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บทคัดย่อ 
 

โครงการวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอล
กับการเกิดความรุนแรงในฟุตบอลไทย โดยศึกษาจากการแข่งขันฟุตบอลสโมสรไทย 3 ระดบัคือไทย
พรีเมียร์ลีก, ลีกดิวิชัน่ 1, และลีกภูมิภาค ดิวิชัน่ 2 ในช่วงฤดกูาลแข่งขนั 2556 งานศกึษานีใ้ช้วิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆของแฟนบอล , 
สมัภาษณ์แฟนบอลและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการแข่งขัน, และข้อมูลเอกสารจากรายงานของผู้ควบคุมการ
แขง่ขนั 

ผลการศกึษาพบวา่ ท่ีสนามแขง่ขนัฟตุบอลสโมสรไทยนัน้มีแฟนบอลท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อยูเ่กือบทกุสนาม โดยแฟนบอลจะจบักลุม่ดื่มกินกนับริเวณรอบๆสนาม และด่ืมกนัในปริมาณคอ่นข้างมาก 
แต่ในขณะเดียวกันนัน้ ความรุนแรงในฟุตบอลไทยก็ไม่ได้มีมากหรือรุนแรงอย่างท่ีสงัคมโดยทั่วไปเข้าใจ 
ดงันัน้แล้วการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลจึงไม่ใช่ปัจจัยหลกัปัจจยัเดียวท่ีท าให้เกิดความรุนแรงใน
ฟุตบอลไทยเสมอไป อย่างไรก็ดี การบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทยก็อาจเป็นปัจจยักระตุ้นท่ีท าให้
เกิดความรุนแรงได้ภายใต้บริบทบางลักษณะคือ การแข่งขันท่ีมีผลส าคัญ แฟนบอลเกิดความรู้สึกไม่
ไว้วางใจตอ่การท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน มีผู้ เข้าชมการแขง่ขนัจ านวนมาก และมีข้อบกพร่องในการรักษาความ
ปลอดภยั 

ผลการศึกษาในอีกส่วนหนึ่งพบว่าแฟนบอลไทยสามารถมีบทบาทในการป้องกันความรุนแรงได้
โดยผา่น “มาตรการป้องกนัความรุนแรงอยา่งไมเ่ป็นทางการ” เชน่การก าหนด “ธรรมนญูแฟน” หรือระเบียบ
ข้อปฏิบตัิของแฟนบอล, การผ่อนคลายอารมณ์ของแฟนบอลโดยผู้น าเชียร์, และการท ากิจกรรมท่ีสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างแฟนบอลตา่งกลุ่ม โดยปัจจยัส าคญัท่ีท าให้แฟนบอลไทยสามารถแสดงบทบาท
การป้องกนัความรุนแรงอยา่งไมเ่ป็นทางการได้คือการรวมตวักนัได้เป็นชมุชนแฟน 

นอกจากท่ีแอลกอฮอล์อาจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงได้ในบางบริบทแล้ว การจับกลุ่มบริโภค
แอลกอฮอล์ร่วมกนัของแฟนบอลไทยจ านวนมากยงัสะท้อนถึงการเกิดขึน้มาของวฒันธรรมแฟนบอลไทย 
ซึง่มีศกัยภาพทัง้ในแง่ท่ีท าให้เกิดความรุนแรงและมีสว่นในการป้องกนัความรุนแรงได้ 
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Abstract 
 

The objective of this research is to demonstrate the relationship between football fans’ 
alcohol consumption and football-related violence in Thailand. The research focus on the 2013 
season of Thailand football leagues: Thai Premier League, Division 1 League, and Regional 
League Division 2. This study is a qualitative research, data collected by participant observation 
(spending time with football fans both in matches and other activities), interview with football 
fans and staff who arrange the matches, and documentary research from match commissioner’s 
reports. 

This research found that, on the one hand, alcohol consumption is widely found in 
almost every Thailand football league matches, in which many groups of fans usually gather 
around the stadium and drink quite heavily together. On the other hand, football-related violence 
in Thailand appears to be neither extensive nor intensive, as worried outsiders perceived. Fans’ 
alcohol consumption, therefore, is not only one significant factor which leads to football 
violence. Nevertheless, alcohol consumption of fans can occasionally provoke the football 
violence under some contexts as follows: important matches, matches that referee was 
distrusted by fans, crowd attendance matches, and matches which the security is 
underqualified.  

In addition, Thai football fans could play the anti-violence role through “measure of 
informal violence prevention”. For example, many groups of fans have enacted “football fan’s 
code of conduct” to curb with violence behaviors. Chant-leader could also play a constructive 
role in toning down violent emotions. Inter-fan clubs activities could strengthen good 
relationship between football fans themselves. It should be said that, the most important factor 
enabling Thai football fans to be informally able to prevent violence is the solidarity of fans 
community.  

Not only occasionally provoke football violence in some contexts, but the collectively 
alcohol consumption of football fans also reflect the emergence of Thai football fan culture, 
which this research showed both its negative and also positive potential for football violence. 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 ในชว่งหลายปีมานีฟ้ตุบอลสโมสรไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว การไปชมฟตุบอลท่ี
สนามกลายเป็นกิจกรรมพกัผอ่นหย่อนใจของผู้คนจ านวนมาก แตพ่ร้อมๆกนันัน้ก็เร่ิมปรากฏความกงัวลตอ่
สถานการณ์ความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกบัฟตุบอล และปัจจยัหนึง่ท่ีถกูตัง้ข้อสงสยัคือการบริโภคแอลกอฮอล์
ของแฟนบอล จากสถานการณ์ดงักลา่ว โครงการวิจยันีจ้งึมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะ  

1. ศึกษาสถานการณ์เก่ียวกับแอลกอฮอล์ในฟุตบอลไทย ทัง้ในส่วนของการจ าหน่ายบริเวณ
สนามและการบริโภคของแฟนบอล  

2. ศกึษาสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัฟุตบอลไทย ทัง้ในส่วนของลกัษณะ
ความรุนแรงและปัจจยัท่ีท าให้เกิดความรุนแรง  

3. ศกึษามาตรการป้องกนัความรุนแรงทัง้อย่างเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  
4. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริโภคแอลกอฮอล์และความรุนแรงในฟตุบอลไทย 

โครงการวิจยันีใ้ช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูภาคสนามจากการแข่งขนัฟุตบอลสโมสรไทยระดบั
ไทยพรีเมียร์ลีก, ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกภูมิภาค ดิวิชัน่ 2 ฤดกูาล 2556 (มีนาคม – ธันวาคม 2556) โดยใช้การ
รวบรวมข้อมลู 3 วิธีคือ 1. การสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมในสนามแข่งขนัฟุตบอลไทยและกิจกรรมตา่งๆของ
แฟนบอล 2. การสัมภาษณ์แฟนบอลและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการแข่งขนั และ 3. ข้อมูลเอกสารจากการ
รายงานข่าวของส่ือมวลชน รายงานของผู้ควบคมุการแข่งขนั และบนัทึกการประชุมผู้ควบคมุการแข่งขนั
ของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั 

 
ผลการศึกษา 
 วฒันธรรมแฟนบอลไทย 
 แฟนบอลไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาศยัอยู่ในเขตเมือง อายปุระมาณ 20-40 ปี การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน นกัเรียน-นกัศึกษา และข้าราชการ เกินกว่าคร่ึงมีรายได้มากกว่า 
10,000 บาทตอ่เดือน ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นถึงวา่แฟนบอลไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบผู้คนในโลกสมยัใหม่ 
ทัง้จากหน้าท่ีการงานท่ีแยกขาดออกจากชีวิตประจ าวนั อยู่ในสังคมเมือง และผ่านการศึกษาตามระบบ
มาตรฐานท่ีบม่เพาะวิธีคดิแบบสมยัใหม่ 
 ลกัษณะส าคญัท่ีแฟนบอลไทยปัจจุบนัต่างจากยุคก่อนหน้าคือการรวมตวักันเป็นกลุ่มแฟนบอล
และมีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัเป็นจ านวนมาก แตล่ะสโมสรจะมีกลุ่มแฟนบอลอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่า
แฟนบอลแต่ละกลุ่มจะมีช่ือกลุ่ม มีสัญลักษณ์ประจ ากลุ่ม มีเพลงเชียร์ประจ ากลุ่ม มีอุปกรณ์ในการ
แสดงออก เช่นเสือ้กลุ่ม ผ้าพันคอ หรือกระทั่งบางกลุ่มท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานและแบ่งห น้าท่ี
รับผิดชอบอย่างชัดเจน แฟนบอลแต่ละกลุ่มมีกิจกรรมท่ีท าร่วมกันทัง้ในวันท่ีมีการแข่งขันและไม่มีการ
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แข่งขนั เช่นการรวมตวักันท่ีจุดนดัพบก่อนเข้าสนาม ร้องเพลงเชียร์ การเดินทางไกลและท่องเท่ียวขณะไป
ชมการแขง่ขนันดัเยือน ประดษิฐ์อปุกรณ์เชียร์ เลน่กีฬาร่วมกนั หรือกระทัง่การท ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวกบั
ฟตุบอลเลย การรวมตวัเป็นกลุม่แฟนบอลนีแ้สดงให้เห็นถึงการเกิดขึน้มาของชมุชนแฟน (fan community) 
ซึง่เป็นพืน้ท่ีให้แฟนบอลได้ท ากิจกรรมและสร้างความสมัพนัธ์ตอ่กนั 

หากพิจารณาลกัษณะดงักล่าวเทียบเคียงกับลกัษณะทางประชากรของแฟนบอลไทยแล้ว จะเห็น
ได้วา่การเกิดขึน้มาของชมุชนแฟนบอลไทยนัน้สะท้อนภาวะโหยหาความสมัพนัธ์ของผู้คนในสงัคมสมยัใหม่
ท่ีความสมัพนัธ์ในชุมชนเชิงจารีตลดบทบาทลงไป ชมุชนแฟนและกิจกรรมจ านวนมากท่ีแฟนบอลไทยท า
ร่วมกันนัน้ท าหน้าท่ีเป็นเสมือน “เผ่าใหม่” (neo-tribe) หรือชุมชนในรูปแบบใหม่ท่ีแฟนบอลเข้าไปมี
ความสมัพนัธ์ตอ่กนัเพ่ือชดเชยความสมัพนัธ์ท่ีพวกเขาโหยหา ในแง่นีกิ้จกรรมและความสมัพนัธ์ท่ีแฟนบอล
มีตอ่กนัจงึเป็นอีกมิตหินึง่ของการเป็นแฟนบอลไทย ดงันัน้แล้วจึงควรพิจารณาการเป็นแฟนบอลในสองมิต ิ
คือมิติท่ีเป็นการติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลและอีกมิติหนึ่งท่ีส าคญัไม่แพ้กันคือการเป็นแฟนบอลใน
ฐานะกิจกรรมทางสงัคมรูปแบบหนึง่ 

 
แอลกอฮอล์ในฟตุบอลไทย 
ปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลไทยเป็นระบบธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีเงินหมุนเวียนจ านวนมาก  ซึ่ง

อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็มีบทบาทเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ให้กบัสโมสรฟุตบอลไทยหลายแห่ง 
ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากัดระบุว่า เงินสนบัสนุนจากอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์เป็น
แหลง่รายได้ส าคญัของหลายสโมสรและเป็นเร่ืองท่ีปฏิเสธได้ยาก 

หากพิจารณาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสนามฟุตบอล
เกือบทัง้หมดเป็นสิ่งผิดกฎหมายเน่ืองจากสนามส่วนมากเป็นสถานท่ีราชการหรือสถานศกึษา แตเ่กือบทุก
สนามก็มีการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างแพร่หลายในราคาไม่สูงนกั  ส่วนมากเป็นการตัง้ร้านแผง
ลอยโดยผู้ ค้ารายย่อย ส่วนบางสนามท่ีไม่มีการจ าหน่ายแฟนบอลก็มักจะน าเคร่ืองด่ืมมาจากภายนอก 
กล่าวในภาพรวมได้ว่าสนามฟุตบอลไทยทุกแห่งล้วนแต่มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (เว้นแต่ใน 3 
จงัหวดัภาคใต้ท่ีมีข้อห้ามทางศาสนา) 

ในวนัท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอล แฟนบอลไทยมกัไปท่ีสนามก่อนเวลาแข่งประมาณ 1-2 ชัว่โมงเพ่ือ
สงัสรรค์ด่ืมกินร่วมกนั พืน้ท่ีวา่งรอบๆสนามฟุตบอลจะถกูใช้เป็นสถานท่ีสงัสรรค์ โดยแฟนบอลแตล่ะกลุ่มมี
สถานท่ีประจ าเป็นของตนเอง เม่ือหลงัจบการแข่งขนัแล้วพวกเขาก็มกัจะด่ืมกินกนัต่อตรงสถานท่ีเดิมหรือ
ไปท่ีร้านอาหาร โดยรวมแล้วในไปชมฟุตบอลแต่ละครัง้นัน้แฟนบอลไทยจะใช้เวลาจ านวนมากไปกับการ
บริโภคแอลกอฮอล์ นอกจากนีแ้ล้ว ในวนัท่ีไม่มีมีการแข่งขนัแฟนบอลก็ยงัมกัจะด่ืมกินกนัเป็นประจ า ทัง้ใน
ระหวา่งท่ีท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกนัหรือการนดัหมายเพ่ือสงัสรรค์โดยเฉพาะ 
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีแฟนบอลนิยมด่ืมท่ีสนามฟุตบอลคือเบียร์ ในการไปชมฟุตบอลแต่ละครัง้
แฟนบอลมกัจะด่ืมเบียร์ท่ีสนามฟุตบอลเฉล่ียประมาณคนละ 3-4 กระป๋อง ซึ่งเม่ือพิจารณาตามหน่วยด่ืม
มาตรฐานแล้วก็จดัได้วา่เป็นลกัษณะ “ด่ืมหนกั” (binge drinking) 

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีบทบาทในวฒันธรรมแฟนบอลไทยในสองมิติ มิติแรกคือการเป็น
แฟนบอลในฐานะการติดตามชมการแข่งขนัซึ่งเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจอนัหนึ่ง แฟนบอลจึงมองว่า
การด่ืมนัน้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพักผ่อนหย่อนใจด้วย มิติท่ีสองคือการเป็นแฟนบอลในฐานะ
กิจกรรมทางสงัคม การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมกันของแฟนบอลนัน้มีส่วนในการสร้างและธ ารง
รักษาความเป็นพวกเดียวกนัของชมุชนแฟน ดงัท่ีจะเห็นได้วา่ในกิจกรรมตา่งๆท่ีแฟนบอลท าร่วมกนันัน้จะมี
การบริโภคแอลกอฮอล์ประกอบอยูด้่วยเสมอ ลกัษณะของสงัคมไทยท่ีการด่ืมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
คบค้าสมาคมในกลุม่เพศชายนัน้สอดรับเป็นอยา่งดีกบัลกัษณะของวฒันธรรมแฟนกีฬาท่ีมกัจะมีความเป็น
ชายอยู่มากและมีการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นส่ือกลางอยู่เสมอ ท าให้การบริโภคแอลกอฮอล์เป็นส่ือกลาง
ส าคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ตอ่กนัของแฟนบอลไทย 

 
ความรุนแรงในฟตุบอลไทย 
แม้ว่าฟุตบอลไทยมกัจะถกูมองจากคนทัว่ไปว่ามีความรุนแรงอยู่มาก กระทัง่มีวลีอนัเป็นท่ีรู้จกักัน

ทัว่ไปว่า “บอลไทยไปมวยโลก” แตข้่อมลูจากสถิติการลงโทษการท าผิดข้อบงัคบัการแข่งขนัของบริษัทไทย
พรีเมียร์ลีก จ ากัดในฤดกูาล 2556 พบว่า เหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย
และทรัพย์สินโดยตรงนัน้ไม่ได้เกิดขึน้บ่อยครัง้หรือก่อให้เกิดความเสียหายมากนกั โดยจากการแข่งขนัใน
ระดบัพรีเมียร์ลีกและดวิิชัน่ 1 ท่ีมีทัง้หมด 578 นดันัน้ มีการกระท าผิดข้อบงัคบัฯในลกัษณะดงักล่าวทัง้หมด 
12 นดั คดิเป็น 2.1 % ของการแขง่ขนัทัง้หมด และยงัไมมี่ผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บสาหสัหรือเสียชีวิต 

ในสว่นของลกัษณะความรุนแรงนัน้ สถิติการลงโทษการท าผิดข้อบงัคบัฯชีใ้ห้เห็นว่าเวลาท่ีเกิดเหตุ
ทัง้หมดอยูร่ะหวา่งหรือหลงัจบการแข่งขนัโดยไม่เกิดขึน้ก่อนการแข่งขนัจะเร่ิมเลย สถานท่ีเกิดเหตก็ุเกิดขึน้
เฉพาะในสนามและบริเวณสนามแข่งขนัเท่านัน้ โดยไม่เกิดในสถานท่ีห่างออกไปจากสนามเลย ส่วนผู้ ท่ี
เสียหายจากเหตกุารณ์เป็นผู้ตดัสินมากถึง 63.3 % ของเหตกุารณ์ทัง้หมด ซึ่งลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็น
วา่เหตคุวามรุนแรงในฟตุบอลไทยนัน้เกิดขึน้โดยสมัพนัธ์อยูก่บัการแขง่ขนัในสนามเป็นหลกั 

หากเปรียบเทียบกบัตา่งประเทศจะเห็นได้วา่ความรุนแรงในฟตุบอลไทยยงัเกิดขึน้ในปริมาณท่ีน้อย
และยงัจดัอยู่ในระดบัท่ีไม่เข้มข้นนกัเม่ือเทียบกบัในยุโรปและหลายๆประเทศ โดยความรุนแรงในฟุตบอล
ไทยมกัจะเกิดขึน้ในสนามฟุตบอลและมีผู้ เสียหายคือผู้ตดัสินเป็นหลกั ขณะท่ีความรุนแรงท่ีเข้มข้นขึน้เช่น
การปะทะกนัโดยตรงระหว่างแฟนบอลกบัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ระหว่างแฟนบอลสองฝ่าย หรือ
กระทัง่การดกัท าร้ายแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามในสถานท่ีอ่ืนๆนอกจากสนามฟุตบอลหรือกระทัง่ในวนัท่ีไม่มี
การแขง่ขนัซึง่พบได้ในหลายๆประเทศนัน้ยงัแทบจะไมพ่บในฟตุบอลไทยเลย 
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ข้อค้นพบเก่ียวกบัความรุนแรงดงักลา่วชีใ้ห้เห็นว่า ความรุนแรงในฟุตบอลไทยนัน้ไม่ได้มีมากอย่าง
ท่ีสงัคมโดยทัว่ไปเข้าใจ ผู้วิจยัเสนอว่ามายาคติเก่ียวกบัความรุนแรงในฟุตบอลไทยดงักล่าวนัน้เป็นผลจาก
ความต่ืนตระหนกทางศีลธรรม (moral panic) ท่ีสงัคมไทยมีตอ่การปรากฏขึน้มาอย่างรวดเร็วของแฟนบอล
ไทยจ านวนมากอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน และถูกขยายความจากน าเสนอข่าวท่ีเร้าอารมณ์จนเกินจริงของ
ส่ือมวลชนรวมถึงการส่ือสารของบคุคลทัว่ไปในยคุท่ีอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้ใช้งานแสดงบทบาท “ส่ือ” ได้ ท าให้
สถานการณ์ความรุนแรงในฟตุบอลไทยถกูรับรู้อยา่งเกินจริงไปมาก 

นอกจากนีแ้ล้ว เหตุการณ์ความรุนแรงในฟุตบอลไทยหลายครัง้มักจะเกิดขึน้ภายใต้บริบทท่ี
ใกล้เคียงกนัคือ 1. เป็นการแขง่ขนัท่ีมีผลส าคญั 2. แฟนบอลรู้สึกไม่ไว้วางใจตอ่การท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน 3. 
เป็นการแข่งขนัท่ีมีผู้ชมจ านวนมาก 4. เกิดข้อบกพร่องในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งลกัษณะดงักล่าวก็
สอดคล้องกบัสถิตกิารเกิดความรุนแรงท่ีพบว่าความรุนแรงท่ีเกิดขึน้นัน้สมัพนัธ์อยูก่บัการแขง่ขนัในสนาม 

 
มาตรการป้องกนัความรุนแรงกบัการมีสว่นร่วมของแฟนบอลไทย 
แม้วา่แฟนบอลมกัจะถกูมองวา่เป็นผู้ก่อความรุนแรง แตใ่นอีกด้านหนึ่งนัน้แฟนบอลก็สามารถท่ีจะ

มีส่วนร่วมในการป้องกนัความรุนแรงได้ด้วยเช่นกนั ซึ่งโครงการวิจยันีเ้รียกว่าเป็น “มาตรการป้องกนัความ
รุนแรงอยา่งไมเ่ป็นทางการ” 

แม้ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบ แต่ถึงท่ีสุดแล้ว 
“มาตรการป้องกนัความรุนแรงอยา่งเป็นทางการ” ก็ยงัมีข้อจ ากดัอยูห่ลายด้าน เชน่ความเช่ียวชาญเฉพาะท่ี
ยงัมีไม่มากนกั คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีสงูเม่ือเทียบกบัรายได้จากการจดัการแข่งขนั รวมถึงข้อจ ากัด
ของตวัมนัเองท่ีเป็นการบงัคบัใช้ในแนวตัง้ในลกัษณะแบบกฎหมายซึง่ไมส่ามารถท างานได้ในหลายกรณี  

แฟนบอลสามารถมีสว่นร่วมในมาตรการป้องกนัความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการได้หลายลกัษณะ 
เช่น 1. “ธรรมนญูแฟน” โดยเป็นระเบียบข้อปฏิบตัิซึ่งแฟนบอลแตล่ะกลุ่มก าหนดใช้ร่วมกนัภายในกลุ่ม มี
ทัง้ท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือข้อตกลงท่ีรับรู้ร่วมกนัอยา่งหลวมๆ 2. บทบาทของผู้น าเชียร์ โดยผู้น า
เชียร์ซึง่มกัหนัหน้าเข้าหาแฟนบอลอยูต่ลอดเวลานัน้จะสามารถสงัเกตปฏิกิริยาของแฟนบอลและใช้เทคนิค
ตา่งๆในการช่วยระงบัการก่อความรุนแรงได้ 3. ความเป็นมิตรกนัระหว่างกลุ่มแฟนตา่งสโมสร โดยแกนน า
ของแฟนบอลแต่ละกลุ่มมักจะมีเครือข่ายความสัมพันธ์ต่อกัน และพยายามจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือเช่ีอม
สมัพนัธ์ระหว่างแฟนบอลของทีมคู่แข่งขนัอยู่เสมอ เช่นการเล่นฟุตบอลแฟนคลบั แลกเปล่ียนของท่ีระลึก
ชว่งพกัคร่ึงเวลา หรือการตะโกนช่ือสโมสรฝ่ายตรงข้ามรับ-สง่กนัเม่ือจบการแขง่ขนั 

กลไกการป้องกันความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการนีท้ างานผ่านความสมัพันธ์ของแฟนบอลเป็น
หลัก ทัง้ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มแฟนบอล ซึ่งเป็นการควบคุมทางสังคมผ่าน
ความสมัพนัธ์ในแนวนอนท่ีการป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นทางการไม่สามารถท าได้ บทบาทดงักล่าว
แสดงถึงศกัยภาพทางบวกของแฟนบอล โดยเฉพาะเม่ือมีการรวมตวักนัได้เป็นชมุชนแฟน 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลและความรุนแรงในฟตุบอลไทย 
หากพิจารณาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทยเทียบเคียงกับความรุนแรงท่ี

เกิดขึน้ในฟุตบอลไทยแล้ว ในส่วนหนึ่งนัน้พบว่าการแฟนบอลไทยมีการบริโภคแอลกอฮอล์จ านวนมากใน
เกือบทุกสนามแข่งขัน ขณะท่ีในอีกส่วนหนึ่งนัน้พบว่าความรุนแรงในฟุตบอลไทยยังไม่ได้เกิดขึน้มากนัก 
ข้อมลูสองส่วนนีชี้ใ้ห้เห็นว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นปัจจยัเดียวท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงในฟุตบอล
ไทยเสมอไป อย่างไรก็ดีก็ยังพบว่าในเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้นัน้ก็มักจะมีแฟนบอลท่ีบริโภค
แอลกอฮอล์มีสว่นร่วมอยูด้่วย ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นปัจจยัเดียว
ท่ีน าไปสู่ความรุนแรงในฟุตบอลไทยโดยตรงแต่อาจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงได้ในบริบทบางลักษณะ 
ดงันัน้แล้วจงึควรพิจารณาบริบทของการเกิดความรุนแรงด้วย 

เม่ือพิจารณาถึงบริบทของการเกิดความรุนแรง ผู้วิจยัเสนอวา่ การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
แฟนบอลไทยอาจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงได้ในบริบทดงันี ้คือ 1. เป็นการแข่งขนัท่ีมีผลส าคญั 2. แฟน
บอลเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจตอ่การท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน 3. เป็นการแข่งขนัท่ีมีผู้ชมจ านวนมาก 4. เกิด
ข้อบกพร่องในการรักษาความปลอดภยั 

บริบทของการเกิดความรุนแรงแรงโดยเฉพาะในสองบริบทแรกสอดคล้องกับสถิติการเกิดความ
รุนแรงในฟุตบอลไทยท่ีชีว้่ามีศนูย์กลางอยู่ท่ีการแข่งขนัในสนาม ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงการเกิด
ขึน้มาของ “วฒันธรรมแฟนบอล” ในสงัคมไทยท่ีเร่ิมหยัง่รากลกึลงไปจนท าให้แฟนบอลยึดโยงตนเองเข้ากบั
สโมสรฟุตบอลเป็นอย่างมากจนอาจน าไปสู่การก่อความรุนแรงได้ และยิ่งหากมองว่าการเป็นแฟนบอลนัน้
เป็นกิจกรรมทางสงัคมอยา่งหนึง่แล้ว สิ่งท่ีแฟนบอลยดึโยงตนเองเข้าไว้ด้วยนัน้จงึไมใ่ช่แคส่โมสรฟุตบอลแต่
เป็นการยดึโยงตนเองเข้ากบัชมุชนแฟนด้วย  

นอกจากท่ีการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลอาจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงได้แล้ว ในอีกด้าน
หนึ่งนัน้ การจบักลุ่มด่ืมกินร่วมกันของแฟนบอลท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปในสนามฟุตบอลไทยนัน้ก็สะท้อนให้เห็น
ถึงการเกิดขึน้มาของวฒันธรรมแฟนบอลไทย ซึ่งก็มีศกัยภาพทัง้ในส่วนท่ีอาจก่อให้เกิดความรุนแรงและ
ชว่ยป้องกนัความรุนแรงได้ด้วยเชน่กนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เสนอให้ฝ่ายจัดการแข่งขันทดลองบงัคบัใช้มาตรการควบคุมหรือจ ากัดการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในการแข่งขันท่ีมีบริบทดงัต่อไปนีคื้อ เป็นการแข่งขันครัง้ส าคัญ, แฟนบอลมีความรู้สึกไม่
ไว้วางใจต่อการท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน, และมีแฟนบอลจ านวนมาก เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการ
พฒันามาตรการตอ่ไป 

2. ในการด าเนินนโยบายเก่ียวกับการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลนัน้ นอกจากพิจารณา
ผลกระทบทางลบในการกระตุ้ นให้เกิดความรุนแรงแล้ว ยังควรพิจารณาถึงบทบาทของการบริโภค
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แอลกอฮอล์ในวฒันธรรมแฟนบอลไทยด้วย เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกด าเนินนโยบายได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของวฒันธรรมแฟนบอลไทย 

3. ส่ือมวลชนรวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆในสังคมควรใช้ความระมัดระวังในการน าเสนอข่าวเก่ียวกับ
ความรุนแรงในฟุตบอลไทยไม่ให้เป็นการเร้าอารมณ์จนเกินจริง เน่ืองจากการขบัเน้นความรุนแรงนัน้เป็น
การสร้างตราบาปตอ่แฟนบอลอยา่งเกินจริงรวมถึงอาจสง่ผลให้สถานการณ์ยิ่งรุนแรงมากขึน้ได้ 

4. ฝ่ายจดัการแข่งขนัควรด าเนินนโยบายรักษาความปลอดภัยโดยเปิดโอกาสให้แฟนบอลมีส่วน
ร่วมได้มากขึน้ หรือมีการประสานงานเพ่ือปฏิบตักิารร่วมระหวา่งฝ่ายรักษาความปลอดภยักบัแฟนบอล 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของโครงการวิจัย 
 หลายปีมานีก้ารแขง่ขนัฟตุบอลสโมสรไทยได้รับความนิยมสงูขึน้มาก แตล่ะสปัดาห์มีผู้ชมร่วมแสน
เข้าชมการแขง่ขนัท่ีสนามซึง่กระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศ การชมฟุตบอลกลายเป็นกิจกรรมพกัผ่อนหย่อนใจท่ี
ส าคญัประการหนึ่งของสงัคมไทย แต่เม่ือผู้คนให้ความสนใจไปชมการแข่งขนักันมากขึน้ ความรุนแรงท่ี
เก่ียวข้องกบัการแข่งขนัฟุตบอลก็เร่ิมปรากฏมากขึน้ตามไปด้วย แม้ยงัไม่อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์อยู่ใน
ขัน้รุนแรงมากนกัเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ แตก่ารท าความเข้าใจตอ่ปรากฏการณ์ความรุนแรงนีก็้ยงัเป็นสิ่ง
ส าคญัเพ่ือป้องกันไม่ให้ความรุนแรงลุกลามมากขึน้ ปัจจัยหนึ่งท่ีถูกตัง้ข้อสงสัยมาตลอดคือการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทย ผู้วิจยัไม่ได้จะเสนอว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุเดียวของ
ความรุนแรง แตโ่ครงการวิจยันีว้างอยู่บนฐานคิดท่ีว่า อาจเป็นไปได้ท่ีการด่ืมในบางลกัษณะหรือในบริบท
แบบใดแบบหนึ่งสามารถน าไปสู่ความรุนแรง และการท าความเข้าใจต่อลักษณะดงักล่าวก็จะช่วยในการ
ออกมาตรการป้องกนัความรุนแรงท่ีเหมาะสมกบับริบทของฟุตบอลไทยได้ 
 นบัตัง้แตใ่นชว่งทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา กระแสความสนใจในฟุตบอลสโมสรไทยเติบโตขึน้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะในฤดกูาลแข่งขัน 2552 ท่ีจ านวนผู้ ชมเพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดด เฉพาะการแข่งขัน
ฟุตบอลลีกระดบัสูงสุดอย่าง “ไทยพรีเมียร์ลีก” มีจ านวนผู้ ชมท่ีสนามเฉล่ียนัดละมากกว่า 4,000 คน 
จนกระทัง่ปัจจบุนัจ านวนผู้ชมเฉล่ียดงักลา่วกลายมาเป็นมาตรฐานท่ียืนระยะได้อย่างตอ่เน่ือง 
 

 2552 2553 25541 2555 25562 

ผู้ชมรวมทัง้ฤดกูาล (คน) ประมาณ 984,000 1,132,057 1,399,094 1,475,769 1,657,887 
ผู้ชมเฉลีย่ตอ่นดั (คน) ประมาณ 4,100 4,717 4,572 4,823 6,095 
คา่บตัรโดยเฉลีย่ (บาท) 50 60-100 80-100 100-120 100-150 
รายได้จากคา่บตัรรวมทกุสโมสร ประมาณ 50 ล้าน 63,682,858 100,625,503 119,025,040 133,063,960 
รายได้จากสนิค้ารวมทกุสโมสร ประมาณ 24 ล้าน 35,125,173 56,774,962 52,702,135 68,295,832 

งบประมาณรวมทกุสโมสร 
ประมาณ 
250 ล้าน 

ประมาณ 500 
ล้าน 

ประมาณ 
1,000 ล้าน 

มากกวา่ 
1,000 ล้าน 

ประมาณ 
1,500 ล้าน 

ตาราง 1.1 สถิตท่ีิน่าสนใจของไทยพรีเมียร์ลีกฤดกูาล 2552-25563 
                                                           
1 ฤดกูาล 2552-2553 มี 16 สโมสร จนฤดกูาล 2554 มีการเพิ่มสโมสรเป็น 18 สโมสร ท าให้ตัง้แตฤ่ดกูาล 2554 เป็นต้นไปจะมีจ านวน

การแขง่ขนัเพิ่มขึน้จาก 240 นดั เป็น 306 นดั 
2 ในฤดกูาล 2556 สโมสรศรีสะเกษ เอฟซีมีคดีความเร่ืองสิทธ์ิการเป็นเจ้าของสโมสร จึงต้องระงบัการร่วมแข่งขนัขณะท่ีแข่งไปได้ 3 นดั 

ท าให้เหลือสโมสรร่วมแขง่ขนั 17 สโมสร ซึง่บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกฯสัง่ให้ผลการแข่งขนัของศรีสะเกษฯทัง้หมดเป็นโมฆะ ดงันัน้สถิติอย่าง
เป็นทางการของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกฯ ในฤดกูาล 2556 จึงมีการแขง่ขนัอย่างเป็นทางการ 272 นดั 
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เม่ือพิจารณาจากจ านวนผู้ เข้าชมการแขง่ขนัตามตารางดงักล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าเฉพาะการแข่งขนั
ในระดบัไทยพรีเมียร์ลีกนัน้ในแตล่ะปีมีผู้ เข้าชมการแข่งขนัมากกว่า 1 ล้านคน เฉล่ียในแตล่ะสปัดาห์จะมีผู้
เข้าชมการแข่งขนัสปัดาห์ละประมาณ 50,000 คน จ านวนดงักล่าวเป็นเพียงผู้ เข้าชมในการแข่งขันระดบั
ไทยพรีเมียร์ลีกเทา่นัน้ หากพิจารณารวมไปถึงในระดบัดิวิชัน่ 1 และ ดิวิชัน่ 2 ท่ีมีจ านวนสโมสรมากกว่าอีก
หลายเท่าตวัแล้ว4ผู้ศึกษาประมาณการว่าโดยเฉล่ียในแต่ละสปัดาห์จะมีผู้ชมเข้าสนามฟุตบอลมากกว่า 
100,000 คน และตลอดทัง้ปีมากกว่า 3,000,000 คน จากจ านวนผู้ชมปริมาณมากดงักล่าวนัน้ท าให้ผู้
ศกึษาเห็นว่าการเข้าไปชมการแข่งขนัฟุตบอลสโมสรไทยท่ีสนามนัน้ได้กลายมาเป็นกิจกรรมพกัผ่อนหย่อน
ใจท่ีส าคญัอีกกิจกรรมหนึ่งของผู้คนในสงัคมไทย และก่อให้เกิดปรากฏการณ์ซึ่งควรจะต้องท าความเข้าใจ
ในหลายมิต ิ 
 ความสนใจศึกษากีฬาในมิติทางสงัคมศาสตร์เกิดขึน้อย่างชดัเจนในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960-70 
(Sands 1999: 3-13) และประเด็นศกึษาท่ีส าคญัประเด็นหนึ่งคือความรุนแรง โดยเฉพาะท่ีองักฤษในช่วง
คริสต์ทศวรรษ 1960-80 ท่ีสถานการณ์ความรุนแรงอนัเน่ืองมาจากผู้ชมฟุตบอลกลายเป็นประเด็นท่ีสงัคม
จบัตามอง มีงานศึกษาจ านวนมากท่ีพยายามอธิบายปรากฏการณ์แฟนบอลอนัธพาล (hooliganism) ท่ี
เกิดขึน้ และน าไปสูก่ารออกมาตรการจดัการในหลายๆลกัษณะ (Giulianotti 1999: 39-40, 49-50) 

ขณะท่ีในสังคมไทยเอง เม่ือฟุตบอลสโมสรไทยได้รับความสนใจมากขึน้  ความต่ืนตวัต่อความ
รุนแรงอันเน่ืองมาจากการแข่งขนัฟุตบอลก็ปรากฏออกมาอย่างเห็นได้ชัด ส่ือมวลชนน าเสนอข่าวความ
รุนแรงท่ีเกิดขึน้อย่างกระตือรือร้น ขณะท่ีผู้คนในสงัคมก็ให้ความสนใจไม่แพ้กนั นบัตัง้แตเ่หตกุารณ์ความ
รุนแรงครัง้ส าคญัท่ีก่อให้เกิดความต่ืนตวัในสังคมไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานถ้วย ก. 
ระหว่างสโมสรเมืองทองฯกบัการท่าเรือฯเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2553 หรือความรุนแรงในการแข่งขนั
ระหวา่งสโมสรนครปฐม เอฟซีกบัศรีสะเกษ-เมืองไทย เอฟซีเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2553 ท่ีทัง้สองเหตกุารณ์
ท าให้มีผู้บาดเจ็บจ านวนหลายสิบคน รวมถึงเหตกุารณ์ปิดล้อมสนามแข่งขนัของแฟนบอลท่ีไม่พอใจการ
ท างานของคณะผู้ตดัสินก็เร่ิมมีให้เห็นมากขึน้ แม้วา่เหตกุารณ์ทัง้หมดนัน้ยงัไม่รุนแรงถึงขัน้มีผู้ เสียชีวิตแตก็่
ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ด้านลบของฟุตบอลไทยท่ีแสดงตวัออกมาอย่างรวบรัด-ชดัเจนผ่านวลีสัน้ๆอนัเป็นท่ี
รู้จกักนัทัว่ไปวา่ “บอลไทยไปมวยโลก” 

ปัจจบุนัการแขง่ขนัฟตุบอลไทยมีหน้าท่ีทางสงัคมตอ่ผู้คนในหลายด้าน ทัง้การเป็นกิจกรรมพกัผ่อน
หย่อนใจท่ีช่วยลดความเครียดและสร้างสมดุลย์ทางอารมณ์ให้กับผู้คนในสังคมสมัยใหม่ (Elias and 

                                                                                                                                                                                     
3 เรียบเรียงข้อมลูจาก สมคิด เอนกทวีผล (2552:71-79) ประชาชาติธุรกิจ (18 มีนาคม 2553: 1,13) มติชน (24 มกราคม 2554: 1, 16; 

25 มกราคม 2554: 1, 13) สยามกีฬา (21 มกราคม 2555: 1, 2, 7) และบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจ ากดั (2556ง; มปป.ก; มปป.ข) 
4 ในฤดกูาล 2556 ฟุตบอลลีกของประเทศไทยประกอบไปด้วยลีกระดับสงูสดุคือ “ไทยพรีเมียร์ลีก” 18 สโมสร “ลีกดิวิชัน่ 1” 18 สโมสร 

และ “ลีกภมูิภาค ดิวิชัน่ 2” ท่ีมีแบง่ลีกไปตามภมูิภาคตา่งๆ รวมทัง้หมด 84 สโมสร 
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Dunning 2008[1986]) และเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างคนในชมุชนผ่านการรวมกลุ่ม
เป็นแฟนบอลของสโมสรต่างๆ แต่หากสถานการณ์ความรุนแรงมีมากขึน้ก็อาจท าให้ เกิดปัญหาต่อการ
จดัการแขง่ขนัจนไมส่ามารถท าหน้าท่ีดงักล่าวได้ ในแง่นีห้ากพิจารณาในมิติทางสขุภาพ5แล้ว ความรุนแรง
ท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขันฟุตบอล  (football-related violence) จึงส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมากใน
สังคมไทย ทัง้ผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรง 
ผลกระทบตอ่สขุภาวะทางทางจิตใจจากการไม่สามารถท าหน้าท่ีสร้างสมดลุย์ทางอารมณ์ และผลกระทบ
ตอ่สขุภาวะทางสงัคมจากการไม่สามารถสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างคนในชมุชนได้ ยิ่งเม่ือฟุตบอลสโมสร
ไทยได้รับความนิยมจากผู้ชมมากขึน้ ความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับฟุตบอลไทยนีจ้ะยิ่งส่งผลกระทบต่อผู้คน
จ านวนมากขึน้ไปด้วย หากแต่มาตรการท่ีถูกน ามาใช้เพ่ือควบคมุและป้องกันความรุนแรงโดยมากก็ดจูะ
เป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้าเท่านัน้ และยงัไม่มีงานศึกษาท่ีอธิบายสถานการณ์ความรุนแรงในฟุตบอล
ไทยอยา่งเป็นระบบมาก่อน 

ปัจจยัหนึง่ท่ีถกูตัง้ข้อสงสยัมาโดยตลอดว่ามีส่วนเก่ียวพนัอยู่กบัปัญหาความรุนแรงในฟุตบอลไทย
คือผลจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นัน้เก่ียวข้องอยู่กบั
วงการฟุตบอลในหลายด้าน ทัง้ในส่วนของการบริโภคท่ีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นท่ีนิยมอย่างมากในกลุ่ม
แฟนบอลและในด้านท่ีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีส่วนในการเป็นสปอนเซอร์ 
(sponsor) ให้กบัสโมสรฟตุบอล ในส่วนหลงันี ้จากผลการส ารวจของณฐักร วิทิตานนท์ (2555) ชีใ้ห้เห็นว่า
ในฤดกูาลแข่งขนั 2555 ท่ีผ่านมานัน้ สโมสรฟุตบอลไทยท่ีลงแข่งขนัทัง้หมด 117 สโมสร มีถึง 28.2% หรือ 
33 สโมสรท่ีมีผู้สนบัสนนุหลกัเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือมีตราสินค้าท่ีเช่ือมโยงถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ติดอยู่ท่ีกลางอกเสือ้ ยิ่งหากนบัรวมถึงการเป็นผู้สนบัสนุนรายย่อย6แล้ว ผู้ วิจยัคาดว่าสโมสรมากกว่าคร่ึง
ได้รับการสนบัสนุนทางการเงินจากอุตสาหกรรมดงักล่าว ซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงการซ้อนทบักันอย่างมากระหว่าง
กลุม่ผู้ชมฟตุบอลและผู้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

แม้จะเป็นอีกมิตหินึ่งของกีฬาท่ีไม่ถกูยอมรับ แตก่ารบริโภคแอลกอฮอล์นัน้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกีฬา
มาโดยตลอด งานศกึษาทางประวตัิศาสตร์วฒันธรรมชีใ้ห้เห็นว่าในยโุรปท่ีเป็นต้นก าเนิดของกีฬาสมยัใหม่
นัน้กีฬาเป็นกิจกรรมส าคญัอนัหนึ่งในโรงเหล้า (tavern) ซึ่งการบริโภคแอลกอฮอล์นีก็้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการชมกีฬาท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทแอลกอฮอล์เป็นผู้ สนับสนุนทาง
การเงินท่ีส าคญัของการแข่งขนักีฬารายการตา่งๆมาตลอด (Collins and Vamplew 2002) ในวฒันธรรม

                                                           
5 นิยามของ “สขุภาพ” ในโครงการวิจยันีใ้ช้ในความหมายเดียวกนักบันิยามขององค์การอนามยัโลกและส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีหมายถึง “สขุภาวะท่ีสมบูรณ์ทัง้ทางกาย จิตใจ สงัคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความ
พิการเท่านัน้” (ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 2552) 
6 เช่นในลกัษณะของสญัลกัษณ์ขนาดเลก็บนเสือ้หรือป้ายโฆษณาข้างสนาม 
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แฟนบอลไทยเองก็เช่นกนั “การด่ืม” เป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีแฟนบอลท าร่วมกนั ทัง้การด่ืมระหว่างไปชมการ
แขง่ขนัท่ีสนามหรือการด่ืมในกิจกรรมอ่ืนๆท่ีแฟนบอลท าร่วมกนั 

ด้วยเหตุท่ีแฟนบอลจ านวนมากมักจะบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เม่ือไปชมการแข่งขันท่ีสนาม 
น ามาสูข้่อถกเถียงท่ีวา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตท่ีุท าให้เกิดความรุนแรงท่ีสนามฟุตบอลหรือไม่ ฝ่าย
หนึ่งมองว่าผลจากการด่ืมท าให้แฟนบอลไม่สามารถควบคุมตนเองได้และน าไปสู่การก่อความรุนแรง 
ขณะท่ีอีกฝ่ายหนึง่ก็มองว่าไม่จ าเป็นท่ีแอลกอฮอล์จะต้องเป็นต้นเหตขุองความรุนแรงเสียทัง้หมด ผู้วิจยัจึง
จะเสนอว่า ทางออกในการท าความเข้าใจความเก่ียวพันระหว่างการด่ืมแอลกอฮอล์กับความรุนแรงใน
สนามฟตุบอลนัน้ไม่ใช่การพยายามหาว่าการด่ืมเป็น “ต้นเหต”ุ ของความรุนแรงหรือไม่ แตค่วรท่ีจะมองว่า
การด่ืมในลักษณะใดหรือการด่ืมภายใต้เง่ือนไขใดบ้างท่ีอาจน าไปสู่ความรุนแรงได้ อันจะช่วยในการท า
ความเข้าใจและพฒันาไปสูม่าตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัความรุนแรงตอ่ไป 
 อย่างไรก็ดี โครงการวิจยันีไ้ม่ได้มองแฟนบอลเฉพาะแง่มุมทางลบ งานศกึษาแฟนบอลในช่วง 10-
20 ปีหลงัมานีชี้ใ้ห้เห็นว่าแฟนบอลไม่ได้เป็นผู้ก่อความรุนแรงหรือมีพฤติกรรมทางลบเสมอไป แตแ่ฟนบอล
มีบทบาทหลายด้านท่ีชว่ยสง่เสริมสโมสรและวงการฟุตบอลด้วย หลายๆสโมสรมีแฟนบอลท่ีรวมตวักนัเป็น
กลุ่มก้อนและจัดกิจกรรมในหลายๆลักษณะ ทัง้ในการเป็นตัวเช่ือมระหว่างสโมสรกับผู้ ชมทั่วๆไป จัด
กิจกรรมระหว่างกลุ่มแฟนด้วยกัน มีส่วนช่วยในยามท่ีสโมสรประสบปัญหาการเงิน  หรือกระทั่งต่อรอง
ผลประโยชน์ให้กบัผู้ชม (Scalia 2009: 41-53; Nash 2000: 465-486) ในกรณีของแฟนบอลไทยนัน้ จาก
การส ารวจเบือ้งต้นพบว่ากลุ่มแฟนบอลหลายกลุ่มก็มีบทบาทในการช่วยป้องกันความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ใน
สนามด้วยเช่นกนั ผู้วิจยัมองว่าบทบาทในการป้องกนัความรุนแรงจากแฟนบอลนีอ้าจเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการช่วยป้องกนัความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ และบทบาทของมาตรการป้องกนัความรุนแรงอย่างไม่เป็น
ทางการโดยแฟนบอลเองนีก็้เป็นอีกประเด็นหนึง่ท่ีโครงการวิจยันีส้นใจศกึษาด้วยเชน่กนั 
 กล่าวโดยสรุปคือ โครงการวิจยันีมี้จดุประสงค์ท่ีจะศกึษาสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในผู้ชม
ฟตุบอลสโมสรไทย โดยปัจจยัหนึ่งท่ีโครงการวิจยันีใ้ห้ความส าคญัคือการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอล 
โดยจะพิจารณาว่าการบริโภคแอลกอฮอล์นัน้มีส่วนเก่ียวข้องหรือกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงขึน้ได้อย่างไร 
นอกจากนีแ้ล้วในอีกสว่นหนึง่จะเป็นการศกึษามาตรการในการป้องกนัความรุนแรงทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการเพ่ือเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. ศึกษาสถานการณ์เก่ียวกับแอลกอฮอล์ในฟุตบอลไทย ทัง้ในส่วนของการจ าหน่ายบริเวณสนาม
และการบริโภคของแฟนบอล 

2. ศกึษาสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกบัการแข่งขนัฟุตบอลไทย ทัง้ในส่วนของลกัษณะความ
รุนแรงและปัจจยัท่ีท าให้เกิดความรุนแรง 
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3. ศกึษามาตรการป้องกนัความรุนแรงทัง้อย่างเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
4. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริโภคแอลกอฮอล์และความรุนแรงในฟตุบอลไทย 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ในส่วนของกลุ่มตวัอย่างการศกึษา งานวิจยันีเ้ลือกศกึษาจาก 3 ส่วน ส่วนแรกคือแฟนบอลของ
สโมสรฟุตบอลไทยทัง้ในระดบัไทยพรีเมียร์ลีก, ลีกดิวิชัน่ 1, และลีกภูมิภาค ดิวิชัน่ 2 เพ่ือศกึษาพฤติกรรม
การบริโภคแอลกอฮอล์และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ส่วนท่ีสองศึกษาจากแฟนบอลท่ีมีประสบการณ์ใน
เหตกุารณ์ความรุนแรงอนัเน่ืองมาจากการแขง่ขนัฟตุบอลไทย เพ่ือศกึษาลกัษณะความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ ส่วน
ท่ีสามศึกษาจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนัและแกนน าแฟนบอลกลุ่มตา่งๆ เพ่ือศึกษามาตรการป้องกัน
ความรุนแรงในสนามทัง้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
 2. ในสว่นของวิธีการศกึษา งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ ซึ่งจะใช้ทัง้การสงัเกตอย่างมีส่วน
ร่วมในการแข่งขันฟุตบอลและกิจกรรมต่างๆของแฟนบอล การสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลจากเอกสาร 
เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจบทบาทของแอลกอฮอล์ในวัฒนธรรมแฟนบอลไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริโภคแอลกอฮอล์กบัความรุนแรงอนัเน่ืองมาจากการแขง่ขนัฟุตบอลไทย รวมถึงบทบาทของแฟนบอลไทย
ท่ีมีสว่นในการชว่ยสร้างมาตรการป้องกนัความรุนแรงอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
 3. ในส่วนของระยะเวลา งานวิจยันีเ้ก็บข้อมลูภาคสนามในช่วงเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2556 ท า
การวิจยัเอกสารเพิ่มเตมิ เขียนรายงานการวิจยั และปรับแก้ในชว่งเดือน ธนัวาคม 2556 – มีนาคม 2557 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ในปัจจุบันฟุตบอลสโมสรไทยก าลังได้รับความนิยมสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง แม้คนในสังคมมักจะ
กลา่วถึงกีฬาเฉพาะในแง่มมุด้านบวกอยา่งเชน่การเสริมสร้างสขุภาพหรือความสามคัคี แตใ่นอีกด้านหนึ่งท่ี
ไม่ถกูกล่าวถึงนัน้กีฬาก็อาจส่งผลในทางตรงกนัข้ามได้ด้วย ประเทศต่างๆท่ีการแข่งขนัฟุตบอลได้รับความ
นิยมล้วนแล้วแต่ประสบกับปัญหาความรุนแรงอันเน่ืองมาจากการแข่งขันฟุตบอล เช่นท่ีอังกฤษในช่วง
คริสต์ทศวรรษ 1960-80 ท่ีความรุนแรงในฟุตบอลเกิดขึน้มาก ส่งผลให้เกิดปัญหาสงัคมหลายด้านตามมา 
สิ่งท่ีวงการวิชาการองักฤษท าขณะนัน้คือเร่งผลิตองค์ความรู้เก่ียวกับความรุนแรงในฟุตบอล ซึ่งน าไปสู่
มาตรการป้องกันและแก้ไขจนปัญหาคล่ีคลายลง ส าหรับโครงการวิจยันีก็้มองถึงประโยชน์ในแง่เดียวกัน 
เม่ือฟุตบอลไทยเติบโตขึน้ ปัญหาความรุนแรงเร่ิมส่อเค้าให้เห็นและการบริโภคแอลกอฮอล์เร่ิมถูกตัง้
ข้อสังเกตว่ามีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันไม่ให้ความรุนแรงในฟุตบอลไทยลุกลามเป็นปัญหาสังคม 
โครงการวิจยันีจ้ะเสนอองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปรับใช้ในการจดัการด้านตา่งๆ ได้แก่ 

1. องค์ความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์การจ าหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในฟตุบอลไทย 
2. องค์ความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ความรุนแรงในฟตุบอลไทย 
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3. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริโภคแอลกอฮอล์กบัความรุนแรงในฟตุบอลไทย 
4. องค์ความรู้เก่ียวกบัมาตรการป้องกนัความรุนแรงในฟตุบอลไทย 
5. ข้อเสนอทางนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรุนแรงท่ีเหมาะสมกบับริบท

ของฟตุบอลไทย โดยเฉพาะแนวทางการป้องกนัและแก้ไขท่ีแฟนบอลมีส่วนร่วม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

เพ่ือเป็นฐานคิดในการท าความเข้าใจการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอล สถานการณ์ความ
รุนแรง และมาตรการป้องกนัในการแขง่ขนัฟุตบอลไทย ในส่วนนีจ้ะเป็นการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องคือ 1. ความรุนแรงในกีฬา 2. แอลกอฮอล์ในกีฬา 3. ความรุนแรงกบัแอลกอฮอล์ และ 4. 
วฒันธรรมแฟนบอล 

 
ความรุนแรงในกีฬา 
แม้วา่กีฬาหลายๆชนิดจะสามารถอ้างอิงท่ีมาย้อนกลบัไปถึงอดีตท่ียาวนานในระดบัหลายร้อยหรือ

ถึงพนัปี แต่กีฬาอย่างท่ีเรารู้จกักันในทุกวนันีน้บัได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัอยู่หลายประการ 
ซึ่งไม่พบในยคุก่อนหน้า7 ลกัษณะเฉพาะเหล่านีล้้วนชีใ้ห้เห็นว่ากีฬาในยุคปัจจบุนันีก้่อตวัขึน้มาด้วยวิธีคิด
ของสงัคมสมยัใหม่ (modern society) กีฬาในปัจจบุนัจึงสามารถเรียกอย่างเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็น “กีฬา
สมยัใหม”่ (modern sport) (Guttmann 1978) 

Norbert Elias and Eric Dunning (2008[1986]) เสนอไว้ว่ากีฬาสมยัใหม่อย่างท่ีเรารู้จกักนัในทกุ
วนันี ้เป็นสิ่งท่ีเพิ่งจะเกิดขึน้และแพร่หลายออกไปในชว่งคร่ึงหลงัของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 โดยมีจดุก าเนิดอยู่
ท่ีองักฤษซึ่งยืนยนัได้จากการแพร่กระจายของค า sport8 จากองักฤษยงัประเทศตา่งๆในแถบยโุรป ซึ่งได้มี
การรับค า sport นีไ้ปปรับใช้ในภาษาของตนเอง ค า sport ท่ีเข้าไปในภาษาต่างๆนีก็้ได้เข้าไปพร้อมกับ

                                                           
7 ได้แก่ 1. เป็นเร่ืองทางโลกท่ีแยกออกมาจากพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ (secular) ต่างกับกิจกรรมต่างๆท่ีมีลกัษณะของเกมแบบโบราณ 

(primitive sport) ท่ีมกัจะเป็นพิธีกรรมท่ีกระท าขึน้ภายใต้ความศกัด์ิสิทธ์ิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 2. มีความเท่าเทียม (equality) คือการ
เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมแข่งขนัทุกคนได้มีสถานภาพและโอกาสเข้าถึงชยัชนะในการแข่งขนัอย่างเท่าเทียมกัน 3. เป็นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน (specialization) คือมีความจ าเพาะเจาะจงลงไปในทกัษะท่ีต้องใช้มากขึน้ 4. มีความเป็นเหตเุป็นผล ( rationalization) คือมี
ลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลท่ีชัดเจนระหว่างสิ่งท่ีท ากับสิ่งท่ีจะได้รับ ซึ่งต่างกับลกัษณะของพิธีกรรมท่ีขึน้อยู่กับความศกัด์ิสิทธ์ิ-
อ านาจเหนือธรรมชาติเสียมากกว่า 5. มีการจัดการองค์กรเป็นระบบแบบองค์กรสมยัใหม่ (bureaucratic organization) มีการให้
ความส าคญักบักฎระเบียบท่ีชดัเจน มีการด าเนินงานท่ีถูกวางระบบระเบียบผ่านการจดัการขององค์กรท่ีควบคุมดแูล อย่างเช่น สมาคม 
คณะกรรมการท่ีดแูลการวางกฎข้อบงัคบั 6. มีเกณฑ์การวดัท่ีพิสจูน์ได้ในเชิงปริมาณ (quantification) 7. มีเป้าอยู่ท่ีการสร้างสถิติ (quest 
for record) คือมีการแขง่ขนัท่ีมุง่สูเ่ป้าหมายท่ี “ดีขึน้” มีการบนัทึกสถิติ ท าลายสถิติ มีเป้าหมายสูก่ารดีกวา่ หรือเก่งกวา่ 
8 แม้วา่แท้จริงแล้วค าวา่ sport เองก็มีท่ีมาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า desport แต่ sport หรือ กีฬา ในแบบท่ีเราเข้าใจกนันัน้ ได้ก่อตวั

