
รายงานการวจิยัฉบับสมบูรณ์ 
 
 

เร่ือง 
 

ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก: ความเป็นชาย วัยรุ่น และวัฒนธรรมบริโภคนิยม 
 

โดย 
ผศ.ดร. วสนัต์ ปัญญาแก้ว  - หวัหน้าโครงการวิจยั 

อาจารย์อาจินต์ ทองอยูค่ง – นกัวิจยั 
พงศกร สงวนศกัดิ ์– นกัวิจยั 

ปลายฟ้า นามไพร – ผู้ชว่ยนกัวิจยั 
 
 

 
 
 
 

ศูนย์วจิยัและบริการวชิาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
สงิหาคม 2559 

 
 

โครงการวิจยันีไ้ด้รับทนุสนบัสนนุจาก 
ศนูย์ศกึษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประจําปี 2558  



ก 

 

บทคัดย่อ 
 

การศกึษาปรากฏการณ์ “พนนับอล” ในฐานะสว่นหนึง่ของวฒันธรรมแฟนบอลซึ่งเป็นกิจกรรม
ระดับชีวิตประจําวันในบริบทของชีวิตสมัยใหม่ในสังคมไทย นอกจากจะสะท้อนให้เห็นระบบ
ความสมัพนัธ์และอํานาจการเมืองในสงัคมสมยัใหม่ ยงัช่วยสร้างความเข้าใจท่ีมีตอ่กระบวนการตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์ไปกบัวฒันธรรมแฟน การบริโภคส่ือและฟุตบอล ตลอดจนเส้นทางเข้าสู่วงการพนนั
ของเยาวชนและผู้ เลน่กลุม่ผู้ชายวยัทํางาน โครงการวิจยั “ฟตุบอลไทยพรีเมียร์ลีก” นี ้เสนอให้พิจารณา
พนนับอลและฟตุบอลไทยลีกในฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องพวัพนัไปกบัปฏิบตัิการ 
ความหมาย และระบบความสมัพนัธ์ท่ีซบัซ้อนของอตุสาหกรรมฟุตบอล วฒันธรรมแฟนและธุรกิจส่ือ
การกีฬา ท่ีก่อตวัขึน้มาอยา่งมีนยัสําคญัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552  คําถามสําคญัของการวิจยัคือ ใครคือแฟน
บอลไทยลีก บรรดานกัพนนับอลพวกเขาคือใครกนั? แบบแผนการดําเนินชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไร? 
พนนับอลเก่ียวข้องพวัพนัไปกบัชีวิตประจําวนัของพวกเขาอยา่งไร?  

หวัหน้าโครงการได้ออกแบบการทํางานระหว่างทีมวิจัยในชุดโครงการนีซ้ึ่ งแยกวิธีการวิจัย
ออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. การวิจยัสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมุ่งเน้นศกึษาภาพกว้างระดบัโครงสร้าง
ภูมิหลงัทางสงัคม แบบแผนการใช้ชีวิต การบริโภคฟุตบอล ตลอดจนการเล่นพนนับอลของแฟนบอล
ไทยพรีเมียร์ลีก (อายรุะหว่าง 15-40 ปี) 2. การวิจยัเชิงชาติพนัธุ์วรรณนา (Ethnographic Research) 
2 โครงการซึ่งเน้นศกึษาผ่านชีวิต วฒันธรรม ในระดบัชีวิตประวําวนั คือ 2.1 การวิจยัเร่ือง “วฒันธรรม
แฟนบอลไทยในมิติของการพนนัและการบริโภค” เน้นพืน้ท่ีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 2.2 การ
วิจยัเร่ือง “ฟุตบอล วยัรุ่น การพนนั และวฒันธรรมความเป็นชาย” เน้นพืน้ท่ีในเมืองเชียงใหม่ โดยมี
ระยะเวลาดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยนีร้วมทัง้สิน้ 1 ปี ระหว่าง 1 มีนาคม 2558- 30 เมษายน 
2559 

1. โครงการวิจยัสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุดในพืน้ท่ี 5 สนาม คือ 1. สนาม 
SCG Stadium – เมืองทองธานี 2. สนาม PAT Stadium – การท่าเรือ-คลองเตย 3. สนาม I-Mobile 
Stadium – บรีุรัมย์ 4. สนาม United Stadium – เชียงราย และ 5. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
– เชียงใหม่ ผลจากการศกึษาพบว่า ปรากฏการณ์ฟุตบอลไทยคือพืน้ท่ีวฒันธรรมใหม่ท่ีก่อตวัขึน้และ
ชว่ยให้เราเห็นความเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสความนิยม
ในฟุตบอลไทยในช่วง 6-7 ปีท่ีผ่านมา นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรม
ฟุตบอลในสงัคมไทย ยงัช่วยให้เราเห็นและสามารถติดตามการขยายตวัเพิ่มขึน้ของคนกลุ่มใหม่ คือ
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เยาวชนและชายวยัทํางาน ท่ีอาจจะเรียกว่า “ชนชัน้ใหม่” ซึ่งส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขตเมือง มีรายได้
ระดบักลาง (คือระหว่าง 1- 20,000 บาท) ทํางานในระบบ พวกเขาคือแฟนบอลกลุ่มใหญ่ท่ีบริโภค
ฟุตบอลไทยภายใต้สภาพสงัคมที พวกเขากําลงัเผชิญกบัภาวะวิกฤติอตัลกัษณ์ทัง้จากชีวิตประจําวนั
และชีวิตการงานในระบบสมยัใหม่ ความสมัพนัธ์เชิงชมุชนแบบจารีตลดลง การเดินทางโยกย้ายถ่ินมี
อตัราเร่งมากขึน้จนถึงการถกูเบียดขบัจากการเข้าสูพื่น้ท่ีสาธารณะและการงานของผู้หญิงท่ีปัจจบุนัก็มี
โอกาสมากขึน้ กลุม่ชายไทยเหล่านีจ้ึงต้องการพืน้ท่ีทางสงัคมใหม่ๆ สําหรับแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนัและ
คํา้จนุสภาวะวิกฤตอิตัลกัษณ์นี ้และหนึง่ในพืน้ท่ีทาสงัคมนัน้ก็คือ “วฒันธรรมแฟนบอลไทยลีก” 
 2. การวิจยัเร่ือง “วฒันธรรมแฟนบอลไทยในมิติของการพนนัและการบริโภค” ซึ่งมุ่งศกึษาการ
บริโภคฟุตบอลของแฟนบอลไทยและการพนนัทายผลฟุตบอลในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภค 
โดยศึกษาจากแฟนสโมสรฟุตบอลไทยเพศชาย ช่วงอายุประมาณ 21-40 ปี ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ช่วงฤดกูาลแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 2558 โดยใช้ข้อมลูจากการสงัเกตอย่างมีส่วน
ร่วม, การสัมภาษณ์, และข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า การบริโภคฟุตบอลไทย
ตา่งไปจากการบริโภคฟุตบอลตา่งประเทศในยคุก่อนหน้าท่ีเป็นการบริโภคผ่านการ “ด”ู เป็นหลกั โดย
การบริโภคฟุตบอลไทยนัน้เป็นการบริโภคฟุตบอลในฐานะตวัแทนของท้องถ่ิน, ชุมชนรูปแบบใหม่, 
พืน้ท่ีของผู้ชาย, และพืน้ท่ีของการแสดงออก ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ทางสงัคมของเพศชาย-ชนชัน้
กลางระดบัล่าง-วัยทํางานซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคฟุตบอลไทยกลุ่มหลัก ในส่วนของการพนันฟุตบอล 
พบวา่แฟนบอลไทยเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีเล่นพนนัฟุตบอล และกลุ่มท่ีเล่นพนนัก็มกัจะเป็นการเลือก
พนนัอยา่งไมเ่ป็นไปตามอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เชน่เลน่พนนัเฉพาะสโมสรท่ีตนเองเป็นแฟนบอล 
ข้อค้นพบดงักล่าวนํามาสู่ข้อเสนอของงานวิจยันีว้่า สําหรับแฟนบอลไทยแล้ว การพนนัฟุตบอลเป็น
กิจกรรมท่ีถกูเบียดขบัให้อยู่ท่ีชายขอบของการบริโภค เพราะวิถีการบริโภคฟุตบอลของแฟนบอลไทย
นัน้เป็นไปในทางท่ีตอบสนองตอ่อปุสงค์ทางสงัคมแบบอ่ืนมากกวา่ 

3. การวิจยัเร่ือง “ฟุตบอล วยัรุ่น การพนนั และวฒันธรรมความเป็นชาย” ซึ่งเน้นศึกษากลุ่ม
วยัรุ่นอายรุะหว่าง 15-20 ปี ในพืน้ท่ีเชียงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า การเล่นพนนับอลของวยัรุ่น แท้จริง
แล้วเก่ียวข้องกบัสภาพสงัคมสมยัใหม่ท่ีเน้นการแข่งขนั มีระบบความสมัพนัธ์ท่ีมุ่งเน้นและหล่อหลอม
ให้ผู้คนมีความเป็นปัจเจกชนสงู การท่ีวยัรุ่นเลือกการบริโภคฟุตบอลในแบบตา่งๆ เพ่ือสร้างความเป็น
กลุม่ ชมุชนเพ่ือน และหลีกหนีออกจากความนา่เบื่อหน่ายในชีวิตประจําวนั แสดงให้เห็นถึงการปรับให้
การเลน่พนนับอล ซึง่สําหรับวยัรุ่นเป็นกิจกรรมท่ีมีความเป็นปัจเจกสงู ถกูนํามาใช้ในความหมายท่ีตา่ง
ไปจากเดิม เหตปัุจจยัเหล่านีอ้าจบอกได้ว่า อะไรคือปัจจยัท่ีทําให้การเล่นพนนับอลยงัคงอยู่ในวิถีชีวิต
ของวยัรุ่น ทวา่ การเลน่พนนับอลของวยัรุ่นก็ไมไ่ด้เป็นปัญหาในตวัของมนัเอง แตม่นัเร่ิมเป็นปัญหาเม่ือ
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ขาดการจัดการท่ีดี ซึ่งการจัดการควบคุมท่ีดีนัน้ สถาบนัครอบครัวและสถาบนัการศึกษาคือกลไก
สําคญัหลกัท่ีต้องกํากบัดแูล  

ฟุตบอลคือกีฬาท่ีเกิดขึน้มาเพ่ือตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสังคมไทยยุค
ปัจจบุนั วฒันธรรมแฟนบอล ก่อตวัขึน้อยา่งสร้างสรรค์ และกลายมาเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตประจําวนัของ
ผู้ คนชนชัน้ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น คนหนุ่มสาววัยทํางาน ท่ีชีวิตประจําวันถูกกําหนดด้วย
ตารางเวลาและพืน้ท่ีทํางานอย่างเคร่งครัดในสังคมเมือง กิจกรรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จึงมี
ความสําคญัและมีความหมายอย่างยิ่งในชีวิตของพวกเขา ข้อเสนอสําคญัของชุดโครงการวิจยันีก็้คือ 
วฒันธรรมแฟนและการบริโภคกีฬาคือความบนัเทิงในพืน้ท่ีสาธารณะใหม่ อนัพฒันาควบคูไ่ปกับการ
สร้างสรรค์พืน้ท่ีวัฒนธรรมใหม่ วิถีการดําเนินชีวิตใหม่ๆ ท่ีแสดงปฏิบัติการผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
วัฒนธรรมดิจิตอล ท่ีแพร่กระจายและเข้าถึงกันได้ง่ายในปัจจุบัน ในแง่นีก้ารเล่นพนันทายผลการ
แข่งขันฟุตบอลหรือท่ีเรียกกันสัน้ๆ ว่า “พนันบอล” จึงเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลท่ี
เติบโตขึน้ เป็นส่วนหนึ่งท่ีไม่ควรมองแยกขาดออกจากวฒันธรรมแฟนบอลไทย และไม่ควรนําเอาอคติ
หรือมิตเิชิงศีลธรรมมาตดัสิน แตท่วา่ เราควรเร่ิมพยายามทําความเข้าใจว่า พนนับอลเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนกลุม่ใหมท่ี่ก่อตวัขึน้ในสงัคม นบัจากปี พ.ศ. 2552 มีการเปล่ียนแปลงอย่าง
สําคญัเม่ือเร่ิมมีการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก และการบริโภคฟุตบอลต่างประเทศ
ผ่านส่ือโทรทศัน์คอ่ยๆ คล่ีคลาย ไปสู่การรวมกลุ่มเป็นแฟนบอล (ไทยลีก) ตวัจริงท่ีติดตามเชียร์ทีมรัก
และนกัเตะในสนามแข่งขนั  กระบวนการทางวฒันธรรมดงักล่าวมีส่วนอย่างสําคญัต่อการเบี่ยงเบน
ความสนใจในกลุ่มแฟนบอลวัยรุ่นให้ออกห่างจากการเล่นพนันบอลได้มากขึน้ สําหรับกลุ่มวัยรุ่น
เป็นไปได้ว่าการเข้าสู่อาชีพนักฟุตบอล หรือการส่งเสริมให้ฟุตบอลลีกของประเทศไทยเติบโตอย่าง
มัน่คง เป็นอตุสาหกรรมกีฬาอาชีพ อาจจะสามารถช่วยป้องปรามปัญหาการเข้าสู่วงการพนนับอลของ
กลุม่วยัรุ่นได้ ด้วยเหตนีุ ้การแขง่ขนัฟตุบอลอาชีพและการเติบโตของอตุสาหกรรมฟุตบอล นอกจากจะ
เป็นกลไกช่วยปลกูฝังวฒันธรรมแฟน การร่วมชมเชียร์ท่ีทําให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในสนาม ได้เชียร์บอล
อยา่งสร้างสรรค์ ยงัอาจจะชว่ยสร้างภมูิป้องกนั หรือการหลงทางเข้าสู่วงการพนนับอลของวยัรุ่น พร้อม
กนันัน้ การสง่เสริมให้อาชีพนกัฟตุบอลเป็นอาชีพท่ีก้าวหน้าและมัน่คง ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบนัการศึกษา และเอกชนหลายภาคส่วน ยังจะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้วยัรุ่นมีความ
กระหายอยากท่ีจะพฒันาตวัเองไปเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ ซึ่งการมุ่งความสนใจไปอยู่ท่ีการเล่นฟุตบอล 
การฝึกซ้อมอยา่งมีเป้าหมาย เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นนกัเตะอาชีพและการได้รับใช้ชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็น
ส่วนหนึ่งของการพฒันาวงการฟุตบอล ยงัถือเป็นการส่งเสริมและพฒันาเยาวชนไทยอย่างสร้างสรรค์
และยัง่ยืน 
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1 
บทน า 
วสนัต์ ปัญญาแก้ว 
 
1.1 ประเดน็ปัญหาของการวิจัย 

นบัจากต้นทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา ฟตุบอลอาชีพและธุรกิจกีฬาฟุตบอลก่อตวัขึน้อย่างเฟ่ือง
ฟูและเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ทัง้การติดตามชมการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขัน
ฟตุบอลจากตา่งประเทศ เชน่ พรีเมียร์ลีกองักฤษ (English Premiere League) ท่ีมีมาก่อนหน้านัน้กว่า 
2 ทศวรรษ และการติดตามชมเชียร์เกมการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก (Thai Premiere League) 
ในกรณีของ ไทยพรีเมียร์ลีกกระแสความนิยมท่ีมีตอ่เกมการแขง่ขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยนีริ้เร่ิม
ขึน้อย่างจริงจงัในปี 2552 เม่ือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้จดัตัง้ “บริษัทไทยพรีเมียร์ลีก” เพ่ือ
ดําเนินการจดัการรายการแข่งขันฟุตบอลอาชีพให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของสมาพนัธ์ฟุตบอล
แห่งเอเชีย (The Asian Football Confederation) และการจดัตัง้สโมสรฟุตบอลโดยเฉพาะในหวัเมือง
ใหญ่ต่างจงัหวดั ซึ่งมกัจะบริหารจดัการโดยนกัการเมืองท้องถ่ิน ทัง้นีใ้นปีท่ีผ่านมา (คือ  พ.ศ.2556) 
สถิติเก่ียวกับจํานวนผู้ เข้าชมการแข่งขนั หรือแฟนบอลของ “ไทยพรีเมียร์ลีก” ตามสนามแข่งของทีม
สโมสรทั่วประเทศ 18 ทีม พบว่ามีถึง 1,410,355 คน ในจํานวนนีย้ังไม่รวมจํานวนผู้ ชมแฟนบอลท่ี 
ตดิตามชมเชียร์อยู ่“ทางบ้าน” ผา่นรายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัท่ีจะมีอย่างน้อยสปัดาห์ละ 2-4 
คู ่ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 11, True Visions และ Siam Sport TV ซึ่งโดยประมาณไม่น่าจะต่ํากว่า
เทา่ตวัของจํานวนผู้ชมในสนาม หรือราวๆ 1-2 ล้านคน เป็นอยา่งน้อย  

ฟุตบอล กลายเป็นกีฬาและสินค้ายอดนิยมของกลุ่มคนจํานวนไม่น้อย และเป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมการบริโภคส่ือ ข่าวสาร และการดําเนินธุรกิจ กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวพนั ใน
สงัคมทนุนิยมสมยัใหม่ เช่น การรวมตวัเข้าชมเกมการแข่งขนัและดําเนินกิจกรรมของแฟนคลบัสโมสร
ฟตุบอล (ทัง้ไทยและตา่งประเทศ) การจดัรายการเกมแข่งขนัฟุตบอลภายในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน
ร่วมสถาบนั หรือระหวา่งสถาบนัการศกึษา และการเล่นพนนัทายผลการแข่งขนั หรือท่ีเรียกกนัติดปาก
ว่า “พนนับอล” ทัง้หมดทัง้มวลอาจเรียกได้ว่าเป็น “วฒันธรรมฟุตบอล” (Football culture) ท่ีปัจจบุนั
นอกจากจะกลายมาเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตประจําวนัของผู้คนโดยเฉพาะวยัรุ่น คนหนุ่มสาวในสงัคมไทย 
ยังถือเป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปฏิบัติการและความหมายท่ีซับซ้อนของ
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อตุสาหกรรมฟตุบอลและธุรกิจส่ือ (โดยเฉพาะโทรทศัน์) ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบบเศรษฐกิจและสงัคมการ
เมืองไทยถกูผนวกเป็นสว่นหนึง่ของระบบเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์  
 ในสงัคมสมยัใหม่ ด้านหนึ่งชีวิตของคนเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ชมุชนโลก” มากขึน้ ทว่า
อีกด้านหนึ่ง ก็ต้องเผชิญกบักิจกรรมจําเจซํา้ซาก น่าเบื่อหน่ายจาก “สินค้า” ระบบงานบริการท่ีมุ่งเน้น
ความเป็นมาตรฐานมากขึน้ การทํางานภายใต้ระบบบริษัทการบริหารงานสมยัใหม่ หรือการทํางาน
ภายใต้ระบบการผลิตแบบโรงงาน ชีวิตพนกังานบริษัทคนทํางานในระบบกลบัถกูพนัธนาการและตก
อยูภ่ายใต้ภาวะไร้อํานาจมากขึน้ ฉะนัน้การท่ีผู้คนจะแสวงหากิจกรรมสร้างชีวิตวฒันธรรมเพ่ือทดแทน 
ไม่ให้ตนเองรู้สึกแปลกแยกไร้ชีวิตความเป็นคน มากไปกว่าจดุท่ีมนุษย์จะทนต่อไปได้ ผ่านการบริโภค 
การเลน่พนนั เข้าร้านด่ืมกิน สงุสิงกบัเพ่ือนฝงู เซ็กส์และผู้หญิงในผบับาร์ จึงอาจกลายเป็นหนทางหนึ่ง
ท่ีจะช่วยเยียวยารักษาใจได้บ้างเช่นกันในสงัคมไทยยคุปัจจบุนั ในบริบทของวฒันธรรมฟุตบอล การ
เป็นแฟนบอลและนักพนันบอล ไม่เพียงต้องอาศัยทักษะความสามารถในการวิเคราะห์จัดการกับ 
“ข่าวสาร” มากมายมหาศาลท่ีถูกส่งผ่านมาทางส่ือสมัยใหม่ในแต่ละวัน ทว่าการได้ร่วมแชร์
ประสบการณ์สงัคมตา่งๆ ไปกบักลุ่มเพ่ือนในเครือข่ายชมุชนแฟนบอล นกัพนนับอล (ทัง้แบบออนไลน์
และออฟไลน์) นอกจากจะเป็นกิจกรรมการลงทนุท่ีท้าทาย ยงัมีความหมายทางสงัคมอย่างยิ่งยวดกบั
การได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ชมุชนแฟนบอล” ดเูหมือนว่าในสงัคมไทยยุคปัจจบุนั การดําเนินชีวิต
ของผู้คนมีแนวโน้มท่ีจะถกูกระบวนการเชิงสถาบนัตา่งๆ ในระบบอตุสาหกรรมและธุรกิจส่ือหล่อหลอม
ให้กลายเป็นปัจเจกชนท่ีดูเหมือนจะไร้สติ ไร้อํานาจท่ีจะจัดการชีวิตตนเองมากยิ่งขึน้ ทว่าในระดบั
ชีวิตประจําวนั การเล่นพนนับอลและวฒันธรรมแฟนบอลน่ีเอง ท่ีน่าจะกลายเป็นพืน้ท่ีทางสงัคมเป็น 
“ประชาสงัคมใหม่” ของกลุ่มผู้ชาย ท่ีพยายามจดัการกบัอํานาจท่ีตวัเองถูกรือ้ถอนออกไป พยายามท่ี
จะกําหนดชะตากรรมชีวิตของตวัเองขึน้ใหม ่ 

กล่าวได้ว่า ฟุตบอลนัน้คือส่วนหนึ่งของ “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” (culture industry) คือ
ธุรกิจผลิตสินค้า เสมือน “ตลาด” ขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงสงัคมไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก และในตวั
ของมนัเองก็เป็นพืน้ท่ีท่ีทําให้เราเห็นการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในสงัคมไทยและในสงัคมโลก 
ในบริบทของชีวิตท่ีผู้ คนในโลกสมัยใหม่ส่วนใหญ่ถูกกําหนดด้วยเวลา พนันบอลในตัวของมันเอง
นอกจากจะเป็นอตุสาหกรรมอยา่งหนึง่ การเล่นพนนับอลของผู้คนจึงสลบัซบัซ้อน กล่าวคือเป็นชีวิตใน
สังคมส่ือและการบริโภคส่ือในยุคโลกาภิวัตน์ ทัง้กลุ่มแฟนบอลและนักพนันบอล ไม่เพียงแต่ต้อง
ติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬาฟุตบอล ทว่าจํานวนไม่น้อยต้องลงทุน บริโภคทัง้ข่าวสารและสินค้า
วฒันธรรมสมยันิยม เชน่ สินค้าของสโมสรฟตุบอล คา่สมคัรสมาชิกสโมสรฟุตบอล ตลอดจนคา่บริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือน ค่าสมาชิกโทรทัศน์ระบบบอกรับ (Pay TV) เพ่ือท่ีจะได้ติดตามชมการ
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ถ่ายทอดสด ผลการแข่งขนั การวิเคราะห์ของกูรู การติดตามแนวโน้มราคาพนนัขนัต่อ (ผ่านรายการ
วิเคราะห์เจาะลึก) ท่ีไม่ต่างไปจากราคาขึน้ลงของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ ในแง่นี ร้ะบบและเครือข่าย
ของการเล่นพนันบอลจึงซับซ้อนพอๆ กับระบบตลาดเงิน ท่ีดําเนินไปในระดับข้ามชาติ เราจะไม่
สามารถเข้าใจ “ระบบการพนนั” นีไ้ด้หากยงัคงคิดอยู่ในระดบัชาติ งานศกึษาของ วสนัต์ ปัญญาแก้ว
และคณะ (2557) ก่อนหน้านีชี้ใ้ห้เห็นว่า พนนับอล คือกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีก่อตวัขึน้ควบคู่ไปกับ
ความนิยมท่ีผู้คนมีตอ่กีฬาฟตุบอลและการเติบโตของอตุสาหกรรมฟุตบอลในสงัคมไทย การพนนัชนิด
นีถื้อเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีก่อตัวขึน้ควบคู่ไปกับการวิถีชีวิตสมัยใหม่ของผู้คนในสังคมไทย 
กลา่วคือ พนนับอล เป็นเร่ืองของผู้ชายกลุม่หนึง่ ท่ีอาจจะเรียกว่าเป็น “กลุ่มท่ีมีรายได้ระดบักลาง-คอ่น
ลงไปถึงระดบัลา่ง” และยิ่งอตุสาหกรรมฟุตบอล ธุรกิจและการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศ
ไทย (คือ ไทยพรีเมียร์ลีก ท่ีเร่ิมขึน้ตัง้แต่ 5 ปีท่ีแล้ว) เป็นท่ีนิยมได้รับความสนใจ มีการพฒันา เติบโต 
และการลงทนุมากขึน้ แนวโน้มของการเลน่พนนับอล นา่จะยิ่งจํากดัวงแคบลงเร่ือยๆ ในกลุ่มของผู้ชาย
วยัทํางาน อย่างไรก็ตามงานวิจยัโครงการดงักล่าว ยงัไม่ได้ศกึษาครอบคลุมไปถึงกลุ่มเด็กชายวยัรุ่น
ตอนต้นท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-18 ปี ซึง่ถือเป็นชว่งเวลาหวัเลีย้วหวัตอ่ท่ีสําคญัชว่งหนึง่ของวยัรุ่น 

การพิจารณาพนนับอลในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมฟุตบอลในสงัคมไทย ในฐานะท่ี
เป็น “ปฏิบตัิการ” หรือกิจกรรมระดบัชีวิตประจําวันท่ีมีความหมายยิ่งของกลุ่มวัยรุ่นและแฟนบอล
ชายไทย (อายุระหว่าง 15-40 ปี) ไม่ว่าจะเป็น การเล่นฟุตบอล วฒันธรรมแฟนบอล (ซึ่งปัจจุบนัมัก
แสดงออกผ่านการใช้ความรุนแรง การแสดงความเป็นชาย ในสนามแข่งขัน) การติดตามชมการ
ถ่ายทอดสดเกมการแขง่ขนั รวมจนไปถึงการเลน่พนนับอล จงึถือเป็นประเด็นปัญหาของการศกึษาวิจยั
ท่ีท้าทายและน่าจะช่วยค้นหาคําตอบ ความเข้าใจใหม่ๆ เก่ียวกับนัยยะทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ของอุตสาหกรรมฟุตบอลและวฒันธรรมแฟนบอล ตลอดจน วิถีการดําเนินชีวิต วฒันธรรม
สมยันิยมของวยัรุ่น คนหนุ่มสาว ตลอดจนแบบแผนการดําเนินชีวิตของผู้คนในสงัคมไทยโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ชายวยัทํางาน กับการประกอบสร้างและแสดงออกซึ่งความเป็นชาย ในบริบทของสงัคมเมือง
สมัยใหม่ท่ีชีวิตเต็มไปด้วยความเส่ียง ความไม่แน่นอน และความเก่ียวข้องพัวพันไปกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองทัง้ในระดบัชาตแิละในระดบัโลก 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศกึษาวิจยัสํารวจ ภูมิหลงัทางสงัคม (ครอบครัว) แบบแผนการใช้เวลา และการบริโภค
ส่ือ ของแฟนบอลไทยท่ีมีพืน้เพและกลุม่อายท่ีุแตกตา่งกนั (คือระหวา่งกลุม่วยัรุ่นท่ียงัศกึษาเล่าเรียนใน
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สถานศึกษา อายุระหว่าง 15-20 ปี และกลุ่มคนหนุ่มสาววัยทํางาน อายุระหว่าง 21-40 ปีท่ีทํางาน
แล้ว)  

2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวิถีการดําเนินชีวิต แบบแผนการเล่นพนนั และการบริโภคส่ือ ใน
กลุ่มแฟนบอล 2 กลุ่มดงักล่าว ว่ามีนยัสําคญั หรือสมัพนัธ์ไปกับการประกอบสร้าง “ความเป็นชาย” 
และการนําเสนอตวัตนทางสงัคม (ผา่นกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวพนั และวฒันธรรมการบริโภคฟุตบอล) ใน
สงัคมไทยยคุปัจจบุนั 
 
1.3 การออกแบบการวิจัย 

โครงการศกึษาวิจยัครัง้นี ้หวัหน้าโครงการ ได้วางแผนและออกแบบการทํางานร่วมกนัระหว่าง
ทีมวิจยัในลกัษณะของชดุโครงการวิจยั ซึง่ประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 สว่น 3 โครงการวิจยัยอ่ยคือ 
 
1.3.1 โครงการวิจัย  

1.3.1.1 การวิจัยวิจัยส ารวจ (Survey Research)  
การวิจยัสํารวจภูมิหลงัทางสงัคม แบบแผนการใช้ชีวิต การบริโภคฟุตบอล ตลอดจนการเล่น

พนนับอลของแฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีก โดยในสว่นนีดํ้าเนินการโดย ผศ.ดร. วสนัต์ ปัญญาแก้ว หวัหน้า
โครงการ และผู้ชว่ยนกัวิจยั คือนางสาวปลายฟ้า นามไพร (ปัจจบุนัศกึษาระดบัปริญญาโทสาขาสงัคม
วิทยาฯ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) มุ่งศกึษา ภูมิหลงัทางสงัคม แบบแผนการใช้เวลา 
และการบริโภคส่ือ ของกลุ่มแฟนบอลอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 40 ปี โดยใช้แบบสอบถาม เป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวม และกําหนดพืน้ท่ีเป้าหมายไว้ดงันีคื้อ 1. กรุงเทพและปริมณฑล 2 สนาม 2. 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 สนาม และ 3. ภาคเหนือ 2 สนาม รวมใช้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดประมาณ 
400 ตวัอยา่ง (ดรูายละเอียด ระเบียบวิธีวิจยั ในบทท่ี 3) 

1.3.1.2 การวิจัยเชิงชาตพิันธ์ุวรรณนา (Ethnographic Research) 2 โครงการ คือ 
1. การวิจัยเร่ือง “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิติของการพนันและการบริโภค” เน้นพืน้ท่ีใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ดําเนินการโดย อาจินต์ ทองอยู่คง อาจารย์ประจํา คณะสงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์)  

2. การวิจัยเร่ือง “ฟุตบอล วัยรุ่น การพนัน และวัฒนธรรมความเป็นชาย” เน้นพืน้ท่ีใน
เชียงใหม่-ลําพูนและเชียงราย (ดําเนินการโดยนักวิจัย พงศกร สงวนศกัดิ์ นักวิจัยประจําโครงการ 
ศนูย์วิจยัและบริการวิชาการ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานรวมทัง้สิน้ 1 ปี คือ 1 มีนาคม 2558- 30 เมษายน 2559 
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1.3.2 กิจกรรมการประชุมเสวนา/เสนอความก้าวหน้า 
ระหว่างการทํางานวิจยัภาคสนาม โครงการได้จัดประชุมเสนอความก้าวหน้า เพ่ือนําเสนอ

ผลงานให้นกัศกึษา คณาจารย์ และผู้สนใจทัว่ไปได้รับฟังและแลกเปล่ียนความคดิเห็น 2 ครัง้ คือ ครัง้ท่ี 
1 งานเสวนาวิชาการ "ฟุตบอลไทยกบัไทยศกึษา" ในวนัศกุร์ท่ี 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชมุชัน้ 4 
อาคารปฏิบตัิการคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (มีผู้ เข้าร่วมงานเสวนา 31 คน) โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์ ปัญญาแก้ว นางสาวปลายฟ้า นามไพร (ผู้ช่วยนกัวิจยั) อาจารย์ชาลินี 
สนพลาย (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) พงศกร สงวนศกัดิ ์(นกัวิจยั) และอาจินต์ ทองอยู่
คง (นักวิจัยอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็น
วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์ผลงาน 2 ท่านคือผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร จาก
คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.อรรถจกัร์ สตัยานุ
รักษ์จากภาควิชาประวตัศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

และครัง้ท่ี 2 การประชมุเสวนาวิชาการ นําเสนอผลการวิจยั “โครงการฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
: การพนนั ความเป็นชาย วยัรุ่น และวฒันธรรมบริโภคนิยม” ในวนัศกุร์ท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 
– 12.00 น. ณ. ห้องประชมุชัน้ 4 ตกึปฏิบตัิการ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (มีผู้ เข้าร่วม
การประชมุเสวนา 40 คน)  โดยมีหวัหน้าโครงการคือ ผศ.ดร. วสนัต์ ปัญญาแก้ว นกัวิจยั 2 ท่านคือ 
พงศกร สงวนศกัดิ ์และอาจารย์อาจินต์ ทองอยูค่ง เป็นวิทยากรเสนอผลการศกึษาและรับฟังข้อวิจารณ์
จากผู้ทรงคุณวุฒิ คือศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
มนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยนัต์ รัชชกลู จากคณะรัฐศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 

จากนัน้นกัวิจยั (2 โครงการย่อย และ 1 โครงการวิจยัสํารวจ) ได้แก้ไขและส่ง (ร่าง) รายงาน
ผลการวิจยั (ของแต่ละโครงการ) ให้หวัหน้าโครงการ นํามาเขียนรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์และ
นําเสนอผลการศกึษา การตีความอภิปรายผลการวิจยัเก่ียวกบัวฒันธรรมแฟน การบริโภคฟุตบอล และ
ปรากฏการณ์พนนับอลในสงัคมไทย 

 
1.4 การน าเสนอผลการศึกษา 

ผลการศกึษาจากชดุโครงการวิจยันีนํ้าเสนอในสว่นตอ่จากนี ้แยกออกเป็นบทตา่งๆ ดงันี ้
บทที่ 2 การก าหนดกรอบความคิด  
เสนอบททบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องตลอดจนสรุปกรอบแนวคิดและ

แนวทางการศกึษาวิจยัท่ีชดุโครงการวิจยันีพ้ฒันาและใช้ร่วมกนัในการทํางานวิจยัของทีมนกัวิจยั 
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บทที่ 3 วิธีการศึกษา  
เสนอรายละเอียดเก่ียวกับการออกแบบการวิจยั แนวทางการศึกษาวิจยัของแต่ละโครงการ

ยอ่ย พืน้ท่ีและกรณีศกึษา ตลอดจนการทํางานวิจยัในระดบัปฏิบตักิาร 
บทที่ 4 ฟุตบอลในสังคมไทย  
นําเสนอ บริบทประวตัิศาสตร์ ความเป็นมาและการแพร่กระจายของกีฬาฟุตบอลในประเทศ

ไทย พฒันาการของการแขง่ขนัฟตุบอลอาชีพ วฒันธรรมแฟนและการบริโภคฟุตบอลในสงัคมไทย โดย
หวัหน้าโครงการคือ ผศ. ดร. วสนัต์ ปัญญาแก้ว 

บทที่ 5 แฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีก  
นําเสนอผลการวิจยัสํารวจ (โดย ผศ. ดร. วสนัต์ ปัญญาแก้ว) เน้นเร่ืองภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ

และสังคมของแฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีก จากพืน้ท่ี 5 สนามแข่งขัน คือ 1. สนามยูไนเต็ด สเตเดีย้ม 
เชียงราย 2. สนามแพต สเตเดีย้ม การท่าเรือ-คลองเตย 3. สนามเมืองทอง ยไูนเต็ด นนทบรีุ 4. สนาม
ไอโมบาย สเตเดีย้ม บุรีรัมย์ และ 5. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่  และการอภิปราย
ผลการวิจยัสํารวจเก่ียวกบัสถานภาพทางสงัคม อาชีพ รายได้ การศกึษา และแบบแผนการใช้ชีวิตช่วง
วนัหยดุสดุสปัดาห์ การบริโภคส่ือ เป็นต้น  

บทที่ 6 พนันบอลกับไทยพรีเมียร์ลีก 
นําเสนอผลการวิจยัสํารวจ (โดย ผศ. ดร. วสนัต์ ปัญญาแก้ว) เก่ียวกับการเล่นพนนับอลของ

กลุ่มแฟนบอลไทยลีก จากพืน้ท่ี 5 สนามแข่งขัน (ดังกล่าวข้างต้นในบทท่ี 2) และการอภิปราย
ความหมายและความสมัพนัธ์ระหว่างการเล่นพนันบอล ภูมิหลงัทางสงัคมและแบบแผนการใช้ชีวิต
ของแฟนบอลไทย รูปแบบการเล่นพนันบอล ตลอดจนความคิดเห็นของแฟนบอลไทยเก่ียวกับเร่ือง
พนนับอลในสงัคมไทย 

บทที่ 7 วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิตขิองการพนันและการบริโภค 
นําเสนอผลการศึกษาเชิงชาติพนัธุ์วรรณนา (โดย อาจินต์ ทองอยู่คง) ซึ่งมุ่งศึกษาวฒันธรรม

แฟนบอลไทย (จากพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเฉพาะจากกรณีศึกษากลุ่มแฟนบอล
สโมสรการท่าเรือ เอฟซีและเชียงรายยูไนเต็ดในกรุงเทพฯ) และตําแหน่งแห่งท่ีของการพนันใน
วฒันธรรมแฟนบอลไทย มุง่ตีความพนนับอลในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมการบริโภคฟุตบอล
ในสงัคมไทย 

บทที่ 8 ฟุตบอล วัยรุ่น การพนัน และวัฒนธรรมความเป็นชาย 
นําเสนอผลการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (โดย พงศกร สงวนศกัดิ์) ซึ่งมุ่งศึกษาเก่ียวกับ

วัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่น (จากพืน้ท่ีและกรณีศึกษาในเมืองเชียงใหม่) การใช้ชีวิต การศึกษา
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เปรียบเทียบระหว่างวยัรุ่น 2 กลุ่มจากสถานศกึษาท่ีมีสภาพแวดล้อมและบริบทท่ีแตกตา่งกนั การเล่น
พนนับอล และการแสดงความเป็นชาย 

บทที่ 9 บทอภปิรายสรุป 
นําเสนอข้อสรุปผลการศึกษาจาก (โดยหวัหน้าโครงการคือ ผศ. ดร. วสนัต์ ปัญญาแก้ว) การ

อภิปรายตีความทําความเข้าใจวัฒนธรรมแฟน การบริโภคฟุตบอล ปรากฏการณ์พนนับอล ในบริบท
ของการเตบิโตของอตุสาหกรรมฟุตบอล ธุรกิจส่ือการกีฬา การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ และกระแสความ
นิยมท่ีผู้คนมีต่อฟุตบอลทีมชาติไทย เพ่ือแสวงหาแนวทางการทําความเข้าใจ ตลอดจนข้อเสนอเชิง
นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาวยัรุ่นกบัพนนับอลในสงัคมไทยยคุปัจจบุนั 
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2 
การก าหนดกรอบความคดิ 
วสนัต์ ปัญญาแก้ว 
 
2.1 ฟุตบอลศึกษา: การศึกษาฟุตบอลในเชิงสถาบันวัฒนธรรม 

กําเนิดของฟตุบอลในองักฤษ แตเ่ดิมคือเกมพืน้บ้านของชาวนาท่ีก่อตวัขึน้ราวๆ ศตวรรษท่ี 14 
ชีวิตของชาวนายคุกลางคือการดํารงชีพท่ีถกูจํากดัด้วย ”การเดินทาง/เคล่ือนท่ี” และความยากลําบาก 
ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด กระนัน้ก็ตามวิถีชีวิตแบบสงัคมชาวนาก็ยงัพอมี “เวลาว่าง” ให้กบัพวก
เขาอยู่บ้าง ภายใต้เง่ือนไขดงักล่าว การเล่นเกมเพ่ือความบนัเทิงประเภทหนึ่งท่ีเรียกว่า “folk football” 
หรือ “ฟุตบอลบ้าน” ได้ถือกําเนิดขึน้ (Sandvoss 2003.) ฟุตบอล อาจถูกนําไปเล่นเป็นกีฬาใน
สถานศกึษาอนัเก่าแก่ขององักฤษคือ Eton ตัง้แตปี่ 1519 ทว่า กว่าท่ี “ฟุตบอลสมยัใหม่” จะพฒันาขึน้
ในสถาบนัการศกึษา ต้องรอจนกวา่ 3 ศตวรรษให้หลงั กล่าวคือระหว่างศตวรรษท่ี 18 ถึงศตวรรษท่ี 19 
การเล่นฟุตบอล ถือเป็น “กีฬาสร้างวินยั” เป็นกลไกเชิงสถาบนั เป็นเคร่ืองมือท่ีรัฐ ใช้ดดันิสยัและกํา
หลาบลกูหลานของชนชัน้สงูท่ีมกัแสดงพฤตกิรรมนอกคอกและตอ่ต้าน  

กลา่วอีกอยา่งหนึง่ ในบริบทของการเปล่ียนผา่นเข้าสูส่งัคมทนุนิยมอตุสาหกรรม การสถาปนา
และพฒันา “ฟุตบอลสมยัใหม่” ในสถานศึกษาขององักฤษคือภาพสะท้อนของสิ่งท่ี นกัสงัคมวิทยา 
Norbert Elias เรียกว่า “กระบวนการสร้างความศิวิไลซ์” (civilizing process). ในแง่นีก้ารปรับเปล่ียน
และพัฒนากติกาและรูปแบบการเล่นจาก “ฟุตบอลบ้าน” มาเป็น “ฟุตบอลสมัยใหม่” หรือเกมของ
ชาวเมืองผู้ศิวิไลซ์ เช่นในวิทยาลยัอีตนั จึงเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการดิน้รนของชนชัน้กระฎุมพีท่ีจะ
สถาปนาอํานาจนําและการสร้างตวัตนใหม่ในสงัคมอุตสาหกรรมทุนนิยม (ดเูพิ่มเติม ชาญ พนารัตน์ 
บทท่ี 2 ใน ฟตุบอลไทย. วสันต์ ปัญญาแก้ว และคณะ บก. กรุงเทพฯ. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. 
2557 ด้วย) ฟุตบอลสมัยใหม่ได้ถือกําเนิดขึน้มาในสังคมองักฤษ โดยมีการจดัตัง้ “สมาคมฟุตบอล” 
(Football Association - FA) ขึน้ในปี ค.ศ.1863 ทัง้นีก้่อนหน้านัน้ราวๆ 2 ทศวรรษคือในปี ค.ศ.1842 
ตวัแทนสถานศึกษา 14 แห่งได้ริเร่ิมจดัเกมการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างวิทยาลยัในเมือง Cambridge 
และตกลงร่วมกันท่ีจะใช้กฎกติกาการเล่นฟุตบอลท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นครัง้แรก กระทัง่มีการ
จัดตัง้ “สมาคมฟุตบอล” ขึน้ในปี ค.ศ.1863 ดังกล่าว กฎกติกาของสมาคมฟุตบอลอังกฤษจึงได้
กลายเป็น “แมแ่บบ” ของเกมการแขง่ขนัฟตุบอลสมยัใหมน่บัแตน่ัน้มา  
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ตัง้แต่ปลายศตวรรษท่ี 19 จนถึงกลางศตวรรษท่ี 20 การขยายตวัของทุนนิยมเสรีและระบบ
เศรษฐกิจโลกผ่านการแผ่ขยายอํานาจของอาณานิคมยุโรป โดยเฉพาะบทบาทของจักรวรรดินิยม
องักฤษในฐานะเมืองแม่ของการปฏิวตัิอุตสาหกรรม จึงยิ่งช่วยสนบัสนุนฟุตบอลสมยัใหม่กลายเป็น
กีฬายอดนิยมท่ีแพร่กระจายออกไปในยโุรปและทวีป ตา่งๆ ทัว่โลกอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มพ่อค้าเจ้าของ
โรงงาน เจ้าหน้าท่ีอาณานิคม นกัเดินทาง หรือแม้แตแ่รงงานผู้อพยพ (จากองักฤษ) ฟุตบอลสมยัใหม ่
ดําเนินรอยตามระบบอตุสาหกรรมสมยัใหม่ ท่ีแพร่กระจายออกจากเกาะองักฤษ ไปยงัเวลส์ และยโุรป 
อเมริกาใต้ อาฟริกา และเอเชีย การแพร่กระจายของฟุตบอลสมยัใหม่จากเมืองแม่ไปยงักลุ่มประเทศ
ตา่งๆ ในเครือจกัรภพและอาณานิคมองักฤษ จึงสะท้อนถึงความสมัพนัธ์และพฒันาการท่ีเติบโตควบคู่
กนัมา ระหวา่งกีฬาฟตุบอลกบัสงัคมอตุสาหกรรมสมยัใหม่ กระทัง่ฟุตบอลกลายมาเป็นเกมกีฬาระดบั
โลกในปัจจบุนั 

พฒันาการของฟุตบอลสมยัใหม่ จากการเป็นเกมกีฬาสมยัใหม่ (modern sport) เพ่ือสร้าง
ความศิวิไลซ์ในสถานศึกษา มาสู่การเป็นเกมสินค้าเพ่ือความบนัเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจของ
มวลชน คนทํางาน ในบริบทของการปฏิวตัอิตุสาหกรรมและการเปล่ียนผ่านเข้าสู่สงัคมสมยัใหม่ ในนยั
หนึ่งจึงสะท้อนถึงการปฏิวัติอย่างถึงรากถึงโคนของระบบการทํางาน การใช้เวลาว่าง และการเน้น
ความเป็นเหตุผล ดงัสะท้อนผ่านกฎกติกาการเล่นฟุตบอลภายใต้ธรรมนูญข้อกําหนดของสมาคม
ฟุตบอลองักฤษ (ซึ่งปัจจุบนัแพร่กระจายกลายเป็นกฎกติกาท่ีถือเป็นมาตรฐานทัว่โลก) ท่ีว่าต้องเป็น 
“การเล่นอย่างสภุาพบรุุษ ยุติธรรม และเคารพคําตดัสินของกรรมการ” (fair play and respect to 
authority) ฟุตบอลสมยัใหม่ คือสิ่งท่ีถกูพฒันาขึน้มาจากกระบวนการของการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ความ
เป็นเหตผุลในสงัคมอุตสาหกรรมสมยัใหม่ การกลายเป็นสถาบนั และการเกิดขึน้ของการบริหารงาน
แบบองค์กรท่ีต้องมีมาตรฐานและเน้นการสร้างความชํานาญเฉพาะด้าน สถิติการจดบนัทึก รวมจนไป
ถึงความต้องการท่ีจะสร้างสํานึกประวตัิศาสตร์ (ผ่านการจารึกจดจําและการสร้างตํานาน “เร่ืองเล่า” 
เชน่ นกัเตะวีรบรุุษ บคุคลสําคญัและเหตกุารณ์ประวตัิศาสตร์ของสโมสร) กล่าวอย่างถึงท่ีสดุ ฟุตบอล
สมยัใหม่ คือสถาบนัวฒันธรรมท่ีมีรากเหง้าถือกําเนิดขึน้มาจากระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การ
เปล่ียนผา่นเข้าสูส่ภาวะสมยัใหม ่และการจดัระเบียบความสมัพนัธ์เชิงองค์กร อนัตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
สิ่งท่ี Max Weber เรียกวา่ “Formal Rationality” ซึ่งเป็นรากฐานของการก่อตวัของรัฐสมยัใหม่ ไม่มาก
ก็น้อย พฒันาการของฟุตบอลสมยัใหม่ในสงัคมหนึ่งๆ จึงอาจ “อ่าน” ได้ว่าคือสิ่งสะท้อนให้เราเห็นถึง
พฒันาการของ “ความเป็นประชาธิปไตย” ในสงัคมรัฐประชาชาตนิัน้ๆ นัน่เอง 

ต้นศตวรรษท่ี 20 การขยายตวัของวัฒนธรรมการพักผ่อนหย่อนใจในสังคมเมืองใหญ่ การ
ปฏิวตัิทางด้านเทคโนโลยีทางด้านส่ือสารโทรคมนาคม ความก้าวหน้าและการแพร่กระจายของระบบ
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การส่ือสารสมยัใหม ่ได้กลายเป็น “ตวัชว่ย” และสถาปนากีฬาสมยัใหม่ เช่น ฟุตบอล ให้กลายเป็นกีฬา
ของคนทัง้ชาติและความเป็นชาตินิยมของกีฬาในเวทีระดบันานาชาติขึน้มา ด้วยการทําให้เกมกีฬา 
การแข่งขัน เป็นเร่ืองท่ีสามารถจะส่ือสารและแพร่กระจายให้ผู้คนได้ติดตามรับรู้กันได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมๆ แม้ว่าจะอยู่ตา่งถ่ินตา่งสถานท่ี ท่ีห่างไกลกนั เช่นในองักฤษ รายการวิทยถืุอเป็นส่ือกลางและ
กลไกสําคญัของการสถาปนาให้การแขง่ขนัฟตุบอลกลายเป็นเกมระดบัชาติ ว่ากนัว่า ” ในปี 1938 เม่ือ
ทีมสโมสรฟุตบอล Preston North End ได้แชมป์ FA Cup หรือ “ฟุตบอลระดบัชาติชิงถ้วยสมาคม
ฟตุบอลองักฤษ” ในเวลานัน้กลุม่ผู้ ฟังทางบ้านจํานวนไม่น้อยบนเกาะองักฤษ สามารถท่ีจะติดตามเกม
การแข่งขันไปพร้อมๆ กันเป็นครัง้แรก ผ่านเคร่ืองรับวิทยุท่ีมีอยู่ตามบ้าน ร้านค้าและผับบ าร์ ส่ือ
สมยัใหม่น่ีเองท่ีถือเป็นกลไกสําคญัท่ีช่วยผลกัดนัการแพร่กระจายให้ฟุตบอลสมยัใหม่ขยายวงกว้าง
ออกไปในทัง้ในเชิงพืน้ท่ีและเชิงสงัคม โดยเฉพาะหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เม่ือวฒันธรรมโทรทศัน์ได้
ถือ “กําเนิด” ขึน้มา 

การขยายตวัของอุตสาหกรรมโทรทศัน์และการแพร่กระจายของเคร่ืองรับส่ง (คือโทรทศัน์) ท่ี
ในปัจจบุนันา่จะมีอยูโ่ดยทัว่แทบทกุท่ี แม้จะไม่ครบทกุหลงัคาเรือน (ในกรณีของประเทศไทยประมาณ
ได้วา่มีอยูร่าวๆ 22 ล้านครัวเรือน) ได้ทําให้การตดิตามการแขง่ขนัฟตุบอลบา่ยวนัเสาร์ของเหล่าคนงาน
ชาวองักฤษ (และพนกังาน ลูกจ้างเอกชน คนชัน้กลางเกือบทัว่โลก) กลายมาเป็นเกมกีฬาท่ีพวกเขา 
(หรือผู้ชมทางบ้าน) สามารถติดตามไปพร้อมๆ กนักับกลุ่มแฟนบอลในสนามแข่งขนั การถ่ายทอดสด
เกมการแข่งขันทําให้ ฟุตบอล กลายเป็นเร่ืองราวท่ีสามารถรับชมติดตามตามท่ีต่างๆ ได้ทั่ วประเทศ
และทั่วโลก เม่ือฟุตบอลดิวิชั่น 1 ในอังกฤษ ถูกยกระดับปรับเปล่ียนการลงทุนมาเป็น Premiere 
League ในปี 1992 และการจดัการแข่งขนัฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพในปี 
1994 ประสบความสําเร็จอยา่งล้นหลาม โทรทศัน์ คือกลไกการส่ือสารสมยัใหม่ท่ีเช่ือมตอ่ระหว่างเวลา
กบัความหา่งไกลให้ไปด้วยกนัได้ และโทรทศัน์ยงัได้รือ้ถอนความเป็นถ่ินฐานปลดเปลือ้งวฒันธรรมการ
บริโภคออกจากบริบทประวัติศาสตร์ของท้องถ่ินได้อย่างพิสดาร ฟุตบอลบนจอโทรทัศน์จึงทัง้ส่อง
สะท้อนและสนบัสนนุ กฎเกณฑ์และหลกัการอนัถือเป็นโครงสร้างรากฐานของระบบอตุสาหกรรมและ
ความเป็นเหตผุล ซึง่ชว่ยให้กําเนิดและคํา้จนุการก่อตวัขึน้มาของฟตุบอลสมยัใหม ่  

หากฟุตบอลคือกระจกส่องสะท้อนพฒันาการของระบบแรงงานและการทํางานในระบบการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม และการเกิดขึน้ของชีวิตแบบเมืองในสังคมสมัยใหม่ โทรทัศน์ก็คือสถาบัน
วฒันธรรมใหม่ท่ีสนบัสนุนพลงัขบัเคล่ือนของการปรับเปล่ียนเชิงโครงสร้างจากระบบอุตสาหกรรมท่ี
เน้นการผลิต มาสูร่ะบบทนุนิยมท่ีเน้นการบริโภค  
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ปัจจบุนัฟุตบอลสมยัใหม่ได้กลายมาเป็นเกมกีฬาและอุตสาหกรรมวฒันธรรมระดบัโลก ทกุๆ 
4 ปี ท่ีจะมีการจดัการแข่งขนัฟุตบอลโลกรอบสดุท้าย (World Cup Final) ประมาณการกนัว่า จะมี
จํานวนผู้คนท่ีมีส่วนร่วมโดยตรงอย่างน้อย 250 ล้านคน และอีกราวๆ 1.4 พนัล้านคนท่ีสนใจติดตาม
เกมการแข่งขนัระดบัโลกท่ีว่านี ้และเม่ือรวมกบั “ผู้ชม” ท่ีติดตามการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัท่ีถูก
สง่สญัญาณจาก “สนาม” ไปยงัทวีปตา่งๆ ทัว่โลกรายการแข่งขนัฟุตบอลโลกรอบสดุท้าย น่าจะมีผู้ชม
ผ่านจอโทรทัศน์รวมแล้วกว่า 33.4 พันล้านคน  ในปี 1998 เม่ือครัง้ท่ีฝร่ังเศสเป็นประเทศเจ้าภาพ
จดัการแข่งขนัฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย สมาพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA ได้เซ็นสญัญาควบคมุ
ลิขสิทธ์ิสินค้าการจดัการตา่งๆ รวมเป็นมูลคา่กว่า 4 พนัล้านปอนด์ (หรือประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท) 
ถึงต้นศตวรรษท่ี 21 ประมาณกันว่า รายได้ต่างๆ จากการจัดการแข่งขนัฟุตบอลโลกทัง้หมดน่าจะมี
มลูคา่รวมราวๆ 250,000 ล้านปอนด์ (หรือราวๆ 150 ล้านล้านบาท) ซึ่งอาจเทียบเท่ากบัรายได้ประจํา
ชาติของเนเธอร์แลนด์ ฟุตบอลสมัยใหม่ท่ีถือกําเนิดขึน้ในองักฤษและเติบโตพัฒนาควบคู่ไปกับการ
ปฏิวตัิอุตสาหกรรมและการเปล่ียนผ่านสงัคมเข้าสู่สภาวะสมยัใหม่ในยุโรป ปลายศตวรรษท่ี 19 นัน้ 
ปัจจุบนัได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมกีฬาและปรากฏการณ์สงัคมท่ีช่วยส่องสะท้อนให้เราได้ติดตาม
กระบวนการโลกาภิวตัน์อยา่งสลบัซบัซ้อนยิ่ง (Giulianotti, R. and Roland Robertson  .2004 ) 
  
2.2 วัยรุ่นศึกษา 

การศกึษาเร่ืองราวของวยัรุ่น หรือ ‚วยัรุ่นศกึษา‛ นัน้ถือเป็นประเด็นปัญหาท่ีได้รับความสนใจ
ศกึษากนัอยา่งกว้างขวางในทางสงัคมศาสตร์ นบัตัง้แตช่ว่งก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมา ในทาง
มานษุยวิทยา งานเขียนสําคญัท่ีถือเป็น ‚ต้นแบบ‛ และได้วางรากฐานของการศกึษาวฒันธรรมวยัรุ่น
ไว้อย่างสําคญัคือ งานศึกษาของ Margaret Mead เร่ือง Coming of Age in Samoa: a 
Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation และ The Sexual Life of 
Savages in North-Western Melanesiaของ Brownislav Malinowski ซึ่งตีพิมพ์ออกมาในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันคือในปี 1928 และ 1929 ตามลําดบั งานศึกษาของ Mead และ Malinowski ถึงแม้จะ
พฒันาขึน้มาจากรากฐานทางความคดิและความสนใจเชิงทฤษฎีท่ีแตกตา่งกนั (กล่าวคือ Mead สนใจ
ศกึษาในแนววฒันธรรมและบคุลิกภาพ ขณะท่ีความสนใจของ Malinowki คือทฤษฎีระบบสงัคม) ทว่า
มีจุดร่วมกันอยู่อย่างสําคญั คือเป็นงานศึกษาเชิงชาติพนัธุ์วรรณนาท่ีดําเนินการศึกษาวิจยัผ่านการ
ทํางานภาคสนามอยา่งเข้มข้น  
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งานเขียนทัง้สองเร่ืองได้กระตุ้นให้เกิดความสนใจศกึษาเร่ืองราวของวยัรุ่นในฐานะท่ีเป็น ‚ช่วง
เปล่ียนผ่านของชีวิต‛ ท่ีเก่ียวข้องพวัพนัไปกับโครงสร้างสงัคม หรือระบบวฒันธรรม กล่าวคือการทํา
ความเข้าใจเร่ืองราวของวยัรุ่นนัน้ต้องเข้าใจในบริบทของท้องถ่ินนัน้ๆ เอง ชีวิตวยัรุ่นถือเป็นช่วงเปล่ียน
ผา่นสถานภาพทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบักลไกทางวัฒนธรรมตา่งๆ ท่ีอาจแยกพิจารณาได้ ไม่ว่าจะเป็น 
กระบวนการเปล่ียนผ่าน (initiation) พิธีกรรม, การกระทําหรือกิจกรรมเร่ืองเพศ (sexual practices) 
การเกีย้วพาราสี ธรรมเนียมการแต่งงาน หรือการครองเรือน และความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่น 
(Bucholtz 2002) ท่ีผา่นมา ความสนใจของนกัมานษุยวิทยาในการศกึษาวยัรุ่น จึงมกัเป็นเร่ืองของการ
มุ่งพิจารณา ช่วงของวยัรุ่น ในฐานะท่ีเป็นขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจของบุคคล 
กระทั่งนักมานุษยวิทยารุ่นหลังๆ ได้หันมาสนใจศึกษา ปฏิบตัิการทางวัฒนธรรมของวัยรุ่นมากขึน้
กล่าวคือมุ่งท่ีจะสนใจศึกษาวยัรุ่นในฐานะท่ีเป็นกลุ่มวฒันธรรมหนึ่งๆ  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น 
การศกึษาวฒันธรรมวยัรุ่น (Youth Culture)  

สว่นการศกึษาวยัรุ่น/วฒันธรรมวยัรุ่น ทางด้านสงัคมวิทยานัน้ อนัท่ีจริงได้มีการศกึษาวิจยักนั
มาอยา่งตอ่เน่ือง ทวา่ท่ีผา่นมา จะพิจารณาเร่ืองของวยัรุ่นผ่านแนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน (deviance) 
และการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน เป็นเสียส่วนมาก (ด ูวารุณี 2531 ด้วย) วยัรุ่นศึกษาของนัก
สงัคมวิทยาในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ มุ่งศกึษาปรากฏการณ์พฤติกรรมเบี่ยงเบนและผลกระทบทาง
สงัคมของพฤติกรรมหรือวฒันธรรมเบี่ยงเบนนัน้ๆ ของวยัรุ่น กล่าวได้ว่า นกัสงัคมวิทยาแห่งสํานกัคิด
มหาวิทยาลยัชิคาโก คือนกัวิชาการกลุ่มแรกๆ ท่ีเน้นใช้วิธีการศกึษาเชิงชาติพนัธุ์วรรณนาในการศกึษา
วฒันธรรมวยัรุ่น (ชว่งทศวรรษ 1930-1950) การศกึษาเชิงชาตพินัธุ์วรรณนาดงักล่าวมุ่งศกึษาทําความ
เข้าใจ วิถีทางหรือกระบวนการต่างๆ ท่ี วัฒนธรรมย่อย ท่ีกลุ่มวัยรุ่นสร้างสรรค์ขึน้มาในฐานะท่ีเป็น
กลไกผลิตซํา้อดุมการณ์ หรือระบบความหมายในฐานะเป็น ‚ทางเลือก‛ ของสมาชิกในกลุ่มวฒันธรรม
ย่อยนัน้ๆ แม้ว่าสังคมส่วนใหญ่จะตีตราว่าพวกเขาเป็นพวกเบี่ยงเบนการศึกษาวัฒนธรรมย่อยของ
วัยรุ่นในเชิงชาติพันธุ์วรรณนาดังกล่าว มีอิทธิพลอย่างมากต่อการวางรากฐานให้กับการศึกษา
วฒันธรรมเยาวชนของกลุ่มนกัวฒันธรรมศกึษาแห่งมหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮมในประเทศองักฤษโดย
เฉพาะงานศกึษาเร่ือง Learning to Labour ของ Paul Willis (ดงัจะได้กลา่วถึงข้างหน้า) 
 
2.2.1 วัยรุ่นคือใคร? 

วัยรุ่น เยาวชน  คนหนุ่มสาว คือคําท่ีมักใช้แทนสลับกันไปมา ในแวดวงการศึกษาวัยรุ่น 
ขอบเขตความหมายของคําว่า วัยรุ่น เยาวชน หรือ คนหนุ่มสาว เอาเข้าจริงๆ จึงมกักําหนดขึน้จาก
เง่ือนไขทางสังคมท่ีแวดล้อม มากกว่า อายุขัยทางชีววิทยา อย่างไรก็ตาม คําว่า วัยแรกรุ่น วัยรุ่น 
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เยาวชน คนหนุม่สาว ก็ยงัสะท้อนให้เห็นถึงการใส่ใจตอ่เง่ือนไขท่ีเฉพาะเจาะจงของ ‚ช่วงวยั‛ หรือการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจในช่วงอายุหนึ่งๆ ท่ียังจะต้องพิจารณากันไปในบริบททางสังคม
หนึ่งๆ เช่นคําว่า ‚ยุวชนทหาร‛ หรือ ‚คุณแม่ยังสาว‛ คือคําท่ีมีความหมายเชิงสังคม มากกว่า
ความหมายทางชีววิทยา กลา่วคือสิ่งท่ีสงัคมให้ความหมาย ตอ่พฤติกรรม หรือการกระทําของ คนหนุ่ม
สาว จะต้องพิจารณาไปตามเง่ือนไขทางสังคมการเมืองชุดหนึ่งๆ  เช่น ในทํานองเดียวกันกับคําว่า 
‚แรงงานเด็ก‛ (ซึ่งขึน้อยู่กับว่ากําลังใช้เกณฑ์อะไรของใครมากําหนด และจากพืน้ฐานของสังคม
วฒันธรรม หรือศาสนาอะไร) ความหมายของคําว่า ผู้ เยาว์ (youngsters) ในสงัคมของคนองักฤษนัน้มี
ส่วนอย่างสําคญัต่อการท่ี เพศวิถีของเยาวชน ถูกตีความ เป็นท่ีเข้าใจ และให้อรรถาธิบาย โดยผู้ ให้
การศึกษาทางด้านเพศ (sex educators) และผู้ ให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัยจากการมี
เพศสัมพนัธ์ของวยัรุ่น (West 1999) ขณะท่ีวัยรุ่นบางกลุ่ม เช่นวยัรุ่นชนชัน้ล่างในองักฤษยุคสงัคม
อตุสาหกรรมตอนปลาย อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ หรือมีโอกาสก้าวผ่านช่วงเวลาท่ีเรียกว่า ‚ช่วง
วยัรุ่น‛ (ซึ่งในหลายๆ สังคมถือเป็นช่วงสําคญัของชีวิต) ทัง้นีเ้น่ืองจากเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และแรงกดดนัเชิงโครงสร้างตา่งๆ (เช่น สงครามโลก) ท่ีนําพาพวกเขาก้าวผ่านช่วงเวลาของ
วยัหนุม่สาว หรือการเตบิโตเปล่ียนผา่นจากวยัเดก็ไปสู่วยัผู้ ใหญ่ไปอย่างรวดเร็ว กลายเป็นผู้ ใหญ่ท่ีเต็ม
ไปด้วยภาระตา่งๆ  

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปเป็นท่ียอมรับกันว่า คําว่า วัยรุ่น หรือ ‚ช่วงวัยรุ่น‛ ในตวัของมันเอง
หมายถึง การเตบิโต กําลงัจะก้าวผ่าน หรือสภาวะท่ี ‚ยงัไม่บรรล ุหรือสําเร็จ‛ ขณะท่ีคําว่า ผู้ ใหญ่ หรือ 
การเป็นผู้ใหญ่ นัน้มีนยัหมายถึง ‚การทําสําเร็จ‛ หรือ ความเสร็จสิน้สมบรูณ์ ช่วงวยัรุ่นหรือวยัหนุ่มสาว 
จึงถกูมองว่า คือช่วงเวลาเตรียมการสําหรับการกลายเป็นผู้ ใหญ่ เป็นช่วงเวลา ‚หวัเลีย้วหวัตอ่‛ ท่ีเต็ม
ไปด้วยความไม่แน่นอน ทัง้ทางด้านการเปล่ียนแปลงของร่างกายและการเปล่ียนผ่าน (สถานภาพ) 
ทางสังคม แนวคิดดงักล่าวได้รับอิทธิพลจากสาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ ท่ีเช่ือว่า ช่วงวัยรุ่น นัน้มี
ลกัษณะเป็นสากล สามารถท่ีจะเปรียบเทียบข้ามวฒันธรรมได้ ภายใต้แนวคิดนี ้ท่ีผ่านมาการศึกษา
ของนกัมานษุยวิทยา จึงมุ่งท่ีจะศกึษา กระบวนการตา่งๆ ท่ีร่างกายและจิตใจของวยัรุ่นถกูหล่อหลอม 
ขดัเกลา เพ่ือเตรียมการเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ หรือการเป็นผู้ ใหญ่ในอนาคต ในระบบสงัคมวฒันธรรมหนึ่งๆ 
แม้วา่นบัจากชว่งทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา แนวการศกึษานีจ้ะถกูวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทว่า
คุณูปการของแนวศึกษาดังกล่าวก็คือ การทําความเข้าใจช่วงวัยรุ่น ในฐานะท่ีเป็นขัน้ตอนหนึ่งใน
พฒันาการทางด้านจิตวิทยาและชีววิทยาของปัจเจกบุคคล และการสนบัสนนุทรรศนะท่ีว่าอตัลกัษณ์
หรือตวัตนนัน้เป็นเร่ืองเชิงกระบวนการ มากกวา่จะเป็น ‚สภาวะหยดุนิ่ง‛  
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2.2.2 วัยรุ่นกับช่วงวัยแห่งการเปล่ียนผ่านในสภาวะสมัยใหม่ 
ผลกระทบจากการพัฒนา การเปล่ียนผ่านเข้าสู่สภาวะสมัยใหม่ และการเปล่ียนแปลงเชิง

โครงสร้างในสังคมแบบจารีตท่ีมีต่อ คนหนุ่มสาว นัน้เช่ือกันว่า มีส่วนอย่างสําคญัต่อการสร้างแรง
กดดนัทางจิตวิทยาท่ีจะมีต่อ วยัรุ่น โดยเฉพาะการท่ีพวกเขาต้องเผชิญกับสภาวะ ‚วิกฤติอตัลกัษณ์‛ 
(identity crises) ทัง้นีสื้บเน่ืองมาจากการพฒันา หรือการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างในสงัคมจารีตไปสู่
สภาวะสมัยใหม่นัน้ ส่งผลอย่างสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวพันไปกับ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม และพิ ธีกรรม หรือกระบวนการขัน้ตอนต่างๆ ท่ี ‚ทําหน้าท่ี‛ 
ประคบัประคองการเปล่ียนผ่าน จากวยัรุ่นไปสู่วยัผู้ ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น การเล่ือมสลายของจารีตดัง้เดิม 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสถาบนัครอบครัว ภาวะกดดนัทางเศรษฐกิจ การแพร่กระจายของบริโภค
นิยม การเปล่ียนแปลงจากสงัคมจารีตประเพณีไปสู่สงัคมอุตสาหกรรมสมยัใหม่อย่างรวดเร็ว  ยงัอาจ
นําไปสู่การก่อตวัขึน้ของปรากฏการณ์สงัคมอ่ืนๆ ตามมา เช่น การแก่งแย่งแข่งขนัเพ่ือเข้าสู่การศกึษา 
การสอบเข้ามหาวิทยาลยั บริโภคนิยมและการเล่ือนฐานะทางสังคม เหล่านีอ้าจกลายเป็นท่ีมาของ
ปัญหาสขุภาพจิต โรคซึมเศร้า จนไปถึงแนวโน้มการฆ่าตวัตาย ในกลุ่มวัยรุ่น หรือภาวะกดดนัเหล่านัน้
อาจ ‚แปรรูป‛ กลายเป็นพฤตกิรรมความก้าวร้าว เก็บกด ตดิยา หมกมุ่นทางเพศ ก่อวฒันธรรมตอ่ต้าน
และการใช้ความรุนแรง (ทัง้ในและนอกสถานศึกษา) รวมจนไปถึง เข้าลทัธิ เป็นสมาชิกเด็กแก็ง ‚เด็ก
แนว‛ จนไปถึงวฒันธรรมแฟนคลบันานาสารพนั 

สําหรับนักมานุษยวิทยา ชีวิตวัยรุ่น จึงถือเป็นช่วง ‚หัวเลีย้วหัวต่อ‛ หรือ ‚คร่ึงๆ กลางๆ‛ 
(Liminality) ระหวา่ง การเป็นเดก็กบัการเป็นผู้ใหญ่ ซึง่สามารถสงัเกตศกึษาได้ในเกือบทกุๆ วฒันธรรม 
ซึ่งมกัจะกําหนดช่วงเวลานีข้ึน้ผ่านพิธีกรรมเปล่ียนผ่าน(rite of passage – Van Gennep 1960) แต่
เดิมงานศึกษาของนักมานุษยวิทยาจํานวนไม่น้อย จึงมักสนใจวิเคราะห์กลไกทางวัฒนธรรม หรือ 
‚พิธีกรรมเปล่ียนผ่าน‛ ในฐานะท่ีเป็นตวักําหนดและสร้างความหมายให้กบั ‚ช่วงหวัเลีย้วหวัต่อ‛ ของ
ชีวิตวยัรุ่น อย่างไรก็ตาม ในสภาวะสมยัใหม่ (modernity) การมุ่งพิจารณาพิธีกรรมเปล่ียนผ่าน (จาก
วยัรุ่นสู่วยัผู้ ใหญ่) เร่ิมมีข้อจํากัด ทัง้การเส่ือมสลายของพิธีกรรมนัน้ๆ เอง และการท่ีไม่อาจสะท้อนให้
เห็นหรือทําความเข้าใจ วิถีทางอ่ืนๆ ท่ีอาจปฏิบตัิแบบเป็นไปเองของวยัรุ่น รวมไปถึงกระบวนการทาง
วฒันธรรมตา่งๆ ท่ีประกอบสร้างขึน้มาเองในอนัท่ีจะช่วยประคับประคองพวกเขาให้ก้าวผ่าน ‚ช่วงหวั
เลีย้วหวัตอ่‛ ไปสู่การเป็นผู้ ใหญ่ ต่อมานกัมานษุยวิทยารุ่นหลงัท่ีสนใจศกึษาวยัรุ่นจึงได้ขยายมมุมอง
ความสนใจท่ีมีตอ่วยัรุ่นศกึษา จากการพิจารณาชีวิตวยัรุ่นในฐานะท่ีเป็น ‚ช่วงวยัของการเปล่ียนผ่าน‛ 
มาสูก่ารมองวยัรุ่นในฐานะท่ีเป็นกลุม่วฒันธรรม หรือชีวิตวยัรุ่นก็คือวิถีชีวิตแบบหนึ่ง การศกึษาของนกั
มานุษยวิทยาในแนวนีมุ้่งเน้นการตีความทําความเข้าใจประสบการณ์ของวยัรุ่น ‚การแสวงหาตวัตน‛
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รวมจนถึง ปฏิบตัิการทางวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีพวกเขาแสดงออก หรือประกอบสร้างโลกของพวกเขา
ขึน้มา จากมมุมองของวยัรุ่นเอง  
 
2.2.3 วัยรุ่น เพศวิถี และความเป็นหญิง/ความเป็นชาย 

เพศวิถี (Sexuality) กบัวยัรุ่น ถือเป็นอีกประเดน็ปัญหาหนึง่ ซึง่นกัมานษุยวิทยาได้หนัมาสนใจ
ศกึษากันอย่างกว้างขวางต่อเน่ือง ในทางมานุษยวิทยาการศกึษาวยัรุ่นกับเพศวิถี อาจแยกพิจารณา
ออกเป็น 2 กลุ่มสําคญัด้วยกันคือ (1) กลุ่มท่ีรับอิทธิพลทางความคิดจากจิตวิทยาพัฒนาการโดย
เฉพาะงานศกึษาของ Margaret Mead เร่ือง Coming of Age in Samoaนัน่เอง นกัมานษุยวิทยากลุ่ม
นีจ้ะมุ่งเน้นทําความเข้าใจกิจกรรมทางด้านเพศ หรือเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่น ในบริบททางสงัคมหนึ่งๆ 
รวมจนไปถึงการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแตง่งาน วา่จะถกูกําหนดเป็น ‚ข้อห้าม‛ เป็นท่ีรับได้ หรือเป็นสิ่งท่ีพึง
กระทําในระบบวัฒนธรรมหนึ่งๆ หรือไม่ อย่างไร ขณะท่ี (2) นักมานุษยวิทยาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากแนวคดิทางการแพทย์ กลุม่นีจ้ะมุง่ความสนใจไปท่ีการทําความเข้าใจกระบวนการตา่งๆ ท่ี
วัยรุ่น หรือคนหนุ่มสาว วางท่าทีต่อเร่ืองเพศ หรือทรรศนะของพวกเขาต่อกิจกรรมต่างๆ ทางด้าน
เพศสมัพนัธ์ รวมจนไปถึง ความรู้ความเข้าใจของวยัรุ่นเก่ียวกบัโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะ 
AIDS (Bucholtz 2002: 534-535) 

การศกึษาทางมานษุยวิทยาเก่ียวกับวยัรุ่นกบัเพศวิถี ข้างต้นนบัว่า ก้าวหน้าไปกว่าการศกึษา
ของนักสังคมวิทยาอยู่มาก ทัง้นีสื้บเน่ืองจากนักสังคมวิทยาส่วนมาก ยังคงมีแนวโน้มท่ีจะมองว่า 
พฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่น โดยเฉพาะการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแตง่งาน หรือเพศสมัพนัธ์นอกสมรสนัน้ 
เป็นเร่ืองของ ‚พฤติกรรมเบี่ยงเบน‛ หรือเป็น ‚อาการป่วยไข้ทางสังคม‛ (social pathology) ทัง้นี ้
โดยเฉพาะเม่ือกิจกรรมเบี่ยงเบนทางเพศต่างๆ ดังกล่าว มีแนวโน้มท่ีจะนําไปสู่การท้าทาย หรือ
สัน่คลอนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (เช่น ‚เด็กใจแตก‛ ท้องก่อนแต่ง หรือเพศสัมพันธ์นอก
สมรสท่ีนําไปสูก่ารทําแท้ง หรือกรณีเดก็สาวอาย ุ13 เต้นเปลือยอกกลางงานเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 
บนถนนสีลม) ในขณะท่ีนกัมานษุยวิทยา เสนอวา่การทําความเข้าใจการเปล่ียนแปลงทางสงัคมเหล่านี ้
(ท่ีมักถูกมองว่าเป็นเร่ืองส่วนบุคคลนัน้) จะต้องนําเอาเง่ือนไขทางสังคมและมิติทางวัฒนธรรมเข้า
มาร่วมพิจารณาด้วย ทว่าท่ีผ่านมาการทําความเข้าใจเร่ืองเพศวิถีของวยัรุ่นมกัยงัคงมองผ่านสายตา
ของผู้ ใหญ่เป็นสําคญั เช่นประเด็นปัญหา ‚วยัรุ่นกบัการตัง้ครรภ์‛ งานศกึษาของนกัวฒันธรรมศกึษา
พบว่า ‚การมีท้องสาว‛ หรือการตัง้ครรภ์ของวัยรุ่น นัน้ในหลายๆ กรณี เอาเข้าจริงไม่ใช่เร่ืองของ 
‚อุบตัิเหต‛ุ หรือท่ีมกัพูดกันแบบไทยๆ ว่า ‚รู้เท่าไม่ถึงการณ์‛ ทว่ามีแนวโน้มท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของ 
กลวิธี (tactics) ของการตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์ของหญิงสาว เช่นในหนงัสือเร่ือง Feminism and Youth 
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Culture Angela McRobbie (2000) ชีใ้ห้เห็นว่า ในเขต South Birmingham ช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยขององักฤษ บรรดาคณุแมว่ยัรุ่น ตา่งมองวา่การตัง้ท้องเป็นเร่ืองของการยืนยนัความเป็นผู้หญิง 
และการสร้างความชอบธรรมให้กบัการมีเพศสมัพนัธ์ของพวกเธอ ทัง้นีเ้น่ืองจากการ(จะ)มีลกูนัน้ คือ
ภาพลกัษณ์ของการมีพฤติการณ์ท่ีอยู่ในทํานองครองธรรมคือ ‚การมีผวัเดียวเมียเดียว‛ (monogamy) 
หรือในสงัคมของชาวอะบอริจิน ประเทศออสเตรเลีย การตัง้ครรภ์ อาจกลายเป็นวิถีทางของการตอ่รอง
เพ่ือสร้างอํานาจในการดแูลตนเองของเด็กสาว และการปฏิเสธการแตง่งานแบบคลุมถุงชนท่ีกําหนด
ขึน้โดยพ่อแม่ (Burbank 1987) ส่วนในสงัคมภาคเหนือของไทยในอดีต ‚การมีท้องสาว‛ ก็หาใช่เร่ือง
ผิดปกติ (ด ูPotter 1976 และ Potter 1977) และอนัท่ีจริงกล่าวได้ว่าเป็นเร่ืองท่ีสงัคมได้สร้างบรรทดั
ฐานและกลไกทางวฒันธรรมขึน้มารองรับอยู่ เช่น ธรรมเนียมการเสียผี (จากการท่ีหนุ่มสาวคูรั่กมกัมี
เพศสมัพนัธ์และตัง้ท้องก่อนแตง่งาน) จนไปถึงความรู้พืน้บ้านเก่ียวกับการดแูลสุขภาพ การทําคลอด 
การเลีย้งดเูดก็ทารก และแม่ท่ี ‚มีท้องสาว‛ อย่างไรก็ตามในยคุปัจจบุนั ‚การมีท้อง‛ กลบักลายเป็นสิ่ง
ท่ีต้องชะลอ และหาเหตผุลท่ีจะยืดเวลาการตัง้ครรภ์กนัออกไป (จนกลายเป็นปัญหาการมีลกูยากของ
หญิงสาวไทย - แน่นอนว่านีไ้ม่นับรวมผู้ หญิงท่ีไม่อยากมีลูก) และเอาเข้าจริงๆ อาจกล่าวได้ว่าใน
สงัคมไทย ‚การมีท้องสาว‛ ได้กลายเป็น ‚ข้อห้าม‛ โดยเฉพาะในแวดวงคนชัน้กลางผู้ มีการศึกษาไป
โดยปริยาย  กล่าวอีกอย่างหนึ่ง การตัง้ครรภ์ของเด็กสาว (และกิจกรรมทางสงัคมอ่ืนๆ ของวยัรุ่น) จะ
เป็นปัญหาสงัคมหรือไม่ในระบบวฒันธรรมหนึ่งๆ แท้ท่ีจริงแล้วขึน้อยู่กบัท่าทีหรือปฏิกิรยาของสงัคมท่ี
มีตอ่เร่ืองเหลา่นัน้ นัน่เอง 

ในสงัคมบริโภคนิยมเพศวิถีกบัวยัรุ่นยงัเก่ียวข้องสมัพนัธ์ไปกบัส่ือ (media) และเทคโนโลยีการ
ส่ือสารสมยัใหม่ ซึ่งปัจจบุนัแพร่กระจายอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง โดยมีรัฐและทนุอุตสาหกรรม
ส่ือเป็นตวัปฏิบตักิารขบัเคล่ือน ปฏิเสธไมไ่ด้วา่ ทัง้ในและนอกแวดวงวยัรุ่นศกึษาส่ือมกัจะถกูมองว่าคือ
ตวัคุกคามสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน (เช่น สมาธิสัน้ สติปัญญาตืน้ขืน ไปจนถึงโรคอ้วน 
เพราะดทีูวีมากไป) และบอ่นทําลายวฒันธรรมสร้างสรรค์ของวยัรุ่น งานศกึษาจํานวนไม่น้อยชีใ้ห้เห็น
ว่า ส่ือสมยัใหม่มีแนวโน้มท่ีจะนําเสนอและสร้างภาพด้านลบให้กบัวยัรุ่น และในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ของรัฐ ส่ือมกัทําหน้าท่ีสถาปนาอํานาจ วาทกรรม (เพ่ือกํากบัควบคมุพฤติกรรมของเยาวชน) อีกทัง้ยงั
เป็นพืน้ท่ีเป้าหมายของการรณรงค์ส่งเสริมอุดมการณ์และ ‚คําสัง่สอนต่างๆ‛ ท่ีจะส่งต่อไปยงักลุ่ม
วยัรุ่นโดยเฉพาะกลุม่เดก็สาว ส่ือยคุบริโภคนิยม (เชน่ ละครนํา้เน่า วรรณกรรมพาฝัน เพลงป๊อปโรแมน
ติค และนิตยสารแฟชัน่) มกัมุ่งสร้างภาพแทนความจริงเก่ียวกบั ‚ความเป็นผู้หญิง‛ (femininity) และ
สง่ตอ่ ‚สินค้า‛ เหลา่นัน้ไปยงักลุม่ลกูค้าวยัสาวแรกรุ่นความเป็นผู้หญิงท่ีถกูสร้างภาพขึน้ดงักล่าวในส่ือ 
มกัเก่ียวพวัไปกบัเร่ือง ความรัก เรือนร่าง ความงาม แรงปรารถนา และเร่ืองทางเพศของพวกเธอ ท่ีชวน
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ให้เช่ือว่าควรเป็นเร่ือง ‚ภายในบ้าน‛ และ ‚ว่านอนสอนง่าย‛ กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ในโลกของเด็กสาว 
ส่ือสมยัใหม่นัน้เก่ียวข้องพวัพนัอย่างสําคญัทัง้ต่ออตัลกัษณ์ บทบาททางเพศ และสถานะทางสงัคม
ของพวกเธอ อย่างไรก็ตามงานศึกษาทางด้านวัฒนธรรมศึกษาชีใ้ห้เห็นว่า ‚ส่ือบันเทิง‛ ก็อาจจะ
กลายเป็นท่ีมาของความรู้และตวักระทําการ เพ่ือสร้างสรรค์อตัลกัษณ์และความหมายต่างๆ ในชีวิต 
สําหรับวยัรุ่นได้เชน่กนั  
 
2.2.4 วัยรุ่นกับวัฒนธรรมสมัยนิยม 

งานศกึษาชิน้สําคญัของ Paul Willis เร่ือง Learning to Labor: How Working Class Kids 
Get Working Class Jobs(1977) ถือเป็นงานศกึษาบกุเบิกเชิงชาติพนัธุ์วรรณนา ท่ีมีคณุูปการอย่าง
กว้างขวางตอ่การศกึษาวฒันธรรมวยัรุ่นในทางวฒันธรรมศกึษา (Cultural Studies) กระทัง่กลายมา
เป็นงาน ‚ต้นแบบ‛ ของการศกึษาวฒันธรรมวยัรุ่นของวฒันธรรมศกึษาบนเกาะองักฤษยคุหนึ่ง ในงาน
ศกึษาชิน้นี ้Willis ได้สร้างแบบอยา่งของการศกึษา ‚วฒันธรรมย่อย‛ของกลุ่มวยัรุ่นชายลกูหลานชนชัน้
แรงงานอังกฤษ ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการต่างๆ ท่ีวัยรุ่น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเด็ก 
‘lads’ ซึง่พยายามสร้างความแตกตา่งให้กบัตนเองผา่นการประกอบสร้าง ‚วฒันธรรมตอ่ต้านโรงเรียน‛ 
ขึน้มา กระทัง่วิถีชีวิตไปไมพ้่นจากวงจรของชนชัน้แรงงาน (ในโลกของการทํางาน) ซึ่งเป็นวิถีท่ีสวนทาง
กบั (2) กลุ่มเด็ก ‚ear’oles‛ ท่ียอมรับกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของทางโรงเรียน รวมจนไปถึงเป้าหมายสงูสุด
ของการเรียน คือการได้ทํางานดีๆ (เพ่ือการเล่ือนชัน้ทางสงัคม) แนวการวิเคราะห์ตีความ ปฏิบตัิการ
ตา่งๆ ของกลุ่มวยัรุ่นในฐานะท่ีเป็นแบบแผนท่ีแตกต่างและแยกออกมาจากกลุ่มวฒันธรรมย่อยอ่ืนๆ 
ได้กลายเป็นแนวการวิเคราะห์สําคญัของนกัวฒันธรรมศึกษาท่ีทํางานด้านเยาวชนศึกษาดงัสะท้อน
ผ่านงานศึกษาชิน้ตอ่ๆ มา เช่นในงานศึกษาของ Dick Hebdige (1979) ท่ีใช้วิธีการตีความเชิงสญั
ศาสตร์มาศกึษา ‚แนว‛ (styles) การแตง่ตวัของบรรดา ‚เดก็แนว‛ ชนชัน้ลา่งผิวขาวกลุ่มตา่งๆ ไม่ว่าจะ
เป็น Teddy boy, Mod, Skinhead, และ Glam rocker, และเสนอว่า ‚แนวตา่งๆ‛ เหล่านัน้คือวิถีทาง
ของการโต้ตอบเพ่ือสร้างความแตกต่างและแยกกลุ่มวัฒนธรรมย่อยของพวกเขาออกมาจาก 
วฒันธรรมของกลุม่วยัรุ่นผิวดําและการเมืองเร่ืองเชือ้ชาติบนเกาะองักฤษ  

แนวคิดเร่ือง ‚แนว‛ (style) ท่ีพฒันาขึน้มาในงานศึกษาของ Hebdige ข้างต้น คล้ายคลึงกับ
มโนทศัน์ bricolageท่ี Clarke สร้างขึน้ bricolageหรือท่ีในท่ีนีผ้มขอแปลไปก่อนว่า ‚การหยิบยืม‛ คือ
แนวคิดท่ีนกัวฒันธรรมศึกษาทัง้คู่ ‚ยืม‛ มาจากงานศึกษาของ C. Levi-Strauss อีกต่อหนึ่ง หวัใจ
สําคญัของแนวคดิ ‚การหยิบยืม‛ ดงักลา่วก็คือการทําความเข้าใจกระบวนการตา่งๆ ท่ีกลุ่มวยัรุ่น (หรือ 
the bricoleur ) ‚หยิบยืม‛ ฉวยใช้ และประกอบส่วนตา่งๆ ขึน้มาจากสิ่งท่ีมีอยู่เดิมออกไปในแนวทาง
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ใหม่ๆ  เพ่ือท่ีจะสร้างสรรค์ ‚แนวทางท่ีแตกตา่ง‛ จากคนอ่ืน ปฏิบตัิการตา่งๆ ของการสร้างความหมาย
ใหม่เชิงสญัศาสตร์ท่ีว่านี ้ก็คือการกลบัหวักลบัหาง หรือ‚เล่น‛ กบัความหมายดัง้เดิมของวตัถ ุสิ่งของ
เหล่านัน้เสียใหม่ ทว่ายังคงเป็นกระบวนการโต้ตอบอยู่ในระบอบอํานาจนัน้ๆ  ในแง่นี ้ปฏิบตัิการ
เชิงสญัศาสตร์ดงักลา่วจงึกลายเป็นวิถีทางท่ีท้าทายตอ่การจดัลําดบัชัน้ทางสงัคมนัน่เอง ทัง้งานศกึษา
ของ Willis และ Hebdige จึงมีจุดร่วมกันอยู่ตรงท่ีได้ชีใ้ห้เห็นว่า วัฒนธรรมย่อยท่ีกลุ่มวัยรุ่นชนชัน้
แรงงานอังกฤษผิวขาวสร้างสรรค์ขึน้มานัน้ คือปฏิบตัิการทางวัฒนธรรมท่ีพวกเขาแสดงโต้ตอบต่อ 
ตําแหน่งแห่งทางสังคมท่ีถูกกําหนดจากโครงสร้างทางชนชัน้ และพยา ยามท่ีจะสร้างพืน้ท่ีเชิง
สญัลกัษณ์ของพวกเขาขึน้มาใหม ่ในระบบชนชัน้ขององักฤษนัน่เอง  

สําหรับนกัวฒันธรรมศกึษา วฒันธรรมย่อยของวยัรุ่น คือกระบวนการทางวฒันธรรมท่ีโต้ตอบ
ต่อ ความขดัแย้งทางชนชัน้ในสังคม โดยเฉพาะสงัคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทัง้นีภ้าวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจซึ่งเก่ียวพนัไปกบัการปิดตวัลงของโรงงานอตุสาหกรรมในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 บน
เกาะองักฤษ มกัจะถกูหยิบยกมาเป็นเง่ือนไขในการอธิบาย การก่อตวัขึน้มาของวฒันธรรมตอ่ต้านใน
กลุ่มวยัรุ่น รวมจนไปถึงวฒันธรรม ‚เด็กแนว‛ ตา่งๆ ของกลุ่มวยัรุ่นลกูหลานชนชัน้แรงงานองักฤษผิว
ขาว (ในงานของ Hebdige ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น)ข้อสงัเกตเชิงทฤษฎีท่ีว่าเง่ือนไขเชิงโครงสร้างและชน
ชัน้ทางเศรษฐกิจมีความเก่ียวพนัไปกบัวฒันธรรมต่อต้าน หรือการก่อตวัของวฒันธรรมย่อยของวยัรุ่น 
อาจลองนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีของสงัคมไทย ท่ีมกัจะพบว่า วฒันธรรมความรุนแรงใน
กลุม่ ‚เดก็ชา่งกล/อาชีวะ‛ ในกรุงเทพฯ หรือกลุ่มวยัรุ่นชนชัน้ล่างย่านชานเมืองท่ีเรียกว่า ‚เด็กแว๊น‛ ซึ่ง
มกัออกรวมตวัเป็นแก็งขบัข่ีมอเตอร์ไซต์เส่ียงตายแข่งขนักนัยามค่ําคืนนัน้ มกัจะเป็นปรากฏการณ์ท่ี
อบุตัิขึน้อย่างแพร่หลายในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หรือกรณีแฟนบอลตีกันบอ่ยๆ จนถึงขัน้ปางตาย
และกลายเป็นสีสนัของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ก็มกัจะเกิดขึน้ในยามท่ีระบอบการเมืองของไทยอยู่ใน
สภาวะท่ี ‚ไมป่กต‛ิ 

ลักษณะเด่นในงานศึกษาวัฒนธรรมเยาวชนของนักวัฒนธรรมศึกษาในอังกฤษ ก็คือการ
ประยกุต์ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงสญัศาสตร์ในการวิเคราะห์ตวับท ผ่านการศกึษากระบวนการสร้างภาพ
แทนความจริงในส่ือ ท่ี (เช่ือว่า) ผลิตสร้างมายาคติเก่ียวกับ ‚ปัญหาเยาวชนกับการใช้ความรุนแรง‛ 
กระทัง่นําไปสู่สภาวะ ‚ต่ืนตระหนกทางศีลธรรม‛ (moral panics) ขึน้มาในสงัคมองักฤษ (ยคุ 1980) 
ในทํานองเดียวกนักบัท่ี ‚ปัญหาเด็กช่างกลตีกนั‛ หรือ ‚การเสียตวัของเด็กสาวในวนัวาเลนไทน์‛ ท่ีเม่ือ
กลายเป็นข่าว ก็มกัจะก่อให้เกิดอาการหวัน่วิตกของผู้คนไปโดยทัว่ในสงัคมไทยยคุข้อมลูข่าวสารทว่า
ข้อวิจารณ์ ท่ีมีตอ่งานศกึษาของนกัวฒันธรรมศกึษา (แนวสญัศาสตร์) ก็คือ ข้อจํากดัของวิธีการศกึษา
ท่ียงัไม่สามารถเปิดพรมแดนการศกึษาไปสู่เร่ือง อตัลกัษณ์วยัรุ่น ได้อย่างแหลมคม อีกทัง้มีแนวโน้มท่ี
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จะแช่แข็งให้ ‚วยัรุ่นศึกษา‛ เป็นเพียงเร่ืองของเด็กผู้ชาย รวมจนไปถึงการขาดงานศกึษาในมิติอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องอย่างมีนยัสําคญักับวฒันธรรมวยัรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง เจนเดอร์ เพศวิถี เชือ้ชาติ และชาติ
พนัธุ์ ท่ีวยัรุ่นหรือคนหนุ่มสาว อาจเก่ียวข้องพวัพนัและแสดงออกมาเช่นกนัในปฏิบตัิการเพ่ือ แสวงหา
ตวัตนของพวกเขาปัญหาเชิงทฤษฎีดงักล่าว ต่อมาได้รับการปรับปรุงแก้ไขผ่านการประยุกต์ใช้มโน
ทศัน์ New Ethnicities หรือ ‚นวชาตพินัธุ์‛ ท่ีเสนอขึน้มาโดย Stuart Hall  

