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1. บทน ำ 

 
1.1 ประเดน็ปัญหำของกำรศึกษำวิจัย 
การเล่นพนนั หรือทายผลเกมการแขง่ขนัฟุตบอลตา่งประเทศ หรือเรียกสัน้ๆ ว่า “พนนับอล” ผา่นระบบ
และรูปแบบการเล่น แบบง่ายๆ ระหว่างกลุ่มเพ่ือน รวมจนไปถึงผ่าน “เจ้ามือ” หรือโต๊ะบอล อนัเป็น
กิจกรรมท่ีด าเนินควบคู่ไปกับการติดตามชมรายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันทางจอโทรทัศน์ใน
ประเทศไทยนัน้ (นา่จะ) เร่ิมมีมานานแล้วกวา่ 3 ทศวรรษเป็นอย่างน้อย1 ทวา่ความนิยมท่ีมีตอ่รายการ
ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัฟตุบอล การเล่นพนนับอลสมยัใหม่ (คือทางผา่นเจ้ามือโต๊ะบอลและบริษัท
รับแทงพนนัข้ามชาต)ิ และการให้ความสนใจตอ่ “ข่าวสาร” อนัเก่ียวกบัเกมกีฬาชนิดนีอ้ย่างแพร่หลาย
ของผู้คนในสงัคมไทยนัน้ กล่าวได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างส าคญัในช่วงการขยายตวัของเศรษฐกิจ
ปลายพุทธทศวรรษ 2530 ทัง้นีโ้ดยเฉพาะหลังเกมการแข่งขัน “ฟุตบอลโลก 1994” รอบสุดท้ายท่ี
สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ 2537 นบัแตน่ัน้มา พนนับอลและการติดตามข่าวสารและชมเกม
การแขง่ขนัฟุตบอลทางจอโทรทศัน์ได้กลายมาเป็นกิจกรรมยอดนิยมในกลุม่ชายไทย โดยเฉพาะกลุ่มท่ี
ด าเนินชีวิตอยูใ่นกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆ ของประเทศไทย  
 
ความนิยมและเฟ่ืองฟูของการเล่นพนันบอล และการบริโภคข่าวสาร หรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการ
ฟุตบอลและ “ราคา” พนนัขนัต่อในแวดวงพนนับอลในสงัคมไทย ซึ่งก่อตวัขึน้อย่างมีนยัส าคญัตัง้แต่
ราวๆ 10 ปีท่ีแล้ว เป็นปรากฏการณ์วฒันธรรมท่ีถกูนกัวิชาการและส่ือมวลชนบางสว่นขนานนามกนัว่า
เป็น “การพนนัทางอากาศ” ทัง้นีเ้น่ืองจากทัง้ผู้ เลน่และเจ้ามือ “โต๊ะบอล” ผู้ รับแทงจะต้อง “ใช้” ส่ือและ
เทคโนโลยีการส่ือสารแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์กีฬา รายการโทรทัศน์ วิทยุ (และวิทยุ
ตดิตามตวั ท่ีนิยมใช้กนัอยู่ชว่งหนึ่งในยคุนัน้) โทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตามตวันานา

                                                                    
1 การถ่ายทอดฟตุบอลดวิิชัน่หนึง่ขององักฤษ (ที่พฒันามาเป็น “พรีเมียร์ลกี” ในปัจจบุนั) มีขึน้เป็นครัง้แรกในราวปี 
พ.ศ. 2515-2516 ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 (วรวิทย์ 2540, 46). 
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ประเภท ท่ีท างานผา่นระบบเครือขา่ยส่ือสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู เป็น “คูมื่อ” ของการเลน่เกมพนนั
ชนิดนี ้งานศึกษาท่ีผ่านมา (วสนัต์ 2543) ชีใ้ห้เห็นว่า ส าหรับกลุ่มนกัพนนั  “พนนับอล” นอกจากจะ
เป็นส่วนหนึ่งของการท ามาหากิน การเล่นพนนัชนิดนีย้ังได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ 
(modern life) เป็นเร่ืองของ อ านาจ การก าหนดโชคชะตา และอตัลกัษณ์ทางสงัคม (social identity) 
ผา่นกิจกรรมการเส่ียงได้เส่ียงเสีย (ของผู้ เล่น) ในสงัคมไทยยคุโลกาภิวตัน์ ท่ีส าคญับรรดากลุ่มนกัพนนั
บอล ตา่งตระหนกัรู้กนัดีวา่ ในสงัคมไทยพนนับอลยงัเป็นกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย ทวา่ทัง้ “การเลน่” และ
การพดูถึงกิจกรรมการพนนัชนิดนีใ้นชีวิตประจ าวนัของผู้คนกลบัดเูหมือนว่าจะไม่ใช่เร่ืองท่ีผิดปกติแต่
อยา่งใด 
 
การขยายตวัของอุตสาหกรรมฟุตบอล (soccer industry) และกระแสความนิยมในสงัคมไทยท่ีมีต่อ
เกมการแขง่ขนัฟตุบอลระดบัโลกซึง่ได้กลายมาเป็น “กีฬาของผู้ชม” (spectator sport) อาทิ  

(1) การแขง่ขนัฟตุบอลโลกรอบสดุท้าย FIFA World Cup,  
(2) การแขง่ขนัชิงแชมป์สโมสรยโุรป Champion League,   
(3) การแขง่ขนัฟตุบอลอาชีพลีกสงูสดุขององักฤษ (คือ English Premiere League)  
ดงัปรากฏสะท้อนผ่านการรวมตวัในนามแฟนคลบั การติดตามชมการถ่อยทอดสดเกมการแข่ง

ฟุตบอลทางโทรทัศน์ และบริโภคข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ส่วนใหญ่ผ่านโทรทัศน์ระบบบอกรับ
สมาชิก หรือ Pay – TV และการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)  ซึ่งล้วนมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูง  
ควบคูไ่ปกบั  

1. การเติบโตของอุตสาหกรรมส่ือและการกีฬา การขยายตวัของธุรกิจโทรทัศน์บอกรับ ผ่าน
ระบบเคเบิลทีวี ไร้สายและและจานรับสญัญาณดาวเทียม (ปัจจบุนัมีอย่างน้อย 5 ช่องสถานี/4 บริษัท
บนัเทิง ท่ีมุง่เน้นด าเนินธุรกิจโทรทศัน์ “ขาย” รายการเกมการแขง่ขนัฟตุบอลอาชีพจากตา่งประเทศ คือ 
True Visions, GMM, CTH, Sun Channel, และ SMMTV) 

2. ความก้าวหน้าและการแพร่กระจายของ “การใช้” เทคโนโลยีข่าวสาร เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์ จนไปถึงการให้บริการขาย “ขา่วสาร” เร่ืองราวเก่ียวกบัแวดวงฟตุบอล  

3. กระแสความนิยมและการขยายตวัของรายการการแขง่ขนัฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย 
ซึง่ริเร่ิมขึน้อยา่งจริงจงัในปี 2552 เม่ือสมาคมฟุตบอลแหง่ประเทศไทยได้จดัตัง้ “บริษัทไทยพรีเมียร์ลีก” 
(Thai Premiere League) เพ่ือด าเนินการจัดการรายการแข่งขันฟุตบอลอาชีพให้ได้มาตรฐานตาม
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ข้อก าหนดของสมาพนัธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) และการจดัตัง้สโมสรฟุตบอลโดยเฉพาะในหวัเมือง
ใหญ่ต่างจงัหวดั ซึ่งมกัจะบริหารจดัการโดยนกัการเมืองท้องถ่ิน ท่ีตดัสินใจ “เข้าร่วม” ผ่านการจดัตัง้
บริษัทหรือนิติบุคคล เพ่ือลงทนุด าเนินการสร้างทีมฟุตบอล (และสนามการแข่งขนั) ในฐานะประธาน
สโมสร เช่น อดีตนักการเมืองท่ีถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2549 คือ เนวิน ชิดชอบ 
(ประธานสโมสรฟุตบอลบรีุรัมย์ยไูนเต็ด) ยงยทุธ ติยะไพรัช (บิดาของประธานสโมสรฟุตบอลเชียงราย
ยไูนเตด็) และสนธยา คณุปลืม้ (เจ้าของสโมสรฟตุบอลชลบรีุเอฟซี) และ 

4. การท่ีระบบเศรษฐกิจและสงัคมการเมืองไทยท่ีผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก 
และอตุสาหกรรมฟตุบอลคือภาพสะท้อนและหนึง่ในกลไกส าคญัของการเช่ือมโยงดงักลา่ว 
 
ทัง้นีใ้นปีท่ีผา่นมา (คือ ปี พ.ศ. 2556) สถิตเิก่ียวกบัจ านวนผู้ เข้าชมการแขง่ขนั หรือแฟนบอลของ “ไทย
พรีเมียร์ลีก” ตามสนามแขง่ของทีมสโมสรทัว่ประเทศ 18 ทีม พบว่ามีถึง 1,410,355 คน ในจ านวนนีย้งั
ไม่รวมจ านวนผู้ชมแฟนบอลท่ี ติดตามชมเชียร์อยู่ “ทางบ้าน” ผ่านรายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนั
ท่ีจะมีอย่างน้อยสปัดาห์ละ 2-4 คู่ ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 11, True Visions และ Siam Sport TV  ซึ่ง
โดยประมาณไม่น่าจะต ่ากว่าเท่าตวัของจ านวนผู้ ชม หรือราวๆ 1-2 ล้านคนเป็นอย่างน้อย และเม่ือ
พิจารณารายได้จากการขายบตัร (ทัง้ท่ีซือ้ผ่านระบบสมาชิกรายปีและซือ้หน้าสนามแข่งขนั) และการ
ขายของท่ีระลึกจากสโมสรฟุตบอลท่ีแฟนบอลช่ืนชอบ รวมแล้วเป็นมูลคา่ราวๆ  170 ล้านบาท (แยก
เป็น 112 ล้านบาทและ 58 ล้านบาท ตามล าดบั – ดรูายละเอียดในตารางสรุปสถิติข้างลา่ง) 
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สรุปสถติิยอดกำรเข้ำชมในสนำมและรำยได้จำกกำรขำยบัตรและของที่ระลึก กำรแข่งขัน
ฟุตบอลอำชีพ Thai Premiere League (TPL) 2013 แยกตำมสดมสรฟุตบอลฤดูกำล 2556 

ล าดบั ช่ือทีม ยอดคนชมเกม (คน) ยอดขายบตัร (บาท) 
ยอดขายของที่ระลกึ 

(บาท) 
1 บรีุรัมย์ ยไูนเต็ด 235,723 13,608,760.00 10,124,664.00 
2 สพุรรณบรีุ เอฟซี 208,086 15,048,568.00 12,573,757.00 

3 
เอสซีจี เมืองทองฯ 
ยไูนเต็ด 

138,307 13,521,347.00 12,774,168.00 

4 บางกอกกล๊าส เอฟซี 105,987 9,663,940.00 4,060,277.00 
5 สงขลา ยไูนเต็ด 93,950 7,637,735.00 3,431,183.00 
6 เชียงราย ยไูนเต็ด 92,462 7,415,580.00 1,648,060.00 
7 ชลบรีุ เอฟซ ี 87,674 10,723,557.00 2,851,708.00 
8 อาร์มี่ ยไูนเตด็ 71,767 2,741,250.00 1,075,060.00 
9 บีอีซี เทโรศาสน 57,459 5,738,435.00 1,499,475.00 
10 ชยันาท เอฟซ ี 52,988 5,488,450.00 1,468,580.00 
11 อินทรี เพื่อนต ารวจ 51,464 2,379,300.00 931,750.00 

12 
ราชบรีุ มิตรผล เอฟ
ซี 

49,180 4,696,930.00 1,756,109.00 

13 
โอสถสภา เอ็ม 150 
สระบรีุ 

42,276 1,933,350.00 1,315,400.00 

14 แบงค็อก ยไูนเต็ด 39,746 4,793,040.00 715,250.00 
15 พทัยา ยไูนเตด็ 26,839 2,526,725.00 530,575.00 
16 สมทุรสงคราม เอฟซ ี 24,079 2,019,740.00 567,060.00 
17 ทีโอที เอสซี 21,935 1,693,780.00 729,211.00 
18 ศรีสะเกษ เอฟซ ี 10,433 1,078,880.00 254,750.00 
ผลรวม 1,410,355  112,709,367.00 58,307,037.00 

 

ท่ีมา http://tl.smmonline.net/tpl_revenue.php  (ข้อมลูสิน้สดุเม่ือ 22 กนัยายน 2556) 
 

http://tl.smmonline.net/tpl_revenue.php
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สถิต ิข้อมลูและปราฏการณ์ข้างต้น น่าจะเป็นตวัสะท้อนเชิงรูปธรรมท่ียืนยนัให้เห็นถึงความส าคญัของ
อตุสาหกรรมฟุตบอลท่ีก าลงัก่อตวัขึน้ในสงัคมเศรษฐกิจการเมืองไทย และในฐานะท่ีเป็นธุรกิจในโลก
ทุนนิยมสมัยใหม่ เป็น “สินค้า” ยอดนิยมของผู้บริโภค และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริโภค
ข่าวสาร ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวพนั เช่น การรวมตวัและด าเนินกิจกรรมของแฟนคลบั และการเล่นเกม
พนนัขนัตอ่ หรือ “พนนับอล” ท่ีได้กลายมาเป็นกิจกรรมทางสงัคมในชีวิตประจ าวนัของผู้คนกลุ่มหนึง่ใน
สังคมไทย โดยพิจารณาท าความเข้าใจ “พนันบอล” ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกีฬา
ฟุตบอลและกิจกรรมการบริโภค (ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น) งานศึกษานีเ้สนอว่า “พนันบอล” ถือเป็น
ปรากฏการณ์วฒันธรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึง ปฏิบตัิการและความหมายท่ีซบัซ้อนของอตุสาหกรรมการ
กีฬาและธุรกิจส่ือในสงัคมการเมืองไทยยคุปัจจบุนั  
 
การศึกษาปรากฏการณ์ “พนันบอล” ในฐานะท่ีเป็น “ปฏิบัติการ” (practice) หรือกิจกรรมระดับ
ชีวิตประจ าวนัท่ีมีความหมายยิ่งของกลุ่มผู้ชายไทย ในบริบทของอตุสาหกรรมกีฬาฟุตบอล ซึ่งถือเป็น
พืน้ท่ีของการแลกเปล่ียน ท่ีจะสะท้อนให้เห็นระบบความสมัพนัธ์และอ านาจการเมืองในสงัคมสมยัใหม่ 
น่าจะช่วยสร้างความเข้าใจท่ีมีต่อกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์ไปกับการท่ีกลุ่มชายไทย ท่ี
อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ ใช้ชีวิตเก่ียวข้องพัวพันไปกับอุตสาหกรรมส่ือและกีฬาฟุตบอล 
ภายใต้เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาในแง่มุมดงักล่าวนีย้ังอาจช่วย
ค้นหา “ค าตอบ” ความเข้าใจใหม่ๆ เก่ียวกบักิจกรรมปรากฏการณ์พนนับอล  บรรดานกัพนนับอลพวก
เขาคือใครกัน? แบบแผนการด าเนินชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไร? พนันบอลเก่ียวข้องพัวพันไปกับ
ชีวิตประจ าวนัของพวกเขาอยา่งไร?  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย  
 

1. เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจ กระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์ไปกับการท่ีกลุ่มนกัพนัน
บอล (คือชายไทยอายรุะหว่าง 18-40 ปี ท่ีอาศยัใช้ชีวิตอยูใ่นเมืองเชียงใหม่) ได้ใช้ชีวิตเก่ียวข้องพวัพนั
ไปกับการติดตาม และใช้ข่าวสาร ในการเล่นพนนั ในกระแสความนิยมท่ีมีผู้คนมีต่อเกมการแข่งขัน
ฟุตบอล ว่าด าเนินไปอย่างไร กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องดงักล่าว มีความหมาย หรือสมัพนัธ์ไปกับวิถี
การด าเนินชีวิต การประกอบสร้าง “ความเป็นชาย” ในบริบทของสงัคมไทยยคุปัจจบุนั หรือไม ่อยา่งไร? 
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2. เพ่ือศกึษาท าความเข้าใจปรากฏการณ์พนนับอล ภายใต้บริบทของอตุสาหกรรมส่ือและการ
กีฬาฟุตบอล ว่าจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ และชีใ้ห้เห็นถึงปฏิบตัิการและความหมายของพนนั
บอลในชีวิตประจ าวันของกลุ่มชายไทย ในบริบทของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจการ
เมืองไทยยคุโลกาภิวตัน์ หรือไม ่อยา่งไร ? 
 
1.3 กำรก ำหนดกรอบควำมคิด 
 
การศกึษาวิจยัเร่ือง “พนนับอล อ านาจ และความเป็นชาย” ครัง้นี ้มีค าส าคญั เสมือนแนวคดิรวบยอดท่ี
เป็นตวัก าหนดทิศทางการศึกษาวิจยัและการก าหนดกรอบความคิด (Conceptualisation) ตลอดจน
การวิเคราะห์ตีความปรากฏการณ์สงัคมท่ีศกึษา ซึง่จ าเป็นต้องอภิปรายไว้ในเบือ้งต้นดงันี ้

 
พนนับอล (soccer gambling) ในงานศกึษานี ้หมายถึงกิจกรรมการเส่ียงได้เส่ียงเสียจากการ

ท านายผลการแขง่ขนัฟตุบอลของกลุม่ผู้ เลน่พนนั ซึง่โดยพืน้ฐานต้องเก่ียวข้องพวัพนัไปกบั  
1.1 การใช้ส่ือเพ่ือติดตามเกมการแข่งขนั (เช่น English Premiere League – EPL ซึ่งเป็น

ท่ีนิยมอย่างสูงในกลุ่มผู้ ชายไทย ส่วนหนึ่งเ น่ืองจากมีการปฏิรูปและถูกท าให้
กลายเป็นสินค้าธุรกิจฟุตบอลอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการยกระดบัเกมการแข่งขนัและ
การมุ่งถ่ายทอดสดรายการแข่งขันข้ามชาติผ่านสัญญาณดาวเทียมออกจากเกาะ
องักฤษไปยงัสถานท่ีตา่งๆ ทัว่โลกตัง้แตปี่ 2535 เป็นต้นมา)  
 

1.2 การบริโภคข่าวสาร ท่ีเก่ียวข้องกับแวดวงกีฬาและการพนันชนิดนี  ้ทัง้ผ่านใช้ส่ือ
สมยัใหม่ การพดูคยุแลกเปล่ียนในกลุม่เพ่ือน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ เชน่ แฟน
คลบัสโมสรฟุตบอล งานศกึษาเร่ือง สงัคมวิทยาการพนนั: จากข้อถกเถียงทางสงัคม
วิทยาถึงการแก้ไขปัญหาเยาวชนเล่นพนันฟุตบอล  (2552) สายชล ปัญญชิต ได้
ชีใ้ห้เห็นว่าปัจจุบนักีฬาฟุตบอล ถือเป็นกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดและถูกน ามาเล่น
พนนัขนัตอ่จากการทายผลการแข่งขนั ทัง้นีส้่วนหนึ่งมาจากการท่ี ผู้ เล่นหรือผู้ชมเกม
การแข่งขันฟุตบอลสามารถท่ีจะ “เข้าถึง” และติดตามชมผลจากแข่งขันผ่านการ
ถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์และการรายงานผลการแข่งขนัผ่านส่ือสมยัใหม่หลากหลาย
ประเภทได้อย่างง่ายดาย งานศกึษานีย้งัพบวา่ ในสงัคมไทยกลุม่นกัพนนับอลจ านวน
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ไม่น้อยก็คือกลุ่มท่ีเคยติดตามชมการแข่งขัน หรือเป็น “แฟนบอล” มาก่อนนั่นเอง 
อย่างไรก็ตามงานศึกษาตัง้ข้อสงัเกตทีน่าสนใจว่า ในกระแสของความนิยมเกมการ
แข่งขันฟุตบอลสโมสรอาชีพและวัฒนธรรมแฟนคลับท่ีก าลังก่อตัวขึน้อย่างมี
นยัส าคญั ควบคูไ่ปกบัการพฒันาอตุสาหกรรมฟตุบอลในประเทศไทย ใช่วา่กลุม่แฟน
บอลสว่นใหญ่จะกลายเป็นนกัพนนับอล 

 
1.3 กิจกรรมทางสงัคมต่างๆ ตาม “พืน้ท่ีบนัเทิง” ซึ่งมกัจะเกิดขึน้ยามค ่าคืน ช่วงวนัหยุด

สดุสปัดาห์ รวมจนไปถึงชดุของความสมัพนัธ์ตา่งๆ ระหว่างแฟนบอล ผู้ เล่นพนนับอล
ด้วยกนัเอง และเครือขา่ยความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มนกัพนนับอลกบัเจ้ามือโต๊ะบอล ท่ี
มกัวางอยู่บนพืน้ฐานของความไว้เนือ้เช่ือกัน (หรือ “การต้องรู้จกักัน”) รวมจนไปถึง 
นกัเลง นกัธุรกิจการเมืองท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ท่ีเข้ามาพวัพนักบัธุรกิจการพนนั
ชนิดนี ้

 
อตุสาหกรรมฟุตบอล (soccer industry) ในงานศกึษานีห้มายถึง “พืน้ท่ีของการแลกเปล่ียน” 

ท่ีเก่ียวข้องพวัพนัไปกบัผู้คน ธุรกิจ กิจกรรม และกลุม่ องค์กร สมาคม ตา่งๆ ซึ่งด าเนินการผลิต รณรงค์ 
สนบัสนุน หรือด าเนินการจดัการ กิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัเกมการแข่งขนัฟุตบอล หรือธุรกิจท่ีเก่ียวกับ
การกีฬาฟุตบอล  และโดยนยันีใ้นหลายๆ ประเทศ “พนนับอล” จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม
ฟุตบอล มีการลงทุนด าเนินกิจกรรมเป็นธุรกิจอย่างถูกกฏหมายและเปิดเผย เช่นในประเทศอังกฤษ 
ออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศในยโุรปตะวนัตก ท่ีมีการลงทุนจดัการแข่งขนัฟุตบอลสโมสรอาชีพ 
กล่าวอีกอย่างหนึ่ง อุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอล ก็คือ  “ตลาด” ซึ่งธุรกิจต่างๆ เก่ียวกบักีฬาฟุตบอล คือ 
“สิ่ง” ท่ีถกูผลิตขึน้มาเพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ซือ้ผู้บริโภค อาทิเชน่ เสือ้ สินค้า สญัลกัษณ์  (ประจ าทีมสโมสร) 
รายการถ่ายทอดสด ภาพยนตร์ เก่ียวกบัเกมการแข่งขนั สิ่งพิมพ์ รวมจนไปถึง “ข่าวสาร” บริการอ่ืนๆ 
เช่น การพนนัฟตุบอล (soccer pools) สนามแข่งขนั (ในฐานะสถานท่ีแห่งความทรงจ า ประวตัิศาสตร์ 
หรือเร่ืองเลา่ท่ีขายได้) นกัเตะ ผู้ เลน่ โค้ช ผู้จดัการทีม (ท่ีล้วนซือ้ขายได้) เป็นต้น ด้วยเหตนีุ ้การน าเสนอ 
(กีฬาฟุตบอล) ผ่านส่ือสมัยใหม่ในตวัของมันเอง จึงกลายเป็นเสมือนกลไกส าคญัท่ีเช่ือมต่อโยงใย
ระหว่างความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างการเมืองกับการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมกีฬาชนิดนี ้
กล่าวคือในขณะท่ี การน าเสนอรายการกีฬาฟุตบอลผ่านส่ือสมัยใหม่  เช่น การถ่ายทอดสดเกมการ
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แข่งขนั รายการวิจารณ์อฟัเดทความคืบหน้าก่อนการแข่งขนั  หรือสารคดีเก่ียวกบัทีม หรือนกัฟุตบอล 
โดยพืน้ฐานคือส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมการตลาดและการกระตุ้นเร้าการบริโภค สินค้านานา
ชนิดท่ีผลิตออกมาจากอตุสาหกรรมฟตุบอล  กีฬาฟตุบอล ยงักลายเป็นเสมือน ตวัแทนของ ระบอบทนุ
นิยมเสรี ทัง้เกมการแข่งขนัและ (ความนิยมช่ืนชอบต่อ) นกัเตะท่ีโดง่ดงั เช่น เมสซ่ี โรนนัโด้  หรือ รูน่ีย์  
นอกจากจะดงึความสนใจของผู้ชมให้ถอยห่างออกจากความสนใจท่ีมีต่อปัญหาสงัคม ยงัอาจจะเป็น
ตวัหลอ่หลอมประกอบสร้างอตัลกัษณ์สว่นบคุคลของผู้คนท่ีสอดคล้องไปกบัผลประโยชน์ทางการเมือง   
 
