัว้ สุดโตง
ในยุคสมัยเดียวกันกับทีเ่ ศรษฐกิจไทยกลายเปนสวนหนึง่ ของระบบเศรษฐกิจโลก
ปญหาความขัดแยงทางอุดมการณและการเมืองนับจากชวงตนทศวรรษ 2550
ที่ผานมา ถือเปนเรื่องของความขัดแยงแยงอํานาจ เปนปญหาเชิงโครงสราง
ทางชนชั้นและความไมเทาเทียมที่เกิดขึ้นในหลายระดับ เหตุการณความรุนแรง
ความขัดแยงทางการเมืองซึ่งอันที่จริงพัวพันไปกับเรื่องของชาติและชาตินิยม
อยางแยกไมออก ที่ระบาดออกไปทั่วทุกมุมเมืองและหมูบาน กลายเปนเรื่อง
เดียวกันกับการที่ “รัฐไทย” ตองปรับตัวครั้งใหญ ภายใตการทาทายและคุกคาม
จากระบบตลาดหรือเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมใหม
ขอกําหนดหรือแรงกดดันจากนานาชาติหลากหลายเรื่องที่ถูกโยงใยทําให
กลายเปนปญหาการเมืองระดับชาติ หรือเปนที่มาของความขัดแยงระหวาง
ชนชั้นนําไทย คือเงื่อนไขจากระบบตลาดและสถาบันการเงินระหวางประเทศ
ทีก่ าํ กับใหรฐั ไทยจะตอง “แปรรูป” กิจการหลายๆ อยางทีร่ ฐั เคยเปนเจาของและ
เคยใหบริการ หรือสวัสดิการแกประชาชน การแปรรูปกิจการตางๆ ของรัฐให
กลายเปนเรื่องของธุรกิจเอกชน (Privatization) ที่เกิดขึ้นไปแลวหลายภาคสวน
อาทิ การแปรรูปกิจการโทรคมนาคม สวัสดิการรักษาพยาบาล จนไปถึงการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย คือสวนหนึ่งของภาคปฏิบัติการของอุดมการณเศรษฐกิจ
เสรีนยิ มใหม ทีไ่ ดคบื คลานเขามากํากับควบคุมและคุกคามอํานาจหลายๆ ดาน
ของรัฐไทย
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ในแงนี้ การตั้งบริษัทและจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพ “ไทยพรีเมียรลีก”
ของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ในป พ.ศ. 2552 จึงคือสวนหนึ่ง
ของการสถาปนาอํานาจนัน้ เชนกัน กลาวอีกอยางหนึง่ ฟุตบอลหรือกีฬา (ทีเ่ คย)
สรางความศิวไิ ลซของชนชัน้ นําสยามเมือ่ ราวๆ 100 กวาปทแี่ ลว คือกลไกสําคัญ
ทีเ่ ชือ่ มประสานรัฐไทยใหเขาไปเชือ่ มโยงพัวพันกับเวทีการแขงขันระดับโลก และ
FIFA คือองคกรโลกบาลของกีฬาฟุตบอล ทีป่ จ จุบนั กําลังยอนกลับเขามากํากับ
บงการธุรกิจกีฬาชนิดนี้ในรัฐไทย การเกิดขึ้นของฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
ณ จุดเริม่ ตนของทศวรรษ 2550 จึงกลายเปนปรากฏการณวฒ
ั นธรรมทีส่ ะทอน
ใหเราเห็นทั้งการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย และการเคลื่อนตัวของสังคมไทย
ที่เขาไปเชื่อมโยงกับสังคมโลก
ฟุต บอลไทยพรี เ มี ย ร ลี ก กํ า ลั ง คลี่ ค ลายกลายเป น สถาบันวั ฒนธรรม
ที่ผูกพันไปกับชีวิตประจําวันของผูคนอยางชิดใกล ในแงนี้ “ไทยลีก” หรือ
ฟุตบอลอาชีพในสังคมไทยจึงกลายเปนอุตสาหกรรมกีฬาที่กําลังถูก “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
ปรากฏการณ ดั ง กล า วได รั บ การตอกย้ํ า ผ า นการจั ด ตั้ ง สโมสรฟุ ต บอลตาม
หัวเมืองใหญตางจังหวัด ซึ่งมักจะบริหารจัดการโดยนักการเมืองในทองถิ่น
(ณัฐกรณ, 2557)
การจัดตั้งบริษัทและดําเนินธุรกิจสรางทีมฟุตบอลไทยในสวนภูมิภาค
ทั้งของนักการเมืองและกลุมทุนไทย จะวาไปจึงอาจ “อาน” ไดวาเสมือน
การสรางฐานอํานาจในตางจังหวัด เปน “การเมืองใหม” ทีก่ าํ ลังตอรองกับอํานาจ
รัฐราชการ และการสราง ขุมกําลังของกลุมทุนเพื่อตอสูกับรัฐ
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ตลอดประวัติศาสตรที่ผานมาของวงการฟุตบอลไทย ทีมสโมสรตางๆ
ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพฯ เดิมทีมักเปนทีมของหนวยงานราชการ นายธนาคาร
หรือรัฐวิสาหกิจ ทวาในยุคไทยลีกหากไมถูกแปรรูปก็ตองยุบทีม หรือลดระดับ
ลงไปเลนในลีกระดับลาง บางสโมสรเกาแก เชน การทาเรือ เอฟซี ถูกแปรรูป
กลายเปนทีมสโมสรฟุตบอลที่ดําเนินการโดยเอกชน มหาเศรษฐี ในหลายๆ
จังหวัด สโมสรฟุตบอลและสนามฟุตบอลทีส่ รางขึน้ ใหม มีการลงทุนกอสรางและ
บริหารกิจการโดยกลุมอดีตนักการเมืองระดับชาติที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
หลังรัฐประหาร 2549 เชน เนวิน ชิดชอบ (ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย
ยูไนเต็ด) ยงยุทธ ติยะไพรัช (บิดาของประธานสโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด)
สนธยา คุณปลื้ม (เจาของสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี) และสุวัฒน ลิปตพัลลภ
(เจาของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา เอฟซี)
จากสนามฟุตบอลของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สรางโดยรัฐ ที่ตอมา
คลีค่ ลายกลายมาเปนสนามฟุตบอลประจําตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ทีส่ รางขึน้ ตาม
งบประมาณของทางราชการ ปจจุบันการสรางสนามฟุตบอลกลายเปนเรื่อง
การลงทุนของเอกชน ที่เริ่มแพรกระจายไปตามภูมิภาคตางๆ จะวาไปใน
เชิงสัญลักษณ การสรางสนามฟุตบอลก็คือการสรางพื้นที่ของภาคประชาสังคม
เปนพื้นที่สาธารณะใหมที่กําลังกอตัวขึ้น กระแสความนิยมและการเกิดขึ้น
ของทีมสโมสรฟุตบอล (ของยานในเมืองใหญ ของเมือง หรือของจังหวัด)
ที่มาพรอมกับสนามฟุตบอล ในอีกมิติหนึ่งจึงสะทอนกระบวนการที่อาจจะ
เรียกวา “การขยายตัวของพื้นที่เมืองแบบไรศูนยกลาง” (decentralizing urban
space) นาสังเกตวา ที่ตั้งหรือฐานสนับสนุนของทีมสโมสรฟุตบอลใหญๆ
ในตางจังหวัด เชน บุรีรัมย นครราชสีมา เชียงราย สุโขทัย ภูเก็ต อุบลราชธานี
นั้น ในอดีตลวนเปนเมืองหรือจังหวัดที่ถูกมองขามจากแผนการพัฒนา
ทีผ่ า นมากีฬาหลายชนิด เชน มวยสากล เทนนิส แบดมินตัน จนไปถึงกีฬา
ยกน้ําหนัก อาจเปนพื้นที่ผลประโยชนที่นักการเมืองบางสวนมีบทบาทสําคัญ
และมุงใหความสนใจ (ทั้งในฐานะที่ปรึกษาสมาคมกีฬา และการบริหารจัดสรร
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งบประมาณตางๆ) มานาน ทวาการหันหนาเขาสู “สนามฟุตบอล” ของนักการเมือง
และกลุมทุนระดับชาติ ซึ่งตองใชเงินจํานวนมหาศาลและอาศัยเครือขายธุรกิจ
การคา ผูสนับสนุนที่เขมแข็ง ในการสรางทีมและดําเนินกิจการระดับสโมสร
คงไมใชเพียงแควาเพราะนักการเมืองซึ่งสวนใหญมีฐานเสียงจากตางจังหวัด
ถูกตัดสิทธิท์ างการเมือง หรือกําลังสูญเสียอํานาจในพืน้ ทีก่ ารเมือง ทวาการเขาสู
ธุรกิจกีฬาและ “สนามฟุตบอล” ยังหมายถึงการสรางภาพลักษณ และบางกรณี
คือการสรางพื้นที่การเมืองใหม (เชน เนวิน ชิดชอบ กับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย
ยูไนเต็ด วราวุธ ศิลปอาชา บุตรชายของนายบรรหาร อดีตนายกรัฐมนตรี กับ
สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี สมศักดิ์ เทพสุทิน กับสโมสรฟุตบอลสุโขทัย
เอฟซี และตระกูลติยะไพรัช กับสโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด) ในสถานการณ
ของสังคมการเมืองไทยที่ฝายการเมือง (กาวหนา) กําลังถูกตีโตกลับจากฝายรัฐ
ราชการ ในบริ บ ทของกระบวนการทํ า ให เ ป น ประชาธิ ป ไตยในสั ง คมไทย
ยุคเสรีนิยมใหม
การเกิดขึน้ ของฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี หรือ “ไทยลีก” ตัง้ แตป พ.ศ. 2552
เปนตนมา กอเกิดกระแสที่ผูคนหรือแฟนบอลไทยไดหันกลับมาสนใจติดตาม
การแขงขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยอยางลนหลาม ยุคฟุตบอลมหาชนและ
วัฒนธรรมแฟนกําลังกอตัวขึ้น ผลการสํารวจของนิดาโพลชวงเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2558 ระบุวา ในปทผี่ า นมาสถิตแิ ฟนบอลไทยทีต่ ดิ ตามชมฟุตบอลสโมสร
ไทยลีกเพิ่มขึ้นและมีมากกวาฟุตบอลสโมสรอังกฤษเปนครั้งแรก แมอัตราสวน
ผูติดตามชมฟุตบอลไทยอาจยังไมสูงกวาฟุตบอลอังกฤษมากนัก แตขอ มูลอีก
สวนหนึง่ จากผลการสํารวจนีก้ ช็ ใ้ี หเห็นวา เมือ่ เปรียบเทียบผลการสํารวจในชวง 3
ปหลังแลว พบวาฟุตบอลอังกฤษมีผูติดตามนอยลงทุกป สวนทางกับฟุตบอล
ไทยที่มีผูติดตามมากขึ้นทุกป (นิดาโพล, 2558)
ความแตกตางระหวางกระแสความนิยมฟุตบอลไทยในปจจุบนั กับความนิยม
ทีแ่ ฟนบอลไทยมีตอ ฟุตบอลตางประเทศก็คอื การบริโภคฟุตบอลตางประเทศนัน้
เปนเรือ่ งของการชมผานจอโทรทัศนและการติดตาม “เรือ่ งเลา” ขาวสารผานสือ่
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สมัยใหมเปนสําคัญ ขณะทีก่ ารติดตามชมเชียรทมี สโมสรฟุตบอลไทยทีม่ อี ยูเ กือบ
ทุกจังหวัดนัน้ แฟนบอลไทยลีกนอกจากจะมีโอกาสแสดงออกผานการเชียรเปน
หมูค ณะ การรวมตัวในนามกลุม แฟนคลับ และการมีสว นรวมโดยตรงดวยตนเอง
ทั้ ง ในสนามและหลั ง เกมการแข ง ขั น (ทางสื่ อ สั ง คมออนไลน ) จนก อ เกิ ด
วัฒนธรรมแฟน ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละสโมสร กระทั่งกลาวไดวา
การบริ โ ภคฟุ ต บอลในสั ง คมไทยนั บ จากต น ทศวรรษ 2550 เป น ต น มา
ไดเคลือ่ นไหวคลีค่ ลายจากการเปนแฟนบอลผูช มมาสูก ารเปนแฟนบอลที่ “ชิดใกล”
หรือมีสวนรวมและความรูสึกผูกพันกับสโมสรฟุตบอล (และนักเตะ) ที่พวกเขา
นิ ย มชมชอบ อั น เป น การบริ โ ภคฟุ ต บอลที่ เ ต็ ม ไปด ว ยสี สั น ความหมาย
แรงปรารถนา และบันเทิงเริงใจ

2
แฟนบอลไทยพรีเมียรลีก
วสันต ปญญาแกว

1. บทนํา
การดําเนินการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพ “ไทยพรีเมียรลีก” (Thai Premiere League – TPL) โดยบริษทั ไทยพรีเมียรลกี 1 อยางเปนธุรกิจเต็มรูปแบบ
ภายใตการกํากับของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ซึง่ เปนไปตามขอกําหนด
ของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (The Asia Football Confederation หรือ
AFC) ในป พ.ศ. 2552 นั้น ถือเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของวงการฟุตบอลไทย
การบริหารจัดการวงการกีฬาและการแขงขันฟุตบอลอาชีพดังกลาวนอกจากจะ
นําไปสู (1) การปฏิรปู ระบบสโมสรฟุตบอลทีจ่ ะตองจัดตัง้ ในนามนิตบิ คุ คลและ
ดําเนินการแบบบริษัทเอกชน (2) การลงทุนดานอุตสาหกรรมกีฬา การสราง
สนามแขงขัน การสรางตลาดฐานแฟนบอล การใชสอื่ /ผลิตรายการโทรทัศน เชน
รายการ Thai Premiere League World และการถายทอดสดเกมการแขงขัน
ประจําสัปดาห (3) การจัดระบบการแขงขันที่มีมาตรฐาน ทั้งการกําหนดใหมี
1

หลังการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ คนใหม คือ พลตํารวจเอก
สมยศ พุมพันธุมวง “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก” ถูกเปลี่ยนชื่อเปน “ฟุตบอลไทยลีก”
โดยบริษัท พรีเมียร ลีก (ไทยแลนด) จํากัด ในฤดูกาลแขงขัน 2559
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สนามแขงขันของทีมเหยาและกรรมการผูต ดั สินทีไ่ ดมาตรฐาน ตารางการแขงขัน
ที่ ต อ งสอดคล อ งไปกั บ รายการแข ง ขั น ของสโมสรฟุ ต บอลระดั บ ทวี ป และ
การแขงขันของทีมชาติในระดับนานาชาติของฟฟา และ (4) การเกิดขึน้ ของระบบ
นักฟุตบอลอาชีพ การพัฒนาโรงเรียนฝกหัดนักฟุตบอลของสโมสร (Football
Academy) จนรวมไปถึงซื้อขายนักเตะ “คาแขง” ขามชาติ สตาฟโคช ทีมงาน
จากตางประเทศ ขามทวีป (ทัง้ อเมริกาใต แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย และ
เพื่อนบานอาเซียน) เปนตน
กระแสความนิยมฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก หรือ “ไทยลีก” ในชวงทศวรรษ
ที่ผานมา กอเกิด แพรกระจาย เชื่อมโยงไปกับการกอตัวขึ้นมาของคนชั้นใหม
วัฒนธรรมแฟน การบริโภคสินคาและความบันเทิงแบบใหม ในพืน้ ทีส่ าธารณะใหม
ทัง้ ในสนามและนอกสนาม อันดําเนินควบคูไ ปกับการขยายตัวของพืน้ ทีแ่ บบเมือง
วิธีการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เนือ้ หาในบทนี้ นําเสนอผลการวิจยั สํารวจจากโครงการวิจยั “ฟุตบอลไทย
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

3

โครงการวิจัยเรื่อง “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และ
วัฒนธรรมบริโภคนิยม” โดยผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วสันต ปญญาแกว (หัวหนาโครงการ)
อาจินต ทองอยูคง, พงศกร สงวนศักดิ์ (นักวิจัย) และปลายฟา นามไพร (ผูชวยนักวิจัย).
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มีนาคม 2558 –
เมษายน 2559).
ตามระบบการแขงขั นฟุ ตบอลไทยลีก ปจจุบั นมีจํ านวนที มที่ แข งขั นระดั บสู งสุด คือ
ไทยพรีเมียรลีก/ไทยลีก 18 ทีม ซึ่งจะแขงขันกันเพื่อชิงแชมปและจัดอันดับตารางคะแนน
โดยจะมีทีมที่ไดคะแนนสูงสุด 3 ทีม ไดไปเลนในรายการแขงขันระดับทวีปของสมาพันธ
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ในการวิจยั สํารวจแฟนบอลไทยพรีเมียรลกี ครัง้ นี้ 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)
ในสวนตอจากนีจ้ ะไดนาํ เสนอผลการสํารวจ เริม่ จากภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจสังคม
ของกลุมแฟนบอลไทย

4

ฟุตบอลแหงเอเชีย คือ AFC Champion League สวนทีมที่ไดคะแนนต่ําสุด 3 ทีม
จะตกชั้นลงไปเลนในระดับดิวิชั่น 1 ในฤดูกาลถัดไป ในเวลาเดียวกัน ทีมสโมสรที่แขงขัน
ในระดับดิวชิ น่ั 1 ซึง่ มี 18 ทีมเชนกัน ก็จะแขงขันกันเพือ่ หาแชมปและจัดอันดับตารางคะแนน
เพื่อหาทีมที่ไดคะแนนจากอันดับสูงสุด 3 ทีม เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นมาเลนในลีกระดับสูงสุด
ในฤดูกาลถัดไป ในแงนี้ แฟนบอลและสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียรลกี และดิวชิ นั่ 1 จึงถือ
ไดวา อยูภ ายใต “ระบบการแขงขัน” หรือในอุตสาหกรรมฟุตบอลอาชีพเดียวกัน ดังนัน้ กลุม
แฟนบอลไทยลีก แนนอนวาสวนใหญคอื แฟนบอลของทีมสโมสรในไทยพรีเมียรลกี ทวาก็
มีแฟนบอลของทีมสโมสรที่เลนในระดับดิวิชั่น 1 ดวยที่ติดตาม โครงการวิจัยสํารวจนี้
จึ ง กํ า หนดให ก ลุ ม ตั ว อย า งครอบคลุ ม ไปถึ ง แฟนบอลไทยลี ก ที่ เข า มาชมการแข ง ขั น
ในสนามของทีมสโมสรฟุตบอลระดับดิวิชั่น 1 ดวย คือ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป
และระหว า งที่ ดํ า เนิ น การวิ จั ย ในฤดู ก าลแข ง ขั น 2558 ที ม สโมสรการท า เรื อ เอฟซี
ยังไมตกชั้นจากไทยพรีเมียรลีก (และหลังการแขงขันรายการยามาฮาลีกวัน ฤดูกาล 2559
สิ้นสุดลง ทีมการทาเรือ เอฟซี ไดคะแนนเปนทีมอันดับ 3 จากหัวตาราง ในฤดูกาลแขงขัน
2560 ที่จะมาถึงนี้ ทีมการทาเรือจึงไดเลื่อนขึ้นมาเปนทีมสโมสรไทยลีกอีกครั้งหนึ่ง)
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดใน รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ เรือ่ ง ฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี :
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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2. ภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมของกลุมแฟนบอล
ไทยพรีเมียรลีก

á¼¹ÀÒ¾ 2
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ผลการวิจัยสํารวจพบวา แฟนบอลไทยกลุมใหญ คือผูชาย (รอยละ 85)
สวนที่เหลือเปนผูหญิง (รอยละ 15) สวนมากสถานภาพโสด (คือรอยละ 75)
ขณะทีท่ เี่ หลืออีก 1 ใน 4 แตงงานแลว ทัง้ นีจ้ ากการสํารวจประมาณไดวา สัดสวน
แฟนบอลชายและหญิง คิดเปนราวๆ 6 ตอ 1 สวนเรื่องของกลุมอายุชัดเจน
มากวา จากผลการสํารวจสัดสวนของแฟนบอลสวนใหญจะเปนกลุม ทีอ่ ยูใ นชวง
วัยรุนตอนตน คืออายุระหวาง 15-20 ป (รอยละ 28 ของแฟนบอลทั้งหมด)
รองลงมาคือวัยรุนตอนกลางและตอนปลาย หรือกลุมที่อยูในชวงอายุระหวาง
21-25 และระหวาง 26-30 ป (คิดเปนสัดสวนรอยละ 18 และ 22 ตามลําดับ)
ทั้ งนี้ เมื่ อรวมสั ดสวนแฟนบอลกลุ มที่ เรี ยกว าวั ยรุ นหรือเยาวชนเข าด วยกัน
จะเห็นวาในทางสถิติ แฟนบอลวัยรุนคิดรวมเปนจํานวนเกินกวาครึ่งของแฟน
บอลไทยทัง้ หมด คือประมาณ 68% หรือเกือบราวๆ 2 ใน 3 สวน กลุม แฟนบอล
ที่จัดอยูในกลุมชวงอายุที่สูงมากขึ้น คือ 31-35 ป และ 36-40 ป จะมีสัดสวน
ของแฟนบอลลดลงไป (คือรอยละ 17 และ 15) ตามลําดับ (ดูแผนภาพ 2)
เกีย่ วกับเรือ่ งรายไดของกลุม แฟนบอลไทยนาสนใจมากวา สวนใหญไมได
มีรายไดสูงมากนัก โดยเฉลี่ยกลุมใหญอยูที่ประมาณ 10,000-20,000 บาท
ตอเดือน คือ 41% ซึ่งเมื่อรวมกับกลุมที่มีรายไดไมเกิน 10,000 บาทอีก 39%
จะเห็นวาเปนสัดสวนเกินกวาครึ่ง (คือ 80%) ของแฟนบอลทั้งหมดที่ไดศึกษา
สํารวจ (ดูแผนภาพ 2 ขางบนประกอบ) ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาเรือ่ งรายไดประกอบกับ
การประกอบอาชีพหรือการทํางานของกลุมแฟนบอลไทย ก็พบวาเกือบราวๆ
1 ใน 3 ของแฟนบอลไทยทั้งหมด คือพนักงานหรือลูกจางบริษัท (36%)
รองลงมาคือนักเรียนนักศึกษา (33%) นอกจากนัน้ คือกลุม ราชการ เจาหนาทีร่ ฐั
และงานธุ ร กิ จ ส ว นตั ว (คิ ด เป น ร อ ยละ 11 เท า กั น ) และกลุ ม ที่ เ หลื อ คื อ
พวกแรงงานรับจางทั่วไปและทํางานภาคเกษตร ซึ่งเปนสัดสวนที่นอยมาก
(คือรอยละ 5 และ 2 ตามลําดับ)
ในสวนของตัวแปรดานระดับการศึกษา เนือ่ งจากแฟนบอลสวนใหญอยูใ น
วัยศึกษาเลาเรียน และสวนมากเปนกลุมที่มีชวงอายุระหวาง 15-20 ป ฉะนั้น
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จึงสัมพันธไปกับสถานภาพทางการศึกษา ทีแ่ ฟนบอลสวนใหญซงึ่ ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (คิดเปนรอยละ 41) สวนกลุม ทีร่ องลงมาคือมีการศึกษาในระดับมัธยม
คือรอยละ 24 สวนกลุมนักศึกษาในวิทยาลัยโปลีเทคนิค หรือสายที่เนนวิชาชีพ
(ที่เดิมคาดวานาจะมีสัดสวนเปนคนกลุมใหญ) นาสนใจวามีสัดสวนที่นอยกวา
คือราวๆ รอยละ 19 สวนกลุม ทีเ่ หลือมีการศึกษาในระดับมัธยมตน (รอยละ 5)
และประถมศึกษา (รอยละ 2) ทั้งนี้จากผลการสํารวจจะเห็นวาสถานภาพ
การศึกษาของแฟนบอลไทยนั้น ไมไดอยูในระดับต่ําสักเทาใดนัก จะวาไปกลับ
จัดอยูในระดับเดียวกันกับกลุมที่เรียกวา “ชนชั้นกลาง” นั่นเอง อยางไรก็ตาม
เมือ่ นําตัวแปรระดับการศึกษาไปพิจารณารวมกับฐานะทางเศรษฐกิจ (จากรายได
ตอเดือนที่นําเสนอมาขางตน) จะพบวาสวนใหญมีรายไดอยูที่ 10,000 ถึง
20,000 บาท อันเปนรายไดที่ในปจจุบันเมื่อเทียบกับชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ
ถือไดวา ไมใชรายไดทส่ี งู มากนัก ทวาก็เปนรายไดมาจากอาชีพการงานที่นาจะมั่นคง
เพราะสวนใหญทํางานเปนลูกจางบริษัท ราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สวนกลุมที่มีรายไดต่ํากวา 1 หมื่นบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 39 นั้น แนนอนวา
สวนใหญก็คือกลุมแฟนบอลที่ยังอยูในวัยเรียนนักศึกษา ทั้งนี้เมื่อนําเอาจํานวน
แฟนบอลกลุมนี้ไปคิดรวมกับสัดสวนของแฟนบอลสวนใหญที่มีรายไดไมเกิน
2 หมืน่ บาทตอเดือน จะเห็นวาแฟนบอลไทยพรีเมียรลกี สวนใหญคอื กลุม ทีม่ ฐี าน
ทางเศรษฐกิจใน “กลุม รายไดระดับกลาง” (คอนลงมาขางลาง) คิดเปนรอยละ 80
เลยทีเดียว และเมือ่ พิจารณาในรายละเอียดควบคูไ ปกับการประกอบอาชีพการงาน
(ดังที่สรุปไปในตอนตน) พบวา ขอมูลรายไดของกลุมแฟนบอลไทยสอดคลอง
ไปกับอาชีพการงานทีพ่ วกเขาทําอยูม าก กลาวคือแฟนบอลไทยสวนใหญทาํ งาน
เปนลูกจางบริษัท (รอยละ 36) ขณะที่กลุมที่สองคือ ยังศึกษาเลาเรียนอยู
(รอยละ 30) ทีเ่ หลือคือกลุม ทีท่ าํ งานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 11)
ทําธุรกิจสวนตัว (รอยละ 9) รับจางทั่วไป (รอยละ 5) และทํางานในภาคเกษตร
ซึง่ มีนอ ยทีส่ ดุ (รอยละ 2) ทัง้ ๆ ทีส่ นามฟุตบอลทีด่ ําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยแบบสอบถามนั้นอยูในพื้นที่ตางจังหวัดถึง 3 สนาม (คือเชียงใหม เชียงราย
และบุรีรัมย)
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จากผลการสํารวจ ในเบื้องตนจึงอาจสรุปไดวาในเชิงเศรษฐกิจสังคม
แฟนบอลไทยคือ กลุมคนระดับกลาง (คอนลงมาลาง) ที่มีรายไดตอเดือน
ไมมากนัก คือไมเกิน 20,000 บาท ทวาทํางานมั่นคงอยูในระบบ (คือเปน
ลูกจางบริษทั และทํางานประจํา หากเปนเจาหนาทีร่ ฐั ก็คงทํางานในระดับปฏิบตั กิ าร)
อี ก ส ว นหนึ่ ง คื อ กลุ ม นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ส ว นใหญ ใ ช ชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมเมื อ ง
หรือพื้นที่ที่กําลังกลายเปนเมือง กลาวไดวาแทบที่จะไมมีกลุมคนที่ทํางาน
ในภาคเกษตรกรรม ทัง้ นีเ้ มือ่ แยกพิจารณาในรายละเอียดตอไปตามสนามแขงขัน
5 สนาม (ที่ โ ครงการวิ จั ย ลงพื้ น ที่ เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ยแบบสอบถาม)
ซึ่งกระจายตัวตั้งอยูในกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
ยานเมืองทองและคลองเตย เชียงใหม เชียงราย บุรีรัมย ยานเมืองทอง พบวา
กรณีสนามเชียงใหม ซึ่งตั้งอยูในเมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศ รายไดของ
แฟนบอลสวนใหญอยูที่ประมาณ 10,000-20,000 บาทตอเดือน (ดูแผนภาพ)
ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับสนามเชียงราย จะเห็นวาในเชียงรายจะมีกลุมแฟนบอล
สวนใหญที่มีรายไดตอเดือนระดับเดียวกันนี้ในสัดสวนที่ต่ํากวา ทวามีกลุมที่มี
รายไดไมเกิน 10,000 สูงกวามาก ซึง่ สวนหนึง่ เปนไปไดวา แฟนบอลในเชียงราย
สวนใหญนอกจากจะมีรายไดไมมาก อีกมิติหนึ่งคือสวนใหญยังอยูในวัยศึกษา
เลาเรียนเปนกลุมเยาวชน
สําหรับสนาม SCG เมืองทอง และสนาม PAT Stadium การทาเรือ
มิติทางเศรษฐกิจของกลุมแฟนบอลจะมีรูปแบบคลายๆ กับสนามเชียงใหม คือ
สวนใหญเปนกลุมที่มีรายได 10,000-20,000 บาทตอเดือน และนาสนใจวา
ในกรณีของสนาม PAT Stadium การทาเรือ สัดสวนของกลุม แฟนบอลวัยทํางาน
ที่มีรายไดสูงขึ้นจะมีมากกวาสนามอื่นๆ (ดูแผนภาพ 3-7 ประกอบขางลาง)
ขณะที่สนาม i-Mobile Stadium บุรีรัมย ที่ดูเหมือนจะเปนสนามใหญ
แตตั้งอยูหางไกลจากเมืองใหญอื่นๆ กลับพบวารายไดของกลุมแฟนบอล
สวนใหญมีรายไดอยูที่ไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน และอีกสวนหนึ่งคือกลุม
ทีม่ รี ายได 10,000-20,000 บาท ขณะในระดับรายไดตอ เดือนทีส่ งู ขึน้ ไปกวานี้
(คือ 2-30,000 บาทตอเดือน) มีสัดสวนใกลเคียงกับสนามอื่นๆ
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ทั้งนี้ในกรณีของสนามฟุตบอลในกรุงเทพฯ (คือทาเรือ) ชัดเจนวากลุม
แฟนบอลที่มีรายไดตอเดือนสูง (20,000-40,000 บาท) มีอยูในสัดสวน
ที่มากกวาสนามอื่นๆ อยางเห็นไดชัด

á¼¹ÀÒ¾ 3

á¼¹ÀÒ¾ 4
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มิตทิ างเศรษฐกิจสังคมเหลานี้ นาสนใจอยางยิง่ ในเชิงสังคมวิทยา ทีส่ ะทอน
ใหเห็นวากลุมแฟนบอลไทย หรือกระแสความนิยมในฟุตบอลไทยที่เติบโตขึ้น
ในชวง 6-7 ปทผี่ า นมานัน้ นาจะเกีย่ วพันไปกับกลุม คนทีเ่ ติบโตมากับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจของประเทศนับจากชวงทศวรรษ 2540 ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก อาจตีความไดวาปรากฏการณ
ฟุตบอลไทยคือ “พืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมใหม” ทีก่ อ ตัวขึน้ และชวยใหเราเขาใจ เห็นความ
เคลือ่ นไหว หรือการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสรางในสังคมไทย กระแสความนิยม
ในฟุตบอลไทยในชวงทศวรรษที่ผานมา นอกจากจะสะทอนใหเราเห็นถึง
พัฒนาการ การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลในสังคมไทย ยังอาจจะชวย
ใหเราเห็นและสามารถติดตามการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ของคนกลุม ใหม หรืออาจจะ
เรียกวา “ชนชั้นใหม” ในแงนี้กระแสความนิยมและการเติบโตของอุตสาหกรรม
ฟุตบอลไทยจึงกลายเปนปรากฏการณวฒ
ั นธรรมทีซ่ อ นทับกับการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองในชวง 10 ปที่ผานมา (คือตั้งแต 2549 ซึ่งเกิดรัฐประหาร) กลาว
อยางถึงที่สุดแฟนบอลไทยพรีเมียรลีกคือคนกลุมใหมที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ
สังคมซอนทับกับคนกลุมเดียวกันกับที่นักสังคมศาสตรเรียกวา “คนเสื้อแดง”
(ดู อภิชาต และคณะ, 2556 เปนตน) ซึ่งถือเปนตัวละครสําคัญในเวทีการเมือง
ภาคประชาชน ที่หลายฝายพยายามนํามาอธิบายความขัดแยงทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในรอบทศวรรษที่ผานมา

3. กิจกรรม การใชเวลาวาง ชวงวันหยุดสุดสัปดาห
หากแฟนบอลไทยลีก คือคนกลุมใหม หรือ “ชนชั้นใหม” ที่เติบโตขึ้นมา
พรอมกับเงือ่ นไขของการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในชวง
10 ปที่ผานมา นาสนใจวาวิถีการดําเนินชีวิต (Life style) ของพวกเขาจะเปน
อยางไร นาสนใจวาแฟนบอลไทยกลุมนี้ใชชีวิตอยางไร
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เกี่ ย วกั บ เวลาว า ง แน น อนว า ช ว งเวลาเพื่ อ การพั ก ผ อ นหย อ นใจของ
แฟนบอลไทยนัน้ ก็คอื ชวงวันหยุดสุดสัปดาห ซึง่ เปนตารางเวลาทีพ่ ฒ
ั นาสอดคลอง
ไปกับรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ที่นอกจากจะจัดการแขงขัน
ในชวงสุดสัปดาหเปนหลัก ปฏิทินการแขงขันตลอดฤดูกาลยังตองเริ่มและจบ
หยุดชวงการแขงขันฟุตบอลโลก ทั้งรอบคัดเลือก รอบแบงกลุม จนไปถึง
รอบสุดทาย
จึงไมนาแปลกใจที่เกมนัดเตะกลางสัปดาห (คือวันพุธ) จํานวนแฟนบอล
ที่เดินทางเขาไปชมการแขงขันในสนามฟุตบอลจะมีสัดสวนนอยมาก เพราะ
แฟนบอลไทยกลุมใหญคือกลุมคนที่ทํางานอยูในระบบสมัยใหม (ทั้งลูกจาง
บริษทั ราชการ เจาหนาทีร่ ฐั วิสาหกิจ) ทัง้ นีจ้ ากการวิจยั สํารวจ เมือ่ ถามวา 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) เมื่อถามตอไปวา กรณีการใชเวลาวางชวงวันหยุด
สุดสัปดาห (นอกจากพักผอนทีบ่ า น) สวนมากจะไป “นอกบาน” กับใคร คําตอบ
ที่ไดคือ สวนใหญจะเดินทางไปสนามแขงขันฟุตบอลกับเพื่อน (เปนอันดับแรก)
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของกลุมเพื่อนและในสังคมไทยนั้นเปนเรื่อง
สําคัญสําหรับผูชาย รองลงมาเปนครอบครัว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหวางผูห ญิงกับผูช าย (ในกลุม แฟนบอล) พบวาสําหรับแฟนบอลชาย การเดินทาง
ไปสนามแขงฟุตบอลกับเพื่อน คิดเปนสัดสวนที่สูงขึ้นคือรอยละ 40 ขณะที่
สัดสวนของกลุมแฟนบอลหญิงมีเพียงรอยละ 16 และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง
หญิง/ชายกับการเดินทางไปชมเกมในสนามแขงขัน พบวาแฟนบอลหญิงสวน
มากมักจะเดินทางไปกับครอบครัวและแฟนหนุม ซึง่ ถือเปนสัดสวนทีส่ งู มากและ
สวนทางกับแบบแผนการเดินทางไปชมการแขงขันในสนามฟุตบอลชวงสุดสัปดาห
ของกลุมแฟนบอลชาย ที่จะมีสัดสวนนอยกวามากที่จะตอบวาไปกับแฟนสาว
หรือคูครอง (ดูแผนภาพ 8 ขางลาง)
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á¼¹ÀÒ¾ 8
อาจกลาวไดวา หากฟุตบอลคือกีฬาที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม แฟนบอลสวนใหญก็คือกลุมคนที่อาศัย
หรือทํางานอยูในเมือง ซึ่งมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ผูกติดกับเวลา ฉะนั้นกิจกรรม
ชวงวันหยุดสุดสัปดาหจึงสําคัญและมีความหมายในชีวิตทางสังคมของพวกเขา
การรวมตัวของแฟนบอลจํานวนมากในชวงวันหยุดสุดสัปดาหทมี่ เี กมการแขงขัน
ฟุตบอลอาจตีความไดวา ดานหนึ่งคือการพยายามรวมตัวกันของกลุมคนที่
แสวงหา “ความเปนชุมชน” ซึ่งชีวิตการทํางานในสังคมสมัยใหมแทบที่จะไมมี
พืน้ ทีเ่ หลานีใ้ หกบั พวกเขา ผูค นในสังคมเมืองสมัยใหมเผชิญกับชีวติ ประจําวันที่
ทําใหพวกเขารูสึกวาไมมั่นคง ไมแนนอน ไมมีตัวตน ไรอํานาจ กิจกรรมที่จะ
ตอบสนองได ก็คือการรวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ และ “วัฒนธรรมแฟน”
การบริโภคฟุตบอล การเลนพนันบอล ก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการดังกลาว
ซึ่งจะไดนําเสนอในบทตอไป

3
พนันบอลกับไทยลีก
วสันต ปญญาแกว

1. บทนํา
เมื่อฟุตบอลกลายมาเปนธุรกิจ เปนอุตสาหกรรมกีฬาและความบันเทิง
ทีพ่ วั พันไปกับตลาดขนาดใหญทเี่ ชือ่ มโยงสังคมไทยกับความเปนไปในสังคมโลก
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี ซึง่ กอตัวขึน้ ราวๆ 7 ปทผ่ี า นมา จึงเปนเสมือนปรากฏการณ
ที่สะทอนใหเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและแวดวงฟุตบอลไทย
ไดอยางนาสนใจ กระแสความนิยมในฟุตบอลไทยลีกที่ลุกลามไปทั่วประเทศ
การบริโภคฟุตบอลของผูค นทีเ่ ต็มไปดวยสีสนั ความปรารถนา และบันเทิงเริงใจ
สะทอนถึงการเคลื่อนไหวและการคลี่คลายของสถานะแฟนบอลจากการเปน
“ผูช ม” ผูบ ริโภคฟุตบอลตางประเทศผานสือ่ โทรทัศน มาสูก ารเปน “แฟนบอลไทย”
ผูชิดใกล มีสวนรวม มีความรูสึกผูกพัน กับทีมสโมสรและนักฟุตบอลที่พวกเขา
นิยมชมชอบ วัฒนธรรมแฟนและการบริโภคสินคากีฬาฟุตบอล คือความบันเทิง
แบบใหมทกี่ อ เกิดควบคูไ ปกับการสรางสรรคพนื้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมใหม ทัง้ ทีแ่ สดงออก
ในพื้นที่สาธารณะ เชน สนามฟุตบอล ริมทางขางถนน และที่แสดงปฏิบัติการ
ผานสื่อสังคมออนไลน ที่แพรกระจายและเขาถึงกันไดงายในปจจุบัน
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ผลจากการวิจยั สํารวจ (ดังทีเ่ สนอไปในบทที่ 2) ชีใ้ หเห็นวา แฟนบอลไทยลีก
สวนใหญคือ กลุมผูชายวัยทํางานและเยาวชน จากครอบครัวชนชั้นใหมหรือ
คนกลุมใหมที่มีรายไดระดับกลาง แฟนบอลเหลานี้สวนใหญทํางานและอาศัย
ใชชวี ติ อยูใ นกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญในตางจังหวัด มีวถิ กี ารดําเนินชีวติ
อยูภ ายใตเงือ่ นไขของเวลาและการทํางานในโลกสมัยใหม อรรถจักร สัตยานุรกั ษ
(2556)1 ตั้งขอสังเกตวา ผูชายไทยกลุมนี้กําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตอัตลักษณ
ทั้งจากชีวิตการงานที่อยูภายใตระบบอุตสาหกรรม หรือการจัดองคกรสมัยใหม
ความสัมพันธเชิงชุมชนแบบจารีตที่เสื่อมทรามลง ชีวิตมีอัตราเรงของการ
เดินทางยายถิ่นที่เขมขนมากขึ้น ทวาชีวิตที่ผูกโยงกับรากเหงาดั้งเดิมนั้นกําลัง
ลมสลาย จนไปถึงการถูกเบียดขับเชิงพืน้ ทีจ่ ากการ “ทาทาย” ของผูห ญิงทีป่ จ จุบนั
ก็มโี อกาสในสังคมมากขึน้ ผูช ายจากชนชัน้ ใหมหรือคนกลุม ใหมทชี่ วี ติ หลุดออก
จากภาคเกษตรกรรมชนบทเกือบจะถาวรจึงอาจตองการพื้นที่ใหมๆ เพื่อแสดง
ตัวตน เพื่อปลอบประโลม และดิ้นรนภายใตสภาวะวิกฤตอัตลักษณที่วานี้ และ
สวนหนึ่งของพื้นที่ทางสังคมนั้นก็คือการกลายมาเปน “แฟนบอลไทยลีก”
ในงานวิจัยสํารวจของโครงการ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน
ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” (2558)2 โครงการไดทดลอง
ออกแบบคําถามเพือ่ สอบถามแฟนบอลไทยลีกเกีย่ วกับประสบการณ แบบแผน
และความคิดเห็นเกีย่ วกับการเลนพนันบอลของพวกเขา ผลจากการวิจยั สํารวจ
พบวา รอยละ 52 หรือเกินกวาครึ่งของกลุมแฟนบอลไทย ตอบวา “เคยเลน
พนัน” และเมื่อถามตอไปในกลุมที่ตอบวาเลนพนัน หรือเคยมีประสบการณ
1
2

ดู อรรถจักร สัตยานุรกั ษ (2556). “ความตกต่าํ ของผูช ายกับอนาคตสังคมไทย”. กรุงเทพธุรกิจ.
(www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486294)
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดใน รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ เรือ่ ง ฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี :
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 ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงขึ้นกวา
การเลนพนันทั่วๆ ไป กลาวอีกอยางหนึ่ง ในกลุมแฟนบอลไทยลีกทั้งหมด
มีสัดสวนจํานวนเกินกวาครึ่งที่นิยมเลนพนัน และในกลุมที่เลนพนันนี้ราวๆ
6 ใน 10 เลนหรือเคยเลนพนันบอล (ดูแผนภาพ 1 ขางลาง)

á¼¹ÀÒ¾ 1

á¼¹ÀÒ¾ 2
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การวิจยั สํารวจยังไดออกแบบคําถามเพือ่ หาคําตอบเกีย่ วกับประสบการณ
ของการเลนพนันบอลในกลุมแฟนบอลไทยลีกตอไป เพื่อคนหา “แบบแผนของ
การเลนพนันบอล” ก็พบวา ชวงอายุแรกเริ่มที่แฟนบอลไทยตอบวาเริ่มเลน
พนันบอลนัน้ อายุทน่ี อ ยทีส่ ดุ คือ 10 ป สวนกลุม ทีม่ อี ายุมากทีส่ ดุ (ของแฟนบอล
ผู ต อบแบบสอบถาม) ที่ เ พิ่ ง เริ่ ม เล น พนั น บอล (ครั้ ง แรก) นั่ น คื อ 30 ป
ผลการสํารวจดังกลาวตีความไดวา ปจจุบนั แนวโนมทีเ่ ยาวชนไทยจะเขาสูว งการ
พนันบอลเมื่ออายุยังนอยนั้นมีโอกาสสูงมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุมแฟนบอล
ทีอ่ ายุอยูใ นวัยทํางาน ซึง่ นาจะเปนกลุม แฟนบอลทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ มาก พรอมๆ
มากับกระแสความนิยมที่มีตอฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก ถือเปนอีกกลุมหนึ่ง
ที่นาจับตา ทั้งนี้เมื่อจําแนกแยกแยะประสบการณของกลุมแฟนบอลที่เลน
พนันบอล โดยนําไปวิเคราะหหาความสัมพันธกบั ชวงอายุกพ็ บแบบแผนจากผล
การสํารวจที่นาสนใจวา อายุโดยเฉลี่ยของกลุมแฟนบอลที่เริ่มเขาสูแวดวงการ
พนันบอลนั้นคือชวงวัยรุนมัธยมตน หรือระหวางอายุ 12-15 ป ซึ่งมีสัดสวน
มากที่สุดคือรอยละ 70 รองลงมาคือชวงอายุ 10-14 ป และ 21-25 ป
ซึ่งคิดเปนราวๆ รอยละ 10 เทากัน นอกเหนือไปจากนี้ เปนกลุมแฟนบอล
ที่มีชวงอายุที่มากขึ้นซึ่งจะมีสัดสวนลดลงไปตามลําดับ (ดูแผนภาพ 3)

á¼¹ÀÒ¾ 3
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อาจกลาวไดวา พนันบอลยังคงเปนเรื่องของผูชาย ทวาผลจากการสํารวจ
ก็ยืนยันวา ไมใชผูชายทุกกลุม และดูเหมือนแนวโนมของการเลนพนันบอล
ในปจจุบัน เริ่มจํากัดวงแคบลงเรื่อยๆ เปนในกลุมของผูชายวัยทํางาน อยางไร
ก็ตาม เยาวชนวัยรุน ก็ยงั คงเปนกลุม ทีต่ อ งเฝาระวัง โดยเฉพาะกลุม เด็กชายวัยรุน
ตอนตนที่มีอายุระหวาง 15-18 ป ซึ่งถือเปนชวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญ
ชวงหนึ่งของวัยรุนไทย ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา เยาวชนไทยหรือวัยรุนตอนตน
นั้นคือกลุมเสี่ยงที่มีแนวโนมจะหันหนาเขาสูแวดวงการเลนพนันบอล อยางไร
ก็ตาม ผลการวิจัยสํารวจยังชี้ชวนใหคิดตอไปไดอีกวา แฟนบอลไทยลีกอีก
กลุม หนึง่ ทีเ่ พิง่ หลุดออกจากสถาบันการศึกษา คือกลุม ทีม่ อี ายุระหวาง 21-25 ป
กําลังเริ่มทํางาน โดยที่ระหวางเรียนอาจไมมีประสบการณการเลนพนันบอล
มากอน ถือเปนอีกกลุมหนึ่งที่อาจจะกลายมาเปน “นักพนันหนาใหม” ที่กําลัง
หันหนาเขาสูวงการพนันบอล3
ในการวิจัยสํารวจครั้งนี้ โครงการยังไดออกแบบคําถามเพื่อหาคําตอบมา
วิเคราะห หรือจําแนกแยกแยะภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และอาชีพการงาน
ของกลุมนักพนันบอลไทย โดยมีสมมติฐานวารายไดและอาชีพการงาน นาจะ
สัมพันธไปกับวิถีการดําเนินชีวิตและการทําความเขาใจภาพรวมทั้งหมดของ
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

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนกับพนันบอลนี้ไดใน รายงานผลการศึกษา
ของพงศกร สงวนศักดิ์ ใน รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ เรือ่ ง ฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี :
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
ของแฟนบอลที่มีรายไดระดับกลางดังกลาวสอดคลองไปกับผลการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติที่พบวา ประชากรไทยที่มีงานทํา สวนใหญคือราวๆ
รอยละ 60 (หรือประมาณ 40 ลานคน) คือกลุม ทีม่ รี ายไดอยูใ นระดับเดียวกันนี้
เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุมอาชีพ การทํางาน หรือสถานภาพทางการ
ศึกษา ผลการสํารวจก็พบวา กลุม แฟนบอลไทยทีเ่ ลนพนันบอลสวนใหญนนั้ คือ
กลุมที่ประกอบอาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 33 (ของ
นักพนันบอลทั้งหมด) ขณะที่กลุมแฟนบอลนักพนันที่กําลังศึกษาเลาเรียนนั้น
มีสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 34 สวนกลุมแฟนบอลนักพนันที่อยูในสาขา
อาชีพอืน่ ๆ เปนกลุม ทีท่ าํ งานประจําคือราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 12
กลุมธุรกิจสวนตัว รอยละ 9 รับจางทั่วไป รอยละ 7 และวางงานหรือทํางาน
ภาคเกษตร อีกรอยละ 2 (เทากัน) ผลการสํารวจนี้ ชี้ชัดวากลุมแฟนบอล
นั ก พนั น นั้ น ส ว นใหญ คื อ กลุ ม คนที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ อยู ใ นระดั บ กลางคอนลงมาลาง และพวกเขาทํางานเปนลูกจาง พนักงานบริษทั หรือหนวยงานราชการ
อันเปนงานในระบบนัน่ เอง (ไมวา จะเปนโรงงาน บริษทั เอกชน สถานศึกษา หรือ
หนวยงานราชการ) สวนกลุม แฟนบอลทีเ่ ปนเยาวชน ยังศึกษาเลาเรียน จะวาไป
ชี วิ ต ประจํ า วั น ของพวกเขาเยาวชนเหล า นี้ ไ ม ไ ด ต างไปจากการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ในแบบแผนเดียวกัน คือการอยูภายใตการกํากับควบคุมเชิงสถาบันและตาราง
เวลาสมัยใหม
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2. พนันบอล การพักผอนหยอนใจ และการบริโภคสื่อ
ผลจากการวิจยั สํารวจดานภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจ สังคม และอาชีพการงาน
ของแฟนบอลนักพนันขางตน แสดงใหเห็นวา ชีวติ การเปนแฟนบอลนักพนันบอลนัน้
ยังสอดคลองไปกับเรื่องของเวลาและการพักผอนหยอนใจ ภายใตการกํากับ
ควบคุมดวยระบบการทํางาน การจัดองคกรสมัยใหม และการบริโภคสื่อ คือ
กระบวนการที่มีความหมายและเกี่ยวของอยางสําคัญกับรูปแบบการเลนพนัน
ของแฟนบอลไทย กลาวคือ เมือ่ ถามวาสือ่ สมัยใหม (หมายถึง การบริโภคขาวสาร
การใชสื่อ) มีความสําคัญมากนอยเพียงใดตอการเลนพนันบอล คําตอบที่ได
พบวา แฟนบอลนักพนันสวนใหญ รอยละ 85 ตอบวา สําคัญมากและสําคัญทีส่ ดุ
(คิดเปนรอยละ 48 และรอย 37 ตามลําดับ) ทั้งนี้มีเพียงราวๆ รอยละ 15
ที่ตอบวาไมสําคัญ (ดูแผนภาพ 5) และเมื่อถามวาสื่อประเภทใดที่สําคัญ หรือ
ใชไปกับการบริโภคขาวสาร เพื่อติดตามเรื่องราวในแวดวงการเลนพนันและ
วงการฟุตบอล ผลการสํารวจพบวา อินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ ถือเปน
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สือ่ หลักทีพ่ วกเขาใชตดิ ตามบริโภคขาวสาร รองลงมาคือโทรทัศนและหนังสือพิมพ
(ดูแผนภาพ 6) แนนอนวาปจจุบันสื่ออินเทอรเน็ตไดกลายเปนชองทางสื่อสาร
สําคัญสําหรับการติดตามขาวสาร อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาเฉพาะสือ่ สมัยใหม
ที่แฟนบอลใชติดตามชมเกมการแขงขันก็พบวา โทรทัศนยังคงมีความสําคัญ
มากทีส่ ดุ และถือเปนสือ่ หลักทีแ่ ฟนบอลไทยใชในการติดตามการชมถายทอดสด
รวมจนไปถึงขาวสารกีฬาฟุตบอล

á¼¹ÀÒ¾ 5
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การติดตามขาวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนั้น คือกิจกรรมรายวัน หรือ
เกิดขึ้นไดทุกวัน ทวา (หากไมนับเกมการแขงขันนัดกลางสัปดาห ที่มีขึ้น
เพื่อชดเชยตารางการแขงขันปกติ ที่อาจไปชนกับรายการแขงขันระดับอื่นๆ)
เวลาของเกมการแขงขันและการบริโภคฟุตบอลของบรรดาแฟนนัน้ โดยทัว่ ไปคือ
ชวงสุดสัปดาห อยางไรก็ตาม เมื่อลองสอบถามเกี่ยวกับแบบแผนหรือความถี่
ของการเลนพนันบอล แฟนบอลไทยสวนใหญกลับตอบวา มักจะเปนการเลนพนัน
“ตามโอกาส” อยางไรก็ตาม ความหมายของ “การเลนตามโอกาส” นี้อาจจะ
หมายถึงการเลนพนันในชวงสุดสัปดาห หรือชวงเวลาทีม่ เี กมการแขงขันฟุตบอล
นั่นเอง (ดูแผนภาพ 7)
ประเด็นทีน่ า สนใจกวาผลการสํารวจขางตนคือ เราอาจตัง้ คําถามตอไปไดวา
ในกลุมแฟนบอลไทยลีกที่เลนพนันบอลนั้น พวกเขา “นิยม” ที่จะแทงพนัน
รายการแขงขันฟุตบอลประเภทใด
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ผลการวิจยั สํารวจพบวา (1) นักพนันบอลสวนใหญ “นิยม” ทีจ่ ะเลนพนัน
ทายผลการแขงขันรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพตางประเทศ โดยเฉพาะ English
Premiere League ซึง่ เปนการแขงขันฟุตบอลทีต่ อ เนือ่ งนานราวๆ 8 เดือน และ
ยังเปนรายการแขงขันฟุตบอลที่แฟนบอลไทยติดตามชมและบริโภคขาวสาร
มาอยางยาวนาน (คือมีมาตั้งแตป 2535 เปนตนมา) กิจกรรมการชมเชียร
ฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ ถือเปนสวนหนึ่งของการพักผอนหยอนใจในชวง
วันหยุดสุดสัปดาหของแฟนบอลที่สวนใหญทํางานประจํานั่นเอง ทั้งนี้โดยคิด
เปนสัดสวนรอยละ 75 ของทั้งหมด (2) สวนรายการแขงขันฟุตบอลที่นิยมแทง
พนันกันในลําดับรองลงมา (รอยละ 18) คือการแขงขันฟุตบอลแบบทัวรนาเมนต
ซึง่ เปนรูปแบบรายการแขงขันฟุตบอลทีต่ อ เนือ่ ง ทวามีระยะเวลาสัน้ กวาฤดูกาล
แขงขันฟุตบอลอาชีพ เชน การแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย World Cup และ
การแขงขันฟุตบอลระดับภูมภิ าค เชน EURO และ AFF Suzuki Cup (ซึง่ ปจจุบนั
ถือเปนรายการแขงขันฟุตบอลทีไ่ ดรบั ความนิยมสูงสุดของอาเซียน) สวนรายการ
แขงขันฟุตบอลที่เรียกวา “บอลถวย” เชน FA Cup นั้น แฟนบอลไทยลีกนิยม
แทงพนันกันในสัดสวนที่นอยที่สุด (ดูแผนภาพ 8)
สุดทายเมื่อถามแฟนบอลนักพนันวา ในกรณีที่แทงพนันบอลในรายการ
แขงขันฟุตบอลหนึง่ นัน้ ๆ พวกเขา “นิยม” ทีจ่ ะแทงพนันทีมไหน หรือทีมประเภทใด
คําตอบทีไ่ ดกค็ อื การแทง “ทีมรัก” หรือทีมทีพ่ วกเขาเชียรในฐานะ “แฟน” นัน่ เอง
คําตอบในเรือ่ งนี้ แมดเู หมือนวาจะเปนไปตามสามัญสํานึกธรรมดาทัว่ ๆ ไป ทวา
ยืนยันถึงประเด็นที่มีความหมายยิ่งวา แบบแผนของการเลนพนันบอลในสังคม
ไทยนั้น นอกจากจะเปนสวนหนึ่งของการบริโภคสื่อและกิจกรรมสุดสัปดาห
พนันบอลนั้นก็คือสวนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟน
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á¼¹ÀÒ¾ 9

3. ฟุตบอล วัฒนธรรมแฟน และความหมายของการพนัน
ในสังคมสมัยใหม
ฟุตบอลคือกีฬาที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงในสังคม
สมัยใหม แฟนบอลสวนใหญคือกลุมคนที่อาศัย ใชชีวิต ทํางานอยูในเมือง
ซึ่งวิถีการดําเนินชีวิตผูกติดกับพื้นที่และเวลา ดวยเหตุฉะนั้น กิจกรรมชวง
วั นหยุ ดสุ ดสั ปดาหจึงกลายเป นสิ่ งสํ าคั ญและมีความหมายอย า งยิ่งในชีวิต
ทางสังคมของพวกเขา ในกรณีของการเลนพนันบอล ซึ่งงานเขียนนี้เสนอให
มองวาเปนสวนหนึ่งของ “วัฒนธรรมแฟน” ภายใตเงื่อนไขทางสังคมดังกลาว
เราอาจตีความไดวา การเดินทางเขาสูสนามการแขงขันฟุตบอลของแฟนบอล
จํานวนมากในชวงวันหยุดสุดสัปดาห อันที่จริงก็คือการพยายามรวมตัวกันของ
กลุมคนที่กําลังแสวงหา “ความเปนชุมชน” ซึ่งชีวิตในสังคมสมัยใหมแทบ
ที่จะไมมีพื้นที่เหลานี้ให
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ผูคนในสังคมเมืองสมัยใหม เผชิญกับชีวิตประจําวันที่กดดันใหพวกเขา
รูสึกวา ไมมีความมั่นคง ชีวิตไมแนนอน ไมมีตัวตน ไรอํานาจ กิจกรรมที่พอจะ
ตอบสนองไดก็คือการรวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ ในนัยนี้ “วัฒนธรรมแฟน”
และการบริโภคฟุตบอลก็คือสวนหนึ่งของกระบวนการดังกลาวและการเลน
พนันบอลก็นาจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสังคมดังกลาวนี้ดวย
การรวมตัวของกลุมแฟนบอลจํานวนมากในชวงวันหยุดสุดสัปดาหตาม
พื้ น ที่ ส าธารณะ คื อ สนามฟุ ต บอล หรื อ ร า นค า ผั บ บาร ช มเกมการแข ง ขั น
ทีมสโมสรทีพ่ วกเขาชืน่ ชอบ สรางและแสดงอัตลักษณกลุม ทีแ่ ตกตางหลากหลาย
จนไปถึงความเปนชายและมิตรสหาย ในกลุม เพือ่ น ในแงหนึง่ จึงสะทอนใหเห็น
ถึงกระบวนการทีก่ ลุม แฟนบอลชายเหลานีพ้ ยายามทีจ่ ะแสวงหา “ชุมชน” ซึง่ ใน
สังคมสมัยใหมแทบที่จะไมมีพื้นที่เหลานี้ให กลาวอีกอยางหนึ่ง ชีวิตประจําวัน
ของผูค นในสังคมเมืองใหญมแี นวโนมทีจ่ ะกดดันใหผคู นรูส กึ ไมมนั่ คง ไมแนนอน
ไมมีตัวตน ไรอํานาจ การตกอยูภายใตเงื่อนไข คือตัวการที่ผลักดันใหพวกเขา
ออกจากบานมาแสวงหาพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมทีจ่ ะยืนยันความเปนคน รวมกันสราง
“พื้นที่ชุมชน” ที่ตอบสนองอารมณ ความโหยหาของพวกเขาได การบริโภค
ฟุตบอลไทย การรวมตัวกันในพืน้ ทีส่ าธารณะ การรวมกลุม แฟนบอล และแมแต
การเล นพนั นบอล จึงอาจตี ความไดวาคื อส วนหนึ่ งของกระบวนการสราง
อัตลักษณกลุม และ “ความเปนชุมชน” ของแฟนบอลไทยลีก
มองในแงนี้ การเลนพนันทายผลการแขงขันฟุตบอลจึงกลายเปนสวนหนึง่
ของวัฒนธรรมแฟนและอุตสาหกรรมฟุตบอล ทีเ่ ติบโตขึน้ ควบคูไ ปกับการขยายตัวขึน้
ของพืน้ ทีแ่ บบเมืองและการกอตัวของชนชัน้ ใหมในสังคมไทย กลาวอีกอยางหนึง่
การเลนพนันบอลนั้นเปนกิจกรรมวัฒนธรรมที่มีความหมายมากกวาเพียงแค
“การเลนเพื่อเอาชนะ” หรือหาเงิน ทวาคือปฏิบัติการทางสังคม หรือกิจกรรม
วัฒนธรรมของ “การเลนเพือ่ ใชชวี ติ ” เพือ่ แสดงความสามารถ การคาดคะเน ทํานาย
ผลการแขงขัน และความสนุกสนาน จากการทํานายเมื่อทราบผลการแขงขัน
ในทํานองเดียวกันกับ “การเลนหวย” ของแมบา นหรือผูห ญิง การเลนพนันบอล
ของแฟนบอลชายตองอาศัยทักษะความสามารถ การใชสอื่ การติดตามเรือ่ งราว
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ขอมูลสถิติตางๆ และที่สําคัญคือ ผลลัพธของเกม 90 นาที และ “เลขที่ออก”
ทีก่ ลาวอยางถึงทีส่ ดุ ไมมใี ครสามารถควบคุมได สําหรับนักพนันนีอ่ าจจะถือเปน
“เสนห” หรือความหมายที่แทจริงของการไดเลนพนันบอลในสังคมไทย
การบริโภคฟุตบอลในสังคมไทย จึงกลายเปนพื้นที่สองสะทอนใหเห็นถึง
การแสดงปฏิบัติการของผูคนในยุคสมัยที่การใชเวลาวางเปนเสมือนกิจกรรม
ภาคบังคับอยางหนึ่ง อันเปนคูตรงขามของการทํางาน
การกอตัวขึน้ ของกระแสความนิยมทีม่ ตี อ ฟุตบอลไทยลีก และแบบแผนตางๆ
ของการบริโภคฟุตบอล จึงเปนสวนหนึง่ ของการประกอบสราง “สนามความสัมพันธ”
หรือพืน้ ทีข่ องการบริโภคฟุตบอลแบบใหมๆ ในสังคมไทย อันเปนการเคลือ่ นยาย
จากพื้นที่การบริโภคฟุตบอลตางประเทศ ที่แฟนบอลมีสถานะเปนเพียงผูชม
มาสูพื้นที่ของการบริโภคฟุตบอลที่พวกเขาสามารถมีสวนรวม มีอารมณรวม
และเกี่ยวของพัวพันไปกับบริบทแวดลอมรอบขางที่จับตองไดในชีวิตประจําวัน
ของพวกเขา
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงจากกระแสการบริโภคฟุตบอลตางประเทศ
ดวยการดู (ผานจอโทรทัศน) ในยุคพรีเมียรลกี อังกฤษ มาสูก ารบริโภคฟุตบอลไทย
(ในสนาม) ในยุคไทยลีก กลาวไดวา กิจกรรมการเลนพนันบอลกําลังถูกเบียดขับ
และลดความสําคัญลงไป จากการทํางานภาคสนามเราพบวา สําหรับแฟนบอล
ไทยลีกแลว พนันบอลกําลังจะกลายเปนเพียง “กิจกรรมชายขอบ” ของการ
บริโภคฟุตบอล4 สําหรับแฟนบอลไทยลีก การบริโภคฟุตบอล เชน การเชียรทีม
สโมสรที่เปนตัวแทนของทองถิ่นบานเกิด คือสวนหนึ่งของการมีชีวิตในชุมชน
แบบใหม อันเปนพื้นที่ของผูชายและความเปนมิตรสหาย การเชียรและบริโภค
4

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดใน รายงานผลการศึกษาของอาจินต ทองอยูคง
ใน รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ เรือ่ ง ฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี : การพนัน ความเปนชาย
วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม โดยผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วสันต ปญญาแกว (หัวหนา
โครงการ) อาจินต ทองอยูคง, พงศกร สงวนศักดิ์ (นักวิจัย) และปลายฟา นามไพร (ผูชวย
นักวิจยั ). ศูนยวจิ ยั และบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. สิงหาคม
2559.
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ฟุ ต บอลในบริ บ ทดั ง กล า ว นอกจากจะตี ค วามได ว า เป น เรื่ อ งของการต อ สู
เชิงสัญลักษณและการสรางอัตลักษณรวม (Collective Identity) การบริโภค
ฟุตบอลยังอาจจะถูกกลุมแฟนบอลไทย ตีความใหความหมาย และยกใหเปน
เรื่องที่มีความสําคัญเหนือกวาการเลนพนันบอล
การเลนพนันบอล ในบริบทดังกลาวจึงอาจเปนไปเพือ่ เสริมสรางความทาทาย
ใหกบั กิจกรรมการบริโภคฟุตบอลเทานัน้ แตกระนัน้ ก็ไมไดหมายความวากระแส
ความนิยมที่ผูคนชนชั้นใหมมีตอฟุตบอลไทยลีกจะทําใหการเลนพนันบอล
หายไปจากสังคมไทยโดยสิ้นเชิง เพราะในอีกดานหนึ่ง ธุรกิจการพนันก็มี
การปรับตัวทีโ่ ตตอบตอการเปลีย่ นแปลงในสังคมและทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม แฟนบอล
นักพนัน ทั้งในดานประชากรศาสตร ชนชั้น อาชีพการงาน รวมจนไปถึงเรื่อง
เพศ หรือความเปนหญิงชาย และในกรณีของธุรกิจพนันบอล คงตองมองการ
เปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงไปกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมและอุตสาหกรรม
การพนันระดับโลก ดังจะเห็นไดจาก การพัฒนารูปแบบของการเลนพนัน
การออกราคาตอรองของเจามือหรือโตะพนันที่ซับซอนและหลากหลายมากขึ้น
จนไปถึงการโปรโมตผานเว็บไซตรับพนัน ที่ก็ขยายตัวมากขึ้นในพื้นที่สื่อสังคม
ออนไลน ปรากฏการณเหลานีถ้ อื เปนสัญญาณบงชีว้ า การเลนพนันบอลมีแนวโนม
ที่จะกลายเปนแคเพียงสวนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟน และในกรณีของแฟนบอล
ไทยลีก เราเห็นแนวโนมของการพนันบอลที่เริ่มถูกเบียดขับใหไปอยูในพื้นที่
ชายขอบของการบริโภคฟุตบอล การเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงของ “ไทยลีก”
หรืออุตสาหกรรมฟุตบอลอาชีพในสังคมไทย จึงเปรียบเสมือนแสงสวางของ
ปลายทางอุโมงคแหงความหวัง

4
ฟุตบอลสยาม

ความเปลี่ยนแปลงของกีฬา
และสภาวะศิวิไลซ
ชาญ พนารัตน

1. บทนํา
การทําความเขาใจกีฬาสมัยใหม รวมถึงกีฬามหาชนอยางฟุตบอล ผาน
ความเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความรุนแรงในประวัติศาสตรสยาม ชวยคลี่คลาย
ใหเห็นวาความศิวไิ ลซไมไดเปนเพียงความสงางามและทันสมัยเหมือนเชนตะวันตก
เทานั้น1 แตอันที่จริงแลวการสรางความหมายของความศิวิไลซในบริบทสังคม
สยามมีความเกี่ยวโยงกับการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณของชายผูเปนนักรบ
ในยุคกอนรัฐชาติ ไปสูการเปนชายที่มีระเบียบวินัยและไมนิยมความรุนแรง
ในยุคกอนรัฐชาติ การออกกําลังกายเปนสวนหนึง่ ของการฝกรบและสรางความ
เปนชายผูชํานาญในการศึก ขณะที่ในยุคอาณานิคม อัตลักษณความเปนชาย
ชาติ นั ก รบลดความสํ า คั ญ ลงอย า งช า ๆ และเมื่ อ ชนชั้ น ปกครองกรุ ง เทพฯ
1

