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บทคัดย่ อ
การศึกษาปรากฏการณ์ “พนันบอล” ในฐานะส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมแฟนบอลซึ่งเป็ นกิจกรรม
ระดับ ชี วิ ต ประจํ า วัน ในบริ บ ทของชี วิ ต สมัย ใหม่ ใ นสัง คมไทย นอกจากจะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ระบบ
ความสัมพันธ์และอํานาจการเมืองในสังคมสมัยใหม่ ยังช่วยสร้ างความเข้ าใจที่มีตอ่ กระบวนการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ไปกับวัฒนธรรมแฟน การบริโภคสื่อและฟุตบอล ตลอดจนเส้ นทางเข้ าสู่วงการพนัน
ของเยาวชนและผู้เล่นกลุม่ ผู้ชายวัยทํางาน โครงการวิจยั “ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก” นี ้ เสนอให้ พิจารณา
พนันบอลและฟุตบอลไทยลีกในฐานะที่เป็ นปรากฏการณ์วฒ
ั นธรรมที่เกี่ยวข้ องพัวพันไปกับปฏิบตั ิการ
ความหมาย และระบบความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้ อนของอุตสาหกรรมฟุตบอล วัฒนธรรมแฟนและธุรกิจสื่อ
การกีฬา ที่ก่อตัวขึ ้นมาอย่างมีนยั สําคัญตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 คําถามสําคัญของการวิจยั คือ ใครคือแฟน
บอลไทยลีก บรรดานักพนันบอลพวกเขาคือใครกัน? แบบแผนการดําเนินชีวิตของพวกเขาเป็ นอย่างไร?
พนันบอลเกี่ยวข้ องพัวพันไปกับชีวิตประจําวันของพวกเขาอย่างไร?
หัวหน้ าโครงการได้ ออกแบบการทํางานระหว่างทีมวิจัยในชุดโครงการนีซ้ ึ่ งแยกวิธีการวิจัย
ออกเป็ น 2 ส่วนคือ 1. การวิจยั สํารวจ (Survey Research) ซึ่งมุ่งเน้ นศึกษาภาพกว้ างระดับโครงสร้ าง
ภูมิหลังทางสังคม แบบแผนการใช้ ชีวิต การบริ โภคฟุตบอล ตลอดจนการเล่นพนันบอลของแฟนบอล
ไทยพรี เมียร์ ลีก (อายุระหว่าง 15-40 ปี ) 2. การวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnographic Research)
2 โครงการซึ่งเน้ นศึกษาผ่านชีวิต วัฒนธรรม ในระดับชีวิตประวําวัน คือ 2.1 การวิจยั เรื่ อง “วัฒนธรรม
แฟนบอลไทยในมิติของการพนันและการบริ โภค” เน้ นพื ้นที่ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล และ 2.2 การ
วิจยั เรื่ อง “ฟุตบอล วัยรุ่ น การพนัน และวัฒนธรรมความเป็ นชาย” เน้ นพื ้นที่ในเมืองเชียงใหม่ โดยมี
ระยะเวลาดําเนิน งานของชุดโครงการวิจัยนี ร้ วมทัง้ สิน้ 1 ปี ระหว่าง 1 มีนาคม 2558- 30 เมษายน
2559
1. โครงการวิจยั สํารวจ โดยใช้ แบบสอบถามจํานวน 400 ชุดในพืน้ ที่ 5 สนาม คือ 1. สนาม
SCG Stadium – เมืองทองธานี 2. สนาม PAT Stadium – การท่าเรื อ-คลองเตย 3. สนาม I-Mobile
Stadium – บุรีรัมย์ 4. สนาม United Stadium – เชียงราย และ 5. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
– เชียงใหม่ ผลจากการศึกษาพบว่า ปรากฏการณ์ฟุตบอลไทยคือพื ้นที่วฒ
ั นธรรมใหม่ที่ก่อตัวขึ ้นและ
ช่วยให้ เราเห็นความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสความนิยม
ในฟุต บอลไทยในช่วง 6-7 ปี ที่ ผ่านมา นอกจากจะสะท้ อนให้ เห็ นถึง พัฒ นาการของอุตสาหกรรม
ฟุตบอลในสังคมไทย ยังช่วยให้ เราเห็นและสามารถติดตามการขยายตัวเพิ่มขึ ้นของคนกลุ่มใหม่ คือ
ก

เยาวชนและชายวัยทํางาน ที่ อาจจะเรี ยกว่า “ชนชันใหม่
้
” ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง มีรายได้
ระดับกลาง (คือระหว่าง 1- 20,000 บาท) ทํางานในระบบ พวกเขาคือแฟนบอลกลุ่ม ใหญ่ ที่บริ โภค
ฟุตบอลไทยภายใต้ สภาพสังคมที พวกเขากําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติอตั ลักษณ์ทงจากชี
ั้
วิต ประจําวัน
และชีวิตการงานในระบบสมัยใหม่ ความสัมพันธ์เชิงชุมชนแบบจารี ตลดลง การเดินทางโยกย้ ายถิ่นมี
อัตราเร่งมากขึ ้นจนถึงการถูกเบียดขับจากการเข้ าสูพ่ ื ้นที่สาธารณะและการงานของผู้หญิงที่ปัจจุบนั ก็มี
โอกาสมากขึ ้น กลุม่ ชายไทยเหล่านี ้จึงต้ องการพื ้นที่ทางสังคมใหม่ๆ สําหรับแสดงตัวตนเพื่อยืนยันและ
คํ ้าจุนสภาวะวิกฤติอตั ลักษณ์นี ้ และหนึง่ ในพื ้นที่ทาสังคมนันก็
้ คือ “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยลีก”
2. การวิจยั เรื่ อง “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิติของการพนันและการบริ โภค” ซึ่งมุ่งศึกษาการ
บริ โภคฟุตบอลของแฟนบอลไทยและการพนันทายผลฟุตบอลในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ โภค
โดยศึกษาจากแฟนสโมสรฟุตบอลไทยเพศชาย ช่วงอายุประมาณ 21-40 ปี ในพืน้ ที่กรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล ช่วงฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก 2558 โดยใช้ ข้อมูลจากการสังเกตอย่างมีส่วน
ร่ วม, การสัมภาษณ์ , และข้ อมูลจากเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง ผลการศึกษาพบว่า การบริ โภคฟุตบอลไทย
ต่างไปจากการบริ โภคฟุตบอลต่างประเทศในยุคก่อนหน้ าที่เป็ นการบริ โภคผ่านการ “ดู” เป็ นหลัก โดย
การบริ โภคฟุตบอลไทยนัน้ เป็ นการบริ โภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของท้ องถิ่น, ชุมชนรู ปแบบใหม่,
พื ้นที่ของผู้ชาย, และพื ้นที่ของการแสดงออก ซึ่งเป็ นผลมาจากอุปสงค์ทางสัง คมของเพศชาย-ชนชัน้
กลางระดับล่าง-วัยทํางานซึ่งเป็ นกลุ่ม ผู้บริ โภคฟุตบอลไทยกลุ่มหลัก ในส่วนของการพนันฟุตบอล
พบว่าแฟนบอลไทยเพียงส่วนน้ อยเท่านันที
้ ่เล่นพนันฟุตบอล และกลุ่มที่เล่นพนันก็มกั จะเป็ นการเลือก
พนันอย่างไม่เป็ นไปตามอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่นเล่นพนันเฉพาะสโมสรที่ตนเองเป็ นแฟนบอล
ข้ อค้ นพบดังกล่าวนํามาสู่ข้อเสนอของงานวิจยั นี ้ว่า สําหรับแฟนบอลไทยแล้ ว การพนันฟุตบอลเป็ น
กิจกรรมที่ถกู เบียดขับให้ อยู่ที่ชายขอบของการบริ โภค เพราะวิถีการบริ โภคฟุตบอลของแฟนบอลไทย
นันเป็
้ นไปในทางที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ทางสังคมแบบอื่นมากกว่า
3. การวิจยั เรื่ อง “ฟุตบอล วัยรุ่ น การพนัน และวัฒนธรรมความเป็ นชาย” ซึ่งเน้ นศึกษากลุ่ม
วัยรุ่นอายุระหว่าง 15-20 ปี ในพื ้นที่เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การเล่นพนันบอลของวัยรุ่น แท้ จริ ง
แล้ วเกี่ยวข้ องกับสภาพสังคมสมัยใหม่ที่เน้ นการแข่งขัน มีระบบความสัมพันธ์ที่ม่งุ เน้ นและหล่อหลอม
ให้ ผ้ คู นมีความเป็ นปั จเจกชนสูง การที่วยั รุ่นเลือกการบริ โภคฟุตบอลในแบบต่างๆ เพื่อสร้ างความเป็ น
กลุม่ ชุมชนเพื่อน และหลีกหนีออกจากความน่าเบื่อหน่ายในชีวิตประจําวัน แสดงให้ เห็นถึงการปรับให้
การเล่นพนันบอล ซึง่ สําหรับวัยรุ่นเป็ นกิจกรรมที่มีความเป็ นปั จเจกสูง ถูกนํามาใช้ ในความหมายที่ตา่ ง
ไปจากเดิม เหตุปัจจัยเหล่านี ้อาจบอกได้ ว่า อะไรคือปั จจัยที่ทําให้ การเล่นพนันบอลยังคงอยู่ในวิถีชีวิต
ของวัยรุ่น ทว่า การเล่นพนันบอลของวัยรุ่นก็ไม่ได้ เป็ นปั ญหาในตัวของมันเอง แต่มนั เริ่ มเป็ นปั ญหาเมื่อ
ข

ขาดการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการควบคุมที่ ดีนัน้ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาคือกลไก
สําคัญหลักที่ต้องกํากับดูแล
ฟุตบอลคือกี ฬ าที่เ กิดขึน้ มาเพื่ อตอบสนองต่อความเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ ในสัง คมไทยยุค
ปั จจุบนั วัฒนธรรมแฟนบอล ก่อตัวขึ ้นอย่างสร้ างสรรค์ และกลายมาเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตประจําวันของ
ผู้ค นชนชัน้ ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม วัย รุ่ น คนหนุ่ม สาววัย ทํ า งาน ที่ ชี วิ ต ประจํ า วัน ถูก กํ า หนดด้ ว ย
ตารางเวลาและพื น้ ที่ ทํ า งานอย่ า งเคร่ ง ครั ด ในสัง คมเมื อ ง กิ จ กรรมช่ ว งวัน หยุด สุด สัป ดาห์ จึ ง มี
ความสําคัญและมีความหมายอย่างยิ่งในชีวิตของพวกเขา ข้ อเสนอสําคัญของชุดโครงการวิจยั นี ้ก็คือ
วัฒนธรรมแฟนและการบริ โภคกีฬาคือความบันเทิงในพื ้นที่สาธารณะใหม่ อัน พัฒนาควบคูไ่ ปกับการ
สร้ างสรรค์พืน้ ที่ วัฒ นธรรมใหม่ วิถีการดําเนินชี วิตใหม่ๆ ที่ แสดงปฏิบัติการผ่านสื่อสัง คมออนไลน์
วัฒนธรรมดิจิ ตอล ที่แพร่ กระจายและเข้ าถึงกันได้ ง่ ายในปั จ จุบั น ในแง่นีก้ ารเล่นพนันทายผลการ
แข่งขันฟุตบอลหรื อที่เรี ยกกันสัน้ ๆ ว่า “พนันบอล” จึงเป็ นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกี ฬาฟุตบอลที่
เติบโตขึ ้น เป็ นส่วนหนึ่งที่ไม่ควรมองแยกขาดออกจากวัฒนธรรมแฟนบอลไทย และไม่ควรนําเอาอคติ
หรื อมิตเิ ชิงศีลธรรมมาตัดสิน แต่ทว่า เราควรเริ่มพยายามทําความเข้ าใจว่า พนันบอลเป็ นส่วนหนึ่งของ
วิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนกลุม่ ใหม่ที่ก่อตัวขึ ้นในสังคม นับจากปี พ.ศ. 2552 มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สําคัญเมื่อเริ่ มมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ ลีก และการบริ โภคฟุตบอลต่างประเทศ
ผ่านสื่อโทรทัศน์คอ่ ยๆ คลี่คลาย ไปสู่การรวมกลุ่มเป็ นแฟนบอล (ไทยลีก) ตัวจริ งที่ติดตามเชียร์ ทีมรัก
และนักเตะในสนามแข่งขัน กระบวนการทางวัฒนธรรมดังกล่าวมีส่วนอย่างสําคัญต่อการเบี่ยงเบน
ความสนใจในกลุ่ม แฟนบอลวัยรุ่ นให้ ออกห่างจากการเล่นพนันบอลได้ มากขึน้ สําหรั บกลุ่ม วัยรุ่ น
เป็ นไปได้ ว่าการเข้ าสู่อาชีพ นักฟุตบอล หรื อการส่งเสริ มให้ ฟุตบอลลีกของประเทศไทยเติบโตอย่าง
มัน่ คง เป็ นอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพ อาจจะสามารถช่วยป้องปรามปั ญหาการเข้ าสู่วงการพนันบอลของ
กลุม่ วัยรุ่นได้ ด้ วยเหตุนี ้ การแข่งขันฟุตบอลอาชีพและการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอล นอกจากจะ
เป็ นกลไกช่วยปลูกฝั งวัฒนธรรมแฟน การร่ วมชมเชียร์ ที่ทําให้ ผ้ ชู มได้ มีส่วนร่ วมในสนาม ได้ เชียร์ บอล
อย่างสร้ างสรรค์ ยังอาจจะช่วยสร้ างภูมิป้องกัน หรื อการหลงทางเข้ าสู่วงการพนันบอลของวัยรุ่น พร้ อม
กันนัน้ การส่งเสริมให้ อาชีพนักฟุตบอลเป็ นอาชีพที่ก้าวหน้ าและมัน่ คง ด้ วยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนหลายภาคส่วน ยังจะช่วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ วยั รุ่ นมีความ
กระหายอยากที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็ นนักฟุตบอลอาชีพ ซึ่งการมุ่งความสนใจไปอยู่ที่การเล่นฟุตบอล
การฝึ กซ้ อมอย่างมีเป้าหมาย เพื่อมุ่งไปสู่การเป็ นนักเตะอาชีพและการได้ รับใช้ ชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็ น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการฟุตบอล ยังถือเป็ นการส่งเสริ มและพัฒนาเยาวชนไทยอย่างสร้ างสรรค์
และยัง่ ยืน
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1
บทนา
วสันต์ ปั ญญาแก้ ว
1.1 ประเด็นปั ญหาของการวิจัย
นับจากต้ นทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา ฟุตบอลอาชีพและธุรกิจกีฬาฟุตบอลก่อตัวขึ ้นอย่างเฟื่ อง
ฟูและเป็ นที่ นิยมอย่างแพร่ ห ลายในสัง คมไทย ทัง้ การติด ตามชมการถ่ายทอดสดเกมการแข่ง ขัน
ฟุตบอลจากต่างประเทศ เช่น พรี เมียร์ ลีกอังกฤษ (English Premiere League) ที่มีมาก่อนหน้ านันกว่
้ า
2 ทศวรรษ และการติดตามชมเชียร์ เกมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก (Thai Premiere League)
ในกรณีของ ไทยพรี เมียร์ ลีกกระแสความนิยมที่มีตอ่ เกมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยนี ้ริ เริ่ ม
ขึ ้นอย่างจริ งจังในปี 2552 เมื่อสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ จดั ตัง้ “บริ ษัทไทยพรี เมียร์ ลีก” เพื่อ
ดําเนินการจัดการรายการแข่งขันฟุตบอลอาชีพให้ ได้ มาตรฐานตามข้ อกําหนดของสมาพันธ์ ฟุตบอล
แห่งเอเชีย (The Asian Football Confederation) และการจัดตังสโมสรฟุ
้
ตบอลโดยเฉพาะในหัวเมือง
ใหญ่ต่างจังหวัด ซึ่งมักจะบริ หารจัดการโดยนักการเมืองท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ในปี ที่ผ่านมา (คือ พ.ศ.2556)
สถิติเกี่ ยวกับจํานวนผู้เข้ าชมการแข่งขัน หรื อแฟนบอลของ “ไทยพรี เมียร์ ลีก” ตามสนามแข่งของทีม
สโมสรทั่วประเทศ 18 ทีม พบว่ามี ถึง 1,410,355 คน ในจํานวนนีย้ ัง ไม่รวมจํ านวนผู้ชมแฟนบอลที่
ติดตามชมเชียร์ อยู่ “ทางบ้ าน” ผ่านรายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันที่จะมีอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 2-4
คู่ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11, True Visions และ Siam Sport TV ซึ่งโดยประมาณไม่น่าจะตํ่ากว่า
เท่าตัวของจํานวนผู้ชมในสนาม หรื อราวๆ 1-2 ล้ านคน เป็ นอย่างน้ อย
ฟุตบอล กลายเป็ นกีฬาและสินค้ ายอดนิยมของกลุ่มคนจํานวนไม่น้อย และเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการบริ โภคสื่อ ข่าวสาร และการดําเนินธุรกิจ กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวพัน ใน
สังคมทุนนิยมสมัยใหม่ เช่น การรวมตัวเข้ าชมเกมการแข่งขันและดําเนิน กิจกรรมของแฟนคลับสโมสร
ฟุตบอล (ทังไทยและต่
้
างประเทศ) การจัดรายการเกมแข่งขันฟุตบอลภายในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน เพื่อน
ร่วมสถาบัน หรื อระหว่างสถาบันการศึกษา และการเล่นพนันทายผลการแข่งขัน หรื อ ที่เรี ยกกันติดปาก
ว่า “พนันบอล” ทังหมดทั
้
งมวลอาจเรี
้
ยกได้ ว่าเป็ น “วัฒนธรรมฟุตบอล” (Football culture) ที่ปัจจุบนั
นอกจากจะกลายมาเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตประจําวันของผู้คนโดยเฉพาะวัยรุ่น คนหนุ่มสาวในสังคมไทย
ยัง ถื อ เป็ นปรากฏการณ์ วัฒ นธรรมที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ปฏิ บัติ ก ารและความหมายที่ ซับ ซ้ อ นของ
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อุตสาหกรรมฟุตบอลและธุรกิจสื่อ (โดยเฉพาะโทรทัศน์) ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมการ
เมืองไทยถูกผนวกเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบเศรษฐกิจโลกาภิวตั น์
ในสังคมสมัยใหม่ ด้ านหนึ่งชีวิตของคนเรากลายเป็ นส่วนหนึ่งของ “ชุมชนโลก” มากขึ ้น ทว่า
อีกด้ านหนึ่ง ก็ต้องเผชิญกับกิจกรรมจําเจซํ ้าซาก น่าเบื่อหน่ายจาก “สินค้ า” ระบบงานบริ การที่ม่งุ เน้ น
ความเป็ นมาตรฐานมากขึน้ การทํางานภายใต้ ระบบบริ ษัทการบริ หารงานสมัยใหม่ หรื อการทํางาน
ภายใต้ ระบบการผลิตแบบโรงงาน ชีวิตพนักงานบริ ษัทคนทํางานในระบบกลับถูกพันธนาการและตก
อยูภ่ ายใต้ ภาวะไร้ อํานาจมากขึ ้น ฉะนันการที
้
่ผ้ คู นจะแสวงหากิจกรรมสร้ างชีวิตวัฒนธรรมเพื่ อทดแทน
ไม่ให้ ตนเองรู้ สึกแปลกแยกไร้ ชีวิตความเป็ นคน มากไปกว่าจุดที่มนุษย์จะทนต่อไปได้ ผ่านการบริ โภค
การเล่นพนัน เข้ าร้ านดื่มกิน สุงสิงกับเพื่อนฝูง เซ็กส์และผู้หญิงในผับบาร์ จึงอาจกลายเป็ นหนทางหนึ่ง
ที่จะช่วยเยียวยารักษาใจได้ บ้างเช่นกันในสังคมไทยยุคปั จจุบนั ในบริ บทของวัฒนธรรมฟุตบอล การ
เป็ นแฟนบอลและนักพนันบอล ไม่เ พียงต้ องอาศัยทักษะความสามารถในการวิเคราะห์จัดการกับ
“ข่ า วสาร” มากมายมหาศาลที่ ถูก ส่ ง ผ่ า นมาทางสื่ อ สมัย ใหม่ ใ นแต่ล ะวัน ทว่ า การได้ ร่ ว มแชร์
ประสบการณ์สงั คมต่างๆ ไปกับกลุ่มเพื่อนในเครื อข่ายชุมชนแฟนบอล นักพนัน บอล (ทังแบบออนไลน์
้
และออฟไลน์) นอกจากจะเป็ นกิจกรรมการลงทุนที่ท้าทาย ยังมีความหมายทางสังคมอย่างยิ่งยวดกับ
การได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของ “ชุมชนแฟนบอล” ดูเหมือนว่าในสังคมไทยยุคปั จจุบนั การดําเนินชีวิต
ของผู้คนมีแนวโน้ มที่จะถูกกระบวนการเชิงสถาบันต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรมและธุรกิจสื่อหล่อหลอม
ให้ กลายเป็ นปั จเจกชนที่ดูเหมือนจะไร้ สติ ไร้ อํานาจที่จะจัดการชีวิตตนเองมากยิ่งขึน้ ทว่าในระดับ
ชีวิตประจําวัน การเล่นพนันบอลและวัฒนธรรมแฟนบอลนี่เอง ที่น่าจะกลายเป็ นพื ้นที่ทางสังคมเป็ น
“ประชาสังคมใหม่” ของกลุ่มผู้ชาย ที่พยายามจัดการกับอํานาจที่ตวั เองถูกรื อ้ ถอนออกไป พยายามที่
จะกําหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเองขึ ้นใหม่
กล่าวได้ ว่า ฟุตบอลนัน้ คือส่วนหนึ่งของ “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” (culture industry) คือ
ธุรกิจผลิตสินค้ า เสมือน “ตลาด” ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงสังคมไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก และในตัว
ของมันเองก็เป็ นพื ้นที่ที่ทําให้ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังในสั
้ งคมไทยและในสังคมโลก
ในบริ บทของชี วิตที่ ผ้ ูคนในโลกสมัยใหม่ส่วนใหญ่ ถูกกํ าหนดด้ วยเวลา พนันบอลในตัวของมันเอง
นอกจากจะเป็ นอุตสาหกรรมอย่างหนึง่ การเล่นพนันบอลของผู้คนจึงสลับซับซ้ อน กล่าวคือเป็ นชีวิตใน
สัง คมสื่ อและการบริ โภคสื่ อในยุคโลกาภิ วัตน์ ทัง้ กลุ่ม แฟนบอลและนักพนันบอล ไม่เพี ยงแต่ต้อง
ติดตามข่าวสารในแวดวงกี ฬ าฟุตบอล ทว่าจํานวนไม่น้อยต้ องลงทุน บริ โภคทัง้ ข่าวสารและสินค้ า
วัฒนธรรมสมัยนิยม เช่น สินค้ าของสโมสรฟุตบอล ค่าสมัครสมาชิกสโมสรฟุตบอล ตลอดจนค่าบริ การ
อินเตอร์ เ น็ตรายเดือน ค่าสมาชิกโทรทัศน์ ระบบบอกรั บ (Pay TV) เพื่อที่ จ ะได้ ติดตามชมการ
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ถ่ายทอดสด ผลการแข่งขัน การวิเคราะห์ของกูรู การติดตามแนวโน้ มราคาพนันขันต่อ (ผ่านรายการ
วิเคราะห์เจาะลึก) ที่ไม่ต่างไปจากราคาขึ ้นลงของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ในแง่นี ร้ ะบบและเครื อข่าย
ของการเล่นพนัน บอลจึง ซับซ้ อนพอๆ กับ ระบบตลาดเงิ น ที่ ดําเนินไปในระดับข้ า มชาติ เราจะไม่
สามารถเข้ าใจ “ระบบการพนัน” นี ้ได้ หากยังคงคิดอยู่ในระดับชาติ งานศึกษาของ วสันต์ ปั ญญาแก้ ว
และคณะ (2557) ก่อนหน้ านี ้ชี ้ให้ เห็นว่า พนันบอล คือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ ้นควบคู่ไปกับ
ความนิยมที่ผ้ คู นมีตอ่ กีฬาฟุตบอลและการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลในสังคมไทย การพนันชนิด
นีถ้ ื อเป็ นกิจ กรรมทางวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึน้ ควบคู่ไ ปกับการวิถีชีวิตสมัยใหม่ของผู้คนในสังคมไทย
กล่าวคือ พนันบอล เป็ นเรื่ องของผู้ชายกลุม่ หนึง่ ที่อาจจะเรี ยกว่าเป็ น “กลุ่มที่มีรายได้ ระดับกลาง-ค่อน
ลงไปถึงระดับล่าง” และยิ่งอุตสาหกรรมฟุตบอล ธุรกิจและการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศ
ไทย (คือ ไทยพรี เมียร์ ลีก ที่เริ่ มขึ ้นตังแต่
้ 5 ปี ที่แล้ ว) เป็ นที่นิยมได้ รับความสนใจ มีการพัฒนา เติบโต
และการลงทุนมากขึ ้น แนวโน้ มของการเล่นพนันบอล น่าจะยิ่งจํากัดวงแคบลงเรื่ อยๆ ในกลุ่มของผู้ชาย
วัยทํางาน อย่างไรก็ตามงานวิจยั โครงการดังกล่าว ยังไม่ได้ ศกึ ษาครอบคลุมไปถึงกลุ่มเด็กชายวัยรุ่ น
ตอนต้ นที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ซึง่ ถือเป็ นช่วงเวลาหัวเลี ้ยวหัวต่อที่สําคัญช่วงหนึง่ ของวัยรุ่น
การพิจารณาพนันบอลในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย ในฐานะที่
เป็ น “ปฏิบตั ิการ” หรื อกิจกรรมระดับชีวิตประจํ าวันที่มีความหมายยิ่งของกลุ่ม วัยรุ่ นและแฟนบอล
ชายไทย (อายุระหว่าง 15-40 ปี ) ไม่ว่าจะเป็ น การเล่นฟุตบอล วัฒนธรรมแฟนบอล (ซึ่งปั จจุบนั มัก
แสดงออกผ่านการใช้ ความรุ นแรง การแสดงความเป็ นชาย ในสนามแข่ง ขัน) การติดตามชมการ
ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขัน รวมจนไปถึงการเล่นพนันบอล จึงถือเป็ นประเด็นปั ญหาของการศึกษาวิจยั
ที่ท้าทายและน่าจะช่วยค้ นหาคําตอบ ความเข้ าใจใหม่ๆ เกี่ ยวกับนัยยะทางสังคม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง ของอุตสาหกรรมฟุตบอลและวัฒนธรรมแฟนบอล ตลอดจน วิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม
สมัยนิยมของวัยรุ่ น คนหนุ่มสาว ตลอดจนแบบแผนการดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคมไทยโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ชายวัยทํางาน กับการประกอบสร้ างและแสดงออกซึ่งความเป็ นชาย ในบริ บทของสังคมเมือง
สมัย ใหม่ ที่ ชี วิ ต เต็ ม ไปด้ ว ยความเสี่ ย ง ความไม่ แ น่ น อน และความเกี่ ย วข้ องพัว พัน ไปกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทังในระดั
้
บชาติและในระดับโลก
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิจยั สํารวจ ภูมิหลังทางสังคม (ครอบครัว) แบบแผนการใช้ เวลา และการบริ โภค
สื่อ ของแฟนบอลไทยที่มีพื ้นเพและกลุม่ อายุที่แตกต่างกัน (คือระหว่างกลุม่ วัยรุ่นที่ยงั ศึกษาเล่าเรี ยนใน
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สถานศึกษา อายุระหว่าง 15-20 ปี และกลุ่มคนหนุ่มสาววัยทํางาน อายุระหว่าง 21-40 ปี ที่ทํางาน
แล้ ว)
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบวิถีการดําเนินชีวิต แบบแผนการเล่นพนัน และการบริ โภคสื่อ ใน
กลุ่มแฟนบอล 2 กลุ่มดังกล่าว ว่ามีนยั สําคัญ หรื อสัมพันธ์ ไปกับการประกอบสร้ าง “ความเป็ นชาย”
และการนําเสนอตัวตนทางสังคม (ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวพัน และวัฒนธรรมการบริโภคฟุตบอล) ใน
สังคมไทยยุคปั จจุบนั
1.3 การออกแบบการวิจัย
โครงการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ หัวหน้ าโครงการ ได้ วางแผนและออกแบบการทํางานร่วมกัน ระหว่าง
ทีมวิจยั ในลักษณะของชุดโครงการวิจยั ซึง่ ประกอบไปด้ วยกิจกรรม 2 ส่วน 3 โครงการวิจยั ย่อยคือ
1.3.1 โครงการวิจัย
1.3.1.1 การวิจัยวิจัยสารวจ (Survey Research)
การวิจยั สํารวจภูมิหลังทางสังคม แบบแผนการใช้ ชีวิต การบริ โภคฟุตบอล ตลอดจนการเล่น
พนันบอลของแฟนบอลไทยพรี เมียร์ ลีก โดยในส่วนนี ้ดําเนินการโดย ผศ.ดร. วสันต์ ปั ญญาแก้ ว หัวหน้ า
โครงการ และผู้ชว่ ยนักวิจยั คือนางสาวปลายฟ้า นามไพร (ปั จจุบนั ศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาสังคม
วิทยาฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) มุ่งศึกษา ภูมิหลังทางสังคม แบบแผนการใช้ เวลา
และการบริโภคสื่อ ของกลุ่มแฟนบอลอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี โดยใช้ แบบสอบถาม เป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวม และกําหนดพื ้นที่เป้าหมายไว้ ดงั นี ้คือ 1. กรุงเทพและปริ มณฑล 2 สนาม 2.
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 1 สนาม และ 3. ภาคเหนือ 2 สนาม รวมใช้ กลุ่มตัวอย่างทังหมดประมาณ
้
400 ตัวอย่าง (ดูรายละเอียด ระเบียบวิธีวิจยั ในบทที่ 3)
1.3.1.2 การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic Research) 2 โครงการ คือ
1. การวิจัยเรื่ อง “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิติของการพนันและการบริ โภค” เน้ นพืน้ ที่ใน
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล (ดําเนินการโดย อาจินต์ ทองอยู่คง อาจารย์ประจํา คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
2. การวิ จัย เรื่ อ ง “ฟุต บอล วัย รุ่ น การพนัน และวัฒ นธรรมความเป็ นชาย” เน้ น พื น้ ที่ ใ น
เชียงใหม่-ลํ าพูนและเชี ยงราย (ดํ าเนิ นการโดยนักวิ จัย พงศกร สงวนศักดิ์ นักวิจัยประจําโครงการ
ศูนย์วิจยั และบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานรวมทังสิ
้ ้น 1 ปี คือ 1 มีนาคม 2558- 30 เมษายน 2559
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1.3.2 กิจกรรมการประชุมเสวนา/เสนอความก้ าวหน้ า
ระหว่างการทํางานวิจยั ภาคสนาม โครงการได้ จัดประชุมเสนอความก้ าวหน้ า เพื่อนําเสนอ
ผลงานให้ นกั ศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทัว่ ไปได้ รับฟั งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2 ครัง้ คือ ครัง้ ที่
1 งานเสวนาวิชาการ "ฟุตบอลไทยกับไทยศึกษา" ในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้ องประชุมชัน้ 4
อาคารปฏิบตั ิการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มีผ้ เู ข้ าร่ วมงานเสวนา 31 คน) โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปั ญญาแก้ ว นางสาวปลายฟ้า นามไพร (ผู้ช่วยนักวิจยั ) อาจารย์ ชาลินี
สนพลาย (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) พงศกร สงวนศักดิ์ (นักวิจยั ) และอาจินต์ ทองอยู่
คง (นักวิ จัยอาจารย์ ป ระจํ าคณะสัง คมวิท ยาและมานุษ ยวิ ท ยา มหาวิ ท ยาลัยธรรมศาสตร์ ) เป็ น
วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์ ผลงาน 2 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร จาก
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุ
รักษ์จากภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และครัง้ ที่ 2 การประชุมเสวนาวิชาการ นําเสนอผลการวิจยั “โครงการฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก
: การพนัน ความเป็ นชาย วัยรุ่น และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00
– 12.00 น. ณ. ห้ องประชุมชัน้ 4 ตึกปฏิบตั ิการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มีผ้ เู ข้ าร่วม
การประชุมเสวนา 40 คน) โดยมีหวั หน้ าโครงการคือ ผศ.ดร. วสันต์ ปั ญญาแก้ ว นักวิจยั 2 ท่านคือ
พงศกร สงวนศักดิ์ และอาจารย์อาจินต์ ทองอยูค่ ง เป็ นวิทยากรเสนอผลการศึกษาและรับฟั งข้ อวิจารณ์
จากผู้ทรงคุณ วุฒิ คือศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ จากภาควิช าประวัติศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยันต์ รัชชกูล จากคณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จากนันนั
้ กวิจยั (2 โครงการย่อย และ 1 โครงการวิจยั สํารวจ) ได้ แก้ ไขและส่ง (ร่ าง) รายงาน
ผลการวิจยั (ของแต่ละโครงการ) ให้ หวั หน้ าโครงการ นํามาเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
นําเสนอผลการศึกษา การตีความอภิปรายผลการวิจยั เกี่ยวกับวัฒนธรรมแฟน การบริ โภคฟุตบอล และ
ปรากฏการณ์พนันบอลในสังคมไทย
1.4 การนาเสนอผลการศึกษา
ผลการศึกษาจากชุดโครงการวิจยั นี ้นําเสนอในส่วนต่อจากนี ้ แยกออกเป็ นบทต่างๆ ดังนี ้
บทที่ 2 การกาหนดกรอบความคิด
เสนอบททบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานศึกษาที่ เกี่ ยวข้ องตลอดจนสรุ ปกรอบแนวคิดและ
แนวทางการศึกษาวิจยั ที่ชดุ โครงการวิจยั นี ้พัฒนาและใช้ ร่วมกันในการทํางานวิจยั ของทีมนักวิจยั
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บทที่ 3 วิธีการศึกษา
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจยั แนวทางการศึกษาวิจยั ของแต่ละโครงการ
ย่อย พื ้นที่และกรณีศกึ ษา ตลอดจนการทํางานวิจยั ในระดับปฏิบตั กิ าร
บทที่ 4 ฟุตบอลในสังคมไทย
นําเสนอ บริ บทประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและการแพร่ กระจายของกีฬาฟุตบอลในประเทศ
ไทย พัฒนาการของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ วัฒนธรรมแฟนและการบริ โภคฟุตบอลในสังคมไทย โดย
หัวหน้ าโครงการคือ ผศ. ดร. วสันต์ ปั ญญาแก้ ว
บทที่ 5 แฟนบอลไทยพรีเมียร์ ลีก
นําเสนอผลการวิจยั สํารวจ (โดย ผศ. ดร. วสันต์ ปั ญญาแก้ ว ) เน้ นเรื่ องภูมิหลังทางเศรษฐกิจ
และสังคมของแฟนบอลไทยพรี เมียร์ ลีก จากพืน้ ที่ 5 สนามแข่ง ขัน คือ 1. สนามยูไนเต็ด สเตเดี ้ยม
เชียงราย 2. สนามแพต สเตเดี ้ยม การท่าเรื อ -คลองเตย 3. สนามเมืองทอง ยูไนเต็ด นนทบุรี 4. สนาม
ไอโมบาย สเตเดี ้ยม บุรีรัมย์ และ 5. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ และการอภิปราย
ผลการวิจยั สํารวจเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม อาชีพ รายได้ การศึกษา และแบบแผนการใช้ ชีวิตช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์ การบริโภคสื่อ เป็ นต้ น
บทที่ 6 พนันบอลกับไทยพรีเมียร์ ลีก
นําเสนอผลการวิจยั สํารวจ (โดย ผศ. ดร. วสันต์ ปั ญญาแก้ ว ) เกี่ยวกับการเล่นพนันบอลของ
กลุ่ม แฟนบอลไทยลี ก จากพื น้ ที่ 5 สนามแข่ ง ขัน (ดัง กล่า วข้ า งต้ น ในบทที่ 2) และการอภิ ป ราย
ความหมายและความสัมพันธ์ ระหว่างการเล่นพนันบอล ภูมิหลังทางสังคมและแบบแผนการใช้ ชีวิต
ของแฟนบอลไทย รู ปแบบการเล่นพนันบอล ตลอดจนความคิดเห็นของแฟนบอลไทยเกี่ ยวกับเรื่ อง
พนันบอลในสังคมไทย
บทที่ 7 วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิตขิ องการพนันและการบริโภค
นําเสนอผลการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา (โดย อาจินต์ ทองอยู่คง) ซึ่งมุ่งศึกษาวัฒนธรรม
แฟนบอลไทย (จากพื น้ ที่ ในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล โดยเฉพาะจากกรณี ศึกษากลุ่มแฟนบอล
สโมสรการท่า เรื อ เอฟซี แ ละเชี ย งรายยูไ นเต็ด ในกรุ ง เทพฯ) และตํ า แหน่ง แห่ง ที่ ข องการพนัน ใน
วัฒนธรรมแฟนบอลไทย มุง่ ตีความพนันบอลในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริ โภคฟุตบอล
ในสังคมไทย
บทที่ 8 ฟุตบอล วัยรุ่น การพนัน และวัฒนธรรมความเป็ นชาย
นําเสนอผลการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (โดย พงศกร สงวนศักดิ์) ซึ่งมุ่งศึกษาเกี่ ยวกับ
วัฒ นธรรมของกลุ่ม วัย รุ่ น (จากพื น้ ที่ แ ละกรณี ศึก ษาในเมื อ งเชี ย งใหม่ ) การใช้ ชี วิ ต การศึก ษา
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เปรี ยบเทียบระหว่างวัยรุ่น 2 กลุ่มจากสถานศึกษาที่มี สภาพแวดล้ อมและบริ บทที่แตกต่างกัน การเล่น
พนันบอล และการแสดงความเป็ นชาย
บทที่ 9 บทอภิปรายสรุป
นําเสนอข้ อสรุปผลการศึกษาจาก (โดยหัวหน้ าโครงการคือ ผศ. ดร. วสันต์ ปั ญญาแก้ ว ) การ
อภิปรายตีความทําความเข้ าใจวัฒนธรรมแฟน การบริ โภคฟุตบอล ปรากฏการณ์พนันบอล ในบริ บท
ของการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอล ธุรกิจสื่อการกีฬา การแข่งขันฟุตบอลอาชีพ และกระแสความ
นิยมที่ผ้ คู นมีต่อฟุตบอลทีมชาติไทย เพื่อ แสวงหาแนวทางการทําความเข้ าใจ ตลอดจนข้ อเสนอเชิง
นโยบายและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาวัยรุ่นกับพนันบอลในสังคมไทยยุคปั จจุบนั
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2
การกาหนดกรอบความคิด
วสันต์ ปั ญญาแก้ ว
2.1 ฟุตบอลศึกษา: การศึกษาฟุตบอลในเชิงสถาบันวัฒนธรรม
กําเนิดของฟุตบอลในอังกฤษ แต่เดิมคือเกมพื ้นบ้ านของชาวนาที่ก่อตัวขึ ้นราวๆ ศตวรรษที่ 14
ชีวิตของชาวนายุคกลางคือการดํารงชีพที่ถกู จํากัดด้ วย ”การเดินทาง/เคลื่อนที่ ” และความยากลําบาก
ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด กระนันก็
้ ตามวิถีชีวิตแบบสังคมชาวนาก็ยงั พอมี “เวลาว่าง” ให้ กบั พวก
เขาอยู่บ้าง ภายใต้ เงื่อนไขดังกล่าว การเล่นเกมเพื่อความบันเทิงประเภทหนึ่งที่เรี ยกว่า “folk football”
หรื อ “ฟุ ต บอลบ้ า น” ได้ ถื อ กํ า เนิ ด ขึน้ (Sandvoss 2003.) ฟุต บอล อาจถูก นํ า ไปเล่น เป็ นกี ฬ าใน
สถานศึกษาอันเก่าแก่ของอังกฤษคือ Eton ตังแต่
้ ปี 1519 ทว่า กว่าที่ “ฟุตบอลสมัยใหม่” จะพัฒนาขึ ้น
ในสถาบันการศึกษา ต้ องรอจนกว่า 3 ศตวรรษให้ หลัง กล่าวคือระหว่างศตวรรษที่ 18 ถึงศตวรรษที่ 19
การเล่นฟุตบอล ถือเป็ น “กีฬาสร้ างวินยั ” เป็ นกลไกเชิงสถาบัน เป็ นเครื่ องมือที่รัฐ ใช้ ดดั นิสยั และกํ า
หลาบลูกหลานของชนชันสู
้ งที่มกั แสดงพฤติกรรมนอกคอกและต่อต้ าน
กล่าวอีกอย่างหนึง่ ในบริบทของการเปลี่ยนผ่านเข้ าสูส่ งั คมทุนนิยมอุตสาหกรรม การสถาปนา
และพัฒนา “ฟุตบอลสมัยใหม่” ในสถานศึกษาของอังกฤษคือภาพสะท้ อนของสิ่งที่ นักสังคมวิทยา
Norbert Elias เรี ยกว่า “กระบวนการสร้ างความศิวิไลซ์ ” (civilizing process). ในแง่นี ้การปรับเปลี่ยน
และพัฒนากติกาและรู ปแบบการเล่นจาก “ฟุตบอลบ้ าน” มาเป็ น “ฟุตบอลสมัยใหม่” หรื อเกมของ
ชาวเมืองผู้ศิวิไลซ์ เช่นในวิทยาลัยอีตนั จึงเสมือนเป็ นส่วนหนึ่งของการดิ ้นรนของชนชันกระฎ
้
มพี
ุ ที่จะ
สถาปนาอํานาจนําและการสร้ างตัวตนใหม่ในสังคมอุตสาหกรรมทุนนิยม (ดูเพิ่มเติม ชาญ พนารัตน์
บทที่ 2 ใน ฟุตบอลไทย. วสันต์ ปั ญญาแก้ ว และคณะ บก. กรุ งเทพฯ. ศูนย์ศึกษาปั ญหาการพนัน.
2557 ด้ วย) ฟุตบอลสมัยใหม่ได้ ถือกําเนิดขึ ้นมาในสังคมอังกฤษ โดยมีการจัดตัง้ “สมาคมฟุตบอล”
(Football Association - FA) ขึ ้นในปี ค.ศ.1863 ทังนี
้ ้ก่อนหน้ านันราวๆ
้
2 ทศวรรษคือในปี ค.ศ.1842
ตัวแทนสถานศึกษา 14 แห่งได้ ริเริ่ มจัดเกมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างวิทยาลัยในเมือง Cambridge
และตกลงร่ วมกันที่จะใช้ กฎกติกาการเล่นฟุตบอลที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันเป็ นครัง้ แรก กระทัง่ มีการ
จัด ตัง้ “สมาคมฟุต บอล” ขึน้ ในปี ค.ศ.1863 ดัง กล่า ว กฎกติก าของสมาคมฟุตบอลอัง กฤษจึง ได้
กลายเป็ น “แม่แบบ” ของเกมการแข่งขันฟุตบอลสมัยใหม่นบั แต่นนมา
ั้
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ตังแต่
้ ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงกลางศตวรรษที่ 20 การขยายตัวของทุนนิยมเสรี และระบบ
เศรษฐกิจโลกผ่านการแผ่ขยายอํ านาจของอาณานิคมยุโรป โดยเฉพาะบทบาทของจักรวรรดินิยม
อังกฤษในฐานะเมืองแม่ของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม จึงยิ่งช่วยสนับสนุนฟุตบอลสมัยใหม่กลายเป็ น
กีฬายอดนิยมที่แพร่กระจายออกไปในยุโรปและทวีป ต่างๆ ทัว่ โลกอย่างรวดเร็ ว โดยกลุ่มพ่อค้ าเจ้ าของ
โรงงาน เจ้ าหน้ าที่อาณานิคม นักเดินทาง หรื อแม้ แต่แรงงานผู้อพยพ (จากอังกฤษ) ฟุตบอลสมัยใหม่
ดําเนินรอยตามระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่แพร่กระจายออกจากเกาะอังกฤษ ไปยังเวลส์ และยุโรป
อเมริ กาใต้ อาฟริ กา และเอเชีย การแพร่กระจายของฟุตบอลสมัยใหม่จากเมืองแม่ไปยังกลุ่มประเทศ
ต่างๆ ในเครื อจักรภพและอาณานิคมอังกฤษ จึงสะท้ อนถึงความสัมพันธ์และพัฒนาการที่เติบโตควบคู่
กันมา ระหว่างกีฬาฟุตบอลกับสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ กระทัง่ ฟุตบอลกลายมาเป็ นเกมกีฬาระดับ
โลกในปั จจุบนั
พัฒนาการของฟุตบอลสมัยใหม่ จากการเป็ นเกมกีฬาสมัยใหม่ (modern sport) เพื่อสร้ าง
ความศิวิไ ลซ์ในสถานศึกษา มาสู่การเป็ นเกมสินค้ าเพื่อความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจของ
มวลชน คนทํางาน ในบริบทของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านเข้ าสู่สงั คมสมัยใหม่ ในนัย
หนึ่งจึงสะท้ อนถึงการปฏิวัติอย่างถึงรากถึงโคนของระบบการทํางาน การใช้ เวลาว่าง และการเน้ น
ความเป็ นเหตุผล ดัง สะท้ อนผ่านกฎกติกาการเล่นฟุตบอลภายใต้ ธ รรมนูญข้ อกํ าหนดของสมาคม
ฟุตบอลอังกฤษ (ซึ่งปั จจุบนั แพร่ กระจายกลายเป็ นกฎกติกาที่ถือเป็ นมาตรฐานทัว่ โลก) ที่ว่าต้ องเป็ น
“การเล่นอย่างสุภาพบุรุษ ยุติธรรม และเคารพคําตัดสินของกรรมการ” (fair play and respect to
authority) ฟุตบอลสมัยใหม่ คือสิ่งที่ถกู พัฒนาขึ ้นมาจากกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านเข้ าสู่ความ
เป็ นเหตุผลในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การกลายเป็ นสถาบัน และการเกิดขึ ้นของการบริ หารงาน
แบบองค์กรที่ต้องมีมาตรฐานและเน้ นการสร้ างความชํานาญเฉพาะด้ าน สถิติการจดบันทึก รวมจนไป
ถึงความต้ องการที่จะสร้ างสํานึกประวัติศาสตร์ (ผ่านการจารึ กจดจําและการสร้ างตํานาน “เรื่ องเล่า”
เช่น นักเตะวีรบุรุษ บุคคลสําคัญและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ของสโมสร) กล่าวอย่างถึงที่สดุ ฟุตบอล
สมัยใหม่ คือสถาบันวัฒนธรรมที่มีรากเหง้ าถือกําเนิดขึ ้นมาจากระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การ
เปลี่ยนผ่านเข้ าสูส่ ภาวะสมัยใหม่ และการจัดระเบียบความสัมพันธ์เชิงองค์กร อันตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของ
สิ่งที่ Max Weber เรี ยกว่า “Formal Rationality” ซึ่งเป็ นรากฐานของการก่อตัวของรัฐสมัยใหม่ ไม่ มาก
ก็น้อย พัฒนาการของฟุตบอลสมัยใหม่ในสังคมหนึ่งๆ จึงอาจ “อ่าน” ได้ ว่าคือสิ่งสะท้ อนให้ เราเห็นถึง
พัฒนาการของ “ความเป็ นประชาธิปไตย” ในสังคมรัฐประชาชาตินนๆ
ั ้ นัน่ เอง
ต้ นศตวรรษที่ 20 การขยายตัวของวัฒนธรรมการพักผ่อนหย่อนใจในสังคมเมืองใหญ่ การ
ปฏิวตั ิทางด้ านเทคโนโลยีทางด้ านสื่อสารโทรคมนาคม ความก้ าวหน้ าและการแพร่กระจายของระบบ
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การสื่อสารสมัยใหม่ ได้ กลายเป็ น “ตัวช่วย” และสถาปนากีฬาสมัยใหม่ เช่น ฟุตบอล ให้ กลายเป็ นกีฬา
ของคนทัง้ ชาติและความเป็ นชาตินิยมของกีฬาในเวทีระดับนานาชาติขึน้ มา ด้ วยการทําให้ เกมกีฬา
การแข่งขัน เป็ นเรื่ องที่สามารถจะสื่อสารและแพร่ กระจายให้ ผ้ คู นได้ ติดตามรับรู้ กันได้ อย่างรวดเร็ ว
พร้ อมๆ แม้ ว่าจะอยู่ตา่ งถิ่นต่างสถานที่ ที่ห่างไกลกัน เช่นในอังกฤษ รายการวิทยุถือเป็ นสื่อกลางและ
กลไกสําคัญของการสถาปนาให้ การแข่งขันฟุตบอลกลายเป็ นเกมระดับชาติ ว่ากันว่า ” ในปี 1938 เมื่อ
ทีมสโมสรฟุตบอล Preston North End ได้ แชมป์ FA Cup หรื อ “ฟุตบอลระดับชาติชิงถ้ วยสมาคม
ฟุตบอลอังกฤษ” ในเวลานันกลุ
้ ม่ ผู้ฟังทางบ้ านจํานวนไม่น้อยบนเกาะอังกฤษ สามารถที่จะติดตามเกม
การแข่ง ขันไปพร้ อมๆ กัน เป็ นครั ง้ แรก ผ่า นเครื่ องรั บ วิทยุที่มี อยู่ตามบ้ า น ร้ านค้ าและผับบ าร์ สื่ อ
สมัยใหม่นี่เองที่ถือเป็ นกลไกสําคัญที่ช่วยผลักดันการแพร่ กระจายให้ ฟุตบอลสมัยใหม่ขยายวงกว้ าง
ออกไปในทังในเชิ
้
งพื ้นที่และเชิงสังคม โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมื่อวัฒนธรรมโทรทัศน์ได้
ถือ “กําเนิด” ขึ ้นมา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรทัศน์และการแพร่กระจายของเครื่ องรับส่ง (คือโทรทัศน์) ที่
ในปั จจุบนั น่าจะมีอยูโ่ ดยทัว่ แทบทุกที่ แม้ จะไม่ครบทุกหลังคาเรื อน (ในกรณีของประเทศไทยประมาณ
ได้ วา่ มีอยูร่ าวๆ 22 ล้ านครัวเรื อน) ได้ ทําให้ การติดตามการแข่งขันฟุตบอลบ่ายวันเสาร์ ของเหล่ าคนงาน
ชาวอังกฤษ (และพนักงาน ลูกจ้ างเอกชน คนชันกลางเกื
้
อบทัว่ โลก) กลายมาเป็ นเกมกีฬาที่พวกเขา
(หรื อผู้ชมทางบ้ าน) สามารถติดตามไปพร้ อมๆ กันกับกลุ่มแฟนบอลในสนามแข่งขัน การถ่ายทอดสด
เกมการแข่งขันทําให้ ฟุตบอล กลายเป็ นเรื่ องราวที่สามารถรับชมติดตามตามที่ต่างๆ ได้ ทั่ วประเทศ
และทั่ว โลก เมื่ อ ฟุต บอลดิวิ ชั่น 1 ในอัง กฤษ ถูก ยกระดับปรั บ เปลี่ ยนการลงทุน มาเป็ น Premiere
League ในปี 1992 และการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ ายที่สหรัฐอเมริ กาเป็ นเจ้ าภาพในปี
1994 ประสบความสําเร็จอย่างล้ นหลาม โทรทัศน์ คือกลไกการสื่อสารสมัยใหม่ที่เชื่อมต่อระหว่างเวลา
กับความห่างไกลให้ ไปด้ วยกันได้ และโทรทัศน์ยงั ได้ รือ้ ถอนความเป็ นถิ่นฐานปลดเปลื ้องวัฒนธรรมการ
บริ โภคออกจากบริ บทประวัติศาสตร์ ของท้ องถิ่ นได้ อย่างพิสดาร ฟุตบอลบนจอโทรทัศน์ จึง ทัง้ ส่อง
สะท้ อนและสนับสนุน กฎเกณฑ์และหลักการอันถือเป็ นโครงสร้ างรากฐานของระบบอุตสาหกรรมและ
ความเป็ นเหตุผล ซึง่ ช่วยให้ กําเนิดและคํ ้าจุนการก่อตัวขึ ้นมาของฟุตบอลสมัยใหม่
หากฟุตบอลคือกระจกส่องสะท้ อนพัฒนาการของระบบแรงงานและการทํางานในระบบการ
ผลิ ต เชิ ง อุต สาหกรรม และการเกิ ด ขึน้ ของชี วิ ตแบบเมื องในสัง คมสมัย ใหม่ โทรทัศน์ ก็คือ สถาบัน
วัฒนธรรมใหม่ที่สนับสนุนพลังขับเคลื่อนของการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้ างจากระบบอุตสาหกรรมที่
เน้ นการผลิต มาสูร่ ะบบทุนนิยมที่เน้ นการบริโภค
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ปั จจุบนั ฟุตบอลสมัยใหม่ได้ กลายมาเป็ นเกมกีฬาและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมระดับโลก ทุกๆ
4 ปี ที่จะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ าย (World Cup Final) ประมาณการกันว่า จะมี
จํานวนผู้คนที่มีส่วนร่วมโดยตรงอย่างน้ อย 250 ล้ านคน และอีกราวๆ 1.4 พันล้ านคนที่สนใจติดตาม
เกมการแข่งขันระดับโลกที่ว่านี ้ และเมื่อรวมกับ “ผู้ชม” ที่ติดตามการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันที่ถูก
ส่งสัญญาณจาก “สนาม” ไปยังทวีปต่างๆ ทัว่ โลกรายการแข่ งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ าย น่าจะมีผ้ ชู ม
ผ่านจอโทรทัศน์รวมแล้ วกว่า 33.4 พันล้ านคน ในปี 1998 เมื่อครัง้ ที่ฝรั่งเศสเป็ นประเทศเจ้ าภาพ
จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ าย สมาพันธ์ ฟุตบอลนานาชาติ หรื อ FIFA ได้ เซ็นสัญญาควบคุม
ลิขสิทธิ์สินค้ าการจัดการต่างๆ รวมเป็ นมูลค่ากว่า 4 พันล้ านปอนด์ (หรื อประมาณ 2.4 ล้ านล้ านบาท)
ถึงต้ นศตวรรษที่ 21 ประมาณกันว่า รายได้ ต่างๆ จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทังหมดน่
้
าจะมี
มูลค่ารวมราวๆ 250,000 ล้ านปอนด์ (หรื อราวๆ 150 ล้ านล้ านบาท) ซึ่งอาจเทียบเท่ากับรายได้ ประจํา
ชาติของเนเธอร์ แลนด์ ฟุตบอลสมัยใหม่ที่ ถือกําเนิดขึน้ ในอังกฤษและเติบโตพัฒนาควบคู่ไปกับการ
ปฏิวตั ิอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านสังคมเข้ าสู่สภาวะสมัยใหม่ในยุโรป ปลายศตวรรษที่ 19 นัน้
ปั จจุบนั ได้ กลายมาเป็ นอุตสาหกรรมกีฬาและปรากฏการณ์สงั คมที่ช่วยส่องสะท้ อนให้ เราได้ ติดตาม
กระบวนการโลกาภิวตั น์อย่างสลับซับซ้ อนยิ่ง (Giulianotti, R. and Roland Robertson 2004 .)
2.2 วัยรุ่นศึกษา
การศึกษาเรื่ องราวของวัยรุ่น หรื อ ‚วัยรุ่นศึกษา‛ นันถื
้ อเป็ นประเด็นปั ญหาที่ได้ รับความสนใจ
ศึกษากันอย่างกว้ างขวางในทางสังคมศาสตร์ นับตังแต่
้ ชว่ งก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นต้ นมา ในทาง
มานุษยวิทยา งานเขียนสําคัญที่ถือเป็ น ‚ต้ นแบบ‛ และได้ วางรากฐานของการศึกษาวัฒนธรรมวัยรุ่ น
ไว้ อย่างสําคัญคือ งานศึกษาของ Margaret Mead เรื่ อง 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
ใกล้ เคียงกันคือในปี 1928 และ 1929 ตามลําดับ งานศึกษาของ Mead และ Malinowski ถึงแม้ จะ
พัฒนาขึ ้นมาจากรากฐานทางความคิดและความสนใจเชิงทฤษฎีที่แตกต่างกัน (กล่าวคือ Mead สนใจ
ศึกษาในแนววัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ขณะที่ความสนใจของ Malinowki คือทฤษฎีระบบสังคม) ทว่า
มีจุดร่ วมกันอยู่อย่างสําคัญ คือเป็ นงานศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่ดําเนินการศึกษาวิจยั ผ่านการ
ทํางานภาคสนามอย่างเข้ มข้ น

11

งานเขียนทังสองเรื
้
่ องได้ กระตุ้นให้ เกิดความสนใจศึกษาเรื่ องราวของวัยรุ่ นในฐานะที่เป็ น ‚ช่วง
เปลี่ยนผ่านของชีวิต‛ ที่เกี่ยวข้ องพัวพันไปกับโครงสร้ างสังคม หรื อระบบวัฒนธรรม กล่าวคือการทํา
ความเข้ าใจเรื่ องราวของวัยรุ่นนันต้
้ องเข้ าใจในบริ บทของท้ องถิ่นนันๆ
้ เอง ชีวิตวัยรุ่นถือเป็ นช่วงเปลี่ยน
ผ่านสถานภาพทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับกลไกทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่อาจแยกพิจารณาได้ ไม่ว่าจะเป็ น
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน (initiation) พิธีกรรม, การกระทําหรื อกิจกรรมเรื่ องเพศ (sexual practices)
การเกี ย้ วพาราสี ธรรมเนียมการแต่งงาน หรื อการครองเรื อน และความสัมพันธ์ ระหว่างคนต่างรุ่ น
(Bucholtz 2002) ที่ผา่ นมา ความสนใจของนักมานุษยวิทยาในการศึกษาวัยรุ่น จึงมักเป็ นเรื่ องของการ
มุ่งพิจารณา ช่วงของวัยรุ่ น ในฐานะที่เป็ นขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงทางร่ างกายและจิตใจของบุคคล
กระทั่งนักมานุษยวิทยารุ่ นหลังๆ ได้ หันมาสนใจศึกษา ปฏิ บตั ิการทางวัฒนธรรมของวัยรุ่ นมากขึน้
กล่าวคือมุ่งที่จะสนใจศึกษาวัยรุ่ นในฐานะที่เป็ นกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งๆ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็ น
การศึกษาวัฒนธรรมวัยรุ่น (Youth Culture)
ส่วนการศึกษาวัยรุ่น/วัฒนธรรมวัยรุ่น ทางด้ านสังคมวิทยานัน้ อันที่จริ งได้ มีการศึกษาวิจยั กัน
มาอย่างต่อเนื่อง ทว่าที่ผา่ นมา จะพิจารณาเรื่ องของวัยรุ่นผ่านแนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน (deviance)
และการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน เป็ นเสียส่วนมาก (ดู วารุ ณี 2531 ด้ วย) วัยรุ่ นศึกษาของนัก
สังคมวิทยาในประเทศสหรัฐอเมริ กานัน้ มุ่งศึกษาปรากฏการณ์พฤติกรรมเบี่ยงเบนและผลกระทบทาง
สังคมของพฤติกรรมหรื อวัฒนธรรมเบี่ยงเบนนันๆ
้ ของวัยรุ่น กล่าวได้ ว่า นักสังคมวิทยาแห่งสํานักคิด
มหาวิทยาลัยชิคาโก คือนักวิชาการกลุ่มแรกๆ ที่เน้ นใช้ วิธีการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาในการศึกษา
วัฒนธรรมวัยรุ่น (ช่วงทศวรรษ 1930-1950) การศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาดังกล่าวมุ่งศึกษาทําความ
เข้ าใจ วิถีทางหรื อกระบวนการต่างๆ ที่ วัฒนธรรมย่อย ที่กลุ่มวัยรุ่ นสร้ างสรรค์ขึ ้นมาในฐานะที่เป็ น
กลไกผลิตซํ ้าอุดมการณ์ หรื อระบบความหมายในฐานะเป็ น ‚ทางเลือก‛ ของสมาชิกในกลุ่มวัฒนธรรม
ย่อยนัน้ ๆ แม้ ว่าสังคมส่วนใหญ่จะตีตราว่าพวกเขาเป็ นพวกเบี่ยงเบนการศึกษาวัฒนธรรมย่อยของ
วัย รุ่ น ในเชิ ง ชาติพั น ธุ์ ว รรณนาดัง กล่า ว มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมากต่อ การวางรากฐานให้ กับ การศึก ษา
วัฒนธรรมเยาวชนของกลุ่มนักวัฒนธรรมศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเบอร์ มิงแฮมในประเทศอังกฤษโดย
เฉพาะงานศึกษาเรื่ อง Learning to Labour ของ Paul Willis (ดังจะได้ กล่าวถึงข้ างหน้ า)
2.2.1 วัยรุ่นคือใคร?
วัย รุ่ น เยาวชน คนหนุ่ม สาว คือ คํ าที่ มักใช้ แ ทนสลับ กันไปมา ในแวดวงการศึก ษาวัย รุ่ น
ขอบเขตความหมายของคําว่า วัยรุ่ น เยาวชน หรื อ คนหนุ่มสาว เอาเข้ าจริ งๆ จึงมักกํ าหนดขึ ้นจาก
เงื่ อนไขทางสังคมที่แวดล้ อม มากกว่า อายุขัยทางชีววิทยา อย่างไรก็ ตาม คําว่า วัยแรกรุ่ น วัยรุ่ น
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เยาวชน คนหนุม่ สาว ก็ยงั สะท้ อนให้ เห็นถึงการใส่ใจต่อเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงของ ‚ช่วงวัย‛ หรื อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่ างกายและจิตใจในช่วงอายุหนึ่งๆ ที่ยังจะต้ องพิจารณากันไปในบริ บททางสังคม
หนึ่ ง ๆ เช่ น คํ า ว่า ‚ยุว ชนทหาร‛ หรื อ ‚คุณ แม่ ยัง สาว‛ คื อ คํ า ที่ มี ค วามหมายเชิ ง สัง คม มากกว่ า
ความหมายทางชีววิทยา กล่าวคือสิ่งที่สงั คมให้ ความหมาย ต่อพฤติกรรม หรื อการกระทําของ คนหนุ่ม
สาว จะต้ องพิจารณาไปตามเงื่ อนไขทางสังคมการเมืองชุดหนึ่งๆ เช่น ในทํานองเดียวกันกับคําว่า
‚แรงงานเด็ก ‛ (ซึ่ง ขึน้ อยู่กับว่ากํ าลังใช้ เกณฑ์ อะไรของใครมากํ าหนด และจากพืน้ ฐานของสังคม
วัฒนธรรม หรื อศาสนาอะไร) ความหมายของคําว่า ผู้เยาว์ (youngsters) ในสังคมของคนอังกฤษนันมี
้
ส่วนอย่างสําคัญต่อการที่ เพศวิถีของเยาวชน ถูกตีความ เป็ นที่เข้ าใจ และให้ อรรถาธิบาย โดยผู้ให้
การศึก ษาทางด้ า นเพศ (sex educators) และผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางด้ า นสุข ภาพอนามัย จากการมี
เพศสัมพันธ์ ของวัยรุ่ น (West 1999) ขณะที่วัยรุ่ นบางกลุ่ม เช่นวัยรุ่ นชนชันล่
้ างในอังกฤษยุคสังคม
อุตสาหกรรมตอนปลาย อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ หรื อมีโอกาสก้ าวผ่านช่วงเวลาที่เรี ยกว่า ‚ช่วง
วัยรุ่ น‛ (ซึ่งในหลายๆ สังคมถือเป็ นช่วงสําคัญของชีวิต) ทังนี
้ ้เนื่องจากเงื่ อนไขการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และแรงกดดันเชิงโครงสร้ างต่างๆ (เช่น สงครามโลก) ที่นําพาพวกเขาก้ าวผ่านช่วงเวลาของ
วัยหนุม่ สาว หรื อการเติบโตเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วยั ผู้ใหญ่ไปอย่างรวดเร็ ว กลายเป็ นผู้ใหญ่ที่เต็ม
ไปด้ วยภาระต่างๆ
อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปเป็ นที่ยอมรับกันว่า คําว่า วัยรุ่ น หรื อ ‚ช่วงวัยรุ่ น ‛ ในตัวของมันเอง
หมายถึง การเติบโต กําลังจะก้ าวผ่าน หรื อสภาวะที่ ‚ยังไม่บรรลุ หรื อสําเร็ จ‛ ขณะที่คําว่า ผู้ใหญ่ หรื อ
การเป็ นผู้ใหญ่ นันมี
้ นยั หมายถึง ‚การทําสําเร็จ‛ หรื อ ความเสร็จสิ ้นสมบูรณ์ ช่วงวัยรุ่นหรื อวัยหนุ่มสาว
จึงถูกมองว่า คือช่วงเวลาเตรี ยมการสําหรับการกลายเป็ นผู้ใหญ่ เป็ นช่วงเวลา ‚หัวเลี ้ยวหัวต่อ‛ ที่เต็ม
ไปด้ วยความไม่แน่นอน ทังทางด้
้
านการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายและการเปลี่ยนผ่าน (สถานภาพ)
ทางสังคม แนวคิดดังกล่าวได้ รับอิทธิ พลจากสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ที่เชื่อว่า ช่ว งวัยรุ่ น นันมี
้
ลักษณะเป็ นสากล สามารถที่จะเปรี ยบเทียบข้ ามวัฒนธรรมได้ ภายใต้ แนวคิดนี ้ ที่ผ่านมาการศึกษา
ของนักมานุษยวิทยา จึงมุ่งที่จะศึกษา กระบวนการต่างๆ ที่ร่างกายและจิตใจของวัยรุ่นถูกหล่อหลอม
ขัดเกลา เพื่อเตรี ยมการเข้ าสู่วยั ผู้ใหญ่ หรื อการเป็ นผู้ใหญ่ในอนาคต ในระบบสังคมวัฒนธรรมหนึ่งๆ
แม้ วา่ นับจากช่วงทศวรรษ 1970 เป็ นต้ นมา แนวการศึกษานี ้จะถูกวิพากษ์ วิจารณ์อย่างกว้ างขวาง ทว่า
คุณูปการของแนวศึกษาดังกล่าวก็คือ การทําความเข้ าใจช่วงวัยรุ่ น ในฐานะที่ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่ง ใน
พัฒนาการทางด้ านจิตวิทยาและชีววิทยาของปั จเจกบุคคล และการสนับสนุนทรรศนะที่ว่าอัตลักษณ์
หรื อตัวตนนันเป็
้ นเรื่ องเชิงกระบวนการ มากกว่าจะเป็ น ‚สภาวะหยุดนิ่ง‛
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2.2.2 วัยรุ่นกับช่ วงวัยแห่ งการเปลี่ยนผ่ านในสภาวะสมัยใหม่
ผลกระทบจากการพัฒนา การเปลี่ยนผ่านเข้ าสู่สภาวะสมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้ างในสังคมแบบจารี ตที่มีต่อ คนหนุ่มสาว นัน้ เชื่อกันว่า มีส่วนอย่างสําคัญต่อการสร้ างแรง
กดดันทางจิตวิทยาที่จะมีต่อ วัยรุ่น โดยเฉพาะการที่พวกเขาต้ องเผชิญกับสภาวะ ‚วิกฤติอตั ลักษณ์ ‛
(identity crises) ทังนี
้ ้สืบเนื่องมาจากการพัฒนา หรื อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างในสังคมจารี ตไปสู่
สภาวะสมัยใหม่นัน้ ส่ง ผลอย่างสํ าคัญต่อการเปลี่ ยนแปลงทางวัฒ นธรรมต่างๆ ที่ เกี่ ยวพันไปกับ
กระบวนการขัด เกลาทางสัง คม และพิ ธี ก รรม หรื อ กระบวนการขั น้ ตอนต่ า งๆ ที่ ‚ทํ า หน้ าที่ ‛
ประคับประคองการเปลี่ยนผ่าน จากวัยรุ่นไปสู่วยั ผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ น การเลื่อมสลายของจารี ตดังเดิ
้ ม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในสถาบันครอบครัว ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ การแพร่กระจายของบริ โภค
นิยม การเปลี่ยนแปลงจากสังคมจารี ตประเพณีไปสู่สงั คมอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างรวดเร็ ว ยังอาจ
นําไปสู่การก่อตัวขึ ้นของปรากฏการณ์สงั คมอื่นๆ ตามมา เช่น การแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเข้ าสู่การศึกษา
การสอบเข้ ามหาวิทยาลัย บริ โภคนิยมและการเลื่อนฐานะทางสังคม เหล่านีอ้ าจกลายเป็ นที่มาของ
ปั ญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศร้ า จนไปถึงแนวโน้ มการฆ่าตัวตาย ในกลุ่มวั ยรุ่น หรื อภาวะกดดันเหล่านัน้
อาจ ‚แปรรูป‛ กลายเป็ นพฤติกรรมความก้ าวร้ าว เก็บกด ติดยา หมกมุ่นทางเพศ ก่อวัฒนธรรมต่อต้ าน
และการใช้ ความรุ นแรง (ทังในและนอกสถานศึ
้
กษา) รวมจนไปถึง เข้ าลัทธิ เป็ นสมาชิกเด็กแก็ง ‚เด็ก
แนว‛ จนไปถึงวัฒนธรรมแฟนคลับนานาสารพัน
สํ าหรั บ นัก มานุษ ยวิ ทยา ชี วิ ตวัย รุ่ น จึง ถื อเป็ นช่ว ง ‚หัว เลี ย้ วหัวต่อ ‛ หรื อ ‚ครึ่ ง ๆ กลางๆ‛
(Liminality) ระหว่าง การเป็ นเด็กกับการเป็ นผู้ใหญ่ ซึง่ สามารถสังเกตศึกษาได้ ในเกือบทุกๆ วัฒนธรรม
ซึ่งมักจะกําหนดช่วงเวลานี ้ขึ ้นผ่านพิธีกรรมเปลี่ยนผ่าน(rite of passage – Van Gennep 1960) แต่
เดิมงานศึกษาของนักมานุษยวิทยาจํ านวนไม่น้อย จึง มักสนใจวิเคราะห์กลไกทางวัฒนธรรม หรื อ
‚พิธีกรรมเปลี่ยนผ่าน‛ ในฐานะที่เป็ นตัวกําหนดและสร้ างความหมายให้ กบั ‚ช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อ‛ ของ
ชีวิตวัยรุ่น อย่างไรก็ตาม ในสภาวะสมัยใหม่ (modernity) การมุ่งพิจารณาพิธีกรรมเปลี่ ยนผ่าน (จาก
วัยรุ่นสู่วยั ผู้ใหญ่) เริ่ มมีข้อจํากัด ทังการเสื
้
่อมสลายของพิธีกรรมนันๆ
้ เอง และการที่ไม่อาจสะท้ อนให้
เห็นหรื อทําความเข้ าใจ วิถีทางอื่นๆ ที่อาจปฏิบตั ิแบบเป็ นไปเองของวัยรุ่น รวมไปถึงกระบวนการทาง
วัฒนธรรมต่างๆ ที่ประกอบสร้ างขึ ้นมาเองในอันที่จะช่วยประคับประคองพวกเขาให้ ก้าวผ่าน ‚ช่วงหัว
เลี ้ยวหัวต่อ‛ ไปสู่การเป็ นผู้ใหญ่ ต่อมานักมานุษยวิทยารุ่นหลังที่สนใจศึกษาวัยรุ่นจึงได้ ขยายมุมมอง
ความสนใจที่มีตอ่ วัยรุ่นศึกษา จากการพิจารณาชีวิตวัยรุ่นในฐานะที่เป็ น ‚ช่วงวัยของการเปลี่ยนผ่าน‛
มาสูก่ ารมองวัยรุ่นในฐานะที่เป็ นกลุม่ วัฒนธรรม หรื อชีวิตวัยรุ่นก็คือวิถีชีวิตแบบหนึ่ง การศึกษาของนัก
มานุษยวิทยาในแนวนี ้มุ่งเน้ นการตีความทําความเข้ าใจประสบการณ์ของวัยรุ่น ‚การแสวงหาตัวตน‛
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รวมจนถึง ปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่พวกเขาแสดงออก หรื อประกอบสร้ างโลกของพวกเขา
ขึ ้นมา จากมุมมองของวัยรุ่ นเอง
2.2.3 วัยรุ่น เพศวิถี และความเป็ นหญิง/ความเป็ นชาย
เพศวิถี (Sexuality) กับวัยรุ่น ถือเป็ นอีกประเด็นปั ญหาหนึง่ ซึง่ นักมานุษยวิทยาได้ หนั มาสนใจ
ศึกษากันอย่างกว้ างขวางต่อเนื่อง ในทางมานุษยวิทยาการศึกษาวัยรุ่ นกับเพศวิถี อาจแยกพิจารณา
ออกเป็ น 2 กลุ่มสําคัญด้ วยกันคือ (1) กลุ่มที่รับอิทธิ พลทางความคิดจากจิตวิทยาพัฒนาการโดย
เฉพาะงานศึกษาของ Margaret Mead เรื่ อง Coming of Age in Samoaนัน่ เอง นักมานุษยวิทยากลุ่ม
นี ้จะมุ่งเน้ นทําความเข้ าใจกิจกรรมทางด้ านเพศ หรื อเพศสัมพันธ์ ของวัยรุ่น ในบริ บททางสังคมหนึ่งๆ
รวมจนไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ว่าจะถูกกําหนดเป็ น ‚ข้ อห้ าม‛ เป็ นที่รับได้ หรื อเป็ นสิ่งที่พึง
กระทําในระบบวัฒนธรรมหนึ่งๆ หรื อไม่ อย่างไร ขณะที่ (2) นักมานุษยวิทยาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้ รับ
อิทธิพลจากแนวคิดทางการแพทย์ กลุม่ นี ้จะมุง่ ความสนใจไปที่การทําความเข้ าใจกระบวนการต่างๆ ที่
วัยรุ่ น หรื อคนหนุ่ม สาว วางท่าทีต่อเรื่ องเพศ หรื อทรรศนะของพวกเขาต่อกิ จ กรรมต่างๆ ทางด้ าน
เพศสัมพันธ์ รวมจนไปถึง ความรู้ความเข้ าใจของวัยรุ่นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะ
AIDS (Bucholtz 2002: 534-535)
การศึกษาทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับวัยรุ่นกับเพศวิถี ข้ างต้ นนับว่า ก้ าวหน้ าไปกว่าการศึกษา
ของนักสังคมวิทยาอยู่มาก ทัง้ นี ส้ ืบ เนื่องจากนักสังคมวิทยาส่วนมาก ยัง คงมี แนวโน้ ม ที่จ ะมองว่า
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน หรื อเพศสัมพันธ์นอกสมรสนัน้
เป็ นเรื่ องของ ‚พฤติกรรมเบี่ยงเบน‛ หรื อเป็ น ‚อาการป่ วยไข้ ทางสังคม‛ (social pathology) ทัง้ นี ้
โดยเฉพาะเมื่ อ กิ จ กรรมเบี่ ยงเบนทางเพศต่างๆ ดัง กล่า ว มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะนํ า ไปสู่ก ารท้ า ทาย หรื อ
สัน่ คลอนโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคม (เช่น ‚เด็กใจแตก‛ ท้ องก่อนแต่ง หรื อเพศสัมพันธ์ นอก
สมรสที่นําไปสูก่ ารทําแท้ ง หรื อกรณีเด็กสาวอายุ 13 เต้ นเปลือยอกกลางงานเทศกาลสงกรานต์ปี 2554
บนถนนสีลม) ในขณะที่นกั มานุษยวิทยา เสนอว่าการทําความเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเหล่านี ้
(ที่มักถูกมองว่าเป็ นเรื่ องส่วนบุคคลนัน้ ) จะต้ องนําเอาเงื่ อนไขทางสังคมและมิติทางวัฒนธรรมเข้ า
มาร่วมพิจารณาด้ วย ทว่าที่ผ่านมาการทําความเข้ าใจเรื่ องเพศวิถีของวัยรุ่ นมักยังคงมองผ่านสายตา
ของผู้ใหญ่เป็ นสําคัญ เช่นประเด็นปั ญหา ‚วัยรุ่นกับการตังครรภ์
้
‛ งานศึกษาของนักวัฒนธรรมศึกษา
พบว่า ‚การมีท้องสาว‛ หรื อการตังครรภ์
้
ของวัยรุ่ น นัน้ ในหลายๆ กรณี เอาเข้ าจริ งไม่ใช่เรื่ องของ
‚อุบตั ิเหตุ‛ หรื อที่มกั พูดกันแบบไทยๆ ว่า ‚รู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ‛ ทว่ามีแนวโน้ มที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลวิธี (tactics) ของการต่อรองเชิงอัตลักษณ์ของหญิงสาว เช่นในหนังสือเรื่ อง Feminism and Youth
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Culture Angela McRobbie (2000) ชี ้ให้ เห็นว่า ในเขต South Birmingham ช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยของอังกฤษ บรรดาคุณแม่วยั รุ่น ต่างมองว่าการตังท้
้ องเป็ นเรื่ องของการยืนยันความเป็ นผู้หญิง
และการสร้ างความชอบธรรมให้ กบั การมีเพศสัมพันธ์ ของพวกเธอ ทังนี
้ ้เนื่องจากการ(จะ)มีลกู นัน้ คือ
ภาพลักษณ์ของการมีพฤติการณ์ที่อยู่ในทํานองครองธรรมคือ ‚การมีผวั เดียวเมียเดียว‛ (monogamy)
หรื อในสังคมของชาวอะบอริจิน ประเทศออสเตรเลีย การตังครรภ์
้
อาจกลายเป็ นวิถีทางของการต่อรอง
เพื่อสร้ างอํานาจในการดูแลตนเองของเด็กสาว และการปฏิเสธการแต่งงานแบบคลุมถุงชนที่กําหนด
ขึ ้นโดยพ่อแม่ (Burbank 1987) ส่วนในสังคมภาคเหนือของไทยในอดีต ‚การมีท้องสาว‛ ก็หาใช่เรื่ อง
ผิดปกติ (ดู Potter 1976 และ Potter 1977) และอันที่จริ งกล่าวได้ ว่าเป็ นเรื่ องที่สงั คมได้ สร้ างบรรทัด
ฐานและกลไกทางวัฒนธรรมขึ ้นมารองรับอยู่ เช่น ธรรมเนียมการเสียผี (จากการที่หนุ่มสาวคูร่ ักมักมี
เพศสัมพันธ์ และตังท้
้ องก่อนแต่งงาน) จนไปถึงความรู้พื ้นบ้ านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การทําคลอด
การเลี ้ยงดูเด็กทารก และแม่ที่ ‚มีท้องสาว‛ อย่างไรก็ตามในยุคปั จจุบนั ‚การมีท้อง‛ กลับกลายเป็ นสิ่ง
ที่ต้องชะลอ และหาเหตุผลที่จะยืดเวลาการตังครรภ์
้
กนั ออกไป (จนกลายเป็ นปั ญหาการมีลกู ยากของ
หญิ งสาวไทย - แน่นอนว่านี ไ้ ม่นับรวมผู้หญิ งที่ ไม่อยากมี ลูก) และเอาเข้ าจริ งๆ อาจกล่าวได้ ว่าใน
สังคมไทย ‚การมีท้องสาว‛ ได้ กลายเป็ น ‚ข้ อห้ าม‛ โดยเฉพาะในแวดวงคนชันกลางผู
้
้ มีการศึกษาไป
โดยปริ ยาย กล่าวอีกอย่างหนึ่ง การตังครรภ์
้
ของเด็กสาว (และกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ของวัยรุ่น) จะ
เป็ นปั ญหาสังคมหรื อไม่ในระบบวัฒนธรรมหนึ่งๆ แท้ ที่จริ งแล้ วขึ ้นอยู่กบั ท่าทีหรื อปฏิกิ รยาของสังคมที่
มีตอ่ เรื่ องเหล่านัน้ นัน่ เอง
ในสังคมบริโภคนิยมเพศวิถีกบั วัยรุ่นยังเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ไปกับสื่อ (media) และเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่ ซึ่งปั จจุบนั แพร่กระจายอย่างแพร่ หลายและกว้ างขวาง โดยมีรัฐและทุนอุตสาหกรรม
สื่อเป็ นตัวปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อน ปฏิเสธไม่ได้ วา่ ทังในและนอกแวดวงวั
้
ยรุ่นศึกษาสื่อมักจะถูกมองว่าคือ
ตัวคุกคามสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน (เช่น สมาธิ สนั ้ สติปัญญาตื ้นขืน ไปจนถึงโรคอ้ วน
เพราะดูทีวีมากไป) และบ่อนทําลายวัฒนธรรมสร้ างสรรค์ของวัยรุ่น งานศึกษาจํานวนไม่น้อยชี ้ให้ เห็น
ว่า สื่อสมัยใหม่มีแนวโน้ มที่จะนําเสนอและสร้ างภาพด้ านลบให้ กบั วัยรุ่น และในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือ
ของรัฐ สื่อมักทําหน้ าที่สถาปนาอํานาจ วาทกรรม (เพื่อกํากับควบคุมพฤติกรรมของเยาวชน) อีกทังยั
้ ง
เป็ นพื ้นที่เป้าหมายของการรณรงค์ส่งเสริ มอุดมการณ์ และ ‚คําสัง่ สอนต่างๆ‛ ที่จะส่งต่อไปยังกลุ่ม
วัยรุ่นโดยเฉพาะกลุม่ เด็กสาว สื่อยุคบริโภคนิยม (เช่น ละครนํ ้าเน่า วรรณกรรมพาฝั น เพลงป๊ อปโรแมน
ติค และนิตยสารแฟชัน่ ) มักมุ่งสร้ างภาพแทนความจริ งเกี่ยวกับ ‚ความเป็ นผู้หญิง‛ (femininity) และ
ส่งต่อ ‚สินค้ า‛ เหล่านันไปยั
้ งกลุม่ ลูกค้ าวัยสาวแรกรุ่นความเป็ นผู้หญิงที่ถกู สร้ างภาพขึ ้นดังกล่าวในสื่อ
มักเกี่ยวพัวไปกับเรื่ อง ความรัก เรื อนร่าง ความงาม แรงปรารถนา และเรื่ องทางเพศของพวกเธอ ที่ชวน
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ให้ เชื่อว่าควรเป็ นเรื่ อง ‚ภายในบ้ าน‛ และ ‚ว่านอนสอนง่าย‛ กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ในโลกของเด็กสาว
สื่อสมัยใหม่นนเกี
ั ้ ่ยวข้ องพัวพันอย่างสําคัญทัง้ ต่ ออัตลักษณ์ บทบาททางเพศ และสถานะทางสังคม
ของพวกเธอ อย่างไรก็ ตามงานศึกษาทางด้ านวัฒ นธรรมศึกษาชี ใ้ ห้ เห็น ว่า ‚สื่ อบันเทิง ‛ ก็ อาจจะ
กลายเป็ นที่มาของความรู้ และตัวกระทําการ เพื่อสร้ างสรรค์อตั ลักษณ์และความหมายต่างๆ ในชีวิต
สําหรับวัยรุ่นได้ เช่นกัน
2.2.4 วัยรุ่นกับวัฒนธรรมสมัยนิยม
งานศึกษาชิ ้นสําคัญของ Paul Willis เรื่ อง Learning to Labor: How Working Class Kids
Get Working Class Jobs(1977) ถือเป็ นงานศึกษาบุกเบิกเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา ที่มีคณ
ุ ูปการอย่าง
กว้ างขวางต่อการศึกษาวัฒนธรรมวัยรุ่นในทางวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) กระทัง่ กลายมา
เป็ นงาน ‚ต้ นแบบ‛ ของการศึกษาวัฒนธรรมวัยรุ่นของวัฒนธรรมศึกษาบนเกาะอังกฤษยุคหนึ่ง ในงาน
ศึกษาชิ ้นนี ้ Willis ได้ สร้ างแบบอย่างของการศึกษา ‚วัฒนธรรมย่อย‛ของกลุ่มวัยรุ่นชายลูกหลานชนชัน้
แรงงานอังกฤษ ผ่านการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกระบวนการต่างๆ ที่ วัยรุ่ น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเด็ก
‘lads’ ซึง่ พยายามสร้ างความแตกต่างให้ กบั ตนเองผ่านการประกอบสร้ าง ‚วัฒนธรรมต่อต้ านโรงเรี ยน‛
ขึ ้นมา กระทัง่ วิถีชีวิตไปไม่พ้นจากวงจรของชนชันแรงงาน
้
(ในโลกของการทํางาน) ซึ่งเป็ นวิถีที่สวนทาง
กับ (2) กลุ่มเด็ก ‚ear’oles‛ ที่ยอมรับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของทางโรงเรี ยน รวมจนไปถึงเป้าหมายสูงสุด
ของการเรี ยน คือการได้ ทํางานดีๆ (เพื่อการเลื่อนชันทางสั
้
งคม) แนวการวิเคราะห์ตีความ ปฏิบตั ิการ
ต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่ นในฐานะที่เป็ นแบบแผนที่แตกต่างและแยกออกมาจากกลุ่มวัฒนธรรมย่อยอื่นๆ
ได้ กลายเป็ นแนวการวิเคราะห์ สําคัญของนักวัฒนธรรมศึกษาที่ทํางานด้ านเยาวชนศึกษาดังสะท้ อน
ผ่านงานศึกษาชิ ้นต่อๆ มา เช่นในงานศึกษาของ Dick Hebdige (1979) ที่ใช้ วิธีการตีความเชิงสัญ
ศาสตร์ มาศึกษา ‚แนว‛ (styles) การแต่งตัวของบรรดา ‚เด็กแนว‛ ชนชันล่
้ างผิวขาวกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น Teddy boy, Mod, Skinhead, และ Glam rocker, และเสนอว่า ‚แนวต่างๆ‛ เหล่านันคื
้ อวิถีทาง
ของการโต้ ต อบเพื่ อ สร้ างความแตกต่า งและแยกกลุ่ ม วัฒ นธรรมย่ อ ยของพวกเขาออกมาจาก
วัฒนธรรมของกลุม่ วัยรุ่นผิวดําและการเมืองเรื่ องเชื ้อชาติบนเกาะอังกฤษ
แนวคิดเรื่ อง ‚แนว‛ (style) ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาในงานศึกษาของ Hebdige ข้ างต้ น คล้ ายคลึงกับ
มโนทัศน์ bricolageที่ Clarke สร้ างขึ ้น bricolageหรื อที่ในที่นี ้ผมขอแปลไปก่อนว่า ‚การหยิบยืม‛ คือ
แนวคิดที่นกั วัฒนธรรมศึกษาทังคู
้ ่ ‚ยืม‛ มาจากงานศึกษาของ C. Levi-Strauss อีกต่อหนึ่ง หัวใจ
สําคัญของแนวคิด ‚การหยิบยืม‛ ดังกล่าวก็คือการทําความเข้ าใจกระบวนการต่างๆ ที่กลุ่มวัยรุ่น (หรื อ
the bricoleur ) ‚หยิบยืม‛ ฉวยใช้ และประกอบส่วนต่างๆ ขึ ้นมาจากสิ่งที่มีอยู่เดิมออกไปในแนวทาง
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ใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้ างสรรค์ ‚แนวทางที่แตกต่าง‛ จากคนอื่น ปฏิบตั ิการต่างๆ ของการสร้ างความหมาย
ใหม่เชิงสัญศาสตร์ ที่ว่านี ้ ก็คือการกลับหัวกลับหาง หรื อ ‚เล่น‛ กับความหมายดังเดิ
้ มของวัตถุ สิ่งของ
เหล่านัน้ เสียใหม่ ทว่ายัง คงเป็ นกระบวนการโต้ ตอบอยู่ในระบอบอํ านาจนัน้ ๆ ในแง่ นี ้ ปฏิ บตั ิการ
เชิงสัญศาสตร์ ดงั กล่าวจึงกลายเป็ นวิถีทางที่ท้าทายต่อการจัดลําดับชันทางสั
้
งคมนัน่ เอง ทังงานศึ
้
กษา
ของ Willis และ Hebdige จึงมีจุดร่ วมกันอยู่ตรงที่ได้ ชีใ้ ห้ เห็นว่า วัฒนธรรมย่อยที่กลุ่มวัยรุ่ นชนชัน้
แรงงานอังกฤษผิวขาวสร้ างสรรค์ขึน้ มานัน้ คือปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรมที่พวกเขาแสดงโต้ ตอบต่อ
ตํ า แหน่ง แห่ ง ทางสัง คมที่ ถูก กํ า หนดจากโครงสร้ างทางชนชัน้ และพยายามที่ จ ะสร้ างพื น้ ที่ เ ชิ ง
สัญลักษณ์ของพวกเขาขึ ้นมาใหม่ ในระบบชนชันของอั
้
งกฤษนัน่ เอง
สําหรับนักวัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่น คือกระบวนการทางวัฒนธรรมที่โต้ ตอบ
ต่อ ความขัดแย้ งทางชนชัน้ ในสังคม โดยเฉพาะสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทังนี
้ ภ้ าวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวพันไปกับการปิ ดตัวลงของโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 บน
เกาะอังกฤษ มักจะถูกหยิบยกมาเป็ นเงื่อนไขในการอธิบาย การก่อตัวขึ ้นมาของวัฒนธรรมต่อต้ านใน
กลุ่มวัยรุ่น รวมจนไปถึงวัฒนธรรม ‚เด็กแนว‛ ต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่นลูกหลานชนชันแรงงานอั
้
งกฤษผิว
ขาว (ในงานของ Hebdige ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น)ข้ อสังเกตเชิงทฤษฎีที่ว่าเงื่อนไขเชิงโครงสร้ างและชน
ชันทางเศรษฐกิ
้
จมีความเกี่ยวพันไปกับวัฒนธรรมต่อต้ าน หรื อการก่อตัวของวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่ น
อาจลองนํามาพิจารณาเปรี ยบเทียบกับกรณีของสังคมไทย ที่มกั จะพบว่า วัฒนธรรมความรุ นแรงใน
กลุม่ ‚เด็กช่างกล/อาชีวะ‛ ในกรุงเทพฯ หรื อกลุ่มวัยรุ่นชนชันล่
้ างย่านชานเมืองที่เรี ยกว่า ‚เด็กแว๊ น‛ ซึ่ง
มักออกรวมตัวเป็ นแก็งขับขี่มอเตอร์ ไซต์เสี่ยงตายแข่งขันกันยามคํ่าคืนนัน้ มักจะเป็ นปรากฏการณ์ที่
อุบตั ิขึ ้นอย่างแพร่หลายในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า หรื อกรณีแฟนบอลตีกันบ่อยๆ จนถึงขันปางตาย
้
และกลายเป็ นสีสนั ของฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก ก็มกั จะเกิดขึ ้นในยามที่ระบอบการเมืองของไทยอยู่ใน
สภาวะที่ ‚ไม่ปกติ‛
ลักษณะเด่นในงานศึกษาวัฒ นธรรมเยาวชนของนักวัฒ นธรรมศึกษาในอัง กฤษ ก็ คือการ
ประยุกต์ใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงสัญศาสตร์ ในการวิเคราะห์ตวั บท ผ่านการศึกษากระบวนการสร้ างภาพ
แทนความจริ งในสื่อ ที่ (เชื่อว่า) ผลิตสร้ างมายาคติเกี่ยวกับ ‚ปั ญหาเยาวชนกับการใช้ ความรุ นแรง‛
กระทัง่ นําไปสู่สภาวะ ‚ตื่นตระหนกทางศีลธรรม‛ (moral panics) ขึ ้นมาในสังคมอังกฤษ (ยุค 1980)
ในทํานองเดียวกันกับที่ ‚ปั ญหาเด็กช่างกลตีกนั ‛ หรื อ ‚การเสียตัวของเด็กสาวในวันวาเลนไทน์ ‛ ที่เมื่อ
กลายเป็ นข่าว ก็มกั จะก่อให้ เกิดอาการหวัน่ วิตกของผู้คนไปโดยทัว่ ในสังคมไทยยุคข้ อมูลข่าวสารทว่า
ข้ อวิจารณ์ ที่มีตอ่ งานศึกษาของนักวัฒนธรรมศึกษา (แนวสัญศาสตร์ ) ก็คือ ข้ อจํากัดของวิธีการศึกษา
ที่ยงั ไม่สามารถเปิ ดพรมแดนการศึกษาไปสู่เรื่ อง อัตลักษณ์วยั รุ่น ได้ อย่างแหลมคม อีกทังมี
้ แนวโน้ มที่
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จะแช่แข็งให้ ‚วัยรุ่ นศึกษา‛ เป็ นเพียงเรื่ องของเด็กผู้ชาย รวมจนไปถึงการขาดงานศึกษาในมิติอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องอย่างมีนยั สําคัญกับวัฒนธรรมวัยรุ่ น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง เจนเดอร์ เพศวิถี เชื ้อชาติ และชาติ
พันธุ์ ที่วยั รุ่นหรื อคนหนุ่มสาว อาจเกี่ยวข้ องพัวพันและแสดงออกมาเช่นกันในปฏิบตั ิการเพื่อ แสวงหา
ตัวตนของพวกเขาปั ญหาเชิงทฤษฎี ดงั กล่าว ต่อมาได้ รับการปรับปรุ งแก้ ไขผ่านการประยุกต์ใช้ มโน
ทัศน์ New Ethnicities หรื อ ‚นวชาติพนั ธุ์‛ ที่เสนอขึ ้นมาโดย Stuart Hall
แนวคิ ด สํ า คัญ ของ ‚นวชาติพัน ธุ์ ‛ ก็ คื อ การต่อ ต้ า นลัก ษณะสารั ต ถะนิ ย มของอัต ลัก ษณ์
กล่ า วคื อ ไม่ มี อัต ลัก ษณ์ ช าติ พัน ธุ์ ใ ด ที่ ห ยุด ยิ่ ง ตายตัว และเป็ นสารั ต ถะ ทว่ า ต่ า งก่ อ ตัว ขึ น้ ใหม่
ผสมผสาน และมีความหมายในบริ บทท้ องถิ่น (Local) กระบวนการสําคัญของ ‚นวชาติพนั ธุ์‛ ก็คือ
ปฏิบตั ิการของการ ‚หยิบยืม‛ และฉวยใช้ ‚ทรัพยากรวัฒนธรรม‛ (cultural resources) ของตนและ
ของคนอื่น นํามาดัดแปลง สร้ างสรรค์ชีวิตวัฒนธรรม อัตลักษณ์ หรื อ ‚ชาติพันธุ์ใหม่‛ ของตนขึน้ มา
กระบวนการดั ง กล่ า วดํ า เนิ น ไปในทํ า นองเดี ย วกั น กั บ ที่ ขบวนการ ‚นวจารี ตนิ ย ม‛ (Neotraditionalism) ก่อตัวขึ ้นในกลุม่ ผู้อพยพรุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองจากเอเชีย (เช่น ชาวม้ งในประเทศลาว)
ที่โยกย้ ายเข้ าไปตังรกรากในประเทศสหรั
้
ฐเอมริกา ที่ดําเนินกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม ด้ วย
การกลับไปค้ นหามรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ (จากบ้ านเกิด) และเลือกที่ จะหยิบยืมฉวยใช้ บาง
สิ่ ง บางอย่า งมาสร้ างความหมายเชิ ง สัญ ศาสตร์ ขึ น้ ใหม่ ใ นขบวนการรื อ้ ฟื ้น จารี ต ประเพณี และ
สร้ างสรรค์อตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวกเขาในบริ บทใหม่ สําหรับ Stuart Hall หัวใจสําคัญของ
‚นวชาติพนั ธุ์‛ จึงอยูท่ ี่กระบวนการประกอบสร้ างทางวัฒนธรรมที่ปฏิบตั กิ ารอยู่ในท้ องถิ่นหนึง่ ๆ นัน่ เอง
ราวๆ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงระดับโลก การเคลื่อนตัวเข้ าสู่สภาวะสมัยใหม่
ตลอดจนการเคลื่อนไหวตื่นตัวของกลุ่มวัยรุ่ นในท้ องถิ่นนัน้ ๆ เอง ส่งผลให้ การศึกษาวัยรุ่ น พยายาม
สร้ างวิธีวิทยาใหม่ๆ และขยายพรมแดนการศึกษาที่สลับซับซ้ อนและกว้ างขวางมากขึ ้นไปสู่การศึกษา
วัยรุ่ นและชีวิตวัฒนธรรมของคนหนุ่มสาว ที่เน้ นบทบาทของวัยรุ่ นในฐานะ ‚ผู้กระทําการ‛ (agency)
และความพยายามที่จะศึกษาบันทึกเรื่ องราวต่างๆ ของชีวิต ประสบการณ์ ปฏิบตั ิการต่างๆ และ ‚การ
แสวงหาตัวตน‛ ของเยาวชนคนหนุ่มสาว หรื อการประกอบสร้ างอั ตลักษณ์ของวัยรุ่นในบริ บทใหม่ ที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงการเชื่อมประสาน การหยิบยืม ฉวยใช้ ‚ทรัพยากรวัฒนธรรม‛ ไม่ว่าจะเป็ น สื่อ สินค้ า
เทคโนโลยีการสื่อสาร วัฒนธรรมเพลง แฟชัน่ สมัยนิยมต่างๆ รวมจนไปถึง จารี ตประเพณีและมรดก
ทางวัฒนธรรม ทังของตนเองและของคนอื
้
่น กล่าวได้ ว่ าประเด็นปั ญหาท้ าทายที่น่าจะศึกษากันต่อไป
ในแวดวงวัยรุ่นศึกษาก็คือ
(1) ชีวิตวัฒนธรรมของวัยรุ่ นในบริ บทของการปะทะประสานระหว่างวัฒนธรรมท้ องถิ่นกับ
ระบบทุนนิยมโลก เช่น วัฒนธรรมแฟนบอลในสังคมไทย วัฒนธรรมแฟนคลับเพลงเกาหลี K-Pop
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(2) การผสมผสานรู ปแบบทางวัฒนธรรมตามจารี ตไปสู่ปฏิบตั ิการ และ ‚แนวต่างๆ‛ (style)
หรื อการหยิบยืมฉวยใช้ ทรัพยากรวัฒนธรรมของตน (ในท้ องถิ่น) เพื่อสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมจารี ตใหม่ๆ
ขึ น้ มาของวัย รุ่ น (ในกรณี นี ้ วัฒ นธรรมแฟนบอลไทยพรี เ มี ย ร์ ลี ก ในปั จ จุ บัน ดูจ ะเป็ นตัว อย่ า ง
ปรากฏการณ์ที่เด่นชัดมาก) และ
(3) ความเป็ นไปได้ ตา่ งๆ ในการสร้ างสรรค์ชีวิตวัฒนธรรม (ของวัยรุ่น) ในสภาวะข้ ามชาตินิยม
ที่ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารสมัย ใหม่ ห ยิ บ ยื่ น ให้ ที่ สํ า คัญ ปฏิ บัติ ก ารทางวัฒ นธรรมของวัย รุ่ น คื อ
ปรากฏการณ์ที่จําต้ องพิจารณาทําความเข้ าใจในบริ บทของท้ องถิ่น แม้ ว่าบรรดาวัยรุ่ นจะได้ รับแรง
บันดาลใจในการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ จากสื่อ สินค้ า ข่าวสารและชีวิตวัฒนธรรม ความบันเทิง ที่ส่งผ่าน
มาอย่างรวดเร็วและเข้ มข้ นจากช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ในโลกปั จจุบนั
2.3 พนันบอลในสังคมไทย
การเล่นพนันหรื อทายผลเกมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ หรื อเรี ยกสันๆ
้ ว่า “พนันบอล”
ผ่านระบบและรูปแบบการเล่นทังแบบง่
้
ายๆ ระหว่างกลุม่ เพื่อน รวมจนไปถึงที่เล่นผ่านเจ้ ามือหรื อ “โต๊ ะ
บอล” ในประเทศไทยนัน้ น่าจะมีมานานแล้ วไม่น้อยกว่า 4 ทศวรรษ พนันบอลเป็ นกิจกรรมของผู้เล่นที่
ดําเนินควบคู่ไปกับการติดตามชมรายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันฟุตบอลทางจอโทรทัศ น์ แม้ ว่า
การถ่ายทอดเทปบันทึกเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกจะมีขึ ้นราวๆ ปี 2509 และราวๆครึ่งทศวรรษต่อมา
(คือ 2515-2516) จะมีการถ่ายทอดเกมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชนั่ หนึง่ ของอังกฤษ (คือ “พรี เมียร์ ลีก” ใน
ปั จ จุบัน ) ทางสถานี โทรทัศน์ ไ ทยที วีสี ช่อง 3 (วรวิ ทย์ 2540, 46) ทว่าความนิยมที่ มี ต่อรายการ
ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันฟุตบอล การเล่นพนันบอล และการให้ ความสนใจต่อ ‚ข่าวสาร‛ อัน
เกี่ยวกับเกมกีฬาชนิดนี ้อย่างแพร่หลายในสังคมไทยนัน้ กล่าวได้ ว่า ก่อตัวขึ ้นอย่างสําคัญในช่วงเวลา
เดียวกันกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปลายทศวรรษ 2530 ทัง้ นี ้โดยเฉพาะหลังเกมการแข่งขัน
“ฟุตบอลโลก 1994” (2537) รอบสุดท้ ายที่สหรัฐอเมริ กาเป็ นเจ้ าภาพ นับแต่นนมา
ั ้ พนันบอลและการ
ติดตามข่าวสารและชมเกมการแข่งขันฟุตบอลทางจอโทรทัศน์ได้ กลายมาเป็ นกิจกรรมยอดนิยมใน
กลุ่มผู้ชมชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ช ายวัยทํางานที่ดําเนินชีวิตอยู่ในกรุ ง เทพและเมืองใหญ่ๆ ของ
ประเทศไทย
ความนิยมและเฟื่ องฟูของการเล่นพนันบอล และการบริ โภคข่าวสาร หรื อเรื่ องราวที่เกี่ยวกับ
การฟุตบอลและ “ราคา” พนันขันต่อในแวดวงพนันบอลในสังคมไทย ซึ่งก่อตัวขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ
ตังแต่
้ ราวๆ ต้ นทศวรรษ 2540 เป็ นปรากฏการณ์วัฒนธรรมที่ถูกนักวิช าการและสื่อมวลชนบางส่วน
ขนานนามกันว่าเป็ น “การพนันทางอากาศ” เป็ นการพนันยุคโลกาภิวตั น์ข้ามชาติ ทังนี
้ ้เนื่องจากทังผู
้ ้
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เล่นและเจ้ ามือ “โต๊ ะบอล” ผู้รับแทงจะต้ องใช้ สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารแขนงต่างๆ ทังหนั
้ งสือพิมพ์
กีฬา รายการโทรทัศน์ วิทยุ (และวิทยุตดิ ตามตัว ที่นิยมใช้ กนั อยู่ช่วงหนึ่งในยุคนัน)
้ โทรศัพท์มือถือและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตามตัว ที่ทํางานผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตหรื อการสื่อสารโทรคมนาคม
เป็ น “คู่มื อ ” หรื อตัวช่วยในการเล่นเกมพนัน ชนิ ดนี ้ งานศึกษาของ วสันต์ (2543) ชี ใ้ ห้ เ ห็น ว่า ใน
ชีวิตประจําวันของนักพนัน “พนันบอล” นอกจากจะเป็ นส่วนหนึ่งของการใช้ ชีวิต การทํามาหากินใน
สังคมเมือง การเล่นพนันชนิดนี ้ยังได้ กลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ (modern life) เป็ นเรื่ อง
ของอํานาจ อัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) และการกําหนดโชตชะตาผ่านกิจกรรมการเสี่ยงได้
เสี่ยงเสีย และบรรดานักพนันผู้เล่นต่างตระหนักกันดีวา่ พนันบอลนันยั
้ งเป็ นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ
เจ้ ามือซึง่ เป็ นผู้กําหนดราคาพนันขันต่อมักเป็ นฝ่ ายได้ เปรี ยบเสมอ
ภายใต้ บริ บทของการเปลี่ยนแปลงที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมการเมืองไทยที่ผนวกเป็ นส่วน
หนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างซับซ้ อนมากขึ ้น ควบคูไ่ ปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อการกีฬา
และกระแสความนิยมที่มี่ต่อการแข่งขันฟุตบอล Thai Premiere League หรื อ “ไทยลีก” นับจากปี
2552 เป็ นต้ นมา (ปี แรกของการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ Thai Premiere League) การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมฟุตบอล (soccer industry) และความนิยมของผู้คนในสังคมไทยที่มีต่อเกมการ
แข่ง ขันฟุตบอลจึง สะท้ อนถึง ความสําคัญของธุรกิจกี ฬาฟุตบอลและการที่ฟุตบอลได้ กลายมาเป็ น
อาชีพ หรื องานในสังคมสมัยใหม่ เป็ นสินค้ าความบันเทิงยอดนิยม และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวพันไปกับ
ฟุตบอล (เช่นการรวมกลุ่มของแฟนบอลสโมสรเดียวกัน วัฒนธรรมการเชียร์ ของแฟนบอล หรื อแม้ แต่
การเล่น พนัน บอล) กลายเป็ นส่ว นหนึ่ง ของวัฒ นธรรมการใช้ สื่ อ และบริ โ ภคข่า วสารของผู้ค นใน
สังคมไทย งานศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เสนอให้ พิจารณา “พนันบอล” ในฐานะที่เป็ นปรากฏการณ์วฒ
ั นธรรมที่
สะท้ อนให้ เห็นถึง ปฏิบตั กิ าร (practice) และความหมายที่ซบั ซ้ อนของอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจ
สื่อในสังคมการเมืองไทยยุคปั จจุบนั
นับจากช่วงปี พ.ศ. 2533 การแข่งขันฟุตบอลโลกในปี นัน้ มีการถ่ายทอดสดมากถึง 41 นัด
(จากทังหมด
้
52 นัด) การเล่นพนันบอลในสังคมไทย เริ่ มแพร่หลายและได้ รับความนิยมมาก กระทัง่
การแข่งขันฟุตบอลโลก พ.ศ.2537 ย้ อนกลับมาอีกครัง้ หนึ่ง (ทุกๆ 4 ปี ) ก็ปรากฏโต๊ ะพนันบอลกระจาย
ไปตามพื ้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ รวมถึงหัวเมืองขนาดใหญ่อย่างเชีย งใหม่และหาดใหญ่ ซึ่งในช่วง
นันเริ
้ ่ มมีโต๊ ะพนัน ที่เปิ ดรับแทงเกมการแข่งฟุตบอลอาชีพ (ที่มีทุกปี ) โดยเฉพาะฟุตบอลพรี เมียร์ ลีก
อังกฤษ ที่เริ่มมีการถ่ายทอดสดเป็ นประจําทุกสัปดาห์ตลอดฤดูการแข่งขัน
การเติบโตขึ ้นมาของการพนันฟุตบอลในสังคมไทยนัน้ วางอยู่บนฐานของการพนันฟุ ตบอล
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่เ ทคโนโลยี การสื่ อสารพัฒ นาขึน้ ทํ าให้ การถ่ายทอดสดการแข่ง ขัน
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แพร่ หลายอย่างรวดเร็ ว ซึ่งทําให้ เกิดยุคสมัยที่คนในสังคมไทยบริ โภคฟุตบอลผ่านการ “ดู” เป็ นหลัก
การพนันฟุตบอลในสังคมไทยจึงโตขึ ้นมาโดยสัมพันธ์อยู่กบั การดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลซึ่งในแง่หนึ่ง
ก็คือการบริ โภคฟุตบอลที่ถูกดึงออกมาจากบริ บทของท้ องถิ่นและประวัติศาสตร์ ของแหล่งกําเนิดกีฬา
ฟุตบอล ขณะที่การบริ โภคเกมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย หรื อ “ไทยลีก” ซึ่งได้ รับความ
นิยมเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้ นมานัน้ กล่าวได้ ว่าเป็ นการบริ โภคของแฟนบอล (ทังที
้ ่เป็ นผู้ชม
หรื อนักพนัน) ที่เต็มไปด้ วยบริ บท หรื อการที่แฟนบอลมีความสัมพันธ์ อย่างชิดใกล้ ในเกมการแข่งขัน
และนักเตะผู้เล่น จนเกิดกระแสวัฒนธรรมแฟนที ้ก่อตัวขึ ้นอย่างเฟื่ องฟูในปั จจุบนั
ด้ วยเหตุดงั นัน้ โครงการวิจยั นี ้เสนอว่า การพยายามทําความเข้ าใจปรากฏการณ์พนันบอลใน
สังคมไทยยุคปั จจุบนั จึงควรใส่ใจต่อการพิจารณาการก่อตัวขึ ้นมาของ สนามฟุตบอลของไทยลีกและ
วัฒ นธรรมการบริ โ ภคฟุ ต บอลของแฟนบอลไทยที่ อ าจแตกต่า งออกไปจากการบริ โ ภคฟุ ต บอล
ต่างประเทศ ที่เคยมีมาในยุคก่อนหน้ า “ไทยลีก” (ดังที่อภิปรายมาข้ างต้ น) ด้ วย
ที่ผ่านมามีงานศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปรากฏการณ์พนันบอลในสังคมไทยอยู่จํานวนไม่น้อยแล้ ว
อย่างไรก็ตาม ส่วนมากงานศึกษาวิจยั เหล่านันจะตั
้
งอยู
้ ่บนฐานคิดและมุมมองเกี่ยวกับแรงงจูงใจของ
การเล่นพนันและการมองว่าการเล่นพนันบอลเป็ นปั ญหาสังคม โดยอาจสรุปประเด็นสําคัญได้ ดงั นี ้
1. การศึกษาแรงจูงใจของการเล่นพนัน โดยการใช้ แบบสอบถามไปถามผู้ที่เล่นพนันถึงสาเหตุ
ที่ทําให้ เล่นพนัน จากนันจึ
้ งนําข้ อมูลมาหาความสัมพันธ์ทางสถิติกับเพศ อายุ หรื ออื่นๆ เพื่อสรุ ปเป็ น
แรงจูงใจของการเล่นพนันของกลุ่มต่างๆ ออกมา โดยงานประเภทนี ้แม้ จะทําให้ ทราบถึงสาเหตุของการ
เล่นพนัน แต่ก็ขาดข้ อมูลในเชิงลึก เช่น ชีวประวัติ ความสัมพันธ์ ของการเล่นพนันกับปั จจัยทางสังคม
อื่นๆ ทําให้ ขาดการทําความเข้ าใจถึงสาเหตุที่แท้ จริงของการเล่นพนันบอล
2. การศึกษาการเล่นพนันบอลในฐานะที่เป็ นปั ญหาทางสังคม โดยงานศึกษาในกลุ่มนี ้มุ่งเน้ น
ที่จะทําให้ สงั คมเกิดความตระหนกเพื่อให้ เกิดความตระหนักว่าการเล่นพนันบอลเป็ นปั ญหาใหญ่ของ
สังคมไทย ลักษณะของการศึกษาจึงเน้ นไปที่การนําผู้ที่เคยประสบปั ญหาจากการเล่นพนันมาให้ ข้อมูล
จากนันจึ
้ งเลือกนําเสนอถึงผลเสียต่างๆ จากการเล่นพนันบอล ซึง่ งานศึกษาประเภทนี ้มักจะได้ รับความ
สนใจจากสื่อที่จะนําไปเสนอข่าว โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันทัวร์ นาเมนต์ใหญ่ๆ เช่น ฟุตบอลโลก
ฟุตบอลยูโร เป็ นต้ น ข้ อดีของงานศึกษาประเภทนี ้คือ การนําเสนอให้ สงั คมเห็นถึงปั ญหาของการเล่น
พนันบอล แต่บางครัง้ การเลือกนําเสนอแต่เพียงผลร้ ายเพื่อให้ ผ้ คู นตระหนกนันก็
้ นําไปสู่อคติบางอย่าง
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ได้ เช่นกัน ซึ่งอคติเหล่านันสุ
้ ดท้ ายแล้ วมักจะไปบดบังแง่มุมอื่นๆ ที่อยู่รายรอบปรากฏการณ์การเล่น
พนันบอล
วสันต์ ปั ญญาแก้ ว และคณะ (2557) เสนอว่า พนันบอลจะต้ องถูกพิจารณาในฐานะที่เป็ น
ปรากฏการณ์ วัฒ นธรรม ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ปฏิ บัติก าร (ของการแสดงออกซึ่ง ความเป็ นชายใน
สังคมไทย) และความสัมพันธ์ ที่ซบั ซ้ อนของอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจสื่อในสังคมเศรษฐกิจการ
เมืองไทยยุคปั จจุบนั งานศึกษาของวสันต์และคณะฯ พบว่านักพนันส่วนใหญ่คือ ชนชันกลางใหม่
้
ผ้ ชู าย
(ทํางานประจํา เงินเดือนประมาณ 10,000 – 15,000) ที่ชีวิตเต็มไปด้ วยความซํ ้าซากจําเจจากการ
ทํางาน นอกจากนันยั
้ งเริ่มถูกผู้หญิงเข้ ามายื ้อแย่งพื ้นที่ทางสังคมต่างๆ เช่น ในพื ้นที่การทํางานที่ผ้ หู ญิง
ขึ ้นมามีบทบาทมากขึ ้น ในแง่นี ้ การเล่นพนันบอลจึงเป็ นกิจกรรมที่คนกลุ่มนี ้ใช้ เพื่อหลบหนีออกจาก
ความน่าเบื่อในชีวิตประจําวันผ่านการได้ เสี่ยงได้ ตื่นเต้ นในช่วงขณะที่ได้ เล่นพนัน นอกจากนี ้ยังใช้ พื ้นที่
ดังกล่าวในการยืนยันความเป็ นผู้ชายที่ผ้ หู ญิงไม่สามารถเข้ ามามีอํานาจในพื ้นที่นี ้ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
งานศึกษาของวสันต์และคณะฯ ยังคงจํากัดขอบเขตการศึกษาไว้ ที่กลุ่มคนวัยทํางานและยังไม่ได้ ศกึ ษา
ทําความเข้ าใจพนันบอลในกลุม่ เด็กและเยาวชน ทังนี
้ ้จากสถิตขิ ้ อมูลการสํารวจ (และข่าวที่ปรากฏตาม
สื่อ) ชีใ้ ห้ เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่ นไทยมีแนวโน้ มที่เล่นพนันบอลมากขึ ้น หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ่งอายุเริ่ มแรก
ของนักพนันบอลไทยนันมี
้ แนวโน้ มที่พบในกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ยที่น้อยลงเรื่ อยๆ ดังนันการศึ
้
กษาทําความ
เข้ าใจการเล่นพนันบอลในกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนไทยจึงถือเป็ นเรื่ องใหญ่และจะมีนยั สําคัญยิ่งต่อการทํา
ความเข้ าใจปรากฏการณ์พนันบอลในสังคมไทย
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3
วิธีการศึกษา
วสันต์ ปั ญญาแก้ ว

โครงการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เสนอให้ พิจารณา “พนันบอล” ในฐานะที่เป็ นปรากฏการณ์วฒ
ั นธรรม
ที่สะท้ อนและพัวพันไปกับปฏิบตั ิการ ความหมาย และระบบความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้ อนของอุตสาหกรรม
ฟุตบอล วัฒ นธรรมแฟน ธุ รกิ จ สื่ อการกี ฬ า และกิ จ กรรมทางสัง คมต่างๆ ในสัง คมไทยยุคปั จ จุบัน
การศึกษาปรากฏการณ์ “พนันบอล” ในฐานะที่เป็ นปฏิบตั ิการ หรื อกิจกรรมระดับชีวิตประจําวันที่มี
ความหมายยิ่งของกลุม่ ผู้ชาย ในบริ บทของอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอล นอกจากจะสะท้ อนให้ เห็นระบบ
ความสัมพันธ์และอํานาจการเมืองในสังคมสมัยใหม่ การศึกษาในแนวนี ้ยังน่าจะช่วยสร้ างความเข้ าใจ
ที่มีต่อกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ ไปกับวัฒนธรรมแฟน การบริ โภค (รายการ/การแข่งขัน)
ฟุตบอล ตลอดจนเส้ นทางเข้ าสูว่ งการพนันของกลุม่ ผู้เล่น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายวัยทํางานและวัยรุ่น ซึ่ง
เป็ นกลุ่มใหญ่ ที่ใช้ ชี วิตพัวพันไปกับธุรกิ จสื่อ กี ฬาฟุตบอล และพนันบอล คําถามพืน้ ฐานสํ าคัญคือ
บรรดานักพนันบอลพวกเขาคือใครกัน ? แบบแผนการดําเนินชีวิตของพวกเขาเป็ นอย่างไร? พนันบอล
เกี่ยวข้ องพัวพันไปกับชีวิตประจําวันของพวกเขาอย่างไร? คือคําถามที่ควรค่าแก่การหาคําตอบเพื่อทํา
ความเข้ าใจปรากฏการณ์ พนันบอลและแฟนบอลในสังคมไทย ทังนี
้ ใ้ นการดําเนินงานวิจยั (ระหว่าง
เดือนมีนาคม 2558-เมษายน 2559) หัวหน้ าโครงการวิจยั ได้ ออกแบบชุดโครงการ และแยกดําเนินการ
ทํางานวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน ซึง่ ประกอบด้ วย 3 โครงการวิจยั ย่อย ดังนี ้

3.1 การวิจัยสารวจ
การวิจยั สํารวจ (โดยหัวหน้ าโครงการ คือ ผศ.ดร. วสันต์ ปั ญญาแก้ ว) มุ่งศึกษารวบรวมข้ อมูล
เกี่ ยวกับแฟนบอลไทยและการสํารวจภาพรวมเบื ้องต้ นของพืน้ ที่ของการวิจัยคือสนามฟุตบอลของ
สโมสรต่างๆ ในไทยพรี เมียร์ ลีกและยามาฮ่าลัก 1 ทัง้ หมด 5 สนามดังนี ้ 1. สนาม SCG Stadium
สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด 2. สนาม PAT Stadium สโมสรการท่าเรื อ (ตังอยู
้ ่ในกรุ งเทพฯ และเขต
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ปริมณฑล) 3. สนาม I-Mobile Stadium สโมสรบุรีรัมย์ยไู นเต็ด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 4.
สนาม United Stadium สโมสรเชียงรายยูไนเต็ด และ 5. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สโมสร
เชียงใหม่เอฟซี (ภาคเหนือตอนบน) โดยพิจารณาจากงบประมาณและระยะเวลาของการดําเนินงาน
หัวหน้ าโครงการฯ ได้ ออกแบบ “แบบสอบถาม” (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 1) ตังคํ
้ าถามและตัวแปรชี ้
วัดให้ สอดคล้ องไปกับการกําหนดกรอบแนวคิด (ในบทที่ 2) โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างแฟนบอลไทย
เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามไว้ ที่ 400 ตัวอย่าง
จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โครงการวิจัยสํารวจ ได้ ใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยกําหนด
จํานวนตัวอย่างแต่ล ะสนามให้ ส อดคล้ องกับจํ านวนประชากร (ความจุของผู้ช มในสนามฟุตบอล
ทังหมด
้
5 สนาม คือ 79300 ที่นงั่ ) โดยอาศัยการคํานวณทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
1. สนาม SCG Stadium มีความจุประมาณ 20000 ที่นงั่ ได้ จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง 101ชุด
2. สนาม PAT Stadium มีความจุประมาณ 10,300 ที่นงั่ ได้ จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง 52 ชุด
3. สนาม I-Mobile Stadium มีความจุประมาณ 24,000 ที่นงั่ ได้ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 121
ชุด
4. สนาม United Stadium มีความจุประมาณ 15,000 ที่นงั่ ได้ จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง 76 ชุด
5. สนามกี ฬ าสมโภชเชี ย งใหม่ 700 ปี มี ความจุป ระมาณ 10,000 ที่ นั่ง ได้ จํ า นวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 50ชุด
หลังจากการทํา Pretest เพื่อทดสอบคําถามและแบบสอบถามและซักซ้ อมทําความเข้ าใจกัน
ภายในคณะทีมวิจยั (คือหัวหน้ าโครงการ ผู้ช่วยนักวิจยั และนักวิจยั โครงการย่อย) และพนักงานเก็บ
แบบสอบถาม (นักศึกษาคณะสัง คมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชี ย งใหม่) ได้ อ่านและทํ าความเข้ า ใจ
แบบสอบถามดีแล้ ว ได้ เดินทางลงพืน้ ที่ เพื่อดําเนินการรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามหลายครั ง้
ระหว่างเดือน มิถนุ ายน-สิงหาคม 2558 การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการวิจยั สํารวจด้ วยแบบสอบถาม
โดยมีพนักงานเป็ นผู้สมั ภาษณ์ อ่านคําถามให้ ผ้ ตู อบ ตอบคําถาม ได้ ลงพื ้นที่เพื่อทําการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยแบบสอบถาม ในพื ้นที่ 5 สนามตามสัดส่วนที่กล่าวไปข้ างต้ น โดยทีมวิจยั และพนักงานเก็บ
แบบสอบสอบ ได้ เดินทางไปยังสนามก่อนการแข่งขันอย่างน้ อย 1 วันและมุ่งดําเนินการสัมภาษณ์โดย
ใช้ แบบสอบถามกับบรรดาแฟนบอลผู้ที่ตงใจเดิ
ั้
นทางมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลนัดนัน้ ๆ บริ เวณ
รอบๆ สนามการแข่งขัน ก่อนที่จะเริ่ มขึน้ ราวๆ 2-3 ชัว่ โมง โดยอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) คือทักทายแฟนบอลผู้ตอบแบบสอบถาม แนะนําวัตถุประสงค์ และขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึง่ มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัน เวลา และการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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โดยแบบสอบถามจากพื ้นที่ 5 สนามของ 5 สโมสรฟุตบอล ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2558
ดังนี ้
สนามฟุตบอล/สโมสร
สนาม United Stadium
(สโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ด)
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
(สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี)
สนาม SCG Stadium
(สโมสรฟุตบอลเอสซีจี-เมืองทอง ยูไนเต็ด)
สนาม I-mobile Stadium
(สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)
PAT Stadium (สโมสรฟุตบอลการท่าเรื อ เอฟซี)

วัน/เดือน/ปี ที่เก็บข้ อมูล
21 มิถนุ ายน พ.ศ.2558
25 กรกฎาคม พ.ศ.2558
13 กันยายน พ.ศ.2558
24 มิถนุ ายน พ.ศ.2558
27 มิถนุ ายน พ.ศ.2558
5 กรกฎาคม พ.ศ.2558
9 สิงหาคม พ.ศ.2558
1 สิงหาคม พ.ศ.2558

จานวน
29
33
14
32
18
52
49
121

20 กันยายน พ.ศ.2558

52

3.2 การวิจัยภาคสนาม
การทํางานวิจยั ภาคสนาม นักวิจยั เริ่มต้ นดําเนินการอย่างเข้ มข้ นต่อเนื่อง ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน
2558 (ก่อนหน้ านันคื
้ อระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 ทีมวิจยั ได้ ประชุมวางแผนและทบทวน
วรรณกรรมเพิ่มเติม) จนถึงราวๆ เดือนมกราคม 2559 ตังแต่
้ แรกเริ่ ม นักวิจัยใน 2 โครงการย่ อยคือ
พงศกร สงวนศักดิ์ และอาจินต์ ทองอยู่คง ได้ ร่วมกับหัวหน้ าโครงการ สํารวจพื ้นที่เบื ้องต้ น วางกรอบ
คิด แนวทางการศึกษา และแผนงาน และการทํางานวิจยั ภาคสนาม แยกตามโครงการย่อยดังนี ้
3.2.1 โครงการวิจัย “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิตขิ องการพนันและการบริโภค”
โดย อาจินต์ ทองอยูค่ ง
งานศึกษานี ้มองว่ากลุม่ แฟนบอลไม่ได้ เพียงแค่ตดิ ตามชมการแข่งขันฟุตบอล แต่ยงั รวมถึงการ
จับจ่ายสินค้ าเกี่ยวกับฟุตบอล การเสพข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอล กล่าว
อี ก อย่า งหนึ่ง การเป็ นแฟนบอลก็ คื อ การบริ โ ภคฟุต บอล เพื่ อ ประกอบสร้ างตัว ตน จน ไปถึ ง การ
แสดงออกซึง่ ความเป็ นชาย และการเล่นพนันทายผลการแข่งขัยฟุตบอล หรื อที่เรี ยกว่า “พนันบอล” ใน
ฐานะปฏิบตั กิ าร โดยพื ้นฐานการเล่นพนันบอลจึงเกี่ยวข้ องพัวพันไปกับการติดตามเกมการแข่งขัน การ
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บริ โภคข่าวสาร และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ในแง่นี ้การเล่นพนันบอลก็คือส่วนหนึ่ งของการบริ โภคใน
วัฒนธรรมแฟนบอลนัน่ เอง วสันต์ ปั ญญาแก้ ว (2557: 211-241) ศึกษาการเล่นพนันบอลในฐานะที่
เป็ นปฏิบตั ิการในชีวิตประจําวัน และเสนอว่าปฏิบตั ิการดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงการประกอบสร้ าง
“ชุมชนของผู้ชาย” ภายใต้ สภาพสังคมไทยปั จจุบนั ที่พื ้นที่ของผู้ชายกํ าลัง ถูกท้ าทาย ขณะที่อาจินต์
ทองอยู่คง (2557: 153-210) ศึกษาการดื่มแอลกอฮอล์กับความรุนแรงในฟุตบอลไทย และเสนอว่า
ความรุนแรงที่ปรากฏนันมี
้ ส่วนที่สมั พันธ์ อยู่กับความรู้ สึกเป็ นพวกเดียวกันภายในชุมชนแฟนบอล ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นถึงภาวะโหยหาความสัมพันธ์แบบ “มิตรสหาย” หรื อการเป็ นคนกลุ่มเดียวกันของผู้คนใน
สังคมสมัยใหม่ อาจกล่าวได้ วา่ งานศึกษาสองชิ ้นนี ้เป็ นการพยายามทําความเข้ าใจการก่อตัวขึ ้นมาของ
วัฒนธรรมแฟนบอลในสังคมไทย กล่าวโดยย่อ งานวิจยั นีม้ ่งุ ศึกษาการเล่นพนันบอล ในฐานะที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของการบริ โภคในวัฒนธรรมแฟนบอลไทย ภายใต้ เงื่อ นไขของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่าน
เข้ าสู่สงั คมไทยยุคเสรี นิยมใหม่ ยุคสมัยที่ชีวิตทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจทุนนิยม และบริ โภค
นิยม เกี่ยวข้ องพัวพันกับชีวิตประจําวันของผู้คน
ขอบเขตการวิจัย พืน้ ที่ และกรณีศึกษา
การวิจยั นี ้มุง่ ศึกษากลุ่มแฟนบอลสโมสรไทย (ในไทยพรี เมียร์ ลีก 2015) ในพื ้นที่กรุงเทพฯและ
ปริ ม ณฑล ซึ่ง เป็ นเขตมหานครที่ มี แ ฟนบอลจํ า นวนมากและมี ค วามหลากหลาย กลุ่ม แฟนบอล
กรณีศึกษาในที่นี ้คือแฟนบอลสโมสรฟุตบอลการท่าเรื อ เอฟซี ซึ่งซ้ อนทับเกือบเป็ นส่วนหนึ่งของแฟน
บอลทีมชาติไทยที่ติดตามเชียร์ อย่างเหนียวแน่น แฟนบอลกลุ่มนี ้ส่วนใหญ่คือผู้ชายโสด อายุระหว่าง
21-40 ปี เนื่องจากแฟนบอลสโมสรไทยมักจะไปชมการแข่งขันที่สนามร่ วมกันเสมอ (คือที่สนาม Pat
Stadium) ทําให้ แฟนกลุ่มนี ้มีกิจกรรมร่วมกันหลากหลายและมีการติดตามอย่างเอาจริ งเอาจัง ทําให้
สามารถแสดง “ภาพตัวแทน” ของวัฒนธรรมแฟนบอลได้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้พื ้นที่ของการศึกษา
ภาคสนาม ยัง ครอบคลุม ไปถึง สนามแข่ง ขันของสโมสรฟุตบอลไทยพรี เมี ยร์ ลี กที ม อื่ นๆ (ในพื น้ ที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล) ที่มีการแข่งขันแบบนัดเหยา-นัดเยือน พื ้นที่สนามดังกล่าวนี ้จะมีทงแฟนบอล
ั้
ทีมเหย้ า-ทีมเยือน โดยเฉพาะจากย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ และบางส่วนจากต่างจังหวัด ทําให้ มีกิจกรรม
ต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงกล่าวได้ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตในเมืองสมัยใหม่ ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนล้ วน
ผูกอยู่กับการบริ โภค ดังนันจึ
้ งสามารถที่จะแสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรมแฟนซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่วางอยู่บน
ฐานของการบริโภคและการพนันได้ เป็ นอย่างดี
การทางานภาคสนาม (doing fieldwork)
การทํ างานวิจัย ภาคสนามครั ง้ นี ้ ใช้ วิธี วิจัยเชิ ง ชาติพันธุ์ วรรณนาหลายสนาม (multi-sited
ethnography) ติดตามศึกษาชี วิตสุดสัปดาห์และการบริ โภคฟุตบอลของกลุ่มแฟนบอลสโมสรการ
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ท่าเรื อ เอฟซี สนามแพตสเตเดียม และรวมทัง้ แฟนบอลในสนามอื่นๆ ของกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
การศึกษาติดตามประยุกต์ใช้ การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมในการชมการแข่ง ขันที่ สนามฟุตบอลและ
กิจกรรมต่างๆของแฟนบอล (เช่น การผลิตอุปกรณ์เชียร์ การท่องเที่ยวพักผ่อน กิจกรรมประจําปี ต่างๆ
รวมถึงกิจกรรมในสังคมออนไลน์) นอกจากนันจะใช้
้
วิธีสัมภาษณ์ ศึกษาข้ อมูลผ่านเอกสาร รวมไป
จนถึงการวิเคราะห์ตีความการบริ โภคสื่อ การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของแฟนบอล และเพื่อให้ ได้ ข้อมูล
ครบวงรอบการแข่งขันในแต่ละฤดูกาล การเก็บข้ อมูลภาคสนามครัง้ นี ้ใช้ เวลาทังหมด
้
1 ฤดูกาลแข่งขัน
ไทยพรี เมียร์ ลีก 2558 โดยแบ่งเป็ น การทํางานสํารวจเพิ่มเติมและงานภาคสนามเบื ้องต้ น 3 เดือน
(มีนาคม – พฤษภาคม 2558) การทํางานภาคสนามแบบต่อเนื่อง 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน
2558) และการเขียนรายงานวิจยั 3 เดือนสุดท้ าย ในการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล การวิจยั นี ้
ใช้ วิธีการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (triangulation) จาก 1. การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม 2. การ
สัมภาษณ์ และ 3. ข้ อมูลจากเอกสาร ซึ่งข้ อมูลในส่วนนี ้จะเป็ นการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมแฟนบอลในสังคมไทยในลักษณะต่างๆตามแต่ที่ปรากฏ รวมไปจนถึงการใช้ สื่อออนไลน์ของ
แฟนบอล ทัง้ ในลักษณะของเว็บไซต์เ ครื อข่ายสังคมและกระดานสนทนาออนไลน์ ในส่วนของการ
เข้ าถึงผู้ให้ ข้อมูลนัน้ ใช้ เทคนิค snowballing ด้ วยการขยายเครื อข่ายผู้ให้ ข้อมูลผ่านความสัมพันธ์ ที่
แฟนบอลมีต่อกัน ทังภายในแฟนบอลแต่
้
ละสโมสรและระหว่างแฟนบอลต่างสโมสร ซึ่งแฟนบอลไทย
จะมีเครื อข่ายความสัมพันธ์กนั อยู่ (ผลการศึกษานําเสนอในบทที่ 7)
3.2.2 โครงการวิจัย “ฟุตบอล วัยรุ่น การพนัน และวัฒนธรรมความเป็ นชาย”
โดย พงศกร สงวนศักดิ์
การศึก ษาวิ จัย นี ้ มองว่ า การพนัน และการบริ โ ภคสื่ อ /สิ น ค้ า ของ อุต สาหกรรมฟุต บอล
นอกจากจะเป็ นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมวัยรุ่ น ยังกลายเป็ นปรากฏการณ์ วัฒนธรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ชีวิตประจําวันของแฟนบอลไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นวัยเรี ยน (อายุระหว่าง 15-20 ปี ) ที่ใช้ ชีวิตอยู่ใน
สังคมที่เต็มไปด้ วยการไหลเวียนของข่าวสาร เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ กล่าวคือการเล่นพนัน
บอลและวัฒ นธรรมแฟนบอลไทย นอกจากจะเป็ นกิ จ กรรมทางสัง คมที่ เ กี่ ย วพัน ไปกับ เรื่ อ งที่ ผิ ด
กฎหมาย ยังถือเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของวัยรุ่ นที่สงั เกตพบเห็นได้ ทงในสนามแข่
ั้
งขันฟุตบอลและ
พื ้นที่สาธารณะ เช่น ผับ บาร์ ยามคํ่าคืน
วัยรุ่น หรื อ ‚ช่วงวัยรุ่น‛ โดยทัว่ ไปหมายถึง การเติบโต กําลังจะก้ าวผ่าน หรื อสภาวะที่ ‚ยังไม่
บรรลุ หรื อไม่สําเร็ จ‛ วัยรุ่นหรื อวัยหนุ่มสาวจึงถูกมองว่าคือช่วงเวลาเตรี ยมการสําหรับการกลายเป็ น
“ผู้ใหญ่” เป็ นช่วงเวลา ‚หัวเลี ้ยวหัวต่อ‛ ที่เต็มไปด้ วยความไม่แน่นอน ทังการเปลี
้
่ยนแปลงของร่างกาย
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และการเปลี่ ย นผ่านสถานภาพทางสัง คม ผลกระทบจากการเปลี่ ยนผ่า นเข้ าสู่ภ าวะสมัยใหม่ใ น
สังคมไทยยุคปั จจุบนั ไม่มากก็น้อยมีส่วนอย่างสําคัญต่อการสร้ างแรงกดดันต่อวัยรุ่ นโดยเฉพาะการ
เผชิญกับสภาวะวิกฤติอตั ลักษณ์ เนื่องจากการพัฒนาเข้ าสู่สภาวะสมัยใหม่นนั ้ ส่งผลอย่างสําคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ าง สถาบันที่ทําหน้ าที่ขดั เกลาทางสังคม โดยเฉพาะครอบครัวและโรงเรี ยน
การอบรม บ่มเพาะจารี ต ความคิด ความเชื่อ ผ่านพิธีกรรม กระบวนการทางสังคมต่างๆ ที่ (เคย) ‚ทํา
หน้ าที่‛ ประคับประคองการเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นไปสู่วยั ผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้ กับ สถาบันครอบครั ว ไทย ภาวะกดดันทางเศรษฐกิ จ การแพร่ ก ระจายของบริ โ ภคนิย ม ระบบ
การศึกษาที่เน้ นการแก่งแย่งแข่งขันในปั จจุบนั จึงมีแนวโน้ มที่จะนําไปสู่การก่อตัวขึน้ ของ วัฒนธรรม
ต่อต้ าน วัฒนธรรมย่อย และวัฒนธรรมสมัยนิยม ในชีวิตของวัยรุ่น (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 2 หัวข้ อ 2.2)
ขอบเขตการวิจัย พืน้ ที่ และกรณีศึกษา
กลุ่มวัยรุ่ นที่งานวิจยั นี ้มุ่งเน้ นศึกษาคือ กลุ่มแฟนบอลวัยรุ่น (ส่วนใหญ่ติดตามชมการแข่งขัน
ของทีมเชียงใหม่เอฟซี - Chiang Mai FC) ที่ยงั ศึกษาเล่าเรี ยนในสถานศึกษา อายุระหว่าง 15-20 ปี
โดยพืน้ ที่การศึกษาของการวิจัยครัง้ นี ้ เลือกศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มวัยรุ่ นในโรงเรี ยนมัธยม
(แห่งหนึ่ง) และกลุ่มวัยรุ่นที่ศกึ ษาในวิทยาลัยเทคนิค ในเมืองเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้ นศึกษาเปรี ยบเทียบ
1. แบบแผนการใช้ เวลาและการบริ โภคสื่อ ที่เกี่ยวข้ องพัวพันไปกับ วัฒนธรรมแฟนบอลของกลุ่มแฟน
บอลวัยรุ่น และ 2. วิถีการดําเนินชีวิต ภูมิหลังของครอบครัว บทบาทของครอบครัว โดยเฉพาะต่อความ
สนใจในเกมกีฬาฟุตบอล ตลอดจนการป้องกันจากการพนัน แบบแผนการเล่นพนันและการบริ โภคสื่อ/
สินค้ า ในกลุม่ วัยรุ่น 2 กลุม่ นี ้ ว่ามีสว่ นสัมพันธ์ไปกับการเล่น หรื อไม่เล่น พนันบอล หรื อไม่อย่างไร
การวิ จั ย นี ป้ ระยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี การวิ จั ย เชิ ง ชาติ พั น ธุ์ วรรณนาหลายสนาม ( multi-sited
ethnography) โดยการติดตามชีวิตกลุ่มวัยรุ่ น ใช้ การสัง เกตอย่างมี ส่วนร่ วม และการสัม ภาษณ์
ชีวประวัติ ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นกรณีศึกษาสามารถติดตามยังสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานศึกษา สนามฟุตบอล
(ทังสนามเล็
้
กๆ และสนามเชียงใหม่ 700 ปี ) สถานบันเทิง ต่างๆ นอกจากนันจะใช้
้
วิธีศกึ ษาข้ อมูลจาก
สื่อและการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ วัยรุ่น/แฟนบอล
การทางานภาคสนาม (doing fieldwork)
พื ้นที่ของการศึกษาวิจยั นี ้ คือเมืองเชียงใหม่ โดยมีกลุม่ วัยรุ่นที่มงุ่ ศึกษาคือแฟนบอลที่ยงั ศึกษา
เล่าเรี ยนในสถานศึกษาอายุระหว่าง 15-20 ปี โดยพืน้ ที่การศึกษาของการวิจัยครัง้ นีจ้ ะเลือกศึกษา
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มวัยรุ่นในโรงเรี ยนมัธยม (แห่งหนึ่ง) และกลุ่มวัยรุ่ นที่ศกึ ษาในวิทยาลัยเทคนิค
ในเมื องเชี ยงใหม่ การทํ างานภาคสนาม ผู้ศึกษา (คือพงศกร สงวนศักดิ์) ได้ เข้ าไปติดต่ออย่างเป็ น
ทางการกับโรงเรี ยนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลกับเด็ก
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นักเรี ยนในโรงเรี ยน ซึ่งทางโรงเรี ยนได้ อนุญาตให้ เก็บข้ อ มูลได้ จากนันจึ
้ งเข้ าไปติดต่อกับครูที่สอนวิชา
พลศึกษาของโรงเรี ยนแห่งนี ้ เพื่อจะขออนุญาตเข้ าหาเยาวชนที่เป็ นนักฟุตบอลตัวแทนโรงเรี ยนในการ
ติดต่อสัมภาษณ์ตอ่ ไป โดยได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดี ผู้ศกึ ษาได้ เริ่ มต้ นเข้ าหากลุ่มเยาวชนโดยการ
เข้ าไปพบก่อนเวลาที่น้องๆจะซ้ อมฟุตบอลในตอนเย็น จากนันได้
้ พดู คุยทําความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจยั และทําความรู้จกั ขอเบอร์ โทรศัพท์ของน้ องกลุ่มหนึ่งไว้ เพื่อติดต่อนัดหมายในการ
สัมภาษณ์ตอ่ ไป หลังจากทําการสัมภาษณ์น้องๆ กลุ่มแรกแล้ ว (3 คน) ผู้ศกึ ษาได้ ขอให้ น้องๆ แนะนํา
เพื่อนที่กําลังเรี ยนอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคให้ หลังจากได้ เบอร์ ติดต่อมาแล้ วจึงได้ นดั หมายและทําการ
สัมภาษณ์น้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคอีก 3 คน จากนันได้
้ สมั ภาษณ์เยาวชนจากโรงเรี ยนมัธยมแห่งเดิม
อีก 2 คน นอกจากเยาวชนแล้ วผู้ศกึ ษาได้ สมั ภาษณ์เจ้ าของโต๊ ะพนันบอลคนหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ เพื่อ
ต้ อ งการทราบถึ ง สถานการณ์ ค วามเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งการเล่น พนันบอลในเชี ย งใหม่ นอกจากการ
สัมภาษณ์แล้ ว ผู้ศกึ ษาได้ เข้ าไปสังเกตการณ์ที่โต๊ ะพนันบอลแห่งหนึ่ง รวมถึงสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่ วมที่สนามฟุตบอลเชียงใหม่ 700 ปี ช่วงสุดสัปดาห์ หรื อในช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งมีรายการแข่งขัน
ฟุตบอลของทีมเชียงใหม่เอฟซี กับทีมเยือน (ผลการศึกษานําเสนอในบทที่ 8)
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4
ฟุตบอลในสังคมไทย
วสันต์ ปั ญญาแก้ ว
4.1 บทนา
ฟุตบอลสมัยใหม่ คือเกมการแข่งขันที่พฒ
ั นาขึ ้นอย่างเป็ นระบบและกลายเป็ นอุตสาหกรรม
อาชีพอย่างหนึ่งในสังคมอังกฤษตังแต่
้ ยุคพัฒนาอุตสาหกรรม ราวๆ ปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา
และปั จจุบนั ฟุตบอลน่าจะกลายมาเป็ นเกมกีฬาที่มีจํานวนผู้คนนิยมให้ ความสนใจติดตามกันอย่างล้ น
หลามทัว่ โลก กีฬาสมัยใหม่ชนิดนี ้เริ่ มแพร่ กระจายออกจากเกาะอังกฤษไปยังทวีปต่างๆ ตามเส้ นทาง
การแผ่ขยายอํานาจของอังกฤษยุคอาณานิคม กระทัง่ กลายเป็ นเกมกีฬาที่ลงหลักฝั งรากและเติบโตขึ ้น
ควบคูไ่ ปกับการสร้ างความศิวิไลซ์ในเครื ออาณานิคมทวีปต่างๆ เกือบทัว่ โลก กรณีของสยาม ฟุตบอล
สมัยใหม่เริ่มมีการนํามาเล่นกันตังแต่
้ ช่วงรอยต่อสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 (พระยาศรี วิสารวาจา
2509, อ้ างใน สิทธิ 2540: 10) ทว่าฟุตบอลก็ยงั เป็ นกีฬาที่เล่นกันเฉพาะในแวดวงชาวต่างชาติ จน
มาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเริ่ มเป็ นที่ร้ ูจกั ในหมู่ชนชันนํ
้ าชาวสยาม กีฬาซึ่งเป็ นตัวแทนของโลกสมัยใหม่
ชนิดนี ้ถูกนําเข้ ามาหัดเล่นและเผยแพร่ โดย สนัน่ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักเรี ยนนอกจากเกาะอังกฤษ
กระทั่ง ต่อ มาเกมกี ฬ าสมัยใหม่ช นิ ดนี ไ้ ด้ แ พร่ ก ระจายและเป็ นที่ ร้ ู จัก กันไปโดยทั่ว ของสัง คม ผ่า น
สถาบันการศึกษาสมัยใหม่ โดยเฉพาะโรงเรี ยนประถมและกรมพลศึกษา ซึ่งได้ ถกู สถาปนาขึ ้นในสมัย
รัชกาลที่ 6 ฟุตบอลและสถาบันการศึกษากลายเป็ นกลไกของการพัฒนาประเทศนับแต่นนมา
ั้
ควบคู่ไปกับระบบการศึกษา การบริ หารรัฐกิจ และเทคโนโลยีความเจริ ญสมัยใหม่ด้านต่างๆ
(อาทิ การรถเดินไฟ สถาปั ตยกรรม ระบบโรงเรี ยนประจํ า และการสื่ อสารโทรคมนาคม) ฟุตบอล
สมัยใหม่ถูกนําเข้ าโดยชนชัน้ นําสยาม นับจากสมัยรัชกาลที่ 4 ชนชัน้ นําสยามที่สําเร็ จการศึกษา
กลับมาจากยุโรป ได้ เ ริ่ ม นําเอาวิธี คิดและการปฏิ บตั ิเรื่ องการพักผ่อนหย่อนใจ (leisure) อันเป็ น
สัญลักษณ์ของความศิวิไลซ์แบบตะวันตก เข้ ามาสู่สงั คมสยาม กิจกรรมใหม่ๆ เช่น การท่องเที่ยวตาก
อากาศ การสะสมของเก่า การใช้ กล้ องถ่ายรูป หรื อการเล่นกีฬาแบบตะวันตก ได้ กลายเป็ นมาตรฐาน
ใหม่ของ การแสดง “หน้ าตา” ในหมู่ชนชันสู
้ ง กีฬาสมัยใหม่ ที่นําเข้ ามาในช่วงนันมี
้ ทงั ้ โครเกต์ กอล์ฟ
เทนนิส ขี่ม้า และฟุตบอล (วีรยุทธ 2549. ชาญ 2557.)
เกมการแข่ง ขันฟุตบอลอย่างเป็ นทางการครั ง้ แรกในสยามประเทศนัน้ มี ขึน้ ในวันเสาร์ ที่ 2
มีนาคม พ.ศ. 2443 ที่ท้องสนามหลวง เป็ นการแข่งขันระหว่าง “ชุดศึกษาธิการ” กับ “ชุดบางกอก” โดย
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สมาชิกของ “ชุด” หรื อทีมศึกษาธิการนันมี
้ ชาวสยามเพียงแค่ 4-5 คน (ซึ่งส่วนมากคือลูกหลานชนชัน้
กลุ่มแรกๆ ที่ได้ เข้ าเรี ยนในระบบการศึกษาสมัยใหม่) ส่วนสมาชิ กของทีมบางกอกทัง้ หมดเป็ นชาว
อังกฤษในพระนคร ผลการแข่งขันฟุตบอลนัดแรกในประวัตศิ าสตร์ สยามครัง้ นันเสมอกั
้
นไป 2-2 (สวัสดิ์
2520: 41-46)
4.2 ฟุตบอลกับการสร้ างชาติและความศิวิไลซ์ ในสยาม
การสนับสนุนให้ ช าวสยามเล่นฟุตบอลอย่างจริ ง จัง เริ่ ม ขึน้ ในช่วงทศวรรษ 2440 โดยกรม
ศึกษาธิการได้ จดั การแข่งขันแบบแพ้ คดั ออกเพื่อชิงชัยกันระหว่างโรงเรี ยนชันนํ
้ าในกรุงเทพฯ และธนบุรี
ระหว่างปี พ.ศ. 2444 ถึง 2453 มีโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมเกมแข่งขันราวๆ 30 โรงเรี ยน ทังหมดเป็
้
นโรงเรี ยน
ในกรุงเทพฯและธนบุรี (ชาญ 2557: 44-55) แม้ จะยังไม่ประสบความสําเร็ จมากนัก ทว่าก็สะท้ อนถึง
การที่ฟุตบอลได้ กลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่รัฐราชการใช้ อบรมบ่มเพาะวินยั และสร้ างความศิวิไลซ์
ให้ แก่พลเมืองของชาติ ผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานและส่งเสริ มการแพร่ กระจายของกีฬา
ฟุตบอลในสังคมสยามคือเจ้ าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี หรื อ “ครู เทพ” ท่านได้ รับทุนเรี ยนไปศึกษาต่อที่
Borough Road College ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนฝึ กหัดครู และเป็ นสถานศึกษาที่มีบทบาท
สําคัญ ในการก่อตังกี
้ ฬาสมัยใหม่ในอัง กฤษยุคนัน้ หลังกลับสู่สยาม “ครู เทพ” ได้ เข้ ารับราชการใน
กระทรวงธรรมการ มีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่ ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 และ
ต่อมาท่านก็ได้ ดํารงตําแหน่งเป็ นเสนาบดีกระทรวงธรรมการและภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 ก็ได้ เป็ นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ บทบาท
ของท่า นเกี่ ยวกับ กี ฬ าในชาติไ ทยนัน้ มี หลายด้ าน ทัง้ การทํ า วารสาร/เขี ยนบทความเกี่ ยวกับ กี ฬ า
เผยแพร่ เป็ นผู้แต่งเนื ้อเพลง “กราวกีฬา” ที่สําคัญคือเป็ นผู้ริเริ่ มให้ โรงเรี ยนต่างๆ ฝึ กหัดเล่นฟุตบอล
และเริ่ มจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรี ยน (สวัสดิ์ 2520: 19)
กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ระบบการศึกษาหรื อโรงเรี ยนรัฐที่ครู เทพเป็ นผู้วางรากฐานนัน่ เองคือกลไก
สําคัญในการปลูกฝั งวัฒนธรรมการเล่นฟุตบอลในสังคมไทยยุคต่อๆ มา บทบาทของกรมพลศึกษานัน้
มีทงที
ั ้ ่เป็ น ผู้ริเริ่ มจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรี ยน กําหนดกติกาหลักของการเล่นและรู ป แบบ
การแข่งขัน อีกทังในปี
้
พ.ศ.2480 ยังได้ กําหนดให้ ฟุตบอลเป็ นหนึ่งในวิชาบังคับเลือกในหลักสูตรพล
ศึกษาระดับมัธยมต้ นอีกด้ วย โรงเรี ยนจึงกลายเป็ น “ช่องทาง” ของการแพร่กระจายกีฬาฟุตบอลออก
ไปสู่พื ้นที่ต่างๆ ที่ห่างไกลนอกเขตพระนคร และเกมกีฬาฟุตบอลกลายเป็ นเครื่ องมือสําคั ญของรัฐใน
การสร้ างวินยั ความเป็ นชาย ที่แข็งแรง ว่องไว รวมถึงการเรี ยนรู้และเคารพกฎกติกา มารยาท ภายใต้
การปกครองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ชาญ 2557: 37-55) หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
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พ.ศ. 2475 แม้ ว่าการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ จะถูกละเลิกไป แต่ว่า “พลศึกษา” ก็ยงั คงเป็ นกลไกใน
ระบบการศึกษาที่กลุม่ คณะราษฎรให้ ความสําคัญมาโดยตลอด และในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494
ยุคจอมพล ป.พิบลู สงคราม จึงกําหนดให้ จดั ระบบ “การศึกษาไทย”1 เป็ น 4 ส่วนให้ สมดุลกันคือ “จริ ย
ศึกษา พลศึกษา พุทธิศกึ ษา และหัตถศึกษา”
การขยายตัวของสถาบันการศึกษาสมัยใหม่ ส่งผลให้ กีฬาสมัยใหม่ได้ แพร่หลายออกไปในวง
กว้ าง และการเล่นฟุตบอลกลายเป็ นกิจกรรมที่แพร่ หลายในสังคมไทย มรดกของระบบการศึกษาใน
ฐานะกลไกสําคัญที่ช่วยแพร่ กระจายความนิยมของกีฬาฟุตบอลยังคงดํารงอยู่มาจนถึงปั จจุบนั ดัง
สะท้ อนผ่านการมีสนามฟุตบอลของโรงเรี ยน การแข่งขันฟุตบอลในโรงเรี ยน และระหว่างโรงเรี ยน
4.3 โทรทัศน์ อุตสาหกรรมสื่อ และการบริโภคฟุตบอลในสังคมไทย
หลังทศวรรษ 2500 จากความนิยมในเกมฟุตบอลที่แพร่กระจายผ่านโรงเรี ยนสถานศึกษาไป
เกือบทัว่ ประเทศ ระลอกต่อมาของกระแสความนิยมที่ผ้ คู น โดยเฉพาะเยาวชนไทย มีตอ่ เกมกีฬาชนิดนี ้
ก็คือการบริ โภคฟุตบอลผ่านจอโทรทัศน์ ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีโทรทัศน์นบั จากทศวรรษ 2520
ทํ า ให้ ส ามารถที่ จ ะส่ง สัญ ญาณถ่ า ยทอดเกมการแข่ ง ขัน ฟุต บอลจากต่า งประเทศข้ า มทวี ป มาสู่
สังคมไทย ฟุตบอลต่างประเทศที่เริ่ มมีการถ่ายทอด (เทปบันทึกภาพ) ทางโทรทัศน์เป็ นครัง้ แรกใน
ประเทศไทยนันคื
้ อ การแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) ในปี พ.ศ. 2509 นัดชิงชนะเลิศระหว่าง
ทีมชาติองั กฤษและทีมชาติเยอมนีตะวันตก ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 จึงเริ่ มมีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกเป็ นครัง้ แรก (เนตรนภา 2545) หลังจากนัน้ รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับกีฬาจึงมีเพิ่มมากขึ ้น
กระทั่ง มี ก ารถ่ า ยทอดสดการแข่ ง ขัน ฟุ ต บอลสโมสรต่ า งประเทศ ควบคู่ไ ปกั บ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมสื่อด้ านกีฬา โดยเฉพาะบริ ษัทสยามสปอร์ ตพริ น้ ติ ้งจํากัด สตาร์ ซอคเก้อร์ รายสัปดาห์ วาง
จําหน่ายมาตังแต่
้ พ.ศ. 2518 จนในปี พ.ศ. 2535 สตาร์ ซอคเก้อร์ รายวัน ก็ถูกผลิตออกมา อันเป็ นปี
เดียวกันกับที่สื่อโทรทัศน์ข้ามชาติและสมาคมฟุตบอลอังกฤษ ยกระดับเกมการแข่งขันฟุตบอลให้ ทีม
จากดิวิชั่น 1 ขึน้ มาแข่ง ขัน กัน ในลี ก ระดับสูง สุดคื อ “พรี เ มี ยร์ ลี ก อัง กฤษ” และมี การผลิต รายการ
ถ่ายทอดเกมการแข่งขันสดๆ ผ่านโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ซึ่งกระตุ้นความสนใจใน
ฟุตบอลรายการนี ้ไปทัว่ โลก และสําหรับแฟนบอลไทย “พรี เมียร์ ลีกอังกฤษ” กลายเป็ นเกมการแข่งขัน
ฟุตบอลยอดนิยมสูงสุดที่ตดิ ตามชมกัน
1

รัฐบาลคณะราษฎรเปลีย่ นชื่อประเทศ จาก ราชอาณาจักรสยาม เป็ นราชอาณาจักรไทย หรื อประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2482
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โทรทัศน์ การปฏิวตั ทิ างด้ านเทคโนโลยีสื่อสาร และการส่งสัญญาณผ่านระบบดาวเทียมทําให้
ฟุตบอลกลายเป็ นเกมกี ฬาและรายการบันเทิ งยอดนิยมที่ขยายตัวออกสู่สังคมวงกว้ าง มีผ้ ชู ม/แฟน
บอล ซึ่งมีทงความแตกต่
ั้
างทางเชื ้อชาติและชนชัน้ (วสันต์ 2557: 8-10) กระแสความนิยมที่มีต่อเกม
การแข่งขันฟุตบอล และความสนใจที่มีตอ่ เรื่ องราว ข่าวสาร ด้ านการกีฬาชนิดนี ้ในสังคมไทย ก่อตัวขึ ้น
ในช่วงเวลาเดียวกันกับการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู่ ในปี พ.ศ.2533 บริ ษัทในเครื อสยามสปอร์ ต
โดยนายระวิ โหลทอง ประธานบริษัท (และปั จจุบนั คือเจ้ าของทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ด) ได้ ยื่นขอจด
ทะเบียน บริษัทสยามสปอร์ ตซินดิเคทจํากัดในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ทนุ เริ่ มแรก 5 ล้ านบาท กระทัง่ ต่อมา
ในเดือนมิถนุ ายนปี เดียวกันนัน้ สยามสปอร์ ตซินดิเคท ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 50 ล้ านบาท 2
นับจากทศวรรษ 2540 เป็ นต้ นมา ฟุตบอลได้ เริ่ มแปรเปลี่ยนความหมายจากที่เคยเป็ น กีฬา
สร้ างวินยั เป็ นกลไกของรัฐ ค่อยๆ กลายมาเป็ นเกมในรายการโทรทัศน์ เป็ นสินค้ าเพื่อความบันเทิง ซึ่ง
ตอบสนองต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมการพักผ่อนหย่อนใจของผู้คน ชนชันกลาง
้
ที่กําลังก่อตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น
จํานวนมาก ควบคูไ่ ปกับการขยายตัวของพื ้นที่แบบเมืองในสังคมไทย การชมเกมการแข่งขันฟุตบอล
กลายมาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมการบริ โ ภค และ “ฟุ ต บอล” กลายมาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ใน
ชีวิตประจําวันของผู้คน ชนชันใหม่
้
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและชายไทยวัยทํางาน การบริ โภคฟุตบอล
ทังที
้ ่ปฏิบตั ิการผ่านการชมโทรทัศน์และการเชียร์ แบบรวมหมู่ ค่อยๆ พัฒนากลายมาเป็ น “วัฒนธรรม
แฟน” ที่แสดงออกในหลายรู ปแบบ เช่น การรวมตัวของกลุ่มแฟนฟุตบอลที่ชื่นชอบนักฟุตบอล ที ม
สโมสรเดียวกัน กระทั่งพัฒนาเป็ นกลุ่มแฟนคลับขนาดใหญ่ระดับประเทศ มีการจัดกิจกรรมร่ วมกัน
ตามพื ้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อมีรายการแข่งขันนัดสําคัญ เช่น “ศึกแดงเดือด” อันเป็ นการโคจรมา
พบกันระหว่าง 2 ทีมสโมสรชันนํ
้ าของพรี เมียร์ ลีกอังกฤษคือ แมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ดและลิเวอร์ พลู
เมื่ อฟุตบอลเป็ นสิ นค้ า ทํ าให้ เกมกี ฬ าชนิดนี ค้ ่อยๆ หลุดออกจากการกํ ากับควบคุม ของรั ฐ
กลายเป็ นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริ โภคจํานวนมากมาย นอกจากธุรกิจสื่อขนาด
ยักษ์ อุตสาหกรรมบันเทิง อื่นๆ ที่ก่อเกิดตามมา มี อาทิ กิจการเสือ้ ผ้ า อุปกรณ์ กีฬา ของสะสม การ
ท่องเที่ยว และธุรกิจการพนัน
การเล่นพนันทายผลเกมการแข่งขันฟุตบอล หรื อเรี ยกสัน้ ๆ ว่า “พนันบอล” ในสังคมไทยนัน้
กล่าวได้ วา่ พัฒนาก่อตัวขึ ้นควบคูม่ ากับวัฒนธรรมการบริโภคฟุตบอลต่างประเทศนั่นเอง ทังนี
้ ้โดยมีสื่อ
สิ่ง พิม พ์อุตสาหกรรมกี ฬ า (ผ่านธุ รกิ จสื่ อโทรทัศน์ ข้ามชาติ) และเทคโนโลยี การสื่ อสาร เป็ นปั จ จัย
เกื อ้ หนุนสําคัญที่กระตุ้นให้ ธุรกิจการพนันชนิดนีข้ ยายตัวได้ อย่างรวดเร็ ว พนันบอลในสังคมไทยคือ
2

อ้ างจาก http://www.siamsport.co.th/siamsport_history.html
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ส่วนหนึ่งกิจกรรมการบริ โภคสื่อยุคโลกาภิวตั น์ที่ก่อตัวขึ น้ ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมสมัยนิยม (popular
culture) กระแสความนิยมที่ผ้ คู นมีต่อเกมการแข่งขันฟุตบอล (วสันต์ 2557) การบริ โภคฟุตบอลและ
ความบันเทิงใน “พื ้นที่แบบใหม่” ที่ได้ กลายมาเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตประจําวัน ในโลกยุคเสรี นิยมใหม่
4.4 ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ ลีก (Thai Premiere League) ความชิดใกล้ และวัฒนธรรมแฟน
ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก หรื อ “ไทยลีก” คือรายการแข่งขันฟุตบอลอาชีพที่ก่อตังขึ
้ ้นอย่างเป็ น
ทางการในปี พ.ศ. 2552 เมื่อ The Asia Footbal Coparation – AFC หรื อสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(ฟี ฟ่ า) แห่งเอเซีย ได้ เข้ ามากํากับควบคุม กิจการด้ านต่างๆ ผ่านการบังคับใช้ ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ของ
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ3 ทังในส่
้ วนของบริหาร (เช่นการเลือกตังนายกสมาคมฯ)
้
การเข้ าร่วม
การแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ และการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศสมาชิกเป็ นต้ น
ในส่วนที่เกี่ยวกับ “ไทยลีก” มีประเด็นสําคัญคือการที่ AFC กําหนดว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
ของสมาคมฟุตบอลในประเทศสมาชิกนัน้ จะต้ องดําเนินการแบบเอกชน มีการระดมทุนจัดตังบริ
้ ษัท
(ปั จจุบนั คือบริ ษัทพรี เมียร์ ลีกไทยแลนด์) และทุกๆ ทีมสโมสรฟุตบอลในระบบอาชีพจะต้ องดําเนิน
กิจการจัดตังเป็
้ นนิติบุคคล ตลอดจนสนามแข่งขัน กรรมการผู้ตดั สิน ที่จะต้ องได้ มาตรฐานผ่านการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการที่มีสมาพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติแห่งเอเชียเป็ นผู้กํากับดูแล 4
นับจากปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้ นมา การจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ ลีก หรื อ “ไทย
ลีก” ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง ทังการเพิ
้
่มขึ ้นของจํานวนทีมสโมสรฟุตบอลและสนามแข่งขันที่

3

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2458 หลังการก่อตัง้ FIFA ในปี พ.ศ.
2447 ราวๆ 10 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 ทรงก่อตังที
้ มชาติไทยและพระราชทานตรา
สัญลักษณ์ของสมาคมฟุตบอลฯ ประทับบนอกเสื ้อที่ใช้ สวมลงแข่งขันในนามทีมชาติสยามในปี พ.ศ. 2458 ดังนันในปี
้
2558 ที่ผ่านมา การจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้ วยพระราชทานฯ หรื อที่ เดิมเรี ยกว่า “ฟุตบอลถ้ วย ก.” (ระหว่างทีม
แชมป์ไทยพรี เมียร์ ลีกกับทีมแชมป์ฟุตบอลถ้ วยสมาคมฟุตบอล - เอฟเอคัพ) ซึ่งจะจัดขึ ้นก่อนการเปิ ดฤดูการแข่งขัน
ฟุตบอลพรี เมียร์ ลกี ไทยแลนด์ 2559-2560 จึงมีความหมายเป็ นประวัติศาสตร์ การเฉลิมฉลอง 1 ศตวรรษฟุตบอลไทย
ด้ วย
4
กรณี สนามแข่งขันไม่ผ่านมาตรฐาน ได้ มีตวั อย่างเกิ ดขึน้ แล้ วในฤดูกาลแข่งขึน้ ปี ที่ผ่านมา (2557-2558) เมื่อ
สุพรรณบุรี เอฟซี ซึ่งจบการแข่งขันในฤดูกาล 2557 เป็ นทีมอันดับ 3 ได้ สิทธิ์เล่นเพลย์ออฟ รายการแข่งขันฟุตบอล
สโมสรระดับเอเชีย (AFC Champion League) ทว่าสนามแข่งขันของสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี ไม่ผ่านมาตรฐาน ใน
ที่สดุ ทีมจึงไม่ได้ สทิ ธิ์เข้ าร่วมการแข่งขัน ต้ องปล่อยให้ สโมสรชลปุบรี เอฟซี ซึง่ เป็ นทีมอันดับ 4 เลือ่ นขึ ้นมาแข่งขันแทน
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มีอยูแ่ ทบทุกจังหวัด5 จนไปถึงกระแสความนิยมและชื่นชอบของแฟนบอลไทยที่มีตอ่ ทีมสโมสรและนัก
เตะฟุตบอลชื่อดัง อาทิ ธีรศิลป์ แดงดา เคลตัน ชิลวา ทริสตอง โด ธีราทร บุญมาทัน ดิโอโก หลุยส์ ซาน
โต้ และชนาธิ ป สงประสิ นธุ์ เป็ นต้ น ทัง้ นี ใ้ นปี ที่ ผ่านมา (คือ พ.ศ. 2558) สถิ ติจํ านวนผู้เข้ าชมการ
แข่งขัน หรื อแฟนบอลไทยลีก ตามสนามแข่งของทีมสโมสรทัว่ ประเทศ 18 ทีม ประมาณการได้ ว่าน่าจะ
มีราวๆ 2 ล้ านคน หรื อเฉลี่ยต่อสัปดาห์มีแฟนบอลที่ติดตามชมเชียร์ ในสนามแข่งขันประมาณ 5 หมื่น
คน ซึ่งถือเป็ นจํานวนที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากในปี แรกตังที
้ ่มีอยู่ราวๆ 9 แสนคน คือเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.1
ล้ าน 1.3 ล้ าน 1.4 ล้ าน 1.6 ล้ าน และ 1.9 ล้ าน จากปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ใน
จํานวนนีย้ งั ไม่รวมจํานวนผู้ชมแฟนบอลที่ติดตามชมเชียร์ อยู่ทางบ้ านผ่านรายการถ่ายทอดสดทาง
จอโทรทัศน์ ซึ่งนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้ นมา สถิติจํานวนผู้ชมทางบ้ านน่าจะเพิ่ มขึน้ อย่างก้ าว
กระโดด หากวัดเอาจากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเกมการแข่งตลอดฤดูกาลที่เพิ่มขึ ้นจาก 2 ปี แรก (พ.ศ.
2552-2553) ซึง่ มีมลู ค่าอยู่ที่ 40 ล้ านบาท เป็ น 200 ล้ านบาทในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 และเป็ น 600
ล้ านบาทใน 2 ปี ที่ผ่านมา (คือ พ.ศ. 2557-2558) และในอีก 4 ปี ข้ างหน้ า (คือระหว่างปี พ.ศ. 25602563) บริ ษัท True Visions ซึ่งเป็ นผู้ได้ ลิขสิทธิ์ดําเนินการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขัน ได้ ประมูลเพิ่ม
ค่าลิขสิทธิ์ การถ่ายทอดสด “ฟุตบอลไทย” ทัง4
้ รายการ (คือโตโยต้ าไทยลีก ยามาฮ่าลีกวัน ช้ างเอฟ
เอคัพ และโตโยต้ าลีกคัพ) รวมเป็ นมูลค่า 4,200 ล้ านบาท ในแง่นี ้อาจคาดการณ์ได้ ว่าจํานวนผู้ชมทาง
บ้ านที่ถือได้ ว่าเป็ นแฟนฟุตบอลไทยกลุ่มใหญ่ที่ติดตามชมเกมการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์ ปั จจุบนั
น่าจะมีไม่น้อยกว่าจํานวนแฟนบอลที่เข้ าไปชมในสนาม 3 ถึง 4 เท่าตัว6
เมื่อการเดินทางเข้ าไปชมเกมฟุตบอลในสนามช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์ และการติดตามชมการ
แข่งขันผ่านจอโทรทัศน์ทางบ้ าน ได้ กลายมาเป็ นกิจกรรมในชีวิตประจําวันของผู้คน ที่ส่วนมากหากไม่
อาศัยอยูต่ ามย่าน หรื อชานเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ซึง่ จํานวนทีมสโมสรในลีกระดับบนมากกว่า
พื ้นที่ตา่ งจังหวัดราวๆ 3-4 เท่าตัว) ก็คือเยาวชน คนทํางาน ชนชันใหม่
้ ตามหัวเมืองต่างๆ ทัว่ ทุกภูมิภาค
ของประเทศ การสวมใส่เสือ้ ทีมสโมสรฟุตบอลไทย ออกไปเดินตามห้ างสรรพสินค้ า พื ้นที่สาธารณะ
หรื อตลาดสด กลายเป็ นปรากฏการณ์ชินตา การรวมตัวของกลุ่มแฟนและการลอกเลียน หรื อประดิษฐ์
ใหม่ในวัฒนธรรมการชมเชียร์ ที่สร้ างสีสนั ให้ กบั วงการฟุตบอลไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อันเป็ น
5

ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีสนามฟุตบอลที่ได้ มาตรฐานระดับสากลอยู่ไม่กี่สนาม คือ I-mobile Stadium SCG
Stadium และสนามของราชบุรีมิตรผล เป็ นต้ น
6
นอกจากฟุตบอลไทยลีก ปั จจุบนั ทรู วิชั่นยังเป็ นสถานีโทรทัศน์ที่เน้ น รายการด้ านกีฬาเป็ นหลัก ในฤดูกาลแข่งขัน
2016-2018 ทรู วิชั่นยัง เป็ นผู้ได้ ลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลพรี เ มีย ร์ ลีก อัง กฤษ ซึ่งเป็ นรายการฟุต บอล
ต่างประเทศยอดนิยมอันดับหนึง่ ของแฟนบอลไทย
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กระบวนการที่เกิดขึ ้นควบคูไ่ ปกับวัฒนธรรมการบริ โภคสร้ างความหมาย แสวงหาความปรารถนา เร้ า
ใจ ในพื ้นที่บนั เทิงแห่งใหม่ที่กําลังสถาปนาขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
สําหรับนักสังคมวิทยา พัฒนาการของ “ไทยลีก” ในช่วง 7 ปี ที่ผา่ นมา น่าสนใจยิ่งว่าอุบตั ิขึ ้นใน
บริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงครั ง้ สํ า คัญ ณ จุด เปลี่ ย นของประวัติศ าสตร์ เ ศรษฐกิ จ การเมื อ งไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 จนมาถึงช่วงวิกฤติการณ์การทางเมือง กระทัง่
เกิดรัฐประหารในเดือนกันยายน 2549 ช่วงเวลาดังกล่าว ถือเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทนุ เสรี นิยมใหม่
เริ่ มเข้ ามาคุกคามระบบเศรษฐกิจการเมืองไทย แม้ ว่าฟุตบอลจะอยู่กับสังคมไทยมานานนับศตวรรษ
การอุบตั ิขึ ้นของ “ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก” ในบริ บทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถื อเป็ นปรากฏการณ์
วัฒ นธรรมที่ ส ะท้ อนการเปลี่ยนแปลงอย่างสํ าคัญ ณ จุดเริ่ ม ต้ น ของศตวรรษที่ 2 ของฟุตบอลไทย
ขณะที่ประเทศมีปัญหาความขัดแย้ งทางอุดมการณ์การเมืองอย่างแยกขัวสุ
้ ดโต่ง ในยุคสมัยเดียวกัน
กับที่เศรษฐกิจไทยกลายเป็ นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก ปั ญหาความขัดแย้ งทางอุดมการณ์และ
การเมืองนับจากช่วงต้ นทศวรรษ 2550 ที่ผ่านมา ถือเป็ นเรื่ องของความขัด แย้ งแย่งอํานาจ เป็ นปั ญหา
เชิงโครงสร้ างทางชนชันและความไม่
้
เท่าเทียม ที่เกิดขึ ้นในหลายระดับ เหตุการณ์ความรุนแรง ความ
ขัดแย้ งทางการเมืองซึ่งอันที่จริ งพัวพันไปกับเรื่ องของชาติและชาตินิยมอย่างแยกไม่ออก ที่ระบาด
ออกไปทั่วทุกมุมเมืองและหมู่บ้าน กลายเป็ นเรื่ องเดียวกัน กับการที่ “รัฐไทย” ต้ องปรับตัวครัง้ ใหญ่
ภายใต้ การท้ าทายและคุกคามจากระบบตลาดหรื อเศรษฐกิจแนวเสรี นิยมใหม่
ข้ อกํ าหนดหรื อแรงกดดันจากนานาชาติหลากหลายเรื่ อง ที่ถูกโยงใยทําให้ กลายเป็ นปั ญหา
การเมืองระดับชาติ หรื อเป็ นที่มาของความขัดแย้ งระหว่างชนชันนํ
้ าไทย คือเงื่อนไขจากระบบตลาด
และสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่กํากับให้ รัฐไทยจะต้ อง “แปรรู ป” กิจการหลายๆ ที่รัฐเคยเป็ น
เจ้ าของและเคยให้ บริการ หรื อสวัสดิการแก่ประชาชน การแปรรูปกิจการต่างๆ ของรัฐให้ กลายเป็ นเรื่ อง
ของธุรกิจเอกชน (Privatization) ที่เกิดขึ ้นไปแล้ วหลายภาคส่วน (อาทิ การแปรรูปกิจการโทรคมนาคม
สวัสดิการรักษาพยาบาล จนไปถึงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย) คือส่วนหนึ่งของภาคปฏิบตั ิการของ
อุดมการณ์เศรษฐกิจเสรี นิยมใหม่ ที่ได้ คืบคลานเข้ ามากํากับควบคุมและคุกคามอํานาจหลายๆ ด้ าน
ของรัฐไทย
ในแง่นี ้ การตังบริ
้ ษัทและจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ “ไทยพรี เมียร์ ลีก” ของสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ ในปี พ.ศ. 2552 จึงคือส่วนหนึ่งของการสถาปนาอํานาจนันเช่
้ นกัน กล่าวอีกอย่าง
หนึ่ง ฟุตบอลหรื อกี ฬา (ที่เคย) สร้ างความศิวิไลซ์ของชนชันนํ
้ าสยามเมื่อราวๆ 100 กว่าปี ที่แล้ ว คือ
กลไกสําคัญที่เชื่อมประสานรัฐไทยให้ เข้ าไปเชื่อมโยงพัวพันกับเวทีการแข่งขันระดับโลก และ FIFA คือ
องค์กรโลกบาลของกีฬาฟุตบอล ที่ปัจจุบนั กําลังย้ อนกลับเข้ ามากํากับบงการธุรกิจกี ฬาชนิดนีใ้ นรัฐ
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ไทย การเกิ ดขึน้ ของฟุตบอลอาชี พ ในประเทศไทย ณ จุด เริ่ ม ต้ นของทศวรรษ 2550 จึง กลายเป็ น
ปรากฏการณ์วฒ
ั นธรรมที่สะท้ อนให้ เราเห็นทัง้ การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย และการเคลื่อนตัวของ
สังคมไทยที่เข้ าไปเชื่อมโยงกับสังคมโลก
“ฟุ ต บอลไทยพรี เ มี ย ร์ ลี ก ” กํ า ลัง คลี่ ค ลายกลายเป็ นสถาบัน วัฒ นธรรมที่ ผู ก ผัน ไปกั บ
ชีวิตประจําวันของผู้คนอย่างชิดใกล้ ในแง่นี ้ “ไทยลีก” หรื อฟุตบอลอาชีพในสังคมไทยจึงกลายเป็ น
อุตสาหกรรมกี ฬาที่กําลังถูก“แปรรู ป” ให้ กลายเป็ นสินค้ าอย่างเต็มรู ปแบบ ก่อนหน้ าทศวรรษ 2550
อาจมีความพยายามที่จะจัดรายการแข่งขันฟุตบอลอาชีพขึน้ หลายครัง้ เช่น การแข่งขันฟุตบอลยา
มาฮ่าไทยแลนด์คพั และ Johnny Walker's Thailand Soccer League (เริ่ มขึ ้นในปี พ.ศ. 2539) ทว่า
หลังปี พ.ศ. 2552 การเกิดขึ ้นของ “ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก” ได้ นําการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญมาสู่
วงการฟุตบอลไทย ปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้ รับการตอกยํ ้าผ่าน การจัดตังสโมสรฟุ
้
ตบอล ตามหัวเมือง
ใหญ่ ต่างจังหวัดซึง่ มักจะบริหารจัดการโดยนักการเมืองในท้ องถิ่น (ณัฐกรณ์ 2557)
การจัดตังบริ
้ ษัทและดําเนินธุรกิจสร้ างทีมฟุตบอลไทยในส่วนภูมิภาค ทังของนั
้
กการเมืองและ
กลุ่มทุนไทย จะว่าไปจึงอาจ “อ่าน” ได้ ว่าเสมือนการสร้ างฐานอํานาจในต่างจังหวัด เพื่อต่อรองกับ
“ส่วนกลาง” และการสร้ างขุมกําลังของกลุม่ ทุนเพื่อต่อสู้กบั รัฐราชการ
ตลอดประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาของวงการฟุตบอลไทย ทีมสโมสรต่างๆ ซึ่งตังอยู
้ ่ในกรุ งเทพฯ
เดิมทีมกั เป็ นทีมของหน่วยงานราชการ นายธนาคาร หรื อรัฐวิสาหกิจ ปั จจุบนั ถูกแปรรูปกลายเป็ นทีม
สโมสรฟุตบอลที่ ดําเนิ นการโดยเอกชน มหาเศรษฐี ในหลายๆ จัง หวัด สโมสรฟุตบอลและสนาม
ฟุตบอลที่สร้ างขึ ้นใหม่ มีการลงทุนก่อสร้ างและบริ หารกิจการโดยกลุ่มอดีตนักการเมืองระดับชาติที่ถกู
ตัดสิทธิ์ทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2549 เช่น เนวิน ชิดชอบ (ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยไู นเต็ด)
ยงยุทธ ติยะไพรั ช (บิดาของประธานสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไ นเต็ด) สนธยา คุณปลืม้ (เจ้ าของ
สโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซี) และสุวฒ
ั น์ ลิปตพัลลภ (เจ้ าของสโมสรฟุตบอลนครราชศรี มา เอฟซี)
จากสนามฟุตบอลของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาที่สร้ างโดยรัฐ ที่ต่อมาคลี่คลายกลายมาเป็ น
สนามฟุตบอลประจําตําบล อําเภอ หรื อจังหวัด ที่สร้ างขึ ้นตามงบประมาณของทางราชการ กระทั่ง
ปั จจุบนั การสร้ างสนามฟุตบอล กลายเป็ นเรื่ องการลงทุนของเอกชน ที่เริ่ มแพร่กระจายไปตามภูมิภาค
ต่างๆ จะว่าไปในเชิงสัญลักษณ์การสร้ างสนามฟุตบอลก็คือการสร้ างพื ้นที่ของภาคประชาสังคม เป็ น
พื ้นที่สาธารณะใหม่ที่กําลังก่อตัวขึ ้น กระแสความนิยมและการเกิดขึ ้นของทีมสโมสรฟุตบอล (ของย่าน
ในเมื อ งใหญ่ ของเมื อ ง หรื อ ของจัง หวัด ) ที่ ม าพร้ อมกับ สนามฟุต บอล ในอี ก มิ ติห นึ่ง จึ ง สะท้ อ น
กระบวนการที่อาจจะเรี ยกว่า “การขยายตัวของพื ้นที่เมืองแบบไร้ ศนู ย์กลาง” (decentralizing urban
space) น่าสังเกตว่า ที่ตงหรื
ั ้ อฐานสนับสนุนของทีมสโมสรฟุตบอลใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด เช่น บุรีรัมย์
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โคราช เชียงราย สุโขทัย ภูเก็ต อุบลราชธานี นันในอดี
้
ตล้ วนเป็ นเมืองหรื อจังหวัดที่ถูกมองข้ ามจาก
แผนการพัฒนาเมืองหลักในส่วนภูมิภาค
ที่ผา่ นมากีฬาหลายชนิด เช่น มวยสากล เทนนิส แบตมินตัน จนไปถึงกีฬายกนํ ้าหนัก อาจเป็ น
พื ้นที่ผลประโยชน์ที่นกั การเมืองบางส่วนมีบทบาทสําคัญและมุ่งให้ ความสนใจ (ทังในฐานะที
้
่ปรึ กษา
สมาคมกีฬา และการบริ หารจัดสรรงบประมาณต่างๆ) มานาน ทว่าการหันหน้ าเข้ าสู่ “สนามฟุตบอล”
ของนักการเมืองและกลุ่มทุนระดับชาติ ซึ่งต้ องใช้ เงินจํานวนมหาศาลและอาศัยเครื อข่ายธุรกิจการค้ า
ผู้ส นับ สนุน ที่ เ ข้ ม แข็ง ในการสร้ างที ม และดํา เนิ น กิ จ การระดับ สโมสร คงไม่ใ ช่เ พี ย งแค่ว่า เพราะ
นักการเมืองซึ่งส่วนใหญ่มีฐานเสียงจากต่างจังหวัด ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง หรื อกําลังสูญเสียอํานาจ
ในพื ้นที่การเมือง ทว่าการเข้ าสู่ธุรกิจกีฬาและ “สนามฟุตบอล” ยังหมายถึงการสร้ างภาพลักษณ์ และ
บางกรณีคือการสร้ างพื ้นที่การเมืองใหม่ (เช่น เนวิน ชิดชอบกับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด วราวุธ ศิลป
อาชา บุตรชายของนายบรรหาร อดีตนายกรัฐมนตรี กับสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีเอฟซี สมศักดิ์ เทพสุ
ทิน กับสโมสรฟุตบอลสุโขทัยเอฟซี และตระกูลติยะไพรัชกับสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด) ในสถานการณ์
ของสังคมการเมืองไทยที่ “ฝ่ ายก้ าวหน้ า” กําลังถูกตีโต้ กลับจาก “ฝ่ ายขวา” ในบริ บทของกระบวนการ
ทําให้ เป็ นประชาธิปไตยในสังคมไทยยุคเสรี นิยมใหม่
อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ ้นของฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก หรื อ “ไทยลีก” ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 เป็ น
ต้ นมา ก่อเกิดกระแสที่ผ้ คู นหรื อแฟนบอลไทยได้ หนั กลับมาสนใจติดตามการแข่ง ขันฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย จนกล่าวได้ ว่ายุค “แฟนบอลไทย” นันกํ
้ าลังหวนคืนกลับมา ผลการสํารวจของนิด้าโพล
ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ระบุว่า ในปี ที่ผ่านมาสถิติแฟนบอลไทยที่ติดตามชมฟุตบอลสโมสรไทย
ลีกเพิ่มขึ ้นและมีมากกว่าฟุตบอลสโมสรอังกฤษเป็ นครัง้ แรก แม้ อตั ราส่วนผู้ติดตามชมฟุตบอลไทยอาจ
ยัง ไม่สูง กว่าฟุตบอลอัง กฤษมากนัก แต่ข้อ มูล อี กส่วนหนึ่ง จากผลการสํ ารวจนี ก้ ็ ชี ใ้ ห้ เ ห็นว่า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบผลการสํารวจในช่วง 3 ปี หลังแล้ วพบว่าฟุตบอลอังกฤษมีผ้ ตู ิดตามน้ อยลงทุกปี สวนทาง
กับฟุตบอลไทยที่มีผ้ ตู ดิ ตามมากขึ ้นทุกปี (นิด้าโพล 2558)
ความแตกต่างระหว่างกระแสความนิยมฟุตบอลไทยในปั จจุบนั กับความนิยมที่แฟนบอลไทยมี
ต่อฟุตบอลต่างประเทศก็คือการบริ โภคฟุตบอลต่างประเทศนัน้ เป็ นเรื่ องของการชมผ่านจอโทรทัศน์
และการติดตาม “เรื่ องเล่า” ข่าวสารผ่านสื่อสมัยใหม่เป็ นหลัก ขณะที่การติดตามชมเชียร์ ทีมสโมสร
ฟุตบอลไทยทีมีอยู่เกือบทุกจังหวัดนัน้ แฟนบอลไทยลีก นอกจากจะมีโอกาสแสดงออกผ่านการเชียร์
เป็ นหมู่คณะ การรวมตัวในนามกลุ่มแฟนคลับ และการมีส่วนร่ วมโดยตรงด้ วยตนเองทังในสนามและ
้
หลังเกมการแข่งขัน (ทางสื่อสังคมออนไลน์) จนก่อเกิดวัฒนธรรมแฟน ซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกันไปใน
แต่ละสโมสร กระทัง่ กล่าวได้ ว่าการบริ โภคฟุตบอลในสังคมไทยนัน้ นับจากต้ นทศวรรษ 2550 เป็ นต้ น
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มาได้ เคลื่อนไหวคลี่คลายจากการเป็ นแฟนบอลผู้บริ โภค (ผ่านการติดตามดู) ทางสื่อโทรทัศน์ มาสู่การ
เป็ นแฟนบอลที่ “ชิ ดใกล้ ” หรื อมี ความรู้ สึกผูกพัน กับสโมสรฟุตบอล (และนักเตะ) ที่ พ วกเขานิย ม
ชมชอบ หรื อกล่าวได้ วา่ เป็ นการบริ โภคฟุตบอลในสถานการณ์สงั คมที่เต็มไปด้ วยสีสนั ความปรารถนา
และบันเทิงเริงใจ
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5
แฟนบอลไทยพรีเมียร์ ลีก
วสันต์ ปั ญญาแก้ ว
5.1 บทนา
การดําเนินการจัดรายการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ ลีก โดยบริ ษัทไทยพรี เมียร์ ลีก7
อย่างเป็ นธุรกิจเต็มรู ปแบบ ภายใต้ การกํ ากับของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ในปี พ.ศ. 2552 นัน้ ถือเป็ นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของ
วงการฟุตบอลไทย การบริ หารจัดการวงการกีฬาและการแข่งขันฟุตบอลอาชีพดังกล่าวนอกจากจะ
นําไปสู่ (1) การปฏิรูประบบการจัดตังสโมสรฟุ
้
ตบอลที่จะต้ องจัดตังในนามนิ
้
ติบคุ ลและดําเนินการแบบ
บริษัทเอกชน (2) การลงทุนด้ านอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอล การสร้ างสนามแข่งขัน การสร้ างตลาดฐาน
แฟนบอล การใช้ สื่อ/ผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น รายการ Thai Premiere League World และการ
ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันประจํ าสัปดาห์ ยังมี (3) การจัดระบบการแข่งขันที่มี มาตรฐาน ทัง้ การ
กําหนดให้ มีสนามแข่งขันของทีมเหย้ าและกรรมการผู้ตดั สินที่ได้ มาตรฐาน ตารางการแข่งขันที่ต้อง
สอดคล้ องไปกับรายการแข่งขันของสโมสรฟุตบอลระดับภูมิภาค และการแข่งขันของทีมชาติในระดับ
นานาชาติของฟี ฟ่ า และ (4) การเกิดขึน้ ของระบบนักฟุตบอลอาชีพ การพัฒนาโรงเรี ยนฝึ กหัดนัก
ฟุตบอลของสโมสร (Football Academy) จนรวมไปถึงซื ้อขายนักเตะ “ค้ าแข้ ง” ข้ ามชาติ สต๊ าฟโค้ ช
ทีมงาน จากต่างประเทศ ข้ ามทวีป (ทัง้ อเมริ กาใต้ อาฟริ กา ตะวันออกกลาง เอเชีย และเพื่อนบ้ าน
อาเซียน) เป็ นต้ น
กระแสความนิยมฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก หรื อ “ไทยลี ก” ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ก่อเกิ ด
แพร่ กระจาย เชื่อมโยงไปกับการก่อตัวขึน้ มาของคนชัน้ ใหม่ วัฒนธรรมแฟน การบริ โภคสินค้ าและ
ความบันเทิงแบบใหม่ ในพื ้นที่สาธารณะใหม่ ทังในสนามและนอกสนาม
้
อันดําเนินควบคู่ไปกับการ
ขยายตัวของพื ้นที่แบบเมือง วิธีการดําเนินชีวิตในสังคมเมืองของผู้คน ในบริบทสถานการณ์สงั คมที่เต็ม
ไปด้ วยการแพร่ กระจายของข่าวสาร สื่อออนไลน์ และวั ฒนธรรมดิจิตอล (Digital Culture) ซึ่งโน้ ม
นําไปสูก่ ารประกอบสร้ างพื ้นที่ทางสังคมใหม่ๆ ที่หลากหลายซับซ้ อนมากขึ ้น
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เปลีย่ นเป็ นฟุตบอลไทยลีก และชื่อบริ ษัทใหม่ พรี เมียร์ ลกี ไทยแลนด์ ในฤดูกาลแข่งขัน 2559
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เนื ้อหาในบทนี ้ นําเสนอผลการวิจยั สํารวจจากโครงการวิจยั “ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก: ความ
เป็ นชาย วัยรุ่น และวัฒนธรรมบริ โภคนิยม” (2558) ซึ่งมุ่งศึกษารวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับกลุ่มแฟนบอล
ไทยลีก ภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคม แบบการดําเนินชีวิต การใช้ สื่อ และการพักผ่อนหย่อนใจช่วงสุด
สัปดาห์ จากพื ้นที่ 5 สนาม คือ 1. สนาม SCG Stadium 2. สนาม PAT Stadium 3. สนาม I-Mobile
Stadium 4. สนาม United Stadium และ 5. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 8
ในการวิจยั สํารวจแฟนบอลไทยพรี เมียร์ ลีก ครัง้ นี ้โครงการได้ ใช้ แบบสอบถามและกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ ที่ 400 ตัวอย่าง การรวบรวมข้ อมูลภาคสนามโดยพนักงานสัมภาษณ์ ดําเนินการระหว่าง
เดือนมิถนุ ายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 แยกเป็ น 1. สนาม SCG Stadium – เมืองทองยูไนเต็ด
แบบสอบถาม 101 ชุด 2. สนาม PAT Stadium - การท่าเรื อ เอฟซี แบบสอบถาม 51 ชุด 3. สนาม IMobile Stadium - บุรีรัมย์ยูไนเต็ด แบบสอบถาม 121 ชุด 4. สนาม United Stadium – เชียงราย
ยูไ นเต็ ด แบบสอบถาม 76 ชุด และ 5. สนามกี ฬ าสมโภชเชี ย งใหม่ 700 ปี - เชี ย งใหม่ เอฟซี
แบบสอบถาม50 ชุด (ดูเพิ่มเติมในแผนภาพ 1 ข้ างล่าง) ในส่วนต่อจากนี ้จะได้ นําเสนอผลการสํารวจ
แฟนบอลไทยลีก เริ่มจากภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมของกลุม่ แฟนบอลไทย
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ตามระบบการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ปั จบุ นั มีจํานวนทีมที่แข่งขันระดับสูงสุด คือไทยพรี เมียร์ ลีก/ไทยลีก 18 ทีม ซึ่ง
จะแข่งขันกันเพื่อชิงแชมป์และจัดอันดับตารางคะแนน โดยจะมีทีมที่ได้ คะแนนสูงสุด 3 ทีมได้ ไปเล่นในรายการแข่งขัน
ระดับทวีปของสมาพันธ์ ฟุตบอลแห่งเอเชีย คือ AFC Champion League ส่วนทีมที่ได้ คะแนนตํ่าสุด 3 ทีม จะตกชัน้
ลงไปเล่นในระดับดิวิชนั่ 1 ในฤดูกาลถัดไป ในเวลาเดียวกันทีมสโมสรที่แข่งขันในระดับดิวิชนั่ 1 ซึ่งมี 18 ทีมเช่นกัน ก็
จะแข่งขันกันเพื่อหาแชมป์และจัดอันดับตารางคะแนน เพื่อหาทีม ที่ได้ คะแนนจากอันดับสูงสุด 3 ทีมเพื่อเลื่อนชัน้
ขึ ้นมาเล่นในลีกระดับสูงสุด ในฤดูกาลถัดไป ในแง่นี ้ แฟนบอลและสโมสรฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ ลีกและดิวิชนั่ 1 จึง
ถื อได้ ว่าอยู่ภายใต้ “ระบบการแข่งขัน ” หรื อในอุตสาหกรรมฟุตบอลอาชี พเดียวกัน ดังนัน้ กลุ่มแฟนบอลไทยลีก
แน่นอนว่าส่วนใหญ่คือแฟนบอลของทีมสโมสรในไทยพรี เมียร์ ลกี ทว่าก็มีแฟนบอลของทีมสโมสรที่เล่นในระดับดิวิชนั่
1 ด้ วยที่ติดตาม โครงการวิจยั สํารวจนี ้ จึงกําหนดให้ กลุม่ ตัวอย่าง ครอบคลุมไปถึงแฟนบอลไทยลีก ที่เข้ ามาชมการ
แข่งขันในสนามของที
้
มสโมสรฟุตบอลระดับดิวชิ นั่ 1 ด้ วย คือ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ เอฟซี และ
ระหว่างที่ดําเนินการวิจยั ในฤดูการแข่งขัน 2557-2558 ทีมสโมสรการท่าเรื อ เอฟซี ยังไม่ตกชันจากไทยพรี
้
เมียร์ ลีก
(และหลังการแข่งขันรายการยามาฮ่า ลีกวัน ฤดูกาล 2558-2559 สิ ้นสุดลง ทีมการท่าเรื อ เอฟซี ได้ คะแนนเป็ นทีม
อันดับ 3 จากหัวตาราง ในฤดูการแข่งขัน 2560 ที่จะมาถึงนี ้ ทีมการท่าเรื อ เอฟซี จึงได้ เลื่อนขึ ้นมาเป็ นทีมสโมสรไทย
แลนด์พรี เมียร์ ลกี อีกครัง้ หนึง่ )
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แผนภาพ 1
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5.2 ภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มแฟนบอลไทยพรี เมียร์ ลีก