และแพร่หลายออกไปจากองักฤษ 
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แนวคิดเร่ือง “กีฬา” ด้วย และต่อมาก็แพร่หลายไปทั่วโลกพร้อมกับการขยายไปของการล่าอาณานิคม 
ลกัษณะของกีฬาสมยัใหม่นัน้กล่าวโดยย่อแล้วคือการผสมผสานระหว่างกิจกรรมของชนชัน้ล่างและชน
ชัน้สงู โดยผ่าน “กระบวนการท าให้เป็นอารยะ” (civilising process) ท าให้มีลกัษณะท่ีตา่งจากกิจกรรมใน
ลกัษณะเดียวกนัของยคุก่อนหน้า คือกีฬาสมยัใหม่นัน้จะเป็นการ “แข่งขนัโดยปราศจากความรุนแรง” และ
ในสงัคมอตุสาหกรรมระดบัสงู (highly industrial society) กีฬาสมยัใหมจ่ะมีบทบาทส าคญัต่อผู้ชม ในการ
เป็นเคร่ืองพกัผ่อนหย่อนใจหรือเป็นวาล์วเปิด-ปิดท่ีช่วยผ่อนคลายความเครียดอนัเน่ืองมาจากความจ าเจ
ของการท างานให้กับผู้คน กีฬาจะช่วยสร้างความร่ืนรมย์อนัมาจาก “ความต่ืนเต้น” (excitement) ของ
ความผันแปรไปมาของเกมกีฬา ยิ่งไปกว่านัน้กีฬายังมีลักษณะสองด้านท่ีไปด้วยกันกับทัง้การพยายาม
ควบคมุและปลดปลอ่ยความรุนแรง อนัเน่ืองมาจากมนัมีลกัษณะ “จ าลอง” (mimesis) ในความรุนแรงของ
การแข่งขนั มนัจึงเป็นสิ่งท่ีทัง้ “จริง” และ “ไม่จริง” ไปพร้อมๆกนั กล่าวคือมนัจริงในความรู้สึก แตไ่ม่จริง
ในทางกายภาพ เช่นผู้ชมอาจจะเสียใจ สะเทือนใจ ดีใจไปกบัการแข่งขนั แต่ไม่ต้องมีโอกาสท่ีจะบาดเจ็บ
ในทางกายภาพหรือเหน่ือยล้าไปกับผู้ แข่งขันด้วย นั่นหมายความว่าในด้านหนึ่งกีฬาจะควบคุมการ
แสดงออกซึ่งความรุนแรงในทางกายภาพแต่ช่วยปลดปล่อยการแสดงออกซึ่งความรุนแรงทางอารมณ์ 
(control physical de-control emotion) หรืออีกวลีหนึ่งท่ี Elias and Dunning ใช้ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพได้ดี
คือ “เคล่ือนไหวโดยปราศจากการเคล่ือนท่ี” (moving without moving) ความรู้สึกทัง้หมดอนัเกิดมาจาก
ความต่ืนเต้นนี ้มีบทบาทส าคญัในสงัคมสงัคมอตุสาหกรรมขัน้สงูท่ีช่วง “เวลางาน” (worktime) กบั “เวลา
วา่ง” (sparetime) ถกูแยกออกจากกนั เพราะการท างานสร้างความจ าเจ (routinize) ท าให้ต้องการกีฬาใน
การสร้างความสมดลุทางอารมณ์ให้แก่มนษุย์ 

จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดนีชี้ใ้ห้เห็นลกัษณะประการหนึ่งของกีฬาท่ีมีความเก่ียวข้องกันระหว่างการ
ปลดปลอ่ยความรุนแรงและการจดัการกบัความรุนแรงอยูเ่สมอ จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไรท่ีความสนใจศกึษา
กีฬานัน้มกัจะให้ความส าคญักับความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในกีฬา งานศกึษาเก่ียวกับฟุตบอลโดยมากก็เร่ิมมา
จากความสนใจในปรากฏการณ์ความรุนแรง หรือท่ีเรียกกนัวา่แฟนบอลอนัธพาล (hooliganism) 

งานศึกษาเก่ียวกับความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับฟุตบอลเร่ิมได้รับความสนใจในการศึกษาทาง
วิชาการอย่างจริงจงัในองักฤษช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 เน่ืองจากขณะนัน้การแข่งขนัฟุตบอลในองักฤษ
ประสบกบัปัญหาความรุนแรงเป็นอยา่งมาก โดยงานส่วนมากมุ่งความสนใจไปท่ีชนชัน้แรงงานซึ่งเป็นกลุ่ม
แฟนบอลหลักในอังกฤษ งานทางจิตวิทยาและมานุษยวิทยาในช่วงแรกพยายามท าความเข้าใจการก่อ
ความรุนแรงของแฟนบอลวา่ไมไ่ด้เป็นพฤตกิรรมท่ีไร้เหตผุลหรืออธิบายไม่ได้ แตเ่ป็นผลมาจากระเบียบทาง
สงัคมประการหนึ่งท่ีแฟนบอลรับรู้ร่วมกนัเม่ืออยู่บนอฒัจนัทร์ (social order of the terraces9) ว่าต้อง

                                                           
9 ในบริบทของฟตุบอลนัน้ terrace หมายถึงอฒัจนัทร์ เน่ืองจากอฒัจนัทร์ในสนามฟุตบอลมีลักษณะคล้ายระเบียง โดยเฉพาะอฒัจนัทร์

ฝ่ังหลงัประตซูึง่เป็นท่ีนัง่ของแฟนบอลท่ีติดตามอย่างเหนียวแน่น 
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แสดงออกในลกัษณะใด ซึง่การแสดงออกท่ีดรุูนแรงก็เป็นหนึง่ใน “ระเบียบ” นัน้ งานทางสงัคมวิทยามองว่า
เป็นผลมาจากความเปล่ียนแปลงทางสังคมทัง้การเกิดภาวะแปลกแยก (alienation) ของชนชัน้แรงงาน 
และการเกิดขึน้มาของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย (subculture) ต่างๆ รวมถึงงานบางชิน้ท่ีเร่ิมตัง้ข้อสงสัยว่า
ภาพลกัษณ์ของความรุนแรงนัน้ถูกขยายความจนเกินจริงจากบทบาทของส่ือ จนกระทัง่ช่วงคร่ึงหลงัของ
คริสต์ทศวรรษท่ี 1980 หลงัจากเกิดเหตกุารณ์โศกนาฏกรรมท่ีเฮย์เซล (Heysel stadium disaster)10 และ
หลายประเทศในยโุรปก็เร่ิมพบปัญหาความรุนแรงในฟุตบอลจึงเร่ิมให้ความสนใจศกึษากันมากขึน้ ความ
นา่สนใจของการศกึษาในช่วงนีอ้ยู่ท่ีว่า เม่ือเร่ิมมีการศกึษาปัญหาความรุนแรงในฟุตบอลในหลายประเทศ
แล้วก็เร่ิมมีการท้าทายต่อแนวคิดท่ีมองว่าความรุนแรงนัน้มกัจะเป็นผลมาจากชนชัน้แรงงานอย่างท่ีงาน
ศกึษาในองักฤษมอง เน่ืองจากในหลายๆประเทศท่ีกลุม่แฟนบอลหลกัไม่ใช่ชนชัน้แรงงานก็พบปัญหาความ
รุนแรงด้วยเชน่กนั งานศกึษาในชว่งนีจ้งึเร่ิมมองวา่รากของความรุนแรงในแตล่ะสงัคมนัน้มาจากบริบททาง
ประวตัศิาสตร์ สงัคม และวฒันธรรมของแตล่ะพืน้ท่ีซึง่แตกตา่งกนัไป (Tsoukala 2009) 
 ส าหรับมุมมองทางมานุษยวิทยาแล้ว ไม่มีปรากฏการณ์ทางสังคมใดท่ีเป็นสากล ปรากฏการณ์
ลักษณะหนึ่งๆอาจเกิดขึน้ได้คล้ายกันในหลายสังคม แต่รายละเอียดหรือกระทั่งต้นตอของแต่ละ
ปรากฏการณ์นัน้จะแตกต่างกันไป สถานการณ์ความรุนแรงในฟุตบอลก็เช่นกัน งานศึกษาจ านวนมาก
ชีใ้ห้เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวในแต่ละพืน้ท่ีล้วนแต่มีลักษณะและท่ีมาต่างๆกันไป เช่น ปัญหาความ
รุนแรงระหว่างแฟนบอลในสกอตแลนด์ท่ีมีรากมาจากความขดัแย้งทางศาสนา สเปนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอยู่
กับเชือ้ชาติ หรือกระทัง่อิตาลีและบางประเทศในแถบยุโรปตะวนัออกท่ีแฟนบอลบางกลุ่มขดัแย้งกันด้วย
แนวคิดทางการเมือง (Dunning 2005[1994]) ลกัษณะท่ีหลากหลายดงักล่าวนีแ้สดงให้เห็นว่าในแต่ละ
สงัคม/แตล่ะบริบทท่ีต่างๆกนัไปนัน้สถานการณ์ความรุนแรงในฟุตบอลก็มีลกัษณะท่ีต่างกนัไป ดงันัน้แล้ว
โจทย์แรกสุดของโครงการวิจัยนีจ้ึงอยู่ท่ีการพยายามท าความเข้าใจลักษณะเฉพาะตวัของสถานการณ์
ความรุนแรงในฟตุบอลไทย  
 ดงัท่ีกล่าวไปแล้วว่าลักษณะของความรุนแรงไม่ได้เป็นสากลและเหมือนกันไปเสียทุกสังคม 
ปรากฏการณ์ความรุนแรงหนึ่งๆอาจมีลกัษณะท่ีตา่งกนัออกไปในแตล่ะสงัคมได้ Carnibella et al. (1996) 
ศกึษาเปรียบเทียบสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับฟุตบอลของหลายประเทศในยโุรปและเสนอว่า 
ความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของแต่ละพืน้ท่ีส่งผลต่อลักษณะและ
ขนาดของความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับฟุตบอลให้มีรูปแบบต่างๆกันไป ในแง่นีแ้ล้วผู้ วิจัยจึงเสนอว่าวิธีท า
ความเข้าใจลักษณะเฉพาะนีคื้อการเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural comparison) ว่า

                                                           
10 โศกนาฏกรรมท่ีเฮย์เซลคือเหตุการณ์ในการแข่งขนัระหว่างสโมสรลิเวอร์พลู เอฟซีกบัยูเวนตสุ เอฟซี เมื่อวนัท่ี  29 พฤษภาคม ค.ศ. 

1985 ท่ีสนามเฮย์เซล กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยแฟนบอลทัง้สองฝ่ายทะเลาะวิวาทกันจนอัฒจันทร์ถล่มลง ส่งผลให้มี
ผู้ เสียชีวิต 39 คน และผู้บาดเจ็บอีกจ านวนมาก 
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ปรากฏการณ์ความรุนแรงในฟตุบอลไทยตา่งออกไปจากความรุนแรงในฟตุบอลตา่งประเทศอย่างไร ซึ่งการ
เปรียบเทียบในลกัษณะนีจ้ะชว่ยชีใ้ห้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะบางประการของความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในฟุตบอล
ไทยได้ และการท าความเข้าใจลกัษณะเฉพาะของความรุนแรงท่ีเกิดขึน้นีจ้ะช่วยเป็นฐานในการท าความ
เข้าใจถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 
แอลกอฮอล์ในกีฬา 
ในสงัคมสมยัใหม่ท่ี Guy Debord (1995) เรียกว่าเป็นสงัคมแห่งการจ้องด ู(the society of the 

spectacle) นัน้ ผู้คนจ านวนมากเปล่ียนสถานะจาก “ผู้ ร่วมเล่น” ท่ีมีประสบการณ์ตรงในพิธีกรรมมาเป็น 
“ผู้ ชม” ท่ีมีประสบการณ์ผ่านการจ้องมองในมหรสพ การชมกีฬากลายมาเป็นกิจกรรมพกัผ่อนหย่อนใจ
ประการหนึ่งของผู้คนในสงัคมสมยัใหม่ และการบริโภคแอลกอฮอล์ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีพวกเขามกัจะท า
ควบคูก่นัไปด้วย 

ในยโุรปท่ีเป็นต้นก าเนิดของกีฬาสมยัใหม่ อย่างน้อยท่ีสดุนบัตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 โรงเหล้าตา่งๆซึ่ง
เป็นสถานท่ีพบปะท่ีส าคญัของผู้คนนัน้ นอกจากเป็นท่ีด่ืมกินแล้วยงัเป็นพืน้ท่ีส าคญัของกิจกรรมอย่างกีฬา 
เจ้าของโรงเหล้ามีอีกบทบาทหนึ่งเป็นผู้จดัแข่งขนักีฬา วฒันธรรมการชมกีฬาจึงเก่ียวพนัอยู่กบัการบริโภค
แอลกอฮอล์มาโดยตลอด จนปัจจบุนัท่ีการแขง่ขนักีฬารายการตา่งๆนัน้จะมีปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์
ท่ีสงูมาก แทบจะเรียกได้วา่กลุม่ผู้ชมกีฬาเป็นกลุม่ลกูค้าเดียวกนักบัอตุสาหกรรมแอลกอฮอล์ ดงัท่ีจะเห็นได้
วา่อตุสาหกรรมแอลกอฮอล์จ านวนมากล้วนแตมี่บทบาทเป็นผู้สนบัสนนุทางการเงินรายใหญ่ในการแข่งขนั
กีฬารายการตา่งๆมาโดยตลอด (Collins and Vamplew 2002) ผู้ชมกีฬาสว่นมากมกัจะบริโภคแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะในกลุ่มแฟนบอล งานศกึษาในองักฤษชีใ้ห้เห็นว่าเง่ือนไขส าคญัประการหนึ่งในการเข้าเป็นพวก
เดียวกบักลุม่แฟนบอลนัน้คือการร่วมดื่มกบัแฟนบอลคนอ่ืนๆก่อนการแข่งขนัจะเร่ิม ซึ่งการด่ืมนีเ้สมือนเป็น 
“บตัรผ่าน” อีกใบหนึ่งส าหรับการเป็นแฟนบอลนอกจากบตัรเข้าชมการแข่งขันตามปกติ (Back et al. 
2001) 

แม้กีฬามกัจะถกูกล่าวถึงในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ แตอี่กมิติหนึ่งของกีฬาท่ีมกัจะถกู
ละเลยไม่กล่าวถึงหรือเลือกกล่าวถึงเฉพาะในบางบริบทมาโดยตลอดคือการบริโภคแอลกอฮอล์ Dunning 
and Waddington (2003: 351-368) เสนอวา่แตเ่ดมินัน้กีฬามีแอลกอฮอล์มาเก่ียวข้องอยู่เสมอ แตก่ารปรับ
รูปมาเป็นกีฬาสมยัใหม่ในองักฤษนัน้เกิดขึน้โดยมีพืน้ท่ีส าคญัคือโรงเรียนสาธารณะ (public school) ด้วย
แนวคิดแบบพิวริตนั (puritan) ท่ีเคร่งครัดกับการควบคมุความต้องการทางโลกและมองว่าจิตใจท่ีดีต้องมี
รากฐานมาจากร่างกายท่ีดีด้วย ดงันัน้แนวคิดของกีฬาสมยัใหม่ท่ีเกิดขึน้มาจึงให้ความส าคญักับมิติของ
การสง่เสริมสขุภาพทางกาย ท าให้มิติของกีฬาท่ีเก่ียวข้องอยู่กบัการบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ได้รับการยอมรับ 
แต่ถึงท่ีสุดแล้วมิติท่ีเก่ียวข้องกับแอลกอฮอล์นีก็้ยงัไม่ได้หายไปไหน วฒันธรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ยัง
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ปรากฏอยูใ่นกิจกรรมตา่งๆทัง้ของผู้ชมและนกักีฬาอยู่เสมอ11เพียงแคม่นัถกูเบียดขบัออกไปเป็นวฒันธรรม
ย่อย (subculture) ท่ีไม่ถกูกล่าวถึงเท่านัน้ ท าให้การบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีเป็นอีกส่วนหนึ่งของกีฬานัน้ถูก
ละเลยท่ีจะท าความเข้าใจมาโดยตลอด 

จากลกัษณะดงัท่ีกล่าวมา ผู้วิจยัเห็นว่าสถานการณ์เก่ียวกบัแอลกอฮอล์ในฟุตบอลไทยนัน้จึงเป็น
ส่วนท่ีควรต้องศึกษาอย่างเป็นระบบ ว่าอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์มีบทบาทอย่างไรต่อฟุตบอลไทย 
สถานการณ์การจ าหน่ายท่ีสนามเป็นอย่างไร แฟนบอลมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร และแอลกอฮอล์มี
บทบาทอย่างไรในวัฒนธรรมแฟนบอลไทย ทัง้หมดนีเ้ป็นค าถามเบือ้งต้นในการท าความเข้าใจต่อ
สถานการณ์การบริโภคแอลกอฮอล์ในฟตุบอลไทย 

 
ความรุนแรงกบัแอลกอฮอล์ 
ค าถามส าคัญประการต่อไปก็คือ ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้นัน้สัมพันธ์อยู่กับลักษณะการบริโภค

แอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทยอย่างไร แนวคิดทางอาชญาวิทยาท่ีมีต่อความสมัพนัธ์ระหว่างการบริโภค
แอลกอฮอล์กบัการก่อความรุนแรงมีแนวทางหลกัๆอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมองว่าปัจจยัพืน้ฐานของบคุคลนัน้
ส่งผลต่อทัง้แนวโน้มการก่อความรุนแรงและการบริโภคแอลกอฮอล์ซึ่งทัง้สองด้านนีส้อดคล้องไปด้วยกัน 
หรือหมายความว่าผู้ ท่ีบริโภคแอลกอฮอล์นัน้จะมีแนวโน้มก่อความรุนแรง ส่วนแนวคิดอีกกลุ่มหนึ่งมองว่า
การบริโภคแอลกอฮอล์กบัความรุนแรงนัน้มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลตอ่กนัแตก็่ไม่ได้สอดคล้องไปในทางเดียวกนั
เสมอไป กลา่วคือการบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ได้เท่ากบัแนวโน้มก่อความรุนแรงอย่างเท่าๆกนัในทกุบริบท แต่
การบริโภคแอลกอฮอล์จะน าไปสู่ความรุนแรงได้มากหรือน้อยนัน้ขึน้อยู่กับสถานการณ์ในบางแบบหรือ
เง่ือนไขทางสังคมในบางลักษณะ เช่นผลการศึกษาท่ีพบว่าในสังคมท่ีการบริโภคแอลกอฮอล์กันอย่าง
แพร่หลายนัน้อตัราส่วนของการบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีน าไปสู่ความรุนแรงนัน้กลบัน้อยกว่าสงัคมท่ีบริโภค
แอลกอฮอล์ไมแ่พร่หลาย (Bye and Rossow 2008: 31-46) 

งานศกึษาทางจิตวิทยาของ Peter R. Giancola (2004: 135-145) ศกึษาผลกระทบของการด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีมีต่อความก้าวร้าวโดยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าการด่ืมแอลกอฮอล์จะเพิ่มความ
ก้าวร้าวเฉพาะในกลุม่เพศชายท่ีมีปัญหาในการควบคมุอารมณ์อยู่แล้วเท่านัน้ ขณะท่ีเพศชายท่ีไม่มีปัญหา
ในการควบคมุอารมณ์มาก่อนและเพศหญิงนัน้ไม่มีการเพิ่มขึน้ของความก้าวร้าวอย่างชดัเจน จากผลการ
ทดลองดังกล่าวเขาเสนอว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ได้ท าให้ความก้าวร้าวเพิ่มขึน้ในทุกคนและทุก
สถานการณ์ โดยปัจจยัท่ีมีผลมากกว่าการด่ืมแอลกอฮอล์คือการมีปัญหาในการควบคมุอารมณ์ท่ีมีอยู่แล้ว
ของบคุคล นอกจากงานของ Giancola แล้วยงัมีงานวิจยัอีกหลายชิน้ท่ีพบว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ได้

                                                           
11 โดยเฉพาะกิจกรรมในลกัษณะของพิธีกรรม “รับน้อง” ท่ีเรียกวา่ hazing ของกลุม่นกักีฬาท่ีมีการบริโภคแอลกอฮอล์จ านวนมาก ซึ่งพบ

ได้ในสถานศกึษาของหลายประเทศ  



11 
 

สง่ผลให้เกิดความก้าวร้าวแก่ทกุคนเทา่กนั แตจ่ะสง่ผลเฉพาะกบัคนบางกลุ่มมากกว่า เช่นกลุ่มผู้ ท่ีแนวโน้ม
ว่าจะมีความก้าวร้าวสูงอยู่แล้ว (Bailey and Taylor 1991: 334-342) หรือกลุ่มผู้ ท่ีมีบุคลิกภาพแบบ
ตอ่ต้านสงัคม (Moeller et al. 1998: 1898-1920) ในแง่นีเ้ราจึงไม่อาจมองว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ว่าเป็น
ปัจจัยหลักท่ีน าไปสู่ความรุนแรงได้ แต่ต้องพิจารณาแอลกอฮอล์ในฐานะท่ีเป็นปัจจัยกระตุ้นท่ีท างาน
ร่วมกบัปัจจยัอ่ืนแล้วน าไปสูก่ารเกิดความรุนแรง 

ในสว่นของงานศกึษาความเก่ียวข้องระหว่างการบริโภคแอลกอฮอล์และความรุนแรงในสงัคมไทย
นัน้พบว่างานศกึษาโดยมากเสนอว่าการบริโภคแอลกอฮอล์มีส่วนเก่ียวข้องกบัการเกิดความรุนแรง แตก็่มี
ทัง้ท่ีเสนอว่าการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดความรุนแรง (สมุนทิพย์ 2553: 314) และท่ี
มองว่าการบริโภคแอลกอฮอล์กระตุ้นให้เกิดความรุนแรง (บุญเสริม และคณะ 2552: 144) อย่างไรก็ดี
การศกึษาผลกระทบของแอลกอฮอล์ท่ีส่งผลตอ่การก่อความรุนแรงในสงัคมไทยท่ีเคยมีมานัน้ส่วนมากเป็น
การศกึษาผลกระทบตอ่ความรุนแรงในครอบครัว (จฑุาภรณ์ และคณะ 2551: 28) ยงัไม่มีงานท่ีมุ่งศกึษาใน
ประเดน็อ่ืนมากนกั โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกบัการแขง่ขนักีฬาหรือฟตุบอลในสงัคมไทย  

งานศึกษาทางสังคมศาสตร์ในต่างประเทศหลายชิน้ตัง้ข้อสงสัยว่าความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับ
ฟุตบอลอาจไม่ได้มีปัจจยัมาจากบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลเพียงด้านเดียวอย่างท่ีส่ือมกัจะน าเสนอ
อย่างรวบรัดตดัตอนเสมอไป แต่มนัท างานร่วมอยู่กับปัจจยัทางสงัคมในด้านอ่ืนด้วย (Dunning et al. 
1988; Carnibella et al. 1996) ทัง้ในลกัษณะของการอ้างถึงตรรกะท่ีว่า ผู้ ท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ทัง้หมด
ไม่ได้ก่อความรุนแรงและผู้ ท่ีก่อความรุนแรงจ านวนมากก็ไม่ได้บริโภคแอลกอฮอล์ (Dunning and 
Waddington 2003: 362) หรือกรณีศกึษากลุ่มแฟนบอลหลายกลุ่มท่ีมีการบริโภคแอลกอฮอล์จ านวนมาก
แตไ่ม่ก่อความรุนแรง กรณีท่ีถูกอ้างถึงมากเช่น กลุ่ม Tartan army แฟนบอลทีมชาติสกอตแลนด์ท่ีมีการ
บริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณมากแตมี่การแสดงออกท่ีเป็นมิตร ไม่ก่อความรุนแรง เพราะพวกเขาพยายาม
ท่ีจะจ าแนกตวัเองให้ต่างออกไปจากกลุ่มแฟนบอลอังกฤษท่ีขึ น้ช่ือในด้านการก่อความรุนแรง หรือกลุ่ม 
Roligans แฟนบอลทีมชาติเดนมาร์กท่ีเป็นกลุ่มแฟนบอลท่ีมีการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมาก แต่มี
การแสดงออกท่ีเป็นมิตรและไม่ก่อความรุนแรงจนได้รับรางวลั UNESCO Fair Play Trophy ในปี 1984 
และถกูยกย่องจากส่ือในประเทศว่าเป็น ‘the World’s Best Supporters’ (Carnibella et al. 1996; Finn 
and Giulianotti 1998: 189-202; Peitersen 2009: 374-385) หรือกรณีในทางกลบักนัอย่างเช่นกลุ่มแฟน
บอลในอินโดนีเซีย ประเทศท่ีมีอตัราการบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีต ่า (เพราะประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
อิสลาม) แตก่ลบัมีความรุนแรงเกิดขึน้บอ่ยครัง้ 

จากข้อมูลทัง้หมดนีผู้้ วิจยัเห็นว่าการท าความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างการบริโภคแอลกอฮอล์
กับความรุนแรงในฟุตบอลไทยนัน้ไม่อาจจะมองว่าแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเดียวของการเกิดความรุนแรง
อย่างตรงไปตรงมาได้ เพราะจะท าให้มองไม่เห็นกระบวนการเกิดขึ น้ของความรุนแรงท่ีการบริโภค
แอลกอฮอล์ท างานอยู่ร่วมกับปัจจัยอ่ืนด้วย งานศึกษาหลายชิน้ชีต้รงกันว่าการบริโภคแอลกอฮอล์เป็น
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ปัจจยักระตุ้นท่ีท างานร่วมอยู่กับปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ ซึ่งปัจจยัเส่ียงเหล่านีก็้ต่างกันไปตามแต่ละบริบทสงัคม
และสถานการณ์ ดงันัน้แล้วการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริโภคแอลกอฮอล์กบัความรุนแรงใน
ฟุตบอลไทยของโครงการวิจัยนีจ้ึงจะพิจารณาว่า ในบริบทแบบใดบ้างท่ีการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟน
บอลอาจน าไปสูก่ารเกิดความรุนแรงได้   

 
วฒันธรรมแฟนบอล 
ความสนใจศกึษาแฟนบอลโดยมากแล้วผกูอยูก่บัความเปล่ียนแปลงของวงการฟุตบอลในยโุรป ซึ่ง

เป็นทัง้ศูนย์กลางของโลกฟุตบอลและโลกวิชาการ งานศึกษาแฟนบอลได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ในชว่งคริสต์ทศวรรษ 1960 ท่ีวงการฟุตบอลยโุรปโดยเฉพาะองักฤษก าลงัประสบกบัปัญหาความรุนแรงใน
ฟุตบอลอันเน่ืองมาจากแฟนบอลอันธพาล งานศึกษาเก่ียวกับแฟนบอลในช่วงนัน้จึงมักท่ีพยายามจะ
พยายามอธิบายถึงการเกิดขึน้มาของแฟนบอลอันธพาล (Giulianotti 1999: 39-40) ขณะท่ีความ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประการตอ่มาเกิดขึน้ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 ท่ีฟุตบอลสโมสรยโุรปเร่ิมท่ีจะมีการ
ด าเนินการอยา่งเป็นธุรกิจอยา่งเต็มตวั โดยได้รับผลกระทบส าคัญมาจากเหตกุารณ์โศกนาฏกรรมท่ีฮิลส์โบ
โร (Hillsborough disaster)12 ท าให้มีการออกกฎหมายให้สนามฟุตบอลต้องมีการปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภยัหลายด้าน ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก สโมสรตา่งๆจึงมีการด าเนินการท่ีเป็นไปเพ่ือ
ธุรกิจมากขึน้ ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวนีท้ าให้วิถีการบริโภคฟุตบอลเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผู้บริโภคหลกั
เปล่ียนจากชนชัน้แรงงานมาเป็นชนชัน้กลางท่ีมีก าลังซือ้มากกว่า การเปล่ียนไปเป็นการด าเนินการเพ่ือ
ธุรกิจอย่างเต็มตวันีท้ าให้กลุ่มแฟนบอลดัง้เดิมรู้สึกสูญเสียความผูกพันกับสโมสรไป ประเด็นการศึกษา
ในช่วงหลงัคริสต์ทศวรรษ 1990 จึงหนัมาอยู่ท่ีการศึกษาผลกระทบของการกลายเป็นธุรกิจของสโมสรท่ีมี
ตอ่แฟนบอล (Brown 1998: 1-7) 

ขณะท่ีงานศึกษาแฟนบอลยุโรปในยุคหลงัเร่ิมท่ีจะตัง้ค าถามกับการกลายเป็นธุรกิจของสโมสร
ฟุตบอล ประเด็นศกึษาหนึ่งท่ีผู้ วิจยัเห็นว่าน่าสนใจคือ การให้ความส าคญักับบทบาทของแฟนบอลท่ีมีต่อ
สโมสร ซึ่งในด้านหนึ่งเป็นการย้อนกลบัไปตัง้ค าถามกบัค าอธิบายท่ีมีตอ่ “แฟนบอลอนัธพาล” ในช่วงก่อน
หน้าด้วย Anthony King (1997b: 576-593) เสนอว่า ภาพของแฟนบอลอนัธพาลท่ีถูกสร้างขึน้มาในช่วง
คริสต์ทศวรรษ 1960 นัน้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาวะต่ืนตระหนกทางศีลธรรม (moral panic) ท่ีสงัคมมีต่อ
แฟนบอลมากจนเกินเหต ุโดยเฉพาะภาพลกัษณ์ของแฟนบอลท่ีถูกสร้างจากส่ือมวลชนให้ดเูป็นกลุ่มคนท่ี
ก่อความรุนแรงอยูเ่สมอจนเป็นการสร้างตราบาปให้กบัแฟนบอลท่ีเกินจริง ขณะท่ี Vincenzo Scalia ศกึษา

                                                           
12 โศกนาฏกรรมท่ีฮิลส์โบโรเกิดขึน้เมื่อ ค.ศ. 1989 ในการแข่งขนัฟุตบอลเอฟเอคพัองักฤษรอบรองชนะเลิศระหว่างลิเวอร์พลู เอฟซีกับ

นอตติงแฮม ฟอเรสต์ ท่ีสนามฮิลส์โบโร ซึ่งเกิดการแตกต่ืนของฝงูชน (human stampede) ในช่วงเร่ิมต้นของการแข่งขนัผู้ชมจ านวนมาก
กรูกนัเข้ามาในสนามจนเบียดอดัผู้ชมด้านหน้าให้ติดกบัรัว้เหลก็ ท าให้มีผู้ เสียชีวิตจ านวนมากถึง 96 คน และบาดเจ็บอีก 766 คน 



13 
 

กลุ่มแฟนบอลสโมสรในอิตาลีท่ีมีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มแฟนท่ีเรียกว่า ultras (ซึ่งมกัจะมีภาพลกัษณ์ของ
แฟนบอลอนัธพาล) และเสนอว่า กลุ่ม ultras ของสโมสรต่างๆไม่ได้มีเฉพาะแง่ลบอย่างท่ีเคยมองกันมา
ก่อน แตใ่นอีกด้านหนึ่งท่ีไม่ค่อยจะถกูมองนัน้ พวกเขามีบทบาทส าคญัหลายอย่าง ทัง้ในการเป็นตวัเช่ือม
ระหว่างสโมสรกบัผู้ชมทั่วๆไป จดักิจกรรมระหว่างกลุ่มแฟนด้วยกนั หรือกระทัง่มีส่วนช่วยในยามท่ีสโมสร
ประสบปัญหาการเงิน (Scalia 2009: 41-53) บทบาทของแฟนบอลเร่ิมท่ีจะถูกให้ความสนใจมากขึน้
โดยเฉพาะในแง่อิทธิพลท่ีแฟนบอลมีต่อสโมสร ทัง้ในทางท่ีสนับสนุนสโมสรและการต่อรองเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของแฟน Rex Nash (2000: 465-486) ศึกษาการรวมกลุ่มของแฟนบอลในลักษณะของ 
“สมาพนัธ์แฟนบอล” ท่ีมีแฟนบอลจากหลายๆสโมสรมารวมตวักันเพ่ือต่อรองกับสโมสรในประเด็นตา่งๆ
โดยเฉพาะในประเดน็เร่ืองคา่บตัรเข้าชมการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ ซึ่งการรวมตวักนัได้ของแฟนบอลจ านวนมากนี ้
ท าให้พวกเขามีอ านาจตอ่รองมากขึน้ งานศกึษาแฟนบอลในกลุ่มนีช้่วยชีใ้ห้เห็นบทบาทของแฟนบอลในอีก
ด้านท่ีไมไ่ด้เป็นผู้ก่อความรุนแรงเสมอไป 
 งานศึกษาแฟนบอลตา่งประเทศหลายชิน้ในช่วงหลงัชีใ้ห้เห็นถึงบทบาทของแฟนบอลในกิจกรรม
ต่างๆนอกเหนือจากการเป็นเพียงผู้ชมหรือผู้ก่อความรุนแรง ผู้ วิจยัเห็นว่าบทบาทดงักล่าวเป็นลักษณะท่ี
ส าคญัของวฒันธรรมแฟน (fan culture) ซึ่งไม่ใช่แค่ในแฟนบอลยุโรปเท่านัน้ท่ีมีวฒันธรรมแฟนบอลใน
ลกัษณะดงักล่าว แม้ว่าฟุตบอลสโมสรไทยจะได้รับความนิยมมาได้ไม่นาน แต่ก็มีงานศึกษาหลายชิน้ท่ี
ชี ใ้ ห้ เห็นว่าไ ด้เ กิดวัฒนธรรมแฟนบอลไทยขึ น้  และท าใ ห้แฟนบอลมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ
นอกเหนือไปจากแคก่ารชมการแขง่ขนัหรือการก่อความรุนแรงด้วยเชน่กนั 
 ย้อนกลบัไปช่วงก่อนหน้าท่ีฟุตบอลสโมสรไทยจะได้รับความนิยมอย่างปัจจบุนั ณ เวลานัน้กระแส
ความสนใจฟตุบอลของคนในสงัคมไทยอยูท่ี่ฟตุบอลสโมสรยโุรปและก็ก่อให้เกิดวฒันธรรมแฟนบอลสโมสร
ยโุรปในสงัคมไทยขึน้มา ดงัเชน่งานของ ณฐัสพุงศ์ สขุโสต (2548) ท่ีเสนอว่าแฟนบอลยโุรปในสงัคมไทยใช้
การส่ือสารในลกัษณะตา่งๆเพื่อสร้างและสืบทอดอตัลกัษณ์ความเป็นแฟนบอล รวมถึงมีการรวมตวักนัเป็น
กลุม่แฟนคลบัและท ากิจกรรมตา่งๆร่วมกนันอกเหนือจากการดฟูตุบอลด้วย  

ตอ่มาเม่ือฟตุบอลสโมสรไทยได้รับความนิยมขึน้มา งานศกึษาหลายชิน้ก็ชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้มา
ของวฒันธรรมแฟน ท่ีมีการรวมตวัเป็นกลุ่มแฟนคลบั และมีการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่นงานของกุล
วิชญ์ ส าแดงเดช (2551) ท่ีศกึษาการใช้ส่ือในการสร้างและธ ารงรักษาอตัลกัษณ์แฟนบอลของสโมสรชลบรีุ
ฯ และเสนอว่าแฟนบอลชลบรีุฯมีการส่ือสารในหลายลกัษณะท่ีท าให้พวกเขารวมกลุ่มกนัเป็นแฟนบอลได้ 
โดยมีลกัษณะ “ท้องถ่ินนิยม” หรือความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนัของคนในท้องถ่ินเป็นแกนกลางส าคญั งาน
ศกึษาของสายชล ปัญญชิต (2553) ท่ีศกึษากิจกรรมตา่งๆของกลุ่มอลุตร้าเมืองทองแฟนบอลกลุ่มหลกัของ
สโมสรเมืองทองฯ และเสนอว่าแฟนบอลมีการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันจ านวนมาก ซึ่งท าให้แฟนบอลมี
ลกัษณะเป็นทนุทางวฒันธรรมให้กบัสโมสรด้วย หรืองานของอาจินต์ ทองอยู่คง (2555) ท่ีศกึษากิจกรรม
ตา่งๆของแฟนบอลไทย และเสนอว่า กิจกรรมตา่งๆท่ีแฟนบอลท าร่วมกนันัน้เป็นส่ือกลางท่ีท าให้เกิดชมุชน
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แฟน (หรือเรียกกันโดยทัว่ไปว่ากลุ่มแฟนคลบั) ซึ่งชุมชนแฟนนีเ้ป็นทุนท่ีท าให้แฟนบอลไม่ได้เป็นผู้บริโภค
หรือชมการแขง่ขนัเพียงอยา่งเดียวแตส่ามารถแสดงบทบาทของการผลิตได้ด้วย เช่นการผลิตบรรยากาศใน
สนาม ผลิตเพลงเชียร์ ผลิตกิจกรรมต่างๆท่ีแฟนบอลท าร่วมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวฒันธรรมแฟนบอลนัน้
เกิดขึน้มาโดยแฟนบอลมีส่วนร่วม งานศึกษาเหล่านีล้้วนแต่ชีไ้ปในทางเดียวกนัถึงบทบาทของวฒันธรรม
แฟนบอลไทย ท่ีแฟนบอลสามารถแสดงบทบาทตา่งๆได้มากกวา่การเป็นผู้ชมเพียงด้านเดียว 

จากท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้วิจยัเสนอให้มองแฟนบอลผ่านแนวคิดเร่ือง “แฟน” (fan) งานศกึษาเก่ียวกบั
แฟนหรือท่ีเรียกว่า “แฟนศกึษา” (fan studies) ชีใ้ห้เห็นว่าแฟนไม่ใช่แคผู่้ ท่ีติดตามส่ือบนัเทิงเท่านัน้ แต่
แฟนมีการรวมกลุม่กนัสร้างวฒันธรรมแฟนหรือการรวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมท่ีเป็นส่วนขยายของการติดตาม
ชมสิ่งท่ีพวกเขาเป็นแฟนขึน้มาด้วย Henry Jenkins (1992) เสนอว่าแฟนของซีร่ีย์โทรทศัน์ Star Trek ไม่ได้
แคด่ซีูร่ีย์โทรทศัน์เท่านัน้แตมี่การรวมกลุ่มกนัเป็นชมุชนแฟน (fan community) และร่วมกนัท ากิจกรรมใน
ลกัษณะอ่ืนๆด้วย เช่นการเขียนแฟนฟิค (fanfic หรือ fan fiction)13 การรวมกลุ่มจดักิจกรรมประจ าปี การ
เรียกร้องให้ยกเลิกการตดัจบซีร่ีส์ หรือกระทัง่ในหลายๆครัง้ท่ีเค้าโครงเร่ืองในแฟนฟิคถกูน าไปสร้างเป็นซีร่ีส์
ตอนใหม่ๆ จนเป็นท่ีกล่าวถึงกนัว่ากลุ่มแฟนเป็นผู้ มีส่วนร่วมท่ีส าคญัท่ีผลกัดนัให้ Star Trek ถกูน าไปสร้าง
เป็นภาพยนตร์ ด้วยแนวคิดเดียวกนันีแ้ฟนบอลจึงไม่ใช่แค่ผู้ชมการแข่งขนั แต่การรวมกลุ่มเป็นแฟนบอล
กลุ่มต่างๆนัน้ท าให้แฟนบอลสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการชมฟุตบอลขึน้มาด้วย 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการป้องกนัความรุนแรง เช่นกลุ่ม “อลุตร้าเมืองทอง” แฟนสโมสรเมืองทองฯ ท่ี
รวมกลุ่มกนัสร้างวฒันธรรมแฟนบอลในรูปแบบหนึ่งขึน้มา อย่างท่ีพวกเขาเรียกตวัเองว่าเป็น “อารยชนคน
เมืองทอง” คือการเชียร์ท่ีเน้นความสุภาพ ไม่ยัว่ยรุุนแรง และมีมาตรการภายในกลุ่มท่ีช่วยป้องกนัความ
รุนแรงในหลายลกัษณะ 

จากลกัษณะของวฒันธรรมแฟนบอลดงักลา่ว ผู้วิจยัเห็นว่าค าถามอีกส่วนหนึ่งของงานวิจยันีจ้ึงอยู่
ท่ีว่าวัฒนธรรมแฟนบอลไทยมีลกัษณะอย่างไร และแฟนบอลไทยสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ความรุนแรงผา่น “มาตรการป้องกนัความรุนแรงอยา่งไมเ่ป็นทางการ” ด้วยกลไกหรือเง่ือนไขแบบใดได้บ้าง 
 
กรอบการวิเคราะห์ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยเสนอให้ท าความเข้าใจลักษณะของ
วฒันธรรมแฟนบอลไทย การบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทย และลกัษณะเฉพาะของความรุนแรงใน
ฟุตบอลไทย เพ่ือพิจารณาว่าภายใต้บริบทแบบใดท่ีการบริโภคแอลกอฮอล์สามารถกระตุ้นให้เกิดความ

                                                           
13 แฟนฟิค คืองานเขียนในลกัษณะเร่ืองแต่ง (fiction) ท่ีแฟนเขียนขึน้โดยน าเค้าโครงเร่ืองเดิมท่ีพวกเขาเป็นแฟนนัน้มาดดัแปลง ต่อเติม

หรือเน้นจดุสนใจใหม ่และเผยแพร่กนัในกลุม่แฟน 
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รุนแรงขึน้ได้บ้าง นอกจากนีแ้ล้ว ในอีกส่วนหนึง่จะเป็นการพิจารณาวา่ภายใต้วฒันธรรมแฟนบอลไทยท่ีเกิด
ขึน้มานัน้ แฟนบอลสามารถท่ีจะมีสว่นร่วมในการป้องกนัความรุนแรงด้วยกลไกในลกัษณะใดได้บ้าง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ฟุตบอลไทย หมายถึง การแข่งขันฟุตบอลลีกของประเทศไทยในระดบัไทยพรีเมียร์ลีก, ดิวิชัน่ 1, 
และดวิิชัน่ 2 

ความรุนแรง หมายถึง ความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนัฟุตบอล (football-relate violence) 
ซึ่งกระท าโดยแฟนบอล โดยแบง่ออกเป็น 2 ระดบัคือ 1. ความรุนแรงเล็กน้อย หมายถึง
พฤตกิรรมท่ีไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินโดยตรง เช่น การตะโกนดา่
, ขว้างปาสิ่งของลงสนาม, รบกวนการแข่งขนั, แสดงป้ายยัว่ย,ุ และเข้าไปในพืน้ท่ีแข่งขนั
โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 2. ความรุนแรงมาก หมายถึงพฤตกิรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน เช่น ท าลายทรัพย์สิน, ปิดล้อมคกุคาม, ทะเลาะวิวาท, และท า
ร้ายเจ้าหน้าท่ีหรือนกักีฬา 

วฒันธรรมแฟนบอลไทย หมายถึง วิถีปฏิบตัใินลกัษณะตา่งๆของแฟนบอลไทย ซึ่ง “วฒันธรรม” ใน
แง่นีไ้ม่ได้หมายถึงสิ่งดีงามท่ีตกทอดมาแต่โบราณอย่างตายตวั แต่หมายถึงวฒันธรรมใน
ความหมายกว้างท่ีเป็นแบบแผนการปฏิบตัิอนัเป็นผลิตผลจากปฏิบตัิการตา่งๆของมนษุย์
ในแตล่ะสงัคมซึง่ไมห่ยดุนิ่งและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

มาตรการป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นทางการ  หมายถึง กระบวนการป้องกันความรุนแรงท่ี
สนามแข่งขนัฟุตบอลไทยซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายจดัการแข่งขนั ผู้ รับผิดชอบหลกัคือสโมสร
เจ้าของสนามและมีบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดัหรือคณะกรรมการจดัการแข่งขันฟุตบอล
เอไอเอส ลีกภมูิภาค ดวิิชัน่ 2 เป็นผู้ควบคมุการด าเนินงานอีกชัน้หนึง่ 

มาตรการป้องกนัความรุนแรงอยา่งไมเ่ป็นทางการ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการป้องกันความ
รุนแรงท่ีสนามฟตุบอลไทยซึง่ด าเนินการโดยแฟนบอล 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

โครงการวิจัยนีใ้ช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมาจากเหตุผลสองประการ 
ประการแรกคือเพ่ือความเท่ียงตรงของข้อมูล เพราะประเด็นท่ีโครงการวิจัยนีศ้ึกษาคือการบริโภค
แอลกอฮอล์และความรุนแรงนัน้เป็นพฤติกรรมซึ่งไม่เป็นท่ียอมรับของสงัคม การตอบข้อซกัถามของผู้ ให้
ข้อมูลโดยเฉพาะในเชิงปริมาณนัน้มีแนวโน้มท่ีจะถูกปกปิดหรือบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง การศึกษาเชิง
คุณภาพด้วยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมท่ีผู้ วิจัยได้อยู่ในสถานการณ์จริง และการสัมภาษณ์ท่ีสามารถ
ประเมินได้ทัง้จากวจันภาษา (verbal  language) และการแสดงออกท่ีเป็นอวจันภาษา ( non-verbal 
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language) ของผู้ให้ข้อมลูจะท าให้ผู้วิจยัเข้าถึงข้อมลูท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงได้มากกว่า ประการท่ีสองคือ
เพ่ือเป็นการท าความเข้าใจลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมของการชมการแข่งขนัฟุตบอลและการบริโภค
แอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทย ซึ่งจ าเป็นต้องใช้การสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์จริงเพ่ือท าความ
เข้าใจแบบแผนทางวฒันธรรมซึง่ไมส่ามารถศกึษาผา่นการส ารวจเชิงปริมาณเพียงด้านเดียวได้  
 

พืน้ที่ศึกษา 
เพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ สถานการณ์ความรุนแรง และมาตรการ

ป้องกันในรูปแบบต่างๆของแฟนบอลไทยให้มากท่ีสุด โครงการวิจยันีใ้ช้วิธีศึกษาแบบหลายพืน้ท่ี (multi-
site study) จากการแขง่ขนัฟุตบอลสโมสรไทยทัง้ 3 ระดบัคือ ไทยพรีเมียร์ลีก, ลีกดิวิชัน่ 1, และลีกภูมิภาค 
ดิวิชัน่ 2 และเพ่ือให้ได้ข้อมลูครบวงรอบการแข่งขนัในแตล่ะฤดกูาล ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูภาคสนาม
จะใช้เวลาทัง้หมด 1 ฤดกูาลแขง่ขนัคือฤดกูาล 2556 โดยเร่ิมเก็บข้อมลูตัง้แตมี่นาคม – ธนัวาคม 2556  
 

การรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โครงการวิจัยนีใ้ช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

(triangulation) ด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมลู (methodological triangulation) (สภุางค์ 
2552) โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลหลายวิธี ได้แก่ 1.การสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม 2.การสมัภาษณ์ และ 3.
ข้อมลูจากเอกสาร ซึง่ประกอบไปด้วยการบนัทกึของผู้ควบคมุการแข่งขนั (match commissioner) และการ
รายงานข่าวของส่ือมวลชน การเก็บข้อมูลทัง้สามวิธีนีจ้ะช่วยในการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้ ซึ่งจะมาจาก 1.
มมุมองของผู้ วิจยั (จากการสงัเกตอย่างมาส่วนร่วม) 2.มุมมองจากแฟนบอลผู้อยู่ในเหตกุารณ์ (จากการ
สมัภาษณ์) และ 3.มุมมองจากผู้ควบคมุการแข่งขันและผู้ ส่ือข่าว (จากข้อมูลเอกสาร) วิธีรวบรวมข้อมูล
ทัง้หมดนีจ้ะมีสว่นชว่ยในการตรวจสอบข้อมลูในงานวิจยัเชิงคณุภาพให้มีความนา่เช่ือถือได้มากขึน้ 

ในส่วนของการเข้าถึงผู้ ให้ข้อมูลนัน้ใช้เทคนิค “กลิง้ก้อนหิมะ” (snowballing)14 ด้วยการขยาย
เครือข่ายผู้ ให้ข้อมูลผ่านแกนน าท่ีมีบทบาทส าคัญในแฟนบอลสโมสรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ มีเครือข่าย
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัอยู ่และการประสานงานขอความร่วมมือจากฝ่ายจดัการแขง่ขนั 

 
1.การสงัเกตอยา่งมีสว่นร่วม (participant observation) 
การสงัเกตอยา่งมีสว่นร่วมเป็นวิธีเก็บข้อมลูพืน้ฐานทางมานษุยวิทยา โดยนกัวิจยัจะเก็บข้อมลูด้วย

การไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มสงัคมท่ีต้องการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในบริบทของ

                                                           
14 snowballing หรือกลิง้ก้อนหิมะคือวิธีขยายเครือข่ายผู้ ให้ข้อมลูรูปแบบหนึ่งด้วยการอาศยัความสมัพนัธ์กบัผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีมาก่อนช่วย

ขยายความสมัพนัธ์ไปยงัผู้ให้ข้อมลูกลุม่อื่นๆตอ่ไป เปรียบได้กบัการกลิง้ก้อนหิมะท่ีจะท าให้ก้อนหิมะนัน้ขยายขนาดขึน้เร่ือยๆ 



17 
 

พืน้ท่ีนัน้ๆ หรือกล่าวโดยย่อว่าคือ “การเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตของผู้คน มองสิ่งท่ีเกิด ฟังเสียงท่ีปรากฏ 
ถาม เก็บรวบรวมข้อมลูอะไรก็ตามท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั” (Hammersley and Atkinson 1995: 1) ซึ่งแต่
เดิมนัน้กลุ่มคนท่ีนักมานุษยวิทยาศึกษามกัจะเป็นชนพืน้เมืองท่ีมีวิถีแบบเกษตรกรรม เพ่ือท่ีจะท าความ
เข้าใจกระบวนการผลิต การประกอบพิธีกรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายอย่างครบกระบวนการแล้ว 
นกัวิจยัจึงต้องใช้เวลาเก็บข้อมลูอย่างน้อย 1 วงรอบการเพาะปลกูหรือ 1 ปี และเม่ือน าวิธีการเก็บข้อมูล
ดงักล่าวมาใช้กับโครงการวิจัยนี ้ผู้ วิจัยเห็นว่าเพ่ือท่ีจะเข้าใจการบริโภคแอลกอฮอล์ ความรุนแรง และ
วิธีการป้องกนัความรุนแรงในฟุตบอลไทยได้อย่างครบกระบวนการ โครงการศึกษานีจ้ึงเก็บข้อมูลด้วยการ
สงัเกตอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆของแฟนบอลเป็นเวลา 1 ฤดกูาล คือฤดกูาลแข่งขนั 2556 ระหว่าง
เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2556 รวมทัง้หมด 10 เดือน โดยเป็นการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมในการแข่งขนั
ฟตุบอลสโมสรไทยรวมทัง้หมด 41 นดั 

ในส่วนของการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมท่ีสนามแข่งขนันัน้ ผู้ วิจยัเลือกพืน้ท่ีเก็บข้อมูลโดยมีเกณฑ์
ดงันี ้ 

1. เลือกเก็บข้อมูลภาคสนามโดยค านึงถึงพืน้ท่ีตัง้และระดับของการแข่งขัน ทัง้ในระดับไทย
พรีเมียร์ลีก, ลีกดิวิชัน่ 1, และลีกภูมิภาค ดิวิชัน่ 2 โดยในระดบัดิวิชัน่ 2 ท่ีมีการแบง่โซนแข่งขนั
ตามภมูิภาคตา่งๆทัว่ประเทศไทยนัน้จะเลือกเก็บข้อมลูอย่างน้อยโซนละ 1 สนาม  

2. เลือกส ารวจสถานการณ์แอลกอฮอล์โดยค านึงถึงการกระจายตวัของสนามลกัษณะตา่งๆ เช่น
สนามท่ีมีการจ าหนา่ยแอลกอฮอล์ สนามของสถานศกึษาท่ีคาดว่าจะห้ามจ าหน่ายแอลกอฮอล์ 
รวมถึงสนามท่ีเคยมีประวัติการจับกุมการจ าหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์จากเจ้าหน้าท่ีผู้
บงัคบัใช้กฎหมาย 

3. เลือกส ารวจสถานการณ์ความรุนแรงจากสนามคาดว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรง เช่นเคยมี
ประวตัเิกิดความรุนแรงมาก่อนหรือมีสถานการณ์ท่ีส่อวา่จะเกิดความรุนแรง 

4. เลือกส ารวจมาตรการป้องกันอย่างไม่เป็นทางการของแฟนบอลจากสนามท่ีแฟนบอลประสบ
ความส าเร็จในการป้องกนัความรุนแรง 

นอกจากการชมการแข่งขนัแล้ว ผู้วิจยัได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆของแฟนบอลทัง้ในวนัท่ี
มีการแขง่ขนัและไมมี่การแขง่ขนัหลายครัง้ เพ่ือเก็บข้อมลูลกัษณะการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมตา่งๆท่ี
แฟนบอลท าร่วมกัน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ วิจยักับแฟนบอลในฐานะผู้ ให้ข้อมูลอัน
น าไปสูก่ารสมัภาษณ์ตอ่ไป 
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2.การสมัภาษณ์  
โครงการวิจยันีใ้ช้การสมัภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมลูใน 4 ส่วนได้แก่ การบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟน

บอล สถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ มาตรการป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นทางการของฝ่ายจัดการ
แขง่ขนั และมาตรการป้องกนัความรุนแรงอยา่งไมเ่ป็นทางการโดยแฟนบอล  

การสมัภาษณ์แบง่ออกเป็นสองลกัษณะคือการสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยมีผู้ ให้
ข้อมลูคือแกนน าแฟนบอลรวม 10 คนและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนัรวม 3 คน (แบง่เป็นผู้บริหารสโมสร 
1 คน เจ้าหน้าท่ีสโมสร 1 คน และผู้บริหารบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั 1 คน) และการสมัภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการ (informal interview) โดยมีผู้ ให้ข้อมูลคือแฟนบอลทั่วไป แกนน าแฟนบอล และเจ้าหน้าท่ี
สโมสรอีกจ านวนหนึง่ 

2.1 ข้อมูลการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอล ผู้ ให้ข้อมูลคือแฟนบอลทัว่ไปท่ีบริโภค
แอลกอฮอล์ โดยมีประเดน็ค าถามดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อมลูสว่นบคุคล 

 ข้อมูลเก่ียวกับการเป็นแฟนบอล เช่นระยะเวลาในการเป็นแฟนบอล ความถ่ีใน
การเข้าชมการแข่งขันท่ีสนาม กิจกรรมท่ีท าในสนาม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตา่งๆของแฟนบอล และคา่ใช้จา่ย 

 ข้อมลูเก่ียวกบัการบริโภคแอลกอฮอล์ เช่น ประเภทเคร่ืองด่ืม ช่วงเวลา (เช่นก่อน-
หลังการแข่งขัน หรือวันท่ีไม่มีการแข่งขัน ) สถานท่ี ปริมาณการด่ืมต่อครัง้ 
ความถ่ี/ความเร็วในการด่ืม คา่ใช้จ่าย เพ่ือนร่วมด่ืม (เช่นแฟนบอลสโมสรเดียวกนั 
แฟนบอลตา่งสโมสร) และลกัษณะการด่ืมอ่ืนๆ 