แนวคิดสําคัญของ ‚นวชาติพันธุ์‛ ก็คือการต่อต้านลักษณะสารัตถะนิยมของอัตลักษณ์ 
กล่าวคือไม่มีอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ใด ท่ีหยุดยิ่งตายตัวและเป็นสารัตถะ ทว่าต่างก่อตัวขึน้ใหม ่
ผสมผสาน และมีความหมายในบริบทท้องถ่ิน (Local) กระบวนการสําคญัของ ‚นวชาติพนัธุ์‛ ก็คือ
ปฏิบตัิการของการ ‚หยิบยืม‛ และฉวยใช้ ‚ทรัพยากรวฒันธรรม‛ (cultural resources) ของตนและ
ของคนอ่ืน นํามาดดัแปลง สร้างสรรค์ชีวิตวฒันธรรม อัตลักษณ์ หรือ ‚ชาติพันธุ์ใหม่‛ ของตนขึน้มา 
กระบวนการดังกล่าวดําเนินไปในทํานองเดียวกันกับท่ี  ขบวนการ ‚นวจารีตนิยม ‛ (Neo-
traditionalism) ก่อตวัขึน้ในกลุม่ผู้อพยพรุ่นท่ีหนึ่งและรุ่นท่ีสองจากเอเชีย (เช่น ชาวม้งในประเทศลาว) 
ท่ีโยกย้ายเข้าไปตัง้รกรากในประเทศสหรัฐเอมริกา ท่ีดําเนินกิจกรรมการเคล่ือนไหวทางวฒันธรรม ด้วย
การกลบัไปค้นหามรดกทางวฒันธรรมของบรรพบรุุษ (จากบ้านเกิด) และเลือกท่ีจะหยิบยืมฉวยใช้บาง
สิ่งบางอย่างมาสร้างความหมายเชิงสัญศาสตร์ขึน้ใหม่ในขบวนการรือ้ฟื้นจารีตประเพณี และ
สร้างสรรค์อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของพวกเขาในบริบทใหม่ สําหรับ Stuart Hall หวัใจสําคญัของ 
‚นวชาตพินัธุ์‛ จงึอยูท่ี่กระบวนการประกอบสร้างทางวฒันธรรมท่ีปฏิบตักิารอยู่ในท้องถ่ินหนึง่ๆ นัน่เอง 

ราวๆ 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา การเปล่ียนแปลงระดบัโลก การเคล่ือนตวัเข้าสู่สภาวะสมัยใหม ่
ตลอดจนการเคล่ือนไหวต่ืนตวัของกลุ่มวยัรุ่นในท้องถ่ินนัน้ๆ เอง ส่งผลให้การศึกษาวยัรุ่น พยายาม
สร้างวิธีวิทยาใหม่ๆ และขยายพรมแดนการศกึษาท่ีสลบัซบัซ้อนและกว้างขวางมากขึน้ไปสู่การศกึษา
วยัรุ่นและชีวิตวฒันธรรมของคนหนุ่มสาว ท่ีเน้นบทบาทของวยัรุ่นในฐานะ ‚ผู้กระทําการ‛ (agency) 
และความพยายามท่ีจะศกึษาบนัทึกเร่ืองราวตา่งๆ ของชีวิต ประสบการณ์ ปฏิบตัิการตา่งๆ และ ‚การ
แสวงหาตวัตน‛ ของเยาวชนคนหนุ่มสาว หรือการประกอบสร้างอัตลกัษณ์ของวยัรุ่นในบริบทใหม่ ท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงการเช่ือมประสาน การหยิบยืม ฉวยใช้ ‚ทรัพยากรวฒันธรรม‛ ไม่ว่าจะเป็น ส่ือ สินค้า 
เทคโนโลยีการส่ือสาร วฒันธรรมเพลง แฟชัน่สมัยนิยมต่างๆ รวมจนไปถึง จารีตประเพณีและมรดก
ทางวฒันธรรม ทัง้ของตนเองและของคนอ่ืน กล่าวได้ว่าประเด็นปัญหาท้าทายท่ีน่าจะศกึษากนัตอ่ไป
ในแวดวงวยัรุ่นศกึษาก็คือ  

(1) ชีวิตวัฒนธรรมของวัยรุ่นในบริบทของการปะทะประสานระหว่างวฒันธรรมท้องถ่ินกับ
ระบบทนุนิยมโลก เชน่ วฒันธรรมแฟนบอลในสงัคมไทย วฒันธรรมแฟนคลบัเพลงเกาหลี K-Pop  
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(2) การผสมผสานรูปแบบทางวฒันธรรมตามจารีตไปสู่ปฏิบตัิการ และ ‚แนวต่างๆ‛ (style) 
หรือการหยิบยืมฉวยใช้ทรัพยากรวฒันธรรมของตน (ในท้องถ่ิน) เพ่ือสร้างสรรค์วฒันธรรมจารีตใหม่ๆ 
ขึน้มาของวัยรุ่น (ในกรณีนี ้วัฒนธรรมแฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในปัจจุบันดูจะเป็นตัวอย่าง
ปรากฏการณ์ท่ีเดน่ชดัมาก) และ  

(3) ความเป็นไปได้ตา่งๆ ในการสร้างสรรค์ชีวิตวฒันธรรม (ของวยัรุ่น) ในสภาวะข้ามชาตินิยม
ท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่หยิบย่ืนให้ ท่ีสําคัญ ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของวัยรุ่นคือ
ปรากฏการณ์ท่ีจําต้องพิจารณาทําความเข้าใจในบริบทของท้องถ่ิน แม้ว่าบรรดาวยัรุ่นจะได้รับแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จากส่ือ สินค้า ข่าวสารและชีวิตวฒันธรรม ความบนัเทิง ท่ีส่งผ่าน
มาอยา่งรวดเร็วและเข้มข้นจากชอ่งทางการตดิตอ่ส่ือสารตา่งๆ ในโลกปัจจบุนั 

 
2.3 พนันบอลในสังคมไทย 
 การเล่นพนนัหรือทายผลเกมการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศ หรือเรียกสัน้ๆ ว่า “พนันบอล” 
ผา่นระบบและรูปแบบการเลน่ทัง้แบบง่ายๆ ระหวา่งกลุม่เพ่ือน รวมจนไปถึงท่ีเล่นผ่านเจ้ามือหรือ “โต๊ะ
บอล” ในประเทศไทยนัน้ นา่จะมีมานานแล้วไม่น้อยกว่า 4 ทศวรรษ พนนับอลเป็นกิจกรรมของผู้ เล่นท่ี
ดําเนินควบคู่ไปกับการติดตามชมรายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัฟุตบอลทางจอโทรทศัน์ แม้ว่า
การถ่ายทอดเทปบนัทึกเกมการแข่งขนัฟุตบอลโลกจะมีขึน้ราวๆ ปี 2509 และราวๆคร่ึงทศวรรษตอ่มา 
(คือ 2515-2516) จะมีการถ่ายทอดเกมการแขง่ขนัฟตุบอลดวิิชัน่หนึง่ขององักฤษ (คือ “พรีเมียร์ลีก” ใน
ปัจจุบัน) ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (วรวิทย์ 2540, 46) ทว่าความนิยมท่ีมีต่อรายการ
ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันฟุตบอล การเล่นพนันบอล และการให้ความสนใจต่อ ‚ข่าวสาร‛ อัน
เก่ียวกบัเกมกีฬาชนิดนีอ้ย่างแพร่หลายในสงัคมไทยนัน้ กล่าวได้ว่า ก่อตวัขึน้อย่างสําคญัในช่วงเวลา
เดียวกันกับการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปลายทศวรรษ 2530 ทัง้นีโ้ดยเฉพาะหลงัเกมการแข่งขัน 
“ฟุตบอลโลก 1994” (2537) รอบสดุท้ายท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ นบัแต่นัน้มา พนนับอลและการ
ติดตามข่าวสารและชมเกมการแข่งขันฟุตบอลทางจอโทรทัศน์ได้กลายมาเป็นกิจกรรมยอดนิยมใน
กลุ่มผู้ ชมชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ ชายวัยทํางานท่ีดําเนินชีวิตอยู่ในกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆ ของ
ประเทศไทย  
 ความนิยมและเฟ่ืองฟูของการเล่นพนนับอล และการบริโภคข่าวสาร หรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับ
การฟุตบอลและ “ราคา” พนนัขันต่อในแวดวงพนันบอลในสงัคมไทย ซึ่งก่อตวัขึน้อย่างมีนยัสําคญั
ตัง้แต่ราวๆ ต้นทศวรรษ 2540 เป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมท่ีถูกนกัวิชาการและส่ือมวลชนบางส่วน
ขนานนามกนัว่าเป็น “การพนนัทางอากาศ” เป็นการพนนัยุคโลกาภิวตัน์ข้ามชาติ ทัง้นีเ้น่ืองจากทัง้ผู้
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เลน่และเจ้ามือ “โต๊ะบอล” ผู้ รับแทงจะต้องใช้ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสารแขนงตา่งๆ ทัง้หนงัสือพิมพ์
กีฬา รายการโทรทศัน์ วิทย ุ(และวิทยตุดิตามตวั ท่ีนิยมใช้กนัอยู่ช่วงหนึ่งในยคุนัน้) โทรศพัท์มือถือและ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตามตวั ท่ีทํางานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือการส่ือสารโทรคมนาคม 
เป็น “คู่มือ” หรือตัวช่วยในการเล่นเกมพนันชนิดนี ้งานศึกษาของ วสันต์ (2543) ชีใ้ห้เห็นว่า ใน
ชีวิตประจําวนัของนกัพนัน  “พนนับอล” นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต การทํามาหากินใน
สงัคมเมือง การเล่นพนนัชนิดนีย้งัได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมยัใหม่ (modern life) เป็นเร่ือง
ของอํานาจ อตัลกัษณ์ทางสงัคม (social identity) และการกําหนดโชตชะตาผ่านกิจกรรมการเส่ียงได้
เส่ียงเสีย และบรรดานกัพนนัผู้ เลน่ตา่งตระหนกักนัดีวา่ พนนับอลนัน้ยงัเป็นกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายและ
เจ้ามือซึง่เป็นผู้ กําหนดราคาพนนัขนัตอ่มกัเป็นฝ่ายได้เปรียบเสมอ 

ภายใต้บริบทของการเปล่ียนแปลงท่ีระบบเศรษฐกิจและสงัคมการเมืองไทยท่ีผนวกเป็นส่วน
หนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างซบัซ้อนมากขึน้ ควบคูไ่ปกบัการเติบโตของอตุสาหกรรมส่ือการกีฬา
และกระแสความนิยมท่ีม่ีต่อการแข่งขนัฟุตบอล Thai Premiere League หรือ “ไทยลีก” นบัจากปี 
2552 เป็นต้นมา (ปีแรกของการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ Thai Premiere League) การขยายตวั
ของอุตสาหกรรมฟุตบอล (soccer industry) และความนิยมของผู้คนในสังคมไทยท่ีมีต่อเกมการ
แข่งขันฟุตบอลจึงสะท้อนถึงความสําคัญของธุรกิจกีฬาฟุตบอลและการท่ีฟุตบอลได้กลายมาเป็น
อาชีพ หรืองานในสงัคมสมยัใหม ่เป็นสินค้าความบนัเทิงยอดนิยม และกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวพนัไปกบั
ฟุตบอล (เช่นการรวมกลุ่มของแฟนบอลสโมสรเดียวกนั วฒันธรรมการเชียร์ของแฟนบอล หรือแม้แต่
การเล่นพนันบอล) กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการใช้ส่ือและบริโภคข่าวสารของผู้ คนใน
สงัคมไทย งานศกึษาวิจยัครัง้นีเ้สนอให้พิจารณา “พนนับอล” ในฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์วฒันธรรมท่ี
สะท้อนให้เห็นถึง ปฏิบตักิาร (practice) และความหมายท่ีซบัซ้อนของอตุสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจ
ส่ือในสงัคมการเมืองไทยยคุปัจจบุนั  

นบัจากช่วงปี พ.ศ. 2533 การแข่งขนัฟุตบอลโลกในปีนัน้ มีการถ่ายทอดสดมากถึง 41 นัด 
(จากทัง้หมด 52 นดั) การเล่นพนนับอลในสงัคมไทย เร่ิมแพร่หลายและได้รับความนิยมมาก กระทัง่
การแขง่ขนัฟตุบอลโลก พ.ศ.2537 ย้อนกลบัมาอีกครัง้หนึ่ง (ทกุๆ 4 ปี) ก็ปรากฏโต๊ะพนนับอลกระจาย
ไปตามพืน้ท่ีเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ รวมถึงหวัเมืองขนาดใหญ่อย่างเชียงใหม่และหาดใหญ่ ซึ่งในช่วง
นัน้เร่ิมมีโต๊ะพนนั ท่ีเปิดรับแทงเกมการแข่งฟุตบอลอาชีพ (ท่ีมีทุกปี) โดยเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
องักฤษ ท่ีเร่ิมมีการถ่ายทอดสดเป็นประจําทกุสปัดาห์ตลอดฤดกูารแขง่ขนั 

การเติบโตขึน้มาของการพนนัฟุตบอลในสงัคมไทยนัน้ วางอยู่บนฐานของการพนันฟุตบอล
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุคท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารพัฒนาขึน้ทําให้การถ่ายทอดสดการแข่งขัน
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แพร่หลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งทําให้เกิดยุคสมยัท่ีคนในสงัคมไทยบริโภคฟุตบอลผ่านการ “ด”ู เป็นหลัก 
การพนนัฟตุบอลในสงัคมไทยจึงโตขึน้มาโดยสมัพนัธ์อยู่กบัการดกูารถ่ายทอดสดฟุตบอลซึ่งในแง่หนึ่ง
ก็คือการบริโภคฟุตบอลท่ีถูกดงึออกมาจากบริบทของท้องถ่ินและประวตัิศาสตร์ของแหล่งกําเนิดกีฬา
ฟุตบอล ขณะท่ีการบริโภคเกมการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย หรือ “ไทยลีก” ซึ่งได้รับความ
นิยมเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมานัน้ กล่าวได้ว่าเป็นการบริโภคของแฟนบอล (ทัง้ท่ีเป็นผู้ชม
หรือนกัพนนั) ท่ีเต็มไปด้วยบริบท หรือการท่ีแฟนบอลมีความสัมพนัธ์อย่างชิดใกล้ในเกมการแข่งขัน
และนกัเตะผู้ เลน่ จนเกิดกระแสวฒันธรรมแฟนทีก้่อตวัขึน้อยา่งเฟ่ืองฟใูนปัจจบุนั  

ด้วยเหตดุงันัน้ โครงการวิจยันีเ้สนอว่า การพยายามทําความเข้าใจปรากฏการณ์พนนับอลใน
สงัคมไทยยคุปัจจบุนั จึงควรใส่ใจต่อการพิจารณาการก่อตวัขึน้มาของ สนามฟุตบอลของไทยลีกและ
วัฒนธรรมการบริโภคฟุตบอลของแฟนบอลไทยท่ีอาจแตกต่างออกไปจากการบริโภคฟุตบอล
ตา่งประเทศ ท่ีเคยมีมาในยคุก่อนหน้า “ไทยลีก” (ดงัท่ีอภิปรายมาข้างต้น) ด้วย  

ท่ีผ่านมามีงานศกึษาวิจยัเก่ียวกบัปรากฏการณ์พนนับอลในสงัคมไทยอยู่จํานวนไม่น้อยแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ส่วนมากงานศกึษาวิจยัเหล่านัน้จะตัง้อยู่บนฐานคิดและมมุมองเก่ียวกบัแรงงจงูใจของ
การเลน่พนนัและการมองวา่การเลน่พนนับอลเป็นปัญหาสงัคม โดยอาจสรุปประเดน็สําคญัได้ดงันี ้

 
1. การศกึษาแรงจงูใจของการเล่นพนนั โดยการใช้แบบสอบถามไปถามผู้ ท่ีเล่นพนนัถึงสาเหตุ

ท่ีทําให้เล่นพนนั จากนัน้จึงนําข้อมลูมาหาความสมัพนัธ์ทางสถิติกับเพศ อายุ หรืออ่ืนๆ เพ่ือสรุปเป็น
แรงจงูใจของการเลน่พนนัของกลุ่มตา่งๆ ออกมา โดยงานประเภทนีแ้ม้จะทําให้ทราบถึงสาเหตขุองการ
เล่นพนนั แตก็่ขาดข้อมูลในเชิงลึก เช่น ชีวประวตัิ ความสมัพนัธ์ของการเล่นพนนักบัปัจจยัทางสงัคม
อ่ืนๆ ทําให้ขาดการทําความเข้าใจถึงสาเหตท่ีุแท้จริงของการเลน่พนนับอล  

 
2. การศกึษาการเล่นพนนับอลในฐานะท่ีเป็นปัญหาทางสงัคม โดยงานศกึษาในกลุ่มนีมุ้่งเน้น

ท่ีจะทําให้สงัคมเกิดความตระหนกเพ่ือให้เกิดความตระหนกัว่าการเล่นพนนับอลเป็นปัญหาใหญ่ของ
สงัคมไทย ลกัษณะของการศกึษาจงึเน้นไปท่ีการนําผู้ ท่ีเคยประสบปัญหาจากการเล่นพนนัมาให้ข้อมลู 
จากนัน้จงึเลือกนําเสนอถึงผลเสียตา่งๆ จากการเลน่พนนับอล ซึง่งานศกึษาประเภทนีม้กัจะได้รับความ
สนใจจากส่ือท่ีจะนําไปเสนอขา่ว โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการแข่งขนัทวัร์นาเมนต์ใหญ่ๆ เช่น ฟุตบอลโลก 
ฟุตบอลยโูร เป็นต้น ข้อดีของงานศกึษาประเภทนีคื้อ การนําเสนอให้สงัคมเห็นถึงปัญหาของการเล่น
พนนับอล แตบ่างครัง้การเลือกนําเสนอแตเ่พียงผลร้ายเพ่ือให้ผู้คนตระหนกนัน้ก็นําไปสู่อคติบางอย่าง
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ได้เช่นกัน ซึ่งอคติเหล่านัน้สุดท้ายแล้วมกัจะไปบดบงัแง่มุมอ่ืนๆ ท่ีอยู่รายรอบปรากฏการณ์การเล่น
พนนับอล 

 
วสันต์ ปัญญาแก้ว และคณะ (2557) เสนอว่า พนันบอลจะต้องถูกพิจารณาในฐานะท่ีเป็น

ปรากฏการณ์วัฒนธรรม ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปฏิบัติการ (ของการแสดงออกซึ่งความเป็นชายใน
สงัคมไทย) และความสมัพนัธ์ท่ีซบัซ้อนของอตุสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจส่ือในสงัคมเศรษฐกิจการ
เมืองไทยยคุปัจจบุนั งานศกึษาของวสนัต์และคณะฯ พบวา่นกัพนนัสว่นใหญ่คือ ชนชัน้กลางใหม่ผู้ชาย 
(ทํางานประจํา เงินเดือนประมาณ 10,000 – 15,000) ท่ีชีวิตเต็มไปด้วยความซํา้ซากจําเจจากการ
ทํางาน นอกจากนัน้ยงัเร่ิมถกูผู้หญิงเข้ามายือ้แยง่พืน้ท่ีทางสงัคมตา่งๆ เชน่ ในพืน้ท่ีการทํางานท่ีผู้หญิง
ขึน้มามีบทบาทมากขึน้ ในแง่นี ้การเล่นพนนับอลจึงเป็นกิจกรรมท่ีคนกลุ่มนีใ้ช้เพ่ือหลบหนีออกจาก
ความนา่เบื่อในชีวิตประจําวนัผา่นการได้เส่ียงได้ต่ืนเต้นในช่วงขณะท่ีได้เล่นพนนั นอกจากนีย้งัใช้พืน้ท่ี
ดงักลา่วในการยืนยนัความเป็นผู้ชายท่ีผู้หญิงไม่สามารถเข้ามามีอํานาจในพืน้ท่ีนีไ้ด้ อย่างไรก็ตาม ใน
งานศกึษาของวสนัต์และคณะฯ ยงัคงจํากดัขอบเขตการศกึษาไว้ท่ีกลุ่มคนวยัทํางานและยงัไม่ได้ศกึษา
ทําความเข้าใจพนนับอลในกลุม่เดก็และเยาวชน ทัง้นีจ้ากสถิตข้ิอมลูการสํารวจ (และข่าวท่ีปรากฏตาม
ส่ือ) ชีใ้ห้เห็นว่ากลุ่มวยัรุ่นไทยมีแนวโน้มท่ีเล่นพนันบอลมากขึน้ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งอายุเร่ิมแรก
ของนกัพนนับอลไทยนัน้มีแนวโน้มท่ีพบในกลุ่มท่ีมีอายเุฉล่ียท่ีน้อยลงเร่ือยๆ ดงันัน้การศกึษาทําความ
เข้าใจการเล่นพนนับอลในกลุ่มวยัรุ่นเยาวชนไทยจึงถือเป็นเร่ืองใหญ่และจะมีนยัสําคญัยิ่งตอ่การทํา
ความเข้าใจปรากฏการณ์พนนับอลในสงัคมไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 
 



25 
 

3 

วิธีการศึกษา 

วสนัต์ ปัญญาแก้ว 

 

โครงการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้สนอให้พิจารณา “พนนับอล” ในฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์วฒันธรรม

ท่ีสะท้อนและพวัพนัไปกับปฏิบตัิการ ความหมาย และระบบความสมัพนัธ์ท่ีซบัซ้อนของอุตสาหกรรม

ฟุตบอล วัฒนธรรมแฟน ธุรกิจส่ือการกีฬา และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

การศึกษาปรากฏการณ์ “พนนับอล” ในฐานะท่ีเป็นปฏิบตัิการ หรือกิจกรรมระดบัชีวิตประจําวันท่ีมี

ความหมายยิ่งของกลุม่ผู้ชาย ในบริบทของอตุสาหกรรมกีฬาฟุตบอล นอกจากจะสะท้อนให้เห็นระบบ

ความสมัพนัธ์และอํานาจการเมืองในสงัคมสมยัใหม่ การศกึษาในแนวนีย้งัน่าจะช่วยสร้างความเข้าใจ

ท่ีมีต่อกระบวนการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์ไปกบัวฒันธรรมแฟน การบริโภค  (รายการ/การแข่งขนั) 

ฟตุบอล ตลอดจนเส้นทางเข้าสูว่งการพนนัของกลุม่ผู้ เลน่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายวยัทํางานและวยัรุ่น ซึ่ง

เป็นกลุ่มใหญ่ท่ีใช้ชีวิตพัวพันไปกับธุรกิจส่ือ กีฬาฟุตบอล และพนันบอล คําถามพืน้ฐานสําคญัคือ 

บรรดานกัพนนับอลพวกเขาคือใครกัน? แบบแผนการดําเนินชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไร? พนนับอล

เก่ียวข้องพวัพนัไปกบัชีวิตประจําวนัของพวกเขาอย่างไร? คือคําถามท่ีควรคา่แก่การหาคําตอบเพ่ือทํา

ความเข้าใจปรากฏการณ์พนนับอลและแฟนบอลในสงัคมไทย ทัง้นีใ้นการดําเนินงานวิจยั (ระหว่าง

เดือนมีนาคม 2558-เมษายน 2559) หวัหน้าโครงการวิจยัได้ออกแบบชดุโครงการ และแยกดําเนินการ 

ทํางานวิจยัออกเป็น 2 สว่น ซึง่ประกอบด้วย 3 โครงการวิจยัยอ่ย ดงันี ้

 

3.1 การวิจัยส ารวจ  
การวิจยัสํารวจ (โดยหวัหน้าโครงการ คือ ผศ.ดร. วสนัต์ ปัญญาแก้ว) มุ่งศกึษารวบรวมข้อมลู

เก่ียวกับแฟนบอลไทยและการสํารวจภาพรวมเบือ้งต้นของพืน้ท่ีของการวิจัยคือสนามฟุตบอลของ
สโมสรต่างๆ ในไทยพรีเมียร์ลีกและยามาฮ่าลกั 1 ทัง้หมด 5 สนามดงันี ้1. สนาม  SCG Stadium 
สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด 2. สนาม PAT Stadium สโมสรการท่าเรือ (ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ และเขต
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ปริมณฑล) 3. สนาม I-Mobile Stadium สโมสรบรีุรัมย์ยไูนเตด็ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 4. 
สนาม United Stadium สโมสรเชียงรายยูไนเต็ด และ 5. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สโมสร
เชียงใหม่เอฟซี (ภาคเหนือตอนบน) โดยพิจารณาจากงบประมาณและระยะเวลาของการดําเนินงาน 
หวัหน้าโครงการฯ ได้ออกแบบ “แบบสอบถาม” (ดรูายละเอียดในภาคผนวก 1) ตัง้คําถามและตวัแปรชี ้
วดัให้สอดคล้องไปกับการกําหนดกรอบแนวคิด (ในบทท่ี 2) โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่างแฟนบอลไทย 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามไว้ท่ี 400 ตวัอยา่ง 

จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชดุ โครงการวิจัยสํารวจ ได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยกําหนด
จํานวนตัวอย่างแต่ละสนามให้สอดคล้องกับจํานวนประชากร (ความจุของผู้ ชมในสนามฟุตบอล
ทัง้หมด 5 สนาม คือ 79300 ท่ีนัง่) โดยอาศยัการคํานวณทางสถิต ิได้ดงันี ้

1. สนาม SCG Stadium มีความจปุระมาณ 20000 ท่ีนัง่ ได้จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 101ชดุ 
2. สนาม PAT Stadium มีความจปุระมาณ 10,300 ท่ีนัง่ ได้จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 52 ชดุ 
3. สนาม I-Mobile Stadium มีความจปุระมาณ 24,000 ท่ีนัง่ ได้จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 121

ชดุ 
4. สนาม United Stadium มีความจปุระมาณ 15,000 ท่ีนัง่ ได้จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 76 ชดุ 
5. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีความจุประมาณ 10,000  ท่ีนั่ง ได้จํานวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 50ชดุ 
 

หลงัจากการทํา Pretest เพ่ือทดสอบคําถามและแบบสอบถามและซกัซ้อมทําความเข้าใจกนั
ภายในคณะทีมวิจยั (คือหวัหน้าโครงการ ผู้ช่วยนกัวิจยั และนกัวิจยัโครงการย่อย) และพนกังานเก็บ
แบบสอบถาม (นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้อ่านและทําความเข้าใจ
แบบสอบถามดีแล้ว ได้เดินทางลงพืน้ท่ีเพ่ือดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามหลายครัง้
ระหว่างเดือน มิถนุายน-สิงหาคม 2558 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการวิจยัสํารวจด้วยแบบสอบถาม 
โดยมีพนกังานเป็นผู้สมัภาษณ์ อ่านคําถามให้ผู้ตอบ ตอบคําถาม ได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือทําการเก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยแบบสอบถาม ในพืน้ท่ี 5 สนามตามสดัส่วนท่ีกล่าวไปข้างต้น โดยทีมวิจยัและพนกังานเก็บ
แบบสอบสอบ ได้เดินทางไปยงัสนามก่อนการแข่งขนัอย่างน้อย 1 วนัและมุ่งดําเนินการสมัภาษณ์โดย
ใช้แบบสอบถามกับบรรดาแฟนบอลผู้ ท่ีตัง้ใจเดินทางมาชมเกมการแข่งขนัฟุตบอลนัดนัน้ๆ บริเวณ
รอบๆ สนามการแข่งขัน ก่อนท่ีจะเร่ิมขึน้ราวๆ 2-3 ชัว่โมง โดยอาศยัวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) คือทกัทายแฟนบอลผู้ตอบแบบสอบถาม แนะนําวตัถปุระสงค์ และขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึง่มีรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัวนั เวลา และการเก็บรวบรวมข้อมลู
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โดยแบบสอบถามจากพืน้ท่ี 5 สนามของ 5 สโมสรฟุตบอล ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2558 
ดงันี ้

 
สนามฟุตบอล/สโมสร วัน/เดือน/ปี ท่ีเก็บข้อมูล จ านวน 
สนาม United Stadium  
(สโมสรฟตุบอลเชียงรายยไูนเตด็)  

21 มิถนุายน พ.ศ.2558 29 
25 กรกฎาคม พ.ศ.2558 33 
13 กนัยายน พ.ศ.2558 14  

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ่700 ปี  
(สโมสรฟตุบอลเชียงใหม ่เอฟซี) 

24 มิถนุายน พ.ศ.2558  32 
27 มิถนุายน พ.ศ.2558 18 

สนาม SCG Stadium 
(สโมสรฟตุบอลเอสซีจี-เมืองทอง ยไูนเตด็) 

5 กรกฎาคม พ.ศ.2558 52 
9 สิงหาคม พ.ศ.2558 49 

สนาม I-mobile Stadium  
(สโมสรฟตุบอลบรีุรัมย์ ยไูนเตด็)  

1 สิงหาคม พ.ศ.2558   121 

PAT Stadium (สโมสรฟตุบอลการทา่เรือ เอฟซี) 20 กนัยายน พ.ศ.2558 52  
 
3.2 การวิจัยภาคสนาม 

การทํางานวิจยัภาคสนาม นกัวิจยัเร่ิมต้นดําเนินการอยา่งเข้มข้นตอ่เน่ือง ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 
2558 (ก่อนหน้านัน้คือระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 ทีมวิจยัได้ประชมุวางแผนและทบทวน
วรรณกรรมเพิ่มเติม) จนถึงราวๆ เดือนมกราคม 2559 ตัง้แต่แรกเร่ิม นักวิจัยใน 2 โครงการย่อยคือ 
พงศกร สงวนศกัดิ์ และอาจินต์ ทองอยู่คง ได้ร่วมกบัหวัหน้าโครงการ สํารวจพืน้ท่ีเบือ้งต้น วางกรอบ
คดิ แนวทางการศกึษา และแผนงาน และการทํางานวิจยัภาคสนาม แยกตามโครงการยอ่ยดงันี ้ 

 
3.2.1 โครงการวิจัย “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิตขิองการพนันและการบริโภค”  
โดย อาจินต์ ทองอยูค่ง 
งานศกึษานีม้องวา่กลุม่แฟนบอลไมไ่ด้เพียงแคต่ดิตามชมการแขง่ขนัฟตุบอล แตย่งัรวมถึงการ

จบัจา่ยสินค้าเก่ียวกบัฟตุบอล การเสพข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวในแวดวงฟุตบอล กล่าว
อีกอย่างหนึ่ง การเป็นแฟนบอลก็คือการบริโภคฟุตบอล เพ่ือประกอบสร้างตัวตน จน ไปถึงการ
แสดงออกซึง่ความเป็นชาย และการเล่นพนนัทายผลการแข่งขยัฟุตบอล หรือท่ีเรียกว่า “พนนับอล” ใน
ฐานะปฏิบตักิาร โดยพืน้ฐานการเลน่พนนับอลจงึเก่ียวข้องพวัพนัไปกบัการติดตามเกมการแข่งขนั การ

https://th.foursquare.com/v/pat-stadium-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/4c00ac32ad46c9b653f18f66
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บริโภคข่าวสาร และกิจกรรมทางสงัคมตา่งๆ ในแง่นีก้ารเล่นพนนับอลก็คือส่วนหนึ่ งของการบริโภคใน
วฒันธรรมแฟนบอลนัน่เอง วสนัต์ ปัญญาแก้ว (2557: 211-241) ศกึษาการเล่นพนนับอลในฐานะท่ี
เป็นปฏิบตัิการในชีวิตประจําวนั และเสนอว่าปฏิบตัิการดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบสร้าง 
“ชุมชนของผู้ชาย” ภายใต้สภาพสงัคมไทยปัจจุบนั ท่ีพืน้ท่ีของผู้ชายกําลงัถูกท้าทาย ขณะท่ีอาจินต์ 
ทองอยู่คง (2557: 153-210) ศกึษาการด่ืมแอลกอฮอล์กับความรุนแรงในฟุตบอลไทย และเสนอว่า
ความรุนแรงท่ีปรากฏนัน้มีส่วนท่ีสมัพนัธ์อยู่กับความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันภายในชุมชนแฟนบอล ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงภาวะโหยหาความสมัพนัธ์แบบ “มิตรสหาย” หรือการเป็นคนกลุ่มเดียวกนัของผู้คนใน
สงัคมสมยัใหม ่อาจกลา่วได้วา่งานศกึษาสองชิน้นีเ้ป็นการพยายามทําความเข้าใจการก่อตวัขึน้มาของ
วฒันธรรมแฟนบอลในสงัคมไทย กล่าวโดยย่อ งานวิจยันีมุ้่งศึกษาการเล่นพนนับอล ในฐานะท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริโภคในวฒันธรรมแฟนบอลไทย ภายใต้เง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงเปล่ียนผ่าน
เข้าสู่สงัคมไทยยุคเสรีนิยมใหม่ ยคุสมยัท่ีชีวิตทางสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจทุนนิยม และบริโภค
นิยม เก่ียวข้องพวัพนักบัชีวิตประจําวนัของผู้คน  

ขอบเขตการวิจัย พืน้ท่ี และกรณีศึกษา 
 การวิจยันีมุ้ง่ศกึษากลุ่มแฟนบอลสโมสรไทย (ในไทยพรีเมียร์ลีก 2015) ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ซึ่งเป็นเขตมหานครท่ีมีแฟนบอลจํานวนมากและมีความหลากหลาย กลุ่มแฟนบอล
กรณีศึกษาในท่ีนีคื้อแฟนบอลสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี ซึ่งซ้อนทบัเกือบเป็นส่วนหนึ่งของแฟน
บอลทีมชาติไทยท่ีติดตามเชียร์อย่างเหนียวแน่น แฟนบอลกลุ่มนีส้่วนใหญ่คือผู้ชายโสด อายรุะหว่าง 
21-40 ปี เน่ืองจากแฟนบอลสโมสรไทยมกัจะไปชมการแข่งขนัท่ีสนามร่วมกันเสมอ (คือท่ีสนาม Pat 
Stadium) ทําให้แฟนกลุ่มนีมี้กิจกรรมร่วมกนัหลากหลายและมีการติดตามอย่างเอาจริงเอาจงั ทําให้
สามารถแสดง “ภาพตวัแทน” ของวฒันธรรมแฟนบอลได้อย่างชดัเจน  นอกจากนีพื้น้ท่ีของการศกึษา
ภาคสนาม ยังครอบคลุมไปถึง สนามแข่งขันของสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกทีมอ่ืนๆ (ในพืน้ท่ี
กรุงเทพฯและปริมณฑล) ท่ีมีการแข่งขนัแบบนดัเหยา-นดัเยือน พืน้ท่ีสนามดงักล่าวนีจ้ะมีทัง้แฟนบอล
ทีมเหย้า-ทีมเยือน โดยเฉพาะจากยา่นตา่งๆ ในกรุงเทพฯ และบางสว่นจากตา่งจงัหวดั ทําให้มีกิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีหลากหลาย รวมถึงกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในเมืองสมยัใหม่ ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนล้วน
ผกูอยู่กับการบริโภค ดงันัน้จึงสามารถท่ีจะแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมแฟนซึ่ งเป็นกิจกรรมท่ีวางอยู่บน
ฐานของการบริโภคและการพนนัได้เป็นอย่างดี 
 การท างานภาคสนาม (doing fieldwork) 

การทํางานวิจัยภาคสนามครัง้นี ้ใช้วิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาหลายสนาม (multi-sited 
ethnography) ติดตามศึกษาชีวิตสุดสัปดาห์และการบริโภคฟุตบอลของกลุ่มแฟนบอลสโมสรการ
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ท่าเรือ เอฟซี สนามแพตสเตเดียม และรวมทัง้แฟนบอลในสนามอ่ืนๆ ของกรุงเทพฯและปริมณฑล 
การศึกษาติดตามประยุกต์ใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในการชมการแข่งขันท่ีสนามฟุตบอลและ
กิจกรรมตา่งๆของแฟนบอล (เช่น การผลิตอปุกรณ์เชียร์ การท่องเท่ียวพกัผ่อน กิจกรรมประจําปีตา่งๆ 
รวมถึงกิจกรรมในสงัคมออนไลน์) นอกจากนัน้จะใช้วิธีสัมภาษณ์ ศึกษาข้อมูลผ่านเอกสาร รวมไป
จนถึงการวิเคราะห์ตีความการบริโภคส่ือ การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของแฟนบอล และเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครบวงรอบการแขง่ขนัในแตล่ะฤดกูาล การเก็บข้อมลูภาคสนามครัง้นีใ้ช้เวลาทัง้หมด 1 ฤดกูาลแข่งขนั 
ไทยพรีเมียร์ลีก 2558 โดยแบ่งเป็น การทํางานสํารวจเพิ่มเติมและงานภาคสนามเบือ้งต้น 3 เดือน 
(มีนาคม – พฤษภาคม 2558) การทํางานภาคสนามแบบต่อเน่ือง 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 
2558) และการเขียนรายงานวิจยั 3 เดือนสดุท้าย ในการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู การวิจยันี ้
ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (triangulation) จาก 1. การสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม 2. การ
สมัภาษณ์ และ 3. ข้อมลูจากเอกสาร ซึ่งข้อมลูในส่วนนีจ้ะเป็นการรายงานข่าวจากส่ือมวลชนเก่ียวกบั
วฒันธรรมแฟนบอลในสงัคมไทยในลกัษณะตา่งๆตามแตท่ี่ปรากฏ รวมไปจนถึงการใช้ส่ือออนไลน์ของ
แฟนบอล ทัง้ในลักษณะของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมและกระดานสนทนาออนไลน์ ในส่วนของการ
เข้าถึงผู้ ให้ข้อมูลนัน้ ใช้เทคนิค snowballing ด้วยการขยายเครือข่ายผู้ ให้ข้อมูลผ่านความสมัพนัธ์ท่ี
แฟนบอลมีต่อกนั ทัง้ภายในแฟนบอลแตล่ะสโมสรและระหว่างแฟนบอลตา่งสโมสร ซึ่งแฟนบอลไทย
จะมีเครือขา่ยความสมัพนัธ์กนัอยู ่(ผลการศกึษานําเสนอในบทท่ี 7)  

 
3.2.2 โครงการวิจัย “ฟุตบอล วัยรุ่น การพนัน และวัฒนธรรมความเป็นชาย”  
โดย พงศกร สงวนศกัดิ ์
การศึกษาวิจัยนี ้มองว่า การพนันและการบริโภคส่ือ/สินค้า ของ อุตสาหกรรมฟุตบอล 

นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมวัยรุ่น ยังกลายเป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวนัของแฟนบอลไทย โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นวยัเรียน (อายุระหว่าง 15-20 ปี) ท่ีใช้ชีวิตอยู่ใน
สงัคมท่ีเต็มไปด้วยการไหลเวียนของข่าวสาร เทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่  กล่าวคือการเล่นพนัน
บอลและวัฒนธรรมแฟนบอลไทย นอกจากจะเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีเก่ียวพันไปกับเร่ืองท่ีผิด
กฎหมาย ยงัถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของวยัรุ่นท่ีสงัเกตพบเห็นได้ทัง้ในสนามแข่งขนัฟุตบอลและ
พืน้ท่ีสาธารณะ เชน่ ผบั บาร์ ยามค่ําคืน  

วยัรุ่น หรือ ‚ช่วงวยัรุ่น‛ โดยทัว่ไปหมายถึง การเติบโต กําลงัจะก้าวผ่าน หรือสภาวะท่ี ‚ยงัไม่
บรรลุ หรือไม่สําเร็จ‛ วยัรุ่นหรือวยัหนุ่มสาวจึงถกูมองว่าคือช่วงเวลาเตรียมการสําหรับการกลายเป็น 
“ผู้ใหญ่” เป็นชว่งเวลา ‚หวัเลีย้วหวัตอ่‛ ท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทัง้การเปล่ียนแปลงของร่างกาย
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และการเปล่ียนผ่านสถานภาพทางสังคม ผลกระทบจากการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ภาวะสมัยใหม่ใน
สงัคมไทยยุคปัจจุบนั ไม่มากก็น้อยมีส่วนอย่างสําคญัต่อการสร้างแรงกดดนัต่อวยัรุ่นโดยเฉพาะการ
เผชิญกับสภาวะวิกฤติอตัลักษณ์ เน่ืองจากการพฒันาเข้าสู่สภาวะสมยัใหม่นัน้ ส่งผลอย่างสําคญัต่อ
การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง สถาบนัท่ีทําหน้าท่ีขดัเกลาทางสงัคม โดยเฉพาะครอบครัวและโรงเรียน 
การอบรม บม่เพาะจารีต ความคิด ความเช่ือ ผ่านพิธีกรรม กระบวนการทางสงัคมตา่งๆ ท่ี (เคย) ‚ทํา
หน้าท่ี‛ ประคบัประคองการเปล่ียนผ่านจากวยัรุ่นไปสู่วยัผู้ ใหญ่ อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ขึน้กับสถาบันครอบครัวไทย ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ การแพร่กระจายของบริโภคนิยม ระบบ
การศึกษาท่ีเน้นการแก่งแย่งแข่งขนัในปัจจุบนัจึงมีแนวโน้มท่ีจะนําไปสู่การก่อตวัขึน้ของ วัฒนธรรม
ตอ่ต้าน วฒันธรรมยอ่ย และวฒันธรรมสมยันิยม ในชีวิตของวยัรุ่น (ดเูพิ่มเตมิในบทท่ี 2 หวัข้อ 2.2) 

ขอบเขตการวิจัย พืน้ท่ี และกรณีศึกษา 
 กลุ่มวยัรุ่นท่ีงานวิจยันีมุ้่งเน้นศึกษาคือ กลุ่มแฟนบอลวยัรุ่น (ส่วนใหญ่ติดตามชมการแข่งขนั
ของทีมเชียงใหม่เอฟซี - Chiang Mai FC) ท่ียงัศกึษาเล่าเรียนในสถานศกึษา อายรุะหว่าง 15-20 ปี
โดยพืน้ท่ีการศึกษาของการวิจัยครัง้นี ้เลือกศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มวยัรุ่นในโรงเรียนมัธยม 
(แห่งหนึ่ง) และกลุ่มวยัรุ่นท่ีศกึษาในวิทยาลยัเทคนิค ในเมืองเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นศกึษาเปรียบเทียบ 
1. แบบแผนการใช้เวลาและการบริโภคส่ือ ท่ีเก่ียวข้องพวัพนัไปกบั วฒันธรรมแฟนบอลของกลุ่มแฟน
บอลวยัรุ่น และ 2. วิถีการดําเนินชีวิต ภมูิหลงัของครอบครัว บทบาทของครอบครัว โดยเฉพาะตอ่ความ
สนใจในเกมกีฬาฟตุบอล ตลอดจนการป้องกนัจากการพนนั แบบแผนการเล่นพนนัและการบริโภคส่ือ/
สินค้า ในกลุม่วยัรุ่น 2 กลุม่นี ้วา่มีสว่นสมัพนัธ์ไปกบัการเลน่ หรือไมเ่ลน่ พนนับอล หรือไมอ่ยา่งไร 

การวิจัย นี ป้ ระยุก ต์ใ ช้ วิ ธี การวิจัย เชิ งชาติพันธุ์ ว ร รณนาหลายสนาม  ( multi-sited 
ethnography) โดยการติดตามชีวิตกลุ่มวัยรุ่น ใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
ชีวประวตัิ ซึ่งกลุ่มวยัรุ่นกรณีศึกษาสามารถติดตามยงัสถานท่ีต่างๆ อาทิ สถานศกึษา สนามฟุตบอล 
(ทัง้สนามเล็กๆ และสนามเชียงใหม่ 700 ปี) สถานบนัเทิง ตา่งๆ นอกจากนัน้จะใช้วิธีศกึษาข้อมลูจาก
ส่ือและการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุม่วยัรุ่น/แฟนบอล 

การท างานภาคสนาม (doing fieldwork)  
 พืน้ท่ีของการศกึษาวิจยันี ้คือเมืองเชียงใหม ่โดยมีกลุม่วยัรุ่นท่ีมุง่ศกึษาคือแฟนบอลท่ียงัศกึษา
เล่าเรียนในสถานศึกษาอายุระหว่าง 15-20 ปี โดยพืน้ท่ีการศึกษาของการวิจัยครัง้นีจ้ะเลือกศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มวยัรุ่นในโรงเรียนมธัยม (แห่งหนึ่ง) และกลุ่มวยัรุ่นท่ีศกึษาในวิทยาลยัเทคนิค 
ในเมืองเชียงใหม่ การทํางานภาคสนาม ผู้ศึกษา (คือพงศกร สงวนศกัดิ์) ได้เข้าไปติดต่ออย่างเป็น
ทางการกับโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจงัหวัดเชียงใหม่ โดยทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลกับเด็ก
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นกัเรียนในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้อนญุาตให้เก็บข้อมลูได้ จากนัน้จึงเข้าไปติดตอ่กบัครูท่ีสอนวิชา
พลศกึษาของโรงเรียนแห่งนี ้เพ่ือจะขออนญุาตเข้าหาเยาวชนท่ีเป็นนกัฟุตบอลตวัแทนโรงเรียนในการ
ตดิตอ่สมัภาษณ์ตอ่ไป โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ศกึษาได้เร่ิมต้นเข้าหากลุ่มเยาวชนโดยการ
เข้าไปพบก่อนเวลาท่ีน้องๆจะซ้อมฟุตบอลในตอนเย็น จากนัน้ได้พดูคยุทําความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์
ของการศึกษาวิจยั และทําความรู้จกัขอเบอร์โทรศพัท์ของน้องกลุ่มหนึ่งไว้ เพ่ือติดต่อนดัหมายในการ
สมัภาษณ์ตอ่ไป หลงัจากทําการสมัภาษณ์น้องๆ กลุ่มแรกแล้ว (3 คน) ผู้ศกึษาได้ขอให้น้องๆ แนะนํา
เพ่ือนท่ีกําลงัเรียนอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคให้ หลงัจากได้เบอร์ติดต่อมาแล้วจึงได้นดัหมายและทําการ
สมัภาษณ์น้องๆจากวิทยาลยัเทคนิคอีก 3 คน จากนัน้ได้สมัภาษณ์เยาวชนจากโรงเรียนมธัยมแห่งเดิม
อีก 2 คน นอกจากเยาวชนแล้วผู้ศกึษาได้สมัภาษณ์เจ้าของโต๊ะพนนับอลคนหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ เพ่ือ
ต้องการทราบถึงสถานการณ์ความเคล่ือนไหวเร่ืองการเล่นพนันบอลในเชียงใหม่ นอกจากการ
สมัภาษณ์แล้ว ผู้ศกึษาได้เข้าไปสงัเกตการณ์ท่ีโต๊ะพนนับอลแห่งหนึ่ง รวมถึงสงัเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมท่ีสนามฟุตบอลเชียงใหม่ 700 ปี ช่วงสุดสปัดาห์ หรือในช่วงกลางสปัดาห์ ซึ่งมีรายการแข่งขัน
ฟตุบอลของทีมเชียงใหมเ่อฟซี กบัทีมเยือน (ผลการศกึษานําเสนอในบทท่ี 8) 
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4 
ฟุตบอลในสังคมไทย 
วสนัต์ ปัญญาแก้ว  
 
4.1 บทน า 

ฟุตบอลสมยัใหม่ คือเกมการแข่งขันท่ีพฒันาขึน้อย่างเป็นระบบและกลายเป็นอุตสาหกรรม
อาชีพอย่างหนึ่งในสังคมองักฤษตัง้แต่ยุคพฒันาอุตสาหกรรม ราวๆ ปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา 
และปัจจบุนัฟตุบอลนา่จะกลายมาเป็นเกมกีฬาท่ีมีจํานวนผู้คนนิยมให้ความสนใจติดตามกนัอย่างล้น
หลามทัว่โลก กีฬาสมยัใหม่ชนิดนีเ้ร่ิมแพร่กระจายออกจากเกาะองักฤษไปยงัทวีปต่างๆ ตามเส้นทาง
การแผข่ยายอํานาจขององักฤษยคุอาณานิคม กระทัง่กลายเป็นเกมกีฬาท่ีลงหลกัฝังรากและเติบโตขึน้ 
ควบคูไ่ปกบัการสร้างความศิวิไลซ์ในเครืออาณานิคมทวีปตา่งๆ เกือบทัว่โลก กรณีของสยาม ฟุตบอล
สมยัใหมเ่ร่ิมมีการนํามาเล่นกนัตัง้แตช่่วงรอยตอ่สมยัรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 (พระยาศรีวิสารวาจา 
2509, อ้างใน สิทธิ 2540: 10) ทว่าฟุตบอลก็ยงัเป็นกีฬาท่ีเล่นกันเฉพาะในแวดวงชาวต่างชาติ จน
มาถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 จึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในหมู่ชนชัน้นําชาวสยาม กีฬาซึ่งเป็นตวัแทนของโลกสมยัใหม่
ชนิดนีถ้กูนําเข้ามาหดัเล่นและเผยแพร่โดย สนัน่ เทพหสัดิน ณ อยธุยา นกัเรียนนอกจากเกาะองักฤษ 
กระทั่งต่อมาเกมกีฬาสมัยใหม่ชนิดนีไ้ด้แพร่กระจายและเป็นท่ีรู้จักกันไปโดยทั่วของสังคม ผ่าน
สถาบนัการศึกษาสมยัใหม่ โดยเฉพาะโรงเรียนประถมและกรมพลศกึษา ซึ่งได้ถกูสถาปนาขึน้ในสมยั
รัชกาลท่ี 6 ฟตุบอลและสถาบนัการศกึษากลายเป็นกลไกของการพฒันาประเทศนบัแตน่ัน้มา  

ควบคู่ไปกับระบบการศึกษา การบริหารรัฐกิจ และเทคโนโลยีความเจริญสมยัใหม่ด้านตา่งๆ 
(อาทิ การรถเดินไฟ สถาปัตยกรรม ระบบโรงเรียนประจํา และการส่ือสารโทรคมนาคม) ฟุตบอล
สมัยใหม่ถูกนําเข้าโดยชนชัน้นําสยาม นับจากสมัยรัชกาลท่ี 4 ชนชัน้นําสยามท่ีสําเร็จการศึกษา
กลับมาจากยุโรป ได้เร่ิมนําเอาวิธีคิดและการปฏิบตัิเร่ืองการพักผ่อนหย่อนใจ ( leisure) อันเป็น
สญัลกัษณ์ของความศิวิไลซ์แบบตะวนัตก เข้ามาสู่สงัคมสยาม กิจกรรมใหม่ๆ เช่น การท่องเท่ียวตาก
อากาศ การสะสมของเก่า การใช้กล้องถ่ายรูป หรือการเล่นกีฬาแบบตะวนัตก ได้กลายเป็นมาตรฐาน
ใหม่ของ การแสดง “หน้าตา” ในหมู่ชนชัน้สูง กีฬาสมยัใหม่ ท่ีนําเข้ามาในช่วงนัน้มีทัง้ โครเกต์ กอล์ฟ 
เทนนิส ข่ีม้า และฟตุบอล (วีรยทุธ 2549. ชาญ 2557.)  

เกมการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการครัง้แรกในสยามประเทศนัน้มีขึน้ในวันเสาร์ท่ี 2 
มีนาคม พ.ศ. 2443 ท่ีท้องสนามหลวง เป็นการแขง่ขนัระหว่าง “ชดุศกึษาธิการ” กบั “ชดุบางกอก” โดย
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สมาชิกของ “ชุด” หรือทีมศกึษาธิการนัน้มีชาวสยามเพียงแค ่4-5 คน (ซึ่งส่วนมากคือลกูหลานชนชัน้
กลุ่มแรกๆ ท่ีได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาสมัยใหม่) ส่วนสมาชิกของทีมบางกอกทัง้หมดเป็นชาว
องักฤษในพระนคร ผลการแขง่ขนัฟตุบอลนดัแรกในประวตัศิาสตร์สยามครัง้นัน้เสมอกนัไป 2-2 (สวสัดิ ์
2520: 41-46)  
 
4.2 ฟุตบอลกับการสร้างชาตแิละความศิวิไลซ์ในสยาม 

การสนับสนุนให้ชาวสยามเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังเร่ิมขึน้ในช่วงทศวรรษ 2440 โดยกรม
ศกึษาธิการได้จดัการแขง่ขนัแบบแพ้คดัออกเพ่ือชิงชยักนัระหว่างโรงเรียนชัน้นําในกรุงเทพฯ และธนบรีุ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2444 ถึง 2453 มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมเกมแข่งขนัราวๆ 30 โรงเรียน ทัง้หมดเป็นโรงเรียน
ในกรุงเทพฯและธนบรีุ (ชาญ 2557: 44-55) แม้จะยงัไม่ประสบความสําเร็จมากนกั ทว่าก็สะท้อนถึง
การท่ีฟุตบอลได้กลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีรัฐราชการใช้อบรมบ่มเพาะวินยัและสร้างความศิวิไลซ์
ให้แก่พลเมืองของชาติ ผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการวางรากฐานและส่งเสริมการแพร่กระจายของกีฬา
ฟุตบอลในสงัคมสยามคือเจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรีหรือ “ครูเทพ” ท่านได้รับทุนเรียนไปศึกษาต่อท่ี 
Borough Road College ประเทศองักฤษ ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหดัครู และเป็นสถานศกึษาท่ีมีบทบาท
สําคญัในการก่อตัง้กีฬาสมัยใหม่ในอังกฤษยุคนัน้ หลังกลับสู่สยาม “ครูเทพ” ได้เข้ารับราชการใน
กระทรวงธรรมการ มีบทบาทสําคญัในการวางรากฐานการศึกษาสมยัใหม่ ช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 และ
ต่อมาท่านก็ได้ดํารงตําแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการและภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 ก็ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ บทบาท
ของท่านเก่ียวกับกีฬาในชาติไทยนัน้มีหลายด้าน ทัง้การทําวารสาร/เขียนบทความเก่ียวกับกีฬา
เผยแพร่ เป็นผู้แตง่เนือ้เพลง “กราวกีฬา” ท่ีสําคญัคือเป็นผู้ ริเร่ิมให้โรงเรียนต่างๆ ฝึกหดัเล่นฟุตบอล 
และเร่ิมจดัการแขง่ขนัฟตุบอลระหวา่งโรงเรียน (สวสัดิ ์2520: 19)  

กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ระบบการศกึษาหรือโรงเรียนรัฐท่ีครูเทพเป็นผู้วางรากฐานนัน่เองคือกลไก
สําคญัในการปลกูฝังวฒันธรรมการเล่นฟุตบอลในสงัคมไทยยคุตอ่ๆ มา บทบาทของกรมพลศกึษานัน้
มีทัง้ท่ีเป็น ผู้ ริเร่ิมจดัการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างโรงเรียน กําหนดกติกาหลกัของการเล่นและรูปแบบ
การแข่งขนั อีกทัง้ในปี พ.ศ.2480 ยงัได้กําหนดให้ฟุตบอลเป็นหนึ่งในวิชาบงัคบัเลือกในหลกัสูตรพล
ศกึษาระดบัมธัยมต้นอีกด้วย โรงเรียนจึงกลายเป็น “ช่องทาง” ของการแพร่กระจายกีฬาฟุตบอลออก
ไปสู่พืน้ท่ีต่างๆ ท่ีห่างไกลนอกเขตพระนคร และเกมกีฬาฟุตบอลกลายเป็นเคร่ืองมือสําคัญของรัฐใน
การสร้างวินยั ความเป็นชาย ท่ีแข็งแรง ว่องไว รวมถึงการเรียนรู้และเคารพกฎกติกา มารยาท ภายใต้
การปกครองของรัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ (ชาญ 2557: 37-55) หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
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พ.ศ. 2475 แม้ว่าการแข่งขนักีฬาชนิดต่างๆ จะถูกละเลิกไป แต่ว่า “พลศึกษา” ก็ยงัคงเป็นกลไกใน
ระบบการศกึษาท่ีกลุม่คณะราษฎรให้ความสําคญัมาโดยตลอด และในแผนการศกึษาชาติ พ.ศ. 2494 
ยคุจอมพล ป.พิบลูสงคราม จงึกําหนดให้จดัระบบ “การศกึษาไทย”1 เป็น 4 ส่วนให้สมดลุกนัคือ  “จริย
ศกึษา พลศกึษา พทุธิศกึษา และหตัถศกึษา”  

การขยายตวัของสถาบนัการศึกษาสมยัใหม่ ส่งผลให้กีฬาสมยัใหม่ได้แพร่หลายออกไปในวง
กว้าง และการเล่นฟุตบอลกลายเป็นกิจกรรมท่ีแพร่หลายในสงัคมไทย มรดกของระบบการศึกษาใน
ฐานะกลไกสําคญัท่ีช่วยแพร่กระจายความนิยมของกีฬาฟุตบอลยงัคงดํารงอยู่มาจนถึงปัจจุบนั ดงั
สะท้อนผา่นการมีสนามฟตุบอลของโรงเรียน การแขง่ขนัฟตุบอลในโรงเรียน และระหวา่งโรงเรียน  

 
4.3 โทรทัศน์ อุตสาหกรรมส่ือ และการบริโภคฟุตบอลในสังคมไทย  

หลงัทศวรรษ 2500 จากความนิยมในเกมฟุตบอลท่ีแพร่กระจายผ่านโรงเรียนสถานศกึษาไป
เกือบทัว่ประเทศ ระลอกตอ่มาของกระแสความนิยมท่ีผู้คน โดยเฉพาะเยาวชนไทย มีตอ่เกมกีฬาชนิดนี ้
ก็คือการบริโภคฟุตบอลผ่านจอโทรทศัน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรทศัน์นบัจากทศวรรษ 2520 
ทําให้สามารถท่ีจะส่งสัญญาณถ่ายทอดเกมการแข่งขันฟุตบอลจากต่างประเทศข้ามทวีปมาสู่
สังคมไทย ฟุตบอลต่างประเทศท่ีเร่ิมมีการถ่ายทอด (เทปบนัทึกภาพ) ทางโทรทัศน์เป็นครัง้แรกใน
ประเทศไทยนัน้คือ การแข่งขนัฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) ในปีพ.ศ. 2509 นดัชิงชนะเลิศระหว่าง
ทีมชาติองักฤษและทีมชาติเยอมนีตะวนัตก ตอ่มาในปีพ.ศ. 2513 จึงเร่ิมมีการถ่ายทอดสดการแข่งขนั
ฟตุบอลโลกเป็นครัง้แรก (เนตรนภา 2545) หลงัจากนัน้ รายการโทรทศัน์เก่ียวกบักีฬาจึงมีเพิ่มมากขึน้ 
กระทั่งมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลสโมสรต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเติบโตของ
อตุสาหกรรมส่ือด้านกีฬา โดยเฉพาะบริษัทสยามสปอร์ตพริน้ติง้จํากดั สตาร์ซอคเก้อร์รายสปัดาห์ วาง
จําหน่ายมาตัง้แต่ พ.ศ. 2518 จนในปี พ.ศ. 2535 สตาร์ซอคเก้อร์รายวนั ก็ถูกผลิตออกมา อนัเป็นปี
เดียวกันกบัท่ีส่ือโทรทศัน์ข้ามชาติและสมาคมฟุตบอลองักฤษ ยกระดบัเกมการแข่งขนัฟุตบอลให้ทีม
จากดิวิชั่น 1 ขึน้มาแข่งขันกันในลีกระดับสูงสุดคือ “พรีเมียร์ลีกอังกฤษ” และมีการผลิตรายการ
ถ่ายทอดเกมการแข่งขันสดๆ ผ่านโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ซึ่งกระตุ้นความสนใจใน
ฟุตบอลรายการนีไ้ปทัว่โลก และสําหรับแฟนบอลไทย “พรีเมียร์ลีกองักฤษ” กลายเป็นเกมการแข่งขนั
ฟตุบอลยอดนิยมสงูสดุท่ีตดิตามชมกนั 

                                                           
1 รัฐบาลคณะราษฎรเปลีย่นช่ือประเทศ จาก ราชอาณาจกัรสยาม เป็นราชอาณาจกัรไทย หรือประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2482 
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โทรทศัน์ การปฏิวตัทิางด้านเทคโนโลยีส่ือสาร และการส่งสญัญาณผ่านระบบดาวเทียมทําให้
ฟุตบอลกลายเป็นเกมกีฬาและรายการบนัเทิงยอดนิยมท่ีขยายตวัออกสู่สังคมวงกว้าง มีผู้ชม/แฟน
บอล ซึ่งมีทัง้ความแตกต่างทางเชือ้ชาติและชนชัน้ (วสนัต์ 2557: 8-10) กระแสความนิยมท่ีมีต่อเกม
การแขง่ขนัฟตุบอล และความสนใจท่ีมีตอ่เร่ืองราว ข่าวสาร ด้านการกีฬาชนิดนีใ้นสงัคมไทย ก่อตวัขึน้
ในชว่งเวลาเดียวกนักบัการขยายตวัของเศรษฐกิจฟองสบู ่ในปี พ.ศ.2533 บริษัทในเครือสยามสปอร์ต 
โดยนายระวิ โหลทอง ประธานบริษัท (และปัจจบุนัคือเจ้าของทีมสโมสรเมืองทองยไูนเต็ด) ได้ย่ืนขอจด
ทะเบียน บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคทจํากดัในเดือนกมุภาพนัธ์ ท่ีทนุเร่ิมแรก 5 ล้านบาท กระทัง่ตอ่มา
ในเดือนมิถนุายนปีเดียวกนันัน้ สยามสปอร์ตซินดเิคท ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท 2  

นบัจากทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ฟุตบอลได้เร่ิมแปรเปล่ียนความหมายจากท่ีเคยเป็น กีฬา
สร้างวินยั เป็นกลไกของรัฐ คอ่ยๆ กลายมาเป็นเกมในรายการโทรทศัน์ เป็นสินค้าเพ่ือความบนัเทิง ซึ่ง
ตอบสนองต่อวิถีชีวิต วฒันธรรมการพกัผ่อนหย่อนใจของผู้คน ชนชัน้กลาง ท่ีกําลงัก่อตวัเพิ่มขึน้เป็น
จํานวนมาก ควบคูไ่ปกับการขยายตวัของพืน้ท่ีแบบเมืองในสงัคมไทย การชมเกมการแข่งขนัฟุตบอล
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริโภค และ “ฟุตบอล” กลายมาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวนัของผู้คน ชนชัน้ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและชายไทยวยัทํางาน การบริโภคฟุตบอล
ทัง้ท่ีปฏิบตัิการผ่านการชมโทรทศัน์และการเชียร์แบบรวมหมู่ คอ่ยๆ พฒันากลายมาเป็น “วฒันธรรม
แฟน” ท่ีแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น การรวมตวัของกลุ่มแฟนฟุตบอลท่ีช่ืนชอบนักฟุตบอล ทีม
สโมสรเดียวกัน กระทั่งพัฒนาเป็นกลุ่มแฟนคลับขนาดใหญ่ระดบัประเทศ มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ตามพืน้ท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะเม่ือมีรายการแขง่ขนันดัสําคญั เช่น “ศกึแดงเดือด” อนัเป็นการโคจรมา
พบกนัระหวา่ง 2 ทีมสโมสรชัน้นําของพรีเมียร์ลีกองักฤษคือ แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็และลิเวอร์พลู 

เม่ือฟุตบอลเป็นสินค้า ทําให้เกมกีฬาชนิดนีค้่อยๆ หลุดออกจากการกํากับควบคุมของรัฐ 
กลายเป็นอตุสาหกรรมวฒันธรรมท่ีมีกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคจํานวนมากมาย นอกจากธุรกิจส่ือขนาด
ยักษ์ อุตสาหกรรมบนัเทิงอ่ืนๆ ท่ีก่อเกิดตามมา มีอาทิ กิจการเสือ้ผ้า อุปกรณ์กีฬา ของสะสม การ
ทอ่งเท่ียว และธุรกิจการพนนั 

การเล่นพนนัทายผลเกมการแข่งขนัฟุตบอล หรือเรียกสัน้ๆ ว่า “พนนับอล” ในสงัคมไทยนัน้ 
กลา่วได้วา่ พฒันาก่อตวัขึน้ควบคูม่ากบัวฒันธรรมการบริโภคฟตุบอลตา่งประเทศนั่นเอง ทัง้นีโ้ดยมีส่ือ
สิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมกีฬา (ผ่านธุรกิจส่ือโทรทัศน์ข้ามชาติ) และเทคโนโลยีการส่ือสาร เป็นปัจจัย
เกือ้หนุนสําคญัท่ีกระตุ้นให้ธุรกิจการพนันชนิดนีข้ยายตวัได้อย่างรวดเร็ว พนันบอลในสังคมไทยคือ
                                                           
2

 อ้างจาก http://www.siamsport.co.th/siamsport_history.html  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
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ส่วนหนึ่งกิจกรรมการบริโภคส่ือยุคโลกาภิวตัน์ท่ีก่อตวัขึน้ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมสมยันิยม (popular 
culture) กระแสความนิยมท่ีผู้คนมีต่อเกมการแข่งขนัฟุตบอล  (วสนัต์ 2557) การบริโภคฟุตบอลและ
ความบนัเทิงใน “พืน้ท่ีแบบใหม”่ ท่ีได้กลายมาเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตประจําวนั ในโลกยคุเสรีนิยมใหม ่ 

 
4.4 ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก (Thai Premiere League) ความชิดใกล้ และวัฒนธรรมแฟน 

ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก หรือ “ไทยลีก” คือรายการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพท่ีก่อตัง้ขึน้อย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ. 2552 เม่ือ The Asia Footbal Coparation – AFC หรือสมาพนัธ์ฟุตบอลนานาชาต ิ
(ฟีฟ่า) แห่งเอเซีย ได้เข้ามากํากบัควบคมุกิจการด้านตา่งๆ ผ่านการบงัคบัใช้ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ของ
สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยฯ3 ทัง้ในสว่นของบริหาร (เช่นการเลือกตัง้นายกสมาคมฯ) การเข้าร่วม
การแข่งขนัฟุตบอลระดบันานาชาติ และการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพของประเทศสมาชิกเป็นต้น 
ในสว่นท่ีเก่ียวกบั “ไทยลีก” มีประเด็นสําคญัคือการท่ี AFC กําหนดว่าการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ
ของสมาคมฟุตบอลในประเทศสมาชิกนัน้ จะต้องดําเนินการแบบเอกชน มีการระดมทนุจดัตัง้บริษัท 
(ปัจจุบนัคือบริษัทพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์) และทุกๆ ทีมสโมสรฟุตบอลในระบบอาชีพจะต้องดําเนิน
กิจการจดัตัง้เป็นนิติบุคคล ตลอดจนสนามแข่งขัน กรรมการผู้ตดัสิน ท่ีจะต้องได้มาตรฐานผ่านการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการท่ีมีสมาพนัธ์ฟตุบอลนานาชาตแิหง่เอเชียเป็นผู้ กํากบัดแูล 4 

นบัจากปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา การจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก หรือ “ไทย
ลีก” ประสบความสําเร็จอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้การเพิ่มขึน้ของจํานวนทีมสโมสรฟุตบอลและสนามแข่งขนัท่ี

                                                           
3 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2458 หลงัการก่อตัง้ FIFA ในปี พ.ศ. 
2447 ราวๆ 10 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 ทรงก่อตัง้ทีมชาติไทยและพระราชทานตรา
สญัลกัษณ์ของสมาคมฟตุบอลฯ ประทบับนอกเสือ้ที่ใช้สวมลงแขง่ขนัในนามทีมชาตสิยามในปี พ.ศ. 2458 ดงันัน้ในปี 
2558 ที่ผ่านมา การจัดการแข่งขนัฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานฯ หรือที่เดิมเรียกว่า “ฟุตบอลถ้วย ก.” (ระหว่างทีม
แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกกบัทีมแชมป์ฟุตบอลถ้วยสมาคมฟุตบอล - เอฟเอคพั) ซึ่งจะจดัขึน้ก่อนการเปิดฤดกูารแข่งขนั
ฟตุบอลพรีเมียร์ลกีไทยแลนด์ 2559-2560 จึงมีความหมายเป็นประวตัิศาสตร์การเฉลมิฉลอง 1 ศตวรรษฟุตบอลไทย
ด้วย 
4 กรณีสนามแข่งขันไม่ผ่านมาตรฐาน ได้มีตวัอย่างเกิดขึน้แล้วในฤดูกาลแข่งขึน้ปีที่ผ่านมา (2557-2558) เมื่อ
สพุรรณบุรี เอฟซี ซึ่งจบการแข่งขนัในฤดกูาล 2557 เป็นทีมอนัดบั 3 ได้สิทธ์ิเล่นเพลย์ออฟ รายการแข่งขนัฟุตบอล
สโมสรระดบัเอเชีย (AFC Champion League) ทว่าสนามแข่งขนัของสโมสรสพุรรณบรีุ เอฟซี ไม่ผ่านมาตรฐาน ใน
ท่ีสดุทีมจึงไมไ่ด้สทิธ์ิเข้าร่วมการแขง่ขนั ต้องปลอ่ยให้สโมสรชลปบุรี เอฟซี ซึง่เป็นทีมอนัดบั 4 เลือ่นขึน้มาแขง่ขนัแทน 
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มีอยูแ่ทบทกุจงัหวดั5 จนไปถึงกระแสความนิยมและช่ืนชอบของแฟนบอลไทยท่ีมีตอ่ทีมสโมสรและนกั
เตะฟตุบอลช่ือดงั อาทิ ธีรศลิป์ แดงดา เคลตนั ชิลวา ทริสตอง โด ธีราทร บญุมาทนั ดิโอโก หลยุส์ ซาน
โต้ และชนาธิป สงประสินธุ์  เป็นต้น ทัง้นีใ้นปีท่ีผ่านมา (คือ พ.ศ. 2558) สถิติจํานวนผู้ เข้าชมการ
แขง่ขนั หรือแฟนบอลไทยลีก ตามสนามแขง่ของทีมสโมสรทัว่ประเทศ 18 ทีม ประมาณการได้ว่าน่าจะ
มีราวๆ 2 ล้านคน หรือเฉล่ียตอ่สปัดาห์มีแฟนบอลท่ีติดตามชมเชียร์ในสนามแข่งขนัประมาณ 5 หม่ืน
คน ซึ่งถือเป็นจํานวนท่ีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองจากในปีแรกตัง้ท่ีมีอยู่ราวๆ 9 แสนคน คือเพิ่มขึน้เป็น  1.1 
ล้าน 1.3 ล้าน 1.4 ล้าน 1.6 ล้าน และ 1.9 ล้าน จากปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2557 ตามลําดบั ใน
จํานวนนีย้งัไม่รวมจํานวนผู้ชมแฟนบอลท่ีติดตามชมเชียร์อยู่ทางบ้านผ่านรายการถ่ายทอดสดทาง
จอโทรทัศน์ ซึ่งนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา สถิติจํานวนผู้ ชมทางบ้านน่าจะเพิ่ มขึน้อย่างก้าว
กระโดด หากวดัเอาจากค่าลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดเกมการแข่งตลอดฤดกูาลท่ีเพิ่มขึน้จาก 2 ปีแรก (พ.ศ. 
2552-2553) ซึง่มีมลูคา่อยู่ท่ี 40 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาทในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 และเป็น 600 
ล้านบาทใน 2 ปีท่ีผ่านมา (คือ พ.ศ. 2557-2558) และในอีก 4 ปีข้างหน้า (คือระหว่างปี พ.ศ. 2560-
2563) บริษัท True Visions ซึ่งเป็นผู้ ได้ลิขสิทธ์ิดําเนินการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนั  ได้ประมลูเพิ่ม
ค่าลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสด “ฟุตบอลไทย” ทัง้4 รายการ (คือโตโยต้าไทยลีก ยามาฮ่าลีกวนั ช้างเอฟ
เอคพั และโตโยต้าลีกคพั) รวมเป็นมลูคา่ 4,200 ล้านบาท ในแง่นีอ้าจคาดการณ์ได้ว่าจํานวนผู้ชมทาง
บ้านท่ีถือได้ว่าเป็นแฟนฟุตบอลไทยกลุ่มใหญ่ท่ีติดตามชมเกมการแข่งขันในแต่ละสปัดาห์ ปัจจุบนั
นา่จะมีไมน้่อยกวา่จํานวนแฟนบอลท่ีเข้าไปชมในสนาม 3 ถึง 4 เทา่ตวั6  
 เม่ือการเดินทางเข้าไปชมเกมฟุตบอลในสนามช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์ และการติดตามชมการ
แข่งขนัผ่านจอโทรทศัน์ทางบ้าน ได้กลายมาเป็นกิจกรรมในชีวิตประจําวนัของผู้คน ท่ีส่วนมากหากไม่
อาศยัอยูต่ามยา่น หรือชานเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ซึง่จํานวนทีมสโมสรในลีกระดบับนมากกว่า
พืน้ท่ีตา่งจงัหวดัราวๆ 3-4 เทา่ตวั) ก็คือเยาวชน คนทํางาน ชนชัน้ใหม่ตามหวัเมืองตา่งๆ ทัว่ทกุภูมิภาค
ของประเทศ การสวมใส่เสือ้ทีมสโมสรฟุตบอลไทย ออกไปเดินตามห้างสรรพสินค้า พืน้ท่ีสาธารณะ 
หรือตลาดสด กลายเป็นปรากฏการณ์ชินตา การรวมตวัของกลุ่มแฟนและการลอกเลียน หรือประดิษฐ์
ใหมใ่นวฒันธรรมการชมเชียร์ท่ีสร้างสีสนัให้กบัวงการฟตุบอลไทยอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน อนัเป็น

                                                           
5 ปัจจุบนัในประเทศไทยมีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานระดับสากลอยู่ไม่ก่ีสนาม คือ I-mobile Stadium SCG 
Stadium และสนามของราชบรีุมิตรผล เป็นต้น 
6 นอกจากฟุตบอลไทยลีก ปัจจุบนัทรูวิชั่นยงัเป็นสถานีโทรทศัน์ที่เน้นรายการด้านกีฬาเป็นหลกั ในฤดกูาลแข่งขนั 
2016-2018 ทรูวิชั่นยังเป็นผู้ ได้ลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งเป็นรายการฟุตบอล
ตา่งประเทศยอดนิยมอนัดบัหนึง่ของแฟนบอลไทย   
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กระบวนการท่ีเกิดขึน้ควบคูไ่ปกบัวฒันธรรมการบริโภคสร้างความหมาย แสวงหาความปรารถนา เร้า
ใจ ในพืน้ท่ีบนัเทิงแหง่ใหมท่ี่กําลงัสถาปนาขึน้อยา่งมีนยัสําคญั 

สําหรับนกัสงัคมวิทยา พฒันาการของ “ไทยลีก” ในชว่ง 7 ปีท่ีผา่นมา นา่สนใจยิ่งว่าอบุตัิขึน้ใน
บริบทของการเปล่ียนแปลงครัง้สําคัญ ณ จุดเปล่ียนของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนบัจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 จนมาถึงช่วงวิกฤติการณ์การทางเมือง กระทัง่
เกิดรัฐประหารในเดือนกนัยายน 2549 ชว่งเวลาดงักลา่ว ถือเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัท่ีทนุเสรีนิยมใหม่
เร่ิมเข้ามาคกุคามระบบเศรษฐกิจการเมืองไทย แม้ว่าฟุตบอลจะอยู่กับสงัคมไทยมานานนบัศตวรรษ 
การอุบตัิขึน้ของ “ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก” ในบริบทการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ถือเป็นปรากฏการณ์
วัฒนธรรมท่ีสะท้อนการเปล่ียนแปลงอย่างสําคัญ ณ จุดเร่ิมต้นของศตวรรษท่ี 2 ของฟุตบอลไทย 
ขณะท่ีประเทศมีปัญหาความขดัแย้งทางอดุมการณ์การเมืองอย่างแยกขัว้สดุโต่ง ในยุคสมยัเดียวกัน
กบัท่ีเศรษฐกิจไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก ปัญหาความขดัแย้งทางอดุมการณ์และ
การเมืองนบัจากช่วงต้นทศวรรษ 2550 ท่ีผ่านมา ถือเป็นเร่ืองของความขดัแย้งแย่งอํานาจ เป็นปัญหา
เชิงโครงสร้างทางชนชัน้และความไม่เท่าเทียม ท่ีเกิดขึน้ในหลายระดบั เหตกุารณ์ความรุนแรง ความ
ขัดแย้งทางการเมืองซึ่งอันท่ีจริงพัวพันไปกับเร่ืองของชาติและชาตินิยมอย่างแยกไม่ออก ท่ีระบาด
ออกไปทั่วทุกมุมเมืองและหมู่บ้าน กลายเป็นเร่ืองเดียวกันกับการท่ี “รัฐไทย” ต้องปรับตวัครัง้ใหญ่ 
ภายใต้การท้าทายและคกุคามจากระบบตลาดหรือเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมใหม ่ 

ข้อกําหนดหรือแรงกดดนัจากนานาชาติหลากหลายเร่ือง ท่ีถูกโยงใยทําให้กลายเป็นปัญหา
การเมืองระดบัชาติ หรือเป็นท่ีมาของความขัดแย้งระหว่างชนชัน้นําไทย คือเง่ือนไขจากระบบตลาด
และสถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีกํากับให้รัฐไทยจะต้อง “แปรรูป” กิจการหลายๆ ท่ีรัฐเคยเป็น
เจ้าของและเคยให้บริการ หรือสวสัดกิารแก่ประชาชน การแปรรูปกิจการตา่งๆ ของรัฐให้กลายเป็นเร่ือง
ของธุรกิจเอกชน (Privatization) ท่ีเกิดขึน้ไปแล้วหลายภาคส่วน (อาทิ การแปรรูปกิจการโทรคมนาคม 
สวสัดิการรักษาพยาบาล จนไปถึงการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั)  คือส่วนหนึ่งของภาคปฏิบตัิการของ
อดุมการณ์เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ ท่ีได้คืบคลานเข้ามากํากับควบคมุและคกุคามอํานาจหลายๆ ด้าน
ของรัฐไทย 

ในแง่นี ้การตัง้บริษัทและจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ “ไทยพรีเมียร์ลีก” ของสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ ในปี พ.ศ. 2552 จึงคือส่วนหนึ่งของการสถาปนาอํานาจนัน้เช่นกัน กล่าวอีกอย่าง
หนึ่ง ฟุตบอลหรือกีฬา (ท่ีเคย) สร้างความศิวิไลซ์ของชนชัน้นําสยามเม่ือราวๆ 100 กว่าปีท่ีแล้ว คือ
กลไกสําคญัท่ีเช่ือมประสานรัฐไทยให้เข้าไปเช่ือมโยงพัวพนักบัเวทีการแข่งขนัระดบัโลก และ FIFA คือ
องค์กรโลกบาลของกีฬาฟุตบอล ท่ีปัจจุบนักําลงัย้อนกลบัเข้ามากํากับบงการธุรกิจกีฬาชนิดนีใ้นรัฐ



40 
 

ไทย การเกิดขึน้ของฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ณ จุดเร่ิมต้นของทศวรรษ 2550 จึงกลายเป็น
ปรากฏการณ์วฒันธรรมท่ีสะท้อนให้เราเห็นทัง้ การเปล่ียนแปลงในสงัคมไทย และการเคล่ือนตวัของ
สงัคมไทยท่ีเข้าไปเช่ือมโยงกบัสงัคมโลก  

 “ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก” กําลังคล่ีคลายกลายเป็นสถาบันวัฒนธรรมท่ีผูกผันไปกับ
ชีวิตประจําวันของผู้คนอย่างชิดใกล้ ในแง่นี ้“ไทยลีก” หรือฟุตบอลอาชีพในสังคมไทยจึงกลายเป็น
อุตสาหกรรมกีฬาท่ีกําลงัถูก“แปรรูป” ให้กลายเป็นสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ ก่อนหน้าทศวรรษ 2550 
อาจมีความพยายามท่ีจะจดัรายการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพขึน้หลายครัง้ เช่น การแข่งขนัฟุตบอลยา
มาฮ่าไทยแลนด์คพั และ Johnny Walker's Thailand Soccer League (เร่ิมขึน้ในปี พ.ศ. 2539) ทว่า
หลงัปี พ.ศ. 2552 การเกิดขึน้ของ “ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก” ได้นําการเปล่ียนแปลงอย่างสําคญัมาสู่
วงการฟตุบอลไทย ปรากฏการณ์ดงักล่าวได้รับการตอกยํา้ผ่าน การจดัตัง้สโมสรฟุตบอล ตามหวัเมือง
ใหญ่ ตา่งจงัหวดัซึง่มกัจะบริหารจดัการโดยนกัการเมืองในท้องถ่ิน (ณฐักรณ์ 2557)  

การจดัตัง้บริษัทและดําเนินธุรกิจสร้างทีมฟุตบอลไทยในส่วนภูมิภาค ทัง้ของนกัการเมืองและ
กลุ่มทุนไทย จะว่าไปจึงอาจ “อ่าน” ได้ว่าเสมือนการสร้างฐานอํานาจในต่างจังหวัด เพ่ือต่อรองกับ 
“สว่นกลาง” และการสร้างขมุกําลงัของกลุม่ทนุเพ่ือตอ่สู้กบัรัฐราชการ  

ตลอดประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมาของวงการฟุตบอลไทย ทีมสโมสรต่างๆ ซึ่งตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ 
เดิมทีมกัเป็นทีมของหน่วยงานราชการ นายธนาคาร หรือรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบนัถูกแปรรูปกลายเป็นทีม
สโมสรฟุตบอลท่ีดําเนินการโดยเอกชน มหาเศรษฐี ในหลายๆ จังหวัด สโมสรฟุตบอลและสนาม
ฟตุบอลท่ีสร้างขึน้ใหม ่มีการลงทนุก่อสร้างและบริหารกิจการโดยกลุ่มอดีตนกัการเมืองระดบัชาติท่ีถกู
ตดัสิทธ์ิทางการเมืองหลงัรัฐประหาร 2549 เชน่ เนวิน ชิดชอบ (ประธานสโมสรฟุตบอลบรีุรัมย์ยไูนเต็ด) 
ยงยุทธ ติยะไพรัช (บิดาของประธานสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ด) สนธยา คุณปลืม้ (เจ้าของ
สโมสรฟตุบอลชลบรีุเอฟซี) และสวุฒัน์ ลิปตพลัลภ (เจ้าของสโมสรฟตุบอลนครราชศรีมา เอฟซี)  

จากสนามฟุตบอลของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีสร้างโดยรัฐ ท่ีต่อมาคล่ีคลายกลายมาเป็น
สนามฟุตบอลประจําตําบล อําเภอ หรือจังหวดั ท่ีสร้างขึน้ตามงบประมาณของทางราชการ กระทั่ง
ปัจจบุนัการสร้างสนามฟุตบอล กลายเป็นเร่ืองการลงทนุของเอกชน ท่ีเร่ิมแพร่กระจายไปตามภูมิภาค
ตา่งๆ จะว่าไปในเชิงสญัลกัษณ์การสร้างสนามฟุตบอลก็คือการสร้างพืน้ท่ีของภาคประชาสงัคม เป็น
พืน้ท่ีสาธารณะใหมท่ี่กําลงัก่อตวัขึน้ กระแสความนิยมและการเกิดขึน้ของทีมสโมสรฟุตบอล (ของย่าน
ในเมืองใหญ่ ของเมือง หรือของจังหวัด) ท่ีมาพร้อมกับสนามฟุตบอล ในอีกมิติหนึ่งจึงสะท้อน
กระบวนการท่ีอาจจะเรียกว่า “การขยายตวัของพืน้ท่ีเมืองแบบไร้ศนูย์กลาง” (decentralizing urban 
space) น่าสงัเกตว่า ท่ีตัง้หรือฐานสนบัสนุนของทีมสโมสรฟุตบอลใหญ่ๆ ในต่างจงัหวดั เช่นบุรีรัมย์ 
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โคราช เชียงราย สุโขทัย ภูเก็ต อุบลราชธานี นัน้ในอดีตล้วนเป็นเมืองหรือจังหวัดท่ีถูกมองข้ามจาก
แผนการพฒันาเมืองหลกัในสว่นภมูิภาค 

ท่ีผา่นมากีฬาหลายชนิด เชน่ มวยสากล เทนนิส แบตมินตนั จนไปถึงกีฬายกนํา้หนกั อาจเป็น
พืน้ท่ีผลประโยชน์ท่ีนกัการเมืองบางส่วนมีบทบาทสําคญัและมุ่งให้ความสนใจ (ทัง้ในฐานะท่ีปรึกษา
สมาคมกีฬา และการบริหารจดัสรรงบประมาณตา่งๆ) มานาน ทว่าการหนัหน้าเข้าสู่ “สนามฟุตบอล” 
ของนกัการเมืองและกลุ่มทนุระดบัชาติ ซึ่งต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลและอาศยัเครือข่ายธุรกิจการค้า
ผู้ สนับสนุนท่ีเข้มแข็ง  ในการสร้างทีมและดําเนินกิจการระดับสโมสร คงไม่ใช่เพียงแค่ว่าเพราะ
นกัการเมืองซึ่งส่วนใหญ่มีฐานเสียงจากตา่งจงัหวดั ถกูตดัสิทธ์ิทางการเมือง หรือกําลงัสญูเสียอํานาจ
ในพืน้ท่ีการเมือง ทว่าการเข้าสู่ธุรกิจกีฬาและ “สนามฟุตบอล” ยงัหมายถึงการสร้างภาพลกัษณ์ และ
บางกรณีคือการสร้างพืน้ท่ีการเมืองใหม่ (เช่น เนวิน ชิดชอบกับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด วราวุธ ศิลป
อาชา บตุรชายของนายบรรหาร อดีตนายกรัฐมนตรี กบัสโมสรฟุตบอลสพุรรณบรีุเอฟซี สมศกัดิ์ เทพสุ
ทิน กบัสโมสรฟุตบอลสโุขทยัเอฟซี และตระกลูติยะไพรัชกบัสโมสรเชียงราย ยไูนเต็ด) ในสถานการณ์
ของสงัคมการเมืองไทยท่ี “ฝ่ายก้าวหน้า” กําลงัถกูตีโต้กลบัจาก “ฝ่ายขวา” ในบริบทของกระบวนการ
ทําให้เป็นประชาธิปไตยในสงัคมไทยยคุเสรีนิยมใหม ่
 อย่างไรก็ตาม การเกิดขึน้ของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก หรือ “ไทยลีก” ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 เป็น
ต้นมา ก่อเกิดกระแสท่ีผู้คนหรือแฟนบอลไทยได้หนักลบัมาสนใจติดตามการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย จนกล่าวได้ว่ายุค “แฟนบอลไทย” นัน้กําลงัหวนคืนกลบัมา ผลการสํารวจของนิด้าโพล 
ชว่งเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ระบวุ่า ในปีท่ีผ่านมาสถิติแฟนบอลไทยท่ีติดตามชมฟุตบอลสโมสรไทย
ลีกเพิ่มขึน้และมีมากกวา่ฟตุบอลสโมสรองักฤษเป็นครัง้แรก แม้อตัราส่วนผู้ติดตามชมฟุตบอลไทยอาจ
ยังไม่สูงกว่าฟุตบอลอังกฤษมากนัก  แต่ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งจากผลการสํารวจนีก็้ชีใ้ห้เห็นว่า เม่ือ
เปรียบเทียบผลการสํารวจในช่วง 3 ปีหลงัแล้วพบว่าฟุตบอลองักฤษมีผู้ติดตามน้อยลงทุกปี สวนทาง
กบัฟตุบอลไทยท่ีมีผู้ตดิตามมากขึน้ทกุปี (นิด้าโพล 2558)  

ความแตกตา่งระหวา่งกระแสความนิยมฟตุบอลไทยในปัจจบุนักบัความนิยมท่ีแฟนบอลไทยมี
ต่อฟุตบอลต่างประเทศก็คือการบริโภคฟุตบอลต่างประเทศนัน้เป็นเร่ืองของการชมผ่านจอโทรทศัน์
และการติดตาม “เร่ืองเล่า” ข่าวสารผ่านส่ือสมัยใหม่เป็นหลัก ขณะท่ีการติดตามชมเชียร์ทีมสโมสร
ฟุตบอลไทยทีมีอยู่เกือบทุกจงัหวดันัน้ แฟนบอลไทยลีก นอกจากจะมีโอกาสแสดงออกผ่านการเชียร์
เป็นหมู่คณะ การรวมตวัในนามกลุ่มแฟนคลบั และการมีส่วนร่วมโดยตรงด้วยตนเองทัง้ในสนามและ
หลงัเกมการแข่งขนั (ทางส่ือสงัคมออนไลน์) จนก่อเกิดวฒันธรรมแฟน ซึ่งมีลกัษณะแตกตา่งกันไปใน
แตล่ะสโมสร กระทัง่กล่าวได้ว่าการบริโภคฟุตบอลในสงัคมไทยนัน้ นบัจากต้นทศวรรษ 2550 เป็นต้น
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มาได้เคล่ือนไหวคล่ีคลายจากการเป็นแฟนบอลผู้บริโภค (ผ่านการติดตามด)ู ทางส่ือโทรทศัน์ มาสู่การ
เป็นแฟนบอลท่ี “ชิดใกล้” หรือมีความรู้สึกผูกพันกับสโมสรฟุตบอล (และนักเตะ) ท่ีพวกเขานิยม
ชมชอบ หรือกลา่วได้วา่เป็นการบริโภคฟุตบอลในสถานการณ์สงัคมท่ีเต็มไปด้วยสีสนั ความปรารถนา
และบนัเทิงเริงใจ 
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5 
แฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
วสนัต์ ปัญญาแก้ว 

 
5.1 บทน า 

การดําเนินการจดัรายการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก  โดยบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก7 
อย่างเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบ ภายใต้การกํากับของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสมาพนัธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ในปี พ.ศ. 2552 นัน้ ถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีสําคญัของ
วงการฟุตบอลไทย การบริหารจดัการวงการกีฬาและการแข่งขันฟุตบอลอาชีพดงักล่าวนอกจากจะ
นําไปสู ่(1) การปฏิรูประบบการจดัตัง้สโมสรฟตุบอลท่ีจะต้องจดัตัง้ในนามนิติบคุลและดําเนินการแบบ
บริษัทเอกชน (2) การลงทนุด้านอตุสาหกรรมกีฬาฟุตบอล การสร้างสนามแข่งขนั การสร้างตลาดฐาน
แฟนบอล การใช้ส่ือ/ผลิตรายการโทรทศัน์ เช่น รายการ Thai Premiere League World และการ
ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันประจําสัปดาห์ ยังมี (3) การจัดระบบการแข่งขันท่ีมีมาตรฐาน ทัง้การ
กําหนดให้มีสนามแข่งขันของทีมเหย้าและกรรมการผู้ตดัสินท่ีได้มาตรฐาน ตารางการแข่งขันท่ีต้อง
สอดคล้องไปกบัรายการแข่งขนัของสโมสรฟุตบอลระดบัภูมิภาค และการแข่งขนัของทีมชาติในระดบั
นานาชาติของฟีฟ่า และ (4) การเกิดขึน้ของระบบนักฟุตบอลอาชีพ การพัฒนาโรงเรียนฝึกหัดนัก
ฟุตบอลของสโมสร (Football Academy) จนรวมไปถึงซือ้ขายนกัเตะ  “ค้าแข้ง” ข้ามชาติ สต๊าฟโค้ช 
ทีมงาน จากต่างประเทศ ข้ามทวีป (ทัง้อเมริกาใต้ อาฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย และเพ่ือนบ้าน
อาเซียน) เป็นต้น  

กระแสความนิยมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก หรือ “ไทยลีก” ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ก่อเกิด 
แพร่กระจาย เช่ือมโยงไปกับการก่อตวัขึน้มาของคนชัน้ใหม่ วัฒนธรรมแฟน การบริโภคสินค้าและ
ความบนัเทิงแบบใหม่ ในพืน้ท่ีสาธารณะใหม่ ทัง้ในสนามและนอกสนาม อนัดําเนินควบคู่ไปกับการ
ขยายตวัของพืน้ท่ีแบบเมือง วิธีการดําเนินชีวิตในสงัคมเมืองของผู้คน ในบริบทสถานการณ์สงัคมท่ีเต็ม
ไปด้วยการแพร่กระจายของข่าวสาร ส่ือออนไลน์ และวัฒนธรรมดิจิตอล (Digital Culture) ซึ่งโน้ม
นําไปสูก่ารประกอบสร้างพืน้ท่ีทางสงัคมใหม่ๆ  ท่ีหลากหลายซบัซ้อนมากขึน้  

                                                           
7 เปลีย่นเป็นฟตุบอลไทยลกี และช่ือบริษัทใหม ่พรีเมียร์ลกีไทยแลนด์ ในฤดกูาลแขง่ขนั 2559 
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เนือ้หาในบทนี ้นําเสนอผลการวิจยัสํารวจจากโครงการวิจยั “ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก: ความ
เป็นชาย วยัรุ่น และวฒันธรรมบริโภคนิยม” (2558) ซึ่งมุ่งศึกษารวบรวมข้อมลูเก่ียวกบักลุ่มแฟนบอล
ไทยลีก ภูมิหลงัทางเศรษฐกิจสงัคม แบบการดําเนินชีวิต การใช้ส่ือ และการพกัผ่อนหย่อนใจช่วงสุด
สปัดาห์ จากพืน้ท่ี 5 สนาม คือ 1. สนาม SCG Stadium 2. สนาม PAT Stadium 3. สนาม I-Mobile 
Stadium 4. สนาม United Stadium และ 5. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ่700 ปี 8  

ในการวิจยัสํารวจแฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีก ครัง้นีโ้ครงการได้ใช้แบบสอบถามและกําหนดกลุ่ม
ตวัอย่างไว้ท่ี 400 ตวัอย่าง การรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยพนกังานสมัภาษณ์ดําเนินการระหว่าง 
เดือนมิถนุายน ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 แยกเป็น 1. สนาม  SCG Stadium – เมืองทองยไูนเต็ด 
แบบสอบถาม 101 ชดุ  2. สนาม PAT Stadium - การท่าเรือ เอฟซี แบบสอบถาม 51 ชดุ 3. สนาม I-
Mobile Stadium - บรีุรัมย์ยูไนเต็ด แบบสอบถาม 121 ชดุ 4. สนาม United Stadium – เชียงราย
ยูไนเต็ด แบบสอบถาม 76 ชุด และ 5.  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี - เชียงใหม่ เอฟซี 
แบบสอบถาม50 ชุด (ดเูพิ่มเติมในแผนภาพ 1 ข้างล่าง) ในส่วนต่อจากนีจ้ะได้นําเสนอผลการสํารวจ
แฟนบอลไทยลีก เร่ิมจากภมูิหลงัทางเศรษฐกิจสงัคมของกลุม่แฟนบอลไทย 

 

                                                           
8 ตามระบบการแขง่ขนัฟตุบอลไทยลกี ปัจบุนัมีจํานวนทีมที่แขง่ขนัระดบัสงูสดุ คือไทยพรีเมียร์ลีก/ไทยลีก 18 ทีม ซึ่ง
จะแขง่ขนักนัเพื่อชิงแชมป์และจดัอนัดบัตารางคะแนน โดยจะมีทีมที่ได้คะแนนสงูสดุ 3 ทีมได้ไปเลน่ในรายการแขง่ขนั
ระดบัทวีปของสมาพนัธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย คือ AFC Champion League สว่นทีมที่ได้คะแนนตํ่าสดุ 3 ทีม จะตกชัน้
ลงไปเลน่ในระดบัดิวิชัน่ 1 ในฤดกูาลถดัไป ในเวลาเดียวกนัทีมสโมสรที่แขง่ขนัในระดบัดิวิชัน่ 1 ซึ่งมี 18 ทีมเช่นกนั ก็
จะแข่งขนักนัเพื่อหาแชมป์และจดัอนัดบัตารางคะแนน เพื่อหาทีมที่ได้คะแนนจากอนัดบัสงูสดุ  3 ทีมเพื่อเลื่อนชัน้
ขึน้มาเลน่ในลกีระดบัสงูสดุ ในฤดกูาลถดัไป ในแง่นี ้แฟนบอลและสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชัน่ 1 จึง
ถือได้ว่าอยู่ภายใต้ “ระบบการแข่งขัน” หรือในอุตสาหกรรมฟุตบอลอาชีพเดียวกัน ดังนัน้กลุ่มแฟนบอลไทยลีก 
แนน่อนวา่สว่นใหญ่คือแฟนบอลของทีมสโมสรในไทยพรีเมียร์ลกี ทวา่ก็มีแฟนบอลของทีมสโมสรที่เลน่ในระดบัดิวิชัน่ 
1 ด้วยที่ติดตาม โครงการวิจยัสํารวจนี ้จึงกําหนดให้กลุม่ตวัอย่าง ครอบคลมุไปถึงแฟนบอลไทยลีก ที่เข้ามาชมการ
แขง่ขัน้ในสนามของทีมสโมสรฟตุบอลระดบัดิวชิัน่ 1 ด้วย คือ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ่700 ปี เชียงใหม ่เอฟซี และ
ระหว่างที่ดําเนินการวิจยัในฤดกูารแข่งขนั 2557-2558 ทีมสโมสรการท่าเรือ เอฟซี ยงัไม่ตกชัน้จากไทยพรีเมียร์ลีก 
(และหลงัการแข่งขนัรายการยามาฮ่าลีกวนั ฤดูกาล 2558-2559 สิน้สดุลง ทีมการท่าเรือ เอฟซี ได้คะแนนเป็นทีม
อนัดบั 3 จากหวัตาราง ในฤดกูารแขง่ขนั 2560 ท่ีจะมาถึงนี ้ทีมการท่าเรือ เอฟซี จึงได้เลื่อนขึน้มาเป็นทีมสโมสรไทย
แลนด์พรีเมียร์ลกีอีกครัง้หนึง่) 
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5.2 ภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มแฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 

 
แผนภาพ 2 
 

ผลการวิจยัสํารวจพบวา่ แฟนบอลไทยกลุม่ใหญ่ คือผู้ชาย (ร้อยละ 85) ส่วนท่ีเหลือเป็นผู้หญิง 
(ร้อยละ 15) ส่วนมากสถานภาพโสด (คือร้อยละ 75) ขณะท่ี ท่ีเหลืออีก 1 ใน 4 แตง่งานแล้ว ทัง้นีจ้าก
การสํารวจประมาณได้วา่ สดัสว่นแฟนบอลหญิง/ชาย คดิเป็นราวๆ 6 ตอ่ 1 กลา่วคือ ส่วนเร่ืองของกลุ่ม
อายุชัดเจนมากว่า จากผลการสํารวจสัดส่วนของแฟนบอลส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ตอนต้น คืออายรุะหวา่ง 15-20 ปี (ร้อยละ 28 ของแฟนบอลทัง้หมด) รองลงมาคือวยัรุ่นตอนกลางและ
ตอนปลาย หรือกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-25 และระหว่าง 26-30 ปี (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 18 
และ 22 ตามลําดบั) ทัง้นีเ้ม่ือรวมสดัส่วนแฟนบอลกลุ่มท่ีเรียกว่าวยัรุ่นหรือเยาวชนเข้าด้วยกนั จะเห็น
ว่าในทางสถิติ แฟนบอลวยัรุ่นคิดรวมเป็นจํานวนเกินกว่าคร่ึงของแฟนบอลไทยทัง้หมด คือประมาณ 
68 เปอเซ็นต์ หรือเกือบราวๆ 2 ใน 3 ส่วนกลุ่มแฟนบอลท่ีจัดอยู่ในกลุ่มช่วงอายท่ีุสงูมากขึน้ คือ 31-35 
ปี และ 36-40 ปี จะมีสดัสว่นของแฟนบอลลดลงไป (คือร้อยละ 17 และ 15) ตามลําดบั (ดแูผนภาพ 2) 
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สว่นรายได้ของกลุม่แฟนบอลไทยนา่สนใจมากว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้มีรายได้สงูมากนกั โดยเฉล่ีย
กลุ่มใหญ่อยู่ท่ีประมาณ 10,000-20,000 บาทตอ่เดือน คือ 41 % ซึ่งเม่ือรวมกบักลุ่มท่ีมีรายได้ไม่เกิน 
1,000 บาทอีก 39 % จะเห็นว่าเป็นสดัส่วนเกินกว่าคร่ึง (คือ 80 %) ของแฟนบอลทัง้หมดท่ีได้ศึกษา
สํารวจ (ดแูผนภาพ 2 ข้างบนประกอบ) ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาเร่ืองรายได้ประกอบกับการประกอบอาชีพ 
หรือการทํางานของกลุ่มแฟนบอลไทย ก็พบว่าเกือบราวๆ 1 ใน 3 ของแฟนบอลไทยทัง้หมดคือ
พนกังานหรือลกูจ้างบริษัท (36 %) รองลงมาคือนกัเรียนนกัศกึษา (33 %) นอกจากนัน้คือกลุ่มราชการ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ และงานธุรกิจส่วนตวั (คิดเป็นร้อยละ 11 เท่ากนั) และกลุ่มท่ีเหลือคือพวกแรงงานรับจ้าง
ทัว่ไปและทํางานภาคเกษตร ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีน้อยมาก (คือร้อยละ 5 และ 2 ตามลําดบั) 

ในส่วนของตวัแปรด้านระดบัการศกึษา เน่ืองจากแฟนบอลส่วนใหญ่อยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียน 
และสว่นมากเป็นกลุม่ท่ีมีชว่งอายรุะหวา่ง 15-20 ปี ฉะนัน้จึงสมัพนัธ์ไปกบัสถานภาพทางการศกึษา ท่ี
แฟนบอลส่วนใหญ่ซึ่งศึกษาในระดับปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 41) ส่วนกลุ่มท่ีรองลงมาคือมี
การศึกษาในระดับมัธยมคือร้อยละ 24 ส่วนกลุ่มนักศึกษาในวิทยาลัยโปลีเทคนิค หรือสายท่ีเน้น
วิชาชีพ (ท่ีเดมินกัวิจยัคาดวา่นา่จะมีสดัสว่นเป็นคนกลุม่ใหญ่) นา่สนใจวา่มีสดัส่วนท่ีน้อยกว่า คือราวๆ 
ร้อยละ 19 ส่วนกลุ่มท่ีเหลือมีการศกึษาในระดบัมธัยมต้น (ร้อยละ 5) และประถมศึกษา (ร้อยละ 2) 
ทัง้นีจ้ากผลการสํารวจจะเห็นว่าสถานภาพการศึกษาของแฟนบอลไทยนัน้ ไม่ได้อยู่ในระดบัต่ําสัก
เท่าใดนกั จะว่าไปกลบัจดัอยู่ในระดบัเดียวกันกับกลุ่มท่ีเรียกว่า “ชนชัน้กลาง” นัน่เอง อย่างไรก็ตาม
เม่ือนําระดับการศึกษาไปพิจารณาร่วมกับฐานะทางเศรษฐกิจ (จากรายได้ต่อเดือนท่ีนําเสนอมา
ข้างต้น) จะพบวา่สว่นใหญ่มีรายได้อยู่ท่ี 10,000 ถึง 20,000 บาท อนัเป็นรายได้ท่ีในปัจจบุนัเม่ือเทียบ
กบัชนชัน้กลางในกรุงเทพฯ ถือได้ว่าไม่ใช่รายได้ท่ีสงูมากนกั ทว่าก็เป็นรายได้มาจากอาชีพการงานท่ี
น่าจะมัน่คง เพราะส่วนใหญ่ทํางานเป็นลูกจ้างบริษัท ราชการ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่วนกลุ่มท่ีมี
รายได้ต่ํากวา่ 1 หม่ืนบาทซึง่คดิเป็นร้อยละ 39 นัน้แน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มแฟนบอลท่ียงัอยู่ในวยั
เรียนนกัศกึษา คือสว่นมากยงัไมน่า่จะมีรายได้เป็นของตวัเอง (หรือหากมีจากการทํางานพิเศษ ก็ไม่ใช่
รายได้ท่ีมัน่คงมากนกั) ทัง้นีเ้ม่ือนําเอาจํานวนแฟนบอลกลุ่มนีไ้ปคิดรวมกับสดัส่วนของแฟนบอลส่วน
ใหญ่ท่ีมีรายได้ไม่เกิน 2 หม่ืนบาท/เดือน จะเห็นว่าแฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่คือกลุ่มท่ีมีฐาน
ทางเศรษฐกิจจดัอยู่ “กลุ่มรายได้ระดบักลาง” (คอ่นลงมาข้างล่าง) คิดเป็นร้อยละ 80 เลยทีเดียว และ
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพการงาน (ดงัท่ีสรุปไปในตอนต้น) พบว่า 
ข้อมูลรายได้ของกลุ่มแฟนบอลไทยสอดคล้องไปกบัอาชีพการงานท่ีพวกเขาทําอยู่มาก กล่าวคือแฟน
บอลไทยส่วนใหญ่ทํางานเป็นลูกจ้างบริษัท (ร้อยละ 36) ขณะท่ีกลุ่มท่ีสองคือยังศึกษาเล่าเรียนอยู ่
(ร้อยละ 30)  ท่ีเหลือคือกลุม่ท่ีทํางานราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 11)  ทําธุรกิจส่วนตวั (ร้อย
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ละ 9) รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 5) และทํางานในภาคเกษตร ซึ่งมีน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 2) ทัง้ๆ ท่ีสนาม
ฟุตบอลท่ีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามนัน้อยู่ในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัถึง 3 สนาม (คือ
เชียงใหม ่เชียงราย และบรีุรัมย์)  

จากผลการสํารวจ ในเบือ้งต้นจงึอาจสรุปได้วา่ในเชิงเศรษฐกิจสงัคมแฟนบอลไทยคือ กลุ่มคน
ระดบักลาง (คอ่นลงมาลา่ง) ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนไม่มากนกัคือไม่เกิน 20,000 บาท ทว่าทํางานมัน่คงอยู่
ในระบบ (คือเป็นลูกจ้างบริษัทและเจ้าหน้าท่ีรัฐ รัฐวิสาหกิจ) อีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มนกัเรียนนักศึกษา 
สว่นใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมเมือง หรือพืน้ท่ีท่ีกําลงักลายเป็นเมือง (ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเกิดขึน้
ของสนามฟตุบอลไทยลีกและวฒันธรรมแฟนนัน่เอง) กล่าวได้ว่าแทบท่ีจะไม่มีกลุ่มคนท่ีทํางานในภาค
เกษตรกรรม ทัง้นีเ้ม่ือแยกพิจารณาในรายละเอียดตอ่ไปตามสนามแข่งขนั 5 สนาม (ท่ีโครงการวิจยัลง
พืน้ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม) ซึ่งกระจายจงัหวดัใหญ่ในกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ คือยา่นเมืองทอง และคลองเตย เชียงใหม ่เชียงราย บรีุรัมย์ ยา่นเมืองทอง พบวา่  
กรณี สนามเชียงใหม่ ซึ่งตัง้อยู่ในเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศ รายได้ของแฟนบอลส่วนใหญ่อยู่ท่ี
ประมาณ 10,000-20,000 บาท/เดือน (ดแูผนภาพ) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัสนามเชียงราย จะเห็นว่าใน
เชียงรายจะมีกลุม่แฟนบอลสว่นใหญ่ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนระดบัเดียวกนันีใ้นสดัส่วนท่ีต่ํากว่า  ทว่ามีกลุ่ม
ท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 สงูกว่ามาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปได้ว่าแฟนบอลในเชียงรายส่วนใหญ่นอกจาก
จะมีรายได้ไมม่าก อีกมิตหินึง่คือสว่นใหญ่ยงัอยูใ่นวยัศกึษาเลา่เรียนเป็นกลุม่เยาวชน 

สําหรับสนาม SCG เมืองทอง และสนาม PAT Stadium การท่าเรือ มิติทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
แฟนบอลจะมีรูปแบบคล้ายๆ กบัสนามเชียงใหม่ คือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ 10000-20000 บาท
ตอ่เดือน และน่าสนใจว่าในกรณีของสนาม PAT Stadium การท่าเรือ สดัส่วนของกลุ่มแฟนบอลวยั
ทํางานท่ีมีรายได้สงูขึน้จะมีมากกวา่สนามอ่ืนๆ (ดแูผนภาพ 3-7 ประกอบข้างลา่ง) 

ขณะท่ีสนาม I Mobile Stadium บรีุรัมย์ ท่ีดเูหมือนจะเป็นสนามใหญ่ แตต่ัง้อยู่ห่างไกลจาก
เมืองใหญ่อ่ืนๆ กลบัพบวา่รายได้ของกลุม่แฟนบอลสว่นใหญ่มีรายได้อยูท่ี่ ไมเ่กิน10,000 ตอ่เดือน และ
อีกสว่นหนึง่ของ 10000-20,000 บาท ขณะในระดบัรายได้ตอ่เดือนท่ีสงูขึน้ไปกว่านี ้(คือ 2-30000 บาท
ตอ่เดือน) มีสดัสว่นใกล้เคียงกบัสนามอ่ืนๆ  

ทัง้นีใ้นกรณีของสนามฟุตบอลในกรุงเทพฯ (คือท่าเรือ) ชัดเจนว่าสัดส่วนของแฟนบอลท่ีมี
รายได้ตอ่เดือนสงู (20000-40000 บาท) ในสดัสว่นท่ีมากกวา่สนามอ่ืนๆ อยา่งเห็นได้ชดั 
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แผนภาพ 7 
 
 

มิติทางเศรษฐกิจสังคมเหล่านี ้น่าสนใจอย่างยิ่งในเชิงสังคมวิทยา ท่ีสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม
แฟนบอลไทย หรือกระแสความนิยมในฟุตบอลไทยท่ีเติบโตขึน้ในช่วง 6-7 ปีท่ีผ่านมานัน้คือเรืองราว
กลุม่คนท่ีเตบิโตมากบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนบัจากช่วงทศวรรษ 2540 ท่ีไปสมัพนัธ์
เช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจระดบันานาชาติมากขึน้ ปรากฏการณ์ฟุตบอลไทยคือ “พืน้ท่ีวฒันธรรม
ใหม่” ท่ีก่อตวัขึน้และช่วยให้เราเข้าใจและเห็นความเคล่ือนไหว หรือการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างใน
สงัคมไทย กระแสความนิยมในฟุตบอลไทยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา นอกจากจะสะท้อนให้เราเห็นถึง
พฒันาการ การเตบิโตของอตุสาหกรรมกีฬาฟตุบอลในสงัคมไทย ยงัอาจจะชว่ยให้เราเห็นและสามารถ
ติดตามการขยายตวัเพิ่มขึน้ของคนกลุ่มใหม่ หรืออาจจะเรียกว่า “ชนชัน้ใหม่” ทัง้กลุ่มคน ช่วงเวลา 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม ฟุตบอลไทยจึงกลายเป็นปรากฏการณ์วฒันธรรมท่ีซ้อนทบักับ
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (คือตัง้แต ่2549 ซึ่งเกิดรัฐประหาร)  กล่าวให้ถึง
ท่ีสุดแฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีก คือคนกลุ่มใหม่ท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมซ้อนทับกับคนกลุ่ม
เดียวกันกับท่ีนกัสงัคมวิทยาการเมืองและนกัรัฐศาสตร์ เรียกว่า “คนเสือ้แดง” (ดู อภิชาต และคณะ 
2556 เป็นต้น) ซึ่งถือเป็นตวัละครสําคญัในเวทีการเมืองภาคประชาชน ท่ีนกัสงัคมศาสตร์พยายาม
นํามาอธิบายความขดัแย้งทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยในรอบทศวรรษท่ีผา่นมา 
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5.3 กิจกรรม การใช้เวลาว่าง ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
หากแฟนบอลไทยลีก คือคนกลุ่มใหม่ หรือ “ชนชัน้ใหม่” ท่ีเติบโตขึน้มาพร้อมกบัเง่ือนไขของ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาท่ีจําต้องไปผูกพัน ผูกติดกับการ
พฒันาระดบัภมูิภาคและระบบทนุนิยมโลกมากขึน้ นา่สนใจว่าวิถีการดําเนินชีวิต (Life style) ของพวก
เขาจะเป็นอยา่งไร นา่สนใจวา่แฟนบอลไทยกลุม่นีใ้ช้ชีวิตอยา่งไร  

เก่ียวกบัเวลาวา่ง ผลจากการสํารวจพบวา่การใช้ชว่งเวลาสําคญัท่ีสุดเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ
ของแฟนบอลไทยนัน้ก็คือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นตารางเวลาท่ีพัฒนาสอดคล้องไปกับการ
เตบิโตของฟตุบอลอาชีพในประเทศไทย ท่ีนอกจากจะจดัการแข่งขนัในช่วงสดุสปัดาห์เป็นหลกั ปฏิทิน
การแขง่ขนัตลอดฤดกูาลยงัต้อง เร่ิมและจบ และหยดุระหวา่งทาง เชน่ หยดุช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 
ทัง้รอบคดัเลือก รอบแบง่กลุม่ จนไปถึงรอบสดุท้าย 

จงึไมนา่แปลกใจท่ีเกมนดัเตะกลางสปัดาห์ (คือวนัพธุ) จํานวนแฟนบอลหรือคนเข้าไปชมการ
แขง่ขนัในสนามฟุตบอลจะมีสดัส่วนน้อยมาก เพราะแฟนบอลไทยกลุ่มใหญ่คือกลุ่มคนท่ีทํางานอยู่ใน
ระบบสมยัใหม ่(ทัง้ลกูจ้างบริษัท ราชการ เจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจ) ทัง้นีเ้ม่ือลองถามว่า ในช่วงวนัหยดุสดุ
สปัดาห์ บรรดาแฟนบอลไทยจะใช้ “เวลาวา่ง” ทําอะไร หรืออยู่ท่ีใดเป็นสําคญั พบว่า 1. ส่วนมากจะใช้
เวลาอยู่ท่ีบ้าน (ร้อยละ 48) รองลงมาคือการไปดเูกมการแข่งขนัฟุตบอลในสนาม (ร้อยละ 21) 3. ไป
เดินเล่นบนห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 14) และ 4. สถานท่ีอ่ืนๆ (คือสถานท่ีทางศาสนา แหล่งท่องเท่ียว 
ผับ บาร์) เม่ือถามต่อไปว่า กรณีการใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (นอกจากพักผ่อนท่ีบ้าน) 
สว่นมากจะไป “นอกบ้าน” กบัใคร คําตอบท่ีได้คือ ส่วนใหญ่จะเดินทางไป สนามแข่งขนัฟุตบอลกบั 1. 
เพ่ือน สะท้อนให้เห็นถึงความสําคญัของกลุม่เพ่ือนและในสงัคมไทยนัน้เป็นเร่ืองสําคญัสําหรับผู้ชาย 2. 
รองลงมาเป็นครอบครัว ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงกับผู้ ชาย (ในกลุ่มแฟนบอล) 
พบว่าสําหรับแฟนบอลชาย การเดินทางไปสนามแข่งฟุตบอลกับเพ่ือน คิดเป็นสดัส่วนท่ีสงูขึน้คือร้อย
ละ 40 ขณะท่ีสดัสว่นของกลุม่แฟนบอลหญิงมีเพียงร้อยละ 16 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างหญิง/ชาย
กบัการเดนิทางไปชมเกมในสนามแข่งขนั พบว่าแฟนบอลหญิงส่วนมากมกัจะเดินทางไปกบัครอบครัว
และแฟนหนุ่ม ซึ่งถือเป็นสดัส่วนท่ีสูงมากและสวนทางกบัแบบแผนการเดินทางในสนามฟุตบอลช่วง
สดุสปัดาห์ของกลุม่แฟนบอลชาย ท่ีจะมีสดัสว่นน้อยกวา่มาก (ดแูผนภาพ 7 ข้างลา่ง)  

 
 
 
 



53 
 

 
แผนภาพ 8 
 
 

อาจกลา่วได้ว่า หากฟุตบอลคือกีฬาท่ีเกิดขึน้มาเพ่ือตอบสนองตอ่ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
ในสงัคมสมยัใหม่ แฟนบอลส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มคนท่ีอาศยัหรือทํางานอยู่ในเมือง ซึ่งมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตท่ีผูกติดกับเวลา ฉะนัน้กิจกรรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จึงสําคญัและมีความหมายใน ชีวิตทาง
สงัคมของพวกเขา การรวมตวัของแฟนบอลจํานวนมากในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์ท่ีมีเกมการแข่งขัน  
ในเชิงสังคมวิทยาอาจตีความได้ว่า หรือการพยายามรวมตวักันของกลุ่มคน ท่ีแสวงหา “ความเป็น
ชมุชน” ซึง่ในสงัคมสมยัใหมแ่ทนท่ีจะไมมี่พืน้ท่ีเหลา่นีใ้ห้กบัพวกเขา ผู้คนในสงัคมเมืองสมยัใหม่เผชิญ
กบัชีวิตประจําวนัท่ีทําให้พวกเขารู้สึกว่า ชีวิตไม่มัน่คง ไม่แน่นอน ไม่มีตวัตน ไร้อํานาจ กิจกรรมท่ีจะ
ตอบสนองได้ ก็การรวมตวักนัในพืน้ท่ีสาธารณะ และ “วฒันธรรมแฟน” (ดบูทท่ี 8 บทท่ี 9 และบทท่ี 10 
ของหนงัสือเล่มนีด้้วย) การบริโภคฟุตบอล การเล่นพนนับอล ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดงักล่าว 
ซึง่จะได้นําเสนอในบทตอ่ไป  
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6 
พนันบอลกับไทยพรีเมียร์ลีก   
วสนัต์ ปัญญาแก้ว 
 
6.1 บทน า 

ฟตุบอลกลายมาเป็นธุรกิจ เป็นอตุสาหกรรมกีฬาและความบนัเทิง ท่ีพวัพนัไปกบัตลาดขนาด

ใหญ่ท่ีเช่ือมโยงสงัคมไทยกบัความเป็นไปในสงัคมโลก ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งก่อตวัขึน้ราวๆ 7 ปีท่ี

ผ่านมาจึงเป็นเสมือนปรากฏการณ์ท่ีสะท้อนให้เราเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสังคมและแวด

วงการฟุตบอลไทยได้อย่างน่าสนใจ กระแสความนิยมในฟุตบอลไทยลีกท่ีลุกลามไปทัว่ประเทศ การ

บริโภคฟตุบอลของผู้คนท่ีเต็มไปด้วยสีสนั ความปรารถนา และบนัเทิงเริงใจ สะท้อนถึงการเคล่ือนไหว

และคล่ีคลายจากสถานะของ “ผู้ชม” ผู้บริโภคฟุตบอลตา่งประเทศผ่านการติดตามเกมการแข่งขนัทาง

ส่ือโทรทศัน์ มาสูก่ารเป็น “แฟนบอลไทย” ผู้ชิดใกล้ มีส่วนร่วม มีความรู้สึกผกูพนั กบัทีมสโมสรและนกั

ฟตุบอลท่ีพวกเขานิยมชมชอบ วฒันธรรมแฟนและการบริโภคสินค้ากีฬาฟุตบอล คือความบนัเทิงแบบ

ใหม่ ท่ีก่อเกิดควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์พืน้ท่ีวัฒนธรรมใหม่ วิถีการดําเนินชีวิตแบบเมือง ทัง้ท่ี

แสดงออกในพืน้ท่ีสาธารณะ เช่น สนามฟุตบอล ริมทางข้างถนน และท่ีแสดงปฏิบตัิการผ่านส่ือสงัคม

ออนไลน์ ท่ีแพร่กระจายและเข้าถึงกนัได้ง่ายในปัจจบุนั  

 ผลจากการวิจยัสํารวจ (ดงัท่ีเสนอไปในบทท่ี 5) ชีใ้ห้เห็นวา่ แฟนบอลไทยลีกส่วนใหญ่คือ กลุ่ม
ผู้ชายวยัทํางานและเยาวชน จากครอบครัวชนชัน้ใหม ่หรือคนกลุ่มใหม่ท่ีมีรายได้ระดบักลาง แฟนบอล
เหล่านีส้่วนใหญ่ทํางานและอาศยัใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครและหวัเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดั มีวิถี
การดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้เง่ือนไขของเวลาและการทํางานในโลกสมัยใหม่ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 
(2556) )9 ตัง้ข้อสงัเกตว่า ผู้ชายไทยกลุ่มนีกํ้าลงัเผชิญกบัภาวะวิกฤติอตัลักษณ์ ทัง้จากชีวิตการงานท่ี
อยู่ภายใต้ระบบอุตสาหกรรม หรือการจดัองค์กรสมยัใหม่ ความสัมพนัธ์เชิงชุมชนแบบจารีตท่ีเส่ือม
ทรามลง มีอตัราเร่งของการเดินทางย้ายถ่ินท่ีเข้มข้นมากขึน้ ทว่าชีวิตท่ีผูกโยงกบัรากเหง้าดัง้เดิมนัน้
กําลงัล่มสลาย จนไปถึงการถกูเบียดขบัเชิงพืน้ท่ีจากการ “ท้าทาย” ของผู้หญิงท่ีปัจจุบนัก็มีโอกาสใน
สังคมมากขึน้ ผู้ ชายจากชนชัน้ใหม่ หรือคนกลุ่มใหม่ ท่ีชีวิตหลุดออกจากภาคเกษตรกรรมชนบท
                                                           
9 ดู อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2556). “ความตกตํ่าของผู้ ชายกับอนาคตสังคมไทย”. กรุงเทพธุรกิจ.
(www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486294) 
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เกือบจะถาวรจงึอาจต้องการพืน้ท่ีใหม่ๆ เพ่ือแสดงตวัตน เพ่ือปลอบปะโลม และคํา้จนุสภาวะวิกฤติอตั
ลกัษณ์ท่ีวา่นี ้และสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีทางสงัคมนัน้ก็คือการเป็น “แฟนบอลไทยลีก” 
  ในงานวิจยัสํารวจของโครงการ “ฟตุบอลไทยพรีเมียร์ลีก: การพนนั ความเป็นชาย วยัรุ่น และ
วฒันธรรมบริโภคนิยม” โครงการได้ทดลองออกแบบคําถามเพ่ือสอบถามแฟนบอลไทยลีกเก่ียวกับ 
ประสบการณ์ แบบแผน และความคิดเห็นเก่ียวกับการเล่นพนันบอลของพวกเขา ผลจากการวิจัย
สํารวจพบวา่ ร้อยละ 52  หรือเกินกว่าคร่ึงของกลุ่มแฟนบอลไทย ตอบว่า “เคยเล่นพนนั” และเม่ือถาม
ต่อไปในกลุ่มท่ีตอบว่าเล่นพนัน หรือเคยมีประสบการณ์ในการเล่นพนัน (คือกันกลุ่มท่ีไม่เล่นพนัน
ออกไปแล้ว) ว่า “เคยเล่นพนันบอลหรือไม่?” ก็พบว่า ร้อยละ 60 เคยเล่นพนันบอล ซึ่งเป็นสดัส่วนท่ี
สูงขึน้กว่าการเล่นพนันๆ ทั่วไป กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ในกลุ่มแฟนบอลชายไทยลีกทัง้หมด มีสัดส่วน
จํานวนเกินกว่าคร่ึงท่ีนิยมเล่นพนนั และในกลุ่มท่ีเล่นพนนันีร้าวๆ 6 ใน 10 เล่น หรือเคยเล่นพนนับอล 
(ดแูผนภาพ 9 ข้างลา่ง)  
 

 
แผนภาพ 9 
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แผนภาพ 10 
 

การวิจยัสํารวจยงัได้ออกแบบคําถามเพ่ือหาคําตอบ เก่ียวกบัประสบการณ์ของการเล่นพนนั
บอลในกลุ่มแฟนบอลไทยลีกต่อไป เพ่ือค้นหา “แบบแผนของการเล่นพนันบอล” ก็พบว่า ช่วงอายุ
แรกเร่ิมท่ีแฟนบอลไทยตอบว่า เร่ิมเล่นพนันบอลนัน้ อายุท่ีน้อยท่ีสุดคือ 10 ปี ส่วนกลุ่มท่ีมีอายุมาก
ท่ีสดุ (ของแฟนบอลผู้ตอบแบบสอบถาม) ท่ีเพิ่งเร่ิมเลน่พนนับอล (ครัง้แรก) นัน้คือ 30 ปี ผลการสํารวจ
ดงักล่าวตีความได้ว่า ปัจจุบันแนวโน้มท่ีเยาวชนไทยจะเข้าสู่วงการพนันบอลเม่ืออายุยังน้อยนัน้มี
โอกาสสูงมากขึน้ ขณะเดียวกันกลุ่มแฟนบอลท่ีอายุอยู่ในวัยทํางาน ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มแฟนบอลท่ี
ขยายตวัเพิ่มขึน้มาก พร้อมๆ มากับกระแสความนิยมท่ีมีต่อฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ถือเป็นอีกกลุ่ม
หนึง่ท่ีนา่จบัตา ทัง้นีเ้ม่ือเพ่ือจําแนกแยกแยะประสบการณ์ของกลุ่มแฟนบอลท่ีเล่นพนนับอล โดยนําไป
วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์กบัช่วงอายก็ุพบแบบแผนจากผลการสํารวจท่ีน่าสนใจว่า อายโุดยเฉล่ียของ
กลุม่แฟนบอลท่ีเร่ิมเข้าสูแ่วดวงการพนนับอลนัน้คือชว่งวยัรุ่นมธัยมต้น หรือระหว่างอาย ุ12-15 ปี ซึ่งมี
สดัส่วนมากท่ีสุดคือร้อยละ 70  รองลงมาคือช่วงอาย ุ10-14 ปี และ 21-25 ปี ซึ่งคิดเป็นราวๆ ร้อยละ 
10 เท่ากัน นอกเหนือไปจากนี ้เป็นกลุ่มแฟนบอลท่ีมีช่วงอายุท่ีมากขึน้ซึ่งจะมีสัดส่วนลดลงไป
ตามลําดบั (ดแูผนภาพ 11)  
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แผนภาพ 11 
 

อาจกล่าวได้ว่า พนันบอลยังคงเป็นเร่ืองของผู้ชาย ทว่าผลจากการสํารวจก็ยืนยนัว่า ไม่ใช่

ผู้ชายทกุกลุม่ และดเูหมือนแนวโน้มของการเลน่พนนับอลในปัจจบุนั เร่ิมจํากดัวงแคบลงเร่ือยๆ เป็นใน

กลุ่มของผู้ชายวยัทํางาน อย่างไรก็ตามเยาวชนวยัรุ่นก็ยงัคงเป็นกลุ่มท่ีต้องเผ้าระวงั โดยเฉพาะกลุ่ม

เดก็ชายวยัรุ่นตอนต้นท่ีมีอายรุะหว่าง 15-18 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาหวัเลีย้วหวัตอ่ท่ีสําคญัช่วงหนึ่งของ

วยัรุ่นไทย ผลการสํารวจชีใ้ห้เห็นว่า เยาวชนไทยหรือวยัรุ่นตอนต้นนัน้คือกลุ่มเส่ียง ท่ีมีแนวโน้มจะหนั

หน้าเข้าสู่แวดวงการเล่นพนนับอล อย่างไรก็ตามผลการวิจยัสํารวจยงัชีช้วนให้คิดตอ่ไปได้อีกว่า แฟน

บอลไทยลีกอีกกลุม่หนึ่ง ท่ีเพิ่งหลดุออกจากสถาบนัการศกึษา คือกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 21 -25 ปี กําลงั

เร่ิมทํางาน โดยท่ีระหว่างเรียนอาจไม่มีประสบการณ์การเล่นพนนับอลมาก่อน ถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ท่ี

อาจจะกลายมาเป็น “นกัพนนัหน้าใหม”่ ท่ีกําลงัหนัหน้าเข้าสูว่งการพนนับอล  

ในการวิจยัสํารวจครัง้นี ้โครงการยงัได้ออกแบบคําถามเพ่ือหาคําตอบมาวิเคราะห์ หรือจําแนก
แยกแยะภมูิหลงัทางเศรษฐกิจ สงัคม และอาชีพการงานของกลุ่มนกัพนนับอลไทย โดยมีสมมตุิฐานว่า
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รายได้และอาชีพการงาน (ซึ่งเป็นตวัแปรทางเศรษฐกิจสงัคม) น่าจะสมัพนัธ์ไปกับวิถีการดําเนินชีวิต
และการทําความเข้าใจภาพรวมทัง้หมดของวฒันธรรมแฟนและการเลน่พนนับอล  

ผลจากการวิจยัสํารวจพบว่า แฟนบอลไทยลีกท่ีเล่นพนันบอลด้วยนัน้ส่วนใหญ่ (คือร้อยละ 
80) มีรายได้ตอ่เดือนอยู่ในระดบักลาง คือระหว่าง 10,000 - 20,000 บาทตอ่เดือน โดยแยกเป็นกลุ่มท่ี
มีรายได้ตอ่เดือนไมเ่กิน 10,000 บาท ร้อยละ 41 และกลุ่มท่ีมีรายได้ระหว่าง 10,000-20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 39 ของนักพนันบอลทัง้หมด  (ดแูผนภาพ 12 ข้างล่าง) สดัส่วนของแฟนบอลท่ีมีรายได้
ระดบักลางดงักล่าวสอดคล้องไปกบัผลการสํารวจของสํานกังานสถิติหางชาติท่ีพบว่า ประชากรไทยท่ี
มีงานทํา ส่วนใหญ่คือราวๆ ร้อยละ  60 (หรือประมาณ 40 ล้านคน) คือกลุ่มท่ีมีรายได้อยู่ในระดับ
เดียวกนันี ้

เม่ือพิจารณาจําแนกตามกลุม่อาชีพ การทํางาน หรือสถานภาพทางการศกึษา ผลการสํารวจก็
พบวา่ กลุม่แฟนบอลไทยท่ีเล่นพนนับอลส่วนใหญ่นัน้คือกลุ่มท่ีประกอบอาชีพ ลกูจ้าง/พนกังานบริษัท 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33 (ของนกัพนนับอลทัง้หมด) ขณะท่ีกลุ่มแฟนบอลนกัพนนัท่ีกําลงัศึกษาเล่า
เรียนนัน้มีสดัส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 34 ส่วนกลุ่มแฟนบอลนกัพนนัท่ีอยู่ในสาจาอาชีพอ่ืนๆ เป็น
กลุ่มท่ีทํางานประจําคือราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 9 รับจ้าง
ทัว่ไป ร้อยละ 7 และวา่งงานหรือทํางานภาคเกษตร อีกร้อยละ 2 (เท่ากนั) ผลการสํารวจนี ้ชีช้ดัว่ากลุ่ม
แฟนบอลนกัพนนันัน้สว่นใหญ่คือกลุม่คนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดบักลาง-คอ่นลงมาล่าง และ
พวกเขาทํางานเป็นลกูจ้าง พนกังานบริษัท หรือหนว่ยงานราชการ อนัเป็นงานในระบบนัน่เอง (ไม่ว่าจะ
เป็นโรงงาน บริษัทเอกชน สถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ) ส่วนกลุ่มแฟนบอลท่ีเป็น
เยาวชน ยังศึกษาเล่าเรียน จะว่าไปชีวิตประจําวันของพวกเขาเยาวชนเหล่านีไ้ม่ได้ต่างไปจากการ
ดําเนินชีวิตในแบบแผนเดียวกัน คือการอยู่ภายใต้การกํากับควบคุมเชิงสถาบันและตารางเวลา
สมยัใหม ่
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แผนภาพ 12 
 
6.2 พนันบอล การพักผ่อนหย่อนใจ และการบริโภคส่ือ 

ผลจากการวิจยัสํารวจด้านภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ สงัคม และอาชีพการงานของแฟนบอลนกั
พนนัข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ชีวิตการเป็นแฟนบอลนกัพนนับอลนัน้ยงัสอดคล้องไปกับเร่ืองของเวลา
และการพกัผ่อนหย่อนใจ ภายใต้การกํากบัควบคมุด้วยระบบการทํางาน การจดัองค์กรสมยัใหม่ และ
การบริโภคส่ือ คือกระบวนการท่ีมีความหมายและเก่ียวข้องอย่างสําคญักับรูปแบบการเล่นพนนัของ
แฟนบอลไทย กล่าวคือเม่ือถามว่า ส่ือสมัยใหม่ (หมายถึง การบริโภคข่าวสาร การใช้ส่ือ) มี
ความสําคญัมากน้อยเพียงใดตอ่การเล่นพนนับอล ตําตอบท่ีได้พบว่า แฟนบอลนกัพนนัส่วนใหญ่ ร้อย
ละ85 ตอบว่า สําคัญมากและสําคญัท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 48 และร้อย 37 ตามลําดบั) ทัง้นีมี้เพียง
ราวๆ ร้อยละ 15 ท่ีตอบว่าไม่สําคญั (ดแูผนภาพ 13) และเม่ือถามว่าส่ือประเภทใดท่ีสําคญั หรือใช้ไป
กบัการบริโภคข่าวสาร เพ่ือติดตามเร่ืองราวในแวดวงการเล่นพนนัและวงการฟุตบอล ผลการสํารวจ
พบวา่ อินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์มือถือ ถือเป็นส่ือหลกัท่ีพวกเขาใช้ติดตามบริโภคข่าวสาร รองลงมาคือ
โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ (ดูแผนภาพ 14) แน่นอนว่าปัจจุบนัส่ืออินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นช่องทาง
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ส่ือสารสําคญัสําหรับการตดิตามขา่วสาร อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเฉพาะส่ือสมยัใหม่ท่ีแฟนบอลใช้
ติดตามชมเกมการแข่งขนัก็พบว่า โทรทศัน์ยงัคงมีความสําคญัมากท่ีสุด และถือเป็นส่ือหลักท่ีแฟน
บอลไทยใช้ในการตดิตามการชมถ่ายทอดสด รวมจนไปถึงขา่วแวดวงขา่วสารกีฬาฟตุบอล  
 

 
แผนภาพ 13 

 
แผนภาพ 14 
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การติดตามข่าวสารเก่ียวกับวงการฟุตบอลนัน้ คือกิจกรรมรายวนั หรือเกิดขึน้ได้ทุกวนั ทว่า 
(หากไม่นบัเกมการแข่งขันนดักลางสปัดาห์ ท่ีมีขึน้เพ่ือชดเชยตารางการแข่งขนัปกติ ท่ีอาจไปชนกับ
รายการแข่งขันระดับอ่ืนๆ) เวลาของเกมการแข่งขันและการบริโภคฟุตบอลของบรรดาแฟนนัน้
โดยทัว่ไปคือชว่งสดุสปัดาห์ อย่างไรก็ตามเม่ือลองสอบถามเก่ียวกับแบบแผน หรือความถ่ีของการเล่น
พนันบอล แฟนบอลไทยสวนใหญ่กลบัตอบว่า มกัจะเป็นการเล่นพนัน “ตามโอกาส” อย่างไรก็ตาม
ความหมายของ “การเลน่ตามโอกาส” นีอ้าจจะหมายถึงการเลน่พนนัในช่วงสดุสปัดาห์ หรือช่วงเวลาท่ี
มีเกมการแขง่ขนัฟตุบอลนัน่เอง (ดแูผนภาพ 15) 
 ประเดน็ท่ีนา่สนใจกวา่ผลการสํารวจข้างต้นคือ เราอาจตัง้คําถามตอ่ไปได้ว่า ในกลุ่มแฟนบอล
ไทยลีกท่ีเลน่พนนับอลนัน้ พวกเขา “นิยม” ท่ีจะแทงพนนัรายการแขง่ขนัฟตุบอลประเภทใด  

ผลการวิจยัสํารวจพบว่า (1) นกัพนนับอลส่วนใหญ่ “นิยม” ท่ีจะเล่นพนนัทายผลการแข่งขนั
รายการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพตา่งประเทศ โดยเฉพาะ English Premiere League ซึ่งเป็นการแข่งขนั
ฟุตบอลท่ีฤดกูาลยาวนานราวๆ 8 เดือน และยงัเป็นรายการแข่งขนัฟุตบอลท่ีแฟนบอลไทยติดตามชม
และบริโภคข่าวสารมาอย่างยาวนาน (คือมีมาตัง้แตปี่ 2535 เป็นต้นมา) กิจกรรมการชมเชียร์ฟุตบอล
พรีเมียร์ลีกองักฤษ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพกัผ่อนหย่อนใจในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์ของแฟนบอลท่ี
สว่นใหญ่ทํางานประจํานัน่เอง ทัง้นีโ้ดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 75 ของทัง้หมด (2) ส่วนรายการแข่งขนั
ฟตุบอลท่ีนิยมแทงพนนักนัในลําดบัรองลงมา (ร้อยละ 18) คือการแข่งขนัฟุตบอลแบบทวัร์นาเม้นท์ ซึ่ง
เป็นรูปแบบรายการแขง่ขนัฟตุบอลท่ีตอ่เน่ือง ทว่ามีระยะเวลาสัน้กว่าฤดกูารแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ เช่น 
การแข่งขนัฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย World Cup และการแข่งขนัฟุตบอลระดบัภูมิภาค เช่น EURO 
และ  AFF Suzuki Cup (ซึ่งปัจจุบนัถือเป็นรายการแข่งขันฟุตบอลท่ีได้รับความนิยมสูงสุดของ
อาเซียน) สว่นรายการแขง่ขนัฟตุบอลท่ีเรียกวา่ “บอลถ้วย” เชน่ FA Cup นัน้ แฟนบอลไทยลีกนิยมแทง
พนนักนัในสดัสว่นท่ีน้อยท่ีสดุ (ดแูผนภาพ 16) 

สุดท้ายเม่ือถามแฟนบอลนกัพนนัว่า ในกรณีท่ีแทงพนนับอลในรายการแข่งขนัฟุตบอลหนึ่ง
นัน้ๆ พวกเขา “นิยม” ท่ีจะแทงพนนัทีมไหน หรือทีมประเภทใด คําตอบท่ีได้ก็คือ การแทง “ทีมรัก” หรือ
ทีมท่ีพวกเขาเชียร์ในฐานะ “แฟน” นัน่เอง คําตอบในเร่ืองนี ้แม้ดเูหมือนว่าจะเป็นไปตามสามญัสํานึก
ธรรมดาทั่วๆ ไป ทว่ายืนยันถึงประเด็นท่ีมีความหมายยิ่งว่า แบบแผนของการเล่นพนันบอลใน
สงัคมไทยนัน้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของ การบริโภคส่ือและกิจกรรมสดุสปัดาห์ พนนับอลนัน้ ก็คือ
สว่นหนึง่ของวฒันธรรมแฟน 
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แผนภาพ 15 
 

 
แผนภาพ 16 
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แผนภาพ 17 
 
 
6.3 ฟุตบอล วัฒนธรรมแฟน และความหมายของการพนันในสังคมสมัยใหม่ 

ฟุตบอลคือกีฬาท่ีเกิดขึน้มาเพ่ือตอบสนองตอ่ความเปล่ียนแปลงในสงัคมสมยัใหม่ แฟนบอล
ส่วนใหญ่คือกลุ่มคนท่ีอาศยัใช้ชีวิต ทํางานอยู่ในเมือง ซึ่งวิถีการดําเนินชีวิตผูกติดกับพืน้ท่ีและเวลา 
ด้วยเหตฉุะนัน้ กิจกรรมชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์ จงึกลายเป็นสิ่งสําคญัและมีความหมายอย่างยิ่งในชีวิต
ทางสงัคมของพวกเขา ในกรณีของการเล่นพนนับอล ซึ่งงานศกึษานีเ้สนอให้มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 
“วฒันธรรมแฟน” ภายใต้สถานการณ์สงัคมดงักล่าว เราอาจตีความได้ว่า การเดินทางเข้าสู่สนามของ
การแข่งขนัฟุตบอลของแฟนบอลจํานวนมากในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ คือการพยายามรวมตวักนัของ
กลุม่คนท่ีกําลงัแสวงหา “ความเป็นชมุชน” ซึง่ชีวิตในสงัคมสมยัใหมแ่ทบท่ีจะไมมี่พืน้ท่ีเหลา่นีใ้ห้ 

ผู้คนในสังคมเมืองสมัยใหม่ เผชิญกับชีวิตประจําวันท่ีกดดนัให้พวกเขารู้สึกว่า ไม่มีความ
มัน่คง ชีวิตไม่แน่นอน ไม่มีตวัตน ไร้อํานาจ กิจกรรมท่ีพอจะตอบสนองได้ก็คือการรวมตวักันในพืน้ท่ี
สาธารณะ ในนยันี ้“วฒันธรรมแฟน” และการบริโภคฟุตบอลก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนการดงักล่าว
และการเลน่พนนับอลก็นา่จะเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการสงัคมดงักลา่วนีด้้วย  

การเลน่พนนับอล ในสายตาของแฟนบอลสว่นใหญ่จึงน่าจะมีความหมายท่ีมากกว่า “การเล่น
เพ่ือเงิน” ทวา่คือเร่ืองของปฏิบตัิการสงัคม เป็นการแสดงความสามารถ ทํานายผล การคาดคะเน และ
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ได้ความสนุกสนานจากการทํานายผลการแข่งขัน ในทํานองเดียวกันกับ “การเล่นหวย” พนันบอล
อาศยัทกัษะความสามารถ การใช้ส่ือ การติดตามเร่ืองราวข่าวสารข้อมลู ตวัเลข สถิติตา่งๆ ของผู้ เล่น 
จนไปถึงการติดตามแผนการและเร่ืองราวของนกัเตะ สต๊าฟโค้ช และทีมงานสโมสร มากไปกว่านัน้
ผลลัพธ์ก็เป็นสิ่งท่ีไม่มีใครสามารถควบคุมได้ สําหรับแฟนบอลไทยน่ีอาจจะกลายเป็น “เสน่ห์” หรือ
ความหมายของการเลน่พนนับอลในสงัคมไทยยคุเสรีนิยมใหม่ 
 การรวมตวัของกลุ่มแฟนบอลจํานวนมากในช่วงวันหยุดสุดสปัดาห์ตามพืน้ท่ีสาธารณะ คือ
สนามฟุตบอล หรือร้านค้าผบับาร์ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนั ทีมสโมสรท่ีพวกเขาช่ืนชอบ สร้างและ
แสดงอตัลกัษณ์กลุ่มท่ีแตกต่างหลากหลาย จนไปถึงความเป็นชายและมิตรสหาย ในกลุ่มเพ่ือน ในแง่
หนึ่งจึงสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท่ีกลุ่มแฟนบอลชายเหล่านีพ้ยายามท่ีจะแสวงหา “ชมุชน” ซึ่งใน
สงัคมสมยัใหม่แทบท่ีจะไม่มีพืน้ท่ีเหล่านีใ้ห้ กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ชีวิตประจําวนัของผู้คนในสงัคมเมือง
ใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะกดดนัให้ผู้คน รู้สึกไม่มั่นคง ไม่แน่นอน ไม่มีตวัตน ไร้อํานาจ การตกอยู่ภายใต้
เง่ือนไข คือตวัการท่ีผลกัดนัให้พวกเขาออกจากบ้านมาแสวงหาพืน้ท่ีและกิจกรรมท่ีจะยืนยนัความเป็น
คน ร่วมกันสร้าง “พืน้ท่ีชมุชน” ท่ีตอบสนองอารมณ์ ความโหยหาของพวกเขาได้ การบริโภคฟุตบอล
ไทย การรวมตวักันในพืน้ท่ีสาธารณะ การรวมกลุ่มแฟนบอล และแม้แต่การเล่นพนันบอล จึงอาจ
ตีความได้ว่าคือส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์กลุ่ม และ “ความเป็นชมุชน” ของแฟนบอล
ไทยลีก 
 มองในแง่นี ้การเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมแฟน
และอตุสาหกรรมฟตุบอล ท่ีเตบิโตขึน้ควบคูไ่ปกบัการขยายตวัขึน้ของพืน้ท่ีแบบเมืองและการก่อตวัของ
ชนชัน้ใหม่ในสังคมไทย กล่าวอีกอย่างหนึ่ง การเล่นพนันบอลนัน้เป็นกิจกรรมวัฒนธรรมท่ีมี
ความหมายมากกว่าเพียงแค่ “การเล่นเพ่ือเอาชนะ” หรือหาเงิน ทว่าคือปฏิบตัิการทางสังคม หรือ
กิจกรรมวฒันธรรมของ “การเล่นเพ่ือใช้ชีวิต” เพ่ือแสดงความสามารถ การคาดคะเน ทํานายผลการ
แขง่ขนั และความสนกุสนาน จากการทํานายเม่ือทราบผลการแขง่ขนั  
 ในทํานองเดียวกนักบั “การเล่นหวย” ของแม่บ้าน หรือผู้หญิง การเล่นพนนับอลของแฟนบอล
ชายต้องอาศยัทกัษะความสามารถ การใช้ส่ือ การติดตามเร่ืองราว ข้อมลูสถิติต่างๆ และท่ีสําคญัคือ 
ผลลพัธ์ของเกม 90 นาที และ “เลขท่ีออก” ท่ีกล่าวอย่างถึงท่ีสดุไม่มีใครสามารถควบคมุได้ สําหรับนกั
พนนัน่ีอาจจะถือเป็น “เสนห์่” หรือความหมายท่ีแท้จริงของการได้เลน่พนนับอลในสงัคมไทย 
 การบริโภคฟุตบอลในสงัคมไทย จึงกลายเป็นพืน้ท่ีส่องสะท้อนให้เห็นถึง การแสดงปฏิบตัิการ
ของผู้คนในยุคสมยัท่ีการใช้เวลาว่างเป็นเสมือนกิจกรรมภาคบงัคบัอย่างหนึ่ง อนัเป็นภาคปฏิบัตขิอง
การทํางาน ภายใต้เง่ือนไขดงักลา่ว อตุสาหกรรมกีฬาและส่ือบนัเทิงตา่งๆ กําลงัเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว 
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และกีฬาก็เป็นหนึ่งในธุรกิจนัน้ การเป็นแฟนบอลในสงัคมไทย อาศยัทัง้อตัลกัษณ์กลุ่ม หรือความเป็น
ท้องถ่ิน ความเป็นชาย เครือขา่ยทางสงัคม ไปจนถึงศกัยภาพของการใช้และบริโภคส่ือ  
 การก่อตวัขึน้ของกระแสความนิยมท่ีมีตอ่ฟุตบอลไทยลีก และแบบแผนต่างๆ ของการบริโภค
ฟตุบอล จงึเป็นสว่นหนึง่ของการประกอบสร้าง “สนามความสมัพนัธ์” หรือพืน้ท่ีของการบริโภคฟุตบอล
แบบใหม่ๆ  ในสงัคมไทย อนัเป็นการเคล่ือนย้ายจากพืน้ท่ีการบริโภคฟุตบอลตา่งประเทศ ท่ีแฟนบอลมี
สถานะเป็นเพียงผู้ ชม มาสู่พืน้ท่ีของการบริโภคฟุตบอลท่ีพวกเขาสามารถมีส่วนร่วม มีอารมณ์ร่วม 
และเก่ียวข้องพวัพนัไปกบับริบทแวดล้อมรอบข้างท่ีจบัต้องได้ในชีวิตประจําวนัของพวกเขา 

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงจากกระแสการบริโภคฟุตบอลต่างประเทศด้วยการดู (ผ่าน
จอโทรทศัน์) ในยคุพรีเมียร์ลีกองักฤษ มาสูก่ารบริโภคฟตุบอลไทย (ในสนาม) ในยคุไทยลีก กล่าวได้ว่า 
กิจกรรมการเล่นพนนับอลกําลงัถูกเบียดขบัและลดความสําคญัลงไป จากการทํางานภาคสนามเรา
พบว่า สําหรับแฟนบอลไทยลีกแล้ว พนันบอลกําลงัจะกลายเป็นเพียง “กิจกรรมชายขอบ” ของการ
บริโภคฟตุบอล สําหรับแฟนบอลไทยลีก การบริโภคฟุตบอล เช่น การเชียร์ทีมสโมสรท่ีเป็นตวัแทนของ
ท้องถ่ินบ้านเกิด คือสว่นหนึง่ของการมีชีวิตในชมุชนแบบใหม ่อนัเป็นพืน้ท่ีของผู้ชายและความเป็นมิตร
สหาย การเชียร์และบริโภคฟตุบอลในบริบทดงักลา่ว นอกจากจะตีความได้ว่าเป็นเร่ืองของการตอ่สู้ เชิง
สญัลกัษณ์และการสร้างอตัลกัษณ์ร่วม (Collective Identity) การบริโภคฟุตบอลยงัอาจจะถูกกลุ่ม
แฟนบอลไทย ตีความให้ความหมาย และยกให้เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัเหนือกวา่การเล่นพนนับอล 

 การเล่นพนนับอล ในบริบทดงักล่าวจึงอาจเป็นไปเพ่ือเสริมสร้างความท้าทายให้กับกิจกรรม
การบริโภคฟุตบอลเท่านัน้ แต่กระนัน้ ก็ไม่ได้หมายความว่า กระแสความนิยมท่ีผู้คนชนชัน้ใหม่มีต่อ
ฟตุบอลไทยลีกจะทําให้การเลน่พนนับอลหายไปจากสงัคมไทยโดยสิน้เชิง  เพราะในอีกด้านหนึ่ง ธุรกิจ
การพนนัก็มีการปรับตวัท่ีโต้ตอบตอ่การเปล่ียนแปลงในสงัคมและท่ีเกิดขึน้กบักลุ่มแฟนบอลนกัพนนั 
ทัง้ในด้านประชากรศาสตร์ ชนชัน้ อาชีพการงาน รวมจนไปถึงเร่ืองเพศ หรือความเป็นหญิงชาย และใน
กรณีของธุรกิจพนนับอล คงต้องมองการเปล่ียนแปลงท่ีเช่ือมโยงไปกบัเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่
และอุตสาหกรรมการพนนัระดบัโลก ดงัจะเห็นได้จาก การพฒันารูปแบบของการเล่นพนนั หรือ “การ
แทงบอล” ในปัจจุบนั การออกราคาต่อรองของเจ้ามือหรือโต๊ะพนนัท่ีซบัซ้อนและหลากหลายมากขึน้ 
จนไปถึงการโปรโมตผ่านเว็บไซต์รับพนนั ท่ีก็ขยายตวัมากขึน้ในพืน้ท่ีส่ือสงัคมออนไลน์ ปรากฏการณ์
เหล่านีถื้อเป็นสัญญาณบ่งชีว้่า การเล่นพนันบอลมีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมแฟนและวิถีแหง่การบริโภคฟุตบอล และในกรณีของแฟนบอลไทยลีกการท่ีพนนับอลเร่ิมถกู
เบียดขบัให้ไปอยู่ในพืน้ท่ีชายขอบของการบริโภคฟุตบอล เส้นแบ่งระหว่างการเป็น “แฟนบอล” กับ 
“นกัพนนับอล” ก็ดเูหมือนวา่จะมีท่ีทางท่ีชดัเจนมากขึน้ด้วย 
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7 

วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิตขิองการพนันและการบริโภค  
อาจินต์ ทองอยูค่ง 

 
7.1 บทน า   

7.1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

นบัตัง้แตฟุ่ตบอลเข้ามาในสงัคมไทยช่วงรัชกาลท่ี 4-5 (พระยาศรีวิสารวาจา 2509, อ้างใน

สิทธิ 2540: 10) การเร่ิมถ่ายทอดฟตุบอลตา่งประเทศทางโทรทศัน์ในช่วงปี 2509 (เนตรนภา 2545) ไป

จนถึงการเติบโตขึน้มาของฟุตบอลสโมสรไทยในช่วงปี 2552 ความนิยมต่อฟุตบอลในสงัคมไทยก็ได้

เพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ จากสถิติในปี 2558 สามารถประมาณการได้ว่า เฉพาะผู้ ท่ีเข้าไปชมการแข่งขัน

ฟุตบอลสโมสรไทยท่ีสนามมีมากกว่าสัปดาห์ละ 100,000 คน หากคิดจากฐานดงักล่าวแล้ว พอจะ

กล่าวได้ว่าผู้ติดตามชมฟุตบอลต่างประเทศซึ่งได้รับความนิยมสูงกว่านัน้ย่อมมีจํานวนมากกว่าอีก

หลายเท่าตวั เรียกได้ว่าปัจจุบนัการติดตามชมฟุตบอลกลายเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจท่ีสําคญั

ประการหนึ่งของผู้คนจํานวนมากสงัคมไทย และมีกลุ่มคนท่ีเรียกว่า “แฟนบอล” เกิดขึน้เป็นจํานวน

มาก 

ในแง่หนึง่ฟตุบอลเป็นท่ีนิยมในการตดิตามชม ในอีกแง่หนึ่งนัน้กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองมาพร้อมๆ

กันก็คือการพนันทายผลฟุตบอล ไม่ว่าจะมีมุมมองอย่างไรต่อกิจกรรมท่ีเรียกว่าการพนัน คําถาม

สําคญัข้อหนึ่งก็คือ การเกิดขึน้มาของแฟนบอลหรือผู้ติดตามชมฟุตบอลจํานวนมากนัน้เก่ียวข้องกับ

การเกิดขึน้ของพฤตกิรรมการพนนัทายผลฟตุบอลหรือไม/่อยา่งไร 

การเป็นแฟนฟตุบอลไมไ่ด้เป็นเพียงแคก่ารติดตามชมการแข่งขนัฟุตบอล แตม่นัยงัรวมถึงการ

จบัจา่ยสินค้าเก่ียวกบัฟตุบอล การเสพข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัฟุตบอล การแสดงออกถึงความเป็นแฟน

บอล ซึ่งหากพิจารณากิจกรรมเหล่านีแ้ล้ว ในด้านหนึ่งการเป็นแฟนบอลก็คือการบริโภคฟุตบอลเพ่ือ

ประกอบสร้างตวัตนในฐานะแฟนบอลขึน้มานั่นเอง และหากพิจารณาการพนันทายผลฟุตบอลใน

ฐานะปฏิบตัิการอย่างหนึ่งซึ่งโดยพืน้ฐานต้องเก่ียวข้องพวัพนัไปกับการติดตามเกมการแข่งขัน การ
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บริโภคขา่วสาร และกิจกรรมทางสงัคมตา่งๆแล้ว การพนนัทายผลฟตุบอลก็คือส่วนหนึ่งของการบริโภค

ในวฒันธรรมแฟนบอลดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น 

การบริโภคไม่ได้หมายความถึงการจับจ่ายสินค้าเท่านัน้ แต่ในอีกแง่หนึ่งการบริโภคยังกิน

ความรวมถึงการใช้งานสินค้าเหล่านัน้หรือเรียกอีกอย่างได้ว่ากระบวนการบริโภคด้วย ระหว่าง

กระบวนการบริโภคนัน้แฟนบอลมีปฏิบตัิการเลือกรับ ตดัตอ่ ดดัแปลง รวมไปถึงการผลิตสินค้าขึน้มา

เพ่ือบริโภคกนัเองในกลุ่มแฟนบอล อย่างเช่นท่ีแฟนบอลไทยใช้ผ้าพนัคอเพ่ือเป็นอปุกรณ์ประกอบการ

เชียร์มากกว่าเพ่ือสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย หรือผลิตอุปกรณ์ ธง และเสือ้เชียร์กันเองภายในกลุ่ม

แฟน ซึ่งปฏิบตัิการตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการบริโภคนีเ้องท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงคา่นิยม ตวัตนหรือ

วิธีคดิของแฟนบอลคน/กลุม่นัน้ๆได้ 

ปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจในกระแสความนิยมต่อฟุตบอลในสังคมไทยคือการรวมตวักันเป็น

กลุม่แฟนบอลหรือแฟนคลบั การรวมตวัเป็นกลุม่แฟนคลบัฟตุบอลในสงัคมไทยช่วงแรกมกัจะเป็นแฟน

คลับของฟุตบอลต่างประเทศ อย่างเช่นตัง้แต่ปี 2537 ท่ีได้มีการก่อตัง้กลุ่มแฟนคลับของฟุตบอล

ตา่งประเทศ (เยอรมนั) ในช่ือ “สยามกีฬาฟตุบอลเยอรมนัแฟนคลบั” และมีการจดักิจกรรมหลายอย่าง 

(ณฐัสพุงศ์ 2548: 124-161) หรือรวมถึงแฟนคลบัของสโมสรฟุตบอลตา่งประเทศหลายสโมสรท่ีมีการ

รวมตวักนัอยา่งแพร่หลาย ตอ่มาเม่ือฟุตบอลสโมสรไทยเร่ิมได้รับความนิยมมากขึน้ ก็เร่ิมมีการรวมตวั

กนัเป็นกลุ่มแฟนบอล/แฟนคลบัเช่นกนั เช่นกลุ่มอุลตร้าเมืองทองและกลุ่ม N-Zone แฟนบอลสโมสร

เอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด กลุ่ม The Sh@rk Power และกลุ่มฉลามกรุง แฟนบอลสโมสรชลบรีุ เอฟซี 

การรวมตวัของกลุม่แฟนบอลเหลา่นีไ้มเ่พียงนํามาซึง่กิจกรรมตา่งๆจํานวนมากท่ีพวกเขาทําร่วมกนั แต่

ยงัก่อให้เกิดการสอดสาน-ปะตดิปะตอ่คา่นิยมตา่งๆเข้าด้วยกนัจนเกิดเป็นแบบแผนวิธีคิด-วิถีปฏิบตัิใน

บางลกัษณะ หรืออาจเรียกวา่ก่อให้เกิด ‚วฒันธรรมแฟนบอล‛ ในลกัษณะตา่งๆขึน้มา (อาจินต์ 2555) 

ไมเ่พียงแตก่ลุม่แฟนบอลประจําสโมสรเทา่นัน้ ในช่วงเดียวกนันีย้งัเกิดมีแฟนบอลไทยหรือการ

บริโภคฟุตบอลไทยในลกัษณะอ่ืนๆขึน้มาอีก อย่างเช่นแฟนบอลนกัสะสมท่ีนิยมสะสมสินค้าเก่ียวกับ

ฟุตบอล, แฟนบอลผู้ผลิตส่ือสมคัรเล่น10ท่ีเปล่ียนบทบาทจากผู้บริโภคมาเป็นผู้บริโภคท่ีผลิตส่ือด้วย

ตวัเอง, กลุ่มแฟนบอลอลุตรัส (Ultras) ท่ีเป็นกลุ่มแฟนบอลซึ่งรับวฒันธรรมแฟนบอลแบบในยโุรปเข้า

                                                           
10 อย่างเช่นแฟนบอลท่ีทําเฟซบุ๊กเพจหรือสื่ออื่นๆท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัฟตุบอลแล้วเผยแพร่ผา่นอินเทอร์เน็ตรวมถึงสื่อช่องทางอื่นๆ 
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มาจนมีลกัษณะหลายอยา่งตา่งจากแฟนบอลไทยโดยทัว่ไป, หรือแฟนบอลพลดัถ่ินท่ีใช้ฟุตบอลเป็นตวั

ยึดโยงตนเองเข้ากบับ้านเกิดท่ีพวกเขาจากมา การเกิดขึน้ของแฟนบอลหลายลกัษณะเหล่านีแ้สดงให้

เห็นถึงความเปล่ียนแปลงและความหลากหลายของการบริโภคฟุตบอลในสงัคมไทยปัจจบุนั  

งานวิจยันีม้องว่า แฟนบอลท่ีไปชมการแข่งขนัท่ีสนามเป็นผู้ ท่ีติดตามชมฟุตบอลอย่างเข้มข้น

เอาจริงเอาจงั และการตดิตามสงัเกตการรวมตวักนัของแฟนบอลไทยผ่านการไปชมการแข่งขนัท่ีสนาม

เป็นประจําทกุสปัดาห์นัน้จะยิ่งช่วยให้เข้าใจวฒันธรรมแฟนบอลได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงันัน้การวิจยันีจ้ึงมุ่ง

ศึกษากลุ่มแฟนบอลสโมสรไทยเป็นหลกั ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โสด อายุประมาณ 18-35 ปี และ

เลือกศกึษาในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลซึง่มีแฟนบอลจํานวนมากและมีความหลากหลาย 

ก่อนหน้านี ้วสนัต์ ปัญญาแก้ว (2557: 211-241) ศกึษาการพนนัทายผลฟุตบอลในฐานะท่ี

เป็นปฏิบตักิารในชีวิตประจําวนั และเสนอวา่มนัสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบสร้าง “ชมุชนของผู้ชาย” 

ภายใต้สภาพสังคมไทยปัจจุบนัท่ีพืน้ท่ีของผู้ ชายกําลังถูกท้าทาย ขณะท่ีอาจินต์ ทองอยู่คง ( 2557) 

ศกึษาการด่ืมแอลกอฮอล์กบัความรุนแรงในฟุตบอลไทย และเสนอว่าความรุนแรงท่ีปรากฏนัน้มีส่วนท่ี

สัมพันธ์อยู่กับความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันภายในชุมชนแฟนบอลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะโหยหา

ความสมัพนัธ์ตอ่กนัของผู้คนในสงัคมสมยัใหม ่อาจกล่าวได้ว่างานศกึษาสองชิน้นีเ้ป็นการพยายามทํา

ความเข้าใจการเกิดขึน้มาของวฒันธรรมแฟนบอลในสงัคมไทย อยา่งไรก็ตาม วฒันธรรมแฟนบอลยงัมี

มิติสําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งควรทําการศึกษา คือการทําความเข้าใจพฤติกรรมการพนันทายผล

ฟุตบอลในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภค ซึ่งพวัพนัอยู่กบัวฒันธรรมแฟนบอลอย่างสลบัซบัซ้อน

และแยกออกจากกนัได้ยากยิ่ง  

กล่าวโดยสรุปคือ งานวิจัยนีมุ้่งศึกษาการพนันในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคใ น

วฒันธรรมแฟนบอลไทย ภายใต้เง่ือนไขของบริบททางสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจยคุปัจจบุนัท่ีการ

บริโภคเป็นกิจกรรมท่ีสําคญัของผู้คน โดยศึกษาผ่านแฟนฟุตบอลไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

และมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1. เพ่ือทําความเข้าใจว่า ภายใต้บริบทของสังคมการเมือง 

เศรษฐกิจ ไทยยุคปัจจุบนันัน้ วฒันธรรมแฟนบอลในสงัคมไทยมีลกัษณะอย่างไร โดยศึกษาผ่านมิติ

ของการบริโภค และ 2. เพ่ือทําความเข้าใจว่า การพนนัมีส่วนเก่ียวข้องพัวพันไปกับวัฒนธรรมแฟน

บอลไทยและการบริโภคฟตุบอลในระดบัชีวิตประจําวนัของผู้คนในสงัคมไทยอย่างไร 
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7.1.2 แนวคิดที่เก่ียวข้อง 

ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงแนวคิดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยนีเ้พ่ือท่ีจะใช้เป็นฐานในการสร้าง

กรอบแนวคดิในการวิจยั 

แฟนกีฬาในฐานะการบริโภค 

แม้ว่ากิจกรรมเย่ียงกีฬาท่ีแยกไม่ออกจากพิธีกรรมหรือกิจกรรมรวมหมู่ของมนษุย์จะพบได้ใน

สงัคมตา่งๆมาเป็นเวลานาน แตกี่ฬาสมัยใหม่ (modern sport) อย่างท่ีเป็นอยู่ในทกุวนันีเ้ป็นสิ่งท่ีเพิ่ง

จะเกิดขึน้ในอังกฤษและแพร่หลายออกไปทั่วโลกพร้อมๆกับลัทธิจักรวรรดินิยมในช่วงคร่ึงหลังของ

คริสต์ศตวรรษท่ี 19 บริบททางประวตัิศาสตร์ในการเกิดขึน้มาของกีฬาสมยัใหม่คือยคุของการปฏิวตัิ

อตุสาหกรรมซึง่ทําให้เกิดการแบง่แยกระหวา่งเวลาวา่งกบัเวลางานอยา่งชดัเจนขึน้มา กีฬาสมยัใหม่จึง

มีหน้าท่ีในการช่วยจดัการเวลาว่างให้กบัมนุษย์ในสงัคมสมยัใหม่ โดยเฉพาะเม่ือมีชีวิตการทํางานใน

ระบบอตุสาหกรรมท่ีเข้มข้นมากขึน้ ดงัท่ี Norbert Elias and Eric Dunning (2008[1986]) เสนอว่า

ความต่ืนเต้นจากการชมกีฬาช่วยลดความเครียดจากการทํางานท่ีจําเจของผู้คนในสงัคมอตุสาหกรรม

ระดบัสงู (highly industrial society) หรือกล่าวในอีกแบบได้ว่าลกัษณะของกีฬาสมยัใหม่คือการแยก

ระหว่างผู้ เล่นกับผู้ ชมออกจากกันอย่างชัดเจน (ซึ่งกิจกรรมเย่ียงกีฬาในยุคก่อนหน้าไม่ได้ แยกผู้ เล่น

ผู้ชมออกจากกัน แต่ผู้ เข้าร่วมทัง้หมดต่างมีส่วนร่วมในกิจกรรม ยกตวัอย่างเช่นพิธีกรรมทางศาสนา

ตา่งๆ) (Bale 2003: 133-137) ซึง่นัน่หมายความวา่มนัทําให้กีฬากลายเป็นวตัถแุหง่การบริโภค 

ปรากฏการณ์ปัจจบุนัท่ีเป็นตวัแทนท่ีชดัเจนของการบริโภคกีฬาคือการเกิดขึน้มาของแฟนกีฬา

จํานวนมาก โดยตวัศพัท์แล้ว คําวา่แฟน (fan) ถกูเร่ิมนํามาใช้เป็นครัง้แรกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 

19 โดยส่ือมวลชนในอเมริกา เพ่ือเรียกกลุม่ผู้คลัง่ไคล้ในทีมกีฬาตา่งๆโดยเฉพาะเบสบอลอาชีพ ในช่วง

ท่ีผู้ชมเร่ิมมีสว่นร่วมกบัการดําเนินงานในสโมสรน้อยลงและกลายสถานะมาเป็นลกูค้าของธุรกิจบนัเทิง  

เดมิคําวา่ fan นัน้มาจากคําวา่ fanatic ซึง่มีรากจากภาษาลาตินว่า fanaticus ซึ่งหมายถึงการเป็นส่วน

หนึ่งของวดั ผู้อทุิศตนให้กบัวดั (temple servant) หรือสาวก (devotee) ทําให้คํานีถ้กูตีความไปในแง่

ลบวา่เป็นผู้ ท่ีถกูชกัจงูโดยพิธีกรรมอนัเก่ียวกบัความมวัเมา ลุ่มหลง และศรัทธาอย่างบ้าคลัง่ (Jenkins 

1992: 12) งานศึกษาเก่ียวกับแฟนในช่วงแรกจึงมุ่งท่ีจะตัง้คําถามต่อตราบาปนี ้โดยมีข้อถกเถียง
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สําคญัว่า แฟนเป็นผู้ บริโภคท่ีเฉ่ือยชาและถูกควบคุมโดยผู้ผลิต (passive consumer) หรือเป็น

ผู้บริโภคท่ีต่ืนตวั (active consumer) (Hills 2002: 27-45) 

นอกจากนีแ้ล้วงานศึกษาแฟนก็มักจะถูกนบัเป็นสาขาหนึ่งของส่ือศึกษา (media studies) 

เน่ืองจากแฟนคือผู้บริโภคของอุตสาหกรรมการผลิตแบบมวลชน (mass production) ลักษณะ

ดงักล่าวจึงสอดรับกันเป็นอย่างดีกับการส่ือสารมวลชน ดงัท่ีจะเห็นได้ว่าแฟนมักจะบริโภคส่ือเป็น

จํานวนมาก ทัง้ท่ีเป็นการบริโภคโดยตรง เชน่การฟังเพลง ดภูาพยนตร์ หรือดกูารแข่งขนักีฬา รวมไปถึง

การบริโภคทางอ้อมท่ีหมายถึงการติดตามข่าวสารเก่ียวกับสิ่งท่ีพวกเขาช่ืนชอบนัน้ด้วย ดงันัน้แล้ว

สถานะอีกประการหนึง่ของแฟนคือการเป็นผู้ รับส่ือด้วย 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าลกัษณะพืน้ฐานประการหนึ่งของแฟนคือการเป็นผู้บริโภค อย่างท่ี 

Cornel Sandvoss เสนอว่า แฟนเป็นเสมือนกระจกท่ีส่องสะท้อนการบริโภค และนิยามของ “ความ

เป็นแฟน” (fandom) โดยพืน้ฐานแล้วหมายถึง การบริโภคสิ่งท่ีมีลกัษณะสมยันิยม (popular narrative 

or text) อย่างต่อเน่ืองและมีอารมณ์ร่วม ทัง้ในลกัษณะของแฟนหนงัสือ ภาพยนตร์ ดนตรี รายการ

โทรทศัน์ รวมไปถึงแฟนสโมสรกีฬาและผู้ มีช่ือเสียงตา่งๆ (Sandvoss 2005) ดงันัน้แล้ว การเป็นแฟน

จึงเป็นกิจกรรมท่ีวางอยู่บนฐานของการบริโภคในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งอยู่เสมอ และการทําความ

เข้าใจวัฒนธรรมแฟนบอลผ่านมิติของการบริโภคจึงน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยให้ความเข้าใจ

วฒันธรรมแฟนบอลได้ดี 

การบริโภค (consumption) นัน้เก่ียวพนัอย่างแยกไม่ออกกบัระบบทนุนิยม/อตุสาหกรรมการ

ผลิตแบบมวลชนและมักจะถูกมองในความหมายด้านลบอยู่เสมอ ในหนังสือ Keywords: A 

Vocabulary of Culture and Society นัน้ Raymond Williams ชีใ้ห้เห็นถึงท่ีมาของคํา consumer ใน

ภาษาองักฤษว่าเร่ิมปรากฏในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 โดยมีรากมาจากภาษาลาตินคือ consumere ซึ่งมี

ความหมายว่า ใช้ให้หมดไปอย่างสิน้เชิง (to take up completely), กินอย่างตะกละ/ผลาญให้หมดไป

อยา่งรวดเร็ว (devour), สญูเปลา่ (waste), หรือใช้จ่าย/ใช้ให้หมด (spend) ซึ่งโดยมากแล้วถกูใช้ในแง่

ท่ีไมดี่นกั จนกระทัง่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 consumer เร่ิมถกูนํามาใช้เก่ียวกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก

ขึน้ และในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ก็ถกูใช้อย่างแพร่หลายทัว่ไป (Williams 1983[1976]: 78-79) 

ท่ีมาดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงความหมายทางลบของการบริโภคท่ีแฝงอยูใ่นรากศพัท์มาจนถึงปัจจบุนั 
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ด้วยมมุมองดงักลา่วจงึไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกอะไรท่ีการบริโภคซึง่เป็นส่วนหนึ่งของระบบทนุนิยมนัน้

จะตกเป็นเป้าของการวิพากษ์ กลุ่มแนวคิดหนึ่งท่ีมีบทบาทอย่างสูงในการวิพากษ์ดงักล่าวคือแนวคิด

ทฤษฎีวิพากษ์ (critical theory) หรือท่ีรู้จกัในอีกช่ือหนึ่งว่าสํานกัแฟรงค์เฟิร์ต (The Frankfurt School) 

ซึ่งโดยสรุปแล้วสํานกัแฟรงค์เฟิร์ตมองว่าการบริโภคในระบบทนุนิยมนัน้เป็นกลไกหนึ่งในการควบคมุ

มนษุย์ ทัง้การควบคมุความต้องการบริโภคไปจนถึงการควบคมุสงัคมในระดบัใหญ่ ซึ่งในท้ายท่ีสดุจะ

ทําให้มนษุย์สญูเสียศกัยภาพในการคิดอย่างวิพากษ์และถกูควบคมุอย่างเบ็ดเสร็จ (สมสขุ 2540: 6-

14)  

แม้แนวคดิของสํานกัแฟรงค์เฟิร์ตจะมีอิทธิพลอย่างสงูในการทําให้การบริโภคและผู้บริโภคถกู

มองในแง่ลบมาตลอด แต่ก็มีข้อวิพากษ์ว่าแนวคิดดงักล่าวให้ความสนใจเฉพาะกระบวนการผลิต 

แนวคิดในอีกกลุ่มหนึ่งจึงเสนอให้หันมาสนใจกระบวนการบริโภคมากขึน้ อย่างเช่นงานเร่ือง 

Consumer Culture ของCelia Lury (1996) ท่ีมองว่าการบริโภคได้เข้ามามีบทบาทน่าสนใจมากกว่า

การผลิต และเสนอว่าวัฒนธรรมผู้บริโภค (consumer culture) นัน้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมทางวัตถ ุ

(material culture) ในลกัษณะหนึ่งขึน้มา ดงันัน้แล้ว ประเด็นสําคญัในการทําความเข้าใจการบริโภค

จึงอยู่ท่ีการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของท่ีเขาการบริโภค หรือกล่าวในอีกแง่หนึ่งก็

คือสนใจกระบวนการบริโภคมากกวา่กระบวนการผลิตนัน่เอง 

แนวคิดหนึ่งท่ีมุ่งศึกษากระบวนการบริโภคและได้รับความสนใจมากคือแนวคิดของ Michel 

de Certeau (1984) โดย de Certeau เสนอว่า ภายใต้วิธีคิดแบบสมยัใหม่ท่ีต้องการความเป็นอนัหนึ่ง

อนัเดียวกนันัน้ ความหลากหลายในกระบวนการบริโภคมกัจะถกูอําพรางเอาไว้ภายใต้ตรรกะของกลไก

การผลิตจนปฏิบัติการของมนุษย์ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการบริโภคถูกมองข้ามไป ดังนัน้แล้ว de 

Certeau จึงเสนอว่า เพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจปฏิบตัิการของมนุษย์ได้นัน้ต้องพิจารณาท่ีกระบวนการ

บริโภค/ใช้งานในฐานะท่ีเป็น “การผลิตขัน้ท่ีสอง” (secondary production) เพราะวิถีท่ีผู้บริโภคใช้งาน 

(ways of using) สิ่งตา่งๆนัน้มีความเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ ไม่จําเป็นต้องตายตวัไปตามประโยชน์

ใช้สอยดัง้เดิมของสินค้าเสมอไป และปฏิบตัิการของมนุษย์จะแสดงตัวออกมาผ่านวิถีท่ีเขาใช้งาน

สินค้าเหลา่นัน้11   

                                                           
11 หรือหากอธิบายในอีกลกัษณะหนึ่งด้วยแนวคิดของ de Certeau ซึง่เป็นท่ีเข้าใจกนัโดยทัว่ไปก็คือ เราสามารถศึกษาปฏิบติัการใน
ชีวิตประจําวนัของมนษุย์ได้ผา่นการพิจารณาความแตกตา่งระหวา่ง “อบุาย” (tactic) กบั “ยทุธศาสตร์” (strategy) โดยยุทธศาสตร์
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จากแนวคิดเก่ียวกับการบริโภคทัง้หมดท่ีกล่าวมา งานวิจยันีจ้ึงมองว่า การศึกษาการบริโภค

ของแฟนบอลไทยนัน้ไมใ่ชแ่คก่ารศกึษาว่าแฟนบอลบริโภคสินค้า “อะไร” บ้างเท่านัน้ แตต้่องพิจารณา

กระบวนการบริโภคว่าพวกเขาบริโภคสินค้าเหล่านัน้ “อย่างไร” อนัจะทําให้เห็นความหลากหลายของ

การบริโภค 

การบริโภคในฐานะสนามแหง่การผลิตซํา้และสร้างตวัตน 

การบริโภคไม่เพียงแค่เป็นการด่ืมกิน สวมใส่ ใช้งาน หรือมีไว้ในครอบครองเท่านัน้ แต่การ

บริโภคยังสัมพันธ์อยู่กับตวัตนและตําแหน่งแห่งท่ีในสังคมของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์

ระหว่างสินค้ากบัตวัตนของผู้บริโภคในแง่ท่ีว่า “มีคือเป็น” (to have is to be) (Dittmar 1992)หรือการ

มองว่าวัตถุท่ีบริโภคนัน้บรรจุไปด้วยสัญญะท่ีบ่งบอกความหมายทางวัฒนธรรมของสินค้านัน้ๆ 

(Baudrillard  1981)  

 กีฬาไม่ใช่เป็นแคพื่น้ท่ีแห่งการพกัผ่อนหย่อนใจ แตม่นัยงัเป็นพืน้ท่ีแห่งการผลิตซํา้, สร้าง, ไป

จนถึงตอ่สู้ เร่ืองอตัลกัษณ์ (Dyck and Archetti 2003: 2) การฝึกฝนของนกักีฬาไม่ได้แคทํ่าให้พวกเขา

เช่ียวชาญเชิงกีฬา แตม่นัได้แฝงฝัง (embodied) ตวัตนในฐานะนกักีฬาลงไปในร่างกายของพวกเขา 

ผ่านการฝึกฝนกีฬาในลกัษณะท่ี Marcel Mauss เรียกว่าเป็นเทคนิคแห่งร่างกาย (techniques of the 

body) (Mauss 1973) และไมเ่ฉพาะแคน่กักีฬาเท่านัน้ ผู้ชมซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของกีฬาก็ได้มีการผลิต

ซํา้, สร้าง, และต่อสู้ เร่ืองอตัลกัษณ์ในฐานะผู้ชมกีฬาด้วยเช่นกัน การบริโภคกีฬาจึงเป็นการประกอบ

สร้างตวัตนของแฟนกีฬาภายใต้ “ระเบียบ” ของกีฬาแต่ละชนิด (เช่นผู้ชมฟุตบอลกับผู้ชมกอล์ฟก็จะ

มีอตัลกัษณ์และการแสดงออกท่ีตา่งกนัไป) 

 ในบทความเร่ือง How can one be a Sports Fan? Pierre Bourdieu (1993: 427-440) 

ชีใ้ห้เห็นถึงจริต (habitus) ท่ีสง่ผลตอ่รสนิยมในการบริโภคกีฬาของคนในชนชัน้ตา่งๆ อย่างเช่นประเภท

กีฬาท่ีชนชัน้สงูนิยมกอล์ฟหรือเทนนิสขณะท่ีชนชัน้แรงงานนิยมมวยหรือฟุตบอล รวมถึงลกัษณะการ

บริโภคกีฬาท่ีชนชัน้แรงงานเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาศกัยภาพทางกายและผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 

(อนันําไปสูว่ิธีคดิแบบกีฬาอาชีพ) ขณะท่ีชนชัน้สงูเล่นกีฬาเพ่ือกีฬา คือไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ในทาง

                                                                                                                                                                             

นัน้หมายถึงสถานะตัง้ต้นของผู้คนในโครงข่ายความสมัพนัธ์หรือกฎเกณฑ์โดยทัว่ไป ส่วนอบุายหมายถึงการปฏิบติัในสถานการณ์
จริงท่ีแปรผนัไปตามบริบทโดยไมต้่องเป็นไปตามกฎเกณฑ์เสมอไป 
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อ่ืนจากการเล่นกีฬานอกจากการพฒันาจิตใจของผู้ เล่น (อันนําไปสู่วิธีคิดแบบ “นํา้ใจนกักีฬา” และ

กีฬาสมคัรเลน่) Bourdieu เสนอวา่ความแตกตา่งนีเ้ป็นผลมาจากจริตและบริบททางประวตัิศาสตร์ของ

กีฬาท่ีก่อให้เกิดรสนิยมทางกีฬาของแตล่ะชนชัน้ท่ีตา่งกนัขึน้มา กล่าวโดยคร่าวก็คือกีฬาของชนชัน้สงู

เติบโตขึน้มาจากการนําเอาการละเล่นพืน้บ้าน (folk game) มาปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การศกึษาท่ีมุง่ฝึกความเป็นผู้ นําให้กบัลกูหลานชนชัน้สงู ขณะท่ีกีฬาของชนชัน้แรงงานนัน้ยึดโยงอยู่กบั

ความเป็นกิจกรรมพืน้บ้านท่ีสมัพนัธ์กบับริบททางสงัคมซึ่งตอ่มาก็ได้พฒันามาเป็นกิจกรรมบนัเทิงใน

ยามวา่งจากการทํางาน 

วิธีวิเคราะห์ของ Bourdieu ในบทความดงักล่าวเร่ิมจากการมองกีฬาในฐานะท่ีเป็นอปุทาน 

(supply) ท่ีตอบสนองตอ่อุปสงค์ทางสงัคม (social demand) โดยเขาเสนอให้พิจารณาบริบททาง

ประวตัศิาสตร์ของกีฬาท่ีทําให้เกิดสนามแห่งการตอ่สู้  (a field of competition) อนัมีตรรกะเฉพาะของ

ตวัมนัเองขึน้มา ซึง่เม่ือจริต (รวมถึง “ทนุ” ในลกัษณะตา่งๆ) ได้เข้ามาทํางานในสนามแห่งการตอ่สู้ นีก็้

ทําให้เกิดรสนิยมการบริโภคกีฬาของแตล่ะชนชัน้ท่ีตา่งกนัขึน้มา 

 หากพิจารณาตามวิธีวิเคราะห์ดงักล่าว แนวคิดท่ีสําคญัในการศึกษาการบริโภคกีฬาแบบ 

Bourdieu ประกอบไปด้วยแนวคดิเร่ืองสนาม, จริต, และทนุ  

 สนาม (field) สําหรับ Bourdieu สนามไม่ได้หมายถึงพืน้ท่ีทางกายภาพ แต่หมายถึงแวดวง

ทางสงัคมท่ีมีกฎเกณฑ์ ระบบคณุคา่ หรือตรรกะของตวัมนัเอง สนามเป็นพืน้ท่ีท่ีตวักระทําการ (agent) 

บรรทกุเอาจริตและทุนของตนเองเข้ามาปะทะสงัสรรค์กนัภายในตรรกะเฉพาะของสนาม ซึ่งจะทําให้

เกิดเป็นโครงสร้างความสมัพนัธ์ภายในสนามหนึง่ๆขึน้มา (Bourdieu 1992) 

  จริต (habitus) หมายถึงความโน้มเอียงทางอุปนิสยัอนัเป็นผลมาจากสถานะของบุคคลใน

โครงสร้างความสมัพนัธ์ (Bourdieu 1977: 72) อยา่งเช่นท่ีชนชัน้สงูกบัชนชัน้แรงงานจะมีจริตท่ีตา่งกนั 

หรืออาจกล่าวในอีกแบบว่าจริตนัน้คือประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏขึน้เป็นรูปร่างในตัวตนของมนุษย์ 

(Bourdieu 1990, cited in Besnier and Brownell 2012: 449)  

 สนีุย์ ประสงค์บณัฑิต (2553: 69-80) อธิบายถึงแนวคิดจริตว่า การกล่าวถึงฮาบิทสั (จริต) 

ของ Bourdieu นัน้ประกอบด้วยคําท่ีขดัแย้งกนัอยู่กลุ่มหนึ่ง เช่น คงทนยาวนาน-ปรับเปล่ียนระดบัได้, 

โครงสร้างท่ีถูกสร้าง-ผู้ วางโครงสร้าง, ถูกทําให้เป็นกฎ-ผู้ วางกฎ สุนีย์จึงอธิบายว่า แม้จริตจะเป็น
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โครงสร้างท่ีกําหนดความโน้มเอียงทางอปุนิสยัของบคุคล แตม่นัก็เป็นโครงสร้างท่ีไม่ตายตวั สามารถ

ยืดหยุน่และเปล่ียนแปลงได้ โดยจริตนัน้มีกระบวนการทํางานแบบวิภาษวิธี (dialectic) คือคนสามารถ

ท่ีจะปฏิสมัพนัธ์กับโลกภายนอก แล้วสงัเคราะห์ และหล่อหลอมเอาปัจจยันัน้เข้ามาในตนเอง จริตจึง

เป็นสิ่งท่ีสามารถสัง่สมได้ ดงัเชน่ท่ีการศกึษาเป็นการสัง่สมความรู้ 

 ทุน (capital) สําหรับ Bourdieu ไม่ได้หมายถึงแค่ทรัพย์สินหรือตวัเงิน แต่มีความหมาย

ครอบคลุมกว่านัน้ ทุนสามารถแสดงตวัออกมาได้ใน 3 รูปแบบและสามารถท่ีจะโยกย้ายถ่ายเทไปมา

ระหว่างกันได้ คือ1. ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ซึ่งหมายถึงทนุท่ีมาจากการครอบครอง

ทรัพย์สิน เช่น ท่ีดิน เงินตรา หรือของมีคา่ตา่งๆ 2. ทนุทางวฒันธรรม (cultural capital) หมายถึงทนุ

จากคณุลกัษณะทางวฒันธรรม ได้แก่ลกัษณะนิสยัท่ีแสดงออกผ่านการปฏิบตัิตวัของมนษุย์ วตัถทุาง

วฒันธรรมอย่างหนงัสือหรือภาพวาด และลกัษณะทางสถาบนัอย่างเช่นความรู้หรือคณุสมบตัิพิเศษท่ี

ถกูรับรองผ่านสถาบนัการศกึษา และ 3. ทนุทางสงัคม (social capital) หมายถึงทนุท่ีมาจากตําแหน่ง

แหง่ท่ีของมนษุย์ในโครงขา่ยความสมัพนัธ์กบัคนรอบข้าง (Bourdieu 1986: 241-258) 

หากเช่ือมแนวคิดทัง้หมดเข้าด้วยกัน กล่าวได้ว่าการศึกษาการบริโภคกีฬาในแบบของ 

Bourdieu คือการพิจารณาการทํางานของจริตและทนุภายใต้ตรรกะของสนามแห่งการบริโภคกีฬา ซึ่ง

กระบวนการทัง้หมดนีเ้รียกได้วา่เป็นปฏิบตักิาร (practice) ซึ่งเป็นทัง้การผลิตซํา้ และสร้างตวัตนใหม่ๆ

ของผู้บริโภค ซึ่งการวิเคราะห์การบริโภคของแฟนบอลไทยในงานวิจยันีจ้ะอาศยัแนวคิดดงักล่าวเป็น

หลกั 

การพนนัในมิตทิางสงัคมและประวตัศิาสตร์ 

โดยทัว่ไปแล้วการพนนัไม่ได้เป็นประเด็นศกึษาท่ีได้รับความสนใจจากแวดวงสงัคมวิทยามาก

นกั อย่างไรก็ดี ยงัมีงานจํานวนหนึ่งท่ีศึกษาถึงมิติทางสงัคมของการพนนัอยู่บ้าง ในส่วนนีจ้ะเป็นการ

กล่าวถึงภาพโดยคร่าวของงานทางสงัคมศาสตร์ท่ีศึกษาการพนนั เพ่ือเป็นฐานในการสร้างกรอบคิด

ตอ่ไป 

งานทางสงัคมวิทยาชิน้แรกๆท่ีศึกษาการพนนัคือวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ Edward C. 