แผนภาพ 2
ผลการวิจยั สํารวจพบว่า แฟนบอลไทยกลุม่ ใหญ่ คือผู้ชาย (ร้ อยละ 85) ส่วนที่เหลือเป็ นผู้หญิง
(ร้ อยละ 15) ส่วนมากสถานภาพโสด (คือร้ อยละ 75) ขณะที่ ที่เหลืออีก 1 ใน 4 แต่งงานแล้ ว ทังนี
้ ้จาก
การสํารวจประมาณได้ วา่ สัดส่วนแฟนบอลหญิง/ชาย คิดเป็ นราวๆ 6 ต่อ 1 กล่าวคือ ส่วนเรื่ องของกลุ่ม
อายุชัดเจนมากว่า จากผลการสํ ารวจสัดส่วนของแฟนบอลส่วนใหญ่จ ะเป็ นกลุ่ม ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่ น
ตอนต้ น คืออายุระหว่าง 15-20 ปี (ร้ อยละ 28 ของแฟนบอลทังหมด)
้
รองลงมาคือวัยรุ่นตอนกลางและ
ตอนปลาย หรื อกลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-25 และระหว่าง 26-30 ปี (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18
และ 22 ตามลําดับ) ทังนี
้ ้เมื่อรวมสัดส่วนแฟนบอลกลุ่มที่เรี ยกว่าวัยรุ่นหรื อเยาวชนเข้ าด้ วยกัน จะเห็น
ว่าในทางสถิติ แฟนบอลวัยรุ่ นคิดรวมเป็ นจํานวนเกินกว่าครึ่ งของแฟนบอลไทยทังหมด
้
คือประมาณ
68 เปอเซ็นต์ หรื อเกือบราวๆ 2 ใน 3 ส่วนกลุ่มแฟนบอลที่จัดอยู่ในกลุ่มช่วงอายุที่สงู มากขึ ้น คือ 31-35
ปี และ 36-40 ปี จะมีสดั ส่วนของแฟนบอลลดลงไป (คือร้ อยละ 17 และ 15) ตามลําดับ (ดูแผนภาพ 2)
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ส่วนรายได้ ของกลุม่ แฟนบอลไทยน่าสนใจมากว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ มีรายได้ สงู มากนัก โดยเฉลี่ย
กลุ่มใหญ่อยู่ที่ประมาณ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน คือ 41 % ซึ่งเมื่อรวมกับกลุ่มที่มีรายได้ ไม่เกิน
1,000 บาทอีก 39 % จะเห็นว่าเป็ นสัดส่วนเกินกว่าครึ่ ง (คือ 80 %) ของแฟนบอลทังหมดที
้
่ได้ ศึกษา
สํารวจ (ดูแผนภาพ 2 ข้ างบนประกอบ) ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาเรื่ องรายได้ ประกอบกับการประกอบอาชีพ
หรื อ การทํ า งานของกลุ่ม แฟนบอลไทย ก็ พ บว่า เกื อ บราวๆ 1 ใน 3 ของแฟนบอลไทยทัง้ หมดคื อ
พนักงานหรื อลูกจ้ างบริษัท (36 %) รองลงมาคือนักเรี ยนนักศึกษา (33 %) นอกจากนันคื
้ อกลุ่มราชการ
เจ้ าหน้ าที่รัฐ และงานธุรกิจส่วนตัว (คิดเป็ นร้ อยละ 11 เท่ากัน) และกลุ่มที่เหลือคือพวกแรงงานรับจ้ าง
ทัว่ ไปและทํางานภาคเกษตร ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่น้อยมาก (คือร้ อยละ 5 และ 2 ตามลําดับ)
ในส่วนของตัวแปรด้ านระดับการศึกษา เนื่องจากแฟนบอลส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรี ยน
และส่วนมากเป็ นกลุม่ ที่มีชว่ งอายุระหว่าง 15-20 ปี ฉะนันจึ
้ งสัมพันธ์ไปกับสถานภาพทางการศึกษา ที่
แฟนบอลส่ว นใหญ่ ซึ่ง ศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี (คิด เป็ นร้ อยละ 41) ส่ ว นกลุ่ม ที่ ร องลงมาคื อ มี
การศึกษาในระดับ มัธ ยมคือร้ อยละ 24 ส่วนกลุ่ม นักศึกษาในวิทยาลัยโปลี เทคนิค หรื อสายที่ เน้ น
วิชาชีพ (ที่เดิมนักวิจยั คาดว่าน่าจะมีสดั ส่วนเป็ นคนกลุม่ ใหญ่) น่าสนใจว่ามีสดั ส่วนที่น้อยกว่า คือราวๆ
ร้ อยละ 19 ส่วนกลุ่มที่เหลือมีการศึกษาในระดับมัธยมต้ น (ร้ อยละ 5) และประถมศึกษา (ร้ อยละ 2)
ทังนี
้ จ้ ากผลการสํารวจจะเห็นว่าสถานภาพการศึกษาของแฟนบอลไทยนัน้ ไม่ได้ อยู่ในระดับตํ่าสัก
เท่าใดนัก จะว่าไปกลับจัดอยู่ในระดับเดียวกันกับกลุ่มที่เรี ยกว่า “ชนชันกลาง”
้
นัน่ เอง อย่างไรก็ ตาม
เมื่ อนํ าระดับการศึกษาไปพิจ ารณาร่ วมกับฐานะทางเศรษฐกิจ (จากรายได้ ต่อเดือนที่ นําเสนอมา
ข้ างต้ น) จะพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ อยู่ที่ 10,000 ถึง 20,000 บาท อันเป็ นรายได้ ที่ในปั จจุบนั เมื่อเทียบ
กับชนชันกลางในกรุ
้
งเทพฯ ถือได้ ว่าไม่ใช่รายได้ ที่สงู มากนัก ทว่าก็เป็ นรายได้ มาจากอาชีพการงานที่
น่าจะมัน่ คง เพราะส่วนใหญ่ทํางานเป็ นลูกจ้ างบริ ษัท ราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนกลุ่มที่มี
รายได้ ตํ่ากว่า 1 หมื่นบาทซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 39 นันแน่
้ นอนว่าส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มแฟนบอลที่ยงั อยู่ในวัย
เรี ยนนักศึกษา คือส่วนมากยังไม่นา่ จะมีรายได้ เป็ นของตัวเอง (หรื อหากมีจากการทํางานพิเศษ ก็ไม่ใช่
รายได้ ที่มนั่ คงมากนัก) ทังนี
้ ้เมื่อนําเอาจํานวนแฟนบอลกลุ่มนี ้ไปคิดรวมกับสัดส่วนของแฟนบอลส่วน
ใหญ่ที่มีรายได้ ไม่เกิน 2 หมื่นบาท/เดือน จะเห็นว่าแฟนบอลไทยพรี เมียร์ ลีกส่วนใหญ่คือกลุ่มที่มีฐาน
ทางเศรษฐกิจจัดอยู่ “กลุ่มรายได้ ระดับกลาง” (ค่อนลงมาข้ างล่าง) คิดเป็ นร้ อยละ 80 เลยทีเดียว และ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพการงาน (ดังที่สรุ ปไปในตอนต้ น) พบว่า
ข้ อมูลรายได้ ของกลุ่มแฟนบอลไทยสอดคล้ องไปกับอาชีพการงานที่พวกเขาทําอยู่มาก กล่าวคือแฟน
บอลไทยส่วนใหญ่ทํางานเป็ นลูกจ้ างบริ ษัท (ร้ อยละ 36) ขณะที่กลุ่มที่สองคือยังศึกษาเล่าเรี ยนอยู่
(ร้ อยละ 30) ที่เหลือคือกลุม่ ที่ทํางานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้ อยละ 11) ทําธุรกิจส่วนตัว (ร้ อย
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ละ 9) รั บจ้ างทั่วไป (ร้ อยละ 5) และทํ างานในภาคเกษตร ซึ่ง มีน้อยที่ สุด (ร้ อยละ 2) ทัง้ ๆ ที่ สนาม
ฟุตบอลที่ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถามนันอยู
้ ่ในพื ้นที่ต่างจังหวัดถึง 3 สนาม (คือ
เชียงใหม่ เชียงราย และบุรีรัมย์)
จากผลการสํารวจ ในเบื ้องต้ นจึงอาจสรุปได้ วา่ ในเชิงเศรษฐกิจสังคมแฟนบอลไทยคือ กลุ่มคน
ระดับกลาง (ค่อนลงมาล่าง) ที่มีรายได้ ตอ่ เดือนไม่มากนักคือไม่เกิน 20,000 บาท ทว่าทํางานมัน่ คงอยู่
ในระบบ (คือเป็ นลูกจ้ างบริ ษัทและเจ้ าหน้ าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ) อีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง หรื อพื ้นที่ที่กําลังกลายเป็ นเมือง (ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการเกิดขึ ้น
ของสนามฟุตบอลไทยลีกและวัฒนธรรมแฟนนัน่ เอง) กล่าวได้ ว่าแทบที่จะไม่มีกลุ่มคนที่ทํางานในภาค
เกษตรกรรม ทังนี
้ ้เมื่อแยกพิจารณาในรายละเอียดต่อไปตามสนามแข่งขัน 5 สนาม (ที่โครงการวิจยั ลง
พื ้นที่เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม) ซึ่งกระจายจังหวัดใหญ่ในกรุ ง เทพฯ ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือย่านเมืองทอง และคลองเตย เชียงใหม่ เชียงราย บุรีรัมย์ ย่านเมืองทอง พบว่า
กรณี สนามเชียงใหม่ ซึ่งตังอยู
้ ่ในเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ รายได้ ของแฟนบอลส่วนใหญ่อยู่ที่
ประมาณ 10,000-20,000 บาท/เดือน (ดูแผนภาพ) ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับสนามเชี ยงราย จะเห็นว่าใน
เชียงรายจะมีกลุม่ แฟนบอลส่วนใหญ่ที่มีรายได้ ตอ่ เดือนระดับเดียวกันนี ้ในสัดส่วนที่ตํ่ากว่า ทว่ามีกลุ่ม
ที่มีรายได้ ไม่เกิน 10,000 สูงกว่ามาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นไปได้ ว่าแฟนบอลในเชียงรายส่วนใหญ่นอกจาก
จะมีรายได้ ไม่มาก อีกมิตหิ นึง่ คือส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ นวัยศึกษาเล่าเรี ยนเป็ นกลุม่ เยาวชน
สําหรับสนาม SCG เมืองทอง และสนาม PAT Stadium การท่าเรื อ มิติทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
แฟนบอลจะมีรูปแบบคล้ ายๆ กับสนามเชียงใหม่ คือส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่มีรายได้ 10000-20000 บาท
ต่อเดือน และน่าสนใจว่าในกรณีของสนาม PAT Stadium การท่าเรื อ สัดส่วนของกลุ่มแฟนบอลวัย
ทํางานที่มีรายได้ สงู ขึ ้นจะมีมากกว่าสนามอื่นๆ (ดูแผนภาพ 3-7 ประกอบข้ างล่าง)
ขณะที่สนาม I Mobile Stadium บุรีรัมย์ ที่ดเู หมือนจะเป็ นสนามใหญ่ แต่ตงอยู
ั ้ ่ห่างไกลจาก
เมืองใหญ่อื่นๆ กลับพบว่ารายได้ ของกลุม่ แฟนบอลส่วนใหญ่มีรายได้ อยูท่ ี่ ไม่เกิน10,000 ต่อเดือน และ
อีกส่วนหนึง่ ของ 10000-20,000 บาท ขณะในระดับรายได้ ตอ่ เดือนที่สงู ขึ ้นไปกว่านี ้ (คือ 2-30000 บาท
ต่อเดือน) มีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับสนามอื่นๆ
ทังนี
้ ใ้ นกรณี ของสนามฟุตบอลในกรุ งเทพฯ (คือท่าเรื อ) ชัดเจนว่าสัดส่วนของแฟนบอลที่มี
รายได้ ตอ่ เดือนสูง (20000-40000 บาท) ในสัดส่วนที่มากกว่าสนามอื่นๆ อย่างเห็นได้ ชดั
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มิติทางเศรษฐกิจสังคมเหล่านี ้ น่าสนใจอย่างยิ่งในเชิงสังคมวิทยา ที่สะท้ อนให้ เห็นว่ากลุ่ม
แฟนบอลไทย หรื อกระแสความนิยมในฟุตบอลไทยที่เติบโตขึ ้นในช่วง 6-7 ปี ที่ผ่านมานันคื
้ อเรื องราว
กลุม่ คนที่เติบโตมากับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนับจากช่วงทศวรรษ 2540 ที่ไปสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจระดับนานาชาติมากขึน้ ปรากฏการณ์ฟุตบอลไทยคือ “พื ้นที่วฒ
ั นธรรม
ใหม่” ที่ก่อตัวขึ ้นและช่วยให้ เราเข้ าใจและเห็นความเคลื่อนไหว หรื อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างใน
สังคมไทย กระแสความนิยมในฟุตบอลไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากจะสะท้ อนให้ เราเห็นถึง
พัฒนาการ การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลในสังคมไทย ยังอาจจะช่วยให้ เราเห็นและสามารถ
ติดตามการขยายตัวเพิ่มขึน้ ของคนกลุ่มใหม่ หรื ออาจจะเรี ยกว่า “ชนชันใหม่
้
” ทังกลุ
้ ่มคน ช่วงเวลา
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ฟุตบอลไทยจึงกลายเป็ นปรากฏการณ์วฒ
ั นธรรมที่ซ้อนทับกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (คือตังแต่
้ 2549 ซึ่งเกิดรัฐประหาร) กล่าวให้ ถึง
ที่ สุด แฟนบอลไทยพรี เ มี ยร์ ลี ก คือคนกลุ่ม ใหม่ที่ มี สถานะทางเศรษฐกิ จ สัง คมซ้ อนทับกับคนกลุ่ม
เดียวกันกับที่นกั สังคมวิทยาการเมืองและนักรัฐศาสตร์ เรี ยกว่า “คนเสือ้ แดง” (ดู อภิชาต และคณะ
2556 เป็ นต้ น) ซึ่งถือเป็ นตัวละครสําคัญในเวทีการเมืองภาคประชาชน ที่นกั สังคมศาสตร์ พยายาม
นํามาอธิบายความขัดแย้ งทางการเมืองที่เกิดขึ ้นในสังคมไทยในรอบทศวรรษที่ผา่ นมา
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5.3 กิจกรรม การใช้ เวลาว่ าง ช่ วงวันหยุดสุดสัปดาห์
หากแฟนบอลไทยลีก คือคนกลุ่มใหม่ หรื อ “ชนชันใหม่
้
” ที่เติบโตขึ ้นมาพร้ อมกับเงื่อนไขของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาที่ จําต้ องไปผูกพัน ผูกติดกับการ
พัฒนาระดับภูมิภาคและระบบทุนนิยมโลกมากขึ ้น น่าสนใจว่าวิถีการดําเนินชีวิต (Life style) ของพวก
เขาจะเป็ นอย่างไร น่าสนใจว่าแฟนบอลไทยกลุม่ นี ้ใช้ ชีวิตอย่างไร
เกี่ยวกับเวลาว่าง ผลจากการสํารวจพบว่าการใช้ ชว่ งเวลาสําคัญที่สุดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
ของแฟนบอลไทยนัน้ ก็ คือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็ นตารางเวลาที่พัฒ นาสอดคล้ องไปกั บการ
เติบโตของฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ที่นอกจากจะจัดการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์เป็ นหลัก ปฏิทิน
การแข่งขันตลอดฤดูกาลยังต้ อง เริ่มและจบ และหยุดระหว่างทาง เช่น หยุดช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
ทังรอบคั
้
ดเลือก รอบแบ่งกลุม่ จนไปถึงรอบสุดท้ าย
จึงไมน่าแปลกใจที่เกมนัดเตะกลางสัปดาห์ (คือวันพุธ) จํานวนแฟนบอลหรื อคนเข้ าไปชมการ
แข่งขันในสนามฟุตบอลจะมีสดั ส่วนน้ อยมาก เพราะแฟนบอลไทยกลุ่มใหญ่คือกลุ่มคนที่ทํางานอยู่ใน
ระบบสมัยใหม่ (ทังลู
้ กจ้ างบริษัท ราชการ เจ้ าหน้ าที่รัฐวิสาหกิจ) ทังนี
้ ้เมื่อลองถามว่า ในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ บรรดาแฟนบอลไทยจะใช้ “เวลาว่าง” ทําอะไร หรื ออยู่ที่ใดเป็ นสําคัญ พบว่า 1. ส่วนมากจะใช้
เวลาอยู่ที่บ้าน (ร้ อยละ 48) รองลงมาคือการไปดูเกมการแข่งขันฟุตบอลในสนาม (ร้ อยละ 21) 3. ไป
เดินเล่นบนห้ างสรรพสินค้ า (ร้ อยละ 14) และ 4. สถานที่อื่นๆ (คือสถานที่ทางศาสนา แหล่งท่องเที่ยว
ผับ บาร์ ) เมื่ อถามต่อไปว่า กรณี การใช้ เวลาว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (นอกจากพักผ่อนที่ บ้าน)
ส่วนมากจะไป “นอกบ้ าน” กับใคร คําตอบที่ได้ คือ ส่วนใหญ่จะเดินทางไป สนามแข่งขันฟุตบอลกับ 1.
เพื่อน สะท้ อนให้ เห็นถึงความสําคัญของกลุม่ เพื่อนและในสังคมไทยนันเป็
้ นเรื่ องสําคัญสําหรับผู้ชาย 2.
รองลงมาเป็ นครอบครัว ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างผู้หญิ งกับผู้ชาย (ในกลุ่มแฟนบอล)
พบว่าสําหรับแฟนบอลชาย การเดินทางไปสนามแข่งฟุตบอลกั บเพื่อน คิดเป็ นสัดส่วนที่สงู ขึ ้นคือร้ อย
ละ 40 ขณะที่สดั ส่วนของกลุม่ แฟนบอลหญิงมีเพียงร้ อยละ 16 และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างหญิง/ชาย
กับการเดินทางไปชมเกมในสนามแข่งขัน พบว่าแฟนบอลหญิงส่วนมากมักจะเดินทางไปกับครอบครัว
และแฟนหนุ่ม ซึ่งถือเป็ นสัดส่วนที่สูงมากและสวนทางกับแบบแผนการเดินทางในสนามฟุตบอลช่วง
สุดสัปดาห์ของกลุม่ แฟนบอลชาย ที่จะมีสดั ส่วนน้ อยกว่ามาก (ดูแผนภาพ 7 ข้ างล่าง)
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อาจกล่าวได้ ว่า หากฟุตบอลคือกีฬาที่เกิดขึ ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
ในสังคมสมัยใหม่ แฟนบอลส่วนใหญ่จึงเป็ นกลุ่มคนที่อาศัยหรื อทํางานอยู่ในเมือง ซึ่งมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตที่ผูกติดกับเวลา ฉะนัน้ กิ จกรรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จึงสํ าคัญและมีความหมายใน ชีวิตทาง
สังคมของพวกเขา การรวมตัวของแฟนบอลจํานวนมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขัน
ในเชิงสังคมวิทยาอาจตีความได้ ว่า หรื อการพยายามรวมตัวกันของกลุ่มคน ที่แสวงหา “ความเป็ น
ชุมชน” ซึง่ ในสังคมสมัยใหม่แทนที่จะไม่มีพื ้นที่เหล่านี ้ให้ กบั พวกเขา ผู้คนในสังคมเมืองสมัยใหม่เผชิญ
กับชีวิตประจําวันที่ทําให้ พวกเขารู้สึกว่า ชีวิตไม่มนั่ คง ไม่แน่นอน ไม่มีตวั ตน ไร้ อํานาจ กิจกรรมที่จะ
ตอบสนองได้ ก็การรวมตัวกันในพื ้นที่สาธารณะ และ “วัฒนธรรมแฟน” (ดูบทที่ 8 บทที่ 9 และบทที่ 10
ของหนังสือเล่มนี ้ด้ วย) การบริ โภคฟุตบอล การเล่นพนันบอล ก็เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว
ซึง่ จะได้ นําเสนอในบทต่อไป
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6
พนันบอลกับไทยพรีเมียร์ ลีก
วสันต์ ปั ญญาแก้ ว
6.1 บทนา
ฟุตบอลกลายมาเป็ นธุรกิจ เป็ นอุตสาหกรรมกีฬาและความบันเทิง ที่พวั พันไปกับตลาดขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงสังคมไทยกับความเป็ นไปในสังคมโลก ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีกซึ่งก่อตัวขึ ้นราวๆ 7 ปี ที่
ผ่านมาจึงเป็ นเสมือนปรากฏการณ์ ที่สะท้ อนให้ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในสังคมและแวด
วงการฟุตบอลไทยได้ อย่างน่าสนใจ กระแสความนิยมในฟุตบอลไทยลีกที่ลุกลามไปทัว่ ประเทศ การ
บริโภคฟุตบอลของผู้คนที่เต็มไปด้ วยสีสนั ความปรารถนา และบันเทิงเริ งใจ สะท้ อนถึงการเคลื่อนไหว
และคลี่คลายจากสถานะของ “ผู้ชม” ผู้บริ โภคฟุตบอลต่างประเทศผ่านการติดตามเกมการแข่งขันทาง
สื่อโทรทัศน์ มาสูก่ ารเป็ น “แฟนบอลไทย” ผู้ชิดใกล้ มีส่วนร่วม มีความรู้สึกผูกพัน กับทีมสโมสรและนัก
ฟุตบอลที่พวกเขานิยมชมชอบ วัฒนธรรมแฟนและการบริ โภคสินค้ ากีฬาฟุตบอล คือความบันเทิงแบบ
ใหม่ ที่ ก่ อ เกิ ด ควบคู่ไ ปกับ การสร้ างสรรค์พื น้ ที่ วัฒ นธรรมใหม่ วิ ถี การดํ าเนิ น ชี วิ ต แบบเมื อง ทัง้ ที่
แสดงออกในพื ้นที่สาธารณะ เช่น สนามฟุตบอล ริ มทางข้ างถนน และที่แสดงปฏิบตั ิการผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ที่แพร่กระจายและเข้ าถึงกันได้ ง่ายในปั จจุบนั
ผลจากการวิจยั สํารวจ (ดังที่เสนอไปในบทที่ 5) ชี ้ให้ เห็นว่า แฟนบอลไทยลีกส่วนใหญ่คือ กลุ่ม
ผู้ชายวัยทํางานและเยาวชน จากครอบครัวชนชันใหม่
้
หรื อคนกลุ่มใหม่ที่มีรายได้ ระดับกลาง แฟนบอล
เหล่านี ้ส่วนใหญ่ทํางานและอาศัยใช้ ชีวิตอยู่ในกรุ งเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด มีวิถี
การดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้ เ งื่ อนไขของเวลาและการทํางานในโลกสมัยใหม่ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
(2556) )9 ตังข้
้ อสังเกตว่า ผู้ชายไทยกลุ่มนี ้กําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติอตั ลั กษณ์ ทังจากชี
้
วิตการงานที่
อยู่ภายใต้ ระบบอุตสาหกรรม หรื อการจัดองค์กรสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ เชิงชุมชนแบบจารี ตที่เสื่อม
ทรามลง มีอตั ราเร่ งของการเดินทางย้ ายถิ่นที่เข้ มข้ นมากขึ ้น ทว่าชีวิตที่ผูกโยงกับรากเหง้ าดังเดิ
้ มนัน้
กําลังล่มสลาย จนไปถึงการถูกเบียดขับเชิงพื ้นที่ จากการ “ท้ าทาย” ของผู้หญิงที่ปัจจุบนั ก็มีโอกาสใน
สัง คมมากขึน้ ผู้ช ายจากชนชัน้ ใหม่ หรื อคนกลุ่ม ใหม่ ที่ ชี วิตหลุดออกจากภาคเกษตรกรรมชนบท
9

ดู อรรถจั ก ร์ สัต ยานุ รั ก ษ์ (2556). “ความตกตํ่ า ของผู้ ชายกั บ อนาคตสัง คมไทย”. กรุ ง เทพธุ ร กิ จ.
(www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486294)
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เกือบจะถาวรจึงอาจต้ องการพื ้นที่ใหม่ๆ เพื่อแสดงตัวตน เพื่อปลอบปะโลม และคํ ้าจุนสภาวะวิกฤติอตั
ลักษณ์ที่วา่ นี ้ และส่วนหนึง่ ของพื ้นที่ทางสังคมนันก็
้ คือการเป็ น “แฟนบอลไทยลีก”
ในงานวิจยั สํารวจของโครงการ “ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก: การพนัน ความเป็ นชาย วัยรุ่น และ
วัฒนธรรมบริ โภคนิยม” โครงการได้ ทดลองออกแบบคําถามเพื่อสอบถามแฟนบอลไทยลีกเกี่ ยวกับ
ประสบการณ์ แบบแผน และความคิดเห็นเกี่ ยวกับการเล่นพนั นบอลของพวกเขา ผลจากการวิจัย
สํารวจพบว่า ร้ อยละ 52 หรื อเกินกว่าครึ่งของกลุ่มแฟนบอลไทย ตอบว่า “เคยเล่นพนัน” และเมื่อถาม
ต่อไปในกลุ่มที่ ตอบว่าเล่นพนัน หรื อเคยมี ประสบการณ์ ในการเล่นพนัน (คือกันกลุ่มที่ไ ม่เล่นพนัน
ออกไปแล้ ว) ว่า “เคยเล่นพนันบอลหรื อไม่?” ก็พบว่า ร้ อยละ 60 เคยเล่นพนันบอล ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่
สูงขึน้ กว่าการเล่นพนันๆ ทั่วไป กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ในกลุ่มแฟนบอลชายไทยลีกทัง้ หมด มี สัดส่วน
จํานวนเกินกว่าครึ่งที่นิยมเล่นพนัน และในกลุ่มที่เล่นพนันนี ้ราวๆ 6 ใน 10 เล่น หรื อเคยเล่นพนันบอล
(ดูแผนภาพ 9 ข้ างล่าง)

แผนภาพ 9
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แผนภาพ 10
การวิจยั สํารวจยังได้ ออกแบบคําถามเพื่อหาคําตอบ เกี่ยวกับประสบการณ์ของการเล่นพนัน
บอลในกลุ่มแฟนบอลไทยลีกต่อไป เพื่ อค้ นหา “แบบแผนของการเล่นพนันบอล” ก็พ บว่า ช่วงอายุ
แรกเริ่ มที่แฟนบอลไทยตอบว่า เริ่ มเล่นพนันบอลนัน้ อายุที่น้อยที่สุดคือ 10 ปี ส่วนกลุ่มที่มีอายุมาก
ที่สดุ (ของแฟนบอลผู้ตอบแบบสอบถาม) ที่เพิ่งเริ่มเล่นพนันบอล (ครัง้ แรก) นันคื
้ อ 30 ปี ผลการสํารวจ
ดังกล่าวตีความได้ ว่า ปั จจุบันแนวโน้ มที่ เยาวชนไทยจะเข้ าสู่วงการพนันบอลเมื่ ออายุยังน้ อยนัน้ มี
โอกาสสูง มากขึน้ ขณะเดียวกันกลุ่ม แฟนบอลที่ อายุอยู่ในวัยทํางาน ซึ่ง น่าจะเป็ นกลุ่ม แฟนบอลที่
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นมาก พร้ อมๆ มากับกระแสความนิยมที่มีต่อฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก ถื อเป็ นอีกกลุ่ม
หนึง่ ที่นา่ จับตา ทังนี
้ ้เมื่อเพื่อจําแนกแยกแยะประสบการณ์ของกลุ่มแฟนบอลที่เล่นพนันบอล โดยนําไป
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั ช่วงอายุก็พบแบบแผนจากผลการสํารวจที่น่ าสนใจว่า อายุโดยเฉลี่ยของ
กลุม่ แฟนบอลที่เริ่มเข้ าสูแ่ วดวงการพนันบอลนันคื
้ อช่วงวัยรุ่นมัธยมต้ น หรื อระหว่างอายุ 12-15 ปี ซึ่งมี
สัดส่วนมากที่สุดคือร้ อยละ 70 รองลงมาคือช่วงอายุ 10-14 ปี และ 21-25 ปี ซึ่งคิดเป็ นราวๆ ร้ อยละ
10 เท่า กัน นอกเหนื อ ไปจากนี ้ เป็ นกลุ่ม แฟนบอลที่ มี ช่ว งอายุที่ ม ากขึน้ ซึ่ง จะมี สัด ส่ ว นลดลงไป
ตามลําดับ (ดูแผนภาพ 11)
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แผนภาพ 11
อาจกล่าวได้ ว่า พนันบอลยังคงเป็ นเรื่ องของผู้ชาย ทว่าผลจากการสํารวจก็ยืนยันว่า ไม่ใช่
ผู้ชายทุกกลุม่ และดูเหมือนแนวโน้ มของการเล่นพนันบอลในปั จจุบนั เริ่มจํากัดวงแคบลงเรื่ อยๆ เป็ นใน
กลุ่มของผู้ชายวัยทํางาน อย่างไรก็ตามเยาวชนวัยรุ่ นก็ยงั คงเป็ นกลุ่มที่ต้องเผ้ าระวัง โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กชายวัยรุ่นตอนต้ นที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ซึ่งถือเป็ นช่วงเวลาหัวเลี ้ยวหัวต่อที่สําคัญช่วงหนึ่งของ
วัยรุ่นไทย ผลการสํารวจชี ้ให้ เห็นว่า เยาวชนไทยหรื อวัยรุ่นตอนต้ นนันคื
้ อกลุ่มเสี่ยง ที่มีแนวโน้ มจะหัน
หน้ าเข้ าสู่แวดวงการเล่นพนันบอล อย่างไรก็ตามผลการวิจยั สํารวจยังชี ้ชวนให้ คิดต่อไปได้ อีกว่า แฟน
บอลไทยลีกอีกกลุม่ หนึ่ง ที่เพิ่งหลุดออกจากสถาบันการศึกษา คือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี กําลัง
เริ่ มทํางาน โดยที่ระหว่างเรี ยนอาจไม่มีประสบการณ์การเล่นพนันบอลมาก่อน ถือเป็ นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่
อาจจะกลายมาเป็ น “นักพนันหน้ าใหม่” ที่กําลังหันหน้ าเข้ าสูว่ งการพนันบอล
ในการวิจยั สํารวจครัง้ นี ้ โครงการยังได้ ออกแบบคําถามเพื่อหาคําตอบมาวิเคราะห์ หรื อจําแนก
แยกแยะภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และอาชีพการงานของกลุ่มนักพนันบอลไทย โดยมีสมมุติฐานว่า
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รายได้ และอาชีพการงาน (ซึ่งเป็ นตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคม) น่าจะสัมพันธ์ ไปกับวิถีการดําเนินชีวิต
และการทําความเข้ าใจภาพรวมทังหมดของวั
้
ฒนธรรมแฟนและการเล่นพนันบอล
ผลจากการวิจยั สํารวจพบว่า แฟนบอลไทยลีกที่เล่นพนันบอลด้ วยนัน้ ส่ วนใหญ่ (คือร้ อยละ
80) มีรายได้ ตอ่ เดือนอยู่ในระดับกลาง คือระหว่าง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน โดยแยกเป็ นกลุ่มที่
มีรายได้ ตอ่ เดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้ อยละ 41 และกลุ่มที่มีรายได้ ระหว่าง 10,000-20,000 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 39 ของนักพนันบอลทังหมด
้
(ดูแผนภาพ 12 ข้ า งล่าง) สัดส่วนของแฟนบอลที่มีรายได้
ระดับกลางดังกล่าวสอดคล้ องไปกับผลการสํารวจของสํานักงานสถิติหางชาติที่พบว่า ประชากรไทยที่
มีงานทํา ส่วนใหญ่คือราวๆ ร้ อยละ 60 (หรื อประมาณ 40 ล้ านคน) คือกลุ่มที่มีรายได้ อยู่ในระดับ
เดียวกันนี ้
เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุม่ อาชีพ การทํางาน หรื อสถานภาพทางการศึกษา ผลการสํารวจก็
พบว่า กลุม่ แฟนบอลไทยที่เล่นพนันบอลส่วนใหญ่นนคื
ั ้ อกลุ่มที่ประกอบอาชีพ ลูกจ้ าง/พนักงานบริ ษัท
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33 (ของนักพนันบอลทังหมด)
้
ขณะที่กลุ่มแฟนบอลนักพนันที่กําลังศึกษาเล่า
เรี ยนนันมี
้ สดั ส่วนใกล้ เคียงกันคือร้ อยละ 34 ส่วนกลุ่มแฟนบอลนักพนันที่อยู่ในสาจาอาชีพอื่นๆ เป็ น
กลุ่มที่ทํางานประจําคือราชการ/รัฐวิส าหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ 12 กลุ่มธุรกิจส่วนตัว ร้ อยละ 9 รับจ้ าง
ทัว่ ไป ร้ อยละ 7 และว่างงานหรื อทํางานภาคเกษตร อีกร้ อยละ 2 (เท่ากัน) ผลการสํารวจนี ้ ชี ้ชัดว่ากลุ่ม
แฟนบอลนักพนันนันส่
้ วนใหญ่คือกลุม่ คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับกลาง-ค่อนลงมาล่าง และ
พวกเขาทํางานเป็ นลูกจ้ าง พนักงานบริษัท หรื อหน่วยงานราชการ อันเป็ นงานในระบบนัน่ เอง (ไม่ว่าจะ
เป็ นโรงงาน บริ ษัทเอกชน สถานศึกษา หรื อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ) ส่วนกลุ่มแฟนบอลที่เป็ น
เยาวชน ยังศึกษาเล่าเรี ยน จะว่าไปชีวิตประจําวันของพวกเขาเยาวชนเหล่านีไ้ ม่ได้ ต่างไปจากการ
ดํา เนิ นชี วิต ในแบบแผนเดี ยวกัน คื อ การอยู่ภ ายใต้ ก ารกํ า กับ ควบคุม เชิ ง สถาบันและตารางเวลา
สมัยใหม่
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แผนภาพ 12
6.2 พนันบอล การพักผ่ อนหย่ อนใจ และการบริโภคสื่อ
ผลจากการวิจยั สํารวจด้ านภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และอาชีพการงานของแฟนบอลนัก
พนันข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ชีวิตการเป็ นแฟนบอลนักพนันบอลนันยั
้ งสอดคล้ องไปกับเรื่ องของเวลา
และการพักผ่อนหย่อนใจ ภายใต้ การกํากับควบคุมด้ วยระบบการทํางาน การจัดองค์กรสมัยใหม่ และ
การบริ โภคสื่อ คือกระบวนการที่มีความหมายและเกี่ยวข้ องอย่างสําคัญกับรูปแบบการเล่นพนันของ
แฟนบอลไทย กล่ า วคื อ เมื่ อ ถามว่ า สื่ อ สมัย ใหม่ (หมายถึ ง การบริ โ ภคข่ า วสาร การใช้ สื่ อ ) มี
ความสําคัญมากน้ อยเพียงใดต่อการเล่นพนันบอล ตําตอบที่ได้ พบว่า แฟนบอลนักพนันส่วนใหญ่ ร้ อย
ละ85 ตอบว่า สําคัญมากและสําคัญที่สุด (คิดเป็ นร้ อยละ 48 และร้ อย 37 ตามลําดับ) ทังนี
้ ม้ ีเพียง
ราวๆ ร้ อยละ 15 ที่ตอบว่าไม่สําคัญ (ดูแผนภาพ 13) และเมื่อถามว่าสื่อประเภทใดที่สําคัญ หรื อใช้ ไป
กับการบริ โภคข่าวสาร เพื่อติดตามเรื่ องราวในแวดวงการเล่นพนันและวงการฟุตบอล ผลการสํารวจ
พบว่า อินเตอร์ เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ถือเป็ นสื่อหลักที่พวกเขาใช้ ติดตามบริ โภคข่าวสาร รองลงมาคือ
โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ (ดูแผนภาพ 14) แน่นอนว่าปั จจุบนั สื่ออินเตอร์ เน็ตได้ กลายเป็ นช่องทาง
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สื่อสารสําคัญสําหรับการติดตามข่าวสาร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะสื่อสมัยใหม่ที่แฟนบอลใช้
ติดตามชมเกมการแข่งขันก็พบว่า โทรทัศน์ยงั คงมีความสําคัญมากที่สุด และถื อเป็ นสื่อหลักที่แฟน
บอลไทยใช้ ในการติดตามการชมถ่ายทอดสด รวมจนไปถึงข่าวแวดวงข่าวสารกีฬาฟุตบอล

แผนภาพ 13

แผนภาพ 14
61

การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนัน้ คือกิจกรรมรายวัน หรื อเกิดขึ ้นได้ ทุกวัน ทว่า
(หากไม่นบั เกมการแข่งขันนัดกลางสัปดาห์ ที่มีขึ ้นเพื่อชดเชยตารางการแข่งขันปกติ ที่อาจไปชนกับ
รายการแข่ง ขัน ระดับ อื่ น ๆ) เวลาของเกมการแข่ง ขัน และการบริ โ ภคฟุต บอลของบรรดาแฟนนัน้
โดยทัว่ ไปคือช่วงสุดสัปดาห์ อย่างไรก็ตามเมื่อลองสอบถามเกี่ยวกับแบบแผน หรื อความถี่ของการเล่น
พนันบอล แฟนบอลไทยสวนใหญ่กลับตอบว่า มักจะเป็ นการเล่นพนัน “ตามโอกาส” อย่างไรก็ตาม
ความหมายของ “การเล่นตามโอกาส” นี ้อาจจะหมายถึงการเล่นพนันในช่วงสุดสัปดาห์ หรื อช่วงเวลาที่
มีเกมการแข่งขันฟุตบอลนัน่ เอง (ดูแผนภาพ 15)
ประเด็นที่นา่ สนใจกว่าผลการสํารวจข้ างต้ นคือ เราอาจตังคํ
้ าถามต่อไปได้ ว่า ในกลุ่มแฟนบอล
ไทยลีกที่เล่นพนันบอลนัน้ พวกเขา “นิยม” ที่จะแทงพนันรายการแข่งขันฟุตบอลประเภทใด
ผลการวิจยั สํารวจพบว่า (1) นักพนันบอลส่วนใหญ่ “นิยม” ที่จะเล่นพนันทายผลการแข่งขัน
รายการแข่งขันฟุตบอลอาชีพต่างประเทศ โดยเฉพาะ English Premiere League ซึ่งเป็ นการแข่งขัน
ฟุตบอลที่ฤดูกาลยาวนานราวๆ 8 เดือน และยังเป็ นรายการแข่งขันฟุตบอลที่แฟนบอลไทยติดตามชม
และบริ โภคข่าวสารมาอย่างยาวนาน (คือมีมาตังแต่
้ ปี 2535 เป็ นต้ นมา) กิจกรรมการชมเชียร์ ฟุตบอล
พรี เมียร์ ลีกอังกฤษ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุ ดสุดสัปดาห์ของแฟนบอลที่
ส่วนใหญ่ทํางานประจํานัน่ เอง ทังนี
้ ้โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 75 ของทังหมด
้
(2) ส่วนรายการแข่งขัน
ฟุตบอลที่นิยมแทงพนันกันในลําดับรองลงมา (ร้ อยละ 18) คือการแข่งขันฟุตบอลแบบทัวร์ นาเม้ นท์ ซึ่ง
เป็ นรูปแบบรายการแข่งขันฟุตบอลที่ตอ่ เนื่อง ทว่ามีระยะเวลาสันกว่
้ าฤดูการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ เช่น
การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ าย World Cup และการแข่งขันฟุตบอลระดับภูมิภาค เช่น EURO
และ AFF Suzuki Cup (ซึ่งปั จจุบนั ถือเป็ นรายการแข่งขันฟุตบอลที่ได้ รับความนิยมสูงสุดของ
อาเซียน) ส่วนรายการแข่งขันฟุตบอลที่เรี ยกว่า “บอลถ้ วย” เช่น FA Cup นัน้ แฟนบอลไทยลีกนิยมแทง
พนันกันในสัดส่วนที่น้อยที่สดุ (ดูแผนภาพ 16)
สุดท้ ายเมื่อถามแฟนบอลนักพนันว่า ในกรณีที่แทงพนันบอลในรายการแข่งขันฟุตบอลหนึ่ง
นันๆ
้ พวกเขา “นิยม” ที่จะแทงพนันทีมไหน หรื อทีมประเภทใด คําตอบที่ได้ ก็คือ การแทง “ทีมรัก” หรื อ
ทีมที่พวกเขาเชียร์ ในฐานะ “แฟน” นัน่ เอง คําตอบในเรื่ องนี ้ แม้ ดเู หมือนว่าจะเป็ นไปตามสามัญสํานึก
ธรรมดาทั่ว ๆ ไป ทว่ า ยื น ยัน ถึ ง ประเด็น ที่ มี ค วามหมายยิ่ ง ว่า แบบแผนของการเล่น พนัน บอลใน
สังคมไทยนัน้ นอกจากจะเป็ นส่วนหนึ่งของ การบริ โภคสื่อและกิจกรรมสุดสัปดาห์ พนันบอลนันก็
้ คือ
ส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมแฟน
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6.3 ฟุตบอล วัฒนธรรมแฟน และความหมายของการพนันในสังคมสมัยใหม่
ฟุตบอลคือกีฬาที่เกิดขึ ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่ แฟนบอล
ส่วนใหญ่คือกลุ่มคนที่อาศัยใช้ ชีวิต ทํางานอยู่ในเมื อง ซึ่งวิถีการดําเนินชีวิตผูกติดกับพืน้ ที่และเวลา
ด้ วยเหตุฉะนัน้ กิจกรรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จึงกลายเป็ นสิ่งสําคัญและมีความหมายอย่างยิ่งในชีวิต
ทางสังคมของพวกเขา ในกรณีของการเล่นพนันบอล ซึ่งงานศึกษานี ้เสนอให้ มองว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
“วัฒนธรรมแฟน” ภายใต้ สถานการณ์สงั คมดังกล่าว เราอาจตีความได้ ว่า การเดินทางเข้ าสู่สนามของ
การแข่งขันฟุตบอลของแฟนบอลจํานวนมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ คือการพยายามรวมตัวกันของ
กลุม่ คนที่กําลังแสวงหา “ความเป็ นชุมชน” ซึง่ ชีวิตในสังคมสมัยใหม่แทบที่จะไม่มีพื ้นที่เหล่านี ้ให้
ผู้คนในสัง คมเมื องสมัย ใหม่ เผชิ ญกับชี วิตประจํ าวันที่ กดดันให้ พวกเขารู้ สึกว่า ไม่มีความ
มัน่ คง ชีวิตไม่แน่นอน ไม่มีตวั ตน ไร้ อํานาจ กิจกรรมที่พอจะตอบสนองได้ ก็คือการรวมตัวกันในพื ้นที่
สาธารณะ ในนัยนี ้ “วัฒนธรรมแฟน” และการบริ โภคฟุตบอลก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว
และการเล่นพนันบอลก็นา่ จะเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการสังคมดังกล่าวนี ้ด้ วย
การเล่นพนันบอล ในสายตาของแฟนบอลส่วนใหญ่จึงน่าจะมีความหมายที่มากกว่า “การเล่น
เพื่อเงิน” ทว่าคือเรื่ องของปฏิบตั ิการสังคม เป็ นการแสดงความสามารถ ทํานายผล การคาดคะเน และ
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ได้ ความสนุกสนานจากการทํ านายผลการแข่งขัน ในทํานองเดียวกันกับ “การเล่นหวย” พนันบอล
อาศัยทักษะความสามารถ การใช้ สื่อ การติดตามเรื่ องราวข่าวสารข้ อมูล ตัวเลข สถิติตา่ งๆ ของผู้เล่น
จนไปถึงการติดตามแผนการและเรื่ องราวของนักเตะ สต๊ าฟโค้ ช และทีมงานสโมสร มากไปกว่านัน้
ผลลัพธ์ ก็เป็ นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ สําหรับแฟนบอลไทยนี่อาจจะกลายเป็ น “เสน่ห์” หรื อ
ความหมายของการเล่นพนันบอลในสังคมไทยยุคเสรี นิยมใหม่
การรวมตัวของกลุ่มแฟนบอลจํานวนมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตามพื ้นที่สาธารณะ คือ
สนามฟุตบอล หรื อร้ านค้ าผับบาร์ ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขัน ทีมสโมสรที่พวกเขาชื่นชอบ สร้ างและ
แสดงอัตลักษณ์กลุ่มที่แตกต่างหลากหลาย จนไปถึงความเป็ นชายและมิตรสหาย ในกลุ่มเพื่อน ในแง่
หนึ่งจึงสะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนการที่กลุ่มแฟนบอลชายเหล่านี ้พยายามที่จะแสวงหา “ชุมชน” ซึ่งใน
สังคมสมัยใหม่แทบที่จะไม่มีพื ้นที่เหล่านี ้ให้ กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ชีวิตประจําวัน ของผู้คนในสังคมเมือง
ใหญ่มีแนวโน้ มที่จะกดดันให้ ผ้ ูคน รู้ สึกไม่มั่นคง ไม่แน่นอน ไม่มีตวั ตน ไร้ อํานาจ การตกอยู่ภายใต้
เงื่อนไข คือตัวการที่ผลักดันให้ พวกเขาออกจากบ้ านมาแสวงหาพื ้นที่และกิจกรรมที่จะยืนยันความเป็ น
คน ร่ วมกันสร้ าง “พื ้นที่ชมุ ชน” ที่ตอบสนองอารมณ์ ความโหยหาของพวกเขาได้ การบริ โภคฟุตบอล
ไทย การรวมตัวกันในพื น้ ที่ส าธารณะ การรวมกลุ่มแฟนบอล และแม้ แต่การเล่นพนันบอล จึง อาจ
ตีความได้ ว่าคือส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์กลุ่ม และ “ความเป็ นชุมชน” ของแฟนบอล
ไทยลีก
มองในแง่นี ้ การเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลจึงกลายเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟน
และอุตสาหกรรมฟุตบอล ที่เติบโตขึ ้นควบคูไ่ ปกับการขยายตัวขึ ้นของพื ้นที่แบบเมืองและการก่อตัวของ
ชนชัน้ ใหม่ ใ นสัง คมไทย กล่ า วอี ก อย่ า งหนึ่ ง การเล่ น พนัน บอลนัน้ เป็ นกิ จ กรรมวัฒ นธรรมที่ มี
ความหมายมากกว่าเพี ยงแค่ “การเล่นเพื่อเอาชนะ” หรื อหาเงิ น ทว่าคือปฏิ บตั ิการทางสังคม หรื อ
กิจกรรมวัฒนธรรมของ “การเล่นเพื่อใช้ ชีวิต” เพื่อแสดงความสามารถ การคาดคะเน ทํานายผลการ
แข่งขัน และความสนุกสนาน จากการทํานายเมื่อทราบผลการแข่งขัน
ในทํานองเดียวกันกับ “การเล่นหวย” ของแม่บ้าน หรื อผู้หญิง การเล่นพนันบอลของแฟนบอล
ชายต้ องอาศัยทักษะความสามารถ การใช้ สื่อ การติดตามเรื่ องราว ข้ อมูลสถิติต่างๆ และที่สําคัญคือ
ผลลัพธ์ของเกม 90 นาที และ “เลขที่ออก” ที่กล่าวอย่างถึงที่สดุ ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ สําหรั บนัก
พนันนี่อาจจะถือเป็ น “เสน่ห์” หรื อความหมายที่แท้ จริงของการได้ เล่นพนันบอลในสังคมไทย
การบริ โภคฟุตบอลในสังคมไทย จึงกลายเป็ นพื ้นที่ส่องสะท้ อนให้ เห็นถึง การแสดงปฏิบตั ิการ
ของผู้คนในยุคสมัยที่การใช้ เวลาว่างเป็ นเสมือนกิจกรรมภาคบังคับอย่างหนึ่ง อันเป็ นภาคปฏิบั ตขิ อง
การทํางาน ภายใต้ เงื่อนไขดังกล่าว อุตสาหกรรมกีฬาและสื่อบันเทิงต่างๆ กําลังเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
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และกีฬาก็เป็ นหนึ่งในธุรกิจนัน้ การเป็ นแฟนบอลในสังคมไทย อาศัยทังอั
้ ตลักษณ์กลุ่ม หรื อความเป็ น
ท้ องถิ่น ความเป็ นชาย เครื อข่ายทางสังคม ไปจนถึงศักยภาพของการใช้ และบริโภคสื่อ
การก่อตัวขึ ้นของกระแสความนิยมที่มีตอ่ ฟุตบอลไทยลีก และแบบแผนต่างๆ ของการบริ โภค
ฟุตบอล จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของการประกอบสร้ าง “สนามความสัมพันธ์” หรื อพื ้นที่ของการบริ โภคฟุตบอล
แบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันเป็ นการเคลื่อนย้ ายจากพื ้นที่การบริ โภคฟุตบอลต่างประเทศ ที่ แฟนบอลมี
สถานะเป็ นเพียงผู้ชม มาสู่พื ้นที่ของการบริ โภคฟุตบอลที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่ วม มีอารมณ์ ร่วม
และเกี่ยวข้ องพัวพันไปกับบริบทแวดล้ อมรอบข้ างที่จบั ต้ องได้ ในชีวิตประจําวันของพวกเขา
ท่ามกลางความเปลี่ ยนแปลงจากกระแสการบริ โภคฟุตบอลต่างประเทศด้ วยการดู (ผ่าน
จอโทรทัศน์) ในยุคพรี เมียร์ ลีกอังกฤษ มาสูก่ ารบริโภคฟุตบอลไทย (ในสนาม) ในยุคไทยลีก กล่าวได้ ว่า
กิจกรรมการเล่นพนันบอลกําลังถูกเบียดขับและลดความสําคัญลงไป จากการทํางานภาคสนามเรา
พบว่า สําหรับแฟนบอลไทยลีกแล้ ว พนันบอลกําลังจะกลายเป็ นเพียง “กิจกรรมชายขอบ” ของการ
บริโภคฟุตบอล สําหรับแฟนบอลไทยลีก การบริ โภคฟุตบอล เช่น การเชียร์ ทีมสโมสรที่เป็ นตัวแทนของ
ท้ องถิ่นบ้ านเกิด คือส่วนหนึง่ ของการมีชีวิตในชุมชนแบบใหม่ อันเป็ นพื ้นที่ของผู้ชายและความเป็ นมิตร
สหาย การเชียร์ และบริโภคฟุตบอลในบริบทดังกล่าว นอกจากจะตีความได้ ว่าเป็ นเรื่ องของการต่อสู้เชิง
สัญลักษณ์และการสร้ างอัตลักษณ์ร่วม (Collective Identity) การบริ โภคฟุตบอลยังอาจจะถูกกลุ่ม
แฟนบอลไทย ตีความให้ ความหมาย และยกให้ เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญเหนือกว่าการเล่นพนันบอล
การเล่นพนันบอล ในบริ บทดังกล่าวจึงอาจเป็ นไปเพื่อเสริ มสร้ างความท้ าทายให้ กับกิจกรรม
การบริ โภคฟุตบอลเท่านัน้ แต่กระนัน้ ก็ไม่ได้ หมายความว่า กระแสความนิยมที่ผ้ คู นชนชันใหม่
้
มีต่อ
ฟุตบอลไทยลีกจะทําให้ การเล่นพนันบอลหายไปจากสังคมไทยโดยสิ ้นเชิง เพราะในอีกด้ านหนึ่ง ธุรกิจ
การพนันก็มีการปรับตัวที่โต้ ตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมและที่เกิดขึ ้นกับกลุ่มแฟนบอลนักพนัน
ทังในด้
้ านประชากรศาสตร์ ชนชัน้ อาชีพการงาน รวมจนไปถึงเรื่ องเพศ หรื อความเป็ นหญิงชาย และใน
กรณีของธุรกิจพนันบอล คงต้ องมองการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงไปกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
และอุตสาหกรรมการพนันระดับโลก ดังจะเห็นได้ จาก การพัฒนารูปแบบของการเล่ นพนัน หรื อ “การ
แทงบอล” ในปั จจุบนั การออกราคาต่อรองของเจ้ ามือหรื อโต๊ ะพนันที่ซบั ซ้ อนและหลากหลายมากขึ ้น
จนไปถึงการโปรโมตผ่านเว็บไซต์รับพนัน ที่ก็ขยายตัวมากขึ ้นในพื ้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ปรากฏการณ์
เหล่า นี ถ้ ื อเป็ นสัญ ญาณบ่ง ชี ว้ ่า การเล่น พนันบอลมี แนวโน้ ม ที่ จ ะกลายเป็ นแค่เ พี ยงส่วนหนึ่ง ของ
วัฒนธรรมแฟนและวิถีแห่งการบริ โภคฟุตบอล และในกรณีของแฟนบอลไทยลีกการที่พนันบอลเริ่ มถูก
เบียดขับให้ ไปอยู่ในพืน้ ที่ชายขอบของการบริ โภคฟุตบอล เส้ นแบ่งระหว่างการเป็ น “แฟนบอล” กับ
“นักพนันบอล” ก็ดเู หมือนว่าจะมีที่ทางที่ชดั เจนมากขึ ้นด้ วย
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7
วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิตขิ องการพนันและการบริโภค
อาจินต์ ทองอยูค่ ง
7.1 บทนา
7.1.1 ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
นับตังแต่
้ ฟุตบอลเข้ ามาในสังคมไทยช่วงรัชกาลที่ 4-5 (พระยาศรี วิสารวาจา 2509, อ้ างใน
สิทธิ 2540: 10) การเริ่มถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศทางโทรทัศน์ในช่วงปี 2509 (เนตรนภา 2545) ไป
จนถึงการเติบโตขึ ้นมาของฟุตบอลสโมสรไทยในช่วงปี 2552 ความนิยมต่อฟุตบอลในสังคมไทยก็ได้
เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ จากสถิติในปี 2558 สามารถประมาณการได้ ว่า เฉพาะผู้ที่เข้ าไปชมการแข่งขัน
ฟุตบอลสโมสรไทยที่สนามมีมากกว่าสัปดาห์ละ 100,000 คน หากคิดจากฐานดังกล่าวแล้ ว พอจะ
กล่าวได้ ว่าผู้ติดตามชมฟุตบอลต่างประเทศซึ่งได้ รับความนิยมสูงกว่านัน้ ย่อมมีจํานวนมากกว่าอีก
หลายเท่าตัว เรี ยกได้ ว่าปั จจุบนั การติดตามชมฟุตบอลกลายเป็ นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่สําคัญ
ประการหนึ่งของผู้คนจํานวนมากสังคมไทย และมีกลุ่มคนที่เรี ยกว่า “แฟนบอล” เกิดขึน้ เป็ นจํานวน
มาก
ในแง่หนึง่ ฟุตบอลเป็ นที่นิยมในการติดตามชม ในอีกแง่หนึ่งนันกิ
้ จกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาพร้ อมๆ
กันก็ คือการพนันทายผลฟุตบอล ไม่ว่าจะมี มุม มองอย่างไรต่อกิ จ กรรมที่ เรี ยกว่าการพนัน คําถาม
สําคัญข้ อหนึ่งก็คือ การเกิดขึ ้นมาของแฟนบอลหรื อผู้ติดตามชมฟุตบอลจํานวนมากนันเกี
้ ่ยวข้ องกับ
การเกิดขึ ้นของพฤติกรรมการพนันทายผลฟุตบอลหรื อไม่/อย่างไร
การเป็ นแฟนฟุตบอลไม่ได้ เป็ นเพียงแค่การติดตามชมการแข่งขันฟุตบอล แต่มนั ยังรวมถึงการ
จับจ่ายสินค้ าเกี่ยวกับฟุตบอล การเสพข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอล การแสดงออกถึงความเป็ นแฟน
บอล ซึ่งหากพิจารณากิจกรรมเหล่านี ้แล้ ว ในด้ านหนึ่งการเป็ นแฟนบอลก็คือการบริ โภคฟุตบอลเพื่อ
ประกอบสร้ างตัวตนในฐานะแฟนบอลขึน้ มานั่นเอง และหากพิจารณาการพนันทายผลฟุตบอลใน
ฐานะปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งซึ่งโดยพืน้ ฐานต้ องเกี่ ยวข้ องพัวพันไปกับการติดตามเกมการแข่งขัน การ
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บริโภคข่าวสาร และกิจกรรมทางสังคมต่างๆแล้ ว การพนันทายผลฟุตบอลก็คือส่วนหนึ่งของการบริ โภค
ในวัฒนธรรมแฟนบอลดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
การบริ โภคไม่ได้ หมายความถึงการจับจ่ายสินค้ าเท่านัน้ แต่ในอีกแง่ หนึ่งการบริ โภคยังกิ น
ความรวมถึ ง การใช้ ง านสิ น ค้ า เหล่า นัน้ หรื อ เรี ย กอี ก อย่างได้ ว่า กระบวนการบริ โ ภคด้ ว ย ระหว่า ง
กระบวนการบริ โภคนันแฟนบอลมี
้
ปฏิบตั ิการเลือกรับ ตัดต่อ ดัดแปลง รวมไปถึงการผลิตสินค้ าขึ ้นมา
เพื่อบริ โภคกันเองในกลุ่มแฟนบอล อย่างเช่นที่แฟนบอลไทยใช้ ผ้าพันคอเพื่อเป็ นอุปกรณ์ประกอบการ
เชียร์ มากกว่าเพื่อสร้ างความอบอุ่นแก่ร่างกาย หรื อผลิตอุปกรณ์ ธง และเสื ้อเชียร์ กันเองภายในกลุ่ม
แฟน ซึ่งปฏิบตั ิการต่างๆที่เกิดขึ ้นในกระบวนการบริ โภคนี ้เองที่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงค่านิยม ตัวตนหรื อ
วิธีคดิ ของแฟนบอลคน/กลุม่ นันๆได้
้
ปรากฏการณ์ ที่น่าสนใจในกระแสความนิยมต่อฟุ ตบอลในสังคมไทยคือการรวมตัวกันเป็ น
กลุม่ แฟนบอลหรื อแฟนคลับ การรวมตัวเป็ นกลุม่ แฟนคลับฟุตบอลในสังคมไทยช่วงแรกมักจะเป็ นแฟน
คลับของฟุตบอลต่างประเทศ อย่างเช่นตังแต่
้ ปี 2537 ที่ได้ มีการก่อตังกลุ
้ ่มแฟนคลับของฟุตบอล
ต่างประเทศ (เยอรมัน) ในชื่อ “สยามกีฬาฟุตบอลเยอรมันแฟนคลับ” และมีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง
(ณัฐสุพงศ์ 2548: 124-161) หรื อรวมถึงแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศหลายสโมสรที่มีการ
รวมตัวกันอย่างแพร่หลาย ต่อมาเมื่อฟุตบอลสโมสรไทยเริ่ มได้ รับความนิยมมากขึ ้น ก็เริ่ มมีการรวมตัว
กันเป็ นกลุ่มแฟนบอล/แฟนคลับเช่นกัน เช่นกลุ่มอุลตร้ าเมืองทองและกลุ่ม N-Zone แฟนบอลสโมสร
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กลุ่ม The Sh@rk Power และกลุ่มฉลามกรุง แฟนบอลสโมสรชลบุรี เอฟซี
การรวมตัวของกลุม่ แฟนบอลเหล่านี ้ไม่เพียงนํามาซึง่ กิจกรรมต่างๆจํานวนมากที่พวกเขาทําร่วมกัน แต่
ยังก่อให้ เกิดการสอดสาน-ปะติดปะต่อค่านิยมต่างๆเข้ าด้ วยกันจนเกิดเป็ นแบบแผนวิธีคิด -วิถีปฏิบตั ิใน
บางลักษณะ หรื ออาจเรี ยกว่าก่อให้ เกิด ‚วัฒนธรรมแฟนบอล‛ ในลักษณะต่างๆขึ ้นมา (อาจินต์ 2555)
ไม่เพียงแต่กลุม่ แฟนบอลประจําสโมสรเท่านัน้ ในช่วงเดียวกันนี ้ยังเกิดมีแฟนบอลไทยหรื อการ
บริ โภคฟุตบอลไทยในลักษณะอื่นๆขึ น้ มาอีก อย่างเช่นแฟนบอลนักสะสมที่นิยมสะสมสินค้ าเกี่ยวกับ
ฟุตบอล, แฟนบอลผู้ผลิตสื่อสมัครเล่น 10ที่เปลี่ยนบทบาทจากผู้บริ โภคมาเป็ นผู้บริ โภคที่ผลิตสื่อด้ วย
ตัวเอง, กลุ่มแฟนบอลอุลตรัส (Ultras) ที่เป็ นกลุ่มแฟนบอลซึ่งรับวัฒนธรรมแฟนบอลแบบในยุโรปเข้ า
10
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มาจนมีลกั ษณะหลายอย่างต่างจากแฟนบอลไทยโดยทัว่ ไป, หรื อแฟนบอลพลัดถิ่นที่ใช้ ฟุตบอลเป็ นตัว
ยึดโยงตนเองเข้ ากับบ้ านเกิดที่พวกเขาจากมา การเกิดขึ ้นของแฟนบอลหลายลักษณะเหล่านี ้แสดงให้
เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของการบริโภคฟุตบอลในสังคมไทยปั จจุบนั
งานวิจยั นี ้มองว่า แฟนบอลที่ไปชมการแข่งขันที่สนามเป็ นผู้ที่ติดตามชมฟุตบอลอย่างเข้ มข้ น
เอาจริงเอาจัง และการติดตามสังเกตการรวมตัวกันของแฟนบอลไทยผ่านการไปชมการแข่งขันที่สนาม
เป็ นประจําทุกสัปดาห์นนจะยิ
ั ้ ่งช่วยให้ เข้ าใจวัฒนธรรมแฟนบอลได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ดังนันการวิ
้
จยั นี ้จึงมุ่ง
ศึกษากลุ่มแฟนบอลสโมสรไทยเป็ นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย โสด อายุประมาณ 18-35 ปี และ
เลือกศึกษาในพื ้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลซึง่ มีแฟนบอลจํานวนมากและมีความหลากหลาย
ก่อนหน้ านี ้ วสันต์ ปั ญญาแก้ ว (2557: 211-241) ศึกษาการพนันทายผลฟุตบอลในฐานะที่
เป็ นปฏิบตั กิ ารในชีวิตประจําวัน และเสนอว่ามันสะท้ อนให้ เห็นถึงการประกอบสร้ าง “ชุมชนของผู้ชาย”
ภายใต้ สภาพสังคมไทยปั จจุบนั ที่พืน้ ที่ของผู้ชายกํ าลังถูกท้ าทาย ขณะที่อาจินต์ ทองอยู่คง (2557)
ศึกษาการดื่มแอลกอฮอล์กบั ความรุนแรงในฟุตบอลไทย และเสนอว่าความรุนแรงที่ปรากฏนันมี
้ ส่วนที่
สัมพันธ์ อยู่กับความรู้ สึกเป็ นพวกเดียวกันภายในชุมชนแฟนบอลซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึง ภาวะโหยหา
ความสัมพันธ์ตอ่ กันของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ อาจกล่าวได้ ว่างานศึกษาสองชิ ้นนี ้เป็ นการพยายามทํา
ความเข้ าใจการเกิดขึ ้นมาของวัฒนธรรมแฟนบอลในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมแฟนบอลยังมี
มิ ติสํ าคัญ อี กประการหนึ่ง ซึ่ง ควรทํ า การศึกษา คื อการทํ า ความเข้ าใจพฤติกรรมการพนันทายผล
ฟุตบอลในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของการบริ โภค ซึ่งพัวพันอยู่กบั วัฒนธรรมแฟนบอลอย่างสลับซับซ้ อน
และแยกออกจากกันได้ ยากยิ่ง
กล่า วโดยสรุ ปคื อ งานวิ จัยนี ม้ ุ่ง ศึกษาการพนันในฐานะที่ เป็ นส่ว นหนึ่ง ของการบริ โภคใ น
วัฒนธรรมแฟนบอลไทย ภายใต้ เงื่อนไขของบริ บททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจยุคปั จจุบนั ที่การ
บริ โภคเป็ นกิจกรรมที่สําคัญของผู้คน โดยศึกษาผ่านแฟนฟุตบอลไทยในเขตกรุงเทพฯและปริ มณฑล
และมี วัต ถุป ระสงค์ ข องการวิ จัย คื อ 1. เพื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจว่ า ภายใต้ บ ริ บ ทของสัง คมการเมื อ ง
เศรษฐกิจ ไทยยุคปั จจุบนั นัน้ วัฒนธรรมแฟนบอลในสังคมไทยมีลกั ษณะอย่างไร โดยศึกษาผ่านมิติ
ของการบริ โภค และ 2. เพื่อทําความเข้ าใจว่า การพนันมีส่วนเกี่ ยวข้ องพัวพันไปกับวัฒนธรรมแฟน
บอลไทยและการบริโภคฟุตบอลในระดับชีวิตประจําวันของผู้คนในสังคมไทยอย่างไร

70

7.1.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
ในส่วนนีจ้ ะกล่าวถึงแนวคิดต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องกับงานวิจัยนีเ้ พื่อที่จะใช้ เป็ นฐานในการสร้ าง
กรอบแนวคิดในการวิจยั
แฟนกีฬาในฐานะการบริโภค
แม้ ว่ากิจกรรมเยี่ยงกีฬาที่แยกไม่ออกจากพิธีกรรมหรื อกิจกรรมรวมหมู่ของมนุษย์จะพบได้ ใน
สังคมต่างๆมาเป็ นเวลานาน แต่กีฬาสมัยใหม่ (modern sport) อย่างที่เป็ นอยู่ในทุกวันนี ้เป็ นสิ่งที่เพิ่ง
จะเกิดขึน้ ในอังกฤษและแพร่ หลายออกไปทั่วโลกพร้ อมๆกับลัทธิ จักรวรรดินิยมในช่วงครึ่ งหลังของ
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 บริ บททางประวัติศาสตร์ ในการเกิดขึ ้นมาของกีฬาสมัยใหม่คือยุคของการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมซึง่ ทําให้ เกิดการแบ่งแยกระหว่างเวลาว่างกับเวลางานอย่างชัดเจนขึ ้นมา กีฬาสมัยใหม่จึง
มีหน้ าที่ในการช่วยจัดการเวลาว่างให้ กบั มนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะเมื่อมีชีวิตการทํางานใน
ระบบอุตสาหกรรมที่เข้ มข้ นมากขึ ้น ดังที่ Norbert Elias and Eric Dunning (2008[1986]) เสนอว่า
ความตื่นเต้ นจากการชมกีฬาช่วยลดความเครี ยดจากการทํางานที่จําเจของผู้คนในสังคมอุตสาหกรรม
ระดับสูง (highly industrial society) หรื อกล่าวในอีกแบบได้ ว่าลักษณะของกีฬาสมัยใหม่คือการแยก
ระหว่างผู้เล่นกับผู้ชมออกจากกันอย่างชัดเจน (ซึ่งกิจกรรมเยี่ยงกีฬาในยุคก่อนหน้ าไม่ได้ แยกผู้เล่น
ผู้ชมออกจากกัน แต่ผ้ เู ข้ าร่ วมทังหมดต่
้
างมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่นพิธีกรรมทางศาสนา
ต่างๆ) (Bale 2003: 133-137) ซึง่ นัน่ หมายความว่ามันทําให้ กีฬากลายเป็ นวัตถุแห่งการบริโภค
ปรากฏการณ์ปัจจุบนั ที่เป็ นตัวแทนที่ชดั เจนของการบริ โภคกีฬาคือการเกิดขึ ้นมาของแฟนกีฬา
จํานวนมาก โดยตัวศัพท์แล้ ว คําว่าแฟน (fan) ถูกเริ่มนํามาใช้ เป็ นครัง้ แรกในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่
19 โดยสื่อมวลชนในอเมริกา เพื่อเรี ยกกลุม่ ผู้คลัง่ ไคล้ ในทีมกีฬาต่างๆโดยเฉพาะเบสบอลอาชีพ ในช่วง
ที่ผ้ ชู มเริ่มมีสว่ นร่วมกับการดําเนินงานในสโมสรน้ อยลงและกลายสถานะมาเป็ นลูกค้ าของธุรกิจบันเทิง
เดิมคําว่า fan นันมาจากคํ
้
าว่า fanatic ซึง่ มีรากจากภาษาลาตินว่า fanaticus ซึ่งหมายถึงการเป็ นส่วน
หนึ่งของวัด ผู้อทุ ิศตนให้ กบั วัด (temple servant) หรื อสาวก (devotee) ทําให้ คํานี ้ถูกตีความไปในแง่
ลบว่าเป็ นผู้ที่ถกู ชักจูงโดยพิธีกรรมอันเกี่ยวกับความมัวเมา ลุ่มหลง และศรัทธาอย่างบ้ าคลัง่ (Jenkins
1992: 12) งานศึกษาเกี่ ยวกับแฟนในช่วงแรกจึงมุ่งที่จะตังคํ
้ าถามต่อตราบาปนี ้ โดยมีข้อถกเถียง
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สําคัญว่า แฟนเป็ นผู้บริ โภคที่เฉื่ อยชาและถูกควบคุมโดยผู้ผลิต (passive consumer) หรื อเป็ น
ผู้บริโภคที่ตื่นตัว (active consumer) (Hills 2002: 27-45)
นอกจากนี ้แล้ วงานศึกษาแฟนก็มักจะถูกนับเป็ นสาขาหนึ่งของสื่อศึกษา (media studies)
เนื่องจากแฟนคือผู้บริ โภคของอุตสาหกรรมการผลิตแบบมวลชน (mass production) ลักษณะ
ดังกล่าวจึงสอดรับกันเป็ นอย่างดีกับการสื่อสารมวลชน ดังที่ จะเห็นได้ ว่าแฟนมักจะบริ โภคสื่อเป็ น
จํานวนมาก ทังที
้ ่เป็ นการบริโภคโดยตรง เช่นการฟั งเพลง ดูภาพยนตร์ หรื อดูการแข่งขันกีฬา รวมไปถึง
การบริ โภคทางอ้ อมที่หมายถึงการติดตามข่าวสารเกี่ ยวกับสิ่งที่พวกเขาชื่ นชอบนัน้ ด้ วย ดังนัน้ แล้ ว
สถานะอีกประการหนึง่ ของแฟนคือการเป็ นผู้รับสื่อด้ วย
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่าลักษณะพื ้นฐานประการหนึ่งของแฟนคือการเป็ นผู้บริ โภค อย่างที่
Cornel Sandvoss เสนอว่า แฟนเป็ นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้ อนการบริ โภค และนิยามของ “ความ
เป็ นแฟน” (fandom) โดยพื ้นฐานแล้ วหมายถึง การบริโภคสิ่งที่มีลกั ษณะสมัยนิยม (popular narrative
or text) อย่างต่อเนื่องและมีอารมณ์ร่วม ทังในลั
้ กษณะของแฟนหนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรี รายการ
โทรทัศน์ รวมไปถึงแฟนสโมสรกีฬาและผู้มีชื่อเสียงต่างๆ (Sandvoss 2005) ดังนันแล้
้ ว การเป็ นแฟน
จึงเป็ นกิจกรรมที่วางอยู่บนฐานของการบริ โภคในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยู่เสมอ และการทําความ
เข้ า ใจวัฒ นธรรมแฟนบอลผ่ า นมิ ติ ข องการบริ โ ภคจึ ง น่ า จะเป็ นอี ก วิ ธี ห นึ่ง ที่ ช่ ว ยให้ ค วามเข้ า ใจ
วัฒนธรรมแฟนบอลได้ ดี
การบริ โภค (consumption) นันเกี
้ ่ยวพันอย่างแยกไม่ออกกับระบบทุนนิยม/อุตสาหกรรมการ
ผลิ ต แบบมวลชนและมัก จะถูก มองในความหมายด้ า นลบอยู่เ สมอ ในหนัง สื อ Keywords: A
Vocabulary of Culture and Society นัน้ Raymond Williams ชี ้ให้ เห็นถึงที่มาของคํา consumer ใน
ภาษาอังกฤษว่าเริ่ มปรากฏในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 โดยมีรากมาจากภาษาลาตินคือ consumere ซึ่งมี
ความหมายว่า ใช้ ให้ หมดไปอย่างสิ ้นเชิง (to take up completely), กินอย่างตะกละ/ผลาญให้ หมดไป
อย่างรวดเร็ว (devour), สูญเปล่า (waste), หรื อใช้ จ่าย/ใช้ ให้ หมด (spend) ซึ่งโดยมากแล้ วถูกใช้ ในแง่
ที่ไม่ดีนกั จนกระทัง่ คริสต์ศตวรรษที่ 18 consumer เริ่ มถูกนํามาใช้ เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก
ขึ ้น และในช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ก็ถกู ใช้ อย่างแพร่หลายทัว่ ไป (Williams 1983[1976]: 78-79)
ที่มาดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงความหมายทางลบของการบริโภคที่แฝงอยูใ่ นรากศัพท์มาจนถึงปั จจุบนั
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ด้ วยมุมมองดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่ องแปลกอะไรที่การบริ โภคซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมนัน้
จะตกเป็ นเป้าของการวิพากษ์ กลุ่มแนวคิดหนึ่งที่มีบทบาทอย่างสูงในการวิพากษ์ ดงั กล่าวคือแนวคิด
ทฤษฎีวิพากษ์ (critical theory) หรื อที่ร้ ูจกั ในอีกชื่อหนึ่งว่าสํานักแฟรงค์เฟิ ร์ ต (The Frankfurt School)
ซึ่งโดยสรุปแล้ วสํานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตมองว่าการบริ โภคในระบบทุนนิยมนันเป็
้ นกลไกหนึ่งในการควบคุม
มนุษย์ ทังการควบคุ
้
มความต้ องการบริ โภคไปจนถึงการควบคุมสังคมในระดับใหญ่ ซึ่งในท้ ายที่สดุ จะ
ทําให้ มนุษย์สญ
ู เสียศักยภาพในการคิดอย่างวิพากษ์ และถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็ จ (สมสุข 2540: 614)
แม้ แนวคิดของสํานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตจะมีอิทธิพลอย่างสูงในการทําให้ การบริ โภคและผู้บริ โภคถูก
มองในแง่ล บมาตลอด แต่ก็มีข้อวิพ ากษ์ ว่าแนวคิดดัง กล่าวให้ ความสนใจเฉพาะกระบวนการผลิต
แนวคิ ด ในอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง จึ ง เสนอให้ หัน มาสนใจกระบวนการบริ โ ภคมากขึ น้ อย่ า งเช่ น งานเรื่ อ ง
Consumer Culture ของCelia Lury (1996) ที่มองว่าการบริ โภคได้ เข้ ามามีบทบาทน่าสนใจมากกว่า
การผลิต และเสนอว่าวัฒนธรรมผู้บริ โภค (consumer culture) นัน้ ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมทางวัตถุ
(material culture) ในลักษณะหนึ่งขึ ้นมา ดังนันแล้
้ ว ประเด็นสําคัญในการทําความเข้ าใจการบริ โภค
จึงอยู่ที่การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของที่เขาการบริ โภค หรื อกล่าวในอีกแง่หนึ่งก็
คือสนใจกระบวนการบริโภคมากกว่ากระบวนการผลิตนัน่ เอง
แนวคิดหนึ่งที่ม่งุ ศึกษากระบวนการบริ โภคและได้ รับความสนใจมากคือแนวคิดของ Michel
de Certeau (1984) โดย de Certeau เสนอว่า ภายใต้ วิธีคิดแบบสมัยใหม่ที่ต้องการความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันนัน้ ความหลากหลายในกระบวนการบริโภคมักจะถูกอําพรางเอาไว้ ภายใต้ ตรรกะของกลไก
การผลิ ต จนปฏิ บัติ ก ารของมนุษ ย์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในกระบวนการบริ โ ภคถูก มองข้ า มไป ดัง นัน้ แล้ ว de
Certeau จึงเสนอว่า เพื่อที่จะทําความเข้ าใจปฏิบตั ิการของมนุษย์ได้ นนต้
ั ้ องพิจารณาที่กระบวนการ
บริโภค/ใช้ งานในฐานะที่เป็ น “การผลิตขันที
้ ่สอง” (secondary production) เพราะวิถีที่ผ้ บู ริ โภคใช้ งาน
(ways of using) สิ่งต่างๆนันมี
้ ความเป็ นไปได้ ในหลายรูปแบบ ไม่จําเป็ นต้ องตายตัวไปตามประโยชน์
ใช้ สอยดังเดิ
้ ม ของสินค้ าเสมอไป และปฏิ บตั ิการของมนุษย์จ ะแสดงตัวออกมาผ่านวิถีที่เขาใช้ งาน
สินค้ าเหล่านัน้ 11
11

หรือหากอธิบายในอีกลักษณะหนึ่งด้ วยแนวคิดของ de Certeau ซึง่ เป็ นที่เข้ าใจกันโดยทัว่ ไปก็คือ เราสามารถศึกษาปฏิบตั ิการใน
ชีวิตประจําวันของมนุษย์ได้ ผา่ นการพิจารณาความแตกต่างระหว่าง “อุบาย” (tactic) กับ “ยุทธศาสตร์ ” (strategy) โดยยุทธศาสตร์
73

จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริ โภคทังหมดที
้
่กล่าวมา งานวิจยั นี ้จึงมองว่า การศึกษาการบริ โภค
ของแฟนบอลไทยนันไม่
้ ใช่แค่การศึกษาว่าแฟนบอลบริ โภคสินค้ า “อะไร” บ้ างเท่านัน้ แต่ต้องพิจารณา
กระบวนการบริ โภคว่าพวกเขาบริ โภคสินค้ าเหล่านัน้ “อย่างไร” อันจะทําให้ เห็นความหลากหลายของ
การบริโภค
การบริโภคในฐานะสนามแห่งการผลิตซํ ้าและสร้ างตัวตน
การบริ โภคไม่เพียงแค่เป็ นการดื่มกิน สวมใส่ ใช้ งาน หรื อมีไว้ ในครอบครองเท่านัน้ แต่การ
บริ โภคยังสัมพันธ์ อยู่กับตัวตนและตําแหน่ง แห่งที่ในสังคมของผู้บริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างสินค้ ากับตัวตนของผู้บริ โภคในแง่ที่ว่า “มีคือเป็ น” (to have is to be) (Dittmar 1992)หรื อการ
มองว่า วัต ถุที่ บ ริ โ ภคนัน้ บรรจุไ ปด้ ว ยสัญ ญะที่ บ่ง บอกความหมายทางวัฒ นธรรมของสิ น ค้ า นัน้ ๆ
(Baudrillard 1981)
กีฬาไม่ใช่เป็ นแค่พื ้นที่แห่งการพักผ่อนหย่อนใจ แต่มนั ยังเป็ นพื ้นที่แห่งการผลิตซํ ้า, สร้ าง, ไป
จนถึงต่อสู้เรื่ องอัตลักษณ์ (Dyck and Archetti 2003: 2) การฝึ กฝนของนักกีฬาไม่ได้ แค่ทําให้ พวกเขา
เชี่ยวชาญเชิงกีฬา แต่มนั ได้ แฝงฝั ง (embodied) ตัวตนในฐานะนักกีฬาลงไปในร่างกายของพวกเขา
ผ่านการฝึ กฝนกีฬาในลักษณะที่ Marcel Mauss เรี ยกว่าเป็ นเทคนิคแห่งร่างกาย (techniques of the
body) (Mauss 1973) และไม่เฉพาะแค่นกั กีฬาเท่านัน้ ผู้ชมซึ่งเป็ นอีกส่วนหนึ่งของกีฬาก็ได้ มีการผลิต
ซํ ้า, สร้ าง, และต่อสู้เรื่ องอัตลักษณ์ในฐานะผู้ชมกีฬาด้ วยเช่นกั น การบริ โภคกีฬาจึงเป็ นการประกอบ
สร้ างตัวตนของแฟนกีฬาภายใต้ “ระเบียบ” ของกีฬาแต่ละชนิด (เช่นผู้ชมฟุตบอลกับผู้ชมกอล์ฟก็จะ
มีอตั ลักษณ์และการแสดงออกที่ตา่ งกันไป)
ในบทความเรื่ อง How can one be a Sports Fan? Pierre Bourdieu (1993: 427-440)
ชี ้ให้ เห็นถึงจริต (habitus) ที่สง่ ผลต่อรสนิยมในการบริโภคกีฬาของคนในชนชันต่
้ างๆ อย่างเช่นประเภท
กีฬาที่ชนชันสู
้ งนิยมกอล์ฟหรื อเทนนิสขณะที่ชนชันแรงงานนิ
้
ยมมวยหรื อฟุตบอล รวมถึงลักษณะการ
บริ โภคกีฬาที่ชนชันแรงงานเล่
้
นกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางกายและผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
(อันนําไปสูว่ ิธีคดิ แบบกีฬาอาชีพ) ขณะที่ชนชันสู
้ งเล่นกีฬาเพื่อกีฬา คือไม่ได้ คิดถึงผลประโยชน์ในทาง
นันหมายถึ
้
งสถานะตังต้
้ นของผู้คนในโครงข่ายความสัมพันธ์ หรื อกฎเกณฑ์โดยทัว่ ไป ส่วนอุบายหมายถึงการปฏิบตั ิในสถานการณ์
จริงที่แปรผันไปตามบริบทโดยไม่ต้องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์เสมอไป
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อื่นจากการเล่นกีฬานอกจากการพัฒนาจิตใจของผู้เล่น (อันนําไปสู่วิธีคิดแบบ “นํา้ ใจนักกี ฬา” และ
กีฬาสมัครเล่น) Bourdieu เสนอว่าความแตกต่างนี ้เป็ นผลมาจากจริตและบริบททางประวัติศาสตร์ ของ
กีฬาที่ก่อให้ เกิดรสนิยมทางกีฬาของแต่ละชนชันที
้ ่ตา่ งกันขึ ้นมา กล่าวโดยคร่าวก็คือกีฬาของชนชันสู
้ ง
เติบโตขึน้ มาจากการนําเอาการละเล่นพืน้ บ้ าน (folk game) มาปรั บให้ เป็ นส่วนหนึ่งของระบบ
การศึกษาที่มงุ่ ฝึ กความเป็ นผู้นําให้ กบั ลูกหลานชนชันสู
้ ง ขณะที่กีฬาของชนชันแรงงานนั
้
น้ ยึดโยงอยู่กบั
ความเป็ นกิจกรรมพื ้นบ้ านที่สมั พันธ์ กบั บริ บททางสังคมซึ่งต่อมาก็ได้ พฒ
ั นามาเป็ นกิจกรรมบันเทิงใน
ยามว่างจากการทํางาน
วิธีวิเคราะห์ของ Bourdieu ในบทความดังกล่าวเริ่ มจากการมองกีฬาในฐานะที่เป็ นอุปทาน
(supply) ที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ทางสังคม (social demand) โดยเขาเสนอให้ พิจารณาบริ บททาง
ประวัตศิ าสตร์ ของกีฬาที่ทําให้ เกิดสนามแห่งการต่อสู้ (a field of competition) อันมีตรรกะเฉพาะของ
ตัวมันเองขึ ้นมา ซึง่ เมื่อจริ ต (รวมถึง “ทุน” ในลักษณะต่างๆ) ได้ เข้ ามาทํางานในสนามแห่งการต่อสู้นี ้ก็
ทําให้ เกิดรสนิยมการบริโภคกีฬาของแต่ละชนชันที
้ ่ตา่ งกันขึ ้นมา
หากพิจ ารณาตามวิธี วิเ คราะห์ดงั กล่าว แนวคิดที่ สําคัญในการศึกษาการบริ โภคกี ฬาแบบ
Bourdieu ประกอบไปด้ วยแนวคิดเรื่ องสนาม, จริต, และทุน
สนาม (field) สําหรับ Bourdieu สนามไม่ได้ หมายถึงพื ้นที่ทางกายภาพ แต่หมายถึงแวดวง
ทางสังคมที่มีกฎเกณฑ์ ระบบคุณค่า หรื อตรรกะของตัวมันเอง สนามเป็ นพื ้นที่ที่ตวั กระทําการ (agent)
บรรทุกเอาจริ ตและทุนของตนเองเข้ ามาปะทะสังสรรค์กนั ภายในตรรกะเฉพาะของสนาม ซึ่งจะทําให้
เกิดเป็ นโครงสร้ างความสัมพันธ์ภายในสนามหนึง่ ๆขึ ้นมา (Bourdieu 1992)
จริ ต (habitus) หมายถึงความโน้ มเอียงทางอุปนิสยั อันเป็ นผลมาจากสถานะของบุคคลใน
โครงสร้ างความสัมพันธ์ (Bourdieu 1977: 72) อย่างเช่นที่ชนชันสู
้ งกับชนชันแรงงานจะมี
้
จริ ตที่ตา่ งกัน
หรื อ อาจกล่า วในอี กแบบว่าจริ ต นัน้ คื อ ประวัติศ าสตร์ ที่ป รากฏขึน้ เป็ นรู ป ร่ างในตัว ตนของมนุษ ย์
(Bourdieu 1990, cited in Besnier and Brownell 2012: 449)
สุนีย์ ประสงค์บณ
ั ฑิต (2553: 69-80) อธิบายถึงแนวคิดจริ ตว่า การกล่าวถึงฮาบิทสั (จริ ต)
ของ Bourdieu นันประกอบด้
้
วยคําที่ขดั แย้ งกันอยู่กลุ่มหนึ่ง เช่น คงทนยาวนาน-ปรับเปลี่ยนระดับได้ ,
โครงสร้ างที่ ถูกสร้ าง-ผู้วางโครงสร้ าง, ถูกทําให้ เป็ นกฎ-ผู้วางกฎ สุนีย์จึง อธิ บายว่า แม้ จ ริ ตจะเป็ น
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โครงสร้ างที่กําหนดความโน้ มเอียงทางอุปนิสยั ของบุคคล แต่มนั ก็เป็ นโครงสร้ างที่ไม่ตายตัว สามารถ
ยืดหยุน่ และเปลี่ยนแปลงได้ โดยจริตนันมี
้ กระบวนการทํางานแบบวิภาษวิธี (dialectic) คือคนสามารถ
ที่จะปฏิสมั พันธ์กับโลกภายนอก แล้ วสังเคราะห์ และหล่อหลอมเอาปั จจัยนันเข้
้ ามาในตนเอง จริ ตจึง
เป็ นสิ่งที่สามารถสัง่ สมได้ ดังเช่นที่การศึกษาเป็ นการสัง่ สมความรู้
ทุน (capital) สําหรับ Bourdieu ไม่ได้ หมายถึงแค่ทรัพย์สินหรื อตัวเงิน แต่มีความหมาย
ครอบคลุมกว่านัน้ ทุนสามารถแสดงตัวออกมาได้ ใน 3 รู ปแบบและสามารถที่จะโยกย้ ายถ่ายเทไปมา
ระหว่างกันได้ คือ1. ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ซึ่งหมายถึงทุนที่มาจากการครอบครอง
ทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน เงินตรา หรื อของมีคา่ ต่างๆ 2. ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) หมายถึงทุน
จากคุณลักษณะทางวัฒนธรรม ได้ แก่ลกั ษณะนิสยั ที่แสดงออกผ่านการปฏิบตั ิตวั ของมนุษย์ วัตถุทาง
วัฒนธรรมอย่างหนังสือหรื อภาพวาด และลักษณะทางสถาบันอย่างเช่นความรู้หรื อคุณสมบัติพิเศษที่
ถูกรับรองผ่านสถาบันการศึกษา และ 3. ทุนทางสังคม (social capital) หมายถึงทุนที่มาจากตําแหน่ง
แห่งที่ของมนุษย์ในโครงข่ายความสัมพันธ์กบั คนรอบข้ าง (Bourdieu 1986: 241-258)
หากเชื่ อ มแนวคิด ทัง้ หมดเข้ า ด้ ว ยกัน กล่ า วได้ ว่า การศึก ษาการบริ โ ภคกี ฬ าในแบบของ
Bourdieu คือการพิจารณาการทํางานของจริ ตและทุนภายใต้ ตรรกะของสนามแห่งการบริ โภคกีฬา ซึ่ง
กระบวนการทังหมดนี
้
้เรี ยกได้ วา่ เป็ นปฏิบตั กิ าร (practice) ซึ่งเป็ นทังการผลิ
้
ตซํ ้า และสร้ างตัวตนใหม่ๆ
ของผู้บริ โภค ซึ่งการวิเคราะห์การบริ โภคของแฟนบอลไทยในงานวิจยั นี ้จะอาศัยแนวคิดดังกล่าวเป็ น
หลัก
การพนันในมิตทิ างสังคมและประวัตศิ าสตร์
โดยทัว่ ไปแล้ วการพนันไม่ได้ เป็ นประเด็นศึกษาที่ได้ รับความสนใจจากแวดวงสังคมวิทยามาก
นัก อย่างไรก็ดี ยังมีงานจํานวนหนึ่งที่ศึกษาถึงมิติทางสังคมของการพนันอยู่บ้าง ในส่วนนี ้จะเป็ นการ
กล่าวถึงภาพโดยคร่ าวของงานทางสังคมศาสตร์ ที่ศึกษาการพนัน เพื่อเป็ นฐานในการสร้ างกรอบคิ ด
ต่อไป
งานทางสังคมวิทยาชิ ้นแรกๆที่ศึกษาการพนันคือวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาเอกของ Edward C.
Devereux ที่ชื่อว่า Gambling and the Social Structure: A Sociological Study of Lotteries and
Horseracing in Contemporary America โดยเป็ นการศึกษากิจกรรมการพนันในสังคมอเมริ กาและ
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เสนอว่าการพนันดํารงอยู่ในสังคมในฐานะของสถาบันที่เป็ นวาล์วนิรภัย (safety-valve institution) ซึ่ง
ทําให้ สงั คมสามารถดํารงอยู่ตอ่ ไปได้ ผ่านการช่วยผ่อนคลายความเครี ยดให้ กับชีวิตของผู้คนในสังคม
อุตสาหกรรม (Devereux 1949, cited in Frey 1984: 107-121)
นอกจากงานของ Devereux ที่ ศึก ษาการพนัน ด้ ว ยแนวคิ ด แบบโครงสร้ าง-หน้ า ที่ นิ ย ม
(structural-functionalism) แล้ ว ยังมีการศึกษาการพนันด้ วยแนวคิดอื่นซึ่งก็ได้ เผยให้ เห็นมิติทางสังคม
ของการพนันที่มากขึ ้น งานศึกษาที่ใช้ แนวคิดแบบมาร์ กซิสต์ (marxism) มองว่าเงื่อนไขทางสังคมใน
ยุคทุนนิยม-อุตสาหกรรมทําให้ ผ้ คู นเล่นการพนันเพื่อคลายความเครี ยดจากการงาน ซึ่งจะยิ่งเป็ นการ
ทําให้ นายทุนขูดรี ดชนชันแรงงานได้
้
มากขึนไปอีก ข้ อแตกต่างระหว่างแนวคิดมาร์ กซิสต์กบั โครงสร้ างหน้ าที่นิยมคือมาร์ กซิสต์มองว่า การพนันนันเป็
้ นเหมือนศาสนาหรื อกีฬาที่เป็ นเสมือนฝิ่ นที่มอมเมาชน
ชันแรงงานและขั
้
ดขวางการปฏิวัติของชนชัน้ แรงงาน กลุ่มแนวคิดความเบี่ยงเบนทางสังคม (social
deviance) มองว่ามนุษย์เล่นการพนันเพื่อชดเชยในสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ ในภาวะปกติ การพนันช่วยให้
พวกเขามองเห็นโอกาสประสบความสําเร็จรวมทังการได้
้
ควบคุมทางเลือกของตัวเองอย่างอิสระซึ่งเป็ น
เรื่ องที่เป็ นไปได้ ยากในชีวิตจริ ง รวมไปถึงแนวคิดในการศึกษาสังคมวิทยาระดับจุลภาคที่ม่งุ ศึกษาการ
ปฏิสงั สรรค์ระหว่างมนุษย์อย่างแนวคิดของ Erving Goffman ที่มองว่าการเล่นการพนันนันเป็
้ นการ
แสดงออกทางสังคมอย่างหนึง่ 12 (Frey 1984: 107-121)
งานศึกษาทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการพนันที่โดดเด่นที่สดุ น่าจะเป็ นงานศึกษาเรื่ องการชน
ไก่ของชาวบาหลีโดย Clifford Geertz (1973: 412-453) ในบทที่ชื่อว่า Deep Play: Notes on the
Balinese Cockfight ในงานชิ ้นนี ้ Geertz พยายามตีความว่าความนิยมในการชนไก่นนแสดงถึ
ั้
งตัวตน
ของชาวบาหลีอย่างไร ชื่อต้ นของงานนี ้ที่ว่า deep play มาจากแนวคิดของ Jeremy Bentham ที่เสนอ
ว่า เมื่อมองจากแนวคิดอรรถประโยชน์นิยม (utilitarianism)13 แล้ ว deep play หรื อพฤติกรรมการพนัน
ด้ วยเงินเดิมพันที่เป็ นสัดส่วนมากเทียบกับเงินที่เจ้ าตัวมีนนเป็
ั ้ นสิ่งที่ไม่ค้ มุ ค่า 14 แต่สิ่งที่เกิดขึ ้นในบาหลี
12

ซึง่ สําหรับสังคมตะวันตกนันการกล้
้
าได้ กล้ าเสียถูกให้ คณ
ุ ค่าในแง่ดี
กล่าวโดยหยาบที่สุดแล้ ว หลักของแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมคือการคิดคํานวณถึงผลต่างระหว่างความสุขและความทุกข์ ซึ่ง
ทางปฏิบตั ิที่ทําให้ เกิดผลบวกในทางที่เป็ นความสุขได้ มากที่สดุ คือทางปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ
14
เนื่องจากความสุขที่เกิดจากกรณีที่ได้ พนันจะเป็ นอัตราส่วนที่น้อยกว่าความทุกข์ที่เกิดในกรณี ที่เสียพนัน ยกตัวอย่างเช่น หากคน
หนึ่งมีเงินอยู่ 100 หน่วย แล้ วลงเดิมพันไป 80 หน่วย ถ้ าเขาได้ พนันเขาจะมีความสุขที่ได้ เงิน 80 หน่วย ขณะที่เขามีเงินทังหมด
้
180
หน่วย ซึง่ เงิน 80 หน่วยที่ได้ มานันไม่
้ ถึงครึ่งของเงินที่เขามี แต่ถ้าหากเขาเสียพนัน เขาจะเสียเงิน 80 หน่วย ขณะที่เขามีเงินทังหมด
้
13
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นันคื
้ อชาวบาหลีมกั จะเล่นพนันไก่ชนด้ วยวงเงินจํานวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าแรงของพวกเขา ซึ่ง
เป็ นเรื่ องที่ดไู ม่เป็ นเหตุเป็ นผล จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว Geertz ศึกษากิจกรรมทางสังคมต่างๆของ
ชาวบาหลี แล้ วพบว่าการพนันไก่ ช นของชาวบาหลี ไ ม่ไ ด้ ว างอยู่บ นตรรกะของอรรถประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิจ แต่มนั มีความหมายทางอื่นต่อชาวบาหลีเสียมากกว่า กล่าวคือไก่ชนในสังคมบาหลีนนเป็
ั้ น
สัญลักษณ์ของความเป็ นชายและวีรบุรุษ ชาวบาหลีมกั จะใช้ เวลาและทรัพย์สินจํานวนมากไปกับการ
ฟูมฟั กไก่ชนของตัวเอง ส่วนการพนันไก่ชนเป็ นพื ้นที่แสดงออกซึ่งสถานภาพทางสังคมของชาวบาหลี
อย่างเช่นผู้ที่เล่นพนันไก่ชนจะแบ่งออกเป็ นวงนอกและวงใน เจ้ าของไก่และคนที่มีสถานภาพทางสังคม
สูงจะเล่นพนันในวงในซึ่งเล่นกันเป็ นจํานวนมาก ส่วนวงนอกจะเป็ นสถานที่พนันของคนอื่นที่วงเงิน
น้ อยกว่า หรื อยังเป็ นพื ้นที่ของความสัมพันธ์ที่ถ้ามีไก่ของญาติพี่น้องหรื อคนจากหมู่บ้านเดียวกันลงแข่ง
ผู้พนันจะต้ องลงเงินพนันฝ่ ายให้ กับนัน้ จากทังหมดนี
้
้ Geertz จึงเสนอว่าการชนไก่นนแสดงออกถึ
ั้
ง
ตัวตนที่ซอ่ นอยูข่ องชาวบาหลีที่ไม่ได้ เรี ยบร้ อยอ่อนโยนอย่างที่แสดงออกในชีวิตประจําวันโดยทัว่ ไป แต่
เบื อ้ งลึก นัน้ พวกเขาเต็ ม ไปด้ ว ยความรุ น แรง มุ่ง อํ า นาจ และมี ก ารแข่ง ขัน ทางสถานภาพกัน อยู่
ตลอดเวลา ในแง่ของการศึกษาการพนัน งานชิ ้นนี ้ของ Geertz ช่วยชี ้ให้ เห็นถึงความสําคัญของปั จจัย
นอกเศรษฐกิจอีกลักษณะหนึ่ง (และนอกจากภาวะสมัยใหม่หรื อระบบอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมาก่อน
หน้ านี ้ด้ วย) ที่สมั พันธ์อยูก่ บั การพนัน นัน่ คือบริบททางประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
หากพิจารณามิติทางประวัติศาสตร์ ของการพนันในสังคมไทย จะเห็นได้ ว่าการพนันนันอยู
้ ่ใน
สังคมไทยมาอย่างยาวนาน งานเรื่ อง Gambling, the State and Society in Thailand, c.1800-1945
ของ James A. Warren เสนอว่า ในศตวรรษที่ 19 การพนันในสยามได้ เติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ วและมี
ส่วนในการขับเคลื่อนการขยายตัวในช่วงเริ่ มแรกของการค้ าแบบเศรษฐกิจเงินตรา เนื่องจากในช่วงนัน้
ไพร่ นิยมเก็บเงินเอาไว้ เพื่อจ่า ยแทนการเข้ าเดือน ทําให้ ไม่มีเงินหมุนเวียนในตลาดมากนัก ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 จึงมีการออกหวย เพื่อโน้ มน้ าวให้ ราษฎรนําเงินออกมาใช้ นอกจากนี ้แล้ วในช่วง
กลางศตวรรษที่ 19 ที่มาของรายได้ ของรัฐสยามก็ได้ เปลี่ยนจากภาษี ขาเข้ ามาเป็ นภาษี ภายในประเทศ
โดยมีภาษี บ่อนเบี ้ยเป็ นหนึ่งในแหล่งรายได้ ที่สําคัญ และในศตวรรษที่ 20 รัฐก็เข้ ามาควบคุมกิจการ
พนันเองก็ยิ่งทําให้ รัฐรายได้ จากการพนันสูงขึ ้น ก่อนที่ตอ่ มาจะได้ เริ่ มมีการออกกฎหมายห้ ามพนันและ
แค่ 20 หน่วย ซึง่ หมายความว่าเงิน 80 หน่วยที่เขาเสียไปนันคิ
้ ดเป็ นถึง 4 เท่าของเงินที่เขามีอยู่ ดังนันแล้
้ วการเล่นพนันแบบ deep
play จึงเป็ นเรื่องที่ไม่เหมาะสมตามหลักอรรถประโยชน์นิยม
78

