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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ที่เกิดจากการชม
และเชียร์ของแฟนบอล โดยรวบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร (Documentary Analysis) ผูว้ จิ ยั ได้
มีการร่วมเข้าชมฟุตบอลกับแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม
ของแฟนบอลที่เกิดจากการชมและเชียร์ฟุตบอลของแฟนบอลไทยลีกนั้นท�ำให้เกิดวัฒนธรรมประชา
นิยม ประกอบไปด้วย (1) วัฒนธรรมแฟนคลับ (2) วัฒนธรรมท้องถิ่นนิยม (3) วัฒนธรรมดาราฟุตบอล
(4) วัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (5) วัฒนธรรมความรุนแรง (6) วัฒนธรรมการเล่นการพนัน
และ (7) วัฒนธรรมสตรีนิยม ซึ่งวัฒนธรรมประชานิยมนี้ได้แผ่ขยายมาพร้อมกับกีฬาฟุตบอลจากสังคม
ตะวันตกเข้ามาสู่สังคมไทยและก็ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยเป็นอย่างดี กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถี
ชีวิตของผู้คน ซึ่งจะเห็นได้จากกระแสการติดตามชมและเชียร์ฟุตบอลไทยลีกของแฟนบอลที่ปรากฎผ่าน
ทางสื่อต่างๆ และยังช่วยสร้างความประทับใจในบรรยากาศการชมและเชียร์ให้กับแฟนบอลที่เข้ามาชม
และเชียร์ในสนามซึ่งจะท�ำให้กลับมาชมและเชียร์อีกครั้ง
ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมประชานิยม ฟุตบอลไทยลีก

Abstract
The objective of this research is to study the popular culture on watching and cheering
football of football fans. Documentary Analysis was the method used to collect data to study
the behavior of the Port Football Club fans. The researcher found that the behavior of football
fans on watching and cheering Thai League Football which created the Popular Culture consists
of (1) Fandom and Participatory Culture, (2) Localism Culture, (3) Football Star Culture, (4) Alcohol
Consuming Culture, (5) Violence Culture, (6) Gambling Culture, and (7) Feminism Culture. This
popular culture has expanded alongside with Western Football society into Thai society and has
been well recognized by the Thai society. It becomes a part of people’s way of life which can
be seen from the current trend of following and cheering for the Thai League Football fans on
various medias. It also gives good impression for fans who come to cheer on the field to come
back for more.
Keywords: Popular Culture, Thai League Football
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บทน�ำ

นับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา กระแสฟุตบอลไทยลีกในสังคมไทยได้ท�ำให้กีฬาฟุตบอลกลาย
เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยอย่างเต็ม
รูปแบบ ปัจจุบันฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “ไทยลีก” (Thai League: T1)
ภายใต้การบริหารของบริษัท ไทยลีก จ�ำกัด ฟุตบอลไทยลีกก�ำลังเดินหน้าไปสู่แนวทางที่ถูกต้องอย่างที่
แฟนบอลชาวไทยคาดหวังไว้ทอี่ ยากเห็นบรรยากาศการเชียร์ให้เกิดขึน้ เหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลลีกของ
ต่างประเทศ หลายๆ ทีมก็ได้มกี องเชียร์ทคี่ อยติดตามเชียร์กนั อย่างเหนียวแน่น และได้รบั การตอบรับจาก
แฟนบอลในการติดตามเข้าชมและเชียร์ได้เป็นอย่างดี ซึง่ ในปัจจุบนั นีเ้ ราสามารถพบเห็นกองเชียร์รอ้ งเพลง
ประจ�ำทีม ยืนตะโกนเชียร์กันอย่างคึกคักทั้งก่อนการแข่งขันนอกสนามและขณะแข่งขันในสนาม แต่ละ
สโมสรของไทยลีกจึงได้มกี ารพัฒนาและบริหารจัดการให้มมี าตราฐานระดับสากลไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ เรือ่ ยๆ
และอีกสิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เลยซึ่งจะต้องมีการพัฒนาควบคู่กับกีฬาฟุตบอลและยังมีส่วนส�ำคัญใน
การสร้างความมั่นคงให้กับสโมสรฟุตบอลในระยะยาว นั่นก็คือ “แฟนบอล” Zagnoli and Elena (2010)
ได้กล่าวไว้วา่ แฟนบอล ถือได้วา่ มีความส�ำคัญซึง่ เป็นศูนย์กลางในการผลิต การบริการในอุสาหกรรมกีฬา
ความรักและความตืน่ เต้นของแฟนบอลและการมีสว่ นร่วมยังมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินการจัดกิจกรรม
และการสร้างมูลค่าให้กับสโมสรอีกด้วย ส�ำหรับ Smith (2008) เองก็ได้กล่าวถึงการเป็นแฟนกีฬาใน
ด้านแรงจูงใจทางสังคมและวัฒนธรรม โดยได้อธิบายว่า กีฬาท�ำให้แฟนรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เช่น
ครอบครัว กลุ่มแฟนของทีมกีฬา และกลุ่มเชียร์ระดับชาติ ซึ่งกีฬาท�ำให้เกิดกระบวนการทางสังคม เช่น
การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเรือ่ งกีฬา โดยในส่วนนีจ้ ะเกิดความผูกพันอย่างมากในเรือ่ งของวัฒนธรรม
เชื้อชาติ เป็นต้น และส�ำหรับ Coakley (2003) ก็ได้กล่าวว่า กีฬา คือ “พื้นที่ทางสังคม” กีฬานั้นเป็น
วัฒนธรรมประชานิยม ที่เปิดกว้างต่อการต่อสู้ ต่อรอง ต่อต้านที่มีศักยภาพในการสร้างความหมายทาง
สังคม (กาญจนา แก้วเทพ และทิฆัมพร เอี่ยมเรไร, 2554, น. 382) กีฬาฟุตบอลจึงเป็นเครื่องมือทาง
วัฒนธรรมที่จะท�ำให้ประเทศเกิดการพัฒนาต่อไปได้เป็นอย่างดี การติดตามชมและเชียร์กีฬาฟุตบอลนั้น
จึงได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นแบบแผนการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ (เนตรนภา
ประกอบกิจ, 2545) และกีฬาก็ยงั เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมมวลชนทีง่ า่ ยต่อการเข้าถึง สามารถสนองตอบ
ความชื่นชอบของผู้คนสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์ได้ (สายชล ปัญญชิต, 2553) กระแส
ฟุตบอลไทยลีกในปัจจุบนั ทีม่ แี ฟนบอลเข้ามาติดตามชมและเชียร์จำ� นวนมากขึน้ นัน้ นับว่าเป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมอย่างหนึง่ ทีก่ ฬี าฟุตบอลได้สร้างวัฒนธรรมประชานิยมให้เกิดขึน้ หลายอย่างทัง้ ในทางสร้างสรรค์
และไม่สร้างสรรค์ที่มาจากการติดตามชมและเชียร์ของกลุ่มแฟนบอล สโมสรฟุตบอลจึงมีส่วนส�ำคัญของ
การเกิดเรื่องราวต่างๆ รวมถึงการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมประชานิยมด้วยนั่นเอง และยังเป็นสถานที่ที่แฟน
บอลได้แสดงออกถึงการมีความรูส้ กึ ร่วมกับผลการแข่งขันทัง้ ด้านอารมณ์ในความพ่ายแพ้และด้านอารมณ์