งานที่ใหภาพวากีฬาสมัยใหมเปนเรื่องของการสรางสภาวะความศิวิไลซและทันสมัย
โปรดดู ถนอมวงษ (2525), ยุวดี (2549) และ Allison (1998: 721)
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พยายามสรางรัฐชาติ พวกเขาไดออกแบบกฎกติกาและรูปแบบการเลนกีฬามา
เพื่อใชฝกใหชายชาวสยามเลิกใชความรุนแรงและเคารพกฎระเบียบของสังคม
ดังนั้นในบทนี้ ผูเขียนมุงเนนที่จะอธิบายความเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ
ความเปนชายผานการออกกําลังกายจากยุคกอนรัฐสมัยใหมไปสู (การเลนกีฬา
เชน ฟุตบอล) ยุคอาณานิคมและรัฐชาติ
กอนคริสตทศวรรษ 1820 (ราวๆ กอนป พ.ศ. 2363) การสงครามระหวาง
รัฐกอนสมัยใหม การรัฐประหารของบรรดาเจาและขุนนาง การกอกบฏในเมือง
เกิดขึน้ บอยครัง้ ดังนัน้ เพือ่ ความอยูร อดของเครือขายอุปถัมภของเจาขุนมูลนาย
ตัง้ แตระดับรัฐ เครือขายอุปถัมภของเจาขุน ตลอดจนถึงครอบครัวหนึง่ ๆ สมาชิก
ในสังคมคาดหวังใหชายทุกคนฝกฝนรางกายใหพรอมสําหรับการรบพุงตางๆ
การออกกําลังในการละเลนตางๆ ไมวา จะเปนการจับชาง การแขงเรือ การชกมวย
และการเลนตอสูกันดวยวาว ลวนแตเปนการฝกทักษะในการสงคราม
จากคริสตทศวรรษ 1820 ไปจนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 (ประมาณ
พ.ศ. 2363 จนถึงสิ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ใน พ.ศ. 2453) ความเปนชายชาตินักรบ
คอยๆ ลดความสําคัญลง จุดเปลีย่ นสําคัญของอัตลักษณความเปนชายชาตินกั รบ
อยูที่เงื่อนไขของความสัมพันธระหวางรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคที่อังกฤษและ
ฝรั่งเศสเขามาลาอาณานิคมในบริเวณรัฐบรรณาการและเมืองตางๆ ของสยาม
ในคริสตทศวรรษ 1820 ชาวสยามไดสังเกตการขยายตัวของการลาอาณานิคม
ของอังกฤษในแหลมมลายูและพมาอยางใกลชิด อาณานิคมเหลานีไ้ ดกลายเปน
สวนหนึง่ ของเครือขายการคาริมทะเลทีเ่ ชือ่ มตอกับอินเดีย เอเชียตะวันออก และ
ยุโรป ชนชั้นนําสยามตระหนักถึงอํานาจทางการทหารของอังกฤษเปนอยางดี
พวกเขาไมอยากสูญเสียอํานาจและสถานภาพ2 พวกเขาจําใจยอมรับขอเสนอ
ของอั ง กฤษเรื่ อ งเศรษฐกิ จ แบบเสรี นิ ย ม ระบบการเมื อ งแบบรั ฐ ชาติ ที่ มี
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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ช ว ยยั ง ประโยชน ท างการค า ของพ อ ค า ชาวอั ง กฤษให ไ ม ถู ก รบกวนจาก
กองทั พ สยามที่ มั ก จะกรี ธ าไปกํ า ราบรั ฐ บรรณาการที่ ไ ม เ ชื่ อ ฟ ง ศู น ย ก ลาง
นอกจากนี้ บริษัทหางรานของอังกฤษจะไดรับการคุมครองโดยระบบกฎหมาย
และวิธีการลงโทษที่ศิวิไลซกวาของอังกฤษ ชนชั้นนําสยามเริ่มคอยๆ ยอมรับ
เอาหลักการเรือ่ งอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐแบบพรมแดน และพยายาม
ไมแทรกแซงเขตอํานาจอธิปไตยของอังกฤษ3 ประการนีเ้ องทําใหชนชัน้ นําสยาม
พยายามที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งไม ทํ า สงครามในพื้ น ที่ อิ ท ธิ พ ลของเจ า อาณานิ ค ม
ขณะที่ชนชั้นนําสยามก็เปลี่ยนกลยุทธการรบใหสอดคลองกับเทคโนโลยีทาง
สงครามของอังกฤษมากขึ้น การฝกฝนขี่ชางและพายเรือเพื่อการรบก็ลดความ
สําคัญลง วิธีการรบดวยชางและเรือคอยๆ ถูกแทนที่ดวยเรือกลไฟรบกับ
การสรางปอมที่ปากแมน้ํา การละเลนอยางจับชาง แขงเรือ การเลนวาว และ
ชกมวย สูญเสียหนาที่สําหรับการฝกสงคราม
ในราวคริสตทศวรรษ 1900 (พ.ศ. 2443-2453) ชนชั้นนําสยามปรับ
รูปแบบการเลนวาวและการชกมวยใหเปนกีฬาเพือ่ ฝกฝนการควบคุมการใชความ
รุนแรงภายใตกฎ กีฬาสมัยใหมอยางเชนฟุตบอลก็ถูกนําเขามาเพื่อฝกควบคุม
การใชความรุนแรงเชนกัน ทั้งนี้การนําเสนอกีฬาโดยรัฐบาลกรุงเทพฯ ก็เปนไป
เพือ่ การพยายามรวมศูนยอาํ นาจในการใชความรุนแรงในยุคทีช่ นชัน้ นํากรุงเทพฯ
กําลังสรางรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย

3

โปรดดู Linklater, 2011: 49; Kayaoglu, 2010: 194; Callahan, 2004: 321; Brown, 1993: 82
และ Loos, 2006: 3.
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2. ความเปนชายชาตินักรบและบทบาทในเรือนของสตรี
ชาวสยาม
การฝกฝนใหเปนผูช าํ นาญในการใชความรุนแรงเปนสวนหนึง่ ของอัตลักษณ
ความเปนชาย แมความเปนชายจะขึ้นอยูกับความสามารถในการรบ ความกลา
ผจญภั ย การครอบครองขนาดของกองทั พ ที่ ชํ า นาญศึ ก (ความเป น ชาย
ยังรวมอุดมคติอน่ื ๆ เชน การมีภรรยาหลายคน ความสามารถทีจ่ ะอุปถัมภลกู นอง
ไดมาก)4 ในทางปฏิบัติแลว ผูชายทุกคนก็ไมสามารถแสดงความเปนชาย
ดังกลาวไดทุกประการ หลักฐานทางประวัติศาสตรบงชี้ใหเห็นวา (ในสยาม)
ทั้งแมทัพและสามัญชนหลายนายก็กลัวการออกรบ บางรายแสรงวาออกไปรบ
แตอันที่จริงหลบหนี บางคนก็ออกบวชเพื่อเลี่ยงการออกรบ5 อยางไรก็ตาม
หากชายสามั ญ ชนคนใดมี คุ ณ ลั ก ษณะความเป น ชายที่ เ กี่ ยวกั บ การรบมาก
เขาก็มีโอกาสที่จะเลื่อนฐานะเปน ผูมีศักดินาไดอยู กลาวคือ รัฐสยามกอน
สมัยใหมเปดทางใหสามัญชนผูเจนจัดในการศึกไดกาวขึ้นมาเปนขุนนางได6
สตรี ทั้ ง ในช ว งชั้ น มู ล นายและสามั ญ ชนรั บ บทบาทหลั ก เป น แม บ า น
สตรีสามัญชนมีแนวโนมจะแกรงกวาพวกชัน้ มูลนาย ทัง้ นีส้ ตรีสามัญชนเปนผูน าํ
ในครัวเรือน พวกเธอตองทํานา คาขาย แทนสามีที่ถูกเกณฑไปทํางานหรือรบ
ใหมูลนาย ขณะที่สตรีชั้นมูลนายมีบทบาทในการสานความสัมพันธระหวาง
ครอบครัวมูลนายดวยกัน ผานการแตงงาน สตรีชั้นสูงจึงไมมีอิสระในการออก
ไปไหนมาไหนเพราะตองรักษาเนือ้ ตัวไวเพือ่ รอการแตงงานทีเ่ หมาะสมแกชนชัน้
4

5
6

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.
โปรดดู ทิพากรวงศ, เจาพระยา, 2538: 55-6; “คําใหการชาวกรุงเกา”, 2507: 133;
อคิน, 2527: 172; นิธิ, 2543: 64; Baker and Phongpaichit, 2002: 24-6.
อคิน, 2527: 226.
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ของตนเทานัน้ ผูห ญิงชัน้ สูงจึงมีสถานะเพือ่ ปรนเปรอและผลิตทายาทใหแกสามี
ผูคอยอุปถัมภภรรยา7
ในทางตรงกั น ข า มกั บ คุ ณ ลั ก ษณะอุ ด มคติ ข องชายที่ ต อ งเก ง เรื่ อ ง
ความรุนแรง ผูหญิงตกเปนเปาของการใชความรุนแรงทางกายและทางเพศของ
พวกเจานาย ขุนนาง และนักรบ ทัง้ ในยามสงบและยามศึก หลักฐานตัง้ แตจารึก
พอขุนรามคําแหงชี้ใหเห็นวา สตรีถูกจับเปนเชลย หรือเปนสมบัติ หรือรางวัล
ในสายตาของพวกเจานายและขุนศึก8

3. การละเลน การศึก และความเปนชายชาตินักรบ
การเลนตางๆ ของชายชาวสยามยุคกอนรัฐชาติ เชน การจับชาง การแขงเรือ
การเลนวาว และการชกมวย ลวนแลวแตเปนกิจกรรมสําหรับการฝกความเปนชาย
ทีแ่ ข็งแรง ถึก กลาเผชิญอันตรายทีอ่ าจถึงตาย กิจกรรมเหลานีเ้ ปนการฝกความ
เปนชายชาตินักรบผูแกรงกลาพรอมสําหรับการตอสูและสงครามที่อาจเกิดขึ้น
ไดทุกเมื่อ
การจับชาง: ชางนับเปนพาหนะทีม่ คี า ในยามศึกและยามสงบ ในวัฒนธรรม
ของรัฐกอนสมัยใหมในอุษาคเนย การครอบครองชางทีห่ ายากแสดงถึงบารมีของ
จักรพรรดิราช หากควาญชางจับชางเผือกหรือชางที่มีลักษณะมงคลตางๆ ได
7

8

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.
“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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ชางเชือกนัน้ จะตองถูกนําถวายจักรพรรดิราชผานทางผูป กครองในทองถิน่ ทีจ่ บั
ชางนัน้ 9 การจับชางเปนการแขงขันเพือ่ แสดงบุญบารมีและความเปนชาย บรรดา
ผูชายแสดงความสามารถในการขี่ชาง กลุมผูลาจะตองเผชิญอันตรายจากการ
เสาะหาโขลงชาง เมื่อพบชางปา กลุมผูลาที่นาจะมีมากไปถึงหลักรอยไดขี่ชาง
ของตนเขาโอบลอมและขับไลชางปาใหวิ่งหนีเขาไปติดอยูในเพนียดที่ชายปา
อันตรายจากการไปลาชาง เห็นไดจากพิธีกรรมที่ภรรยาของควาญชางทั้งที่เปน
ขุนนางและสามัญชนจะทําพิธที างจิตวิญญาณทีบ่ า น สตรีจงึ มีเพียงบทบาทเสริม
ที่ชวยทําพิธีปดเปาใหสามีของเธอพนไปจากอันตรายในระหวางออกไปลาชาง
นอกจากนี้ สําหรับผูชายทุกคนและโดยเฉพาะชนชั้นสูง การออกไปจับชาง
เปนเรื่องเสี่ยงอันตราย ดังจะเห็นไดจากที่กลุม ผูสนับสนุนพระเทียรราชา
(ตอมาเปนพระมหาจักรพรรดิ) ฉวยจังหวะนี้ลอบสังหารพระมหาอุปราช
ในรัชสมัยขุนวรวงศาธิราช เมื่อป พ.ศ. 2091 ขณะที่พระเจาเสือ (ครองราชย
พ.ศ. 2246-2251) ผูส นุกกับการจับชางก็ถงึ กับลมปวยจนสิน้ พระชนมหลังจาก
ไปจับชาง10 การจับชางปากินเวลานานหลายสัปดาห หากพิจารณาการจับชาง
ในฐานะที่เปนการฝกสงครามแลว การขี่ชางเชื่องเขาปาเพื่อไปไลลาชางปา
ก็เปรียบไดกับการเดินทางไปสงคราม และจากการที่ชาวสยามในอดีตเชื่อวา
ชางเผือกมีวิญญาณกษัตริยยอดนักรบสิงสถิตอยู ชาวสยามไดเปรียบเทียบหวง
ขณะที่พระราชาเขาจับชางเผือกดวยบวงเขากับการชนชางดวยงาวระหวาง
กษัตริย กับวิญญาณยอดนักรบ (หรือชางเผือก) แมวาการลาชางทําใหชายหนุม
9

10

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, 2546: 85-6, 208; ทิพากรวงศ,
เจาพระยา, 2547: 78, 95, 155; The Royal Chronicles of Ayutthaya, 2006: 42-3, 487;
Terwiel, 2010: 73.
The Royal Chronicles of Ayutthaya, 2006: 386-7, 396, 453. จํานวนชางที่บรรดา
นักจับชางขี่ไปจะตองมีจํานวนมากเพียงพอที่จะไลชางปาใหวิ่งออกจากปาไปติดกับ
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: การแขงเรือในสมัยอยุธยา เจาขุนมูลนายจะแขงกันวาไพรพล
ใตอุปถัมภของใครมีความสามารถในการพายเรือไดเร็วกวากัน การแขงขันนี้
มีความเกีย่ วของกับสงคราม เพราะความสามารถของการรบทางเรือตองพึง่ ฝมอื
ของฝพายอยูมาก ในชวงสมัยที่เต็มไปดวยการยึดบัลลังก12 กษัตริยเฉกเชน
สมเด็จพระนารายณทรงสงฝพายจํานวนมากกวาคูแขงเพื่อลงแขงเรือ ก็เปน
เพราะพระองคตอ งการแสดงใหเห็นวากลุม อุปถัมภของพระองคมคี วามสามารถ
ทางการสงครามมากทีส่ ดุ ในราชอาณาจักร ความพายแพจะสะทอนถึงการเสือ่ ม
บารมีของพระองค และนั่นก็หมายถึงการเพิ่มบารมีของคูแขงทางการเมือง
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นกษัตริย เจาขุนมูลนาย จึงสั่งใหมีการฝกฝนชายฉกรรจ
พายเรือและฝกสูรบทางน้ํา ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมการศึกสงคราม ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ (ครองราชย พ.ศ. 2199-2231) พระองคทรงสั่งการใหทหารกวา
หมื่นนายพายเรือทวนน้ําขึ้นไปตีเชียงใหม13
การเลนวาว: หลักฐานจาก ตําราราชเสวกครัง้ กรุงเกา บงชีว้ า ในชวงปลาย
อยุธยานัน้ กษัตริยแ ละตํารวจผูเ ปนราชองครักษเลนวาวทีร่ าชอุทยานในชวงเชา
และเย็น ในสมัยดังกลาวตํารวจยังมีหนาทีป่ กปององคกษัตริยใ นชวงประชุมหรือ
11
12

13

โปรดดู Gerson, 1996: 55; Moﬀat, 1962: 129; The Royal Chronicles of Ayutthaya,
2006: 42.
นับแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 มีการทํารัฐประหารทัง้ ทีส่ าํ เร็จและลมเหลวอยางนอย
ทัง้ สิน้ 21 ครัง้ ในจํานวน 39 รัชกาล เฉลีย่ แลวจะมีการทํารัฐประหาร 1 ครัง้ 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)
“คําใหการชาวกรุงเกา”, 2507: 118-120; สุจติ ต 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 ทั้งนี้ในการเลนวาว กษัตริยและตํารวจอยูร ว ม
ฝายวาวจุฬาตอสูก บั วาวปกเปาทีม่ ผี ชู กั มาจากนอกกําแพงวัง กิจกรรมนีใ้ นแงหนึง่
เปนการผอนคลายในชวงที่วางจากภารกิจประจํา15 อยางไรก็ตาม การเลนวาว
เปนมากกวาการเลนเพื่อผอนคลาย ทักษะในการชักวาวใหลอยและโฉบไป
เกี่ยวกับวาวของผูอื่น ไดถูกนํามาใชในการสงครามดังที่ในสมัยพระเพทราชา
(ครองราชย พ.ศ. 2231-2246) ทหารอยุธยานําวาวไปผูกกับวัตถุตดิ ไฟงายแลว
ชักขามกําแพงเมืองโคราช เพื่อเผาเมืองซึ่งกอกบฏ 16 กษัตริยอยุธยาและ
รัตนโกสินทร (จนถึงรัชกาลที่ 4) ทรงตระหนักถึงอันตรายของวาวในการเผาเมือง
หรือแมแตราชวัง กฎหมายตราสามดวง มีบทลงโทษตัดมือผูที่ชักวาวขาม
กําแพงวัง17 รัชกาลที่ 4 (ครองราชย พ.ศ. 2394-2411) ทรงออกประกาศ
หามชักวาวรอบๆ พระราชวังและสนามหลวงดวย นอกจากนี้พระองคทรงสั่ง
ลงโทษผูฝาฝน18 อีกทั้งยังมีความเปนไปไดดวยวาการเลนวาวของกษัตริยและ
ตํารวจรักษาพระองคในยุคปลายอยุธยา เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ปองกัน
องคกษัตริย การที่กลุมอุปถัมภของราชาชักวาวตอสูกับวาวปกเปาบริเวณ
กําแพงวังจึงสะทอนประสิทธิภาพในการรบและปองกันตนเองในยุคที่การ
รัฐประหารเกิดขึน้ อยางดาษดืน่ ยางเขามาในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 การตอสูก นั
ดวยวาว ยังคงนิยมสืบมาจากอยุธยา19 แตความสําคัญในแงสงครามลดหายไป
ดังนั้นรัชกาลที่ 5 จึงทรงอนุญาตใหเลนกันที่สนามหลวงได ความเปลี่ยนแปลง
ของการเลนวาวจะกลาวตอไปขางหนา
14
15
16
17
18
19

ตําราราชเสวกครั้งกรุงเกา, 2537: 15-6, 19-20.
ตําราราชเสวกครั้งกรุงเกา, 2537: 15-6, 18.
The Royal Chronicles of Ayutthaya, 2006: 346-7.
Text of the Three Seals Law, 1981: 124.
พระจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ, 2547: 65.
พัฒนา และสุรยิ า, 2546: 50; ภิรมยภกั ดี, พระ, 2464; พระจอมเกลาเจาอยูห วั , 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 เนือ่ งจากไมมกี ารอนุญาตใหผใู ดถืออาวุธในพระราชวัง ทนายเลือก
ในฐานะนักมวยที่มีฝมือจะคอยปกปองกษัตริยอยูในพระราชวัง ทั้งยังคอยสอน
มวยใหแกราชโอรสอีกดวย21 การแขงมวยเปนกิจกรรมหนึง่ ทีช่ ว ยสรรเสริญความ
เปนชายที่เกงในการตอสูและปองกันตัวจากอันตรายในยามศึกสงคราม ฯลฯ
นอกจากนีก้ ารแขงมวยยังสงเสริมใหมกี ารยกยองความเปนชายทีส่ ามารถอดทน
ตอความรุนแรง มีความกลาหาญและกาวราว กรณีที่พระเจาเสือทรงแปลงกาย
เปนสามัญชนออกจากพระราชวังไปตอสูแ ขงขันกับนักมวยตางถิน่ เปนการแสดง
ความเปนชายซึ่งแสดงออกถึงความไมกลัวภยันตรายใดๆ อันที่จริงเมื่อกษัตริย
อยุธยาพระองคอื่นๆ จะทอดพระเนตรการแขงชกมวย บรรดาตํารวจติดอาวุธ
จะยืนรายลอมพระองคและจะเปนผูเ บิกตัวนักมวยออกมาดวย ทัง้ นีเ้ พือ่ ปองกัน
การลอบปลงพระชนม อยางไรก็ตาม พระเจาเสือแสดงความไมกลัวตายทีแ่ ตกตาง
กับกษัตริยอ งคกอ นๆ พระองคทรงปลอมตัวเปนสามัญชนและละทิง้ การอารักขา
ที่เขมงวดดวยการออกไปแขงมวย22 นอกจากนี้ในการแขงมวย พระเจาเสือ
ก็มิไดทรงกังวลวาคูชกจะทําใหพระองคบาดเจ็บ พิการ หรือสวรรคตได
อันที่จริงหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและบทประพันธ
ของสุนทรภู ชี้ใหเห็นวา จังหวะการออกอาวุธ (ดวยสวนตางๆ ของรางกาย)
ที่เขาเปาและทํารายคูตอสูไดรุนแรงจะทําใหผูชมสงเสียงรองพอใจ ตลอดจน
แซซอ งสรรเสริญนักมวยผูช าํ นาญในการใชความรุนแรง23 ควรกลาวดวยวาเสียง
20
21
22
23

The Three Seal Laws, 1962: 160 อางถึงใน Vail, 1998b: 28-9.
โพธิ์สวัสดิ์, 2522: 31-4; ทรงธรรม, 2555: 8; Vail 1998b: 62-3.
ตําราราชเสวกครั้งกรุงเกา, 2537: 16-7; Text of Three Seals Law, 1981: 1352-7;
The Royal Chronicles of Ayutthaya, 2006: 385-6.
The Royal Chronicles of Ayutthaya, 2006: 385-6. สําหรับตัวบทกลอนเรื่อง ลักษณวงศ
โปรดดู ทรงธรรม, 2555: 12.
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โหรองเหลานี้นาจะรวมถึงผูหญิงที่รวมชมการแขงขันอันรุนแรงเหลานี้ดวย
ดังที่หลักฐานของเจมส โลว (James Low) ชาวสหราชอาณาจักรในคริสต
ทศวรรษ 1830 ไดบอกเลาใหเห็นวา สตรีมบี ทบาทเปนผูช มการชกมวยทีร่ นุ แรง
ปาเถื่อน หลักฐานนี้จึงสะทอนใหเห็นอีกดวยวาผูหญิงยังถูกกีดกันออกจากการ
ใชความรุนแรง สตรีเปนผูช น่ื ชมและใหความชอบธรรมแกผชู ายผูท ม่ี คี วามแข็งแรง
และชํานาญในการใชความรุนแรง ผูที่จะสามารถปกปองตัวเธอ เมือง หรือ
ราชอาณาจักรจากอันตรายได24
นอกจากนีค้ วรกลาวดวยวา ในยุคกอนรัฐชาติ กฎการแขงขันมวยจะขึน้ อยู
กับเจาขุนผูอ ปุ ถัมภจดั แขงเปนคนกําหนด การแขงขันแตละครัง้ เปนการปะทะกัน
ระหวางนักมวยในสังกัดของเจาสนามกับนักมวยตางถิ่น ดังนั้นการแขงขันมวย
จึงสะทอนศักดิ์ศรีความเปนชายและความสามารถในการอยูรอดปลอดภัยของ
กลุมอุปถัมภหนึ่งๆ การที่พระเจาเสือทรงปลอมตัวเปนนักมวยจากเมืองหลวง
ออกไปเอาชนะนักมวยจากเมืองวิเศษชัยชาญไดถงึ ถิน่ เปนการประกาศชัยใหแก
เมืองหลวงเหนือเมืองบริวาร ขณะทีห่ ลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 1 ก็สะทอนใหเห็น
วาการแขงขันมวยเปนเรื่องความสามารถในการสูรบและปองกันตนเองของ
กลุมทางสังคมอยางเครือขายอุปถัมภและราชอาณาจักร พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 เลาวา ชาวฝรั่งเศสไดเขามาทาแขงขันมวยกับ
นั ก มวยสยาม สมเด็ จ ฯ กรมพระราชวั ง บวรมหาสุ ร สิ ง หนาท (บุ ญ มา)
[ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2325-2346] ทรงรับคําทาโดยสงนักมวยในสังกัด
ของพระองค (หมื่น ผลาญ) ลงสูกับชายชาวฝรั่งเศสตอหนาบรรดาเจานาย
และขุนนาง ในการแขงชกมวยครัง้ นี้ หมืน่ ผลาญลาถอยจากการจูโ จมของนักมวย
ฝรั่งเศส พี่ชายของนักมวยชาวฝรั่งเศสดังกลาวไดโผเขาไปผลักหมื่น ผลาญ
เพื่อสกัดกั้นไมใหถอยตอไปไดอีก เหตุการณนี้ทําใหกรมพระราชวังบวรฯ พิโรธ
ที่การตอสูมิไดเปนไปแบบตัวตอตัว พระองคจึงทรงกระโจนออกไปทําราย
ชาวฝรั่งเศสสองพี่นอง เหตุการณนี้ชี้ใหเห็นวา กรมพระราชวังบวรฯ ไมทรง
24

Low, 1836: 387-8; Baker and Phongpaichit, 2009: 32.
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สามารถทนเห็นกลุมอุปถัมภของพระองคเสียเปรียบจากการเลนนอกกติกา
(ของพระองค) ได ความพายแพที่อาจเกิดแกหมื่น ผลาญยอมทําลายชื่อเสียง
ความเปนยอดในการรบและปองกันตนเองของกลุมอุปถัมภของพระองคที่
ขจรไกลไปยังประเทศราชตางๆ กลุมอุปถัมภของพระองคซึ่งมีบารมีสูงมากจน
รัชกาลที่ 1 ยังทรงระแวง ไดถกู ทาทายตอหนาบรรดาเจาขุนผูม าชมการแขงมวย
การที่ทั้งกลุมของกรมพระราชวังบวรฯ และแมแตสยามถูกคุกคามดวยนักมวย
ตางชาติทโี่ กง จึงเปนสิง่ ทีก่ รมพระราชวังบวรฯ ไมอาจทนรับได25 อยางไรก็ตาม
การแขงขันมวยในสยามที่เปนการแขงขันทางสัญลักษณที่รุนแรงระหวางกลุม
อุปถัมภจะลดความสําคัญลงไปอยางเห็นไดชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 การ
แขงขันมวยทีล่ ดความรุนแรงลงภายใตกฎกติกาของรัฐกรุงเทพฯ จะเขามาแทนที่
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยที่ตองการผูกขาดการใชความรุนแรงจะดึงดูดนักมวย
มากความสามารถออกจากกลุมอุปถัมภในทองถิ่นตางๆ ใหเขามารับใชชนชั้น
ปกครองในกรุงเทพฯ ประเด็นนี้จะกลาวตอไปขางหนา

4. กีฬา อาณานิคม กับการสรางสภาวะศิวิไลซของสยาม
ในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 เงื่อนไขทางการสงครามระหวางกลุม
ผูป กครองสยามกับรัฐบรรณาการและรัฐเพือ่ นบานทีแ่ ข็งแกรง ไดลดนอยถอยลง
สืบเนื่องจากที่อังกฤษเขามามีอิทธิพลในแหลมมลายูและพมา ผลกระทบนี้
สงผลตอการลดความสําคัญลงของการออกกําลังที่เกี่ยวของกับการศึก ตั้งแต
คริสตทศวรรษ 1820 อังกฤษและตอมาฝรั่งเศสปรับใชภูมิศาสตรทางการเมือง
แบบรัฐชาติทม่ี พี รมแดนแนนอนกับสยาม ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ พยายามปองกันไมใหรฐั สยาม
ลวงล้าํ และทําอันตรายตอเขตการคาและแหลงทรัพยากรทีห่ ลอเลีย้ งอาณานิคม
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
ระหวางประเทศอืน่ ๆ นับจากนัน้ จึงมีความสําคัญตอการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน
การใชความรุนแรงของรัฐกอนสมัยใหม การขยายตัวของรัฐตามรูปแบบรัฐ
จักรพรรดิราชที่สามารถขยายรัฐประเทศราชใหไกลออกไปจากราชธานีไดเปน
สิง่ ทีก่ ระทําไมไดในเขตพืน้ ทีต่ ดิ ตอกับดินแดนในอิทธิพลของอังกฤษ ตัวอยางหนึง่
ที่สะทอนความคิดเรื่องการสงครามของชนชั้นนําสยามที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ
การยอมรับเงือ่ นไขหนึง่ จากสนธิสญ
ั ญาเบอรนี กลาวคือ ชนชัน้ นําสยามยินยอม
ที่จะไมกอสงครามไปไกลเกินกวารัฐไทรบุรี ตามความตองการของอังกฤษ26
นับจากคริสตทศวรรษ 1820 (ตัง้ แตราว พ.ศ. 2363) รูปแบบการสงคราม
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เมื่ออังกฤษใชเรือกลไฟเขาจูโจมจากปากแมน้ํา
ทําใหสยามตองใหความสําคัญกับการปองกันปากแมน้ําดวยโซ ปอมปน และ
เรือกลไฟรบ การรบดวยเรือพาย ชาง หรือมา เพื่อสูรบทางบกลดความสําคัญ
ลงอยางมาก (แมจะยังมีการใชอยูตอไปก็ตาม) ในสงครามระหวางอังกฤษกับ
พมาครั้งแรกในป ค.ศ. 1824 (พ.ศ. 2367) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของหนาที่
เชิงสงครามของการแขงพายเรือ เรือกลไฟอังกฤษทีส่ ามารถเดินทางสวนกระแส
น้าํ ทะเลและแมนา้ํ เขาโจมตีกองเรือพายของพมา สงผลใหความสามารถในการ
พายเรือเพื่อการสงครามลดความสําคัญลงอยางมากในภาคพื้นทวีปอุษาคเนย
ในสมัยรัชกาลที่ 3 (ครองราชย พ.ศ. 2467-2394) พระองคทรงรับรูถึงกลวิธี
การรบของอังกฤษ ดังทีพ่ ระองคทรงสัง่ ซือ้ เรือกลไฟเพือ่ ปองกันการโจมตีกรุงเทพฯ
และมีรับสั่งใหชวง บุนนาค (ตอมาเปนสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ)
ต อ เรื อ แบบตะวั น ตกเพื่ อ รบกั บ เวี ย ดนาม การต อ เรื อ กลไฟแพร ห ลายใน
ชนชั้นนําสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 (ครองราชย พ.ศ. 2394-2411)27 แมการ
แขงเรือในสยามยังคงมีตอไป แตรูปแบบการแขงไมไดเกี่ยวกับการสงคราม
26
27

โปรดดู เทียง และลี, 2557: 54, 59; ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา,
2546: 178; Suehiro, 1989: 16; Vella, 1971: 126-9; Hall, 1974: 102, 107-111.
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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อีกตอไป ในสมัยรัชกาลที่ 5 (ครองราชย พ.ศ. 2411-2453) ชาวบานชาวนนทบุรี
แขงเรือเพื่อความบันเทิงและเฉลิมฉลองผลผลิตทางการเกษตรที่ดี28 ขณะที่
พวกชนชั้นปกครอง ขุนนาง ขาราชการ พอคา และชาวตางชาติแขงเรือมอเตอร
เพื่อวัดวาเรือใครมีเครื่องยนตที่ดีกวากัน29
ขณะทีใ่ นยุคหลังคริสตทศวรรษ 1820 การสงครามดวยชางสําคัญลดนอย
ลงเรื่อยมา หนาที่ของการจับชางที่มีตอชายชนชั้นนําก็เปลี่ยนไป จากเดิมที่
เกีย่ วเนือ่ งกับการฝกสงคราม30 ก็กลายมาเปนความบันเทิงทีม่ ไี วชมและรับแขก
ตางชาติ รัชกาลที่ 4 และ 5 ก็ไมไดทรงเขาไปในปาเพื่อจับชาง แตพระองคทรง
ใชเวลาเพียงไมกี่ชั่วโมงในการชม หรือนําแขกบานแขกเมืองชมการจับชาง
ในเพนียดคลองชางเทานัน้ แตเดิมความสนุกในการจับชางเกิดขึน้ ในระหวางการ
วางแผนวาจะจับชางที่ไหนและจะตอนไปที่เพนียดใด นอกจากนี้ ความตื่นเตน
จากการเผชิญอันตรายและการเจอชางมงคล ตลอดจนการเฉลิมฉลองหลัง
จับชางนั้นได ยังกินเวลายาวนานหลายสัปดาห รัชกาลที่ 5 ก็ไมไดทรงใชเวลา
นานและเสี่ยงพระวรกายไปกับการเลนนี้อีก พระองคทรงเรือกลไฟหรือรถไฟ
ไปทอดพระเนตรการจับชางในเพนียด31
การฝกฝนควบคุมเรือและชางเพื่อการรบจืดจางหายไป แตการฝกฝน
รางกายที่ยังคงความนิยมอยางมากตั้งแตสมัยอยุธยาตกมายังสมัยรัชกาลที่ 5
28
29
30

31

Bangkok Times, 26 October 1904: 5; Bangkok Times, 4 December 1909: 6.
Bangkok Times, 28 December 1907: 2; Bangkok Times, 30 December 1907: 2;
Bangkok Times, 4 December 1909: 6; Bangkok Times, 20 December 1909: 5.
ควรกลาวดวยวานับแตชว งปลายคริสตศตวรรษที่ 18 เทคโนโลยีอาวุธปนพัฒนาจนมีความ
แมนยํา และสงผลใหชา งไมไดถกู สงไปรบในแนวหนาอีก เพราะจะตกเปนเปาสังหารไดงา ย
แตชางยังถูกใชโดยนักรบ (เชน รัชกาลที่ 1) สําหรับการกรีธาทัพผานปาเขา นอกจากนี้
ชางยังถูกใชงานสําหรับการขนสงอาวุธกับเสบียงจนถึงปลายศตวรรษถัดไป (Charney,
2004: 145-6, 162)
ไวเลอร, 2556: 14, 113; ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 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 ไดรบั การดัดแปลงใหกลายเปนกีฬาทีใ่ ชความรุนแรงกาวราว
นอยลง โดยรัฐไดตรากติกากลางใหเปนมาตรฐานเดียวกันเพือ่ ควบคุมพฤติกรรม
ของผูเ ลน ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 มีการกําหนดใหนกั มวยใสนวมในการแขงขัน
มวยหนาพระที่นั่ง33 ขณะที่กติกาการแขงขันวาวถูกออกแบบมาเพื่อปองกัน
การทะเลาะวิวาทในกรณีทผ่ี เู ลนสองฝาย (ทีมจุฬาและทีมปกเปา) หาขอยุตไิ มได
นอกจากนี้ กติกาที่กําหนดใหตัวแทนผูเลนของทั้งสองฝายเปนผูชวยกรรมการ
คอยตักเตือนผูเลนของทีมตน ก็ไดชวยสงเสริมการควบคุมอารมณของผูเลน
ระหวางเกม การออกกติกาจึงเปนการสรางความศิวไิ ลซใหแกชายชาวสยามผูไ มได
เปนชนชั้นนํา ซึ่งยังนิยมแขงกันแสดงความรุนแรงกาวราวอยูในสนามแขงวาว34
นอกจากนี้ การแขงขันมวยหนาพระทีน่ ง่ั ไดชว ยสงเสริมการกระจายกฎกติกา
และมาตรฐานเดียวไปสูม ณฑลทัว่ ราชอาณาจักร ผานการสงนักมวยทัว่ ประเทศ
มาชิงแชมปทก่ี รุงเทพฯ นักมวยทีม่ ฝี ม อื จะไดรบั คัดเลือกไปเปนขาราชการภายใต
อุปถัมภของรัชกาลที่ 5 ตําแหนงราชการที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานใหนักมวย
ที่มีฝมือและชื่อเสียงนี้ไดลดทอนความสําคัญของมูลนายในการรวบรวมยอด
นักมวยลง อยางไรก็ดี นักมวยทีร่ บั ราชการนีไ้ มไดรบั ใชกษัตริยใ นฐานะทนายเลือก
ผูคอยปกปองอันตรายอีกตอไป แตสังกัดมวยหลวงโดยทําหนาที่สอนวิชามวย
แกราชโอรส หนาที่อารักขากษัตริยไดถูกโอนใหไปอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยทหารมหาดเล็กรักษาพระองคผชู าํ นาญอาวุธปนแทน จึงกลาวไดวา หนาที่
ของมวยในการฝกรบพุงไดสูญหายไป35
32

33
34

35

พัฒนา และสุรยิ า, 2546: 50; ภิรมยภกั ดี, พระ, 2464; พระจอมเกลาเจาอยูห วั , พระบาทสมเด็จ,
2547: 65; ปรีดี, 2553: 147; ตําราราชเสวกครั้งกรุงเกา, 2537: 18-9; Low, 1836: 389;
Gerson, 1996: 50.
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. ภ. 003 หวญ. 3/7 ภาพมวยไทย [30 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม 2450]; ภิรมยภักดี, พระ, 2464: 33-4.
กรณีที่ผูแขงขัน หรือแมแตผูชมทะเลาะกันเกิดขึ้นในการแขงวาวอยูบอยครั้ง (โปรดดู
ภิรมยภักดี, พระ, 2464: 4-5, 7-20, 27-8, 64, 68-9, 131, 138-141; Bangkok Times,
10 April 1907: 5)
โพธิ์สวัสดิ์, 2522: 74-5, 97; Vail, 1998b: 76.
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หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจากการละเลนที่เกี่ยวของกับการศึกไปสู
กีฬาสมัยใหมทม่ี กี ติกาควบคุมความรุนแรงแลว ในกรณีของสยามจะแตกตางจาก
บริ บ ทของอั ง กฤษ กล า วคื อ ความเปลี่ ย นแปลงของการออกกํ า ลั ง กาย
ทีร่ นุ แรงไปสูก ารลดความกาวราวในสยามเปนผลมาจากการวางแผนโดยชนชัน้ นํา
สาเหตุทรี่ ฐั บาลของรัชกาลที่ 5 ไดพยายามออกแบบกีฬาและการออกกําลังกาย
เพื่ อ สร า งความศิ วิ ไ ลซ ใ นพฤติ ก รรมของชาวสยามมากขึ้ น เป น ผลมาจาก
ทั้งปจจัยการปฏิสัมพันธกับชาวตะวันตกในยุคอาณานิคม และปจจัยการเมือง
ของรัฐสยามสมัยใหม ซึ่งกําลังเพิ่งกอรูป
ระหว า งคริ ส ต ท ศวรรษ 1830-1880 (ตั้ ง แต 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 “คุณลักษณะที่แข็งแรงกํายํา เปนอะไรที่หาไดยากในสยาม”37
ขณะที่ในระหวางปลายคริสตศตวรรษที่ 19 และตนคริสตศตวรรษที่ 20
มัลคอลม สมิธ (Malcolm Smith) หมอหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 มองวา
ชาวตะวันตกแข็งแรงกวาชาวสยาม38 นอกจากนี้ ยังมีชาวตะวันตกจํานวนมาก
มองว า ชาวสยามเกี ย จคร า น 39 บรรดาชนชั้ น นํ า สยามได พ ยายามแสดงให
ชาวตะวันตกเห็นวาตนมีความศิวไิ ลซและแข็งแรง ทีม่ ากกวาชาวตะวันตกเสียดวย
รัชกาลที่ 5 เขาไปอุปถัมภค้ําจุนกิจกรรมกีฬาสมัยใหมของพวกชาวตะวันตก
ในสยาม พระองคอุปถัมภราชกรีฑาสโมสรในกรุงเทพฯ ขณะที่สโมสรกีฬา
36
37
38
39

Low, 1836: 387-8; Stringer, 1888: 7.
Brain, 1912: 332.
สมิธ, 2551: 52.
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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ในเชี ย งใหม แ ละลํ า ปางก็ ไ ด รั บ การอุ ป ถั ม ภ ผ า นข า หลวงของรั ฐ สยาม 40
สมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ก็ทรงสามารถเอาชนะ
การแขงมาในการชิงถวยพระราชทานที่ราชกรีฑาสโมสรในป ค.ศ. 1902
(พ.ศ. 2445)41 นอกจากนีพ้ ระราชนิพนธในพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ
(ตอมาเปนรัชกาลที่ 6) ก็ไดบอกเลาถึงทักษะ ความแข็งแกรง และความเปน
สุภาพบุรุษของมหาดเล็กในพระองค ในฐานะทีมของชาวสยามซึ่งสามารถ
เอาชนะชาวตะวันตกในการแขงขันโปโลทีเ่ ชียงใหมในป ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448) ได42
รัชกาลที่ 5 ทรงพยายามจะรวมศูนยอํานาจดานการสงครามและความ
รุนแรงเพื่อปองกันการตอตานอํานาจการปกครองและการเก็บภาษีรายหัวของ
รัฐกรุงเทพฯ ในทุกภูมิภาคของสยาม นอกจากนี้ ความเปนชายที่กาวราวยังคง
ทําหนาทีเ่ สริมอํานาจทางการรบของเจาขุนมูลนายในทองถิน่ ตางๆ รัฐกรุงเทพฯ
ยังไมสามารถกําราบอํานาจของเจาขุนมูลนายในทองถิ่นและหัวเมือง และยัง
ไมสามารถฝกหัดพวกสามัญชนใหเลิกใชความรุนแรงได การศึกษาและกีฬา
สมัยใหมเปนสวนหนึ่งของการลดปญหาการตอตานรัฐนี้
ระหวางปลายคริสตศตวรรษที่ 19 จนสิน้ สมัยรัชกาลที่ 5 ในป ค.ศ. 1910
(พ.ศ. 2453) บรรดาเจาขุนชั้นสูงมองวาพฤติกรรมกาวราวของคนชั้นลางตั้งแต
ระดับขาราชการชั้น ผูนอยลงไปจนถึงพวกพื้นเพไพร เปนปญหาใหญที่พบได
ทั้งในโรงเรียนและสังคมสยามโดยกวาง43 ในป ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441)
40

41
42
43

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.
Bangkok Times, 10 January 1902: 5.
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ, 2511: 88-9.
โปรดดู “วิธีสอน”, 2444: 48-51; จวนเปรียญ, 2444: 103-4; แถม, 2444: 80-84; “คํานํา”,
1901: 80-1; “โบราพจนสภุ าษิต”, 1901: 26-28; สนัน่ , 2444ก: 415; สนัน่ , 2444ข: 323-9;
จรัสชวนะพันธ, ขุน, 2446: 628; จรัสชวนะพันธ, ขุน, 2447: 204; อั๋น, 2450: 50-3;
“ขาวกรมศึกษาธิการ”, 2451: 250-2; สนัน่ , 2452: 658; Johnston, 1980; Bangkok Times,
22 ธันวาคม 1903: 5. ตัวอยางพฤติกรรมที่รุนแรงของชายที่ไมไดมาจากชนชั้นปกครอง
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รัชกาลที่ 5 วิพากษวิจารณความเสื่อมทรามทางจริยธรรมของผูคนในตาง
จังหวัด44 สวนโอรสของพระองค พระองคเจากิติยากรวรลักษณ เพิ่งทรงกลับ
มาจากอังกฤษไดไปตรวจการเรียนการสอนในโรงเรียนชั้นนําและโรงเรียนวัด
หลายแหงในป ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438) พระองคทรงตกอยูในสภาวะตกใจ
อยางหนักที่ไดเห็นทั้งนักเรียนและครูขาดระเบียบวินัย45 ขณะที่ หมอมราชวงศ
เปย มาลากุล (ตอมาเปน เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี) ปลัดกระทรวง
ธรรมการในขณะนั้น วิจารณวา พวกคนชั้นลางเปนคนเลว แมคนเหลานี้จะได
รับการศึกษาแลว แตกลับเอาความรูท มี่ ไี ปสงเสริมใหตนประพฤติชวั่ 46 นอกจาก
ชนชั้นนําเหลานี้แลว แกนนําสําคัญในการวางแนวทางการศึกษาสมัยใหมอยาง
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ตอมาเปน
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) ก็รับไมไดกับพฤติกรรมกาวราวรุนแรง กลุมชนชั้น
ปกครองจึงกําลังผลิตสรางความเปนอืน่ ใหแกคนชัน้ ลางทีต่ า่ํ ลงไปกวาตนวาเปน
คนทีย่ งั ชัว่ และจําเปนยิง่ ทีจ่ ะตองไดรบั การดัดสันดาน พวกคนเหลานีจ้ ะตองรูจ กั
การควบคุมตนเองไมใหใชความรุนแรง47 วารสารของกรมศึกษาธิการอยาง
วิทยาจารย แบบเรียนของรัฐ เชน ธรรมจริยา หรือหนังสือที่ขายโดยทั่วไปอยาง

44
45
46
47

ในสมัยรัชกาลที่ 5 เห็นไดจากเรือ่ งราวชีวติ ของลูกชาวสวนอยาง เชย สุนทรพิพธิ (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
บอกเล า ให เ ห็ น ว า บรรดาครู แ ละข า ราชการระดั บ ล า งก็ นิ ย มในความรุ น แรงเช น กั น
ดังที่เชยไดชี้ใหเห็นถึงการกระแทกและทํารายรางกายกันในเกมฟุตบอล (สุนทรพิพิธ,
พระยา, 2515: 48-50)
สุนันทา, 2530: 67; Wyatt, 1969: 225.
Wyatt, 1969: 181-2.
สาตร, 2446: 155-6; เปย, 2551: ก-ข.
ปฐม, 2551: 164, 193; สนั่น, 2520: 136-7.
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สมบัติผูดี ของหมอมราชวงศเปย ก็เนนในประเด็นปญหาดังกลาว นอกจากนี้
ชนชั้ น นํ า ได ส ง เสริ ม และใช กี ฬ าและการออกกํ า ลั ง กาย อาทิ มวย ว า ว
การฝกระเบียบแถว และฟุตบอล ก็เพื่อชวยลดปญหาความกาวราว48
โครงการของรัฐในการสรางความเปนชายทีม่ เี หตุผลเปนการผูกขาดความ
รุนแรงโดยรัฐ การศึกษาและกีฬาสมัยใหมมิไดมุงเพิ่มความแข็งแรงใหแกสตรี
อันทีจ่ ริงสืบมาจนสมัยรัชกาลที่ 5 ชนชัน้ นําชายยังเนนใชการแตงงานเปนเครือ่ ง
ผูกเครือขายทางการเมือง ดังนั้นบุคลิกภาพของสตรีจึงถูกฝกฝนมาเพื่อรับใช
สังคมชายเปนใหญ รัฐเนนการอบรมสตรีในโรงเรียนเพือ่ สรางสตรีแบบชนชัน้ สูง
สตรีถูกฝกฝนมาใหเปน ผูรับใชปรนนิบัติสามี และเปนแมบานในยุคที่พลเมือง
ทัว่ โลกเดินทางไปมาหาสูก นั ขวักไขว ผูห ญิงชัน้ สูงถูกสงเสริมใหเรียนภาษาอังกฤษ
กับครูตางชาติเพื่อประดับสถานภาพและรับแขกตางชาติ แมวาสตรีชั้นสูงจะได
รับการศึกษา แตพวกเธอก็ไมไดถูกคาดหวังใหไปทํางานนอกบาน49 ในมุมมอง
ของรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถ และ
หมอมเจามารยาตรกัญญา ดิศกุล ตางก็ทรงมองวาครูตะวันตกสอนใหเด็กผูห ญิง
ซุกซน ไมเรียบรอย ทัง้ สองพระองคแรกทรงวิตกวาการเรียนกับครูชาวตะวันตก
จะสงผลใหพระราชธิดามีนิสัยเหมือนผูชาย50 ดวยมุมมองดังกลาว เด็กผูหญิง
ชนชั้นสูงจึงถูกสงเสริมและเลือกเลนโครเกตและเทนนิส เกมทั้งสองไมมีการ
ปะทะสัมผัสตัวระหวางผูเลน กีฬาเหลานี้จึงเลนกันทั้งคนชั้นนําหญิงและชาย
เพือ่ สานสัมพันธ ขณะทีก่ จิ กรรมการออกกําลังในโรงเรียนสําหรับสอนสตรีชน้ั สูง
และสามัญชนก็สะทอนคานิยมของชนชั้นนําที่มีตอสตรีโดยทั่วไป เด็กผูหญิง
ไดรับการฝกหัดแถว กิจกรรมนี้เปนการออกกําลังที่ไมมีการปะทะทางรางกาย
จึงกลาวไดวา นักเรียนสตรีสามัญชนทีม่ จี าํ นวนไมมาก (เพราะครอบครัวไมนยิ ม
สงมาเรียน) มีแนวโนมที่จะออนแอบอบบาง เพราะพวกเธอไมไดถูกสงเสริม
ใหบริหารและใชรางกายอยางแข็งขันเลย และเมื่อมีการออกกําลังก็ไมเคยที่จะ
48
49
49

โปรดดู ชาญ (2557) สําหรับการฝกระเบียบ และฟุตบอล
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.
โปรดดู ยุพาภรณ, 2530: 28, 35.
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ไดรบั การสนับสนุนใหเลนหรือฝกกันภายนอกกําแพงโรงเรียนเลย สตรีสามัญชน
ที่เขาโรงเรียนจึงมีแนวโนมที่จะบอบบางกวากลุมที่ไมไดเขาเรียน ทั้งนี้เพราะ
สตรีที่ไมไดเรียนตองตรากตรําทํานาทําสวน สรุปไดวา การศึกษาสมัยใหม
ของสตรีมีแนวโนม ผลิตผูหญิงเปนแมศรีเรือนผูบอบบาง การใชความรุนแรง
และพละกําลังจึงกลายเปนภาระหนาที่ของรัฐที่ผูกขาดโดยชนชั้นนําชาย

5. ประวัติศาสตรฟุตบอลสยาม
รายงานของสตริงเงอ (C.W.E. Stringer) ชาวสหราชอาณาจักร ไดบอกเลา
ถึงรูปแบบ “การเลนลูกบอล” ในเมืองนานในป ค.ศ. 1886 (หรือ พ.ศ. 2429
ในขณะนั้นกรุงเทพฯ ไดควบคุมการบริหารราชการของนานแลวผานขาหลวง
แตกรุงเทพฯ ใหเจานายของนานถือยศตามเดิม51) ซึง่ จัดขึน้ ในงานฌาปนกิจศพ
ของชนชั้นปกครองชาวนานที่บริเวณหนาวังของเจาเมือง โดยมีสมาชิกชนชั้น
ปกครองไดชมการแขงขันดวย สตริงเงอเขียนเลาวา
“ในวันที่ 2 นอกจากจะมีการแขงชกมวยแลว ยังมีการเลนเกมหนึง่
ทีค่ ลายคลึงกับฟุตบอล ลูกมะพราวทีช่ โลมดวยน้าํ มันเปนอยางดีถกู โยน
เขาไปในกลุม ชายหนุม พวกเขาตอสูแ ยงชิงเพือ่ เขาครอบครองลูกมะพราว
และหากใครสามารถพาลูกหลบหลีกจนไปถึงจุดปลายสุดของสนามได
ก็จะไดรับรางวัล”52
51
52

ชวลีย, 2541: 184-7; เตช, 2548: 130-1; เตช, 2551: 6-7; Ongsakul, 2005: 180-191;
Bunnag, 1977: 18, 106, 108, 269.
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
ไมพนการแขงกันแสดงความรุนแรงที่ใชเพื่อหยุดคูตอสูและความอดทนตอแรง
ปะทะ ทั้งนี้สตริงเงอมองวา การแขงมวยในงานนี้ รวมถึงประเพณีอื่นๆ ในนาน
มีความ “ปาเถื่อน”53 รูปแบบ “การเลนลูกบอล” และแขงชกมวยนี้สะทอน
ใหเห็นวา การใชความรุนแรงเปนสิ่งที่ชอบธรรมในนานยุคนั้น อยางไรก็ตาม
“เกมฟุตบอลของนาน” มีรูปแบบคลายฟุตบอลอังกฤษบางประการคือ เลนลูก
บนพื้นได (ขอนี้จึงตางกับตะกรอ54) และการเลี้ยงลูกไปที่เสนสุดขอบสนาม
ก็คลายกับการยิงลูกขามเสนเขตประตู แตในหลายพืน้ ทีข่ องสยามยังไมไดรงั เกียจ
และรูสึกละอายในการแสดงความกาวราว วิธีการเลนจึงผสมผสานมาตรฐาน
ความรุนแรงอันเปนทีน่ ยิ มของคนในทองถิน่ นัน้ ๆ ดวย นอกจากการเลนลูกบอล
(ลูกมะพราว) ที่นานแลว การเลนฟุตบอลแบบตะลุมบอนที่รุนแรงยังเห็นไดใน
กรุงเทพฯ และธนบุรี ในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 2055
ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให ก ารใช ค วามรุ น แรงในการเล น กี ฬ ายั ง ดํ า รงอยู คื อ
การรวมศูนยอาํ นาจทางการทหารและการใชความรุนแรงทางกายภาพโดยรัฐบาล
กรุงเทพฯ ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ การกบฏและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับการใชความรุนแรงในหลายภูมภิ าคของสยามในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19
และตนคริสตศตวรรษที่ 20 เปนเครื่องบงชี้ถึงความดอยประสิทธิภาพในการ
ผูกขาดความรุนแรงของชนชัน้ นํากรุงเทพฯ56 อาจกลาวไดวา ในกรณีของเมืองนาน
การที่ผูนําทองถิ่นรวมสนับสนุนไพรของพวกเขาใหออกกําลังเพื่อแสดงความ
กาวราวเปนส วนหนึ่ งของการธํารงอํ านาจในการใชกําลั งและความรุ นแรง
ของมูลนายในทองถิ่นที่ยังไมถูกผูกขาดโดยกรุงเทพฯ

53
54
55
56

Stringer, 1888: 7.
Reid, 1988: 6.
โปรดดู ชาญ, 2557: 47-8.
เตช, 2551; Johnston, 1980; Tanabe, 1984; Ramsay, 1979; Walker, 2014; Keyes, 1977.
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ชนชัน้ นํากรุงเทพฯ นอกจากจะไดรบั แนวความคิดทีจ่ ะนําเอาฟุตบอลสมัยใหม
มาฝกควบคุมความรุนแรงใหแกชายสยามมาจากอังกฤษแลว ประสบการณของ
ชนชั้นนําในอาณานิคมของอังกฤษก็มีผลตอการรับกีฬานี้เขามาสูสยามดวย
ในป ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) ระหวางที่สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา เดินทาง
กลับจากอังกฤษสูสยาม เขาไดแวะดูงานการศึกษาที่ปญจาบ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของอาณานิคมอังกฤษ ระยะเวลากวา 2 เดือนในปญจาบ57 เขานาจะไดซึมซับ
ประโยชนจากการเลนฟุตบอลไมมากก็นอย ที่นั่นการเลนฟุตบอลชวยประสาน
ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูอยูใตปกครองไดเปนอยางดี ชาวปญจาบ
ผูเ ปนขาราชการของอังกฤษไมไดรสู กึ เปนปฏิปก ษกบั อังกฤษทัง้ ในระบบราชการ
และในสนามฟุตบอล ความรูสึกในสนามที่เปนมิตรนี้ตางออกไปจากการเลน
ฟุ ต บอลระหว า งชาวอั ง กฤษกั บ ชาวพื้ น เมื อ งในเบงกอลและพม า ในพื้ น ที่
อาณานิคมทัง้ สองนี้ ชาวพืน้ เมืองแสดงความเปนปฏิปก ษตอ อังกฤษผานการเลน
ฟุตบอล ทั้งชาวเบงกอลและพมาพยายามเอาชนะคนอังกฤษในเกมฟุตบอล
ซึ่งเปนกีฬาของชาวผูดีเอง58 ทัศนคติที่ดีตอเกมฟุตบอลในปญจาบนาจะสงผล
ให ส นั่ น ตั ด สิ น ใจเลื อ กนํ า เกมนี้ ม าช ว ยสมานความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ บาล
กรุงเทพฯ กับคนในดินแดนสยามที่ยังไมสยบยอมตออํานาจรวมศูนยเทาไรนัก
ในรายงานการศึกษาของสนั่น ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อทูลเกลาฯ ถวายรัชกาลที่ 5
สนั่นเลาวา โรงเรียนในอินเดียตางก็ใหเด็กนักเรียนเลนฟุตบอล รวมถึงจัดใหมี
การแขงฟุตบอลระหวางโรงเรียนประจําป สนั่นเลียนแบบการเลนฟุตบอล
ในปญจาบและออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอความจําเปนในสังคมสยาม สนั่น
นําเสนอฟุตบอลเพือ่ ฝกความเปนชายทีม่ วี นิ ยั ไมรนุ แรง และเคารพกฎระเบียบ
ที่วางไวโดยชนชั้นนํา
57

58

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.5 ศ./4 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งรายงานนายสนัน่ ตรวจการศึกษาในประเทศอินเดีย
ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) [2441:23-4].
Dimeo, 2002: 79-85; Majumdar and Bandyopadhyay, 2005; Marshall, 2003: 23-30.

80

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

ในป ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) รัฐบาลกรุงเทพฯ พยายามฝกใหนักเรียน
มีความรูส กึ รักและผูกพันกับโรงเรียน ซึง่ เปนชุมชนเสมือนของรัฐชาติผา นการเลน
และเชียรฟุตบอล การแขงขันระหวางโรงเรียนอันเปนหนวยทางสังคมใหม
จักตองอยูภายใตกฎกติกาที่ไมอนุญาตใหใชความรุนแรงอีกตอไป59 อันที่จริง
โครงการนี้ก็ไมไดราบรื่นตามที่งานของ ชาญ (2557)60 ไดอางอิง จากรายงาน
การแขงขันฟุตบอลชิงโลของกรมศึกษาธิการประจําป ค.ศ. 1901 รายงานของ
กรมศึกษาธิการฉบับนีไ้ มไดลงรายละเอียดเกีย่ วกับความรุนแรง หลักฐานเพิม่ เติม
จากหนังสือพิมพบางกอก ไทมส ไดชใ้ี หเห็นวา ความรุนแรงในการแขงขันฟุตบอล
ระหวางนักเรียนชิงโลของกรมศึกษาธิการนั้นปะทุขึ้นมาอยางควบคุมไมได
อยางไรก็ตาม กรมศึกษาธิการยังหวังวาการแขงฟุตบอลจะตองดําเนินตอไป
เพือ่ การบรรลุวตั ถุประสงคในการฝกใหนกั เรียนเคารพกฎ ทามกลางเสียงคัดคาน
ของพอแมผูปกครองถึงอันตรายจากการเลนฟุตบอล61 ดังนั้น กรมศึกษาธิการ
จึงหลีกเลี่ยงที่จะตีพิมพเรื่องการทะเลาะวิวาทถึงขั้นแทงกันของนักฟุตบอล
ในหนังสือพิมพบางกอก ไทมส รายงานเกมระหวางโรงเรียนแผนทีก่ บั กลอมวิทยา
ในรอบแปดทีมวา
“การเลนตอนตนก็เปนการนาสนุก โดยเหตุฟุศบอนนั้นแยงชิงกัน
เปนที่สนุกนี้ ครั้นพายหลังเมื่อจะตรงเกรียวแยงลูกฟุศบอนซึ่งจะเอาแพ
ชะณะกันนัน้ ความหาเปนเลนกันโดยสนุกๆไม ฝายหนึง่ มีโทษะทีจ่ ะไมพอใจ
เอามีดแทงนายจางนักเรียนวัดเชตุพล (หรือกลอมวิทยา – ผูเขียน)
ถูกที่แขนแหงหนึ่งโลหิตไหล ซ้ําตีที่ศีรษะอีกแผลหนึ่ง เดชะบุญไมฉกรรจ
คราวนี้ และเปนการกาหลไมรวู า ใครตอใครยุง นุงใหญ เหมือนจะไมเปน
59

60
61

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.5 ศ./2 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องรายงานตรวจการศึกษาที่ประเทศอินเดียของสนั่น [2442: 23-4]; สนั่น,
2445: 58-9.
ชาญ, 2557: 54.
วิโรจน, 2550: 16-17.
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การสนุกเสียแลวเปนการทุบตีกนั ขณะนักเรียนทัง้ สองฝายเปนการวิวาท
กันนั้นตองราเลิกกันเอง เพราะนักเรียนกลอมวิทยานั้นเดกเล็กมาก”62
รายงานการแขงขันเกมดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การพยายามเอาแพชนะ
กันตามกฎก็สามารถพัฒนาเปนความรุนแรงขึ้นมาได การปะทะดวยรางกาย
ระหวางแยงลูกบอลกลายเปนหัวใจในการแขงขัน ผูเลนหันมาแขงกันวาใคร
จะเหนือกวากันในมิตขิ องความเปนชายทีแ่ ข็งแกรงกาวราว ผูเ ลนเลิกสนใจทีจ่ ะ
แยงลูกบอล เพื่อยิงหรือปองกันประตูอันจะนําไปสูการเขารอบรองชนะเลิศ
นอกจากนี้ แมวา ความเปนพวกเดียวกันของนักเรียนในโรงเรียนหนึง่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในเกมฟุตบอล สามารถชวยลดความรุนแรงระหวางชายผูเปนสมาชิกของ
โรงเรียนเดียวกันได63 แตความรุนแรงระหวางชายตางโรงเรียนยังเปนปญหาทีร่ ฐั
ยังตองใชความพยายามอยางหนัก ทัง้ นีด้ ว ยเหตุวา สําหรับนักเรียนหลายคนแลว
ความเปนชายผูม รี ะเบียบตามแบบของรัฐไมไดเปนความเปนชายทีน่ า ปรารถนา
เพียงรูปแบบเดียว โดยพวกเขายังแสดงความเปนชายทีก่ า วราวในหลายๆ โอกาส
ของการปฏิสัมพันธทางสังคม
การควบคุมดูแลจากเจาหนาทีร่ ฐั เชน จากกรรมการ ผูก าํ กับเสน มีสว นทําให
ผูเลนระวังที่จะระงับความรุนแรงของตน นอกจากนี้ การที่ชายผูไมไดมาจาก
ชนชัน้ นําไดเลนฟุตบอลกับพวกชนชัน้ นําหรือคนตะวันตก มีสว นสําคัญทีช่ ว ยให
ฝายแรกรูส กึ วาตนจะตองควบคุมพฤติกรรมกาวราวของตนและประพฤติตนให
ศิวิไลซ การควบคุมนี้เกิดขึ้นจากตัวของชายผูไมไดมาจากชนชั้นนําเอง พวกเขา
ไมอยากจะเปนทีอ่ บั อายตอสายตาของผูท มี่ คี วามศิวไิ ลซกวา แรงกดดันควบคุม
ทางสังคมมีสวนชวยใหนักฟุตบอลที่ไมไดสังกัดชนชั้นปกครองพยายามที่จะ
หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงไดในหลายครั้ง จากหลักฐานในรายงานของ
62
63

Bangkok Times, 26 December 1901: 5.
ความรุนแรงระหวางนักเรียนในโรงเรียนหนึง่ ๆ เห็นไดจากการเลนฟุตบอลแบบตะลุมบอน
ในโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และธนบุรี (ชาญ, 2557: 47-8)
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กรมศึกษาธิการและหนังสือพิมพบางกอก ไทมส ชีใ้ หเห็นวา ในชวงครึง่ หลังของ
คริสตทศวรรษ 1900 ความรุนแรงครั้งใหญๆ ไมไดเกิดในสนามอีก นอกจาก
ผลจากการควบคุมทางสังคมดังกลาวจะชวยใหนักฟุตบอลเลนกันอยางสุภาพ
มากขึ้นแลว ตัวผูเลนและกองเชียรเองก็มีพฤติกรรมที่ศิวิไลซเพิ่มมากขึ้นดวย
ทั้ ง นี้ เ ห็ น ได จ ากการที่ ผู เ ล น และผู ช มนิ ย มชมชอบผู เ ล น ที่ มี ค วามสามารถ
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไมไดเลยวาทั้งสองกลุมนี้ยังมีความสนุกสนานจากการ
ใชกําลังในการปะทะทางรางกายอยู อัตลักษณความเปนชายของพวกเขา
สามารถเปลี่ยนแปลงจากศิวิไลซไปสูความกาวราวได หากสถานการณในเกม
ฟุตบอลเกมหนึ่งไดแปรผันไป
ในป ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) เกมระหวางโรงเรียนราชบุรณะกับโรงเรียน
อนงค ในครึง่ แรก ฝายแรกเลนไดเหนือกวาอยางเห็นไดชดั และขึน้ นําไดสองประตู
ในรายงานกลาวไววา “ลูกบอลไปขลุกขลักอยูที่หนาโกลอนงค กองกลางและ
กองหนาของอนงคสติลอยถอยมาชวยหาทันไม มัวยืนตลึงเสีย ปกซายของ
ราชบุ ร ณะจึ ง ยิ ง โกล ไ ด อี ก โกล ห นึ่ ง ” ในครึ่ ง หลั ง ผู จ ดรายงานบั น ทึ ก ไว ว า
“ตอนนี้ผูดูทั้งหลายรูสึกวาเชิงเลนทั้ง ๒ ฝายขอนขางไมดี มีโทษะเกิดขึ้นบาง
ดวยกันทั้งคู ดูเปนนาหนักใจของผูตัดสิน...เหตุนั้นเปนดวยอนงครูสึกอายวาแพ
ถึง ๒ โกลจึงเลนแกมโทษะ ฝายราชบุรณะก็อดไมได ยังไมใชนักเลงเต็มตัว
ทัง้ ชนะเขาแลวถึง ๒ โกลอยางนัน้ ก็ยงั โกรธตอบเขาไปบาง ในพักนีไ้ ดยนิ แตเสียง
นกหวีดเปาเตะกินเปลาติดๆ กันไปทีเดียว” อยางไรก็ตาม ในเกมนี้ทั้งผูเลน
และคนดูมีอารมณรวมที่สนุกกับการเลนอยางศิวิไลซดวยเชนกัน ดังรายงาน
ที่กลาวไววา
“ผูเ ลนทีเ่ ลนดี คือ ทัง้ กลาหาญ ทัง้ คลองแคลว และทัง้ เลนเรียบรอย
นายกยองชมเชยก็มี คือ นายชุบ ปกขวาของอนงคนั้นคนหนึ่ง ตามที่
สังเกตดู เห็นนายชุบเลนโดยมุง หมายจะเขาแยงเอาแตฟตุ บอลไป มิไดคดิ
ที่จะทําใหใครเจ็บปวด ถึงจะถูกโดนลมคว่ําไปก็ดี ถูกแยงขางหลัง
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ถูกเตะตนขา และขาก็ดี นายชุบหาไดแสดงวาโกรธหรือกลัวผูนั้นไม
ยั ง เลน แข็งแรงเปนปรกติ ดีอ ยู ตลอดเวลา ตามบรรดาคนดู อดไม ได
ตางพูดสรรเสริญความสามารถ และอัธยาศรัยใจคอนายชุบวา เขาเปน
นักเลงฟุตบอลแทคนหนึ่ง”64
ความสนุกสนานของผูช มทีม่ ตี อ การเลนอยางศิวไิ ลซอาจเปลีย่ นแปลงไปสู
ความบันเทิงและสะใจในการดูความกาวราวของผูเ ลนได ผูจ ดบันทึกการแขงขัน
ไดบรรยายเกมระหวางโรงเรียนมัธยมราชบุรณะกับประถมกลอมพิทยากรในป
ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) ไวดงั นี้ “วาดวยจรรยา ทัง้ สองฝายไดเลนโดยเรียบรอย
แตเมื่อจวนจะเลิกมีเสียงรองมา แตขางสนามบางวา ‘โดนเขาๆ’ เปนธรรมดาที่
เลนในที่เปดเผย มีคนสําสอนเชนนี้ คนเลนทั้ง ๒ ฝาย เมื่อไดยินเขายุ ออกจะ
ขัดเขาไมไดอยูบ า ง แตยงั มีสติหา มเหตุและอันตรายไมใหเกิดไดจนตลอดเวลา”65
ตัวอยางเหลานี้เองสะทอนวา แมแนวโนมความศิวิไลซจะเพิ่มขึ้น แตนั่น
ไมไดหมายความวาความศิวิไลซจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เปนเสนตรง และอัตลักษณ
ความเปนชายของบุคคลคนหนึ่งก็ไมจําเปนจะตองมีเพียงลักษณะใดเพียง
ลักษณะเดียว ความเปนชายมีความไหลลื่นไปตามการปฏิสัมพันธระหวางผูที่
เขารวมในเกมๆ หนึ่งทุกคน งานศึกษาของชาญ (2557)66 เคยไดใหตัวอยางไว
แลววา การทีน่ กั ฟุตบอลจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวงตัง้ ใจทีจ่ ะระงับความรุนแรง
ในเกมฟุตบอลที่พบกับทีมที่มีชื่อเสียงในรูปแบบการเลนที่ศิวิไลซอยางโรงเรียน
ฝกหัดอาจารย และทีมนักเรียนยุโรป พวกนักเรียนมหาดเล็กฯ ปรับวิธีการเลน
ใหสุภาพและเอาชนะกันตามกฎ เพราะไมอยากจะเปนที่อับอายในสายตาของ
คนที่มีชื่อเสียงในเรื่องความสุภาพในการเลน นอกจากนี้ หากพิจารณาการ
แขงฟุตบอลสองครั้งระหวางทีมจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวงพบกับทีมรวม
ขาราชการ จะพบวาในเกมแรกเต็มไปดวยความรุนแรงจนผูเลนทีมมหาดเล็ก
64
65
66

