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บทคัดยอ 

งานศึกษาฉบับนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุมและวัฒนธรรมยอยของแฟนคลับ

สโมสรฟุตบอลการทาเรือ เอฟ.ซี. โดยมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาพัฒนาการของฟุตบอลลีกในประเทศ

ไทยและสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ตั้งแตการกอตั้งจนถึงปจจุบัน รวมถึงศึกษาการรวมกลุมและ

วัฒนธรรมยอยของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท้ังในพ้ืนท่ีกายภาพและพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ต โดย

ใชการสัมภาษณอยางไมเปนทางการและการสังเกตการณแบบมีสวนรวมกับสมาชิกแฟนคลับสโมสร

การทาเรือ เอฟ.ซี. ท้ังหมด 20 คน อายุ 25-50 ป โดยแบงเปนกลุมแฟนคลับท่ัวไป 10 คนและแฟน

คลับกลุม Klongtoey Army 5 คน กลุมสิงหมหานคร56 5 คน เพราะเปนกลุมท่ีมีการติดตามและชื่น

ชอบสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เชนเดียวกัน แตมีวัฒนธรรมบางอยางท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสะทอนใหเห็น

ถึงการรวมกลุมของคนท่ีชื่นชอบสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีมีวิถีชีวิต พฤติกรรม การแสดงออกท่ี

แตกตางกันไปจากคนนอกกลุม 

ผลการศึกษาพบวาฟุตบอลลีกในประเทศไทยแตเดิมเปนท่ีนิยมอยูในกลุมคนท่ีมีจํานวนนอย

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรหนึ่งท่ีเกิดในชวงท่ีกระแสฟุตบอลลีกในประเทศไทยยังไมเปนท่ี

นิยม แตดวยสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.ประสบความสําเร็จในการแขงขันฟุตบอลในชวงนั้น ทําให

สโมสรเปนท่ีรูจักในกลุมคนบางกลุมท่ีชอบดูฟุตบอล ตอมาในป พ.ศ. 2552 ฟุตบอลไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงใหมีความเปนมืออาชีพมากข้ึนทําใหมีผูชมเขาไปชมการแขงขันเปนจํานวนมากจนเกิด

กระแสความนิยม สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.ไดมีจํานวนแฟนบอลเขามาชมมากข้ึนจนสามารถกอตั้ง

เปนแฟนคลับสโมสรท่ีมีการรวมกลุมกันบนพ้ืนท่ีกายภาพและพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ต แฟนคลับไดรับเอา

และสรางวัฒนธรรมของตนเองข้ึน เชน โลโก เพลงเชียร เครื่องแตงกาย และในกลุมแฟนคลับยังมีการ

แยกออกเปนกลุมแฟนคลับยอยหลายๆ กลุมท่ีมีวัฒนธรรมและอัตลักษณบางอยางท่ีแตกตางกันตาม

ความชอบของแตละกลุม แตทุกกลุมยังมีการแสดงอัตลักษณรวมท่ีเหมือนกันดวยเชนเดียวกัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานสารนิพนธ์เล่มนี้จะมิอาจส าเร็จลุล่วงได้ ถ้าหากขาดบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการท าสารนิพนธ์ของผู้ศึกษาครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชินวร ฟ้าดิษฐี  เป็นอย่างยิ่งที่คอยให้ค าปรึกษา 
ชี้แนะ แนะน าแนวทางในการท าสารนิพนธ์ครั้งนี้ของผู้ศึกษาท าให้การท าสารนิพนธ์ของผู้ศึกษา
ประสบความส าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยนี้ นอกจากนี้ผู้ท าการศึกษาขอขอบพระคุณในการให้ค าปรึกษา
ในด้านอ่ืนๆ การให้ค าแนะน าและแง่คิดต่างๆ ที่นอกเหนือจากการท าสารนิพนธ์ รวมถึงการอบรมสั่ง
สอนให้ผู้ศึกษามีความรับผิดชอบในการท างาน การตรงต่อเวลา ความระเบียบวินัยในการท างาน 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์นัฐวุฒิ สิงหกุล ผู้เป็นกรรมการคุมสอบ ซึ่งให้ค าแนะน าแนวทางใน
การแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้ศึกษา ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ประสบความส าเร็จไปได้ด่วยดีและมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ในภาควิชามานุษยวิทยาทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สอนให้ผู้ท าการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ และคอยช่วยเหลือดูแลผู้
ศึกษาในการลงภาคสนาม ขอบพระคุณส าหรับความรู้ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอด จนท าให้ผู้ศึกษาได้มี
มุมมองใหม่ๆ กับสังคมและการใช้ชีวิต ทั้งยังเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับผู้ท าการศึกษา 

 ขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้ท าการศึกษา โดยเฉพาะคุณแม่ ที่คอยสนับสนุนและเป็น
ก าลังใจให้ผู้ศึกษามาโดยตลอด ขอบพระคุณญาติพ่ีน้องทุกท่านที่คอยไต่ถามสารทุกข์สุ กดิบและให้
ก าลังใจยามท่ีผู้ศึกษาท้อทอยและคอยให้ค าปรึกษาในยามที่ประสบความยากล าบาก 

 ขอขอบพระคุณพ่ีหมู ท่าเรือฯ พ่ีแฟนคลับสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ทั้งพ่ีๆ กลุ่ม Klongtoey 
Army พ่ีๆกลุ่มสิงห์มหานคร 56  ที่ให้ผู้ศึกษาได้เข้าไปเก็บข้อมูล รวมถึงคอยดูแลเสมอในยามที่ผู้
ศึกษาท าการลงภาคสนาม อีกทั้งยังให้การต้อนรับผู้ท าการศึกษาอย่างดีและคอยให้ข้อมูลตลอดทั้งการ
สัมภาษณ์โดยตรง ทางโทรศัพท์ ทางอินเทอร์เน็ต จนท าให้ผู้ศึกษาได้พบกับมิตรภาพท่ีดี 

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ในเอกมานุษยวิทยาที่คอยช่วยเหลือ ไถ่ถาม ระหว่างการท าสารนิพนธ์
และการเรียนในคณะ รวมถึงความมีน้ าใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ตลอดมา ขอบคุณเพ่ือนๆ กลุ่มคนรัก
รองเท้าที่คอยให้ก าลังใจ ช่วยเหลือและรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการท าสารนิพนธ์ รวมถึง
ขอบคุณมิตรภาพ ประสบการณ์สุดวิเศษที่ได้รับในระหว่างท าการศึกษา  ขอบคุณเพ่ือนๆ ต่างเอก
หลายๆ คน ที่คอยสอบถามสารทุกข์สุกดิบ คอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้ศึกษาเสมอมาตลอด 4 ปี 
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 ขอขอบคุณรุ่นพี่ รุ่นน้อง คณะโบราณคดีทุกท่านที่คอยเป็นก าลังใจให้ คอยดูแล ท าให้ผู้ศึกษา
รู้สึกถึงมิตรภาพ ความเป็นพ่ีเป็นน้องและสายสัมพันธ์อันดีตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษา ที่ท าให้ผู้
ศึกษารู้สึกถึงความผูกพันอันดีต่อคณะ ประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย ความสนุกสนานที่เกิดขึ้น
ในช่วงชีวิตของการเรียนหนังสือท่ีท าให้เกิดความทรงจ าอันน่าประทับใจตลอดไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 กีฬา “ฟุตบอล” (Football/Soccer) มีจุดเริ่มตนมาจากประเทศอังกฤษ ในอดีตฟุตบอลใน

ประเทศอังกฤษเปนเพียงเกมพ้ืนบานของชาวนาในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14 ฟุตบอลคือเกมท่ีชาวนาใช

เลนเพ่ือความบันเทิงในเวลาวาง มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “ฟุตบอลบาน” (Folk Football) 

รูปแบบการเลนฟุตบอลบานนั้น มีกติกาท่ีเรียบงาย โดยผูเลนในหมูบานหนึ่งตองพยายามลําเลียงลูก

บอลเขาไปในหมูบานจึงจะถือวาไดรับชัยชนะ เวลาของการเลนนั้นจะหมดเวลาตอเม่ือพระอาทิตยตก

ดิน ฟุตบอลบานมีผูคนเขามารวมเปนจํานวนมากท้ังผูเลนและผูชม ฟุตบอลบานถูกออกกฎจาก

ลอนดอนไมใหมีการละเลนฟุตบอล เนื่องจากไมมีกฎกติกาท่ีชัดเจน จนกระท่ังคริสตศตวรรษท่ี 17 ได

มีการยกเลิกกฎหามเลนฟุตบอล และฟุตบอลไดถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ 

กติกาของฟุตบอลไดพัฒนารวมกันจากการเลนฟุตบอลในโรงเรียนอังกฤษ มีการจัดการแขงขันรวมกัน

ระหวางวิทยาลัยในเมือง Cambridge และบรรลุขอตกลงท่ีจะใชกติกาซ่ึงเปนมาตรฐานเดียวกันเปน

ครั้งแรก ในป ค.ศ. 1863 ไดมีการกอตั้ง “สมาคมฟุตบอล” (Football Association) ในประเทศ

อังกฤษ เพ่ือควบคุมกติกาและการจัดการแขงขัน จนกติกาของสมาคมฟุตบอลอังกฤษไดกลายเปน

แมแบบของฟุตบอลสมัยใหมเปนตนมา (สายชล ปญญาชิต, 2557: 4-5) 

 สําหรับประเทศไทย คาดกันวาฟุตบอลถูกนําเขามายังประเทศไทยสมัยรัชกาลท่ี 4 แลวโดย

ขุนนางยุโรปท่ีเขามาอาศัยในประเทศสยาม แตยังไมเปนท่ีแพรหลายนัก จุดเริ่มตนของการสนับสนุน

กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยเกิดจากการกลับมาของนักเรียนชาวสยามท่ีไดไปศึกษาตอท่ีประเทศ

อังกฤษในรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 นักเรียนชาวสยามไดนําวัฒนธรรมฟุตบอลท่ีเนนการเลนฟุตบอลตาม

กติกา มีน้ําใจนักกีฬา และมีความสามัคคีเขามา (ชาญ พนารัตน, 2557: 44-46) การแขงขันฟุตบอลท่ี

มีผูชมอยางเปน “ทางการ” ครั้งแรกในประเทศไทยเกิดข้ึนท่ีทองสนามหลวง ซ่ึงเปนเกมระหวางทีม

ศึกษาธิการกับทีมบางกอกในป พ.ศ. 2443 ผูชมสวนมากเปนชาวตางประเทศ สวนกลุมคนไทยท่ีไป

ชมมีเพียงกลุมเล็กๆ หลังจากการแขงนัดดังกลาว ฟุตบอลเริ่มแพรเปนท่ีแพรหลายในโรงเรียน มีการ

จัดแขงฟุตบอลระดับนักเรียนข้ึน แตการชมฟุตบอลสมัยนั้น ผูชมมาเพ่ือชมฟุตบอลเทานั้น ไมไดมีสวน

รวมกับเกมและผูเลนเหมือนการชมฟุตบอลสมัยหลังๆ ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 ฟุตบอลเริ่มกลายเปน

ความบันเทิงและมีการเก็บคาบัตรเขาชมสําหรับผูชม (ณัฐสุพงศ สุขโสต, 2553 : 170-177) 
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ในป พ.ศ. 2459 ไดมีการกอตั้งคณะฟุตบอลแหงสยามข้ึน โดยมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวเปนองคอุปถัมภ ปรากฏวามีทีมฟุตบอลตางๆ สมัครเขามาเปนสมาชิก และมีการจัดตั้ง

สโมสรของหนวยงานตางๆ เปนจํานวนมาก คณะฟุตบอลแหงสยามไดดําเนินการจัดกิจกรรมการ

แขงขันและกําหนดกติกาการแขงขันเชนเดียวกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ ในการจัดการแขงขัน คณะ

ฟุตบอลแหงสยามไดแบงการแขงขันออกเปน 2 ระดับคือ ฟุตบอลถวยใหญ (ถวย ก.)และฟุตบอลถวย

นอย (ถวย ข.) ตอมาการแขงขันนี้ไดมีการงดเวนในชวงระหวาง พ.ศ. 2475 – 2490 เนื่องจาก

สถานการณการเปลี่ยนแปลงการปกครองและชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2  และภายหลังสงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 ผานพนไปก็ไดมีการจัดการแขงขันฟุตบอลรายการนี้เปนประจําทุกป จนถึงในป พ.ศ. 2499 

สมาคมฟุตบอลสยามไดมีการเปลี่ยนแปลงและแกไขขอบังคับ และเรียกชื่อสมาคมใหมวา “สมาคม

ฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ” และไดจัดการแขงขันฟุตบอลถวย ค. และถวย ง. ข้ึน

ในป พ.ศ. 2505 การจัดการแขงขันดังกลาวทําใหเกิดการแบงการแขงออกเปนแบบดิวิชั่นเชนเดียวกับ

ประเทศอังกฤษ สวนใหญเปนสโมสรฟุตบอลท่ีมาจากหนวยงานของรัฐ เชน สโมสรทหารอากาศ 

สโมสรตํารวจ สโมสรการทาเรือฯ เปนตน (เนตรนภา ประกอบกิจ, 2544 : 46 - 48) 

การจัดการแขงขันฟุตบอลประสบภาวะขาดทุนมาตลอดตั้งแตสมาคมฟุตบอลฯจัดตั้งการ

แขงขันลีกระดับดิวิชั่น และยังมีการจัดรายการแขงขันรายการอ่ืนๆ อีก เชน รายการคิงสคัพ ควีนสคัพ 

เอฟ.เอ. คัพ เปนตน จนกระท่ังไดจัดรายการฟุตบอลลีกประจําชาติข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2527 เม่ือสมาคม

ฟุตบอลฯไดรวมมือกับ“บริษัทสยามสปอรตพับลิชชิ่ง จํากัด” เพ่ือแกปญหาดานเงินทุน สมาคม

ฟุตบอลฯไดจัดและดําเนินการแขงขันฟุตบอลไทยแลนดซอกเกอรลีก มีรูปแบบการแขงขันในระบบลีก

แบบฟุตบอลอังกฤษ แตฟุตบอลลีกประจําชาติไดถูกยกเลิกการแขงขันเม่ือป พ.ศ. 2528  สาเหตุจาก

ความไมพรอมในหลายๆดาน แตสมาคมฟุตบอลฯก็ยังจัดการแขงขันอ่ืนๆ ข้ึนมารวมไปถึงจัดการ

แขงขันฟุตบอล ไทยแลนดคัพ ท่ีนําเอาสโมสรฟุตบอลตางจังหวัดตางๆเขามารวมแขงขันดวย แต

สมาคมฟุตบอลฯยังไมสามารถจัดการแขงขันลีกฟุตบอลอาชีพได เนื่องจากปญหาในเรื่องเงินทุน 

(เนตรนภา ประกอบกิจ, 2544 : 48) ภายหลังจากป พ.ศ. 2533 สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ได

ปรับเปลี่ยนระบบการแขงขันฟุตบอลถวยสูงสุดของประเทศ เปนระบบอาชีพโดยใหทีมระดับถวย ก. 

แตละสโมสรเปนทีมยืนในการแขงขันครั้งแรกในป พ.ศ. 2534 โดยใหสโมสรท่ีไดสิทธิเลนในระบบ

อาชีพ (เซมิโปรลีก) ตองมีเพียงทีมเดียว ในป พ.ศ. 2539 สมาคมฟุตบอลฯ ไดจัดตั้งลีกฟุตบอลอาชีพ

ข้ึนดวยการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภายใตชื่อตามสปอนเซอร “จอหนนี่ วอลกเกอร ไทยแลนดลีก” 

แตไมไดรับความนิยมจากคนไทย เนื่องจากการจัดการระบบของแตละสโมสรไมมีความเปนมืออาชีพ 

และยังจัดการแขงขันแคทีมในกรุงเทพมหานครเทานั้น แตกตางจากฟุตบอลตางประเทศท่ีผูชมมักจะ

เชียรทีมฟุตบอลท่ีอยูในบริเวณทองถ่ินของตัวเอง ประกอบกับชวงเวลานั้นมีการถายทอดสดฟุตบอล

จากตางประเทศทุกสัปดาห ทําใหคนไทยหันไปชมและเชียรสโมสรจากตางประเทศ เชน สโมสร
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แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด, ลิเวอรพูล มากกวาสโมสรในประเทศไทย (เอกรงค ปนพงษ, 2554 : 2-3) ในป 

พ.ศ. 2542 การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) จัดการแขงขันฟุตบอลลีกเพ่ิมข้ึนอีก 1 ลีก เรียกวา “โป

รวินเชียลลีกหรือโปรลีก” เตะคูขนานไปกับการแขงขันฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 

มีสโมสรในโปรลีกเปนตัวแทนจากจังหวัดตางๆ ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศทําการแขงขันกันแตก็ยังไมเปน

ท่ีนิยมในหมูแฟนบอลชาวไทยอยูดี (ฐิติพันธ พัฒนมงคล, 2554 : 89) 

ในปพ.ศ. 2550 ไดมีการรวมลีกฟุตบอลในประเทศไทยระหวางไทยลีกกับโปรวินเชียนลีก ซ่ึง

เปนลีกท่ีแขงขันกันระหวางสโมสรประจําจังหวัดเปนการแขงขันไทยพรีเมียรลีกข้ึน ซ่ึงปนั้นทีมชลบุรี 

เอฟซี ไดควาแชมปไทยพรีเมียรลีกครั้งท่ี 1 ไปครอง การกาวข้ึนมาเปนแชมปไทยพรีเมียรลีกของ

สโมสรชลบุรี เอฟซี ไดจุดกระแสทองถ่ินนิยมข้ึนในฟุตบอลไทย ชาวชลบุรีเปนจํานวนมากตางเขาไป

ชมการแขงขันของสโมสรในสนามท้ังๆท่ีตองจายเงินคาตั๋วเพ่ือเขาชมและบริโภคสินคาท่ีระลึกของ

สโมสรเพ่ือแสดงออกถึงการสนับสนุนทีมทองถ่ินของตน คนชลบุรีเลือกดูทีมตัวเองแขงแทนท่ีจะเชียร

สโมสรอ่ืน และอดทนท่ีจะติดตาม เฝาเห็นทีมพัฒนาไปขางหนา แมวาทีมจะเลนแย ทีมพายแพในการ

แขงขัน หรือดูการแขงไมสนุกเม่ือเทียบเทากับฟุตบอลตางประเทศ แตชาวชลบุรีก็ตามเชียรเรื่อยมา 

ดวยมีความผูกพันระหวางความเปนคนชลบุรี จังหวัดชลบุรีและสโมสรประจําจังหวัดชลบุรี (กุลวิชญ 

สําแดงเดช, 2551 : 4-6) การรวมกลุมของแฟนบอลสโมสรชลบุรี เอฟซี เปนการรวมกลุมของชาว

ชลบุรีท่ีมีใจรักในสโมสร และความผูกพันท่ีมีใหกับทองถ่ินของตน ทําใหเกิดเปนกลุมแฟนคลับท่ีคอย

ติดตามและสนับสนุนทีมอยูเสมอ  

ในป พ.ศ. 2552 สมาพันธฟุตบอลเอเชีย (Asian Football Confederation) หรือท่ีเรียกยอ

วา AFC ไดมีกฎระเบียบวาดวยความเปน สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีสมบูรณแบบ ทําใหสมาคมฟุตบอล

ตองจัดตั้งบริษัทไทยพรีเมียรลีกข้ึนมา เพ่ือดําเนินการจัดการแขงขันฟุตบอลลีกภายในประเทศ ใหเปน

ฟุตบอลอาชีพอยางแทจริงและไดออกกฎระเบียบเรื่องใหสโมสรฟุตบอลอาชีพตองดําเนินการจัดตั้ง

เปนบริษัทนิติบุคคลข้ึนมาดูแลสโมสร จนสงผลใหหลายทีมองคกรรัฐ ธนาคาร ไมสามารถปรับตัวได 

ตองทําการขายทีมหรือยุบทีมไป จนเปนท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร

ลีกซ่ึงหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง สโมสรตางๆ มีการบริหารจัดการท่ีเปนมืออาชีพมากข้ึน สโมสรตาง

แขงขันกันนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลและกระจายตัวไปยังตางจังหวัด สโมสร

ตางๆ เริ่มสรางฐานแฟนบอลจากคนในทองถ่ินมากข้ัน ทําใหปพ.ศ. 2552 จึงเปนปท่ีลีกของประเทศ

ไทย กลับมาเริ่มตนไดรับกระแสความนิยมอยางมากอีกครั้งหนึ่ง(จิรกิตติ์ อรุณสวัสดิ์, 2555 : 3) 

 การชมฟุตบอลในประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เกิดกลุมแฟนบอลของสโมสรฟุตบอล

ไทยข้ึนมากมายจากกระแสความนิยมของฟุตบอลไทย โดยแฟนบอลเกิดการรวมตัวเปนกลุมแฟนคลับ

ท่ีนิยมชมชอบสโมสรนั้นๆ กลุมแฟนคลับมักสวมใสเสื้อฟุตบอลของทีมท่ีเชียรเขาไปชมการแขงขันใน

สนาม มีการแตงเพลงประจําสโมสร เพลงเชียรนักฟุตบอล ในการเชียรฟุตบอลในสนาม รวมท้ังยังมี
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การใชอุปกรณตางๆเพ่ือประกอบการเชียร เชน ธงตราประจําสโมสร ผาพันคอ กลอง ประกอบการ

เชียรดวย ผูชมนั้นไมไดเพียงแคเขามาชมการแขงขันเพียงอยางเดียว แตเขาไปมีสวนรวมกับสโมสร ทํา

ใหเกิดกิจกรรมของแฟนคลับ เชน กิจกรรมทําธงเชียร กิจกรรมมีตติ้ง เปนตน (พงศพันธุ พัฒนเกียรติ

กุล, 2555 : 56-58) รวมถึงการตั้งฉายาของกลุมแฟนคลับ ซ่ึงการเชียรของกลุมแฟนคลับของแตละ

ทีมนั้นจะมีรูปแบบการเชียรท่ีแตกตางกันออกไปตามกลุม โดยแตละกลุมก็จะมีแกนนําคอยนําเชียรจน

ไปถึงฝกสอนใหแกสมาชิกใหมๆ แฟนคลับกลายเปนผูสนับสนุนสโมสรท่ีตนเชียร ผานทางคาตั๋วเขาชม 

และการสนับสนุนสินคาท่ีระลึกของสโมสร หรือมีการผลิตสินคาเก่ียวกับสโมสรข้ึนมาเอง เพ่ือ

ตอบสนองตอกลุมแฟนคลับ นอกจากการวมกลุมทางพ้ืนท่ีทางกายภาพแลว กลุมแฟนคลับแฟนคลับ

ยังมีการรวมกลุมบนพ้ืนท่ีทางอินเทอรเน็ต เพ่ือติดตามขาวสาร และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางแฟน

คลับดวยกัน จนกลุมแฟนคลับสโมสรฟุตบอลกลายมาเปนวัฒนธรรมยอยวัฒนธรรมหนึ่งในสังคมไทย 

ซ่ึงสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรหนึ่งท่ีสามารถปรับตัวใหเขากับกฎ AFC ไดและเกิดกลุมแฟน

คลับจํานวนมากท่ีเขามาเชียรและคอยสนับสนุนสโมสร 

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรหนึ่งท่ีถือไดวามีแฟนคลับเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะคน

ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีบริเวณเขตคลองเตยซ่ึงเปนท่ีตั้งของสโมสร  สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนหนึ่งใน

สโมสรเกาแกสโมสรหนึ่งในประเทศไทย สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดกอตั้งข้ึนมาในป พ.ศ. 2510 ใน

ชื่อ “สโมสรฟุตบอลการทาเรือแหงประเทศไทย” โดยมี พลตรี ประจวบ สุนทรางกูร ผูอํานวยการการ

ทาเรือแหงประเทศไทย (ตําแหนงในขณะนั้น) เปนนายกสโมสร สโมสรการทาเรือฯเปนสโมสรของ

หนวยงานรัฐ ซ่ึงมีบอรดบริหารการทาเรือเปนผูทําหนาท่ีบริหารสโมสร และไดสงทีมลงแขงขันในทุก

ถวย ตั้งแตถวย ก. - ถวย ง.และไดควาแชมปมาหลายรายการ โดยสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.นั้นเคย

ชนะเลิศฟุตบอลถวย ก. 8 ครั้ง ถวย ข. 5 ครั้ง ถวย ค. 4 ครั้ง ถวย ง. 3 ครั้งและเคยไดรองชนะเลิศ

ไทยลีกเมือป พ.ศ. 2542 (Ekkapong Ritkla, ประวัติสโมสร การทาเรือไทย เอฟ.ซี., ออนไลน : 

2012) หลังจากปรับตัวตามกฎของ AFC แลว สโมสรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหมีความ

เปนบริษัท สโมสรการทาเรือฯจึงถูกแยกการบริหารออกมาจากการทาเรือแหงประเทศไทย สโมสร

ตองบริหารตัวของสโมสรเอง ในสวนนี้ AFC ไดกําหนดใหรายไดจากสโมสรตองมาจากคาต๋ัว 

คาลิขสิทธิ์ สปอนเซอร การขายสินคาท่ีระลึก เงินจากการขายตัวผูเลนและการแบงรายไดจากองคกร

ลีกเทานั้น การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหสโมสรตองปรับตัวเพ่ือการดํารงอยูของสโมสรการทาเรือฯ แตจาก

ความนิยมในฟุตบอลไทยท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงชื่อเสียงของสโมสรในอดีต ทําใหบรรดาแฟนคลับ

และแฟนบอลสโมสรการทาเรือฯ เขาไปเชียรและซ้ือสินคาท่ีระลึกของสโมสรเปนจํานวนมาก  

แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. จัดวาเปนกลุมแฟนคลับกลุมหนึ่งท่ีมีความคลั่งไคล และมี

อารมณรวมเชียรสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนอยางมาก บางคนเชียรมาเปนระยะเวลายาวนานตั้งแต

สมัยกอตั้งสโมสร แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เริ่มมีการจัดตั้งกลุมแฟนคลับข้ึนในป พ.ศ. 2552 
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เนื่องจากมีจํานวนของแฟนคลับเพ่ิมข้ึนตามกระแสความนิยมในฟุตบอลไทย โดยแฟนคลับการทาเรือ 

เอฟ.ซี. ข้ึนชื่อในเรื่องการเชียรท่ีมีความดุดันและมีอารมณรวมกับการแขงขันสูง บางครั้งก็มีอารมณ

รวมสูงจนเกินไปจนเปนปญหา เชน ในป พ.ศ. 2553 เหตุการณชิงถวยพระราชทาน ก. ระหวางสโมสร

การทาเรือแหงประเทศไทยและสโมสรเมืองทองยูไนเต็ด มีแฟนคลับการทาเรือฯบางกลุมไมพอใจการ

ตัดสินของกรรมการ รวมถึงการเชียรแบบยุยงจากท้ัง 2 ฝาย ทําใหเกิดการกระทบกระท่ังกันระหวาง

กองเชียรท้ัง 2 สโมสร มีการนําเสนอภาพของกองเชียรสโมสรการทาเรือฯ ไลทํารายกองเชียรสโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ดผานสื่อตางๆ ทําใหภาพลักษณของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.  กลายเปน

กลุมกองเชียรอันธพาล ไมมีน้ําใจนักกีฬา (จลาจลบอลถวย ก. แฟนทาเรือไมพอใจคําตัดสินอัดกอง

เชียรเมืองทอง เผาธง-เสื้อ, ออนไลน : 2553) 

แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนแฟนคลับสโมสรฟุตบอลท่ีมีความแตกตางจากสโมสร

ฟุตบอลอ่ืน โดยมากกลุมแฟนคลับจะแยกตัวออกจากแฟนบอลท่ัวไปและมีกลุมแฟนคลับหลักๆชัดเจน 

เชน สโมสรเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดมีแฟนคลับ 2 กลุม คือ กลุม “อุลตราเมืองทอง”และกลุม “N-

Zone”หรือสโมสรชลบุรีเอฟซี มีแฟนคลับ 2 กลุม คือ กลุม “The Sh@rk Power” และกลุม “ฉลาม

กรุง” (อาจินต ทองอยูคง, 2555, 74) สําหรับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. นั้น มีกลุมแฟนคลับเปนกลุ

เดียว คือ แฟนคลับสโมสรการทาเรือ แตภายในแฟนคลับไดมีการแบงเปนกลุมยอยๆหลายกลุมเชนก

ไมมีกลุมไหนเปนกลุมหลักชัดเจนเหมือนแฟนคลับสองสโมสรท่ีกลาวไปขางตน แฟนคลับสโมสรการ

ทาเรือ เอฟ.ซี. จะแบงกันไปตามบริเวณโซนอัฒจันทรในสนามแพทสเตเดี้ยม โดยบริเวณสนามแพท 

สเตเดี้ยมนั้นจะถูกแบงเปน 4 โซน โซน A เปนอัฒจันทรสําหรับผูชมท่ีมากันเปนครอบครัว สําหรับ

โซน B C D จะเปนท่ีนั่งของอัฒจันทรท่ีมีกลุมแฟนคลับ (อาจินต ทองอยูคง, 2555 : 92) ซ่ึงแตละโซน

มีลักษณะบางสวนท่ีแตกตางกันไปและแตละโซนก็จะมีกลุมแฟนคลับกลุมยอยลงไปอีก เชน กลุม 

“Klongtoey Army” “การทาเรือ เอฟ.ซี.  Zone-B” “สิงหมหานคร 57” “สิงหโซน C พันธุดุ” “วัด

ดอกไม” “สิงหพระประแดง” “สิงหฝงธน” เปนตน แตถึงท่ีสุดแลวกลุมแฟนคลับเปนเพียงการรวมตัว

กันอยางหลวมๆ มีความสัมพันธกันท้ังในและนอกกลุมและมีลักษณะรวมท่ีคลายกันอยูหลายประการ  

 จากท่ีกลาวมาขางตน พัฒนาการของฟุตบอลลีกในประเทศไทยทําใหเกิดกระแสความนิยมใน

ฟุตบอลไทย จนเกิดมีกลุมแฟนคลับสโมสรฟุตบอลไทยข้ึนเปนจํานวนมาก ผู ศึกษาจึงสนใจ

ทําการศึกษากลุมของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลไทย โดยเจาะจงกลุมแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.  

ซ่ึงเปนกลุมแฟนคลับท่ีมีความแตกตางจากกลุมแฟนคลับสโมสรฟุตบอลไทยกลุมอ่ืนๆ ท้ังในเรื่อง การ

เชียรท่ีมีความดุดันมากกวาแฟนคลับสโมสรอ่ืนๆ เชน แฟนคลับอุลตราเมืองทองของสโมสรเอสซีจี 

เมืองทอง ยูไนเต็ด ท่ีเนนการรองเพลงเชียรตลอดเวลา 90 นาทีของการแขงขัน หรือแฟนคลับ GU 12 

ของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด ท่ีมีการเชียรอยางเปนรูปแบบ มีการฝกซอม มีผูนําเชียร อยางชัดเจนและ

การเกิดกลุมแฟนคลับกลุมยอยๆเปนจํานวนมากเม่ือเทียบกับสโมสรอ่ืน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับ
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พัฒนาการของฟุตบอลลีกและสโมสรของการทาเรือ เอฟ.ซี. วามีสาเหตุใดบางท่ีทําใหจํานวนแฟนคลับ

ของสโมสรมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากในสมัยกอนและสนใจศึกษาสาเหตุของการรวมกลุมและพฤติกรรมของ

แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. รวมไปถึงสาเหตุของการเกิดกลุมแฟนคลับกลุมยอยเปนจํานวน

มากและพฤติกรรมของแฟนคลับกลุมเหลานั้นวาพฤติกรรมเปนอยางไร แตละกลุมมีลักษณะเหมือน

หรือตางกันอยางไรและมีอัตลักษณ วิถีชีวิตประจําวันวามีลักษณะเปนอยางไร ท่ีสามารถแสดงใหคน

อ่ืนรับรูวาแฟนคลับกลุมยอยเหลานั้นเปนแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.  

2. วัตถุประสงคในการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาประวัติและพัฒนาการฟุตบอลลีกในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2459–2557 และ

ประวัติและพัฒนาการของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ตั้งแตป พ.ศ. 2510-2557 

2. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการรวมกลุมและพฤติกรรมของแฟนคลับสโมสรการทาเรือเอฟ.ซี. 

รวมถึงแฟนคลับกลุมยอยเพ่ือนํามาเปรียบเทียบลักษณะของวัฒนธรรมยอยระหวาง        

กลุม Klongtoey Army และกลุมสิงหมหานคร 56 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

 สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรฟุตบอลสโมสรหนึ่งในประเทศไทยท่ีมีประวัติยาวนาน

และประสบความสําเร็จมาอยางมากมาย ทําใหสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มีกลุมแฟนคลับท่ีคอย

ติดตามเชียรสโมสรมาตั้งแตอดีตและเกิดกลุมแฟนคลับเปนจํานวนเพ่ิมข้ึนหลังจากกระแสความนิยม

ในฟุตบอลไทยในป พ.ศ. 2552 ทําใหแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มีรูปแบบแฟนคลับตางจาก

สโมสรอ่ืนๆ และยังทําใหเกิดกลุมแฟนคลับยอยท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปในกลุมแฟนคลับสโมสร

การทาเรือ เอฟ.ซี. 

4. ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาตองการทราบถึงประวัติและพัฒนาการของฟุตบอลลีกในประเทศ

ไทยตั้งแต พ.ศ. 2459 จนถึง พ.ศ. 2557 ซ่ึงเปนยุคสมัยท่ีมีฟุตบอลลีกในประเทศไทย จนทําใหเกิด

แฟนคลับสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยข้ึน ผูศึกษาเลือกศึกษาพัฒนาการของแฟนคลับสโมสรการ

ทาเรือ เอฟ.ซี. ตั้งแต พ.ศ. 2510 จนถึง พ.ศ. 2557 เนื่องจากเปนสโมสรท่ีมีมาอยางยาวนานใน

ประเทศไทย รวมถึงศึกษาสาเหตุของการรวมกลุมและพฤติกรรมของผูชมจนกลายมาเปนกลุมแฟน

คลับท่ีชื่นชอบในสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. และวัฒนธรรมยอยของแฟนคลับท่ีเกิดข้ึนจนกลายเปนอัต

ลักษณของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีแตกตางจากกลุมแฟนคลับสโมสรฟุตบอลอ่ืนรวมถึง
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ศึกษาสาเหตุของการรวมกลุมและพฤติกรรมของกลุมยอยในกลุมแฟนคลับการทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีมี

จํานวนแฟนคลับกลุมยอยเปนจํานวนมากและมีพฤติกรรมรวมกลุมท่ีแตกตางกัน 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาและเก็บขอมูลภาคสนามท่ีสนามแพทสเตเดี้ยมและ

สนามอ่ืนๆในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลท่ีสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดเดินทางไปทําการ

แขงขันฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีกหรือรายการอ่ืนๆและเปนสถานท่ีท่ีแฟนบอลสโมสรการทาเรือ 

เอฟ.ซี. มารวมตัว เพ่ือทํากิจกรรมการเชียรฟุตบอลในสนามรวมกันหรือการเชียรฟุตบอลภายนอก

สนามของแฟนคลับบางกลุม รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ในวันท่ีสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไมทําการแขงขัน 

เชน การแขงขันฟุตบอลในกลุมแฟนคลับ การทําอุปกรณการเชียรฟุตบอล เปนตน นอกจากนี้ผู

ศึกษายังไดศึกษาถึงการรวมกลุมทํากิจกรรมและการแสดงอัตลักษณของแฟนคลับบนพ้ืนเว็บไซต 

www.facebook.com ในเพจ (Page) เพจ “Klongtoey_Army” และกรุป (Group) “Klongtoey 

Army” ซ่ึงเปนสถานท่ีรวมกลุมบนอินเทอรเน็ตของแฟนคลับการทาเรือ เอฟ.ซี.  