Devereux ท่ีช่ือว่า Gambling and the Social Structure: A Sociological Study of Lotteries and 

Horseracing in Contemporary America โดยเป็นการศกึษากิจกรรมการพนนัในสงัคมอเมริกาและ
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เสนอว่าการพนนัดํารงอยู่ในสงัคมในฐานะของสถาบนัท่ีเป็นวาล์วนิรภยั (safety-valve institution) ซึ่ง

ทําให้สงัคมสามารถดํารงอยู่ตอ่ไปได้ผ่านการช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับชีวิตของผู้คนในสงัคม

อตุสาหกรรม (Devereux 1949, cited in Frey 1984: 107-121)  

นอกจากงานของ Devereux ท่ีศึกษาการพนันด้วยแนวคิดแบบโครงสร้าง -หน้าท่ีนิยม 

(structural-functionalism) แล้ว ยงัมีการศกึษาการพนนัด้วยแนวคดิอ่ืนซึ่งก็ได้เผยให้เห็นมิติทางสงัคม

ของการพนนัท่ีมากขึน้ งานศกึษาท่ีใช้แนวคิดแบบมาร์กซิสต์ (marxism) มองว่าเง่ือนไขทางสงัคมใน

ยคุทุนนิยม-อตุสาหกรรมทําให้ผู้คนเล่นการพนนัเพ่ือคลายความเครียดจากการงาน ซึ่งจะยิ่งเป็นการ

ทําให้นายทนุขดูรีดชนชัน้แรงงานได้มากขึนไปอีก ข้อแตกตา่งระหว่างแนวคิดมาร์กซิสต์กบัโครงสร้าง -

หน้าท่ีนิยมคือมาร์กซิสต์มองว่า การพนนันัน้เป็นเหมือนศาสนาหรือกีฬาท่ีเป็นเสมือนฝ่ินท่ีมอมเมาชน

ชัน้แรงงานและขัดขวางการปฏิวัติของชนชัน้แรงงาน กลุ่มแนวคิดความเบี่ยงเบนทางสงัคม (social 

deviance) มองวา่มนษุย์เลน่การพนนัเพ่ือชดเชยในสิ่งท่ีไมส่ามารถทําได้ในภาวะปกต ิการพนนัช่วยให้

พวกเขามองเห็นโอกาสประสบความสําเร็จรวมทัง้การได้ควบคมุทางเลือกของตวัเองอย่างอิสระซึ่งเป็น

เร่ืองท่ีเป็นไปได้ยากในชีวิตจริง รวมไปถึงแนวคิดในการศกึษาสงัคมวิทยาระดบัจลุภาคท่ีมุ่งศกึษาการ

ปฏิสงัสรรค์ระหว่างมนษุย์อย่างแนวคิดของ Erving Goffman ท่ีมองว่าการเล่นการพนนันัน้เป็นการ

แสดงออกทางสงัคมอยา่งหนึง่12 (Frey 1984: 107-121) 

งานศกึษาทางมานุษยวิทยาเก่ียวกบัการพนนัท่ีโดดเด่นท่ีสดุน่าจะเป็นงานศกึษาเร่ืองการชน

ไก่ของชาวบาหลีโดย Clifford Geertz (1973: 412-453) ในบทท่ีช่ือว่า Deep Play: Notes on the 

Balinese Cockfight ในงานชิน้นี ้Geertz พยายามตีความว่าความนิยมในการชนไก่นัน้แสดงถึงตวัตน

ของชาวบาหลีอย่างไร ช่ือต้นของงานนีท่ี้ว่า deep play มาจากแนวคิดของ Jeremy Bentham ท่ีเสนอ

วา่ เม่ือมองจากแนวคดิอรรถประโยชน์นิยม (utilitarianism)13 แล้ว deep play หรือพฤติกรรมการพนนั

ด้วยเงินเดมิพนัท่ีเป็นสดัส่วนมากเทียบกบัเงินท่ีเจ้าตวัมีนัน้เป็นสิ่งท่ีไม่คุ้มคา่14 แตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ในบาหลี

                                                           
12 ซึง่สําหรับสงัคมตะวนัตกนัน้การกล้าได้กล้าเสียถกูให้คณุคา่ในแง่ดี 
13 กล่าวโดยหยาบท่ีสุดแล้ว หลกัของแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมคือการคิดคํานวณถึงผลต่างระหว่างความสขุและความทุกข์ ซึ่ง
ทางปฏิบติัท่ีทําให้เกิดผลบวกในทางท่ีเป็นความสขุได้มากท่ีสดุคือทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุ 
14 เน่ืองจากความสขุท่ีเกิดจากกรณีท่ีได้พนนัจะเป็นอตัราสว่นท่ีน้อยกวา่ความทกุข์ท่ีเกิดในกรณีท่ีเสียพนนั ยกตวัอย่างเช่น หากคน
หนึ่งมีเงินอยู่ 100 หน่วย แล้วลงเดิมพนัไป 80 หน่วย ถ้าเขาได้พนนัเขาจะมีความสขุท่ีได้เงิน 80 หน่วย ขณะท่ีเขามีเงินทัง้หมด 180 
หน่วย ซึง่เงิน 80 หน่วยท่ีได้มานัน้ไมถ่ึงคร่ึงของเงินท่ีเขามี แตถ้่าหากเขาเสียพนนั เขาจะเสียเงิน 80 หน่วย ขณะท่ีเขามีเงินทัง้หมด
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นัน้คือชาวบาหลีมกัจะเล่นพนนัไก่ชนด้วยวงเงินจํานวนท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับค่าแรงของพวกเขา ซึ่ง

เป็นเร่ืองท่ีดไูม่เป็นเหตเุป็นผล จากปรากฏการณ์ดงักล่าว Geertz ศกึษากิจกรรมทางสงัคมตา่งๆของ

ชาวบาหลีแล้วพบว่าการพนันไก่ชนของชาวบาหลีไม่ได้วางอยู่บนตรรกะของอรรถประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ แตม่นัมีความหมายทางอ่ืนตอ่ชาวบาหลีเสียมากกว่า กล่าวคือไก่ชนในสงัคมบาหลีนัน้เป็น

สญัลกัษณ์ของความเป็นชายและวีรบรุุษ ชาวบาหลีมกัจะใช้เวลาและทรัพย์สินจํานวนมากไปกบัการ

ฟูมฟักไก่ชนของตวัเอง ส่วนการพนนัไก่ชนเป็นพืน้ท่ีแสดงออกซึ่งสถานภาพทางสงัคมของชาวบาหลี 

อยา่งเชน่ผู้ ท่ีเลน่พนนัไก่ชนจะแบง่ออกเป็นวงนอกและวงใน เจ้าของไก่และคนท่ีมีสถานภาพทางสงัคม

สูงจะเล่นพนนัในวงในซึ่งเล่นกันเป็นจํานวนมาก ส่วนวงนอกจะเป็นสถานท่ีพนนัของคนอ่ืนท่ีวงเงิน

น้อยกวา่ หรือยงัเป็นพืน้ท่ีของความสมัพนัธ์ท่ีถ้ามีไก่ของญาตพ่ีิน้องหรือคนจากหมู่บ้านเดียวกนัลงแข่ง 

ผู้พนนัจะต้องลงเงินพนนัฝ่ายให้กับนัน้ จากทัง้หมดนี ้Geertz จึงเสนอว่าการชนไก่นัน้แสดงออกถึง

ตวัตนท่ีซอ่นอยูข่องชาวบาหลีท่ีไมไ่ด้เรียบร้อยออ่นโยนอยา่งท่ีแสดงออกในชีวิตประจําวนัโดยทัว่ไป แต่

เบือ้งลึกนัน้พวกเขาเต็มไปด้วยความรุนแรง มุ่งอํานาจ และมีการแข่งขันทางสถานภาพกันอยู่

ตลอดเวลา ในแง่ของการศกึษาการพนนั งานชิน้นีข้อง Geertz ช่วยชีใ้ห้เห็นถึงความสําคญัของปัจจยั

นอกเศรษฐกิจอีกลกัษณะหนึ่ง (และนอกจากภาวะสมยัใหม่หรือระบบอตุสาหกรรมดงัท่ีกล่าวมาก่อน

หน้านีด้้วย) ท่ีสมัพนัธ์อยูก่บัการพนนั นัน่คือบริบททางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม 

หากพิจารณามิติทางประวตัิศาสตร์ของการพนนัในสงัคมไทย จะเห็นได้ว่าการพนนันัน้อยู่ใน

สงัคมไทยมาอย่างยาวนาน งานเร่ือง Gambling, the State and Society in Thailand, c.1800-1945 

ของ James A. Warren เสนอว่า ในศตวรรษท่ี 19 การพนนัในสยามได้เติบโตขึน้อย่างรวดเร็วและมี

สว่นในการขบัเคล่ือนการขยายตวัในช่วงเร่ิมแรกของการค้าแบบเศรษฐกิจเงินตรา เน่ืองจากในช่วงนัน้

ไพร่นิยมเก็บเงินเอาไว้เพ่ือจ่ายแทนการเข้าเดือน ทําให้ไม่มีเงินหมุนเวียนในตลาดมากนกั ต่อมาใน

สมยัรัชกาลท่ี 3 และ 4 จงึมีการออกหวย เพ่ือโน้มน้าวให้ราษฎรนําเงินออกมาใช้ นอกจากนีแ้ล้วในช่วง

กลางศตวรรษท่ี 19 ท่ีมาของรายได้ของรัฐสยามก็ได้เปล่ียนจากภาษีขาเข้ามาเป็นภาษีภายในประเทศ 

โดยมีภาษีบ่อนเบีย้เป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ท่ีสําคญั และในศตวรรษท่ี 20 รัฐก็เข้ามาควบคมุกิจการ

พนนัเองก็ยิ่งทําให้รัฐรายได้จากการพนนัสงูขึน้ ก่อนท่ีตอ่มาจะได้เร่ิมมีการออกกฎหมายห้ามพนนัและ

                                                                                                                                                                             

แค ่20 หน่วย ซึง่หมายความวา่เงิน 80 หน่วยท่ีเขาเสียไปนัน้คิดเป็นถึง 4 เท่าของเงินท่ีเขามีอยู่ ดงันัน้แล้วการเล่นพนนัแบบ deep 
play จึงเป็นเร่ืองท่ีไมเ่หมาะสมตามหลกัอรรถประโยชน์นิยม 
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ปิดกิจการพนนัของรัฐ (บางส่วน) ลงเพ่ือท่ีจะแสดงถึงความ “ศิวิไลซ์” (Warren 2013, อ้างใน ปรีดี 

2557: 129-136) 

นอกจากท่ีงานของ Warren จะชีใ้ห้เห็นถึงบทบาทของการพนนัในประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจไทย

แล้ว ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือมนัชีใ้ห้เห็นว่าความหมายของการพนนัในสงัคมไทยได้เปล่ียนไป

ตามแต่ยุคสมยัด้วย งานศึกษาอีกชิน้หนึ่งท่ีชีใ้ห้เห็นถึงประเด็นเดียวกันนี  ้โดยเฉพาะกับกิจกรรมการ

พนนัท่ีเก่ียวข้องอยู่กบักีฬาคือบทความเร่ือง “การเมืองเร่ืองชกัว่าว: การให้ความหมายใหม่ตอ่การเล่น

วา่วพนนัในสมยัรัชกาลท่ี 5” ของปรีดี หงส์ต้น (2553: 144-155) งานนีแ้สดงให้เห็นถึงความหมายของ

การเล่นว่าวท่ีเปล่ียนไปในประวัติศาสตร์ไทย เร่ิมตัง้แต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์นัน้การเล่นว่าวมักจะ

เก่ียวข้องอยู่กับการประกอบพิธีกรรมของราชสํานัก พอล่วงเข้าสมยัรัตนโกสินทร์ก็เร่ิมลดบทบาทใน

พิธีกรรมและกลายเป็นการละเล่นโดยทัว่ไป จนกระทัง่ช่วงรัชกาลท่ี 4-5 การเล่นว่าวก็เร่ิมได้รับความ

นิยมในฐานะการพนันโดยเฉพาะในชนชัน้นํา มีการจดัสนามว่าวพนนัขึน้หลายท่ีในพระนคร กระทั่ง

ชว่งปลายรัชกาลท่ี 5 ได้มีแขง่ “วา่วพนนัสนามสวนดสุิต” เป็นประจําทกุปี ก่อนท่ีตอ่มาความหมายของ

การพนนัในการเล่นว่าวจะคอ่ยๆลดลงและเปล่ียนความหมายไปเป็นการแข่งขนักีฬาท่ีเป็นระบบมาก

ขึน้ 

แนวคดิและงานศกึษาเก่ียวกบัการพนนัท่ีกล่าวมาในส่วนนีชี้ใ้ห้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการ

พิจารณาการพนันในสองด้าน ด้านแรกคือการมองถึงมิติทางสังคมของการพนัน ท่ีไม่ได้เป็นเพียง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเส่ียงได้เส่ียงเสียอยา่งไมเ่ป็นเหตเุป็นผลหรือกิจกรรมผิดกฎหมายเท่านัน้แตม่นั

ยงัมีความหมายอ่ืนๆให้พิจารณาอยู่อีก ด้านท่ีสองคือการมองการพนนัอย่างมีประวตัิศาสตร์ หรือการ

มองว่าการพนนัไม่ได้มีความหมายเดียวอย่างตายตวัตลอดไป แตม่นัมีความหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตามบริบททางประวตัศิาสตร์ด้วย 

 

7.1.3 กรอบการวิจัย 

เพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจการพนนัของแฟนบอล งานวิจยันีเ้สนอให้เร่ิมจากการศกึษาการบริโภค

ของแฟนบอลเพ่ือทําความเข้าใจตรรกะของ “สนาม” แห่งการบริโภคฟุตบอล จากนัน้จึงพิจารณาว่า

การพนนัมีตําแหนง่แหง่ท่ีอยา่งไรในสนามแหง่การบริโภคฟุตบอลนัน้  
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ในส่วนการศึกษาการบริโภคของแฟนบอลนัน้จะพิจารณาว่าพวกเขามีการบริโภคฟุตบอล

อยา่งไรบ้าง ทัง้ตวัสินค้าท่ีบริโภค วิธีบริโภค และความหมายของการบริโภค โดยหน่วยในการวิเคราะห์

อยู่ท่ีปฏิบตัิการของแฟนบอล ว่าจริตและทนุของแฟนบอลได้แสดงตวัออกมาอย่างไรในสนามของการ

บริโภค มนัมีการปะทะกนัอยา่งไรและทําให้เกิดสนามในลกัษณะใดขึน้มา 

ในสว่นการศกึษาการพนนั จะพิจารณาการพนนัในฐานะท่ีเป็นปฏิบตัิการหนึ่งของแฟนบอลว่า

มนัมีตําแหน่งอย่างไรในสนามของการบริโภคฟุตบอล แฟนบอลให้ความหมายกับการพนันอย่างไร 

ความหมายของการพนันได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ ทัง้ในแง่ความเปล่ียนแปลงทาง

ประวตัศิาสตร์และความแตกตา่งของสนามแหง่การบริโภค  

โดยสรุปแล้ว งานนีจ้ะศกึษาการพนนัในฐานะท่ีเป็นปฏิบตัิการในการบริโภคฟุตบอล เพ่ือท่ีจะ

ศึกษาว่าภายใต้บริบทของสังคมสมัยใหม่ท่ีกีฬาเป็นวัตถุแห่งการบริโภคและมีการบริโภคใน

หลากหลายรูปแบบนัน้ การพนนัมีตําแหนง่แหง่ท่ีอยา่งไรในการบริโภคฟตุบอลของแฟนบอลไทย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ฟุตบอลไทย หมายถึง การแข่งขนัฟุตบอลลีกของประเทศไทยในระดบัไทยพรีเมียร์ลีก , ดิวิชัน่ 

1, และดวิิชัน่ 2 และรวมถึงการแขง่ขนัฟตุบอลทีมชาตไิทยด้วย 

แฟนบอลไทย หมายถึง ผู้ตดิตามชมการแขง่ขนัฟตุบอลไทยท่ีสนามเป็นประจํา 

วฒันธรรมแฟนบอลไทย หมายถึง วถีิปฏิบตัแิละคา่นิยมในลกัษณะตา่งๆของแฟนบอลไทย ซึ่ง 

“วฒันธรรม” ในแง่นีไ้ม่ได้หมายถึงสิ่งดีงามท่ีตกทอดมาแต่โบราณอย่างตายตวั แต่

หมายถึงวฒันธรรมในความหมายกว้างท่ีเป็นแบบแผนการปฏิบตัิและคา่นิยมอนัเป็น

ผลิตผลจากปฏิบตัิการต่างๆของมนุษย์ในแตล่ะสงัคมซึ่งไม่หยดุนิ่งและเปล่ียนแปลง

อยูต่ลอดเวลา 

การบริโภค หมายถึง การครอบครอง ด่ืมกิน สวมใส่ ใช้งาน ดดัแปลง ไปจนถึงการปฏิสมัพนัธ์

ของผู้คนท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการบริโภค 

พนนับอล หมายถึง กิจกรรมการเส่ียงได้เส่ียงเสียจากการทํานายผลการแข่งขนัฟุตบอลของ

กลุม่ผู้ เลน่พนนั โดยจะนบัรวมทัง้ท่ีมีการเดมิพนัเป็นตวัเงินและเดมิพนัด้วยสิ่งอ่ืนๆ 



81 
 

7.2 ประวัตศิาสตร์การบริโภคฟุตบอลและการพนันในสังคมไทย   

แม้ว่างานวิจยันีจ้ะมุ่งศึกษาการบริโภครวมถึงการพนันของแฟนบอลไทยในช่วงประมาณปี

พ.ศ. 2558 แตถ่ึงท่ีสดุแล้วฟุตบอลรวมถึงการพนนัเองก็ไม่ได้มีความหมายท่ีหยดุนิ่งเป็นหนึ่งเดียวข้าม

ยคุข้ามเวลา หากแตมี่การเปล่ียนแปลงความหมายอยู่ตลอดตามแต่บริบทของยุคสมยั ดงันัน้แล้วใน

สว่นนีจ้ะเป็นการพิจารณาประวตัศิาสตร์ของกิจกรรมทัง้สอง เพื่อเป็นฐานสําหรับการทําความเข้าใจใน

สว่นตอ่ๆไป 

7.2.1 ประวัตศิาสตร์การบริโภคฟุตบอลในสังคมไทย 

 ฟตุบอลเป็นประดิษฐกรรมอนัหนึ่งขององักฤษท่ีเข้ามาในสงัคมไทยช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 

19 พร้อมๆกบักีฬาสมยัใหม่อีกหลายประเภท ในฐานะท่ีเป็นวตัถแุห่งการบริโภค ความหมายในการ

บริโภคของมนัจึงเปล่ียนไปตามยุคสมัยหรือบริบทของสงัคม ซึ่งงานศึกษาเร่ือง “การส่ือสารกับการ

เปล่ียนแปลงและธํารงรักษาโครงสร้าง “ชนชัน้”: ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลใน

สงัคมไทย” ของณัฐสพุงศ์ สขุโสต (2553) ก็ได้เสนอว่าความหมายผ่านการเข้ารหสัและถอดรหสัของ

ฟุตบอลในสงัคมไทยนัน้เปล่ียนไปตามแต่ละบริบทของยุคสมยั ด้วยเหตนีุ ้ในส่วนประวตัิศาสตร์การ

บริโภคฟตุบอลในสงัคมไทยนีจ้ึงจะปรับใช้แนวทางการพิจารณาตามข้อเสนอในงานดงักล่าวของณฐัสุ

พงศ์เพ่ือทําความเข้าใจการบริโภคฟุตบอลของแฟนบอลไทยท่ีเปล่ียนไปในแตล่ะช่วงเวลา โดยจะเร่ิม

ตัง้แตก่ารบริโภคกีฬาในสงัคมไทยตัง้แตก่่อนท่ีจะมีการนําเข้าฟุตบอลจนถึงการเกิดขึน้มาของกระแส

ความนิยมฟตุบอลไทยในปัจจบุนั 

1. กีฬาในสงัคมไทยก่อนการเข้ามาของฟตุบอล 

 ฟตุบอลถกูนําเข้าสูส่งัคมไทยในฐานะกีฬาสมยัใหมป่ระเภทหนึ่ง แตอ่ย่างไรก็ดีก่อนหน้านัน้ใน

สงัคมไทยก็มีกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเสมือนกีฬาอยู่บ้างแล้ว อย่างเช่นการเล่นว่าว การชนไก่ มวยไทย 

กระบี่กระบอง หรือการแขง่พายเรือ 

 กิจกรรมก่อนกีฬาสมยัใหม่เหล่านีมี้ไม่ได้มีระบบระเบียบหรือกฎกติกาอย่างชดัเจน แตกต่าง

กันไปตามท้องถ่ิน และมักจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องอยู่กับความเช่ือทางศาสนา 

อย่างเช่นในพิธีส่งนํา้ในรัชสมยัของพระนารายณ์ท่ีจะมีการแข่งขนัพายเรือเข้าเมืองอนัเป็นการแข่งขนั

ของเรือจากแตล่ะชมุชนอยู่ด้วย (รีด 2548: 182-200) จนกระทัง่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ท่ี
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สยามได้มีการตดิตอ่กบัชาวตะวนัตกมากขึน้ รวมทัง้มีชนชัน้สงูท่ีไปศกึษาในตะวนัตกกลบัมาและได้นํา

กิจกรรมแบบหนึง่เข้ามาในสงัคมสยามซึง่เรียกกนัวา่เป็นกีฬาสากลหรือในอีกแง่หนึง่คือกีฬาสมยัใหม่ 

กีฬาสมยัใหม่ (modern sport) เป็นประดิษฐกรรมท่ีเกิดขึน้มาในองักฤษและแพร่หลายไปทัว่

โลกพร้อมกบัอิทธิพลของลทัธิจกัรวรรดินิยมช่วงคร่ึงหลงัของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เป็นการผสมผสาน

ระหว่างกิจกรรมพืน้บ้านของชนชัน้ล่างเข้ากับกิจกรรมของชนชัน้สูงโดยผ่านกระบวนการทําให้เป็น

อารยะ (civilising process) หรือผสานวิธีคิดแบบสมยัใหม่เข้าไป (Elias and Dunning 2008[1986]) 

ลกัษณะของกีฬาสมยัใหม่สรุปได้ว่าแตกตา่งจากกิจกรรมเสมือนกีฬาในยุคก่อนหน้าคือ 1. เป็นเร่ือง

ทางโลกท่ีแยกออกจากพิธีกรรมศกัดิ์สิทธ์ิ (secular) 2. มีความเท่าเทียม (equality) 3. เป็นความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (specialization) 4. มีความเป็นเหตเุป็นผล (rationalization) 5. มีการจดัการ

องค์กรเป็นระบบแบบองค์กรสมยัใหม่ (bureaucratic organization) 6. มีเกณฑ์การวดัท่ีพิสจูน์ได้ใน

เชิงปริมาณ (quantification) และ 7. มีเป้าอยูท่ี่การสร้างสถิต ิ(quest for record) (Guttmann 1978) 

  ในแง่นีกิ้จกรรมเสมือนกีฬาในสงัคมสยามยคุนัน้ท่ีมกัจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางศาสนา

และไม่มีกฎกติกาชดัเจนจึงอาจนบัได้ว่าเป็น “กีฬาพืน้บ้าน” (folk sport หรือ traditional sport) อนั

เป็นกิจกรรมท้องถ่ินซึง่ยงัไมใ่ชกี่ฬาสมยัใหมอ่ยา่งในปัจจบุนั 

2. ฟตุบอลสูส่ยาม: การบริโภคความศวิิไลซ์ของชนชัน้สงู 

 ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ชนชัน้นําสยามโดยเฉพาะลูกหลานชนชัน้สูงท่ีจบการศึกษากลบัมาจาก

ยุโรปได้นําเอาวิธีคิดเร่ืองการพักผ่อนหย่อนใจ ( leisure) อันเป็นสัญลักษณ์ของความศิวิไลซ์แบบ

ตะวันตกหรือความเป็นสมัยใหม่เข้ามาในสังคมสยาม กิจกรรมใหม่ๆอย่างเช่นการท่องเท่ียวตาก

อากาศ การสะสมของเก่า การใช้กล้องถ่ายรูป หรือกีฬาแบบตะวนัตกได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ

ความมีหน้ามีตาในหมู่ชนชัน้สงู โดยกีฬาสมยัใหม่ท่ีเข้ามาในช่วงนัน้มีตัง้แต่โครเกต์ กอล์ฟ เทนนิส ข่ี

ม้า และรวมไปถึงฟตุบอล (วีรยทุธ 2549) 
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 ฟตุบอลเร่ิมมีเลน่กนัในสยามตัง้แตป่ระมาณสมยัรัชกาลท่ี 4-515 การแข่งขนัฟุตบอลอย่างเป็น

ทางการครัง้แรกมีขึน้เม่ือวนัเสาร์ท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2443 ท่ีท้องสนามหลวง เป็นการแข่งขนัระหว่างชดุ

ศกึษาธิการกบัชดุบางกอก โดยสมาชิกของชดุศกึษาธิการมีชาวสยามเพียงแค ่4-5 คน ส่วนสมาชิกของ

ชดุบางกอกทัง้หมดเป็นชาวองักฤษท่ีอยูใ่นพระนครและไม่ได้เป็นข้าราชการกรมศกึษาธิการ ซึ่งผลการ

แข่งขนัในครัง้นัน้เสนอกันไป 2-2 (สวัสดิ์ 2520: 41-46) จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกเข้าของฟุตบอลใน

สยามนัน้ผู้ เลน่สว่นมากจะเป็นชาวตา่งชาตท่ีิอยูใ่นสยาม ข้าราชการ รวมไปถึงลกูหลานชนชัน้สงูท่ีเป็น

กลุม่แรกๆท่ีได้เข้าเรียนในระบบการศกึษาสมยัใหม ่

 การพกัผ่อนหย่อนใจรวมถึงกีฬาสมยัใหม่ท่ีเข้ามาสยามในช่วงนัน้เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของ

ความศิวิไลซ์แบบตะวนัตก ชาญ พนารัตน์ (2557: 25-81) เสนอว่าในพิธีรับเสร็จรัชกาลท่ี 5 กลบัมา

จากประภาสยโุรปในพ.ศ. 2440 ท่ีท้องสนามหลวงนัน้ กิจกรรมตา่งๆอย่างเช่นการกล่าวถวายรายงาน

เป็นภาษาองักฤษหรือการใช้รถยนต์พระท่ีนัง่ล้วนแต่เป็นกิจกรรมท่ีส่ือถึงความศิวิไลซ์แบบตะวนัตก 

และรวมไปถึงการจดัแขง่กีฬาสมยัใหมท่ี่มีขึน้ในวนัเดียวกนันัน้ด้วย 

 เหตท่ีุกีฬาได้กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของความศิวิไลซ์ก็เพราะสงัคมสยามในช่วงนัน้เร่ิมมีการ

ตดิตอ่และพบกบัวิทยาการของตะวนัตกมากขึน้ ชนชัน้สงูสยามได้ไปยโุรปหรือรู้จกักิจกรรมหลายอย่าง

ของชาวตะวนัตกโดยเฉพาะการพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งเช่นการสะสมของเก่า การถ่ายรูป การท่องเท่ียว

ตากอากาศ รวมถึงกีฬามากขึน้ กิจกรรมเหล่านีจ้ึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของความศิวิไลซ์ และท่ีสําคญั 

บริบทของยุคนัน้ท่ีทําให้ชนชัน้นําสยามพยายามแสดงออกซึ่งความศิวิไลซ์คือการล่าอาณานิคม ซึ่ง

ข้ออ้างหนึ่งในการล่าอาณานิคมคือความล้าหลงัของดินแดนตา่งๆ ทําให้ชนชัน้นําสยามพยายามท่ีจะ

แสดงออกซึ่งความศิวิไลซ์ผ่านกิจกรรมตา่งๆ ซึ่งรวมถึงกีฬาสมยัใหม่อนัมีต้นกําเนิดจากองักฤษอย่าง

ฟตุบอลด้วย 

3. การแพร่กระจายของฟุตบอลในสงัคมไทย: การขยายตวัของการศกึษาสมยัใหม่กบัการเล่น

ฟตุบอลของสามญัชน 

                                                           
15 การบนัทึกถึงฟุตบอลสงัคมไทยมกัจะกล่าวว่าฟุตบอลเข้ามาในประเทศไทยสมยัรัชกาลท่ี 5 แต่ก็มีบนัทึกบางฉบบัท่ีบนัทึกไว้ว่า
เร่ิมมีชาวต่างชาตินําฟุตบอลเข้ามาเล่นแล้วตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 4 (พระยาศรีวิสารวาจา 2509, อ้างในสิทธิ 2540: 10) แต่ก็ยงัเป็น
การเลน่กนัเฉพาะในหมูช่าวตา่งชาติ จนเมื่อรัชกาลท่ี 5 จึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในชาวไทย 
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ผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการแพร่กระจายของฟตุบอลในสงัคมไทยคือเจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรี 

เขาได้รับทุนเรียนจนจบการศกึษาจาก Borough Road College ประเทศองักฤษ ซึ่งเรียกกนัว่าเป็น

โรงเรียนฝึกหัดครู รวมทัง้เป็นสถานศึกษาท่ีมีบทบาทสําคญัในการก่อตวัขึน้มาของกีฬาสมยัใหม่ใน

องักฤษ ดงันัน้แล้วเม่ือเจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรีกลบัมาสยามก็ไม่ได้มีแคค่วามรู้ด้านการศกึษาแตย่งั

รวมไปถึงกีฬาด้วย 

หลงักลบัสูส่ยามเจ้าพระยาธรรมศกัดิม์นตรีก็ได้เข้ารับราชการในกระทรวงธรรมการ มีบทบาท

สําคญัในการวางรากฐานการศกึษาสมยัใหม่ในสยามช่วงปฏิรูปการศึกษาสมยัรัชกาลท่ี 5 ซึ่งตอ่มาก็

ได้ดํารงตําแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ (เทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใน

ปัจจบุนั) และภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 ก็ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก

และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 

เจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรีมีบทบาทสําคญัต่อกีฬาในสยามหลายด้าน ทัง้การเขียนบทความ

เก่ียวกับกีฬาเผยแพร่ในนามปากกาว่า “ครูเทพ” เป็นผู้แต่งเนือ้เพลงกราวกีฬา16 ท่ีสําคญัก็คือเป็นผู้

ริเร่ิมให้โรงเรียนตา่งๆฝึกหดัเล่นฟุตบอลและเร่ิมจดัการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างโรงเรียน (สวสัดิ์ 2520: 

19) บทบาทของเจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรีทัง้ในด้านการศกึษาสมยัใหม่และการส่งเสริมกีฬานีแ้สดง

ให้เห็นได้อย่างชดัเจนถึงบทบาทของระบบการศึกษาสมยัใหม่ท่ีช่วยในการแพร่กระจายของกีฬาใน

สงัคมไทย 

มีบนัทกึวา่เร่ิมมีการเรียนเก่ียวกบัพลศกึษาหรือกีฬาในโรงเรียนตัง้แตปี่ 2430 คือโรงเรียนนาย

ร้อยทหารบกมีวิชาการฝึกหัดกายกรรม ว่ายนํา้ ฟันดาบสากล ส่วนปี 2438 โรงเรียนสุนันทาลัย 

(ปัจจบุนัคือโรงเรียนราชินี) มีวิชาฝึกหดัร่างกาย (drill) และวิชาเอ็กเซอร์ไซซ์ แตก็่ยงัไม่ได้ถกูบรรจอุยู่ใน

หลักสูตรอย่างเป็นทางการ (วีรยุทธ 2549: 85) กระทัง่มีการบรรจุพลศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

การศกึษาครัง้แรกใน “โครงการแผนการศึกษาในกรุงสยามร.ศ.117‛ (พ.ศ.2441) ซึ่งเร่ิมใช้จริงพ.ศ.

2443 ก็ทําให้ผู้ ท่ีเข้าอยูใ่นระบบการศกึษาได้เลน่กีฬามากขึน้ 

                                                           
16 ท่อนหนึ่งของเพลงกราวกีฬามีอยู่ว่า “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทําคนให้เป็นคน ผลของการฝึกตน เล่นกีฬาสากล 
ตะละล้า” ซึง่คําวา่ “กีฬาสากล” ในท่ีนีแ้สดงให้เห็นวา่เป็นกีฬาท่ีนําเข้ามาจากตา่งประเทศ ไมใ่ช่กีฬาพืน้บ้าน หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือ
กีฬาสมยัใหมน่ัน่เอง 
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หลักสูตรวิชาพลศึกษาปี 2448 ระบุไว้ว่าระดบัประถมและมัธยมศึกษานัน้มี การดดักาย

เพ่ือให้เส้นเอ็นแข็งแรง, หดัวิ่ง กระโดด ในวิธีต่างๆเพ่ือซ้อมกําลงั, หดัยิมนาสติกคือหกโหนโยนไกว

ตา่งๆเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง กระทัง่เม่ือมีการประกาศใช้พระราชบญัญัติประถมศึกษาพ.ศ.2464 ท่ี

บงัคบัให้เดก็ทกุคนต้องเข้าเรียนก็ยิ่งทําให้กีฬาแพร่กระจายไปในวงกว้าง 

นอกจากท่ีอยู่ในหลักสูตรการศึกษาแล้ว การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนก็มีมากขึน้ใน

ช่วงเวลาเดียวกัน อย่างเช่น ปี 2443 เร่ิมมีการจดัแข่ง “กรีฑา (ร.ศ.) 119‛ ณ สนามโรงเลีย้งเด็ก ปี 

2444 เร่ิมจดัแข่ง ฟุตบอลโรงเรียนรุ่นไม่เกิน 20 ปีช่ือ "ฟุตบอลชิงโล่ของกระทรวงธรรมการ" รวมถึงมี

การกระจายตวัไปยงัตา่งจงัหวดัด้วยเชน่ปี 2465 มีการแขง่ขนัฟตุบอลโรงเรียนท่ีเชียงใหม่ 

จนถึงช่วงหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 ท่ีแม้ว่าการแข่งขนักีฬารายการตา่งๆ

จะถูกงดจดัไปเป็นจํานวนมากแตว่่าการพลศกึษาก็ยงัคงอยู่ในระบบการศึกษาท่ีคณะคณะราษฎรให้

ความสําคญัมาโดยตลอด17 กระทั่งในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2494 ยุคจอมพล ป.พิบูลสงครามก็

กําหนดให้จดัการศกึษาเป็นส่ีสว่นให้สมดลุกนัคือ  “จริยศกึษา พลศกึษา พทุธิศกึษา และหตัถศกึษา” 

จากท่ีกล่าวมานีจ้ะเห็นได้ว่าการขยายตวัของการศกึษาสมยัใหม่ได้ส่งผลให้กีฬาซึ่งเป็นส่วน

หนึง่ในระบบการศกึษาได้แพร่หลายออกไปในวงกว้าง ทัง้การเป็นส่วนหนึ่งของพลศกึษาท่ีมีแนวคิดว่า

จิตใจท่ีดีอยูใ่นร่างกายท่ีดี (a sound mind in a sound body) รวมไปถึงคา่นิยมของความแข็งแรงแบบ

คริสต์ (muscular Christianity) อนัเป็นอีกสถาบนัหนึ่งท่ีโยงใยอยู่กับการแพร่กระจายของการศกึษา

สมยัใหม่อย่างใกล้ชิด (Stoddart 1988: 654-655) ทําให้การเล่นฟุตบอลเป็นกิจกรรมท่ีแพร่หลายใน

สงัคมไทย ซึ่งมรดกของระบบการศึกษาในฐานะกลไกสําคญัท่ีช่วยแพร่ในการของขยายของกีฬานี ก็้

ยงัคงอยู่มาจนถึงปัจจุบนั ดงัท่ีจะเห็นได้ว่ากีฬาเป็นกิจกรรมสําคญัอนัหนึ่งในสถาบนัการศึกษาและ

พืน้ท่ีใช้สอยของโรงเรียนไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ก็มกัจะมีสนามกีฬา (โดยเฉพาะฟุตบอล) อยู่ด้วย

เสมอ 

                                                           
17 หลกั 6 ประการของคณะราษฎรข้อท่ี 6 คือ “จะต้องให้การศกึษาอย่างเต็มท่ีแก่ราษฎร” ซึ่งรัฐธรรมนูญได้กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกบั
การศึกษาของประชาชนไว้ด้วยว่า เมื่อประชาชนได้รับการศึกษาจนจบชัน้ประถมศึกษาเกินคร่ึงหนึ่งของจํานวนประชากรทัง้หมด
หรืออย่างช้าก็ไมเ่กิน 10 ปี ประชาชนชาวไทยจะมีโอกาสเลือกสภาผู้แทนราษฎรทัง้หมด สมาชิกประเภท 2 (สมาชิกแต่งตัง้) จะไม่มี
อีกตอ่ไป 
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4. ยคุอตุสาหกรรมฟุตบอลตา่งประเทศ: การถ่ายทอดทางโทรทศัน์กบัการบริโภคฟุตบอลด้วย

การด ู

หลงัจากท่ีความนิยมเล่นฟุตบอลแพร่กระจายผ่านระบบการศึกษา ช่วงถัดไปเป็นการเติบโต

ของการบริโภคฟุตบอลผ่านการด ูโดยเฉพาะอิทธิพลของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทําให้มีการถ่ายทอด

การแข่งขนัฟุตบอลตา่งประเทศมายงัสงัคมไทยและส่ือสิ่งพิมพ์ด้านกีฬาท่ีให้ความสําคญักบัฟุตบอล

ตา่งประเทศ 

งานศึกษาของเนตรนภา ประกอบกิจ (2545) เร่ือง “พัฒนาการของวัฒนธรรมฟุตบอล

ตา่งประเทศในสงัคมไทย พ.ศ. 2509-2544” ชีใ้ห้เห็นว่าวฒันธรรมการติดตามชมฟุตบอลตา่งประเทศ

ได้ลงหลกัปักฐานในสังคมไทยผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารและการพาณิชย์ของอุตสาหกรรมฟุตบอล

ต่างประเทศ โดยฟุตบอลต่างประเทศเร่ิมมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในสังคมไทยครัง้แรกคือการ

แข่งขนัฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) นดัชิงชนะเลิศซึ่งทีมชาติองักฤษชนะทีมชาติเยอมนีตะวนัตก 

4-2 เม่ือปีพ.ศ. 2509 ตอ่มาในปีพ.ศ. 2513 ก็เร่ิมมีการถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลโลกเป็นครัง้แรก 

หลังจากนัน้ก็มีรายการโทรทัศน์เก่ียวกับกีฬาเพิ่มมากขึน้และมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล

สโมสรต่างประเทศตามมา นอกจากนีแ้ล้วผู้ ท่ี มีบทบาทอีกส่วนหนึ่งก็คือส่ือมวลชนด้านกีฬา 

โดยเฉพาะบริษัทสยามสปอร์ตพริน้ติง้จํากดัท่ีมีการจดัทําส่ือสิ่งพิมพ์และส่ือวิทยุ-โทรทศัน์เก่ียวกบักีฬา

อย่างต่อเน่ือง อย่างเช่นนิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์รายสปัดาห์ท่ีวางจําหน่ายมาตัง้แต่พ.ศ. 2518 และ

หนงัสือพิมพ์สตาร์ซอคเก้อร์รายวนัท่ีวางจําหน่ายมาตัง้แตพ่.ศ. 2535 (ทัง้สองฉบบัยงัวางจําหน่ายอยู่

จนถึงปัจจบุนั) ซึ่งกระตุ้นความสนใจในฟุตบอลตา่งประเทศให้เกิดขึน้ในกลุ่มผู้ติดตามชมฟุตบอลชาว

ไทยเป็นจํานวนมากจนกลายเป็นกระแสหลกัของการติดตามชมฟตุบอลสงัคมไทย 

การส่ือสารมวลชนโดยเฉพาะการถ่ายทอด (broadcasting) สดทางโทรทศัน์เป็นปัจจยัสําคญั

ท่ีส่งผลต่อการขยายตวัของวฒันธรรมการชมกีฬา18 ตวัอย่างท่ีสําคญัคือกรณีของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก

                                                           
18 ความพยายาม “ถ่ายทอด” การแข่งขนักีฬามีมาตัง้แต่ยุคท่ีเทคโนโลยีการกระจายภาพและเสียงยงัไม่เติบโตเต็มท่ี ในปี 1911 มี
การถ่ายทอดการแข่งขนัอเมริกันฟุตบอลระดบัมหาวิทยาลยัระหว่างทีม Kansas Jayhawks กับ Missouri Tigers โดยใช้การ
รายงานสถานการณ์ในสนามแขง่ขนัผา่นโทรเลขอย่างตอ่เน่ือง โดยให้ปลายทางเตรียมแบบจําลองของสนามแขง่เอาไว้แล้วมีการจดั
ตําแหน่งของผู้ เลน่ให้ผู้ชมดตูามสถานการณ์ท่ีได้รับรายงาน ซึ่งมีการบนัทึกไว้ว่าผู้ชมมีการร้องเพลงและส่งเสียงเชียร์ราวกบัอยู่ใน
สนามจริงด้วย, ด ูSarah St. John (2011)  
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อังกฤษ (Premier League) ท่ีได้รับความนิยมไปทั่วโลก หลังจากท่ีเน้นการทําตลาดผ่านการ

ถ่ายทอดสดในชว่งทศวรรษ 1990s (รังสรรค์ 2544: 119-127) 

ความนิยมต่อการชมฟุตบอลผ่านการถ่ายทอดทางโทรทศัน์นีใ้นด้านหนึ่งมนัแสดงให้เห็นถึง

ภาวะโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเช่ือมโยงการแขง่ขนัฟตุบอลไปทัว่โลกผา่นเทคโนโลยีการส่ือสาร ขณะเดียวกนั

ในอีกด้านหนึ่งนัน้มนัก็ทําให้การบริโภคฟุตบอลกลายเป็นกิจกรรมท่ีทําผ่านการดเูป็นหลกั และยงัเป็น

การดงึเอาการแข่งขนัฟุตบอลออกมาจากบริบทเชิงพืน้ท่ี (รวมถึงประวตัิศาสตร์) แล้วส่งต่อไปยงัผู้ชม

ในดินแดนห่างไกล การบริโภคกีฬาจึงกลายเป็นการดูกีฬาโดยตวัมันเองอย่างท่ีผู้ชมไม่ได้เช่ือมโยง

บริบทของตนเองเข้ากบัการแขง่ขนัมากนกั19  

5. ยคุอตุสาหกรรมฟตุบอลไทย: การบริโภคฟตุบอลท่ีเตม็ไปด้วยบริบท 

จากเดมิท่ีกระแสความนิยมตอ่ฟุตบอลในสงัคมไทยนัน้อยู่ท่ีการดกูารถ่ายทอดฟุตบอลสโมสร

ตา่งประเทศมาหลายสิบปี แตต่ัง้แตเ่ข้าทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา กระแสความสนใจในฟุตบอลก็เร่ิม

หนัมาสู่ฟุตบอลสโมสรไทย จุดเปล่ียนท่ีสําคญัคือในฤดกูาลแข่งขนั 2552 ท่ีจํานวนผู้ชมการแข่งขัน

ฟุตบอลลีกระดบัสงูสดุอย่าง “ไทยพรีเมียร์ลีก” เพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดด จํานวนผู้ชมท่ีสนามเฉล่ียนดั

ละประมาณ 4,100 คน และกลายเป็นมาตรฐานท่ียืนระยะมาจนถึงปัจจบุนั 

 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
ผู้ ชมรวมทัง้
ฤดกูาล 

ประมาณ 
984,000 

1,132,057 1,399,094 1,475,769 1,657,887 1,915,592 1,940,378 

จํ า น ว น
สโมสร 

16 16 18 18 17 20 18 

จํานวนนดัท่ี
แข่ง 

240 240 306 306 272 380 306 

ผู้ ช ม เ ฉ ล่ี ย
ตอ่นดั 

ประมาณ 
4,100 

4,717 4,572 4,823 6,095 5,041 6,341 

รายได้จาก ประมาณ 63,682,858 100,625,503 119,025,040 133,063,960 164,542,593 159,609,594 

                                                           
19 อย่างเช่นกรณีผู้ ชมชาวไทยท่ีติดตามชมการแข่งขันของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดโดยท่ีไม่จําเป็นต้องเป็นชาวเมือง
แมนเชสเตอร์และไมจํ่าเป็นต้องมีสํานึกทางประวติัศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงตนเองเข้ากบัเมืองหรือสโมสร 
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คา่บตัร 50 ล้าน 

รายได้จาก
สินค้า 

ประมาณ 
24 ล้าน 

35,125,173 56,774,962 52,702,135 68,295,832 73,045,343 66,683,904 

งบประมาณ
ร ว ม ทุ ก
สโมสร 

ประมาณ 
250 ล้าน 

ป ร ะ ม า ณ 
500 ล้าน 

ป ร ะ ม า ณ 
1,000 ล้าน 

ม า ก ก ว่ า 
1,000 ล้าน 

ป ร ะ ม า ณ 
1,500 ล้าน 

ป ร ะ ม า ณ 
2,000 ล้าน 

ป ร ะ ม า ณ 
2,200-2,280 
ล้าน 

ค่ า สิ ท ธ์ิ
ถ่ายทอด 

40 ล้าน 40 ล้าน 200 ล้าน 200 ล้าน 200 ล้าน 600 ล้าน 600 ล้าน 

ตาราง 2.1 สถิตยิอดผู้ชมและรายได้ของการแขง่ขนัไทยพรีเมียร์ลีกฤดกูาล 2552-255820 

สถิตใินฤดกูาลแขง่ขนั 2558 แสดงให้เห็นวา่เฉพาะการแขง่ขนัระดบัไทยพรีเมียร์ลีกมียอดผู้ เข้า

ชมรวมทัง้ปีเกือบ 2 ล้านคน เฉล่ียแล้วในแตล่ะสปัดาห์จะมีผู้ เข้าชมการแข่งขนัมากกว่า 50,000 คน 

และยิ่งเม่ือรวมกบัการแข่งขนัระดบัดิวิชัน่ 1 และ ดิวิชัน่ 2 ท่ีมีจํานวนสโมสรมากกว่าอีกหลายเท่าตวั

แล้ว  ผู้ วิจัยประมาณการว่าโดยเฉล่ียในแต่ละสัปดาห์จะมีผู้ ชมเข้าสนามฟุตบอลไทยมากกว่า 

100,000 คนทั่วประเทศ ยังไม่รวมผู้ ชมทางโทรทัศน์ท่ีกําลังเพิ่มสูงขึน้อย่างรวดเร็วจนฝ่ายจัดการ

แขง่ขนัสามารถสร้างรายได้จากคา่สิทธ์ิการถ่ายทอดหลายพนัล้านบาท21 

ผลการสํารวจของนิด้าโพลช่วงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2558 ระบวุ่า ชาวไทยท่ีติดตามชมฟุตบอล

สโมสรไทยมีมากกว่าฟุตบอลสโมสรองักฤษเป็นครัง้แรก แม้อตัราส่วนผู้ติดตามชมฟุตบอลไทยอาจยงั

ไม่สูงกว่าฟุตบอลอังกฤษมากนัก  แต่ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งจากผลการสํารวจนีก็้ชีใ้ห้เห็นว่า เม่ือ

เปรียบเทียบผลการสํารวจในช่วง 3 ปีหลงัแล้วพบว่าฟุตบอลองักฤษมีผู้ติดตามน้อยลงทุกปี สวนทาง

กับฟุตบอลไทยท่ีมีผู้ ติดตามมากขึน้ทุกปี (นิด้าโพล 2558) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความ

เปล่ียนแปลงท่ีนา่สนใจ 

รากฐานสําคญัของความนิยมในฟุตบอลสโมสรไทยไม่ใช่แค่วงเงินหมุนเวียนและยอดผู้ ชม

จํานวนมากในการแข่งระดบัสูงสดุอย่างไทยพรีเมียร์ลีกเท่านัน้ แตย่งัรวมไปถึงการเกิดขึน้มาของการ

                                                           
20 เรียบเรียงจาก อาจินต์ (2557), สิงห์นก (2557), Thai Premier League (2557), ไทยพบัลิก้า (2558), และมติชนออนไลน์ 
(2558) 
21 คา่สิทธ์ิถ่ายทอดการแขง่ขนัเป็นแหลง่รายได้หลกัอนัหนึ่งของการแขง่ขนัฟุตบอลอาชีพ โดยมกัจะมีการทําสญัญามอบสิทธ์ิให้กบั
ผู้ถ่ายทอดครัง้ละ 3-4 ปี โดยรอบสญัญาของฤดกูาล 2556-2559 ฝ่ายจดัการแข่งขนัฟุตบอลสโมสรไทยได้ค่าตอบแทน 1,800 ล้าน
บาท และรอบสญัญาของปี 2560-2563 ท่ีทําลว่งหน้าไปแล้วนัน้มีคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้เป็น 4,200 ล้านบาท (สยามกีฬา 2558) 
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แข่งขนัฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชัน่ 2 ในปีพ.ศ. 2552 ซึ่งทําให้มีสโมสรฟุตบอลเกิดขึน้กระจายตวัอยู่ทัว่

ประเทศ ปัจจุบนัเกือบทุกจงัหวดัในประเทศไทยล้วนแต่มีสโมสรฟุตบอลตัง้อยู่อย่างน้อยจงัหวดัละ 1 

สโมสร22  

ความแตกตา่งระหวา่งฟตุบอลสโมสรไทยในปัจจบุนักบักระแสความนิยมฟุตบอลตา่งประเทศ

ในชว่งก่อนหน้าคือ การบริโภคฟตุบอลตา่งประเทศมีฐานอยูบ่นการชมการแข่งขนัผ่านการถ่ายทอดสด

หรือติดตามข่าวสารผ่านส่ือเป็นหลกั ในแง่นีแ้ฟนฟุตบอลตา่งประเทศจึงอยู่ในสถานะผู้ชมหรือผู้ดเูสีย

มาก ขณะท่ีความเปล่ียนแปลงของฟุตบอลสโมสรไทยทําให้เกือบทุกจงัหวดัมีสโมสรของตนเอง แฟน

บอลมีโอกาสแสดงออกผ่านการเชียร์ในสนาม ไปจนถึงการท่ีแฟนบอลได้รวมกลุ่มกนัทํากิจกรรมตา่งๆ 

ในแง่นีแ้ฟนบอลไทยจงึสามารถมีสว่นร่วมได้มากกวา่ จนเกิดวฒันธรรมแฟนบอลซึง่มีลกัษณะตา่งๆกนั

ไปในแต่ละสโมสรหรือกระทัง่แต่ละกลุ่ม อย่างเช่นงานศึกษาเก่ียวกับแฟนสโมสรฟุตบอลไทยเร่ือง 

“การใช้ส่ือเพ่ือสร้างและธํารงรักษาอัตลักษณ์ของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี ” ของกุลวิชญ์ 

สําแดงเดช (2551) และ ‚Football culture and politics of localism: A case study of Chonburi 

Football Club‛ ของ Chuenchanok Siriwat (2012) ท่ีชีใ้ห้เห็นว่าปัจจยัสําคญัอนัหนึ่งในการเป็นแฟน

บอลสโมสรชลบรีุ เอฟซีคือความรู้สึกนิยมในท้องถ่ินของชาวชลบรีุ หรืองานเร่ือง “ฟุตบอลแฟนคลบัใน

สงัคมไทยสมยัใหม่: ศกึษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยไูนเต็ด” ของสายชล ปัญญชิต (2553) ท่ี

เสนอว่ากิจกรรมนอกสนามท่ีแฟนบอลทําร่วมกนัก็เป็นปัจจยัหนึ่งของการเป็นแฟนบอล  ซึ่งทัง้หมดนี ้

แสดงให้เห็นได้ว่าการบริโภคฟุตบอลสโมสรไทยนัน้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การดูฟุตบอล แต่มันเป็นการ

บริโภคท่ีเตม็ไปด้วยบริบท 

 

7.2.2 ประวัตศิาสตร์การพนันในสังคมไทย 

การพนนัไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน หากแตก่ารพนนัเป็นกิจกรรมอนัหนึ่งท่ี

ดํารงอยู่มาแต่อดีต และท่ีสําคญัในแต่ละช่วงเวลานัน้การพนนัก็มีความหมายต่อสงัคมในลกัษณะท่ี

เปล่ียนไปตามแตย่คุสมยั 

                                                           
22 ยกเว้นแมฮ่่องสอนและบงึกาฬท่ียงัไมม่ีสโมสรฟตุบอล 
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ก่อนหน้าท่ีสงัคมไทยรวมถึงแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะรับเอาฟุตบอลเข้ามา การพนนัก็มี

บทบาทอยู่ในสังคมมาก่อนแล้ว และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมท่ีนับได้ว่าเป็นการแข่งขันมาอย่าง

ต่อเน่ือง บนัทึกของ John Crawfurd ชาวยุโรปท่ีเดินทางมาในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ช่วงต้น

คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ได้ระบถุึงความนิยมตอ่การพนนัของผู้คนในแถบนีไ้ว้ว่า  

“ชาวหมู่เกาะอินเดีย... หลงใหลการพนนั... วนัที่ติดตลาด ทุกแห่งในประเทศที่มิได้ห้ามการ

พนนัอย่างเด็ดขาด ชายและหญิง คนแก่ และคนหนุ่มสาวแยกกนัไปเป็นกลุ่มๆตามถนนใน

ตลาดเพื่อเล่นพนนั... ลักษณะนิสยัของคนพื้นเมืองดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปอย่างส้ินเชิง

ชั่วขณะหน่ึง เพราะว่ากิริยามรรยาทที่เคร่งขรึม มีความเป็นระเบียบและสงบเสงี่ยมได้

กลายเป็นความกระวนกระวาย ลกุลน และเสียงเอะอะอึกทึก” (Crawfurd 1820, อ้างใน รีด 

2548: 200) 

ขณะท่ีในสงัคมไทยเอง “จดหมายเหต ุลา ลแูบร์: ราชอาณาจกัรสยาม” หรือบนัทึกของ Simon de La 

Loubère ราชทตูจากฝร่ังเศสท่ีเข้ามาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ก็ระบุ

ถึงการพนนัของชาวสยามไว้ว่า กิจกรรมท่ีเป็นการแข่งขนัต่างๆเช่นการวิ่งววัหรือการแข่งเรือนัน้จะมี

การเลน่พนนัอยูด้่วย โดยกลา่วถึงความนิยมและผลของการพนนัตอ่ชาวสยามในช่วงนัน้เอาไว้ว่า “ชาว

สยามรักเล่นการพนนัเสียเหลือเกิน จนกระทัง่ฉิบหายขายตนหรือไม่ก็ขายบตุรธิดาของตน” (เดอะ ลา 

ลแูบร์ 2548: 159) 

แอนโทนี รีด (2548: 200-203) เสนอว่า จากบนัทึกของชาวยุโรปท่ีเข้ามาในแถบเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 16-17 ชีใ้ห้เห็นว่าชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีลกัษณะนิสยั

ท่ีชอบพนนัในการแข่งขนัเกือบทกุประเภท โดยในช่วงแรกๆกิจกรรมการแข่งขนัส่วนใหญ่นัน้มกัจะจดั

ขึน้โดยราชสํานกัอย่างเช่นการแข่งเรือท่ีจดัขึน้เพ่ือเหตผุลทางความเช่ือและยืนยนัสถานะของกษัตริย์ 

ซึง่ก็มกัจะมีการพนนัเป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมด้วย นอกจากนีกิ้จกรรมท่ีมีการแข่งขนัส่วนใหญ่ก็มกัจะ

มีการเล่นพนนั โดยอาจมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัระหว่างกลุ่มดินแดนหมู่เกาะทางตอนใต้ของภูมิภาคท่ี

นิยมการชนไก่กบัดินแดนส่วนแผ่นดินใหญ่ท่ีไม่นิยมกิจกรรมท่ีมีการหลัง่เลือดมากนกัอนัเน่ืองมาจาก

อิทธิพลของศาสนาพทุธแบบเถรวาท 

กระทัง่ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ท่ีการพนนัในสยามเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหวย

และการเล่นพนนัในบอ่นเบีย้ งานเร่ือง Gambling, the State and Society in Thailand, c.1800-
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1945 ของ James A. Warren เสนอว่าในต้นคริสต์วรรษท่ี 19 ท่ีเป็นช่วงแรกของระบบเศรษฐกิจแบบ

เงินตรานัน้ การพนนัเป็นกลไกหนึ่งท่ีรัฐสยามใช้ช่วยในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจแบบเงินตรา เน่ืองจาก

ชว่งนัน้ไพร่มกัจะเลือกเก็บเงินเอาไว้จา่ยแทนการเข้าเดือนจนเงินท่ีหมนุเวียนในตลาดมีน้อย ด้วยเหตนีุ ้

สมยัรัชกาลท่ี 3 และ 4 รัฐจึงออกหวย ซึ่งต้องเล่นด้วยเงิน เพ่ือท่ีจะทําให้ชาวสยามนําเงินออกมาใช้

จ่าย กระทัง่เป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราสามารถเดินหน้าไปได้ (Warren 2013, 

อ้างใน ปรีดี 2557: 129-136) 

งานศกึษาเร่ือง “บอ่นเบีย้ในสงัคมไทย พ.ศ. 2367-2460: การศกึษาเชิงสงัคมวฒันธรรม” ของ 

ณฐัยา อศัวพงษ์อนนัต์ (2548: 61-80) เสนอว่า ในช่วงตัง้แตห่ลงัพ.ศ. 2367 เป็นต้นมา รัฐสยามมี

บทบาทสําคญัในการสนับสนุนการเติบโตขึน้ของกิจการบ่อนเบีย้ 23 เน่ืองจากหลังจากท่ีรายได้จาก

การค้าระบบบรรณาการกบัจกัรวรรดิจีนและการค้าผกูขาดก่อนทําสนธิสญัญาเบาร่ิงลดบทบาทลง รัฐ

จงึหนัมาหารายได้จากภาษีเศรษฐกิจภายในประเทศ ดงัจะเห็นได้จากท่ีสมยัรัชกาลท่ี 3 มีการเก็บภาษี

อากรเพิ่ม 33 อย่าง และสมยัรัชกาลท่ี 4 เก็บเพิ่มอีก 48 อย่าง จากบทบาทดงักล่าวทําให้จากเดิมท่ี 

พ.ศ. 2379 ในกรุงเทพฯมีบ่อนเบีย้ประมาณ 100 แห่ง แตเ่ม่ือเข้าสู่ช่วงต้นรัชกาลท่ี 5 ก็มีบ่อนเบีย้

เพิ่มขึน้เป็น 413 แห่ง และภาษีอากรจากกิจการบอ่นเบีย้ก็เป็นหนึ่งในแหล่งรายได้สําคญัของรัฐสยาม 

อย่างไรก็ดี เม่ือสยามเปิดรับเอาแนวคิดเร่ืองความเจริญแบบตะวนัตกเข้ามามากขึน้ประกอบกบัท่ีเกิด

ปัญหาอาชญากรรมอนัเน่ืองมาจากการพนนับอ่ยครัง้ขึน้ ก็ทําให้รัฐสยามเร่ิมเปล่ียนวิธีคิดเก่ียวกบัการ

จดัการกับกิจการบ่อนเบีย้ หลงัพ.ศ. 2430 รัฐสยามเร่ิมหนัมาจํากัดจํานวนบ่อนเบีย้ลง จนในพ.ศ. 

2434 เหลือบ่อนเบีย้ในกรุงเทพฯเพียงแค่ 16 แห่งเท่านัน้ แม้ว่าในช่วงแรกรัฐสยามจะยังคงให้

ความสําคญักับรายได้จากอากรบ่อนเบีย้อยู่24 แต่เม่ือรัฐเร่ิมสามารถหารายได้จากส่วนอ่ืนโดยเฉพาะ

กิจการฝ่ินและการทํานาท่ีกําลงัเฟ่ืองฟขูึน้มาได้แล้ว รายได้จากบอ่นเบีย้ก็ลดความสําคญัลงจน กิจการ

บอ่นเบีย้ลดจํานวนลงเร่ือยๆ กระทัง่ในปีพ.ศ. 2459 ก็มีการประกาศยกเลิกบอ่นเบีย้พร้อมทัง้ห้ามเล่น

การพนนัท่ีเคยมีในบอ่นเบีย้ และมีผลในทางปฏิบตัิในปีตอ่มา (พ.ศ. 2460) อนันบัได้ว่าเป็นจดุสิน้สุด

ยคุเฟ่ืองฟขูองบอ่นเบีย้ในสงัคมไทย 

                                                           
23 การพนนัท่ีเลน่เป็นหลกัในบอ่นเบีย้ได้แก่ ถัว่ โปป่ัน โปกํา เป็นต้น 
24 โดยปรับไปเป็นการเก็บภาษีอากรอย่างเข้มงวดเป็นระบบมากขึน้ ทําให้ในช่วงแรกท่ีลดจํานวนบ่อนเบีย้ลงไปแล้วนัน้แต่ก็ยงัคงมี
รายได้จากภาษีอากรบอ่นเบีย้ในจํานวนมากอยู่ 
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ส่วนการเล่นการพนนัในกิจกรรมประชนัแข่งขนัในสงัคมไทยก็มีมาอย่างยาวนาน ดงัท่ีลา ลู

แบร์เคยบนัทกึไว้ถึงการพนนัวิ่งววัและแขง่เรือ บทความ ‚การเมืองเร่ืองชกัว่าว: การให้ความหมายใหม่

ตอ่การเลน่วา่วพนนัในสมยัรัชกาลท่ี 5‛ ของปรีดี หงส์ต้น (2553: 144-155) ชีใ้ห้เห็นถึงบทบาทของการ

พนนัในกีฬาชกัวา่ววา่แตเ่ดมินัน้การชกัวา่วเป็นพิธีกรรมของราชสํานกั จนช่วงรัชกาลท่ี 4-5 เม่ือการชกั

ว่าวเร่ิมลดบทบาทในแง่พิธีกรรมลงและมีการจดัแข่งขนัมากขึน้โดยเฉพาะในหมู่ชนชัน้นํา  การแข่งชกั

วา่วก็เร่ิมมีนยัยะของการพนนัเข้ามาเก่ียวข้องมากขึน้ แตห่ลงัจากนัน้การเล่นว่าวก็ลดมิติทางการพนนั

ลงไป 

หากพิจารณามิตทิางประวตัิศาสตร์ของการพนนัในสงัคมไทย จะเห็นได้ว่าในด้านหนึ่งนัน้การ

พนันเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมมาอย่างต่อเน่ือง แต่ในอีกด้านหนึ่งนัน้บทบาทของการพนันก็

เปล่ียนแปลงไปตามแต่บริบทสังคม จากช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 16-17 ท่ีพิธีกรรมของราชสํานักซึ่ง

กิจกรรมท่ีเป็นการแขง่ขนัอยูด้่วยก็มกัจะมีการเลน่พนนั ตอ่มาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 การพนนัก็

ถกูรัฐสยามใช้ทัง้ในแง่ของการกระตุ้นการใช้เงินตราในชว่งแรกของการเร่ิมเศรษฐกิจระบบเงินตรา และ

การใช้เป็นแหล่งรายได้ของรัฐในยุคเฟ่ืองฟูของบ่อนเบีย้ ก่อนท่ีต่อมาเม่ือรัฐมีแหล่งรายได้อ่ืนมา

ทดแทนแล้ว การพนนัก็ถกูยกเลิกไป 

 

7.2.3 การพนันฟุตบอลในสังคมไทยจากมิตทิางประวัตศิาสตร์ 

ตัง้แต่ท่ีฟุตบอลเข้ามาในสงัคมไทยความหมายของการบริโภคฟุตบอลก็เปล่ียนรูปมาตลอด 

นบัตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4-5 อนัเป็นช่วงแรกท่ีฟุตบอลถกูนําเข้าสู่สยามและเล่นกนัในกลุ่มชนชัน้สงูใน

ฐานะกีฬาสมยัใหม่อนัเป็นสญัลกัษณ์ของความศิวิไลซ์ จนถึงช่วงต่อมาท่ีมีการปฏิรูประบบการศกึษา

สมยัใหม่ทําให้ฟุตบอลเร่ิมแพร่หลายให้คนทัว่ไปได้บริโภคฟุตบอลด้วยการเล่นฟุตบอลผ่านโรงเรียน 

กระทัง่ต่อมาเม่ือเทคโนโลยีการส่ือสารพฒันาขึน้ในช่วงทศวรรษ 2510-20 ความนิยมบริโภคฟุตบอล

ตา่งประเทศผา่นการดก็ูกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมในสงัคมไทย  
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หลกัฐานท่ีกลา่วถึงการพนนัฟตุบอลในสงัคมไทยมีมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 6 โดยบทความเร่ือง 

“ระวงัพีพนนั” ของอศัวพาหุ25ได้เขียนเตือนถึงการพนนัฟตุบอลไว้ว่า  

“เมื่อเร่ิมมีการเล่นฟตุบอลส าหรับรางวลัถ้วยทอง ข้าพเจ้าหวงัอยู่ว่าจะได้เห็นการเล่นอย่าง

สนกุเกิดข้ึนในเมืองไทยอย่างหน่ึง ซ่ึงจะไม่มีการพนนัพร้อมด้วยผลร้ายต่างๆแห่งการพนนั 

เพราะในพระราชปรารภที่พิมพ์ไว้ในสมุดระเบียบของกรรมการฟตุบอลถ้วยทองหลวงนัน้มี

ข้อความชัดอยู่ว่า “ฟตุบอลเป็นการเล่นอย่างดี เพราะไม่มีการพนนั” แต่ครั้นเร่ิมเล่นไปได้

หน่อย มีข่าวมากระทบหูข้าพเจ้ามากข้ึนทุกทีว่ามีการพนนัต่อรองกนัอย่างมากๆ เช่น มีราย

หน่ึงพนนัเอาเบียร์ 1 ขวด ต่อ 10 หีบ ว่าพวกโรงเรียนนายเรือจะชนะ ...เพราะฉะนัน้ ข้าพเจ้า

หวงัใจว่า บรรดาคนไทยที่ชอบดูฟตุบอลโดยเชิงนกัเลงกรีฑาแท้ๆจะชวนกนัเปล่งเสียงให้ดงั

พร้อมกนั ติเตียนคนทีจ่ะมาเอาสนามฟตุบอลเป็นบ่อน หรือทีช่มุนมุซ่องจรจดัและนกัเลงหวัไม้ 

ถ้าไม่ตดัรอนเสียแต่เดี๋ยวนี ้ในไม่ช้าจะไม่ได้ดูฟตุบอลดีจริงๆ” (อศัวพาห ุ2458, อ้างในจิรัฏฐ์ 

2543: 23-25) 

 

แตอ่ยา่งไรก็ดีการพนนัฟตุบอลในสมยันัน้ก็ดจูะยงัไมไ่ด้แพร่หลายหรือกลายเป็นปัญหามากนกั 

 การพนนัฟุตบอลกลายเป็นสิ่งท่ีถูกมองว่าเป็นปัญหาสงัคมอย่างจริงจงัในช่วงปลายทศวรรษ 

2530 ถึงต้นทศวรรษ 2540 โดยอาจพิจารณาได้จากจํานวนงานวิจยัเก่ียวกบัการพนนัฟุตบอลท่ีเร่ิมมี

ในช่วงเดียวกันนี ้โดยจากการสืบค้นงานวิจยัในกลุ่มดงักล่าว ผู้ วิจยัพบว่างานวิจัยเก่ียวกับการพนัน

ฟตุบอลในสงัคมไทยชิน้แรกๆคือบทความวิจยัเร่ือง “พนนัฟุตบอล: การเส่ียงโชคของชนชัน้กลาง” ของ

นวลน้อย ตรีรัตน์ (2539: 429-462) และหลงัจากนัน้ก็มีวิทยานิพนธ์ งานวิจยั หรือบทความวิชาการ

เก่ียวกับการพนันฟุตบอลอีกจํานวนมากเกิดขึน้ เช่นสารนิพนธ์เร่ือง “การเสนอเนือ้หาเร่ืองฟุตบอล

ต่างประเทศในหนังสือพิมพ์กีฬากับปัญหาการพนันฟุตบอล” ของศุภศกัดิ์ ตระการรัตนกุล (2540), 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การบงัคบัใช้กฎหมายการพนนั: ศึกษากรณีการพนนัผลการแข่งขนัฟุตบอล” ของ

องอาจ ชยัเพชรโยธิน (2541), หรือบทความวิจยัเร่ือง “การพนนัฟุตบอล” ของพินิต วงษ์ย่ีกุล (2546: 

337-381) และงานศกึษาชิน้อ่ืนๆท่ีตามมาอีกเป็นจํานวนมาก 

                                                           
25 นามแฝงของรัชกาลท่ี 6 



94 
 

การเกิดขึน้มาของงานศึกษาเก่ียวกับการพนนัฟุตบอลนีแ้สดงให้เห็นอย่างชดัเจนถึงการเร่ิม

มองว่าการพนนัฟุตบอลเป็นปัญหาท่ีอย่างน้อยท่ีสดุต้องทําความเข้าใจอย่างจริงจงั งานหลายชิน้ระบุ

ตรงกันว่าปัจจัยท่ีสนบัสนุนให้การพนันฟุตบอลขยายตวัอย่างรวดเร็วในสงัคมไทยคือเทคโนโลยีการ

ส่ือสารท่ีพฒันาขึน้ ทัง้การรายงานข่าว การถ่ายทอดสด ไปจนถึงอินเทอร์เน็ต (นวลน้อย 2539: 452-

457; พินิต 2546: 352-355) 

งานศกึษาของเนตรนภา ประกอบกิจ (2545: 288-316) แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง

การขยายตวัของการถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลตา่งประเทศกบัการขยายตวัของการพนนัฟุตบอล

ในสงัคมไทยได้อย่างชดัเจน โดยเนตรนภาชีใ้ห้เห็นว่า แม้ตัง้แต่พ.ศ.2509 จะมีส่ือท่ีรายงานข่าวการ

แข่งขันฟุตบอลต่างประเทศมาท่ีสังคมไทยแล้วแต่ก็ยังไม่มีการเล่นการพนันมากนัก เน่ืองจากการ

เผยแพร่ภาพส่วนใหญ่ยงัคงนําเสนอเป็นภาพบนัทึกการแข่งขนั26 จนกระทัง่ในการแข่งขนัฟุตบอลโลก

พ.ศ.2529 การพนนัฟุตบอลก็เร่ิมแพร่หลายในสงัคมไทยและในส่ือสิ่งพิมพ์ก็เร่ิมมีการกล่าวถึงอตัรา

ต่อรองการพนนัแบบเอเชีย (asian handicap) ซึ่งเป็นอตัราต่อรองท่ีได้รับความนิยมในสงัคมไทย 

คอลมัน์ “ชมุทางนกัเส่ียงโชค” ในหนงัสือพิมพ์สยามกีฬาฉบบัวนัท่ี 22 มิถนุายนพ.ศ.2529 ท่ีเขียนโดย 

“เปาบุ้นจิน้”27ระบวุา่  

“ขณะนีว้งการเดิมพนัมีหลายรูปแบบเหลือเกิน พวกปัญญาชนและผ่านเมืองนอกเมืองนาเขาก็

เล่นกนัแบบฝรั่ง มีการตัง้เป็น “พูล” หรือที่บ้านเราเรียกว่า “โต๊ด” ...แต่พูลก็มีหลายรูปแบบ 

นกัเรียนเก่าอเมริกาก็แบบหน่ึง นกัเรียนเก่าองักฤษก็อีกแบบหน่ึง แต่ที่ฮิตที่สดุก็เล่นกนัแบบ

ไทยๆเข้าใจง่ายดี ต่อ 5-4 3-2 ต่อคร่ึงลูกหรือต่อ 1 ลูก ...ที่เล่นแบบภาพรวมก็มี บางแห่งเอา

ยโุรปไม่ไดแ้ชมป์ต่อ 7-4 ...ถา้จะเล่นใหส้นกุตอ้งไปเมืองจนัท์ ทีน่ ัน่มีถ่ายทอดสด มีการออกตวั

และลุน้กนัน่าจอ”28 

                                                           
26 ตัง้แตพ่.ศ. 2509 สื่อสิ่งพิมพ์ไทยก็มีการนําเสนออตัราตอ่รองการพนนัแล้ว แตเ่ป็นการนําเสนออตัราตอ่รองแบบยุโรป เช่นพาดหวั
หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบบัวนัท่ี 8 มิถุนายนพ.ศ. 2513 ท่ีว่า “ในด้านการต่อรองหรือตลาดพนนัครัง้แรก หลงัจากจบัสลาก บราซิล
เตง็หนึ่งจ่ายสามตอ่ องักฤษอนัดบัสองจ่ายเจ็ดตอ่” 
27 เนตรนภาระบวุา่ เปาบุ้นจิน้คือนามแฝงของพิศณ ุนิลกลดั 
28 เนตรนภาระบวุา่ เหตท่ีุ “ถ้าจะเลน่ให้สนกุต้องเมืองจนัท์” หรือจนัทบรีุก็เพราะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการถ่ายทอดสดโดยรับสญัญาณภาพ
จากจานรับสญัญาณดาวเทียม   
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การพนนัฟุตบอลยิ่งแพร่หลายและได้รับความนิยมมากขึน้ไปอีกในการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี

พ.ศ.2533 ท่ีมีการถ่ายทอดสดมากถึง 41 นดั (จากทัง้หมด 52 นดั) มีบนัทกึว่าในช่วงนัน้เจ้ามือรับพนนั

ฟุตบอลหลายคนได้เปิดห้องสูทของโรงแรมม่านรูดชัน้ดีย่านถนนรัชดาภิเษกเพ่ือเปิดให้ลูกค้าได้มา

พนนัและดื่มเหล้าดกูารถ่ายทอดสดฟตุบอล เก็บคา่หวัคนละ 300 บาทและหกัหวัคิวจากผู้ ท่ีเล่นได้ร้อย

ละ 5 สว่นสถานบนัเทิงหลายแหง่ก็จดัให้มีจอโทรทศัน์ขนาดใหญ่สําหรับถ่ายทอดสดการแข่งขนั เม่ือถึง

การแข่งขนัฟุตบอลโลกพ.ศ.2537 ก็ปรากฏโต๊ะรับพนันฟุตบอลกระจายไปตามพืน้ท่ีเศรษฐกิจของ

กรุงเทพฯรวมถึงหวัเมืองขนาดใหญ่อย่างเชียงใหม่และหาดใหญ่29 ซึ่งในช่วงนัน้ก็เร่ิมมีโต๊ะท่ีรับพนัน

ฟตุบอลอยา่งตอ่เน่ืองโดยเฉพาะฟตุบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษท่ีมีการถ่ายทอดสดเป็นประจําทกุสปัดาห์ 

 จากท่ีกล่าวมานีจ้ะเห็นได้ว่าการเติบโตขึน้มาของการพนนัฟุตบอลในสงัคมไทยนัน้วางอยู่บน

ฐานของการพนันฟุตบอลต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุคท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารพฒันาขึน้ทําให้การ

ถ่ายทอดสดการแข่งขนัแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งทําให้เกิดยุคสมยัท่ีคนในสงัคมไทยบริโภคฟุตบอล

ผ่านการ “ดู” เป็นหลัก การพนันฟุตบอลในสังคมไทยจึงโตขึน้มาโดยสัมพันธ์อยู่กับการดูการ

ถ่ายทอดสดฟุตบอลซึ่งในแง่หนึ่งมันคือการบริโภคฟุตบอลท่ีถูกดึงออกมาจากบริบทเชิงพืน้ท่ีและ

ประวัติศาสตร์ ขณะท่ีการบริโภคฟุตบอลสโมสรไทยท่ีได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ในช่วงหลังนีเ้ป็นการ

บริโภคท่ีเต็มไปด้วยบริบท ดงันัน้แล้วการจะทําความเข้าใจตําแหน่งแห่งท่ีของการพนนัในวฒันธรรม

แฟนบอลไทยจึงควรพิจารณาถึงการเกิดขึน้มาของ “สนาม” ในการบริโภคฟุตบอลไทยท่ีอาจต่าง

ออกไปจากการบริโภคฟตุบอลตา่งประเทศในยคุก่อนหน้าด้วย 

 

7.3 การบริโภคฟุตบอลไทย   

หากเปรียบเทียบระหว่างการติดตามชมฟุตบอลต่างประเทศกับฟุตบอลไทย (ของคนใน

สงัคมไทย) แล้ว ความแตกตา่งสําคญัประการหนึ่งคือการติดตามฟุตบอลต่างประเทศนัน้เป็นการชม

การแขง่ขนัผา่นส่ือโดยเฉพาะการถ่ายทอดสดเป็นหลกั ขณะท่ีการติดตามฟุตบอลไทยนัน้แฟนบอลมกั

ไปท่ีสนามแข่ง ประกอบกับท่ีสโมสรฟุตบอลไทยมกัเป็นสโมสรประจําจงัหวดัซึ่งแฟนบอลสามารถโยง

                                                           
29 พืน้ท่ีภาคใต้นบัได้วา่เป็นอีกศนูย์กลางของการเล่นพนนัฟุตบอลขนาดใหญ่ เน่ืองจากมีเครือข่ายอยู่กบัโต๊ะพนนัในมาเลเซียและ
สิงคโปร์ 
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ตนเองเข้ากับความเป็นตัวแทนของสโมสรได้มากกว่าสโมสรต่างประเทศ ในแง่นีก้ารบริโภคฟุตบอล

สองแบบนีจ้ึงมีลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างกันอยู่ อาจกล่าวได้ว่าการบริโภคฟุตบอลต่างประเทศ

นัน้เป็นการบริโภคเกมการแขง่ขนัหรือเป็นการบริโภคด้วยการดเูป็นหลกั ขณะท่ีการบริโภคฟุตบอลไทย

ประกอบไปด้วยกิจกรรมจํานวนมากท่ีแฟนบอลทํารวมถึงลกัษณะความเป็นตวัแทนของสโมสรท่ีแฟน

บอลมีบริบทร่วม ทําให้การบริโภคฟุตบอลไทยนัน้มีความหมายท่ีมากกว่าการดูฟุตบอล 30 หรืออาจ

เรียกได้วา่เป็นการบริโภคท่ีเตม็ไปด้วยบริบท  

   ด้วยลกัษณะของการบริโภคท่ีเต็มไปด้วยบริบทดงักล่าวทําให้นอกจากบริโภคด้วยการดแูล้ว 

แฟนบอลไทยยังบริโภคฟุตบอลในอีกหลากหลายลักษณะ เช่นบริโภคฟุตบอลในฐานะตวัแทนของ

ท้องถ่ิน, ในฐานะชมุชนรูปแบบใหม,่ ในฐานะพืน้ท่ีของผู้ชาย, หรือในฐานะพืน้ท่ีแสดงออก31 

 

7.3.1. การบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของท้องถิ่น 

ปัจจุบนัเกือบทุกจังหวัดมีสโมสรฟุตบอลตัง้อยู่อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สโมสร แม้ในทาง

กฎหมายแล้วสโมสรจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่ช่ือสโมสรก็มักจะมาจากช่ือจังหวัดหรือท้องถ่ินท่ี

สโมสรตัง้อยู่ ทําให้สโมสรมีลักษณะเป็นเสมือนตวัแทนของท้องถ่ิน งานศึกษาเก่ียวกับฟุตบอลไทย

หลายชิน้เสนอไปในทางเดียวกนัวา่ความนิยมในสโมสรท้องถ่ินเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิดกระแสนิยม

ฟตุบอลไทย (กลุวิชญ์ 2551; ภิญญพนัธุ์ 2552) ในกรณีของแฟนบอลบริเวณกรุงเทพฯนัน้ นอกจากจะ

มีสโมสรท่ีช่ือโยงถึงกรุงเทพฯอย่างเช่น “แบงคอก ยูไนเต็ด” และ “บางกอก เอฟซี” แล้ว ยังมีกรณีท่ี

สโมสรเป็นตวัแทนของย่านด้วยคือกรณีของสโมสร “การท่าเรือไทย เอฟซี” นอกจากนีย้งัมีกรณีเฉพาะ

อีกรูปแบบหนึ่งคือกลุ่มท่ีเรียกว่า “แฟนบอลพลดัถ่ิน” ซึ่งทัง้สองกรณีนีแ้สดงถึงการบริโภคฟุตบอลใน

ฐานะตวัแทนของท้องถ่ินได้เป็นอยา่งดี  

                                                           
30 ตวัอย่างของกรณีนีอ้าจสะท้อนได้ผ่านคําอธิบายของแฟนบอลไทยท่ีมีบทบาทเป็นผู้ นําเชียร์ ผู้ นําเชียร์เหล่านีต้้องหันหน้าเข้า
อฒัจนัทร์-หนัหลงัให้กบัสนามฟตุบอลเพื่อกระตุ้นให้แฟนบอลคนอื่นๆร้องเพลงเชียร์ ทําให้พวกเขาแทบจะไมเ่ห็นเกมการแข่งขนัเลย 
แตพ่วกเขาก็เลือกท่ีจะรับบทบาทนี ้หรืออย่างกรณีท่ีแฟนบอลถกูลงโทษห้ามเข้าไปในสนาม แตห่ลายๆครัง้ก็มีแฟนบอลจํานวนมาก
มาท่ีสนามและจบักลุม่กนัร้องเพลงเชียร์อยู่ข้างสนาม ทัง้ท่ีจริงๆแล้วพวกเขาก็สามารถดกูารถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ได้, ดปูระเด็น
นีเ้พิ่มได้ท่ี “เป็นแฟนบอลมนัมีอะไรมากกว่าดบูอล: ปฏิบติัการสร้างวฒันธรรมของการมีส่วนร่วมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย” อา
จินต์ (2555: 69-104)  
31 อย่างไรก็ดี การบริโภคบางลกัษณะก็อาจพบได้ในกลุม่คนไทยท่ีนิยมฟตุบอลตา่งประเทศ แต่มีปริมาณและความเข้มข้นน้อยกวา่ 
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กรณีที่ 1: แฟนสโมสรการท่าเรือฯกับความเป็นชาวคลองเตย 

 สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซีก่อตัง้ขึน้เม่ือพ.ศ.2510 ในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย32 และส่งทีมเข้าร่วมในการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆแล้วประสบ

ความสําเร็จเป็นจํานวนมากจนเป็นท่ีรู้จกัของแฟนบอลไทย ปัจจบุนัสโมสรท่าเรือมีสถานะเป็นสโมสร

ฟุตบอลอาชีพ ใช้สนามแข่งขนัช่ือแพท สเตเดียม (PAT stadium33) ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของการท่าเรือฯ

บริเวณเขตคลองเตย กรุงเทพฯ ดงันัน้แล้วเพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจบริบทเชิงพืน้ท่ีของสโมสรท่าเรือ จึง

ต้องกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการท่าเรือฯกับชุมชนคลองเตยท่ีเก่ียวพนัแบบแยกจากกันได้ยาก

ด้วย 

 การทา่เรือฯกบัคลองเตย34 

 ในชว่งทศวรรษ 2480 รัฐบาลไทยมีแผนจะก่อสร้างท่าเรือเพ่ือขนส่งสินค้าบริเวณคลองเตย จึง

เวนคืนท่ีดินประมาณ 2,500 ไร่ แตร่ะหว่างนัน้ได้เกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนโครงการหยุดชะงกัไป

ช่วงหนึ่ง ทําให้เร่ิมมีคนอพยพเข้ามาอยู่อาศยัในบริเวณท่ีเวนคืน ก่อนท่ีต่อมาในปี 2490 จะเร่ิมมี

ก่อสร้างอีกครัง้ แตด้่วยงบประมาณท่ีมีจํากดัทําให้การท่าเรือฯใช้ท่ีดินไปเพียงประมาณ 400 ไร่ เกิดมี

ท่ีดนิวา่งเปลา่จํานวนมาก จงึมีคนเข้ามาอยูอ่าศยัและใช้ประโยชน์จากท่ีดินวา่งเปล่ามากขึน้ 

 จนในปี 2494 รัฐบาลได้ออกพระราชบญัญตักิารทา่เรือแห่งประเทศไทย พทุธศกัราช 2494 ตัง้

การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจในสงักัดกระทรวงคมนาคม  หลงัจากท่ีมีการก่อสร้างและ

ดําเนินกิจการท่าเรือคลองเตยแล้ว ทําให้บริเวณนัน้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจ มีโรงงานและตลาด

ขนาดใหญ่ รวมถึงเม่ือมีการก่อสร้างขยายท่าเรือก็ยิ่งทําให้มีคนเข้ามาอยู่อาศยัและทํางานในบริเวณนี ้

มากขึน้ ซึ่งงานท่ีผู้ อพยพทําส่วนใหญ่ก็จะเก่ียวข้องกับการก่อสร้างท่าเรือหรือกิจการทางเรือต่างๆ  

โดยเฉพาะผู้อพยพจากต่างจงัหวดัท่ีเข้ามาหางานทําเน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีพกัอาศยัราคาถูกและใกล้

                                                           
32 จากนีไ้ปจะเรียกสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซีว่า “ท่าเรือ” หรือ “สโมสรท่าเรือ” และเรียกการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่า “การ
ท่าเรือฯ” 
33 PAT มาจากอกัษรย่อของ Port Authority of Thailand ซึง่เป็นช่ือในภาษาองักฤษของการท่าเรือฯ 
34 ข้อมลูในสว่น “การท่าเรือฯกบัคลองเตย” นีเ้รียบเรียงจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย (มปป.), สมพงษ์ พดัปุย (2554),และ วิชยั 
รูปขําดี เฉลิม เกิดโมลี และสงัคม คณุคณากรสกลุ (2550)  
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แหล่งงาน ทัง้ท่ีเป็นการสร้างท่ีพกัอาศยัแบบชัว่คราวและถาวร ซึ่งโดยมากเป็นการเข้าไปอยู่อาศยัใน

พืน้ท่ีวา่งเปลา่ท่ีตามกฎหมายแล้วเป็นท่ีดนิของการทา่เรือฯ  

 ช่วงประมาณปี 2500-2511 จํานวนคนท่ีย้ายเข้ามาอาศยัมีจํานวนมากโดยไม่ได้มีการวาง

โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเหมาะสม ทําให้เกิดเกิดเป็นชุมชนแออดัขนาดใหญ่ขึน้ ในช่วงนีก้ารท่าเรือฯเร่ิมไล่

รือ้ท่ีอยู่อาศยัของชาวบ้าน กระทัง่ในช่วงปี 2515 มีการไล่รือ้ครัง้ใหญ่ ทางด้านชาวบ้านก็มีการรวมตวั

ตอ่สู้ เพ่ือเรียกร้องสิทธิในการอยู่อาศยั กระทัง่เกิดการฟ้องร้องและการท่าเรือฯชนะคดี ทําให้ชาวบ้าน

จํานวนหนึง่ถกูจบักมุในข้อหาบกุรุก หลงัจากนัน้ก็มีความพยายามไล่รือ้ครัง้ใหญ่ๆอีกหลายครัง้ ซึ่งชาว

คลองเตยก็พยายามรวมกลุม่กนัเรียกร้องสิทธิในการอยูอ่าศยัมาตลอด 

 แฟนบอลท่าเรือชาวคลองเตยสูงอายุเคยเล่าให้ผู้ วิจยัฟังถึงประสบการณ์ถูกไล่รือ้ว่าเขาเคย

ประสบกบัการไล่รือ้มาหลายครัง้ แม้จะไล่เรียงลําดบัเหตกุารณ์ได้ไม่แม่นยํานกั แต่ความทรงจําท่ีดจูะ

ชดัเจนท่ีสดุของชาวคลองเตยเก่ียวกบัการไลรื่อ้คือการเกิดไฟไหม้ในชว่งท่ีมีการพยายามไลรื่อ้ 

 จากความสัมพันธ์ระหว่างการท่าเรือฯกับผู้ คนท่ีอาศัยอยู่บริเวณคลองเตยท่ีมีต่อกันมา

ยาวนาน ทัง้ในแง่ของการเป็นแหล่งงาน ท่ีอยู่อาศยั ไปจนถึงสถานะระหว่างผู้ ไล่ รือ้กับผู้ถูกไล่รือ้ดงัท่ี

กล่าวไปนัน้ ไม่ว่าจะในทางลบหรือบวกมนัก็สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างชาวคลองเตยกบัการท่าเรือฯ

ขึน้มาด้วยระยะเวลายาวนานหลายสิบปี 

 สโมสรการทา่เรือ เอฟซี 

 เดิมสโมสรท่าเรือมีสถานะเป็นสโมสรฟุตบอลกึ่งสมคัรเล่น-กึ่งอาชีพภายใต้การเป็นส่วนหนึ่ง

ของการท่าเรือฯมาตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ จนเม่ือปี 2552 ได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการแข่งขัน

ฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย โดยข้อบงัคบัท่ีสําคญัข้อหนึ่งคือทกุๆสโมสรในไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีก

ระดบัสงูสดุต้องจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลและดําเนินการในลกัษณะของธุรกิจท่ีแสวงหากําไร ด้วยเหตุ

นีจ้ึงทําให้พิเชฐ มัน่คงซึ่งขณะนัน้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารระดบัสูงของการท่าเรือฯจดทะเบียนตัง้

บริษัทช่ือ “บริษัท ทา่เรือไทย จํากดั” เพ่ือดําเนินงานสโมสรท่าเรือฯ ทําให้ในทางกฎหมายแล้วนบัได้ว่า

สโมสรท่าเรือเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพ โดยงบประมาณในการดําเนินงานส่วนหนึ่งมาจากการ

สนับสนุนของการท่าเรือ และกลุ่มธุรกิจท้องถ่ินอย่างเช่นบริษัท Legal Professional ซึ่งทําธุรกิจ

เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์บริเวณคลองเตย 
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 หลังพิเชฐออกจากตําแหน่งประธาน ผู้บริหารคนต่อๆมารวมถึงผู้ สนับสนุนทางการเงินราย

ใหญ่ของท่าเรือก็มักจะเป็นกลุ่มทุนหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่าเรือ, กิจการขนส่งทางเรือ, หรือ

คลองเตยแบบเดียวกบัสมยัของพิเชฐเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวรพงษ์ ตนัติเวชยานนท์เจ้าของบริษัทซุปเปอร์

ริช (แบงคอ็ก) จํากดั ท่ีทํากิจการเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนเงินตรา35 ไปจนถึงคํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง (ซึ่ง

ขณะนัน้ดํารงตําแหนง่ผู้บญัชาการตํารวจนครบาล) กบัตรีลพุธ์ ธูปกระจา่งลกูชายของคํารณวิทย์ 

กระทัง่ต้นปี 2558 มีการเปล่ียนประธานสโมสรมาเป็นนวลพรรณ ล่ําซํา จากตระกลู “ล่ําซํา” 

กลุ่มทุนใหญ่ระดบัประเทศ ปัจจุบนันอกจากประธานสโมสรท่าเรือแล้วนวลพรรณยังดํารงตําแหน่ง

กรรมการผู้จดัการบริษัทเมืองไทยประกนัภยัจํากดัและมีธุรกิจอ่ืนๆอีกจํานวนหนึ่ง  แม้ว่าธุรกิจของนวล

พรรณและตระกูลล่ําซําในปัจจบุนัจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการท่าเรือหรือคลองเตยโดยตรง แต่ก็อาจ

กล่าวได้ว่านวลพรรณและตระกลูล่ําซํามีสมัพนัธ์บางด้านอยู่กับการท่าเรือคือเม่ือปี 2529-2534 โพธิ

พงษ์ ล่ําซํา พอ่ของนวลพรรณเคยเป็นคณะกรรมการบริหารการทา่เรือมาก่อน (ปิตศิกัดิ ์2558) 

 ด้วยสถานท่ีตัง้ของสนามทําให้แฟนบอลกลุ่มหลักของท่าเรือเป็นคนท่ีอาศัยอยู่บริเวณ

คลองเตย จนแฟนบอลท่าเรือมกัจะถูกเรียกจากส่ือว่า ‚Klongtoey army‛ แต่ถึงท่ีสดุแล้วแฟนบอล

ท่าเรือก็ไม่ได้เป็นคนคลองเตยไปเสียทัง้หมด ประมาณคร่ึงหนึ่งของแฟนท่าเรือเป็นคนคลองเตย 

นอกจากนัน้เป็นคนท่ีอาศยัอยู่บริเวณอ่ืน รวมทัง้ชาวตา่งชาติซึ่งนบัได้ว่าท่าเรือเป็นสโมสรไทยท่ีมีแฟน

ชาวตา่งชาตมิากเป็นลําดบัต้นๆ 

แฟนทา่เรือส่วนมากเป็นเพศชาย มีทัง้ท่ีมาคนเดียว มากบัเพ่ือน และมากบัครอบครัว มีความ

หลากหลายของช่วงอายุตัง้แตเ่ด็กไปจนผู้สงูอายุ (ส่วนหนึ่งเพราะสโมสรไม่เก็บค่าเข้าชมจากเด็ก ทํา

ให้มีเด็กเข้ามาชมการแข่งขนัจํานวนมาก) แต่โดยมากจะอยู่ในวยัทํางาน ส่วนใหญ่ทํางานประจํา มี

จํานวนพอสมควร (โดยเฉพาะท่ีเป็นชาวคลองเตย) ท่ีทํางานเก่ียวข้องกบักิจการเก่ียวกบัการค้าทางเรือ 

แม้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ทํางานในตําแหน่งระดบัสงูแตก็่ไม่ได้จดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีรายได้ต่ํา เพราะอย่างน้อย

ท่ีสดุคนกลุม่นีก็้มีศกัยภาพมากพอตอ่รายจา่ยในการชมการแขง่ขนัฟตุบอลและด่ืมกินสงัสรรค์ โดยการ

ไปท่ีสนามแตล่ะครัง้จะต้องเสียคา่ใช้จ่ายประมาณ 500 บาท (และอาจมากกว่านีใ้นกรณีของนดัเยือน

ท่ีต้องเดนิทางไกล) รวมถึงเสือ้สโมสรท่ีราคาเกือบพนับาท 
                                                           
35 วรพงษ์เคยสมคัรสส.เขตคลองเตยในสงักดัพรรคเพื่อไทยเมื่อการเลือกตัง้ปี 2554 ขณะท่ีเป็นประธานสโมสรท่าเรือ แต่ไม่ได้รับ
เลือกตัง้ 
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การเป็นแฟนบอลทา่เรือในฐานะตวัแทนของคลองเตย 