 ข้อมลูเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมในเหตกุารณ์ความรุนแรง 
2.2 ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ ผู้ ให้ข้อมูลคือแฟนบอลทัว่ไป แกนน าแฟน

บอลท่ีมีส่วนร่วมอยู่ในเหตกุารณ์ความรุนแรง และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนั โดยเม่ือพบว่ามี
เหตกุารณ์ความรุนแรงเกิดขึน้ ผู้วิจยัจะติดตอ่ผ่านแกนน าแฟนบอลของสโมสรนัน้ๆเพ่ือเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมลู มีประเดน็ค าถามดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อมลูสว่นบคุคล 

 ข้อมลูเก่ียวกบัการเป็นแฟนบอล 

 ข้อมลูเก่ียวกบัสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิด เช่น ลกัษณะความรุนแรง (สถานท่ี
เกิดเหต ุเวลาท่ีเกิด ระยะเวลา จ านวนผู้ มีสว่นร่วม) ประเภทของความรุนแรง (เช่น
การขว้างปาสิ่งของ การปะทะโดยตรง และการปิดล้อมสนามแข่งขนั) ผู้ก่อความ
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รุนแรง เป้าหมายของความรุนแรง ความเสียหายท่ีเกิด (จ านวนผู้ บาดเจ็บ 
ทรัพย์สินท่ีเสียหาย)  

 ข้อมูลเก่ียวกับบริบทแวดล้อม เช่นการรักษาความปลอดภัย สถานการณ์ใน
สนามแขง่ขนั ความสมัพนัธ์ระหวา่งแฟนบอลสโมสรคูแ่ขง่ขนั การจดัต าแหน่งท่ีนัง่
ในสนาม  

 ข้อมูลเก่ียวลกัษณะการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลในวันท่ีเกิดเหตุ เช่นมี
ลกัษณะการบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีตา่งออกไปจากวนัท่ีไม่เกิดเหตหุรือไม่ มีจ านวน
ผู้ ท่ีแสดงอาการเมามากกวา่ปกตหิรือไม่  

2.3 ข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัความรุนแรงของฝ่ายจดัการแข่งขนั โดยผู้ ให้ข้อมลูคือ
เจ้าหน้าฝ่ายจดัการแขง่ขนั โดยมีประเดน็ค าถามดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการป้องกันความรุนแรง เช่นจ านวนเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยั จ านวนเจ้าหน้าท่ีต ารวจ การแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบ คา่ใช้จ่าย กฎข้อห้าม
ท่ีสนามฟตุบอล และการแบง่ท่ีนัง่ 

 ข้อมลูเก่ียวกบัเหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้จริง 

 อปุสรรคหรือข้อจ ากดัของการรักษาความปลอดภยั 
2.4 ข้อมลูเก่ียวกับมาตรการป้องกนัความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการโดยแฟนบอล ผู้ ให้

ข้อมลูคือแกนน าของกลุ่มแฟนบอลท่ีประสบความส าเร็จในการป้องกนัความรุนแรง โดยมีประเด็น
ค าถามดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อมลูสว่นบคุคล 

 ข้อมูลของกลุ่มแฟนบอล เช่น ช่ือกลุ่ม จ านวนสมาชิก ประวัติการก่อตัง้กลุ่ม 
กิจกรรมของกลุม่ แนวทางการด าเนินงานของกลุม่ 

 ข้อมูลมาตรการป้องกันความรุนแรงท่ีกลุ่มด า เนินการ เช่นการเตรียมพร้อม
กฎระเบียบของกลุม่ การบงัคบัใช้กฎ เทคนิคการรับมือกบัสถานการณ์เฉพาะหน้า
เม่ือเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรง 

 
3.ข้อมลูจากเอกสาร 

 โครงการวิจยันีใ้ช้ข้อมูลเอกสารจาก 2 ส่วน ส่วนแรกคือรายงานข่าวทางส่ือมวลชนเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ และส่วนท่ีสองคือข้อมลูจากรายงานของผู้ควบคมุการแข่งขนัและรายงาน
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การประชมุผู้ควบคมุการแข่งขนัประจ าสปัดาห์ของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากัด 15 เพ่ือใช้เป็นข้อมลูส าหรับ
เหตกุารณ์ท่ีผู้วิจยัไมไ่ด้มีสว่นร่วมและส ารวจปริมาณการเกิดความรุนแรง 
 

โดยสรุปแล้ว โครงการวิจยันีเ้ลือกศกึษาจากการแข่งขนัฟุตบอลสโมสรไทยในฤดกูาลแข่งขนั 2556 
ทัง้ 3 ระดบัคือ ไทยพรีเมียร์ลีก, ลีกดิวิชัน่ 1, และ ลีกภูมิภาค ดิวิชัน่ 2 โดยใช้ข้อมลูจาก 3 แหล่งได้แก่ การ
สงัเกตอยา่งมีสว่นร่วม, การสมัภาษณ์, และข้อมลูจากเอกสาร โดยใช้เวลาเก็บข้อมลูตัง้แตมี่นาคม 2556 – 
ธนัวาคม 2557 รวมทัง้หมด 10 เดือน 
 
โครงสร้างของงาน 

งานวิจัยนี เ้ ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รายงานผลวิจัยในลักษณะของ “ชาติพันธุ์ นิพนธ์ ” 
(ethnography) ซึ่งเป็นงานเขียนเชิงพรรณนาถึงลกัษณะต่างๆของกลุ่มสงัคมหรือปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
โดยมีโครงสร้างเนือ้หาดงันี ้

บทท่ี 2 วฒันธรรมแฟนบอลไทย กลา่วถึงแฟนบอลไทยและวฒันธรรมแฟนบอลไทยท่ีปรากฏขึน้มา
ในช่วงท่ีฟุตบอลไทยได้รับความนิยมมากขึน้ โดยเสนอว่านอกจากมองว่าการเป็นแฟนบอลคือการติดตาม
ชมการแขง่ขนัฟตุบอลแล้ว ควรพิจารณาการเป็นแฟนบอลไทยในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมทางสงัคมรูปแบบหนึ่ง
ด้วย 

บทท่ี 3 แอลกอฮอล์ในฟตุบอลไทย มุง่ท าความเข้าใจการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทย โดย
กลา่วถึงบทบาทของอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีเป็นผู้สนบัสนนุ (สปอนเซอร์) ให้กบัสโมสรฟุตบอล
ไทยจ านวนมาก สถานการณ์การจ าหนา่ยแอลกอฮอล์ท่ีสนามฟุตบอลไทย ซึ่งเกือบทกุสนามมีการจ าหน่าย
แอลกอฮอล์ท าให้แฟนบอลสามารถเข้าถึงได้ง่าย ลกัษณะการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทยท่ี ด่ืมใน
ปริมาณคอ่นข้างมาก และการด่ืมเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีแฟนบอลไทยท าร่วมกัน ทัง้ก่อน-หลงัการแข่งขนั ไป
จนถึงวนัท่ีไมมี่การแขง่ขนั โดยเสนอวา่ เม่ือพิจารณาการเป็นแฟนบอลไทยในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมทางสงัคม
รูปแบบหนึ่งแล้ว จะพบได้ว่าส าหรับบริบทของสังคมไทยท่ีการพบปะสมาคมของเพศชายมักจะมี
แอลกอฮอล์เป็นส่ือกลางส าคญันัน้ ในชมุชนแฟนบอลจึงมีการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมาก โดยพบ
การบริโภคแอลกอฮอล์ได้ในเกือบทกุสนามฟตุบอลไทย 

บทท่ี 4  แอลกอฮอล์กับความรุนแรงในฟุตบอลไทย กล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในฟุตบอล
ไทยและความสมัพนัธ์กบัการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอล โดยเร่ิมจากการส ารวจปริมาณและลกัษณะ

                                                           
15 ระบบการควบคมุการแขง่ขนัของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกฯจะเป็นการสง่ผู้ควบคมุการแขง่ขนัไปท าหน้าท่ีในทกุสนามแข่งขนัเพื่อพิจารณา

การด าเนินการแข่งขนัและการท าผิดระเบียบข้อบงัคบั ซึ่งหลงัจากไปท าหน้าท่ีแล้วผู้ควบคุมการแข่งขนัจะท ารายงานส่งมาท่ีบริษัทฯ 
หลงัจากนัน้จะมีการประชุมร่วมกนัระหว่างผู้ควบคมุการแข่งขนัและ “คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินยัและข้อประท้วง” ทุกวนั
องัคารถดัจากสปัดาห์ท่ีมีการแขง่ขนัเพื่อพิจารณาออกค าสัง่ลงโทษสโมสรท่ีท าผิดข้อบงัคบัการแขง่ขนั 
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ของความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ ข้อมูลท่ีพบแสดงให้เห็นว่าสนามฟุตบอลไทยไม่ได้เกิดความรุนแรงมากอย่างท่ี
สงัคมเข้าใจ ข้อมลูดงักลา่วชีใ้ห้เห็นวา่การบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลท่ีพบได้ในเกือบทกุสนามแข่งขนั
นัน้ไมไ่ด้น าไปสูก่ารเกิดความรุนแรงในทกุกรณี โดยความรุนแรงในฟุตบอลไทยมกัจะเกิดโดยสมัพนัธ์อยู่กบั
การแข่งขนัในสนามและเกิดในบริบทเฉพาะลกัษณะหนึ่งคือ เป็นการแข่งขนัท่ีมีผลส าคญั, แฟนบอลเกิด
ความไม่ไว้วางใจต่อการท าหน้าท่ีของผู้ตัดสิน, มีแฟนบอลจ านวนมาก, และมีข้อบกพร่องในการรักษา
ความปลอดภัย ดงันัน้แล้วในบทนีจ้ะเสนอว่าการบริโภคแอลกอฮอลของแฟนบอลไม่ได้เป็นปัจจัยหลัก
ปัจจยัเดียวท่ีท าให้เกิดความรุนแรง แตก่ารบริโภคแอลกอฮอล์นัน้อาจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงได้ในบาง
บริบทดงัท่ีกลา่วไปแล้ว 

บทท่ี 5 มาตรการป้องกันความรุนแรงกับการมีส่วนร่วมของแฟนบอลไทย มุ่งพิจารณามาตรการ
ป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นทางการท่ีด าเนินงานโดยฝ่ายจัดการแข่งขัน และมาตรการป้องกันความ
รุนแรงอยา่งไมเ่ป็นทางการจากการมีสว่นร่วมของแฟนบอล โดยเสนอวา่มาตรการป้องกนัความรุนแรงอย่าง
เป็นทางการนัน้มีข้อจ ากดัอยูห่ลายประการ ซึง่การรวมตวักนัเป็นชมุชนแฟนของแฟนบอลไทยกลุ่มตา่งๆนัน้
ช่วยให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันความรุนแรงได้ โดยกลไกส าคญัมาจากความสมัพนัธ์ใน
ชุมชนแฟนท่ีช่วยให้ “มาตรการป้องกันความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการ” ของแฟนบอลมีศักยภาพใน
ลกัษณะท่ีมาตรการป้องกนัอยา่งเป็นทางการของฝ่ายจดัการแขง่ขนัไมส่ามารถท าได้ 

บทท่ี 6 สรุปผลการศกึษา อภิปรายผลการศกึษา และข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 2 
วัฒนธรรมแฟนบอลไทย 

 
 แม้ว่าฟุตบอลจะเป็นกีฬายอดนิยมในสงัคมไทยมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในแง่ของการออกก าลงักาย
และการติดตามชมการแข่งขันของนักฟุตบอลอาชีพ แต่ท่ีผ่านมานัน้ผู้คนในสังคมไทยนิยมติดตามชม
เฉพาะการแขง่ขนัฟตุบอลตา่งประเทศเป็นหลกั ขณะท่ีฟุตบอลสโมสรไทยอยู่ในช่วงซบเซามาเป็นเวลานาน
และเพิ่งจะเกิดกระแสความนิยมขึน้มาอีกครัง้ในชว่ง 5-6 ปีหลงัมานี ้ลกัษณะของแฟนบอลสโมสรไทยท่ีเพิ่ง
เกิดขึน้มาจึงยังไม่เป็นท่ีรู้จักในสังคมมากนัก ดงันัน้แล้วในส่วนนีจ้ะเป็นการกล่าวถึงแฟนบอลไทยและ
ลกัษณะทางวฒันธรรมของแฟนบอลไทยเพ่ือเป็นฐานในการท าความเข้าใจตอ่ไป 
 
แฟนบอลไทย 
 กระแสความนิยมในฟุตบอลสโมสรไทยท่ีเพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดดในปี 2552 ท าให้เกิดแฟนบอล
ไทยจ านวนมาก จากสถิติผู้ เข้าชมการแข่งขนัในฤดกูาล 255616 ผู้วิจยัประมาณการว่าปัจจบุนัมีผู้ ท่ีเข้าชม
การแขง่ขนัฟุตบอลไทยท่ีสนามเป็นประจ ามากกว่า 100,000 คน พืน้ฐานส าคญัในการท าความเข้าใจแฟน
บอลไทยประการหนึ่งจึงอยู่ท่ีว่ากลุ่มแฟนบอลเหล่านีเ้ป็นใคร ทัง้ในส่วนของ  เพศ สถานะทางเศรษฐกิจ 
การศกึษา การประกอบอาชีพ รวมถึงลกัษณะการบริโภค 
  
 แฟนบอลไทยคือใคร 
 ปัจจบุนัเกือบทกุจงัหวดัในประเทศไทยมีสโมสรฟุตบอลอย่างน้อย 1 แห่ง17 ด้วยจ านวนประชากรท่ี
มากและการกระจายตวัดงักล่าวท าให้ยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรโดยรวมของแฟน
บอลไทยอย่างเฉพาะเจาะจงมาก่อน อย่างไรก็ดีมีงานศึกษาเชิงปริมาณบางชิน้ท่ีแม้จะมุ่งศึกษาประเด็น
เฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลทัว่ไปของแฟนบอลไทยในหลายพืน้ท่ีเอาไว้อยู่
บ้าง ในส่วนนีจ้ึงจะใช้ข้อมูลดงักล่าวพิจารณาเทียบเคียงกับข้อมูลภาคสนามเพ่ือท าความเข้าใจลกัษณะ
ทางประชากรของแฟนบอลไทยโดยคร่าว 
 ในวิทยานิพนธ์เร่ือง “การใช้ส่ือเพ่ือสร้างและธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ของแฟนสโมสรฟุตบอลจงัหวดั
ชลบรีุ” กลุวิชญ์ ส าแดงเดช (2551) สมัภาษณ์แฟนบอลสโมสรชลบรีุ เอฟซีจ านวน 60 คน โดยเข้าถึงผู้ ให้
ข้อมลูด้วยวิธีแบบ snowball technique หรือการให้ผู้ ให้ข้อมลูช่วยแนะน าตอ่ๆกนัไป คดัเลือกโดยมีเกณฑ์

                                                           
16 ดรูายละเอียดได้ท่ีหน้า 1-2  
17 ยกเว้นจงัหวดัแมฮ่่องสอนและบงึกาฬ 
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จากการติดตามชมการแข่งขัน ติดตามข่าวสาร และสะสมของท่ีระลึกจากสโมสร เก็บข้อมูลในช่วงเดือน
ตลุาคม 2551 – กมุภาพนัธ์ 2552 พบข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ดงันี ้

1. เพศ ชาย 88% หญิง 12%  
2. อาย ุสว่นมากอยูใ่นชว่งอาย ุ31-35 ปี 25% รองลงมาอาย ุ26-30 ปี 21.67%   
3. การศกึษา ส่วนมากระดบัปริญญาตรี 26.67% (และก าลงัศกึษาระดบัปริญญาตรีอีก 15%) 

รองลงมาระดบัปวช. 21.67% 
4. อาชีพ ส่วนมากเป็นพนักงานบริษัท 23.33% รองลงมาเป็นนักเรียน นักศึกษา 21.67% 

ข้าราชการ 18.33%  
การค้นคว้าอิสระเร่ือง “พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้ เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ 

พรีเมียร์ลีก” ของบงกช พุ่มแก้ว (2552) เก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(accidental sampling) จากผู้ เข้าชมฟตุบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกท่ีสนามตา่งๆจ านวน 400 คน เก็บข้อมลู
ในชว่งเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 255118 พบข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามดงันี ้

1. เพศ ชาย 79.5% หญิง 20.5% 
2. อาย ุสว่นมากอยูใ่นชว่งอาย ุ21-30 ปี 31.7% รองลงมาอาย ุ31-40 ปี 29% 
3. การศกึษา สว่นมากระดบัปริญญาตรี 42.7% รองลงมาระดบัมธัยมปลาย 15.7% 
4. อาชีพ สว่นมากเป็นพนกังานบริษัทเอกชน 36.3% รองลงมาเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 27.5% 

และค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 18.2% 
5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ส่วนมากอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท 26% รองลงมาได้ต ่ากว่า 

5,000 บาท 23.3% และ 10,001-15,000 บาท 20% 
ส่วนปริญญานิพนธ์ของ กอบกาญจน์ พุทธาศรีเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความรักและความภกัดี

ต่อสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก” (2553) ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience 
sampling) โดยเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามออนไลน์ (online questionnaire) และเช่ือมโยง (link) ไว้ใน
เว็บไซต์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก มีกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 385 คน19 พบข้อมูลทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามดงันี ้

1. เพศ ชาย 83.6% หญิง 16.4% 

                                                           
18 ผู้วิจยัไม่พบว่าในงานศึกษาดงักล่าวมีการระบถุึงพืน้ท่ีท่ีท าการเก็บข้อมลูไว้อย่างชดัเจน แต่พบว่าในส่วนกิตติกรรมประกาศได้มีการ

กลา่วขอบคณุเจ้าหน้าท่ีประจ าสนามแขง่ขนัของสโมสรบีอีซี เทโรศาสน, โอสถสภา เอม็-150, ทีโอที เอสซี และกลุ่มกองเชียร์สโมสรชลบรีุ 
เอฟซี และนครปฐม ยไูนเต็ดท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมลู ซึ่งคาดว่างานศึกษานีไ้ด้ท าการเก็บข้อมลูในวนัการแข่งขนัของ
สโมสรเหลา่นี ้(ขณะนัน้สโมสรบีอีซีฯ และโอสถสภาฯ มีสนามแขง่ขนัอยู่ท่ีกรุงเทพฯ สว่นทีโอทีฯอยู่ท่ีจ.นนทบรีุ) 
19 ข้อมลูของงานศกึษานีร้ะบวุา่ผู้ตอบแบบสอบถามอาศยัอยู่หลายภมูิภาค สว่นมากอยู่ท่ีภาคกลาง 37.7% รองลงมาเป็นภาคตะวนัออก 

27.5% ภาคเหนือ 15.3% ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11.7% และภาคใต้ 7.8% ตามล าดบั  
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2. อาย ุสว่นมากอยูใ่นชว่ง 26-30 ปี 28.3% รองลงมาอาย ุ21-25 ปี 22.1% 
3. การศกึษา สว่นมากระดบัปริญญาตรี 54.3% รองลงมาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 37.1% 
4. อาชีพ ส่วนมากเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 50.4% รองลงมาเป็นนักเรียน/

นกัศกึษา 23.1% ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 13.5% 
5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ส่วนมากอยู่ในช่วงมากกว่า 20,001 บาทขึน้ไป 30.9% รองลงมาได้ 

5,001-10,000 บาท 22.9% และ 10,001-15,000 บาท 20.3% 
วิทยานิพนธ์เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์” ของกิตติคุณ บุญเกตุ (2556) ใช้วิธีสุ่มสองขัน้แบบแบ่งกลุ่ม (two-stage 
cluster random sampling) สุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างประชากรจาก 8 อ าเภอในจงัหวดับรีุรัมย์ ทัง้ท่ีเป็นและ
ไมเ่ป็นแฟนบอลสโมสรบรีุรัมย์ ยไูนเตด็ โดยในส่วนนีจ้ะยกมาเฉพาะส่วนท่ีเป็นแฟนบอลจ านวน 200 คน มี
ข้อมลูทัว่ไปดงัตอ่ไปนี ้

1. เพศ ชาย 59% หญิง 41% 
2. อาย ุสว่นมากอยูใ่นชว่ง 25-34 ปี 32% รองลงมาอาย ุ15-24 ปี 25.5% 
3. การศกึษา ส่วนมากอยู่ในระดบัปริญญาตรี 42% รองลงมาระดบัปวช./ปวส./อนปุริญญา 

26% 
4. อาชีพ สว่นมากคือธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 26.5% รองลงมาเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 26% 

และพนกังานบริษัทเอกชน 38% 
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วนมากอยู่ในช่วง 10,001-30,000 บาท 46% รองลงมาไม่เกิน 

10,000 บาท 32% และ 30,001 บาทขึน้ไป 22% 
เม่ือพิจารณาข้อมลูจากงานศกึษาทัง้ 4 ชิน้นีป้ระกอบกนัแล้วพบว่าแฟนบอลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

ซึ่งนอกจากงานศกึษาของกิตติคณุแล้ว งานศกึษาอีก 3 ชิน้ล้วนมีอตัราส่วนท่ีคอ่นข้างใกล้เคียงกนั คือเพศ
ชายอยูท่ี่ประมาณ 80% ของแฟนบอลทัง้หมด และมีเพศหญิงประมาณ 20%  

ชว่งอายขุองแฟนบอลไทยคอ่นข้างหลากหลายช่วงวยั ตัง้แตว่ยัเด็กไปจนถึงสงูอาย ุดงัท่ีจะพบจาก
สนามฟตุบอลไทยโดยทัว่ไปได้ว่ามีการเข้าชมการแข่งขนัร่วมกนัทัง้ครอบครัวอยู่มากพอสมควร นอกจากนี ้
แล้วในชว่งหลงัมากนีผู้้วิจยัพบวา่เร่ิมมีกลุม่วยัรุ่นเข้ามาชมการแขง่ขนัฟตุบอลไทยมากขึน้เร่ือยๆ อย่างไรก็ดี 
โดยรวมแล้วสว่นมากแฟนบอลไทยอยูใ่นชว่งอายปุระมาณ 20-40 ปี หรือในชว่งวยัท างาน 

ในส่วนของระดบัการศึกษา ส่วนมากจบการศกึษาหรือก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ข้อมูล
จากงานทัง้ 4 ชิน้พบตรงกนัวา่มากกวา่ 40% อยูใ่นระดบัการศกึษาดงักล่าว 

อาชีพของแฟนบอลไทยสว่นใหญ่เป็นกลุม่อาชีพพนกังานบริษัท นกัเรียน-นกัศกึษา และข้าราชการ 
ซึง่กลุม่อาชีพเหลา่นีมี้ลกัษณะร่วมกนัคือมีเวลาท างานชดัเจน ซึ่งในทางกลบักนัก็หมายถึงการมีเวลาว่างท่ี
ชดัเจนด้วย สอดคล้องกบัชว่งเวลาของการแขง่ขนัท่ีสว่นมากอยูใ่นวนัเสาร์หรืออาทิตย์ 
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ส่วนรายได้ของแฟนบอลไทยพบว่า เน่ืองจากการแบง่ช่วงรายได้ในการส ารวจของงานศึกษาท่ียก
มานัน้ไม่ตรงกัน ท าให้กลุ่มรายได้ส่วนมากยังต่างกันอยู่ แต่หากจัดกลุ่มรายได้ทัง้หมดเสียใหม่แล้ว จะ
พบวา่ข้อมลูจากงานศกึษาทัง้ 3 ชิน้ (ยกเว้นของกลุวิชญ์ เน่ืองจากไมมี่การส ารวจในส่วนรายได้) พบตรงกนั
ว่าแฟนบอลไทยมากกว่า 50% มีรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเม่ือพิจารณาประกอบกับกลุ่ม
อาชีพส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้ประจ าเดือนอย่างสม ่าเสมอแล้ว กล่าวได้ว่าแฟนบอลไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมี
ความมัน่คงทางรายได้อยูพ่อสมควร 

โดยสรุปแล้วข้อมลูจากงานศกึษาทัง้ 4 ชิน้ดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่า แฟนบอลไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
วยัท างาน ระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีอาชีพประจ าและมีความมัน่คงทางรายได้พอสมควร 

 
 ต้นทนุของการเป็นแฟนบอล 
 แม้วา่ฟตุบอลมกัจะถกูกล่าวถึงกนัในแง่ของการเป็นกีฬาของมวลชน โดยเฉพาะชนชัน้แรงงาน แต่

ในปัจจบุนัมมุมองท่ีวา่ฟตุบอลเป็นกีฬาของชนชัน้แรงงานนัน้ก็ก าลงัถกูท้าทายด้วยการกลายเป็นธุรกิจของ
ฟุตบอล (โดยเฉพาะฟุตบอลสโมสรในยุโรป) ซึ่งท าให้ค่าบตัรเข้าชมการแข่งขนัรวมถึงสินค้าท่ีเก่ียวข้อง
สงูขึน้เร่ือยๆจนเกินกว่าก าลงัซือ้ของชนชัน้แรงงาน พร้อมๆกนันัน้ฟุตบอลก็ได้รับความนิยมจนเป็นท่ีสนใจ
จากชนชัน้กลางมากขึน้ กระทัง่อาจกล่าวได้ว่า ในปัจจบุนันีก้ าลงัซือ้หลกัของธุรกิจฟุตบอลอยู่ท่ีกลุ่มชนชัน้
กลาง (Lee 1998: 32-49)  

 กรณีของฟุตบอลสโมสรไทยก็ดูจะเป็นไปในทางเดียวกัน การเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานให้
เป็นไปเพ่ือธุรกิจมากขึน้ท าให้สโมสรฟุตบอลจ าเป็นต้องให้ความส าคญักับการหารายได้ ค่าใช้จ่ายในการ
เข้าชมการแข่งขนัรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องจึงถีบตวัสูงขึน้และเรียกร้องศกัยภาพในการจบัจ่าย
จากผู้บริโภค ข้อมูลจากการศึกษากลุ่มแฟนบอลชลบุรีฯของ กุลวิชญ์ ส าแดงเดช (2551: 57) ชีใ้ห้เห็นว่า
แฟนบอลชลบุรีฯนัน้ “มีการงาน การเงินมัน่คง สะท้อนว่าการเชียร์ทีมชลบุรีนัน้ นอกจากเร่ืองรักบ้านเกิด
แล้ว ก็มีเร่ืองของเงินด้วย” และงานศกึษากลุ่มแฟนเมืองทองฯของ สายชล ปัญญชิต (2553: 61) ก็ยงัชีอี้ก
ว่ากลุ่มตวัอย่างแฟนเมืองทองฯท่ีเขาศกึษานัน้ “ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจคอ่นข้างดี” อย่างไรก็ดี ใน
ภาวะท่ีข้อถกเถียงเก่ียวกบัการจดัจ าแนกกลุม่คนออกเป็นชนชัน้ดจูะไม่สามารถหาข้อสรุปได้โดยง่าย ผู้ วิจยั
ไมไ่ด้มุง่ท่ีจะเสนอวา่แฟนบอลไทยเป็นชนชัน้กลางไปเสียทัง้หมด แตจ่ะท าความเข้าใจแฟนบอลไทยผ่านวิถี
การบริโภคเป็นหลกั 

 ในช่วงฤดกูาลแข่งขนั 2556 บตัรเข้าชมฟุตบอลไทย มีราคาเฉล่ียประมาณ 50-150 บาท20 และมี
แฟนบอลบางส่วนท่ีซือ้ตัว๋ปีของสโมสรท่ีราคาประมาณ 1,000-3,000 บาท โดยเฉล่ียแล้วในการชมการ
แขง่ขนัแตล่ะครัง้ นบัรวมทัง้คา่บตัร คา่เดินทาง คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตา่งๆจะคิดเป็นคา่ใช้จ่ายประมาณ 

                                                           
20 ระดบัไทยพรีเมียร์ลีกราคาประมาณ 100-200 บาท ระดบัดิวิชัน่ 1 ประมาณ 80-150 บาท และระดบัดิวิชัน่ 2 ประมาณ 50-80 บาท 
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400-500 บาทตอ่คน (ยิ่งหากเป็นการแข่งขนันดัเยือนท่ีไกลออกไปก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีมาก
ขึน้ไปอีก) ยงัไมร่วมคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัของท่ีระลกึ ซึง่ในการเข้าชมการแขง่ขนัแตล่ะครัง้แฟนบอลสโมสรไทย
ส่วนมากจะใส่เสือ้แข่งของสโมสร ราคาเสือ้แข่งโดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 500-1,000 บาท หรือหากต้องการ
เสือ้แข่งท่ีมีป้ายสัญลักษณ์รวมไปถึงหมายเลข-ช่ือเพิ่ม ก็จะมีราคาสูงขึน้ไปอีกประมาณ 100-200 บาท 
และอาจรวมถึงผ้าพนัคอซึ่งเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มแฟนบอลไทยจ านวนมากอีกในราคาผืนละ
ประมาณ 150-350 บาท การเป็นแฟนบอลจงึมีคา่ใช้จา่ยอยูม่ากพอสมควร 

ไมเ่พียงแตเ่ร่ืองของคา่ใช้จา่ยเทา่นัน้ การติดตามชมฟุตบอลซึ่งมกัจะแข่งขนักนัในวนัสดุสัปดาห์ยงั
ต้องการเวลาว่างท่ีค่อนข้างแน่นอน โดยทัว่ไปฟุตบอลสโมสรไทยจะแข่งขนักนัในช่วงเย็นของวนั แต่แฟน
บอลก็ไมไ่ด้ใช้เวลาเฉพาะประมาณสองชัว่โมงของการแข่งขนัเท่านัน้ อย่างน้อยๆพวกเขาจะใช้เวลาในช่วง
คร่ึงวันบ่ายไปจนถึงดึก บางคนอาจจะใช้เวลาเตรียมตัวตัง้แต่เช้า หรือหากมีการแข่งขันในวันท างาน
ระหวา่งสปัดาห์แฟนบอลหลายคนท่ีท างานประจ ามกัจะต้องลางานอยา่งน้อยๆคร่ึงวนั การเป็นแฟนบอลจึง
ต้องการต้นทนุทัง้ในเร่ืองของคา่ใช้จา่ย รวมไปถึงเวลาว่างท่ีแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะทางประชากร
ท่ีกลา่วถึงในสว่นก่อนหน้านี ้

นอกจากนีแ้ล้วท่ีตัง้ของสนามแข่งขนัยังส่งผลต่อกลุ่มประชากรแฟนบอลอยู่ด้วย เน่ืองจากสนาม
ฟตุบอลไทยสว่นมากมกัจะตัง้อยูบ่ริเวณเขตเทศบาลหรือในอ าเภอเมือง จากเง่ือนไขเร่ืองระยะทางดงักล่าว
ท าให้แฟนบอลไทยสว่นมากมกัจะมีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตเมืองของแตล่ะจงัหวดั 

 จากลกัษณะการบริโภคดงัท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่าการเป็นแฟนบอลนัน้ต้องการต้นทนุอยู่ในระดบั
หนึง่ ทัง้ศกัยภาพในการจบัจ่ายท่ีเป็นตวัเงินและเวลา ซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะทางประชากรของแฟนบอล
ไทยดงัท่ีกลา่วไปแล้ว ดงันัน้ผู้วิจยัจะเสนอในส่วนเร่ิมต้นนีไ้ว้ว่า การบริโภคของแฟนบอลไทยนัน้เป็นวิถีการ
บริโภคแบบชนชัน้กลาง เพ่ือเป็นฐานในการท าความเข้าใจวฒันธรรมแฟนบอลไทยในสว่นตอ่ๆไป 
 
วัฒนธรรมแฟนบอลไทย 
 ความเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัอนัเป็นผลมาจากกระแสความนิยมในฟุตบอลสโมสรไทยคือการเกิด
ขึน้มาของแฟนบอลจ านวนมากท่ีติดตามชมการแข่งขันอย่างเหนียวแน่นและต่อเน่ืองยาวนาน Henry 
Jenkins (1992) ศกึษาลกัษณะของแฟนซีร่ีย์โทรทศัน์และชีใ้ห้เห็นว่าแฟนซีร่ีย์โทรทศัน์นัน้ไม่ได้แคต่ิดตาม
ชมและคลัง่ไคล้ซีร่ีย์เทา่นัน้ แตใ่นอีกแง่หนึง่พวกเขามีการส่ือสารและท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
กิจกรรมตา่งๆท่ีไม่ได้จ ากดัอยู่แคห่น้าจอโทรทศัน์เหล่านีท้ าให้พวกเขารวมตวักนัได้ เป็น “ชมุชนแฟน” (fan 
community) อนัเป็นศนูย์กลางในการท ากิจกรรมร่วมกนัของแฟนซีร่ีย์โทรทศัน์กลุ่มตา่งๆ ซึ่งในแฟนบอล
ไทยเองก็เชน่กนั กระแสความนิยมท่ีเพิ่มขึน้และจ านวนแฟนบอลท่ีมากขึน้ท าให้เกิดลกัษณะท่ีส าคญัหลาย
ประการ ทัง้การรวมตวักันเป็นกลุ่มแฟนบอล/แฟนคลบั การติดต่อส่ือสารระหว่างแฟนบอล และการสร้าง
กิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นสว่นขยายของการชมฟตุบอล โดยมีพืน้ฐานส าคญัอยูท่ี่การเกิดขึน้มาของชมุชนแฟน  
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 กลุม่แฟนบอล/แฟนคลบั 
 ลกัษณะท่ีโดดเด่นของวฒันธรรมแฟนบอลไทยปัจจุบนัคือการเกิดขึน้มาของกลุ่มแฟนบอล/แฟน
คลบัท่ีรวมตวักนัเป็นกลุม่ก้อนชดัเจน งานศกึษาเร่ือง “ฟุตบอลแฟนคลบัในสงัคมไทยสมยัใหม่: ศกึษากรณี
สโมสรเมืองทองหนองจอก ยไูนเต็ด” ของสายชล ปัญญชิต (2553) ศกึษากลุ่มแฟนคลบัของสโมสรเอสซีจี
เมืองทอง ยูไนเต็ดท่ีช่ือว่า “อุลตร้าเมืองทอง” และชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้มาของกลุ่มแฟนคลบัโดยมีท่ีมา
จากการรวมตวักนัของแฟนบอลจนกลายเป็นเครือขา่ยขนาดใหญ่ท่ีท ากิจกรรมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ ในแง่
เดียวกนั งานศึกษาเร่ือง “แฟนบอล: ปฏิบตัิการทางวฒันธรรมของแฟนบอลไทย” ของอาจินต์ ทองอยู่คง 
(2555) ก็แสดงให้เห็นถึงการรวมตวักันได้ของแฟนบอลกลุ่มต่างๆในหลายสโมสรท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชน
แฟน 

กลุ่มแฟนบอล/แฟนคลบัคือการรวมตวัของแฟนบอลของสโมสรตา่งๆ โดยส่วนมากแล้วกลุ่มแฟน
บอลนีจ้ะเป็นการรวมตวัและด าเนินงานกนัเองในกลุ่มแฟนบอลโดยไม่มีส่วนข้องเก่ียวโดยตรงกบัสโมสร 21 
ปัจจุบนันีเ้กือบทุกสโมสรล้วนแต่มีกลุ่มแฟนบอลในลักษณะนี ้และหลายสโมสรก็มีแฟนบอลหลายกลุ่ม 
แฟนบอลแตล่ะกลุม่จะมีช่ือกลุม่ สญัลกัษณ์ประจ ากลุม่ มีท่ีนัง่ประจ าบนอฒัจนัทร์ มีเพลงเชียร์ประจ ากลุ่ม 
มีการจัดหางบประมาณในการจดักิจกรรมของกลุ่ม มีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบภายในกลุ่ม หรือกระทั่ง
โครงสร้างการบริหารงานภายในกลุม่ท่ีชดัเจน 

กลุม่แฟนบอลไทยท่ีมีการรวมตวักนัอยา่งชดัเจนเป็นกลุม่แรกคือกลุม่ “เชียร์ไทย” ซึ่งก่อตัง้มาตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2544 เพ่ือร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทย พืน้ท่ีในการส่ือสารหลกัของเชียร์ไทยคือทางอินเทอร์เน็ต โดย
พวกเขาจะรวมตวักันเม่ือมีการแข่งขนัของทีมชาติไทยและในเวลาอ่ืนๆก็มกัจะมีกิจกรรมอ่ืนๆร่วมกันเป็น
ประจ า ปัจจบุนัเชียร์ไทยเป็นกลุ่มแฟนบอลกลุ่มหลกัของทีมชาติไทย นอกจากนีแ้ล้วสมาชิกรุ่นแรกๆของ
เชียร์ไทยก็ได้กระจายกนัไปมีบทบาทส าคญัในกลุม่แฟนบอลของสโมสรตา่งๆหลายกลุม่   

แม้กลุ่มแฟนบอลไทยกลุ่มแรกอย่างเชียร์ไทยจะถือก าเนิดมาตัง้แต ่พ.ศ. 2544 แตห่ลงัจากนัน้ก็มี
กลุ่มแฟนบอลไทยเกิดขึน้มาอีกไม่มาก เท่าท่ีมีเช่นกลุ่ม  “หมาเห่าใบตองแห้ง” กลุ่มแฟนบอลสโมสร
เชียงใหมฯ่ ซึง่ก่อตัง้ประมาณปี 2546  รวมถึงกลุม่ “บางกอก บราโว่” แฟนบอลสโมสร บางกอก บราโว่ เอฟ
ซีท่ีก่อตัง้ในประมาณปี 2547 โดยสมาชิกส่วนใหญ่มาจากกลุ่มเชียร์ไทย จนกระทั่งในช่วงท่ีกระแสความ
นิยมในฟตุบอลไทยเตบิโตขึน้มาในชว่งปี 2552 ก็ได้เกิดกลุม่แฟนบอลไทยจ านวนมากขึน้มา 

กลุม่แฟนบอลไทยท่ีเป็นรู้จกัมากท่ีสดุกลุ่มหนึ่งคือ “อลุตร้าเมืองทอง” แฟนสโมสรเมืองทองฯ กลุ่ม
อลุตร้าเมืองทองก่อตัง้ขึน้เม่ือปลายปี พ.ศ. 2551 โดยมีสมาชิกรุ่นบกุเบิกเพียงแค่ 7 คน แต่ก็ค่อยๆเพิ่ม
จ านวนขึน้เร่ือยๆ ปัจจุบนักลุ่มอุลตร้าเมืองทองมีท่ีนัง่ประจ าอยู่ท่ีอฒัจนัทร์ฝ่ังทิศใต้ของสนามเอสซีจี สเต

                                                           
21 เว้นแต่บางสโมสรเช่น บรีุรัมย์ ยูไนเต็ด ท่ีผู้บริหารหรือผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัผู้บริหารสโมสรมีบทบาทส าคญัในกลุ่มแฟนบอล

โดยตรง 
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เดียม โดยสโมสรเปล่ียนช่ืออฒัจนัทร์ฝ่ังนีเ้ป็น “ยามาฮ่า อุลตร้าสแตนด์” ตามช่ือกลุ่ม ซึ่งอัฒจันทร์ฝ่ังนี ้
มกัจะมีผู้ เข้าชมเตม็ความจท่ีุประมาณ 2,500 คนเสมอ นอกจากการเข้าชมการแข่งขนัฟุตบอลแล้วพวกเขา
ยงัท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกนัเป็นประจ า กลุม่อลุตร้าเมืองทองมีสโลแกนกลุม่วา่ “อารยชน คนเมืองทอง” ซึ่งจะ
ปรากฏผา่นการแสดงออกในสนามท่ีเน้นความสภุาพและเป็นมิตร นอกจากนีแ้ล้วอลุตร้าเมืองทองยงันบัว่า
เป็นกลุ่มแฟนบอลท่ีมีการจดัโครงสร้างการบริหารภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดประธานกลุ่ม 
รองประธาน มีทีมงานผู้ รับผิดชอบหน้าท่ีตา่งๆอย่างชดัเจน มีการประชมุก าหนดแนวทางและกิจกรรมของ
กลุม่อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนีแ้ล้วแฟนบอลสโมสรเมืองทองฯ ก็ไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มอลุตร้าเมืองทอง แตย่งั
มีกลุ่มอ่ืนๆอีก เช่นกลุ่ม “N-Zone” ซึ่งเร่ิมก่อตัง้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี พ.ศ. 2552 โดยมีท่ีนัง่ประจ าอยู่ทาง
ทิศเหนือของสนาม 

ขณะท่ีสโมสรชลบรีุ เอฟซีมีแฟนบอลกลุ่ม “The Sh@rk Power” ท่ีก่อตัง้ในช่วงปี พ.ศ. 2553 และ
แฟนบอลกลุ่ม “ฉลามกรุง” โดยกลุ่มฉลามกรุงเป็นการรวมตวัของแฟนบอลสโมสรชลบุรีฯท่ีอาศยัอยู่ใน
จงัหวดัอ่ืนๆ โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งสมาชิกกลุ่มฉลามกรุงจะมีการรวมตวักันเช่า
เหมารถตู้ไปชมการแข่งขนัท่ีจงัหวดัชลบรีุเป็นประจ าทกุครัง้ ขณะท่ีสมาชิกกลุ่ม  The Sh@rk Power ส่วน
ใหญ่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบรีุ 

ไมใ่ชเ่ฉพาะสโมสรช่ือดงัอย่างเมืองทองฯหรือชลบรีุฯเท่านัน้ท่ีมีกลุ่มแฟนบอลเป็นกลุ่มก้อนชดัเจน 
แตเ่กือบทกุสโมสรล้วนแต่มีการก่อตัง้กลุ่มแฟนบอลขึน้มาเช่นกัน ทัง้ในระดบัดิวิชัน่ 1 หรือดิวิชัน่ 2 เช่น 
กลุ่ม “ช้างขาวพาวเวอร์” แฟนสโมสรตราด เอฟซี หรือกลุ่ม “ขุนพลนเรศวร” แฟนสโมสรพิษณุโลก ทีเอ
สวาย เอฟซี 

ในช่วง 1-2 ปีมานีล้กัษณะของกลุ่มแฟนบอลไทยเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นลกัษณะเดียวกับ
แฟนบอลในตา่งประเทศมากขึน้ โดยเร่ิมปรากฏกลุ่มแฟนบอลท่ีเรียกตวัเองว่า “อลุตรัส” (ultras) มากขึน้ 
เช่นกลุ่ม CURVA SUD PYRO แฟนสโมสรเมืองทองฯ, Ultras Blood101 แฟนสโมสร ร้อยเอ็ด ยไูนเต็ด, 
Ultras Kolek Mania แฟนสโมสรนรา ยไูนเต็ด, รวมถึงกลุ่ม Ultras Thailand ท่ีเป็นการรวมตวัของอลุตรัส
จากสโมสรตา่งๆเพ่ือเชียร์ทีมชาติไทยในลกัษณะเดียวกับกลุ่มเชียร์ไทยของแฟนบอลยุคก่อนหน้า อลุตรัส
เป็นช่ือเรียกกลุ่มแฟนบอลท่ีเป็นลักษณะเด่นของประเทศแถบยุโรปใต้โดยเฉพาะอิตาลี  อุลตรัสมักจะ
ประดบัอัฒจันทร์ด้วยป้ายและธงท่ีแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่ม มีผู้น าร้องเพลงเชียร์ด้วยเคร่ืองขยายเสียง
ขนาดเล็ก และนิยมจุดพลไุฟหรือพลคุวนัตามสีประจ าสโมสร (Giulianotti 1999: 54-56) แม้ภาพลกัษณ์
ของอุลตรัสในต่างประเทศมกัจะถูกน าเสนอผ่านส่ือในแง่ลบว่าเป็นแฟนบอลท่ีก่อความรุนแรง แต่ส าหรับ
กลุ่มแฟนบอลไทยท่ีเรียกตวัเองว่าอุลตรัสนัน้ยังไม่พบว่ามีลักษณะดงักล่าว นอกจากการจุดพลุไฟและ
อปุกรณ์เชียร์อ่ืนๆแล้ว กลุม่อลุตรัสของแฟนบอลไทยยงัมีลกัษณะท่ีไมต่า่งจากแฟนบอลกลุม่อ่ืนๆมากนกั 

นอกจากการแข่งขนัในสนามฟุตบอลท่ีมีเป็นประจ าทกุสปัดาห์แล้ว กลุ่มแฟน/แฟนคลบัเหล่านีคื้อ
ชมุชนแฟนอนัเป็นศนูย์กลางท่ียดึโยงแฟนบอลแตล่ะคนเข้าด้วยกนั ทัง้การร้องเพลงเชียร์ร่วมกนัในสนาม ท่ี
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แฟนบอลแตล่ะกลุม่จะมีเพลงเฉพาะของกลุ่มตนเอง การท ากิจกรรมร่วมกนัทัง้ในวนัท่ีมีหรือไม่มีการแข่งขนั 
ไปจนถึงการตดิตอ่ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีแตล่ะกลุม่จะมีพืน้ท่ีเฉพาะของตนเอง 

 
กิจกรรมของแฟนบอล 
ส าหรับแฟนบอลไทยแล้ว กิจกรรมท่ีพวกเขาท าไม่ใช่แค่การไปชมการแข่งขันท่ีสนามเท่านัน้ แต่

พวกเขายงัมีกิจกรรมอ่ืนๆท่ีท าร่วมกนัอีกจ านวนมาก ทัง้ในวนัท่ีมีการแข่งขนัไปจนถึงวนัท่ีไม่มีการแข่งขนั 
งานศกึษาของสายชล (2553) และอาจินต์ (2555) ชีใ้ห้เห็นถึงบทบาทของกลุ่มแฟนบอล/แฟนคลบัท่ีช่วย
สร้างกิจกรรมนอกสนามของแฟนบอลและในอีกด้านหนึ่งกิจกรรมต่างๆท่ีแฟนบอลท าร่วมกันก็ยิ่งช่วยใ ห้
พวกเขารวมตวักนัเป็นกลุม่ก้อนได้อยา่งเหนียวแน่นขึน้ 

โดยปกติแล้วการแข่งขันฟุตบอลสโมสรไทยจะเร่ิมแข่งประมาณ 18.00 น.และสิน้สุดประมาณ 
20.00 น. แตแ่ฟนบอลส่วนมากจะมาท่ีสนามก่อนเร่ิมการแข่งขนัประมาณ 1-2 ชัว่โมง และใช้เวลาร่วมกนั
ตอ่หลงัจบการแขง่ขนัไปอีกระยะหนึง่ กิจกรรมท่ีแฟนบอลท าร่วมกนัในวนัแข่งขนัจึงไม่ใช่แคก่ารชมฟุตบอล 
แต่ยงัรวมไปถึงการสงัสรรค์ด่ืมกินร่วมกัน การพบปะพูดคยุ การร้องเพลงเชียร์  หรือกระทัง่การติดตัง้และ
จดัเก็บอปุกรณ์เชียร์บนอฒัจนัทร์ 

คร่ึงหนึง่ของการแขง่ขนัฟตุบอลในระบบลีกคือการแข่งขนัในสนามของฝ่ายตรงข้าม การแข่งขนัใน
ลกัษณะนีเ้รียกวา่ “นดัเยือน” ส่วนใหญ่แล้วสนามแข่งขนัของแตล่ะสโมสรจะกระจายกนัไปในจงัหวดัตา่งๆ 
การชมการแขง่ขนันดัเยือนของแฟนบอลจงึมกัจะเป็นการเดนิทางไกลข้ามจงัหวดั ทัง้ในรูปของรถบสับริการ
ของสโมสรและการเดินทางไปกันเองโดยแฟนบอล ระหว่างเดินทางมักจะมีการแวะพักท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีทอ่งเท่ียวในจงัหวดัปลายทางหรือบางกรณีอาจมีการนอนพกัค้างคืน การเดินทางไปชมการแข่งขนั
นดัเยือนจงึเสมือนการเดนิทางท่องเท่ียวร่วมกนัของแฟนบอล ช่วงเวลาระหว่างเดินทาง การท่องเท่ียว และ
รอชมการแขง่ขนั ทัง้หมดนีเ้ป็นเวลายาวนานท่ีแฟนบอลใช้ร่วมกนั 

นอกจากวนัท่ีมีการแข่งขนัแล้ว แฟนบอลกลุ่มต่างๆยงัมีการนดัหมายท ากิจกรรมร่วมกันเสมอ ทัง้
กิจกรรมท่ีท าเป็นประจ าเช่นการเล่นฟุตบอลและกีฬาต่างๆร่วมกัน การไปชมการฝึกซ้อมของนักฟุตบอล 
การพบปะสงัสรรค์ ไปจนถึงการรวมกลุ่มท ากิจกรรมตามความสนใจของแตล่ะกลุ่ม กิจกรรมท่ีท าเป็นครัง้
คราวเชน่ การนดัหมายผลิตอปุกรณ์เชียร์ ดแูละรักษาและซอ่มแซมอปุกรณ์เชียร์ ซ้อมร้องเพลงเชียร์ รวมไป
ถึงกิจกรรมประจ าปีเชน่การจดักิจกรรมการกศุล การเลน่กีฬาประจ าปี หรือการออกคา่ยพกัแรม 
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 อินเทอร์เน็ต: เคร่ืองมือส่ือสารหลกัของแฟนบอลไทย22 
  การส่ือสารระหว่างแฟนด้วยกันเป็นปัจจัยส าคญัในวัฒนธรรมแฟน ในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตยังไม่
แพร่หลาย แฟนกลุม่ตา่งๆมกัจะส่ือสารกนัผา่นแฟนซีน (fanzine)23 และจดหมายเวียนด้วยบริการไปรษณีย์
เป็นหลกัและมีการนดัพบท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นระยะ (Jenkins 1992: 158-162) แตเ่ม่ืออินเทอร์เน็ตเร่ิม
แพร่หลายและเข้าถึงได้มากขึน้แล้ว อินเทอร์เน็ตก็ได้กลายมาเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีส าคญั  (Jenkins 
2006) ในสงัคมไทยเองก็เช่นกัน วฒันธรรมแฟนรูปแบบต่างๆล้วนแต่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร
หลกั ทัง้แฟนเพลง (สปุรีดา 2549) แฟนบอลตา่งประเทศ (ณฐัสพุงษ์ 2548) และรวมถึงแฟนบอลไทยด้วย 
 ตัง้แตช่ว่งท่ีความนิยมในฟตุบอลไทยก าลงัเร่ิมก่อตวั ข่าวสารเก่ียวกบัฟุตบอลไทยยงัไม่ถกูน าเสนอ
ทางส่ือหลักมากนัก แฟนบอลไทยมักจะติดตามข่าวทางเว็บไซต์กีฬาต่างๆ รวมไปถึงกระดานสนทนา
เก่ียวกบัฟตุบอลไทยท่ีแฟนบอลสโมสรตา่งๆน าข่าวสารมาเผยแพร่แลกเปล่ียนกนั เว็บไซต์กระดานสนทนา
ท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มแฟนบอลไทยมาจนถึงปัจจุบนัคือ “ไทยแลนด์สู้ สู้ ” (www.thailandsusu.com) 
และห้องสนทนาศภุชลาศยัในเว็บไซต์พนัทิป (www.pantip.com)  
 ในชว่งท่ีฟตุบอลสโมสรไทยได้รับความนิยมมากขึน้ สโมสรตา่งๆล้วนแตมี่กระดานสนทนาออนไลน์
เป็นของตนเอง โดยแฟนบอลจะใช้เป็นพืน้ท่ีส าหรับแลกเปล่ียนข่าวสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็น และนดั
หมายท ากิจกรรมต่างๆ จนกระทัง่ปัจจุบนัท่ีเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมเฟซบุ๊ก (www.facebook.com) ได้รับ
ความนิยมขึน้มา กระดานสนทนาของแต่ละสโมสรก็ได้รับความนิยมน้อยลง และเปล่ียนมาใช้งานใน
ลกัษณะ “เพจ” (page) และ “กลุ่ม” (group) ของเฟซบุ๊กมากขึน้ ทัง้ท่ีด าเนินงานโดยเจ้าหน้าท่ีของสโมสร
อยา่งเป็นทางการและท่ีแฟนบอลสร้างกนัเอง 
 นอกจากเป็นช่องทางส่ือสารระหว่างแฟนบอลแล้ว อินเทอร์เน็ตยงัเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารส าคญั
ทัง้การติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยรวมถึงการรับเอาวฒันธรรมแฟนบอลจากต่างประเทศเข้ามาด้วย ทัง้
เพลงเ ชีย ร์ ท่ีดัดแปลงมาจากเพลงเ ชีย ร์ของแฟนบอลต่างชาติ โดยมี เว็บไซต์ วิ ดี โออย่างยูทูบ 
(www.youtube.com) เป็นชอ่งทางส าคญั 
 บทบาทส าคญัของอินเทอร์เน็ตคือการช่วยท าให้แฟนบอลสามารถส่ือสารกนัได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ 
ลดข้อจ ากดัเร่ืองระยะทางและเวลา โดยเฉพาะเม่ืออินเทอร์เน็ตแพร่หลายและเข้าถึงได้ง่ายขึน้แฟนบอลจึง
สามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในชมุชนแฟนได้แทบจะทุกพืน้ท่ีและเวลา หรือกล่าวในอีกรูปแบบหนึ่งคือท าหน้าท่ี
เป็นชมุชนแฟนออนไลน์ ซึง่เป็นอีกพืน้ท่ีหนึง่ในการสร้างและธ ารงรักษาความสมัพนัธ์ในชมุชนแฟน 
  
                                                           
22 ดูรายละเอียดของประเด็นนีไ้ด้ท่ี “บทบาทของอินเทอร์เน็ตในวฒันธรรมแฟน: กรณีศึกษาการเติบโตของวฒันธรรมแฟนบอลไทย”    

(อาจินต์ 2556: 172-197) 
23 แฟนซีนคือนิตยสารท่ีจดัท าและเผยแพร่กนัเองในกลุม่แฟน โดยเนือ้หาจะเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีพวกเขาช่ืนชอบร่วมกนั แฟนซีนส่วนใหญ่จะ

มีพืน้ท่ีส าหรับแฟนสง่จดหมายมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั 

http://www.thailandsusu.com/
http://www.pantip.com/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
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แฟนบอลไทย: กิจกรรมทางสังคมและชุมชนในรูปแบบใหม่ 
หลายสิบปีมานีฟุ้ตบอลเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสงัคมไทย ทัง้การเล่นและการ

ตดิตามชม แตค่วามนิยมในการติดตามชมส่วนมากจะเป็นความนิยมในการติดตามชมการแข่งขนัฟุตบอล
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะการชมผ่านการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ (เนตรนภา 2544) กระทัง่ในช่วงหลายปีหลงั
มานีเ้องท่ีความนิยมในฟุตบอลไทยเพิ่มขึน้มาอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างท่ีส าคญัระหว่างการติดตามชม
ฟตุบอลตา่งประเทศทางโทรทศัน์กบัการชมการแขง่ขนัฟตุบอลไทยท่ีสนามคือ การชมทางโทรทศัน์นัน้มกัจะ
เป็นกิจกรรมท่ีกระท าอย่างเป็นส่วนตัว ขณะท่ีการชมฟุตบอลไทยท่ีสนามนัน้มีลักษณะเป็นกิจกรรม
รวมกลุ่ม ดงัท่ีจะเห็นได้ว่าแฟนบอลไทยมกัจะมีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มแฟนหรือชุมชนแฟนและมีกิจกรรม
จ านวนมากร่วมกนัทัง้ในวนัท่ีมีการแขง่ขนัและไมมี่การแขง่ขนั  

แฟนบอลไทยมกัจะนิยามความสมัพนัธ์ภายในกลุม่วา่เป็น “ครอบครัว” กิจกรรมจ านวนมากท่ีแฟน
บอลไทยท าร่วมกันทัง้ในวันท่ีมีการแข่งขนัและไม่มีการแข่งขันรวมไปถึงการปฏิสมัพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ต
แสดงให้เห็นว่า นอกจากการชมการแข่งขันแล้วมิติ ท่ีส าคัญอีกอันหนึ่ง ของการเป็นแฟนบอลคือ
ความสมัพนัธ์ภายในชมุชนแฟน  

แฟนบอลไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท างานประจ า จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และอยู่ใน
เขตเมืองนัน้ ทัง้การท างานประจ าท่ีหน้าท่ีการงานแยกขาดออกจากชีวิตประจ าวนั การผ่านการศึกษาใน
ระบบมาตรฐานท่ีบม่เพาะวิธีคดิแบบสมยัใหม ่การอยูใ่นสงัคมเมือง รวมถึงการมีวิถีบริโภคแบบชนชัน้กลาง 
ลกัษณะเหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่แฟนบอลไทยสว่นมากคือคนท่ีอยูใ่นวิถีชีวิตแบบสมยัใหม ่ 

Garry Crawford (2004: 62) เสนอว่า สงัคมสมยัใหม่ท่ีความสมัพนัธ์ระหว่างผู้คนในชมุชนเชิง
จารีตถกูลดความส าคญัลงไปนัน้ ชมุชนแฟนกีฬาได้ท าหน้าท่ีเป็น “เผ่าใหม่” (neo-tribe) ท่ีแฟนกีฬาเข้าไป
มีสว่นร่วมและสร้างความสมัพนัธ์ตอ่กนัเพ่ือชดเชยสิ่งท่ีขาดหาย ในแง่นี ้การเกิดขึน้มาของชมุชนแฟนบอล
ไทยจึงสะท้อนภาวะโหยหาความสมัพนัธ์ระหว่างกันของผู้คนในสงัคมไทย และความสมัพันธ์ในรูปของ
ชุมชนแฟนหรือท่ีแฟนบอลไทยมกัจะนิยามความสมัพันธ์ว่าเป็น “ครอบครัว” จึงท าหน้าท่ีเป็นชุมชนใน
รูปแบบใหมท่ี่แฟนบอลไทยให้ความส าคญัมาก ดงันัน้แล้วผู้วิจยัจึงจะเสนอว่า นอกจากการมองว่าการเป็น
แฟนบอลคือการติดตามการชมการแข่งขันฟุตบอลอย่างต่อเน่ืองแล้ว ยังควรท่ีจะพิจารณาการเป็นแฟน
บอลในฐานะกิจกรรมทางสงัคมรูปแบบหนึง่ด้วย 
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บทที่ 3 
แอลกอฮอล์ในฟุตบอลไทย 

 
 แม้กีฬามกัจะถกูกล่าวถึงในแง่ของกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ ขณะท่ีแอลกอฮอล์ถกูกล่าวถึงว่าเป็น
สิ่ง ท่ีท าลายสุขภาพ แต่กีฬาและแอลกอฮอล์กลับมีความเก่ียวพันกันมาตลอด ทัง้ ท่ีอุตสาหกรรม
แอลกอฮอล์เป็นผู้สนบัสนนุรายใหญ่ให้กบักิจกรรมกีฬา (Collins and Vamplew 2002) ส่วนผู้ชมก็มีการ
บริโภคแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมาก หรือกระทั่งนักกีฬาก็มีหลายกิจกรรมท่ีมีแอลกอฮอล์มาเก่ียวข้อง 
(Dunning and Waddington 2003: 351-368) ความสมัพนัธ์ระหว่างแอลกอฮอล์กับกีฬาในมิติตา่งๆจึง
ควรถกูพิจารณาจากหลายมิต ิ 
 เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทย ในสว่นนีจ้ะกลา่วถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์กับธุรกิจฟุตบอลไทย, สถานการณ์การจ าหน่ายแอลกอฮอล์ท่ีสนาม
ฟตุบอลไทย, การบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทย, และบทบาทของแอลกอฮอล์ในวฒันธรรมแฟนบอล
ไทย 
 
อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์กับธุรกิจฟุตบอลไทย 

“คณุจะไปหา้มเขาไดย้งัไง เจ้าของเบียร์เป็นสปอนเซอร์  
เขา (สโมสร – ผูวิ้จยั) ไดเ้งินมาตัง้เท่าไหร่ ...แลว้ถา้คณุไปหา้มเขา เขาบอกไม่เล่นแลว้ ไม่มีเงิน” 

วิชิต แยม้บญุเรือง ประธานบริษทัไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั 

 
 กีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขนัในสนามเท่านัน้ แต่ในอีกด้านหนึ่งกีฬาโดยเฉพาะการแข่งขนัฟุตบอลใน
ระบบลีกนัน้มีลกัษณะเป็นธุรกิจอยู่มาก24 ในปี 2555 เฉพาะการแข่งขนัในระดบัไทยพรีเมียร์ลีก 18 สโมสร
มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,000 ล้านบาทตอ่ปี ในแง่นีแ้ล้วการแข่งขนัฟุตบอลสโมสรไทยจึงนบัได้ว่าเป็น
ระบบธุรกิจขนาดใหญ่ โดยทัว่ไปแล้วรายได้หลกัของสโมสรฟุตบอลมาจากสามทางด้วยกันคือค่าบตัรเข้า
ชมการแข่งขนั ค่าลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ และท่ีส าคญัก็คือสปอนเซอร์ ซึ่งสโมสรฟุตบอลไทยมี
รายได้จากสปอนเซอร์คดิเป็นอตัราสว่นมากท่ีสดุ 
 ในยโุรปท่ีเป็นต้นก าเนิดของกีฬาสมยัใหม ่อยา่งน้อยท่ีสดุตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 โรงเหล้า (tavern) ซึ่ง
เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค์ของผู้คนมีกิจกรรมท่ีส าคญัอันหนึ่งคือกีฬา โดยผู้ จัดการแข่งขันกีฬานัน้ก็คือ
เจ้าของโรงเหล้า ด้วยความสัมพนัธ์ในลักษณะนีท้ าให้วัฒนธรรมการชมกีฬาเก่ียวพันอยู่กับการบริโภค

                                                           
24 ปัจจยัหนึ่งในการเติบโตขึน้มาของฟุตบอลไทยมาจากบทบาทของสมาพนัธ์ฟุตบอลเอเชีย ( Asian Football Confederation หรือ 

AFC) ท่ีตัง้มาตรฐานการด าเนินงานฟุตบอลอาชีพจ านวน 10-11 ข้อให้แต่ละประเทศปฏิบติัตาม ซึ่งโดยรวมแล้วมาตรฐานนัน้เน้นไปท่ี
การปรับการด าเนินงานให้มีลกัษณะเป็นธุรกิจอย่างเตม็ตวั (commercialization), ดปูระเดน็นีเ้พิ่มเติมได้ท่ี อาจินต์ (2555: 38-43)   
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แอลกอฮอล์มาโดยตลอด จนกระทัง่ปัจจุบนัก็ยังพบได้ว่าการแข่งขันกีฬาต่างๆนัน้มักจะมีอุตสาหกรรม
แอลกอฮอล์เป็นผู้สนบัสนนุรายใหญ่เสมอ (Collins and Vamplew 2002) 
 

 
ภาพ 3.1 ภาพเสือ้แขง่สโมสรท่ีได้รับการสนบัสนนุจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) จากบทูของ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ในงาน Thailand International Sport Expo 2013 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 24 – 27 

ตลุาคม 2556 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี25 
 

 ในสโมสรฟุตบอลไทยเองก็เช่นกนั ณัฐกร วิทิตานนท์ (2555) ส ารวจจ านวนสโมสรฟุตบอลไทยท่ี
ได้รับการสนบัสนุนจากอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ในฤดกูาลแข่งขนั 2555 ผลการส ารวจพบว่ามี 33 จาก
ทัง้หมด 117 สโมสร หรือคิดเป็น 28.2% ท่ีมีผู้สนบัสนุนหลกัเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือมีตราสินค้าท่ี
เช่ือมโยงถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ติดอยู่ท่ีกลางอกเสือ้ โดยแบ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี 
จ ากัด 70% และบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ 30% ยังไม่นับรวมท่ีเป็นสปอนเซอร์รายย่อยท่ีรวมแล้วอาจมี
มากกว่าคร่ึงของสโมสรทัง้หมด26 ซึ่งบทบาทการเป็นสปอนเซอร์ให้กับสโมสรฟุตบอลจ านวนมากของ
อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์นีส้ะท้อนถึงความเก่ียวพันกันระหว่างอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์กับธุรกิจกีฬา
โดยเฉพาะฟตุบอลไทยได้เป็นอยา่งดี  
 แม้ผลโดยตรงของการเป็นสปอนเซอร์คือการได้โฆษณาผ่านการติดตราสินค้าท่ีเสือ้แข่งหรือป้าย
โฆษณาข้างสนาม แต่ในอีกส่วนหนึ่งนัน้ยังอาจส่งผลต่อการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสนาม 

                                                           
25 ภาพจาก Chonburi Football Club (2556) เฟซบุ๊กเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรชลบรีุ เอฟซี 
26 นอกจากนีส้โมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ก็เป็นธุรกิจในเครือเดียวกนักบับริษัทบญุรอดบริวเวอร่ีฯ ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ และมีสนามท่ีช่ือ

วา่ “ลีโอ สเตเดียม” 
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อย่างเช่น หลายๆสนามท่ีบริเวณรอบสนามจะจ าหน่ายเฉพาะเบียร์ท่ีเป็นสปอนเซอร์ให้เท่านัน้ หรือสนาม
ของสโมสร เอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ซึ่งมีเบียร์ “ลีโอ” เป็นผู้สปอนเซอร์รายหนึ่งนัน้จะมีซุ้มจ าหน่ายเบียร์
สด (draught beer) ลีโออยู่รอบๆสนาม โดยจะอนญุาตให้น าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ได้
เฉพาะท่ีใส่อยู่ในแก้วท่ีได้จากซุ้มเบียร์สดของลีโอเท่านัน้27 รวมไปถึงอย่างสนามของสโมสรบางกอกกล๊า
สท่ีมีการจ าหนา่ยเบียร์ในเครือของบริษัทอยูใ่นอฒัจนัทร์ 

นอกจากนีร้ะบบการสนบัสนนุก็มีผลเชน่กนั เน่ืองจากระบบการสนบัสนนุจากสปอนเซอร์ตอ่สโมสร
ฟุตบอลไทยนัน้ไม่ได้มีแค่การสนับสนุนเป็นตวัเงินเท่านัน้ แต่ยงัมีการสนบัสนุนในอีกรูปแบบหนึ่งคือการ
สนบัสนนุเป็นตวัสินค้าด้วย ในการเก็บข้อมลูภาคสนามครัง้หนึ่ง ผู้วิจยัรอชมการแข่งขนัอยู่ ท่ีท่ีพกัของแฟน
บอลคนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้สนามแข่งขัน แฟนบอลคนนีมี้ความใกล้ชิดกับสโมสรค่อนข้างมากและมักจะ
ชว่ยเหลือกิจกรรมตา่งๆของสโมสรอยูเ่สมอจงึเข้าใจระบบการท างานของสโมสรอยู่มาก ผู้วิจยัพบเบียร์และ
เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆจ านวนมากวางเรียงกันอยู่บนพืน้ จากการสอบถามได้ความว่าเป็นสินค้าท่ีสโมสรได้รับมา
จากบริษัทแอลกอฮอล์เจ้าของเบียร์นี ้โดยบริษัทดงักล่าวสนบัสนุนสโมสรด้วยสินค้า (แลกกับการติดตรา
สินค้าท่ีเสือ้แขง่) ซึง่เป็นหน้าท่ีของสโมสรท่ีจะต้องไปเบิกสินค้ามาจากโกดงัของบริษัทและน าไปเปล่ียนเป็น
ตวัเงินด้วยตนเอง ในการแขง่ขนัแตล่ะครัง้สโมสรฟตุบอลแหง่นีจ้งึต้องไปเบกิเบียร์และเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆมาจาก
โกดงัของบริษัทและน าไปจ าหน่ายให้กบัผู้ ค้ารายย่อยท่ีสนามอีกตอ่หนึ่ง (ซึ่งสโมสรได้ขอความร่วมมือจาก
ผู้ ค้ารายยอ่ยไว้วา่ให้ซือ้เบียร์จากสโมสร) 

วิชิต แย้มบญุเรือง ประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากัด ผู้ รับผิดชอบการแข่งขนัระดบัไทยพรีเมียร์
ลีกและดวิิชัน่ 1 ระบถุึงความเก่ียวพนัระหว่างอตุสาหกรรมแอลกอฮอล์กบัสโมสรฟุตบอลไทยไว้ว่า “คณุจะ
ไปห้ามเขาได้ยงัไง เจ้าของเบียร์เป็นสปอนเซอร์ เขา (สโมสร – ผู้วิจยั) ได้เงินมาตัง้เท่าไหร่ ...แล้วถ้าคณุไป
ห้ามเขา เขาบอกไมเ่ลน่แล้ว ไมมี่เงิน” 
 ทัง้หมดท่ีกล่าวมานัน้แสดงให้เห็นถึงความเก่ียวพนักันระหว่างอตุสาหกรรมแอลกอฮอล์กับธุรกิจ
ฟุตบอลสโมสรไทย ทัง้ในแง่ท่ีอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ซึ่งเป็นส่วน
ส าคญัส าหรับการด าเนินงานของสโมสรฟุตบอลในระบบธุรกิจ รวมถึงในอีกแง่หนึ่งท่ีการเป็นสปอนเซอร์
ไมไ่ด้สง่ผลแคก่ารตดิตราสินค้าท่ีเสือ้แขง่ของสโมสรหรือวา่ป้ายโฆษณาข้างสนามเท่านัน้ แต่ในบางกรณียงั
ส่งผลต่อลกัษณะการจ าหน่ายและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ชมท่ีสนามฟุตบอลไปพร้อมๆกันได้
ด้วย 
  
 
                                                           
27 อย่างไรก็ดี ดเูหมือนวา่มาตรการดงักลา่วก็ยงัไมอ่าจควบคมุการซือ้ของแฟนบอลได้ทัง้หมด ผู้วิจยัพบว่ามีแฟนบอลบางส่วนท่ีซือ้เบียร์

จากซุ้มเบียร์สดดังกล่าวเพียงครัง้แรก แล้วใช้แก้วใบเดิมไปเติมเบียร์จากกระป๋องหรือขวด (ท่ีมีราคาต ่ากว่าเบียร์ สดซึ่งขายในราคา
ประมาณ 70-80 บาท) รวมทัง้ร้านค้าแผงลอยที่เก็บแก้วใบเก่าไปล้างแล้วน ามาวางขาย 
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การจ าหน่ายแอลกอฮอล์ที่สนามฟุตบอลไทย 
 การแขง่ขนักีฬาไมเ่พียงแตส่ร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กบัสโมสร สปอนเซอร์ หรือนกักีฬาเท่านัน้ 
แต่ยังช่วยกระตุ้นการค้าในพืน้ท่ีใกล้เคียงด้วย ท่ีสหราชอาณาจักรในวันท่ีมีการแข่งขันฟุตบอล ร้านค้า
ใกล้เคียงสนามฟุตบอลมีรายได้มากขึน้ 500% (Bale 2003:110) ส าหรับการแข่งขนัฟุตบอลไทยเองก็
เชน่กนั ในวนัท่ีมีการแขง่ขนัจะมีร้านขายสินค้าจ านวนมากเรียงรายอยู่ตามพืน้ท่ีว่างรอบสนาม ท าให้สนาม
ฟตุบอลมีลกัษณะเป็นเสมือนตลาดนดัแหง่หนึง่ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยเฉพาะ
แอลกอฮอล์ 
 ร้านค้าท่ีสนามฟุตบอลโดยมากจะเป็นร้านค้าแผงลอย มีบางส่วนเท่านัน้ท่ีจะมีร้านค้าถาวรตัง้อยู่
ใกล้สนาม ลักษณะของร้านค้าแผงลอยท่ีสนามฟุตบอลจะเป็นการตัง้ร้านแบบง่ายๆ ทัง้ท่ีเป็นรถเข็น 
มอเตอร์ไซด์พว่งข้าง หรือใช้โต๊ะไมก่ี่ตวัตัง้ร้านขายสินค้า โดยมีอปุกรณ์ส าหรับประกอบอาหารเช่นเตาขนาด
เล็ก (ส่วนใหญ่เป็นของทอดหรือปิง้ย่าง) หรือถงัใส่น า้แข็งส าหรับร้านขายเคร่ืองด่ืม ผู้ ค้ามีทัง้ท่ีเปิดร้านค้า
ตามตลาดนดัเป็นอาชีพหลกัหรือมีอาชีพหลกัอ่ืนแล้วมาขายเฉพาะในวนัท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอล โดยปกติ
แล้วผู้ ค้าเหลา่นีม้กัจะอยูป่ระจ าท่ีสนามใดสนามหนึง่เทา่นัน้28  
 

 
ภาพ 3.2 ร้านค้าแผงลอยท่ีสนามฟตุบอลไทย 

 

                                                           
28 แตก่็ยงัมีผู้ ค้าอีกกลุม่หนึ่งซึง่มีจ านวนไมม่ากนกั ผู้วิจยัเรียกผู้ ค้ากลุ่มนีว้่าเป็น “แม่ค้าขาประจ า” ตลอดการเก็บข้อมลูภาคสนามผู้วิจยั

พบแม่ค้ากลุ่มนีท่ี้หลายสนามหลายครัง้จนคุ้นหน้ากัน จากการสอบถามพบว่าพวกเขาจะติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการแข่งขนักีฬาหรือ
กิจกรรมท่ีมีผู้ เข้าร่วมจ านวนมากเช่นคอนเสิร์ตและจะเดินทางไปขายสินค้า โดยสว่นใหญ่จะอยู่บริเวณกรุงเทพฯและจงัหวดัใกล้เคียง 



36 
 

 ร้านจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีสนามฟตุบอลไทยโดยมากเป็นการตัง้แผงลอยของผู้ ค้าท้องถ่ิน
รายยอ่ย โดยปริมาณของร้านค้าจะมากน้อยไปตามจ านวนแฟนบอลโดยเฉล่ียของสนามแตล่ะแห่ง สนามท่ี
มีฐานผู้ ชมเฉล่ียอยู่ในหลักหม่ืนอย่างสนาม เอสซีจี สเตเดียมของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ดจะมี
ร้านค้าทัง้หมดประมาณ 30-40 ร้าน ส่วนสโมสรท่ีมีฐานแฟนบอลอยู่ในหลกัร้อยอย่างเช่นสนามกีฬากลาง
จงัหวดันนทบรีุของสโมสรนนทบรีุ เอฟซีจะมีร้านค้าเพียง 3-4 ร้านเท่านัน้ ซึ่งจากลกัษณะดงักล่าวจะเห็นได้
วา่ปริมาณร้านค้าและการจ าหนา่ยแอลกอฮอล์ท่ีสนามฟตุบอลแปรผนัตามจ านวนเฉล่ียของฐานแฟนบอลท่ี
สนาม  

สนามฟุตบอลไทยส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รอบๆสนาม กระทัง่สนามหลาย
แห่งท่ีอยู่ในสถานศึกษาแตถ้่ามีฐานแฟนบอลจ านวนมากก็มกัจะมีการจ าหน่ายแอลกอฮอล์ สนามท่ีไม่มี
การจ าหน่ายแอลกอฮอล์มักจะเป็นสนามท่ีอยู่ในสถานศึกษาและมีฐานแฟนบอลน้อยเท่านัน้ เช่นสนาม
อินทรีย์จนัทรสถิตย์ของสโมสรเกษตรศาสตร์ เอฟซี ซึง่อยูใ่นมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือสนาม
ของสโมสรกรุงธนบุรี เอฟซี ซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายาท่ีไม่พบว่ามีการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ อยา่งไรก็ดีแม้วา่ทัง้สองสนามจะไมมี่การจ าหนา่ยแอลกอฮอล์ แตจ่ากการเก็บข้อมลูภาคสนาม
แล้ว ผู้ วิจัยพบว่าทัง้สองสนามท่ียกตัวอย่างมานัน้ก็ยังมีแฟนบอลบางกลุ่มท่ี  “ลักลอบ” น าเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์จากภายนอกเข้ามาด่ืมกินบริเวณสนาม  
 

ยี่ห้อเบียร์ 
ก่อนกันยายน 2556 หลังกันยายน 2556 
กระป๋อง ขวด กระป๋อง ขวด 

ลีโอ 35/3 กระป๋อง100 50-55 40 60-65 
ช้าง 30 45-50 35 55-60 

ตาราง 3.1 ราคาขายเบียร์โดยเฉล่ียท่ีสนามฟตุบอลไทย 
 
 หากเทียบกนัแล้วร้านค้าท่ีมีจ านวนมากท่ีสดุคือร้านค้าประเภทเคร่ืองด่ืม โดยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ท่ีมีขายท่ีสนามฟุตบอลไทยเกือบทัง้หมดคือเบียร์ มีน้อยครัง้มากท่ีจะเห็นมีการขายเหล้าหรือโซดา เกือบ
ทัง้หมดของเบียร์ซึ่งขายท่ีสนามฟุตบอลเป็นเบียร์ย่ีห้อ “ลีโอ” และ “ช้าง” โดยท่ีขายได้มากคือแบบกระป๋อง 
ราคาขายในช่วงก่อนหน้านีอ้ยู่ในช่วงประมาณลีโอกระป๋องละ 35 บาท และขายเป็น “ชุด” ในราคา 3 
กระป๋อง 100 บาท (ซึง่แฟนบอลจะนิยมซือ้ในลกัษณะนีม้ากท่ีสดุ) ส่วนเบียร์ช้างตกราคาประมาณกระป๋อง
ละ 30 บาท แตห่ลงัจากท่ีมีการปรับขึน้ภาษีสรุาในช่วงเดือนกนัยายน 2556 (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 2556) 
ท าให้ราคาเบียร์ท่ีสนามฟุตบอลสงูขึน้ตามไปด้วยหลงัจากท่ีคงราคาเดิมมา 3-4 ปี โดยเบียร์ลีโอตกท่ีราคา
กระป๋องละประมาณ 40 บาทและเบียร์ช้างกระป๋องละประมาณ 35 บาท ส่วนเบียร์บรรจุขวดจากเดิมท่ี
ไม่ได้รับความนิยมนักก็เร่ิมมีการซือ้ขายกันมากขึน้ (แฟนบอลหลายคนบอกว่าซือ้แบบขวดจะคุ้มราคา



37 
 

มากกว่า เน่ืองจากปัจจบุนัเบียร์ราคาสงูขึน้จึงต้องพยายามควบคมุคา่ใช้จ่าย แม้พวกเขาจะมองกนัว่าการ
ซือ้แบบกระป๋องนัน้สะดวกกว่า) โดยปัจจบุนัเบียร์ลีโอขายกนัท่ีขวดละประมาณ 60-65 บาท ส่วนเบียร์ช้าง
ประมาณขวดละ 55-60 บาท 
 ส่วนของการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ขึน้ไปบนอัฒจันทร์นัน้ขึน้อยู่กับ
มาตรการของแต่ละสโมสร แต่ส่วนมากแล้วอนุญาตให้น าขึน้ไปได้ อย่างไรก็ดีแต่ละสนามก็มีเง่ือนไขท่ี
แตกต่างกันไปอยู่ เช่นบางสนามให้น าขึน้อัฒจันทร์ได้เฉพาะท่ีใส่ถุงพลาสติกหรือบางสนามให้ใส่แก้ว
พลาสติกเข้าได้ โดยรวมแล้วสนามของสโมสรระดบัไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชัน่ 1 จะเข้มงวดกว่าคือห้ามน า
ขวดหรือกระป๋องขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ สว่นระดบัดวิิชัน่ 2 สว่นใหญ่จะอนญุาตให้น าขวดหรือกระป๋องขึน้ไปได้ 
มีเฉพาะสนามของบางสโมสรเท่านัน้ท่ีไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ขึน้ไปบนอฒัจนัทร์เลยอย่าง
เข้มงวดเช่นสนาม “นิวไอโมบาย สเตเดียม” ของสโมสรบรีุรัมย์ ยไูนเต็ด หรือสนาม “ชลบรีุ สเตเดียม” ของ
สโมสรชลบุรี เอฟซี ซึ่งหากกล่าวโดยรวมแล้วสนามฟุตบอลไทยส่วนใหญ่อนุญาตให้มีการน าเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ได้ 
 หากพิจารณาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว การจ าหน่ายและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
สนามฟุตบอลไทยเกือบทัง้หมดเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เน่ืองจากสโมสรฟุตบอลส่วนมากใช้สนาม
กีฬาประจ าจังหวัดหรือสนามของสถานศึกษาเป็นสนามแข่งขนั ซึ่งในพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้ห้ามไม่ให้มีการจ าหน่าย/บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีราชการและ
สถานศึกษา29 อย่างไรก็ดีการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวดจูะไม่ประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบตัิจริง 

                                                           
29 พระราชบญัญติัควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ระบกุารควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในส่วนของการจ าหน่ายไว้ท่ีมาตรา 27 

และการบริโภคไว้ท่ีมาตรา 31 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
“มาตรา 27 ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณดงัตอ่ไปนี ้
(1) วดัหรือสถานท่ีส าหรับปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสขุของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายวา่ด้วยยา 
(3) สถานท่ีราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีจดัไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร 
(4) หอพกัตามกฎหมายวา่ด้วยหอพกั 
(5) สถานศกึษาตามกฎหมายวา่ด้วยการศกึษาแห่งชาติ 
(6) สถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิงตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุน า้มนัเชือ้เพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง 
(7) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจดัไว้เพื่อการพกัผอ่นของประชาชนโดยทัว่ไป 
(8) สถานท่ีอื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณดงัตอ่ไปนี ้
(1) วดัหรือสถานท่ีส าหรับปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแตเ่ป็นสว่นหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสขุของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้น
บริเวณท่ีจดัไว้เป็นท่ีพกัสว่นบคุคล 
(3) สถานท่ีราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีจดัไว้เป็นท่ีพกัสว่นบคุคล หรือสโมสร หรือการจดัเลีย้งตามประเพณี 
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เคยมีกรณีการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวในสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามกีฬาประจ าจงัหวดั แฟน
บอลของสโมสรนัน้ระบกุบัผู้วิจยัวา่เคยมีการตรวจและจบั-ปรับจากเจ้าหน้าท่ีเกิดขึน้หลายครัง้ แตเ่ม่ือผู้วิจยั
ไปเก็บข้อมูลภาคสนามก็พบว่ามีการ “ลักลอบ” จ าหน่ายเบียร์ท่ีสนามแห่งนัน้และก็มีแฟนบอลท่ีด่ืมทัง้
บริเวณสนามและบนอฒัจนัทร์อยูเ่ป็นจ านวนมาก 
 กล่าวโดยสรุปเก่ียวกับสถานการณ์จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสนามฟุตบอลไทยแล้ว ผู้ วิจยั
พบวา่เกือบทกุสนามฟตุบอลไทยมีการบริโภคแอลกอฮอล์ โดยสนามสว่นมากมีการจ าหน่ายแอลกอฮอล์อยู่
รอบๆสนาม สว่นสนามท่ีไมมี่การจ าหนา่ยนัน้แฟนบอลก็มกัจะน ามาจากภายนอก กระทัง่สนามท่ีเจ้าหน้าท่ี
พยายามตรวจและจับ-ปรับก็ยังมีการลักลอบจ าหน่ายและบริโภคเช่นกัน และตลอดการเก็บข้อมูล
ภาคสนามผู้วิจยัพบว่าทกุการแข่งขนัฟุตบอลสโมสรไทยล้วนแต่มีแฟนบอลท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อยูเ่สมอ30 
 
การบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทย 
 จากท่ีอตุสาหกรรมแอลกอฮอล์เป็นผู้สนบัสนนุรายใหญ่ให้กบัสโมสรฟุตบอลไทยจ านวนมาก และ
การจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีพบได้ในเกือบทุกสนามฟุตบอลไทย ท าให้การเข้าถึงแอลกอฮอล์ของ
แฟนบอลไทยนัน้เป็นไปได้ง่ายด้วยราคาท่ีไมส่งูมากนกั ประกอบกบัลกัษณะของวฒันธรรมแฟนกีฬาโดยตวั
มนัเองท่ีมกัจะมีการบริโภคแอลกอฮอล์อยู่เสมอ ลกัษณะการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทยจึงเป็น
ประเดน็ซึง่สว่นนีจ้ะกลา่วถึง โดยจะพิจารณาถึงประเภทของเคร่ืองด่ืม, สถานท่ีและเวลาท่ีด่ืม, ปริมาณการ
ด่ืม, และวิธีการด่ืม  
 
 

                                                                                                                                                                                     
(4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นท่ีพักส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลีย้งตาม
ประเพณี หรือสถานศกึษาท่ีสอนการผสมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และได้รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยการศกึษาแห่งชาติ 
(5) สถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิงตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุน า้มนัเชือ้เพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง 
(6) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจดัไว้เพื่อการพกัผอ่นของประชาชนโดยทัว่ไป 
(7) สถานท่ีอื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ” 
และระบบุทก าหนดโทษไว้ท่ีมาตรา 39 และ 42 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
“มาตรา 39 ผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา 27 หรือมาตรา 28 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
มาตรา 42 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ” 
30 เว้นแตส่นามฟตุบอลใน 3 จงัหวดัคือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึง่ไมม่ีการจ าหน่ายท่ีสนาม และมีการบริโภคน้อยมากหรือไม่มีเลย 

(สว่นใหญ่ผู้ ด่ืมคือแฟนบอลทีมเยือนท่ีมีจ านวนไมม่ากนกั โดยผู้บริหารและแฟนบอลของสโมสรหนึ่งระบกุบัผู้วิจยัว่าในบางกรณีจะมีการ
ขอความร่วมจากแฟนบอลทีมเยือนให้งดด่ืมหรือหลบไปด่ืมในท่ีลบัตา) เน่ืองจากปัจจัยทางศาสนาท่ีแฟนบอลส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
อิสลามเป็นหลกั 
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 เบียร์: เคร่ืองดื่มสามญัประจ าสนาม 
 เคร่ืองด่ืมท่ีได้รับความนิยมจากแฟนบอลไทยคือเบียร์ ท่ีสนามฟุตบอลไทยแฟนบอลเกือบทัง้หมด
เลือกท่ีจะด่ืมเบียร์ และร้านค้าท่ีสนามก็มกัจะมีเฉพาะเบียร์จ าหน่าย แฟนบอลหลายคนอธิบายว่าในเวลา
อ่ืนๆพวกเขาด่ืมได้ทัง้เหล้าหรือเบียร์แต่เม่ือมาท่ีสนามฟุตบอลพวกเขาจะด่ืมเฉพาะเบียร์เท่านัน้ เหตผุลท่ี
พวกเขาด่ืมเบียร์เป็นไปเพราะความสะดวก เน่ืองจากพวกเขาสามารถซือ้เบียร์ครัง้ละจ านวนไม่มากได้ ตา่ง
จากเหล้าท่ีต้องซือ้เป็นขวดและต้องมีส่วนผสมอีกหลายอย่างจึงท าให้ยากต่อการหาพืน้ท่ีวางและการเก็บ
รักษาเม่ือต้องขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ซึ่งมกัจะห้ามน าขวดขึน้ไป นอกจากนีแ้ฟนบอลบางส่วนยงัอธิบายว่าการ
ด่ืมเหล้าจะท าให้เมาเร็วเกินไป ซึง่ถ้าเมามากจะท าให้พวกเขาชมการแข่งขนัไม่รู้เร่ือง ดงันัน้แล้วจึงกล่าวได้
วา่เคร่ืองดื่มสามญัประจ าสนามฟตุบอลไทยคือเบียร์31 
 สว่นใหญ่แล้วท่ีสนามฟุตบอลไทยจะมีจ าหน่ายเฉพาะเบียร์ย่ีห้อลีโอและช้างเท่านัน้ แทบจะไม่พบ
การจ าหน่ายเบียร์ย่ีห้ออ่ืนเลย เบียร์ท่ีแฟนบอลไทยด่ืมกนัมากท่ีสดุคือเบียร์ย่ีห้อ “ลีโอ” แฟนบอลหลายคน
บอกกับผู้ วิจยัว่าถ้าเป็นไปได้พวกเขาก็อยากด่ืมเบียร์ลีโอมากกว่า มีทัง้ท่ีให้เหตผุลว่าชอบรสชาติของลีโอ
มากกวา่และมองวา่ด่ืมเบียร์ลีโอแล้วเมาช้ากวา่  สว่นเบียร์ช้างจะมีเฉพาะบางสนามเท่านัน้ท่ีมีแฟนบอลด่ืม
มากกวา่ ซึง่โดยมากจะเป็นสนามของสโมสรท่ีมีบริษัทผู้ผลิตเบียร์ช้างเป็นสปอนเซอร์แล้วมีจ าหน่ายเฉพาะ
เบียร์ช้างและหาซือ้เบียร์ลีโอไม่ได้เลย แตถ้่าหาซือ้ได้พวกเขาก็มกัจะเลือกด่ืมเบียร์ลีโอ อย่างเช่นกรณีของ
สโมสรชลบุรีฯซึ่งมีเคร่ืองด่ืมช้างเป็นผู้สนบัสนุนหลกั ท าให้ท่ีบริเวณเนือ้ท่ีของสนามชลบุรี  สเตเดียมนัน้มี
จ าหน่ายเฉพาะเบียร์ช้างเท่านัน้ แต่นอกรัว้สนามของชลบุรีฯจะมีร้านค้าแผงลอยจ านวนมากซึ่งเกือบ
ทัง้หมดขายเบียร์ลีโอ ท าให้แฟนบอลส่วนมากเลือกท่ีจะซือ้เบียร์ลีโอท่ีร้านแผงลอยนอกรัว้สนามนีม้ากกว่า 
“นิค”32 แฟนชลบรีุฯคนหนึ่งเล่าให้ผู้วิจยัฟังว่า ครัง้หนึ่งทางสโมสรเคยประกาศขอร้องให้แฟนบอลเลือกด่ืม
เบียร์ช้างเพ่ือเป็นการช่วยสนับสนุนสินค้าของสปอนเซอร์ ซึ่งในช่วงแรกแฟนบอลก็ดูจะยอมท าตามค า
ขอร้องนัน้ แตผ่า่นไปได้เพียง 1-2 นดัแฟนบอลสว่นใหญ่ก็กลบัไปด่ืมเบียร์ลีโอท่ีนอกรัว้สนามเชน่เดมิ 
   
 เชียร์ในสนาม ด่ืมรอบสนาม 
 สนามฟุตบอลไทยโดยส่วนมากเป็นสนามกีฬาประจ าจงัหวัดซึ่งประกอบไปด้วยสนามส าหรับกีฬา
หลายชนิดและมีพืน้ท่ีกว้าง ท าให้มีพืน้ท่ีว่างรอบๆสนามฟุตบอลอยู่มาก ซึ่งแฟนบอลมกัจะใช้พืน้ท่ีดงักล่าว
ในการรวมตวัพบปะสงัสรรค์ แฟนบอลแตล่ะกลุ่มมกัจะมีท่ีนัง่ประจ าเป็นของตนเอง บางสนามท่ีมีโต๊ะหรือ
ม้านัง่ก็จะถกูแตล่ะกลุม่จบัจองเอาไว้เป็นท่ีประจ า  

                                                           
31 ซึง่ก็เป็นไปในทางเดียวกนักบัผู้ชมกีฬาในประเทศอื่นๆ ท่ีสว่นใหญ่เลือกดื่มเบียร์เช่นกนั 
32 ช่ือของแฟนบอลทัง้หมดในรายงานวิจยันีเ้ป็นช่ือสมมติ เพื่อรักษาความเป็นสว่นตวัของผู้ให้ข้อมลู 



40 
 

“มาด” และเพ่ือนในกลุ่มซึ่งเป็นแฟนท่าเรือฯจะมีท่ีนัง่ประจ าอยู่ท่ี โต๊ะหินอ่อนตวัหนึ่งข้างๆสนาม
ฟตุบอล เป็นท่ีรู้กนัในกลุม่มาดและเพ่ือนๆวา่เม่ือมาท่ีสนามแล้วจะไปพบกนัท่ีโต๊ะหินอ่อนตวันี ้ 

 

 
ภาพ 3.3 บรรยากาศดื่มกินบริเวณสนามของแฟนบอลไทย 

 
 ระยะเวลาท่ีแฟนบอลไทยใช้ในวนัท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอลนัน้ไม่ได้เพียงแค่ประมาณ 2 ชัว่โมงท่ีมี
การแข่งขันเท่านัน้ แต่มาดกับเพ่ือนจะมารวมตวักันท่ีโต๊ะนีก้่อนการแข่งขันประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือ
มากกว่านัน้ มาดซึ่งมีท่ีพกัใกล้สนามมกัจะมาถึงเป็นคนแรกและเพ่ือนๆตามมาสมทบ ในช่วงหลงัจบการ
แข่งขนัพวกเขาจะมารวมตวักันท่ีโต๊ะหินอ่อนนีแ้ละด่ืมกินกนัอีกพกัหนึ่ง ก่อนท่ีจะไปด่ืมกนัตอ่ท่ีร้านอาหาร
ไม่ไกลจากสนามกันจนดึกจึงแยกย้ายกันกลบั รวมแล้วพวกเขาอาจใช้เวลาร่วมกันมากกว่า 6 ชัว่โมงใน
วนัท่ีมีการแขง่ขนั 
 แม้ว่าแฟนบอลจะด่ืมเบียร์กันท่ีสนามแข่งขัน แต่แฟนบอลจ านวนมากจะด่ืมเฉพาะช่วงก่อน, 
ระหวา่งพกัคร่ึง, และหลงัจบการแขง่ขนัเทา่นัน้ โดยเม่ือขึน้ไปบนอฒัจนัทร์พวกเขามกัจะไม่ด่ืมเบียร์กนัมาก
นกั เน่ืองจากในสนามนัน้พวกเขามกัจะร้องเพลงเชียร์ท าให้ไมส่ะดวกท่ีจะด่ืม  

พืน้ท่ีในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กันระหว่างแฟนบอลส่วนใหญ่อยู่ท่ีรอบๆสนามในช่วงก่อนและหลัง
การแขง่ขนัเป็นหลกั เน่ืองจากบนอฒัจนัทร์นัน้จะมีเสียงดงั แฟนบอลมกัจะร้องเพลงเชียร์และมุ่งสมาธิไปท่ี
การแข่งขนัในสนามเสียมากกว่า ในแง่นีจ้ึงกล่าวได้ว่า ตลอดการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัของแฟนบอลนัน้พวก
เขามกัจะมีแก้วเบียร์อยูใ่นมือเสมอ 
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 ด่ืมหนกั 
 แฟนบอลไทยใช้เวลาอยูท่ี่สนามฟตุบอลคอ่นข้างนาน ตัง้แตม่าถึงสนามเพ่ือสงัสรรค์ด่ืมกินก่อนเร่ิม
การแขง่ขนัไปจนออกจากสนามหลงัจบการแขง่ขนัคิดเป็นเวลาหลายชัว่โมง ปริมาณเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
แฟนบอลดื่มจงึมากตามไปด้วย 
 ท่ีสนามฟุตบอลไทยนัน้ประมาณ 50% ของแฟนบอลทัง้หมดมกัจะบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
สนาม โดยแต่ละคนมีปริมาณการบริโภคท่ีต่างๆกันไป บางคนด่ืมมาก บางคนด่ืมน้อย โดยทั่วไปแล้ว
ลกัษณะของการด่ืมร่วมกันของแฟนบอลท าให้แต่ละคนอาจไม่สามารถระบุจ านวนท่ีชัดเจนได้ จากการ
สอบถามแฟนบอลหลายคน บางคนระบวุ่า “เมากลบับ้านแทบทุกครัง้” บางคนระบวุ่า “นิดหน่อย แคพ่อดู
บอลสนุก” แต่โดยรวมแล้วในช่วงหลงัจบการแข่งขนัผู้ วิจยัมกัจะพบว่ามีแฟนบอลหลายคนท่ีอยู่ในอาการ
มนึเมา 
 เพ่ือท่ีจะประมาณการปริมาณการด่ืมของแฟนบอล ผู้ วิจยัได้ขอความร่วมมือจาก “ปัน” เจ้าของ
ร้านค้าแผงลอยท่ีสนามฟตุบอลของสโมสรแหง่หนึง่เพ่ือส ารวจยอดจ าหน่ายเบียร์ท่ีสนาม สนามแห่งนีอ้ยู่ใน
สถานศกึษา ท าให้มีร้านค้าไม่มากนกัท่ีจ าหน่ายแอลกอฮอล์ อฒัจนัทร์ฝ่ังท่ีปันตัง้ร้านอยู่นัน้มีร้านค้าสอง
ร้านคือปันกับเพ่ือนของเขา ซึ่งทัง้คู่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากผู้บริหารสโมสรให้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ได้ อัฒจันทร์ฝ่ังนีมี้จุแฟนบอลได้ประมาณ 1,200 คนและในวันท่ีเก็บข้อมูลนัน้มีแฟนบอล
จ านวนมากท่ีน่าจะเต็มความจุ หลงัจบการแข่งขนัผู้ วิจยัช่วยปันเก็บอปุกรณ์และนบัยอดจ าหน่าย ร้านของ
ปันขายเบียร์ไปได้ประมาณ 40 ถาด สว่นอีกร้านหนึง่ขายไปประมาณ 20 ถาด รวมทัง้หมดคิดเป็นประมาณ 
1,440 กระป๋อง33 โดยเบียร์ท่ีทัง้สองร้านน ามาจ าหน่ายทัง้หมดเป็นเบียร์ย่ีห้อลีโอแบบกระป๋อง และปันยงั
บอกอีกว่าแฟนบอลท่ีสนามแห่งนีม้กัจะซือ้เบียร์ติดมือมาจากภายนอกด้วยคนละประมาณ 1-2 กระป๋อง
เน่ืองจากท่ีสนามมีร้านค้าน้อยและราคาสูงกว่าซือ้จากภายนอกอยู่นิดหน่อย เม่ือค านวณจ านวนเบียร์
ทัง้หมดเทียบกบัจ านวนแฟนบอลท่ีด่ืมเบียร์แล้ว พบว่าแฟนบอลท่ีด่ืมเบียร์ท่ีสนามแห่งนีด่ื้มเบียร์กนัคนละ
ประมาณ 3-4 กระป๋อง34 
 หากพิจารณาปริมาณการด่ืมดงักลา่วตามมาตรฐานการพิจารณาการ “ด่ืมหนกั” (binge drinking) 
ท่ีหมายถึง “การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ปริมาณมากในครัง้ท่ีด่ืม ซึ่งเป็นความเส่ียงตอ่การเกิดปัญหาจาก

                                                           
33 1 ถาดมีทัง้หมด 24 กระป๋อง 
34 โดยค านวณจากจ านวนผู้ ด่ืมเบียร์ซึ่งมีประมาณ 50% ของแฟนบอลทัง้หมด คิดเป็น 600 คน โดยยอดจ าหน่ายเบียร์ทัง้หมดอยู่ท่ี 

1,440 กระป๋อง เท่ากบัวา่โดยเฉลี่ยแล้วซ้อเบียร์ท่ีสนามกนัคนละประมาณ 2.4 กระป๋อง รวมกบัท่ีแฟนบอลมกัจะน ามาจากภายนอกอีก
คนละประมาณ 1-2 กระป๋องแล้ว น่าจะประมาณการได้ว่าแฟนบอลท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสนามโดยเฉลี่ยแล้วด่ืมคนละประมาณ 3-4 
กระป๋อง  
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แอลกอฮอล์ได้โดยฉับพลนั เช่น อุบตัิเหตุ” (สุรศกัดิ์ และคณะ 2556:8) แล้ว การบริโภคแอลกอฮอล์ของ
แฟนบอลไทยท่ีด่ืมโดยเฉล่ียแล้วอาจจดัได้วา่อยูใ่นกลุม่ผู้ ด่ืมหนกั35  

 
 แก้ว ถงุ ขวดน า้ตดัปาก ไปจนถึงกระตกิ 
 ภาชนะท่ีแฟนบอลใช้ด่ืมเบียร์ท่ีสนามนัน้ส่วนมากจะเป็นแบบใช้แล้วทิง้เช่นแก้วพลาสติกขนาด
ใหญ่ ถงุพลาสตกิ ขวดน า้ด่ืมขนาด 1.5 ลิตรท่ีตดัปากขวดออก หรือกระทัง่กระติกน า้ ส่วนมากแล้วจะขึน้อยู่
กับว่าร้านค้าเตรียมภาชนะแบบใดไว้ให้และความเข้มงวดของสนามต่อการน าแอลกอฮอล์ขึน้ไปด่ืมบน
อฒัจนัทร์ 

โดยทั่วไปแล้วร้านค้าแผงลอยท่ีสนามฟุตบอลมักจะมีแก้วพลาสติกและน า้แข็งเตรียมไว้บริการ
ลกูค้า แม้วา่แฟนบอลไทยจะนิยมซือ้เบียร์แบบกระป๋องแตพ่วกเขาก็มกัจะถ่ายเบียร์ลงในแก้วท่ีมีน า้แข็ง อีก
ตอ่หนึ่งเพ่ือท าให้เบียร์เย็นขึน้ โดยแก้วพลาสติกท่ีใช้มกัจะเป็นแก้วขนาดใหญ่ความจปุระมาณ 0.5-1 ลิตร 
ซึง่มีทัง้ท่ีร้านค้าแถมให้เม่ือซือ้เบียร์หรือต้องซือ้แยกตา่งหากอีกประมาณแก้วละ 5 บาท นอกจากนีย้งัพบว่า
บางร้านเตรียมขวดน า้ด่ืมขนาด 1.5 ลิตรท่ีตดัปากขวดออกให้ใช้แทนแก้ว ซึง่จะท าให้จเุบียร์ได้ปริมาณมาก 

สว่นถงุพลาสตกินัน้จะใช้กนัในกรณีท่ีต้องการน าเบียร์ขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ของสนามท่ีไม่อนญุาตให้
น าแก้วขึน้ไป ซึ่งมีทัง้ถุงพลาสติกส าหรับใส่น า้ด่ืมแบบทั่วไป (ลักษณะเดียวกับถุงพลาสติกท่ีมกัจะใช้ใส่
น า้อดัลมแบบคืนขวด) หรือถงุพลาสตกิหหูิว้ขนาดใหญ่ซ้อนกนัสองชัน้ท่ีจะจไุด้มากถึง 1-2 ลิตร 

นอกจากแก้วและถงุพลาสติกแล้ว ภาชนะอีกรูปแบบหนึ่งท่ีพบคือกระติกน า้ ทัง้กระติกเล็กส าหรับ
ใช้ส่วนตวัและกระติกน า้ขนาดใหญ่ท่ีใช้ร่วมกันเป็นกลุ่ม การใช้กระติกน า้จะท าให้สามารถจุเคร่ืองด่ืมได้
เป็นปริมาณมากซึ่งบางสนามอนุญาตให้น าขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ได้ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคนหนึ่ง
บอกกบัผู้วิจยัว่า เหตท่ีุอนุญาตให้น าเอากระติกน า้ขึน้ไปบนอฒัจนัทร์เพราะไม่มีความเส่ียงท่ีแฟนบอลจะ
ขว้างปาเหมือนขวดหรือกระป๋อง เหตผุลในลกัษณะดงักล่าวอาจแสดงถึงวิธีคิดในการรักษาความปลอดภยั
ซึง่เน้นไปท่ีการป้องกนัขว้างปาสิ่งลงในสนามเป็นหลกั ขณะท่ีการจ ากดัการด่ืมนัน้เป็นเร่ืองรองลงไป 
 
 เบียร์สว่นกลาง เวียนกนัซือ้ 

ลกัษณะการด่ืมกินรอบๆสนามของแฟนบอลนัน้จะมีการรวมกลุ่มกันเป็น “วงเหล้า” กระจายกัน
เป็นหย่อมๆหลายกลุ่ม แม้ว่าอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยเฉพาะเบียร์ท่ีสนามฟุตบอลไทยจะมีราคาสูงกว่า
ร้านค้าปลีกทัว่ไปอยู่นิดหน่อย แต่แฟนบอลไทยก็มกัจะมาซือ้อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสนาม หรือถึงซือ้จาก
ภายนอกมาก่อนก็เป็นจ านวนไมม่ากนกั 

                                                           
35 โดยค านวณจากเกณฑ์การพิจารณาการด่ืมหนกัท่ี 5 หน่วยด่ืมมาตรฐาน (stardard drink) โดยเบียร์ย่ีห้อลีโอ 3-4 กระป๋องคิดเป็น 4 – 

5.3 หน่วยด่ืมมาตรฐาน (ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 2554) 
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ร้านจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสนามฟตุบอลสว่นใหญ่เป็นแผงลอยซึ่งแฟนบอลจะต้องซือ้และ
จ่ายเงินทนัที ประกอบกับพืน้ท่ีของแฟนแต่ละกลุ่มนัน้มีไม่มากนกัและไม่มีสถานท่ีส าหรับจัดเก็บอาหาร
และเคร่ืองดื่มท่ีเหลือเม่ือต้องขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ ท าให้แฟนบอลมกัจะซือ้อาหารหรือเคร่ืองด่ืมครัง้ละไม่มาก
และซือ้มาเพิ่มเม่ือหมดเป็นครัง้ๆไป ซึ่งการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด่ืมร่วมกันภายในกลุ่มแฟนบอล
เป็นไปอยา่งยืดหยุ่นในลกัษณะของระบบ “เวียนกนัซือ้” คือเม่ือเบียร์ใกล้หมดก็จะเวียนกนัออกจากท่ีนัง่ไป
ซือ้เบียร์คนละ “ชดุ” (3 กระป๋อง) หรือ 2-3 ขวด และเบียร์ท่ีซือ้มานัน้เป็นเบียร์ส่วนกลางท่ีไม่มีใครคนใดคน
หนึง่เป็นเจ้าของ แตท่กุคนสามารถด่ืมเบียร์ส่วนกลางนัน้ได้ภายใต้ข้อตกลงท่ีเป็นอนัรู้กนัว่าควรจะไปซือ้มา
เพิ่มเม่ือถึงคราวของตนเอง ลกัษณะของเบียร์สว่นกลางและการเวียนกนัซือ้ดงักล่าวเป็นเสมือนพนัธะร่วมท่ี
สมาชิกในกลุม่ต้องรับผิดชอบตอ่กนั  

แต่อย่างไรก็ดี ส าหรับการเวียนกันจ่ายนัน้แฟนบอลแตล่ะคนก็ไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่าๆกัน
อย่างตายตวัไปเสียทัง้หมด เน่ืองจากแฟนบอลแตล่ะคนมาจากพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายจึงอาจ
ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่าๆกันได้ทัง้หมด ซึ่งลกัษณะดงักล่าวก็จะท าให้เกิด “ความสัมพนัธ์เชิง
อุปถัมภ์” ในกลุ่มขึน้มาอีกชัน้หนึ่งไปด้วย แม้จะดเูป็นความสมัพนัธ์สองรูปแบบท่ีขดัแย้งกัน แต่ทัง้พนัธะ
ร่วมท่ีเกิดขึน้มาในการเวียนกนัซือ้และความสมัพนัธ์เชิงอุปถมัภ์นัน้ดจูะส่งเสริมกนัได้เป็นอย่างดีในแง่ของ
การสร้างความเป็นพวกเดียวกนัของแฟนแตล่ะกลุม่ 

  
นดัเยือน: เท่ียวไปด่ืมไป 

 นอกจากการแข่งขนัในสนามของตนเองแล้ว ด้วยระบบการแข่งขนัแบบลีกท่ีต้องสลบักันแข่งใน
สนามของแต่ละฝ่ายท าให้คร่ึงหนึ่งของการแข่งขนัเป็นการเดินทางไปแข่งท่ีสนามของฝ่ายตรงข้าม แฟน
บอลของแต่ละสโมสรท่ีติดตามไปชมการแข่งขนันดัเยือนจะมีไม่มากเท่าท่ีสนามของตนเอง โดยเฉล่ียแล้ว
จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 10-20% ของจ านวนผู้ชมในนดัเหย้า การด่ืมแอลกอฮอล์ของแฟนบอลเม่ือไปชม
นดัเยือนนัน้จะไม่ได้ด่ืมท่ีบริเวณรอบๆสนามมากนัก แต่จะด่ืมมากในช่วงระหว่างการเดินทาง ทัง้บนรถ
โดยสารและการแวะทอ่งเท่ียวระหวา่งทาง  

โดยทัว่ไปแล้วการเดินทางไปชมการแข่งขนันดัเยือนจะมี 2 รูปแบบ คือการเดินทางไปกนัเองของ
แฟนบอลกลุ่มเล็กๆกับการเดินทางไปกับรถบริการของสโมสรท่ีมักจะเรียกกันว่า “ทริปสโมสร” ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกันแล้วการเดินทางไปกนัเองจะมีค่าใช้จ่ายท่ีมากกว่าไปกับทริปสโมสร แต่ก็จะมีอิสระในการ
เดนิทางมากกวา่ 

การเดินทางด้วยตัวเองของแฟนบอลแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะคล้ายการท่องเท่ียวโดยมีการดู
ฟุตบอลท่ีสนามเป็นกิจกรรมหนึ่งในตารางท่องเท่ียว โดยจะเดินทางด้วยรถส่วนตวัของแฟนบอลคนใดคน
หนึง่หรือจ้างเหมารถตู้  การเดนิทางในลกัษณะนีแ้ฟนบอลจะด่ืมแอลกอฮอล์ในปริมาณไม่มากนกั เน่ืองจาก
มกัจะไปกนัเป็นครอบครัวและบางคนต้องขบัรถ เว้นแตก่รณีท่ีพกัค้างคืน เช่น “บนั” แฟนท่าเรือฯคนหนึ่งท่ี
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ปกติมกัจะขบัรถส่วนตวัไปชมการแข่งขนันดัเยือนกบัครอบครัวและถือโอกาสท่องเท่ียวระหว่างด้วย แตถ้่า
ครัง้ไหนท่ีเขาต้องการจะสนกุร่วมกบัแฟนบอลด้วยการด่ืมอย่างไมต้่องกงัวลก็จะเดนิทางไปกบัทริปสโมสร 

การเดินทางด้วยทริปสโมสรโดยมากแล้วจะใช้รถบสั มีทัง้ท่ีสโมสรหรือสปอนเซอร์จะช่วยออก
คา่ใช้จา่ยบางสว่นและแฟนบอลออกคา่ใช้จา่ยกนัเองทัง้หมด แตโ่ดยรวมแล้วคา่ใช้จ่ายท่ีแฟนบอลแตล่ะคน
ต้องเสียในการเดินทางด้วยทริปสโมสรนีจ้ะน้อยกว่าเดินทางไปกันเองพอสมควร ท าให้แฟนบอลส่วนมาก
เลือกท่ีจะเดินทางไปกับทริปสโมสร โดยเฉพาะระยะทางไกลๆ นอกจากราคาท่ีต ่ากว่าแล้ว  แรงจูงใจอีก
ประการหนึง่ของการเดนิทางไปกบัทริปสโมสรคือการได้ร่วมสงัสรรค์กบัแฟนบอลหลายคน ระหว่างเดินทาง
บนรถบสัของทริปสโมสรนัน้แฟนบอลบางส่วนจะด่ืมเบียร์ ร้องเพลงเชียร์ครืน้เครงตลอดการเดินทาง แม้ว่า
โดยมากแล้วทริปสโมสรจะจดัให้แฟนบอลทกุคนมีเบาะนัง่ แต่ในสถานการณ์จริงหลายคนก็ไม่อยู่กบัท่ีนัง่
ของตนเอง แตจ่ะเดินไปมาหรือไม่ก็ไปจบักลุ่มด่ืมกินบริเวณท่ีว่างในรถ หากเปรียบเทียบแล้วการเดินทาง
ด้วยทริปสโมสรนีด้จูะใกล้เคียงกบั “ฉ่ิงฉบัทวัร์” ท่ีมีการด่ืมกินครืน้เครงตลอดการเดนิทาง 
  