ปิ ดกิจการพนันของรัฐ (บางส่วน) ลงเพื่อที่จะแสดงถึงความ “ศิวิไลซ์” (Warren 2013, อ้ างใน ปรี ดี
2557: 129-136)
นอกจากที่งานของ Warren จะชี ้ให้ เห็นถึงบทบาทของการพนันในประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจไทย
แล้ ว ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือมันชี ้ให้ เห็นว่าความหมายของการพนันในสังคมไทยได้ เปลี่ยนไป
ตามแต่ยุคสมัยด้ วย งานศึกษาอีกชิ ้นหนึ่งที่ชี ้ให้ เห็นถึงประเด็นเดียวกันนี ้ โดยเฉพาะกับกิจกรรมการ
พนันที่เกี่ยวข้ องอยู่กบั กีฬาคือบทความเรื่ อง “การเมืองเรื่ องชักว่าว: การให้ ความหมายใหม่ตอ่ การเล่น
ว่าวพนันในสมัยรัชกาลที่ 5” ของปรี ดี หงส์ต้น (2553: 144-155) งานนี ้แสดงให้ เห็นถึงความหมายของ
การเล่นว่าวที่เปลี่ยนไปในประวัติศาสตร์ ไทย เริ่ ม ตังแต่
้ ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ นนั ้ การเล่นว่าวมักจะ
เกี่ยวข้ องอยู่กับการประกอบพิธีกรรมของราชสํานัก พอล่วงเข้ าสมัยรัตนโกสินทร์ ก็เริ่ มลดบทบาทใน
พิธีกรรมและกลายเป็ นการละเล่นโดยทัว่ ไป จนกระทัง่ ช่วงรัชกาลที่ 4-5 การเล่นว่าวก็เริ่ มได้ รับความ
นิยมในฐานะการพนันโดยเฉพาะในชนชัน้ นํา มีการจัดสนามว่าวพนันขึ ้นหลายที่ในพระนคร กระทั่ง
ช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ได้ มีแข่ง “ว่าวพนันสนามสวนดุสิต” เป็ นประจําทุกปี ก่อนที่ตอ่ มาความหมายของ
การพนันในการเล่นว่าวจะค่อยๆลดลงและเปลี่ยนความหมายไปเป็ นการแข่งขันกีฬาที่เป็ นระบบมาก
ขึ ้น
แนวคิดและงานศึกษาเกี่ยวกับการพนันที่กล่าวมาในส่วนนี ้ชี ้ให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ของการ
พิจารณาการพนันในสองด้ าน ด้ านแรกคือการมองถึงมิ ติทางสัง คมของการพนัน ที่ไม่ได้ เป็ นเพียง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เสี่ยงได้ เสี่ยงเสียอย่างไม่เป็ นเหตุเป็ นผลหรื อกิจกรรมผิดกฎหมายเท่านัน้ แต่มนั
ยังมีความหมายอื่นๆให้ พิจารณาอยู่อีก ด้ านที่สองคือการมองการพนันอย่างมีประวัติศาสตร์ หรื อการ
มองว่าการพนันไม่ได้ มีความหมายเดียวอย่างตายตัวตลอดไป แต่มนั มีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบททางประวัตศิ าสตร์ ด้วย

7.1.3 กรอบการวิจัย
เพื่อที่จะทําความเข้ าใจการพนันของแฟนบอล งานวิจยั นี ้เสนอให้ เริ่มจากการศึกษาการบริ โภค
ของแฟนบอลเพื่อทําความเข้ าใจตรรกะของ “สนาม” แห่งการบริ โภคฟุตบอล จากนันจึ
้ งพิจารณาว่า
การพนันมีตําแหน่งแห่งที่อย่างไรในสนามแห่งการบริโภคฟุตบอลนัน้
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ในส่วนการศึกษาการบริ โภคของแฟนบอลนัน้ จะพิจ ารณาว่าพวกเขามี การบริ โภคฟุตบอล
อย่างไรบ้ าง ทังตั
้ วสินค้ าที่บริโภค วิธีบริโภค และความหมายของการบริ โภค โดยหน่วยในการวิเคราะห์
อยู่ที่ปฏิบตั ิการของแฟนบอล ว่าจริ ตและทุนของแฟนบอลได้ แสดงตัวออกมาอย่างไรในสนามของการ
บริโภค มันมีการปะทะกันอย่างไรและทําให้ เกิดสนามในลักษณะใดขึ ้นมา
ในส่วนการศึกษาการพนัน จะพิจารณาการพนันในฐานะที่เป็ นปฏิบตั ิการหนึ่งของแฟนบอลว่า
มันมีตําแหน่งอย่างไรในสนามของการบริ โภคฟุตบอล แฟนบอลให้ ความหมายกับการพนันอย่างไร
ความหมายของการพนัน ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม หรื อ ไม่ ทัง้ ในแง่ ค วามเปลี่ ย นแปลงทาง
ประวัตศิ าสตร์ และความแตกต่างของสนามแห่งการบริโภค
โดยสรุปแล้ ว งานนี ้จะศึกษาการพนันในฐานะที่เป็ นปฏิบตั ิการในการบริ โภคฟุตบอล เพื่อที่จะ
ศึก ษาว่ า ภายใต้ บ ริ บ ทของสัง คมสมัย ใหม่ ที่ กี ฬ าเป็ นวัต ถุ แ ห่ ง การบริ โ ภคและมี ก ารบริ โ ภคใน
หลากหลายรูปแบบนัน้ การพนันมีตําแหน่งแห่งที่อย่างไรในการบริโภคฟุตบอลของแฟนบอลไทย
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ฟุตบอลไทย หมายถึง การแข่งขันฟุตบอลลีกของประเทศไทยในระดับไทยพรี เมียร์ ลีก , ดิวิชนั่
1, และดิวิชนั่ 2 และรวมถึงการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยด้ วย
แฟนบอลไทย หมายถึง ผู้ตดิ ตามชมการแข่งขันฟุตบอลไทยที่สนามเป็ นประจํา
วัฒนธรรมแฟนบอลไทย หมายถึง วิถีปฏิบตั แิ ละค่านิยมในลักษณะต่างๆของแฟนบอลไทย ซึ่ง
“วัฒนธรรม” ในแง่นีไ้ ม่ได้ หมายถึงสิ่งดีงามที่ตกทอดมาแต่โบราณอย่างตายตัว แต่
หมายถึงวัฒนธรรมในความหมายกว้ างที่เป็ นแบบแผนการปฏิบตั ิและค่านิยมอันเป็ น
ผลิตผลจากปฏิบตั ิการต่างๆของมนุษย์ในแต่ละสังคมซึ่งไม่หยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลง
อยูต่ ลอดเวลา
การบริโภค หมายถึง การครอบครอง ดื่มกิน สวมใส่ ใช้ งาน ดัดแปลง ไปจนถึงการปฏิสมั พันธ์
ของผู้คนที่เกิดขึ ้นระหว่างการบริโภค
พนันบอล หมายถึง กิจกรรมการเสี่ยงได้ เสี่ยงเสียจากการทํานายผลการแข่งขันฟุตบอลของ
กลุม่ ผู้เล่นพนัน โดยจะนับรวมทังที
้ ่มีการเดิมพันเป็ นตัวเงินและเดิมพันด้ วยสิ่งอื่นๆ
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7.2 ประวัตศิ าสตร์ การบริโภคฟุตบอลและการพนันในสังคมไทย
แม้ ว่างานวิจยั นี ้จะมุ่งศึกษาการบริ โภครวมถึงการพนั นของแฟนบอลไทยในช่วงประมาณปี
พ.ศ. 2558 แต่ถึงที่สดุ แล้ วฟุตบอลรวมถึงการพนันเองก็ไม่ได้ มีความหมายที่หยุดนิ่งเป็ นหนึ่งเดียวข้ าม
ยุคข้ ามเวลา หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายอยู่ตลอดตามแต่บริ บทของยุคสมัย ดังนันแล้
้ วใน
ส่วนนี ้จะเป็ นการพิจารณาประวัตศิ าสตร์ ของกิจกรรมทังสอง
้ เพื่อเป็ นฐานสําหรับการทําความเข้ าใจใน
ส่วนต่อๆไป
7.2.1 ประวัตศิ าสตร์ การบริโภคฟุตบอลในสังคมไทย
ฟุตบอลเป็ นประดิษฐกรรมอันหนึ่งของอังกฤษที่เข้ ามาในสังคมไทยช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่
19 พร้ อมๆกับกีฬาสมัยใหม่อีกหลายประเภท ในฐานะที่เป็ นวัตถุแห่งการบริ โภค ความหมายในการ
บริ โภคของมันจึงเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรื อบริ บทของสังคม ซึ่งงานศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารกับการ
เปลี่ ยนแปลงและธํ า รงรั กษาโครงสร้ าง “ชนชัน้ ”: ศึกษากรณี ก ารบริ โภควัฒ นธรรมฟุต บอลใน
สังคมไทย” ของณัฐสุพงศ์ สุขโสต (2553) ก็ได้ เสนอว่าความหมายผ่านการเข้ ารหัสและถอดรหัสของ
ฟุตบอลในสังคมไทยนันเปลี
้ ่ยนไปตามแต่ละบริ บทของยุคสมัย ด้ วยเหตุนี ้ ในส่วนประวัติศาสตร์ การ
บริโภคฟุตบอลในสังคมไทยนี ้จึงจะปรับใช้ แนวทางการพิจารณาตามข้ อเสนอในงานดังกล่าวของณัฐสุ
พงศ์เพื่อทําความเข้ าใจการบริ โภคฟุตบอลของแฟนบอลไทยที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา โดยจะเริ่ ม
ตังแต่
้ การบริ โภคกีฬาในสังคมไทยตังแต่
้ ก่อนที่จะมีการนําเข้ าฟุตบอลจนถึงการเกิดขึ ้นมาของกระแส
ความนิยมฟุตบอลไทยในปั จจุบนั
1. กีฬาในสังคมไทยก่อนการเข้ ามาของฟุตบอล
ฟุตบอลถูกนําเข้ าสูส่ งั คมไทยในฐานะกีฬาสมัยใหม่ประเภทหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีก่อนหน้ านันใน
้
สังคมไทยก็มีกิจกรรมที่มีลกั ษณะเสมือนกี ฬาอยู่บ้างแล้ ว อย่างเช่นการเล่นว่าว การชนไก่ มวยไทย
กระบี่กระบอง หรื อการแข่งพายเรื อ
กิจกรรมก่อนกีฬาสมัยใหม่เหล่านี ้มีไม่ได้ มีระบบระเบียบหรื อกฎกติกาอย่างชัดเจน แตกต่าง
กัน ไปตามท้ อ งถิ่ น และมัก จะเป็ นส่ว นหนึ่ง ของพิ ธี ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งอยู่กับ ความเชื่ อ ทางศาสนา
อย่างเช่นในพิธีส่งนํ ้าในรัชสมัยของพระนารายณ์ที่จะมีการแข่งขันพายเรื อเข้ าเมืองอันเป็ นการแข่งขัน
ของเรื อจากแต่ละชุมชนอยู่ด้วย (รี ด 2548: 182-200) จนกระทัง่ ในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ที่
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สยามได้ มีการติดต่อกับชาวตะวันตกมากขึ ้น รวมทังมี
้ ชนชันสู
้ งที่ไปศึกษาในตะวันตกกลับมาและได้ นํา
กิจกรรมแบบหนึง่ เข้ ามาในสังคมสยามซึง่ เรี ยกกันว่าเป็ นกีฬาสากลหรื อในอีกแง่หนึง่ คือกีฬาสมัยใหม่
กีฬาสมัยใหม่ (modern sport) เป็ นประดิษฐกรรมที่เกิดขึ ้นมาในอังกฤษและแพร่หลายไปทัว่
โลกพร้ อมกับอิทธิพลของลัทธิจกั รวรรดินิ ยมช่วงครึ่ งหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างกิจกรรมพืน้ บ้ านของชนชัน้ ล่างเข้ ากับกิจกรรมของชนชัน้ สูงโดยผ่านกระบวนการทําให้ เป็ น
อารยะ (civilising process) หรื อผสานวิธีคิดแบบสมัยใหม่เข้ าไป (Elias and Dunning 2008[1986])
ลักษณะของกีฬาสมัยใหม่สรุ ปได้ ว่าแตกต่างจากกิจกรรมเสมือนกีฬาในยุคก่อนหน้ าคือ 1. เป็ นเรื่ อง
ทางโลกที่แยกออกจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (secular) 2. มีความเท่าเทียม (equality) 3. เป็ นความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน (specialization) 4. มีความเป็ นเหตุเป็ นผล (rationalization) 5. มีการจัดการ
องค์กรเป็ นระบบแบบองค์กรสมัยใหม่ (bureaucratic organization) 6. มีเกณฑ์การวัดที่พิสจู น์ได้ ใน
เชิงปริมาณ (quantification) และ 7. มีเป้าอยูท่ ี่การสร้ างสถิติ (quest for record) (Guttmann 1978)
ในแง่นี ้กิจกรรมเสมือนกีฬาในสังคมสยามยุคนันที
้ ่มกั จะเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางศาสนา
และไม่มีกฎกติกาชัดเจนจึงอาจนับได้ ว่าเป็ น “กีฬาพื ้นบ้ าน” (folk sport หรื อ traditional sport) อัน
เป็ นกิจกรรมท้ องถิ่นซึง่ ยังไม่ใช่กีฬาสมัยใหม่อย่างในปั จจุบนั
2. ฟุตบอลสูส่ ยาม: การบริโภคความศิวิไลซ์ของชนชันสู
้ ง
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ชนชันนํ
้ าสยามโดยเฉพาะลูกหลานชนชันสู
้ งที่จบการศึกษากลับมาจาก
ยุโรปได้ นําเอาวิธีคิดเรื่ องการพักผ่อนหย่อนใจ (leisure) อันเป็ นสัญลักษณ์ ของความศิวิไลซ์แบบ
ตะวันตกหรื อความเป็ นสมัยใหม่เ ข้ ามาในสังคมสยาม กิ จ กรรมใหม่ๆอย่างเช่นการท่องเที่ ยวตาก
อากาศ การสะสมของเก่า การใช้ กล้ อ งถ่ายรูป หรื อกีฬาแบบตะวันตกได้ กลายเป็ นมาตรฐานใหม่ของ
ความมีหน้ ามีตาในหมู่ชนชันสู
้ ง โดยกีฬาสมัยใหม่ที่เข้ ามาในช่วงนันมี
้ ตงแต่
ั ้ โครเกต์ กอล์ฟ เทนนิส ขี่
ม้ า และรวมไปถึงฟุตบอล (วีรยุทธ 2549)
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ฟุตบอลเริ่มมีเล่นกันในสยามตังแต่
้ ประมาณสมัยรัชกาลที่ 4-515 การแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็ น
ทางการครัง้ แรกมีขึ ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2443 ที่ท้องสนามหลวง เป็ นการแข่งขันระหว่างชุด
ศึกษาธิการกับชุดบางกอก โดยสมาชิกของชุดศึกษาธิการมีชาวสยามเพียงแค่ 4-5 คน ส่วนสมาชิกของ
ชุดบางกอกทังหมดเป็
้
นชาวอังกฤษที่อยูใ่ นพระนครและไม่ได้ เป็ นข้ า ราชการกรมศึกษาธิการ ซึ่งผลการ
แข่งขันในครัง้ นันเสนอกั
้
นไป 2-2 (สวัสดิ์ 2520: 41-46) จะเห็นได้ ว่าในช่วงแรกเข้ าของฟุตบอลใน
สยามนันผู
้ ้ เล่นส่วนมากจะเป็ นชาวต่างชาติที่อยูใ่ นสยาม ข้ าราชการ รวมไปถึงลูกหลานชนชันสู
้ งที่เป็ น
กลุม่ แรกๆที่ได้ เข้ าเรี ยนในระบบการศึกษาสมัยใหม่
การพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงกีฬาสมัยใหม่ที่เข้ ามาสยามในช่วงนันเป็
้ นเสมือนสัญลักษณ์ของ
ความศิวิไลซ์แบบตะวันตก ชาญ พนารัตน์ (2557: 25-81) เสนอว่าในพิธีรับเสร็ จรัชกาลที่ 5 กลับมา
จากประภาสยุโรปในพ.ศ. 2440 ที่ท้องสนามหลวงนัน้ กิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการกล่าวถวายรายงาน
เป็ นภาษาอังกฤษหรื อการใช้ รถยนต์พระที่นงั่ ล้ วนแต่เป็ นกิจกรรมที่สื่อถึงความศิวิไลซ์แบบตะวันตก
และรวมไปถึงการจัดแข่งกีฬาสมัยใหม่ที่มีขึ ้นในวันเดียวกันนันด้
้ วย
เหตุที่กีฬาได้ กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของความศิวิไลซ์ก็เพราะสังคมสยามในช่วงนันเริ
้ ่ มมีการ
ติดต่อและพบกับวิทยาการของตะวันตกมากขึ ้น ชนชันสู
้ งสยามได้ ไปยุโรปหรื อรู้จกั กิจกรรมหลายอย่าง
ของชาวตะวันตกโดยเฉพาะการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเช่นการสะสมของเก่า การถ่ายรูป การท่องเที่ยว
ตากอากาศ รวมถึงกีฬามากขึ ้น กิจกรรมเหล่านี ้จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของความศิวิไลซ์ และที่สําคัญ
บริ บทของยุคนันที
้ ่ทําให้ ชนชันนํ
้ าสยามพยายามแสดงออกซึ่งความศิวิไลซ์คือการล่าอาณานิคม ซึ่ง
ข้ ออ้ างหนึ่งในการล่าอาณานิคมคือความล้ าหลังของดินแดนต่างๆ ทําให้ ชนชันนํ
้ าสยามพยายามที่จะ
แสดงออกซึ่งความศิวิไลซ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงกีฬาสมัยใหม่อนั มีต้นกําเนิดจากอังกฤษอย่า ง
ฟุตบอลด้ วย
3. การแพร่กระจายของฟุตบอลในสังคมไทย: การขยายตัวของการศึกษาสมัยใหม่กบั การเล่น
ฟุตบอลของสามัญชน

15

การบันทึกถึงฟุตบอลสังคมไทยมักจะกล่าวว่าฟุตบอลเข้ ามาในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ก็มีบนั ทึกบางฉบับที่บนั ทึกไว้ ว่า
เริ่มมีชาวต่างชาตินําฟุตบอลเข้ ามาเล่นแล้ วตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 4 (พระยาศรี วิสารวาจา 2509, อ้ างในสิทธิ 2540: 10) แต่ก็ยงั เป็ น
การเล่นกันเฉพาะในหมูช่ าวต่างชาติ จนเมื่อรัชกาลที่ 5 จึงเริ่มเป็ นที่ร้ ูจกั ในชาวไทย
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ผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการแพร่กระจายของฟุตบอลในสังคมไทยคือเจ้ าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
เขาได้ รับทุนเรี ยนจนจบการศึกษาจาก Borough Road College ประเทศอังกฤษ ซึ่งเรี ยกกันว่าเป็ น
โรงเรี ยนฝึ กหัดครู รวมทังเป็
้ นสถานศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการก่อตัวขึน้ มาของกี ฬาสมัยใหม่ใน
อังกฤษ ดังนันแล้
้ วเมื่อเจ้ าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี กลับมาสยามก็ไม่ได้ มีแค่ความรู้ ด้านการศึกษาแต่ยงั
รวมไปถึงกีฬาด้ วย
หลังกลับสูส่ ยามเจ้ าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี ก็ได้ เข้ ารับราชการในกระทรวงธรรมการ มีบทบาท
สําคัญในการวางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่ในสยามช่วงปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งต่อมาก็
ได้ ดํารงตําแหน่งเป็ นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ (เทียบเท่ารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การใน
ปั จจุบนั ) และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 ก็ได้ เป็ นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก
และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
เจ้ าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี มีบทบาทสําคัญต่อกีฬาในสยามหลายด้ าน ทังการเขี
้
ยนบทความ
เกี่ยวกับกี ฬาเผยแพร่ ในนามปากกาว่า “ครู เทพ” เป็ นผู้แต่งเนือ้ เพลงกราวกีฬา 16 ที่สําคัญก็คือเป็ นผู้
ริ เริ่ มให้ โรงเรี ยนต่างๆฝึ กหัดเล่นฟุตบอลและเริ่ มจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรี ยน (สวัสดิ์ 2520:
19) บทบาทของเจ้ าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ทงในด้
ั ้ านการศึกษาสมัยใหม่และการส่งเสริ มกีฬานี ้แสดง
ให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนถึงบทบาทของระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่ช่วยในการแพร่ กระจายของกีฬาใน
สังคมไทย
มีบนั ทึกว่าเริ่มมีการเรี ยนเกี่ยวกับพลศึกษาหรื อกีฬาในโรงเรี ยนตังแต่
้ ปี 2430 คือโรงเรี ยนนาย
ร้ อยทหารบกมี วิ ช าการฝึ กหัด กายกรรม ว่า ยนํ า้ ฟั น ดาบสากล ส่ว นปี 2438 โรงเรี ย นสุนัน ทาลัย
(ปั จจุบนั คือโรงเรี ยนราชินี) มีวิชาฝึ กหัดร่างกาย (drill) และวิชาเอ็กเซอร์ ไซซ์ แต่ก็ยงั ไม่ได้ ถกู บรรจุอยู่ใน
หลักสูตรอย่างเป็ นทางการ (วีรยุทธ 2549: 85) กระทัง่ มีการบรรจุพลศึกษาเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาครัง้ แรกใน “โครงการแผนการศึกษาในกรุงสยามร.ศ.117‛ (พ.ศ.2441) ซึ่งเริ่ มใช้ จริ งพ.ศ.
2443 ก็ทําให้ ผ้ ทู ี่เข้ าอยูใ่ นระบบการศึกษาได้ เล่นกีฬามากขึ ้น

16

ท่อนหนึ่งของเพลงกราวกีฬามีอยู่ว่า “กีฬา กีฬา เป็ นยาวิเศษ แก้ กองกิเลส ทําคนให้ เป็ นคน ผลของการฝึ กตน เล่นกีฬาสากล
ตะละล้ า” ซึง่ คําว่า “กีฬาสากล” ในที่นี ้แสดงให้ เห็นว่าเป็ นกีฬาที่นําเข้ ามาจากต่างประเทศ ไม่ใช่กีฬาพื ้นบ้ าน หรื อในอีกแง่หนึ่งก็คือ
กีฬาสมัยใหม่นนั่ เอง
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หลักสูตรวิชาพลศึกษาปี 2448 ระบุไว้ ว่าระดับประถมและมัธยมศึกษานัน้ มี การดัดกาย
เพื่อให้ เส้ นเอ็นแข็งแรง, หัดวิ่ง กระโดด ในวิธีต่างๆเพื่อซ้ อมกําลัง , หัดยิมนาสติกคือหกโหนโยนไกว
ต่างๆเพื่อให้ ร่างกายแข็งแรง กระทัง่ เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ.2464 ที่
บังคับให้ เด็กทุกคนต้ องเข้ าเรี ยนก็ยิ่งทําให้ กีฬาแพร่กระจายไปในวงกว้ าง
นอกจากที่ อ ยู่ใ นหลัก สูต รการศึก ษาแล้ ว การแข่ง ขัน กี ฬ าระหว่า งโรงเรี ย นก็ มี ม ากขึน้ ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน อย่างเช่น ปี 2443 เริ่ มมีการจัดแข่ง “กรี ฑา (ร.ศ.) 119‛ ณ สนามโรงเลี ้ยงเด็ก ปี
2444 เริ่ มจัดแข่ง ฟุตบอลโรงเรี ยนรุ่นไม่เกิน 20 ปี ชื่อ "ฟุตบอลชิงโล่ของกระทรวงธรรมการ" รวมถึงมี
การกระจายตัวไปยังต่างจังหวัดด้ วยเช่นปี 2465 มีการแข่งขันฟุตบอลโรงเรี ยนที่เชียงใหม่
จนถึงช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 ที่แม้ ว่าการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ
จะถูกงดจัดไปเป็ นจํานวนมากแต่ว่าการพลศึกษาก็ยงั คงอยู่ในระบบการศึกษาที่คณะคณะราษฎรให้
ความสําคัญมาโดยตลอด 17 กระทั่งในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2494 ยุคจอมพล ป.พิบูลสงครามก็
กําหนดให้ จดั การศึกษาเป็ นสี่สว่ นให้ สมดุลกันคือ “จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศกึ ษา และหัตถศึกษา”
จากที่กล่าวมานี ้จะเห็นได้ ว่าการขยายตัวของการศึกษาสมัยใหม่ได้ ส่งผลให้ กีฬาซึ่งเป็ นส่วน
หนึง่ ในระบบการศึกษาได้ แพร่หลายออกไปในวงกว้ าง ทังการเป็
้
นส่วนหนึ่งของพลศึกษาที่มีแนวคิดว่า
จิตใจที่ดีอยูใ่ นร่างกายที่ดี (a sound mind in a sound body) รวมไปถึงค่านิยมของความแข็งแรงแบบ
คริ สต์ (muscular Christianity) อันเป็ นอีกสถาบันหนึ่งที่โยงใยอยู่กับการแพร่ กระจายของการศึกษา
สมัยใหม่อย่างใกล้ ชิด (Stoddart 1988: 654-655) ทําให้ การเล่นฟุตบอลเป็ นกิจกรรมที่แพร่หลายใน
สังคมไทย ซึ่งมรดกของระบบการศึกษาในฐานะกลไกสําคัญที่ช่วยแพร่ ในการของขยายของกีฬานี ก้ ็
ยังคงอยู่มาจนถึงปั จจุบนั ดังที่จะเห็นได้ ว่ากีฬาเป็ นกิจกรรมสําคัญอันหนึ่งในสถาบันการศึกษาและ
พื ้นที่ใช้ สอยของโรงเรี ยนไม่ว่าจะขนาดเล็กหรื อใหญ่ก็มกั จะมีสนามกีฬา (โดยเฉพาะฟุตบอล) อยู่ด้วย
เสมอ

17

หลัก 6 ประการของคณะราษฎรข้ อที่ 6 คือ “จะต้ องให้ การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร” ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การศึกษาของประชาชนไว้ ด้วยว่า เมื่อประชาชนได้ รับการศึกษาจนจบชัน้ ประถมศึกษาเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรทังหมด
้
หรืออย่างช้ าก็ไม่เกิน 10 ปี ประชาชนชาวไทยจะมีโอกาสเลือกสภาผู้แทนราษฎรทังหมด
้
สมาชิกประเภท 2 (สมาชิกแต่งตัง)้ จะไม่มี
อีกต่อไป
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4. ยุคอุตสาหกรรมฟุตบอลต่างประเทศ: การถ่ายทอดทางโทรทัศน์กบั การบริ โภคฟุตบอลด้ วย
การดู
หลังจากที่ความนิยมเล่นฟุตบอลแพร่ กระจายผ่านระบบการศึกษา ช่วงถัดไปเป็ นการเติบโต
ของการบริ โภคฟุตบอลผ่านการดู โดยเฉพาะอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทําให้ มีการถ่ายทอด
การแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศมายังสังคมไทยและสื่ อสิ่งพิมพ์ด้านกีฬาที่ให้ ความสําคัญกับฟุตบอล
ต่างประเทศ
งานศึกษาของเนตรนภา ประกอบกิ จ (2545) เรื่ อง “พัฒ นาการของวัฒ นธรรมฟุตบอล
ต่างประเทศในสังคมไทย พ.ศ. 2509-2544” ชี ้ให้ เห็นว่าวัฒนธรรมการติดตามชมฟุตบอลต่างประเทศ
ได้ ลงหลักปั กฐานในสังคมไทยผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารและการพาณิชย์ของอุตสาหกรรมฟุตบอล
ต่างประเทศ โดยฟุตบอลต่างประเทศเริ่ ม มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในสังคมไทยครัง้ แรกคือการ
แข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) นัดชิงชนะเลิศซึ่งทีมชาติองั กฤษชนะทีมชาติเยอมนีตะวันตก
4-2 เมื่อปี พ.ศ. 2509 ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ก็เริ่ มมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็ นครัง้ แรก
หลังจากนัน้ ก็มีรายการโทรทัศน์เกี่ ยวกับกี ฬาเพิ่มมากขึน้ และมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
สโมสรต่ า งประเทศตามมา นอกจากนี แ้ ล้ วผู้ที่ มี บ ทบาทอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ก็ คื อ สื่ อ มวลชนด้ า นกี ฬ า
โดยเฉพาะบริษัทสยามสปอร์ ตพริน้ ติ ้งจํากัดที่มีการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุ-โทรทัศน์เกี่ยวกับกีฬา
อย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นนิตยสารสตาร์ ซอคเก้ อร์ รายสัปดาห์ที่วางจําหน่ายมาตังแต่
้ พ.ศ. 2518 และ
หนังสือพิมพ์สตาร์ ซอคเก้ อร์ รายวันที่วางจําหน่ายมาตังแต่
้ พ.ศ. 2535 (ทังสองฉบั
้
บยังวางจําหน่ายอยู่
จนถึงปั จจุบนั ) ซึ่งกระตุ้นความสนใจในฟุตบอลต่างประเทศให้ เกิดขึ ้นในกลุ่มผู้ติดตามชมฟุตบอลชาว
ไทยเป็ นจํานวนมากจนกลายเป็ นกระแสหลักของการติดตามชมฟุตบอลสังคมไทย
การสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะการถ่ายทอด (broadcasting) สดทางโทรทัศน์เป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่ส่งผลต่อการขยายตัวของวัฒนธรรมการชมกีฬา 18 ตัวอย่างที่สําคัญคือกรณีของฟุตบอลพรี เมียร์ ลีก
18

ความพยายาม “ถ่ายทอด” การแข่งขันกีฬามีมาตังแต่
้ ยุคที่เทคโนโลยีการกระจายภาพและเสียงยังไม่เติบโตเต็มที่ ในปี 1911 มี
การถ่ายทอดการแข่งขันอเมริ กันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยระหว่างทีม Kansas Jayhawks กับ Missouri Tigers โดยใช้ การ
รายงานสถานการณ์ในสนามแข่งขันผ่านโทรเลขอย่างต่อเนื่อง โดยให้ ปลายทางเตรียมแบบจําลองของสนามแข่งเอาไว้ แล้ วมีการจัด
ตําแหน่งของผู้เล่นให้ ผ้ ชู มดูตามสถานการณ์ที่ได้ รับรายงาน ซึ่งมีการบันทึ กไว้ ว่าผู้ชมมีการร้ องเพลงและส่งเสียงเชียร์ ราวกับอยู่ใน
สนามจริงด้ วย, ดู Sarah St. John (2011)
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อัง กฤษ (Premier League) ที่ ไ ด้ รับความนิยมไปทั่วโลก หลัง จากที่ เน้ นการทํ าตลาดผ่านการ
ถ่ายทอดสดในช่วงทศวรรษ 1990s (รังสรรค์ 2544: 119-127)
ความนิยมต่อการชมฟุตบอลผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นี ้ในด้ านหนึ่งมันแสดงให้ เห็นถึง
ภาวะโลกาภิวตั น์ที่มีการเชื่อมโยงการแข่งขันฟุตบอลไปทัว่ โลกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร ขณะเดียวกัน
ในอีกด้ านหนึ่งนันมั
้ นก็ทําให้ การบริ โภคฟุตบอลกลายเป็ นกิจกรรมที่ทําผ่านการดูเป็ นหลัก และยังเป็ น
การดึงเอาการแข่งขันฟุตบอลออกมาจากบริ บทเชิงพื ้นที่ (รวมถึงประวัติศาสตร์ ) แล้ วส่งต่ อไปยังผู้ชม
ในดินแดนห่างไกล การบริ โภคกี ฬาจึงกลายเป็ นการดูกีฬาโดยตัวมันเองอย่างที่ผ้ ชู มไม่ได้ เชื่อมโยง
บริบทของตนเองเข้ ากับการแข่งขันมากนัก19
5. ยุคอุตสาหกรรมฟุตบอลไทย: การบริโภคฟุตบอลที่เต็มไปด้ วยบริ บท
จากเดิมที่กระแสความนิยมต่อฟุตบอลในสังคมไทยนันอยู
้ ่ที่การดูการถ่ายทอดฟุตบอลสโมสร
ต่างประเทศมาหลายสิบปี แต่ตงแต่
ั ้ เข้ าทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา กระแสความสนใจในฟุตบอลก็เริ่ ม
หันมาสู่ฟุตบอลสโมสรไทย จุดเปลี่ยนที่สําคัญคือในฤดูกาลแข่งขัน 2552 ที่จํานวนผู้ชมการแข่งขัน
ฟุตบอลลีกระดับสูงสุดอย่าง “ไทยพรี เมียร์ ลีก” เพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด จํานวนผู้ชมที่สนามเฉลี่ยนัด
ละประมาณ 4,100 คน และกลายเป็ นมาตรฐานที่ยืนระยะมาจนถึงปั จจุบนั

2552
ผู้ชมรวมทัง้
ฤดูกาล
จํ า น ว น
สโมสร
จํานวนนัดที่
แข่ง
ผู้ ชม เ ฉ ลี่ ย
ต่อนัด
รายได้ จาก

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ประมาณ
1,132,057
984,000

1,399,094

1,475,769

1,657,887

1,915,592

1,940,378

16

16

18

18

17

20

18

240

240

306

306

272

380

306

ประมาณ
4,717
4,572
4,823
6,095
5,041
6,341
4,100
ประมาณ 63,682,858 100,625,503 119,025,040 133,063,960 164,542,593 159,609,594
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อย่างเช่ น กรณี ผ้ ูช มชาวไทยที่ ติ ดตามชมการแข่ง ขัน ของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดโดยที่ ไม่จํ าเป็ นต้ องเป็ นชาวเมือ ง
แมนเชสเตอร์ และไม่จําเป็ นต้ องมีสํานึกทางประวัติศาสตร์ ที่เชื่อมโยงตนเองเข้ ากับเมืองหรือสโมสร
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ค่าบัตร
รายได้ จาก
สินค้ า
งบประมาณ
ร ว ม ทุ ก
สโมสร
ค่ า สิ ท ธิ์
ถ่ายทอด

50 ล้ าน
ประมาณ
35,125,173 56,774,962
24 ล้ าน

52,702,135

68,295,832

73,045,343

66,683,904

ประมาณ
ประมาณ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ ม า ณ ม า ก ก ว่ า ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ ม า ณ
2,200-2,280
250 ล้ าน 500 ล้ าน
1,000 ล้ าน 1,000 ล้ าน 1,500 ล้ าน 2,000 ล้ าน
ล้ าน
40 ล้ าน

40 ล้ าน

200 ล้ าน

200 ล้ าน

200 ล้ าน

600 ล้ าน

600 ล้ าน

ตาราง 2.1 สถิตยิ อดผู้ชมและรายได้ ของการแข่งขันไทยพรี เมียร์ ลีกฤดูกาล 2552-255820
สถิตใิ นฤดูกาลแข่งขัน 2558 แสดงให้ เห็นว่าเฉพาะการแข่งขันระดับไทยพรี เมียร์ ลีกมียอดผู้เข้ า
ชมรวมทังปี
้ เกือบ 2 ล้ านคน เฉลี่ยแล้ วในแต่ละสัปดาห์จะมีผ้ เู ข้ าชมการแข่งขันมากกว่า 50,000 คน
และยิ่งเมื่อรวมกับการแข่งขันระดับดิวิชนั่ 1 และ ดิวิชนั่ 2 ที่มีจํานวนสโมสรมากกว่าอีกหลายเท่าตัว
แล้ ว ผู้วิ จัย ประมาณการว่ า โดยเฉลี่ ย ในแต่ล ะสัป ดาห์ จ ะมี ผ้ ูช มเข้ า สนามฟุต บอลไทยมากกว่ า
100,000 คนทั่วประเทศ ยังไม่รวมผู้ชมทางโทรทัศน์ที่กําลังเพิ่มสูงขึน้ อย่างรวดเร็ วจนฝ่ ายจัดการ
แข่งขันสามารถสร้ างรายได้ จากค่าสิทธิ์การถ่ายทอดหลายพันล้ านบาท21
ผลการสํารวจของนิด้าโพลช่วงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2558 ระบุว่า ชาวไทยที่ติดตามชมฟุตบอล
สโมสรไทยมีมากกว่าฟุตบอลสโมสรอังกฤษเป็ นครัง้ แรก แม้ อตั ราส่วนผู้ติดตามชมฟุตบอลไทยอาจยัง
ไม่ สูง กว่ า ฟุ ต บอลอัง กฤษมากนัก แต่ข้ อ มูล อี ก ส่ ว นหนึ่ ง จากผลการสํ า รวจนี ก้ ็ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบผลการสํารวจในช่วง 3 ปี หลังแล้ วพบว่าฟุตบอลอังกฤษมีผ้ ตู ิดตามน้ อยลงทุกปี สวนทาง
กับ ฟุ ต บอลไทยที่ มี ผ้ ูติด ตามมากขึน้ ทุก ปี (นิ ด้ า โพล 2558)
เปลี่ยนแปลงที่นา่ สนใจ

ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ความ

รากฐานสําคัญของความนิยมในฟุตบอลสโมสรไทยไม่ใช่แค่วงเงินหมุนเวียนและยอดผู้ชม
จํานวนมากในการแข่งระดับสูงสุดอย่างไทยพรี เมี ยร์ ลีกเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงการเกิดขึ ้นมาของการ
20

เรี ยบเรี ยงจาก อาจินต์ (2557), สิงห์นก (2557), Thai Premier League (2557), ไทยพับลิก้า (2558), และมติชนออนไลน์
(2558)
21
ค่าสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันเป็ นแหล่งรายได้ หลักอันหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ โดยมักจะมีการทําสัญญามอบสิทธิ์ให้ กบั
ผู้ถ่ายทอดครัง้ ละ 3-4 ปี โดยรอบสัญญาของฤดูกาล 2556-2559 ฝ่ ายจัดการแข่งขันฟุตบอลสโมสรไทยได้ ค่าตอบแทน 1,800 ล้ าน
บาท และรอบสัญญาของปี 2560-2563 ที่ทําล่วงหน้ าไปแล้ วนันมี
้ คา่ ตอบแทนเพิ่มขึ ้นเป็ น 4,200 ล้ านบาท (สยามกีฬา 2558)
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แข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชนั่ 2 ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งทําให้ มีสโมสรฟุตบอลเกิดขึ ้นกระจายตัวอยู่ทวั่
ประเทศ ปั จจุบนั เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยล้ วนแต่มีสโมสรฟุตบอลตังอยู
้ ่อย่างน้ อยจังหวัดละ 1
สโมสร22
ความแตกต่างระหว่างฟุตบอลสโมสรไทยในปั จจุบนั กับกระแสความนิยมฟุตบอลต่างประเทศ
ในช่วงก่อนหน้ าคือ การบริโภคฟุตบอลต่างประเทศมีฐานอยูบ่ นการชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสด
หรื อติดตามข่าวสารผ่านสื่อเป็ นหลัก ในแง่นี ้แฟนฟุตบอลต่างประเทศจึงอยู่ในสถานะผู้ชมหรื อผู้ดเู สีย
มาก ขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลสโมสรไทยทําให้ เกือบทุกจังหวัดมีสโมสรของตนเอง แฟน
บอลมีโอกาสแสดงออกผ่านการเชียร์ ในสนาม ไปจนถึงการที่แฟนบอลได้ รวมกลุ่มกันทํากิจกรรมต่างๆ
ในแง่นี ้แฟนบอลไทยจึงสามารถมีสว่ นร่วมได้ มากกว่า จนเกิดวัฒนธรรมแฟนบอลซึง่ มีลกั ษณะต่างๆกัน
ไปในแต่ละสโมสรหรื อกระทัง่ แต่ละกลุ่ม อย่างเช่นงานศึกษาเกี่ยวกับแฟนสโมสรฟุตบอลไทยเรื่ อง
“การใช้ สื่ อเพื่ อสร้ างและธํ ารงรั กษาอัตลักษณ์ ของแฟนสโมสรฟุตบอลจัง หวัดชลบุรี ” ของกุลวิช ญ์
สําแดงเดช (2551) และ ‚Football culture and politics of localism: A case study of Chonburi
Football Club‛ ของ Chuenchanok Siriwat (2012) ที่ชี ้ให้ เห็นว่าปั จจัยสําคัญอันหนึ่งในการเป็ นแฟน
บอลสโมสรชลบุรี เอฟซีคือความรู้สึกนิยมในท้ องถิ่นของชาวชลบุรี หรื องานเรื่ อง “ฟุตบอลแฟนคลับใน
สังคมไทยสมัยใหม่: ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด ” ของสายชล ปั ญญชิต (2553) ที่
เสนอว่ากิจกรรมนอกสนามที่แฟนบอลทําร่วมกันก็เป็ นปั จจัยหนึ่งของการเป็ นแฟนบอล ซึ่งทังหมดนี
้
้
แสดงให้ เห็นได้ ว่าการบริ โภคฟุตบอลสโมสรไทยนันไม่
้ ได้ เป็ นเพียงแค่การดูฟุตบอล แต่มันเป็ นการ
บริโภคที่เต็มไปด้ วยบริบท

7.2.2 ประวัตศิ าสตร์ การพนันในสังคมไทย
การพนันไม่ได้ เป็ นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หากแต่การพนันเป็ นกิจกรรมอันหนึ่งที่
ดํารงอยู่มาแต่อดีต และที่สําคัญในแต่ละช่วงเวลานันการพนั
้
นก็มีความหมายต่อสังคมในลักษณะที่
เปลี่ยนไปตามแต่ยคุ สมัย
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ยกเว้ นแม่ฮ่องสอนและบึงกาฬที่ยงั ไม่มีสโมสรฟุตบอล
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ก่อนหน้ าที่สงั คมไทยรวมถึงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะรับเอาฟุตบอลเข้ ามา การพนันก็มี
บทบาทอยู่ในสัง คมมาก่อนแล้ ว และเป็ นส่วนหนึ่งของกิ จ กรรมที่ นับได้ ว่าเป็ นการแข่ง ขันมาอย่าง
ต่อเนื่อง บันทึกของ John Crawfurd ชาวยุโรปที่เดินทางมาในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ช่วงต้ น
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้ ระบุถึงความนิยมต่อการพนันของผู้คนในแถบนี ้ไว้ ว่า
“ชาวหมู่ เกาะอิ นเดี ย... หลงใหลการพนัน... วันที ่ติดตลาด ทุกแห่งในประเทศที ่มิได้ห้ามการ
พนันอย่างเด็ดขาด ชายและหญิ ง คนแก่ และคนหนุ่มสาวแยกกันไปเป็ นกลุ่มๆตามถนนใน
ตลาดเพื ่อเล่ น พนัน ... ลัก ษณะนิ สยั ของคนพื ้น เมื อ งดู เหมื อนว่ า จะเปลี ่ย นไปอย่ า งสิ้ น เชิ ง
ชั่ว ขณะหนึ่ ง เพราะว่ า กิ ริ ยามรรยาทที ่ เ คร่ ง ขรึ ม มี ค วามเป็ นระเบี ย บและสงบเสงี ่ ย มได้
กลายเป็ นความกระวนกระวาย ลุกลน และเสียงเอะอะอึกทึก ” (Crawfurd 1820, อ้างใน รี ด
2548: 200)

ขณะที่ในสังคมไทยเอง “จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ : ราชอาณาจักรสยาม” หรื อบันทึกของ Simon de La
Loubère ราชทูตจากฝรั่งเศสที่เข้ ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ก็ระบุ
ถึงการพนันของชาวสยามไว้ ว่า กิจกรรมที่เป็ นการแข่งขันต่างๆเช่นการวิ่งวัวหรื อการแข่งเรื อนันจะมี
้
การเล่นพนันอยูด่ ้ วย โดยกล่าวถึงความนิยมและผลของการพนันต่อชาวสยามในช่วงนันเอาไว้
้
ว่ า “ชาว
สยามรักเล่นการพนันเสียเหลือเกิน จนกระทัง่ ฉิบหายขายตนหรื อไม่ก็ขายบุตรธิดาของตน” (เดอะ ลา
ลูแบร์ 2548: 159)
แอนโทนี รี ด (2548: 200-203) เสนอว่า จากบันทึกของชาวยุโรปที่เข้ ามาในแถบเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตงแต่
ั ้ คริ สต์ศตวรรษที่ 16-17 ชี ้ให้ เห็นว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลกั ษณะนิสยั
ที่ชอบพนันในการแข่งขันเกือบทุกประเภท โดยในช่วงแรกๆกิจกรรมการแข่งขันส่วนใหญ่นนมั
ั ้ กจะจัด
ขึ ้นโดยราชสํานักอย่างเช่นการแข่งเรื อที่จดั ขึ ้นเพื่อเหตุผลทางความเชื่อและยืนยันสถานะของกษัตริ ย์
ซึง่ ก็มกั จะมีการพนันเป็ นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมด้ วย นอกจากนี ้กิจกรรมที่มีการแข่งขันส่วนใหญ่ก็มกั จะ
มีการเล่นพนัน โดยอาจมีลกั ษณะที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มดินแดนหมู่เกาะทางตอนใต้ ของภูมิภาคที่
นิยมการชนไก่กบั ดินแดนส่วนแผ่นดินใหญ่ที่ไม่นิยมกิจกรรมที่มีการหลัง่ เลือดมากนักอันเนื่องมาจาก
อิทธิพลของศาสนาพุทธแบบเถรวาท
กระทัง่ ช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ที่การพนันในสยามเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะหวย
และการเล่นพนันในบ่อนเบี ้ย งานเรื่ อง Gambling, the State and Society in Thailand, c.180090

1945 ของ James A. Warren เสนอว่าในต้ นคริ สต์วรรษที่ 19 ที่เป็ นช่วงแรกของระบบเศรษฐกิจแบบ
เงินตรานัน้ การพนันเป็ นกลไกหนึ่งที่รัฐสยามใช้ ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเงินตรา เนื่องจาก
ช่วงนันไพร่
้ มกั จะเลือกเก็บเงินเอาไว้ จา่ ยแทนการเข้ าเดือนจนเงินที่หมุนเวียนในตลาดมีน้อย ด้ วยเหตุนี ้
สมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 รัฐจึงออกหวย ซึ่งต้ องเล่นด้ วยเงิน เพื่อที่จะทําให้ ชาวสยามนําเงินออกมาใช้
จ่าย กระทัง่ เป็ นส่วนหนึ่งที่ทําให้ ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราสามารถเดินหน้ าไปได้ (Warren 2013,
อ้ างใน ปรี ดี 2557: 129-136)
งานศึกษาเรื่ อง “บ่อนเบี ้ยในสังคมไทย พ.ศ. 2367-2460: การศึกษาเชิงสังคมวัฒนธรรม” ของ
ณัฐยา อัศวพงษ์ อนันต์ (2548: 61-80) เสนอว่า ในช่วงตังแต่
้ หลังพ.ศ. 2367 เป็ นต้ นมา รัฐสยามมี
บทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเติบโตขึน้ ของกิจการบ่อนเบี ้ย 23 เนื่องจากหลังจากที่รายได้ จาก
การค้ าระบบบรรณาการกับจักรวรรดิจีนและการค้ าผูกขาดก่อนทําสนธิสญ
ั ญาเบาริ่ งลดบทบาทลง รั ฐ
จึงหันมาหารายได้ จากภาษีเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังจะเห็นได้ จากที่สมัยรัชกาลที่ 3 มีการเก็บภาษี
อากรเพิ่ม 33 อย่าง และสมัยรัชกาลที่ 4 เก็บเพิ่มอีก 48 อย่าง จากบทบาทดังกล่าวทําให้ จากเดิมที่
พ.ศ. 2379 ในกรุ งเทพฯมีบ่อนเบี ้ยประมาณ 100 แห่ง แต่เมื่อเข้ าสู่ช่วงต้ นรัชกาลที่ 5 ก็มีบ่อนเบี ้ย
เพิ่มขึ ้นเป็ น 413 แห่ง และภาษี อากรจากกิจการบ่อนเบี ้ยก็เป็ นหนึ่งในแหล่งรายได้ สําคัญของรัฐสยาม
อย่างไรก็ดี เมื่อสยามเปิ ดรับเอาแนวคิดเรื่ องความเจริ ญแบบตะวันตกเข้ ามามากขึ ้นประกอบกับที่เกิด
ปั ญหาอาชญากรรมอันเนื่องมาจากการพนันบ่อยครัง้ ขึ ้น ก็ทําให้ รัฐสยามเริ่ มเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการ
จัดการกับกิจการบ่อนเบี ้ย หลังพ.ศ. 2430 รัฐสยามเริ่ มหันมาจํากัดจํานวนบ่อนเบี ้ยลง จนในพ.ศ.
2434 เหลือบ่อนเบี ้ยในกรุ งเทพฯเพียงแค่ 16 แห่งเท่านัน้ แม้ ว่าในช่วงแรกรั ฐสยามจะยังคงให้
ความสําคัญกับรายได้ จากอากรบ่อนเบี ้ยอยู่24 แต่เมื่อรัฐเริ่ มสามารถหารายได้ จากส่วนอื่นโดยเฉพาะ
กิจการฝิ่ นและการทํานาที่กําลังเฟื่ องฟูขึ ้นมาได้ แล้ ว รายได้ จากบ่อนเบี ้ยก็ลดความสําคัญลงจน กิจการ
บ่อนเบี ้ยลดจํานวนลงเรื่ อยๆ กระทัง่ ในปี พ.ศ. 2459 ก็มีการประกาศยกเลิกบ่อนเบี ้ยพร้ อมทังห้
้ ามเล่น
การพนันที่เคยมีในบ่อนเบี ้ย และมีผลในทางปฏิบตั ิในปี ต่อมา (พ.ศ. 2460) อันนับได้ ว่าเป็ นจุดสิ ้นสุด
ยุคเฟื่ องฟูของบ่อนเบี ้ยในสังคมไทย

23

การพนันที่เล่นเป็ นหลักในบ่อนเบี ้ยได้ แก่ ถัว่ โปปั่ น โปกํา เป็ นต้ น
โดยปรับไปเป็ นการเก็บภาษีอากรอย่างเข้ มงวดเป็ นระบบมากขึ ้น ทําให้ ในช่วงแรกที่ลดจํานวนบ่อนเบี ้ยลงไปแล้ วนันแต่
้ ก็ยงั คงมี
รายได้ จากภาษีอากรบ่อนเบี ้ยในจํานวนมากอยู่
24
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ส่วนการเล่นการพนันในกิจกรรมประชันแข่งขันในสังคมไทยก็มีมาอย่างยาวนาน ดังที่ลา ลู
แบร์ เคยบันทึกไว้ ถึงการพนันวิ่งวัวและแข่งเรื อ บทความ ‚การเมืองเรื่ องชักว่าว: การให้ ความหมายใหม่
ต่อการเล่นว่าวพนันในสมัยรัชกาลที่ 5‛ ของปรี ดี หงส์ต้น (2553: 144-155) ชี ้ให้ เห็นถึงบทบาทของการ
พนันในกีฬาชักว่าวว่าแต่เดิมนันการชั
้
กว่าวเป็ นพิธีกรรมของราชสํานัก จนช่วงรัชกาลที่ 4-5 เมื่อการชัก
ว่าวเริ่ มลดบทบาทในแง่พิธีกรรมลงและมีการจัดแข่งขันมากขึ ้นโดยเฉพาะในหมู่ชนชันนํ
้ า การแข่งชัก
ว่าวก็เริ่มมีนยั ยะของการพนันเข้ ามาเกี่ยวข้ องมากขึ ้น แต่หลังจากนันการเล่
้
นว่าวก็ลดมิติทางการพนัน
ลงไป
หากพิจารณามิตทิ างประวัติศาสตร์ ของการพนันในสังคมไทย จะเห็นได้ ว่าในด้ านหนึ่งนันการ
้
พนันเป็ นกิจ กรรมที่ไ ด้ รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่ อง แต่ในอี กด้ านหนึ่ง นัน้ บทบาทของการพนันก็
เปลี่ยนแปลงไปตามแต่บริ บทสัง คม จากช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 16-17 ที่ พิธีกรรมของราชสํานักซึ่ง
กิจกรรมที่เป็ นการแข่งขันอยูด่ ้ วยก็มกั จะมีการเล่นพนัน ต่อมาในช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 การพนันก็
ถูกรัฐสยามใช้ ทงในแง่
ั้
ของการกระตุ้นการใช้ เงินตราในช่วงแรกของการเริ่มเศรษฐกิจระบบเงินตรา และ
การใช้ เ ป็ นแหล่ง รายได้ ของรั ฐ ในยุคเฟื่ องฟูของบ่อนเบีย้ ก่อนที่ ต่อมาเมื่ อรั ฐ มี แ หล่ง รายได้ อื่นมา
ทดแทนแล้ ว การพนันก็ถกู ยกเลิกไป

7.2.3 การพนันฟุตบอลในสังคมไทยจากมิตทิ างประวัตศิ าสตร์
ตังแต่
้ ที่ฟุตบอลเข้ ามาในสังคมไทยความหมายของการบริ โภคฟุตบอลก็เปลี่ยนรู ปมาตลอด
นับตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 4-5 อันเป็ นช่วงแรกที่ฟุตบอลถูกนําเข้ าสู่สยามและเล่นกันในกลุ่มชนชันสู
้ งใน
ฐานะกีฬาสมัยใหม่อนั เป็ นสัญลักษณ์ของความศิวิไลซ์ จนถึงช่วงต่อมาที่มีการปฏิรูประบบการศึกษา
สมัยใหม่ทําให้ ฟุตบอลเริ่ มแพร่ หลายให้ คนทัว่ ไปได้ บริ โภคฟุตบอลด้ วยการเล่นฟุตบอลผ่านโรงเรี ยน
กระทัง่ ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาขึ ้นในช่วงทศวรรษ 2510-20 ความนิยมบริ โภคฟุตบอล
ต่างประเทศผ่านการดูก็กลายเป็ นกิจกรรมยอดนิยมในสังคมไทย
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หลักฐานที่กล่าวถึงการพนันฟุตบอลในสังคมไทยมีมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 6 โดยบทความเรื่ อง
“ระวังพีพนัน” ของอัศวพาหุ25ได้ เขียนเตือนถึงการพนันฟุตบอลไว้ ว่า
“เมื ่อเริ่ มมี การเล่นฟุตบอลสาหรับรางวัลถ้วยทอง ข้าพเจ้าหวังอยู่ว่าจะได้เห็นการเล่นอย่าง
สนุกเกิ ดขึ้ นในเมื องไทยอย่างหนึ่ง ซึ่ งจะไม่ มีการพนันพร้ อมด้วยผลร้ ายต่างๆแห่ งการพนัน
เพราะในพระราชปรารภที ่พิมพ์ ไว้ในสมุดระเบี ยบของกรรมการฟุตบอลถ้วยทองหลวงนัน้ มี
ข้อความชัดอยู่ ว่า “ฟุตบอลเป็ นการเล่ นอย่ างดี เพราะไม่ มีการพนัน ” แต่ ครั้นเริ่ มเล่ นไปได้
หน่อย มี ข่าวมากระทบหูข้าพเจ้ามากขึ้ นทุกที ว่ามี การพนันต่อรองกันอย่างมากๆ เช่ น มี ราย
หนึ่งพนันเอาเบียร์ 1 ขวด ต่อ 10 หีบ ว่าพวกโรงเรี ยนนายเรื อจะชนะ ...เพราะฉะนัน้ ข้าพเจ้า
หวังใจว่า บรรดาคนไทยที ่ชอบดูฟตุ บอลโดยเชิ งนักเลงกรี ฑาแท้ๆจะชวนกันเปล่งเสี ยงให้ดงั
พร้อมกัน ติ เตียนคนทีจ่ ะมาเอาสนามฟุตบอลเป็ นบ่อน หรื อทีช่ มุ นุมซ่องจรจัดและนักเลงหัวไม้
ถ้าไม่ตดั รอนเสียแต่เดี ๋ยวนี ้ ในไม่ช้าจะไม่ได้ดูฟตุ บอลดี จริ งๆ” (อัศวพาหุ 2458, อ้างในจิ รัฏฐ์
2543: 23-25)

แต่อย่างไรก็ดีการพนันฟุตบอลในสมัยนันก็
้ ดจู ะยังไม่ได้ แพร่หลายหรื อกลายเป็ นปั ญหามากนัก
การพนันฟุตบอลกลายเป็ นสิ่งที่ถูกมองว่าเป็ นปั ญหาสังคมอย่างจริ งจังในช่วงปลายทศวรรษ
2530 ถึงต้ นทศวรรษ 2540 โดยอาจพิจารณาได้ จากจํานวนงานวิจยั เกี่ยวกับการพนันฟุตบอลที่เริ่ มมี
ในช่วงเดียวกันนี ้ โดยจากการสืบค้ นงานวิจยั ในกลุ่มดังกล่าว ผู้วิจยั พบว่างานวิจัยเกี่ยวกับการพนัน
ฟุตบอลในสังคมไทยชิ ้นแรกๆคือบทความวิจยั เรื่ อง “พนันฟุตบอล: การเสี่ยงโชคของชนชันกลาง”
้
ของ
นวลน้ อย ตรี รัตน์ (2539: 429-462) และหลังจากนันก็
้ มีวิทยานิพนธ์ งานวิจยั หรื อบทความวิชาการ
เกี่ ยวกับการพนันฟุตบอลอีกจํานวนมากเกิดขึ ้น เช่นสารนิพนธ์ เรื่ อง “การเสนอเนือ้ หาเรื่ องฟุตบอล
ต่างประเทศในหนังสือพิมพ์กีฬากับปั ญหาการพนันฟุตบอล” ของศุภศักดิ์ ตระการรั ตนกุล (2540),
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การบังคับใช้ กฎหมายการพนัน: ศึกษากรณีการพนันผลการแข่ งขันฟุตบอล” ของ
องอาจ ชัยเพชรโยธิน (2541), หรื อบทความวิจยั เรื่ อง “การพนันฟุตบอล” ของพินิต วงษ์ ยี่กุล (2546:
337-381) และงานศึกษาชิ ้นอื่นๆที่ตามมาอีกเป็ นจํานวนมาก

25
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การเกิดขึน้ มาของงานศึกษาเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลนี ้แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงการเริ่ ม
มองว่าการพนันฟุตบอลเป็ นปั ญหาที่อย่างน้ อยที่สดุ ต้ องทําความเข้ าใจอย่างจริ งจัง งานหลายชิ ้นระบุ
ตรงกันว่าปั จจัยที่สนับสนุนให้ การพนันฟุตบอลขยายตัวอย่างรวดเร็ วในสังคมไทยคือเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่พฒ
ั นาขึ ้น ทังการรายงานข่
้
าว การถ่ายทอดสด ไปจนถึงอินเทอร์ เน็ต (นวลน้ อย 2539: 452457; พินิต 2546: 352-355)
งานศึกษาของเนตรนภา ประกอบกิจ (2545: 288-316) แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การขยายตัวของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศกับการขยายตัวของการพนันฟุตบอล
ในสังคมไทยได้ อย่างชัดเจน โดยเนตรนภาชี ้ให้ เห็นว่า แม้ ตงแต่
ั ้ พ.ศ.2509 จะมีสื่อที่รายงานข่าวการ
แข่งขันฟุตบอลต่างประเทศมาที่สัง คมไทยแล้ วแต่ก็ยัง ไม่มีการเล่นการพนันมากนัก เนื่องจากการ
เผยแพร่ภาพส่วนใหญ่ยงั คงนําเสนอเป็ นภาพบันทึกการแข่งขัน 26 จนกระทัง่ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก
พ.ศ.2529 การพนันฟุตบอลก็เริ่ มแพร่ หลายในสังคมไทยและในสื่อสิ่งพิมพ์ก็เริ่ มมีการกล่าวถึงอัตรา
ต่อรองการพนันแบบเอเชีย (asian handicap) ซึ่งเป็ นอัตราต่อรองที่ได้ รับความนิยมในสังคมไทย
คอลัมน์ “ชุมทางนักเสี่ยงโชค” ในหนังสือพิมพ์สยามกีฬาฉบับวันที่ 22 มิถนุ ายนพ.ศ.2529 ที่เขียนโดย
“เปาบุ้นจิ ้น”27ระบุวา่
“ขณะนีว้ งการเดิ มพันมี หลายรู ปแบบเหลือเกิ น พวกปั ญญาชนและผ่านเมื องนอกเมื องนาเขาก็
เล่นกันแบบฝรั่ง มี การตัง้ เป็ น “พูล” หรื อที ่บ้านเราเรี ยกว่า “โต๊ ด” ...แต่พูลก็ มีหลายรู ปแบบ
นักเรี ยนเก่ าอเมริ กาก็แบบหนึ่ง นักเรี ยนเก่ าอังกฤษก็ อีกแบบหนึ่ง แต่ที่ฮิตที ่สดุ ก็ เล่นกันแบบ
ไทยๆเข้าใจง่ายดี ต่อ 5-4 3-2 ต่อครึ่ งลูกหรื อต่อ 1 ลูก ...ที ่เล่นแบบภาพรวมก็มี บางแห่งเอา
ยุโรปไม่ได้แชมป์ ต่อ 7-4 ...ถ้าจะเล่นให้สนุกต้องไปเมื องจันท์ ทีน่ นั่ มี ถ่ายทอดสด มี การออกตัว
และลุน้ กันน่าจอ”28

26

ตังแต่
้ พ.ศ. 2509 สื่อสิ่งพิมพ์ไทยก็มีการนําเสนออัตราต่อรองการพนันแล้ ว แต่เป็ นการนําเสนออัตราต่อรองแบบยุโรป เช่นพาดหัว
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 8 มิถุนายนพ.ศ. 2513 ที่ว่า “ในด้ านการต่อรองหรื อตลาดพนันครัง้ แรก หลังจากจับสลาก บราซิล
เต็งหนึ่งจ่ายสามต่อ อังกฤษอันดับสองจ่ายเจ็ดต่อ”
27
เนตรนภาระบุวา่ เปาบุ้นจิ ้นคือนามแฝงของพิศณุ นิลกลัด
28
เนตรนภาระบุวา่ เหตุที่ “ถ้ าจะเล่นให้ สนุกต้ องเมืองจันท์ ” หรื อจันทบุรีก็เพราะเป็ นพื ้นที่ที่มีการถ่ายทอดสดโดยรับสัญญาณภาพ
จากจานรับสัญญาณดาวเทียม
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การพนันฟุตบอลยิ่งแพร่ หลายและได้ รับความนิยมมากขึ ้นไปอีกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี
พ.ศ.2533 ที่มีการถ่ายทอดสดมากถึง 41 นัด (จากทังหมด
้
52 นัด) มีบนั ทึกว่าในช่วงนันเจ้
้ ามือรับพนัน
ฟุตบอลหลายคนได้ เปิ ดห้ องสูทของโรงแรมม่านรู ดชัน้ ดีย่านถนนรัชดาภิเษกเพื่อเปิ ดให้ ลูกค้ าได้ มา
พนันและดื่มเหล้ าดูการถ่ายทอดสดฟุตบอล เก็บค่าหัวคนละ 300 บาทและหักหัวคิวจากผู้ที่เล่นได้ ร้อย
ละ 5 ส่วนสถานบันเทิงหลายแห่งก็จดั ให้ มีจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่สําหรับถ่ายทอดสดการแข่งขัน เมื่อถึง
การแข่งขันฟุตบอลโลกพ.ศ.2537 ก็ปรากฏโต๊ ะรับพนันฟุตบอลกระจายไปตามพื ้นที่เศรษฐกิจของ
กรุ งเทพฯรวมถึงหัวเมืองขนาดใหญ่อย่างเชียงใหม่และหาดใหญ่29 ซึ่งในช่วงนันก็
้ เริ่ มมีโต๊ ะที่รับพนัน
ฟุตบอลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกอังกฤษที่มีการถ่ายทอดสดเป็ นประจําทุกสัปดาห์
จากที่กล่าวมานี ้จะเห็นได้ ว่าการเติบโตขึ ้นมาของการพนันฟุตบอลในสังคมไทยนันวางอยู
้
่บน
ฐานของการพนันฟุตบอลต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาขึน้ ทําให้ การ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันแพร่หลายอย่างรวดเร็ ว ซึ่งทําให้ เกิดยุคสมัยที่คนในสังคมไทยบริ โภคฟุตบอล
ผ่ า นการ “ดู” เป็ นหลัก การพนัน ฟุ ต บอลในสัง คมไทยจึ ง โตขึ น้ มาโดยสัม พัน ธ์ อ ยู่กับ การดูก าร
ถ่ายทอดสดฟุตบอลซึ่ง ในแง่ หนึ่ง มันคือการบริ โภคฟุ ตบอลที่ ถูกดึง ออกมาจากบริ บทเชิง พื น้ ที่ และ
ประวัติศาสตร์ ขณะที่การบริ โภคฟุตบอลสโมสรไทยที่ได้ รับความนิยมเพิ่มขึน้ ในช่วงหลังนีเ้ ป็ นการ
บริ โภคที่เต็มไปด้ วยบริ บท ดังนันแล้
้ วการจะทําความเข้ าใจตําแหน่งแห่งที่ของการพนันในวัฒนธรรม
แฟนบอลไทยจึง ควรพิจ ารณาถึง การเกิ ดขึน้ มาของ “สนาม” ในการบริ โภคฟุตบอลไทยที่ อาจต่าง
ออกไปจากการบริโภคฟุตบอลต่างประเทศในยุคก่อนหน้ าด้ วย

7.3 การบริโภคฟุตบอลไทย
หากเปรี ยบเที ยบระหว่างการติด ตามชมฟุตบอลต่า งประเทศกับฟุต บอลไทย (ของคนใน
สังคมไทย) แล้ ว ความแตกต่างสําคัญประการหนึ่งคือการติดตามฟุตบอลต่างประเทศนันเป็
้ นการชม
การแข่งขันผ่านสื่อโดยเฉพาะการถ่ายทอดสดเป็ นหลัก ขณะที่การติดตามฟุตบอลไทยนันแฟนบอลมั
้
ก
ไปที่สนามแข่ง ประกอบกับที่สโมสรฟุตบอลไทยมักเป็ นสโมสรประจําจังหวัดซึ่งแฟนบอลสามารถโยง

29

พื ้นที่ภาคใต้ นบั ได้ วา่ เป็ นอีกศูนย์กลางของการเล่นพนันฟุตบอลขนาดใหญ่ เนื่องจากมีเครื อข่ายอยู่กบั โต๊ ะพนันในมาเลเซียและ
สิงคโปร์
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ตนเองเข้ ากับความเป็ นตัวแทนของสโมสรได้ มากกว่าสโมสรต่างประเทศ ในแง่นี ้การบริ โภคฟุตบอล
สองแบบนี ้จึงมีลกั ษณะบางประการที่แตกต่างกันอยู่ อาจกล่าวได้ ว่าการบริ โภคฟุตบอลต่างประเทศ
นันเป็
้ นการบริโภคเกมการแข่งขันหรื อเป็ นการบริโภคด้ วยการดูเป็ นหลัก ขณะที่การบริ โภคฟุตบอลไทย
ประกอบไปด้ วยกิจกรรมจํานวนมากที่แฟนบอลทํารวมถึงลักษณะความเป็ นตัวแทนของสโมสรที่แฟน
บอลมีบริ บทร่ วม ทําให้ การบริ โภคฟุตบอลไทยนัน้ มีความหมายที่มากกว่าการดูฟุตบอล 30 หรื ออาจ
เรี ยกได้ วา่ เป็ นการบริโภคที่เต็มไปด้ วยบริบท
ด้ วยลักษณะของการบริ โภคที่เต็มไปด้ วยบริ บทดังกล่าวทําให้ นอกจากบริ โภคด้ ว ยการดูแล้ ว
แฟนบอลไทยยังบริ โภคฟุตบอลในอีกหลากหลายลักษณะ เช่นบริ โภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของ
ท้ องถิ่น, ในฐานะชุมชนรูปแบบใหม่, ในฐานะพื ้นที่ของผู้ชาย, หรื อในฐานะพื ้นที่แสดงออก31

7.3.1. การบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของท้ องถิ่น
ปั จจุบนั เกื อบทุกจัง หวัดมีส โมสรฟุตบอลตังอยู
้ ่อย่างน้ อยจังหวัดละ 1 สโมสร แม้ ในทาง
กฎหมายแล้ วสโมสรจะมีสถานะเป็ นนิติบุคคลแต่ชื่อสโมสรก็มักจะมาจากชื่อจังหวัดหรื อท้ องถิ่นที่
สโมสรตังอยู
้ ่ ทําให้ สโมสรมีลักษณะเป็ นเสมือนตัวแทนของท้ องถิ่น งานศึกษาเกี่ ยวกับฟุตบอลไทย
หลายชิ ้นเสนอไปในทางเดียวกันว่าความนิยมในสโมสรท้ องถิ่นเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิดกระแสนิยม
ฟุตบอลไทย (กุลวิชญ์ 2551; ภิญญพันธุ์ 2552) ในกรณีของแฟนบอลบริ เวณกรุงเทพฯนัน้ นอกจากจะ
มีสโมสรที่ชื่อโยงถึงกรุ งเทพฯอย่างเช่น “แบงคอก ยูไนเต็ด” และ “บางกอก เอฟซี ” แล้ ว ยังมีกรณี ที่
สโมสรเป็ นตัวแทนของย่านด้ วยคือกรณีข องสโมสร “การท่าเรื อไทย เอฟซี ” นอกจากนี ้ยังมีกรณีเฉพาะ
อีกรู ปแบบหนึ่งคือกลุ่มที่เรี ยกว่า “แฟนบอลพลัดถิ่น” ซึ่งทังสองกรณี
้
นี ้แสดงถึงการบริ โภคฟุตบอลใน
ฐานะตัวแทนของท้ องถิ่นได้ เป็ นอย่างดี
30

ตัวอย่างของกรณีนีอ้ าจสะท้ อนได้ ผ่านคําอธิบายของแฟนบอลไทยที่มีบทบาทเป็ นผู้นําเชียร์ ผู้นําเชียร์ เหล่านี ้ต้ องหันหน้ าเข้ า
อัฒจันทร์ -หันหลังให้ กบั สนามฟุตบอลเพื่อกระตุ้นให้ แฟนบอลคนอื่นๆร้ องเพลงเชียร์ ทําให้ พวกเขาแทบจะไม่เห็นเกมการแข่งขันเลย
แต่พวกเขาก็เลือกที่จะรับบทบาทนี ้ หรืออย่างกรณีที่แฟนบอลถูกลงโทษห้ ามเข้ าไปในสนาม แต่หลายๆครัง้ ก็มีแฟนบอลจํานวนมาก
มาที่สนามและจับกลุม่ กันร้ องเพลงเชียร์ อยู่ข้างสนาม ทังที
้ ่จริงๆแล้ วพวกเขาก็สามารถดูการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ได้ , ดูประเด็น
นี ้เพิ่มได้ ที่ “เป็ นแฟนบอลมันมีอะไรมากกว่าดูบอล: ปฏิบตั ิการสร้ างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย” อา
จินต์ (2555: 69-104)
31
อย่างไรก็ดี การบริโภคบางลักษณะก็อาจพบได้ ในกลุม่ คนไทยที่นิยมฟุตบอลต่างประเทศ แต่มปี ริมาณและความเข้ มข้ นน้ อยกว่า
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กรณีท่ ี 1: แฟนสโมสรการท่ าเรือฯกับความเป็ นชาวคลองเตย
สโมสรฟุตบอลการท่าเรื อ เอฟซีก่อตังขึ
้ ้นเมื่อพ.ศ.2510 ในฐานะที่เป็ นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ
การท่าเรื อแห่ง ประเทศไทย 32 และส่ง ที ม เข้ าร่ ว มในการแข่ง ขัน ฟุต บอลรายการต่างๆแล้ วประสบ
ความสําเร็ จเป็ นจํานวนมากจนเป็ นที่ร้ ูจกั ของแฟนบอลไทย ปั จจุบนั สโมสรท่าเรื อมีสถานะเป็ นสโมสร
ฟุตบอลอาชีพ ใช้ สนามแข่งขันชื่อแพท สเตเดียม (PAT stadium33) ซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ของการท่าเรื อฯ
บริ เวณเขตคลองเตย กรุงเทพฯ ดังนันแล้
้ วเพื่อที่จะทําความเข้ าใจบริ บทเชิงพื ้นที่ของสโมสรท่าเรื อ จึง
ต้ องกล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการท่าเรื อฯกับชุมชนคลองเตยที่เกี่ยวพันแบบแยกจากกันได้ ยาก
ด้ วย
การท่าเรื อฯกับคลองเตย34
ในช่วงทศวรรษ 2480 รัฐบาลไทยมีแผนจะก่อสร้ างท่าเรื อเพื่อขนส่งสินค้ าบริ เวณคลองเตย จึง
เวนคืนที่ดินประมาณ 2,500 ไร่ แต่ระหว่างนันได้
้ เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนโครงการหยุดชะงักไป
ช่วงหนึ่ง ทําให้ เริ่ มมีคนอพยพเข้ ามาอยู่อาศัยในบริ เวณที่เวนคืน ก่อนที่ต่อมาในปี 2490 จะเริ่ มมี
ก่อสร้ างอีกครัง้ แต่ด้วยงบประมาณที่มีจํากัดทําให้ การท่าเรื อฯใช้ ที่ดินไปเพียงประมาณ 400 ไร่ เกิดมี
ที่ดนิ ว่างเปล่าจํานวนมาก จึงมีคนเข้ ามาอยูอ่ าศัยและใช้ ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่ามากขึ ้น
จนในปี 2494 รัฐบาลได้ ออกพระราชบัญญัตกิ ารท่าเรื อแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2494 ตัง้
การท่าเรื อแห่งประเทศไทยเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม หลังจากที่มีการก่อสร้ างและ
ดําเนินกิจการท่าเรื อคลองเตยแล้ ว ทําให้ บริ เวณนัน้ กลายเป็ นศูนย์กลางธุรกิจ มีโรงงานและตลาด
ขนาดใหญ่ รวมถึงเมื่อมีการก่อสร้ างขยายท่าเรื อก็ยิ่งทําให้ มีคนเข้ ามาอยู่อาศัยและทํา งานในบริ เวณนี ้
มากขึน้ ซึ่งงานที่ผ้ ูอพยพทําส่วนใหญ่ ก็จะเกี่ ยวข้ องกับการก่อสร้ างท่าเรื อหรื อกิจ การทางเรื อต่างๆ
โดยเฉพาะผู้อพยพจากต่างจังหวัดที่เข้ ามาหางานทําเนื่องจากเป็ นแหล่งที่พกั อาศัยราคาถูกและใกล้

32

จากนี ้ไปจะเรี ยกสโมสรฟุตบอลการท่าเรื อ เอฟซีว่า “ท่าเรื อ” หรื อ “สโมสรท่าเรื อ” และเรี ยกการท่าเรื อแห่งประเทศไทยว่า “การ
ท่าเรือฯ”
33
PAT มาจากอักษรย่อของ Port Authority of Thailand ซึง่ เป็ นชื่อในภาษาอังกฤษของการท่าเรือฯ
34
ข้ อมูลในส่วน “การท่าเรือฯกับคลองเตย” นี ้เรียบเรี ยงจาก การท่าเรื อแห่งประเทศไทย (มปป.), สมพงษ์ พัดปุ ย (2554),และ วิชยั
รูปขําดี เฉลิม เกิดโมลี และสังคม คุณคณากรสกุล (2550)
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แหล่งงาน ทังที
้ ่เป็ นการสร้ างที่พกั อาศัยแบบชัว่ คราวและถาวร ซึ่ งโดยมากเป็ นการเข้ าไปอยู่อาศัยใน
พื ้นที่วา่ งเปล่าที่ตามกฎหมายแล้ วเป็ นที่ดนิ ของการท่าเรื อฯ
ช่วงประมาณปี 2500-2511 จํานวนคนที่ย้ายเข้ ามาอาศัยมีจํานวนมากโดยไม่ได้ มีการวาง
โครงสร้ างพื ้นฐานที่เหมาะสม ทําให้ เกิดเกิดเป็ นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ขึ ้น ในช่วงนี ้การท่าเรื อฯเริ่ มไล่
รื อ้ ที่อยู่อาศัยของชาวบ้ าน กระทัง่ ในช่วงปี 2515 มีการไล่รือ้ ครัง้ ใหญ่ ทางด้ านชาวบ้ านก็มีการรวมตัว
ต่อสู้เพื่อเรี ยกร้ องสิทธิในการอยู่อาศัย กระทัง่ เกิดการฟ้องร้ องและการท่าเรื อฯชนะคดี ทําให้ ชาวบ้ าน
จํานวนหนึง่ ถูกจับกุมในข้ อหาบุกรุก หลังจากนันก็
้ มีความพยายามไล่รือ้ ครัง้ ใหญ่ๆอีกหลายครัง้ ซึ่งชาว
คลองเตยก็พยายามรวมกลุม่ กันเรี ยกร้ องสิทธิในการอยูอ่ าศัยมาตลอด
แฟนบอลท่าเรื อชาวคลองเตยสูงอายุเคยเล่าให้ ผ้ วู ิจยั ฟั งถึงประสบการณ์ถูกไล่รือ้ ว่าเขาเคย
ประสบกับการไล่รือ้ มาหลายครัง้ แม้ จะไล่เรี ยงลําดับเหตุการณ์ได้ ไม่แม่นยํานัก แต่ ความทรงจําที่ดจู ะ
ชัดเจนที่สดุ ของชาวคลองเตยเกี่ยวกับการไล่รือ้ คือการเกิดไฟไหม้ ในช่วงที่มีการพยายามไล่รือ้
จากความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการท่า เรื อ ฯกับ ผู้ค นที่ อ าศัย อยู่บ ริ เ วณคลองเตยที่ มี ต่อ กัน มา
ยาวนาน ทังในแง่
้
ของการเป็ นแหล่งงาน ที่อยู่อาศัย ไปจนถึงสถานะระหว่างผู้ไล่ รือ้ กับผู้ถูกไล่รือ้ ดังที่
กล่าวไปนัน้ ไม่ว่าจะในทางลบหรื อบวกมันก็สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างชาวคลองเตยกับการท่าเรื อฯ
ขึ ้นมาด้ วยระยะเวลายาวนานหลายสิบปี
สโมสรการท่าเรื อ เอฟซี
เดิมสโมสรท่าเรื อมีสถานะเป็ นสโมสรฟุตบอลกึ่งสมัครเล่น -กึ่งอาชีพภายใต้ การเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการท่าเรื อฯมาตังแต่
้ เริ่ มก่อตัง้ จนเมื่อปี 2552 ได้ มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย โดยข้ อบังคับที่สําคัญข้ อหนึ่งคือทุกๆสโมสรในไทยพรี เมียร์ ลีกซึ่งเป็ นลีก
ระดับสูงสุดต้ องจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลและดําเนินการในลักษณะของธุรกิจที่แสวงหากําไร ด้ วยเหตุ
นี ้จึงทําให้ พิเชฐ มัน่ คงซึ่งขณะนันดํ
้ ารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารระดับสูงของการท่าเรื อฯจดทะเบียนตัง้
บริษัทชื่อ “บริษัท ท่าเรื อไทย จํากัด” เพื่อดําเนินงานสโมสรท่าเรื อฯ ทําให้ ในทางกฎหมายแล้ วนับได้ ว่า
สโมสรท่า เรื อ เป็ นสโมสรฟุ ต บอลอาชี พ โดยงบประมาณในการดํ า เนิ น งานส่ว นหนึ่ง มาจากการ
สนับสนุนของการท่าเรื อ และกลุ่มธุ รกิจ ท้ องถิ่ นอย่างเช่นบริ ษัท Legal Professional ซึ่งทํ าธุ รกิ จ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บริเวณคลองเตย
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หลังพิเชฐออกจากตําแหน่งประธาน ผู้บริ หารคนต่อๆมารวมถึงผู้สนับสนุนทางการเงินราย
ใหญ่ของท่าเรื อก็มักจะเป็ นกลุ่ม ทุนหรื อผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการท่าเรื อ, กิจการขนส่งทางเรื อ, หรื อ
คลองเตยแบบเดียวกับสมัยของพิเชฐเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์เจ้ าของบริ ษัทซุปเปอร์
ริช (แบงค็อก) จํากัด ที่ทํากิจการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา 35 ไปจนถึงคํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง (ซึ่ง
ขณะนันดํ
้ ารงตําแหน่งผู้บญ
ั ชาการตํารวจนครบาล) กับตรี ลพุ ธ์ ธูปกระจ่างลูกชายของคํารณวิทย์
กระทัง่ ต้ นปี 2558 มีการเปลี่ยนประธานสโมสรมาเป็ นนวลพรรณ ลํ่าซํา จากตระกูล “ลํ่าซํา”
กลุ่มทุนใหญ่ระดับประเทศ ปั จจุบนั นอกจากประธานสโมสรท่าเรื อแล้ วนวลพรรณยังดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การบริ ษัทเมืองไทยประกันภัยจํากัดและมีธุรกิจอื่นๆอีกจํานวนหนึ่ง แม้ ว่าธุรกิจของนวล
พรรณและตระกูลลํ่าซําในปั จจุบนั จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการท่าเรื อหรื อคลองเตยโดยตรง แต่ก็อาจ
กล่าวได้ ว่านวลพรรณและตระกูลลํ่าซํามีสมั พันธ์บางด้ านอยู่กับการท่าเรื อคือเมื่ อปี 2529-2534 โพธิ
พงษ์ ลํ่าซํา พ่อของนวลพรรณเคยเป็ นคณะกรรมการบริ หารการท่าเรื อมาก่อน (ปิ ตศิ กั ดิ์ 2558)
ด้ ว ยสถานที่ ตัง้ ของสนามทํ า ให้ แ ฟนบอลกลุ่ม หลัก ของท่ า เรื อ เป็ นคนที่ อ าศัย อยู่บ ริ เ วณ
คลองเตย จนแฟนบอลท่าเรื อมักจะถูกเรี ยกจากสื่อว่า ‚Klongtoey army‛ แต่ถึงที่สดุ แล้ วแฟนบอล
ท่าเรื อก็ ไ ม่ไ ด้ เ ป็ นคนคลองเตยไปเสี ยทัง้ หมด ประมาณครึ่ ง หนึ่ง ของแฟนท่าเรื อเป็ นคนคลองเตย
นอกจากนันเป็
้ นคนที่อาศัยอยู่บริ เวณอื่น รวมทังชาวต่
้
างชาติซึ่งนับได้ ว่าท่าเรื อเป็ นสโมสรไทยที่มีแฟน
ชาวต่างชาติมากเป็ นลําดับต้ นๆ
แฟนท่าเรื อส่วนมากเป็ นเพศชาย มีทงที
ั ้ ่ม าคนเดียว มากับเพื่อน และมากับครอบครัว มีความ
หลากหลายของช่วงอายุตงแต่
ั ้ เด็กไปจนผู้สงู อายุ (ส่วนหนึ่งเพราะสโมสรไม่เก็บค่าเข้ าชมจากเด็ก ทํา
ให้ มีเด็กเข้ ามาชมการแข่งขันจํานวนมาก) แต่โดยมากจะอยู่ในวัยทํางาน ส่วนใหญ่ทํางานประจํา มี
จํานวนพอสมควร (โดยเฉพาะที่เป็ นชาวคลองเตย) ที่ทํางานเกี่ยวข้ องกับกิจการเกี่ยวกับการค้ าทางเรื อ
แม้ ส่วนใหญ่จะไม่ได้ ทํางานในตําแหน่งระดับสูงแต่ก็ไม่ได้ จดั อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ ตํ่า เพราะอย่างน้ อย
ที่สดุ คนกลุม่ นี ้ก็มีศกั ยภาพมากพอต่อรายจ่ายในการชมการแข่งขันฟุตบอลและดื่มกินสังสรรค์ โดยการ
ไปที่สนามแต่ละครัง้ จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายประมาณ 500 บาท (และอาจมากกว่านี ้ในกรณีของนัดเยือน
ที่ต้องเดินทางไกล) รวมถึงเสื ้อสโมสรที่ราคาเกือบพันบาท
35

วรพงษ์ เคยสมัครสส.เขตคลองเตยในสังกัดพรรคเพื่อไทยเมื่อการเลือกตังปี
้ 2554 ขณะที่เป็ นประธานสโมสรท่าเรื อ แต่ไม่ได้ รับ
เลือกตัง้
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การเป็ นแฟนบอลท่าเรื อในฐานะตัวแทนของคลองเตย
แม้ สโมสรท่าเรื อฯจะมีสถานะตามกฎหมายเป็ นนิติบคุ คลซึ่งไม่จําเป็ นต้ องยึดโยงกับท้ องถิ่นใด
เป็ นการเฉพาะ แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ วการที่สโมสรมีสนามแข่งในเขตคลองเตยและมีประวัติมาจากการ
เป็ นสโมสรของการท่าเรื อฯซึง่ สัมพันธ์กบั อาชีพการงานและชีวิตของชาวคลองเตยอย่างแนบแน่น ทําให้
คลองเตยกลายเป็ นอัตลักษณ์หนึ่งของสโมสร ทังกิ
้ จกรรมของตัวสโมสรที่ม่งุ สื่อสารกับชาวคลองเตย
เป็ นหลัก36 และการแสดงออกของแฟนบอล

ภาพ 7.1 ป้าย “เขตปกครองพิเศษคลองเตย” บนอัฒจันทร์ ของแฟนท่าเรื อ37
“เขตปกครองพิเศษคลองเตย” เป็ นข้ อความบนป้ายขนาดใหญ่ผืนหนึ่งที่ติดอยู่บนอัฒจันทร์
ของแฟนบอลท่าเรื อ ผู้วิจยั เห็นว่าข้ อความดังกล่าวแสดงลักษณะของแฟนบอลท่าเรื อได้ เป็ นอย่างดี ใน
ด้ านหนึง่ มันราวกับจะเป็ นการบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของชุมชนคลองเตยที่ตา่ งออกไปจากเขตอื่นใน
กรุงเทพฯ และพร้ อมๆกันนันมั
้ นก็แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างสโมสรฟุตบอลท่าเรื อฯกับ
ชุมชนคลองเตย
36

เช่นกิจกรรมการฝึ กอบรมทักษะฟุตบอลให้ กบั เยาวชนที่เลือกพื ้นที่คลองเตยเป็ นหลัก ดูได้ ที่ “การท่าเรื อ เอฟ.ซี. เปิ ดรับสมัคร
เยาวชนร่ วม ‘โครงการฝึ กอบรมทักษะฟุตบอลขันพื
้ ้นฐานประจําปี 2558’” จาก www.portfootballclub.com/การท่าเรื อ-เอฟ-ซีเปิ ดรั/, เข้ าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558
37
ภาพจาก www.cokethai.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=1142&start=315, เข้ าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2558
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ส่วนประกอบที่สําคัญอันหนึ่งของบรรยากาศการแข่งขันในสนามฟุตบอลคือเสียงเชียร์ เพลง
เชียร์ ที่แฟนบอลไทยใช้ สว่ นใหญ่ดดั แปลงมาจากเพลงของแฟนบอลต่างประเทศ มีเนื ้อสันๆและร้
้
องซํ ้า
ไปมา เพลงเชียร์ เพลงหนึ่งที่ถกู นํามาร้ องในเกือบทุกสโมสรคือเพลงที่ร้องว่า “ที่นี่ที่ไหน ...(ชื่อสโมสร)”
ซึง่ แฟนท่าเรื อก็มกั จะนําเพลงนี ้มาร้ องเป็ นประจําเช่นกัน โดยร้ องว่า “ที่นี่ที่ไหน ...ท่าเรื อ” ซํ ้าไปมา แต่
บางครัง้ จะมีเสียงร้ องแทรกขึ ้นมาโดยเปลี่ยนท่าเรื อไปเป็ นคลองเตย กลายเป็ น “ที่นี่ที่ไหน ...ท่าเรื อ, ที่นี่
ที่ไหน ...คลองเตย”
เพลงเชียร์ ฟุตบอลหรื อ football chant เป็ นผลผลิตสําคัญของวัฒนธรรมแฟนบอล นอกจากที่
เพลงเชียร์ จะสะท้ อนสิ่งที่แฟนบอลพยายามสื่อออกมาแล้ ว การร้ องเพลงเชียร์ ก็เปรี ยบเสมือนพิธีกรรม
หนึง่ ที่ทําให้ เกิดภาวะ communitas อันทําให้ แฟนบอลมีความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันขึ ้นมา พร้ อมๆกัน
นันก็
้ เป็ นการแบ่งแยกแฟนฝ่ ายเดียวกันที่เป็ น “พวกเรา” กับแฟนฝ่ ายตรงข้ ามที่เป็ น “พวกเขา” ออก
จากกันด้ วย (Armstrong and Young 2000: 173-211; Robson 2000: 161-188) ในแง่นี ้การร้ องว่า
คลองเตยแทรกเข้ าไปในเพลงเชียร์ จึงเป็ นการพยายามสื่อถึงความเป็ นคนคลองเตยที่เป็ นแฟนบอล
กลุ่ม หลักของท่าเรื อ และพร้ อมๆกันนัน้ มันก็สร้ างความเป็ นพวกเดียวกันของแฟนบอลภายใต้ การ
จินตนาการถึงคลองเตยขึ ้นมาด้ วย
คนภายนอกมักจะรับรู้ ถึงคลองเตยในแง่ลบ ในทางกลับกัน คนคลองเตยเองเองก็รับรู้ ได้ ถึง
ภาพที่พวกเขาถูกมอง แฟนท่าเรื อคนหนึ่งบ่นในเชิงน้ อยใจกับผู้วิจยั ว่า เมื่อไปโรงเรี ยนที่อยู่บริ เวณอื่น
เขามักจะถูกเพื่อนมองในแง่ที่ไม่ดีนกั ด้ วยเหตุที่วา่ เขามาจากสลัมคลองเตย ทังที
้ ่สําหรับเขาคลองเตยก็
มีสโมสรฟุตบอลที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่างท่าเรื อ นั่นทําให้ เขาอยากให้ สโมสรประสบความสําเร็ จ
(และแฟนบอลไม่ก่อเหตุรุนแรงอันจะยิ่ง ทํ าให้ เขาโดนมองทางลบมากขึน้ ไปอี ก) ในแง่ นีท้ ่าเรื อจึง
เปรี ยบเสมือนความภูมิใจอันหนึ่งของคนคลองเตย โดยเฉพาะเมื่อต้ องมีปฏิสมั พันธ์กบั คนภายนอกที่
มักจะมองคลองเตยในแง่ลบ
ดังที่กล่าวไปแล้ วว่าคลองเตยนัน้ แทบจะแนบสนิทเป็ นเนือ้ เดียวกันกับกิจการขนส่งทางเรื อ
บางคนเลือกที่จะเป็ นแฟนท่าเรื อเพราะมีความผูกพันกับการท่าเรื อ อย่างเช่นเม่น 38 แฟนท่าเรื อคนหนึ่ง
ที่อาศัยอยู่บริ เวณบางนาและทํางานอยู่ในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เม่นระบุว่าพ่อของเขาเคย
38

ชื่อแฟนบอลทังหมดในรายงานวิ
้
จยั นี ้เป็ นชื่อสมมติ
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ทํางานอยู่กับการท่าเรื อฯ และบ่อยครัง้ ที่เขามาหาพ่อและวิ่งเล่นอยู่บนพื ้นที่ที่ปัจจุบนั เป็ นสนามแพท
สเตเดียม ทําให้ เขารู้สกึ ผูกพันและมาเชียร์ สโมสรท่าเรื อเป็ นประจํา
กรณีของชาวคลองเตยหลายคนที่กล่าวถึงไปนี ้แสดงให้ เห็นถึงตัวตนแต่เดิมที่ทําให้ การเชียร์
ท่าเรื อสําหรับพวกเขามีความหมายมากไปกว่าแค่การดูฟุตบอล หรื ออาจเรี ยกได้ ว่ามันเป็ นการบริ โภค
รากเหง้ าของตัวตนและความภูมิใจในท้ องถิ่นที่เขาผูกตัวเองเอาไว้

กรณีท่ ี 2: กลุ่มกว่ างกรุงกับการยึดโยงตัวเองถึงท้ องถิ่นที่จากมา
นอกจากการเป็ นแฟนบอลสโมสรท้ องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างเช่นที่ชาวคลองเตยเป็ นแฟน
สโมสรท่าเรื อฯแล้ ว ปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจของแฟนบอลไทยที่อาศัยบริ เวณกรุ งเทพฯคือ “แฟน
บอลพลัดถิ่ น ” ซึ่ง หมายถึง กลุ่ม แฟนบอลที่ ย้ายจากภูมิ ลํ าเนาเดิม มาทํ างานบริ เวณกรุ ง เทพฯและ
ปริมณฑล แล้ วมีการรวมตัวกันเพื่อเชียร์ สโมสรบ้ านเกิด ซึ่งการรวมตัวกันของกลุ่มแฟนบอลในรูปแบบ
นี ้จะยิ่งแสดงให้ เห็นถึงการบริโภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของท้ องถิ่นได้ ชดั เจนมากขึ ้น
แม้ ว่าในช่วงหลายปี หลัง มานี จ้ ะมี สโมสรประจํ าจัง หวัดต่างๆเกิ ดขึน้ เกื อบทั่วประเทศ แต่
บริ เวณกรุ งเทพฯและปริ มณฑลก็ยังเป็ นพืน้ ที่ที่มีสโมสรฟุตบอลอยู่เป็ นจํานวนมาก ทําให้ เมื่อมีการ
แข่งขันในระบบเหย้ า-เยือน สโมสรประจําจังหวัดต่างๆมักจะต้ องเดินทางมาแข่งขันนัดเยือนกับสโมสร
บริ เ วณกรุ งเทพฯหลายครัง้ ทําให้ เกิ ดมี การรวมตัวกันของแฟนบอลพลัดถิ่ นเพื่ อตามเชียร์ ในยามที่
สโมสรบ้ านเกิดมาแข่งขันบริเวณกรุงเทพฯขึ ้นมาหลายกลุม่
กลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่นที่มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม “กว่างกรุ ง” แฟน
บอลสโมสร “เชียงราย ยูไนเต็ด”39 ชื่อกลุ่มกว่างกรุงมาจากกว่างที่เป็ นสัญลักษณ์ของสโมสรและกรุงที่
หมายถึงแฟนบอลที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ

39

สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ดเป็ นสโมสรในระดับไทยพรีเมียร์ ลีก ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยมีประธานสโมสรคือมิตติ ติยะไพรัช ลูก
ชายของยงยุทธ ติยะไพรัช นักการเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย
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ภาพ 7.2 สัญลักษณ์ของกลุ่มกว่างกรุง

“เอส” สมาชิกรุ่ นก่อตังให้
้ ข้อมูลว่า กลุ่มกว่างกรุ งเริ่ มก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2552 เมื่ อสโมสรเชียงรายฯ
เดินทางมาแข่งขันนัดเยือนบริ เวณกรุงเทพฯ ชาวเชียงรายที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯจํานวนหนึ่งได้ พบกันที่
สนามฟุตบอลแล้ วตกลงก่อตังกลุ
้ ม่ เพื่อเป็ นศูนย์รวมให้ กบั แฟนบอลพลัดถิ่นชาวเชียงรายขึ ้นมา สมาชิก
รุ่ นก่อตังมี
้ 7 คน ทังหมดเป็
้
นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 23-32 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน40
ปั จจุบนั กลุม่ กว่างกรุงมีสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมเป็ นประจําประมาณ 100 คน (ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย วัยทํางาน และหลากหลายอาชีพ) รวมถึงชาวเชียงรายพลัดถิ่นอีกจํานวนหนึ่งที่แม้ ไม่ได้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมกับกว่างกรุงบ่อยนักแต่ก็มาชมการแข่งขันเมื่อสโมสรเชียงรายฯมาแข่งบริ เวณกรุงเทพฯเสมอ
ทําให้ การแข่งขันนัดเยือนบริ เวณเมืองกรุงของสโมสรเชียงรายฯจะมีแฟนบอลเข้ าชมจํานวนหลายร้ อย
คนไปจนถึงพัน กลุ่มกว่างกรุ งมีการติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมเฟซบุ๊กเป็ นหลัก
เฟซบุ๊กเพจ “kwangkrung (กว่างกรุง)” มีผ้ กู ดชื่นชอบ 5,082 คน และเฟซบุ๊กกลุ่ม “ชาวกว่างกรุง” มี
สมาชิก 2,174 คน41

40

เอสระบุวา่ อาชีพของสมาชิกรุ่นก่อตังทั
้ ง้ 7 คนคือ วิศวกรโยธา, วิศวกรคอมพิวเตอร์ , ช่างเทคนิคไฟฟ้า, คนขับรถแท็กซี่, เจ้ าหน้ าที่
กบว., พนักงานรถไฟฟ้าใต้ ดิน, และผู้บริหารฝ่ ายบุคคล
41
ข้ อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559, จากเฟซบุ๊กเพจ “kwangkrung (กว่างกรุง)” ที่ www.facebook.com/kwangkrung-กว่างกรุง118654121574504/ และเฟซบุ๊กกลุม่ “ชาวกว่างกรุง” ที่ www.facebook.com/groups/kwangkrung
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ไม่เพียงรวมตัวกันเพื่อชมการแข่งขันในยามที่สโมสรเชียงรายต้ องมาเยือนกรุงเทพฯเท่านัน้ ใน
กรณี ที่สโมสรเชียงรายฯมีการแข่งขันในบริ เวณที่ห่างออกไปจากกรุ งเทพฯ (เช่นต้ องไปแข่งที่จั งหวัด
บุรีรัมย์) กลุ่มกว่างกรุ งก็จะมีการรวบรวมเงินกันเช่าเหมารถตู้หรื อรถบัสเพื่อไปชมการแข่งขันร่ วมกัน
หรื อ นัดพบเพื่ อชมการถ่า ยทอดทางโทรทัศน์ ร่วมกัน (สมาชิ กกว่างกรุ ง มักนัดพบกัน ที่ ร้านอาหาร
ภาคเหนือที่ชื่อว่า “บ้ านคนเมือง”) และในบางกรณีก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่พวกเขาเรี ยกกันว่า
“กว่างปิ๊ กบ้ าน” คือการเช่าเหมารถบัสพาสมาชิกกลับไปชมการแข่งขันที่จงั หวัดเชียงราย
นอกจากนีแ้ ล้ วพวกเขายังมีกิจกรรมอื่นร่ วมกันอีก โดยเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ชาวเหนือ
เช่นการร่ วมกิจกรรม “ตานก๋วยสลากวัดเบญฯ” ซึ่งเป็ นกิจกรรมประจําปี ของชาวเหนื อที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพ จัดขึ ้นเป็ นประจําทุกปี ที่วดั เบญจมบพิตรฯ 42 โดยกลุ่มกว่างกรุงจะรวมกลุ่มกันไปตังซุ
้ ้ มในงาน
นี ้เป็ นประจําทุกปี
การปฏิสมั พันธ์ของกว่างกรุงนันจะประกอบไปด้
้
วยสิ่งต่างๆที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชาวเหนือเป็ น
จํานวนมาก ทังกิ
้ จกรรมเชิงประเพณีที่ทําร่วมกัน ภาษาที่ใช้ ไปจนถึงอาหารการกิน

ภาพ 7.3 ข้ อความบนเสื ้อของสมาชิกกลุม่ กว่างกรุง
42

ชื่อเต็มคือวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ตังอยู
้ ่ในเขตดุสิต กรุงเทพฯ
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ภาษาที่กลุม่ กว่างกรุงใช้ นนแสดงถึ
ั้
งอัตลักษณ์ชาวเหนืออย่างชัดเจน อย่างเช่นสโลแกนประจํา
กลุ่มที่ว่า “เฮาบ่าล่ะกั๋น" หรื อ "ไผ่บ่าม่วน เฮาม่วน" การใช้ “คําเมือง”หรื อสําเนียงภาคเหนือนี ด้ จู ะเป็ น
จุดร่วมสําคัญของกว่างกรุง ในการพบปะกันของกลุ่มกว่างกรุงนันพวกเขาจะพู
้
ดกันด้ วยคําเมืองเสมอ
“น้ อย” สมาชิกคนหนึ่งของกว่างกรุ งระบุว่า เมื่อย้ ายมาใช้ ชีวิตอยู่ในกรุ งเทพฯนันเขาต้
้
องสื่อสารด้ วย
สําเนียงกรุงเทพฯอยูต่ ลอด แต่การมาดูฟตุ บอลและทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มกว่างกรุงนันเขาจะได้
้
พดู คํา
เมือง ซึง่ ทําให้ เขามีความสุขที่ได้ เจอคนที่พดู ภาษาสําเนียงเดียวกัน
เกือบทุกครัง้ ที่กว่างกรุ งมาดูฟุตบอลร่วมกันที่สนามพวกเขามักจะมีการนําเอาอาหารมาทาน
ร่ วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่อาหารที่พวกเขานํามานันก็
้ มกั จะเป็ นอาหารเหนือ ทังที
้ ่ซื ้อและทําเอง อย่ างเช่น
ขนมจีนนํ ้าเงี ้ยว แคปหมู ไส้ อวั่ ไปจนถึงลาบ-หลู้
นอกจากนี ้แล้ วการรวมกลุม่ กันของกลุม่ กว่างกรุงยังมีสว่ นช่วยในการปรับตัวของคนเชียงรายที่
ย้ ายเข้ ามาอยู่ในกรุงเทพฯ “เมฆ” ระบุว่าเดิมเขาอยู่ที่จงั หวัดเชียงรายและเป็ นแฟนบอลของเชียงรายฯ
ต่อมาเมื่อประมาณ 3 ปี ก่อนเขาย้ ายมาทํางานและเรี ยนต่อในกรุงเทพฯทําให้ ได้ เข้ ามาเป็ นสมาชิกของ
กว่างกรุ ง ซึ่งการเป็ นส่วนหนึ่งของกว่างกรุ งนีม้ ีส่วนช่วยเป็ นอย่างมากในการปรับตัวและใช้ ชีวิตใน
กรุ งเทพฯ เมฆกล่าวว่า “ตอนย้ ายมาแรกๆผมไม่ค่อยรู้ จกั ใคร พอได้ เจอพี่ๆกว่างกรุ งก็เหมือนคนห่าง
บ้ านได้ มาเจอกัน รู้สกึ ดี ได้ กินอาหารเหนือ ทํานํ ้าเงี ้ยวมากิน ...ช่วยหลายอย่าง อย่างเรื่ องงาน ผมเป็ น
วิศวกรก่อสร้ าง คนที่ทํางานสายเดียวกันก็แชร์ งานให้ มาใหม่ๆไม่ร้ ูทาง จะนัง่ แท็กซี่ก็บอกทางไม่ถกู พี่
ที่ขบั แท็กซี่ก็ชว่ ยบอกทางบ้ าง ไปส่งบ้ าง แนะนําหอบ้ าง”
ปรากฏการณ์แฟนบอลพลัดถิ่นนี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะกับกลุ่มกว่างกรุงเท่านัน้ ด้ วยที่สงั คมไทย
นันความเจริ
้
ญมักกระจุกตัวอยูใ่ นเมืองใหญ่ ทําให้ การเดินทางย้ ายถิ่นเข้ ามาหาโอกาสในกรุงเทพฯเกิด
ขึ ้นกับคนหลายภูมิภาค ซึ่งในด้ านที่เกี่ยวกับฟุตบอลมันก็ส่งผลให้ เกิดแฟนบอลพลัดถิ่นในลักษณะนี ้
ขึ ้นมากับแฟนบอลหลายสโมสรหลายกลุ่ม เช่นกลุ่ม “กูปรี พลัดถิ่น” แฟนบอลสโมสรศรี สะเกษฯ หรื อ
กลุม่ “วัวชนบางกอก” แฟนบอลสโมสรสงขลาฯ เป็ นต้ น
การเคลื่อนย้ ายของผู้คนในภาวะโลกาภิวัตน์ทําให้ ปรากฏการณ์ คนย้ ายถิ่นเกิดขึน้ มากและ
ในช่วงหลังปี 2000 เป็ นต้ นมาปรากฏการณ์แฟนกีฬาย้ ายถิ่นก็ เป็ นประเด็นหนึ่งที่ได้ รับความสนใจ
105

ศึกษามากขึ ้น เช่นงานของ Jon Kraszewski ซึง่ ศึกษาชาว Pittsburgh ที่ย้ายไปอยู่ในเมือง Fort Worth
และพบว่าพวกเขามีการรวมตัวกันไปชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันของสโมสร Pittsburgh Steelers
ในสปอร์ ตบาร์ และมักจะดื่มเฉพาะเบียร์ ที่ผลิตในเมือง Pittsburgh เท่านัน้ Kraszewski เสนอว่า
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงการพยายามยึดโยงตนเองเข้ ากับรากเหง้ าเดิมของคนย้ ายถิ่นโดยมี
การเชียร์ กีฬาเป็ นสื่อกลาง (Kraszewski 2008: 139-157) หรื อ Richard Giulianotti and Roland
Robertson (2006: 171-198) ที่ศกึ ษาแฟนบอลชาวสกอตแลนด์ที่ย้ายไปอยู่อเมริ กาเหนือแล้ วเสนอว่า
การเป็ นแฟนกีฬาเป็ นพื ้นที่สําคัญอันหนึง่ ในการแสดงออกซึง่ อัตลักษณ์เดิมและอัตลักษณ์เดิมนันจะยิ
้ ่ง
ถูกแสดงออกอย่างเข้ มข้ นขึน้ โดยชาวสกอตแลนด์ที่พวกเขาศึกษานันมี
้ ลักษณะความเป็ นชาตินิยม
มากกว่าชาวสกอตแลนด์ในประเทศ กรณีที่ชดั เจนคือ แฟนบอลสโมสร Glasgow Celtic กับ Glasgow
Rangers ที่ปกติแล้ วจะมีความเป็ นอริ ต่อกันมาก แต่เมื่อย้ ายไปอยู่อเมริ กาเหนือแล้ วพวกเขาจะลด
ความเป็ นอรินนลงและเชี
ั้
ยร์ ทีมชาติสกอตแลนด์ร่วมกัน
การเกิดขึ ้นของกว่างกรุ งและแฟนบอลพลัดถิ่นกลุ่มต่างๆไม่เพียงสะท้ อ นถึงความเหลื่อมลํา้
ของการพัฒนาในสังคมไทย ในอีกส่วนหนึง่ มันยังแสดงให้ เห็นการปรับตัวของคนย้ ายถิ่นที่พยายามยึด
โยงตนเองเข้ ากับบ้ านที่จากมาผ่านการเป็ นแฟนบอล และยิ่งพวกเขาแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์เดิมอย่าง
เข้ มข้ นเพียงใด มันก็ยิ่งแสดงให้ เห็นถึงการบริ โภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของท้ องถิ่น (ที่พวกเขาจาก
มา) มากขึ ้นไปด้ วย
ทังกรณี
้
ของแฟนสโมสรท่าเรื อฯและแฟนสโมสรเชียงรายฯกลุ่มกว่างกรุงนี ้ต่างแสดงให้ เห็นถึง
ลักษณะสําคัญประการหนึง่ ของการบริ โภคฟุตบอลไทย ที่ความเป็ นตัวแทนท้ องถิ่นของสโมสรฟุตบอล
เป็ นปั จจัยสําคัญในการบริ โภคฟุตบอล ทังในแง่
้
ของท้ องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่ ไปจนถึงท้ องถิ่นเดิมที่
พวกเขายึดโยงตัวเองเอาไว้

7.3.2. การบริโภคฟุตบอลในฐานะชุมชนรู ปแบบใหม่
การเกิดขึน้ มาของความนิยมในฟุตบอลไทยได้ สร้ างลักษณะการติดตามชมฟุตบอลในอี ก
รูปแบบหนึ่งขึ ้นมาคือการไปชมการแข่งขันที่สนามฟุตบอล ซึ่งกิจกรรมที่แฟนบอลทําที่สนามฟุตบอล
นัน้ ก็ ไ ม่ไ ด้ มี เ ฉพาะการดูเ กมการแข่ง ขันเท่านัน้ แต่ก่อให้ เกิ ดกิ จ กรรมทัง้ ในและนอกสนามอี กเป็ น
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จํานวนมาก และผลผลิตที่สําคัญประการหนึ่งคือมันทําให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างแฟนบอล ทัง้ ที่
รวมตัวกันแบบหลวมๆผ่านความสัมพันธ์ แบบเพื่อน ไปจนถึงการรวมตัวกันโดยมีชื่อหรื อสัญลักษณ์
ประจํากลุม่ ที่ชดั เจน อย่างเช่นสโมสรเมืองทองฯมีแฟนบอลกลุ่มอุลตร้ าเมืองทอง และ N-zone สโมสร
ท่าเรื อฯมีแฟนบอลกลุ่มสิงห์โซนซีพนั ธุ์ดุ, สิงห์พระนคร, และ ULTRAS HELLGATE สโมสรเชียงใหม่มี
แฟนบอลกลุ่มหมาเห่าใบตองแห้ งและช้ างพลาย เป็ นต้ น ซึ่งการรวมตัวกันในลักษณะดังกล่าวนี ้ทําให้
เกิดลักษณะของ “ชุมชน” รู ปแบบหนึ่ง หรื ออาจเรี ยกได้ ว่าเกิดเป็ นชุมชนแฟน (fan communities)
ขึ ้นมา
โดยปกติแล้ วการแข่งขันฟุตบอลจะกินเวลาตังแต่
้ เริ่ มเขี่ยลูกจนหมดเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง
แต่สําหรับแฟนบอลไทยแล้ วพวกเขาใช้ เวลาพบปะกันยาวนานกว่านันมาก
้
พวกเขามักจะมาที่สนาม
ประมาณ 2-3 ชัว่ โมงก่อนการแข่งขันจะเริ่ ม และหลังจบการแข่งขันแล้ วก็อาจมีการสังสรรค์ร่วมกันต่อ
อีกหลายชัว่ โมง หากพิจารณาตามเวลาแล้ ว การชมการแข่งขันในสนามเป็ นเพียงส่วนน้ อยในกิจกรรม
ของแฟนบอลเท่านัน้
การรวมกลุ่มร่วมดื่มกินกันเป็ นพื ้นที่สานสัมพันธ์ที่สําคัญของแฟนบอล อย่างเช่นในกรณีของ
แฟนท่าเรื อฯ ก่อนเริ่ มการแข่งขันประมาณ 2-3 ชัว่ โมง แฟนท่าเรื อจะจับกลุ่มกันสังสรรค์ดื่มกินอยู่
ทางด้ านเหนือของสนาม บริ เวณนันจะมี
้
ร้านค้ าแผงลอยจํานวนมากวางจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
บางร้ านมีการนําโต๊ ะ-เก้ าอี ้พับมาวางให้ ลกู ค้ าได้ นงั่ เมื่อรวมกับชุดโต๊ ะหินอ่อนที่มีอยู่ก่อนแล้ ว บริ เวณ
นันก็
้ มีลกั ษณะไม่ตา่ งจากลานเบียร์ แฟนท่าเรื อมักเรี ยกลานนี ้ว่า “สนามเปตอง” เพราะมีสนามเปตอง
อยู่ หลังจบการแข่งขันพวกเขาก็มกั จะออกมาร้ องเพลงและสังสรรค์ต่อที่สนามเปตองนี ้อี กระยะหนึ่ง
การจับจ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเป็ นไปอย่างคึกคัก เมื่อขึ ้นไปบนอัฒจันทร์ แล้ วแฟนบอลจะร้ องเพลง
เชียร์ และจดจ่ออยู่กับการแข่งขันจนไม่ได้ พูดคุยกันมากนัก ดังนันแล้
้ วลานเบียร์ ที่สนามเปตองจึงเป็ น
พื ้นที่ปฏิสมั พันธ์ ตอ่ กันที่สําคัญของแฟนท่าเรื อ การดื่มเบียร์ ร่ว มกันเป็ นกิจกรรมหลักอีกกิจกรรมหนึ่ง
ของแฟนบอลอย่างแทบจะเรี ยกได้ ว่าไม่แพ้ การดูฟุตบอลเลย แฟนบอลหลายคนอธิบายการดื่มเบียร์ ที่
สนามฟุตบอลของตัวเองในเชิงติดตลกว่า “ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาดูบอลหรื อมากินเบียร์ ” ในวันที่มี
การแข่งขันทุกครัง้ ผู้วิจยั พบว่าจนกระทัง่ การแข่งขันในสนามเริ่มไปแล้ วแต่ที่ลานสนามเปตองด้ านนอก
สนามยังเต็มไปด้ วยแฟนบอลจํานวนมาก และบางครัง้ ก็พบว่ามีแฟนบอลบางส่วนที่ติดลมกับการตังวง
้
ดื่มกินจนไม่ได้ เข้ าไปในสนามเลยจนการแข่งขันจบ
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ในอีกส่วนหนึ่ง แฟนบอลไทยยังมักจะมีการรวมตัวกันเพื่อไปชมการแข่งขันนัดเยือน ซึ่งหาก
สนามของคู่แ ข่ ง ไม่ ไ ด้ อ ยู่ไ กลมากนัก ก็ อ าจไป-กลับ ได้ ภ ายในวัน เดี ย วกัน แต่ถ้ า เป็ นสนามที่ อ ยู่
ต่างจังหวัดไกลออกไปก็อาจต้ องค้ างคืนและใช้ เวลาหลายวัน

ภาพ 7.4 การไปดูนกั ฝึ กบอลฝึ กซ้ อมในช่วงเย็นของแฟนบอลท่าเรื อฯ
นอกจากนี ้แล้ วในวันที่ไม่มีการแข่งขันแฟนบอลก็มกั จะมีการนัดหมายทํากิจกรรมร่วมกันอีก
เช่นการไปดูนกั ฟุตบอลฝึ กซ้ อมในช่วงเย็นของแต่ละวัน การนัดหมายผลิต/ซ่อมแซมอุปกรณ์เชียร์ ไป
จนถึงกิจกรรมประจําปี อย่างเช่นการไปออกค่ายพักแรมร่วมกัน
สําหรับแฟนบอลกลุม่ กว่างกรุงแล้ ว การไปที่สนามฟุตบอลนันเป็
้ นโอกาสอันดีที่คนไกลบ้ านจะ
ได้ มาพบปะสานสัมพันธ์ กัน พวกเขาจึงมักจะทํากิจกรรมอื่นๆนอกจากการดูฟุตบอลด้ วย กิจกรรมที่
กว่างกรุงทําเป็ นประจําอย่างต่อเนื่องคือการเล่น “ฟุตบอลแฟนคลับ” โดยทุกครัง้ ที่สโมสรเชียงรายฯมา
เยือนบริ เวณกรุ งเทพฯ กลุ่มกว่างกรุ งจะติดต่อกับแฟนบอลสโมสรคู่แข่งเพื่อนัดหมายส่งตัวแทนแฟน
บอลมาเล่นฟุตบอลร่วมกันในช่วงบ่าย ก่อนที่ทงสองสโมสรจะแข่
ั้
งกันจริงๆในช่วงเย็น
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ภาพ 7.5 การเล่นฟุตบอลแฟนคลับของกว่างกรุง

ในการทํ า งานภาคสนามครั ง้ หนึ่ง ผู้วิจัยได้ นัดหมายกับกลุ่ม กว่า งกรุ ง เพื่ อที่ จ ะเก็ บ ข้ อ มูล
กิจกรรมที่พวกเขาทํา โดยวันนันเป็
้ นวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 ซึ่งสโมสรเชียงรายฯจะเดินทางมาแข่ง
กับสโมสรเมืองทองฯที่เอสซีจี สเตเดียมในเมืองทองธานี โดยการแข่งขันจะเริ่ มเวลา 19.00 น. แต่
สมาชิ กของกว่างกรุ ง บอกให้ ผ้ ูวิจัยไปที่ สนามตัง้ แต่บ่ายโมง เพราะจะมีการเล่นฟุ ตบอลแฟนคลับ
ระหว่างกว่างกรุ งกับแฟนเมืองทองฯที่สนามหญ้ าเทียมซึ่งอยู่ติดกับเอสซีจี สเตเดียม เมื่อไปถึงตาม
เวลานัด พบว่า มี แ ฟนเมื อ งทองฯจํ า นวนหนึ่ ง และกลุ่ม กว่ า งกรุ ง ฯอี ก ประมาณ 30-40 คนมา
เตรี ยมพร้ อมที่สนามแล้ ว หลังทักทายกันเล็กน้ อย ทัง้ สองฝ่ ายก็ส่งตัวแทนลงเล่นฟุตบอลแฟนคลับ
บรรยากาศการเล่นฟุตบอลแฟนคลับเป็ นไปอย่างสบายๆ คนที่ ไ ม่ได้ ลงเล่นก็ นั่ง อยู่ข้างสนามและ
ตะโกนแซวคนที่ลงเล่นอยู่เป็ นระยะ การแข่งไม่ได้ มีกฎกติกาที่เข้ มงวด สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นเข้ า ออกได้ อย่างไม่จํากัดเพื่อให้ ทุกคนได้ มีส่วนร่ วมและไม่ให้ เหนื่อยเกินไป ระหว่างที่ในสนามกําลังเตะ
ฟุต บอลกันอยู่ คนที่ นั่ง อยู่ข้า งสนามก็ ไ ม่ไ ด้ สนใจการแข่ง ขันมากนัก มี ก ารจับ กลุ่ม พูดคุยถามถึ ง
สารทุกข์สุกดิบทังในกลุ
้
่มกว่างกรุ งเองรวมถึงกับแฟนเมืองทองฯด้ วย การเล่นฟุตบอลแฟนคลับดูจะ
ไม่ได้ มีจดุ มุง่ หมายที่การเล่นฟุตบอลโดยตัวมันเองเท่ากับการได้ สร้ างพื ้นที่พบปะกันระหว่างแฟนบอล
หลังจากเล่นฟุตบอลแฟนคลับเสร็จ ประมาณบ่ายสามโมงกลุม่ กว่างกรุงก็เปลี่ยนชุดและมานัง่
จับกลุ่มรวมกัน 2-3 กลุ่มเพื่อทานอาหารและดื่มกินร่วมกัน แฟนบอลบางคนเตรี ยมอาหารมา บางคน
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ซื ้อเครื่ องดื่ม (ซึ่งรวมไปถึงเบียร์ ) มาล้ อมวงดื่มกินกันเพื่อรอเวลาที่ฟุตบอลจะเริ่ มแข่งตอน 19.00 น.
ตลอดเวลาช่วงบ่ายนี ้พวกเขาพูดคุยกันหลายเรื่ อง ตังแต่
้ เรื่ องฟุตบอลแฟนคลับ การแข่งของสโมสร
ชีวิตการทํางานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไปจนถึงการปรึ กษาปั ญหาหัวใจของสมาชิกในกลุ่ม สมาชิก
กว่างกรุงคนหนึง่ อธิบายถึงการรวมกลุม่ ของพวกเขาว่า “คนบ้ านนอกเข้ ากรุงนัน่ แหละครับ ตัวคนเดียว
และโดดเดี่ยว หาที่พึ่งยาก เราสร้ างจุดศูนย์กลางให้ กับคนเหล่านัน้ เรี ยกรถแท็กซี่ หาหอ ติวหนังสือ
สอบ ร้ านอาหารเหนือ43 แม้ แต่การยืมเงินในยามขัดสน เป็ นความไว้ วางใจ ความเชื่อที่หาได้ ยากมาก
ให้ ปัจจุบนั เป็ นบ้ านหลังเล็กๆ นอกเหนือจากความบันเทิงในการดูกีฬา”
กิจกรรมที่กว่างกรุ งทําร่ วมกันเป็ นจํานวนมากทําให้ พวกเขามองมันเสมือนเป็ นบ้ านหลังหนึ่ง
สําหรับ “คนบ้ านนอกเข้ ากรุ ง ” อย่างพวกเขา เอส สมาชิกรุ่ นแรกๆของกว่างกรุ งให้ ข้อมูลว่า เขาเคย
บันทึกจํานวนครัง้ ของกิจกรรมที่พวกเขาทําร่วมกันในช่ วงปี แรกของการก่อตังกลุ
้ ่ม (ประมาณปี 25522553) ปรากฏว่านอกจากดูบอลด้ วยกันแล้ วพวกเขายังนัดพบกันนอกรอบอีกมากถึง 78 ครัง้
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเป็ นสิ่งที่แฟนบอลไทยให้ ความสําคัญมาก บางครัง้ อาจมากเสียยิ่ง
กว่าการได้ ไปชมการแข่งขันที่สนาม ช่วงหนึ่งของการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ผู้วิจยั รู้จกั กับแฟนบอลไทย
กลุ่มหนึ่ง ในช่วงแรกความสัมพันธ์ในกลุ่มเป็ นไปอย่างดี พวกเขาดูสนิทสนมและมีกิจกรรมร่วมกันอยู่
บ่อยๆทังที
้ ่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับฟุตบอล กระทัง่ วันหนึ่ง สมาชิกในกลุ่มสองคนมีเรื่ องผิดใจกัน หนึ่งใน
นันโทรศั
้
พท์มาหาผู้วิจยั เขาบอกว่า เขาโทรฯมาเพื่อบอกลา เขาจะไม่ไปที่สนามอีกแล้ ว เพราะเขารู้สึก
ลําบากใจที่จะไปเจอหน้ าอีกฝ่ ายที่เขาผิดใจด้ วย ผู้วิจยั ถามว่า “ทําไมล่ะ โกรธกันก็มาที่สนามได้ นี่ พี่ก็
มาดูบ อลไป ไม่เ ห็ น เกี่ ยวกัน เลย” เขาตอบกลับมาว่า “คุณจะให้ ผ มไปนั่ง ดูบ อลคนเดี ย วหรื อ ไง”
เหตุการณ์นี ้แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลได้ อย่างชัดเจน
กิจกรรมที่แฟนบอลบอลไทยทําร่ วมกันเป็ นจํานวนมากทังในและนอกสนามแสดงให้
้
เห็นถึง
ความต้ องการความสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเขา ในด้ านหนึ่งมันสะท้ อนให้ เห็นถึงความต้ องการของ
แฟนบอลที่ ส่วนใหญ่เป็ นผู้อาศัยอยู่ในเมืองและทํางานประจํา ซึ่งการใช้ ชีวิตในสังคมเมืองและงาน
ประจําที่การทํางานแยกขาดออกจากชีวิตประจําวัน ก็ทําให้ พวกเขาก้ าวเข้ าสู่วิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ที่
ความสัมพันธ์ เชิงจารี ตถูกลดบทบาทลงไป ชุมชนแฟนกีฬาจึงทําหน้ าที่เสมือนเป็ น “เผ่าใหม่” (neo43

ในวันที่ไม่ได้ ไปสนามฟุตบอล กว่างกรุงมักจะนัดพบกันเป็ นประจําที่ร้านอาหารเหนือแห่งหนึ่งบริ เวณรามคําแหงชื่อ “บ้ านคน
เมือง”
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tribe) ที่แฟนกีฬาสร้ างขึ ้นมาและบริ โภคเพื่อชดเชยความต้ องการที่ขาดหาย (Crawford 2004: 64)
ดังที่พวกเขานิยามความสัมพันธ์ในกลุ่มแฟนว่าเป็ นครอบครัว หรื อกล่าวในอีกแบบได้ ว่ามันทําให้ เกิด
ชุมชนบนฐานของการเป็ นแฟนบอลขึ ้นมา ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นอีกสิ่งที่แฟนบริ โภคนอกเหนือไปจากการดู
ฟุตบอลในสนามด้ วย

7.3.3. การบริโภคฟุตบอลในฐานะพืน้ ที่ของผู้ชาย
ลักษณะประการหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนบอลที่คล้ ายกันในหลายสังคมคือการเป็ นพื ้นที่ของ
ผู้ชาย แฟนบอลโดยส่วนมากมักจะเป็ นเพศชาย ซึ่งในสังคมไทยเองก็เช่นกัน เดิมทีการติดตามฟุตบอล
ต่างประเทศก็เป็ นที่นิยมในเพศชายเป็ นหลักอยู่ก่อนแล้ ว เมื่อฟุตบอลไทยเติบโตขึน้ มาและเกิดพื ้นที่
พบปะกันของแฟนบอล เพศชายจึงเป็ นประชากรกลุม่ หลักที่เข้ ามาครอบครองพื ้นที่นี ้
แฟนบอลที่แสดงถึงการเป็ นพื ้นที่ของผู้ชายได้ ดีคือแฟนบอลท่าเรื อ แฟนท่าเรื อส่วนมากเป็ น
เพศชายวัยทํางาน มีทงที
ั ้ ่โสดและแต่งงาน แต่สว่ นใหญ่จะมาที่สนามเพียงคนเดียว มีเพียงไม่กี่คนที่พา
ภรรยาหรื อลูกมาที่สนามด้ วย ส่วนเพศหญิงซึง่ มีไม่มากนักก็มกั จะมากับครอบครัวหรื อแฟน44
“จิ๊บ” ภรรยาของแฟนบอลคนหนึ่งบอกกับผู้วิจัยว่า ในช่วงที่สามีของเธอเริ่ มมาที่สนามของ
ท่าเรื อนันเธอมั
้
กจะมาด้ วยเสมอ แต่หลังจากนันเธอก็
้
คอ่ ยๆมาที่สนามน้ อยลง ปล่อยให้ สามีมาเพียงคน
เดียว เนื่องจากเธอรู้สกึ ว่าที่สนามฟุตบอลนันเต็
้ มไปด้ วยผู้ชายและบทสนทนาหรื อกิจกรรมที่ทําร่วมกัน
นันก็
้ มกั จะเป็ น “อะไรแบบผู้ชาย” ทําให้ เธอไม่มีบทบาทและรู้สึกร่วมไปด้ วยมากนัก จึงรู้สึกไม่สะดวก
ใจในการมาที่สนาม จิ๊บอธิบายถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มแฟนบอลที่สามีเธอคบหาอยู่ว่า “เป็ นเหมือน
การรวมกลุม่ เล่นกันแบบเด็กผู้ชาย”
ดังที่กล่าวไปแล้ วว่าการดื่มเป็ นกิจกรรมที่แฟนบอลทําร่วมกันอยู่เสมอ ซึ่งมันก็แสดงถึงความ
เป็ นพื ้นที่ของผู้ชายได้ เป็ นอย่างดี ในหลายๆสังคมรวมถึงไทยนัน้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสัญลักษณ์
หนึง่ ของความเป็ นชาย โดยเฉพาะการคบค้ าสมาคมในกลุ่มเพศชายที่มกั จะมีแอลกอฮอล์เป็ นสื่อกลาง
(พร้ อมๆกับกันเพศอื่นออกไป) อยู่เสมอ (นวพรรณ 2553: 21-24, 108-109) ซึ่งผู้หญิงที่พอจะพบได้
44

อย่างไรก็ดี ในช่วง 1-2 ปี หลังมานี ้พบว่ามีผ้ หู ญิงมาที่สนามฟุตบอลเยอะขึ ้น ทังที
้ ่สนามของท่าเรื อและสโมสรอื่น ๆ (โดยเฉพาะทีม
ชาติ) เสียงในสนามก็เริ่มเป็ นเสียงกรี๊ดของผู้หญิงมากขึ ้น
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บ้ างที่สนามท่าเรื อนันถ้
้ าไม่ได้ มากับแฟนหรื อครอบครัวก็มกั จะเป็ นผู้หญิงที่สามารถร่ วมดื่มเบียร์ กับ
กลุ่มผู้ชายรวมไปถึงมีการแสดงออกในลักษณะที่ “ห้ าว” กว่าผู้หญิงโดยทัว่ ไป อาจมองได้ ว่าโดยมาก
แล้ วผู้หญิ งที่จะเข้ าไปในพืน้ ที่ของสนามฟุตบอลนี ้ได้ ถ้าไม่มีผ้ ูชายเป็ นสื่อกลางก็ต้องเป็ นผู้หญิ งที่มี
ความเป็ นชายแบบใดแบบหนึง่ อยู่ด้วย
แฟนท่าเรื อที่มีพื ้นเพเป็ นชาวคลองเตยมักจะให้ เหตุผลว่าที่เขามาเชียร์ ท่าเรื อเพราะเป็ นสโมสร
ฟุตบอลประจําถิ่น ขณะที่แฟนท่าเรื ออีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้ มีพื ้นเพเป็ นชาวคลองเตยจะให้ เหตุอื่นหลาย
อย่างซ้ อนๆกันไป บางคนระบุว่าเพราะเป็ นสโมสรฟุตบอลไทยที่เก่า แก่ บางคนก็บอกว่าเพราะชอบที่
เดินทางสะดวก แต่ถึงที่สดุ แล้ วเกือบทังหมดจะมี
้
คําอธิบายร่วมกันอยู่ชดุ หนึ่งว่าเพราะชอบบรรยากาศ
การเชียร์ ของแฟนท่าเรื อ ซึ่งหากมองความเป็ นชายในฐานะที่เป็ นสิ่งประกอบสร้ างที่ต้องแสดงออก
มาแล้ ว บรรยากาศที่มาจากการแสดงออกของแฟนบอลนี ้เป็ นส่ วนที่เผยให้ เห็นถึงลักษณะของความ
เป็ นชายได้ อย่างดี
การแสดงออกของแฟนท่าเรื อด้ านหนึ่งอันเป็ นที่รับรู้กันในกลุ่มแฟนบอลไทยคือความ “ดุดนั ”
โดยแฟนบอลท่าเรื อมักจะไม่ร้องเพลงเชียร์ ตลอดเวลาอย่างที่แฟนบอลทีมอื่นนิยมทํากัน แต่จะมีการ
ตะโกนแนะนํ า นัก ฟุ ต บอล โห่ ฮ า ด่ า หรื อ แสดงความไม่ พ อใจต่ อ ผลการตัด สิ น ที่ ขัด ใจอย่ า ง
ตรงไปตรงมาตลอดการแข่งขัน แฟนบอลที่อฒ
ั จันทร์ ฝั่งหลังประตูจะส่งเสียงรบกวนผู้รักษาประตูของ
ฝ่ ายตรงข้ ามตลอดเวลาแม้ จะไม่มีการเล่นลูกฟุตบอลบริเวณนัน้ ส่วนอัฒจันทร์ ที่ขนานไปตลอดแนวริ ม
เส้ นข้ างสนามก็จะมีแฟนบอลคอยส่งเสียงรบกวนเมื่ อนักฟุตบอลฝ่ ายตรงข้ ามเข้ ามาใกล้ เสมอ “คํา
หยาบ” ดูจะไม่ใช่เรื่ องต้ องห้ ามสําหรับแฟนท่าเรื อ พวกเขามักจะอธิบายตัวเองว่าเป็ นแฟนบอลที่ “อิน”
หรื อมีอารมณ์ร่วมไปกับการแข่งขัน แฟนบอลสโมสรอื่นมักจะตะโกน “ขี ้โกง ขี ้โกง” แต่แฟนท่าเรื อจะ
พร้ อมใจกันตะโกนว่า “ไอ้ เหี ้ย ไอ้ เหี ้ย” ด้ วยเสียงที่ดงั และถี่กว่าแฟนทีมอื่นๆมาก (ซึ่งเป็ นการผิดกฎของ
ฝ่ ายจัดการแข่งขันและทําให้ สโมสรโดนลงโทษ)
ความรุ นแรงในสนามก็เป็ นส่วนหนึ่งของการแสดงออกในแง่เดียวกัน แม้ ภาพลักษณ์ทางลบ
ของแฟนบอลท่าเรื อที่ถูกรับรู้ จากสังคมภายนอกจะมีลกั ษณะเป็ นมายาคติที่ดูรุนแรงเกินจริ ง แต่ถึง
ที่สุดแล้ วแฟนท่าเรื อก็ ยังนับได้ ว่ามี ส่วนในความรุ นแรงที่เกิ ดขึน้ มากที่ สุดเมื่ อเที ยบกับสโมสรอื่ นๆ
ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นนี ้มีทงการขว้
ั้
างปาสิ่งของลงไปในสนาม การทําลายทรัพย์สิน การขว้ างปาสิ่งของ
ใส่แฟนบอลฝ่ ายตรงข้ าม ไปจนถึงการชกต่อยทะเลาะวิวาท โดยแฟนท่าเรื อมักจะอธิบายในแง่ที่ว่าเป็ น
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เพราะถูกกระทําอย่างไม่ยตุ ิธรรมจากผู้ตดั สิน (ในกรณีที่ทําร้ ายผู้ตดั สิน) เพราะถูกแฟนบอลฝ่ ายตรง
ข้ ามทําร้ ายก่อน หรื อทําไปเพื่อปกป้องเพื่อน
ลักษณะดังกล่าวทําให้ สนามฟุตบอลเป็ นเสมือนพื ้นที่พิเศษที่แฟนบอลสามารถแสดงออกซึ่ง
ความเป็ นชายได้ มากกว่าพื ้นที่หรื อเวลาอื่นๆ แฟนบอลท่าเรื อบางคนอธิบายกับผู้วิจยั ถึงการแสดงออก
ที่เปลี่ยนไปของเขาที่สนามฟุตบอลว่า “ถ้ าแฟนผมมาเห็นผมที่สนามเขาคงแปลกใจ ปกติผมไม่ได้ เป็ น
แบบนี ้นะ” หรื อกระทัง่ บางคนที่อธิบายได้ อย่างเห็นภาพว่า “ไปสนามแล้ วเหมือนองค์ลง”

ภาพ 7.6 กว่างกรุงนําหลู้มาทานร่วมกัน
การเป็ นพื ้นที่ของผู้ชายดังที่กล่าวมาไม่ได้ เป็ นลักษณะเฉพาะของแฟนบอลท่าเรื อเท่ากับที่มนั
เป็ นลักษณะร่ วมซึ่งพบได้ ในแฟนบอลโดยรวม ซึ่งก็รวมไปถึงคนไทยที่นิยมฟุตบอลต่างประเทศด้ วย
อย่างเช่นวัฒนธรรมการดื่มเบียร์ -ดูบอลที่พบได้ ในร้ านอาหารทัว่ ไป อย่างไรก็ดีในกรณีของแฟนบอล
ไทยซึง่ มีกิจกรรมจํานวนมากนัน้ ความเป็ นชายนี ้ก็อาจแสดงออกได้ อย่างหลากหลาย รวมถึงแสดงออก
ภายใต้ สัญญะเฉพาะบางชุดได้ ด้วย อย่างเช่นกรณีของกลุ่มกว่างกรุ งที่ในช่วงของร่ วมดื่มกินกันนัน้
พวกเขามักจะนําเอาลาบดิบหรื อหลู้ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของ “ลูกผู้ชายล้ านนา” มาทานร่วมกัน
แม้ จะเป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่ใคร (ที่มีกําลังซื ้อ) ก็สามารถเข้ าร่วมได้ แต่ถึงที่สดุ แล้ วกลุ่มที่
เข้ า ยึด ครองสนามของการเป็ นแฟนบอลไทยก็ คือ ผู้ช าย ในส่ว นหนึ่ง อาจเป็ นผลมาจากรหัส ทาง
วัฒนธรรมในฟุตบอลที่ถูกจัดให้ เป็ นกิจกรรมของผู้ชายอยู่ก่อนแล้ ว ในอีกส่วนหนึ่งอาจมองได้ ว่ามัน
เป็ นความพยายามของผู้ชายที่จะหาพื ้นที่ของตนเอง ภายใต้ ภาวะปั จจุบนั ที่เพศหญิงมีการศึกษาและ
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หน้ าที่ การงานดีขึน้ จนเบียดขับให้ ผ้ ูชายตกตํ่าลง (อรรถจักร 2556) สํ าหรั บแฟนบอลไทยที่ไ ม่ไ ด้ มี
สถานะทางการศึกษาหรื อหน้ าที่การงานสูงมากนัก (แต่ก็ไม่ได้ ตํ่า) พื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของผู้ชายนี ้จึง
อาจจะพอทดแทนพื ้นที่ทางการงานที่พวกเขารู้สึกว่าถูกเบียดขับไปได้ บ้าง หรื อกล่าวในอีกแบบหนึ่งได้
ว่าการบริโภคฟุตบอลไทยของชายไทยนันมี
้ ความหมายสําหรับพวกเขาในแง่ที่ว่ามันคือพื ้นที่ของผู้ชาย

7.3.4. การบริโภคฟุตบอลในฐานะพืน้ ที่แสดงออก
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอย่างหนึ่งในกระแสฟุตบอลไทยช่วง 6-7 ปี หลังมานี ้คือการที่แฟน
บอลมี ส่วนร่ วมในการสร้ างอัตลักษณ์ ของสโมสรทั ง้ ผ่านการแสดงออกในสนาม การผลิตเสื อ้ ผ้ า เครื่ องใช้ ด้วยตนเอง ไปจนถึง การผลิ ตสื่ ออย่างเช่นเฟซบุ๊กเพจหรื อรายการโทรทัศน์ ออนไลน์ ทาง
เว็บไซต์ยทู บู ซึ่งนอกจากการแสดงอัตลักษณ์ของตนเองแล้ วแฟนบอลแต่ละสโมสร/กลุ่มก็มีประเด็นที่
ให้ ความสําคัญต่างๆกันไป
สําหรับแฟนท่าเรื อประเด็นที่พวกเขาให้ ความสําคัญคือการพยายามลบภาพประทับของการ
เป็ นแฟนบอลที่รุนแรง ในด้ านหนึ่ง การเป็ นแฟนท่าเรื อนัน้ เป็ นการแสดงออกซึ่งความภาคภูมิ ใจใน
ท้ องถิ่นของชาวคลองเตย (พร้ อมๆไปกับแฟนท่าเรื อนอกคลองเตยที่ร่วมใช้ อตั ลักษณ์นน)
ั ้ แต่ในอีกด้ าน
หนึ่งภาพประทับของแฟนท่าเรื อประการหนึ่งคือภาพของความรุนแรง ซึ่งมันก็ผกู อยู่กับภาพประทับที่
คนภายนอกมีตอ่ ชุมชนคลองเตยด้ วย ดังที่แฟนท่าเรื อคนหนึ่งเคยบ่นกับผู้วิจยั ในเชิงน้ อยใจว่า เมื่อไป
โรงเรี ยน (ที่ไ ม่ได้ อยู่ในคลองเตย) เขามักจะถูกมองจากเพื่อนในแง่ที่ไม่ดีนักเพราะเขามาจากสลัม
คลองเตย และยิ่งเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงของแฟนบอลท่าเรื อก็จะยิ่งทําให้ เขาถูกมองในแง่ลบ
จากคนรอบข้ างมากขึ ้น
จากภาพประทับดังกล่าวทําให้ แฟนท่าเรื อจํ านวนมากพยายามที่ จะมี ส่วนร่ วมในการช่วย
สโมสรป้องกันความรุนแรง การขว้ างปาสิ่งของลงสนาม รวมทังรณรงค์
้
เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนอัฒจันทร์
(ก่อนหน้ านี ้บนอัฒจันทร์ ของท่าเรื อจะมีควันโขมงอยู่ตลอดเวลา) ทังการแจกใบปลิ
้
ว รณรงค์เดินขบวน
รอบสนาม ทําป้ายติดในสนาม และประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์
ผลจากความพยายามดังกล่าวทําให้ ในฤดูกาล 2558 ที่ผ่านมานันสโมสรท่
้
าเรื อถูกปรับจาก
การทําผิดกฎน้ อยเป็ นลําดับต้ นๆของลีก ต่างจากปี ก่อนๆที่มกั จะถูกปรับเงินมากที่สดุ ในลีกปี ละหลาย
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แสนไปจนถึงล้ านบาท ส่วนการสูบบุหรี่ ก็แทบจะไม่มีให้ เห็นบนอัฒจันทร์ แล้ ว เกิดเป็ นเสมือนข้ อตกลง
ร่ วมกันอย่างไม่เป็ นทางการอันหนึ่งซึ่งแฟนบอลจะย้ ายไปสูบบุหรี่ ที่บริ เวณริ มอัฒจันทร์ ที่ไม่รบกวน
แฟนบอลคนอื่นๆแทน
นอกจากนี แ้ ล้ วแฟนบอลท่าเรื อก็ ยัง มี ส่วนในการสื่ อสารเรื่ องราวของตนเองออกไปยัง คน
ภายนอกผ่านการทําสื่อเผยแพร่ตามโลกออนไลน์ อย่างเช่นกลุ่มสิงห์พระนครที่นอกจากจะทําเฟซบุ๊ก
เพจแล้ วพวกเขายังมีการรวมตัวกันทํารายการโทรทัศน์ออนไลน์ชื่อ Singhphanakon on TV เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ยูทบู เป็ นประจํา 45 โดยปั จจุบนั ทําออกมาแล้ ว 73 ตอน เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับสโมสรและ
แฟนบอลท่าเรื อ ทัง้ บรรยากาศการเชียร์ ฟุตบอลที่สนามไปจนถึงกิจกรรมอื่นๆที่แฟนบอลทําร่ วมกัน
“อาร์ ท ” หนึ่ง ในที ม งานบอกว่า กลุ่ม สิ ง ห์ พ ระนครนี เ้ ป็ นการรวมตัว กัน ของแฟนท่า เรื อ ที่ เ ป็ นชาว
คลองเตยกับที่ อื่นๆที่ นอกจากจะดูฟุตบอลร่ วมกันแล้ วก็ ยัง ต้ องการเผยแพร่ เรื่ องราวของแฟนบอล
ท่าเรื อให้ คนอื่นได้ ร้ ูจกั พวกเขามากขึ ้นด้ วย
การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ อตั ลักษณ์ของแฟนท่าเรื อที่น่าสนใจอันหนึ่งคือเฟซบุ๊กเพจที่ชื่อ “ที่นี่
ท่าเรื อ Humans Of ThaiPort”46 โดยเนื ้อหาของเพจจะเป็ นการนําเสนอภาพเดี่ยวของแฟนท่าเรื อแต่ละ
คนพร้ อมกับบทสัมภาษณ์สนๆ
ั ้ “โน๊ ต” ผู้ทําเพจนี ้บอกกับผู้วิจยั ว่า เขาได้ รับแรงบัลดาลใจมาจากเพจ
อันหนึง่ ที่ชื่อว่า Humans of New York47 โดยเขามองว่าแฟนท่าเรื อมีบคุ ลิกที่หลากหลายน่าสนใจ ทังที
้ ่
แสดงออกผ่านการแต่งกายหรื อคําพูด เขาจึงชวนเพื่อนที่เป็ นแฟนท่าเรื อด้ วยกันทําเพจนี ้ขึ ้นมา

45

ดูได้ ที่ https://www.youtube.com/channel/UC6TkWLk6xqWeDsWT2IY6KYw
ดูได้ ที่ www.facebook.com/humansofthaiport
47
Humans of New York เป็ นเพจภาษาอังกฤษที่นําเสนอเรื่ องราวชีวิตที่หลากหลายของชาวนิวยอร์ กผ่านภาพถ่ายประกอบบท
สัมภาษณ์สนๆ,
ั ้ ดูได้ ที่ www.facebook.com/humansofnewyork
46
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ภาพ 7.7 ตัวอย่างภาพจากเพจ “ที่นี่ทา่ เรื อ Humans Of ThaiPort”

โน๊ ตบอกว่าเขาและเพื่อนๆไม่ได้ เป็ นคนคลองเตย แต่เมื่อมาเชียร์ ท่าเรื อแล้ วก็ร้ ูสึกร่วมไปกับคน
คลองเตยด้ วย พวกเขามักจะทําสติ๊กเกอร์ คําว่า Klongtoey มาแจกให้ กบั แฟนบอลท่าเรื อ พร้ อมทังทํ
้ า
เสือ้ ที่มี คําว่า Klongtoey ออกขาย โดยหักรายได้ ไปซือ้ ลูกฟุตบอลมอบให้ กับศูนย์ เด็กเล็กในชุมชน
พร้ อมทังระบุ
้ ว่ามีโครงการจะทํากิจกรรมต่างๆร่ วมกับชุมชนคลองเตยในอนาคตอีก โน๊ ตบอกว่า “ผม
ไม่ใช่คนคลองเตย แต่ผมมาเชียร์ ท่าเรื อที่เป็ นของคนคลองเตย ถ้ าผมจะทําอะไรก็อยากจะทําให้ คน
คลองเตย”
แฟนท่าเรื อสามารถใช้ การเป็ นแฟนบอลเป็ นพื ้นที่สร้ างตัวตนอย่างที่เขาจินตนาการถึง และยิ่ง
เมื่อสโมสรฟุตบอลผูกอยู่กับท้ องถิ่น มันก็มีศกั ยภาพในการสร้ างอัตลักษณ์ใหม่ๆให้ กบั ท้ องถิ่นได้ ด้วย
ทังการแสดงออกในสนามหรื
้
อสื่อที่เทคโนโลยีปัจจุบนั เอื ้อต่อการร่ วมสร้ างเนื ้อหาจากคนทัว่ ไปได้ ง่าย
ขึ ้น ไม่เพียงเท่านัน้ ในอีกส่วนหนึ่งการเป็ นแฟนบอลยังเป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อระหว่างคนในท้ องถิ่นกับ “คน
นอก” เข้ าด้ วยกัน
สําหรับกว่างกรุงแล้ ว การแสดงออกของพวกเขาดูจะไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับการสื่อสารถึงคน
ภายนอกเท่ากับสื่อสารกับตนเองเพื่อยืนยันอัตลักษณ์เดิม กว่างกรุงมักจะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของ
ความเป็ นคนเชียงรายผ่านการแสดงออกในด้ านต่างๆ เช่นการสื่อสารระหว่างกันด้ วยคําเมือง ร้ องเพลง
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เชียร์ และทําป้ายผ้ าสําหรับเชียร์ ด้วยคําเมือง ไปจนถึงการทําอาหารพื ้นเมืองภาคเหนือมาทานร่วมกัน
อาจเรี ย กได้ ว่าการแสดงออกของพวกเขานัน้ “เป็ นคนเชี ยงรายเสี ยยิ่ ง กว่า คนเชี ยงราย (ที่ อ ยู่ใ น
เชียงราย)” ทังนี
้ ้ก็เพื่อเป็ นการยืนยันกับตนเองว่าพวกเขายังคงอัตลักษณ์ เดิมไว้ ได้ อยู่
การแพร่หลายของอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ แฟนบอลไทย
สามารถแสดงออกได้ มากขึ ้น ปรากกฎการณ์หนึง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงการแสดงออกของแฟนบอลไทยได้ ดี
คือการเกิดขึ ้นมาของเฟซบุ๊กเพจจํานวนมากที่ทําขึ ้นโดยแฟนบอลไทย

ภาพ 7.8 รูปภาพสัญลักษณ์ของเพจ “เกรี ยนบอลไทย”
เฟซบุ๊กเพจของแฟนบอลไทยอันหนึง่ ที่ได้ รับความสนใจและมีบทบาทมากคือเพจ “เกรี ยนบอล
ไทย” เพจเกรี ยนบอลไทยทําขึ ้นโดยแฟนบอลไทยกลุ่มหนึ่ง เนื ้อหาในเพจจะเกี่ยวข้ องกับฟุตบอลไทย
เป็ นหลัก โดยเฉพาะข่าวคราวความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันของทีมชาติไทย ลักษณะเด่นของเพจ
เกรี ยนบอลไทยคือความ “เกรี ยน”48 ที่มงุ่ เน้ นการล้ อเลียน-เสียดสีเรื่ องราวต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลไทยทํา

48

เกรียนเป็ นศัพท์แสลงที่นิยมใช้ กนั ในสังคมออนไลน์ หมายถึงพฤติกรรมหรื อบุคคลที่มีพฤติกรรมก่อกวน เอาแต่ใจ หรื อทําอะไรที่
ผิดที่ผิดทาง โดยคําเกรียนนี ้อ้ างอิงมาจากทรงผมของเด็กนักเรียนชายไทยที่มกั ถูกมองอย่างเหมารวมว่ามีลกั ษณะดังกล่าว
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ให้ มีผ้ ชู ื่นชอบเป็ นจํานวนมาก 49 อิทธิ พลจากเพจเกรี ยนบอลไทยทําให้ เกิด “เพจตระกูลเกรี ยน” ของ
แฟนบอลไทยสโมสรต่างๆขึ ้นมาเป็ นจํานวนมาก เช่นเพจเกรี ยนฟุตบอลอุดร, เกรี ยนเซราะกราว 12,
เกรี ยนฉลามชล, ไปจนถึงเพจเกรี ยนในลักษณะอื่นๆอีกเช่น เกรี ยนวอลเลย์บอลไทย, เกรี ยนกล้ ามไทย,
เกรี ยนอาหารไทย, เกรี ยนเพลงไทย เป็ นต้ น

ภาพ 7.9 ตัวอย่างการ “บุก”

ลักษณะหนึ่งของเพจเกรี ยนบอลไทยคือความเป็ นชาตินิยมหรื อที่พวกเขาอธิบายตัวเองว่ารัก
ประเทศไทย โดยกิจกรรมที่ทําให้ เกรี ยนบอลไทยเป็ นที่ร้ ูจกั คือการ “บุก” ที่หมายถึงการระดมสมาชิกผู้
กดชื่นชอบเพจและนัดหมายกันไปโพสต์ข้อความหรื อรูปภาพก่อกวนหน้ าเพจของทีมชาติฝ่ายตรงข้ าม
ที่แข่งกับทีมชาติไทย จนทําให้ การบุกกลายเป็ นกิจกรรมอันหนึ่งที่ผ้ ใู ช้ เฟซบุ๊กชาวไทยนิยมทําเสมอเมื่อ
มีการแข่งขันระหว่างชาติเกิดขึ ้น
การแข่งขันฟุตบอลไทยที่มีบริ บทใกล้ ชิดอยู่กับผู้ชม รวมถึงการแพร่ หลายของอินเทอร์ เน็ตที่
เป็ นการสื่ อ สารสองทาง ทํ า ให้ แ ฟนบอลไทยสามารถที่ จ ะใช้ ก ารบริ โ ภคฟุต บอลเ ป็ นพื น้ ที่ ใ นการ
แสดงออกหรื อการต่อสู้เรื่ องอัตลักษณ์ของพวกเขาได้ อย่างกรณีของแฟนท่าเรื อที่พยายามลบภาพของ
ความรุนแรงอันเป็ นภาพเหมารวมที่มีทงต่
ั ้ อแฟนบอลท่าเรื อและชุมชนคลองเตย, กลุม่ กว่างกรุงที่ใช้ การ
สื่อสารเพื่อยืนยันอัตลักษณ์เดิมของตน, รวมไปถึงแฟนบอลที่ใช้ สื่อ ออนไลน์แสดงออกในหลายด้ าน

49

ข้ อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2559 เพจเกรียนบอลไทยมีจํานวนผู้ชื่นชอบ 191,743 คน
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เช่นความเป็ นชาตินิยม ในแง่นี ้แฟนบอลจึงบริ โภคฟุตบอลไทยในฐานะที่เป็ นพื ้นที่ของการแสดงออก
ด้ วย

7.4 แฟนบอลไทยกับการเล่ นพนันบอล
อุ ต สาหกรรมฟุ ต บอลเกี่ ย วโยงอยู่ กั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น รอบข้ างเสมอ ไม่ ว่ า จะเป็ นการ
ถ่ายทอดสด อุปกรณ์กีฬา อาหาร-เครื่ องดื่ม และรวมไปถึงอุตสาหกรรมการพนันด้ วย เกมฟุตบอลที่
เป็ นการแข่งขันเอาแพ้ เอาชนะดูจะเลี่ยงความข้ องเกี่ยวกับการพนันได้ ยาก เมื่อกระแสความนิยมใน
ฟุตบอลไทยเติบโตขึ ้นมา อุตสาหกรรมการพนันก็ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ โภคฟุตบอลก็ตื่นตัวตอบ
รับตามไปด้ วย นํ ามาสู่ คําถามสํ าคัญที่ ว่าการพนันฟุตบอลมี ตําแหน่ง แห่งที่ อย่างไรในการบริ โภค
ฟุตบอลไทย
ภายใต้ ตรรกะของ “สนาม” แห่งการบริ โภคฟุตบอลไทยที่ยึดโยงอยู่กับบริ บทรอบข้ างจํานวน
มากนัน้ ทําให้ การบริ โภคฟุตบอลไทยมีลกั ษณะเฉพาะของมันเองหรื ออย่างน้ อยที่สดุ ก็ตา่ งออกไปจาก
การดูฟตุ บอลต่างประเทศในยุคก่อนหน้ า การพนันทายผลฟุตบอลซึง่ เป็ นวิธีการบริ โภคฟุตบอลรูปแบบ
หนึ่งจึงอาจมีลกั ษณะที่ต่างออกไปด้ วย ในส่วนนี ้จะว่าด้ วยการพนันในแฟนบอลไทยเพื่อพิจารณาว่า
การพนันนันมี
้ ตําแหน่งแห่งที่อย่างไรในสนามของการบริ โภคฟุตบอลไทย

7.4.1 การเล่ นพนันฟุตบอลของแฟนบอลไทย
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามที่สนามฟุตบอลไทยหลายแห่ง ผู้วิจยั พบว่าอย่างน้ อยที่สุดแล้ ว
สนามฟุตบอลไทยไม่ได้ เป็ นพื ้นที่ของการเล่นพนัน ไม่พบว่ามีการเปิ ดบ่อนรับแทงพนันที่สนามฟุตบอล
ไทย ซึ่งหมายความว่าแฟนบอลไม่ได้ มาที่สนามเพื่อเล่นพนันฟุตบอล ยิ่งไปกว่านัน้ กิจกรรมจํานวน
มากที่แฟนบอลทําที่สนามยังดูจะเป็ นอุปสรรคต่อการเล่นพนันฟุตบอล เนื่องจากระหว่างทํากิจกรรม
ต่างๆกับแฟนบอลที่สนามนันพวกเขาจะไม่
้
สามารถดูการแข่งขันคูอ่ ื่นได้ เลย
จากการสอบถามแฟนบอลไทยถึงการเล่นพนันฟุตบอล หลายคนระบุว่าเขาไม่ได้ มาที่สนาม
เพื่ อ เล่น พนัน และไม่เ ห็น ด้ วยกับ การเล่น พนัน ฟุตบอลโดยเฉพาะกับฟุต บอลไทย เพราะพวกเขา
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ต้ องการให้ วงการฟุตบอลไทยเติบโตขึ ้นต่อไป จึงเกรงว่าหากมีการพนันเข้ ามาเกี่ยวข้ องแล้ วจะนํามาซึ่ง
การล้ มบอลหรื อกําหนดผลการแข่งขันล่วงหน้ าซึ่งจะส่งผลเสียต่อวงการฟุตบอลไทยอย่างที่เคยเกิดขึ ้น
มาแล้ วในประเทศอื่น50
อย่า งไรก็ ดี แฟนบอลไทยหลายคนเชื่ อ ว่า มี ก ลุ่ม คนที่ เล่น พนัน ฟุตบอลไทยและพยายาม
กําหนดผลการแข่งขันล่วงหน้ าด้ วยการว่าจ้ างผู้ตดั สินหรื อนักฟุตบอล แต่คนกลุ่มนี ้เป็ นผู้เล่นพนันราย
ใหญ่ซึ่งไม่ได้ เป็ นแฟนบอลทัว่ ๆไป ความรู้ สึกดังกล่าวแสดงให้ เห็นผ่านความไม่ไว้ วางใจที่แฟนบอลมี
ต่อฝ่ ายจัดการแข่งขัน ซึ่งหลายครัง้ กลายเป็ นชนวนเหตุให้ เกิดความรุนแรงในการแข่งขันฟุตบอลไทย
อย่างเช่นการขว้ างปาสิ่งของลงไปในสนาม หรื อกรณี ที่แฟนบอลปิ ดล้ อมไม่ยอมให้ ผ้ ตู ดั สินออกจาก
สนามไปจนถึงพยายามทําร้ ายผู้ตดั สิน51
ความไม่เชื่อใจดังกล่าวเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ แฟนบอลไม่ นิยมเล่นการพนันฟุตบอลไทยด้ วย
“นัท” ซึ่งปกติแล้ วเล่นพนันฟุตบอลต่างประเทศเป็ นประจําอธิบายว่า เขาเป็ นแฟนฟุตบอลไทยแต่ไม่
เล่นพนันฟุตบอลไทย จะเล่นเฉพาะฟุตบอลต่างประเทศ เพราะคิดว่าฟุตบอลไทยนันยั
้ งมีการจัดการที่
“ยังไม่เป็ นมืออาชีพ” และมีโอกาสที่จะมีการล้ มบอลเกิดขึน้ ได้ ง่ายกว่าฟุตบอลต่างประเทศที่มีคนดูกนั
ทัว่ โลก
ปั จจุบนั อัตราต่อรองที่บอ่ นเปิ ดให้ เล่นพนันฟุตบอลไทยมีเฉพาะคูแ่ ข่งขันระดับไทยพรี เมียร์ ลีก
ซึง่ เป็ นลีกสูงสุดทุกคูแ่ ละดิวิชนั่ หนึง่ ที่เป็ นลีกระดับรองลงมาเป็ นบางคูเ่ ท่านัน้ โดยยังไม่พบว่ามีการเปิ ด
ให้ เล่นพนันการแข่งขันระดับดิวิชนั่ สอง ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะการแข่งขันระดับดิวิชนั่ สองยังมีลกั ษณะ

50

กรณีที่แฟนบอลไทยมักอ้ างถึงคือมาเลเซียและสิงคโปร์
อย่างไรก็ดี ความไม่ไว้ วางใจว่าอาจมีการกําหนดผลการแข่งขันล่วงหน้ านี ้ก็ไม่ได้ มาจากเหตุผลเรื่ องการพนันเพียงด้ านเดียว แต่
ยังรวมไปถึงความเชื่อที่วา่ อาจมีการกําหนดผลล่วงหน้ าอันเป็ นผลมาจากอิทธิพลของเจ้ าของสโมสรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับฝ่ าย
จัดการแข่งขันด้ วย กรณีตวั อย่างของความรุนแรงอัน เกิดจากความไม่ไว้ วางใจนี ้ได้ แก่เหตุทะเลาะวิวาทระหว่างแฟนบอลสโมสร
บางกอก เอฟซีกบั การท่าเรือ เอฟซี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ซึง่ มีขา่ วลือกันในกลุม่ แฟนบอลตังแต่
้ ก่อนจะมีการแข่งขันว่าอาจ
มีการตัดสินที่ไม่ยตุ ิธรรม และเมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันขึ ้นก็มีเสียงแฟนบอลฝ่ ายหนึ่งตะโกนขึ ้นมาว่า “ไอ้ พวกขี ้โกง ซื ้อ
กรรมการ”, ดูเพิ่มได้ ที่ อาจินต์ (2557: 61-67)
51
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เป็ นฟุตบอลกึ่งอาชีพ-กึ่งสมัครเล่นที่การดําเนินงานยังไม่เป็ นระบบมากนัก ไม่มีการถ่ายทอดสดทาง
โทรทัศน์มากนัก รวมทังยั
้ งมีผ้ ชู มจํานวนไม่มาก52
จากแฟนบอลชายโสดวัยทํางานประมาณ 40 คนที่ผ้ วู ิจยั สามารถสอบถามและเข้ าถึงข้ อมูลได้
มีแฟนบอล 5 คนที่ระบุว่าเล่นพนันฟุตบอลเป็ นประจํา โดยทัง้ 5 คนเล่นพนันฟุตบอลต่างประเทศเป็ น
หลัก และมีเพียง 3 จาก 5 คนเท่านันที
้ ่ระบุว่าเล่นพนันฟุตบอลไทยด้ วย แต่ก็มีความถี่น้อยกว่าการเล่น
พนันฟุตบอลต่างประเทศ
จากข้ อมูลดังกล่าว พอจะสรุ ปในขันต้
้ นได้ ว่าสนามฟุตบอลไทยนันไม่
้ ได้ เป็ นพื ้นที่ของการเล่น
พนันฟุตบอล มีแฟนบอลเพียงส่วนน้ อยเท่านันที
้ ่เล่นพนันฟุตบอลเป็ นประจํา และยิ่งน้ อยลงไปอีกเมื่อ
เป็ นการเล่นพนันฟุตบอลไทย โดยเหตุผลหลักๆมาจากการมองว่าการพนันฟุตบอลจะส่งผลเสียต่อ
วงการฟุตบอลไทย และไม่เชื่อมัน่ ในการจัดการแข่งขันของฟุตบอลไทยมากนัก

7.4.2 วิธีเล่ นพนันฟุตบอลของแฟนบอลไทย
ในช่ว งแรกที่ ก ารเล่นพนันฟุต บอลเริ่ ม แพร่ ห ลายในสัง คมไทยนัน้ วิธี การเล่นพนันฟุตบอล
โดยมากมักเป็ นการไปเล่นพนันที่บอ่ นกับเจ้ ามือ ดังที่จะเห็นได้ วา่ ในช่วงนันได้
้ มีการเกิดขึ ้นมาของ “โต๊ ะ
บอล” เป็ นจํานวนมาก (เนตรนภา 2545: 302-306) จนต่อมาก็เริ่ มมีการใช้ โทรศัพท์เป็ นเครื่ องมือ
สื่อสารในการเล่นพนันมากขึ ้น กระทัง่ ปั จจุบนั ที่ศูนย์กลางแห่งการสื่อสารเริ่ มมีแนวโน้ มจะย้ ายมาที่
อินเทอร์ เน็ต ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ได้ สง่ ผลต่อวิธีการเล่นพนันฟุตบอลด้ วย
จากแฟนบอลไทย 5 คนที่เล่นพนันฟุตบอลเป็ นประจํา มี 4 คนที่ระบุว่าเขาเล่นพนันฟุตบอล
ผ่านทางเว็บไซต์53 (3 ใน 4 คือคนที่เล่นพนันฟุตบอลไทยด้ วย-เท่ากับว่าทุกคนที่เล่นพนันฟุตบอลไทย
จะเล่นผ่านเว็บไซต์) ข้ อมูลดังกล่าวชี ้ไปในทางที่ว่าแฟนบอลไทยที่เล่นการพนันฟุตบอลนิยมเล่นผ่าน
ทางเว็ บ ไซต์ เ ป็ นหลัก “มิ ต ร” แฟนบอลท่ า เรื อ คนหนึ่ง ที่ เ ล่ น พนัน ฟุ ต บอลเป็ นประจํ า ทัง้ ฟุ ต บอล
52

อย่างไรก็ดี ข้ อมูลดังกล่าวมาจากการสอบถามแฟนบอลผู้เล่นพนันที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและการสํารวจเว็บไซต์รับพนันฟุตบอล
เท่านัน้ ยังมีโอกาสเป็ นไปได้ ที่ในจังหวัดอื่นๆที่มีสโมสรระดับดิวิชนั่ สองอยู่อาจมีการเปิ ดให้ พนันคู่ที่สโมสรประจําจังหวัดแข่งได้ แต่
คาดว่าหากมีการเล่นพนันในลักษณะดังกล่าวก็จะเป็ นการเล่นพนันในระดับท้ องถิ่นเท่านัน้
53
ขณะที่อีกคนหนึ่งระบุวา่ เล่นพนันฟุตบอลโดยการไปที่โต๊ ะพนันหรือผ่านการโทรศัพท์
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ต่างประเทศและฟุตบอลไทยระบุว่าปั จจุบนั เขาเล่นพนันฟุตบอลผ่านเว็บไซต์พนันแห่งหนึ่งด้ วยการใช้
สมาร์ ทโฟน โดยก่อนหน้ านี ้เขาเล่นพนันที่โต๊ ะพนันใกล้ บ้านและหันมาเล่นพนันทางเว็บไซต์เป็ นเวลา
ประมาณหนึ่งปี เขารู้ จกั เว็บไซต์นี ้ผ่านการแนะนําของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งทําหน้ าที่ เป็ นตัวกลางระหว่าง
เจ้ ามือกับนักพนัน กระบวนการคือมิตรจะต้ องโอนเงินไปให้ กบั บัญชีของเว็บไซต์รับพนัน แล้ วเงินนันจะ
้
ถูกเพิ่มเข้ าไปเป็ นยอดเงินสําหรับเล่นพนันในเว็บไซต์ดงั กล่าว เมื่อต้ องการถอนเงินออกมาก็ต้องติดต่อ
ไปยังผู้ให้ บริ การเว็บไซต์ แล้ วก็จะมีเงินโอนมาที่บัญชีของมิตร โดยเขาอธิบายว่าเหตุผลหลักคือความ
สะดวก สามารถเล่นพนันได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา ต่างกับการเล่นที่โต๊ ะพนันที่ต้องเดินทาง และมีอตั ราต่อรองที่
ดีตอ่ ผู้เล่นมากกว่า
เหตุผ ลประการหนึ่ง ที่ ทํา ให้ ค นที่ เ ล่นพนันฟุต บอลไทยเป็ นคนที่ เ ล่นพนันทางเว็ บไซต์อาจ
เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลาที่โต๊ ะพนันออกราคาต่อรองสําหรับฟุตบอลไทยด้ วย โดยมิตรระบุว่าเว็บไซต์รับ
พนันมักจะออกราคาต่อรองสําหรับฟุตบอลไทยในช่วงประมาณ 16.00-17.00 น. ซึ่งเป็ นเวลาที่แฟน
บอลมักจะไปที่สนามฟุตบอลกันแล้ ว (เพื่อสังสรรค์ร่วมกันก่อนฟุตบอลจะเริ่ มแข่ง) แฟนบอลที่จะเล่น
พนันฟุตบอลไทยจึงต้ องเล่นพนันในเว็บไซต์ผา่ นสมาร์ ทโฟน ซึ่งในแง่หนึ่งก็เท่ากับว่าเป็ นการกันเอาคน
ที่เล่นพนันที่โต๊ ะพนันออกไปด้ วย
สําหรับช่องทางการเข้ าถึงเว็บไซต์พนันบอลนัน้ เกือบทุกคนบอกว่าพวกเขาเริ่ มรู้ จกั ผ่านการ
แนะนําของเพื่อนหรื อคนรู้ จักเป็ นหลัก อย่างเช่นกรณีของมิตรที่บ อกว่าเขาได้ รับการแนะนํามาจาก
เพื่อน ขณะที่มีหนึง่ คนระบุวา่ เขารู้จกั ผ่านโฆษณาในเว็บไซต์เกี่ยวกับฟุตบอล
ผู้วิจยั ไม่สามารถเข้ าถึงเพื่อนหรื อคนรู้ จกั ที่เป็ นตัวกลางที่แนะนําเว็บไซต์รับพนันแก่แฟนบอล
ไทยที่ให้ ข้อมูลโดยตรงได้ แต่ผ้ วู ิจยั ได้ ข้อมูลมาจาก “ปั น” ซึ่งระบุว่าเขาเป็ น “เอเย่นต์” ที่ทําหน้ าที่ใน
ลักษณะเดียวกันนัน้ ซึ่งน่าจะเป็ นข้ อมูลที่แสดงให้ เห็นถึงการทํางานของเว็บไซต์รับพนันบอลได้ ปั น
ทํางานประจําอยูใ่ นหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง และหารายได้ เสริ มจากการทําหน้ าที่เป็ นเอเย่นต์ให้ กบั
เว็บไซต์พนันบอล ปั นบอกว่าหน้ าที่ของเอเย่นต์ คือหาลูกค้ าให้ กบั เว็บไซต์รับพนันบอล ซึ่งเขาจะได้ รับ
ค่าตอบแทนในลักษณะที่เรี ยกว่า “ค่าคอม (มิชชัน่ )” คิดเป็ น 2% จากยอดเงินพนันที่ลกู ค้ าซึ่งเขาหามา
ได้ ลงพนันไป54 โดยวิธีการหาลูกค้ าของเขานันจะใช้
้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวชักชวนเพื่อนหรื อคนรู้ จกั ให้
54

เช่นถ้ าลูกค้ าที่ปันหามาได้ เล่นพนันรวมกันเป็ นยอดเงิน 10,000 บาท ปั นจะได้ ค่าตอบแทนเป็ นเงิน 200 บาท โดยไม่ต้องสนใจว่า
ที่ลกู ค้ าพนันไปนันจะได้
้
หรือเสีย
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มาเล่นพนัน วิธีรับ -จ่ายเงิ นใช้ การโอนผ่านบัญชี แต่จะต่างกับกรณี ของมิตรที่ว่าปั นนัน้ จะมีการให้
เครดิตกับลูกค้ าที่ค้ นุ เคยด้ วย
ในด้ านหนึง่ นันวิ
้ ธีการพนันบอลออนไลน์ก็ยงั คงวางอยู่บนความไว้ เนื ้อเชื่อใจกันของผู้เล่นพนัน
กับตัวกลางแบบเดียวกันกับการพนันแบบออฟไลน์ในยุคก่อนหน้ า ในอีกด้ านหนึ่งมันก็แสดงให้ เห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่อินเทอร์ เน็ตเข้ ามามีบทบาทในการเล่นพนันฟุตบอลมากขึ ้น
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวโน้ มการบริ โภคฟุตบอลที่แฟนบอลหันมาบริ โภค
ข้ อ มูล ข่า วสารรวมถึง การ (ลัก ลอบ) ชมถ่ า ยทอดสดการแข่ง ขัน ฟุต บอลทางอิ น เทอร์ เน็ ต มากขึน้
โดยเฉพาะในกลุม่ แฟนบอลไทยที่ปัจจุบนั ใช้ การสื่อสารทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็ น
หลัก ทัง้ การสื่ อสารกันเองในกลุ่ม แฟนบอลผ่า นเฟซบุ๊กกลุ่ม รวมถึง การรั บ และผลิ ตข่าวสารเพื่ อ
แสดงออกของแฟนบอลผ่านเฟซบุ๊กเพจเกี่ยวกับฟุตบอลที่เกิดขึ ้นมาเป็ นจํานวนมาก

ภาพ 7.10 โฆษณาเว็บไซต์รับพนันออนไลน์ในเฟซบุ๊กเพจ
ปั จจุบนั มีโฆษณาเว็บไซต์รับพนันออนไลน์อยู่ในเฟซบุ๊กเพจชื่อดังจํานวนมาก ทังเฟซบุ
้
๊ กเพจที่
เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลย อย่างเช่น “แฟนผี Project”55 เฟซบุ๊กเพจที่รายงานข่าวสารเกี่ยวกับ
55

ดูได้ ที่ www.facebook.com/FanPeeProject
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สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, “บอลไทย จะไปบอลโลก”56 เฟซบุ๊กเพจที่นําเสนอคลิปวิดีโอการทําประตู
ของฟุตบอลไทย, ไปจนถึงหน้ าเฟซบุ๊กของ “เน็ตไอดอล” ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับฟุตบอลโดยตรงเลย57
ทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้แสดงให้ เห็นถึงวิธีการเล่นพนันของแฟนบอลไทยที่เริ่ มเปลี่ยนไปสู่การเล่น
พนันผ่านเว็บไซต์รับพนันออนไลน์ มากขึน้ ทังด้
้ วยความสะดวกรวดเร็ วของการสื่อสารที่ลดข้ อจํากัด
ด้ านเวลาและสถานที่ รวมถึงความสอดคล้ องกับวัฒนธรรมแฟนบอลไทยปั จจุบนั ที่ใช้ การสื่อสารทาง
อินเทอร์ เน็ตเป็ นหลัก

7.4.3 ลักษณะการเล่ นพนันฟุตบอลของแฟนบอลไทย
แฟนบอลไทยส่วนหนึง่ เคยเป็ นแฟนบอลสโมสรต่างประเทศมาก่อน แต่หลายคนระบุตรงกันว่า
เมื่อมาเป็ นแฟนบอลไทยแล้ วเขารู้สึกว่าพวกเขารักและผูกพันกับสโมสรไทยที่เขาเชียร์ มากกว่าตอนที่
เคยเป็ นแฟนสโมสรต่างประเทศ กระทัง่ ปั จจุบนั หลายคนเลิกติดตามหรื อติดตามฟุตบอลต่างประเทศ
น้ อยลงแล้ วหันมาติดตามฟุตบอลไทยเป็ นหลัก ทังจากเหตุ
้
ที่สโมสรไทยมักเป็ นตัวแทนของท้ องถิ่นที่เขา
อยู่และความผูก พัน กับกลุ่ม เพื่ อ นแฟนบอลด้ ว ยกัน ซึ่ง สํ า หรั บ แฟนบอลที่ เ ล่นพนันแล้ ว ลักษณะ
ดังกล่าวได้ สง่ ผลมาถึงการเล่นพนันฟุตบอลไทยของเขาด้ วย
นักพนันกับสโมสรที่เชียร์
“หนุ่ย ” แฟนบอลท่าเรื อคนหนึ่งที่ เล่นพนันฟุตบอลเป็ นประจําทัง้ ฟุตบอลต่างประเทศและ
ฟุตบอลไทย หนุ่ยระบุว่าเขาประกอบอาชีพอิสระที่ทํางานอยู่กบั บ้ าน ทําให้ มีเวลาว่างมากจึงเล่นพนัน
ทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อ “แก้ เบื่อและหารายได้ เล็กๆน้ อยๆ” เขาไม่ได้ เล่นพนันเฉพาะฟุตบอล แต่จะเล่ น
พนันกีฬาชนิดอื่นๆอย่างเช่น บาสเกตบอลหรื ออเมริ กนั ฟุตบอลด้ วย โดยจะเลือกเล่นพนันการแข่งขันที่
สามารถหาดูการถ่ายทอดสดได้ เขาอธิบายว่าเป็ นการแก้ เบื่อเพราะทําให้ ดกู ีฬาสนุกขึ ้น หนุ่ยระบุว่า
เขาจะเล่นพนันครัง้ ละประมาณ 500 บาทและตังกฎกั
้ บตัวเองไว้ ว่าถ้ าวันไหนได้ กําไรประมาณ 1,000
56

ซึง่ นอกจากจะโฆษณาเป็ นข้ อความแล้ วยังมีการใส่โฆษณาเว็บไซต์รับพนันฟุตบอลลงไปในตอนเริ่ มหรื อตอนท้ ายของคลิปวิดีโอ
ด้ วย,ดูได้ ที่ www.facebook.com/ballthaiHD
57
ดูเพิ่มได้ ที่ เดลินิวส์ (2559). เร่ งสอบเจตนา"เน็ตไอดอล" โพสต์ชวนเล่นพนันฟุตบอล. สืบค้ นเมื่อ 21 มีนาคม 2559, จาก
www.dailynews.co.th/crime/384733
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บาทแล้ วจะหยุดเล่น เพราะถ้ าเล่นต่อไปเรื่ อยๆแล้ ว “สุดท้ ายเราก็ส้ ูเจ้ าไม่ไ ด้ ” แม้ หนุ่ยจะเล่นพนัน
หลากหลายทังชนิ
้ ดกี ฬาและฟุตบอลต่างประเทศ-ฟุตบอลไทย แต่สําหรับการแข่งขันของสโมสรการ
ท่าเรื อฯ ซึง่ เป็ นสโมสรที่เขาชอบมาหลายปี แล้ วนันหนุ
้ ่ยบอกว่าเขาจะไม่เล่น พนันเลย ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ าย
ท่าเรื อฯหรื อฝ่ ายตรงกันข้ าม เพราะอยากมีสมาธิกบั การดูมากกว่าที่จะลุ้นเอาได้ เสียและไม่อยากเอา
เรื่ องเงินเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับสโมสรที่เขาเชียร์
มิตร แฟนท่าเรื ออีกคนหนึง่ มีการเล่นพนันในอีกลักษณะหนึ่ง มิตรเล่นพนันฟุตบอลทังไทยและ
้
ต่างประเทศเป็ นประจํา นอกจากนี ้เขายังชอบเล่นพนันมวย บ่อยครัง้ ที่เขาไปเล่นพนันมวยแบบ “จอตู้”
ในช่วงกลางวันก่อนที่จะมาสนามฟุตบอล มิตรระบุวา่ เขามักจะได้ กําไรจากการพนันมวย แต่ก็มกั จะมา
เสียในการพนันฟุตบอล มิตรอธิบายว่า “ถ้ าผมไม่เล่นบอลนะพี่ รวยไปนานละ ...แต่ก็ยงั แทง เพื่อความ
บันเทิง” มิตรเล่นพนันคู่ที่ท่าเรื อแข่งเกือบทุกครัง้ ที่เขามาดูที่สนาม โดยเขาจะเล่นเฉพาะฝ่ ายท่าเรื อ
เท่านัน้ ด้ วยเงินประมาณครัง้ ละ 1,000 บาท มิตรอธิบายว่าเขาเล่นท่าเรื อเพื่อ “ความมันส์” ซึ่งเขาเชียร์
ท่า เรื อ อยู่แ ล้ ว ถ้ า เล่น ที ม อื่ น ก็ เ ท่า กับ ทรยศที ม ดัง นัน้ แล้ ว เมื่ อ เขาจะเล่ น พนัน คู่ท่ า เรื อ เขาจะไม่
จําเป็ นต้ องพิจารณาความน่าจะเป็ นมากนัก 58 ถ้ าอัตราต่อรองออกมาว่าท่าเรื อเป็ นรองเขาจะเล่นพนัน
ฝ่ ายท่าเรื อทุกครัง้ ทังที
้ ่หลายครัง้ เขามองว่าถ้ าเล่นฝ่ ายตรงข้ ามน่าจะมีโอกาสได้ มากกว่า เขาอธิบายว่า
“รู้วา่ โดนแน่ก็ไม่ตรงข้ าม ...แพ้ ก็ไม่เป็ นไร ทีมเรา”ยกเว้ นครัง้ ที่ “ถ้ า (ท่าเรื อ) ต่อเยอะไม่น่าผ่านก็ไม่เล่น”
มิตรระบุวา่ ในฤดูกาลแข่งขัน 2558 ที่สโมสรท่าเรื อฯมีผลการแข่งขันไม่ดีจนตกชันนั
้ นเขาเสี
้
ยเงินไปเป็ น
จํานวนมากกับการเล่นพนันข้ างท่าเรื อ
กรณีที่น่าสนใจอีกกรณีหนึ่งคือเหตุการณ์ของมิตรกับ “ตา” แฟนบอลท่าเรื อเพื่อนของมิตรคน
หนึ่งที่มกั จะเล่นพนัน (ข้ างท่าเรื อ) ร่ วมกันเป็ นประจํา ในการแข่งขันของท่าเรื อครัง้ หนึ่งมิตรกับตาเล่น
พนันข้ างท่าเรื อตามปกติ ด้ วยอัตราต่อรองที่ท่าเรื อต่อครึ่ งควบลูก 59 เมื่อเริ่ มการแข่งขัน ในช่วงแรก
ท่าเรื อโดนฝ่ ายตรงข้ ามทําประตูนําไปก่อ น 0-2 ระหว่างพักครึ่ งการแข่งขันทังสองคนมี
้
ท่าทีหงุดหงิด
และบ่นถึงลักษณะการเล่นของนักฟุตบอลทีมท่าเรื ออยู่ตลอด แต่ในช่วงครึ่ งหลังท่าเรื อทําประตูได้ 3
ลูกติดต่อกันจนแซงชนะไปได้ 3-2 ด้ วยการทําประตูชยั ในนาทีสดุ ท้ าย ตาดีใจจนกระโดดจากอัฒจันทร์
58

ขณะที่เมื่อเล่นพนันฟุตบอลต่างประเทศเขาจะต้ องพิจารณาก่อนทุกครัง้ ว่าควรจะเล่นคูไ่ หน-ฝ่ ายไหน
อัตราต่อรองนี ้หมายความว่า ถ้ าผลออกมาเสมอหรื อท่าเรื อแพ้ ฝ่ ายที่เล่นข้ างท่าเรื อจะถูกกินเงิน แต่ถ้าท่าเรื อชนะด้ วยผลต่าง 1
ลูกฝ่ ายที่เล่นท่าเรือจะได้ กําไรครึ่งหนึ่งของเงินที่ลงพนันไป ส่วนถ้ าท่าเรื อชนะมากกว่า 1 ลูก ฝ่ ายที่เล่นข้ างท่าเรื อจะได้ กําไรเท่ากับ
จํานวนเงินที่ลงพนันไป
59
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ลงไปในสนามแล้ วตีลงั กาแสดงความดีใจ ขณะที่ผ้ วู ิจยั เข้ าใจว่าตาและมิตรน่าจะมีความสุขที่สโมสร
พลิกกลับจากแพ้ มาเป็ นชนะและเงินพนันพลิกจากเสียมาเป็ นได้ แต่มิตรกลับตะโกนด่าตาด้ วยท่าที
หงุดหงิดแล้ วดึงตากลับขึ ้นมาบนอัฒจันทร์ เมื่อออกมาจากสนาม มิตรด่าตาที่กระโดดลงไปในสนามซึ่ง
เป็ นการทําผิดกฎการแข่งขันและจะทําให้ สโมสรท่าเรื อโดนปรับเงิน 60 ส่วนตานัง่ คอตกแล้ วบอกว่าเขา
เสียใจ กรณีดงั กล่าวชี ้ให้ เห็นถึงความย้ อนแย้ งของสถานะแฟนบอลและนักพนัน ตามสถานะนักพนัน
แล้ วพวกเขาควรมีความสุขกับการพลิกจากเสียเงินพนันมาเป็ นได้ จากการทําประตูในนาทีสุดท้ าย
ขณะที่ตามสถานะแฟนบอลแล้ วเขาควรเสียใจที่ทําให้ สโมสรต้ องเสี่ยงต่อการถูกปรับเงิน เมื่อทังสอง
้
คนตกอยูใ่ นทังสองสถานะพร้
้
อมๆกัน ดูเหมือนว่าท้ ายที่สดุ แล้ วสถานะแฟนบอลจะส่งผลต่อความรู้สึก
ได้ มากกว่า
นักพนันกับกลุม่ เพื่อน
นอกจากความรู้ สึกผูกพันกับสโมสรที่เชียร์ จนทําให้ บางคนไม่เล่นพนันคู่ ที่ทีมโปรดแข่งหรื อ
บางคนเล่นเฉพาะข้ างสโมสรที่ตนเองเชียร์ แล้ ว ปั จจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเล่นพนันของแฟน
บอลไทยคือความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ เพื่อนแฟนบอลด้ วยกันด้ วย
ในการเก็บข้ อมูลภาคสนามครัง้ หนึ่ง ขณะที่ผ้ วู ิจัยอยู่ในวงสังสรรค์ก่อนการแข่งขันของแฟน
บอลท่าเรื อและกําลังพยายามสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับการเล่นพนันจากตา อาจเพราะผู้วิจยั แสดงท่าที
ให้ ความสนใจถามถึงเรื่ องการเล่นพนันมากเป็ นพิเศษ ทําให้ เขาชวนผู้วิจยั ร่วมลงหุ้นอยู่ฝ่ายท่าเรื อกับ
เขาด้ วย หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ผู้วิจยั บอกปฏิเสธไป เขาตอบกลับมาว่า “ใจไม่ถึงเลย” แล้ วตลอดวัน
นันเขาก็
้
ไม่ได้ ให้ ความสนใจกับผู้วิจยั อีกเลย
แฟนบอลท่าเรื อบางส่วนมักจะไปที่ สนามแม้ ในวันที่ ไม่มี การแข่งขัน โดยพวกเขาไปดูการ
ฝึ กซ้ อมของนักฟุตบอลในช่วงเย็น บางคนไปนัง่ ดูนงั่ เล่นราวกับเป็ นสวนสาธารณะ บางคนไปพบปะกับ
เพื่อนแฟนบอลและสังสรรค์ดื่มกินด้ วยกันเป็ นประจําทุกเย็นหลังเลิกงาน
60

ตามข้ อบังคับและระเบียบว่าด้ วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ผนวกที่ 7 ข้ อ 4.2 “บุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลใด ผ่านรัว้ กันรอบสนามเข้
้
าไปในบริ เวณพื ้นที่รอบสนามแข่งขัน หรื อเข้ าไปใน สนามแข่งขัน ทัง้ ก่อน, ระหว่าง และ
หลังจากการแข่งขัน โดยไม่ได้ รับอนุญาตจะถูกปรับเงิน 20,000 บาท ถึง 50,000 บาท (ผู้ถูกปรับคือสโมสร – ผู้วิจยั ) การเข้ าไปใน
สนามแข่ง ขันสามารถกระทํ าได้ หากที มเยื อนและเจ้ าหน้ าที่ จัดการแข่ง ขันได้ เดิน ทางออกไปจากสถานที่ จัดการแข่งขัน เป็ นที่
เรียบร้ อยแล้ ว และองค์กรสมาชิกที่เป็ นทีมเหย้ าอนุญาต” (บริษัท ไทยพรีเมียร์ ลีก จํากัด 2558: 74)
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ภาพ 7.11 แฟนท่าเรื อมาดื่มกินกันที่สนามในเย็นที่ทา่ เรื อไม่ได้ แข่งแล้ ว เปิ ดการแข่งคูอ่ ื่นดูผา่ นโน๊ ตบุ๊ค

เย็นวันหนึ่งผู้วิจยั ไปเก็บข้ อมูลภาคสนามที่สนามของท่าเรื อเพื่อสังเกตกิจกรรมที่แฟนบอลทํา
ในวันที่ไม่มีการแข่งขัน แล้ วพบว่ามีแฟนบอลจํานวนหนึ่งมาที่สนามด้ วย ส่วนหนึ่งนันคื
้ อแฟนบอล 6-7
คนที่จบั กลุ่มกันดื่มกินอยู่ที่บริ เวณข้ างสนาม บางคนถอดเสื ้อคลุมสําหรับทํางานออกแล้ วพาดไว้ ที่รถ
มอเตอร์ ไซค์ บทสนทนาในช่วงแรกเป็ นการวางแผนที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดร่วมกันในสุดสัปดาห์ที่ไม่มี
การแข่งฟุตบอล พวกเขาใช้ โต๊ ะพับและเก้ าอี ข้ องร้ านอาหารบริ เวณนัน้ มาเป็ นที่ นั่ง ดื่ม กินอย่างคุ้น
สถานที่ หนึง่ ในนันบอกว่
้
าพวกเขาจะมาพบกันที่สนามเป็ นประจําในช่วงเย็นหลังเลิกงานก่อนที่จะแยก
ย้ ายกันกลับบ้ านไปในช่วงคํ่า เรี ยกได้ วา่ เป็ นกิจวัตรประจําวันอย่างหนึง่ ของพวกเขา
หลัง จากนั่งดื่มกิ นไปได้ ระยะหนึ่ง แฟนบอลคนหนึ่งบอกว่ากํ าลัง จะมีการถ่ายทอดสดการ
แข่งขันฟุตบอลไทยระหว่างอาร์ มี่ ยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แล้ วเขาก็เดิน ไปหยิบคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊
คออกมาจากรถยนต์ของตัวเอง เอื ้อมมือเข้ าไปเสียบปลัก๊ ไฟผ่านช่องจ่ายเงินของอาคารขายตัว๋ ที่อยู่
ข้ างๆ เปิ ดการแข่งขันฟุตบอลคู่ดงั กล่าวที่หน้ าจอโน๊ ตบุ๊คผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ตจาก
สมาร์ ทโฟน การแข่งขันเริ่ มไปได้ ประมาณ 10 นาที สโมสรอาร์ มี่ฯทําประตูนําไปแล้ ว 1-0 ระหว่างที่
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กําลังดูอยูด่ ้ วยกันนันก็
้ เริ่มมีการวิเคราะห์เกมการแข่งขันและชวนกันเล่นพนัน พวกเขาไม่ร้ ูอตั ราต่อรอง
ขณะนัน้ จึงให้ “อัฐ” แฟนบอลในกลุม่ คนหนึง่ โทรศัพท์ไปถามเพื่อนของเขา
อัฐบอกว่าปกติแล้ วเขากับกลุ่มเพื่อนไม่ได้ เล่นพนันฟุตบอลกันบ่อยนัก นานๆจึงจะเล่นสักครัง้
เมื่อนึกสนุกขึ ้นมา โดยใช้ การโทรศัพท์หรื อใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) ติดต่อเล่นพนันกับเพื่อนของอัฐ
คนหนึ่งที่รับแทง หลังทราบอัตราต่อรองพวกเขาก็ปรึกษา-ถกเถียงกันระยะอยู่หนึ่งแม้ ว่าจะมีบางคนที่
เห็นไม่ตรงกันอยู่บ้าง แต่สดุ ท้ ายพวกเขาก็ลงขันเล่นพนันฝ่ ายบุรีรัมย์ร่วมกันทังหมด
้
โดยมีผ้ รู ่วมเล่น 5
คน (รวมถึงคนที่ไม่เห็นด้ วยในตอนแรกด้ วย) ในวงเงินเท่าๆกันคนละ 500 บาท รวมเป็ น 2,500 บาท61
หลังจากนันพวกเขาก็
้
ดื่มกินและดูการแข่งขันร่วมกันต่อ
จากการสังเกตบทสนทนาระหว่างดูการแข่ง ขันร่ วมกันนัน้ พบว่าพวกเขาส่วนมากมีความ
สับสนเกี่ยวกับวิธีเล่นพนันแบบไลฟ์อยู่พอสมควร คือไม่เข้ าใจว่าการตัดสินผลพนันนันจะไม่
้
นบั ประตู
1-0 ที่เกิดขึน้ ไปตังแต่
้ ก่อนที่พวกเขาจะลงเงินพนันไปแล้ ว กระทั่งช่วงกลางครึ่ งเวลาหลังประมาณ
20.15 น. บางคนที่ร่วมพนันด้ วยก็ขอตัวกลับบ้ านไปก่อ นโดยที่ผลการแข่งขันและผลการพนันยังไม่
ชัดเจน ผู้วิจัยสอบถามแฟนบอลที่ยังอยู่และได้ รับคําอธิ บายว่าพวกเขาเพียงแค่เล่นพนันแบบสนุกๆ
ร่วมกันกับเพื่อนเท่านัน้ จึงไม่ได้ จริงจังกับผลการได้ เสียมากนัก
กรณีการเล่นพนันร่วมกันระหว่างเพื่อนแฟนบอลนี ้แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มที่ส่งผลต่อการเล่นพนัน อัฐกับเพื่อนร่วมเล่นพนันข้ างเดียวกันทังที
้ ่ความเห็นไม่สอดคล้ อง
กันทังหมด
้
ข้ อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่งคือขณะที่ตาซึ่งผู้วิจยั เคยดูการแข่งขันของท่าเรื อและร่วม
สังสรรค์กบั เขามาแล้ วหลายครัง้ ตัดสินใจชวนผู้วิจยั ร่วมเล่นพนันด้ วย แต่อฐั และเพื่อนซึ่งผู้วิจยั ยังไม่ได้
มีความสัมพันธ์กบั พวกเขามากนักชวนกันเล่นพนันเฉพาะเพื่อนในกลุ่มโดยไม่นบั รวมผู้วิจยั เข้ าไปด้ วย
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าการร่วมกันเล่นพนันนันมี
้ นยั ยะของการเป็ นกลุ่มเดียวกันผ่านการนับ
เข้ าหรื อกันออกไปจากวงพนัน นอกจากนี ้การเล่นพนันร่ วมกันยังอาจเป็ นการแสดงออกซึ่งความเป็ น
ชายทางหนึง่ อย่างเช่นที่ผ้ วู ิจยั ปฏิเสธการพนันร่วมกับตา ทําให้ เขารู้สกึ ว่า “ใจไม่ถึงเลย”
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วิธีการเล่นพนันระหว่างที่การแข่งขันเริ่ มไปแล้ ว แบบนี ้เรี ยกว่า “บอลไลฟ์” (live) ซึ่งจะเริ่ มนับผลตังแต่
้ ตกลงวางเงินพนันโดยไม่
สนผลการทําประตูที่เกิดขึ ้นก่อนหน้ านัน้ หลายปี หลังมานี ้การเล่นไลฟ์ได้ รับความนิยมมากขึ ้นโดยเฉพาะในช่วงที่การเล่นพนันทาง
อินเทอร์ เน็ตแพร่ หลาย เนื่องจากผู้พนันสามารถพนันได้ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ต่างกับช่วงก่อนหน้ าที่มกั ต้ องเล่นพนันตังแต่
้
ก่อนการแข่งขันจะเริ่ม
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ลักษณะการเล่นพนันของแฟนบอลไทยทัง้ ที่เป็ นผลมาจากความภักดีต่อสโมสรที่เชียร์ และ
ความสัม พัน ธ์ ใ นกลุ่ม เพื่ อ นนี แ้ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง นัย ยะอี ก ประการหนึ่ ง ของการเล่ น พนัน ที่ อ ยู่เ หนื อ
อรรถประโยชน์ทางการเงิน คือการเลือกเล่น-ไม่เล่นพนันหรื อเลือกเล่นในลักษณะใดนันไม่
้ ได้ วางอยู่บน
ฐานคิด เรื่ อ งกํ า ไร-ขาดทุนมากเท่ากับ การคํา นึง ถึ ง ความภัก ดีแ ละความสัม พัน ธ์ ดัง กล่า ว ในแง่ นี ้
หมายความว่าการเล่นพนันของแฟนบอลไทยนัน้ เกี่ยวข้ องอยู่กับมิติทางวัฒนธรรม-วัฒนธรรมแฟน
บอล หรื อกล่าวในอีกแบบหนึ่งได้ ว่า ลักษณะการพนันฟุตบอลของแฟนบอลไทยดังกล่าวนันเกิ
้ ดขึน้
ภายใต้ ตรรกะของ “สนาม” แห่งการบริ โภคฟุตบอลไทยที่ให้ ความสําคัญกับการบริ โภคมิติต่างๆเช่น
ความภักดีตอ่ สโมสรประจําถิ่น, ชุมชนแฟน, และการแสดงออกซึง่ ความเป็ นชาย