 แม้สโมสรทา่เรือฯจะมีสถานะตามกฎหมายเป็นนิติบคุคลซึ่งไม่จําเป็นต้องยึดโยงกบัท้องถ่ินใด

เป็นการเฉพาะ แตใ่นทางปฏิบตัิแล้วการท่ีสโมสรมีสนามแข่งในเขตคลองเตยและมีประวตัิมาจากการ

เป็นสโมสรของการทา่เรือฯซึง่สมัพนัธ์กบัอาชีพการงานและชีวิตของชาวคลองเตยอย่างแนบแน่น ทําให้

คลองเตยกลายเป็นอตัลกัษณ์หนึ่งของสโมสร ทัง้กิจกรรมของตวัสโมสรท่ีมุ่งส่ือสารกับชาวคลองเตย

เป็นหลกั36 และการแสดงออกของแฟนบอล 

 

 

ภาพ 7.1 ป้าย “เขตปกครองพิเศษคลองเตย” บนอฒัจนัทร์ของแฟนทา่เรือ37 

“เขตปกครองพิเศษคลองเตย” เป็นข้อความบนป้ายขนาดใหญ่ผืนหนึ่งท่ีติดอยู่บนอฒัจนัทร์

ของแฟนบอลทา่เรือ ผู้วิจยัเห็นวา่ข้อความดงักลา่วแสดงลกัษณะของแฟนบอลท่าเรือได้เป็นอย่างดี ใน

ด้านหนึง่มนัราวกบัจะเป็นการบง่บอกถึงลกัษณะเฉพาะของชมุชนคลองเตยท่ีตา่งออกไปจากเขตอ่ืนใน

กรุงเทพฯ และพร้อมๆกันนัน้มนัก็แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกันระหว่างสโมสรฟุตบอลท่าเรือฯกับ

ชมุชนคลองเตย 

                                                           
36 เช่นกิจกรรมการฝึกอบรมทกัษะฟุตบอลให้กบัเยาวชนท่ีเลือกพืน้ ท่ีคลองเตยเป็นหลกั ดูได้ท่ี “การท่าเรือ เอฟ.ซี. เปิดรับสมคัร
เยาวชนร่วม ‘โครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลขัน้พืน้ฐานประจําปี 2558’” จาก www.portfootballclub.com/การท่าเรือ-เอฟ-ซี-
เปิดรั/, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558 
37 ภาพจาก www.cokethai.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=1142&start=315, เข้าถึงเมื่อ 30 ธนัวาคม 2558 
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ส่วนประกอบท่ีสําคญัอนัหนึ่งของบรรยากาศการแข่งขนัในสนามฟุตบอลคือเสียงเชียร์ เพลง

เชียร์ท่ีแฟนบอลไทยใช้สว่นใหญ่ดดัแปลงมาจากเพลงของแฟนบอลตา่งประเทศ มีเนือ้สัน้ๆและร้องซํา้

ไปมา เพลงเชียร์เพลงหนึ่งท่ีถกูนํามาร้องในเกือบทกุสโมสรคือเพลงท่ีร้องว่า “ท่ีน่ีท่ีไหน ...(ช่ือสโมสร)” 

ซึง่แฟนทา่เรือก็มกัจะนําเพลงนีม้าร้องเป็นประจําเช่นกนั โดยร้องว่า “ท่ีน่ีท่ีไหน ...ท่าเรือ” ซํา้ไปมา แต่

บางครัง้จะมีเสียงร้องแทรกขึน้มาโดยเปล่ียนทา่เรือไปเป็นคลองเตย กลายเป็น “ท่ีน่ีท่ีไหน ...ท่าเรือ, ท่ีน่ี

ท่ีไหน ...คลองเตย” 

เพลงเชียร์ฟุตบอลหรือ football chant เป็นผลผลิตสําคญัของวฒันธรรมแฟนบอล นอกจากท่ี

เพลงเชียร์จะสะท้อนสิ่งท่ีแฟนบอลพยายามส่ือออกมาแล้ว การร้องเพลงเชียร์ก็เปรียบเสมือนพิธีกรรม

หนึง่ท่ีทําให้เกิดภาวะ communitas อนัทําให้แฟนบอลมีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัขึน้มา พร้อมๆกนั

นัน้ก็เป็นการแบ่งแยกแฟนฝ่ายเดียวกันท่ีเป็น “พวกเรา” กับแฟนฝ่ายตรงข้ามท่ีเป็น “พวกเขา” ออก

จากกนัด้วย (Armstrong and Young 2000: 173-211; Robson 2000: 161-188) ในแง่นีก้ารร้องว่า

คลองเตยแทรกเข้าไปในเพลงเชียร์จึงเป็นการพยายามส่ือถึงความเป็นคนคลองเตยท่ีเป็นแฟนบอล

กลุ่มหลักของท่าเรือ และพร้อมๆกันนัน้มันก็สร้างความเป็นพวกเดียวกันของแฟนบอลภายใต้การ

จินตนาการถึงคลองเตยขึน้มาด้วย 

 คนภายนอกมกัจะรับรู้ถึงคลองเตยในแง่ลบ ในทางกลับกัน คนคลองเตยเองเองก็รับรู้ได้ถึง

ภาพท่ีพวกเขาถกูมอง แฟนท่าเรือคนหนึ่งบ่นในเชิงน้อยใจกับผู้วิจยัว่า เม่ือไปโรงเรียนท่ีอยู่บริเวณอ่ืน

เขามกัจะถกูเพ่ือนมองในแง่ท่ีไมดี่นกัด้วยเหตท่ีุวา่เขามาจากสลมัคลองเตย ทัง้ท่ีสําหรับเขาคลองเตยก็

มีสโมสรฟุตบอลท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงอย่างท่าเรือ นั่นทําให้เขาอยากให้สโมสรประสบความสําเร็จ 

(และแฟนบอลไม่ก่อเหตุรุนแรงอันจะยิ่งทําให้เขาโดนมองทางลบมากขึน้ไปอีก) ในแง่นีท้่าเรือจึง

เปรียบเสมือนความภูมิใจอนัหนึ่งของคนคลองเตย โดยเฉพาะเม่ือต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนภายนอกท่ี

มกัจะมองคลองเตยในแง่ลบ 

ดงัท่ีกล่าวไปแล้วว่าคลองเตยนัน้แทบจะแนบสนิทเป็นเนือ้เดียวกันกับกิจการขนส่งทางเรือ 

บางคนเลือกท่ีจะเป็นแฟนทา่เรือเพราะมีความผกูพนักบัการท่าเรือ อย่างเช่นเม่น38 แฟนท่าเรือคนหนึ่ง

ท่ีอาศยัอยู่บริเวณบางนาและทํางานอยู่ในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เม่นระบุว่าพ่อของเขาเคย

                                                           
38 ช่ือแฟนบอลทัง้หมดในรายงานวิจยันีเ้ป็นช่ือสมมติ 
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ทํางานอยู่กับการท่าเรือฯ และบอ่ยครัง้ท่ีเขามาหาพ่อและวิ่งเล่นอยู่บนพืน้ท่ีท่ีปัจจบุนัเป็นสนามแพท 

สเตเดียม ทําให้เขารู้สกึผกูพนัและมาเชียร์สโมสรทา่เรือเป็นประจํา 

 กรณีของชาวคลองเตยหลายคนท่ีกล่าวถึงไปนีแ้สดงให้เห็นถึงตวัตนแต่เดิมท่ีทําให้การเชียร์

ทา่เรือสําหรับพวกเขามีความหมายมากไปกว่าแคก่ารดฟูุตบอล หรืออาจเรียกได้ว่ามนัเป็นการบริโภค

รากเหง้าของตวัตนและความภมูิใจในท้องถ่ินท่ีเขาผกูตวัเองเอาไว้  

 

กรณีที่ 2: กลุ่มกว่างกรุงกับการยดึโยงตัวเองถงึท้องถิ่นท่ีจากมา 

 นอกจากการเป็นแฟนบอลสโมสรท้องถ่ินท่ีตนเองอาศยัอยู่อย่างเช่นท่ีชาวคลองเตยเป็นแฟน

สโมสรท่าเรือฯแล้ว ปรากฏการณ์หนึ่งท่ีน่าสนใจของแฟนบอลไทยท่ีอาศยับริเวณกรุงเทพฯคือ “แฟน

บอลพลัดถ่ิน” ซึ่งหมายถึงกลุ่มแฟนบอลท่ีย้ายจากภูมิลําเนาเดิมมาทํางานบริเวณกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล แล้วมีการรวมตวักนัเพ่ือเชียร์สโมสรบ้านเกิด ซึ่งการรวมตวักนัของกลุ่มแฟนบอลในรูปแบบ

นีจ้ะยิ่งแสดงให้เห็นถึงการบริโภคฟตุบอลในฐานะตวัแทนของท้องถ่ินได้ชดัเจนมากขึน้ 

 แม้ว่าในช่วงหลายปีหลังมานีจ้ะมีสโมสรประจําจังหวัดต่างๆเกิดขึน้เกือบทั่วประเทศ แต่

บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลก็ยังเป็นพืน้ท่ีท่ีมีสโมสรฟุตบอลอยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้เม่ือมีการ

แขง่ขนัในระบบเหย้า-เยือน สโมสรประจําจงัหวดัตา่งๆมกัจะต้องเดินทางมาแข่งขนันดัเยือนกบัสโมสร

บริเวณกรุงเทพฯหลายครัง้ ทําให้เกิดมีการรวมตวักันของแฟนบอลพลัดถ่ินเพ่ือตามเชียร์ในยามท่ี

สโมสรบ้านเกิดมาแขง่ขนับริเวณกรุงเทพฯขึน้มาหลายกลุม่ 

 กลุ่มแฟนบอลพลดัถ่ินท่ีมีการรวมตวักนัอย่างเหนียวแน่นกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม “กว่างกรุง” แฟน

บอลสโมสร “เชียงราย ยไูนเต็ด”39 ช่ือกลุ่มกว่างกรุงมาจากกว่างท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของสโมสรและกรุงท่ี

หมายถึงแฟนบอลท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ 

 

                                                           
39 สโมสรเชียงราย ยไูนเตด็เป็นสโมสรในระดบัไทยพรีเมียร์ลีก ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2552 โดยมีประธานสโมสรคือมิตติ ติยะไพรัช ลกู
ชายของยงยทุธ ติยะไพรัช นกัการเมืองท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงราย  
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ภาพ 7.2 สญัลกัษณ์ของกลุ่มกวา่งกรุง 

 

“เอส” สมาชิกรุ่นก่อตัง้ให้ข้อมูลว่า กลุ่มกว่างกรุงเร่ิมก่อตัง้ในปีพ.ศ. 2552 เม่ือสโมสรเชียงรายฯ

เดนิทางมาแข่งขนันดัเยือนบริเวณกรุงเทพฯ ชาวเชียงรายท่ีย้ายมาอยู่กรุงเทพฯจํานวนหนึ่งได้พบกนัท่ี

สนามฟตุบอลแล้วตกลงก่อตัง้กลุม่เพ่ือเป็นศนูย์รวมให้กบัแฟนบอลพลดัถ่ินชาวเชียงรายขึน้มา สมาชิก

รุ่นก่อตัง้มี 7 คน ทัง้หมดเป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 23-32 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังาน

บริษัทเอกชน40 

 ปัจจบุนักลุม่กวา่งกรุงมีสมาชิกท่ีร่วมกิจกรรมเป็นประจําประมาณ 100 คน (ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย วยัทํางาน และหลากหลายอาชีพ) รวมถึงชาวเชียงรายพลดัถ่ินอีกจํานวนหนึ่งท่ีแม้ไม่ได้เข้าร่วม

กิจกรรมกบักว่างกรุงบอ่ยนกัแต่ก็มาชมการแข่งขนัเม่ือสโมสรเชียงรายฯมาแข่งบริเวณกรุงเทพฯเสมอ 

ทําให้การแข่งขนันดัเยือนบริเวณเมืองกรุงของสโมสรเชียงรายฯจะมีแฟนบอลเข้าชมจํานวนหลายร้อย

คนไปจนถึงพัน กลุ่มกว่างกรุงมีการติดต่อส่ือสารกันโดยใช้เว็บไซต์เครือข่ายสงัคมเฟซบุ๊กเป็นหลัก     

เฟซบุ๊กเพจ “kwangkrung (กว่างกรุง)” มีผู้กดช่ืนชอบ 5,082 คน และเฟซบุ๊กกลุ่ม “ชาวกว่างกรุง” มี

สมาชิก 2,174 คน41 

                                                           
40 เอสระบวุา่อาชีพของสมาชิกรุ่นก่อตัง้ทัง้ 7 คนคือ วิศวกรโยธา, วิศวกรคอมพิวเตอร์, ช่างเทคนิคไฟฟ้า, คนขบัรถแท็กซี่, เจ้าหน้าท่ี
กบว., พนกังานรถไฟฟ้าใต้ดิน, และผู้บริหารฝ่ายบคุคล 
41 ข้อมลู ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2559, จากเฟซบุ๊กเพจ “kwangkrung (กว่างกรุง)” ท่ี www.facebook.com/kwangkrung-กว่างกรุง-
118654121574504/ และเฟซบุ๊กกลุม่ “ชาวกวา่งกรุง” ท่ี www.facebook.com/groups/kwangkrung  
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 ไมเ่พียงรวมตวักนัเพ่ือชมการแขง่ขนัในยามท่ีสโมสรเชียงรายต้องมาเยือนกรุงเทพฯเท่านัน้ ใน

กรณีท่ีสโมสรเชียงรายฯมีการแข่งขนัในบริเวณท่ีห่างออกไปจากกรุงเทพฯ (เช่นต้องไปแข่งท่ีจังหวัด

บรีุรัมย์) กลุ่มกว่างกรุงก็จะมีการรวบรวมเงินกันเช่าเหมารถตู้หรือรถบสัเพ่ือไปชมการแข่งขนัร่วมกัน 

หรือนัดพบเพ่ือชมการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ร่วมกัน (สมาชิกกว่างกรุงมักนัดพบกันท่ีร้านอาหาร

ภาคเหนือท่ีช่ือว่า “บ้านคนเมือง”) และในบางกรณีก็จะมีการจดักิจกรรมพิเศษท่ีพวกเขาเรียกกันว่า 

“กวา่งป๊ิกบ้าน” คือการเชา่เหมารถบสัพาสมาชิกกลบัไปชมการแขง่ขนัท่ีจงัหวดัเชียงราย 

 นอกจากนีแ้ล้วพวกเขายงัมีกิจกรรมอ่ืนร่วมกันอีก โดยเฉพาะท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ชาวเหนือ 

เช่นการร่วมกิจกรรม “ตานก๋วยสลากวดัเบญฯ” ซึ่งเป็นกิจกรรมประจําปีของชาวเหนือท่ีอาศยัอยู่ใน

กรุงเทพ จดัขึน้เป็นประจําทกุปีท่ีวดัเบญจมบพิตรฯ42 โดยกลุ่มกว่างกรุงจะรวมกลุ่มกนัไปตัง้ซุ้มในงาน

นีเ้ป็นประจําทกุปี 

 การปฏิสมัพนัธ์ของกวา่งกรุงนัน้จะประกอบไปด้วยสิ่งตา่งๆท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ชาวเหนือเป็น

จํานวนมาก ทัง้กิจกรรมเชิงประเพณีท่ีทําร่วมกนั ภาษาท่ีใช้ ไปจนถึงอาหารการกิน 

 

 

ภาพ 7.3 ข้อความบนเสือ้ของสมาชิกกลุม่กวา่งกรุง 
                                                           
42 ช่ือเตม็คือวดัเบญจมบพิตรดสุิตวนารามราชวรวิหาร ตัง้อยู่ในเขตดสุิต กรุงเทพฯ 
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ภาษาท่ีกลุม่กวา่งกรุงใช้นัน้แสดงถึงอตัลกัษณ์ชาวเหนืออยา่งชดัเจน อย่างเช่นสโลแกนประจํา

กลุ่มท่ีว่า “เฮาบ่าล่ะกั๋น" หรือ "ไผ่บ่าม่วน เฮาม่วน" การใช้ “คําเมือง”หรือสําเนียงภาคเหนือนีด้จูะเป็น

จดุร่วมสําคญัของกว่างกรุง ในการพบปะกนัของกลุ่มกว่างกรุงนัน้พวกเขาจะพดูกนัด้วยคําเมืองเสมอ 

“น้อย” สมาชิกคนหนึ่งของกว่างกรุงระบุว่า เม่ือย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯนัน้เขาต้องส่ือสารด้วย

สําเนียงกรุงเทพฯอยูต่ลอด แตก่ารมาดฟูตุบอลและทํากิจกรรมร่วมกบักลุ่มกว่างกรุงนัน้เขาจะได้พดูคํา

เมือง ซึง่ทําให้เขามีความสขุท่ีได้เจอคนท่ีพดูภาษาสําเนียงเดียวกนั 

เกือบทุกครัง้ท่ีกว่างกรุงมาดฟูุตบอลร่วมกันท่ีสนามพวกเขามกัจะมีการนําเอาอาหารมาทาน

ร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่อาหารท่ีพวกเขานํามานัน้ก็มกัจะเป็นอาหารเหนือ ทัง้ท่ีซือ้และทําเอง อย่างเช่น

ขนมจีนนํา้เงีย้ว แคปหม ูไส้อัว่ ไปจนถึงลาบ-หลู้ 

 นอกจากนีแ้ล้วการรวมกลุม่กนัของกลุม่กวา่งกรุงยงัมีสว่นชว่ยในการปรับตวัของคนเชียงรายท่ี

ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ “เมฆ” ระบวุ่าเดิมเขาอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงรายและเป็นแฟนบอลของเชียงรายฯ 

ตอ่มาเม่ือประมาณ 3 ปีก่อนเขาย้ายมาทํางานและเรียนตอ่ในกรุงเทพฯทําให้ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ

กว่างกรุง ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของกว่างกรุงนีมี้ส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการปรับตวัและใช้ชีวิตใน

กรุงเทพฯ เมฆกล่าวว่า “ตอนย้ายมาแรกๆผมไม่ค่อยรู้จกัใคร พอได้เจอพ่ีๆกว่างกรุงก็เหมือนคนห่าง

บ้านได้มาเจอกนั รู้สกึดี ได้กินอาหารเหนือ ทํานํา้เงีย้วมากิน ...ช่วยหลายอย่าง อย่างเร่ืองงาน ผมเป็น

วิศวกรก่อสร้าง คนท่ีทํางานสายเดียวกนัก็แชร์งานให้ มาใหม่ๆไม่รู้ทาง จะนัง่แท็กซ่ีก็บอกทางไม่ถกู พ่ี

ท่ีขบัแท็กซ่ีก็ชว่ยบอกทางบ้าง ไปสง่บ้าง แนะนําหอบ้าง” 

 ปรากฏการณ์แฟนบอลพลดัถ่ินนีไ้ม่ได้เกิดขึน้เฉพาะกบักลุ่มกว่างกรุงเท่านัน้ ด้วยท่ีสงัคมไทย

นัน้ความเจริญมกักระจกุตวัอยูใ่นเมืองใหญ่ ทําให้การเดินทางย้ายถ่ินเข้ามาหาโอกาสในกรุงเทพฯเกิด

ขึน้กับคนหลายภูมิภาค ซึ่งในด้านท่ีเก่ียวกับฟุตบอลมนัก็ส่งผลให้เกิดแฟนบอลพลดัถ่ินในลกัษณะนี ้

ขึน้มากับแฟนบอลหลายสโมสรหลายกลุ่ม เช่นกลุ่ม “กปูรีพลดัถ่ิน” แฟนบอลสโมสรศรีสะเกษฯ หรือ

กลุม่ “ววัชนบางกอก” แฟนบอลสโมสรสงขลาฯ เป็นต้น 

 การเคล่ือนย้ายของผู้คนในภาวะโลกาภิวัตน์ทําให้ปรากฏการณ์คนย้ายถ่ินเกิดขึน้มากและ

ในช่วงหลังปี 2000 เป็นต้นมาปรากฏการณ์แฟนกีฬาย้ายถ่ินก็เป็นประเด็นหนึ่งท่ีได้รับความสนใจ
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ศกึษามากขึน้ เชน่งานของ Jon Kraszewski ซึง่ศกึษาชาว Pittsburgh ท่ีย้ายไปอยู่ในเมือง Fort Worth 

และพบว่าพวกเขามีการรวมตวักนัไปชมการถ่ายทอดสดการแข่งขนัของสโมสร Pittsburgh Steelers 

ในสปอร์ตบาร์และมักจะด่ืมเฉพาะเบียร์ท่ีผลิตในเมือง Pittsburgh เท่านัน้ Kraszewski เสนอว่า

ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงการพยายามยึดโยงตนเองเข้ากับรากเหง้าเดิมของคนย้ายถ่ินโดยมี

การเชียร์กีฬาเป็นส่ือกลาง (Kraszewski 2008: 139-157) หรือ Richard Giulianotti and Roland 

Robertson (2006: 171-198) ท่ีศกึษาแฟนบอลชาวสกอตแลนด์ท่ีย้ายไปอยู่อเมริกาเหนือแล้วเสนอว่า

การเป็นแฟนกีฬาเป็นพืน้ท่ีสําคญัอนัหนึง่ในการแสดงออกซึง่อตัลกัษณ์เดิมและอตัลกัษณ์เดิมนัน้จะยิ่ง

ถูกแสดงออกอย่างเข้มข้นขึน้ โดยชาวสกอตแลนด์ท่ีพวกเขาศึกษานัน้มีลักษณะความเป็นชาตินิยม

มากกวา่ชาวสกอตแลนด์ในประเทศ กรณีท่ีชดัเจนคือ แฟนบอลสโมสร Glasgow Celtic กบั Glasgow 

Rangers ท่ีปกติแล้วจะมีความเป็นอริต่อกันมาก แต่เม่ือย้ายไปอยู่อเมริกาเหนือแล้วพวกเขาจะลด

ความเป็นอรินัน้ลงและเชียร์ทีมชาตสิกอตแลนด์ร่วมกนั 

การเกิดขึน้ของกว่างกรุงและแฟนบอลพลัดถ่ินกลุ่มต่างๆไม่เพียงสะท้อนถึงความเหล่ือมลํา้

ของการพฒันาในสงัคมไทย ในอีกสว่นหนึง่มนัยงัแสดงให้เห็นการปรับตวัของคนย้ายถ่ินท่ีพยายามยึด

โยงตนเองเข้ากบับ้านท่ีจากมาผ่านการเป็นแฟนบอล และยิ่งพวกเขาแสดงออกซึ่งอตัลกัษณ์เดิมอย่าง

เข้มข้นเพียงใด มนัก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงการบริโภคฟุตบอลในฐานะตวัแทนของท้องถ่ิน (ท่ีพวกเขาจาก

มา) มากขึน้ไปด้วย 

ทัง้กรณีของแฟนสโมสรท่าเรือฯและแฟนสโมสรเชียงรายฯกลุ่มกว่างกรุงนีต้า่งแสดงให้เห็นถึง

ลกัษณะสําคญัประการหนึง่ของการบริโภคฟุตบอลไทย ท่ีความเป็นตวัแทนท้องถ่ินของสโมสรฟุตบอล

เป็นปัจจยัสําคญัในการบริโภคฟุตบอล ทัง้ในแง่ของท้องถ่ินท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ ไปจนถึงท้องถ่ินเดิมท่ี

พวกเขายดึโยงตวัเองเอาไว้ 

 

7.3.2. การบริโภคฟุตบอลในฐานะชุมชนรูปแบบใหม่ 

การเกิดขึน้มาของความนิยมในฟุตบอลไทยได้สร้างลักษณะการติดตามชมฟุตบอลในอีก

รูปแบบหนึ่งขึน้มาคือการไปชมการแข่งขนัท่ีสนามฟุตบอล ซึ่งกิจกรรมท่ีแฟนบอลทําท่ีสนามฟุตบอล

นัน้ก็ไม่ได้มีเฉพาะการดูเกมการแข่งขันเท่านัน้ แต่ก่อให้เกิดกิจกรรมทัง้ในและนอกสนามอีกเป็น
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จํานวนมาก และผลผลิตท่ีสําคญัประการหนึ่งคือมันทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอล ทัง้ท่ี

รวมตวักันแบบหลวมๆผ่านความสมัพันธ์แบบเพ่ือน ไปจนถึงการรวมตวักันโดยมีช่ือหรือสญัลักษณ์

ประจํากลุม่ท่ีชดัเจน อยา่งเช่นสโมสรเมืองทองฯมีแฟนบอลกลุ่มอลุตร้าเมืองทอง และ N-zone สโมสร

ทา่เรือฯมีแฟนบอลกลุ่มสิงห์โซนซีพนัธุ์ดุ, สิงห์พระนคร, และ ULTRAS HELLGATE สโมสรเชียงใหม่มี

แฟนบอลกลุ่มหมาเห่าใบตองแห้งและช้างพลาย เป็นต้น ซึ่งการรวมตวักนัในลกัษณะดงักล่าวนีทํ้าให้

เกิดลักษณะของ “ชุมชน” รูปแบบหนึ่ง หรืออาจเรียกได้ว่าเกิดเป็นชุมชนแฟน ( fan communities) 

ขึน้มา  

โดยปกติแล้วการแข่งขนัฟุตบอลจะกินเวลาตัง้แต่เร่ิมเข่ียลูกจนหมดเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง 

แต่สําหรับแฟนบอลไทยแล้วพวกเขาใช้เวลาพบปะกันยาวนานกว่านัน้มาก พวกเขามกัจะมาท่ีสนาม

ประมาณ 2-3 ชัว่โมงก่อนการแข่งขนัจะเร่ิม และหลงัจบการแข่งขนัแล้วก็อาจมีการสงัสรรค์ร่วมกนัต่อ

อีกหลายชัว่โมง หากพิจารณาตามเวลาแล้ว การชมการแข่งขนัในสนามเป็นเพียงส่วนน้อยในกิจกรรม

ของแฟนบอลเทา่นัน้ 

การรวมกลุ่มร่วมด่ืมกินกนัเป็นพืน้ท่ีสานสมัพนัธ์ท่ีสําคญัของแฟนบอล อย่างเช่นในกรณีของ

แฟนท่าเรือฯ ก่อนเร่ิมการแข่งขนัประมาณ 2-3 ชัว่โมง แฟนท่าเรือจะจบักลุ่มกันสงัสรรค์ด่ืมกินอยู่

ทางด้านเหนือของสนาม บริเวณนัน้จะมีร้านค้าแผงลอยจํานวนมากวางจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

บางร้านมีการนําโต๊ะ-เก้าอีพ้บัมาวางให้ลกูค้าได้นัง่ เม่ือรวมกบัชดุโต๊ะหินอ่อนท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว บริเวณ

นัน้ก็มีลกัษณะไมต่า่งจากลานเบียร์ แฟนท่าเรือมกัเรียกลานนีว้่า “สนามเปตอง” เพราะมีสนามเปตอง

อยู่ หลงัจบการแข่งขนัพวกเขาก็มกัจะออกมาร้องเพลงและสงัสรรค์ต่อท่ีสนามเปตองนีอี้กระยะหนึ่ง 

การจบัจ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นไปอย่างคึกคกั เม่ือขึน้ไปบนอฒัจนัทร์แล้วแฟนบอลจะร้องเพลง

เชียร์และจดจ่ออยู่กับการแข่งขนัจนไม่ได้พูดคยุกันมากนกั ดงันัน้แล้วลานเบียร์ท่ีสนามเปตองจึงเป็น

พืน้ท่ีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กันท่ีสําคญัของแฟนท่าเรือ การด่ืมเบียร์ร่วมกันเป็นกิจกรรมหลกัอีกกิจกรรมหนึ่ง

ของแฟนบอลอย่างแทบจะเรียกได้ว่าไม่แพ้การดฟูุตบอลเลย แฟนบอลหลายคนอธิบายการด่ืมเบียร์ท่ี

สนามฟุตบอลของตวัเองในเชิงติดตลกว่า “ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาดบูอลหรือมากินเบียร์” ในวนัท่ีมี

การแขง่ขนัทกุครัง้ ผู้วิจยัพบวา่จนกระทัง่การแข่งขนัในสนามเร่ิมไปแล้วแตท่ี่ลานสนามเปตองด้านนอก

สนามยงัเตม็ไปด้วยแฟนบอลจํานวนมาก และบางครัง้ก็พบวา่มีแฟนบอลบางส่วนท่ีติดลมกบัการตัง้วง

ด่ืมกินจนไมไ่ด้เข้าไปในสนามเลยจนการแขง่ขนัจบ 
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ในอีกส่วนหนึ่ง แฟนบอลไทยยงัมกัจะมีการรวมตวักันเพ่ือไปชมการแข่งขนันดัเยือน ซึ่งหาก

สนามของคู่แข่งไม่ได้อยู่ไกลมากนักก็อาจไป -กลับได้ภายในวันเดียวกัน แต่ถ้าเป็นสนามท่ีอยู่

ตา่งจงัหวดัไกลออกไปก็อาจต้องค้างคืนและใช้เวลาหลายวนั 

 

ภาพ 7.4 การไปดนูกัฝึกบอลฝึกซ้อมในชว่งเย็นของแฟนบอลทา่เรือฯ 

นอกจากนีแ้ล้วในวนัท่ีไม่มีการแข่งขนัแฟนบอลก็มกัจะมีการนดัหมายทํากิจกรรมร่วมกันอีก 

เช่นการไปดนูกัฟุตบอลฝึกซ้อมในช่วงเย็นของแต่ละวนั การนดัหมายผลิต/ซ่อมแซมอุปกรณ์เชียร์ ไป

จนถึงกิจกรรมประจําปีอยา่งเชน่การไปออกคา่ยพกัแรมร่วมกนั 

 สําหรับแฟนบอลกลุม่กวา่งกรุงแล้ว การไปท่ีสนามฟุตบอลนัน้เป็นโอกาสอนัดีท่ีคนไกลบ้านจะ

ได้มาพบปะสานสัมพนัธ์กัน พวกเขาจึงมักจะทํากิจกรรมอ่ืนๆนอกจากการดฟูุตบอลด้วย กิจกรรมท่ี

กวา่งกรุงทําเป็นประจําอยา่งตอ่เน่ืองคือการเล่น “ฟุตบอลแฟนคลบั” โดยทกุครัง้ท่ีสโมสรเชียงรายฯมา

เยือนบริเวณกรุงเทพฯ กลุ่มกว่างกรุงจะติดต่อกับแฟนบอลสโมสรคู่แข่งเพ่ือนดัหมายส่งตวัแทนแฟน

บอลมาเลน่ฟตุบอลร่วมกนัในชว่งบา่ย ก่อนท่ีทัง้สองสโมสรจะแขง่กนัจริงๆในชว่งเย็น 
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ภาพ 7.5 การเลน่ฟตุบอลแฟนคลบัของกว่างกรุง 

 

ในการทํางานภาคสนามครัง้หนึ่ง ผู้ วิจัยได้นัดหมายกับกลุ่มกว่างกรุงเพ่ือท่ีจะเก็บข้อมูล

กิจกรรมท่ีพวกเขาทํา โดยวนันัน้เป็นวนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ.2558 ซึ่งสโมสรเชียงรายฯจะเดินทางมาแข่ง

กับสโมสรเมืองทองฯท่ีเอสซีจี สเตเดียมในเมืองทองธานี โดยการแข่งขนัจะเร่ิมเวลา 19.00 น. แต่

สมาชิกของกว่างกรุงบอกให้ผู้ วิจัยไปท่ีสนามตัง้แต่บ่ายโมง เพราะจะมีการเล่นฟุตบอลแฟนคลับ

ระหว่างกว่างกรุงกับแฟนเมืองทองฯท่ีสนามหญ้าเทียมซึ่งอยู่ติดกับเอสซีจี สเตเดียม เม่ือไปถึงตาม

เวลานัด พบว่ามีแฟนเมืองทองฯจํานวนหนึ่งและกลุ่มกว่างกรุงฯอีกประมาณ 30-40 คนมา

เตรียมพร้อมท่ีสนามแล้ว หลังทักทายกันเล็กน้อย ทัง้สองฝ่ายก็ส่งตวัแทนลงเล่นฟุตบอลแฟนคลับ 

บรรยากาศการเล่นฟุตบอลแฟนคลับเป็นไปอย่างสบายๆ คนท่ีไม่ได้ลงเล่นก็นั่งอยู่ข้างสนามและ

ตะโกนแซวคนท่ีลงเล่นอยู่เป็นระยะ การแข่งไม่ได้มีกฎกติกาท่ีเข้มงวด สามารถเปล่ียนตวัผู้ เล่นเข้า -

ออกได้อย่างไม่จํากัดเพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและไม่ให้เหน่ือยเกินไป ระหว่างท่ีในสนามกําลงัเตะ

ฟุตบอลกันอยู่ คนท่ีนั่งอยู่ข้างสนามก็ไม่ได้สนใจการแข่งขันมากนัก มีการจับกลุ่มพูดคุยถามถึง

สารทุกข์สุกดิบทัง้ในกลุ่มกว่างกรุงเองรวมถึงกับแฟนเมืองทองฯด้วย การเล่นฟุตบอลแฟนคลบัดจูะ

ไมไ่ด้มีจดุมุง่หมายท่ีการเลน่ฟตุบอลโดยตวัมนัเองเทา่กบัการได้สร้างพืน้ท่ีพบปะกนัระหวา่งแฟนบอล 

หลงัจากเลน่ฟตุบอลแฟนคลบัเสร็จ ประมาณบา่ยสามโมงกลุม่กวา่งกรุงก็เปล่ียนชดุและมานัง่

จบักลุ่มรวมกนั 2-3 กลุ่มเพ่ือทานอาหารและด่ืมกินร่วมกนั แฟนบอลบางคนเตรียมอาหารมา บางคน
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ซือ้เคร่ืองด่ืม (ซึ่งรวมไปถึงเบียร์) มาล้อมวงด่ืมกินกนัเพ่ือรอเวลาท่ีฟุตบอลจะเร่ิมแข่งตอน 19.00 น. 

ตลอดเวลาช่วงบ่ายนีพ้วกเขาพูดคยุกันหลายเร่ือง ตัง้แต่เร่ืองฟุตบอลแฟนคลับ การแข่งของสโมสร 

ชีวิตการทํางานในช่วงสปัดาห์ท่ีผ่านมา ไปจนถึงการปรึกษาปัญหาหวัใจของสมาชิกในกลุ่ม สมาชิก

กวา่งกรุงคนหนึง่อธิบายถึงการรวมกลุม่ของพวกเขาว่า “คนบ้านนอกเข้ากรุงนัน่แหละครับ ตวัคนเดียว

และโดดเด่ียว หาท่ีพึ่งยาก เราสร้างจุดศนูย์กลางให้กับคนเหล่านัน้ เรียกรถแท็กซ่ี หาหอ ติวหนงัสือ

สอบ ร้านอาหารเหนือ43 แม้แตก่ารยืมเงินในยามขดัสน เป็นความไว้วางใจ ความเช่ือท่ีหาได้ยากมาก

ให้ปัจจบุนั เป็นบ้านหลงัเล็กๆ นอกเหนือจากความบนัเทิงในการดกีูฬา” 

กิจกรรมท่ีกว่างกรุงทําร่วมกันเป็นจํานวนมากทําให้พวกเขามองมนัเสมือนเป็นบ้านหลงัหนึ่ง

สําหรับ “คนบ้านนอกเข้ากรุง” อย่างพวกเขา เอส สมาชิกรุ่นแรกๆของกว่างกรุงให้ข้อมูลว่า เขาเคย

บนัทึกจํานวนครัง้ของกิจกรรมท่ีพวกเขาทําร่วมกนัในช่วงปีแรกของการก่อตัง้กลุ่ม (ประมาณปี 2552-

2553) ปรากฏวา่นอกจากดบูอลด้วยกนัแล้วพวกเขายงันดัพบกนันอกรอบอีกมากถึง 78 ครัง้    

ความสมัพนัธ์ภายในกลุ่มเป็นสิ่งท่ีแฟนบอลไทยให้ความสําคญัมาก บางครัง้อาจมากเสียยิ่ง

กว่าการได้ไปชมการแข่งขนัท่ีสนาม ช่วงหนึ่งของการเก็บข้อมลูภาคสนาม ผู้วิจยัรู้จกักบัแฟนบอลไทย

กลุ่มหนึ่ง ในช่วงแรกความสมัพนัธ์ในกลุ่มเป็นไปอย่างดี พวกเขาดสูนิทสนมและมีกิจกรรมร่วมกนัอยู่

บอ่ยๆทัง้ท่ีเก่ียวและไม่เก่ียวกบัฟุตบอล กระทัง่วนัหนึ่ง สมาชิกในกลุ่มสองคนมีเร่ืองผิดใจกัน หนึ่งใน

นัน้โทรศพัท์มาหาผู้วิจยั เขาบอกว่า เขาโทรฯมาเพ่ือบอกลา เขาจะไม่ไปท่ีสนามอีกแล้ว เพราะเขารู้สึก

ลําบากใจท่ีจะไปเจอหน้าอีกฝ่ายท่ีเขาผิดใจด้วย ผู้วิจยัถามว่า “ทําไมล่ะ โกรธกนัก็มาท่ีสนามได้น่ี พ่ีก็

มาดูบอลไป ไม่เห็นเก่ียวกันเลย” เขาตอบกลับมาว่า “คุณจะให้ผมไปนั่งดูบอลคนเดียวหรือไง” 

เหตกุารณ์นีแ้สดงให้เห็นถึงความสําคญัของความสมัพนัธ์ระหวา่งแฟนบอลได้อย่างชดัเจน 

กิจกรรมท่ีแฟนบอลบอลไทยทําร่วมกันเป็นจํานวนมากทัง้ในและนอกสนามแสดงให้เห็นถึง

ความต้องการความสมัพนัธ์ทางสงัคมของพวกเขา ในด้านหนึ่งมนัสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของ

แฟนบอลท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้ อาศยัอยู่ในเมืองและทํางานประจํา ซึ่งการใช้ชีวิตในสงัคมเมืองและงาน

ประจําท่ีการทํางานแยกขาดออกจากชีวิตประจําวนั ก็ทําให้พวกเขาก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบสมยัใหม่ท่ี

ความสัมพนัธ์เชิงจารีตถูกลดบทบาทลงไป ชุมชนแฟนกีฬาจึงทําหน้าท่ีเสมือนเป็น “เผ่าใหม่” (neo-
                                                           
43 ในวนัท่ีไม่ได้ไปสนามฟุตบอล กว่างกรุงมกัจะนดัพบกนัเป็นประจําท่ีร้านอาหารเหนือแห่งหนึ่งบริเวณรามคําแหงช่ือ “บ้านคน
เมือง”  
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tribe) ท่ีแฟนกีฬาสร้างขึน้มาและบริโภคเพ่ือชดเชยความต้องการท่ีขาดหาย (Crawford 2004: 64) 

ดงัท่ีพวกเขานิยามความสมัพนัธ์ในกลุ่มแฟนว่าเป็นครอบครัว หรือกล่าวในอีกแบบได้ว่ามนัทําให้เกิด

ชมุชนบนฐานของการเป็นแฟนบอลขึน้มา ซึ่งนบัได้ว่าเป็นอีกสิ่งท่ีแฟนบริโภคนอกเหนือไปจากการดู

ฟตุบอลในสนามด้วย 

 

7.3.3. การบริโภคฟุตบอลในฐานะพืน้ท่ีของผู้ชาย 

 ลกัษณะประการหนึ่งของวฒันธรรมแฟนบอลท่ีคล้ายกันในหลายสงัคมคือการเป็นพืน้ท่ีของ

ผู้ชาย แฟนบอลโดยสว่นมากมกัจะเป็นเพศชาย ซึ่งในสงัคมไทยเองก็เช่นกนั เดิมทีการติดตามฟุตบอล

ต่างประเทศก็เป็นท่ีนิยมในเพศชายเป็นหลกัอยู่ก่อนแล้ว เม่ือฟุตบอลไทยเติบโตขึน้มาและเกิดพืน้ท่ี

พบปะกนัของแฟนบอล เพศชายจงึเป็นประชากรกลุม่หลกัท่ีเข้ามาครอบครองพืน้ท่ีนี ้

 แฟนบอลท่ีแสดงถึงการเป็นพืน้ท่ีของผู้ชายได้ดีคือแฟนบอลท่าเรือ แฟนท่าเรือส่วนมากเป็น

เพศชายวยัทํางาน มีทัง้ท่ีโสดและแตง่งาน แตส่ว่นใหญ่จะมาท่ีสนามเพียงคนเดียว มีเพียงไม่ก่ีคนท่ีพา

ภรรยาหรือลกูมาท่ีสนามด้วย สว่นเพศหญิงซึง่มีไมม่ากนกัก็มกัจะมากบัครอบครัวหรือแฟน44 

“จิ๊บ” ภรรยาของแฟนบอลคนหนึ่งบอกกับผู้ วิจัยว่า ในช่วงท่ีสามีของเธอเร่ิมมาท่ีสนามของ

ทา่เรือนัน้เธอมกัจะมาด้วยเสมอ แตห่ลงัจากนัน้เธอก็คอ่ยๆมาท่ีสนามน้อยลง ปลอ่ยให้สามีมาเพียงคน

เดียว เน่ืองจากเธอรู้สกึวา่ท่ีสนามฟตุบอลนัน้เต็มไปด้วยผู้ชายและบทสนทนาหรือกิจกรรมท่ีทําร่วมกนั

นัน้ก็มกัจะเป็น “อะไรแบบผู้ชาย” ทําให้เธอไม่มีบทบาทและรู้สึกร่วมไปด้วยมากนกั จึงรู้สึกไม่สะดวก

ใจในการมาท่ีสนาม จิ๊บอธิบายถึงความสมัพนัธ์ของกลุ่มแฟนบอลท่ีสามีเธอคบหาอยู่ว่า  “เป็นเหมือน

การรวมกลุม่เลน่กนัแบบเดก็ผู้ชาย” 

ดงัท่ีกล่าวไปแล้วว่าการด่ืมเป็นกิจกรรมท่ีแฟนบอลทําร่วมกันอยู่เสมอ ซึ่งมนัก็แสดงถึงความ

เป็นพืน้ท่ีของผู้ชายได้เป็นอย่างดี ในหลายๆสงัคมรวมถึงไทยนัน้ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสญัลกัษณ์

หนึง่ของความเป็นชาย โดยเฉพาะการคบค้าสมาคมในกลุ่มเพศชายท่ีมกัจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่ือกลาง 

(พร้อมๆกับกันเพศอ่ืนออกไป) อยู่เสมอ (นวพรรณ 2553: 21-24, 108-109) ซึ่งผู้หญิงท่ีพอจะพบได้

                                                           
44 อย่างไรก็ดี ในช่วง 1-2 ปีหลงัมานีพ้บวา่มีผู้หญิงมาท่ีสนามฟตุบอลเยอะขึน้ ทัง้ท่ีสนามของท่าเรือและสโมสรอื่นๆ (โดยเฉพาะทีม
ชาติ) เสียงในสนามก็เร่ิมเป็นเสียงกร๊ีดของผู้หญิงมากขึน้  
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บ้างท่ีสนามท่าเรือนัน้ถ้าไม่ได้มากับแฟนหรือครอบครัวก็มกัจะเป็นผู้หญิงท่ีสามารถร่วมด่ืมเบียร์กับ

กลุ่มผู้ชายรวมไปถึงมีการแสดงออกในลกัษณะท่ี “ห้าว” กว่าผู้หญิงโดยทัว่ไป อาจมองได้ว่าโดยมาก

แล้วผู้หญิงท่ีจะเข้าไปในพืน้ท่ีของสนามฟุตบอลนีไ้ด้ถ้าไม่มีผู้ ชายเป็นส่ือกลางก็ต้องเป็นผู้หญิงท่ีมี

ความเป็นชายแบบใดแบบหนึง่อยู่ด้วย  

แฟนทา่เรือท่ีมีพืน้เพเป็นชาวคลองเตยมกัจะให้เหตผุลว่าท่ีเขามาเชียร์ท่าเรือเพราะเป็นสโมสร

ฟุตบอลประจําถ่ิน ขณะท่ีแฟนท่าเรืออีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีพืน้เพเป็นชาวคลองเตยจะให้เหตอ่ืุนหลาย

อย่างซ้อนๆกันไป บางคนระบุว่าเพราะเป็นสโมสรฟุตบอลไทยท่ีเก่าแก่ บางคนก็บอกว่าเพราะชอบท่ี

เดนิทางสะดวก แตถ่ึงท่ีสดุแล้วเกือบทัง้หมดจะมีคําอธิบายร่วมกนัอยู่ชดุหนึ่งว่าเพราะชอบบรรยากาศ

การเชียร์ของแฟนท่าเรือ ซึ่งหากมองความเป็นชายในฐานะท่ีเป็นสิ่งประกอบสร้างท่ีต้องแสดงออก

มาแล้ว บรรยากาศท่ีมาจากการแสดงออกของแฟนบอลนีเ้ป็นส่วนท่ีเผยให้เห็นถึงลกัษณะของความ

เป็นชายได้อยา่งดี 

การแสดงออกของแฟนท่าเรือด้านหนึ่งอนัเป็นท่ีรับรู้กันในกลุ่มแฟนบอลไทยคือความ “ดดุนั” 

โดยแฟนบอลท่าเรือมกัจะไม่ร้องเพลงเชียร์ตลอดเวลาอย่างท่ีแฟนบอลทีมอ่ืนนิยมทํากนั แต่จะมีการ

ตะโกนแนะนํานักฟุตบอล โห่ฮา ด่า หรือแสดงความไม่พอใจต่อผลการตัดสินท่ีขัดใจอย่าง

ตรงไปตรงมาตลอดการแข่งขนั แฟนบอลท่ีอฒัจนัทร์ฝ่ังหลงัประตจูะส่งเสียงรบกวนผู้ รักษาประตขูอง

ฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาแม้จะไมมี่การเลน่ลกูฟตุบอลบริเวณนัน้ ส่วนอฒัจนัทร์ท่ีขนานไปตลอดแนวริม

เส้นข้างสนามก็จะมีแฟนบอลคอยส่งเสียงรบกวนเม่ือนกัฟุตบอลฝ่ายตรงข้ามเข้ามาใกล้เสมอ “คํา

หยาบ” ดจูะไมใ่ชเ่ร่ืองต้องห้ามสําหรับแฟนท่าเรือ พวกเขามกัจะอธิบายตวัเองว่าเป็นแฟนบอลท่ี “อิน” 

หรือมีอารมณ์ร่วมไปกับการแข่งขนั แฟนบอลสโมสรอ่ืนมกัจะตะโกน “ขีโ้กง ขีโ้กง” แต่แฟนท่าเรือจะ

พร้อมใจกนัตะโกนวา่ “ไอ้เหีย้ ไอ้เหีย้” ด้วยเสียงท่ีดงัและถ่ีกว่าแฟนทีมอ่ืนๆมาก (ซึ่งเป็นการผิดกฎของ

ฝ่ายจดัการแขง่ขนัและทําให้สโมสรโดนลงโทษ) 

ความรุนแรงในสนามก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกในแง่เดียวกัน แม้ภาพลกัษณ์ทางลบ

ของแฟนบอลท่าเรือท่ีถูกรับรู้จากสงัคมภายนอกจะมีลกัษณะเป็นมายาคติท่ีดูรุนแรงเกินจริง แต่ถึง

ท่ีสุดแล้วแฟนท่าเรือก็ยังนับได้ว่ามีส่วนในความรุนแรงท่ีเกิดขึน้มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับสโมสรอ่ืนๆ 

ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้นีมี้ทัง้การขว้างปาสิ่งของลงไปในสนาม การทําลายทรัพย์สิน การขว้างปาสิ่งของ

ใสแ่ฟนบอลฝ่ายตรงข้าม ไปจนถึงการชกตอ่ยทะเลาะวิวาท โดยแฟนท่าเรือมกัจะอธิบายในแง่ท่ีว่าเป็น
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เพราะถูกกระทําอย่างไม่ยตุิธรรมจากผู้ตดัสิน (ในกรณีท่ีทําร้ายผู้ตดัสิน) เพราะถูกแฟนบอลฝ่ายตรง

ข้ามทําร้ายก่อน หรือทําไปเพ่ือปกป้องเพ่ือน 

ลกัษณะดงักล่าวทําให้สนามฟุตบอลเป็นเสมือนพืน้ท่ีพิเศษท่ีแฟนบอลสามารถแสดงออกซึ่ง

ความเป็นชายได้มากกวา่พืน้ท่ีหรือเวลาอ่ืนๆ แฟนบอลท่าเรือบางคนอธิบายกบัผู้วิจยัถึงการแสดงออก

ท่ีเปล่ียนไปของเขาท่ีสนามฟุตบอลว่า “ถ้าแฟนผมมาเห็นผมท่ีสนามเขาคงแปลกใจ ปกติผมไม่ได้เป็น

แบบนีน้ะ” หรือกระทัง่บางคนท่ีอธิบายได้อยา่งเห็นภาพวา่ “ไปสนามแล้วเหมือนองค์ลง” 

 

ภาพ 7.6 กวา่งกรุงนําหลู้มาทานร่วมกนั 

การเป็นพืน้ท่ีของผู้ชายดงัท่ีกล่าวมาไม่ได้เป็นลกัษณะเฉพาะของแฟนบอลท่าเรือเท่ากบัท่ีมนั

เป็นลกัษณะร่วมซึ่งพบได้ในแฟนบอลโดยรวม ซึ่งก็รวมไปถึงคนไทยท่ีนิยมฟุตบอลต่างประเทศด้วย 

อย่างเช่นวฒันธรรมการด่ืมเบียร์-ดบูอลท่ีพบได้ในร้านอาหารทัว่ไป อย่างไรก็ดีในกรณีของแฟนบอล

ไทยซึง่มีกิจกรรมจํานวนมากนัน้ ความเป็นชายนีก็้อาจแสดงออกได้อยา่งหลากหลาย รวมถึงแสดงออก

ภายใต้สัญญะเฉพาะบางชุดได้ด้วย อย่างเช่นกรณีของกลุ่มกว่างกรุงท่ีในช่วงของร่วมด่ืมกินกันนัน้

พวกเขามกัจะนําเอาลาบดบิหรือหลู้  ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ “ลกูผู้ชายล้านนา” มาทานร่วมกนั 

แม้จะเป็นพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีใคร (ท่ีมีกําลงัซือ้) ก็สามารถเข้าร่วมได้ แตถ่ึงท่ีสดุแล้วกลุ่มท่ี

เข้ายึดครองสนามของการเป็นแฟนบอลไทยก็คือผู้ ชาย ในส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากรหัสทาง

วฒันธรรมในฟุตบอลท่ีถูกจัดให้เป็นกิจกรรมของผู้ชายอยู่ก่อนแล้ว ในอีกส่วนหนึ่งอาจมองได้ว่ามัน

เป็นความพยายามของผู้ชายท่ีจะหาพืน้ท่ีของตนเอง ภายใต้ภาวะปัจจบุนัท่ีเพศหญิงมีการศกึษาและ
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หน้าท่ีการงานดีขึน้จนเบียดขับให้ผู้ ชายตกต่ําลง (อรรถจักร 2556) สําหรับแฟนบอลไทยท่ีไม่ได้มี

สถานะทางการศกึษาหรือหน้าท่ีการงานสงูมากนกั (แตก็่ไมไ่ด้ต่ํา) พืน้ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของผู้ชายนีจ้ึง

อาจจะพอทดแทนพืน้ท่ีทางการงานท่ีพวกเขารู้สึกว่าถกูเบียดขบัไปได้บ้าง หรือกล่าวในอีกแบบหนึ่งได้

วา่การบริโภคฟตุบอลไทยของชายไทยนัน้มีความหมายสําหรับพวกเขาในแง่ท่ีว่ามนัคือพืน้ท่ีของผู้ชาย 

 

7.3.4. การบริโภคฟุตบอลในฐานะพืน้ท่ีแสดงออก 

 ความเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัอย่างหนึ่งในกระแสฟุตบอลไทยช่วง 6-7 ปีหลงัมานีคื้อการท่ีแฟน

บอลมีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ของสโมสรทัง้ผ่านการแสดงออกในสนาม การผลิตเสือ้ผ้า -

เคร่ืองใช้ด้วยตนเอง ไปจนถึงการผลิตส่ืออย่างเช่นเฟซบุ๊กเพจหรือรายการโทรทัศน์ออนไลน์ทาง

เว็บไซต์ยทูบู ซึ่งนอกจากการแสดงอตัลกัษณ์ของตนเองแล้วแฟนบอลแตล่ะสโมสร/กลุ่มก็มีประเด็นท่ี

ให้ความสําคญัตา่งๆกนัไป  

สําหรับแฟนท่าเรือประเด็นท่ีพวกเขาให้ความสําคญัคือการพยายามลบภาพประทบัของการ

เป็นแฟนบอลท่ีรุนแรง ในด้านหนึ่งการเป็นแฟนท่าเรือนัน้เป็นการแสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจใน

ท้องถ่ินของชาวคลองเตย (พร้อมๆไปกบัแฟนทา่เรือนอกคลองเตยท่ีร่วมใช้อตัลกัษณ์นัน้) แตใ่นอีกด้าน

หนึ่งภาพประทบัของแฟนท่าเรือประการหนึ่งคือภาพของความรุนแรง ซึ่งมนัก็ผกูอยู่กับภาพประทบัท่ี

คนภายนอกมีตอ่ชมุชนคลองเตยด้วย ดงัท่ีแฟนท่าเรือคนหนึ่งเคยบน่กบัผู้วิจยัในเชิงน้อยใจว่า เม่ือไป

โรงเรียน (ท่ีไม่ได้อยู่ในคลองเตย) เขามักจะถูกมองจากเพ่ือนในแง่ท่ีไม่ดีนักเพราะเขามาจากสลัม

คลองเตย และยิ่งเม่ือมีข่าวเก่ียวกบัความรุนแรงของแฟนบอลท่าเรือก็จะยิ่งทําให้เขาถกูมองในแง่ลบ

จากคนรอบข้างมากขึน้  

 จากภาพประทับดังกล่าวทําให้แฟนท่าเรือจํานวนมากพยายามท่ีจะมีส่วนร่วมในการช่วย

สโมสรป้องกนัความรุนแรง การขว้างปาสิ่งของลงสนาม รวมทัง้รณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ีบนอฒัจนัทร์ 

(ก่อนหน้านีบ้นอฒัจนัทร์ของทา่เรือจะมีควนัโขมงอยู่ตลอดเวลา) ทัง้การแจกใบปลิว รณรงค์เดินขบวน

รอบสนาม ทําป้ายตดิในสนาม และประชาสมัพนัธ์ทางส่ือสงัคมออนไลน์  

 ผลจากความพยายามดงักล่าวทําให้ในฤดกูาล 2558 ท่ีผ่านมานัน้สโมสรท่าเรือถกูปรับจาก

การทําผิดกฎน้อยเป็นลําดบัต้นๆของลีก ตา่งจากปีก่อนๆท่ีมกัจะถกูปรับเงินมากท่ีสดุในลีกปีละหลาย
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แสนไปจนถึงล้านบาท ส่วนการสบูบหุร่ีก็แทบจะไม่มีให้เห็นบนอฒัจนัทร์แล้ว เกิดเป็นเสมือนข้อตกลง

ร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการอนัหนึ่งซึ่งแฟนบอลจะย้ายไปสูบบุหร่ีท่ีบริเวณริมอัฒจันทร์ท่ีไม่รบกวน

แฟนบอลคนอ่ืนๆแทน 

 นอกจากนีแ้ล้วแฟนบอลท่าเรือก็ยังมีส่วนในการส่ือสารเร่ืองราวของตนเองออกไปยังคน

ภายนอกผ่านการทําส่ือเผยแพร่ตามโลกออนไลน์ อย่างเช่นกลุ่มสิงห์พระนครท่ีนอกจากจะทําเฟซบุ๊ก

เพจแล้วพวกเขายงัมีการรวมตวักนัทํารายการโทรทศัน์ออนไลน์ช่ือ Singhphanakon on TV เผยแพร่

ทางเว็บไซต์ยูทบูเป็นประจํา45 โดยปัจจุบนัทําออกมาแล้ว 73 ตอน เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับสโมสรและ

แฟนบอลท่าเรือ ทัง้บรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลท่ีสนามไปจนถึงกิจกรรมอ่ืนๆท่ีแฟนบอลทําร่วมกัน 

“อาร์ท” หนึ่งในทีมงานบอกว่า กลุ่มสิงห์พระนครนีเ้ป็นการรวมตัวกันของแฟนท่าเรือท่ีเป็นชาว

คลองเตยกับท่ีอ่ืนๆท่ีนอกจากจะดูฟุตบอลร่วมกันแล้วก็ยังต้องการเผยแพร่เร่ืองราวของแฟนบอล

ทา่เรือให้คนอ่ืนได้รู้จกัพวกเขามากขึน้ด้วย 

 การผลิตส่ือเพ่ือเผยแพร่อตัลกัษณ์ของแฟนท่าเรือท่ีน่าสนใจอนัหนึ่งคือเฟซบุ๊กเพจท่ีช่ือ “ท่ีน่ี

ทา่เรือ Humans Of ThaiPort”46 โดยเนือ้หาของเพจจะเป็นการนําเสนอภาพเด่ียวของแฟนท่าเรือแตล่ะ

คนพร้อมกับบทสมัภาษณ์สัน้ๆ “โน๊ต” ผู้ ทําเพจนีบ้อกกับผู้วิจยัว่า เขาได้รับแรงบลัดาลใจมาจากเพจ

อนัหนึง่ท่ีช่ือวา่ Humans of New York47 โดยเขามองวา่แฟนทา่เรือมีบคุลิกท่ีหลากหลายน่าสนใจ ทัง้ท่ี

แสดงออกผา่นการแตง่กายหรือคําพดู เขาจงึชวนเพ่ือนท่ีเป็นแฟนทา่เรือด้วยกนัทําเพจนีข้ึน้มา 

 

                                                           
45 ดไูด้ท่ี https://www.youtube.com/channel/UC6TkWLk6xqWeDsWT2IY6KYw  
46 ดไูด้ท่ี www.facebook.com/humansofthaiport   
47 Humans of New York เป็นเพจภาษาองักฤษท่ีนําเสนอเร่ืองราวชีวิตท่ีหลากหลายของชาวนิวยอร์กผ่านภาพถ่ายประกอบบท
สมัภาษณ์สัน้ๆ, ดไูด้ท่ี www.facebook.com/humansofnewyork   
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ภาพ 7.7 ตวัอยา่งภาพจากเพจ “ท่ีน่ีทา่เรือ Humans Of ThaiPort” 

 

โน๊ตบอกวา่เขาและเพื่อนๆไมไ่ด้เป็นคนคลองเตย แตเ่ม่ือมาเชียร์ท่าเรือแล้วก็รู้สึกร่วมไปกบัคน

คลองเตยด้วย พวกเขามกัจะทําสติ๊กเกอร์คําว่า  Klongtoey มาแจกให้กบัแฟนบอลท่าเรือ พร้อมทัง้ทํา

เสือ้ท่ีมีคําว่า Klongtoey ออกขาย โดยหักรายได้ไปซือ้ลูกฟุตบอลมอบให้กับศูนย์เด็กเล็กในชุมชน 

พร้อมทัง้ระบุว่ามีโครงการจะทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนคลองเตยในอนาคตอีก โน๊ตบอกว่า “ผม

ไม่ใช่คนคลองเตย แต่ผมมาเชียร์ท่าเรือท่ีเป็นของคนคลองเตย ถ้าผมจะทําอะไรก็อยากจะทําให้คน

คลองเตย” 

แฟนทา่เรือสามารถใช้การเป็นแฟนบอลเป็นพืน้ท่ีสร้างตวัตนอย่างท่ีเขาจินตนาการถึง และยิ่ง

เม่ือสโมสรฟุตบอลผกูอยู่กับท้องถ่ิน มนัก็มีศกัยภาพในการสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ๆให้กบัท้องถ่ินได้ด้วย 

ทัง้การแสดงออกในสนามหรือส่ือท่ีเทคโนโลยีปัจจุบนัเอือ้ตอ่การร่วมสร้างเนือ้หาจากคนทัว่ไปได้ง่าย

ขึน้ ไมเ่พียงเทา่นัน้ ในอีกส่วนหนึ่งการเป็นแฟนบอลยงัเป็นพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ระหว่างคนในท้องถ่ินกบั “คน

นอก” เข้าด้วยกนั 

สําหรับกวา่งกรุงแล้ว การแสดงออกของพวกเขาดจูะไม่ได้ให้ความสําคญักบัการส่ือสารถึงคน

ภายนอกเท่ากบัส่ือสารกบัตนเองเพ่ือยืนยนัอตัลกัษณ์เดิม กว่างกรุงมกัจะแสดงออกซึ่งอตัลกัษณ์ของ

ความเป็นคนเชียงรายผา่นการแสดงออกในด้านตา่งๆ เชน่การส่ือสารระหวา่งกนัด้วยคําเมือง ร้องเพลง
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เชียร์และทําป้ายผ้าสําหรับเชียร์ด้วยคําเมือง ไปจนถึงการทําอาหารพืน้เมืองภาคเหนือมาทานร่วมกนั 

อาจเรียกได้ว่าการแสดงออกของพวกเขานัน้ “เป็นคนเชียงรายเสียยิ่งกว่าคนเชียงราย (ท่ีอยู่ใน

เชียงราย)” ทัง้นีก็้เพ่ือเป็นการยืนยนักบัตนเองวา่พวกเขายงัคงอตัลกัษณ์เดมิไว้ได้อยู่ 

การแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้แฟนบอลไทย

สามารถแสดงออกได้มากขึน้ ปรากกฎการณ์หนึง่ท่ีแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกของแฟนบอลไทยได้ดี

คือการเกิดขึน้มาของเฟซบุ๊กเพจจํานวนมากท่ีทําขึน้โดยแฟนบอลไทย 

 

 

ภาพ 7.8 รูปภาพสญัลกัษณ์ของเพจ “เกรียนบอลไทย” 

เฟซบุ๊กเพจของแฟนบอลไทยอนัหนึง่ท่ีได้รับความสนใจและมีบทบาทมากคือเพจ “เกรียนบอล

ไทย” เพจเกรียนบอลไทยทําขึน้โดยแฟนบอลไทยกลุ่มหนึ่ง เนือ้หาในเพจจะเก่ียวข้องกับฟุตบอลไทย

เป็นหลกั โดยเฉพาะขา่วคราวความเคล่ือนไหวและผลการแขง่ขนัของทีมชาติไทย ลกัษณะเดน่ของเพจ

เกรียนบอลไทยคือความ “เกรียน”48 ท่ีมุง่เน้นการล้อเลียน-เสียดสีเร่ืองราวตา่งๆเก่ียวกบัฟุตบอลไทยทํา

                                                           
48 เกรียนเป็นศพัท์แสลงท่ีนิยมใช้กนัในสงัคมออนไลน์ หมายถึงพฤติกรรมหรือบคุคลท่ีมีพฤติกรรมก่อกวน เอาแต่ใจ หรือทําอะไรท่ี
ผิดท่ีผิดทาง โดยคําเกรียนนีอ้้างอิงมาจากทรงผมของเดก็นกัเรียนชายไทยท่ีมกัถกูมองอย่างเหมารวมวา่มีลกัษณะดงักลา่ว 
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ให้มีผู้ ช่ืนชอบเป็นจํานวนมาก49 อิทธิพลจากเพจเกรียนบอลไทยทําให้เกิด “เพจตระกูลเกรียน” ของ

แฟนบอลไทยสโมสรต่างๆขึน้มาเป็นจํานวนมาก เช่นเพจเกรียนฟุตบอลอุดร, เกรียนเซราะกราว 12, 

เกรียนฉลามชล, ไปจนถึงเพจเกรียนในลกัษณะอ่ืนๆอีกเช่น เกรียนวอลเลย์บอลไทย, เกรียนกล้ามไทย, 

เกรียนอาหารไทย, เกรียนเพลงไทย เป็นต้น 

 

ภาพ 7.9 ตวัอยา่งการ “บกุ”  

 

ลกัษณะหนึ่งของเพจเกรียนบอลไทยคือความเป็นชาตินิยมหรือท่ีพวกเขาอธิบายตวัเองว่ารัก

ประเทศไทย โดยกิจกรรมท่ีทําให้เกรียนบอลไทยเป็นท่ีรู้จกัคือการ “บกุ” ท่ีหมายถึงการระดมสมาชิกผู้

กดช่ืนชอบเพจและนดัหมายกนัไปโพสต์ข้อความหรือรูปภาพก่อกวนหน้าเพจของทีมชาติฝ่ายตรงข้าม

ท่ีแขง่กบัทีมชาตไิทย จนทําให้การบกุกลายเป็นกิจกรรมอนัหนึ่งท่ีผู้ ใช้เฟซบุ๊กชาวไทยนิยมทําเสมอเม่ือ

มีการแขง่ขนัระหวา่งชาตเิกิดขึน้ 

การแข่งขนัฟุตบอลไทยท่ีมีบริบทใกล้ชิดอยู่กับผู้ชม รวมถึงการแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตท่ี

เป็นการส่ือสารสองทาง ทําให้แฟนบอลไทยสามารถท่ีจะใช้การบริโภคฟุตบอลเ ป็นพืน้ท่ีในการ

แสดงออกหรือการตอ่สู้ เร่ืองอตัลกัษณ์ของพวกเขาได้ อยา่งกรณีของแฟนท่าเรือท่ีพยายามลบภาพของ

ความรุนแรงอนัเป็นภาพเหมารวมท่ีมีทัง้ตอ่แฟนบอลทา่เรือและชมุชนคลองเตย, กลุม่กว่างกรุงท่ีใช้การ

ส่ือสารเพ่ือยืนยนัอตัลกัษณ์เดิมของตน, รวมไปถึงแฟนบอลท่ีใช้ส่ือออนไลน์แสดงออกในหลายด้าน

                                                           
49 ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2559 เพจเกรียนบอลไทยมีจํานวนผู้ ช่ืนชอบ 191,743 คน 
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เช่นความเป็นชาตินิยม ในแง่นีแ้ฟนบอลจึงบริโภคฟุตบอลไทยในฐานะท่ีเป็นพืน้ท่ีของการแสดงออก

ด้วย 

 

7.4 แฟนบอลไทยกับการเล่นพนันบอล 

อุตสาหกรรมฟุตบอลเก่ียวโยงอยู่กับอุตสาหกรรมอ่ืนรอบข้างเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ

ถ่ายทอดสด อุปกรณ์กีฬา อาหาร-เคร่ืองด่ืม และรวมไปถึงอุตสาหกรรมการพนนัด้วย เกมฟุตบอลท่ี

เป็นการแข่งขนัเอาแพ้เอาชนะดจูะเล่ียงความข้องเก่ียวกับการพนนัได้ยาก เม่ือกระแสความนิยมใน

ฟุตบอลไทยเติบโตขึน้มา อตุสาหกรรมการพนนัก็ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคฟุตบอลก็ต่ืนตวัตอบ

รับตามไปด้วย นํามาสู่คําถามสําคัญท่ีว่าการพนันฟุตบอลมีตําแหน่งแห่งท่ีอย่างไรในการบริโภค

ฟตุบอลไทย 

ภายใต้ตรรกะของ “สนาม” แห่งการบริโภคฟุตบอลไทยท่ียึดโยงอยู่กับบริบทรอบข้างจํานวน

มากนัน้ ทําให้การบริโภคฟุตบอลไทยมีลกัษณะเฉพาะของมนัเองหรืออย่างน้อยท่ีสดุก็ตา่งออกไปจาก

การดฟูตุบอลตา่งประเทศในยคุก่อนหน้า การพนนัทายผลฟตุบอลซึง่เป็นวิธีการบริโภคฟุตบอลรูปแบบ

หนึ่งจึงอาจมีลกัษณะท่ีต่างออกไปด้วย ในส่วนนีจ้ะว่าด้วยการพนนัในแฟนบอลไทยเพ่ือพิจารณาว่า

การพนนันัน้มีตําแหนง่แหง่ท่ีอยา่งไรในสนามของการบริโภคฟตุบอลไทย 

 

7.4.1 การเล่นพนันฟุตบอลของแฟนบอลไทย 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีสนามฟุตบอลไทยหลายแห่ง ผู้ วิจยัพบว่าอย่างน้อยท่ีสุดแล้ว

สนามฟตุบอลไทยไมไ่ด้เป็นพืน้ท่ีของการเล่นพนนั ไม่พบว่ามีการเปิดบอ่นรับแทงพนนัท่ีสนามฟุตบอล

ไทย ซึ่งหมายความว่าแฟนบอลไม่ได้มาท่ีสนามเพ่ือเล่นพนนัฟุตบอล ยิ่งไปกว่านัน้ กิจกรรมจํานวน

มากท่ีแฟนบอลทําท่ีสนามยงัดจูะเป็นอปุสรรคต่อการเล่นพนนัฟุตบอล  เน่ืองจากระหว่างทํากิจกรรม

ตา่งๆกบัแฟนบอลท่ีสนามนัน้พวกเขาจะไมส่ามารถดกูารแขง่ขนัคูอ่ื่นได้เลย 

 จากการสอบถามแฟนบอลไทยถึงการเล่นพนนัฟุตบอล หลายคนระบุว่าเขาไม่ได้มาท่ีสนาม

เพ่ือเล่นพนัน และไม่เห็นด้วยกับการเล่นพนันฟุตบอลโดยเฉพาะกับฟุตบอลไทย เพราะพวกเขา



120 
 

ต้องการให้วงการฟตุบอลไทยเตบิโตขึน้ตอ่ไป จงึเกรงวา่หากมีการพนนัเข้ามาเก่ียวข้องแล้วจะนํามาซึ่ง

การล้มบอลหรือกําหนดผลการแข่งขนัล่วงหน้าซึ่งจะส่งผลเสียตอ่วงการฟุตบอลไทยอย่างท่ีเคยเกิดขึน้

มาแล้วในประเทศอ่ืน50 

อย่างไรก็ดี แฟนบอลไทยหลายคนเช่ือว่ามีกลุ่มคนท่ีเล่นพนันฟุตบอลไทยและพยายาม

กําหนดผลการแข่งขนัล่วงหน้าด้วยการว่าจ้างผู้ตดัสินหรือนกัฟุตบอล แตค่นกลุ่มนีเ้ป็นผู้ เล่นพนนัราย

ใหญ่ซึ่งไม่ได้เป็นแฟนบอลทัว่ๆไป ความรู้สึกดงักล่าวแสดงให้เห็นผ่านความไม่ไว้วางใจท่ีแฟนบอลมี

ตอ่ฝ่ายจดัการแข่งขนั ซึ่งหลายครัง้กลายเป็นชนวนเหตใุห้เกิดความรุนแรงในการแข่งขนัฟุตบอลไทย 

อย่างเช่นการขว้างปาสิ่งของลงไปในสนาม หรือกรณีท่ีแฟนบอลปิดล้อมไม่ยอมให้ผู้ตดัสินออกจาก

สนามไปจนถึงพยายามทําร้ายผู้ตดัสิน51 

ความไม่เช่ือใจดงักล่าวเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีทําให้แฟนบอลไม่นิยมเล่นการพนนัฟุตบอลไทยด้วย 

“นทั” ซึ่งปกติแล้วเล่นพนนัฟุตบอลต่างประเทศเป็นประจําอธิบายว่า เขาเป็นแฟนฟุตบอลไทยแต่ไม่

เลน่พนนัฟุตบอลไทย จะเล่นเฉพาะฟุตบอลตา่งประเทศ เพราะคิดว่าฟุตบอลไทยนัน้ยงัมีการจดัการท่ี 

“ยงัไมเ่ป็นมืออาชีพ” และมีโอกาสท่ีจะมีการล้มบอลเกิดขึน้ได้ง่ายกว่าฟุตบอลตา่งประเทศท่ีมีคนดกูนั

ทัว่โลก 

ปัจจบุนัอตัราตอ่รองท่ีบอ่นเปิดให้เล่นพนนัฟุตบอลไทยมีเฉพาะคูแ่ข่งขนัระดบัไทยพรีเมียร์ลีก

ซึง่เป็นลีกสงูสดุทกุคูแ่ละดวิิชัน่หนึง่ท่ีเป็นลีกระดบัรองลงมาเป็นบางคูเ่ท่านัน้ โดยยงัไม่พบว่ามีการเปิด

ให้เล่นพนนัการแข่งขนัระดบัดิวิชัน่สอง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแข่งขันระดบัดิวิชัน่สองยงัมีลกัษณะ

                                                           
50 กรณีท่ีแฟนบอลไทยมกัอ้างถึงคือมาเลเซียและสิงคโปร์ 
51 อย่างไรก็ดี ความไมไ่ว้วางใจวา่อาจมีการกําหนดผลการแข่งขนัล่วงหน้านีก้็ไม่ได้มาจากเหตผุลเร่ืองการพนนัเพียงด้านเดียว แต่
ยงัรวมไปถึงความเช่ือท่ีวา่อาจมีการกําหนดผลลว่งหน้าอนัเป็นผลมาจากอิทธิพลของเจ้าของสโมสรท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัฝ่าย
จดัการแข่งขนัด้วย กรณีตวัอย่างของความรุนแรงอนัเกิดจากความไม่ไว้วางใจนีไ้ด้แก่เหตุทะเลาะวิวาทระหว่างแฟนบอลสโมสร
บางกอก เอฟซีกบัการท่าเรือ เอฟซี เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2556 ซึง่มีขา่วลือกนัในกลุม่แฟนบอลตัง้แตก่่อนจะมีการแข่งขนัว่าอาจ
มีการตดัสินท่ีไมย่ติุธรรม และเมื่อเร่ิมเกิดเหตกุารณ์ทะเลาะวิวาทกนัขึน้ก็มีเสียงแฟนบอลฝ่ายหนึ่งตะโกนขึน้มาว่า “ไอ้พวกขีโ้กง ซือ้
กรรมการ”, ดเูพิ่มได้ท่ี อาจินต์ (2557: 61-67) 
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เป็นฟุตบอลกึ่งอาชีพ-กึ่งสมคัรเล่นท่ีการดําเนินงานยงัไม่เป็นระบบมากนกั ไม่มีการถ่ายทอดสดทาง

โทรทศัน์มากนกั รวมทัง้ยงัมีผู้ชมจํานวนไมม่าก52   

จากแฟนบอลชายโสดวยัทํางานประมาณ 40 คนท่ีผู้วิจยัสามารถสอบถามและเข้าถึงข้อมลูได้ 

มีแฟนบอล 5 คนท่ีระบวุ่าเล่นพนนัฟุตบอลเป็นประจํา โดยทัง้ 5 คนเล่นพนนัฟุตบอลตา่งประเทศเป็น

หลกั และมีเพียง 3 จาก 5 คนเทา่นัน้ท่ีระบวุ่าเล่นพนนัฟุตบอลไทยด้วย แตก็่มีความถ่ีน้อยกว่าการเล่น

พนนัฟตุบอลตา่งประเทศ 

จากข้อมลูดงักล่าว พอจะสรุปในขัน้ต้นได้ว่าสนามฟุตบอลไทยนัน้ไม่ได้เป็นพืน้ท่ีของการเล่น

พนนัฟุตบอล มีแฟนบอลเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีเล่นพนนัฟุตบอลเป็นประจํา และยิ่งน้อยลงไปอีกเม่ือ

เป็นการเล่นพนันฟุตบอลไทย โดยเหตุผลหลักๆมาจากการมองว่าการพนันฟุตบอลจะส่งผลเสียต่อ

วงการฟตุบอลไทย และไมเ่ช่ือมัน่ในการจดัการแขง่ขนัของฟตุบอลไทยมากนกั 

 

7.4.2 วิธีเล่นพนันฟุตบอลของแฟนบอลไทย 

 ในช่วงแรกท่ีการเล่นพนันฟุตบอลเร่ิมแพร่หลายในสังคมไทยนัน้วิธีการเล่นพนันฟุตบอล

โดยมากมกัเป็นการไปเลน่พนนัท่ีบอ่นกบัเจ้ามือ ดงัท่ีจะเห็นได้วา่ในชว่งนัน้ได้มีการเกิดขึน้มาของ “โต๊ะ

บอล” เป็นจํานวนมาก (เนตรนภา 2545: 302-306) จนต่อมาก็เร่ิมมีการใช้โทรศพัท์เป็นเคร่ืองมือ

ส่ือสารในการเล่นพนนัมากขึน้ กระทัง่ปัจจุบนัท่ีศูนย์กลางแห่งการส่ือสารเร่ิมมีแนวโน้มจะย้ายมาท่ี

อินเทอร์เน็ต ความเปล่ียนแปลงดงักลา่วก็ได้สง่ผลตอ่วิธีการเลน่พนนัฟุตบอลด้วย 

จากแฟนบอลไทย 5 คนท่ีเล่นพนนัฟุตบอลเป็นประจํา มี 4 คนท่ีระบวุ่าเขาเล่นพนนัฟุตบอล

ผ่านทางเว็บไซต์53 (3 ใน 4 คือคนท่ีเล่นพนนัฟุตบอลไทยด้วย-เท่ากบัว่าทกุคนท่ีเล่นพนนัฟุตบอลไทย

จะเล่นผ่านเว็บไซต์) ข้อมูลดงักล่าวชีไ้ปในทางท่ีว่าแฟนบอลไทยท่ีเล่นการพนนัฟุตบอลนิยมเล่นผ่าน

ทางเว็บไซต์เป็นหลัก “มิตร” แฟนบอลท่าเรือคนหนึ่งท่ีเล่นพนันฟุตบอลเป็นประจําทัง้ฟุตบอล

                                                           
52 อย่างไรก็ดี ข้อมลูดงักล่าวมาจากการสอบถามแฟนบอลผู้ เล่นพนนัท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพฯและการสํารวจเว็บไซต์รับพนนัฟุตบอล
เท่านัน้ ยงัมีโอกาสเป็นไปได้ท่ีในจงัหวดัอื่นๆท่ีมีสโมสรระดบัดิวิชัน่สองอยู่อาจมีการเปิดให้พนนัคู่ท่ีสโมสรประจําจงัหวดัแข่งได้ แต่
คาดวา่หากมีการเลน่พนนัในลกัษณะดงักลา่วก็จะเป็นการเลน่พนนัในระดบัท้องถ่ินเท่านัน้ 
53 ขณะท่ีอีกคนหนึ่งระบวุา่เลน่พนนัฟตุบอลโดยการไปท่ีโต๊ะพนนัหรือผา่นการโทรศพัท์ 
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ตา่งประเทศและฟุตบอลไทยระบวุ่าปัจจบุนัเขาเล่นพนนัฟุตบอลผ่านเว็บไซต์พนนัแห่งหนึ่งด้วยการใช้

สมาร์ทโฟน โดยก่อนหน้านีเ้ขาเล่นพนนัท่ีโต๊ะพนนัใกล้บ้านและหนัมาเล่นพนนัทางเว็บไซต์เป็นเวลา

ประมาณหนึ่งปี เขารู้จกัเว็บไซต์นีผ้่านการแนะนําของเพ่ือนคนหนึ่งซึ่งทําหน้าท่ี เป็นตวักลางระหว่าง

เจ้ามือกบันกัพนนั กระบวนการคือมิตรจะต้องโอนเงินไปให้กบับญัชีของเว็บไซต์รับพนนั แล้วเงินนัน้จะ

ถกูเพิ่มเข้าไปเป็นยอดเงินสําหรับเล่นพนนัในเว็บไซต์ดงักล่าว เม่ือต้องการถอนเงินออกมาก็ต้องติดตอ่

ไปยงัผู้ ให้บริการเว็บไซต์ แล้วก็จะมีเงินโอนมาท่ีบัญชีของมิตร โดยเขาอธิบายว่าเหตผุลหลกัคือความ

สะดวก สามารถเลน่พนนัได้ทกุท่ีทกุเวลา ตา่งกบัการเลน่ท่ีโต๊ะพนนัท่ีต้องเดินทาง และมีอตัราตอ่รองท่ี

ดีตอ่ผู้ เลน่มากกวา่ 

เหตุผลประการหนึ่งท่ีทําให้คนท่ีเล่นพนันฟุตบอลไทยเป็นคนท่ีเล่นพนันทางเว็บไซต์อาจ

เก่ียวข้องกับช่วงเวลาท่ีโต๊ะพนนัออกราคาต่อรองสําหรับฟุตบอลไทยด้วย โดยมิตรระบุว่าเว็บไซต์รับ

พนนัมกัจะออกราคาตอ่รองสําหรับฟุตบอลไทยในช่วงประมาณ 16.00-17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาท่ีแฟน

บอลมกัจะไปท่ีสนามฟุตบอลกนัแล้ว (เพ่ือสงัสรรค์ร่วมกนัก่อนฟุตบอลจะเร่ิมแข่ง) แฟนบอลท่ีจะเล่น

พนนัฟตุบอลไทยจงึต้องเลน่พนนัในเว็บไซต์ผา่นสมาร์ทโฟน ซึ่งในแง่หนึ่งก็เท่ากบัว่าเป็นการกนัเอาคน

ท่ีเลน่พนนัท่ีโต๊ะพนนัออกไปด้วย 

สําหรับช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์พนนับอลนัน้ เกือบทุกคนบอกว่าพวกเขาเร่ิมรู้จกัผ่านการ

แนะนําของเพ่ือนหรือคนรู้จกัเป็นหลัก อย่างเช่นกรณีของมิตรท่ีบอกว่าเขาได้รับการแนะนํามาจาก

เพ่ือน ขณะท่ีมีหนึง่คนระบวุา่เขารู้จกัผา่นโฆษณาในเว็บไซต์เก่ียวกบัฟตุบอล  

ผู้วิจยัไม่สามารถเข้าถึงเพ่ือนหรือคนรู้จกัท่ีเป็นตวักลางท่ีแนะนําเว็บไซต์รับพนนัแก่แฟนบอล

ไทยท่ีให้ข้อมูลโดยตรงได้ แต่ผู้ วิจยัได้ข้อมูลมาจาก “ปัน” ซึ่งระบุว่าเขาเป็น “เอเย่นต์” ท่ีทําหน้าท่ีใน

ลกัษณะเดียวกันนัน้ ซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงการทํางานของเว็บไซต์รับพนนับอลได้ ปัน

ทํางานประจําอยูใ่นหนว่ยงานราชการแห่งหนึ่ง และหารายได้เสริมจากการทําหน้าท่ีเป็นเอเย่นต์ให้กบั

เว็บไซต์พนนับอล ปันบอกว่าหน้าท่ีของเอเย่นต์คือหาลกูค้าให้กบัเว็บไซต์รับพนนับอล ซึ่งเขาจะได้รับ

คา่ตอบแทนในลกัษณะท่ีเรียกวา่ “คา่คอม (มิชชัน่)” คิดเป็น 2% จากยอดเงินพนนัท่ีลกูค้าซึ่งเขาหามา

ได้ลงพนนัไป54 โดยวิธีการหาลกูค้าของเขานัน้จะใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตวัชกัชวนเพ่ือนหรือคนรู้จกัให้
                                                           
54 เช่นถ้าลกูค้าท่ีปันหามาได้เลน่พนนัรวมกนัเป็นยอดเงิน 10,000 บาท ปันจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 200 บาท โดยไม่ต้องสนใจว่า
ท่ีลกูค้าพนนัไปนัน้จะได้หรือเสีย 
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มาเล่นพนัน วิธีรับ-จ่ายเงินใช้การโอนผ่านบญัชี แต่จะต่างกับกรณีของมิตรท่ีว่าปันนัน้จะมีการให้

เครดติกบัลกูค้าท่ีคุ้นเคยด้วย  

ในด้านหนึง่นัน้วิธีการพนนับอลออนไลน์ก็ยงัคงวางอยู่บนความไว้เนือ้เช่ือใจกนัของผู้ เล่นพนนั

กบัตวักลางแบบเดียวกนักบัการพนนัแบบออฟไลน์ในยคุก่อนหน้า ในอีกด้านหนึ่งมนัก็แสดงให้เห็นถึง

ความเปล่ียนแปลงท่ีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการเลน่พนนัฟตุบอลมากขึน้ 

ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวโน้มการบริโภคฟุตบอลท่ีแฟนบอลหนัมาบริโภค

ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการ (ลักลอบ) ชมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตมากขึน้ 

โดยเฉพาะในกลุม่แฟนบอลไทยท่ีปัจจบุนัใช้การส่ือสารทางเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็น

หลัก ทัง้การส่ือสารกันเองในกลุ่มแฟนบอลผ่านเฟซบุ๊ กกลุ่ม รวมถึงการรับและผลิตข่าวสารเพ่ือ

แสดงออกของแฟนบอลผา่นเฟซบุ๊กเพจเก่ียวกบัฟุตบอลท่ีเกิดขึน้มาเป็นจํานวนมาก 

 

 

ภาพ 7.10 โฆษณาเว็บไซต์รับพนนัออนไลน์ในเฟซบุ๊กเพจ 

ปัจจบุนัมีโฆษณาเว็บไซต์รับพนนัออนไลน์อยู่ในเฟซบุ๊กเพจช่ือดงัจํานวนมาก ทัง้เฟซบุ๊กเพจท่ี

เก่ียวและไม่เก่ียวกับฟุตบอลเลย อย่างเช่น “แฟนผี Project”55 เฟซบุ๊กเพจท่ีรายงานข่าวสารเก่ียวกับ

                                                           
55 ดไูด้ท่ี www.facebook.com/FanPeeProject  
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สโมสรแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็, “บอลไทย จะไปบอลโลก”56 เฟซบุ๊กเพจท่ีนําเสนอคลิปวิดีโอการทําประตู

ของฟตุบอลไทย, ไปจนถึงหน้าเฟซบุ๊กของ “เน็ตไอดอล” ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัฟตุบอลโดยตรงเลย57 

ทัง้หมดท่ีกลา่วมานีแ้สดงให้เห็นถึงวิธีการเล่นพนนัของแฟนบอลไทยท่ีเร่ิมเปล่ียนไปสู่การเล่น

พนนัผ่านเว็บไซต์รับพนันออนไลน์มากขึน้ ทัง้ด้วยความสะดวกรวดเร็วของการส่ือสารท่ีลดข้อจํากัด

ด้านเวลาและสถานท่ี รวมถึงความสอดคล้องกับวฒันธรรมแฟนบอลไทยปัจจุบนัท่ีใช้การส่ือสารทาง

อินเทอร์เน็ตเป็นหลกั 

 

7.4.3 ลักษณะการเล่นพนันฟุตบอลของแฟนบอลไทย 

แฟนบอลไทยสว่นหนึง่เคยเป็นแฟนบอลสโมสรตา่งประเทศมาก่อน แตห่ลายคนระบตุรงกนัว่า

เม่ือมาเป็นแฟนบอลไทยแล้วเขารู้สึกว่าพวกเขารักและผกูพนักบัสโมสรไทยท่ีเขาเชียร์มากกว่าตอนท่ี

เคยเป็นแฟนสโมสรตา่งประเทศ กระทัง่ปัจจุบนัหลายคนเลิกติดตามหรือติดตามฟุตบอลตา่งประเทศ

น้อยลงแล้วหนัมาตดิตามฟตุบอลไทยเป็นหลกั ทัง้จากเหตท่ีุสโมสรไทยมกัเป็นตวัแทนของท้องถ่ินท่ีเขา

อยู่และความผูกพันกับกลุ่มเพ่ือนแฟนบอลด้วยกัน ซึ่งสําหรับแฟนบอลท่ีเล่นพนันแล้ว ลักษณะ

ดงักลา่วได้สง่ผลมาถึงการเลน่พนนัฟตุบอลไทยของเขาด้วย 

นกัพนนักบัสโมสรท่ีเชียร์ 

“หนุ่ย” แฟนบอลท่าเรือคนหนึ่งท่ีเล่นพนันฟุตบอลเป็นประจําทัง้ฟุตบอลต่างประเทศและ

ฟุตบอลไทย หนุ่ยระบวุ่าเขาประกอบอาชีพอิสระท่ีทํางานอยู่กบับ้าน ทําให้มีเวลาว่างมากจึงเล่นพนนั

ทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือ “แก้เบื่อและหารายได้เล็กๆน้อยๆ” เขาไม่ได้เล่นพนันเฉพาะฟุตบอล แต่จะเล่น

พนนักีฬาชนิดอ่ืนๆอยา่งเชน่ บาสเกตบอลหรืออเมริกนัฟุตบอลด้วย โดยจะเลือกเล่นพนนัการแข่งขนัท่ี

สามารถหาดกูารถ่ายทอดสดได้ เขาอธิบายว่าเป็นการแก้เบื่อเพราะทําให้ดกีูฬาสนกุขึน้ หนุ่ยระบุว่า

เขาจะเล่นพนนัครัง้ละประมาณ 500 บาทและตัง้กฎกับตวัเองไว้ว่าถ้าวนัไหนได้กําไรประมาณ 1,000 

                                                           
56 ซึง่นอกจากจะโฆษณาเป็นข้อความแล้วยงัมีการใส่โฆษณาเว็บไซต์รับพนนัฟุตบอลลงไปในตอนเร่ิมหรือตอนท้ายของคลิปวิดีโอ
ด้วย,ดไูด้ท่ี www.facebook.com/ballthaiHD 
57 ดูเพิ่มได้ท่ี เดลินิวส์ (2559). เร่งสอบเจตนา"เน็ตไอดอล" โพสต์ชวนเล่นพนันฟุตบอล. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2559, จาก 
www.dailynews.co.th/crime/384733  
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บาทแล้วจะหยุดเล่น เพราะถ้าเล่นต่อไปเร่ือยๆแล้ว “สุดท้ายเราก็สู้ เจ้าไม่ได้” แม้หนุ่ยจะเล่นพนัน

หลากหลายทัง้ชนิดกีฬาและฟุตบอลต่างประเทศ-ฟุตบอลไทย แต่สําหรับการแข่งขนัของสโมสรการ

ทา่เรือฯ ซึง่เป็นสโมสรท่ีเขาชอบมาหลายปีแล้วนัน้หนุ่ยบอกว่าเขาจะไม่เล่นพนนัเลย ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย

ท่าเรือฯหรือฝ่ายตรงกนัข้าม เพราะอยากมีสมาธิกบัการดมูากกว่าท่ีจะลุ้นเอาได้เสียและไม่อยากเอา

เร่ืองเงินเข้ามาเก่ียวข้องกบัสโมสรท่ีเขาเชียร์ 

มิตร แฟนทา่เรืออีกคนหนึง่มีการเลน่พนนัในอีกลกัษณะหนึ่ง มิตรเล่นพนนัฟุตบอลทัง้ไทยและ

ตา่งประเทศเป็นประจํา นอกจากนีเ้ขายงัชอบเล่นพนนัมวย บอ่ยครัง้ท่ีเขาไปเล่นพนนัมวยแบบ “จอตู้ ” 

ในชว่งกลางวนัก่อนท่ีจะมาสนามฟตุบอล มิตรระบวุา่เขามกัจะได้กําไรจากการพนนัมวย แตก็่มกัจะมา

เสียในการพนนัฟตุบอล มิตรอธิบายวา่ “ถ้าผมไมเ่ลน่บอลนะพี่ รวยไปนานละ ...แตก็่ยงัแทง เพ่ือความ

บนัเทิง” มิตรเล่นพนันคู่ท่ีท่าเรือแข่งเกือบทุกครัง้ท่ีเขามาดท่ีูสนาม โดยเขาจะเล่นเฉพาะฝ่ายท่าเรือ

เทา่นัน้ ด้วยเงินประมาณครัง้ละ 1,000 บาท มิตรอธิบายวา่เขาเลน่ทา่เรือเพ่ือ “ความมนัส์” ซึ่งเขาเชียร์

ท่าเรืออยู่แล้ว ถ้าเล่นทีมอ่ืนก็เท่ากับทรยศทีม ดังนัน้แล้วเม่ื อเขาจะเล่นพนันคู่ท่าเรือเขาจะไม่

จําเป็นต้องพิจารณาความน่าจะเป็นมากนกั58 ถ้าอตัราตอ่รองออกมาว่าท่าเรือเป็นรองเขาจะเล่นพนนั

ฝ่ายทา่เรือทกุครัง้ ทัง้ท่ีหลายครัง้เขามองวา่ถ้าเลน่ฝ่ายตรงข้ามนา่จะมีโอกาสได้มากกว่า เขาอธิบายว่า 

“รู้วา่โดนแนก็่ไมต่รงข้าม ...แพ้ก็ไม่เป็นไร ทีมเรา”ยกเว้นครัง้ท่ี “ถ้า (ทา่เรือ) ตอ่เยอะไม่น่าผ่านก็ไม่เล่น” 

มิตรระบวุา่ในฤดกูาลแขง่ขนั 2558 ท่ีสโมสรทา่เรือฯมีผลการแข่งขนัไม่ดีจนตกชัน้นัน้เขาเสียเงินไปเป็น

จํานวนมากกบัการเลน่พนนัข้างทา่เรือ 

กรณีท่ีน่าสนใจอีกกรณีหนึ่งคือเหตกุารณ์ของมิตรกบั “ตา” แฟนบอลท่าเรือเพ่ือนของมิตรคน

หนึ่งท่ีมกัจะเล่นพนนั (ข้างท่าเรือ) ร่วมกนัเป็นประจํา ในการแข่งขนัของท่าเรือครัง้หนึ่งมิตรกับตาเล่น

พนันข้างท่าเรือตามปกติ ด้วยอัตราต่อรองท่ีท่าเรือต่อคร่ึงควบลูก 59 เม่ือเร่ิมการแข่งขัน ในช่วงแรก

ท่าเรือโดนฝ่ายตรงข้ามทําประตูนําไปก่อน 0-2 ระหว่างพกัคร่ึงการแข่งขันทัง้สองคนมีท่าทีหงุดหงิด