“รายงานการแขงขันฟุตบอลนักเรียน”, 2453: 759-762.
“ขาวการแขงขันฟุตบอลนักเรียนสําหรับโลหเงิน”, 2453: 36-38.
ชาญ, 2557: 60-3.
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คนหนึ่งน้ําดีไหล แตเมื่อพวกเขาเลนเกมที่สองตอหนาชาวตะวันตก พวกเขา
กลับเนนการเลนตามกติกาดวยทักษะเพือ่ อวดชาวตางประเทศผูม าชม มากกวา
จะแสดงความเปนชายผานความกาวราว67
หากไมมองพัฒนาการของการสรางความเปนชาย จากความกาวราวไปสู
ความศิวิไลซอยางเปนเสนตรง เราอาจสามารถทําความเขาใจไดดีขึ้นวาเหตุใด
นักฟุตบอลและแฟนบอลในยุครัชกาลที่ 6 แมจะมุง เนนชืน่ ชมกันทีค่ วามสามารถ
แลว68 แตก็ยังสามารถแสดงความรุนแรงออกมาไดหากมีสถานการณที่กระตุน
และกอตัวใหปะทุขึ้น
หากพิจารณาผานฟุตบอลแลว การสรางความเปนพวกเราในนามของ
โรงเรียนมีพัฒนาการที่เขมขน การเชื่อมตอของเครือขายอุปถัมภผานโรงเรียน
เปนสิ่งที่เริ่มกระทํากันตั้งแตเริ่มการศึกษาสมัยใหม การกําหนดคาเลาเรียน
ทีแ่ พงมากในโรงเรียนรัฐเพือ่ กรองรับเฉพาะคนชัน้ สูงและคหบดี ไดกดี กันบรรดา
สามัญชนใหออกไปเรียนโรงเรียนทีม่ กี ารลงทุนทรัพยากรรัฐนอยกวา การจําแนก
ลําดับชั้นทางสังคมปรากฏกายอยูในโรงเรียนรัฐตางๆ อยางชัดแจง69 การสราง
สถานะทางสังคมผานการใหความหมายแกโรงเรียนของตนและของคนอื่น
บมเพาะขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 570 ในรัชสมัยนีค้ วามขัดแยงจากการแขงขันฟุตบอล
ระหวางโรงเรียนแมจะรุนแรงแตก็ไมไดมีลักษณะเปนคูแคนแบบขาประจํา71
67
68

69
70
71

ชาญ, 2557: 57, 59-60; สุนทรพิพิธ, พระยา, 2515: 48-9.
ในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 และตนรัชกาลที่ 6 นักเรียนหลายคนภูมิใจที่ไดเลนฟุตบอล
กับผูเ ลนทีม่ ชี อื่ เสียงในขณะนัน้ ฉายาตางๆ ทีน่ กั ฟุตบอลทีม่ ชี อื่ เสียงไดรบั ก็สะทอนใหเห็น
ถึงการยกยองเชิดชูผูเลนที่มีความสามารถ ฉายาของผูเลน อาทิ “นายกําแพงเมืองจีน”
ซึ่งเปนฉายาของผูรักษาประตู “โหมง” อันเปนฉายาของผูเลนคนหนึ่งที่เกงในการเลนลูก
กลางอากาศ และ “ลอยโดง” ฉายาสําหรับผูเลนที่สามารถเตะลูกยาวไดแรงและดี
(กายวิภาคบรรยาย, หลวง, 2507: 69; ครอบครัวปสุตนาวิน, 2515)
โปรดดู สุนันทา, 2530: 215-220; สุนทรพิพิธ, พระยา, 2515: 67-94; Wyatt, 1969: 121,
233-375.
โปรดดู สุนทรพิพิธ, พระยา, 2515.
โปรดดู สวัสดิ์, 2520.
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ความรูส กึ แบบขาประจํามาพัฒนาเดนชัดขึน้ ในทศวรรษแรกของสมัยรัชกาลที่ 6
โรงเรียนคูแคนที่พัฒนาตอเนื่องกวารอยปมาจนถึงปจจุบันคือเทพศิรินทรและ
สวนกุหลาบ ตลอดจนกรุงเทพคริสเตียนและอัสสัมชัญ การพัฒนากันขึ้นเปน
คู แ ค น นี้ แ นบแน น กั บ การแข ง ขั น ของกลุ ม สถานภาพและเศรษฐกิ จ ในนาม
ของโรงเรียนเกาแกและมีลําดับใกลกัน
เอกเซล (F. K. Exell) ครูชาวอังกฤษบอกเลาประสบการณที่เกี่ยวเนื่องกับ
ฟุตบอลในสยาม ในชวง 5 ปสุดทายของรัชกาลที่ 6 เขากลาววา “โรงเรียน
หลายแหงเปนศัตรูที่เอาเปนเอาตายกัน”72
“ความเปนอริกันระหวางโรงเรียนเปนเรื่องที่นาขมขื่น และผม
ก็เสียใจที่จะตองพูดวาบรรดาบุคลากรของโรงเรียนที่รวมถึงชาวยุโรป
ก็ ส นั บ สนุ น ความเป น ปฏิ ป ก ษ นี้ ชั ย ชนะจากการแข ง ขั น รั ง แต จ ะให
เกียรติคณ
ุ ทีไ่ รสาระ เมือ่ การเลนฟุตบอลมาถึงเมือ่ ไร เทพศิรนิ ทรกเ็ กลียด
พวกสวนกุหลาบ และทั้งสองโรงเรียนนี้ก็ชิงชังกันยิ่งกวาพวกโรงเรียน
ในเครือโรมันคาทอลิกของชาวฝรั่งเศส อยางอัสสัมชัญ เซนตคาเบรียล
กับโรงเรียนคริสตของชาวอเมริกัน (กรุงเทพคริสเตียน – ผูเขียน)”73
อันที่จริงโรงเรียนสวนกุหลาบกับเทพศิรินทร เปนสองโรงเรียนที่ไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐมากกวาแหงอื่นๆ74 เอกเซลกลาววา สวนกุหลาบเปนโรงเรียนที่
72
73

74

เขากลาววา “The schools were deadly rivals” (Exell, 1963: 23)
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)
Wyatt, 1969: 105-121,140, 277-280, 285.
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“ใหญทสี่ ดุ ”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 จึงบมเพาะความเกลียดชังที่มีตอโรงเรียนปฏิปกษ
เอกเซลกลาววา
“ทั้งหมดทั้งมวลผมสนุกสนานที่ไดทําหนาที่เปนกรรมการ เวนแต
เมื่อตองตัดสินเกมการปะทะกันระหวางสวนกุหลาบกับเทพศิรินทร
ดูเหมือนวาผมจะไดตัดสินเกมคูนี้เสมอ ในครั้งสุดทายทุกๆ อยางก็ดู
วอดวายและผมก็ไมไดตัดสินคูนี้อีกเลย ในเกมลีกที่สําคัญระหวาง
สองทีมนี้ ผมไลผูเลนคนหนึ่งออกจากสนาม ความโกลาหลปะทุขึ้น
ผูชมบุกเขามาในสนามและเจาะจงที่จะมาจูโจมผม กองกําลังเจาหนาที่
ตํารวจชาวสยามรีบเคลื่อนมาใหความชวยเหลือแกผม และผมก็ไดรับ
การคุมกันจากพวกเขาเกือบตลอดทางกลับบาน”
ในเกมนี้ เ อ ก เซลเกื อ บจะต อ งชั ก ป น ที่ พกติ ด ตั ว ไว เ พื่ อ ป อ งกั น ตั ว จาก
สถานการณที่ระเบิดขึ้นจากความเกลียดชังของพวกนักเรียนนี้77
75
76
77

Exell, 1963: 21.
โปรดดู สวัสดิ์, 2520: 38.
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 final 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 fields. 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. สรุปทายบท
กํ าเนิ ดและพั ฒนาการของฟุ ตบอลสมัยใหม ในสยาม เกี่ยวพั นไปกับ
ประวัติศาสตร กิจกรรมของการออกกําลังกายที่มีมาในยุคสมัยกอนหนา กลไก
ของการออกกําลังกายที่เชื่อมโยงกับสังคม ตลอดจนมาตรฐานของสังคมที่มีตอ
การใชความรุนแรงที่แตกตางกันในแตละยุคสมัย ในสมัยกอนยุครัฐชาติ การใช
ความรุนแรง (ทางกาย) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพของผูชายเปนสิ่งที่ขาดไมไดในสังคมที่
ตองการนักรบ ครัน้ เมือ่ สงครามระหวางรัฐจักรพรรดิราชกับหัวเมืองบรรณาการ
ลดลงไปในชวงอาณานิคมและการกอตัวขึน้ มาของรัฐชาติ การฝกฝนความเปนชาย
ที่เนนความรุนแรงทางกายจึงจําเปนนอยลง เมื่อชนชั้นนํากรุงเทพฯ พยายาม
สถาปนารัฐชาติที่มีอาณาเขตแนนอน ตลอดจนตองการผูกขาดการใชความ
รุนแรงโดยรัฐ ฟุตบอล (และกีฬาสมัยใหมอนื่ ๆ) ถูกนําเขาและออกแบบสงเสริม
ใหเลนกันในนามของ “การออกกําลังกาย” ทั้งนี้เพื่อฝกใหพวกชายชาวสยาม
ไดรูจักระงับการใชความรุนแรง และมีความละอายตอพฤติกรรมที่กาวราว
ไรระเบียบในสังคม

5
เยาวชนและเสนทางสู
อาชีพนักฟุตบอล
พงศกร สงวนศักดิ์

1. บทนํา
การสนั บ สนุ น ให ช าวสยามเล น ฟุ ต บอลอย า งจริ ง จั ง เริ่ ม ขึ้ น ในช ว ง
พ.ศ. 2444 เมื่อกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการไดจัดการแขงขัน
แบบแพคดั ออกเพือ่ ชิงชัยกันระหวางโรงเรียนชัน้ นําในจังหวัดกรุงเทพฯ และธนบุรี
การเลนกีฬาฟุตบอลเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐใชสรางสุขพลานามัยที่ศิวิไลซให
แกพลเมืองของประเทศสยาม (ชาญ พนารัตน, 2557: 44-55) ในบริบทของ
การสร า งรั ฐ ชาติ ส ยามยุ ค อาณานิ ค ม การแข ง ขั น ฟุ ต บอลกลายเป น พื้ น ที่
ที่แสดงออกถึงความมีอารยธรรม ความเปนชาติ การจัดการแขงขันระหวาง
ชาวสยามกับชาติยุโรป และการเดินทางไปแขงขันที่ตางประเทศ ลวนแตถูกให
ความสําคัญในฐานะทีเ่ ปนการแสดงออกและสถาปนาตัวตนของสยาม (วีรยุทธ
ศรีสุวรรณกิจ, 2549: 112-121) ในสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468)
นอกจากรัฐจะใชฟตุ บอลในการสรางความศิวไิ ลซแลว ฟุตบอลยังถูกใชในการสราง
“ความเปนชาติ” และ “ความเปนชาย” รัฐสยามสมัยใหมเริ่มใสใจกับรางกาย
ของสามัญชนมากขึ้น ชายชาวสยามจึงตองแข็งแรง ไมออนแอปวกเปยก ขี้โรค
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สํานึกสุขภาพพลานามัยของผูช ายไมสามารถแยกออกจากความมัน่ คงของชาติได
ฟุตบอลคือกีฬาที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยเลือกจะสงเสริม โดยเฉพาะใน
“กลุมนายใน”1 ที่รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นวาฟุตบอลคือกีฬาที่เลนกันเปนทีม
ซึ่งนอกจากจะชวยใหรางกายแข็งแรงแลว ยังชวยสงเสริมสายสัมพันธฉันมิตร
และความเปนน้าํ หนึง่ ใจเดียวกันในหมูผ ชู ายดวย การจัดตัง้ ทีมฟุตบอลทาแขงขัน
กั บ ที ม ของอั ง กฤษในรั ช สมั ย ของพระองค ในเวลาต อ มานํ า ไปสู ก ารก อ ตั้ ง
“คณะฟุตบอลสําหรับชาติสยาม” และ “สมาคมฟุตบอลแหงกรุงสยาม” ภายใต
พระบรมราชูปถัมภ (ชานันท ยอดหงส, 2558: 142-147) กลาวไดวา เปน
เวลานานมากกวาศตวรรษ ฟุตบอลคือกีฬาสมัยใหมทกี่ ลายเปนเครือ่ งมือสําคัญ
ที่ถูกนํามาใชเพื่อสรางชาติ2 สรางวินัย และเสริมความแข็งแรงใหกับพลเมือง
ผานหลักสูตรสถาบันการศึกษาและการจัดรายการแขงขันฟุตบอล
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กีฬาและฟุตบอลยังคง
ไดรบั ความสําคัญและถูกรัฐใชเปนกลไกในการสรางวินยั สรางชาติ หรือพลเมือง
ของชาติ (โดยเฉพาะที่เปนปฏิบัติการผานสถาบันการศึกษา) นับจากทศวรรษ
2500 ฟุตบอลเริม่ ขยายตัวออกสูส งั คมไทยในวงกวาง ควบคูไ ปกับการขยายตัว
ของการศึกษาภาคบังคับและสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ (รัชกาลที่ 9) ไดทรงสนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลอยางจริงจัง เชน การจัดแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทาน
คิงสคัพ ที่ เริ่ มมีขึ้นในป พ.ศ. 2511 และการจั ดการแข งขั นฟุตบอลถ วย
พระราชทานตามภูมิภาคตางๆ (คม ชัด ลึก, 17 ตุลาคม 2559)
1
2

ขาราชบริพารมหาดเล็กรับใชสวนพระองคที่เปนผูชาย (ชานันท ยอดหงส, 2558)
ชาติ ในที่นี้หมายถึง ชุมชนจินตกรรม (imagined community) ที่ประกอบสรางขึ้นมาจาก
การทีผ่ คู นมีจนิ ตนาการรวมกันเกีย่ วกับดินแดน ประวัตศิ าสตร และสํานึกตางๆ อันปรากฏ
ผานการใช “สัญลักษณ” รวมกัน เชน ธงชาติ เพลงชาติ และในที่นี้คือ ทีมชาติฟุตบอล
เปนตน ในแงน้ี ฟุตบอลนอกจากจะใชสรางวินยั และความศิวไิ ลซผา นรางกายของพลเมืองแลว
อีกดานหนึง่ คือ กระบวนการสําคัญทีน่ าํ ไปสูก ารสรางชุมชนจินตกรรมผานทีมฟุตบอลสยาม
อันเปนตัวแทนของ “ชาติ” หรือประเทศชาติในการแขงขันกับทีมฟุตบอลของอังกฤษที่อยู
ในสยามยุคอาณานิคม เปนตน
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หลังทศวรรษ 2500 วงการฟุตบอลไทยกอตัวสรางกระแสความนิยม
ไปพรอมๆ กับการพัฒนาดานการสื่อสารมวลชนและกิจการโทรคมนาคมใน
สังคมไทย ธุรกิจสื่อดานกีฬาเริ่มผลิตขาวรายงานความเคลื่อนไหวของฟุตบอล
ตางประเทศ เริ่มจากหนังสือพิมพ กอนจะพัฒนามาสูสื่อโทรทัศน ซึ่งปจจุบัน
กลายเปนสื่อสมัยใหมที่เปนกลไกสําคัญที่ผลักดัน ขับเคลื่อนกีฬาฟุตบอล
ใหกลายเปน “อุตสาหกรรมกีฬา” ที่เชื่อมโยงทองถิ่นกับชาติ และความเปนไป
ในระดับโลก วากันวา การแพรภาพออกอากาศการแขงขันฟุตบอลตางประเทศ
ในสังคมไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2509 เปนการแขงขันนัดชิงชนะเลิศ
ฟุตบอลโลกระหวางอังกฤษกับเยอรมัน (เนตรนภา ประกอบกิจ, 2545: 94)
การถายทอดเกมการแขงขันนัดนั้น นับเปนครั้งแรกที่แฟนบอลไทยโดยเฉพาะ
ในตางจังหวัดไดสัมผัสกับกีฬาฟุตบอลในรูปแบบใหม
สําหรับหลายคน ฟุตบอลกลายเปนแรงบันดาลใจ เปนสิ่งที่พวกเขาใฝฝน
อยากสัมผัส อยากมีประสบการณรวม ดังตัวอยางเรื่องราวของวิทยา เลาหกุล
(อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ โคชสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี) เด็กบานนอกจาก
เมืองลําพูน เกิดในป พ.ศ. 2497 ในครอบครัวพี่นอง 14 คน เขาเลาวา เริ่มรูจัก
กีฬาฟุตบอลผานสือ่ โทรทัศนทเ่ี ริม่ มีการนําเทปบันทึกการแขงขันจากตางประเทศ
มาฉายใหดกู นั บอยครัง้ ตองวิง่ ไปกลับหลายสิบกิโล เพียงเพือ่ ตองการดูรายการ
โทรทั ศ น ที่ นํ า เทปบั น ทึ ก ภาพการแข ง ขั น ฟุ ต บอลของลี ก อั ง กฤษมาฉาย
ความเก ง กาจของนั ก เตะฝรั่ ง ทั้ ง หลายกลายเป น สิ่ ง ที่ ต ราตรึ ง ใจและเป น
แรงบันดาลใจสําคัญใหเขามุงมั่นฝกซอมอยางหนัก จนกระทั่งสามารถผลักดัน
ตั ว เองให ไ ด เ ป น นั ก เตะไทยคนแรกที่ ไ ด ไ ปค า แข ง ในเยอรมั น ตะวั น ตก
(อารท หิมะ ณ แอนฟลด (นามแฝง), 13 พฤศจิกายน 2553) เปนนักเตะ
ทีมชาติไทย เปนโคชสโมสรฟุตบอลในญี่ปุน และเปนหัวหนาฝายเทคนิคของ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ในปจจุบนั แนนอนวา สําหรับเด็กไทย
ในตางจังหวัด แมแตในปจจุบัน การจะกาวสูการเปนนักเตะอาชีพแบบที่วิทยา
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ทําไดนน้ั ไมใชเรือ่ งงาย นอกจากชองทางทางสังคม โอกาส ยังจําตองมีทง้ั แรงฝน
และการฝกฝนอยางเอาเปนเอาตาย จึงจะไปไดถึงฝนเฉกเชนวิทยา เลาหกุล
ราวๆ 1 ทศวรรษก อ นหน า ที่ จ ะเกิ ด รายการแข ง ขั น ฟุ ต บอลอาชี พ
“ไทยพรีเมียรลกี ” (ในป พ.ศ. 2552) กลาวไดวา วงการฟุตบอลไทยยังไมสามารถ
ยกระดับความเปนกีฬาอาชีพอยางเต็มรูปแบบและกระแสความนิยมยังคงอยู
ในแวดวงจํากัดเฉพาะกลุมแฟนบอลชายในเมืองใหญ หรือยังคงเปน “ฟุตบอล
ในเมืองหลวง” มีการเริ่มตนจัดรายการแขงขันฟุตบอลที่อาจจะเรียกไดวา
“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
อาชีพนักฟุตบอลยังเล็กและแคบ สวนใหญยงั อาศัยชองทางผานการเปนนักเตะ
ตัวแทนโรงเรียน (ซึ่งสวนใหญเปนโรงเรียนกีฬา หรือโรงเรียนดังไมกี่โรงเรียน)
ตัวแทนจังหวัด ระดับภาค เพื่อที่จะไดโอกาสขึ้นมาเลนฟุตบอลอาชีพและ
ติดทีมชาติ ปญหาการพัฒนาสูการเปนอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพ ยังทําใหรายได
ของนักฟุตบอลยังนอย การเลนฟุตบอลอาชีพอยางเดียวไมเพียงพอตอการเลีย้ งชีพ
นักฟุตบอลในยุคกอน “ไทยลีก” จึงมักจะตองทํางานประจําควบคูไปดวย ไมวา
จะเปนหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษทั เอกชน ซึง่ ก็คอื ทีมสโมสรฟุตบอล
ทีพ่ วกเขาสังกัดนัน่ เอง ในแงนว้ี งการฟุตบอลไทยกอนป พ.ศ. 2552 จึงยังเปนไป
ในลักษณะ “กึ่งอาชีพ” หรือจะเรียกวาเปนแบบ “รัฐหรือทุนอุปถัมภ” ก็วาได
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2. ไทยพรีเมียรลีก จุดเปลี่ยนฟุตบอลอาชีพในสังคมไทย
การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของพัฒนาการสูความเปนอาชีพของวงการ
ฟุตบอลไทย เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2552 เมื่อสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (AFC)
ออกระเบียบวาดวย ความเปนสโมสรฟุตบอลอาชีพอยางสมบูรณแบบและนํา
มากํากับใชกบั การจัดการแขงขันของฟุตบอลอาชีพในประเทศสมาชิก เปนผลให
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ซึ่งเปนสมาชิกของฟฟา (FIFA) ตั้งแตเกือบ
ราวๆ 100 ปที่แลว ตองดําเนินการจัดตั้งบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด ขึ้นเพื่อ
ทํ า หน า ที่ ใ นการจั ด การแข ง ขั น ฟุ ต บอลลี ก ภายในประเทศอย า งเป น ระบบ
มีมาตรฐาน ทีมสโมสรตางๆ ในไทยลีก (คือสโมสรในไทยพรีเมียรลีก ดิวิชั่น 1)
ตองจัดตั้งในรูปนิติบุคคล (บริษัท) เพื่อดําเนินการบริหารสโมสร (บริษัท
ไทยพรีเมียรลีก จํากัด, 2552) สงผลใหมีการลงทุน การตื่นตัวในเชิงธุรกิจสื่อ
ดานกีฬา ทําใหวงการฟุตบอลไทยกลายเปนอุตสาหกรรมอาชีพที่เริ่มประสบ
ความสําเร็จ เกิดกระแสความนิยมทีแ่ พรหลายออกไปยังสวนภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
มากขึน้ ปจจุบนั อุตสาหกรรมฟุตบอลไทยเติบโตขึน้ อยางมาก จากสถิติฤดูกาล
2557 เฉพาะไทยพรีเมียรลีก มีคนเขาชมการแขงขันในสนามถึง 1.91 ลานคน
ขายตัว๋ เขาชมไดกวา 164.54 ลานบาท สวนยามาฮาลีกวันมีคนเขาชมการแขงขัน
ในสนาม 7.8 แสนคน ขายตั๋วเขาชมไดกวา 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
ภาคเอกชนทีผ่ คู นสามารถเขาไปมีสว นรวมไดอยางแทจริง กลาวไดวา กระบวนการ
ดังกลาวเกิดขึน้ ภายใตสถานการณเดียวกันกับทีส่ งั คมเศรษฐกิจไทยไดถกู ผนวก
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เขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมใหม (neo-liberalism)
ซึ่งมุงเนนการแขงขันของกลไกตลาดและการแปรรูปทุกสิ่ง โดยเฉพาะกิจการ
ตางๆ ทีเ่ คยดําเนินการโดยรัฐใหกลายเปนของเอกชน (privatization) เปนสินคา
ที่ตอบสนองใหบริการตอปจเจกชน
การเปลีย่ นแปลงของวงการฟุตบอลไทยดังกลาว เกิดขึน้ ในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในภาคชนบทของไทยในชวง
20 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2540-2559) ที่การทําการเกษตรกรรมของครอบครัว
ชาวนาขนาดเล็กลดลง และกลายมาเปนสวนหนึง่ ของระบบการเกษตรเชิงพาณิชย
ที่เขมขนและเกี่ยวโยงกับตลาดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางดังกลาว
สงผลสําคัญอยู 2 ประการ คือ (1) แรงงานรุนใหมในชนบทจํานวนมากอพยพ
เขาหาแหลงงานในภาคการผลิตอืน่ ๆ และ (2) ชาวชนบทสงลูกหลานเขาสูร ะบบ
การศึกษามากขึ้นและนานขึ้น (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2556: 18-19) ความ
เปลีย่ นแปลงดังกลาว นอกจากจะนําไปสูก ารขยายตัวทางเศรษฐกิจยังกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางทางชนชั้น เกิด “ชนชั้นใหม”3 ที่นอกจากจะ
กลายเปนคนกลุม สําคัญในระบบเศรษฐกิจไทย ยังกลายเปนกลุม พลังทางการเมือง
ทีส่ าํ คัญทีน่ าํ ไปสูก ารทาทายระบอบอํานาจการปกครองทีก่ มุ อํานาจโดยชนชัน้ บน
และความเหลื่อมล้ําหรือไมเทาเทียม ดังที่ระเบิดออกมาเปนความขัดแยง
ทางการเมืองในรอบทศวรรษที่ผานมา (Kasian, 2016: 219–237 และดู
คริส เบเคอร และผาสุก พงษไพจิตร, 2557: บทที่ 9) ซึง่ กลุม คนชนชัน้ ใหมนเ้ี อง
ที่กลายมาเปนตัวละครสําคัญในการขับเคลื่อน (ทั้งในดานการบริโภคและ
การเขามาเปนนักฟุตบอลอาชีพ) วงการอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยในปจจุบัน
3

ชนชั้นใหม ในงานศึกษานี้ใชในนิยามความหมายเดียวกับขอเสนอของศาสตราจารย
ดร.เกษียร เตชะพีระ ซึง่ อธิบายความขัดแยงทางการเมืองในสังคมไทยรอบทศวรรษ 2550
ทีผ่ า นมาวา ชนชัน้ ใหม คือกลุม คนตางจังหวัดทีม่ รี ายไดจดั อยูใ นกลุม “ชนชัน้ กลางระดับลาง”
(lower middle class) คนกลุม นีเ้ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในชนบทไทย
โดยเฉพาะการขยายตัวอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจนอกระบบ (the informal sector of
the economy) ทั้งในเขตเมืองและชนบทในทศวรรษที่ผานมา (Kasian, 2016: 223-224)
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3. โรงเรียนฝกสอนฟุตบอล
ชีวติ ในวัยเรียนของเยาวชนไทยโดยเฉพาะผูช ายนัน้ ปฏิเสธไมไดวา ฟุตบอล
คือสีสัน ทั้งการติดตามชมเชียร บริโภค และการเลนเกมกีฬาชนิดนี้ ลวนเปน
สวนหนึ่งของชีวิตนักเรียนชายเสมอ เปน “วัฒนธรรมฟุตบอล” ที่ผูกพันอยูกับ
เยาวชนและโรงเรียนมาอยางยาวนาน นอกจากจะเปนแหลงบมเพาะวัฒนธรรม
ฟุตบอลแลว โรงเรียนยังเปนเสมือนโรงงานผลิตนักฟุตบอลอาชีพในยุคกอนอีกดวย
โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโดงดังในการสรางนักฟุตบอลอาชีพ 4 โรงเรียน
คือ โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรนิ ทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ดังปรากฏวานักฟุตบอลที่ติดทีมชาติในยุคนั้นสวนใหญ
ลวนเปนผลผลิตจาก 4 โรงเรียนนีท้ งั้ สิน้ ตัวอยางของนักฟุตบอลอาชีพทีป่ ระสบ
ความสําเร็จจากเสนทางโรงเรียน เชน ธนา ชะนะบุตร นักฟุตบอลทีมชาติไทย
ชุดปจจุบัน
ธนามีความรักในกีฬาฟุตบอลมาตั้งแตเด็ก ดวยฝเทาที่โดดเดนทําใหเขา
ไดเปนตัวแทนของจังหวัดขอนแกนดวยวัยเพียง 15 ป ในรายการฟุตบอล
นักเรียนเขตการศึกษาทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี และในรายการนีเ้ องทีเ่ จาตัวโชวฟอรม
ไดอยางยอดเยีย่ ม จนไปเตะตาแมวมองของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จนตองดึงเด็กหนุม คนนีเ้ ขาไปเปนหนึง่ ในนักฟุตบอลโควตาของสถาบัน ตลอดระยะ
เวลา 3 ปทลี่ งเลนใหกบั ทีม “ชงโคสีมว ง” ธนาพาทีมกวาดความสําเร็จในฟุตบอล
ระดับนักเรียนไดแทบจะทุกรายการ กอนจะเริ่มตนลงเลนในระดับสโมสรกับ
สโมสรคริสเตียนไทย ในฟุตบอลถวยพระราชทาน ค จากฝเทาทีโ่ ดดเดนเกินวัยใน
ระดับมัธยม เมื่อจบชั้น ม.6 เขาจึงสามารถพาตัวเองเขาสูการเปนนักฟุตบอล
อาชีพไดสาํ เร็จ โดยไดเลนกับสโมสรพนักงานยาสูบ และเพียงแคปแ รกก็สามารถ
พาทีมกาวขึ้นไปควาแชมปไทยลีกไดสําเร็จในทันที ในนามทีมชาติ ธนามีชื่อ
ติดทีมชาติครั้งแรกในรายการซีเกมสที่จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. 2550
ซึ่งเขาโชวฟอรมไดอยางยอดเยี่ยมจนสามารถพาทีมควาเหรียญทองไดสําเร็จ
จากนั้นก็ไดรับใชชาติมาโดยตลอด แมวาตอมาจะมีบางชวงบางเวลาที่เขาหลุด
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ออกจากทีมชาติไปบาง แตปจ จุบนั ในยุคของโคชซิโก เกียรติศกั ดิ์ เสนาเมือง ธนา
ไดกลับมาติดทีมชาติอยางสม่ําเสมออีกครั้งดวยฟอรมการเลนที่ไวใจไดเหมือน
เชนเคย (Football Fact Story, 13 พฤศจิกายน 2558)
กอนป พ.ศ. 2552 สโมสรฟุตบอลไทยสวนมากยังคงเปนทีมสมัครเลน
หรืออยูในระบบกึ่งอาชีพ หากไมเปนทีมของหนวยงานราชการ ก็เปนสถาบัน
การศึกษา หรือองคกรเอกชน (โดยเฉพาะบรรดาธนาคารพาณิชย เชน กสิกรไทย
กรุงไทย กรุงเทพ) ทําใหมขี อ จํากัดหลายดานในการพัฒนาทีมตามมาตรฐานโลก
นักฟุตบอลยุคกอนจึงตองทํางานประจําควบคูไปกับการเลนฟุตบอล หลายคน
ตองเดินสายแขงขันไปทัว่ ประเทศหรือไปเลนในลีกตางประเทศ เนือ่ งจากรายได
จากเงินเดือนไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ (ไทยพับลิกา, 5 กันยายน 2558)
จนเมือ่ อุตสาหกรรมฟุตบอลไทยเติบโตอยางมากนับตัง้ แต พ.ศ. 2552 เปนตนมา
อาชีพนักฟุตบอลกลายมาเปนอาชีพที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองไดและเปนตลาด
แรงงานแหลงใหมของสังคมไทย ดังปรากฏวาในฤดูกาล 2558 มีนกั ฟุตบอลอาชีพ
ทัง้ หมดราว 3,600 คน กระจายอยูต ามสโมสรตางๆ 121 สโมสร ทัว่ ทุกภูมภิ าค
ในประเทศไทย
กระแสความนิยม การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมแฟน และการขยายตัวของ
ธุรกิจสื่อและการบริโภค สงผลใหวงการนักฟุตบอลอาชีพเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางสําคัญ กลายเปนอาชีพที่มั่นคง มีการยอมรับ นักฟุตบอลกลายเปน
“เซเลบดารา” มากขึ้น กระทั่งกอเกิดกระแสวัฒนธรรมความคลั่งไคลของ
แฟนบอล เสนทางในการเขาสูอ าชีพนักฟุตบอลเปดกวางมากขึน้ และเมือ่ ฟุตบอล
กลายเปนอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพ ยังกอเกิดอาชีพอื่นๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับ
ธุรกิจการลงทุนชนิดนี้มากขึ้น เชน อาชีพโคช เจาหนาที่สโมสร พริตตี้สาว
ผูจัดการทีม สื่อกีฬา หรือแมแตการเปนดารานายแบบของนักเตะชื่อดัง ในแงนี้
อาชีพนักฟุตบอลในอุตสาหกรรมกีฬาจึงไมไดสน้ิ สุดเพียงแคการเปนนักเตะอาชีพ
แตสามารถจะเปลีย่ นไปทําอาชีพอืน่ ๆ ไดอกี ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั ทักษะ ความสามารถ
เครือขายความสัมพันธ หรือ “ทุนชนิดตางๆ” ของนักฟุตบอลเอง เสนทางการ
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เขาสูอาชีพนักฟุตบอลที่เปดกวางมากขึ้น ยังนําไปสูการเกิดขึ้นของ “โรงเรียน
ฝกสอนฟุตบอล” (football academy) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของธุรกิจการกีฬาของ
สโมสรฟุตบอลระดับอาชีพ
โรงเรียนฝกสอนฟุตบอล มีทั้งที่เปนโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสร
และโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของเอกชน ถาเปนโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของ
สโมสร สวนใหญแลวสโมสรจะออกคาใชจายใหกับเยาวชนในโรงเรียนฝกสอน
ฟุตบอลในเรื่องคากินอยูทั้งหมด รวมถึงมีที่พักใหอยูฟรี โดยโรงเรียนฝกสอน
ฟุตบอลของสโมสรเกือบทั้งหมดจะผูกโยงไวกับโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเพื่อให
เยาวชนในโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลไดไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแหงนั้น เชน
โรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด เซ็น MOU ไวกับโรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสรเอสซีจี
เมืองทอง ยูไนเต็ด เซ็น MOU ไวกบั โรงเรียนโพธินมิ ติ วิทยาคม โรงเรียนฝกสอน
ฟุตบอลของสโมสรบุรรี มั ย ยูไนเต็ด ผูกโยงไวกบั โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรรี มั ย
หรือโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสรชลบุรี เอฟซี ที่ผูกโยงไวกับโรงเรียน
ทาขามวิทยาคม จังหวัดชลบุรี เปนตน ในสวนของโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของ
เอกชนนั้น สวนใหญจะเปนแบบเสียคาใชจาย โดยใชสนามฟุตบอลหญาเทียม
แบบใหเชาเปนที่ฝกสอน จากการเก็บขอมูลภาคสนามเบื้องตนพบวา จํานวน
โรงเรียนฝกสอนฟุตบอลแบบเอกชนในเขตจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และเชียงราย
มีอยูราว 40 แหง มีครอบครัวที่พาลูกๆ ไปเรียนในโรงเรียนฝกสอนฟุตบอล
ราว 1,300 ครอบครัว โดยโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลเกือบทั้งหมดจะมีผูฝกสอน
อยางนอย 3 คน เวลาในการฝกสอนมักจะเปนชวงวันหยุดสุดสัปดาห (เย็นวันศุกร
และชวงบายวันเสาร-อาทิตย) วันละประมาณ 2-3 ชั่วโมง นอกจากโรงเรียน
ฝกสอนฟุตบอลทีเ่ กิดขึน้ ใหมแลว ยังมีบางกรณีทเ่ี ปนโรงเรียนทีเ่ กิดขึน้ ใหมที่เนน
ผลิตนักฟุตบอลอยางจริงจังโดยใหทุนกับนักฟุตบอลของโรงเรียน เชน โรงเรียน
วชิราลัย เชียงใหม ซึ่งกอตั้งราวป พ.ศ. 2545 มีทุนโครงการชางเผือก เพื่อรับ
นักฟุตบอลมาเรียนฟรี จนกลายเปนโรงเรียนทีม่ คี วามโดดเดนดานกีฬาฟุตบอล
เปนอันดับตนๆ ของจังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน
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โรงเรียนฝกสอนฟุตบอล ซึ่งสวนมากคือธุรกิจกีฬาของสโมสรฟุตบอล
มีหนาทีโ่ ดยตรงคือการสรางความเปนมืออาชีพใหกบั นักเตะ โดยเริม่ ตัง้ แตเยาวชน
ผูที่ใฝฝนอยากเปนนักฟุตบอลอาชีพ กรณีของโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของ
สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ผูเขียนพบวา โรงเรียนฝกสอนฟุตบอลแหงนี้พยายาม
ปลูกฝงความเปนมืออาชีพใหกับเด็กๆ ใน 2 ดานหลักๆ คือ (1) ดานรางกาย
ที่เนนการฝกทักษะการเลนไปพรอมๆ กับการฝกใหรางกายแข็งแรง กํายํา
มี พ ละกํ า ลั ง ที่ ดี และ (2) ด า นความคิ ด ที่ เ น น ให นั ก เตะต อ งเชื่ อ ฟ ง โค ช
ตองมีระเบียบวินัย รวมถึงมีทัศนคติในการเลนเปนทีม เปนตน
โรงเรียนฝกสอนฟุตบอลที่เกิดขึ้นมากมายนี้ 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
จากทั่ ว ประเทศ มาคั ด ตั ว เพื่ อ เข า เป น เยาวชนของสโมสรบางกอกกล า ส
(สุวชิ า โคตะมี, 21 ตุลาคม 2558) และมีเยาวชนถึง 2,000 คนจากทัว่ ประเทศ
มาคัดตัวเพื่อเขาเปนเยาวชนของสโมสรชลบุรี เอฟซี (R-Know (นามแฝง),
18 ตุลาคม 2558) ความนิยมดังกลาวสะทอนใหเห็นวา เยาวชนและครอบครัว
จํานวนมากตระหนักดีวาการไดเขาสูโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสรตางๆ
คือชองทางสําคัญในการจะพาพวกเขาไปสูฝงฝนของการเปนนักฟุตบอลอาชีพ
ไดในที่สุด
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ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃ¤Ñ´μÑÇ¢Í§ªÅºØÃÕ àÍ¿«Õ ÍÐ¤Òà´ÁÕ

(ÀÒ¾¨Ò¡ Chonburi FootBall Academy, 18 μØÅÒ¤Á 2558)

ตั ว อย า งของเยาวชนที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการมุ ง เข า สู เ ส น ทาง
นักฟุตบอลอาชีพในยุคปจจุบนั เชน อานนท อมรเลิศศักดิ์ (ปจจุบนั สังกัดสโมสร
บุรีรัมย ยูไนเต็ด) เยาวชนจากชุมชนเผาลีซอบนเทือกเขาอันไกลโพนในจังหวัด
เชียงใหม อานนทเริ่มเลนและฝกฟุตบอลกับพอและพี่ชายมาตั้งแตเด็ก ตอมา
อมเรศ อมรเลิศศักดิ์ พีช่ ายของเขา ไดเริม่ มุง หนาสูเ สนทางของวิถอี าชีพลูกหนัง
ไปกอน โดยสามารถคัดตัวติดในโครงการสูค วามเปนเลิศดานกีฬาฟุตบอล หรือ
“เซนเตอรออฟเอ็กเซเลนซ” ที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยจัดขึ้น ทําให
ตอนนั้น “นนท” เริ่มใฝฝนวาอยากจะเดินตามรอยพี่ชายของเขา เพราะเขาเริ่ม
รับรูไดถึงโอกาสที่จะมีสโมสรตางๆ มาเตะตาและดึงตัวไปรวมทีม แลวเขาก็
สามารถเดินตามพี่ชายไปไดในอีก 1 ปตอมา อานนทอยูกับเซนเตอรออฟ
เอ็กเซเลนซไดประมาณ 1 ป ในที่สุดเขาไดรับโอกาสสุดพิเศษดวยการไดเขาสู
โรงเรียนฝกสอนฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด สโมสรชั้นนําของเมืองไทย
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โดยเปนปแรกสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด เปดแคมปเก็บตัวนักเตะเยาวชน ดังนั้น
ทั้งอานนทและพี่ชายของเขาจึงถือเปนนักเตะรุนแรกของบุรีรัมย อะคาเดมี
(โฟรโฟรท,ู 5 ตุลาคม 2558) โดยปจจุบนั อานนทไดเซ็นสัญญาเปนนักเตะอาชีพ
กับสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด เรียบรอยแลว
หากพิจารณาปรากฏการณดังกลาว ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสังคมไทย อาจกลาวไดวา ความนิยมในกีฬา
ฟุตบอลของผูคน (โดยเฉพาะในตางจังหวัด) เกิดขึ้นควบคูไปกับการขยายตัว
ของชนชั้น ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลง
ในภาคชนบทที่ผูคนไมไดยึดถือการผลิตทางการเกษตรแบบครอบครัวชาวนา
ขนาดเล็กอีกตอไป แตเปนการผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชยอยางเขมขน
โดยใชเทคนิคการเกษตรสมัยใหมเขามาทดแทนการใชแรงงานจํานวนมากเชน
ในอดีต สงผลใหแรงงานรุนใหมในชนบทจํานวนมากอพยพเขาหาแหลงงาน
ในภาคการผลิตอื่นๆ และเขาสูระบบการศึกษาจํานวนมากขึ้นและนานขึ้น
แรงงานที่หลุดออกจากภาคการเกษตร (หรือแมแตแรงงานในภาคการเกษตร
เอง) นี้เองที่ผันตัวเองกลายเปน “ชนชั้นใหม” ในแงที่ผูกพันตัวเองเขากับระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมอยางเต็มตัว โดยเฉพาะในดานการบริโภค ดังปรากฏวา
แบบแผนการบริโภคสินคาคงทนระหวางคนเมือง (ชนชั้นกลางเดิม) และชนบท
มีความแตกตางกันนอยมาก จนอาจกลาวไดวา ผูค นสวนใหญในชนบทไทยไมได
มีวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและการบริโภคแบบสังคมชาวนาอิสระรายยอยอีกตอไป
(อภิชาต, 2556: 18-19) ในแงน้ี การมุง เขาสู โรงเรียนฝกสอนฟุตบอล ของเยาวชน
และครอบครัวจํานวนมากคือสวนหนึ่งที่สะทอนใหเห็นวา “ชนชั้นใหม” เหลานี้
กําลังดิ้นรนปรับตัวอยางหนักในทุกชองทาง โดยเฉพาะชองทางที่เสรีนิยมใหม
เขามาเปดพื้นที่ใหพวกเขา คือ ชองทางของการเขาสูอาชีพนักฟุตบอล
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4. Chiang Rai United Academy
เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2555 โดยสโมสร
ไดตกลงเซ็นสัญญา MOU รวมกับโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
โดยมี มร.โรนัลด ไครบคิ (อดีตผูฝ ก สอนทีม Karlsruher SC ในประเทศเยอรมัน
และโคชทีมเยาวชน Ajax Amsterdam ในประเทศฮอลแลนด) เขามาเปน
ผูอํานวยการของอะคาเดมีเพื่อวางโครงสรางการสอนฟุตบอลในระดับเยาวชน
และมีคณ
ุ สาวิน จรัสเพชรานันท เปนผูจ ดั การและบริหารงาน นอกจากนัน้ ยังได
วาจางโคชชาวตางชาติ ทั้งโคชดาลัด โอลิลี่ ชาวไอรแลนด มาเปน ผูฝกสอน
รุนอายุ 14 ป โคชแพทริก ชาวฮอลแลนด เปนผูฝกสอนรุนอายุ 15 ป และ
โคชวัลเดลเล ชาวบราซิล เปนผูฝ ก สอนรุน อายุ 16-18 ป ซึ่งทั้งหมดนีไ้ ดรวมกัน
วางโครงสรางและแนวทางการสอนโดยมีโคชชาวไทยเปน ผูชวย 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 ยูไนเต็ด อะคาเดมี แบงเปน 9 สวน โดยมีโคชดูแล
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
สโมสรจะใหโอกาสเด็กไดพฒ
ั นาตัวเองภายในระยะเวลา 3 ป หลังจากนัน้ ก็จะมี
การประเมินในการตอสัญญาเพื่อจะรับเขาสูชุดกวางจูเนียรตอไป ซึ่งในชุดของ
กวางจูเนียรจะแบงเปน 2 รุน คือ สวนที่ 5 กวางจูเนียร B คือ กลุมเด็กอายุ
13-14 ป และสวนที่ 6 กวางจูเนียร A คือ กลุมเด็กอายุ 15 ป
ระหวางทีอ่ ยูใ นชุดกวางจูเนียรนี้ เด็กจะมีเวลา 3 ป ทีจ่ ะไดรบั การฝกสอน
เพือ่ พัฒนาตัวเอง ซึง่ หลังจากครบ 3 ปแลว สโมสรจะมีการประเมินเพือ่ คัดเลือก
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 จากนัน้ สโมสรจะคัดนักกีฬาทีเ่ ปนนักกีฬาเกรดดีทสี่ ดุ ใหขนึ้ สูท มี ชุดใหญ
ตอไป ซึ่ง ณ ปจจุบัน สโมสรมีแนวคิดที่จะสงทีมเยาวชนของสโมสรเขาแขงขัน
ในระดับดิวิชั่น 3 โดยจะใชชื่อวา “เชียงราย ยูไนเต็ด C” และภายในป 2560
ก็อาจจะสงทีมเยาวชนของสโมสรเขาแขงขันในระดับดิวิชั่น 2 โดยจะใชชื่อวา
“เชียงราย ยูไนเต็ด B” ซึ่งตอนนี้ผูบริหารของสโมสรกําลังหาทีมที่จะทําใหเด็ก
ในทีมเยาวชนไดมีโอกาสเลนอยางจริงจังและสม่ําเสมอ เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก
ไดพัฒนาฝเทาเพื่อไตเตาขึ้นสูทีมชุดใหญตอไป
ปจจุบนั เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี มีเด็กรวมทัง้ หมด (ตัง้ แตอายุ 10-18 ป)
จํานวน 124 คน แบงเปนรุนอายุ รุนละประมาณ 30-32 คน โดยขั้นตอน
การรั บ เด็ ก เข า มาอยู ใ นอะคาเดมี นั้ น เริ่ ม จากการประกาศรั บ สมั ค รเด็ ก
จากทั่วประเทศใหเขามาคัดตัวแขงขันกัน แตสโมสรเองจะมีแนวทางที่ชัดเจน
คือ เนนรับเด็กในทองถิ่นไวกอน (ซึ่งก็คือเนนรับเด็กเชียงรายเปนหลัก) แตถา
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บางตําแหนงยังขาดอยู ก็จะพิจารณาเด็กจากทีอ่ นื่ ๆ มาเสริมแทน โดยสวนใหญ
ก็จะเปนเด็กจากในโซนภาคเหนือ ดังนั้นเด็กที่เปนเด็กตางพื้นที่จริงๆ (ที่ไมใช
เด็กจากภาคเหนือ) ก็จะมีนอ ยมากในทีม ซึง่ เด็กกลุม นัน้ ตองเปนเด็กทีเ่ กงจริงๆ
เทานัน้ สโมสรถึงจะรับเขามา ถาความสามารถพอๆ กับเด็กภาคเหนือก็จะเลือก
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) คุณภาพเพื่อวินัยดี (4) คุณภาพเพื่ออยูดี และ (5) คุณภาพเพื่อสังคมดี
โดยโคชแมกซ (ศยาม สิทธิอาํ ไพ) หัวหนาฝายพัฒนาเยาวชนคนปจจุบนั ไดกลาว
เสริมวา หัวใจหลักของโรงเรียนฝกสอนฟุตบอล คือ การสรางเด็กเพื่อใหกาวขึ้น
สูท มี ชุดใหญ โดยสิง่ ทีจ่ ะเนนมากทีส่ ดุ ก็คอื “ระเบียบวินยั ” “ภาระความรับผิดชอบ”
และ “หนาที่” ดังนั้น เราจะเลือกเด็กที่มีใจสู ไมยอทอตอความลําบาก มีความ
ตระหนักที่อยากจะพัฒนาตัวเองใหไปถึงจุดสูงสุดอยูตลอดเวลา และนอกจาก
เรื่ อ งฟุ ต บอลแล ว ที่ นี่ จ ะสอนทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งในการใช ชี วิ ต ให กั บ เยาวชน
โดยพยายามผลักดันอยางถึงที่สุดที่จะทําใหเด็กเขาใจความหมายของคําวา
“มืออาชีพ” ซึ่งทุกครั้งในการสอนยอมตองมีทั้งแรงกดดัน ทั้งการดุดาวากลาว
มีบทลงโทษ หรืออีกหลายๆ อยาง แตทั้งหมดที่ทํานั้นก็เพื่อการฝกในเรื่องของ
ระเบียบวินัย โดยจะเนนกับเด็กๆ เสมอวา แรงกดดันที่พวกเขาเจอในปจจุบัน
มันคือแรงกดดันทีพ่ วกเขาตองไปเจอในอนาคตเมือ่ พวกเขาตองไปรับภาระหนาที่
ในสนาม (ในฐานะนักเตะอาชีพ) ดังนั้นถาวันนี้พวกเขาไมมีวินัย ในอนาคต
พวกเขาก็จะไมสามารถเปนนักกีฬาที่ดีได
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เนื่องจากความคาดหวังของสโมสร คือการผลิตนักฟุตบอลอาชีพที่ดีเขาสู
วงการฟุตบอลไทย ดังนัน้ เด็กของทีน่ จ่ี งึ ตองไมใชแคเลนฟุตบอลเกงเพียงอยางเดียว
แตยังตองมีทักษะในการใชชีวิตที่ดีดวย ซึ่งทักษะในการใชชีวิตที่ดีก็คือ การรูจัก
สรางวินยั ในตัวเอง ควบคุมตัวเองได และใชชวี ติ เปน ซึง่ การมีทกั ษะในการใชชวี ติ
ที่ดีนี้จะมีประโยชนตออนาคตของเด็กเอง ไมเฉพาะในอาชีพนักฟุตบอลเทานั้น
แตหมายถึงการใชชีวิตหลังการเปนนักฟุตบอลดวย ซึ่งในประเด็นนี้โคชแมกซ
มีความเปนหวงวา เด็กบานเราพอแมมกั จะเปนคนกําหนดทิศทางใหกบั ลูกมาก
เกินไป ผิดกับเด็กฝรัง่ ทีจ่ ะมีอสิ ระในการตัดสินใจเกีย่ วกับอนาคตตัวเองมากกวา
เพราะฉะนั้นเด็กบานเราจึงมักจะมีลักษณะเปน ผูตาม ไมคอยกลาคิดกลาทํา
แมจะเปนเรื่องความรับผิดชอบของตัวเองก็ตาม เมื่อเด็กมาอยูกับเรา เราจึงมัก
จะตองคอยบอกใหทํานูนทํานี่อยูตลอดเวลา เด็กถึงจะทําตาม แตถาเราไมพูด
ไมเขมงวด เด็กก็มักจะปลอยปละละเลยไมเอาใจใสในหนาที่ของตัวเอง ดังนั้น
สิ่งสําคัญที่เราตองทําก็คือ การสอนใหเด็กๆ รูจักรับผิดชอบตัวเอง รูจักหนาที่
ตนเอง ทัง้ ในการเลนฟุตบอลและการใชชวี ติ ถาพวกเขาสามารถทําสิง่ เหลานีไ้ ด
พวกเขาก็จะเปนนักฟุตบอลอาชีพที่ดีในอนาคตไดอยางแนนอน
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4.2 การสรางความเปนมืออาชีพ

àËÅ‹Ò¡Ç‹Ò§¡Ô4 àμÃÕÂÁμÑÇÅ§½ƒ¡«ŒÍÁ
ดานรางกาย
การฝกฝนรางกายคือภารกิจหลักอยางแรกของโรงเรียนฝกสอนฟุตบอล
แหงนี้ เพราะรางกายที่ทั้งแข็งแรงและคลองแคลวคือหัวใจหลักของการเปน
นักฟุตบอลอาชีพ ดังนั้นกิจวัตรประจําวันของโรงเรียนฝกสอนฟุตบอลแหงนี้
จึงเนนการฝกซอมในหลากหลายรูปแบบเพือ่ สรางใหรางกายของเด็กๆ มีความ
พรอมในการจะกาวไปสูการเปนนักฟุตบอลอาชีพตอไป โดยตารางการฝกซอม
4

กวาง เปนคําเรียกดวงปกแข็งชนิดหนึ่งในภาษาถิ่นของภาคเหนือ โดยทางภาคเหนือนิยม
นํากวางมาชนแขงกันจนกลายเปนกิจกรรมยอดนิยมมาจนถึงปจจุบัน กวางโซงเปน
ดวงกวางตัวผู มีมากทางภาคเหนือของไทย โดยเปนกวางที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการตอสู
สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด จึงเลือกกวางโซงมาเปนสัญลักษณของสโมสรอันมีความหมายถึง
การเปนทีมตัวแทนจากภาคเหนือและการเปนทีมที่นักเตะมีเลือดนักสูนั่นเอง ในที่นี้
กวางกิ ซึ่งเปนกวางพันธุที่เขาสั้นกวากวางโซงจึงเปนเหมือนสัญลักษณของทีมอะคาเดมี
ของเชียงราย ยูไนเต็ด นั่นเอง
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ของแตละวันจะเริ่มตนตั้งแตราว 6 โมงเชาของทุกๆ วัน เมื่อเด็กๆ ตองตื่นนอน
เพื่อเตรียมตัวที่จะฝกซอมในเวลา 07.00-08.00 น. (ถาไมมีเรียนก็จะเปลี่ยน
มาฝกซอมในชวง 08.00-09.00 น. แทน) เมือ่ ฝกซอมในชวงเชาเสร็จแลว แตละ
คนก็จะตองกลับไปทีห่ อพักเพือ่ อาบน้าํ แตงตัวเตรียมไปโรงเรียน ซึง่ เด็กๆ จะใช
วิธีเดินไปโรงเรียนเปนหลัก เนื่องจากโรงเรียนอยูไมไกลจากหอพักมากนัก
รวมถึงไดเปนการฝกรางกายไปในตัวดวย จากนัน้ หลังจากเรียนเสร็จ (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 ทุกคนจะตองรีบไปอาบน้ํา
เพือ่ มารอทานขาวพรอมกันในเวลาประมาณ 18.45 น. หลังจากทานขาวเสร็จแลว
ทุกคนจะมีเวลาพักผอนและทําธุระสวนตัวประมาณ 2 ชั่วโมง โดยโคชจะเรียก
ประชุมทีมอีกครั้งในชวง 21.00-22.00 น. เพื่อพูดคุยกันถึงการฝกซอมใน
แตละวันวามีขอดีหรือขอควรปรับปรุงอยางไรบาง รวมทั้งการพูดคุยถึงแทคติค
และแผนการเลนตางๆ หากจะตองมีการแขงขันในวันถัดไป เมือ่ ประชุมทีมเสร็จแลว
ก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะตองแยกยายกันไปนอน ซึ่งดวยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
ทีส่ ะสมมาทัง้ วัน ชวงเวลานีจ้ งึ เปนชวงเวลาแหงความสุขของเด็กๆ อยางแทจริง
กิจวัตรเชนนี้ดําเนินไปทุกวัน ยกเวนแตวาบางสัปดาหที่มีแมตซแขงขันก็อาจจะ
ไดหยุดพักบางประมาณ 1 วัน
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·Õè¾Ñ¡¢Í§àËÅ‹Òà´ç¡¡Ç‹Ò§