5. สถานท่ีศึกษา 

 สนามฟุตบอลแพทสเตเดี้ยม ตั้งอยูท่ีแขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

สนามฟุตบอลแพทสเตเดี้ยมเปนสนามฟุตบอลประจําสโมสรสิงหทาเรือและสนามฟุตบอลอ่ืนๆ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีสโมสรสิงหทาเรือไดเดินทางไปทําการแขงขัน รวมถึงเว็บไซต 

www.facebook.com เพจ “SINGHTHARUA F.C.” เพจทางการของสโมสรสิงหทาเรือ เพจ “สิงห

ทาเรือ Zone-B” เพจทางการสําหรับแฟนคลับทาเรือกลุมโซนบี เพจ “Klongtoey Army” เพจ

ทางการของแฟนคลับกลุม Klongtoey Army และกรุป “สิงหมหานคร 56” กรุปแฟนคลับประจํา

กลุมสิงหมหานคร 57 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ประโยชนท่ีผูศึกษาคาดวาจะไดรับจากการศึกษานี้ คือ เพ่ือทราบถึงพัฒนาการฟุตบอลลีกใน

ประเทศไทย และทราบถึงสาเหตุและพฤติกรรมท่ีทําใหเกิดการรวมกลุมของผูชม จนกลายมาเปนกลุม

แฟนคลับสโมสรสิงหทาเรือท่ีมีวัฒนธรรมยอยเปนของตนเอง รวมถึงวัฒนธรรมยอยท่ีเกิดข้ึนในกลุม

แฟนคลับสโมสรสิงหทาเรือกลุมยอยท่ีมีความหลากหลายและตางกันไปตามแตละกลุม นอกจากนี้

สามารถนําเอาความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมยอยท่ีได ไปทําความเขาใจและวิเคราะหแฟนคลับสโมสร

ฟุตบอลอ่ืนๆในประเทศไทยได 
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7. ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 

แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

 

สิงหาคม 2557- พฤศจิกายน 2557 

ศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ หนังสือ 

บทความ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ 

งานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของและการคนควาทาง

อินเทอรเน็ต 

ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ 2558 เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณอยางไม

เปนทางการและการสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

มีนาคม 2558 – เมษายน 2558 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาจัดลําดับเรียบเรียง 

พฤษภาคม 2558 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษา 
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บทท่ี 2 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุมและวัฒนธรรมยอยของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

ในครั้งนี้ผูทําการศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของไว ดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับแฟน (Fan) และแฟนดอม(Fandom) 

2. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมยอย(Subculture) 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับแฟน (fan) และแฟนดอม (fandom) 

 คําวา “แฟน” (fan) ยอมาจากคําวา “fanatic” ซ่ึงมีความหมายวา หลงใหล คลั่งไคล โดยมี

รากศัพทมาจากศัพทภาษาละตินวา “fanaticus” ท่ีหมายถึง การเปนสวนหนึ่งของวัด ผูอุทิศตน

ใหกับวัดหรือสาวก(อาจินต ทองอยูคง, 2555 : 12-13) Henry Jenkins นักวิชาการดานการสื่อสาร 

ชาวอเมริกันกลาววา คําวา “แฟน” ถูกนํามาใชครั้งแรกในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 จากนักขาวท่ี

กลาวถึงกลุมผูคลั่งไคลในทีมกีฬาตางๆ โดยเฉพาะเบสบอลอาชีพ ซ่ึงในชวงเวลานั้นการชมกีฬาได

เปลี่ยนจากกิจกรรมการมีสวนรวมมาสูกิจกรรมของความเปนผูดูผูชมการแขงขันกีฬา (กุลวิชญ สําแดง

เดช, 2551 : 15) 

  หลังจากนั้นคําวา “แฟน” ไดพัฒนาความหมายของคํา โดยขยายรวมถึงความจงรักภักดีของ

ผูอุทิศตนเพ่ือการกีฬาและงานบันเทิงตางๆ เขาไปดวย ท้ังนี้แฟนแตละกลุมมีความชื่นชอบท่ีแตกตาง

กัน ดังนั้นลักษณะของแฟน พฤติกรรมและภาพลักษณจึงแตกตางกันออกไป เชน แฟนกลุมดนตรี

เพลง Hip Hop ลักษณะการแตงกายจะสวมเสื้อกีฬาตัวใหญๆ กับกางเกงขายาวหรือขาสั้น เอวใหญ

ใสหลุดสะโพก สวมรองเทากีฬา มีสายเหล็กลามกระเปา ซ่ึงแตกตางจากจากแฟนกลุมดนตรีเพลงร็อค 

ท่ีจะสวมเสื้อหนังกับกางเกงหนัง นอกจากนี้คําวา “แฟน” ยังรวมไปถึง แฟนกีฬา แฟนนักแสดง แฟน

ภาพยนตร เปนตน (สุปรีดา ชอลําไย, 2549 : 14) 

 Henry Jenkins ไดอธิบายถึงแฟนวา แฟนมักถูกพิจารณาวาเปนผูท่ีมีความชอบท่ีผิดปกติ

และมีรสนิยมความชื่นชอบท่ีมากเกินขอบเขต ความหมายของแฟนจะถูกมองเปนคนอ่ืนท่ีไมใชพวก

เรา นอกจากนั้นแฟนมักไดรับการมองวาเปนพวกท่ีอันตราย ตัวอยางเชน ฮูลิแกน ชาวอังกฤษ ซ่ึงเปน

กลุมแฟนบอลท่ีมักรวมตัวกันท่ีสนามแขง โดยมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความกาวราวมากกวาท่ีจะมา
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ชมการแขงขันเพ่ือความบันเทิง Jenkins เห็นวา ทัศนะเชนนี้เปนการตัดสินจากชนชั้นสูงหรือพวกท่ี

เหนือกวาและเปนความเชื่อท่ีขาดความเคารพตอวิถีชีวิตท่ีธรรมดาสามัญ  

 นอกจากนี้ Jenkins ไดศึกษาถึงลักษณะการรับตัวบท (text) ของแฟน โดยพบวาแฟนมีการ

อานซํ้าในตัวบทและนําขอมูลเหลานั้นสูปฏิสัมพันธทางสังคม ตัวบทจะไดรับการตีความโดยผานความ

สนใจอยางใกลชิด แมวาตัวบทจะมีความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กนอยละความหมายจะถูกตีความโดย

ผานการปฏิสัมพันธทางสังคมในชีวิตประจําวันของตัวแฟน นอกจากนั้นแฟนยังไมใชบุคคลท่ีจะ

ยอมรับในสิ่งท่ีผลิตข้ึนเพ่ือพวกเขาโดยไมมีการครุนคิดไตรตรอง แมจะเปนชุดของตัวบทท่ีพวกเขาชื่น

ชอบก็ตาม แฟนจะมีการวินิจฉัยแยกแยะดวยวิธีการของตนเอง แฟนมีความกระตือรือรนหรือเปน

ผูกระทําในตัวบทท่ีเปนของพวกเขา มีการทําความเขาใจในตัวบทอยางลึกซ้ึงและสามารถผลิตความ

เขาใจไดอยางมีตัวตนละเปนรูปธรรม Jenkins ยังพบวา แฟนมักมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงตัวบทท่ีพวกเขา

ชื่นชอบอยางหลากหลาย โดยกิจกรรมและความสรางสรรคของแฟนไมไดอยูในรูปแบบของการเขียน

เทานั้น แตยังรวมถึงการผลิตวิดีโอ การเขียนภาพ การสวมเสื้อผา การแตงเพลง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

(กุลวิชญ สําแดงเดช, 2551 : 15) 

 จากลักษณะของแฟนในขางตน สามารถแสดงใหเห็นถึง “แฟนดอม” (fandom) แฟนเปน

กลุมคนท่ีสรางสรรคและกระตือรือรน แมอยูในสภาพสังคมท่ีบีบรัดและยังเปนผูท่ีผลิตวัฒนธรรมของ

ตนข้ึนมาดวย แฟนถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแฟนท่ีมีขนาดใหญและกลุมแฟนท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึง

แฟนกลุมแรกถูกมองวาเปนกลุมผูบริโภคตัวบท (text) ของวัฒนธรรมประชานิยม (popular 

culture) สวนแฟนกลุมท่ีสองกลับถูกมองวาเปนกลุมแฟนท่ีมีความกระตือรือรนและใหความสําคัญ

กับตัวบท กลุมแฟนขนาดเล็กเปนกลุมแฟนท่ีใชตัวบทเพ่ือแสดงออกถึงประสบการณชีวิตของตนและ

คนอ่ืน อีกท้ังยังตอตานสภาวะตึงเครียดของสังคมและสรางลักษณะเฉพาะทางสังคมของตนข้ึน 

ลักษณะนี้จัดวาเปนแฟนดอมท่ีแทจริง (สาริดา สวัสดีกําธร, 2549 : 31-32 )  

 Michael de Certeau นักสังคมวิทยา ชาวฝรั่งเศสไดพูดถึงแนวคิดเก่ียวกับ “แฟนดอม” 

โดยใหคําจํากัดความวา วัฒนธรรมแฟนเปนปรากฏการณท่ีซับซอนและมีหลากหลายมิติ มีรูปแบบ

ของการเขารวมในหลายระดับและมีความเปนเจาของในสิ่งนั้น เชน สื่อหนังสือ แฟนก็จะมีความคิดวา

ตนเปนเจาของบทความ แฟนตองมีสวนรวมในการออกความเห็นและเปนตัวแทนท่ีมีปากมีเสียงใหกับ

ชุมชนหรือกลุมของตัวเอง Michael de Chateau ยังไดกลาวถึง “แฟนดอม” ในฐานะเปนกลุมชุมชน

ยอยเฉพาะ ซ่ึงถามองในแงของความสัมพันธในระหวางผูบริโภคก็จะเรียกไดวา กลุมชุมชนเหลานี้จะมี

กิจกรรมเฉพาะท่ีเปนปากเปนเสียงแทนชุมชนของตนหรือเปนปากเปนเสียงแทนผูบริโภค ซ่ึงหลายๆ 
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กิจกรรมมุงความสนใจไปสูข้ันตอนของการสรางวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมของตนข้ึนมา (โอหม สุขศรี, 

2551 : 20-21)  

 Henry Jenkins ไดศึกษาถึงลักษณะการรับตัวบท (text) ของแฟนดอม พบวากลุมแฟนจะมี

การใชสื่อสารมวลชนทางดานหนังสือพิมพ นิตยสาร บทความ ในการรับรูถึงของมูลขาวสารของตัวบท 

แฟนจะมีการทบทวน ทําความเขาใจในขอมูลขาวสารท่ีรับรูมาและจะมีการสงตอไปยังกลุมแฟนท่ีมี

ความเก่ียวของกับพวกเขา จนทําใหเกิดความสัมพันธระหวางกลุมแฟนกลุมอ่ืนๆ ทําใหกลุมแฟนนั้น

ไดรับขอมูลขาวสารท่ีชัดเจนและสามารถยอมรับในขอมูลขาวสารนั้น (กฤษณ เล็กเริงสินธุ, 2551 : 

12) นอกจากนี้ Jenkins ยังอธิบายอีกวา แฟนยังไมใชบุคคลท่ีจะยอมรับในสิ่งท่ีผลิตข้ึนเพ่ือพวกเขา

โดยไมมีการครุนคิดไตรตรอง แมจะเปนชุดของตัวบทท่ีพวกเขาชื่นชอบก็ตาม แฟนจะมีการวินิจฉัย

แยกแยะดวยวิธีการของตนเอง แฟนมีความกระตือรือรนหรือเปนผูกระทําในตัวบทท่ีเปนของพวกเขา 

มีการทําความเขาใจในตัวบทอยางลึกซ้ึงและสามารถผลิตความเขาใจไดอยางมีตัวตนและเปนรูปธรรม 

Jenkins ยังพบวา แฟนมักมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงตัวบทท่ีพวกเขาชื่นชอบอยางหลากหลาย โดยกิจกรรม

และความสรางสรรคของแฟนไมไดอยูในรูปแบบของการเขียนเทานั้น แตยังรวมถึงการผลิตวิดีโอ การ

เขียนภาพ การสวมเสื้อผา การแตงเพลง และอ่ืนๆ อีกมากมาย (ณัฐสุพงศ สุขโสต, 2548 : 26) 

 จากแนวคิดท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา คําวา “แฟน” เปนคําท่ีเรียกคนท่ีชื่นชอบ หลงใหล คลั่ง

ไคล ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีชื่อเสียง เชนเดียวกับแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีมีกลุมแฟนมา

รวมตัวกันและกอตั้งเปนกลุมแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ข้ึน เนื่องจากความชื่นชอบ หลงใหล 

คลั่งไคลในตัวของสโมสร นอกจากนี้แฟนคลับยังมีความจงรักภักดีในสโมสรและแสดงอํานาจของกลุม

ออกมาเพ่ือใหเห็นวาเปนแฟนของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เชน สมาชิกแตละคนตางมีการสื่อสารและ

แลกเปลี่ยนขอมูลซึงกันและกัน มีการสะสมของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกับสโมสร มีการรวมตัวกันไปเชียรโดย

สวมเสื้อของสโมสรและรวมถึงผลิตสื่อตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสโมสรดวยตัวเอง เพ่ือบงบอกวาตนเปน

แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ดวยเหตุนี่ผูศึกษาจึงนําแนวคิดเรื่อง “แฟน” และ “แฟนดอม” มา

เปนใชในการอธิบายและวิเคราะหลักษณะของแฟนและความเปนแฟนของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ 

เอฟ.ซี.  

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมยอย(Subculture) 

วัฒนธรรม คือ สิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน หรือกําหนดข้ึน ไมใชสิ่งท่ีมนุษยทําตามสัญชาตญาณ อาจ

เปนการประดิษฐสิ่งของข้ึนมาใช หรือเปนการกําหนดพฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือ

ระบบการทํางาน เพราะฉะนั้นวัฒนธรรม คือระบบในสังคมท่ีถูกมนุษยสรางข้ึน ไมใชระบบท่ีเกิดข้ึน

เองตามธรรมชาติ หรือตามสัญชาตญาณ (กอบชัย ศักดาวงศวิมล, 2552 : 11) 
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ในสังคมหนึ่งๆ นั้น จะมีวัฒนธรรมหลักของตนเอง เชน ประเทศไทยของเราก็มีวัฒนธรรมไทย

เปนแกนหลัก เชน อาหารไทย ดนตรีไทย ฯลฯ ในขณะเดียวกัน สังคมทุกสังคมตางก็ประกอบไปดวย

ผูคนท่ีมาจากหลากหลายท้ังเชื้อชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา ฐานะ ฯลฯ เหลานี้ ทําใหในแตละสังคม

ตางก็มีกลุมวัฒนธรรมท่ีแยกยอยลงไปอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงเปนการแสดงอัตลักษณเฉพาะกลุมนั้นๆ เชน 

กลุมผูนิยมดนตรีร็อค กลุมผูนิยมการขับข่ีมอเตอรไซคผาดโผน ฯลฯ 

กลุมวัฒนธรรมยอย (Subculture) พัฒนามาจากผูท่ีทํากิจกรรมทางสังคมตางๆ ซ่ึงทําใหกลุม

วัฒนธรรมยอยมีความหลากหลายและซับซอน เนื่องจากกลุมวัฒนธรรมยอยเปนการอธิบายพฤติกรรม

ของคนท่ีมีวัฒนธรรมแยกจากวัฒนธรรมหลักของสังคม มากกวาท่ีจะมองวาเปนกลุมท่ีมีวัฒนธรรม

เปนของตน (เขมทัต พิพิธธนาบรรพ, 2551 : 10) 

คําวาวัฒนธรรมยอยเกิดข้ึนในราวทศวรรษ 1940s ท่ัวไปหมายถึงกลุมของคนท่ีมีปญหา 

ความสนใจ มีการปฏิบัติวัฒนธรรมคลายกัน ซ่ึงแตกตางจากสมาชิกกลุมทางสังคมอ่ืนๆ มักจะถูกมอง

วาเปนพวกท่ีเบี่ยงเบนออกไปจากมาตรฐานสังคมและมีสถานะเปนรองในสังคม 

คํานิยามของวัฒนธรรมยอย วัฒนธรรมยอย จัดเปนสวนเสี้ยวหนึ่งของ “วัฒนธรรมชาติ” 

(national culture) ท่ีมีการสรางภาพลักษณ คานิยมและพฤติกรรมเฉพาะกลุมท่ีแตกตางไปตาม

วัฒนธรรมชาติของคนสวนใหญๆ (Brake, 1980 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2549 : 523 ) 

 Michael Brake กลาววา วัฒนธรรมยอยจัดเปนสวนเสี้ยวหนึ่งของวัฒนธรรมหลักของชาติ ท่ี

มีการสรางภาพลักษณ คานิยมและพฤติกรรมเฉพาะกลุมท่ีแตกตางไปจากวัฒนธรรมของคนสวนใหญ

และยิ่งความเปนเมืองของสังคมมีมากเทาไร วัฒนธรรมยอยก็จะมีความหลากหลายมากข้ึนเทานั้น อีก

ท้ังวัฒนธรรมยอยยังหมายถึง วิถีการแสดงออก หรือ lifestyle ของคนกลุมยอย โดยมีประเด็นสําคัญ

คือ การทําใหเกิดกลุมพฤติกรรม การทํากิจกรรมและคานิยม ซ่ึงเปนระบบสัญลักษณท่ีเต็มไปดวย

ความหมาย (Brake, 1985 : 7-8 อางถึงใน กุลภา วจนสาระ, 2544 : 18)  

 Micheal Brake ยังไดอธิบายลักษณะของวัฒนธรรมยอยท่ีมีอยูในสังคมวามีลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

1) ชวยใหทางออกขอปญหาทางดานโครงสรางท่ีเกิดจากความขัดแยงภายในโครงสรางสังคม 

เศรษฐกิจ ท่ีตองประสบรวมกันปญหามักจะเปนปญหาทางดานชนชั้นท่ีเกิดสืบเนื่องกันมาทุกรุน 

2) ทําหนาท่ีเปนวัฒนธรรมหนึ่งซ่ึงมีองคประกอบเปนรูปแบบ (style) คานิยม (values) 

อุดมการณ(ideology) และรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle) ซ่ึงสามารถนํามาใชสรางอัตลักษณ 
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(identity) ท่ีนอกเหนือจากอัตลักษณท่ีถูกกําหนดใหเปนไปตามลักษณะหนาท่ีการงาน ครอบครัว 

หรือโรงเรียน 

3) เปนรูปแบบท่ีมีลักษณะเปนอีกทางเลือกหนึ่งของความเปนจริงทางสังคมท่ีสามารถพบเห็น

ไดและมีรากฐานอยูในวัฒนธรรมชนชั้นหนึ่งๆ แตมีคนรอบขางเปนสื่อในการถายทอด หรืออีกทางหนึ่ง

การสื่อสารเชิงสัญลักษณท่ีถายทอดผานสื่อมวลชน 

4) เสนอวิถีชีวิตท่ีมีความหมายในการใชเวลาวาง เม่ือเปนอิสระจากโลกของการงาน (กอบชัย 

ศักดาวงศวิมล, 2552 : 11) 

 รูปแบบท่ีโดดเดนของวัฒนธรรมยอยท่ีสําคัญอันหนึ่งคือ การใช style ในเชิงสัญลักษณ เพ่ือ

แสดงความหลากหลายของความหมาย แสดงระดับความผูกพันและความเปนสมาชิกของวัฒนธรรม

ยอย แสดงความเปนกลุมทางสัญลักษณแบบหนึ่งๆและกําหนดขอบเขตของกลุมจากกระแสหลัก ซ่ึง

ประกอบไปดวยปจจัยประจํา 3 ประการคือ 1. ภาพลักษณ หรือภาพปรากฏของการแตงกาย 

สวนประกอบตางๆ เชน แบบทรงผม เครื่องประดับและการตกแตงรางกาย 2. ทาทางการวางตัว การ

แสดงออก อากัปกิริยา 3. ศัพทแสลงหรือคําศัพทเฉพาะท่ีใชในกลุม (เพ่ิงอาง, 2544 : 18) 

 จากนิยามแนวคิดวัฒนธรรมยอยอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมยอยเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม

หลัก  ซ่ึงอาจเปนวัฒนธรรมชาติ โดยท่ีกลุมวัฒนธรรมยอยกับวัฒนธรรมของคนกลุมใหญอาจมีการ

ตอบโต ตอรองและมีปฏิกิริยาซ่ึงกันเพ่ือใหวัฒนธรรมยอยดํารงอยูได นอกจากนี้กลุมวัฒนธรรมยอยยัง

หมายถึง กลุมท่ีสมาชิกภายในกลุมมีวิถีชีวิตหรืออัตลักษณท่ีตางไปจากคนกลุมอ่ืน คนในกลุมมี

พฤติกรรมบางอยางรวมกันและมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกภายในกลุมในแตละกลุม

วัฒนธรรมยอยจะมีคานิยมและการแสดงออกท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเปนสมาชิกยอย เชน การแตง

กาย ทรงผมเครื่องประดับ คําศัพทเฉพาะท่ีใชกันภายในกลุม  

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกใชแนวคิดวัฒนธรรมยอย ท่ีสรุปไดวาวัฒนธรรมยอยคือสวน

หนึ่งของวัฒนธรรมหลัก ท่ีมีการเกิดกลุมพฤติกรรม มีกิจกรรมท่ีคนในกลุมทํารวมกันและมีคานิยม

รวมกัน เปนกลุมท่ีมีอัตลักษณและวิถีชีวิตตางจากกลุมอ่ืน อีกท้ังยังมีการแสดงออกท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัย 3 ประการ คือ ภาพลักษณ การแสดงออกและคําศัพทเฉพาะท่ีใชกันภายใน

กลุม โดยจะนํามาใชในการศึกษาการรวมกลุมของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. การนําแนวคิด

วัฒนธรรมยอยมาใชในการศึกษานี้   ผูศึกษามองวาจะทําใหสามารถมองเห็นถึงการรวมกลุมของแฟน

คลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ในสังคม ท่ีสามารถกลาวไดวาเปนกลุมวัฒนธรรมยอยของแฟนคลับ

ฟุตบอลไทย ซ่ึงสมาชิกในกลุมจะมีวิถีชีวิต อัตลักษณ การแสดงออกท่ีแตกตางจากกลุมแฟนคลับกลุม

อ่ืน รวมถึงแฟนคลับกลุมยอยของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีมีอัตลักษณแตกตางกันไปตามแตละกลุม
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ยอยของตน แตก็ยังคงลักษณะรวมของความเปนแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไว ผูศึกษาจึงมอง

วาแนวคิดวัฒนธรรมยอยจะทําใหเขาใจถึงการแสดงออกถึงอัตลักษณของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ 

เอฟ.ซี. ได 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดแบงประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยตางๆ ท่ี

สามารถนํามาใชเปนประโยชนและเปนแนวทางในการศึกษาซ่ึงผูศึกษาไดแยกประเภทวรรณกรรมท่ี

เก่ียวของออกเปนดังนี้ 

1. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการของฟุตบอลลีกในประเทศไทย 

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการรวมกลุมวัฒนธรรมยอยของแฟนคลับ 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการของฟุตบอลลีกในประเทศไทย 

 ฟุตบอลจัดไดวาเปนเกมกีฬาชนิดหนึ่งท่ีไดรับความนิยมอยางมาก ในหนังสือพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของ “ฟุตบอล” ไววา ฟุตบอลก็คือชื่อของกีฬาชนิด

หนึ่ง แบงผูเลนเปน 2 ฝายๆ ละ 11 คน รวมท้ังผูรักษาประตู ผูเลนแตละฝายจะตองเตะลูกบอลใหเขา

ประตูของฝายตรงขาม ฝายท่ีทําประตูไดมากกวาก็จะเปนผูชนะ โดยเรียกลูกกลมท่ีทําดวยวัสดุตางๆ 

เชน หนังยาง พลาสติก ภายในมีลมท่ีใชในการเลนฟุตบอล โดยเรียกลูกกลมนั้นวา ลูกฟุตบอล 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 813 อางถึงใน เอกรงค ปนพงษ, 2554 : 20) 

 จุดเริ่มตนของกีฬาฟุตบอล แตเดิมนั้นมีหลายบันทึกไดกลาวอางวา การเตะฟุตบอลใน

สมัยกอนเปนเพียงการเตะลูกบอล หรือลูกกลมๆ อาจเปนเพียงสิ่งของ กอนท่ีจะเริ่มพัฒนามาถึงการ

แบงขางแบงฝายเลนกัน ซ่ึงไดมีตนกําเนิดมาจากหลายสถานท่ี อาทิ จีน ญี่ปุน โรมัน กรีก เปนตน แต

ฟุตบอลสมัยนั้นเกิดจากการประดิษฐและพัฒนาของชาวอังกฤษ โดยฟุตบอลไดรับการพัฒนาโดย

ยกระดับเปนเกมกีฬา (sportisation) หรือท่ีเรียกวากีฬาสมัยใหม (modern sports) คือ มีการสราง

กฎกติกาข้ึนมาควบคมและสามารถเลนอยูเปนมาตรฐานเดียวกันจนเปนกีฬาสากล เม่ือมาถึงยุค

จักรวรรดินิยม เกมฟุตบอลไดถูกแพรกระจายไปกับการขยายอํานาจของประเทศอังกฤษและ

แพรหลายไปพรอมๆ กับการคาขายและการศึกษา (เพ่ิงอาง : 20 - 21) 

กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยไดมีการเลนตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 เนื่องจากไดสงพระเจาลูกยา

เธอพระเจาหลานยาเธอและขาราชบริพารไปศึกษาวิชาการดานตางๆท่ีประเทศอังกฤษและผูท่ีนํากีฬา

ฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเปนคนแรกคือ“เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา)” ในป พ.ศ. 2443 การแขงขันฟุตบอลเปนทางการครั้งแรกของไทยไดเกิดข้ึนเม่ือวันเสารท่ี 2 
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มีนาคม ณ ทองสนามหลวงการแขงขันฟุตบอลคูประวัติศาสตรของไทยระหวาง "ชุดบางกอก" กับ "ชุด

กรมศึกษาธิการ" ผลการแขงขันฟุตบอลนัดพิเศษดังกลาวปรากฏวาเสมอกันไป 2–2 (จิรัฏฐร จันทะ

เสน, 2543 : 16) ผูชมการแขงขันในนัดนั้นสวนมากเปนชาวตางประเทศ สวนกลุมคนไทยท่ีไปชมมี

เพียงกลุมเล็กๆ เนื่องจากฟุตบอลยังจํากัดอยูในแวดวงของชนชั้นสูง  

หลังจากการแขงนัดดังกลาว ฟุตบอลเริ่มเปนท่ีสนใจแกกลุมชนชั้นกลางในระบบการศึกษา 

เนื่องจากมีการจัดแขงฟุตบอลระดับนักเรียนข้ึน การชมฟุตบอลสมัยนั้นผูชมมาเพ่ือชมฟุตบอลเพียง

เทานั้น ไมไดมีสวนรวมกับเกมและผูเลนเหมือนการชมฟุตบอลสมัยหลังๆ (ณัฐสุพงศ สุขโสต,2553 : 

170) ในป พ.ศ. 2458 ประชาชนชาวไทยมีความสนใจกีฬาฟุตบอลอยางกวางขวาง จากการท่ีฟุตบอล

ไดถูกบรรจุลงในหลักสูตรพลศึกษาของโรงเรียนตางๆในสมัยนั้นไดมีการแขงขันฟุตบอลประเภทสโมสร

ครั้งแรกเปนการชิงถวยพระราชทานและเรียกชื่อการแขงขันฟุตบอลประเภทนี้วา “การแขงขัน

ฟุตบอลถวยทองของหลวง” เปนการแขงขันระหวางทหาร-ตํารวจ-เสือปา ทําใหวงการฟุตบอลไทยใน

ยุคนั้นไดพัฒนายิ่งข้ึนและรัชกาลท่ี 6 ทรงสนพระทัยในฟุตบอลมาก โดยเสด็จมาเปนองคประธาน

พระราชทานรางวัลเปนพระราชกิจวัตรทําใหประชาชนเรียกการแขงขันสมัยนั้นวา“ฟุตบอลหนาพระท่ี

นั่ง”การแขงขันฟุตบอลสโมสรครั้งแรกนี้มีทีมสมัครเขารวมแขงขันจํานวน 12ทีมใชเวลาในการแขงขัน 

46 วัน (11 ก.ย.-27 ต.ค. 2458) จํานวน 29 นัด ณ สนามเสือปาถนนหนาพระลานสวนดุสิต

กรุงเทพมหานคร (จิรัฏฐร จันทะเสน, 2543 : 21) 

ในป พ.ศ. 2459 รัชกาลท่ี 6 ทรงกอตั้ง “สมาคมฟุตบอลแหงประเทศสยามในพระบรม

ราชูปถัมภ” ในวันท่ี 25 เมษายน นับเปนสมาคมกีฬาแหงแรกของประเทศไทยท่ีจดทะเบียนถูกตอง

ตามกฎหมายและทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมฟุตบอลสยามฯไดเปดโอกาสใหแกสโมสร

ฟุตบอลของกรมทหารและบริษัทท่ีทําการคาขาย มีโอกาสเขาเปนสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแบบ

เดียวกับการเขาเปนสมาชิกสมาคมฟุตบอลอังกฤษ ปรากฏวามีทีมฟุตบอลตางๆ สมัครเขาเปนสมาชิก

และจัดตั้งสโมสรฟุตบอลของหนวยงานตางๆ เปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน สโมสรฟุตบอลกรมวัง 

สโมสรกรมพรานหลวงรักษาพระองค เปนตน โดยสมาคมฟุตบอลแหงสยามฯ ดําเนินกิจกรรมดานการ

จัดรายการแขงขันและกําหนดกติกาการแขงขันแบบเดียวกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ คณะฟุตบอลแหง

สยามไดแบงการแขงขันออกเปน 2 ระดับคือ ฟุตบอลถวยใหญ (ถวย ก.)และฟุตบอลถวยนอย (ถวย 

ข.) ตอมาไดมีการงดเวนในชวงระหวาง พ.ศ. 2475 – 2490 เนื่องจากสถานการณการเปลี่ยนแปลง

การปกครองและชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงในป พ.ศ. 2499 สมาคมฟุตบอลสยามไดมีการ

เปลี่ยนแปลงและแกไขขอบังคับและเรียกชื่อสมาคมใหมวา “สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถัมภ” และไดจัดการแขงขันฟุตบอลถวย ค. และถวย ง. ข้ึนในป พ.ศ. 2505 (เนตรนภา 

ประกอบกิจ, 2545 : 44 - 47) 
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การแขงขันฟุตบอลลีกถวยก.–ง. มีการจัดการแขงขันมาตลอดตั้งแต พ.ศ. 2459 ถึง พ.ศ. 