 นอกวนัแขง่ขนั: ด่ืมในทกุกิจกรรม 
 กิจกรรมท่ีแฟนบอลไทยท าร่วมกันไม่ได้มีแค่ในวันท่ีมีการแข่งขนัเท่านัน้ ในวันท่ีไม่มีการแข่งขัน
พวกเขาก็มกัจะมีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัด้วย แฟนบอลแตล่ะกลุ่มมกัจะมีการนดัพบเจอกนัเป็นประจ าเพ่ือท า
กิจกรรมตา่งๆหลายอย่างร่วมกนัในตอนเย็นหลงัเลิกงาน และไม่ว่าในกิจกรรมใดก็มกัจะมีแอลกอฮอล์เป็น
สว่นประกอบเสมอ 
 กิจกรรมนอกวันแข่งขนัของแฟนบอลมีหลายรูปแบบ ทัง้ท่ีเก่ียวและดจูะไม่เก่ียวกับฟุตบอลเลย 
นบัตัง้แตก่ารเลน่ฟตุบอลร่วมกนั การไปดกูารฝึกซ้อมของนกัฟุตบอล กิจกรรมประจ าปีตา่งๆท่ีมกัจดัในช่วง
ปิดฤดกูาลเช่นการออกค่ายค้างแรม กิจกรรมการกศุล รวมไปถึงกิจกรรมตามความสนใจตา่งๆท่ีแฟนบอล
จบักลุ่มกนัเป็นชมรมย่อยๆภายในกลุ่มแฟนบอลอีกชัน้หนึ่ง เช่นกลุ่มอลุตร้าเมืองทองท่ีมีชมรมแบตมินตนั 
ชมรมกอล์ฟ ฯลฯ  
 หลายๆกิจกรรมแต่ละประเภทท่ีแฟนบอลท านัน้มักจะมีการด่ืมแอลกอฮอล์รวมอยู่ในนัน้เสมอ 
กระทั่งการเล่นฟุตบอลร่วมกันก็มกัจะมีการด่ืมไปด้วย หรือไปด่ืมหลงัจากนัน้ ผู้ วิจยัเคยถามแกนน าของ
แฟนบอลกลุ่มหนึ่งว่าอะไรท่ีท าให้แฟนบอลในกลุ่มสนิทกันได้มากท่ีสุด ยงัไม่ทนัจบค าถาม เขาตอบสวน
กลบัมาทนัทีวา่ “กินเหล้าครับ” 
 
บทบาทของแอลกอฮอล์ในวัฒนธรรมแฟนบอลไทย 
  แม้ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ส่งผลเสียตอ่ร่างกายและอาจ
น ามาสู่อนัตรายจะเป็นท่ีรับรู้โดยทัว่ไปในสังคม แต่ผู้คนจ านวนมากก็เลือกท่ีจะบริโภคแอลกอฮอล์ แฟน
บอลก็เช่นกัน พวกเขาต่างรับรู้ถึงผลด้านลบของแอลกอฮอล์ แต่ถึงท่ีสุดแล้วพวกเขาก็เลือกท่ีจะแบกรับ
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ความเส่ียงนัน้ เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอล ในสว่นนีจ้งึจะเป็นการพิจารณา
ถึงเหตผุลในการบริโภคและบทบาทของแอลกอฮอล์ในวัฒนธรรมแฟนบอลไทย ทัง้ในมิติท่ีการเป็นแฟน
บอลคือการชมการแข่งขนั และในอีกมิติหนึ่งท่ีส าคญัไม่แพ้กนัคือการเป็นแฟนบอลในฐานะท่ีเป็นกิจกรรม
ทางสงัคมอยา่งหนึง่ 
  

ด่ืมเพ่ือความผอ่นคลาย 
 ส าหรับแฟนบอลหลายคนแล้วพวกเขามาชมการแขง่ขนัฟตุบอลในฐานะท่ีเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ
อยา่งหนึง่และการบริโภคแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งของมนัด้วย ผู้วิจยัพบกบั “หนึ่ง” แฟนบอลไทยคนหนึ่ง
ท่ีสนามแข่งขนัของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ระหว่างท่ีเขาก าลงันัง่ด่ืมเบียร์อยู่บนอฒัจนัทร์เพ่ือรอเวลา
เร่ิมแขง่ขนั หนึง่เลา่วา่ทกุวนัหยดุสดุสปัดาห์เม่ือเขาว่างเว้นจากการท างานประจ าในหน่วยงานราชการแห่ง
หนึ่งแล้วเขามกัจะตระเวนไปชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยท่ีสนามตา่งๆบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล เขา
เลา่ว่าเบียร์เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการชมฟุตบอลของเขาเสมอ “วนัพกัผ่อน มนัก็ต้องมีกนับ้าง ...ถ้า
ขบัรถมาเองก็น้อยหน่อย ถ้ามีเพ่ือนมาด้วยบางครัง้ก็ยาว” ส าหรับหนึ่งแล้วการชมการแข่งขนัฟุตบอลเป็น
การพกัผอ่นหยอ่นใจจากการท างานและการด่ืมเบียร์ก็ชว่ยให้เขาได้ผ่อนคลายมากขึน้ 

ประเด็นหนึ่งในค าอธิบายของหนึ่งแสดงให้เห็นถึงค่านิยมในสงัคมไทยท่ีแอลกอฮอล์นัน้เป็นส่วน
หนึง่ของกิจกรรมพกัผ่อนหย่อนใจอย่างยากท่ีจะแยกออกจากกนั ดงัท่ีจะเห็นได้ว่าในการท่องเท่ียวพกัผ่อน
หยอ่นใจหรือกิจกรรมในยามวา่งของผู้คนจ านวนมากนัน้มกัจะมีการบริโภคแอลกอฮอล์อยู่ด้วยเสมอ 
 Norbert Elias and Eric Dunning (2008[1986]) เสนอว่าการแข่งขนักีฬามีหน้าท่ีเป็นเคร่ืองผ่อน
คลายทางอารมณ์ให้กบัผู้คนในสงัคมอุตสาหกรรมขัน้สงู ในแง่นีแ้ล้วการเข้าชมแข่งขนัฟุตบอลท่ีจดัขึน้ทุก
วนัหยุดสุดสปัดาห์จึงนบัเป็นกิจกรรมพกัผ่อนหย่อนใจ (leisure) ประเภทหนึ่ง แฟนบอลท่ีท างานตลอด
สัปดาห์เลือกมาท่ีสนามฟุตบอลเพ่ือผ่อนคลายความเครียดจากการท างานและเลือกท่ีจะบริโภค
แอลกอฮอล์ประกอบการผอ่นคลายนัน้ด้วย 
 
 ส่ือกลางความสมัพนัธ์ 
 “สามกระป๋องร้อยน่ีมนัมีเสน่ห์นะ” เอก แฟนชลบุรีฯคนหนึ่งบอกกับผู้ วิจยั หลงัจากท่ีผู้ วิจยัขอให้
เขาเลา่ถึงความประทบัใจท่ีสนามฟตุบอล ในตอนนัน้ผู้วิจยัเข้าใจวา่เขาหมายถึงเพียงแคว่า่เขาชอบด่ืมเบียร์ 
จนกระทั่งหลังจากท่ีผู้ วิจัยได้ร่วมวงสนทนากับเอกและเพ่ือนๆนานขึน้ก็พบว่าประโยคนัน้ของเขามี
ความหมายมากกวา่นัน้ 
 เอกอายปุระมาณ 45 เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตวัในจงัหวดัชลบุรี มีรายได้อยู่ในหลกัแสนต่อเดือน 
เขาเป็นแฟนสโมสรชลบรีุฯมาประมาณ 4-5 ปี และติดตามชมการแข่งขนัเกือบทกุนดัทัง้เหย้าและเยือน ทกุ
ครัง้ท่ีมีการแข่งขันเอกจะไปท่ีสนามก่อนการแข่งขันจะเร่ิมประมาณ 1-2 ชั่วโมง เอกและเพ่ือนๆมีท่ีนั่ง
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ประจ าอยูท่ี่หลงัร้านแผงลอยแหง่หนึง่บริเวณข้างรัว้สนาม ตลอดชว่งท่ีผู้วิจยัร่วมวงสนทนากบัเอกและเพ่ือน
นัน้พบว่ามีแฟนบอลหลายคนถือแก้วเบียร์แวะเวียนกันเข้ามาทกัทายเสมอ ในทางกลบักนัเอกและเพ่ือนก็
สลบักนัถือแก้วเบียร์ออกไปทกัทายแฟนบอลบริเวณนัน้หลายครัง้ ปกติแล้วในวนัท่ีไม่ได้มาดฟูุตบอลเอกก็
มกัจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจ าหลายวนัต่อสปัดาห์ โดยเขามกัจะด่ืมเหล้าย่ีห้อชีวาสหรือเบียร์
ไฮเนเก้น แตเ่ม่ือมาท่ีสนามฟตุบอลเอกจะดื่มเบียร์ลีโอซึง่ราคาต ่ากวา่เหล้าหรือเบียร์ท่ีเขาด่ืมในวนัอ่ืนๆมาก  

หลงัจากท่ีเอกคยุเร่ืองจานดาวเทียมกบัแฟนบอลชลบรีุฯท่ีเป็นชา่งติดตัง้จานดาวเทียมคนหนึ่งเสร็จ
แล้ว เอกหนักลบัมาอธิบายให้ผู้ วิจยัฟังว่าการเป็นแฟนบอลท าให้เขาได้รู้จกัคนมากหน้าหลายตา ทัง้ท่ีมา
จากตา่งสถานท่ี ตา่งอาชีพ ตา่งฐานะ และเขาก็มีความสขุกบัมนั “เห็นมัย้น้อง น่ีแหละ พ่ีถึงได้บอกว่าสาม
กระป๋องร้อยมนัมีเสนห์่” เอกเท้าความกลบัไปถึงประโยคก่อนหน้าอีกครัง้ ท าให้ผู้วิจยัเข้าใจนยัยะของมนัได้
มากขึน้ ส าหรับเอกแล้วเสน่ห์ของสามกระป๋องร้อย (ซึ่งหมายถึงราคาของเบียร์ลีโอในช่วงก่อนจะมีการขึน้
ภาษีเม่ือเดือนกันยายน 2556) คือการช่วยเป็นส่ือกลางท่ีตดัผ่านฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมและท าให้
เขาได้รู้จกักบัผู้คนท่ีหลากหลาย 

  
 บทบาทในการสร้างชมุชนแฟน 
 หากพิจารณาการเป็นแฟนบอลในมิติของกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง องค์ประกอบส าคญัของ
การเป็นแฟนบอลก็คือการสร้างความสมัพนัธ์หรืออตัลกัษณ์ร่วมของแฟนบอลขึน้มา ในแง่นีแ้ล้วการบริโภค
แอลกอฮอล์ร่วมกนัของแฟนบอลในลกัษณะตา่งๆจงึมีบทบาทส าคญัในการเกิดขึน้มาของชมุชนแฟน 

ปรากฏการณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กับวฒันธรรมแฟนบอลไทยในช่วงท่ีได้รับความนิยมขึน้มานีคื้อการ
รวมตวักนัเป็น “กลุ่มแฟน/แฟนคลบั” โดยแฟนบอลแตล่ะกลุ่มจะมีการรวมตวัเป็นกลุ่มก้อนอย่างชดัเจน มี
ช่ือ มีสัญลักษณ์ของกลุ่ม มีสถานท่ีนัดหมายประจ า มีช่องทางการติดต่อส่ือสาร มีสัญลักษณ์ในการ
แสดงออก (เช่นเสือ้ เพลงเชียร์ หรือธง) และระบบระเบียบธรรมเนียมปฏิบตัิของแต่ละกลุ่มท่ีต่างๆกันไป 
เชน่สโมสรเมืองทองฯมีกลุม่อลุตร้าเมืองทองและกลุม่ N-zone สโมสรชลบรีุฯมีกลุ่มฉลามกรุงและกลุ่ม The 
Sh@rk Power เป็นต้น ซึ่งการรวมตวักนัได้เป็นกลุ่มแฟนบอลนีท้ าให้พวกเขามีกิจกรรมร่วมกนัจ านวนมาก 
เป็นการสร้างสว่นขยายของฟตุบอลให้มากไปกวา่แคก่ารชมการแขง่ขนั และยงัมีส่วนช่วยท าให้ฟุตบอลไทย
ได้รับความนิยมมากขึน้ โดยเรียกกลุ่มแฟนบอลในลกัษณะนีว้่าเป็นชมุชนแฟน (fan community) ซึ่งการ
รวมตวักันได้เป็นชุมชนแฟนนีเ้ป็นผลมาจากกิจกรรมจ านวนมากท่ีแฟนท าร่วมกันทัง้ในวนัท่ีมีการแข่งขนั
และไมมี่การแขง่ขนัฟตุบอล (อาจินต์ 2555)  
 หากพิจารณาถึงลกัษณะของแฟนบอลไทยท่ีสร้างความเป็นชมุชนแฟนผ่านกิจกรรมตา่งๆควบคูไ่ป
กบัพฤตกิรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทยแล้ว จะเห็นได้ว่าตลอดช่วงเวลาของการก่อเกิดสาย
สมัพนัธ์นัน้มีแอลกอฮอล์เป็นสว่นหนึ่งด้วยเสมอ ทัง้การด่ืมท่ีสนามในช่วงก่อนและหลงัการแข่งขนั ระหว่าง
เดินทางไปชมการแข่งขนันดัเยือน รวมถึงการด่ืมร่วมกันในวนัท่ีไม่มีการแข่งขนั ดงัท่ีแกนน าแฟนบอลคน
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หนึง่ระบวุา่สิ่งท่ีท าให้แฟนบอลสนิทกนัได้มากท่ีสดุคือการด่ืมร่วมกนั นอกจากนีแ้ล้วความสมัพนัธ์ผ่านการ 
“เวียนกันซือ้” ท่ีสนามฟุตบอลยังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสะท้อนถึงความเป็นพวกเดียวกันท่ีเกิดขึน้มาผ่าน
พนัธะของการด่ืมกิน 
 ในอีกแง่หนึง่นัน้การด่ืมไมเ่พียงแตส่ร้างความเป็นพวกเดียวกนัเทา่นัน้ มนัยงัมีบทบาทในการกนัคน
ท่ีไมเ่ข้าพวกออกไปด้วย Back et al. (2001: 99) เสนอว่าการเป็นแฟนบอลหรือการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
ชมุชนแฟนนัน้ไม่ใช่แค่การจ่ายค่าบตัรแล้วเข้าไปชมการแข่งขนั แต่ต้องมี “บตัรผ่าน” (entry ticket) ท่ี
หมายถึงเง่ือนไขบางประการในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแฟน คือนอกจากการติดตามสโมสร
อย่างเหนียวแน่นและไปชมการแข่งขนัท่ีสนามเป็นประจ าแล้วยงัต้องสามารถท่ีจะกลืนกลาย (assimilate) 
ตนเองให้เข้ากบัรูปแบบการปฏิบตัขิองชมุชนแฟนนัน้ๆ ซึง่หนึง่ในแบบแผนปฏิบตัิดงักล่าวคือการร่วมด่ืมกิน
กนัในกลุ่มแฟนบอลในช่วงก่อนการแข่งขนั ส าหรับแฟนบอลไทยเองก็เช่นกนั การท่ีวตัรปฏิบตัิของพวกเขา
คือการด่ืมเบียร์ร่วมกนัอยูเ่สมอนัน้ไมไ่ด้มาจากความบงัเอิญท่ีคนชอบด่ืมเบียร์จ านวนมากมารวมตวักนั แต่
ผู้ ท่ีจะเข้าร่วมในชมุชนแฟนได้นัน้ต้องปรับตวัให้เข้ากบัการด่ืมหรือหากไม่สามารถท าได้ก็อาจถกูกนัออกไป
จนชมุชนแฟนนัน้เหลือแตค่นท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั 
 งานศกึษาหลายชิน้ชีใ้นลกัษณะเดียวกนัว่าวฒันธรรมแฟนกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลนัน้เป็นโลกของ
เพศชายหรือมีลกัษณะความเป็นชาย (masculinity) อยู่มาก (King 1997a: 329-346; Spaaij 2008: 369-
392) และเม่ือหลายๆสงัคมรวมถึงสงัคมไทยนัน้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของความเป็นชาย
โดยเฉพาะการคบค้าสมาคมในกลุ่มเพศชายท่ีมักจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่ือกลาง (พร้อมๆกับกันเพศอ่ืน
ออกไป) อยู่เสมอ (นวพรรณ 2553: 21-24, 108-109) ลกัษณะดงักล่าวจึงท าให้วฒันธรรมแฟนกีฬาใน
ฐานะท่ีเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งสอดรับกับได้เป็นอย่างดีกับการบริโภคแอลกอฮอล์เพ่ือการ 
“สมาคม” ซึง่ถึงท่ีสดุแล้วก็จะน าไปสูก่ารรวมตวักนัได้เป็นชมุชนแฟนหรือกลุม่แฟนบอลกลุม่ตา่งๆ  
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บทที่ 4 
แอลกอฮอล์กับความรุนแรงในฟุตบอลไทย 

 
นบัตัง้แตฟุ่ตบอลสโมสรไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึน้มาอย่างก้าวกระโดด สงัคมในวงกว้างก็เร่ิมให้

ความสนใจมากขึน้ ทัง้ในแง่ของการเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจประการใหม่ของผู้คนจ านวนมาก ไป
จนถึงความตื่นตวัตอ่ปัญหาความรุนแรงในฟตุบอลไทย ขณะท่ีแฟนบอลไทยมกัจะมีการบริโภคแอลกอฮอล์
เป็นจ านวนมากดงัท่ีกลา่วถึงไปแล้ว การบริโภคแอลกอฮอล์จึงเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีถกูตัง้ข้อสงสยัว่าเป็นสาเหตุ
ท่ีท าให้เกิดความรุนแรง 

เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างการเกิดความรุนแรงกับการบริโภคแอลกอฮอล์ของ
แฟนบอลไทย ในส่วนนีจ้ะเร่ิมจากการพิจารณาลกัษณะของความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกบัฟุตบอล ( football-
related violence) ท่ีเกิดขึน้สงัคมไทย โดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประชุมผู้ควบคมุการแข่งขนัประจ า
สัปดาห์ของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากัด, รายงานข่าวจากส่ือมวลชน การสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนร่วมใน
เหตกุารณ์ความรุนแรง และการเก็บข้อมูลภาคสนามในการแข่งขนัฟุตบอลไทยฤดกูาล 2556 เพ่ือน าไป
พิจารณาร่วมกบัลกัษณะการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทย  
 
มายาคตแิละปรากฏการณ์จริงของความรุนแรงในฟุตบอลไทย 
 ภาพลกัษณ์ของฟุตบอลไทยท่ีมกัจะถกูรับรู้ในสงัคมไทยคือภาพของความรุนแรง ทัง้ท่ีถกูน าเสนอ
ผ่านส่ือมวลชน เช่นการพาดหัวข่าวว่า “โรคร้ายท่ีแก้ไม่หาย!!! แฟนบอล 'บางกอก-ศรีราชา' ตีกันบน
อฒัจนัทร์” (ไทยรัฐออนไลน์ 2555) ท่ีเปรียบเทียบความรุนแรงในฟุตบอลไทยกบัภาวะความเจ็บป่วยเรือ้รัง  
หรือ “บอลไทยฉาวแฟนบอลคลัง่ไล่อดักนัเละ” (เดลินิวส์ออนไลน์ 2556) ท่ีบรรยายถึงภาวะคลัง่หรือการไม่
สามารถควบคมุตนเองได้ของแฟนบอล ซึง่ขบัเน้นสภาพความเป็นปัญหาของความรุนแรงในฟุตบอลไทยให้
ยิ่งชดัเจน หรือบคุคลทัว่ไปท่ีมกัจะกล่าวถึงฟุตบอลไทยด้วยวลีติดปากว่า “บอลไทยไปมวยโลก” กระทัง่วลี
ดงักล่าวถกูใช้ในการน าเสนอผ่านส่ือมวลชนหลายครัง้36 ความเช่ือดงักล่าวเป็นมายาคติท่ีอยู่คูก่บัฟุตบอล
ไทยมาตลอดโดยยงัไม่เคยมีการพิจารณาอย่างเป็นระบบ ดงันัน้แล้ว ในส่วนนีจ้ะเป็นการพิจารณาปริมาณ
และลกัษณะของความรุนแรงท่ีเกิดขึน้จริงในฟตุบอลไทย โดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประชมุผู้ควบคมุการ
แขง่ขนัประจ าสปัดาห์ของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการจดัการแข่งขนั
ระดบัไทยพรีเมียร์ลีกและดวิิชัน่ 137 

                                                           
36 เช่น “บอลไทยไปมวยโลก! แฟน′บางกอก-สิงห์ท่าเรือ′ซดักนัยบัคาสนาม (ชมคลิป)” (มติชนออนไลน์ 2556) 
37 ส่วนการแข่งขนัในระดบัดิวิชัน่ 2 รับผิดชอบโดย “คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชัน่ 2” ซึ่งไม่ได้มีการ

รวบรวมข้อมลูไว้อย่างครบถ้วน ท าให้ไมส่ามารถน าข้อมลูในสว่นนีม้าพิจารณาประกอบได้ 
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ระบบการควบคุมการแข่งขันของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกฯจะเป็นการส่ง “ผู้ ควบคุมการแข่งขัน” 
(match commissioner)38 ไปท าหน้าท่ีในทกุสนามแข่งขนัเพ่ือพิจารณาการด าเนินการแข่งขนัและการท า
ผิดระเบียบข้อบงัคบั ซึง่หลงัจากไปท าหน้าท่ีแล้วผู้ควบคมุการแขง่ขนัจะท ารายงานสง่มาท่ีบริษัทฯ หลงัจาก
นัน้จะมีการประชมุร่วมกนัระหว่างผู้ควบคมุการแข่งขนัและ “คณะอนกุรรมการพิจารณามารยาท วินยัและ
ข้อประท้วง” ทุกวันอังคารถัดจากสัปดาห์ท่ีมีการแข่งขันเพ่ือพิจารณาออกค าสั่งลงโทษสโมสรท่ีท าผิด
ข้อบงัคบัการแขง่ขนั39  

นอกจากสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัแฟนบอลแล้ว การลงโทษจากบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกฯยงักินความถึงการ
ท าผิดระเบียบการจดัการแข่งขนัตา่งๆของสโมสร นกัฟุตบอล และเจ้าหน้าท่ีด้วย ซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับโครงการวิจยันี ้ดงันัน้แล้ว ในการพิจารณานีจ้ะยกมาเฉพาะการท าผิดข้อบงัคบัของแฟนบอล
เป็นหลกั 
 

การกระท าผิด จ านวน % 
1.ตะโกนดา่อยา่งเปิดเผยชดัเจน 
2.ขว้างปาสิ่งของลงสนามหรือขว้างใสผู่้ อ่ืน 
3.รบกวนการแขง่ขนั เชน่จดุพล/ุเป่านกหวีด 
4.แสดงป้ายยัว่ยหุรือไมเ่หมาะสม 
5.ท าลายทรัพย์สิน 
6.เข้าไปในพืน้ท่ีแขง่ขนัโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
7.ปิดล้อม รุมล้อม หรือคกุคามผู้ อ่ืน 
8.ทะเลาะวิวาท 
9.ท าร้ายเจ้าหน้าท่ีหรือนกักีฬา 

15 
47 
9 
1 
5 
2 
5 
4 
3 

16.5 
51.6 

9.9 
1.1 
5.5 
2.2 
5.5 
4.4 
3.3 

รวม 91 100 
ตาราง 4.1 การกระท าผิดข้อบงัคบัฯของแฟนบอล ไทยพรีเมียร์ลีกและดวิิชัน่ 1 ฤดกูาล 2556 

                                                           
38 ในคู่มือการปฏิบติังานของผู้ควบคุมการแข่งขนัฯ ระบถุึงหน้าท่ีของผู้ควบคุมการแข่งขนัไว้ว่า “ผู้ควบคมุการแข่งขนัหรือท่ีเรียกเป็น

ภาษาองักฤษว่า Match Commissioner นัน้ เป็นตวัแทนของ ‘ทีพีแอลซี’ ซึ่งถูกจดัตัง้โดย ‘สมาคม’ ดงันัน้ผู้ควบคุมการแข่งขนัจึง
เปรียบเสมือนตวัแทนของ ‘สมาคม’ อีกโสดหนึ่ง ด้วยเจตนารมณ์ ในการจัดให้มีผู้ควบคมุการแข่งขนัไปท าหน้าท่ีแทน ‘ทีพีแอลซี’ และ 
‘สมาคม’ ก็เพื่อท่ีจะให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปดแูลการแขง่ขนัท่ีจะถกูจดัขึน้ตามสนามเหย้าของสโมสรสมาชิก ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีการตดัสินท่ีเป็นไปด้วยความถกูต้องและยติุธรรม การบริหารจดัการ และการประสานงานเป็นไปตามข้อตกลงท่ีได้รับใบอนุญาตให้
เข้าร่วมการแข่งขนั (Club License) และเป็นไปตามระเบียบ และกติกาของการแข่งขนัตลอดจนเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ ทัง้นีเ้พื่อ
เป้าหมายของการพฒันากีฬาฟตุบอลอาชีพของประเทศไทยให้ยัง่ยืนสืบไป” 
39 โดยยึดตาม “ข้อบงัคบั และระเบียบวา่ด้วยการจดัการแขง่ขนัฟตุบอลลีกอาชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2556” 
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 การแขง่ขนัในระดบัไทยพรีเมียร์ลีกและดวิิชัน่ 1 ในฤดกูาล 2556 มีการแข่งขนัรวมทัง้หมด 578 นดั 
แบง่เป็นระดบัไทยพรีเมียร์ลีก 272 นดั และดวิิชัน่ 1 306 นดั มีการลงโทษการกระท าผิดข้อบงัคบัฯของแฟน
บอลทัง้หมด 9 ลกัษณะ รวม 91 กรณี มากกวา่คร่ึงคือการขว้างปาสิ่งของลงไปในสนามหรือขว้างปาใส่ผู้ อ่ืน 
มีทัง้หมด 47 กรณี คดิเป็น 51.6% รองลงมาเป็นการตะโกนดา่ 15 กรณี (16.5%) รบกวนการแข่งขนัเช่นจดุ
พลุหรือเป่านกหวีดระหว่างแข่งขนั 9 กรณี (9.9%) ปิดล้อม รุมล้อม หรือคกุคามผู้ อ่ืน 5 กรณี (5.5%) 
ท าลายทรัพย์สิน 5 กรณี (5.5%) ทะเลาะวิวาท 4 กรณี (4.4%) ท าร้ายเจ้าหน้าท่ีหรือนกักีฬา 3 กรณี 
(3.3%) เข้าไปในพืน้ท่ีแข่งขนัโดยไม่ได้รับอนญุาต 2 กรณี (2.2%) และแสดงป้ายยัว่ยหุรือไม่เหมาะสม 1 
กรณี (1.1%) ตามตาราง 4.1 
 ผู้ วิจัยแบ่งลักษณะความรุนแรงท่ีเกิดขึน้เป็น 2 ระดบัคือ 1. ความรุนแรงเล็กน้อย หมายถึง
พฤตกิรรมท่ีไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินโดยตรง เช่น การตะโกนดา่, ขว้างปาสิ่งของ
ลงสนาม, รบกวนการแข่งขนั, แสดงป้ายยัว่ยุ, และเข้าไปในพืน้ท่ีแข่งขนัโดยไม่ได้รับอนญุาต 2. ความ
รุนแรงมาก หมายถึงพฤตกิรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน เช่น ท าลายทรัพย์สิน
, ปิดล้อมคกุคาม40, ทะเลาะวิวาท, และท าร้ายเจ้าหน้าท่ีหรือนกักีฬา 
 แม้วา่การท าผิดข้อบงัคบัของแฟนบอลจะเกิดขึน้ทัง้หมด 91 กรณี แตห่ากพิจารณาถึงความรุนแรง
ของเหตกุารณ์แล้ว การกระท าผิดข้อบงัคบัฯท่ีเป็นความรุนแรงเล็กน้อยซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ร่างกายหรือทรัพย์สินโดยตรงมีทัง้หมด 74 กรณี ซึง่เม่ือนบัเฉพาะเหตกุารณ์แล้วจะพบว่าตลอดทัง้ฤดกูาลท่ี
มีแข่งขนั 578 นดันัน้มีเหตคุวามรุนแรงเล็กน้อยเกิดขึน้ 63 นดั41 คิดเป็น 10.9% ของการแข่งขนัทัง้หมด 
ส่วนความรุนแรงมากซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินนัน้ เกิดรวมกันทัง้หมด 17 กรณี 
โดยในบางเหตุการณ์ก็มีโทษหลายกรณี (เช่นการทะเลาะวิวาทท่ีลงโทษทัง้สองฝ่าย) ซึ่งเม่ือนับเฉพาะ
เหตกุารณ์แล้วจะพบวา่ตลอดทัง้ฤดกูาลท่ีมีแขง่ขนั 578 นดันัน้มีเหตคุวามรุนแรงมากเกิดขึน้ทัง้หมด 12 นดั 
คดิเป็น 2.1% ของการแขง่ขนัทัง้หมด  
 หากเปรียบเทียบอตัราส่วนดงักล่าวกบักรณีของตา่งประเทศ Frosdick and Newton (2006: 403-
422) รวบรวมสถิติการจบักุมผู้ ต้องหาในกรณีความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับฟุตบอลโดย National Criminal 

                                                           
40 โดยมากแล้วการปิดล้อมคกุคามนัน้มกัจะไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินโดยตรง แต่ก็นบัว่ามีความเสี่ยงสงูท่ีอาจ

น าไปสูค่วามรุนแรงมากได้ หรือในอีกแง่หนึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการคกุคามสวสัดิภาพของผู้ เสียหายอย่างมาก จึงจดัให้อยู่ในกลุ่มนี ้
ด้วย โดยลกัษณะท่ีพบบ่อยคือแฟนบอลจ านวนมากไม่พอใจการท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน หลงัจบการแข่งขนัจึงไปรุมล้อมบริเวณทางออก
ของผู้ตดัสิน เพื่อเรียกร้องให้ผู้ตดัสินชีแ้จงการท าหน้าท่ีหรือกลา่วขอโทษ 
41 ในการแขง่ขนับางครัง้มีการท าผิดข้อบงัคบัหลายครัง้พร้อมๆกนั เช่นมีทัง้การขว้างปาและตะโกนดา่ 
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Intelligence Service (NCIS)42 ในช่วงฤดกูาลแข่งขนั 1999/2000 – 2002/2003 ขององักฤษและเวลส์มี
อตัราการเกิดเหตรุุนแรงอยู่ท่ี 1 ครัง้ต่อการแข่งขนั 20 นดั ซึ่งเม่ือเทียบกับความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในการ
แข่งขนัฟุตบอลไทยปี 2556 ท่ีเกิดขึน้ 2.1% หรือประมาณ 1 ตอ่ 50 แล้ว พบว่าอตัราส่วนตา่งกนัมากกว่า
เทา่ตวั รวมถึงท่ีการกระท าผิดข้อบงัคบัของฟตุบอลไทยนัน้ดจูะมีความรุนแรงน้อยกว่าท่ีองักฤษและเวลส์ซึ่ง
วดัจากปริมาณการจบักมุโดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจด้วย Frosdick and Newton สรุปว่าปรากฏการณ์แฟนบอล
อนัธพาลท่ีองักฤษและเวลส์เกิดขึน้ไม่มากนกัในช่วงท่ีเขาศึกษา ในแง่นีค้วามรุนแรงในฟุตบอลไทยท่ีพบ
น้อยกวา่นัน้จงึนา่จะเรียกได้วา่มีอยูน้่อยมาก 
 ในสว่นของผลกระทบจากความรุนแรงนัน้ก็เป็นไปในทางเดียวกนั โดยเหตกุารณ์รุนแรงในฟุตบอล
ไทยแตล่ะครัง้จะมีทรัพย์สินท่ีเสียหายและผู้ ได้รับบาดเจ็บจ านวนไม่มาก (โดยยงัไม่มีการบาดเจ็บท่ี รุนแรง
ถึงขัน้สาหสัหรือเสียชีวิตเลย) ต่างกับความรุนแรงในหลายๆประเทศท่ีหลายเหตกุารณ์ก่อความเสียหาย
มากและอาจมีผู้ เสียชีวิต 
 

บอลไทยไปมวยโลก?: มายาคตแิละความต่ืนตระหนกทางศีลธรรมตอ่ความรุนแรง 
 ภาพลกัษณ์ท่ีว่าฟุตบอลไทยเต็มไปด้วยความรุนแรงนัน้เป็นมายาคติประการหนึ่งในสงัคมไทยมา
โดยตลอด ซึง่แสดงออกอยา่งชดัเจนผา่นวลีท่ีได้รับความนิยมอย่าง “บอลไทยไปมวยโลก” แตเ่ม่ือพิจารณา
ปริมาณและผลกระทบของความรุนแรงแล้วกลับพบว่าไม่ได้เกิดขึน้บ่อยครัง้หรือมีความรุนแรงของ
เหตกุารณ์มากนกั ผู้วิจยัเสนอวา่การรับรู้ดงักลา่วเป็นผลมาจากภาวะตื่นตระหนกทางศีลธรรมท่ีสงัคมไทยมี
ตอ่ปรากฏการณ์ใหมอ่นัเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของฟตุบอลไทย  

Stanley Cohen (2011[1972]) เสนอวา่ภาพลกัษณ์ทางด้านลบของ “ความเบี่ยงเบน” (deviance) 
มักจะถูกรับรู้อย่างเกินจริงในช่วงแรกท่ีปรากฏการณ์เหล่านีป้รากฏขึน้มา และความหวาดกลัวต่อ
ปรากฏการณ์แฟนบอลอันธพาลส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการประกอบสร้างความเบี่ยงเบนนัน้ โดยมี
บทบาทของส่ือมวลชนเป็นส่วนส าคญัในการน าเสนอภาพด้านลบท่ีขบัเน้นอารมณ์ความรู้สึกจนดรุูนแรง
เกินจริงไปมาก เขาเรียกลกัษณะดงักล่าวว่าเป็น “ความต่ืนตระหนกทางศีลธรรม” (moral panic) ท่ีเกิดขึน้
ตอ่ปรากฏการณ์ใหมใ่นสงัคม 
 ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นผ่านกรณีการรือ้ฟื้นคดีโศกนาฏกรรมท่ีฮิลส์โบโร ซึ่งรายงานการ
สอบสวนเหตกุารณ์นีห้รือท่ีเรียกว่า Taylor report ซึ่งเปิดเผยในปีค.ศ. 1989-1990 ระบวุ่าเหตสุ่วนหนึ่งมา
จากพฤติกรรมก้าวร้าวของแฟนบอล ความมึนเมาจากการด่ืมแอลกอฮอล์ และลกัลอบเข้าชมการแข่งขนั

                                                           
42 National Criminal Intelligence Service (NCIS) คือหน่วยงานของต ารวจองักฤษท่ีมีหน้าท่ีรวบรวมและวิเคราะห์คดีอาชญากรรมท่ี

เกิดขึน้ในองักฤษเพื่อช่วยสนบัสนุนการท างานของต ารวจท้องถ่ิน (ชิษณุพงศ์ 2554: 23) ซึ่ง NCIS มีหน้าท่ีรับผิดชอบอาชญากรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัฟตุบอลด้วย  
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โดยไม่มีตัว๋ จนท าให้เกิดเหตกุารณ์รุนแรงขึน้ ท าให้แฟนบอล (ซึ่งเป็นผู้ เสียหายจากเหตกุารณ์นัน้ด้วย) ถูก
มองวา่เป็นฝ่ายกระท าผิดมาตลอด อย่างไรก็ดีในปีค.ศ. 2012 ได้มีการรือ้ฟืน้พิจารณากรณีดงักล่าวอีกครัง้
หนึง่และได้ประกาศวา่รายงานของ Taylor report ท่ีชีว้่าแฟนบอลมีส่วนให้เกิดเหตกุารณ์นัน้เป็นผลมาจาก
การสืบสวนท่ีผิดพลาดและจงใจบดิเบือนโยนความผิดไปท่ีแฟนบอล (ปีดิเทพ 2555; พลพงศ์ 2555) กรณีนี ้
แสดงให้เห็นถึงผลจากความหวาดระแวงท่ีมีตอ่แฟนบอลจนเกินจริงในชว่งเกิดเหต ุ
 การรับรู้ท่ีสังคมมีต่อความรุนแรงในฟุตบอลไทยก็เช่นกัน เม่ือพิจารณาจากสถิติการเกิดความ
รุนแรงมากท่ีท าให้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายในฤดกูาล 2556 ซึ่งเกิดขึน้ 12 นดัจากการแข่งขนั
ทัง้หมด 578 นดั หรือคิดเป็นเพียงแค ่2.1% แล้ว พบว่าความรุนแรงยงัเกิดขึน้ไม่มากนกั โดยเฉพาะเม่ือ
พิจารณาจากความเสียหายท่ีมีไม่มากและยงัไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บสาหสัหรือเสียชีวิตมาก่อน ตา่งกับใน
หลายประเทศท่ีเกิดขึน้บอ่ยครัง้และรุนแรงกวา่มาก ผู้วิจยัเสนอวา่การรับรู้ดงักล่าวเป็นผลมาจากการเติบโต
อย่างรวดเร็วของฟุตบอลไทย ภายในระยะเวลา 5-6 ปีท่ีฟุตบอลไทยเปล่ียนผ่านจากภาวะ “คนดนู้อยกว่า
คนเล่น” อนัมีโอกาสเกิดความรุนแรงน้อย ไปสู่ภาวะท่ีมีผู้ชมจ านวนมาก ซึ่งท าให้มีโอกาสเกิดความรุนแรง
มากขึน้ไปด้วย ความเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัดงักล่าวจึงท าให้ปรากฏการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ได้รับ
การจบัตามองเป็นพิเศษ ทัง้บทบาทของส่ือมวลชนและการส่งตอ่กระจายข่าวแบบ “ปากตอ่ปาก” ของผู้คน
ในยคุท่ีอินเทอร์เน็ตแพร่หลายและผู้ใช้งานทัว่ไปสามารถท าหน้าท่ีเสมือนส่ือมวลชนจนท าให้ความรุนแรงท่ี
ยงัมีไมม่ากนกันัน้ถกูรับรู้อยา่งรุนแรงเกินจริงไปมาก 
 
ลักษณะของความรุนแรงในฟุตบอลไทย 
 เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจลกัษณะของความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในสนามฟตุบอลไทย ในส่วนนีจ้ะเป็นการ
พิจารณาลกัษณะตา่งๆของความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ โดยแบ่งออกเป็น ประเภทของความรุนแรง สถานท่ีเกิด
เหต ุเวลาท่ีเกิดเหต ุและผู้ เสียหาย 
 
 ประเภทของความรุนแรง 
 พฤติกรรมความรุนแรงท่ีสนามฟุตบอลไทยนัน้โดยมากเป็นความรุนแรงเล็กน้อยท่ีไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน จากตาราง 4.1 ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้มากกว่าคร่ึงเป็นการขว้างปา
สิ่งของลงไปในสนามหรือขว้างปาใส่ผู้ อ่ืน รองลงมาเป็นการตะโกนด่า ลกัษณะของการขว้างปาส่วนมาก
เป็นการขว้างปาวิ่งของลงไปในสนามระหว่างการแข่งขนัซึ่งไม่ท าให้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ ส่วนการตะโกนด่า
มกัจะเป็นการประสานเสียงพร้อมกันของแฟนบอล เช่น “ขีโ้กง ขีโ้กง” หรือถ้อยค าหยาบคายอ่ืนซ า้ๆใน
ชว่งเวลาหนึ่ง โดยทัง้การขว้างปาและตะโกนดา่นีม้กัจะเกิดขึน้ในสถานการณ์ท่ีแฟนบอลรู้สึกว่าสโมสรเสีย
ประโยชน์จากการท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน เช่นการถกูตดัสินให้ไม่ได้ประต ูเสียประต ูหรือการถกูลงโทษจากผู้
ตดัสินท่ีขดักบัความคาดหวงัของแฟนบอล การท าผิดกฎข้อบงัคบัอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเร่ิมพบได้มากขึน้คือการ
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รบกวนการแข่งขัน โดยส่วนมากเป็นการจุดพลุระหว่างการแข่งขนั นอกจากพลุดอกไม้ไฟท่ียิงขึน้ไปแตก
กระจายบนท้องฟ้าซึง่แฟนบอลมกัจะจดุฉลองเมื่อได้ประตแูล้ว ในชว่ง 1-2 ปีหลงัมานีพ้บวา่เร่ิมมีการจดุพลุ
ในลกัษณะของพลไุฟ (flare) และพลคุวนั (smoke) ในสนามมากขึน้ ซึง่เป็นวฒันธรรมการเชียร์รูปแบบหนึ่ง
ท่ีพบได้ในแฟนบอลหลายประเทศ โดยผู้จดัการแข่งขนัอนญุาตให้จดุได้เฉพาะช่วงก่อนหรือหลงัการแข่งขนั 
การจดุระหวา่งการแขง่ขนัจงึเป็นการท าผิดกฎข้อบงัคบั 
 ส่วนความรุนแรงมากท่ีอาจก่อความเสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินนัน้แบ่งออกเป็นการท าลาย
ทรัพย์สิน, ปิดล้อม, ทะเลาะวิวาท, และท าร้ายเจ้าหน้าท่ีหรือนกักีฬา โดยความรุนแรงในลกัษณะนีพ้บไม่
บอ่ยครัง้นกั ลกัษณะท่ีเกิดขึน้บอ่ยคือการปิดล้อม การปิดล้อมเกิดขึน้หลงัจบการแข่งขนัและมีผู้ เสียหายคือ
ผู้ตดัสิน โดยแฟนบอลสว่นหนึง่จะไปรุมล้อมอยูบ่ริเวณทางออกจากสนามของผู้ตดัสิน เพ่ือเรียกร้องให้ชีแ้จง
หรือกล่าวค าขอโทษตอ่การตดัสินท่ีพวกเขามองว่ามีข้อบกพร่อง การปิดล้อมบางครัง้อาจกินเวลานานกว่า
ชัว่โมง แต่ส่วนใหญ่จะไม่ก่อความเสียหายโดยตรงมากนกั ลักษณะของความรุนแรงท่ีก่อความเสียหาย
โดยตรงคือการทะเลาะวิวาท ลกัษณะของการทะเลาะวิวาทมกัจะเป็นการขว้างปาสิ่งของเข้าใส่กนัจากแฟน
บอลสองฝ่าย สว่นการเข้าปะทะทัง้ชกตอ่ยหรือใช้อาวธุนัน้เกิดขึน้ไม่มากนกั โดยอาวธุส่วนใหญ่ท่ีแฟนบอล
ใช้มกัจะเป็นอุปกรณ์เชียร์หรือวสัดท่ีุอยู่ในสนาม เช่นธง ก้อนหิน หรือเศษไม้ ในช่วงฤดกูาลแข่งขนั 2556 
นัน้ ระดบัไทยพรีเมียร์ลีกและดวิิชัน่ 1 มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึน้ 2 ครัง้ซึง่มีทัง้การขว้างปาสิ่งของใส่กนัและ
เข้าปะทะกนัโดยตรง อย่างไรก็ดียงัไม่มีผู้ ได้รับบาดเจ็บถึงขัน้รุนแรงมากนกั โดยส่วนใหญ่เป็นอาการพกช า้
หรือศรีษะแตก โดยยงัไมพ่บผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บสาหสัหรือเสียชีวิตในฟตุบอลไทยมาก่อน 
 
 สถานท่ีเกิดเหต ุ
 

สถานที่ จ านวน % 
ในสนาม 
บริเวณสนาม 
บริเวณหา่งจากสนาม 

73 
18 
0 

80.2 
19.8 

0 
รวม 91 100 

ตาราง 4.2 สถานท่ีท่ีแฟนบอลกระท าผิดข้อบงัคบัฯ ไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชัน่ 1 ฤดกูาล 2556 
 
 การกระท าผิดข้อบงัคบัฯทัง้หมดของแฟนบอลไทยในฤดกูาล 2556 เกิดขึน้ท่ีในสนามแข่งขนัและ
บริเวณรอบๆสนามเท่านัน้ โดยไม่ปรากฏรายงานการเกิดเหตใุนสถานท่ีท่ีไกลออกไปจากสนามเลย โดย
แบง่เป็นการกระท าผิดในสนาม 73 กรณี คิดเป็น 80.2% และบริเวณสนาม 18 กรณี คิดเป็น 19.8% แม้ว่า
พืน้ท่ีรับผิดชอบของผู้ควบคมุการแขง่ขนัจะกินบริเวณเฉพาะในและรอบๆสนามเท่านัน้ แตต่ลอดทัง้ปี 2556 
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(ซึ่งอาจรวมไปถึงปีก่อนหน้าด้วย) ก็ไม่พบว่ามีรายงานข่าวเก่ียวกับการกระท าความรุนแรงของแฟนบอล
ไทยในบริเวณท่ีหา่งออกไปจากสนามฟตุบอลเลย 

 
เวลาท่ีเกิดเหต ุ

  
เวลา จ านวน % 

ก่อนแขง่ 0 0 

ระหวา่งแขง่ 

ไม่ทราบเวลาชดัเจน 

68 

18 

74.7 

19.8 
คร่ึงแรก 7 7.7 
พกัคร่ึง 3 3.3 
คร่ึงหลงั 40 44 

หลงัแขง่ 23 25.3 
รวม 91 100 

ตาราง 4.3 ชว่งเวลาท่ีแฟนบอลกระท าผิดข้อบงัคบัฯ ไทยพรีเมียร์ลีกและดวิิชัน่ 1 ฤดกูาล 2556 
 
 ในส่วนของช่วงเวลาในการกระท าผิด พบว่าการกระท าผิดทัง้หมดเกิดขึน้ระหว่างการแข่งขนัและ
หลงัจบการแขง่ขนัเทา่นัน้ โดยไม่มีบนัทึกการกระท าผิดท่ีเกิดขึน้ก่อนการแข่งขนัเลย43 และเม่ือพิจารณาลง
ไปในรายละเอียดของช่วงเวลาท่ีมีการกระท าผิดแล้ว พบว่าการกระท าผิดเกิดขึน้ในช่วงคร่ึงเวลาหลงัมาก
ท่ีสดุท่ี 40 กรณี คิดเป็นอตัราส่วน 44% รองลงมาคือหลงัจบการแข่งขนัท่ี 23 กรณี (25.3%) ส่วนท่ีเหลือ
เป็นชว่งคร่ึงเวลาแรก ชว่งพกัคร่ึง และเกิดระหวา่งแขง่ขนัโดยไมท่ราบเวลาท่ีชดัเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 ในคู่มือการปฏิบติังานของผู้ควบคุมการแข่งขนัระบุไว้ว่าผู้ควบคุมการแข่งขนัต้องไปถึงสนามก่อนการแข่งขนัจะเร่ิมไม่น้อยกว่ า 2 

ชัว่โมง 30 นาที 
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ผู้ เสียหาย 
 

ผู้เสียหาย จ านวน % 
นกัฟตุบอล 
เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ตดัสิน 
แฟนบอลฝ่ายตรงข้าม 
สนามแขง่ขนั 

6 
3 
31 
7 
2 

12.2 
6.1 

63.3 
14.3 

4.1 
รวม 49 100 

ตาราง 4.4 ผู้ เสียหายจากการกระท าผิดข้อบงัคบัฯของแฟนบอล ไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชัน่ 1 ฤดกูาล 2556 
 
 ในส่วนของผู้ ท่ีได้รับความเสียหายจากกรณีความรุนแรงโดยแฟนบอลนัน้ มีหลายกรณีเป็นการ
กระท าผิดข้อบงัคบัท่ีไม่สามารถระบุผู้ เสียหายได้อย่างชดัเจน เช่นการขว้างสิ่งของลงไปในสนามโดยไม่มี
จุดหมายแน่ชัด การด่าท่ีไม่ได้มุ่งเป้าไปท่ีคนใดคนหนึ่ง หรือการจุดพลุและเป่านกหวีด เท่าท่ีระบุได้มี
ทัง้หมด 49 กรณี โดยผู้ตดัสินตกเป็นผู้ เสียหายจากการกระท าผิดมากท่ีสดุ 31 กรณี คิดเป็นอตัราส่วนมาก
ถึง 63.3% โดยส่วนมากเป็นการขว้างปาสิ่งของใส่และตะโกนดา่ แฟนบอลเป็นผู้ เสียหาย 7 กรณี คิดเป็น 
14.3% โดยสว่นมากเป็นการทะเลาะวิวาทและท าลายทรัพย์สิน เชน่อปุกรณ์เชียร์และยานพาหนะขณะจอด
ไว้ในท่ีจอดรถ นกัฟุตบอลเป็นผู้ เสียหาย 6 กรณี คิดเป็น 12.2% และท่ีเหลือคือเจ้าหน้าท่ีและการท าให้
สนามแขง่ขนัเสียหาย ตามตาราง 4.4 
 

ลกัษณะของความรุนแรงในฟตุบอลไทย 
 Carnibella et al. (1996: 81) ศกึษาเปรียบเทียบความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกบัการแข่งขนัฟุตบอลใน
หลายประเทศของยุโรปและเสนอว่า ทุกประเทศท่ีมีการแข่งขันล้วนแต่ปรากฏเหตุการณ์ความรุนแรงท่ี
เก่ียวข้องกับฟุตบอลและเป็นเร่ืองยากท่ีจะขจดัให้หมดไปโดยสิน้เชิง แต่ในอีกแง่หนึ่งนัน้ ลกัษณะและต้น
สายปลายเหตุของความรุนแรงในแต่ละพืน้ท่ีก็แตกต่างกันไปตามบริบทเฉพาะของแต่ละพืน้ท่ี เช่นใน
องักฤษท่ีมาจากชนชัน้ทางสงัคม, ในไอร์แลนด์เหนือและเมืองกลาสโกว์ของสกอตแลนด์เป็นผลมาจากลทัธิ
ทางศาสนา, ในสเปนเป็นผลมาจากเชือ้ชาติ, หรือในอิตาลีท่ีมาจากการแบง่แยกระหว่างภูมิภาคเหนือ-ใต้ 
(Dunning 2005[1994]: 147) ดงันัน้แล้ว เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจความรุนแรงและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องใน
ฟตุบอลไทยจงึต้องพิจารณาถึงลกัษณะเฉพาะของความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ 

เม่ือพิจารณาความรุนแรงในฟุตบอลไทยทัง้ในส่วนของเวลาและสถานท่ีมาเปรียบเทียบกับกรณี
ของแฟนบอลในองักฤษและเวลส์ท่ี Frosdick and Newton (2006: 403-422) ศกึษาแล้ว จะพบว่าทัง้สอง
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พืน้ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันอยู่มาก โดยท่ีองักฤษและเวลส์นัน้สถิติการจบักุมเกิดขึน้ก่อนเร่ิมการแข่งขนั 
27.6% ระหว่างแข่งขนั 18.8% หลงัจบการแข่งขนั 47.7% ส่วนท่ีเหลือคือวนัอ่ืนๆ 2.2% และไม่ทราบเวลา
แน่นอน 3.6% ในส่วนของสถานท่ีเกิดเหตุนัน้ ท่ีองักฤษและเวลส์เกิดความรุนแรงในสนามแข่งขนั 17.2% 
เกิดขึน้บริเวณสนามแข่งขนั 19.3% และเกิดห่างออกไปจากสนามมากถึง 57.5% (ท่ีเหลือไม่สามารถระบุ
ได้) Frosdick and Newton อธิบายว่าเหตกุารณ์ส่วนมากเกิดขึน้ห่างจากสนามโดยแฟนบอลอนัธพาลท่ีมี
ลกัษณะเป็น football gang รวมตวักนัจ้องท าร้ายแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามในสถานท่ีต่างๆเช่นสถานีขนส่ง 
สถานีรถไฟ ถนน หรือผบัท่ีไกลออกไปจากสนาม เพ่ือหลีกเล่ียงต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ซึง่มีมากท่ีสนามแขง่ขนั โดยความรุนแรงท่ีเกิดขึน้นัน้มกัจะไมเ่ก่ียวข้องกบัผลการแขง่ขนัในสนาม  

เม่ือพิจารณาลกัษณะดงักลา่วเปรียบเทียบกบัฟตุบอลไทยแล้วจะเห็นได้ว่า ความรุนแรงในฟุตบอล
ไทยส่วนใหญ่มกัจะเกิดขึน้โดยมีจุดศนูย์กลางอยู่ท่ีการแข่งขนัในสนาม ทัง้สถานท่ีเกิดเหตซุึ่งจ ากดับริเวณ
อยู่ภายในและรอบๆสนามแข่งขนั ทัง้เวลาท่ีเกิดเหตท่ีุทัง้หมดเกิดขึน้ระหว่างหรือหลงัจบการแข่งขันแล้ว
เท่านัน้ ยิ่งไปกว่านัน้ เป้าหมายของความรุนแรงก็ไม่ได้อยู่ท่ีแฟนบอลด้วยกัน แต่ส่วนมากแล้วมกัจะเกิด
ขึน้กบัผู้ตดัสิน อนัเป็นผลมาจากความไม่พอใจการท าหน้าท่ีในสนาม ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นว่าความรุนแรง
ในฟตุบอลไทยเกิดขึน้โดยสมัพนัธ์อยูก่บัการแขง่ในสนามมาก 

ในส่วนความรุนแรงของเหตกุารณ์นัน้ Carnibella et al. (1996: 82-83) เสนอว่า โดยรวมแล้ว
พฒันาการของความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับฟุตบอลในแต่ละสงัคมมกัจะมีลกัษณะร่วมท่ีใกล้เคียงกันอยู่ 3 
ล าดับขัน้คือ ล าดับขัน้แรก เป็นความรุนแรงท่ีปรากฏขึน้เป็นครัง้คราวในสนาม โดยมีผู้ ตัดสินหรือนัก
ฟตุบอลเป็นเป้าหมายหลกั ขัน้ท่ีสองจะมีความรุนแรงมากขึน้ โดยเร่ิมมีการปะทะกนัระหว่างแฟนบอลสอง
ฝ่าย หรือแฟนบอลกบัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั โดยในขัน้นีจ้ะยงัเกิดเหตเุฉพาะท่ีสนามแข่งขนั ส่วน
ขัน้ท่ีสามจะเกิดความรุนแรงบริเวณท่ีไม่เก่ียวกบัการแข่งขนัมากขึน้ เช่นท่ีถนน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ซึ่ง
จะมีทัง้ท่ีเป็นการดกัท าร้ายแฟนบอลฝ่ายตรงข้าม การท าลายทรัพย์สินสาธารณะ รวมถึงการปะทะกับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ซึง่ในขัน้ท่ีสามนีจ้ะมีลกัษณะของความรุนแรงจากแฟนบอลอนัธพาลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการ
แข่งขนัในสนาม หากพิจารณาตามล าดบัขัน้ของความรุนแรงดงักล่าวจะพบว่าความรุนแรงในฟุตบอลไทย
นัน้มีลกัษณะอยู่ในล าดบัขัน้แรกเป็นหลกั แต่ก็เร่ิมมีบางกรณีท่ีคาบเก่ียวอยู่กับขัน้ท่ีสองบ้างแล้ว ในด้าน
หนึง่ลกัษณะดงักลา่วชีใ้ห้เห็นวา่ความรุนแรงในฟตุบอลไทยยงัไม่รุนแรงมากนกั แตใ่นอีกด้านหนึ่งนัน้ก็อาจ
กลา่วได้วา่ยงัมีโอกาสท่ีจะทวีความรุนแรงมากขึน้ได้เชน่กนั 
 