กล่าวอย่างถึงท่ีสุด ในสงัคมท่ีอุตสาหกรรมฟุตบอลเป็นท่ีนิยม เฟ่ืองฟู และขยายตวัอย่างกว้างขวาง  
กีฬาฟุตบอลได้กลายมาเป็น “พืน้ท่ีทางสงัคม” และมีแนวโน้มท่ีจะเป็น “โลกของผู้ชาย” ท่ีจ าเป็นต้อง
ประกอบสร้างขึน้ในสงัคมทุนนิยมสมยัใหม่ ท่ี(ในทางกลบักัน)เปิดพืน้ท่ีให้ผู้หญิงมีสิทธิมีเสียงและมี
โอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและมีท่ีทางในพืน้ท่ีสาธารณะมากขึน้ แทบท่ีจะไม่ต่างไปจาก
ผู้ ชาย และในหลายๆ กรณี (เช่นสังคมไทยและสังคมญ่ีปุ่ น) ท่ีทางของผู้ ชายในพืน้ท่ีท างานและ
ปริมณฑลสาธารณะเร่ิมถกูเบียดขบัเข้ายึดกมุโดยกลุม่ผู้หญิงท างานมากขึน้ ด้วยเหตนีุ ้ฟตุบอล (ทัง้ใน
แง่ท่ีเป็นเกมกีฬาและธุรกิจความบนัเทิง) จึงเสมือนเป็น “พืน้ท่ี” ท่ีจะส่องสะท้อนให้เราเห็นถึงชดุตา่งๆ 
ของความสมัพนัธ์โยงใยท่ีสลบัซบัซ้อนระหวา่ง ธุรกิจ อ านาจการเมือง และส่ือสมยัใหม ่ 
 
โดยพิจารณาก าหนด (situating) จัดวางให้พนันบอลเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมฟุตบอล  การ
ศกึษาวิจยันีเ้สนอว่า “พนนับอล” นอกจากจะเป็นปรากฏการณ์วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั
ของผู้คน ซึ่งส่วนใหญ่คือกลุม่ผู้ชายไทยวยัรุ่นจนถึงวยัท างานกลางคน (อายรุะหวา่ง 18 ถึงราวๆ 40 ปี) 
ท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมท่ีติอต่อส่ือสารกันผ่านส่ือและการไหลเวียนของข่าวสาร (mediated society) 
เทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่ ยงัเป็นกิจกรรมทางสงัคมท่ีมกัเก่ียวพนัไปกับเร่ืองท่ีผิดกฎหมาย หรือ
เห็นว่าเป็น อบายมุข ในสังคมไทย 2 ทว่า (พนันบอล) ก็เป็นสิ่งท่ีสามารถพูดคุย สอบถาม หรือ

                                                                    
2 จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้คนทัว่ไปในสงัคมไทย (ราวๆ 10 ปีที่แล้ว) เก่ียวกบัเร่ือง “พนนับอล” โดยกลุม่นกั
เศรษฐศาสตร์การเมือง น าโดย ดร. ผาสกุ พงษ์ไพจิตร ตอ่ค าถามที่วา่ “การเลน่พนนับอลสมควรท่ีจะท าให้เป็นสิง่ที่ถกู
กฎหมายหรือไม่?” พบว่ามีทัง้ผู้ตอบที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในสดัสว่นที่ไม่แตกต่างกนั กลา่วคือ มีผู้สนบัสนนุการ
ท าให้พนนับอลเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายราวๆ 40% ส่วนผู้ที่คดัค้านไม่เห็นด้วยมีอยู่ประมาณ 43% ของจ านวนผู้ตอบ
ค าถาม/แสดงความคิดเห็นทัง้หมด และในจ านวนของผู้ตอบค าถาม หรือผู้ที่แสดงความคิดเห็นทัง้หมดนัน้ โดยสว่น
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สงัเกตเห็นได้ในท่ีสาธารณะ อาทิ ท่ีปรากฏผ่านส่ือสิ่งพิมพ์ เว็ปไซด์ (สยามกีฬา) รายการทีวี จนไปถึง 
ผบั บาร์ ยามค ่าคืนช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์ (ซึ่งเป็นตารางเวลาปกติของรายการแข่งขนัฟุตบอล) ร้าน
เกมส์ โต๊ะบอล และกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดเพ่ือส่งเสริมการขายโดยห้างสรรพสินค้า หรือสถานีโทรทศัน์ 
เป็นต้น 
 
กลา่วอีกอยา่งหนึง่ ในสงัคมไทย พนนับอล นอกจากจะเก่ียวข้องพวัพนัไปกบัธุรกิจอ่ืนๆ เชน่ ส่ือสิ่งพิมพ์ 
รายการทีวี เคเบลิทีวี อินเตอร์เน็ต การสง่ขา่วสารผา่นสมาร์ตโฟน แท๊ปเล็ต ยงัถือเป็น “พืน้ท่ีของผู้ชาย” 
(men world) ท่ีพัฒนาก่อตัวขึน้มาผ่านกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ท่ีหลากหลายขึน้มาในกลุ่มคนท่ี
เก่ียวข้อง อาทิ ระบบการเล่นพนนั ทัง้ท่ีเป็น การวางเดิมพนัระหว่างกลุ่มเพ่ือน หรือระหว่างกลุ่มกอง
เชียร์ของทีมแข่งขนั การพนนัขนัตอ่กบัเจ้ามือโต๊ะท่ีเปิดราคารับแทง (ซึ่งอนัท่ีจริงอาศยัความไว้เนือ้เช่ือ
ใจกันระหว่างกลุ่มนักพนันกับเจ้ามือ) หรือการพนันออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ของเจ้ามือในเครือข่ าย
อินเตอร์เน็ต (ซึ่งถือเป็นรูปแบบการพนนัชนิดใหม่ท่ีเร่ิมเป็นท่ีนิยมกนัมากขึน้ โดยท่ีนกัพนนักับเจ้ามือ
อาจไม่จ าเป็นต้องรู้จักกัน) ตลอดจน วัฒนธรรมการด่ืมกิน การใช้ชีวิตกลางคืนตามผับบาร์ สถาน
บันเทิง เพ่ือติดตามชมเกมและผลการแข่งขันของเกมในคืนนัน้ๆ ตาม “พืน้ท่ี” สถานท่ี ร้านค้า ท่ี
พฒันาขึน้ควบคูม่ากบัวิถีการด าเนินชีวิตของผู้ชายท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัในสงัคมไทยยุค
ปัจจบุนั 
 
กำรพนัน: ปฏิบัตกิำรในชีวิตประจ ำวัน อ ำนำจ และควำมเป็นชำย 
 
ในทางสงัคมวิทยา กล่าวได้ว่า “การพนนั” ถือเป็นปรากฏการณ์สากล เป็นสิ่งท่ีปรากฏพบเห็นได้ใน
ทุกๆ สังคม จนไปถึงระดบัอารยะธรรม  การเล่นเกม/การพนัน โดยรากฐานถือเป็นกิจกรรมส าคัญ
รูปแบบหนึ่งท่ีจะ “บ่มเพาะ” วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น การให้เหตุผล ความฉลาดหลัก

                                                                    

ใหญ่จะเป็นผู้ตอบเพศชายที่เป็นฝ่ายสนบัสนนุ ส่วนฝ่ายที่คดัค้านนัน้ก็คือกลุ่มผู้ตอบเพศหญิงนัน่เอง ทัง้นีเ้มื่อถาม
ต่อไปว่า “หากการเลน่พนนับอลกลายเป็นสิ่งที่ถกูกฎหมายในสงัคมไทยจะท าให้จ านวนผู้ เลน่ลดลงหรือไม่?” กลบั
พบวา่ในกลุม่ผู้ตอบค าถามข้อนีม้ีผู้ เห็นวา่ การเลน่พนนับอลจะลดลงราว 34%  ขณะที่มีถึง 38% หรือในสดัสว่นของ
ผู้ตอบที่มากกว่า จ านวน 4 % เห็นว่าการเลน่พนนับอลจะไม่ลดลงแม้จะกลายเป็นมาเป็นสิง่ที่ถกูกฎหมาย (Pasuk, 
Sangsidth and Nualnoi 1998, 224-225)  
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แหลม การรู้จกัคดิการค านวณ และการแขง่ขนั เน่ืองจากการเล่นเกมการพนนัคือกิจกรรมท่ีจะทดสอบ
ผู้ เล่น ด้วยการท้าทายความสามารถ ความฉลาด และการใช้ไหวพริบ ของพวกเขาในอนัท่ีจะหาทาง
เอาชนะคู่ต่อสู้อปุสรรคตา่งๆ นานา โดยทัว่ๆ ไป รูปแบบของการพนนั อาจมีทัง้ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีมีการ
จดัระเบียบเชิงสถาบนั (เช่น การเล่นพนนับอลในประเทศองักฤษท่ีด าเนินควบคูไ่ปกับรายการแข่งขนัท่ี
มีเป็นฤดกูาลและมกัจะมีเกมการแข่งกนัในชว่งสดุสปัดาห์) หรือกิจกรรมท่ีไม่ได้มีการจดัระเบียบอย่าง
เป็นทางการแน่นอนตายตวั (เชน่ การเล่นไพ่ในกลุ่มเพ่ือน  การเล่นตีไก่ แข่งบัง้ไฟ ชนกว่าง ชนววั ของ
ชาวบ้านชนบทไทยในอดีต) ส าหรับนกัสงัคมวิทยา เม่ือพิจารณาในแง่เชิงสนัทนการ การพนนัจึงไม่ใช่
สิ่งท่ีเลวร้ายในตวัของมนัเอง กลา่วคือการพนนัจะกลายเป็นสิ่งท่ีเลวร้ายก็ตอ่เม่ือผู้คนทัว่ไปไมพ่อใจตอ่
ผลข้างเคียงท่ีมนัก่อขึน้ โดยเฉพาะท่ีเป็นปัญหาตอ่คนอ่ืนหรือสงัคม ทัง้นีเ้น่ืองจากนกัพนนั หรือผู้ ท่ีลุ่ม
หลงการพนนั จนเข้าขัน้ “ผีพนนั” นัน้มกัจะกลายเป็นผู้ ท่ีขาดความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ตอ่ครอบครัว 
และต่อสงัคม  การประณาม การเล่นพนนัและกลุ่มคนท่ีเล่นพนนั  แท้ท่ีจริงแล้วจึงไม่ได้อยู่ท่ีธรรมชาติ 
หรือลกัษณะของการพนนั ทว่ามาจากสาเหตท่ีุ นกัพนนัท่ีเล่นจนติดอย่างเมามนั ไม่ได้แสดงบทบาท 
หรือภาระหน้าท่ี ไปตามการคาดหวังจากสงัคม การพนนัในตวัของมนัเอง ท่ีไม่ได้เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิด
ผลร้ายต่อร่างกายของมนุษย์หรือสังคมโดยตรง ไม่เหมือนกับการท่ีผู้คนติดสุรา ยาเสพติด หรือการ
แสดงความเส่ือมทรามป่าเถ่ือนทางเพศ ผลกระทบของการพนนัอยู่ท่ีว่า มนัจะกลายเป็นตัวขดัขวาง
ไม่ให้สมาชิกในสงัคมได้ปฏิบตัิหน้าท่ีไปตามภาระทางสงัคม ท่ีส าคญั ธุรกิจการประกอบกิจการการ
พนนั มกัจะเก่ียวข้องพวัพนัไปกบัองค์การนอกกฎหมายและอาชญากรรม กระทัง่การพนนัมกัถกูมอง
วา่เป็นสว่นหนึง่ของปัญหาสงัคม  (เสริน 2532) 
 
มีงานศึกษาจ านวนไม่น้อยของนกัสังคมวิทยา ท่ีพยายามจะอธิบายปรากฏการณ์การพนันในสงัคม
สมยัใหม่ เช่น E.C. Deveureux  นกัสงัคมวิทยาอเมริกันแห่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด เสนอว่า การพนนั 
ถือเป็นกิจกรรมท่ีสนองประโยชน์ตอ่ระบบสงัคม การพนนัและกิจกรรมวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องนัน้มีขึน้ใน
สงัคมหนึ่งๆ ก็เพ่ือท าหน้าท่ีช่วยลด หรือบรรเทาความตึงเครียดท่ีเป็นอยู่ในระบบสงัคมสมยัใหม่ ทัง้นี ้
นกัสงัคมวิทยามองว่า สงัคมสมยัใหม่ โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะเชิงกลไก เต็มไปด้วยเหตผุล กฎเกณฑ์ 
ระเบียบวินยั ท่ีกดบงัคบัควบคมุไม่ให้ผู้คนในสงัคมมีอิสระเป็นตวัของตวัเอง เช่น การท่ีชีวิตประจ าวนั
ต้องถูกควบคมุให้อยู่ภายใต้ระเบียบ การท างานในระบบบริหารงานแบบองค์กร (bureaucracy) การ
พนนั จึงถือเป็นกิจกรรมท่ีมีขึน้เพ่ือช่วยระบายความคบัข้องใจ ขณะเดียวกันยงัอาจจะเป็นช่องทางท่ี
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เปิดโอกาสให้ผู้คนแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจ รวมทัง้การระบายอารมณ์ความก้าวร้าวออกมา ผ่านการ
เอาชนะคูแ่ขง่ขนั หรือการเลน่เกมการพนนันัน้ๆ  
 
โดยอาศยัแนวคิดเร่ือง “ความแปลกแยก” (alienation) ของ Karl Marx ท่ีมุ่งมองว่า ในสงัคมทุนนิยม
อุตสาหกรรม การท่ีผู้ ใช้แรงงานระดับล่างต้องท างานอยู่ภายใต้ระบบการผลิตแบบโรงงานซึ่งมี
กฎระเบียบแบบแผนของการท างานท่ีตายตวั และกระบวนการผลิตท่ีบงัคบัควบคุมให้คนงานตกอยู่
ภายใต้ภาวะพันธนาการ เง่ือนไขดังกล่าวส่งผลให้คนงาน /ชนชัน้แรงงาน ต้องเผชิญกับ สภาวะไร้
อ านาจ งานท่ีท าอยู่ไร้ความหมาย ในชีวิตเกิดความรู้สึก “แปลกแยก” ทัง้จากคนอ่ืนและตนเอง นัก
สงัคมวิทยา R.D. Herman เสนอค าอธิบายว่า การพนนั คือกิจกรรมท่ีช่วยปลดปล่อยให้มนุษย์ (เช่น 
คนงาน หรือแม้แต่พนักงานบริษัทเอกชนในเมืองใหญ่ ) หลุดพ้นออกจากสภาวะดังกล่าวนัน้ได้ 
กล่าวคือการเล่นพนันถือเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลเลือกและใช้แสดงปฏิบัติการ เพ่ือท่ีจะเปิดโอกาสให้
ตนเอง ซึ่งก าลงัประสบกบัความรู้สึกแปลกแยกจากวิถีการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะจากหน้าท่ีการงานท่ี
ท า ได้แสวงหาความสนุกสนาน ความต่ืนเต้น เร้าใจ ได้พบกับอิสรภาพ อนัจะช่วยให้พวกเขารู้สึกมี
คณุค่า มองตนเองอย่างมีความหมาย หรือมีพลงัอ านาจของชีวิตขึน้มาใหม่ ยิ่งหากสามารถเอาชนะ
เกมการพนนันัน้ๆ ได้  ในงานศึกษาเก่ียวกับ การพนันแทงม้า Herman พบว่า การแทงม้าทัง้ในและ
นอกสนามแข่งขัน ถือเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เล่น (ชนชัน้แรงงาน) ได้ควบคุมโชคชะตาของ
ตนเองบ้าง ผา่นกระบวนการไตร่ตรองถึงผลได้ผลเสียของการแทงม้าแบบตา่งๆ ก่อนท่ีจะเลือกเบอร์ม้า 
ท่ีพวกเขาคิดว่าเป็น “การเส่ียง” ท่ีคุ้มค่าท่ีสุด ในขณะท่ีการท างานในโรงงานหรือองค์กรสถาบัน
สมยัใหม่ นอกจากจะต้องถกูก าหนดควบคมุจากตารางเวลาและพืน้ท่ีอนัจ ากดั (อนัแทบไม่เปิดโอกาส
ให้พวกเขาได้คิดตดัสินใจ)  การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ ยงัเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ ความจ าเจซ า้ซาก ท่ีล้วน
แตจ่ะน าไปสูค่วามแปลกแยก   
 
อยา่งไรก็ตามในบริบทของสงัคมบริโภคนิยมยคุปัจจบุนั Henri Lefebvre (1901-1991) นกัสงัคมวิทยา
ชาวฝร่ังเศสเสนออย่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าการใช้แนวคิดเร่ืองความแปลกแยกของ Marx (ท่ีนักสังคม
วิทยาได้ประยกุต์ใช้ในการศกึษาอธิบายปรากฏการณ์การพนนัข้างต้น) ยงัจ าเป็นต้องได้รับการตีความ
สงัเคราะห์ใหม่ เน่ืองจาก Marx  พฒันาแนวคิดเร่ืองความแปลกแยกขึน้มาอธิบายชีวิตของคนงาน/ชน
ชัน้แรงงาน ในบริบทของสงัคมโรงงานอตุสาหกรรมขัน้ต้น  
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Lefebvre เสนอว่า ชีวิตประจ าวนัในสงัคมทนุนิยมตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมาต้องมองว่า
คือชีวิตท่ีเป็นสว่นหนึ่งของบริโภคนิยม สงัคมโลกยคุหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นโลกท่ีเราได้เห็นความ
เปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากการเติบใหญ่ขยายตวัของทุนนิยม หรือเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมอย่าง
รวดเร็วและถึงรากถึงโคน ท่ีน าไปสู่สงัคมแบบมวลชน (mass society) การผลิตแบบมวลชน (mass 
production) และการบริโภคแบบมวลชน (mass consumption) เป็นสงัคมทุนนิยมท่ีเต็มไปด้วยวตัถุ 
สิ่งของ สินค้า และเทคโนโลยีตา่งๆ อนัเป็นผลมาจากการปฏิวตัิของระบบการผลิตและเทคโนโลยีการ
ส่ือสารสมยัใหม่ตา่งๆ โดยเฉพาะท่ีแพร่กระจายออกจากสงัคมอเมริกนัและยโุรปตะวนัตก ไปในท่ีตา่งๆ
ทั่วโลก กระทั่งน าไปสู่ทิศทางการพัฒนาเปล่ียนผ่านไปสู่สังคมสมัยใหม่ เกิด “พืน้ท่ีแบบใหม่ๆ” 
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมชดุใหม ่ชีวิตแบบเมืองสมยัใหม ่เกิดองค์กรสมยัใหม ่โดยเฉพาะองค์กรโลกบาล 
บรรษัทข้ามชาติ และสถาบนัวฒันธรรมสมยัใหมห่ลายหลายรูปแบบ ในแง่ของชีวิตวฒันธรรมก็ก่อเกิด 
life style หรือวิถีการด าเนินชีวิตแบบใหม่ของผู้คนท่ีผูกพนัไปกับสินค้า เทคโนโลยีการผลิต และการ
ขบัเคล่ือนของส่ือมวลชน ท่ีอาจกล่าวได้ว่ากลายมาเป็น สถาบนัวฒันธรรมใหม่ ไม่ว่าจะเป็น โทรทศัน์ 
วิทยแุละภาพยนตร์  ท่ีมีส่วนอย่างส าคญัในการก าหนด รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คน ตลอดจนการ
ก ากบัทิศทางการเปล่ียนแปลงในสงัคมทนุนิยม (Shields 2001: 226-227) 
 
ในบริบทของการปฏิวตัิเปล่ียนแปลงทางการผลิตและเทคโนโลยีในสงัคมทุนนิยมดงักล่าว Lefebvre 
ต้องการศกึษาและอธิบาย “ชีวิตประจ าวนั” ท่ีในทางทฤษฎีเขามองว่าคือ “พืน้ท่ีแห่งการครอบง าแบบ
ใหม่” เป็นพืน้ท่ีชีวิตท่ีถูกครอบง าผ่านอุดมการณ์บริโภคนิยม ชีวิตประจ าวนัในสายตาของ Lefebvre 
จึงหมายถึง “ความเป็นปกติธรรมดา” ท่ีถูกท าให้แปลกแยกแตกหักออกจากความเป็นมนุษย์ จิต
วิญญาณของความเป็นคน แนวคิดของ Lefebvre จึงเป็นมนุษย์นิยม (Humanistic Marxist) ท่ี
นอกจากจะเน้นวิเคราะห์ในเร่ืองของความขัดแย้ง อ านาจ การต่อต้านทุนนิยมแล้ว ก็ยังเน้นเร่ือง 
creativity ความสร้างสรรค์ของมนษุย์ ฉะนัน้แนวคิดแบบมนุษย์นิยมจึงจะต้องให้ความส าคญักับมิติ
ของการตอ่สู้ดิน้รน การตอ่ต้านการถกูควบคมุบงการ หรือความต้องการท่ีจะปลดแอกจากพนัธนาการ
ของมนษุย์ เง่ือนไขเชิงโครงสร้างและอดุมการณ์ของทนุนิยมจึงกลายเป็นสิ่งส าคญัและสามารถบงการ
ชีวิตประจ าวนัของผู้คน  ส าหรับ Lefebvre บริโภคนิยมคือกระบวนการท่ีท าให้ชีวิตประจ าวนักลายเป็น
เร่ืองจ าเจซ า้ซาก ไร้ความหมาย  ความซ า้ซากจ าเจเหล่านี ้ถกูสร้าง หรือบดบงัโดยมายาคติ ท่ีระบบทนุ
นิยมทดแทนด้วย สินค้า และบริโภคนิยม หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ๆ ความต่ืนตาต่ืนใจ เช่น วัฒนธรรม
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ความบันเทิงต่างๆ ท่ีพอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องน่าเบื่อซ า้ซาก ดังนัน้จึงต้องคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ 
ออกมาตลอดเวลา (อนัเป็นตรรกะของบริโภคนิยม) เช่น รายงานทีวี Reality Show ทัง้หลายไม่ว่าจะ
เป็น AF, The Voice, The Voice Kids หรือในท่ีนีแ้ม้แต่ เกมการแข่งขนัฟุตบอล Champion League, 
Premiere League องักฤษ ท่ีในบริบทของอตุสาหกรรมส่ือและการกีฬาคือ “สินค้า” ยอดนิยมตวัหนึง่ท่ี
มีผู้บริโภคแพร่กระจายไปทัว่โลก  สินค้าความบนัเทิงเหล่านีจ้ าต้องมีเร่ืองเลา่ มีแนวหลากหลาย หรือมี
การคดิรูปแบบใหม่ๆ ของความบนัเทิงออกมา เพ่ือท่ีจะน าเสนอให้ผู้ชมผู้บริโภคได้ติดตาม (เช่น แม้แต่
ในแวดวงกีฬาฟตุบอลยคุปัจจบุนั ท่ีมกัจะมีข่าว หรือ “เร่ืองเลา่” ตา่งๆ ทัง้ท่ีสร้างขึน้โดยส่ือ หรือสโมสร
ให้ติดตามเสมอ) ในท านองเดียวกันกับรายการละครน า้เน่า ท่ีอยู่ได้นานตลอดไปเพราะแท้ท่ีจริง มนั
เก่ียวข้องกบัชีวิตของผู้คน เป็นเร่ืองราวพืน้ๆ เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั แตก็่มีเร่ือง มีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึน้
ให้ตามแก้ไขเร่ือยๆ ให้ได้ตดิตาม 
 
ความจ าเจซ า้ซาก น่าเบื่อหน่ายไร้ความหมาย ของชีวิตในสงัคมบริโภคนิยมท่ีจะถกูทดแทนด้วยมายา
คติของทุนนิยม จึงต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา Lefebvre 
เสนอว่า น่ีคือกลไกของสงัคมบริโภคนิยม ซึ่งเรียกว่า “กระบวนการผลิตซ า้สภาวะแปลกแยกผ่านการ
บริโภค” หรือการผลิตซ า้มายาคต ิ(mystification) อนัเป็นข้อเสนอท่ีตา่งไปจากแนวคดิของ Marx ตรงท่ี
มนัเป็นมายาคติท่ีผลิตซ า้ผ่านการบริโภค ขณะท่ี Karl Marx พดูถึงการผลิตซ า้เชิงอดุมการณ์ผ่านการ
ผลิต การกดข่ี ผ่านโครงสร้างของการผลิต ดงันัน้ข้อเสนอท่ีแตกต่างของ Lefebvre ในเร่ืองของการ
ปฏิวัติ หรือการต่อต้านขัดขืนทุนนิยม หรือการท่ีผู้คนจะต่อต้านการครอบง าโดยบริโภคนิยมได้นัน้ 
Lefebvre เสนอวา่เราต้องมองผา่นแนวคดิเร่ือง Moment  
 