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

นอกจากตารางการฝกซอมที่ตองทําเปนประจําแลว ยังมีรายละเอียด
ปลีกยอยอืน่ ๆ ทีถ่ งึ แมจะไมไดเปนกฎระเบียบทีก่ าํ หนดไวเปนลายลักษณอกั ษร
แตเด็กจะตองรูและรับผิดชอบตัวเอง เชน เวลาที่เด็กไดรับบาดเจ็บ เขาจะตอง
ไปเลนฟตเนสเองโดยไมตองใหใครบังคับ เพราะรางกายเปนสิ่งสําคัญของ
นักกีฬา วันทีเ่ ขากลับมาแลวเขาไมสามารถทีจ่ ะสรางความฟตหรือเขาไมสามารถ
ที่จะกลับมาเลนไดเหมือนเดิม นั่นก็คือสิ่งที่เขาจะตองยอมรับวาตัวเขาเองยัง
ทําไดไมดีพอ ที่บอกวาทําไดไมดีพอก็คือ พอถึงสิ้นปเมื่อมีการประเมินในแตละ
ชวงตามที่สโมสรกําหนดไว ก็มีความเปนไปไดที่เด็กจะไมไดรับการตอสัญญา
ซึ่งทําใหเขาจําเปนจะตองไปหาที่อื่นอยูใหม เปนตน ซึ่งกฎระเบียบทุกอยางนี้
ก็เปนไปเพื่อตองการพัฒนาใหเด็กๆ ไดกลายเปนนักเตะอาชีพที่ดีในอนาคต
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ดานความคิด
กระบวนการการสรางความเปนมืออาชีพ นอกจากจะสรางในดานรางกายแลว
ดานความคิดก็เปนสิง่ ทีส่ าํ คัญไมนอ ยไปกวากัน ความเปนมืออาชีพดานความคิด
ที่สําคัญๆ ก็คือ การรูจักรักษาระเบียบวินัยในตนเอง (เชน ซอมอยางเต็มที่
ตรงต อ เวลา รั ก ษาร า งกายให แ ข็ ง แรงอยู เ สมอ เป น ต น ) การเชื่ อ ฟ ง โค ช
การมีทัศนคติที่ดีกับเพื่อนรวมทีม ความเปนมืออาชีพเหลานี้มีผลอยางมาก
ในการจะชี้วัดวานักฟุตบอลคนใดจะประสบความสําเร็จในวงการฟุตบอล
ไดหรือไม จากประสบการณทเี่ คยเปนผูฝ ก สอนฟุตบอลเยาวชนมาอยางยาวนาน
ทั้งที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โรงเรียนที่จังหวัดนครสวรรค รวมถึงเคยเปน
สตาฟโคชฟุตบอลนักเรียนทีมชาติไทยมาถึง 16 ป ทําใหโคชแมกซเขาใจ
ธรรมชาติของนักกีฬาในระดับเยาวชนเปนอยางดี ซึ่งก็รวมถึงการเห็นปญหา
ของการฝกสอนเด็กที่ผานๆ มาดวย ดังที่ไดกลาวไววา “ผมเคยอยูกับเด็กที่
เกงๆ มา สิ่งหนึ่งที่ผมจะสังเกตไดคือ เด็กที่เกงจะไดรับการเอาอกเอาใจเปน
พิเศษ ทําใหสิ่งที่เขาทําบางครั้งซึ่งเปนสิ่งที่ผิดกลายเปนสิ่งที่ไมผิด เขาจะมีสิทธิ
พิเศษบางอยางทีต่ า งจากเด็กนักกีฬาทัว่ ไป เขาจะไดรบั การยกยองมากกวา 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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จากป ญ หาที่ ไ ด เ จอมา เมื่ อ โค ช แมกซ ไ ด ขึ้ น มาเป น หั ว หน า ผู ฝ ก สอน
ของเชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี เขาจึงเนนเปนอยางยิ่งวา “เด็กยิ่งเกงเรา
จะยิง่ เขมงวดและพยายามทีจ่ ะใหเขาตระหนักอยูต ลอดวาเขาเปนนักฟุตบอลที่
มีคณ
ุ คาและตองพัฒนาตัวเองอยูต ลอดเวลา เชน เอกนิษฐ ปญญา (ปจจุบนั เปน
นักเตะอาชีพของสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด) เปนนักกีฬาที่มีพรสวรรคมาก
ตอนผมเขามาทํางานที่นี่ เขาเปรียบเสมือนหัวใจที่สําคัญที่สุดของทีม นักกีฬา
รวมถึงโคชทุกคนจะมองวาการขาดเอกนิษฐจะทําใหทีมไมประสบความสําเร็จ
แตเชื่อไหมครับวาเอกนิษฐเปนคนแรกเลยที่ผมจับนั่งสํารอง เขาเปนนักกีฬา
ทีโ่ ดนผมดุดา มากทีส่ ดุ จนมีครัง้ หนึง่ เขาเคยนอยใจจนเขามาถามผมวา โคชไมโอเค
กับผมเหรอครับ ซึ่งผมก็บอกเขาไปวา ไมใชหรอก แตเขาคือคนที่พิเศษ ดังนั้น
คนทีพ่ เิ ศษก็ควรไดรบั การดูแลแบบพิเศษ เพือ่ ไมใหวนั หนึง่ เขากลายเปนนักเตะ
ที่เกงแตไรวินัย จนกลายเปนนักเตะธรรมดาคนหนึ่งอยางที่เราเห็นกันดาษดื่น
ในประเทศไทย” เขาเคยไปคัดทีมชาติในรุนอายุ 16 ป แตเขาหลุดรอบสุดทาย
ผมก็ บ อกเขาว า “ความผิ ด หวั ง มั น ไมใ ช จุด สิ้ น สุ ด แต มัน เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของ
หลายๆ สิ่ง กอนที่เราจะกาวขึ้นมาสูระดับสูง” จนถึงวันนี้ เอกนิษฐไดขึ้นไปเลน
ในที ม ชุ ด ใหญ แ ล ว เขาได ไ ปสร า งประวั ติ ศ าสตร เ ป น นั ก เตะอายุ น อ ยที่ สุ ด
ที่ทําประตูไดในลีกสูงสุด ผมเชื่อวานั้นคือประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญสําหรับเรา
เขาเปนเด็กทีไ่ มมชี อ่ื เสียง เขาไมใชตดิ ทีมชาติ เขาคือเด็กบานๆ คนหนึง่ แตวนั นี้
เขาสามารถเปดตัวดวยการเปนนักเตะอายุนอยที่สุดที่ยิงประตูในลีกสูงสุด
ของประเทศได ผมบอกวาสิ่งนั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญกวาการติดทีมชาติ ทุกวันนี้
ถาเขามีเวลา เขาจะกลับมาหาผม เขาจะกลับมาซอม และสิง่ ทีผ่ มเห็นจากเขาก็คอื
เขาเปนเด็กเหมือนเดิม วันที่ผมเจอเอกนิษฐเมื่อสามปที่แลวเขาเปนยังไงวันนี้
เอกนิษฐกย็ งั เหมือนเดิม นัน่ คือสิง่ หนึง่ ทีม่ นั ทําใหโคชทุกคนในนีไ้ ดมคี วามภูมใิ จวา
อยางนอยเราสอนเด็กคนหนึ่งใหเปนนักกีฬาที่ดีไดสําเร็จ ตั้งแตวันที่เขาเขามา
ครั้งแรกจนถึงวันที่เขาไมไดนอนในหอพักเราอีกแลว
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นอกจากนี้ จากการสังเกตของโคชแมกซเองยังพบวา เด็กที่มาจากชนชั้น
ตางกัน ลักษณะของเด็กจะแตกตางกัน ทัง้ ความตัง้ ใจในการฝกซอมและรูปแบบ
การใชชีวิตประจําวัน โดยเด็กชนชั้นกลางมักจะมีความอดทนนอย ใจไมคอยสู
แตเลนบอลดี มีทักษะดี อาจเพราะพอแมมีเงินที่จะสงเขาไปเรียนในอะคาเดมี
ตางๆ ตัง้ แตเด็กๆ ตางจากเด็กชนชัน้ ลางทีพ่ อ แมหาเชากินค่าํ ถึงทักษะฟุตบอล
จะไมดีเดนมากนัก แตมีความมุงมั่นตั้งใจสูง เชื่อฟงมากกวา ใสใจกับสิ่งที่ทํา
อยูต ลอด ทําใหเด็กกลุม นีม้ กั จะพัฒนาตัวเองไดดี อยางเชน เด็กทีข่ น้ึ สูท มี ชุดใหญ
ไดอยางบุค (เอกนิษฐ ปญญา) พอแมก็คือคนชนชั้นกลางที่บานขายกวยเตี๋ยว
มีกจิ การเล็กๆ เปนของตัวเอง โชติพฒ
ั น พอแมกข็ ายกวยเตีย๋ ว ก็ไมไดมเี งินทอง
มากมายอะไร อยางลาสุดที่เพิ่งเซ็นสัญญาขึ้นไปเลนทีมชุดใหญอยางโอต
(ศิรพิ งษ อินตะ) อยางจอบ (โชติภทั ร พุม แกว) พอแมกท็ าํ ไรทาํ นา ซึง่ เด็กเหลานี้
สะทอนใหเห็นวา เด็กที่มาจากชนชั้นกลางหรือลางที่มีความตั้งใจสูงสามารถ
ประสบความสําเร็จไดดี อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนเด็กจากชนชั้นไหน ทุกคน
ตองอยูใ นกฎระเบียบเดียวกันทัง้ หมด ซึง่ กฎระเบียบของโรงเรียนฝกสอนฟุตบอล
แหงนีก้ ไ็ ดชอื่ วาเครงครัดและเขมงวดไมแพทใี่ ด ตามหลักปรัชญาทีต่ อ งการฝกฝน
ระเบียบวินัยใหกับเยาวชนอยางแทจริง
4.3 ความสําเร็จของฟารมเพาะพันธุกวางโซง
ณ ปจจุบัน เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี ไดสงเด็กขึ้นไปเปนนักเตะอาชีพ
กับทีมชุดใหญไปแลว 6 คน ตอนนี้ก็บมเพาะกวางรุนใหมๆ ไปเรื่อยๆ โดยมี
เปาหมายวาอีก 5 ปขางหนา ผลผลิตจากอะคาเดมีแหงนี้จะตกผลึกเปน
“ดรีมทีมของเชียงราย ยูไนเต็ด” ทีเ่ กิดจากการฟูมฟกของอะคาเดมีเอง เชนทีเ่ ด็ก
6 คนนี้ทําได ซึ่งก็กลายเปนแรงบันดาลใจใหกับเด็กๆ ในอะคาเดมีชุดปจจุบัน
ในป จ จุ บัน มีโ รงเรีย นฝก สอนฟุ ต บอลเกิ ด ขึ้ น มากมายในประเทศไทย
เมือ่ ถามโคชแมกซวา เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี ไดวางตัวเองไวตรงจุดไหนของ
วงการฟุตบอลเยาวชนของไทย โคชแมกซไดใหคาํ ตอบไวอยางนาสนใจวา “จุดเดน
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ของอะคาเดมีของเราคือ การเปดโอกาสใหเด็กไดไปเลนในระดับไทยลีกเยอะ
เชนปทผี่ า นมามีนกั เตะจากอะคาเดมีของเราไดเซ็นสัญญากับทีมชุดใหญไปแลว
ถึง 6 คน ซึ่งใน 6 คนนี้ ก็มีหลายคนที่ไดโอกาสลงไปสัมผัสกับเกมในลีกสูงสุด
มาแลว ดังนัน้ ในปทผี่ า นมา สิง่ ทีเ่ ห็นชัดเจนเลยก็คอื เราเริม่ มีเด็กเกงๆ ทีเ่ ขามา
หลายคน ทั้งจากอะคาเดมีของบุรีรัมย ยูไนเต็ด หรืออะคาเดมีของชลบุรี เอฟซี
เพราะพวกเขาเริ่มมองเห็นถึงโอกาสที่จะไดเลนในทีมชุดใหญ ซึ่งพอเขามาอยูที่
นี่แลว เห็นไดชัดเจนเลยวา ทุกคนตอบแทนดวยการเลนอยางเต็มรอย เด็กๆ
จะมีความกระหายทุกครั้งเวลาที่เขาเลนกับทีมใหญ เขาจะไมเคยกลัว เวลาผม
กระตุนพวกเขา ผมจะพูดเสมอวา เราคือจุดเล็กๆ นะ เราไมใชทีมใหญเหมือน
ทีมอยางบุรีรัมย ชลบุรี หรือเมืองทอง แตเราจะตองยิ่งใหญ นั่นคือสิ่งที่เรา
พยายามจะกระตุนเด็ก ในขณะที่คนอื่นมักจะพูดวาบอลเด็กแคพัฒนาใหเขารู
วาฟุตบอลเลนยังไงก็พอ แตผมมองวา เราจะตองใสจิตวิญญาณเขาไปดวย คือ
จิตวิญญาณของความมุงมั่นตั้งใจและความเปนมืออาชีพ”
อยางไรก็ตาม ดวยความที่เปนทีมที่อยูเหนือสุดของประเทศ ทําใหเวลามี
การแขงขันในแตละทัวรนาเมนต เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี มักจะตองลําบาก
มากกวาทีมอื่นๆ ที่อยูในเมืองหลวงหรือในจังหวัดใหญ เชน เรื่องการเดินทาง
ที่ไกลมากๆ บางครั้งก็สงผลตอการซอม สงผลตอรางกาย สงผลตอจิตใจ
รวมถึงการที่ตองใชงบประมาณเยอะมากในการเดินทางไปแขงขันในแตละครั้ง
ซึง่ บางครัง้ ก็เปนจํานวนเงินสูงเกือบ 40,000-50,000 บาท เลยทีเดียว ดังนัน้ เด็ก
ของอะคาเดมีแหงนีจ้ ะตองอดทนและทรหดกวาทีอ่ นื่ พอสมควร ซึง่ เปนสิง่ ทีท่ าํ ให
โคชแมกซรสู กึ ภูมใิ จกับเด็กๆ ทุกครัง้ ทีพ่ วกเขาประสบความสําเร็จในการแขงขัน
โดยโคชไดกลาววา “ทุกๆ ครั้งที่ทีมเราประสบความสําเร็จ ไมวาจะเปนรายการ
ของกรมพละฯ รายการถวย ค หรือแมกระทั่งรายการขององคการบริหาร
สวนภูมภิ าค ผมจะรูส กึ ดีใจกับเด็กๆ อยางมาก เพราะพวกเขาตองทํางานหนักมาก
และเมื่อพวกเขาประสบความสําเร็จ มันจึงยิ่งนาภาคภูมิใจมากขึ้นไปอีก”
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นอกจากความภาคภูมิใจในความสําเร็จของทีมแลว โคชแมกซยังเริ่มรูสึก
ยินดีไปกับความสําเร็จสวนตัวของเด็กหลายๆ คน โดยโคชแมกซกลาววา
“เด็กที่มาอยูที่นี่สวนใหญจะเปนเด็กที่ไมไดมีชื่อเสียงโดงดังอะไร แตวันที่เขามา
พิสูจนตัวเองและเราหยิบยื่นโอกาสนั้นให เขาก็ตั้งใจทําไดดี ทําใหพัฒนาตัวเอง
ในทุกๆ เรื่อง ตั้งแตเรื่องความสามารถในทางกีฬาไปจนถึงเรื่องการใชชีวิต
ซึง่ เราตัง้ ใจทําอยางมาก เชน เรามีหอ งดูเกมการแขงขันทีเ่ ราพยายามเปดฟุตบอล
ใหเขาดู เพือ่ ใหเขาไดศกึ ษาเกมการเลนตางๆ ใหเขามีความเขาใจในเกมการเลน
รวมถึงเปนแรงบันดาลใจใหเขาอยากจะเลนใหดีขึ้นดวย ซึ่งตอนนี้ผลสําเร็จ
ก็เริ่มปรากฏใหเห็นคือ เราสามารถผลักดันเด็กของเราไปฝกซอมที่สโมสร
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ดได แลวลาสุดก็เพิง่ ไดไปฝกซอมกับสโมสรบาเยิรน มิวนิค
อีก 2 คน โดยเฉพาะนองโอต (ศิริพงศ อินตะ) ที่ตอนเขามาใหมๆ ยังถือวาเปน
แคเด็กธรรมดาคนหนึง่ ทีไ่ มไดมคี วามสามารถโดดเดนอะไรมากมาย แตเขาเปน
คนทีต่ ง้ั ใจฝกซอมอยางหนัก จนพัฒนาตัวเองไปไดไกลมาก จนสามารถไปคัดตัว
ระดับประเทศแลวไดเปน 1 ใน 16 คน ทีไ่ ดไปฝกซอมกับสโมสรบาเยิรน 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
¡ÑºÊâÁÊÃºÒàÂÔÃ¹ ÁÔÇ¹Ô¤
(ÀÒ¾¨Ò¡ CRUTD Academy 2016, 21 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558)
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5. สรุปทายบท
สําหรับปแอร บูรด เิ ยอ กีฬานัน้ ผูกติดอยูก บั ความเปนชนชัน้ อยางแยกไมออก
เมื่อมองผานมโนทัศน Habitus ทรรศนะ รสนิยม ระบบคิดของผูคนในแตละ
ชนชั้นคือสิ่งที่ถูกปลูกฝงจากครอบครัว โรงเรียน สังคม และปจจัยแวดลอมใน
วิถีชีวิตประจําวัน (Robert E. Washington and Karen, D. 2001: 187-212)
ทวาการกระทําหรือปฏิบัติการทางสังคมของผูคนนั้น ก็หาใชเพียงเรื่องของ
“ผลประโยชน” แตยังรวมไปถึงเรื่องของ “หนาตา” หรือศักดิ์ศรีทางสังคม
เอาเขาจริงๆ ผูคนในแตละชนชั้นจึงตองอาศัย “ยุทธวิธี” เพื่อแสวงหาประโยชน
หรือมูลคาสูงสุดจากสถานการณตางๆ ที่เขาหรือเธอกําลังเผชิญหนาอยูทวา
ศักยภาพ ความสามารถที่แตละคนจะ “จัดการ” หรืออาศัยตนทุนชนิดตางๆ
ที่มีอยูก็ไมอาจจะทําไดอยางเปนอิสระ แตมีสิ่งที่บูรดิเยอเรียกวา “สนามความ
สัมพันธเชิงอํานาจ” ที่เปนเสมือนเงื่อนไขเชิงกระบวนการที่คอยกํากับควบคุม
อยูดวย
เมื่อพิจารณา “การเขาสูอาชีพนักฟุตบอล” ของเยาวชนไทยในตางจังหวัด
(ดังทีไ่ ดเสนอไปขางตน) อาจกลาวไดวา การเขาสูอ าชีพนักฟุตบอลของเยาวชน
ตางจังหวัดคือ “บันได” ไตเตาทางสังคม (social mobility) ของพวกเขา (และ
ครอบครัว) ซึ่งแตละคน แตละกลุม ตางแสดงออกผานปฏิบัติการทางสังคม
เครือขายความสัมพันธ ในรูปแบบที่แตกตางกันไปตามเงื่อนไขบริบททางสังคม
ในแงนี้ กระแสความนิยมของครอบครัวและเยาวชนที่หันหนาเขาสูโรงเรียน
ฝกสอนฟุตบอลที่เกิดขึ้นในชวง 7 ปที่ผานมา จึงสะทอนใหเห็นวาเยาวชนจาก
ครอบครัวชนชัน้ ใหมในตางจังหวัดจํานวนไมนอ ยกําลังดิน้ รนปรับตัวหา “ชองทาง”
หรือแสวงหาพื้นใหมที่เปดออก โดยกลไกและอุดมการณเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม
ทีม่ งุ แปรรูปและผลักดันใหฟตุ บอลกลายเปนสินคาอุตสาหกรรม ทวาการจะเขา
สูอ าชีพนักฟุตบอลไดนนั้ พวกเขาตองเลือกใช “ยุทธวิธ”ี ในการสะสมหรือจัดการ
กับ “ทุนชนิดตางๆ” ภายใตเงือ่ นไขเชิงโครงสรางอํานาจใน “สนามความสัมพันธ”
ของวงการฟุตบอลอาชีพไทย
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ผลพวงทางสังคมจากการเปลี่ยนผานเขาสูภาวะสมัยใหมที่มีตอวัยรุน
ในสังคมนั้นเชื่อกันวามีสวนอยางสําคัญตอการสรางแรงกดดันตอคนหนุมสาว
โดยเฉพาะในสถานการณที่พวกเขาตองเผชิญกับสภาวะ “วิกฤตอัตลักษณ”
(identity crises) การพั ฒนาไปสู ส ภาวะสมั ย ใหม นั้ น ส ง ผลอย า งสํ า คั ญ
ตอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง กระบวนการขัดเกลาทางสังคม และระบบ
จารีต ประเพณี พิธกี รรมตางๆ ที่ (เคย) “ทําหนาที”่ ประคับประคองการเปลีย่ น
ผานจากวัยรุนไปสูวัยผูใหญ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการบริโภค ระบบการศึกษาที่เนนการแกงแยง
แขงขันในสังคมปจจุบัน จึงมักเปนปรากฏการณที่สะทอนผานชีวิตวัฒนธรรม
ของวัยรุน เชน การตอตาน วัฒนธรรมยอย และวัฒนธรรมสมัยนิยม (วสันต,
2553) ปจจุบัน วัยรุนไทยกําลังอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ อันเปนยุคสมัยที่เกิด
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจสังคมทีท่ าํ ใหโครงสรางทางชนชัน้ เกิดการขยายตัว
อยางมีนัยสําคัญ ในตางจังหวัด เยาวชนที่หันหนาเขาสูวงการฟุตบอลจํานวน
ไม น อ ย พวกเขาคื อ ลู ก หลานของครอบชนชั้ น ใหม ที่ เ ป น ผลผลิ ต จากการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางเศรษฐกิจสังคมไทย
หลังป 2552 การขยายตัวของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยที่ทําใหตลาด
แรงงานของนักฟุตบอลขยายตัวขึ้นมา กลายเปนอีกหนึ่งชองทางของครอบครัว
ชนชั้นใหมในตางจังหวัดใชเปนกลไกของการเลื่อนฐานะทางสังคม อันเปน
กระบวนการสังคมทีด่ าํ เนินควบคูไ ปการทีพ่ นื้ ทีข่ องกีฬาฟุตบอลไดหลุดออกจาก
การกํากับในรั้วโรงเรียน มาเปน “กีฬาสําหรับการรับชม” ในสังคมสมัยใหม
การเขาถึงกีฬาฟุตบอลจึงขยายวงออกไปไกลกวาเดิมมาก จากที่ชนชั้นกลาง
ในเมืองคือผูบ ริโภคเกมฟุตบอลตางประเทศ (ผานการถายทอดสดทางโทรทัศน)
แนวโนมของการบริโภคฟุตบอลไดขยายวงไปสูกลุมคนชนชั้นลางหรือชนชั้น
แรงงานในเมือง และปจจุบนั เปนยุคสมัยทีอ่ ตุ สาหกรรมฟุตบอลไทยไดประกอบ
สราง “พืน้ ทีแ่ บบใหม” ทีเ่ ปดโอกาสใหเยาวชนจากครอบครัวชนชัน้ ใหมไดเขามา
รวมสรางสรรควัฒนธรรมฟุตบอล การบริโภคและชมเชียรฟุตบอล โรงเรียน
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ฝกสอนฟุตบอลถือเปน “พื้นที่ใหม” อีกพื้นที่หนึ่งที่กอตัวขึ้นมาควบคูไปกับการ
พัฒนาอุ ตสาหกรรมฟุ ตบอลอาชีพไทย กลายเปนพื้นที่แห งความหวั งของ
ครอบครัวและเยาวชนชนชัน้ ใหม ทีจ่ ะใชเปนกลไกเลือ่ นฐานะทางสังคม ทัง้ ความ
สําเร็จทางการเงิน การมีอาชีพที่มั่นคง และมีตัวตนเปนที่ยอมรับในสังคม

6
ฟุตบอล อํานาจตางจังหวัด
และพื้นที่วัฒนธรรมใหม
ชาลินี สนพลาย

1. บทนํา
เมื่ อ พิ จ ารณาจากยอดผู ช มฟุ ต บอลไทยพรี เ มี ย ร ลี ก รวมในทุ ก สนาม
ที่มีแนวโนมสูงขึ้นทุกฤดูกาล (อาจินต ทองอยูคง และคณะ, 2559) เรตติ้งผูชม
ของสถานี โ ทรทั ศ น ใ นช ว งที่ มี ก ารถ า ยทอดฟุ ต บอลลี ก ที่ สู ง กว า ความนิ ย ม
โดยเฉลีย่ ของสถานี (โพซิชนั่ นิง่ , 2558) และการสํารวจของนิดา โพล (นิดา โพล,
2558) ทําใหเราไมอาจปฏิเสธไดวา ปจจุบนั ฟุตบอลไทยกําลังไดรบั ความนิยมสูงขึน้
อยางตอเนื่องจนกลายเปนกีฬามหาชนชนิดหนึ่งของสังคมไทย ขณะเดียวกัน
งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ฟุ ต บอลไทยจํ า นวนหนึ่ ง พบว า เกื อ บทุ ก จั ง หวั ด
ในประเทศไทยลวนมีสโมสรฟุตบอลอยางนอยหนึ่งสโมสร (ยกเวนจังหวัด
แมฮองสอนและจังหวัดบึงกาฬ) ซึ่งสงผลใหสโมสรฟุตบอลกลายเปนศูนยรวม
แหงความภาคภูมิใจและการทํากิจกรรมนอกบานแหงใหมของผูคนในแตละ
จังหวัด (Chuenchanok Siriwat, 2012 และกุลวิชญ สําแดงเดช, 2551)
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อยางไรก็ตาม ในดานการดําเนินธุรกิจนั้น สโมสรฟุตบอลเปนธุรกิจที่ใช
เงินลงทุนจํานวนมาก ในฤดูกาล 2556 มีการประมาณการวาสโมสรฟุตบอล
ในไทยพรีเมียรลีกทั้งหมด 18 สโมสร ใชเงินลงทุนรวมกันประมาณ 1,800
ลานบาท โดยสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ใชเงินลงทุนสูงสุด ประมาณ
300 ลานบาท รองลงมา ไดแก สโมสรบุรรี มั ย ยูไนเต็ด ประมาณ 200 ลานบาท
และสโมสรบีอีซี เทโรศาสน ใชเงิน 135 ลานบาท (สยามกีฬา, 2556: 36-37)
ซึ่งเงินลงทุนเหลานี้ของแตละสโมสรมาจากผูสนับสนุน (sponsors) เปนหลัก
(จีระศักดิ์ โจมทอง, 2559) แตในแงของผลประกอบการ สโมสรฟุตบอล
กลับเปนธุรกิจที่ไมสรางผลกําไรที่เปนตัวเงินใหแกผูลงทุนนัก จากการเปดเผย
ผลประกอบการของนิ ติ บุ ค คลในหมวดธุ ร กิ จ กิ จ กรรมด า นสโมสรกี ฬ าของ
กรมธุรกิจการคาในป 2556 เพือ่ จัดอันดับนิตบิ คุ คลทีม่ ผี ลประกอบการขาดทุน
สูงสุด 10 อันดับแรก พบวา มีนิติบุคคลที่เปนสโมสรฟุตบอลติดอันดับถึง
9 อันดับ ขณะที่การจัดอันดับนิติบุคคลที่มีผลประกอบการไดกําไรสุทธิสูงสุด
10 อันดับแรก กลับมีสโมสรฟุตบอลติดอันดับเพียง 5 อันดับ และไดกําไรเพียง
เล็กนอยเทานั้น (รวิวรรณ รักถิ่นกําเนิด, 2556) ดังนั้นธุรกิจนี้จึงจําเปนตอง
อาศัยความเขมแข็งทางการเงิน และความสามารถของผูบริหารในการระดม
ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางมากเพือ่ ใหสามารถระดมทรัพยากรมาอุดหนุน
และขับเคลื่อนสโมสรฟุตบอลใหประสบความสําเร็จ ในแงนี้สโมสรฟุตบอล
จึงสามารถถูกมองในฐานะศูนยรวมเครือขายทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของผูบริหารสโมสรไดดวย
สําหรับกรณีของสโมสรชลบุรี เอฟซี นัน้ ก็อยูภ ายใตเงือ่ นไขดังกลาวเชนกัน
ผูบริหารของสโมสรชลบุรี เอฟซี คือ วิทยา คุณปลื้ม นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี บุตรชายของสมชาย คุณปลื้ม (กํานันเปาะ) และนองชายของ
สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลยิ่งลักษณ
ชินวัตร ดวย จากการเปดเผยของผูอ าํ นวยการฝายประชาสัมพันธและการตลาด
ของสโมสรพบวา สโมสรชลบุรี เอฟซี อาศัยงบประมาณสนับสนุนจากผูส นับสนุน
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สูงถึงรอยละ 70 โดยผูสนับสนุนจํานวนหนึ่งใหการสนับสนุนสโมสรเพราะ
มีสายสัมพันธทดี่ กี บั ผูบ ริหารสโมสร นอกจากนี้ สโมสรยังไดรบั การอํานวยความ
สะดวกบางประการจากตําแหนงทางการเมืองของผูบริหาร ซึ่งเปนนักการเมือง
ในกลุม “เรารักชลบุรี”1 (จีระศักดิ์ โจมทอง, 2557) เนื้อหาบทนี้จะนําเสนอให
เห็ น ถึ ง เครื อ ข า ยทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คมของตระกู ล คุ ณ ปลื้ ม
ในการกอตั้งและขับเคลื่อนสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี นับตั้งแตจุดเริ่มตน
จนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยแบงการนําเสนอเปน 3 สวน คือ (1) เสนทางสูสนาม
ฟุตบอล กลาวถึงเครือขายทางสังคมของตระกูลคุณปลื้มที่ชักจูงใหพวกเขา
ก า วเข า สู ว งการฟุ ต บอลซึ่ ง เริ่ ม จากการสนั บ สนุ น ที ม ฟุ ต บอลของโรงเรี ย น
อัส สั ม ชั ญ ศรี ร าชา ก อ นที่ จ ะตั้ ง สโมสรฟุ ต บอลชลบุ รี เอฟซี ในภายหลั ง
(2) ทอน้ําเลี้ยงขางสนาม กลาวถึงเครือขายทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
ตระกูลคุณปลืม้ ทีใ่ หการสนับสนุนการดําเนินกิจการสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี
และ (3) ผูเลนคนที่ 12 กลาวถึงเครือขายทางการเมืองที่มีบทบาทในการสราง
ฐานแฟนบอลใหกบั สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ในระยะเริม่ ตน ตลอดจนบทบาท
ของสโมสรฟุตบอลที่มีสวนเกื้อหนุนใหเกิดเครือขายทางสังคมรูปแบบใหม
ของตระกูลคุณปลื้มขึ้น

1

กลุม “เรารักชลบุร”ี เปนกลุม การเมืองทีม่ นี กั การเมืองตระกูลคุณปลืม้ เปนแกนนํา โดยถูกใช
ในการรณรงคหาเสียงเลือกตัง้ ทองถิน่ จากการสืบคนพบวา ชือ่ นีถ้ กู นํามาใชครัง้ แรกในการ
หาเสียงเลือกตัง้ นายกเมืองพัทยาของอิทธิพล คุณปลืม้ ในป 2551 (โพสตทเู ดย, 2550: A12)
จากนั้นถูกใชในการหาเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี (อบจ.) ของ
วิทยา คุณปลื้ม ในป 2551 แมในป 2554 กลุมตระกูลคุณปลื้มไดตั้งพรรคพลังชลขึ้นแลว
แตในการหาเสียงเลือกตัง้ นายก อบจ.ชลบุรี ในป 2555 วิทยาก็ยงั คงใชชอื่ กลุม เรารักชลบุรี
ในการหาเสียงเลือกตั้งอยูเชนเดิม
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2. เสนทางสูสนามฟุตบอล:
สายสัมพันธแหงอัสสัมชัญ ศรีราชา
จากขอมูลในหนังสือ กวาจะเปนฉลามชล (วาวี วิวัฒนา, ม.ป.ป.) และ
การสัมภาษณผูบริหารสโมสรชลบุรี เอฟซี สามารถสรุปไดวา เสนทางสูวงการ
ฟุตบอลไทยของนักการเมืองในกลุมเรารักชลบุรี ซึ่งในที่นี้หมายถึงตระกูล
คุณปลื้มเปนพิเศษนั้น เริ่มตั้งแตฟุตบอลลีกอาชีพของไทยยังไมไดกอตัวขึ้น
อยางเปนรูปเปนราง จุดเริ่มตนของพวกเขาจึงไมไดอยูในสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ตั้งแตแรก แตอยูที่ทีมฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ซึ่งพวกเขา
เปนศิษยเกา
ในสังคมไทย สถานศึกษานั้นนอกจะทําหนาที่เปนแหลงศึกษาเลาเรียน
ประสิทธิ์ประสาทความรูแลว ยังทําหนาที่เปนแหลงสรางสายสัมพันธของ
ผูเ รียนไดอกี ดวย ดังเชนกรณีของสโมสรชลบุรี เอฟซี จุดเริม่ ตนในวงการฟุตบอล
ของกลุม ผูบริหารสโมสรชลบุรี เอฟซี ก็เริ่มตนขึ้นจากเครือขายของศิษยเกา
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ศรี ร าชา อั น ประกอบไปด ว ย ธนศั ก ดิ์ สุ ร ะประเสริ ฐ
อรรณพ สิงหโตทอง สนธยา คุณปลื้ม และวิทยา คุณปลื้ม สโมสรชลบุรี เอฟซี
จึงเชื่อมโยงกับโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา อยางใกลชิด และในฤดูกาล 2556
สโมสรชลบุรี เอฟซี ยังไดออกแบบเสื้อชุดเยือนของพวกเขาใหเปนสีแดง-ขาว
ซึ่ ง เป น สี ป ระจํ า โรงเรี ย น เพื่ อ เป น การระลึ ก ถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องโรงเรี ย น
กับสโมสรดวย (Shark Channel Oﬃcial, 2556ข)
ชวงป 2535 บราเดอรหลุยส ชาแนล หรือภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ไดยา ยจากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ซึง่ เปนโรงเรียนทีม่ ชี อื่ เสียงดานฟุตบอล
นักเรียนมาเปนผูบ ริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ผูบ ริหารคนใหมตอ งการ
พัฒนาทีมฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จึงไดริเริ่มโครงการฟุตบอล
ชางเผือกเพือ่ คัดเลือกนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษดานการเลนกีฬาฟุตบอล
เขาสูทีมฟุตบอลของโรงเรียน ในการนี้ ภารดาวิริยะตองการหาคนมาชวย
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ดําเนินงานโครงการจึงมองหาจากกลุมศิษยเกาโรงเรียน และพบวาธนศักดิ์
สุระประเสริฐ มีประสบการณในการทําทีมฟุตบอลของโรงเรียนรัตนโกสินทร 9
และโรงเรียนสมุทรพิทยาคมมากอน และมีความสนใจในเรื่องนี้ จึงไดชวนให
ธนศักดิ์เขามาชวยงานทีมฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
หลังจากธนศักดิเ์ ขามาชวยงานทีมฟุตบอลของโรงเรียนก็ไดพบกับอรรณพ
ซึ่งกลับมาที่โรงเรียนเพื่อรับ-สงลูกชาย (ศศิศ สิงหโตทอง) ซึ่งกําลังเรียนที่
อัสสัมชัญ ศรีราชา จึงไดชวนอรรณพใหเขามาชวยงานอีกแรง อรรณพ ซึง่ ชืน่ ชอบ
ฟุ ต บอลและเคยเป น นั ก กี ฬ าฟุ ต บอลของโรงเรี ย นมาก อ นจึ ง ได ต อบตกลง
การเขามาของอรรณพนีเ่ องเปนจุดเริม่ ตนของตระกูลคุณปลืม้ ในวงการฟุตบอลไทย
เนือ่ งจากอรรณพรูจ กั สนิทสนมกับสนธยา คุณปลืม้ อยูแ ลวตัง้ แตสมัยเรียน และ
ครอบครัวสิงหโตทองของอรรณพกับครอบครัวคุณปลืม้ ของสนธยาก็รจู กั มักคุน
กันอยูแลวเชนกัน อรรณพจึงชวนใหสนธยาเขามาสนับสนุนโครงการฟุตบอล
ชางเผือกของโรงเรียน และตอมาวิทยาจึงตามเขามามีสวนรวมในการทําทีม
ฟุตบอลของโรงเรียนดวยอีกคน จากคําบอกเลาของสนธยา การทําทีมฟุตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา นี้ พวกเขาแบงหนาที่กันโดย “พี่ณพดูทีม พี่ตุย
(ธนศักดิ์ – ผูว จิ ยั ) ประสานงานทัว่ ไป ประสานงานกับสปอนเซอร ผมก็ในฐานะ
ผูสนับสนุน หาทุน หาพรรคพวกมาชวยกันทํา” (วาวี วิวัฒนา, ม.ป.ป.: 59)
หลังจากทําทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ไดระยะหนึ่ง อรรณพ
ไดไปเริม่ โครงการทีมฟุตบอลทีโ่ รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยอีกแหง เพือ่ สราง
นักฟุตบอลรุน เล็ก และสงตอเขาโครงการฟุตบอลชางเผือกของอัสสัมชัญ ศรีราชา
ขณะทีท่ มี ฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ประสบความสําเร็จและมีชอื่ เสียง
ก็ประจวบเหมาะกับชวงทีส่ มาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยมีแนวคิดทีจ่ ะจัดการ
แขงขันฟุตบอลอาชีพขึน้ ในป 2539 อรรณพไดรบั เชิญจากวรวีร มะกูดี ใหมาชวย
บริหารสโมสรสิงห เทโรศาสน (ปจจุบันคือสโมสรบีอีซี เทโรศาสน) หลังจาก
บริหารสโมสรสิงห เทโรศาสน ได 1 ฤดูกาล อรรณพก็ออกมาทําทีม “ชลบุรี
สันนิบาตสมุทรปราการ” (เดิมคือสโมสรสันนิบาตสมุทรปราการ) เพื่อสงลง

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

127

แขงขันในดิวิชั่น 1 โดยใชนักฟุตบอลที่จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา และ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี
ป 2542 ไดมกี ารจัดแขงขันรายการโปรวินเชียลลีก ซึง่ เปนการแขงขันของ
สโมสรฟุตบอลจากจังหวัดตางๆ ขึ้น เมื่อการแขงขันผานไป 1 สโมสรฟุตบอล
จังหวัดปตตานีถอนตัวไป กลุมของชลบุรีจึงไดสงทีมเขาแขงในรายการนี้อีก
1 ทีม ในชือ่ “สโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุร”ี ภายใตการสนับสนุนของสมาคมกีฬา
จังหวัดชลบุรี ทําใหกลุมชลบุรีมีสโมสรฟุตบอลในการดูแลทั้งหมด 2 สโมสร
(ตอมาสโมสรชลบุรีสันนิบาตสมุทรปราการไดเปลี่ยนชื่อเปน สโมสรฟุตบอล
ศรีราชา เอฟซี, ศรีราชาบานบึง เอฟซี และปจจุบนั โอนสิทธิใ์ หแกสโมสรทวีวฒ
ั นา
เอฟซี) อรรณพในฐานะผูบริหารหลักของทั้ง 2 สโมสร เลือกนักฟุตบอลฝมือดี
ที่จบจากโครงการฟุตบอลชางเผือกของอัสสัมชัญ ศรีราชา ไปเลนใหกับสโมสร
ฟุตบอลจังหวัดชลบุรีที่แขงขันอยูในโปรวินเชียลลีก สวนสโมสรชลบุรีสันนิบาต
สมุทรปราการซึ่งแขงขันอยูดิวิชั่น 1 นั้น ใชนักฟุตบอลจากโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี เปนสวนใหญ (วาวี วิวัฒนา, ม.ป.ป.: 74)
สโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรแี ขงขันในโปรวินเชียลลีกอยูร ะยะหนึง่ สมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทยจึงมีแนวคิดที่จะ “รวมลีก” อรรณพตองการใหสโมสร
ของพวกเขาไดเลื่อนชั้นขึ้นไปเลนในลีกสูงสุดของประเทศ จึงปรึกษากับสนธยา
และวิทยา เพื่อดึงวิทยา เลาหกุล เขามาเปนผูจัดการทีม และในที่สุด ป 2549
สโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรีในฐานะผูชนะเลิศโปรวินเชียลลีก ฤดูกาล 2548
ไดรบั สิทธิใ์ หเขารวมแขงขันรายการไทยลีกซึง่ เปนจุดเริม่ ตนของการพัฒนาสโมสร
ไปสูค วามเปนมืออาชีพและปรับเปลีย่ นภาพลักษณใหมคี วามทันสมัย โดยเฉพาะ
หลังจากสโมสรชนะเลิศรายการไทยพรีเมียรลกี ในฤดูกาล 2550 และไดรบั สิทธิ์
ให เ ข า ร ว มแข ง ขั น ในรายการฟุ ต บอลสโมสรชิ ง ชนะเลิ ศ แห ง เอเชี ย (Asian
Champion League – ACL) ในฤดูกาล 2551 และตองจดทะเบียนเปนบริษัท
นิตบิ คุ คลและพัฒนาสโมสรตามขอบังคับของสมาพันธฟตุ บอลแหงเอเชีย (Asian
Football Confederation – AFC) ในป 2552 จนกลายเปนสโมสรชลบุรี เอฟซี
ในปจจุบัน
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กลาวไดวา สโมสรชลบุรี เอฟซี นั้น ถูกสรางขึ้นมาจากความรวมมือ
ของศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ทีซ่ งึ่ เปนแหลงถักทอเครือขายทางสังคม
แหงหนึ่งของสนธยาและวิทยา คุณปลื้ม นั่นเอง

3. ทอนํ้าเลี้ยงขางสนาม:
ที่มาของผูสนับสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี
การทําสโมสรฟุตบอลไทยนั้นจําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งเงิน
ลงทุนนีอ้ าจมาจากเจาของสโมสรเอง หรือมาจากการสนับสนุนภายนอก ในแงน้ี
ฐานะทางเศรษฐกิจและเครือขายความสัมพันธของผูบริหารสโมสรจึงเปน
เรือ่ งสําคัญ เพราะผูบ ริหารทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจดียอ มสามารถใหการสนับสนุน
สโมสรไดมาก ขณะที่ผูบริหารที่มีเครือขายความสัมพันธกวางขวางก็สามารถ
ระดมความสนับสนุนจากเครือขายของเขาทั้งที่อยูในภาครัฐและภาคเอกชนให
เขามาสนับสนุนสโมสรได (ชาลินี สนพลาย, 2557: 40-44) ดังนั้นการศึกษา
ความสัมพันธระหวางสโมสรฟุตบอลกับนักการเมืองผูเ ปนเจาของสโมสรจึงตอง
ใหความสําคัญกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจและการเมืองของนักการเมืองดวย
ตระกูลคุณปลื้ม
บุคคลสําคัญทีท่ าํ ใหตระกูลคุณปลืม้ กลายเปนทีร่ จู กั กวางขวางทัง้ ในจังหวัด
ชลบุ รี แ ละภายนอกคื อ สมชาย คุ ณ ปลื้ ม หรื อ ที่ สั ง คมไทยคุ น เคยในชื่ อ
“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
ลงไปดวยเหตุผลเรื่องคดีความและปญหาสุขภาพ (ผูจัดการออนไลน, 2556)
แตมรดกทางธุรกิจและทางการเมืองที่สมชายสรางไวยังคงไดรับการสืบสาน
โดยลูกทั้ง 5 คน จากการรวบรวมของโอฬาร ถิ่นบางเตียว (2554: 605)
พบวา ปจจุบันธุรกิจที่อยูในความครอบครองของตระกูลคุณปลื้มมีทั้งหมด
18 บริษัท (โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2554: 605) สําหรับบทบาททางการเมือง
ของตระกูลคุณปลื้มนั้น ในชวงป 2518-2548 (กอนหลบหนีคดีในป 2549)
มีอยางนอย 17 คน ไดรบั การสนับสนุนจากสมชายจนไดรบั ชัยชนะในการเลือกตัง้
ระดับชาติ โดยในจํานวนนี้รวมถึงดรงค สิงหโตทอง ผูเปนลุงของอรรณพ
สิงหโตทอง รองประธานสโมสรชลบุรี เอฟซี ดวย (เวียงรัฐ เนติโพธิ์ อางถึงใน
ผาสุก พงษไพจิตร และสังศิต พิรยิ ะรังสรรค, 2537: 206-216; พรชัย เทพปญญา,
2552: 178 และโอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2554: 141-145)
ปจจุบันทายาทของสมชายที่ยังมีบทบาททางการเมืองอยู 4 คน ไดแก
สนธยา คุณปลื้ม (อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม และหัวหนาพรรค
พลังชล), วิทยา คุณปลื้ม (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี และหัวหนา
กลุม เรารักชลบุร)ี , อิทธิพล คุณปลืม้ (นายกเมืองพัทยา) และณรงคชยั คุณปลืม้
(นายกเทศบาลเมืองแสนสุข) ขณะที่ทายาทของนักการเมืองบางสวนที่สมชาย
เคยใหการสนับสนุนก็ยังคงเปนนักการเมืองในสังกัดกลุมเรารักชลบุรีและ
พรรคพลังชล เชน พฤฒิพงศ สิงหโตทอง และบรรจบ สิงหโตทอง ซึง่ เปนทายาท
ของดรงค สิงหโตทอง เปน ส.อบจ. ในกลุมเรารักชลบุรี และสันตศักดิ์ (จรูญ)
งามพิเชษฐ และลูกชายของเขา ปรเมศวร งามพิเชษฐ เปนอดีต ส.ส. พรรคพลังชล
ขณะที่บางสวนไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นและเปนคูแขงทางการเมืองของ
พรรคพลังชล เชน สราวุฒิ เนื่องจํานงค ลูกของประโยชน เนื่องจํานงค เปน
อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปต ย และจิรวุฒิ สิงหโตทอง เปนอดีตผูส มัครรับเลือกตัง้
ส.ส. พรรคเพื่อไทย อยางไรก็ตาม เมื่อตนป 2558 กลุมชลบุรีไดขายสิทธิ์
การดําเนินงานสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด ใหกับพรรณธฤต เนื่องจํานงค หลาน
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ของประโยชน เนื่องจํานงค จึงอาจวิเคราะหไดวาสายสัมพันธของพวกเขา
อาจจะไมไดขาดสะบั้นไปเสียทีเดียว สวนกรณีของจิรวุฒิ สิงหโตทอง นั้น
ผูใ หสมั ภาษณซง่ึ ไมประสงคออกนาม (2554) เลาใหฟง วา ผูส มัครทีพ่ รรคพลังชล
สงลงแขงขันในเขตเดียวกับจิรวุฒิเปนผูสมัครที่พรรคตั้งใจ “ยอมให” เนื่องจาก
จิรวุฒิกับตระกูลคุณปลื้ม “เปนพวกกัน”
บทบาทการเปน ผูสนับสนุนนักการเมืองจนสามารถชนะการเลือกตั้งได
โดยเฉพาะกรณีของนิคม แสนเจริญ ซึ่งเปนนองเขยของสติล คุณปลื้ม (ภรรยา
ของสมชาย) ส ง ผลให ส มชายมี โ อกาสสร า งสายสั ม พั น ธ กั บ นั ก ธุ ร กิ จ และ
นักการเมืองระดับชาติ สายสัมพันธนมี้ สี ว นชวยใหเขาสามารถดึงโครงการพัฒนา
ตางๆ มาสูจังหวัดชลบุรีไดสะดวกขึ้น และสงผลตอเนื่องใหสถานะทางสังคม
ของสมชายดีขึ้นดวย
นับไดวาตระกูลคุณปลื้มเปนตระกูลที่มีเครือขายทางการเมืองและสังคม
กวางขวางมากที่สุดตระกูลหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ดังนั้นเครือขายทางสังคม
ที่กวางขวาง ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและตําแหนงทางการเมืองของ
พวกเขาจึงมีสว นสําคัญทีท่ าํ ใหพวกเขาสามารถเกือ้ หนุนและบริหารสโมสรชลบุรี
เอฟซี ไดถงึ ปจจุบนั โดยการสนับสนุนของพวกเขาทีม่ ตี อ สโมสรชลบุรี เอฟซี นัน้
อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก ทรัพยากรสวนตัว ทรัพยากรที่ระดมจาก
เครือขาย และทรัพยากรจากภาครัฐ
1. ทรั พ ยากรส ว นตั ว : การทํ า สโมสรฟุ ต บอลนั้ น ต อ งใช เ งิ น ลงทุ น
จํานวนมาก ดวยเหตุนี้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตระกูลคุณปลื้มจึงเอื้อ
ใหพวกเขาสามารถสนับสนุนสโมสรชลบุรี เอฟซี ไดตั้งแตยุคสมัยที่ฟุตบอลลีก
ของไทย ยังไมไดรบั ความนิยมจนถึงปจจุบนั ทีแ่ มฟตุ บอลลีกจะไดรบั ความนิยม
มากขึ้นแลว แตสโมสรฟุตบอลก็ยังประสบปญหาการขาดทุนอยู โดยใชเงินทุน
สวนตัวของตระกูลคุณปลื้ม
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เรา (วิทยา – ขอความในวงเล็บโดยผูว จิ ยั ) ทํา ไมเคยโปรโมท ทีเ่ ราจาย
ไมมีใครรู เราจายปหนึ่ง 5-10 ลาน เราไมเคยพีอาร เพราะเราไมหวังฐานเสียง
แตคนพื้นที่รู คนทองถิ่นรูเอง กองเชียรเขารูเอง (สุกรี แมนชัยนิมิต, 2552)
ตั้งแตอดีตงบประมาณทําทีมใชเงินสวนตัวลวนๆ เลย สวนตัวกับ
สปอนเซอร (วิทยา คุณปลื้ม, 2554)
2. ทรัพยากรทีร่ ะดมจากเครือขาย: ดังทีไ่ ดกลาวไปแลววา รายไดสว นใหญ
ของสโมสรชลบุรี เอฟซี มาจากการอุดหนุนของผูสนับสนุน (sponsors)
อยางไรก็ตาม ผูส นับสนุนเหลานีม้ แี รงจูงใจในการสนับสนุนแตกตางกัน ผูเ ขียน
จึงแบงประเภทของผูสนับสนุนตามลักษณะของแรงจูงใจได 3 ประเภท คือ
(1) ผูส นับสนุนทีเ่ ขามาสนับสนุนตามมูลคาทางการตลาดของสโมสร
ผูส นับสนุนกลุม นีม้ กั ใหการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลหลายสโมสร โดยเลือกจาก
สโมสรที่มีอันดับคะแนนการแขงขันที่ดี เชน ไดอันดับที่ 1-4 เปนตน หรือเลือก
จากสโมสรที่มียอดเฉลี่ยผูเขาชมในสนามตอฤดูกาลจํานวนมาก ตัวอยางของ
ผูสนับสนุนในกลุมนี้ เชน จักรยานยนตยามาฮา และสายการบินแอรเอเชีย
(จีระศักดิ์ โจมทอง, 2557)
(2) ผูสนับสนุนที่สัมพันธกับฐานแฟนบอลหรือถิ่นที่ตั้งของสโมสร
จากการสํารวจผูส นับสนุนของสโมสรฟุตบอลพบวา แตละสโมสรมักมีผสู นับสนุน
สัมพันธกับแฟนบอล สําหรับสโมสรชลบุรี เอฟซี ผูสนับสนุนในกลุมนี้ ไดแก
น้ําอัดลมบิ๊กโคลา และเครื่องปรับอากาศไดกินส ซึ่งมีที่ตั้งโรงงานอยูในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี และ AIA ซึง่ มีลกู คาในจังหวัดชลบุรสี งู เปนอันดับทีส่ องของประเทศ
(รองจากกรุงเทพมหานคร) (จีระศักดิ์ โจมทอง, 2559)
(3) ผูส นับสนุนทีส่ มั พันธกบั ผูบ ริหารสโมสร ในทีน่ จี้ ะใหความสนใจ
กับผูสนับสนุนกลุมนี้เปนหลัก
ชวงทีฟ่ ตุ บอลลีกในประเทศยังไมไดรบั ความนิยมมากเชนปจจุบนั
การหาเงินทุนจากภาคเอกชนนับเปนเรื่องยาก ดังนั้นสายสัมพันธกับภาคธุรกิจ
เอกชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรีของตระกูลคุณปลื้มจึงสามารถชวยให
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สโมสรชลบุ รี เอฟซี ได รั บ การสนั บ สนุ น จากภาคเอกชนได ง า ยขึ้ น (สุ ก รี
แมนชัยนิมิต, 2552) แมตอมาฟุตบอลไทยลีกจะไดรับความนิยมมากขึ้น
แตสายสัมพันธสวนตัวของตระกูลคุณปลื้มก็ยังมีบทบาทในการระดมความ
สนับสนุนจากภาคเอกชนอยู โดยผูส นับสนุนในฤดูกาล 2556 ของสโมสรชลบุรี
เอฟซี ไดแก เครื่องดื่มตราชาง กลุมบริษัทสามารถ (ผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือ
ไอ-โมบาย) รานสะดวกซื้อ 7-11 และบริษัทพัฒนาที่ดินเหมราชนั้นเขามา
สนับสนุนเพราะมีสายสัมพันธสวนตัวกับสนธยา คุณปลื้ม (อรรณพ สิงโตทอง,
2557; สุกรี แมนชัยนิมิต, 2552 และจีระศักดิ์ โจมทอง, 2559) นอกจากนี้
บางครัง้ ยังปรากฏวามีธรุ กิจของกลุม ผูบ ริหารสโมสรชลบุรี เอฟซี เองเขามาเปน
ผูส นับสนุนชัว่ คราวใหกบั สโมสร โดยการซือ้ พืน้ ทีโ่ ฆษณาขางสนามฟุตบอลดวย
เชน ผลิตภัณฑเครื่องสําอางเอสเพียว (espure) ซึ่งเปนธุรกิจของครอบครัว
ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ หนึ่งในผูบริหารสโมสรชลบุรี เอฟซี (จีระศักดิ์ โจมทอง,
2559) และไฮทวัน คอนโดมิเนียม ซึ่งเปนธุรกิจของสิริลดา คุณปลื้ม (ภรรยา
ของวิทยา คุณปลื้ม)
3. ทรัพยากรจากภาครัฐ: จากผลพวงของการกระจายอํานาจตาม
พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่และ
ทรัพยากรในการจัดบริการสาธารณะมากขึ้น ซึ่งรวมถึงอํานาจหนาที่ในภารกิจ
ดานการสนับสนุนกีฬาดวย ดังนั้นการที่วิทยาและ ส.อบจ. กลุมเรารักชลบุรี
ครองตําแหนงทางการเมืองใน อบจ.ชลบุรี จึงทําใหสโมสรไดรับการสนับสนุน
จาก อบจ. ดวยดี
ดังที่ทราบกันดีวาตั้งแตฤดูกาล 2554 เปนตนมา สโมสรชลบุรี เอฟซี
ใชสนามองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีเปนสนามเหยาและที่ทําการสโมสร
แมสโมสรจะจายคาเชาให อบจ. ในราคาที่สมเหตุผล (ประมาณ 30,000 บาท
ตอนัด) (จีระศักดิ์ โจมทอง, 2559) แตตําแหนงทางการเมืองของกลุมเรารัก
ชลบุรีก็ทําใหสโมสรมั่นใจไดวา สโมสรจะไดเชาสนามแหงนี้แนนอน ไมตอง
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ประสบปญหาดังที่เคยประสบในชวงฤดูกาล 2552 ที่ตองยายสนามเหยาจาก
สนามเทศบาลเมืองชลบุรี (สนามหนาศาล) ไปใชสนามสิรินธรของโรงเรียน
อัสสัมชัญ ศรีราชา เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากเทศบาลเมืองชลบุรีที่มี
นักการเมืองทองถิ่นสังกัดพรรคประชาธิปตยดํารงตําแหนงทางการเมืองอยู
ในขณะนัน้ (อรรณพ สิงหโตทอง, 2557) นอกจากนีส้ โมสรยังไดรบั ความรวมมือ
เปนอยางดีจาก อบจ. ในการปรับปรุงสนามเหยาใหผา นมาตรฐานของสมาพันธ
ฟุตบอลเอเชีย (AFC) อีกดวย (วิทยา คุณปลื้ม, 2554)
นอกจากสนามกีฬาแลว สโมสรชลบุรี เอฟซี ยังเคยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีดวย โดยในป 2553 ไดรับ
การสนับสนุนประมาณ 10 ลานบาท (ขาวสด, 2554: 13) ในประเด็นนี้วิทยา
อธิบายวา เปนหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีต่ อ งใหการสนับสนุนกีฬา
ในทองถิ่นอยูแลว เพราะสอดคลองกับยุทธศาสตรของ อบจ. และกอใหเกิด
ประโยชนกับจังหวัด (วิทยา คุณปลื้ม, 2554)

4. ผูเลนคนที่ 12: การเมืองเกื้อฟุตบอล
ฟุตบอลหนุนการเมือง
นอกเหนือจากสโมสรฟุตบอลและผูสนับสนุนแลว องคประกอบสําคัญ
อีกหนึง่ อยางทีจ่ ะทําใหสโมสรฟุตบอลดําเนินไปไดอยางมัน่ คงและสงางามก็คอื
“แฟนบอล” หรือที่วงการฟุตบอลไทยเรียกกันวา “ผูเลนคนที่ 12” ชลบุรี เอฟซี
มีแฟนบอลขนาดใหญ เหนียวแนน และดําเนินกิจกรรมการเชียรอยางเขมขน
จนกระทั่งไดรับการยกยองวาเปนกองเชียรตนแบบในยุคแรกของฟุตบอลไทย
จากขอมูลของบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด ตั้งแตฤดูกาล 2554-2557
ชลบุรี เอฟซี มียอดแฟนบอลในสนามเฉลี่ย 5,628 คนตอนัด ถือเปนจํานวน
ที่สูงมากเมื่อเทียบกับจํานวนที่นั่งเต็มความจุของสนามชลบุรี สเตเดี้ยม (สนาม
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อบจ.ชลบุรี) ซึ่งมีขนาด 8,200 ที่นั่ง แฟนบอลเหลานี้มีภูมิลําเนาอยูในหลาย
จังหวัดทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม แฟนบอลกลุมใหญที่สุดโดยเฉพาะผูที่สมัคร
สมาชิกและซือ้ ตัว๋ ปของสโมสรมีภมู ลิ าํ เนาอยูใ นจังหวัดชลบุรี (จีระศักดิ์ โจมทอง,
2557) ซึ่งงานของกุลวิชญ สําแดงเดช (2551) ไดใหคําอธิบายวา แรงจูงใจ
ที่สําคัญที่สุดที่ทําใหคนชลบุรีเขามาเปนแฟนบอลชลบุรี เอฟซี คือการที่ชลบุรี
เอฟซี เปนทีมทองถิ่น ขณะที่ผลงานของทีม บรรยากาศความสนุกสนานของ
การเชียรและการแขงขัน และความเปนกันเองของแฟนบอลและของนักบอลเปน
แรงจูงใจที่มีความสําคัญในลําดับรองลงมา สวนแฟนบอลที่ไมใชคนชลบุรีนั้น
มีแรงจูงใจที่สําคัญคือผลงานของทีม ซึ่งเปนการตอบคําถามวา “ทําไมจึงเปน
แฟนบอลชลบุรี” อยางไรก็ตาม งานของชาลินี สนพลาย (2557) พยายามตอบ
คําถามวา “แลวพวกเขามาเปนแฟนบอลชลบุรีไดอยางไร” ซึ่งชาลินีอธิบายวา
พวกเขามีจดุ เริม่ ตนของการเปนแฟนบอลทีแ่ ตกตางกัน และสามารถจัดประเภท
อยางงายไดเปน 3 กลุม คือ (1) พวกเขามีสายสัมพันธใกลชิดกับผูบริหาร และ
ถูกชักชวนหรือไหววานจากผูบ ริหาร (2) พวกเขามาดูการแขงขันทีส่ นามฟุตบอล
เนื่องจากรูจักสโมสรชลบุรี เอฟซี จากชื่อเสียงและผลงานของสโมสร โดยไมได
รูจ กั ใครทีม่ คี วามเกีย่ วของกับสโมสรมากอนเลย และ (3) พวกเขามีสายสัมพันธ
หรือรูจักกับบุคคลในกลุมที่ (1) หรือ (2) และถูกชักชวนโดยคนเหลานั้น
กลาวไดวาการที่กลุมแฟนบอลเริ่มเขามาเชียรชลบุรี เอฟซี เพราะมีความ
สัมพันธใกลชดิ กับผูบ ริหารวาเกิดขึน้ เนือ่ งจากยุคแรกเริม่ ของการทําสโมสรชลบุรี
เอฟซี นั้น การแขงขันฟุตบอลลีกภายในประเทศยังไมไดรับความนิยมมากนัก
ประกอบกับการดําเนินงานสโมสรชลบุรี เอฟซี เองยังไมมีความเปนมืออาชีพ
เต็มที่ ยังไมมีนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและฝเทาระดับยอดเยี่ยม และยังขาด
การประชาสัมพันธทดี่ ี ทําใหมผี เู ขาชมการแขงขันนอยมาก อรรณพ สิงหโตทอง
ผูบริหารสโมสรจึงไหววานใหคนรูจักและคนในละแวกบานบึงกระโดน อําเภอ
บานบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนบานเกิดของอรรณพมาชวยเปนแฟนบอล มีการ
แจกเสื้อแขงของสโมสร มีบริการรถรับ-สง และมีการแจกขาวกลองหลังจบ
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การแขงขัน (กุลวิชญ สําแดงเดช, 2551: 50-54) ดังนั้นชลบุรีจึงมีแฟนบอล
กลุมหนึ่งที่เริ่มมาเปนแฟนบอลจากการมีสายสัมพันธสวนตัวกับอรรณพ หรือ
ครอบครัวของอรรณพ นอกจากนีย้ งั มีผตู ดิ ตามหรือบุคคลใกลชดิ กับนักการเมือง
ในกลุมเรารักชลบุรี และผูบริหารสโมสร เชน คนขับรถของ ส.ส. และเครือญาติ
นักการเมืองทองถิน่ เขามาเปนแฟนบอลในยุคแรกเริม่ ดวย จึงกลาวไดวา เครือขาย
ทางการเมืองของตระกูลคุณปลืม้ มีบทบาทพอสมควรในการชวยสรางแฟนบอล
ในยุคแรกของสโมสร
เมือ่ แฟนบอลกาวเขามาสูส นามฟุตบอลแลว กลไกสําคัญทีท่ าํ ใหแฟนบอล
รูส กึ ใกลชดิ และเปนสวนหนึง่ ของสโมสรก็คอื การเปนสมาชิกของกลุม แฟนบอล
กลุมใดกลุมหนึ่งหรือมากกวานั้น ซึ่งกลุมของแฟนบอลนี้อาจกลาวไดวาเปน
ชุมชนยอยๆ ที่อยูภายใตชุมชนใหญที่เรียกวาชุมชนแฟนบอลชลบุรีอีกทีหนึ่ง
ในชุมชนแฟนชลบุรีประกอบดวยชุมชนยอยหลายชุมชน พวกเขารวมตัวขึ้น
จากการมีอัตลักษณรวมกัน 3 ประการ ไดแก
1. การรวมตั ว ตามถิ่ น ที่ อ ยู : เป น การรวมตั ว ของแฟนบอลโดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อรวมกันจัดรถเพื่อเดินทางไปชมการแขงขันในนัดเยือน
เนื่องจากสโมสรชลบุรี เอฟซี ไมไดมีการจัดทัวรเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เดินทางไปชมการแขงขันนัดเยือนเหมือนที่หลายสโมสรดําเนินการ2 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
โดยทัวรของสโมสรจะมีราคาประหยัดกวาคาใชจายจริงที่แฟนบอลตองจายหากเลือก
เดินทางเอง เนื่องจากผูสนับสนุนของสโมสรมีงบประมาณอุดหนุนคาใชจายบางสวน
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ทีน่ งั่ ทีจ่ บั จองเอง พวกเขามักสรางความสัมพันธกบั แฟนบอลทีน่ งั่ ชมการแขงขัน
ใกลกนั หรือนัดหมายเพือ่ นใหซอื้ บัตรทีน่ งั่ ใกลกนั เพือ่ รวมกันชมและทํากิจกรรม
ระหวางชมการแขงขัน ที่นั่งประจํานี้ทําใหแฟนบอลรูสึกเปนเจาของที่ทาง
ในสนามฟุตบอลและกลายเปนสวนหนึง่ ในการสรางอัตลักษณในฐานะแฟนบอล
ของพวกเขาดวย (Simon Penny and Steve Redhead, 2009: 755-766)
โดยชุ ม ชนแฟนบอลที่ มี อั ต ลั ก ษณ ผู ก พั น กั บ ที่ นั่ ง ในสนามมี 2 กลุ ม คื อ
กลุม Shark Power (ชารคพาวเวอร) และกลุมฉลามหลังโกล ทั้งสองกลุมเปน
กลุมที่ดําเนินกิจกรรมการเชียรอยางสนุกสนามตลอดเวลา หรือที่เรียกกันวา
เปนพวก “ตีกลองรองเพลง”
3. การรวมตัวลักษณะเฉพาะตัวหรือความชอบเฉพาะ: ชุมชนแฟนบอล
ลักษณะนี้มักมีขนาดเล็กกวาชุมชนอีก 2 ลักษณะที่กลาวไปแลว มักเปนการ
รวมตัวของกลุมเพื่อนสนิทที่มีพฤติกรรมการเชียร หรือความชอบรวมกัน เชน
กลุ ม ฉลามตั บ เหล็ ก เป น กลุ ม ที่ มี ส มาชิ ก ส ว นใหญ เ ป น ผู ช ายและนิ ย มดื่ ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลมากเปนพิเศษ แกงเสือ้ แขนกุด เปนกลุม แฟนบอลทีน่ าํ เสือ้
ของสโมสรมาดั ด แปลงหรื อ ผลิ ต เสื้ อ ของกลุ ม ขึ้ น มาเองให เ ป น เสื้ อ แขนกุ ด
กลุมสินทวีชัยแฟมมิลี่ (Sinthaweechai’s Family) เปนกลุมแฟนบอลที่ชื่นชอบ
สินทวีชัย หทัยรัตนกุล ผูรักษาประตูของสโมสรชลบุรี เอฟซี และกลุมชารค
ออน ทัวร (Shark on Tour) เปนกลุมแฟนบอลที่สนิทสนมกับรานวีไอพี
(VIP by Marut) ซึง่ เปนรานตัวแทนจําหนายสินคาทีร่ ะลึกอยางเปนทางการของ
สโมสร พวกเขามักติดตามไปชมการแขงขันนัดเยือนเกือบทุกนัดทั้งในและ
ตางประเทศ (บอยกวากลุม อืน่ ) และนําสินคาทีร่ ะลึกของสโมสรไปจําหนายดวย
แมแฟนบอลชลบุรีจะมีชุมชนยอยเกิดขึ้นหลายกลุม แตพวกเขาสวนใหญ
มักรูจักกัน หรืออยางนอยแกนนําของแตละกลุมมักรูจักคุนเคยกันเพราะเปน
แฟนบอลทีต่ ดิ ตามสโมสรมานาน นอกจากนีพ้ วกเขามักไมไดจาํ กัดตัวเองใหเปน
สมาชิกกลุม ใดเพียงกลุม หนึง่ แตพวกเขาสวนใหญมกั เปนสมาชิกกลุม มากกวาหนึง่
การสังกัดกลุม หรือเปนสมาชิกของชุมชนยอยชุมชนใดชุมชนหนึง่ ทําใหแฟนบอล
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รูสึกใกลชิดและผูกพันกับสโมสรและชุมชนแฟนชลบุรีมากกวาเปนแฟนบอล
แบบปจเจก ดวยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ
1. กลุม มักมีคนเชือ่ มโยงถึงผูบ ริหารสโมสร/สโมสร: แกนนําของแตกลุม
โดยเฉพาะกลุมที่มีขนาดใหญ หรือกอตั้งมานาน มักรูจักหรือสามารถเขาถึง
ผูบ ริหารสโมสรได นอกจากนีบ้ างกลุม ก็มคี วามสนิทสนมกับเจาหนาทีส่ โมสรหรือ
มีอดีตสมาชิกกลายไปเปนเจาหนาทีข่ องสโมสร สายสัมพันธและความสนิทสนมนี้
ทําใหแกนนําไดรับทรัพยากรบางอยางเพื่อนํามาจายแจกแกสมาชิกในกลุม
ซึ่งสงผลใหสมาชิกในกลุมรูสึกวาตนไดรับสิทธิพิเศษหรือมีสายสัมพันธกับ
ผูบริหารและสโมสรไปดวย ทรัพยากรเหลานั้นอาจเปนไดทั้งขอมูล “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
เครือขายความสัมพันธของผูบ ริหารและสโมสรแลว ยังสงผลใหกลุม สามารถดึงดูด
สมาชิกใหมไดมากขึน้ พรอมๆ กันนัน้ ก็สง เสริมสถานะของแกนนํากลุม ใหไดรบั
การยอมรับนับถือจากสมาชิกในกลุมมากขึ้นดวย ขณะเดียวกัน ขนาดสมาชิก
ของกลุม และความขันแข็งในการทํากิจกรรมของกลุม ก็สง ผลใหกลุม และแกนนํา
กลุมมีความสําคัญตอสโมสรมากขึ้นดวย ความสัมพันธเชนนี้คลายกับความ
สัมพันธระหวางนักการเมืองกับผูเลือกตั้งที่มีหัวคะแนนทําหนาที่เปนคนกลาง
ทําหนาที่จายแจกความอุปถัมภจากนักการเมืองไปยังผูเลือกตั้ง และรวบรวม
คะแนนเสียงเลือกตั้งจากผูเลือกตั้งใหกับนักการเมือง ซึ่งจํานวนคะแนนเสียง
ที่หัวคะแนนรวบรวมไดมากขึ้นจะสงผลใหหัวคะแนนมีความสําคัญ และไดรับ
การดูแลจากนักการเมืองดีขึ้นไปดวย (เกษียร เตชะพีระ, 2544: 45-48)
2. กลุมทําใหการมาสนามฟุตบอลมีความหมายมากกวาการมาชม
ฟุตบอล: แมจดุ มุง หมายหลักและแรกเริม่ ของการมาสนามฟุตบอลของแฟนบอล
สวนใหญจะคือการมาชมการแขงขันฟุตบอล แตเมือ่ แฟนบอลไดสรางความสัมพันธ
กับแฟนบอลคนอืน่ และกลายเปนสมาชิกของกลุม ใดกลุม หนึง่ แลว กลุม จะทําให
เขามีตําแหนงแหงที่ในชุมชนแฟนชลบุรี ชวยใหเขามีเครือขายความสัมพันธ
ที่กวางขึ้น และเรียกรองหรือชักชวนใหรวมทํากิจกรรมทั้งในและนอกสนามกับ
แฟนบอลอื่นมากขึ้น ทําใหพวกเขาตองทุมเทเพื่อแสดงความเปนชลบุรีออกมา
ใหมากที่สุดเพื่อธํารงรักษาความเขมแข็งของกลุม และแสดงใหแฟนบอลทั่วไป
และแฟนบอลกลุมอื่นเห็นความทุมเทและความสําคัญของกลุม (Malcolm,
2012: 36) ขอเรียกรองหรือชักชวนเหลานั้น เชน สมาชิกของกลุมฉลาม
หลังโกลตอ งรวมรองเพลงและยืนเชียรตลอด 90 นาทีของการแขงขัน และสมาชิก
ของกลุมสายรถมักถูกชักชวนใหรวมเดินทางกับรถทุกครั้งที่กลุมจัดรถ เปนตน
ดังนัน้ การมาสนามฟุตบอลเปนสิง่ ทีม่ คี วามหมายมากกวาการมาชมการแขงขัน
แตเปนการมาพบปะเพื่อนฝูง มารวมสรางสรรคการเชียรที่มีสีสัน และมาเพื่อ
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ธํารงรักษาความเปนชลบุรี ขอเรียกรองเหลานี้นอกจากจะทําเพื่อสรางความ
เขมแข็งของกลุมแลว ยังทําใหสมาชิกของกลุมมีความผูกพันกับสโมสรมากขึ้น
ไปด ว ย ดั ง นั้ น การเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข องกลุ ม จึ ง ส ง ผลให แ ฟนบอลกลายเป น
แฟนบอลที่มี “ความเปนชลบุรี” มากขึ้นไปพรอมกันดวย
ในแงน้ี ชุมชนยอยของแฟนบอลนีน้ อกจากจะมีสว นสงเสริมใหแฟนบอล
ผูกพันกับสโมสรและรูสึกเปนสวนหนึ่งของสโมสรมากขึ้นแลว ในอีกแงหนึ่ง
ยังเปนการสรางและขยายพื้นที่และเครือขายทางการเมืองแบบใหมของตระกูล
คุณปลื้มไดอีกดวย โดยรูปธรรมที่เห็นไดชัดเจนคือในชวงหาเสียงเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ป 2555 แฟนบอลและชุมชนยอยของ
แฟนบอลมีสว นชวยในการประชาสัมพันธและหาเสียงใหกบั วิทยา คุณปลืม้ ดวย
(ชาลินี สนพลาย, 2557: 133-137)

5. สรุปทายบท
สโมสรฟุตบอลโดยเฉพาะทีมประจําจังหวัดนั้น นอกจากจะถูกพิจารณา
ในแงของการบริหารจัดการสโมสรกีฬา (sport club management) แลว
ยังสามารถถูกพิจารณาในมิติของเศรษฐศาสตรการเมืองไดอีกดวย โดยเฉพาะ
ในบริบทของสโมสรฟุตบอลไทย ซึ่งทีมประจําจังหวัดจํานวนมากมีผูบริหาร
เปนนักการเมือง การบริหารสโมสรฟุตบอล ซึง่ ตองใชงบประมาณลงทุนจํานวน
มหาศาล แตกลับมีผลกําไรตอบแทนไมสงู หรือกระทัง่ ประสบภาวะขาดทุน ทําให
ผูบริหารสโมสรฟุตบอลจําเปนตองมีคุณสมบัติพิเศษอยางนอย 2 ประการ คือ
(1) มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และ (2) มีความสามารถในการระดมทรัพยากร
ทีจ่ าํ เปนเพือ่ การขับเคลือ่ นสโมสร ในแงนี้ ทีมสโมสรฟุตบอลประจําจังหวัด หรือ
ทีม ของย านที่อยู อาศั ยในมหานครใหญจึ งกลายเป นรู ปธรรมของเครื อข าย
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของผูบริหารสโมสรฟุตบอล หรือกระทั่ง
กลายเปนหมุดหมายของการพัฒนาเมืองที่นําโดยภาคสวนที่มิใชรัฐดวย

7
สนามฟุตบอลไทย
ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย

1. บทนํา
ตลาดของ “ฟุตบอลไทย” ขยายตัวอยางมากทั้งในนามของทุนนิยมและ
ในฐานะเครือ่ งมือทางการเมือง โดยเฉพาะเมือ่ ฟุตบอลไทยไดกลายเปนกีฬาอาชีพ
ทีป่ ระสบความสําเร็จหลังจากทีล่ ม ลุกคลุกคลานมาเปนเวลาอันยาวนาน ระบบ
ฟุตบอลอาชีพเริ่มขยับขยายจากศูนยกลางของประเทศไปสูฟุตบอลอาชีพ
ในระดับตางจังหวัด นับตั้งแตหวงแหงการเปลี่ยนแปลงหลังป พ.ศ. 2552
เปนตนมา ฟุตบอลไทยลีกไดกลายเปนพื้นที่แหงการขับเคี่ยวกันของอํานาจทุน
อํานาจการเมืองทองถิน่ รวมไปถึงพลังอุปถัมภในนามหนวยราชการ พลังอํานาจ
เหลานี้ไดแยงชิงทรัพยากรและความสําเร็จแทบจะทั่วประเทศ เนื้อหาบทนี้
พยายามอธิบายปรากฏการณฟุตบอลไทยผานการวิเคราะหจากแงมุมเรื่อง
การเมืองของพื้นที่ และความเปนพื้นที่สาธารณะของมวลชนที่ถูกสรางขึ้น
โดยฟุตบอลอาชีพ อันไมเคยเกิดขึน้ มากอนในบริบททีส่ งั คมไทยกําลังเคลือ่ นเขาสู
การเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองในระดับฐานราก
ในเชิงประวัตศิ าสตรแลว นับจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยสปู จ จุบนั สมัย
วงการฟุตบอลรวมศูนยอํานาจอยูที่กรุงเทพฯ ผานทัวรนาเมนตฟุตบอลถวย
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พระราชทาน (2449) ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร (2477) ฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคี (2507)
แมฟุตบอลสมัครเลนในนามทีมชาติจะดึงดูดคนดูไดเสมอ แตนั่นก็พบวา
มันเปนการรวมศูนยความนิยมของเกมกีฬาทีไ่ ปผูกอยูก บั ชาติเปนหลัก ประเด็นนี้
เห็นไดจากการที่มีผูเขียนบทความทานหนึ่งตั้งคําถามถามถึงการละเลยถึง
ฟุ ต บอลถ ว ยอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อ ย า งฟุ ต บอลถ ว ยพระราชทาน และควี น ส คั พ
โดยกลาวหาวาฟุตบอลอาชีพไดแตเอาเงินมาลอคน1 อยางไรก็ตาม เราพบวา
ฟุตบอลลีกตางหากที่กําลังสรางความผูกพันอยูกับระบบแฟนและอุดมการณ
ทองถิ่นนิยม ซึ่งนักการเมืองทั้งระดับชาติและทองถิ่นพยายามเขามาสรางฐาน
ในดานหนึ่ง ฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งทีมฟุตบอลที่ผูกกับจังหวัด
ตองการพลังอํานาจการเมื อง สําหรั บการหนุ นให เกิ ดกระแสท องถิ่นนิ ยม
รวมไปถึงเพื่อการตอรองใชพื้นที่สนาม ตลอดจนเพื่อการตอรองผลประโยชน
ในการจัดการทรัพยากรทองถิน่ อันนําไปสูค วามสําเร็จ นัน่ คือ การหาทุนสนับสนุน
ดังนัน้ นักการเมืองผูม เี ครือขายความสัมพันธอนั กวางขวางและผูม ปี ระสบการณ
ตอรองที่ชาญฉลาดจึงเปน “เครื่องมือ” สําคัญอันหนึ่งในการสรางทีมฟุตบอล
ระดับจังหวัด
ขณะที่อีกดานก็พบวา การสนับสนุนจากภาครัฐก็ไมเปนระบบและยังมี
ชองโหว เชน การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐสูสโมสรที่อิงอยูกับความเปน
ทองถิ่น ปจจุบันรัฐสนับสนุนผานชองทางของการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.)
และรัฐก็ไมอนุญาตใหสนับสนุนผานหนวยงานทองถิ่น ทั้งนี้ก็เปนเพราะความ
หวาดกลัวนักการเมืองและการคอรรัปชันที่พวงมาดวยกัน ตัวอยางที่เห็นไดชัด
ก็คือ กรณีที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินเรียกเก็บเงินคืนจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดชัยนาทเปนจํานวน 50 ลานบาท เนื่องจากเห็นวา อบจ.ชัยนาท
อาศั ย ช อ งทางนํ า เงิ น หลวงไปใช กั บ สโมสรฟุ ต บอลซึ่ ง เป น บริ ษั ท เอกชนคื อ
1