2538 โดยรอบแรกเปนการแขงขันในระบบทัวรนาเมนตและในรอบตอๆ ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศใช

การแขงขันในระบบนอคเอาท โดยฟุตบอลถวย ก. จะมีแฟนบอลเขาไปชมเปนจํานวนมากเนื่องจากมี

นักเตะทีมชาติลงทําการแขงขันในรายการนี้เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิง

ชนะเลิศ จนกระท่ังป พ.ศ. 2538 ฟุตบอลรายการถวยพระราชทาน ก. ไดจัดการแขงขันในระบบทัวร-

นาเมนตเปนปสุดทาย เนื่องจากในปตอมาสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ไดจัดการแขงขันระบบ

ลีกข้ึนมา โดยมีลักษณะเหมือนกับระบบลีกท่ีชาติในยุโรปใชกัน เชน ประเทศอังกฤษ สวนฟุตบอลถวย

พระราชทาน ก. นั้นไดถูกปรับเปลี่ยนเปนการแขงขันฟุตบอลกอนเปดฤดูกาล ท่ีจะนําเอาแชมปไทย

พรีเมียรลีกมาแขงกับทีมแชมปฟุตบอลถวยพระราชทานเอฟเอคัพ ซ่ึงเปนชื่อฟุตบอลถวยในประเทศ

ไทย (พงศพันธุ พัฒนเกียรติกุล, 2555 : 23)  

ในป พ.ศ. 2527 ไดมีการพยายามจัดฟุตบอลลีกประจําชาติข้ึน เม่ือสมาคมฟุตบอลฯได

รวมมือกับ“บริษัทสยามสปอรตพับลิชชิ่ง จํากัด” ไดจัดและดําเนินรายการแขงขันฟุตบอล “ไทย

แลนดซอคเกอรลีก” ซ่ึงมีรูปแบบการในระบบลีกแบบฟุตบอลอังกฤษ แตไดระบบการแขงขันเฉพาะ

ทีมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากทีมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความพรอม

มากกวา โดยการแขงขันจะใชสนามกลางในการแขงขันเทานั้น ตอมาในป พ.ศ. 2528 ก็ไมสามารถ

จัดการแขงขันไดอีกเลย ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากความไมพรอมในหลายๆ ดาน จนเม่ือป พ.ศ. 2539 

สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ไดจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพข้ึนอีกครั้ง ภายใตชื่อตาม

สปอนเซอรวา “จอหนนี่ วอลกเกอร ไทยแลนดลีก” (เอกรงค ปนพงษ, 2554 : 1) โดยมีระบบการ

แขงขันใหมีการแขงขันระบบ “double round robin league” หรือฟุตบอลลีกเก็บคะแนน ซ่ึงใช

เวลาการแขงขัน 8-9 เดือนตอ 1 ฤดูกาล ใหสโมสรท่ีเก็บสะสมคะแนนสูงสุดเม่ือสิ้นสุดฤดูกาลเปนทีม

ชนะเลิศ สโมสรท่ีมีคะแนนนอยรวงตกชั้นลงไปเลนในลีกระดับรอง แตการแขงขันฟุตบอลลีกในระบบ

ดังกลาวก็ยังไมไดรับความนิยม เนื่องจากสโมสรท้ังหมดลวนมีท่ีตั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล แมในป 

พ.ศ. 2542 การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) จะจัดการแขงขันฟุตบอลลีกเพ่ิมข้ึนอีก 1 ลีก เรียกวา 

“โปรวินเชียลลีกหรือโปรลีก” เตะคูขนานไปกับการแขงขันฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศ

ไทยฯ กําหนดใหสโมสรในโปรลีกเปนตัวแทนจากจังหวัดตางๆ ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ แตการแขงขัน

ฟุตบอลไทยก็ยังคงไมไดรับความนิยม (ฐิติพันธ พัฒนมงคล, 2554 : 88 - 89) 

ตอมาในป พ.ศ. 2549 สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ และกกท. ตัดสินใจยุบรวมสองลีก

เขาเปนหนึ่งเดียว โดยรับเอา 2 สโมสรท่ีมีผลงานท่ีดีท่ีสุดจากโปรลีกเขามารวมลีกกับสโมสรในไทย

พรีเมียรลีก การรวมตัวครั้งนั้นทําใหเกิดการแขงขันฟุตบอลลีกของไทยประกอบข้ึนจากสโมสร 

“องคกร-หนวยงาน” และสโมสร “ทองถ่ิน” ครั้งแรกแตดวยระบบการจัดการแขงขันและการ

บริหารงานของสโมสรในชวงนั้นก็ยังไมสามารถท่ีจะเรียกวานี่คือการแขงขันฟุตบอล “อาชีพ” ของไทย 
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ดวยเบื้องหลังหลายสโมสรยังตองพ่ึงพางบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดซ่ึงมักเปนรัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการ ไมสามารถอยูรอดจากการบริหารดวยตัวเอง เชน รายไดจากการจําหนายสินคาท่ีระลึก คา

บัตรผานประตู คาลิขสิทธิ์ถายทอดสด รายไดจากสปอนเซอรผูสนับสนุนสโมสร ฯลฯ เหมือนกับ

สโมสรฟุตบอลในตางประเทศ (เพ่ิงอาง, 2554 : 90) 

 ตอมาในป พ.ศ. 2551 เอเอฟซีประกาศวิสัยทัศน “วิชั่นเอเชีย” (Vision Asia) โดยตั้งเปาให

สโมสรฟุตบอลเอเชียดําเนินกิจการอยางมืออาชีพและเติบใหญเทียบเทากับมาตรฐานยุโรป ซ่ึงเอเอฟซี

ประกาศขอบังคับ โดยขอบังคับท่ีสําคัญ เชน สโมสรฟุตบอลในแตละประเทศตองจดทะเบียนนิติ

บุคคล แสวงหาผลกําไรและรายไดในรูปแบบบริษัทธุรกิจอยางเต็มตัว จะแจกบัตรฟรีหรือหาเสียงทาง

การเมืองไมได สนามแขงขันตองมีอัฒจรรยความจุไมต่ํากวา 5,000 ท่ีนั่ง มีการแบงเขตกองเชียรฝงเจา

บานกับทีมเยือนชัดเจน มีท่ีนั่งสื่อมวลชน มีหองอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน คือหองพักผูตัดสิน 

หองพักนักกีฬา หองแถลงขาวหลังจบเกม หากตองจัดการแขงขันหลังสี่โมงเย็นโดยไฟสองสนามตองมี

ความเขมของแสงไมนอยกวา 1,200 ลักซ ตองตั้งหนวยงานรับผิดชอบจัดการแขงขันข้ึนโดยเฉพาะ 

หากไมปรับตัวจะถูกตัดสิทธิในการสงทีมลงเลนถวยสูงสุดของสโมสรเอเชีย คือ เอเอฟซีแชมเปยนสลี 

(AFC Chapions League) ท่ีมีเงินรางวัลกวา 1.5 ลานดอลลารสหรัฐ  (ประมาณ 45 ลานบาทไทย)

เปนรายไดใหกับสโมสร 

 ขอบังคับดังกลาวทําใหสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ตองตั้งบริษัทไทยพรีเมียรลีก 

จํากัด จดทะเบียนเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 มาดูแลจัดการแขงขันฟุตบอลไทยลีกเปนการเฉพาะ มี

การหาสปอนเซอรมาสนับสนุน โดยบริษัทไทยพรีเมียรลีกไดบริษัทเครื่องดื่มเกลือแรเปนผูสนับสนุน

โดยใชชื่อการแขงขันวา “ฟุตบอล สปอนเซอร ไทยพรีเมียรลีก” โดยจะพบวาระบบหรือรูปแบบการ

จัดการแขงขันลีกฟุตบอลในประเทศไทยนั้นไดเลียนแบบลีกของอังกฤษแลวนํามาปรับใชและบริษัท

ไทยพรีเมียรลีกออกระเบียบใหสโมสรฟุตบอลอาชีพจดทะเบียนบริษัท นิติบุคคลเพ่ือบริหารสโมสรใน

เชิงพาณิชยอยางเต็มตัว (พงศพันธุ พัฒนเกียรติกุล, 2555 : 24 - 25) 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการฟุตบอลลีกในประเทศไทยทําใหผูศึกษาเห็น

ถึงพัฒนาการของฟุตบอลลีกในประเทศไทยวามีการพัฒนาอยางไรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและทําใหผู

ศึกษาเกิดความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงในดานการบริหาร การจัดการแขงขันของสมาคมฟุตบอล

แหงประเทศไทยฯและการแพรกระจายของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย จนเปนเหตุใหเกิดกระแส

ความนิยมของฟุตบอลลีกในประเทศไทยในป พ.ศ. 2552 และสามารถเพ่ิมจํานวนกลุมแฟนคลับ

สโมสรฟุตบอลไทยใหเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก โดยผูศึกษาตองการทราบถึงลักษณะการบริหารฟุตบอล

ลีกของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯท่ีมีการเปลี่ยนแปลง จนทําใหเกิดกระแสความนิยมใน

ฟุตบอลไทยในสังคม ซ่ึงผูทําการศึกษาสามารถนําประเด็นนี้ไปปรับใชกับงานศึกษาครั้งนี้ได  
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของการรวมกลุมและวัฒนธรรมยอยของแฟนคลับ 

 วัฒนธรรมยอย หมายถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนกลุมใดกลุมหนึ่งในสังคมท่ีอาจมี

รูปแบบท่ีแตกตางหรือตอตานวัฒนธรรมกระแสหลัก วัฒนธรรมการครอบงํา ในท่ีนี้หมายถึง 

วัฒนธรรมแฟนคลับ ซ่ึงมีความรูสึกนึกคิด พฤติกรรมและวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีแสดงถึง

ลักษณะรวมของความเปน “แฟนคลับ” เชน มีการติดตามศิลปนท่ีตนชื่นชอบไปตามท่ีตางๆ มีการ

สะสมของท่ีเก่ียวกับศิลปนหรือสโมสรฟุตบอลท่ีตนชอบ มีการแสดงออกตางๆ อันเปนการบงบอกถึง

ความจงรักภักดีท่ีมีตอตัวศิลปนหรือสโมสร 

 แฟนคลับ (fan club) หมายถึงกลุมบุคคลท่ีชื่นชอบสิ่งๆเดียวกันจนเกิดการรวมตัวข้ึนเปน

กลุม มีรูปแบบการกอตัวของกลุม มีการสื่อสารในการทําหนาท่ีตางๆ รวมถึงมีกระบวนการตางๆ ใน

การดํารงรักษากลุมใหดําเนินตอไปได (กฤษณ เล็กเริงสินธุ, 2551 : 15) ในประเทศไทยนั้น กลุมแฟน

คลับกลุมใหญๆมักจะเปนแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลท่ีตนชื่นชอบท้ังสโมสรฟุตบอลไทย หรือสโมสร

ฟุตบอลตางประเทศและยังมีแฟนคลับศิลปนมากมายเกิดข้ึนเปนจํานวนมากในสังคมไทยดวยเชนกัน   

แฟนคลับมีความแตกตางจากแฟนท่ัวไป แฟนคลับจะมีการรวมตัวของผูท่ีชื่นชอบทีมหรือ

กลุมนักรองอยางเดียวกันและมีการรวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรมรวมกันเสมอ ท้ังในพ้ืนท่ีทางกายภาพ

และพ้ืนท่ีในอินเทอรเน็ต ในขณะท่ีแฟนท่ัวไปจะไมเนนทํากิจกรรมกับแฟนหรือแฟนคลับคนอ่ืนๆ 

สําหรับแฟนคลับฟุตบอลในประเทศไทย มีหนึ่งกลุมแฟนคลับสโมสรตางประเทศท่ีเกิดข้ึน คือ กลุม

แฟนคลับของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ท่ีนับวาเปนกลุมแฟนคลับท่ีมีสมาชิกเปนจํานวนมาก โดยท่ี

สมาชิกในกลุมจะมีอัตลักษณ วิถีชีวิต การแสดงออกท่ีบงบอกความเปนกลุมเดียวกัน แตจะมีความ

แตกตางจากกลุมแฟนคลับกลุมอ่ืน เพราะแฟนคลับตางกลุมกันจะมีอัตลักษณเฉพาะท่ีไมเหมือนกัน 

เชน แฟนคลับสโมสรลิเวอรพูลจะแสดงอัตลักษณผานการแตงกายดวยเสื้อสีแดงท่ีมีตราสัญลักษณรูป

นกลิเวอร (Liverbird) ซ่ึงเปนตราสัญลักษณของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล หรือมีขอความเก่ียวของกับ

สโมสร มีการใชสินคาท่ีมีตราสัญลักษณรูปนกลิเวอร รวมถึงมีการใชคําศัพทเฉพาะท่ีรูกัน เชน เด็กหงส 

เดอะค็อป (The Kop) เปนตน (วนิดา ตั้งม่ันภูวดล, 2552 : 3) 

สําหรับฟุตบอลไทย ความนิยมในฟุตบอลไทยทําใหเกิดกลุมแฟนคลับของแตละสโมสรใน

ประเทศไทยมากมาย ท้ังกลุมแฟนคลับระหวางสโมสรและกลุมแฟนคลับตางๆท่ีเกิดข้ึนในสโมสร

เดียวกัน สโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซีและวัวชน ยูไนเต็ด ท้ังสองสโมสรเปนสโมสรฟุตบอลท่ีมีแฟนคลับ

เปนจํานวนมาก สวนใหญมักจะเปนคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดสงขลา แตมีแฟนคลับบางสวนท่ีเปนชาว

สงขลาซ่ึงไดเดินทางมาทํางาน หรืออาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร แมจะอยูตางพ้ืนท่ีแตพวกเขาก็ยังมี

ความผูกพันกับสโมสรทองถ่ินของตนเอง กลุมคนเหลานี้จึงไดกอตั้งแฟนคลับ “วัวชน บางกอก” เพ่ือ
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คอยตามเชียรและสนับสนุนทีมในชวงเวลาท่ีเดินทางมาแขงขันท่ีกรุงเทพฯ กลุมวัวชน บางกอกมีการ

ผลิตสินคาท่ีแสดงออกถึงกลุมของตน เชน เสื้อเชียร ตราสัญลักษณของกลุม ในการแขงขันมีการรอง

เพลงเชียรท่ีแสดงถึงความเปนคนใต หรือความเปนคนสงขลา เชน เพลงมารช สงขลา เพลงปกษใต

บานเรา สงขลาบานเรา รวมไปถึงเพลงประจํากลุมอยางเพลง วัวชน บางกอก เปนตน เพ่ือใหรับรูวา

พวกเขา 

 กลุมแฟนคลับไดมีการสรางอัตลักษณของตนเองผานสิ่งท่ีปรากฏไดชัดผาน ลักษณะท่ี

ปรากฏท่ีมีความแตกตางผานกลุมอ่ืนๆ ในกรณีแฟนคลับสโมสรฟุตบอลจะมีการใสเสื้อทีมท่ีตนเชียร 

การใชสิ่งของท่ีมีตราสัญลักษณของสโมสรปรากฏ เปนตน การประพฤติปฏิบัติท่ีแตกตางกันออกไป 

เชน รูปแบบการเชียรฟุตบอลในสนาม การรองเพลงเชียรประจําสโมสร เปนตนและภาษาเฉพาะของ

กลุม เชน การใชชื่อฉายาท่ีกลุมตั้งข้ึนในการเรียกนักเตะ เปนตน การแสดงออกเหลานี้เปนการแสดง

ใหเห็นวากลุมแฟนคลับเปนกลุมแฟนคลับอะไร มีความแตกตางจากกลุมอ่ืนๆอยางไรและกลุมอ่ืนก็

สามารถรับรูการแสดงออกท่ีเกิดข้ึนไดวา กลุมนี้เปนกลุมแฟนคลับอ่ืนท่ีไมใชกลุมเดียวกับตน กลุม

แฟนคลับสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด เปนกลุมแฟนคลับท่ีมีการรวมตัวจัดตั้งเปนชมรมข้ึนเม่ือปพ.ศ. 

2537 โดยใชชื่อวา “เรดอารมีแฟนคลับ” โดยเปนการรวมกลุมของบุคคลท่ีมีความสนใจในเรื่อง

ฟุตบอลท่ีเก่ียวของกับสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ท่ีมีเครือขายการสื่อสารระหวางกันในกลุมเพ่ือทํา

กิจกรรมตางๆและมีการแสดงออกถึงอัตลักษณผานพ้ืนท่ีทางอินเทอรเน็ต 

การเกิดข้ึนของชมรม “เรดอารมีแฟนคลับ” เปนพัฒนาการท่ีสําคัญของการเปลี่ยนแปลงจาก

ความสัมพันธของแฟนบอลสโมสร มาเปนแฟนคลับท่ีมีการจัดตั้งองคกร มีกิจกรรมรวมกันทางสังคม 

เชน เลนฟุตบอล ชมและเชียรฟุตบอล รวมถึงการพูดคุยสื่อสารกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

รับรูความเปนตัวตนของกลุมภายใตอัตลักษณเดียวกัน คือ ความภาคภูมิใจตอสโมสรแมนเชสเตอร 

ยูไนเต็ด ซ่ึงกลุมเรดอารมีแฟนคลับมีภาษาพูดและการแสดงออกซ่ึงอัตลักษณรวมท่ีเขาใจกันภายใน

กลุมดวยกันเอง ซ่ึงมีความแตกตางจากแฟนบอลในอดีตท่ีตางคนตางเชียรหรือรวมกลุมกันอยูในกลุม

เพ่ือนหรือญาติและในปจจุบันยังไดมีการสรางสังคมบนเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) 

อันเกิดจากเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบโทรคมนาคมเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา 

“อินเทอรเน็ต” (Internet) อีกดวย (โอหม สุขศรี, 2550 : 7) 

อินเทอรเน็ตเปนพ้ืนท่ีใหมและยังเปนชองทางในการสื่อสารท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีสวนตัวและพ้ืนท่ี

สาธารณะของผูใชงาน ซ่ึงเปนกลุมแฟนคลับฟุตบอลตางประเทศ มีการสรางเว็บไซตของกลุมแฟน

คลับฟุตบอลเพ่ือเปนสื่อกลางในการสื่อสาร เพราะการสื่อสารประเภทนี้ คือทางเลือกหนึ่งใหกลุมแฟน

คลับฟุตบอลไดแสดงความคิดเห็น ความคลั่งไคลในกีฬาฟุตบอล โดยท่ีผูสื่อสารกันตางก็อยูตาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

ถ่ินอาศัยเว็บไซตเปรียบเสมือนรานหรือสถานท่ีนัดพบกัน ขณะท่ีตัวสมาชิกผูใชงานไมไดเดินทางมาพบ

กันจริงๆ ซ่ึงในการเขามาพูดคุยกันนั้นเปรียบไดกับการมาพบกันจริงๆของกลุมแฟนคลับฟุตบอล ใน

สังคมจริงๆนั้นกลุมแฟนคลับฟุตบอลมีภาษาพูดและการแสดงออกซ่ึงอัตลักษณรวมท่ีเขาใจภายในกลุม

ดวยกันเอง เชน บทเพลง การรวมกันชมและเชียรฟุตบอล การใสเสื้อท่ีมีตราสัญลักษณเดียวกัน แสดง

ใหเห็นถึงตัวตนของกลุมภายใตอัตลักษณเดียวกันคือ ความภาคภูมิใจท่ีมีตอสโมสรฟุตบอลท่ีตนชื่น

ชอบ ในเว็บไซตก็เชนเดียวกัน ผูท่ีชื่นชอบฟุตบอลและสโมสรตางๆ ก็เขามาแสดงออกซ่ึงอัตลักษณของ

แตละคนผานการใชสัญญะ รหัสและภาษาในการสื่อสารท่ีตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะกับตัวสื่อกลาง 

เชน รูป Emoticon ตัวยอ สมญานามนักฟุตบอล นามแฝงแทนผูสื่อสารเอง เปนตน (เพ่ิงอาง : 9) 

ในกรณีเรด อารมีแฟนคลับมีการติดตอกันผานทางเว็บไซตของแฟนคลับเปนประจํา สมาชิก

เรด อารมีแฟนคลับจะมีลักษณะบางประการท่ีแสดงออกมาคลายคลึงกัน ซ่ึงก็คือความคลั่งไคลใน

สโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด โดยมีการตั้งกระทูและตอบกระทูท่ียกยองชื่นชมสโมสรแมนเชสเตอร 

ยูไนเต็ดและเหน็บแนมสโมสรฝายตรงขาม โดยเฉพาะสโมสรท่ีมีชื่อเสียงและเปนคูแขง เชน ลิเวอรพูล 

เชลซี อารเซนอล จนมีการตั้งฉายาเพ่ือในเชิงดูถูกทีมตรงขาม เชน เปดแดง หอยทะเล ปนแกบ เปน

ตน นอกจากชื่นชมในตัวสโมสรแลว ยังมีการตั้งกระทูใหกับนักฟุตบอลในสโมสรแมนเชสเตอร 

ยูไนเต็ด อีกดวย เชน กระทูชื่นชมนักเตะหลังจากการแขงขัน ใหกําลังใจเวลานักเตะเลนไมดี นอกจาก

สมาชิกจะแสดงอัตลักษณในความชื่นชอบท่ีมีตอสโมสรและนักเตะ ผานทางการแสดงขอความใน

กระทูแลว ยังแสดงออกทางชื่อท่ีใชแทนตนเองในเว็บบอรดหรือนามแฝง ซ่ึงสมาชิกจะตั้งชื่อท่ี

เ ก่ียวของ กับสโมสรและนักฟุตบอลท่ีตนชื่ นชอบอีกดวย ชื่ อ ท่ี เ ก่ียวของ กับสโมสร เชน 

Reds_SaMuRai, Red_Believer, Red DevilGod, ผีแดงรุนเกา, หายใจเขาออกก็ผีแดง ชื่อท่ี

เก่ียวกับนักเตะเชน emmie_beckham, George Best, cantona, เบคแกว, ก๊ิกตี้ เปนตน (เพ่ิงอาง : 

89-98) นอกจากการรวมกลุมกันท้ังพ้ืนท่ีกายภาพและพ้ืนท่ีทางสื่ออินเทอรเน็ตแลว กลุมแฟนคลับยัง

มีการบริโภคสินคาท่ีระลึก เพ่ือแสดงออกถึงการสนับสนุนสิ่งท่ีตนชื่นชอบอีกดวยและนอกจากการ

รวมกลุมของกลุมแฟนคลับสโมสรฟุตบอลแลว ยังมีการรวมกลุมของแฟนคลับศิลปนตางๆ ท่ีมีการ

สรางวัฒนธรรมยอยข้ึนในกลุมแฟนคลับของศิลปน 

กลุมแฟนคลับศิลปนคาย Johnny’s Family เปนกลุมหนึ่งท่ีมีความคลั่งไคลศิลปนจาก

ประเทศญี่ปุน สวนมากจะเปนกลุมวัยรุนท่ีรับวัฒนธรรมญี่ปุนและสนใจในดนตรีญี่ปุน กลุมแฟนคลับ

ศิลปนญี่ปุนคาย Johnny’s Family สามารถแยกยอยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีชอบศิลปนคาย 

Johnny’s Family รุนใหญ คือรุน Old Generation และ Gold Generation และกลุมท่ีชอบรุนเล็ก 

คือรุน Young Generation กับ Johnny’s Jr. แตท้ัง 2 กลุมนี้ก็ถือเปนกลุมแฟนคลับของคาย 

Johnny’s Family เหมือนกันท้ังสิ้น สมาชิกสวนมากเปนเพศหญิง สมาชิกผูชายมีนอยมากและมักจะ
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มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  สวนกระบวนการในการเปนแฟนคลับ ไมตองมีการทําอะไรอยางเปน

ทางการ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการแสดงตัวมากกวา คนท่ีชอบอยูเงียบๆก็ถือวาเปนแฟนคลับไดเหมือนกัน

เพียงแตจะไมไดเปนท่ีรูจักหรือไดรวมกิจกรรมกับเพ่ือนท่ีเปนแฟนคลับคนอ่ืนๆ ขณะท่ีคนชื่นชอบและ

แสดงตัวใหเปนท่ีรูจักกับเพ่ือนคนอ่ืนๆดวยการมาท่ีสยามสแควร งานคอนเสิรต หรือตามสถานท่ีจัด

งานตางๆท่ีเก่ียวของก็จะไดมีปฏิสัมพันธรวมกันและไดรวมกิจกรรมกัน สามารถสานความสัมพันธ

ตอไปได (ศรัญญา เปยมพุทธากุล, 2547 : 47) จากงานศึกษานี้เห็นไดวาการเปนแฟนคลับของศิลปน

การรวมกลุมข้ึนอยูกับตัวของปจเจกบุคคล แฟนคลับคนในอยากมาทํากิจกรรมก็สามารถเขามารวม

กิจกรรมได สวนแฟนคลับคนใดไมตองการมารวมกิจกรรมก็สามารถปฏิเสธได แตก็ยังชื่อวาเปนแฟน

คลับของศิลปนคาย Johnny’s Family ไดดวยเชนกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาแฟนคลับไมจําเปนตองมีการ

รวมกลุมกัน แตถามีวิถีชีวิต อัตลักษณ รวมกันกับแฟนคลับคนอ่ืนๆแลว บุคคลนั้นก็สามารถูกยอมรับ

วาเปนแฟนคลับคนหนึ่ง 

สวนอีกกลุมแฟนคลับอีกกลุมหนึ่ง คือกลุมแฟนคลับศิลปนเกาหลีวงซูเปอรจูเนียร กลุมแฟน

คลับซูเปอรจูเนียรจะมีชื่อเรียกแทนตัวเองวา เอลฟ (E.L.F) ซ่ึงกลุมเอลฟในประเทศไทยนั้นเปนท่ี

สังเกตไดวาจะมีการรวมกลุมกันตามสถานท่ีตางๆ เชน สนามกีฬาแหงชาติและตามสรรพสินคาบาง

แหงท่ีเปนแหลงรวมตัวของกลุมวัยรุนเพ่ือมาจับกลุมกันตามความชื่นชอบของตนเองท่ีมีตอศิลปน

เกาหลีวงตางๆ สงผลทําใหเกิดกิจกรรมท่ีหลากหลายตามมาเปนจํานวนมาก เชน การชมคอนเสิรต 

การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การนัดพบปะสังสรรคและการเตนโคฟเวอร เปนตน หรือแมแตการจัด

กิจกรรมวันคลายวันเกิดของศิลปนในวงซูเปอรจูเนียรและกิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมดวย 

อีกท้ังยังมีกิจกรรมรวมกับกลุมเอลฟประเทศเกาหลี เชน การบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนผลงานของ

ซูเปอรจูเนียรและการนัดกันทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ต รวมไปถึงยังมีการซ้ือขายสินคาท่ีระลึก

กันในกลุมเอลฟไทย เชน อัลบั้ม รูปภาพ ผาเชียร เสื้อ แทงไฟ เปนตน (ชญานิษฐ เข็มกลัด, 2556 : 4)  

วัฒนธรรมยอยของแฟนคลับนอกจากจะแสดงใหเห็นวาพวกเขาเปนใครแลว ยังแสดงใหเห็น

ถึงการไดเขาไปมีสวนรวมกับสิ่งท่ีพวกเขาคลั่งไคล ชื่นชอบ เชน การประพฤติตัวเลียนแบบศิลปน 

แฟนคลับของเอลวิส เพรสลีย ท่ีนิยมทําทรงผม แตงตัวตามเอลวิส จนถึง การแสดงทาทาง หรือทํา

พฤติกรรมใหเหมือนอยางเอลวิส ไมวาจะออกไปทํางาน ทําธุระ หรือพบปะสังสรรคกับเพ่ือนฝูง เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของพวกเขา (พัสวี พิทักษกุล, 2554 : 66) จนอัตลักษณของเอลวิสกลาย

เปนอัตลักษณสวนหนึ่งของสมาชิกภายในกลุมแฟนคลับเอลวิส เพรสลีย ไมวาพวกเขาจะอยูในสังคม

ใด พวกเขาก็จะแสดงความเปนเอลวิส เพรสลียออกมาเสมอ หรือการมีสวนรวมผานทางสัญลักษณ

ของสิ่งท่ีตนชื่นชอบ เชน แฟนคลับวงดงบังชินกิ ท่ีใชสีแดงซ่ึงเปนสีประจําวงสงเสริมใหเกิดความรูสึก

รวม ท้ังการใสเสื้อสีแดงหรือใชอุปกรณเชียรท่ีเปนสีแดงในคอนเสิรต รวมถึงการใชภาษาเกาหลีรวม
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รองในคอนเสิรต เพ่ือชวยกระตุนและปลุกเราความรูสึกของตัวเองและศิลปน จนทําใหเกิดรูปแบบการ

เชียรท่ีคลายคลึงกัน ไมวาคอนเสิรตของวงดงบังชินกิจะจัดข้ึนในท่ีประเทศใดก็ตาม (ชนรรญพร 

ศฤงคารนนท, 2552 : 125)  

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมยอยกลุมแฟนคลับทําใหผูศึกษาเห็นถึง

รูปแบบการรวมกลุมและอัตลักษณของแฟนคลับกลุมตางๆ จนกลายเปนวัฒนธรรมยอยท่ีมีรูปแบบ

แตกตางกัน ซ่ึงแตละกลุมมีภาพลักษณ การแสดงออกและคําศัพทเฉพาะท่ีแตกตางกันไปในแตละกลุม 

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นดังกลาวทําใหผูศึกษาเกิดความเขาใจถึงวัฒนธรรมยอยของ

แฟนคลับท่ีมีความหลากหลายในสังคม แมโดยสวนมากแลวกลุมแฟนคลับแตละกลุมมักจะแฟนคลับ

กลุมใหญเพียงกลุมเดียว แตผูศึกษาสามารถนําไปปรับใชกับงานศึกษากลุมแฟนคลับสโมสรสิงหทาเรือ

ท่ีมีกลุมแฟนคลับกลุมยอยในกลุมแฟนคลับสโมสรสิงหทาเรือท่ีมีจํานวนมากได 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในบทนี้ผูศึกษาจะกลาวถึงรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยในงานศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ

รวมกลุมและวัฒนธรรมยอยของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.” วามีรูปแบบวิธีวิจัย สนามศึกษา

และประชากร วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องท่ีใชในการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดท่ีผูทําการศึกษาใชในงานศึกษาชิ้นนี้ ผูทําการศึกษาไดเลือกแนวคิดเรื่องแฟน 

(fan) แฟนดอม (fandom) แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมยอย (subculture) มาเพ่ือวิเคราะหลักษณะความ

เปนแฟนของแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ในแงของการรับและกระจายสื่อท่ีถูกแสดงผานสื่อ

ดานสื่อสารมวลชน รวมถึงดานการสรางสรรคและผลิตผลงานท่ีเกิดจากความหลงใหล คลั่งไคลในตัว

ของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. นอกจากนี้ยังเปนสาเหตุท่ีทําใหกลุมแฟนเกิดการรวมตัวจนกอตั้งเปน

กลุมแฟนคลับท่ีมีการสรางลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรมของตนข้ึน จนกลายเปนกลุม

วัฒนธรรมยอยกลุมหนึ่งในสังคมท่ีมีอัตลักษณเฉพาะในรูปแบบ คานิยมและการดํารงชีวิตของตนเอง 

ซ่ึงแสดงออกผานทางลักษณะ 3 ประการ ไดแก 1. ภาพลักษณ เชน การตกแตงรางกายท่ีมีความ

แตกตางจากกลุมคนอ่ืนๆ 2. ทาทางการวางตัว อากัปกิริยา และ 3. ภาษาและคําศัพทท่ีเฉพาะในกลุม

ของตนเอง ลักษณะเหลานี้ลวนเปนลักษณะทางวัฒนธรรมยอยท่ีสามารถบงบอกถึงความแตกตางของ

แฟนในกลุมแฟนคลับของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.กับแฟนคลับของสโมสรอ่ืนๆ ได 

3.2 รูปแบบวิธกีารศึกษา 

 ในการศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนคลับของแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.” ผูศึกษาได

ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการวิเคราะหเนื้อหาและระเบียบวิธีวิจัย

ทางมานุษยวิทยาในการศึกษาเรื่องดังกลาว ซ่ึงผูศึกษาจะตองเขาไปเรียนรูและคลุกคลีกับแฟนบอล 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลและสามารถนําไปวิเคราะหในประเด็นท่ีศึกษา 
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3.3 สนามศึกษาและประชากร 

 การศึกษาครั้งนี้ผู ศึกษาไดเลือกสนามเพ่ือทําการศึกษาท้ังพ้ืนท่ีทางกายภาพและพ้ืนท่ี

ออนไลน เพ่ือใหไดรับขอมูลของความเปนแฟนและอัตลักษณของแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 พ้ืนท่ีทางกายภาพ 

 ผูศึกษาไดเลือกสนามแพทสเตเดี้ยม ตั้งอยูท่ีเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเลือก

วันท่ีสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ทําการแขงขัน เปนสนามศึกษาทางกายภาพในการเก็บขอมูลของแฟน

คลับสโมสรสิงหทาเรือ เนื่องจากสนามแพทสเตเดี้ยมเปนสนามท่ีสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ใหเปน

สนามทําการแขงขันขณะเปนทีมเหยา และในชวงเวลาทําการแขงขันเปนชวงเวลาท่ีแฟนบอลสโมสร

การทาเรือ เอฟ.ซี. มีการรวมตัวกันมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสนามแพทสเตเดี้ยมในชวงเวลาทําการ

แขงขันเปนพ้ืนท่ีและชวงเวลาท่ีสําคัญท่ีแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.จะแสดงออกถึงความเปน

แฟนบอลออกมา 

 นอกจากนี้ผูศึกษายังไดเลือกสนามท่ีสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เดินทางไปแขงขันในฐานะทีม

เยือนบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดเดินทาง

ติดตามทีมฟุตบอล เพ่ือทํากิจกรรมระหวางการแขงขันในขณะเปนทีมเยือนดวยเชนกัน อีกท้ังยังเปน

พ้ืนท่ีหนึ่ง ท่ีแฟนบอลสโมสรการทาเรือเอฟ.ซี. จะสามารถแสดงอัตลักษณของความเปนแฟนไดอยาง

ชัดเจนผานการรวมกลุมทํากิจกรรม สําหรับการเลือกพ้ืนท่ีทางกายภาพเปนสนามในฐานะทีมเหยา 

รวมท้ังทีมเยือนในงานศึกษานี้ เพ่ือสังเกตการณถึงความเหมือนหรือตางกันของรูปแบบกิจกรรม

ภายใตกรอบของสถานท่ีและเวลาท่ีมีความแตกตางกัน 

 พ้ืนท่ีออนไลน 

 ผูศึกษาไดเลือกพ้ืนท่ีออนไลนท่ีใชเปนสนามในการทําการศึกษาดังนี้ 

 www.facebook.com ผูศึกษาไดเลือกเว็บไซตเฟสบุคเปนสนามในการทําการศึกษา 

เนื่องจากเว็บไซตเฟสบุคเปนสังคมออนไลนท่ีไดรับความเปนอยางมาก อีกท้ังเว็บไซตเฟสบุคยังเปน

เว็บไซตท่ีแฟนบอลการทาเรือเอฟ.ซี.ใชเปนพ้ืนท่ีในการติดตามขาวสาร และแลกเปลี่ยนความเห็น

ระหวางแฟนบอลดวยกัน เนื่องจากเว็บไซตเฟสบุคสามารถสรางเพจหรือกรุป เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสําหรับ

รวบรวมคนท่ีมีความสนใจในสิ่งเดียวกัน ในงานศึกษานี้ผูศึกษาไดเจาะจงไปยังเพจ Klongtoey_Army 

กรุป Klongtoey Army และกรุปสิงหมหานคร 56  เนื่องจากท้ัง 3 เพจเปนเพจท่ีไดรับความนิยมและ
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มีแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.ใหการติดตามเปนจํานวนมาก โดยเพจ Klongtoey_Army กรุป 

Klongtoey Army เปนพ้ืนท่ีรวมกลุมของสมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army และ กรุปสิงห

มหานคร 56เปนพ้ืนท่ีรวมกลุมของสมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56  ดังนั้นการเลือกเว็บไซต

เฟสบุคเปนพ้ืนท่ีศึกษาออนไลน โดยเจาะจงไปยังเพจ Klongtoey_Army นั้น จะสะทอนใหเห็นถึง

การรวมกลุมของสมาชิกแฟนคลับกลุมยอยของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี .  อีกรูปแบบหนึ่ ง

นอกเหนือไปจากการรวมกลุมกันในวันท่ีทีมมีการแขงขัน อันเปนการแสดงถึงอัตลักษณของแฟนคลับ

ผานทางพ้ืนท่ีออนไลน ซ่ึงอาจมีความเหมือนหรือแตกตางไปจากการรวมกลุมทํากิจกรรมในวันท่ีมีการ

แขงขัน   

 สําหรับกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา ผูศึกษาไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบยึด

จุดมุงหมายเปนหลัก (Purposive Simpling) กับประธานแฟนคลับสโมสรฟุตบอลการทาเรือ เอฟ.ซี. 

กลุมแกนนํากองเชียร สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army เพ่ือใหไดขอมูลตามประเด็นท่ี

ตองการ จะและใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling) กับแฟนบอลท่ัวไป 

คือ ผูศึกษาจะสัมภาษณผูท่ีเปนแฟนบอลสโมสรการทาเรือไทย เอฟ.ซี. คนหนึ่ง จากนั้นผูศึกษาจะให

แฟนบอลคนดังกลาวแนะนําแฟนบอลคนอ่ืนๆ ใหผูศึกษาไดทําการสัมภาษณในเรื่องและขอบเขต

เดียวกันตอไป โดยผูศึกษาไดเลือกกลุมแฟนตัวอยางท้ังเพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 25–50 ป 

เพราะเปนกลุมท่ีมีการติดตามและชื่นชอบในสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนจํานวนมากท่ีสุด จํานวน

ท้ังหมด 20 คน เพ่ือเปนตัวแทนของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. สมาชิกกลุมแฟนคลับ 

Klongtoey Army จํานวน 6 คน ท่ีมีการรวมกลุมกันเปนประจําและทราบถึงขอมูลของกลุมแฟนคลับ 

Klongtoey Army และสมาชิกกลุมแฟนคลับสิงหมหานคร 56 จํานวน 6 คน โดยแบงเปนแกนนํา

กลุม 2 คน สมาชิกกลุม 4 คน คน ท่ีมีการรวมกลุมกันเปนประจําและทราบถึงขอมูลของกลุมแฟน

คลับสิงหมหานคร 56 

3.4 วิธีการเก็บรวมรวบขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู ศึกษาไดเลือกเก็บขอมูลท่ีสามารถนํามาเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Data) เพ่ือนํามาเปนประโยชนในการทําความเขาใจเก่ียวกับประเด็นท่ีจะศึกษาในครั้งนี้ 

ซ่ึงผูศึกษาไดแบงขอมูลออกเปน 2 ระดับ ไดแก 

 1.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูศึกษาไดคนควาและรวบรวมหนังสือ เอกสาร 

บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธและสารนิพนธท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับประวัติและพัฒนาการ

การของฟุตบอลลีกในประเทศไทยเพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการของฟุตบอลลีกในประเทศไทยท่ีสงผลให

เกิดกระแสความนิยมและเกิดกลุมแฟนบอลสโมสรฟุตบอลไทยตางๆ เปนจํานวนมากนอกจารวมถึงผู
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ศึกษายังคนควาและรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับแฟนบอล แฟนคลับ เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบ

ของแฟน พัฒนาการของแฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับไซเบอรสเปซ 

เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดในเรื่องพ้ืนท่ีออนไลนในการนํามาวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับ 

 2.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม ผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการ

สังเกตการณและการสัมภาษณ โดยแบงพ้ืนท่ีภาคสนามออกเปน 2 ท่ี ไดแก พ้ืนท่ีออนไลนและพ้ืนท่ี

กายภาพ 

 พ้ืนท่ีกายภาพ 

 ผูศึกษาไดใชวิธีการสังเกตการณอยางมีสวนรวมและสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับแฟน

บอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. รวมไปถึงการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายเจาะจง ท่ีสนามแพทส

เตเดี้ยมและสนามอ่ืนๆ ในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในชวงเวลาท่ีมีการทําการแขงขันฟุตบอล

ไทยพรีเมียรลีก ซ่ึงสวนใหญจะทําการแขงขันในวันเสารหรืออาทิตยและอาจมีบางนัดท่ีจัดการแขงขัน

ในชวงกลางสัปดาหตามกําหนดการของตารางการแขงขันไทยพรีเมียรลีก โดยผูทําการศึกษาจะเขาไป

เก็บขอมูลภาคสนามในชวงเวลาประมาณ 15.00 น.–22.00 น. เพราะชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที

ใชในการทําการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกและเปนเวลาท่ีแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มี

การรวมกลุมกัน เพ่ือแสดงออกถึงความเปนแฟนและอัตลักษณของแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

ไดอยางชัดเจนท้ังนี้ผูศึกษาไมไดเจาะจงการแขงขันนัดใดเปนพิเศษในการลงทําการเก็บขอมูล

ภาคสนาม นอกจากนี้ผูศึกษาอาจจะทําเก็บขอมูลภาคสนามกับสมาชิกแฟนคลับสโมสรการทาเรือ 

เอฟ.ซี. ในกิจกรรมของแฟนคลับตามท่ีสมาชิกแฟนคลับไดประกาศและนัดสัมภาษณสวนตัวกับ

กลุมเปาหมายเจาะจงในชวงเวลานอกเหนือจากการทํากิจกรรมอีกดวย 

 พ้ืนท่ีออนไลน 

 ผูทําการศึกษาไดเลือกเว็บไซตเพ่ือเขาไปเก็บขอมูล ดังนี้ 

 www.facebook.com ผูศึกษาจะเขาไปเก็บขอมูลในเพจ Klongtoey_Army กรุป 

Klongtoey Army กรุปสิงหมหานคร 56 ในวันจันทร – วันอาทิตย ชวงเวลา 19.00 น.-23.00 น. 

เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาท่ีมีผูใชงานเปนจํานวนมาก โดยผูศึกษาจะเขาไปสังเกตการณ

จากการอานสถานะท่ีแอดมินของเพจท้ังสองไดแสดงอัพเดตลงบนหนาของเพจ รวมถึงรวบรวมขอมูล

และแลกเปลี่ยนขาวสารกับคนในเพจ นอกจากนี้ผูทําการศึกษาจะทําการติดตอกับผูดูแลเพจซ่ึงเปน

แฟนคลับ เพ่ือนัดสัมภาษณในพ้ืนท่ีทางกายภาพตอไป 
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 ในการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณนั้น ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณโดยจะมีแนวคําถามหลัก

เปนแนวทางในการสัมภาษณตอไป คําถามมีการปรับเปลี่ยนไดเสมอ ข้ึนอยูกับคําตอบท่ีไดจากผูถูก

สัมภาษณและทําการการสัมภาษณใหเปนไปเหมือนการชวนสนทนา เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณผอนคลาย 

และมีความเปนกันเองและนําไปสูขอมูลท่ีแทจริงมากท่ีสุด  

3.5 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา ซ่ึงมีการเก็บขอมูลโดยการ

สังเกตการณและการสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความละเอียดและสมบูรณ ผูศึกษาจึงเลือกใช

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1) แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

2) สมุดจดบันทึก ใชสําหรับจดขอมูลท่ีไดจากสังเกตการณและการสัมภาษณ 

3) เครื่องบันทึกเสียง ใชสําหรับบันทึกบทสัมภาษณ 

4) กลองถายรูป ใชสําหรับบันทึกภาพจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

5) คอมพิวเตอร ใชสําหรับเก็บขอมูลภาคสนามบนพ้ืนท่ีออนไลน 

3.6การตีความ วิเคราะหและผลการศึกษา 

 ในการวิเคราะหขอมูลจากการรวบรวมขอมูลท้ังระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในการศึกษา ผู

ศึกษาจะนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหโดยแบงเปน 3 ประเด็น ไดแก 

 1. ประวัติความเปนมาของฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกและประวัติของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนมาของการแขงขันฟุตบอลในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงในแตละยุค

สมัยท่ีสงผลตอสโมสรตางๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหเกิดความนิยมจนกอใหเกิดจํานวนแฟน

บอลไทยท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก รวมถึงประวัติของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีมีการสราง

ผลงานจนเปนจุดดึงดูดคนใหเขามาเปนแฟนและการเปลี่ยนแปลงการบริหารใหมจนทําใหคนเขามา

เปนแฟนและติดตามเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

 2. สาเหตุในการเขามาเปนแฟนบอลของแฟนสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.  ลักษณะของแฟน

บอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีแสดงออกถึงความเปนแฟนและวัฒนธรรมยอยของแฟนบอลสโมสร

การทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีปรากฏ 

 3. ประวัติความเปนมาของกลุมแฟนท่ีเปนแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท้ังกลุมแฟน

คลับของสโมสรและกลุมท่ีแยกยอยลงไปอีก โดยเลือกศึกษาอัตลักษณของกลุม Klongtoey Army 
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และกลุมสิงหมหานคร 56 ถึงลักษณะรวมของความเปนแฟนและลักษณะท่ีแตกตางไป สาเหตุของการ

เขามาเปนแฟนคลับของแตละกลุม รวมถึงวัฒนธรรมยอยในกลุมแฟนคลับ Klongtoey Army และ

สิงหมหานคร 56 นอกจากนี้ยังศึกษาถึงพฤติกรรมการรวมกลุมของแฟนคลับท้ัง 2 กลุมในกิจกรรมบน

พ้ืนท่ีทางกายภาพและพ้ืนท่ีทางอินเทอรเน็ต  
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บทท่ี 4 

กระแสความนิยมฟุตบอลลีกในประเทศของแฟนบอลการทาเรือ เอฟ.ซี. 

 ในบทนี้ผูทําการศึกษาไดแบงเนื้อหาออกเปน 3 ประเด็น คือ 1.ประวัติความเปนมาของลีก

ฟุตบอลในประเทศไทย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของฟุตบอลลีกจนทําให

เกิดกระแสความนิยม 2. ประวัติของสโมสรการทาเรือเมืองไทย ประกันภัย เอฟ.ซี. เพ่ือใหเห็นถึง

ประวัติและพัฒนาการของสโมสรฟุตบอลการทาเรือเอฟ.ซี. ตลอดจนความสําเร็จของสโมสร และการ

เปลี่ยนแปลงการบริหารของสโมสรจนสามารถสรางฐานแฟนบอลของตนได 3. ลักษณะของแฟนบอล

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เพ่ือใหเห็นถึงสาเหตุการเขามาเปนแฟนบอลและลักษณะของแฟนบอลการ

ทาเรือเอฟ.ซี.ท่ีแสดงออกผานการเชียรฟุตบอลจนทําใหเกิดการดึงดูดแฟนบอลจากท่ีอ่ืนๆ ใหเขามา

เปนแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

1. ประวัติความเปนมาของลีกฟุตบอลในประเทศไทย 

 กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยเชื่อกันวาไดมีการนําเขามาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวแตเปนเพียงเกมการละเลนท่ีจํากัดอยูในวงแคบของกลุมชาวตะวันตก ท้ังนี้อาจกลาวได

วาฟุตบอลยังเปนของใหมมากสําหรับสังคมสยามในสมัยนั้น (ณัฐพงษ สุขโสต, 2553 : 97) ฟุตบอลได

แพรกระจายสูสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคได

ทอดพระเนตรเห็นความนิยมในกีฬาฟุตบอลจากการเสด็จประพาสยุโรป ประกอบกับเชื้อพระวงศไทย

สวนใหญไดไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ เม่ือกลับมาประเทศไทยไดนําเอากีฬาฟุตบอลเขามาใน

ประเทศไทยดวย ผูท่ีไดรับการยอมรับวาริเริ่มนําเอาฟุตบอลแบบอังกฤษเขามาเผยแพรในประเทศไทย

เปนคนแรกคือ “เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี” วัฒนธรรมฟุตบอลไดถูกปลูกฝงในสังคมไทยผานทาง

ระบบโรงเรียน โดยกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบันไดบรรจุกีฬาฟุตบอลลงใน

หลักสูตรพลศึกษา พรอมท้ังริเริ่มจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลระหวางโรงเรียนและเปนผูกําหนดกติกา

หลักของการแขงขันฟุตบอลในประเทศไทยอีกดวย (เนตรนภา ประกอบกิจ, 2545 : 29) 

 สําหรับการแขงขันฟุตบอลท่ีเกิดข้ึนอยางเปนทางการครั้งแรกในสยาม เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 2

มีนาคม พ.ศ. 2443 ณ ทองสนามหลวง หนังสือบางกอก ไทมส ฉบับวันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2443

ไดพิมพเผยแพรขาวเปนภาษาอังกฤษความวา “การแขงขันฟุตบอล ตามขอบังคับของแอสโซสิเอชั่น

จะไดจัดใหมีข้ึนในเวลาบายวันเสาร จะเปนระหวางชุดบางกอกกับชุดกรมศึกษาธิการ และเลนกันท่ี
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คิงสคอลเลจ” (สวัสดิ์ เลขยานนท, 2520 : 41 - 42) แตเม่ือถึงกําหนดวันแขงขันจริงไดมีการยายไป

แขงขันกันท่ีทองสนามหลวง เพราะอยูใจกลางพระนครและสามารถรองรับผูชมไดมากกวา ในการ

แขงขันฟุตบอลครั้งนี้ กระทรวงธรรมการไดจัดทํากติกาการเลนฟุตบอลข้ึนดวยโดยใชชื่อวา “กติกาฟุต

บอล 119” ซ่ึงถือไดวาเปนกติกาฟุตบอลท่ีเปนรูปธรรมฉบับแรกท่ีมีการประกาศใหถือเปนหลักปฏิบัติ

โดยท่ัวไป ในการแขงขันครั้งแรกนี้พบวามีผูชมเขามาชมการแขงขันเปนจํานวนนอย สวนมากผูชมเปน

คนในแวดวงชนชั้นสูงหรือไมก็ชาวตางชาติท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย (สิทธิ รัตนราษี, 2540 : 88) 

 ในป พ.ศ. 2444 กระทรวงธรรมการไดเริ่มจัดการแขงขันฟุตบอลนักเรียนข้ึนเปนครั้งแรก ใน

การแขงขันครั้งนี้กระทรวงธรรมการไดกําหนดอายุผูเขารวมการแขงขันไมเกิน 20 ป มีโรงเรียนเขา

รวมการแขงขันท้ังหมด 9 โรงเรียน คือ โงเรียนฝกหัดอาจารย โรงเรียนราชวิทยาลัย โรงเรียนสวน

กุหลาบไทย โรงเรียนราชการ โรงเรียนแผนท่ี โรงเรียนวัดมหรรณ โรงเรียนกลอมพิทยากร โรงเรียน

สายสวลีและโรงเรียนสวนกุหลาบ (อังกฤษ) โดยจัดข้ึนท่ีสนามหลวง สนามโรงเรียนฝกหัดครูฝง

ตะวันตก สนามโรงเรียนราชบูรณะ สนามโรงเรียนฝกหัดอาจารยและสนามหนากระทรวงธรรมการ 

กระทรวงธรรมการไดจัดการแขงขันฟุตบอลนักเรียนอยางตอเนื่องและไดพัฒนารูปแบการแขงขัน

เพ่ิมเติม โดยในป พ.ศ.2448 ไดมีการจัดแบงชวงเวลาการแขงขันเปนตารางข้ึนเปนครั้งแรก และในป 

พ.ศ. 2452 ไดมีการเปลี่ยนรูปแบบการแขงขันจากการแขงแบบแพคัดออกเปนการแขงขันแบบพบกัน

หมดและนับคะแนนตามแพชนะ โดยกําหนดใหผูชนะได 2 คะแนน ถาเสมอกันใหทีมละ 1 คะแนน 

สวนผูแพจะไมไดรับคะแนน เม่ือการแขงขันสิ้นสุดทีมท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดก็จะเปนผูชนะไป ถือไดวา

การแขงขันฟุตบอลนักเรียนในป พ.ศ. 2452 เปนการวางรากฐานของการแขงขันฟุตบอลในรูปแบบลีก 

ในประเทศไทยในคราวตอมา (เนตรนภา ประกอบกิจ, 2545 :35) 

 นอกจากการจัดการแขงขันฟุตบอลนักเรียนของกระทรวงธรรมการแลวไดมีการจัดการ

แขงขันฟุตบอลระดับประชาชนดวย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดมีการ

จัดการแขงขันฟุตบอลระหวางทหาร ตํารวจและเสือปาข้ึนในป พ.ศ. 2458 โดยเรียกการแขงขันครั้งนี้

วา การแขงขันฟุตบอลสําหรับพระราชทานถวยทองของหลวง เนื่องจากมีถวยพระราชทานของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนรางวัล จัดข้ึนระหวางวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2458 – 

วันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2458 (จิรัฏฐ จันทะเสน, 2543 : 11) การแขงขันครั้งนี้ถือเปนปรากฏการณท่ี

สําคัญเพราะเปนการแขงขันระหวางนักฟุตบอลท่ีพนสภาพจากความเปนนักเรียนแลว นอกจากนี้ยัง

เปนการแขงขันในรูปแบบสโมสรข้ึนเปนครั้งแรกในสังคมไทย 

  การแขงขันครั้งนี้มีทีมเขารวมการแขงขันท้ังหมด 12 ทีม ประกอบดวย นักเรียนนายรอย

ทหารบก นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายตํารวจภูธร นักเรียนนายสารวัตร กรมนักเรียนเสือปาหลวง 
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เสือปาเสนากลาง เสือปากองพันพิเศษรักษาพระองค กรมเสือปาราบหลวงรักษาพระองค กรมพราน

หลวงรักษาพระองค กรมเสือปามาหลวงรักษาพระองค กรมทหารมหาดเล็กและกรมทหารรักษาระวัง 

การแขงขันครั้งนี้นับเปนการแขงขันครั้งแรกท่ีมีการเก็บคาเขาชมการแขงขัน โดยแบงเปน 3 ชั้น คือ 

ชั้นท่ี 1 นั่งเกาอ้ีระหวางกลางสนาม ราคา 1 บาท ครั้งท่ี 2 นั่งบนอัฒจันทรระหวางกลางสนาม ราคา 

50 สตางค ชั้นท่ี 3 รอบเสนขางและเสนประตูทางเหนือ ราคา 10 สตางค การแขงขันครั้งนั้นเก็บคา

บัตรผานประตูไดท้ังหมด 6,049.95 บาท (เพ่ิงอาง : 45)  

 ภายหลังจากการแขงขันฟุตบอลถวยทองของหลวงครั้งแรกเสร็จสิ้นลง พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวาประเทศไทยควรมีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดและ

ดําเนินการแขงขันฟุตบอล จึงทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูท่ีเปนคณะกรรมการในคณะฟุตบอล

ถวยทองหลวงไดเปลี่ยนสภาพเปน “คณะกรรมการฟุตบอลแหงสยาม” หรือท่ีนิยมเรียกวา “คณะ

ฟุตบอลแหงสยาม” โดยพระองคทรงเปนประธานในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 โดยมีงานแรกคือ 

การคัดเลือกนักฟุตบอลเพ่ือเปนตัวแทนทีมชาติสยาม (ทีมชาติสยามชุดแรก) เพ่ือแขงขันกับชาวยุโรป

ท่ีเขามาอาศัยและรับราชการในประเทศสยามในสมัยนั้น ภายหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะฟุตบอลแหงสยามจัดตั้ง “สมาคมฟุตบอลแหง

ประเทศสยาม” ข้ึน เม่ือวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2459 และพระองคทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมป 

ในฐานะสมาคมเพ่ือควบคุมการแขงขันฟุตบอลรายการตางๆ และยังกําหนด “ขอบังคับลักษณะการ

ปกครองคณะฟุตบอลแหงสยามพระพุทธศักราช 2459” (ณัฐสุพงศ สุขโสต, 2553 : 140 – 141) 

 การกอตั้งคณะฟุตบอลแหงสยามเปนการเปดโอกาสใหแกสโมสรฟุตบอลของกรมทหาร กรม

ในกระทรวงทบวงการและบริษัทท่ีทําการคามีโอกาสเขาเปนสมาชิกของคณะฟุตบอลแหงสยามแบบ

เดียวกับการเขาเปนสมาชิกสมาคมฟุตบอลของอังกฤษ คณะฟุตบอลแหงสยามไดดําเนินกิจกรรมดาน

การจัดรายการการแขงขันและกําหนดกติกาการแขงขันแบบเดียวกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ โดย

รายการแรก คือ การแขงขันฟุตบอลสําหรับถวยของสมาคมฟุตบอลแหงสยาม ในป พ.ศ. 2459 การ

แขงขันครั้งนี้มีทีมสโมสรตางๆ ท้ังสโมสรฟุตบอลของกรมทหาร กรมในกระทรวงตางๆ บริษัทท่ีทําการ

คาขายและสโมสรฟุตบอลอ่ืนๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนเขารวมการแขงขันเปนจํานวนมาก คณะฟุตบอลแหงสยาม

จึงไดแบงการแขงขันออกเปนสองถวย คือ การแขงขันฟุตบอลถวยใหญ (ถวย ก.) และการแขงขัน

ฟุตบอลถวยนอย (ถวย ข.) สําหรับทีมท่ีมีความสามารถนอยกวาทีมในถวยใหญ แตไดมีการงดเวน

ในชวงป พ.ศ. 2475 – 2490 เนื่องจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงการปกครองและชวงสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผานพนไป สมาคมฟุตบอลแหงประเทศสยามไดมีการจัดการแขงขัน

ฟุตบอลรายการนี้ตอเนื่องเปนประจําทุกป (เนตรนภา ประกอบกิจ, 2545 : 46-47) 
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 ตอมาสมาคมฟุตบอลแหงประเทศสยามในพระบรมราชูปถัมภไดสมัครเขาเปนภาคีสมาชิก

สหพันธฟุตบอลนานาชาติ (TheInternational Federation of Football Association) หรือยอวา 

F.I.F.A. เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2468 เพ่ือมีสิทธิ์ในการเขารวมการแขงขันฟุตบอลโลกและไดทรง

โปรดเกลาฯ ใหตั้งกรรมการอํานวยการข้ึน โดยไดมีการตราขอบังคับข้ึนใช ตอมาไดมีการปรับปรุง

ขอบังคับข้ึนใหมเพ่ือใหเหมาะกับกาลสมัยโดยมีการแกไขขอบังคับครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2471 ครั้งท่ี 2 

เม่ือ พ.ศ. 2493 ครั้งท่ี 3เม่ือ พ.ศ. 2499 สําหรับในการแกไขครั้งท่ีสามนั้นไดกําหนดใหเรียกขอบังคับ

นั้นวา “ขอบังคับลักษณะการปกครอง” และไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมใหทันสมัยเสียใหมวา 

“สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ” ใชอักษรยอวา “ส.ฟ.ท.” และมีชื่อเปน

ภาษาอังกฤษวา “The Football Association of Thailand Under The Royal Patronage of 

His Majestic the King” ยอวา F.A.T. และในป พ.ศ. 2500 ไดสมัครเขาเปนภาคีสมาชิกสมาพันธ

ฟุตบอลแหงเอเชีย (Asian Football Confederation) ยอวา A.F.C.เพ่ือท่ีจะไดมีสิทธิในการเขารวม

การแขงขันฟุตบอลในระดับเอเชีย เชน รายการ Asian Cup เปนตน (นิพนธ กิติกุล, 2525 : 18) 

  สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภมีหนาท่ีจัดการแขงขันฟุตบอลตางๆ 

และพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศ สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยไดจัดการแขงขันฟุตบอลชิงถวย

พระราชทานประเภท ค. และ ง. ข้ึนในป พ.ศ. 2505 เพ่ือเปดโอกาสใหนักฟุตบอลใหมๆ ไดหา

ประสบการณกอนท่ีจะเขาแขงขันในถวย ก. และในถวย ข. นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหสโมสร

ฟุตบอลท่ีตกอันดับมาจากถวย ก. และ ข. ไดพัฒนาฝมือเพ่ือกลับเขาไปเลนในระดับเดิมซ่ึงไดมีการ

แขงขันทุกป การจัดการแขงขันดังกลาวนับเปนครั้งแรกท่ีมีการจัดการแขงขันโดยแบงประเภทหรือท่ี

เรียกวาแบบดิวิชั่นเชนเดียวกับในประเทศอังกฤษ สโมสรฟุตบอลท่ีกอตั้งข้ึนในยุคนั้นสวนมากเปน

สโมสรท่ีกอตั้งข้ึนโดยหนวยงานราชการของไทย เชน สโมสรทหารอากาศ สโมสรตํารวจ สโมสรการ

ทาเรือ สโมสรราชประชา สโมสรราชวิถี เปนตน นอกจากนี้สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยยังไดจัด

ฟุตบอลรายการอ่ืนๆ ควบคูไปดวย เชน ฟุตบอลชิงถวยพระราชทานคิงสคัพ ฟุตบอล เอฟ.เอ.คัพ. เปน

ตน ทําใหสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยประสบปญหาขาดแคลนเงินทุนอยางหนัก (เนตรนภา 

ประกอบกิจ, 2545 : 47-48) 

 การขาดแคลนเงินทุนจากจํานวนการแขงขันฟุตบอลหลายรายการของสมาคมฟุตบอลฯ 

สงผลใหในป พ.ศ. 2527 สมาคมฟุตบอลฯ ไดแกปญหาโดยเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการแขงขัน สมาคมฟุตบอลฯ ไดรวมมือกับบริษัทสยามสปอรตพับลิชชิ่ง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท

เก่ียวกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพดานกีฬาจัดการแขงขันฟุตบอลไทยซอคเกอรลีกข้ึนเปนครั้งแรก และรับเอา

รูปแบบการแขงขันฟุตบอลลีกประเทศอังกฤษมาใชเปนตนแบบคือ มีการแขงขันเกมเหยาและเกม
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เยือน (เอกรงษ ปนพงษ, 2554 : 2) แตการแขงขันฟุตบอลลีกรูปแบบใหมครั้งแรกนี้อยูไดเพียง 2 ป

เทานั้น เนื่องจากประสบปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาเก่ียวกับงบประมาณในดานการดําเนินการ 

การเลื่อนการแขงขัน อีกท้ังปญหาในเรื่องของบางทีมไมยอมเปนทีมเหยา เนื่องจากงบประมาณการจัด

คอนขางสูง (ณัฐสุพงศ สุขโสต, 2553 : 217) 

 ในสมัยของฟุตบอลรายการไทยแลนดซอคเกอรลีก ทีมท่ีเขารวมการแขงขันสวนใหญเปนทีม

ท่ีอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล แตละทีมจะแขงขันเกมลีกแบบเหยา-เยือน ในสนามของตัวเองกอน 

และจะนําอันดับ 1-4 มาแขงรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศกันท่ีสนามกลาง (เพ่ิงอาง : 217) ในชวง

นี้นอกจากจะเปนการจุดประกายการเริ่มตนของฟุตบอลลีกทีมีมาตรฐานเหมือนฟุตบอลตางประเทศ

แลวยังเปนจุดเริ่มตนการรวมมือกับภาคเอกชน เนื่องจากหลังจากการแขงขันฟุตบอลไทยซอคเกอรลีก

แลวไดมีการจัดการแขงขันรายการอ่ืนๆ ท่ีใหภาคเอกชนเขามาเปนผูสนับสนุน เชน ฟุตบอลยามาฮา 

ไทยแลนด คัพ เปนการแขงขันฟุตบอลท่ีใหตัวแทนในแตละภูมิภาคมาแขงขันกัน หรือฟุตบอลโต

โยตาคัพเปนการแขงขันโดยการนําเอาทีมสโมสรจากถวย ก. และทีมจากภูมิภาคมาทําการแขงขันกัน 

ภายหลังรายการเหลานี้ไดถูกยกเลิกไป (เนตรนภา ประกอบกิจ, 2554 : 49) 

 ฟุตบอลลีกในประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาอีกครั้งในป พ.ศ. 2534 สมาคมฟุตบอลฯ ได

รวมมือกับบริษัท เอสเอสโปรเฟสชั่ลแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือฐานเศรษฐกิจ บริษัทท่ีผลิต

หนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาห จัดการแขงขันรายการไทยแลนดเซมิโปรลีกข้ึน ซ่ึงเปนการแขงขัน

รายการฟุตบอลก่ึงอาชีพครั้งแรกของประเทศไทย (เพ่ิงอาง : 49) การจัดการแขงขันครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย อีกท้ังเพ่ือเปนจุดเริ่มตนในการ

พัฒนากีฬาฟุตบอลไปสูกีฬาอาชีพของประเทศตามแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ซ่ึงจัดทําโดย

การกีฬาแหงประเทศไทย แตการแขงขันฟุตบอลรายการนี้ก็ตองสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2536 เนื่องจาก

ปญหาในเรื่องของงบประมาณในการจัดการแขงขันและประชาชนยังใหความสนใจนอย  รวมถึงยังมี

การแขงขันฟุตบอลถวย ก.–ง. รูปแบบเกาอยู ทําการแขงขันเปนไปไดอยางยากลําบาก จนในป พ.ศ. 

2539 จึงไดมีการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพข้ึนเปนครั้งแรก (ณัฐสุพงศ สุขโสต, 2553 :218-219) 

 ในป พ.ศ. 2539 สมาคมฟุตบอลฯ ไดรวมมือกับบริษัทริชมอนเต (บางกอก) และบริษัทไอ-  

เอมจี จัดการแขงขันรายการฟุตบอลไทยแลนดลีก โดยมีจอหนนี่ วอลคเกอรเปนผูสนับสนุนในชื่อการ

แขงขัน การแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพครั้งแรกในประเทศไทยจึงมีชื่อวา “จอหนนี่ วอลคเกอร ไทย-

แลนดลีก” (เนตรนภา ประกอบกิจ, 2545 : 50) ในการแขงขันครั้งนี้ไดมีจุดประสงค4 ขอ คือ1) เพ่ือ

พัฒนาและยกระดับสโมสร รวมถึงผูฝกสอนและนักฟุตบอลใหข้ึนสูระดับฟุตบอลลีก2) เพ่ือพัฒนา

มาตรฐานการจัดการแขงขันฟุตบอลของประเทศไทยใหสามารถเทียบเคียงนานาอารยะประเทศ      
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3) เพ่ือสรางความศรัทธาของผูชมและผูสนับสนุนกีฬาฟุตบอลใหมีความรักและนิยมมากข้ึน 4) เพ่ือ

สรางโอกาสใหกับนักฟุตบอลในการพัฒนาทักษะการเลนฟุตบอล การแขงขันครั้งนี้ประกอบไปดวย

สโมสรในระดับถวยพระราชทานประเภท ก 18 สโมสร ใชรูปแบบการแขงขันในแบบเหยา-เยือนเลน

ตางชาติมาเขารวมสโมสรได ท้ังนี้เพ่ือเปนการพัฒนามาตรฐานการเลนของนักฟุตบอลไทย และเพ่ือ

ดึงดูดใหประชาชนใหหันมาสนใจการแขงขันครั้งนี้ใหมากข้ึน การแขงขันครั้งนี้ไดเขามาแทนท่ีฟุตบอล

ถวยพระราชทาน ก. ข. ค. ง. และสรางความเปนนักฟุตบอลอาชีพใหกับนักกีฬา เนื่องจากในการ

แขงขันสมัยกอน นักฟุตบอลตองทํางานควบคูไปกับการแขงขัน การฝกซอมก็ไมไดมาตรฐานมากนัก

เนื่องจากตองแบงเวลาใหกับการทํางาน นอกจากนี้ทีมฟุตบอลยังเปนเพียงทีมท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือ

ประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณขององคกร (ณัฐสุพงศ สุขโสต, 2553 : 219) 

แตการแขงขันฟุตบอลลีกครั้งนี้ก็ไมไดรับความนิยมจากประชาชนชาวไทยมากนัก เนื่องจาก

การเขามาของฟุตบอลตางประเทศจากการถายทอดสด ซ่ึงการแขงขันฟุตบอลลีกของตางประเทศนั้น

มีรูปแบบการแขงขันท่ีมีความเปนมืออาชีพ มีการแขงขันท่ีมีความสนุก ตื่นเตน เราใจ มีผูชมเขาไปชม

และเชียรการแขงขันในสนามเปนจํานวนมาก เม่ือเทียบกับการแขงฟุตบอลลีกในประเทศไทยสโมสร

ฟุตบอลในยังมีความเปนมืออาชีพไมมากพอ สโมสรฟุตบอลยังคงรูปแบบสโมสรเ พ่ือการ

ประชาสัมพันธขององคกรอยูและการบริหารจัดการท่ีไมเปนมาตรฐานในเรื่องขอสนามแขงท่ียังไมได

รับการพัฒนา รวมถึงจํานวนผูเขาชมในสนามมีจํานวนนอย ทําใหประชาชนสวนใหญมองวาการแขง

ฟุตบอลลีกในประเทศไทยความนาเบื่อ ไมสนุกเม่ือเทียบกับการแขงขันฟุตบอลลีกของตางประเทศ 

(เอกรงค ปนพงษ, 2554 : 2) 

นอกจากนี้ยังมีอีกกรณีหนึ่งท่ีคาดกันวานาจะมีความเก่ียวของคือ ฟุตบอลไทยแลนดลีกนั้นจัด

ข้ึนแคในกรุงเทพมหานครและยังทําการแขงขันในสนามกลางอีกดวย ซ่ึงมีความแตกตางจากฟุตบอล

ลีกในตางประเทศท่ีมีทีมฟุตบอลในแตละทองถ่ินท่ีสามารถทําใหคนในทองถ่ินเขามาชมและเชียร

สโมสรประจําทองถ่ินของตนเองได ดวยสาเหตุนี้ทําใหฟุตบอลลีกในประเทศไทยนั้นไมสามารถสราง

ความนิยมใหกับประชาชนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดอ่ืนๆ นอกจากกรุงเทพมหานครได (เพ่ิงอาง : 2) แมใน

ภายหลังไดมีการจัดการแขงขันฟุตบอลลีกเพ่ิมข้ึนอีก 1 ลีก เรียกวา โปรวินเชียลลีกหรือโปรลีกทําการ

แขงขันพรอมกับการแขงขันฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ กําหนดใหสโมสรในโปรลีก

เปนตัวแทนจากจังหวัดตางๆ ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ แตการแขงขันฟุตบอลไทยก็ยังคงไมไดรับความ

นิยม (ฐิติพันธ พัฒนมงคล, 2554 : 88 – 89) 

ตอมาในป พ.ศ. 2549 สมาคมฟุตบอลฯ และการกีฬาแหงประเทศไทย ตัดสินใจยุบรวมสอง

ลีกเขาเปนหนึ่งเดียว โดยรับเอา 2 สโมสรท่ีมีผลงานท่ีดีท่ีสุดจากโปรลีกเขามารวมลีกกับสโมสรในไทย
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แลนดลีกเปนการแขงขันฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีกหรือท่ีเรียกกันสั้นๆวา ไทยพรีเมียรลีกข้ึน การ

รวมตัวครั้งนั้นทําใหเกิดการแขงขันฟุตบอลลีกของไทยประกอบข้ึนจากสโมสร องคกรหรือหนวยงาน

และสโมสรทองถ่ินครั้งแรกแตดวยระบบการจัดการแขงขันและการบริหารงานของสโมสรในชวงนั้นก็

ยังไมสามารถท่ีจะเรียกวานี่คือการแขงขันฟุตบอลอาชีพของไทย เนื่องจากหลายสโมสรยังตองพ่ึงพา

งบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดซ่ึงมักเปนรัฐวิสาหกิจหรือราชการ ไมสามารถอยูรอดจากการ

บริหารดวยตัวเอง เชน รายไดจากการจําหนายสินคาท่ีระลึก คาบัตรผานประตู คาลิขสิทธิ์ถายทอดสด 

รายไดจากสปอนเซอรผูสนับสนุนสโมสร ฯลฯ เหมือนกับสโมสรฟุตบอลในตางประเทศ ในการแขงขัน

ฟุตบอลรายการไทยแลนดพรีเมียรลีกครั้งแรกนั้นครั้งแรกนั้นปรากฏวาท่ีท่ีไดแชมปครั้งแรก คือ ทีม

สโมสรชลบุรี เอฟซี (เพ่ิงอาง, 2554 : 90) 

การแขงขันฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีกครั้งแรก ถือวาเปนการเริ่มตนในการจุดกระแสของ

ฟุตบอลไทยใหเกิดข้ึน หลังจากวงการฟุตบอลไทยนั้นอยูภายใตอิทธิพลของฟุตบอลตางประเทศมาโดย

ตลอด เนื่องจากคนจํานวนมากหันไปเชียรทีมจากตางประเทศ แตหลังจากการเกิดข้ึนครั้งแรกของง

ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกก็เริ่มมีแฟนบอลบางกลุมหันมาใหความสนใจกับฟุตบอลไทย โดยเฉพาะกลุม

แฟนบอลของสโมสรชลบุรี เอฟซี ในชวงท่ีทําการแขงขันไทยพรีเมียรลีกของสโมสรชลบุรี เอฟซีนั้น 

ปรากฎวา แฟนบอลสโมสรชลบุรี เอฟซี ไดเขาชมการแขงขันของทีมชลบุรี เอฟซีจํานวนเกือบความจุ

ของสนามในทุกนัดท่ีทีมทําการแขงขันในจังหวัดชลบุรี รวมถึงแฟนบอลยังสนับสนุนสโมสรอยาง

ตอเนื่อง ซ่ึงเปนการจุกประกายของคนในทองถ่ินใหเขามาสนใจและสนับสนุนทีมฟุตบอลในสโมสร

ทองถ่ินของตน เหมือนดังฟุตบอลตางประเทศท่ีคนในทองถ่ินมักใหความสนใจในสโมสรฟุตบอล

ทองถ่ินของตนเอง (กุลวิชญ สําแดงเดช, 2551 : 9-10)  

 ตอมาในป พ.ศ. 2551 เอเอฟซีประกาศวิสัยทัศน “วิชั่นเอเชีย” (Vision Asia) โดยตั้งเปาให

สโมสรฟุตบอลเอเชียดําเนินกิจการอยางมืออาชีพและเติบใหญเทียบเทากับมาตรฐานยุโรป ซ่ึงเอเอฟซี

ประกาศขอบังคับ โดยขอบังคับท่ีสําคัญ เชน สโมสรฟุตบอลในแตละประเทศตองจดทะเบียนนิติ

บุคคล แสวงหาผลกําไรและรายไดในรูปแบบบริษัทธุรกิจอยางเต็มตัว จะแจกบัตรฟรีหรือหาเสียงทาง

การเมืองไมได, สนามแขงขันตองมีอัฒจันทรความจุไมต่ํากวา 5,000 ท่ีนั่ง มีการแบงเขตกองเชียรฝง

เจาบานกับทีมเยือนชัดเจน มีท่ีนั่งสื่อมวลชน มีหองอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน คือหองพักผูตัดสิน 

หองพักนักกีฬา หองแถลงขาวหลังจบเกม หากตองจัดการแขงขันหลังสี่โมงเย็นโดยไฟสองสนามตองมี

ความเขมของแสงไมนอยกวา 1,200 ลักซ ตองตั้งหนวยงานรับผิดชอบจัดการแขงขันข้ึนโดยเฉพาะ 

หากไมปรับตัวจะถูกตัดสิทธิในการสงทีมลงเลนถวยสูงสุดของสโมสรเอเชีย คือ เอเอฟซีแชมเปยนสลีก 

(AFC Chapions League) ท่ีมีเงินรางวัลกวา 1.5 ลานดอลลารสหรัฐ  (ประมาณ 45 ลานบาทไทย)
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เปนรายไดใหกับสโมสรขอบังคับดังกลาวทําใหสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ตองตั้งบริษัทไทย

พรีเมียรลีก จํากัด จดทะเบียนเดือน กันยายน พ.ศ. 2551 มาดูแลจัดการแขงขันฟุตบอลไทยลีกเปน

การเฉพาะ มีการหาสปอนเซอรมาสนับสนุน โดยบริษัทไทยพรีเมียรลีกไดบริษัทเครื่องดื่มเกลือแรเปน

ผูสนับสนุนโดยใชชื่อการแขงขันวา “ฟุตบอล สปอนเซอร ไทยพรีเมียรลีก” โดยจะพบวาระบบหรือ

รูปแบบการจัดการแขงขันลีกฟุตบอลในประเทศไทยนั้นไดเลียนแบบลีกของอังกฤษแลวนํามาปรับใช