การบริโภคแอลกอฮอล์กับความรุนแรงในฟุตบอลไทย 
 ลกัษณะโดยพืน้ฐานของการบริโภคแอลกอฮอล์ในสนามฟุตบอลไทยคือมีการจ าหน่ายท่ีแพร่หลาย
อยูร่อบๆสนามในราคาท่ีไม่สงู ประกอบกบัท่ีการบริโภคแอลกอฮอล์ในสงัคมไทยนัน้สอดคล้องกบัมิติท่ีการ
เป็นแฟนบอลเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง การจับกลุ่มอยู่รอบๆสนามเพ่ือด่ืมกินหรือบริโภค
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แอลกอฮอล์จึงเป็นภาพ “ปกติ” ท่ีพบเจอได้ท่ีสนามฟุตบอลไทย โดยแฟนบอลมกัจะมาท่ีสนามตัง้แตก่่อน
เวลาแข่งขนั 1-2 ชัว่โมง ด่ืมเป็นเวลานานในปริมาณคอ่นข้างมาก ในส่วนนีผู้้ วิจยัจึงจะเสนอให้พิจารณา
การเกิดหรือไมเ่กิดความรุนแรงในบริบทของการด่ืมกินดงักล่าว 
 “เบิร์ด” แฟนบอลสโมสรแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เพศชาย อายุประมาณ 30 ปี เขาติดตามชมการ
แข่งขนัของสโมสรนีเ้ป็นประจ าทัง้นดัเหย้าและเยือนเป็นเวลา 3-4 ปี เบิร์ดมกัจะมาท่ีสนามเพ่ือร่วมด่ืมกับ
เพ่ือนแฟนบอลในกลุ่มตัง้แต่ก่อนการแข่งขนัจะเร่ิมประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่เบิร์ดไม่นิยมน าเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ไปด่ืมบนอฒัจนัทร์นกัแม้ว่าสนามท่ีเขาไปเป็นประจ าจะอนญุาตก็ตาม เขาบอกว่าอยากจะร้อง
เพลงเชียร์และใสใ่จกบัการชมการแขง่ขนัในสนามเสียมากกว่า แตถ้่ามีแฟนบอลคนอ่ืนๆย่ืนแก้วเบียร์ให้เขา
ก็ไม่ปฏิเสธ เขาอธิบายลกัษณะการด่ืมท่ีสนามของตนเองว่า “ไม่รู้จะนบัยงัไง ก็กินรวมๆกัน ง่ายๆคือเมา
กลบับ้านแทบทุกครัง้” เบิร์ดเล่าว่าเขาได้อยู่ในเหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีสนามฟุตบอล 4-5 ครัง้ โดยครัง้ท่ี
เขาได้มีส่วนร่วมด้วยโดยตรง 2 ครัง้ หนึ่งในนัน้ท าให้เขาศีรษะแตกเน่ืองจากถูกก้อนหินขณะท่ีขว้างปา
สิ่งของเข้าใส่กันกบัแฟนบอลฝ่ังตรงข้ามหลงัจบการแข่งขนั เบิร์ดบอกว่าวนันัน้เขาด่ืมจนเมาอย่างเช่นทุก
ครัง้ จนหลงัจบการแขง่ขนัและเร่ิมมีเหตกุารณ์วุน่วายขึน้ เบร์ิดกบัเพ่ือนก็ได้ตามเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย แม้ว่า
ในตอนท่ีเร่ิมเกิดเหตนุัน้เขาจะไม่ได้อยู่ท่ีจดุปะทะโดยตรง เขาอธิบายว่า “ก็ต้องไปช่วยกนั ถ้าเราไม่ท าพวก
มนั มนัก็ท าเรา” กรณีของเบิร์ดแสดงถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในความรุนแรงโดยท่ีอยู่ในอาการมึนเมาอย่าง
ชดัเจน อยา่งไรก็ดีเขาก็ยงักล่าวถึงเหตกุารณ์อีกหลายครัง้ท่ีแม้เขาจะอยู่ในอาการมึนเมาแตก็่ไม่ได้เข้าไปมี
สว่นร่วมด้วย 
 ขณะท่ี “นทั” จะมีลกัษณะท่ีตา่งออกไป นทัเป็นแฟนบอลสโมสรแห่งหนึ่งในภาคกลางและติดตาม
ชมการแข่งขนัท่ีสนามอย่างตอ่เน่ืองมาเป็นระยะเวลา 2-3 ปี นทับอกว่าเขาชอบด่ืมท่ีสนามฟุตบอลร่วมกบั
เพ่ือนในกลุ่มซึ่งรู้จกักันท่ีสนามและด่ืมจ านวนมากเป็นประจ า นทัเคยอยู่ในเหตกุารณ์ความรุนแรงหลาย
ครัง้ แต่เขาและเพ่ือนในกลุ่มยืนยนัว่าเขาไม่เคยเป็นเข้าไปมีส่วนร่วมในความรุนแรงใดๆเลย กระทั่งการ
ตะโกนดา่ด้วยค าหยาบ โดยเขาอธิบายว่าเป็นข้อตกลงท่ีมีร่วมกนัภายในกลุ่มแฟนท่ีเขาเป็นสมาชิกอยู่ เขา
อธิบายว่า “บางครัง้ผมก็เมา แตก็่ต้องควบคมุตวัเอง ท าอะไรไม่ดีลงไปคนท่ีซวยคือสโมสร44” กรณีของนทั
เป็นตวัอยา่งของผู้ ด่ืมท่ีไมก่่อความรุนแรง ซึง่กลุม่ผู้ ด่ืมในลกัษณะนีมี้จ านวนมาก 
 ในการเก็บข้อมลูภาคสนามครัง้หนึง่ ผู้วิจยัไปท่ีสนามแขง่ขนัของสโมสรแห่งหนึ่งท่ีไม่มีการจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยข้อห้ามทางศาสนา ระหว่างแข่งขนัมีการท าหน้าท่ีของผู้ตดัสินหลายจงัหวะท่ีขดั
ตอ่สายตาของแฟนบอลเจ้าบ้าน การแข่งขนัจบลงด้วยผลท่ีไม่น่าพอใจนกั หลงัจบการแข่งขนัมีแฟนบอล
คนหนึง่วิ่งลงไปในสนามและมุง่เข้าหาผู้ตดัสิน อยา่งไรก็ดีเขาเสียหลกัล้มลงและมีเจ้าหน้าท่ีสนามมาห้ามไว้
ได้ทัน หลังจากนัน้เม่ือแฟนบอลทยอยกันออกจากสนาม ผู้ วิจัยได้มีโอกาสสอบถามแฟนบอลคนนัน้

                                                           
44 บทลงโทษจากฝ่ายควบคมุการแขง่ขนัเมื่อมีแฟนบอลท าผิดข้อบงัคบัคือการปรับเงินจากสโมสร 



58 
 

เก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ “ซัน” ซึ่งไม่บริโภคแอลกอฮอล์ตามข้อห้ามทางศาสนาตอบกลับพร้อมเสียง
หวัเราะวา่ “ไมมี่อะไร ผมแคจ่ะไปสง่กรรมการ” หลงัจากนัน้ซนักบัเพ่ือนๆก็บน่ถึงการท าหน้าท่ีของกรรมการ
ท่ีท าให้สโมสรท่ีเขาเป็นแฟนเสียประโยชน์ตอ่ไปอีกระยะหนึง่ 
 กรณีของแฟนบอลทัง้สามนีแ้สดงให้เห็นถึงการบริโภคแอลกอฮอล์กับการมีส่วนร่วมในเหตกุารณ์
ความรุนแรงในลกัษณะท่ีตา่งๆกนัไป ทัง้ผู้ ด่ืมท่ีมีสว่นร่วมในเหตกุารณ์รุนแรง ผู้ ด่ืมท่ีไม่ก่อความรุนแรง หรือ
กระทัง่ผู้ ท่ีไม่ด่ืมแต่ก็อาจมีส่วนในการเกิดความรุนแรงได้ ในแง่นีแ้ล้ว การบริโภคแอลกอฮอล์จึงอาจไม่ได้
เป็นปัจจัยเดียวท่ีส่งผลให้เกิดความรุนแรงได้โดยตรง แต่ท างานร่วมอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆหรือบริบทในบาง
ลกัษณะ ดงัท่ี Eric Dunning and Ivan Waddington ชีใ้ห้เห็นว่า การมองว่าแอลกอฮอล์เป็นปัจจยัหลกั
ปัจจยัเดียวของการเกิดความรุนแรงในฟุตบอลนัน้เป็นการอธิบายปัญหาอย่างง่ายเกินไปจนผิดฝาผิดตวั 
แอลกอฮอล์อาจเป็นหนึ่งในหลายๆปัจจยัท่ีท างานร่วมกันจนน าไปสู่ความรุนแรงได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งนัน้
ผู้บริโภคแอลกอฮอล์ไม่ได้ก่อความรุนแรงกนัทกุคนและผู้ ท่ีก่อความรุนแรงก็ไม่ได้บริโภคแอลกอฮอล์กนัทกุ
คนด้วย (Dunning and Waddington 2003: 361-362) 
 เม่ือพิจารณาจากลกัษณะการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทยท่ีพบได้ในเกือบทกุสนามแข่ง
ขันเทียบเคียงกับการเกิดความรุนแรงท่ีสนามฟุตบอลไทยแล้วพบว่า เกิดความรุนแรงเล็กน้อยซึ่งไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินรวม 63 นัดจากการแข่งขนัทัง้หมด 578 นัด คิดเป็น 
10.9% และเกิดความรุนแรงท่ีเป็นปัญหาหรือความรุนแรงระดบัมากท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ร่างกายหรือทรัพย์สินโดยตรง 12 นดั หรือคิดเป็น 2.1% ซึ่งนบัว่ามีอตัราท่ีไม่สงูนกัเม่ือเทียบกบัจ านวนนดั
ของการแข่งขันท่ีเหลือซึ่งเกือบทัง้หมดมีการบริโภคแอลกอฮอล์แต่ไม่เกิดความรุนแรง45 ข้อมูลดงักล่าว
แสดงให้เห็นวา่การบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลนัน้อาจไมไ่ด้น าไปสูค่วามรุนแรงในทกุกรณีเสมอไป 

จากลกัษณะดงักล่าวจึงยงัไม่อาจสรุปได้ว่าการบริโภคแอลกอฮอล์โดยตวัมนัเองเป็นปัจจยัเดียวท่ี
น าไปสูก่ารเกิดความรุนแรงโดยตรง แตก่ารบริโภคแอลกอฮอล์ก็อาจเป็นปัจจยัท่ีกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง
ขึน้ได้ในบริบทแบบใดแบบหนึ่ง ประกอบกบัท่ีลกัษณะของความรุนแรงในฟุตบอลไทยนัน้ยงัชีใ้ห้เห็นว่าอีก
ปัจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวข้องอยู่ด้วยคือการแข่งขันในสนาม ดงันัน้แล้วในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงบริบทของการ
แขง่ขนัในวนัท่ีเกิดความรุนแรง เพ่ือพิจารณาตอ่ไปว่าการบริโภคแอลกอฮอล์นัน้สามารถท่ีจะกระตุ้นให้เกิด
ความรุนแรงได้ในบริบทหรือสถานการณ์ใดบ้าง 

 
 

 
                                                           
45 ลกัษณะดงักลา่วสอดคล้องกบังานศกึษาทางอาชญวิทยาของ Elin K. Bye and Ingeborg Rossow (2008: 31-46) ท่ีพบว่าในสงัคมท่ี

มีการบริโภคแอลกอฮอล์อย่างแพร่หลายนัน้มกัจะมีอตัราสว่นการเกิดความรุนแรงอนัเน่ืองมาจากแอลกอฮอล์น้อยกว่าสงัคมท่ีการบริโภค
แอลกอฮอล์ไมแ่พร่หลาย 
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เร่ืองเล่าจากสนาม: บริบทของการเกิดความรุนแรงในฟุตบอลไทย 
 เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจบริบทและกระบวนการเกิดขึน้ของความรุนแรง ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงกรณี
ตวัอยา่งความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในฟตุบอลไทยระหว่างฤดกูาลแข่งขนั 2556 โดยจะยกกรณีท่ีเกิดสถานการณ์
ในลกัษณะรุนแรงมากจนท าให้มีทัง้ผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย คือเหตกุารณ์ระหว่างแฟนบอล
สุโขทยั เอฟซีกับแฟนบอลพิษณุโลก ทีเอสวาย เอฟซี และเหตกุารณ์ระหว่างแฟนบางกอก เอฟซีกับแฟน
สิงห์ทา่เรือ เอฟซี 
 

กรณีสโุขทยั เอฟซี – พิษณโุลก ทีเอสวาย เอฟซี 
 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556 ท่ีสนามบุญสม มาร์ติน จงัหวดัสุโขทยัได้เกิดเหตกุารณ์รุนแรง
ระหว่างแฟนบอลสุโขทัยฯและพิษณุโลกฯ ในการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซน
ภาคเหนือ เหตุการณ์ดงักล่าวได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนและสังคมเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความ
ต่ืนตัวเก่ียวกับปัญหาความรุนแรงในฟุตบอลไทยหลังจากท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรงมากมา
คอ่นข้างนาน 
 ผู้วิจยัไม่ได้อยู่ในเหตกุารณ์นีโ้ดยตรง แต่หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ประมาณ 3-4 วนัก็ได้นดัหมาย
สัมภาษณ์แกนน าของแฟนบอลทัง้สองฝ่ายท่ีอยู่ในเหตุการณ์นีคื้อ “ตุ้ ย” แกนน าคนหนึ่งของแฟนบอล
พิษณโุลกฯกลุม่ขนุพลนเรศวร และ “ป๊อป” แกนน าแฟนบอลสโุขทยัฯ ซึ่งป๊อปได้พาผู้วิจยัไปท่ีสนามแข่งขนั 
(ในวนัท่ีไม่มีการแข่งขนั) ด้วย และหลงัจากนัน้ผู้ วิจัยก็ได้ไปเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีสนามนีใ้นวันท่ี มีการ
แขง่ขนัอีกครัง้ 
 การแข่งขนัครัง้นีเ้กิดขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของฤดกูาล ขณะท่ีสโุขทยัฯอยู่อนัดบั 2 และพิษณุโลกฯอยู่
อนัดบั 3 ของตารางแข่งขนั โดยมีคะแนนสะสมห่างกนั 1 คะแนน ทัง้สองจงัหวดัอยู่ติดกนั ระยะทางจาก
จงัหวดัพิษณุโลกไปถึงสนามแข่งขนัท่ีสุโขทยัมีระยะทางแค่ประมาณ 60 กิโลเมตร จึงมีแฟนบอลทัง้สอง
ฝ่ายมาชมการแข่งขนัเป็นจ านวนมากจนเต็มความจขุองสนาม ตุ้ยประมาณการว่าแฟนบอลพิษณุโลกฯท่ี
เดินทางไปชมการแข่งขนัครัง้นีมี้ประมาณ 1,000-1,500 คน ขณะท่ีแฟนบอลสโุขทยัฯก็มาชมการแข่งขนัท่ี
สนามอีกจ านวนมากจนเต็มความจสุนามท่ีประมาณ 4,500 – 5,000 คน และมียอดจ าหน่ายบตัรมากกว่า
สองแสนบาท ซึง่เป็นสถิตขิองสนาม 
 ในการแข่งขันครัง้นีฝ่้ายจดัการแข่งขนัได้มอบหมายให้ผู้ตดัสินระดบัไทยพรีเมียร์ลีกมาท าหน้าท่ี
เป็นพิเศษ อย่างไรก็ดีก่อนการแข่งขนัมีข่าวลือกนัในกลุ่มแฟนบอลเก่ียวกบัการท าหน้าท่ีของผู้ตัดสินท่ีอาจ
ไม่เป็นกลาง ตุ้ยเล่าว่าในกลุ่มแฟนพิษณุโลกฯเองมีการเพ่งเล็งเก่ียวกับการตดัสินมาตัง้แต่ก่อนแข่งขัน  
เน่ืองจากหลายคนเกรงวา่การเข้ามารับหน้าท่ีผู้บริหารสโมสรสโุขทยัฯของนกัการเมืองท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งใน
ฤดูกาลแข่งขันนีอ้าจส่งผลต่อการท าหน้าท่ีของผู้ ตัดสินได้ นอกจากนีก้ารแข่งขันครัง้นีย้ังเข้มงวดกับ
มาตรการรักษาความปลอดภยัเป็นพิเศษ โดยมีการเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ี รวมถึงมีการประชุมกนัระหว่าง
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สองสโมสรเก่ียวกบัการแยกทางเข้าออกและท่ีจอดรถของทัง้สองฝ่ายออกจากกัน อย่างไรก็ดีทัง้ป๊อปและ
ตุ้ยบอกวา่ท้ายท่ีสดุแล้วในวนัแขง่ขนัจริงดจูะไม่สามารถจดัการแยกท่ีจอดรถและทางเข้าออกได้ตามแผนท่ี
วางไว้ 
 ท่ีสนามแข่งขันมีการใช้สังกะสีกัน้ล้อมรอบทางเข้าออกสนาม โดยท่ีนั่งของแฟนพิษณุโลกฯอยู่ท่ี
ทางด้านขวาของอฒัจนัทร์ฝ่ังประธาน (ทางซ้ายคือแฟนสโุขทยัฯ) และอฒัจนัทร์เสริมด้านข้างยาวไปจนถึง
หลงัประต ูส่วนแฟนบอลสุโขทยัฯส่วนมากจะนัง่อยู่ท่ีอฒัจันทร์ฝ่ังคบเพลิงท่ีอยู่ฝ่ังตรงกันข้าม อัฒจันทร์
เสริมรอบๆสนาม และมีอีกจ านวนมากท่ีเกาะรัว้อยู่ริมสนาม รวมไปถึงท่ียืนดูจากเนินด้านนอกสนาม
เน่ืองจากไมส่ามารถเข้าไปในสนามได้ 
 ตุ้ยอธิบายบรรยากาศในสนามแข่งขนัวนันัน้ว่า “เหมือนเกมชิงแชมป์” เน่ืองจากทัง้สองฝ่ายก าลงั
แยง่อนัดบัเพ่ือเข้าไปเล่นในรอบถดัไป46 อย่างไรก็ดีทัง้ตุ้ยและป๊อปก็บอกว่าความสมัพนัธ์ระหว่างแฟนบอล
สองสโมสรยงัเป็นไปด้วยดีในช่วงก่อนแข่งไปจนถึงช่วงพกัคร่ึงเวลาท่ีทัง้สองฝ่ายยงัเดินปะปนกนัซือ้อาหาร
และยิม้แย้มทกัทายกนัตามปกต ิ
 เหตกุารณ์รุนแรงเร่ิมเกิดขึน้ในช่วงใกล้จบการแข่งขนั โดยตุ้ยระบวุ่าเหตกุารณ์เร่ิมขึน้หลงัจากท่ีนกั
ฟุตบอลของพิษณุโลกฯท าประตนู า 3-1 แล้วมีการขว้างปาสิ่งของเข้าใส่แฟนพิษณุโลกฯจากด้านนอกของ
อฒัจนัทร์ ซึง่คาดวา่เป็นแฟนสโุขทยัฯท่ีอยู่ด้านนอกสนาม ส่วนป๊อปบอกว่าเขาไม่เห็นเหตกุารณ์นี ้และระบุ
วา่ความรุนแรงเร่ิมหลงัจากท่ีนกัฟุตบอลของสโุขทยัฯท าประตตีูเสมอ 3-3 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วแฟน
พิษณุโลกฯเร่ิมขว้างสิ่งของลงไปในสนาม อย่างไรก็ดี ทัง้คู่บอกตรงกันว่าหลังจากหมดเวลาแข่งขัน
เหตกุารณ์ก็กลบัเข้าสูค่วามสงบชัว่คราว 
 หลงัจบการแขง่ขนัแฟนสโุขทยัฯหลายคนข้ามรัว้กัน้เข้ามาในสนาม โดยป๊อปเลา่ว่าเป็นสถานการณ์
ปกติท่ีสนามแห่งนีอ้ยู่แล้วท่ีแฟนบอลมักจะลงมาขอลายเซ็นหรือพูดคุยกับนักฟุตบอล (ตุ้ ยซึ่งมาดูการ
แข่งขนัท่ีสนามนีห้ลายครัง้ก็บอกอย่างนีเ้ช่นกนั) ทัง้ป๊อปและตุ้ยบอกตรงกนัว่า เหตกุารณ์รุนแรงเร่ิมเกิดขึน้
อีกหลงัจากนัน้ เม่ือมีแฟนบอลพิษณุโลกฯคนหนึ่งพยายามจะถือธงวิ่งรอบสนามแล้วหลงเข้าไปอยู่กลาง
กลุ่มแฟนบอลสุโขทยัฯ ท าให้แฟนบอลพิษณุโลกฯบางคนกลวัว่าแฟนบอลท่ีถือธงคนนัน้จะโดนท าร้ายจึง
พยายามวิ่งเข้าไปชว่ย แตก่ลบัท าให้แฟนสโุขทยัฯท่ีเห็นเหตกุารณ์เข้าใจว่าแฟนพิษณุโลกฯท่ีวิ่งมานัน้จะท า
ร้าย จงึขว้างสิ่งของเข้าใส ่หลงัจากนัน้เหตกุารณ์ก็เร่ิมวุน่วายรุนแรงอีกครัง้  

                                                           
46 สโมสรท่ีได้อนัดบั 1-2 โซนภาคเหนือจะเป็นตวัแทนเข้าไปแข่งขนัในรอบถดัไปโดยอตัโนมติั ส่วนอนัดบั 3 จะต้องไปแข่งกบัอนัดบั 3 

ของภาคอื่นอีกครัง้เพ่ือแย่งสิทธ์ิเข้าไปแข่งในรอบแชมป์เปีย้นส์ลีกกบัตวัแทนจากภาคอื่นๆเพื่อหาสโมสรท่ีจะได้เลื่อนไปดิวิชัน่  1 อีกครัง้
หนึ่ง 
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 แฟนบอลทัง้สองฝ่ายท่ีอยู่อฒัจนัทร์ฝ่ังตรงข้ามกันต่างวิ่งกรูลงมาในสนามฟุตบอล จบักลุ่มกนัอยู่
คนละฝ่ังแล้วขว้างสิ่งของเข้าใสก่นัอยูร่ะยะหนึง่47 (โดยไมไ่ด้มีการปะทะกนัโดยตรง) กระทัง่แฟนพิษณุโลกฯ
ท่ีมีจ านวนน้อยกว่าเร่ิมล่าถอยกลับไปท่ีอัฒจันทร์ฝ่ังตนเอง ส่วนแฟนสุโขทัยฯก็เร่ิมรุกไล่เข้าไปจนแฟน
พิษณุโลกหลายคนต้องกระโดดลงจากอฒัจนัทร์ชัว่คราวท่ีสงูประมาณ 3 เมตรเพ่ือหนีออกไปนอกสนาม 
เหตกุารณ์วุ่นวายอยู่ประมาณ 15-20 นาทีจึงเร่ิมเข้าสู่ความสงบ และแฟนบอลก็เร่ิมทยอยกลบัออกไปจาก
สนาม 
 ทัง้ตุ้ยและป๊อปอธิบายกบัผู้ วิจยัด้วยค าพูดเดียวกนัว่าเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นัน้เป็น “อุปทานหมู่” ซึ่ง
เป็นเร่ืองเข้าใจผิดของทัง้สองฝ่ายว่าอีกฝ่ายจะมาท าร้ายจึงมีการขว้างปาใส่กัน ตุ้ ยบอกว่าแฟนบอล
พิษณุโลกฯเคยมีธรรมเนียมท่ีจะถือธงวิ่งรอบสนามหลงัจบการแข่งขนั แตท่ี่ผ่านมาได้หยดุวิ่งไปแล้วเพราะ
เกรงวา่จะเป็นชนวนของความรุนแรงได้ 
 ป๊อปบอกว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของแฟนบอลท่ีสนามในวนัเกิดเหตุนัน้ไม่ต่างจากการ
แข่งขนัครัง้อ่ืนๆมากนกั คือมีการด่ืมอยู่ทัว่ไปคอ่นข้างมาก ขณะท่ีตุ้ยบอกว่าทางด้านแฟนพิษณุโลกฯดจูะ
ด่ืมกนัน้อยกวา่ปกตเิสียด้วยซ า้ เน่ืองจากในวนันัน้มีแฟนบอลมาท่ีสนามมากกว่าปกติ ท าให้ร้านค้ามีไม่พอ
จงึไมส่ะดวกท่ีจะซือ้ อย่างไรก็ดีทัง้คูซ่ึ่งอยู่ในสนามฟุตบอลตอนเกิดเหตขุว้างปาบอกตรงกนัว่าพวกเขาเห็น
แฟนบอลท่ีขว้างปาหลายคนมีอาการมนึเมา 
 หลงัจากเกิดเหตกุารณ์นีฝ่้ายจดัการแข่งขนัลงโทษปรับสโมสรสโุขทยัฯจ านวน 45,000 บาท ส่วน
พิษณโุลกฯโดนปรับ 75,000 บาท และเม่ือผู้วิจยัไปเก็บข้อมลูภาคสนามท่ีสนามแห่งนีใ้นวนัท่ีมีการแข่งขนัก็
พบว่ามีการประกาศขอความร่วมมือแฟนบอลงดลงไปในสนามหลงัจบการแข่งขนั ซึ่งเม่ือจบการแข่งขนัก็
ไมมี่แฟนบอลลงไปในสนามอีก 
 

กรณีบางกอก เอฟซี – สิงห์ทา่เรือ 
 เหตกุารณ์ท่ีรุนแรงมากอีกครัง้หนึ่งเกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2556 ในการแข่งขนัระหว่างสโมสร
บางกอก เอฟซีกบัสโมสรสิงห์ท่าเรือ เอฟซี ท่ีสนามเฉลิมพระเกียรติบางมด กรุงเทพฯ โดยในเหตกุารณ์นีมี้
การปะทะกนัโดยตรงของแฟนทัง้สองฝ่าย ท าให้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย 
 ผู้วิจยัเดินทางไปเก็บข้อมลูภาคสนามในการแข่งขนันีท้ าให้ได้อยู่ในเหตกุารณ์ด้วย ข้อมลูในส่วนนี ้
ประกอบไปด้วยข้อมูลบนัทึกภาคสนามของผู้ วิจัย ข้อมูลจากบนัทึกการสอบสวนตวัแทนสองสโมสรโดย

                                                           
47 สิ่งของท่ีแฟนบอลใช้ขว้างใสก่นัมีทัง้ขวด กระป๋อง (ท่ีสนามนีไ้มห้่ามน าขึน้ไปบนอฒัจนัทร์) ไปจนถึงก้อนหิน อิฐ และเศษไม้ ซึง่จากการ

เก็บข้อมลูภาคสนามในภายหลงั ผู้วิจัยพบว่าท่ีพืน้ใต้อฒัจันทร์ชัว่คราวรอบสนามมีเศษอิฐและเศษไม้ตกอยู่จ านวนมาก ซึ่งคาดว่าเป็น
ของเหลือทิง้จากการก่อสร้าง 
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คณะอนกุรรมการจดัการแขง่ขนับริษัทไทยพรีเมียร์ลีก รวมถึงการสมัภาษณ์ “ใหญ่” แกนน าแฟนบอลท่าเรือ
ฯ และ “เป้” แกนน าแฟนบอลบางกอกฯ 
 การแข่งขนัครัง้นีเ้กิดขึน้ในช่วงท้ายฤดกูาล โดยเป็นการแข่งขนัในนดัท่ี 31 ของทัง้สองสโมสรจาก
ทัง้หมด 34 นดั ขณะนัน้สโมสรบางกอกฯอยู่ในอนัดบั 4 ส่วนท่าเรือฯอยู่ในอนัดบั 3 ของตารางคะแนน โดย
มีคะแนนสะสมหา่งกนัแค ่1 คะแนน ผลการแขง่ขนัในครัง้นีจ้ึงส าคญัอย่างมากตอ่การเล่ือนชัน้ขึน้ไปเล่นใน
ระดบัไทยพรีเมียร์ลีก48 ท าให้การแข่งขันครัง้นีได้รับความสนใจจากแฟนบอลเป็นจ านวนมาก ก่อนการ
แข่งขนัสโมสรบางกอกฯส่งบตัรเข้าชมการแข่งขนัให้สโมสรท่าเรือฯน าไปจ าหน่ายล่วงหน้า 1,000 ใบและ
หมดอย่างรวดเร็ว จนต้องมีการเพิ่มจ านวนบตัรส าหรับแฟนท่าเรือฯอีกเป็นรวมทัง้หมด 2,000 ใบ ซึ่งก็
จ าหนา่ยหมดก่อนเร่ิมแขง่ขนั และในวนัแขง่ขนัก็มีแฟนบอลท่าเรือฯอีกจ านวนหนึ่งไปท่ีสนามแตไ่ม่มีตัว๋เข้า
ชม ส่วนแฟนบางกอกฯก็มาชมการแข่งขันเป็นจ านวนมาก รวมแล้วการแข่งขันครัง้นีมี้ผู้ เข้าชมทัง้หมด 
6,390 คน  
 ในการแข่งขนัครัง้นีฝ่้ายจดัการแข่งขนัได้มีการเฝ้าระวงัเหตรุุนแรงเป็นกรณีพิเศษ โดยเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีสโมสร และตวัแทนแฟนบอลของทัง้สองสโมสรร่วมประชุมกันท่ีสถานีต ารวจนครบาล
ราษฎร์บรูณะเพ่ือวางแผนรักษาความปลอดภยัร่วมกนั ทัง้ใหญ่และเป้เป็นตวัแทนแฟนบอลท่ีเข้าร่วมในการ
ประชมุนัน้ด้วย ทัง้คูร่ะบตุรงกนัวา่ในการประชมุนัน้ให้ความส าคญักบัการรักษาความปลอดภยั โดยเฉพาะ
การแยกทางออกของแฟนบอลในชว่งหลงัจบการแข่งขนั โดยจะให้แฟนบอลท่าเรือฯออกท่ีทางลงอฒัจนัทร์
ประต ู3 แฟนบางกอกออกทางลงอฒัจนัทร์ประต ู5 และปิดประต ู4 ซึ่งเป็นจดุเช่ือมตอ่ของแฟนบอลทัง้สอง
สโมสรไว้เพ่ือให้แฟนบอลทัง้สองฝ่ายเดนิทางออกจากสนามโดยไมเ่ผชิญหน้ากนั 
 ในลกัษณะคล้ายกบัเหตกุารณ์ระหวา่งสโุขทยัฯ-พิษณโุลก ก่อนการแข่งขนัมีการพดูกนัมากในกลุ่ม
แฟนท่าเรือฯเก่ียวกับการท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน โดยเฉพาะหลงัจากท่ีมีการประกาศรายช่ือว่าผู้บริหารของ
สโมสรบางกอกฯเป็นหนึง่ในทีมงานของผู้สมคัรเลือกตัง้นายกสมาคมฟตุบอลฯคนหนึง่ซึ่งก าลงัปฏิบตัิหน้าท่ี
รักษาการณ์ฯ ซึง่ท้ายท่ีสดุแล้วก็ได้มีการเชิญผู้ตดัสินชาวมาเลเซียมาท าหน้าท่ีในการแข่งขนัครัง้นีเ้ป็นกรณี
พิเศษ 
 ก่อนการแข่งขนัแฟนบอลท่าเรือฯจ านวนมากได้นดัหมายรวมตวัเพ่ือท่ีจะเดินทางมาท่ีสนามพร้อม
กนั โดยเป็นการเดนิทางด้วยรถสว่นตวัของแตล่ะคนพร้อมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ๆในลกัษณะของ “ขบวนแห่” ซึ่ง
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิอนัหนึ่งของแฟนบอลท่าเรือฯเม่ือจะไปชมการแข่งขนัท่ีมีผลส าคญัเช่นการชิงแชมป์ 
ในขบวนแห่นีจ้ะมีทัง้รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ รวมไปถึงรถบรรทกุขนาดใหญ่ ระหว่างเดินทางจะมีการโบก
ธงเชียร์และเปิดเพลงประจ าสโมสรดงัไปตลอดทาง 

                                                           
48 สโมสรในดิวิชัน่ 1 ท่ีได้อนัดบั 1-3 จะได้เลื่อนชัน้ขึน้ไปเลน่ในระดบัไทยพรีเมียร์ลีก 
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 ท่ีสนามแข่ง แฟนบอลบางกอกฯส่วนใหญ่ถูกจัดท่ีนั่งให้อยู่บนอัฒจันทร์สองด้านขนานตามแนว
ยาวของสนาม ขณะท่ีแฟนท่าเรือฯอยู่ท่ีหลงัประต ู(goal) ด้านในสดุของสนาม ซึ่งการเข้าออกจะต้องเดิน
ผา่นแนวอฒัจนัทร์ฝ่ังท่ีแฟนบางกอกฯจ านวนมากนัง่อยู ่ในชว่งก่อนการแข่งขนัยงัไม่มีเหตกุารณ์รุนแรงหรือ
บรรยากาศท่ีดสูุ่มเส่ียงตอ่การเกิดความรุนแรงแต่อย่างใด แฟนบอลทัง้สองฝ่ายยงัจบักลุ่มด่ืมกินและเดิน
ผา่นกนัไปมาได้อยา่งราบร่ืน 
 ก่อนการแข่งขนัครัง้นีผู้้วิจยัเคยไปเก็บข้อมลูภาคสนามในวนัท่ีมีการแข่งขนัท่ีสนามนีม้าก่อน และ
ไมพ่บวา่มีการจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสนามเลย แตก็่ยงัพบวา่มีแฟนบอลส่วนหนึ่งจบักลุ่มด่ืม
เบียร์อยู่บริเวณสนาม ซึ่งคาดว่าเป็นการน ามาจากภายนอก แต่ในวนัท่ีบางกอกฯแข่งขันกับท่าเรือฯนัน้
พบวา่ท่ีนอกรัว้สนามมีร้านแผงลอยจ านวนหนึ่งตัง้ขายอาหารและเคร่ืองด่ืมรวมไปถึงแอลกอฮอล์อยู่ ท่ีบาท
วิถีริมถนน49 ซึ่งแฟนบอลของทัง้สองสโมสรเดินออกมาซือ้กันเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ดีตัง้แต่ก่อนการ
แขง่ขนัจนถึงชว่งพกัคร่ึงก็ยงัไมพ่บการกระทบกระทัง่ระหวา่งแฟนบอลทัง้สองฝ่ายท่ีเดนิปะปนกนัออกมาซือ้
อาหารและเคร่ืองดื่มเลย 
 ในช่วงคร่ึงเวลาหลงัผู้วิจยัขึน้ไปอยู่บนอฒัจนัทร์ของแฟนท่าเรือฯ บนอฒัจนัทร์มีแฟนบอลจ านวน
มากหนาแนน่แออดัเตม็ตลอดแนว ตรงช่วงรอยตอ่บนอฒัจนัทร์ระหว่างแฟนบอลสองฝ่ายมีการกัน้รัว้เหล็ก
ถาวรเว้นช่องว่างระหว่างแฟนบอลเอาไว้และมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจประมาณ 20 นายยืนอยู่ตรงบริเวณรอยตอ่
นัน้ อย่างไรก็ดีผู้วิจยัเห็นว่ามีการยัว่ยกุนัไปมาระหว่างแฟนบอลท่าเรือฯกบัแฟนบอลบางกอกฯท่ีอฒัจนัทร์
ฝ่ังตรงข้ามประธาน (ซึ่งแฟนบอลท่าเรือฯต้องออกจากสนามโดยผ่านหลงัอฒัจนัทร์นัน้) แต่กระทัง่จบการ
แข่งขนัก็ยงัไม่มีเหตกุารณ์รุนแรงเกิดขึน้ ผลการแข่งขนัจบด้วยชยัชนะของบางกอกฯ 2 ประตตูอ่ 1 ท าให้
บางกอกฯแซงหน้าทา่เรือฯขึน้ไปอยูท่ี่อนัดบั 3 ของตาราง 
 เหตรุุนแรงเร่ิมเกิดขึน้เม่ือแฟนท่าเรือฯก าลงัทยอยออกจากสนาม โดยเดินผ่านด้านหลงัอฒัจนัทร์
ของแฟนบางกอกฯ เกิดการขว้างปาสิ่งของใส่กันระหว่างแฟนบางกอกฯบนอฒัจนัทร์กบัแฟนท่าเรือฯท่ีอยู่
ด้านลา่ง หลงัจากนัน้แฟนทา่เรือฯหลายสิบคนก็วิ่งกรูกนัขึน้ไปทางประต ู4 ทางขึน้อฒัจนัทร์แฟนบางกอกฯ
ท่ีเปิดค้างไว้อยูค่ร่ึงหนึง่ และแฟนทา่เรือฯอีกส่วนหนึ่งก็ท าลายประตอีูกคร่ึงหนึ่งจนหลดุออกมา ระหว่างนัน้
ผู้วิจยัได้ยินเสียงแฟนทา่เรือฯตะโกนขึน้มาวา่ “ไอ้พวกขีโ้กง ซือ้กรรมการ” และมีเสียงเฮรับจากแฟนท่าเรือฯ
อีกหลายคน ผู้ วิจัยตามขึน้ไปบนอัฒจันทร์ พบว่าแฟนบางกอกส่วนหนึ่งหลบขึน้ไปท่ีด้านบนสุดของ
อฒัจนัทร์ ขณะท่ีอีกสว่นหนึง่มีทัง้ท่ีวิ่งหนีและเข้าปะทะกบัแฟนทา่เรือฯ โดยบางส่วนของทัง้สองฝ่ายใช้ด้าม
ธงเป็นอาวธุ หลงัจากนัน้แฟนบางกอกฯก็วิ่งหนีไปตามทางยาวของอฒัจนัทร์ โดยมีแฟนท่าเรือฯวิ่งไล่ตาม
ไปจนสดุทาง ท้ายท่ีสดุแฟนบางกอกฯซึง่มีจ านวนมากกวา่จงึรุกไลก่ลบัจนแฟนท่าเรือฯวิ่งหนีกลบัมาแล้วลง

                                                           
49 ในกลุ่มร้านแผงลอยนัน้ผู้วิจยัพบ “แม่ค้าขาประจ า” คนหนึ่งซึ่งมกัจะตระเวณไปตัง้แผงลอยท่ีหลายๆสนาม จากการสอบถามพบว่า

แมค้่ารายนัน้เห็นวา่การแขง่ขนันีน้่าจะมีผู้ชมจ านวนมาก จึงมาตัง้ร้านขาย 
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จากอฒัจนัทร์ไป เหตกุารณ์ทัง้หมดตัง้แต่แฟนท่าเรือฯวิ่งขึน้ไปบนอฒัจนัทร์กินเวลาทัง้หมดประมาณ 15 
นาที ตลอดเวลาท่ีเกิดการปะทะกันนัน้ เจ้าหน้าท่ีต ารวจหลายนายอยู่ข้างในสนามฟุตบอล (ซึ่งต ่ากว่า
อฒัจนัทร์) พยายามเป่านกหวีดและตะโกนห้าม แต่ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัขึน้มาบนอฒัจนัทร์เลย 
 หลงัจากเหตกุารณ์บนอฒัจนัทร์เร่ิมสงบลง พบว่ามีแฟนบอลของทัง้สองฝ่ายบาดเจ็บอยู่รวม 4-5 
คน โดยมีทัง้ท่ีแฟนบางกอกฯช่วยปฐมพยาบาลแฟนท่าเรือฯและแฟนท่าเรือฯช่วยปฐมพยาบาลแฟน
บางกอกฯ ผู้บาดเจ็บมีทัง้ท่ีหวัแตก เจ็บหน้าอก และเจ็บตามแขนขา โดยรวมแล้วไม่มีคนท่ีได้รับอนัตราย
หนกัถึงสาหสัหรือเสียชีวิต ไม่นานจากนัน้ก็มีรถพยาบาลมารับแฟนบอลบางคนไป ตลอดเวลาท่ีเกิดเหตุ
วุ่นวายนัน้ผู้ วิจยัเห็นใหญ่ซึ่งเป็นแกนน าแฟนท่าเรือฯพยายามห้ามแฟนบอลคนอ่ืนๆอยู่ตลอด ตัง้แต่ตอนท่ี
แฟนท่าเรือฯพยายามจะขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ไปจนถึงตอนเกิดการปะทะด้านบน ทัง้ใหญ่และเป้อธิบายว่า
ตามแผนรักษาความปลอดภยัท่ีวางแผนร่วมกนัก่อนแข่งนัน้ ประต ู4 จะต้องปิดตายและให้แฟนบางกอกฯ
ออกทางประต ู5 ท่ีอยูไ่กลออกไปอีกด้านหนึง่ซึง่จะท าให้เดินทางออกจากสนามไปคนละทางกบัแฟนท่าเรือ
ฯ แตท้่ายท่ีสดุแล้วก็ไมเ่ป็นไปตามนัน้ 
 หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยทราบจากแฟนบางกอกฯคนหนึ่งว่าท่ีด้านหน้าสนามก็มีเหตขุว้างปากันอีกจุด
หนึง่จงึลงจากอฒัจนัทร์ไป ระหวา่งเดนิอยูด้่านนอกอฒัจนัทร์ผู้วิจยัพบแฟนบอลบางส่วนของทัง้สองสโมสร
จบักลุ่มพูดคยุและขอโทษกันเก่ียวกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ และพบว่าเหตกุารณ์ท่ีจุดนัน้ก็สงบลงแล้ว จาก
การสอบถามได้ความว่ามีการขว้างปาหินและเศษอิฐกันระหว่างแฟนบอลสองฝ่ายจนมีผู้ บาดเจ็บอีก
จ านวนหนึ่ง โดยเจ้าหน้าท่ีได้เปิดประตใูห้แฟนบางกอกฯส่วนหนึ่งหลบเข้าไปในสนามฟุตบอล ขณะท่ีแฟน
ท่าเรือฯทยอยเดินทางออกไปจากสนามจนเกือบหมดแล้ว ผู้ วิจยัตามเข้าไปอยู่ในสนามกับแฟนบางกอกฯ
อีกระยะหนึ่ง จนกระทัง่เวลาประมาณ 21.00 น. (ประมาณ 1 ชัว่โมงหลงัจบการแข่งขนั) แฟนบางกอกฯก็
ทยอยกนัออกจากสนามไป 
 หลงัจากเหตกุารณ์นี ้ผู้ควบคมุการแขง่ขนัท่ีไปท าหน้าท่ีได้ให้สมัภาษณ์กบัส่ือมวลชนว่า  
 

"ก่อนเกมทัง้สองสโมสรไดมี้การประชมุหารือเพือ่เตรียมความพร้อมในการดูแลแฟนคลบัทีจ่ะ
เข้ามาชมเกมไว้แล้ว ทุกอย่างถูกก าหนดตามแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ แต่สุดท้าย
กลับมาผิดพลาดในช่วงการเดินทางกลับของแฟนบอลทีมเยือน ซ่ึงแผนทีแรกเราไม่
ตอ้งการใหแฟนบอลทัง้สองทีมเผชิญหนา้กนั แต่เมื่อทกุอย่างเปลี่ยนไปมนัจึงเกิดเหตกุารณ์
ไม่คาดคิดข้ึน" (ไทยลีกออนไลน์ 2556) (สะกดค าตามตน้ฉบบั) 

 

 ส่วนข้อมลูจากบนัทึกการสอบสวนโดยคณะอนกุรรมการจดัการแข่งขนับริษัทไทยพรีเมียร์ลีก ระบุ
ค าให้การจากเจ้าหน้าท่ีของสโมสรบางกอกฯไว้วา่ 
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1. ในด้านการแข่งขัน เป็นไปอย่างเรียบร้อยดี ผูต้ดัสินมีความเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย และ
ไม่คา้นสายตาแฟนบอล 
2. เร่ืองการจัดโซน เข้า-ออก ข้อตกลงที่ทัง้ 2 ฝ่ายได้ตกลงไว้ หลังจบการแข่งขันจะให้
แฟนบอลทีมเยือนใช้ทางออกประตู 3 และ แฟนบอลทีมเหย้าใช้ทางออกประตู 5 
และ ท าการปิดประตู 4 เพ่ือป้องกันการพบกันของแฟนบอล 2 ฝ่าย ขณะที่รอแฟน
บอลสิงห์ท่าเรือออกจากสนาม แฟนบอลบางกอก เอฟซี ก็จุดพลแุฟร์เพือ่ฉลองชยัเป็นธรรม
เนียมทกุครัง้หลงัจบการแข่งขนั พอเห็นว่าทางบางกอก เอฟซี แฟนสิงห์ท่าเรือ จุดพลไุด้ จุง
จุดพลตุอบ และมีการโตต้อบกนัดว้ยวาจา และ ขวา้งปาส่ิงของใส่กนั 
3. ขณะที่ปล่อยแฟนบอลสิงห์ท่าเรือ ออกประตู 3 ได้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจส่ังให้เจ้าหน้าที่
สนามไปเปิดประตูเล็ก เพ่ือระบายแฟนบอล แต่เจ้าหน้าที่ทีมบางกอก เอฟซี เข้าใจ
ผิดคิดว่ารวมประตู 4 ด้วยจึงได้เปิดไว้ 1 บาน ซ่ึงสามารถเชื่อมไปอฒัจนัทร์ทีมเหยา้พอดี  
4. จากนัน้ต่อมาแฟนบอลสิงห์ท่าเรือกลุ่มหน่ึง กรูขึ้นไปบนอัฒจันทร์ทีมเหย้าทาง
ประตู 4 มีการต ารวจแฟนบอลบางกอก เอฟซี จนได้รับบาดเจ็บหลายคน จนเกิด
ปัญหาข้ึน 
5. และบริเวณดา้นนอกสนามก็มีการปะทะกนัของแฟนบอลประปราย แต่ไม่รุนแรง 
6. บริเวณที่จอดรถ มีมอเตอร์ไซต์ของแฟนบอลบางกอก เอฟซี ที่จอดอยู่ถูกทุบ
ท าลายเสียหายหลายคัน (บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจ ากดั 2556ข) (สะกดและเน้นค าตาม
ตน้ฉบบั) 

 

และระบถุึงการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจวา่ 
 

สามารถข้ึนไปบนอฒัจนัทร์ได ้แต่ตอ้งเดินออกไปดา้นนอกสนามก่อนและไม่ไกล และโฆษก
สนามได้ท าการประกาศให้เจ้าหนา้ที่ข้ึนไปบนอฒัจนัทร์เพื่อระงบัเหตุ แต่เจ้าหนา้ที่ต ารวจ
กลบัทีจ่ะไม่ข้ึนไป ซ่ึงต ารวจเป็นผูค้วบคมุการดูแลรกัษาความปลอดภยัทัง้หมด ( บ ริ ษั ท
ไทยพรีเมียร์ลีกจ ากดั 2556ข) 

 

สว่นตวัแทนแฟนทา่เรือฯให้การวา่ 
 

ก่อนหนา้นีมี้การพูดคยุระหว่างแฟนบอลทัง้ 2 ทีม แลว้เร่ืองสดัส่วนทีน่ ัง่ 10% ประมาณ 800 
– 1,000 ใบ จึงขอตกลงกนัใหม่เพ่ิมเป็น 1,500 ใบ และไดท้ าการตกลงอีกครั้งเป็น 2,000 ใบ 
และแฟนบอลทัง้ 2 ทีมก็เห็นชอบ และมัน่ใจว่าจะดูแลความเรียบร้อยของแต่ละฝ่ายเป้นอ
ย่างดี ซ่ึงก่อนแข่งก็มีกิจกรรมร่วมกนัระหว่างแฟนบอล 2 ทีม เป็นไปด้วยดี ในวาระการ
ประชุมร่วมกันของตวัแทนแฟนบอล ผู้บริหาร ทัง้ 2 ทีม และ เจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ราช
บูรณะ ก าหนดใหแ้ฟนบอลสิงห์ท่าเรือ เข้า-ออกประตู 3 และ แฟนบอลบางกอก เอฟซี เข้า-
ออกประตู 5 และปิดประตู 4 เพราะเกรงว่าจะเสีย่งทีจ่ะเกิดเหตกุารณ์ความไม่ปกติ และพอ
จบการแข่งขนั ขณะทยอยแฟนบอลสิงห์ท่าเรือออกจากสนาม พบว่าประตู 4 ถูกเปิดออก
ด้วยเหตุอนัใดมิทราบ และแฟนบอลที่ได้รับบาดเจ็บส่วนหน่ึงก็แจ้งความด าเนินคดีแล้ว  
(บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจ ากดั 2556ค) (สะกดค าตามตน้ฉบบั) 
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 หลังเกิดเหตุการณ์นีท้ัง้สองสโมสรได้รวบรวมรายช่ือผู้ ได้รับบาดเจ็บ ใหญ่ระบุว่าแฟนท่าเ รือฯท่ี
ได้รับบาดเจ็บแจ้งช่ือมา 2 คน สว่นเป้ระบวุ่าแฟนบางกอกฯแจ้งช่ือมา 5 คน (อย่างไรก็ดีดเูหมือนว่าจ านวน
ผู้ ได้รับบาดเจ็บท่ีแท้จริงจะมีมากกว่านี ้เพียงแต่ผู้ ท่ีบาดเจ็บเล็กน้อยก็มกัจะไม่แจ้งรายช่ือ)  โดยเจ้าหน้าท่ี
สโมสรบางกอกฯระบวุ่าสโมสรบางกอกฯจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทัง้หมด  หลงัจากมีการสอบสวน
จากทัง้สองฝ่ายแล้ว บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้ออกค าสั่งปรับเงินทัง้สองสโมสร สโมสรละ 80,000 บาท 
รวมถึงคาดโทษทัง้สองสโมสรหากมีเหตกุารณ์ซ า้อีก 
 

บริบทของการเกิดความรุนแรงในฟตุบอลไทย 
Dunning et al. (1988: 13-14) เสนอว่าสาเหตขุองการเกิดความรุนแรงในฟุตบอลนัน้ซบัซ้อนเกิน

กว่าจะลดทอนให้เหลือเฉพาะผลจากการบริโภคแอลกอฮอล์เพียงด้านเดียว เพราะมันยังสมัพนัธ์อยู่กับ
ปัจจัยอ่ืนๆซึ่งควรพิจารณาร่วมกันด้วย จากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีกล่าวถึงไปนี ้นอกจากการบริโภค
แอลกอฮอล์ของแฟนบอลแล้ว ผู้ วิจยัเห็นว่าทัง้สองเหตกุารณ์ยงัมีปัจจยัร่วมบางประการท่ีชีใ้ห้เห็นว่าเป็น
บริบทท่ีอาจถกูกระตุ้นจากการบริโภคแอลกอฮอล์จนน าไปสู่การเกิดความรุนแรงได้ ซึ่งในเหตกุารณ์ความ
รุนแรงครัง้อ่ืนๆก็มกัจะพบลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนั 

บริบทแรกคือ ความส าคญัของการแข่งขัน ดงัท่ีทัง้สองเหตุการณ์นีเ้ป็นการแข่งขันระหว่างสอง
สโมสรท่ีอนัดบัและคะแนนสะสมใกล้เคียงกัน ยิ่งไปกว่านัน้ช่วงเวลาของการแข่งขนัก็เกิดขึน้ในช่วงปลาย
ฤดกูาล ซึง่ผลการแข่งขนัจะส่งผลอย่างส าคญัตอ่การเล่ือนชัน้ในฤดกูาลถดัไป อย่างเช่นท่ีตุ้ยได้บรรยายถึง
บรรยากาศของการแข่งขนัว่า “เหมือนเกมชิงแชมป์” หรือแฟนท่าเรือฯท่ีมีการเดินทางมาท่ีสนามแข่งขัน
พร้อมกนัด้วย “ขบวนแห”่ ซึง่เป็นธรรมเนียมปฏิบตัขิองพวกเขาเม่ือมีการแขง่ขนัชิงแชมป์ 

บริบทท่ีสองคือ แฟนบอลมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อการท าหน้าท่ีของผู้ ตัดสิน จุดเร่ิมต้นของ
เหตกุารณ์ความรุนแรงในฟุตบอลไทยทัง้ในระดบัรุนแรงเล็กน้อยหรือรุนแรงมากมกัจะเร่ิมปรากฏในจงัหวะ
ท่ีมีการตดัสินท่ีแฟนบอลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าฝ่ายตนเองเสียประโยชน์ โดนเฉพาะในหลายๆครัง้ท่ีก่อน
การแข่งขนัมี “ข่าวลือ” ในกลุ่มแฟนบอลเก่ียวกบัการท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน โดยแฟนบอลมกัจะมีการบอก
ตอ่กนัในลกัษณะปากตอ่ปากตัง้แตห่ลายวนัก่อนการแขง่ขนัไปจนถึงชว่งก่อนและระหว่างแข่งขนั และไม่ว่า
การท าหน้าท่ีของผู้ตดัสินจะ “ไมเ่ป็นกลาง” ตามข่าวลือนัน้จริงหรือไม่ก็มกัจะก่อความไม่พอใจให้แฟนบอล
ได้เสมอ ซึ่งเหตกุารณ์ทัง้สองครัง้นีก็้มีลกัษณะเช่นนี  ้อย่างเช่นท่ีแฟนท่าเรือฯคนหนึ่งตะโกนขึน้มาขณะเกิด
ความรุนแรงว่า “ไอ้พวกขีโ้กง ซือ้กรรมการ” หรือแฟนพิษณุโลกฯท่ีกงัวลถึงบทบาทของผู้บริหารสโมสรฝ่าย
ตรงข้ามท่ีเป็นนกัการเมืองวา่อาจสง่ผลตอ่การท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน 
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เหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีมกัจะเกิดขึน้ในสองบริบทแรกนีก้ล่าวสอดคล้องกบัสถิติท่ีชีใ้ห้เห็นว่าความ
รุนแรงสว่นมากนัน้มกัจะเกิดขึน้โดยสมัพนัธ์อยูก่บัการแขง่ขนัในสนามอย่างชดัเจน ทัง้เวลาและสถานท่ีเกิด
เหต ุรวมไปถึงผู้ เสียหายท่ีมกัจะเป็นผู้ตดัสินเป็นหลกั 

บริบทท่ีสามคือ เป็นการแข่งขันท่ีมีผู้ ชมจ านวนมาก อย่างไรก็ ดี บริบทนีอ้าจเป็นเพียงปัจจัยใน
ระดบัรองๆลงไป เพราะในหลายๆการแขง่ขนัท่ีมีผู้ชมจ านวนมากก็ไม่เกิดเหตกุารณ์ความรุนแรงมากนกั แต่
หากมีแฟนบอลจ านวนมากภายใต้บริบทในลักษณะอ่ืนๆดงัท่ีกล่าวมาแล้วก็มักจะเกิดความรุนแรงขึน้
บ่อยครัง้ ดงัเช่นท่ีกรณีความรุนแรงทัง้สองครัง้ท่ียกมานีมี้ผู้ชมมากกว่าจ านวนผู้ชมโดยเฉล่ียของทัง้สอง
สนามอยู่มาก นอกจากนีแ้ล้วด้วยจ านวนท่ีมากของแฟนบอลก็อาจยงัส่งผลตอ่การรักษาความปลอดภยัท่ี
อาจท าได้ไมท่ัว่ถึงด้วย 

บริบทท่ีส่ีคือ เกิดข้อบกพร่องในการรักษาความปลอดภัย กรณีเหตกุารณ์ความรุนแรงทัง้สองครัง้
เกิดความบกพร่องในการรักษาความปลอดภัย ทัง้ในกรณีระหว่างแฟนบอลบางกอกฯกับท่าเรือฯท่ีเกิด
ความบกพร่องในการแยกแฟนบอลสองฝ่ายออกจากกัน ดังท่ีผู้ ควบคุมการแข่งขันระบุไ ว้อย่างชัดเจน  
รวมถึงกรณีระหว่างแฟนบอลสุโขทยัฯกับพิษณุโลกฯท่ีมีการปล่อยให้แฟนบอลทัง้สองฝ่ายลงมาในสนาม
หลงัจบการแขง่ขนั ซึง่ท าให้เกิดการเผชิญหน้าและน าไปสูก่ารเกิดความรุนแรงในท้ายท่ีสดุ 