ไทยโพสต. “บอลถวยพระราชทาน มนตขลัง-ความศักดิ์สิทธิ์ที่กําลังโดนลืม”. http://
www.thaipost.net/x-cite-kidz/300612/58932, (30 มิถุนายน 2555).
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ชัยนาท เอฟซี อยางไรก็ตาม ก็มีการตั้งขอสังเกตถึงผลประโยชนทับซอนของ
อนุชา นาคาศัย ที่เปนทั้งนายก อบจ.ชัยนาท นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
บทวิเคราะหตา งๆ พุง เปาไปที่ “ผลประโยชนของนักการเมือง” โดยไมไดมองถึง
ผลประโยชนสว นหนึง่ ทีต่ กอยูก บั ทองถิน่ ดวย2 เมือ่ ราว 4 ปกอ น ความรูส กึ นึกคิด
ของคนยังระแวงกับความเปนนักการเมือง ขณะทีท่ า ทีและน้าํ เสียงทีม่ ตี อ ทีมเอกชน
ที่มีภาพลักษณไมไดโยงกับนักการเมือง อยางเชน เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด
กับบางกอกกลาส (เจาของคือ ตระกูลภิรมยภักดี) กลับแตกตางกันไป ราวกับ
วาการทําทีมฟุตบอลเหลานีไ้ มไดหวังผลอะไร โดยเฉพาะผลทางการเมือง อาการ
กลัวนักการเมืองแสดงออกอยางเห็นไดชัดจากชื่อกระทู “ระวิ โหลทอง เจอ
เนวิน ชิดชอบ คุณคิดวาใครจะตองยกมือไหวใครกอน!!!!!!”3 หรือบทความจาก
สื่อมวลชนตานนักการเมืองอยาง ผูจัดการ ที่ใชหัวขอวา “แฉนักการเมือง
ใชฟุตบอลบังหนา ฟอกเงิน ผานสปอนเซอร!”4 ในทางตรงกันขาม บทบาท
ของเอกชนอยางเครือสยามสปอรตในระยะหลังกลับถูกตัง้ คําถามและไมไววางใจ
มากกวาเมื่อเทียบกับบทบาทนักการเมืองอยางเนวิน ชิดชอบ ที่สรางสโมสร
และผลงานไดอยางยิ่งใหญในหลายปที่ผานมา

2

3

4

ลมตะวันตก (นามแฝง). “ผลประโยชน นักการเมือง-ฟุตบอล”. ใน ไทยรัฐออนไลน.
http://www.thairath.co.th/column/pol/thai_remark/270288, (23 มิถนุ ายน 2555). สืบคน
เมื่อ 23 เมษายน 2559.
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.
ผูจ ดั การ 360° รายสัปดาห. “แฉนักการเมืองใชฟตุ บอลบังหนา ฟอกเงินผานสปอนเซอร!”.
http://www.manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?newsID=9550000011542,
(26 มกราคม 2555). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
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2. ฟุตบอลสมัครเลนกับฟุตบอลอาชีพ
พื้นที่แหงรอยตอที่ขาดวิ่น?
ฟุตบอลสมัครเลนนัน้ สถิตนิง่ อยูก บั สังคมไทยมาอยางยาวนาน เราพบการ
แขงขันในรายการตางๆ ตัง้ แตฟตุ บอลถวยพระราชทาน ข, ค, ง ฟุตบอลประเพณี
จุฬา-ธรรมศาสตร ไทคัพ ในระดับเยาวชนก็มีฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ฟุตบอล
กรมพลศึกษา ฯลฯ ปลายทางและสุดยอดของนักฟุตบอลไทยในอดีตก็คือ
การไดติดทีมชาติ และหากมีโชคก็จะไดรับบรรจุเขาสูสังกัดของหนวยงานรัฐ
ตั้งแตทหาร ตํารวจ กระทั่งหนวยงานพลเรือน
ตั้งแตการกอตั้งไทยพรีเมียรลีกในป พ.ศ. 2552 อาจเรียกไดวาโครงสราง
ระบบฟุตบอลอาชีพไดสรางเสถียรภาพมาในระดับหนึง่ ทัง้ ในแงความนิยมทีเ่ พิม่
มากขึ้น ประกอบกับธุรกิจกีฬาที่กําลังขยายตัวและมีความเปนไปไดในทางการ
ทํากําไรมากขึน้ ก็ทาํ ใหเกิดความพยายามในการจะตัง้ ทีมใหมๆ ตามจังหวัดตางๆ
โดยเฉพาะขอสังเกตที่ชี้วา หลังจากรัฐประหารไปแลว นักการเมืองที่ถูกลด
บทบาทก็ผันตัวไปสนับสนุนทีมฟุตบอลในบานเกิดของตนเอง5
ที่ผานมา เราไมไดมองเห็นฟุตบอลอาชีพในเชิงพื้นที่ ภูมิศาสตรการเมือง
ของฟุตบอลอาชีพทีเ่ กิดขึน้ พรอมกับการเติบโตของลีกทุกระดับ ซึง่ มันไดกระจาย
ไปตามภาคตางๆ ไดแก ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล เดิ ม ลํ า ดั บ ชั้ น ของลี ก ฟุ ต บอลแบ ง เป น
ไทยพรีเมียรลกี ดิวชิ น่ั 1 และดิวชิ น่ั 2 ลีกภูมภิ าค การแบงในระดับภูมภิ าคไดรบั
การจัดระเบียบใหมหลังจากเปลี่ยนนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ
เปนพลตํารวจเอกสมยศ พุม พันธุม ว ง อีกทัง้ ยังมีการปรับเปลีย่ นใหแชมปดวิ ชิ น่ั 2
จากทุกภูมิภาคชิงแชมปกันเพื่อจะไดครองถวยพระราชทาน ค นอกจากนี้
5

มติชนออนไลน. “ฟุตบอลกับการเมือง เปดการศึกษาเจาะลึกกีฬาลูกหนังทีไ่ มไดเปนแคกฬี า
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. สนามกีฬาเพื่อพิธีกรรมและการใชสอยของราชการ
ในทศวรรษ 2460 มีการกลาวถึงความสัมพันธระหวางสนามบินและสนาม
กีฬาในตัวจังหวัดตางๆ ที่ใชรวมกันในลักษณะพื้นที่อเนกประสงคขนาดใหญ
เนื่องจากสนามบินก็ไมไดถูกใชอยางจริงจัง โดยเฉพาะภารกิจเมื่อแรกตั้งนั้น
ถูกวางใหเปนพื้นที่สําหรับเครื่องบินทหาร ดังกรณีของจังหวัดชุมพร7 ตลอด
ทศวรรษ 2460 ตอตนทศวรรษ 2470 ก็ปรากฏการสรางสนามบินกระจาย
อยูทั่วประเทศในหลายจังหวัด
การใชพน้ื ทีเ่ พือ่ การกีฬาในสังคมไทยเริม่ มีอยางจริงจังในเขตซึง่ มีชาวตะวันตก
อยูอาศัย มีการสรางพื้นที่เกี่ยวกับกีฬาอยางเชน รอยัล สปอรตคลับ (ราชกรีฑา
สโมสร) บริเวณถนนอังรีดูนังต กรุงเทพฯ สโมสรยิมนาคาที่เชียงใหม ขวงโปโล
ที่ลําปาง ฯลฯ เพื่อสรางใหเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจของชาวตะวันตกที่อาศัย
อยูในหัวเมืองนั้นๆ
สนามกีฬามาตรฐานสากลเกิดขึ้นหลังจากปฏิวัติสยาม 2475 โดยการ
เริ่มสรางสนามศุภชลาศัยในป 2480 ในชวงแรกยังเปนอัฒจันทรเพียง 3 ดาน
ซึง่ แลวเสร็จในป 24818 การกอสรางเกิดขึน้ บนทีด่ นิ ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย
กอนทีจ่ ะโอนไปเปนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม
6
7
8

Goal.com. “วางระบบใหม! ด.2 คอนเฟรม 8 โซน, แชมปรับถวย ค บวยรวง”. http://goo.
gl/aJ1dae, (2 มีนาคม 2559). สืบคนเมื่อ 19 เมษายน 2559.
“เรือ่ งรับสนามกีฬาประจําจังหวัดชุมพรขึน้ ทะเบียน”. ราชกิจจานุเบกษา, เลม 43, 6 มีนาคม
2469: 4352-4355.
กรมพลศึกษา. “สนามกีฬาแหงชาติ”. http://www.dpe.go.th/stadium, สืบคนเมื่อ
20 เมษายน 2559.
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เมื่อป 24829 อยางไรก็ดี สนามกีฬาแหงชาติเกิดขึ้นมาพรอมกับกิจกรรม
อเนกประสงค เพราะการเชาทีด่ งั กลาวครอบคลุมถึงการจัดสรางโรงเรียนฝกหัด
ครูพลศึกษา และใชเปนสโมสรสถานลูกเสือ10
ดังนั้นการแขงขันกีฬาโดยใชสนามกีฬาโรงเรียนก็คงมีอยูตามอัตภาพ
ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับพลศึกษา พื้นที่สนามกีฬาและสนามฟุตบอลโรงเรียน
หลายแหงถูกใชเปนพืน้ ทีอ่ เนกประสงคในยามเทศกาลตางๆ เชน สนามฟุตบอล
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง ไดถูกใชจัดงานฤดูหนาว เชนเดียวกับ
สนามฟุตบอลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม11
แตความเปลี่ยนแปลงสําคัญก็คือ กีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ไดจัดขึ้นเพื่อสนองอุดมการณชาตินิยมในชวงสงครามเย็น เชน กีฬาแหลมทอง
(ในเวลาตอมาคือ ซีเกมส) 2502 และกีฬาเอเชีย่ นเกมส 2509 โดยเฉพาะอยางยิง่
ในชวงป 2502 เกมการเมืองระหวางประเทศไดสงผลใหรัฐบาลสนับสนุน
กิจกรรมประเภทนีเ้ ปนอยางมาก นอกจากนัน้ กีฬาระดับระหวางประเทศเชนนี้
ไดนําไปสูการวางตําแหนงแหงที่ประเทศไทยในแผนที่นานาชาติใหเปนที่รูจัก
มากขึ้น
9

10
11

“พระราชบัญญัตโิ อนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ อันเปนทรัพยสนิ ในสวนพระมหากษัตริย ตําบลปทุมวัน
อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ใหเปนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”. ราชกิจจานุเบกษา,
เลม 56, 30 ตุลาคม 2482: 1365-1366.
กรมพลศึกษา. “สนามกีฬาแหงชาติ”. http://www.dpe.go.th/stadium, สืบคนเมื่อ
20 เมษายน 2559.
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ภาพลานนาในอดีต. “โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ภาพถายทางอากาศ อาคาร 3 ชั้น ที่เห็นในภาพคืออาคารเรือนเพชร ปจจุบันอาคารนี้
ไดถูกรื้อไปแลว และทางโรงเรียนไดนําไมจากอาคารดังกลาวไปสรางอาคารหลังใหม คือ
อาคารเรือนแกว บริเวณริมสนามฟุตบอล มีรานคาตั้งเรียงรายอยูโดยรอบ เพราะเปนชวง
จัดงานฤดูหนาว ซึ่งในชวงนั้นใชพื้นที่โรงเรียนยุพราชเปนสถานที่จัดงาน เมื่อ 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 ขณะที่จีนเพิ่งจะไดเขารวม
ในป 2517 หลังจากที่นิกสันเยือนจีนในป 2518) ไทยเปนเจาภาพอีกครั้ง
ในป 2521 และลาสุดคือป 2541 ขณะที่ซีเกมสจัดในเมืองไทยมาแลว 6 ครั้ง
ไดแก ป 2502, 2510, 2518, 2528, 2538 (เชียงใหม) และ 2550
(นครราชสีมา)
ไมเพียงเทานั้น เรายังพบวา สนามกีฬาที่สําคัญที่สุดลวนถูกใชเปนฉาก
ของพิธกี รรมของชาติเสียมากกวา เชน การสวนสนามคณะลูกเสือแหงประเทศไทย
พิธีสวนสนามวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดแหงประเทศไทย ฯลฯ การเกิดขึ้น
ของการแขงขันกีฬาเขตแหงประเทศไทย (ซึง่ ตอมาไดเปลีย่ นเปน การแขงขันกีฬา
แหงประเทศไทย) ทีเ่ ริม่ ตนในป 2510 สงผลใหการแขงขันกีฬาแบบมาตรฐานสากล
ขยายตัวไปสูตางจังหวัด อยา งไรก็ตาม เนื้อหาแกนสาระสําคัญที่สุดก็คือ
การสรางฐานอุดมการณ “ทองถิน่ นิยม-จังหวัดนิยม” ทีผ่ กู เขากับศูนยกลางความ
เปนชาติไทย นอกจากนั้นยังมีการเกิดขึ้นของวิทยาลัยพลศึกษาในบางจังหวัด
เพือ่ สรางบุคลากรครูพลศึกษาตามโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา เชน
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม (2515) ยะลา (2516) สุพรรณบุรี (2520)
สุโขทัย (2520) กระบี่ (2521) ศรีสะเกษ (2521) ลําปาง (2522) ตรัง (2525)
ฯลฯ ในจังหวัดที่มีวิทยาลัยพลศึกษาก็จะใหสถาบันดังกลาวตั้งอยูในบริเวณ
สนามกีฬา และมอบหมายใหเปนผูดูแลสถานที่นั้นๆ
การเปนเจาภาพของกีฬาตางๆ ในดานหนึ่งก็คือ จังหวัดนั้นๆ จะไดรับ
งบประมาณในการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬาของตนขึน้ ใหม เชนทีส่ นามกีฬา
กลางจังหวัดลําปาง ซึง่ ตัง้ อยูน อกเขตเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร สรางแลวเสร็จ
ป 2516 สนามแหงนี้ไดประเดิมการใชงานอยางเปนทางการในการแขงขันกีฬา
เขต 5 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตไปแขงกีฬาเขตแหงประเทศไทย ระหวางวันที่
24-30 มิถุนายน 251612
12

อนุสรณการแขงขันกีฬาเขต 5 ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดลําปาง, 24 มิถุนายน 2516: 152.
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กาญจนบุรี ไดปรับปรุงกอสรางสนามหลักขึ้นในนาม “สนามกลีบบัว”
เพื่อใชในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ กาญจนบุรีเกมส ป 2552 และ
ในป 2553 สนามแหงนี้ไดรับการยกยองวาเปน 1 ใน 10 “สนามกีฬาคุณภาพ
ในเมืองไทย” จากเว็บ Mthai เมื่อป 255313
สิง่ ทีต่ อกย้าํ ถึงการละเลยความสําคัญของสนามกีฬาในฐานะพืน้ ทีส่ าธารณะ
สําหรับเมืองก็คอื สนามกีฬากลางจังหวัดในหลายแหงสรางขึน้ ในตําแหนงทีไ่ กล
จากตัวเมือง และในหลายแหงถึงกับสรางอยูใ กลกบั สุสาน เชน สนามกีฬากลาง
จังหวัดลําพูน ลําปาง และนาน สิ่งเหลานี้ตอกย้ําใหเห็นถึงความไมสําคัญของ
พื้นที่พอๆ กับโครงสรางการวางผังเมืองและระบบขนสงสาธารณะในเมืองไทย
ทีย่ งั ลาหลังอยูม าก สนามกีฬาจึงอยูน อกเขตตัวเมืองและหางไกลจากปฏิสมั พันธ
กับชุมชนเมืองอยางมาก

4. อาการโหยหาพืน้ ทีส่ าธารณะและความปรารถนาของทองที่
ที่ผานมา การใชพื้นที่นอกบานในสังคมไทยนั้นเปนการใชพื้นที่สาธารณะ
เชิง passive เชน พืน้ ทีข่ องมวลชนในพระราชพิธฯี พืน้ ทีเ่ กีย่ วกับพิธกี รรมของชาติ
และพุทธศาสนา แมแตการแขงขันกีฬาระดับประเทศไปจนถึงกีฬาเยาวชน
ในแตละจังหวัดนัน้ พบวาความสําคัญสูงสุดนัน้ มุง ไปอยูท พ่ี ธิ กี รรม พิธเี ปด พิธปี ด
และองคประธาน มากกวาจะใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพการกีฬาและ
วัฒนธรรมการชมกีฬา ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่ในชวงพิธีเปด พิธีปด หรือ
หวงเวลาสําคัญ คนดูทเี่ ต็มสนามมักจะเต็มไปดวยนักเรียน นักศึกษาทีถ่ กู เกณฑ
ใหมาเขารวม มิไดมาจากการใชพน้ื ทีส่ าธารณะในฐานะสวนหนึง่ ของชีวติ สมัยใหม

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
เปนพืน้ ทีข่ องมวลชนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ดังเชนถนนราชดําเนิน ทําเนียบรัฐบาล และ
บริเวณแยกราชประสงค มวลชนไดผนวกเอาอัตลักษณทางการเมืองใหเขากับ
การใชพื้นที่นั้นๆ ดวย
นอกจากนั้น พื้นที่สนามกีฬาเปนที่ตองการมากขึ้นเรื่อยๆ ประการนี้
สามารถเห็นไดจากการขยายตัวของโรงแบดมินตัน สนามบีบีกัน ฟตเนส และ
ทีส่ าํ คัญก็คอื สนามฟุตบอลใหเชาทัง้ กลางแจงและในรม แตเดิมนัน้ การเลนฟุตบอล
ตามสนามฟุตบอลในโรงเรียนสวนใหญมักจะประสบกับปญหาการมีพื้นที่
ไมเพียงพอและคับแคบ นอกจากนี้ในหลายแหงก็ถูกหามใช ประการนี้สวนทาง
กับปริมาณการใชพื้นที่ซึ่งเพิ่มมากขึ้น ทางออกของความตองการและตลาด
การใหบริการจึงมาพบกัน

5. สนามเจาบาน: การเมืองเหนือสนามฟุตบอลทีมเหยา
ความแตกตางทีส่ าํ คัญของรายการฟุตบอลอาชีพและฟุตบอลทัวรนาเมนต
ก็คอื การมีสนามเหยาเปนของตัวเอง สนามฟุตบอลนอกจากจะเปนพืน้ ทีส่ าํ หรับ
การแขงขันแลว มันยังเปนพื้นที่พบปะกันระหวางแฟนบอล ผูช มกับนักฟุตบอล
สนามยังเปนพื้นที่สําหรับกิจกรรมตอเนื่องอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการทําการตลาด
กอนที่จะมีการสราง i-mobile Stadium ของบุรีรัมย ยูไนเต็ด คนจํานวนมาก
นึกไมออกวาสนามฟุตบอลจะมีความหมายมากไปกวาสถานทีส่ าํ หรับแขงฟุตบอล
ไปไดอยางไร การไมเขาใจถึงประเด็นนีท้ าํ ใหหลายสโมสรฟุตบอลในระดับจังหวัด
มักจะประสบปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลาวคือ ดวยความที่สนาม
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ฟุตบอลในฐานะพื้นที่สาธารณะมักถูกผูกติดกับหนวยงานราชการเปนหลัก
แมจะมีการถายโอนอํานาจใหเปนกรรมสิทธิ์ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เปนสวนใหญ แตภาพลักษณและการจัดการแบบราชการก็ยังคงเปนมรดก
อันไมพึงประสงค
วั ฒนธรรมการจั ด การแบบราชการไทยนั้ น จะยิ่ ง ยุ ง ยากมากขึ้ น ไปอี ก
หากมีหนวยราชการคนละสังกัดมีอาํ นาจในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน บางจังหวัดมีหนวยงาน
หลายแหงทีเ่ กีย่ วของกับการกีฬาค้าํ กันอยู เชนทีล่ าํ ปาง สนามกีฬากลางจังหวัด
ตั้งอยูในสถาบันการพลศึกษา (เดิมคือ วิทยาลัยพลศึกษา) ขณะที่สํานักงาน
การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) จังหวัดลําปางก็ตั้งอยูในบริเวณนั้น และดูแล
พื้นที่ในบางครั้ง ขณะที่สนามกลางจังหวัดซึ่งใชเปนสนามแขงฟุตบอลดวยนั้น
ก็ตองการงบขององคการบริหารสวนจังหวัดในการสนับสนุนดวย กรณีนี้นับวา
โชคดีทที่ มี ฟุตบอลสโมสรลําปาง เอฟซี สามารถใชสนามไดไมมปี ญ
 หาเนือ่ งจาก
มีนักการเมืองรุนใหญเปดไฟเขียวให แมกระนั้นในรายละเอียดการจัดการ
ก็ยงั มีปญ
 หากันอยู โดยเฉพาะอยางยิง่ สโมสรกับสถาบันการพลศึกษา จัดลําดับ
ความสําคัญของการใชสนามไมตรงกัน
แตปญหาเรื่องการอนุมัติใชสนามเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อการเมืองทองถิ่น
ภายในจังหวัดขัดแยงกัน ความไมลงรอยกันระหวางผูที่เปนเจาของทีมฟุตบอล
กับเจาของสนามกีฬา อาจเห็นไดจากการทีเ่ ชียงราย ยูไนเต็ด เคยประสบปญหา
ไม ส ามารถใช ส นามกี ฬ ากลางจั ง หวั ด ในเขตเทศบาลเมื อ งเชี ย งราย ซึ่ ง มี
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเปนเจาของได14 ทั้งนี้สาเหตุก็เปนเพราะ
ทั้งสองฝายเปนกลุมการเมืองคนละขั้ว ปจจุบันเชียงราย ยูไนเต็ด หาทางออก
ดวยการลงทุนสรางสนามฟุตบอล ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ขึ้นมาใชเอง
สําหรับทีมสโมสรฟุตบอลประจําจังหวัด หรือทีมทองถิ่น หากไมมีปญหา
เรื่องการเมืองทองถิ่นแลว 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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ที่ น า สั ง เกตก็ คื อ ในจั ง หวั ด ที่ เ คยเป น เจ า ภาพจั ด งานกี ฬ าระดั บ นานาชาติ
ก็สามารถใชสนามใหญโตได อยางเชนเชียงใหม เอฟซี ใชสนามกีฬาสมโภช 700 ป
สนามแหงนี้เคยใชในการแขงขันกีฬาซีเกมสป 2538 ขณะที่โคราช เอฟซี
ก็ใชสนามซีเกมสที่สรางขึ้นในป 2550 อยางไรก็ตาม แมสนามจะมีมาตรฐาน
ที่สูง แตปญหาก็คือ ผูชมในสนามที่ยังไมแนนสนามเทาที่ควร อยางไรก็ตาม
ก็มีขอยกเวน เมื่อนครราชสีมา เอฟซี สามารถเลื่อนชั้นขึ้นไปเลนในระดับ
ไทยพรีเมียรลีก นครราชสีมา เอฟซี ก็กลายเปนสโมสรที่มวลชนเขารวมชม
อยางแนนขนัดในนัดที่เจอคูแขงทีมสําคัญ
ในระดับดิวิชั่น 1 ที่เดิมเปนลีกที่มีคนดูนอย เนื่องจากวาเต็มไปดวยทีม
องคกรตางๆ ปจจุบันถือวามีสัดสวนทีมทองถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ มาตรฐาน
ของสนามระดับดิวิชั่น 1 นั้น เมื่อเทียบกับระเบียบของลีกภูมิภาคในป 255815
จะเห็นวาไดมกี ารเรียกรองมาตรฐานทีส่ งู กวา โดยความจุสนามจะตองรองรับคน
ไดไมนอ ยกวา 5,000 คน และจะตองมีการแบงเขตกองเชียรทมี เหยาและเยือน
อยางชัดเจน ระยะหางกันไมนอ ยกวา 10 เมตร หรือมีรวั้ เหล็กกัน้ สูงไมนอ ยกวา
2 เมตร
นอกจากนั้นยังมีหองอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานตางๆ
สําหรับไฟสองสวางตองมีความสวางไมนอยกวา 800 ลักซ และตองมีเครื่อง
ปนไฟสํารองที่จะจายไฟใหกับสนามไดใน 15 นาที หากสนามมีระยะหางจาก
อัฒจันทรผูชมนอยกวา 10 เมตร ก็ใหสรางรั้วปองกัน ผูชมใหสูงไมนอยกวา
1.50 เมตร อีกทั้งยังกําหนดการจําหนายตั๋วใหกับทีมเยือนไมต่ํากวา 10%
ของความจุของสนามทีมเหยา
จากการสํารวจจะพบวา สนามฟุตบอลในฤดูกาล 2558 มีสนามขนาดใหญ
ทีส่ ามารถใชงานในระดับชาติหรือนานาชาติไดหลายแหง เชน สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป (เชียงใหม เอฟซี) สนามกีฬากองทัพอากาศ (แอรฟอรซ
15

บริษทั ไทยพรีเมียรลกี จํากัด. ขอบังคับและระเบียบวาดวยการจัดการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

153

เซ็นทรัล) สนามกีฬาติณสูลานนท (สงขลา ยูไนเต็ด) ขณะที่มีสนามเอกชนหนึ่ง
แหงก็คือ พีทีที สเตเดี้ยม (ปตท. ระยอง) ที่เหลือก็เปนสนามกีฬาขนาดกลาง
และขนาดเล็ก
ปกติสโมสรทีก่ ลาลงทุนสรางสนามฟุตบอลเปนของตนเองนัน้ มักจะอยูใ น
ระดับไทยพรีเมียรลีก อยางไรก็ตาม พีทีที สเตเดี้ยม ที่มีเจาของเปน ปตท. นั้น
เปนสนามในระดับดิวชิ นั่ 1 แหงแรกทีม่ กี ารสรางสนามฟุตบอลมาตรฐานสําหรับ
ใชในการแขงขันฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะ สนามดังกลาวเปดใชในป 2555
ในรายการพีทีที อินวิเตชั่น คัพ 2012 โดยการเชิญทีมใหญอยางพัทยา ยูไนเต็ด
โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี และอารม่ี ยูไนเต็ด จากไทยพรีเมียรลกี มารวมแขงขัน16
ความจุของสโมสรนั้นรองรับผูชมไดมากถึง 12,161 ที่นั่ง17 และเปนสนาม
อีกแหงที่ขึ้นชื่อวางดงาม และไดมาตรฐาน

6. สนามแตก จากดิวิชั่น 1 สูไทยลีก
ไทยลีกดิวิชั่น 1 ถือเปนพื้นที่ระหวางกลางที่จะผานไปสูไทยพรีเมียรลีก
ชวงใดที่มีทีมสโมสรฟุตบอลใหญๆ และมีการสนับสนุนเปนอยางดี ก็จะมี
ปรากฏการณ “สนามแตก” หรือฟเวอรอยูเสมอ และปรากฏการณดังกลาวแทบ
ทั้งหมดเกิดกับสโมสรที่มีรากฐานอยูกับทีมทองถิ่น การแขงขันเพื่อทะยานขึ้นสู
ไทยพรีเมียรลกี เปนปจจัยหนึง่ ทีท่ าํ ใหแฟนบอลมีความหนาแนนขณะทีป่ จ จัยของ
การที่สโมสรเปนทีมใหญหรือมีการสนับสนุนจากนักการเมืองผูมากบารมีอยาง
แข็งแกรงก็สงผลใหจํานวนแฟนบอลหนาตาขึ้นมาดวยเชนกัน
16
17

SMMSPORTS. “มาบข า สเตเดี้ ย ม หนึ่ ง ในสุ ด ยอดสั ง เวี ย นฟุ ต บอลไทย”. http://
www.smmsport.com/m/article.php?a=358, สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559.
PTT RAYONG. “PTT RAYONG STADIUM”. http://pttrayongfc.net/stadium.php,
สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559.
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ศรี ส ะเกษ เอฟซี เป น ที ม ท อ งถิ่ น แรกๆ ที่ ส ร า งสี สั น ด ว ยการขึ้ น ไป
ไทยพรีเมียรลกี ในฤดูกาล 2553 พวกเขาสรางประวัตศิ าสตรสาํ เร็จหลังจากจบ
ฤดูกาล 2552 ในไทยลีกดิวชิ นั่ 1 ไดมกี ารบันทึกไววา ในการแขงขันทายฤดูกาล
ที่ ศ รี ส ะเกษเป ด บ า นเอาชนะที ม ศุ ล ากรไป 5-1 ผู ช มแน น ขนั ด สนามกี ฬ า
ศรีนครลําดวน สเตเดี้ยม หรือสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ18
ทีไ่ มกลาวถึงไมไดเลยคือ สีสนั ของบุรรี มั ย เอฟซี ในฤดูกาล 2554 ทีก่ ลาว
กันวา เปนสโมสรที่ทุบสถิติกันเปนวาเลน ไมวาจะเปนแชมปดิวิชั่น 1 ที่เร็วที่สุด
โดยควาแชมปไปตัง้ แตยงั เหลือการแขงขันอีก 4 นัด การขายของทีร่ ะลึกไดเยอะทีส่ ดุ
การยิงประตูมากที่สุด การทําคะแนนไดมากที่สุด ทั้งยังเสียบอลนอยที่สุด
แตสถิตหิ นึง่ ทีย่ งั แพสงขลา เอฟซี ก็คอื จํานวนแฟนบอล19 นัน่ จึงไมนา แปลกใจวา
การแขงขันนัดประวัตศิ าสตรทส่ี งขลา เอฟซี เปดบานรับการมาเยือนบุรรี มั ย เอฟซี
กลายเป น นั ด ที่ มี ผู ช มมากที่ สุ ด จนบั ด นี้ นั่ น คื อจํ า นวนกว า 36,715 คน
ยอดจําหนายบัตรผานประตู 1,500,000 บาท ยอดจําหนายสินคาที่ระลึก
1,966,000 บาท20
อีกหนึง่ สโมสรทีส่ รางความคึกคักใหทงั้ ภายในจังหวัดและในภาพรวมก็คอื
นครราชสีมา มาสดา เอฟซี พวกเขาทําสถิติผูชมสูงสุดตั้งแตฤดูกาล 2556
มากถึง 159,073 คน ทัง้ ฤดูกาล21 ฐานทีแ่ ข็งแกรงนีม้ คี วามตอเนือ่ งไปถึงฤดูกาล
18
19

20

21

ราษีไศล. “ภาพศรีสะเกษสนามแตกเปดบานถลมศุลกากร 5-1 ขึ้นไทยลีกอยางยิ่งใหญ”.
http://www.oknation.net/blog/motorcyrubjang/2009/10/20/entry-1, (20 ตุลาคม 2552).
โอเวน สวนแตง. “10 เรือ่ งทีน่ า จําและไมอยากจํากับศึกดิวชิ นั่ 1 ป 54”. http://suphanburifc.
com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=194, (11 มกราคม 2555).
สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559.
สยามกี ฬ า. “บั น ทึ ก ไว ใ นประวั ติ ศ าสตร ” . http://www.siamsport.co.th/column/
110809_084.html, (9 สิงหาคม 2554). สืบคนเมือ่ 22 เมษายน 2559 และ Sports, Sanook.
“สนามแตก! โคราช เจา บุรรี มั ย 1-1 จารึกประวัตศิ าสตร ยอดคนดูลกี สูงสุดเมืองไทย (ภาพ)”.
http://sport.sanook.com/158085/, (12 กรกฎาคม 2558). สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559.
SMMSPORTS. “5 อันดับแฟนบอลมากสุด D1”. http://www.smmsport.com/m/article.
php?a=2402, สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559.
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2557 และลาสุดคือ 2558 ที่ขึ้นชั้นไปเลนไทยพรีเมียรลีก บรรยากาศและ
ผูคนในสนามอันยอดเยี่ยมทําใหนครราชสีมา มาสดา เอฟซี ถูกเรียกขานวา
“เจลีกเมืองไทย” การทีม่ ผี ชู มทีแ่ นนสนามกวา 2 หมืน่ คน กลายเปนปรากฏการณ
ที่นาสนใจยิ่งวาเหตุใดผูชมจึงมีมากอยางสม่ําเสมอ22
กระนั้นสําหรับบางสนาม คําถามที่เกิดขึ้นตามมาคือ เหตุใดจึงไมแตก
เหมือนที่อื่นๆ เชน “สนามเชียงใหม 700 ป” สโมสรฟุตบอลอยางเชียงใหม
เอฟซี ซึง่ มีศกั ดิศ์ รีเปนทีมของเมืองใหญ มีประชากรและทรัพยากรมหาศาล และ
เปนเมืองทองเที่ยวอันดับตนๆ ของประเทศ ปรากฏการณ “สนามแตก” กลับ
ไมเกิดขึ้นบอยนัก (ยกเวนนัดที่เชียงใหมเจอบุรีรัมย) ก็อาจตั้งขอสังเกตไดวา
หลายๆ ทีมเชนเชียงใหม เอฟซี นัน้ มิไดนาํ โดยนักการเมืองทองถิน่ ทีม่ พี ลังบารมี
มากพอ แม ว า อุ ด รพั น ธ จั น ทรวิ โ รจน จะเคยเป น นายกองค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดเชียงใหมกจ็ ริง แตเมือ่ เทียบชัน้ กับเนวิน ชิดชอบ แหงบุรรี มั ย สมศักดิ์
เทพสุทิน แหงสุโขทัย หรือสุวัจน ลิปตพัลลภ แหงนครราชสีมาแลว ถือวายังนับ
วาหางชั้นกันอยูมาก กรณีศึกษาเหลานี้ทิ้งเปนคําถามวากระแสความนิยมของ
แฟนบอลนัน้ เอาเขาจริง เปนเรือ่ งของฐานการเมืองหรือการบริหารจัดการธุรกิจ
การกีฬาประเภทนี้

7. สนามไทยลีก
สนามฟุตบอลในระดับไทยพรีเมียรลีก หรือ “ไทยลีก” นั้น สวนมาก
มาตรฐานใกลเคียงกับของดิวชิ นั่ 1 ทวาไฟสองสวางตองสวางถึง 1,200 ลักซ23
สําหรับทีมที่มีโอกาสจะไดไปเลนในถวยชิงแชมปสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย
22
23

Sports, Sanook. “‘สวาทแคท’ นครราชสีมา มาสดา เอฟซี อะไรที่ทําใหทีมนี้ไดฉายาวา
‘เจลีก ณ เมืองไทย’”. http://goo.gl/16e5C5, (4 สิงหาคม 2557). สืบคนเมือ่ 22 เมษายน 2559.
บริษทั ไทยพรีเมียรลกี จํากัด. ขอบังคับและระเบียบวาดวยการจัดการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).
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ก็จะตองมีมาตรฐานอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นมาดวย นั่นทําใหสุพรรณบุรี เอฟซี
แมจะทําผลงานไดดี แตกช็ วดสิทธิไ์ ปแขงในการแขงขันระดับเอเชีย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
สโมสรยังมีมาตรฐานสนามที่ยังไมถึงระดับ อีกทั้งไมได “คลับไลเซนซิง” เพราะ
สนามเหย าที่ เป นสนามกีฬากลางจั งหวั ดสุ พรรณบุรีไมผานเกณฑ จากการ
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-ญีป่ นุ ดินแดง (กรุงเทพฯ – แบงค็อก ยูไนเต็ด) สนามกีฬากองทัพเรือ กม.5
(ชลบุรี – ราชนาวี) สนามกีฬากองทัพบก (กรุงเทพฯ – อารมี่ ยูไนเต็ด) สนาม
ราชมังคลากีฬาสถาน (โอสถสภา ทายฤดูกาลยายไป เอ็มพาวเวอร สเตเดีย้ ม –
สนามกีฬา กกท. สมุทรปราการ) หรือกระทัง่ สนามกีฬาขององคกรสนามฟุตบอล
ทีโอที (กรุงเทพฯ) และสนามแพต สเตเดี้ยม (กรุงเทพฯ – การทาเรือ)
24

25

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.
สยามกี ฬ า. “สงสารสุ พ รรณบุ รี ” . 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
ยูไนเต็ด) ลีโอ สเตเดีย้ ม (บางกอกกลาส), ไอ-โมบาย สเตเดีย้ ม (บุรรี มั ย ยูไนเต็ด)
เอสซีจี สเตเดี้ยม (เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด)
จากการศึกษาพบวา ทีมสโมสรฟุตบอลสวนใหญที่ไมมีฐานจังหวัดและ
กองเชี ย ร ของตนจะเช า สนามเหย า ที่ไ มพ อเหมาะกั บ ปริมาณของกองเชี ย ร
จึงไมแปลกนักที่สนามดังกลาวแมจะไดมาตรฐานแตก็มีผูชมเบาบางโหรงเหรง
เปนอยางยิ่ง หากดูสถิติในฤดูกาล 2558 แลว จะเห็นไดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูเขาชมนัดเหยาไทยพรีเมียรลีก ฤดูกาล 255826
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
26

ทีม
บุรีรัมย ยูไนเต็ด
นครราชสีมา มาสดา
สุพรรณบุรี
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด
บางกอกกลาส
ชลบุรี
เชียงราย ยูไนเต็ด
ศรีสะเกษ
ชัยนาท
ราชบุรี มิตรผล
การทาเรือ
บีอีซี เทโรศาสน
ราชนาวี
สระบุรี เอฟซี

รวม
332,412
287,307
163,768
147,069
111,079
96,627
86,301
85,570
77,095
66,964
62,563
61,264
59,100
49,030

สูงสุด
33,269
34,659
25,709
14,980
10,614
8,463
10,146
9,816
8,382
9,651
6,287
5,631
5,717
4,936

ตํ่าสุด
12,240
8,142
2,800
4,230
4,388
3,489
1,927
2,145
1,889
2,680
2,678
2,470
2,488
2,194

เฉลี่ย
19,553
17,956
10,235
9,191
6,942
6,039
5,393
5,348
4,818
4,185
3,910
3,829
3,693
3,064

เปลี่ยนแปลง
2.20%
12.4%
5.70%
-3.4%
6.70%
0.10%
-21.9%
21.70%
27.30%
-14.5%
11.10%
3.40%
51.1%
115.6%

บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด. “สถิติผูชม”. http://thaipremierleague.co.th/tpl2015
Table.php, (6 ธันวาคม 2558).
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อันดับ
15
16
17
18

ทีม
แบงค็อก ยูไนเต็ด
อารมี่ ยูไนเต็ด
เอ็มพาวเวอร สมุทรปราการ
ทีโอที
รวม

รวม
สูงสุด
45,534 6,337
43,093 5,957
31,211 4,123
27,043 4,084
1,828,655 34,659

ตํ่าสุด
1,561
1,224
537
924
537

เฉลี่ย เปลี่ยนแปลง
2,845 10.00%
2,693 8.80%
1,950 2.40%
1,802 14.20%
6,349 26.20%

นอกจากนี้ ทีมทีไ่ มมฐี านจังหวัดมีอยูไ มกที่ มี ทีม่ แี ฟนบอลติดตามหนาแนน
นัน่ คือ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และบางกอกกลาส ทีม่ จี าํ นวนแฟนบอลเฉลีย่
4 พันคนตอนัดขึน้ ไป อีก 8 ทีม ลวนเปนทีมจังหวัดทัง้ สิน้ นัน่ คือ บุรรี มั ย ยูไนเต็ด,
นครราชสีมา มาสดา เอฟซี, สุพรรณบุรี เอฟซี, ชลบุรี เอฟซี, เชียงราย ยูไนเต็ด,
ศรีสะเกษ เอฟซี, ชัยนาท เอฟซี และราชบุรี มิตรผล เอฟซี โดยเฉพาะสามทีมแรก
ที่มีผูชมเฉลี่ยหมื่นคนตอนัด แมแตเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ก็ยังมีผูชมเฉลี่ย
ตอนัดไมถึงหนึ่งหมื่น
สถิ ติ ผู ช มที่ ม ากที่ สุ ด จนถึ ง ขณะนี้ ก็ คื อ สนามเหย า ของนครราชสี ม า
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

28

Sports, Sanook. “สนามแตก! โคราช เจา บุรรี มั ย 1-1 จารึกประวัตศิ าสตร ยอดคนดูลกี สูงสุด
เมืองไทย (ภาพ)”. http://sport.sanook.com/158085/, (12 กรกฎาคม 2558). สืบคนเมื่อ
22 เมษายน 2559.
MGR Online. “ฉุดไมอยู! ‘สุพรรณ’ ทุบสถิตคิ นดู 2 หมืน่ คน”. http://www.manager.co.th/
sport/ViewNews.aspx?NewsID=9560000083873, (9 กรกฎาคม 2556). สืบคนเมื่อ
22 เมษายน 2559.
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8. สูสนามฟุตบอล Stand alone
ที่นาสนใจมากที่สุดก็คือ การสรางสนามฟุตบอลของตนเองขึ้นมา ซึ่งถือ
ไดวา เปนพัฒนาการสูงสุดสําหรับการสรางพืน้ ทีส่ มัยใหมของทีมสโมสรฟุตบอล
โครงการเชนนีถ้ อื วาเปนการออกแบบพืน้ ทีเ่ พือ่ ตอบสนองการใชสอยสาธารณะ
อย า งเป น รู ป ธรรมที่ สุ ด ในที่ นี้ ไ ด แ ก สโมสรเอสซี จี เมื อ งทอง ยู ไ นเต็ ด ,
บางกอกกลาส เอฟซี, บุรีรัมย ยูไนเต็ด และเชียงราย ยูไนเต็ด
การสรางสนามเปนของตนนั้นเลี่ยงมิไดที่จะตองระดมเงินทุนมหาศาล
สําหรับคากอสรางและทีด่ นิ ทีต่ อ งคํานึงถึงทําเลทีต่ ง้ั และการเชือ่ มตอกับแฟนบอล
ความใฝฝนที่จะสรางสนามเปนของตนเองนั้นมีอยูเสมอ ไมวาจะเปนขาวของ
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (ที่เปนขาวมาตั้งแตป 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
30
31
32

33
34

สยามกีฬา. “กิเลนจัดหนักเตรียมสรางสนามใหม 3.5 หมืน่ ทีน่ ง่ั ”. http://www.siamsport.co.th/
Sport_Football/130217_288.html, (17 กุมภาพันธ 2556). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
เดลินิวสออนไลน. “ชัยนาท ทุม 2 พันลานผุดรังใหม”. http://www.dailynews.co.th/
sports/216527, (16 กุมภาพันธ 2557). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
สยามกีฬา. “กูปรีชะลอแผนรังใหม 200 ล. รอดูเศรษฐกิจ”. http://www.siamsport.co.th/
Sport_Football/151114_189.html, (14 พฤศจิกายน 2558). สืบคนเมือ่ 23 เมษายน 2559.
Chom WDFC. “สโมสรฟุ ต บอลอุ ด รธานี เป ด ภาพสนามใหม จุ ค นได เ ป น หมื่ น ”.
http://tdedsure.com/board/viewtopic.php?t=205&p=212, (16 ธันวาคม 2558). สืบคน
เมื่อ 23 เมษายน 2559.
สยามกีฬา. “โลมาน้ําเงินเดินหนาสรางสนามใหม”. http://www.siamsport.co.th/
yamahaleague1/view.php?code=300255, (2558). สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
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 สนามฟุตบอลเอกชนที่สรางเพื่อใชสําหรับ
แขงฟุตบอลระดับไทยพรีเมียรลกี จึงยังมีเพียงแค 4 สโมสรเทานัน้ จากตารางที่ 4
จะเห็นการเปรียบเทียบในแตละหัวขอ อันมีรายละเอียดคือ
ประเด็นชือ่ สนาม สนามของเชียงราย ยูไนเต็ด เปนสนามเดียวทีย่ งั ไมมชี อื่
ผลิตภัณฑผสู นับสนุนสนามอยางเปนทางการ โดยยังใชชอ่ื “ยูไนเต็ด สเตเดีย้ ม” อยู
เทียบความจุของสนามแลว นับวาบุรีรัมย ยูไนเต็ด นั้นรองรับผูชมไดมาก
ทีส่ ดุ ถึง 32,600 คน ทัง้ ยังเคยมีประสบการณจดั การแขงขันฟุตบอลชิงแชมปโลก
รอบคัดเลือกระหวางทีมชาติไทยและปาเลสไตน เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2554
สนามแหงนีน้ บั เปนสนามมาตรฐานทีไ่ ดรบั การยอมรับในระดับนานาชาติไปแลว
เมื่อพิจารณาจากทําเลที่ตั้งแลว สนามของเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กับ
บางกอกกล า สอยู ใ นเขตปริ ม ณฑลของกรุ ง เทพฯ ที่ มี ร ะบบขนส ง ที่ เ อื้ อ ต อ
การเดินทาง โดยเฉพาะทีมแรก การที่อยูใกลกับอิมแพค อารีนา เมืองทองธานี
ทําใหมีทางเลือกมากมาย ทั้งยังเปนสถานที่จัดงานระดับชาติและนานาชาติ
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 โดยขึ้นรถจากที่ทําการพรรคภูมิใจไทย บริเวณใกลกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน มุง ไปตรงยังสนามไอ-โมบาย สเตเดีย้ ม เลย35
ขณะทีเ่ ชียงราย ยูไนเต็ด นัน้ แมจะมีรถประจําทางผาน แตกต็ อ งเดินจากปากซอย
เขาไปอีกรวม 2 กิโลเมตร แตอาจจะสะดวกหากเดินทางผานสนามบิน36
35
36

อาจินต ทองอยูคง, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ผูเชี่ยวชาญดานกีฬา
และแฟนศึกษา, สัมภาษณ 22 เมษายน 2559.
ณัฐกร วิทิตานนท, อาจารยประจํามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, ผูเชี่ยวชาญดานกีฬาและ
การเมือง, สัมภาษณ 23 เมษายน 2559.
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบระหวางสนามเหยา 4 สโมสร
ขอมูลถึงป 2558
สโมสร
ชื่อสนาม
ปที่เปดใช
สถานที่ตั้ง

สถานที่สําคัญ
ใกลเคียง
ความจุสนาม
(คน)

37

38
39

40

เอสซีจี เมืองทอง
ยูไนเต็ด
เอสซีจี
สเตเดี้ยม
255238

บางกอกกลาส
เอฟซี
ลีโอ
สเตเดี้ยม
255339

บุรีรัมย
ยูไนเต็ด
ไอ-โมบาย
สเตเดี้ยม
255440

เชียงราย
ยูไนเต็ด
ยูไนเต็ด
สเตเดี้ยม
255541

อิมแพค
เมืองทองธานี
นนทบุรี
ศูนยราชการ
แจงวัฒนะ

คลอง 3 รังสิต
ปทุมธานี

อําเภอเมือง
บุรีรัมย

อําเภอเมือง
เชียงราย

สวนสนุก
ดรีมเวิลด

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย

20,00042

13,00043

32,60044

ทาอากาศยาน
นานาชาติ
แมฟาหลวง
15,00045

กรณีนี้มีการปรับปรุงสนามจากสนามรักบี้ที่ใชแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส มาเปนอัฒจันทร
แบบไหนปจจุบันเมื่อป 2522 ดูใน CRAZY_MAN ภารโรงเอ ณ เมืองทอง. Board SCG
MTUTD FanClub. “PHOTO รวมภาพความหลัง ‘สนามยามาฮา สเตเดี้ยม’ จากอดีต
สูป จ จุบนั ”. http://www.mtufc.com/board/index.php?topic=7644.0, (19 ตุลาคม 2553).
สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
บางกอกกลาส. “ขอมูลสโมสร”. http://www.bangkokglassfc.com/index.php?mod=CLUBINFO&file=club-info, สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559.
นายรอบรู. “7 วาว เมือ่ รูค วามจริงของสนามไอ-โมบาย สเตเดีย้ ม”. http://www.nairobroo.com/
nairobroo-take-flight/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.
สยามกีฬา. “เชียงรายทําบุญสนามยูไนเต็ด สเตเดี้ยม”. http://www.siamsport.co.th/
Sport_Football/140707_398.html, (7 กรกฎาคม 2557) สืบคนเมื่อ 22 เมษายน 2559
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เอสซีจี เมืองทอง
ยูไนเต็ด
วิธีการ ขนสงมวลชน
เดินทางเขาถึง ภายในจังหวัด:
สนามกีฬา รถเมล,
รถตูโดยสาร
ประจําทาง,
รถแท็กซี่, รถยนต,
มอเตอรไซครบั จาง
อื่นๆ:
รถยนตสวนตัว

งบประมาณ
การกอสราง

ไมมีขอมูล

200 ลานบาท47

บุรีรัมย
ยูไนเต็ด
ขนสงมวลชน
จากตางจังหวัด:
ทาอากาศยาน,
จุดจอดรถทัวร
จากกรุงเทพฯ
ในบริเวณสนาม46
ขนสงมวลชน
ภายในจังหวัด:
รถแท็กซี่,
รถโดยสาร
ประจําทาง
อื่นๆ:
รถยนตสวนตัว
500 ลานบาท48

คลับไลเซนซิ่ง

ผาน50

ผาน51

ผาน52

สโมสร

41
42
43
44
45

บางกอกกลาส
เอฟซี
ขนสงมวลชน
ภายในจังหวัด:
รถเมล, รถแท็กซี่,
รถยนต,
มอเตอรไซครบั จาง
อื่นๆ:
รถยนตสวนตัว

เชียงราย
ยูไนเต็ด
ขนสงมวลชน
จากตางจังหวัด:
ทาอากาศยาน,
รถทัวร-สถานี
ขนสงจังหวัด
ขนสงมวลชน
ภายในจังหวัด:
รถแท็กซี่,
รถโดยสาร
ประจําทาง
อื่นๆ:
รถยนตสวนตัว
ปรับปรุงเพิ่มเติม
50 ลานบาท49
ไมผาน53

บริษทั ไทยพรีเมียรลกี จํากัด. “เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด”. http://thaipremierleague.co.th/2015/
tplclubs.overview.php?clubID=1 สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559
บริษทั ไทยพรีเมียรลกี จํากัด. “บางกอกกลาส เอฟซี”. http://thaipremierleague.co.th/2015/
tplclubs.overview.php?clubID=3 สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559
บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด. “บุรีรัมย ยูไนเต็ด”. http://thaipremierleague.co.th/2015/
tplclubs.overview.php?clubID=9 สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559
บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด. “เชียงราย ยูไนเต็ด”. http://thaipremierleague.co.th/2015/
tplclubs.overview.php?clubID=31 สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2559
แพะกระเพาะ (นามแฝง). “พัฒนาขึ้นไปอีกกาวของบุรีรัมย ยูไนเต็ด มีรถทัวรไปถึงแลว
เครื่องบินก็เพิ่มเที่ยว”. http://pantip.com/topic/32731279, (18 ตุลาคม 2557). สืบคน
เมื่อ 23 เมษายน 2559.
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9. สนามฟุตบอลไทย พืน้ ทีส่ าธารณะแบบใหม และหนทางไปตอ
เกมกีฬาที่เกิดจากการมีสวนรวมของคนในสังคม อาจนับไดวามีอานิสงส
ตอการสรางความตืน่ ตัวของคนในทองถิน่ ตางๆ ฟุตบอลมีผลตอการสรางพืน้ ที่
สาธารณะไมวาโดยตัวสโมสรเอง หรือองคการปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
หรือแมกระทั่งเหลากองเชียร พื้นที่เหลานี้นาจะเปนหนึ่งในพื้นที่สาธารณะใหม
ซึ่งมีการเปลี่ยนผานจากพื้นที่นอกบานแบบ passive มาสูพื้นที่แบบ active
มากขึ้น
สนามฟุตบอลในฐานะพื้นที่แบบใหมเปนพื้นที่แหงอํานาจของประชาชน
และผูบริโภคมากขึ้น อันจะมาแทนที่พื้นที่แบบเดิมที่ทุกตารางนิ้วเปนของชาติ
อันแสนจะนามธรรม หรือไมก็ตกอยูในกรงขังของอํานาจแบบสถานที่ราชการ
ที่มองประชาชนเปนผูมาขอรับการสงเคราะห และไมไดมีธรรมชาติที่เปดกวาง
ตอบรับมวลชนเทาที่ควร
แม โ ดยหลั ก การของฟุ ต บอลอาชี พ แล ว ในทางอุ ด มคติ นั้ น ควรอาศั ย
ทุนนิยมเปนตัวขับเคลื่อน โดยมิตองพึ่งพิง “นักการเมือง” แตขณะที่สังคมไทย
ในระดับภูมภิ าคและทองถิน่ ยังไมมคี วามพรอมในดานสาธารณูปโภคสําหรับการ
กีฬาและพื้นที่สาธารณะมากพอ และยังขาดศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ
แกการจูงใจใหเกิดการลงทุน ขณะที่อํานาจการจัดการทรัพยากรสาธารณะทั้ง
หลายยังกระจุกตัวกับหนวยงานราชการสวนกลางและสวนทองถิ่น องคกรที่มี
ความเกี่ยวของกับสาธารณะที่สุดก็ยังมีทาทีที่เฉยชาตอวงการกีฬาอาชีพ จึงไม
แปลกที่นักการเมืองจึงเปนตัวละครสําคัญยิ่งในชวงเปลี่ยนผานนี้
อยางไรก็ตาม ปฏิเสธไดยากวาแมทีมฟุตบอลอาชีพจะกระจายไปตาม
จังหวัดตางๆ เกือบทุกจังหวัด แตกไ็ มใชทกุ จังหวัดทีจ่ ะมีสนามฟุตบอลเปนพืน้ ที่
ของการพบปะของมวลชน ทัง้ นีจ้ ะเปนเพราะดวยปจจัยของผลงานในการแขงขันก็ดี
การประชาสัมพันธสรางความรับรูแ ละสรางกระแสในทองถิน่ ก็ดี ดังนัน้ โจทยใหญ
ก็คอื การสรางพืน้ ทีด่ งั กลาวขึน้ มาจะทําใหพนื้ ทีส่ าธารณะเหลานัน้ รับใชมวลชน
ไดอยางยั่งยืนอยางไร
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หนวยงานทีน่ า จะมีสว นเกีย่ วของแตแทบจะไมเห็นบทบาทในการสรางสรรค
พืน้ ทีส่ าธารณะเชิงกีฬาเลยก็คอื สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ที่มีจุดยืนชัดเจนวาไมเอาเหลา เบียร บุหรี่ เปนที่เขาใจไดถึงการจัดวาง
ระยะหางของตนที่เลนบทบาทองคกรศีลธรรมสาธารณะ เมื่อพื้นที่ในสนาม
ฟุตบอลทัว่ โลก เบียร บุหรี่ แทบจะเปนเรือ่ งทีข่ าดไมไดสาํ หรับคนดูบอล ไมนบั วา
สปอนเซอร ติ ด หน า อกเสื้ อ นั ก ฟุ ต บอล บู ธ ขายเบี ย ร ริ ม สนามที่ ว างขายกั น
อยางคึกคัก สิ่งเหลานี้ทาทายอํานาจ สสส. อยางยิ่ง และยิ่งอิหลักอิเหลื่อเขาไป
อีกเมือ่ มีกฎหมายหามดืม่ สุราในทีส่ าธารณะอยางสนามกีฬา ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ปญหาของกฎหมายนี้มีรากฐาน
อยูบนความเขาใจวา พื้นที่สาธารณะควรเปนพื้นที่อันบริสุทธิ์ผุดผองไรราคีคาว
และเห็นมวลชนเปนผูมีอวิชชาโงเขลา งมงาย จมจอมอยูกับอบายมุข พรอมกับ
การรั กษาสุ ขภาพ พวกเขายั งรั กษาศี ลธรรมที่ พวกเขายึ ดถือ ดั งแคมเปญ
“จน เครียด กินเหลา” อันเปนแคมเปญที่สรุปรวบยอดความคิดของ สสส.
ไดดี พอๆ กับแคมเปญ “โง จน เจ็บ” ในยุคสงครามเย็น
การเข า ใจการเปลี่ ย นผ า นของพื้ น ที่ ส าธารณะสมั ย ใหม ใ นสั ง คมไทย
ที่ เ กิ ด การต อ รองอํ า นาจด ว ยกลุ ม บุ ค คล องค ก ร และพลั ง ทางการเมื อ ง
อันหลากหลาย จะทําใหเรามองเห็นพลังแฝงของพื้นที่สาธารณะมากขึ้น

8
แฟนบอล ULTRA
สายชล ปญญชิต

1. บทนํา
ฟุตบอล เปนกีฬาทีท่ มี ชาติไทยไมไดประสบความสําเร็จในระดับนานาชาติ
เชน มวยสากล ยกน้ําหนัก เทควันโด แบดมินตัน1 แตกลับสามารถดึงดูดผูชม
เขาสนามการแขงขันไดมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการดึงดูดผูชม
ใหเขาไปชมการแขงขันฟุตบอลนั้น จะเห็นไดวามีปจจัยหลายประการเขามา
เกี่ยวของ อาทิ (1) ผลงานในสนามแขงขัน โดยหากเปนชวงเวลาที่ทีมชาติไทย
สามารถแสดงผลงานไดดี จํานวนผูชมก็มักมากขึ้นอยางเห็นไดชัด (2) คูแขงขัน
หากเปนทีมชาติหรือสโมสรรับเชิญที่แฟนบอลใหความสนใจก็สามารถดึงดูด
ผูช มไดมากเชนกัน และ (3) ความผูกพันกับสโมสร ซึง่ ปจจัยนีเ้ องทีเ่ กิดขึน้ อยาง
ชัดเจน หลังการปรับปรุงรูปแบบการจัดการแขงขันครัง้ สําคัญของฟุตบอลอาชีพ
ระดับสโมสรในประเทศไทยเมื่อป 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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ไทยในชวงเวลาทีท่ มี ชาติตอ งลงแขงขันนัดสําคัญ ไมวา จะเปนการแขงขันฟุตบอล
เอเชี่ยนเกมสที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 หรือการแขงขันฟุตบอลซีเกมสนัด
ชิงชนะเลิศ จะมีการจัดตั้งกองเชียรขึ้นมาทําหนาที่เปนผูนําเชียรโดยตลอด แต
กระบวนการสรางความตอเนื่องเพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธภายในกลุมกองเชียรยัง
ไมไดเกิดขึ้นอยางชัดเจน ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากการปฏิสมั พันธทม่ี พี ลังมากขึน้ ใน
กลุม แฟนคลับฟุตบอลในปจจุบนั จะพบวาพืน้ ทีอ่ อนไลนเปนชองทางทีส่ าํ คัญใน
การยกระดับการพัฒนากลุมกองเชียรฟุตบอลไดเปนอยางดี
หากจะพิจารณาถึงวัฒนธรรมการเชียรฟตุ บอลไทย ทีส่ ง กระแสความตืน่ ตัว
ออกไปถึงในระดับตางจังหวัด ควรพิจารณาจากปรากฏการณฟุตบอลยามาฮา
ไทยแลนด คัพ ซึ่งเริ่มตนจากการที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ไดรับการ
สนับสนุนจากสื่อสารมวลชนสําคัญของประเทศสองแหง คือ บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศนและวิทยุ จํากัด หรือสถานีโทรทัศนสกี องทัพบกชอง 7 และหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ ใหจัดการแขงขันฟุตบอลในลักษณะชิงแชมปประเทศไทย โดยระบบ
การแขงขันนั้น สมาคมกีฬา ภาครัฐและเอกชนแตละจังหวัด จะผลักดันสโมสร
ประจําจังหวัดของตัวเองเขาคัดเลือกในระดับภูมิภาค เมื่อไดตัวแทนของแตละ
ภูมิภาคแลวจะแขงขันรอบสุดทายและชิงชนะเลิศที่สนามไทย-ญี่ปุน ดินแดง
จนเมือ่ ยามาฮาไดเขามาเปนสปอนเซอรหลักแทน จึงเปลีย่ นระบบการแขงขันให
มีจงั หวัดทีเ่ ปนเจาภาพและคัดเลือกตัวแทนแตละภาคเขารวมทัง้ สิน้ 16 ทีม ทัง้ นี้
จากรูปแบบการคัดเลือกและสรางการเปนตัวแทนระดับจังหวัดอยางแทจริง
ในชวงเวลานัน้ ไดเปดโอกาสใหตวั แทนนักกีฬาในทองถิน่ สามารถเขารวมแขงขัน
และแสดงศักยภาพจนกาวขึ้นเปนนักฟุตบอลทีมชาติไดจํานวนหนึ่ง ขณะที่
ในมิติของการเชียรฟุตบอลแลว รายการฟุตบอลยามาฮา ไทยแลนด คัพ
ได ผ ลั ก ดั นวั ฒ นธรรมการเชี ย ร ฟุ ต บอลออกสู ต า งจั ง หวั ด จนเกิ ด กระแส
การติดตามเชียรฟุตบอลของจังหวัดตนเองเปนจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม ในชวงเริ่มตนของการจัดแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสร
ของไทย กลับไมไดอาศัยการประสบความสําเร็จจากการเชียรฟตุ บอลระดับทองถิน่
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เปนพื้นฐาน สงผลใหการเริ่มตนรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพของไทยที่เรียกวา
“จอหนนี วอลกเกอร ไทยแลนด ซอกเกอร ลีก (Johnny Walker's Thailand
Soccer League)” ในป พ.ศ. 2539 ละเลยการมีสวนรวมของสโมสรฟุตบอล
ระดับทองถิ่น จะเห็นไดวา การแขงขันในปแรกนั้นสโมสรที่เขารวมทั้งสิ้น
18 ทีมนัน้ เปนสโมสรขององคกรภาครัฐจํานวน 4 ทีม องคกรรัฐวิสาหกิจจํานวน
4 ทีม และองคกรภาคเอกชนจํานวน 10 ทีม2 โดยในระยะแรกนั้น ถึงแมสโมสร
หลายแหง เชน สโมสรตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สโมสรฟุตบอล
บีอซี ี เทโรศาสน หรือสโมสรฟุตบอลสินธนา จะพยายามประชาสัมพันธความเปน
“ทีมเมืองหลวง” เพื่อพยายามแสวงหาการสนับสนุนจากแฟนบอลในกรุงเทพฯ
แตกลับไมประสบความสําเร็จอยางทีค่ าดหวังนัก สวนความสนใจทีจ่ ะเปดโอกาส
หรือผลักดันใหสโมสรฟุตบอลในตางจังหวัดไดเขารวมการแขงขันกลับไมไดรับ
ความสนใจเทาใด

2. AFC และกําเนิด “ไทยพรีเมียรลีก”
งานเขียนดานฟุตบอลศึกษาหลายชิน้ ไดสะทอนปญหาการบริหารจัดการ
และการดําเนินการจัดการแขงขัน ตลอดจนการเตรียมความพรอมภายในสโมสร
ฟุตบอลระยะ 10 ปแรกไวอยางชัดเจน งานของอนุโพธ สุคนธพานิช (2544)
เสนอใหเห็นวา ในระยะแรกของการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสร
ของไทย การบริหารจัดการภายในสโมสรตั้งแตการดูแลสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพโดยใชวทิ ยาศาสตรการกีฬา การจัดหาทีพ่ กั สนามซอม รวมทัง้ สถานที่
2

โดยผูเขียนจัดกลุมสโมสรกีฬาราชประชาไวในกลุมองคกรภาคเอกชน จากประวัติของ
การกอตัง้ ในป พ.ศ. 2509 ภายใตชอื่ “ทีมฟุตบอลราชประชานุเคราะหดบั เพลิง” ซึง่ มาจาก
การที่ ป ระธานสโมสรคนแรกคื อ พลตํ า รวจตรี หม อ มราชวงศ เจตจั น ทร ประวิ ต ร
ดํารงตําแหนงเปนผูบังคับการตํารวจดับเพลิง อยางไรก็ตาม ในระยะตอมากองบัญชาการ
ตํารวจดับเพลิงไมไดมีสวนตอการสนับสนุนการบริหารจัดการใดๆ
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เก็บตัวนักฟุตบอลยังเปนปญหาที่สโมสรตางๆ ไมสามารถหางบประมาณ
เขามาดูแลได นอกจากนี้ การบริหารจัดการของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย
ยังไมมีความแนนอนในการกําหนดตารางการแขงขัน รวมทั้งมาตรฐานการ
จัดการแขงขัน ทั้งสนามแขงขัน การตัดสินของกรรมการควบคุมการแขงขัน
ตลอดจนการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการบันทึกเหตุการณรุนแรงภายใน
สนามได ซึง่ เปนไปในทิศทางเดียวกับขอสรุปของงานครองยศ เมฆไหว (2548)
ที่มุงเนนศึกษาสภาพปญหาของการเตรียมสโมสรฟุตบอล สําหรับการแขงขัน
ฟุตบอลอาชีพของไทย สะทอนใหเห็นมิติสําคัญประการหนึ่งคือ กระบวนการ
กลายเปนนักฟุตบอลอาชีพในชวงเวลานั้นยังไมมีความสมบูรณนัก เนื่องจาก
ระเบียบและขอบังคับการลงทะเบียนยังไมมคี วามชัดเจนและแมนยํา นักฟุตบอล
สวนใหญยงั มีสถานะกึง่ อาชีพ เพราะหากอยูใ นสโมสรขององคกรภาครัฐก็จะได
โอกาสรับราชการไปดวย ขณะทีส่ โมสรทีด่ าํ เนินการโดยองคกรเอกชนก็ใหอสิ ระ
วานักฟุตบอลตองการทํางานเสริมและแบงเวลามาซอมรวมกับสโมสรเองได
สงผลใหพฒ
ั นาการดานกีฬาหรือศักยภาพจากการแขงขันไมคอ ยมีความกาวหนา
มากนัก นอกจากนี้ งานชิ้นนี้ยังเสนอประเด็นใหมเกี่ยวกับแฟนบอลวาสโมสร
สวนหนึง่ เริม่ ตืน่ ตัวในการประชาสัมพันธขอ มูลการแขงขันและจัดตัง้ แฟนฟุตบอล
ของสโมสรตนเองมากขึ้น
การเขามามีบทบาทของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (AFC) ถือเปน
แรงกระตุน สําคัญทีส่ ง ผลใหสโมสรฟุตบอลอาชีพของไทยปรับตัวใหไดมาตรฐาน
ตามทีส่ มาพันธฟตุ บอลแหงเอเชียกําหนดจํานวนแฟนบอลทีเ่ ขาชมในสนามการ
แขงขันเปนปจจัยหนึง่ ทีแ่ สดงใหเห็นถึงความพรอมในการจัดการแขงขันฟุตบอล
สงผลใหบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด3 และสโมสรฟุตบอลทั้งหลายเรงผลักดัน
3

บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
นิตบิ คุ คลขึน้ มาควบคุม ดูแล และบริหารจัดการสิทธิประโยชนใหเปนไปตามมาตรฐานของ
สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานสําหรับการใหสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ฟุตบอลอาชีพระดับทวีปเอเชียไวครอบคลุมมิตติ า งๆ รวมทัง้ การจัดใหมนี ติ บิ คุ คลเพือ่ ดูแล
กิจการตางๆ ภายใตการแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของประเทศสมาชิกตางๆ ดวย
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การพัฒนากองเชียรฟุตบอลของสโมสรตนเองใหมีจํานวนมากยิ่งขึ้น ขอเสนอ
จากงานของรุงโรจน พรขุนทด (2553) ซึ่งมุงสนใจศึกษาการบริหารจัดการของ
สโมสรฟุตบอลทีเ่ ขารวมการแขงขันรายการไทยพรีเมียรลกี ตามกรอบมาตรฐาน
ของสมาพันธฟตุ บอลแหงเอเชีย เสนอประเด็นการพัฒนา “แฟนคลับฟุตบอล” วา
การจัดการแขงฟุตบอลไทยลีก ตัง้ แตชว งป พ.ศ. 2551 เปนตนมา สโมสรฟุตบอล
อาชีพของไทยเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาและอํานวยความ
สะดวกใหแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลตนเอง มีพื้นที่ทางสังคมและบทบาท
ตอการสนับสนุนซึ่งกันและกันมากขึ้น ทั้งนี้งานชิ้นนี้ยังเสนออีกวา แฟนบอลมี
เงือ่ นไขในการเลือกเปนกองเชียรของสโมสรฟุตบอลทีส่ าํ คัญๆ เชน ภาพลักษณ
ของสโมสร การมี นั ก กี ฬ าฟุ ต บอลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ตลอดจนประวั ติ ศ าสตร
ความผูกพันของแฟนบอลกับสโมสรฟุตบอลนั้น
นอกจากการกํ า หนดมาตรฐานของสมาพั น ธ ฟุ ต บอลแห ง เอเชี ย แล ว
การพัฒนากลยุทธดานการประชาสัมพันธและแผนธุรกิจของสโมสรฟุตบอล
ก็สงผลสําคัญตอการผลักดันใหเกิดการขยายตัวของกระแสความนิยมในกลุม
แฟนฟุตบอลไทยเชนกัน งานของอุเทน แกวกัณหาเดชากุล (2554) ที่ศึกษา
เกีย่ วกับกลยุทธการประชาสัมพันธของสโมสรฟุตบอลในรายการไทยพรีเมียรลกี
ในป พ.ศ. 2554 แสดงรูปแบบของการพยายามดึงดูดและสรางแฟนคลับ
ของสโมสรฟุตบอลวา สโมสรองคกรภาคเอกชน เชน สโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส
สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชลบุรี เปนตน จะให
มุงเนนกับการวิจัยตลาดวา แฟนบอลมีความตองการใหสโมสรพัฒนากิจกรรม
เพื่อดึงดูดใหแฟนบอลเขารวมเชียรฟุตบอลอยางไร ขณะเดียวกันก็จะเริ่มเปด
พื้นที่ออนไลนประเภทเว็บไซตและ Facebook Fan Page มากขึ้น โดยกลุม
สโมสรเหลานี้ใหความสําคัญอยางมากกับการเปดพื้นที่ทางสังคมใหแฟนบอล
ไดเขามามีสวนยกระดับการเชียรและการกําหนดทิศทางการพัฒนาการเชียร
ทั้งออกแบบเพลง สัญลักษณ และการกําหนดพื้นที่ในสนามการแขงขันใหกับ
กองเชียรประจําสโมสร ขณะที่สโมสรขององคกรภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจ
ในการศึกษาครั้งนี้คือ สโมสรอารมี่ ยูไนเต็ด และสโมสรฟุตบอลทีโอที นั้น
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ยังไมมที ศิ ทางการประชาสัมพันธและวางแผนทางธุรกิจมากนัก เนือ่ งจากยังตอง
ใชงบประมาณขององคกร สงผลใหการบริหารจัดการบางอยางติดขัดระเบียบ
ทางราชการ อีกทั้งยังไมไดคํานึงถึงความสําคัญของศักยภาพจากโอกาสของ
ความกาวหนาทางธุรกิจ หากสามารถขยายจํานวนแฟนคลับของสโมสรฟุตบอล
ตนเองได
การเกิดขึ้นของกลุมแฟนคลับสโมสรฟุตบอลนั้น มีแนวโนมที่จะประสบ
ความสําเร็จได ก็ตอ เมือ่ เปนกระบวนการทีส่ โมสรฟุตบอลและแฟนบอลมีปฏิบตั กิ าร
ตอการสรางเครือขายขึ้นมารวมกัน โดยเงื่อนไขของการผลักดันในกรณีของการ
แขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทย เกิดจากทัง้ การกําหนดมาตรฐานของ
สมาพันธฟตุ บอลแหงเอเชีย เพือ่ รับรองใหสโมสรฟุตบอลของไทย สามารถเขารวม
การแขงขันระดับทวีปได นอกจากนี้ การเรียนรูจากความลมเหลวในอดีต
โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเด็นการพึง่ พาแคระบบอุปถัมภของผูน าํ องคกรทางสังคม
ตางๆ จนไมสามารถพัฒนาวงการลูกหนังของไทยไดถือเปนอีกหนึ่งบทเรียน
ที่สําคัญ ทายที่สุดคือการเห็นคุณคาของแฟนฟุตบอลจนพัฒนากลยุทธที่ดึงดูด
ใหคนเขาสนามบอล เปนเงื่อนไขสําคัญที่สงผลใหวงการอุตสาหกรรมกีฬา
สือ่ สารมวลชน และเครือขายธุรกิจ เขามารวมทํากิจกรรมเชิงพาณิชย จนสามารถ
ขยายมูลคาของสโมสรฟุตบอล ตลอดจนดึงดูดความสนใจตอการจัดการแขงขัน
รายการฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกจากแฟนบอลได

3. ฟุตบอลการตลาด: การตลาดเพื่อแฟนบอล
หากพิจารณาความลมเหลวชวง 2539-2549 หรือ 10 ปกอนที่จะมีการ
พัฒนาฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทยตัง้ แตป 2551 เปนตนมานัน้ เงือ่ นไข
สําคัญทีป่ รากฏอยางชัดเจนคือ การบริหารจัดการ ทัง้ ผูจ ดั การแขงขันและในสวน
ของสโมสรเอง กลาวคือ สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยยังไมมอี งคความรูแ ละ
ความเขาใจตอการพัฒนาการแขงขันฟุตบอลอาชีพที่ดีนัก สงผลใหมาตรฐาน
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ดานระเบียบวินยั การควบคุม การตัดสิน และการลงโทษจากการแขงขัน ตลอดจน
มาตรฐานทีจ่ ะเปนเครือ่ งมือกําหนดใหสโมสรทําหนาทีพ่ ฒ
ั นาคุณภาพของตนเอง
ขาดการเอาใจใสตอบทบาทที่ตองปฏิบัติการรวมกัน ผลที่ตามมาคือการพัฒนา
สนามแขงขัน การพัฒนาคุณภาพนักฟุตบอลระดับเยาวชน ตลอดจนการพัฒนา
ระบบวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อดูแลนักกีฬาใหมีความพรอมตอการแขงขัน
จึงไมอยูในมาตรฐานที่จะสามารถสงเสริมการแขงขันทางธุรกิจได นอกจากนี้
การทีส่ โมสรไมเห็นอนาคตและทิศทางทีช่ ดั เจนของการดําเนินงานดานฟุตบอล
อาชีพ สงผลใหสโมสรเองก็ขาดการเอาใจใสในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สโมสรฟุตบอล จะเห็นไดวา ในระยะเริม่ ตนของการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพ
รับสโมสรของไทยนั้น สโมสรฟุตบอลตางๆ ไมไดใหความสนใจกับการสราง
พันธมิตรหรือความรวมมือกับเครือขายธุรกิจมากนัก การจัดการสิทธิประโยชน
ทั้งในมิติการถายทอดสด สินคาของที่ระลึกและกระบวนการหาผูสนับสนุน
ยังไมอยูใ นความสนใจของผูบ ริหารสโมสรฟุตบอล เปนผลใหการประชาสัมพันธ
ผ า นสื่ อ กระแสหลั ก และมู ล ค า ของสโมสรฟุ ต บอล ไม ไ ด อ ยู ใ นความสนใจ
ของสื่อสารมวลชนและสาธารณชนมากนัก
ประเด็นตอมาคือ พื้นที่ความสัมพันธของการแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับ
สโมสรในระยะแรกเริม่ ไมไดสนใจตอผูค นหรือแฟนบอลบนพืน้ ฐานของการเปน
ผูสนับสนุนที่สําคัญ สงผลใหฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทยในชวงกอตั้ง
จนถึงป พ.ศ. 2550 เปนพื้นที่ของเครือขายความสัมพันธและการจัดแสดงใหมี
ทีมกีฬา ซึง่ มุง เนนไปทีภ่ าพลักษณกจิ กรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
มากกวาความเปนเลิศในผลการแขงขัน ฟุตบอลอาชีพของไทยจึงไมสามารถกาว
ขามความเปนกึง่ อุตสาหกรรมกีฬา กึง่ อาชีพ และกึง่ การจัดการแบบมืออาชีพได
เมื่อความมุงสนใจตอการสรางฐานแฟนบอลไมไดเปนสวนประกอบสําคัญของ
พื้นที่การแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทย วงการอุตสาหกรรมกีฬา
เครือขายธุรกิจและสือ่ สารมวลชนเอง จึงไมไดเขามามีสว นรวมตอการพัฒนาการ
แขงขันเชนกัน ดังนั้น กระบวนการผลิตหรือสื่อสารการแขงขันออกสูสังคม
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ยังจํากัดอยูเฉพาะผูที่สนใจฟุตบอลไทย อีกทั้งใตการกดทับของฟุตบอลอาชีพ
ในยุโรปซึ่งเปนที่รูจักอยางมากของสังคมไทย การเขามาเริ่มตนใหความสําคัญ
ผานกระบวนการการใชชอ งทางสือ่ สารมวลชน สือ่ สมัยใหม การสรางความรวมมือ
และมีปฏิบัติการรวมกันของสโมสรฟุตบอลอาชีพและกลุมแฟนคลับ จนเกิด
เปนกระแสและความนิยมขึน้ มาตัง้ แตชว ง พ.ศ. 2551 ถือเปนความสําเร็จรวมกัน
ของการนําเทคโนโลยีของสือ่ สารมวลชน การใหความสําคัญกับแฟนฟุตบอลและ
การนํา “การตลาด” และ “ฟุตบอล” เขามาทํางานรวมกัน
แมจะมีลักษณะเฉพาะของการกอตั้งและพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพที่
แตกตางรูปแบบกันออกไป แตการจะทําความเขาใจการพัฒนาฟุตบอลการตลาด
ในสังคมไทย ควรพิจารณาเงื่อนไขความสําเร็จของวงการฟุตบอลยุโรปกอน
บทความของ Simon Chadwick and Matthew Holt (2007) ทีช่ อื่ วา “Building
global sports brands: key success factors in marketing the UEFA
Champions League” ไดเสนอวา การปรับโฉมการแขงขันฟุตบอลชิงแชมป
สโมสรยุโรป จนประสบความสําเร็จดานผูชมและรายได ทามกลางความสนใจ
ของแฟนบอลทัว่ โลกนัน้ มาจากการทีส่ หพันธฟตุ บอลยุโรป (Union of European
Football Associations) เนนการพัฒนาใหการแขงขันฟุตบอลเปน “ผลิตภัณฑ”
โดยคํานึงถึงปจจัยสูค วามสําเร็จ 6 ขอ ไดแก รูปแบบการแขงขัน สโมสรฟุตบอล
แฟนบอล นักฟุตบอล ประวัติศาสตรและศักดิ์ศรีของการเขารวมแขงขัน และ
ความเปนกีฬาฟุตบอล ดังนัน้ ในชวงเวลาของการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการแขงขัน
เพื่อใหมีสโมสรและจํานวนนัดการแขงขันเพิ่มมากขึ้นใน ค.ศ. 1997-1998 นั้น
สหพันธฟุตบอลยุโรปจึงดําเนินการจัดหาผูสนับสนุนหลัก ตลอดจนกําหนด
ระเบียบของการควบคุมสิทธิประโยชนใหม โดยเนนใหมีความทันสมัย รวมทั้ง
สามารถแสดงเอกลักษณของการแขงขัน ทัง้ ตราสัญลักษณการแขงขัน ถวยชนะเลิศ
และเสียงเพลงใหอยูใ นความทรงจําของแฟนบอล เพือ่ ผสมผสานประวัตศิ าสตร
ความยิ่งใหญของการแขงขันกับการตลาดฟุตบอลสมัยใหมที่กําลังเขามาแทนที่
รูปแบบการจัดการแขงขันแบบเดิม
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การเปลีย่ นแปลงโดยเอาการตลาดหรือธุรกิจเขามาพัฒนาวงการฟุตบอลนัน้
ไม ไ ด ป ระสบความสํ า เร็ จ เสมอไป นั ก สั ง คมวิ ท ยากี ฬ าที่ ส นใจเรื่ อ งนี้ คื อ
Anthony King (2004) ไดวเิ คราะหความสําเร็จของการเปลีย่ นผานดังกลาววา
ที่การแขงขันฟุตบอลชิงแชมปสโมสรยุโรปสามารถขยายความนิยมไดมากขึ้น
เพราะสามารถตราตรึงความสําคัญในความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรและ
ศักดิ์ศรีของการเขารวมแขงขันกับความทรงจําของแฟนบอลและนักฟุตบอล ให
ยังคงเห็นถึงคุณคาของการเขารวมการแขงขันรายการนี้ การจัดบรรยากาศและ
อํานวยความสะดวกเพือ่ การพักผอนและความบันเทิงในสนามแขงขัน เปนอีกปจจัย
สําคัญทีก่ ารตลาดหรือธุรกิจกีฬาใหความสําคัญ งานของ Paolo Guenzi (2007)
ไดศึกษาการสรางการตลาดและบริการแฟนบอลในสนามการแขงขัน โดยเขา
เสนอวา การบริหารสโมสรฟุตบอลปจจุบัน รายไดหลักกําลังมีแนวโนมมาจาก
ผูส นับสนุนสโมสรและการขายสินคา (sponsors and commercial revenues)
เปนจํานวนเปอรเซ็นตที่มากขึ้น ดังนั้นพื้นที่สนามฟุตบอลจึงมีความสําคัญ
อยางมากที่จะตองสรางความสนใจและการดึงดูดแฟนบอล รวมทั้งการพัฒนา
บริการภายในสนามบอลใหมคี วามหลากหลาย เชน การพัฒนาพิพธิ ภัณฑสโมสร
การบริการดานรานขายของที่ระลึก พื้นที่สําหรับสังสรรค ตลอดจนการผลิต
สินคาที่สามารถเทาทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดธุร กิจไดดีขึ้น
เปนแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาใหสโมสรฟุตบอลประสบความสําเร็จใน
มิติการตลาดได
ความนาสนใจอีกประการหนึ่งของการใชหลักการการตลาดเขามาพัฒนา
สโมสรฟุตบอลอาชีพคือ การประสบความสําเร็จอยางยิ่งของสโมสรฟุตบอล
บารเซโลนาของประเทศสเปน โดยขอสรุปจากงานของ Jaime Gil-Lafuente
(2007) ชี้ใหเห็นวา วัฒนธรรมการเชียรบอลและความเปนทองถิ่นคือรากฐาน
สํ า คั ญ ของการขยายความนิ ย มไปทั่ ว โลก สโมสรแห ง นี้ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ
การรักษาฐานแฟนบอลในแควนคาตาลันเปนอยางยิ่ง การดูแลและยกระดับ
การบริการในฐานะสมาชิกของสโมสรเปนปจจัยสําคัญทีส่ ง เสริมใหคนในทองถิน่

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

177

หันมาสนับสนุนสโมสรมากขึ้นอยางตอเนื่อง แมวาจะตองเสียเงินคาสมาชิก
คาตั๋วฟุตบอลรายปโดยไมนับรวมการซื้อสินคาและบริการอื่นๆ เมื่อตองการ
เขามาใชบริการในสนามแขงขัน
กลยุทธสําคัญดานการตลาดของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาคือ การใช
ประโยชนที่ไดจากธุรกิจมาพัฒนาใหสโมสรประสบความสําเร็จในสนามกีฬา
การเขาใจธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อยูกับความตองการชัยชนะของคนทองถิ่น
สงผลใหสโมสรพยายามยืนหยัดสรางผลงานในสนามใหประสบความสําเร็จ
ในทุกฤดูกาลแขงขัน เพราะเชือ่ มัน่ วาทัง้ องคกรธุรกิจ แผนการตลาดหรือการดึงดูด
แฟนบอลทองถิน่ ไดดที สี่ ดุ คือผลงานในสนาม นอกจากนีค้ อื การทีส่ โมสรฟุตบอล
แหงนี้ใหความสําคัญกับแฟนบอลทองถิ่นเปนระดับแรก พวกเขาจึงเชื่อมั่นวา
การสนับสนุนและเปดโอกาสใหแฟนบอลทองถิ่นไดมีสวนรวมกับการตัดสิน
อนาคตของสโมสร เชน การที่สมาชิกมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานสโมสร
เป น กลไกสํ า คั ญ ที่ ส ร า งความภั ก ดี แ ก ส โมสรฟุ ต บอล เมื่ อ แฟนบอลให
การสนับสนุนสโมสรเต็มที่ก็งายตอการที่เครือขายธุรกิจจะวางแผนการตลาด
ในการขยายความนิยมไปยังพื้นที่ใหมๆ ทั่วโลก
งานอีกชิ้นที่สําคัญอยางยิ่งตอการวิเคราะหรากฐานของการพัฒนาการ
ตลาดกับกีฬาฟุตบอล คืองานของ Harald Dollas and Sten Soderman
(2005) สําหรับบทความชิ้นนี้นั้น ผูเขียนไดวิเคราะหความกาวหนาของวงการ
ฟุตบอลโดยอาศัยแนวคิดเชิงธุรกิจ วาเปนความลงตัวของความพรอมในการ
เปลีย่ นผานสูค วามกาวหนาทางธุรกิจและการรูจ กั ใชหลักการการตลาดทีเ่ หมาะสม
โดยเขาทั้ ง คู ชี้ ใ หเ ห็นว า วงการฟุ ต บอลป จ จุ บั น เป น ช ว งเวลาของการสร า ง
พันธมิตรทางธุรกิจ เพือ่ เดินหนาสูโ ลกของการแขงขันในสนามอุตสาหกรรมกีฬา
สโมสรฟุตบอลทีจ่ ะสามารถประสบความสําเร็จนอกสนามกีฬาหรือในสนามธุรกิจ
ไดนนั้ จําเปนตองความแนวแนในการกําหนดยุทธศาสตร โดยในงานชิน้ นีเ้ ขาได
เสนอวา การจะประสบความสําเร็จทางธุรกิจจากการศึกษาสโมสรฟุตบอล
ของยุโรปวามีทั้งสิ้น 2 องคประกอบ เริ่มจาก
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1. การใชการตลาดเพื่อรักษาแฟนบอลทองถิ่นและขยายหาแฟนบอล
กลุมใหม ดวยเงื่อนไขเชนนี้ สโมสรที่มีความพรอมทางธุรกิจและความยิ่งใหญ
ทางประวัติศาสตรจะมีความสามารถในการพัฒนาความนิยมในดานแฟนบอล
ใหมๆ ไดสะดวกกวาสโมสรขนาดกลางและเล็ก เพราะมีจดุ ขายตัง้ แตประวัตศิ าสตร
ของความสําเร็จ ชือ่ เสียงและความทรงจําทีม่ คี วามผูกพันของแฟนบอล ตลอดจน
เครือขายธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬาใหความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะเขามารวมเปนพันธมิตร
ในการดําเนินธุรกิจ
2. การสรางแนวทางการหารายไดที่มีความแนนอน กลาวคือ สโมสร
ฟุ ต บอลขนาดใหญ เ ข า ใจว า ป จ จุ บั น โครงสร า งรายได ห ลั ก ของสโมสรนั้ น
เปลีย่ นแปลงไปจากการขายตัว๋ เขาชมฟุตบอล ไปสูก ารอาศัยผูส นับสนุนทางธุรกิจ
และรายไดจากสือ่ สารมวลชนประเภทตางๆ รายไดจากลิขสิทธิก์ ารถายทอดสด
ทางโทรทัศน เปนเปาหมายของสโมสรขนาดใหญในยุโรป เพราะแสดงใหเห็น
โอกาสที่จะขายตรงสโมสรสูแฟนบอลและเครือขายธุรกิจ ความเขาใจดังกลาว
แปรเปลี่ยนเปนรูปธรรม จากการที่สโมสรฟุตบอลขนาดใหญจํานวนมาก อาทิ
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, อารเซนอล, เชลซี, บารเซโลนา, บาเยิรน มิวนิค
ลวนแตพัฒนาชองสัญญาณโทรทัศนของตนเองขึ้นมา เนื่องจากสามารถเลือก
และผลิตซ้ําผลงานที่ตองการสื่อสารไปยังแฟนบอล รวมทั้งยังสามารถเปนหนึ่ง
ในชองหลักของการดึงดูดเครือขายอุตสาหกรรมใหเขามาลงทุนในชองโทรทัศน
ของตนเอง
จะเห็นไดวา ความพยายามที่จะใชหลักการการตลาดเขามาชวยพัฒนา
วงการฟุตบอลนั้น มุงเนนไปที่การขยายความนิยมไปยังแฟนบอลเปนสําคัญ
โดยการประสบความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลขนาดใหญทั่วโลก มีแฟนบอล
ในท อ งถิ่ น เป น ฐานสนั บ สนุ น สํ า คั ญ ขณะที่ ห ลั ก การการตลาด เครื อ ข า ย
อุตสาหกรรมกีฬาและสื่อสารมวลชน จะเปนเครื่องมือสําคัญในการขยายความ
นิยมไปยังคนอีกกลุม หนึง่ นอกทองถิน่ จนกลาวไดวา ปจจุบนั รายไดจากลิขสิทธิ์
การถายทอดสด ผูสนับสนุนกีฬาและผลิตภัณฑสินคาของที่ระลึก กําลังเปน
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สัดสวนรายไดที่สําคัญที่สโมสรฟุตบอลอาชีพตางๆ พยายามพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองขึ้นมาแขงขันกัน
สําหรับสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยนัน้ สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด4
ถือวาเปนสโมสรฟุตบอลอาชีพที่มีความพรอมและดําเนินการพัฒนารายได
ของสโมสร โดยใชหลักการการตลาดเขามาชวยโดยตลอด การที่สโมสรเอสซีจี
เมืองทอง ยูไนเต็ด มีผูถือหุนเปนสื่อสารมวลชนกีฬาระดับประเทศ สงผลให
สามารถดึงบุคลากรที่มีความพรอมดานกีฬาเขามาชวยสรางการบริหารจัดการ
ในระยะเริม่ ตนไดเปนอยางดี นอกจากนี้ การผลิตภาพความสนใจของแฟนบอล
ในการแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทยที่ไมเคยปรากฏมากอนป
พ.ศ. 2551 สงผลใหแฟนบอลไทยใหความสนใจที่จะเขารวมพิสูจนบรรยากาศ
การแขงขันรายการดังกลาว ความสําเร็จในระยะเริม่ ตนอีกประการหนึง่ ทีส่ โมสร
แหงนีไ้ ดมสี ว นสําคัญตอการพัฒนารูปแบบวางแผนการตลาดของวงการฟุตบอล
อาชีพระดับสโมสร คือการใหความสําคัญกับ “แฟนบอล” จะเห็นไดวา ผลิตภัณฑ
การบริการ และการดึงเครือขายธุรกิจเขามาเปนพันธมิตรของสโมสรนัน้ สโมสร
จะเนนที่สามารถตอบสนองความตองการเชิงการบริโภคของแฟนบอล รวมทั้ง
พิจารณาทิศทางการขยายฐานแฟนบอลไปสูภ มู ภิ าคอืน่ ๆ ในอนาคตรวมดวยได
4

สําหรับกลุม ฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทอง หนองจอก ยูไนเต็ด นัน้ แรกเริม่ ไดกอ ตัง้ ขึน้
จากความรวมมือของกลุม แฟนคลับจํานวน 7 คน ทีป่ ระชุมกันครัง้ แรกในวันที่ 11 กันยายน
2551 และมีมติวากลุมดังกลาวจะทําเว็บบอรดเพื่อรณรงคและประชาสัมพันธกลุมตนเอง
โดยสโมสรจะทําหนาทีเ่ พียงอํานวยความสะดวกตามทีร่ อ งขอ (สโมสรไมไดสนับสนุนเรือ่ ง
ทุนในการกอตั้งและทํากิจกรรมในระยะแรกแตอยางใด) หลังจากการประชุมในวันนั้นได
ทําใหเกิดการแบงหนาที่วาใครจะทําหนาที่และรับผิดชอบภารกิจดานใด เชน นํารองเพลง
แตงเพลงเชียร รูปแบบการเชียร เรือ่ งการประสานงานกับทางสโมสร เรือ่ งแฟนคลับ เปนตน
การเกิดการประชุมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มตนของการขยายตัวของกลุมแฟนคลับ
สโมสรแหงนี้ เพราะใหหลังเพียง 2 เดือน ก็เกิดการรวมตัวและซอมรองเพลงเชียรอยาง
ตอเนือ่ ง ผูส นใจกรุณาดูเพิม่ เติม สายชล ปญญชิต. (2553). ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทย
สมัยใหม: ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด. วิทยานิพนธ สังคมวิทยา
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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4. แฟนบอลไทยลีก
การกอตัวของแฟนบอลไทยมีหลายปจจัยเขามาเกีย่ วของ โดยในทีน่ สี้ นใจ
รูปแบบการกอตัวของแฟนบอลในสังคมไทย งานของอาจินต ทองอยูค ง (2555)
ได วิ เ คราะห ก ระบวนการประกอบสร า งว า ชุ ม ชนแฟนบอลไทยเป น หนึ่ ง ใน
วัฒนธรรมการบริโภคของสังคมสมัยใหม ทีเ่ กิดจากการรวมตัวทัง้ ในลักษณะของ
การรวมตัวจากกลุม คนทีม่ คี วามชืน่ ชอบฟุตบอลตางประเทศอยูเ ปนทุนเดิม และ
กลุม คนทีร่ วมตัวจากความรัก ผูกพัน และศรัทธาตอทองถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยของตนเอง
เมือ่ มีทมี สโมสรฟุตบอลทีเ่ ปนพืน้ ทีช่ มุ ชนของการรวมตัวเพือ่ แสดงออกถึงความ
ชื่นชอบของตนเองและกลุมทางสังคมรวมกันได จึงยิ่งเกิดการขยายตัวผาน
การทํากิจกรรมเชียรบอล พักผอน สังสรรคในกลุมเพื่อนฝูงและครอบครัว ทั้งนี้
งานชิน้ นีย้ งั สะทอนใหเห็นการเกิดขึน้ ของพืน้ ทีค่ วามเปนชายจากกลุม แฟนบอล
สวนหนึ่ง ที่มีอัตลักษณการแสดงออกในสนามฟุตบอลเปนลักษณะเฉพาะ
ของกลุมตนเองอีกดวย
งานอีกชิ้นที่นาสนใจเปนอยางมากตอการทําความเขาใจปรากฏการณ
แฟนบอลในสังคมไทย โดยทําการศึกษาสโมสรชลบุรี เอฟซี ซึ่งเปนสโมสร
ฟุตบอลที่เปนตนแบบของการพัฒนาการบริหารจัดการสโมสรกีฬาฟุตบอล
ในลักษณะสรางความนิยมเชิงทองถิ่นใหประสบความสําเร็จเปนสโมสรแรกๆ
ของวงการฟุตบอลไทย อีกทั้งยังเคยปรากฏวานักการเมืองทองถิ่นสามารถ
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”
โดยพิจารณากระแสการเติบโตของแฟนบอลไทยซึง่ สวนใหญมาจากผูส นับสนุน
คนในทองถิ่น และชี้ใหเห็นวา การเกิดขึ้นกลุมสมาชิกของแฟนบอลสโมสร
ฟุตบอลชลบุรนี นั้ มีสายสัมพันธของคนบานเดียวกันเปนปจจัยสําคัญทีก่ อ ใหเกิด
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ความรู สึ ก การเป น เจ า ของร ว มกั น ทั้ ง ในด า นส ว นบุ ค คลและสาธารณชน
จนภายหลังความเปนกลุมเพื่อนของแฟนบอลสโมสรฟุตบอลชลบุรีไดผลักดัน
ใหเกิดกลุมมิตรสหายนอกสนามฟุตบอล การทํากิจกรรมนอกสนามรวมกัน
จนถึงการผลักดันใหฝายการเมืองเห็นความสําคัญของการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของทองถิ่นบางประการได
งานอีกชิ้นที่สะทอนการกอตัวของการพัฒนาแฟนบอลระดับสโมสรใน
สังคมไทย คืองานของณัฐกร วิทติ านนท (2557) ไดสรุปความเชือ่ มโยงของกลุม
การเมืองกับการขยายตัวของกลุมแฟนบอลไทยวา การขยายตัวของความนิยม
ฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทย สามารถพิจารณาไดจากมุมมองระบบ
อุปถัมภ กลาวคือ การทีน่ กั การเมืองระดับชาติและทองถิน่ เขามาใหการสนับสนุน
สโมสรฟุตบอล ทั้งในมิติงบประมาณ มิติพื้นที่การจัดการแขงขันและฝกซอม
ตลอดจนการดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับแฟนบอลในชวงการแขงขัน
สามารถชวยลดภาระใหกบั สโมสรฟุตบอลได เชนเดียวกันการทีก่ ฬี าฟุตบอลเปน
เครื่องมือแสดงใหประชาชนเห็นถึงผลงานการทํางานเพื่อทองถิ่นได ก็สามารถ
ชวยขยายอิทธิพลและความนิยมทางการเมืองใหกบั นักการเมืองไดเชนกัน ทัง้ นี้
งานชิ้นนี้ยังทาทายการผลักตนเองออกจากระบบอุปถัมภของฝายการเมืองวา
ธุรกิจฟุตบอลตองสามารถยืนไดดว ยลําแขงของตนเอง โดยควรอาศัยทัง้ ผูส นับสนุน
ทางธุรกิจ ลิขสิทธิ์การถายทอดสด ตลอดจนการขายตั๋วเขาชมการแขงขันและ
สินคาของที่ระลึก ใหสามารถดูแลกิจการสโมสรตนเองจึงจะสามารถยกระดับ
ความยั่งยืนของการทําสโมสรฟุตบอลระดับทองถิ่นไดดีขึ้น
จะเห็นไดวา การเกิดขึน้ และขยายตัวของแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลไทย
การทีก่ ลุม แฟนบอลทีเ่ ขาไปเชียรในสนามแบบขาประจํา มีความผูกพันกับสโมสร
ตลอดจนทํา กิ จกรรมร ว มกั บ เพื่ อ นฝู ง ที่ เ ป น แฟนบอลสโมสรเดี ยวกั น อยา ง
สม่ําเสมอนั้น มีปจจัยตางๆ เขามาเกี่ยวของหลายประการ โดยสามารถสรุป
ใหเห็นไดหลายประการ กลาวคือ
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ประการทีห่ นึง่ การขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬาและวัฒนธรรมการพักผอน
(Leisure) การที่สังคมปจจุบันมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับกีฬาฟุตบอลไทย
ตั้งแตการจัดการแขงขัน ลิขสิทธิ์การถายทอดสด การโฆษณาสินคาหรือการใช
นักกีฬาเปนตัวแทนผลิตภัณฑตา งๆ เปนทีน่ ยิ มเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่
เมือ่ ฟุตบอลทีมชาติไทยสามารถสรางผลงานไดดี นักฟุตบอลทีม่ ชี อ่ื เสียงหลายคน
จึงไดโอกาสรวมงานกับเครือขายธุรกิจมากขึ้น เพราะองคกรธุรกิจเชื่อมั่นวาจะ
สามารถขยายความนิยมสูส งั คมไดรวดเร็ว ในชวงเวลาทีค่ วามสําเร็จของฟุตบอล
ทีมชาติไทยอยูในกระแสสังคมเชนนี้ นอกจากนี้ การที่ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก
จัดการแขงขันในชวงเย็นวันหยุดสุดสัปดาหเปนหลัก คนในสังคมกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะกลุม ครอบครัวทีช่ น่ื ชอบกีฬาฟุตบอล จึงนิยมใชเวลาพักผอนสุดสัปดาห
ในการพาครอบครัวมาชมฟุตบอล
ประการที่สอง การสรางสโมสรฟุตบอลใหมีความเปนทองถิ่น กลาวคือ
การที่สโมสรฟุตบอลไทยในปจจุบันสามารถขยายฐานผูชมและการสนับสนุน
สินคาใหมากขึน้ ไดนนั้ เกิดจากการบริหารสโมสรฟุตบอลสามารถผลักใหตนเอง
หลุดออกจากองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเชนที่เคยประสบกับความลมเหลว
ในอดีตได โดยรูปแบบการบริหารจัดการปจจุบนั เริม่ ตนจากการสรางใหสโมสรมีชอ่ื
สัญลักษณ พื้นที่ของสนามแขงขัน ใหมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับทองถิ่น
เพือ่ ใหสามารถดึงความรูส กึ เปนเจาของรวมกันและการสนับสนุนทรัพยากรจาก
คนทองถิ่นใหไดมากที่สุด ซึ่งรูปแบบการจัดตั้งและการดึงมวลชนลักษณะนี้เอง
ทีข่ ยายตัวและเปนเครือ่ งมือของระบบอุปถัมภทางการเมืองทีแ่ พรหลายอยางมาก
ในวงการฟุตบอลไทยปจจุบัน
ประการที่สาม การมีใจรักนักการเมืองและเจาของสโมสร กลาวคือ
เมือ่ พิจารณานักการเมืองในฐานะบุคคลสาธารณะ จะพบวานักการเมืองเองก็มี
ประชาชนทีร่ กั และศรัทธาเชนกัน ดังนัน้ กลุม คนทีเ่ ขามาสนับสนุนฟุตบอลสโมสร
ทีม่ นี กั การเมืองเปนผูน าํ องคกรอยูน นั้ สวนหนึง่ เพราะความศรัทธาทางการเมือง
หรือมีความชืน่ ชอบผลงานในอดีตก็มปี รากฏใหเห็นเชนเดียวกัน ในมิตนิ ี้ สโมสร
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ฟุตบอลและสถาบันการเมืองจึงมีความสัมพันธบนพืน้ ฐานของการตางอุปถัมภ
ค้ําจุนศรัทธาของกันและกัน ไมไดเปนเครื่องมือหรือกลไกที่นักการเมืองอาศัย
สรางฐานมวลชนในทิศทางเดียวเทานั้น ตัวอยางที่ชัดเจนคือ การเขามาบริหาร
สโมสรการทาเรือแหงประเทศไทยของ “มาดามแปง” นางสาวนวลพรรณ ล่ําซํา
หรือนายวราวุธ ศิลปอาชา ถือเปนการใชความนิยมในตัวผูบ ริหารใหเปนประโยชน
ตอสโมสรฟุตบอลของตนเองไดเปนอยางดี
ทายทีส่ ดุ คือ แฟนกีฬาสายแข็ง กลาวคือ กลุม คนทีม่ คี วามชืน่ ชอบการดูกฬี า
เมื่อเห็นระบบการบริหารจัดการ บรรยากาศ ตลอดจนการประชาสัมพันธทาง
สือ่ สารมวลชนชองทางตางๆ ก็มคี วามตองการเขาไปรวมเปนสวนหนึง่ ของกลุม
ทางสังคมลักษณะนี้ ทัง้ นีส้ ว นใหญของกลุม แฟนกีฬาสายแข็งจะใหการสนับสนุน
สโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ เพราะสื่อประเภทนี้แพรหลายสําหรับ
ผูท อี่ าศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมาเปนระยะเวลานาน คนในกลุม นีจ้ งึ ไดรบั
วัฒนธรรมความสนใจรับขาวสารกีฬา โดยเฉพาะวิทยุและหนังสือพิมพกีฬามา
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน5 ทั้งนี้ในปจจุบันการเผยแพรรายการของ
โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกและชองสัญญาณดาวเทียม ไดสง เสริมใหวฒ
ั นธรรม
การรับชมกีฬาทุกประเภทขยายตัวออกสูตางจังหวัดไดอยางรวดเร็วเชนกัน

5

การแพรหลายของวิทยุ Sport Radio FM 96 ซึง่ แตเดิมใชคลืน่ FM 99 เปนทีน่ ยิ มอยางมาก
ในยุคที่การถายทอดสดกีฬาฟุตบอลตางประเทศยังมีไมครบทุกนัด การแขงขันและ
การถายทอดสดยังไมไดแพรหลายทั้งชองทางโทรทัศน อินเทอรเน็ต หรือหาชมไดตาม
รานอาหารกลางคืนทัว่ ไปเชนในปจจุบนั การอาศัยฟงการรายงานจากวิทยุจงึ มีความสําคัญ
อยางมาก อีกทัง้ การทีม่ รี ายงานเลาขาวทีส่ ามารถตอบสนองตอความตองการของกลุม ผูช าย
เชน กีฬา รถยนต และวิเคราะหกอนการแขงขันทั้งวัน จึงถือเปนสื่อที่ไดรับความนิยม
อยางสูง กอนจะมีการยายรูปแบบการสื่อสารมาในชองโทรทัศนดาวเทียมในปจจุบัน
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5. แฟนบอล ULTRA และการเปลี่ยนผานของแฟนบอล
สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด
กลุมแฟนบอลสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ก็เหมือนกลุมทางสังคม
และวัฒนธรรมทั่วไป มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธภายใน การควบคุมและ
จัดการระเบียบ ตลอดจนการเขาและออกของสมาชิก จุดเริ่มตนของการกอตัว
ชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2551 เมื่อกลุมแฟนบอลกลุมหนึ่งจัดตั้งกลุมแฟนคลับ
ประจําสโมสรขึ้น โดยที่ผานมากลุมแฟนคลับของสโมสรแหงนี้จะเรียกแทน
ตนเองวากลุม “ULTRA เมืองทอง” ซึ่งมีพลวัตของการเปลี่ยนแปลง ขยายตัว
สลายตัวและกอตัวของสมาชิกมาโดยตลอด กลุม ดัง้ เดิมทีก่ อ ตัวขึน้ มีพฒ
ั นาการ
จากความสนใจสโมสรฟุตบอล โดยเฉพาะการที่สโมสรฟุตบอลเมืองทอง
ยูไนเต็ด มีผูบริหารเปนสื่อสารมวลชนดานกีฬา และสามารถเขาใจชองทางการ
เผยแพรประชาสัมพันธสโมสรแหงนีส้ กู ลุม เปาหมายทีส่ นใจไดเปนอยางดี อีกทัง้
การทีผ่ บู ริหารมีความเขาใจธรรมชาติและลักษณะองคกรกีฬาระดับโลก แนวทาง
การจัดการเรื่องการสงสารไปยังแฟนบอลจึงสามารถตอบสนองตอวัฒนธรรม
การชมฟุตบอล โดยเฉพาะตรงกับผูชมฟุตบอลในสังคมไทยที่ใหความสนใจ
และเรียนรูว ถิ กี ารปฏิบตั มิ าจากฟุตบอลอังกฤษเปนหลัก การนําวัฒนธรรมทีเ่ ปน
รูปแบบการจัดการสโมสรอังกฤษ เชน การเปดเพลงประจําสโมสรกอนการ
แขงขัน การสรางรานขายสินคาที่ระลึก การจัดทําสื่อที่ผลิตซ้ําการบริโภคความ
เปนแฟน รวมทั้งการเปดโอกาสใหกลุมแฟนคลับไดเสนอแนะแนวทางที่ตนเอง
ตองการ ไดนําความศรัทธา ความรูสึกเปนเจาของรวม ตลอดจนไดเปดโอกาส
ใหกลุมแฟนบอลเหลานี้ชวยกระตุนเพื่อนฝูง คนในครอบครัว และแฟนบอล
ทีเ่ ริม่ ตนใหความสนใจฟุตบอลไทยลีก เขามาเชียรและมีความรูส กึ รวมตอการเปน
กองเชียรสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เพิ่มมากขึ้น
ภายหลังเริม่ มีการรวมตัวเปนกลุม แฟนบอล โดยมีการนัดหมายทํากิจกรรม
รวมกันผานชองทางเว็บบอรดของกลุมแฟนบอลเปนหลัก จึงเกิดการสรางและ
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พัฒนารูปแบบกองเชียรและการเชียรประจําสโมสรขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมของ
การกอตัวอยูบนพื้นฐานชนชั้นกลางในเมือง ระเบียบการเชียรการแสดงออกใน
สนามบอล จึงอยูภายใตการควบคุมและพยายามไมใหเกิดเหตุการณที่จะนําไป
สูค วามรุนแรงขึน้ การทีส่ โมสรแหงนีป้ ระสบความสําเร็จอยางมากในการแขงขัน
ชวง พ.ศ. 2552-2553 สงผลใหเริม่ มีการเขารวมการแขงขันกับสโมสรระดับเอเชีย
การเปลี่ยนแปลงฐานคิดจากการเรียนรูวัฒนธรรมการแสดงออกดานการเชียร
จากฟุตบอลอังกฤษ ซึ่งเปนที่แพรหลายในระยะเริ่มตนของการจัดตั้งกลุม
แฟนบอลสโมสรแหงนี้ จนเมื่อแกนนําแฟนบอลเห็นวารูปแบบการเชียร การใช
สัญลักษณตางๆ ของกองเชียรสโมสรฟุตบอลญี่ปุนและเกาหลีใต6 นาจะเปน
แนวทางที่ใกลเคียงเหมาะสมกับกองเชียรของสโมสรแหงนี้มากกวา จึงเริ่มมี
การพัฒนาการเชียรสไตลดังกลาวขึ้นมา
การทีก่ ลุม แฟนบอล ULTRA ของสโมสรแหงนีม้ พี ฒ
ั นาการดานการจัดการ
กลุม ทีม่ งุ เนนใหเกิดความสัมพันธแบบครอบครัว เพือ่ นฝูงกันไดระยะแรก ซึง่ ได
รับการสงเสริมใหปรากฏผานสือ่ กีฬาชือ่ ดังของประเทศอยางสม่าํ เสมอ สงผลให
เกิดการขยายความสัมพันธและจํานวนผูเขาชมในสนามมากยิ่งขึ้น โดยปจจัย
ที่มีสวนชวยใหจํานวนแฟนบอลเขามาเชียรในสนามมากขึ้น คือการที่สโมสร
ใหความรวมมือและสนับสนุนการกอตัง้ และพัฒนาการของกลุม ฟุตบอลแฟนคลับ
6

กลุมแฟนคลับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด พยายามยกระดับการเชียรดวยการสราง
สัญลักษณและกิจกรรมการเชียรในสนามใหมคี วามแตกตางและกาวหนามากกวาสโมสรอืน่
ในสังคมไทย โดยในชวงแรกนั้นใหความสนใจไปที่การพัฒนาธงประจําสโมสรขนาดใหญ
เพลงเชียรประจําสโมสร และการใชพื้นที่สาธารณะหนาสนามการแขงขันเปนจุดระดม
บรรยากาศ ความรูสึกรวมใหเกิดความคึกคักและปลุกอารมณใหสามารถเกิดบรรยากาศ
การเชียรไดทันทีที่เริ่มการแขงขัน ผูสนใจการอธิบายแนวทางการเกิดขึ้นและใชสัญลักษณ
ดังกลาว กรุณาดูเพิ่มเติมที่ Whang Soon-Hee. 2004. “Football, Fashion and Fandom:
sociological reflections 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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อยางตอเนื่อง ทั้งการที่ผูบริหารสนับสนุนพื้นที่การทํากิจกรรมและสงเสริม
ใหนกั ฟุตบอลของสโมสรเขารวมกิจกรรมเพือ่ เปนกําลังใจ ตลอดจนเปนเครือ่ งมือ
ดึงดูดความสนใจและความศรัทธาจากแฟนบอลใหไดมากขึ้น เมื่อมีจํานวน
แฟนบอลใหความสนใจเขาสนามมากยิ่งขึ้น สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด
ไดเริม่ พัฒนาสนามการแขงขันใหสามารถรองรับการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนแฟนบอลได
อีกทั้งยังพัฒนาการบริการใหกับแฟนบอลในรูปแบบตางๆ อาทิ การรับสง
แฟนบอลที่ตองการติดตามการเชียรการแขงขันของสโมสร ในการแขงขันที่ตอง
เดินทางไปตางจังหวัดและตางประเทศ การขายตัว๋ เขาชมผานระบบตัวแทนจําหนาย
ของเอกชน เปนตน ทั้งนี้การหันมาใหความสนใจตอการจัดการความสัมพันธ
ทางสังคมภายในระหวางสโมสรและกลุม แฟนบอล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรม
ทางธุรกิจของสโมสรที่คอนขางมีความกาวหนามากกวาสโมสรอื่นในชวงป
พ.ศ. 2551 เปนตนมา จึงเกิดการรวมตัวขึ้นเปนกลุมแฟนคลับที่มีการกอตัว
ออกไปหลายกลุมดังนี้
1. กลุมที่ชื่นชอบฟุตบอลไทยมากอน กลุมนี้จะเปนกลุมคนที่อายุเกิน
35 ปขึ้นไป ติดตามขาวสารฟุตบอลไทยมาตั้งแตยุคที่ฟุตบอลไทยมีนักกีฬา
ชือ่ ดังหลายคน อาทิ วิทยา เลาหกุล ชัชชัย พหลแพทย ปยะพงษ ผิวออน เรือ่ ยมา
ถึงยุคดรีมทีมทีม่ นี ที ทองสุกแกว เปนหัวหนาทีม เรือ่ งราวและความทรงจําพรอม
รอยยิม้ ทีม่ กั ปรากฏบนใบหนาของแฟนฟุตบอลกลุม นี้ เมือ่ มีโอกาสเลาถึงความสนใจ
ของการเขามาเปนสมาชิกแฟนคลับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด รวมทั้ง
เรือ่ งราวการสนทนาทีก่ ลุม แฟนบอลทีช่ นื่ ชอบฟุตบอลไทยมากอน สะทอนภาพ
ความทรงจําและความคาดหวังตออนาคตของวงการฟุตบอล ตัง้ แตทสี่ มัยตนเอง
ยังเปนคนหนุมเริ่มใหความสนใจการเขาไปเชียรทีมชาติไทย หรือสโมสรที่มี
ชื่อเสียงในอดีต เชน ทหารอากาศ ราชประชา การทาเรือแหงประเทศไทย และ
ธนาคารกสิกรไทย เปนตน การทีค่ นกลุม นีม้ ที นุ ทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคม
จากการทํางานมาแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง สงผลใหระยะเริ่มตนของการกอตัว
กลุมแฟนบอล ULTRA ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กลุมแฟนบอล
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กลุมนี้คอนขางมีบทบาทในฐานะผูนําทางความคิด การกําหนดกิจกรรมและ
รูปแบบการแสดงออกในสนามของกลุม ตลอดจนยังเปน ผูนําการทํากิจกรรม
นอกสนาม เชน กิจกรรมแขงขันฟุตบอล กิจกรรมแขงขันกอลฟ หรือจัดทํา
อุปกรณการเชียรตา งๆ ซึง่ พืน้ ทีน่ อกสนามฟุตบอลนัน้ เองทีเ่ ปนปริมณฑลสําคัญ
ของการสรางความสัมพันธในกลุมแฟนบอล ULTRA ของสโมสรแหงนี้ ใหมี
ความสนิทสนมและพัฒนากลุมกองเชียรขึ้นมาไดในระยะแรก อยางไรก็ตาม
ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงสงผลตอความศรัทธาและความกระตือรือรนที่จะคง
สถานะแกนนําของกลุม แฟนบอลกลุม นีไ้ วไดดงั เดิม เพราะภาระหนาทีค่ รอบครัว
และการงานตามชวงวัย อีกทั้งการเกิดขึ้นของสโมสรระดับจังหวัดหรือภูมิภาค
จํานวนมาก ไดดงึ ใหแฟนบอลกลุม นีท้ เ่ี คยมีบทบาทอยางสําคัญในระยะของการ
กอตัวเริม่ แรก ไดใชประสบการณการพัฒนากลุม สมาชิกแฟนคลับสโมสรเอสซีจี
เมืองทอง ยูไนเต็ด กลับไปมีบทบาทชวยเหลือสโมสรบานเกิดของตนเอง ขณะที่
อีกสวนหนึง่ ไดลดบทบาทเปนกลุม แฟนบอลเพือ่ ใหสมาชิกรุน ใหมๆ ไดเขามาทํา
หน า ที่ ใ นส ว นแกนนํ า แทน แต ยั ง คงสามารถสนั บ สนุ น กิ จ กรรมและสิ น ค า
ของสโมสร ตลอดจนยังคงหาโอกาสทีจ่ ะเขามารวมเชียรสโมสรเอสซีจี เมืองทอง
ยูไนเต็ด ที่สนามอยูเสมอ
2. กลุมที่ชื่นชอบฟุตบอลตางประเทศ กลุมนี้ถือวามีความหลากหลาย
ทัง้ ในมิตชิ ว งวัยและการเขามาเปนสมาชิก โดยสวนใหญของกลุม ทีช่ น่ื ชอบฟุตบอล
ตางประเทศจนกลายมาเปนแฟนคลับของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้น
มาจากการติดตามสือ่ สารกีฬาประเภทตางๆ ในเครือสยามสปอรตและสือ่ มวลชน
กีฬาอื่น ที่เริ่มหันมาใหความสนใจตอปรากฏการณฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก
ที่สามารถยกระดับการจัดการแขงขัน การจัดการลิขสิทธิ์ถายทอดสดและ
สิทธิประโยชน ตลอดจนเริ่มเปนกระแสไปตามกลุมคนที่ชอบกีฬาฟุตบอล
ตลอดจนขยายความนิยมออกสูภ มู ภิ าคตางๆ อยางตอเนือ่ ง สงผลใหกลุม ทีช่ น่ื ชอบ
ฟุตบอลตางประเทศที่อยากใหฟุตบอลไทยสามารถมีมาตรฐานการบริหาร
จัดการและบรรยากาศการชมฟุตบอลทีส่ นุกสนานอยางทีเ่ คยไดเห็น จากการไป
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ติดตามฟุตบอลรายการสําคัญระดับโลก ผานการเดินทางไปชมในสนามหรือ
การถายทอดสดก็ตาม จึงถือโอกาสเขามาเชียรฟตุ บอลในสนามของสโมสรเอสซีจี
เมืองทอง ยูไนเต็ด ทั้งนี้ แฟนบอลที่ชื่นชอบฟุตบอลตางประเทศมักสะทอน
อารมณความรูส กึ ทีเ่ รียกไดวา “ติดใจ” หรือ “ศรัทธา” ในความคึกคักของบรรยากาศ
การเชียร การกระตุน กันเองของสมาชิกแฟนคลับในสนามอยางตอเนือ่ ง ถือเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมที่แตเดิมเคยสนใจแตฟุตบอลตางประเทศเริ่มมีความ
ผูกพันกับสโมสรแหงนี้ นอกจากนี้ การเคยผานกิจกรรมและใหความชวยเหลือ
กันและกันยังเปนเหมือนการสรางความเปนมิตรสหายในกลุม แฟนบอลดวยกัน
ไดดอี กี ดวย กลุม แฟนบอลทีช่ น่ื ชอบฟุตบอลตางประเทศมักจะขับรถและเดินทาง
ไปเชียรฟุตบอลรวมกันในระยะแรกของการออกไปเชียรฟุตบอลที่ตางจังหวัด
เมือ่ มีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือในชวงเวลาทีม่ กี ารปะทะกับแฟนบอล
ฝงตรงขาม หรือยามเมื่อการเดินทางประสบปญหา จึงเปนชวงเวลาที่สามารถ
สรางเครือขายความสัมพันธของกลุม แฟนคลับสโมสรแหงนีใ้ หขยายจํานวนและ
เพิ่มความเหนียวแนนไดมากยิ่งขึ้น แมวาปจจุบันกลุมคนที่ชื่นชอบฟุตบอล
ตางประเทศจะเริม่ มีสโมสรทางเลือกใหเริม่ ตนเชียรมากยิง่ ขึน้ แตเชือ่ ไดวา แฟนบอล
ที่สมาทานความศรัทธาตอสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด จะเปนที่นาจดจํา
ในฐานะตนทางของการกอรางสรางกลุมฟุตบอลแฟนคลับใหเห็นเปนตัวอยาง
แรกๆ ของสโมสรฟุตบอลไทยได
3. กลุม ทองถิน่ นิยม การทีส่ โมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีประวัตศิ าสตร
และความสัมพันธกบั ทองถิน่ ทีไ่ มไดชดั เจนเหมือนกับสโมสรทีก่ อ ตัง้ มาเปนระยะ
เวลานาน เชน การทาเรือแหงประเทศไทย หรือราชประชาสโมสร รวมทั้งไมได
มีลกั ษณะการกอตัวในฐานะตัวแทนทองถิน่ ระดับจังหวัด สงผลใหแฟนบอลกลุม นี้
จึงมีที่มาและลักษณะที่หลากหลายตามชวงเวลาของการที่สโมสรแหงนี้ไป
เกีย่ วของดวย โดยเมือ่ พิจารณาจากประวัตศิ าสตรการกอตัง้ และชือ่ ของสโมสรแลว
ในช ว งที่ ฟุ ต บอลสโมสรของไทยกํ า ลั ง กลั บมามี พั ฒนาการที่ ดี อี ก ครั้ ง ช ว งป
พ.ศ. 2552 นัน้ กลาวไดวา ยังคงมีแฟนบอลจากเขตมีนบุรี หนองจอก คลองสามวา
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ซึง่ เปนพืน้ ทีส่ นามการแขงขันและสถานทีพ่ กั ตัวฝกซอมของนักกีฬาสโมสรแหงนี้
ในอดีตเขามาเชียรจํานวนหนึ่ง ตอมาเมื่อมีการยายมาเชาและพัฒนาพื้นที่
เมืองทองธานีจนถึงปจจุบัน กลุมที่เคยสนับสนุนในกลุมแรกมีจํานวนลดลง
โดยสวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปสนับสนุนสโมสรอื่นที่ยายสนามการแขงขันไป
ยานหนองจอก ขณะที่อีกสวนหนึ่งยังคงตามใหกําลังใจสโมสรเอสซีจี เมืองทอง
ยูไนเต็ด แตไมไดมจี าํ นวนทีม่ ากเทาระยะแรก อยางไรก็ตาม การทีส่ โมสรแหงนี้
ยายการดําเนินกิจกรรมตางๆ มาอยูที่ยานเมืองทองธานีเปนหลัก ไดสงผลให
ผูคนในชุมชนยานเมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ ชุมชนยานปากเกร็ด ตลอดจน
คนนนทบุรีที่ชื่นชอบการดูฟุตบอล ตั้งแตกลุมเยาวชน กลุมครอบครัว และ
กลุมวัยรุนหนุมสาว ไดมาใหการสนับสนุนสโมสรเปนจํานวนมากขึ้น และ
เมือ่ พิจารณาถึงการยืนหยัดสนับสนุนตอเนือ่ งแมวา สโมสรจะมีชว งเวลาทีข่ าดการ
ประสบความสําเร็จในการแขงขันเชนในอดีต แฟนบอลกลุมทองถิ่นมีแนวโนม
อยางชัดเจนทีจ่ ะยังคงสนับสนุนสโมสร เห็นไดจากจํานวนยอดขายตัว๋ ปของสโมสร
ซึง่ สวนใหญจะเปนกลุมแฟนบอลทองถิ่น ที่มีความพรอมดานการเดินทางและ
ใหการสนับสนุนสโมสรในมิติของสโมสรฟุตบอลประจําทองถิ่นไดมากขึ้น

6. ULTRA ผลัดใบ: บอลกรุงแคสะใจ
บอลบานเราอยู ในสายเลือด
จุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกประการหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยในปจจุบัน คือ
การพั ฒนาศั ก ยภาพของที ม ชาติ ไ ทย และการขยายตั ว ของฐานผู ช มและ
การแขงขันดานผลงานในรายการฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี ในระยะ 5 ปทผี่ า นมา
ไดสรางใหทีมฟุตบอลในตางจังหวัดเกิดความตื่นตัวและสามารถยกระดับ
มาตรฐานการบริหารจัดการ ตลอดจนศักยภาพดานผลการแขงขันขึน้ มาทัดเทียม
กับสโมสรที่เคยมีความโดดเดนในอดีต ตัวอยางที่ชัดเจนอยางสโมสรบุรีรัมย
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ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี หรือสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสดา
เปนตน นอกจากนี้ การที่การแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกไดผลักดันใหเกิด
สโมสรฟุตบอลอาชีพไปตามจังหวัดตางๆ มากขึ้น ไดสงผลใหแฟนคลับของ
สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่มีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัดและแฟนบอล
ตางจังหวัดเองที่เคยชื่นชอบความโดงดังของสโมสรแหงนี้ เริ่มมีทางเลือก
เพือ่ การเชียรฟตุ บอลมากยิง่ ขึน้ จึงปฏิเสธไมไดวา การแขงขันทีก่ ระจายมาตรฐาน
ใหทดั เทียมกันมากขึน้ ในวงการฟุตบอลอาชีพนัน้ ไดสง ผลใหสโมสรในเมืองหลวง
เสียจํานวนฐานกองเชียรที่เปนคนตางจังหวัดไปพอสมควร
นอกจากนั้น ชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปไดสงผลใหสังคมออนไลนเขามา
เปนพืน้ ทีก่ ารสือ่ สารทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของกระบวนการปฏิสมั พันธนอกสนามฟุตบอล
ของกลุมแฟนคลับ กลาวคือ ในอดีตยุคเริ่มตนที่แฟนบอลจําเปนตองมีพื้นที่
ทางกายภาพและพื้นที่กิจกรรมที่ไดเจอกัน เพื่อใหเกิดการนัดหมายพูดคุย
นัดวันเวลา และพัฒนารูปแบบการเชียรรวมกัน ปจจุบันสามารถแทนที่ไดดวย
การสื่อสารทางโปรแกรมสื่อสารสังคมทั้ง Facebook, Line และ Facebook
Live สงผลใหกจิ กรรมทีเ่ คยดึงดูดและพัฒนาความสัมพันธของแฟนบอลไวดว ย
กันผานการพบหนากันลดนอยลง และถูกเปลี่ยนแทนที่ดวยการพูดคุยกันผาน
เทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี เปนทีร่ จู กั
และมีขา วสารใหตดิ ตามไดหลายชองทาง ทั้งเว็บไซต อินเทอรเน็ต Instagram
และ Facebook Fan Page ของสโมสรหรือนักกีฬาก็ตาม ความกาวหนามากขึน้
ของวงการเทคโนโลยีไดสง ผลสําคัญประการหนึง่ ตอกลุม แฟนคลับฟุตบอลสโมสร
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กลาวคือ ไดเกิดกลุมแฟนคลับสโมสรแหงนี้กลุมใหม
โดยแฟนบอลกลุม นีเ้ กิดจากการติดตามชองทางสือ่ สารสาธารณะของนักฟุตบอล
ชือ่ ดังของสโมสร รวมทัง้ เกิดขึน้ ในชวงเวลาใกลเคียงกับการกลับสูผ ลงานทีด่ ขี อง
ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใตการเปนหัวหนาผูฝกสอนของ “ซิโก” เกียรติศักดิ์
เสนาเมือง ทั้งนี้แฟนบอลกลุมใหมที่เริ่มเขามาเปนแฟนคลับของสโมสรแหงนี้
มากขึ้นมี 2 กลุม ไดแก
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กลุม ทีห่ นึง่ คือ กลุม ขาสัน้ บาบอล กลุม แฟนคลับกลุม นีเ้ ปนกลุม ทีเ่ พิง่ เริม่
ให ค วามสนใจฟุ ต บอลตามช ว งวั ย โดยเริ่ ม ต น เข า มาสนามฟุ ต บอลโดยมี
ผูปกครอง ครู หรือกลุมเพื่อนเปนผูชักชวน แมวากลุมเด็กขาสั้นบาบอลจะอยู
ในระดับมัธยมศึกษาแตเมือ่ มีโอกาสหรือสามารถสะสมเงินเก็บมาได จะใหความ
สําคัญกับการซื้อของที่ระลึกของสโมสรเปนลําดับแรก เนื่องจากยานเมืองทอง
ธานีมีโรงเรียนขนาดใหญตั้งอยูทั้งในเขตอําเภอปากเกร็ดและจังหวัดนนทบุรี
หลายแหง สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด จึงใหความสําคัญกับการสรางความ
สัมพันธที่ดีกับโรงเรียนและเยาวชนกลุมนี้ โดยจะมีการจัดกิจกรรมออกไปตาม
โรงเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดเขามาทดลองฝกซอมฟุตบอล เพื่อคัดตัว
เปนเยาวชนของสโมสร รวมทั้งยังเปดโอกาสใหพูดคุย ถายรูปกับนักฟุตบอล
อยางเปนกันเอง ถือเปนกิจกรรมทีส่ รางความสัมพันธและความประทับใจใหกบั
กลุม วัยรุน มัธยมไดเปนอยางมาก นอกจากนี้ การพยายามพัฒนาศูนยฝก เยาวชน
ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ถือเปนอีกหนึ่งชองทางที่สามารถดึงดูด
เพื่อนฝูง ผูปกครอง และญาติของเยาวชนเหลานี้ ใหกลายมาเปนผูสนับสนุน
สโมสรได สําหรับการแสดงออกของในการเชียรนั้น แมวากลุมขาสั้นบาบอลจะ
ไมไดมพี น้ื ทีห่ รือกลุม เฉพาะในสนามการแขงขัน ขึน้ อยูก บั การรวมตัวของเพือ่ นฝูง
และความสําคัญของนัดการแขงขันหรืออาจไปเปนตามบรรยากาศพาไป ในมิติ
การติดตามขาวสารนัน้ กลุม แฟนคลับกลุม นีถ้ อื วาติดตามขาวสารของสโมสรจน
ไดชื่อวาเปนกลุมที่มีความแมนยําในขอมูลนักกีฬาและความเคลื่อนไหวในการ
แขงขันของสโมสรคอนขางมาก เนื่องจากใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการเขา
ถึงขอมูลขาวสาร จนหลายครั้งที่กลุมขาสั้นบาบอลมักการันตีวา ถึงแมไมมี
สตางคเขามาชมในสนามเทาคนวัยกลางคน แตใจรักและติดตามทางโทรทัศน
ไมนอยไปกวากันหรืออาจมากกวาดวยซ้ํา
กลุม ทีส่ อง คือ กลุม แฟนบอลสายสวย อันทีจ่ ริงสามารถกลาวไดวา สโมสร
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีแกนนําแฟนบอลหญิงของสโมสรเพื่อเปนการสราง
สีสันและดึงดูดความสนใจในชวงกอนและพักการแขงขันมาตั้งแตระยะแรกของ
การยายสนามการแขงขันมายังเมืองทองธานี อยางไรก็ตาม เมือ่ กระแสการเชียร
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ฟุตบอลทีมชาติไทยมีพลังมากขึ้นในสังคมไทย นักฟุตบอลถูกทําใหเปนเซเลบ7
กลาวคือ สื่อมวลชนทั้งวงการกีฬาและบันเทิงใหความสนใจ มีการติดตาม
ขาวสารผานชองทางสื่อสารสาธารณะสวนตัวของนักกีฬา ยิ่งเมื่อเปนนักกีฬา
ฟุตบอลที่ผลงานและมีภาพลักษณภายนอกที่ดี จะยิ่งสงเสริมใหเปนที่สนใจ
มากขึน้ สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เองก็มนี กั กีฬาทีเ่ ปนทีช่ นื่ ชอบของกลุม
แฟนบอลหญิงหลายคน ดังนัน้ ภายหลังการติดตามในระดับทีมชาติ กลุม แฟนบอล
หญิงหรือแฟนบอลสายสวย จึงรวมตัวกันเปนกลุมยอยๆ เชน กลุมเดอะแมยก
หรือแฟนคลับเฉพาะตัวของนักกีฬา ติดตามมาเชียรในระดับสโมสรดวยเชนกัน
ความเคลือ่ นไหวทีป่ รากฏดังกลาวมีความชัดเจนมาก จนในหลายนัดการแขงขัน
สโมสรตองอนุญาตใหนักกีฬาไดพบกับแฟนคลับของตนเองเปนกรณีพิเศษ
หลังการแขงขัน รวมทั้งมีการอนุญาตเปนการเฉพาะใหสามารถแจกเสื้อของ
นักกีฬาไดเปนครั้งคราวอีกดวย ทั้งนี้จะเห็นไดวา ในอนาคตแนวโนมของกลุม
แฟนบอลหญิงลักษณะนี้ยังขึ้นอยูกับความนิยมของนักกีฬามากกวาสโมสร
ดังนั้นสโมสรจึงพยายามปรับกิจกรรมระหวางพักการแขงขัน หรือการใหเกียรติ
และอํานวยความสะดวกกลุมแฟนบอลหญิงเมื่อตองใชพื้นที่สาธารณะตางๆ
ของสโมสร เพื่อใหเปนการดึงดูดแฟนบอลกลุมนี้ใหมากขึ้น
จะเห็นไดวา การผลัดใบของกลุมแฟนบอล ULTRA ของสโมสรเอสซีจี
เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้น เกิดขึ้นจากการขยายตัวของจํานวนสโมสรฟุตบอล
ในภูมิภาคตางๆ สงผลใหกลุมแฟนบอลวัยกลางคนที่เคยเปนแกนหลักใหกับ
7

งานของ Andrews, David and Jackson, Steven ทีช่ อ่ื วา “Sport Stars: The Cultural Politics
of Sporting Celebrity” ไดอธิบายการกลายเปนเซเลบริตี้ของนักกีฬาวามีองคประกอบ
หลายประการ แตโดยสวนใหญสามารถพิจารณาไดจากความโดดเดนของผลงานของ
นักกีฬา ความสนใจติดตามขาวสารของผูค นในสังคม และผลประโยชนทสี่ อื่ สารมวลชนจะ
ได รั บ จากการนํ า เสนอข า วนั ก กี ฬ าคนนั้ น ตลอดจนภาพลั ก ษณ รู ป ร า งหน า ตาก็ เ ป น
องคประกอบที่เสริมใหกันได ทั้งนี้ ในหลายกรณีการที่นักกีฬาสามารถเปนตัวแทน
ภาพลักษณที่ชาติ สังคม และวัฒนธรรมคาดหวังได จะยิ่งมีผลตอการขยายความนิยม
ไปยังผูคนในสังคมไดดีมากขึ้น
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การนําเชียร สวนหนึ่งไดแบงความสําคัญและการทํากิจกรรมไปชมและเชียร
สโมสรทีเ่ ปนถิน่ ฐานบานเกิดของตนเอง ซึง่ สวนใหญสโมสรฟุตบอลในตางจังหวัด
เริ่มมีพัฒนาการและการจัดตั้งกองเชียรขึ้นมาแลวเชนกัน ดังนั้นแฟนคลับ
ที่ยังคงความรักและศรัทธาที่มั่นคงกับสโมสร ทั้งที่เปนกลุมเยาวชนหนาใหม
กลุมคนยานแจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี และกลุมที่เชียรมาตั้งแตเริ่มแรก
จึงเปนกลุมสวนใหญที่เปนแฟนบอล ULTRA ของสโมสรแหงนี้ในปจจุบัน

7. สรุปทายบท
การเกิดขึ้นของแฟนบอล ULTRA มีสวนตอการขยายกระแสความนิยม
และมูลคาทางการตลาดตอภาพรวมของการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพระดับ
สโมสรของไทยเปนอยางยิ่ง สําหรับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้น
แฟนบอล ULTRA ที่ในอดีตเคยเคลื่อนไหว และทํากิจกรรมรวมกันในนาม
“ULTRA เมืองทอง” เปนอีกหนึ่งสัญลักษณของชวงเวลาแหงการกลับมาเปนที่
สนใจอีกครัง้ ของฟุตบอลอาชีพระดับสโมสร การเปลีย่ นผานสมาชิกจากกลุม คน
ทีต่ น่ื เตนและชืน่ ชอบกับการบริหารจัดการทีเ่ ปนมืออาชีพ มาสูร ากฐานของทองถิน่
และแรงดึงดูดของนักฟุตบอลชื่อดังจากทีมชาติ เปนทิศทางที่สโมสรฟุตบอล
อาชีพของไทยกําลังปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการเขาและออก
ในฐานะกองเชียรฟุตบอลสโมสร
ดังนั้น ความทาทายประเด็นหนึ่งที่สําคัญในระยะตอไปของการจัดการ
แขงขันฟุตบอลอาชีพระดับสโมสรของไทย คงเปนเรื่องการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ การตัดสินใจตอปญหาและปรับทิศทางการทํางานใหมมี าตรฐาน
มากขึ้น เพราะการดําเนินการใหไดดังกลาว จะเปนกลไกสําคัญที่จะสามารถ
พัฒนากระแสความชืน่ ชอบ ทัง้ สําหรับแฟนบอลสายแข็ง สายสวย สายหนาใหม
ใหยังคงความสนใจกับการแขงขันรายการนี้ตอไป ขณะที่การเครือขายธุรกิจ
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อุตสาหกรรมกีฬา และสื่อสารมวลชนนั้น มีแนวโนมและมุงความสนใจที่จะมี
ปฏิสมั พันธกบั กิจกรรมทีม่ กี าํ ลังซือ้ ของผูค นเขามาเกีย่ วของ “แฟนบอล ULTRA”
ในฐานะผลผลิ ต จากปฏิ บั ติ สั ม พั น ธ ร ะหว า งความชื่ น ชอบต อ กี ฬ าฟุ ต บอล
และการบริหารจัดการของสโมสรฟุตบอลอาชีพ จึงมีบทบาทสําคัญตอการดํารง
และพัฒนาสโมสรฟุตบอลของไทย ใหสามารถยืนหยัดอยูบนเวทีการแขงขัน
ทั้งในและนอกสนามแขงขันไดในระยะยาวตอไป