และบริษัทไทยพรีเมียรลีกออกระเบียบใหสโมสรฟุตบอลอาชีพจดทะเบียนบริษัท นิติบุคคลเพ่ือบริหาร

สโมสรในเชิงพาณิชยอยางเต็มตัว (พงศพันธุ พัฒนเกียรติกุล, 2555 : 24 - 25) 

 จากขอมูลของบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด ซ่ึงเก็บรวบรวมสถิติเรื่องรายไดและจํานวนผูชม

ของการแขงขันไทยพรีเมียรลีกในชวง 3 ฤดูกาลตั้งแตป พ.ศ. 2553-2556 พบวา ในฤดูกาล 2553-

2554 มีรายไดจากบัตรเขาชมตลอดฤดูกาลแขงขันจํานวนท้ังสิ้น 63,682,853 บาท รายไดจากสินคาท่ี

ระลึกตลอดการแขงขันตลอดฤดูกาลจํานวนท้ังสิ้น 19,842,729 บาท ในฤดูกาล 2554-2555 มีรายได

จากบัตรเขาชมตลอดฤดูกาลแขงขันจํานวนท้ังสิ้น 100,625,503 บาท เพ่ิมข้ึนจากเดิม 58.01% 

รายไดจากสินคาท่ีระลึกตลอดฤดูกาลแขงขันจํานวนท้ังสิ้น 56,774,962 บาท เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

186.12% ในฤดูกาล 2555-2556 มีรายไดจากบัตรเขาชมตลอดฤดูกาลแขงขันจํานวนท้ังสิ้น 

123,945,175 บาท เพ่ิมข้ึนจากเดิม 23.17% รายไดจากสินคาท่ีระลึกตลอดฤดูกาลแขงขันจํานวน

ท้ังสิ้น 69,310,957 บาท เพ่ิมข้ึนจากเดิม 22.08% จากตัวเลขรายไดของบริษัทไทยพรีเมียรลีกตั้งแตป 

พ.ศ. 2553 –2555 ตัวเลขมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนในทุกฤดูกาล ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของ

การจัดการแขงขัยฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีกในแงของรายได และยังแสดงใหเห็นถึงกระแสความ

นิยมของฟุตบอลลีกในประเทศของประชาชนชนชาวไทยท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึนผานรายไดของบัตรเขา

ชมและรายไดจากของท่ีระลึก นอกจากนี้ยังสามารถสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของฟุตบอล

ไทยใหมีความเปนธุรกิจมากยิ่งข้ึน (สายชล ปญญชิต, 2557 : 85-86) 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสโมสรทําใหสโมสรไมสามารถพ่ึงพางบประมาณจากองคกรหรือ

หนวยงานท่ีตนสังกัดไดอีกตอไป สโมสรตองปรับตัวตัวใหเขากับขอบังคับของเอเอฟซี การสรางกลุม

แฟนบอลของสโมสรจึงเปนมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือการดํารงอยูของสโมสร โดยเฉพาะสโมสรฟุตบอล

องคการตางๆ เชน สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. สโมสรโอสถสภา สโมสรองคการโทรศัพท ซ่ึงเปนสโมสร

ท่ีไมยึดกับทองถ่ินเหมือนสโมสรอ่ืนๆ บริษัทไทยพรีเมียรลีกไดชวยสโมสรตางๆ ในการสรางกลุมแฟน

บอลของสโมสรข้ึนมา เชน การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่อ

อินเทอรเน็ต นอกจากนี้ตัวสื่อสารมวลชนเองยังใหความรวมมือกับการแขงขันฟุตบอลไทยแลนด

พรเีมียรลีกเปนอยางมาก มีการนําเสนอขาวสารเก่ียวกับไทยพรีเมียรลีกตั้งแตป พ.ศ. 2552 เปนตนมา 
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ทําใหสามารถดึงดูดแฟนบอลรวมถึงประชาชนชาวไทยใหมีความสนใจในการแขงไทยพรีเมียรลีก 

นอกจากนี้การถายทอดสดทางโทรทัศนยังเปนอีกวิธีหนึ่งกระตุนใหแฟนบอลหันมาสนใจฟุตบอลไทย

พรีเมียรลีกเปนอยางดี เนื่องจากผูชมสามารถชมการแขงขัน ลีลาของนักฟุตบอล ความสนุกของรูป

เกมสจนสามารถสงผลใหเดินทางไปเชียรทีมท่ีตนชอบตามสนามแขงขันตางๆ ได 

2.ประวัติของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

2.1 ประวัติสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ชวงกอนการกอตั้งการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 

 สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. แตเดิมมีชื่อวาสโมสรฟุตบอลการทาเรือแหงประเทศไทย สโมสร

ฟุตบอลการทาเรือแหงประเทศไทยกอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2510 โดย พลตรีประจวบ สุนทรางกูร 

ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทยในขณะนั้น เพ่ือเปนตัวแทนขององคการการทาเรือแหง

ประเทศไทยในการแขงขันฟุตบอลถวยพระราชทานถวย กนอกจากนั้นยังมีการสงทีมลงทําการแขงขัน

ฟุตบอลถวยพระราชทาน ข.–ง. ท่ีเปนรายการการแขงขันท้ังหมดท่ีมีในขณะนั้นดวย (ออนไลน, 

สโมสรการทาเรือ เอฟซี, เขาถึงเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) ในการแขงขันฟุตบอลถวย

พระราชทาน สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.สามารถควาแชมปถวยพระราชทานเปนครั้งแรกไดในป พ.ศ. 

2511 ดวยรูปแบบการเลนท่ีมีความดุดัน จนสโมสรไดรับการขนานนามจากสื่อจนไดฉายาวาสิงหเจา

ทา (ออนไลน, สโมสรการทาเรือ เอฟซี, เขาถึงเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) นอกจากนี้การ

ทาเรือแหงประเทศไทยยังไดสรางสนามฟุตบอลแพท สเตเดี้ยมข้ึนในป พ.ศ. 2510 ในชวงเวลา

เดียวกันกับการกอตั้งสโมสร บนพ้ืนท่ีของการทาเรือแหงประเทศไทยในเขตคลองเตยติดกับถนนสุนทร

โกษา เพ่ือไวเปนสนามท่ีใชในการทําการแขงขันของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. สนามแพท สเตเดี้ยมจัด

วาเปนสนามฟุตบอลท่ีไมมีลูวิ่งสนามแรกๆของประเทศไทย โดยมีอัฒจันทรติดหลังคาอยูบริเวณทิศ

ตะวันตกเฉียงใตของสนาม มีอัฒจันทรยอยท้ังหมด 8 ชั้นและไมมีการติดตั้งเกาอ้ีบริเวณอัฒจันทรนี้ซ่ึง

อัฒจันทรนี้สามารถสามารถจุผูชมไดเปนจํานวน 3,000 คน (ออนไลน, สนามแพท สเตเดี้ยม, เขาถึง

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) 

 ในสมัยยุคแรกสโมสรการทาเรือแหงประเทศไทย สโมสรนั้นยังไมไดสวมเสื้อสีแสด-น้ําเงินใน

การแขงขันเหมือนในปจจุบัน สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.ไดสวมใสเสื้อสีฟาลวน น้ําเงินลวน หรือสีขาว

ลวนในการทําการแขงขัน จนกระท่ังในสมัยหนึ่งสโมสรไดเดินทางไปทําการแขงขันท่ีประเทศเกาหลีใต

และไดทําการซ้ือเสื้อชุดแขงใหมท่ีทําจากผาเกาหลี ในชวงแรกนักเตะยังเสื้อสีท่ีใสเปนประจําอยู คือ สี

น้ําเงินและสีขาว จนกระท่ังวันหนึ่งคุณนิวัฒน ศรีสวัสดิ์ นักฟุตบอลของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.ไดพบ

เห็นสีเสื้อของทีมชาติฮอลแลนดท่ีแขวนโชวอยูบริเวณรานคาหลังสนามกีฬา บรรดานักฟุตบอลจึงได
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ตกลงกันสั่งตัดชุดทําการแขงขันใหม โดยนําเอาสีแสดมาผสมกับสีน้ําเงินชุดเดิมลงทําการแขงขันใน

รายการควีนสคัพ ปรากฏวาในปนั้นสโมสรการทาเรือแหงประเทศไทยไดรับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล

รายการควีนสคัพ สโมสรจึงไดนําสีแสดน้ําเงินมาใชเปนสีชุดในการทําการแขงขันมาจนถึงปจจุบัน 

นอกจากนี้โลโกของสโมสรแตเดิมจะเปนรูปท่ีเก่ียวของกับการทาเรือแหงประเทศไทย เชน รูปสมอเรือ 

รูปเรือขนสงสินคา ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงโลโกของสโมสรใหมเพ่ือไมใหไปยึดติดกับหนวยงาน 

โดยมีการออกแบบออกมาเปนจํานวน 4-5 แบบ สุดทายแลวสโมสรไดเลือกรูปปลาโลมาสีเหลืองกําลัง

โหมงลูกฟุตบอล ดานลางมีคําวาการทาเรือฯ ตัวอักษรสีน้ําเงิน มาใชเปนโลโกของสโมสรการทาเรือใน

ขณะนั้น (ออนไลน, ตํานานน้ําเงินแสด ถึงโลมาโหมงบอล, เขาถึงเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) 

 ในป พ.ศ. 2534 สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยไดมีการปรับเปลี่ยนการแขงขันฟุตบอลถวย

สูงสุดของประเทศใหเปนระบบอาชีพในรายการไทยแลนดเซมิโปรลีกข้ึน โดยใหท่ีทําการแขงขัน

ฟุตบอลถวย ก. มาเปนทีมยืนในการทําการแขงขันครั้งแรก สมาคมฟุตบอลฯ ไดมีขอบังคับใหสโมสรท่ี

สิทธิเลนในระบบอาชีพตองมีเพียงเดียว จากขอบังคับนี้ทําใหสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ตองยุบทีมท่ีทํา

การแขงขันในฟุตบอลพระราชทานถวย ก. ข. ค. ง. ยุบเปนทีมเดียวกัน และทําการแขงขันเพียงทีม

เดียวมาโดยตลอดจนไดเขารวมแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกครั้งแรกในป พ.ศ. 2539 (ออนไลน, 

สโมสรการทาเรือ เอฟซี, เขาถึงเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) 

 สโมสรการทาเรือแหงประเทศไทยในชวงแรกนับวาเปนสโมสรท่ีมีชื่อเสียงและประสบ

ความสําเร็จในการแขงขันฟุตบอลรายการตางๆ ท่ีสมาคมฟุตบอลฯ ไดจัดการแขงขัน อีกท้ังยังผลิตนัก

ฟุตบอลใหกับทีมชาติเปนจํานวนมาก โดยสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.มีผลงานชนะเลิศการแขงขัน

ฟุตบอลรายการตางๆ ดังนี้ 

 - ชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลถวยพระราชทาน ก. จํานวน 8 ครั้ง ในป พ.ศ. 2511, 2515, 

2517, 2519, 2521, 2522, 2528, 2533 

 - ชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลถวยพระราชทาน ข. จํานวน 5 ครั้ง ในป พ.ศ. 2513, 2519, 

2522, 2526, 2535 (ไดในการแขงขันปสุดทายกอนยุบทีม) 

 - ชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลถวยพระราชทาน ค. จํานวน 4 ครั้ง ในป พ.ศ. 2512, 2517, 

2520, 2521 

 - ชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลถวยพระราชทาน ง. จํานวน 3 ครั้ง ในป พ.ศ. 2510, 2511, 

2512 
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 - ชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลรายการควีนสคัพ จํานวน 6 ครั้ง ในป พ.ศ. 2520, 2521, 

2522, 2523, 2530, 2536 (ออนไลน, สโมสรการทาเรือ เอฟซี, เขาถึงเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2558) 

 ในชวงกอนการกอตั้งฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกนั้น สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ยังไดสรางผูเลนท่ี

มีชื่อเสียงจนติดทีมชาติ เปนจํานวนมาก โดยนักฟุตบอลท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดและเปนตํานานของสโมสร 

คือ คุณ “นิวัฒน ศรีสวัสดิ์” ตําแหนงปกขวาของทีมชาติไทย ในชวงปพ.ศ. 2526 นิวัฒน ศรีสวัสดิ์ ถือ

วาเปนนักเตะท่ีมีชื่อเสียงมาก ดวยลีลาและฝเทาในการเลนฟุตบอล เนื่องจากเปนนักฟุตบอลท่ีมี

รูปรางเล็กแตมีทักษะในการเลนฟุตบอลท่ียอดเยี่ยม ทําใหนิวัฒน ศรีสวัสดิ์ สามารถเลี้ยงลูกฟุตบอล

หลบหลีกกองหลังฝายตรงขามไดบอยครั้ง จนเปนท่ีชื่นชอบของผูชมท่ีเขามาเชียรในสนามและไดรับ

ฉายาจากผูชมในสมัยนั้นวา “สิงหสนามศุภ” (ออนไลน, “สิงหสนามศุภ” – “ตอง” นิวัฒน ศรีสวัสดิ์, 

เขาถึงเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

2.2 ประวัติสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ภายหลังการกอตั้งการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 

 หลังจากการจัดการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกครั้งแรก ในป พ.ศ. 2539 ภายใตชื่อการ

แขงขัน จอหนนี่ วอลคเกอร ไทยแลนดลีก สโมสรการทาเรือแหงประเทศไทยเปนสโมสรกลุมแรกท่ี

ไดรับเชิญใหเขาทําการแขงขัน ในการเขารวมการแขงขันไทยพรีเมียรลีกสโมสรการทาเรือแหงประเทศ

ไทยยังไมเคยไดตําแหนงชนะเลิศการแขงขันไทยพรีเมียรลีกเลย ซ่ึงใกลเคียงท่ีสุด คือ ตําแหนงรอง

ชนะเลิศในป พ.ศ. 2542 ในชวงฤดูกาล 2552 จากขอบังคับของสมาพันธฟุตบอลเอเชียหรือเอเอฟซี 

ท่ีไดออกขอบังคับใหสโมสรฟุตบอลท่ีตองการเขาแขงขันรายการเอเอฟซี แชมเปยนสลีก ตองมีสถานะ

เปนนิติบุคคล ทางบริษัทไทยพรีเมียร จํากัด ไดรับนโยบายของทางเอเอฟซี จึงทําใหสโมสรการทาเรือ

แหงประเทศไทยตองแยกตัวออกจากการทาเรือแหงประเทศไทย โดยไดกอตั้งบริษัทการทาเรือ เอฟซี

จํากัดข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีบริหารสโมสร โดยทางบริษัทการทาเรือ จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อจากสโมสรการ

ทาเรือแหงประเทศไทยมาเปนสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. และแตงตั้งนาย พิเชฐ ม่ันคง รองผูวาการการ

ทาเรือแหงประเทศไทยในขณะนั้นมาเปนประธานสโมสร (ออนไลน, สโมสรการทาเรือ เอฟซี, เขาถึง

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) 

 สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ในสมัยท่ีนายพิเชฐ ม่ันคงเปนประธานของสโมสรนั้นไดมีการ

ปรับปรุงสนามแพท สเตเดี้ยมใหมีลักษณะใหตรงตามขอบังคับของเอเอฟซี โดยไดกอสรางอัฒจันทร

ใหมบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามตรงขามกับอัฒจันทรเดิม และเปลี่ยนโลโกของสโมสร

จากรูปปลาโลมามาเปนโลโกรูปสิงโต ทา ในชวงนี้สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดประสบความสําเร็จใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 

 

การแขงขันฟุตบอลถวยรายการเอฟเอ คัพ โดยไดรับตําแหนงชนะเลิศในป พ.ศ. 2552 และรายการโต

โยตาลีกคัพ โดยไดรับตําแหนงชนะเลิศในป พ.ศ. 2553 (ออนไลน, สโมสรการทาเรือเอฟซี, เขาถึงเม่ือ

วันท่ี25 กุมภาพันธพ.ศ. 2558) 

 สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดทําการกอสรางสนามแพท สเตเดี้ยมเพ่ิมเติมในป พ.ศ. 2554 

เพ่ือรองรับแฟนบอลท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึน โดยไดปรับปรุงอัฒจันทรฝงทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากชั้น

เดียวใหเปน 2 ชั้น ชั้นลางไดทําการติดตั้งเกาอ้ีลงไป สวนชั้นบนจัดเปนชั้นยืนมีอัฒจันทรยอย 8 ชั้น

สามารถบรรจุผูชมไดท้ังหมด 5,000 คน นอกจากนี้ยังสรางอัฒจันทรใหมข้ึนอีก 2 บริเวณทิศตะวันตก

เปนชั้นยืนท้ังหมด มีอัฒจันทรยอยท้ังหมด 12 ชั้น สามารถบรรจุผูชมไดท้ังหมด 1,200 คน และ

อัฒจันทรทิศตะวันออก มีอัฒจันทรยอยท้ังหมด 8 ชั้น ติดตั้งเกาอ้ีเพ่ือรองรับผูชมท้ังหมด 800 คน 

การกอสรางเพ่ิมเติมของสนามแพท สเตเดี้ยมทําใหสนามสามารถบรรจุผูชมไดจํานวน 10,000 คน 

และมีการแบงโซนของสนามไวสําหรับแฟนบอลสโมสรการทาเรือและแฟนบอลของสโมสรทีมเยือน 

ดังนี้ 

 - โซน A เปนอัฒจันทรดานทิศตะวันตกเฉียงใตของสนามโดยเปนฝงเดียวท่ีมีหลังคา ดาน

ซายมือของอัฒจันทรถูกก้ันไวสําหรับแฟนบอลทีมเยือน  

 - โซน B เปนอัฒจันทรดานทิศตะวันออกของสนาม เปนอัฒจันทรสําหรับแฟนบอลสโมสร

การทาเรือ เอฟ.ซี.  

 - โซน C เปนอัฒจันทรดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนาม เปนอัฒจันทร 2 ชั้น สําหรับ

แฟนบอลสโมสรหารทาเรือ เอฟ.ซี. 

 - โซน D เปนอัฒจันทรดานทิศตะวันตกของสนาม ถูกก้ันไวเปน 2 ฝง ดานขวาเปนอัฒจันทร

สําหรับแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ดานซายเปนอัฒจันทรสําหรับแฟนบอลทีมเยือน (ออนไลน, 

สนามแพท สเตเดี้ยม, เขาถึงเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) 

 ในป พ.ศ. 2554 นายพิเชฐ ม่ันคงไดลาออกจากการเปนประธานของสโมสร ทางสโมสรได

แตงตั้ง พลตํารวจตรี ประทีป ตันประเสริฐ อดีตรักษาการผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติเขามา

รับตําแหนงแทน ในชวงนี้เกิดขาววาการทาเรือแหงประเทศไทยจะขอสิทธิทําทีมจากบริษัท การทาเรือ

ไทย เอฟ.ซี. จํากัดคืน (ออนไลน, พิเชฐไขกอกลาออกจากปธ.สโมสรทาเรือ, เขาถึงเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 

พ.ศ. 2558) รวมถึงฟอรมของนักเตะเปนไปอยางย่ําแยจนทําใหในฤดูกาลนี้ สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

ตองตกชั้นไปเลนในรายการแขงขันฟุตบอลยามาฮา ลีกวันในป พ.ศ. 2555 เม่ือตกชั้นไปเลนใน
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รายการการแขงขัน ยามาฮา ลีกวัน ทําใหสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดทําการจดทะเบียนนิติบุคคล

ใหม นอกจากนี้สโมสรยังมีการเปลี่ยนชื่อจาก สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มาเปนสโมสรสิงหทาเรือ 

สโมสรสิงหทาเรือไดทําการเปลี่ยนโลโกใหมสโมสรสิงหทาเรือไดปรับเปลี่ยนทีมงานสตาฟโคชใหม

ท้ังหมด และไดพลตํารวจโท คํารณวิทย ธูปกระจาง มาเปนประธานกิตติมศักดิ์ และแตงตั้งนายแพทย

ทรง วงษวานิชมาเปนประธานของสโมสร (ออนไลน, สโมสรการทาเรือ เอฟซี, เขาถึงเม่ือวันท่ี 25 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) 

 ภายหลังการตกชั้นลงไปเลนในยามาฮา ลีกวัน สโมสรสิงหทาเรือ ใชเวลาเพียงปเดียวในการ

กลับมาเลนในรายการไทยพรีเมียรลีกในฤดูกาล 2557 ในการกลับมาเลนในไทยพรีเมียรลีกอีกครั้ง 

สโมสรสิงหทาเรือไดถูกตัดแตมจากรณีการประทะกันของแฟนบอลสโมสรสิงหทาเรือและแฟนบอล

สโมสรเอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด จนถูกตัดแตมถึง 9 แตม และประสบปญหาจากการคางคาจาง 

มาธิอัสคริสเทนนักฟุตบอลชาวลิกเตนสไตน อดีตนักฟุตบอลของสโมสรและมีการยื่นเรื่องถึงฟฟา จน

ทําใหสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน สุดทายแลวสมาคมฟุตบอลฯ 

ไดหักคาสิทธิประโยชนของสโมสรจาก 20 ลานบาทเหลือ 14 ลานบาท สงผลใหสโมสรสิงหทาเรือรอด

พนจากการถูกตัดแตมเพ่ิมจนตองตกชั้น (ออนไลน, สิงหทาเรือยันคดีมาธิอัสยังไมยุติ, ทวง 6 ลานคืน

จากสมาคมบอลฯ , เขาถึงเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2558) ในชวงหลังปดฤดูกาล 2557 สโมสรสิงห-

ทาเรือถูกบริษัท การทาเรือ เอฟ.ซี. จํากัด ขอสิทธิ์การทําทีมคืน โดยไดเปลี่ยนชื่อกลับไปเปนสโมสร

ฟุตบอลการทาเรือ เอฟ.ซี. อีกครั้ง พรอมท้ังเปลี่ยนโลโกสโมสรใหมเปนโลโกรูปสมอ โลโกแรกของ

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. (ออนไลน, สโมสรการทาเรือเอฟซี, เขาถึงเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธพ.ศ. 

2558) 

 วันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 นางนวลพรรณ ล่ําซํ่า หรือมาดามแปง ผูจัดการทีมฟุตบอล

หญิงแหงประเทศไทยไดเขามาเปนผูสนับสนุนของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.ตามเอกสารบันทึกความ

เขาใจ (MOU) โดยเขามาควบคุมสโมสรดวยระยะเวลาตามสัญญา 5 ป นางสาวนวลพรรณ ล่ําซํ่าถูก

แตงตั้งใหเปนประธานสโมสรคนใหมและทําการเปลี่ยนชื่อสโมสรจากสโมสรฟุตบอลการทาเรือ เอฟ.ซี. 

เปนสโมสรการทาเรือประกันภัย เอฟ.ซี. (ออนไลน, นางฟามาโปรด! ทาเรือคอนเฟรมมาดามแปงโดด

อุม, เขาถึงเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) นอกจากนี้ยังมีเปลี่ยนโลโกสโมสรใหมอีกครั้งจาก

สัญลักษณสิงหเปลี่ยนเปนสัญลักษณมาซ่ึงมาดามแปงกลาววาเปนการใชโลโกชั่วคราว ในฤดูกาลหนา

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจากความคิดเห็นของแฟนบอล จากการเปลี่ยนรูปสัญลักษณของ

สโมสรใหมทําใหสื่อมวลชนเปลี่ยนฉายของสโมสรการทาเรือ เมืองไทยประกันภัย เอฟ.ซี. จากสิงหเจา

ทาเปนมาเจาทา (ออนไลน, “มาดามแปง” อุม “ทาเรือ” เปลี่ยนโลโกเปนมา, เขาถึงเม่ือวันท่ี 28 
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มีนาคม พ.ศ. 2558) จากนั้นในวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 นางนวลพรรณ ล่ําซํ่า ไดเปลี่ยนชื่อ

สโมสรอีกครั้งเปนชื่อสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. โดยตัดชื่อเมืองไทยประกันภัยตรงกลางออก หลังจาก

การแขงขันในศึกโตโยตา ไทยพรีเมียรลีก นัดท่ี 2 ระหวางสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กับสโมสรกัลฟ 

สระบุรี เอฟ.ซี. (ออนไลน, เอาใจแฟน! มาดามแปงลั่นทาเรือเปลี่ยนใชชื่อเดิม, เขาถึงเม่ือวันท่ี 28 

มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 โลโกถูกสื่อความหมายถึงการท่ีสโมสรเปนศูนยรวมความรัก ความสมัครสมานสามัคคี และ

ความผูกพันของชาวคลองเตยและชุมชนการทาเรือ รวมถึงพ่ีนองแฟนบอลชาวไทยท่ีมีมายาวนานและ

พรอมท่ีจะเปนแรงหนุนอันสําคัญของการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสโมสร ดวยความมุงม่ัน ทุมเท

อยางสรางสรรค สูความสําเร็จของสโมสร เปรียบเสมือนทีมมาศึกท่ีพรอมทะยานสูในทุกสนามแขงขัน 

มา ถูกใหความหมายวา มาเปนสัตวท่ีเปยมไปดวยพลัง ความวองไว ในสมัยโบราณมาถูกใชเปน

พาหนะในการรบ สัญลักษณมาทะยาน หมายถึง ความพรอมท่ีจะเขารวมการแขงขันในทุกรายการ

และเปยมไปดวยพลัง มุงม่ันสูความสําเร็จ ฟุตบอลเปนตัวแทนของคณะนักกีฬาสโมสรการทาเรือ 

เมืองไทยประกันชีวิต เอฟ.ซี. เกลียวคลื่นเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีของการทาเรือแหงประเทศไทยท่ีอยูติด

กับแมน้ํา ท่ีพรอมจะเปนแรงหนุนการขับเคลื่อนของสโมสร รูปทรงโล ดานลางเปนรูปสมอเรือท่ีปกอยู

ใตน้ํา แสดงถึงความม่ันคง แข็งแกรงและเปนท่ียึดเหนี่ยวของแฟนบอลชาวไทยทุกคน สีน้ําเงินบงบอก

ถึงความรูสึกม่ันคงและเหนียวแนนท่ีผูกพันกันมาอยางยาวนาน สีแสดบงบอกถึงพลัง ความ

ทะเยอทะยานท่ีจะมุงสูความสําเร็จ สีฟาแสดงถึงความออนโยนและเปยมไปดวยความกลาหาญ สีขาว

แสดงถึงความโปรงใส ยุติธรรม การปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันอยางสรางสรรค (ออนไลน, 

ความหมายของตราสัญลักษณ สโมสรการทาเรือเอฟ.ซี., เขาถึงเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 ในการเขามาเทคโอเวอรของคุณนวลพรรณ ล่ําซํ่า แฟนบอลสโมสรการทาเรือเอฟ.ซี. ไดตอบ

รับดวยการสนับสนุนอยางเต็มท่ี แตก็ยังมีแฟนบอลบางกลุมท่ียังมีความแคลงใจ เนื่องจากอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงบางอยางท่ีไมตรงไปตามความตองการของแฟนบอลการทาเรือมากนัก เชน สีเสื้อ 

สนาม โลโกของทีม แตสุดทายแลวประธานสโมสรคนใหมก็ยังรับฟงความคิดเห็นของแฟนบอล และ

เกิดการเปลี่ยนแปลงแคตัวโลโกของทีมเทานั้น ซ่ึงโลโกใหมเปนเพียงโลโกชั่วคราว ซ่ึงอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงโลโกอีกครั้งในอนาคต โดยอาจจะใหแฟนบอลเองเปนผูออกแบบโลโกสโมสรใหม 

(ออนไลน, แฟนทาเรือของข้ึนโวยผูบริหารเปลี่ยนโลโก, เขาถึงเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2558)คุณอิน 

(นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. โซนซี อายุ 30 ป ไดใหสัมภาษณวา “ไมเขาใจนะวา

ทําไมตองเปนมา ทาเรือฯ ตองเปนสิงหเทานั้น แตเห็นวามาดามแปงจะเปลี่ยนโลโกใหมฤดูกาลหนา ก็

รอดูกันไป แตไมวาอยางไรทาเรือฯ ก็ตองเปนสิงห” (คุณอิน, สัมภาษณ, 12 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณ
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แบงค (นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. โซนซี อายุ 25 ป ไดใหสัมภาษณวา “ผมก็ไม

เขาใจนะทําไมถึงตองใชมา ทุกทีทาเรือฯ จะใชสิงหมาเปนสัญลักษณตลอด พอมาเปนมาแลวดู

แปลกๆ” (คุณแบงค สัมภาษณ, 8 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 แตก็มีแฟนบอลอีกสวนท่ีไมสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงโลโก จากการสัมภาษณ คุณอารม

(นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับสิงหมหานคร 56 อายุ 51 ป กลาววา “รูสึกเฉยๆ ไมคอยซีเรียส แตชื่อ

ตองมีคําวาทาเรือฯ เห็นคนอ่ืนออกมาบนกันจัง วิจารณกันไมสวยๆ แตสุดทายเสื้ออกมาก็ซ้ือใส 

เม่ือกอนเปนรูปปลาโลมาก็ไมเห็นจะเก่ียวกับทาเรือฯ เลย” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 

2558) คุณหลง (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับสโมสรทาเรือ เอฟ.ซี. กลุม KlongtoeyArmy อายุ 34 

ปไดใหสัมภาษณวา “สวนตัว เฉยๆ ไมไดสนใจอะไร อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไป เปนเรื่องของบอรด

บริหาร ตัวเราก็ยังเชียรอยูเหมือนเดิม” (คุณหลง, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558)โลโกใหมของ

สโมสรการทาเรือถูกนํามาใชกับสินคาท่ีระลึกท้ังหมดท่ีถูกวางขายในรายขายของท่ีระลึกในฤดูกาล 

2558 ท้ังหมด ไมวาจะเปนเสื้อแขง เสื้อโปโล ผาพันคอ นอกจากนี้สโมสรยังจัดทําธงเปนรูปตราสโมสร

ใหมติดรอบๆ สนาม รวมถึงมีการวาดรูปโลโกลงในอัฒจันทรของสนามดานโซนเอ เพ่ือใหแฟนบอล

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณใหมของสโมสรไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

 จากประวัติความเปนมาท่ีกลาวในเบื้องตน สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรท่ีกอตั้งข้ึน

จากองคการการทาเรือแหงประเทศไทยและเปนสโมสรท่ีประสบความสําเร็จในการแขงขันเปนจํานวน

มากในชวงสมัยการกอตั้งไทยพรีเมียรลีก ทําใหสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรท่ีมีแฟนบอลเขา

มาติดตามตั้งแตในอดีต ภายหลังการกอตั้งไทยพรีเมียรลีกสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ก็ยังประสบ

ความสําเร็จมาอยางตอเนื่อง สโมสรสามารถควาแชมปรายการเอฟเอ คัพและโตโยตาลีกคัพไดเปน

ผลสําเร็จ รวมถึงการปรับปรุงสโมสรใหเปนไปตามวิชั่นเอเชีย ของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย โดย

สโมสรไดทําการปรับปรุงสนามการแขงขัน ประชาสัมพันธใหกับคนในพ้ืนท่ีทําใหสโมสรการทาเรือ 

เอฟ.ซี. เปนสโมสรหนึ่งท่ีมีแฟนบอลเขามาติดตามชมเปนจํานวนมาก 

3.แฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

 สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรท่ีมีแฟนบอลเขามาชมเปนจํานวนมาก บางคนอาจเปน

แฟนบอลท่ีคอยติดตามสโมสรมาตั้งแตสมัยกอนการกอตั้งรายการฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีก และ

หลังจากไทยพรีเมียรลีกประกาศใชหลัก “วิชั่นเอเชีย” ของสหพันธฟุตบอลแหงเอเชีย ทําใหแฟนบอล

สโมสรมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน โดยสาเหตุการเขามาเปนแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มีดังตอไปนี้ 
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3.1 สาเหตุของการเขามาเปนแฟนบอลสโมสรการทาเรือเอฟ.ซี. 

 แฟนของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรท่ีมีแฟนบอลติดตามมาตั้งแตสมัยกอนการ

กอตั้งไทยพรีเมียรลีกจากผลงานของสโมสรในอดีตรวมถึงการประชาสัมพันธของไทยพรีเมียรลีกชวย

ทําใหสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มีแฟนบอลเขามาเชียรเพ่ิมข้ึนจนเปนสโมสรหนึ่งท่ีมีแฟนบอลติดตาม

อยูเปนจํานวนมากในการแขงขันแตละครั้งของสโมสรการทาเรือจะมีแฟนบอลเขามาชมเปนจํานวน

มากในวันท่ีมีการแขงขันของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. บริเวณสนามแขงขันหรือสถานท่ีท่ีใกลเคียงจะ

เต็มไปดวยผูคนท่ีสวมเสื้อแขงของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีประกอบดวยสีแสดและสีน้ําเงินคุณหมู

ทาเรือฯอดีตประธานแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. อายุ 29 ปไดอธิบายวา“ในวันท่ีทาเรือฯแขง

แถวนี้ (ชุมชน 70 ไร เขตคลองเตย) หรือท่ีตลาด (ตลาดคลองเตย) จะเต็มไปดวยสีแสดน้ําเงินทุกคน

จะใสเสื้อของทาเรือฯ กัน” (คุณหมู ทาเรือฯ, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557) ซ่ึงสาเหตุของการ

เลือกสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ของแฟนบอลสโมสรการทาเรือฯสามารถแบงไดดังนี้ 

 สาเหตุจากช่ือเสียงของสโมสรการทาเรือเอฟ.ซี. ในอดีต 

 สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ถือเปนสโมสรหนึ่งท่ีมีแฟนบอลติดตามมาตั้งแตในสมัยการแขงขัน

ฟุตบอลถวยพระราชทานก.-ง. แมในชวงหนึ่งฟุตบอลไทยจะไมไดรับความนิยมแฟนบอลท่ีเชียรมา

ตั้งแตชวงแรกก็ยังติดตามขาวสารของสโมสรมาโดยตลอดจนกระท่ังเม่ือกระแสฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก

เกิดกระแสความนิยมในปพ.ศ. 2552 แฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีเคยเชียรในสมัยกอนก็

กลับมาเชียรอีกครั้ง 

จากการสัมภาษณคุณอารม (นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือเอฟ.ซี. กลุมสิงหมหา

นคร 56 อายุ 51 ป กลาววา“พ่ีเชียรตั้งแตสมัยเด็กๆแลว เขาไปดูทาเรือฯ แขงตั้งแตสมัยสนามแพทฯ 

ยังมีอัฒจันทรเพียงอัฒจันทรเดียวสมัยกอนทาเรือฯ เปนสโมสรดังผลิตนักเตะทีมชาติมาแลวหลายคน

เปนรอยเลยม้ัง พวกทีมชาตินี่ตองผานทาเรือฯ หมด เราก็ติดตามดูมาตลอด แตเขาไปดูแบบจริงๆ 

จังๆ ก็ตอนป 2552” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคมพ.ศ. 2558) คุณหลง (นามสมมติ) สมาชิก

แฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 34 ป ไดใหสัมภาษณวา“รูจักทาเรือฯ มาตั้งแตเด็กแลว ทา-

เรือฯ เปนสโมสรดัง คนคลองเตยตองรูจัก ผมเห็นทาเรือฯ มาตั้งแตเกิด ตอนเด็กผมก็ไปวิ่งเลนใน

สนามประจําแตตอนโตมาก็ไมไดสนใจเทาไหรบอลไทยเม่ือกอนไมสนุกพอมีกระแสฟุตบอลไทย

พรีเมียรลีกมาก็เชียรทาเรือฯ นี่แหละเห็นมาตั้งแตเด็กแลวใกลบานดวยเหมือนเปนทีมประจําทองถ่ิน

ของเรา” (คุณหลง, สัมภาษณ, 15 ตุลาคมพ.ศ. 2557) 
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สาเหตุจากการเปนพนักงานการทาเรือฯหรือมีคนรูจักทํางานอยูท่ีการทาเรือฯ 

คุณหมูทาเรือฯ อดีตประธานแฟนคลับสโมสร อายุ 29 ป “ผมมีพอทํางานอยูท่ีการทาเรือ

แหงประเทศไทยและอาศัยอยูท่ีคลองเตยมาตั้งแตเด็กตอนแรกไมเคยสนใจฟุตบอลไทยแตเริ่มเขามา

เชียรเม่ือป พ.ศ. 2552 เนื่องจากเพ่ือนชวนไปดูการแขงขันอีกท้ังเวลามีการแขงขันของสโมสรการ-

ทาเรือ เอฟ.ซี. จะมีการประชาสัมพันธในชุมชนดวยเครื่องกระจายเสียงผมจึงเขาไปดูและกลายมาเปน

แฟนบอลของสโมสรการทาเรือฯ นับตั้งแตนั้นและไปเชียรทีมตลอดไมวาจะแขงนัดเหยาหรือนัดเยือน

ตอนนี้ไปดูกันท้ังบานเมียผมจากท่ีไมเคยดูบอลก็ไปดูเผลอๆไปสนามกอนผมดวยซํ้า” (คุณหมูทาเรือฯ, 

สัมภาษณ, 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557) คุณทัช สมาชิกแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กลุม 

Klongtoey Army อายุ 30 ป ใหสัมภาษณวา “ผมมาดูทาเรือฯ แขงเปนประจําตั้งแตป 2552 แลว 

ไดเขามาดูการแขงครั้งแรกก็มาดูทาเรือฯ นี่แหละ จากนั้นก็มาดูทุกเกม อุนเครื่องก็มาดู ท่ีเลือกเชียร

ทาเรือฯ เพราะผมเองก็ทํางานอยูในการทาฯ ดวย” (คุณทัช, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 สาเหตุจากการถูกชักชวนจากเพ่ือน  

คุณกัน (นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กลุมสิงหมหานคร 56 อายุ 33 ป ได

ใหสัมภาษณวา “ในสมัยกอนผมไมดูบอลไทยนะดูแตบอลตางประเทศ เม่ือกอนบอลไทยดูไมสนุกตอน

ป 2552 เพ่ือนผมท่ีอยูแถวคลองเตยชวนผมไปดูทาเรือฯแขงผมเลยมาดูกับเพ่ือน ก็รูสึกวาบอลไทยดู

สนุก จับตองไดพอจะมาอีกครั้งเพ่ือนผมไมมาแลวผมก็มาดูคนเดียวดูจนรูจักเพ่ือนแฟนบอลทาเรือฯ

คนอ่ืน” (คุณกัน, สัมภาษณ, 10 ตุลาคมพ.ศ. 2557) คุณวิทย (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงห

โซนบี อาย ุ57 ป ไดใหสัมภาษณวา “ผมเชียรทาเรือฯ มาตั้งแตป 2527 เขามาเชียรเพราะเพ่ือนชวน

เพ่ือนผมทํางานอยูในการทาฯ ตอนนั้นผมเปนทหารออกเวรมาเขามากรุงเทพฯ เพ่ือนก็ชวนมาดูบอล 

ตอนนั้นทาเรือฯ เกงมากเลยมาดูหนอยพอลองดูก็ชอบก็มาดูจนถึงวันนี้เม่ือกอนไมมีคนมาดูขนาดนี้

หรอกนัดนึงมีไมถึงรอยแตตอนนี้แฟนบอลทาเรือฯ เยอะมาก”  (คุณวิทย, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม พ.ศ. 