Moment คือแนวคิดท่ีสะท้อนความเป็นมนุษย์นิยมของ Lefebvre อย่างชัดเจน กล่าวคือ Lefebvre 
เช่ือว่ามนษุย์ยงัมีความเป็นมนุษย์ท่ีจริงแท้อยู่ และ “ความเป็นมนษุย์” คือสิ่งระบบทนุนิยมไม่สามารถ
ครอบง าได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือเป็น “พืน้ท่ี” ท่ีจะครอบง าได้ยาก เป็นพืน้ท่ีท่ีถกูท าให้กลายเป็น
วัตถุสิ่งของ เป็นสินค้าได้ยาก Lefebvre เรียก “พืน้ท่ี” นัน้ว่า Moment หรือพืน้ท่ีส่วนท่ีเหลือใน
ชีวิตประจ าวนันัน่เอง Moment หรือ “พืน้ท่ี” ท่ีวา่นีส้ามารถปลกุให้ต่ืน หรือกระตุ้นให้มีชีวิตขึน้มา (ใหม่) 
ได้ด้วย ในชีวิตประจ าวนัท่ีจ าเจซ า้ซากมนัอาจจะถูกกลบเกล่ือน ลบเลือนไป เพราะว่าในสงัคมบริโภค
นิยม สินค้า มายาคติ ถูกผลิตออกมาปอ้นตลาด ยดัเหยียดให้ผู้คนเต็มไปหมด แตชี่วิตประจ าวนัก็ถูก
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ปลกุขึน้มาได้  “พืน้ท่ี” ท่ีเรียกว่า Moment นีเ้ราสามารถพบท่ีไหนได้บ้าง Lefebvre เสนอว่าเราสามารถ
พบเห็นมนัได้ ผา่นกิจกรรมทางวฒันธรรมตา่งๆ เชน่กิจกรรม การแสดงทางวฒันธรรม วรรณกรรม และ
งานศลิปะ (และงานศกึษานีเ้สนอวา่รวมถึงการเลน่พนนัในสงัคมสมยัใหม ่เชน่ พนนับอล) เพราะฉะนัน้
ในเชิงทฤษฎี การปฏิวัติ หรือการต่อต้านขัดขืนก็คือ การเข้ายึด  Moment คือการสร้างพืน้ท่ีใน
ชีวิตประจ าวนั ซึง่พืน้ท่ีดงักลา่วจะกลายเป็นตวัสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตวัเป็นตนของมนษุย์ การยึด 
Moment คือการยึดพืน้ท่ี ณ ขณะหนึ่งๆ ของชีวิตประจ าวนั แล้วก็สร้างความเป็นตวัเป็นตนของมนษุย์
ขึน้มาใหมน่ัน่เอง  
 
การวิพากษ์ชีวิตประจ าวนัของ Lefebvre ท่ีเสนอผ่านแนวคิด Moment น าไปสู่การขยายแนวคิดต่อ มี
การพดูถึง “จงัหวะของชีวิต” หรือการพิจารณาขณะหนึ่งๆ จงัหวะต่างๆ ของการด าเนินชีวิตของผู้คน 
เช่น ไปดวูฒันธรรมดนตรี ไปดวู่าคนท่ีมีอาชีพเป็นนกัดนตรี สาวบาร์เบียร์ (และกลุม่แฟนบอลนกัพนนั) 
มีจงัหวะชีวิตอย่างไร และการมีชีวิตแบบนัน้มนัก็จะน าไปสูก่ารตอ่ต้าน การวิพากษ์วิจารณ์บริโภคนิยม 
ทนุนิยมในสงัคมปัจจุบนัได้อย่างไร กล่าวโดยย่อLefebvre เสนอให้เราลองพิจารณาดชีูวิตประจ าวนั
ของผู้คนในสังคมเมืองสมัยใหม่ ว่ามีการสร้างพืน้ท่ีใหม่ๆ อย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้ถูกครอบง าภายใต้
อุดมการณ์บริโภคนิยม  ซึ่งสอดคล้องไปกับข้อเสนอของ Erving Goffman ท่ีปรากฏอยู่ในงานศึกษา
เร่ือง “Where the action is” (1967) ซึ่ง  Goffman ได้พยายามศึกษาความหมายทางสังคมของ
กิจกรรมการเล่นพนันในบ่อนคาสิโนของชาวอเมริกัน โดยได้สร้างมโนทัศน์ท่ีเรียกว่า “Action” หรือ 
“ปฏิบตัิการ” ขึน้มาอธิบาย Goffman ให้นิยามความหมายไว้ว่า “ปฏิบตัิการ”  (ของการเล่นพนัน) 
หมายถึงการกระท าท่ีบคุคล หรือกลุ่มบคุคล ตระหนกัรู้เป็นอย่างดีวา่ ผลท่ีตามมาจากการกระท านัน้ๆ 
ของตน จะเป็นสิ่งท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ (เช่นกรณีของการเล่นพนันบอลก็คือ หลังจากท่ีแทงทายผล
บอลไป หากไม่ได้ก็คือเสีย หรือเสมอตวั) “ปฏิบตัิการ” ของการเล่นการพนนั ส าหรับ Goffman จึงถือ
เป็นการกระท าโดยสมัครใจซึ่งผลท่ีได้จากกิจกรรมการพนนันัน้ๆ มกัจะก่อให้เกิด “การได้หรือเสีย” 
เท่านัน้ นกัพนนัจึงต้อง “เล่น” อย่างเอาจริงเอาจงั ไม่ใช่ท าแบบเล่นๆ  Goffman เสนอว่าในบริบทของ
สังคมอเมริกัน การพนัน หรือกิจกรรมการท้าทายแบบเส่ียงได้เส่ียงเสีย เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าสูงใน
วฒันธรรมของชาวอเมริกัน และเช่ือกนัว่า ) การได้แสดงปฏิบตัิการการเข้าร่วมในกิจกรรม หรือพืน้ท่ี
ทางสงัคม (ในท่ีนีคื้อบอ่นพนนัคาสิโน) ดงักล่าว สามารถท่ีจะบง่บอกถึง “ตวัตนทางสงัคม” ของบคุคล
นัน้ๆ ได้ กล่าวอีกอย่างหนึ่ง “ปฏิบตัิการ” หรือการกระท าท่ีผู้คนแสดงออกมาท่ามกลางกิจกรรมการ
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เส่ียงได้เส่ียงเสีย (หรือการเล่นพนนัในบอ่นคาสิโน) นัน้ๆ คือกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้นกัพนนัผู้ เล่น 
สามารถท่ีจะแสดงอตัลกัษณ์ทางสงัคม (ว่าเป็นคนแบบนัน้แบบนี ้เช่น เป็นชายแท้ ใจนกัเลง เก่ง หรือ
กล้าเส่ียง เป็นต้น) ให้ “คนอ่ืน” ได้เห็นและตดิตามนัน่เอง 
 
ในสงัคมสมยัใหม่เช่นสงัคมไทยยุคปัจจุบนั เง่ือนไขต่างๆ ของการด าเนินชีวิต เช่นการท างานภายใต้
ระบบบริษัท หรือการบริหารงานแบบองค์กรสมยัใหม่ การท างานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการมี
ชีวิตแบบหาเช้ากินค ่า หรือ “หาค ่ากินเช้า” ในเมืองใหญ่ อาจไม่เปิดโอกาสให้บุคคลได้ “แสดง” หรือ
น าเสนอตวัตนในท่ีสาธารณะมากนกั ดงันัน้ พนนับอล (และกิจกรรมนานาสารพนัท่ีเก่ียวพนัไปกบัการ
พนนัและการเลน่พนนับอล) ท่ีแพร่กระจาย เป็นท่ีนิยมเล่นในกลุ่มผู้ชายในสงัคมไทย จงึอาจกลายเป็น
เสมือน “พืน้ท่ีทางสงัคม” ท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มนกัพนนัผู้ เข้าร่วม ได้แสวงหาทางออก หรือใช้ทดแทนสิ่ง
ท่ีพวกเขารู้สกึว่าขาดหายไป  กลา่วคือ ส าหรับนกัพนนับอลหลายคน กิจกรรมการพนนัเพียงอยา่งเดียว
อาจจะไม่ใช่เร่ืองส าคัญ ทว่าการได้แสดงปฏิบัติการน าเสนอตัวตน ท่ามกลางวงพนัน หรือการได้
ติดต่อส่ือสาร สร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ในกลุ่มเพ่ือนนกัพนนั หรือในสถานท่ีสาธารณะ  เช่น สถาน
บันเทิงเริงรมย์ สนามกีฬา ผับ บาร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ต่างหากท่ีจะเป็นสิ่งส าคัญและมี
ความหมายส าหรับพวกเขา  ภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว การประเมินคณุคา่ “หน้าตา” ของบคุคลนัน้ๆ 
จากสิ่งท่ี “แสดง” ปฏิบตัิการออกมา (เช่น ความเช่ือมั่น กล้าหาญ เด็ดเด่ียว และสุขุม หรือการรู้จัก
ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างภาคภูมิ) ย่อมมีมากกว่าท่ีจะพิจารณาคุณค่า หรือตวัตนของบุคคลนัน้ๆ 
จากทกัษะความสามารถในการเล่นพนนัท่ีพวกเขามี กล่าวอีกนยัหนึ่ง เสน่ห์และสีสนัของการได้ร่วม
กิจกรรมท่ามกลางการเส่ียงได้เส่ียงเสีย (ในกรณีนีคื้อการเล่นพนันบอล) ในสงัคมสมยัใหม่ แท้ท่ีจริง
แล้ว น่าจะอยู่ท่ีการมีโอกาสได้แสดงออกหรือเสนอตวัตนของผู้ เล่นพนนั และส าหรับกลุ่มผู้ชาย ก็คือ 
อ านาจ มิตรภาพ ความสามารถท่ีจะก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง และการน าเสนอหรือแสดงออกซึ่ง 
“ความเป็นชาย” ผ่านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ให้คนอ่ืนๆได้เห็นและรับรู้ว่าตวัตนของพวกเขาเป็นเช่นใด 
มากกวา่จะเป็นการเลน่พนนัเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั 
 
ความเป็นชาย (masculinity) ในงานศกึษานีห้มายถึง คณุลกัษณะตา่งๆ ท่ีสงัคมให้คณุคา่และมองว่า
เป็นตวัแทน หรือสญัลกัษณ์ของความเป็นลูกผู้ชาย ความเป็นชายในท่ีนีจ้ึง เป็นสิ่งประกอบสร้างทาง
สงัคม (socially constructed) และต้องแสดงออกมา และยืนยนั ผ่านปฏิบตัิการทางสงัคมตางๆ ใน
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ชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุนีข้อบเขต คุณลักษณะ ตลอดจน คุณค่า และความหมาย ท่ีสังคมมีให้ต่อ 
ความเป็นชาย ในตวัของมนัเองจึงมีความเป็นประวตัิศาสตร์ กล่าวคือ ความเป็นชาย มีพลวตัร มีการ
เปล่ียนแปลง  หรือถกูปรับเปล่ียน ดดัแปลงได้ ในขณะหนึ่งๆ หรือในช่วงเวลาหนึง่ๆ ของประวตัิศาสตร์ 
(Gutman 1997) ในกรณีของสังคมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยความเป็นชาย โดยรากฐาน อาจ
เป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นตวัแทนของ “ความเป็นไทย” (ท่ีในตวัของมนัเองก็มีพลวตัร มีการเปล่ียนแปลง 
ปรับเปล่ียน ดดัแปลงได้เชน่นัน้ เพราะคือสิ่งสร้างทางสงัคมอีกชดุหนึง่)  
 
ความเป็นชาย ในสังคมไทยยุคหนึ่ง จึงอาจหมายถึง การเป็นผู้น า ความสามารถในการควบคุม มี
อ านาจก าหนดชะตากรรมชีวิตทัง้ของตนเอง และของผู้คนได้ เช่นท่ีสะท้อนผ่าน ชีวิตนกัเลง เจ้าพ่อ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ (เช่น ปลดั นายอ าเภอ จนไปถึง นายต ารวจใหญ่ นายทหาร นายพล ผู้ เจนการรบ หรือมี
ความรู้ ความสามารถ คาถาอาคม ท่ีจะปราบผี ปราบโจร ควบคมุวิญญาณ หรืออ านาจชัว่ร้าย) ในงาน
วรรณกรรม ท่ีอาจสืบสาวย้อนกลบัไปหาได้ตัง้แตย่คุ ขนุช้างขนุแผน ไกรวลัย์ (พญาจระเข้ท่ีชอบลกัพา
หญิงสาวมาเป็นเมีย) จนมาถึง ขนุพนัธ์ ปลดัอ าเภอ (มองในแง่นี ้การเป็นโจร เป็นนายทหาร เจ้าหน้าท่ี
รัฐ หรือนายต ารวจปราบโจร จึงดเูหมือนจะมี “ความเป็นชาย” มากกวา่บรรดา เณร พระ นกับวช ท่ีมุ่ง
แสวงหานิพพานด้วยการปลีกหนีจากเร่ืองทางโลกแตห่นัหน้าเข้าหาเร่ืองทางธรรม ต้องมีวินยัเคร่งครัด
ทัง้ จีวร สีผ้าท่ีนุ่งห่ม ตลอดจนการส ารวมกริยาวาจาต่างๆ และท่าทางการเดิน ซึ่งในเชิงสมัพทัธ์อาจ
มองได้วา่ มี “ความเป็นหญิง” – feminine มากว่า ผู้ชายกลุม่แรก) อยา่งไรก็ตาม ในปัจจบุนั ทา่มกลาง
การเปล่ียนแปลงท่ีย้อนแย้งและสลบัซบัซ้อนมากขึน้ “ความเป็นชาย” ในสงัคมไทย เน่ืองจากเป็นสิ่ง
สร้างทางสงัคม จึงอาจประกอบไปด้วยคณุลกัษณะ และระบบคณุคา่ ท่ีหลากหลาย ในกลุม่สงัคม ชน
ชัน้ ท่ีแตกต่างกัน เช่น ในกลุ่มชนชัน้ล่าง ความเป็นชาย ยงัอาจเก่ียวข้องกับอ านาจ (ท่ีมกัแสดงออก
ผา่นการใช้ความรุนแรง) และความความสามารถในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเองและคนอ่ืน (ส่วน
ใหญ่หมายถึงเครือญาติและสมาชิกในครอบครัว) ทว่าในกลุ่มชนชัน้กลาง ความเป็นชาย อาจวดัได้
หรือแสดงออกผ่าน ความรับผิดชอบ ความกตญัญูรู้คุณ  (การบวชจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของ
ความเป็นลูกผู้ ชายไทย) และการมีฐานะ หน้าท่ีการงานท่ีมัน่คง กล่าวโดยย่อ ความเป็นชาย คือ สิ่ง
สร้างและสิ่งแสดง ท่ีเราสามารถสังเกตศึกษาและตีความได้ผ่านวิถีการด าเนินชีวิต กิจกรรมทาง
วฒันธรรมตา่งๆ และการน าเสนออตัลกัษณ์ทางสงัคมในระดบัชีวิตประจ าวนัของผู้ชาย โดยเฉพาะใน
แวดวงเพื่อนฝงู เพ่ือนร่วมงาน วงพนนั สถานบนัเทิง ผบับาร์ สนามกีฬา และพืน้ท่ีพนนับอล 
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1.4 วิธีกำรศึกษำและกำรท ำงำนภำคสนำม 
 
ในสงัคมไทยเป็นท่ีรับรู้และเข้าใจกันได้ในกลุ่มคนท่ีชีวิตพวัพนัเก่ียวข้องไปกับพนนับอล ว่าการพนัน
ชนิดนีม้กัเก่ียวข้องพวัพนักบักลุม่อ านาจ นกัธุรกิจการเมืองท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีรัฐ และรวมจนไปถึงธุรกิจ
ส่ือ ดงันัน้จึงเป็นเร่ืองท่ีพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังกนับ่อยๆ เกือบทุกเม่ือเช่ือวนั พนนับอลเก่ียวข้องไปกับ
ชีวิตประจ าวันของผู้ คนหลากหลายกลุ่ม ทว่าก็เป็นเร่ือง “ละเอียดอ่อน” (คุย ตกลง กันในท่ีลับ ไม่
แสดงออกในท่ีแจ้ง หรือเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา) การวิจัยครัง้นีป้ระยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิงสังคม
วิทยา คือ การส ารวจ สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์  และวิธีการวิจัยสังคมเชิงสืบสวนตรวจสอบ
(investigative social research)  ซึ่งทีมวิจยัจะต้องตระหนกัเร่ืองการเป็น “คนนอก” และ “คนใน” การ
อาศยัและให้ความส าคญัต่อ “แหล่งข่าว” ท่ีจะให้ข้อมูลเชิงลึกแต่ไม่อาจเปิดเผยตวัตนได้ ทัง้นีโ้ดย
ก าหนด กลุ่มเป้าหมายของงานศึกษาเป็นผู้ ชายอายุระหว่าง 18-40 ปี ท่ีอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในเมือง
เชียงใหม่ โดยเลือกพืน้ท่ีของการศกึษา (ตามกรอบแนวคิดท่ีได้อภิปรายไปข้างต้น) เพ่ือด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ตามสถานท่ีตา่งๆ ในเมืองเชียงใหม ่ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์ไปกบักิจกรรมการติตามชมเกม
การแขง่ขนั และการบริโภคข่าวสารเก่ียวกบัเกมกีฬาฟุตบอล เช่น สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามกีฬา 
700 ปี ร้านอาหาร ผับ บาร์ต่างๆ ท่ีกลุ่มผู้ ชาย/นักพนันนิยมเข้าไปนั่งด่ืมกินและติดต ามชมการ
ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัฟุตบอลในชว่งสุดสปัดาห์ และรวมจนไปถึง โต๊ะพนนับอล ซึ่งเปิดให้บริการ
ลกูค้าตามย่านท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นตา่งๆ ในเมืองเชียงใหม่ เช่น ย่านสนัติธรรม ไนท์บาซ่า และย่านท่ี
พกัอาศยัและสถานบนัเทิงท่ีไม่ใกลจากมหาวิทยาลยั การท างานวิจยัภาคสนาม ระหวา่งเดือนมกราคม
ถึงพฤศจิกายน 2556 เร่ิมจาก  
 

(1) การส ารวจภาพรวมของวงการพนนับอลในเชียงใหม่ จาก “แหล่งข่าว” จากนัน้จึงท าการ
วิจยัส ารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถาม ผู้ช่วยเก็บแบบสอบถาม 4 คนท าการสมัภาษณ์ 
(ผ่านค าถามในแบบสอบถาม) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 70 คน การด าเนินการเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถามได้ก าหนดสถานท่ีต่างๆ  โดยการคดัเลือกพืน้ท่ีแบบเจาะจง ตามแนวคิดท่ีได้อภิปราย
แล้วข้างต้น (ในส่วนของการก าหนดกรอบความคิด) คือบริเวณด้านนอกของสนามกีฬา 700 ปี 
เชียงใหม ่ชว่งสดุสปัดาห์ซึง่การแขง่ขนัของทีมสโมสรเชียงใหมเ่อฟซี และสนามฟตุบอลหญ้าเทียม แห่ง
หนึ่งในเมืองเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) คือเม่ือเจอ
กลุ่มเป้าหมาย ตามสถานท่ีท่ีพวกเขานิยมไปร่วมกิจกรรมหรือใช้เวลาในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์ ก็ขอ
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ความร่วมมือในการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม การรวบรวมข้อจากแบบสอบถามด าเนินการ
ระหวา่งเดือนมิถนุายนถึงกนัยายน 2556  
 

(2) การสงัเกตการณ์ เพ่ือรวบรวมข้อมลูและพยายามท าความเข้าใจกระแสความนิยมในกีฬา
ฟุตบอลในเมืองเชียงใหม่ (ผ่านกิจกรรรม การแข่งขนั บรรยากาศการเชียร์ วฒันธรรมแฟนคลบั ของ
สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซี) บนฐานความคิดท่ีมองว่าเกมกีฬาฟุตบอลคือ “สินค้า” ประเภทหนึ่งท่ี
ก าลังเป็นท่ีนิยมในสังคมบริโภคนิยมไทยยุคปัจจุบนั และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมกับการ
ด าเนินชีวิตของนกัพนนับอล และกระบวนการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพนนับอลและการติดตามเกม
การแขง่ขนัฟตุบอล วา่ด าเนินไปอยา่งไร 
 

(3) การตดิตามสมัภาษณ์ และรวบรวมข้อมลูจากนกัพนนับอลท่ีเป็นกรณีศกึษา ตามโต๊ะบอล 
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ร้านอาหาร ผบั บาร์ ตา่งๆ ท่ีพวกเขานิยมเข้าไปนัง่ดื่มเพ่ือติดตามชมรายการ
ถ่ายทอดสดเกมการแขง่ขนัฟตุบอล  
 
1.5 กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
 
การน าเสนอผลการศึกษาในรายงานการวิจยัฉบบันีแ้ยกออกเป็น 2 ส่วนส าคญัคือ 1. การน าเสนอผล
การส ารวจ (survey) ในบทท่ี 2 ซึ่งเป็นข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบัภูมิหลงัของกลุ่มเป้าหมาย (คือชายไทย
อายุระหว่าง 18-40 ปี) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแฟนคลบัสโมสรฟุตบอล (เชียงใหม่เอฟซี) พฤติกรรม
การใช้ส่ือ การเลน่พนนับอล และพืน้ท่ีตา่งๆ สถานบนัเทิง ท่ีกลุ่มแฟนบอล นกัพนนับอล มกัจะนิยมเข้า
ไปใช้ บริโภคด่ืมกิน หรือด าเนินกิจกรรมร่วมกันในช่วงสดุสปัดาห์  2. การน าเสนอข้อมูลเชิงชาติพนัธุ์
วรรณนา (ethnography) ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์และการสังเกตุการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการ
ท างานภาคสนามของทีมนักวิจัย เพ่ืออภิปรายเพิ่มเติม (จากข้อมูลการส ารวจ) เก่ียวกับภาพรวม 
เครือข่าย แบบแผนการเล่นพนนับอล ตลอดจนวิถี การด าเนินชีวิตของกลุ่มนกัพนนับอล ความหมาย
ทางสงัคมของการเลน่พนนับอลกบัความเป็นชาย ในบทท่ี 3   

ในบทสุดท้ายคือบทท่ี 4 จะได้สรุปและอภิปรายผลการศึกษา เพ่ือตัง้ข้อสงัเกตท่ีอาจจะเป็น
ประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจปรากฏการณ์พนันบอล ตลอดจนปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหา
แนวทางในการก าหนดเชิงนโยบายตอ่ไป 
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2. ผลกำรศึกษำจำกกำรวจิัยส ำรวจ 

 
 

การศึกษานีไ้ด้ด าเนินการส ารวจผ่านแบบสอบถาม โดยผู้ ช่วยนักวิจัยและผู้ ช่วยเก็บแบบสอบถาม
จ านวน 4 คน ท่ีผ่านการซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันกับนักวิจัยหัวหน้าโครงการ ด าเนินการรวบรวม
ข้อมลูสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง (ผ่านค าถามในแบบสอบถาม) ในพืน้ท่ีท่ีเลือกโดยการคดัเลือกพืน้ท่ีแบบ
เจาะจง ตามแนวคิดท่ีได้อภิปรายไว้ในส่วนของการก าหนดกรอบความคิด (ในบทท่ี 1) คือบริเวณด้าน
นอกของสนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่ ช่วงสุดสปัดาห์ซึ่งการแข่งขนัของทีมสโมสรเชียงใหม่เอฟซี และ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม แหง่หนึ่งในเมืองเชียงใหม ่การเลือกสมัภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการ
สุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (accidental sampling) คือเม่ือเจอกลุม่เปา้หมาย (ผู้ ท่ีอยูใ่นกลุม่อายรุะหว่าง 
18-40 ปี) ในบริเวณนัน้ ก็ขอความร่วมมือในการสมัภาษณ์ผ่านแบบสอบถาม โดยด าเนินการส ารวจ
โดยแบบสอบถามระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกนัยายน 2556  จากนัน้จึงใช้เวลาลงรหสัและแระมวลผล
ข้อมลูจากค าถามในแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสถิต ิSPSS อีกราวๆ 2 สปัดาห์ 
 