7.4.4 มรดกของการพนันฟุตบอลในแฟนบอลไทย62
แม้ ว่าแฟนบอลไทยโดยมากจะไม่ได้ เล่นพนันฟุตบอลเป็ นประจํา แต่แฟนบอลไทยส่วนมากก็
มักจะมีความรู้เกี่ยวกับการพนันฟุตบอลอยู่มากพอสมควร ทังในกลุ
้
่มที่ระบุว่าเคยเล่นพนันฟุตบอลมา
ก่อนหรื อกลุม่ ที่ไม่เล่นพนันฟุตบอลเลยก็ตาม
ในวงพูดคุย -สังสรรค์รอบๆสนามก่อนเริ่ ม เกมการแข่งขันของแฟนบอลไทย หัวข้ อเกี่ ยวกับ
ความน่าจะเป็ นของการแข่งขันที่กําลังจะเกิดขึ ้นเป็ นประเด็นหนึง่ ของการสนทนาเสมอ แฟนบอลหลาย
คนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักฟุตบอลและรู ปแบบการเล่นของสโมสรที่พวกเขาเชียร์ เป็ นอย่างดี หลายคนมี
ข้ อมูล “วงใน” ซึง่ ส่วนมากมาจากการพูดคุยกับบุคลากรของสโมสรหรื อนักฟุตบอล และเมื่อถึงจุดหนึ่ง
จะมีการยกเอาอัตราต่อรองของการแข่งขันมาเป็ นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เสมอ แฟนบอลส่วนใหญ่มี
ข้ อมูลและสามารถ “อ่าน” อัตราต่อรองการแข่งขันระดับพื ้นฐานอย่างเช่น ต่อหนึ่งลูกหรื อต่อครึ่งลูกได้
เป็ นอย่างดี แม้ วา่ พวกเขาจะไม่เล่นพนันฟุตบอลเลยก็ตาม
ในสังคมไทยนัน้ ข้ อมูล เกี่ ยวกับอัตราต่อรองพนันฟุตบอลและบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ
สามารถหาได้ ทวั่ ไปจากสื่อต่างๆ ทัง้ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ หรื อกระทัง่ รายการวิทยุเกี่ยวกับกีฬา อัตรา
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ปรับใช้ จากข้ อสังเกตของณัฐยา อัศวพงษ์ อนันต์เกี่ยวกับมรดกของบ่อนเบี ้ยที่เคยเฟื่ องฟูช่วงพ.ศ 2367-2460 และเมื่อพ้ นยุคสมัย
ของบ่อนเบี ้ยไปแล้ วแต่ก็ยงั มีมรดกที่สืบเนื่องจากยุคสมัยของบ่อนเบี ้ยไว้ ในสังคมไทย เช่นมหรสพนาฏกรรมต่างๆ ภาษาอย่าง “แจง
สี่เบี ้ย” หรือ “แทงกัก๊ ” รวมถึงการลักลอบเล่นพนันตามบ้ านพักส่วนตัว (ณัฐยา 2548: 157-158)
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ต่อรองเหล่านี ้จะถูกแฟนบอลนํามาช่วยทํานายความน่าจะเป็ นของการแข่งขันว่ามีแนวโน้ มจะเป็ นไป
ในทางใดโดยไม่จําเป็ นต้ องเป็ นไปเพื่อการเล่นพนันฟุตบอลเลย โดยเฉพาะการดูที่ว่าสโมสรโปรดของ
พวกเขาถูกประเมินไว้ ว่ าอย่างไร และมักจะแสดงความไม่พอใจเสมอเมื่อมีการออกอัตราต่อรองให้
สโมสรที่พวกเขาเชียร์ เป็ นรองมากเกินกว่าที่พวกเขารู้สึก
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าการพนันฟุตบอลเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฟุตบอลไทย
อย่างแยกออกจากกันได้ ยาก รวมถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการรับรู้เรื่ องการเล่นพนัน แฟนบอลท่าเรื อ
อายุ 55 ปี คนหนึง่ บอกกับผู้วิจยั ว่าเขาเคยเล่นการพนันฟุตบอลจนเป็ นหนี ้สินจํานวนมากเมื่อประมาณ
20 ปี ก่อน ปั จจุบนั เขาเลิกเล่นพนันอย่างเด็ดขาดแล้ วแต่ก็ยงั คอยดูขา่ วเกี่ยวกับอัตราต่อรองอยู่เพื่อช่วย
วิเคราะห์แนวโน้ มของการแข่งขันที่เขาจะดู
อาจกล่าวได้ ว่าความรู้ และทักษะในการอ่านอัตราต่อรองพนันฟุตบอลดังกล่าวเป็ นมรดกของ
การพนันที่ตกทอดอยูใ่ นกลุม่ แฟนบอลชาวไทย ในด้ านหนึ่งมันแสดงให้ เห็นว่าการพนันฟุตบอลลงหลัก
ปั กฐานอยูใ่ นวัฒนธรรมฟุตบอลไทยอย่างแน่นหนา แต่พร้ อมๆกันนัน้ ในอีกด้ านหนึ่งมันก็อาจแสดงให้
เห็นถึงการใช้ ประโยชน์จากวงการพนันโดยผู้ที่ไม่เล่นพนันฟุตบอลได้ ด้วย

7.5 สรุป
การเกิดขึ ้นมาของความนิยมในฟุตบอลไทยส่งผลต่อกิจกรรมรอบข้ างจํานวนมาก เช่นธุรกิจที่
เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับฟุตบอล การเป็ นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจแบบใหม่ของผู้คน รวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวพันโดยอ้ อมอย่างการพนัน งานวิจยั นี ้มองว่าการพนันเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ โภคฟุตบอล และ
การศึกษาแฟนบอลซึ่งบริ โภคฟุตบอลอย่างเอาจริ งเอาจังนัน้ จะแสดงถึงลักษณะการบริ โภคได้ อย่าง
ชัดเจน ดังนันแล้
้ ว เพื่อที่จะทําความเข้ าใจการพนัน งานวิจยั นี ้จะเริ่มจากการศึกษาการบริ โภคของแฟน
บอลไทยเพื่อทําความเข้ าใจ “สนาม” หรื อตรรกะเฉพาะตัวของการบริ โภคฟุตบอลไทย จากนันจึ
้ งจะ
พิจารณาว่าการพนันมีตําแหน่งแห่งที่อย่างไรในสนามแห่งการบริโภคฟุตบอลนัน้
โครงการนี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ศึกษาแบบหลายพื ้นที่ (multi-site
ethnography) เก็บข้ อมูลในช่วงฤดูกาลแข่งขัน 2558 จากแฟนบอลบริ เวณกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
โดยมุง่ เน้ นไปที่กลุม่ ประชากรหลักของแฟนบอลไทยคือชายโสด อายุประมาณ 18-35 ปี เป็ นหลัก
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ในส่วนนี ้จะเป็ นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั

7.5.1 อภิปรายผลการศึกษา
ในฐานะที่การพนันเป็ นการบริ โภคฟุตบอลรูปแบบหนึ่ง การทําความเข้ าใจตําแหน่งแห่งที่ของ
การพนันในวัฒนธรรมการบริโภคฟุตบอลจึงต้ องเริ่ มจากการทําความเข้ าใจสนามหรื อตรรกะเฉพาะตัว
ของการบริ โภคเสียก่อน ดังนันแล้
้ วส่วนอภิปรายผลการวิจยั นี ้จะประกอบไปด้ วยสองส่วนหลักๆ ส่วน
แรกคือการพิจารณาสนามของการบริ โ ภคฟุตบอลไทย และส่วนที่สองคือการพิจารณาตําแหน่งแห่งที่
ของการพนันในสนามของการบริโภคฟุตบอลไทย
“สนาม” ของการบริโภคฟุตบอลไทย
นับตังแต่
้ ที่วัฒนธรรมฟุตบอลต่างประเทศเริ่ มเข้ ามาลงหลักปั กฐานในสังคมไทยตังแต่
้ พ.ศ.
2509 เป็ นต้ นมา สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการแพร่ กระจายความนิยมของฟุตบอล โดยเฉพาะ
ความนิยมติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ทําให้ การ
บริ โภคฟุตบอลในสังคมไทยวางอยู่บนฐานของการ “ดู” เป็ นหลักมาตลอด แต่ในช่วงทศวรรษ 2550
ความนิยมในฟุตบอลสโมสรไทยเริ่มเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ เกิดการบริ โภค
ฟุตบอลในลักษณะใหม่ๆขึ ้นมา
ผลการศึกษาการบริ โภคฟุตบอลของแฟนบอลไทยในงานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่า นอกจากการ
บริโภคฟุตบอลผ่านการดูแล้ ว การบริ โภคฟุตบอลไทยยังประกอบไปด้ วยวิถีการบริ โภคในลักษณะอื่นๆ
อีกหลายลักษณะ เช่นการบริ โภคฟุตบอลในฐานะตัวแทนของท้ องถิ่น , ในฐานะชุมชนรูปแบบใหม่, ใน
ฐานะพื ้นที่ของผู้ชาย, หรื อในฐานะพื ้นที่แสดงออก การบริ โภคในรูปแบบต่างๆเหล่านี ้เกิดขึ ้นมาภายใต้
ลักษณะเฉพาะของฟุตบอลไทยที่มีบริบทเชื่อมโยงกับแฟนบอล อย่างเช่นการเป็ นสโมสรประจําถิ่น การ
พบปะกันที่สนามแข่งขันซึง่ ทําให้ เกิดพื ้นที่ทางสังคมได้ ง่ายขึ ้น ไปจนถึงการเติบโตขึ ้นมาในยุคสมัยของ
สื่อใหม่ที่ผ้ ใู ช้ งานมีอํานาจในการผลิตมากขึ ้น
ลักษณะการบริ โภคเช่นนีเ้ ป็ นเสมื อนอุปทานที่ ตอบสนองต่ออุปสงค์ทางสัง คมของผู้คนใน
สังคมไทยปั จจุบนั โดยเฉพาะประชากรกลุ่มหลักที่บริ โภคฟุตบอลไทยคือผู้ชาย-ชนชันกลางระดั
้
บล่างวัยทํางาน ภายใต้ สภาพสังคมปั จจุบนั อาจเรี ยกได้ วา่ คนกลุม่ นี ้กําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติอตั ลักษณ์ ทัง้
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จากชีวิตทางการงานที่เปลี่ยนไปเป็ นการทํางานในระบบอุตสาหกรรมมากขึ ้น ความสัมพันธ์แบบชุมชน
เชิงจารี ตลดลง มีการเดินทางย้ ายถิ่นมากขึน้ ความผูกโยงกับรากเหง้ าเดิมคลายลง ไปจนถึงการถูก
เบียดขับจากการเติบโตขึ ้นของผู้หญิ ง พวกเขาจึงต้ องการพืน้ ที่ทางสังคมใหม่ๆสําหรับแสดงตนเพื่อ
บรรเทาวิกฤติอตั ลักษณ์นี ้ ซึง่ หนึง่ ในพื ้นที่นนก็
ั ้ คือการเป็ นแฟนบอลไทย
ในแง่ ห นึ่ง การบริ โ ภคฟุต บอลไทยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปฏิ บัติก ารของผู้ค นภายใต้ บ ริ บ ททาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในสังคมไทยปั จจุบนั ในยุคที่การใช้ เวลาว่างเป็ นเสมือนอีกหนึ่ง
กิจกรรมภาคบังคับนอกเหนือจากการทํางาน อุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆกําลังเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ ว
และกีฬาก็เป็ นหนึง่ ในนัน้ แม้ ในด้ านหนึง่ พวกเขาจะมีสถานะเป็ นลูกค้ าของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม แต่
ในอีกด้ านหนึง่ มันก็เป็ นพื ้นที่ซึ่งผู้คนฉวย-ใช้ เป็ นพื ้นที่ทางสังคมในการแสดงออกซึ่งตัวตนทังที
้ ่เขาเป็ น
และต้ องการจะเป็ น
หากพิจารณาแฟนบอลไทยในฐานะผู้กระทําการ จะเห็นได้ ว่าพวกเขาบรรทุกเอา “จริ ต” และ
“ทุน”ที่ตนเองมีเข้ ามาสร้ างปฏิบตั ิการต่างๆในการเป็ นแฟนบอลไทย ไม่ว่าจะเป็ นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ความเป็ นชาย เครื อข่ายสังคม ไปจนถึงศักยภาพในการใช้ สื่อ ในแง่นี ้การเกิดขึ ้นมาของความนิยมใน
ฟุตบอลไทยและลักษณะการบริ โ ภคดัง ที่ ก ล่าวมานัน้ จึง กํ า ลัง ทํ าให้ เกิ ด “สนาม” ของการบริ โภค
ฟุตบอลแบบใหม่ๆขึน้ มา เป็ นการบริ โภคฟุตบอลที่ไม่ได้ วางอยู่บนฐานของการดูเพียงส่วนเดียว แต่
เกี่ยวโยงอยู่กับบริ บทรอบตัวของผู้บริ โภคมากขึ ้น ดังนันแล้
้ วสนามแห่งการบริ โภคฟุตบอลไทยที่กําลัง
เกิ ด ขึน้ มาจึง มี ลักษณะต่า งไปจากการบริ โ ภคฟุต บอลต่า งประเทศในยุค ก่ อ นหน้ า การพิ จ ารณา
ตําแหน่งแห่งที่ของการพนันจึงควรพิจารณาภายใต้ กรอบคิดที่ตา่ งออกไปด้ วย

การพนันในสนามของการบริโภคฟุตบอลไทย
ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลของแฟนบอลไทยจากงานวิจยั นี ้พบว่า สนามแข่งขัน
ฟุตบอลไทยที่แฟนบอลไปกันเป็ นประจําทุกสุดสัปดาห์นนไม่
ั ้ ได้ เป็ นพื ้นที่ของการพนัน มีแฟนบอลส่วน
น้ อยเท่านันที
้ ่เล่นการพนันฟุตบอล และยิ่งเป็ นการพนันฟุตบอลไทยก็จะยิ่งเป็ นส่วนน้ อยลงไปอีก โดย
แฟนบอลที่เล่นพนันฟุตบอลไทยมักจะเป็ นกลุ่มที่เล่นพนันฟุตบอลต่างประเทศอยู่ก่อนแล้ วและเล่น
ผ่านเว็บไซต์รับพนันออนไลน์ เหตุผลที่ทําให้ แฟนบอลส่วนมากไม่เล่นพนันฟุตบอลไทยมาจากที่พวก
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เขาเชื่อว่าถ้ าหากมีการเล่นพนันแล้ วจะส่งผลเสียต่อวงการฟุตบอลไทยที่พวกเขาสนับสนุนอยู่ กิจกรรม
ที่แฟนบอลทําไม่เ อือ้ ต่อการเล่นพนัน รวมถึงความรู้ สึกไม่ไว้ วางใจในการทําหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ
แข่งขัน ในแง่นี ้ สรุปเบื ้องต้ นได้ ว่าแฟนบอลไทยไม่ได้ เป็ นกลุ่มเดียวกันกับ นักพนันฟุตบอลไปทังหมด
้
และการพนันไม่ได้ เป็ นกิจกรรมหลักในสนามแห่งการบริโภคฟุตบอลไทย
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนขึ ้นผ่านการเล่นพนันของแฟนบอลไทยซึ่งไม่ได้
เป็ นไปตามตรรกะของการพนันที่ม่งุ หาอรรถประโยชน์ทางการเงินจากการเสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย แต่เป็ นไป
ในแง่ของ “การลงทุนทางอารมณ์ ” ที่มุ่งตอบสนองปั จจัยด้ านอื่นมากกว่า อย่างเช่นการลงพนันข้ าง
สโมสรที่ชื่นชอบโดนไม่จําเป็ นต้ องพิจารณาความน่าจะเป็ นมากนัก หรื อการเล่นพนันข้ างเดียวกับกลุ่ม
เพื่อนทังที
้ ่ขดั กับความเห็นของตนเอง
การเลือกพนันโดยไม่เป็ นไปตามอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจนีช้ ี ้ให้ เห็นว่าการพนันทายผล
ฟุตบอลไทยอาจไม่ได้ เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้ มข้ นเหมือนอย่างการพนันฟุตบอลต่างประเทศ
(ในสังคมไทย) แต่เป็ นไปในทางเดียวกับ “การพนันกีฬาพื ้นบ้ าน” ซึ่งมีหน้ าที่ทางสังคมในลักษณะอื่น
นอกอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้ วย
หากพิจ ารณาปรากฏการณ์ ไ ม่พ นันหรื อเลือกพนันอย่างไม่เป็ นไปตามอรรถประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิจดังกล่าวผ่านตรรกะของสนามแห่งการบริ โภคฟุตบอลไทยแล้ ว จะเห็นได้ ว่าวิธีการบริ โภค
ฟุตบอลไทยแบบใหม่ๆได้ เบียดขับการพนันออกไปอยู่ที่อาณาบริ เวณชายขอบของการบริ โภคฟุตบอล
กล่าวคือ มิ ติที่การบริ โภคฟุตบอลเป็ นตัวแทนของท้ องถิ่ น เป็ นชุม ชนแบบใหม่ เป็ นพืน้ ที่ของผู้ชาย
รวมถึงเป็ นการต่อสู้เรื่ องอัตลักษณ์นนถู
ั ้ กให้ ความสําคัญจากแฟนบอลมากกว่าการพนันโดยตัวมันเอง
และการพนันที่มีอยูไ่ ม่มากนันก็
้ เป็ นไปเพื่อเสริมความเข้ มข้ นให้ กบั การบริโภคแบบอื่นที่สําคัญกว่า
หากพิจ ารณาในมิ ติทางประวัติศาสตร์ ภายใต้ ความเปลี่ยนแปลงจากการบริ โภคฟุตบอล
ต่างประเทศด้ วยการดูในยุคก่อนหน้ ามาสู่การบริ โภคฟุตบอลไทยเพื่อตอบสนองอุปสงค์ทางสังคมนัน้
ทําให้ เกิดวิถีการบริ โภคฟุตบอลแบบใหม่ขึ ้นมาในกลุ่มแฟนบอลไทย ซึ่งภายใต้ วิถีการบริ โภคแบบใหม่
นี ้ การพนันถูกลดบทบาทและความสําคัญลงไปเพราะมีการบริ โภคแบบอื่นที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ทาง
สังคมของแฟนบอลได้ มากกว่า

133

ทังหมดนํ
้
ามาสูข่ ้ อเสนอหลักของงานวิจยั นี ้ว่า สําหรับแฟนบอลไทยแล้ ว การพนันฟุตบอลเป็ น
กิจกรรมที่อยู่ชายขอบของการบริ โภค (ทังสํ
้ าหรับคนที่ไม่เล่นพนันและเล่นพนัน) เพราะวิถีการบริ โภค
ฟุตบอลของแฟนบอลไทยนันเป็
้ นไปในทางที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ทางสังคมแบบอื่นมากกว่า
ข้ อเสนอดังกล่าวไม่ได้ หมายความว่าการเติบโตขึ ้นของความนิยมในฟุตบอลไทยจะทําให้ การ
พนันทายผลฟุตบอลหายไปจากสังคมไทยโดยสิ ้นเชิง เพราะในอีกแง่หนึ่งอุตสาหกรรมพนันฟุตบอล
รวมถึงนักพนันก็ยังคงมีอยู่และมีการปรับตัวที่สนองต่อการเพิ่มขึ ้นมาของจํานวนการแข่งขันที่ได้ รับ
ความสนใจจากผู้ชมด้ วย (ดังที่จะเห็นได้ จากการปรากฏขึ ้นมาของอัตราต่อรองฟุตบอลไทยและการ
ประชาสัม พันธ์ เ ว็บไซต์พ นันฟุตบอลที่ ขยายอาณาเขตในโลกออนไลน์ ม ากขึน้ เรื่ อ ยๆ) เพี ยงแต่ว่า
ลักษณะการบริ โภคฟุตบอลที่ หลากหลายขึน้ จะทําให้ การพนันเป็ นหนึ่ง ในตัวเลือกจํ านวนมากของ
วิธีการบริโภคฟุตบอล และปรากฏการณ์ที่การพนันถูกเบียดขับให้ อยู่ที่ชายขอบของการบริ โภคฟุตบอล
ก็อาจทําให้ เริ่มมีเส้ นแบ่งระหว่างการเป็ น “แฟนบอล” กับ “นักพนัน” มากขึ ้นด้ วย
ในอีกส่วนหนึ่ง ข้ อเสนอของงานวิจยั นี ้ก็ไม่ได้ ต้องการที่จะชี ้ไปในทางที่ว่าแฟนฟุตบอลไทยไม่
พนัน ขณะที่แฟนฟุตบอลต่างประเทศเล่นพนัน เพราะถึงที่สดุ แล้ วมิติตา่ งๆของการบริ โภคเหล่านี ้ก็อาจ
เกิ ดได้ ทงั ้ กับฟุตบอลไทยและฟุตบอลต่างประเทศ (เช่นแฟนฟุตบอลต่างประเทศที่ ชื่นชอบสโมสร
ฟุตบอลใดมากจนนิยามตนเองอย่างยึดโยงเข้ ากับสโมสรแห่งนันอย่
้ างเข้ มข้ น หรื อการรวมตัวกันเป็ น
กลุ่มแฟนคลับฟุตบอลต่างประเทศที่มีกิจกรรมร่วมกันเป็ นประจํา) แต่ความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี ้
อยู่ที่ความเข้ มข้ นของการบริ โภคในแต่ละมิติ ซึ่ง ฟุตบอลไทยที่เต็มไปด้ วยบริ บทอันเกี่ ยวโยงอยู่ กับ
ชีวิตประจําวันของแฟนบอลโดยตรงนันมี
้ โอกาสทําให้ เกิดการบริโภคที่เข้ มข้ นกว่าได้

7.5.2 ข้ อจากัดของการวิจัย
ข้ อจํากัดที่สําคัญของงานวิจยั นี ้มีอยู่ว่า กลุ่มคนที่เป็ นประชากรหลักของงานวิจยั นี ้คือ “แฟน
บอลไทย” ในความหมายที่ หมายถึง ผู้ที่ติดตามชมการแข่ง ขันฟุตบอลไทยที่ สนามเป็ นประจํ า ผล
การศึกษานี ้จึงอาจไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ชมฟุตบอลไทยที่นิยม “ดู” การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยทาง
โทรทัศน์ (ซึง่ มีแนวโน้ มจะเพิ่มจํานวนขึ ้นอีกมาก) เพราะองค์ประกอบสําคัญของการไปที่สนามฟุตบอล
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คือการได้ เข้ าร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่แฟนบอลมีตอ่ กัน ขณะที่การดูก ารถ่ายทอดสดเป็ นกิจกรรมที่
เป็ นไปโดยส่วนตัวมากกว่า จึงต้ องการกรอบการพิจารณาในลักษณะที่ตา่ งออกไป
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8
ฟุตบอล วัยรุ่ น การพนัน และวัฒนธรรมความเป็ นชาย
พงศกร สงวนศักดิ์
8.1 บทนา
8.1.1 ประเด็นปั ญหาของการศึกษาวิจัย
ฟุตบอลเริ่ มเข้ าสู่สงั คมไทยครัง้ แรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยการนําเข้ าของชนชันนํ
้ าสยามใน
ขณะนัน้ การสนับสนุนให้ ชาวสยามเล่นฟุตบอลอย่างจริ งจังเริ่ มขึน้ ในช่วง พ.ศ.2444 โดยกรม
ศึกษาธิการได้ จดั การแข่งขันแบบแพ้ คดั ออกเพื่อชิงชัยกันระหว่างโรงเรี ยนชันนํ
้ าในจังหวัดกรุ งเทพฯ
และธนบุรี การเล่นกีฬาฟุตบอลกลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่รัฐใช้ สร้ างพฤติกรรมที่ศิวิไลซ์ให้ แก่พลเมือง
ของรัฐชาติไทย ผ่านบรรดาโรงเรี ยนชันนํ
้ าก่อนในขันแรก
้
เนื่องจากชนชันนํ
้ าสยามที่ได้ ไปศึกษาหรื อได้
ไปดูการศึกษาที่องั กฤษ ต่างเห็นว่า “โรงเรี ยน” เป็ นพื ้นที่ในการปลูกฝั งบุคลิกภาพให้ มีระเบียบวินยั ฝึ ก
ความกล้ า ความเป็ นชาย และการเคารพกฎ แต่ความคาดหวังดังกล่าวก็ยงั ไม่ได้ สําเร็ จลุล่วงในวงกว้ าง
เมื่อมีข้อมูลปรากฏชัดเจนว่า ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2444 ถึง 2453 โรงเรี ยนที่เข้ าร่วมแข่งขันภายใต้ การ
จัดของกรมศึกษาธิการมีไม่ถึง 30 โรงเรี ยนและทัง้ หมดกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกรุ งเทพฯและธนบุรี
(ชาญ 2557: 44-55)
กระทรวงธรรมการหรื อกระทรวงศึกษาธิการเป็ นผู้มีบทบาทอย่างยิ่งในการปลูกฝั ง “วัฒนธรรม
ฟุตบอลในสังคมไทย” ผ่านทาง “ระบบโรงเรี ยน” โดยเป็ นทังผู
้ ้ ริเริ่ มจัดรายการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง
โรงเรี ยน รวมถึงเป็ นผู้กําหนดกติกาหลักของการแข่งขันฟุตบอลในสังคมไทยอีกด้ วย นอกจากนี ้ ใน
พ.ศ.2480 ยังได้ กําหนดหลักสูตรพลศึกษาในระดับมัธยมต้ น โดยกําหนดให้ ฟุตบอลเป็ นหนึ่งในวิชา
บังคับเลือก โดยระบุในหลักสูตรไว้ ว่า “...ให้ หดั กีฬาที่เป็ นพวกคณะ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล และ
เนตบอล...” (เนตรนภา 2545: 40) กล่าวโดยสรุ ป กระทรวงธรรมการหรื อกระทรวงศึกษาธิ การใน
ขณะนัน้ ใช้ “โรงเรี ยน” เป็ นช่องทางหลักในการทําให้ กีฬาฟุตบอลขยายตัวออกไปสู่โรงเรี ยนอื่นๆในวง
กว้ างมากขึ ้น เนื่องจากในช่วงแรก วัฒนธรรมการเล่นฟุตบอลส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงเรี ยนมัธยมขนาด
ใหญ่และอยูใ่ นเขตเมืองเท่านัน้
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กีฬาฟุตบอลเริ่ มเติบโตและขยายตัวออกสู่สงั คมวงกว้ างอย่างเข้ มข้ น เมื่อประเทศไทยเริ่ มใช้
“สื่อ” ในการรายงานความเคลื่อนไหวของฟุตบอลต่างประเทศ เริ่ มจากหนังสือพิมพ์ ก่อนจะพัฒนามา
สู่ “โทรทัศน์” ซึ่งกลายเป็ นความเคลื่อนไหวครัง้ สําคัญที่ทําให้ กีฬาฟุตบอลกลายมาเป็ น “อุตสาหกรรม
ฟุตบอล” ที่เฟื่ องฟูอย่างมากในทุกวันนี ้ การแพร่ภาพออกอากาศการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศใน
สังคมไทยเกิดขึ ้นครัง้ แรกในปี พ.ศ.2509 เป็ นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกระหว่างอังกฤษกับ
เยอรมัน (เนตรนภา 2545: 94) เป็ นครัง้ แรกที่คนในสังคมไทยได้ สมั ผัสกับกีฬาฟุตบอลในรูปแบบใหม่
ต่า งจากที่ เ คยสัม ผัส จากโรงเรี ย นหรื อ หนัง สื อ พิ ม พ์ ที่ เ คยเป็ นมา ทว่ า ความนิ ย มที่ มี ต่อ รายการ
ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันฟุตบอลจากต่างประเทศ และการให้ ความสนใจต่อ ‚ข่าวสาร‛ อันเกี่ยวกับ
เกมกีฬาชนิดนี ้อย่างแพร่ หลายของผู้คนในสังคมไทยนัน้ กล่าวได้ ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญในช่วง
การขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบูโ่ ดยเฉพาะหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก 1994 (พ.ศ 2537) รอบ
สุดท้ ายที่สหรัฐอเมริกา “อุตสาหกรรมฟุตบอลไทย” เติบโตมาโดยตลอดนับแต่นนมาจนถึ
ั้
งปั จจุบนั สิ่งที่
บ่งชี ้ได้ เป็ นอย่างดีอาจดูได้ จากยอดการประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกอังกฤษในไทยที่
เป็ นจํานวนเงินสูงถึง 9,000 ล้ านบาท หรื อกรณีของ “ไทยพรี เมียร์ ลีก” ที่มีจํานวนผู้เข้ าชมในสนาม
(รวม 18 สนาม) ในปี พ.ศ.2556 สูงถึง 1,410,355 คน ในจํานวนนี ้ยังไม่รวมแฟนบอลที่ติดตามชม
เชียร์ อยู่ ‚ทางบ้ าน‛ ผ่านรายการถ่ายทอดสด ซึง่ โดยประมาณไม่นา่ จะตํ่ากว่าเท่าตัวของจํานวนผู้ชมใน
สนาม หรื อราวๆ 1-2 ล้ านคน เป็ นอย่างน้ อย
การเติบโตของ “อุตสาหกรรมฟุตบอล” ในสังคมไทย ทําให้ เกิดกิจกรรมการบริ โภคฟุตบอลที่
หลากหลาย “การเล่นพนันฟุตบอล” คือหนึ่งในกิจกรรมนัน้ การเล่นพนันฟุตบอลในสังคมไทยเกิดขึ น้
ครัง้ แรกเมื่อใด ยังคงไม่มีข้อมูลที่แน่ชดั แต่หากกล่าวถึงความแพร่หลาย อาจกล่าวได้ ว่าเริ่ มตังแต่
้ พ.ศ.
2529 เป็ นต้ นมา เนื่องจาก ปี พ.ศ.2529 เป็ นปี แรกที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกจํานวน
หลายนัด ซึ่งทําให้ การเล่นพนันฟุตบอลในแต่ละนัดมีเพิ่มขึ ้นด้ วย (เนตรนภา 2545) ความนิยมที่มีต่อ
รายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันฟุตบอลจากต่างประเทศ และการให้ ความสนใจต่อ ‚ข่าวสาร‛ อัน
เกี่ยวกับเกมกีฬาชนิดนี ้อย่างแพร่หลายของผู้คนในสังคมไทยนัน้ ทําให้ การเล่นพนันฟุตบอลกลายมา
เป็ น “กิจกรรมยอดนิยม” ในกลุ่มผู้ชายไทยโดยเฉพาะชนชันกลางชาวเมื
้
องตังแต่
้ วยั รุ่นถึงวัยกลางคน
และ “ข่าว” หรื อเรื่ องที่เกี่ ยวกับพนันบอลนัน้ ก็ได้ กลายมาเป็ นประเด็นปั ญหาที่สงั คมให้ ความสนใจ
และกล่าวถึงกันอยู่ทกุ เมือเชื่อวัน ราวๆ 10 กว่าปี ก่อน ความนิยมและเฟื่ องฟูของการเล่นพนันบอลใน
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สังคมไทยเป็ นปรากฏการณ์วัฒนธรรมที่ถูกนักวิชาการและสื่อมวลชนบางส่วนขนานนามกันว่าเป็ น
“การพนันทางอากาศ” ทังนี
้ เ้ นื่องจากทัง้ ผู้เล่นและเจ้ ามือผู้รับแทงจะต้ อง ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น หนังสือพิมพ์กีฬา โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรศัพท์มื อถือ วิทยุ วิทยุ
ติดตามตัว และรวมไปถึงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต เป็ นอุปกรณ์อํานวยความสะดวก หรื อเป็ น
‚คูม่ ือ‛ การเล่นเกมพนันชนิดนี ้ (วสันต์ 2557)
พนัน บอลอาจเป็ นเรื่ อ งที่ ผิ ด กฎหมาย แต่ ดูเ หมื อ นว่ า ทัง้ ‚การเล่ น ” และพู ด ถึ ง มั น ใน
ชีวิตประจําวันของผู้คนจะไม่ใช่เรื่ องที่ผิดปกติแต่อย่างใด และปั จจุบนั เครื อข่ายของวงการพนันบอลใน
สัง คมไทยนัน้ น่าจะแพร่ กระจายออกไปโดยทั่ว ทัง้ รู ปแบบการเล่นพนันชนิดนี ก้ ็น่าจะหลากหลาย
ซับซ้ อนมากขึ ้นด้ วย ส่วนหนึ่งเนื่องจากการที่ในสายตาของรัฐการพนันชนิดนี ้ยัง “ผิดกฎหมาย” (แม้
ข่าวลือจะหนาหูวา่ เจ้ าหน้ าที่รัฐนัน่ เองที่เกี่ยวข้ องพัวพันกับการพนันชนิดนี ้อย่างสําคัญ) ทังเจ้
้ ามือหรื อ
ผู้ประกอบกิจการการพนัน (หากจะเรี ยกให้ ถกู ต้ องตรงตามความหมาย) และผู้เล่น จําต้ องสรรหากลวิธี
ต่างๆ ในการเล่นพนัน ที่จะสามารถหลีกเลี่ยงการจับกุมซึ่งหน้ าหรื อสืบสวนตรวจสอบจากเจ้ าหน้ าที่รัฐ
และพนันบอลในฐานะที่เป็ นกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบหนึ่ง กล่าวอย่างถึงที่สดุ ได้ กลายมาเป็ นส่วน
หนึ่ ง ในชี วิ ต สมัย ใหม่ ข องผู้ค นในสัง คมไทยอย่ า งซับ ซ้ อ นแนบแน่ น ควบคู่ไ ปกับ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมสื่ อ (media industry) การแพร่ กระจายและความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ข่าวสาร
โดยเฉพาะการขยายตัวของธุรกิจเคเบิลทีวีและการใช้ จานรับสัญญาณดาวเทียม รวมจนไปถึงการที่
ระบบเศรษฐกิจและสังคมการเมืองไทยที่ผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง ยูโร 2012 กับปรากฏการณ์จอดํา (ของช่องฟรี ทีวีที่ออกอากาศผ่านดาวเทียมทาง
True Visions)” ที่ถือเป็ นตัวอย่างของความขัดแย้ งรุนแรงระหว่างธุรกิจสื่อ หรื อการเติบโตของรายการ
การแข่งขันฟุตบอลอาชีพ “ไทยลีก” ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา ที่สะท้ อนความนิยมในรายการการแข่งขัน
ฟุตบอล และการที่ “ฟุตบอล” ในสังคมไทยกํ าลังจะกลายมาเป็ นอุตสาหกรรมกี ฬาอย่างเต็ มตัวใน
สัง คมไทย เหล่ า นี น้ ่ า จะเป็ นตัว อย่ า งเชิ ง รู ป ธรรมที่ ต อกยํ า้ ความสํ า คัญ ของกี ฬ าฟุ ต บอล (จาก
ต่างประเทศ) ในฐานะที่เป็ น “สินค้ า” ยอดนิยมในสังคมไทย ทังนี
้ ย้ ังไม่ต้องกล่าวถึงการเติบโตของ
ธุรกิจ สื่อสิ่ งพิม พ์ จนไปถึงการให้ บริ การขาย “ข่าว” เรื่ องราวเกี่ ยวกับแวดวงกี ฬ าฟุ ตบอล ผ่านทาง
รายการทีวี โทรศัพท์มือถือ หรื อเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ที่ขยายตัวควบคูไ่ ปกับความสนใจของผู้บริ โภค
ข่าวสารเกี่ยวกับเกมการแข่งขัน (และการพนัน) ฟุตบอลต่างประเทศ (วสันต์ 2557)
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ปั จจุบนั การเป็ นนักพนันและหรื อแฟนบอล จึงไม่เพียงต้ องอาศัยทักษะความสามารถในการ
วิเคราะห์จดั การกับ ‚ข่าวสาร‛ มากมายมหาศาลที่ถกู ส่งผ่านมาทางสื่อสมัยใหม่ในแต่ละวัน ทว่าการ
ได้ ร่ วมแชร์ ประสบการณ์สงั คมต่างๆ ไปกับกลุ่มเพื่อนในเครื อข่ายชุมชนแฟนบอล นักพนันบอล (ทัง้
แบบ ออนไลน์และออฟไลน์) นอกจากจะเป็ นกิจกรรมการลงทุนที่ท้าทาย ยังมีความหมายทางสั งคม
อย่าง ยิ่งยวดกับการได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของ ‚ชุมชนแฟนบอล‛ ดูเหมือนว่าในสังคมไทยยุคปั จจุบนั
การดําเนินชีวิตของผู้คนมีแนวโน้ มที่จะถูกกระบวนการเชิงสถาบันต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจสื่อ หล่อหลอมให้ กลายเป็ นปั จเจกชนที่ดูเหมือนจะไร้ สติ ไร้ อํานาจที่จะจัดการชี วิตตนเองมาก
ยิ่งขึ ้น ทว่าใน ระดับชีวิตประจําวัน การเล่นพนันบอลและวัฒนธรรมแฟนบอลนี่เอง ที่น่าจะกลายเป็ น
พื ้นที่ทางสังคม เป็ น ‚ประชาสังคมใหม่‛ ของผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชาย ที่พยายามจัดการกับอํานาจที่
ตัวเองถูกรื อ้ ถอนออกไป พยายามที่จะกําหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเองขึ ้นใหม่ (วสันต์ 2557)
งานศึกษาวิจยั นี ้เสนอว่า การศึกษาปรากฏการณ์พนันบอลและวัฒนธรรมแฟนบอล ในแง่ที่
เป็ น ‚ปฏิบตั ิการทางสังคม‛ (Social Practice) แบบหนึ่ง ในกลุ่มวัยรุ่ นในสังคมไทยยุคปั จจุบนั
นอกจากจะช่วยสร้ างความเข้ าใจในวิถีการดําเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยที่ลึกซึ ้งและถ่องแท้ มากขึ ้น ยังอาจ
ช่วยชี ใ้ ห้ เ ห็นถึง กระบวนการต่างๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องไปกับการที่ วัยรุ่ นจํ านวนไม่น้อย ที่ เดิม มี ความนิยม
ชมชอบในกีฬาฟุตบอลเป็ นทุนเดิมหรื อเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มวัฒนธรรมแฟนบอล (ซึ่งส่วนใหญ่อาศัย
ใช้ ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น เมืองเชียงใหม่ และกรุ งเทพฯ) หันหน้ าหรื อปฏิเสธที่จะเข้ าสู่แวดวงการ
พนัน หรื อได้ ใช้ ชีวิตเกี่ ยวข้ องพัวพันไปกับ การเล่นพนันและการบริ โภคสื่อ สินค้ าจากอุตสาหกรรม
ฟุตบอลอย่างไร ยังอาจช่วยค้ นหา ‚คําตอบ‛ ในแง่มมุ ใหม่ๆ ต่อความเข้ าใจเกี่ยวกับ ‚วัฒนธรรมแฟน
บอล‛ (ทังการเล่
้
นพนันและการบริ โภค) ที่ปัจจุบนั กลายเป็ นกระแสสังคมที่แพร่ระบาดอย่างกว้ างขวาง
ในกลุม่ วัยรุ่นวัยเรี ยนในสังคมไทยยุคเสรี นิยมใหม่ ทังนี
้ ้โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษา
แบบแผนการใช้ เวลาและการบริโภคสื่อ ที่เกี่ยวข้ องพัวพันไปกับวัฒนธรรมแฟนบอลของกลุ่มแฟนบอล
วัยรุ่ นที่ยงั ศึกษาเล่าเรี ยนในสถานศึกษา (อายุระหว่าง 15 - 21 ปี ) ในสังคมเมืองเชียงใหม่ 2. เพื่อ
ศึกษาทําความเข้ าใจวิถีการดําเนินชีวิต ภูมิหลังของครอบครัว รูปแบบและแบบแผนการเล่นพนัน และ
การบริโภคสื่อ/สินค้ า (อุตสาหกรรมฟุตบอล) ในกลุ่มวัยรุ่นว่ามีส่วนสัมพันธ์ไปกับการประกอบสร้ างอัต
ลักษณ์ ‚ความเป็ นชาย‛ และวิถีการดําเนินชีวิตของพวกเขาในสังคมเมืองสมัยใหม่อย่างไร
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กรอบคิดและแนวทางการศึกษาวิจัย
การศึก ษาวิ จัย นี ้ มองว่ า การพนัน และการบริ โ ภคสื่ อ /สิ น ค้ า ของ อุต สาหกรรมฟุต บอ ล
นอกจากจะเป็ นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมวัยรุ่ น ยังกลายเป็ นปรากฏการณ์ วัฒนธรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ชีวิตประจําวันของแฟนบอลไทย โดยเฉพาะกลุม่ วัยรุ่นวัยเรี ยน (อายุระหว่าง 15 - 21 ปี ) ที่ใช้ ชีวิตอยู่ใน
สังคมที่เต็มไปด้ วยการไหลเวียนของข่าวสาร (Mediated Society) เทคโนโลยีการสื่ อสารสมัยใหม่
กล่าวคือการพนันและวัฒนธรรมแฟนบอลไทย นอกจากถือเป็ นกิจกรรมทางสังคมที่ยงั คงเกี่ยวพันไป
กับเรื่ องที่ผิดกฎหมาย (คือกลุ่มที่เล่นพนันบอล) ยังถือเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สงั เกตพบ
เห็นได้ ทัง้ ในสนามแข่ง ขันเกมฟุตบอลและในพื น้ ที่ สาธารณะ โดยเฉพาะ ผับ บาร์ ยามคํ่าคืน ช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์ (ซึ่งเป็ นตารางเวลาปกติของเกมการแข่งขันฟุตบอล) ในบริ บทของสังคมไทย การ
เล่นพนันและวัฒนธรรมแฟนบอล นอกจากจะเกี่ ยวข้ อง พัวพันไปกับธุ รกิ จ สื่อสิ่ง พิม พ์ รายการที วี
เคเบิลทีวี และการบริ โภคใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ยังได้ พฒ
ั นา รู ปแบบที่แตกต่างหลากหลายออกไปตาม
สถานที่และกลุม่ คนที่แตกต่างกัน
วัยรุ่น หรื อ ‚ช่วงวัยรุ่น‛ โดยทัว่ ไปหมายถึง การเติบโต กําลังจะก้ าวผ่าน หรื อสภาวะที่ ‚ยังไม่
บรรลุ หรื อไม่สําเร็ จ‛ วัยรุ่นหรื อวัยหนุ่มสาวจึงถูกมองว่าคือช่วงเวลาเตรี ยมการสําหรับการกลายเป็ น
“ผู้ใหญ่” เป็ นช่วงเวลา ‚หัวเลี ้ยวหัวต่อ‛ ที่เต็มไปด้ วยความไม่แน่นอน ทังทางด้
้
านการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายและการเปลี่ยนผ่านสถานภาพทางสังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านเข้ าสู่ภาวะสมัยใหม่ที่
มีต่อวัยรุ่ นคนหนุ่มสาวในสัง คมนัน้ เชื่ อกันว่ามี ส่วนอย่างสํ าคัญต่อการสร้ างแรงกดดันต่อ “วัยรุ่ น ”
โดยเฉพาะการที่พวกเขาต้ องเผชิญกับสภาวะ ‚วิกฤติอตั ลักษณ์ ‛ (Identity Crises) เนื่องจากการ
พัฒนาไปสู่สภาวะสมัยใหม่นนั ้ ส่งผลอย่างสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ าง กระบวนการขัด
เกลาทางสั ง คม และ จารี ต พิ ธี ก รรม หรื อกระบวนการขั น้ ตอนต่ า งๆ ที่ (เคย) ‚ทํ า หน้ าที่ ‛
ประคับ ประคองการเปลี่ ย นผ่า น จาก วัย รุ่ น ไปสู่วัย ผู้ใ หญ่ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึน้ ในสถาบัน
ครอบครั ว ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ การแพร่ กระจายของบริ โภคนิยม ระบบการศึกษาที่ เน้ นการ
แก่งแย่งแข่งขันในสังคมสมัยใหม่ จึงมักนําไปสู่การก่อตัวขึ ้นของปรากฏการณ์สงั คมอื่นๆ ตามมาใน
ชีวิตวัยรุ่น เช่น วัฒนธรรมต่อต้ าน วัฒนธรรมย่อย และวัฒนธรรมสมัยนิยม งานศึกษาวิจยั นี ้เสนอว่า
การศึกษาชีวิตวัยรุ่ นในสังคมไทยยุคปั จจุบนั ควรวางอยู่บนฐานคิดที่มองว่า 1. ชีวิตวัฒนธรรมของ
วัยรุ่นนันดํ
้ าเนินไปในบริบทของการปะทะประสานระหว่าง วัฒนธรรมท้ องถิ่นกับระบบทุนนิยมโลก เช่น
141

วัฒนธรรมแฟนบอลในสังคมไทย วัฒนธรรมแฟนคลับเพลงเกาหลี K-Pop 2. วัฒนธรรมวัยรุ่นมักแสดง
ถึง การผสมผสานรูปแบบทางวัฒนธรรมตามจารี ตไปสู่ ปฏิบตั ิการ และ ‚แนวต่างๆ‛ (Style) หรื อการ
หยิบยืมฉวยใช้ ทรัพยากรวัฒนธรรมของตน (ในท้ องถิ่น) เพื่อสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมจารี ตใหม่ๆ ขึ ้นมา
ของวัยรุ่ น (ในกรณีนี ้วัฒนธรรมแฟนบอลไทยพรี เมียร์ ลีกของ วัยรุ่ น ดูจะเป็ นตัวอย่างปรากฏการณ์ที่
เด่นชัดมาก) และ 3. ความเป็ นไปได้ ตา่ งๆ ในการสร้ างสรรค์ชีวิต วัฒนธรรมของวัยรุ่นไทย ในสภาวะ
ข้ ามชาตินิยมที่เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่หยิบยื่นให้
อย่างไรก็ตาม ปฏิบตั กิ ารทางวัฒนธรรมของวัยรุ่น คือปรากฏการณ์ที่จําต้ องพิจารณาทําความ
เข้ าใจในบริ บทของท้ องถิ่น แม้ ว่าบรรดาวัยรุ่ นจะได้ รับแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ จากสื่อ
สินค้ า ข่าวสารและชีวิตวัฒนธรรม ความบันเทิง ที่ส่งผ่านมาอย่างรวดเร็ วและเข้ มข้ นจากช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารต่างๆ ในโลกปั จจุบนั
8.1.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
เมื่อกล่าวถึงการเล่นพนันบอลของเยาวชน คําอธิบายที่มีต่อเรื่ องดังกล่าวมักเป็ นไปในทางที่
เห็นว่า “เยาวชนคือเหยื่อ” อยู่เสมอ ซึ่งแฝงด้ วยความหมายของ “ความไม่ร้ ูเท่าทัน” “โดนชักจูงได้ ง่าย”
และสุด ท้ า ยเยาวชนก็ จ ะตกเป็ นทาสของการพนัน และหมดอนาคตในที่ สุด คํ า อธิ บ ายดัง กล่า ว
กลายเป็ นคําอธิบายหลักในเรื่ องการเล่นพนันบอลของเยาวชนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ผู้ศกึ ษาเห็น
ว่าเรื่ องเล่ากระแสหลักดังกล่าวยังไม่สามารถอธิบายเรื่ องการเล่นพนันบอลของเยาวชนได้ ลึกซึ ้งและ
รอบด้ านเพียงพอ ผู้ศึกษาจึงพยายามจะทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ “ความเป็ นวัยรุ่ น ”
และ “การพนัน” เพื่อเพิ่มมุมมองในการศึกษาวิจยั ในประเด็นดังกล่าวต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับ “ความเป็ นวัยรุ่น”
วัยรุ่ น เยาวชน คนหนุ่ม สาว คื อคํา ที่ ใช้ สลับ กันไปมา ในแวดวงการศึก ษาวัยรุ่ น ขอบเขต
ความหมายของคําว่า วัยรุ่น เยาวชน หรื อคนหนุ่มสาว มักกําหนดขึ ้นจากเงื่อนไขทางสังคมที่แวดล้ อม
มากกว่า อายุขยั ทางชีววิทยา อย่างไรก็ตาม คําว่า วัยแรกรุ่น วัยรุ่น เยาวชน คนหนุ่มสาว ก็ยงั สะท้ อน
ให้ เห็นถึงการใส่ใจต่อเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงของ “ช่วงวัย” หรื อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ
ในช่วงอายุหนึ่งๆ ที่ยงั จะต้ องพิจารณากันไปในบริ บททางสังคม เช่นคําว่า “ยุวชนทหาร” หรื อ “คุณแม่
ยังสาว” คือคําที่มีความหมายเชิงสังคมมากกว่าความหมายทางชีววิทยา อย่างไรก็ตามโดยทัว่ ไปเป็ นที่
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ยอมรับกันว่า คําว่า วัยรุ่ น หรื อ “ช่วงวัยรุ่ น” ในตัวของมันเองหมายถึง การเติบโต กํ าลังจะก้ าวผ่าน
หรื อสภาวะที่ “ยังไม่บรรลุ หรื อสําเร็ จ” ขณะที่คําว่า ผู้ใหญ่ หรื อ การเป็ นผู้ใหญ่ มีนยั หมายถึง “การทํา
สําเร็ จ” หรื อ ความเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ ช่วงวัยรุ่ นหรื อวัยหนุ่มสาว จึงถูกมองว่า คือช่วงเวลาเตรี ยมการ
สําหรับการกลายเป็ นผู้ใหญ่ เป็ นช่วงเวลา “หัวเลี ้ยวหัวต่อ” ที่เต็มไปด้ วยความไม่แน่นอนทังด้
้ านการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายและการเปลี่ยนผ่าน (สถานภาพ) ทางสังคม (วสันต์ 2553: 9-10)
การศึกษาวัยรุ่นในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในยุคแรก (ประมาณ ค.ศ.1950) มักจะมี
ข้ อสรุ ปว่าวัฒนธรรมวัยรุ่ นเป็ นไปในลักษณะต่อต้ านสังคม (ต่อต้ านวัฒนธรรมใหญ่) ต่อมาแนวคิด
ดัง กล่าวเริ่ มถูกวิพากษ์ วิจ ารณ์ ว่ามี ลักษณะด้ านเดียวและไม่เพี ยงพอ จึงเสนอความคิดกันใหม่ว่า
การศึกษาวัฒนธรรมวัยรุ่ นควรให้ ความสําคัญกับการเข้ าใจวัฒนธรรมของตัววัยรุ่ นเอง ซึ่งจําเป็ นต้ อง
อาศัยการทํางานภาคสนามกับกลุ่มวัยรุ่ นเหล่านี ้ และพยายามเข้ าถึงความหมายที่วัยรุ่ นมองตนเอง
และวัฒ นธรรมที่ ต นได้ ส ร้ างหรื อ มี ส่ ว นร่ ว ม ดัง นัน้ จึ ง ควรมองวัย รุ่ น ในฐานะที่ เ ป็ นผู้ก ระทํ า การ
(Agency) ทางวัฒนธรรม มากกว่าที่จะเป็ นผู้รับเอาวัฒ นธรรมมาจากผู้ใหญ่อย่างว่าง่าย (ปิ่ นแก้ ว
2553: 36-41) อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมวัยรุ่ นไม่ได้ เหมือนกันไปหมด ในทุกสังคม การจะทําความ
เข้ าใจวัฒนธรรมวัยรุ่ น จึงต้ องพิจารณาภายใต้ บริ บททังทางสั
้
งคมและทางประวัติศาสตร์ ของสังคม
นันๆ
้ ด้ วย อาจกล่าวได้ ว่า ปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรมของวัยรุ่ นคือปรากฏการณ์ ที่จําต้ องพิจารณาใน
บริ บทของท้ องถิ่น แม้ ว่าบรรดาวัยรุ่ นจะได้ รับแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ จากสื่อ สินค้ า
ข่าวสาร และชี วิ ตวัฒ นธรรม ความบัน เทิง ที่ ส่ง ผ่านมาอย่า งรวดเร็ วและเข้ ม ข้ น จากช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารต่างๆ ในโลกปั จจุบนั (วสันต์ 2553: 20)
การศึก ษาตามแนวทางดัง กล่า ว (มองวัย รุ่ น ในฐานะ “ผู้ก ระทํ า การ”) สอดรั บ กับ ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกราวๆ สองทศวรรษที่ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี การเคลื่อนตัวสู่สภาวะสมัยใหม่ การ
เลื่อนไหลอย่างรวดเร็ วของวัฒนธรรม ตลอดจนการเคลื่อนไหวตื่นตัวของกลุ่มวัยรุ่นในท้ องถิ่นนันๆเอง
้
ทําให้ งานศึกษาวัยรุ่ นในแนวทางที่ มองวัยรุ่ นในฐานะ “ผู้กระทํ าการ” ได้ เผยแพร่ ผลงานอันมี สีสัน
มากมายเกี่ ยวกับชีวิตวัยรุ่ น งานเหล่านีไ้ ด้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการเชื่อมประสาน การหยิบยืม ฉวยใช้
“ทรัพยากรวัฒนธรรม” ทัง้ สื่อ สินค้ า เทคโนโลยีการสื่อสาร วัฒนธรรมเพลง แฟชัน่ สมัยนิ ยมต่างๆ รวม
ไปจนถึง จารี ตประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม ทังของตนเองและของคนอื
้
่น กลายเป็ นประเด็นท้ า
ทายที่ควรมีการศึกษากันต่อไปในแวดวงวัยรุ่นศึกษาก็คือ 1) ชีวิตวัฒนธรรมของวัยรุ่นในบริ บทของการ
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ปะทะประสานระหว่ า งวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น กับ ระบบทุ น นิ ย มโลก 2) การผสมผสานรู ป แบบทาง
วัฒ นธรรมตามจารี ตไปสู่ปฏิ บัติก าร และ “แนวต่า งๆ” (Style) หรื อการหยิ บยื ม ฉวยใช้ ท รั พ ยากร
วัฒนธรรมของตน (ในท้ องถิ่น) เพื่อสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมจารี ตใหม่ๆ ขึ ้นมาของวัยรุ่ น และ 3) ความ
เป็ นไปได้ ตา่ งๆ ในการสร้ างสรรค์ชีวิตวัฒนธรรม (ของวัยรุ่ น) ในสภาวะข้ ามชาตินิยมที่เทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่หยิบยื่นให้
หากลองนํ าแนวทางดัง กล่าวมาเป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่ อง “การเล่นพนันฟุตบอลของ
เยาวชน” สิ่งที่จําเป็ นต้ องทําก็คือ การมองว่า เยาวชนเหล่านี ้เป็ นผู้เลือกเล่นพนันด้ วยตนเอง ไม่ได้ เป็ น
พียงเหยื่อที่ร้ ูเท่าไม่ถึงการณ์เท่านัน้ ดังนัน้ สิ่งที่ควรสืบหาต่อไปก็คือ เหตุใดเยาวชนจึงเลือกเล่นพนัน
ฟุตบอล การเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชนเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับชีวิตวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างไรบ้ าง
ทังนี
้ ้ต้ องพิจารณาอยูใ่ นบริบทของสังคมไทยในยุคปั จจุบนั

แนวคิดเกี่ยวกับ “การพนัน”
การพนันเป็ นกิจกรรมที่อยูค่ กู่ บั ประวัตศิ าสตร์ มนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ดังปรากฏว่าในทาง
โบราณคดีมีการขุดค้ นพบหลักฐานในอิยิปต์ที่บ่งชี ้ว่าการพนันเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นควบคูม่ ากับอารยธรรม
ของมนุษย์ยาวนานก่อนสมัยคริ สตกาลกว่า 4 พันปี อย่างไรก็ตามรู ปแบบและลักษณะทางสังคม
(Social Attribute) ของการพนันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของแต่ละยุคสมัย การทําความ
เข้ าใจการพนันที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็ นประเด็นที่มีการศึกษาในทางสังคมวิทยามาโดยตลอด ตาม
มุมมองของสังคมวิทยาแล้ ว การพนันไม่ได้ ถูกมองว่าเป็ นเรื่ องเลวร้ ายหรื อเป็ นภัยอย่างร้ ายแรงต่อ
ศีล ธรรมแต่อ ย่า งใด แต่ม องว่า การพนัน เป็ นกิ จ กรรมสัน ทนาการอย่า งหนึ่ง โดยเฉพาะในสัง คม
สมัยใหม่ที่มีความตึงเครี ยดสูง ในแง่นี ้การพนันจึงไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ ายในตัวมันเองเสมอไป แต่จะเลวร้ าย
ก็เมื่อมันไปส่งผลร้ ายที่กระทบต่อคนอื่นหรื อสังคมโดยรวม เช่น การขาดความรับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อ
ครอบครัว และต่อสังคม อาจกล่าวได้ วา่ การพนันจะส่งผลร้ ายเมื่อมันไปขัดขวางไม่ให้ สมาชิกในสังคม
ปฏิบตั หิ น้ าที่ไปตามความคาดหวังที่ควรจะเป็ นของสังคม (วสันต์ 2543: 148)
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การศึกษาถึงปั จจัยหรื อเงื่อนไขจูงใจที่ผลักดันให้ มนุษย์เล่นการพนันก็เป็ นประเด็นสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่นกั สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้ ความสําคัญมาโดยตลอด สรุปเป็ นแนวคิดสําคัญๆ
ดังนี ้ (วสันต์ 2543: 149-152)
โรเจอร์ แคอิลลอยส์ (Roger Caillois) นักสังคมวิทยาผู้เชี่ยวชาญการศึกษาด้ านการพนันท่าน
หนึ่งได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า การเล่นเกมส์และการเล่นพนันเป็ นกิจกรรมสําคัญรูปแบบหนึ่งที่จะ “บ่มเพาะ”
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เหตุผล ความฉลาดหลักแหลม การรู้ จักคิด
คํานวณ และการแข่งขัน นอกจากนี ้ การพนันมักจะต้ องมีเรื่ อง “โชค” เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย เช่น หวย ไพ่
เป็ นต้ น แต่บางประเภทก็ใช้ ทกั ษะความชํานาญเป็ นหลัก เช่น พนันบอล แทงม้ า เป็ นต้ น
ในแนวทางที่ ต่างออกไป อี .ซี .เดเวอร์ รุกซ์ (E.C.Deveureux) ใช้ แนวคิดแบบโครงสร้ างการ
หน้ าที่นิยมอธิบายว่า การพนันมี “หน้ าที่” ลดความตึงเครี ยดที่เป็ นอยู่ในระบบสังคม โดยเฉพาะสังคม
สมัยใหม่ (Bureaucracy) ที่สมาชิกถูกควบคุมสูงและไม่มีอิสระในตัวเอง
ในขณะที่ โรเบิร์ต เมอร์ ตนั (Robert K.Merton) ใช้ แนวคิดภาวะไร้ บรรทัดฐาน (Anomie) ใน
การอธิ บาย “พฤติก รรมเบี่ ยงเบน” ที่ เ กิ ด ขึน้ ในสัง คม โดยอธิ บ ายว่าพฤติก รรมเบี่ ย งเบนเกิ ดจาก
“เป้าหมายทางวัฒนธรรม” (ค่านิยมเกี่ยวกับความสําเร็ จ) ไม่สอดคล้ องกับ “วิถีทางเชิงสถาบัน” (วิธีที่
จะไปถึงเป้าหมายทางวัฒนธรรม เช่น ต้ องจบปริ ญญาตรี ถึงจะได้ การงานที่มั่นคง) ดังนัน้ คนที่ไ ม่
สามารถประสบความสําเร็ จด้ วยวิถีทางปกติ (ที่สงั คมกําหนดไว้ ) จึงพยายามสร้ างวิถีทางอื่นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายนันได้
้ แม้ วา่ วิถีทางดังกล่าวจะไม่เป็ นที่ยอมรับก็ตาม เช่น การเล่นพนันทุกรูปแบบ (เพื่อ
หวังจะรํ่ ารวย) หรื อการกลายเป็ นอาชญากร เป็ นต้ น
นักคิดคนสําคัญเช่น คาร์ ล มาร์ กซ์ (Karl Marx) ก็ได้ กล่าวถึงมูลเหตุจงู ใจของการเล่นพนันไว้
เช่นกัน โดยอธิบายตามแนวคิดเรื่ อง “ความแปลกแยก” (Alienation) ว่า ในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม
ผู้คน (โดยเฉพาะแรงงานระดับล่าง) ต้ องทํางานภายใต้ ระบบโรงงานซึ่งมีระเบียบกฎเกณฑ์ตายตัว ทํา
ให้ ผ้ ูคนไร้ ซึ่งอิสระใดๆ ทําให้ ผ้ ูคนรู้ สึกว่าตัวเองไร้ อํ านาจ การงานที่ ทําอยู่ก็ไร้ ความหมาย เกิดเป็ น
ความรู้ สึกที่ แปลกแยกจากคนอื่นๆ เช่น เพื่อนร่ วมงาน จนท้ ายที่ สุดคือ รู้ สึกแปลกแยกจากตัวเอง
เหตุผ ลดัง กล่ า วนี เ้ องที่ ทํ า ให้ ผู้ คนเลื อ กที่ จ ะเล่ น การพนัน เพราะการพนัน เป็ นกิ จ กรรมที่ ช่ ว ย
“ปลดปล่อย” ผู้คนให้ หลุดพ้ นจากความแปลกแยกดังกล่าว เนื่องจากการเล่นพนันทําให้ เกิดความรู้สึก
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สนุก ตื่นเต้ น เร้ าใจ อันจะช่วยให้ ตนเองรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าหรื อมีอํานาจขึ ้นมาอีกครั ง้ โดยเฉพาะเมื่อสามารถ
เอาชนะเกมพนันนันๆ
้ ได้ อย่างไรก็ตามนักสังคมวิทยาสายมาร์ กซิสม์ส่วนใหญ่ก็ยงั มองว่า การพนัน
เป็ นเพียงสิ่งมอมเมาให้ ผ้ คู นรู้สึกมีอํานาจแค่ชวั่ ครัง้ ชัว่ คราว เป็ นความหลงผิดที่ทําให้ ไม่สามารถต่อสู้
เพื่อปลดแอกตนเองได้ อย่างแท้ จริง

แนวคิดเรื่ อง “ความเป็ นชาย”
ความเป็ นชาย (Masculinity) หมายถึง คุณลักษณะต่างๆ ที่สังคมให้ คุณค่าและมองว่าเป็ น
ตัวแทนหรื อสัญลักษณ์ของความเป็ นลูกผู้ชาย ความเป็ นชายในที่นี ้จึงเป็ นสิ่งประกอบสร้ างทางสังคม
(Socially Constructed) และต้ อ งแสดงออกมาหรื อ ยื น ยัน ผ่า นปฏิ บัติ ก ารทางสัง คมต่ า งๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ด้ วยเหตุนี ้ขอบเขต คุณลักษณะ ตลอดจนคุณค่าและความหมายที่สงั คมมีให้ ตอ่ ความ
เป็ นชาย ในตัว ของมัน เองจึง มี ค วามเป็ นประวัติ ศ าสตร์ กล่า วคื อ ความเป็ นชาย มี พ ลวัต มี ก าร
เปลี่ยนแปลง หรื อถูกปรับเปลี่ยนดัดแปลงได้ ในขณะหนึ่งๆ หรื อในช่วงเวลาหนึ่งๆ ของประวั ติศาสตร์
(วสันต์ 2557)
การศึกษาความเป็ นชายในสังคมยุโรปโดยเฉพาะยุคกลางแสดงให้ เห็นว่า ผู้หญิ งถูกกี ดกัน
ออกจากการจัดแบ่งกลุ่มคนในสังคม ที่เชื่อกันว่ามีอยู่สามกลุ่ม คือ ผู้สวดภาวนา ผู้ส้ รู บ และผู้ทํางาน
(แรงงานและชาวนา) เห็นได้ ชดั ว่าอํานาจและการแข่งขันความเป็ นชายอยู่ในมือของกลุ่มนักบวชและ
นักรบ อย่างไรก็ตาม ในสมัยปลายยุคกลาง การขยายตัวของการศึกษาและมหาวิทยาลัยส่งผลให้ เกิด
คนกลุ่มใหม่ นัน่ คือปั ญญาชน ชายทังสามกลุ
้
่มได้ พยายามนิยามความเป็ นชายของตัวเองที่แตกต่าง
กันออกไป และเพื่อให้ ความเป็ นชายของตนเองนันเหนื
้ อกว่าสองกลุม่ ที่เหลือ ในสมัยยุควิคตอเรี ยนเป็ น
ต้ นมา แม้ ว่าวัฒนธรรมแบบจักรวรรดินิยมที่เน้ นอํานาจและความเป็ นทหารจะทําให้ ความเป็ นชายถูก
ผูกติดกับความแข็งแกร่ งและกล้ ามเนื ้อมากขึ ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ ว่าฐานความคิดของความเป็ นชายที่
แตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะความเป็ นชายแบบของนักบวชและปั ญญาชนก็ได้ รับการยอมรับไม่แพ้
กัน และมุมมองเหล่านี ้ยังคงดําเนินอยูจ่ นถึงปั จจุบนั (http://prachatai.com/journal/2016/04/65177)
ในกรณี ของสัง คมไทย ความเป็ นชาย โดยรากฐานอาจเป็ นส่วนหนึ่ง หรื อเป็ นตัวแทนของ
“ความเป็ นไทย” (ที่เป็ นสิ่งสร้ างทางสังคมและเปลี่ยนแปลงได้ เช่ นกัน) ความเป็ นชายในสังคมไทยยุค
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หนึง่ จึงหมายถึง การเป็ นผู้นํา ความสามารถในการควบคุม มีอํานาจในการกําหนดชะตากรรมชีวิตทัง้
ของตนเองและของคนอื่นได้ เช่นที่สะท้ อนผ่าน ชีวิตนักเลง เจ้ าพ่อ เจ้ าหน้ าที่รัฐ (เช่น ปลัด นายอําเภอ
จนไปถึงนายตํารวจใหญ่ หรื อผู้มีความรู้ ความสามารถ คาถาอาคม ที่จะปราบผี ปราบโจร ควบคุม
วิญญาณหรื ออํานาจชัว่ ร้ าย) หรื อในงานวรรณกรรม ที่อาจสืบสาวไปหาได้ ตงแต่
ั ้ ยคุ ขุนช้ างขุนแผน จน
มาถึงขุนพันธ์ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้ อนของสังคมไทยในปั จจุบนั “ความ
เป็ นชาย” เนื่ องจากเป็ นสิ่ งสร้ างทางสังคม จึงอาจประกอบไปด้ วยคุณลักษณะและระบบคุณค่าที่
หลากหลาย ในกลุม่ สังคม ชนชัน้ ที่แตกต่างกัน (วสันต์ 2557)
ในด้ านการเรี ยนรู้ความเป็ นชาย สังคมไทยในอดีตก่อนที่จะมีระบบการศึกษามาพรากเด็กออก
จากครอบครัว การเรี ยนรู้ ความเป็ นชาย/หญิงจะฝั งอยู่ในครอบครัวและชุมชน เมื่อ เด็กเริ่ มโตเป็ นสาว
เล็กหนุ่มน้ อยก็เริ่ มที่จะแยกตัวออกไปสังกัดกลุ่มเรี ยนรู้ ตามเพศ ชายก็ไปเรี ยนรู้ การทํานาหาปลาและ
บวชเรี ยนเป็ นเณรเป็ นพระกับเครื อญาติผ้ ชู ายในชุมชน หญิงก็กลับเข้ าสู่พื ้นที่ครัวเรื อนเพื่อเรี ยนรู้ความ
เป็ นหญิง ผ่านการทําครัวการเก็บรักษาพันธุ์พืช การดูแลบ้ านช่องห้ องหอซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้การแบ่งงาน
กันทําตามเพศสภาพ ต่อมาเมื่อการศึกษาขยายตัวการศึกษาก่อนอุดมศึกษาจะแยกโรงเรี ยนระหว่าง
ชาย/หญิงออกจากกัน การเรี ยนรู้ ความเป็ นชาย/ความเป็ นหญิงผ่านกลุ่มเพื่อน ซึ่งประกอบด้ วยการ
ส่งผ่านอุดมคติของความเป็ นชาย/เป็ นหญิงของสังคมและรัฐมาสูน่ กั เรี ยน ที่สําคัญในช่วงแรกที่เกิดการ
ขยายตัวของการศึกษานันยั
้ งไม่เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ทําให้ เกิดการไหลออกจากพื ้นที่ของผู้คน
ครอบครัวและชุมชน จึงยังมีส่วนร่วมกับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนในการจรรโลงความเป็ นหญิง/เป็ น
ชาย หลัง ทศวรรษ 2500 เป็ นต้ นมา การขยายตัวของการศึกษาภาคบัง คับพร้ อมกับการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ อุตสาหกรรมที่ เ ข้ ม ข้ น ขึน้ ทํ าให้ เกิ ด การพรากเด็ก ออกจากครอบครั วและชุม ชนมากขึน้
ตามลําดับ การเรี ยนรู้ เพศสภาพจากครอบครัวแบบเดิม จึงค่อยๆ หมดพลังลงไป กระบวนการการ
เรี ยนรู้ ความเป็ นชาย/เป็ นหญิ ง เริ่ มสลายลงไปทั ง้ ในระดั บ ค รอบครั ว และชุ ม ชน เมื่ อ ราว
ทศวรรษ 2520 ได้ เริ่ มเกิดการขยายตัวของโรงเรี ยนสหศึกษาที่รวมชาย/หญิงเข้ าด้ วยกัน การศึกษาที่
แปรเปลี่ยนเข้ ามาสูก่ ารเรี ยนรวมกันทังสองเพศก็
้
ทําให้ กระบวนการเรี ยนรู้ในความเป็ นหญิง/เป็ นชายก็
ละลายไปด้ วย เหลือแต่เพียงการเรี ยนวิชาทัว่ ไปวิชาเพศศึ กษาก็ถกู ทําให้ โดยเหลือแค่การเรี ยนรู้เครื่ อง
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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กล่าวโดยสรุ ป การจะทําความเข้ าใจความเป็ นชายของวัยรุ่ นไทยในปั จจุบนั จําเป็ นจะต้ อง
เข้ าใจบริบทของสังคมไทยที่แวดล้ อมวัยรุ่นอยู่ เพราะสังคมเป็ นปั จจัยสําคัญในการกําหนด “ความเป็ น
ชาย” ของวัยรุ่น อย่างไรก็ตาม หากเชื่อตามแนวคิดเรื่ องความเป็ นวัยรุ่ น วัยรุ่ นเองก็ไม่ได้ รับความเป็ น
ชายจากสังคมมาอย่างว่าง่าย แต่มีการสร้ างและแสดงออกอย่างเป็ นผู้กระทําการ (Agency) เพื่อสร้ าง
พื ้นที่สําหรับตัวเอง ดังนัน้ การมองความเป็ นชายของวัยรุ่นในงานศึกษาครัง้ นี ้จึงมอง ความเป็ นชาย ทัง้
ในด้ านที่ถูกสังคมกํ าหนด (ว่าควรเป็ นอย่างไร) และในด้ านที่เป็ นปฏิบตั ิการที่วัยรุ่ นสร้ างและแสดง
ออกมา ในแง่นี ้อาจกล่าวได้ ว่า การเล่นฟุตบอล การชมฟุตบอล และการเล่นพนันบอล ของวัยรุ่น เป็ น
สิ่งที่แสดงออกถึงความเป็ นชายของวัยรุ่นแบบหนึง่ ด้ วย
8.1.3 งานศึกษาเรื่องพนันบอลในสังคมไทย
งานศึกษาการเล่นพนันบอลในสัง คมไทยกล่าวโดยภาพรวมแล้ วมี จํ านวนมากพอสมควร
อย่างไรก็ตาม ในด้ านมุมมองและรูปแบบในการศึกษานันไม่
้ หลากหลายเท่าใดนัก โดยอาจแบ่งได้ เป็ น
2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. ศึกษาแรงจูงใจของการเล่นพนัน โดยการใช้ แบบสอบถามไปถามผู้ที่เล่นพนัน
ถึงสาเหตุที่ทําให้ เล่นพนัน จากนันจึ
้ งนําข้ อมูลมาหาความสัมพันธ์ทางสถิติกบั เพศ อายุ หรื ออื่นๆ เพื่อ
สรุปเป็ นแรงจูงใจของการเล่นพนันของกลุม่ ต่างๆ ออกมา โดยงานประเภทนี ้แม้ จะทําให้ ทราบถึงสาเหตุ
ของการเล่นพนัน แต่ก็ขาดข้ อมูลในเชิงลึก เช่น ประวัติชีวิต ความสัมพันธ์ ของการเล่นพนันกับปั จจัย
ทางสังคมอื่นๆ ทําให้ ขาดการทําความเข้ าใจถึงสาเหตุที่แท้ จริงของการเล่นพนันบอล 2. การศึกษาการ
เล่นพนันบอลในฐานะที่เป็ นปั ญหาทางสังคม โดยงานศึกษาในกลุ่มนี ้มุ่งเน้ นที่จะทําให้ สงั คมเกิดความ
ตระหนกเพื่อให้ เกิดความตระหนักว่าการเล่นพนันบอลเป็ นปั ญหาใหญ่ของสังคมไทย ลักษณะของ
การศึก ษาจึง เน้ นไปที่ การนํ า ผู้ที่เ คยประสบปั ญหาจากการเล่น พนันมาให้ ข้อมูล จากนัน้ จึง เลื อ ก
นําเสนอถึงผลเสียต่างๆ จากการเล่นพนันบอล ซึ่งงานศึกษาประเภทนี ้มักจะได้ รับความสนใจจากสื่อที่
จะนําไปเสนอข่าว โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันทัวร์ นาเมนต์ใหญ่ๆ เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร
เป็ นต้ น ข้ อดีของงานศึกษาประเภทนี ้คือ การนําเสนอให้ สงั คมเห็นถึงปั ญหาของการเล่นพนันบอล แต่
บางครัง้ การเลือกนําเสนอแต่เพียงผลร้ ายเพื่อให้ ผ้ คู นตระหนกนั น้ ก็นําไปสู่อคติบางอย่างได้ เช่นกัน ซึ่ง
อคติเหล่านันสุ
้ ดท้ ายแล้ วมักจะไปบดบังแง่มมุ อื่นๆ ที่อยูร่ ายรอบปรากฏการณ์การเล่นพนันบอล
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งานศึกษาที่เริ่ มทําความเข้ าใจการเล่นพนันบอลในมิติทางสังคมคือ วิทยานิพนธ์ ของ เนตร
นภา ประกอบกิ จ (2545) เรื่ อง ‚พัฒ นาการของวัฒ นธรรมฟุตบอลต่างประเทศในสังคมไทย พ.ศ.
2509-2544” ที่แม้ จะไม่ได้ ศกึ ษาการเล่นพนันบอลโดยตรง แต่ก็ได้ กล่าวถึงการเกิดขึ ้นและการเติบโต
ของการเล่นพนันบอลในสังคมไทย โดยแสดงให้ เห็นว่า การเกิดขึ ้นและการเติบโตของการเล่นพนัน
บอลในสังคมไทยนันมี
้ ส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการเจริ ญเติบโตของวัฒนธรรมฟุตบอลต่างประเทศใน
สังคมไทย โดยมีปัจจัยสําคัญคือ “สื่อกีฬา” ทังหนั
้ งสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
งานศึกษาที่พยายามทําความเข้ าใจการเล่นพนันบอลในมิติทางสังคมอย่างจริ งจัง คือ งาน
ศึกษาของ วสันต์ ปั ญญาแก้ ว และคณะ (2557) ซึ่งเสนอว่า พนันบอล คือ ปรากฏการณ์วฒ
ั นธรรมที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงปฏิบตั ิการและความหมายที่ซบั ซ้ อนของอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจสื่อในสังคม
เศรษฐกิจการเมืองไทยยุคปั จจุบนั ซึง่ พบว่านักพนันส่วนใหญ่คือ ชนชันกลางใหม่
้
ผ้ ชู าย (ทํางานประจํา
เงินเดือนประมาณ 10,000 – 15,000) ที่ชีวิตเต็มไปด้ วยความซํ ้าซากจําเจจากการทํางาน นอกจากนัน้
ยังเริ่ มถูกผู้หญิ งเข้ ามายือ้ แย่งพืน้ ที่ทางสังคมต่างๆ เช่น ในพื ้นที่การทํางานที่ผ้ หู ญิงขึ ้นมามีบทบาท
มากขึ ้น ในแง่นี ้ การเล่นพนันบอลจึงเป็ นกิจกรรมที่คนกลุ่มนี ้ใช้ เพื่อหลบหนีออกจากความน่าเบื่อใน
ชีวิตประจําวันผ่านการได้ เสี่ยงได้ ตื่นเต้ นในช่วงขณะที่ได้ เล่นพนัน นอกจากนี ้ยังใช้ พื ้นที่ดงั กล่าวในการ
ยืนยันความเป็ นผู้ชายที่ผ้ หู ญิงไม่สามารถเข้ ามามีอํานาจในพื ้นที่นี ้ได้
อย่ า งไรก็ ต าม ในงานศึก ษาดัง กล่า วก็ ยัง ศึก ษาเพี ย งแค่ก ลุ่ม คนวัย ทํ า งาน และยัง ขาด
การศึกษาทําความเข้ าใจในกลุม่ เด็กและเยาวชน ที่จากสถิตขิ ้ อมูลเริ่มชี ้ให้ เห็นว่ามีแนวโน้ มที่จะเริ่ มเล่น
พนันบอลด้ วยเฉลี่ยที่น้อยลงเรื่ อยๆ ดังนัน้ ในงานศึกษาชิน้ นีจ้ ึงต้ องการทําความเข้ าใจการเล่นพนัน
บอลของกลุม่ เยาวชนโดยเน้ นทําความเข้ าใจร่วมกับปั จจัยทางสังคมต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวเยาวชน
8.2 วัฒนธรรมฟุตบอลของวัยรุ่น
8.2.1 วัฒนธรรมฟุตบอลไทยในยุคสร้ างความศิวิไลซ์
ฟุตบอลเริ่ มเข้ าสู่สงั คมไทยครัง้ แรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยการนําเข้ าของชนชันนํ
้ าสยามใน
ขณะนัน้ การสนับสนุนให้ ชาวสยามเล่นฟุตบอลอย่างจริ งจังเริ่ มขึ ้นในช่วง พ.ศ.2444 เมื่อกระทรวง
ธรรมการหรื อกระทรวงศึกษาธิการได้ จดั การแข่งขันแบบแพ้ คดั ออกเพื่อชิงชัยกันระหว่างโรงเรี ยนชันนํ
้ า
ในจังหวัดกรุงเทพฯ และธนบุรี การเล่นกีฬาฟุตบอลเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่รัฐใช้ สร้ างพฤติกรรมที่ศิวิไลซ์
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ให้ แก่พลเมืองของรัฐชาติไทย (ชาญ 2557: 44-55) นอกจากนี ้ ใน พ.ศ.2480 ยังได้ กําหนดหลักสูตรพล
ศึกษาในระดับมัธยมต้ น โดยกําหนดให้ ฟุตบอลเป็ นหนึ่งในวิชาบังคับเลือก โดยระบุในหลักสูตรไว้ ว่า
“...ให้ หัดกี ฬาที่เป็ นพวกคณะ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล และเนตบอล...” (เนตรนภา 2545: 40)
ฟุตบอลกลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญของรัฐในการสร้ างความเป็ นชายที่แข็งแรง ว่องไว เชื่อฟั ง มีระเบียบ
รวมถึงเคารพกฎและมารยาทภายใต้ รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ชาญ 2557: 37-55)

‚คณะฟุตบอลแห่งสยาม‛ ที่ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ.2458 ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6
(ภาพจาก http://www.tnamcot.com/content/109264)
ในช่วงแรกนัน้ สถาบันการศึกษามีส่วนสําคัญในการแพร่หลายของฟุตบอลในสังคมไทยเป็ น
อย่าง มาก (ณัฐสุพงศ์ 2553: 27) การแข่งขันฟุตบอลรายการสําคัญๆ ล้ วนแต่เป็ นการแข่งขันระหว่าง
โรงเรี ยนและหลังจากนันก็
้ มีการแข่งขันฟุตบอลมาเป็ นระยะๆ ด้ วยการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากฝ่ าย
ปกครองมาโดยตลอด โดยเฉพาะในรูปของ ‚การแข่งขันชิงถ้ วยพระราชทาน‛ เช่น การแข่งขันฟุตบอล
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สําหรับพระราชทานถ้ วยทองของหลวงหรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า ‚ฟุตบอลหน้ าพระที่นงั่ ‛ อาจกล่าวได้ ว่า
ในยุคนี ้ฟุตบอลเป็ นตัวแทนของความศิวิไลซ์ที่ชนชันนํ
้ าพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้ เกิ ดขึ ้นในสังคมไทย
นับตังแต่
้ การมีบทบาทสําคัญในการนําเข้ ามาจากนักเรี ยนนอก การเผยแพร่ ผ่านระบบการศึกษาที่มี
การปฏิรูปใหม่โดยเน้ นไปที่การผลิตบุคลากรเพื่อรองรับต่อระบบราชการและการค้ ากับต่างประเทศ
รวมไปถึงการแสดงออกถึงความมีอารยธรรมในช่วงของการล่าอาณานิคม รวมไปถึงการจัดการแข่งขัน
ระหว่างชาวไทยกับชาติยโุ รป และการเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศที่ล้วนแต่ถูกให้ ความสําคัญใน
ฐานะที่เป็ นการแสดงออกถึงความ ‚ศิวิไลซ์‛ ของสังคมสยาม (วีรยุทธ 2549: 112-121)
กล่าวโดยสรุ ป ฟุตบอลเริ่ มเข้ าสู่สังคมสยามในฐานะตัวแทนของความศิวิไลซ์ ซึ่งชนชัน้ นํ า
สยามในขณะนันพยายามอย่
้
างยิ่งที่จะใช้ ฟุตบอลในการขัดเกลาผู้คนให้ หายจากความดิบเถื่อนและ
กลายเป็ นพลเมืองที่เชื่อฟั งรัฐ อันเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการปกครองแบบรัฐชาติสมัยใหม่
นอกจากนี ้การพยายามใช้ ฟตุ บอลเป็ นเครื่ องแสดงออกถึงความศิวิไลซ์ของสังคมไทย ก็แสดงให้ เห็นว่า
สังคมไทยยอมรับการเป็ นส่วนหนึ่งของโลก ผ่านการยอมรับฟุตบอลที่เป็ นตัวแทนของสังคมตะวันตก
เข้ าสู่สังคมไทย หรื ออาจกล่าวได้ ว่าฟุตบอลกลายเป็ นหนึ่ง ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ สัง คมไทยเริ่ ม เข้ าสู่
กระบวนการที่เรี ยกกันต่อมาว่า “โลกาภิวตั น์” นัน่ เอง (อาจินต์ 2555: 37)
8.2.2 วัฒนธรรมการบริโภคฟุตบอลในฐานะสินค้ าเพื่อความบันเทิง
ฟุตบอลเริ่มเติบโตและขยายตัวออกสู่สงั คมวงกว้ างอย่างเข้ มข้ น เมื่อฟุตบอลถูกเปลี่ยนให้ เป็ น
สินค้ าเพื่อความบันเทิงอย่างชัดเจน เริ่มในประเทศตะวันตกในช่วงต้ นศตวรรษที่ 20 ที่เกิดการขยายตัว
ของเศรษฐกิ จ เสรี นิ ย มและระบบตลาดโลก โดยเฉพาะการปฏิ วัติ ท างด้ า นเทคโนโลยี สื่ อ สาร
โทรคมนาคม (วสันต์ 2557: 8-10) โดยประเทศไทยเริ่ มใช้ ‚สื่อ‛ ในการรายงานความเคลื่อนไหวของ
ฟุตบอลต่างประเทศ เริ่มจากหนังสือพิมพ์ ก่อนจะพัฒนามาสู่ ‚โทรทัศน์‛ ซึง่ กลายเป็ นความเคลื่อนไหว
ครัง้ สําคัญที่ทําให้ กีฬาฟุตบอลกลายมาเป็ น ‚อุตสาหกรรมฟุตบอล‛ ที่เฟื่ องฟูอย่างมากในทุกวันนี ้ การ
แพร่ภาพออกอากาศการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศในสังคมไทยเกิดขึ ้นครัง้ แรกในปี พ.ศ.2509 เป็ น
การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกระหว่างอังกฤษกับเยอรมัน (เนตรนภา 2545: 94) เป็ นครัง้ แรกที่
คนในสัง คมไทยได้ สัม ผัส กับ กี ฬ าฟุ ต บอลในรู ป แบบใหม่ ต่า งจากที่ เ คยสัม ผัส จากโรงเรี ย นหรื อ
หนังสือพิมพ์อย่างที่เคยเป็ นมา ทว่าความนิยมที่มีตอ่ รายการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันฟุตบอลจาก
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ต่างประเทศและการให้ ความสนใจต่อ ‚ข่าวสาร‛ เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลอย่างกว้ างขวาง กล่าวได้ ว่า
เกิดขึ ้นในช่วงการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบูโ่ ดยเฉพาะหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก 1994 (พ.ศ.
2537) รอบสุดท้ ายที่สหรัฐอเมริกา
ในช่วงเวลาดังกล่าว อุตสาหกรรมฟุตบอลในไทยเติบโตเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
สื่ อ ดั ง ปรากฏว่ า ในปี พ.ศ.2533 เป็ นปี ที่ บ ริ ษั ท ในเครื อสยามสปอร์ ต (ผู้ ประกอบกิ จ การ
สื่อสารมวลชน ประเภทกี ฬ าและสันทนาการรายใหญ่ ของไทย) มี การขยายตัวทางธุ รกิจ มากที่ สุด
นับตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัทมา โดยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายระวิ โหลทอง ได้ ยื่นขอจดทะเบียน บริ ษัท สยาม
สปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ...ในเดือนสิงหาคม บจก.สยามสปอร์ ตซินดิ
เคท เข้ าซื อ้ ที่ดินจํานวน 5.5 ไร่ บริ เ วณถนนบางนา-ตราด กิ โลเมตรที่ 5 เพื่ อใช้ ก่อสร้ างอาคาร
สํานักพิมพ์ โรงพิมพ์ และโกดังเก็บสินค้ า ทังนี
้ ้ บจก.สยามสปอร์ ตซินดิเคท มีทนุ จดทะเบียนเริ่ มแรกที่
5,000,000 บาท ต่อมา ราวเดือนมิถุนายน พ.ศ.2533 ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 50,000,000 บาท
(http://www.siamsport.co.th/siamsport_history.html) ในด้ านการถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศ
ได้ เริ่ มมี การซื อ้ ลิขสิทธิ์ มาถ่ายทอดโดยตรงนับตังแต่
้ พ.ศ.2539 เป็ นต้ นมา จนถึงปั จจุบนั ยอดการ
ประมูลลิขสิทธิ์ การถ่ายทอดฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกอังกฤษเป็ นจํานวนเงินสูงถึง 9,000 ล้ านบาท โดยมี
จํานวนสมาชิกที่เป็ นผู้ชมทัว่ ประเทศกว่า 2.5 ล้ านครัวเรื อน (http://www.cth.co.th/company/)
อาจกล่าวได้ ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ฟุตบอลในสังคมไทยได้ ปรับเปลี่ยนความหมายจากกีฬา
เพื่อการฝึ กวินยั ให้ กบั พลเมืองไปสูก่ ารเป็ นกีฬาที่เป็ นสินค้ าเพื่อความบันเทิงในการรับชม ตอบสนองต่อ
วิถีชีวิตในการพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนโดยเฉพาะผู้ชายชนชัน้ กลางที่มีวิถีชีวิตในการทํางานแบบ
สมัย ใหม่ คื อ การแยกเวลางานและเวลาว่า งออกจากกัน อย่า งชัด เจน การบริ โ ภคในยุค นี ท้ ํ า ให้
“ฟุตบอล” กลายมาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของชายไทยจํานวนมาก จนอาจเรี ยกได้ ว่าเป็ น
“วัฒนธรรม” อย่างหนึง่ ที่ฝังรากอยู่ในชีวิตประจําวันของชนชันกลางไทย
้
วัฒนธรรมดังกล่าวแสดงออก
ในหลายรูปแบบ เช่น การเกิดกลุ่มแฟนฟุตบอลที่ชื่นชอบดาราฟุตบอลและสโมสรฟุตบอลต่างๆ ซึ่งได้
พัฒนาเป็ นกลุ่มแฟนคลับขนาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรมร่ วมกันระหว่างกลุ่มแฟนคลับ เรื่ อยไปจนถึง
ระดับกลุม่ ที่เล็กลงมาเช่นกลุม่ เพื่อนฝูงที่นดั กันไปดูบอลพร้ อมกับสังสรรค์เฮฮาตามร้ านเหล้ าผับบาร์ ใน
วันหยุดสัปดาห์ อันเป็ นภาพที่เห็นกันจนชินตา
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การเปลี่ยนฟุตบอลให้ เป็ นสินค้ า ทําให้ ฟุตบอลกลายเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีผ้ คู นเข้ า
มาร่ วมบริ โภคมากมาย และเมื่อกลายเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้ วจึงทําให้ มีธุรกิจอื่นๆ ที่เข้ ามา
เกี่ยวข้ องอีกจํานวนมากด้ วยเช่นกัน เช่น ธุรกิจอุปกรณ์กีฬ า ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์กีฬา ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจ
การพนัน ด้ วย ในงานศึกษาของ เนตรนภา ประกอบกิ จ เรื่ อง ‚พัฒ นาการของวัฒ นธรรมฟุตบอล
ต่างประเทศในสังคมไทย พ.ศ. 2509 - 2544‛ (2545) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า วัฒนธรรมฟุตบอลต่างประเทศทํา
ให้ เกิดการเติบโตของการเล่นพนันโดยอาศัยผลการแข่ งขันฟุตบอลต่างประเทศ ทังนี
้ ้โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์
กีฬาต่างๆ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ ธุรกิจการพนันขยายตัวได้ ดี สอดคล้ องกับ วสันต์ ปั ญญาแก้ ว และ
คณะ (2557) ที่ชี ้ให้ เห็นว่า พนันบอล คือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึน้ ควบคู่ไปกับความนิยมที่
ผู้คนมี ต่อกี ฬ าฟุต บอลและการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลในสัง คมไทย ถื อเป็ นกิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ ้นควบคูไ่ ปกับการวิถีชีวิตสมัยใหม่ของผู้คนในสังคมไทย
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมฟุตบอลในสังคมไทยยุคนี ้ ไม่ได้ ทําให้ เกิดเฉพาะการบริ โภคเท่านัน้
แต่จากการบริ โภคนีเ้ องที่เป็ นแรงบันดาลใจให้ เด็กไทยจํานวนมากมีความใฝ่ ฝั นอยากจะเป็ นนักเตะ
อาชีพตามอย่างนักฟุตบอลต่างประเทศที่พวกเขาชื่นชอบด้ วย อย่างไรก็ตาม ด้ วยช่องทางที่เล็กแคบก็
ทําให้ พวกเขาส่วนใหญ่ไม่สามารถไปถึงฝั นนันได้
้ เพราะอุตสาหกรรมบอลไทยยังไม่ได้ เติบโตเช่นใน
ปั จจุบนั หนทางที่จะก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ นนักเตะอาชีพจึงมักจะต้ องผ่านโรงเรี ยนดังต่างๆ เช่น สวนกุหลาบ
เทพศิรินทร์ อัสสัมชัญศรี ราชา เป็ นต้ น และในขณะเดียวกันอาชีพนักฟุตบอลในตอนนันก็
้ ยงั ไม่สามารถ
จะเพี ยงพอในการเลี ย้ งชี พ ได้ ทํ าให้ นักฟุตบอลส่วนใหญ่ ต้องดิน้ รนไปเล่นในลี กต่างประเทศ เช่น
สิงคโปร์ เวียดนาม หรื อหากเล่นในลีกไทยก็ต้องทํางานอย่างอื่นไปด้ วย
8.2.3 วัฒนธรรมฟุตบอลไทยยุคไทยพรีเมียร์ ลีก
จุดเปลี่ยนครัง้ สําคัญของวงการฟุตบอลไทยเกิดขึ ้นในปี พ.ศ.2552 เมื่อสมาพันธ์ฟตุ บอลเอเชีย
(AFC) ออกระเบียบว่าด้ วยความเป็ นสโมสรฟุตบอลอาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ เป็ นผลให้ สมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้ องดําเนินการจัดตัง้ บริษัท ไทยพรี เมียร์ ลีก จํากัด ขึ ้นเพื่อทําหน้ าที่ในการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศอย่างเป็ นอาชีพที่แท้ จริง
รวมถึงออกระเบียบให้ ผ้ บู ริหาร
สโมสรฟุตบอลอาชีพต้ องจัดตังในรู
้ ปนิติบคุ คล
(บริษัท)
เพื่อดําเนินการบริ หารสโมสร
(http://thaipremierleague.co.th/2015/) ส่งผลให้ มีการแข่งขันเชิงรูปแบบและการบริหารจัดการมี
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ความเป็ นมืออาชีพยิ่งขึ ้น รวมทังแพร่
้ หลายออกไปยังส่วนภูมิภาคทัว่ ประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทําให้ “อุตสาหกรรมฟุตบอลไทย‛ เติบโตเป็ นอย่างมาก จากสถิติฤดูกาล ปี 2557 เฉพาะไทยพรี เมียร์
ลีก มีคนเข้ าชมการแข่งขันในสนามถึง 1.91 ล้ านคน ขายตัว๋ เข้ าชมได้ กว่า 164.54 ล้ านบาท ส่วนลีก
วัน มีคนเข้ าชมการแข่งขันในสนาม 7.8 แสนคน ขายตัว๋ เข้ าชมได้ กว่า 49.55 ล้ านบาท
(http://thaipublica.org/2015/09/tpl-1/) ในจํานวนนี ้ยังไม่รวมแฟนบอลที่ติดตามชมเชียร์ อยู่ ‚ทาง
บ้ าน‛ ผ่านรายการถ่ายทอดสด ซึง่ โดยประมาณไม่นา่ จะตํ่ากว่าเท่าตัวของจํานวนผู้ชมในสนาม หรื อ
ราว ๆ 2-3 ล้ านคน เป็ นอย่างน้ อย โดยบริษัททรูวิชนั ส์ประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรี เมียร์
ลีกด้ วยจํานวนเงินสูงถึงปี ละ1,050ล้ านบาท
(http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/150929_198.html)
งานศึกษาของ สายชล ปั ญญชิต (2553) และอาจิ นต์ ทองอยู่คง (2555) ได้ ชี ใ้ ห้ เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า การเกิดขึ ้นของไทยพรี เมียร์ ลีกในปี พ.ศ.2552 ทําให้ เกิดวัฒนธรรมการบริ โภคฟุตบอลของ
แฟนบอลไทยแบบใหม่ขึ ้นมา โดยเป็ นการบริ โภคอย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้ จริ ง ไม่ได้ เป็ นเพียงผู้ชมทาง
โทรทัศน์อย่างที่ผา่ นมา โดย สายชล ได้ แสดงให้ เห็นว่า แฟนแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก มีการ
จัดกิจกรรมที่นําไปสูก่ ารถ่ายทอดและหลอมรวมให้ เกิดความเป็ นตัวตนของกลุ่ม ได้ แก่ กิจกรรมทําบุญ
ประจําปี กิจกรรมพัฒนา ระบบการเชียร์ กิจกรรมของชมรมต่างๆ ซึ่งทัง้ สามกิจกรรมทําให้ เกิดการ
ขยายเครื อความสัมพันธ์ทางสังคมของแฟนบอล ขณะที่ อาจินต์ พบว่า ความนิยมในฟุตบอลสโมสร
ไทยที่ปรากฏชัดเจนตังแต่
้ พ.ศ.2552 ไม่ได้ เป็ นผลมาจากการจัดการแข่งขันที่เปลี่ยนไปเท่านัน้ แต่แฟน
บอลมี บทบาทสํ าคัญ ในการก่อให้ เ กิ ดวัฒ นธรรมแฟนที่ช่วยส่ง เสริ ม ความนิยมในอี กทางหนึ่ง ด้ วย
โดยเฉพาะการรวมตัวกันเพื่อทํา ‚กิจกรรมนอกสนาม‛ ร่วมกันทังในวั
้ นที่มีหรื อไม่มีการแข่งขัน ซึ่งการ
รวมกันได้ เป็ นกลุม่ แฟนบอลนี ้ช่วยเป็ นทุนให้ แฟนบอลสามารถแสดงบทบาทใน การ ‚ร่วมผลิต‛ ได้ ง่าย
ขึ ้น ผลผลิตที่สําคัญของแฟนบอล ได้ แก่ การถ่ายรูป การทํารายการโทรทัศน์ ออนไลน์ รวมไปถึงข้ อมูล
ต่างๆ ที่ เ ผยแพร่ ทางอิน เทอร์ เ น็ต การผลิ ตอุป กรณ์ เชี ย ร์ สินค้ าของกลุ่ม แฟน รวมไปถึง การสร้ าง
บรรยากาศในสนามและกิจกรรมที่แฟนบอลทําร่ วมกันทัง้ ระหว่างการแข่งขันและนอกเวลาแข่งขัน
กระทัง่ ในบางครัง้ กิจกรรมเหล่านี ้ดูจะสําคัญกับพวกเขาเสียยิ่งกว่าการชมการแข่งขัน อาจกล่าวได้ ว่า
การเกิดขึ ้นของไทยพรี เมียร์ ลีกทําให้ วฒ
ั นธรรมการชมและเชียร์ ฟุตบอลเปลี่ยนไปอย่างสําคัญ ในแง่
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ที่ว่าพวกเขาไม่ได้ เป็ นเพียงผู้บริ โภคเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ได้ เพิ่มมิติของการเป็ นผู้ผลิตลงไปใน
การเชียร์ นนด้
ั ้ วย
เช่นเดียวกับแง่มุมของการเป็ นนักฟุตบอลอาชีพที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยใน
ยุคก่อน พ.ศ.2552 สโมสรฟุตบอลของไทยยังเป็ นทีมสมัครเล่นหรื อกึ่งอาชีพ หากไม่เป็ นหน่วยงาน
ราชการ ก็เป็ นสถาบันการศึกษา หรื อองค์กรเอกชน (โดยเฉพาะบรรดาธนาคารพาณิชย์ เช่น กสิกรไทย
กรุงไทย กรุงเทพ) ทําให้ มีข้อจํากัดในการพัฒนาทีม นักฟุตบอลในยุคก่อนจึงต้ องทํางานประจําควบคู่
ไปกับ การเล่น ฟุต บอล หลายคนต้ องเดิน สายแข่ง ขัน ไปทั่วประเทศหรื อ ไปเล่น ในลี ก ต่า งประเทศ
เนื่องจากรายได้ จากเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการเลี ้ยงชีพ (http://thaipublica.org/2015/09/tpl-1/) จน
เมื่ออุตสาหกรรมฟุตบอลไทยเติบโตอย่างมากนับตังแต่
้ พ.ศ.2552 เป็ นต้ นมา อาชีพนักฟุตบอลกลาย
มาเป็ นอาชีพที่สามารถหาเลี ้ยงตัวเองได้ และเป็ นตลาดแรงงานแหล่งใหม่ของสังคมไทย ดังปรากฏว่า
ในฤดูกาล 2558 มีนกั ฟุตบอลอาชีพทังหมดราว
้
3,600 คน กระจายอยู่ตามสโมสรต่างๆ 121 สโมสร63
ทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศไทย
ตลาดแรงงานนักฟุตบอลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้ เส้ นทางการเข้ าสู่อาชีพนี ้เปิ ดกว้ างขึ ้น
จากเดิมที่การเข้ าสูเ่ ส้ นทางของนักฟุตบอลอาชีพเป็ นเส้ นทางที่เล็กแคบ โดยมักจะเริ่ มต้ นจากการเป็ น
ตัวแทนของโรงเรี ยน จากนันจึ
้ งค่อยไต่ระดับไปสูก่ ารเป็ นตัวแทนระดับจังหวัดหรื อระดับภูมิภาค แล้ ว
ค่อยเข้ าสูร่ ะดับสโมสร แล้ วค่อยถึงระดับสูงสุดคือการติดทีมชาติ แต่ในปั จจุบนั เส้ นทางนี ้ไม่จําเป็ นต้ อง
เริ่มต้ นที่การเป็ นตัวแทนโรงเรี ยนเสมอไป เนื่องจากมีการเกิดขึ ้นของโรงเรี ยนฝึ กสอนฟุตบอล (Football
Academy) ของเอกชนเป็ นจํานวนมาก มีทงที
ั ้ ่เป็ นของสโมสรและเป็ นของเอกชน มีทงแบบเสี
ั้
ย
ค่าใช้ จา่ ยและไม่เสียค่าใช้ จา่ ย จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามเบื ้องต้ นพบว่า จํานวน Academy ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และเชียงราย มีอยู่ราว 40 แห่ง และมีครอบครัวที่พาลูกไปเข้ า Academy ราว
1,300 ครอบครัว ทุก Academy จะมีผ้ ฝู ึ กสอนอย่างน้ อย 3 คน เวลาในการฝึ กมักจะเป็ นช่วงวันหยุด
สุดสัปดาห์ (เย็นวันศุกร์ และช่วงบ่ายวันเสาร์ -อาทิตย์) วันละประมาณ 2-3 ชัว่ โมง Academy บางแห่ง
ผูกโยงเด็กไว้ กบั โรงเรี ยน (ฝึ กฟุตบอลทุกวันเช้ ากับเย็น แต่ไปเรี ยนที่โรงเรี ยน) เช่น Academy ของ
สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด โยงไว้ กบั โรงเรี ยนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย Academy KK Soccer
63