2557) 

แมจะมีสาเหตุการเปนแฟนบอลท่ีแตกตางกัน แตเม่ือเขามาเปนแฟนบอลสโมสรการทาเรือ 

เอฟ.ซี. มักจะมีลักษณะรวมท่ีคลายๆ ภายหลังการติดตามชมการแขงขันของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

ซ่ึงแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนแฟนบอลท่ีติดตามดูการแขงขันของสโมสรเปนประจํา มี

อารมณรวมกับการแขงขันของสโมสรเสมอและมีการบริโภคสินคาท่ีระลึกของสโมสร 
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3.2 ลักษณะของแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

แฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนกลุมแฟนบอลท่ีมีความสนใจในสโมสรการทาเรือเอฟ.

ซี. แฟนบอลจะติดตามขาวสารและเขามาดูการแขงขันของสโมสรอยูเปนประจํา ท้ังการแขงอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการเขามาดูการซอมของนักฟุตบอล คุณกาย (นามสมมติ) แฟน

คลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. โซนซี อายุ 29 ป ไดใหสัมภาษณวา“ผมมาดูทาเรือฯ เตะตลอดทุกนัดท่ี

เตะท่ีแพท ไมวาจะเปนแขงอุนเครื่องก็มาดู บางครั้งไมมีอะไรทําผมก็มาดูนักเตะซอมตอนเย็นๆ แฟน

บอลหลายๆ คนก็ชอบมานั่งดูนักเตะซอมนะ” (คุณกาย, สัมภาษณ, 31 มกราคม พ.ศ. 2558) คุณอิน 

(นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. โซนซี อายุ 30 ป ไดใหสัมภาษณวา “ผมรักทาเรือฯ 

มากครับ ถาไมรักผมไมตามดูทีมตลอดหรอก แขงในบานนี่ผมไมเคยพลาดเลยนะ แตนอกบานท่ีไป

ไกลๆ อยางเชียงราย บุรีรัมย อาจจะไมไดไป เพราะผมติดงานบาง ก็ดูจากทีวีเอา แตในบานนี่ไมพลาด

แนนอน” (คุณอิน, สัมภาษณ, 12 มีนาคม พ.ศ. 2558)  

นอกจากการเขามาดูการแขงขันแลวแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ยังมีการบริโภคสินคา

ท่ีระลึกของสโมสร ในการเขามาชมการแขงขันของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. แฟนบอลจะสวมชุดแตง

กายท่ีซ้ือมาจากรายขายของท่ีระลึกประจําสโมสรมาชมการแขงขัน เชน เสื้อบอล เสื้อโปโล ผาพันคอ 

ผาโพกหัว และสินคาอ่ืนๆ ท่ีมีตราโลโกของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. สินคาหลักท่ีแฟนบอลทุกคนมีไว

ครอบครอง คือ เสื้อบอลของสโมสร แตละปสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. จะมีการผลิตเสื้อบอลของ

สโมสรปละ 3 ชุด ไดแก 1) ชุดเหยา เสื้อบอลชุดเหยา เปนเสื้อบอลท่ีใชสีประจําสโมสร คือ สีแสดและ

สีน้ําเงิน 2) ชุดเยือน เสื้อบอลชุดเยือนของสโมสรจะเปนสีขาว ใชสําหรับแขงขณะเปนทีมเยือน 3) ชุด

ท่ี 3 เสื้อบอลชุดท่ี 3 จะเปนเสื้อบอลสีฟา สําหรับเสื้อบอลชุดท่ีสามจะใชในโอกาสท่ีชุดของฝงตรงขามี

สีใกลเคียงกับสีของชุดเหยาและชุดเยือน แฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มักจะซ้ือเสื้อบอลท้ัง 3 

ชุด เปนประจําทุกป คุณแบงค (นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. โซนซี อายุ 25 ป

กลาววา “เสื้อบอลทาเรือฯ ผมซ้ือทุกปอยูแลว ปนึงมี 3 ตัวก็ซ้ือครบท้ัง 3 ตัว ผมเก็บสะสมมาตลอด

ตั้งแตป 2552 สวนมากจะใสเฉพาะวันแขงนะ อยูบานไมคอยใส ปนึงก็จะซ้ือแตเสื้อบอลอยางเดียว 

อยางอ่ืนผมไมคอยซ้ือ” (คุณแบงค, สัมภาษณ, 12 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณกัน (นามสมมติ) คุณกัน 

(นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กลุมสิงหมหานคร 56 อายุ 33 ป ไดใหสัมภาษณวา 

“ผมซ้ือประจําเวลามีอะไรออกมาใหม พวกของท่ีระลึกเปนของสะสมของผม ผมจะเก็บของสะสมท่ี

เก่ียวกับทาเรือฯ เก็บแลวเรามีความสุข” (คุณกัน, สัมภาษณ, 10 ตุลาคมพ.ศ. 2557) 

สินคาอีกอยางหนึ่งท่ีแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ตองการมีไวในครอบครอง คือ ตั๋วป

ของสโมสร โดยปกติแลวบัตรเขาชมการแขงขันท่ีสนามแพท สเตเดี้ยมจะมีราคา 100 บาทสําหรับ 
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ผูใหญและ 80 บาท สําหรับเด็กอายุ 8-12 ป ซ่ึงสามารถเขาไปชมการแขงขันอัฒจันทรใดก็ได แต

สําหรับตั๋วปนั้นแฟนบอลท่ีครอบครองสามารถใชเขาไปชมการแขงขันของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ได

ทุกนัดในสนามแพท สเตเดี้ยม ไมวาจะเปนการแขงขันรายการใดก็ตาม ในฤดูกาล 2558 ตั๋วปไดถูก

วางจําหนายท่ีรานขายของท่ีระลึกประจําสโมสรในวันท่ี พ.ศ. 2558 ในราคา 1,800 บาท จํานวน ผูท่ี

ซ้ือจะไดรับเสื้อประจําสโมสรหนึ่งตัว สีใดก็ได คุณชิต (นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

โซนซี อายุ 35 ปไดใหสัมภาษณวา “ผมซ้ือตั๋วป เพราะผมไปดูทาเรือฯ แขงทุกนัดท่ีแพทฯ มีตั๋วปจะ

สะดวกกวา เราสามารถเขาไปดูไดทุกนัด แถมซ้ือแลวไดเสื้อทําใหประหยัดเงินไปซ้ือเสื้อตัวอ่ืนไดอีก” 

(คุณชิต, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2558) คุณกัน (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับสโมสร

การทาเรือ เอฟ.ซี. กลุมสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “ผมซ้ือตั๋วปเพราะผมไปดูทาเรือฯ ท่ีแพท

ฯ ทุกครั้ง คือเราไปดูทุกนัดอยูแลว ซ้ือทีเดียวไปเลยงายกวา”(คุณกัน, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10ตุลาคม 

พ.ศ. 2557) เนื่องจากตั๋วปมีจํานวนจํากัดทําใหแฟนบอลท่ีตองการตั๋วป มีการเดินทางไปรอท่ีหนา

สนามหรือฝากเพ่ือนซ้ือ จากการสัมภาษณคุณอิน (นามสมมติ) กลาววา “วันท่ีตั๋วปวางขาย ผมไปรอ

รานเปดตั้งแต 10 โมง ปกติเปดตอน 11 โมง ตอนไปก็มีแฟนบอลมารอแลวซ้ือกันแลว” (คุณอิน, 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 12 มีนาคมพ.ศ. 2558)  คุณอารม (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับสโมสรการทาเรือ 

เอฟ.ซี. กลุมสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “ตั๋วปไมไดจํากัดนะวาตองซ้ือไดคนละใบ ฝากเพ่ือน

ซ้ือก็ได แตตองมีสําเนาบัตรประชาชนไปยื่นดวยถึงจะซ้ือได” (คุณอารม, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 28 

มีนาคม พ.ศ. 2558)  

นอกจากนี้การบริโภคสินคาของสโมสรแลว แฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ยังเปนแฟน

บอลท่ีมีอารมณรวมในการแขงขันของสโมสรมากจนข้ึนชื่อวาเปนแฟนบอลท่ีมีความดุดันความดุดัน

ของแฟนบอลถูกแสดงออกมาในชมการแขงขัน แฟนบอลการทาเรือ เอฟ.ซี. แสดงออกดวยการตะโกน

ท้ังปลุกใจและดา บางครั้งอาจจะใชคําหยาบบางในการกดดันผูเลนฝายตรงขามและกรรมการ หรือ

กระตุนนักฟุตบอลใหแสดงผลงานใหดีข้ึนในยามท่ีทีมทําผลงานไดแยขณะทําการแขงขัน (อาจินต ทอง

อยูคง, 2555 : 95) แฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี .มักจะตะโกนดวยคําหยาบในเวลาท่ีแฟนบอล

ไมเห็นดวยกับการตัดสินของกรรมการในสนามการท่ีนักฟุตบอลของทีมตัวเองถูกนักฟุตบอลฝายตรง

ขามทําฟาวลและผูรักษาประตูของฝงตรงขามจะโดนโหอยูเสมอเม่ือตองทําการเตะเปดเพ่ือทําการ

แขงขัน คุณกาย (นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. โซนซี อายุ 29 ป ไดใหความเห็น

เก่ียวกับการตะโดนดวยคําหยาบวา “พวกคําหยาบท่ีเกิดข้ึน เปนอารมณรวมท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีเชียร

บอลและยังใชในการกดดันและทําลายสมาธิของนักฟุตบอลฝายตรงขาม รวมถึงกดดันกรรมการและผู

กํากับเสนไดดีแตเราก็ดาแคในเกมเทานั้น พอจบการแขงขันก็คือจบ เปนเพ่ือนกันเหมือนเดิม” (คุณ

กาย, สัมภาษณ, 31 มกราคม พ.ศ. 2558) คุณเจมส (นามสมมติ) แฟนคลับกลุม Thaiportimportz 
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อายุ 52ป ไดใหความเห็นวา “คําหยาบเปนเรื่องปกติในเชียรการฟุตบอลนะ ท่ีอังกฤษเวลาเชียรก็มี

การใชคําหยาบกันเปนประจํา คําหยาบแสดงถึงอารมณรวมท่ีมีตอสโมสร ซ่ึงผมชอบแฟนบอลทาเรือ

เอฟ.ซี. ตรงนี้แหละ พวกเขามีอารมณรวมกับสโมสรสูงมาก” (คุณเจมส, สัมภาษณ, 15 ตุลาคม พ.ศ. 

2557) 

 การแสดงออกอยางดุดันของแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ในบางครั้งอาจมีการ

แสดงออกท่ีดุดันเกินไปจนทําใหเกิดปญหาบอยครั้ง จนทําใหแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มี

ภาพลักษณวาเปนแฟนบอลนักเลงเหตุการณใหญๆ ท่ีทําใหภาพลักษณของแฟนบอลสโมสรการทาเรือ

เอฟ.ซี. มีภาพลักษณของนักเลงนั้นมี 3 เหตุการณใหญท่ีถูกถายทอดผานสื่อ ไดแก 1) เหตุการณ

ปะทะกันระหวางแฟนบอลสโมสรการทาเรือไทย เอฟ.ซี. กับแฟนบอลสโมสรเมืองทอง หนองจอก 

ยูไนเต็ด ในการแขงขันฟุตบอลถวยพระราชทาน ก. เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 2) เหตุการณ

ปดลอมหองพักผูตัดสินหลังการแขงขันฟุตบอลรายการไทยแลนดพรีเมียรลีกระหวางสโมสรสิงหทาเรือ

กับสโมสรชัยนาท ฮอรนบิลเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 3) เหตุการณปะทะกันระหวางแฟน

บอลสโมสรการทาเรือเอฟ.ซี. กับแฟนบอลสโมสรเอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด หลังการแขงขันฟุตบอล

ไทยแลนดพรีเมียรลีกระหวางสโมสรสิงหทาเรือกับสโมสรเอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด เม่ือวันท่ี 19 

ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยแตละเหตุการณมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เหตุการณปะทะกันระหวางแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กับแฟนบอลสโมสรเอสซีจี 

เมืองทอง ยูไนเต็ด ในการแขงขันฟุตบอลถวยพระราชทาน ก. เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2552 รายการการแขงขันฟุตบอลถวยพระราชทาน ก. เปนการแขงขันกอนเปดฤดูกาลใหมของไทย

พรีเมียร โดยจะนําทีมแชมปฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกฤดูกาลท่ีแลว (ฤดูกาล 2009) คือ สโมสรเมืองทอง 

หนองจอก ยูไนเต็ด มาทําการแขงขันกับทีมแชมปฟุตบอลรายการมูลนิธิไทยคมเอฟเอคัพฤดูกาลท่ี

แลว คือ สโมสรการทาเรือไทย เอฟ.ซี. เพ่ือชิงถวยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึง

จัดแขงท่ีสนามศุภชลาศัย ในการแขงขันครึ่งแรกเหตุการณยังเปนปกติ เม่ือเริ่มครึ่งหลังสโมสรเมือง

ทองไดประตูข้ึนนําสโมสรการทาเรือ 2 ประตู จนในนาทีท่ี 74 ของการแขงขัน แฟนบอลสโมสรการ

ทาเรือไทย เอฟ.ซี. ไดขวางปาสิ่งของลงมาในสนาม ท้ังขวดน้ําและพลุไฟ อีกท้ังแฟนบอลสโมสรการ

ทาเรือไทย เอฟ.ซี. จํานวนหนึ่งไดพังรั้วเหล็กท่ีก้ันระหวางแฟนบอลของท้ัง 2 สโมสรไวกอนจะมีการ

กระทบกระท่ังกันของแฟนบอลท้ัง 2 ทีม จากนั้นเหตุการณเริ่มรุนแรงข้ึน เม่ือแฟนบอลสโมสรทาเรือ

เอฟ.ซี. ลงมาในสนามและแฟนบอลสโมสรเมืองทอง หนองจอก ยูไนเต็ด เริ่มหนีออกไปภายนอก

สนาม สุดทายเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตองเขามาหามปรามหลังสถานการณคลี่คลายมีแฟนบอล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 

 

ท้ัง 2 ทีมไดรับบาดเจ็บท้ัง 2 ฝาย (ออนไลน, แฟนทาเรือเถ่ือน! รุมสกรัมแฟนเมืองทองฯ ถวย

พระราชทาน ก., เขาถึงเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

ภายหลังเหตุการณสโมสรการทาเรือไทย เอฟซี ถูกปรับเงินจํานวน 131,750 บาท เปน

คาเสียหายจากการสรางความเสียหายแกสนามศุภชลาศัยของแฟนบอลการทาเรือ เอฟ.ซี. และหาม

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ลงทําการแขงขันท่ีสนามแพท สเตเดี้ยมเปนจํานวน 3 นัด พรอมท้ังยังสั่ง

หามไมใหแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีกอเหตุเขาชมการแขงขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร

ลีก 1 ป นอกจากนั้นยังออกบทลงโทษแกผูจัดการทีมของท้ัง 2 สโมสร คือ เรเน เดอซาเยียร ผูจัดการ

ทีมสโมสรเมืองทอง หนองจอก ยูไนเต็ดและสะสม พบประเสริฐ ผูจัดการทีมสโมสรการทาเรือไทย 

เอฟ.ซี. หามคุมทีมขางสนามจํานวน 3 นัดติดตอกัน เนื่องจากผูจัดการทีมท้ัง 2 คนไมสามารถควบคุม

อารมณในเหตุการณได และยังออกบทลงโทษแก พงษพิพัฒน คํานวณ นักฟุตบอลของสโมสรการ

ทาเรือไทย เอฟ.ซี. หามทําการแขงขันเปนจํานวน 3 นัดติดตอก้ัน เนื่องจากไดแสดงอาการปลุกเรา

แฟนบอลจนเกิดอารมณในการแขงขัน (ออนไลน, ไทยลีกฟนเจาทาหามเตะรังเหยา, แบนโคชเตี้ย-เร

เน 3 นัด, เขาถึงเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 เหตุการณปดลอมหองพักผูตัดสินหลังการแขงขันฟุตบอลรายการไทยแลนดพรีเมียรลีก

ระหวางสโมสรสิงหทาเรือกับสโมสรชัยนาทฮอรนบิล เหตุการณเกิดข้ึนวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ท่ีสนามแพท สเตเดี้ยม การแขงครั้งนั้นสโมสรสิงหทาเรือแพใหกับสโมสรชัยนาท ฮอรนบิล ดวยผล

สกอร 1 ประตูตอ 2 ระหวางการแขงขันมีกรณีท่ีผูตัดสินตัดสินผิดพลาดหลายครั้งทําใหแฟนบอล

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไมพอใจการทําหนาท่ีของผูตัดสิน หลังจบการแขงขันแฟนบอลสโมสรการ

ทาเรือเอฟ.ซี. สวนหนึ่งท่ีไมพอใจไดขวางแกวน้ําลงมาในสนามและมีแฟนบอลบางสวนกรูลงมาใน

สนามเพ่ือเขาไปยังหองพักผูตัดสินจนการดสนามตองเขามาหามปรามไมใหแฟนบอลบุกเขาไปโดยใช

เวลาอยูถึง 10 นาที แตยังไมสามารถทําใหแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. แยกยายได  

หลังจากผานไปครึ่งชั่วโมง คุณหมู ทาเรือฯ ประธานแฟนคลับสโมสรสิงหทาเรือในขณะนั้นได

ออกมายับยั้งไมใหแฟนบอลกระทําการรุนแรงตอทีมชัยนาท ฮอรนบิลและผูตัดสินตองออกมาชี้แจง

เรื่องการตัดสิน ทวาหนวยรักษาความปลอดภัยก็ยังไมใหคณะผูตัดสินออกมา เม่ือเหตุการณเริ่ม

คลี่คลายหลังจากประธานแฟนคลับสโมสรสิงหทาเรือไดเออกคําสั่งหามทํารายนักฟุตบอลและทีมงาน

ของสโมสรชัยนาท ฮอรนบิลแกแฟนบอล แตเม่ือคุณอนุชา นาคาศัย ประธานสโมสรชัยนาท ฮอรนบิล

เดินออกมาจากหองพัก ไดมีแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. บางสวนท่ีอยูบนอัฒจันทรเขวี้ยงขวด

น้ําลงมาใสแตไมโดนตัว และมีแฟนบอลบางสวนเขาไปสาวหมัดใสแตก็ไมโดนตัว ภายหลังการดประจํา

สนามสามารถนําตัวประธานสโมสรชัยนาท ฮอรนบิลออกไปจากสนามได ภายหลังจากเหตุการณนั้น
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สโมสรสิงหทาเรือถูกปรับเงินเปนจํานวน 220,000 บาทและหามลงแขงขันในสนามแพท สเตเดี้ยม

จนกวาจะทําแผนรักษาความปลอดภัยและไดรับอนุมัติจากบริษัทไทยพรีเมียรลีก (ออนไลน, แฟน

ทาเรือเดือดพังหองพักผูตัดสิน, เขาถึงเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

เหตุการณปะทะกันระหวางแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กับแฟนบอลสโมสรเอสซีจี 

เมืองทองยูไนเต็ดหลังการแขงขันฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีกคูระหวางสโมสรสิงหทาเรือกับสโมสร

เอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด เกิดข้ึนท่ีสนามเอสซีจี สเตเดี้ยม เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 การ

แขงขันครั้งนั้นสโมสรสิงหทาเรือแพใหกับสโมสรเอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด ดวยผลสกอร 3 ประตูตอ 1 

ในระหวางการแขงขันแฟนบอลท้ัง 2 ฝายตางตะโกน ชูนิ้วกลาง กวักมือทาทายใสกัน แตยังสามารถ

หามปรามได หลังจบเกมการแขงขันไดเกิดเหตุปะทะกันระหวางแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.กับ

แฟนบอลสโมสรเอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด บริเวณสี่แยกหนาสนามเอสซีจี สเตเดี้ยม ท้ังมีการรุมทําราย 

ขวางปาขวดน้ํา กอนหิน ประทัดยักษ รวมถึงระเบิดปงปองใสกันเปนระลอกๆ จนทําใหมีแฟนบอล

ไดรับบาดเจ็บเปนจํานวนมากและมีแฟนบอลบางคนตองนําตัวสงโรงพยาบาล (ออนไลน, แฟนบอล

เมืองทอง ทาเรือ ยกพวกตะลุมบอนวุนหลังจบเกม, เขาถึงเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

แมกอนการแขงขันจะมีคําสั่งจากบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด ใหท้ัง 2 สโมสรดูแลความ

ปลอดภัยและควบคุมแฟนบอลของตนเอง เนื่องจากแฟนบอลของท้ัง 2 สโมสรมีการปะทะกันหลาย

ครั้ง กอนหนาเหตุการณนี้มีเหตุการณปะทะกันระหวาแฟนบอลท้ัง 2 สโมสรมาแลว เม่ือวันท่ี 28 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ท่ีสนามแพท สเตเดี้ยม แตก็ยังเกิดเหตุการณปะทะกันครั้งนี้ข้ึน ภายหลังท้ัง 2 

สโมสรถูกลงโทษจากทางบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด โดยตัดคะแนนท้ัง 2 สโมสร 9 คะแนนและ

ปรับเงินเปนจํานวน 3 แสนบาท พรอมท้ังหามแฟนบอลของท้ัง 2 สโมสรเขามาชมเกมการแขงขันของ

ท้ัง 2 สโมสรจํานวน 3 นัด (ออนไลน, ยันโทษเดิมกิเลน – ทาเรือ ตัด 9 แตม แบนแฟน ปรับสามแสน

บาท, เขาถึงเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

จากการสัมภาษณ คุณชิต แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. โซนซี อายุ 35 ป ไดให

สัมภาษณวา “แฟนบอลทาเรือฯ ไมใชนักเลง ไมอันธพาล แฟนบอลทาเรือฯ ไมเคยหาเรื่องใครกอน 

ถาเรานักเลงจริงใครมาเลนในบานเรา เราตีหมดแลว เราไมเคยมีเรื่องกับใครในบานเลยนะ เราดุแคใน

เกม อาจจะมีดาบางโหบาง แตพอเกมจบเราก็จบ” (คุณชิต, สัมภาษณ, 31 มกราคม พ.ศ. 2558) คุณ

หมู ทาเรือฯ อดีตประธานแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. อายุ 29 ป ไดใหสัมภาษณวา “แฟน

บอลทาเรือฯ ในสมัยกอนนี่ดุมากนะ กรรมการไมคอยมีใครกลาตัดสิน ในสมัยกอนถึงกับเอารองเทา

ตบหัวกรรมการ ตอนหลังเราโดนแบนไมใหเขา เพราะมีคนขวางน้ําแข็งใสกรรมการ ตอนนี้แฟนบอล

ไมดุเหมือนเม่ือกอนแลว มีโหบางดาบางไปตามเกม พอเกมจบเราก็เปนเพ่ือนกันเหมือนเดิม” (คุณหมู
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ทาเรือฯ, สัมภาษณ, 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557) นอกจากการปกปองสโมสรในพ้ืนท่ีทางกายภาพแลว ยัง

มีการเขาไปปกปองสโมสรในพ้ืนออนไลนดวย คุณอิน (นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

ไดใหสัมภาษณวา “แฟนทาเรือฯ รักทีมมากนะ ใครมาแตะตองทีมไมได ในเน็ตถามีบางเวปหรือบาง

เพจวารายสโมสร แฟนทาเรือฯ ก็จะเขาไปรุมถลมเวปนั้นเลย เคยมีแฟนบอลเมืองทองคนนึง เกลียด

ทาเรือฯ มาก เคาชอบตั้งสเตตัสวาทาเรือฯ ทีนี้มีแฟนทาเรือฯ คนนึงไปเห็น ก็เอามาแชรใหแฟนคนอ่ืน

รับรู จากนั้นแฟนทาเรือฯ ก็เขาไปรุมกระหน่ําในเฟสบุกจนสุดทายตองปดเฟสหนีกันเลย” (คุณอิน, 

สัมภาษณ, 12 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

ในการควบคุมแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากสมัยกอนและเปน

แฟนบอลท่ีข้ึนชื่อในเรื่องของความดุดันในการเขามาชมการแขงขันทําใหสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ได

มีการเชิญแฟนบอลของสโมสรหารือเรื่องจัดตั้งกลุมแฟนคลับของสโมสรข้ึน เพ่ือเปนทําหนาท่ีรวมกลุม

แฟนบอลท่ีมีจํานวนมากและควบคุมพฤติกรรมของแฟนบอลในสโมสรและเพ่ือความสะดวกในการจัด

กิจกรรมของแฟนบอล ในการจัดตั้งกลุมแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดเริ่มมีการจัดตั้งกลุม

ในชวงพักกลางฤดูกาลไทยพรีเมียรลีกในป พ.ศ. 2552 

อาจจะกลาวไดวากีฬาฟุตบอลในประเทศไทยไดถูกพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้งแตในสมัย

รัชกาลท่ี 5 จากนั้นไดมีการจัดตั้งสมาคมฟุตบอลข้ึนในประเทศเพ่ือพัฒนากติกาและจัดการแขงขัน

เพ่ือใหไดมาตรฐาน โดยมีการกอตั้งสโมสรฟุตบอลท่ีมาจากองคการหรือหนวยงานรัฐตางๆ รวมถึงมี

การจัดตั้งฟุตบอลลีกข้ึน แตเนื่องจากยังขาดมาตรฐาน รวมถึงสโมสรท่ีเกิดจากหนวยงานตางๆ ไม

สามารถเขาถึงคนสวนใหญไดทําใหกระแสฟุตบอลไทยนั้นไมไดรับความนิยม จนมาถึงป พ.ศ. 2552 

สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (เอเอฟซี) ไดประกาศวิสัยทัศน “วิชั่นเอเชีย” ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

แกวงการฟุตบอลไทย กลาวคือเอกชนสามารถสรางสโมสรฟุตบอลเปนของตัวเองข้ึนมาไดและสโมสร

ท่ีเกิดจากองคการหรือหนวยงานตางๆ ตองแยกตัวเปนเอกเทศจากองคการหรือหนวยงานของตน 

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงสโมสรหนึ่ง สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ตอง

ทําการออกมาบริหารสโมสรดวยตนเอง ซ่ึงสามารถนําพาคนในเขตบริเวณใกลเคียงเขามาเปนแฟน

บอลของสโมสรไดจากความสําเร็จของสโมสรในอดีต นอกจากนี้รูปแบบการเชียรของแฟนบอลการ

ทาเรือ เอฟ.ซี. ยังชวยใหคนจากตางถ่ินเขามาเปนแฟนบอลของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ได จากการ

เชียรท่ีมีความเขมขน ดุดัน จนทําใหสามารถกอตั้งเปนกลุมแฟนคลับข้ึนมาได ซ่ึงกลุมแฟนคลับของ

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ยังมีการแยกยอยลงไปเปนกลุมแฟนคลับอีกหลายกลุม โดยแตละกลุมนั้นมี

การรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกันท้ังในพ้ืนท่ีทางกายภาพและพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะกลาวถึงในบท

ถัดไป 
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บทท่ี 5 

การรวมกลุมของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. บนพ้ืนท่ีกายภาพและพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ต 

 ในบทนี้ผูศึกษาไดแบงเนื้อหาออกเปน 3 ประเด็นดวยกันคือ 1. กลุมแฟนคลับกลุมยอยขอ

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. และประวัติของกลุมแฟนคลับ Klongtoey Army 2. การรวมกลุมบนพ้ืนท่ี

ทางกายภาพของแฟนคลับกลุม Klongtoey Army ซ่ึงจะกลาวถึงกิจกรรมท่ีทําใหสมาชิกแฟนคลับ

กลุม Klongtoey Army เกิดการรวมกลุมกัน 3. การรวมกลุมบนพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ตของกลุมแฟนคลับ 

Klongtoey Army เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการรวมกลุมพูดคุยกันบนพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ตของสมาชิกแฟน

คลับกลุม Klongtoey Army ท่ีเปนการแสดงออกถึงการรวมกลุมของตนบนพ้ืนท่ีทางกายภาพผาน

พ้ืนท่ีทางอินเทอรเน็ต 

1. แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

1.1 การกอตั้งแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

 จากจํานวนแฟนบอลท่ีเพ่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2552 ทําใหสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ทําใหสโมสร

เริ่มใหความสําคัญกับการสรางฐานแฟนบอล สโมสรไดมีการประชาสัมพันธภายในชุมชนคลองเตย

และจัดตั้งรานขายสินคาท่ีระลึกข้ึน ภายหลังจบการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกเลกแรก ในชวงพัก

กลางฤดูกาลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดมีการเชิญแฟนบอลเขาไปหารือเพ่ือจัดตั้งกลุมแฟนคลับของ

สโมสร ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการจัดการใหความสะดวกแกแฟนบอลท่ีกระจัดกระจายกันให

เขามาเปนกลุมเดียวกัน แฟนคลับสโมสรการทาเรือ ประกันภัย เอฟ.ซี. จึงไดถูกจัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 

2552 มีการจัดตั้งผูประสานงานท่ีมาจากแฟนบอลท่ีเปนเจาหนาท่ีขององคการการทาเรือแหงประเทศ

ไทยและแฟนบอลท่ัวไป จากนั้นจึงมีการจัดตั้งตําแหนงประธานแฟนคลับข้ึนในปเดียวกัน เพ่ือทํา

หนาท่ีเปนสื่อกลางประสานงานระหวางสโมสรกับแฟนบอลเละเปนตัวแทนของแฟนบอลสโมสรการ

ทาเรือ เอฟ.ซี. 