ในชัยชนะ ซึง่ เหมือนกับว่าตนเองเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเสียเอง ความส�ำเร็จรุง่ เรืองของสโมสรฟุตบอล
และความล้มเหลวตกต�่ำของสโมสรฟุตบอลนั้นจึงอาจจะเปรียบได้กับความส�ำเร็จและความล้มเหลวของ
แฟนบอลด้วยเช่นกัน และแฟนบอลเองก็นบั ว่ามีความส�ำคัญน�ำมาซึง่ การรวมกลุม่ ของแฟนบอล และสร้าง
วัฒนธรรมประชานิยมในการชมและเชียร์ฟุตบอลของแฟนบอลไทยลีก ผู้วิจัยจึงสนใจที่อยากจะศึกษาถึง
วัฒนธรรมประชานิยมที่เกิดจากการชมและเชียร์ของแฟนบอลในกีฬาฟุตบอลไทยลีกว่ามีอะไรบ้าง เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อสโมสรในการพัฒนาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทยไปในทิศทาง
ที่ถูกต้องและสามารถยกระดับฟุตบอลไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากลได้ต่อไป
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แนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture)
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าโดยพบว่ามีนักวิชาการหลายคนที่ได้กล่าวถึงและให้ความหมายของ
วัฒนธรรมประชานิยมไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
พีระ จิระโสภณ (2548) ได้กล่าวถึงสังคมมวลชนไว้ว่า เมื่อการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในสังคม
มนุษย์ได้พฒ
ั นาการสือ่ สารขึน้ มาเพือ่ สร้างสายสัมพันธ์ให้กบั สังคม การสือ่ สารในยุคโบราณดัง้ เดิมในอดีตซึง่
เป็นสังคมชนบทหรือสังคมเกษตรกรรมนัน้ จะอาศัยการสือ่ สารแบบปากต่อปาก ซึง่ เป็นการสือ่ สารระหว่าง
บุคคลเป็นหลัก การคิดค้นเทคโนโลยีสื่อมวลชนตั้งแต่สื่อหนังสือพิมพ์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ที่อ่านทีละคนมา
เป็นสื่อภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ในรูปภาพมีแสง สีและเสียงที่เคลื่อนไหวได้ มีชีวิตชีวาเหมือนจริง และ
ถ่ายทอดโดยการกระจายเสียงและภาพได้ในระยะไกล การรับชมหรือฟังก็ทำ� ได้พร้อมๆ กันทีเดียวหลายๆ
คน หลายๆ ทีแ่ ละเรือ่ ยมาจนกระทัง่ ถึงการถ่ายทอดและรับรูใ้ นระบบดิจทิ ลั หรือคอมพิวเตอร์ทมี่ ศี กั ยภาพ
รวมทุกสื่อเข้าด้วยกันได้ และมีประสิทธิภาพไร้ขีดจ�ำกัด การสื่อสารผ่านสื่อในสังคมสมัยใหม่เป็นการ
สื่อสารมวลชน (Mass Communication) ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในสังคมมวลชน และการก่อตัวของ
วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture)
Wilansky (1964) (อ้างถึงในศิรชิ ยั ศิรกิ ายะ และกาญจนา แก้วเทพ, 2531) ก็ได้ให้ความหมายไว้
ว่า วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) หมายถึง ผลงานทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สนองต่อ “ตลาดมวลชน” (Mass Market) แต่เพียงอย่างเดียว สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมวลชน
จะถูกท�ำให้มีมาตรฐานเดียวกันหมด รวมทั้งพฤติกรรมของมวลชนที่ใช้วัฒนธรรมดังกล่าวด้วย วัฒนธรรม
มวลชนหรือวัฒนธรรมประชานิยม ในสังคมทุนนิยมถูกใช้ในลักษณะที่มีความหมายเป็นกลางหรือใช้ในเชิง
วัฒนธรรมสมัยใหม่ ทันสมัยเหมาะสมกับกาลเวลา วัฒนธรรมมวลชนเป็นสินค้าหรือสื่อทางวัฒนธรรมที่
ผลิตขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดมวลชนโดยตรงซึง่ มักต้องมีมาตรฐานเดียวกันเพือ่ ให้สะดวก
ต่อการผลิตและให้สอดคล้องกับแบบแผนการบริโภคแบบมวลชน ในปัจจุบนั ค�ำว่า วัฒนธรรมประชานิยม
ถูกน�ำมาใช้แทนค�ำว่า วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) มากขึ้น
McQuail (1994) ก็ได้ให้ความหมายไว้เช่นกันว่า วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) คือ
วัฒนธรรมซึง่ ได้รบั ความนิยมจากประชาชนจ�ำนวนมาก โดยเป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างสรรค์ขนึ้ และถูกเผยแพร่ผา่ น
ทางสื่อมวลชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลง นิยายหรือวรรณกรรม ละคร หรือภาพยนตร์ต่างๆ เป็นต้น
Strinati (2004) ก็ได้นิยามรูปแบบของวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ที่แตกต่าง
ออกไปและน่าสนใจอย่างยิง่ ว่า ถึงแม้วฒ
ั นธรรมประชานิยมจะมีความใกล้เคียงและเกีย่ วข้องกับวัฒนธรรม
มวลชน (Mass Culture) เป็นอย่างมากจนแทบแยกไม่ออก แต่รูปแบบของวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเภทนี้ก็
มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก แม้ว่าการมองในภาพรวมวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมมวลชน
นั้นจะหมายถึง ความนิยมทางด้านสังคมหรือวัฒนธรรมในหมู่กว้าง แต่หากมองให้ลึกแล้ว วัฒนธรรม
ประชานิยมจะมีจุดเริ่มต้นความนิยมที่มีความเป็นปัจเจกชนและจับต้องได้มากกว่า นั่นก็คือ วัฒนธรรม
นั้นๆ จะเริ่มต้นจากความนิยมจากตัวบุคคลและแพร่หลายออกไปเป็นระดับสังคม ในขณะที่วัฒนธรรม
มวลชนนั้นจะเป็นความนิยมที่แพร่หลายและสืบทอดต่อๆ กันมาทางสังคม และแพร่หลายซึมซับไปยังตัว
บุคคล ความแตกต่างจึงอยูท่ คี่ วามพึงพอใจในวัฒนธรรมของบุคคลนัน้ ๆ ทีม่ คี วามต้องการทีจ่ ะสานต่อและ
วัฒนธรรมนั้นสามารถครอบง�ำกลุ่มบุคคลและสังคมได้มากหรือนานเพียงใด
ส�ำหรับค�ำว่า วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) และค�ำว่า วัฒนธรรมประชานิยม (Popular
Culture) แม้ว่านักวิชาการหลายท่านยังมีข้อขัดแย้งกันเพียงเล็กน้อยแต่ก็ให้ความหมายไปในทิศทาง
เดียวกันและทุกคนก็ชี้ให้เห็นตรงกันว่าสิ่งที่จะเป็นวัฒนธรรมประชานิยมได้นั้นจะต้องได้รับความนิยมจาก
คนหมู่มากด้วยเช่นกัน และจากความหมายของวัฒนธรรมประชานิยมที่นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายไว้
นั้นแล้ว ส�ำหรับผู้วิจัยนั้นเห็นว่า วัฒนธรรมประชานิยมนั้นหมายถึง แนวการปฏิบัติที่ผ่านการยอมรับและ
ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางของผู้คนในสังคม นั้นๆ จนกลายเป็นรูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม
แต่ละสังคมซึ่งสามารถเข้าใจและยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อาจเป็นสิ่งที่คนในสังคมนั้นร่วมกัน
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สร้างขึน้ มาเองหรือรับอิทธิพลมาจากอีกสังคมหนึง่ ก็ได้ โดยได้มกี ารเรียนรู้ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้เข้ากับ
บริบทสังคมและการด�ำเนินชีวติ ของคนในสังคมนัน้ ๆ ตามแต่กระแสสังคมในแต่ละยุคสมัยทีแ่ ปรเปลีย่ นไป
และมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2544) ได้กล่าวไว้วา่ อุตสาหกรรมกีฬาได้ทาํ ให้ผชู้ มในฐานะคนรับความบันเทิง
ติดตามและบริโภคกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ผ่านกระบวนการแปรวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า (Commodification)
กระบวนการพาณิ ช ยานุ วั ต ร (Commercialization of Culture) กระบวนการเทคโนโลยานุ วั ต ร
(Technologization of Culture) กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionization) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับ
ซ้อนและเชือ่ มโยงอย่างไร้พรมแดนทางสังคม จนทาํ ให้วฒ
ั นธรรมการชมฟุตบอลในสังคมต่างๆ ผูกโยงกับ
สินค้าและบริการทางธุรกิจ จนได้กลายเป็นกีฬาโลก (Global Sport) เพราะการบริโภคสินค้าไม่ได้เป็นเพียง
การใช้ผลิตภัณฑ์ (Product) เท่านัน้ แต่ยงั เป็นการหยิบยืมวัฒนธรรมของกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์มาเป็น
ตัวผู้บริโภคด้วย เนตรนภา ประกอบกิจ (2545, น. 50) ก็ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมการชมฟุตบอลในสังคม
ไทยนั้นเริ่มครั้งแรกจากการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในปี พ.ศ. 2509 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2510 ถึงได้
มีการถ่ายทอดเทปแข่งขันฟุตบอลลีกของประเทศอังกฤษ ซึง่ พัฒนาการของธุรกิจรายการกีฬาฟุตบอลทาง
โทรทัศน์นั้น เป็นปัจจัยส�ำคัญผ่านกระบวนการเทคโนโลยานุวัตรและกระบวนการโทรทัศนานุวัตรที่มีส่วน
ส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้วฒ
ั นธรรมกีฬาฟุตบอลต่างประเทศขยายตัวในสังคมไทย และวัฒนธรรมฟุตบอลต่างประเทศ
นัน้ ก็มผี ลต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทยในแง่มมุ ต่างๆ อีกด้วย เช่น แฟนคลับ การสร้างวัฒนธรรมดารา
นักฟุตบอล ความเป็นท้องถิน่ นิยม และการเล่นการพนัน เป็นต้น สุขมุ หวังพระธรรม (2553) ก็ได้กล่าวว่า
“ดาราฟุตบอล” (Football Star) นัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ มาเองโดยธรรมชาติแต่เกิดจากการน�ำเสนอของ “สือ่ ” โดย
เฉพาะสื่อมวลชนและสื่อใหม่ ที่จะคอยค้นหานักฟุตบอลที่มีความโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในรุ่นเดียวกัน ซึ่งก็
คือ “ฮีโร่” (Hero) นักฟุตบอลมาน�ำเสนอผ่านสื่อ นอกจากนี้ยังพบว่า “ดาราฟุตบอล” (Football Star) จะ
มีลกั ษณะส�ำคัญซึ่งดาราฟุตบอลได้เปรียบเสมือน “สินค้าทางวัฒนธรรม” (Cultural Commodity) ชนิดหนึ่ง
ที่สามารถขายได้ในวงการอื่นๆ ด้วย และงานวิจัยของกฤษณะ เชื้อชัยนาท (2557) ก็ได้กล่าวว่า สโมสร
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี มีการสือ่ สารกับกลุม่ กองเชียร์เพือ่ สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ในความเป็นกองเชียร์
ของแต่ละสโมสรทีแ่ ตกต่างกัน โดยอัตลักษณ์ของกองเชียร์นนั้ ขึน้ อยูก่ บั การสือ่ สารทีส่ ง่ มาจากสโมสรผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ ไปยังกองเชียร์ในฐานะผู้รับสารที่เปิดรับสารอย่างและยัง
พบว่า อัตลักษณ์ของแฟนบอลนัน้ จะถูกก�ำหนดจากสโมสรทีใ่ ช้การสือ่ สารผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ สือ่ ดัง้ เดิม
สื่อใหม่ และสื่อบุคคล (คณะกรรมการแฟนคลับ) ไปถึงแฟนบอลอีกด้วย
การชมและเชียร์กีฬาฟุตบอลนั้น จึงเป็นรูปแบบการใช้เวลาว่างที่ก่อให้เกิดความผ่อนคลายจาก
การด�ำเนินชีวิตและกระตุ้นผู้คนให้เกิดความตื่นเต้นจากการชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล โดยกีฬา
ฟุตบอลได้กอ่ ให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุม่ ของแฟนบอลซึง่ ก็ทำ� ให้เกิดกระบวนการทางสังคมและยังท�ำให้
เกิดเครือข่ายทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมนัน้ ด้วย กีฬาฟุตบอลกับวัฒนธรรมจึงเป็นอันหนึง่ อัน
เดียวกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า กีฬาฟุตบอลนั้นมีความนิยมในลักษณะที่มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของวัฒนธรรมประชานิยม โดยสามารถมองได้ในแง่ของหลักเกณฑ์ความหมายแล้วซึง่ กีฬาฟุตบอล
นั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในหมู่กว้างและแพร่หลายออกไปในระดับสังคมจากสังคมหนึ่งไปสู่
อีกสังคมหนึ่ง ซึ่งกีฬาฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาของชาวตะวันตกที่ได้แพร่กระจายเข้ามาสู่สังคมไทยและมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงบางอย่างเพื่อให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยและได้รับการยอมรับจากสังคมไทย
เป็นอย่างดี โดยผ่านระบวนการของการสื่อสารซึ่งเป็นตัวกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมกีฬาฟุตบอลให้
เป็นที่ยอมรับของคนในวงกว้างขึ้นและมีบทบาทในสังคมไทย

228 SUTHIPARITHAT

Vol.32 No.104 October - December 2018

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษา
จากเอกสารและงานวิจัยที่นักวิชาการหลายๆ ท่านได้ท�ำการศึกษาไว้แล้วเพื่อทราบแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกีฬาฟุตบอล และผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมและจัดเป็นกลุม่ เพือ่ ให้ตอบตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้
แล้วน�ำเสนอข้อมูลโดยการใช้การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analysis Description)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) จากการชมและเชียร์กีฬาฟุตบอล
กีฬาฟุตบอลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยซึ่งปัจจุบันนี้กีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากการที่มีแฟนบอลเข้ามาชมและเชียร์ในสนามแข่งขันเพิ่มสูง
ขึน้ และกีฬาได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมทีเ่ ข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินชีวติ ของแฟนบอล กระแสฟุตบอล
ไทยลีกในปัจจุบันมีแฟนบอลเข้ามาชมและเชียร์เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ นับว่าเป็นปรากฏการณ์ทาง
สังคมอย่างหนึ่งที่กีฬาฟุตบอลได้สร้างวัฒนธรรมประชานิยมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ผู้วิจัยจึงได้รวบรวม
และเรียบเรียงจากงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีแล้วก็เพื่อให้
เห็นภาพรวมทีช่ ดั เจนขึน้ ของวัฒนธรรมประชานิยมทีเ่ กิดขึน้ จากการชมและเชียร์กฬี าฟุตบอลไทยลีกในพืน้ ที่
ออฟไลน์และสามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ของสนามฟุตบอลไว้ดังนี้
1) วัฒนธรรมแฟนคลับ
กีฬาฟุตบอลถือได้ว่าเป็นกีฬายอดนิยมที่สุดของคนไทย และในปัจจุบันได้มีการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลลีกอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทุกสนามจะมีแฟนบอลเข้ามาชมและเชียร์เป็นจ�ำนวนมากและเพิ่ม
จ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่จ�ำนวนแฟนบอลที่มากขึ้นนั้นก็ยังไม่สามารถเป็นเครื่องยืนยันถึงวัฒนธรรม
แฟนบอลไทยได้ ประเด็นดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องอยู่กับการพิจารณาวัฒนธรรมแฟนบอลไทยในฐานะที่เป็น
วัฒนธรรมมวลชนซึ่งข้อถกเถียงส�ำคัญของการศึกษาวัฒนธรรมมวลชนอยู่ที่ว่า วัฒนธรรมมวลชนนั้นเป็น
วัฒนธรรมของมวลชนอย่างทีพ่ วกเขาต้องการจริงๆ หรือว่ามวลชนนัน้ เป็นเพียงเหยือ่ ทีถ่ กู ล่อลวงให้เข้าใจว่า
มีเสรีภาพไปเองเท่านั้น (สมสุข หินวิมาน 2540, น. 6-14) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้แทบทุกสโมสรก็จะมี
การก่อตัวของกลุม่ แฟนบอลเพิม่ จ�ำนวนขึน้ เรือ่ ยๆ กลุม่ แฟนบอลนีน้ บั ว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จและ
ความยั่งยืนของสโมสรทุกสโมสร ส�ำหรับวัฒนธรรมฟุตบอลในต่างประเทศนั้นก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของ
การเกิดกลุ่มแฟนคลับในสังคมไทยซึ่งเนตรนภา ประกอบกิจ (2545) ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมฟุตบอล
ต่างประเทศยังมีผลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยรวม ได้แก่ การเกิดกลุ่มแฟนฟุตบอลที่ชื่นชอบดารา
ฟุตบอลและสโมสรฟุตบอลซึง่ ได้พฒ
ั นาเป็นกลุม่ แฟนคลับและได้แสดงออกทางวัฒนธรรมการเชียร์ฟตุ บอล
ต่างประเทศในกิจกรรมต่างๆ ในสังคมไทย และสายชล ปัญญชิต (2553) ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า การที่
แฟนบอลเคยติดตามฟุตบอลต่างประเทศมาก่อนซึง่ มีความเป็นมืออาชีพและเมือ่ สโมสรเมืองทองหนองจอก
ยูไนเต็ด สามารถพัฒนาการจัดองค์กรกีฬาและรูปแบบการแข่งขันได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากลทําให้
แฟนบอลที่นิยมในการติดตามฟุตบอลต่างประเทศตื่นตัวและเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฟุตบอลแฟนคลับของ
สโมสรแห่งนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพราะสามารถตอบสนองต่อรสนิยมหรือความชืน่ ชอบทีม่ ตี อ่ การชมกีฬาฟุตบอล
ได้เป็นอย่างดี และกลุ่มฟุตบอลแฟนคลับส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่ติดตามฟุตบอลไทยมาก่อนซึ่งในอดีตนับว่า
วงการฟุตบอลไทยมีความคึกคักมาก่อน จนเมื่อเกิดความตื่นตัวในวงการฟุตบอลไทยอีกครั้งหลายคนได้
ตัดสินให้การสนับสนุนสโมสรแห่งนี้นั่นเอง และประการสุดท้ายคือ ความชื่นชอบในท้องถิ่นนิยม ซึ่งการ
เกิดขึน้ ของกลุม่ แฟนคลับนัน้ ส่วนหนึง่ ก็เป็นผลจากการรวมตัวของกลุม่ คนในย่านนนทบุรแี ละพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
กับเมืองทองธานีนั่นเอง และในส่วนของศรัญญา พิลามา (2557) ก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า บรรยากาศใน
การเชียร์ซงึ่ การทีจ่ ะท�ำให้บรรยากาศในการเชียร์สนุกสนานนัน้ จะต้องเกิดจากองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ 2 ส่วน
ด้วยกันคือ สโมสรและแฟนคลับ กล่าวคือ สโมสรมีสนามแข่งขันที่ใหญ่โต สามารถรองรับจ�ำนวนแฟน
คลับได้เป็นจ�ำนวนมาก มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน มีการใช้สื่อที่ทันสมัยในสนาม และที่ส�ำคัญตัว
แฟนคลับเองทีส่ โมสรเปิดโอกาสให้แฟนคลับได้คดิ รูปแบบการเชียร์ขน้ึ เอง จัดท�ำอุปกรณ์การเชียร์เอง ซึง่
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สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้แฟนคลับรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของทีม ซึง่ ทัง้ สององค์ประกอบนีต้ า่ งสนับสนุนกันให้การ
จัดการแข่งขันฟุตบอลในแต่ละครัง้ นัน้ ประสบความส�ำเร็จได้ ในปัจจุบนั แทบทุกสโมสรต่างให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างและขยายกลุ่มแฟนคลับของตนเอง เพราะแฟนคลับนับว่ามีส่วนโดยตรงต่อการด�ำรงอยู่ของ
สโมสรรวมทัง้ ต่อการสร้างมูลค่าให้กบั สโมสรและเป็นการดึงดูดผูส้ นับสนุนต่างๆ ให้เข้ามาสนับสนุนสโมสร
ซึ่งจะท�ำให้สโมสรได้พัฒนาต่อไป
2) วัฒนธรรมท้องถิ่นนิยม
จากการแข่งขันฟุตบอล “ไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี ครัง้ ที่ 10” ในปี พ.ศ. 2549 ได้เกิดปรากฏการณ์
ที่ส�ำคัญของวงการฟุตบอลไทย เมื่อสโมสรฟุตบอลในส่วนภูมิภาคได้เข้ามาร่วมแข่งขันในลีกสูงสุดของ
ประเทศ โดยเฉพาะสโมสรฟุตบอลชลบุรีที่สามารถปลุกกระแสความนิยมในกีฬาฟุตบอลและกระแส
ความเป็นท้องถิ่นนิยมให้เกิดขึ้นได้ โดยสามารถรวบรวมแฟนคลับให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้เข้ามาชมและ
เชียร์ในสนามฟุตบอลทุกครั้งได้เป็นจ�ำนวนมาก สร้างความยิ่งใหญ่ให้สโมสรฟุตบอลชลบุรีและกองเชียร์
ของชลบุรีก็ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการฟุตบอลไทย และยังเป็นตัวอย่างความส�ำเร็จให้กับทุก
สโมสรอีกด้วย (ทีมข่าวExclusive, 2552) ซึ่งปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญของความส�ำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น ก็คือ
กลุม่ แฟนบอลท้องถิน่ ในพืน้ ทีข่ องสโมสรฟุตบอลทีต่ งั้ อยู่ แฟนบอลเหล่านีจ้ ะเป็นก�ำลังหลักทีช่ ว่ ยส่งแรงใจ
เชียร์นกั ฟุตบอลของสโมสรและยังเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นก�ำแก่สโมสรอีกด้วย
ยิ่งแฟนบอลท้องถิ่นได้เข้ามาเชียร์มากเท่าใดเงินทุนสนับสนุนจากสปอนเซอร์ต่างๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้นตาม
ล�ำดับด้วย และยังพบว่า แฟนบอลท้องถิน่ ของสโมสรในต่างจังหวัดมีคา่ เฉลีย่ ในการเข้าชมฟุตบอลมากกว่า
สโมสรในส่วนกลางซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นทีมขององค์กรรัฐหรือเอกชนเสียอีก ทีมในส่วนภูมภิ าคทีใ่ ช้ชอื่ และมี