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นสนามกีฬาท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ นบัตัง้แต่ปี 
2553 เป็นต้นมาในชว่งสดุสปัดาห์ ระหว่างฤดกูารแข่งขนัฟุตบอลเอไอเอสลีภูมิภาค (หรือดิวิชัน่ 2) คือ
ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ ถึงราวๆ เดือนพฤศจิกายน มกัจะถกูเชา่ใช้เป็นสนามจดัการแข่งขนัฟตุบอลของ
ทีมสโมสรเชียงใหม่เอฟซี (Chiang Mai Football Club - CMFC) ในแตล่ะนดัของเกมการแข่งขนั จะมี
จ านวนผู้ ชมแฟนบอลทัง้จากทีมเจ้าบ้าน หรือทีมเหย้า (CMFC) และทีมเยือน เข้าชมในสนามเฉล่ีย
ราวๆ 3000-4000 คน  ทัง้โดยก่อนเกมการแข่งขนั ระหว่างช่วงพกัคร่ึง และหลงัการแข่งขนั ผู้ชมแฟน
บอลส่วนใหญ่ซึ่งคือกลุ่มผู้ชายท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว นอกจากจะร่วมกันชมเชียร์เกมการแข่งขนั แสดง
วฒันธรรมแฟนคลบัตา่งๆ ตามสมยันิยม อาทิ การสวมใสเ่สือ้เชียร์ทีมสโมสร การร้องเพลงเชียร์ของทีม 
การโห่ร้องแสดงความพอใจ หรือไม่พอใจ กรรมการ และนกัเตะผู้ เล่นในสนาม บางกลุ่มยงัมกัจะนิยม
ซือ้เบียร์ ซึ่งมีขายตามซุ้มท่ีตัง้อยู่รายรอบสนามการแข่งขนั มาด่ืมกินร่วมกันในกลุ่มเพ่ือนด้วย  ส่วน
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สถานท่ีอ่ืนๆ คือ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เป็นพืน้ท่ีท่ีกลุ่มผู้ชายทัง้วยัรุ่นและวยัท างานส่วนมาก ท่ีช่ืน
ชอบการเล่นกีฬาฟุตบอลและเป็นแฟนบอล นิยมใช้เป็นสถานท่ีเพ่ือพบปะสงัสรรค์ในกลุ่มเพ่ือน (ทัง้
เพ่ือนร่วมสถาบนัการศกึษาและเพ่ือนร่วมงาน)และออกก าลงักายเล่นฟุตบอลในช่วงเย็น หรือวนัหยุด
สดุสปัดาห์ นอกจากนีใ้นโอกาสพิเศษยงัมีการจดักิจกรรมร่วมกนัเช่น เลีย้งสงัสรรค์ส่งท้ายปีเก่าขึน้ปี
ใหม่ หรือจดักิจกรรมแข่งขนัฟุตบอลเช่ือมสมัพนัธ์ ขณะท่ีสถานบนัเทิงเช่น ผับ บาร์ ซึ่งมกัให้บริการ
ลูกค้า (ส่วนใหญ่คือกลุ่มผู้ชายวยัท างาน) ท่ีเข้าไปใช้บริการ ด่ืมกิน ด้วยการติดตัง้จอโทรทศัน์ขนาด
ใหญ่เพ่ือด าเนินการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัฟุตบอลช่วงสดุสปัดาห์ พืน้ท่ีบนัเทิงและแหล่งพกัผ่อน
หย่อนใจเหล่านี ้มักกระจายตวัอยู่ตามย่านสถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืน และย่านท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น
ตา่งๆ ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียว สถานท่ีเหล่านีจ้ึงเข้าถึงได้ไม่ยาก ขณะเดียวกนัก็เป็น
พืน้ท่ีท่ีเราจะพบการรวมกลุม่ของแฟนบอลและนกัพนนัท่ีช่ืนชอบติดตามชมเกมการแข่งขนัฟตุบอล ผล
จากการส ารวจแยกน าเสนอและสรุปได้ดงันี ้
 
2.1 ภูมิหลังทำงสังคมของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
จากแบบสอบถามจ านวน 70 ชดุ แยกเป็นผู้ชาย 58 คน และผู้หญิง 12 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 – 40 ปี ( คิดเป็นร้อยละ 37.1) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21-24 ปี (คิดเป็นร้อยละ 
12.9) แ ล ะ ช่ ว ง อ า ยุ  18-20 ปี  ( คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  7.1) ข ณ ะ ท่ี ก ลุ่ ม สุ ด ท้ า ย อ า ยุ    
40ปี ขึน้ไป ( คิดเป็นร้อยละ 5.7) จากข้อมลูพบว่า ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ตรงกบัช่วงอายุ
ท่ีงานวิจยันีก้ าหนดเป็นกลุ่มเปา้หมาย หรือคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในกระแส
ความนิยมเกมกีฬาฟตุบอล  
 
การส ารวจยงัยืนยนัว่า สถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ
79.4 สว่นกลุ่มมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 20.6 และสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ (คิดเป็นร้อยละ
98.5) สว่นระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาสงูสดุ
อยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ อาชีวศกึษา (ปวช. ปวส.)  คิดเป็นร้อยละ 30 
อันดับสามคือ ระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ12.9) ส่วนกลุ่มท่ีเหลือมีการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น คดิเป็นร้อยละ 10 และร้อยละ2.9 ตามล าดบั  
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ด้านอาชีพ ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพท างานเป็นลกูจ้าง
เอกชน ( คิดเป็นร้อยละ42.9) รองลงมาคือมีอาชีพท างานเป็น พนักงานในหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ( คิดเป็นร้อยละ17.1) กลุ่มท่ี 3 เป็นนกัเรียนนกัศกึษา ( คิดเป็นร้อยละ15.7) และอีก 2 กลุ่ม
รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ10 และร้อยละ8.6 
ตามล าดบั ) ขณะท่ีกลุ่มสุดท้ายซึ่งมีจ านวนน้อยท่ีสุดได้แก่กลุ่ม เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองท้องถ่ิน/
นกัการเมืองท้องถ่ิน และเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ (คดิเป็นร้อยละ1.4 ในแตล่ะกลุม่) 
 
นอกจากอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม (แฟนบอล/กลุ่มคนท่ีนิยมเกมก๊ฬาฟุตบอล) ท่ีน่าสนใจว่าส่วน
ใหญ่คือกลุ่มลูกจ้างเอกชนและพนักงานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือนของ
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ท่ี 10,000-14,999 บาท (คิดเป็นร้อยละ35.7) 
รองลงมาคือ รายได้ต ่ากว่า 10,000บาท (คิดเป็นร้อยละ22.9) อนัดบั 2 รายได้ 15,000-19,999 บาท ( 
คิดเป็นร้อยละ21.4) อนัดบั 4 รายได้ 20,000-29,999 บาท (คิดเป็นร้อยละ10) อนัดบัถดัมาคือ รายได้ 
40,000-49,999 บาท (คิดเป็นร้อยละ 4.3) และส่วนท่ีรายได้สูงกว่านีค้ิดเป็นกลุ่มละร้อยละ 1.4  (ดู
เพิ่มเตมิในตารางข้างลา่ง) 

 
 

ตำรำงท่ี 1  แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำม 
ช่วงอำยุ สัดส่วน (ร้อยละ) 
25-29 37.1 
30-40 37.1 
21-24 12.9 
18-20 7.1 
40 ปีขึน้ไป 5.7 
รวม 100 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำมแยกตำมระดับกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ สัดส่วน (ร้อยละ) 
ปริญญาตรี 44.3 
อาชีวศกึษา 30.0 
สงูกวา่ปริญญาตรี 12.9 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 10.0 
มธัยมศกึษาตอนต้น 2.9 
รวม 100 

 
 
ตำรำงท่ี 3 แสดงสัดส่วนกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำม แยกตำมกลุ่มอำชีพ 
อำชีพ สัดส่วน (ร้อยละ) 
ลกูจ้างเอกชน 42.9 
พนกังานในหนว่ยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17.1 
นกัเรียน/นกัศกึษา 15.7 
ค้าขายธุรกิจสว่นตวั(ขนาดเล็ก) 10.0 
รับจ้างทัว่ไป 8.6 
เจ้าหน้าท่ีอปท./นกัการเมืองท้องถ่ิน 1.4 
เจ้าของธุรกิจ(ขนาดใหญ่) 1.4 
ไมไ่ด้ท างาน 1.4 
อ่ืนๆ 1.4 
รวม 100 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำม แยกตำมรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 
รำยได้เฉล่ียต่อเดือน (บำท) สัดส่วน (ร้อยละ) 
10,000-14,999 35.7 
ต ่ากวา่ 10,000 22.9 
15,000-19,999 21.4 
20,000-29,999 10.0 
40,000-49,999 4.3 
30,000-39,999 1.4 
50,000-69,999 1.4 
70,000-99,999 1.4 
100,000 ขึน้ไป 1.4 
รวม 100 

 
จากข้อมลูภูมิหลงัของกลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม อาจพอสรุปได้ว่า กลุ่มแฟนบอล หรือกลุ่มคน
ท่ีนิยมติดตามชมเกมการแข่งขนัฟุตบอล (และในจ านวนนีน้า่จะมีกลุม่ท่ีเป็นนกัพนนับอลด้วยนัน้) หรือ
ท่ีอาจเรียกว่า แฟนบอล ท่ีปัจจบุนันอกจากจะติดตามชมเกามการแข่งขนัฟุตบอลทางโทรทศัน์ ยงัหนั
มาให้ความสนใจนิยมติดตามชมเชียร์เกมการแข่งขนัระหว่างสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย หรือ 
“ไทยพรีเมียร์ลีก” (ในท่ีน่ีคือ เกมการแข่งขัน เอไอเอสลีกภูมิภาค) นัน้ส่วนใหญ่คือ “กลุ่มผู้ ชายวัย
ท างานท่ีมีรายได้อยู่ในระดบักลาง” (Men-Middle Income Group) คือระหว่าง 10000-20000 บาท
และเป็นกลุ่มท่ีท างานในระบบเงินเดือนทัง้ท่ีเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ 
 
2.2 กำรบริโภคส่ือ 
 
ดงัท่ีได้อภิปรายไว้ในบทท่ีแล้ววา่ พนนับอล นัน้คือกิจกรรมการเส่ียงได้เส่ียงเสียจากการท านายผลการ
แขง่ขนัฟตุบอลของผู้ เลน่พนนั ซึ่งโดยพืน้ฐานจ าเป็นต้องอาศยัการติดตามข้อมลูขา่วสารตา่งๆ เก่ียวกบั
การแขง่ขนั ทัง้ก่อน ระหว่าง (คือการตดิตามชม การแขง่ขนัในสนาม หรือผ่านการถ่ายทอดสดเกมการ
แขง่ขนัทางโทรทศัน์) และหลงั เกมการแขง่ขนัสิน้สดุลง ซึง่ในแตล่ะสปัดาห์ มีการแขง่ขนัหลายคู ่(เฉล่ีย
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ใน ลีกฟตุบอลอาชีพหนึ่งๆ คืนละ 5-6 คู)่ ดงันัน้ นกัพนนับอล ในนยันีก็้คือผู้บริโภคขา่วสาร หรือผู้ ใช้ส่ือ
เพ่ือตดิตามขา่วสาร และเกมการแขง่ขนั เชน่ English Premiere League 3 
 
จากการส ารวจเก่ียวกับการบริโภคส่ือพบว่า ประเภทของส่ือท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เป็นล าดบัท่ี คือ ส่ืออินเตอร์เน็ต (คิดเป็นร้อยละ 64.3) 2. ส่ือโทรทศัน์ (คิดเป็นร้อยละ 35.7) 
ขณะท่ีส่ือประเภทอ่ืนๆ เช่น หนงัสือพิมพ์ และรายการวิทย ุน่าจะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีใช้ติดตาม
ข่าวสารเช่นกัน แต่มีสัดส่วนท่ีน้อยลงไป ทัง้นีโ้ดยสอดคล้องไปกับประเภทของส่ือท่ีนิยมใช้เป็นช่อง
ทางการส่ือสารเพ่ือติดตามเร่ืองราวเก่ียวกับฟุตบอล ซึ่งส่ือท่ีนิยมใช้เป็นอนัดบั 1. คือส่ืออินเตอร์เน็ต 
(คิดเป็นร้อยละ 73.1) อันดบั 2 คือโทรทัศน์ (คิดเป็นร้อยละ 25.4) และล าดับ 3  คือ หนังสือพิมพ์
รายวนั/นิตยสาร (คดิเป็นร้อยละ 1.5) 

 
ตำรำงท่ี 5 แสดงสัดส่วนช่องทำงกำรส่ือสำรที่นิยมใช้ตดิตำมข่ำวสำรเก่ียวกับฟุตบอล 

ล ำดับที่ 
ช่องทำงที่ นิยมใช้ติดตำมข่ำวสำรเก่ียวกับ
ฟุตบอล  

สั ด ส่ ว น  ( ร้ อ ย ล ะ ) 
 

1 อินเตอร์เน็ต 73.1 
2 โทรทศัน์ 25.4 
3 หนงัสือพิมพ์รายวนั 1.5 
 รวม 100 

 
 
ในสว่นท่ีเก่ียวกบัเนือ้หา หรือรายการประเภทตา่งๆ ท่ีกลุ่มตวัอย่างนิยมตดิตาม พบวา่ รายการกีฬาคือ
ประเภทรายการท่ีติดตามกันมากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 48.6) และในจ านวนของกลุ่มท่ีตอบว่านิยม
ติดตามชมรายการกีฬาฟุตบอล พบว่า ร้อยละ 95.7 ตอบว่าติดตามข่าวสารเก่ียวกับวงการฟุตบอล 

                                                                    
3 English Premiere League – EPL เป็นรายการแขง่ขนัฟตุบอลอาชีพทีเ่ป็นท่ีนิยมอยา่งสงูในกลุม่แฟนบอลและนกั
พนนับอลในประเทศไทย การแขง่ขนัฟตุบอลอาชีพขององักฤษรายการนีไ้ด้การพฒันาระบบการแขง่ขยัและถกูท าให้
กลายเป็นสนิค้า ธุรกิจกีฬาฟตุบอลอยา่งเต็มรูปแบบ ผา่นการซือ้ลขิสทิธ์ิถ่ายทอดสดรายการแขง่ขนัผา่นโทรทศัน์
ระบบบอกรับสมาชิกทัง้ในเกาะองักฤษและประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ตัง้แตปี่ 2535 เป็นต้นมา (Weed 2006) 



28 
 

และเม่ือถามตอ่ไปว่า ในรายการเก่ียวกบักีฬาฟุตบอล เนือ้หารายการประเภทใดท่ีนิยมตดิตามกนัมาก
ท่ีสดุพบว่า สว่นใหญ่ (คดิเป็น ร้อยละ 64.2) ติดตามชมรายการถ่ายทอดเกมการแขง่ขนัเป็นอนัดบัแรก 
อนัดบัตอ่มาคือรายการข่าวสารทัว่ไปเก่ียวกับวงการฟุตบอล (คิดเป็นร้อยละ 26.9) และอนัดบั 3 คือ
รายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัฟตุบอล (คดิเป็นร้อยละ 9.0)  
 
อย่างไรก็ตาม เม่ือถามว่า ช่องทางหรือสถานท่ีใด ท่ีนิยมใช้ในการติดตามชมการถ่ายทอดสดเกมการ
แข่งขันพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า นิยมออกไปติดตามชมเกมการ
แข่งขนั (กบักลุม่เพ่ือน) ตามร้านอาหาร ผบั บาร์ มากท่ีสดุเป็นล าดบัแรก  (คิดเป็นร้อยละ 34.3) ล าดบั
ต่อมาคือ การติดตามชมผ่านอินเตอร์เน็ตในท่ีพกัอาศยั (คิดเป็นร้อยละ 32.8) ขณะท่ีการติดตามชม
การถ่ายสดเกมการแข่งขนัผ่านเคเบิลทีวีในท่ีพกัอาศยั มาเป็นอนัดบั 3 (คิดเป็นร้อยละ 28.4) ส่วนการ
ตดิตามชมผา่นโทรศพัท์มือถือ นิยมเป็นล าดบัท่ี 4 (คิดเป็นร้อยละ 3.0) และล าดบัสดุท้าย (ท่ีตอบ) คือ
อ่ืนๆ เชน่ โต๊ะบอล (คดิเป็นร้อยละ 1.5) 
 
ตำรำงท่ี 6 แสดงสัดส่วนช่องทำง/สถำนที่ ที่กลุ่มตัวอย่ำงนิยมตดิตำมกำรถ่ำยทอดสดฟุตบอล 

ล ำดับที่ 
ช่องทำง/สถำนที่  ที่ นิยมติดตำมกำร
ถ่ำยทอดสดฟุตบอล  

สั ด ส่ ว น  ( ร้ อ ย ล ะ ) 
 

1 ร้านอาหาร/ผบั/บาร์ 34.3 
2 Internetท่ีบ้านหรือหอพกั 32.8 
3 cable TV/ True Vision ท่ีบ้านหรือหอพกั 28.4 
4 ดผูา่นมือถือ 3.0 
5 อ่ืนๆ เชน่ โต๊ะบอล 1.5 
 รวม 100 

 
 
ทัง้นีเ้ม่ือสอบถามเก่ียวกบั ลีกการแขง่ขนัฟุตบอลอาชีพท่ีนิยมตดิตามชมผ่านการถ่ายทอดสด (ไม่วา่จะ
ผ่านส่ือ หรือช่องทาง/สถานท่ีใด) จากกลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ลีกการแข่งขนัฟุตบอล
อาชีพท่ีนิยมติดตามชมกันมากท่ีสุดเป็นอันดับ1 คือ 1. พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (คิดเป็นร้อยละ 79.7)  



29 
 

อนัดบั 2 คือ การตดิตามชมการแขง่ขนัของทีมชาตไิทย (ร้อยละ 7.2) อนัดบั 3 คือ ฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีก (ร้อยละ 5.8) อันดบั 4 คือ รายการแข่งขันสโมสรยุโรปแชมป์เปีย้นลีก (ร้อยละ 4.3) และอันดบั
ท้ายสดุคือ ลาลีกาสเปน และฟตุบอลเอฟเอคพัองักฤษ ซึง่มีสดัสว่นความนิยมเทา่กนั (คือร้อยละ 1.4) 
 
ตำรำงที่  7 แสดงสัดส่วนของควำมนิยมติดตำมชมกำรถ่ำยทอดสดเกมกำรแข่งขันฟุตบอล 
แยกตำมลีกกำรแข่งขันฟุตบอลอำชีพ  

ล ำดับที่ 
ลีกกำรแข่งขันฟุตบอลอำชีพที่ นิยมติดตำม
ในกำรถ่ำยทอดสด 

สั ด ส่ ว น  ( ร้ อ ย ล ะ ) 
 

1 พรีเมียร์ลีกองักฤษ 79.7 
2 การแขง่ขนัของทีมชาตไิทย 7.2 
3 ฟตุบอลไทยพรีเมียร์ลีก 5.8 
4 การแขง่ขนัสโมสรยโุรปแชมป์เปีย้นลีก 4.3 
5 ลาลีกาสเปน 1.4 
6 ฟตุบอลเอฟเอคพัองักฤษ 1.4 
 รวม 100 

 
 
2.3 แฟนคลับและกำรตดิตำมชมเชียร์กำรแข่งขันของทีมสโมสรฟุตบอล (เชียงใหม่เอฟซี) 
 
ข้อมูลส าคัญอีกส่วนหนึ่งในแบบสอบถามคือค าถามเก่ียวกับการเป็นสมาชิกฟนคลับของสโมสร
ฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซี และการติดตามชมเชียร์เกมการแข่งขนัของทีมสโมสรฟุตบอลทีมนี ้ของกลุ่ม
ตวัอยา่งผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งสว่นใหญ่ท างาน อาศยัใช้ชีวิตอยูใ่นเมืองเชียงใหม่ ผลการส ารวจพบว่า
กลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นสมาชิก (อย่างเป็นทางการ) ของสโมสรเชียงใหม่เอฟซี 
คิดเป็นร้อยละ 35.7 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มท่ีตอบว่า ไม่ได้เป็นสมาชิก (คิดเป็นร้อยละ 64.3) เกือบเท่าตวั 
อย่างไรก็ตามเม่ือถูกถามถึงความถ่ีในการติดตามชมเกมการแข่งขันหรือความนิยมท่ีมีต่อทีมสดมส
รเชียงใหม่เอฟซีพบว่า มีถึงร้อยละ 82.9 ของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบว่าติดตาม ขณะท่ีมีเพียงร้อยละ 17.1
ท่ีตอบวา่ไมไ่ด้ตดิตามชมเชียร์การแขง่ขนัของทีมสโมสรฟตุบอลเชียงใหมเ่อฟซี 
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ทัง้นีเ้ม่ือสอบถามต่อไปว่าในกรณีท่ีติดตามชมเชียร์การแข่งขนัของทีมสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซี 
เดินทางโดยยานพนะประเภทใด (เพ่ือท่ีจะยืนยันถึงสถานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
สมาชิกแฟนคลบั) พบว่าส่วนใหญ่ เดินทางโดยรถส่วนตวัคือมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ (คิดเป็นร้อยละ 
89.7) ขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบว่า เดนิทางกบัเพ่ือน/คนรู้จกั คดิเป็นร้อยละ 10.3 นอกจากนัน้เป็นการ
เดินทางโดยยานพาหนะอ่ืนๆ ประเด็นท่ีน่าสนใจตอ่ไป ก็คือว่าในกลุ่มท่ีติดตามชมเชียร์เกมการแข่งขนั
ของทีมสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซีถึงขอบสนาม (ทัง้เหย้าและเยือน) พบว่า ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 
60.3 ตอบว่านิยมเดินทางไปชมเชียร์การแข่งขนัในสนามเป็นกลุ่มโดยเดินทางไปกบัเพ่ือนหรือคนรู้จกั 
ขณะท่ี อีกประมาณร้อยละ 25.9 ตอบว่าเดินทางไปกบัแฟนหรือเพ่ือนตา่งเพศ และมีท่ีตอบวา่เดินทาง
ไปชมเชียร์เองเพียงล าพงั คิดเป็นร้อยละ 13.8 และเดินทางไปกับสมาชิกในครอบครัวมีเพียงร้อยละ 
3.4 ของกลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ข้อมูลเหล่านียื้นยนัและท าให้เป็นท่ีน่าสงัเกตได้ว่า 
กลุ่มแฟนบอล สว่นใหญ่นอกจากจะเป็นกลุ่มผู้ชายท่ีมีรายได้ระดบักลาง ท างานอยู่ในระบบ คือไมเ่ป็น
ลกูจ้างก็พนกังานหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ แม้ไมไ่ด้เป็นสมาชิกแฟนคลบัสโมสรฟุตบอลอย่าง
เป็นทางการ แต่ก็นิยมท่ีจะไปชมเชียร์เกมการแข่งขนัฟุตบอลในสนามกับกลุ่มเพ่ือน หรือคนรัก เพ่ือน
ตา่งเพศ เป็นส าคญั ทัง้นีอ้าจตีความตอ่ไปได้ว่า เกมการแข่งขนัฟตุบอล นอกจากจะกลายมาเป็นพืน้ท่ี
ของผู้ชายในสงัคมเมืองสมยัใหม่ ยงัเป็นพืน้ท่ีมีความหมายต่อกลุ่มแฟนบอลชายในแง่ท่ีเป็นกิจกรรม
รวมกลุ่ม หรือกิจกรรมทางสงัคมในกลุ่มเพ่ือน ซึ่งถือเป็นมิติหนึ่งของการแสดงออกและการประกอบ
สร้างวฒันธรรมความเป็นชาย หรือท าให้ ความเป็นชาย เป็นสิ่งท่ีมีความหมายขึน้มาได้นัน่เอง 
 
2.4 นักพนัน/กำรเล่นพนันบอล 
 
ผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจาก “แฟนบอล” และบคุคลทัว่ไปข้างต้น เม่ือแยกพิจารณาตอ่ไปเก่ียวกับ
ค าถามส าคญัของงานศกึษาวิจยัครัง้นีคื้อ การเล่นพนนับอล ค าตอบจากแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่า 
จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด มีผู้ ท่ีตอบว่าเล่นหรือเคยเล่นพนนับอล คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 64 และท่ีกลุ่ม
ท่ีตอบว่าไม่เคย/ไมเ่ล่นพนนับอลคดิเป็นร้อยละ 36 ของทัง้หมด ในจ านวนนีเ้ม่ือแยกพิจารณาตามเพศ
ของผู้ตอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบว่า เล่นหรือเคยเล่นพนันบอล เป็นผู้ ชายร้อยละ 93.3 ขณะท่ี
ผู้หญิงท่ีตอบว่า เล่นหรือเคยเล่นพนนับอล คิดเป็นสดัส่วนเพียง ร้อยละ 6.7 เท่านัน้ และเม่ือแยกตาม
สถานภาพการแตง่งานก็พบวา่ ในจ านวนนีแ้ยกเป็นคนโสดยงัไม่ได้แตง่งานถึงร้อยละ 83.7 ขณะท่ีกลุ่ม
ท่ีสมรสหรือแตง่งานแล้วคิดเป็นเพียงร้อยละ 16.3 จากประเด็นนีเ้ม่ือจ าแนกแยกแยะตอ่ไปว่า ในกลุ่ม
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ตวัอย่างท่ีเล่นหรือเคยเล่นพนนับอล เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มอาย ุพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมีอายุ
ระหว่าง 25-40 ปี โดยแยกเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ30-40 ปี คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 40 และกลุ่มท่ีอยู่
ในช่วงอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 35.6 ขณะท่ีกลุ่มอายุท่ีน้อยลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 21-24 มีคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 15.6 และกลุ่มท่ีอยุ่ในช่วงอายุ 18-20 คิดเป็นร้อยละ 8.9  หมายความว่าในกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเลน่หรือเคยเล่นพนนับอล มีแนวโน้มท่ีจะลดลงเม่ือคดิเป็นสดัส่วนเทียบกบัชว่งอายท่ีุน้อยลง 
ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 8 แสดงสัดส่วนช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงที่ เล่นหรือเคยเล่นพนันบอล 
ช่วงอำยุของผู้ท่ีเคยเล่นกำรพนันฟุตบอล สัดส่วน (ร้อยละ) 
30-40 40.0 
25-29 35.6 
21-24 15.6 
18-20 8.9 
40ขึน้ไป - 
รวม 100 