 คุณมงคล สันติกุล หรือท่ีแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. รูจักกันในนามหมู ทาเรือฯ 

ไดรับการโหวตใหดํารงตําแหนงเปนประธานแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. คนแรก “แตกอน

แฟนบอลทาเรือฯ เนี่ย มีหลายกลุม สโมสรเลยอยากใหแฟนบอลเขามารวมเปนกลุมเดียวกันเลยมีการ

ประชุมแฟนบอลเพ่ือจัดตั้งเปนแฟนคลับข้ึน พอมีแฟนคลับแลวแตยังไมมีคนท่ีเปนหัวหนา บอรด

บริหารของสโมสรจึงไดจัดการเลือกตั้งประธานแฟนคลับข้ึนมาโดยบอรดกับแฟนบอลเปนคนโหวต 

สุดทายผมไดเปน เขาบอกวาท่ีใหผมเปนเพราะผมรูจักกับคนเยอะ เวลามีปญหาอะไรจะไดคุยกันได

สะดวก” (คุณหมู ทาเรือฯ , สัมภาษณ, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557) คุณอารม กลาววา “ประธานแฟน
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คลับยังงัยก็ตองเปนหมู หมูจะรูจักคนมาก แถมใครก็รูจักเพราะเปนปากเสียงใหแฟนบอลตลอด” 

(อารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณหลง (นามสมมติ) ไดใหสัมภาษณวา “ท่ีหมูไดเปน

ประธานแฟนคลับ เพราะเวลามีปญหาหมูจะคอยออกหนาใหตลอด อยางตอนบอลถวย ก. หมูก็เปน

คนไปรับหนาเอง คนอ่ืนไมมีออกมาชวย พอหลังจากนั้นหมูก็กลายเปนคนดังในกลุมแฟนทาเรือฯ คนก็

ใหหมูไปเปนประธานแฟนคลับ” (คุณหลง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

  ประธานแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มีหนาท่ีในการควบคุมดูแลแฟนบอลสโมสรการ

ทาเรือ เอฟ.ซี. ท้ังในเวลาแขงในบานและเวลาเดินทางไปแขงนอกบาน กอนแขงประธานแฟนคลับ

จะตองมีการเรียกประชุมแกนนําแฟนคลับกลุมตางๆ เพ่ือวางแผนควบคุมแฟนบอลไมใหทําผิดกฎของ

ไทยพรีเมียรลีก ในเวลาแขงประธานแฟนคลับจะเดินตรวจตราแฟนบอลทุกอัฒจันทรเพ่ือดูแลความ

ปลอดภัย “ผมเดินไปมาแบบนี้ตลอดแหละ แถบไมไดดูการแขงขันเลย เราตองเดินตรวจความ

เรียบรอยอัฒจันทรนึงอยูได 15 นาทีก็ตองเปลี่ยนไปดูอีกท่ี” (คุณหมู ทาเรือฯ, สัมภาษณ, 15 ตุลาคม 

พ.ศ. 2557)  นอกจากประธานแฟนคลับแลว บรรดาแฟนบอลก็จะคอยสอดสองดูแลแฟนบอลแตละ

อัฒจันทรไมใหทําผิดกฎของไทยพรีเมียรลีก คุณอารม (นามสมมติ) แฟนคลับสโมรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

กลุมสิงหมหานคร 56 อายุ 51 ป กลาววา “ในตอนแขงแฟนบอลก็จะดูกันเองดวยนะ วาใครทําผิดกฎ 

คือ ถามีคนทําผิดกฎ สโมสรก็จะถูกลงโทษ เชน ปรับ ตัดแตม แบนแฟนบอล คิดดูวาเราเชียรบอลมา

ตลอด พอมีคนนึงทําผิดสโมสรถูกตัดแตม ท่ีเราเชียรมาหลายนัดจะสูญเปลาจากแฟนไมก่ีคน” (คุณ

อารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) ในการควบคุมแฟนคลับทางสโมสรไดนําบทลงโทษและขอ

หามตามกฎของบริษัท ไทยพรีเมียรลีก มาใชในการควบคุม ซ่ึงบทลงโทษและขอหามมีการ

เปลี่ยนแปลงมาตลอด โดยในป พ.ศ. 2558 ไดมีการนําบทลงโทษมาใชดังนี้ 

 1) ทะเลาะวิวาทกับกองเชียรทีมเยือน ปรับ 100,000 บาท 

 2) ทํารายนักกีฬาหรือเจาหนาท่ีทีมเยือนในสนามท่ีจัดการแขงขัน ปรับ 50,000 บาท 

 3) ทะเลาะวิวาทระหวางสโมสรเดียวกัน ปรับ 30,000-60,000 บาท 

 4) จุดพลุ จุดไฟเย็น จุดประทัด ปรับ 30,000-60,000 บาท 

 5) ขวางปาวัตถุใดๆ ลงในสนาม ปรับ 30,000-60,000 บาท 

 6) ลงไปในสนามแขงขัน ปรับ 20,000-50,000 บาท 

 7) ตะโกนดานักกีฬา เจาหนาท่ีหรือแฟนบอลทีมคูแขง ปรับ 10,000-30,000 บาท 
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 ขอหามตามกฎของบริษัท ไทยพรีเมียรลีก มีขอหามดังตอไปนี้ 

 1) หามใชกิริยา วาจา ท่ีไมสุภาพ 

 2) หามสูบบุหรี่บนอัฒจันทร 

 3) หามลงไปในสนามแขงขันเด็ดขาด 

 4) หามนําขวดน้ํา กระปองเครื่องดื่ม เขาสนามโดยเด็ดขาด 

 5) หามนํานกหวีด แตร หรือเครื่องฉายเลเซอร พลุ ไฟเย็นเขาไปในสนามโดยเด็ดขาด 

 6) หามขวางปาวัตถุใดๆ ลงในสนามโดยเด็ดขาด 

 7) หามใชปายท่ีแสดงขอความยั่วยุ ดูหม่ิน 

 8) หามทะเลาะวิวาท และกอความไมสงบโดยเด็ดขาด 

ในการลงโทษถามีแฟนบอลคนใดคนหนึ่งทําผิดกฎแฟนบอลก็จะทําการลงโทษกันเอง คุณมิกซ (นาม

สมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กลุมสิงหพระประแดง อายุ 27 ป กลาววา “มีนะ คนท่ีจะ

มาคนสรางปญหา บางคนนี่เชียรๆ อยูไปขวางขวดใสกรรมการ ซ่ึงทําใหสโมสรกับแฟนบอลซวยไป

ดวย คนท่ีเห็นก็ไมยอมหรอก ก็ลากลงจากสนามไปจัดการ” (คุณมิกซ, สัมภาษณ, 26 มีนาคมพ.ศ. 

2558) แมจะมีการลงโทษกันในหมูแฟนบอลท่ีทําผิดกฎ แตขอหามบางประการก็ไมสามารถลงโทษได 

เชน การตะโกนดา การใชคําหยาบ ซ่ึงแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กระทําอยางเปนปกติ 

 นอกจากบทขอหามจากไทยพรีเมียรลีกแลวยังมีขอหามบางอยางท่ีสโมสรกําหนดมา ในป

พ.ศ. 2558 ไดมีการประชุมระหวางบอรดบริหารของสโมสร บอรดบริหารการทาเรือ และแฟนบอล 

ในเรื่องของการหามดื่มแอลกอฮอลในบริเวณสนามแขงขัน ซ่ึงตามปกติแลวแฟนบอลสโมสรการทาเรือ 

เอฟ.ซี. มักมีการนําเครื่องดื่มแอลกอฮอลใสแกวน้ําเขาไปในสนาม คุณหลง (นามสมมติ) ไดให

สัมภาษณวา “กอนเปดฤดูกาลมีการประชุมระหวางสโมสรกับแฟนบอล พวกบอรดบริหารการทาฯ สั่ง

หามไมใหแฟนบอลดื่มเบียรในบริเวณสนามตั้งแตหนาถนนใหญเลย ผมก็เลยสวนไปวาทําไมพวกคุณไม

เขาใจแฟนบอลทาเรือฯ เลย เราก็ดื่มกันอยางนี้ประจําตั้งนานแลว ฝงบอรดมาดามแปงก็พยักหนาทํา

ความเขาใจ แตพวกการทาฯ จะสั่งหามทาเดียว สุดทายก็ดื่มไดตรงหนาสนามขาง แตหามไมใหเอาเขา

ไป” (คุณหลง, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558)  
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 แมจะมีการกอตั้งกลุมแฟนคลับข้ึนมาระหวางสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.กับกลุมแฟนบอล แต

แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กลับมีความแตกตางจากแฟนคลับสโมสรอ่ืนๆ เชน หรือสโมสรเอส

ซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด หรือแฟนคลับชลบุรี เอฟซี จากการศึกษาขอมูลเอกสารเรื่อง “อุลตราเมืองทอง 

: การรวมกลุมและการบริโภคสินคาท่ีระลึกของแฟนคลับสโมสรเอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด” และ“การ

ใชสื่อเพ่ือสรางและธํารงอัตลักษณของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี” พบวากลุมแฟนคลับอุลตรา

เมืองทอง ของสโมสรเอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ดและกลุมแฟนคลับ Sh@rk Power ของสโมสรชลบุรี 

เอฟซี มีการวางโครงสรางการบริหารในกลุมแฟนคลับและมีการคัดเลือกสมาชิกแฟนคลับมาทําหนาท่ี

ฝายตางๆ เชน ฝายเชียร ฝายกิจกรรม ฝายประชาสัมพันธ เปนตน กลุมแฟนคลับมีการสนับสนุนจาก

บอรดบริหาร หรืองบประมาณในการทําเชียร ซ่ึงแตกตางจากแฟนคลบัสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.  

 แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากบอรดบริหาร

เหมือนแฟนคลับสโมสรอ่ืนๆ รวมถึงไมมีการแบงฝายบริหารและไมมีการรับเขามาเปนสมาชิกอยาง

ชัดเจน สําหรับการจัดการจะใหสมาชิกแฟนคลับจัดการดูแลกลุมของตัวเองเปนหลักและไมไดมีการ

กําหนดหนาท่ีการทํางานใหแตละกลุม ซ่ึงสมาชิกแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดมีการแบง

ออกเปนแฟนคลับกลุมยอยภายในกลุมแฟนคลับสโมสรซ่ึงจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป แกนนําแตละ

กลุมจะมีการประชุมปรึกษากับประธานแฟนคลับในการทํากิจกรรมแตละครั้งหรือเวลาท่ีเกิดปญหา 

คุณหมู ทาเรือฯ อดีตประธานแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. อายุ 29 ป ไดใหสัมภาษณวา “แฟน

คลับทาเรือฯ เราไมมีการแบงบริหารกันแบบเมืองทองครับ สมาชิกแฟนคลับเราก็เปนพวกแฟนคลับ

กลุมยอยๆ เราใหอิสระในการทํากิจกรรมกับแฟนคลับกลุมตางๆ คุณจะเชียรอยางไรก็ได แตของใหอยู

ในกรอบของทีพีแอล เวลาผมตองการประชุมพูดคุย ผมก็จะเรียกแกนนําแตละกลุมมาประชุมกัน แลว

ใหแกนนําไปประชาสัมพันธใหกับสมาชิกในกลุม” (คุณหมู ทาเรือฯ, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม พ.ศ. 

2557) คุณกัน (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 กลาววา “แฟนคลับเราไม

เหมือนกับท่ีอ่ืนนะ พวกเมืองทอง ชลบุรี เคาสรางกันมาพรอมกับสโมสร แตทาเรือฯ ไมเหมือนทีมอ่ืน 

แฟนทาเรือฯ เชียรกันมาตั้งนานแลวและไมมีการทําใหเปนระบบตั้งแตแรก ของเคาเริ่มจากหนึ่ง แต

ของเรานับมาไกลแลว” (คุณกัน, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558)  

1.2 ลักษณะของแฟนคลับกลุมยอยสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

 สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรท่ีมีกลุมของแฟนคลับหลากหลาย ภายในกลุมแฟนคลับ

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. จะมีการแบงยอยออกเปนกลุมแฟนคลับกลุมยอยอีก แฟนคลับสโมสรการ-

ทาเรือ เอฟ.ซี. กลุมยอย ไดเกิดข้ึนเปนจํานวนมากภายหลังจากการกอตั้งกลุมแฟนคลับสโมสรการ

ทาเรือ เอฟ.ซี. อยางเปนทางการ  จากการสัมภาษณคุณหลง (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม 
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Klongtoey Army อายุ 34 ป กลาววา“แฟนคลับท่ีมีข้ึนมาเนี่ย เปนแฟนคลับท่ีแฟนบอลตั้งข้ึนมา

กันเองนะ สโมสรไมเก่ียว สวนแฟนคลับท่ีสโมสรตั้งข้ึนมาเปนเกิดจากกลุมท่ีสนิทกับพวกบอรดเคา

อยากจะทําใหเปนแฟนคลับ แตก็มีหลายคนไมชอบดูไมอิสระ” (คุณหลง, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 

2558) ในปจจุบันยังไมทราบจํานวนแนชัดวามีจํานวนท้ังหมดก่ีกลุม เนื่องจากการจัดตั้งกลุมแฟนคลับ

กลุมยอยเปนการจัดตั้งอยางไมเปนทางการและมีการเกิดข้ึนของกลุมแฟนคลับยอยอยูเสมอ สวนมาก

มักจะเริ่มจากการจัดตั้งจากแฟนบอลท่ีเปนเพ่ือนกันหรือมาจากท่ีเดียวกัน บางกลุมอาจจะมีจํานวน

สมาชิกมาก บางกลุมอาจจะมีจํานวนสมาชิกนอย 

 แฟนคลับกลุมยอยของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) กลุม

แฟนคลับท่ีเนนเรื่องการเชียรเปนหลัก 2) แฟนคลับท่ีเนนดานกิจกรรมกลุมเปนหลัก คุณอารม (นาม-

สมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “พวกกลุมแฟนเนี่ยจะมี 2 แบบ 

พวกแรก เชน กลุมสิงหโซน C กลุม Klongtoey กลุม Portman พวกนี้เคาจะเกิดกอน เคาทําเชียรมา

ตั้งแตตน สวนกลุมพวกสิงหฝงธน มหานคร พระประแดงนี่จะมาทีหลัง มาตั้งกลุมกันตอนจัดบอลแฟน

คลับครั้งแรก เวลาเชียรก็ไปเชียรกับพวกกลุมท่ีทําเชียรกัน” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28มีนาคม พ.ศ. 

2556) แมจะมีการเกิดแฟนคลับกลุมยอยเปนจํานวนมาก แตละกลุมก็มีติดตอและสรางความสัมพันธ

กันระหวางกลุม จากการสัมภาษณคุณมิกซ (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหพระประแดง อายุ 

27 ป “ถึงจะอยูกันคนละกลุมพวกเราก็รูจักกันหมดนะ อยางกลุม Klongtoey กลุมมหานครเนี่ยก็คุย

กันบอย สวนมากรูจักกันตอนไปเยือนนะ คือ อยูในบานเราอาจจะแยกอัฒจันทรกันอยู แตพอไปเยือน

แฟนบอลตองมาอยูดวยกันในอัฒจันทรเดียว ผมไปเชียรตอนเยือนบอย เจอพวกนี้เคามาเชียรดวยกัน

ประจํา พอเจอบอยก็ทักทายกัน ชวนกันไปสังสรรคหลังจบเกม พอมาเจอท่ีแพทฯ จะจํากันได ก็เลย

พูดคุยกันทักทายกัน ชวนกันไปสังสรรค”(คุณมิกซ, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558)  

แมจะมีการติดตอกันระหวางกลุมแตก็มีบางกลุมท่ีไมคอยติดตอมีปฏิสัมพันธกับกลุมอ่ืนๆ เชน 

กลุม Flying Portman ซ่ึงมักจะมีปฏิสัมพันธกับกลุมอ่ืนๆ แคกิจกรรมเดียว คือ กิจกรรมฟุตบอลแฟน

คลับจากการสัมภาษณคุณโอต (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 อายุ 27 ป กลาว

วา “ไมวาจะกลุมไหนก็รูจักกันหมดแหละครับ แฟนทาเรือฯ เราอยูกันแบบพ่ีนอง คุยกันไดหมด แตก็

มีบางกลุมนะท่ีผมไมรูจัก กลุม Flying Portman ผมไมรูจักเลย เคาไมคอยมายุงกับพวกผมเทาไหร 

เจอกันแคบอลแฟนคลับ” (คุณโอต, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) เชนเดียวกันกับคุณกัน 

สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 กลาววา “Flying Portman นี่เคารูจักกับผูบริหารมากอนนะ

ในยุคพิเชฐ0

1 เวลามาดูเคาก็มาดูอยางเดียวไมไดเชียรอะไร เหมือนเคาอยูลอยตัว ไมมายุงกับคนอ่ืน อยู

                                                           
1

 อดีตประธานสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ในชวงป พ.ศ. 2552-2554  
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กันเอง” (คุณกัน, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) ผูศึกษาไดเขาไปเก็บขอมูลของแฟนคลับกลุม

ยอยโดยไดเลือกกลุม Klongtoey Army มาเปนกรณีศึกษาแฟนคลับกลุมยอย เนื่องจากเปนกลุมแฟน

คลับยอยท่ีกอตั้งมาเปนเวลานานและมีการแสดงออกท่ีแตกตางจากแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ  

1.3 ประวัติของแฟนคลับกลุมยอยสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.  

แฟนคลับกลุม Klongtoey Army  

 แฟนคลับกลุม Klongtoey Army ถือเปนแฟนคลับกลุมยอยกลุมแรกๆ ของสโมสรการ

ทาเรือ เอฟ.ซี. ท่ีไดกอตั้งข้ึน กลุม Klongtoey Army เริ่มตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2552 เกิดจากกลุมแฟน

บอลใหมท่ีเขามาชมการแขงขันของสโมสรการทาเรือฯ ท่ีสนามแพท สเตเดี้ยม หลังจากเขาไปชมก็

พบวาในตอนนั้นแฟนบอลการทาเรือฯ ยังไมมีกลุมแฟนคลับเปนของตัวเองเหมือนสโมสรอ่ืนๆ ตอมา

ไดมีกลุมผูใหญท่ีทํางานในองคการการทาเรือแหงประเทศไทยมาเขารวมกลุมดวย กลุมผูใหญได

แนะนําใหมีการจัดตั้งกลุมข้ึนมาอยางชัดเจน จึงไดเลือกชื่อ “Klongtoey Army” มาเปนชื่อของกลุม 

เพราะเปนชื่อท่ีมีความดุดันและแสดงออกถึงความเปนทองถ่ินของแฟนบอลสโมสรการทาเรือฯ 

ในขณะนั้นไดชัดเจน ในตอนแรกกลุม Klongtoey Army มีจํานวนสมาชิกในชวงแรกประมาณ 100 

คน จากนั้นสมาชิกในกลุมไดมีการนําเสนอใหจัดทําเชียรใหเปนระบบข้ึน มีการสรางเพลงเชียรของ

สโมสร มีการรับสมาชิกจากการคัดเลือก จากการสัมภาษณคุณหลง สมาชิกแฟนคลับกลุม 

Klongtoey Army อายุ 34 ป “ในชวงแรกท่ีเขามาเชียรทาเรือฯ ตอนป พ.ศ. 2552 ผมมาดูกับเพ่ือน

แถวบาน ตอนนั้นแฟนบอลทาเรือฯ เพ่ิงเริ่มเชียรบอลกัน ยังไมคอยมีเพลงเชียรเลย ผมกับเพ่ือนเลย

อยากทําเชียรกับเพ่ือน พอเริ่มทํากลุมซักพักก็มีผูใหญมาขอรวมดวย ผูใหญสวนมากเปนพนักงานการ

ทาฯ หรือแฟนบอลทาเรือฯ ท่ีเชียรมานานแลว พอผูใหญเขามาก็คิดกันวาอยากทํากลุมนี้ใหเปนระบบ

มีรูปแบบเหมือนแฟนคลับของสโมสรอ่ืนๆ มีการรับสมาชิกมีกิจกรรมเหมือนท่ีอ่ืน” (คุณหลง, 

สัมภาษณ, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 แตหลังจากเกิดเหตุการณปะทะกันระหวางแฟนบอลสโมสรการทาเรือไทย เอฟ.ซี. กับแฟน

บอลสโมสรเมืองทอง หนองจอก ยูไนเต็ด ในการแขงขันฟุตบอลถวยพระราชทาน ก. เม่ือวันท่ี 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ท่ีสนามศุภชลาศัย บรรดาแกนนําไดเขามาปรึกษากันเก่ียวกับเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนของแฟนบอลการทาเรือฯ ซ่ึงในตอนนั้นแฟนบอลการทาเรือฯ ถูกโจมตีจากสื่ออยางหนัก 

หลังจากปรึกษากันเปนท่ีเรียบรอยปรากฏวากลุมผูใหญไมตองการท่ีจะทํากลุมแฟนคลับตอและถอน

ตัวออกจากการเปนสมาชิกกลุม “หลังบอลถวย ก. ปพ.ศ. 2552 ผูใหญเคาขอออกจากกลุมกัน เคา

บอกไมอยากมีปญหา ปญหาถวย ก. ก็มีหมูออกรับให หมูกับผมนี่แหละเปนคนเริ่มตนกลุมนี้ข้ึนมา 

พวกผมก็ไปคุยไปขอรองนะ มีอยูนัดนึงตอนนั้นสโมสรจัดรถบัสให หมูกับผมก็ข่ีมอเตอรไซคไปชวน
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ผูใหญใหมาชวนไปดูแลแฟน พอไปคุยเคาก็บอกวาจะไปกันเองท้ิงใหพวกผมจัดการ นัดตอมาอยูเคาก็

ไปประกาศกับแฟนคนอ่ืนวาเวลาจะไปเยือนใหมาติดตอเคา พวกเคาจะจัดการให ผมดูเหมือนพวกเคา

พยายามแยกตัวออกไปตั้งกลุมกันใหม” (คุณหลง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557) หลังจาก

เหตุการณฟุตบอลถวยพระราชทาน ก. ในป พ.ศ. 2552และปญหาในการดูแลสมาชิกทําใหสมาชิก 

Klongtoey Army ถอนตัวออกไปหลายคนไป “หลังจากบอลถวย ก. คนทยอยออกไปหมด ตอนแรก

เปนกลุมท่ีชื่อดัง ตอนหลัง Klongtoey Army เหลือแตชื่อ หมูก็ออกไปเปนประธาน เหลือแคผมคน

เดียว แตผมยังเชียรไปอยู ไปเชียรกับกลุมอ่ืนเคา”(คุณหลง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557)  

ภายหลังจากท่ีสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ตกชั้นจากการแขงขันไทยพรีเมียรลีก สโมสรการ

ทาเรือ เอฟ.ซี. ตองไปแขงในรายการยามาฮา ลีกวัน ในป พ.ศ. 2555 ในปนี้กลุม Klongtoey Army 

ไดมีการจัดตั้งกลุมใหมอีกครั้งโดยรวบรวมคนท่ีชื่นชอบในการเชียรแบบเดียว คือ การเชียรแบบแฟน

บอลอุลตราส12 มารวมกลุมจัดตั้งกลุมกันใหมอีกครั้งและมีการนําพลุแฟร 23 และพลุควันสี 34 เขามาจุดใน

สนามระหวางทําการแขงขัน คุณทอป (นามสมมติ) สมาชิกกลุม Klongtoey Army อายุ 30 ป 

กลาวถึงการจัดตั้งกลุมใหมวา “ในตอนแรกผมกับเพ่ือนเชียรกันอยูท่ีโซนบี ก็เอาแฟร เขามาจุดกันใน

สนาม พอจุดแฟรผมก็โดนไล ผมเห็นพ่ีหลงเคาก็จุดอยูท่ีโซนซีเปนประจํา คือ โซนบีเคาไมใหจุดแตโซน

ซีจุดได ผมกับเพ่ือนเลยยายไปอยูกันท่ีโซนซี จากนั้นพอไดพูดคุยกับพ่ีหลงก็เห็นวาเรามีแนวทาง

เดียวกัน เลยตั้งกลุมกันข้ึนมาใหม” (คุณทอป, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

ภายหลังจากการตั้งกลุมข้ึนมาใหม กลุม Klongtoey Army ไดมีการทําเชียรในรูปแบบท่ี

สมาชิกกลุมชื่นชอบ จนกระท่ังสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ถูกลงโทษจากการจุดพลุแฟรในสนาม ทําให

                                                           
2

 เปนชื่อเรียกแฟนบอลกลุมหนึ่งท่ีมีการเชียรอยางคลั่งไคลและสุดโตง บางครั้งถูกจัดในกลุมแฟนบอล

หัวรุนแรงเชนเดียวกับแฟนบอลฮูลิแกน แฟนบอลอุลตราสจะมีการเชียรในลักษณะท่ีมีความดุดันแฝง

ดวยการขมขวัญทีมคูแขงและปลุกเราทีมของตนเองใหมีความฮึกเหิม แฟนบอลอุลตราสนิยมนํา

อุปกรณตางๆ มาใชในการเชียรเพ่ือเพ่ิมความดุดัน เชน ธง ปายผา พลุแฟร พลุควันสี เพ่ือขมขวัญทีม

คูแขง แฟนบอลอุลตราสมักพบในประเทศแถบภาคพ้ืนของทวีปยุโรปและแถบละตินอเมริกา  
3

 อุปกรณสงสัญญาณขอความชวยเหลือ มีลักษณะเปนแทงทรงกระบอกสามารถพกติดตัวได เม่ือจุด

แลวจะเกิดไฟสีเพ่ือเปนจุดสังเกตในการขอความชวยเหลือ สีของพลุแฟรมีหลากหลายสี ทําใหแฟน

บอลบางสวนนิยมนําพลุแฟรสีประจําสโมสรมาจุดในสนามขณะทําการแขงขันเพ่ือขมขวัญคูแขง 

4
 อุปกรณขอความชวยเหลือชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนแทงทรงกระบอกหรือทรงปริซ่ึม เม่ือจุดแลวจะ

เกิดควันสีเพ่ือบอกตําแหนงสําหรับขอความชวยเหลือ พลุควันสีมีหลากหลายสีเชนเดียวกับพลุแฟร 

ทําใหแฟนบอลบางคนนิยมนํามาจุดในสนามขณะทําการแขงขันเพ่ือขมขวัญคูแขงเชนเดียวกับพลุแฟร 
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มีแฟนบางกลุมไมพอใจ ในฤดูกาล 2556 กลุม Klongtoey Army จึงยายไปรวมกลุมกันท่ีอัฒจันทร

โซนดีและรวมกลุมทําเชียรกันท่ีโซนดีจนถึงปจจุบัน คุณหลง (นามสมมติ) “ชวงแขงยามาฮา ลีกวัน 

เราก็เอาพลุแฟรมาจุดตอนแขงตลอด มีแฟนบอลหลายคนไมคอยชอบ จนป 2556 ท่ีข้ึนชั้นมาอีกรอบ 

เราก็เลยยายกันไปอยูท่ีโซนดี” (คุณหลง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557) คุณทอป (นามสมมติ) 

สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 30 ป กลาววา “พอมีปญหาเรื่องการจุดแฟรท่ีโซนซี 

เราก็เลยคิดยายไปอยูโซนดีกันในชวงเปดฤดูกาล 2556 ตอนนั้นโซนดีไมคอยมีคนไปดู เพราะเม่ือกอน

เปนอัฒจันทรของพวกกลุมแฟน ภายหลังเคายายไปเชียรสุพรรณบุรีกัน โซนดีเลยวาง พวกเราก็ยาย

กันไปและอยูท่ีนั่นมาตลอดครับ” (คุณทอป, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) ในป พ.ศ. 2558 

สมาชิกกลุม Klongtoey Army มีจํานวนสมาชิกท้ังหมด 25 คน คุณหลง (นามสมมติ) “ตอนนี้สมาชิก

มีเพียง 25 คนไดม้ัง เม่ือกอนนี่มีเปน 100 นะ ตอนนี้เรารับแตคนท่ีรูจักหรือสนิทกันสวนใหญ ก็มีแฟน

คนอ่ืนมาเชียรรวมกับเรานะ แตก็อยูคนละกลุมกัน พวกกลุมอุลตราสนี่ก็มาเชียรกับเรา” (คุณหลง, 

สัมภาษณ, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 กลุมแฟนคลับ Klongtoey Army ไดมีการสรางโลโกเปนของตัวเองข้ึนมาใหมในป พ.ศ. 

2555 เพ่ือเปนสัญลักษณท่ีแสดงถึงกลุมเพ่ือแทนท่ีโลโกอันเดิมในรุนแรก ปจจุบันกลุมแฟนคลับ 

Klongtoey Army ใชโลโกรูปหัวกะโหลกเปนสัญลักษณของกลุมตน ตัวโลโกมีลักษณะเปนวงกลมสีดํา 

ดานในเปนรูปหัวกะโหลกสีขาวมีไฟลุกอยูรอบหัว ตาของหัวกะโหลกมีสีแดงตรงหนาผากมีรูปสมอสีน้ํา

เงินติดอยูกลางหนาผาก คุณหลงไดใหสัมภาษณวา “ท่ีมาของโลโก ผมไปเห็นจากสติ๊กเกอรในเฟสบุก

เปนรูปหัวกะโหลกมีไฟ เห็นวารูปนี้ดูสวยดูโหดดีเลยเอามาดัดแปลงเปนโลโกของกลุม และเพ่ิมสมอลง

ไปเพ่ือใหสื่อถึงทาเรือฯ” (คุณหลง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557) โลโกถูกใชเปนสัญลักษณของ

กลุม โดยสมาชิกจะนําไปโลโกท่ีทําเปนอารมผา สติ๊กเกอร หรือโพลีเฟลกซ 45 ไปติดท่ีเสื้อผา เครื่องแตง

กาย หรือขาวของเครื่องใชของสมาชิก จากการสัมภาษณคุณทอป (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม 

Klongtoey Army อายุ 30 ป กลาววา “ตอนท่ีทําโลโกออกมาใหมๆ ผมเลยคิดวาเรานาจะมีของท่ี

แสดงสัญลักษณของกลุมเรา ผมเลยทําสติ๊กเกอรกลุมออกมาแจกคนในกลุม แจกฟรีเลย ผมทํางานอยู

โรงพิมพเลยทํามาเปนรอยมาแจกเพ่ือน ก็เอาไปติดไอแพดบาง มอเตอรไซคบางตามความชอบใจ พวก

เฟลกซผมก็เอาไปรีดติด” (คุณทอป, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณทัช (นามสมมติ) แฟน

คลับกลุม Klontoey Army อายุ 30 ป “กลุมเรามีทําโลโกเปนอารมดวยครับ ทานประธานสาย (พ่ี

                                                           
5

 แผนยางชนิดหนึ่งท่ีนิยมนําไปพิมพลงบนเครื่องแตงกาย มีลักษณะคลายกับสติ๊กเกอร สามารถนําไป

พิมพลงบนเครื่องแตงกายไดดวยการใชความรอน 
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หลง) เคาไปทํามาแจก ทํามาเยอะมากใหเราเอาไปติดไดตามใจชอบ อยางผมเอาไปติดไวท่ีหมวก พอ

ติดแลวก็ดูเทดี ไดโชวใหคนอ่ืนดูดวย” (คุณทัช, สัมภาษณ, 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 หลังจากการสรางโลโกข้ึนมาใหม แฟนคลับกลุมยอยก็ไดมีการผลิตสินคาท่ีเก่ียวของกับกลุม

คือ เสื้อประจํากลุมและผาพันคอ แตละสินคาท่ีผลิตข้ึนจะมีตราโลโกของกลุมติดไวท่ีตัวสินคาดวย

เชนกัน สินคาท่ีผลิตข้ึนจะจําหนายใหกับคนในกลุมรวมถึงสมาชิกแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ ท่ีมีความสนิท

สนมกันเสื้อโปโลกลุมเปนสินคาชนิดแรกท่ีผลิตข้ึนมาในป พ.ศ. 2552 จากนั้นก็ทําตอมาอีกรุน 

หลังจากตั้งกลุมใหมจึงมีการสรางทําเสื้อใหมข้ึนอีก 1 รุน คุณหลง (นามสมมติ) ไดใหสัมภาษณวา 

“พวกเสื้อนี่ผมทํามา 3 รุนแลว รุนแรกนี่ทํามา 1,000 ตัว ทํามาแจก พวกผูใหญท่ีเปนพนักงานการทา

ฯ เคาออกคาใชจายให ใชนัดถวย ก. กับเมืองทองเปนนัดแรกเลย รุนสองนี่ถัดมาอีกป อันนี้ทํามาขาย 

100 ตัว แตตัดจริงได 92 ขายตัวละ 300 ก็ขายเกือบหมดนะ เหลือ 4-5 ตัวก็แจกเคา เราใชวิธีบอก

กันปากตอปากไมไดโพสลงเฟส สวนใหญคนท่ีรูจักถึงจะเขามาซ้ือ” (คุณหลง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 

พ.ศ. 2557) คุณโอต (นามสมมติ) “เสื้อกลุมนี่ผมมีอยู 1 ตัวเปนตัวลาสุด ประธานสายเคาไปทํามา ทํา

มา 30 ตัวใหคนในกลุม ตกตัวละ 450 แตมาขายใหพวกผมตัวละ 400เปนเสื้อโปโลสีแสด หนาอกมี

ตราโลโกประจํากลุมแปะอยู” (คุณโอต, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณทอป (นามสมมติ) 

สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 30 ป กลาววา “มีผาพันคอครับ ผลิตกันเอง พ่ีหลงเคา

ไปทํามาให 30 ตัว เพ่ิงทําเปนครั้งแรก พ่ีหลงเคาจะออกเงินไปกอนแลวมาเก็บกับพวกผมทีหลัง 

ผาพันคอนี่ผืนละ 350 บาท ตัวผาพันคอเปนผาฝายสีดํา เขียนคําวา THIS IS KLONGTOEY และมี

ตราโลโกของกลุม ถัดจากคําวา KLONGTOEY” (คุณทอป, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) สินคา

ท่ีผลิตก็จะนํามาสวมใสกันในกลุม แตโดยมากแลวนิยมใสอยูบานมากกวาจะใสมาเชียร คุณทัช (นาม

สมมติ) แฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 30 ป กลาววา “ตอนท่ีมาเชียรไมมีใครใสชุดกลุมมา

หรอก ใสเสื้อบอลสโมสรมาท้ังนั้น ชุดกลุมเราเอาไวใสอยูบาน ไปเท่ียวมากกวา ถาจะมีของท่ีมี

สัญลักษณก็พวกหมวก แจกเก็ต เสื้อยีนสท่ีติดอารมมากวา” (คุณทอป, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 

2558) 

แฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 

กลุมสิงหมหานคร 56 กอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2556 เปนกลุมแฟนคลับกลุมใหมท่ีเกิดข้ึนมาพรอม

กับกิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับของกลุมแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กอนท่ีจะกอตั้งกลุมสิงหมหา

นคร 56 สมาชิกกลุมเปนเพ่ือนแฟนบอลท่ีรูจักกันในสนามมากอน จากนั้นกลุมแฟนบอลไดมีความ

ตองการท่ีจะจัดกิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับข้ึน คุณอารม (นามสมมติ) หนึ่งในสมาชิกผูกอตั้งกลุมแฟน

คลับสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ท่ีผมมาดูทาเรือฯ แขงเปนประจําท่ี
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สนามแพทฯ ผมไดรูจักแฟนบอลคนอ่ืนๆ ท่ีมาดูทาเรือฯ เหมือนเรา ตอนนั้นพวกแฟนบอลแฟนคลับ

ไมคอยมีกิจกรรมกันหรอก ป พ.ศ. 2556 ผมเลยคุยกับเพ่ือนวาอยากทํากิจกรรมใหแฟนบอลมาเตะ

บอลกัน ตอนแรกก็จะเตะกันในกลุมคนท่ีรูจัก แตก็มีแฟนกลุมอ่ืนเขามาขอรวมดวย ทีนี้พอตั้งใจจะจัด

ก็เลยแบงทีมกัน พวกท่ีมาจากฝงธนก็จัดทีมท่ีรวมแฟนฝงธน ก็ตั้งชื่อทีมวาสิงหฝงธน พวกคลองเตยก็

ตั้งเปนทีมคลองเตยข้ึนมา สวนพวกผมมันอยูกันหลายท่ี ตัวผมอยูดุสิต บางคนก็อยูพระรามสาม บาง

คนก็มาจากบางนา แตทุกคนอยูในฝงพระนครเหมือนพวกฝงธนเลยตั้งชื่อทีมใหวาวาสิงหพระนคร นี่

เปนจุดเริ่มตนของกลุม” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 หลังจากการแขงขันฟุตบอลแฟนคลับครั้งแรกทําใหสมาชิกในกลุมกอตั้งทีมสิงหพระนครให

กลายมาเปนกลุมแฟนคลับสิงหพระนครข้ึนมา โดยเนนกิจกรรมนอกสนามเปนหลัก จากการสัมภาษณ

คุณนัท (นามสมมติ) แฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 อายุ 30 ป กลาววา “หลังจากบอลแฟนคลับครั้ง

แรกพวกเราก็อยูดวยกันเปนกลุมครับ มีนัดเจอกันหนาสนาม สังสรรคกันหลังเกมบาง แตตอนเชียรเรา

ก็แยกกันไป แลวกลับมารวมกลุมกันใหม คือ กลุมนี้เนนใชชีวิตดวยกัน พูดคุยดวยกัน ทํากิจกรรม

ดวยกัน แตไมไดเนนเชียร” (คุณนัท, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณอารม (นามสมมติ) ไดให

สัมภาษณวา “กลุมพ่ีไมไดเนนท่ีเรื่องเชียร ใครอยากเชียรอัฒจันทรไหนไปเชียร ท่ีไมเนนเพราะวามี

กลุมท่ีเคาทําเชียรมากอนเราแลว เราเลยพยายามหากิจกรรมอ่ืนๆ แทน เราเลยเนนกิจกรรมฟุตบอล

แฟนคลับหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมี” (คุณอารม,  สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) ในปเดียวกันนั้นได

มีการจัดฟุตบอลแฟนคลับข้ึนเปนครั้งท่ี 2 คราวนี้สมาชิกกลุมสิงหพระนครเกิดปญหาความไมเขาใจ

ตรงกันทําให สมาชิกบางสวนแยกออกไปตั้งเปนกลุมใหม คุณแมน (นามสมมติ) สมาชิกกลุมแฟนคลับ

สิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “ตอนท่ีแขงฟุตบอลแฟนคลับครั้งท่ี 2 มีสมาชิกบางคนเคามี

แนวทางตางกับเรา คือ จุดประสงคของกลุมเราเนนการทํากิจกรรมดวยกัน แตบางคนเคาอยาก

แตกตาง อยากทํารายการทีวีเก่ียวกับสโมสร เปนพวกเบื้องหลัง ทางพ่ีอารมก็เลยแยกกลุมออกมาตั้ง