และบ่นถึงลกัษณะการเล่นของนกัฟุตบอลทีมท่าเรืออยู่ตลอด แต่ในช่วงคร่ึงหลงัท่าเรือทําประตไูด้ 3 

ลกูตดิตอ่กนัจนแซงชนะไปได้ 3-2 ด้วยการทําประตชูยัในนาทีสดุท้าย ตาดีใจจนกระโดดจากอฒัจนัทร์
                                                           
58 ขณะท่ีเมื่อเลน่พนนัฟตุบอลตา่งประเทศเขาจะต้องพิจารณาก่อนทกุครัง้วา่ควรจะเลน่คูไ่หน-ฝ่ายไหน 
59 อตัราตอ่รองนีห้มายความวา่ ถ้าผลออกมาเสมอหรือท่าเรือแพ้ ฝ่ายท่ีเล่นข้างท่าเรือจะถูกกินเงิน แต่ถ้าท่าเรือชนะด้วยผลต่าง 1 
ลกูฝ่ายท่ีเลน่ท่าเรือจะได้กําไรคร่ึงหนึ่งของเงินท่ีลงพนนัไป ส่วนถ้าท่าเรือชนะมากกว่า 1 ลกู ฝ่ายท่ีเล่นข้างท่าเรือจะได้กําไรเท่ากบั
จํานวนเงินท่ีลงพนนัไป 
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ลงไปในสนามแล้วตีลงักาแสดงความดีใจ ขณะท่ีผู้ วิจยัเข้าใจว่าตาและมิตรน่าจะมีความสุขท่ีสโมสร

พลิกกลบัจากแพ้มาเป็นชนะและเงินพนนัพลิกจากเสียมาเป็นได้ แต่มิตรกลับตะโกนด่าตาด้วยท่าที

หงดุหงิดแล้วดงึตากลบัขึน้มาบนอฒัจนัทร์ เม่ือออกมาจากสนาม มิตรดา่ตาท่ีกระโดดลงไปในสนามซึ่ง

เป็นการทําผิดกฎการแข่งขนัและจะทําให้สโมสรท่าเรือโดนปรับเงิน60 ส่วนตานัง่คอตกแล้วบอกว่าเขา

เสียใจ กรณีดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงความย้อนแย้งของสถานะแฟนบอลและนกัพนนั ตามสถานะนกัพนนั

แล้วพวกเขาควรมีความสุขกับการพลิกจากเสียเงินพนันมาเป็นได้จากการทําประตูในนาทีสุดท้าย 

ขณะท่ีตามสถานะแฟนบอลแล้วเขาควรเสียใจท่ีทําให้สโมสรต้องเส่ียงตอ่การถูกปรับเงิน เม่ือทัง้สอง

คนตกอยูใ่นทัง้สองสถานะพร้อมๆกนั ดเูหมือนว่าท้ายท่ีสดุแล้วสถานะแฟนบอลจะส่งผลตอ่ความรู้สึก

ได้มากกวา่ 

 นกัพนนักบักลุม่เพ่ือน 

นอกจากความรู้สึกผูกพันกับสโมสรท่ีเชียร์จนทําให้บางคนไม่เล่นพนนัคู่ ท่ีทีมโปรดแข่งหรือ

บางคนเลน่เฉพาะข้างสโมสรท่ีตนเองเชียร์แล้ว ปัจจยัอีกประการหนึ่งท่ีส่งผลตอ่การเล่นพนนัของแฟน

บอลไทยคือความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่เพ่ือนแฟนบอลด้วยกนัด้วย  

ในการเก็บข้อมูลภาคสนามครัง้หนึ่ง ขณะท่ีผู้ วิจัยอยู่ในวงสังสรรค์ก่อนการแข่งขนัของแฟน

บอลทา่เรือและกําลงัพยายามสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการเล่นพนนัจากตา อาจเพราะผู้วิจยัแสดงท่าที

ให้ความสนใจถามถึงเร่ืองการเล่นพนนัมากเป็นพิเศษ ทําให้เขาชวนผู้ วิจยัร่วมลงหุ้นอยู่ฝ่ายท่าเรือกับ

เขาด้วย หลงัจากลงัเลอยู่ครู่หนึ่ง ผู้วิจยับอกปฏิเสธไป เขาตอบกลบัมาว่า “ใจไม่ถึงเลย” แล้วตลอดวนั

นัน้เขาก็ไมไ่ด้ให้ความสนใจกบัผู้วิจยัอีกเลย 

แฟนบอลท่าเรือบางส่วนมักจะไปท่ีสนามแม้ในวันท่ีไม่มีการแข่งขัน โดยพวกเขาไปดูการ

ฝึกซ้อมของนกัฟตุบอลในชว่งเย็น บางคนไปนัง่ดนูัง่เล่นราวกบัเป็นสวนสาธารณะ บางคนไปพบปะกบั

เพ่ือนแฟนบอลและสงัสรรค์ด่ืมกินด้วยกนัเป็นประจําทกุเย็นหลงัเลิกงาน 

                                                           
60 ตามข้อบงัคบัและระเบียบวา่ด้วยการจดัการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ผนวกท่ี 7 ข้อ 4.2 “บคุคลหรือ
กลุ่มบุคคลใด ผ่านรัว้กัน้รอบสนามเข้าไปในบริเวณพืน้ท่ีรอบสนามแข่งขนั หรือเข้าไปใน  สนามแข่งขนั ทัง้ก่อน, ระหว่าง และ 
หลงัจากการแขง่ขนั โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกปรับเงิน 20,000 บาท ถึง 50,000 บาท (ผู้ถูกปรับคือสโมสร – ผู้วิจยั) การเข้าไปใน
สนามแข่งขันสามารถกระทําได้ หากทีมเยือนและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันได้เดินทางออกไปจากสถานท่ีจัดการแข่งขันเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว และองค์กรสมาชิกท่ีเป็นทีมเหย้าอนญุาต” (บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จํากดั 2558: 74) 
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ภาพ 7.11 แฟนทา่เรือมาดื่มกินกนัท่ีสนามในเย็นท่ีทา่เรือไมไ่ด้แขง่แล้ว เปิดการแขง่คูอ่ื่นดผูา่นโน๊ตบุ๊ค 

  

เย็นวนัหนึ่งผู้วิจยัไปเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีสนามของท่าเรือเพ่ือสงัเกตกิจกรรมท่ีแฟนบอลทํา

ในวนัท่ีไมมี่การแขง่ขนั แล้วพบวา่มีแฟนบอลจํานวนหนึ่งมาท่ีสนามด้วย ส่วนหนึ่งนัน้คือแฟนบอล 6-7 

คนท่ีจบักลุ่มกันด่ืมกินอยู่ท่ีบริเวณข้างสนาม บางคนถอดเสือ้คลมุสําหรับทํางานออกแล้วพาดไว้ท่ีรถ

มอเตอร์ไซค์ บทสนทนาในชว่งแรกเป็นการวางแผนท่ีจะไปเท่ียวตา่งจงัหวดัร่วมกนัในสดุสปัดาห์ท่ีไม่มี

การแข่งฟุตบอล พวกเขาใช้โต๊ะพับและเก้าอีข้องร้านอาหารบริเวณนัน้มาเป็นท่ีนั่งด่ืมกินอย่างคุ้น

สถานท่ี หนึง่ในนัน้บอกวา่พวกเขาจะมาพบกนัท่ีสนามเป็นประจําในช่วงเย็นหลงัเลิกงานก่อนท่ีจะแยก

ย้ายกนักลบับ้านไปในชว่งคํ่า เรียกได้วา่เป็นกิจวตัรประจําวนัอยา่งหนึง่ของพวกเขา 

 หลังจากนั่งด่ืมกินไปได้ระยะหนึ่ง แฟนบอลคนหนึ่งบอกว่ากําลังจะมีการถ่ายทอดสดการ

แข่งขนัฟุตบอลไทยระหว่างอาร์ม่ี ยไูนเต็ดกบับรีุรัมย์ ยไูนเต็ด แล้วเขาก็เดินไปหยิบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊

คออกมาจากรถยนต์ของตวัเอง เอือ้มมือเข้าไปเสียบปลัก๊ไฟผ่านช่องจ่ายเงินของอาคารขายตัว๋ท่ีอยู่

ข้างๆ เปิดการแข่งขนัฟุตบอลคู่ดงักล่าวท่ีหน้าจอโน๊ตบุ๊คผ่านการเช่ือมต่อสญัญาณอินเทอร์เน็ตจาก

สมาร์ทโฟน การแข่งขนัเร่ิมไปได้ประมาณ 10 นาที สโมสรอาร์ม่ีฯทําประตนํูาไปแล้ว 1-0 ระหว่างท่ี
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กําลงัดอูยูด้่วยกนันัน้ก็เร่ิมมีการวิเคราะห์เกมการแข่งขนัและชวนกนัเล่นพนนั พวกเขาไม่รู้อตัราตอ่รอง

ขณะนัน้ จงึให้ “อฐั” แฟนบอลในกลุม่คนหนึง่โทรศพัท์ไปถามเพื่อนของเขา 

 อฐับอกวา่ปกติแล้วเขากบักลุ่มเพ่ือนไม่ได้เล่นพนนัฟุตบอลกนับอ่ยนกั นานๆจึงจะเล่นสกัครัง้

เม่ือนึกสนกุขึน้มา โดยใช้การโทรศพัท์หรือใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ (Line) ติดตอ่เล่นพนนักบัเพ่ือนของอฐั

คนหนึ่งท่ีรับแทง หลงัทราบอตัราตอ่รองพวกเขาก็ปรึกษา-ถกเถียงกนัระยะอยู่หนึ่งแม้ว่าจะมีบางคนท่ี

เห็นไมต่รงกนัอยู่บ้าง แตส่ดุท้ายพวกเขาก็ลงขนัเล่นพนนัฝ่ายบรีุรัมย์ร่วมกนัทัง้หมด โดยมีผู้ ร่วมเล่น 5 

คน (รวมถึงคนท่ีไม่เห็นด้วยในตอนแรกด้วย) ในวงเงินเท่าๆกนัคนละ 500 บาท รวมเป็น 2,500 บาท61 

หลงัจากนัน้พวกเขาก็ด่ืมกินและดกูารแขง่ขนัร่วมกนัตอ่ 

 จากการสังเกตบทสนทนาระหว่างดูการแข่งขันร่วมกันนัน้ พบว่าพวกเขาส่วนมากมีความ

สบัสนเก่ียวกับวิธีเล่นพนนัแบบไลฟ์อยู่พอสมควร คือไม่เข้าใจว่าการตดัสินผลพนนันัน้จะไม่นบัประต ู

1-0 ท่ีเกิดขึน้ไปตัง้แต่ก่อนท่ีพวกเขาจะลงเงินพนันไปแล้ว กระทั่งช่วงกลางคร่ึงเวลาหลังประมาณ 

20.15 น. บางคนท่ีร่วมพนนัด้วยก็ขอตวักลบับ้านไปก่อนโดยท่ีผลการแข่งขนัและผลการพนนัยงัไม่

ชดัเจน ผู้ วิจัยสอบถามแฟนบอลท่ียังอยู่และได้รับคําอธิบายว่าพวกเขาเพียงแค่เล่นพนนัแบบสนุกๆ

ร่วมกนักบัเพ่ือนเทา่นัน้ จงึไมไ่ด้จริงจงักบัผลการได้เสียมากนกั 

 กรณีการเล่นพนนัร่วมกันระหว่างเพ่ือนแฟนบอลนีแ้สดงให้เห็นถึงลกัษณะของความสมัพนัธ์

ภายในกลุ่มท่ีส่งผลต่อการเล่นพนนั อฐักับเพ่ือนร่วมเล่นพนนัข้างเดียวกนัทัง้ท่ีความเห็นไม่สอดคล้อง

กนัทัง้หมด ข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจประการหนึ่งคือขณะท่ีตาซึ่งผู้วิจยัเคยดกูารแข่งขนัของท่าเรือและร่วม

สงัสรรค์กบัเขามาแล้วหลายครัง้ตดัสินใจชวนผู้วิจยัร่วมเล่นพนนัด้วย แตอ่ฐัและเพ่ือนซึ่งผู้วิจยัยงัไม่ได้

มีความสมัพนัธ์กบัพวกเขามากนกัชวนกนัเล่นพนนัเฉพาะเพ่ือนในกลุ่มโดยไม่นบัรวมผู้วิจยัเข้าไปด้วย 

ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการร่วมกนัเล่นพนนันัน้มีนยัยะของการเป็นกลุ่มเดียวกันผ่านการนบั

เข้าหรือกนัออกไปจากวงพนนั นอกจากนีก้ารเล่นพนนัร่วมกนัยงัอาจเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็น

ชายทางหนึง่ อยา่งเชน่ท่ีผู้วิจยัปฏิเสธการพนนัร่วมกบัตา ทําให้เขารู้สกึวา่ “ใจไมถ่ึงเลย”  

                                                           
61 วิธีการเลน่พนนัระหว่างท่ีการแข่งขนัเร่ิมไปแล้วแบบนีเ้รียกว่า “บอลไลฟ์” (live)  ซึ่งจะเร่ิมนบัผลตัง้แต่ตกลงวางเงินพนนัโดยไม่
สนผลการทําประตท่ีูเกิดขึน้ก่อนหน้านัน้ หลายปีหลงัมานีก้ารเล่นไลฟ์ได้รับความนิยมมากขึน้โดยเฉพาะในช่วงท่ีการเล่นพนนัทาง
อินเทอร์เน็ตแพร่หลาย เน่ืองจากผู้พนนัสามารถพนนัได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขนั ต่างกบัช่วงก่อนห น้าท่ีมกัต้องเล่นพนนัตัง้แต่
ก่อนการแขง่ขนัจะเร่ิม  
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 ลกัษณะการเล่นพนันของแฟนบอลไทยทัง้ท่ีเป็นผลมาจากความภักดีต่อสโมสรท่ีเชียร์และ

ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนนีแ้สดงให้เห็นถึงนัยยะอีกประการหนึ่งของการเล่นพนันท่ีอยู่เหนือ

อรรถประโยชน์ทางการเงิน คือการเลือกเลน่-ไมเ่ลน่พนนัหรือเลือกเล่นในลกัษณะใดนัน้ไม่ได้วางอยู่บน

ฐานคิดเร่ืองกําไร-ขาดทุนมากเท่ากับการคํานึงถึงความภักดีและความสัมพันธ์ดังกล่าว ในแง่นี ้

หมายความว่าการเล่นพนนัของแฟนบอลไทยนัน้เก่ียวข้องอยู่กับมิติทางวฒันธรรม-วัฒนธรรมแฟน

บอล หรือกล่าวในอีกแบบหนึ่งได้ว่า ลกัษณะการพนนัฟุตบอลของแฟนบอลไทยดงักล่าวนัน้เกิดขึน้

ภายใต้ตรรกะของ “สนาม” แห่งการบริโภคฟุตบอลไทยท่ีให้ความสําคญักับการบริโภคมิติต่างๆเช่น

ความภกัดีตอ่สโมสรประจําถ่ิน, ชมุชนแฟน, และการแสดงออกซึง่ความเป็นชาย 

 

7.4.4 มรดกของการพนันฟุตบอลในแฟนบอลไทย62 

 แม้ว่าแฟนบอลไทยโดยมากจะไม่ได้เล่นพนนัฟุตบอลเป็นประจํา แตแ่ฟนบอลไทยส่วนมากก็

มกัจะมีความรู้เก่ียวกบัการพนนัฟุตบอลอยู่มากพอสมควร ทัง้ในกลุ่มท่ีระบวุ่าเคยเล่นพนนัฟุตบอลมา

ก่อนหรือกลุม่ท่ีไมเ่ลน่พนนัฟตุบอลเลยก็ตาม 

 ในวงพูดคุย-สังสรรค์รอบๆสนามก่อนเร่ิมเกมการแข่งขันของแฟนบอลไทย หัวข้อเก่ียวกับ

ความนา่จะเป็นของการแขง่ขนัท่ีกําลงัจะเกิดขึน้เป็นประเดน็หนึง่ของการสนทนาเสมอ แฟนบอลหลาย

คนมีข้อมูลเก่ียวกับนกัฟุตบอลและรูปแบบการเล่นของสโมสรท่ีพวกเขาเชียร์เป็นอย่างดี หลายคนมี

ข้อมลู “วงใน” ซึง่สว่นมากมาจากการพดูคยุกบับคุลากรของสโมสรหรือนกัฟุตบอล และเม่ือถึงจดุหนึ่ง

จะมีการยกเอาอตัราตอ่รองของการแข่งขนัมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เสมอ แฟนบอลส่วนใหญ่มี

ข้อมลูและสามารถ “อา่น” อตัราตอ่รองการแข่งขนัระดบัพืน้ฐานอย่างเช่น ตอ่หนึ่งลกูหรือตอ่คร่ึงลกูได้

เป็นอยา่งดี แม้วา่พวกเขาจะไมเ่ลน่พนนัฟตุบอลเลยก็ตาม 

 ในสังคมไทยนัน้ข้อมูลเก่ียวกับอัตราต่อรองพนันฟุตบอลและบทวิเคราะห์ของผู้ เช่ียวชาญ

สามารถหาได้ทัว่ไปจากส่ือตา่งๆ ทัง้หนงัสือพิมพ์ เว็บไซต์ หรือกระทัง่รายการวิทยเุก่ียวกบักีฬา อตัรา

                                                           
62 ปรับใช้จากข้อสงัเกตของณฐัยา อศัวพงษ์อนนัต์เก่ียวกบัมรดกของบอ่นเบีย้ท่ีเคยเฟ่ืองฟูช่วงพ.ศ 2367-2460 และเมื่อพ้นยุคสมยั
ของบอ่นเบีย้ไปแล้วแตก่็ยงัมีมรดกท่ีสืบเน่ืองจากยคุสมยัของบอ่นเบีย้ไว้ในสงัคมไทย เช่นมหรสพนาฏกรรมต่างๆ ภาษาอย่าง “แจง
สี่เบีย้” หรือ “แทงกัก๊” รวมถึงการลกัลอบเลน่พนนัตามบ้านพกัสว่นตวั (ณฐัยา 2548: 157-158) 
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ตอ่รองเหล่านีจ้ะถกูแฟนบอลนํามาช่วยทํานายความน่าจะเป็นของการแข่งขนัว่ามีแนวโน้มจะเป็นไป

ในทางใดโดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปเพ่ือการเล่นพนนัฟุตบอลเลย โดยเฉพาะการดท่ีูว่าสโมสรโปรดของ

พวกเขาถูกประเมินไว้ว่าอย่างไร และมกัจะแสดงความไม่พอใจเสมอเม่ือมีการออกอัตราต่อรองให้

สโมสรท่ีพวกเขาเชียร์เป็นรองมากเกินกวา่ท่ีพวกเขารู้สึก  

 ลักษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการพนันฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฟุตบอลไทย

อย่างแยกออกจากกันได้ยาก รวมถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อการรับรู้เร่ืองการเล่นพนนั แฟนบอลท่าเรือ

อาย ุ55 ปีคนหนึง่บอกกบัผู้วิจยัว่าเขาเคยเล่นการพนนัฟุตบอลจนเป็นหนีส้ินจํานวนมากเม่ือประมาณ 

20 ปีก่อน ปัจจบุนัเขาเลิกเลน่พนนัอยา่งเดด็ขาดแล้วแตก็่ยงัคอยดขูา่วเก่ียวกบัอตัราตอ่รองอยู่เพ่ือช่วย

วิเคราะห์แนวโน้มของการแขง่ขนัท่ีเขาจะด ู

 อาจกล่าวได้ว่าความรู้และทกัษะในการอ่านอตัราตอ่รองพนนัฟุตบอลดงักล่าวเป็นมรดกของ

การพนนัท่ีตกทอดอยูใ่นกลุม่แฟนบอลชาวไทย ในด้านหนึ่งมนัแสดงให้เห็นว่าการพนนัฟุตบอลลงหลกั

ปักฐานอยูใ่นวฒันธรรมฟุตบอลไทยอย่างแน่นหนา แตพ่ร้อมๆกนันัน้ ในอีกด้านหนึ่งมนัก็อาจแสดงให้

เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากวงการพนนัโดยผู้ ท่ีไมเ่ลน่พนนัฟตุบอลได้ด้วย 

 

7.5 สรุป 

การเกิดขึน้มาของความนิยมในฟุตบอลไทยส่งผลตอ่กิจกรรมรอบข้างจํานวนมาก เช่นธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงกับฟุตบอล การเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจแบบใหม่ของผู้คน รวมถึงกิจกรรมท่ี

เก่ียวพนัโดยอ้อมอย่างการพนนั งานวิจยันีม้องว่าการพนนัเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคฟุตบอล และ

การศึกษาแฟนบอลซึ่งบริโภคฟุตบอลอย่างเอาจริงเอาจงันัน้จะแสดงถึงลกัษณะการบริโภคได้อย่าง

ชดัเจน ดงันัน้แล้ว เพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจการพนนั งานวิจยันีจ้ะเร่ิมจากการศกึษาการบริโภคของแฟน

บอลไทยเพ่ือทําความเข้าใจ “สนาม” หรือตรรกะเฉพาะตวัของการบริโภคฟุตบอลไทย จากนัน้จึงจะ

พิจารณาวา่การพนนัมีตําแหนง่แหง่ท่ีอยา่งไรในสนามแหง่การบริโภคฟุตบอลนัน้ 

โครงการนีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) ศกึษาแบบหลายพืน้ท่ี (multi-site 

ethnography) เก็บข้อมูลในช่วงฤดกูาลแข่งขนั 2558 จากแฟนบอลบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล

โดยมุง่เน้นไปท่ีกลุม่ประชากรหลกัของแฟนบอลไทยคือชายโสด อายปุระมาณ 18-35 ปีเป็นหลกั 
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ในสว่นนีจ้ะเป็นการอภิปรายผลการศกึษาเพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

 

7.5.1 อภปิรายผลการศึกษา 

ในฐานะท่ีการพนนัเป็นการบริโภคฟุตบอลรูปแบบหนึ่ง การทําความเข้าใจตําแหน่งแห่งท่ีของ

การพนนัในวฒันธรรมการบริโภคฟตุบอลจงึต้องเร่ิมจากการทําความเข้าใจสนามหรือตรรกะเฉพาะตวั

ของการบริโภคเสียก่อน ดงันัน้แล้วส่วนอภิปรายผลการวิจยันีจ้ะประกอบไปด้วยสองส่วนหลกัๆ ส่วน

แรกคือการพิจารณาสนามของการบริโภคฟุตบอลไทย และส่วนท่ีสองคือการพิจารณาตําแหน่งแห่งท่ี

ของการพนนัในสนามของการบริโภคฟตุบอลไทย 

“สนาม” ของการบริโภคฟตุบอลไทย 

 นบัตัง้แต่ท่ีวัฒนธรรมฟุตบอลต่างประเทศเร่ิมเข้ามาลงหลกัปักฐานในสงัคมไทยตัง้แต่พ.ศ. 

2509 เป็นต้นมา ส่ือมวลชนมีบทบาทสําคญัในการแพร่กระจายความนิยมของฟุตบอล โดยเฉพาะ

ความนิยมติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ทําให้การ

บริโภคฟุตบอลในสังคมไทยวางอยู่บนฐานของการ “ด”ู เป็นหลกัมาตลอด แต่ในช่วงทศวรรษ 2550 

ความนิยมในฟตุบอลสโมสรไทยเร่ิมเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ความเปล่ียนแปลงดงักลา่วทําให้เกิดการบริโภค

ฟตุบอลในลกัษณะใหม่ๆ ขึน้มา 

ผลการศึกษาการบริโภคฟุตบอลของแฟนบอลไทยในงานวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่า นอกจากการ

บริโภคฟตุบอลผา่นการดแูล้ว การบริโภคฟุตบอลไทยยงัประกอบไปด้วยวิถีการบริโภคในลกัษณะอ่ืนๆ

อีกหลายลกัษณะ เช่นการบริโภคฟุตบอลในฐานะตวัแทนของท้องถ่ิน , ในฐานะชมุชนรูปแบบใหม่, ใน

ฐานะพืน้ท่ีของผู้ชาย, หรือในฐานะพืน้ท่ีแสดงออก การบริโภคในรูปแบบตา่งๆเหล่านีเ้กิดขึน้มาภายใต้

ลกัษณะเฉพาะของฟตุบอลไทยท่ีมีบริบทเช่ือมโยงกบัแฟนบอล อยา่งเชน่การเป็นสโมสรประจําถ่ิน การ

พบปะกนัท่ีสนามแขง่ขนัซึง่ทําให้เกิดพืน้ท่ีทางสงัคมได้ง่ายขึน้ ไปจนถึงการเติบโตขึน้มาในยคุสมยัของ

ส่ือใหมท่ี่ผู้ใช้งานมีอํานาจในการผลิตมากขึน้ 

 ลักษณะการบริโภคเช่นนีเ้ป็นเสมือนอุปทานท่ีตอบสนองต่ออุปสงค์ทางสังคมของผู้ คนใน

สงัคมไทยปัจจบุนั โดยเฉพาะประชากรกลุ่มหลักท่ีบริโภคฟุตบอลไทยคือผู้ชาย-ชนชัน้กลางระดบัล่าง-

วยัทํางาน ภายใต้สภาพสงัคมปัจจบุนัอาจเรียกได้วา่คนกลุม่นีกํ้าลงัเผชิญกบัภาวะวิกฤติอตัลกัษณ์ ทัง้
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จากชีวิตทางการงานท่ีเปล่ียนไปเป็นการทํางานในระบบอตุสาหกรรมมากขึน้ ความสมัพนัธ์แบบชมุชน

เชิงจารีตลดลง มีการเดินทางย้ายถ่ินมากขึน้ ความผูกโยงกับรากเหง้าเดิมคลายลง ไปจนถึงการถูก

เบียดขับจากการเติบโตขึน้ของผู้หญิง พวกเขาจึงต้องการพืน้ท่ีทางสงัคมใหม่ๆสําหรับแสดงตนเพ่ือ

บรรเทาวิกฤตอิตัลกัษณ์นี ้ซึง่หนึง่ในพืน้ท่ีนัน้ก็คือการเป็นแฟนบอลไทย 

 ในแง่หนึ่ง การบริโภคฟุตบอลไทยแสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการของผู้ คนภายใต้บริบททาง

เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมในสังคมไทยปัจจุบนั ในยุคท่ีการใช้เวลาว่างเป็นเสมือนอีกหนึ่ง

กิจกรรมภาคบงัคบันอกเหนือจากการทํางาน อุตสาหกรรมบนัเทิงต่างๆกําลงัเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว

และกีฬาก็เป็นหนึง่ในนัน้ แม้ในด้านหนึง่พวกเขาจะมีสถานะเป็นลกูค้าของอตุสาหกรรมวฒันธรรม แต่

ในอีกด้านหนึง่มนัก็เป็นพืน้ท่ีซึ่งผู้คนฉวย-ใช้ เป็นพืน้ท่ีทางสงัคมในการแสดงออกซึ่งตวัตนทัง้ท่ีเขาเป็น

และต้องการจะเป็น 

หากพิจารณาแฟนบอลไทยในฐานะผู้กระทําการ จะเห็นได้ว่าพวกเขาบรรทกุเอา “จริต” และ 

“ทุน”ท่ีตนเองมีเข้ามาสร้างปฏิบตัิการต่างๆในการเป็นแฟนบอลไทย ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 

ความเป็นชาย เครือข่ายสงัคม ไปจนถึงศกัยภาพในการใช้ส่ือ ในแง่นีก้ารเกิดขึน้มาของความนิยมใน

ฟุตบอลไทยและลักษณะการบริโภคดังท่ีกล่าวมานัน้จึงกําลังทําให้เกิด “สนาม” ของการบริโภค

ฟุตบอลแบบใหม่ๆขึน้มา เป็นการบริโภคฟุตบอลท่ีไม่ได้วางอยู่บนฐานของการดูเพียงส่วนเดียว แต่

เก่ียวโยงอยู่กับบริบทรอบตวัของผู้บริโภคมากขึน้ ดงันัน้แล้วสนามแห่งการบริโภคฟุตบอลไทยท่ีกําลงั

เกิดขึน้มาจึงมีลักษณะต่างไปจากการบริโภคฟุตบอลต่างประเทศในยุคก่อนหน้า การพิจารณา

ตําแหนง่แหง่ท่ีของการพนนัจงึควรพิจารณาภายใต้กรอบคดิท่ีตา่งออกไปด้วย 

 

 การพนนัในสนามของการบริโภคฟตุบอลไทย 

ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการพนนัฟุตบอลของแฟนบอลไทยจากงานวิจยันีพ้บว่า สนามแข่งขนั

ฟตุบอลไทยท่ีแฟนบอลไปกนัเป็นประจําทกุสดุสปัดาห์นัน้ไม่ได้เป็นพืน้ท่ีของการพนนั มีแฟนบอลส่วน

น้อยเท่านัน้ท่ีเล่นการพนนัฟุตบอล และยิ่งเป็นการพนนัฟุตบอลไทยก็จะยิ่งเป็นส่วนน้อยลงไปอีก โดย

แฟนบอลท่ีเล่นพนนัฟุตบอลไทยมกัจะเป็นกลุ่มท่ีเล่นพนนัฟุตบอลต่างประเทศอยู่ก่อนแล้วและเล่น

ผ่านเว็บไซต์รับพนนัออนไลน์ เหตผุลท่ีทําให้แฟนบอลส่วนมากไม่เล่นพนนัฟุตบอลไทยมาจากท่ีพวก
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เขาเช่ือวา่ถ้าหากมีการเลน่พนนัแล้วจะสง่ผลเสียตอ่วงการฟุตบอลไทยท่ีพวกเขาสนบัสนนุอยู่ กิจกรรม

ท่ีแฟนบอลทําไม่เอือ้ต่อการเล่นพนัน รวมถึงความรู้สึกไม่ไว้วางใจในการทําหน้าท่ีของฝ่ายจัดการ

แข่งขนั ในแง่นี ้สรุปเบือ้งต้นได้ว่าแฟนบอลไทยไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันกบันกัพนนัฟุตบอลไปทัง้หมด 

และการพนนัไมไ่ด้เป็นกิจกรรมหลกัในสนามแหง่การบริโภคฟตุบอลไทย  

 ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นได้อย่างชดัเจนขึน้ผ่านการเล่นพนนัของแฟนบอลไทยซึ่งไม่ได้

เป็นไปตามตรรกะของการพนนัท่ีมุ่งหาอรรถประโยชน์ทางการเงินจากการเส่ียงได้เส่ียงเสีย แตเ่ป็นไป

ในแง่ของ “การลงทุนทางอารมณ์” ท่ีมุ่งตอบสนองปัจจยัด้านอ่ืนมากกว่า อย่างเช่นการลงพนนัข้าง

สโมสรท่ีช่ืนชอบโดนไมจํ่าเป็นต้องพิจารณาความน่าจะเป็นมากนกั หรือการเล่นพนนัข้างเดียวกบักลุ่ม

เพ่ือนทัง้ท่ีขดักบัความเห็นของตนเอง 

 การเลือกพนนัโดยไม่เป็นไปตามอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจนีชี้ใ้ห้เห็นว่าการพนนัทายผล

ฟุตบอลไทยอาจไม่ได้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเข้มข้นเหมือนอย่างการพนนัฟุตบอลต่างประเทศ 

(ในสงัคมไทย) แตเ่ป็นไปในทางเดียวกับ “การพนนักีฬาพืน้บ้าน” ซึ่งมีหน้าท่ีทางสงัคมในลกัษณะอ่ืน

นอกอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย 

 หากพิจารณาปรากฏการณ์ไม่พนันหรือเลือกพนันอย่างไม่เป็นไปตามอรรถประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจดงักล่าวผ่านตรรกะของสนามแห่งการบริโภคฟุตบอลไทยแล้ว จะเห็นได้ว่าวิธีการบริโภค

ฟุตบอลไทยแบบใหม่ๆได้เบียดขบัการพนนัออกไปอยู่ท่ีอาณาบริเวณชายขอบของการบริโภคฟุตบอล 

กล่าวคือ มิติท่ีการบริโภคฟุตบอลเป็นตวัแทนของท้องถ่ิน เป็นชุมชนแบบใหม่ เป็นพืน้ท่ีของผู้ ชาย 

รวมถึงเป็นการตอ่สู้ เร่ืองอตัลกัษณ์นัน้ถกูให้ความสําคญัจากแฟนบอลมากกว่าการพนนัโดยตวัมนัเอง 

และการพนนัท่ีมีอยูไ่มม่ากนัน้ก็เป็นไปเพ่ือเสริมความเข้มข้นให้กบัการบริโภคแบบอ่ืนท่ีสําคญักวา่ 

 หากพิจารณาในมิติทางประวัติศาสตร์ ภายใต้ความเปล่ียนแปลงจากการบริโภคฟุตบอล

ตา่งประเทศด้วยการดใูนยคุก่อนหน้ามาสู่การบริโภคฟุตบอลไทยเพ่ือตอบสนองอปุสงค์ทางสงัคมนัน้ 

ทําให้เกิดวิถีการบริโภคฟุตบอลแบบใหม่ขึน้มาในกลุ่มแฟนบอลไทย ซึ่งภายใต้วิถีการบริโภคแบบใหม่

นี ้การพนนัถกูลดบทบาทและความสําคญัลงไปเพราะมีการบริโภคแบบอ่ืนท่ีตอบสนองตอ่อปุสงค์ทาง

สงัคมของแฟนบอลได้มากกวา่  
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 ทัง้หมดนํามาสูข้่อเสนอหลกัของงานวิจยันีว้่า สําหรับแฟนบอลไทยแล้ว การพนนัฟุตบอลเป็น

กิจกรรมท่ีอยู่ชายขอบของการบริโภค (ทัง้สําหรับคนท่ีไม่เล่นพนนัและเล่นพนนั) เพราะวิถีการบริโภค

ฟตุบอลของแฟนบอลไทยนัน้เป็นไปในทางท่ีตอบสนองตอ่อปุสงค์ทางสงัคมแบบอ่ืนมากกวา่ 

ข้อเสนอดงักล่าวไม่ได้หมายความว่าการเติบโตขึน้ของความนิยมในฟุตบอลไทยจะทําให้การ

พนนัทายผลฟุตบอลหายไปจากสงัคมไทยโดยสิน้เชิง เพราะในอีกแง่หนึ่งอุตสาหกรรมพนันฟุตบอล

รวมถึงนักพนันก็ยังคงมีอยู่และมีการปรับตวัท่ีสนองต่อการเพิ่มขึน้มาของจํานวนการแข่งขันท่ีได้รับ

ความสนใจจากผู้ชมด้วย (ดงัท่ีจะเห็นได้จากการปรากฏขึน้มาของอตัราต่อรองฟุตบอลไทยและการ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พนันฟุตบอลท่ีขยายอาณาเขตในโลกออนไลน์มากขึน้เร่ือยๆ) เพียงแต่ว่า

ลักษณะการบริโภคฟุตบอลท่ีหลากหลายขึน้จะทําให้การพนันเป็นหนึ่งในตวัเลือกจํานวนมากของ

วิธีการบริโภคฟตุบอล และปรากฏการณ์ท่ีการพนนัถกูเบียดขบัให้อยู่ท่ีชายขอบของการบริโภคฟุตบอล

ก็อาจทําให้เร่ิมมีเส้นแบง่ระหวา่งการเป็น “แฟนบอล” กบั “นกัพนนั” มากขึน้ด้วย 

 ในอีกส่วนหนึ่ง ข้อเสนอของงานวิจยันีก็้ไม่ได้ต้องการท่ีจะชีไ้ปในทางท่ีว่าแฟนฟุตบอลไทยไม่

พนนั ขณะท่ีแฟนฟตุบอลตา่งประเทศเลน่พนนั เพราะถึงท่ีสดุแล้วมิติตา่งๆของการบริโภคเหล่านีก็้อาจ

เกิดได้ทัง้กับฟุตบอลไทยและฟุตบอลต่างประเทศ (เช่นแฟนฟุตบอลต่างประเทศท่ีช่ืนชอบสโมสร

ฟุตบอลใดมากจนนิยามตนเองอย่างยึดโยงเข้ากับสโมสรแห่งนัน้อย่างเข้มข้น หรือการรวมตวักนัเป็น

กลุ่มแฟนคลบัฟุตบอลต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมร่วมกนัเป็นประจํา) แต่ความแตกตา่งระหว่างสองสิ่งนี ้

อยู่ท่ีความเข้มข้นของการบริโภคในแต่ละมิติ ซึ่งฟุตบอลไทยท่ีเต็มไปด้วยบริบทอันเก่ียวโยงอยู่ กับ

ชีวิตประจําวนัของแฟนบอลโดยตรงนัน้มีโอกาสทําให้เกิดการบริโภคท่ีเข้มข้นกว่าได้ 

 

7.5.2 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

 ข้อจํากัดท่ีสําคญัของงานวิจยันีมี้อยู่ว่า กลุ่มคนท่ีเป็นประชากรหลกัของงานวิจยันีคื้อ “แฟน

บอลไทย” ในความหมายท่ีหมายถึงผู้ ท่ีติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลไทยท่ีสนามเป็นประจํา ผล

การศกึษานีจ้ึงอาจไม่ครอบคลมุถึงกลุ่มผู้ชมฟุตบอลไทยท่ีนิยม “ด”ู การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยทาง

โทรทศัน์ (ซึง่มีแนวโน้มจะเพิ่มจํานวนขึน้อีกมาก) เพราะองค์ประกอบสําคญัของการไปท่ีสนามฟุตบอล
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คือการได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางสงัคมท่ีแฟนบอลมีตอ่กนั ขณะท่ีการดกูารถ่ายทอดสดเป็นกิจกรรมท่ี

เป็นไปโดยสว่นตวัมากกวา่ จงึต้องการกรอบการพิจารณาในลกัษณะท่ีตา่งออกไป 
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8 

ฟุตบอล วัยรุ่น การพนัน และวัฒนธรรมความเป็นชาย 

พงศกร สงวนศกัดิ ์

8.1 บทน า  

8.1.1 ประเดน็ปัญหาของการศึกษาวิจัย 

ฟุตบอลเร่ิมเข้าสู่สงัคมไทยครัง้แรกในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยการนําเข้าของชนชัน้นําสยามใน

ขณะนัน้   การสนับสนุนให้ชาวสยามเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังเร่ิมขึน้ในช่วง  พ.ศ.2444 โดยกรม

ศึกษาธิการได้จดัการแข่งขนัแบบแพ้คดัออกเพ่ือชิงชยักันระหว่างโรงเรียนชัน้นําในจงัหวดักรุงเทพฯ 

และธนบรีุ การเลน่กีฬาฟตุบอลกลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีรัฐใช้สร้างพฤตกิรรมท่ีศิวิไลซ์ให้แก่พลเมือง

ของรัฐชาตไิทย ผา่นบรรดาโรงเรียนชัน้นําก่อนในขัน้แรก เน่ืองจากชนชัน้นําสยามท่ีได้ไปศกึษาหรือได้

ไปดกูารศกึษาท่ีองักฤษ ตา่งเห็นวา่ “โรงเรียน” เป็นพืน้ท่ีในการปลกูฝังบคุลิกภาพให้มีระเบียบวินยั ฝึก

ความกล้า ความเป็นชาย และการเคารพกฎ แตค่วามคาดหวงัดงักลา่วก็ยงัไมไ่ด้สําเร็จลลุ่วงในวงกว้าง 

เม่ือมีข้อมลูปรากฏชดัเจนว่า ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2444 ถึง 2453 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขนัภายใต้การ

จดัของกรมศึกษาธิการมีไม่ถึง 30 โรงเรียนและทัง้หมดกระจุกตวัอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯและธนบุรี 

(ชาญ 2557: 44-55)  

กระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศกึษาธิการเป็นผู้ มีบทบาทอย่างยิ่งในการปลกูฝัง “วฒันธรรม

ฟุตบอลในสงัคมไทย” ผ่านทาง “ระบบโรงเรียน” โดยเป็นทัง้ผู้ ริเร่ิมจดัรายการแข่งขนัฟุตบอลระหว่าง

โรงเรียน รวมถึงเป็นผู้ กําหนดกติกาหลักของการแข่งขนัฟุตบอลในสงัคมไทยอีกด้วย นอกจากนี ้ใน 

พ.ศ.2480 ยงัได้กําหนดหลกัสูตรพลศกึษาในระดบัมธัยมต้น โดยกําหนดให้ฟุตบอลเป็นหนึ่งในวิชา

บงัคบัเลือก โดยระบุในหลกัสูตรไว้ว่า “...ให้หดักีฬาท่ีเป็นพวกคณะ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล และ

เนตบอล...” (เนตรนภา 2545: 40) กล่าวโดยสรุป กระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการใน

ขณะนัน้ ใช้ “โรงเรียน” เป็นช่องทางหลกัในการทําให้กีฬาฟุตบอลขยายตวัออกไปสู่โรงเรียนอ่ืนๆในวง

กว้างมากขึน้ เน่ืองจากในช่วงแรก วฒันธรรมการเล่นฟุตบอลส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงเรียนมธัยมขนาด

ใหญ่และอยูใ่นเขตเมืองเทา่นัน้  
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กีฬาฟุตบอลเร่ิมเติบโตและขยายตวัออกสู่สงัคมวงกว้างอย่างเข้มข้น เม่ือประเทศไทยเร่ิมใช้ 

“ส่ือ” ในการรายงานความเคล่ือนไหวของฟุตบอลตา่งประเทศ เร่ิมจากหนงัสือพิมพ์ ก่อนจะพฒันามา

สู ่“โทรทศัน์” ซึ่งกลายเป็นความเคล่ือนไหวครัง้สําคญัท่ีทําให้กีฬาฟุตบอลกลายมาเป็น “อตุสาหกรรม

ฟุตบอล” ท่ีเฟ่ืองฟูอย่างมากในทุกวนันี ้ การแพร่ภาพออกอากาศการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศใน

สงัคมไทยเกิดขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ.2509 เป็นการแข่งขนันดัชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกระหว่างองักฤษกบั

เยอรมนั (เนตรนภา 2545: 94) เป็นครัง้แรกท่ีคนในสงัคมไทยได้สมัผัสกบักีฬาฟุตบอลในรูปแบบใหม ่

ต่างจากท่ีเคยสัมผัสจากโรงเรียนหรือหนังสือพิมพ์ท่ีเคยเป็นมา ทว่าความนิยมท่ีมีต่อรายการ

ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัฟุตบอลจากตา่งประเทศ และการให้ความสนใจตอ่ ‚ข่าวสาร‛ อนัเก่ียวกบั

เกมกีฬาชนิดนีอ้ย่างแพร่หลายของผู้คนในสงัคมไทยนัน้ กล่าวได้ว่าเปล่ียนแปลงอย่างสําคญัในช่วง

การขยายตวัของเศรษฐกิจฟองสบูโ่ดยเฉพาะหลงัเกมการแข่งขนัฟุตบอลโลก 1994 (พ.ศ 2537) รอบ

สดุท้ายท่ีสหรัฐอเมริกา “อตุสาหกรรมฟตุบอลไทย” เตบิโตมาโดยตลอดนบัแตน่ัน้มาจนถึงปัจจบุนั สิ่งท่ี

บง่ชีไ้ด้เป็นอยา่งดีอาจดไูด้จากยอดการประมลูลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดฟตุบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษในไทยท่ี

เป็นจํานวนเงินสูงถึง 9,000 ล้านบาท  หรือกรณีของ “ไทยพรีเมียร์ลีก” ท่ีมีจํานวนผู้ เข้าชมในสนาม 

(รวม 18 สนาม) ในปี พ.ศ.2556 สูงถึง 1,410,355 คน ในจํานวนนีย้งัไม่รวมแฟนบอลท่ีติดตามชม

เชียร์อยู ่‚ทางบ้าน‛ ผา่นรายการถ่ายทอดสด ซึง่โดยประมาณไมน่า่จะตํ่ากว่าเท่าตวัของจํานวนผู้ชมใน

สนาม หรือราวๆ 1-2 ล้านคน เป็นอยา่งน้อย  

 การเติบโตของ “อุตสาหกรรมฟุตบอล” ในสงัคมไทย ทําให้เกิดกิจกรรมการบริโภคฟุตบอลท่ี

หลากหลาย “การเล่นพนนัฟุตบอล” คือหนึ่งในกิจกรรมนัน้ การเล่นพนนัฟุตบอลในสงัคมไทยเกิดขึน้

ครัง้แรกเม่ือใด ยงัคงไมมี่ข้อมลูท่ีแนช่ดั แตห่ากกลา่วถึงความแพร่หลาย อาจกล่าวได้ว่าเร่ิมตัง้แต ่พ.ศ.

2529 เป็นต้นมา เน่ืองจาก ปี พ.ศ.2529 เป็นปีแรกท่ีมีการถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลโลกจํานวน

หลายนดั ซึ่งทําให้การเล่นพนนัฟุตบอลในแต่ละนดัมีเพิ่มขึน้ด้วย (เนตรนภา 2545) ความนิยมท่ีมีต่อ

รายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัฟุตบอลจากตา่งประเทศ และการให้ความสนใจตอ่ ‚ข่าวสาร‛ อนั

เก่ียวกับเกมกีฬาชนิดนีอ้ย่างแพร่หลายของผู้คนในสงัคมไทยนัน้ ทําให้การเล่นพนนัฟุตบอลกลายมา

เป็น “กิจกรรมยอดนิยม” ในกลุ่มผู้ชายไทยโดยเฉพาะชนชัน้กลางชาวเมืองตัง้แตว่ยัรุ่นถึงวยักลางคน 

และ “ข่าว” หรือเร่ืองท่ีเก่ียวกับพนนับอลนัน้ก็ได้กลายมาเป็นประเด็นปัญหาท่ีสงัคมให้ความสนใจ 

และกล่าวถึงกนัอยู่ทกุเมือเช่ือวนั ราวๆ 10 กว่าปีก่อน ความนิยมและเฟ่ืองฟูของการเล่นพนนับอลใน
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สงัคมไทยเป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมท่ีถูกนกัวิชาการและส่ือมวลชนบางส่วนขนานนามกันว่าเป็น 

“การพนันทางอากาศ” ทัง้นีเ้น่ืองจากทัง้ผู้ เล่นและเจ้ามือผู้ รับแทงจะต้อง ใช้ เทคโนโลยีการส่ือสาร

สมยัใหม่แขนงตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็น หนงัสือพิมพ์กีฬา โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม โทรศพัท์มือถือ วิทย ุวิทยุ

ตดิตามตวั และรวมไปถึงเครือขา่ยคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต เป็นอปุกรณ์อํานวยความสะดวก หรือเป็น 

‚คูมื่อ‛ การเลน่เกมพนนัชนิดนี ้(วสนัต์ 2557) 

 พนันบอลอาจเป็นเ ร่ืองท่ีผิดกฎหมาย แต่ดูเหมือนว่าทัง้  ‚การเล่น” และพูดถึงมันใน

ชีวิตประจําวนัของผู้คนจะไมใ่ช่เร่ืองท่ีผิดปกติแตอ่ย่างใด และปัจจบุนัเครือข่ายของวงการพนนับอลใน

สังคมไทยนัน้ น่าจะแพร่กระจายออกไปโดยทั่ว ทัง้รูปแบบการเล่นพนันชนิดนีก็้น่าจะหลากหลาย

ซบัซ้อนมากขึน้ด้วย ส่วนหนึ่งเน่ืองจากการท่ีในสายตาของรัฐการพนนัชนิดนีย้งั “ผิดกฎหมาย” (แม้

ขา่วลือจะหนาหวูา่เจ้าหน้าท่ีรัฐนัน่เองท่ีเก่ียวข้องพวัพนักบัการพนนัชนิดนีอ้ย่างสําคญั) ทัง้เจ้ามือหรือ

ผู้ประกอบกิจการการพนนั (หากจะเรียกให้ถกูต้องตรงตามความหมาย) และผู้ เล่น จําต้องสรรหากลวิธี

ตา่งๆ ในการเลน่พนนั ท่ีจะสามารถหลีกเล่ียงการจบักมุซึ่งหน้าหรือสืบสวนตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

และพนนับอลในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมแบบหนึ่ง กล่าวอย่างถึงท่ีสดุได้กลายมาเป็นส่วน

หนึ่งในชีวิตสมัยใหม่ของผู้ คนในสังคมไทยอย่างซับซ้อนแนบแน่น ควบคู่ไปกับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมส่ือ (media industry) การแพร่กระจายและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข่าวสาร 

โดยเฉพาะการขยายตวัของธุรกิจเคเบิลทีวีและการใช้จานรับสญัญาณดาวเทียม รวมจนไปถึงการท่ี

ระบบเศรษฐกิจและสงัคมการเมืองไทยท่ีผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มรูปแบบ 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง ยูโร 2012 กับปรากฏการณ์จอดํา (ของช่องฟรีทีวีท่ีออกอากาศผ่านดาวเทียมทาง 

True Visions)” ท่ีถือเป็นตวัอย่างของความขดัแย้งรุนแรงระหว่างธุรกิจส่ือ หรือการเติบโตของรายการ

การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ “ไทยลีก” ในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา ท่ีสะท้อนความนิยมในรายการการแข่งขนั

ฟุตบอล และการท่ี “ฟุตบอล” ในสังคมไทยกําลังจะกลายมาเป็นอุตสาหกรรมกีฬาอย่างเต็มตวัใน

สังคมไทย เหล่านีน้่าจะเป็นตัวอย่างเชิงรูปธรรมท่ีตอกยํา้ความสําคัญของกีฬาฟุตบอล (จาก

ต่างประเทศ) ในฐานะท่ีเป็น “สินค้า” ยอดนิยมในสงัคมไทย ทัง้นีย้ังไม่ต้องกล่าวถึงการเติบโตของ

ธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์ จนไปถึงการให้บริการขาย “ข่าว” เร่ืองราวเก่ียวกับแวดวงกีฬาฟุตบอล ผ่านทาง

รายการทีวี โทรศพัท์มือถือ หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีขยายตวัควบคูไ่ปกบัความสนใจของผู้บริโภค

ขา่วสารเก่ียวกบัเกมการแขง่ขนั (และการพนนั) ฟตุบอลตา่งประเทศ (วสนัต์ 2557) 
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ปัจจุบนั การเป็นนกัพนนัและหรือแฟนบอล จึงไม่เพียงต้องอาศยัทกัษะความสามารถในการ 

วิเคราะห์จดัการกบั ‚ข่าวสาร‛ มากมายมหาศาลท่ีถกูส่งผ่านมาทางส่ือสมยัใหม่ในแตล่ะวนั ทว่าการ

ได้ ร่วมแชร์ประสบการณ์สงัคมต่างๆ ไปกบักลุ่มเพ่ือนในเครือข่ายชุมชนแฟนบอล นกัพนนับอล (ทัง้

แบบ ออนไลน์และออฟไลน์) นอกจากจะเป็นกิจกรรมการลงทุนท่ีท้าทาย ยงัมีความหมายทางสังคม

อย่าง ยิ่งยวดกบัการได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ ‚ชมุชนแฟนบอล‛ ดเูหมือนว่าในสงัคมไทยยคุปัจจบุนั 

การดําเนินชีวิตของผู้คนมีแนวโน้มท่ีจะถูกกระบวนการเชิงสถาบนัต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรมและ

ธุรกิจส่ือ หล่อหลอมให้กลายเป็นปัจเจกชนท่ีดูเหมือนจะไร้สติ ไร้อํานาจท่ีจะจัดการชีวิตตนเองมาก

ยิ่งขึน้ ทว่าใน ระดบัชีวิตประจําวนั การเล่นพนนับอลและวฒันธรรมแฟนบอลน่ีเอง ท่ีน่าจะกลายเป็น

พืน้ท่ีทางสงัคม เป็น ‚ประชาสงัคมใหม‛่ ของผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชาย ท่ีพยายามจดัการกบัอํานาจท่ี

ตวัเองถกูรือ้ถอนออกไป พยายามท่ีจะกําหนดชะตากรรมชีวิตของตวัเองขึน้ใหม ่(วสนัต์ 2557) 

งานศึกษาวิจยันีเ้สนอว่า การศึกษาปรากฏการณ์พนนับอลและวฒันธรรมแฟนบอล ในแง่ท่ี

เป็น ‚ปฏิบตัิการทางสงัคม‛ (Social Practice) แบบหนึ่ง ในกลุ่มวัยรุ่นในสังคมไทยยุคปัจจุบนั 

นอกจากจะชว่ยสร้างความเข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตของวยัรุ่นไทยท่ีลึกซึง้และถ่องแท้มากขึน้ ยงัอาจ

ช่วยชีใ้ห้เห็นถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องไปกับการท่ีวัยรุ่นจํานวนไม่น้อย ท่ีเดิมมีความนิยม

ชมชอบในกีฬาฟุตบอลเป็นทุนเดิมหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวฒันธรรมแฟนบอล (ซึ่งส่วนใหญ่อาศยั

ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น เมืองเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ) หนัหน้าหรือปฏิเสธท่ีจะเข้าสู่แวดวงการ

พนัน หรือได้ใช้ชีวิตเก่ียวข้องพัวพันไปกับ การเล่นพนันและการบริโภคส่ือ สินค้าจากอุตสาหกรรม

ฟุตบอลอย่างไร ยงัอาจช่วยค้นหา ‚คําตอบ‛ ในแง่มมุใหม่ๆ ตอ่ความเข้าใจเก่ียวกบั ‚วฒันธรรมแฟน

บอล‛ (ทัง้การเลน่พนนัและการบริโภค) ท่ีปัจจบุนักลายเป็นกระแสสงัคมท่ีแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง

ในกลุม่วยัรุ่นวยัเรียนในสงัคมไทยยคุเสรีนิยมใหม ่ ทัง้นีโ้ดยมีวตัถปุระสงค์ของการศกึษา 1. เพ่ือศกึษา

แบบแผนการใช้เวลาและการบริโภคส่ือ ท่ีเก่ียวข้องพวัพนัไปกบัวฒันธรรมแฟนบอลของกลุ่มแฟนบอล

วยัรุ่นท่ียงัศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษา (อายรุะหว่าง 15 - 21 ปี) ในสงัคมเมืองเชียงใหม่ 2. เพ่ือ

ศกึษาทําความเข้าใจวิถีการดําเนินชีวิต ภูมิหลงัของครอบครัว รูปแบบและแบบแผนการเล่นพนนั และ

การบริโภคส่ือ/สินค้า (อตุสาหกรรมฟตุบอล) ในกลุ่มวยัรุ่นว่ามีส่วนสมัพนัธ์ไปกบัการประกอบสร้างอตั

ลกัษณ์ ‚ความเป็นชาย‛ และวิถีการดําเนินชีวิตของพวกเขาในสงัคมเมืองสมยัใหมอ่ย่างไร   
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กรอบคิดและแนวทางการศึกษาวิจัย   

การศึกษาวิจัยนี ้มองว่า การพนันและการบริโภคส่ือ/สินค้า ของ อุตสาหกรรมฟุตบอ ล 

นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมวัยรุ่น ยังกลายเป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

ชีวิตประจําวนัของแฟนบอลไทย โดยเฉพาะกลุม่วยัรุ่นวยัเรียน (อายรุะหว่าง 15 - 21 ปี) ท่ีใช้ชีวิตอยู่ใน

สงัคมท่ีเต็มไปด้วยการไหลเวียนของข่าวสาร (Mediated Society) เทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม ่ 

กล่าวคือการพนนัและวฒันธรรมแฟนบอลไทย นอกจากถือเป็นกิจกรรมทางสงัคมท่ียงัคงเก่ียวพนัไป

กบัเร่ืองท่ีผิดกฎหมาย (คือกลุ่มท่ีเล่นพนนับอล) ยงัถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวฒันธรรมท่ีสงัเกตพบ

เห็นได้ทัง้ในสนามแข่งขันเกมฟุตบอลและในพืน้ท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะ ผับ บาร์ ยามค่ําคืน ช่วง

วนัหยุดสดุสปัดาห์ (ซึ่งเป็นตารางเวลาปกติของเกมการแข่งขนัฟุตบอล)  ในบริบทของสงัคมไทย การ

เล่นพนันและวัฒนธรรมแฟนบอล นอกจากจะเก่ียวข้อง พัวพันไปกับธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์ รายการทีวี 

เคเบิลทีวี และการบริโภคใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ยงัได้พฒันา รูปแบบท่ีแตกตา่งหลากหลายออกไปตาม

สถานท่ีและกลุม่คนท่ีแตกตา่งกนั  

วยัรุ่น หรือ ‚ช่วงวยัรุ่น‛ โดยทัว่ไปหมายถึง การเติบโต กําลงัจะก้าวผ่าน หรือสภาวะท่ี ‚ยงัไม่

บรรลุ หรือไม่สําเร็จ‛ วยัรุ่นหรือวยัหนุ่มสาวจึงถกูมองว่าคือช่วงเวลาเตรียมการสําหรับการกลายเป็น 

“ผู้ใหญ่” เป็นชว่งเวลา ‚หวัเลีย้วหวัตอ่‛ ท่ีเตม็ไปด้วยความไม่แน่นอน ทัง้ทางด้านการเปล่ียนแปลงของ

ร่างกายและการเปล่ียนผ่านสถานภาพทางสงัคม ผลกระทบจากการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ภาวะสมยัใหม่ท่ี

มีต่อวัยรุ่นคนหนุ่มสาวในสังคมนัน้เช่ือกันว่ามีส่วนอย่างสําคญัต่อการสร้างแรงกดดันต่อ “วัยรุ่น” 

โดยเฉพาะการท่ีพวกเขาต้องเผชิญกับสภาวะ ‚วิกฤติอตัลกัษณ์‛ (Identity Crises) เน่ืองจากการ

พฒันาไปสู่สภาวะสมยัใหม่นัน้ ส่งผลอย่างสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง กระบวนการขดั

เกลาทางสังคม และ จารีต พิ ธีกรรม หรือกระบวนการขัน้ตอนต่างๆ ท่ี  (เคย) ‚ทําหน้าท่ี‛ 

ประคับประคองการเปล่ียนผ่าน จาก วัยรุ่นไปสู่วัยผู้ ใหญ่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสถาบัน

ครอบครัว ภาวะกดดนัทางเศรษฐกิจ การแพร่กระจายของบริโภคนิยม ระบบการศึกษาท่ีเน้นการ

แก่งแย่งแข่งขนัในสงัคมสมยัใหม่ จึงมกันําไปสู่การก่อตวัขึน้ของปรากฏการณ์สงัคมอ่ืนๆ ตามมาใน

ชีวิตวยัรุ่น เช่น วฒันธรรมต่อต้าน วฒันธรรมย่อย และวฒันธรรมสมยันิยม งานศึกษาวิจยันีเ้สนอว่า 

การศึกษาชีวิตวยัรุ่นในสงัคมไทยยุคปัจจุบนั ควรวางอยู่บนฐานคิดท่ีมองว่า 1. ชีวิตวฒันธรรมของ

วยัรุ่นนัน้ดําเนินไปในบริบทของการปะทะประสานระหวา่ง วฒันธรรมท้องถ่ินกบัระบบทุนนิยมโลก เช่น 
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วฒันธรรมแฟนบอลในสงัคมไทย วฒันธรรมแฟนคลบัเพลงเกาหลี K-Pop 2. วฒันธรรมวยัรุ่นมกัแสดง

ถึง การผสมผสานรูปแบบทางวฒันธรรมตามจารีตไปสู่ ปฏิบตัิการ และ ‚แนวตา่งๆ‛ (Style) หรือการ

หยิบยืมฉวยใช้ทรัพยากรวฒันธรรมของตน (ในท้องถ่ิน) เพ่ือสร้างสรรค์วฒันธรรมจารีตใหม่ๆ ขึน้มา

ของวยัรุ่น (ในกรณีนีว้ฒันธรรมแฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีกของ วยัรุ่น ดจูะเป็นตวัอย่างปรากฏการณ์ท่ี

เดน่ชดัมาก) และ 3. ความเป็นไปได้ตา่งๆ ในการสร้างสรรค์ชีวิต วฒันธรรมของวยัรุ่นไทย ในสภาวะ

ข้ามชาตนิิยมท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหมห่ยิบย่ืนให้  

อยา่งไรก็ตาม ปฏิบตักิารทางวฒันธรรมของวยัรุ่น คือปรากฏการณ์ท่ีจําต้องพิจารณาทําความ 

เข้าใจในบริบทของท้องถ่ิน แม้ว่าบรรดาวยัรุ่นจะได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จากส่ือ 

สินค้า ข่าวสารและชีวิตวฒันธรรม ความบนัเทิง ท่ีส่งผ่านมาอย่างรวดเร็วและเข้มข้นจากช่องทางการ

ตดิตอ่ส่ือสารตา่งๆ ในโลกปัจจบุนั   

 

8.1.2 แนวคิดที่เก่ียวข้อง 

 เม่ือกล่าวถึงการเล่นพนนับอลของเยาวชน คําอธิบายท่ีมีต่อเร่ืองดงักล่าวมกัเป็นไปในทางท่ี

เห็นวา่ “เยาวชนคือเหย่ือ” อยู่เสมอ ซึ่งแฝงด้วยความหมายของ “ความไม่รู้เท่าทนั” “โดนชกัจงูได้ง่าย” 

และสุดท้ายเยาวชนก็จะตกเป็นทาสของการพนัน และหมดอนาคตในท่ีสุด คําอธิบายดังกล่าว

กลายเป็นคําอธิบายหลกัในเร่ืองการเลน่พนนับอลของเยาวชนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ผู้ศกึษาเห็น

ว่าเร่ืองเล่ากระแสหลกัดงักล่าวยงัไม่สามารถอธิบายเร่ืองการเล่นพนนับอลของเยาวชนได้ลึกซึง้และ

รอบด้านเพียงพอ ผู้ศึกษาจึงพยายามจะทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ “ความเป็นวยัรุ่น” 

และ “การพนนั” เพ่ือเพิ่มมมุมองในการศกึษาวิจยัในประเดน็ดงักลา่วตอ่ไป 

แนวคดิเก่ียวกบั “ความเป็นวยัรุ่น” 

 วัยรุ่น เยาวชน คนหนุ่มสาว คือคําท่ีใช้สลับกันไปมา ในแวดวงการศึกษาวัยรุ่น ขอบเขต 

ความหมายของคําว่า วยัรุ่น เยาวชน หรือคนหนุ่มสาว มกักําหนดขึน้จากเง่ือนไขทางสงัคมท่ีแวดล้อม 

มากกว่า อายขุยัทางชีววิทยา อย่างไรก็ตาม คําว่า วยัแรกรุ่น วยัรุ่น เยาวชน คนหนุ่มสาว ก็ยงัสะท้อน

ให้เห็นถึงการใสใ่จตอ่เง่ือนไขท่ีเฉพาะเจาะจงของ “ชว่งวยั” หรือการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจ

ในชว่งอายหุนึ่งๆ ท่ียงัจะต้องพิจารณากนัไปในบริบททางสงัคม เช่นคําว่า “ยวุชนทหาร” หรือ “คณุแม่

ยงัสาว” คือคําท่ีมีความหมายเชิงสงัคมมากกวา่ความหมายทางชีววิทยา อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไปเป็นท่ี
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ยอมรับกันว่า คําว่า วัยรุ่น หรือ “ช่วงวยัรุ่น” ในตวัของมนัเองหมายถึง การเติบโต กําลังจะก้าวผ่าน 

หรือสภาวะท่ี “ยงัไม่บรรล ุหรือสําเร็จ” ขณะท่ีคําว่า ผู้ ใหญ่ หรือ การเป็นผู้ ใหญ่ มีนยัหมายถึง “การทํา

สําเร็จ” หรือ ความเสร็จสิน้สมบูรณ์ ช่วงวยัรุ่นหรือวยัหนุ่มสาว จึงถูกมองว่า คือช่วงเวลาเตรียมการ

สําหรับการกลายเป็นผู้ ใหญ่ เป็นช่วงเวลา “หวัเลีย้วหวัต่อ” ท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทัง้ด้านการ

เปล่ียนแปลงของร่างกายและการเปล่ียนผา่น (สถานภาพ) ทางสงัคม (วสนัต์ 2553: 9-10) 

 การศกึษาวยัรุ่นในทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาในยคุแรก (ประมาณ ค.ศ.1950) มกัจะมี

ข้อสรุปว่าวัฒนธรรมวัยรุ่นเป็นไปในลักษณะต่อต้านสังคม (ต่อต้านวัฒนธรรมใหญ่) ต่อมาแนวคิด

ดงักล่าวเร่ิมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีลักษณะด้านเดียวและไม่เพียงพอ จึงเสนอความคิดกันใหม่ว่า 

การศกึษาวฒันธรรมวยัรุ่นควรให้ความสําคญักบัการเข้าใจวฒันธรรมของตวัวยัรุ่นเอง ซึ่งจําเป็นต้อง

อาศยัการทํางานภาคสนามกับกลุ่มวยัรุ่นเหล่านี ้และพยายามเข้าถึงความหมายท่ีวัยรุ่นมองตนเอง

และวัฒนธรรมท่ีตนได้สร้างหรือมีส่วนร่วม ดังนัน้จึงควรมองวัยรุ่นในฐานะท่ีเป็นผู้ กระทําการ 

(Agency) ทางวัฒนธรรม มากกว่าท่ีจะเป็นผู้ รับเอาวัฒนธรรมมาจากผู้ ใหญ่อย่างว่าง่าย (ป่ินแก้ว 

2553: 36-41) อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมวัยรุ่นไม่ได้เหมือนกันไปหมด ในทุกสังคม การจะทําความ

เข้าใจวฒันธรรมวัยรุ่น จึงต้องพิจารณาภายใต้บริบททัง้ทางสงัคมและทางประวัติศาสตร์ของสังคม

นัน้ๆ ด้วย อาจกล่าวได้ว่า ปฏิบตัิการทางวฒันธรรมของวัยรุ่นคือปรากฏการณ์ท่ีจําต้องพิจารณาใน

บริบทของท้องถ่ิน แม้ว่าบรรดาวยัรุ่นจะได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จากส่ือ สินค้า 

ข่าวสาร และชีวิตวัฒนธรรม ความบันเทิง ท่ีส่งผ่านมาอย่างรวดเร็วและเข้มข้นจากช่องทางการ

ตดิตอ่ส่ือสารตา่งๆ ในโลกปัจจบุนั (วสนัต์ 2553: 20) 

 การศึกษาตามแนวทางดังกล่าว (มองวัยรุ่นในฐานะ “ผู้ กระทําการ”) สอดรับกับความ

เปล่ียนแปลงของโลกราวๆ สองทศวรรษท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี การเคล่ือนตวัสู่สภาวะสมยัใหม่ การ

เล่ือนไหลอย่างรวดเร็วของวฒันธรรม ตลอดจนการเคล่ือนไหวต่ืนตวัของกลุ่มวยัรุ่นในท้องถ่ินนัน้ๆเอง 

ทําให้งานศึกษาวัยรุ่นในแนวทางท่ีมองวัยรุ่นในฐานะ “ผู้ กระทําการ” ได้เผยแพร่ผลงานอันมีสีสัน

มากมายเก่ียวกับชีวิตวัยรุ่น งานเหล่านีไ้ด้สะท้อนให้เห็นถึงการเช่ือมประสาน การหยิบยืม ฉวยใช้ 

“ทรัพยากรวฒันธรรม” ทัง้ ส่ือ สินค้า เทคโนโลยีการส่ือสาร วฒันธรรมเพลง แฟชัน่สมยันิยมตา่งๆ รวม

ไปจนถึง จารีตประเพณีและมรดกทางวฒันธรรม ทัง้ของตนเองและของคนอ่ืน กลายเป็นประเด็นท้า

ทายท่ีควรมีการศกึษากนัตอ่ไปในแวดวงวยัรุ่นศกึษาก็คือ 1) ชีวิตวฒันธรรมของวยัรุ่นในบริบทของการ



144 
 

ปะทะประสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถ่ินกับระบบทุนนิยมโลก 2) การผสมผสานรูปแบบทาง

วัฒนธรรมตามจารีตไปสู่ปฏิบัติการ และ “แนวต่างๆ” (Style) หรือการหยิบยืมฉวยใช้ทรัพยากร

วฒันธรรมของตน (ในท้องถ่ิน) เพ่ือสร้างสรรค์วฒันธรรมจารีตใหม่ๆ ขึน้มาของวยัรุ่น และ 3) ความ

เป็นไปได้ตา่งๆ ในการสร้างสรรค์ชีวิตวฒันธรรม (ของวยัรุ่น) ในสภาวะข้ามชาตินิยมท่ีเทคโนโลยีการ

ส่ือสารสมยัใหมห่ยิบย่ืนให้   

 หากลองนําแนวทางดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ือง “การเล่นพนันฟุตบอลของ

เยาวชน” สิ่งท่ีจําเป็นต้องทําก็คือ การมองว่า เยาวชนเหล่านีเ้ป็นผู้ เลือกเล่นพนนัด้วยตนเอง ไม่ได้เป็น

พียงเหย่ือท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์เท่านัน้ ดงันัน้ สิ่งท่ีควรสืบหาต่อไปก็คือ เหตใุดเยาวชนจึงเลือกเล่นพนนั

ฟุตบอล การเล่นพนนัฟุตบอลของเยาวชนเข้าไปเก่ียวข้องกับชีวิตวฒันธรรมของพวกเขาอย่างไรบ้าง 

ทัง้นีต้้องพิจารณาอยูใ่นบริบทของสงัคมไทยในยคุปัจจบุนั 

 

แนวคดิเก่ียวกบั “การพนนั” 

 การพนนัเป็นกิจกรรมท่ีอยูคู่ก่บัประวตัศิาสตร์มนษุยชาตมิาอย่างยาวนาน ดงัปรากฏว่าในทาง

โบราณคดีมีการขดุค้นพบหลกัฐานในอิยิปต์ท่ีบ่งชีว้่าการพนนัเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ควบคูม่ากบัอารยธรรม

ของมนุษย์ยาวนานก่อนสมยัคริสตกาลกว่า 4 พันปี อย่างไรก็ตามรูปแบบและลักษณะทางสังคม 

(Social Attribute) ของการพนนัก็มีความเปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขของแตล่ะยคุสมยั การทําความ

เข้าใจการพนนัท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงเป็นประเด็นท่ีมีการศึกษาในทางสังคมวิทยามาโดยตลอด ตาม

มุมมองของสังคมวิทยาแล้ว การพนันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเร่ืองเลวร้ายหรือเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อ

ศีลธรรมแต่อย่างใด แต่มองว่าการพนันเป็นกิจกรรมสันทนาการอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในสังคม

สมยัใหมท่ี่มีความตงึเครียดสงู ในแง่นีก้ารพนนัจึงไม่ใช่สิ่งท่ีเลวร้ายในตวัมนัเองเสมอไป แตจ่ะเลวร้าย

ก็เม่ือมนัไปส่งผลร้ายท่ีกระทบตอ่คนอ่ืนหรือสงัคมโดยรวม เช่น การขาดความรับผิดชอบตอ่ตวัเอง ตอ่

ครอบครัว และตอ่สงัคม อาจกลา่วได้วา่ การพนนัจะส่งผลร้ายเม่ือมนัไปขดัขวางไม่ให้สมาชิกในสงัคม

ปฏิบตัหิน้าท่ีไปตามความคาดหวงัท่ีควรจะเป็นของสงัคม (วสนัต์ 2543: 148) 
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การศึกษาถึงปัจจยัหรือเง่ือนไขจูงใจท่ีผลกัดนัให้มนุษย์เล่นการพนนัก็เป็นประเด็นสําคญัอีก

ประการหนึ่งท่ีนกัสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาให้ความสําคญัมาโดยตลอด สรุปเป็นแนวคิดสําคญัๆ 

ดงันี ้(วสนัต์ 2543: 149-152) 

โรเจอร์ แคอิลลอยส์ (Roger Caillois) นกัสงัคมวิทยาผู้ เช่ียวชาญการศกึษาด้านการพนนัท่าน

หนึ่งได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า การเล่นเกมส์และการเล่นพนนัเป็นกิจกรรมสําคญัรูปแบบหนึ่งท่ีจะ “บม่เพาะ” 

วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการให้เหตุผล ความฉลาดหลักแหลม การรู้จักคิด

คํานวณ และการแขง่ขนั นอกจากนี ้การพนนัมกัจะต้องมีเร่ือง “โชค” เข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น หวย ไพ ่

เป็นต้น แตบ่างประเภทก็ใช้ทกัษะความชํานาญเป็นหลกั เชน่ พนนับอล แทงม้า เป็นต้น  

ในแนวทางท่ีต่างออกไป อี.ซี.เดเวอร์รุกซ์ (E.C.Deveureux) ใช้แนวคิดแบบโครงสร้างการ

หน้าท่ีนิยมอธิบายว่า การพนนัมี “หน้าท่ี” ลดความตงึเครียดท่ีเป็นอยู่ในระบบสงัคม โดยเฉพาะสงัคม

สมยัใหม ่(Bureaucracy) ท่ีสมาชิกถกูควบคมุสงูและไมมี่อิสระในตวัเอง  

ในขณะท่ี โรเบิร์ต เมอร์ตนั (Robert K.Merton) ใช้แนวคิดภาวะไร้บรรทดัฐาน (Anomie) ใน

การอธิบาย “พฤติกรรมเบี่ยงเบน” ท่ีเกิดขึน้ในสังคม โดยอธิบายว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจาก 

“เป้าหมายทางวฒันธรรม” (คา่นิยมเก่ียวกบัความสําเร็จ) ไม่สอดคล้องกบั “วิถีทางเชิงสถาบนั” (วิธีท่ี

จะไปถึงเป้าหมายทางวัฒนธรรม เช่น ต้องจบปริญญาตรีถึงจะได้การงานท่ีมั่นคง) ดงันัน้ คนท่ีไม่

สามารถประสบความสําเร็จด้วยวิถีทางปกติ (ท่ีสงัคมกําหนดไว้) จึงพยายามสร้างวิถีทางอ่ืนเพ่ือให้

บรรลเุป้าหมายนัน้ได้ แม้วา่วิถีทางดงักลา่วจะไมเ่ป็นท่ียอมรับก็ตาม เชน่ การเล่นพนนัทุกรูปแบบ (เพ่ือ

หวงัจะร่ํารวย) หรือการกลายเป็นอาชญากร เป็นต้น   

นกัคิดคนสําคญัเช่น คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ก็ได้กล่าวถึงมลูเหตจุงูใจของการเล่นพนนัไว้

เชน่กนั โดยอธิบายตามแนวคดิเร่ือง “ความแปลกแยก” (Alienation) ว่า ในสงัคมทนุนิยมอตุสาหกรรม 

ผู้คน (โดยเฉพาะแรงงานระดบัล่าง) ต้องทํางานภายใต้ระบบโรงงานซึ่งมีระเบียบกฎเกณฑ์ตายตวั ทํา

ให้ผู้ คนไร้ซึ่งอิสระใดๆ ทําให้ผู้ คนรู้สึกว่าตวัเองไร้อํานาจ การงานท่ีทําอยู่ก็ไร้ความหมาย เกิดเป็น

ความรู้สึกท่ีแปลกแยกจากคนอ่ืนๆ เช่น เพ่ือนร่วมงาน จนท้ายท่ีสุดคือ รู้สึกแปลกแยกจากตัวเอง 

เหตุผลดังกล่าวนี เ้องท่ีทําให้ผู้ คนเลือกท่ีจะเล่นการพนัน เพราะการพนันเป็นกิจกรรมท่ีช่วย 

“ปลดปลอ่ย” ผู้คนให้หลดุพ้นจากความแปลกแยกดงักล่าว เน่ืองจากการเล่นพนนัทําให้เกิดความรู้สึก
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สนกุ ต่ืนเต้น เร้าใจ อนัจะชว่ยให้ตนเองรู้สกึมีคณุคา่หรือมีอํานาจขึน้มาอีกครัง้ โดยเฉพาะเม่ือสามารถ

เอาชนะเกมพนนันัน้ๆ ได้ อย่างไรก็ตามนกัสงัคมวิทยาสายมาร์กซิสม์ส่วนใหญ่ก็ยงัมองว่า การพนนั

เป็นเพียงสิ่งมอมเมาให้ผู้คนรู้สึกมีอํานาจแคช่ัว่ครัง้ชัว่คราว เป็นความหลงผิดท่ีทําให้ไม่สามารถตอ่สู้

เพ่ือปลดแอกตนเองได้อยา่งแท้จริง 

 

แนวคดิเร่ือง “ความเป็นชาย”  

ความเป็นชาย (Masculinity) หมายถึง คุณลกัษณะต่างๆ ท่ีสังคมให้คุณค่าและมองว่าเป็น

ตวัแทนหรือสญัลกัษณ์ของความเป็นลกูผู้ชาย ความเป็นชายในท่ีนีจ้ึงเป็นสิ่งประกอบสร้างทางสงัคม 

(Socially Constructed) และต้องแสดงออกมาหรือยืนยันผ่านปฏิบัติการทางสังคมต่างๆ ใน

ชีวิตประจําวนั ด้วยเหตนีุข้อบเขต คณุลกัษณะ ตลอดจนคณุคา่และความหมายท่ีสงัคมมีให้ตอ่ความ

เป็นชาย ในตัวของมันเองจึงมีความเป็นประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ความเป็นชาย มีพลวัต มีการ

เปล่ียนแปลง หรือถกูปรับเปล่ียนดดัแปลงได้ ในขณะหนึ่งๆ หรือในช่วงเวลาหนึ่งๆ ของประวัติศาสตร์ 

(วสนัต์ 2557) 

การศึกษาความเป็นชายในสังคมยุโรปโดยเฉพาะยุคกลางแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงถูกกีดกัน

ออกจากการจดัแบง่กลุ่มคนในสงัคม ท่ีเช่ือกนัว่ามีอยู่สามกลุ่ม คือ ผู้สวดภาวนา ผู้สู้ รบ และผู้ ทํางาน 

(แรงงานและชาวนา) เห็นได้ชดัว่าอํานาจและการแข่งขนัความเป็นชายอยู่ในมือของกลุ่มนกับวชและ

นกัรบ อย่างไรก็ตาม ในสมยัปลายยคุกลาง การขยายตวัของการศกึษาและมหาวิทยาลยัส่งผลให้เกิด

คนกลุ่มใหม่ นัน่คือปัญญาชน ชายทัง้สามกลุ่มได้พยายามนิยามความเป็นชายของตวัเองท่ีแตกต่าง

กนัออกไป และเพื่อให้ความเป็นชายของตนเองนัน้เหนือกวา่สองกลุม่ท่ีเหลือ ในสมยัยคุวิคตอเรียนเป็น

ต้นมา แม้ว่าวฒันธรรมแบบจกัรวรรดินิยมท่ีเน้นอํานาจและความเป็นทหารจะทําให้ความเป็นชายถูก

ผกูติดกบัความแข็งแกร่งและกล้ามเนือ้มากขึน้ แตก็่ปฏิเสธไม่ได้ว่าฐานความคิดของความเป็นชายท่ี

แตกตา่งหลากหลาย โดยเฉพาะความเป็นชายแบบของนกับวชและปัญญาชนก็ได้รับการยอมรับไม่แพ้

กนั และมมุมองเหลา่นีย้งัคงดําเนินอยูจ่นถึงปัจจบุนั (http://prachatai.com/journal/2016/04/65177) 

ในกรณีของสังคมไทย ความเป็นชาย โดยรากฐานอาจเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นตัวแทนของ 

“ความเป็นไทย” (ท่ีเป็นสิ่งสร้างทางสงัคมและเปล่ียนแปลงได้เช่นกนั) ความเป็นชายในสงัคมไทยยุค
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หนึง่ จงึหมายถึง การเป็นผู้ นํา ความสามารถในการควบคมุ มีอํานาจในการกําหนดชะตากรรมชีวิตทัง้

ของตนเองและของคนอ่ืนได้ เชน่ท่ีสะท้อนผ่าน ชีวิตนกัเลง เจ้าพ่อ เจ้าหน้าท่ีรัฐ (เช่น ปลดั นายอําเภอ 

จนไปถึงนายตํารวจใหญ่ หรือผู้ มีความรู้ ความสามารถ คาถาอาคม ท่ีจะปราบผี ปราบโจร ควบคุม

วิญญาณหรืออํานาจชัว่ร้าย) หรือในงานวรรณกรรม ท่ีอาจสืบสาวไปหาได้ตัง้แตย่คุ ขนุช้างขนุแผน จน

มาถึงขนุพนัธ์ อยา่งไรก็ตาม ทา่มกลางการเปล่ียนแปลงท่ีสลบัซบัซ้อนของสงัคมไทยในปัจจบุนั “ความ

เป็นชาย” เน่ืองจากเป็นสิ่งสร้างทางสังคม จึงอาจประกอบไปด้วยคุณลักษณะและระบบคุณค่าท่ี

หลากหลาย ในกลุม่สงัคม ชนชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั (วสนัต์ 2557)  

ในด้านการเรียนรู้ความเป็นชาย สงัคมไทยในอดีตก่อนท่ีจะมีระบบการศกึษามาพรากเด็กออก

จากครอบครัว การเรียนรู้ความเป็นชาย/หญิงจะฝังอยู่ในครอบครัวและชุมชน เม่ือเด็กเร่ิมโตเป็นสาว

เล็กหนุ่มน้อยก็เร่ิมท่ีจะแยกตวัออกไปสงักัดกลุ่มเรียนรู้ตามเพศ ชายก็ไปเรียนรู้การทํานาหาปลาและ

บวชเรียนเป็นเณรเป็นพระกบัเครือญาตผิู้ชายในชมุชน หญิงก็กลบัเข้าสู่พืน้ท่ีครัวเรือนเพ่ือเรียนรู้ความ

เป็นหญิง ผา่นการทําครัวการเก็บรักษาพนัธุ์พืช การดแูลบ้านช่องห้องหอซึ่งเป็นการเรียนรู้การแบง่งาน

กนัทําตามเพศสภาพ ตอ่มาเม่ือการศกึษาขยายตวัการศึกษาก่อนอดุมศกึษาจะแยกโรงเรียนระหว่าง

ชาย/หญิงออกจากกัน การเรียนรู้ความเป็นชาย/ความเป็นหญิงผ่านกลุ่มเพ่ือน ซึ่งประกอบด้วยการ

สง่ผา่นอดุมคตขิองความเป็นชาย/เป็นหญิงของสงัคมและรัฐมาสูน่กัเรียน ท่ีสําคญัในช่วงแรกท่ีเกิดการ

ขยายตวัของการศึกษานัน้ยังไม่เกิดแผนพฒันาเศรษฐกิจท่ีทําให้เกิดการไหลออกจากพืน้ท่ีของผู้คน

ครอบครัวและชมุชน จึงยงัมีส่วนร่วมกบัการศกึษาในระบบโรงเรียนในการจรรโลงความเป็นหญิง/เป็น

ชาย หลังทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา การขยายตัวของการศึกษาภาคบังคบัพร้อมกับการพัฒนา

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีเข้มข้นขึน้ ทําให้เกิดการพรากเด็กออกจากครอบครัวและชุมชนมากขึน้

ตามลําดับ การเรียนรู้เพศสภาพจากครอบครัวแบบเดิมจึงค่อยๆ หมดพลังลงไป กระบวนการการ

เ รียน รู้ความเป็นชาย/ เ ป็นหญิงเ ร่ิมสลายลงไปทัง้ ในระดับค รอบครัวและชุมชน เ ม่ือราว

ทศวรรษ 2520 ได้เร่ิมเกิดการขยายตวัของโรงเรียนสหศึกษาท่ีรวมชาย/หญิงเข้าด้วยกัน  การศึกษาท่ี

แปรเปล่ียนเข้ามาสูก่ารเรียนรวมกนัทัง้สองเพศก็ทําให้กระบวนการเรียนรู้ในความเป็นหญิง/เป็นชายก็

ละลายไปด้วย เหลือแตเ่พียงการเรียนวิชาทัว่ไปวิชาเพศศึกษาก็ถกูทําให้โดยเหลือแคก่ารเรียนรู้เคร่ือง

เ พ ศ แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น ตั ว จ า ก ก า ร มี เ พ ศ สั ม พั น ธ์ เ ท่ า นั ้ น 

(http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637433) 
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กล่าวโดยสรุป การจะทําความเข้าใจความเป็นชายของวัยรุ่นไทยในปัจจุบนั จําเป็นจะต้อง

เข้าใจบริบทของสงัคมไทยท่ีแวดล้อมวยัรุ่นอยู่ เพราะสงัคมเป็นปัจจยัสําคญัในการกําหนด “ความเป็น

ชาย” ของวยัรุ่น อย่างไรก็ตาม หากเช่ือตามแนวคิดเร่ืองความเป็นวยัรุ่น วยัรุ่นเองก็ไม่ได้รับความเป็น

ชายจากสงัคมมาอยา่งวา่ง่าย แตมี่การสร้างและแสดงออกอย่างเป็นผู้กระทําการ (Agency) เพ่ือสร้าง

พืน้ท่ีสําหรับตวัเอง ดงันัน้ การมองความเป็นชายของวยัรุ่นในงานศกึษาครัง้นีจ้งึมอง ความเป็นชาย ทัง้

ในด้านท่ีถูกสังคมกําหนด (ว่าควรเป็นอย่างไร) และในด้านท่ีเป็นปฏิบตัิการท่ีวัยรุ่นสร้างและแสดง

ออกมา ในแง่นีอ้าจกล่าวได้ว่า การเล่นฟุตบอล การชมฟุตบอล และการเล่นพนนับอล ของวยัรุ่น เป็น

สิ่งท่ีแสดงออกถึงความเป็นชายของวยัรุ่นแบบหนึง่ด้วย  

 

8.1.3 งานศึกษาเร่ืองพนันบอลในสังคมไทย 

 งานศึกษาการเล่นพนันบอลในสังคมไทยกล่าวโดยภาพรวมแล้วมีจํานวนมากพอสมควร 

อยา่งไรก็ตาม ในด้านมมุมองและรูปแบบในการศกึษานัน้ไม่หลากหลายเท่าใดนกั โดยอาจแบง่ได้เป็น 

2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. ศกึษาแรงจงูใจของการเล่นพนนั โดยการใช้แบบสอบถามไปถามผู้ ท่ีเล่นพนนั

ถึงสาเหตท่ีุทําให้เล่นพนนั จากนัน้จึงนําข้อมลูมาหาความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัเพศ อาย ุหรืออ่ืนๆ เพ่ือ

สรุปเป็นแรงจงูใจของการเลน่พนนัของกลุม่ตา่งๆ ออกมา โดยงานประเภทนีแ้ม้จะทําให้ทราบถึงสาเหตุ

ของการเล่นพนนั แตก็่ขาดข้อมูลในเชิงลึก เช่น ประวตัิชีวิต ความสมัพนัธ์ของการเล่นพนนักับปัจจยั

ทางสงัคมอ่ืนๆ ทําให้ขาดการทําความเข้าใจถึงสาเหตท่ีุแท้จริงของการเล่นพนนับอล  2. การศกึษาการ

เลน่พนนับอลในฐานะท่ีเป็นปัญหาทางสงัคม โดยงานศกึษาในกลุ่มนีมุ้่งเน้นท่ีจะทําให้สงัคมเกิดความ

ตระหนกเพ่ือให้เกิดความตระหนกัว่าการเล่นพนันบอลเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ลกัษณะของ

การศึกษาจึงเน้นไปท่ีการนําผู้ ท่ีเคยประสบปัญหาจากการเล่นพนันมาให้ข้อมูล จากนัน้จึงเลือก

นําเสนอถึงผลเสียตา่งๆ จากการเลน่พนนับอล ซึ่งงานศกึษาประเภทนีม้กัจะได้รับความสนใจจากส่ือท่ี

จะนําไปเสนอข่าว โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการแข่งขนัทวัร์นาเมนต์ใหญ่ๆ เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร 

เป็นต้น ข้อดีของงานศกึษาประเภทนีคื้อ การนําเสนอให้สงัคมเห็นถึงปัญหาของการเล่นพนนับอล แต่

บางครัง้การเลือกนําเสนอแตเ่พียงผลร้ายเพ่ือให้ผู้คนตระหนกนัน้ก็นําไปสู่อคติบางอย่างได้เช่นกนั ซึ่ง

อคตเิหลา่นัน้สดุท้ายแล้วมกัจะไปบดบงัแง่มมุอ่ืนๆ ท่ีอยูร่ายรอบปรากฏการณ์การเลน่พนนับอล 
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 งานศึกษาท่ีเร่ิมทําความเข้าใจการเล่นพนันบอลในมิติทางสงัคมคือ วิทยานิพนธ์ของ เนตร

นภา ประกอบกิจ (2545) เร่ือง ‚พัฒนาการของวัฒนธรรมฟุตบอลต่างประเทศในสังคมไทย พ.ศ.