นอกจากเหตกุารณ์ความรุนแรงทัง้สองครัง้นีแ้ล้ว เหตคุวามรุนแรงอีกหลายๆครัง้ก็มักจะเกิดขึน้
ภายใต้บริบทท่ีใกล้เคียงกัน อย่างเช่นเหตกุารณ์ในการแข่งขนัระหว่างสโมสรพทัยา ยูไนเต็ดกับเชียงราย 
ยไูนเตด็ ซึง่เป็นการแขง่ขนันดัรองสดุท้ายของฤดกูาล ผลการแขง่ขนัครัง้นัน้ท าให้พทัยาฯต้องตกชัน้จากการ
แขง่ขนัระดบัไทยพรีเมียร์ลีก หลงัจบการแขง่ขนัมีแฟนบอลพทัยาฯจ านวนหนึง่ท าการปิดล้อมทางออกของผู้
ตดัสินอยู่เป็นเวลานาน รวมถึงมีการพยายามท าร้ายผู้ตดัสินและท าให้ทรัพย์สินจ านวนมากเสียหาย  หรือ
เหตคุวามรุนแรงในการแข่งขนัระหว่างสโมสร ราชบรีุ มิตรผล เอฟซีกบัชลบรีุ เอฟซี ท่ีในช่วงใกล้หมดเวลา
แขง่ขนัมีการตดัสินท่ีท าให้แฟนบอลเกิดความไมพ่อใจ จนหลงัจบการแข่งขนัแล้วไม่มีการแยกทางออกจาก
สนามของแฟนบอลทัง้สองฝ่ายออกจากกนัอยา่งชดัเจน ท าให้เกิดการปะทะกนัจนมีผู้ ได้รับบาดเจ็บจ านวน
หนึง่และทรัพย์สินเสียหาย 

 จากข้อค้นพบดงักล่าว ผู้วิจยัเสนอว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลโดยตวัมนัเองอาจไม่ได้
น าไปสู่การเกิดความรุนแรงโดยตรงเสมอไป แต่สามารถท่ีจะกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงได้เม่ืออยู่ภายใต้
บริบทแบบใดแบบหนึง่ โดยในฟตุบอลไทยนัน้บริบทท่ีการบริโภคแอลกอฮอล์อาจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง
ได้คือ การบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลในสถานการณ์ท่ีเป็นการแข่งขนัครัง้ส าคญั แฟนบอลเกิดความ
ไมไ่ว้วางใจตอ่การท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน มีผู้ชมจ านวนมาก และเกิดข้อบกพร่องในการรักษาความปลอดภยั 
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บทที่ 5 
มาตรการป้องกันความรุนแรงกับการมีส่วนร่วมของแฟนบอลไทย 

 
 Desmond Morris (1981) มองว่าการแข่งขนัฟุตบอลนัน้เป็นกิจกรรมท่ีวางอยู่บนระบบสัญลกัษณ์
แบบเดียวกับการล่า สงคราม และกิจกรรมทางศาสนา ในแง่นีก้ารแข่งขันฟุตบอลจึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิด
ความรุนแรงได้ อย่างไรก็ดีฟุตบอลอย่างท่ีเรารู้จกักันทุกวนันีถู้กพฒันาขึน้มาในฐานะท่ีเป็นกีฬาสมยัใหม ่
(modern sport) ท่ี Elias and Dunning (2008[1986]) เสนอว่ากีฬาสมยัใหม่นัน้ถือก าเนิดขึน้มาพร้อมๆ
กบักระบวนการท าให้เป็นอารยะ (civilising process) ของสงัคมสมยัใหม่ท่ีไม่ต้องการความรุนแรง ดงันัน้
แล้วลกัษณะของกีฬาสมัยใหม่จึงมุ่งให้เป็นการแข่งขนัโดยปราศจากความรุนแรง ในอีกด้านหนึ่งกีฬา
สมยัใหมก็่มีหน้าท่ีชว่ยลดความเครียดให้กบัผู้คนในสงัคมอตุสาหกรรมด้วยการสร้างความต่ืนเต้น ลกัษณะ
ของกีฬาจึงเป็นการปลดปล่อยความรุนแรงทางอารมณ์แต่ควบคุมความรุนแรงทางกายภาพ (control 
physical de-control emotion) อยา่งไรก็ดีความรุนแรงทางอารมณ์นัน้ก็อาจแปรไปจนเกิดความรุนแรงทาง
กายภาพได้ ดงันัน้แล้วหน้าท่ีส าคญัประการหนึง่ของการจดัการแขง่ขนักีฬาจงึอยูท่ี่การป้องกนัความรุนแรง 
 โดยทัว่ไปแล้วหน้าท่ีในการป้องกนัความรุนแรงท่ีสนามกีฬาเป็นของฝ่ายจดัการแข่งขนั อย่างไรก็ดี 
ผู้วิจยัเห็นวา่ในอีกด้านหนึง่นัน้แฟนบอลเองก็มีสว่นร่วมในการป้องกนัความรุนแรงด้วย ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึง
มาตรการป้องกนัความรุนแรงในการแขง่ขนัฟตุบอลไทย ทัง้ท่ีเป็นการป้องกนัความรุนแรงอย่างเป็นทางการ
จากฝ่ายจดัการแขง่ขนัและการมีสว่นร่วมในการป้องกนัความรุนแรงอย่างไมเ่ป็นทางการจากแฟนบอลไทย 
 
มาตรการป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นทางการของฝ่ายจัดการแข่งขัน 
 การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยในการแข่งขันฟุตบอลสโมสรของประเทศไทยนัน้เป็น
หน้าท่ีรับผิดชอบของสโมสรเจ้าของสนาม โดยแต่ละสโมสรต้องปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัขององค์กร
กลางผู้ควบคมุการแข่งขนัอีกชัน้หนึ่ง ซึ่งในแต่ละครัง้จะมีผู้ควบคมุการแข่งขนัเป็นตวัแทนไปท่ีสนามเพ่ือ
ควบคมุการด าเนินงาน  

องค์กรกลางท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการจัดการแข่งขันฟุตบอลสโมสรไทยนัน้มีอยู่ 2 องค์กร 
องค์กรแรกคือบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั รับผิดชอบการจดัการแข่งขนัฟุตบอลในระดบัพรีเมียร์ลีก และดิ
วิชัน่ 1 องค์กรท่ีสองคือคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฟตุบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชัน่ 2 ซึ่งรับผิดชอบการ
จดัการแข่งขนัในระดบัดิวิชัน่ 2 ซึ่งทัง้สององค์กรนัน้จะมีคูมื่อหรือแบบแผนการรักษาความปลอดภัยเป็น
แนวทางในการด าเนินงานให้สโมสรแก่ตา่งๆ ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นประจ าทกุปี และถ้าหากสโมสรใดไม่
สามารถปฏิบตัติามได้ก็อาจมีโทษปรับตามแตก่รณี 

ในส่วนของสโมสรท่ีแข่งขันในระดับไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น 1 นัน้ บริษัทไทยพรีเมียร์ลีก
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือสารวตัรทหารไม่ต ่ากว่า 10 นายตอ่ผู้ชม 1,000 คนและเจ้าหน้าท่ีรักษา
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ความปลอดภัยไม่ต ่ากว่า 50 นาย (เพิ่มอตัราส่วนตามจ านวนผู้ชม) และได้ระบุแนวทางการรักษาความ
ปลอดภยัไว้ใน “ข้อบงัคบั และระเบียบ ว่าด้วยการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย พ.ศ.2556” ไว้
ดงันี ้

 
ผนวกที่ 3  
คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันของทีมเหย้า  
(Local Organizing Committee)… 
…1. งานรกัษาความปลอดภยั (security management) 

1.1. การดูแลทางเข้า-ออกสนามของผู้ชม ทัง้ก่อนและหลงัการแข่งขนั ให้แต่งตัง้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัและมอบหมายให้รับผิดชอบเข้าปฏิบติัหน้าที่
อย่างนอ้ย 2 ชัว่โมง ก่อนการแข่งขนัจะเร่ิม และตอ้งอยู่ปฏิบติัหนา้ที่จนกระทัง่
ผูช้มและนกักีฬา ไดอ้อกไปจากสนามแลว้ดว้ยความปลอดภยัจนหมดส้ิน 

1.2. การดูแลความปลอดภยัให้แก่เจ้าหน้าที่และนกักีฬา ทีมเยือน ผู้ควบคุมการ
แข่งขันและผู้ตัดสินตลอดการแข่งขัน ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดก าลัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจมาประจ าอยู่ที่สนามแข่งขันอย่างน้อย 30 นายหรือตาม
สดัส่วนที่ก าหนดไว้ในผนวกที่ 6 ข้อ 5.2.8 เพื่อให้การอารักขาและดูแล 
โดยเฉพาะผูต้ดัสิน ใหว้างก าลงัประจ าหนา้หอ้งพกั และใหจ้ดัเจ้าหนา้ที่ต ารวจ
จ านวนหน่ึง เข้าอารกัขาผูต้ดัสิน ตัง้แต่สนามจนถึงห้องพกัทัง้จบคร่ึงเวลาแรก
และคร่ึงเวลาหลงั ซ่ึงในกรณีปกติการอารักขานีอ้าจท าในระยะห่างๆ ได้ โดย
ภารกิจดา้นการรกัษาความปลอดภยัแก่บคุคลแต่ละกลุ่ม ให้เร่ิมตัง้แต่เดินทาง
ไปถึงสถานที่จัดการแข่งขนั จนกระทัง่บุคคลทัง้หมดได้เดินทางออกไปจาก
สถานทีจ่ดัการแข่งขนัเป็นทีเ่รียบร้อยแลว้ ซ่ึงทัง้นี ้ให้รวมถึงกลุ่มแฟนคลบัของ
ทีมเยือนอีกดว้ย 

1.3. การดูแลความปลอดภยัให้แก่ผู้ชมตลอดการแข่งขนั วางก าลงัเจ้าหนา้ที่ด้วย
จ านวนที่เหมาะสมเข้าประจ าตามจุดต่างๆ ที่ผู้จัดการสนามเห็นสมควร 
โดยเฉพาะอฒัจนัทร์ทีมิ่ไดมี้รัว้ปิดกัน้ระหว่างกองเชียร์ของคู่แข่งขนัและรวมถึง
มาตรการห้ามและตรวจเช็ค การพกพาอาวุธและน าวสัดทีุ่อาจแปรสภาพใช้
เป็นส่ิงของท าร้ายกัน หรือก่อให้เกิดอนัตรายได้ เช่น ขวดน ้า แก้วหรือถ้วย
พลาสติก หรือเคร่ืองดื่มที่บรรจุในภาชนะโลหะ พล ุดอกไม้ไฟ ฯลฯ เข้าไปใน
สนาม 

1.4. การดูแลความปลอดภยัให้แก่ผู้ชม VIP ให้วางก าลงัเจ้าหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภยัให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลระดบั VIP ที่เข้าชมและให้มีการกั้น
บริเวณใหเ้ป็นสดัส่วนเฉพาะ และปฏิบติัหนา้ทีจ่นบคุคลดงักล่าวเดินทางกลบั 

1.5. การดูแลความปลอดภัยที่ห้องจ าหน่ายตั๋ว ควรจัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จ านวนหน่ึงเข้าท าการอารักขา ให้ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วที่
รบัผิดชอบเงินเป็นจ านวนมาก 
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1.6. การก าหนดทางเข้า-ออกสนาม อาจก าหนดประตูเข้าให้เปิดเป็นบางประตู แต่
เมื่อถึงตอนฟตุบอลจบการแข่งขนัควรเปิดทกุประตู 

1.7. อฒัจนัทร์และหอ้งอ านวยความสะดวกต่างๆ ควรมีอปุกรณ์ดบัเพลิงฉกุเฉินทีใ่ช้
งานไดเ้สมอตามสมควร (บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจ ากดั 2556ก: 38-39) 

 

สว่นของการแขง่ขนัระดบัลีกภมูิภาค ดวิิชัน่ 2 ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัไม่ต ่ากว่า 
10 นายต่อผู้ชม 1,000 คน โดยต้องเพิ่มจ านวนตามจ านวนผู้ชมการแข่งขนั และแบ่งหน้าท่ีตามต าแหน่ง
รับผิดชอบตา่งๆคือ 

 

ข้อ 16. เจ้าหนา้ทีฝ่่ายรกัษาความปลอดภยั (SAFETY & SECURITY OFFICERS) 
ดา้นต่าง ๆ ตามทีจ่ะเห็นสมควร อาทิ 

- เจ้าหนา้ทีด่บัเพลิง 
- เจ้าหนา้รกัษาความสงบและปราบจลาจล รวมทัง้การเฝ้าระวงัและป้องกนั การขวา้งปาขวดน ้า 
หรือส่ิงของอืน่ๆ เข้าไปในสนามหรือ การจุดพลไุฟ หรือจุดประทดัในทกุกรณี 
- เจ้าหนา้ทีผู่ช้ านาญการดา้นวตัถรุะเบิด 
- หน่วยสนุขัต ารวจ 
- เจ้าหนา้ทีค่วบคมุการจราจร 
ทัง้นีอ้าจจะเป็นเจ้าหนา้ทีใ่นเคร่ืองแบบ อาทิ ต ารวจ ทหาร ฯลฯ หรือเจ้าหนา้ที่ 
นอกเคร่ืองแบบที่ได้รับการ ฝึกอบรมในด้านการรักษาความปลอดภยัก็ได้ (สมาคมฟตุบอลแห่ง
ประเทศไทย 2556: 19) 

 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้ วิจยัพบว่าการท าหน้าท่ีด้านการรักษาความปลอดภัยของแต่ละ
สนามจะมีระดบัความเข้มงวดแตกตา่งกนัไป ในภาพรวมแล้วระดบัไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชัน่ 1 จะมีความ
เข้มงวดมากกว่า ส่วนดิวิชัน่ 2 จะผ่อนปรนให้ในหลายด้าน โดยรวมแล้วพอจะแบ่งองค์ประกอบในการ
รักษาความปลอดภัยท่ีส าคญัได้เป็น 3 ส่วน คือการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย การ
อนญุาต/ไมอ่นญุาตให้น าสิ่งของขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ และการจดัแบง่พืน้ท่ีของแฟนบอลสองฝ่าย 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 

 การรักษาความปลอดภัยในแตล่ะสนามโดยทัว่ไปแล้วจะเป็นการปฏิบตัิงานร่วมกนัของเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภยั (รปภ.) เจ้าหน้าท่ีต ารวจ อาสาสมคัรต ารวจบ้าน/ชมุชน (อส.ตร.) หรือทหาร จ านวน
ของเจ้าหน้าท่ีจะขึน้อยู่กับการจัดการของสโมสร ซึ่งมักจะอิงอยู่กับจ านวนผู้ ชมและขนาดของสโมสร 
อย่างเช่นสโมสรเมืองทองฯท่ีมีผู้ ชมเป็นจ านวนมากจะมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยครัง้ละประมาณ 
250 นาย แตห่ากเป็นสโมสรท่ีมีผู้ชมจ านวนไมม่ากนกัก็จะมีจ านวนเจ้าหน้าท่ีน้อยลงลดหลัน่กนัไป โดยบาง
สนามอาจมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัเพียงไมถ่ึง 10 นายเทา่นัน้ 
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 การจดัหาเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของสโมสรเจ้าของสนาม โดยทัว่ไป
แล้วคา่จ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัมกัจะอยู่ในอตัราคนละประมาณ 300-500 บาทตอ่วนั ขึน้อยู่กบั
พืน้ท่ี บางสโมสรอาจใช้การขอความร่วมมือจากหนว่ยงานราชการตา่งๆเชน่ต ารวจหรือทหารซึ่งจะท าให้เสีย
คา่ใช้จา่ยบางสว่นน้อยลง 
 อย่างไรก็ดีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายด้าน ใน
เหตุการณ์ความรุนแรงหลายครัง้พบว่าจ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึง
เจ้าหน้าท่ียงัดจูะไม่สามารถมีบทบาทในการขดัขวางความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ได้มากนกั ข้อจ ากดัหนึ่งมาจาก
เร่ืองคา่ใช้จา่ยท่ีท าให้ไมส่ามารถจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัได้ในจ านวนท่ีมากพอ เน่ืองจากรายได้
จากค่าบตัรเข้าชมการแข่งขนัฟุตบอลสโมสรไทยยงันบัว่าอยู่ในระดบัต ่ามากเม่ือเทียบกบัคา่ใช้จ่ายในการ
จดัการแขง่ขนัและการรักษาความปลอดภยั เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบด้านการจดัการแข่งขนัของสโมสรระดบัดิ
วิชัน่ 2 แห่งหนึ่งให้ข้อมูลกับผู้ วิจยัว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและการจัดการอ่ืนๆในการ
แขง่ขนัแตล่ะครัง้นัน้คดิเป็นเงินหลายหม่ืนบาท ขณะท่ีรายได้จากการจ าหนา่ยบตัรเข้าชมการแข่งขนัก็อยู่ใน
ระดบัท่ีใกล้เคียงกนัหรือน้อยกวา่ ขณะท่ีสโมสรยงัต้องมีคา่ใช้จา่ยในสว่นอ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก (เช่นคา่จ้าง
นักกีฬาและผู้ ฝึกสอน) นอกจากนีแ้ล้วข้อจ ากัดในอีกส่วนหนึ่งคือความพร้อมในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีโดยมากมกัจะไม่ได้มีความเช่ียวชาญโดยตรงในการ
ควบคุมฝูงชนและขอบเขตอ านาจของเจ้าหน้าท่ีก็ดูจะไม่ชัดเจนนัก ทัง้หมดนีท้ าให้การปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัยงัมีข้อจ ากดัอยูห่ลายด้าน 
 

การน าสิ่งของขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ 
 มาตรการป้องกันด้วยการจ ากัดสิ่งของท่ีแฟนบอลน าขึน้ไปบนอฒัจันทร์นัน้แบ่งออกกว้างๆได้ 3 
รูปแบบ รูปแบบแรกคือการห้ามน าอาหารและเคร่ืองดื่มขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ ซึ่งมีแคใ่นบางสโมสรเท่านัน้เช่น
บรีุรัมย์ฯและชลบุรีฯ รูปแบบท่ีสองน่าจะเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของสโมสรในระดบัไทยพรีเมียร์ลีกและดิ
วิชัน่ 1 คือห้ามน าขวดหรือกระป๋องขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ หรือหากเป็นขวดน า้ด่ืมก็ต้องเปิดฝา เพ่ือป้องกนัการ
ขว้างปา สว่นสโมสรระดบัดวิิชัน่ 2 มกัจะไมเ่ข้มงวดและปลอ่ยให้น าขวดหรือกระป๋องขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ได้ 
 มาตรการจ ากัดการน าสิ่งของขึน้ไปบนอฒัจนัทร์นีเ้ป็นไปเพ่ือป้องกันการขว้างปาสิ่งของลงไปใน
สนาม (ซึง่เป็นการกระท าผิดข้อบงัคบัฯของแฟนบอลท่ีพบได้มากท่ีสดุ) นอกจากนีใ้นช่วงปี 2556 เร่ิมมีแฟน
บอลนิยมจดุพลบุนอฒัจนัทร์มากขึน้ ท าให้บางสโมสรห้ามน าพลขุึน้ไปด้วย 
 เจ้าหน้าท่ีสนามจะท าการตรวจค้นในจุดเดียวกับการตรวจบตัรท่ีทางขึน้อฒัจนัทร์ แต่อย่างไรก็ดี
การตรวจค้นก็ไม่สามารถท่ีจะท าให้อย่างละเอียดมากนกั โดยเฉพาะในช่วงใกล้เวลาแข่งขนัท่ีแฟนบอลต่อ
แถวขึน้อฒัจนัทร์เป็นจ านวนมากจนไม่สามารถตรวจค้นได้อย่างทัว่ถึง ท าให้หลายครัง้ท่ีผู้วิจยัพบว่ามีการ
ลกัลอบน าสิ่งของต้องห้ามตา่งๆขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ได้ 
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การจดัแบง่พืน้ท่ี 
 การแขง่ขนัฟตุบอลสโมสรไทยโดยทัว่ไปแล้วจะไมมี่การแบง่พืน้ท่ีรอบๆสนามของแฟนบอลสองฝ่าย
ให้ขาดออกจากกนัมากนกั เว้นแตใ่นการแข่งขนันดัส าคญัท่ีมีการเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ แม้ฟุตบอลไทยมกัจะ
ถูกมองว่ามีความรุนแรงอยู่มาก แต่ท่ีสนามฟุตบอลโดยเฉพาะช่วงก่อนแข่งขันนัน้แฟนบอลทัง้สองฝ่าย
มักจะมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและมีการท ากิจกรรมร่วมกันเสมอ เช่นการแข่งฟุตบอลแฟนคลับ การ
จดัแบง่พืน้ท่ีรอบสนามจงึมกัจะไมมี่การแยกขาดแฟนบอลสองฝ่ายออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
 พืน้ท่ีซึ่งแบง่แฟนบอลออกจากกันอย่างเข้มงวดคือบนอฒัจนัทร์ สนามฟุตบอลส่วนมากมกัจะจดั
อฒัจนัทร์ของแฟนบอลแตล่ะสโมสรให้แยกห่างออกจากกนั หรือมีรัว้เหล็กกัน้ระหว่างแฟนบอล อย่างไรก็ดี
ยงัพบว่าอีกหลายสนามโดยเฉพาะสโมสรขนาดเล็กท่ีไม่ได้แยกท่ีนัง่บนอฒัจนัทร์ของแฟนสองฝ่ายอย่าง
เดด็ขาด 
 สนามท่ีใช้แข่งขันฟุตบอลสโมสรไทยส่วนมากเป็นการเช่าจากสนามกีฬาประจ าจังหวัดซึ่งเป็น
สนามเอนกประสงค์ ข้อจ ากัดในเร่ืองของสนามแข่งขันท่ีไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือการแข่งขันฟุตบอล
โดยเฉพาะท าให้การแบ่งพืน้ท่ีของแฟนบอลสองฝ่ายเป็นไปได้ยาก หลายครัง้ท่ีปัญหาความรุนแรงเกิดขึน้
จากการไม่แยกพืน้ท่ีของแฟนบอลสองฝ่ายออกจากกนั หรือไม่สามารถท าตามแผนท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าได้ 
อยา่งเชน่กรณีความรุนแรงระหวา่งแฟนบางกอกฯกบัทา่เรือฯ  
 
 แม้ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีความพยายามออกมาตรการ ป้องกันความรุนแรงในสนามและ
ปรับปรุงตามสถานการณ์อยู่ตลอด แต่ถึงท่ีสุดแล้วพบว่าการป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นทางการนีย้งัมี
ข้อจ ากดัอยู่มาก เช่นศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ียงัไม่เพียงพอตอ่การ
ควบคุมเหตุรุนแรงเน่ืองจากข้อจ ากัดเร่ืองค่าใช้จ่ายและความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี การไม่สามารถ
ควบคมุการน าสิ่งของต้องห้ามขึน้ไปบนอฒัจนัทร์ได้อย่างทัว่ถึง การไม่สามารถแยกแฟนบอลสองฝ่ายออก
จากกันได้เน่ืองจากโครงสร้างของสนามส่วนมากไม่ได้สร้างขึน้มาเพ่ือใช้ในการแข่งขนัฟุตบอลโดยเฉพาะ 
รวมไปถึงข้อจ ากัดอ่ืนๆ เช่นการไม่สามารถท่ีจะติดตัง้กล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการรักษาความปลอดภัย50

เน่ืองจากต้องใช้งบประมาณท่ีสูงและสนามส่วนมากเป็นการเช่าจากหน่วยงานอ่ืน ท าให้การติดตัง้กล้อง
วงจรปิดเป็นไปได้ยาก ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกฯคนหนึ่งระบกุบัผู้วิจยัว่า หากพิจารณา
ตามมาตรฐานการจดัการแข่งขนัอย่างเข้มงวดแล้วจะมีหลายสโมสรท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จนไม่สามารถจดัการ

                                                           
50 การติดตัง้กล้องวงจรปิดในสนามฟุตบอลเป็นมาตรการหนึ่งท่ีถูกน ามาใช้แก้ปัญหาความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับฟุตบอลในยุโรป 

โดยเฉพาะหลงัเกิดเหตกุารณ์โศกนาฏกรรมท่ีฮิลส์โบโร ซึ่งนบัว่าเป็นมาตรการท่ีประสบความส าเร็จในการป้องกนัความรุนแรง แต่ในอีก
ด้านหนึ่งก็ถกูวิจารณ์วา่เป็นการละเมิดเสรีภาพของแฟนบอลมากเกินไปด้วย 
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แข่งขันได้ ดงันัน้ฝ่ายจัดการแข่งขันจึงต้องยอมผ่อนปรนและค่อยๆร่วมกันพัฒนามาตรฐานการจัดการ
แขง่ขนัขึน้เป็นล าดบั  

จากลกัษณะทัง้หมดท่ีกล่าวมานีจ้ะเห็นได้ว่ามาตรการป้องกนัความรุนแรงของฝ่ายจดัการแข่ งขนั
หรือมาตรการป้องกนัความรุนแรงอยา่งเป็นทางการนัน้ยงัมีข้อจ ากดัอยูห่ลายด้าน ผู้วิจยัจึงเห็นว่ามาตรการ
ป้องกนัความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการหรือการมีส่วนร่วมในการป้องกนัความรุนแรงของแฟนบอลจึงเป็น
อีกสว่นหนึง่ท่ีมีบทบาทส าคญั ซึง่แฟนบอลไทยหลายกลุม่ก็ได้พยายามท่ีจะร่วมท าหน้าท่ีในส่วนนีด้้วย 
 
มาตรการป้องกันความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการของแฟนบอลไทย 
 แม้ว่าแฟนบอลมกัจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มท่ีก่อความรุนแรง แต่ในอีกด้านหนึ่งนัน้บทบาทของแฟน
บอลโดยเฉพาะแฟนบอลท่ีมีการรวมตัวเป็นชุมชนแฟนก็สามารถท่ีจะแสดงบทบาทในทางบวกได้ 
Vincenzo Scalia ศกึษากลุ่มแฟนบอลสโมสรในอิตาลีท่ีมีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มแฟนท่ีเรียกว่า ultras (ซึ่ง
มกัจะมีภาพลกัษณ์ของแฟนบอลอนัธพาล) และเสนอว่า กลุ่ม ultras ของสโมสรตา่งๆไม่ได้มีเฉพาะแง่ลบ
อยา่งท่ีเคยมองกนัมาก่อน แตใ่นอีกด้านหนึง่นัน้ พวกเขามีบทบาทส าคญัหลายอย่าง ทัง้ในการเป็นตวัเช่ือม
ระหว่างสโมสรกบัผู้ชมทัว่ๆไป จดักิจกรรมระหว่างกลุ่มแฟนด้วยกนั หรือกระทัง่มีส่วนช่วยในยามท่ีสโมสร
ประสบปัญหาการเงิน (Scalia 2009: 41-53) ในทางเดียวกนันี ้Christian Bromberger เสนอว่าการรวมตวั
กนัได้เป็นกลุม่แฟนจะช่วยให้แฟนบอลสามารถควบคมุความรุนแรงในกลุ่มแฟนบอลกนัเองได้มากขึน้ โดย
เขายกตวัอย่างกรณีของประเทศท่ีแฟนบอลมีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มอย่างเช่นอิตาลี ฝร่ังเศส หรือสเปน ที
จะมีปัญหาความรุนแรงน้อยกว่าองักฤษท่ีไม่มีวฒันธรรมการรวมตวักนัเป็นกลุ่มแฟน (Bromberger 1994; 
1996; 1998, cited in Tsoukala 2009: 45-46) 
 ลกัษณะของวัฒนธรรมแฟนบอลไทยก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มท่ีมีการรวมตวัเป็นชุมชนแฟน /กลุ่มแฟน
เชน่กนั โดยแตล่ะกลุ่มจะมีช่ือ มีสญัลกัษณ์ มีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัชดัเจน เช่นสโมสรเมืองทองฯมีกลุ่มอลุต
ร้าเมืองทองและกลุม่ N-zone สโมสรชลบรีุฯมีกลุม่ฉลามกรุงและกลุม่ The Sh@rk Power การรวมตวักนัได้
เป็นกลุ่มแฟนนีเ้ป็นเสมือนแหล่งรวม “ทุน” ท่ีท าให้แฟนบอลสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้มากขึน้ เช่นการ
ร้องเพลงเชียร์ การท าอปุกรณ์เชียร์ หรือการสร้างกิจกรรมตา่งๆให้แฟนบอลได้ท าร่วมกนันอกเหนือจากการ
ชมการแข่งขนัฟุตบอล ลกัษณะดงักล่าวท าให้เกิดความมีส่วนร่วมของแฟนบอลขึน้ในวฒันธรรมฟุตบอล
ไทย (อาจินต์ 2555) ในแง่เดียวกันนี ้การรวมตวัเป็นกลุ่มแฟนจึงมีส่วนช่วยให้พวกเขาสามารถท่ีจะมีส่วน
ร่วมในการป้องกันความรุนแรงได้ด้วย เช่นการออกระเบียบข้อปฏิบตัิในกลุ่มแฟน การชะลออารมณ์ของ
แฟนบอลโดยผู้น าเชียร์ การท ากิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างแฟนบอลตา่งกลุ่ม หรือกระทัง่การ
จดัอาสาสมคัรแฟนบอลท่ีท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัให้กบัแฟนบอลคนอ่ืนๆ 
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ธรรมนญูแฟน: ระเบียบข้อปฏิบตัใินกลุม่แฟน 
 กลุ่มแฟนบอลท่ีได้รับค าช่ืนชมในแง่ของการจัดระบบระเบียบภายในกลุ่มมากท่ีสุดกลุ่มหนึ่ งคือ
กลุ่ม “อลุตร้าเมืองทอง” กลุ่มแฟนบอลกลุ่มหลกัของสโมสร เอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ความส าเร็จในการ
จดัการภายในกลุม่ท าให้แกนน าส่วนหนึ่งของกลุ่มอลุตร้าเมืองทองได้รับเชิญจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) ให้เป็นวิทยากรใน “โครงการน าร่องการสร้างวฒันธรรมการชม การเชียร์กีฬาอาชีพ” ท่ีการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจดัขึน้เม่ือปี 2555 โดยมีแฟนบอลจาก 10 สโมสรเข้ารับการอบรม นอกจากนีแ้ล้วแกนน าของ
อุลตร้าเมืองทองยังได้มีส่วนร่วมในการจัดท า “คู่มือรูปแบบการสร้างวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลอาชีพ” 
ของการกีฬาแหง่ประเทศไทย ซึง่มีโครงการท่ีจะเผยแพร่ให้กบัแฟนบอลสโมสรตา่งๆตอ่ไปอีกด้วย 
 กลุ่มอุลตร้าเมืองทองมีสโลแกนประจ ากลุ่มว่า “อารยชน คนเมืองทอง" โดยลักษณะการควบคุม
ความรุนแรงของกลุ่มอลุตร้าเมืองทองท่ีโดดเด่นคือการออกกฎระเบียบเพ่ือปฏิบตัิร่วมกันของแฟนบอลใน
ลกัษณะของ “ธรรมนญูแฟน” ท่ีเรียกวา่ “กฎแฟนคลบัอลุตร้าเมืองทอง”51 โดยรวมแล้วกฏเหล่านีว้่าด้วยการ
แสดงออกในสนาม ท่ีเน้นท่ีการแสดงออกอยา่งสภุาพ และเป็นมิตร 

                                                           
51     กฎแฟนคลบัอลุตร้าเมืองทอง พ.ศ. 2552 

ตามปณิธานการก่อตัง้แฟนคลบัอลุตร้าเมืองทองโดยเจตนารมณ์มุ่งหมายสร้างแฟนคลบั ให้เป็นกองเชียร์มีสีสนั มีเอกลกัษณ์ 
และสามารถยืนหยดัเสียงเชียร์เคียงข้างนกัฟุตบอลตลอดเวลา   90 นาทีนัน้ ดงันัน้เพื่อให้เกิดความสามคัคี เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของ
กลุม่อลุตร้าเมืองทองและเพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์อนัดีงามของแฟนคลบั กลุ่มอลุตร้าเมืองทองจึงประกาศขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน 
ดงันี ้
1. กลุม่อลุตร้าเมืองทองจะไมฝ่่าฝืนข้อห้ามดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เราจะไมข่ว้างปาสิ่งของลงสนาม 
               1.2 เราจะไมส่บูบหุร่ี หรือยาสบูใดๆ ในสนามแขง่ขนั 

1.3 เราจะไมด่ื่มเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ หรือเคร่ืองด่ืมใดๆ ท่ีมีสว่นผสมของ แอลกอฮอล์ในสนามฟตุบอล 
               1.4 เราจะไมเ่ข้าสนามฟตุบอล ขณะท่ีมีการแขง่ขนั 

1.5 เราจะไมจ่ดุพลไุฟ ประทดั หรือดอกไม้ไฟใดๆ อนัก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้หนึ่งผู้ใดในสนามฟตุบอล 
            1.6 เราจะไมน่ าการพนนัมาเก่ียวข้องในสนามแขง่ขนั ไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม 
               1.7 เราจะไมใ่ช้หรือตะโกนค าหยาบคายในสนามแขง่ขนั 

1.8 เราจะไมด่ถูกูคูแ่ขง่ และน าเอาเร่ืองเกียรติอาชีพ ภูมิก าเนิด เชือ้ชาติ ศาสนา และการเหยียดผิวของนกัฟุตบอลมาตะโกน 
ดา่ทอหรือตอ่วา่ 
1.9 เราจะไมต่ัง้กระทู้หรือโจมตีเวบบอร์ดอื่นหรือทีมอื่น เน่ืองจากเวบบอร์ดเรามีคนผา่นมาดจู านวนมาก หากพบเห็นกระทู้ของ
เราแล้ว อาจเป็นชนวนให้เกิดความไมพ่อใจและบาทหมางกนัได้ 

 
2. กลุม่อลุตร้าเมืองทองจะยึดมัน่เคร่งครัดในข้อพงึปฏิบติัดงัตอ่ไปนี  ้
 

2.1 เราจะรักษาเกียรติ ศกัด์ิศรี ความเป็นอลุตร้าเมืองทอง และจะไม่กระท าการใดๆ ให้เกิดความเสื่อมเสียช่ือเสียงของอลุตร้า
เมืองทองและสโมสร 

              2.2 เราจะช่วยกนัสอดสอ่งดแูลผู้ ท่ีฝ่าฝืนข้อห้ามตาม 1 
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 อยา่งไรก็ดี กฎระเบียบนีไ้มมี่อ านาจบงัคบัใช้โดยตวัมนัเอง เน่ืองจากเป็นเพียงกฎท่ีแฟนบอลตกลง
ร่วมกนัเทา่นัน้ การท่ีจะท าให้กฎนีเ้กิดผลได้จริงนัน้จึงต้องมีกลไกในลกัษณะท่ีตา่งออกไปจากอ านาจบงัคบั
ใช้โดยตรง กลไกส าคญัท่ีท าให้แฟนบอลยอมรับและท าตามระเบียบนีม้าจากความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่ม “เก่ง” แกนน าคนหนึ่งของกลุ่มอุลตร้าเมืองทองอธิบายถึงกลไกการบงัคบัใช้กฎระเบียบนีว้่า 
“ความสมัพนัธ์ระหวา่งแฟนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีท าให้ท าแบบนีไ้ด้ เพราะเรามีกิจกรรมร่วมกนั แฟนบอลก็รู้จกั
กนั เวลาห้าม เวลาเตือนกนัก็ท าได้ง่าย เพราะเป็นเพ่ือนกนั ถ้าไมรู้่จกักนัก็อาจจะไมก่ล้าเตือน”  
 

การชะลออารมณ์ของแฟนบอลโดยผู้น าเชียร์ 
 การร้องเพลงเชียร์ในสนามฟุตบอลเป็นกิจกรรมหลกักิจกรรมหนึ่งของแฟนบอล โดยลกัษณะทัว่ไป
แฟนบอลแตล่ะกลุ่มจะมี “ผู้น าเชียร์” คอยเป็นต้นเสียงให้กบัเพลงท่ีร้อง ผู้น าเชียร์ของแฟนบอลแตล่ะกลุ่ม
จะใช้โทรโขง่เป็นอปุกรณ์น าเชียร์ โดยมกัจะยืนอยู่บนแท่นท่ียกสงูขึน้มาท่ีด้านหน้าสดุของอฒัจนัทร์และหนั
หน้าเข้าหาแฟนบอลบนอฒัจนัทร์ แฟนบอลบนอฒัจนัทร์จะคอยสงัเกตสญัญาณจากผู้น าเชียร์เป็นระยะว่า
จะร้องเพลงหรือท ากิจกรรมใด ลกัษณะดงักล่าวท าให้ผู้น าเชียร์เป็นจดุรวมสายตาอีกจดุหนึ่งของแฟนบอล
นอกจากการแขง่ขนัในสนาม การแสดงออกของผู้น าเชียร์จงึจะสง่ผลตอ่แฟนบอลอยูม่าก 
 “โก้” ผู้น าเชียร์ของกลุม่แฟนบอลสโมสรอบุล ยเูอ็มที เอฟซี บอกกบัผู้วิจยัว่าก่อนเร่ิมการแข่งขนัทกุ
ครัง้เขาและแกนน าคนอ่ืนๆจะพยายามประชาสมัพนัธ์ตอ่แฟนบอลเก่ียวกับระเบียบข้อบงัคบัและข้อห้าม
ตา่งๆท่ีควรและไมค่วรท า โดยเฉพาะการขว้างปาสิ่งของลงสนามหรือการวิ่งลงไปท่ีสนามซึ่งจะท าให้สโมสร

                                                                                                                                                                                     
               2.3 เราคือ “อารยชนคนเมืองทอง อารชนแห่งความสภุาพ” 

2.4 เราจะให้เกียรติกองเชียร์คูแ่ขง่ขนั ทัง้เกมในบ้านและนอกบ้าน ด้วยไมตรีและมิตรภาพ 
               2.5 เราจะไมเ่ป็นนกัเลงอนัธพาล ไมว่า่ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม 

2.6 เราจะใสเ่สือ้สีแดงเพื่อแสดงความสามคัคี ไมว่า่จะเกมในบ้านและนอกบ้าน โดยอาจเป็นเสือ้เชียร์ เสือ้แข่งของสโมสร หรือ
เสือ้อะไรก็ได้ท่ีเป็นสีแดง 

               2.7 เราจะสง่เสียงเชียร์เพื่อเป็นก าลงัใจให้กบันกัฟตุบอลและเจ้าหน้าท่ีของสโมสร 
               2.8 เราจะร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กบัฟตุบอลไทยและสงัคม 

2.9 เราจะจดัหาของท่ีระลกึมอบให้แฟนคลบัคูแ่ขง่ขนั ทัง้เกมเหย้าและเกมเยือน โดยเงินจดัหาของท่ีระลกึดงักล่าว มาจากการ
ท ากิจกรรมแฟนคลบัอลุตร้าเมืองทองของพวกเราเอง ไมเ่ก่ียวกบัสโมสรแตอ่ย่างใด 
2.10 เราจะสามคัคี ร่วมหวัจมท้ายด้วยกนั ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆ เราจะไม่แตกแยกกนั การเห็นแตกต่างทางความคิด 
ถือเป็นการตอ่ยอดความคิด เพื่อร่วมกนัหาแนวทางตา่งๆ มาพฒันากองเชียร์ของเราตอ่ไป 

 
กลุ่มอุลตร้าเมืองทองขอสญัญาว่า จะไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามและจะยึดมัน่เคร่งครัดในข้อพึงปฏิบติัตลอดไป ตราบใดท่ียังรักและ

ศรัทธาความเป็นอลุตร้าเมืองทอง 
 

ทัง้นีต้ัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
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โดนปรับเงิน โก้บอกวา่พวกเขาต้องมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัข้อห้ามนีท้กุครัง้ เน่ืองจากในการแข่งขนัแต่
ละครัง้มกัจะมีแฟนบอลหน้าใหม่ท่ีไม่ทราบระเบียบเหล่านี ้ซึ่งการจงูใจท่ีได้ผลท่ีสุดคือการบอกว่าหากท า
ผิดสโมสรจะโดนปรับเงิน เพราะแฟนบอลสว่นใหญ่ยอ่มไมต้่องการสร้างความเสียหายให้กบัสโมสร 
 ระหวา่งแขง่ขนัโก้จะคอยสงัเกตปฏิกิริยาของแฟนบอลอยูต่ลอด (เน่ืองจากผู้น าเชียร์จะต้องหนัหน้า
เข้าหาแฟนบอลอยู่ตลอด ท าให้สามารถสงัเกตปฏิกิริยาของแฟนบอลได้ง่าย) และเม่ือแฟนบอลเร่ิมแสดง
ความไม่พอใจเขาก็จะรีบน าร้องเพลงเชียร์ทนัทีเพ่ือช่วยชะลออารมณ์ของแฟนบอลตอ่เหตกุารณ์ ในสนาม 
โก้อธิบายเทคนิคในการชะลออารมณ์แฟนบอลของเขาว่า “ห้ามเฉยๆน่ีมนัไม่คอ่ยได้ผล เราต้องมีเทคนิค
บ้าง อย่างถ้ามีแฟนบอลท าท่าจะขว้าง ผมก็จะรีบปล่อยมุกขดัจงัหวะ ‘ขว้างเลยครับพ่ี แตข่ว้างมาท่ีผมนะ 
เอาให้โดนเลยนะ’ แล้วเขาก็จะหยดุ บางคนก็หวัเราะ เราก็เลน่มกุตอ่ไปอีก เดี๋ยวเขาก็หายโกรธไปเอง” 
 การชะลออารมณ์ของแฟนบอลโดยผู้ น าเชียร์นีมี้บทบาทในเชิงป้องกันเป็นหลัก ซึ่งเป็นด้านท่ี
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยไม่สามารถท าได้มากนัก และท่ีส าคญัก็คือ การแสดงออกของผู้น าเชียร์
มกัจะได้รับความร่วมมือจากแฟนบอลมากกว่าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั (ขณะท่ีการห้ามปรามจาก
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยนัน้มักจะก่อให้เกิดผลทางลบมากกว่าเสียด้วยซ า้)  ทัง้ในส่วนของบทบาท
การน าร้องเพลงเชียร์ท่ีสามารถชีน้ าการแสดงออกบางส่วนของแฟนบอล รวมถึงความสัมพันธ์ส่วนตัว
ระหว่างผู้น าเชียร์และแฟนบอลท่ีมักจะมีความสนิทสนมใกล้ชิดกันจนสามารถห้ามปรามหรือขอความ
ร่วมมือได้ไมย่าก   
 

ความสมัพนัธ์และกิจกรรมระหวา่งแฟนบอลตา่งสโมสร 
 ลักษณะเด่นของแฟนบอลไทยประการหนึ่งคือการมีเครือข่ายระหว่างแฟนบอลต่างสโมสร 
เน่ืองจากกลุม่แกนน าหลายๆคนในปัจจบุนัเป็นกลุม่ท่ีตดิตามชมฟตุบอลไทยมาตัง้แตย่งัมีผู้ ชมแคก่ลุ่มเล็กๆ 
ในช่วงนัน้แฟนบอลต่างสโมสรจึงสามารถท่ีจะท าความรู้จกักันได้ง่าย ซึ่งต่อมากลุ่มแฟนบอลรุ่นบุกเบิก
เหล่านีก็้ได้มีบทบาทเป็นแกนน าของแฟนในแตล่ะสโมสรและเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างแฟนบอล
ตา่งสโมสร 
 แฟนบอลไทยต่างสโมสรมกัจะมีกิจกรรมร่วมกันเสมอจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิโดยจะแบ่ง
ออกเป็นทัง้ช่วงก่อนแข่งขัน พักคร่ึงเวลา และหลังจบการแข่งขัน ในช่วงก่อนการแข่งขันประมาณ 2-3 
ชัว่โมงมกัจะมีการแขง่ “ฟตุบอลแฟนคลบั” ระหวา่งแฟนบอลสองสโมสร โดยแฟนบอลแตล่ะสโมสรมกัจะมี
ทีมฟุตบอลเป็นของตวัเองส าหรับเล่นฟุตบอลแฟนคลบักับแฟนบอลสโมสรอ่ืนๆ นอกจากนีแ้ล้วในช่วงปิด
ฤดูกาลก็มักจะมีการจัดรายการแข่งขันฟุตบอลแฟนคลับในลักษณะทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการเป็น
ประจ าทกุปี ในชว่งพกัคร่ึงเวลาของการแข่งขนัฟุตบอลไทยทกุครัง้จะมีธรรมเนียมปฏิบตัิท่ีตวัแทนของแฟน
บอลทัง้สองฝ่ายลงไปในสนามฟุตบอลเพ่ือแลกของท่ีระลึกต่อกนั โดยสิ่งของท่ีน ามาแลกอาจมีทัง้สินค้าท่ี
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ระลึกของสโมสรหรือของฝากขึน้ช่ือประจ าจงัหวดั ในช่วงหลงัจบการแข่งขนัก็มีธรรมเนียมปฏิบตัิระหว่าง
แฟนบอลสองฝ่ายท่ีจะตีกลองเป็นจงัหวะและตะโกนช่ือของสโมสรฝ่ายคูแ่ขง่สลบักนัไปมา 
 ความสัมพันธ์และกิจกรรมท่ีแฟนต่างสโมสรท าร่วมกันจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินีช้่วยสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างแฟนบอลแตล่ะสโมสร ท าให้ช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดความบาดหมางระหว่างแฟน
ตา่งสโมสรได้มาก ดงัท่ีจะเห็นได้วา่บรรยากาศก่อนการแขง่ขนัในทกุสนามนัน้แฟนบอลสองฝ่ายจะเป็นมิตร
ตอ่กนัมากและไมเ่คยปรากฏเหตกุารณ์รุนแรงมาก่อนเลย  
 

แม้วา่ฝ่ายจดัการแขง่ขนัจะพยายามใช้มาตรการป้องกนัความรุนแรงในด้านตา่งๆหลายรูปแบบ แต่
ถึงท่ีสดุแล้วการป้องกนัความรุนแรงอย่างเป็นทางการนัน้ก็ยงัไม่สามารถควบคมุความรุนแรงได้ทัง้หมด ทัง้
ในแง่ท่ีเป็นข้อจ ากัดของฝ่ายจดัการ (เช่นงบประมาณหรือทรัพยากรบคุคล) และขีดจ ากัดในตวัมนัเองของ
การป้องกนัความรุนแรงอยา่งเป็นทางการท่ีไม่อาจแทรกซึมเข้าไปในหลายๆพืน้ท่ี (เช่นสิ่งท่ีแฟนบอลท าบน
อัฒจันทร์หรือการห้ามก่อนจะก่อเหตุ) รวมถึงไม่อาจปรับมาตรการให้ทันต่อพฤติกรรมของแฟนบอลท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การป้องกนัความรุนแรงอย่างเป็นทางการจึงมีลกัษณะคล้ายกฎหมายท่ีควบคมุ
ในแนวตัง้จากบนลงล่าง ในแง่นีบ้ทบาทการมีส่วนร่วมในการป้องกนัความรุนแรงโดยแฟนบอลท่ีมกัจะวาง
อยู่บนฐานของความสัมพันธ์เป็นหลักจึงเป็นการควบคุมท่ีท างานในแนวราบ ลักษณะเดียวกันกับการ
ควบคมุกันเองภายในชุมชนท่ีท างานคู่ขนานไปกบักฎหมาย ดงันัน้แล้ว ความส าคญัของการป้องกนัความ
รุนแรงอย่างไม่เป็นทางการแฟนบอลจึงอยู่ท่ีการแทรกซึมลงไปในรายละเอียดท่ีมาตรการป้องกันความ
รุนแรงอยา่งเป็นทางการไมส่ามารถเอือ้มมือมาถึงได้ 
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บทที่ 6 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การเตบิโตขึน้มาอยา่งรวดเร็วของความนิยมในฟตุบอลไทยก่อให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจหลาย

แง่มุม ทัง้ในมิติของการเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจประการใหม่ในสังคมไทย รวมถึงผลกระทบจาก
ปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ โครงการวิจยันีมี้จุดประสงค์ท่ีจะศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ใน
ผู้ชมฟตุบอลสโมสรไทย โดยปัจจยัหนึง่ท่ีให้ความส าคญัคือการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอล นอกจากนี ้
แล้วในอีกสว่นหนึง่จะเป็นการศกึษาบทบาทของแฟนบอลในการมีสว่นร่วมป้องกนัความรุนแรง 

โครงการนีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) โดยศกึษาแบบหลายพืน้ท่ี (multi-site 
study) ในช่วงฤดกูาลแข่งขนั 2556 เก็บข้อมลูด้วยการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมในการแข่งขนัฟุตบอลสโมสร
ไทยระดบัไทยพรีเมียร์ลีก, ดิวิชัน่ 1, และดิวิชัน่ 2 การสมัภาษณ์แฟนบอลและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนั 
และข้อมลูเอกสารจากรายงานของผู้ควบคมุการแขง่ขนั (match commissioner)  
 ในบทนีเ้ป็นการสรุปและอภิปรายเพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยัและประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
โดยประกอบไปด้วยสว่นตา่งๆคือ 1. สรุปผลการศกึษา 2. อภิปรายผลการศกึษา และ 3. ข้อเสนอแนะ  
 
สรุปผลการศึกษา 
 ในส่วนสรุปผลการศึกษานีจ้ะเร่ิมจากการกล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมแฟนบอลไทยเพ่ือเป็น
ฐานในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ตา่งๆอนัเป็นวตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยัตอ่ไป และหลงัจากนัน้
จะเป็นการตอบวตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยัอนัได้แก่ แอลกอฮอล์ในฟุตบอลไทย, ความรุนแรงในฟุตบอล
ไทย, มาตรการป้องกันความรุนแรงกับการมีส่วนร่วมของแฟนบอลไทย, และความสมัพนัธ์ระหว่างการ
บริโภคแอลกอฮอล์กบัความรุนแรงในฟตุบอลไทย 

 
วฒันธรรมแฟนบอลไทย 

 ในช่วง 5-6 ปีหลงัมานีก้ระแสความนิยมในฟุตบอลสโมสรไทยเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดแฟน
บอลจ านวนมาก ผู้ วิจัยประมาณการว่ามีผู้ ท่ีติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลไทยเป็นประจ ามากกว่า 
100,000 คน และก าลงัเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง แม้ว่าท่ีผ่านมาจะเคยมีช่วงท่ีฟุตบอลสโมสรไทยได้รับ
ความนิยมมาก่อนแต่ก็เป็นกระแสเพียงชัว่คราว ไมได้ด ารงอยู่อย่างต่อเน่ืองยาวนานเหมือนปัจจุบนั การ
เกิดขึน้มาของแฟนบอลจ านวนมากนีจ้งึเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีนา่สนใจ 
 แฟนบอลไทยโดยสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ประกอบไปด้วยคนหลายช่วงวยั โดยกลุ่มใหญ่ท่ีสดุคือวยั
ท างาน อายุ 20-40 ปี ส่วนมากมีการศกึษาในระดบัปริญญาตรี ท างานประจ าซึ่งมีเวลาท างาน -เวลาว่าง
ชดัเจน เช่นพนกังานบริษัท ข้าราชการ และนกัเรียน/นกัศึกษา ส่วนมากอาศยัอยู่ในเขตเมือง และมีความ
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มัน่คงทางรายได้พอสมควร โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากคา่ใช้จ่ายตา่งๆในการเป็นแฟนบอลท่ีไม่ได้มีเพียง
แคค่่าบตัรเข้าชมเท่านัน้ แตย่งัรวมถึงคา่เสือ้สโมสร ของท่ีระลึก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการติดตามชม
การแขง่ขนั 
 ลกัษณะเด่นอย่างหนึ่งของวฒันธรรมแฟนบอลไทยปัจจบุนัคือการรวมตวักันในลกัษณะของกลุ่ม
แฟนบอล/แฟนคลบั หรือเรียกได้ว่ามีลกัษณะเป็นชมุชนแฟน (fan community) โดยส่วนมากแล้วกลุ่มแฟน
บอลนีจ้ะเป็นการรวมตวัและด าเนินงานกันเองในกลุ่มแฟนบอลโดยไม่มีส่วนข้องเก่ียวโดยตรงกับสโมสร 
ปัจจบุนัเกือบทกุสโมสรมีกลุม่แฟนบอลลกัษณะนี ้และหลายสโมสรก็มีแฟนบอลหลายกลุ่ม แฟนบอลแตล่ะ
กลุ่มจะมีช่ือกลุ่มเป็นของตนเอง มีสัญลักษณ์กลุ่ม มีเพลงเชียร์ประจ ากลุ่ม มีท่ีนั่งประจ าบนอัฒจันทร์ 
รวมถึงมีการจดัหางบประมาณในการท ากิจกรรมตา่งๆของกลุ่ม กระทัง่แฟนบอลบางกลุ่มมีการแบง่หน้าท่ี
รับผิดชอบและมีโครงสร้างบริหารงานภายในกลุม่อยา่งชดัเจน 
 กลุ่มแฟนบอลในลกัษณะนีซ้ึ่งเป็นท่ีรู้จกัเช่นกลุ่ม “อุลตร้าเมืองทอง” กลุ่ม “N-zone” แฟนสโมสร
เอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด หรือสโมสรในระดบัดิวิชัน่ 1 และดิวิชัน่ 2 เองก็มีกลุ่มแฟนบอลในลกัษณะนีเ้ช่น
กลุม่ “ช้างขาวพาวเวอร์” ของตราด เอฟซี กลุ่ม “ขนุพลนเรศวร” ของพิษณุโลก ทีเอสวาย เอฟซี นอกจากนี ้
ในช่วง 1-2 ปีหลังมานีย้ังมีกลุ่มแฟนบอลไทยอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเรียกตวัเองว่าอุลตรัส (ultras) อันเป็น
ลกัษณะการรวมกลุม่ของแฟนบอลอยา่งท่ีพบได้ในหลายๆประเทศปรากฏขึน้มาอีกหลายกลุม่ด้วย 
 ชมุชนแฟนบอลเหลา่นีเ้ป็นศนูย์กลางท่ียดึโยงแฟนบอลแตล่ะคนเข้าไว้ด้วยกนั โดยนอกจากการชม
การแข่งขนัฟุตบอลแล้วพวกเขามกัจะท ากิจกรรมร่วมกันอีกเป็นจ านวนมาก  นบัตัง้แตใ่นวนัแข่งขนัท่ีแฟน
บอลมกัจะท่ีสนามก่อนเร่ิมการแข่งขนัเป็นเวลา 1-2 ชัว่โมง และรวมตวักนัด่ืมกินเป็นกลุ่มรอบๆสนาม ซึ่ง
แฟนบอลแต่ละกลุ่มมกัจะมีจุดนดัหมายประจ ากลุ่มของตนเอง หลงัจบการแข่งขนัแฟนบอลก็อาจด่ืมกิน
ร่วมกนัต่อท่ีสนามหรือท่ีอ่ืนๆ โดยรวมแล้วในแตล่ะวนัท่ีมีการแข่งขนัพวกเขาอาจใช้เวลาร่วมกนัมากถึง 6 
ชัว่โมง ซึ่งมากกว่าเวลาแข่งขนัฟุตบอลท่ีมีแค่ 2 ชัว่โมงเท่านัน้ ส่วนการเดินทางไปชมการแข่งขนันดัเยือนก็
จะยิ่งท าให้แฟนบอลมีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัอีกมาก ทัง้การเดนิทางร่วมกนั การแวะพกัท่องเท่ียวระหว่างทาง
หรือการค้างแรมในบางกรณี นอกจากนีแ้ล้วในวนัท่ีไม่มีการแข่งขนัแฟนบอลก็ยงัมีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัอีก
เป็นจ านวนมาก ทัง้กิจกรรมท่ีมกัจะท าร่วมกนัทกุสปัดาห์เช่นการเล่นฟุตบอลหรือกีฬาอ่ืนๆร่วมกนั กิจกรรม
ท่ีท าเป็นครัง้คราว เชน่การซ้อมร้องเพลงเชียร์ ผลิตและซอ่มแซมอปุกรณ์เชียร์ กิจกรรมประจ าปี เช่นการเล่น
กีฬาประจ าปี กิจกรรมการกศุล หรือการออกค่ายพกัแรม รวมถึงการติดต่อส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีแฟน
บอลแตล่ะกลุม่จะมีพืน้ท่ีกลางส าหรับส่ือสารเชน่กระดานสนทนาหรือเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมตา่งๆท่ีช่วยท า
หน้าท่ีเป็นชมุชนแฟนออนไลน์ 
 การเกิดขึน้มาของชมุชนแฟนบอลไทยกลุ่มต่างๆและกิจกรรมจ านวนมากท่ีพวกเขาท าร่วมกนันัน้
สะท้อนให้เห็นถึงอีกมิติหนึ่งของการเป็นแฟนบอลนอกจากการชมการแข่งขนัท่ีสนาม นัน่คือการเ ป็นแฟน
บอลในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง ดงัท่ีจะเห็นได้ว่าแฟนบอลมีการท ากิจกรรมร่วมกันเป็น