 
เม่ือพิจารณาตอ่ไปในด้านท่ีเก่ียวกบั การศกึษา รายได้และอาชีพ ผลจากการศกึษาส ารวจพบแนวโน้ม
ท่ีสอดคล้องกับภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง (ท่ีเล่นพนันบอล) ข้างต้นอย่างน่าสนใจว่า ส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ อาชีวศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี และ
มธัยมศกึษา คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 26.7, 15.6, 13.3 ตามล าดบั 
 
ส่วนในด้านรายได้และอาชีพของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบว่า เล่นหรือเคยเล่นพนนับอล ผลการส ารวจพบ
แนวโน้มท่ีน่าสนใจและยืนยนัว่า กลุ่มท่ีเล่นพนนับอล (ท่ีส่วนมากคือผู้ชายนัน้ – คือร้อยละ 93.3) ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้อยู่ในระดบักลางค่อนลงมาจนถึงระดบัล่าง คือ ต ่ากว่า 10000 บาทจนถึง 
20000 บาท โดยแยกเป็น กลุ่มท่ีมีรายได้ระหวา่ง 10000-14999 บาท คดิเป็นร้อยละ 37.8 จากทัง้หมด 
สว่นกลุม่ท่ีรายได้ต ่ากว่า 10000 และระหวา่ง 15000 – 19999 บาท คดิเป็นสดัสว่นร้อย 22.2 และร้อย
ละ 20 ตามล าดบั ทัง้นีใ้นสดัสว่นท่ีเหลือ ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีมีรายได้สงูกว่า 20000 บาทตอ่เดือนขึน้
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ไป พบว่ายิ่งรายได้สงูมากขึน้สดัส่วนของกลุ่มท่ีเล่นพนนับอลก็จะยิ่งลดลงไปตามล าดบั (ดเูพิ่มเติมใน
ตารางท่ี 10) ข้อมูลเก่ียวกับรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างท่ีเล่นพนนับอลดงักล่าวมีแนวโน้มสอด
ล้องไปกบัอาชีพการงานของพวกเขา กล่าวคือผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบวา่เคยเลน่พนนั
บอล ส่วนใหญ่คือกลุ่มท่ีมีอาชีพท างานเป็น พนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของ
ทัง้หมด รองลงมาคือกลุ่มท่ีประกอบอาชีพ เป็นพนกังานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่ม
นกัเรียน/นกัศึกษา ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 15.6 รวมเป็นร้อยละ 31.2  ของทัง้หมด ซึ่งก็ยงัคิด
เป็นสดัส่วนท่ีน้อยกว่ากลุ่มแรกท่ีท างานเป็นลูกจ้างเอกชน และอาชีพของกลุ่มนกัพนนับอลท่ีคิดเป็น
สดัส่วนแล้วมีล าดบัน้อยลงไป แตก็่ถือเป็นกลุม่ท่ีน่าสนใจคือ กลุ่มท่ีมาชีพค้าขาย หรือท าธุรกิจส่วนตัว
(ขนาดเล็ก) ซึง่คดิเป็นร้อยละ 11 ของทัง้หมด 

 
ตำรำงท่ี 9 แสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงที่เคยเล่นพนันบอล แยกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำของผู้ท่ีเคยเล่นกำรพนัน
ฟุตบอล 

สัดส่วน (ร้อยละ) 

ปริญญาตรี 40.0 
อาชีวศกึษา 26.7 
สงูกวา่ปริญญาตรี 15.6 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 13.3 
มธัยมศกึษาตอนต้น 4.4 
รวม 100 
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ตำรำงท่ี 10 แสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงที่เคยเล่นพนันบอล แยกตำมรำยได้ต่อเดือน  
รำยได้เฉล่ียต่อเดือน(บำท) 

ของผู้ท่ีเคยเล่นกำรพนันฟุตบอล 
สัดส่วน (ร้อยละ) 

10,000-14,999 37.8 
ต ่ากว่า 10,000 22.2 
15,000-19,999 20.0 
20,000-29,999 8.9 
40,000-49,999 4.4 
30,000-39,999 2.2 
50,000-69,999 2.2 
70,000-99,999 0 
100,000 ขึน้ไป 2.2 

รวม 100 
 
 
ตำรำงท่ี 11 แสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงที่เคยเล่นพนันบอล แยกตำมอำชีพ 

อำชีพของผู้ท่ีเคยเล่นกำรพนันฟุตบอล สัดส่วน (ร้อยละ) 
ลกูจ้างเอกชน 44.4 
พนกังานในหนว่ยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15.6 
นกัเรียน/นกัศกึษา 15.6 
ค้าขายธุรกิจสว่นตวั(ขนาดเล็ก) 11.1 
รับจ้างทัว่ไป 4.4 
เจ้าหน้าท่ีอปท./นกัการเมืองท้องถ่ิน 2.2 
เจ้าของธุรกิจ(ขนาดใหญ่) 2.2 
ไมไ่ด้ท างาน 2.2 
อ่ืนๆ 2.2 
รวม 100 
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ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์ไปกับการเล่นพนนับอลของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม คือการบริโภคส่ือ ประเภทของส่ือตลอดจนเนือ้หารายการ และการใช้ส่ือติดตามขา่วสาร
ในแวดวงฟุตบอล การติดตามชมรายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัในช่วงสุดสปัดาห์ ช่องทางหรือ
สถานท่ีท่ีนิยมเข้าไป และการเป็นหรือไม่เป็นแฟนคลบัของสโมสรฟุตบอลในเมืองท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ 
(คือสโมสรเชียงใหม่เอฟซี) แบบแผนการด าเนินชีวิต การเดินทาง ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมของ
สโมสรฟตุบอล หรือการตดิตามชมเชียร์เกมการแขง่ขนัในสนาม  ก็พบว่าแบบแผนและพฤตกิรรมตา่งๆ 
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยเล่นพนันบอล มีแนวโน้มท่ีไม่แตกต่างไปจากกลุ่มแฟนบอลทั่วไป ดังท่ีได้
อภิปรายไปก่อนหน้านี ้(ในหวัข้อ 2.2 และ 2.3) กล่าวคือนกัพนนับอลส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นกลุ่ม
ผู้ชายท่ีมีรายได้ระดบักลางจนไปถึงระดบัล่าง (โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยนี ้เป็นไปได้วา่ยงัอยู่ในวยั
ศกึษาเลา่เรียน – ประมาณร้อยละ 15.6 ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเลน่พนนับอล) ท างานอยู่ในระบบเงินเดือน 
คือหากไม่เป็นลกูจ้างเอกชน ก็มีอาชีพท างานเป็นพนกังานหนว่ยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และถึงแม้
พวกเขาจะไม่ได้เป็นแฟนคลับสโมสรฟุตบอล ทว่าก็นิยมท่ีจะไปชมเชียร์เกมการแข่งขันฟุตบอลใน
สนามกบักลุ่มเพ่ือน ในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ นัน่เอง ทัง้นีเ้ราอาจตีความตอ่ไปได้ว่า สอดคล้องไปกบั
วิถีการด าเนินชีวิตในสงัคมเมืองสมยัใหม่ของผู้ชายกลุม่นี ้ท่ีเวลาชีวิตของสว่นใหญ่ต้องถกูก าหนดและ
จ ากดัให้อยูใ่นท่ีท างาน เกมการแขง่ขนัฟุตบอล ไม่วา่จะเป็นเกมการแข่งขนัของลีกฟุตบอลอาชีพระดบั
โลก เช่น English Premiere League (ท่ีสามารถติดตามชมได้ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณทางทาง
โทรทศัน์หรือส่ืออินเตอร์เน็ต) หรือ Thai Premiere League (และ AIS Regional League ในกรณีของ
กลุ่มแฟนบอลเชียงใหม่เอฟซี) เกมการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพท่ีก าลงัได้รับการพฒันาและลงทุนอย่าง
คึกคกัในประเทศไทย นอกจากจะกลายมาเป็น “พืน้ท่ีของผู้ ชาย” ยังถือเป็น “พืน้ท่ีทางสังคม” ท่ีมี
ความหมายตอ่กลุ่มแฟนบอลชายท่ีด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมเมืองสมยัใหม่ ทัง้ในแง่ท่ีเป็นการประกอบ
สร้างวฒันธรรมกลุ่มหรือ “ความเป็นชมุชนแบบใหม่” ขึน้มา เป็นกิจกรรมทางสงัคมตา่งๆ ท่ีแสดงออก
ร่วมกนั ไม่ว่าผ่านการเป็นกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมสถาบนัการศกึษา หรือ เพ่ือนร่วมสมาชิกแฟน
คลบัของสโมสรฟตุบอลเดียวกนั ซึ่งถือเป็นมิตหินึ่งของการแสดงออกเชิงสงัคม การน าเสนอตวัตน และ
การประกอบสร้างวฒันธรรมความเป็นชาย หรือท าให้ ความเป็นชาย เป็นสิ่งท่ีมีความหมายขึน้มาได้
ผา่นการน าเสนออตัลกัษณ์กลุม่ (Group Identity) นัน่เอง 
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แฟนบอลตา่งวยั สว่นใหญ่คือกลุม่ผู้ชาย รอเข้าสนามชมการแขง่ขนัของทีมสโมสรเชียงใหมเ่อฟซี  

บริเวณด้านหน้าสนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่ 
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บรรยากาศหน้าประตทูางเข้า สนามกีฬาสนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม ่ 
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รถจกัรยานยนตร์ของแฟนบอล ทีมสโมสรเชียงใหมเ่อฟซี จอดแรงรายจ านวนมาก 

ด้านนอกสนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม ่ 
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บรรยากาศในสนามแขง่ขนั สนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่ 
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การรวมเลน่ฟตุบอลในสนามหญ้าเทียม กิจกรรมยอดนิยมของกลุม่ผู้ชายท่ีส่วนใหญ่คือเพ่ือร่วมรุ่น 

หรือเพ่ือนร่วมงาน มกัใช้เป็น “พืน้ท่ีกลาง” รวมตวักนั เพ่ือออกก าลงัและด าเนินกิจกรรมทางสงัคม

ตา่งๆ ร่วมกนัในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์ 
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การจดักิจกรรมงานสงัสรรค์ประจ าปีของกลุม่เพ่ือนร่วมสถาบนั เพ่ือนร่วมงาน ท่ีนดักนัเลน่ฟตุบอล

สนามหญ้าเทียมอยา่งสม ่าเสมอในชว่งสดุสปัดาห์ กระทัง่พฒันาความสมัพนัธ์กลายเป็น “กลุม่ก๊วน

ทางสงัคม” บางทีมีปารืตีแ้ละจ้าง pretty สาว มาบริการสร้างสีสนัในงานด้วย 
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3. พนันบอล  

ปฏิบัตกิำรและควำมหมำยในชีวติประจ ำวัน 
 
 
จากบทท่ี 2 ซึ่งได้น าเสนอผลการส ารวจภาพรวมเก่ียวกับการติดตามชมเกมการแข่งขนัฟุตบอลและ
การเล่นพนนับอลของกลุ่มผู้คนท่ีนิยมติดตามชมเกมการแข่งขนับอลในเมืองเชียงใหม่ ในบทนีจ้ะได้
น าเสนอความเข้าใจเก่ียวกับแบบแผนการด าเนินชีวิตตลอดจนกิจกรรมทางสงัคมต่างๆ ท่ีเก่ียวพนัไป
กับการเล่นพนันบอลของกลุ่มผู้ ชายอายุระหว่าง 18-40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีงานวิจัยนีมี้
สมมุติฐานเบือ้งต้นว่าคือกลุ่มท่ี  นอกจากจะนิยมติดตามชมรายการเกมการแข่งขันฟุตบอลทาง
จอโทรทัศน์ (โดยเฉพาะฟตุบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ) และเกมการแข่งขันในสนาม (คือฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก – กรณีศกึษาในท่ีนีคื้อ เกมการแข่งขนัดิวิชัน่ 2 หรือ “เอไอเอสลีกภูมิภาค” สนามเหย้า/เจ้า
บ้านของทีม Chiang Mai FC) ยงัเป็นกลุ่มท่ีบางส่วนเล่นพนนับอลอย่างสม ่าเสมอ การน าเสนอข้อมูล
จะเร่ิมจาก (1) รูปแบบและเครือข่ายของการเลน่พนนับอล (2) ภาพรวมเก่ียวกบัภมูิหลงัทางสงัคมและ
แบบแผนของการเล่นพนนับอลของผู้ชาย จากนัน้จะน าเสนอ (3) ข้อมูลเชิงพรรณาซึ่งได้มาจากการ
สงัเกตกุารณ์และการสมัภาษณ์ เก่ียวกบัการเลน่พนนับอลในบริบทของพืน้ท่ีทางสงัคมท่ีสมัพนัธ์ไปกบั
วิถีการด าเนินชีวิตในสงัคมเมืองเชียงใหมข่องกลุม่นกัพนนับอลชายกลุ่มนี ้ซึง่สว่นมากมกัเป็นชว่งเวลา
ตัง้แตเ่ย็นถึงเดก็ในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์ ก่อนท่ีจะสรุปอภิปรายผลการศกึษาวิจยัครัง้นีใ้นบทท่ี 4  
 
3.1 รูปแบบและเครือข่ายของการเล่นพนันบอลในปัจจุบัน 
 
จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ทัง้คนในวงการและผู้ เล่นท่ีมีประสบการณ์ 
กลา่วได้ว่าปัจจบุนัรูปแบบของการเล่นพนนับอล มีความเปล่ียนแปลงไปอย่างมากจากชว่ง 10 ปีท่ีผา่น
มาก่อนหน้านี ้กล่าวคือ 10 กว่าปีก่อนการเล่นพนันบอลโดยทัว่ไปนิยมท่ีจะเล่นผ่าน “โต๊ะบอล” ซึ่งตัง้
เป็นหลกัแหล่งชดัเจน และโดยส่วนมาก โต๊ะบอลเหล่านัน้จะตัง้ปะปนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการพนนั/
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การเลน่เกมชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะโต๊ะสนุ้กเก้อ กระทัง่คอ่ยๆ พฒันามาเป็นร้านเกมส์ บริการอินเตอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ จากการสมัภาษณ์นักพนนับอลหลายคน เร่ิมเล่นพนันบอลจากการไปโต๊ะสนุ้กเก้อกับ
เพ่ือนๆ เม่ือเห็นว่ามีการเลน่พนนับอลจึงลองเลน่ตามไปด้วย ปัจจบุนัเม่ือมีการแพร่กระจายของการใช้ 
Internet ในการเล่นพนันบอล/เปิดโต๊ะบอลออนไลน์กันอย่างแพร่หลายมากขึน้  นักพนันบอลหลาย
สว่นจงึเร่ิมปรับเปล่ียนมาเล่นพนนับอลแบบออนไลน์มากขึน้ เช่น sbobet  อยา่งไรก็ตามความสมัพนัธ์
ระหว่างนกัพนันบอลกับเจ้ามือโต๊ะบอล และเครือข่ายความสมัพนัธ์ ความไว้เนือ้เช่ือใจกันก็ยังเป็น
เง่ือนไขส าคญัของการเลน่พนนับอลอยูเ่ชน่เดมิ (ดงัจะอภิปรายตอ่ข้างหน้า) 
 
โดยทัว่ไป เจ้ามือโต๊ะบอล มกัจะมีลูกน้อง หรือ “เด็กเดินโพย” ท่ีคอยช่วยติดตอ่ให้ “เครดิต” การแทง 
หรือรับแทงพนันจากลูกค้าท่ีส่วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยกัน นักพนันบอลบางรายหากรู้จักสนิทสนมกับ
เจ้าของโต๊ะบอล หรือเด็กเดินโพย มักจะได้รับ user เป็นของตวัเอง สามารถใช้เล่นแทงพนันบอลได้
ตลอดเวลา (ในวงเงินท่ีตกลงกัน หรือก าหนดไว้แล้ว) ก่อนหน้าท่ียงัไม่มีอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศพัท์ 
smartphone ใช้กนัอย่างแพร่หลาย นกัพนนับอลส่วนใหญ่มกัจะเล่นพนนัท่ีบ้าน หอพกั หรือตามโต๊ะ
บอล ปัจจบุนัมี โทรศพัท์ smartphone ใช้อย่างสะดวกและแพร่หลาย เม่ือมีเครดติกบัเจ้ามือโต๊ะบอลก็
สามารถเล่นพนนับอลได้ผ่านโทรศพัท์ smartphone จากทุกท่ีทุกเวลา อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการ
ท างานภาคสนามสอดคล้องไปกบัข้อมลูจากการส ารวจโดยแบบสอบถามท่ียืนยนัว่า การเลน่พนนับอล
ผ่านโต๊ะบอล หรือ “คนกลาง” เช่น เด็กเดินโพย เพ่ือน คนรู้จกั ท่ีต้องอาศยัความคุ้นเคย ไว้เนือ้เช่ือใจ
กัน (หรือติดตามทวงหนีไ้ด้ !) ยงัเป็นแบบแผนการเล่นพนนับอลท่ีส่วนใหญ่นิยมเล่นกันอยู่โดยทัว่ไป 
คือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 45.2 และร้อยละ 28.6 ตามล าดบั (ดงัท่ีได้อภิปรายมาข้างต้น) ในส่วนต่อ
จากนีจ้ะได้น าเสนอภาพรวม รูปแบบและเครือขา่ยการเลน่พนนับอล 2 แบบส าคญัดงักลา่วพอสงัเขป 
 
พนนัผ่านโต๊ะบอล 
การเลน่พนนับอลกบัโต๊ะบอล มีลกัษณะส าคญั 2 ประการคือ  
1. เล่นพนนักบัโต๊ะบอลท่ีเปิดให้แทงและมีสถานท่ีตัง้อย่างเป็นหลกัแหล่ง การเล่นพนนั ผู้ เล่นต้องมาท่ี
โต๊ะบอล วางเงินสด แล้วน าเอาโพยบอลติดตวักลบัไปเลน่แทง การเล่นพนนับอลแบบนี ้ส าหรับเจ้ามือ
ส่วนใหญ่ “ลกูค้า” จะเป็นนกัพนนัขาจร ซึ่งมีวงเงินหมนุเวียนน้อย เด็กเดินโพยรายหนึ่งเล่าว่าการเล่น
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พนันบอลแบบนี ้ปัจจุบนัได้รับความนิยมน้อยลงมาก (โดยเฉพาะในช่วง 5-6 ปีท่ีผ่านมา) และส่วน
ใหญ่วงเงินท่ีเลน่แทงก็ไมส่งูมากนกั 
 
2. เล่นพนัน แทงผ่านโทรศพัท์ หรือ “คนกลาง” เช่น เด็กเดินโพย การเล่นพนันบอลแบบนีส้่วนใหญ่
เจ้ามือโต๊บอลจะใช้ระบบเครดิต คือ ผู้ เล่นแทงทายผลการแข่งขนัไปก่อนแล้วค่อยมาจ่ายเงิน (หรือรับ
เงินท่ีแทงได้) กบัเจ้ามือโต๊ะบอลในภายหลงั โดยจะมีการนดัเคลียร์เงินพนนับอลกันเป็นรอบๆไป เช่น 
ทกุวนัองัคารกบัวนัศกุร์ เป็นต้น ทัง้นีฝ่้ายเจ้ามือโต๊ะบอลอาจมีการลดหย่อนผอ่นผนัให้ลกูค้าขาประจ า
ได้บ้าง เพราะส่วนใหญ่นกัพนนับอลกลุ่มท่ีสามารถเล่นแบบระบบเครดิตนีไ้ด้ จะต้องรู้จกักันมีความ
สนิทสนมไว้เนือ้เช่ือใจกนัระหว่างเจ้ามือโต๊ะบอล หรือเด็กเดินโพย กับกลุ่มนกัพนนับอลในระดบัหนึ่ง 
ปัจจบุนัการเลน่พนนับอลในลกัษณะนีน้่าเป็นระบบท่ียงัได้รับความนิยมมากท่ีสดุ จนเกิดเป็นเครือขา่ย
ท่ีมีสมาชิกนกัพนนับอลจ านวนมหาศาล และขณะเดียวกนัจึงน่าจะเป็นระบบการเล่นท่ีมีวงเงินสะพดั
มากท่ีสุดด้วย นกัพนนับอลท่ีเล่นแบบนีจ้ึงมกัจะเล่นอย่างจริงจงั หรือเล่นเป็น “อาชีพ” นกัพนนับอล
อาชีพเหล่านีจ้ะต้อง “ลงทนุ” หาข้อมูลเก่ียวกับความเคล่ือนไหวในแวดวงฟุตบอล การซือ้ขายนกัเตะ 
โปรแกรมการแข่งขัน จนไปถึงความพร้อมของนกัแตะและแผนการเล่นท่ีคาดว่า ผู้จัดการทีมสโมสร
ฟตุบอลนัน้จะวางแผน หรือต้องแก้ไขสถานการณ์ตา่งๆ อยา่งไร ทัง้นีเ้น่ืองจากเกมการแขง่ขนัฟตุบอลมี
หลายนดัในหนึ่งฤดกูารแข่งขนั และมีหลายรายการเกมการแข่งขนั ท่ีทีมสโมสรหนึ่งๆ จะต้องเข้าร่วม
แข่งขนั ข้อมูลความเคล่ือนไหวเหล่านีคื้อ “ความรู้” และประสบการณ์ท่ีนักพนนัจ าเป็นต้องมีและใช้
ประกอบการตดัสินใจในการแทงพนนัผลการแขง่ขนัฟุตบอลในแตล่ะคืน หลายๆ กรณี ข้อมลูขา่วสารท่ี
จ าเป็นต้องลงทนุซือ้ จงึมาจากหลายชอ่งทางการส่ือสาร ไมว่่าจะเป็น หนงัสือพิมพ์ website หรือแม้แต่
กลุม่เพ่ือนนกัพนนั เจา่มือโต๊ะบอลในสถานท่ีนัน้ๆ เองด้วย 