ไทยพรีเมียร์ ลีก 18 ทีม ลีกวัน 20 ทีม ลีกภูมิภาค 83 ทีม แบ่งเป็ น ภาคเหนือ 14 ทีม ภาคอีสาน 18 ทีม ภาคกลางตะวันออก 14 ทีม

กรุงเทพฯและภาคกลาง 14 ทีม ภาคใต้ 10 ทีม ภาคตะวันตก 13 ทีม
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Club (จ.ลําพูน) โยงไว้ กบั โรงเรี ยนป่ าซางวิทยาคม เป็ นต้ น นอกจาก Academy ที่เกิดขึ ้นใหม่แล้ ว ยังมี
บางกรณีที่เป็ นโรงเรี ยนที่เกิดขึ ้นใหม่และเน้ นผลิตนักฟุตบอลอย่างจริงจังโดยให้ ทนุ กับนักฟุตบอลของ
โรงเรี ยน เช่น โรงเรี ยนวชิราลัย เชียงใหม่ ซึง่ ก่อตังราวปี
้
พ.ศ.2545 มีทนุ โครงการช้ างเผือก เพื่อรับนัก
ฟุตบอลมาเรี ยนฟรี จนกลายเป็ นโรงเรี ยนที่มีความโดดเด่นด้ านกีฬาฟุตบอลเป็ นอันดับต้ น ๆ ของ
จังหวัดเชียงใหม่ Football Academy ที่มีอยู่หลายระดับ (ระดับของสโมสร ระดับเอกชนทัว่ ไป) ต่างก็
ได้ รับความนิยมจากเยาวชนและครอบครัวในระดับที่ตา่ งกัน ในระดับเอกชนทัว่ ไปส่วนใหญ่จะได้ รับ
ความนิยมในระดับจังหวัดของตัวเอง แต่เมื่อเป็ น Academy ระดับสโมสรแล้ ว ความนิยมนันข้
้ ามพื ้นที่
จังหวัดไปเป็ นระดับประเทศ (โดยเฉพาะสโมสรใหญ่ ๆ เช่น บุรีรัมย์ฯ เมืองทองฯ ชลบุรีฯ บางกอกกลาส
ฯ) ดังปรากฏว่า มีเยาวชนถึง 1,000 คนจากทัว่ ประเทศมาคัดตัวเพื่อเข้ าเป็ นเยาวชนของสโมสร
บางกอกกลาสฯ (http://www.goal.com/th/news/4280) และมีเยาวชนถึง 2,000 คนจากทัว่ ประเทศ
มาคัดตัวเพื่อเข้ าเป็ นเยาวชนของสโมสรชลบุรีเอฟซี
(http://www.smmsport.com/m/news.php?n=164392)

บรรยากาศการคัดตัวของ ชลบุรี เอฟซี อคาเดมี
(ภาพจาก https://www.facebook.com/Chonburi-FootBall-Academy-239991189457635/)
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ตัวอย่างของเยาวชนที่ประสบความสําเร็ จในการมุ่งเข้ าสู่เส้ นทางนักฟุตบอลอาชีพ คือ กรณี
ของ อานนท์ เผ่าลีซอ (ปั จจุบนั สังกัดสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) เยาวชนที่มีถิ่นฐานอยู่ที่หมู่บ้านหนอง
หอย อํ าเภอแม่ริม จัง หวัดเชี ยงใหม่ ชุม ชนของเผ่าลี ซ อบนเทื อกเขาอันไกลโพ้ นที่ อ ยู่ห่ างตัวเมื อ ง
เชียงใหม่ เขาเริ่ มเล่นและฝึ กฟุตบอลกับพ่อและพี่ชายมาตังแต่
้ เด็ก ต่อมาอมเรศ อมรเลิศศักดิ์ พี่ชาย
บังเกิดเกล้ าของ อานนท์ ได้ เริ่ มมุ่งหน้ าสู่เส้ นทางของวิถีอาชีพลูกหนังไปก่อน โดยสามารถคัดติดใน
โครงการสู่ความเป็ นเลิศด้ านกี ฬาฟุตบอล หรื อ ‚เซนเตอร์ ออฟเอ็กเซเลนซ์ ‛ ที่สมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย หนองจอก เมื่อตอนอายุได้ 12 ปี ทําให้ ตอนนัน้ ‚นนท์‛ เริ่ มคิดใฝ่ ฝั นว่าอยากจะได้ เข้ าไป
อยูเ่ หมือนกับพี่ชาย เพราะเขาเริ่ มรับรู้ได้ ถึงโอกาสที่จะมีสโมสรต่างๆ มาเตะตาดึงตัวไปร่วมทีมหากได้
อยู่ที่นนั่ แล้ วเขาก็สามารถเดินตามพี่ชายไปได้ ในอีก 1 ปี ต่อมา อานนท์ อยู่กบั เซนเตอร์ ออฟเอ็กเซ
เลนซ์ ได้ ประมาณ 1 ปี ในที่สดุ เขาก็มีโอกาสได้ เข้ ามาอยู่กบั Academy ของสโมสรชันนํ
้ าในเมืองไทย
ปี นัน้ เป็ นปี แรกของ บุรีรั ม ย์ พี อี เ อ (ชื่ อ เก่ าของที ม บุรีรั ม ย์ ยูไ นเต็ด หลัง ซื อ้ ที ม จากการไฟฟ้ าส่ว น
ภูมิภาค) และเป็ นปี แรกที่พวกเขาเปิ ดแคมป์เก็บตัวของนักเตะเยาวชน และทังอานนท์
้
และพี่ชายของ
เขาก็ได้ เป็ นนัก เตะรุ่ นแรกของบุรีรัมย์อะคาเดมี่ (http://www.fourfourtwo.com/th/features/aannthephaaliich-aidlthiiaethcchringphmkhuueairan-kiks?page=0 % 2 C1 #:aLNQXepsn5 Xi-A) โ ด ย
ปั จจุบนั อานนท์ ได้ เซ็นสัญญาเป็ นนักเตะอาชีพกับสโมสรบุรีรัมย์ยไู นเต็ดเรี ยบร้ อยแล้ ว
ปรากฏการณ์ความนิยมฟุตบอลไทยดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นว่า ฟุตบอลได้ เปลี่ยนตัวเองอีก
ครัง้ จากกีฬาเพื่อการออกกําลังกายและกีฬาที่เป็ นสินค้ าเพื่อการรับชม มาสู่การเป็ นกีฬาที่ผ้ คู นได้ เข้ า
ไปส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ งทังในด้
้ านการเป็ นผู้บริ โภค (แฟนบอล) หรื อด้ านการเป็ นผู้ผลิต (นักฟุตบอล)
ซึ่งปรากฏการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นได้ ด้วยการขยายการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ อดุ มการณ์เสรี
นิยมใหม่ (Neo-Liberalim) ที่ม่งุ เน้ นการแข่งขันและแปรรู ปทุกอย่างให้ เป็ นสินค้ า โดยเฉพาะสินค้ าที่
ตอบสนองด้ านอารมณ์ความรู้ สึกให้ กับผู้คน ดังนันฟุ
้ ตบอลไทยในปั จจุบนั จึงกลายเป็ น “อุตสาหกรรม
ความบันเทิง” (Entertainment Industry) ขนาดใหญ่ที่มีผ้ คู นเข้ ามาร่วมมากมาย
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8.3 ชีวิตวัยรุ่น: ครอบครัวและชีวิตประจาวัน
ในบทนี ผ้ ้ ูศึก ษาจะนํ าเสนอข้ อมูลเกี่ ยวกับภูมิ หลัง ของครอบครั ว วิ ถีการดําเนิ นชี วิต แบบ
แผนการใช้ เวลา และการบริ โภคสื่อ ที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมแฟนบอลของกลุ่มแฟนบอลวัยรุ่น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มวัยรุ่นในโรงเรี ยนมัธยม กลุ่มวัยรุ่นที่ศกึ ษาในวิทยาลัยเทคนิค และกลุ่มวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย
ทังนี
้ ้จะนําข้ อมูลดังกล่าวมาพิจารณาในบริ บทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วง 20 ปี ที่ผ่าน
มา
8.3.1 การบริโภคกีฬาในฐานะสินค้ าเพื่อความบันเทิง
การที่กีฬาสามารถตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สกึ ด้ านความบันเทิงของผู้คนได้ เป็ นอย่างดี ทํา
ให้ กีฬาถูกทําให้ กลายเป็ นสินค้ าชนิดหนึ่งที่มีไว้ เพื่อให้ ผ้ คู นได้ มาบริ โภค ซึ่งเน้ นการบริ โภคด้ านอารมณ์
จากกี ฬา กระบวนการทําให้ เป็ นสินค้ า (Commodification) หมายถึง ระบบของการผลิตและการ
แลกเปลี่ ยนสิ่ ง ของ สิ น ค้ า ก็ คื อสิ่ ง ของที่ มี คุณค่าในการใช้ สอย (Use-Value) และคุณค่าในการ
แลกเปลี่ยน (Exchang-Value) สิ่งของจะถูกเปลี่ยนเป็ นสินค้ าได้ ก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนตัวเองจากแค่
มูลค่าในการใช้ สอยไปเป็ นสิ่งของที่มีมูลค่าในการแลกเปลี่ยน ดังนัน้ สิ่งของสิ่งหนึ่งไม่ได้ เป็ นสินค้ าใน
ตัวของมันเองตังแต่
้ ต้น แต่สิ่งของนันจะต้
้
องผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเสียก่อนจึงจะกลายมาเป็ น
สินค้ าได้ เมื่อกระบวนการแลกเปลี่ยนทําให้ สิ่งของมีความหมาย ผู้คนจึงบริ โภคที่ตวั ความหมายไม่ใช่ที่
ตัวสินค้ า ในแง่นี ้ กีฬาในฐานะที่เป็ นสินค้ าจึงขายได้ เพราะมันมีความหมายคือความตื่นเต้ นเร้ าใจและ
ความบันเทิงที่ผ้ คู นต้ องการ ทําให้ กีฬากลายเป็ นอุตสาหกรรมบันเทิงที่ผ้ คู นจํานวนมากเข้ ามาร่วมทังใน
้
ฐานะของผู้บริโภคและผู้ผลิต
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เริ่ มเกิดขึ ้นในยุโรปช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ที่การเล่น
กีฬา (เช่น การขี่แข่งม้ า หรื อ แม้ แต่ฟุตบอล) ยังคงเป็ นกิจกรรมสร้ างความศิวิไลซ์ที่จํากัดในแวดวงของ
คนชันสู
้ ง แต่ตอ่ มา ‚ฟุตบอลสมัยใหม่‛ ซึ่งเริ่ มถูกทําให้ กลายมาเป็ นสินค้ าหรื อเป็ น ‚กีฬาแห่งการจ้ อง
มอง‛ (Spectator Sport) ได้ กลายเป็ นทางเลือกใหม่ของ ความบันเทิงยามว่างในช่วงบ่ายวันเสาร์ ของ
ชนชันแรงงาน
้
(และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สําหรับมนุษย์เงินเดือนในสังคมเมืองสมัยใหม่ในเวลา
ต่อมา) ภายใต้ เงื่ อนไขของชีวิตและงานที่ ถูกทํ าให้ กลายเป็ นเรื่ องของเหตุผลมากขึน้ การแบ่ง แยก
ระหว่างผู้เล่นกับผู้ชมยิ่งถูกตอกยํ ้าผลิตซํ ้ามากขึ ้นด้ วย กระบวนการเหล่านี ้เองที่ทําให้ ฟุตบอลสมัยใหม่
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เคลื่อนย้ ายออกจากการเป็ น ‚กีฬาสร้ างวินยั ‛ ไปสู่การกลายเป็ นสินค้ า และ ‚กีฬาแห่งการจ้ องมอง‛
ในบริบทของวัฒนธรรมการพักผ่อนหย่อนใจในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่ (วสันต์ 2557: 6-7)
ล่วงเข้ าสู่ต้นศตวรรษที่ 20 วัฒ นธรรมการพักผ่อนหย่อนใจในสัง คมเมืองใหญ่ เริ่ ม จําต้ อง
แข่งขันกับ รูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมการบริ โภคซึ่งก่อตัว พัฒนาขึ ้นควบคูไ่ ป
กับการขยายตัวของเศรษฐกิจเสรี นิยมและระบบตลาดโลก โดยเฉพาะการปฏิวตั ิทางด้ านเทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม ความก้ าวหน้ าและการแพร่ กระจายของระบบการสื่อสารสมัยใหม่ได้ กลายเป็ น
‚ตัวช่วย‛ และสถาปนากีฬาสมัยใหม่ เช่น ฟุตบอล ให้ กลายเป็ นกี ฬาของคนทังชาติ
้
และความเป็ น
ชาตินิยมของกีฬาในเวทีระดับนานาชาติขึ ้นมา ด้ วยการทําให้ เกมกีฬา การแข่งขัน เป็ นเรื่ องที่สามารถ
จะสื่อสารและแพร่ กระจายให้ ผ้ คู น ได้ ติดตามรับรู้ กันไดอย่างรวดเร็ วพร้ อมๆ กัน แม้ ว่าจะอยู่ต่างถิ่น
ต่างสถานที่ที่ห่างไกลกัน สื่ อสมัยใหม่นีเ้ องที่ถือเป็ นกลไกสํ าคัญที่ช่วยผลักดันการแพร่ กระจายให้
ฟุตบอลสมัยใหม่ขยายวงกว้ างออกไปทังในเชิ
้
งพื ้นที่และเชิงสังคม โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
เมื่อโทรทัศน์ได้ ถือกําเนิดขึ ้นมา กลายเป็ นกลไกการสื่อสารสมัยใหม่ที่เชื่อมต่อระหว่างเวลากับความ
ห่างไกลให้ ไปด้ วยกันได้ และโทรทัศน์ยงั ได้ รือ้ ถอนความเป็ นถิ่นฐาน ปลดเปลื ้องวัฒนธรรมการบริ โภค
ออกจากบริบทประวัตศิ าสตร์ ของท้ องถิ่นได้ อย่างพิสดาร ฟุตบอลบนจอโทรทัศน์จึงทังส่
้ องสะท้ อนและ
สนับสนุน กฎเกณฑ์และหลักการอันถือเป็ นโครงสร้ างรากฐานของระบบอุตสาหกรรมและความเป็ น
เหตุผล หากฟุตบอลคือกระจกส่องสะท้ อนพัฒนาการของระบบแรงงานและการทํางานในระบบการ
ผลิ ต เชิ ง อุต สาหกรรม และการเกิ ด ขึน้ ของชี วิ ตแบบเมื องในสัง คมสมัย ใหม่ โทรทัศน์ ก็คือ สถาบัน
วัฒนธรรมใหม่ที่สนับสนุนพลังขับเคลื่อนของการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้ าง จากระบบอุตสาหกรรมที่
เน้ นการผลิต มาสูร่ ะบบทุนนิยมที่เน้ นการบริโภค (วสันต์ 2557: 8-10)

8.3.2 ครอบครัวชนชัน้ กลางกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
หากพิจารณาเปรี ยบเทียบถึงการเจริ ญเติบโตของกีฬาฟุตบอลในยุโรปกับในไทยจะพบว่ามี
ลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน คือ เริ่ มจากการเป็ นกีฬาเพื่อการฝึ กวินยั ให้ กับพลเมืองและสร้ างความ
ศิวิไลซ์ให้ กบั รัฐชาติสมัยใหม่ในตอนแรก ก่อนจะเปลี่ยนมาสูก่ ารเป็ นกีฬาเพื่อการบริ โภคเช่นในปั จจุ บนั
สอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงของสัง คมไทยเข้ า สู่ก ารพัฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ เป็ นทุนนิ ยมตามแบบ
ตะวันตก ซึ่งทําให้ เกิดการแบ่งแยกเวลางานและเวลาว่างออกจากกันอย่างชัดเจน นอกจากนันการผู
้
ก
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โยงตัวเองเข้ ากับระบบโลกอย่างเหนียวแน่นก็ทําให้ สังคมไทยเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกับในยุโรป
อย่างชัดเจน เริ่ มจากการพัฒนาเป็ นทุนนิยมอุตสาหกรรม และมาสู่ทุนนิยมที่เน้ นการบริ โภคแบบใน
ปั จจุบนั ซึง่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านวิถีชีวิต จากวิถีชีวิตแบบเกษตร
มาสูว่ ิถีชีวิตแบบเมืองที่เน้ นการบริโภคมากขึ ้น
ในงานศึกษาเรื่ อง “ทบทวนภูมิทศั น์การเมืองไทย” (2556) อภิชาต สถิตนิรามัย ได้ อธิบายถึง
การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมดัง กล่ า วไว้ ว่ า “การขยายตัว ของชนชัน้ กลาง" ทัง้ ในกรุ ง เทพฯ และ
ต่างจังหวัด เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในภาคชนบทที่ผ้ คู นไม่ได้ ยึดถือการผลิตทางการเกษตรแบบครอบครัวชาวนา
ขนาดเล็กอีกต่อไป แต่เป็ นการผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์อย่างเข้ มข้ นโดยใช้ เทคนิคการเกษตร
สมัยใหม่เข้ ามาทดแทนการใช้ แรงงานจํานวนมากเช่นในอดีต ส่งผลให้ แรงงานรุ่ นใหม่ในชนบทจํานวน
มากอพยพเข้ าหาแหล่งงานในภาคการผลิตอื่น ๆ และเข้ าสู่ระบบการศึกษาจํานวนมากขึ ้นและนานขึ ้น
แรงงานที่หลุดออกจากภาคการเกษตร (หรื อแม้ แต่แรงงานในภาคการเกษตรเอง) นีเ้ องที่ผันตัวเอง
กลายเป็ น “ชนชัน้ กลางใหม่” ในแง่ที่ผูกพันตัวเองเข้ ากับระบบเศรษฐกิ จแบบทุ นนิยมอย่างเต็มตัว
โดยเฉพาะในด้ านการบริ โภค ดังปรากฏว่าแบบแผนการบริ โภคสินค้ าคงทนระหว่างคนเมือง (ชนชัน้
กลางเดิม) และชนบทมีความแตกต่างกันน้ อยมาก ในแง่นี ้จึงอาจสรุ ปได้ ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ในชนบท
ไม่ได้ มีวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและการบริ โภคแบบสังคมชาวนาอิสระรายย่อยอีกต่ อไป (อภิชาต 2556:
18-19)
นอกจากนี ้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านเข้ าสู่สภาวะสมัยใหม่ดงั กล่าว ยังสร้ างแรงกดดันต่อ
วัยรุ่น โดยเฉพาะการที่พวกเขาต้ องเผชิญกับสภาวะ “วิกฤติอตั ลักษณ์ ‛ (Identity Crises) เนื่องจาก
การพัฒนาไปสู่สภาวะสมัยใหม่นนั ้ ส่งผลอย่างสําคัญต่อการเปลี่ ยนแปลงเชิงโครงสร้ าง กระบวนการ
ขัด เกลาทางสัง คม และจารี ต พิ ธี ก รรม หรื อ กระบวนการขัน้ ตอนต่ า งๆ ที่ (เคย) ‚ทํ า หน้ าที่ ‛
ประคับ ประคองการเปลี่ ย นผ่า น จาก วัย รุ่ น ไปสู่วัย ผู้ใ หญ่ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึน้ ในสถาบัน
ครอบครั ว ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ การแพร่ กระจายของบริ โภคนิยม ระบบการศึกษาที่ เน้ นการ
แก่งแย่งแข่งขันในสังคมสมัยใหม่ จึงมักนําไปสู่การก่อตัวขึ ้นของปรากฏการณ์สงั คมอื่นๆ ตามมาใน
ชีวิตวัยรุ่น เช่น วัฒนธรรมต่อต้ าน วัฒนธรรมย่อย และวัฒนธรรมสมัยนิยม (วสันต์ ปั ญญาแก้ ว 2553)
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ตามกรอบความคิดดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงนํามาใช้ ในการทําความเข้ าใจวิถีชีวิตของวัยรุ่ นกลุ่ม
หนึ่ง โดยพิจ ารณาพวกเขาในฐานะที่ เป็ นสมาชิ กของครอบครั ว ชนชัน้ กลางใหม่ที่เกิ ดขึน้ จากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา โดยจะเสนอให้ เห็นถึง ภูมิหลังของครอบครัว วิถีการ
ดําเนินชีวิต แบบแผนการใช้ เวลา และการบริ โภคสื่อ ที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมแฟนบอลของกลุ่มแฟน
บอลวัย รุ่ น ทัง้ นี เ้ พื่ อจะนํ าไปใช้ พิจ ารณาต่อไปว่า ภูมิ หลัง ของครอบครั ว วิถี การดํา เนินชี วิ ต แบบ
แผนการใช้ เวลา และการบริ โภคสื่อ ดังกล่าว เกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกับการเล่นหรื อไม่เล่นพนันบอลของ
เยาวชนหรื อไม่อย่างไร

8.3.4 ข้ อมูลภาคสนาม
ในงานศึกษาครัง้ นี ้ได้ กําหนดพื ้นที่วิจัยไว้ คือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่ม
แฟนบอลวัยรุ่นที่ยงั ศึกษาเล่าเรี ยนในสถานศึกษา (อายุระหว่าง 15 - 21 ปี ) โดยพื ้นที่การศึกษาของ
การวิจยั ครัง้ นี ้จะเลือกศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มวัยรุ่ นในโรงเรี ยนมัธยม (แห่งหนึ่ง) และกลุ่ม
วัยรุ่นที่ศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค และกลุ่มวัยรุ่ นในมหาวิทยาลัย ที่ตงอยู
ั ้ ่ในเมืองเชียงใหม่ โดยใช้
วิธีวิจยั เชิงชาติพันธุ์วรรณนาหลายสนาม (multi-sited ethnography) โดยการติดตามและใช้ การ
สังเกตอย่างมีสว่ นร่วมและการสัมภาษณ์ กลุม่ วัยรุ่นกรณีศกึ ษาตามที่ตา่ งๆ เช่น ใน สถานศึกษา สนาม
กี ฬ า สถานบันเทิง นอกจากนัน้ จะใช้ วิธี ศึกษาข้ อมูลผ่านการวิเคราะห์ ตีความ ‚ตัวบท‛ (textual
analysis) ทังจากสื
้
่อและการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่ น (และการติดต่อกับกลุ่มวัยรุ่ นแฟน
บอล)
การคัดเลือกตัวอย่างใช้ การเลือกตัว อย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) คือ เริ่ มจากการ
หา ผู้ให้ ข้อมูลหลักเป็ นอันดับแรก โดยเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นเยาวชนที่สนใจในกีฬาฟุตบอลเป็ น
หลัก จากนันจึ
้ งถามถึงเพื่อนๆ หรื อรุ่ นพี่หรื อรุ่ นน้ องที่ร้ ู จกั กันในกลุ่มของผู้ให้ ข้อมูลหลักนัน้ จากนันจึ
้ ง
เริ่มเจาะลึกข้ อมูลของแต่ละคน ซึง่ จากการลงเก็บข้ อมูลใช้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักที่ละ 1 คน คือ โรงเรี ยน 1 คน
วิทยาลัยเทคนิค 1 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 คน จากนันจึ
้ งถามถึงเพื่อนๆ ในกลุ่มอีกประมาณ 5
คน การเลือกตัวอย่างจํานวนกลุม่ ละ 5 คน เพื่อให้ เห็นถึงความแตกต่างของข้ อมูลภายในกลุ่มนันๆ
้ เอง
ด้ วย เช่น ในกลุม่ นักเรี ยนในโรงเรี ยน ก็มีรูปแบบการเล่นพนันต่างกัน รวมถึงพื ้นฐานครอบครัวที่ตา่ งกัน
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ภายในกลุม่ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อต้ องการทราบถึงเหตุปัจจัยของการเล่นหรื อไม่เล่นพนันของกลุ่มเยาวชนที่
หลากหลายมากขึ ้น ซึง่ จะได้ นําเสนอข้ อมูลดังต่อไปนี ้

กลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยม
จากการเก็บข้ อมูลเด็กในโรงเรี ยนมัธยมจํานวน 5 คน พบว่า กลุ่มวัยรุ่นในโรงเรี ยนมัธยม จะมี
พืน้ ฐานทางครอบครัวที่พ่อแม่มีฐานะค่อนข้ างดี คือ มี รายได้ ดีและอาชี พการงานมั่นคง (เช่น เป็ น
ตํารวจ เป็ นพนักงานธนาคาร เป็ นอาจารย์) และส่วนใหญ่แล้ ว อาศัยอยู่กับครอบครัว โดยพ่อแม่ดแู ล
ค่อนข้ างใกล้ ชิด เช่น ไปรับ – ส่งจากโรงเรี ยนด้ วยตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนในด้ านชีวิตประจําวันนัน้
เด็กในกลุ่มนี ้ใช้ เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรี ยน ทังเรี
้ ยนในโรงเรี ยนและเรี ยนพิเศษข้ างนอก (ส่วนใหญ่
เรี ยนพิเศษถึงประมาณ 20.00 น. ในวันจันทร์ ถึงศุกร์ และเรี ยนพิเศษอีกอย่างน้ อย 1 วัน ในวันเสาร์ หรื อ
อาทิตย์) ดังนันจึ
้ งเหลือเวลาในการพักผ่อนไม่มากนัก ซึ่งในเวลาพักผ่อนที่ไม่มากนักนี ้ เด็กๆ มักจะ
เลือกใช้ ไปกับโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นเฟสบุ๊ค การเล่นเกมส์ออนไลน์ ซึ่งรวมไปถึงการเล่น
พนันบอลออนไลน์ ด้วย ลักษณะดังกล่าวเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ดูคล้ ายกับว่าเด็กในกลุ่มนี ้จะมี
ความเป็ นปั จเจกค่อนข้ างสูง แต่เมื่อติดตามลงไปในรายละเอียดแล้ วกลับพบว่า เด็กในกลุ่มนี ้พยายาม
สร้ างกิจกรรมที่สร้ างความเป็ นพวกพ้ องอยูไ่ ม่น้อย
ตัวอย่างเช่น A (นามสมมติ) นักเรี ยนชัน้ ม.4 ของโรงเรี ยนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ในด้ านภูมิหลังครอบครัวนัน้ A มีพ่อเป็ นตํารวจ แม่ทํางานธนาคารแห่งหนึ่งใน อ.เชียงดาว มีน้อง
ผู้หญิง 1 คน อยู่ชนั ้ ป.5 ที่โรงเรี ยนเดียวกัน ตังแต่
้ เกิดจนถึงชันอนุ
้ บาล 3 ครอบครัวของ A อาศัยอยู่ที่
อ.เชียงดาว ต่อมาเมื่อย้ า ยมาเข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยนในเมืองเชียงใหม่ ครอบครัวจึงย้ ายมาอยู่ที่ อ.แม่ริม
แทน ดังนันครอบครั
้
วของ A จึงแยกออกมาเป็ นครอบครัวเดี่ยวในตอนที่ย้ายมาอยู่ที่ อ.แม่ริม อย่างไรก็
ตาม พ่อของ A เริ่ มใช้ ฟุตบอลในการผูกสัมพันธ์กบั ชุมชนใหม่ ด้ วยการส่งเสริ มให้ A ได้ ไปฟุตบอลกับ
เพื่อนแถวบ้ าน ต่อมาเมื่อ A อยูป่ ระมาณชัน้ ป.1 ก็เริ่ มพา A เข้ าไปฝึ กฟุตบอลกับโรงเรี ยนสอนฟุตบอล
แห่งหนึ่งพร้ อมกับเด็กข้ างบ้ าน ซึ่งการได้ เล่นฟุตบอลอย่างจริ งจังนี ้ทําให้ A สามารถคัดตัวจนได้ เป็ น
ตัวแทนของโรงเรี ยนในปั จจุบนั และการได้ เป็ นนักกีฬาของโรงเรี ยนนี ้เองที่ทําให้ A ได้ ร้ ูจกั กับกลุ่มเพื่อน
กลุม่ ใหม่ ที่กลายเป็ นกลุม่ เพื่อนที่สนิทกันในปั จจุบนั
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วิ ถี ชี วิ ต ของการเป็ นนัก กี ฬ าโรงเรี ย นของ A และเพื่ อ นๆ นัน้ ไม่ ต่ า งกั น มากนัก คื อ
นอกเหนือจากเวลาเรี ยนแล้ วก็เต็มไปด้ วยการฝึ กซ้ อม โดยจะต้ องซ้ อมในวันจันทร์ ถึงศุกร์ ช่ วง 16.30 19.00 น. และวันเสาร์ ช่วง 16.00 - 18.30 น. ซึ่งเวลาที่นอกเหนือจากการเรี ยนและการซ้ อมบอล คือ
ช่วงเวลา 20.00 – 23.00 น. ในแต่ละวัน A เลือกจะใช้ เวลานี ้ในการทํากิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย
ความเครี ยดและความเหนื่อยล้ าด้ วยการ เล่นเฟสบุ๊คบ้ าง เล่นเกมส์ออนไลน์บ้า ง รวมถึงการเล่นพนัน
บอล (ออนไลน์) ด้ วย ส่วนในวันเสาร์ – อาทิตย์นนั ้ A จะต้ องเรี ยนพิเศษวันใดวันหนึ่ง 1 วิชา (แล้ วแต่ครู
ว่าง) ส่วนวันที่ไม่ได้ เรี ยนพิเศษ กิจกรรมที่มกั จะทํา ถ้ าไม่ได้ ออกไปเที่ยวนอกกับครอบครัว ก็คือ เล่น
เกมส์อยูท่ ี่บ้าน และเล่นพนันบอลในช่วงหัวคํ่า
ในส่วนของการบริโภคสื่อในฐานะแฟนบอลนัน้ A เริ่มดูฟุตบอลมาตังแต่
้ เด็ก โดยเริ่ มจากการดู
ฟุตบอลต่างประเทศทางโทรทัศน์กบั พ่อ เช่นเดียวกับ B และ C เพื่อนของเขา ที่เริ่ มดูบอลมาตังแต่
้ เด็ก
ตามพ่อและพี่ชายเช่นกัน โดยทังคู
้ ต่ ิดตามเชียร์ เชลซีและแมนฯยูฯ โดยมักจะติดตามดูการถ่ายทอดสด
ผ่านกล่องรับสัญญาณ CTH อย่างสมํ่าเสมอ แต่ A ในปั จจุบนั ชอบดูบอลไทยมากกว่าฟุตบอล
ต่างประเทศ โดยเลือกเชียร์ สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด มาตังแต่
้ อยู่ชนั ้ ป.6 เพราะมีนกั ฟุตบอลในดวงใจ
คือ ดัสกร ทองเหลา และ สารัช อยู่เย็น เล่นอยู่ในทีมนี ้ โดยติดตามผ่านกล่อง True Visions ที่ติดไว้ ที่
บ้ าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ D และ E ที่แม้ จะติดตามฟุตบอลต่างประเทศมาตังแต่
้ เด็กจนถึง
ปั จจุบนั แต่ที่บ้านไม่ได้ ติดกล่องรับสัญญาณใดๆ ก็ใช้ วิธีติดตามการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์ เน็ตที่จะ
มี Website ต่างๆ มาแปะ Link ถ่ายทอดสดไว้ ให้ ฟรี ๆ มากมาย (Link ถ่ายทอดสดฟรี เหล่านี ้ เรี ยกกัน
โดยทัว่ ไปว่า “Link เถื่อน”)

กลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค
จากการเก็บข้ อมูลนักเรี ยนที่ศกึ ษาในวิทยาลัยเทคนิค 5 คน พบว่า พื ้นฐานครอบครัวของเด็ก
กลุ่มนี ้มัน่ คงน้ อยกว่ารวมถึงรายได้ น้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับพื ้นฐานครอบครัวของเด็กที่ศึกษาใน
โรงเรี ยนสามัญ เช่น พ่อแม่เป็ นเกษตรกร เป็ นพนักงานในโรงงานนํ ้าแข็ง เป็ นพนักงานโรงแรม เปิ ดร้ าน
รับจ้ างซักรี ดอยูท่ ี่บ้าน นอกจากนี ้หลายๆ ครอบครัวยัง มีต้องทํางานในถิ่นที่อยู่ของตัวเองซึ่งไม่ได้ อยู่ใน
เมือง เช่น ทําการเกษตรอยูท่ ี่ อ.แม่แจ่ม ทํางานอยู่โรงนํ ้าแข็งที่ลําพูน ซึ่งลักษณะของอาชีพดังกล่าวทํา
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ให้ ครอบครัวไม่สามารถดูแลลูกได้ ด้วยตัวเอง และด้ วยความหวังที่ต้องการให้ ลกู ได้ มีการศึกษาดีๆ ก็ทํา
ให้ จําเป็ นต้ องส่งลูกมาเรี ยนในเมือง ลักษณะการใช้ ชีวิตของเด็กเทคนิคบางคนจึงแตกต่างจากเด็กใน
โรงเรี ยนมัธยมอย่างชัดเจนในแง่ที่มีอิสระจากครอบครัวมากกว่า ชีวิตจึงผูกพันอยู่กบั กลุ่มเพื่อนหรื อรุ่น
พี่เป็ นสําคัญ
ตัวอย่างเช่นชีวิตของ J นักศึกษาชัน้ ปวช.3 ในวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง ทังพ่
้ อ และแม่ของ J
เป็ นเกษตรกร อยู่ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยเขาได้ ย้ายมาเรี ยนในเมืองเชียงใหม่ได้ 2 ปี แล้ ว โดย
อาศัยอยูห่ อพักคนเดียว และจะได้ กลับบ้ านก็ในช่วงปิ ดเทอม J เล่าให้ ฟังว่า ในช่วงที่เขาย้ ายมาเรี ยนที่
เชียงใหม่แรกๆ นัน้ เขาเหงามาก เพราะไม่ร้ ูจกั ใครเลยที่โรงเรี ยน พอกลับจากโรงเรี ยนมาอยู่หอก็อยู่คน
เดียวอีก แต่พอผ่านไปสักพักทุกอย่างก็ดีขึ ้น ทังนี
้ ้โดยใช้ ฟุตบอลเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการทําให้ เขาได้
มี เ พื่ อ นเพิ่ม ขึน้ ถึง แม้ เ ขาจะไม่ไ ด้ เ ล่นบอลเก่ ง มากนัก แต่ด้ว ยการเป็ นคนที่ ติดตามชมฟุตบอล
ต่างประเทศมาตังแต่
้ เด็ก (เขาเลือ กเชียร์ ทีมลิเวอร์ พลู ) ก็ทําให้ เขาสามารถใช้ ฟุตบอลเป็ นประเด็นใน
การพูดคุยกับเพื่อนๆ ที่ชอบฟุตบอลเหมือนกัน ซึง่ เพื่อนกลุม่ นี ้กลายเป็ นเพื่อนสนิทของเขาในปั จจุบนั
ในส่วนของกิจกรรมในชีวิตประจําวันของ J และกลุ่มเพื่อนของเขาค่อนข้ างจะคล้ ายกัน คือ
เรี ยน 09.00 – 15.00 น. ในวันจันทร์ ถึงศุกร์ และหยุดในวันเสาร์ อาทิตย์ โดยกิจกรรมยามว่าง คือ การ
ไปเล่นเกมส์ที่ร้านเกมส์กบั กลุม่ เพื่อน การไปเล่นไพ่ที่หอเพื่อน บางครัง้ ก็ไปเที่ยวห้ าง ส่วนกิจกรรมที่จะ
ขาดไม่ได้ เลย คือ การไปดูบอลที่ร้านเหล้ าผับบาร์ หรื อที่หอเพื่อน (ในช่วงที่ไม่มีเงิน ) ในช่วงสุดสัปดาห์
และสุดท้ ายคือไปเล่นพนันบอลด้ วยกันที่โต๊ ะบอล
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ F G และ H นัน้ ค่อนข้ างจะต่างออกไป โดยทัง้ 3 คนนี ้เพิ่งเข้ าเรี ยน
ในชัน้ ปวช.1 และอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวในเมืองเชียงใหม่ จึงไม่ได้ มีอิสระมากเท่ากับ J โดยตารางพวก
เขา คือ เรี ยน 09.00 - 15.30 น. ในวันจันทร์ ถึงศุกร์ จากนันจะนั
้
ดกับกลุ่มเพื่อนสมัยมัธยมต้ นที่แยก
ย้ ายไปเรี ยนคนละโรงเรี ยนประมาณ 4 - 5 คน เพื่อไปเล่นเกมส์ที่ร้านประจําประมาณ 1 - 2 ชัว่ โมง
จากนันจึ
้ งกลับไปซ้ อมบอลที่วิทยาลัยตอน 17.30 – 20.00 น. ซึ่งกิจกรรมที่ทําหลัง 20.00 น. ตอนอยู่ที่
บ้ าน ก็ คือ เล่นเกมส์ ส่ว นในวัน เสาร์ - อาทิต ย์ ซึ่ง ถื อเป็ นวัน ว่า งก็ มักจะนัดกับกลุ่ม เพื่ อ น ขี่ ร ถ
มอเตอร์ ไซค์เที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆ เช่น อ่างแก้ ว ศูนย์ประชุมนานาชาติ เป็ นต้ น หรื อไม่ก็พากันไปเล่น
เกมส์ที่ร้านประจํา ส่วนช่วงเย็นถ้ าหากครู ที่วิทยาลัยไม่นดั ซ้ อมบอล ก็จะชวนกันไปเล่นบอลที่สนาม
กีฬาเทศบาล (เล่นตรงสนามบาสกับพวกผู้ใหญ่)
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ในส่วนของการบริ โภคสื่ อในฐานะแฟนบอลนัน้ ทัง้ F G และ H ติดตามชมฟุตบอล
ต่างประเทศมาตังแต่
้ เด็ก โดยส่วนใหญ่ร้ ู จกั ฟุตบอลผ่านพ่อหรื อพี่ชาย เป็ นเรื่ องน่าแปลกที่ทงั ้ 3 คน
ชอบทีมแมนฯยูฯ เหมือนกัน โดยปั จจุบนั เนื่องจากที่บ้านไม่ได้ ติดตังกล่
้ องชมฟุตบอล CTH ทัง้ 3 คนจึง
อาศัยช่องทางจากเคเบิ ้ลท้ องถิ่น (เช่น WE TV) รวมถึงช่องทาง Link เถื่ อนที่หาได้ ทั่วไปในโลก
อินเตอร์ เน็ต อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ จะชื่นชอบและติดตามฟุตบอลอย่างเหนียวแน่น แต่ทงั ้ 3 คนก็ไม่
สนใจที่จะเล่นพนันบอลแต่อย่างใด

กลุ่มวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย
จากการเก็บข้ อมูลจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจํานวน 5 คน พบว่า พื ้นฐานครอบครัวมี
ลักษณะคล้ ายกับกลุ่มเด็กในวิทยาลัยเทคนิค เช่น พ่อแม่เป็ นเกษตรกร เปิ ดร้ านขายของชําอยู่ที่บ้าน
แต่ในด้ านที่แตกต่างจากทังเด็
้ กในโรงเรี ยนมัธยมและเด็กในวิทยาลัยเทคนิคอย่างชัดเจน คือ รูปแบบ
การใช้ ชีวิต โดยปรากฏว่าเด็กในมหาวิทยาลัยมีเวลาว่างมากกว่าอย่างชัดเจน กิจกรรมที่เลือกทําใน
เวลาว่างก็มีความหลากหลายกว่า นอกจากนี ้ยังมีลกั ษณะของการอยู่กบั กลุ่มเพื่อนหรื อรุ่นพี่หรื ออยู่ กบั
แฟนเป็ นกลุ่มเล็กๆ มากกว่า แต่ในด้ านการบริ โภคสื่อต่างๆ นันไม่
้ ตา่ งกันมากนัก คือ เน้ นการบริ โภค
สื่อออนไลน์เป็ นหลัก
ตัวอย่างเช่นชีวิตของ O ปั จจุบนั อายุ 20 ปี เรี ยนอยู่ชนปี
ั ้ 3 เป็ นชาวลําพูนโดยกําเนิด พ่อและ
แม่เป็ นเกษตรกรอยู่ที่ลําพูน ปั จจุบนั อาศัยอยู่หอพักคนเดียว O เริ่ มรู้ จักฟุตบอลตังแต่
้ เด็ก เริ่ มรู้ จัก
เพราะพ่อชอบดูบอลก็เลยดูตามพ่อ แต่ไม่ได้ เล่นเท่าใดนักเพราะเล่นไม่คอ่ ยเป็ น ปั จจุบนั ติดตามเชียร์
ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ซึ่งมักจะติดตามดูตามร้ านเหล้ าผับบาร์ กบั เพื่อนๆ เป็ น
ส่ว นใหญ่ แต่บ างครั ง้ ก็ ดูจ าก link เถื่ อ นบ้ า งเป็ นครั ง้ คราว ในส่ ว นของกิ จ วัต รประจํ า วัน นัน้
นอกเหนือจากเวลาเรี ยนในวันจันทร์ ถึงศุกร์ แล้ ว กิจกรรมที่ O ชอบทํา ก็คือ การตกปลา ซึ่งจะไปกับ
เพื่อนอีก 2 - 3 คนเป็ นประจํา นอกจากนันก็
้ มีการไปเที่ยวห้ างบ้ างเป็ นบางครัง้ ปั จจุบนั O ยังทําอาชีพ
เสริ มด้ วยการขายของทางอินเตอร์ เน็ตกับแฟนซึ่งทําให้ เขามีรายได้ ถึง 7,500 – 10,000 บาทต่อเดือน
เลยทีเดียว
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ในด้ านการบริโภคฟุตบอลนัน้ กรณีของ O ค่อนข้ างจะคล้ ายกับคนอื่นๆ คือ เริ่ มจากการดูบอล
ต่างประเทศทางโทรทัศน์กบั ครอบครัว (พ่อหรื อพี่ชาย) จากนันก็
้ มีทีมที่ตวั เองชอบ เช่น แมนฯยูฯ ลิเวอร์
พูล เชลซี จากนันก็
้ ติดตามชมอย่างสมํ่าเสมอ ทังที
้ ่ร้านเหล้ าผับบาร์ รวมถึงจาก Link เถื่อนที่กําลัง
ได้ รับความนิยมอย่างมากในปั จ จุบัน อย่างไรก็ ตาม ด้ วยกระแสบอลไทยที่ กํา ลัง บูม อย่างมากใน
ปั จจุบนั ทําให้ M เลือกที่จะติดตามเชียร์ ทีมท้ องถิ่นอย่าง เชียงใหม่ เอฟซี โดยมักจะตามไปเชียร์ ที่
สนามเกือบทุกครัง้ ที่มีแข่งที่เชียงใหม่ ซึ่ง M บอกว่าการไปเชียร์ บอลที่สนามนันจะได้
้
บรรยากาศอีก
แบบหนึง่ ที่ไม่เหมือนกับดูในทีวี (เขาติดตามเชียร์ ทีมเชลซี) ซึ่งในความเก่งของทีมนันสู
้ ้ กนั ไม่ได้ อยู่แล้ ว
แต่บรรยากาศในสนามมันทําให้ สนุกเอง (นัน่ รวมถึงการได้ ไปกินเบียร์ ที่สนามด้ วย) โดยเขามักจะไปกับ
เพื่อนๆ อีก 2 - 3 คน บางครัง้ พอดูเชียงใหม่ เอฟซี เสร็ จ ก็แวะร้ านเหล้ า (ที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอล)
ดูบอลต่างประเทศต่อเลยก็มี
อย่างไรก็ตาม กรณีของ K ดูจะเป็ นกรณีที่น่าสนใจกว่าทุกกรณีที่กล่าวมา โดย K ปั จจุบนั อายุ
21 ปี เรี ยนอยู่ชนปี
ั ้ 4 มีพ่อเป็ นตํารวจ ส่วนแม่เปิ ดร้ านขายของชําอยู่ที่บ้าน มีพี่สาว 2 คน ทังคู
้ ่เป็ น
พนักงานบริ ษัทเอกชน ครอบครัวของ K อยู่ที่ จ.พะเยา และตัวเขาเองก็เรี ยนอยู่ที่พะเยาจนถึงชัน้ ม.6
จากนันจึ
้ งย้ ายมาเรี ยนมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ ปั จจุบนั อาศัยอยู่หอพักคนเดียว ในส่วนของการเริ่ มต้ น
เป็ นแฟนบอลนัน้ K ติดตามเชียร์ ทีมแมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ดมาตังแต่
้ เด็กๆ จากการได้ เริ่ มชมเกมส์การ
แข่งขันในโทรทัศน์พร้ อมกับพ่อของเขา ส่วนการเล่นฟุตบอลนัน้ K ไม่คอ่ ยถนัดเท่าใดนัก เขาชอบที่จะ
เป็ นผู้ชมมากกว่า สิ่งที่น่าสนใจก็คือ นอกเหนือจากการเรี ยนภาคคํ่าในวันจันทร์ – ศุกร์ แล้ ว ปั จจุบนั K
ยังทํางานเป็ นพนักงานเฝ้าโต๊ ะบอลให้ กบั รุ่ นพี่คนหนึ่งที่สนิทกันด้ วย โดย K จะต้ องเฝ้าโต๊ ะบอลวันละ
12 ชัว่ โมง (20.00 - 08.00 น.) สัปดาห์ละ 6 วัน ซึ่งสร้ างรายได้ ให้ เขาประมาณ 9,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง
กรณีของ K นันแตกต่
้
างจากคนอื่นๆ ตรงที่ว่า เขาเป็ นผู้หารายได้ จากธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
กีฬาด้ วย ต่างจากคนอื่นๆ ที่มีสถานะเป็ นเพียงผู้บริโภคอย่างเดียว

8.3.5 อภิปรายสรุป
จากการนําเสนอข้ อมูลทังหมด
้
อาจสรุปได้ วา่ เยาวชนทัง้ 3 กลุม่ ที่แม้ จะมาจากชนชันที
้ ่ตา่ งกัน
(วัดจากรายได้ และความมั่นคงของอาชีพ ของพ่อแม่) แต่ก็บริ โภคฟุตบอลในฐานะที่เป็ นแฟนบอล
เหมื อ นๆ กัน ทัง้ การติด ตามรั บ ชมอย่า งสมํ่ า เสมอไม่ว่ า จะเป็ นที่ บ้ า น ร้ านเหล้ า ผับ บาร์ หรื อ ใน
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อินเตอร์ เน็ต ซึ่งสอดคล้ องกับคําอธิบายเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาของ
อภิชาติ สถิตนิรามัย (2556) ที่กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทยในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ทํา
ให้ เกิด “ชนชันกลางใหม่
้
” ที่ผกู พันตัวเองเข้ ากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะใน
ด้ านการบริ โภค ดังปรากฏว่าแบบแผนการบริ โภคสินค้ าคงทนระหว่างคนเมือง (ชนชันกลางเดิ
้
ม) และ
ชนบทมีความแตกต่างกันน้ อยมาก” ซึ่งเด็กจากทัง้ 3 กลุ่มก็คือตัวแทนของครอบครัวชนชัน้ กลางใหม่
เหล่านี ้ และช่วยให้ เห็นภาพของการบริ โภคที่เหมือนๆ กันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในรายละเอียด
ของการบริ โภคนัน้ ก็ ยัง มีข้อแตกต่างอยู่บ้าง เช่น กลุ่ม เด็กในโรงเรี ยนที่ บ้านติดกล่อง CTH (ซึ่ง มี
ค่าบริ การรายเดือนราว 1,000 – 2,000 บาท) ในขณะที่กลุ่มเด็กในวิทยาลัยเทคนิคดูผ่านเคเบิ ้ลทีวี
ท้ องถิ่น (ค่าบริการรายเดือนประมาณ 300 บาท) และ Link เถื่อนในอินเตอร์ เน็ตเป็ นหลัก เช่นเดียวกับ
กลุม่ เด็กมหาวิทยาลัยที่สว่ นใหญ่อยูห่ อพักจึงดูผา่ น Link เถื่อนในอินเตอร์ เน็ตเป็ นหลัก
นอกจากนี ้การที่เยาวชนทัง้ 3 กลุ่มเน้ นการบริ โภคฟุตบอลจากสื่อออนไลน์เป็ นหลัก ทําให้ เห็น
ว่า ในปั จจุบนั การบริ โภคยิ่งถูกทําให้ เข้ มข้ นมากขึ ้นไปอีก เพราะสื่อออนไลน์นนทั
ั ้ งฟรี
้ เข้ าถึงง่าย และ
เข้ าถึงได้ ตลอดเวลา (เพียงแค่มีอินเตอร์ เน็ต) ต่างจากยุคก่อนที่เน้ นบริ โภคผ่านโทรทัศน์ที่มีข้อจํากัด
มากกว่า อย่างไรก็ตาม จากข้ อมูลก็ ยิ่งตอกยํ ้าว่า วัฒนธรรมฟุตบอลเริ่ มฝั งรากในสังคมไทยผ่านสื่อ
โทรทัศ น์ สะท้ อ นผ่า นตัวละครพ่อและพี่ ช ายที่ เป็ นตัว แทนของผู้บ ริ โภคในยุค โทรทัศน์ โดยส่ง ต่อ
วัฒ นธรรมเหล่านัน้ มาสู่รุ่ นลูก ซึ่ง ก็ คือ เด็กรุ่ นปั จ จุบัน ซึ่ง อาจสรุ ปได้ ว่า การเติบโตของวัฒ นธรรม
ฟุตบอลในสังคมไทยกระทําการผ่าน 2 ปั จจัยสําคัญ คือ ครอบครัว และโทรทัศน์ และกําลังเติบโต
อย่างเข้ มข้ นมากขึ ้นโดย “สื่อออนไลน์”
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กลุม่ ไลน์ที่มีการแจกลิ ้งค์ดบู อลฟรี โดยแฝงการโฆษณาเชิญชวนให้ เล่นพนันบอล

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการบริ โภคที่เหมือนกันของทัง้ 3 กลุ่มก็คือ การบริ โภคเพื่อสร้ างความ
เป็ นกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นฟุตบอลเพื่อสร้ างความสัมพันธ์กบั เพื่อนแถวบ้ านและที่โรงเรี ยน การเริ่ ม
รู้จกั กับเพื่อนที่โรงเรี ยนโดยใช้ การพูดคุยเรื่ องฟุตบอลเป็ นใบเบิกทาง หรื อการไปดูบอลกับเพื่อนๆ ตาม
ร้ านเหล้ าผับบาร์ หรื อที่สนาม เป็ นต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่าเยาวชนไม่ ได้ เป็ นเพียงผู้บริ โภคที่เฉื่อยชา แต่ใช้
การบริ โภคนันเพื
้ ่อสร้ างอะไรบางอย่างให้ กบั ตัวเอง ในกรณีนี ้ก็คือ การใช้ การบริ โภคฟุตบอลเพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นๆ นัน่ เอง

168

8.4 วัยรุ่นกับการเล่ นพนันบอล
ในบทนี ้ผู้ศกึ ษาต้ องการทําความเข้ าใจการเล่นพนันบอลของเยาวชนในมิติทางสังคม โดยจะ
นําเสนอใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. พัฒนาการของการเล่นพนันบอลในจังหวัดเชียงใหม่ 2. ข้ อมูล
ภาคสนาม (แบ่ง เป็ นข้ อมูล จากการสัม ภาษณ์ เจ้ าของโต๊ ะ พนันบอลและข้ อมูลจากการสัม ภาษณ์
เยาวชน) และ 3. อภิปรายสรุป

8.4.1 พัฒนาการของการเล่ นพนันบอลในจังหวัดเชียงใหม่
จากการสัมภาษณ์นกั พนันบอลชายวัย 38 ปี ท่านหนึ่ง ได้ ให้ ภาพของการเล่นพนันบอลในยุค
ก่อนไว้ ว่า โต๊ ะบอลแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่น่าจะเป็ น “โต๊ ะเฉี่ ยว” ซึ่งตังขึ
้ ้นประมาณปี 2534 โดย
เปิ ดเป็ นโต๊ ะสนุ้กเป็ นหลัก แต่มีให้ แทงมวยตู้และแทงบอลด้ วย ในสมัยนันการพนั
้
นกีฬา มวยตู้ยงั เป็ นที่
นิยมมากกว่าพนันบอล การพนันบอลจะได้ รับความนิยมก็ชว่ งบอลทัวร์ นาเมนต์เป็ นหลัก เช่น บอลโลก
บอลยูโร เป็ นต้ นและด้ วยความที่ยงั ไม่มีระบบการเล่นที่เป็ นเรื่ องเป็ นราว ราคาต่อรองที่เปิ ดในช่ว งแรก
จึงใช้ ลกั ษณะเหมือนราคามวยมาเป็ นเกณฑ์ เช่น ต่อ 2-1 ต่อ 11-8 จนผ่านไปประมาณ 1-2 ปี (คือช่วง
ปี พ.ศ.2535-36) จึงเริ่ มใช้ ราคาต่อรองที่เป็ นสากลเช่นในปั จจุบนั (ครึ่ งลูก ครึ่ งควบลูก ลูกครึ่ ง ฯลฯ)
ในช่วงที่เริ่ มใช้ ราคาต่อรองแบบใหม่นี ้มีเรื่ องเล่าติดตลกว่าโต๊ ะบอลเองก็ยงั คิดเงินกับลูกค้ าผิดๆ ถูกๆ
อยู่เลย พี่ J (นามสมมุติ) ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเคยไปแทงบอลครัง้ แรกๆ ที่โต๊ ะบอลย่านสันติธรรม แต่ก็
เป็ นโต๊ ะบอลที่แอบอิงอยู่ในโต๊ ะสนุ้ก รวมถึงมีต้ มู ้ า ตู้สล็อตอยู่ด้วย แสดงให้ เห็นว่าโต๊ ะบอลในสมัยแรก
นันไม่
้ ได้ เปิ ดแยกออกมาเดี่ยวๆ แต่อิงอยู่กับการพนันชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะโต๊ ะสนุ้กที่จะเป็ นแหล่งรวม
การพนันอยูใ่ นนัน้ ทังโต๊
้ ะบอล ตู้ม้า ตู้ slot
ในช่วงปี พ.ศ.2536 นี ้เองที่กิจการโต๊ ะบอลดูจะขยายออกไปอย่างกว้ างขวาง ไม่ว่าจะเป็ นย่าน
สันติธรรมหรื อบริ เวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พี่ G ผู้เคยเปิ ดโต๊ ะบอลหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงปี 40 (เปิ ดพร้ อมกับร้ าน Internet) ให้ ข้อมูลว่าช่วงนัน้ โต๊ ะบอลในเชียงใหม่เฟื่ องฟูมาก อาจมี
จํานวนถึงร้ อยร้ าน โดยเฉพาะย่านสันติธรรมอาจมีถึง 40 - 50 ร้ าน การเล่นพนันบอลในยุคแรกจะ
คึกคักในช่วงบอลทัวร์ นาเมนต์ เช่น บอลโลก บอลยู โร เป็ นหลัก ส่วนบอลลีกนันยั
้ งไม่ค่อยได้ รับความ
นิยมเท่าไหร่นกั อาจเป็ นเพราะว่าในยุคนันการถ่
้
ายทอดสดฟุตบอลลีกยังไม่แพร่ หลายเช่นในปั จจุบนั
การวิเคราะห์หรื อติดตามชมเกมส์การแข่งขัน (อันเป็ นปั จจัยหลักของการเล่นพนันบอล) จึงค่อนข้ าง
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ยุ่งยาก เช่น เช้ ามาก็ ต้องไปหาซื อ้ หนัง สือพิมพ์ กีฬามาวิเคราะห์เกมส์ (หนังสือพิม พ์ที่เกี่ ยวข้ องกับ
ฟุตบอลโดยตรงอย่างสตาร์ ซ็อคเกอร์ รายวันเริ่ มเกิดขึ ้นในปี พ.ศ.2535 ส่วนหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเล่นพนันบอลโดยตรงอย่างสปอร์ ตพูลรายวันเริ่ มเกิดขึ ้นในปี 2538) รอจนตอนเย็นโต๊ ะเปิ ดจึงค่อย
ไปแทงที่ โต๊ ะ การติดตามผลการแข่งขันก็เน้ นฟั งจากวิทยุเป็ นหลัก (ไม่มีอินเตอร์ เน็ตให้ ดขู ้ อมูลเพื่อ
วิเคราะห์เกมส์หรื อติดตามผลเช่นในปั จจุบนั ) กลุ่มลูกค้ าของโต๊ ะบอลในช่วงแรก คือ นักเรี ยน ม.ปลาย
นักศึกษามหาวิทยาลัย และคนวัยทํางาน จากข้ อมูลของพี่ M และพี่ J ยืนยันตรงกันว่าเคยเล่นพนัน
ครัง้ แรกตอนอยู่ชนั ้ ม.ปลาย ส่วนพี่ G ก็บอกว่าลูกค้ ามีทงั ้ เด็กจากโรงเรี ยนมัธยม นักศึกษา และ
คนทํางานแถวๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พี่ T เด็กเดินโพยท่านหนึง่ ได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อินเตอร์ เน็ตเริ่ มเข้ ามามีบทบาทสําคัญในการ
เล่นพนันบอลในช่วงประมาณปี พ.ศ.2548 เป็ นต้ นมา โดยพี่ T เริ่ มได้ เว็บไซต์มาจากเจ้ ามือเพื่อเอาไว้
ใช้ ดรู าคาต่อรองเพื่อออกราคาให้ กับลูกค้ าได้ เล่น แต่ช่วงนันยั
้ งไม่เคยให้ User ลูกค้ าไปเล่นเอง จน
มาถึงปั จจุบนั ระบบนี ้ได้ เปลี่ยนไปแล้ วโดยการปล่อย User ให้ กบั ลูกค้ าไปเล่นเองตามวงเงินที่ได้ ตกลง
กันไว้ จากนันจึ
้ งค่อยนัดเคลียร์ เงินกันทุกวันอังคารกับวันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์

8.4.2 ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เจ้ าของโต๊ ะพนันบอล
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้ าของโต๊ ะพนันบอล (นามสมมติว่า เค) พบว่า ในปั จจุบนั การเล่น
พนันบอลแบบออนไลน์กําลังได้ รับความนิยมเพิ่ม ขึน้ อย่างมาก เป็ นเพราะความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการเล่น โต๊ ะพนันบอลทัง้ 8 โต๊ ะในจังหวัดเชียงใหม่ที่เคดูแลอยู่ก็ปรับมาใช้ ระบบออนไลน์
ในการรับแทงทังหมด
้
คือ มีใบโพยให้ เลือกทีมที่จะเล่น เมื่อเลือกคูท่ ี่จะเล่นแล้ วให้ เอาไปให้ พนักงาน
ของร้ าน พนักงานจะคีย์คทู่ ี่จะเล่นลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วก็จะปริน้ ท์สลิป (คูท่ ี่ลกู ค้ าเลือกเล่น) ให้
ลูกค้ าเก็บไว้ โดยโต๊ ะพนันจะเปิ ดให้ ลกู ค้ าสามารถเปิ ด user กับที่ร้านได้ ค่าสมัครขันตํ
้ ่า 500 บาท และ
สามรถแทงพนันขัน้ ตํ่าได้ ตงแต่
ั ้ 20 บาทขึ ้นไป โต๊ ะพนันทัง้ 8 แห่งเปิ ดทุกวันและเปิ ดตลอด 24 ชม.
ความเคลื่อนไหวในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เคสังเกตว่าคนนิยมแทงบอลไทยมากขึ ้นทังระดั
้ บสโมสรและทีม
ชาติ (โดยเฉพาะช่วงก่อนกี ฬาซีเกมส์จนจบซีเกมส์ เงินสะพัดกับทีมชาติไทยมากๆ) ในด้ านกลุ่มคน
ที่มาเล่นพนัน ยังเป็ นคนเล่นกลุ่มเดิมๆ และไม่ได้ มีจํานวนเพิ่มขึ ้นเท่าใดนัก เมื่อถามถึงกลุ่มเยาวชน
ที่มาเล่นพนัน เคบอกว่า กลุ่มเยาวชนนิยมเล่น แบบบอลชุด (step) ด้ วยเงินจํานวนน้ อย (20-100
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บาท) นอกจากนี ้ยังชอบเล่นแบบออนไลน์ อาจเป็ นเพราะใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นและใช้ อินเตอร์ เน็ตเป็ น
ปกติในชีวิตประจําวันอยู่แล้ ว (เคเปรี ยบเทียบกับลูกค้ าที่เป็ นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ว่าไม่ค่อยชอบเล่นแบบ
ออนไลน์เพราะใช้ คอมพิวเตอร์ ไม่คล่องแคล่ว) ในด้ านการจัดการร้ าน เคมีลกู น้ องอยู่ 2 ชุด คือ 1. ชุด
ออนไลน์ มีอยู่ 6-7 คน มีหน้ าที่ไปชักชวนให้ คนรู้ จักหรื อคนทัว่ ๆไปมาสมัครเล่นแบบออนไลน์ (เปิ ด
user) กับทางโต๊ ะ (เรี ยกกันในวงการพนันบอลว่า “ไปปล่อย credit”) โดยลูกน้ องนี ้ได้ คา่ ตอบแทนโดย
ได้ ถือหุ้น 10-50 % แล้ วแต่แต่ละคน 2. พนักงานที่อยู่ประจําโต๊ ะพนัน มีอยู่โต๊ ะละ 4 คน ได้ เป็ น
เงินเดือน เดือนละ 8,000-9,000 บาท โต๊ ะเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง ผลัดกันอยู่ 2 กะ กะละ 12 ชม.

ใบสลิปที่ได้ จากโต๊ ะบอล

ข้ อมูลจากการสังเกตการณ์โต๊ ะพนันบอลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ในย่านสันติธรรม พบว่าโต๊ ะพนัน
บอลแห่งนี ้แยกออกเป็ น 2 ห้ อง อยู่ถดั กันไป 1 คูหา โดยมีร้านอาหารตามสัง่ คัน่ กลางอยู่ ทัง้ 2 ห้ องใช้
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สติกเกอร์ สีทึบปิ ดกระจกที่เป็ นประตูไว้ (ไม่สามารถเห็นภายในโต๊ ะได้ ) ห้ องที่ 1 เปิ ดไว้ สําหรับให้ เล่น
แบบออนไลน์โดยเฉพาะ ภายในร้ านมีคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 10 เครื่ อง แต่ละเครื่ องมีหมายเลข
กํากับไว้ ที่หน้ าจอของแต่ละเครื่ องจะเปิ ดเว็บไซต์สําหรับเล่นพนันบอลค้ างไว้ ลูกค้ าสามารถเข้ าไป
เลือกทีม ที่จะเล่นได้ สามารถเล่นขัน้ ตํ่าได้ 20 บาท เมื่อเล่นเสร็ จให้ เดินไปบอกที่พ นักงานว่าเล่นที่
เครื่ องหมายเลขอะไร พนักงานก็จะปริ น้ ท์สลิปโพยบอลมาให้ ลกู ค้ าเก็บไว้ เป็ นอันจบกระบวนการ จาก
การสอบถามพนักงานที่อยู่ร้านเบื ้องต้ น บอกว่าทุกคนสามารถเปิ ด user กับที่ร้านได้ ด้วยเงินขันตํ
้ ่า
200 บาท เมื่อได้ user แล้ วก็สามารถเล่นที่ไหนเวลาไหนก็ได้ (ถ้ ามีอินเตอร์ เน็ต) แต่เวลาจะรับเงินต้ อง
มาที่โต๊ ะเท่านัน้ โดยให้ เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัย ห้ องที่ 2 เปิ ดไว้ สําหรับเล่นแบบเดิมโดยเฉพาะ คือ
ลูกค้ าเลือกคูท่ ี่จะเล่นและเขียนลงในโพยบอลที่เป็ นกระดาษ ในร้ านมีโต๊ ะให้ นงั่ อยู่ 4 โต๊ ะ มีเครื่ องถ่าย
เอกสาร 1 เครื่ อง (เอาไว้ ถ่ายใบโพยบอล) และโต๊ ะรับแทง 1 โต๊ ะ ไม่พบว่ามีหนังสือพิมพ์กีฬาให้ นั่ง
วิเคราะห์เหมือนเมื่อก่อน
8.4.3 ข้ อมูลภาคสนาม
กลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยม
A เริ่ มเล่นพนันบอลครัง้ แรกตอนอยู่ชนั ้ ม.2 เริ่ มจากการฝากเพื่อนไปเล่นที่โต๊ ะบอล 100 บาท
ซึง่ เป็ นทัวนาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุ รป 2012 แต่ตอนหลังเริ่ มไม่ไว้ ใจเพื่อนว่าไปเล่นให้ จริ ง /
ไม่จริ งหรื อว่าเสียจริ ง/ไม่จริ ง ต่อมาไปเจอพี่คนหนึ่ง (อายุมากกว่า 1 ปี ) ได้ ยินเค้ าคุยกันเรื่ องเล่นพนัน
บอล เลยถามว่าเค้ าว่าไปเล่นที่ไหนยังไง เค้ าก็เลยบอกว่าไปเล่นที่โต๊ ะบอลแห่งหนึ่งในย่านสันติธรรม
จากนัน้ A จึงเริ่ มไปเล่นเองที่โต๊ ะประมาณอาทิตย์ละ 1 ครัง้ เล่นในวงเงินครัง้ ละไม่เกิน 200 บาท เริ่ ม
เรี ยนรู้ และเข้ าใจเรื่ องการเล่นพนันบอล (ราคาต่อรอง/วิเคราะห์เกมส์ ฯลฯ) โดยอาศัยสื่ออินเตอร์ เน็ต
เป็ นหลัก ทุกวันนี ้ก็วิเคราะห์บอลโดยใช้ อินเตอร์ เน็ตอยู่ (ไม่ซื ้อหนังสือพิมพ์กีฬา)
ปั จจุบนั A ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเล่นด้ วยการสมัครเล่นแบบออนไลน์กับโต๊ ะบอลด้ วยราคา
เริ่มต้ นที่ 200 บาท แต่ละครัง้ สามารถเล่นขันตํ
้ ่าได้ 20 บาท โดยตังแต่
้ เล่นแบบออนไลน์ก็เล่นบ่อยมาก
ขึ ้น (เกือบทุกวัน) แต่ก็เล่นในวงเงินไม่มาก (ไม่เกินวันละ 100 บาท) เน้ นเล่นแบบบอลชุด (Step) ใบละ
20 บาท เคยเล่นได้ มากที่สดุ 1,600 บาท และเมื่อเฉลี่ยกันแล้ วเล่นได้ มากกว่าเสีย แต่ถ้าจะไปเคลียร์
เงินยังต้ องไปที่โต๊ ะอยู่ (ไม่ได้ โอนเงินกัน) เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างการเล่นที่โต๊ ะบอลกับการเล่นแบบ
172

ออนไลน์ A ชอบแบบออนไลน์มากกว่า เพราะสะดวกสบายและไม่ต้องเสี่ยงโดนตํารวจจับ (เคยมี
เหตุการณ์ที่โต๊ ะบอลเตือนว่าถ้ าใส่ชดุ นักเรี ยนมาให้ ใส่เสื ้อคลุมมาด้ วย เผื่อมีใครไปฟ้องเอา) การเล่น
แต่ละครัง้ A จะมีการปรึกษา (วิเคราะห์/แลกเปลี่ยนทีเด็ด) กับเพื่อนในกลุ่ม (2-3 คน) ด้ วยเสมอโดย
คุยกันในกลุ่มไลน์เป็ นหลัก และบางครัง้ ก็ฝากกันไปเคลียร์ เงินกับที่โต๊ ะ โดยไม่นิยมไปพร้ อมกันเพราะ
กลัวจะโดนจับ
ในส่วนของการเล่นพนันบอล B ให้ ข้อมูลว่า เขาเคยเล่นพนันเพียงครัง้ เดียว เพราะเห็นเพื่อน
(กลุ่ม เดียวกับ A) เอามาคุยกันในกลุ่ม ว่าเล่นแล้ วได้ เงิ น ก็เลยลองเล่นดูด้วยการฝากเพื่ อนไปเล่น
ในช่วงทัวนาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012 แต่เล่นแล้ วก็เสีย เลยไม่ได้ สนใจจะเล่นต่อ
เพราะเห็นว่าพนันบอลมันเป็ นเรื่ องไม่แน่นอน แล้ วก็ไม่เห็นจะสนุกอะไร นอกจากนี ้ยังต้ องเสียเงินอีก
ด้ วย นัน่ เป็ นเหตุให้ B ชอบเล่นเกมส์หรื อดูหนังฟั งเพลงมากกว่า เพราะสนุกกว่าและไม่ต้องเสียเงิน
เหมือนเล่นพนันบอล คล้ ายกับกรณีของ C ที่ไม่เคยเล่นพนันบอลกับโต๊ ะบอลเลย โดยส่วนใหญ่แล้ วเขา
จะเล่นพนันกับพี่ชายตอนดูบอลด้ วยกันที่บ้าน ซึ่งก็มกั จะไม่ได้ พนันกันเป็ นเงินสด แต่เป็ นการเลี ้ยงข้ าว
กันหรื ออื่นๆ มากกว่า ที่เล่นนี ้ก็เพื่อจะเพิ่มอรรถรสในการดูบอลนัน่ เอง เมื่อถามว่าถ้ าต้ องเพิ่มอรรถรส
ในการดู เหตุใดจึงไม่ไปเล่นกับโต๊ ะบอลเหมือนเพื่อนๆ C บอกว่าเล่นแบบนัน้ (เล่นกับโต๊ ะบอล) มันใช้
เงินเยอะเกินไป (ไม่คิดว่าจะมีใครได้ เงินจากการเล่นพนันบอล) กลัวจะเสียเงินมาก อีกทังยั
้ งเสี่ยงต่อ
การโดนจับได้ อีกด้ วย
แตกต่าง D ที่เริ่มเล่นพนันบอลครัง้ แรกตอนอยูช่ นั ้ ม.5 เป็ นการเล่นตามเพื่อน เพราะเห็นเพื่อน
เล่นแล้ วได้ เงิน ปั จจุบนั นิยมเล่นพนันแบบออนไลน์ โดยเล่นเป็ นบอลชุดครัง้ ละ 20 - 50 บาท มากที่สดุ
คือ 100 บาท ส่วนใหญ่ใช้ วิธีฝากเพื่อนเล่นกับโต๊ ะบอลแถวสันติธรรม (เพื่อนไปเปิ ดบัญชีเล่นแบบ
ออนไลน์กบั โต๊ ะบอลไว้ ) ความถี่ในการเล่น คือ 3 - 4 วันต่อสัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูลในการเล่นมีทงั ้
วิเคราะห์ด้วยตนเองและการปรึกษากับเพื่อนในกลุ่ม โดยดูข้อมูลจากเพจพนันบอลในเฟสบุ๊ค ในไลน์
และเว็บไซต์ตา่ งๆ (ไม่ซื ้อหนังสือพิมพ์กีฬา) นอกจากนี ้บางครัง้ ยังมีการรวมเงินกับเพื่อนๆ เพื่อซื ้อทีเด็ด
(ทีเด็ด หมายถึง คู่ที่อ้างว่ามีการล้ มบอล) จากเซียนต่างๆ ที่โฆษณาชวนเชื่อไว้ ในสื่อออนไลน์ต่างๆ
ด้ วย (บางครัง้ ก็ในราคาหลักพัน) เวลาที่นิยมเล่นพนัน คือ ช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มขึ ้นไป ซึ่งเป็ นเวลาว่าง
หลังจากการเรี ยนมาอย่างหนักนัน่ เอง
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กลุม่ ไลน์ที่ (อ้ างว่า) แจกทีเด็ดให้ กบั นักพนัน โดยนักพนันต้ องเสียเงินซื ้อทีเด็ดเหล่านี ้

เช่นเดียวกับ E ที่เริ่ มเล่นพนันบอลช่วงที่อยู่ชนั ้ ม.4 ด้ วยเหตุผล คือ เล่นตามเพื่อน เพราะเห็น
เพื่อนเล่นแล้ วได้ เงิน ช่วงแรกนิยมไปเล่นที่โต๊ ะบอล ไปเองบ้ าง ฝากเพื่อนไปบ้ าง แต่ช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา
นิยมเล่นแบบออนไลน์เพราะสะดวกกว่า วิธีการเล่น คือ รวมเงินกับกลุม่ เพื่อนทังเพื
้ ่อนโรงเรี ยนเดียวกัน
และเพื่อนต่างโรงเรี ยน รวมถึงรุ่นพี่ที่อยู่ละแวกบ้ านเดียวกัน ทังกลุ
้ ่มนี ้มีอยู่ประมาณ 5 - 6 คน โดยให้
ตัวแทนกลุม่ ไปเปิ ดบัญชีออนไลน์กบั โต๊ ะบอลไว้ แล้ วก็ใช้ บญ
ั ชีเดียวนันแบ่
้ ง กันเล่นพนัน ความถี่ในการ
เล่นคือ 5-6 วันต่อสัปดาห์ นิยมเล่นแบบบอลชุดครัง้ ละ 30 – 50 บาท เหตุที่นิยมเล่นแบบบอลชุด
เพราะเสียตังค์น้อยกว่าและมีล้ นุ ได้ เงินเยอะกว่า (เคยเล่นแบบเต็งแล้ วเสียเงินไป 300 บาท จากนันจึ
้ ง
ไม่เ ล่นแบบเต็ง อีก) การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อเล่นพนั นใช้ สื่ อออนไลน์ เป็ นหลัก ทัง้ เฟสบุ๊ค ไลน์ และ

174

เว็บไซต์ตา่ งๆ ส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ด้วยตัวเอง แต่ก็มีการแชร์ ข้อมูลกับกลุ่มเพื่อนๆ รวมถึงมีการรวม
เงินกันซื ้อทีเด็ดจากเซียนต่างๆ ด้ วย

กลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค
I เริ่ มเล่นพนันบอลครัง้ แรกตอนอยู่ชนั ้ ม.1 โดยเริ่ มจากการรวมเงินกันเล่นกับเพื่อนๆ ซึ่งใน
ตอนนันน่
้ าจะเป็ นช่วงฟุตบอลโลกหรื อฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุ รป แต่ก็เล่นเพียงแค่ช่วงทัวนาเมนต์
นันแล้
้ วก็จบไป ไม่ได้ เล่นต่อเนื่อง จนถึงช่วงประมาณหนึ่งปี ที่ผ่านมาที่เริ่ มเล่นบ่อยขึน้ (ประมาณ 3
ครัง้ ต่อสัปดาห์) โดยนิยมไปเล่นที่โต๊ ะบอลแห่งหนึ่งที่เป็ นโต๊ ะประจํา เพราะมีรุ่นพี่ที่สนิทกันทํางานเป็ น
เด็กเดินโพยอยูท่ ี่ร้านนี ้ การเล่นแต่ละครัง้ มักจะเล่นแบบบอลชุด ครัง้ ละไม่เกิน 100 บาท ช่วงที่นิยมไป
เล่นก็คือช่วงเสาร์ – อาทิตย์ ที่มีบอลเตะมากๆ หรื อบางครัง้ ก็เล่นช่วงกลางสัปดาห์ด้วย ถ้ ามีบอลแข่ง
เยอะ การวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ I ไม่คอ่ ยเน้ นเท่าใดนัก บางครัง้ ก็ถามเอาจากรุ่นพี่ที่เป็ นเด็กเดินโพยบ้ าง
ถามเอาจากเพื่อนๆ บ้ าง แต่ I จะเน้ นเล่นคูท่ ี่จะมีการถ่ายทอดสด เพื่อเป็ นการเพิ่มอรรถรสในการรับชม
สถานที่ที่นิยมไปดูบอลก็คือร้ านเหล้ าผับบาร์ กบั เพื่อนๆ หรื อในบางครัง้ ก็ดจู ากอินเตอร์ เน็ตที่บ้าน
J เริ่มเล่นพนันบอลครัง้ แรกเมื่อประมาณ1 ปี ที่ผา่ นมา โดยการไปรู้จกั กับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็ นเด็ก
เดินโพยของโต๊ ะบอลแห่งหนึง่ รวมถึงเพื่อนๆ ในกลุ่มก็เล่นพนันบอลกัน J เริ่ มเรี ยนรู้และเล่นเองเป็ นใน
ที่สุด ปั จจุบนั J เล่นพนันบอลสัปดาห์ละประมาณ 3 ครัง้ คือ เสาร์ อาทิตย์ และกลางสัปดาห์ใน
บางครัง้ เล่นที่โต๊ ะบอลที่รุ่นพี่เป็ นเด็กเดินโพยอยู่ (โต๊ ะเดียวกับที่ I เล่น) วงเงินที่เล่นแต่ละครัง้ ไม่เกิน
100 บาท โดยเล่นแบบบอลชุดเป็ นส่วนใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลนันจะวิ
้ เคราะห์โดยใช้ สื่อออนไลน์เป็ น
หลักหรื อบางครัง้ ก็ดูจากหนังสือพิมพ์กีฬาที่อยู่ที่โต๊ ะบอลบ้ าง J ค่อนข้ างจะให้ ความสําคัญกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลมากพอสมควร ดังนันการจะเลื
้
อกคูท่ ี่จะเล่นในแต่ละครัง้ จึงต้ องใช้ เวลาในการวิเคราะห์
มากพอสมควรทีเดียว
ในส่วนของ F G และ H ซึ่งเป็ นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน ไม่เคยเล่นพนันบอลเลย โดยให้ เหตุผล
คล้ ายๆ กันว่า ไม่กล้ าเล่นเพราะกลัวเสียเงิน โดยเห็นตัวอย่างจากเพื่อน (ที่ไม่ได้ สนิทกัน) เล่นแล้ วเสีย
เงินเยอะ จึงรู้สกึ ว่าไม่อยากจะไปเสี่ยงแบบนัน้
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กลุ่มวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย
ก่อนหน้ าที่จะเข้ ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัย K ไม่เคยเล่นพนันชนิดใดมาก่อนเลย เพราะตอน
เรี ยนมัธยมที่ตา่ งจังหวัดอาศัยอยู่กบั ครอบครัว ซึ่งพ่อเป็ นตํารวจ และค่อนข้ างดุ ตนจึงไม่กล้ าเล่นการ
พนัน แต่เมื่อมาเรี ยนมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่จึงได้ เริ่ มเล่ น จากการเล่นไปตามเพื่อนและรุ่นพี่ ปั จจุบนั
เล่นพนันบอลเกือบทุกวัน โดยเวลาเฝ้าโต๊ ะบอลก็จะเล่นไปด้ วยเฉลี่ยวันละ 2,000 – 3,000 บาท การ
วิเคราะห์ข้อมูลดูทงจากอิ
ั้
นเตอร์ เน็ตและหนังสือพิมพ์กีฬา รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้ มจากเรตราคา
ต่อรองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาด้ วย
M เริ่มเล่นพนันบอลประมาณช่วงที่เรี ยนอยูช่ นั ้ ม.6 โดยเล่นตามกลุม่ เพื่อนที่เล่นกันอยู่ก่อน ซึ่ง
มักจะไปเล่นกันที่โต๊ ะบอลแถวโรงเรี ยน ชอบเล่นแบบบอลชุดครัง้ ละ 50 บาท นิยมไปเล่นช่วงหลังเลิก
เรี ยนกับกลุ่มเพื่อน 3 - 4 คน ปั จจุบนั ไม่เล่นแล้ วเพราะไม่ร้ ูจกั โต๊ ะด้ วย แล้ วก็ไม่ได้ สนใจจะไปตามหา
โต๊ ะเพื่อเล่นด้ วย เพราะปกติก็ไม่ได้ เล่นบ่อยอยู่แล้ ว การพนันที่เล่นในปั จจุบนั จะเน้ นไปที่หวยใต้ ดินกับ
ไพ่มากกว่า
N เริ่ มเล่นพนันบอลครัง้ แรกช่วง ม.4 โดยตามเพื่อนไปเล่นที่โต๊ ะบอลเจ้ าประจําแถวโรงเรี ยน
เล่นแบบบอลชุดครัง้ ละ 50 – 100 บาทต่อครัง้ ช่วง ม.5 – ม.6 นันเล่
้ นบ่อยมาก (เกือบจะทุกวัน)
ปั จจุบนั ก็เล่นทุกวันเช่นกัน แต่เล่นแบบออนไลน์ด้วยการโทรไปสมัครเองกับเว็บไซต์ที่มีการโฆษณาใน
อินเตอร์ เน็ต สมัครครัง้ แรก 500 บาท เล่นพนันทุกลีกรวมถึงไทยลีกด้ วย โดยเฉพาะทีมบุรีรัมย์ฯ และ
เมืองทองฯ เพราะเก่งกว่าทีมอื่นๆ ชัดเจน การหาข้ อมูลเพื่อเล่นพนันบอลใช้ ช่องทางอินเตอร์ เน็ตเป็ น
หลัก (ไม่ซื ้อหนังสือพิมพ์กีฬา) การติดตามทีมที่เล่นพนันไว้ ก็มีทงไปดู
ั ้ ที่ร้านเหล้ าผับบาร์ กบั เพื่อนๆ และ
การดูจากอินเตอร์ เน็ตที่หอพักหรื อที่ร้านเกมส์
O เริ่ มเล่นพนันบอลครัง้ แรกช่วงที่อยู่ชนั ้ ม.4 เริ่ มเล่นเพราะเห็นเพื่อนในกลุ่มเล่นแล้ วได้ เงิน
และเมื่อเล่นแล้ วได้ เงินบ้ างก็เริ่ มติดใจ โดยจะไปเล่นที่โต๊ ะบอลเจ้ าประจําที่อยู่ใกล้ กับร้ านเกมส์ร้าน
ประจํา นิยมเล่นแบบบอลชุดครัง้ ละ 50 บาท ต่อมาเมื่อมาอยู่มหาวิทยาลัย มีรายได้ มากขึ ้น (จากการ
ขายของออนไลน์ ) ก็ เ ริ่ ม เล่นด้ ว ยจํ านวนเงิ น เยอะขึน้ และเปลี่ ย นไปเล่นแบบออนไลน์ ด้วยการไป
สมัครเล่นกับเว็บไซต์เองโดยตรง เริ่ มที่เงิน 500 บาท อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั O เลิกเล่นพนันบอลแล้ ว
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เพราะเคยเล่นจนเสียเยอะเกินไป (หลักหมื่น) ก็เลยรู้สึกเสียดายเงินที่ต้องลําบากหามาเอง อีกทังยั
้ งมี
ปั ญหากับแฟนด้ วย เพราะแฟนต่อว่าที่เอาเงินไปเสียพนัน
กรณีที่ได้ รับผลกระทบจากการเล่นพนันบอลมากที่สดุ คือ L โดย L เริ่ มเล่นพนันบอลราวช่วง
ม.3 โดยเล่นแบบบอลชุดครัง้ ละ 50 บาท ที่โต๊ ะบอลเจ้ าประจํา โดยไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนประมาณ 5 คน
L บอกว่าเพื่อนๆ ในกลุ่มเล่นกันก่อนอยู่แล้ ว แล้ วเขาจึงลองเล่นดูบ้าง ซึ่งครัง้ แรกที่เล่นนันจํ
้ าได้ ว่าเล่น
ไป 50 บาท 4 คู่ แล้ วได้ เงิน ดีใจมาก จากนันก็
้ เล่นมาเรื่ อยๆ เกือบทุกวัน อย่างไรก็ตามหลังจากที่มา
เรี ยนมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ วิธีการเล่นพนันของ L ก็เปลี่ยนไป โดยเริ่ มจากการที่ มีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ร้ ูจกั
สนิทกันเป็ นเจ้ าของโต๊ ะบอลแล้ วมาชวนเขาไปเป็ นเด็กเดินโพยด้ วยการหาลูกค้ ามาเล่นพนันบอลแบบ
ออนไลน์ (ชวนคนให้ มาเปิ ดบัญชีพนันบอลออนไลน์) แล้ วก็ได้ ส่วนแบ่งจากกําไรที่ได้ เหล่านัน้ ด้ วย
ความที่เป็ นคนชอบเล่นพนันบอลและพอจะรู้ จกั คนเยอะ L จึงตอบรับเป็ นเด็กเดินโพย หลังจากที่รับ
งานเป็ นเด็กเดินโพยแล้ ว L ก็ใช้ เวลาอยู่กบั การเล่นพนันบอลมากขึ ้นอย่างมากทังการทํ
้
างานและการ
เล่นเอง เหตุการณ์ ที่เป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือ หลังจากที่เริ่ มมีลูกค้ าในสายของตัวเอง L ก็เริ่ มมีเงิน
ก้ อนในบัญชี (User) เอาไว้ ปล่อยให้ ลกู ค้ า จนตอนหลังก็เริ่ มรับไว้ เองบ้ างหรื อบางครัง้ ก็เล่นเองบ้ าง จน
ครัง้ สุดท้ ายที่เสียเยอะสุดก็คือหนึ่งแสนบาท เพราะเล่นไปแล้ วพอเสียก็เล่นทบไปอีกเรื่ อยๆ (เช่น คูแ่ รก
เสีย 3,000 ก็เล่นคูท่ ี่สองเป็ น 3,000 พอเสียอีกรวมเป็ น 6,000 ก็เล่นคูส่ ามอีก 6,000) เพื่อหวังจะได้ คืน
แต่สดุ ท้ ายกลายเป็ นเสียทุกคูจ่ นเงินในบัญชีหมด จึงจําเป็ นต้ องเลิกในที่สดุ การเสียถึงหลักแสนในครัง้
นี ้กระทบถึงความสัมพันธ์กบั รุ่นพี่ สุขภาพจิต การเรี ยน และครอบครัว อย่างมาก เพราะบ้ านของน้ อง
อยูท่ ี่ตา่ งจังหวัด ต้ องลาเรี ยนไปเกือบ 1 เดือน เพื่อไปบอกปั ญหากับพ่อแม่และขอเงินมาใช้ คืนให้ กบั รุ่น
พี่ที่เป็ นเด็กเดินโพย (รุ่นพี่เอาเงินจากส่วนอื่นๆ ออกไปให้ ก่อนเพื่อไม่ให้ มีปัญหากับโต๊ ะบอล) ปั จจุบนั
L เลิกเล่นพนันบอลแล้ ว

8.4.4 อภิปรายสรุป
จากข้ อมูลที่ ได้ นําเสนอมา อาจสรุ ปได้ ว่า พนันบอลเกิดขึน้ และขยายตัวได้ เพราะมีสื่ อเป็ น
ปั จจัยสําคัญ และจากข้ อมูลได้ ชี ้ให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า ในปั จจุบนั สื่อออนไลน์กําลังขยายตัวไปสู่ทุก
กลุ่มทุกเพศทุกวัยได้ อย่างกว้ างขวาง ทําให้ เด็กเข้ าถึงการพนันได้ ง่ายขึ ้น อย่างไรก็ตาม การเข้ าถึงสื่อ
ได้ ง่ายขึ ้น แม้ จะเป็ นปั จจัยสําคัญ แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยกําหนดเพียงอย่างเดียวที่จะทําให้ เด็กเข้ าสู่การพนัน
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บอล เพราะการจะเล่นพนันได้ ยงั มีเงื่อนไขอื่นๆ กํากับอยู่ เช่น การต้ องไปสมัครด้ วยตัวเองที่โต๊ ะบอล
การต้ องไปเคลียร์ เงินกับโต๊ ะด้ วยตัวเอง เป็ นต้ น

เพจโฆษณาการเล่นพนันบอลออนไลน์ในเฟสบุ๊ค
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ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้ ข้อมูลและทัศนะเพื่อเป็ นเข็มทิศให้ กบั นักพนันบอล