2509-2544” ท่ีแม้จะไม่ได้ศกึษาการเล่นพนนับอลโดยตรง แต่ก็ได้กล่าวถึงการเกิดขึน้และการเติบโต

ของการเล่นพนนับอลในสังคมไทย โดยแสดงให้เห็นว่า การเกิดขึน้และการเติบโตของการเล่นพนัน

บอลในสงัคมไทยนัน้มีส่วนสมัพนัธ์อย่างยิ่งกับการเจริญเติบโตของวฒันธรรมฟุตบอลตา่งประเทศใน

สงัคมไทย โดยมีปัจจยัสําคญัคือ “ส่ือกีฬา” ทัง้หนงัสือพิมพ์ วิทย ุและโทรทศัน์  

งานศึกษาท่ีพยายามทําความเข้าใจการเล่นพนนับอลในมิติทางสังคมอย่างจริงจงั คือ งาน

ศกึษาของ วสนัต์ ปัญญาแก้ว และคณะ (2557) ซึ่งเสนอว่า พนนับอล คือ ปรากฏการณ์วฒันธรรมท่ี

สะท้อนให้เห็นถึงปฏิบตัิการและความหมายท่ีซบัซ้อนของอตุสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจส่ือในสงัคม

เศรษฐกิจการเมืองไทยยคุปัจจบุนั ซึง่พบวา่นกัพนนัสว่นใหญ่คือ ชนชัน้กลางใหม่ผู้ชาย (ทํางานประจํา 

เงินเดือนประมาณ 10,000 – 15,000) ท่ีชีวิตเต็มไปด้วยความซํา้ซากจําเจจากการทํางาน นอกจากนัน้

ยงัเร่ิมถูกผู้หญิงเข้ามายือ้แย่งพืน้ท่ีทางสงัคมต่างๆ เช่น ในพืน้ท่ีการทํางานท่ีผู้หญิงขึน้มามีบทบาท

มากขึน้ ในแง่นี ้การเล่นพนนับอลจึงเป็นกิจกรรมท่ีคนกลุ่มนีใ้ช้เพ่ือหลบหนีออกจากความน่าเบื่อใน

ชีวิตประจําวนัผา่นการได้เส่ียงได้ต่ืนเต้นในช่วงขณะท่ีได้เล่นพนนั นอกจากนีย้งัใช้พืน้ท่ีดงักล่าวในการ

ยืนยนัความเป็นผู้ชายท่ีผู้หญิงไมส่ามารถเข้ามามีอํานาจในพืน้ท่ีนีไ้ด้  

อย่างไรก็ตาม ในงานศึกษาดังกล่าวก็ยังศึกษาเพียงแค่กลุ่มคนวัยทํางาน และยังขาด

การศกึษาทําความเข้าใจในกลุม่เดก็และเยาวชน ท่ีจากสถิตข้ิอมลูเร่ิมชีใ้ห้เห็นวา่มีแนวโน้มท่ีจะเร่ิมเล่น

พนันบอลด้วยเฉล่ียท่ีน้อยลงเร่ือยๆ ดงันัน้ในงานศึกษาชิน้นีจ้ึงต้องการทําความเข้าใจการเล่นพนัน

บอลของกลุม่เยาวชนโดยเน้นทําความเข้าใจร่วมกบัปัจจยัทางสงัคมตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัเยาวชน 

 
8.2 วัฒนธรรมฟุตบอลของวัยรุ่น 

8.2.1 วัฒนธรรมฟุตบอลไทยในยุคสร้างความศิวิไลซ์ 

ฟุตบอลเร่ิมเข้าสู่สงัคมไทยครัง้แรกในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยการนําเข้าของชนชัน้นําสยามใน

ขณะนัน้   การสนบัสนุนให้ชาวสยามเล่นฟุตบอลอย่างจริงจงัเร่ิมขึน้ในช่วง พ.ศ.2444 เม่ือกระทรวง

ธรรมการหรือกระทรวงศกึษาธิการได้จดัการแขง่ขนัแบบแพ้คดัออกเพ่ือชิงชยักนัระหว่างโรงเรียนชัน้นํา

ในจงัหวดักรุงเทพฯ และธนบรีุ การเลน่กีฬาฟตุบอลเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีรัฐใช้สร้างพฤติกรรมท่ีศิวิไลซ์
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ให้แก่พลเมืองของรัฐชาตไิทย (ชาญ 2557: 44-55) นอกจากนี ้ใน พ.ศ.2480 ยงัได้กําหนดหลกัสูตรพล

ศกึษาในระดบัมธัยมต้น โดยกําหนดให้ฟุตบอลเป็นหนึ่งในวิชาบงัคบัเลือก โดยระบุในหลกัสูตรไว้ว่า 

“...ให้หัดกีฬาท่ีเป็นพวกคณะ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล และเนตบอล... ” (เนตรนภา 2545: 40) 

ฟตุบอลกลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัของรัฐในการสร้างความเป็นชายท่ีแข็งแรง ว่องไว เช่ือฟัง มีระเบียบ 

รวมถึงเคารพกฎและมารยาทภายใต้รัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ (ชาญ 2557: 37-55)  

 

 

‚คณะฟตุบอลแหง่สยาม‛ ท่ีก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2458 ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6 
(ภาพจาก http://www.tnamcot.com/content/109264) 

 

ในช่วงแรกนัน้ สถาบนัการศกึษามีส่วนสําคญัในการแพร่หลายของฟุตบอลในสงัคมไทยเป็น

อย่าง มาก (ณฐัสพุงศ์ 2553: 27) การแข่งขนัฟุตบอลรายการสําคญัๆ ล้วนแตเ่ป็นการแข่งขนัระหว่าง

โรงเรียนและหลงัจากนัน้ก็มีการแข่งขนัฟุตบอลมาเป็นระยะๆ ด้วยการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจากฝ่าย

ปกครองมาโดยตลอด โดยเฉพาะในรูปของ ‚การแข่งขนัชิงถ้วยพระราชทาน‛ เช่น การแข่งขนัฟุตบอล
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สําหรับพระราชทานถ้วยทองของหลวงหรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า ‚ฟุตบอลหน้าพระท่ีนัง่‛ อาจกล่าวได้ว่า 

ในยคุนีฟ้ตุบอลเป็นตวัแทนของความศวิิไลซ์ท่ีชนชัน้นําพยายามอย่างยิ่งท่ีจะทําให้เกิดขึน้ในสงัคมไทย 

นบัตัง้แต่การมีบทบาทสําคญัในการนําเข้ามาจากนกัเรียนนอก การเผยแพร่ผ่านระบบการศึกษาท่ีมี

การปฏิรูปใหม่โดยเน้นไปท่ีการผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับต่อระบบราชการและการค้ากับต่างประเทศ 

รวมไปถึงการแสดงออกถึงความมีอารยธรรมในชว่งของการล่าอาณานิคม รวมไปถึงการจดัการแข่งขนั

ระหว่างชาวไทยกับชาติยโุรป และการเดินทางไปแข่งขนัท่ีต่างประเทศท่ีล้วนแตถู่กให้ความสําคญัใน

ฐานะท่ีเป็นการแสดงออกถึงความ ‚ศวิิไลซ์‛ ของสงัคมสยาม (วีรยทุธ 2549: 112-121) 

กล่าวโดยสรุป ฟุตบอลเร่ิมเข้าสู่สังคมสยามในฐานะตวัแทนของความศิวิไลซ์ ซึ่งชนชัน้ นํา

สยามในขณะนัน้พยายามอย่างยิ่งท่ีจะใช้ฟุตบอลในการขดัเกลาผู้คนให้หายจากความดิบเถ่ือนและ

กลายเป็นพลเมืองท่ีเช่ือฟังรัฐ อนัเป็นคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของการปกครองแบบรัฐชาติสมยัใหม ่

นอกจากนีก้ารพยายามใช้ฟตุบอลเป็นเคร่ืองแสดงออกถึงความศิวิไลซ์ของสงัคมไทย ก็แสดงให้เห็นว่า 

สงัคมไทยยอมรับการเป็นส่วนหนึ่งของโลก ผ่านการยอมรับฟุตบอลท่ีเป็นตวัแทนของสงัคมตะวนัตก

เข้าสู่สังคมไทย หรืออาจกล่าวได้ว่าฟุตบอลกลายเป็นหนึ่งปัจจัยสําคญัท่ีทําให้สังคมไทยเร่ิมเข้าสู่

กระบวนการท่ีเรียกกนัตอ่มาวา่ “โลกาภิวตัน์” นัน่เอง (อาจินต์ 2555: 37) 

 

8.2.2 วัฒนธรรมการบริโภคฟุตบอลในฐานะสินค้าเพื่อความบันเทิง 

ฟตุบอลเร่ิมเตบิโตและขยายตวัออกสู่สงัคมวงกว้างอย่างเข้มข้น เม่ือฟุตบอลถกูเปล่ียนให้เป็น

สินค้าเพ่ือความบนัเทิงอยา่งชดัเจน เร่ิมในประเทศตะวนัตกในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 ท่ีเกิดการขยายตวั

ของเศรษฐกิจเสรีนิยมและระบบตลาดโลก โดยเฉพาะการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีส่ือสาร

โทรคมนาคม (วสนัต์ 2557: 8-10) โดยประเทศไทยเร่ิมใช้ ‚ส่ือ‛ ในการรายงานความเคล่ือนไหวของ

ฟตุบอลตา่งประเทศ เร่ิมจากหนงัสือพิมพ์ ก่อนจะพฒันามาสู ่‚โทรทศัน์‛ ซึง่กลายเป็นความเคล่ือนไหว

ครัง้สําคญัท่ีทําให้กีฬาฟตุบอลกลายมาเป็น ‚อตุสาหกรรมฟตุบอล‛ ท่ีเฟ่ืองฟูอย่างมากในทกุวนันี ้ การ

แพร่ภาพออกอากาศการแข่งขนัฟุตบอลตา่งประเทศในสงัคมไทยเกิดขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ.2509 เป็น

การแข่งขนันดัชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกระหว่างองักฤษกบัเยอรมนั (เนตรนภา 2545: 94) เป็นครัง้แรกท่ี

คนในสังคมไทยได้สัมผัสกับกีฬาฟุตบอลในรูปแบบใหม่ ต่างจากท่ีเคยสัมผัสจากโรงเรียนหรือ

หนงัสือพิมพ์อย่างท่ีเคยเป็นมา ทว่าความนิยมท่ีมีตอ่รายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนัฟุตบอลจาก
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ตา่งประเทศและการให้ความสนใจต่อ ‚ข่าวสาร‛ เก่ียวกับกีฬาฟุตบอลอย่างกว้างขวาง กล่าวได้ว่า

เกิดขึน้ในชว่งการขยายตวัของเศรษฐกิจฟองสบูโ่ดยเฉพาะหลงัเกมการแข่งขนัฟุตบอลโลก 1994 (พ.ศ.

2537) รอบสดุท้ายท่ีสหรัฐอเมริกา  

ในชว่งเวลาดงักลา่ว อตุสาหกรรมฟตุบอลในไทยเตบิโตเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอตุสาหกรรม

ส่ือ  ดังปรากฏว่าในปี  พ.ศ.2533 เ ป็นปี ท่ีบ ริษัทในเค รือสยามสปอร์ต (ผู้ ประกอบกิจการ

ส่ือสารมวลชน ประเภทกีฬาและสันทนาการรายใหญ่ของไทย) มีการขยายตวัทางธุรกิจมากท่ีสุด

นบัตัง้แตก่่อตัง้บริษัทมา โดยวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ นายระวิ โหลทอง ได้ย่ืนขอจดทะเบียน บริษัท สยาม

สปอร์ต ซินดิเคท จํากดั เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ ...ในเดือนสิงหาคม บจก.สยามสปอร์ตซินดิ

เคท เข้าซือ้ท่ีดินจํานวน 5.5 ไร่ บริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 5 เพ่ือใช้ก่อสร้างอาคาร

สํานกัพิมพ์ โรงพิมพ์ และโกดงัเก็บสินค้า ทัง้นี ้บจก.สยามสปอร์ตซินดิเคท มีทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกท่ี 

5,000,000 บาท ตอ่มา ราวเดือนมิถุนายน พ.ศ.2533 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท 

(http://www.siamsport.co.th/siamsport_history.html) ในด้านการถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศ

ได้เร่ิมมีการซือ้ลิขสิทธ์ิมาถ่ายทอดโดยตรงนับตัง้แต่ พ.ศ.2539 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบนัยอดการ

ประมูลลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษเป็นจํานวนเงินสูงถึง 9,000 ล้านบาท โดยมี

จํานวนสมาชิกท่ีเป็นผู้ชมทัว่ประเทศกวา่ 2.5 ล้านครัวเรือน (http://www.cth.co.th/company/)  

อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงเวลาดงักล่าว ฟุตบอลในสงัคมไทยได้ปรับเปล่ียนความหมายจากกีฬา

เพ่ือการฝึกวินยัให้กบัพลเมืองไปสูก่ารเป็นกีฬาท่ีเป็นสินค้าเพ่ือความบนัเทิงในการรับชม ตอบสนองตอ่

วิถีชีวิตในการพักผ่อนหย่อนใจของผู้ คนโดยเฉพาะผู้ ชายชนชัน้กลางท่ีมีวิถีชีวิตในการทํางานแบบ

สมัยใหม่ คือ การแยกเวลางานและเวลาว่างออกจากกันอย่างชัดเจน การบริโภคในยุคนีทํ้าให้ 

“ฟุตบอล” กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของชายไทยจํานวนมาก จนอาจเรียกได้ว่าเป็น 

“วฒันธรรม” อยา่งหนึง่ท่ีฝังรากอยู่ในชีวิตประจําวนัของชนชัน้กลางไทย วฒันธรรมดงักล่าวแสดงออก

ในหลายรูปแบบ เช่น การเกิดกลุ่มแฟนฟุตบอลท่ีช่ืนชอบดาราฟุตบอลและสโมสรฟุตบอลต่างๆ ซึ่งได้

พฒันาเป็นกลุ่มแฟนคลบัขนาดใหญ่ มีการจดักิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มแฟนคลบั เร่ือยไปจนถึง

ระดบักลุม่ท่ีเล็กลงมาเชน่กลุม่เพ่ือนฝงูท่ีนดักนัไปดบูอลพร้อมกบัสงัสรรค์เฮฮาตามร้านเหล้าผบับาร์ใน

วนัหยดุสปัดาห์ อนัเป็นภาพท่ีเห็นกนัจนชินตา  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://www.cth.co.th/company/
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การเปล่ียนฟุตบอลให้เป็นสินค้า ทําให้ฟุตบอลกลายเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีผู้คนเข้า

มาร่วมบริโภคมากมาย และเม่ือกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วจึงทําให้มีธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเข้ามา

เก่ียวข้องอีกจํานวนมากด้วยเช่นกัน เช่น ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์กีฬา ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจ

การพนันด้วย ในงานศึกษาของ เนตรนภา ประกอบกิจ เร่ือง ‚พัฒนาการของวัฒนธรรมฟุตบอล

ตา่งประเทศในสงัคมไทย พ.ศ. 2509 - 2544‛ (2545) ได้ชีใ้ห้เห็นว่า วฒันธรรมฟุตบอลตา่งประเทศทํา

ให้เกิดการเติบโตของการเล่นพนนัโดยอาศยัผลการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศ ทัง้นีโ้ดยมีส่ือสิ่งพิมพ์

กีฬาตา่งๆ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้ธุรกิจการพนนัขยายตวัได้ดี สอดคล้องกบั วสนัต์ ปัญญาแก้ว และ

คณะ (2557) ท่ีชีใ้ห้เห็นว่า พนันบอล คือกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีก่อตวัขึน้ควบคู่ไปกับความนิยมท่ี

ผู้ คนมีต่อกีฬาฟุตบอลและการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลในสังคมไทย ถือเป็นกิจกรรมทาง

วฒันธรรมท่ีก่อตวัขึน้ควบคูไ่ปกบัการวิถีชีวิตสมยัใหมข่องผู้คนในสงัคมไทย 

อยา่งไรก็ตาม อตุสาหกรรมฟตุบอลในสงัคมไทยยคุนี ้ไม่ได้ทําให้เกิดเฉพาะการบริโภคเท่านัน้ 

แต่จากการบริโภคนีเ้องท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้เด็กไทยจํานวนมากมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนกัเตะ

อาชีพตามอย่างนกัฟุตบอลตา่งประเทศท่ีพวกเขาช่ืนชอบด้วย อย่างไรก็ตาม ด้วยช่องทางท่ีเล็กแคบก็

ทําให้พวกเขาส่วนใหญ่ไม่สามารถไปถึงฝันนัน้ได้ เพราะอุตสาหกรรมบอลไทยยงัไม่ได้เติบโตเช่นใน

ปัจจบุนั หนทางท่ีจะก้าวเข้าสูก่ารเป็นนกัเตะอาชีพจงึมกัจะต้องผ่านโรงเรียนดงัตา่งๆ เช่น สวนกหุลาบ 

เทพศริินทร์ อสัสมัชญัศรีราชา เป็นต้น และในขณะเดียวกนัอาชีพนกัฟตุบอลในตอนนัน้ก็ยงัไม่สามารถ

จะเพียงพอในการเลีย้งชีพได้ ทําให้นักฟุตบอลส่วนใหญ่ต้องดิน้รนไปเล่นในลีกต่างประเทศ เช่น 

สิงคโปร์ เวียดนาม หรือหากเลน่ในลีกไทยก็ต้องทํางานอยา่งอ่ืนไปด้วย  

 

8.2.3 วัฒนธรรมฟุตบอลไทยยุคไทยพรีเมียร์ลีก 

จดุเปล่ียนครัง้สําคญัของวงการฟตุบอลไทยเกิดขึน้ในปี พ.ศ.2552 เม่ือสมาพนัธ์ฟตุบอลเอเชีย 

(AFC) ออกระเบียบว่าด้วยความเป็นสโมสรฟตุบอลอาชีพอย่างสมบรูณ์แบบ เป็นผลให้สมาคม

ฟตุบอลแหง่ประเทศไทยต้องดําเนินการจดัตัง้ บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จํากดั ขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีในการ

จดัการแขง่ขนัฟตุบอลลีกภายในประเทศอยา่งเป็นอาชีพท่ีแท้จริง รวมถึงออกระเบียบให้ผู้บริหาร

สโมสรฟตุบอลอาชีพต้องจดัตัง้ในรูปนิติบคุคล (บริษัท) เพ่ือดําเนินการบริหารสโมสร 

(http://thaipremierleague.co.th/2015/) สง่ผลให้มีการแขง่ขนัเชิงรูปแบบและการบริหารจดัการมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://thaipremierleague.co.th/2015/about_tpl.php?nid=00643
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ความเป็นมืออาชีพยิ่งขึน้ รวมทัง้แพร่หลายออกไปยงัสว่นภมูิภาคทัว่ประเทศ การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว

ทําให้ “อตุสาหกรรมฟตุบอลไทย‛ เตบิโตเป็นอย่างมาก จากสถิติฤดกูาล ปี 2557 เฉพาะไทยพรีเมียร์

ลีก มีคนเข้าชมการแขง่ขนัในสนามถึง 1.91 ล้านคน ขายตัว๋เข้าชมได้กวา่ 164.54 ล้านบาท สว่นลีก

วนั มีคนเข้าชมการแขง่ขนัในสนาม 7.8 แสนคน ขายตัว๋เข้าชมได้กวา่ 49.55 ล้านบาท 

(http://thaipublica.org/2015/09/tpl-1/) ในจํานวนนีย้งัไมร่วมแฟนบอลท่ีติดตามชมเชียร์อยู ่ ‚ทาง

บ้าน‛ ผา่นรายการถ่ายทอดสด ซึง่โดยประมาณไมน่า่จะต่ํากว่าเทา่ตวัของจํานวนผู้ชมในสนาม หรือ

ราว ๆ 2-3 ล้านคน เป็นอย่างน้อย โดยบริษัททรูวิชนัส์ประมลูลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดฟตุบอลไทยพรีเมียร์

ลีกด้วยจํานวนเงินสงูถึงปีละ1,050ล้านบาท 

(http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/150929_198.html)  

 งานศึกษาของ สายชล ปัญญชิต (2553) และอาจินต์ ทองอยู่คง (2555) ได้ชีใ้ห้เห็นอย่าง

ชดัเจนว่า การเกิดขึน้ของไทยพรีเมียร์ลีกในปี พ.ศ.2552 ทําให้เกิดวฒันธรรมการบริโภคฟุตบอลของ

แฟนบอลไทยแบบใหม่ขึน้มา โดยเป็นการบริโภคอย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมทาง

โทรทศัน์อยา่งท่ีผา่นมา โดย สายชล ได้แสดงให้เห็นวา่ แฟนแฟนคลบัสโมสรเมืองทองหนองจอก มีการ

จดักิจกรรมท่ีนําไปสูก่ารถ่ายทอดและหลอมรวมให้เกิดความเป็นตวัตนของกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมทําบญุ

ประจําปี กิจกรรมพฒันา ระบบการเชียร์  กิจกรรมของชมรมต่างๆ ซึ่งทัง้สามกิจกรรมทําให้เกิดการ

ขยายเครือความสมัพนัธ์ทางสงัคมของแฟนบอล ขณะท่ี อาจินต์ พบว่า ความนิยมในฟุตบอลสโมสร

ไทยท่ีปรากฏชดัเจนตัง้แต ่พ.ศ.2552 ไมไ่ด้เป็นผลมาจากการจดัการแข่งขนัท่ีเปล่ียนไปเท่านัน้ แตแ่ฟน

บอลมีบทบาทสําคัญในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมแฟนท่ีช่วยส่งเสริมความนิยมในอีกทางหนึ่งด้วย  

โดยเฉพาะการรวมตวักนัเพ่ือทํา ‚กิจกรรมนอกสนาม‛ ร่วมกนัทัง้ในวนัท่ีมีหรือไม่มีการแข่งขนั ซึ่งการ

รวมกนัได้เป็นกลุม่แฟนบอลนีช้ว่ยเป็นทนุให้แฟนบอลสามารถแสดงบทบาทใน การ ‚ร่วมผลิต‛ ได้ง่าย

ขึน้ ผลผลิตท่ีสําคญัของแฟนบอล ได้แก่ การถ่ายรูป การทํารายการโทรทศัน์ ออนไลน์ รวมไปถึงข้อมลู

ต่างๆ ท่ีเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต การผลิตอุปกรณ์เชียร์ สินค้าของกลุ่มแฟน รวมไปถึงการสร้าง

บรรยากาศในสนามและกิจกรรมท่ีแฟนบอลทําร่วมกันทัง้ระหว่างการแข่งขันและนอกเวลาแข่งขัน 

กระทัง่ในบางครัง้กิจกรรมเหล่านีด้จูะสําคญักับพวกเขาเสียยิ่งกว่าการชมการแข่งขนั อาจกล่าวได้ว่า 

การเกิดขึน้ของไทยพรีเมียร์ลีกทําให้วฒันธรรมการชมและเชียร์ฟุตบอลเปล่ียนไปอย่างสําคญั ในแง่

https://www.facebook.com/TPL.Fanpage/photos/pb.304989344680.-2207520000.1441169338./10152629040439681/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TPL.Fanpage/photos/pb.304989344680.-2207520000.1441169338./10152629040439681/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TPL.Fanpage/photos/pb.304989344680.-2207520000.1441169338./10152629035709681/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TPL.Fanpage/photos/pb.304989344680.-2207520000.1441169338./10152629035709681/?type=3&theater
http://thaipublica.org/2015/09/tpl-1/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/150929_198.html
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ท่ีว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แตไ่ด้เพิ่มมิติของการเป็นผู้ผลิตลงไปใน

การเชียร์นัน้ด้วย 

เช่นเดียวกับแง่มุมของการเป็นนกัฟุตบอลอาชีพท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก โดยใน

ยุคก่อน พ.ศ.2552 สโมสรฟุตบอลของไทยยงัเป็นทีมสมคัรเล่นหรือกึ่งอาชีพ หากไม่เป็นหน่วยงาน

ราชการ ก็เป็นสถาบนัการศกึษา หรือองค์กรเอกชน (โดยเฉพาะบรรดาธนาคารพาณิชย์ เช่น กสิกรไทย 

กรุงไทย กรุงเทพ) ทําให้มีข้อจํากดัในการพฒันาทีม นกัฟุตบอลในยคุก่อนจึงต้องทํางานประจําควบคู่

ไปกับการเล่นฟุตบอล หลายคนต้องเดินสายแข่งขันไปทั่วประเทศหรือไปเล่นในลีกต่างประเทศ 

เน่ืองจากรายได้จากเงินเดือนไม่เพียงพอตอ่การเลีย้งชีพ (http://thaipublica.org/2015/09/tpl-1/) จน

เม่ืออตุสาหกรรมฟุตบอลไทยเติบโตอย่างมากนบัตัง้แต ่พ.ศ.2552 เป็นต้นมา อาชีพนกัฟุตบอลกลาย

มาเป็นอาชีพท่ีสามารถหาเลีย้งตวัเองได้และเป็นตลาดแรงงานแหล่งใหม่ของสงัคมไทย ดงัปรากฏว่า

ในฤดกูาล 2558 มีนกัฟุตบอลอาชีพทัง้หมดราว 3,600 คน กระจายอยู่ตามสโมสรตา่งๆ 121 สโมสร63 

ทัว่ทกุภมูิภาคในประเทศไทย  

ตลาดแรงงานนกัฟุตบอลท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ทําให้เส้นทางการเข้าสู่อาชีพนีเ้ปิดกว้างขึน้ 

จากเดมิท่ีการเข้าสูเ่ส้นทางของนกัฟตุบอลอาชีพเป็นเส้นทางท่ีเล็กแคบ โดยมกัจะเร่ิมต้นจากการเป็น

ตวัแทนของโรงเรียน จากนัน้จงึคอ่ยไตร่ะดบัไปสูก่ารเป็นตวัแทนระดบัจงัหวดัหรือระดบัภมูิภาค แล้ว

คอ่ยเข้าสูร่ะดบัสโมสร แล้วคอ่ยถึงระดบัสงูสดุคือการติดทีมชาต ิ แตใ่นปัจจบุนัเส้นทางนีไ้มจํ่าเป็นต้อง

เร่ิมต้นท่ีการเป็นตวัแทนโรงเรียนเสมอไป เน่ืองจากมีการเกิดขึน้ของโรงเรียนฝึกสอนฟตุบอล (Football 

Academy) ของเอกชนเป็นจํานวนมาก มีทัง้ท่ีเป็นของสโมสรและเป็นของเอกชน มีทัง้แบบเสีย

คา่ใช้จา่ยและไมเ่สียคา่ใช้จา่ย จากการเก็บข้อมลูภาคสนามเบือ้งต้นพบวา่ จํานวน Academy ในเขต

จงัหวดัเชียงใหม ่ลําพนู และเชียงราย มีอยู่ราว 40 แหง่ และมีครอบครัวท่ีพาลกูไปเข้า Academy ราว 

1,300 ครอบครัว ทกุ Academy จะมีผู้ ฝึกสอนอย่างน้อย 3 คน เวลาในการฝึกมกัจะเป็นชว่งวนัหยดุ

สดุสปัดาห์ (เย็นวนัศกุร์ และชว่งบา่ยวนัเสาร์-อาทิตย์) วนัละประมาณ 2-3 ชัว่โมง Academy บางแหง่

ผกูโยงเด็กไว้กบัโรงเรียน (ฝึกฟตุบอลทกุวนัเช้ากบัเย็น แตไ่ปเรียนท่ีโรงเรียน) เชน่ Academy ของ

สโมสรเชียงราย ยไูนเต็ด โยงไว้กบัโรงเรียนองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงราย Academy KK Soccer 

                                                           
63 ไทยพรีเมียร์ลีก 18 ทีม ลีกวนั 20 ทีม ลีกภมิูภาค 83 ทีม แบง่เป็น ภาคเหนือ 14 ทีม ภาคอีสาน 18 ทีม ภาคกลางตะวนัออก 14 ทีม 

กรุงเทพฯและภาคกลาง 14 ทีม ภาคใต้ 10 ทีม ภาคตะวนัตก 13 ทีม 

http://thaipublica.org/2015/09/tpl-1/
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Club (จ.ลําพนู) โยงไว้กบัโรงเรียนป่าซางวิทยาคม เป็นต้น นอกจาก Academy ท่ีเกิดขึน้ใหมแ่ล้ว ยงัมี

บางกรณีท่ีเป็นโรงเรียนท่ีเกิดขึน้ใหมแ่ละเน้นผลิตนกัฟตุบอลอย่างจริงจงัโดยให้ทนุกบันกัฟตุบอลของ

โรงเรียน เชน่ โรงเรียนวชิราลยั เชียงใหม่ ซึง่ก่อตัง้ราวปี พ.ศ.2545 มีทนุโครงการช้างเผือก เพ่ือรับนกั

ฟตุบอลมาเรียนฟรี จนกลายเป็นโรงเรียนท่ีมีความโดดเดน่ด้านกีฬาฟตุบอลเป็นอนัดบัต้น ๆ ของ

จงัหวดัเชียงใหม ่ Football Academy ท่ีมีอยู่หลายระดบั (ระดบัของสโมสร ระดบัเอกชนทัว่ไป) ตา่งก็

ได้รับความนิยมจากเยาวชนและครอบครัวในระดบัท่ีตา่งกนั ในระดบัเอกชนทัว่ไปสว่นใหญ่จะได้รับ

ความนิยมในระดบัจงัหวดัของตวัเอง แตเ่ม่ือเป็น Academy ระดบัสโมสรแล้ว ความนิยมนัน้ข้ามพืน้ท่ี

จงัหวดัไปเป็นระดบัประเทศ (โดยเฉพาะสโมสรใหญ่ ๆ เช่น บรีุรัมย์ฯ เมืองทองฯ ชลบรีุฯ บางกอกกลาส

ฯ) ดงัปรากฏว่า มีเยาวชนถึง 1,000 คนจากทัว่ประเทศมาคดัตวัเพ่ือเข้าเป็นเยาวชนของสโมสร

บางกอกกลาสฯ (http://www.goal.com/th/news/4280) และมีเยาวชนถึง 2,000 คนจากทัว่ประเทศ

มาคดัตวัเพ่ือเข้าเป็นเยาวชนของสโมสรชลบรีุเอฟซี 

(http://www.smmsport.com/m/news.php?n=164392)  

 

บรรยากาศการคดัตวัของ ชลบรีุ เอฟซี อคาเดมี 
(ภาพจาก https://www.facebook.com/Chonburi-FootBall-Academy-239991189457635/) 

http://www.smmsport.com/m/news.php?n=164392
https://www.facebook.com/Chonburi-FootBall-Academy-239991189457635/
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ตวัอย่างของเยาวชนท่ีประสบความสําเร็จในการมุ่งเข้าสู่เส้นทางนกัฟุตบอลอาชีพ คือ กรณี

ของ อานนท์ เผ่าลีซอ (ปัจจุบนัสงักัดสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) เยาวชนท่ีมีถ่ินฐานอยู่ท่ีหมู่บ้านหนอง

หอย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนของเผ่าลีซอบนเทือกเขาอันไกลโพ้นท่ีอยู่ห่ างตัวเมือง

เชียงใหม่ เขาเร่ิมเล่นและฝึกฟุตบอลกับพ่อและพ่ีชายมาตัง้แต่เด็ก ตอ่มาอมเรศ อมรเลิศศกัดิ์ พ่ีชาย

บงัเกิดเกล้าของ อานนท์ ได้เร่ิมมุ่งหน้าสู่เส้นทางของวิถีอาชีพลูกหนังไปก่อน โดยสามารถคดัติดใน

โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล หรือ ‚เซนเตอร์ออฟเอ็กเซเลนซ์‛ ท่ีสมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย หนองจอก เม่ือตอนอายไุด้ 12 ปี ทําให้ตอนนัน้ ‚นนท์‛ เร่ิมคิดใฝ่ฝันว่าอยากจะได้เข้าไป

อยูเ่หมือนกบัพ่ีชาย เพราะเขาเร่ิมรับรู้ได้ถึงโอกาสท่ีจะมีสโมสรตา่งๆ มาเตะตาดงึตวัไปร่วมทีมหากได้

อยู่ท่ีนัน่ แล้วเขาก็สามารถเดินตามพ่ีชายไปได้ในอีก 1 ปีต่อมา อานนท์ อยู่กบั เซนเตอร์ออฟเอ็กเซ

เลนซ์ ได้ประมาณ 1 ปี ในท่ีสดุเขาก็มีโอกาสได้เข้ามาอยู่กบั Academy ของสโมสรชัน้นําในเมืองไทย 

ปีนัน้เป็นปีแรกของ บุรีรัมย์ พีอีเอ (ช่ือเก่าของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หลังซือ้ทีมจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค) และเป็นปีแรกท่ีพวกเขาเปิดแคมป์เก็บตวัของนกัเตะเยาวชน และทัง้อานนท์และพ่ีชายของ

เขาก็ได้เป็นนักเตะรุ่นแรกของบุรีรัมย์อะคาเดม่ี (http://www.fourfourtwo.com/th/features/aannth-

ephaaliich-aidlthiiaethcchringphmkhuueairan-kiks?page=0 % 2 C1 #:aLNQXepsn5 Xi-A)  โ ด ย

ปัจจบุนั อานนท์ ได้เซ็นสญัญาเป็นนกัเตะอาชีพกบัสโมสรบรีุรัมย์ยไูนเต็ดเรียบร้อยแล้ว   

ปรากฏการณ์ความนิยมฟุตบอลไทยดงักล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ฟุตบอลได้เปล่ียนตวัเองอีก

ครัง้ จากกีฬาเพ่ือการออกกําลงักายและกีฬาท่ีเป็นสินค้าเพ่ือการรับชม มาสู่การเป็นกีฬาท่ีผู้คนได้เข้า

ไปส่วนร่วมอย่างแท้จริงทัง้ในด้านการเป็นผู้บริโภค (แฟนบอล) หรือด้านการเป็นผู้ผลิต (นกัฟุตบอล) 

ซึ่งปรากฏการณ์ดงักล่าวเกิดขึน้ได้ด้วยการขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้อดุมการณ์เสรี

นิยมใหม่ (Neo-Liberalim) ท่ีมุ่งเน้นการแข่งขนัและแปรรูปทุกอย่างให้เป็นสินค้า โดยเฉพาะสินค้าท่ี

ตอบสนองด้านอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้คน ดงันัน้ฟุตบอลไทยในปัจจบุนัจึงกลายเป็น “อตุสาหกรรม

ความบนัเทิง” (Entertainment Industry) ขนาดใหญ่ท่ีมีผู้คนเข้ามาร่วมมากมาย 
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8.3 ชีวิตวัยรุ่น: ครอบครัวและชีวิตประจ าวัน 

ในบทนีผู้้ ศึกษาจะนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับภูมิหลังของครอบครัว วิถีการดําเนินชีวิต แบบ

แผนการใช้เวลา และการบริโภคส่ือ ท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมแฟนบอลของกลุ่มแฟนบอลวยัรุ่น 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มวยัรุ่นในโรงเรียนมธัยม กลุ่มวยัรุ่นท่ีศกึษาในวิทยาลยัเทคนิค และกลุ่มวยัรุ่นในมหาวิทยาลยั 

ทัง้นีจ้ะนําข้อมลูดงักล่าวมาพิจารณาในบริบทของการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทยในช่วง 20 ปีท่ีผ่าน

มา 

 8.3.1 การบริโภคกีฬาในฐานะสินค้าเพื่อความบันเทงิ 

การท่ีกีฬาสามารถตอบสนองตอ่อารมณ์ความรู้สกึด้านความบนัเทิงของผู้คนได้เป็นอย่างดี ทํา

ให้กีฬาถกูทําให้กลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งท่ีมีไว้เพ่ือให้ผู้คนได้มาบริโภค ซึ่งเน้นการบริโภคด้านอารมณ์

จากกีฬา กระบวนการทําให้เป็นสินค้า (Commodification) หมายถึง ระบบของการผลิตและการ

แลกเปล่ียนสิ่งของ สินค้าก็คือสิ่งของท่ีมีคุณค่าในการใช้สอย (Use-Value) และคุณค่าในการ

แลกเปล่ียน (Exchang-Value) สิ่งของจะถูกเปล่ียนเป็นสินค้าได้ ก็ต่อเม่ือมันเปล่ียนตวัเองจากแค่

มลูคา่ในการใช้สอยไปเป็นสิ่งของท่ีมีมูลคา่ในการแลกเปล่ียน ดงันัน้ สิ่งของสิ่งหนึ่งไม่ได้เป็นสินค้าใน

ตวัของมนัเองตัง้แต่ต้น แตส่ิ่งของนัน้จะต้องผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเสียก่อนจึงจะกลายมาเป็น

สินค้าได้ เม่ือกระบวนการแลกเปล่ียนทําให้สิ่งของมีความหมาย ผู้คนจึงบริโภคท่ีตวัความหมายไม่ใช่ท่ี

ตวัสินค้า ในแง่นี ้กีฬาในฐานะท่ีเป็นสินค้าจึงขายได้เพราะมนัมีความหมายคือความต่ืนเต้นเร้าใจและ

ความบนัเทิงท่ีผู้คนต้องการ ทําให้กีฬากลายเป็นอตุสาหกรรมบนัเทิงท่ีผู้คนจํานวนมากเข้ามาร่วมทัง้ใน

ฐานะของผู้บริโภคและผู้ผลิต 

ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เร่ิมเกิดขึน้ในยุโรปช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ท่ีการเล่น

กีฬา (เชน่ การข่ีแขง่ม้า หรือ แม้แตฟุ่ตบอล) ยงัคงเป็นกิจกรรมสร้างความศิวิไลซ์ท่ีจํากดัในแวดวงของ

คนชัน้สงู แตต่อ่มา ‚ฟุตบอลสมยัใหม่‛ ซึ่งเร่ิมถกูทําให้กลายมาเป็นสินค้าหรือเป็น ‚กีฬาแห่งการจ้อง

มอง‛ (Spectator Sport) ได้กลายเป็นทางเลือกใหม่ของ ความบันเทิงยามว่างในช่วงบา่ยวนัเสาร์ของ

ชนชัน้แรงงาน (และในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์สําหรับมนุษย์เงินเดือนในสงัคมเมืองสมยัใหม่ในเวลา

ต่อมา) ภายใต้เง่ือนไขของชีวิตและงานท่ีถูกทําให้กลายเป็นเร่ืองของเหตุผลมากขึน้ การแบ่งแยก

ระหวา่งผู้ เลน่กบัผู้ชมยิ่งถกูตอกยํา้ผลิตซํา้มากขึน้ด้วย กระบวนการเหล่านีเ้องท่ีทําให้ฟุตบอลสมยัใหม ่
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เคล่ือนย้ายออกจากการเป็น ‚กีฬาสร้างวินยั‛ ไปสู่การกลายเป็นสินค้า และ ‚กีฬาแห่งการจ้องมอง‛  

ในบริบทของวฒันธรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจในสงัคมทนุนิยมสมยัใหม ่(วสนัต์ 2557: 6-7) 

ล่วงเข้าสู่ต้นศตวรรษท่ี 20 วัฒนธรรมการพักผ่อนหย่อนใจในสังคมเมืองใหญ่ เร่ิมจําต้อง

แขง่ขนักบั รูปแบบใหม่ๆ ท่ีแตกตา่งหลากหลายของวฒันธรรมการบริโภคซึ่งก่อตวั พฒันาขึน้ควบคูไ่ป

กบัการขยายตวัของเศรษฐกิจเสรีนิยมและระบบตลาดโลก โดยเฉพาะการปฏิวตัิทางด้านเทคโนโลยี

ส่ือสารโทรคมนาคม ความก้าวหน้าและการแพร่กระจายของระบบการส่ือสารสมยัใหม่ได้กลายเป็น 

‚ตวัช่วย‛ และสถาปนากีฬาสมยัใหม่ เช่น ฟุตบอล ให้กลายเป็นกีฬาของคนทัง้ชาติ และความเป็น

ชาตนิิยมของกีฬาในเวทีระดบันานาชาติขึน้มา ด้วยการทําให้ เกมกีฬา การแข่งขนั เป็นเร่ืองท่ีสามารถ

จะส่ือสารและแพร่กระจายให้ผู้คน ได้ติดตามรับรู้กันไดอย่างรวดเร็วพร้อมๆ กัน แม้ว่าจะอยู่ต่างถ่ิน

ต่างสถานท่ีท่ีห่างไกลกัน ส่ือสมัยใหม่นีเ้องท่ีถือเป็นกลไกสําคญัท่ีช่วยผลักดนัการแพร่กระจายให้

ฟตุบอลสมยัใหมข่ยายวงกว้างออกไปทัง้ในเชิงพืน้ท่ีและเชิงสงัคม โดยเฉพาะหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

เม่ือโทรทศัน์ได้ถือกําเนิดขึน้มา กลายเป็นกลไกการส่ือสารสมยัใหม่ท่ีเช่ือมต่อระหว่างเวลากับความ

หา่งไกลให้ไปด้วยกนัได้ และโทรทศัน์ยงัได้รือ้ถอนความเป็นถ่ินฐาน ปลดเปลือ้งวฒันธรรมการบริโภค

ออกจากบริบทประวตัศิาสตร์ของท้องถ่ินได้อย่างพิสดาร ฟุตบอลบนจอโทรทศัน์จึงทัง้ส่องสะท้อนและ

สนบัสนุน กฎเกณฑ์และหลกัการอนัถือเป็นโครงสร้างรากฐานของระบบอุตสาหกรรมและความเป็น

เหตผุล หากฟุตบอลคือกระจกส่องสะท้อนพฒันาการของระบบแรงงานและการทํางานในระบบการ

ผลิตเชิงอุตสาหกรรม และการเกิดขึน้ของชีวิตแบบเมืองในสังคมสมัยใหม่ โทรทัศน์ก็คือสถาบัน 

วฒันธรรมใหม่ท่ีสนบัสนนุพลังขบัเคล่ือนของการปรับเปล่ียนเชิงโครงสร้าง จากระบบอุตสาหกรรมท่ี

เน้นการผลิต มาสูร่ะบบทนุนิยมท่ีเน้นการบริโภค (วสนัต์ 2557: 8-10) 

 

8.3.2 ครอบครัวชนชัน้กลางกับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบถึงการเจริญเติบโตของกีฬาฟุตบอลในยุโรปกับในไทยจะพบว่ามี

ลกัษณะไปในทิศทางเดียวกนั คือ เร่ิมจากการเป็นกีฬาเพ่ือการฝึกวินยัให้กับพลเมืองและสร้างความ

ศวิิไลซ์ให้กบัรัฐชาตสิมยัใหมใ่นตอนแรก ก่อนจะเปล่ียนมาสูก่ารเป็นกีฬาเพ่ือการบริโภคเช่นในปัจจุบนั 

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นทุนนิยมตามแบบ

ตะวนัตก ซึ่งทําให้เกิดการแบง่แยกเวลางานและเวลาว่างออกจากกนัอย่างชดัเจน นอกจากนัน้การผกู
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โยงตวัเองเข้ากับระบบโลกอย่างเหนียวแน่นก็ทําให้สังคมไทยเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกับในยุโรป

อย่างชดัเจน เร่ิมจากการพฒันาเป็นทุนนิยมอุตสาหกรรม และมาสู่ทุนนิยมท่ีเน้นการบริโภคแบบใน

ปัจจบุนั ซึง่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านวิถีชีวิต จากวิถีชีวิตแบบเกษตร

มาสูว่ิถีชีวิตแบบเมืองท่ีเน้นการบริโภคมากขึน้  

ในงานศึกษาเร่ือง “ทบทวนภูมิทศัน์การเมืองไทย” (2556) อภิชาต สถิตนิรามยั ได้อธิบายถึง

การเปล่ียนแปลงทางสังคมดังกล่าวไว้ว่า “การขยายตัวของชนชัน้กลาง" ทัง้ในกรุงเทพฯ และ

ตา่งจงัหวดั เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งการเปล่ียนแปลงในภาคชนบทท่ีผู้คนไมไ่ด้ยึดถือการผลิตทางการเกษตรแบบครอบครัวชาวนา

ขนาดเล็กอีกต่อไป แต่เป็นการผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์อย่างเข้มข้นโดยใช้เทคนิคการเกษตร

สมยัใหมเ่ข้ามาทดแทนการใช้แรงงานจํานวนมากเช่นในอดีต ส่งผลให้แรงงานรุ่นใหม่ในชนบทจํานวน

มากอพยพเข้าหาแหลง่งานในภาคการผลิตอ่ืน ๆ และเข้าสู่ระบบการศกึษาจํานวนมากขึน้และนานขึน้ 

แรงงานท่ีหลุดออกจากภาคการเกษตร (หรือแม้แต่แรงงานในภาคการเกษตรเอง) นีเ้องท่ีผันตวัเอง

กลายเป็น “ชนชัน้กลางใหม่” ในแง่ท่ีผูกพันตวัเองเข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว 

โดยเฉพาะในด้านการบริโภค ดงัปรากฏว่าแบบแผนการบริโภคสินค้าคงทนระหว่างคนเมือง (ชนชัน้

กลางเดิม) และชนบทมีความแตกต่างกันน้อยมาก ในแง่นีจ้ึงอาจสรุปได้ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ในชนบท

ไม่ได้มีวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและการบริโภคแบบสงัคมชาวนาอิสระรายย่อยอีกต่อไป (อภิชาต 2556: 

18-19) 

นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปล่ียนผ่านเข้าสู่สภาวะสมยัใหม่ดงักล่าว ยงัสร้างแรงกดดนัตอ่ 

วยัรุ่น โดยเฉพาะการท่ีพวกเขาต้องเผชิญกบัสภาวะ “วิกฤติอตัลกัษณ์‛ (Identity Crises) เน่ืองจาก

การพฒันาไปสู่สภาวะสมยัใหม่นัน้ ส่งผลอย่างสําคญัตอ่การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง กระบวนการ

ขัดเกลาทางสังคม และจารีต พิธีกรรม หรือกระบวนการขัน้ตอนต่างๆ ท่ี  (เคย) ‚ทําหน้าท่ี‛ 

ประคับประคองการเปล่ียนผ่าน จาก วัยรุ่นไปสู่วัยผู้ ใหญ่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสถาบัน

ครอบครัว ภาวะกดดนัทางเศรษฐกิจ การแพร่กระจายของบริโภคนิยม ระบบการศึกษาท่ีเน้นการ

แก่งแย่งแข่งขนัในสงัคมสมยัใหม่ จึงมกันําไปสู่การก่อตวัขึน้ของปรากฏการณ์สงัคมอ่ืนๆ ตามมาใน

ชีวิตวยัรุ่น เชน่ วฒันธรรมตอ่ต้าน วฒันธรรมยอ่ย และวฒันธรรมสมยันิยม (วสนัต์ ปัญญาแก้ว 2553) 
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 ตามกรอบความคิดดงักล่าว ผู้ศึกษาจึงนํามาใช้ในการทําความเข้าใจวิถีชีวิตของวยัรุ่นกลุ่ม

หนึ่ง โดยพิจารณาพวกเขาในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัวชนชัน้กลางใหม่ท่ีเกิดขึน้จากการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมไทยในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา โดยจะเสนอให้เห็นถึง ภูมิหลงัของครอบครัว วิถีการ

ดําเนินชีวิต แบบแผนการใช้เวลา และการบริโภคส่ือ ท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมแฟนบอลของกลุ่มแฟน

บอลวัยรุ่น ทัง้นีเ้พ่ือจะนําไปใช้พิจารณาต่อไปว่า ภูมิหลังของครอบครัว วิถีการดําเนินชีวิต แบบ

แผนการใช้เวลา และการบริโภคส่ือ ดงักล่าว เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับการเล่นหรือไม่เล่นพนนับอลของ

เยาวชนหรือไมอ่ยา่งไร 

 

8.3.4 ข้อมูลภาคสนาม 

ในงานศึกษาครัง้นีไ้ด้กําหนดพืน้ท่ีวิจัยไว้คือ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่ม

แฟนบอลวยัรุ่นท่ียงัศกึษาเล่าเรียนในสถานศกึษา (อายุระหว่าง 15 - 21 ปี) โดยพืน้ท่ีการศกึษาของ

การวิจยัครัง้นีจ้ะเลือกศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยม (แห่งหนึ่ง) และกลุ่ม

วัยรุ่นท่ีศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค และกลุ่มวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย ท่ีตัง้อยู่ในเมืองเชียงใหม่ โดยใช้

วิธีวิจยัเชิงชาติพันธุ์วรรณนาหลายสนาม (multi-sited ethnography) โดยการติดตามและใช้การ

สงัเกตอยา่งมีสว่นร่วมและการสมัภาษณ์ กลุม่วยัรุ่นกรณีศกึษาตามท่ีตา่งๆ เชน่ ใน สถานศกึษา สนาม

กีฬา สถานบันเทิง นอกจากนัน้จะใช้วิธีศึกษาข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ตีความ ‚ตัวบท‛ (textual 

analysis) ทัง้จากส่ือและการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มวยัรุ่น (และการติดต่อกับกลุ่มวยัรุ่นแฟน

บอล)  

การคดัเลือกตวัอย่างใช้ การเลือกตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) คือ เร่ิมจากการ

หา ผู้ ให้ข้อมูลหลกัเป็นอนัดบัแรก โดยเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีเป็นเยาวชนท่ีสนใจในกีฬาฟุตบอลเป็น

หลกั จากนัน้จึงถามถึงเพ่ือนๆ หรือรุ่นพ่ีหรือรุ่นน้องท่ีรู้จกักันในกลุ่มของผู้ ให้ข้อมลูหลกันัน้ จากนัน้จึง

เร่ิมเจาะลกึข้อมลูของแตล่ะคน ซึง่จากการลงเก็บข้อมลูใช้ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีละ 1 คน คือ โรงเรียน 1 คน 

วิทยาลยัเทคนิค 1 คน และมหาวิทยาลยัราชภฏั 1 คน จากนัน้จึงถามถึงเพ่ือนๆ ในกลุ่มอีกประมาณ 5 

คน การเลือกตวัอยา่งจํานวนกลุม่ละ 5 คน เพ่ือให้เห็นถึงความแตกตา่งของข้อมลูภายในกลุ่มนัน้ๆ เอง

ด้วย เชน่ ในกลุม่นกัเรียนในโรงเรียน ก็มีรูปแบบการเลน่พนนัตา่งกนั รวมถึงพืน้ฐานครอบครัวท่ีตา่งกนั
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ภายในกลุม่ เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือต้องการทราบถึงเหตปัุจจยัของการเลน่หรือไม่เล่นพนนัของกลุ่มเยาวชนท่ี

หลากหลายมากขึน้ ซึง่จะได้นําเสนอข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 

 

กลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยม 

จากการเก็บข้อมลูเดก็ในโรงเรียนมธัยมจํานวน 5 คน พบว่า กลุ่มวยัรุ่นในโรงเรียนมธัยม จะมี

พืน้ฐานทางครอบครัวท่ีพ่อแม่มีฐานะค่อนข้างดี คือ มีรายได้ดีและอาชีพการงานมั่นคง (เช่น เป็น

ตํารวจ เป็นพนกังานธนาคาร เป็นอาจารย์) และส่วนใหญ่แล้วอาศยัอยู่กับครอบครัว โดยพ่อแม่ดแูล

คอ่นข้างใกล้ชิด เช่น ไปรับ – ส่งจากโรงเรียนด้วยตนเองอย่างสม่ําเสมอ ส่วนในด้านชีวิตประจําวนันัน้ 

เด็กในกลุ่มนีใ้ช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียน ทัง้เรียนในโรงเรียนและเรียนพิเศษข้างนอก (ส่วนใหญ่

เรียนพิเศษถึงประมาณ 20.00 น. ในวนัจนัทร์ถึงศกุร์ และเรียนพิเศษอีกอยา่งน้อย 1 วนั ในวนัเสาร์หรือ

อาทิตย์) ดงันัน้จึงเหลือเวลาในการพกัผ่อนไม่มากนัก ซึ่งในเวลาพกัผ่อนท่ีไม่มากนกันี ้เด็กๆ มักจะ

เลือกใช้ไปกับโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเฟสบุ๊ค การเล่นเกมส์ออนไลน์ ซึ่งรวมไปถึงการเล่น

พนันบอลออนไลน์ด้วย ลกัษณะดงักล่าวเม่ือพิจารณาโดยภาพรวม ดูคล้ายกับว่าเด็กในกลุ่มนีจ้ะมี

ความเป็นปัจเจกคอ่นข้างสงู แตเ่ม่ือตดิตามลงไปในรายละเอียดแล้วกลบัพบว่า เด็กในกลุ่มนีพ้ยายาม

สร้างกิจกรรมท่ีสร้างความเป็นพวกพ้องอยูไ่มน้่อย  

 ตวัอย่างเช่น A (นามสมมติ) นกัเรียนชัน้ ม.4 ของโรงเรียนมธัยมแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชียงใหม ่

ในด้านภูมิหลังครอบครัวนัน้ A มีพ่อเป็นตํารวจ แม่ทํางานธนาคารแห่งหนึ่งใน อ.เชียงดาว มีน้อง

ผู้หญิง 1 คน อยู่ชัน้ ป.5 ท่ีโรงเรียนเดียวกนั ตัง้แตเ่กิดจนถึงชัน้อนบุาล 3 ครอบครัวของ A อาศยัอยู่ท่ี 

อ.เชียงดาว ต่อมาเม่ือย้ายมาเข้าเรียนท่ีโรงเรียนในเมืองเชียงใหม่ ครอบครัวจึงย้ายมาอยู่ท่ี อ.แม่ริม 

แทน ดงันัน้ครอบครัวของ A จงึแยกออกมาเป็นครอบครัวเด่ียวในตอนท่ีย้ายมาอยู่ท่ี อ.แม่ริม อย่างไรก็

ตาม พ่อของ A เร่ิมใช้ฟุตบอลในการผกูสมัพนัธ์กบัชมุชนใหม่ ด้วยการส่งเสริมให้ A ได้ไปฟุตบอลกบั

เพ่ือนแถวบ้าน ตอ่มาเม่ือ A อยูป่ระมาณชัน้ ป.1 ก็เร่ิมพา A เข้าไปฝึกฟุตบอลกบัโรงเรียนสอนฟุตบอล

แห่งหนึ่งพร้อมกบัเด็กข้างบ้าน ซึ่งการได้เล่นฟุตบอลอย่างจริงจงันีทํ้าให้ A สามารถคดัตวัจนได้เป็น

ตวัแทนของโรงเรียนในปัจจบุนั และการได้เป็นนกักีฬาของโรงเรียนนีเ้องท่ีทําให้ A ได้รู้จกักบักลุ่มเพ่ือน

กลุม่ใหม ่ท่ีกลายเป็นกลุม่เพ่ือนท่ีสนิทกนัในปัจจบุนั  



163 
 

 วิถีชีวิตของการเป็นนักกีฬาโรงเรียนของ A และเพ่ือนๆ นัน้ไม่ต่างกันมากนัก คือ 

นอกเหนือจากเวลาเรียนแล้วก็เต็มไปด้วยการฝึกซ้อม โดยจะต้องซ้อมในวนัจนัทร์ถึงศกุร์ ช่วง 16.30 - 

19.00 น. และวนัเสาร์ ช่วง 16.00 - 18.30 น. ซึ่งเวลาท่ีนอกเหนือจากการเรียนและการซ้อมบอล คือ 

ช่วงเวลา 20.00 – 23.00 น. ในแต่ละวนั A เลือกจะใช้เวลานีใ้นการทํากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย

ความเครียดและความเหน่ือยล้าด้วยการ เล่นเฟสบุ๊คบ้าง เล่นเกมส์ออนไลน์บ้าง รวมถึงการเล่นพนนั

บอล (ออนไลน์) ด้วย สว่นในวนัเสาร์ – อาทิตย์นัน้ A จะต้องเรียนพิเศษวนัใดวนัหนึ่ง 1 วิชา (แล้วแตค่รู

ว่าง) ส่วนวนัท่ีไม่ได้เรียนพิเศษ กิจกรรมท่ีมกัจะทํา ถ้าไม่ได้ออกไปเท่ียวนอกกับครอบครัว ก็คือ  เล่น

เกมส์อยูท่ี่บ้าน และเลน่พนนับอลในชว่งหวัค่ํา  

ในสว่นของการบริโภคส่ือในฐานะแฟนบอลนัน้ A เร่ิมดฟูุตบอลมาตัง้แตเ่ด็ก โดยเร่ิมจากการดู

ฟตุบอลตา่งประเทศทางโทรทศัน์กบัพ่อ เช่นเดียวกบั B และ C เพ่ือนของเขา ท่ีเร่ิมดบูอลมาตัง้แตเ่ด็ก

ตามพอ่และพี่ชายเชน่กนั โดยทัง้คูต่ิดตามเชียร์เชลซีและแมนฯยฯู โดยมกัจะติดตามดกูารถ่ายทอดสด

ผ่านกล่องรับสัญญาณ CTH อย่างสม่ําเสมอ แต่ A ในปัจจุบนัชอบดูบอลไทยมากกว่าฟุตบอล

ตา่งประเทศ โดยเลือกเชียร์สโมสรเมืองทองยไูนเต็ด มาตัง้แตอ่ยู่ชัน้ ป.6 เพราะมีนกัฟุตบอลในดวงใจ

คือ ดสักร ทองเหลา และ สารัช อยู่เย็น เล่นอยู่ในทีมนี ้โดยติดตามผ่านกล่อง True Visions ท่ีติดไว้ท่ี

บ้าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ D และ E ท่ีแม้จะติดตามฟุตบอลต่างประเทศมาตัง้แต่เด็กจนถึง

ปัจจบุนั แตท่ี่บ้านไม่ได้ติดกล่องรับสญัญาณใดๆ ก็ใช้วิธีติดตามการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ตท่ีจะ

มี Website ตา่งๆ มาแปะ Link ถ่ายทอดสดไว้ให้ฟรีๆ มากมาย (Link ถ่ายทอดสดฟรีเหล่านี ้เรียกกนั

โดยทัว่ไปวา่ “Link เถ่ือน”) 

 

กลุ่มวัยรุ่นท่ีศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 

จากการเก็บข้อมลูนกัเรียนท่ีศกึษาในวิทยาลยัเทคนิค 5 คน พบว่า พืน้ฐานครอบครัวของเด็ก

กลุ่มนีม้ัน่คงน้อยกว่ารวมถึงรายได้น้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับพืน้ฐานครอบครัวของเด็กท่ีศึกษาใน

โรงเรียนสามญั เชน่ พอ่แมเ่ป็นเกษตรกร เป็นพนกังานในโรงงานนํา้แข็ง เป็นพนกังานโรงแรม เปิดร้าน

รับจ้างซกัรีดอยูท่ี่บ้าน นอกจากนีห้ลายๆ ครอบครัวยงัมีต้องทํางานในถ่ินท่ีอยู่ของตวัเองซึ่งไม่ได้อยู่ใน

เมือง เชน่ ทําการเกษตรอยูท่ี่ อ.แมแ่จ่ม ทํางานอยู่โรงนํา้แข็งท่ีลําพนู ซึ่งลกัษณะของอาชีพดงักล่าวทํา
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ให้ครอบครัวไมส่ามารถดแูลลกูได้ด้วยตวัเอง และด้วยความหวงัท่ีต้องการให้ลกูได้มีการศกึษาดีๆ ก็ทํา

ให้จําเป็นต้องส่งลกูมาเรียนในเมือง ลกัษณะการใช้ชีวิตของเด็กเทคนิคบางคนจึงแตกตา่งจากเด็กใน

โรงเรียนมธัยมอยา่งชดัเจนในแง่ท่ีมีอิสระจากครอบครัวมากกว่า ชีวิตจึงผกูพนัอยู่กบักลุ่มเพ่ือนหรือรุ่น

พ่ีเป็นสําคญั 

 ตวัอย่างเช่นชีวิตของ J นกัศกึษาชัน้ ปวช.3 ในวิทยาลยัเทคนิคแห่งหนึ่ง ทัง้พ่อและแม่ของ J 

เป็นเกษตรกร อยู่ท่ี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยเขาได้ย้ายมาเรียนในเมืองเชียงใหม่ได้ 2 ปีแล้ว โดย

อาศยัอยูห่อพกัคนเดียว และจะได้กลบับ้านก็ในช่วงปิดเทอม J เล่าให้ฟังว่า ในช่วงท่ีเขาย้ายมาเรียนท่ี

เชียงใหมแ่รกๆ นัน้ เขาเหงามาก เพราะไมรู้่จกัใครเลยท่ีโรงเรียน พอกลบัจากโรงเรียนมาอยู่หอก็อยู่คน

เดียวอีก แตพ่อผา่นไปสกัพกัทกุอยา่งก็ดีขึน้ ทัง้นีโ้ดยใช้ฟุตบอลเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการทําให้เขาได้

มีเพ่ือนเพิ่มขึน้ ถึงแม้เขาจะไม่ได้เล่นบอลเก่งมากนัก แต่ด้วยการเป็นคนท่ีติดตามชมฟุตบอล

ตา่งประเทศมาตัง้แตเ่ด็ก (เขาเลือกเชียร์ทีมลิเวอร์พลู) ก็ทําให้เขาสามารถใช้ฟุตบอลเป็นประเด็นใน

การพดูคยุกบัเพ่ือนๆ ท่ีชอบฟตุบอลเหมือนกนั ซึง่เพ่ือนกลุม่นีก้ลายเป็นเพ่ือนสนิทของเขาในปัจจบุนั   

ในส่วนของกิจกรรมในชีวิตประจําวนัของ J และกลุ่มเพ่ือนของเขาค่อนข้างจะคล้ายกนั คือ 

เรียน 09.00 – 15.00 น. ในวนัจนัทร์ถึงศกุร์ และหยดุในวนัเสาร์อาทิตย์ โดยกิจกรรมยามว่าง คือ การ

ไปเลน่เกมส์ท่ีร้านเกมส์กบักลุม่เพ่ือน การไปเลน่ไพ่ท่ีหอเพ่ือน บางครัง้ก็ไปเท่ียวห้าง ส่วนกิจกรรมท่ีจะ

ขาดไม่ได้เลย คือ การไปดบูอลท่ีร้านเหล้าผบับาร์หรือท่ีหอเพ่ือน (ในช่วงท่ีไม่มีเงิน) ในช่วงสดุสปัดาห์ 

และสดุท้ายคือไปเลน่พนนับอลด้วยกนัท่ีโต๊ะบอล  

 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีของ F G และ H นัน้ คอ่นข้างจะตา่งออกไป โดยทัง้ 3 คนนีเ้พิ่งเข้าเรียน

ในชัน้ ปวช.1 และอาศยัอยูก่บัครอบครัวในเมืองเชียงใหม ่จงึไม่ได้มีอิสระมากเท่ากบั J โดยตารางพวก

เขา คือ เรียน 09.00 - 15.30 น. ในวนัจนัทร์ถึงศกุร์ จากนัน้จะนดักับกลุ่มเพ่ือนสมยัมธัยมต้นท่ีแยก

ย้ายไปเรียนคนละโรงเรียนประมาณ 4 - 5 คน เพ่ือไปเล่นเกมส์ท่ีร้านประจําประมาณ 1 - 2 ชัว่โมง 

จากนัน้จึงกลบัไปซ้อมบอลท่ีวิทยาลยัตอน 17.30 – 20.00 น. ซึ่งกิจกรรมท่ีทําหลงั 20.00 น. ตอนอยู่ท่ี

บ้าน ก็คือ เล่นเกมส์ ส่วนในวันเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งถือเป็นวันว่างก็มักจะนัดกับกลุ่มเพ่ือน ข่ีรถ

มอเตอร์ไซค์เท่ียวตามสถานท่ีตา่งๆ เช่น อ่างแก้ว ศนูย์ประชมุนานาชาติ เป็นต้น หรือไม่ก็พากนัไปเล่น

เกมส์ท่ีร้านประจํา ส่วนช่วงเย็นถ้าหากครูท่ีวิทยาลยัไม่นดัซ้อมบอล ก็จะชวนกันไปเล่นบอลท่ีสนาม

กีฬาเทศบาล (เลน่ตรงสนามบาสกบัพวกผู้ใหญ่)  
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 ในส่วนของการบริโภคส่ือในฐานะแฟนบอลนัน้ ทัง้ F G และ H ติดตามชมฟุตบอล

ตา่งประเทศมาตัง้แต่เด็ก โดยส่วนใหญ่รู้จกัฟุตบอลผ่านพ่อหรือพ่ีชาย เป็นเร่ืองน่าแปลกท่ีทัง้ 3 คน 

ชอบทีมแมนฯยฯู เหมือนกนั โดยปัจจบุนัเน่ืองจากท่ีบ้านไม่ได้ติดตัง้กล่องชมฟุตบอล CTH ทัง้ 3 คนจึง

อาศยัช่องทางจากเคเบิล้ท้องถ่ิน (เช่น WE TV) รวมถึงช่องทาง Link เถ่ือนท่ีหาได้ทั่วไปในโลก

อินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะช่ืนชอบและติดตามฟุตบอลอย่างเหนียวแน่น แต่ทัง้ 3 คนก็ไม่

สนใจท่ีจะเลน่พนนับอลแตอ่ยา่งใด 

 

กลุ่มวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย 

 จากการเก็บข้อมูลจากนกัศึกษาในมหาวิทยาลัยจํานวน 5 คน พบว่า พืน้ฐานครอบครัวมี

ลกัษณะคล้ายกับกลุ่มเด็กในวิทยาลยัเทคนิค เช่น พ่อแม่เป็นเกษตรกร เปิดร้านขายของชําอยู่ท่ีบ้าน 

แตใ่นด้านท่ีแตกต่างจากทัง้เด็กในโรงเรียนมธัยมและเด็กในวิทยาลยัเทคนิคอย่างชดัเจน คือ รูปแบบ

การใช้ชีวิต โดยปรากฏว่าเด็กในมหาวิทยาลยัมีเวลาว่างมากกว่าอย่างชดัเจน กิจกรรมท่ีเลือกทําใน

เวลาวา่งก็มีความหลากหลายกวา่ นอกจากนีย้งัมีลกัษณะของการอยู่กบักลุ่มเพ่ือนหรือรุ่นพ่ีหรืออยู่กบั

แฟนเป็นกลุ่มเล็กๆ มากกว่า แต่ในด้านการบริโภคส่ือตา่งๆ นัน้ไม่ตา่งกนัมากนกั คือ เน้นการบริโภค

ส่ือออนไลน์เป็นหลกั  

 ตวัอย่างเช่นชีวิตของ O ปัจจบุนัอาย ุ20 ปี เรียนอยู่ชัน้ปี 3 เป็นชาวลําพนูโดยกําเนิด พ่อและ

แม่เป็นเกษตรกรอยู่ท่ีลําพูน ปัจจุบนัอาศยัอยู่หอพกัคนเดียว O เร่ิมรู้จกัฟุตบอลตัง้แต่เด็ก เร่ิมรู้จัก

เพราะพ่อชอบดบูอลก็เลยดตูามพ่อ แตไ่ม่ได้เล่นเท่าใดนกัเพราะเล่นไม่คอ่ยเป็น ปัจจบุนัติดตามเชียร์

ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ซึ่งมกัจะติดตามดตูามร้านเหล้าผบับาร์กบัเพ่ือนๆ เป็น

ส่วนใหญ่ แต่บางครัง้ก็ดูจาก link เถ่ือนบ้างเป็นครัง้คราว ในส่วนของกิจวัตรประจําวันนัน้ 

นอกเหนือจากเวลาเรียนในวนัจนัทร์ถึงศกุร์แล้ว กิจกรรมท่ี O ชอบทํา ก็คือ  การตกปลา ซึ่งจะไปกับ

เพ่ือนอีก 2 - 3 คนเป็นประจํา นอกจากนัน้ก็มีการไปเท่ียวห้างบ้างเป็นบางครัง้ ปัจจบุนั O ยงัทําอาชีพ

เสริมด้วยการขายของทางอินเตอร์เน็ตกบัแฟนซึ่งทําให้เขามีรายได้ถึง 7,500 – 10,000 บาทตอ่เดือน

เลยทีเดียว  
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 ในด้านการบริโภคฟตุบอลนัน้ กรณีของ O คอ่นข้างจะคล้ายกบัคนอ่ืนๆ คือ เร่ิมจากการดบูอล

ตา่งประเทศทางโทรทศัน์กบัครอบครัว (พอ่หรือพ่ีชาย) จากนัน้ก็มีทีมท่ีตวัเองชอบ เช่น แมนฯยฯู ลิเวอร์

พูล เชลซี จากนัน้ก็ติดตามชมอย่างสม่ําเสมอ ทัง้ท่ีร้านเหล้าผบับาร์ รวมถึงจาก Link เถ่ือนท่ีกําลัง

ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสบอลไทยท่ีกําลังบูมอย่างมากใน

ปัจจุบนั ทําให้ M เลือกท่ีจะติดตามเชียร์ทีมท้องถ่ินอย่าง เชียงใหม่ เอฟซี โดยมกัจะตามไปเชียร์ท่ี

สนามเกือบทุกครัง้ท่ีมีแข่งท่ีเชียงใหม่ ซึ่ง M บอกว่าการไปเชียร์บอลท่ีสนามนัน้จะได้บรรยากาศอีก

แบบหนึง่ท่ีไมเ่หมือนกบัดใูนทีวี (เขาติดตามเชียร์ทีมเชลซี) ซึ่งในความเก่งของทีมนัน้สู้กนัไม่ได้อยู่แล้ว 

แตบ่รรยากาศในสนามมนัทําให้สนกุเอง (นัน่รวมถึงการได้ไปกินเบียร์ท่ีสนามด้วย) โดยเขามกัจะไปกบั

เพ่ือนๆ อีก 2 - 3 คน บางครัง้พอดเูชียงใหม่ เอฟซี เสร็จ ก็แวะร้านเหล้า (ท่ีมีการถ่ายทอดสดฟุตบอล) 

ดบูอลตา่งประเทศตอ่เลยก็มี  

 อยา่งไรก็ตาม กรณีของ K ดจูะเป็นกรณีท่ีน่าสนใจกว่าทกุกรณีท่ีกล่าวมา โดย K ปัจจบุนัอาย ุ

21 ปี เรียนอยู่ชัน้ปี 4 มีพ่อเป็นตํารวจ ส่วนแม่เปิดร้านขายของชําอยู่ท่ีบ้าน มีพ่ีสาว  2 คน ทัง้คู่เป็น

พนกังานบริษัทเอกชน ครอบครัวของ K อยู่ท่ี จ.พะเยา และตวัเขาเองก็เรียนอยู่ท่ีพะเยาจนถึงชัน้ ม.6 

จากนัน้จงึย้ายมาเรียนมหาวิทยาลยัท่ีเชียงใหม ่ปัจจบุนัอาศยัอยู่หอพกัคนเดียว ในส่วนของการเร่ิมต้น

เป็นแฟนบอลนัน้ K ติดตามเชียร์ทีมแมนเชสเตอร์ยไูนเต็ดมาตัง้แต่เด็กๆ จากการได้เร่ิมชมเกมส์การ

แข่งขนัในโทรทศัน์พร้อมกบัพ่อของเขา ส่วนการเล่นฟุตบอลนัน้ K ไม่คอ่ยถนดัเท่าใดนกั เขาชอบท่ีจะ

เป็นผู้ชมมากกว่า สิ่งท่ีน่าสนใจก็คือ นอกเหนือจากการเรียนภาคค่ําในวนัจนัทร์  – ศกุร์แล้ว ปัจจบุนั K 

ยงัทํางานเป็นพนกังานเฝ้าโต๊ะบอลให้กบัรุ่นพ่ีคนหนึ่งท่ีสนิทกนัด้วย โดย K จะต้องเฝ้าโต๊ะบอลวนัละ 

12 ชัว่โมง (20.00 - 08.00 น.) สปัดาห์ละ 6 วนั ซึ่งสร้างรายได้ให้เขาประมาณ 9,000 บาทตอ่เดือน ซึ่ง

กรณีของ K นัน้แตกตา่งจากคนอ่ืนๆ ตรงท่ีว่า เขาเป็นผู้หารายได้จากธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม

กีฬาด้วย ตา่งจากคนอ่ืนๆ ท่ีมีสถานะเป็นเพียงผู้บริโภคอยา่งเดียว  

 

8.3.5 อภปิรายสรุป 

จากการนําเสนอข้อมลูทัง้หมด อาจสรุปได้วา่ เยาวชนทัง้ 3 กลุม่ท่ีแม้จะมาจากชนชัน้ท่ีตา่งกนั 

(วัดจากรายได้และความมั่นคงของอาชีพของพ่อแม่) แต่ก็บริโภคฟุตบอลในฐานะท่ีเป็นแฟนบอล

เหมือนๆ กัน ทัง้การติดตามรับชมอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นท่ีบ้าน ร้านเหล้าผับบาร์ หรือใน
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อินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกบัคําอธิบายเร่ืองการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทยในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมาของ 

อภิชาติ สถิตนิรามยั (2556) ท่ีกล่าวว่า “การเปล่ียนแปลงทางสงัคมของไทยในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ทํา

ให้เกิด “ชนชัน้กลางใหม”่ ท่ีผกูพนัตวัเองเข้ากบัระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมอย่างเต็มตวั โดยเฉพาะใน

ด้านการบริโภค ดงัปรากฏว่าแบบแผนการบริโภคสินค้าคงทนระหว่างคนเมือง (ชนชัน้กลางเดิม) และ

ชนบทมีความแตกตา่งกนัน้อยมาก” ซึ่งเด็กจากทัง้ 3 กลุ่มก็คือตวัแทนของครอบครัวชนชัน้กลางใหม่

เหล่านี ้และช่วยให้เห็นภาพของการบริโภคท่ีเหมือนๆ กันอย่างชดัเจน อย่างไรก็ตามในรายละเอียด

ของการบริโภคนัน้ก็ยังมีข้อแตกต่างอยู่บ้าง เช่น กลุ่มเด็กในโรงเรียนท่ีบ้านติดกล่อง CTH (ซึ่งมี

คา่บริการรายเดือนราว 1,000 – 2,000 บาท) ในขณะท่ีกลุ่มเด็กในวิทยาลยัเทคนิคดผู่านเคเบิล้ทีวี

ท้องถ่ิน (คา่บริการรายเดือนประมาณ 300 บาท) และ Link เถ่ือนในอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั เช่นเดียวกบั

กลุม่เดก็มหาวิทยาลยัท่ีสว่นใหญ่อยูห่อพกัจงึดผูา่น Link เถ่ือนในอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั 

นอกจากนีก้ารท่ีเยาวชนทัง้ 3 กลุ่มเน้นการบริโภคฟุตบอลจากส่ือออนไลน์เป็นหลกั ทําให้เห็น

ว่า ในปัจจุบนัการบริโภคยิ่งถกูทําให้เข้มข้นมากขึน้ไปอีก เพราะส่ือออนไลน์นัน้ทัง้ฟรี เข้าถึงง่าย และ

เข้าถึงได้ตลอดเวลา (เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต) ต่างจากยุคก่อนท่ีเน้นบริโภคผ่านโทรทศัน์ท่ีมีข้อจํากัด

มากกว่า อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลก็ยิ่งตอกยํา้ว่า วัฒนธรรมฟุตบอลเร่ิมฝังรากในสงัคมไทยผ่านส่ือ

โทรทัศน์ สะท้อนผ่านตัวละครพ่อและพ่ีชายท่ีเป็นตัวแทนของผู้ บริโภคในยุคโทรทัศน์ โดยส่งต่อ

วัฒนธรรมเหล่านัน้มาสู่รุ่นลูก ซึ่งก็คือเด็กรุ่นปัจจุบัน ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การเติบโตของวัฒนธรรม

ฟุตบอลในสงัคมไทยกระทําการผ่าน 2 ปัจจยัสําคญั คือ ครอบครัว และโทรทศัน์ และกําลงัเติบโต

อยา่งเข้มข้นมากขึน้โดย “ส่ือออนไลน์”  
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กลุม่ไลน์ท่ีมีการแจกลิง้ค์ดบูอลฟรีโดยแฝงการโฆษณาเชิญชวนให้เลน่พนนับอล 

 

อย่างไรก็ตาม ลกัษณะการบริโภคท่ีเหมือนกนัของทัง้ 3 กลุ่มก็คือ การบริโภคเพ่ือสร้างความ

เป็นกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนแถวบ้านและท่ีโรงเรียน การเร่ิม

รู้จกักบัเพ่ือนท่ีโรงเรียนโดยใช้การพดูคยุเร่ืองฟุตบอลเป็นใบเบิกทาง หรือการไปดบูอลกบัเพ่ือนๆ ตาม

ร้านเหล้าผบับาร์หรือท่ีสนาม เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคท่ีเฉ่ือยชา แตใ่ช้

การบริโภคนัน้เพ่ือสร้างอะไรบางอย่างให้กบัตวัเอง ในกรณีนีก็้คือ การใช้การบริโภคฟุตบอลเพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัคนอ่ืนๆ นัน่เอง 
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8.4 วัยรุ่นกับการเล่นพนันบอล 

ในบทนีผู้้ศกึษาต้องการทําความเข้าใจการเล่นพนนับอลของเยาวชนในมิติทางสงัคม โดยจะ

นําเสนอใน 3 ประเด็นหลกั คือ 1. พฒันาการของการเล่นพนนับอลในจงัหวดัเชียงใหม่ 2. ข้อมูล

ภาคสนาม (แบ่งเป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของโต๊ะพนันบอลและข้อมูลจากการสัมภาษณ์

เยาวชน) และ 3. อภิปรายสรุป  

 

8.4.1 พัฒนาการของการเล่นพนันบอลในจังหวัดเชียงใหม่ 

จากการสมัภาษณ์นกัพนนับอลชายวยั 38 ปีท่านหนึ่ง ได้ให้ภาพของการเล่นพนนับอลในยุค

ก่อนไว้ว่า โต๊ะบอลแห่งแรกในจงัหวดัเชียงใหม่น่าจะเป็น “โต๊ะเฉ่ียว” ซึ่งตัง้ขึน้ประมาณปี 2534 โดย

เปิดเป็นโต๊ะสนุ้กเป็นหลกั แตมี่ให้แทงมวยตู้และแทงบอลด้วย ในสมยันัน้การพนนักีฬา มวยตู้ยงัเป็นท่ี

นิยมมากกวา่พนนับอล การพนนับอลจะได้รับความนิยมก็ชว่งบอลทวัร์นาเมนต์เป็นหลกั เช่น บอลโลก 

บอลยโูร เป็นต้นและด้วยความท่ียงัไม่มีระบบการเล่นท่ีเป็นเร่ืองเป็นราว ราคาตอ่รองท่ีเปิดในช่วงแรก

จงึใช้ลกัษณะเหมือนราคามวยมาเป็นเกณฑ์ เช่น ตอ่ 2-1 ตอ่ 11-8 จนผ่านไปประมาณ 1-2 ปี (คือช่วง

ปี พ.ศ.2535-36) จึงเร่ิมใช้ราคาต่อรองท่ีเป็นสากลเช่นในปัจจุบนั (คร่ึงลูก คร่ึงควบลูก ลูกคร่ึง ฯลฯ) 

ในช่วงท่ีเร่ิมใช้ราคาต่อรองแบบใหม่นีมี้เร่ืองเล่าติดตลกว่าโต๊ะบอลเองก็ยงัคิดเงินกบัลูกค้าผิดๆ ถูกๆ 

อยู่เลย พ่ี J (นามสมมตุิ) ให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่าเคยไปแทงบอลครัง้แรกๆ ท่ีโต๊ะบอลย่านสนัติธรรม แตก็่

เป็นโต๊ะบอลท่ีแอบอิงอยู่ในโต๊ะสนุ้ก รวมถึงมีตู้ ม้า ตู้สล็อตอยู่ด้วย แสดงให้เห็นว่าโต๊ะบอลในสมยัแรก

นัน้ไม่ได้เปิดแยกออกมาเด่ียวๆ แตอิ่งอยู่กับการพนนัชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะโต๊ะสนุ้กท่ีจะเป็นแหล่งรวม

การพนนัอยูใ่นนัน้ ทัง้โต๊ะบอล ตู้ม้า ตู้  slot 

 ในชว่งปี พ.ศ.2536 นีเ้องท่ีกิจการโต๊ะบอลดจูะขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นย่าน

สนัติธรรมหรือบริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ่ี G ผู้ เคยเปิดโต๊ะบอลหลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ช่วงปี 40 (เปิดพร้อมกับร้าน Internet) ให้ข้อมูลว่าช่วงนัน้โต๊ะบอลในเชียงใหม่เฟ่ืองฟูมาก อาจมี

จํานวนถึงร้อยร้าน โดยเฉพาะย่านสนัติธรรมอาจมีถึง 40 - 50 ร้าน การเล่นพนนับอลในยุคแรกจะ

คกึคกัในช่วงบอลทวัร์นาเมนต์ เช่น บอลโลก บอลยูโร เป็นหลกั ส่วนบอลลีกนัน้ยงัไม่ค่อยได้รับความ

นิยมเท่าไหร่นกั อาจเป็นเพราะว่าในยุคนัน้การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกยงัไม่แพร่หลายเช่นในปัจจุบนั 

การวิเคราะห์หรือติดตามชมเกมส์การแข่งขนั (อันเป็นปัจจยัหลกัของการเล่นพนนับอล) จึงค่อนข้าง
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ยุ่งยาก เช่น เช้ามาก็ต้องไปหาซือ้หนังสือพิมพ์กีฬามาวิเคราะห์เกมส์ (หนังสือพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

ฟตุบอลโดยตรงอย่างสตาร์ซ็อคเกอร์รายวนัเร่ิมเกิดขึน้ในปี พ.ศ.2535 ส่วนหนงัสือพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบั

การเล่นพนนับอลโดยตรงอย่างสปอร์ตพลูรายวนัเร่ิมเกิดขึน้ในปี 2538) รอจนตอนเย็นโต๊ะเปิดจึงคอ่ย

ไปแทงท่ีโต๊ะ การติดตามผลการแข่งขันก็เน้นฟังจากวิทยุเป็นหลัก (ไม่มีอินเตอร์เน็ตให้ดขู้อมูลเพ่ือ

วิเคราะห์เกมส์หรือตดิตามผลเช่นในปัจจบุนั) กลุ่มลกูค้าของโต๊ะบอลในช่วงแรก คือ นกัเรียน ม.ปลาย 

นกัศกึษามหาวิทยาลยั และคนวยัทํางาน จากข้อมูลของพ่ี M และพ่ี J ยืนยนัตรงกันว่าเคยเล่นพนนั

ครัง้แรกตอนอยู่ชัน้ ม.ปลาย ส่วนพ่ี G ก็บอกว่าลูกค้ามีทัง้เด็กจากโรงเรียนมัธยม นักศึกษา และ

คนทํางานแถวๆ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 พ่ี T เดก็เดนิโพยทา่นหนึง่ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิวา่ อินเตอร์เน็ตเร่ิมเข้ามามีบทบาทสําคญัในการ

เล่นพนนับอลในช่วงประมาณปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา โดยพ่ี T เร่ิมได้เว็บไซต์มาจากเจ้ามือเพ่ือเอาไว้

ใช้ดรูาคาต่อรองเพ่ือออกราคาให้กับลูกค้าได้เล่น แต่ช่วงนัน้ยงัไม่เคยให้ User ลูกค้าไปเล่นเอง จน

มาถึงปัจจบุนัระบบนีไ้ด้เปล่ียนไปแล้วโดยการปล่อย User ให้กบัลกูค้าไปเล่นเองตามวงเงินท่ีได้ตกลง

กนัไว้ จากนัน้จงึคอ่ยนดัเคลียร์เงินกนัทกุวนัองัคารกบัวนัศกุร์ของแตล่ะสปัดาห์  

 

8.4.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของโต๊ะพนันบอล 

ข้อมูลจากการสมัภาษณ์เจ้าของโต๊ะพนนับอล (นามสมมติว่า เค) พบว่า ในปัจจุบนัการเล่น

พนันบอลแบบออนไลน์กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อย่างมาก เป็นเพราะความสะดวกสบายและ

ปลอดภยัในการเล่น โต๊ะพนนับอลทัง้ 8 โต๊ะในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเคดแูลอยู่ก็ปรับมาใช้ระบบออนไลน์

ในการรับแทงทัง้หมด  คือ มีใบโพยให้เลือกทีมท่ีจะเล่น เม่ือเลือกคูท่ี่จะเล่นแล้วให้เอาไปให้พนกังาน

ของร้าน พนกังานจะคีย์คูท่ี่จะเลน่ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แล้วก็จะปริน้ท์สลิป (คูท่ี่ลกูค้าเลือกเล่น) ให้

ลกูค้าเก็บไว้ โดยโต๊ะพนนัจะเปิดให้ลกูค้าสามารถเปิด user กบัท่ีร้านได้ คา่สมคัรขัน้ต่ํา 500 บาท และ

สามรถแทงพนนัขัน้ต่ําได้ตัง้แต่ 20 บาทขึน้ไป โต๊ะพนันทัง้ 8 แห่งเปิดทุกวนัและเปิดตลอด 24 ชม. 

ความเคล่ือนไหวในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา เคสงัเกตว่าคนนิยมแทงบอลไทยมากขึน้ทัง้ระดบัสโมสรและทีม

ชาติ (โดยเฉพาะช่วงก่อนกีฬาซีเกมส์จนจบซีเกมส์ เงินสะพดักับทีมชาติไทยมากๆ) ในด้านกลุ่มคน

ท่ีมาเล่นพนนั ยงัเป็นคนเล่นกลุ่มเดิมๆ และไม่ได้มีจํานวนเพิ่มขึน้เท่าใดนกั เม่ือถามถึงกลุ่มเยาวชน

ท่ีมาเล่นพนัน เคบอกว่า กลุ่มเยาวชนนิยมเล่น แบบบอลชุด (step) ด้วยเงินจํานวนน้อย (20-100 
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บาท) นอกจากนีย้งัชอบเล่นแบบออนไลน์ อาจเป็นเพราะใช้คอมพิวเตอร์เป็นและใช้อินเตอร์เน็ตเป็น

ปกติในชีวิตประจําวนัอยู่แล้ว (เคเปรียบเทียบกับลูกค้าท่ีเป็นผู้ ใหญ่ส่วนใหญ่ว่าไม่ค่อยชอบเล่นแบบ

ออนไลน์เพราะใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่องแคล่ว) ในด้านการจดัการร้าน เคมีลกูน้องอยู่ 2 ชดุ คือ 1. ชดุ

ออนไลน์ มีอยู่ 6-7 คน มีหน้าท่ีไปชกัชวนให้คนรู้จักหรือคนทัว่ๆไปมาสมคัรเล่นแบบออนไลน์ (เปิด 

user) กบัทางโต๊ะ (เรียกกันในวงการพนนับอลว่า “ไปปล่อย credit”) โดยลกูน้องนีไ้ด้คา่ตอบแทนโดย

ได้ถือหุ้น 10-50 % แล้วแต่แต่ละคน 2. พนกังานท่ีอยู่ประจําโต๊ะพนนั มีอยู่โต๊ะละ 4 คน ได้เป็น

เงินเดือน เดือนละ 8,000-9,000 บาท โต๊ะเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ผลดักนัอยู ่2 กะ กะละ 12 ชม.  