สถานทีต่ งั้ ทีบ่ ง่ บอกความเป็นท้องถิน่ นิยมนัน้ ยิง่ จะท�ำให้แฟนบอลเกิดความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ กับทีมได้งา่ ย
โดยจะมีจดุ ร่วมทีม่ คี วามเป็นท้องถิน่ นิยมและง่ายต่อการเชือ่ มโยงระหว่างแฟนบอลกับสโมสรนัน่ เอง โดย
กอบกาญจน์ พุทธาศรี (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ชมฟุตบอลส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกับสโมสร
ฟุตบอลที่ชื่นชอบ นั้นแสดงให้เห็นว่า ความเป็นท้องถิ่นนิยมของแฟนบอลของสโมสรต่างๆ ในไทยลีก
ส่งผลต่อการสนับสนุนสโมสรท้องถิ่นโดยตรง และยังมีความรักและภักดีต่อสโมสรท้องถิ่นของตนเองอีก
ด้วย ส่วนของกุลวิชญ์ ส�ำแดงเดช (2551) ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แฟนทีมชลบุรีส่วนใหญ่จะเป็นคนท้องถิ่น
ชลบุรี และมีแรงจูงใจหลักในการเข้ามาเชียร์คอื เป็นทีมบ้านเกิด ส่วนความสามารถของนักกีฬานัน้ เป็นเรือ่ ง
รองลงมา ขอเพียงทีมชลบุรไี ด้รว่ มแข่งขันในไทยลีกก็พอ และคนท้องถิน่ หรือคนต่างถิน่ จะมีความเป็นแฟน
บอลไม่ต่างกันคือ มีการอุทิศเพื่อทีมและมีอารมณ์ร่วมในการแข่งขัน ส�ำหรับชื่นชนก ศิริวัฒน์ (2555) ก็ได้
กล่าวเสริมว่า การเกิดขึน้ ของสโมสรฟุตบอลชลบุรที ปี่ รากฏให้เห็นในปัจจุบนั นัน้ ได้มาจากความสัมพันธ์ใน
3 ช่องทาง ระหว่างปัจเจกบุคคล จังหวัด และสโมสร ซึง่ ทัง้ สามส่วนได้มสี ว่ นเสริมสร้างซึง่ กันและกัน และ
สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นได้แปรเปลี่ยนเป็นกระแสสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง และจากบทความ
ของชลบุรี เอฟซี (พ.ศ. 2552) ที่กล่าวไว้ว่า “ชลบุรี เอฟซี” ทีมฟุตบอลที่เคยสร้างความนิยมเฉพาะใน
“ท้องถิ่น” ของจังหวัดชลบุรี แต่กลายเป็น “จุดแข็ง” ที่คอบอลทั่วประเทศรู้จักชั่วข้ามคืน หลังได้แชมป์
ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก เมื่อปี พ.ศ. 2550 (ทีมข่าวExclusive, 2552) แต่อย่างไรก็ตามสโมสรที่มีที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนกลางนั้น สโมสรก็ยังมีแฟนบอลที่เป็นแบบท้องถิ่นนิยมได้ด้วยเช่นกัน เมื่อมีสโมสรฟุตบอลที่ได้มาตั้ง
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่พักอาศัยของตนเองก็จะท�ำให้แฟนบอลในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทางไป
เชียร์ จากความหนาแน่นของชุมชนในส่วนกลางประกอบกับความมีมาตรฐานของสโมสรฟุตบอลนั้นก็จะ
เป็นแรงดึงดูดให้แฟนบอลในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาชมและเชียร์ฟุตบอลในสนามมากยิ่งขึ้น แฟนบอลจะ
เป็นรากฐานที่ส�ำคัญโดยเฉพาะกลุ่มท้องถิ่นนิยมซึ่งจะท�ำให้สโมสรสามารถยืนหยัดอยู่ได้ถึงแม้ว่ากระแส
ความนิยมในฟุตบอลไทยในอนาคตอาจลดลง แต่แฟนบอลที่จะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสโมสรที่ดีที่สุดคือ
กลุ่มท้องถิ่นนิยมไม่ว่าบอลจะแพ้หรือชนะ ไม่ว่าสโมสรจะเลื่อนชั้นหรือตกชั้น ไม่ว่าทีมจะได้แชมป์หรือไม่
ได้แชมป์ แฟนบอลท้องถิ่นนิยมก็จะยังคงสนับสนุนสโมสรที่เขารักต่อไปนั่นเอง
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3) วัฒนธรรมดาราฟุตบอล
ความนิยมในภาพลักษณ์นกั ฟุตบอลทีม่ ชี อื่ เสียงย่อมมีผลต่อพฤติกรรมของแฟนบอลในการติดตาม
และรับชมการแข่งขันของฟุตบอลไทยลีกในปัจจุบนั กระบวนการในการสร้างนักฟุตบอลให้มชี อื่ เสียงกลาย
เป็นฮีโร่ (Hero) ของ แต่ละสโมสรนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ โมสรต่างๆ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ซึง่ จะต้องสร้างให้
เกิดขึน้ หรือแม้แต่การดึงนักฟุตบอลทีม่ ชี อื่ เสียงอยูแ่ ล้วจากสโมสรอืน่ ให้มาร่วมอยูก่ บั สโมสรของตนเองก็เป็น
ได้ ชัยวัฒน์ ชลานันต์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลและความนิยมในภาพลักษณ์
นักฟุตบอลทีม่ ชี อ่ื เสียงส่งผลต่อพฤติกรรมการรับชมการแข่งขันของฟุตบอลไทย แต่ความยัง่ ยืนของสโมสร
ย่อมต้องพึง่ พาความสามารถของนักฟุตบอลและยิง่ นักฟุตบอลทีม่ คี วามโดดเด่นหรือมีลกั ษณะบุคลิกหน้าตา
ดีกย็ งิ่ ส่งผลดีตอ่ สโมสรเพราะจะสามารถดึงดูดแฟนบอลให้เข้ามาเชียร์และเข้ามาชมเกมการแข่งขันมากขึน้
ตลอดจนการจัดจ�ำหน่ายเสือ้ และของทีร่ ะลึกก็จะสร้างรายได้ให้สโมสรมากขึน้ ด้วย และสุขมุ หวังพระธรรม
(2553) ก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า ผู้มีชื่อเสียง (Celebrity) หรือ “ดาราฟุตบอล” (Football Star) ไม่ได้เกิดขึ้น
เองโดยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุแต่อย่างใด หากแต่จะเกิดจากการนําเสนอของ “สื่อ” โดยการสร้างภาพ
ลักษณ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ โดยเฉพาะสือ่ มวลชนและสือ่ ใหม่ ทีจ่ ะทาํ การค้นหานักฟุตบอลทีม่ ี “แวว” หรือมีความ
โดดเด่นกว่านักฟุตบอลคนอื่นๆ โดยจะนํามาเสนอและสร้างภาพลักษณ์ให้สถานภาพที่จะส่งเสริมให้ฮีโร่
นักฟุตบอลกลายเป็น “ดาราฟุตบอล” ในที่สุด นอกจากนี้การเป็น “ดาราฟุตบอล” นั้นจะต้องมีลักษณะ
ทีส่ าํ คัญเพิม่ เติมอีกคือ ดาราฟุตบอลเปรียบเสมือนสินค้าทางวัฒนธรรม (Cultural Commodity) ชนิดหนึง่ ที่
สามารถขายได้ในวงการอื่นๆ อย่างเช่น ธีรเทพ วิโนทัย หรือชนาธิป สรงกระสินธ์ ที่มีงานโฆษณาจ�ำนวน
หลายชิ้นงาน เป็นต้น ดังนั้นสื่อจึงได้สร้างดาราฟุตบอลขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์และมีเป้าหมายในการขาย
หรือนําเสนอไปยังผู้รับสารอย่างต่อเนื่องต่อไป ดาราฟุตบอลจึงเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ควบคู่การอุตสาหกรรม
ฟุตบอล ยิง่ วงการฟุตบอลเติบโตมากเท่าใด ดาราฟุตบอลก็จะเกิดมากขึน้ เท่านัน้ เพราะนัน่ คือผลประโยชน์
และรายได้จ�ำนวนมากที่จะตามมาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยนั่นเอง
4) วัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากกระแสฟุตบอลไทยลีกในปัจจุบนั พบว่า กลุม่ เด็กและเยาวชนนัน้ มีความสนใจและติดตามกีฬา
ฟุตบอลมากขึน้ ในขณะทีก่ ลุม่ เด็กและเยาวชนก็เป็นกลุม่ เป้าหมายส�ำหรับการขยายฐานลูกค้าหน้าใหม่ของ
อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ดว้ ยเช่นกัน และจะเห็นได้วา่ สโมสรฟุตบอลของไทยหลายแห่งต่างก็ได้
รับการสนับสนุนและเป็นพันธมิตรกับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเสื้อทีมของสโมสรเหล่านี้ก็ล้วนแต่
มีตราสัญลักษณ์ ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทบทั้งสิ้น สโมสรฟุตบอลก็ได้งบประมาณมาสนับสนุน
สโมสรและบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้แฟนบอลเพื่อขยายฐานลูกค้าและยังได้ประชาสัมพันธ์
ตราสัญลักษณ์ของตนเองผ่านสื่อต่างๆ อีกด้วย และบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังได้มีการสนับสนุน
วงการฟุตบอลในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย เช่น การเป็นผู้สนับสนุนสมาคมฟุตบอลฯ สนับสนุนสโมสรในการ
สร้างสนามฟุตบอล สนับสนุนการจัดการแข่งขันหรือการถ่ายทอดสดต่างๆ เป็นต้น จากงานวิจัยสามารถ
ยืนยันได้ว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นแฟนทีมกีฬาที่บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้การสนับสนุนอยู่
รวมถึงเด็กและเยาวชนทีช่ มรายการกีฬาและการถ่ายทอดกีฬาบ่อยๆ มีเสือ้ หรือได้รบั การแจกเสือ้ กีฬาทีม่ ี
ตราสัญลักษณ์ของบริษทั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ จะมีโอกาสผูกพันจงรักภักดีกบั บริษทั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
มีโอกาสทีจ่ ะมีทศั นคติเชิงบวกกับการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และมีโอกาสทีจ่ ะกลายเป็นนักดืม่ หน้าใหม่
มากขึน้ (“เล่าเรือ่ งเรือ่ งเหล้า วัยรุน่ ชายหรือวัยรุน่ หญิงใครคือนักดืม่ ตัวจริง,” 2556) ซึง่ กีฬาฟุตบอลนัน้ ถือได้
ว่า เป็น 1 ใน 3 ประเภทกีฬาหลักทีบ่ ริษทั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้เข้าไปสนับสนุน เนือ่ งจากวงการฟุตบอล
มีฐานผู้ชมที่เติบโตขึ้นจ�ำนวนมากและถือเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลต่อสโมสรต่างๆ ตัวอย่างเช่น บริษัท
สิงห์ได้เข้าไปสนับสนุนสโมสรฟุตบอลภายในประเทศอยูห่ ลายสโมสร เช่น เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด, บาง
กอกกล๊าส เอฟซี, การท่าเรือ เอฟซี, ศรีสะเกษ เอฟซี, เชียงราย ยูไนเต็ด, ขอนแก่น ยูไนเต็ด, เชียงใหม่
เอฟซี เป็นต้น (ประชาชาติธุรกิจการตลาด, 2560) และส�ำหรับปีดิเทพ อยู่ยืนยง (2555) ก็ได้กล่าวไว้
เช่นกันว่า ผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในประเทศอังกฤษมักบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการชมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลนัน้ จะมีความเกีย่ วพันกับการดืม่ สังสรรค์กบั มิตรสหายทัง้ ก่อนและขณะมีการแข่งขันกีฬา
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ฟุตบอล ซึง่ ถือว่าเป็นแบบแผนการด�ำเนินชีวติ ของผูช้ มการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบางกลุม่ ทีอ่ าจสืบทอดกันมา
จากรุน่ สูร่ นุ่ และยังเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญในการเข้าเป็นพวกเดียวกันเสมือนเป็นบัตรผ่านอีกใบหนึง่ ส�ำหรับการ
เป็นแฟนบอลด้วย (Back et al., 2001) และวสันต์ ปัญญาแก้ว (2557) ก็ได้กล่าวไว้เพิ่มเติมว่า การเป็น
สปอนเซอร์อาจรวมไปถึงสิทธิ์ในการผูกขาดในการน�ำสินค้าของบริษัทตนเองเข้าไปจ�ำหน่ายบริเวณสนาม
ด้วย ซึ่งบางสโมสรได้รับการสนับสนุนด้วยตัวสินค้าแทนที่จะเป็นเงินท�ำให้สโมสรเหล่านี้ต้องพยายามหา
ทางเปลีย่ นสินค้าให้เป็นตัวเงินคือการจ�ำหน่ายในบริเวณสนามทัง้ การจ�ำหน่ายด้วยตัวเองและตัง้ เงือ่ นไขกับ
ผู้ค้ารายย่อยให้รับเฉพาะสินค้าจากสโมสร เป็นต้น อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับวงการฟุตบอล
ไทยทีจ่ ะต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมากในการบริหารจัดการซึง่ สโมสรจะอาศัยรายได้จากค่าบัตรผ่านประตู
หรือการจ�ำหน่ายเสือ้ และของทีร่ ะลึกคงจะไม่เพียงพอจึงต้องอาศัยงบประมาณจากผูใ้ ห้การสนับสนุนต่างๆ
ด้วย ดังนั้นคงเป็นเรื่องที่ยากที่จะเห็นว่าบริษัทเครื่องดื่มแอกอฮอล์จะแยกออกจากวงการฟุตบอล แม้ว่า
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีส่วนในการพัฒนาวงการฟุตบอลของไทยให้เติบโตได้มากขึ้นแต่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน วัฒนธรรมการชมและเชียร์กีฬาฟุตบอลของคนไทยกับการดื่ม
แอลกอฮอล์ก็จะแทรกซึมเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งและยังอยู่ด้วยกันเสมอไป
5) วัฒนธรรมความรุนแรง
ความรุนแรงที่เกิดขื้นในวงการฟุตบอลโดยสาเหตุของการเกิดความรุนแรงนั้น Carnibella et al.
(1996) ได้เสนอไว้ว่า โดยรวมแล้วพัฒนาการของความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลในสังคมต่างๆ มักจะ
มีลักษณะร่วมที่ใกล้เคียงกันอยู่ 3 ล�ำดับขั้น คือ ขั้นแรกเป็นความรุนแรงที่มักปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวใน
สนามโดยพุง่ ความสนใจไปทีผ่ ตู้ ดั สินหรือนักฟุตบอล ขัน้ ทีส่ องจะมีความรุนแรงมากขึน้ โดยเริม่ มีการปะทะ
กันของแฟนบอลทั้งสองฝ่ายหรือแฟนบอลกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่จะยังเกิดเหตุเฉพาะพื้นที่
บริเวณสนามแข่งขัน และขั้นที่สามจะเกิดความรุนแรงบริเวณที่ไม่เกี่ยวกับการแข่งขัน ตามท้องถนนและ
สถานีขนส่งต่างๆ เช่น การท�ำร้ายแฟนบอลฝ่ายตรงข้าม การท�ำลายทรัพย์สนิ สาธารณะ รวมถึงการปะทะ
กับต�ำรวจ ซึง่ ในขัน้ ทีส่ ามนีจ้ ะมีลกั ษณะของความรุนแรงจากแฟนบอลอันธพาลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการแข่งขัน
ในสนาม ศศธร ตันติหาชัย (2555) ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุของพฤติกรรมความรุนแรงในการชมกีฬา
ฟุตบอลในประเทศไทยนั้นในด้านของตัวนักกีฬาจะมีสาเหตุที่มาจากนักกีฬายั่วยุฝ่ายตรงข้าม นักกีฬาไม่
มีนาํ้ ใจนักกีฬาและนักกีฬาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และในด้านของผูช้ มนัน้ ก็มสี าเหตุมาจากการยัว่ ยุจากกอง
เชียร์ฝ่ายตรงข้าม ผู้ชมดื่มสุราหรือของมึนเมาหรือในสถานการณ์ที่ทีมรักตกอยู่ในสภาวะคับขันหรือถูก
ตัดสินผิดพลาดก็จะกระตุ้นอารมณ์ของกองเชียร์ขึ้นมาได้ และอาจินต์ ทองอยู่คง (2557) ก็ได้กล่าวเพิ่ม
เติมไว้ว่า “ตัวละคร” สําคัญที่มักจะถูกกล่าวถึงอยู่เสมอคือ แฟนบอล ในแง่ที่เป็นผู้ก่อความรุนแรง และ
ในส่วนของวสันต์ ปัญญาแก้ว (2557) ก็ได้กล่าวถึงบริบทของแฟนบอลที่ส่งผลต่อการเกิดความรุนแรงไว้
ว่า การที่แฟนบอลมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อการท�ำหน้าที่ของผู้ตัดสิน โดยมักมีจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์