80 
 

จ านวนมาก ดงันัน้แล้วจงึควรพิจารณาการเป็นแฟนบอลไทยในสองมิติ ทัง้ในฐานะท่ีเป็นการชมการแข่งขนั
ฟตุบอลและในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมทางสงัคมอยา่งหนึง่ซึง่ส าคญัไมแ่พ้กนั  
 

แอลกอฮอล์ในฟตุบอลไทย 
 แอลกอฮอล์กับฟุตบอลไทยเป็นสองสิ่ง ท่ีอยู่ เ คียงคู่กันอย่างแทบจะแนบสนิท ทัง้ในแง่ ท่ี
อตุสาหกรรมแอลกอฮอล์เป็นผู้สนบัสนนุรายใหญ่ของอตุสาหกรรมฟุตบอลไทย สถานการณ์การจ าหน่ายท่ี
พบได้ทัว่ไปในสนามฟตุบอลไทย และการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมากของแฟนบอล 
 รายได้หลกัของสโมสรฟุตบอลไทยมาจากสนบัสนนุของสปอนเซอร์ ซึ่งอตุสาหกรรมแอลกอฮอล์มี
บทบาทส าคญัในการเป็นสปอนเซอร์ให้กับสโมสรฟุตบอลไทยหลายแห่ง สโมสรมากกว่าคร่ึงได้รับการ
สนบัสนนุจากอตุสาหกรรมแอลกอฮอล์ ในแง่นีแ้ล้วจึงปฏิเสธได้ยากว่าลกัษณะดงักล่าวจะไม่ส่งผลตอ่การ
จ าหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีสนามฟุตบอลเลย นอกจากนีก้ารสนับสนุนในบางลกัษณะยงัอาจเป็น
การสง่เสริมการจ าหนา่ยแอลกอฮอล์ท่ีสนามฟตุบอลไทยด้วย 
 สนามฟุตบอลไทยเกือบทุกแห่งมีการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็น
ผู้ ค้ารายยอ่ยในลกัษณะของแผงลอย บางสนามมีการจ าหน่ายจากตวัแทนจ าหน่ายโดยตรง ราคาจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสนามฟุตบอลไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สงูนกั ถึงแม้ในบางสนาม (เช่นสถานศกึษาบาง
แห่ง) จะมีมาตรการควบคุมการจ าหน่าย แต่แฟนบอลบางส่วนก็สามารถท่ีจะ “ลักลอบ” น าเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มาจากภายนอกได้ ในภาพรวมแล้วเรียกได้ว่าทกุสนามแข่งขนัฟุตบอลไทยล้วนแตมี่การบริโภค
แอลกอฮอล์52 
 เคร่ืองด่ืมท่ีแฟนบอลไทยนิยมด่ืมกนัมากท่ีสดุคือเบียร์ โดยเฉพาะย่ีห้อ “ลีโอ” นอกจากนัน้คือเบียร์
ย่ีห้อ “ช้าง” ซึ่งได้รับความนิยมน้อยกว่าและแทบจะไม่มีย่ีห้ออ่ืนเลย แฟนบอลมกัจะมีกลุ่มและท่ีนัง่ประจ า
ท่ีสนามฟุตบอลของสโมสรท่ีพวกเขาเป็นแฟน โดยแฟนบอลส่วนมากจะมาท่ีสนามก่อนเวลาเร่ิมแข่งขัน
ประมาณ 1-2 ชัว่โมงเพ่ือด่ืมกินร่วมกนั โดยเฉล่ียแล้วแฟนบอลไทยมกัจะด่ืมเบียร์ท่ีสนามประมาณครัง้ละ 
3-4 กระป๋อง ซึง่อาจจดัได้วา่อยู่ในกลุ่มท่ีด่ืมหนกั (binge drinking) ส่วนวนัท่ีไม่มีการแข่งขนันัน้แฟนบอลก็
มกัจะมีการนดัหมายท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นประจ า และในเกือบทุกกิจกรรมนัน้จะมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อยูด้่วยเสมอ 
 ในส่วนบทบาทของแอลกอฮอล์ในวฒันธรรมแฟนบอลไทยนัน้ สามารถพิจารณาได้ในสองมิติ มิติ
แรกคือพิจารณาการเป็นแฟนบอลในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างอย่างหนึ่ง ในแง่นี ้
แฟนบอลหลายคนจึงมองว่าการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการผ่อนคลายเม่ือไปท่ีสนาม

                                                           
52 กรณีของสามจงัหวดัชายแดนใต้นัน้สว่นใหญ่แล้วแฟนบอลสโมสรเจ้าบ้านจะไมม่ีการบริโภคแอลกอฮอล์ แตแ่ฟนบอลทีมเยือนจากต่าง

ถ่ินก็มกัจะมีการน าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาบริโภคอยู่บ้าง 
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ฟุตบอล มิติท่ีสองคือการพิจารณาการเป็นแฟนบอลในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมทางสงัคมอย่างหนึ่ง ในแง่นีน้ัน้ 
การด่ืมกินร่วมกันของแฟนบอลจึงมีส่วนช่วยในการสร้างและธ ารงรักษาความเป็นพวกเดียวกันในชุมชน
แฟน ดงัท่ีจะเห็นได้วา่ในทกุๆกิจกรรมท่ีแฟนบอลไทยท าร่วมกนันัน้มกัจะมีการบริโภคแอลกอฮอล์อยูเ่สมอ 
 

ความรุนแรงในฟตุบอลไทย 
 มายาคติเก่ียวกบัฟุตบอลไทยประการหนึ่งคือการมองว่าฟุตบอลไทยนัน้มีความรุนแรงเกิดขึ น้มาก 
ซึง่แสดงให้เห็นผา่นวลีซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ “บอลไทยไปมวยโลก” อย่างไรก็ดีเม่ือพิจารณาจากสถิติ
การเกิดความรุนแรงในฟตุบอลไทยแล้วกลบัพบว่าไมไ่ด้มีความรุนแรงมากอยา่งท่ีสงัคมเข้าใจ 
 เม่ือพิจารณาจากการลงโทษการกระท าผิดข้อบงัคบัการแข่งขนัของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากัด
แล้วพบว่า ในการแข่งขนัระดบัไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชัน่ 1 ฤดกูาล 2556 ทัง้หมด 578 นดันัน้มีการกระท า
ผิดข้อบงัคบัฯของแฟนบอลทัง้หมด 91 กรณี ซึ่งส่วนมากนบัว่าเป็นเหตกุารณ์ความรุนแรงเล็กน้อยซึ่งไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน เช่นการขว้างปาสิ่งของลงสนาม, ตะโกนดา่, หรือรบกวน
การแข่งขนัทัง้หมด 63 นดั คิดเป็น 10.9% จากการแข่งขนัทัง้หมด ส่วนความรุนแรงท่ีเป็นปัญหาหรือ
เหตกุารณ์ความรุนแรงมากท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สิน เช่นท าลายทรัพย์สิน, ปิด
ล้อม คกุคาม, ทะเลาะวิวาท, หรือท าร้ายนกักีฬาหรือเจ้าหน้าท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 12 นดั คิดเป็น 2.1% ของ
การแขง่ขนัทัง้หมด 
 ส่วนลกัษณะของความรุนแรงนัน้พบว่า สถานท่ีเกิดความรุนแรงทัง้หมดเกิดขึน้ในสนาม 80.2% 
และบริเวณสนาม 19.8% โดยไม่มีความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในท่ีห่างออกไปจากสนามเลย ขณะท่ีเวลาท่ีเกิด
ความรุนแรงทัง้หมดเกิดขึน้ในระหว่างการแข่งขนัคิดเป็น 74.7% (โดยส่วนมากเกิดในคร่ึงเวลาหลงั) และ
หลังจบการแข่งขัน 25.3% โดยไม่มีความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ก่อนการแข่งขนัเลย ส่วนผู้ เสียหายจากความ
รุนแรงนัน้พบวา่มากกวา่คร่ึงคือผู้ตดัสินคิดเป็น 63.3%  
 จากปริมาณและลักษณะความรุนแรงดงักล่าว เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีความรุนแรงในฟุตบอล
องักฤษและเวลส์ซึ่ง Frosdick and Newton (2006: 403-422) รวบรวมจากสถิติการจบักมุของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจแล้วพบว่ามีอตัราการเกิดมากถึง 1 นดัตอ่การแข่งขนั 20 นดั ซึ่งเม่ือเทียบกับอตัราการเกิดความ
รุนแรงมากในฟุตบอลไทย (ซึ่งส่วนมากไม่ถึงขัน้ถกูจบักมุ) ท่ีเกิดขึน้ 2.1% หรือคิดเป็นประมาณ 1 นดัต่อ
การแข่งขนั 50 นดัแล้วยงัพบว่าน้อยกว่ากนัเกินกว่าเท่าตวั ขณะท่ี  Frosdick and Newton เสนอว่าความ
รุนแรงในองักฤษและเวลส์ท่ีเขาศกึษานัน้ลดน้อยลงกวา่ก่อนหน้ามากแล้ว จงึอาจกลา่วได้ว่าความรุนแรงใน
ฟตุบอลไทยเกิดขึน้น้อยมาก 
 ในส่วนลกัษณะของความรุนแรง งานศกึษาของ Frosdick and Newton พบว่ามีการเกิดเหตกุ่อน
การแข่งขนั 27.6% และเกิดเหตใุนท่ีห่างจากสนาม 57.5% ซึ่งตา่งจากความรุนแรงในฟุตบอลไทยท่ีไม่มี
ความรุนแรงในเวลาและสถานท่ีดงักล่าวเลย โดย Frosdick and Newton เสนอว่าความรุนแรงในองักฤษ
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และเวลส์นัน้มกัจะเกิดขึน้จากกลุ่มแฟนบอลในลกัษณะ football gang ท่ีจ้องท าร้ายแฟนบอลฝ่ายตรงข้าม
อนัเน่ืองมาจากความขดัแย้งระหว่างกลุ่มโดยไม่เก่ียวกับการแข่งขนัในสนาม ขณะท่ีเม่ือพิจาณาการเกิด
ความรุนแรงในฟุตบอลไทยแล้วพบว่าศนูย์กลางของความรุนแรงนัน้อยู่ท่ีการแข่งขนัในสนาม รวมไปถึง
ผู้ เสียหายท่ีมกัจะเป็นผู้ตดัสินอนัเน่ืองมาจากความไมพ่อใจในการท าหน้าท่ีในสนาม  
 ในส่วนบริบทของการเกิดความรุนแรงนัน้ จากการเก็บข้อมลูภาคสนาม การสมัภาษณ์ และข้อมูล
จากรายงานของผู้ควบคมุการแขง่ขนั (match commissioner) พบว่าเหตกุารณ์ความรุนแรงในฟุตบอลไทย
มกัจะเกิดขึน้ในบริบท 4 ลกัษณะดงันี ้ 

1. เป็นการแข่งขนัท่ีมีผลส าคญั เช่นการแข่งขนัท่ีส่งผลส าคญัตอ่การเล่ือนชัน้ ตกชัน้ หรือการได้
แชมป์ ดงัจะเห็นได้วา่เหตกุารณ์ความรุนแรงมากมกัจะเกิดขึน้ในชว่งท้ายฤดูกาลแขง่ขนั 

2. แฟนบอลมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจตอ่การท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน โดยในหลายๆเหตกุารณ์รุนแรง
นัน้มกัจะมี “ขา่วลือ” เก่ียวกบัการท าหน้าท่ีของผู้ตดัสินอยู่เสมอ ไม่ว่าการท าหน้าท่ีจะออกมา
ในลกัษณะใด นอกจากนีส้ถิติของความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ก็ยงัชีใ้ห้เห็นว่าผู้ เสียหายจากการก่อ
ความรุนแรงของแฟนบอลนัน้มากกวา่คร่ึงคือผู้ตดัสิน 

3. เป็นการแขง่ขนัท่ีมีผู้ชมจ านวนมาก เกือบทกุครัง้ท่ีเกิดความรุนแรงนัน้เป็นการแข่งขนัท่ีมีผู้ชม
จ านวนมาก ซึง่มกัจะเก่ียวโยงไปถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัด้วย 

4. เกิดข้อบกพร่องในการรักษาความปลอดภัย หลายกรณีท่ี เกิดความรุนแรงขึน้นัน้มักจะมี
ข้อบกพร่องในการรักษาความปลอดภยั ทัง้จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่เพียงพอหรือการจดัการท่ีไม่
เป็นไปตามแผน 

ลกัษณะท่ีกลา่วถึงมาทัง้หมดนัน้ชีใ้ห้เห็นว่าความรุนแรงในฟุตบอลไทยนัน้ไม่ได้เกิดขึน้มากอย่างท่ี
สงัคมโดยทัว่ไปเข้าใจ และเหตกุารณ์ความรุนแรงนัน้มกัจะเกิดขึน้โดยสมัพนัธ์อยู่กับการแข่งขนัในสนาม
อย่างชดัเจน โดยมกัจะเกิดขึน้ในบริบทท่ีเป็นการแข่งขนัท่ีมีผลส าคญั, แฟนบอลไม่ได้วางใจการท าหน้าท่ี
ของผู้ตดัสิน, มีผู้ชมจ านวนมาก, และเกิดข้อบกพร่องในการรักษาความปลอดภยั 
 

มาตรการป้องกนัความรุนแรงกบัการมีสว่นร่วมของแฟนบอลไทย 
 การรักษาความปลอดภยัหรือมาตรการป้องกนัความรุนแรงเป็นภารกิจส าคญัประการหนึ่งของฝ่าย
จดัการแขง่ขนั ในการแขง่ขนัแตล่ะครัง้สโมสรเจ้าของสนามจะเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัทัง้การจดัการทัว่ไปและ
การรักษาความปลอดภัย โดยมีฝ่ายจัดการแข่งขันส่วนกลางเป็นผู้ ควบคุมการด าเนินงาน (บริษัทไทย
พรีเมียร์ลีก จ ากดัดแูลระดบัไทยพรีเมียร์ลีกและดวิิชัน่ 1 สว่นดวิิชัน่ 2 ดแูลโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนั
ฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชัน่ 2) ตามระเบียบการจดัการแข่งขนันีมี้การระบุข้อปฏิบตัิต่างๆส าหรับ
การรักษาความปลอดภยัไว้อย่างคอ่นข้างรัดกมุ เช่นการดแูละทางเข้า-ออกสนามท่ีต้องแยกแฟนบอลสอง
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ฝ่ายออกจากกัน การดูแลความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าท่ี นักกีฬา และผู้ ชม รวมถึงการก าหนดจ านวน
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั  

อย่างไรก็ดีผู้ วิจยัพบว่าในแง่ของการปฏิบตัิจริงนัน้การรักษาความปลอดภัยในฟุตบอลไทยยังมี
ข้อจ ากัดอยู่หลายด้าน เช่นการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยซึ่งโดยมากไม่ได้เป็นผู้ ท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะโดยตรง หรือข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายท่ีท าให้หลายสโมสรไม่สามารถปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดของฝ่ายควบคุมการแข่งขันได้ทัง้หมด ขณะท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันก็ผ่อนปรนให้ในหลายกรณี 
นอกจากนีแ้ล้วมาตรการป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นทางการก็มีข้อจ ากัดโดยตวัมนัเอง เพราะเป็นการ
บงัคบัใช้ด้วยความสมัพนัธ์แนวตัง้ในลกัษณะเดียวกบักฎหมาย ซึง่ไมส่ามารถท างานได้จริงได้ในหลายกรณี 

นอกจากการรักษาความปลอดภยัของฝ่ายจดัการแข่งขนัซึ่งนบัได้ว่าเป็น “มาตรการป้องกันความ
รุนแรงอยา่งเป็นทางการ” แล้ว ในอีกด้านหนึ่งนัน้ ผู้วิจยัพบว่าแฟนบอลเองก็สามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
สร้าง “มาตรการป้องกนัความรุนแรงอย่างไมเ่ป็นทางการ” ได้ในหลายลกัษณะ  

ลกัษณะแรกคือ “ธรรมนูญแฟน” โดยแฟนบอลหลายกลุ่มมีการก าหนดระเบียบการปฏิบัติของ
สมาชิกภายในกลุ่มท่ีเป็นข้อควร-ไม่ควรท าขณะอยู่ในสนาม มาตรการดงักล่าวเป็นมาตรการในลกัษณะ
การเฝ้าระวงั ซึ่งท างานผ่านความสมัพนัธ์ของแฟนบอลภายในกลุ่มโดยการห้ามปรามกันระหว่างสมาชิก 
ยิ่งสมาชิกมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัมากเพียงใดก็จะยิ่งสามารถห้ามปรามกนัได้ง่ายขึน้ไปด้วย 

ลกัษณะท่ีสองคือ บทบาทของผู้น าเชียร์ ซึ่งในสนามแข่งขนันัน้ผู้น าเชียร์มกัจะเป็นอีกหนึ่งจดุสนใจ
ของแฟนบอลนอกจากการแขง่ขนัในสนาม เพราะแฟนบอลต้องคอยสงัเกตว่าผู้น าเชียร์จะน าร้องเพลงเชียร์
เพลงใด โดยผู้น าเชียร์มักจะมีแท่นยืนท่ียกสูงขึน้มาและหนัหน้าเข้าหาแฟนบอล ท าให้ผู้น าเชียร์สามารถ
สังเกตได้ว่าแฟนบอลมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการแข่งขันในสนาม และเม่ือพบว่าแฟนบอลบางคนเร่ิมมี
แนวโน้มท่ีจะก่อความรุนแรงแบบใดแบบหนึ่งก็สามารถท่ีจะปรามได้ด้วยเทคนิคหลายแบบ ดงัเช่นท่ีผู้น า
เชียร์หลายคนระบุว่าเม่ือสงัเกตเห็นสถานการณ์ดงักล่าว พวกเขาจะพยายามใช้อารมณ์ขันในการชะลอ
อารมณ์ไม่พอใจของแฟนบอล รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อห้ามต่างๆเช่นการขว้างปาหรือตะโกนด่า 
โดยเฉพาะเม่ือประชาสมัพนัธ์ว่าการกระท าเหล่านีจ้ะส่งผลให้สโมสรโดนลงโทษก็มกัจะได้รับความร่วมมือ
จากแฟนบอลเป็นอยา่งด ี

ลกัษณะท่ีสามคือการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเป็นมิตรกนัระหว่างแฟนบอลตา่งสโมสร โดยแกนน าท่ีมี
บทบาทในแฟนบอลแต่ละกลุ่ม/สโมสรมกัจะมีเครือข่ายความสมัพนัธ์ต่อกนั ซึ่งพวกเขามกัจะพยายามจดั
กิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งแฟนบอลของสโมสรคูแ่ขง่ขนั โดยธรรมเนียมปฏิบตัิท่ีแฟนบอลไทยท า
กนัเป็นประจ าคือการเลน่ “ฟตุบอลแฟนคลบั” ระหวา่งแฟนบอลของทีมคูแ่ขง่ก่อนหน้าท่ีจะมีการแข่งขนัจริง
ในสนาม ในชว่งพกัคร่ึงเวลาแขง่ขนัแฟนบอลทัง้สองฝ่ายก็จะมีการลงไปท่ีสนามเพ่ือแลกเปล่ียนของท่ีระลึก
ระหว่างกนั และเม่ือจบการแข่งขนัก็จะมีการร้องตะโกนช่ือสโมสรฝ่ายตรงข้ามตอบรับกันไป-มาเพ่ือแสดง
ความขอบคณุตอ่แฟนบอลฝ่ายตรงข้าม 
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 ลักษณะของการป้องกันความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการโดยแฟนบอลนีท้ างานภายใต้
ความสมัพนัธ์ของแฟนบอลเป็นหลกั ทัง้ความสมัพนัธ์ภายในกลุม่และระหวา่งกลุม่ ซึ่งลกัษณะดงักล่าวเป็น
การควบคมุทางสงัคมในอีกรูปแบบหนึ่งผ่านความสมัพนัธ์แนวนอนท่ีมาตรการป้องกันความรุนแรงอย่าง
เป็นทางการไมส่ามารถครอบคลมุมาถึงได้ 

จากทัง้หมดท่ีกล่าวมา ผู้ วิจยัเสนอว่ามาตรการป้องกันความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการของแฟน
บอลนีแ้สดงให้เห็นวา่การเกิดขึน้มาของวฒันธรรมแฟนบอลไทยไม่ได้มีเฉพาะบทบาททางลบในแง่ของการ
ก่อความรุนแรงเท่านัน้ แต่ในอีกด้านหนึ่งนัน้ชุมชนแฟนบอลท่ีเกิดขึน้มาก็สามารถท่ีจะมีบทบาททางบวก
ผา่นการมีสว่นร่วมในการป้องกนัความรุนแรงได้ด้วย 
 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริโภคแอลกอฮอล์กบัความรุนแรงในฟุตบอลไทย 
แม้ว่าความรุนแรงในฟุตบอลไทยจะยงัไม่ได้เกิดขึน้มากจนส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างเช่นท่ีเกิด

ในหลายๆสงัคม แตใ่นอีกด้านหนึง่นัน้ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ก็ยงันบัเป็นปัญหาท่ีควรได้รับการใส่ใจ ในส่วนนี ้
จะเป็นการพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริโภคแอลกอฮอล์กบัความรุนแรงในฟตุบอลไทย 
 ข้อมูลในส่วนของสถานการณ์เก่ียวกับแอลกอฮอล์แสดงให้เห็นว่าท่ีสนามฟุตบอลไทยนัน้มีการ
บริโภคแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมาก ทัง้จากการท่ีอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์เป็นผู้สนบัสนุนรายใหญ่ให้กับ
สโมสรฟุตบอลไทยหลายแห่ง การจ าหน่ายท่ีสนามอย่างแพร่หลายและเข้าถึงได้ในราคาท่ีไม่สงูนกั รวมไป
ถึงลกัษณะของวฒันธรรมการชมกีฬาท่ีมกัจะอยู่คู่กับแอลกอฮอล์ ทัง้หมดนีท้ าให้เกือบทุกสนามฟุตบอล
ไทยนัน้มีการบริโภคแอลกอฮอล์อยูเ่สมอในปริมาณท่ีมาก 
 ในส่วนของสถานการณ์ความรุนแรงในฟุตบอลไทย แม้ว่าฟุตบอลไทยจะถกูรับรู้จากคนทัว่ไปว่ามี
ความรุนแรงเกิดขึน้มาก แต่ข้อมูลจากการศึกษานีชี้ใ้ห้เห็นว่าสถานการณ์ความรุนแรงในฟุตบอลไทยท่ี
เกิดขึน้จริงนัน้ไม่ได้มากอย่างท่ีเข้าใจกนั โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเป็นปัญหาหรือความรุนแรงระดบัมากท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินซึง่เกิดขึน้ไมบ่อ่ยครัง้และยงัไมก่่อให้เกิดความเสียหายมาก
นกั โดยเกิดเหต ุ12 นดัจากการแขง่ขนัทัง้หมด 578 ครัง้ หรือคดิเป็น 2.1%  
 หากพิจารณาข้อมูลสองส่วนดงักล่าวประกอบกันแล้วจะพบว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ ท่ีมีอยู่ใน
เกือบทกุสนามแขง่ขนันัน้อาจไมไ่ด้เป็นปัจจยัหลกัปัจจยัเดียวท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงเสมอไป ผู้วิจยัพบว่ามี
แฟนบอลซึ่งบริโภคแอลกอฮอล์จ านวนมากท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อความรุนแรงหรือในบางกรณีผู้ ท่ีก่อ
ความรุนแรงก็ไมไ่ด้บริโภคแอลกอฮอล์ แตอ่ยา่งไรก็ดีก็ปฏิเสธไมไ่ด้วา่ในเหตกุารณ์ความรุนแรงเกือบทกุครัง้
นัน้มีผู้ ท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ร่วมอยูด้่วย เพราะฉะนัน้จึงควรท่ีจะพิจารณาบริบทของการเกิดความรุนแรง ว่า
ในสถานการณ์แบบใดบ้างท่ีการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลอาจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงได้ 

เม่ือพิจารณาถึงบริบทของการเกิดความรุนแรงในฟุตบอลไทยแล้ว ผู้ วิจัยเสนอว่า การบริโภค
แอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทยอาจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงได้ในบริบทบางลกัษณะคือ การแข่งขนัท่ีมีผล
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ส าคญั, แฟนบอลไม่ได้วางใจการท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน, มีผู้ชมจ านวนมาก, และมีข้อบกพร่องในการรักษา
ความปลอดภยั 

 
อภปิรายผลการศึกษา 
 จากข้อค้นพบทัง้หมดของโครงการวิจยันี ้ผู้วิจยัเห็นว่าปรากฏการณ์ตา่งๆนบัตัง้แต่การเกิดขึน้มา
ของวัฒนธรรมแฟนบอลไทย การบริโภคแอลกอฮอล์ ความรุนแรง ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในมาตราการ
ป้องกันความรุนแรงของแฟนบอลนัน้ล้วนแต่มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกันอยู่ ในส่วนของการอภิปรายผล
การศกึษานีจ้ะเป็นการวิเคราะห์และชีใ้ห้เห็นถึงความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์ดงักลา่ว 
 ลกัษณะเดน่ของวฒันธรรมแฟนบอลไทยท่ีเกิดขึน้มาในช่วงหลายปีหลงัมานีคื้อการรวมตวักนัเป็น
กลุม่แฟนบอลกลุ่มตา่งๆอย่างเหนียวแน่นและมีกิจกรรมร่วมกนัเป็นจ านวนมาก หรือกล่าวในอีกแง่หนึ่งคือ
เกิดเป็นชมุชนแฟนขึน้มา ซึง่การเกิดขึน้มาของชมุชนแฟนนีแ้สดงให้เห็นถึงการเป็นแฟนบอลในฐานะท่ีเป็น
กิจกรรมทางสงัคมอย่างหนึ่ง ในลกัษณะเดียวกับท่ี Henry Jenkins (1992: 280-281) ศึกษาแฟนซีร่ีย์
โทรทศัน์และชีใ้ห้เห็นว่าแฟนเหล่านีไ้ม่ได้แค่ดซีูร่ีย์โทรทศัน์เท่านัน้ แต่มีการติดต่อส่ือสารและนดัหมายท า
กิจกรรมร่วมกนัเป็นประจ าในลกัษณะของชุมชนแฟน อนัเป็นชมุชนทางเลือกแบบหนึ่งซึ่งเป็น “โลกเฉพาะ
วนัหยดุ” (weekend-only world) ท่ีพวกเขาใช้ส าหรับหลีกหนีออกมาจากโลกของการท างานท่ีจ าเจ 
 เม่ือพิจารณาลกัษณะดงักลา่วควบคูไ่ปกบัลกัษณะทางประชากรของแฟนบอลไทยแล้ว การท่ีแฟน
บอลไทยให้ความส าคญักับกิจกรรมในชมุชนแฟนนีแ้สดงให้เห็นถึงภาวะโหยหาความสมัพนัธ์ระหว่างกัน
ของผู้คนในสงัคมสมยัใหม่ ดงัท่ี Garry Crawford (2004: 62) เสนอว่า ในสงัคมสมยัใหม่นัน้ชมุชนแฟน
กีฬาท าหน้าท่ีเป็น “เผ่าใหม่” (neo-tribe) ท่ีแฟนกีฬาใช้สร้างสายสมัพนัธ์ตอ่กนัเพ่ือชดเชยความสมัพนัธ์ใน
ชุมชนเชิงจารีตซึ่งถูกลดบทบาทลงไป ดงันัน้แล้วผู้ วิจยัจึงเสนอว่าการเป็นแฟนบอลไทยนัน้มีลกัษณะอยู่
สองมิติ ทัง้ในฐานะท่ีเป็นการชมการแข่งขนัฟุตบอลเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ และในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมทาง
สงัคมอยา่งหนึง่ 
 การท่ีแฟนบอลไทยมกัจะรวมกลุ่มกนับริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมากเม่ือไปท่ีสนาม
ฟตุบอลนัน้ก็สามารถท่ีจะท าความเข้าใจได้ตามลกัษณะการเป็นแฟนบอลในสองมิติดงัท่ีกล่าวมา กล่าวคือ 
ในมิติแรกท่ีการเป็นแฟนบอลคือกิจกรรมพกัผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างนัน้มีลกัษณะเดียวกันกบัการบริโภค
แอลกอฮอล์ท่ีผู้คนปัจจุบนัมองว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างเช่นกัน ซึ่ง
สอดคล้องกบัท่ี Joseh R. Gusfield (1987: 73-90) ศกึษาความหมายของการบริโภคแอลกอฮอล์ของชาว
อเมริกนัและเสนอว่า ขณะท่ีกาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของการเร่ิมเข้าสู่เวลางาน แอลกอฮอล์ก็
เป็นสญัลกัษณ์ของการเปล่ียนจากเวลางานเข้าไปสูเ่วลาวา่ง ซึง่ลกัษณะดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมอุตสาหกรรมท่ีมีการแบ่งเวลาว่างกับเวลางานออกจากกันอย่างชัดเจน จึงสามารถ ด่ืม
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แอลกอฮอล์ได้เฉพาะในเวลาว่างเท่านัน้ ขณะท่ีวิถีชีวิตของมนษุย์ในยคุก่อนอุตสาหกรรมนัน้ไม่มีการแบ่ง
เวลาวา่งกบัเวลางานอยา่งชดัเจน การด่ืมแอลกอฮอล์จงึเกิดขึน้ได้ในทกุเวลา  
 มิตท่ีิสองคือการพิจารณาการเป็นแฟนบอลในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมทางสงัคมประการหนึ่ง ซึ่งจะเห็น
ได้วา่การรวมกลุ่มกนัด่ืมกินของแฟนบอลไทยท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศชายนัน้สอดรับกนัเป็นอย่างดีกบัลกัษณะ
ของสงัคมไทยท่ีการด่ืมคือสญัลกัษณ์ของความเป็นชายและการคบค้าสมาคมของเพศชายมกัจะมีการด่ืม
เป็นส่ือกลาง (นวพรรณ 2553: 21-24, 108-109) นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับวัฒนธรรมแฟนกีฬาท่ีมี
ลกัษณะความเป็นชายอยู่มาก (King 1997a: 329-346; Spaaij 2008: 369-392) ดงันัน้แล้วการรวมกลุ่ม
กันเป็นชุมชนแฟนท่ีนับได้ว่าเป็นการ “สมาคม” อย่างหนึ่งนัน้จึงมีแอลกอฮอล์เป็นส่ือกลางอยู่เสมอ 
ลักษณะดังกล่าวไม่ได้มีเฉพาะในวัฒนธรรมแฟนบอลไทยเท่านัน้ แต่พบได้ในวัฒนธรรมแฟนบอลของ
หลายๆสงัคม หรืออาจรวมถึงกีฬาอ่ืนอีกหลายชนิดด้วย เช่นแฟนบอลในองักฤษท่ีเง่ือนไขหนึ่งของการมี
ส่วนร่วมในชุมชนแฟนคือการร่วมด่ืมกินในช่วงก่อนเร่ิมการแข่งขนั อนัเป็นเสมือน “บตัรผ่าน” อีกใบหนึ่ง
นอกจากบตัรผ่านส าหรับเข้าชมการแข่งขนัท่ีสนาม (Back et al. 2001: 99) ในแง่นีห้มายความว่าการด่ืม
กินร่วมกนัของแฟนบอลนัน้คือหนึง่ในกระบวนการสร้างความเป็นพวกเดียวกนั (พร้อมๆกบัท่ีกนัคนท่ีไม่เข้า
พวกออกไป) ดงันัน้แล้วการด่ืมกินร่วมกันของแฟนบอลจึงมีบทบาทในการสร้างและธ ารงรักษาความเป็น
พวกเดียวกนัในชมุชนแฟนด้วย 
 ในส่วนของสถานการณ์ความรุนแรงในฟุตบอลไทยนัน้ ข้อค้นพบของการวิจัยนีแ้สดงให้เห็น
ลกัษณะของความรุนแรง 2 ประการ ข้อค้นพบประการแรกพบว่า ขณะท่ีฟุตบอลไทยมกัจะถูกมองจาก
สงัคมภายนอกว่ามีความรุนแรงเกิดขึน้มาก (เช่นวลีท่ีว่า “บอลไทยไปมวยโลก”) นัน้ แต่จากสถิติการเกิด
ความรุนแรงแล้วกลับพบว่าไม่ได้อยู่ในระดบัท่ีรุนแรงมากนกั ข้อค้นพบดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่ามายาคติท่ีว่า
ฟุตบอลไทยเต็มไปด้วยความรุนแรงนัน้เป็นการรับรู้ท่ีรุนแรงเกินจริง ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ
ปรากฏการณ์ท่ี Stanley Cohen (2011[1972]) เรียกว่าความต่ืนตระหนกทางศีลธรรม (moral panic) ซึ่ง
เป็นปรากฏการณ์ท่ีสงัคมเกิดความกงัวลตอ่การปรากฏขึน้มาของ “ความเบี่ยงเบนทางสงัคม” อนัใดอนัหนึ่ง
จนเกิดการรับรู้ในแง่ลบท่ีรุนแรงเกินจริง โดยเฉพาะผลจากการน าเสนอข่าวโดยส่ือมวลชนท่ีขบัเน้นอารมณ์
ความรู้สึกจนดรุูนแรงเกินจริงไปมาก โดยในกรณีของฟุตบอลไทยนัน้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะสงัคมไทย
เร่ิมกงัวลตอ่การปรากฏขึน้มาอย่างรวดเร็วของแฟนบอลไทยจ านวนมากอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน เหตกุารณ์
ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษจนเกิดมายาคติดงักล่าวขึ น้มา ซึ่งความต่ืนตระหนกทาง
ศีลธรรมนีก็้เคยเกิดขึน้กบัวงการฟุตบอลยโุรปมาก่อน โดยเฉพาะในองักฤษช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960-1980 
จนท าให้แฟนบอลมีภาพลกัษณ์ในแง่ลบมาก (King 1997b: 576-593) กระทัง่ในช่วงหลงัมานีท่ี้เร่ิมมีงาน
ศึกษาหลายชิน้ท่ีตัง้ค าถามต่อภาพลักษณ์ในแง่ลบดังกล่าวและมองแฟนบอลในแง่บวกมากขึน้ (Nash 
2000: 465-486; Scalia 2009: 41-53) 
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 ลกัษณะของความรุนแรงในฟตุบอลไทยประการท่ีสองคือ ความรุนแรงนัน้มกัจะเกิดขึน้โดยสมัพนัธ์
อยูก่บัการแขง่ขนัในสนาม ทัง้เวลาเกิดเหตท่ีุมกัจะเกิดในชว่งระหวา่งและหลงัจบการแข่งขนัเท่านัน้ สถานท่ี
เกิดเหตุท่ีเกิดเฉพาะในสนามและบริเวณสนาม ผู้ เสียหายท่ีมกัจะเป็นผู้ตดัสิน รวมถึงบริบทของการเกิด
ความรุนแรงท่ีมักจะเป็นการแข่งขันท่ีมีผลส าคญั แฟนบอลเกิดความไม่ไว้วางใจต่อการท าหน้าท่ีของผู้
ตดัสิน มีผู้ชมจ านวนมาก และเกิดความบกพร่องในการรักษาความปลอดภยั ลกัษณะทัง้หมดท่ีกล่าวมานี ้
แสดงให้เห็นวา่ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในฟุตบอลไทยนัน้สมัพนัธ์อยู่กบัการแข่งขนัในสนามมาก ซึ่งยงัตา่งกบั
ในหลายๆประเทศท่ีความรุนแรงนัน้เกิดขึน้โดยมีการเตรียมการไว้ก่อน อย่างเช่นการดกัท าร้ายกนัระหว่าง
แฟนบอลกลุม่ตา่งๆในบริเวณท่ีไกลออกไปจากสนามหรือในวนัท่ีไมมี่การแขง่ขนั 

Carnibella et al. (1996: 82-83) ศกึษาสถานการณ์ความรุนแรงในฟุตบอลในยโุรปและเสนอว่า 
พฒันาการของความรุนแรงในฟุตบอลในสงัคมตา่งๆมกัจะมีลกัษณะร่วมท่ีใกล้เคียงกันอยู่ 3 ล าดบัขัน้คือ 
ล าดบัขัน้แรก เป็นความรุนแรงท่ีปรากฏขึน้เป็นครัง้คราวในสนาม โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ เสียหายคือผู้ตดัสิน
หรือนกัฟุตบอล ขัน้ท่ีสองจะมีความรุนแรงมากขึน้ โดยเร่ิมมีการปะทะกันระหว่างแฟนบอลสองฝ่ายหรือ
แฟนบอลกบัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั โดยในขัน้นีจ้ะยงัเกิดเหตเุฉพาะท่ีสนามแข่งขนั ส่วนขัน้ท่ีสาม
จะเกิดความรุนแรงบริเวณท่ีไม่เก่ียวกบัการแข่งขนัมากขึน้ เช่นท่ีถนน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ซึ่งจะมีทัง้ท่ี
เป็นการดกัท าร้ายแฟนบอลฝ่ายตรงข้าม ท าลายทรัพย์สินสาธารณะ รวมถึงการปะทะกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
ซึง่ในขัน้ท่ีสามนีจ้ะมีลกัษณะของความรุนแรงจากแฟนบอลอนัธพาลท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัในสนาม  

เม่ือพิจารณาลกัษณะสองประการของความรุนแรงในฟตุบอลไทยตามข้อค้นพบของโครงการวิจยันี ้
กบัล าดบัขัน้ของความรุนแรงดงักล่าวแล้ว พบว่าโดยเปรียบเทียบแล้วความรุนแรงในฟุตบอลไทยยงันบัได้
วา่มีอยูน้่อยและอยูใ่นล าดบัขัน้แรกเป็นหลกั แตก็่เร่ิมมีบางกรณีท่ีคาบเก่ียวอยู่กบัขัน้ท่ีสองบ้างแล้ว ในด้าน
หนึง่ลกัษณะดงักลา่วชีใ้ห้เห็นวา่ความรุนแรงในฟตุบอลไทยยงัไม่รุนแรงมากนกั แตใ่นอีกด้านหนึ่งนัน้ก็อาจ
กลา่วได้วา่ยงัมีโอกาสท่ีจะทวีความรุนแรงมากขึน้ได้เชน่กนั 

จากลักษณะความรุนแรงในฟุตบอลไทยดงักล่าว ผู้ วิจัยเสนอให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยเฉพาะ
ส่ือมวลชนเพิ่มความรัดกุมในการน าเสนอข่าวเก่ียวกับความรุนแรงท่ีเกิดขึน้โดยไม่ขบัเน้นหรือเร้าอารมณ์
จนเกินจริง เพราะอาจน าไปสู่การเกิดความรุนแรงมากขึน้ตอ่ไปได้ ดงัท่ี Stuart Hall (1978: 15-36) ศกึษา
การรายงานข่าวเก่ียวกบัความรุนแรงในฟุตบอลในองักฤษและเสนอว่า การท่ีส่ือมวลชนเสนอข่าวเก่ียวกับ
ความรุนแรงโดยขบัเน้นอารมณ์จนเกินจริงนัน้อาจท าให้เกิดความรุนแรงมากขึน้ได้ เพราะยิ่งมีการน าเสนอ
ท่ีดรุูนแรงมากขึน้ก็จะส่งผลให้ฝ่ายรักษาความปลอยภยัท าหน้าท่ีอย่างเข้มงวดเกินจริงจนมีโอกาสเกิดการ
กระทบกระทัง่ระหว่างแฟนบอลกบัเจ้าหน้าท่ีได้มากขึน้ โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาตามล าดบัขัน้ความรุนแรง
ท่ีฟุตบอลไทยอาจพัฒนาจากล าดบัขัน้แรกไปสู่ล าดับขัน้ท่ีสองท่ีเป็นการปะทะกันระหว่างแฟนบอลกับ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัได้ 
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แม้วา่ในด้านหนึง่นัน้แฟนบอลมกัจะถกูมองวา่เป็นผู้ก่อความรุนแรง แตใ่นอีกด้านหนึ่งนัน้ข้อค้นพบ
จากโครงการวิจยันีก็้ชีใ้ห้เห็นว่าแฟนบอลยงัสามารถมีบทบาทในการป้องกนัความรุนแรงได้ด้วย  โดยผ่าน
มาตรการป้องกนัความรุนแรงอยา่งไมเ่ป็นทางการในลกัษณะตา่งๆ บทบาทดงักล่าวแสดงให้เห็นถึง “การมี
ส่วนร่วม” ของแฟนบอลไทย ดงัท่ี Henry Jenkins (1992) ศกึษาวฒันธรรมแฟนซีร่ีย์โทรทศัน์และเสนอว่า 
แฟนไม่ได้แสดงบทบาทการ “บริโภค” เพียงด้านเดียว แต่พวกเขาแสดงบทบาทในการ “ผลิต” ส่วนขยาย
ของสิ่งท่ีพวกเขาช่ืนชอบด้วย เช่นในกรณีของแฟนซีร่ีย์โทรทศัน์ท่ีนอกจากชมซีร่ีย์โทรทศัน์แล้วพวกเขายงัมี
การผลิตแฟนซีน ผลิตแฟนฟิค หรือกระทัง่การเรียกร้องไม่ให้ตดัจบซีร่ีย์โทรทศัน์กลางคนั โดยปัจจยัส าคญั
อนัหนึง่ท่ีท าให้พวกเขาสามารถแสดงบทบาทการผลิตนีไ้ด้คือการรวมตวักนัเป็นชมุชนแฟน 

หากพิจารณาตามแนวคิดเร่ือง “ทนุ” (capital) ของ Pierre Bourdieu (1986: 241-258) ท่ีเสนอว่า
ทนุสามารถแสดงตวัออกมาได้ใน 3 รูปแบบและสามารถท่ีจะโยกย้ายถ่ายเทไปมาระหว่างกนัได้ คือทนุทาง
เศรษฐกิจ (economic capital) ทนุทางวฒันธรรม (cultural capital) และทนุทางสงัคม (social capital) 
แล้ว การรวมตวักนัได้เป็นชมุชนแฟนนัน้ท าหน้าท่ีเป็นแหล่งรวมของทนุทัง้ท่ีมาจากศกัยภาพของสมาชิกแต่
ละคนและเครือข่ายความสมัพันธ์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งทุนนีส้ามารถท่ีจะท าให้แฟนบอลมีส่วนร่วมในการ “ผลิต” 
ป้อนย้อนกลับคืนไปยังวงการฟุตบอลหรือสโมสรท่ีพวกเขาเป็นแฟนได้ด้วย เช่นการท่ีแฟนบอลตกแต่ง
สนามด้วยอุปกรณ์เชียร์ท่ีพวกเขาท ากันเองและร้องเพลงเชียร์ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดึงดดูผู้ ชมให้กับ
สนามแขง่ขนั การท่ีแฟนบอลสร้างกิจกรรมตา่งๆท าร่วมกนัท่ีชว่ยธ ารงรักษาฐานแฟนบอลให้กบัสโมสร และ
ท่ีส าคญัก็คือการท่ีแฟนบอลสามารถมีสว่นร่วมในมาตรการป้องกนัความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการนัน่เอง 
ลกัษณะดงักล่าวสอดคล้องกบังานศกึษาของสายชล ปัญญชิต (2553) ท่ีศกึษากลุ่มอลุตร้าเมืองทอง แฟน
สโมสรเมืองทองฯ และเสนอว่าการเกิดขึน้มาของกลุ่มอุลตร้าเมืองทองช่วยเป็นทุนทางวฒันธรรมให้กับ
สโมสรได้ด้วย 

แม้ว่าข้อค้นพบของงานศึกษานีจ้ะชีว้่าแฟนบอลไทยมีการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมาก แต่
ข้อค้นพบในอีกส่วนหนึ่งนัน้ก็ชีว้่าเหตกุารณ์ความรุนแรงในฟุตบอลไทยก็ยงัไม่ได้เกิดขึน้มากนกั ลกัษณะ
ดงักลา่วจงึแสดงให้เห็นวา่การบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไมไ่ด้เป็นปัจจยัเดียวท่ีก่อให้เกิดความรุนแรง
เสมอไป ซึ่งสอดคล้องกับท่ี Dunning et al. (1988: 13-14) เสนอว่า สาเหตขุองการเกิดความรุนแรงใน
ฟุตบอลนัน้ซบัซ้อนเกินกว่าจะลดทอนให้เหลือเฉพาะผลจากการบริโภคแอลกอฮอล์เพียงด้านเดียว เพราะ
มนัยงัสมัพนัธ์อยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆซึง่ควรพิจารณาร่วมกนัด้วย 

เม่ือพิจารณาถึงบริบทท่ีมกัจะเกิดความรุนแรง พบว่าความรุนแรงในฟุตบอลไทยมกัจะเกิดขึน้ใน
บริบทท่ีเป็นการแขง่ขนัครัง้ส าคญั, แฟนบอลรู้สกึไมไ่ว้ใจการท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน, มีผู้ชมจ านวนมาก, และ
เกิดข้อบกพร่องในการรักษาความปลอดภัย ลกัษณะดงักล่าวโดยเฉพาะสองบริบทแรกนัน้สอดคล้องกับ
สถิติการเกิดความรุนแรงในฟุตบอลไทยท่ีชีว้่ามีศูนย์กลางอยู่ ท่ีการแข่งขันในสนาม ซึ่งแฟนบอลให้
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะเมื่อพวกเขารู้สกึว่าสโมสรท่ีพวกเขาช่ืนชอบนัน้ถกูปฏิบตัิอย่างไม่เป็น
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ธรรมในการแข่งขันครัง้ส าคัญ ลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงการเกิดมาของ “วัฒนธรรมแฟนบอล” ใน
สงัคมไทยท่ีเร่ิมหยัง่รากลึกลงไปจนแฟนบอลยึดโยงตนเองเข้ากบัสโมสรฟุตบอลเป็นอย่างมากและการก่อ
ความรุนแรงเม่ือสโมสรเสียประโยชน์อาจเป็นอีกแง่หนึ่งของการแสดงออกซึ่ง “ความรัก” ท่ีแฟนบอลมีต่อ
สโมสร 

Anthony King (1997a: 329-346) อธิบายถึง “ความรัก” ท่ีแฟนบอลมีตอ่สโมสรผ่านแนวคิดทาง
สงัคมวิทยาของ Emile Durkheim โดย Durkheim ศึกษาชีวิตทางศาสนาของกลุ่มชนพืน้เมืองในทวีป
ออสเตรเลียและเสนอว่า แต่ละกลุ่มชนจะมีรูปเคารพ (totem) ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของตนเองและมีการจัด
พิธีกรรมบูชารูปเคารพเป็นประจ า โดยความรู้สึกเป่ียมล้นระหว่างประกอบพิธีกรรมร่วมกันนัน้จะช่วยให้
ผู้คนได้รู้สกึถึงการด ารงอยูท่างสงัคมของตนเองในฐานะท่ีเป็นองคาพยพหนึง่ของกลุ่มชน และเม่ือรูปเคารพ
นัน้เป็นสญัลกัษณ์ของกลุ่มชน จึงหมายความว่าแท้จริงแล้วการบูชารูปเคารพนัน้เป็นไปเพ่ือบูชากลุ่มชน
ของตนเองนัน่เอง (Durkheim 1964, cited in King 1997a: 332-333) King ปรับใช้แนวคิดดงักล่าวกบั
แฟนบอล โดยเสนอว่าความรักหรือเทิดทูนบูชาท่ีแฟนบอลมีต่อสโมสรนัน้ ในแง่หนึ่งมันก็คือความรักต่อ
ความเป็นพวกเดียวกนัของแฟนบอล ซึ่งเกิดมาจากท่ีพวกเขาเข้าชมการแข่งขนั ร้องเพลงเชียร์ และด่ืมกิน
ร่วมกนันัน่เอง  

หากพิจารณาลักษณะดงักล่าวประกอบกับวัฒนธรรมแฟนบอลไทยท่ีมีทัง้มิติท่ีเป็นการชมการ
แข่งขันและการรวมกันเป็นชุมชนแฟนในฐานะกิจกรรมทางสังคมประการหนึ่งแล้ว ความรุนแรงอัน
เน่ืองมาจาก “ความรัก” ของแฟนบอลนัน้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนบอลไทยท่ีปรากฏขึน้มา
นัน่เอง ยิ่งไปกวา่นัน้ หากชมุชนแฟนบอลไทยเกิดขึน้มาจากภาวะโหยหาความสมัพนัธ์เชิงชมุชนของผู้คนท่ี
มีชีวิตในสงัคมสมยัใหม่แล้ว ความรุนแรงในฟุตบอลไทยท่ีเกิดขึน้มาก็เป็นแง่มมุหนึ่งของภาพสะท้อนจาก
ภาวะดงักลา่ว 

จากทัง้หมดท่ีกล่าวมานัน้แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการบริโภคแอลกอฮอล์กบัการเกิด
ความรุนแรงในฟตุบอลไทยได้ว่า การบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นปัจจยัเดียวท่ีท าให้เกิดความรุนแรงเสมอ
ไป แตอ่าจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงได้ในบางบริบท ขณะเดียวกนั การจบักลุ่มบริโภคแอลกอฮอล์ร่วมกัน
ของแฟนบอลท่ีเห็นได้ในเกือบทกุสนามแขง่ขนัก็เป็นภาพสะท้อนการเกิดขึน้มาของวฒันธรรมแฟนบอลไทย
ได้เป็นอยา่งดี โดยในแง่หนึง่นัน้วฒันธรรมแฟนบอลท่ีเกิดขึน้มาก็อาจแสดงออกในแง่ของความรุนแรงได้ 

อย่างไรก็ดี วฒันธรรมแฟนบอลไทยท่ีเกิดขึน้มาก็ไม่ได้น าไปสู่ความรุนแรงเสมอไป ในอีกด้านหนึ่ง
นัน้มันยังท าให้เกิดมาตรการป้องกันความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการโดยแฟนบอลได้ด้วย การป้องกัน
ความรุนแรงโดยแฟนบอลนัน้เป็นกลไกการควบคมุภายในท่ีท างานในแนวราบซึ่งมาตรการป้องกันความ
รุนแรงอย่างเป็นทางการของฝ่ายจดัการแข่งขนัท่ีท างานในแนวตัง้จากบนลงล่างไม่สามารถครอบคลมุได้
ทัว่ถึง ซึ่งกลไกส าคญัของการควบคุมภายในโดยแฟนบอลกันเองนีก็้คือความสมัพันธ์ภายในชุมชนแฟน
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นัน่เอง ทัง้หมดนีแ้สดงถึงศกัยภาพและความเป็นไปได้ของวฒันธรรมแฟนบอลไทยท่ีอาจส่งผลได้ในหลาย
ลกัษณะ 

นอกจากข้อค้นพบทัง้หมดท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้ วิจยัยงัเห็นว่าลกัษณะท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งของ
ความรุนแรงในฟตุบอลไทยคือสิ่งท่ีโครงการวิจยันีย้งัค้นไม่พบ ขณะท่ีความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกบัฟุตบอลใน
หลายสงัคมมกัจะปรากฏให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่มีรากมาจากบริบททางประวตัิศาสตร์ สงัคม และวฒันธรรม
ในแบบใดแบบหนึง่ เชน่ความขดัแย้งทางศาสนา เชือ้ชาต ิหรือกระทัง่แนวคิดทางการเมือง แต่ส าหรับความ
รุนแรงในฟุตบอลไทยนัน้ยงัไม่พบว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับบริบทในลกัษณะดงักล่าวอย่างชดัเจนเลย ในแง่
หนึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะวัฒนธรรมแฟนบอลไทยยงัอยู่ในช่วงก าลังก่อตวั จึงยังไม่มีการผนวกเอา
อดุมการณ์ในลกัษณะอ่ืนเข้ามาอย่างชดัเจนนกั (ซึ่งหมายความว่าอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต) หรือในอีกแง่
หนึ่งนัน้อาจหมายความว่าวฒันธรรมแฟนบอลไทยมีลกัษณะท่ีกันเอาอุดมการณ์อ่ืนนอกเหนือจากความ
เป็นกีฬาออกไป อย่างไรก็ดี ผู้วิจยัเห็นว่าขณะนีย้งัไม่สามารถท่ีจะสรุปไปในทางใดทางหนึ่งได้อย่างชดัเจน 
จนเม่ือวฒันธรรมแฟนบอลไทยลงหลกัปักฐานได้มากกวา่นีก็้อาจเห็นภาพได้ชดัเจนขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศกึษาท่ีพบว่า การบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลไทยท่ีบริโภคกนัเป็นจ านวนมาก
อาจก่อให้เกิดความรุนแรงได้ในบริบทท่ีเป็นการแข่งขนัครัง้ส าคญั, แฟนบอลมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจตอ่การ
ท าหน้าท่ีของผู้ตดัสิน, มีแฟนบอลจ านวนมาก, และมีข้อบกพร่องในการรักษาความปลอดภัยนัน้ ผู้ วิจัย
เสนอให้ฝ่ายจัดการแข่งขันทดลองบงัคบัใช้มาตรการควบคมุหรือจ ากัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อยา่งเข้มงวดในการแขง่ขนัท่ีมีบริบทดงักล่าว เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการพฒันามาตรการตอ่ไป 

2. จากผลการศกึษาท่ีพบวา่ นอกจากการบริโภคแอลกอฮอล์ของแฟนบอลอาจกระตุ้นให้เกิดความ
รุนแรงได้ในบางบริบทแล้ว ในอีกด้านหนึ่งนัน้การบริโภคแอลกอฮอล์ยังมีบทบาทในวฒันธรรมแฟนบอล
ไทย เชน่การเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพกัผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการสร้างและธ ารงรักษาความเป็นพวก
เดียวกนัภายในชมุชนแฟน ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงเสนอว่า ในการด าเนินนโยบายเก่ียวกบัการบริโภคแอลกอฮอล์
ของแฟนบอลนัน้ นอกจากพิจารณาผลกระทบทางลบในการกระตุ้ นให้เ กิดความรุนแรงแล้ว ยังควร
พิจารณาถึงบทบาทของการบริโภคแอลกอฮอล์ในวัฒนธรรมแฟนบอลไทยด้วย เพ่ือท่ีจะสามารถ เลือก
ด าเนินนโยบายได้อยา่งสอดคล้องกบับริบทของวฒันธรรมแฟนบอลไทย 

3. จากผลการศกึษาท่ีพบว่า ความรุนแรงในฟุตบอลไทยไม่ได้เกิดขึน้มากและมีความรุนแรงมาก
อยา่งท่ีเป็นมายาคตอิยูใ่นสงัคมไทยนัน้ ผู้วิจยัเสนอว่าส่ือมวลชนรวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆในสงัคมควรใช้ความ
ระมัดระวังในการน าเสนอข่าวเก่ียวกับความรุนแรงในฟุตบอลไทยไม่ให้เป็นการเร้าอารมณ์จนเกินจริง 
เน่ืองจากการขบัเน้นความรุนแรงนัน้เป็นการสร้างตราบาปต่อแฟนบอลอย่างเกินจริงรวมถึงอาจส่งผลให้
สถานการณ์ยิ่งรุนแรงมากขึน้ได้ 
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4. จากผลการศกึษาท่ีพบว่า การรวมตวัเป็นชมุชนแฟนบอลสามารถช่วยให้แฟนบอลมีส่วนร่วมใน
การป้องกนัความรุนแรงได้ ผู้วิจยัเสนอให้ฝ่ายจดัการแข่งขนัด าเนินนโยบายรักษาความปลอดภยัโดยเปิด
โอกาสให้แฟนบอลมีส่วนร่วมได้มากขึน้ หรือมีการประสานงานเพ่ือปฏิบตัิการร่วมระหว่างฝ่ายรักษาความ
ปลอดภยักบัแฟนบอล 
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