 
ท่ีตัง้ของโต๊ะบอลในเมืองใหญ่ (เชน่ในเมืองเชียงใหม)่ โดยทัว่ไปจะเปิดกระจายตวัไปทัว่ ตามยา่นตา่งๆ 
ของเมือง คล้ายๆกับลกัษณะการกระจุกตวั หรือท่ีตัง้ของสถานบนัเทิง เช่นร้านเหล้าผบับาร์ (ดงัท่ีได้
อภิปรายมาข้างต้น) ทัง้นีต้ ารวจนายหนึ่งให้ข้อมลูว่า “โต๊ะบอล (ในเชียงใหม่) มีอยู่ทัว่ไป แตท่ี่กระจุก
ตวัหนาแน่นหน่อยก็แถวๆ หลงัมหาวิทยาลยัช่ือดงั มีจะมีอยู่แห่งละประมาณ 3 - 4 โต๊ะ ส่วนย่านท่ีมี
โต๊ะบอลมากขึน้มาอีกหน่อย (เน่ืองจากเป็นยา่นท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น กลางเมือง) ก็แถวสนัติธรรม และ
ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลยัราชภัฏ) ซึ่งจะมีประมาณ 5-6 โต๊ะ ในบริเวณดงักล่าวเป็นท่ีตัง้ของโต๊ะบอลท่ี
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ใหญ่ท่ีสดุในเมืองเชียงใหม ่นอกเหนือจากนีโ้ต๊ะบอลเล็กๆ มกักระจายตวัไปตามสถานท่ีตา่งๆ เช่นท่ีพกั
คนงาน หรือย่านโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม กล่าวคือโต๊ะบอลส่วนใหญ่ มีลกัษณะคล้ายกัน คือไม่ได้
ลึกลบัซบัซ้อนมากมายนกั แตก็่ไม่เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ทว่าตัง้อยู่ในบริเวณย่านชุมชนท่ีมีผู้คน
ผ่านไปผ่านมา คนในละแวก หรือย่านนัน้ๆ มกัจะรู้จกัและคุ้นเคยกับเจ้ามือโต๊บอล หรือเด็กเดินโพย
เป็นอย่างดี เช่นกรณีของโต๊ะบอลแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่ใกล้ๆ มหาวิทยาลยัช่ือดงัในเมืองเชียงใหม่ เม่ือเดิน
เข้าไปในร้าน หรือโต๊ะบอลดงักล่าว เราจะพบพนกังานของร้านนัง่หน้าเค้าเตอร์ หรือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
ใกล้ๆ กันในร้าน มีคอมพิวเตอร์ตัง้อยู่อีกราวๆ 2-3 เคร่ืองท่ีเตรียมเปิดทิง้ไว้ให้ลูกค้าเขามาใช้บริการ 
โดยทั่วไปในโต๊ะบอลหนึ่งจะต้องมีหนังสือพิมพ์กีฬา (วิเคราะห์เกมการแข่งขัน และรายงานความ
เคล่ือนไหวในแวดวงฟุตบอล) ไว้บริการลกูค้าท่ีเข้ามาแทงพนนัเปิดอ่านเสมอ ปัจจบุนัหลยๆ โต๊ะบอล 
เช่นเดียวกบัรายนี ้เจ้าของโต๊ะบอลมกัจะเป็น “นายหน้า” ของเว็ปไซต์พนนับอลออนไลน์ คือ sbobet 
และคอยโฆษณาติดป้ายเรียกลูกค้าทั่วไป ให้สมัครเป็นผู้ เล่นผ่าน sbobet กับทางโต๊ะบอลนัน้ๆ ได้ 
โดยทั่วไปวงเงินท่ีใช้สมัครเล่นพนันออนไลน์ผ่านโต๊บอลแบบนี ้เร่ิมต้นท่ีจ านวน 1000 บาท ผู้ เล่น
สามารถเดินมาเคลียร์เงินเครดิตพนนักับโต๊ะบอลได้ทุกวนั นอกจากนี ้เกือบทุกโต๊ะบอลยงัมีเว็บไซต์
พนนับอลออนไลน์ของตวัเองด้วย ท่ีเปิดให้ลูกค้าสามารถสมคัรเป็นสมาชิกแทงพนนับอลด้วยตวัเอง
โดยวงเงินพนันมักเร่ิมต้นท่ี 500 บาท กล่าวได้ว่า ปัจจุบันโต๊ะบอลลักษณะท านองเดียวกันนี ้เป็น
รูปแบบและเครือขา่ยท่ีพบเห็นได้โดยทัว่ไปในสงัคมเมืองใหญ่ คือเปิดบริการรับแทงพนนัทัง้ 2 แบบ คือ
แบบออนไลน์ เจ้ามือโต๊ะบอลขายเครดิตให้ลูกค้าได้แทงพนันผ่านเว็ปไซต์พนนัออนไลน์เองโดยตรง 
(หรือมาใช้คอมพิวเตอร์ท่ีร้าน) และแบบทางผ่านโต๊ะบอล ไม่ว่าจะเดินมาแทงท่ีโต๊ะบอล หรือโทรศพัท์
ผ่าน “คนกลาง” หรือแทงพนนัผ่านเว็ปไซต์ของร้าน ซึ่งโดยทัว่ไปก็คือต้องเดินทางมาท่ีโต๊ะบอล และ
รูปแบบการเลน่พนนับอลแบบหลงันีเ้องท่ียงัคงเป็นท่ีนิยมกนัในกลุม่นกัพนนับอลส่วนใหญ่ 
 
เดก็เดินโพยของร้านนีเ้ลา่วา่ เหตท่ีุนกัพนนับอลชายยงันิยมเลน่พนนักบัโต๊ะบอลอยูเ่ป็นจ านวนมากนัน้
เป็นเพราะว่า ส่วนใหญ่นักพนันบอลจะเป็นขาประจ าท่ีรู้จกักับเจ้ามือโต๊ะบอล หรือเด็กเดินโพยเป็น
อย่างดี เครือข่ายและความไว้เนือ้เช่ือใจกัน ถือเป็นสิ่งส าคญัในวงการของนักพนัน เจ้ามือโต๊ะบอล
มกัจะมีความยืดหยุ่น ให้ credit กบัลกูค้า ซึ่งท าให้ลกูค้านกัพนนับอล สามารถจะเล่นพนนัในวงเงินท่ี
มากกว่าท่ีตกลงกนัไว้ได้ โดยเฉพาะในกรณีท่ีคืนนัน้มีเกมการแข่งขนัหลายคูแ่ละนกัพนนับอลต้องการ
จะเล่น ในทางกลบักนั การเล่นพนนับอลออนไลน์ นอกจากผู้ เล่นจะไมส่ามารถผ่อนผนัการช าระหนีไ้ด้ 
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ยงัจ าเป็นต้องมี credit (คือต้องน าเงินใส่ไว้ในบญัชี) ซึ่งนกัพนนับอลส่วนมาก (ผู้ มีรายได้ระดบักลาง) 
มกัไม่นิยมท่ีจะต้องวางเงินไปก่อน ส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะเล่นพนนัผ่านโต๊ะบอลมากกว่า และฝ่ายโต๊
บอลเอง ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก ท่ีอยากได้ลกูค้าจึงต้องสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ กับลูกค้าของตน 
และมีกลยุทธ์ดึงดดูลูกค้าด้วยการเปิด credit ให้นกัพนนัก่อน การเล่นพนนับอลโดยทัว่ไปจึงเป็นการ
เลน่แบบ “แทงก่อนจา่ยทีหลงั” บอ่ยครัง้จงึน าไปสูปั่ญหาเร่ืองการทวงหนีน้ัน่เอง  
 
การเปิดโต๊ะบอล นอกจากจะอาศยัการสร้างเครือข่ายความสมัพันธ์กับลูกค้านกัพนัน การให้บริการ 
ความสะดวกและความเป็นกันเองตา่งๆ ในร้านนัน้ๆ ยงัอาจจ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ  ด้วยเช่น 
การตัง้จอโทรทศัน์เปิดให้ลูกค้าติดตามชมรายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนั การอฟัเดทติดตามผล
การแข่งขนั และการเปิดให้เลน่พนนัชนิดอ่ืนๆ เชน่ การเลน่เกมส์พนนั winning eleven (เกมส์ฟุตบอลท่ี
เล่นผ่านเคร่ือง play station) โดยมีรูปแบบการเล่นคือ เปิดเกมส์แล้วเลือกโหมดให้เกมส์ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เตะลกูโทษแขง่กนัเอง โดยเจ้ามือโต๊ะพนนัจะเป็นผู้ เลือกทีมท่ีจะให้เตะลูกโทษแขง่กนัมา 2 
ทีม จากนัน้ลกูค้านกัพนนัจะเลือกแทงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แล้วก็ปล่อยให้เกมส์แข่งเตะลกูโทษกนัเอง ซึ่งก็
จะรู้ผลรวดเร็วมาก (ไม่เกิน 5 นาที) ปัจจบุนัการเล่นพนนัแบบนีใ้นโต๊ะบอลได้รับความนิยมในกลุ่มนกั
พนนัมากขึน้ และในทางกลบักนัก็กลายเป็นเกมการพนนัท่ีสร้างผลก าไรให้กบัโต๊ะบอลอยา่งมาก 
 
เค เจ้าของโต๊ะบอลแห่งหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า เพิ่งเข้าสู่วงการพนนับอลได้ไม่นาน คือราวๆ 4 ปีท่ีแล้ว ช่วง
นัน้เพิ่งเรียนจบใหม่ๆ และดิน้รนหางานท า กระทัง่เจอเพ่ือนคนหนึ่งท่ีท างานเป็นเด็กเดินโพยอยู่ จึงพา
ไปรู้จกักบัเจ้านาย และชวนเขาเร่ิมท าโต๊ะบอลตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา (โดยท าแบบ online) เค เล่าตอ่ว่า 
ก่อนจะมาเป็นเจ้ามือพนันบอลออนไลน์ ไม่เคยรู้เร่ืองฟุตบอลมาก่อนเลย แต่เขามองว่า “การเป็น
เจ้ามือโต๊ะบอล คืออาชีพอย่างหนึ่ง การท าพนนับอลแบบออนไลน์ ต้องหาเครือข่าย ชวนคนมาแทง
เยอะๆ ย่ิงมีสมาชิกมาแทงมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนมากเท่านัน้ คล้ายๆ กบัการท าธุรกิจขาย
ตรงท่ีผู้ขายจะได้คา่คอมมิสชัน่ นอกจากนีย้งัต้องพยายามสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าออนไลน์ท่ีมีอยู่
เดมิวา่ (เจ้ามือ) จะไม่หนี ไมโ่กง (เพราะแบบออนไลน์โกงกนัได้ง่ายกว่าแบบโต๊ะ) และการเปิดโต๊ะบอล
ยงัต้องอาศยัการขยายกลุ่มผู้ เล่นพนนับอลแบบออนไลน์ให้กว้างขวางกว่าเดิม (แต่กรณีของ เค ยงัไม่
คอ่ยส าเร็จมากนกั เพราะลกูค้าสว่นใหญ่ยงัไมน่ิยมเลน่แบบออนไลน์)  
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โต๊ะบอลของ เค เป็นห้องเช่าแบง่เป็น 2 ล็อก ล็อกหนึ่งส าหรับรับเล่นพนนับอล อีกล็อกหนึ่งส าหรับรับ
เล่นพนนัเกมส์ winning  นอกจากนัน้ยงัมีโต๊ะพลูอยู่ด้วย อีก 2 โต๊ะ โต๊ะบอลของเค จ้างเดก็เดินโพยไว้ 
6 คน (เป็นรุ่นน้องท่ีรู้จกัคุ้นเคยกนัเกือบทัง้หมด เพราะต้องเลือกคนท่ีไว้ใจได้) ให้เงินเดือนคนละ 7,500 
บาท สว่นใหญ่ท าหน้าท่ีให้ท าข้อมลูเก่ียวกบัการเลน่พนนับอลออนไลน์กบัลกูค้า วงเงินหมนุเวียนในแต่
ละวนั ท่ีผ่านโต๊ะบอลของเค เฉล่ียราวๆ วนัละ 9000 บาท ส่วนในช่วงสุดสปัดาห์จะเพิ่มขึน้เป็นราวๆ 
คือละ 50000 บาท อย่างไรก็ตามมีส่วนท่ีเรียกว่า “ภาษีใต้ดิน” ท่ีต้องจ่ายให้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ เดือนละ
ประมาณ 120000 บาท การเปิดโต๊ะบอลในสงัคมไทย เอาเข้าจริงจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย และใช่ว่าใครก็ท า
ได้ ในทางกลบักนัคือกิจการการพนนัท่ียงัคงจ ากดัวงอยูใ่นเครือข่ายหนึง่ๆ เทา่นัน้ 
 
กลุม่ลกูค้าประจ าในโต๊ะบอลของเค อาจแบง่ได้ 4 กลุม่ดงันี ้
1. กลุ่มคนหาเช้ากินค ่า นักพนันบอลกลุ่มนี  ้ชอบแทงแบบบอลชุด หรือเรียกว่า “สเต๊ป” มากท่ีสุด 
เพราะสามารถแทงขัน้ต ่าได้ท่ี 50 บาท รายหนึง่อาจเล่นหลายใบ เช่น แทง 10 คู ่50 บาท แตแ่ทง 3 ใบ 
ลงุคนหนึ่ง มาเล่นแบบนีทุ้กวนั ลกูค้ากลุ่มนีม้กัจะสงัสรรค์กันมาก่อนแล้ว และไม่ได้มาเล่นพนนับอล
อย่างเดียว แต่มาเล่นแทง winning และเล่นพูลไปด้วย ส่วนเม่ือถึงเวลาถ่ายทอดสดเกมการแข่งขัน
ฟตุบอล พวกเขาก็จะย้ายไปดใูนร้านเหล้าเล็กๆ ท่ีตัง้อยูข้่างๆ โต๊ะบอลนัน่เอง  
 
2. กลุ่มมนษุย์เงินเดือน ลกูค้านกัพนนักลุ่มนี ้ส่วนใหญ่ท างานเป็นลกูจ้างเอกชน สงัเกตได้จากชดุแตง่
กายและป้ายของบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ท่ีติดอยู่ เช่น พนักงาน Home pro / Big C / Pizza เป็นต้น 
ลูกค้านักพนันบอลกลุ่มนีจ้ะไม่มาสุงสิงอยู่ท่ีโต๊ะบอลนานมากนัก ส่วนใหญ่แทงพนนัเสร็จก็จะกลับ
ออกไปจากร้านเลย อย่างไรก็ตามพวกเขาจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมลูนานพอสมควร สงัเกตจาก
การนัง่อ่านหนงัสือพิมพ์ในร้าน  เค เล่าว่านักพนนับอลกลุ่มนี ้มีรูปแบบการเล่นพนนับอลท่ีหลากหลาย 
สว่นใหญ่เล่นพนนับอลทัง้แบบแทง step (วงเงินเฉล่ียสงูกว่ากลุ่มแรก 3-4 เท่า เชน่ เลน่ 3 คู ่200 บาท 
2 ใบ เป็นต้น) และแบบแทงพนันคู่เดียว หรือเรียกว่า “แทงทีมเต็ง” แต่ก็ในวงเงินท่ีไม่สูงมากนัก 
สว่นมากไมเ่กิน 500 บาท 
 



47 
 

3. กลุม่นกัศกึษา แม้จะมีจ านวนไมม่ากนกัในร้านนี ้แตส่่วนใหญ่จะนิยมเลน่พนนับอลแบบออนไลน์กนั
หมด เข้าใจว่าเพราะความสะดวก ส่วนท่ีเล่นพนันบอลกับโต๊ะ จะนิยมเล่นแบบ step เป็นหลักและ
วงเงินไมส่งู คือราวๆ 2-300 บาท 
 
4. เจ้าของกิจการ หรือคนมีรายได้สูง ลูกค้านักพนนับอลกลุ่มนี ้ส่วนใหญ่จะไม่เคยเจอตวักันเพราะ
นิยมโทรศพัท์มาแทงกบัทางร้านมากกว่า ส่วนมากนิยมเล่นพนนัแบบแทงทีมเต็ง คูเ่ดียว ด้วยวงเงินสงู 
ตัง้แต ่30,000 ถึง 200,000 บาทตอ่การแทงพนนัเกมการแขง่ขนัฟตุบอลหนึง่คู ่

 
พนนับอลออนไลน์  
ข้อมลูจากโต๊ะบอล สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจบุนัการเล่นพนนับอลออนไลน์ เร่ิมแพร่หลายมากขึน้ แม้จะ
ยงันิยมเล่นกนัน้อยในแวดวงนกัพนนับอลชายก็ตาม  ลกัษณะการเล่นพนนับอลออนไลน์ มี 2 รูปแบบ
หลกัๆ คือ  

1.แบบท่ีผู้ เลน่นกัพนนัสมคัรเลน่กบั website พนนับอลออนไลน์โดยตรง  
2.แบบท่ีผู้ เล่นนกัพนนั แทงผ่าน “คนกลาง” (ซึง่สว่นมากคือโต๊ะบอลนัน่เอง) ท่ีเป็น agent ของ 

website พนนับอลออนไลน์นัน้ๆ โดยโต๊ะบอล หรือคนกลางจะสร้างระบบเครดิตขาย user ปล่อยผ่าน
เครือข่ายนกัพนนับอลตอ่ๆกันไป ปัจจบุนัการเล่นพนนับอลออนไลน์แบบนีก้ าลงัได้รับความนิยมมาก
ขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีสามารถเข้าถึงและใช้ Internet เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนั เช่นมี
และใช้อปุกรณ์พวกโทรศพัท์ Smartphone หรือ Tablet  
 
การเล่นพนนับอลออนไลน์ สามารถเล่นได้ง่าย สะดวก และเล่นแทงพนนัได้ตลอด 90 นาทีท่ีเกมการ
แข่งขันด าเนินอยู่ และอาจสามารถเล่นได้ตลอดทัง้วัน เพราะปัจจุบันในวันหนึ่งๆ มีเกมการแข่งขัน
ฟตุบอลจดัขึน้แพร่กระจายไปตามทวีปตา่งๆ ทัว่โลก และหลายแบบ หลายระดบั ทัง้ ฟุตบอลหญิง เกม
การแข่งขนัระดบัเยาวชน ระดบัภูมิภาค และฟตุบอลลีกทกุระดบั) รวมถึงมีรูปแบบให้เลือกเล่นพนนัได้
หลายรูปแบบ ขณะท่ีกลุม่นกัพนนัท่ีชอบเล่นพนนับอลออนไลน์สว่นใหญ่ เห็นวา่ สะดวกและปลอดภยั
กว่าการไปเล่นพนนัท่ีโต๊ะพนนั คือไม่ต้องเส่ียงกับการถูกจบัฐานเล่นพนนั หรือถูกเบีย้วจากโต๊ะบอล 
ขณะท่ีในส่วนของโต๊ะบอลเอง ก็พยายามปรับตัวทางธุรกิจมาสู่การให้บริการการเล่นพนันบอล
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ออนไลน์มากขึน้ ส่วนหนึ่งเพ่ือหลีกเล่ียงความผิดทางกฎหมาย และน่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายท่ีต้อง
เสีย “ภาษีใต้ดนิ” ท่ีสงูมากในแตล่ะเดือนให้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วยนัน่เอง 
 
3.2 นักพนันบอลชาย ข้อมูลท่ัวไปจากผลการส ารวจ 
 
ดงัท่ีได้น าเสนอไปในตอนท้าย (หวัข้อ 2.4) ในบทท่ีแล้วว่า ข้อมูลจากการส ารวจพบว่า นกัพนนับอล
กลุ่มใหญ่ (ในเมืองเชียงใหม่) คือกลุ่มผู้ชายท่ีมีรายได้ระดบักลาง อายุระหว่าง 25-40 ปี ส่วนใหญ่ยงั
โสด และท างานเป็นลูกจ้างห้างร้านบริษัทเอกชน หรือกล่าวอีกอย่างหน่ีงคือเป็น “คนกลุ่มใหม่” ท่ี
เติบโตมากบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจในสงัคมไทย ท างานในระบบ เป็นมนษุย์เงินเดือน แม้ว่ารายได้
ตอ่เดือนจะไม่สงูมากนกั แตไ่ม่น้อยเสียทีเดียว ผู้ชายกลุ่มนีคื้อกลุ่มคนท่ีมีรายได้ระดบักลางท่ีสามารถ
เข้าถึงส่ือและอตุสาหกรรมกีฬาได้ แม้ชีวิตการงานจะเป็นเง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีก าหนดข้อจ ากัดเชิง
โครงสร้าง ทัง้ในเร่ืองของเวลาและความสามารถในการบริโภคความบนัเทิง ท่ีอย่างน้อยก็แตกต่าง
ออกไปจากชนชัน้กลางในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร ทัง้นีจ้ากข้อมลูจากการส ารวจ สามารถจดั
จ าแนกตามภูมิหลงัทางเศรษฐกิจลสงัคมและแบบแผนตา่งๆ เก่ียวกบัการเล่นพนนับอลของกลุ่มผู้ชาย
เหลา่นีไ้ด้ดงันี ้
 
จากจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด 70 ชดุ ซึ่งคดัแยกเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย อายรุะหว่าง 18-
40 ปีท่ีตอบว่าเล่นพนนับอล ได้ทัง้สิน้ 42 คน หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 จากทัง้หมด ในจ านวนนี ้
สามารถจ าแนกตามภูมิหลงัทางเศรษฐกิจและสงัคม หรือเสนอภาพบางส่วนเก่ียวกับชีวิตของกลุ่มนกั
พนนับอลในเมืองเชียงใหมไ่ด้ว่าคือกลุม่ผู้ชายโสดยงัไม่ได้แตง่งาน (คิดเป็นร้อยละ 82.5) ในกลุม่นีส้ว่น
ใหญ่มีอายุระหว่าง 21-29 ปี รองลงมาคือกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี และกลุ่มอายุ 18-20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 50, 40.5 และ 9.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ส่วนทางด้านอาชีพ รายได้ และการศกึษา ข้อมลู
จากการส ารวจแสดงให้เห็นวา่ กลุม่นกัพนนับอลชายสว่นใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนอยูท่ี่ 10,000 – 19,999 
บาทต่อเดือน โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.8 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 10,000 
บาท ต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีสัดส่วนท่ีเหลือคือกลุ่มท่ีมีรายได้ระหว่าง 
20,000 – 29,999 คิดเป็นร้อย 9.5 และกลุ่มท่ีมีรายได้สูงกว่านีคื้อตัง้แต่ 30,000 ขึน้ไปคิดเป็นเพียง
ราวๆ 10 เปอร์เซ็นต์ของทัง้หมด (ดูรายละเอียดในแผนภูมิข้างล่าง) ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาทางด้าน
การศึกษาก็สอดคล้องไปกับรายได้ต่อเดือนของผู้ ชายกลุ่มนี ้ท่ีส่วนใหญ่คือกลุ่มท่ีส าเร็จการศึกษา
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สงูสดุในระดบัปริญญาตรีและอาชีวศกึษา (คิดเป็นร้อยละ 40.5 และ 26.2 ตามล าดบั) ขณะท่ีกลุ่มท่ีมี
ระดับการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีและต ่ากว่าระดบัอาชีวศึกษา (คือระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลายและมธัยมศกึษาตอนต้น) มีสดัส่วนน้อยลงไป (คิดเป็นร้อยละ 16.7 , 11.9 และ 4.8) ตามล าดบั 
นักพนันบอลชายเหล่านีส้่วนใหญ่ท างานในระบบ แม้ส่วนใหญ่จะมีรายได้อยู่ในระดับกลาง (คือ
ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน) เป็นมนุษย์เงินเดือน ประกอบอาชีพเป็น ลูกจ้างเอกชน 
(ร้อยละ 42.9) พนกังานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 16.7) นอกจากนีเ้ป็นกลุ่มท่ีตอบว่า 
ค้าขาย/ท าธุรกิจส่วนตวั รับจ้างทัว่ไป (ร้อยละ 16.7) และยงัศกึษาเล่าเรียน (ร้อยละ 14.3) ส่วนกลุ่มท่ี
เหลือ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ (ร้อยละ 7.2) และไม่ได้ท างาน (ร้อยละ 2.4) เป็นต้น (ดู รายละเอียดใน
แผนภมูิข้างลา่ง) 

 
 
 

 
 

แผนภมูิแสดงสดัสว่นช่วงรายได้ตอ่เดือนของนกัพนนับอลชาย 
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แผนภมูิแสดงสดัสว่นอาชีพตา่งๆ ของกลุม่นกัพนนับอลชาย 
 

 
 
3.3 แบบแผนการเล่นพนันบอลและการใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 
จากการส ารวจ เม่ือพิจารณาตอ่ไปถึงแบบแผนการเลน่พนนับอลของกลุม่ผู้ชายท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-40 
ปี ซึ่งส่วนใหญ่ “คนกลุ่มใหม่” ท่ีมีรายได้อยู่ในระดบักลาง เป็นมนุษย์เงินเดือนท างานในระบบ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างเอกชน (ดงัท่ีได้อภิปรายเสนอไปข้างต้น) ข้อมูลจากการส ารวจโดย
แบบสอบถามในส่วนค าถามเก่ียวกับการเล่นพนันบอล พบว่า นักพนันบอลชายส่วนใหญ่ตอบว่า
มลูเหตจุูงใจในการเล่นพนนับอลของพวกเขานัน้โดยส่วนมากเป็นเร่ืองของ “ความบนัเทิง” กล่าวคือมี
ถึงร้อยละ 76.2 ท่ีตอบวา่ “เลน่พนนับอลเพราะได้ลุ้น/สนกุ” โดยมีเพียงร้อยละ 23.8 ท่ีไมเ่ลือกตอบข้อนี ้
ขณะท่ีมูลเหตท่ีุส าคญัรองลงไปในการเล่นพนนับอลของพวกเขา ท่ีส่วนใหญ่เลือกตอบคือ “เล่นพนนั
บอลเพราะชอบความเส่ียง/ท้าทาย” และ “เล่นพนนับอลเพราะเพ่ือน/ญาติ/คนรู้จกัชกัชวน” ซึ่งคิดเป็น
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ในสดัส่วนท่ีเท่ากนัคือร้อยละ 38.1 ในทางกลบักนัมีเพียงร้อยละ 19 ท่ีตอบว่า “เล่นพนนับอลเพราะได้
เงินง่าย” ขณะท่ีมีถึงร้อยละ 81 ท่ีไมเ่ลือกตอบข้อนี ้กลา่วคือไมเ่ห็นวา่การเลน่พนนับอลของตนนัน้ เป็น
เพราะอยากได้เงินหรือได้เงินง่ายนัน่เอง 
 
น่าสนใจต่อไปว่าเม่ือพิจารณาถึงรูปแบบของการเล่นพนนับอล ข้อมูลจากการส ารวจพบว่า นกัพนนั
บอลชายสว่นใหญ่ ยงัคงนิยมท่ีจะ  