9
วัฒนธรรมแฟนและ
การบริโภคฟุตบอล
อาจินต ทองอยูคง1

1. บทนํา
หากเปรียบเทียบระหวางการติดตามชมฟุตบอลตางประเทศกับฟุตบอลไทย
ของผูคนในสังคมไทยแลว ความแตกตางสําคัญประการหนึ่งคือ การติดตาม
ฟุตบอลตางประเทศนัน้ เปนการชมการแขงขันผานสือ่ โดยเฉพาะการถายทอดสด
เปนหลัก ขณะทีก่ ารติดตามฟุตบอลไทย (โดยเฉพาะตัง้ แตการเติบโตของไทยลีก
ชวงป 2552 เปนตนมา) นั้น แฟนบอลมักไปที่สนามแขง ประกอบกับที่สโมสร
ฟุตบอลไทยมักเปนสโมสรประจําจังหวัดซึ่งแฟนบอลสามารถโยงตนเองเขากับ
ความเปนตัวแทนของสโมสรไดมากกวาสโมสรตางประเทศ ในแงนี้ การบริโภค
1

เรีย บเรีย งและปรับ จากส ว นหนึ่ง ของโครงการวิ จั ย เรื่อ ง “ฟุต บอลไทยพรี เ มี ย ร ลี ก :
การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” โดยมีผูชวยศาสตราจารย
ดร.วสันต ปญญาแกว (หัวหนาโครงการ) อาจินต ทองอยูคง และพงศกร สงวนศักดิ์
(นักวิจยั ) ไดรบั ทุนสนับสนุนจาก ศูนยศกึ ษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (มีนาคม 2558 – เมษายน 2559) และบทความเรื่อง “เขตปกครองพิเศษ
คลองเตย: ความเปนยาน ความเปนชาย และการสรางชุมชนใหมผานการบริโภคฟุตบอล
ของแฟนการทาเรือ เอฟซี” (อาจินต, 2559)
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ฟุตบอลสองแบบนี้จึงมีลักษณะบางประการที่แตกตางกันอยู อาจกลาวไดวา
การบริโภคฟุตบอลตางประเทศนั้นเปนการบริโภคเกมการแขงขันหรือเปนการ
บริโภคดวยการดูผานจอโทรทัศนเปนหลัก ขณะที่การบริโภคฟุตบอลไทย
ประกอบไปด ว ยกิ จ กรรมจํ า นวนมากที่ แ ฟนบอลแสดงปฏิ บั ติ ก ารในสนาม
ฟุตบอล รวมถึงลักษณะความเปนตัวแทนของสโมสรที่แฟนบอลมีบริบทรวม
ทําใหการบริโภคฟุตบอลไทยนั้นมีความหมายที่มากกวาการดูฟุตบอล2 หรือ
อาจเรียกไดวาเปนการบริโภคที่เต็มไปดวยบริบท ดวยลักษณะของการบริโภค
ที่เต็มไปดวยบริบทดังกลาวทําใหนอกจากบริโภคดวยการดูแลว แฟนบอลไทย
ยังบริโภคฟุตบอลในอีกหลากหลายลักษณะ เชน บริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทน
ของทองถิ่น ในฐานะชุมชนรูปแบบใหม ในฐานะพื้นที่ของผูชาย3

2. การบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของทองถิ่น
ป จ จุ บั น เกื อ บทุ ก จั ง หวั ด มี ส โมสรฟุ ต บอลตั้ ง อยู อ ย า งน อ ยจั ง หวั ด ละ
1 สโมสร แมในทางกฎหมายแลวสโมสรจะมีสถานะเปนนิติบุคคลแตชื่อสโมสร
ก็มักจะมาจากชื่อจังหวัดหรือทองถิ่นที่สโมสรตั้งอยู ทําใหสโมสรมีลักษณะ
เปนเสมือนตัวแทนของทองถิน่ งานศึกษาเกีย่ วกับฟุตบอลไทยหลายชิน้ เสนอไป
2

3

ตัวอยางของกรณีนอ้ี าจสะทอนไดผา นคําอธิบายของแฟนบอลไทยทีม่ บี ทบาทเปนผูน าํ เชียร
ผูนําเชียรเหลานี้ตองหันหนาเขาอัฒจันทร-หันหลังใหกับสนามฟุตบอล เพื่อกระตุนให
แฟนบอลคนอืน่ ๆ รองเพลงเชียร ทําใหพวกเขาแทบจะไมเห็นเกมการแขงขันเลย แตพวกเขา
ก็เลือกทีจ่ ะรับบทบาทนี้ หรืออยางกรณีทแี่ ฟนบอลถูกลงโทษหามเขาไปในสนาม แตหลายๆ
ครัง้ ก็มแี ฟนบอลจํานวนมากมาทีส่ นามและจับกลุม กันรองเพลงเชียรอยูข า งสนาม ทัง้ ทีจ่ ริงๆ
แลวพวกเขาก็สามารถดูการถายทอดสดทางโทรทัศนได ดูประเด็นนีเ้ พิม่ ไดท่ี “เปนแฟนบอล
มันมีอะไรมากกวาดูบอล: ปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมของการมีสวนรวมของแฟนสโมสร
ฟุตบอลไทย” อาจินต (2555: 69-104)
อยางไรก็ดี การบริโภคบางลักษณะก็อาจพบไดในกลุมคนไทยที่นิยมฟุตบอลตางประเทศ
แตมีปริมาณและความเขมขนนอยกวา
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ในทางเดียวกันวา ความนิยมในสโมสรทองถิน่ เปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดกระแส
นิยมฟุตบอลไทย (กุลวิชญ, 2551; ภิญญพันธุ, 2552) ในกรณีของแฟนบอล
บริเวณกรุงเทพฯ นั้น นอกจากจะมีสโมสรที่ชื่อโยงถึงกรุงเทพฯ อยางเชน
“แบงค็อก ยูไนเต็ด” และ “บางกอก เอฟซี” แลว ยังมีกรณีที่สโมสรเปนตัวแทน
ของยานดวยคือ กรณีของสโมสร “การทาเรือ เอฟซี” นอกจากนีย้ งั มีกรณีเฉพาะ
อีกรูปแบบหนึง่ คือกลุม ที่เรียกวา “แฟนบอลพลัดถิน่ ” ซึง่ ทั้งสองกรณีนี้แสดงถึง
การบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของทองถิ่นไดเปนอยางดี
2.1 แฟนสโมสรการทาเรือกับความเปนชาวคลองเตย
สโมสรฟุตบอลการทาเรือ เอฟซี กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 ในฐานะที่เปน
กิจกรรมสวนหนึ่งของการทาเรือแหงประเทศไทย4 และสงทีมเขารวมในการ
แขงขันฟุตบอลรายการตางๆ แลวประสบความสําเร็จเปนจํานวนมากจนเปนที่
รูจักของแฟนบอลไทย ปจจุบันสโมสรทาเรือมีสถานะเปนสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ใชสนามแขงขันชื่อ แพต สเตเดี้ยม (PAT stadium)5 ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ของ
การทาเรือฯ บริเวณเขตคลองเตย กรุงเทพฯ ดังนั้นแลว เพื่อที่จะทําความเขาใจ
บริบทเชิงพืน้ ทีข่ องสโมสรทาเรือ จึงตองกลาวถึงความสัมพันธระหวางการทาเรือฯ
กับชุมชนคลองเตยที่เกี่ยวพันแบบแยกจากกันไดยากดวย
การทาเรือฯ กับคลองเตย6
ในชวงทศวรรษ 2480 รัฐบาลไทยมีแผนจะกอสรางทาเรือเพือ่ ขนสงสินคา
บริเวณคลองเตย จึงเวนคืนที่ดินประมาณ 2,500 ไร แตระหวางนั้นไดเกิด
4
5
6

จากนี้ไปจะเรียกสโมสรฟุตบอลการทาเรือ เอฟซี วา “ทาเรือ” หรือ “สโมสรทาเรือ”
และเรียกการทาเรือแหงประเทศไทยวา “การทาเรือฯ”
PAT มาจากอักษรยอของ Port Authority of Thailand ซึ่งเปนชื่อในภาษาอังกฤษของ
การทาเรือฯ
ขอมูลในสวน “การทาเรือฯ กับคลองเตย” นี้ เรียบเรียงจาก การทาเรือแหงประเทศไทย (ม.ป.ป.),
สมพงษ พัดปุย (2554) และวิชัย รูปขําดี เฉลิม เกิดโมลี และสังคม คุณคณากรสกุล (2550)

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

201

สงครามโลกครั้งที่ 2 จนโครงการหยุดชะงักไปชวงหนึ่ง ทําใหเริ่มมีคนอพยพ
เขามาอยูอาศัยในบริเวณที่เวนคืน กอนที่ตอมาในป 2490 จะเริ่มมีกอสราง
อีกครัง้ แตดว ยงบประมาณทีม่ จี าํ กัดทําใหการทาเรือฯ ใชทดี่ นิ ไปเพียงประมาณ
400 ไร เกิดมีทดี่ นิ วางเปลาจํานวนมาก จึงมีคนเขามาอยูอ าศัยและใชประโยชน
จากที่ดินวางเปลามากขึ้น
จนในป 2494 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย
พุทธศักราช 2494 ตั้งการทาเรือแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงคมนาคม หลังจากทีม่ กี ารกอสรางและดําเนินกิจการทาเรือคลองเตยแลว
ทําใหบริเวณนั้นกลายเปนศูนยกลางธุร กิจ มีโรงงานและตลาดขนาดใหญ
รวมถึงเมื่อมีการกอสรางขยายทาเรือก็ยิ่งทําใหมีคนเขามาอยูอาศัยและทํางาน
ในบริเวณนี้มากขึ้น ซึ่งงานที่ผูอพยพทําสวนใหญก็จะเกี่ยวของกับการกอสราง
ทาเรือหรือกิจการทางเรือตางๆ โดยเฉพาะผูอพยพจากตางจังหวัดที่เขามา
หางานทําเนื่องจากเปนแหลงที่พักอาศัยราคาถูกและใกลแหลงงาน ทั้งที่เปน
การสรางที่พักอาศัยแบบชั่วคราวและถาวร ซึ่งโดยมากเปนการเขาไปอยูอาศัย
ในพื้นที่วางเปลาที่ตามกฎหมายแลวเปนที่ดินของการทาเรือฯ
ชวงประมาณป 2500-2511 จํานวนคนที่ยายเขามาอาศัยมีจํานวนมาก
โดยไมไดมีการวางโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม ทําใหเกิดเปนชุมชนแออัด
ขนาดใหญขึ้น ในชวงนี้การทาเรือฯ เริ่มไลรื้อที่อยูอาศัยของชาวบาน กระทั่งใน
ชวงป 2515 มีการไลรื้อครั้งใหญ ทางดานชาวบานก็มีการรวมตัวตอสูเพื่อ
เรียกรองสิทธิ์ในการอยูอาศัย กระทั่งเกิดการฟองรองและการทาเรือฯ ชนะคดี
ทําใหชาวบานจํานวนหนึง่ ถูกจับกุมในขอหาบุกรุก หลังจากนัน้ ก็มคี วามพยายาม
ไลรื้อครั้งใหญๆ อีกหลายครั้ง ซึ่งชาวคลองเตยก็พยายามรวมกลุมกันเรียกรอง
สิทธิ์ในการอยูอาศัยมาตลอด
แฟนบอลทาเรือชาวคลองเตยสูงอายุเคยเลาใหผเู ขียนฟงถึงประสบการณ
ถูกไลรื้อวา เขาเคยประสบกับการไลรื้อมาหลายครั้ง แมจะไลเรียงลําดับ
เหตุการณไดไมแมนยํานัก แตความทรงจําที่ดูจะชัดเจนที่สุดของชาวคลองเตย
เกีย่ วกับการไลรอ้ื คือการเกิดไฟไหมในชวงทีม่ กี ารพยายามไลรอ้ื
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จากความสัมพันธระหวางการทาเรือฯ กับผูค นทีอ่ าศัยอยูบ ริเวณคลองเตย
ทีม่ ตี อ กันมายาวนาน ทัง้ ในแงของการเปนแหลงงาน ทีอ่ ยูอ าศัย ไปจนถึงสถานะ
ระหวางผูไลรื้อกับผูถูกไลรื้อดังที่กลาวไปนั้น ไมวาจะในทางลบหรือบวกมันก็
สรางความสัมพันธระหวางชาวคลองเตยกับการทาเรือฯ ขึ้นมาดวยระยะเวลา
ยาวนานหลายสิบป
สโมสรการทาเรือ เอฟซี
เดิมสโมสรทาเรือมีสถานะเปนสโมสรฟุตบอลกึ่งสมัครเลน-กึ่งอาชีพ
ภายใตการเปนสวนหนึ่งของการทาเรือฯ มาตั้งแตเริ่มกอตั้ง จนเมื่อป 2552
ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
โดยขอบังคับที่สําคัญขอหนึ่งคือ ทุกๆ สโมสรในไทยพรีเมียรลีกซึ่งเปนลีก
ระดับสูงสุดตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลและดําเนินการในลักษณะของธุรกิจ
ที่แสวงหากําไร ดวยเหตุนี้จึงทําใหพิเชฐ มั่นคง ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารระดับสูงของการทาเรือฯ จดทะเบียนตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท ทาเรือไทย
จํากัด” เพือ่ ดําเนินงานสโมสรทาเรือฯ ทําใหในทางกฎหมายแลวนับไดวา สโมสร
ทาเรือเปนสโมสรฟุตบอลอาชีพ โดยงบประมาณในการดําเนินงานสวนหนึ่ง
มาจากการสนับสนุนของการทาเรือฯ และกลุมธุรกิจทองถิ่นอยางเชนบริษัท
Legal Professional ซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยบริเวณคลองเตย
หลังพิเชฐออกจากตําแหนงประธาน ผูบ ริหารคนตอๆ มา รวมถึงผูส นับสนุน
ทางการเงินรายใหญของทาเรือก็มักจะเปนกลุมทุนหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การทาเรือฯ กิจการขนสงทางเรือ หรือคลองเตยแบบเดียวกับสมัยของพิเชฐเสมอ
ไมวา จะเปนวรพงษ ตันติเวชยานนท เจาของบริษทั ซุปเปอรรชิ (แบงค็อก) จํากัด
ที่ทํากิจการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา7 ไปจนถึงคํารณวิทย ธูปกระจาง
(ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจนครบาล) กับตรีลุพธ ธูปกระจาง
ลูกชายของคํารณวิทย
7

วรพงษ เคยสมัคร ส.ส. เขตคลองเตย ในสังกัดพรรคเพื่อไทย เมื่อการเลือกตั้งป 2554
ขณะที่เปนประธานสโมสรทาเรือ แตไมไดรับเลือกตั้ง
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กระทั่งตนป 2558 มีการเปลี่ยนประธานสโมสรมาเปนนวลพรรณ ล่ําซํา
จากตระกูล “ล่าํ ซํา” กลุม ทุนใหญระดับประเทศ ปจจุบนั นอกจากประธานสโมสร
ทาเรือแลว นวลพรรณยังดํารงตําแหนงกรรมการผูจ ดั การบริษทั เมืองไทยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) และมีธุรกิจอื่นๆ อีกจํานวนหนึ่ง แมวาธุรกิจของนวลพรรณ
และตระกูลล่ําซําในปจจุบันจะไมมีสวนเกี่ยวของกับการทาเรือฯ หรือคลองเตย
โดยตรง แตก็อาจกลาวไดวา นวลพรรณและตระกูลล่ําซํามีสัมพันธบางดาน
อยูกับการทาเรือฯ คือเมื่อป 2529-2534 โพธิพงษ ล่ําซํา พอของนวลพรรณ
เคยเปนคณะกรรมการบริหารการทาเรือฯ มากอน (ปติศักดิ์, 2558)
ดวยสถานทีต่ ง้ั ของสนามทําใหแฟนบอลกลุม หลักของทาเรือเปนคนทีอ่ าศัย
อยูบริเวณคลองเตย จนแฟนบอลทาเรือมักจะถูกเรียกจากสื่อวา “คลองเตย
อารมี่” แตถึงที่สุดแลว แฟนบอลทาเรือก็ไมไดเปนคนคลองเตยไปเสียทั้งหมด
ประมาณครึ่งหนึ่งของแฟนทาเรือเปนคนคลองเตย นอกจากนั้นเปนคนที่อาศัย
อยูบริเวณอื่น รวมทั้งชาวตางชาติซึ่งนับไดวาทาเรือเปนสโมสรไทยที่มีแฟน
ชาวตางชาติมากเปนลําดับตนๆ
แฟนทาเรือสวนมากเปนเพศชาย มีทั้งที่มาคนเดียว มากับเพื่อน และ
มากับครอบครัว มีความหลากหลายของชวงอายุตั้งแตเด็กไปจนผูสูงอายุ
(สวนหนึง่ เพราะสโมสรไมเก็บคาเขาชมจากเด็ก ทําใหมเี ด็กเขามาชมการแขงขัน
จํานวนมาก) แตโดยมากจะอยูในวัยทํางาน สวนใหญทํางานประจํามีจํานวน
พอสมควร (โดยเฉพาะทีเ่ ปนชาวคลองเตย) ทีท่ าํ งานเกีย่ วของกับกิจการเกีย่ วกับ
การคาทางเรือ แมสวนใหญจะไมไดทํางานในตําแหนงระดับสูงแตก็ไมไดจัดอยู
ในกลุ ม ที่ มี ร ายได ต่ํ า เพราะอย า งน อ ยที่ สุ ด คนกลุ ม นี้ ก็ มี ศั ก ยภาพมากพอ
ตอรายจายในการชมการแขงขันฟุตบอลและดื่มกินสังสรรค โดยการไปที่สนาม
แตละครั้งจะตองเสียคาใชจายประมาณ 500 บาท (และอาจมากกวานี้ในกรณี
ของนัดเยือนที่ตองเดินทางไกล) รวมถึงเสื้อสโมสรที่ราคาเกือบพันบาท

204

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

การเปนแฟนบอลทาเรือในฐานะตัวแทนของคลองเตย
แมสโมสรทาเรือ จะมีสถานะตามกฎหมายเปนนิติบุคคลซึ่งไมจําเปนตอง
ยึดโยงกับทองถิ่นใดเปนการเฉพาะ แตในทางปฏิบัติแลว การที่สโมสรมีสนาม
แข ง ในเขตคลองเตยและมี ป ระวั ติ ม าจากการเป น สโมสรของการท า เรื อ ฯ
ซึ่งสัมพันธกับอาชีพการงานและชีวิตของชาวคลองเตยอยางแนบแนน ทําให
คลองเตยกลายเป น อั ต ลั ก ษณ ห นึ่ ง ของสโมสร ทั้ ง กิ จ กรรมของตั ว สโมสร
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

9

เชน กิจกรรมการฝกอบรมทักษะฟุตบอลใหกบั เยาวชนทีเ่ ลือกพืน้ ทีค่ ลองเตยเปนหลัก ดูไดที่
“การทาเรือ เอฟซี เปดรับสมัครเยาวชนรวม ‘โครงการฝกอบรมทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
ประจําป 2558’” จาก www.portfootballclub.com/การทาเรือ-เอฟ-ซี-เปดรั/, เขาถึงเมื่อ
25 พฤศจิกายน 2558.
ภาพจาก www.cokethai.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=1142&start=315, เขาถึง
เมื่อ 30 ธันวาคม 2558.
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ลักษณะของแฟนบอลทาเรือไดเปนอยางดี ในดานหนึง่ มันราวกับจะเปนการบงบอก
ถึงลักษณะเฉพาะของชุมชนคลองเตยทีต่ า งออกไปจากเขตอืน่ ในกรุงเทพฯ และ
พรอมๆ กันนั้น มันก็แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหวางสโมสรฟุตบอล
ทาเรือ กับชุมชนคลองเตย
สวนประกอบที่สําคัญอันหนึ่งของบรรยากาศการแขงขันในสนามฟุตบอล
คือเสียงเชียร เพลงเชียรที่แฟนบอลไทยใชสวนใหญดัดแปลงมาจากเพลงของ
แฟนบอลตางประเทศ มีเนือ้ สัน้ ๆ และรองซ้าํ ไปมา เพลงเชียรเพลงหนึง่ ทีถ่ กู นํา
มารองในเกือบทุกสโมสรคือเพลงที่รองวา “ที่นี่ที่ไหน...(ชื่อสโมสร)” ซึ่งแฟน
ทาเรือก็มกั จะนําเพลงนีม้ ารองเปนประจําเชนกัน โดยรองวา “ทีน่ ที่ ไี่ หน...ทาเรือ”
ซ้าํ ไปมา แตบางครัง้ จะมีเสียงรองแทรกขึน้ มาโดยเปลีย่ นทาเรือไปเปนคลองเตย
กลายเปน “ที่นี่ที่ไหน...ทาเรือ, ที่นี่ที่ไหน...คลองเตย”
เพลงเชียรฟุตบอลหรือ football chant เปนผลผลิตสําคัญของวัฒนธรรม
แฟนบอล นอกจากทีเ่ พลงเชียรจะสะทอนสิง่ ทีแ่ ฟนบอลพยายามสือ่ ออกมาแลว
การรองเพลงเชียรก็เปรียบเสมือนพิธีกรรมหนึ่งที่ทําใหเกิดภาวะ communitas
อันทําใหแฟนบอลมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นมา พรอมๆ กันนั้นก็เปน
การแบงแยกแฟนฝายเดียวกันที่เปน “พวกเรา” กับแฟนฝายตรงขามที่เปน
“พวกเขา” ออกจากกันดวย (Armstrong and Young, 2000: 173-211;
Robson, 2000: 161-188) ในแงน้ี การรองวาคลองเตยแทรกเขาไปในเพลงเชียร
จึงเปนการพยายามสื่อถึงความเปนคนคลองเตยที่เปนแฟนบอลกลุมหลักของ
ทาเรือ และพรอมๆ กันนัน้ มันก็สรางความเปนพวกเดียวกันของแฟนบอลภายใต
การจินตนาการถึงคลองเตยขึ้นมาดวย
คนภายนอกมักจะรับรูถ งึ คลองเตยในแงลบ ในทางกลับกัน คนคลองเตยเอง
ก็รั บรู ไดถึ งภาพที่ พวกเขาถูกมอง แฟนท าเรื อคนหนึ่ งบ นในเชิ งน อยใจกับ
ผูเขียนวา เมื่อไปโรงเรียนที่อยูบริเวณอื่นเขามักจะถูกเพื่อนมองในแงที่ไมดีนัก
ดวยเหตุที่วาเขามาจากสลัมคลองเตย ทั้งที่สําหรับเขา คลองเตยก็มีสโมสร
ฟุตบอลที่เกาแกและมีชื่อเสียงอยางทาเรือ นั่นทําใหเขาอยากใหสโมสรประสบ
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ความสําเร็จ (และแฟนบอลไมกอเหตุรุนแรงอันจะยิ่งทําใหเขาโดนมองทางลบ
มากขึน้ ไปอีก) ในแงน้ี ทาเรือจึงเปรียบเสมือนความภูมใิ จอันหนึง่ ของคนคลองเตย
โดยเฉพาะเมื่อตองมีปฏิสัมพันธกับคนภายนอกที่มักจะมองคลองเตยในแงลบ
ดังที่กลาวไปแลววาคลองเตยนั้นแทบจะแนบสนิทเปนเนื้อเดียวกันกับ
กิจการขนสงทางเรือ บางคนเลือกที่จะเปนแฟนทาเรือเพราะมีความผูกพันกับ
การทาเรือฯ อยางเชน เมน10 แฟนทาเรือคนหนึ่งที่อาศัยอยูบริเวณบางนาและ
ทํางานอยูในการทางพิเศษแหงประเทศไทย เมนระบุวา พอของเขาเคยทํางาน
อยูกับการทาเรือฯ และบอยครั้งที่เขามาหาพอและวิ่งเลนอยูบนพื้นที่ที่ปจจุบัน
เปนสนามแพต สเตเดีย้ ม ทําใหเขารูส กึ ผูกพันและมาเชียรสโมสรทาเรือเปนประจํา
กรณีของชาวคลองเตยหลายคนทีก่ ลาวถึงไปนีแ้ สดงใหเห็นถึงตัวตนแตเดิม
ทีท่ าํ ใหการเชียรทา เรือสําหรับพวกเขามีความหมายมากไปกวาแคการดูฟตุ บอล
หรืออาจเรียกไดวา มันเปนการบริโภครากเหงาของตัวตนและความภูมิใจ
ในทองถิ่นที่เขาผูกตัวเองเอาไว
2.2 กลุมกวางกรุงกับการยึดโยงตัวเองถึงทองถิ่นที่จากมา
นอกจากการเปนแฟนบอลสโมสรทองถิ่นที่ตนเองอาศัยอยูอยางเชนที่
ชาวคลองเตยเปนแฟนสโมสรทาเรือแลว ปรากฏการณหนึ่งที่นาสนใจของ
แฟนบอลไทยทีอ่ าศัยบริเวณกรุงเทพฯ คือ “แฟนบอลพลัดถิน่ ” ซึง่ หมายถึงกลุม
แฟนบอลที่ยายจากภูมิลําเนาเดิมมาทํางานบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล
แลวมีการรวมตัวกันเพือ่ เชียรสโมสรบานเกิด ซึง่ การรวมตัวกันของกลุม แฟนบอล
ในรูปแบบนีจ้ ะยิง่ แสดงใหเห็นถึงการบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของทองถิน่
ไดชัดเจนมากขึ้น

10

ชื่อแฟนบอลทั้งหมดในบทความนี้เปนชื่อสมมติ
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แมวา ในชวงหลายปหลังมานีจ้ ะมีสโมสรประจําจังหวัดตางๆ เกิดขึน้ เกือบ
ทัว่ ประเทศ แตบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็ยงั เปนพืน้ ทีท่ มี่ สี โมสรฟุตบอล
อยูเปนจํานวนมาก ทําใหเมื่อมีการแขงขันในระบบเหยา-เยือน สโมสรประจํา
จังหวัดตางๆ มักจะตองเดินทางมาแขงขันนัดเยือนกับสโมสรบริเวณกรุงเทพฯ
หลายครั้ง ทําใหเกิดมีการรวมตัวกันของแฟนบอลพลัดถิ่นเพื่อตามเชียรในยาม
ที่สโมสรบานเกิดมาแขงขันบริเวณกรุงเทพฯ ขึ้นมาหลายกลุม
กลุม แฟนบอลพลัดถิน่ ทีม่ กี ารรวมตัวกันอยางเหนียวแนนกลุม หนึง่ คือกลุม
“กวางกรุง” แฟนบอลสโมสร “เชียงราย ยูไนเต็ด”11 ชื่อกลุมกวางกรุงมาจาก
กว า งที่ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ ข องสโมสร และกรุ ง ที่ ห มายถึ ง แฟนบอลที่ อ าศั ย อยู
ในกรุงเทพฯ

ÀÒ¾ 2 ÊÑÞÅÑ¡É³¢Í§¡ÅØ‹Á¡Ç‹Ò§¡ÃØ§
“เอส” สมาชิกรุน กอตัง้ ใหขอ มูลวา กลุม กวางกรุงเริม่ กอตัง้ ในป พ.ศ. 2552
เมือ่ สโมสรเชียงรายฯ เดินทางมาแขงขันนัดเยือนบริเวณกรุงเทพฯ ชาวเชียงราย
ทีย่ า ยมาอยูก รุงเทพฯ จํานวนหนึง่ ไดพบกันทีส่ นามฟุตบอลแลวตกลงกอตัง้ กลุม
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
ปจจุบนั กลุม กวางกรุงมีสมาชิกทีร่ ว มกิจกรรมเปนประจําประมาณ 100 คน
(สวนใหญเปนเพศชาย วัยทํางาน และหลากหลายอาชีพ) รวมถึงชาวเชียงราย
พลัดถิน่ อีกจํานวนหนึง่ ทีแ่ มไมไดเขารวมกิจกรรมกับกวางกรุงบอยนักแตกม็ าชม
การแขงขันเมือ่ สโมสรเชียงรายฯ มาแขงบริเวณกรุงเทพฯ เสมอ ทําใหการแขงขัน
นัดเยือนบริเวณเมืองกรุงของสโมสรเชียงรายฯ จะมีแฟนบอลเขาชมจํานวนหลาย
รอยคนไปจนถึงพัน กลุม กวางกรุงมีการติดตอสือ่ สารกันโดยใชเว็บไซตเครือขาย
สังคมเฟซบุกเปนหลัก เฟซบุกเพจ “kwangkrung (กวางกรุง)” มีผูกดชื่นชอบ
7,984 คน และเฟซบุกกลุม “ชาวกวางกรุง” มีสมาชิก 2,370 คน13
ไมเพียงรวมตัวกันเพื่อชมการแขงขันในยามที่สโมสรเชียงรายฯ ตองมา
เยือนกรุงเทพฯ เทานั้น ในกรณีที่สโมสรเชียงรายฯ มีการแขงขันในบริเวณที่หาง
ออกไปจากกรุงเทพฯ (เชน ตองไปแขงทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย) กลุม กวางกรุงก็จะมีการ
รวบรวมเงินกันเชาเหมารถตูห รือรถบัสเพือ่ ไปชมการแขงขันรวมกัน หรือนัดพบ
เพื่อชมการถายทอดทางโทรทัศนรวมกัน (สมาชิกกวางกรุงมักนัดพบกันที่
รานอาหารภาคเหนือทีช่ อ่ื วา “บานคนเมือง”) และในบางกรณีกจ็ ะมีการจัดกิจกรรม
พิเศษที่พวกเขาเรียกกันวา “กวางปกบาน” คือการเชาเหมารถบัสพาสมาชิก
กลับไปชมการแขงขันที่จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้แลว พวกเขายังมีกิจกรรมอื่นรวมกันอีก โดยเฉพาะที่แสดงถึง
อัตลักษณชาวเหนือ เชน การรวมกิจกรรม “ตานกวยสลากวัดเบญฯ” ซึ่งเปน
กิจกรรมประจําปของชาวเหนือที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ จัดขึ้นเปนประจําทุกปที่
12
13

เอสระบุวา อาชีพของสมาชิกรุน กอตัง้ ทัง้ 7 คน คือ วิศวกรโยธา วิศวกรคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
ไฟฟา คนขับรถแท็กซี่ เจาหนาที่ กบว. พนักงานรถไฟฟาใตดิน และผูบริหารฝายบุคคล
ขอมูล ณ วั นที่ 19 กันยายน 2559, จากเฟซบุ กเพจ “kwangkrung (กว างกรุง)”
ที่ www.facebook.com/kwangkrung-กวางกรุง-118654121574504/ และเฟซบุกกลุม
“ชาวกวางกรุง” ที่ www.facebook.com/groups/kwangkrung
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วัดเบญจมบพิตรฯ14 โดยกลุมกวางกรุงจะรวมกลุมกันไปตั้งซุมในงานนี้เปน
ประจําทุกป
การปฏิสัมพันธของกวางกรุงนั้นจะ
ประกอบไปดวยสิง่ ตางๆ ทีแ่ สดงถึงอัตลักษณ
ชาวเหนื อ เป น จํ า นวนมาก ทั้ ง กิ จ กรรม
เชิงประเพณีทที่ าํ รวมกัน ภาษาทีใ่ ช ไปจนถึง
อาหารการกิน
ภาษาที่กลุมกวางกรุงใชนั้นแสดงถึง
อัตลักษณชาวเหนืออยางชัดเจน อยางเชน
สโลแกนประจํากลุมที่วา “เฮาบาละกั๋น”
หรือ “ไผบา มวน เฮามวน” การใช “คําเมือง”
หรื อ สํ า เนี ย งภาคเหนื อ นี้ ดู จ ะเป น จุ ด ร ว ม ÀÒ¾ 3 ¢ŒÍ¤ÇÒÁº¹àÊ×éÍ¢Í§
ÊÁÒªÔ¡¡ÅØ‹Á¡Ç‹Ò§¡ÃØ§
สําคัญของกวางกรุง ในการพบปะกันของ
กลุม กวางกรุงนัน้ พวกเขาจะพูดกันดวยคําเมืองเสมอ “นอย” สมาชิกคนหนึง่ ของ
กวางกรุงระบุวา เมื่อยายมาใชชีวิตอยูในกรุงเทพฯ นั้น เขาตองสื่อสารดวย
สําเนียงกรุงเทพฯ อยูตลอด แตการมาดูฟุตบอลและทํากิจกรรมรวมกับกลุม
กวางกรุงนั้นเขาจะไดพูดคําเมือง ซึ่งทําใหเขามีความสุขที่ไดเจอคนที่พูดภาษา
สําเนียงเดียวกัน
เกือบทุกครัง้ ทีก่ วางกรุงมาดูฟตุ บอลรวมกันทีส่ นาม พวกเขามักจะมีการนํา
เอาอาหารมาทานรวมกัน ซึ่งสวนใหญอาหารที่พวกเขานํามานั้นก็มักจะเปน
อาหารเหนือ ทั้งที่ซื้อและทําเอง อยางเชน ขนมจีนน้ําเงี้ยว แคบหมู ไสอั่ว
ไปจนถึงลาบ-หลู
นอกจากนี้แลว การรวมกลุมกันของกลุมกวางกรุงยังมีสวนชวยในการ
ปรับตัวของคนเชียงรายที่ยายเขามาอยูในกรุงเทพฯ “เมฆ” ระบุวา เดิมเขาอยูที่
จังหวัดเชียงรายและเปนแฟนบอลของเชียงรายฯ ตอมาเมื่อประมาณ 3 ปกอน
14

ชื่อเต็มคือ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ตั้งอยูในเขตดุสิต กรุงเทพฯ
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เขายายมาทํางานและเรียนตอในกรุงเทพฯ ทําใหไดเขามาเปนสมาชิกของ
กวางกรุง ซึง่ การเปนสวนหนึง่ ของกวางกรุงนีม้ สี ว นชวยเปนอยางมากในการปรับตัว
และใชชีวิตในกรุงเทพฯ เมฆกลาววา “ตอนยายมาแรกๆ ผมไมคอยรูจักใคร
พอไดเจอพีๆ
่ กวางกรุงก็เหมือนคนหางบานไดมาเจอกัน รูส กึ ดี ไดกนิ อาหารเหนือ
ทําน้ําเงี้ยวมากิน...ชวยหลายอยาง อยางเรื่องงาน ผมเปนวิศวกรกอสราง คนที่
ทํางานสายเดียวกันก็แชรงานให มาใหมๆ ไมรทู าง จะนัง่ แท็กซีก่ บ็ อกทางไมถกู
พี่ที่ขับแท็กซี่ก็ชวยบอกทางบาง ไปสงบาง แนะนําหอบาง”
ปรากฏการณแฟนบอลพลัดถิ่นนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะกับกลุมกวางกรุง
เทานั้น ดวยที่สังคมไทยนั้นความเจริญมักกระจุกตัวอยูในเมืองใหญ ทําใหการ
เดินทางยายถิน่ เขามาหาโอกาสในกรุงเทพฯ เกิดขึน้ กับคนหลายภูมภิ าค ซึง่ ในดาน
ที่เกี่ยวกับฟุตบอลมันก็สงผลใหเกิดแฟนบอลพลัดถิ่นในลักษณะนี้ขึ้นมากับ
แฟนบอลหลายสโมสร หลายกลุม เชนกลุม “กูปรีพลัดถิ่น” แฟนบอลสโมสร
ศรีสะเกษฯ หรือกลุม “วัวชนบางกอก” แฟนบอลสโมสรสงขลาฯ เปนตน
การเคลือ่ นยายของผูค นในภาวะโลกาภิวตั นทาํ ใหปรากฏการณคนยายถิน่
เกิดขึ้นมาก และในชวงหลังป 2000 เปนตนมา ปรากฏการณแฟนกีฬายายถิ่น
ก็เปนประเด็นหนึง่ ทีไ่ ดรบั ความสนใจศึกษามากขึน้ เชน งานของ Jon Kraszewski
ซึ่งศึกษาชาว Pittsburgh ที่ยายไปอยูในเมือง Fort Worth และพบวาพวกเขา
มีการรวมตัวกันไปชมการถายทอดสดการแขงขันของสโมสร Pittsburgh Steelers
ในสปอรตบารและมักจะดื่มเฉพาะเบียรที่ผลิตในเมือง Pittsburgh เทานั้น
Kraszewski เสนอวา ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการพยายามยึดโยงตนเอง
เขากับรากเหงาเดิมของคนยายถิน่ โดยมีการเชียรกฬี าเปนสือ่ กลาง (Kraszewski,
2008: 139-157) หรือ Richard Giulianotti and Roland Robertson (2006:
171-198) ที่ศึกษาแฟนบอลชาวสกอตแลนดที่ยายไปอยูอเมริกาเหนือแลว
เสนอวา การเปนแฟนกีฬาเปนพืน้ ทีส่ าํ คัญอันหนึง่ ในการแสดงออกซึง่ อัตลักษณ
เดิมและอัตลักษณเดิมนัน้ จะยิง่ ถูกแสดงออกอยางเขมขนขึน้ โดยชาวสกอตแลนด
ที่ พ วกเขาศึ ก ษานั้ น มี ลั ก ษณะความเป น ชาติ นิ ย มมากกว า ชาวสกอตแลนด
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ในประเทศ กรณีที่ชัดเจนคือ แฟนบอลสโมสร Glasgow Celtic กับ Glasgow
Rangers ทีป่ กติแลวจะมีความเปนอริตอ กันมาก แตเมือ่ ยายไปอยูอ เมริกาเหนือ
แลวพวกเขาจะลดความเปนอรินั้นลงและเชียรทีมชาติสกอตแลนดรวมกัน
การเกิดขึน้ ของกวางกรุงและแฟนบอลพลัดถิน่ กลุม ตางๆ ไมเพียงสะทอน
ถึงความเหลือ่ มล้าํ ของการพัฒนาในสังคมไทย ในอีกสวนหนึง่ มันยังแสดงใหเห็น
การปรับตัวของคนยายถิน่ ทีพ่ ยายามยึดโยงตนเองเขากับบานทีจ่ ากมาผานการ
เปนแฟนบอล และยิ่งพวกเขาแสดงออกซึ่งอัตลักษณเดิมอยางเขมขนเพียงใด
มันก็ยง่ิ แสดงใหเห็นถึงการบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของทองถิน่ (ทีพ่ วกเขา
จากมา) มากขึ้นไปดวย
ทัง้ กรณีของแฟนสโมสรทาเรือฯ และแฟนสโมสรเชียงรายฯ กลุม กวางกรุงนี้
ตางแสดงใหเห็นถึงลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการบริโภคฟุตบอลไทย
ที่ความเปนตัวแทนทองถิ่นของสโมสรฟุตบอลเปนปจจัยสําคัญในการบริโภค
ฟุตบอล ทั้งในแงของทองถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู ไปจนถึงทองถิ่นเดิมที่พวกเขา
ยึดโยงตัวเองเอาไว

3. การบริโภคฟุตบอลกับการสรางชุมชนรูปแบบใหม
การเกิดขึ้นมาของความนิยมในฟุตบอลไทยไดสรางลักษณะการติดตาม
ชมฟุตบอลในอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมา คือการไปชมการแขงขันที่สนามฟุตบอล
ซึง่ กิจกรรมทีแ่ ฟนบอลทําทีส่ นามฟุตบอลนัน้ ก็ไมไดมเี ฉพาะการดูเกมการแขงขัน
เทานั้น แตกอใหเกิดกิจกรรมทั้งในและนอกสนามอีกเปนจํานวนมาก และ
ผลผลิตที่สําคัญประการหนึ่งคือ มันทําใหเกิดความสัมพันธระหวางแฟนบอล
ทัง้ ทีร่ วมตัวกันแบบหลวมๆ ผานความสัมพันธแบบเพือ่ น ไปจนถึงการรวมตัวกัน
โดยมี ชื่ อ หรื อ สั ญ ลั ก ษณ ป ระจํ า กลุ ม ที่ ชั ด เจน อย า งเช น สโมสรเมื อ งทองฯ
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 การแขงขันฟุตบอลจะกินเวลาตั้งแตเริ่มเขี่ยลูกจนหมดเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง แตสําหรับแฟนบอลไทยแลวพวกเขาใชเวลาพบปะกัน
ยาวนานกวานั้นมาก พวกเขามักจะมาที่สนามประมาณ 2-3 ชั่วโมงกอน
การแขงขันจะเริ่ม และหลังจบการแขงขันแลวก็อาจมีการสังสรรครวมกันตออีก
หลายชั่วโมง หากพิจารณาตามเวลาแลว การชมการแขงขันในสนามเปนเพียง
สวนนอยในกิจกรรมของแฟนบอลเทานั้น
การรวมกลุมรวมดื่มกินกันเปนพื้นที่สานสัมพันธที่สําคัญของแฟนบอล
อยางเชนในกรณีของแฟนทาเรือ กอนเริ่มการแขงขันประมาณ 2-3 ชั่วโมง
แฟนทาเรือจะจับกลุมกันสังสรรคดื่มกินอยูทางดานเหนือของสนาม บริเวณนั้น
จะมีรานคาแผงลอยจํานวนมากวางจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม บางราน
มีการนําโตะ-เกาอี้พับ มาวางใหลูกคาไดนั่ง เมื่อรวมกับชุดโตะหินออนที่มีอยู
กอนแลว บริเวณนั้นก็มีลักษณะไมตางจากลานเบียร แฟนทาเรือมักเรียกลานนี้
วา “สนามเปตอง” เพราะมีสนามเปตองอยู หลังจบการแขงขันพวกเขาก็มักจะ
ออกมารองเพลงและสังสรรคตอ ทีส่ นามเปตองนีอ้ กี ระยะหนึง่ การจับจายอาหาร
และเครื่ องดื่ มเป นไปอย างคึ กคัก เมื่ อขึ้ นไปบนอั ฒจั นทร แล วแฟนบอลจะ
รองเพลงเชียรและจดจออยูกับการแขงขันจนไมไดพูดคุยกันมากนัก ดังนั้นแลว
ลานเบียรที่สนามเปตองจึงเปนพื้นที่ปฏิสัมพันธตอกันที่สําคัญของแฟนทาเรือ
การดื่มเบียรรวมกันเปนกิจกรรมหลักอีกกิจกรรมหนึ่งของแฟนบอลอยางแทบ
จะเรียกไดวาไมแพการดูฟุตบอลเลย แฟนบอลหลายคนอธิบายการดื่มเบียร
ทีส่ นามฟุตบอลของตัวเองในเชิงติดตลกวา “ไมแนใจเหมือนกันวามาดูบอลหรือ
มากินเบียร” ในวันที่มีการแขงขันทุกครั้ง ผูเขียนพบวาจนกระทั่งการแขงขัน
ในสนามเริม่ ไปแลวแตทลี่ านสนามเปตองดานนอกสนามยังเต็มไปดวยแฟนบอล
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จํานวนมาก และบางครัง้ ก็พบวามีแฟนบอลบางสวนทีต่ ดิ ลมกับการตัง้ วงดืม่ กิน
จนไมไดเขาไปในสนามเลยจนการแขงขันจบ
ในอีกสวนหนึง่ แฟนบอลไทยยังมักจะมีการรวมตัวกันเพือ่ ไปชมการแขงขัน
นัดเยือน ซึ่งหากสนามของคูแขงไมไดอยูไกลมากนักก็อาจไป-กลับไดภายใน
วันเดียวกัน แตถาเปนสนามที่อยูตางจังหวัดไกลออกไปก็อาจตองคางคืน
และใชเวลาหลายวัน

ÀÒ¾ 4 ¡ÒÃä»´Ù¹Ñ¡¿ØμºÍÅ½ƒ¡«ŒÍÁã¹ª‹Ç§àÂç¹¢Í§á¿¹ºÍÅ·‹ÒàÃ×Í
นอกจากนี้แลว ในวันที่ไมมีการแขงขันแฟนบอลก็มักจะมีการนัดหมาย
ทํากิจกรรมรวมกันอีก เชน การไปดูนักฟุตบอลฝกซอมในชวงเย็นของแตละวัน
การนัดหมายผลิต/ซอมแซมอุปกรณเชียร ไปจนถึงกิจกรรมประจําปอยางเชน
การไปออกคายพักแรมรวมกัน
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สําหรับแฟนบอลกลุม กวางกรุงแลว การไปทีส่ นามฟุตบอลนัน้ เปนโอกาส
อันดีที่คนไกลบานจะไดมาพบปะสานสัมพันธกัน พวกเขาจึงมักจะทํากิจกรรม
อื่นๆ นอกจากการดูฟุตบอลดวย กิจกรรมที่กวางกรุงทําเปนประจําอยาง
ตอเนือ่ งคือการเลน “ฟุตบอลแฟนคลับ” โดยทุกครัง้ ทีส่ โมสรเชียงรายฯ มาเยือน
บริเวณกรุงเทพฯ กลุม กวางกรุงจะติดตอกับแฟนบอลสโมสรคูแ ขงเพือ่ นัดหมาย
สงตัวแทนแฟนบอลมาเลนฟุตบอลรวมกันในชวงบาย กอนที่ทั้งสองสโมสร
จะแขงกันจริงๆ ในชวงเย็น

ÀÒ¾ 5 ¡ÒÃàÅ‹¹¿ØμºÍÅá¿¹¤ÅÑº¢Í§¡Ç‹Ò§¡ÃØ§
ในการทํางานภาคสนามครั้งหนึ่ง ผูเขียนไดนัดหมายกับกลุมกวางกรุง
เพื่อที่จะเก็บขอมูลกิจกรรมที่พวกเขาทํา โดยวันนั้นเปนวันที่ 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 ซึ่งสโมสรเชียงรายฯ จะเดินทางมาแขงกับสโมสรเมืองทองฯ
ที่เอสซีจี สเตเดี้ยม ในเมืองทองธานี โดยการแขงขันจะเริ่มเวลา 19.00 น.
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แตสมาชิกของกวางกรุงบอกใหผูเขียนไปที่สนามตั้งแตบายโมง เพราะจะมีการ
เลนฟุตบอลแฟนคลับระหวางกวางกรุงกับแฟนเมืองทองฯ ที่สนามหญาเทียม
ซึ่งอยูติดกับเอสซีจี สเตเดี้ยม เมื่อไปถึงตามเวลานัด พบวามีแฟนเมืองทองฯ
จํ า นวนหนึ่ ง และกลุ มกว า งกรุ ง อี ก ประมาณ 30-40 คน มาเตรี ย มพร อ ม
ที่สนามแลว หลังทักทายกันเล็กนอย ทั้งสองฝายก็สงตัวแทนลงเลนฟุตบอล
แฟนคลับ บรรยากาศการเลนฟุตบอลแฟนคลับเปนไปอยางสบายๆ คนที่ไมได
ลงเลนก็นั่งอยูขางสนามและตะโกนแซวคนที่ลงเลนอยูเปนระยะ การแขงไมได
มีกฎกติกาที่เขมงวด สามารถเปลี่ยนตัวผูเลนเขา-ออกไดอยางไมจํากัด เพื่อให
ทุกคนไดมสี ว นรวมและไมใหเหนือ่ ยเกินไป ระหวางทีใ่ นสนามกําลังเตะฟุตบอล
กันอยู คนทีน่ งั่ อยูข า งสนามก็ไมไดสนใจการแขงขันมากนัก มีการจับกลุม พูดคุย
ถามถึงสารทุกขสุกดิบทั้งในกลุมกวางกรุงเองรวมถึงกับแฟนเมืองทองฯ ดวย
การเล น ฟุ ต บอลแฟนคลั บ ดู จ ะไม ไ ด มี จุ ด มุ ง หมายที่ ก ารเล น ฟุ ต บอลโดย
ตัวมันเองเทากับการไดสรางพื้นที่พบปะกันระหวางแฟนบอล
หลังจากเลนฟุตบอลแฟนคลับเสร็จ ประมาณบายสามโมง กลุมกวางกรุง
ก็เปลีย่ นชุดและมานัง่ จับกลุม รวมกัน 2-3 กลุม เพือ่ ทานอาหารและดืม่ กินรวมกัน
แฟนบอลบางคนเตรียมอาหารมา บางคนซื้อเครื่องดื่ม (ซึ่งรวมไปถึงเบียร)
มาลอมวงดืม่ กินกันเพือ่ รอเวลาทีฟ่ ตุ บอลจะเริม่ แขงตอน 19.00 น. ตลอดเวลา
ชวงบายนีพ้ วกเขาพูดคุยกันหลายเรือ่ ง ตัง้ แตเรือ่ งฟุตบอลแฟนคลับ การแขงของ
สโมสร ชีวติ การทํางานในชวงสัปดาหทผี่ า นมา ไปจนถึงการปรึกษาปญหาหัวใจ
ของสมาชิกในกลุม สมาชิกกวางกรุงคนหนึง่ อธิบายถึงการรวมกลุม ของพวกเขา
วา “คนบานนอกเขากรุงนั่นแหละครับ ตัวคนเดียวและโดดเดี่ยว หาที่พึ่งยาก
เราสรางจุดศูนยกลางใหกับคนเหลานั้น เรียกรถแท็กซี่ หาหอ ติวหนังสือสอบ
รานอาหารเหนือ15 แมแตการยืมเงินในยามขัดสน เปนความไววางใจ ความเชื่อ
ที่หาไดยากมากใหปจจุบัน เปนบานหลังเล็กๆ นอกเหนือจากความบันเทิง
ในการดูกีฬา”
15

ในวันทีไ่ มไดไปสนามฟุตบอล กวางกรุงมักจะนัดพบกันเปนประจําทีร่ า นอาหารเหนือแหงหนึง่
บริเวณรามคําแหงชื่อ “บานคนเมือง”
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กิจกรรมทีก่ วางกรุงทํารวมกันเปนจํานวนมากทําใหพวกเขามองมันเสมือน
เปนบานหลังหนึ่งสําหรับ “คนบานนอกเขากรุง” อยางพวกเขา เอส สมาชิก
รุนแรกๆ ของกวางกรุงใหขอมูลวา เขาเคยบันทึกจํานวนครั้งของกิจกรรม
ที่พวกเขาทํารวมกันในชวงปแรกของการกอตั้งกลุม (ประมาณป 2552-2553)
ปรากฏวานอกจากดูฟุตบอลดวยกันแลว พวกเขายังนัดพบกันนอกรอบอีกมาก
ถึง 78 ครั้ง
ความสั ม พั น ธ ภ ายในกลุ ม เป น สิ่ ง ที่ แ ฟนบอลไทยให ค วามสํ า คั ญ มาก
บางครัง้ อาจมากเสียยิง่ กวาการไดไปชมการแขงขันทีส่ นาม ชวงหนึง่ ของการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม ผูเ ขียนรูจ กั กับแฟนบอลไทยกลุม หนึง่ ในชวงแรกความสัมพันธ
ในกลุมเปนไปอยางดี พวกเขาดูสนิทสนมและมีกิจกรรมรวมกันอยูบอยๆ ทั้งที่
เกีย่ วและไมเกีย่ วกับฟุตบอล กระทัง่ วันหนึง่ สมาชิกในกลุม สองคนมีเรือ่ งผิดใจกัน
หนึง่ ในนัน้ โทรศัพทมาหาผูเ ขียน เขาบอกวา เขาโทรฯ มาเพือ่ บอกลา เขาจะไมไป
ที่สนามอีกแลว เพราะเขารูสึกลําบากใจที่จะไปเจอหนาอีกฝายที่เขาผิดใจดวย
ผูเขียนถามวา “ทําไมละ โกรธกันก็มาที่สนามไดนี่ พี่ก็มาดูบอลไป ไมเห็นเกี่ยว
กันเลย” เขาตอบกลับมาวา “คุณจะใหผมไปนัง่ ดูบอลคนเดียวหรือไง” เหตุการณน้ี
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธระหวางแฟนบอลไดอยางชัดเจน
กิจกรรมที่แฟนบอลไทยทํารวมกันเปนจํานวนมากทั้งในและนอกสนาม
แสดงใหเห็นถึงความตองการความสัมพันธทางสังคมของพวกเขา ในดานหนึ่ง
มันสะทอนใหเห็นถึงความตองการของแฟนบอลที่สวนใหญเปน ผูอาศัยอยูใน
เมืองและทํางานประจํา ซึง่ การใชชวี ติ ในสังคมเมืองและงานประจําทีก่ ารทํางาน
แยกขาดออกจากชีวติ ประจําวัน ก็ทาํ ใหพวกเขากาวเขาสูว ถิ ชี วี ติ แบบสมัยใหมที่
ความสัมพันธเชิงจารีตถูกลดบทบาทลงไป ชุมชนแฟนกีฬาจึงทําหนาที่เสมือน
เปน “เผาใหม” (neo-tribe) ที่แฟนกีฬาสรางขึ้นมาและบริโภคเพื่อชดเชยความ
ตองการที่ขาดหาย (Crawford, 2004: 64) ดังที่พวกเขานิยามความสัมพันธ
ในกลุมแฟนวาเปนครอบครัว หรือกลาวในอีกแบบไดวามันทําใหเกิดชุมชน
บนฐานของการเป น แฟนบอลขึ้ น มา ซึ่ ง นั บ ได ว า เป น อี ก สิ่ ง ที่ แ ฟนบริ โ ภค
นอกเหนือไปจากการดูฟุตบอลในสนามดวย
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4. การบริโภคฟุตบอลในฐานะพื้นที่ของผูชาย
ลักษณะประการหนึง่ ของวัฒนธรรมแฟนบอลทีค่ ลายกันในหลายสังคมคือ
การเปนพื้นที่ของผูชาย แฟนบอลโดยสวนมากมักจะเปนเพศชาย ซึ่งในสังคม
ไทยเองก็เชนกัน เดิมทีการติดตามฟุตบอลตางประเทศก็เปนที่นิยมในเพศชาย
เปนหลักอยูกอนแลว เมื่อฟุตบอลไทยเติบโตขึ้นมาและเกิดพื้นที่พบปะกัน
ของแฟนบอล เพศชายจึงเปนประชากรกลุมหลักที่เขามาครอบครองพื้นที่นี้
แฟนบอลที่ แ สดงถึ ง การเป น พื้ น ที่ ข องผู ช ายได ดี คื อ แฟนบอลท า เรื อ
แฟนทาเรือสวนมากเปนเพศชายวัยทํางาน มีทง้ั ทีโ่ สดและแตงงาน แตสว นใหญ
จะมาที่สนามเพียงคนเดียว มีเพียงไมกี่คนที่พาภรรยาหรือลูกมาที่สนามดวย
สวนเพศหญิงซึ่งมีไมมากนักก็มักจะมากับครอบครัวหรือแฟน16
“จิ๊บ” ภรรยาของแฟนบอลคนหนึ่งบอกกับผูเขียนวา ในชวงที่สามีของเธอ
เริ่มมาที่สนามของทาเรือนั้นเธอมักจะมาดวยเสมอ แตหลังจากนั้นเธอก็คอยๆ
มาที่สนามนอยลง ปลอยใหสามีมาเพียงคนเดียว เนื่องจากเธอรูสึกวาที่สนาม
ฟุตบอลนัน้ เต็มไปดวยผูช ายและบทสนทนาหรือกิจกรรมทีท่ าํ รวมกันนัน้ ก็มกั จะ
เปน “อะไรแบบผูช าย” ทําใหเธอไมมบี ทบาทและรูส กึ รวมไปดวยมากนัก จึงรูส กึ
ไมสะดวกใจในการมาที่สนาม จิ๊บอธิบายถึงความสัมพันธของกลุมแฟนบอล
ที่สามีเธอคบหาอยูวา “เปนเหมือนการรวมกลุมเลนกันแบบเด็กผูชาย”
ดังที่กลาวไปแลววา การดื่มเปนกิจกรรมที่แฟนบอลทํารวมกันอยูเสมอ
ซึ่งมันก็แสดงถึงความเปนพื้นที่ของผูชายไดเปนอยางดี ในหลายๆ สังคม
รวมถึงไทยนั้น เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสัญลักษณหนึ่งของความเปนชาย
โดยเฉพาะการคบคาสมาคมในกลุมเพศชายที่มักจะมีแอลกอฮอลเปนสื่อกลาง
(พรอมๆ กับกันเพศอืน่ ออกไป) อยูเ สมอ (นวพรรณ, 2553: 21-24, 108-109)
16

อยางไรก็ดี ในชวง 1-2 ปหลังมานี้ พบวามีผูหญิงมาที่สนามฟุตบอลเยอะขึ้น ทั้งที่สนาม
ของทาเรือและสโมสรอืน่ ๆ (โดยเฉพาะทีมชาติ) เสียงในสนามก็เริม่ เปนเสียงกรีด๊ ของผูห ญิง
มากขึ้น
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ซึ่งผูหญิงที่พอจะพบไดบางที่สนามทาเรือนั้นถาไมไดมากับแฟนหรือครอบครัว
ก็มกั จะเปนผูห ญิงทีส่ ามารถรวมดืม่ เบียรกบั กลุม ผูช าย รวมไปถึงมีการแสดงออก
ในลักษณะที่ “หาว” กวาผูหญิงโดยทั่วไป อาจมองไดวาโดยมากแลวผูหญิงที่จะ
เขาไปในพื้นที่ของสนามฟุตบอลนี้ไดถาไมมีผูชายเปนสื่อกลางก็ตองเปนผูหญิง
ที่มีความเปนชายแบบใดแบบหนึ่งอยูดวย
แฟนทาเรือที่มีพื้นเพเปนชาวคลองเตยมักจะใหเหตุผลวา ที่เขามาเชียร
ทาเรือเพราะเปนสโมสรฟุตบอลประจําถิ่น ขณะที่แฟนทาเรืออีกสวนหนึ่ง
ซึ่งไมไดมีพื้นเพเปนชาวคลองเตยจะใหเหตุอื่นหลายอยางซอนๆ กันไป บางคน
ระบุวา เพราะเปนสโมสรฟุตบอลไทยที่เกาแก บางคนก็บอกวาเพราะชอบที่
เดินทางสะดวก แตถงึ ทีส่ ดุ แลวเกือบทัง้ หมดจะมีคาํ อธิบายรวมกันอยูช ดุ หนึง่ วา
เพราะชอบบรรยากาศการเชียรของแฟนทาเรือ ซึ่งหากมองความเปนชาย
ในฐานะทีเ่ ปนสิง่ ประกอบสรางทีต่ อ งแสดงออกมาแลว บรรยากาศทีม่ าจากการ
แสดงออกของแฟนบอลนี้เปนสวนที่เผยใหเห็นถึงลักษณะของความเปนชาย
ไดอยางดี
การแสดงออกของแฟนทาเรือดานหนึง่ อันเปนทีร่ บั รูก นั ในกลุม แฟนบอลไทย
คือความ “ดุดัน” โดยแฟนบอลทาเรือมักจะไมรองเพลงเชียรตลอดเวลาอยางที่
แฟนบอลทีมอืน่ นิยมทํากัน แตจะมีการตะโกนแนะนํานักฟุตบอล โหฮา ดา หรือ
แสดงความไมพอใจตอผลการตัดสินทีข่ ดั ใจอยางตรงไปตรงมาตลอดการแขงขัน
แฟนบอลที่อัฒจันทรฝงหลังประตูจะสงเสียงรบกวนผูรักษาประตูของฝาย
ตรงขามตลอดเวลาแมจะไมมีการเลนลูกฟุตบอลบริเวณนั้น สวนอัฒจันทร
ที่ ขนานไปตลอดแนวริ ม เสน ข า งสนามก็ จ ะมี แ ฟนบอลคอยส ง เสี ยงรบกวน
เมือ่ นักฟุตบอลฝายตรงขามเขามาใกลเสมอ “คําหยาบ” ดูจะไมใชเรือ่ งตองหาม
สําหรับแฟนทาเรือ พวกเขามักจะอธิบายตัวเองวาเปนแฟนบอลที่ “อิน” หรือ
มีอารมณรวมไปกับการแขงขัน แฟนบอลสโมสรอื่นมักจะตะโกน “ขี้โกง ขี้โกง”
แตแฟนทาเรือจะพรอมใจกันตะโกนวา “ไอเหีย้ ไอเหีย้ ” ดวยเสียงทีด่ งั และถีก่ วา
แฟนทีมอื่นๆ มาก (ซึ่งเปนการผิดกฎของฝายจัดการแขงขันและทําใหสโมสร
โดนลงโทษ)
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ความรุนแรงในสนามก็เปนสวนหนึ่งของการแสดงออกในแงเดียวกัน
แมภาพลักษณทางลบของแฟนบอลทาเรือที่ถูกรับรูจากสังคมภายนอกจะมี
ลักษณะเปนมายาคติทดี่ รู นุ แรงเกินจริง แตถงึ ทีส่ ดุ แลว แฟนทาเรือก็ยงั นับไดวา
มีสวนในความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับสโมสรอื่นๆ ความรุนแรง
ทีเ่ กิดขึน้ นีม้ ที ง้ั การขวางปาสิง่ ของลงไปในสนาม การทําลายทรัพยสนิ การขวางปา
สิ่งของใสแฟนบอลฝายตรงขาม ไปจนถึงการชกตอยทะเลาะวิวาท โดยแฟน
ทาเรือมักจะอธิบายในแงทวี่ า เปนเพราะถูกกระทําอยางไมยตุ ธิ รรมจากผูต ดั สิน
(ในกรณีที่ทํารายผูตัดสิน) เพราะถูกแฟนบอลฝายตรงขามทํารายกอน หรือ
ทําไปเพื่อปกปองเพื่อน
ลักษณะดังกลาวทําใหสนามฟุตบอลเปนเสมือนพื้นที่พิเศษที่แฟนบอล
สามารถแสดงออกซึ่งความเปนชายไดมากกวาพื้นที่หรือเวลาอื่นๆ แฟนบอล
ทาเรือบางคนอธิบายกับผูเขียนถึงการแสดงออกที่เปลี่ยนไปของเขาที่สนาม
ฟุตบอลวา “ถาแฟนผมมาเห็น ผมที่สนามเขาคงแปลกใจ ปกติผมไมไดเปน
แบบนีน้ ะ” หรือกระทัง่ บางคนทีอ่ ธิบายไดอยางเห็นภาพวา “ไปสนามแลวเหมือน
องคลง”

ÀÒ¾ 6 ¡Ç‹Ò§¡ÃØ§¹íÒËÅÙŒÁÒ·Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
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การเปนพืน้ ทีข่ องผูช ายดังทีก่ ลาวมาไมไดเปนลักษณะเฉพาะของแฟนบอล
ทาเรือเทากับที่มันเปนลักษณะรวมซึ่งพบไดในแฟนบอลโดยรวม ซึ่งก็รวมไปถึง
คนไทยที่นิยมฟุตบอลตางประเทศดวย อยางเชนวัฒนธรรมการดื่มเบียร-ดูบอล
ที่พบไดในรานอาหารทั่วไป อยางไรก็ดี ในกรณีของแฟนบอลไทยซึ่งมีกิจกรรม
จํานวนมากนั้น ความเปนชายนี้ก็อาจแสดงออกไดอยางหลากหลาย รวมถึง
แสดงออกภายใตสัญญะเฉพาะบางชุดไดดวย อยางเชนกรณีของกลุมกวางกรุง
ที่ในชวงของรวมดื่มกินกันนั้นพวกเขามักจะนําเอาลาบดิบหรือหลู ซึ่งเปน
สัญลักษณของ “ลูกผูชายลานนา” มาทานรวมกัน
แมจะเปนพืน้ ทีพ่ กั ผอนหยอนใจทีใ่ คร (ทีม่ กี าํ ลังซือ้ ) ก็สามารถเขารวมได
แตถึงที่สุดแลวกลุมที่เขายึดครองสนามของการเปนแฟนบอลไทยก็คือผูชาย
ในสวนหนึ่งอาจเปน ผลมาจากรหัสทางวัฒนธรรมในฟุตบอลที่ถูกจัดใหเปน
กิจกรรมของผูชายอยูกอนแลว ในอีกสวนหนึ่งอาจมองไดวามันเปนความ
พยายามของผูช ายทีจ่ ะหาพืน้ ทีข่ องตนเอง ภายใตภาวะปจจุบนั ทีเ่ พศหญิงมีการ
ศึกษาและหนาที่การงานดีขึ้นจนเบียดขับใหผูชายตกต่ําลง (อรรถจักร, 2556)
สําหรับแฟนบอลไทยทีไ่ มไดมสี ถานะทางการศึกษาหรือหนาทีก่ ารงานสูงมากนัก
(แตก็ไมไดต่ํา) พื้นที่พักผอนหยอนใจของผูชายนี้จึงอาจจะพอทดแทนพื้นที่
ทางการงานที่พวกเขารูสึกวาถูกเบียดขับไปไดบาง หรือกลาวในอีกแบบหนึ่ง
ไดวา การบริโภคฟุตบอลไทยของชายไทยนั้นมีความหมายสําหรับพวกเขา
ในแงที่วามันคือพื้นที่ของผูชาย