 

ใบสลิปท่ีได้จากโต๊ะบอล 

  

ข้อมลูจากการสงัเกตการณ์โต๊ะพนนับอลแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชียงใหม่ในย่านสนัติธรรม พบว่าโต๊ะพนนั

บอลแห่งนีแ้ยกออกเป็น 2 ห้อง อยู่ถดักนัไป 1 คหูา โดยมีร้านอาหารตามสัง่คัน่กลางอยู่ ทัง้ 2 ห้องใช้ 
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สติกเกอร์สีทึบปิดกระจกท่ีเป็นประตไูว้ (ไม่สามารถเห็นภายในโต๊ะได้) ห้องท่ี 1 เปิดไว้สําหรับให้เล่น

แบบออนไลน์โดยเฉพาะ ภายในร้านมีคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณ 10 เคร่ือง แต่ละเคร่ืองมีหมายเลข

กํากับไว้ ท่ีหน้าจอของแต่ละเคร่ืองจะเปิดเว็บไซต์สําหรับเล่นพนนับอลค้างไว้ ลูกค้าสามารถเข้าไป

เลือกทีมท่ีจะเล่นได้ สามารถเล่นขัน้ต่ําได้ 20 บาท เม่ือเล่นเสร็จให้เดินไปบอกท่ีพนักงานว่าเล่นท่ี

เคร่ืองหมายเลขอะไร พนกังานก็จะปริน้ท์สลิปโพยบอลมาให้ลกูค้าเก็บไว้ เป็นอนัจบกระบวนการ จาก

การสอบถามพนกังานท่ีอยู่ร้านเบือ้งต้น บอกว่าทุกคนสามารถเปิด user กับท่ีร้านได้ด้วยเงินขัน้ต่ํา 

200 บาท เม่ือได้ user แล้วก็สามารถเล่นท่ีไหนเวลาไหนก็ได้ (ถ้ามีอินเตอร์เน็ต) แตเ่วลาจะรับเงินต้อง

มาท่ีโต๊ะเทา่นัน้ โดยให้เหตผุลวา่เพ่ือความปลอดภยั ห้องท่ี 2 เปิดไว้สําหรับเล่นแบบเดิมโดยเฉพาะ คือ

ลกูค้าเลือกคูท่ี่จะเล่นและเขียนลงในโพยบอลท่ีเป็นกระดาษ ในร้านมีโต๊ะให้นัง่อยู่ 4 โต๊ะ มีเคร่ืองถ่าย

เอกสาร 1 เคร่ือง (เอาไว้ถ่ายใบโพยบอล) และโต๊ะรับแทง 1 โต๊ะ ไม่พบว่ามีหนังสือพิมพ์กีฬาให้นั่ง

วิเคราะห์เหมือนเม่ือก่อน  

 

8.4.3 ข้อมูลภาคสนาม 
กลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยม  

A เร่ิมเล่นพนนับอลครัง้แรกตอนอยู่ชัน้ ม.2 เร่ิมจากการฝากเพ่ือนไปเล่นท่ีโต๊ะบอล 100 บาท 

ซึง่เป็นทวันาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุรป 2012 แตต่อนหลงัเร่ิมไม่ไว้ใจเพ่ือนว่าไปเล่นให้จริง/

ไม่จริงหรือว่าเสียจริง/ไม่จริง ตอ่มาไปเจอพ่ีคนหนึ่ง (อายมุากกว่า 1 ปี) ได้ยินเค้าคยุกนัเร่ืองเล่นพนนั

บอล เลยถามว่าเค้าว่าไปเล่นท่ีไหนยงัไง เค้าก็เลยบอกว่าไปเล่นท่ีโต๊ะบอลแห่งหนึ่งในย่านสนัติธรรม  

จากนัน้ A จึงเร่ิมไปเล่นเองท่ีโต๊ะประมาณอาทิตย์ละ 1 ครัง้ เล่นในวงเงินครัง้ละไม่เกิน 200 บาท เร่ิม

เรียนรู้และเข้าใจเร่ืองการเล่นพนนับอล (ราคาต่อรอง/วิเคราะห์เกมส์ ฯลฯ) โดยอาศยัส่ืออินเตอร์เน็ต

เป็นหลกั ทกุวนันีก็้วิเคราะห์บอลโดยใช้อินเตอร์เน็ตอยู ่(ไมซื่อ้หนงัสือพิมพ์กีฬา) 

ปัจจบุนั A ปรับเปล่ียนรูปแบบการเล่นด้วยการสมคัรเล่นแบบออนไลน์กับโต๊ะบอลด้วยราคา

เร่ิมต้นท่ี 200 บาท แตล่ะครัง้สามารถเล่นขัน้ต่ําได้ 20 บาท โดยตัง้แตเ่ล่นแบบออนไลน์ก็เล่นบอ่ยมาก

ขึน้ (เกือบทกุวนั) แตก็่เลน่ในวงเงินไมม่าก (ไมเ่กินวนัละ 100 บาท) เน้นเล่นแบบบอลชดุ (Step) ใบละ 

20 บาท เคยเล่นได้มากท่ีสดุ 1,600 บาท และเม่ือเฉล่ียกนัแล้วเล่นได้มากกว่าเสีย แตถ้่าจะไปเคลียร์

เงินยงัต้องไปท่ีโต๊ะอยู่ (ไม่ได้โอนเงินกัน) เม่ือเปรียบเทียบระหว่างการเล่นท่ีโต๊ะบอลกับการเล่นแบบ
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ออนไลน์ A ชอบแบบออนไลน์มากกว่า เพราะสะดวกสบายและไม่ต้องเส่ียงโดนตํารวจจับ (เคยมี

เหตกุารณ์ท่ีโต๊ะบอลเตือนว่าถ้าใส่ชดุนกัเรียนมาให้ใส่เสือ้คลมุมาด้วย เผ่ือมีใครไปฟ้องเอา)  การเล่น

แตล่ะครัง้ A จะมีการปรึกษา (วิเคราะห์/แลกเปล่ียนทีเด็ด) กบัเพ่ือนในกลุ่ม (2-3 คน) ด้วยเสมอโดย

คยุกนัในกลุ่มไลน์เป็นหลกั และบางครัง้ก็ฝากกนัไปเคลียร์เงินกบัท่ีโต๊ะ โดยไม่นิยมไปพร้อมกนัเพราะ

กลวัจะโดนจบั 

ในส่วนของการเล่นพนนับอล B ให้ข้อมลูว่า เขาเคยเล่นพนนัเพียงครัง้เดียว เพราะเห็นเพ่ือน 

(กลุ่มเดียวกับ A) เอามาคุยกันในกลุ่มว่าเล่นแล้วได้เงิน ก็เลยลองเล่นดูด้วยการฝากเพ่ือนไปเล่น

ในช่วงทัวนาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012 แต่เล่นแล้วก็เสีย เลยไม่ได้สนใจจะเล่นต่อ 

เพราะเห็นว่าพนนับอลมนัเป็นเร่ืองไม่แน่นอน แล้วก็ไม่เห็นจะสนกุอะไร นอกจากนีย้งัต้องเสียเงินอีก

ด้วย นัน่เป็นเหตใุห้ B ชอบเล่นเกมส์หรือดหูนงัฟังเพลงมากกว่า เพราะสนุกกว่าและไม่ต้องเสียเงิน

เหมือนเลน่พนนับอล คล้ายกบักรณีของ C ท่ีไมเ่คยเลน่พนนับอลกบัโต๊ะบอลเลย โดยส่วนใหญ่แล้วเขา

จะเลน่พนนักบัพ่ีชายตอนดบูอลด้วยกนัท่ีบ้าน ซึ่งก็มกัจะไม่ได้พนนักนัเป็นเงินสด แตเ่ป็นการเลีย้งข้าว

กนัหรืออ่ืนๆ มากกว่า ท่ีเล่นนีก็้เพ่ือจะเพิ่มอรรถรสในการดบูอลนัน่เอง เม่ือถามว่าถ้าต้องเพิ่มอรรถรส

ในการด ูเหตใุดจึงไม่ไปเล่นกบัโต๊ะบอลเหมือนเพ่ือนๆ C บอกว่าเล่นแบบนัน้ (เล่นกบัโต๊ะบอล) มนัใช้

เงินเยอะเกินไป (ไม่คิดว่าจะมีใครได้เงินจากการเล่นพนนับอล) กลวัจะเสียเงินมาก อีกทัง้ยงัเส่ียงต่อ

การโดนจบัได้อีกด้วย 

แตกตา่ง D ท่ีเร่ิมเลน่พนนับอลครัง้แรกตอนอยูช่ัน้ ม.5 เป็นการเล่นตามเพ่ือน เพราะเห็นเพ่ือน

เลน่แล้วได้เงิน ปัจจบุนันิยมเล่นพนนัแบบออนไลน์ โดยเล่นเป็นบอลชดุครัง้ละ 20 - 50 บาท มากท่ีสดุ 

คือ 100 บาท ส่วนใหญ่ใช้วิธีฝากเพ่ือนเล่นกับโต๊ะบอลแถวสนัติธรรม (เพ่ือนไปเปิดบญัชีเล่นแบบ

ออนไลน์กบัโต๊ะบอลไว้) ความถ่ีในการเล่น คือ 3 - 4 วนัตอ่สปัดาห์ การวิเคราะห์ข้อมลูในการเล่นมีทัง้

วิเคราะห์ด้วยตนเองและการปรึกษากับเพ่ือนในกลุ่ม โดยดขู้อมลูจากเพจพนนับอลในเฟสบุ๊ค ในไลน์ 

และเว็บไซต์ตา่งๆ (ไมซื่อ้หนงัสือพิมพ์กีฬา) นอกจากนีบ้างครัง้ยงัมีการรวมเงินกบัเพ่ือนๆ เพ่ือซือ้ทีเด็ด 

(ทีเด็ด หมายถึง คู่ท่ีอ้างว่ามีการล้มบอล) จากเซียนต่างๆ ท่ีโฆษณาชวนเช่ือไว้ในส่ือออนไลน์ต่างๆ 

ด้วย  (บางครัง้ก็ในราคาหลกัพนั) เวลาท่ีนิยมเลน่พนนั คือ ชว่งประมาณ 2-3 ทุ่มขึน้ไป ซึ่งเป็นเวลาว่าง

หลงัจากการเรียนมาอยา่งหนกันัน่เอง  
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กลุม่ไลน์ท่ี (อ้างวา่) แจกทีเดด็ให้กบันกัพนนั โดยนกัพนนัต้องเสียเงินซือ้ทีเดด็เหลา่นี ้

 

เช่นเดียวกบั E ท่ีเร่ิมเล่นพนนับอลช่วงท่ีอยู่ชัน้ ม.4 ด้วยเหตผุล คือ เล่นตามเพ่ือน เพราะเห็น

เพ่ือนเล่นแล้วได้เงิน ช่วงแรกนิยมไปเล่นท่ีโต๊ะบอล ไปเองบ้าง ฝากเพ่ือนไปบ้าง แตช่่วง 1 ปีท่ีผ่านมา 

นิยมเลน่แบบออนไลน์เพราะสะดวกกวา่ วิธีการเลน่ คือ รวมเงินกบักลุม่เพ่ือนทัง้เพ่ือนโรงเรียนเดียวกนั

และเพ่ือนตา่งโรงเรียน รวมถึงรุ่นพ่ีท่ีอยู่ละแวกบ้านเดียวกนั ทัง้กลุ่มนีมี้อยู่ประมาณ 5 - 6 คน โดยให้

ตวัแทนกลุม่ไปเปิดบญัชีออนไลน์กบัโต๊ะบอลไว้ แล้วก็ใช้บญัชีเดียวนัน้แบง่กนัเล่นพนนั ความถ่ีในการ

เล่นคือ 5-6 วนัตอ่สปัดาห์ นิยมเล่นแบบบอลชดุครัง้ละ 30 – 50 บาท เหตท่ีุนิยมเล่นแบบบอลชุด 

เพราะเสียตงัค์น้อยกว่าและมีลุ้นได้เงินเยอะกว่า (เคยเล่นแบบเต็งแล้วเสียเงินไป 300 บาท จากนัน้จึง

ไม่เล่นแบบเต็งอีก) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเล่นพนันใช้ส่ือออนไลน์เป็นหลัก ทัง้เฟสบุ๊ค ไลน์ และ
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เว็บไซต์ตา่งๆ ส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ด้วยตวัเอง แต่ก็มีการแชร์ข้อมลูกับกลุ่มเพ่ือนๆ รวมถึงมีการรวม

เงินกนัซือ้ทีเดด็จากเซียนตา่งๆ ด้วย 

 

กลุ่มวัยรุ่นท่ีศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค  

I เร่ิมเล่นพนนับอลครัง้แรกตอนอยู่ชัน้ ม.1 โดยเร่ิมจากการรวมเงินกนัเล่นกบัเพ่ือนๆ ซึ่งใน

ตอนนัน้นา่จะเป็นชว่งฟตุบอลโลกหรือฟตุบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุรป แตก็่เล่นเพียงแคช่่วงทวันาเมนต์

นัน้แล้วก็จบไป ไม่ได้เล่นต่อเน่ือง จนถึงช่วงประมาณหนึ่งปีท่ีผ่านมาท่ีเร่ิมเล่นบ่อยขึน้ (ประมาณ 3 

ครัง้ตอ่สปัดาห์) โดยนิยมไปเล่นท่ีโต๊ะบอลแห่งหนึ่งท่ีเป็นโต๊ะประจํา เพราะมีรุ่นพ่ีท่ีสนิทกนัทํางานเป็น

เดก็เดนิโพยอยูท่ี่ร้านนี ้การเล่นแตล่ะครัง้มกัจะเล่นแบบบอลชดุ ครัง้ละไม่เกิน 100 บาท ช่วงท่ีนิยมไป

เล่นก็คือช่วงเสาร์ – อาทิตย์ ท่ีมีบอลเตะมากๆ หรือบางครัง้ก็เล่นช่วงกลางสปัดาห์ด้วย ถ้ามีบอลแข่ง

เยอะ การวิเคราะห์ข้อมลูนัน้ I ไม่คอ่ยเน้นเท่าใดนกั บางครัง้ก็ถามเอาจากรุ่นพ่ีท่ีเป็นเด็กเดินโพยบ้าง 

ถามเอาจากเพ่ือนๆ บ้าง แต ่I จะเน้นเลน่คูท่ี่จะมีการถ่ายทอดสด เพ่ือเป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับชม 

สถานท่ีท่ีนิยมไปดบูอลก็คือร้านเหล้าผบับาร์กบัเพ่ือนๆ หรือในบางครัง้ก็ดจูากอินเตอร์เน็ตท่ีบ้าน 

J เร่ิมเลน่พนนับอลครัง้แรกเม่ือประมาณ1 ปีท่ีผา่นมา โดยการไปรู้จกักบัรุ่นพ่ีคนหนึ่งท่ีเป็นเด็ก

เดนิโพยของโต๊ะบอลแหง่หนึง่ รวมถึงเพ่ือนๆ ในกลุ่มก็เล่นพนนับอลกนั J เร่ิมเรียนรู้และเล่นเองเป็นใน

ท่ีสุด ปัจจุบนั J เล่นพนันบอลสปัดาห์ละประมาณ 3 ครัง้ คือ เสาร์ อาทิตย์ และกลางสปัดาห์ใน

บางครัง้ เล่นท่ีโต๊ะบอลท่ีรุ่นพ่ีเป็นเด็กเดินโพยอยู่ (โต๊ะเดียวกบัท่ี I เล่น) วงเงินท่ีเล่นแต่ละครัง้ไม่เกิน 

100 บาท โดยเลน่แบบบอลชดุเป็นสว่นใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมลูนัน้จะวิเคราะห์โดยใช้ส่ือออนไลน์เป็น

หลกัหรือบางครัง้ก็ดูจากหนังสือพิมพ์กีฬาท่ีอยู่ท่ีโต๊ะบอลบ้าง J ค่อนข้างจะให้ความสําคญักับการ

วิเคราะห์ข้อมลูมากพอสมควร ดงันัน้การจะเลือกคูท่ี่จะเล่นในแตล่ะครัง้จึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์

มากพอสมควรทีเดียว 

ในส่วนของ F G และ H ซึ่งเป็นเพ่ือนกลุ่มเดียวกนั ไม่เคยเล่นพนนับอลเลย โดยให้เหตผุล

คล้ายๆ กนัว่า ไม่กล้าเล่นเพราะกลวัเสียเงิน โดยเห็นตวัอย่างจากเพ่ือน (ท่ีไม่ได้สนิทกนั) เล่นแล้วเสีย

เงินเยอะ จงึรู้สกึวา่ไมอ่ยากจะไปเส่ียงแบบนัน้ 
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กลุ่มวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย 

ก่อนหน้าท่ีจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยั K ไม่เคยเล่นพนนัชนิดใดมาก่อนเลย เพราะตอน

เรียนมธัยมท่ีตา่งจงัหวดัอาศยัอยู่กบัครอบครัว ซึ่งพ่อเป็นตํารวจ และคอ่นข้างด ุตนจึงไม่กล้าเล่นการ

พนนั แตเ่ม่ือมาเรียนมหาวิทยาลยัท่ีเชียงใหม่จึงได้เร่ิมเล่น จากการเล่นไปตามเพ่ือนและรุ่นพ่ี ปัจจบุนั

เล่นพนนับอลเกือบทกุวนั โดยเวลาเฝ้าโต๊ะบอลก็จะเล่นไปด้วยเฉล่ียวนัละ 2,000 – 3,000 บาท การ

วิเคราะห์ข้อมลูดทูัง้จากอินเตอร์เน็ตและหนงัสือพิมพ์กีฬา รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มจากเรตราคา

ตอ่รองท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปมาด้วย   

M เร่ิมเลน่พนนับอลประมาณชว่งท่ีเรียนอยูช่ัน้ ม.6 โดยเลน่ตามกลุม่เพ่ือนท่ีเล่นกนัอยู่ก่อน ซึ่ง

มกัจะไปเล่นกนัท่ีโต๊ะบอลแถวโรงเรียน ชอบเล่นแบบบอลชดุครัง้ละ 50 บาท นิยมไปเล่นช่วงหลงัเลิก

เรียนกบักลุ่มเพ่ือน 3 - 4 คน ปัจจบุนัไม่เล่นแล้วเพราะไม่รู้จกัโต๊ะด้วย แล้วก็ไม่ได้สนใจจะไปตามหา

โต๊ะเพื่อเลน่ด้วย เพราะปกติก็ไม่ได้เล่นบอ่ยอยู่แล้ว การพนนัท่ีเล่นในปัจจบุนัจะเน้นไปท่ีหวยใต้ดินกบั

ไพม่ากกวา่ 

 N เร่ิมเล่นพนนับอลครัง้แรกช่วง ม.4 โดยตามเพ่ือนไปเล่นท่ีโต๊ะบอลเจ้าประจําแถวโรงเรียน 

เล่นแบบบอลชดุครัง้ละ 50 – 100 บาทต่อครัง้ ช่วง ม.5 – ม.6 นัน้เล่นบอ่ยมาก (เกือบจะทกุวนั) 

ปัจจบุนัก็เล่นทกุวนัเช่นกนั แตเ่ล่นแบบออนไลน์ด้วยการโทรไปสมคัรเองกบัเว็บไซต์ท่ีมีการโฆษณาใน

อินเตอร์เน็ต สมคัรครัง้แรก 500 บาท เล่นพนนัทกุลีกรวมถึงไทยลีกด้วย โดยเฉพาะทีมบุรีรัมย์ฯ และ

เมืองทองฯ เพราะเก่งกว่าทีมอ่ืนๆ ชดัเจน การหาข้อมูลเพ่ือเล่นพนนับอลใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ตเป็น

หลกั (ไมซื่อ้หนงัสือพิมพ์กีฬา) การตดิตามทีมท่ีเลน่พนนัไว้ก็มีทัง้ไปดท่ีูร้านเหล้าผบับาร์กบัเพ่ือนๆ และ

การดจูากอินเตอร์เน็ตท่ีหอพกัหรือท่ีร้านเกมส์ 

 O เร่ิมเล่นพนนับอลครัง้แรกช่วงท่ีอยู่ชัน้ ม.4 เร่ิมเล่นเพราะเห็นเพ่ือนในกลุ่มเล่นแล้วได้เงิน 

และเม่ือเล่นแล้วได้เงินบ้างก็เร่ิมติดใจ โดยจะไปเล่นท่ีโต๊ะบอลเจ้าประจําท่ีอยู่ใกล้กับร้านเกมส์ร้าน

ประจํา นิยมเล่นแบบบอลชดุครัง้ละ 50 บาท ตอ่มาเม่ือมาอยู่มหาวิทยาลยั มีรายได้มากขึน้ (จากการ

ขายของออนไลน์) ก็เร่ิมเล่นด้วยจํานวนเงินเยอะขึน้ และเปล่ียนไปเล่นแบบออนไลน์ด้วยการไป

สมคัรเล่นกบัเว็บไซต์เองโดยตรง เร่ิมท่ีเงิน 500 บาท อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนั O เลิกเล่นพนนับอลแล้ว
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เพราะเคยเล่นจนเสียเยอะเกินไป (หลกัหม่ืน) ก็เลยรู้สึกเสียดายเงินท่ีต้องลําบากหามาเอง  อีกทัง้ยงัมี

ปัญหากบัแฟนด้วย เพราะแฟนตอ่วา่ท่ีเอาเงินไปเสียพนนั 

กรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการเล่นพนนับอลมากท่ีสดุ คือ L โดย L เร่ิมเล่นพนนับอลราวช่วง 

ม.3 โดยเลน่แบบบอลชดุครัง้ละ 50 บาท ท่ีโต๊ะบอลเจ้าประจํา โดยไปเล่นกบักลุ่มเพ่ือนประมาณ 5 คน 

L บอกว่าเพ่ือนๆ ในกลุ่มเล่นกนัก่อนอยู่แล้ว แล้วเขาจึงลองเล่นดบู้าง ซึ่งครัง้แรกท่ีเล่นนัน้จําได้ว่าเล่น

ไป 50 บาท 4 คู่ แล้วได้เงิน ดีใจมาก จากนัน้ก็เล่นมาเร่ือยๆ เกือบทกุวนั อย่างไรก็ตามหลงัจากท่ีมา

เรียนมหาวิทยาลยัท่ีเชียงใหม ่วิธีการเลน่พนนัของ L ก็เปล่ียนไป โดยเร่ิมจากการท่ีมีรุ่นพ่ีคนหนึ่งท่ีรู้จกั

สนิทกนัเป็นเจ้าของโต๊ะบอลแล้วมาชวนเขาไปเป็นเด็กเดินโพยด้วยการหาลกูค้ามาเล่นพนนับอลแบบ

ออนไลน์ (ชวนคนให้มาเปิดบญัชีพนันบอลออนไลน์) แล้วก็ได้ส่วนแบ่งจากกําไรท่ีได้เหล่านัน้ ด้วย

ความท่ีเป็นคนชอบเล่นพนนับอลและพอจะรู้จกัคนเยอะ L จึงตอบรับเป็นเด็กเดินโพย หลงัจากท่ีรับ

งานเป็นเด็กเดินโพยแล้ว L ก็ใช้เวลาอยู่กบัการเล่นพนนับอลมากขึน้อย่างมากทัง้การทํางานและการ

เล่นเอง เหตกุารณ์ท่ีเป็นจุดเปล่ียนสําคญัก็คือ หลังจากท่ีเร่ิมมีลูกค้าในสายของตวัเอง L ก็เร่ิมมีเงิน

ก้อนในบญัชี (User) เอาไว้ปลอ่ยให้ลกูค้า จนตอนหลงัก็เร่ิมรับไว้เองบ้างหรือบางครัง้ก็เล่นเองบ้าง จน

ครัง้สดุท้ายท่ีเสียเยอะสดุก็คือหนึ่งแสนบาท เพราะเล่นไปแล้วพอเสียก็เล่นทบไปอีกเร่ือยๆ (เช่น คูแ่รก

เสีย 3,000 ก็เล่นคูท่ี่สองเป็น 3,000 พอเสียอีกรวมเป็น 6,000 ก็เล่นคูส่ามอีก 6,000) เพ่ือหวงัจะได้คืน 

แตส่ดุท้ายกลายเป็นเสียทกุคูจ่นเงินในบญัชีหมด จึงจําเป็นต้องเลิกในท่ีสดุ การเสียถึงหลกัแสนในครัง้

นีก้ระทบถึงความสมัพนัธ์กบัรุ่นพ่ี สขุภาพจิต การเรียน และครอบครัว อย่างมาก เพราะบ้านของน้อง

อยูท่ี่ตา่งจงัหวดั ต้องลาเรียนไปเกือบ 1 เดือน เพ่ือไปบอกปัญหากบัพ่อแม่และขอเงินมาใช้คืนให้กบัรุ่น

พ่ีท่ีเป็นเด็กเดินโพย (รุ่นพ่ีเอาเงินจากส่วนอ่ืนๆ ออกไปให้ก่อนเพ่ือไม่ให้มีปัญหากบัโต๊ะบอล) ปัจจบุนั 

L เลิกเลน่พนนับอลแล้ว 

 

8.4.4 อภปิรายสรุป 

จากข้อมูลท่ีได้นําเสนอมา อาจสรุปได้ว่า พนันบอลเกิดขึน้และขยายตวัได้เพราะมีส่ือเป็น

ปัจจยัสําคญั และจากข้อมูลได้ชีใ้ห้เห็นอย่างชดัเจนว่า ในปัจจุบนัส่ือออนไลน์กําลงัขยายตวัไปสู่ทุก

กลุ่มทกุเพศทุกวยัได้อย่างกว้างขวาง ทําให้เด็กเข้าถึงการพนนัได้ง่ายขึน้ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงส่ือ

ได้ง่ายขึน้ แม้จะเป็นปัจจยัสําคญั แตก็่ไม่ใช่ปัจจยักําหนดเพียงอย่างเดียวท่ีจะทําให้เด็กเข้าสู่การพนนั
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บอล เพราะการจะเล่นพนนัได้ยงัมีเง่ือนไขอ่ืนๆ กํากับอยู่ เช่น การต้องไปสมคัรด้วยตวัเองท่ีโต๊ะบอล 

การต้องไปเคลียร์เงินกบัโต๊ะด้วยตวัเอง เป็นต้น    

 

        

 

 

เพจโฆษณาการเลน่พนนับอลออนไลน์ในเฟสบุ๊ค 
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ตวัอยา่งเว็บไซต์ท่ีให้ข้อมลูและทศันะเพื่อเป็นเข็มทิศให้กบันกัพนนับอล 

 

นอกจากนี ้รูปแบบการเล่นพนนับอลของเยาวชน ยงัมีลกัษณะของการเล่นเป็นกลุ่ม คือ เป็น

การเล่นโดยมีการปรึกษากับเพ่ือน การรวมเงินเล่นด้วยกนักับเพ่ือน การเอาผลของการพนนัมาพดูคยุ

กบัเพ่ือน หรือแม้แต่การเข้าถึงและเล่นพนนัได้เพราะรู้จกักับเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี รวมไปถึงการทํางานเฝ้า

โต๊ะพนนัให้กบัรุ่นพ่ี ดงันัน้จึงอาจสรุปได้ว่า การเล่นพนนับอลของเยาวชนเป็นเร่ืองทางสงัคมมากกว่า

จะเป็นเร่ืองของปัจเจกบคุคล  มากไปกว่านัน้ หากพิจารณาถึงชีวิตประจําวันท่ีถกูกดดนัจากครอบครัว

และสังคมให้ต้องเรียนหนักเพ่ืออนาคต ก็ทําให้ชีวิตประจําวันของเยาวชนทัง้ 3 กลุ่มเต็มไปด้วย

ความเครียดและความน่าเบื่อหน่ายจากการเรียน การเล่นพนนับอล จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมพกัผ่อน

หยอ่นใจของเดก็ๆ เชน่เดียวกบักิจรรมอ่ืนๆ เชน่ การเลน่เกมส์ กินเหล้าดบูอล เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้จะพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเยาวชนเล่นพนนับอลอย่างคิดคํานวณ (ไม่ให้

โดนจับได้ เล่นด้วยเงินน้อย) แต่ก็มีบางกรณีท่ีเล่นจนเกิดปัญหา ซึ่งมาจากการท่ีเยาวชนนัน้เล่นได้

อย่างเกินขอบเขตท่ีตวัเองจะสามารถควบคุมได้ สะท้อนให้เห็นว่าการขาดการควบคมุการเล่นพนัน

บอลอยา่งเป็นระบบ ทําให้เกิดปัญหากบัเดก็และเยาวชนได้ 
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8.5 สรุป 
“พนันบอล” เร่ิมเติบโตขึน้มาในสังคมไทย พร้อมกับการเติบโตของวัฒนธรรมฟุตบอล

ตา่งประเทศท่ีมาพร้อมกับการขยายตวัของส่ือสารมวลชน ผ่านกระบวนการเปล่ียนกีฬาให้กลายเป็น

สินค้า โดยเฉพาะในปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้ได้ด้วยการขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้อดุมการณ์

เสรีนิยมใหม ่(Neo-Liberalism) ท่ีมุง่เน้นการแขง่ขนัและแปรรูปทกุอยา่งให้เป็นสินค้า โดยเฉพาะสินค้า

ท่ีตอบสนองด้านอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้คน ฟุตบอลในปัจจุบนัจึงกลายเป็น “อุตสาหกรรมความ

บนัเทิง” (Entertainment Industry) ขนาดใหญ่ท่ีมีผู้คนเข้ามาร่วมมากมาย และมีสินค้าหลายประเภท

รอให้ผู้คนเข้ามาบริโภค และการพนนับอลก็เป็นสินค้าชนิดหนึง่ในอตุสาหกรรมนี ้

ในชว่งเร่ิมต้นนัน้ การเล่นพนนับอลกระจกุตวัอยู่ในกลุ่มผู้ชายวยักลางคนท่ีคอ่นข้างมีรายได้ท่ี

แนน่อนจากการทํางาน รวมถึงมีวิถีการบริโภคท่ีเข้าถึงส่ือตา่งๆ ได้ ตอ่มาจึงขยายตวัไปสู่คนในวงกว้าง

มากขึน้ เช่น ในกลุ่มชนชัน้กลางผู้ ชายท่ีกว้างขึน้ จนมาถึงกลุ่มเยาวชนในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม 

การศึกษาท่ีผ่านมามักจะอธิบายปรากฏการณ์การเล่นพนันบอลของเยาวชนว่าเกิ ดจากความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ทําให้ถกูล่อลวงจากส่ือและธุรกิจการพนนั แตก่ารศกึษาครัง้นีต้้องการทําความเข้าใจ

การเล่นพนันบอลของเยาวชนให้ลึกซึง้รอบด้านมากขึน้ โดยดูถึงเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทําให้เยาวชนเล่น

หรือไมเ่ลน่พนนับอล ซึง่พบวา่ 

1. การบริโภคฟุตบอลของวยัรุ่นมีได้หลายรูปแบบ เช่น การบริโภคอย่างเป็นผู้ เล่น คือ พฒันา

ตวัเองไปเป็นนกักีฬาอยา่งจริงจงั การบริโภคอย่างเป็นผู้ชม คือ เน้นติดตามรับชมการเกมส์การแข่งขนั 

ติดตามข่าวสารของทีมท่ีเชียร์ เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มของการบริโภคอย่างเป็นผู้ชมนีมี้บางกลุ่มท่ีเลือกจะ

บริโภคการเล่นพนนับอลด้วย ดงันัน้จากข้อมูลท่ีได้นําเสนอมานัน้จึงชีใ้ห้เห็นว่า วยัรุ่นท่ีเลือกเล่นเล่น

พนนับอลเป็นเพียงวยัรุ่นกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ ไม่ใช่วยัรุ่นทัง้หมดท่ีชอบดฟูุตบอลหรือชอบเล่นฟุตบอลจะ

เป็นนกัพนนั  

2. พนนับอลขยายตวัได้เพราะส่ือ ซึ่งในปัจจบุนั “ส่ือออนไลน์” กําลงัขยายตวัไปสู่ทกุกลุ่มทุก

เพศทุกวัยอย่างกว้างขวาง ทําให้เยาวชนเข้าถึงการเล่นพนันบอลรวมถึงการติดตามชมเกมส์การ

แขง่ขนั (อนัเป็นกิจกรรมท่ีอยูคู่ก่บัการพนนับอล) ได้ง่ายขึน้  
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3. การพนนับอลของเยาวชนเป็นเร่ืองของการทํากิจกรรมแบบกลุ่ม เป็นการเล่นโดยมีการ

ปรึกษากับเพ่ือน การรวมเงินเล่นด้วยกันกับเพ่ือน การเอาผลของการพนันมาพูดคุยกับเพ่ือน หรือ

แม้แตก่ารเข้าถึงและเล่นพนนัได้เพราะรู้จกักบัเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี รวมไปถึงการทํางานเฝ้าโต๊ะพนนัให้กับ

รุ่นพ่ี ดงันัน้จงึอาจสรุปได้ว่า การเล่นพนนับอลของเยาวชนเป็นเร่ืองทางสงัคมมากกว่าจะเป็นเร่ืองของ

ปัจเจกบคุคล 

4. การพนันบอลของเยาวชนเป็นหนึ่งในกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจในชีวิตประจําวัน ด้วย

ชีวิตประจําวนัท่ีถกูกดดนัจากครอบครัวและสงัคมให้ต้องเรียนหนกัเพ่ืออนาคตท่ีดี ทําให้ชีวิตประจําวนั

ของเยาวชนเต็มไปด้วยความเครียดและความน่าเบื่อหน่าย การเล่นพนนับอล จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรม

พกัผอ่นหยอ่นใจของพวกเขา ซึง่ไมใ่ชแ่คใ่นชว่งท่ีได้ลุ้นจากการตดิตามผลการแขง่ขนัเท่านัน้ แตไ่ด้สนกุ

ตัง้แตก่ารหาข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล การได้คยุกับเพ่ือนๆ กระบวนการตา่งๆ เหล่านีเ้องท่ีทําให้การ

เลน่พนนับอลเป็นกิจกรรมท่ีสนกุสนานในหมูเ่ยาวชน เชน่เดียวกบัอีกหลายๆ กิจรรม เช่น การเล่นเกมส์ 

กินเหล้าดบูอล เป็นต้น  

5. สภาพเศรษฐกิจท่ีเน้นการบริโภคเพ่ือสร้างตวัตน และสภาพสงัคมท่ีบีบรัดให้เด็กเครียด ทํา

ให้การเล่นพนนับอลเป็นหนทางหนึ่งท่ีเยาวชนชายใช้เพ่ือสร้างตวัตนความเป็นผู้ชายท่ีได้แสดงออกถึง

ความกล้าได้กล้าเสีย ได้เส่ียง ได้แหกกฎ ซึ่งเป็นลักษณะของความเป็นชายท่ีสังคมคาดหวัง และ

เยาวชนชายก็แสดงออกเพ่ือให้ตวัเองมีตวัตนในกลุ่มของตนเอง นอกจากนีด้้วยสภาพสงัคมท่ีเต็มไป

ด้วยความคาดหวังกับเยาวชนก็ยิ่งทําให้เกิดความเครียดสูง ดงันัน้การเล่นพนันบอลก็เป็นกิจกรรม

การละเล่นอย่างหนึ่ง ท่ี เยาวชนใช้ผ่อนคลายความเครียดและความน่าเบื่อจากกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน กล่าวโดยสรุป การเล่นพนันบอลในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมเส่ียงได้เส่ียงเสียและเป็น

กิจกรรมผิดกฎหมาย ทําให้เยาวชนท่ีเล่นพนนัเลือกจะเล่นพนนับอลเพราะต้องการแสดงออกถึงความ

เป็นชาย ท่ีหมายถึงการกล้าเส่ียง กล้าลอง และด้วยความท่ีเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ยิ่งทําให้น่าท้าทาย

และยิ่งขบัเน้นความเป็นชายท่ีกล้าเส่ียงกล้าลองมากขึน้ไปอีก  

กลา่วโดยสรุป การเลน่พนนับอลของวยัรุ่น เก่ียวข้องกบัสภาพสงัคมสมยัใหม่ท่ีเน้นการแข่งขนั 

ซึง่ทําให้เยาวชนถกูบงัคบัให้มีความเป็นปัจเจกมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม พวกเขาก็เลือกท่ีจะใช้การบริโภค

ฟุตบอลในแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความเป็นกลุ่มก้อน และเพ่ือหลีกหนีออกจากความน่าเบื่อใน

ชีวิตประจําวนั แสดงให้เห็นถึงการปรับให้การพนนับอลท่ีเป็นกิจกรรมท่ีมีความเป็นปัจเจกสงูมากๆ มา
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ใช้ในความหมายท่ีต่างไปจากเดิม ด้วยเหตปัุจจยัเหล่านีจ้ึงอาจบอกได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีทําให้การพนนั

บอลยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของเยาวชน ดงันัน้ การเล่นพนันบอลในกลุ่มเยาวชน แท้จริงแล้วไม่ได้เป็น

ปัญหาในตวัของมันเอง แต่การพนันจะเร่ิมเป็นปัญหาเม่ือขาดการจัดการท่ีดี ซึ่งการจัดการท่ีดีนัน้ 

สถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศกึษา คือ 2 สถาบนั ท่ีต้องดแูลและเข้าใจเยาวชน ไม่ใช่เพียงแคก่าร

ควบคมุหรือห้ามปรามอย่างเข้มงวด แต่ต้องเข้าใจว่าเยาวชนต้องการความเป็นพวกพ้องและความ

สร้างสรรค์ในแบบของเขา ดงันัน้จงึควรสง่เสริมกิจกรรมท่ีเยาวชนได้แสดงออกถึงความสร้างสรรค์ตา่งๆ 

โดยไมม่องเป็นเพียงกิจกรรมท่ีไร้สาระ ซึง่หากเยาวชนได้ทํากิจกรรมท่ีตอบสนองทัง้ด้านสงัคมและด้าน

ความสนกุสนานแล้ว อาจทําให้ความสนใจในกิจกรรมการพนนัเร่ิมลดน้อยลงได้  

 ตวัอย่างเช่นงานศึกษาของ อาจินต์ ทองอยู่คง ท่ีได้เร่ิมชีใ้ห้เห็นว่า การท่ีแฟนบอลเข้าไปเป็น

แฟนบอลตวัจริง ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจไปจากกิจกรรมการพนัน ดงันัน้หากลองพิจารณาในเร่ือง

เยาวชนก็อาจเป็นไปได้วา่ การสง่เสริมให้ฟตุบอลลีกของไทยเติบโตอย่างมัน่คง น่าจะมาช่วยแก้ปัญหา

การพนนัในกลุ่มเยาวชนได้เช่นกัน เพราะการมีลีกท่ีแข็งแกร่งจะช่วยปลูกฝังทัง้วฒันธรรมการเชียร์ท่ี

เด็กได้มีส่วนร่วมท่ีแท้จริง ได้เชียร์บอลอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งอาจจะช่วยให้ความสนใจไปเล่นพนันลด

น้อยลง หรือในอีกทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้อาชีพนกัฟุตบอลเป็นอาชีพท่ีก้าวหน้าและมั่นคง ก็อาจ

ชว่ยสร้างแรงบนัดาลใจให้เด็กอยากพฒันาตวัเองไปเป็นนกักีฬาอาชีพ ซึ่งการท่ีเด็กมุ่งความสนใจไปท่ี

การเลน่ การฝึกซ้อม เพื่อมุง่ไปสูก่ารเป็นนกัเตะอาชีพนัน้ ก็จะทําให้เด็กได้พฒันาตวัเองไปในทางท่ีห่าง

ออกจากการพนนัได้เชน่กนั  

 อีกกรณีของแนวทางการแก้ปัญหาท่ีน่าสนใจก็คือ กรณีของการส่งเสริมให้เยาวชนได้พฒันา

ตวัเองไปสู่การเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ เพราะการได้เป็นนกัฟุตบอลอาชีพนัน้เป็นการได้แสดงถึงความ

เป็นชายในแบบท่ีสร้างสรรค์ รวมถึงยงัสามารถชว่ยหาเลีย้งครอบครัวและตวัเองได้ด้วย จากการศกึษา

โรงเรียนฝึกฟุตบอลแห่งหนึ่งพบว่า การท่ีเยาวชนได้เข้าไปฝึกฝนในโรงเรียนฝึกสอนฟุตบอลนัน้ไม่ได้

เป็นเพียงการฝึกร่างกายหรือฝึกฝีเท้าเท่านัน้ แต่ยงัมีกระบวนการฝึกความคิดหรือทัศนคติท่ีเป็นมือ

อาชีพให้กบัเยาวชนด้วย ซึ่งทศันคติท่ีเป็นมืออาชีพนัน้หมายถึง การมีระเบียบวินยัในตนเอง การใส่ใจ

ในตอ่การฝึกซ้อม การเช่ือฟังโค้ช การเลน่เป็นทีม ซึง่ทศันคตเิหลา่นีเ้องท่ีจะช่วยให้เยาวชนห่างไกลจาก

การพนนัได้ นอกจากนีจ้ากการสอบถามนกัฟุตบอลอาชีพในปัจจุบนัท่านหนึ่ง คือ สหรัฐ กันยะโรจน์ 

(ฟาร์ม) (อายุ 23 ปี) พบว่า การมุ่งเข้าสู่การเป็นนักเตะอาชีพ ทําให้เขาต้องรักษาระเบียบวินัยใน
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หลายๆ ด้าน ซึง่กลายเป็นผลดีกบัเขาในปัจจบุนั ตรงท่ีทําให้เขาได้รับการยอมรับในสงัคมด้วยการเป็น

วยัรุ่นท่ีดีท่ีสามารถเป็นผู้สามารถหาเลีย้งตวัเองและครอบครัวได้ ซึ่งหมายถึงการสร้างตวัตนด้วยความ

เป็นชายอยา่งท่ีสงัคมคาดหวงัได้สําเร็จ 
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9 
บทสรุปโครงการวิจัย 
วสนัต์ ปัญญาแก้ว 

 
นบัจากทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ฟุตบอลได้กลายมาเป็นเกมในรายการโทรทศัน์ เป็นสินค้า

เพ่ือความบนัเทิง ซึง่ตอบสนองตอ่วิถีชีวิต วฒันธรรมการพกัผอ่นหย่อนใจของผู้คน ชนชัน้กลาง ท่ีกําลงั
ก่อตวัเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก ควบคูไ่ปกบัการขยายตวัของพืน้ท่ีแบบเมืองในสงัคมไทย  

การชมเกมการแขง่ขนัฟตุบอลกลายมาเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมการบริโภค และ ‚ฟุตบอล‛ 
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวนัของผู้คน ชนชัน้ใหม่ โดยเฉพาะผู้ชาย-เยาวชนและชนชัน้กลาง
ระดบัล่างท่ีอยู่ในวยัทํางาน การบริโภคฟุตบอลทัง้ท่ีปฏิบตัิการผ่านการชมโทรทศัน์และการเชียร์แบบ
รวมหมู ่คอ่ยๆ พฒันากลายมาเป็น ‚วฒันธรรมแฟน‛ ท่ีแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น การรวมตวัของ
กลุม่แฟนฟตุบอลท่ีช่ืนชอบนกัฟุตบอล ทีมสโมสรเดียวกนั กระทัง่พฒันาเป็นกลุ่มแฟนคลบัขนาดใหญ่
ระดบัประเทศ มีการจดักิจกรรมร่วมกนัตามพืน้ท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะเม่ือมีรายการแข่งขนันดัสําคญั 
เช่น ‚ศกึแดงเดือด‛ อนัเป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง 2 ทีมสโมสรชัน้นําของพรีเมียร์ลีกองักฤษคือ 
แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็และลิเวอร์พลู  

เม่ือฟุตบอลเป็นสินค้า ทําให้เกมกีฬาชนิดนีค้่อยๆ หลุดออกจากการกํากับควบคุมของรัฐ 
กลายเป็นอตุสาหกรรมวฒันธรรมท่ีมีกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคจํานวนมากมาย นอกจากธุรกิจส่ือขนาด
ยกัษ์ ยงัมีอุตสาหกรรมบนัเทิงอ่ืนๆ ท่ีก่อเกิดตามมา อาทิ กิจการเสือ้ผ้า อุปกรณ์กีฬา ของสะสม การ
ทอ่งเท่ียว และธุรกิจการพนนั 

 
9.1 พัฒนาการของไทยลีก  

การจดัการแขง่ขนัฟตุบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก หรือ “ไทยลีก” ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา 
ประสบความสําเร็จอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้การเพิ่มขึน้ของจํานวนทีมสโมสรฟุตบอลและสนามแข่งขนัท่ีมีอยู่
แทบทุกจังหวัด จนถึงกระแสความนิยมและช่ืนชอบของแฟนบอลไทยท่ีมีต่อทีมสโมสรและนักเตะ
ฟตุบอลช่ือดงั  

การเกิดขึน้ของ ‚ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก‛ (Thai Premiere League) หรือ ‚ไทยลีก‛ ได้นําการ
เปล่ียนแปลงอย่างสําคญัมาสู่วงการฟุตบอลไทย และกําลงัคล่ีคลายกลายเป็นสถาบนัวฒันธรรมท่ี
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ผกูพนัไปกบัชีวิตประจําวนัของผู้คนอย่างชิดใกล้  ในแง่นี ้‚ไทยลีก‛ หรือฟุตบอลอาชีพในสงัคมไทยจึง
กลายเป็นอตุสาหกรรมกีฬาท่ีกําลงัถกู ‚แปรรูป‛ ให้กลายเป็นสินค้าอยา่งเตม็รูปแบบ  

ในปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558) สถิติจํานวนผู้ เข้าชมการแข่งขนั ในสนามของสโมสรฟุตบอลทั่ว
ประเทศ 18 ทีม มีจํานวนเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง คือจากในปีแรกตัง้ (พ.ศ. 2552) ท่ีมีอยู่ราว 9 แสนคน 
เพิ่มขึน้เป็นราว 2 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558  ในจํานวนนีย้งัไม่รวมผู้ ชมเชียร์อยู่ทางบ้านผ่านรายการ
ถ่ายทอดสดทางจอโทรทศัน์ ซึง่นา่จะมีจํานวนเพิ่มมากขึน้อย่างก้าวกระโดด หากวดัเอาจากคา่ลิขสิทธ์ิ
ถ่ายทอดสดเกมการแขง่ตลอดฤดกูาลท่ีเพิ่มขึน้ คือจากใน 2 ปีแรก (พ.ศ. 2552-2553) มีมลูค่าอยู่ท่ี 40 
ล้านบาท เพิ่มเป็น 200 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554-2556 และ 600 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557-2558 และ
ในอีก 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2563) บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ได้ลิขสิทธ์การ
ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขนั ได้ประมูลเพิ่มค่าลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย 4 รายการ คือ โต
โยต้าไทยลีก ยามาฮา่ลีกวนั ช้างเอฟเอคพั และโตโยต้าลีกคพั รวมเป็นมลูคา่ 4,200 ล้านบาท  

นอกจากนัน้ “ไทยลีก” ยงัทําให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ คือ การจดัตัง้สโมสรฟุตบอลตามหัว
เมืองใหญ่ในสว่นภมูิภาค  ซึง่มกัจะจดัตัง้บริษัทและบริหารจดัการธุรกิจโดยนกัการเมืองหรือกลุ่มทนุใน
ท้องถ่ิน ในแง่นีจ้ึงอาจ “อ่าน” ได้ว่า การก่อตัง้สโมสรฟุตบอลในต่างจงัหวดัเป็นเสมือนการสร้างฐาน
อํานาจของท้องถ่ินเพ่ือต่อรองกับ “ส่วนกลาง” และเป็นการสร้างขุมกําลงัของกลุ่มทุนเพ่ือต่อสู้กับรัฐ
ราชการ ดงัจะเห็นได้ว่า ตลอดประวตัิศาสตร์ท่ีผ่านมาของวงการฟุตบอลไทย ทีมสโมสรต่างๆ ล้วน
ตัง้อยูใ่นกรุงเทพฯ โดยสว่นใหญ่เป็นทีมของหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร  แตปั่จจบุนัได้
ถกูแปรรูปเป็นทีมสโมสรฟุตบอลท่ีดําเนินการโดยภาคเอกชน หรือนกัธุรกิจ/การเมืองในท้องถ่ิน ซึ่งใน
หลายๆ จังหวัด สโมสรฟุตบอลและสนามฟุตบอลท่ีสร้างขึน้ใหม่มักลงทุนโดยอดีตนักการเมือง
ระดบัชาตท่ีิถกูตดัสิทธ์ิทางการเมืองหลงัรัฐประหาร 2549  เชน่  เนวิน ชิดชอบ (ประธานสโมสรฟุตบอล
บรีุรัมย์ยไูนเต็ด)  ยงยุทธ ติยะไพรัช (บิดาของประธานสโมสรฟุตบอลเชียงรายยไูนเต็ด)  สนธยา คณุ
ปลืม้ (เจ้าของสโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซี)  สมศกัดิ์ เทพสุทิน (ประธานสโมสรฟุตบอลสุโขทยัเอฟซี)  
และ วราวธุ ศลิปอาชา (ประธานสโมสรฟตุบอลสพุรรณบรีุเอฟซี) เป็นต้น   

การหนัหน้าเข้าสู ่‚สนามฟตุบอล‛ ของนกัการเมือง ซึง่สว่นใหญ่มีฐานเสียงจากตา่งจงัหวดั คง
ไมใ่ชแ่คเ่ร่ืองการถกูตดัสิทธ์ิทางการเมือง ทวา่การเข้าสูธุ่รกิจกีฬาและ ‚สนามฟุตบอล‛ ยงัหมายถึงการ
สร้างภาพลกัษณ์ และบางกรณีคือการสร้างพืน้ท่ีการเมืองใหม่  ภายใต้สถานการณ์ของสงัคมการ
เมืองไทยท่ี ‚ฝ่ายก้าวหน้า‛ กําลงัถกูตีโต้กลบัจาก ‚ฝ่ายขวา‛ ในบริบทของกระบวนการทําให้เป็นสงัคม
ประชาธิปไตยในยคุเสรีนิยมใหม ่
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ในอีกมิติหนึ่ง การเปล่ียนจากสนามฟุตบอลของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีสร้างโดยรัฐ ท่ี
ตอ่มาคล่ีคลายกลายมาเป็นสนามฟตุบอลประจําตําบล อําเภอ หรือจงัหวดั ท่ีสร้างขึน้โดยงบประมาณ
ของทางราชการ จนกระทัง่ปัจจุบนัการสร้างสนามฟุตบอลกลายเป็นเร่ืองการลงทุนของเอกชนท่ีเร่ิม
แพร่กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ หากมองในเชิงสัญลกัษณ์ การสร้างสนามฟุตบอลก็คือ การสร้าง
พืน้ท่ีของภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นพืน้ท่ีสาธารณะใหม่ท่ีกําลังก่อตวัขึน้ กระแสความนิยมและการ
เกิดขึน้ของทีมสโมสรฟุตบอล (ของย่านในเมืองใหญ่ ของเมือง หรือของจงัหวดั) ท่ีมาพร้อมกบัสนาม
ฟุตบอล ในอีกมิติหนึ่งจึงสะท้อนกระบวนการท่ีอาจจะเรียกว่า “การขยายตัวของพืน้ที่เมืองแบบไร้
ศูนย์กลาง” (decentralizing urban space) ซึ่งน่าสงัเกตว่า ท่ีตัง้หรือฐานสนบัสนุนของทีมสโมสร
ฟุตบอลใหญ่ๆ ในตา่งจงัหวดั เช่น บรีุรัมย์ เชียงราย สโุขทยั สพุรรณบรีุ และอบุลราชธานี ในอดีตล้วน
เป็นเมืองหรือจงัหวดัท่ีถกูมองข้ามจากแผนการพฒันาเมืองหลกัในสว่นภมูิภาค 
 
9.2 ไทยลีก : ความใกล้ชิดและวัฒนธรรมแฟน  
 ฟตุบอลไทยพรีเมียร์ลีก ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ก่อเกิดกระแสแฟนบอลไทยหนักลบัมา
สนใจติดตามการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย  ความแตกต่างระหว่างกระแสความนิยม
ฟตุบอลไทยในปัจจบุนักบัความนิยมท่ีแฟนบอลไทยมีตอ่ฟุตบอลตา่งประเทศก็คือ การบริโภคฟุตบอล
ตา่งประเทศเป็นเร่ืองการชมผ่านจอโทรทศัน์และการติดตาม “เร่ืองเล่า” ข่าวสารผ่านส่ือสมยัใหม่เป็น
หลกั ขณะท่ีการติดตามชมเชียร์ทีมสโมสรฟุตบอลไทยท่ีมีอยู่เกือบทกุจงัหวดันัน้ แฟนบอลจะมีโอกาส
แสดงออกผา่นการเชียร์เป็นหมู่คณะ การรวมตวัในนามกลุ่มแฟนคลบั และการมีส่วนร่วมโดยตรงด้วย
ตนเองทัง้ในสนามและหลงัเกมการแขง่ขนั จนก่อเกิดวัฒนธรรมแฟนฟุตบอลซึ่งมีอตัลกัษณ์แตกตา่ง
กนัไปในแตล่ะสโมสร  
 ฟุตบอล เป็นกีฬาท่ีเกิดขึน้มาเพ่ือตอบสนองตอ่ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมสมยัใหม ่ 
‚วฒันธรรมแฟนฟุตบอล‛ ก่อตวั สร้างสรรค์ และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวนัของผู้คน “ชน
ชัน้ใหม่” ในสงัคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น คนหนุ่มสาววยัทํางาน ในสภาพสงัคมท่ีชีวิตการงานและ
ชีวิตประจําวนัของพวกเขาถูกกําหนดด้วยตารางเวลาและพืน้ท่ีทํางานอย่างเคร่งครัดเป็นมาตรฐาน
มากขึน้ แฟนบอลส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีอาศยั หรือทํางานอยู่ในเมือง มีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีผูกติดกับ
เวลา ทําให้กิจกรรมช่วงวันหยดุสดุสปัดาห์ มีความสําคญัและมีความหมายในชีวิตทางสงัคมของพวก
เขา ฉะนัน้ แม้การติดตามข่าวสารเก่ียวกับวงการฟุตบอลจะเกิดขึน้ได้ทุกวนั แตเ่วลาของการแข่งขนั
ฟุตบอลและการบริโภคฟุตบอลนัน้ โดยทัว่ไปคือ "กิจกรรมสุดสัปดาห์" และการเล่นพนนัท่ีตามมา
สําหรับแฟนบอลบางสว่นจงึมกัจะเป็น "การเลน่ตามโอกาส"  
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 ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลได้กลายมาเป็นธุรกิจ เป็นอุตสาหกรรมความบันเทิง ท่ีเก่ียวข้องกับ 
‚ตลาด‛ ขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงสงัคมไทยกบัระบบเศรษฐกิจทัง้ในระดบัชาติ ภูมิภาค และความเป็นไป
ในระดบัโลก  

ในแง่นี ้‚ไทยลีก‛ ซึง่ก่อตวัขึน้ราวๆ 7 ปีท่ีผา่นมาในตวัของมนัเองจึงเป็นเสมือนพืน้ท่ีท่ีทําให้เรา
เห็นการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในสงัคมไทย อาจกล่าวได้ว่า การบริโภคฟุตบอลในสงัคมไทยท่ี
เต็มไปด้วยสีสัน ความปรารถนา และบันเทิงเริงใจ ได้เคล่ือนไหวคล่ีคลายจากการเป็นแฟนบอล
ผู้บริโภคผ่านการติดตามดูเกมการแข่งขันทางส่ือโทรทัศน์ มาสู่การเป็นแฟนบอลท่ี “ชิดใกล้” หรือมี
ความรู้สึกผกูพนักับสโมสรฟุตบอล (และนกัเตะ) ท่ีพวกเขานิยมชมชอบ เป็นกระแสท่ีเช่ือมโยงกบัการ
ก่อตวัขึน้มาของคนกลุม่ใหม ่ 

วัฒนธรรมแฟนและการบริโภคสินค้าคือความบันเทิงแบบใหม่ในพืน้ท่ีสาธารณะใหม่ อัน
ดําเนินควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์วิถีชีวิตแบบเมืองและพืน้ท่ีวัฒนธรรมใหม่ วิถีการดําเนินชีวิต  
(lifestyle) ใหม่ๆ ท่ีแสดงปฏิบตัิการผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ วัฒนธรรมดิจิตอล (Digital Culture) ท่ี
แพร่กระจายและเข้าถึงกนัได้ง่ายในปัจจบุนั ในแง่นีก้ารเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลหรือท่ีเรียก
กันสัน้ๆ ว่า “พนนับอล” จึงเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลท่ีเติบโตขึน้ เป็นส่วนหนึ่งท่ีไม่
ควรมองแยกขาดออกจากวฒันธรรมแฟนบอลไทย และไม่ควรนําเอาอคติหรือมิติเชิงศีลธรรมมาตดัสิน 
แต่ทว่า เราควรเร่ิมพยายามทําความเข้าใจว่า พนนับอลเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คน
กลุม่ใหมท่ี่ก่อตวัขึน้ในสงัคม 
 วัฒนธรรมแฟน การรวมตัวของแฟนบอลจํานวนมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ท่ีมีเกมการ
แขง่ขนัฟตุบอล ในเชิงสงัคมวิทยาอาจตีความได้ว่า สะท้อนกระบวนการท่ีกลุ่มคนเหล่านีพ้ยายามท่ีจะ
แสวงหา “ความเป็นชมุชน” ซึ่งในสงัคมเมืองสมยัใหม่ แทบจะไม่มีพืน้ท่ีเหล่านีใ้ห้กบัพวกเขา ผู้คนใน
สงัคมสมยัใหมเ่ผชิญกบัชีวิตประจําวนัท่ีทําให้พวกเขารู้สกึวา่ ไมม่ัน่คง ไมแ่นน่อน ไม่มีตวัตน ไร้อํานาจ 
พวกเขาจงึพยายามหากิจกรรมท่ีจะตอบสนองได้ การรวมตวักนัในพืน้ท่ีสาธารณะ การบริโภคฟุตบอล 
การเป็นแฟนบอล และการสร้าง "วฒันธรรมแฟน" รวมถึงการเล่นพนันบอล น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสงัคมดงักลา่ว สําหรับแฟนบอลสว่นใหญ่ การเลน่พนนับอลน่าจะมีความหมายท่ีมากกว่า 
“การเล่นให้ได้เงิน” ทว่ามนัคือเร่ืองของปฏิบตัิการสงัคม เป็นการแสดงความสามารถ การทํานายผล 
การคาดคะเน และความสนกุจากการทํานายเม่ือทราบผลการแข่งขนั ในทํานองเดียวกนักบั “การเล่น
หวย” การเล่นพนนับอลต้องอาศยัทกัษะความสามารถ การใช้ส่ือ การติดตามเร่ืองราว ข้อมูลตวัเลข
สถิตติา่งๆ และท้ายท่ีสดุคือ ผลลพัธ์ (ของเกม 90 นาที) ท่ีไม่มีใครสามารถควบคมุได้ สําหรับแฟนบอล
ไทยน่ีอาจจะเป็น “เสนห์่” หรือความหมายของพนนับอลในสงัคมไทยยคุเสรีนิยมใหม่ 
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9.3 แฟนบอล vs พนันบอล 
การพนันบอลในสงัคมไทย กล่าวได้ว่า ก่อตวัขึน้มาควบคู่กับวัฒนธรรมการบริโภคฟุตบอล

ตา่งประเทศ โดยมีส่ือสิ่งพิมพ์ อตุสาหกรรมกีฬา (ผ่านธุรกิจส่ือโทรทศัน์ข้ามชาติ) และเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร เป็นปัจจยัเกือ้หนนุสําคญัท่ีกระตุ้นให้ธุรกิจการพนนัชนิดนีข้ยายตวัได้อย่างรวดเร็ว พนนับอล
ในสังคมไทยจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริโภคส่ือยุคโลกาภิวตัน์ท่ีก่อตวัขึน้ควบคู่ไปกับวัฒนธรรม
สมยันิยม (popular culture) กระแสความนิยมท่ีผู้คนมีตอ่เกมการแข่งขนัฟุตบอล  การบริโภคฟุตบอล 
และความบนัเทิงใน “พืน้ท่ีแบบใหม”่ ท่ีได้กลายมาเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตประจําวนั  
 แฟนบอลและนกัพนนับอล ไม่เพียงแตต้่องติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬาฟุตบอล ทว่าจํานวน
ไม่น้อยต้องลงทุนบริโภคทัง้ข่าวสารและสินค้าวฒันธรรมสมยันิยม เช่น สินค้าของสโมสรฟุตบอล ค่า
สมคัรสมาชิกสโมสรฟตุบอล ตลอดจนคา่บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน คา่สมาชิกโทรทศัน์ระบบบอกรับ 
(Pay TV) เพ่ือท่ีจะได้ตดิตามชมการถ่ายทอดสด ผลการแขง่ขนั ตลอดจนการวิเคราะห์เจาะลึกเก่ียวกบั
เกมการแขง่ขนั   
 ผลการศึกษาวิจยั (ในโครงการนี)้ พบว่า แฟนบอลกลุ่มหลกัท่ีบริโภคฟุตบอลไทยคือ ผู้ชาย-
เยาวชนและชนชัน้กลางระดบัล่างท่ีอยู่ในวยัทํางาน ภายใต้สภาพสงัคมปัจจบุนัอาจเรียกคนกลุ่มนีไ้ด้
วา่ “ชนชัน้ใหม”่ หรือคนกลุม่ใหมท่ี่มีรายได้ระดบักลาง ซึง่ชะตาชีวิตนอกจากจะถกูกดทบัจากเวลาและ
งานในโลกสมยัใหม่ พวกเขากําลงัเผชิญกบัภาวะวิกฤติอัตลกัษณ์ ทัง้จากชีวิตการงานท่ีเปล่ียนไปเป็น
การทํางานในระบบอตุสาหกรรมมากขึน้ ความสมัพนัธ์แบบชมุชนเชิงจารีตลดลง มีการเดินทางย้ายถ่ิน
มากขึน้ ความผูกโยงกับรากเหง้าเดิมคลายลง จนถึงการถูกเบียดขบัจากการเติบโตขึน้ของผู้หญิงท่ี
ปัจจุบนัก็มีโอกาสในสงัคมมากขึน้ พวกเขาจึงต้องการพืน้ท่ีทางสงัคมใหม่ๆ สําหรับแสดงตวัตนเพ่ือ
ปลอบปะโลมและคํา้จนุสภาวะวิกฤตอิตัลกัษณ์นี ้และพืน้ท่ีนัน้ก็คือการเป็น “แฟนบอลไทยลีก” 
 กล่าวอีกอย่างหนึ่ง การบริโภคฟุตบอลในสงัคมไทยแสดงให้เห็นถึง ปฏิบตัิการของผู้คนในยุค
สมยัท่ีการใช้เวลาว่างเป็นเสมือนอีกหนึ่งกิจกรรมภาคบงัคบันอกเหนือจากการทํางาน อุตสาหกรรม
บนัเทิงต่างๆ กําลังเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว และกีฬาก็เป็นหนึ่งในนัน้ หากพิจารณาแฟนบอลไทยใน
ฐานะ “ผู้กระทําการ” (agency) จะเห็นได้ว่า พวกเขาบรรทุกเอา “จริต” และ “ทุน” ท่ีตนเองมีเข้ามา
สร้างปฏิบตักิารตา่งๆ ในการเป็นแฟนบอลไทย ไมว่า่จะเป็นอตัลกัษณ์ท้องถ่ิน ความเป็นชาย เครือข่าย
สงัคม ไปจนถึงศกัยภาพในการใช้ส่ือ ในแง่นี ้การเกิดขึน้มาของกระแสความนิยมฟุตบอลไทยและแบบ
แผนการบริโภคฟุตบอลจึงกําลังก่อให้เกิด “สนาม” หรือพืน้ท่ีวฒันธรรมของการบริโภคฟุตบอลแบบ
ใหม่ๆ  ขึน้มา  เป็นการบริโภคฟุตบอลท่ีไมไ่ด้วางอยูบ่นฐานของ “การด”ู เพียงสว่นเดียว  แตเ่ก่ียวโยงอยู่
กบับริบทรอบตวัของแฟนบอลผู้บริโภคฟุตบอลไทย  กล่าวอีกอย่างหนึ่ง "สนามแข่งขนัฟุตบอลไทย" ท่ี



190 
 

แฟนบอลเดินทางเข้าไปชมเชียร์กนัเป็นประจําทกุวนัหยดุสดุสปัดาห์นัน้ไม่ใช่ “พืน้ท่ีของการเล่นพนนั” 
ดงัท่ีมกัทกุทกักนัอยา่งฉาบฉวย 
 ข้อมลูจากงานภาคสนามพบว่า แฟนบอลท่ีเล่นพนนับอลไทยมกัจะเป็นกลุ่มเดียวกนักบัท่ีเล่น
พนนับอลตา่งประเทศมาก่อนแล้ว และทกุวนันีส้่วนมากจะเล่นพนนับอลผ่านเว็บไซต์รับพนนัออนไลน์  
ท่ีสําคญั จดุมุ่งหมายของการเล่นพนนับอลของแฟนบอลไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งตอบสนองเร่ืองการเงิน
จากการเส่ียง "ได้-เสีย" แตเ่ป็น “การลงทนุทางอารมณ์” ท่ีมุง่ตอบสนองปัจจยัด้านอ่ืนมากกว่า เช่น การ
พนนัข้างทีมสโมสรท่ีตนช่ืนชอบ โดยไม่จําเป็นต้องพิจารณาความน่าจะเป็นว่าจะแพ้หรือชนะ การเล่น
พนนัข้างเดียวกบักลุ่มเพ่ือนทัง้ท่ีขดักบัความเห็นของตนเอง เป็นต้น  ในแง่นีก้ารเล่นพนนับอลไทยจึง
ไมไ่ด้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเคร่งเครียดเหมือนการเลน่พนนับอลตา่งประเทศ (ในสงัคมไทย)  ทว่า
มีแนวโน้มไปในทางเดียวกบัการเลน่พนนักีฬาพืน้บ้าน  ซึง่มีความหมายทางสงัคมรวมอยูด้่วย 
 ภายใต้ความเปล่ียนแปลงจากการบริโภคฟุตบอลตา่งประเทศด้วยการด ู(ผ่านจอโทรทศัน์) ใน
ยคุก่อนหน้า  มาสู่การบริโภคฟุตบอลไทย (ในสนาม) ในยุคไทยลีก วิถีการบริโภคฟุตบอลแบบใหม่ๆ 
ได้ก่อตวัขึน้มา  และภายใต้วิถีการบริโภคแบบใหมนี่ ้พนนับอลกําลงัถกูเบียดขบัและลดความสําคญัลง
ไป สําหรับแฟนบอลไทยลีกแล้ว การเลน่พนนับอลถือเป็นกิจกรรมท่ีอยูช่ายขอบของการบริโภคฟุตบอล 
ซึ่งมีมิติของการบริโภคเพ่ือตอบสนองความรู้สึกและความหมายทางสงัคมมากกว่า เช่น การเชียร์ทีม
สโมสรท่ีเป็นตวัแทนของท้องถ่ินบ้านเกิด เป็นชมุชนแบบใหม่ เป็นพืน้ท่ีของผู้ชาย เป็นการตอ่สู้ เร่ืองอตั
ลกัษณ์ เป็นต้น โดยนยันีก้ารบริโภคฟตุบอลจงึถกูแฟนบอลไทยตีความให้ความหมายและความสําคญั
ท่ีเหนือกว่าการพนนั  และทําให้การเล่นพนนับอล เป็นไปเพ่ือเสริมสร้างความท้าทายให้กับกิจกรรม
การบริโภคแบบอ่ืนๆ ในสนามฟตุบอล แตน่ัน่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเติบโตขึน้ของกระแสความนิยม
ของแฟนบอลท่ีมีตอ่ฟุตบอลไทยจะทําให้การเล่นพนนับอลหายไปจากสงัคมไทยโดยสิน้เชิง  เพราะใน
อีกแง่หนึ่ง อุตสาหกรรมการพนนั รวมถึงนกัพนนับอล ก็มีการปรับตวัท่ีสนองตอบตอ่การเปล่ียนแปลง
ด้านเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงเชิงประชากรของกลุ่มผู้ เล่นหรือแฟนบอล ดงัจะเห็นได้จากการ
ปรากฏขึน้มาของอตัราตอ่รองฟุตบอลไทยและการโปรโมตผ่านเว็บไซต์พนนัฟุตบอลท่ีขยายอาณาเขต
ในโลกออนไลน์มากขึน้เร่ือยๆ  เหล่านีถื้อเป็นสญัญาณบง่ชีว้่า การเล่นพนนับอลจะกลายเป็นแค่หนึ่ง
ในตวัเลือกจํานวนมากของวิถีการบริโภคฟุตบอล และการท่ีพนนับอลเร่ิมถกูเบียดขบัให้อยู่ท่ีชายขอบ
ของการบริโภคฟุตบอล ก็อาจทําให้เร่ิมมีเส้นแบ่งระหว่างการเป็น “แฟนบอล” กับ “นกัพนนั” มากขึน้
ด้วย 
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9.4 พนันบอล เส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพ และวัยรุ่นไทย 
ในสงัคมไทย การพนนับอลยงัคงเป็นเร่ืองของผู้ชาย ทว่าก็ไม่ใช่ผู้ชายทุกกลุ่ม จากการศึกษา 

เราพบว่าแนวโน้มของการเล่นพนันบอลในปัจจุบนัเร่ิมจํากัดวงแคบลงเร่ือยๆ ในกลุ่มของผู้ ชายวัย
ทํางาน  แตย่งัคงต้องเฝ้าระวงักลุ่มเยาวชน  โดยเฉพาะวยัรุ่นชายอาย ุ15 -20 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาหวั
เลีย้วหวัตอ่ท่ีสําคญัชว่งหนึง่ของชีวิต 

การเล่นพนนับอลของวยัรุ่น แท้จริงแล้วเก่ียวข้องกบัสภาพสงัคมสมยัใหม่ท่ีเน้นการแข่งขนั มี
ระบบความสัมพันธ์ท่ีมุ่งเน้นและหล่อหลอมให้ผู้คนมีความเป็นปัจเจกชนสูง การท่ีวัยรุ่นเลือกการ
บริโภคฟุตบอลในแบบตา่งๆ เพ่ือสร้างความเป็นกลุ่ม ชุมชนเพ่ือน และหลีกหนีออกจากความน่าเบื่อ
หน่ายในชีวิตประจําวนั แสดงให้เห็นถึงการปรับให้การเล่นพนนับอล ซึ่งสําหรับวยัรุ่นเป็นกิจกรรมท่ีมี
ความเป็นปัจเจกสงู ถูกนํามาใช้ในความหมายท่ีตา่งไปจากเดิม เหตปัุจจยัเหล่านีอ้าจบอกได้ว่า อะไร
คือปัจจยัท่ีทําให้การเลน่พนนับอลยงัคงอยูใ่นวิถีชีวิตของวยัรุ่น  

ทว่า การเล่นพนนับอลของวยัรุ่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาในตวัของมนัเอง แตม่นัเร่ิมเป็นปัญหาเม่ือ
ขาดการจัดการท่ีดี ซึ่งการจัดการควบคุมท่ีดีนัน้ สถาบนัครอบครัวและสถาบนัการศึกษาคือกลไก
สําคญัหลกัท่ีต้องกํากบัดแูล  

การดแูลสอดส่องไม่ใช่การควบคุมหรือห้ามปรามอย่างเข้มงวด ต้องเข้าใจว่าวยัรุ่นต้องการ
ความใส่ใจ ต้องการเพ่ือน และอยากแสดงอตัลกัษณ์ตวัตนทางสงัคมในแบบฉบบัของพวกเขา ดงันัน้
การสง่เสริมกิจกรรมกีฬา หรือการสร้างพืน้ท่ีทางสงัคมให้วยัรุ่นได้แสดงออกถึงพลงัสร้างสรรค์จึงสําคญั 
โดยเฉพาะในกรณีของวัยรุ่นในครอบครัวชนชัน้ใหม่ต่างจังหวัด อาจกล่าวได้ว่าสําหรับวัยรุ่น
ตา่งจงัหวดัการเล่นฟุตบอลเพ่ือการออกกําลงั รวมถึงการมุ่งหวงัพฒันาฝีมือโดยมีเป้าหมายท่ีจะเข้าสู่
อาชีพนักฟุตบอล นอกจากเป็นการสร้างพืน้ท่ีกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์แล้ว ยังจะสามารถดึงความ
สนใจให้วยัรุ่นออกหา่งจากกิจกรรมการพนนัได้อยา่งแท้จริงและมีพลงัอีกด้วย  

นบัจากปี 2552 มีการเปล่ียนแปลงอย่างสําคญัเม่ือเร่ิมมีการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีก และการบริโภคฟุตบอลตา่งประเทศผ่านส่ือโทรทศัน์คอ่ยๆ คล่ีคลาย ไปสู่การรวมกลุ่มเป็น
แฟนบอล (ไทยลีก) ตวัจริงท่ีตดิตามเชียร์ทีมรักและนกัเตะในสนามแขง่ขนั  กระบวนการทางวฒันธรรม
ดงักล่าวมีส่วนอย่างสําคญัตอ่การเบี่ยงเบนความสนใจในกลุ่มแฟนบอลวยัรุ่นให้ออกห่างจากการเล่น
พนันบอลได้มากขึน้ สําหรับกลุ่มวัยรุ่นเป็นไปได้ว่าการเข้าสู่อาชีพนักฟุตบอล หรือการส่งเสริมให้
ฟุตบอลลีกของประเทศไทยเติบโตอย่างมัน่คง เป็นอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพ อาจจะสามารถช่วยป้อง
ปรามปัญหาการเข้าสู่วงการพนนับอลของกลุ่มวยัรุ่นได้ ด้วยเหตนีุ ้การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพและการ
เตบิโตของอตุสาหกรรมฟตุบอล นอกจากจะเป็นกลไกชว่ยปลกูฝังวฒันธรรมแฟน การร่วมชมเชียร์ท่ีทํา
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ให้ผู้ชมได้มีสว่นร่วมในสนาม ได้เชียร์บอลอยา่งสร้างสรรค์ ยงัอาจจะช่วยสร้างภูมิป้องกนั หรือการหลง
ทางเข้าสูว่งการพนนับอลของวยัรุ่น พร้อมกนันัน้ การส่งเสริมให้อาชีพนกัฟุตบอลเป็นอาชีพท่ีก้าวหน้า
และมัน่คง ด้วยความร่วมมือจากหนว่ยงานภาครัฐ สถาบนัการศกึษา และเอกชนหลายภาคส่วน ยงัจะ
ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้วยัรุ่นมีความกระหายอยากท่ีจะพฒันาตวัเองไปเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ ซึ่ง
การมุ่งความสนใจไปอยู่ท่ีการเล่นฟุตบอล การฝึกซ้อมอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นนักเตะ
อาชีพและการได้รับใช้ชาติในนามของ “ผู้ เล่นทีมชาติไทย” นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันา
วงการฟตุบอล ยงัถือเป็นการสง่เสริมและพฒันาเยาวชนไทยอยา่งสร้างสรรค์และยัง่ยืน 
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เลขท่ีแบบสอบถาม .......................................... 

แบบสอบถาม 

ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : การพนัน ความเป็นชาย วัยรุ่น และวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

ดําเนินการโดย 

ศนูย์วิจยัและบริการวิชาการ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

ได้รับการสนบัสนนุจาก  

ศนูย์ศกึษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ใหผู้เ้ก็บรวบรวมข้อมูลอ่านข้อความต่อไปนีก่้อนเร่ิมถามค าถาม 

(ศนูย์วิจยัฯ ได้มอบหมายให้ ดฉินั/กระผม นาย/นางสาว ................................................ มาขอความ

ร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามท่ีจะใช้ถามนีมี้จํานวน 9 หน้า และอาจใช้

เวลาประมาณ 10 นาที โดยท่ีศนูย์วิจยัฯ ได้เลือกแฟนบอลกลุม่อาย ุ15-40  ปี และสุม่ทา่นให้เป็น

ผู้ตอบแบบสอบถามจากการคํานวณความจขุองประชากรในสนามแตล่ะพืน้ท่ี ซึง่ไมไ่ด้สอบถามทกุคน 

เราจะเก็บรักษาข้อมลูท่ีทา่นให้มานีร้วมถึงช่ือของทา่นไว้เป็นความลบัและจะนําไปใช้ในการวิจยัทาง

วิชาการท่ีศนูย์วิจยัฯ รับผิดชอบเทา่นัน้) 

แบบสอบถามนีแ้บง่ออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2 ความบนัเทิงและการพกัผอ่นหย่อนใจ 

สว่นท่ี 3 การบริโภคส่ือ 

สว่นท่ี 4 เก่ียวกบัสโมสรฟตุบอล 

สว่นท่ี 5 การเลน่พนนัฟตุบอล 

 

ช่ือผู้สมัภาษณ์ .......................................... 

วนั/เดือน/ปี ท่ีสมัภาษณ์ ................................ 

เบอร์โทรศพัท์หรือ E-mail ของผู้ให้สมัภาษณ์ .......................................................... 
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โครงการวิจัย “ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก” 
พืน้ท่ีท่ีทําการสํารวจ   1) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ่700 ปี  

       2) สนาม United Stadium (เชียงราย ยไูนเตด็)  

 3) สนาม SCG Stadium (เอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็)   

 4) สนาม I-mobile Stadium (บรีุรัมย์ ยไูนเต็ด) 

      5) สนาม PAT Stadium (การทา่เรือเอฟซี) 
  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ   1) ชาย   2) หญิง   3) อ่ืนๆ ............................................ 
1.2 อาย ุ(ปี)  โปรดระบ.ุ...................ปี 
1.3 สถานภาพสมรส  1) โสด  2) สมรส   3) หยา่ร้าง/มา่ย  

 4) พอ่เลีย้งเดี่ยว/แมเ่ลีย้งเดี่ยว 5) อ่ืนๆ............................ 

1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
 1) ต่ํากวา่มธัยมศกึษาตอนต้น   2) มธัยมศกึษาตอนต้น  3) มธัยมศกึษาตอน

ปลาย  

 4) อาชีวศกึษา (ปวช./ปวส.)       

 5) ปริญญาตรี (โปรดระบ)ุ  

 5.1) มหาวิทยาลยัราชภฏั   5.2) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี/ราชมงคล 

 5.3) มหาวิทยาลยัรัฐ    5.4) มหาวิทยาลยัเอกชน  

 5.5) อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.................... 

 6) สงูกวา่ปริญญาตรี  7) อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................. 

1.5 อาชีพปัจจบุนั   
 1) วา่งงาน   2) นกัเรียน/ นกัศกึษา  3) แมบ้่าน/ช่วยครอบครัว  

 4) รับจ้างทัว่ไป   5) งานภาคเกษตรกรรม  6) ลกูจ้าง/พนกังาน  

 7) ขบัรถรับจ้าง (มอเตอร์ไซค์, แท็กซ่ี, รถแดง)   8) งานอิสระ    

 9) พนกังานบริษัท/ธนาคาร   10) ลกูจ้างในหนว่ยงานราชการ/อปท.  

 11) พนกังานรัฐวิสาหกิจ    12) ข้าราชการ (ครู ทหาร ตํารวจ ฯลฯ) 



207 
 

 13) ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั (ขนาดเล็ก)   14) เจ้าของกิจการ (ขนาดใหญ่)  

 15) อ่ืนๆ (ระบ)ุ.................................... 

1.6 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน (บาท)  
 1) ต่ํากวา่ 5,000                  2) 5,001-10,000                      3) 10,001-15,000 

 4) 15,001-20,000                  5) 20,001-25,000                    6) 25,001-30,000  

 7) 30,001-35,000                   8) 35,001-40,000                    9) 40,000 ขึน้ไป  

1.7 ภมูิหลงัครอบครัว  

1.7.1 ทา่นเกิดหรือมีภมูิลําเนาท่ีใด จงัหวดั..........................อําเภอ........................ 

1.7.2 ปัจจบุนัทา่นอาศยัอยูใ่นท่ีใด จงัหวดั..........................อําเภอ........................ 

1.7.3 กรณีท่ีมีการย้ายภมูิลําเนา ทา่นย้ายมาอยู่อาศยัในท่ีอยู่ปัจจบุนัมาแล้ว................ปี 

1.7.4 ท่ีอยูอ่าศยัปัจจบุนัของทา่นเป็นแบบใด 

 1) บ้านของตนเอง   2) บ้านเชา่    3) หอพกั  

 4) คอนโด         5) อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................ 

1.7.5 ทา่นอาศยัอยูก่บัครอบครัวของทา่นหรือไม่ 

 1) อยูร่่วมกบัครอบครัว   2) อยู่คนเดียว  3) อยูก่บัเพ่ือน  

 4) อยูก่บัแฟน   5) อ่ืนๆ..................... 

1.7.6 ครอบครัวของทา่น(รวมตวัทา่น)มีสมาชิกทัง้หมดก่ีคน มี.........................คน 

1.7.7 สมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัวของทา่น(ไม่รวมตวัทา่น)ประกอบอาชีพใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 

  1) วา่งงาน   2) นกัเรียน/ นกัศกึษา  3) แมบ้่าน/ช่วยครอบครัว 

  4) รับจ้างทัว่ไป  5) งานภาคเกษตรกรรม  6) ลกูจ้าง/พนกังาน  

 7) ขบัรถรับจ้าง (มอเตอร์ไซค์, แท็กซ่ี, รถแดง)   8) งานอิสระ    

 9) พนกังานบริษัท/ธนาคาร  10) ลกูจ้างในหนว่ยงานราชการ/อปท.  

 11) พนกังานรัฐวิสาหกิจ  12) ข้าราชการ (ครู ทหาร ตํารวจ ฯลฯ) 

 13) ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั (ขนาดเล็ก)  14) เจ้าของกิจการ (ขนาดใหญ่) 

  15) อ่ืนๆ (ระบ)ุ.................................... 
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1.7.8 ครอบครัวของทา่น(รวมตวัทา่น)มีรายได้รวมเฉล่ียตอ่เดือนเทา่ใด 

 1) ต่ํากวา่ 30,000        2) 30,001-40,000             3) 40,001-50,000 

 4) 50,001-60,000       5) 60,001-70,000             6) 70,001-80,000  

 7) 80,001-90,000       8) 90,001-100,000           9) 100,000 ขึน้ไป  

 

ส่วนที่ 2 ความบันเทงิและการพักผ่อนหย่อนใจ 

2.1 ปกตทิ่านมกัจะใช้เวลาพกัผอ่นหยอ่นใจในชว่งใด (โปรดเรียงล าดับ ใส่หมายเลข 1-3) 

 1) หลงัเลิกงาน/เลิกเรียน (จนัทร์-ศกุร์)  2) เย็นวนัศกุร์ 

 3) สดุสปัดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)   4) วนัหยดุพิเศษตา่งๆ เช่น หยดุยาว  

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

2.2 ในชว่งเวลาของการพกัผ่อนหย่อนใจทา่นชอบทํากิจกรรมใด (โปรดเรียงล าดับใส่หมายเลข 

1-3) 

 1) ดหูนงั/ฟังเพลง     2) อา่นหนงัสือ ) เลม่เกมส์     ) ดบูอล   

 5) ออกกําลงักาย      6) เดนิห้าง  7) สงัสรรค์ ด่ืม กิน ) ทอ่งเท่ียวไกลๆ

9) ทําบญุ/ปฏิบตัธิรรม ) อ่ืนๆ....................... 

2.3 โดยปกตทิา่นมกัพกัผ่อนหยอ่นใจในสถานท่ีใดมากท่ีสดุ (เลือกข้อเดียว) 

 1) บ้าน   2) ห้างสรรพสินค้า       3) สถานท่ีท่องเท่ียว (เช่น สวนสตัว์) 

 4) วดั,โบสถ์,มสัยิด  5) สวนสาธารณะ  6) ร้านอาหาร/ผบั/บาร์  

 7) สนามฟตุบอล   8) อ่ืนๆ.......................... 

2.4 ในกรณีท่ีทา่นไปพกัผอ่นหยอ่นใจ ทา่นใช้การเดนิทางรูปแบบใดมากท่ีสดุ (เลือกข้อเดียว) 

 1) รถยนต์สว่นตวั  2) รถจกัรยานยนต์    3) บริการขนสง่สาธารณะ  

 4) รถเพ่ือน/เพ่ือนบ้าน/สมาชิกในครอบครัว  5) อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................ 

2.5 ปกตทิ่านมกัจะเดินทางไปพกัผอ่นหยอ่นใจกบัใครมากท่ีสดุ (เลือกข้อเดียว) 

  1) ไปเองคนเดียว   2) ไปกบัแฟน      3) ไปกบักลุม่เพ่ือนสนิท (2-3คน)  

 4) ไปกบัครอบครัว  5) ไปกบักรุ๊ปทวัร์หรือกลุ่มเพ่ือนขนาดใหญ่ (เชน่ กลุม่แฟนบอล)  

 6) อ่ืนๆ………………………………. 
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2.6 หากให้ประมาณการ ทา่นมีใช้คา่ใช้จา่ยในการเสพความบนัเทิงและพกัผอ่นหย่อนใจเทา่ใด 

 2.6.1 ตอ่เดือนคดิเป็นก่ีเปอร์เซ็นของรายได้.................% 

 2.6.2 ตอ่สปัดาห์คิดเป็นก่ีบาท..........................บาท 

 
ส่วนที่ 3 การบริโภคส่ือ 

3.1 ทา่นนิยมติดตามข้อมลูข่าวสารในชีวิตประจําวนัจากส่ือประเภทใด (โปรดเรียงล าดับ ใส่หมายเลข 

1-3)  
 1) โทรทศัน์    2) หนงัสือพิมพ์   3) วิทย ุ    

 4) อินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์/โน้ตบคุ    5) โทรศพัท์มือถือ/แทปเล็ต/Application 

 6) อ่ืนๆ ……………………  

3.2 จากข้อ 3.1 รายการประเภทใดบ้างท่ีท่านนิยมตดิตามบริโภค (โปรดเรียงล าดับ ใส่หมายเลข 1-

3) 
 1) ขา่ว     2) ละครโทรทศัน์    3) กีฬา   

 4) สารคดี      5) game show/Reality Show อ่ืนๆ…………………… 

3.3 ในหนึง่วนั ทา่นใช้เวลาในการตดิตามข้อมลูขา่วสารจากส่ือตา่งๆ คดิเป็นเวลาประมาณ .............

ชัว่โมง........นาที 

3.4 ทา่นติดตามขา่วสารเก่ียวกบัวงการฟตุบอลบ้างหรือไม ่

 1) ตดิตาม   2) ไมต่ดิตาม (ข้ามไปตอบสว่นท่ี 4) 

3.5 ทา่นนิยมติดตามรายการประเภทใดของกีฬาฟตุบอล (โปรดเรียงล าดับ ใส่หมายเลข 1-3) 

 1) แมทซ์การแขง่ขนั (ถ่ายทอดสด/ย้อนหลงั)  2) รายการวิเคราะห์เกมตา่งๆ เชน่ เจาะสนาม 

 3) ขา่วสารในแวดวง เชน่ การย้ายทีม,การซือ้ขายนกัเตะ  4) ขา่ว รายงานผลการแขง่ขนั 

 5) ขา่วสารเก่ียวกบัการพนนับอล ราคาตอ่รอง   6) อ่ืนๆ ……………………………… 

3.6 ทา่นนิยมติดตามขา่วสารเก่ียวกบัฟตุบอลจากชอ่งทางใด (โปรดเรียงล าดับ ใส่หมายเลข 1-3) 

 1) โทรทศัน์    2) หนงัสือพิมพ์รายวนั/นิตยสาร  3) วิทย ุ       

 4) อินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์/โน้ตบคุ   5) โทรศพัท์มือถือ/แทปเล็ต/Application  

 6) อ่ืนๆ ……………………  
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3.7 ทา่นนิยมติดตามขา่วสารเก่ียวกบัฟตุบอลในช่วงเวลาใด 

3.7.1 ในชว่ง 1 สปัดาห์   

 1) เฉพาะเสาร์-อาทิตย์  

 2) เสาร์-อาทิตย์ และวนัท่ีมีการแขง่ขนัรายการใหญ่ๆ เชน่ แชมเปีย้นลีกส์/ทีมชาติ  

 3) ทกุวนั 

3.7.2 ในแตล่ะวนั   

 1) ชว่งเช้า   2) ชว่งเท่ียง   3) ชว่งเย็น (หลงัเลิกเรียน/เลิกงาน)  

 4) ชว่งท่ีวา่ง   5) ตดิตามทัง้วนั 

 

3.8 ทา่นนิยมติดตามการถ่ายทอดสดการแขง่ขนัฟุตบอล จากชอ่งทางใด (โปรดเรียงล าดับ ใส่

หมายเลข 1-3) 
  1) โทรทศัน์    2) วิทย ุ     3) อินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์/โน้ตบคุ 

  4) โทรศพัท์มือถือ/แทปเล็ต/Application  5) อ่ืนๆ ……………………  

3.9 ทา่นนิยมติดตามการถ่ายทอดสดการแขง่ขนัฟุตบอล จากสถานท่ีมากท่ีสดุ (เลือกข้อเดียว) 

 1) บ้านหรือหอพกั  

 2) ร้านอาหาร ผบั บาร์  

 3) ลานเบียร์ หรือลานห้างสรรพสินค้าท่ีมีการจดัรายการถ่ายทอดสด เชน่ ศกึวนัแดงเดือด 

 4) โต๊ะพนนับอล 

 5) อ่ืนๆ …………………… 

3.10 ในแตล่ะเดือน ทา่นมีคา่ใช้จา่ยในการใช้อินเตอร์เน็ตหรือแพคเกจโทรศพัท์เพ่ือติดตามข่าวสาร

ฟตุบอลหรือไม ่         1) ไมมี่    2) มี โปรดระบ.ุ........................   
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ส่วนที่ 4 เก่ียวกับสโมสรฟุตบอล 

4.1 ปัจจบุนัทา่นเป็นสมาชิกหรือแฟนบอลของสโมสรฟตุบอลใดหรือไม่ 

 1) ลิเวอร์พลู   2) แมนฯย ู       3) เชลซี      4) แมนซิตี ้  

 5) อาร์เซนอล  6) สเปอร์ส   7) นิวคาสเซิล  8) เอฟเวอร์ตนั    

 9) เลสเตอร์ซิตี ้  10) บาร์เซโลนา่  11) รีล มาดริด  12) แอตแลตโิก 

มาดริด    13) เอซีมิลาน  14) ยเูวนตสุ   15) นาโปลี  

 16) อ่ืนๆ..............................  

4.2 ทา่นติดตามชมฟตุบอลไทยลีกบ้างหรือไม ่(ทกุดิวิชัน่) ถ้าติดตาม ตดิตามมาแล้วก่ีปี  

 1) ไมต่ดิตาม (ข้ามไปตอบสว่นท่ี 5)   2) ตดิตาม............................ปี 

4.3 ทา่นเป็นสมาชิกหรือแฟนบอลของสโมสรฟตุบอลไทยลีกทีมใด (ทกุดวิิชัน่) (เลือกข้อเดียว) 

  1) การท่าเรือ      2) บรีุรัมย์ ยไูนเต็ด  3) ชลบรีุ เอฟซี    4) บีอีซี เทโรศาสน 

 5) ราชบรีุ เอฟซี   6) เมืองทอง ยไูนเตด็  7) สพุรรณบรีุ เอฟซี   8) เชียงราย ยไูนเตด็ 

 9) แบงค็อก ยไูนเต็ด      10) อาร์ม่ี ยไูนเตด็  11) นครราชสีมา   12) ศรีสะเกษฯ 

 13) กลัฟ์ สระบรีุฯ       14) ชยันาท ฮอร์นบลิ  15) ทีโอที เอสซี  16) ราชนาวีฯ 

 17) โอสถสภา สระบรีุ      18) บางกอกกล๊าสฯ  19) อ่ืนๆ................... 

4.4 ปัจจบุนัทา่นเข้าร่วมกลุม่แฟนบอลใดบ้างหรือไม่ 

  1) มีกลุม่ท่ีเข้าร่วม   2) ไมไ่ด้เข้าร่วมกลุม่ใด ( ข้ามไปตอบข้อ 4.5 ) 

4.4.1 ในกรณีท่ีทา่นเข้าร่วมกลุม่แฟนบอล ทา่นอยูใ่นกลุ่มช่ืออะไร  

  1) หมาเหา่ใบตองแห้ง    2) กองทพัช้างพลาย   3) อลุตร้าเชียงใหม่ 

  4) คลองเตย อาร์มม่ี    5) สิงห์พนัธุ์ด ุ      6) อลุตร้าเมืองทอง   

 7)  กวา่งหลงัโกล    8) กวา่งด ุ     9) GU12       

 10) อ่ืนๆ................................................ 

4.5 ทา่นติดตามขา่วสารของทีมโปรดในฟตุบอลไทยลีกผ่านชอ่งทางใดบ้าง (โปรดเรียงล าดับ ใส่

หมายเลข 1-3) 

http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://www.siamsport.co.th/thaipremierleague/Team_Info.asp?idt=278
http://www.siamsport.co.th/thaipremierleague/Team_Info.asp?idt=348
http://www.siamsport.co.th/thaipremierleague/Team_Info.asp?idt=291
http://www.siamsport.co.th/thaipremierleague/Team_Info.asp?idt=277
http://www.siamsport.co.th/thaipremierleague/Team_Info.asp?idt=142
http://www.siamsport.co.th/thaipremierleague/Team_Info.asp?idt=146
http://www.siamsport.co.th/thaipremierleague/Team_Info.asp?idt=143
http://www.siamsport.co.th/thaipremierleague/Team_Info.asp?idt=143
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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) โทรทศัน์     2) วิทย ุ    3) เว็บไซต์ของสโมสร 

 4) เฟสบคุของสโมสร/แฟนเพจ              5) ส่ือสิ่งพิมพ์ของสโมสร  

 6) กลุม่เพ่ือน  7) กลุม่แฟนคลบั        8) อ่ืนๆ..................... 

4.6 การติดตามชมการแขง่ขนัของทีมโปรดในฟตุบอลไทยลีก 

4.6.1 ทา่นติดตามชมการแข่งขนัของทีมโปรดในฟุตบอลไทยลีก (ท่ีสนาม) บอ่ยเพียงใด 

 1) ทกุครัง้ท่ีมีการแขง่ขนั  2) ประมาณเดือนละ 1 ครัง้  

   3) นานๆครัง้    4) ไมเ่คยไปดท่ีูสนาม (ข้ามไปตอบข้อ4.6.3) 

 

4.6.2 ทา่นนิยมเดนิทางไปชมการแขง่ขนัของทีมโปรดในฟตุบอลไทยลีก (ท่ีสนาม) กบัใคร 

    1) ไปคนเดียว  2) ไปกบักลุม่เพ่ือน   3) ไปกบัครอบครัว  

 4) ไปกบัแฟน   5) อ่ืนๆ............................... 

4.6.3 ทา่นติดตามการแขง่ขนัของทีมโปรดในฟตุบอลไทยลีก ผา่นช่องทางอ่ืนๆ (ท่ีไมใ่ชท่ี่

สนาม) อีกหรือไม่ 

 1) ตดิตาม    2) ไมไ่ด้ตดิตาม (ข้ามไปตอบข้อ 4.6.4) 

4.6.3.1 ในกรณีท่ีติดตามทา่นตดิตามผา่นชอ่งทางใด (โปรดเรียงลําดบั ใสห่มายเลข 1-3) 

  ) โทรทศัน์   2) วิทย ุ     ) อินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์/โน้ตบคุ  

   4) โทรศพัท์มือถือ/แทปเล็ต  5) อ่ืนๆ ……………………  

4.6.4 ทา่นได้ติดตามไปชมการแขง่ขนั เม่ือทีมโปรดของท่านไปแขง่ในฐานะทีมเยือนหรือไม ่

 1) ตดิตาม    2) ไมไ่ด้ตดิตาม (ข้ามไปตอบสว่นท่ี 4.7) 

4.6.4.1 ในกรณีท่ีติดตาม ทา่นใช้พาหนะอะไรในการเดนิทางไปชมการแขง่ขนัท่ีสนามอ่ืนๆ บอ่ย

ท่ีสดุ (เลือกข้อเดียว) 

   1) ไปเองโดยรถส่วนตวั  2) ไปกบัเพ่ือนโดยรถสว่นตวัของเพ่ือน/คนรู้จกั  
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 3) ไปเองโดยรถทวัร์/รถบสั  4) ไปกบัรถทวัร์/รถบสัของสโมสร 

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

4.7 ทา่นมีคา่ใช้จา่ยอะไรบ้างในการเป็นแฟนคลบัของทีมสโมสรฟตุบอลไทยลีก (เลือกได้หลายข้อ) 

 1) ตัว๋เข้าชมการแขง่ขนั  2) ของท่ีระลกึ (เช่น หมวก เสือ้ สตกิเกอร์)  3) 

เบียร์    

 4) อาหาร/เคร่ืองดื่ม  5) ส่ือสิ่งพิมพ์ของสโมสร     6) คา่

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

4.8 ทา่นเคยเลน่พนนัทีมโปรดในฟตุบอลไทยลีกของท่านหรือไม่  

  1) เคยเลน่   2) ไมเ่คยเลน่ (ข้ามไปตอบหวัข้อท่ี 5) 

4.8.1 หากทา่นเลน่พนนัทีมโปรดในฟุตบอลไทยลีกของท่าน ทา่นเล่นแบบใด 

 1) แทงกบัโต๊ะบอล   2) พนนักบัเพ่ือน     3) พนนัในกลุม่แฟน   

 4) เลน่แบบ Online   5) อ่ืนๆ..................... 
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ส่วนที่ 5 การเล่นพนันฟุตบอล 

5.1 ทา่นเคยเลน่การพนนับ้างหรือไม ่(การพนนัทกุชนิด)  

 1) เคย   2) ไมเ่คย (ข้ามไปตอบส่วนท่ี 6) 

5.2 ในกรณีท่ีทา่นเล่นหรือเคยเลน่การพนนั ทา่นเคยเลน่การพนนัชนิดใดบ้าง (โปรดเรียงล าดับ ใส่

หมายเลข 1-3) 

 1) ไพ ่  2) ลอตเตอร่ี   3) หวยใต้ดิน  4) พนนับอล   5) มวย

  6) สนกุเกอร์  7) แทงม้า(สนามม้า)  8) ตู้ม้า/ตู้สล๊อต  9) ไก่ชน  10) 

บัง้ไฟ   11) อ่ืนๆ......................  

5.3 ทา่นเร่ิมเลน่การพนนัตัง้แตอ่ายเุทา่ใด ...........  ปี 

5.4 ปัจจบุนัทา่นเล่นการพนนับอ่ยแคไ่หน 

 1) ทกุวนั     2) สปัดาห์ละ1-2 ครัง้    3) เดือนละ 1-2 ครัง้  

  4) ปีละ1-2 ครัง้  5) ตามโอกาส (เชน่ เม่ือไปเท่ียวกบัเพ่ือน/ครอบรัว,แขง่เรือ)

  6) อ่ืนๆ....................... 

5.5 ทา่นเคยเลน่พนนัฟตุบอลหรือไม่ 

 1) เคย    2) ไมเ่คย (ข้ามไปตอบส่วนท่ี 6) 

5.6 ทา่นเร่ิมเลน่พนนัฟตุบอลตัง้แตอ่ายเุท่าใด ............... ปี  

5.7 ปัจจบุนัทา่นเล่นพนนัฟตุบอลบอ่ยแคไ่หน 

 1) ทกุวนั     2) สปัดาห์ละ1-2 ครัง้    3) เดือนละ 1-2 ครัง้   

 4) ตามโอกาส  5) อ่ืนๆ....................... 

5.8 ทา่นเลน่พนนัฟตุบอลในวงเงินเฉล่ีย (ตอ่การแทงหนึง่ครัง้ซึง่อาจมีหลายคู)่ ครัง้ละ...............บาท   

5.8.1 กรณีท่ีเล่นได้ วงเงินเฉล่ียท่ีได้ (ตอ่การแทงหนึง่ครัง้ซึง่อาจมีหลายคู)่ครัง้ละ..............บาท  
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5.8.2 กรณีท่ีเล่นเสีย วงเงินเฉล่ียท่ีเสีย (ตอ่การแทงหนึง่ครัง้ซึง่อาจมีหลายคู)่ครัง้ละ.............บาท 

5.9 ทา่นนิยมเลน่พนนัฟตุบอลในรูปแบบใด (โปรดเรียงล าดับ ใส่หมายเลข 1-3) 

  1) เลน่เองท่ีโต๊ะบอล   2) โทรศพัท์แทงผา่นเดก็เดนิโพย/เพ่ือน/คนรู้จกั  

 3) เลน่กนัเองกบักลุม่เพ่ือน/เพ่ือนท่ีทํางาน  4) เลน่แบบ Online   

 5) อ่ืนๆ ……………………………. 

5.10 ทา่นนิยมเลน่พนนัฟตุบอลแบบใดมากท่ีสดุ (เลือกข้อเดียว) 

 1) บอลลีก     2) บอลถ้วย (เชน่ แชมเปีย้นลีก/ยโูรป้าลีก/AFC)  

 3) บอลทวันาเม้นต์ (เชน่ ฟตุบอลโลก/ฟตุบอลยโูร) 

5.11 ทา่นนิยมเลน่พนนัฟตุบอลลีกใด (โปรดเรียงล าดับ ใส่หมายเลข 1-3) 

 1) พรีเมียร์ลีก องักฤษ  2) ลาลีกา สเปน   3) กลัโชซี่รีอา อิตาลี

 4) บนุเดสลีกา เยอรมนั  5) Ligue 1 ฝร่ังเศส   6) ไทยพรีเมียร์ลีก 

7) ยามาฮา่ลีกวนั (ดวิิชัน่2) ) อ่ืนๆ ……………………… 

5.12 ในแตล่ะครัง้ท่ีเลน่ ข่าวสารแวดวงฟตุบอล ราคาตอ่รอง สําคญัหรือไม ่ในการตดัสินใจเลือกเลน่

ทีมนัน้ๆ     

 1) ไมสํ่าคญั     2) สําคญัอยูบ้่าง   3) สําคญัมากท่ีสดุ 

5.13 ทา่นตดิตามข้อมลูขา่วสารเพ่ือใช้ในการเลน่พนนัฟุตบอลผา่นช่องทางใด (โปรดเรียงล าดับ ใส่

หมายเลข1-3) 

 1) หนงัสือพิมพ์     2) โทรทศัน์       3) วิทย ุ      4) อินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์/โน้ตบคุ  

5) โทรศพัท์มือถือ/แทปเล็ต  6) เพ่ือน/คนรู้จกั/เดก็เดนิโพย   7) อ่ืนๆ............................ 

5.14 ทา่นตดิตามชมการแขง่ขนัของทีมที่ท่านเล่นพนันหรือไม ่ 

 1) ตดิตาม    2) ไมต่ดิตาม (ข้ามไปตอบข้อ 5.15) 
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5.14.1 ในกรณีท่ีตดิตาม ทา่นตดิตามผา่นชอ่งทางใด (โปรดเรียงล าดับ ใส่หมายเลข 1-3) 

 1) ชมการแขง่ขนัในสนาม    2) ร้านอาหาร/ผบั/บาร์  

 3) Cable TV (เชน่ True visions,CTH,WeTV)  4) Internet ท่ีบ้านหรือหอพกั  

 5) ดผูา่นมือถือ     6) โต๊ะพนนับอล  

 7) ลานเบียร์หรือลานห้างสรรพสินค้าท่ีมีการถ่ายทอดคูสํ่าคญั เชน่ ศกึวนัแดงเดือด 

 8) อ่ืนๆ…………………… 

5.15 โดยเฉล่ียทา่นใช้เวลาในการเลน่การพนนัฟตุบอลไปเทา่ใด ................ชัว่โมง...............นาที 

 

ส่วนที่ 6 ความคิดเหน็เก่ียวกับการพนันบอล 

6.1 ทา่นคิดวา่การเลน่พนนัฟตุบอลเป็นปัญหาสงัคมหรือไม ่

  1) เป็น   2) ไมเ่ป็น 

6.2 การเลน่พนนัก่อให้เกิดผลกระทบด้านใดหรือไม ่(เลือกได้หลายข้อ) 

 1) ไมก่่อให้เกิดผลกระทบใดๆ   2) การเงิน    3) การ

ทะเลาะเบาะแว้ง  

 4) อาชญากรรม     5) ประสิทธิภาพการทํางาน/การเรียน  

 6) ปัญหาสขุภาพ    7) อ่ืนๆ.................. 

6.3 ทา่นเห็นด้วยหรือไมท่ี่จะให้มีการเปิดพนนัฟตุบอลแบบถกูกฎหมาย (เหมือนกาสิโนพร้อมมี

ใบอนญุาต) 

 1) เห็นด้วย   2) ไมเ่ห็นด้วย 

  