(1) เล่นพนนับอลกับเจ้ามือรับแทงหรือ “โต๊ะบอล” ซึ่งเปิดด าเนินกิจการรับแทงพนนับอลอยู่
ตามยา่นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นในเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะย่านหอพกั สถานศกึษา สถานบนัเทิงยามค ่า
คืน คดิเป็นร้อยละ 45.2 ของทัง้หมด สว่นรูปแบบของการเลน่พนนับอลท่ีนิยมรองลงมาคือ  

(2) การเลน่พนนับอลแบบออนไลน์ (ร้อยละ 28.6) และ  
(3) การเล่นพนนัผา่น “คนกลาง” ไม่วา่จะเป็นเด็กเดนิโพยของโต๊ะพนนับอล หรือการแทงพนนั

ผา่น เพ่ือนหรือคนรู้จกัทางโทรศพัท์   
 
ข้อมูลในส่วนนีส้อดคล้องไปกับค าถามเก่ียวกับสถานท่ีท่ีนิยมเล่นพนนับอล ซึ่งส่วนใหญ่ (คือร้อยละ 
64.3) ตอบว่านิยมเล่นท่ีโต๊ะบอล และแน่นอนว่าส าหรับกลุ่มนกัพนนับอลชายท่ีส่วนใหญ่คือลูกจ้าง
เอกชนผู้ มีรายได้ระดบักลาง ช่วงเวลาท่ีนิยมเล่นพนันกันมากท่ีสุดคือช่วงเย็นถึงดึกของวันหยุดสุด
สปัดาห์ หรือวนัเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของเกมการแข่งขนัฟุตบอลลีกต่างๆ จากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ ท่ีมีการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัทางโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 
(ปัจจุบันคือบริษัทเคเบิลทีวี CTH ซึ่งได้ซือ้ลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดและเผยแพร่เกมการแข่งขันใน
ประเทศไทย) และเวลาของการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนั “ตามปกติ” จะเป็นเวลาช่วงค ่าจนถึงดึก
ของวันหยุดสุดสัปดาห์ อันเป็นช่วงเวลาท่ีพวกเขาได้มีโอกาสพักผ่อนจากการท างานตลอดสัปดาห์
ท างานและจากช่วงเวลาท างานตอนกลางวนันัน่เอง อนัสมัพนัธ์ไปกบัค าตอบเก่ียวกบัค าถามในหมวด
สุดท้ายเก่ีบวกับการใช้ชีวิตกลาง คือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่ีนักพนันบอลชายส่วนใหญ่เกือบ
ทัง้หมด (คือร้อยละ 97.6) ตอบว่า นิยมออกไปเท่ียวสงัสรรค์ยามค ่าคืนและสถานท่ีท่ีพวกเขา (ร้อยละ 
92.7) นิยมเลือกไปใช้ชีวิตกลางคืนเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจและตดิตามชมการถ่ายทอดสดเกมการแขง่ขนั
ฟุตบอลก็คือร้านอาหาร ผบั บาร์ ซึ่งปัจจุบนัเปิดด าเนินกิจการขายอาหาร เคร่ืองด่ืม (โดยเฉพาะเหล้า
และเบียร์) ควบคูไ่ปกบัการให้บริการโดยพนกังานสาวเสร์ิฟและการถ่ายทอดสดเกมการแขง่ขนัฟตุบอล
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ผ่านจอโทรทัศน์ในสถานบริการนัน้ๆ อย่างแพร่หลายในเมืองเชียงใหม่ (และตามหัวเมืองใหญ่ใน
ภมูิภาคอ่ืนของประเทศและกรุงเทพมหานคร) ในส่วนตอ่จากนีจ้ะได้พรรณาถึงสถานบนัเทิงยามค ่าคืน
และกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดในพืน้ท่ีทางสงัคมดงักล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฉากชีวิตบางส่วนของนกัพนนั
บอลชายในบริบทของสงัคมเมืองเชียงใหมพ่อสงัเขป 
 
3.4 ร้านเหล้า ผับ บาร์ และการผลิตซ า้ความเป็นชาย 
 
ส าหรับแฟนบอลและนกัพนนับอลชาย นอกจากการเดินทางเข้าไปชมเชียร์เกมการแข่งขนัฟุตบอลใน
สนาม (คือไทยพรีเมียร์ลีก และในกรณีของเมืองเชียงใหม ่ปี 2556 คือฟตุบอลเอไอเอสลีกภมูิภาค) การ
ติดตามชมการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัฟุตบอลได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ “ตารางกิจกรรม” ใน
การด าเนินชีวิตในสงัคมเมืองเชียงใหม่ของพวกเขาอย่างสมัพนัธ์แนบแน่น ปรากฏการณ์การแข่งขัน
แย่งกันประมูลเพ่ือซือ้ลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปี พ.ศ. 
2556 ด้วยมลูคา่การซือ้ขายท่ีสงูมหาศาลอยา่งไมเ่คยเป็นมาก่อน (ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในภาคผนวก) 
น่าจะสะท้อนและยืนยนัถึงกระแสความนิยมของผู้ชมในสงัคมไทยท่ีมีต่อรายการถ่ายทอดสดเกมการ
แข่งขันฟุตบอลได้เป็นอย่างดี ทัง้นีโ้ดยทั่วไปแบบแผนของการติตามรับชมการถ่ายทอดสดเกมการ
แขง่ขนัดงักลา่วอาจแยกเป็น 3 รูปแบบส าคญั คือ  

1. การตดิตามรับชมในท่ีพกัอาศยั  
2. การตดิตามรับชมการถ่ายทอดเกมการแขง่ขนัในร้านอาหาร ผบั บาร์ ยามค ่าคืน  
3 . การติดตามรับชมกิจกรรมการถ่ายทอดสดเพ่ือเชียร์เกมการแข่งขนัระหว่างสโมสรชัน้น า 

เชน่ ระหว่างสโมสรแมนเซสเตอร์ยไูนท์เตด็กบัสโมสรลิเวอร์พลู หรือท่ีมกัจะเรียกกนัตดิปาดว่า “ศกึแดง
เดือด” ซึ่งมกัจะเป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้ตามห้างสรรพสินค้า หรือลานจอดรถของสถานีโทรทศัน์ โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างรายการหรือสถานีโทรทศน์ัและบริษัทขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเบียร์  
ส าหรับกลุม่นกัพนนับอลชาย  
 
รูปแบบของการตดิตามชมการถ่ายทอดสดเกมการแขง่ขนัในสถานท่ีท่ีแตกตา่งกนัจงึน าไปสูบ่รรยากาศ 
กิจกรรม และความหมายทางวฒันธรรม ท่ีเก่ียวเน่ืองไปกับการชมเชียร์เกมการแข่งขันฟุตบอลและ
ความหมายทางจอโทรทศัน์ท่ีแตกตา่งกนัตามไปด้วย 
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ในเมืองเชียงใหม่ (และตามหวัเมืองใหญ่ในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ) การติดตามชมเกมการแข่งขนั
ฟตุบอล ตามร้านเหล้า ผบั บาร์ ถือเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมเป็นอยา่งสงูในกลุม่ผู้ชายวยัท างานผู้
มีรายได้ระดบักลาง (ดงัท่ีกล่าวไปข้างต้น) สงัเกตได้จากรูปแบบของการให้บริการตามร้านอาหาร ผบั
บาร์และสถานบนัเทิงประเภทนีท่ี้เพิ่มขึน้อย่างแพร่หลายในพืน้ท่ีเมือง (ในกรณีของเมืองเชียงใหม่คือ
ตามย่านสถานบนัเทิงส าคญั เช่น บนถนนนิมมานเหมินท์ ประตเูชียงใหม่ ย่านสนัติธรรม ย่านประตู
หายยา และตามสถานบนัเทิงบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลยั ตา่งๆ เป็นต้น)  ในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์ ใน
สถานบนัเทิงเหล่านี ้เรามกัพบเห็นกลุ่มลกูค้าจ านวนมากท่ีเดินทางมานัง่ด่ืมกิน สมุหวักนัฟังเพลง ด่ืม
กิน ตามประสามิตรสหาย เพ่ือนร่วมสถาบนั หรือเพ่ือนร่วมงาน ร่วมรุ่นโรงเรียน จากการสงัเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม เราพบว่า การติดตามชมการแข่งขนัฟุตบอลทางจอโทรทศัน์ในผบับาร์ (หรือแม้แตใ่น
สนามการแขง่ขนัจริง ในกรณีของแฟนบอลเชียงใหมเ่อฟซี) ร่วมไปกบักลุ่มเพ่ือนฝงู ควบคูไ่ปกบัการด่ืม
กิน ไม่ว่าเหล้าหรือเบียร์ นัน้ถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความหมายทางสงัคมสูงยิ่งต่อกลุ่มผู้ ชายวัยท างาน
เหล่านี ้กิจกรรมดงักล่าวนอกจากจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการพกัผ่อนหย่อนใจในช่วงสดุสปัดาห์ เป็น
กิจกรรมท่ีจะสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆ ให้กับพวกเขา ยงัถือเป็นกระบวนการช่วยสร้างสานมิตรภาพ 
ความเป็นเพ่ือน และพืน้ท่ีทางสงัคม ในกลุ่มผู้ชายได้อย่างเหนียวแน่นและมีความหมายตอ่ความเป็น
ชายของพวกเขา นอกเหนือจากการด่ืมกินเสพสิ่งมึนเมา ซึ่งในสงัคมไทย การได้ดิ่มกินหรือสามารถกิน
ดิ่มสิ่งมึนเมาได้ (โดยไม่ต้องขออนุญาตพ่อแม่อีกต่อไป) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความ
เป็นชาย อย่างน้อยก็ส าหรับกลุ่มผู้ชายในชนบทท่ีเป็นมาแตเ่ดิม และในวยัท างานผู้ มีรายได้น้ออย จน
มาถึงระดบักลาง  
 
บริการต่างๆ ท่ีร้านอาหารผบับาร์เหล่านี ้ต่างพยายามหยิบย่ืนให้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบท่ีเน้นตัง้
จอโทรทศัน์ขนาดใหญ่กลางร้านเพ่ือให้ บรรยากาศการตดิตามชมเกมการแขง่ขนัฟตุบอล “เสมือน” กบั
การเชียร์ฟตุบอลในสนามจริงๆ โดยมีพนกังานสาวสวยซึง่ส่วนใหญ่หากไมแ่ตง่ตวัให้เซ็กซ่ีก็มกัแตง่กาย
คล้ายกับกองเชียร์ทีมฟุตบอล คอยเดินให้บริการเสิร์ฟน า้ หรือเคร่ืองด่ืมมึนเมา เป็นตวัประกอบ ได้
สร้างสีสนัให้กบัสถานบนัเทิงนัน้ๆ ให้กลายเป็นเวทีแสดงออกซึ่ง “ความเป็นชาย” ให้กับพวกเขาอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยแท้ ในพืน้ท่ีทางสงัคม ในบรรยากาศของการชมเชียร์ดงักล่าว พวกเขาเหล่าบรรดา
แฟนบอล คือ “นักแสดงชาย” ท่ีก าลังเสนอตวัตน ผ่านการโห่ร้อง สะใจ ความดิบเถ่ือน หรือแม้แต่ 
“ความถ่อย” ท่ีได้แสดงออกมาในพืน้ท่ีสาธารณะ (ด ูWeed 2006 เปรียบเทียบ) โดยมีทัง้เพ่ือนและอีก
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หลายคนท่ีไม่จ าเป็นต้องรู้จกักนั พนกังานสาวเสร์ิฟเหล่านัน้เองท่ีกลายมาเป็น “ผู้ชม” ในเวทีดงักล่าว
ซึ่งเปิดให้แสดงได้ทุกๆ วนัหยุดสุดสปัดาห์ ในส่วนพนกังานสาวเสิร์ฟ ในกลุ่มของพวกเธอมีทัง้ท่ีเป็น
พนกังานของร้านนัน้ๆ เองและ “สาวเชียร์เบียร์” ท่ีบริษัทขายน า้เมาจ้างสง่มาท าหน้าท่ีส่งเสริมการขาย
ให้กับเคร่ืองด่ืมเบียร์ย่ีห้อนัน้ๆ เพ่ือเร่งเพิ่มยอดขายในแต่ละคืน ทว่าจากการสังเกตไม่ว่าจะอยู่ใน
บทบาทใด สาวๆเหล่านีคื้อสีสนัและแรงดึงดูดส าคญัของร้านเหล้า หรือผับบาร์เหล่านี ้ลูกค้าผู้ ชาย
ส่วนมากมกัจะเลือกด่ืมเหล้าหรือเบียร์ตามย่ีห้อท่ีสาวๆ เหล่านีพ้ยายาม “เชียร์” ส่งเสริมยอดจ าหน่าย
ในแตล่ะคืนนัน้ๆ นัน่เอง ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างลกูค้าหนุ่มกบัพนกังานสาวเหล่านี ้ ท่ีเกิดขึน้ใน
ร้านอาหารสถานบนัเทิงช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ ในอีกแง่หนึ่งจึงถือเป็น สีสนัและบรรยากาศท่ีชายโสด
สว่นใหญ่ในสงัคมเมืองใหญ่โหยหาโดยแท้  พวกเธออาจออดอ้อน หรือยัว่เย้า ให้ชายหนุ่มหลงเช่ือและ
ซือ้เบียร์ท่ีเธอท าหน้าท่ีช่วยเจ้านายเพิ่มยอดขาย ทว่าขณะเดียวกันก็อาจเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ 
“เข้าถึง” ท าความรู้จกัสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกนัได้มากขึน้จนพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีเกินเลยมาก
ไปกวา่การเป็นเพียงแคล่กูค้ากบัเด็กสาวขายเบียร์ 
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บรรยากาศการชมการถ่ายทอดเกมการแขง่ขนัฟุตบอลในผบับาร์ยามค ่าคืนแหง่หนึง่ในชว่งสดุสปัดาห์ 
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ปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ร่วมเชียร์” (และดื่มกิน) เป็นหมู่คณะ ซึง่มกัจะจดัขึน้
เป็นประจ าในเมืองเชียงใหม ่(และเมืองใหญ่ในท่ีอ่ืนๆ) โดยศนูย์การค้าและบริษัทค้าน า้เมา 
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4. อภปิรำยผลกำรศึกษำ 

 
พนนับอล คือกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีก่อตวัขึน้ควบคูไ่ปกบัความนิยมท่ีผู้คนมีตอ่กีฬาฟตุบอลและการ
เติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาชนิดนีใ้นสงัคมไทย โดยเฉพาะเม่ือย้อนกลบัไปประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว ใน
เวลานัน้กระแสความนิยมติดตามชมรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทางจอโทรทัศน์ เป็น
ปรากฏการณ์สงัคมท่ีก่อตวัขึน้และแพร่กระจายออกไปในวงกว้างตามหวัเมืองใหญ่ ควบคูไ่ปกบักระแส
วิพากษ์วิจารณ์ในสงัคมท่ีมตอ่ “ปัญหาพนนับอล” อยา่งไรก็ตาม ตราบจนปัจจบุนักลา่วได้วา่ การพนนั
ชนิดนีย้งัคงจ ากัดวงอยู่ในกลุ่มผู้ชาย และเอาเข้าจริงๆ งานศกึษาวิจยัส ารวจจ านวนไม่น้อยก็พบว่า ผู้
เล่นพนนับอล ส่วนใหญ่คือกลุ่มผู้ชาย และผลการส ารวจครัง้นีก็้พบและยืนยนัว่า พนนับอล เป็นเร่ือง
ของผู้ชายกลุ่มหนึ่ง ท่ีอาจจะเรียกว่า “กลุ่มผู้ชายท่ีมีรายได้ระดบักลาง-คอ่นลงไปถึงระดบัล่าง” (Men 
Middle Income Group) งานศึกษาวิจัยนี ้ตัง้ข้อสังเกตว่า ยิ่งอุตสาหกรรมฟุตบอล ธุรกิจและการ
จดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ (ท่ีเร่ิมขึน้มาแล้วตัง้แต ่5 ปีท่ีผ่านมา)  เป็นท่ีนิยมได้รับความสนใจ มีการ
พฒันา เติบโต และการลงทุนมากขึน้ในสงัคมไทย แนวโน้มของการเล่นพนนับอล ยิ่งจะจ ากดัวงแคบ
ลงเร่ือยๆ แนน่อนวา่ พนนับอล ไมไ่ด้หายไปไหน เชน่เดียวกนักบัการพนนัประเภทอ่ืนๆ ในสงัคมไทย   
 
อาจกล่าวได้วา่พนนับอลเป็นเพียงรูปแบบหนึง่ของการพนนัท่ีแพร่หลายอยู่ในสงัคมไทยยคุปัจจบุนั ไม่
ว่าจะเป็น การเล่นไพ่ ตีไก่ แทงหวยเถ่ือน ซือ้ลอตเตอร์ร่ี เล่นม้า พนนัมวย (ทัง้ในสนามและทางจอตู้  
หรือท่ีเรียกว่า “เล่นมวยตู้”) รวบจนไปถึง การเล่นหุ้น และหวยหุ้น อยา่งไรก็ตาม ทา่มกลางกระแสโลกา
ภิวตัน์ พนนับอลกลายเป็นการพนนัสมยัใหม่ เป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีก่อตวัพฒันาขึน้มาพร้อมๆ 
กับการท่ีวิถีชีวิตของผู้ คนในสังคมไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก พนันบอล และ
อตุสาหกรรมฟุตบอล ถือเป็นส่วนสะท้อนถึงการท่ีชีวิตสมยัใหม่ในสงัคมไทยท่ีกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบตลาดโลก  
 



58 
 

ในสงัคมบริโภคยคุโลกาภิวตัน์ ด้านหนึ่งชีวิตคนเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ชมุชนโลก” มากขึน้ ทว่า
อีกด้านหนึ่ง ก็ต้องเผชิญกบักิจกรรมจ าเจซ า้ซาก น่าเบื่อหน่ายจาก “สินค้า” ระบบงานบริการท่ีมุ่งเน้น
ความเป็นมาตรฐานมากขึน้ การท างานภายใต้ระบบการบริหารงานแบบองค์กรสมัยใหม่ หรือการ
ท างานภายใต้ระบบการผลิตแบบโรงงานตามเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ชีวิตพนกังาน
บริษัท “คนงานในระบบ” เช่น นกัพนนับอลชายผู้ มีรายได้ระดบักลาง กลบัถูกพนัธนาการและตกอยู่
ภายใต้ภาวะความแปลกแยกยิ่งขึน้ ฉะนัน้การท่ีผู้ชายเหล่านี ้(โสด อ่ายุระหว่าง 25-40 ปี มีเงินเดือน
แตก็่ไม่สูงมากนกั) จะแสวงหากิจกรรมสร้างชีวิตวฒันธรรมเพ่ือทดแทน ไม่ให้ตนเองรู้สึกแปลกแยกไร้
อ านาจ มากไปกว่าจุดท่ีมนุษย์จะทนต่อไปได้ ผ่านการเล่นพนัน เข้าร้านด่ืมกิน สุงสิงกับเพ่ือนและ
ผู้หญิงในผบับาร์ จงึอาจกลายเป็นหนทางหนึง่ท่ีจะชว่ยเยียวยารักษาใจพวกเขาได้บ้างเชน่กนั 
 
การเล่นพนันบอล ไม่เพียงต้องอาศัยทักษะความสามารถในการวิเคราะห์จัดการกับ “ข่าวสาร” 
มากมายมหาศาลท่ีถกูสง่ผา่นมาทางส่ือสมยัใหม่ในแตล่ะวนั ท่ีส าคญัการได้ท านายทายผลการแขง่ขนั 
ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์สงัคมตา่งๆ ไปกบักลุม่เพ่ือน ในเครือข่ายชมุชนนกัพนนั นอกจากจะเป็น “การ
ลงทุนท่ีท้าทาย” (ดงัท่ีส่วนใหญ่ตอบว่ามูลเหตุจูงใจท่ีน าไปสู่การเล่นพนันบอลนัน้คือการได้ลุ้นและ
สนกุท่ีได้เล่น) การ “ได้เล่น” พนนับอล ยงัอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบสร้างความเป็นชาย 
เป็นกระบวนการท่ีเอือ้ให้นกัพนนับอลชายทัง้หลายได้ผลิตซ า้อ านาจ ความสามารถท่ีจะก าหนดชะตา
กรรมชีวิตของตนในสงัคมเส่ียงยคุโลกาภิวตัน์ อีกทัง้การได้เลน่พนนับอล ซึง่ยงัเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ได้
แสวงหา “ประโยชน์” จากกิจกรรมนอกกฎหมาย ยงักลายเป็นสญัลกัษณ์ของการได้ท้าทายอ านาจรัฐ 
อ านาจท่ีกดบงัคบั ควบคมุ ชีวิตประจ าวนัของพวกเขามาอยา่งยาวนานตอ่เน่ือง 

 
งานวิจยันีเ้สนอว่า การพิจารณาปรากฏการณ์พนนับอลสงัคมไทยในเชิงบวก หรือจดัวางให้พนนับอล
เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมฟุตบอล ท่ีมีปริมณฑลกว้างใหญ่ไพศาลกว่ามาก น่าจะช่วยให้เรามี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองราวเก่ียวกบัปรากฏการณ์พนนับอล (และการพนนัชนิดอ่ืนๆ ด้วย) ท่ีข้ามพ้น
ไปจากสามญัส านึกทัว่ๆ ไป (ท่ีมีแนวโน้มจะพดูถึงกนัในสงัคมไทยว่า การพนนัเป็นเร่ืองผิดศีลธรรมแต่
เพียงด้านเดียว) ท่ีจริงแล้ว นักมานุษยวิทยาได้ค้นพบและยืนยันผ่านงานศึกษาเปรียบเทียบข้าม
วฒันธรรมมาโดยเกือบตลอด (เช่นงานศึกษาเร่ือง ไก่ชนบนเกาะบาหลีของ Clifford Geetz) ว่า การ
พนนั นอกจากจะเป็นเร่ืองของชีวิตวฒันธรรม ยงัเป็นกิจกรรมส าคญัของมนุษยชาติท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
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ความคิดสร้างสรรค์ นกัพนนับอลมืออาชีพโดยส่วนมากมกัเป็นกลุ่มคนท่ีเรียกได้ว่า ฉลาดมีความคิด
ความอ่าน (เห็นได้จากการบริโภคส่ือ เพ่ือติดตามเกมการแข่งขนั หรือข่าวสารท่ีจ าเป็น ไม่ต่างจากนกั
ลงทุนเล่นหุ้ นในตลาดหลักทรัพย์ ท่ีจ าเป้นต้องอาศัยกูรู หรือท่ีปรึกษาทางด้านการลงทุนเช่นกัน) 
สามารถสร้างสรรค์ความหมายหรืออะไรบางอย่างให้กบัชีวิตพวกเขาตลอดเวลา เปรียบเทียบกบักลุ่ม
แม่ค้า หรือว่าบรรดาแม่บ้านส่วนใหญ่ท่ีมกัจะเล่นหวยใต้ดิน วิธีการได้เลขเด็ด ของแม่ค้า หรือแม่บ้าน 
ท่ีชอบเล่นหวย มีประมาณร้อยแปดพนัเก้า บ้างอาจฝันเอา เดาจากปากฏการณ์วิปลาส หรือถามจิง้จก
เอาก็ได้ หมายความว่า การจะได้เลขเดด็ไปแทงหวย (เทียบกบัการได้ข้อมลูข่าวสารเพ่ือน าไปแทงเส่ียง
ทายผลการแข่งขนัฟุตบอลในแต่ละสปัดาห์) มนัสนุก มีความหมายทางสงัคมยิ่งต่อกลุ่ม หรือชุมชน
ของคนเลน่หวย และเชน่เดียวกนักลุม่ผู้ชายท่ีเป็นทัง้แฟนบอลและนกัพนนั 