ความรุนแรงในฟุตบอลไทย ทัง้ ในระดับรุนแรงเล็กน้อยหรือรุนแรงมากก็มกั จะเริม่ ปรากฏในจังหวะทีม่ กี าร
ตัดสินที่แฟนบอลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าฝ่ายตนเองเสียประโยชน์ ความรุนแรงระหว่างผู้ชมกีฬาฟุตบอล
ถือเป็นปัญหาอาชญากรรมทางการกีฬา และอาชญากรรมทางสังคมโดยถือว่าเป็นปัญหาอาชญากรรม
ประเภทหนึ่งอีกด้วย (ศศธร ตันติหาชัย, 2555) การใช้ความรุนแรงระหว่างผู้ชมกีฬาฟุตบอลย่อมก่อให้
เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นในสังคมในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นและรบกวนสิทธิของบุคคลอื่น
เช่น การเจตนาท�ำร้ายร่างกายผู้ชมกีฬาฟุตบอลฝ่ายตรงข้าม การใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชัง (Hate
Speech) การเหยียดสีผิว (Racism) รวมถึงการกระท�ำที่เป็นการดูหมิ่นและเหยียดหยามและการขว้างปา
สิง่ ของลงไปในสนามกีฬาฟุตบอลหรือแม้แต่การส่งสัญลักษณ์ทมี่ คี วามหมายในทางลบต่อผูอ้ น่ื เป็นต้น ใน
ปัจจุบนั สือ่ สังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญและเป็นช่องทางของการสือ่ สารระหว่างแฟนบอล การ
สือ่ สารทางอารมณ์ของแฟนบอลในสือ่ สังคมออนไลน์ในพืน้ ทีส่ าธารณะกลับมีการใช้ภาษาทีร่ นุ แรงเมือ่ ทีมรัก
ถูกกล่าวหาในทางไม่ดี แฟนบอลก็มกี ารสือ่ สารทางอารมณ์โต้ตอบกลับไป การเคลือ่ นของความรุนแรงใน
สนามจริงก็ได้ขยายมาสูโ่ ลกออนไลน์ หรือจากโลกออนไลน์กล็ กุ ลามไปสูส่ นามจริงก็ได้เช่นกัน แต่สำ� หรับ
วัฒนธรรมความรุนแรงในฟุตบอลของสังคมไทยนั้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางชาติพันธุ์หรือ

232 SUTHIPARITHAT

Vol.32 No.104 October - December 2018

การเชื่อมโยงทางการเมืองมากกว่า จึงท�ำให้ความรุนแรงในฟุตบอลไทยยังไม่รุนแรงมากนักอยู่ในวิสัยที่
ยังสามารถควบคุมได้ แต่ในอีกแง่มุนของความรุนแรงที่ไม่ได้เป็นแง่ลบเสมอไป ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็
อาจเป็นการแสดงออกถึงความรักความภักดีของกลุม่ แฟนบอลทีม่ ตี อ่ สโมสรฟุตบอลนัน้ และก็นำ� มาซึง่ การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎระเบียบหรือแนวทางต่างๆ ที่จะท�ำให้กีฬาฟุตบอลได้พัฒนามากขึ้นได้เช่นกัน
6) วัฒนธรรมการเล่นการพนัน
แม้วา่ การพนันจะเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ กฏหมายของไทยแต่การพนันกับสังคมไทยนัน้ เป็นสิง่ ควบคูก่ นั มา
และยังฝังรากลึกยากทีเ่ อาออกไปจากสังคมไทยได้จนกลายเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึง่ ของคนในสังคม
ไทยไปแล้ว กีฬาประจ�ำชาติของไทยเองก็ยังมีความเชื่อมโยงกับการพนันมาตั้งแต่ในอดีต เช่น กีฬาไก่ชน
กีฬาชนวัว กีฬาแข่งเรือ หรือกีฬามวยไทย เป็นต้น กีฬาฟุตบอลเมือ่ เข้ามาสูส่ งั คมไทยและกลายเป็นกีฬาที่
ได้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ของคนไทย จึงมีการพนันเข้าไปเกีย่ วข้องอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ กระแสความนิยม
ฟุตบอลไทยลีกทั้งการติดตามชมในสนามและติดตามชมผ่านรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทาง
โทรทัศน์นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตของการพนันฟุตบอลและปัญหาสังคมอื่นๆ
สุมาลี ไชยศุภรากุล ได้กล่าวไว้ว่า การเล่นการพนันนั้นมีสาเหตุจูงใจเกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัย
แรกเป็นการเล่นการพนันเพื่อความบันเทิง ต้องการเสี่ยงโชค ปัจจัยที่สอง มาจากการเล่นการพนันเพื่อ
เป็นช่องทางในการขยับฐานะอย่างรวดเร็ว เล่นเพือ่ หวังรวย และปัจจัยทีส่ าม เป็นกลุม่ ทีต่ ดิ การพนัน เล่น
การพนันแล้วเลิกไม่ได้ แต่ไม่ได้เป็นผลมากจากฐานะแต่มีปัญหาทางสภาพจิตใจ (ทีมข่าวสังคม, 2556)
และวสันต์ ปัญญาแก้ว (2557) ก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า สื่อที่นิยมใช้เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อติดตาม
เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอล เป็นอันดับ 1 คือ สื่ออินเตอร์เน็ต (คิดเป็นร้อยละ 73.1) อันดับ 2 คือโทรทัศน์
(คิดเป็นร้อยละ 25.4) และล�ำดับ 3 คือ หนังสือพิมพ์ รายวัน/นิตยสาร (คิดเป็นร้อยละ 1.5) และมีผู้ที่
เล่นหรือเคยเล่นพนันบอลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ชายมีอายุระหว่าง 25-40 ปี โดยพนันบอลนั้นเป็นเรื่องของ
ผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่า กลุ่มผู้ชายที่มีรายได้ระดับกลาง-ค่อนลงไปถึงระดับล่าง และส�ำหรับ
บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2557) ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า กลุ่มนักศึกษามีประสบการณ์ในการเล่นการพนัน
มีมากกว่าร้อยละ 66.7 และนักศึกษาส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับการเล่นการพนันจากสือ่ บุคคลทีเ่ ป็น
เพือ่ นมากทีส่ ดุ รองลงมาคือสือ่ โทรทัศน์และสือ่ เว็บไซต์ โดยเพศชายมีทศั นคติในเชิงบวกเกีย่ วกับการเล่น
การพนันมากกว่าเพศหญิง ขณะเดียวกันนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนมีทัศนคติในเชิงบวกเกี่ยวกับการ
เล่นการพนันมากกว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ธนาคม พจนาพิทักษ์และวิโรจน์ ศรีหิรัญ (2555)
ก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า การรายงานข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ฟตุ บอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่ง
ชาติยุโรป (ยูโร 2012) นั้น มีความโน้มเอียงไปในทิศทางที่ส่งเสริมการเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชน ซึ่ง
สื่อกีฬาขนาดใหญ่จะมีการน�ำเสนอเนื้อหาเชิงชี้น�ำและมีการน�ำเสนอเนื้อหาเชิงพนันมากกว่าเนื้อหาทั่วไป
อย่างชัดเจน นอกจากนี้การเล่นพนันบอลยังสลับซับซ้อนด้วยเหตุที่ว่าเป็นเรื่องของสื่อและการบริโภคสื่อ
ยุคเสรีนยิ มในบริบทของสังคมเมืองสมัยใหม่นนั้ พนันบอลจึงถือเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมทีส่ ะท้อน
ให้เห็นถึงปฏิบัติการในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนและถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ เป็นเรื่องของผู้ชายที่
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง ด้วยเหตุนี้ส�ำหรับกลุ่มผู้ชายที่มีรายได้ระดับกลางจนไปถึงค่อนข้างล่าง การพนัน