นอกจากนี ้ รู ปแบบการเล่นพนันบอลของเยาวชน ยังมีลกั ษณะของการเล่นเป็ นกลุ่ม คือ เป็ น
การเล่นโดยมีการปรึ กษากับเพื่อน การรวมเงินเล่นด้ วยกันกับเพื่อน การเอาผลของการพนันมาพูดคุย
กับเพื่อน หรื อแม้ แต่การเข้ าถึงและเล่นพนันได้ เพราะรู้ จกั กับเพื่อนหรื อรุ่นพี่ รวมไปถึงการทํางานเฝ้า
โต๊ ะพนันให้ กบั รุ่นพี่ ดังนันจึ
้ งอาจสรุปได้ ว่า การเล่นพนันบอลของเยาวชนเป็ นเรื่ องทางสังคมมากกว่า
จะเป็ นเรื่ องของปั จเจกบุคคล มากไปกว่านัน้ หากพิจารณาถึงชีวิตประจําวั นที่ถกู กดดันจากครอบครัว
และสังคมให้ ต้องเรี ยนหนักเพื่ ออนาคต ก็ ทําให้ ชีวิตประจํ าวันของเยาวชนทัง้ 3 กลุ่ม เต็มไปด้ วย
ความเครี ยดและความน่าเบื่อหน่ายจากการเรี ยน การเล่นพนันบอล จึงเป็ นหนึ่งในกิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจของเด็กๆ เช่นเดียวกับกิจรรมอื่นๆ เช่น การเล่นเกมส์ กินเหล้ าดูบอล เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ จะพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้ วเยาวชนเล่นพนันบอลอย่างคิดคํานวณ (ไม่ให้
โดนจับได้ เล่นด้ วยเงินน้ อย) แต่ก็มีบางกรณี ที่เล่นจนเกิดปั ญหา ซึ่งมาจากการที่เยาวชนนัน้ เล่นได้
อย่างเกินขอบเขตที่ตวั เองจะสามารถควบคุมได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าการขาดการควบคุมการเล่นพนัน
บอลอย่างเป็ นระบบ ทําให้ เกิดปั ญหากับเด็กและเยาวชนได้
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8.5 สรุป
“พนันบอล” เริ่ ม เติบโตขึน้ มาในสัง คมไทย พร้ อมกับการเติบ โตของวัฒ นธรรมฟุตบอล
ต่างประเทศที่มาพร้ อมกับการขยายตัวของสื่อสารมวลชน ผ่านกระบวนการเปลี่ยนกีฬาให้ กลายเป็ น
สินค้ า โดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่เกิดขึ ้นได้ ด้วยการขยายการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ อดุ มการณ์
เสรี นิยมใหม่ (Neo-Liberalism) ที่มงุ่ เน้ นการแข่งขันและแปรรูปทุกอย่างให้ เป็ นสินค้ า โดยเฉพาะสินค้ า
ที่ตอบสนองด้ านอารมณ์ความรู้ สึกให้ กับผู้คน ฟุตบอลในปั จจุบนั จึงกลายเป็ น “อุตสาหกรรมความ
บันเทิง” (Entertainment Industry) ขนาดใหญ่ที่มีผ้ คู นเข้ ามาร่วมมากมาย และมีสินค้ าหลายประเภท
รอให้ ผ้ คู นเข้ ามาบริโภค และการพนันบอลก็เป็ นสินค้ าชนิดหนึง่ ในอุตสาหกรรมนี ้
ในช่วงเริ่มต้ นนัน้ การเล่นพนันบอลกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชายวัยกลางคนที่คอ่ นข้ างมีรายได้ ที่
แน่นอนจากการทํางาน รวมถึงมีวิถีการบริโภคที่เข้ าถึงสื่อต่างๆ ได้ ต่อมาจึงขยายตัวไปสู่คนในวงกว้ าง
มากขึน้ เช่น ในกลุ่ม ชนชัน้ กลางผู้ช ายที่ กว้ างขึน้ จนมาถึง กลุ่ม เยาวชนในโรงเรี ยน อย่างไรก็ ตาม
การศึก ษาที่ ผ่ า นมามัก จะอธิ บ ายปรากฏการณ์ ก ารเล่ น พนัน บอลของเยาวชนว่ า เกิ ดจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ทําให้ ถกู ล่อลวงจากสื่อและธุรกิจการพนัน แต่การศึกษาครัง้ นี ้ต้ องการทําความเข้ าใจ
การเล่นพนันบอลของเยาวชนให้ ลึกซึง้ รอบด้ านมากขึน้ โดยดูถึงเงื่ อนไขต่างๆ ที่ทําให้ เยาวชนเล่น
หรื อไม่เล่นพนันบอล ซึง่ พบว่า
1. การบริ โภคฟุตบอลของวัยรุ่นมีได้ หลายรูปแบบ เช่น การบริ โภคอย่างเป็ นผู้เล่น คือ พัฒนา
ตัวเองไปเป็ นนักกีฬาอย่างจริงจัง การบริ โภคอย่างเป็ นผู้ชม คือ เน้ นติดตามรับชมการเกมส์การแข่งขัน
ติดตามข่าวสารของทีมที่เชียร์ เป็ นต้ น ซึ่งในกลุ่มของการบริ โภคอย่างเป็ นผู้ชมนี ้มีบางกลุ่มที่เลือกจะ
บริ โภคการเล่นพนันบอลด้ วย ดังนันจากข้
้
อมูลที่ได้ นําเสนอมานันจึ
้ งชี ้ให้ เห็นว่า วัยรุ่นที่เลือกเล่นเล่น
พนันบอลเป็ นเพียงวัยรุ่ นกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ ไม่ใช่วยั รุ่นทังหมดที
้
่ชอบดูฟุตบอลหรื อชอบเล่นฟุตบอลจะ
เป็ นนักพนัน
2. พนันบอลขยายตัวได้ เพราะสื่อ ซึ่งในปั จจุบนั “สื่อออนไลน์” กําลังขยายตัวไปสู่ทกุ กลุ่มทุก
เพศทุกวัยอย่างกว้ างขวาง ทําให้ เ ยาวชนเข้ าถึง การเล่นพนันบอลรวมถึง การติดตามชมเกมส์ การ
แข่งขัน (อันเป็ นกิจกรรมที่อยูค่ กู่ บั การพนันบอล) ได้ ง่ายขึ ้น
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3. การพนันบอลของเยาวชนเป็ นเรื่ องของการทํากิจกรรมแบบกลุ่ม เป็ นการเล่นโดยมีการ
ปรึ กษากับเพื่อน การรวมเงินเล่นด้ วยกันกับเพื่อน การเอาผลของการพนันมาพูดคุยกับเพื่ อน หรื อ
แม้ แต่การเข้ าถึงและเล่นพนันได้ เพราะรู้ จกั กับเพื่อนหรื อรุ่ นพี่ รวมไปถึงการทํางานเฝ้าโต๊ ะพนันให้ กับ
รุ่นพี่ ดังนันจึ
้ งอาจสรุปได้ ว่า การเล่นพนันบอลของเยาวชนเป็ นเรื่ องทางสังคมมากกว่าจะเป็ นเรื่ องของ
ปั จเจกบุคคล
4. การพนันบอลของเยาวชนเป็ นหนึ่งในกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจในชีวิตประจําวัน ด้ วย
ชีวิตประจําวันที่ถกู กดดันจากครอบครัวและสังคมให้ ต้องเรี ยนหนักเพื่ออนาคตที่ดี ทําให้ ชีวิตประจําวัน
ของเยาวชนเต็มไปด้ วยความเครี ยดและความน่าเบื่อหน่าย การเล่นพนันบอล จึงเป็ นหนึ่งในกิจกรรม
พักผ่อนหย่อนใจของพวกเขา ซึง่ ไม่ใช่แค่ในช่วงที่ได้ ล้ นุ จากการติดตามผลการแข่งขันเท่านัน้ แต่ได้ สนุก
ตังแต่
้ การหาข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การได้ คยุ กับเพื่อนๆ กระบวนการต่างๆ เหล่านี ้เองที่ทําให้ การ
เล่นพนันบอลเป็ นกิจกรรมที่สนุกสนานในหมูเ่ ยาวชน เช่นเดียวกับอีกหลายๆ กิจรรม เช่น การเล่นเกมส์
กินเหล้ าดูบอล เป็ นต้ น
5. สภาพเศรษฐกิจที่เน้ นการบริ โภคเพื่อสร้ างตัวตน และสภาพสังคมที่บีบรัดให้ เด็กเครี ยด ทํา
ให้ การเล่นพนันบอลเป็ นหนทางหนึ่งที่เยาวชนชายใช้ เพื่อสร้ างตัวตนความเป็ นผู้ชายที่ได้ แสดงออกถึง
ความกล้ าได้ กล้ าเสี ย ได้ เ สี่ ยง ได้ แหกกฎ ซึ่งเป็ นลักษณะของความเป็ นชายที่ สัง คมคาดหวัง และ
เยาวชนชายก็แสดงออกเพื่อให้ ตวั เองมีตวั ตนในกลุ่มของตนเอง นอกจากนี ้ด้ วยสภาพสังคมที่เต็มไป
ด้ วยความคาดหวังกับเยาวชนก็ยิ่งทําให้ เกิดความเครี ยดสูง ดังนัน้ การเล่นพนันบอลก็เป็ นกิจกรรม
การละเล่ น อย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ยาวชนใช้ ผ่ อ นคลายความเครี ย ดและความน่ า เบื่ อ จากกิ จ กรรมใน
ชี วิตประจํ า วัน กล่าวโดยสรุ ป การเล่นพนัน บอลในฐานะที่ เป็ นกิ จ กรรมเสี่ ย งได้ เสี่ ยงเสี ยและเป็ น
กิจกรรมผิดกฎหมาย ทําให้ เยาวชนที่เล่นพนันเลือกจะเล่นพนันบอลเพราะต้ องการแสดงออกถึงความ
เป็ นชาย ที่หมายถึงการกล้ าเสี่ยง กล้ าลอง และด้ วยความที่เป็ นสิ่งผิดกฎหมายก็ยิ่งทําให้ น่าท้ าทาย
และยิ่งขับเน้ นความเป็ นชายที่กล้ าเสี่ยงกล้ าลองมากขึ ้นไปอีก
กล่าวโดยสรุป การเล่นพนันบอลของวัยรุ่น เกี่ยวข้ องกับสภาพสังคมสมัยใหม่ที่เน้ นการแข่งขัน
ซึง่ ทําให้ เยาวชนถูกบังคับให้ มีความเป็ นปั จเจกมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็เลือกที่จะใช้ การบริ โภค
ฟุ ต บอลในแบบต่า งๆ เพื่ อ สร้ างความเป็ นกลุ่ม ก้ อน และเพื่ อ หลี ก หนี อ อกจากความน่ า เบื่ อ ใน
ชีวิตประจําวัน แสดงให้ เห็นถึงการปรับให้ การพนันบอลที่เป็ นกิจกรรมที่มีความเป็ นปั จเจกสูงมากๆ มา
181

ใช้ ในความหมายที่ต่างไปจากเดิม ด้ วยเหตุปัจจัยเหล่านี ้จึงอาจบอกได้ ว่าเป็ นปั จจัยที่ทําให้ การพนัน
บอลยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของเยาวชน ดังนัน้ การเล่นพนันบอลในกลุ่มเยาวชน แท้ จ ริ งแล้ วไม่ได้ เป็ น
ปั ญหาในตัวของมันเอง แต่การพนันจะเริ่ ม เป็ นปั ญหาเมื่อขาดการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดีนัน้
สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา คือ 2 สถาบัน ที่ต้องดูแลและเข้ าใจเยาวชน ไม่ใช่เพียงแค่การ
ควบคุมหรื อห้ ามปรามอย่างเข้ มงวด แต่ต้องเข้ าใจว่าเยาวชนต้ องการความเป็ นพวกพ้ องและความ
สร้ างสรรค์ในแบบของเขา ดังนันจึ
้ งควรส่งเสริมกิจกรรมที่เยาวชนได้ แสดงออกถึงความสร้ างสรรค์ตา่ งๆ
โดยไม่มองเป็ นเพียงกิจกรรมที่ไร้ สาระ ซึง่ หากเยาวชนได้ ทํากิจกรรมที่ตอบสนองทังด้
้ านสังคมและด้ าน
ความสนุกสนานแล้ ว อาจทําให้ ความสนใจในกิจกรรมการพนันเริ่มลดน้ อยลงได้
ตัวอย่างเช่นงานศึกษาของ อาจินต์ ทองอยู่คง ที่ได้ เริ่ มชี ้ให้ เห็นว่า การที่แฟนบอลเข้ าไปเป็ น
แฟนบอลตัวจริ ง ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจไปจากกิจกรรมการพนัน ดังนันหากลองพิ
้
จารณาในเรื่ อง
เยาวชนก็อาจเป็ นไปได้ วา่ การส่งเสริมให้ ฟตุ บอลลีกของไทยเติบโตอย่างมัน่ คง น่าจะมาช่วยแก้ ปัญหา
การพนันในกลุ่มเยาวชนได้ เช่นกัน เพราะการมีลีกที่แข็งแกร่ งจะช่วยปลูกฝั งทังวั
้ ฒนธรรมการเชียร์ ที่
เด็กได้ มีส่วนร่ วมที่แท้ จริ ง ได้ เชียร์ บอลอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่งอาจจะช่วยให้ ความสนใจไปเล่นพนันลด
น้ อยลง หรื อในอีกทางหนึ่งคือการส่งเสริ มให้ อาชีพนักฟุตบอลเป็ นอาชีพที่ก้าวหน้ าและมั่นคง ก็อาจ
ช่วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ เด็กอยากพัฒนาตัวเองไปเป็ นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งการที่เด็กมุ่งความสนใจไปที่
การเล่น การฝึ กซ้ อม เพื่อมุง่ ไปสูก่ ารเป็ นนักเตะอาชีพนัน้ ก็จะทําให้ เด็กได้ พฒ
ั นาตัวเองไปในทางที่ห่าง
ออกจากการพนันได้ เช่นกัน
อีกกรณีของแนวทางการแก้ ปัญหาที่น่าสนใจก็คือ กรณีของการส่งเสริ มให้ เยาวชนได้ พฒ
ั นา
ตัวเองไปสู่การเป็ นนักฟุตบอลอาชีพ เพราะการได้ เป็ นนักฟุตบอลอาชีพนันเป็
้ นการได้ แสดงถึงความ
เป็ นชายในแบบที่สร้ างสรรค์ รวมถึงยังสามารถช่วยหาเลี ้ยงครอบครัวและตัวเองได้ ด้วย จากการศึกษา
โรงเรี ยนฝึ กฟุตบอลแห่งหนึ่งพบว่า การที่เยาวชนได้ เข้ าไปฝึ กฝนในโรงเรี ยนฝึ กสอนฟุตบอลนันไม่
้ ได้
เป็ นเพียงการฝึ กร่ างกายหรื อฝึ กฝี เท้ าเท่านัน้ แต่ยงั มีกระบวนการฝึ กความคิดหรื อทัศนคติที่เป็ นมือ
อาชีพให้ กบั เยาวชนด้ วย ซึ่งทัศนคติที่เป็ นมืออาชีพนันหมายถึ
้
ง การมีระเบียบวินยั ในตนเอง การใส่ใจ
ในต่อการฝึ กซ้ อม การเชื่อฟั งโค้ ช การเล่นเป็ นทีม ซึง่ ทัศนคติเหล่านี ้เองที่จะช่วยให้ เยาวชนห่างไกลจาก
การพนันได้ นอกจากนี ้จากการสอบถามนักฟุตบอลอาชีพในปั จจุบนั ท่านหนึ่ง คือ สหรัฐ กันยะโรจน์
(ฟาร์ ม) (อายุ 23 ปี ) พบว่า การมุ่งเข้ าสู่การเป็ นนักเตะอาชีพ ทําให้ เขาต้ องรักษาระเบียบวินัยใน
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หลายๆ ด้ าน ซึง่ กลายเป็ นผลดีกบั เขาในปั จจุบนั ตรงที่ทําให้ เขาได้ รับการยอมรับในสังคมด้ วยการเป็ น
วัยรุ่นที่ดีที่สามารถเป็ นผู้สามารถหาเลี ้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่งหมายถึงการสร้ างตัวตนด้ วยความ
เป็ นชายอย่างที่สงั คมคาดหวังได้ สําเร็จ
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9
บทสรุ ปโครงการวิจัย
วสันต์ ปั ญญาแก้ ว
นับจากทศวรรษ 2540 เป็ นต้ นมา ฟุตบอลได้ กลายมาเป็ นเกมในรายการโทรทัศน์ เป็ นสินค้ า
เพื่อความบันเทิง ซึง่ ตอบสนองต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมการพักผ่อนหย่อนใจของผู้คน ชนชันกลาง
้
ที่กําลัง
ก่อตัวเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนมาก ควบคูไ่ ปกับการขยายตัวของพื ้นที่แบบเมืองในสังคมไทย
การชมเกมการแข่งขันฟุตบอลกลายมาเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมการบริ โภค และ ‚ฟุตบอล‛
กลายมาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผู้คน ชนชันใหม่
้
โดยเฉพาะผู้ชาย-เยาวชนและชนชันกลาง
้
ระดับล่างที่อยู่ในวัยทํางาน การบริ โภคฟุตบอลทังที
้ ่ปฏิบตั ิการผ่านการชมโทรทัศน์และการเชียร์ แบบ
รวมหมู่ ค่อยๆ พัฒนากลายมาเป็ น ‚วัฒนธรรมแฟน‛ ที่แสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น การรวมตัวของ
กลุม่ แฟนฟุตบอลที่ชื่นชอบนักฟุตบอล ทีมสโมสรเดียวกัน กระทัง่ พัฒนาเป็ นกลุ่มแฟนคลับขนาดใหญ่
ระดับประเทศ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันตามพื ้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อมีรายการแข่งขันนัดสําคัญ
เช่น ‚ศึกแดงเดือด‛ อันเป็ นการโคจรมาพบกันระหว่าง 2 ทีมสโมสรชันนํ
้ าของพรี เมียร์ ลีกอังกฤษคือ
แมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ดและลิเวอร์ พลู
เมื่ อฟุตบอลเป็ นสิ นค้ า ทํ าให้ เกมกี ฬ าชนิดนี ค้ ่อยๆ หลุดออกจากการกํ ากับควบคุม ของรั ฐ
กลายเป็ นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริ โภคจํานวนมากมาย นอกจากธุรกิจสื่อขนาด
ยักษ์ ยังมีอุตสาหกรรมบันเทิงอื่นๆ ที่ก่อเกิดตามมา อาทิ กิจการเสื ้อผ้ า อุปกรณ์กีฬา ของสะสม การ
ท่องเที่ยว และธุรกิจการพนัน
9.1 พัฒนาการของไทยลีก
การจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ ลีก หรื อ “ไทยลีก” ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้ นมา
ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง ทังการเพิ
้
่มขึ ้นของจํานวนทีมสโมสรฟุตบอลและสนามแข่งขันที่มีอยู่
แทบทุกจัง หวัด จนถึงกระแสความนิยมและชื่ นชอบของแฟนบอลไทยที่มีต่อทีม สโมสรและนักเตะ
ฟุตบอลชื่อดัง
การเกิดขึ ้นของ ‚ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก‛ (Thai Premiere League) หรื อ ‚ไทยลีก‛ ได้ นําการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญมาสู่วงการฟุตบอลไทย และกําลังคลี่คลายกลายเป็ นสถาบันวัฒนธรรมที่
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ผูกพันไปกับชีวิตประจําวันของผู้คนอย่างชิดใกล้ ในแง่นี ้ ‚ไทยลีก‛ หรื อฟุตบอลอาชีพในสังคมไทยจึง
กลายเป็ นอุตสาหกรรมกีฬาที่กําลังถูก ‚แปรรูป‛ ให้ กลายเป็ นสินค้ าอย่างเต็มรูปแบบ
ในปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558) สถิติจํานวนผู้เข้ าชมการแข่งขัน ในสนามของสโมสรฟุตบอลทั่ว
ประเทศ 18 ทีม มีจํานวนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง คือจากในปี แรกตัง้ (พ.ศ. 2552) ที่มีอยู่ราว 9 แสนคน
เพิ่มขึ ้นเป็ นราว 2 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2558 ในจํานวนนีย้ งั ไม่รวมผู้ชมเชียร์ อยู่ทางบ้ านผ่านรายการ
ถ่ายทอดสดทางจอโทรทัศน์ ซึง่ น่าจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด หากวัดเอาจากค่าลิขสิทธิ์
ถ่ายทอดสดเกมการแข่งตลอดฤดูกาลที่เพิ่มขึ ้น คือจากใน 2 ปี แรก (พ.ศ. 2552-2553) มีมลู ค่าอยู่ที่ 40
ล้ านบาท เพิ่มเป็ น 200 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2554-2556 และ 600 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2557-2558 และ
ในอี ก 4 ปี ข้ างหน้ า (พ.ศ. 2560-2563) บริ ษัท ทรู วิ ชั่น ส์ จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ได้ ลิขสิทธ์ การ
ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขัน ได้ ประมูลเพิ่มค่าลิขสิทธิ์ การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย 4 รายการ คือ โต
โยต้ าไทยลีก ยามาฮ่าลีกวัน ช้ างเอฟเอคัพ และโตโยต้ าลีกคัพ รวมเป็ นมูลค่า 4,200 ล้ านบาท
นอกจากนัน้ “ไทยลีก” ยังทําให้ เกิดปรากฏการณ์ ใหม่ คือ การจัดตังสโมสรฟุ
้
ตบอลตามหัว
เมืองใหญ่ในส่วนภูมิภาค ซึง่ มักจะจัดตังบริ
้ ษัทและบริหารจัดการธุรกิจโดยนักการเมืองหรื อกลุ่มทุนใน
ท้ องถิ่น ในแง่นี ้จึงอาจ “อ่าน” ได้ ว่า การก่อตังสโมสรฟุ
้
ตบอลในต่างจังหวัดเป็ นเสมือนการสร้ างฐาน
อํานาจของท้ องถิ่นเพื่อต่อรองกับ “ส่วนกลาง” และเป็ นการสร้ างขุมกําลังของกลุ่มทุนเพื่อต่อสู้กับรัฐ
ราชการ ดังจะเห็นได้ ว่า ตลอดประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาของวงการฟุตบอลไทย ทีมสโมสรต่างๆ ล้ วน
ตังอยู
้ ใ่ นกรุงเทพฯ โดยส่วนใหญ่เป็ นทีมของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อธนาคาร แต่ปัจจุบนั ได้
ถูกแปรรู ปเป็ นทีมสโมสรฟุตบอลที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน หรื อนักธุรกิจ/การเมืองในท้ องถิ่น ซึ่งใน
หลายๆ จัง หวัด สโมสรฟุต บอลและสนามฟุต บอลที่ ส ร้ างขึน้ ใหม่มัก ลงทุน โดยอดี ต นัก การเมื อ ง
ระดับชาติที่ถกู ตัดสิทธิ์ทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2549 เช่น เนวิน ชิดชอบ (ประธานสโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ยไู นเต็ด) ยงยุทธ ติยะไพรัช (บิดาของประธานสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ ด) สนธยา คุณ
ปลื ้ม (เจ้ าของสโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซี) สมศักดิ์ เทพสุทิน (ประธานสโมสรฟุตบอลสุโขทัยเอฟซี )
และ วราวุธ ศิลปอาชา (ประธานสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีเอฟซี) เป็ นต้ น
การหันหน้ าเข้ าสู่ ‚สนามฟุตบอล‛ ของนักการเมือง ซึง่ ส่วนใหญ่มีฐานเสียงจากต่างจังหวัด คง
ไม่ใช่แค่เรื่ องการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ทว่าการเข้ าสูธ่ ุรกิจกีฬาและ ‚สนามฟุตบอล‛ ยังหมายถึงการ
สร้ างภาพลักษณ์ และบางกรณีคือการสร้ างพืน้ ที่การเมืองใหม่ ภายใต้ สถานการณ์ ของสังคมการ
เมืองไทยที่ ‚ฝ่ ายก้ าวหน้ า‛ กําลังถูกตีโต้ กลับจาก ‚ฝ่ ายขวา‛ ในบริ บทของกระบวนการทําให้ เป็ นสังคม
ประชาธิปไตยในยุคเสรี นิยมใหม่
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ในอี กมิติหนึ่ง การเปลี่ ยนจากสนามฟุตบอลของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาที่ สร้ างโดยรั ฐ ที่
ต่อมาคลี่คลายกลายมาเป็ นสนามฟุตบอลประจําตําบล อําเภอ หรื อจังหวัด ที่สร้ างขึ ้นโดยงบประมาณ
ของทางราชการ จนกระทัง่ ปั จจุบนั การสร้ างสนามฟุตบอลกลายเป็ นเรื่ องการลงทุนของเอกชนที่เริ่ ม
แพร่ กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ หากมองในเชิงสัญลักษณ์ การสร้ างสนามฟุตบอลก็คือ การสร้ าง
พืน้ ที่ของภาคประชาสังคม ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ สาธารณะใหม่ที่กําลังก่อตัวขึน้ กระแสความนิยมและการ
เกิดขึ ้นของทีมสโมสรฟุตบอล (ของย่านในเมืองใหญ่ ของเมือ ง หรื อของจังหวัด) ที่มาพร้ อมกับสนาม
ฟุตบอล ในอีกมิติหนึ่งจึงสะท้ อนกระบวนการที่อาจจะเรี ยกว่า “การขยายตัวของพืน้ ที่เมืองแบบไร้
ศูนย์ กลาง” (decentralizing urban space) ซึ่งน่าสังเกตว่า ที่ตงหรื
ั ้ อฐานสนับสนุนของทีมสโมสร
ฟุตบอลใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด เช่น บุรีรัมย์ เชี ยงราย สุโขทัย สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี ในอดีตล้ วน
เป็ นเมืองหรื อจังหวัดที่ถกู มองข้ ามจากแผนการพัฒนาเมืองหลักในส่วนภูมิภาค
9.2 ไทยลีก : ความใกล้ ชิดและวัฒนธรรมแฟน
ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้ นมา ก่อเกิดกระแสแฟนบอลไทยหันกลับมา
สนใจติด ตามการแข่ง ขันฟุตบอลอาชี พ ในประเทศไทย ความแตกต่า งระหว่า งกระแสความนิย ม
ฟุตบอลไทยในปั จจุบนั กับความนิยมที่แฟนบอลไทยมีตอ่ ฟุตบอลต่างประเทศก็คือ การบริ โภคฟุตบอล
ต่างประเทศเป็ นเรื่ องการชมผ่านจอโทรทัศน์และการติดตาม “เรื่ องเล่า” ข่าวสารผ่านสื่อสมัยใหม่เป็ น
หลัก ขณะที่การติดตามชมเชียร์ ทีมสโมสรฟุตบอลไทยที่มีอยู่เกือบทุกจังหวัดนัน้ แฟนบอลจะมีโอกาส
แสดงออกผ่านการเชียร์ เป็ นหมู่คณะ การรวมตัวในนามกลุ่มแฟนคลับ และการมีส่วนร่วมโดยตรงด้ วย
ตนเองทังในสนามและหลั
้
งเกมการแข่งขัน จนก่อเกิดวัฒนธรรมแฟนฟุตบอลซึ่งมีอตั ลักษณ์แตกต่าง
กันไปในแต่ละสโมสร
ฟุตบอล เป็ นกีฬาที่เกิดขึ ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในสังคมสมัยใหม่
‚วัฒนธรรมแฟนฟุตบอล‛ ก่อตัว สร้ างสรรค์ และกลายมาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผู้คน “ชน
ชันใหม่
้ ” ในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น คนหนุ่มสาววัยทํางาน ในสภาพสังคมที่ชีวิตการงานและ
ชีวิตประจําวันของพวกเขาถูกกํ าหนดด้ วยตารางเวลาและพื ้นที่ทํางานอย่างเคร่ งครัดเป็ นมาตรฐาน
มากขึ ้น แฟนบอลส่วนใหญ่ซึ่งเป็ นกลุ่มที่อาศัย หรื อทํางานอยู่ในเมือง มีวิถีการดําเนินชีวิตที่ผูกติดกับ
เวลา ทําให้ กิจกรรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มีความสําคัญและมีความหมายในชีวิตทางสังคมของพวก
เขา ฉะนัน้ แม้ การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลจะเกิดขึ ้นได้ ทุกวัน แต่เวลาของการแข่งขัน
ฟุตบอลและการบริ โภคฟุตบอลนัน้ โดยทัว่ ไปคือ "กิจกรรมสุดสัปดาห์ " และการเล่นพนันที่ตามมา
สําหรับแฟนบอลบางส่วนจึงมักจะเป็ น "การเล่นตามโอกาส"
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ปั จ จุบันกี ฬ าฟุตบอลได้ กลายมาเป็ นธุ รกิ จ เป็ นอุตสาหกรรมความบันเทิง ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
‚ตลาด‛ ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงสังคมไทยกับระบบเศรษฐกิจทังในระดั
้
บชาติ ภูมิภาค และความเป็ นไป
ในระดับโลก
ในแง่นี ้ ‚ไทยลีก‛ ซึง่ ก่อตัวขึ ้นราวๆ 7 ปี ที่ผา่ นมาในตัวของมันเองจึงเป็ นเสมือนพื ้นที่ที่ทําให้ เรา
เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังในสั
้ งคมไทย อาจกล่าวได้ ว่า การบริ โภคฟุตบอลในสังคมไทยที่
เต็ม ไปด้ ว ยสี สัน ความปรารถนา และบันเทิง เริ ง ใจ ได้ เ คลื่ อนไหวคลี่ คลายจากการเป็ นแฟนบอล
ผู้บริ โภคผ่านการติดตามดูเกมการแข่งขันทางสื่อโทรทัศน์ มาสู่การเป็ นแฟนบอลที่ “ชิดใกล้ ” หรื อมี
ความรู้สึกผูกพันกับสโมสรฟุตบอล (และนักเตะ) ที่พวกเขานิยมชมชอบ เป็ นกระแสที่เชื่อมโยงกับการ
ก่อตัวขึ ้นมาของคนกลุม่ ใหม่
วัฒ นธรรมแฟนและการบริ โภคสินค้ าคือความบันเทิง แบบใหม่ในพืน้ ที่ สาธารณะใหม่ อัน
ดํา เนิ น ควบคู่ไ ปกับ การสร้ างสรรค์ วิ ถี ชี วิ ต แบบเมื อ งและพื น้ ที่ วัฒ นธรรมใหม่ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต
(lifestyle) ใหม่ๆ ที่แสดงปฏิบตั ิการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วัฒนธรรมดิจิตอล (Digital Culture) ที่
แพร่กระจายและเข้ าถึงกันได้ ง่ายในปั จจุบนั ในแง่นี ้การเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุต บอลหรื อที่เรี ยก
กันสันๆ
้ ว่า “พนันบอล” จึงเป็ นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกี ฬาฟุตบอลที่เติบโตขึน้ เป็ นส่วนหนึ่งที่ไม่
ควรมองแยกขาดออกจากวัฒนธรรมแฟนบอลไทย และไม่ควรนําเอาอคติหรื อมิติเชิงศีลธรรมมาตัดสิน
แต่ทว่า เราควรเริ่ มพยายามทําความเข้ าใจว่า พนันบอลเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คน
กลุม่ ใหม่ที่ก่อตัวขึ ้นในสังคม
วัฒนธรรมแฟน การรวมตัวของแฟนบอลจํานวนมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีเกมการ
แข่งขันฟุตบอล ในเชิงสังคมวิทยาอาจตีความได้ ว่า สะท้ อนกระบวนการที่กลุ่มคนเหล่านี ้พยายามที่จะ
แสวงหา “ความเป็ นชุมชน” ซึ่งในสังคมเมื องสมัยใหม่ แทบจะไม่มีพื ้นที่เหล่านี ้ให้ กบั พวกเขา ผู้คนใน
สังคมสมัยใหม่เผชิญกับชีวิตประจําวันที่ทําให้ พวกเขารู้สกึ ว่า ไม่มนั่ คง ไม่แน่นอน ไม่มีตวั ตน ไร้ อํานาจ
พวกเขาจึงพยายามหากิจกรรมที่จะตอบสนองได้ การรวมตัวกันในพื ้นที่สาธารณะ การบริ โภคฟุตบอล
การเป็ นแฟนบอล และการสร้ าง "วัฒนธรรมแฟน" รวมถึงการเล่นพนันบอล น่าจะเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสังคมดังกล่าว สําหรับแฟนบอลส่วนใหญ่ การเล่นพนันบอลน่าจะมีความหมายที่มากกว่า
“การเล่นให้ ได้ เงิน” ทว่ามันคือเรื่ องของปฏิบตั ิการสังคม เป็ นการแสดงความสามารถ การทํานายผล
การคาดคะเน และความสนุกจากการทํานายเมื่อทราบผลการแข่งขัน ในทํานองเดียวกันกับ “การเล่น
หวย” การเล่นพนันบอลต้ องอาศัยทักษะความสามารถ การใช้ สื่อ การติดตามเรื่ องราว ข้ อมูลตัวเลข
สถิตติ า่ งๆ และท้ ายที่สดุ คือ ผลลัพธ์ (ของเกม 90 นาที) ที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ สําหรับแฟนบอล
ไทยนี่อาจจะเป็ น “เสน่ห์” หรื อความหมายของพนันบอลในสังคมไทยยุคเสรี นิยมใหม่
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9.3 แฟนบอล vs พนันบอล
การพนันบอลในสังคมไทย กล่าวได้ ว่า ก่อตัวขึน้ มาควบคู่กับวัฒนธรรมการบริ โภคฟุตบอล
ต่างประเทศ โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมกีฬา (ผ่านธุรกิจสื่อโทรทัศน์ข้ามชาติ) และเทคโนโลยี การ
สื่อสาร เป็ นปั จจัยเกือ้ หนุนสําคัญที่กระตุ้นให้ ธุรกิจการพนันชนิดนี ้ขยายตัวได้ อย่างรวดเร็ ว พนันบอล
ในสังคมไทยจึงเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการบริ โภคสื่อยุคโลกาภิวตั น์ที่ก่อตัวขึ ้นควบคู่ไปกับวัฒนธรรม
สมัยนิยม (popular culture) กระแสความนิยมที่ผ้ คู นมีตอ่ เกมการแข่งขันฟุ ตบอล การบริ โภคฟุตบอล
และความบันเทิงใน “พื ้นที่แบบใหม่” ที่ได้ กลายมาเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตประจําวัน
แฟนบอลและนักพนันบอล ไม่เพียงแต่ต้องติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬาฟุตบอล ทว่าจํานวน
ไม่น้อยต้ องลงทุนบริ โภคทังข่
้ าวสารและสินค้ าวัฒนธรรมสมัยนิยม เช่น สินค้ าของสโมสรฟุ ตบอล ค่า
สมัครสมาชิกสโมสรฟุตบอล ตลอดจนค่าบริการอินเตอร์ เน็ตรายเดือน ค่าสมาชิกโทรทัศน์ระบบบอกรับ
(Pay TV) เพื่อที่จะได้ ตดิ ตามชมการถ่ายทอดสด ผลการแข่งขัน ตลอดจนการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับ
เกมการแข่งขัน
ผลการศึกษาวิจยั (ในโครงการนี ้) พบว่า แฟนบอลกลุ่มหลักที่ บริ โภคฟุตบอลไทยคือ ผู้ชายเยาวชนและชนชันกลางระดั
้
บล่างที่อยู่ในวัยทํางาน ภายใต้ สภาพสังคมปั จจุบนั อาจเรี ยกคนกลุ่มนี ้ได้
ว่า “ชนชันใหม่
้ ” หรื อคนกลุม่ ใหม่ที่มีรายได้ ระดับกลาง ซึง่ ชะตาชีวิตนอกจากจะถูกกดทับจากเวลาและ
งานในโลกสมัยใหม่ พวกเขากําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติอัตลักษณ์ ทังจากชี
้
วิตการงานที่เปลี่ยนไปเป็ น
การทํางานในระบบอุตสาหกรรมมากขึ ้น ความสัมพันธ์แบบชุมชนเชิงจารี ตลดลง มีการเดินทางย้ ายถิ่น
มากขึ ้น ความผูกโยงกับรากเหง้ าเดิมคลายลง จนถึงการถูกเบียดขับจากการเติบโตขึน้ ของผู้หญิงที่
ปั จจุบนั ก็มีโอกาสในสังคมมากขึน้ พวกเขาจึ งต้ องการพืน้ ที่ทางสังคมใหม่ๆ สําหรับแสดงตัวตนเพื่อ
ปลอบปะโลมและคํ ้าจุนสภาวะวิกฤติอตั ลักษณ์นี ้ และพื ้นที่นนก็
ั ้ คือการเป็ น “แฟนบอลไทยลีก”
กล่าวอีกอย่างหนึ่ง การบริ โภคฟุตบอลในสังคมไทยแสดงให้ เห็นถึง ปฏิบตั ิการของผู้คนในยุค
สมัยที่การใช้ เวลาว่างเป็ นเสมือนอีกหนึ่ง กิจกรรมภาคบังคับนอกเหนือจากการทํางาน อุตสาหกรรม
บันเทิงต่างๆ กําลังเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ ว และกี ฬาก็เป็ นหนึ่งในนัน้ หากพิจารณาแฟนบอลไทยใน
ฐานะ “ผู้กระทําการ” (agency) จะเห็นได้ ว่า พวกเขาบรรทุกเอา “จริ ต” และ “ทุน” ที่ตนเองมีเข้ ามา
สร้ างปฏิบตั กิ ารต่างๆ ในการเป็ นแฟนบอลไทย ไม่วา่ จะเป็ นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ความเป็ นชาย เครื อข่าย
สังคม ไปจนถึงศักยภาพในการใช้ สื่อ ในแง่นี ้ การเกิดขึ ้นมาของกระแสความนิยมฟุตบอลไทยและแบบ
แผนการบริ โภคฟุตบอลจึงกําลังก่อให้ เกิด “สนาม” หรื อพืน้ ที่วฒ
ั นธรรมของการบริ โภคฟุตบอลแบบ
ใหม่ๆ ขึ ้นมา เป็ นการบริโภคฟุตบอลที่ไม่ได้ วางอยูบ่ นฐานของ “การดู” เพียงส่วนเดียว แต่เกี่ยวโยงอยู่
กับบริ บทรอบตัวของแฟนบอลผู้บริ โภคฟุตบอลไทย กล่าวอีกอย่างหนึ่ง "สนามแข่งขันฟุตบอลไทย" ที่
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แฟนบอลเดินทางเข้ าไปชมเชียร์ กนั เป็ นประจําทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นนไม่
ั ้ ใช่ “พื ้นที่ของการเล่นพนัน”
ดังที่มกั ทุกทักกันอย่างฉาบฉวย
ข้ อมูลจากงานภาคสนามพบว่า แฟนบอลที่เล่นพนันบอลไทยมักจะเป็ นกลุ่มเดียวกันกับที่เล่น
พนันบอลต่างประเทศมาก่อนแล้ ว และทุกวันนี ้ส่วนมากจะเล่นพนันบอลผ่านเว็บไซต์รับพนันออนไลน์
ที่สําคัญ จุดมุ่งหมายของการเล่นพนันบอลของแฟนบอลไทยส่วนใหญ่ไม่ไ ด้ ม่งุ ตอบสนองเรื่ องการเงิน
จากการเสี่ยง "ได้ -เสีย" แต่เป็ น “การลงทุนทางอารมณ์” ที่มงุ่ ตอบสนองปั จจัยด้ านอื่นมากกว่า เช่น การ
พนันข้ างทีมสโมสรที่ตนชื่นชอบ โดยไม่จําเป็ นต้ องพิจารณาความน่าจะเป็ นว่าจะแพ้ หรื อชนะ การเล่น
พนันข้ างเดียวกับกลุ่มเพื่อนทังที
้ ่ขดั กับความเห็ นของตนเอง เป็ นต้ น ในแง่นี ้การเล่นพนันบอลไทยจึง
ไม่ได้ เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เคร่งเครี ยดเหมือนการเล่นพนันบอลต่างประเทศ (ในสังคมไทย) ทว่า
มีแนวโน้ มไปในทางเดียวกับการเล่นพนันกีฬาพื ้นบ้ าน ซึง่ มีความหมายทางสังคมรวมอยูด่ ้ วย
ภายใต้ ความเปลี่ยนแปลงจากการบริโภคฟุตบอลต่างประเทศด้ วยการดู (ผ่านจอโทรทัศน์) ใน
ยุคก่อนหน้ า มาสู่การบริ โภคฟุตบอลไทย (ในสนาม) ในยุคไทยลีก วิถีการบริ โภคฟุตบอลแบบใหม่ๆ
ได้ ก่อตัวขึ ้นมา และภายใต้ วิถีการบริโภคแบบใหม่นี ้ พนันบอลกําลังถูกเบียดขับและลดความสําคัญลง
ไป สําหรับแฟนบอลไทยลีกแล้ ว การเล่นพนันบอลถือเป็ นกิจกรรมที่อยูช่ ายขอบของการบริ โภคฟุตบอล
ซึ่งมีมิติของการบริ โภคเพื่อตอบสนองความรู้ สึกและความหมายทางสังคมมากกว่า เช่น การเชียร์ ทีม
สโมสรที่เป็ นตัวแทนของท้ องถิ่นบ้ านเกิด เป็ นชุมชนแบบใหม่ เป็ นพื ้นที่ของผู้ชาย เป็ นการต่อสู้เรื่ องอัต
ลักษณ์ เป็ นต้ น โดยนัยนี ้การบริโภคฟุตบอลจึงถูกแฟนบอลไทยตีความให้ ความหมายและความสําคัญ
ที่เหนือกว่าการพนัน และทําให้ การเล่นพนันบอล เป็ นไปเพื่อเสริ มสร้ างความท้ าทายให้ กับกิจกรรม
การบริโภคแบบอื่นๆ ในสนามฟุตบอล แต่นนั่ ก็ไม่ได้ หมายความว่าการเติบโตขึ ้นของกระแสความนิยม
ของแฟนบอลที่มีตอ่ ฟุตบอลไทยจะทําให้ การเล่นพนันบอลหายไปจากสังคมไทยโดยสิ ้นเชิง เพราะใน
อีกแง่หนึ่ง อุตสาหกรรมการพนัน รวมถึงนักพนันบอล ก็มีการปรับตัวที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้ านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรของกลุ่มผู้เล่นหรื อแฟนบอล ดังจะเห็นได้ จากการ
ปรากฏขึ ้นมาของอัตราต่อรองฟุตบอลไทยและการโปรโมตผ่านเว็บไซต์พนันฟุตบอลที่ขยายอาณาเขต
ในโลกออนไลน์มากขึ ้นเรื่ อยๆ เหล่านี ้ถือเป็ นสัญญาณบ่งชี ้ว่า การเล่นพนันบอลจะกลายเป็ นแค่หนึ่ง
ในตัวเลือกจํานวนมากของวิถีการบริ โภคฟุตบอล และการที่พนันบอลเริ่ มถูกเบียดขับให้ อยู่ที่ชายขอบ
ของการบริ โภคฟุตบอล ก็อาจทําให้ เริ่ มมีเส้ นแบ่งระหว่างการเป็ น “แฟนบอล” กับ “นักพนัน” มากขึ ้น
ด้ วย
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9.4 พนันบอล เส้ นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพ และวัยรุ่นไทย
ในสังคมไทย การพนันบอลยังคงเป็ นเรื่ องของผู้ชาย ทว่าก็ไม่ใช่ผ้ ชู ายทุกกลุ่ม จากการศึกษา
เราพบว่าแนวโน้ มของการเล่นพนันบอลในปั จจุบนั เริ่ มจํ ากัดวงแคบลงเรื่ อยๆ ในกลุ่มของผู้ชายวัย
ทํางาน แต่ยงั คงต้ องเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะวัยรุ่ นชายอายุ 15-20 ปี ซึ่งถือเป็ นช่วงเวลาหัว
เลี ้ยวหัวต่อที่สําคัญช่วงหนึง่ ของชีวิต
การเล่นพนันบอลของวัยรุ่น แท้ จริ งแล้ วเกี่ยวข้ องกับสภาพสังคมสมัยใหม่ที่เน้ นการแข่งขัน มี
ระบบความสัมพันธ์ ที่มุ่ง เน้ นและหล่อหลอมให้ ผ้ ูคนมีความเป็ นปั จ เจกชนสูง การที่ วัยรุ่ นเลือกการ
บริ โภคฟุตบอลในแบบต่างๆ เพื่อสร้ างความเป็ นกลุ่ม ชุมชนเพื่อน และหลีกหนีออกจากความน่าเบื่อ
หน่ายในชีวิตประจําวัน แสดงให้ เห็ นถึงการปรับให้ การเล่นพนันบอล ซึ่งสําหรับวัยรุ่ นเป็ นกิจกรรมที่มี
ความเป็ นปั จเจกสูง ถูกนํามาใช้ ในความหมายที่ตา่ งไปจากเดิม เหตุปัจจัยเหล่านี ้อาจบอกได้ ว่า อะไร
คือปั จจัยที่ทําให้ การเล่นพนันบอลยังคงอยูใ่ นวิถีชีวิตของวัยรุ่น
ทว่า การเล่นพนันบอลของวัยรุ่นก็ไม่ได้ เป็ นปั ญหาในตัวของมันเอง แต่มนั เริ่ มเป็ นปั ญหาเมื่อ
ขาดการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการควบคุมที่ ดีนัน้ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาคือกลไก
สําคัญหลักที่ต้องกํากับดูแล
การดูแลสอดส่องไม่ใช่การควบคุมหรื อห้ ามปรามอย่างเข้ มงวด ต้ องเข้ าใจว่าวัยรุ่ นต้ องการ
ความใส่ใจ ต้ องการเพื่อน และอยากแสดงอัตลักษณ์ตวั ตนทางสังคมในแบบฉบับของพวกเขา ดังนัน้
การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา หรื อการสร้ างพื ้นที่ทางสังคมให้ วยั รุ่นได้ แสดงออกถึงพลังสร้ างสรรค์จึงสําคัญ
โดยเฉพาะในกรณี ข องวัย รุ่ น ในครอบครั ว ชนชัน้ ใหม่ ต่า งจัง หวัด อาจกล่ า วได้ ว่ า สํ า หรั บ วัย รุ่ น
ต่างจังหวัดการเล่นฟุตบอลเพื่อการออกกําลัง รวมถึงการมุ่งหวังพัฒนาฝี มือโดยมีเป้าหมายที่จะเข้ าสู่
อาชีพนักฟุตบอล นอกจากเป็ นการสร้ างพืน้ ที่กิจกรรมอย่างสร้ างสรรค์แล้ ว ยังจะสามารถดึงความ
สนใจให้ วยั รุ่นออกห่างจากกิจกรรมการพนันได้ อย่างแท้ จริงและมีพลังอีกด้ วย
นับจากปี 2552 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญเมื่อเริ่ มมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทย
พรี เมียร์ ลีก และการบริ โภคฟุตบอลต่างประเทศผ่านสื่อโทรทัศน์คอ่ ยๆ คลี่คลาย ไปสู่การรวมกลุ่มเป็ น
แฟนบอล (ไทยลีก) ตัวจริงที่ตดิ ตามเชียร์ ทีมรักและนักเตะในสนามแข่งขัน กระบวนการทางวัฒนธรรม
ดังกล่าวมีส่วนอย่างสําคัญต่อการเบี่ยงเบนความสนใจในกลุ่มแฟนบอลวัยรุ่นให้ ออกห่างจากการเล่น
พนันบอลได้ มากขึน้ สําหรับกลุ่ม วัยรุ่ นเป็ นไปได้ ว่าการเข้ าสู่อาชี พ นักฟุตบอล หรื อการส่งเสริ ม ให้
ฟุตบอลลีกของประเทศไทยเติบโตอย่างมัน่ คง เป็ นอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพ อาจจะสามารถช่วยป้อง
ปรามปั ญหาการเข้ าสู่วงการพนันบอลของกลุ่มวัยรุ่ นได้ ด้ วยเหตุนี ้ การแข่งขันฟุตบอลอาชีพและการ
เติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอล นอกจากจะเป็ นกลไกช่วยปลูกฝั งวัฒนธรรมแฟน การร่วมชมเชียร์ ที่ทํา
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ให้ ผ้ ชู มได้ มีสว่ นร่วมในสนาม ได้ เชียร์ บอลอย่างสร้ างสรรค์ ยังอาจจะช่วยสร้ างภูมิป้องกัน หรื อการหลง
ทางเข้ าสูว่ งการพนันบอลของวัยรุ่น พร้ อมกันนัน้ การส่งเสริ มให้ อาชีพนักฟุตบอลเป็ นอาชีพที่ก้าวหน้ า
และมัน่ คง ด้ วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนหลายภาคส่วน ยังจะ
ช่วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ วยั รุ่ นมีความกระหายอยากที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็ นนักฟุตบอลอาชีพ ซึ่ง
การมุ่งความสนใจไปอยู่ที่การเล่นฟุตบอล การฝึ กซ้ อมอย่างมีเป้าหมาย เพื่อมุ่งไปสู่การเป็ นนักเตะ
อาชีพและการได้ รับใช้ ชาติในนามของ “ผู้เล่นทีมชาติไทย” นอกจากจะเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
วงการฟุตบอล ยังถือเป็ นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยอย่างสร้ างสรรค์และยัง่ ยืน

192

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
R-Know (นามแฝง). (2558,). ล้ นหลาม! เยาวชน 2 พันคนคลัง่ แห่คดั ตัวอะคาเดมี่ ชลบุรี. สยามกี ฬา.
สืบค้ นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558, จาก
http://www.smmsport.com/m/news.php?n=164392
terati20 (นามแฝง). Sport Management โมเดล ขับเคลื่อนจีดีพี. สืบค้ นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2558,
จาก http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=179223.0;wap2
กฤษณะ ชายหาญ ทองแก้ ว. (2554) บูร์ดเิ ยอกับการก้ าวข้ ามความขัดแย้ งทางความคิด. Gotoknow.
สืบค้ นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559, จาก https://www.gotoknow.org/posts/341029
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย. (มปป.). ประวัติความเป็ นมา. สืบค้ นเมื่อ 22 มีนาคม 2559, จาก
www.port.co.th/sitenew/topic1_know01.php
กุลวิชญ์ สําแดงเดช. (2551). การใช้สื่อเพือ่ สร้างและธารงรักษาอัตลักษณ์ของแฟนสโมสรฟุตบอล
จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน, คณะนิเทศ
ศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรัฏฐ์ จันทะเสน. (2543). ศตวรรษฟุตบอลไทย. กรุงเทพฯ: บริษัทกิเลนการพิมพ์.
ชาญ พนารัตน์. (2557). “ฟุตบอล ร่างกาย ความศิวิไลซ์ และการจัดระเบียบทางสังคมใหม่ในสมัย
รัชกาลที่ 5.” ใน วสันต์ ปั ญญาแก้ ว, พงศกร สงวนศักดิ์, และจุตพิ ร ทรัพย์ปัญญาญาณ
(บรรณาธิการ). ฟุตบอลไทย: ประวัติศาสตร์ อานาจ การเมื อง และความเป็ นชาย (หน้ า 2581). กรุงเทพฯ: ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน.
ณัฐยา อัศวพงษ์ อนันต์. (2548). บ่อนเบีย้ ในสังคมไทย พ.ศ. 2367-2460: การศึกษาเชิ งสังคม
วัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
193

ณัฐสุพงศ์ สุขโสต. (2548). บทบาทของการสือ่ สารกับกระบวนการสร้างและสืบทอดวัฒนธรรม “แฟน
บอล” ในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, คณะวารสาร
ศาสตร์ และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
. (2553). “การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธํารงรักษาโครงสร้ างชนชัน”:
้ ศึกษา
กรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต,
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ , คณะนิเทศศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดลินิวส์. (2559). เร่งสอบเจตนา"เน็ตไอดอล" โพสต์ชวนเล่นพนันฟุตบอล. สืบค้ นเมื่อ 21 มีนาคม
2559, จาก www.dailynews.co.th/crime/384733
เดอะ ลา ลูแบร์ . (2548). จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ : ราชอาณาจักรสยาม. สันต์ ท. โกมลบุตร (แปล).
นนทบุรี: ศรี ปัญญา.
ไทยพรี เมียร์ ลีก. (2557). สรุปสถิติที่สําคัญ โตโยต้ าไทยพรี เมียร์ ลีก ประจําฤดูกาล 2014. สืบค้ นเมื่อ
15 ธันวาคม 2558, จาก
www.facebook.com/TPL.Fanpage/photos/a.314096694680.151794.304989344680/10
152629040439681
ไทยพับลิก้า. (2558). เปิ ด “ท่อนํ ้าเลี ้ยง” ทีมลูกหนังอาชีพไทย พึง่ เงินสปอนเซอร์ เป็ นหลัก – งบทําทีม
เฉลี่ย 122 ล้ าน สูงกว่าเงินรางวัลคว้ าทุกแชมป์ถึง 3 เท่า. สืบค้ นเมื่อ 22 มีนาคม 2559, จาก
thaipublica.org/2015/09/tpl-2/
ไทยพับลิก้า. (2558). เม็ดเงินธุรกิจฟุตบอลไทยทะลุ 2 พันล้ าน ‚บุรีรัมย์-เมืองทอง-บีจี-เทโร‛ โกยเกิน
ครึ่ง–แต่สโมสร 3 ใน 4 ขาดทุน. สืบค้ นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558, จาก
http://thaipublica.org/2015/09/tpl-1/
นฤพนธ์ ด้ วงวิเศษ. (2558). ‚ความต่าง‛ ของ ‚วิธีคดิ ‛ ต่อวัฒนธรรมกระแสนิยม. ศูนย์ มานุษยวิ ทยาสิ
ริ นธร (องค์การมหาชน). สืบค้ นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558, จาก
http://www.sac.or.th/databases/anthropology- concepts/articles/7

194

นวพรรณ สามไพบูลย์. (2553). ผูป้ ่ วยพิ ษสุราเรื ้อรังกับความเจ็บป่ วยของสังคมไทย. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชามานุษยวิทยา, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นวลน้ อย ตรี รัตน์. (2539). พนันฟุตบอล: การเสี่ยงโชคของชนชันกลาง.
้
ใน ผาสุก พงษ์ ไพจิตร, สังศิต
พิริยะรังสรรค์, และนวลน้ อย ตรี รัตน์. เศรษฐกิ จนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศ
ไทย: รายงานผลการวิ จยั (หน้ า 429-462). กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
นิด้าโพล. (2558). คนไทยกับฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกอังกฤษ 2015-2016 และไทยแลนด์พรี เมียร์ ลีกฤดูกาล
2015. สืบค้ นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2559, จาก
nidapoll.nida.ac.th/multimedia/Myfiles/Poll%202558/Aug%2058/NIDA%20Poll_Barclay
s%20Premier%20League%20and%20Toyota%20Thai%20Premier%20League%20_20
15.pdf
เนตรนภา ประกอบกิจ (2545). พัฒนาการของวัฒนธรรมฟุตบอลต่างประเทศในสังคมไทย พ.ศ.25092544. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ , คณะศิลปศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
บริษัท ซีทีเอช จํากัด. (2556). สืบค้ นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558, จาก
http://www.cth.co.th/company/
บริษัท ไทยพรี เมียร์ ลีก จํากัด. (2552). ที่มาของ ‚ไทยพรี เมียร์ ลีก‛. สืบค้ นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558,
จาก http://thaipremierleague.co.th/2015/tpl_skills.php?nid=00642
. (2558). ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชี พ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558. สืบค้ นเมื่อ 22 มีนาคม 2559, จาก
thaipremierleague.co.th/2015/TPL_Regulations_2015.pdf
ปรี ดี หงส์ต้น. (2553). การเมืองเรื่ องชักว่าว: การให้ ความหมายใหม่ตอ่ การเล่นว่าวพนันในสมัยรัชกาล
ที่ 5. ศิ ลปวัฒนธรรม, 31(เมษายน), 144-155.

195

. (2557). บทวิจารณ์หนังสือ: Gambling, the State and Society in Thailand, c.18001945. วารสารศิ ลปศาสตร์ , 14(2), 129-136.
ปิ ติศกั ดิ์ โชติพิบลู ย์ทรัพย์. (2558). มาดามแป้งนัง่ ประธานท่าเรื อ5ปี แย้ มใช้ โลโก้ "ม้ า"ชัว่ คราว. Goal.
สืบค้ นเมื่อ 22 มีนาคม 2559, จาก www.goal.com/th/news/4280/ฟุตบอลไทย/
2015/02/12/8848932/มาดามแป้งนัง่ ประธานท่าเรื อ5ปี -แย้ มใช้ โลโก้ -ม้ าชัว่ คราว
ปิ่ นแก้ ว เหลืองอร่ามศรี . (2553). “วัฒนธรรมวัยรุ่น”. วารสารสังคมศาสตร์ ปี ที่ 22 ฉบับที่ 1/2553.
เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 25-52.
พินิต วงษ์ยี่กลุ . (2546). การพนันฟุตบอล. ใน สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ. เศรษฐกิ จการพนัน:
ทางเลือกเชิ งนโยบาย (หน้ า 337-381). กรุงเทพฯ: สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.
โฟร์ โฟร์ ท.ู (2558). อานนท์ เผ่าลีซอ: ไอดอลที่แท้ จริงผมคือไรอัน กิ๊กส์ . สืบค้ นเมื่อ 23 พฤศจิกายน
2558, จาก http://www.fourfourtwo.com/th/features/aannth-ephaaliichaidlthiiaethcchringphmkhuueairan-kiks?page=0%2C1#:aLNQXepsn5Xi-A
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์. (2552) การเมืองเรื่ องฟุตบอล : ไทยพรี เมียร์ ลีก ผลของการเปลี่ยนผ่านจาก
ระบอบเก่าสูส่ งั คมร่วมสมัย, ประชาไท. สืบค้ นเมื่อ 10 มีนาคม 2559, จาก
www.prachatai.com/journal/2009/06/24839
มติชนออนไลน์. (2558). สํารวจสถิติ'ผู้ชม+รายได้ ' สโมสรบอล'ไทยลีก'. สืบค้ นเมื่อ 22 มีนาคม 2559,
จาก www.matichon.co.th/daily/view_newsonline.php?newsid=1451443700
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (2544). กี ฬาในระบบทุนวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: บ้ านพระอาทิตย์.
รี ด, แอนโทนี. (2548). เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680: เล่มหนึ่ง ดิ นแดนใต้
ลม. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ (แปล), วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และพรรณงาม เง่าธรรมสาร
(บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
ฤทธิเดช อาภรณ์. (2548). “ผลของการฝึ กความทนทานของกล้ามเนื ้อและการผ่อนคลายกล้ามเนื ้อที ่
มี ต่อความสามารถในการยิ งปื นยาวอัดลม‛. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
196

วสันต์ ปั ญญาแก้ ว. (2543). ชี วิตข้างถนน. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
. (2552). ‚วัฒนธรรมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเบอร์ มิงแฮม‛ มานุษยวิ ทยาปะทะ
วัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
. (2553). “บทบรรณาธิการ”. วารสารสังคมศาสตร์ ปี ที่ 22 ฉบับที่ 1/2553.
เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.7-21.
. (2557). “พนันบอล อานาจ และความเป็ นชาย”. รายงานการวิจยั เสนอต่อศูนย์
ศึกษาปั ญหาการพนัน.
. (2557). พนันบอล อํานาจ และความเป็ นชาย. ใน วสันต์ ปั ญญาแก้ ว, พงศกร
สงวนศักดิ,์ และจุตพิ ร ทรัพย์ปัญญาญาณ (บรรณาธิการ). ฟุตบอลไทย: ประวัติศาสตร์ อานาจ
การเมื อง และความเป็ นชาย (หน้ า 211-241). กรุงเทพฯ: ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน.
วารุณี ภูริสินสิทธิ์ 2531. การกระทาผิ ดของเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ .
วิชยั รูปขําดี, เฉลิม เกิดโมลี, และสังคม คุณคณากรสกุล. (2550). รายงานฉบับสมบูรณ์ การบูรณา
การกองทุนสวัสดิ การสังคม: กรณี ศึกษาพืน้ ทีเ่ ขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร. เสนอต่อกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์.
วีรยุทธ ศรี สวุ รรณกิจ (2549). การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกของชนชัน้ นาสยาม พ.ศ. 24452475. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ , คณะอักษรศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภศักดิ์ ตระการรัตนกุล. (2540). การเสนอเนื ้อหาเรื ่องฟุตบอลต่างประเทศในหนังสือพิมพ์กีฬากับ
ปัญหาการพนันฟุตบอล. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์,
คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมพงษ์ พัดปุย. (2554). 35 ปี ประวัตแิ ละพัฒนาการชุมชนคลองเตย - สู้ไล่ที่ แก้ ยาเสพติด คิดต่าง
การเมืองแต่ไม่แตกแยก. สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร. สืบค้ นเมื่อ 22 มีนาคม 2559, จาก
coc.nida.ac.th/node/7734

197

สมสุข หินวิมาน. (2540). ทฤษฎีวิพากษ์ แนวมาร์ กซิสต์สํานักแฟรงค์เฟิ ร์ตกับการวิเคราะห์อตุ สาหกรรม
สื่อมวลชนไทย. วารสารนิ เทศศาสตร์ , 15(พฤศจิกายน 2540-มกราคม 2541), 6-14.
สยามกีฬา. (2551). ประวัตแิ ละความเป็ นมาบริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน). สืบค้ น
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.siamsport.co.th/pr/history.html
. (2558). ทรูวิชนั่ ส์อพั ค่าลิขสิทธิ์ไทยลีก 4 ปี 4,200 ล้ านบาท. สืบค้ นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์
2559, จาก www.siamsport.co.th/Sport_Football/150929_198.html
. (2558). ทรูวิชนั่ ส์อพั ค่าลิขสิทธิ์ไทยลีก 4 ปี 4,200 ล้ านบาท. สืบค้ นเมื่อ 23 พฤศจิกายน
2558, จาก http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/150929_198.html
สวัสดิ์ เลขยานนท์ (2520). ศตวรรษแห่งการกี ฬา.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์ .
สายชล ปั ญญชิต. (2553). ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม่: ศึกษากรณี สโมสรเมื องทองหนอง
จอก ยูไนเต็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมวิทยา, คณะรัฐศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิงห์นก (นามแฝง). (2557). เปิ ดคลัง20ทีมไทยลีก ยอดงบทะลักแตะ2พันล้ าน. สยามกี ฬา. สืบค้ นเมื่อ
22 มีนาคม 2559, จาก www.siamsport.co.th/Column/140131_136.html
สิทธิ รัตนราษี . (2540). การศึกษากี ฬาฟุตบอลอาชี พในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
, สาขาวิชาพลศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนีย์ ประสงค์บณ
ั ฑิต. (2553). แนวความคิ ดฮาบิ ทสั ของปิ แอร์ บูร์ดิเยอกับทฤษฎี ทางมานุษยวิ ทยา.
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
สุวิชา โคตะมี. (2558). ล่าช้ างเผือกบีจีบกุ อีสานแข้ งจิ๋วแห่คดั กว่า 1,000 คน. โกล.คอม. สืบค้ นเมื่อ 23
พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.goal.com/th/news/4280/ฟุตบอล
ไทย/2015/10/21/16546612/ล่าช้ างเผือกบีจีบกุ อีสานแข้ งจิ๋วแห่คดั กว่า1000คน

198

องอาจ ชัยเพชรโยธิน. (2541). การบังคับใช้กฎหมายการพนัน: ศึกษากรณี การพนันผลการแข่งขัน
ฟุตบอล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชานิติศาสตร์ , บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
อภิชาต สถิตนิรามัย และคณะ. (2556). ทบทวนภูมิทศั น์การเมื องไทย. เชียงใหม่: ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค.
อภิสิทธิ์ ไล่สตั รูไกล. (2558). Not Just a Game. Creative Thailand. สืบค้ นเมื่อ 23 ธันวาคม 2558,
จาก http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/EditorNote/23985
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2556). ความตกตํ่าของผู้ชายกับอนาคตสังคมไทย. กรุงเทพธุรกิ จ. สืบค้ นเมื่อ
22 มีนาคม 2559, จาก www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486294
อาจินต์ ทองอยู่คง. (2555). “แฟนบอล”: ปฏิ บตั ิ การทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชามานุษยวิทยา, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
. (2557). แอลกอฮอล์ ความรุนแรง และมาตรการป้ องกันในฟุตบอลไทย. รายงาน
วิจยั เสนอต่อศูนย์วิจยั ปั ญหาสุรา (ศวส.).

ภาษาอังกฤษ
Armstrong, Gary and Malcolm Young. (2000). Fanatical Football Chants: Creating and
Controlling the Carnival. In Gerry P.T. Finn and Richard Giulianotti (eds.) Football
Culture: Local Contests, Global Visions. (pp. 173-211). London: Frank cass.
Bale, John. (2003). Sports Geography. 2nd ed. London: Routledge.
Baudrillard, Jean. (1981). For a Critique of the Political Economy of the Sign. Charles Levin
(tran). St. Louis: Telos Press.
Besnier, Niko and Susan Brownell. (2012). Sport, Modernity, and the Body. Annual Review
of Anthropology, 41, 443-459.
199

Bourdieu, Pierre. (1977). Outline of a Theory of Practice. Richard Nice (tran). Cambridge:
Cambridge University Press.
. (1986). The Form of Capital. In John Richardson (ed.), Handbook of Theory
and Research for the Sociology of Education (pp. 241-258). Westport, CT:
Greenwood.
. (1992). The Logic of Practice. Richard Nice (tran). Stanford, CA: Stanford
University Press.
. (1993). How can one be a Sport Fan? In Simon During (ed.), The Cultural
Studies Reader. 2nded. (pp. 427-440). London: Routledge.
Bucholtz, M. (2002) ‚Youth and Cultural Practice‛ Annual Reviews of Anthropology, Vol.
31:525–52
Burbank VK. (1987). ‚Premarital sex norms: cultural interpretations in an Australian
Aboriginal community.‛ Ethos 15(2):226–34
Chuenchanok Siriwat. (2012). Football Culture and the Politics of Localism: A Case Study
of Chonburi Football Club. Thesis (M.A.), Faculty of Political Science, Chulalongkorn
University.
Crawford, Garry. (2004). Consuming Sport: Fans, Sport and Culture. London: Routledge.
de Certeau, Michel. (1984). The Practice of Everyday Life. Steven Rendall (tran), Berkeley:
University of California Press.
Dittmar, Helga. (1992). The Social Psychology of Material Possessions: To Have is to Be.
Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
Dunning, E. (1999). “Sport Matters: Sociological Studies of Sport, Violence and Civilization”.
London: Routledge.
200

Dyck, Noel and Eduardo P. Archetti. (2003). Sport, Dance and Embodied Identities. Oxford:
Berg.
Elias, Norbert and Eric Dunning. (2008[1986]). Quest for Excitement: Sport and Leisure in
the Civilising Process. Eric Dunning (ed.), Dublin: University College Dublin Press.
Frey, James H. (1984). Gambling: A Sociological Review. Annals of the American Academy
of Political and Social Science, 474(July), 107-121.
Geertz, Clifford. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic
Books.
Giulianotti, Richard and Roland Robertson. (2006). Glocalization, Globalization and
Migration: The Case of Scottish Football Supporters in North America. International
Sociology, 21(2), 171-198.
Giulianotti, Richard and Roland Robertson .‚The globalization of football: a study in the
glocalization of the ‘serious life’.‛ The British Journal of Sociology .2004. Volume 55
Issue 4.
Gutman, Matthew C. ‚Trafficking in Men: The Anthropology of Masculinity‛ Annual Review of
Anthropology. Volume 26. 1997: 385-409.
Guttmann, Allen. (1978). From Ritual to Record: The Nature of Modern Sport. New York:
Columbia University Press.
Hammersley, Martyn and Paul Atkinson. (1995). Ethnography: Principles in Practice 2nd ed.
London: Routledge.
Hebdige D. (1979). Subculture: the Meaning of Style. London: Methuen
Hills, Matt. (2002). Fan Cultures. London: Routledge.
Holt, R. (1989) Sport and the British. Oxford University Press.
201

James F. Cosgrave. (2006). Edited. The Sociology of Risk and Gambling Reader. New
York. Routledge..
Jenkins, Henry. (1992). Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture. London:
Routledge.
John, Sarah St. (2011). 100 Years Ago: Football Fans Enjoy Mechanized Reproduction of
KU-MU Game. Lawrence Journal-World. Retrieved February 22, 2016, from
www2.ljworld.com/news/2011/nov/27/100-years-ago-football-fans-enjoy-mechanizedrepro/
Kraszewski, Jon. (2008). Pittsburgh in Fort Worth: Football Bars, Sports Television, Sports
Fandom, and the Management of Home. Journal of Sport and Social Issues, 32(2),
139-157.
Lury, Celia. (1996). Consumer Culture. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.
Manzenreiter, Wolfram. (2008) ‚Football in the resocnstruction of the gender order in
Japan‛. Soccer and Society. Vol. 9 No. 2, 2008. 244-258.
Mauss, Marcel. (1973). Techniques of the Body. Economy and Society, 2(1), 70-88.
McRobbie A. (2000). Feminism and Youth Culture. London: Routledge. 2nd ed.
Mead M. (1928). Coming of Age in Samoa. New York: Morrow.
Potter, J. M. (1976). Thai Peasant Social Structure. Chicago and London. The University of
Chicago Press.
Potter, S. H. (1977). Family life in Northern Thai Village. Berkeley. University of California
Press.
Robson, Garry. (2000). 'No One Likes Us, We Don't Care': The Myth and Reality of Millwall
Fandom. Oxford: Berg.
202

Sandvoss, Cornel. (2005). Fans: The Mirror of Consumption. Cambridge: Polity Press.
. (2003). A Gam of Two Halves. New York. Routledge.
Stoddart, Brian. (1988). Sport, Cultural Imperialism, and Colonial Response in the British
Empire. Comparative Studies in Society and History, 30(4), 649-673.
Van Gennep, Arnold. (1960). The Rite of Passage. Chicago. The University of Chicago
Press.
West J. (1999). ‚(Not) talking about sex: youth, identity and sexuality‛ Sociological Reviews
Vol. 47, No.3: 525–47.
Williams, Raymond. (1983[1976]). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. New
York: Oxford University Press.
Willis P. (1977). Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. New
York: Columbia Univ. Press.

203

ภาคผนวก

204

เลขที่แบบสอบถาม ..........................................
แบบสอบถาม
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ ลีก : การพนัน ความเป็ นชาย วัยรุ่น และวัฒนธรรมบริโภคนิยม
ดําเนินการโดย
ศูนย์วิจยั และบริ การวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ รับการสนับสนุนจาก
ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ผเู้ ก็บรวบรวมข้อมูลอ่านข้อความต่อไปนี ก้ ่อนเริ่ มถามคาถาม
(ศูนย์วิจยั ฯ ได้ มอบหมายให้ ดิฉนั /กระผม นาย/นางสาว ................................................ มาขอความ
ร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่จะใช้ ถามนี ้มีจํานวน 9 หน้ า และอาจใช้
เวลาประมาณ 10 นาที โดยที่ศนู ย์วิจยั ฯ ได้ เลือกแฟนบอลกลุม่ อายุ 15-40 ปี และสุม่ ท่านให้ เป็ น
ผู้ตอบแบบสอบถามจากการคํานวณความจุของประชากรในสนามแต่ละพื ้นที่ ซึง่ ไม่ได้ สอบถามทุกคน
เราจะเก็บรักษาข้ อมูลที่ทา่ นให้ มานี ้รวมถึงชื่อของท่านไว้ เป็ นความลับและจะนําไปใช้ ในการวิจยั ทาง
วิชาการที่ศนู ย์วิจยั ฯ รับผิดชอบเท่านัน)
้
แบบสอบถามนี ้แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ
ส่วนที่ 3 การบริ โภคสื่อ
ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอล
ส่วนที่ 5 การเล่นพนันฟุตบอล
ชื่อผู้สมั ภาษณ์ ..........................................
วัน/เดือน/ปี ที่สมั ภาษณ์ ................................
เบอร์ โทรศัพท์หรื อ E-mail ของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ..........................................................
205

โครงการวิจัย “ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก”
พื ้นที่ที่ทําการสํารวจ  1) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
 2) สนาม United Stadium (เชียงราย ยูไนเต็ด)
 3) สนาม SCG Stadium (เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด)
 4) สนาม I-mobile Stadium (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)
 5) สนาม PAT Stadium (การท่าเรื อเอฟซี)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง  3) อื่นๆ ............................................
1.2 อายุ (ปี ) โปรดระบุ....................ปี
1.3 สถานภาพสมรส  1) โสด
 2) สมรส  3) หย่าร้ าง/ม่าย
 4) พ่อเลี ้ยงเดี่ยว/แม่เลี ้ยงเดี่ยว 5) อื่นๆ............................
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้ น

 2) มัธยมศึกษาตอนต้ น

 3) มัธยมศึกษาตอน

ปลาย
 4) อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.)
 5) ปริญญาตรี (โปรดระบุ)
 5.1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 5.3) มหาวิทยาลัยรัฐ

 5.2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี/ราชมงคล
 5.4) มหาวิทยาลัยเอกชน

 5.5) อื่นๆ โปรดระบุ.....................
 6) สูงกว่าปริญญาตรี  7) อื่นๆ (ระบุ).............................
1.5 อาชีพปั จจุบนั
 1) ว่างงาน
 4) รับจ้ างทัว่ ไป

 2) นักเรี ยน/ นักศึกษา
 5) งานภาคเกษตรกรรม

 7) ขับรถรับจ้ าง (มอเตอร์ ไซค์, แท็กซี่, รถแดง)
 9) พนักงานบริ ษัท/ธนาคาร
 11) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 3) แม่บ้าน/ช่วยครอบครัว
 6) ลูกจ้ าง/พนักงาน
 8) งานอิสระ

 10) ลูกจ้ างในหน่วยงานราชการ/อปท.
 12) ข้ าราชการ (ครู ทหาร ตํารวจ ฯลฯ)
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 13) ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ขนาดเล็ก)

 14) เจ้ าของกิจการ (ขนาดใหญ่)

 15) อื่นๆ (ระบุ)....................................
1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
 1) ตํ่ากว่า 5,000
 2) 5,001-10,000
 4) 15,001-20,000
 7) 30,001-35,000

 5) 20,001-25,000
 8) 35,001-40,000

 3) 10,001-15,000
 6) 25,001-30,000
 9) 40,000 ขึ ้นไป

1.7 ภูมิหลังครอบครัว
1.7.1 ท่านเกิดหรื อมีภมู ิลําเนาที่ใด จังหวัด..........................อําเภอ........................
1.7.2 ปั จจุบนั ท่านอาศัยอยูใ่ นที่ใด จังหวัด..........................อําเภอ........................
1.7.3 กรณีที่มีการย้ ายภูมิลําเนา ท่านย้ ายมาอยู่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบนั มาแล้ ว................ปี
1.7.4 ที่อยูอ่ าศัยปั จจุบนั ของท่านเป็ นแบบใด
 1) บ้ านของตนเอง

 2) บ้ านเช่า

 3) หอพัก

 4) คอนโด
 5) อื่นๆ (ระบุ)............................
1.7.5 ท่านอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวของท่านหรื อไม่
 1) อยูร่ ่วมกับครอบครัว
 4) อยูก่ บั แฟน

 2) อยู่คนเดียว
 3) อยูก่ บั เพื่อน
 5) อื่นๆ.....................

1.7.6 ครอบครัวของท่าน(รวมตัวท่าน)มีสมาชิกทังหมดกี
้
่คน มี.........................คน
1.7.7 สมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวของท่าน(ไม่ รวมตัวท่าน)ประกอบอาชีพใดบ้ าง (ตอบได้ หลายข้ อ)
 1) ว่างงาน
 4) รับจ้ างทัว่ ไป

 2) นักเรี ยน/ นักศึกษา
 5) งานภาคเกษตรกรรม

 7) ขับรถรับจ้ าง (มอเตอร์ ไซค์, แท็กซี่, รถแดง)

 3) แม่บ้าน/ช่วยครอบครัว
 6) ลูกจ้ าง/พนักงาน
 8) งานอิสระ

 9) พนักงานบริ ษัท/ธนาคาร  10) ลูกจ้ างในหน่วยงานราชการ/อปท.
 11) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  12) ข้ าราชการ (ครู ทหาร ตํารวจ ฯลฯ)
 13) ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ขนาดเล็ก)  14) เจ้ าของกิจการ (ขนาดใหญ่)
 15) อื่นๆ (ระบุ)....................................
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1.7.8 ครอบครัวของท่าน(รวมตัวท่าน)มีรายได้ รวมเฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด
 1) ตํ่ากว่า 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 ขึ ้นไป

ส่ วนที่ 2 ความบันเทิงและการพักผ่ อนหย่ อนใจ
2.1 ปกติท่านมักจะใช้ เวลาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงใด (โปรดเรียงลาดับ ใส่ หมายเลข 1-3)
1) หลังเลิกงาน/เลิกเรี ยน (จันทร์ -ศุกร์ )

2) เย็นวันศุกร์

3) สุดสัปดาห์ (เสาร์ -อาทิตย์)

4) วันหยุดพิเศษต่างๆ เช่น หยุดยาว

5) ช่วงพักเที่ยงของแต่ละวัน

) อื่นๆ.........................

2.2 ในช่วงเวลาของการพักผ่อนหย่อนใจท่านชอบทํากิจกรรมใด (โปรดเรี ยงลาดับใส่ หมายเลข
1-3)
1) ดูหนัง/ฟั งเพลง

2) อ่านหนังสือ

5) ออกกําลังกาย

6) เดินห้ าง

) เล่มเกมส์
7) สังสรรค์ ดื่ม กิน

) ดูบอล
) ท่องเที่ยวไกลๆ

9) ทําบุญ/ปฏิบตั ธิ รรม
) อื่นๆ.......................
2.3 โดยปกติทา่ นมักพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ใดมากที่สดุ (เลือกข้ อเดียว)
 1) บ้ าน
 2) ห้ างสรรพสินค้ า
 4) วัด,โบสถ์,มัสยิด
 5) สวนสาธารณะ
 7) สนามฟุตบอล

 3) สถานที่ท่องเที่ยว (เช่น สวนสัตว์)
 6) ร้ านอาหาร/ผับ/บาร์

 8) อื่นๆ..........................

2.4 ในกรณีที่ทา่ นไปพักผ่อนหย่อนใจ ท่านใช้ การเดินทางรูปแบบใดมากที่สดุ (เลือกข้ อเดียว)
 1) รถยนต์สว่ นตัว
 2) รถจักรยานยนต์
 3) บริการขนส่งสาธารณะ
 4) รถเพื่อน/เพื่อนบ้ าน/สมาชิกในครอบครัว
 5) อื่นๆ (ระบุ)............................
2.5 ปกติท่านมักจะเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจกับใครมากที่สดุ (เลือกข้ อเดียว)
 1) ไปเองคนเดียว
 4) ไปกับครอบครัว

 2) ไปกับแฟน
 3) ไปกับกลุม่ เพื่อนสนิท (2-3คน)
 5) ไปกับกรุ๊ปทัวร์ หรื อกลุ่มเพื่อนขนาดใหญ่ (เช่น กลุม่ แฟนบอล)

 6) อื่นๆ……………………………….
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2.6 หากให้ ประมาณการ ท่านมีใช้ คา่ ใช้ จา่ ยในการเสพความบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจเท่าใด
2.6.1 ต่อเดือนคิดเป็ นกี่เปอร์ เซ็นของรายได้ .................%
2.6.2 ต่อสัปดาห์คิดเป็ นกี่บาท..........................บาท
ส่ วนที่ 3 การบริโภคสื่อ
3.1 ท่านนิยมติดตามข้ อมูลข่าวสารในชีวิตประจําวันจากสื่อประเภทใด (โปรดเรียงลาดับ ใส่ หมายเลข
1-3)
1) โทรทัศน์
2) หนังสือพิมพ์
3) วิทยุ
4) อินเตอร์ เน็ตในคอมพิวเตอร์ /โน้ ตบุค
6) อื่นๆ ……………………

5) โทรศัพท์มือถือ/แทปเล็ต/Application

3.2 จากข้ อ 3.1 รายการประเภทใดบ้ างที่ท่านนิยมติดตามบริโภค (โปรดเรียงลาดับ ใส่ หมายเลข 13)
1) ข่าว
2) ละครโทรทัศน์
3) กีฬา
4) สารคดี
5) game show/Reality Show
อื่นๆ……………………
3.3 ในหนึง่ วัน ท่านใช้ เวลาในการติดตามข้ อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ คิดเป็ นเวลาประมาณ .............
ชัว่ โมง........นาที
3.4 ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลบ้ างหรื อไม่
 1) ติดตาม
 2) ไม่ตดิ ตาม (ข้ ามไปตอบส่วนที่ 4)
3.5 ท่านนิยมติดตามรายการประเภทใดของกีฬาฟุตบอล (โปรดเรียงลาดับ ใส่ หมายเลข 1-3)
1) แมทซ์การแข่งขัน (ถ่ายทอดสด/ย้ อนหลัง)
2) รายการวิเคราะห์เกมต่างๆ เช่น เจาะสนาม
3) ข่าวสารในแวดวง เช่น การย้ ายทีม,การซื ้อขายนักเตะ 4) ข่าว รายงานผลการแข่งขัน
5) ข่าวสารเกี่ยวกับการพนันบอล ราคาต่อรอง
6) อื่นๆ ………………………………
3.6 ท่านนิยมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลจากช่องทางใด (โปรดเรียงลาดับ ใส่ หมายเลข 1-3)
1) โทรทัศน์
2) หนังสือพิมพ์รายวัน/นิตยสาร
3) วิทยุ
4) อินเตอร์ เน็ตในคอมพิวเตอร์ /โน้ ตบุค
6) อื่นๆ ……………………

5) โทรศัพท์มือถือ/แทปเล็ต/Application
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3.7 ท่านนิยมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลในช่วงเวลาใด
3.7.1 ในช่วง 1 สัปดาห์
 1) เฉพาะเสาร์ -อาทิตย์
 2) เสาร์ -อาทิตย์ และวันที่มีการแข่งขันรายการใหญ่ๆ เช่น แชมเปี ย้ นลีกส์/ทีมชาติ
 3) ทุกวัน
3.7.2 ในแต่ละวัน
 1) ช่วงเช้ า

 2) ช่วงเที่ยง

 4) ช่วงที่วา่ ง

 3) ช่วงเย็น (หลังเลิกเรี ยน/เลิกงาน)

 5) ติดตามทังวั
้ น

3.8 ท่านนิยมติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล จากช่องทางใด (โปรดเรี ยงลาดับ ใส่
หมายเลข 1-3)
1) โทรทัศน์
2) วิทยุ
3) อินเตอร์ เน็ตในคอมพิวเตอร์ /โน้ ตบุค
4) โทรศัพท์มือถือ/แทปเล็ต/Application
5) อื่นๆ ……………………
3.9 ท่านนิยมติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล จากสถานที่มากที่สดุ (เลือกข้ อเดียว)
 1) บ้ านหรื อหอพัก
 2) ร้ านอาหาร ผับ บาร์
 3) ลานเบียร์ หรื อลานห้ างสรรพสินค้ าที่มีการจัดรายการถ่ายทอดสด เช่น ศึกวันแดงเดือด
 4) โต๊ ะพนันบอล
 5) อื่นๆ ……………………
3.10 ในแต่ละเดือน ท่านมีคา่ ใช้ จา่ ยในการใช้ อินเตอร์ เน็ตหรื อแพคเกจโทรศัพท์เพื่อติดตามข่าวสาร
ฟุตบอลหรื อไม่

 1) ไม่มี

 2) มี โปรดระบุ.........................
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ส่ วนที่ 4 เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอล
4.1 ปั จจุบนั ท่านเป็ นสมาชิกหรื อแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลใดหรื อไม่
 1) ลิเวอร์ พลู
 5) อาร์ เซนอล

 2) แมนฯยู
 6) สเปอร์ ส

 3) เชลซี
 7) นิวคาสเซิล

 4) แมนซิตี ้
 8) เอฟเวอร์ ตนั

 9) เลสเตอร์ ซิตี ้
มาดริด

 10) บาร์ เซโลน่า
 13) เอซีมิลาน

 11) รี ล มาดริ ด
 14) ยูเวนตุส

 12) แอตแลติโก
 15) นาโปลี

 16) อื่นๆ..............................
4.2 ท่านติดตามชมฟุตบอลไทยลีกบ้ างหรื อไม่ (ทุกดิวิชนั่ ) ถ้ าติดตาม ติดตามมาแล้ วกี่ปี
 1) ไม่ตดิ ตาม (ข้ ามไปตอบส่วนที่ 5)

 2) ติดตาม............................ปี

4.3 ท่านเป็ นสมาชิกหรื อแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลไทยลีกทีมใด (ทุกดิวิชนั่ ) (เลือกข้ อเดียว)
 1) การท่าเรื อ  2) บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
 3) ชลบุรี เอฟซี
 4) บีอีซี เทโรศาสน
 5) ราชบุรี เอฟซี  6) เมืองทอง ยูไนเต็ด

 7) สุพรรณบุรี เอฟซี  8) เชียงราย ยูไนเต็ด

 9) แบงค็อก ยูไนเต็ด  10) อาร์ มี่ ยูไนเต็ด  11) นครราชสีมา
 13) กัลฟ์ สระบุรีฯ

 14) ชัยนาท ฮอร์ นบิล

 17) โอสถสภา สระบุรี  18) บางกอกกล๊ าสฯ
4.4 ปั จจุบนั ท่านเข้ าร่วมกลุม่ แฟนบอลใดบ้ างหรื อไม่

 12) ศรี สะเกษฯ

 15) ทีโอที เอสซี  16) ราชนาวีฯ
 19) อื่นๆ...................

 1) มีกลุม่ ที่เข้ าร่วม
 2) ไม่ได้ เข้ าร่วมกลุม่ ใด ( ข้ ามไปตอบข้ อ 4.5 )
4.4.1 ในกรณีที่ทา่ นเข้ าร่วมกลุม่ แฟนบอล ท่านอยูใ่ นกลุ่มชื่ออะไร
 1) หมาเห่าใบตองแห้ ง

 2) กองทัพช้ างพลาย

 3) อุลตร้ าเชียงใหม่

 4) คลองเตย อาร์ มมี่
 7) กว่างหลังโกล

 5) สิงห์พนั ธุ์ดุ
 8) กว่างดุ

 6) อุลตร้ าเมืองทอง
 9) GU12

 10) อื่นๆ................................................
4.5 ท่านติดตามข่าวสารของทีมโปรดในฟุตบอลไทยลีกผ่านช่องทางใดบ้ าง (โปรดเรี ยงลาดับ ใส่
หมายเลข 1-3)
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) โทรทัศน์

2) วิทยุ

3) เว็บไซต์ของสโมสร

4) เฟสบุคของสโมสร/แฟนเพจ
6) กลุม่ เพื่อน

5) สื่อสิ่งพิมพ์ของสโมสร

7) กลุม่ แฟนคลับ

8) อื่นๆ.....................

4.6 การติดตามชมการแข่งขันของทีมโปรดในฟุตบอลไทยลีก
4.6.1 ท่านติดตามชมการแข่งขันของทีมโปรดในฟุตบอลไทยลีก (ที่สนาม) บ่อยเพียงใด
 1) ทุกครัง้ ที่มีการแข่งขัน
 2) ประมาณเดือนละ 1 ครัง้
 3) นานๆครัง้

 4) ไม่เคยไปดูที่สนาม (ข้ ามไปตอบข้ อ4.6.3)

4.6.2 ท่านนิยมเดินทางไปชมการแข่งขันของทีมโปรดในฟุตบอลไทยลีก (ที่สนาม) กับใคร
 1) ไปคนเดียว
 4) ไปกับแฟน

 2) ไปกับกลุม่ เพื่อน
 3) ไปกับครอบครัว
 5) อื่นๆ...............................

4.6.3 ท่านติดตามการแข่งขันของทีมโปรดในฟุตบอลไทยลีก ผ่านช่ องทางอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ที่
สนาม) อีกหรื อไม่
 1) ติดตาม

 2) ไม่ได้ ตดิ ตาม (ข้ ามไปตอบข้ อ 4.6.4)

4.6.3.1 ในกรณีที่ติดตามท่านติดตามผ่านช่องทางใด (โปรดเรี ยงลําดับ ใส่หมายเลข 1-3)
) โทรทัศน์

2) วิทยุ

4) โทรศัพท์มือถือ/แทปเล็ต

) อินเตอร์ เน็ตในคอมพิวเตอร์ /โน้ ตบุค

5) อื่นๆ ……………………

4.6.4 ท่านได้ ติดตามไปชมการแข่งขัน เมื่อทีมโปรดของท่านไปแข่งในฐานะทีมเยือนหรื อไม่
 1) ติดตาม

 2) ไม่ได้ ตดิ ตาม (ข้ ามไปตอบส่วนที่ 4.7)

4.6.4.1 ในกรณีที่ติดตาม ท่านใช้ พาหนะอะไรในการเดินทางไปชมการแข่งขันที่สนามอื่นๆ บ่อย
ที่สดุ (เลือกข้ อเดียว)
 1) ไปเองโดยรถส่วนตัว

 2) ไปกับเพื่อนโดยรถส่วนตัวของเพื่อน/คนรู้จกั
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 3) ไปเองโดยรถทัวร์ /รถบัส  4) ไปกับรถทัวร์ /รถบัสของสโมสร
 5) อื่นๆ...........................................
4.7 ท่านมีคา่ ใช้ จา่ ยอะไรบ้ างในการเป็ นแฟนคลับของทีมสโมสรฟุตบอลไทยลีก (เลือกได้ หลายข้ อ)
 1) ตัว๋ เข้ าชมการแข่งขัน

 2) ของที่ระลึก (เช่น หมวก เสื ้อ สติกเกอร์ )

 3)

เบียร์
 4) อาหาร/เครื่ องดื่ม  5) สื่อสิ่งพิมพ์ของสโมสร

 6) ค่า

เดินทาง  7) อื่นๆ.....................
4.8 ท่านเคยเล่นพนันทีมโปรดในฟุตบอลไทยลีกของท่านหรื อไม่
 1) เคยเล่น

 2) ไม่เคยเล่น (ข้ ามไปตอบหัวข้ อที่ 5)

4.8.1 หากท่านเล่นพนันทีมโปรดในฟุตบอลไทยลีกของท่าน ท่านเล่นแบบใด
 1) แทงกับโต๊ ะบอล

 2) พนันกับเพื่อน

 4) เล่นแบบ Online

 5) อื่นๆ.....................
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 3) พนันในกลุม่ แฟน

ส่ วนที่ 5 การเล่ นพนันฟุตบอล
5.1 ท่านเคยเล่นการพนันบ้ างหรื อไม่ (การพนันทุกชนิด)
 1) เคย

 2) ไม่เคย (ข้ ามไปตอบส่วนที่ 6)

5.2 ในกรณีที่ทา่ นเล่นหรื อเคยเล่นการพนัน ท่านเคยเล่นการพนันชนิดใดบ้ าง (โปรดเรี ยงลาดับ ใส่
หมายเลข 1-3)
1) ไพ่
6) สนุกเกอร์
บังไฟ
้

2) ลอตเตอรี่ 3) หวยใต้ ดิน 4) พนันบอล
7) แทงม้ า(สนามม้ า) 8) ตู้ม้า/ตู้สล๊ อต

5) มวย
9) ไก่ชน

10)

11) อื่นๆ......................

5.3 ท่านเริ่มเล่นการพนันตังแต่
้ อายุเท่าใด ........... ปี
5.4 ปั จจุบนั ท่านเล่นการพนันบ่อยแค่ไหน
 1) ทุกวัน

 2) สัปดาห์ละ1-2 ครัง้

 3) เดือนละ 1-2 ครัง้

 4) ปี ละ1-2 ครัง้

 5) ตามโอกาส (เช่น เมื่อไปเที่ยวกับเพื่อน/ครอบรัว,แข่งเรื อ)

 6) อื่นๆ.......................
5.5 ท่านเคยเล่นพนันฟุตบอลหรื อไม่
 1) เคย

 2) ไม่เคย (ข้ ามไปตอบส่วนที่ 6)

5.6 ท่านเริ่มเล่นพนันฟุตบอลตังแต่
้ อายุเท่าใด ............... ปี
5.7 ปั จจุบนั ท่านเล่นพนันฟุตบอลบ่อยแค่ไหน
 1) ทุกวัน

 2) สัปดาห์ละ1-2 ครัง้

 4) ตามโอกาส

 5) อื่นๆ.......................

 3) เดือนละ 1-2 ครัง้

5.8 ท่านเล่นพนันฟุตบอลในวงเงินเฉลี่ย (ต่อการแทงหนึง่ ครัง้ ซึง่ อาจมีหลายคู)่ ครัง้ ละ...............บาท
5.8.1 กรณีที่เล่นได้ วงเงินเฉลี่ยที่ได้ (ต่อการแทงหนึง่ ครัง้ ซึง่ อาจมีหลายคู)่ ครัง้ ละ..............บาท
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5.8.2 กรณีที่เล่นเสีย วงเงินเฉลี่ยที่เสีย (ต่อการแทงหนึง่ ครัง้ ซึง่ อาจมีหลายคู)่ ครัง้ ละ.............บาท
5.9 ท่านนิยมเล่นพนันฟุตบอลในรูปแบบใด (โปรดเรี ยงลาดับ ใส่ หมายเลข 1-3)
1) เล่นเองที่โต๊ ะบอล

2) โทรศัพท์แทงผ่านเด็กเดินโพย/เพื่อน/คนรู้จกั

3) เล่นกันเองกับกลุม่ เพื่อน/เพื่อนที่ทํางาน

4) เล่นแบบ Online

5) อื่นๆ …………………………….
5.10 ท่านนิยมเล่นพนันฟุตบอลแบบใดมากที่สดุ (เลือกข้ อเดียว)
 1) บอลลีก

 2) บอลถ้ วย (เช่น แชมเปี ย้ นลีก/ยูโรป้าลีก/AFC)

 3) บอลทัวนาเม้ นต์ (เช่น ฟุตบอลโลก/ฟุตบอลยูโร)
5.11 ท่านนิยมเล่นพนันฟุตบอลลีกใด (โปรดเรียงลาดับ ใส่ หมายเลข 1-3)
1) พรี เมียร์ ลีก อังกฤษ

2) ลาลีกา สเปน

3) กัลโช่ซีรีอา อิตาลี

4) บุนเดสลีกา เยอรมัน

5) Ligue 1 ฝรั่งเศส

6) ไทยพรี เมียร์ ลีก

7) ยามาฮ่าลีกวัน (ดิวิชนั่ 2)

) อื่นๆ ………………………

5.12 ในแต่ละครัง้ ที่เล่น ข่าวสารแวดวงฟุตบอล ราคาต่อรอง สําคัญหรื อไม่ ในการตัดสินใจเลือกเล่น
ทีมนันๆ
้
 1) ไม่สําคัญ

 2) สําคัญอยูบ่ ้ าง

 3) สําคัญมากที่สดุ

5.13 ท่านติดตามข้ อมูลข่าวสารเพื่อใช้ ในการเล่นพนันฟุตบอลผ่านช่องทางใด (โปรดเรียงลาดับ ใส่
หมายเลข1-3)
1) หนังสือพิมพ์

2) โทรทัศน์

5) โทรศัพท์มือถือ/แทปเล็ต

3) วิทยุ

4) อินเตอร์ เน็ตในคอมพิวเตอร์ /โน้ ตบุค

6) เพื่อน/คนรู้จกั /เด็กเดินโพย

7) อื่นๆ............................

5.14 ท่านติดตามชมการแข่งขันของทีมที่ท่านเล่ นพนันหรื อไม่
 1) ติดตาม

 2) ไม่ตดิ ตาม (ข้ ามไปตอบข้ อ 5.15)
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5.14.1 ในกรณีที่ตดิ ตาม ท่านติดตามผ่านช่องทางใด (โปรดเรียงลาดับ ใส่ หมายเลข 1-3)
1) ชมการแข่งขันในสนาม

2) ร้ านอาหาร/ผับ/บาร์

3) Cable TV (เช่น True visions,CTH,WeTV)

4) Internet ที่บ้านหรื อหอพัก

5) ดูผา่ นมือถือ

6) โต๊ ะพนันบอล

7) ลานเบียร์ หรื อลานห้ างสรรพสินค้ าที่มีการถ่ายทอดคูส่ ําคัญ เช่น ศึกวันแดงเดือด
8) อื่นๆ……………………
5.15 โดยเฉลี่ยท่านใช้ เวลาในการเล่นการพนันฟุตบอลไปเท่าใด ................ชัว่ โมง...............นาที

ส่ วนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนันบอล
6.1 ท่านคิดว่าการเล่นพนันฟุตบอลเป็ นปั ญหาสังคมหรื อไม่
 1) เป็ น

 2) ไม่เป็ น

6.2 การเล่นพนันก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านใดหรื อไม่ (เลือกได้ หลายข้ อ)
 1) ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบใดๆ
ทะเลาะเบาะแว้ ง

 2) การเงิน

 3) การ

 4) อาชญากรรม

 5) ประสิทธิภาพการทํางาน/การเรี ยน

 6) ปั ญหาสุขภาพ

 7) อื่นๆ..................

6.3 ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่ที่จะให้ มีการเปิ ดพนันฟุตบอลแบบถูกกฎหมาย (เหมือนกาสิโนพร้ อมมี
ใบอนุญาต)
 1) เห็นด้ วย

 2) ไม่เห็นด้ วย
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