 
คล้ายๆ กันกับเร่ืองของการพนนัประเภทอ่ืนๆ พนนับอล แน่นอนว่าคงมีทัง้หญิงและชายท่ีมีส่วนร่วม
เลน่ ทวา่ผลการศกึษาครัง้นีเ้สนอและยืนยนัว่าสว่นใหญ่นกัพนนับอลกบักลุ่มแฟนบอล (ในไทยพรีเมียร์
ลีก) นัน้เกือบจะเป็นกลุ่มเดียวกัน คือกลุ่มผู้ชาย ทว่าผู้ชายกลุ่มนีพ้วกเขาคือใครกัน การศึกษาครัง้นี ้
พยายามท่ีจะตอบ ผ่านการวิจยัส ารวจ ด้วยการก าหนดบริบทให้กับปรากฏการณ์ท่ีศึกษาว่า เราต้อง
เข้าใจเร่ืองพนนับอลภายใต้เง่ือนไขเชิงสถาบนัใหญ่กว่าการเลน่พนนับอล ซึ่งก็คืออตุสาหกรรมฟตุบอล 
หรืออุตสาหกรรมกีฬา ท่ีกล่าวได้ว่าปัจจบนัเป็นธุรกิจระดบัโลก ในแง่นี ้เกมการแข่งขนัฟุตบอล และ
พนนับอลได้กลายเป็น “สินค้า” ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมชนิดหนึ่งและก็นิยมมากในเมืองไทย คนไทย
ชอบบริโภคสินค้าชนิดนีม้าก และท่ีนิยมมากก็คือ พรีเมียร์ลีกองักฤษ ซึง่อาจอธิบายได้ว่า สว่นหนึง่เป็น
เร่ืองของประวตัิศาสตร์ความสมัพนัธ์ ท่ีมีมาตัง้แต่สมยัสยามและอาณานิคมองักฤษ ทว่าท่ีน่าสนใจ
กวา่คือ เวลาของการถ่ายทอดสด หรือเวลาของชีวิตในโลกสมยัใหม ่ท่ีสว่นใหญ่ถกูก าหนดโดยชีวิตการ
งาน เกมการแข่งฟุตบอลระหว่างสโมสรตา่งๆ ในองักฤษมกัจดัขึน้ในช่วงสดุสปัดาห์ และเวลาหลงัเลิก
งาน ซึง่แม้จะไม่ตรงกบัเวลาในสงัคมไทย แตก็่คืออยู่ในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์และหลงัเวลางานเช่นกนั 
แม้บางคูจ่ะมาดกึ 

 
ชีวิตของผู้คนในโลกสมยัใหม่ถูกก าหนดด้วยเวลา เม่ือพิจารณาอุตสาหกรรมฟุตบอล ในฐานะท่ีเป็น
ธุรกิจผลิตสินค้า “ฟุตบอล” จึงเสมือนมัน “ตลาด” ขนาดใหญ่เป็นเช่ือมโยงสังคมไทยกับระบบ
เศรษฐกิจโลก และในตวัของมนัเองก็เป็นพืน้ท่ีท่ีท าให้เราเห็นการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ใน
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สงัคมไทยและในสงัคมโลก มากไปกว่านัน้พนนับอล การเล่นพนนับอล ยงัสลบัซยัซ้อนด้วยเหตท่ีุว่า
เป็นเร่ืองของส่ือและการบริโภคส่ือยุคเสรีนิยมใหม่โดยตรง ผู้ เล่นไมเ่พียงแตต้่องติดตามขา่วสารในแวด
วงฟุตบอล ทว่าจ านวนมาน้อยยงัต้องลงทุน และยินดีท่ีจะลงทุน เช่น การจ่ายค่าบรืการอินเตอร์เน็ต
รายเดือน การสมคัรเป็นสมาชิกโทรทศัน์ระบบบอกรับ (Pay TV) เพ่ือท่ีจะได้ตดิตามชมการถ่ายทอดสด 
ผลการแข่งขัน การวิเคราะห์ของกูรู การติดตามแนวโน้มราคาพนันขันต่อ (ผ่านรายการวิเคระห์
เจาะลึก) ท่ีไม่ตา่งไปจากราคาขึน้ลงของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ ในแง่นีร้ะบบและเครือข่ายของการเล่น
พนนับอลจึงซบัซ้อนพอๆ กับระบบตลาดเงิน ท่ีด าเนินไปในระดบัข้ามชาติ  เราจะไม่สามารถเข้าใน 
“ระบบ” นีไ้ด้หากยงัคงคิดอยู่ในระดบัชาติ (ทว่าประเด็นเร่ืองระบบพนนับอลก็ไม่ใช่สาระส าคญัของ
การศกึษาครัง้นี)้  

 
ในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่ท่ีชีวิตเต็มไปด้วยความแปลกแยก ชีวิตของผู้ คนมีแนวโน้มท่ีจะถูก
กระบวนการเชิงสถาบันต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรมและธุรกิจส่ือให้กลายเป็น “อะตอม” คือไร้
ความรู้สึกนึกคิด ไร้อ านาจท่ีจะจัดการชีวิตตนเอง ทว่าในระดบัปฏิบตัิการ พนนับอลและวัฒนธรรม
แฟนบอล น่ีเองท่ีน่าจะกลายเป็น “พืน้ท่ีทางสงัคม” เป็นประชาสังคมใหม่ของกลุ่มผู้ชาย ท่ีพยายาม
จัดการกับอ านาจท่ีตัวเองถูกรือ้ถอนออกไป พยายามท่ีจะก าหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเอง ใหม่ 
ชีวิตประจ าวันในโลกสมัยใหม่มันเป็นชีวิตท่ีถูกท าให้แปลกแยก จากบริโภคนิยมท่ีถาโถมเข้ามา 
“ล่อลวง” หลอกหลอน อย่างไรก็ตาม นกัสงัคมวิทยาบางกลุ่มก็เช่ือวา่ในระดบัท่ีลึกท่ีสดุ ในการด าเนิน
ชีวิตของผู้ คน ยังมี “พืน้ท่ีส่วนท่ีเหลือ” ท่ียังไม่ถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด พืน้ท่ีเหล่านัน้ก็
วฒันธรรมสามานย์ตา่งๆ ท่ียงัคงเล็ดลอดด ารงอยู่ได้ในพืน้ท่ีเล็กๆ ท่ีมกัจะถกูมองข้ามในสงัคมนัน่เอง 
พนนับอล ก็เหมือนกับ เกมกีฬา ท่ีเสมือนกับเป็น ”สนามของความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ” เป็นพืน้ท่ีทาง
สงัคมท่ีประกอบสร้างขึน้ใหม่ เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เข้าร่วมสามารถสร้างความหมาย ช่วยให้รู้สึกมีตวัมีตน
ขึน้มา ในบริบทของสงัคมเมืองสมยัใม่ พนนับอล จึงถือเป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ง
สะท้อนให้เราเห็นถึงปฏิบตัิการในชีวิตประจ าวนัของผู้คน กล่าวอีกอย่างหนึ่ง นกัพนนัหรือผู้ชายท่ีเล่น
พนนับอล นอกจากจ าเป็นต้องมี “คู่มือ” ยังต้องมีเพ่ือน หรือกลุ่มก๊วน ไม่ต่างไปจากการเล่นรถ ของ
กลุ่มคนรักรถ ยานยนต์  ด้วยเหตดุงันัน้ พนนับอลจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมยัใหม่ เป็นเร่ืองของ
ผู้ชายท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมเมือง อนัเป็นสงัคมในโลกสมยัใหมท่ี่ชีวิตเตม็ไปด้วย “ภาวะเสียง” และความ
ไม่มั่นคง เป็นสังคมเส่ียง (risk society) ท่ีเน้นความเป็นปัจเจกชน เป็นสังคมท่ีเต็มไปด้วยแนวโน้ม 
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อ านาจ กระบวนการเชิงสถาบนัต่างๆ ท่ีพยายามรือ้ถอน “ความเป็นชุมชน” และตวัตนของผู้คนอยุ่
ตลอดเวลา ด้วยเหตุนีส้ าหรับกลุ่มผู้ ชายท่ีมีรายได้ระดับกลางจนไปถึงค่อนข้า งล่าง พนันบอล/
วฒันธรรมแฟนบอล จงึกลายเป็น “พืน้ท่ีของผู้ชาย” เป็นพืน้ท่ีแหง่การประกอบสร้างและผลิตซ า้ “ความ
เป็นชาย” ได้อยา่งเหมาะเจาะลงตวั ทวา่ความเป็นชาย ท่ีว่านีคื้ออะไรกนัแน ่สร้างหรือพิสจูน์ได้อย่างไร 
ในแต่ละวัฒนธรรมในแต่ละสังคม มีกลไกของการสร้างและพิสูจน์ความเป็นชายอย่างไร หรือจะ
แสดงออกซึง่ความเป็นชายได้อยา่งไร 
 
ว่ากนัว่า สถานการณ์ของผู้ชายในสังคมไทยยคุปัจจบุนั เร่ิมถกูผู้ หญิงเบียดขบัมากขึน้ อย่างน้อยก็ใน
สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและสถานท่ีท างาน เราน่าจะต้องหันมาส่งเสริมมุมมอง “บุรุษ
ศึกษา” (Men Studies) หรือสนใจศึกษาผู้ ชายกันมากขึน้ ฉะนัน้เอาเข้าจริงๆแล้ว สิ่งท่ีผู้ ชายไทย
ต้องการในยคุนี ้อาจจะเป็นพืน้ท่ีท่ีเรียกว่า “ชมุชนของผู้ชาย”  เพราะมนัก าลงัถกูท าให้หายไป หายไป
ด้วยชีวิตสมัยใหม่ หายไปด้วยชีวิตการงาน หายไปด้วยเพราะว่าถูกผู้หญิงเบียดขับออกไปก็อาจมี 
เพราะฉะนัน้ผู้ชายกลุ่มนีต้้องการอะไร หรือต้องการแสดงออกเสนอความเป็นชายได้อย่างไร อาจจะ
เป็นมิตรภาพ หรือความเป็นเพ่ือน นกัพนนับอลกลุ่มนี ้ไม่ตา่งไปจากแฟนบอลท่ีส่งเสียงเชียร์ในสนาม 
ท่ีในชีวิตประจ าวนัพวกเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมหยาบโลนหรือใช้ความรุนแรง (เม่ือเล่นเสียมากกว่า
ได้) แต่สิ่งท่ีพวกเขามีและสร้างร่วมกันขึน้มาในกลุ่ม กล่าวได้ว่าคือมิตรภาพ ความไว้เนือ้เช่ื อใจกัน 
(อย่างน้อยระหว่างนักพนันกับเจ้ามือโต๊ะบอล หรือเด็กเดินโพย) หรือความเป็นเพ่ือน “ความเป็น
ชุมชน” ในโลกยุคเสรีนิยมใหม่นัน่เอง การเล่นพนนับอล/การบริโภคข่าวสารเก่ียวกับแวดวงฟุตบอล 
กลา่วอยา่งถึงท่ีสดุจงึถือเป็น “ประสบการณ์ร่วม” อย่างหนึง่ ไมต่า่งไปจากการได้เข้าไปชมเชียร์เกมการ
แข่งขันฟุตบอลในสนาม หรือตามผับบาร์ ท่ีมีเพ่ือนฝูงร่วมด่ืมกิน และเชียร์เกมการแข่งขันผ่าน
จอโทรทศัน์ ไม่มีใครดเูกมการแข่งขนัฟุตบอลอยู่ในห้องคนเดียวแล้วจะสนุก ในท านองเดียวกันกับท่ี
การเล่นพนันบอล ท่ีจะเล่นได้อย่างสนุกและมีความหมาย (อย่างน้อยส าหรับกลุ่มผู้ ชายทีมีรายได้
ระดบักลางและใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมเมืองใหญ่ เช่น เมืองเชียงใหม่) นัน้จะต้องดกูบัเพ่ือน เล่นกบัเพ่ือน 
(จ านวนไม่น้อยในกลุ่มนีจ้ึงยงัคงแทงพนันบอลผ่านโต๊ะบอล ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์) 
ในระดบัโครงสร้าง สิ่งท่ีผู้ชายกลุ่มนีก้ าลงัพิสจูน์ หรือการประกอบสร้างและแสดงออกซึง่ความเป็นชาย 
อันหมายถึงตัง้แต่ ความสามารถในการสืบพันธุ์  (ผ่านการหาซือ้บริการทางเพศด้วยเงินตรา) 
ความสามารถท่ีจะก าหนดชะตาชีวิต และการปกป้องดูแล เสรีภาพของตนเอง (และคนท่ีรัก) ท่ีอาจ
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แสดงออกมาผ่านอัตลักษณ์ความเป็นชายท่ีดิบเถ่ือน และความรุนแรงทางกายภาพ ในชีวิตจริง
โดยเฉพาะในโลกของการท างาน นักพนันบอลหรือกลุ่มผู้ ชายท่ีมีรายได้ระดบักลางจ านวนไม่น้อย
หลายคนอาจถูกเอารัดเอาเปรียบ หรืออยู่ภายใต้อ านาจบงัคบัสัง่การของนายจ้าง หรือระบบบริษัทท่ี
เต็มไปด้วยเหตผุลสมัยใหม่ ในเง่ือนไขเช่นนี ้การเชียร์บอลและด่ืมกินกับเพ่ือนฝูงในช่วงสุดสปัดาห์ 
หลงัเลิกงาน จึงอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพืน้ท่ีความเป็นชายให้กับตวัเอง และน่ีคือ “ภาพ
ส่วนหนึ่ง” ของผู้ชายไทยท่ีก าลงัตอ่สู้กับการท่ีตวัตนของพวกเขาก าลงัสญูเสียความเป็นชาย  การเล่น
พนนับอลจงึเสมือนกบัเป็นการพยายามหาทางท่ีจะมีชีวิต ใช้ชีวิตแบบผู้ชายนัน่เอง 
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ภำคผนวก 
 

(ตัวอย่ำงแบบสอบถำม) 
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โครงกำรศึกษำ พนันบอล อ ำนำจและควำมเป็นชำย 
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โครงกำรศึกษำ พนันบอล อ ำนำจและควำมเป็นชำย 

 
เขตพืน้ท่ี  1) จงัหวดัเชียงใหม ่  2) นอกเขตจงัหวดัเชียงใหม ่
พืน้ท่ีท่ีท าการส ารวจ   1) สนามกีฬา700ปี                    2) สนามหญ้าเทียม   
                                 3) พืน้ท่ีบนัเทิง เชน่ ผบั/บาร์       4) พืน้ท่ีสาธารณะทัว่ไป 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 เพศ   1) ชาย   2) หญิง   3) อ่ืนๆ ............................................ 
1.2 อาย ุ(ปี)   1) 18-20     2) 21-24   3) 25-29    

 4) 30-40    5) 40 ปีขึน้ไป   
1.3 สถานภาพสมรส  1) โสด  2) สมรส  3) หยา่/มา่ย   4) อ่ืนๆ 

............................ 
1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
 1) ประถมศกึษาหรือต ่ากวา่   2) มธัยมศกึษาตอนต้น  3) มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 4) อาชีวศกึษา  
 5) ปริญญาตรี        6) สงูกวา่ปริญญาตรี   7) อ่ืนๆ 
(ระบ)ุ............................. 

1.5 ศาสนา   1) พทุธ   2) คริสต์  3) อิสลาม  4) อ่ืนๆ 
(ระบ)ุ............................. 

1.6 อาชีพ   
 1) ไมไ่ด้ท างาน   2) แมบ้่าน/ช่วยครอบครัว  3) นกัเรียน/ นกัศกึษา 
 4) รับจ้างทัว่ไป   5) เกษตรกร    6) ลกูจ้างเอกชน 
 7) พนกังานในหนว่ยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ     8) ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 
(ขนาดเล็ก)  
 9) เจ้าหน้าท่ี อปท./นกัการเมืองท้องถ่ิน    10) เจ้าของธุรกิจ (ขนาด
ใหญ่)  
 11) อ่ืนๆ (ระบ)ุ.................................... 
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1.7 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน(บาท)  
 1) ต ่ากวา่ 10,000  2) 10,000-14,999  3) 15,000-19,999 
 4) 20,000-29,999  5) 30,000-39,999   6) 40,000-49,999  
 7) 50,000-69,999   8) 70,000-99,999   9) 100,000 ขึน้ไป 
 

ส่วนที่ 2 กำรบริโภคส่ือ 
2.1 ทา่นนิยมติดตามข้อมลูข่าวสารในชีวิตประจ าวนัจากส่ือประเภทใดบ้าง (เรียงล าดบั) 

 (1) โทรทศัน์   (2) หนงัสือพิมพ์  (3) วิทย ุ
 (4) อินเตอร์เน็ต  (5) อ่ืนๆ ………………………  

2.2 ทา่นนิยมติดตามรายการประเภทใดบ้าง (เรียงล าดบั) 
 1) ขา่ว   2) เร่ืองบนัเทิง เช่น ละคร/เพลง  3) กีฬา  
 4) สารคดี   5) อ่ืนๆ ……………………………….. 

2.3 ทา่นติดตามขา่วสารเก่ียวกบัวงการฟตุบอลหรือไม่ 
 1) ตดิตาม   2) ไมต่ดิตาม (ข้ามไปตอบสว่นท่ี 3) 

2.4 ทา่นนิยมติดตามรายการประเภทใดของกีฬาฟตุบอล (เรียงล าดบั) 
 1) แมทซ์การแขง่ขนั (ถ่ายทอดสด)    2) รายการฟตุบอลตา่งๆ เชน่ เจาะสนาม

  
 3) ขา่วสารทัว่ไปเก่ียวกบักีฬาฟตุบอล  4) อ่ืนๆ  

2.5 ทา่นนิยมติดตามขา่วสารเก่ียวกบัฟตุบอลจากชอ่งทางใดบ้าง (เรียงล าดบั) 
 1) โทรทศัน์   2) หนงัสือพิมพ์รายวนั/นิตยสาร 3) วิทย ุ
 4) Internet   5) อ่ืนๆ ……………………………… 

2.6 ทา่นนิยมติดตามชมขา่วสารเก่ียวกบัฟตุบอลในชว่งเวลาใด 
2.6.1 ในชว่ง 1 สปัดาห์   

 1) เฉพาะเสาร์-อาทิตย์  
 2) เสาร์-อาทิตย์ และวนัท่ีมีการแขง่ขนัรายการใหญ่ๆ เชน่ แชมเปีย้นลีกส์/ทีมชาติ  
 3) ทกุวนั 

2.6.2 ในชว่ง 1 วนั    
 1) หลงัเลิกงาน  2) เม่ือมีเวลาว่าง   3) ทัง้วนั 
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2.7 ทา่นนิยมติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลจากช่องทางใด/สถานท่ีใด (เรียงจากล าดบั) 
  1) ร้านอาหาร/ผบั/บาร์ 
  2) Cable TV/True Visions ท่ีบ้านหรือหอพกั 
  3) Internet ท่ีบ้านหรือหอพกั 

 4) ดผูา่นมือถือ (Smart Phone/Tablet) 
 5) โต๊ะพนนับอล 

  6) อ่ืนๆ …………………………… 
 
ส่วนที่ 3 เก่ียวกับสโมสรเชียงใหม่เอฟซี 

3.1 ทา่นเป็นสมาชิก (แบบเป็นทางการ) ของสโมสรเชียงใหมเ่อฟซีหรือไม่ 
   1) เป็นสมาชิก  2) ไมไ่ด้เป็นสมาชิก 
3.2 ทา่นได้ติดตามชมการแข่งขนัของทีมเชียงใหมเ่อฟซีหรือไม่ 
   1) ตดิตาม    2) ไมไ่ด้ตดิตาม (ข้ามไปตอบสว่นท่ี 4) 
3.3 ทา่นติดตามชมการแขง่ขนัของทีมเชียงใหมเ่อฟซี (ท่ีสนาม) บอ่ยเพียงใด 
   1) ทกุครัง้ท่ีมีการแขง่ขนั  2) ประมาณเดือนละ 1 ครัง้  
   3) นานๆครัง้   4) ไมเ่คยไปดท่ีูสนาม 
3.4 ทา่นนิยมเดินทางไปชมการแขง่ขนัของทีมเชียงใหมเ่อฟซีกบัใคร 
   1) ไปคนเดียว  2) ไปกบักลุม่เพ่ือน  3) ไปกบัครอบครัว  

 4) ไปกบัแฟน   5) อ่ืนๆ............................... 
3.5 ทา่นติดตามชมการแขง่ขนัของทีมเชียงใหมเ่อฟซีผา่นช่องทำงอ่ืนๆอีกหรือไม ่
   1) ตดิตาม    2) ไมไ่ด้ตดิตาม 
  3.5.1 ในกรณีท่ีติดตาม ทา่นตดิตามผา่นช่องทางใดบ้าง 

 1) การถ่ายทอดทางโทรทศัน์   2) Internet   
 3) ฟังรายงานสดทางวิทย ุ   4) อ่ืนๆ………………………… 

3.6 ทา่นนิยมติดตามขา่วสาร/ความเคล่ือนไหวของทีมเชียงใหมเ่อฟซีผา่นชอ่งทางใดบ้าง (เรียงล าดบั) 
  1) โทรทศัน์   2) หนงัสือพิมพ์รายวนั/นิตยสาร 3) วิทย ุ

 4) Internet   5) อ่ืนๆ ……………………………… 
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3.7 ทา่นได้ติดตามไปชมการแขง่ขนัเม่ือทีมเชียงใหม่เอฟซีไปแขง่ท่ีจงัหวดัอ่ืนๆหรือไม่ 
 1) ตดิตาม    2) ไมไ่ด้ตดิตาม (ข้ามไปตอบสว่นท่ี 4) 
3.7.1 ในกรณีท่ีติดตาม ทา่นมกัใช้พาหนะอะไรในการเดนิทางไปชมการแขง่ขนัทีมเชียงใหม่

เอฟซีท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ 
   1) ไปเองโดยรถส่วนตวั     2) ไปกบัเพ่ือนโดยรถส่วนตวัของเพ่ือน/คนรู้จกั  

 3) ไปเองโดยรถทวัร์/รถบสั  4) ไปกบัรถทวัร์/รถบสัของสโมสร 
 5) อ่ืนๆ........................................... 

 

ส่วนที่4 กำรเล่นพนันฟุตบอล 

4.1 ทา่นเคยเลน่การพนนัฟุตบอลหรือไม่ 
 1) เคย   2) ไมเ่คย (ข้ามไปตอบส่วนท่ี 5) 

4.2 เพราะเหตใุดท่านจงึเลน่พนนับอล (ตอบได้หลายข้อ) 

  1) เพ่ือน/ญาติ/คนรู้จกั ชกัชวน  2) ชอบความเส่ียง/ท้าทาย 

  3) ได้ลุ้น/สนกุ    4) ได้เงินง่าย 

  5) ได้ใช้ความรู้ความช านาญเก่ียวกบัฟตุบอล 

  6) อ่ืนๆ …………………………………….. 

4.3 ทา่นนิยมเลน่พนนัฟตุบอลในรูปแบบใด (เรียงล าดบั) 

  1) เลน่เองท่ีโต๊ะบอล      2) โทรศพัท์แทงผา่นเดก็เดนิ

โพย/เพ่ือน/คนรู้จกั  

 3) แทงผา่นเด็กเดนิโพย/เพ่ือน/คนรู้จกั (แบบเจอตวั)  4) เลน่แบบ Online   

 5) อ่ืนๆ ……………………………. 

4.4 ทา่นนิยมเลือกเลน่พนนัฟตุบอลลีกใด 

  1) พรีเมียร์ลีก องักฤษ  2) ลาลีกา สเปน   3) กลัโชซี่รีอา อิตาลี 
 4) บนุเดสลีกา เยอรมนั  5) Ligue 1 ฝร่ังเศส   6) แชมเปีย้นส์ลีก 
 7) FA Cup    8) เลน่คูท่ี่มีการถ่ายทอดสด  9) อ่ืนๆ 4.5 ทา่น

นิยมเลน่พนนัฟตุบอลในชว่งเวลาใด 
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4.5.1 ในชว่ง 1 สปัดาห์   
 1) เฉพาะเสาร์-อาทิตย์  
 2) เสาร์-อาทิตย์ และวนัท่ีมีการแขง่ขนัรายการใหญ่ๆ เชน่ แชมเปีย้นลีกส์/ทีมชาติ  
 3) ทกุวนั 

4.5.2 ในชว่ง 1 วนั    
 1) หลงัเลิกงาน        2) เม่ือมีเวลาวา่ง  3) ทัง้วนั 

4.6 ทา่นนิยมเลน่พนนัฟตุบอลท่ีไหน 

  1) โต๊ะบอล    2) ท่ีพกัสว่นตวั (บ้าน/หอพกั)  3) ท่ีท างาน  

 4) สนามฟตุบอลหญ้าเทียม  5) สนามกีฬา 700 ปี   6) ในมือถือ (Smart 

phone/Tablet) 

 7) อ่ืนๆ.................................. 

 

ส่วนที่ 5 กิจกรรมสันทนำกำร 

5.1 ทา่นนิยมออกไปเท่ียว/สงัสรรค์ตอนกลางคืนหรือไม่ 

  1) ไป  2) ไมไ่ป (จบการตอบแบบสอบถาม) 

5.2 ทา่นนิยมไปเท่ียว/สงัสรรค์ท่ีไหน 

  1) ร้านอาหาร/ผบั/บาร์  2) ท่ีพกัอาศยัของเพ่ือน / คนรู้จกั 

  3) อ่ืนๆ ……………………………………….. 

5.3 โอกาสใดท่ีท่านไปเท่ียว/สงัสรรค์อยา่งสม ่าเสมอ 

  1) หลงัเลิกงาน (จนัทร์-ศกุร์)   2) เย็นวนัศกุร์ 

 3) สดุสปัดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)   4) วนัหยดุพิเศษตา่งๆ เชน่ วนัพอ่ / long 

holiday 

 5) อ่ืนๆ............................... 

  

 