ฟุตบอลและวัฒนธรรมแฟนบอล จึงกลายเป็น “พื้นที่ของผู้ชาย” เป็นพื้นที่แห่งการประกอบสร้างและ
ผลิตซํ้า “ความเป็นชาย” ได้อย่างลงตัว (วสันต์ ปัญญาแก้ว, 2557) อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมฟุตบอล
ยิง่ มีการขยายตัวเติบโตมากขึน้ เท่าใด แนวโน้มของการเล่นการพนันบอลก็จะยิง่ เติบโตมากขึน้ เช่นกันและ
จะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่อยู่ควบคู่กับกีฬาฟุตบอลต่อไปไม่หายไปจากสังคมไทย
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7) วัฒนธรรมสตรีนิยม
ส�ำหรับกีฬาฟุตบอลอาจถูกมองว่าเป็นพืน้ ทีข่ องการสือ่ สารในกลุม่ ผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง บทบาท
ของสตรี ความเหลื่อมล�้ำทางเพศและการให้ความส�ำคัญที่ไม่เท่าเทียมกันก็จะมีพบเห็นได้ทั่วไปในวงการ
กีฬาฟุตบอล และความเป็นสตรีเพศยังจะถูกน�ำมาใช้ในแง่มุมเพื่อการตลาดมากกว่าในด้านอื่นๆ สโมสร
จะมีสาวงามแต่งตัวในชุดที่หล่อแหลมหรือดึงดูดสายตาของคนทั่วไปเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมฟุตบอล
ที่ก�ำลังเติบโตขึ้น พิสิษฐิกุล แก้วงาม (2554, น. 72) ได้กล่าวไว้ว่า การนําเสนอที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่
ของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยก็คือ การนําเสนอภาพของแฟนบอลที่เป็นผู้หญิงทั้งแบบที่เป็นแฟน
บอลที่สโมสร “จัดตั้ง” หรือ “จ้างมา” หรือส่วนของผู้หญิงที่เป็นแฟนบอลทั่วไป “แฟนบอลสาวสวย” ที่
เข้ามาดูการแข่งขันของแต่ละสโมสรจะถูกนําเสนอผ่านสือ่ จนกลายเป็นสิง่ ปกติของสือ่ ฟุตบอลไทยจนเรียก
ได้ว่าเป็น “จุดดึงดูด” หรือ “จุดขาย” อย่างหนึ่งของวงการฟุตบอลอาชีพไทยในปัจจุบัน ภาพความสวย
น่ารักของแฟนบอลสาวสวยจึงเป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมความงามที่ถูกบริโภคในสังคมไทยสะท้อนถึง
วัฒนธรรมแบบชายเป็นใหญ่ในสังคมไทย และณัฐวุฒิ พลศรี (2556) ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า ปอมปอม
เชียร์ก็มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเข้าชมการแข่งขันอีกด้วย และส�ำหรับวสันต์ ปัญญาแก้ว (2543) ก็ได้
อธิบายเพิ่มเติมว่า กีฬาฟุตบอลได้กลายมาเป็น “โลกของผู้ชาย” ที่แต่ก็ยังเปิดพื้นที่ทางสังคมให้ผู้หญิง
ได้มีสิทธิ์มีเสียงและมีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งในการเปิดพื้นที่
ให้ผหู้ ญิงนัน้ ก็ยงั เป็นไปในมุมของการน�ำเสนอภาพสตรีเพือ่ การดึงดูดให้ผชู้ มฟุตบอลซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูช้ าย
ได้เข้ามาติดตามชมและเชียร์และเป็นแฟนคลับของสโมสร อีกทัง้ ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของสือ่ ต่างๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์สโมสรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนั่นเอง
จากการที่ผู้วิจัยได้รวบรวมวัฒนธรรมประชานิยมประกอบกับการได้เข้าไปสังเกตการแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของแฟนบอลทัง้ การเป็นแฟนบอลทีมเหย้าและทีม
เยือนของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี โดยพฤติกรรมของแฟนบอลทีเ่ กิดจากการชมและเชียร์ฟตุ บอล
ของแฟนบอลไทยลีกนั้นท�ำให้เห็นภาพรวมของวัฒนธรรมประชานิยมของกีฬาฟุตบอลในสังคมไทย ซึ่ง
วัฒนธรรมประชานิยมนีไ้ ด้แผ่ขยายมาพร้อมกับกีฬาฟุตบอลจากสังคมตะวันตกเข้ามาสูส่ งั คมไทยและก็ได้
รับการยอมรับจากสังคมไทยเป็นอย่างดี กลายมาเป็นส่วนหนึง่ ในวิถชี วี ติ ของผูค้ น ส�ำหรับวัฒธรรมประชา
นิยมนี้จะช่วยสร้างความประทับใจในบรรยากาศการชมและเชียร์ให้กับแฟนบอลที่เข้ามาชมและเชียร์ใน
สนามซึ่งจะท�ำให้กลับมาชมและเชียร์อีกครั้ง และกลายเป็นแฟนบอลของสโมสรอย่างเหนียวแน่นมากขึ้น
และส่งผลต่อความมั่นคงทางรายได้และการด�ำรงอยู่ที่ยั่งยืนของสโมสรฟุตบอล ทั้งยังน�ำไปสู่การพัฒนา
วงการฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
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ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบในงานวิจัย

1. วัฒธรรมประชานิยมอาจมีท้ังด้านที่สร้างสรรค์และไม่ค่อยสร้างสรรค์ แต่ทั้งหมดนั้นก็น�ำมา
สู่การพัฒนาวงการฟุตบอลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก็มีส่วนในการสร้างสโมสรฟุตบอลในไทยลีกให้มี
ความเข็มแข็งด้วยเช่นกันและยังสร้างกระแสความนิยมในกีฬาฟุตบอลให้เกิดขึน้ ในสังคมไทยมากขึน้ ส่งผล
ดีตอ่ อุตสาหกรรมฟุตบอลในภาพรวมอีกด้วย อย่างเช่น วัฒนธรรมสตรีนยิ ม ซึง่ ความเป็นสตรีนนั้ สามารถ
ดึงดูดกลุ่มแฟนบอลทั้งชายและหญิงให้มีความสนใจและเดินทางเข้ามาชมและเชียร์กีฬาฟุตบอลในสนาม
มากขึ้นด้วย อีกทั้งความเป็นสตรียังสามารถดึงดูดสื่อให้เกิดความสนใจในการชิงพื้นที่ข่าวตามสื่อต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้สโมสรควรมีการใช้วัฒนธรรมต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นในขอบเขตที่เหมาะสม
ซึ่งก็ก่อประโยชน์โดยตรงต่อสโมสรฟุตบอลที่มากขึ้นด้วย
2. วัฒธรรมประชานิยมทีเ่ กิดจากการชมและเชียร์กฬี าฟุตบอลในพืน้ ทีอ่ อฟไลน์นนั้ มีสว่ นส�ำคัญเป็น
อย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างให้แฟนบอลจะเกิดความรักและความภาคภูมิใจที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นของตนเองและ
ยังสร้างความเป็นปึกแผ่น ความมีน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนในการร่วมกันสนับสนุนสโมสรที่เป็นเหมือน
สัญลักษณ์ของชุมชนอีกด้วย อีกทัง้ วัฒนธรรมประชานิยมนีย้ งั สามารถถ่ายทอดไปสูค่ นรุน่ ต่อๆ ไปได้อกี ด้วย
เมือ่ ชุมชนเข้มแข็งสโมสรก็เข้มแข็งและยัง่ ยืนต่อไปได้ ดังนัน้ ชุมชนและสโมสรจึงต่างพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและ
กันนั่นเอง

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยในอนาคต

1. ควรมีการศึกษาวัฒธรรมประชานิยมในกีฬาฟุตบอลให้ครอบคลุมที่ไม่ใช่แค่พื้นที่ออฟไลน์แต่
ให้ครอบคลุมพื้นที่ออนไลน์ด้วย
2. ควรมีการศึกษาวัฒธรรมประชานิยมในกีฬาประเภทอื่นที่ได้รับความนิยมในสังคมไทยด้วย
อย่างเช่น ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล มวยไทย แบดมินตัน หรือเทนนิส เป็นต้น ซึ่งกีฬาเหล่านี้ล้วนได้รับ
ความนิยมจากแฟนกีฬา ชาวไทยเป็นอย่างมาก
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