5. การบริโภคฟุตบอลในฐานะพื้นที่แสดงอัตลักษณ
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอยางหนึ่งในกระแสฟุตบอลไทยชวง 6-7 ป
หลังมานี้ คือการทีแ่ ฟนบอลมีสว นรวมในการสรางอัตลักษณของสโมสรทัง้ ผาน
การแสดงออกในสนาม การผลิตเสื้อผา-เครื่องใชดวยตนเอง ไปจนถึงการผลิต
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สื่ อ อย า งเช น เฟซบุ ก เพจ หรื อ รายการโทรทั ศ น อ อนไลน ท างเว็ บ ไซต ยู ทู บ
ซึ่งนอกจากการแสดงอัตลักษณของตนเองแลว แฟนบอลแตละสโมสร/กลุม
ก็มีประเด็นที่ใหความสําคัญตางๆ กันไป
สําหรับแฟนทาเรือประเด็นที่พวกเขาใหความสําคัญคือการพยายาม
ลบภาพประทับของการเปนแฟนบอลทีร่ นุ แรง ในดานหนึง่ การเปนแฟนทาเรือนัน้
เปนการแสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจในทองถิ่นของชาวคลองเตย (พรอมๆ ไป
กั บ แฟนท า เรื อ นอกคลองเตยที่ ร ว มใช อั ต ลั ก ษณ นั้ น ) แต ใ นอี ก ด า นหนึ่ ง
ภาพประทับของแฟนทาเรือประการหนึง่ คือภาพของความรุนแรง ซึง่ มันก็ผกู อยู
กับภาพประทับที่คนภายนอกมีตอชุมชนคลองเตยดวย ดังที่แฟนทาเรือคนหนึ่ง
เคยบนกับผูเขียนในเชิงนอยใจวา เมื่อไปโรงเรียน (ที่ไมไดอยูในคลองเตย)
เขามักจะถูกมองจากเพื่อนในแงที่ไมดีนักเพราะเขามาจากสลัมคลองเตย และ
ยิ่งเมื่อมีขาวเกี่ยวกับความรุนแรงของแฟนบอลทาเรือก็จะยิ่งทําใหเขาถูกมอง
ในแงลบจากคนรอบขางมากขึ้น
จากภาพประทับดังกลาวทําใหแฟนทาเรือจํานวนมากพยายามทีจ่ ะมีสว น
รวมในการชวยสโมสรปองกันความรุนแรง การขวางปาสิ่งของลงสนาม รวมทั้ง
รณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่บนอัฒจันทร (กอนหนานี้บนอัฒจันทรของทาเรือ
จะมีควันโขมงอยูตลอดเวลา) ทั้งการแจกใบปลิว รณรงคเดินขบวนรอบสนาม
ทําปายติดในสนาม และประชาสัมพันธทางสื่อสังคมออนไลน
ผลจากความพยายามดังกลาวทําใหในฤดูกาล 2558 ทีผ่ า นมานัน้ สโมสร
ทาเรือถูกปรับจากการทําผิดกฎนอยเปนลําดับตนๆ ของลีก ตางจากปกอนๆ
ที่มักจะถูกปรับเงินมากที่สุดในลีกปละหลายแสนไปจนถึงลานบาท สวนการ
สูบบุหรี่ก็แทบจะไมมีใหเห็นบนอัฒจันทรแลว เกิดเปนเสมือนขอตกลงรวมกัน
อยางไมเปนทางการอันหนึง่ ซึง่ แฟนบอลจะยายไปสูบบุหรีท่ บี่ ริเวณริมอัฒจันทร
ที่ไมรบกวนแฟนบอลคนอื่นๆ แทน
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นอกจากนี้แลว แฟนบอลทาเรือก็ยังมีสวนในการสื่อสารเรื่องราวของ
ตนเองออกไปยังคนภายนอกผานการทําสือ่ เผยแพรตามโลกออนไลน อยางเชน
กลุมสิงหพระนคร ที่นอกจากจะทําเฟซบุกเพจแลวพวกเขายังมีการรวมตัวกัน
ทํารายการโทรทัศนออนไลนชื่อ Singhphanakon on TV เผยแพรทางเว็บไซต
ยูทูบเปนประจํา17 โดยปจจุบันทําออกมาแลว 74 ตอน เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
สโมสรและแฟนบอลทาเรือ ทั้งบรรยากาศการเชียรฟุตบอลที่สนามไปจนถึง
กิจกรรมอื่นๆ ที่แฟนบอลทํารวมกัน “อารท” หนึ่งในทีมงานบอกวา กลุมสิงห
พระนครนี้เปนการรวมตัวกันของแฟนทาเรือที่เปนชาวคลองเตยกับที่อื่นๆ
ที่นอกจากจะดูฟุตบอลรวมกันแลวก็ยังตองการเผยแพรเรื่องราวของแฟนบอล
ทาเรือใหคนอื่นไดรูจักพวกเขามากขึ้นดวย
การผลิตสื่อเพื่อเผยแพรอัตลักษณของแฟนทาเรือที่นาสนใจอันหนึ่งคือ
เฟซบุกเพจที่ชื่อ “ที่นี่ทาเรือ Humans Of ThaiPort”18 โดยเนื้อหาของเพจจะ
เปนการนําเสนอภาพเดีย่ วของแฟนทาเรือแตละคนพรอมกับบทสัมภาษณสนั้ ๆ
“โนต” ผูท าํ เพจนีบ้ อกเขาไดรบั แรงบันดาลใจมาจากเพจอันหนึง่ ทีช่ อื่ วา Humans
of New York19 โดยเขามองวา แฟนทาเรือมีบุคลิกที่หลากหลายนาสนใจ
ทั้งที่แสดงออกผานการแตงกายหรือคําพูด เขาจึงชวนเพื่อนที่เปนแฟนทาเรือ
ดวยกันทําเพจนี้ขึ้นมา

17
18
19

ดูไดที่ www.youtube.com/channel/UC6TkWLk6xqWeDsWT2IY6KYw, ขอมูล ณ วันที่
19 กันยายน 2559
ดูไดที่ www.facebook.com/humansofthaiport
Humans of New York เปนเพจภาษาอังกฤษที่นําเสนอเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายของ
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
แล ว ก็ รู สึ ก ร ว มไปกั บ คนคลองเตยด ว ย พวกเขามั ก จะทํ า สติ ก เกอร คํ า ว า
Klongtoey มาแจกใหกับแฟนบอลทาเรือ พรอมทั้งทําเสื้อที่มีคําวา Klongtoey
ออกขาย โดยหักรายไดไปซือ้ ลูกฟุตบอลมอบใหกบั ศูนยเด็กเล็กในชุมชน พรอมทัง้
ระบุวามีโครงการจะทํากิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชนคลองเตยในอนาคตอีก
โนตบอกวา “ผมไมใชคนคลองเตย แตผมมาเชียรทาเรือที่เปนของคนคลองเตย
ถาผมจะทําอะไรก็อยากจะทําใหคนคลองเตย”
แฟนทาเรือสามารถใชการเปนแฟนบอลเปนพื้นที่สรางตัวตนอยางที่เขา
จินตนาการถึง และยิ่งเมื่อสโมสรฟุตบอลผูกอยูกับทองถิ่น มันก็มีศักยภาพ
ในการสรางอัตลักษณใหมๆ ใหกบั ทองถิน่ ไดดว ย ทัง้ การแสดงออกในสนามหรือ
สื่อที่เทคโนโลยีปจจุบันเอื้อตอการรวมสรางเนื้อหาจากคนทั่วไปไดงายขึ้น
ไมเพียงเทานั้น ในอีกสวนหนึ่งการเปนแฟนบอลยังเปนพื้นที่เชื่อมตอระหวาง
คนในทองถิ่นกับ “คนนอก” เขาดวยกัน
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สําหรับกวางกรุงแลว การแสดงออกของพวกเขาดูจะไมไดใหความสําคัญ
กับการสื่อสารถึงคนภายนอกเทากับสื่อสารกับตนเองเพื่อยืนยันอัตลักษณเดิม
กว า งกรุ ง มั ก จะแสดงออกซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ ข องความเป น คนเชี ย งรายผ า นการ
แสดงออกในดานตางๆ เชน การสื่อสารระหวางกันดวยคําเมือง รองเพลงเชียร
และทําปายผาสําหรับเชียรดว ยคําเมือง ไปจนถึงการทําอาหารพืน้ เมืองภาคเหนือ
มาทานรวมกัน อาจเรียกไดวา การแสดงออกของพวกเขานั้น “เปนคนเชียงราย
เสียยิ่งกวาคนเชียงราย (ที่อยูในเชียงราย)” ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการยืนยันกับตนเอง
วาพวกเขายังคงอัตลักษณเดิมไวไดอยู
การแพรหลายของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่ทําใหแฟนบอลไทยสามารถแสดงออกไดมากขึ้น ปรากฏการณหนึ่งที่แสดง
ใหเห็นถึงการแสดงออกของแฟนบอลไทยไดดีคือการเกิดขึ้นมาของเฟซบุกเพจ
จํานวนมากที่ทําขึ้นโดยแฟนบอลไทย

ÀÒ¾ 8 ÃÙ»ÀÒ¾ÊÑÞÅÑ¡É³¢Í§à¾¨ “à¡ÃÕÂ¹ºÍÅä·Â”
เฟซบุก เพจของแฟนบอลไทยอันหนึง่ ทีไ่ ดรบั ความสนใจและมีบทบาทมาก
คือเพจ “เกรียนบอลไทย” เพจเกรียนบอลไทยทําขึ้นโดยแฟนบอลไทยกลุมหนึ่ง
เนื้อหาในเพจจะเกี่ยวของกับฟุตบอลไทยเปนหลัก โดยเฉพาะขาวคราวความ
เคลือ่ นไหวและผลการแขงขันของทีมชาติไทย ลักษณะเดนของเพจเกรียนบอลไทย
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คือความ “เกรียน”20 ทีม่ งุ เนนการลอเลียน-เสียดสีเรือ่ งราวตางๆ เกีย่ วกับฟุตบอลไทย
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
ลักษณะหนึง่ ของเพจเกรียนบอลไทยคือความเปนชาตินยิ มหรือทีพ่ วกเขา
อธิบายตัวเองวารักประเทศไทย โดยกิจกรรมที่ทําใหเกรียนบอลไทยเปนที่รูจัก
คือการ “บุก” ที่หมายถึงการระดมสมาชิกผูกดชื่นชอบเพจและนัดหมายกันไป
20

21
22

เกรียน เปนศัพทสแลงที่นิยมใชกันในสังคมออนไลน หมายถึงพฤติกรรมหรือบุคคลที่มี
พฤติกรรมกอกวน เอาแตใจ หรือทําอะไรทีผ่ ดิ ทีผ่ ดิ ทาง โดยคําเกรียนนีอ้ า งอิงมาจากทรงผม
ของเด็กนักเรียนชายไทยที่มักถูกมองอยางเหมารวมวามีลักษณะดังกลาว
ขอมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559 เพจเกรียนบอลไทยมีจํานวนผูชื่นชอบ 294,931 คน
ภาพจาก www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReE1qQTNOak13T
lE9PQ, เขาถึงเมื่อ 19 กันยายน 2559.
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โพสตขอความหรือรูปภาพกอกวนหนาเพจของทีมชาติฝายตรงขามที่แขงกับ
ทีมชาติไทย จนทําใหการบุกกลายเปนกิจกรรมอันหนึง่ ทีผ่ ใู ชเฟซบุก ชาวไทยนิยม
ทําเสมอเมื่อมีการแขงขันระหวางชาติเกิดขึ้น
การแขงขันฟุตบอลไทยที่มีบริบทใกลชิดอยูกับผูชม รวมถึงการแพรหลาย
ของอินเทอรเน็ตที่เปนการสื่อสารสองทางทําใหแฟนบอลไทยสามารถที่จะใช
การบริโภคฟุตบอลเปนพื้นที่ในการแสดงออกและตอสูเรื่องอัตลักษณของ
พวกเขาได กรณีของแฟนทาเรือทีพ่ ยายามลบภาพของความรุนแรงอันเปนภาพ
เหมารวมทีม่ ที ง้ั ตอแฟนบอลทาเรือและชุมชนคลองเตย กลุม กวางกรุงทีใ่ ชการสือ่ สาร
เพื่อยืนยันอัตลักษณเดิมของตน รวมไปถึงแฟนบอลที่ใชสื่อออนไลนแสดงออก
ในหลายดาน เชน ความเปนชาตินิยม ในแงนี้แฟนบอลจึงบริโภคฟุตบอลไทย
ในฐานะที่เปนพื้นที่ทางสังคมเพื่อนําเสนอและแสดงออกซึ่งตัวตนของพวกเขา

6. สรุปทายบท
“เขตปกครองพิเศษ ‘คลองเตย’” เปนขอความบนปายขนาดใหญผืนหนึ่ง
ที่ติดอยูบนอัฒจันทรของแฟนบอลทาเรือ ขอความดังกลาวแสดงลักษณะ
ของแฟนบอลทาเรือไดเปนอยางดี ในดานหนึ่ง มันราวกับจะเปนการบงบอกถึง
ลั ก ษณะเฉพาะของชุ ม ชนคลองเตยที่ ต า งออกไปจากเขตอื่ น ในกรุ ง เทพฯ
ขณะเดียวกันในอีกดานหนึง่ มันก็แสดงถึงความเปนชุมชนในจินตนาการทีไ่ มได
มีอยูจริงภายใตโครงสรางการปกครอง แตเปนชุมชนที่มีอยูจริงในจินตนาการ
ของแฟนบอลทาเรือ ในแงนผี้ เู ขียนเสนอวา เราอาจทําความเขาใจการเกิดขึน้ มา
ของวัฒนธรรมแฟนบอลไทยในฐานะอุปทานที่ตอบสนองตออุปสงคทางสังคม
(Bourdieu, 1993: 427-440) ภายใตความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยได
3-4 ประเด็นหลักๆ คือ
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1. การบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของทองถิ่น ความชื่นชอบใน
สโมสรของแฟนบอลสวนหนึง่ มาจากความรูส กึ ผูกพันกับทองถิน่ ทีพ่ วกเขาอาศัย
ในลักษณะเดียวกันกับการเติบโตขึน้ มาของฟุตบอลไทยตัง้ แตป 2552 เปนตนมา
ที่มีสโมสรประจําจังหวัดตางๆ เกิดขึ้นมารองรับอุปสงคทางสังคมของผูคน
ในกระแสทองถิน่ นิยม โดยในกรณีของแฟนบอลทาเรือ จะยิง่ เห็นความตองการนี้
ได อ ย า งชั ด เจนภายใต บ ริ บ ทที่ ค ลองเตยมี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งยาวนานกั บ
การทาเรือฯ ซึง่ เปน (อดีต) เจาของสโมสร23 ประกอบกับความรูส กึ เปนพวกเดียวกัน
ของชาวชุมชนแออัดในเมืองหลวงที่มีความแปลกแยกระหวางตนเองกับผูคน
รอบขาง หรือกรณีของกลุมกวางกรุงที่การยายถิ่นยิ่งทําใหสํานึกในอัตลักษณ
ทองถิ่นเดิมของพวกเขาชัดเจนขึ้นมา
2. การบริ โ ภคฟุ ต บอลในฐานะพื้ น ที่ ข องผู ช ายและการผลิ ต ซ้ํ า
ความเปนชาย ผูช ายจํานวนมากและการแสดงออกซึง่ ความเปนชายอยางชัดเจน
ในสนามฟุตบอลแสดงใหเห็นถึงอุปสงคทางสังคมของเพศชายที่ตองการพื้นที่
ของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะความเปนชายในลักษณะกาวราวรุนแรงและ
อารมณแปรปรวน ซึ่งไมเปนที่ยอมรับในพื้นที่อื่นของสังคมสมัยใหม อันเปน
ความเปนชายในบริบทของการหยอนใจ (leisure) จากที่งานของ Pattana
Kitiarsa (2005: 57-90) เคยเสนอภาพของความเปนชายในบริบทของหนาที่
การงาน (work) ผานการศึกษาชีวิตนักมวยไทยและเสนอวาความเปนชาย
ในอุดมคติของชายไทยคือการปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางใดอยางหนึง่ ใหลลุ ว ง โดยสําหรับ
นักมวยไทยทีม่ าจากพืน้ เพทางชนบททีย่ ากจนนัน้ สิง่ ทีพ่ สิ จู นความเปนชายของ
พวกเขาคือการตอสูฝาฟนทํางานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ขณะที่งานของ
Pattana ชีใ้ หเห็นถึงความมุง มัน่ ทํางานหนัก บทความนีก้ ช็ ใ้ี หเห็นถึงความเปนชาย
ในอีกบริบทหนึ่งวา พวกเขาก็มุงมั่นพักผอน/ปลดปลอย/เสเพลอยางหนัก
ไมแพกัน
23

ยิ่งโดยเฉพาะความสัมพันธของชาวชุมชนคลองเตยกับการทาเรือฯ ที่เปนความสัมพันธ
แบบทั้งรัก-ทั้งชังแบบเดียวกับที่แฟนบอลมักจะมีกับสโมสร
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3. การบริโภคฟุตบอลในฐานะชุมชนรูปแบบใหม กิจกรรมทีแ่ ฟนบอลไทย
ทํารวมกันเปนจํานวนมากทั้งในและนอกสนามแสดงใหเห็นถึงความตองการ
ความสัมพันธทางสังคมของพวกเขา ในดานหนึ่งมันสะทอนใหเห็นถึงความ
ตองการของแฟนบอลทีส่ ว นใหญเปนผูอ าศัยอยูใ นสังคมเมืองและทํางานประจํา
ซึ่ ง การใช ชี วิ ต ในสั ง คมเมื อ งและงานประจํ า ที่ ก ารทํ า งานแยกขาดออกจาก
ชีวิตประจําวัน ก็ทําใหพวกเขากาวเขาสูวิถีชีวิตแบบสมัยใหมที่ความสัมพันธ
เชิงจารีตถูกลดบทบาทลงไป ชุมชนแฟนกีฬาจึงทําหนาที่เปนเสมือน “เผาใหม”
(neo-tribe) ทีแ่ ฟนกีฬาเขาไปมีสว นรวมและสรางความสัมพันธตอ กันเพือ่ ชดเชย
สิ่งที่ขาดหาย (Crawford, 2004: 64) ดังที่พวกเขานิยามความสัมพันธในกลุม
แฟนวาเปนครอบครัว พรอมๆ กันนั้นในอีกดานหนึ่ง มันก็ชี้ใหเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผูคนในชุมชนแออัด ซึ่งปจจุบันกําลังคอยๆ เปลี่ยน
จากการทํางานในระบบเศรษฐกิจไมเปนทางการอยางเชนการคาขายหรือชาง
มาเปนการประกอบอาชีพในระบบเศรษฐกิจอยางเปนทางการอยางเชนการเปน
พนักงานบริษัท/หางราน/รานคามากขึ้นเรื่อยๆ24 ในแงนี้ วิถีชีวิตของผูคน
ในชุมชนแออัดในเมืองใหญหรือในพื้นที่เขตเมืองที่อื่นๆ จึงไมไดวางอยูบนฐาน
ของความสัมพันธเชิงอุปถัมภภายในชุมชนมากอยางในอดีต แตเปนชีวติ การงาน
ที่สัมพันธกับพื้นที่รอบขางและทําใหพวกเขามีวิถีชีวิตแบบผูคนในสังคมเมือง

24

ขอมูลจากการสํารวจอาชีพของคนในชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ โดยสํานักงานสถิตแิ หงชาติ
เมือ่ ป 2537 ระบุวา สวนมากประกอบอาชีพคาขายและเปนชาง โดยเพศชายเปนชางมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือขับขี่ยานพาหนะ สวนเพศหญิงประกอบอาชีพคาขายมากที่สุด รองลงมาคือ
ชาง ขณะทีก่ ารสํารวจชุมชนผูม รี ายไดนอ ยในเมืองโดยสํานักงานสถิตแิ หงชาติเมือ่ ป 2549
พบวา ในเขตกรุงเทพฯ สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษทั /หางราน/รานคา รองลงมา
คือคาขาย (อุกฤษฏ, 2554: 11-14) (แมการสํารวจทัง้ สองครัง้ จะมีการเปลีย่ นแปลงขอบเขต
กลุมสํารวจใหตางกันไปบาง แตตัวเลขดังกลาวก็นาจะสามารถแสดงถึงแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงไดพอสมควร)
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มากขึน้ ซึง่ แสดงออกมาผานความตองการชุมชนแบบใหมในรูปแบบทีไ่ มตา งกับ
คนเมืองกลุมอื่นๆ มากนัก25
4. การบริโภคฟุตบอลในฐานะการสรางและสือ่ สารอัตลักษณ นอกจาก
ผลิตซ้าํ แลว สนามฟุตบอลยังเปนเสมือนพืน้ ทีส่ าํ หรับสรางตัวตนในจินตนาการ
แบบใหมผา นปฏิบตั กิ ารตางๆ ของแฟนบอลดวย และเมือ่ อัตลักษณของสโมสร
ผูกอยูกับอัตลักษณทองถิ่น การเปนแฟนบอลจึงสามารถเปนพื้นที่ในการตอสู
เรื่องอัตลักษณของทองถิ่นไดดวย ไมวาจะดวยการแสดงออกในสนามหรือ
การผลิตสือ่ ทีเ่ ทคโนโลยีปจ จุบนั ใหอาํ นาจกับผูใ ชงานมากขึน้ ซึง่ ลักษณะดังกลาว
สอดคลองไปกับการเกิดขึ้นมาของพลเมืองที่ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง
ในการสรางความเปลี่ยนแปลง ในทบทวนภูมิทัศนการเมืองไทย อภิชาต ยุกติ
และนิติ (2556) เสนอวา การกอตัวของกลุม คนเสือ้ แดงเปนผลมาจากการเกิด
ขึ้นมาของชนชั้นกลางระดับลางที่ตองการมีสวนรวมทางการเมือง ผูเขียนตั้ง
ขอสังเกตวา การเกิดขึ้นมาของแฟนบอลไทยจํานวนมากโดยเฉพาะกลุมที่มี
บทบาทสําคัญในแฟนบอลก็อาจเปน ผลจากความเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
เดียวกัน เพียงแตประเด็นสนใจของคนกลุม นีไ้ มใชเรือ่ งการเมือง (ในความหมาย
แคบ) เพราะพวกเขาตองการแสดงออกซึ่งอัตลักษณในดานอื่น และสนาม
ฟุตบอลไทยไดเปดพื้นที่นี้ขึ้นมา
กลาวโดยสรุปแลว ความนิยมในฟุตบอลไทยชวง 6-7 ปหลังมานี้ ไมไดแค
เปนผลมาจากความเปลีย่ นแปลงของธุรกิจฟุตบอลระดับโลกหรือประสิทธิภาพ
ของผูจัดการแขงขันในประเทศเทานั้น แตในอีกสวนหนึ่งเปนเพราะมันสอดรับ
กับความตองการบางลักษณะของสังคมเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือ
ผูคนมีสํานึกทองถิ่นมากขึ้น ผูชายกําลังตองการพื้นที่ทางสังคม ผูคนโหยหา
ชุมชนแบบใหม และเกิดพลเมือง หรือชนชั้นใหมที่ตระหนักถึงศักยภาพของ
ตัวเองมากขึ้น
25

ไมตางในเชิงรูปแบบ แตในเชิงเนื้อหาของชุมชนใหมที่เกิดขึ้นมานั้นก็อาจยังแสดงใหเห็น
ลักษณะเฉพาะบางอยางได อยางเชนกรณีความเปนชายของแฟนทาเรือ

10
ผูหญิงกับฟุตบอล
ไทยพรีเมียรลีก
ปลายฟา นามไพร

1. บทนํา
ฟุตบอลถือวาเปนกีฬายอดนิยมที่มีคนจํานวนมากเขามาแสวงหาความ
ตืน่ เตนเราใจ และในเชิงสังคมวิทยากีฬา ฟุตบอลยังเปนอุตสาหกรรมกีฬาสราง
ความบันเทิงที่ประกอบไปดวยสินคา ระบบตลาด และผูคนกลุมอาชีพตางๆ
หลากหลายประเภทที่เกี่ยวของ ทั้งผูชม ผูเลน นักขาว เบื้องหลังการจัดการ
แขงขัน และธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่เขามารวมพัวพันในพื้นที่ตลาดการคานี้
ฟุตบอลจึงเปนอุตสาหกรรมกีฬาขนาดใหญ ซึง่ มีความเกีย่ วของทัง้ เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ในเชิงประวัตศิ าสตร ฟุตบอลคือกีฬาสมัยใหมทกี่ อ เกิดและสัมพันธ
ไปกับการเปลีย่ นแปลงเขาสูส ภาวะสมัยใหม จากการเปลีย่ นระบบความคิดแบบ
จารีต พัฒนาไปสูอารยธรรมสมัยใหมในสังคมตะวันตก (Civilizing Process)
เกิดรัฐชาติและการบริหารงานแบบสมัยใหม ความเปนเมืองและการทํางาน
(Work) ในระบบอุตสาหกรรม สังคมมุงละทิ้งจากความรุนแรงทางกายภาพ
หันมาเนนเหตุผล กฎกติกา และมุงประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุนนิยม
เปนสําคัญ (Dunning, 1999: 10) กลาวอีกอยางหนึง่ นักสังคมวิทยากีฬาเสนอ
วา กีฬาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสถาปนาสรางความศิวิไลซผานกิจวัตร
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ประจําวันที่บริบทของเวลางานกับเวลาวางแยกกันชัดเจนมากขึ้น กิจกรรมการ
รวมหมู สรางอัตลักษณกลุม และบริโภคความตื่นเตนในสังคมเมืองและพื้นที่
ของกีฬาสมัยใหมนเ่ี องทีเ่ ราเห็นสังคมมีการจัดการตนเองเพือ่ เขาสูส ภาวะสมัยใหม
ดังปรากฏออกมาในรูปแบบของกฎระเบียบ กติกาการเลน สมาพันธระดับ
นานาชาติ เชน การจัดตั้งสมาคมกีฬาตางๆ เชน FIFA AFC และการพัฒนา
กีฬาใหกลายเปนมืออาชีพ (professionalism) หรือเปนอาชีพอยางหนึง่ ในสังคม
สมัยใหม กีฬาจึงไมใชเพียงเรือ่ งของการพักผอนหรือนันทนาการจริงจัง ทวาคือ
พื้นที่ความสัมพันธที่มีมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสังคม
นักสังคมวิทยาการกีฬา ซึ่งไดรับอิทธิพลทางความคิดจากงานเขียนของ
Pierre Bourdieu (1987) เสนอวา กีฬาคือสนามของความสัมพันธเชิงอํานาจ
เปนพื้นที่ของการผลิตซ้ําความไมเทาเทียม (Washington & Karen, 2001:
190) ทั้งการผลิตซ้ําอุดมการณและโครงสรางทางชนชั้น (มีกีฬาบางประเภท
ถูกสรางไวเพือ่ เปนการรักษาความสัมพันธของพวกพอง) และการผลิตซ้าํ ความ
เปนเพศ ความเปนหญิงชาย Eder และ Parker (1987) ไดศึกษากิจกรรมกีฬา
ในโรงเรียนพบวา การที่กีฬาของผูชายเปนกิจกรรมสําคัญของโรงเรียน กีฬา
กับนักเรียนชายจึงถูกหลอหลอมผานกิจกรรมหลักสูตรทีเ่ นนการแสวงหาความ
สําเร็จ ในขณะที่กิจกรรมของนักเรียนหญิงจะเนนไปที่การจัดการอารมณ
ในพื้นที่ของกีฬาโรงเรียน ผูหญิงจึงเปนไดเพียงแคผูชมหรือเชียรลีดเดอร ฉะนั้น
กีฬาในสังคมสมัยใหมจึงกลายเปนระบบค้ําจุน “ความเปนชาย” ทวาพื้นที่
ของกีฬาก็เปนทัง้ สถานทีผ่ ลิตซ้าํ ทางเพศและเปนพืน้ ทีข่ องการชวงชิง สรางสรรค
ในสังคมสมัยใหม กีฬาจึงเปนพืน้ ทีส่ าํ คัญในการผลิตและการแสดงออกอัตลักษณ
ทางสังคม และอัตลักษณทางเพศ การแสดงความเปนหญิง ความเปนชาย
(Hearn, 1987; Brittan, 1989 อางใน Dunning, 1999: 220) สําหรับ
ฟุตบอลแลว วากันวาเปน “โลกของผูชาย” เปนพื้นที่ เปนเกมการแขงขันของ
ผูช ายและผลิตซ้าํ ความเปนชาย แมวา ปจจุบนั กีฬาประเภทนีจ้ ะมีการแขงขันของ
ผูหญิงอยูบาง แตฟุตบอลหญิงยังไมไดเปนที่นิยมและไดรับการสนับสนุนอยาง
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จริงจัง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่มีการแขงขันฟุตบอลโลกหญิง เชน
เดียวกับการแขงขันฟุตบอลโลก (ทีเ่ ลนโดยผูช าย) มากไปกวานัน้ สถานภาพของ
ผูห ญิงใน “สนามฟุตบอล” ยังมักตกอยูใ นฐานะเพียงผูช มขางสนาม หรือแฟนบอล
ผูบริโภค Wolfram Manzenreiter (2008) กลาวถึงฟุตบอลลีกในญี่ปุน
หรือเจลีก (J-League) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเปนกิจกรรมสําหรับการพักผอน
ของครอบครัวชาวญี่ปุนในเมืองใหญ การแขงขันเจลีกไดกลายเปนที่นิยมขึ้นมา
แตสิ่งที่ตางออกไปคือจํานวนตัวเลขของผูชมและผูสนับสนุนในการแขงขันนั้น
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนผูหญิงกวา 42.3% แมวาตัวเลขที่สูงนี้จะสะทอนถึงความ
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมฟุตบอลอาชีพของญี่ปุน แตสถานะของผูหญิง
ในสนามฟุตบอลก็ยังไมอาจที่จะบงบอกตัวตนหรือการมีอยูของพวกเธอได
กลาวคือพวกเธอยังคงถูกมองวาเปนเพียงแฟนบอลสาวทีค่ ลัง่ ไคลดารานักเตะชาย

2. ผูหญิงกับฟุตบอลไทย
สําหรับวงการฟุตบอลไทยลีกในปจจุบนั กระแสความนิยมของแฟนบอลหญิง
ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อยางสําคัญ (เชน ปรากฏการณแฟนเพจชับปุยส หรือ
เสื้อเบอร 13 ของบุรีรัมย ยูไนเต็ด ที่ขายไดเปนจํานวนมากจากการติดตามของ
แฟนบอลหญิง) ทัง้ นีส้ ว นหนึง่ อาจสัมพันธไปกับการทีท่ มี ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ซึ่งมีฉายาวา “ชบาแกว” ผานเขาสูรอบสุดทายฟุตบอลหญิงชิงแชมปโลก 2015
(FIFA Women World Cup 2015) ที่ประเทศแคนาดา การแขงขันครั้งนี้ทําให
ทีมฟุตบอลหญิงไทยเปนตัวแทนของความภูมใิ จคนในชาติ ภายใตการทําหนาที่
บริหารของนวลพรรณ ล่ําซํา หรือ “มาดามแปง” ซึ่งดํารงตําแหนงผูจัดการทีม
และโค ชหนึ่ง หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหนาผูฝกสอนทีมฟุตบอลหญิง
ทีมชาติไทย ซึ่งเปน ผูหญิงคนแรกที่สอบผานการคุมทีมระดับ A-License1
1

A-License คือ ใบประกอบวิชาชีพโคช สําหรับบอลภายในประเทศคุมทีมระดับสูงสุด
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ปรากฏการณสังคมในแวดวงฟุตบอลไทยเหลานี้สะทอนวา ผูหญิงไดเขาสู
“สนามบอล” ทั้งในสถานะผูเลน ผูชมแฟนบอล และผูบริหารงานอยางเปน
มืออาชีพมากขึ้น ในกรณีของผูหญิงในสนามบอลจากการทํางานภาคสนาม
ผูเ ขียน2 พบวามีผหู ญิงหลายกลุม ทีเ่ ขาสู หรือมา “ปรากฏตัว” อยูใ นสนามฟุตบอล
และตางมีสวนรวม มีปฏิสัมพันธในพื้นที่นี้แตกตางกันไป โดยอาจแยกออกเปน
กลุมอาชีพและสถานภาพสังคมไดดังนี้ (1) กลุมพริตตี้ นางฟาขางสนาม3 เปน
กลุม ทีถ่ กู จัดจางมาเพือ่ สรางสีสนั ใหแกงานซึง่ มีอยูส องแบบ คือ นางฟาขางสนาม
ถูกจางมาจากสโมสรโดยตรง อีกกลุม คือ พริตตี้ ผูห ญิงทีถ่ กู จางผานสปอนเซอร
ของสโมสร (2) กลุม แมคา และผูใ หบริการ เชน เจาหนาทีข่ ายตัว๋ ขายของทีร่ ะลึก
(3) กลุมแฟนบอลหญิงซึ่งยังแบงไดหลายกลุม ดังนี้ แฟนบอลตัวจริง มีตั้งแต
วั ย รุ น ไปจนถึ ง วั ย กลางคน กลุ ม เซเลบแฟนคลั บ 4 เป น กลุ ม ที่ จ ะตามเชี ย ร
นักฟุตบอลเปนคนๆ ไป มีตงั้ แตวยั รุน ไปจนถึงวัยทํางาน ครอบครัวแฟน ผูห ญิง
ในกลุม นีม้ กั จะมากับลูกและสามี และอีกกลุม คือครอบครัวนักฟุตบอล กลุม ผูห ญิง
ที่หลากหลายในพื้นที่ของ “สนามฟุตบอล” ขางตนชี้ใหเห็นวา การเกิดขึ้น
ของฟุ ต บอลอาชี พ ในสั ง คมไทยได ก ลายเป น “พื้ น ที่ ใ หม ” ที่ เ ป ด โอกาสให
คนกลุมใหม (ในที่นี้ผูเขียนเนนกลุมผูหญิง) เขามามีบทบาทและปฏิสัมพันธกัน

2

3

4

ของประเทศอยางนอยตองผานใบประกอบวิชาชีพโคชระดับ A กอน หากจะทํางาน
ขามพรมแดนตองไดใบประกอบวิชาชีพขั้นสูงสุดหรือ Pro-License
ในฐานะผูช ว ยนักวิจยั โครงการ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี : การพนัน ความเปนชาย วัยรุน
และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” ซึ่งทําหนาที่นักวิจัยสนาม การสํารวจแฟนบอล ในพื้นที่
5 สนาม ไดแก (1) สโมสรการทาเรือ เอฟซี (2) สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด (3) สโมสรเอสซีจี
เมืองทอง ยูไนเต็ด (4) สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด และ (5) สโมสรเชียงใหม เอฟซี
คําวา นางฟาขางสนาม เปนการใชเรียกตัวแทนจากบางสโมสรจะไมแทนตนเองวา พริตตี้
เนือ่ งจากผูห ญิงกลุม นีจ้ ะมีคาํ เรียกทีเ่ ปนชือ่ เฉพาะ เชน Rabbit Girls ของสโมสรบางกอกกลาส
กวางโซงเลดี้ ของสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด เปนตน
เซเลบ เปนคําที่มาจาก Celebrity ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงกวาง ในที่นี้หมายถึง
นักกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียง 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 มีจาํ นวนผูช มเพิม่ ขึน้ ถึง 1,828,655 คน6
ยอดจํานวนผูชมที่เพิ่มสูงบวกกับการจัดระบบการแขงขันที่มีมาตรฐานมากขึ้น
ทําใหฟตุ บอลไทยกลายเปนทีน่ ยิ มจนเกิดแฟนคลับของแตละสโมสร การรวมกลุม
ของแฟนคลับทั้งกลุมเล็กและใหญ งานศึกษาของอาจินต ทองอยูคง (2557)
เสนอวา การเกิดระบบลีกของฟุตบอลไทยไดกอเกิดการรวมตัวของกลุมแฟน
บอล ซึ่งเดิมกลุมแฟนคลับจะถูกจัดตั้งโดยสโมสรฟุตบอลเอง แตในปจจุบันนี้
มักเปนกลุมของแฟนบอลที่จัดการกันเอง อาทิเชน ULTRA เมืองทองของ
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด, The Sh@rk Power ของสโมสรชลบุรี เอฟซี,
หมาเหาใบตองแหงของสโมสรเชียงใหม เอฟซี เปนตน กลุม แฟนบอลเปนเสมือน
สายสั ม พั น ธ ที่ ยึ ด โยงแฟนบอลเข า ด ว ยกั น และการผู ก ตนเองเข า กั บ กลุ ม
การรวมตัวของกลุม ยังชวยสรางพืน้ ทีท่ แี่ ฟนบอลไดทาํ กิจกรรมรวมกัน ทัง้ ในวัน
ทีม่ หี รือไมมกี ารแขงขันก็ตาม กลุม แฟนบอลเองก็ยงั มีกจิ กรรมอืน่ ๆ ใหทาํ รวมกัน
เปนประจํา เชน การซอมรองเพลง ซอมอุปกรณเชียร อยางไรก็ตาม สิ่งที่ขาด
หายไปจากงานศึกษาของอาจินตคือ เรื่องผูหญิงกลุมตางๆ กับพื้นที่สนาม
ฟุตบอล หรือกลุมแฟนบอลหญิงในโลกออนไลน

5
6

ดูไดที่ https://th.wikipedia.org/wiki/ไทยพรีเมียรลีก_2552
ดูไดที่ https://th.wikipedia.org/wiki/ไทยพรีเมียรลีก_2558
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3. แม-หญิง ในสนามฟุตบอลไทยลีก
การเกิดขึน้ ของฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี ไดพลิกโฉมหนาวงการฟุตบอลไทย
กลายเปนกระแสนิยมตอกีฬาชนิดนี้ในประเทศ สนามบอลกลายเปนพื้นที่ใหม
ทีผ่ คู นเขามาปฏิสมั พันธโดยเฉพาะเมือ่ กีฬาไมใชแคเพียงสิง่ แสดงความเปนชาติ
ความสามัคคี แตทวายังเปนสินคา ธุรกิจที่มีทั้งผูผลิตและผูบริโภคจํานวนมาก
ในพื้นที่สนามฟุตบอลไทย เราอาจจัดกลุมผูหญิงที่เขาไปรวมสรางปฏิสัมพันธ
ในสนามการแขงขันไดดังนี้
1. กลุมพริตตี้ นางฟาขางสนาม เปนกลุมที่ถูกจัดจางมาเพื่อสรางสีสัน
ใหแกงานซึ่งมีอยูสองแบบ คือ กลุมนางฟาขางสนาม ถูกจางมาจากสโมสร
โดยตรง ทําหนาทีเ่ ชียรขายของ รวมถายภาพกับแฟนบอลกอนเขาเกมการแขงขัน
ดานนอกของสนาม รวมนั่งเชียรในสนามและประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับ
สโมสรโดยตรงทั้งในชวงพักครึ่งและกอนรวมเกม อีกกลุม คือ กลุมพริตตี้
ผูหญิงที่ถูกจางผานสปอนเซอรของสโมสร กลุมนี้จะมีเอกลักษณเดนที่ชุดที่ใส
จะเปนชุดทีม่ ตี ราของสปอนเซอรชดั เจน หรือบางคนจะเปนชุดทีม่ ตี ราของสโมสรดวย
กลุมนี้จะมีหนาที่ในการเชิญชวนการรวมสนุกกับบูธของสปอนเซอรที่จะมาจัด
กิจกรรมใหคนไดรวมสนุก รวมทั้งแจกของรางวัลของสปอนเซอรดวย อีกทั้งใน
ชวงพักครึ่งที่ทางสปอนเซอรจะแจกของรางวัล ผูชมจะไดพบกับสาวๆ กลุมนี้
ดวยเชนกัน จากการลงพื้นที่นี้ผูเขียนมักจะพบกลุมที่สองมากกวากลุมแรก
เสียอีก
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ÀÒ¾·Õè 1 à»š¹ÀÒ¾¢Í§¾ÃÔμμÕé·Õè¶Ù¡¨ŒÒ§ÁÒ¡ÑºÊ»Í¹à«ÍÃã¹§Ò¹·ÕèÊ¹ÒÁ
ÂÙä¹àμç´ Êàμà´ÕéÂÁ àªÕÂ§ÃÒÂ
2. กลุม ผูป ระกอบการและใหบริการในสนามบอล ในทีน่ ผี้ เู ขียนไดแบง
เปนสองกลุม คือ หนึ่ง เปนกลุมที่มาตั้งรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มใหกับ
ผูคนในสนาม จากการสังเกตและสอบถามพบวา สโมสรที่อนุญาตใหนําเอา
อาหารเครือ่ งดืม่ เขาไปในสนามได เหลาแมคา จะไมเขาไปในบริเวณทีม่ กี ารเชียร
การแขงขันหรือมีปฏิสัมพันธใดๆ ในชวงเวลาการแขงขันเลย แตหากสโมสรใด
ไมอนุญาตใหนําน้ําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป แมคาบางคนก็เขาไปในสนาม
เพื่อชมการแขงขันโดยสโมสรจะมีตั๋วใหอยูแลว อีกกลุมคือผูใหบริการ ไดแก
เจาหนาที่ของทางสโมสรที่ใหบริการแกผูชมทั้งขายตั๋ว ขายของที่ระลึก แมบาน
ทําความสะอาด และผูรักษาความสงบในสนาม (พบวามีผูหญิงที่เปนผูรักษา
ความสงบเฉพาะในสนามยูไนเต็ด สเตเดี้ยม เทานั้น)
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ÀÒ¾·Õè 2 ÀÒ¾áÁ‹¤ŒÒË¹ŒÒÊ¹ÒÁá¾μ Êàμà´ÕéÂÁ ·‹ÒàÃ×Í-¤ÅÍ§àμÂ
3. กลุมแฟนบอล ผูหญิงกลุมนี้เปนกลุมที่เขามาดูบอลซึ่งอาจจะมีทั้ง
เปนแฟนบอลตัวยง หรือมากับเพื่อน แฟน หรือครอบครัว โดยสามารถแบงได
หลายกลุม ดังนี้
(1) แฟนบอลตัวจริง มีตั้งแตวัยรุนไปจนถึงวัยกลางคน ซึ่งจะมีทั้ง
เปนกลุมที่จะเขารวมเชียรกับกลุมแฟนบอล รวมรองเพลงตลอดการแขงขัน
การแตงตัวคอนขางจัดเต็มและมีอารมณรว มในการเชียรทเี่ ขมขน ดุดนั รูจ งั หวะ
รวมถึงเขาใจเกมการแขงขันไดดี หรือหากเปนนัดเยือน แฟนคลับกลุม นีก้ จ็ ะตาม
ไปดวย หรือหากไมเขารวมกลุมก็จะเปนผูหญิงที่มีความชื่นชอบในการแขงขัน
กีฬาฟุตบอล มีความรูจ ริงเกีย่ วกับเกมการแขงขันหรือดูบอลเปน มีความเจาะจง
มาเพือ่ ดูบอล โดยเฉพาะสโมสรการทาเรือ เอฟซี ทีผ่ เู ขียนพบกลุม ผูห ญิงทีเ่ ชียร
และวิจารณเกมอยางดุเด็ดเผ็ดมันเอาการ

240

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

ÀÒ¾·Õè 4, 5 áÅÐ 6 á¿¹ºÍÅËÞÔ§ã¹Ê¹ÒÁ Ê¹ÒÁàÍÊ«Õ¨Õ Êàμà´ÕéÂÁ
Ê¹ÒÁá¾μ Êàμà´ÕéÂÁ áÅÐÊ¹ÒÁÊÁâÀªàªÕÂ§ãËÁ‹ 700 »‚ μÒÁÅíÒ´Ñº

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

241

(2) กลุมเซเลบแฟนคลับ เปนกลุมที่จะตามเชียรนักฟุตบอลเปน
คนคนไป มีตงั้ แตวยั รุน ไปจนถึงวัยทํางาน หลังเกมจบมักจะรอจนกวานักฟุตบอล
จะกลับเพื่อใหสิ่งของ เชน รูปภาพ ขนม ขอถายรูปหรือลายเซ็น และมักจะ
คุน หนาคุน ตา พูดคุยกับนักฟุตบอลไดเปนอยางดี และมักจะมีขา วสารทีใ่ นแบบ
วงใน เชน ในกรณีไปเตะในนัดเยือนจะรูวานักฟุตบอลพักที่ไหน จะไปที่ไหน
กลับเวลาใด เปนตน ผูห ญิงในกลุม นีจ้ ะพบมากในสโมสรทีเ่ ปนอันดับตนๆ หรือ
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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(3) ครอบครัวแฟน ผูหญิงในกลุมนี้จะมากับลูกและสามี ซึ่งมีทั้ง
แบบทีอ่ นิ กับเกมมากหรือมาใชชว งเวลาวันหยุดมาทํากิจกรรมรวมกันกับครอบครัว
จากการลงพื้นที่พบวา ในสโมสรตางจังหวัดนั้นมักจะพบผูหญิงหรือแมที่มากับ
ครอบครัวอยูเยอะ และบอยครั้งจะเห็นเหลาแมๆ พาลูกมาชมการแขงขัน
และอีกกลุม คือครอบครัวนักฟุตบอล การเขาเชียรใหกาํ ลังใจของกลุม ครอบครัว
ของนั ก ฟุ ต บอลไม ว า จะเป น ภรรยา ลู ก พ อ แม หรื อ แฟน สํ า หรั บ ลี ก ดั ง
ในตางประเทศ ถือเปนสิ่งที่มีใหเห็นอยูเสมอ สําหรับลีกไทย จากการลงพื้นที่
ทําใหผูเขียนไดเห็น ผูหญิงกลุมนี้เชนกันโดยเฉพาะสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด
หลังจบเกมจะเห็นลูกและภรรยาของเหลานักฟุตบอลวิง่ เลน หยอกลอกันในสนาม
ซึ่งทําใหเห็นกลุมชุมชนของครอบครัวนักฟุตบอลดวย
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4. การทาทายของแม-หญิงในสนามฟุตบอลไทย?
ความแตกตางของสนามฟุตบอลที่สํารวจ ชวยทําใหเห็นความเปนแม
และหญิงที่ชัดเจนขึ้น เชน สนามของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และ
การทาเรือ เอฟซี จะพบผูหญิงที่มากับเพื่อน เพื่อนรวมงาน มากกวาที่จะมา
สนามในลักษณะของครอบครัว ซึ่งตางจากสนามที่ใชในการแขงขันของสโมสร
เชียงใหม เอฟซี และเชียงราย ยูไนเต็ด ที่เราจะเห็นผูหญิงที่มีสถานะเปน “แม”
มากับครอบครัว คอนขางมาก สวนกรณีของสนามเหยาของบุรีรัมย ยูไนเต็ด
กลับพบวามีผูหญิงทั้งสองแบบคือ ที่มาเปนครอบครัวและมากับกลุมเพื่อน
เปนไปไดวาความนิยมของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด ที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัด และ
การเปนสโมสรฟุตบอลที่ไดรับความนิยมสูงไมไดจํากัดวงเฉพาะทองถิ่นนั้น
ทําใหเราพบเห็นทั้งแมและหญิงในพื้นที่สนามฟุตบอลเดียวกันอยางหนาตา
การที่ผูเขียนจัดกลุมผูหญิงที่เขาสู “สนามฟุตบอลไทย” ขางตน นอกจาก
จะแยกออกเปนกลุมตางๆ ที่สถานะทางสังคมแตกตางกัน ยังแสดงใหเห็นถึง
ประสบการณของผูห ญิงทีแ่ ตกตางกันดวย ทัง้ นีผ้ เู ขียนไมไดตอ งการทีจ่ ะกําหนด
อยางตายตัว วาแฟนบอลหญิงคนหนึ่งจะตองอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น
ผูหญิงที่ติดตามเซเลบอาจจะอยูในกลุมแฟนบอลตัวจริงดวย รวมตะโกนโหรอง
กับกลุมแฟนบอล หรือกลุมแมคาและกลุมสาวสวยที่มาทําหนาที่การบริการ
อาจไมไดมาเพียงเพือ่ “ทํางาน” หรือทําหนาทีข่ องตน ทวาพวกเธออาจกลายเปน
กลุม ผูต ดิ ตามเซเลบนักฟุตบอลดวย ดังนัน้ ในผูห ญิงหนึง่ คน ตางก็มปี ระสบการณ
ที่หลากหลายในพื้นที่สนามบอลไทย
การเกิดขึน้ ของฟุตบอลระบบลีกไดกลายเปนพืน้ ทีใ่ หมทไ่ี ดทาํ ใหคนกลุม ใหม
เขาไปมีปฏิสัมพันธกัน แมวาผูหญิงที่เขาไปมีปฏิสัมพันธในสนามจะยังไมมีการ
รวมกลุมที่ปรากฏเดนๆ นัก (แตกตางจากการแขงขันแบบทีมชาติที่มีแฟนคลับ
กลุม ULTRA Girls7 อยางเปนทางการ) แตกลุมแฟนบอลผูหญิงกลับมีความ
7

กลุมแฟนบอลหญิงที่รวมตัวกันเชียรกีฬาฟุตบอลในระดับทีมชาติ เชน เพจในเฟซบุก
Ultras Girls Thailand
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ชัดเจนในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ แทน เชน กลุม ไลนสารัชแฟนคลับ เพจนางฟาขางสนาม
เพจเดอะแมยก การกดถูกใจหรือติดตามทัง้ สโมสรและผูเ กีย่ วของอยางแฟนเพจ
ของสโมสรตางๆ เปนตน ดวยเหตุนี้ ภาพปรากฏของผูหญิงในสนามบอลจึงไป
เด น ชั ด ในพื้ น ที่ สั ง คมออนไลน การจั ด แบ ง พื้ น ที่ ต ามที่ ก ล า วไปในข า งต น
จึงทําใหเห็นมิติตางๆ ของผูหญิงทั้งในสนามและนอกสนาม แตมีบางกลุม
อยางกลุมผูใหบริการ แมบาน ผูรักษาความปลอดภัย ที่นอกจากจะเปนผูหญิง
ในสนามที่ไรตัวตนแลวยังเปนชายขอบของสนามดวย
หากเปรียบเทียบกับระบบเจลีกของญีป่ นุ จํานวนของผูห ญิงในสนามบอล
ที่เพิ่มมากขึ้นไดทาทายตออุดมการณของฟุตบอลที่มาพรอมกับความเปนชาย
อยางไรก็ตาม ปรากฏการณดงั กลาวกลับสอดคลองเฉพาะบทบาทของชนชัน้ กลาง
ในญีป่ นุ อันเนือ่ งมาจากบทบาทความเปนชายของญีป่ นุ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง อุดมคติ
ของการเปนผูน าํ หรือหัวหนาครอบครัวทีถ่ กู แทนทีจ่ ากการสนับสนุนของรัฐดวย
การกาวออกนอกบานของผูห ญิง สูท ที่ าํ งานในทีส่ าธารณะ ซึง่ สะทอนถึงบทบาท
ของเพศภาวะที่เปลี่ยนแปลง เชนเดียวกันกับพื้นที่ในสนามบอล กีฬาฟุตบอล
จึงเปนทีพ่ งึ่ สุดทายของความเปนชาย (Manzenreiter, 2008: 254) การเขามา
ในสนามของผู ห ญิ ง จํ า นวนมาก สร า งความกั ง วลให แ ก ค วามเป น ชายและ
ถูกแสดงออกผานการเปนแฟนคลับกับความเปนชายอยางสุดโตง (Fandom
and hyper-masculinity) โดยแสดงความกาวราวและความรุนแรงทางสัญลักษณ
เชน การเปลือยกายอันเปนลักษณะสากลของการแสดงออกความเปนชาย
การใชเสียงรบกวนระหวางการแขงขัน
ฟุตบอลเปนกีฬาที่สรางความเปนชายโดยผูชายเพื่อผูชายไดกีดกันผูหญิง
ออกจากพืน้ ที่ ผูห ญิงจึงมักถูกพิจารณาในฐานะของผูช มรองหรือตัวประกอบเสริม
เทานั้น
ประสบการณ การแสดงออกในสนามของผูหญิงทําใหเห็นบทบาทความ
เปนหญิงทีแ่ ปรเปลีย่ น ไมวา จะเปนไทยลีกหรือเจลีก ตางสะทอนถึงผูห ญิงสมัยใหม
รวมไปถึงพืน้ ทีข่ องกีฬาทีย่ งั คงเบียดขับผูห ญิง การแสดงออกถึงภาวะวิกฤตหรือ

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

245

ความตึงเครียดของผูช ายในสนาม บงบอกถึงอํานาจและการผลิตซ้าํ ความเปนชาย
ใหเขมขนมากขึ้นไปอีก Manzenreiter เสนอวา ฟุตบอลยังทําหนาที่เปน
“สนามรบ” ของการประกอบสรางเพศสภาพในสังคมของญีป่ นุ และความสัมพันธ
ของเพศสภาพดังกลาวยังคงลื่นไหล ผูหญิงหลากหลายกลุมที่ถูกนําเสนอขึ้น
ผานการสํารวจในเบือ้ งตนนี้ จึงเพียงชีใ้ หเห็นถึงเพศสภาพและสถานะทีห่ ลากหลาย
ของผูหญิงในพื้นที่สนามฟุตบอลไทยเทานั้น

5. สรุปทายบท
กลาวไดวา กระบวนการเขาสูพื้นที่ “สนามฟุตบอล” ในฐานะพื้นที่
วัฒนธรรมใหม หรือกลาวอีกอยางหนึ่งเปน “พื้นที่สาธารณะ” ของผูหญิง
ทีก่ อ ตัวเกิดขึน้ ควบคูม ากับพัฒนาการของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยลีก สะทอน
กระบวนการภายใตเงือ่ นไขความสัมพันธเชิงอํานาจทีแ่ ตกตาง ซึง่ นําไปสูก ารให
ความหมาย การแสดงตัวตน ปฏิบัติการทางสังคม ที่อาจมีจุดรวมหรือแตกตาง
กันตามไปดวย กลาวคือ ในแงหนึ่งการรวมตัวกันของแฟนบอลหญิง ซึ่งเขาไป
บริโภคฟุตบอลที่มีพื้นที่ของผูชาย อาจมีความหมายมากไปกวาการเปนเพียง
แฟนบอลแฟนคลับ ทวาคือการสรางพื้นที่ สรางชุมชน เปน “ชุมชนปฏิบัติการ”
(community of practice) ของกลุม ผูห ญิงชนชัน้ ใหมในสังคมเมืองทีก่ อ เกิดขึน้ มา
สะทอนผานการบริโภค การแสดงตัวตน และการสือ่ สารสัญลักษณ ทางสือ่ สังคม
ออนไลน และการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน ขณะที่ “การทํางาน” ของสาวพริตตี้
ของสโมสรหรือทีถ่ กู บริษทั หางรานใหเขามาทํางาน สงเสริมการขาย สรางภาพลักษณ
องคกร หรือสรางสีสันในนามของสาวสวย หุนดี โชวความนารักเซ็กซี่ในพื้นที่
สนามฟุตบอล ที่เต็มไปดวยสายตาจองมองของแฟนบอลชาย และพื้นที่สนาม
ฟุ ต บอลในตั ว ของมั น เองคื อ พื้ น ที่ ส ถาปนาอํ า นาจความเป น ชายด ว ยแล ว
จะกลายเปนปฏิบัติการสังคมที่จําตองมีการรวมกลุมเพื่อนรวมงาน จัดการ
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กับรางกาย หรือสราง “วัฒนธรรมการทํางาน” ขึน้ มาใหม อันจะมีนยั ความหมาย
ที่รวมหรือแตกตางไปจากเรื่องของกลุมแฟนบอลหญิง
ตัง้ แตกอ นการเริม่ การแขงขันจนจบเกม กลุม พริตตีส้ าวจะใชเวลา “ทํางาน”
ทีอ่ าจจะเรียกแบบนักสังคมวิทยาไดวา เปน “แรงงานอารมณ” (emotional labor)
กล า วคื อ เป น การจั ด การอารมณ ใ นพื้ น ที่ ข องงานและต อ งประกอบสร า ง
แสดงอารมณผา นสีหนาทาทางรางกายในฐานะมืออาชีพงานบริการ (Hochschild
อางใน วสันต ปญญาแกว, 2555: 108-109) พวกเธอตองทํางานผลิตและ
จัดการกับอารมณ เพื่อขายความพึงพอใจใหกับลูกคาผูบริโภค ในขณะที่กลุม
แฟนบอลหญิง พวกเธอกลับใชชว งเวลาดังกลาว (ในสนามฟุตบอลระหวางแขงขัน)
เปนชวงเวลาวางในการปลดปลอยอารมณ ผานกิจกรรมพักผอนหยอนใจจาก
งานประจํา เขาไปเชียรฟุตบอล สนับสนุนทีมและนักเตะที่ตนเองชื่นชอบ
แมวาผูหญิงทั้งสองกลุมมีจุดประสงคในการเขาสูสนามฟุตบอลที่แตกตาง
ทวาปรากฏการณนี้กลับสะทอนถึงความตองการรวม หรือความจําเปนใน
การแสดงออกเปดเผยตัวตนและรางกายของผูหญิงในพื้นที่สนามฟุตบอล
เปนการแสดงออกของเพศวิถี (sexuality)
ประสบการณของแม-หญิงในสนามฟุตบอลไทยทั้ง 5 แหง ทําใหเห็นภาพ
ของผูห ญิงทีเ่ ขามาปฏิสมั พันธทง้ั ในฐานะผูบ ริโภคและผูถ กู บริโภคบนพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
อันถูกสรางเปนชุมชนอารมณของความเปนชายอยางเขมขน แตการปรากฏภาพ
ของผูหญิงที่สะทอนประสบการณอันหลากหลายของพวกเธอตอพื้นที่นี้ ในอีก
แง ห นึ่ ง อาจกํ า ลั ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง ผู ห ญิ ง ที่ พ ยายามต อ รองหรื อ ปรั บ เปลี่ ย น
ตอเงือ่ นไขโครงสรางสังคมผานประสบการณและการแสดงออกของพวกเธออยู
และยังทาทายตอการพูดถึงความเปนหญิงในโลกสมัยใหมของไทยอีกดวย
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เกี่ยวกับผูเขขีียน

วสันต ปญญาแกว
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนจักรคําคณาทร ลําพูน (ปการศึกษา
2532) จากนั้ น เข า ศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
(วท.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปการศึกษา 2537) และระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันนั้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สังคมวิทยามหาบัณฑิต
ป ก ารศึ ก ษา 2541) เรี ย นจนไปถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาเอกด า นมานุ ษ ยวิ ท ยาที่
The Australian National University (สําเร็จการศึกษา กุมภาพันธ 2549)
ปจจุบนั ดํารงตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลนฟุตบอลตามประสาเด็กบานนอก จนมาเขาชมรมฟุตบอลของโรงเรียน
(สวนหนึ่งเพราะไมอยากเรียน รด.) ติดตาม Manchester United มานานจนมา
หลงใหลในยุครุง โรจนของ English Premiere League อันเปนชวงเวลาเดียวกัน
กับทีเ่ ศรษฐกิจฟองสบูไ ทยกําลังขยายตัว สนใจฟุตบอลอยางเปนวิชาการผานงานวิจยั
เรื่องพนันบอล ที่ทําตั้งแตชวงเรียนระดับมหาบัณฑิตที่ทาพระจันทร จากนั้น
ลองพัฒนาเปนงานวิจัยระดับปริญญาเอก แตไปไมรอด กระทั่งมาสานฝน
ในโครงการวิจยั ทีไ่ ดรบั ทุนสนับสนุนจากศูนยศกึ ษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาตัง้ แตป 2556 ซึง่ กลายมาเปนหนังสือ ฟุตบอลไทย:
ประวัติศาสตร อํานาจ การเมือง และความเปนชาย (2557) และโครงการวิจัย
ทีท่ าํ ในปถดั มาคือ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี : การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และ
วัฒนธรรมบริโภคนิยม” (2558) ทุกวันนี้ยังคงตามดูฟุตบอลไทยหรือ “ไทยลีก”
ทําตัวเปนแฟนบอล Muangthong United เพราะชือ่ ฟงดูพอ งไปกับ Manchester
United อยูบาง ที่สําคัญทีมบานเกิดนั้นยังอยูแคดิวิชั่น 2
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ชาญ พนารัตน
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
(ปการศึกษา 2545) จากนัน้ เขาศึกษาตอทีจ่ ฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย (รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปการศึกษา 2549) และ The University of
Essex ประเทศอังกฤษ (สังคมวิทยามหาบัณฑิต ปการศึกษา 2553) ไดรับทุน
จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปจจุบนั กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
สาขาสังคมวิทยาที่ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
เล น และสนใจติ ด ตามฟุ ต บอลตั้ ง แต ช ว งเรี ย นมั ธ ยม โดยเฉพาะช ว ง
ฟุตบอลโลก 1998 นับแตนั้นมากลายเปนแฟนบอล Inter Milan เริ่มติดตาม
ฟุตบอลไทยในป 1998 เชนกัน ในยุคที่ธวัชชัย ดํารงคอองตระกูล ยิงฟรีคิก
เอาชนะเกาหลีใตในการแขงขันเอเชีย่ นเกมส สวนความสนใจในฟุตบอลไทยทีพ่ น
ออกไปจากเรือ่ งของทีมชาติ เพิง่ จะเริม่ ขึน้ ในป 2552 หลังกระแสฟุตบอลไทยลีก
ซึ่งกําลังมาแรง นับจากนั้นมาจึงไดเริ่มติดตามสโมสรชลบุรี เอฟซี และเชียงใหม
เอฟซี ลาสุดหันมาศึกษาความเปนมาของฟุตบอลและกีฬาในประเทศไทย
กําลังเขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับพัฒนาการของความรุนแรงและความศิวิไลซ
จากยุคอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ผานกีฬา และฟุตบอล

พงศกร สงวนศักดิ์
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมจากโรงเรี ย นปริ น ส ร อยแยลส วิ ท ยาลั ย
จังหวัดเชียงใหม (ปการศึกษา 2545) จากนั้นศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(วท.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปการศึกษา 2549) และร่าํ เรียนตอในระดับ
บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกันนี้ จนไดรบั รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมือง
การปกครอง ปการศึกษา 2555) ปจจุบันกําลังศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เริม่ ชืน่ ชอบกีฬาฟุตบอลตัง้ แตวยั เด็ก โดยเริม่ ตนจากพอทีเ่ ปนผูส อนใหรจู กั
กีฬาชนิดนี้ และยังแนะนําใหรจู กั ทีมสโมสรตางๆ ในตางประเทศ ทําตัวเปนแฟน
Liverpool FC ตัง้ แตวยั เยาว สมัยทีย่ งั เรียนชัน้ ประถมทีจ่ งั หวัดตาก ความคลัง่ ไคล

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

ผูหญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม

265

ในกีฬาฟุตบอลยังมีไมมาก จนเมื่อยายมาเรียนมัธยมที่เชียงใหมจึงกลายเปน
“คนบาบอล” ไป ปจจุบนั ยังคงหลงใหลในกีฬาฟุตบอลทัง้ ทีเ่ ลนจริงในสนามและ
ในเชิงวิชาการ เปนนักวิจัยในโครงการวิจัย “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน
ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” (2558) ซึง่ มีผชู ว ยศาสตราจารย
ดร.วสันต ปญญาแกว เปนหัวหนาโครงการ และปจจุบันกําลังเขียนวิทยานิพนธ
เกีย่ วกับฟุตบอลไทยอะคาเดมี เพราะติดใจในบรรยากาศวัฒนธรรมเชียรของแฟน
บอลไทย โดยขอปกหลักอยูที่สนามยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ของทีม Chiang Rai
United

ชาลินี สนพลาย
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพรหมานุสรณ
จังหวัดเพชรบุรี (ปการศึกษา 2545) จากนั้นเขาศึกษาตอที่คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ปการศึกษา 2549
และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2557) ปจจุบนั ทํางานเปนอาจารยประจํา
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในวัยเด็กสนิทกับพอจึงมักแอบแมดฟู ตุ บอลกับพอชวงดึกๆ จนกลายเปน
คนชอบดูบอลและเปนแฟนของ Manchester United ตอมาเมือ่ ตองเลือกหัวขอ
วิทยานิพนธระดับปริญญาโท เหตุผลนี้ประกอบกับแรงยุของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและประธานกรรมการวิทยานิพนธ จึงตัดสินใจทําวิทยานิพนธเรื่อง
เกี่ยวกับฟุตบอลไทยในที่สุด
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ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร จากคณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ปการศึกษา 2552) ปจจุบนั ดํารงตําแหนง
ผู ชว ยศาสตราจารย ประจํ า สาขาวิช าสัง คมศึก ษา คณะมนุษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรียนรูฟ ตุ บอลจากการเลนสนุก อานการตนู เขาชมแขงขันทัง้ ในสนามจริง
และถายทอดทางโทรทัศน เคยหวังไววาสักวันเมืองไทยจะมีฟุตบอลลีกเต็ม
รูปแบบที่ทุกเมืองจะมีทีมฟุตบอลเปนของตัวเอง สนใจฟุตบอลในฐานะ “พื้นที่
ทางสังคม” ทีส่ มั พันธกบั พืน้ ทีท่ างกายภาพและมองหาโอกาสเขียนงานวิจยั ทีเ่ ปน
ชิน้ เปนอันเกีย่ วกับประเด็นนีอ้ ยู เคยเขียนบทความเกีย่ วกับฟุตบอลไว 2 บทความ
นั่นคือ “การเมืองเรื่องฟุตบอล: ไทยพรีเมียรลีก ผลของการเปลี่ยนผานจาก
ระบอบเกาสูส งั คมรวมสมัย” (2552) และ “ฟุตบอลไทย การเมืองของเกมใตตนี :
ภูมศิ าสตรการเมืองและเกมแหงอํานาจใหมในพืน้ ทีป่ ระเทศไทย” (2555) งานเขียน
ทั้งคูไดรับการตอยอดและกลายรางมาเปนบทความที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้

สายชล ปญญชิต
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา กรุงเทพฯ (ปการศึกษา 2546) ตอจากนั้นศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ (ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาการพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ ง ป ก ารศึ ก ษา 2550) และระดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาสังคมวิทยาจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ปการศึกษา2554) ทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับเรื่อง
ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทย ปจจุบันเปนอาจารยพิเศษภาควิชาสังคมวิทยา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เริม่ สนใจกีฬาฟุตบอลผานนิตยสารสตารซอคเกอร ทีเ่ วลานัน้ นําเสนอขาว
เกีย่ วกับทีมชาติประเทศซาอุดอี าระเบีย ในฐานะทีมแรกของทวีปเอเชียทีส่ ามารถ
ผานเขาไปแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย 1994 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนเจาภาพ สนใจ English Premier League เพราะลีลาของอิรอค คันโตนา
จากนั้นมากลายเปนแฟน Manchester United ปจจุบันยังคงติดตามฟุตบอล
ทั้งไทยและเทศ เพื่อความบันเทิงและในเชิงวิชาการ

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก
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อาจินต ทองอยูคง
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมจากโรงเรี ย นปริ น ส ร อยแยลส วิ ท ยาลั ย
จังหวัดเชียงใหม (ปการศึกษา 2543) จากนั้นศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(วท.บ.จิตวิทยา ปการศึกษา 2547) และร่าํ เรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทสาขามานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ปการศึกษา 2554) ปจจุบนั เปนอาจารยประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มีความสัมพันธกบั ฟุตบอลผานการเตะ-ดู-ศึกษา ตามลําดับ ปจจุบนั กําลัง
พยายามจะเดินยอนรอยกลับไปดูและเตะฟุตบอลใหไดอยางแตกอนอีกครั้ง
อาจินตทาํ วิจยั เกีย่ วกับฟุตบอลไทยมาแลว 2-3 ชิน้ เริม่ ดวยวิทยานิพนธปริญญาโท
เรื่ อ ง “แฟนบอล: ปฏิ บั ติ ก ารทางวั ฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุ ต บอลไทย”
ตามดวยงานวิจัยเรื่อง “แอลกอฮอล ความรุนแรง และมาตรการปองกันใน
ฟุตบอลไทย” และลาสุดทํางานวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิติของ
การพนันและการบริโภค” ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของโครงการ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลกี :
การพนัน ความเปนชาย วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” (2558) ที่มี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต ปญญาแกว เปนหัวหนาโครงการ

ปลายฟา นามไพร
สํ า เร็จการศึ กษาระดับมั ธ ยมจากโรงเรียนขอนแกนวิทยายน จังหวัด
ขอนแกน (ปการศึกษา 2553) จากนั้นเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(วท.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปการศึกษา 2557) ปจจุบนั กําลังศึกษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
นาจะเริม่ สนใจฟุตบอลจากการตามดูบอลโลกป 2010 เชียรเยอรมันและ
เริ่มสะดุดตานักเตะอยางเมซุท โอซิล จึงเริ่มติดตามผูเลนคนนี้โดยเฉพาะ จนมา
เปน ผูชวยวิจัยในโครงการ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก: การพนัน ความเปนชาย
วัยรุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” (2558) ทุกวันนี้เลยมาสนใจ “ไทยลีก”
กําลังทําวิจัยเรื่องราวแงมุมตางๆ ที่กลุมผูหญิงเขามาเกี่ยวของพัวพัน