เปนกลุมใหม โดยใชชื่อสิงหมหานคร 56 ทางสิงหพระนครเคาก็ไปทําพวกวีดีโอ ทําลงยูทูป” (คุณแมน

, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

กลุมสิงหมหานคร 56 หลังจากแยกตัวออกมาแลว ไดมีการแบงหนาท่ีใหกับคุณอารม (นาม

สมมติ) และ คุณแมน (นามสมมติ) เปนผูดูแลกลุมเนื่องจากเปนสมาชิกท่ีมีอายุมากท่ีสุด 2 คนในกลุม 

จากใบรายชื่อสมาชิกพบวา สมาชิกสวนใหญมักมีอายุชวง 25 -35 ป แตผูดูแลท้ัง 2 มีอายุ 51 ปและ 

49 ป โดยคุณอารม (นามสมมติ) มีหนาท่ีประสานงาน ดูแลจัดการเรื่องท่ัวไป เชน ติดตอสถานท่ี 

ออกแบบชุด ออกแบบโลโกของกลุม เปนตัวแทนกลุมในเวลามีประชุมแฟนคลับสโมสร คุณแมน (นาม

สมมติ) มีหนาท่ีดูแลสมาชิกแฟนคลับในกลุม “ในกลุมผมจะมีผมกับแมน เหมือนเปนแกนนํา 

เนื่องจากพวกผม 2 คนอายุมากกวาคนอ่ืน ผมจะทําหนาท่ีพวกประสานงาน จัดการท่ัวไปเปนหลัก 
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เชน ตอนมีประชุมกลุมแฟนคลับผมก็ตองไปเปนตัวแทน นําขาวสารมาบอกคนในกลุม  เวลามี

กิจกรรมบอลแฟนคลับผมก็ตองไปหาชุดแขง สวนแมน (นามสมมติ) เคาจะทําหนาท่ีดูแลสมาชิก เชน 

พาไปซอมบอลตอนมีบอลแฟนคลับ จัดหากิจกรรมทํากัน ดูแลเวลาไปเยือน” (คุณอารม, สัมภาษณ, 

28 มีนาคม พ.ศ. 2558) ปจจุบันสมาชิกของกลุมสิงหมหานคร 56 มีจํานวนท้ังหมด 55 คนจากตาราง

รายชื่อท่ีสมาชิกกลุมไดโพสตลงในกรุปของกลุมทางเฟสบุก 

กลุมสิงหมหานคร 56 ไดมีการจัดทําโลโกของกลุมข้ึนมาใหม โดยมีสมาชิกในกลุมคนหนึ่งเปน

ผูรางแบบและคุณอารม (นามสมมติ) นําไปตกแตงเพ่ิมเติม “ตอนแรกท่ีทําโลโกมีนองในกลุมเคาราง

แบบแลวสงมาใหผม ผมก็เลยเอาไปตกแตงเพ่ิมเติมใหสื่อถึงทีมทาเรือฯ และกลุมของเรา ผมเลยใชสี

เปนสีแสดน้ําเงินของสโมสร แลวเอารูปหัวสิงหจากโลโกทาเรือฯ ยุคพิเชฐติดลงไป ตอนนั้นสโมสรใช

ชื่อวาสิงหทาเรืออยู ดานบนผมก็เอารูปกราฟฟกท่ีนองในกลุมทํามา เปนรูปเงาของวัดพระแกวใสลงไป

ดานบน เพ่ือใหสื่อถึงพระนคร ท่ีเลือกวัดพระแกวเพราะวัดพระแกวเปนสถานท่ีสําคัญและมีชื่อเสียง

ท่ีสุดในเขตพระนครแลว” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) โลโกถูกนําไปติดอยูบน

สินคาของกลุมท่ีไดผลิตกันข้ึนมาสําหรับคนในกลุมเทานั้น  

กลุมสิงหมหานคร 56 ไดผลิตสินคาในกลุม ไดแก เสื้อฟุตบอล 4 รุนและผาพันคอ 1 รุน จาก

การสัมภาษณคุณแมน (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 วา “สินคาท่ีผลิตกันข้ึนมา

ตอนนี้มีเสื้อบอลของกลุม กลุมเราจะทําเสื้อบอลใหมทุกครั้งในชวงท่ีมีกิจกรรมบอลแฟนคลับ พ่ีอารม 

(นามสมมติ) เคาจะเปนคนท่ีทําเสื้อมาใหสมาชิก ตัวนึงตกตัวละ 250 บาท และทําแตละครั้งก็จะทํา

เฉพาะคนท่ีอยากไดเทานั้น ก็จะมีใหมาลงชื่อกัน เราจะทําตามจํานวนท่ีคนท่ีสั่ง ไมทําเกิน ไมเอาไป

ขายคนอ่ืน” (คุณแมน, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณอารม (นามสมมติ) ไดอธิบายเก่ียวกับ

การทําเสื้อวา “ตอนทําเสื้อนี่ผมก็จะไปเดินหาเสื้อเปลา แถวๆ ขางสนามศุภ พอเจอท่ีถูกใจก็จะเขาไป

ติดตอแลวก็เอาบลอกโลโกของกลุมเราไปใหเคาทําเสื้อให เสื้อของเรานี่ขางหนาจะติดโลโก ดานหลังก็

จะสกรีนตัวเลขกับคําวาสิงหมหานครลงไป ใหเคารูวาเปนเสื้อกลุมของเรา” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28 

มีนาคม พ.ศ. 2558) สําหรับผาพันคอ คุณกัน (นามสมมติ) สมาชิกกลุมสิงหมหานคร 56 เปนคน

จัดทําข้ึนเพ่ือสมาชิกในกลุม “ผาพันคอของกลุมผมเปนคนคิดข้ึนมาแลวนําไปเสนอ คือผมอยากมี

สินคาอยางอ่ืนบางท่ีนอกจากเสื้อบอล พอนําไปเสนอ คนในกลุมท่ีอยากไดก็จองกัน ผาพันคอผมไป

จางใหรานเคาทําให ทําแคจํานวนคนท่ีอยากไดเทานั้น ผมเอามาขายใหคนในกลุมผืนละ 350 บาท 

เปนผาพันคอสีฟา เขียนคําวาสิงหมหานคร 56 พรอมกับโลโกของกลุม ท่ีพิเศษไปกวานั้น ผาพันคอแต

ละผืนจะมีชื่อของคนในกลุมติดไวดวย” (คุณกัน, สัมภาษณ, 26 มีนาคม  พ.ศ. 2558) คุณอารม (นาม

สมมติ) ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา “ผาพันคอมาทีหลัง กัน (นามสมมติ) เคาเปนคนคิด เคาเปนคนชอบ

สะสมพวกสินคาสโมสรอยูแลว เคาเลยนําแบบผาพันคอมาเสนอ ทีนี้พอพวกเราตกลงวาจะทํา กัน 
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(นามสมมติ) ก็ไปจัดการท้ังหมด แลวนํามาขายใหกับคนท่ีอยากได เคาจะใหลงชื่อกอนวาใครจะเอา

บาง เพราะจะทํามาแคใหครบกับจํานวนคนท่ีตองการเทานั้น แตละผืนจะมีชื่อคนท่ีสั่งอยูดวย เวลา

หายเรารูเลยใครเอาของเราไปเพราะในผาพันคอมีชื่อบอกไว” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 

2558)  

จากขอมูลขางตนสามารถสรุปรูปแบบของแฟนคลับกลุมยอยของสโมสรการทา เอฟ.ซี. ได

เปน 2 ประเภท คือ 1) แฟนคลับท่ีกอตั้งในชวงป พ.ศ. 2552 กลุมแฟนคลับกลุมนี้เปนกลุมแฟนคลับ

ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเปนกลุมแรกๆ ภายหลังการกอตั้งแฟนคลับสโมสร แฟนคลับในกลุมนี้

สวนมากจะเปนกลุมเพ่ือนท่ีตองการเขามาทํากิจกรรมเชียรดวยกัน ซ่ึงแตละกลุมสามารถแบงคราวๆ 

ไดตามโซนอัฒจันทรของสนามแพท สเตเดี้ยม 2) กลุมท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับในป 

พ.ศ. 2556 กลุมแฟนคลับในชวงนี้จะเปนกลุมท่ีจัดตั้งเพ่ือรวบรวมสมาชิกท่ีมาจากแหลงพ้ืนท่ีท่ีอยู

อาศัยเดียวกันเปนหลัก เปนกลุมท่ีเนนทํากิจกรรมของคนในพ้ืนท่ีเดียวดันท่ีเปนสมาชิกแฟนคลับ

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เหมือนกัน  

1.4 สาเหตุของการเขารวมกลุมแฟนคลับกลุมยอย 

 กลุม Klongtoey Army 

สําหรับสาเหตุในการเขามาเปนสมาชิกกลุม Klongtoey Army สามารถแบงไดเปน 2 สาเหตุ

ดวยกัน ไดแก 1) ความชื่นชอบจากการเชียร 2) คนในกลุมชักชวน  

สาเหตุจากการช่ืนชอบรูปแบบในการเชียร 

 กลุม Klongtoey Army เปนกลุมแฟนคลับท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทํากิจกรรมการเชียรเปนกลุม

แรกๆ เม่ือกลุมเดิมแตกไปสมาชิกท่ีเหลือไดรวบรวมแฟนคลับท่ีชื่นชอบในการเชียรแบบเดียวกันมา

จัดตั้งกลุม Klongtoey Army รวมกันใหม โดยมีการเชียรเฉพาะท่ีชื่นชอบรวมกัน  

กลุม Klongtoey Army มีการทําเชียรสโมสรท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนๆ โดยเนนไปท่ีการเชียร

แบบอุลตราสคุณทอป (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 30 ป กลาววา “ก็

เริ่มจากดูคลิปของกองเชียรตางประเทศกอน เห็นวามีการใชแฟร ใชสโมก 5

6 ในการเชียร ผมเลยเอามา

ลองเลนบางท่ีโซนบี พอเอามาเลนก็มีบางคนเคาไมชอบ เลยยายไปเลนกับพวกพ่ีหลง ตอนหลังก็เลย

เคาไปอยูกลุมกับเคา”(คุณทอป, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณทัช (นามสมมติ) แฟนคลับ

กลุม Klongtoey Army อายุ 30 ป ยังเปนสมาชิกอีกคนท่ีเขารวมกลุมเนื่องจากชื่นชอบในรูปแบบ

                                                           
6

 ชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งของพลุควันสี 
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การเชียร โดยอธิบายวา “ทีแรกผมก็มาดูบอลกับเพ่ือนนะแตยังไมไดเชียร คราวนี้พอเห็นกลุม 

Klongtoey Army เคาเชียรกันอยูท่ีโซนซี เห็นเคามีจุดแฟรกันเหมือนบอลตางประเทศเลย พวกอิตาลี 

พวกตุรกี ก็เลยไปรวมเชียรรวมจุดแฟรกับเคา พอเชียรไปซักพักไดพูดคุยกัน สนิทกันจนกลายมาเปน

สมาชิกของกลุม” (คุณทัช สัมภาษณ, 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557)  

 จากท่ีกลาวมาขางตนกลุม Klongtoey Army เปนกลุมแฟนคลับกลุมหนึ่งท่ีมีการรับมาชิก

เขามาโดยท่ีสมาชิกชื่นชอบแนวทางการเชียรฟุตบอลในแบบเดียวกัน กลาวคือ การเชียรฟุตบอลตาม

แบบกองเชียรอุลตราสท่ีเนนความดุดัน การกดดันคูแขง 

สาเหตุจากการถูกชักชวนจากคนในกลุม  

นอกจากการรวบรวมกลุมคนท่ีมีแนวทางการเชียรเชนเดียวกันแลว กลุม Klongtoey Army 

ยังไดชักชวนคนท่ีเปนเพ่ือน พ่ีนองหรือผูท่ีมีความสนใจใหเขามารวมกลุมกับตนดวย 

คนในกลุมจะแนะนําคนรูจักท่ีมีความชอบในรูปแบบการเชียรแบบเดียวกัน มาเขารวมเปน

สมาชิกกลุม Klongtoey Army คุณโอต (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 

25 ป ไดใหสัมภาษณวา “พ่ีทอป (นามสมมติ) เคาชวนผมมา เคาบอกโซนซีสามารถเลนพวกแฟร

สโมกได ผมก็ตามไปพอไปก็สิงอยูนั่นเลย พอตั้งกลุมมาเคาก็ชวนผมเคาไปอยูดวย” (คุณโอต, 

สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณตอ (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army 

อายุ 28 ป กลาววา “ตอนแรกไมมีกลุมหรอกครับ แตผมไปดูบอลใกลกับกลุมเคาบอยจนรูจักกัน ผมก็

ไปเลนแฟรกับพวกพ่ีหลงดวย สุดทายเคาเลยชวนผมมาอยูในกลุมเดียวกัน” (คุณตอ, สัมภาษณ, 22 

ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

เม่ือผูท่ีถูกชักชวนไดเขามาเปนสมาชิกในกลุมแลว ก็จะไดรับการถายทอดรูปแบบแฟนบอล

อุลตราสจากสมาชิกดั้งเดิม เม่ือไปทํากิจกรรมการเชียรรวมกัน และกลายเปนสมาชิกกลุมท่ีเปนแฟน

บอลอุลตราสเชนเดียวกันกับสมาชิกดั้งเดิม 

จากท่ีกลาวขางตนสมาชิกกลุมแฟนคลับ Klongtoey Army ไดมีการรวมกลุมกันจากความ

ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันของสมาชิกในกลุม รวมถึงการชักชวนเขามาจากคนในกลุมเม่ือเขามาทํากิจกรรม

รวมกันก็เกิดความชื่นชอบในแนวทางเดียวกัน โดยกลุม Klongtoey Army มีการรวมกลุมสราง

ปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุมท้ังบนพ้ืนท่ีกายภาพและบนพ้ืนท่ีทางอินเทอรเน็ต เชนเดียวกับ

แฟนคลับกลุมอ่ืนๆ ของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

กลุมสิงหมหานคร 56 
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สาเหตุของการเขารวมสิงหมหานคร 56 สามารถแบงได 2 ประการ ไดแก 1) เปนคนในพ้ืนท่ี

เดียวกัน 2) ถูกชักชวนจากคนท่ีเปนสมาชิก 

สาเหตุจากการเปนแฟนบอลท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีแฟนคลับบสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. นอย

เชนเดียวกัน 

แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. สวนมากมักจะเปนคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีใกลเคียงกับองคการ

การทาเรือแหงประเทศไทย เชน เขตคลองเตย เขตสาธุประดิษฐ เขตพระประแดง หรือเขตตางๆ ใน

ฝงธนบุรี ในสวนเขตอ่ืนๆ นอกจากท่ีไดกลาวไปเปนเขตท่ีมีแฟนคลับสมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.เปน

จํานวนนอยกวา ทําใหแฟนคลับในเขตเหลานั้นเขามารวมกลุมกับกลุมสิงหมหานครท่ีมาจากเขตท่ีมี

แฟนคลับสโมสรการทาเรือนอยเชนเดียวกัน   

กลุมสิงหมหานคร 56 เปนกลุมท่ีเนนกิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับเปนหลัก ซ่ึงแฟนคลับได

แบงกลุมกันออกไปตามพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยประจําวันของตน คุณอารม (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับ

กลุมสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “สมาชิกท่ีแฟนคลับสวนใหญจะเปนคนท่ีอยูอาศัยใกลๆ กัน 

สําหรับกลุมสิงหมหานคร 56 จะแปลกหนอยจะเปนกลุมท่ีรวมแฟนคลับท่ีอยูในกรุงเทพฯ ฝงพระนคร

หลายๆ เขต เพราะสมาชิกสวนใหญมาจากเขตท่ีมีแฟนบอลทาเรือฯ นอย อยางผมก็มาจากดุสิต บาง

คนก็มาจากบางนา ลาดพราว แตจะยกเวนบางเขตท่ีคนเยอะ พวกเขาจะมีกลุมประจําเขตตัวเอง เชน

คลองเตย พระประแดง สาธุประดิษฐ” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558)  คุณนัท (นาม

สมมติ) สมาชิกกลุมแฟนคลับสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “ผมมาจากราชเทวี มาแรกๆ ไมรูจัก

ใครหรอก พอดีมีกิจกรรมบอลแฟนคลับ เราก็อยากเขารวม ตอนนั้นก็หากลุมอยู มีกลุมของพ่ีอารมท่ี

ตองการแฟนคลับท่ีมาจากพระนคร ผมเลยขอไปอยูกลุมเดียวกับเขา จากนั้นก็เปนแฟนคลับกลุมสิงห

พระนครมาโดยตลอด เม่ือสิงหมหานครกับสิงหพระนครแยกกันผมก็ตามพ่ีเขามาอยูกลุมใหม” (คุณ

นัท, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มีการรวมกลุมกันกอตั้งแฟน

คลับตามพ้ืนท่ีภูมิลําเนาของแฟนคลับ สําหรับสิงหมหานคร 56 ก็เปนกลุมหนึ่งท่ีพยายามรวบรวม

แฟนคลับท่ีมาจากพ้ืนท่ีเดียวกัน แตเนื่องจากเขตบางเขตมีจํานวนแฟนคลับท่ีนอย ทําใหแฟนคลับ

เหลานั้นมารวมกลุมกันและจัดตั้งกลุมสิงหมหานคร 56 ข้ึน 
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สาเหตุจากการถูกชักชวนจากคนในกลุม 

สมาชิกแฟนคลับสิงหมหานคร 56 บางกลุมอาจจะไมไดเขามารวมกลุมในตอนตน ภายหลัง

จากกิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับครั้งแรก แตสมาชิกบางคนไดถูกชักชวนจากสมาชิกในกลุมท่ีเปนแฟน

คลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เชนเดียวกัน ท่ีอาจพบกันตามกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การเตะฟุตบอล 

กิจกรรมการเชียร และไดชักชวนใหเขากลุม 

สําหรับสาเหตุการถูกชักชวนจากคนในกลุม คุณกัน (นามสมมติ) ไดอธิบายวา “ตอนผมมา

เชียรใหมๆ เนี่ย ไมรูจักใครเลย ผมไมไดเปนคนในพ้ืนท่ี บานผมอยูบางนา มีครั้งนึงแฟนบอลเคาจัด

งานมีตติ้งกัน ผมเลยลองไปรวมดู พอไปท่ีงานก็ไดรูจักกับพ่ีแมน (นามสมมติ) และพูดคุยจนสนิทกัน 

พอพ่ีเคาจะตั้งกลุมข้ึนมาใหม พ่ีเคาก็มาชวนใหผมเขากลุมดวย ผมเลยตามพ่ีเคาไป” (คุณกัน, 

สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณแตม (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 อายุ 

27 ป ไดใหสัมภาษณวา “ผมถูกชักชวนใหเขามาอยูในกลุมเพราะผมไปเลนบอลกับกลุมสิงหมหานคร

บอย กลุมนี้เขามักจะเตะบอลรวมกันประจํา เจอหนากันท่ีสนามก็ทักทายกัน ทีนี้พอใกลแขงฟุตบอล

แฟนคลับครั้งท่ี 3 เขาก็ชวนผมมารวมทีมดวย ก็เลยไปเตะกับเขา หลังจากนั้นเวลาคุย เวลามาดูบอลก็

อยูกับกลุมนี้ตลอด ตัวผมเองเปนคนคลองเตยแตเลือกอยูกลุมนี้ เพราะเราสนิทใจกันมากกวา” (คุณ

แตม, สัมภาษณ, 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

เห็นไดวาแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 แฟนคลับบางคนท่ีไมม่ีกลุมแฟนคลับสังกัดและมี

ความสัมพันธอันดีกับคนในกลุมใหเขามาเปนสมาชิกในกลุมเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน รวมถึงเปน

สวนหนึ่งในการทํากิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับของกลุม 

จากขอมูลขางตนแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มีการจัดตั้งกลุมท่ีมีรูปแบบแตกตางจาก

แฟนคลับสโมสรอ่ืนๆ แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. แมจะมีการจัดตั้งกลุมแฟนคลับข้ึนมาอยาง

เปนทางการแตยังมีสมาชิกแฟนคลับจัดตั้งกลุมแฟนคลับของตนเองข้ึนมาตามความชื่นชอบของกลุม

ตน ภายใตการดูแลของแฟนคลับสโมสร ซ่ึงแฟนคลับกลุมยอยมีการควบคุมดูแลกันเองภายในกลุม

และสรางความสัมพันธกับแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ เสมอ กลุมแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดมีการ

รวมกลุมทํากิจกรรมกัน โดยมีท้ังกิจกรรมของแฟนคลับสโมสรและกิจกรรมของกลุมแฟนคลับยอย ซ่ึง

มีการแบงการรวมกลุมออกเปน 2 พ้ืนท่ี คือ การรวมกลุมบนพ้ืนท่ีทางกายภาพและการรวมกลุมบน

พ้ืนท่ีอินเทอรเน็ต  
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2. การรวมกลุมทางกายภาพของแฟนคลับสโมสรการทาเรือไทย เอฟ.ซี 

แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มีการรวมกลุมกันจัดกิจกรรมบนพ้ืนท่ีทางกายภาพ โดยมี

กิจกรรมดังนี้ 

2.1 กิจกรรมการเชียรฟุตบอลในสนาม 

 จากการสังเกตการณพบวา สนามแพท สเตเดี้ยม จะถูกแบงออกเปน 4 อัฒจันทรตามมุมของ

สนาม ซ่ึงแฟนคลับจะเรียกอัฒจันทรวา “โซน” ประกอบไปดวย โซน A โซน B โซน C และโซน D 

แฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. สวนใหญจะยึดเอาโซน A และโซน C เปนหลักในการเขามาชมการ

แขงขันในแตละนัด สวนกลุมแฟนคลับจะยึดเอาโซน B โซน C และโซน D ในการเขามารวมกลุมทํา

กิจกรรมการเชียร ขอแตกตางท่ีเห็นไดชัดระหวางแฟนบอลและแฟนคลับ สังเกตไดจากการมีสวนรวม

ในการทํากิจกรรมการเชียรฟุตบอล แฟนบอลสวนมากจะไมอยูกันเปนกลุมและมักจะนั่งดูเกมการ

แขงขันเทานั้น บางครั้งอาจจะมีการตะโกนดานักฟุตบอลหรือผูตัดสินตามอารมณรวมในการแขงขัน 

ในขณะท่ีแฟนคลับจะจับกลุมกันรองเพลงเชียรใหกําลังใจนักฟุตบอลอยู เสมอและมีกลองท่ีใช

ประกอบการเชียรเปนจุดศูนยกลางของกลุม มีการนําอุปกรณในการเชียรมาใช เชน ธงเชียรสําหรับใช

โบก ปายผาเขียนขอความใหกําลังใจสโมสร เปนตน การเชียรจะมีผูนําเชียรท่ีจะคอยข้ึนตนเพลงผาน

โทรโขงท่ีถือใหแฟนคลับรองตาม แมแฟนคลับจะมีการรวมกลุมกันใน 3 โซน แตจากการสังเกตการณ

พบวาท้ัง 3 โซนจะแยกกันเชียรตามแตละโซนไมพรอมกันตามแตผูนําเชียรท่ีเปนตนเสียงและเพลงท่ี

พวกเขาใชรองเชียรระหวางการแขงขันท้ัง 3 โซนเปนเพลงเดียวกันหมด ข้ึนอยูกับผูนําเชียรในแตละ

โซนวาจะข้ึนเพลงอะไร  นอกจากนี้ท้ัง 3 โซนจะมีลักษณะการเชียรท่ีแตกตางกันเล็กนอย และเพลงท่ี

พวกเขาใชรองเชียรระหวางการแขงขันก็เปนเพลงเดียวกันหมด ซ่ึงการเชียรแตละโซนของแฟนคลับ

สโมสรการทาเรือ มีลักษณะดังนี้ 

โซนบี 

 อัฒจันทรโซนบีเปนอัฒจันทรท่ีมีกลุมแฟนคลับกลุมยอยเขามาเชียรมากท่ีสุด เชน กลุมสิงห

ฝงธน สิงหพระประแดง กลุมสิงหพระราม 4 กลุมแฟนคลับมักเลือกโซนบีไวสําหรับการเชียรเนื่องจาก

ตั้งอยูหลังประตูทําใหเหมาะแกการกระตุนนักฟุตบอลทีมตัวเองและกดดันนักฟุตบอลทีมตรงขาม 

อัฒจันทรโซนบียังเปนอัฒจันทรท่ีมีจุดเดนเรื่องการรองเพลงเชียรมากกวาอัฒจันทรอ่ืน โดยจะเนน

การรองเพลงเชียรตลอด 90 นาทีในระยะเวลาทําการแขงขัน โซนบีเปนโซนเดียวท่ีมีการนํากลองชุด

เขาไปในสนามประกอบดวยกลองใหญ 3-4 ใบ ฉาบ 1 ชุดโซนบีจะมีการรองเพลงเชียรและตีกลอง

ดวยจังหวะท่ีเร็วมากกวาโซนอ่ืนๆ บางทีก็ไมโหในจังหวะท่ีแฟนบอลไมเห็นดวย กลุมแฟนคลับมัก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

กระจุกรวมตัวกันตรงกลางอัฒจันทรและมีผูนําเชียรคอยถือโทรโขงเองเปนตนเสียงใหกลุมแฟนคลับ

ทําหนาท่ีรองเพลงเชียร คุณมิกซ (นามสมมติ) แฟนคลับกลุมสิงหพระประแดง อายุ 27 ป ไดให

สัมภาษณวา “กลุมผมจะอยูโซนบีเปนหลักรวมกับกลุมอ่ืนๆ เชนฝงธนฯ วัดดอกไม โซนนี้จะเชียรกัน

สนุก เพราะแฟนคลับทาเรือฯ มาอยูกันหลายกลุมหลายคน เราจะรองเพลงกันไมมีหยุด เปนการเชียร

แบบฮารดคอร” (คุณม๊ิกซ, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณนัท (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับ

กลุมสิงหมหานคร 56 อายุ 30 ป ไดใหสัมภาษณวา “ผมชอบไปดูรวมกับพวกโซนบี เคาเชียรกันฮารด

คอรมาก รองเพลงกันไมมีหยุด คนก็เยอะเสียงเลยดังกวาโซนอ่ืนๆ” (คุณนัท, สัมภาษณ, 28 มีนาคม 

พ.ศ. 2558)  

 โซนซี 

 อัฒจันทรโซนซีจะมีการแบงออกเปน 2 ชั้น กลุมแฟนคลับท่ีเชียรอยูในอัฒจันทรโซนนี้ คือ 

แฟนคลับกลุมสิงหโซน C พันธุดุ แฟนคลับกลุมสิงหโซน C พันธุจะรวมตัวกันบริเวณก่ึงกลางอัฒจันทร

ชั้น 2 โดยจะมีการนํากลองของกลุมไปวางไวตรงกลางของอัฒจันทรและผูนําเชียรเปนตนเสียง 

สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเหลือจะเปนแฟนบอลท่ัวไปท่ีตองการเขามาดูการแขงขัน ในอัฒจันทรดานลางจะเต็มไป

ดวยแฟนบอลท่ีนั่งชมการแขงขัน รวมถึงมีแฟนบอลบางสวนยืนชมบริเวณขอบของอัฒจันทร แฟน

คลับท่ีอัฒจันทรโซนซีจะเนนการตะโกนโหกดดันคูแขงเปนหลักมากกวาการรองเพลงเชียร เพลงเชียร

ถูกรองโดยกลุมแฟนคลับท่ีมีตนเสียงเปนผูนําในการรองเพลง ในขณะท่ีแฟนบอลท่ัวไปตะโกนโหอยู

รอบขาง คุณกาย สมาชิกแฟนคลับสิงหโซน C พันธุดุ อายุ 29 ป กลาววา “แฟนคลับสิงหโซน C พันธุ

ดุ จะรวมกันอยูท่ีโซนซี การเชียรก็ดุสมชื่อครับ เลนไมพอใจก็ดา กรรมการนี่ดาหมด เปนการกดดันให

ตัดสินดีๆ สมัยนี้ไมดุเทาเม่ือกอนแลว สมัยกอนนี่มีท้ังขวางขวด ขวางน้ําแข็ง เม่ือตัดสินลําเอียง” (คุณ

กาย, สัมภาษณ, 31 มกราคม พ.ศ. 2558) คุณแมน (นามสมมติ) แฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 อายุ 

49 ปไดใหสัมภาษณวา “ปกติเวลามาดูทาเรือฯ แขงก็จะมาท่ีโซนซีเปนประจํา ผมมีเพ่ือนแฟนคลับท่ี

รูจักท่ีนี่เยอะ ตัวอัฒจันทรมันทําใหดูเกมไดงายกวาดวย ตอนผมดูก็มีดาไปกับเคา เพราะแฟนคลับท่ีนี่

ดาเกือบจะตลอด มีรองเพลงเชียรบาง แตไมเทากับดา” (คุณแมน, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 

2558) 

 โซนด ี  

อัฒจันทรโซนดีมีกลุมแฟนคลับยอยประจํา คือ กลุมKlongtoey Army ท่ียายมาจากโซนซี 

เนื่องจากเห็นวาโซนดีนั้นมีแฟนบอลเขามาชมนอย จึงยายไปประจําอยูท่ีโซนดี และกลุมแฟนคลับอุลต

ราส อ่ืนๆ เชน กลุม Ultras Hellgate การเชียรของโซนดีเปนการเชียรแบบอุลตราส ซ่ึงจะมีการนํา

กลองของกลุมไปไวตรงกลางอัฒจันทรของฝงแฟนบอลสโมสรการทาเรือฯ และมีผูเปนตนเสียง 
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เพียงแตผูนําเชียรจะไมมีการใชโทรโขงเหมือนผูนําเชียรในโซนอ่ืนๆ รูปแบบการเชียรก็จะมีการรอง

เพลงเชียรสลับกับการโหเปนระยะๆ บางครั้งอาจหยุดรองและหันมาชมเกมการแขงขันอยางเดียว 

นอกจากนี้แฟนคลับท่ีเขามาเชียรไดมีการนําอุปกรณการเชียรเขามาจํานวนมากกวาโซนอ่ืนๆ มีท้ัง ธง 

ปายผา รวมถึงพลุแฟรและพลุควันสีท่ีนํามาจุดกันหลังจากจบการแขงขัน คุณหลง (นามสมมติ) 

สมาชิกแฟนคลับโซนดี อายุ 34 ป ไดใหความเห็นวา “เราไมสามารถรองเพลงไดตลอด มันตองดูรูป

เกม ถาทีมโดนบุกอยู จะใหรองบุก บุก บุก อยางเดียวก็ไมใช ถาทีมโดนนําอาจตองมีการกระตุนกัน

บาง” (คุณหลง, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557)  คุณกัน (นามสมมติ) แฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 

56 อายุ 33 ป ไดใหสัมภาษณวา “ตอนแรกผมอยูท่ีโซนซีกอน อยูกับพ่ีแมน (นามสมมติ) พอตอนไป

เยือนเราไดรูจักกับพวกท่ีเชียรอยูโซนดี เลยไปเชียรกับเคา โซนดีมันดูจริงจังกวา มีท้ังกดดันท้ังปลุกเรา

นักเตะ มีอุปกรณใหเลนระหวางเชียรเยอะ ตอนจบเกมก็ไปรวมวงเลนแฟรกับเคาดวย” (คุณกัน, 

สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

เพลงเชียรของแฟนบอลจะเปนเพลงเชียรของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. จะเปนเพลง

เชียรท่ีแฟนคลับสามารถรองตามงาย แมจะเปนแฟนคลับท่ีเขามาใหมก็สามารถรองตามได เนื่องจาก

เนื้อเพลงจะมีความสั้นกระชับ เพลงเชียรสวนมากเปนเพลงสั้นและถูกดัดแปลงมาจากเพลงเชียรกีฬา

ท่ัวๆ ไป สวนมากเพลงเชียรจะดัดแปลงมาจากเพลงเชียรของแฟนคลับกลุมเชียรไทย กลุมแฟนคลับท่ี

คอยตามเชียรฟุตบอลทีมชาติไทย ซ่ึงมีสมาชิกกลุมเปนแฟนคลับของหลายๆ สโมสร เม่ือมีเกมการ

แขงขันของทีมชาติไทยก็จะมารวมกลุมกัน เม่ือแยกยายก็นําเพลงเชียรของกลุมแฟนคลับเชียรไทยมา

ดัดแปลงใหเขากับสโมสรของตนและไมไดนํามาเพียงแคเพลงเทานั้น ไดมีการนําจังหวะกลองเขามา

ประกอบกับเพลงเชียรดวย แตแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ก็มีเพลงท่ีเปนเอกลักษณของแฟน

บอล ชื่อเพลง “พวกเราคือสิงห” เพลงนี้ถูกแตงข้ึนจากแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. คนหนึ่ง

และมีการนําทํานองมาจากคลิปการรองเพลงเชียรของแฟนบอลอินโดนีเซียท่ีเห็นในอินเทอรเน็ต (อา

จินต ทองอยูคง, 2555 : 95) เพลงนี้จะมีการรองประกอบกับกลองและนํามารองในระหวางการ

แขงขัน และรองเปนเพลงสุดทายเพ่ือขอบคุณนักฟุตบอลหลังจบการแขงขัน แตก็มีแฟนคลับบางคนท่ี

อยากไดเพลงท่ีมีลักษณะเหมือนเพลงแชมเปยนเมืองทองของแฟนคลับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง 

ยูไนเต็ด ท่ีมีการรองกอนและหลังเกมการแขงขันทุกๆ ครั้ง (พงศพันธุ พัฒนเกียรติกุล, 2555 : 77) 

คุณชิต (นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. โซนซี อายุ 30 ปใหความเห็นวา “เพลงแบบนี้

เหมือนเพลงศักดิ์สิทธิ์ของแฟนบอล แฟนบอลทุกคนจะยืนรองกันท้ังสนาม ทําใหดูมีความสามัคคี ดู

ขลัง ซ่ึงผมอยากใหแฟนบอลทาเรือฯ มีเพลงแบบนี้บาง” (คุณชิต, สัมภาษณ, 31 มกราคม พ.ศ. 

2558) 
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 ในวันท่ีมีการแขงขันแฟนคลับแตละกลุมจะรวมกันในพ้ืนท่ีท่ีไดนัดกันไวในเฟสบุคของกลุมตน 

มีการนําเอากลอง ปายผา ธงของตนมาเพ่ือนําไปเชียรในสนาม สวนมากมักจะมารวมกันท่ีหนาสนาม

แพท สเตเดี้ยม ถาไปสโมสรการทาเรือฯ เดินทางไปแขงสนามท่ีไกล เชน เชียงราย บุรีรัมย ศรีสะเกษ 

ก็จะนัดรวมกลุมกันในเวลากลางคืนของวันกอนแขงขัน จากนั้นจะเดินทางไปท่ีสนามและมารวมกลุม

กับแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีท่ีถูกจัดไวให ซ่ึงแกนนํากลุมของแฟนคลับแตละกลุมจะติดตอประธาน

แฟนคลับในขณะท่ีเดินทางมา สําหรับแฟนบอลบางคนท่ีมีรถสวนตัวอาจจะเดินทางไปดวยตัวเองและ

สอบถามสถานท่ีรวมกลุมกับเพ่ือนของตนเอง เม่ือถึงเวลาแฟนบอลก็จะทยอยกันเขาไปยังอัฒจันทรท่ี

สโมสรเจาบานจัดไวสําหรับแฟนบอลทีมเยือน  

ถาสโมสรการทาเรือฯ เดินทางไปแขงสนามท่ีอยูใกลกับสนามแพท สเตเดี้ยม บางครั้งจะมี

การขบวนแหเพ่ือเดินทางไปเชียร เชน การเดินทางไปเชียรสโมสรท่ีสนามศุภชลาศัยในวันท่ี 4 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ในการแขงขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศถวยโตโยตา คัพ ระหวางสโมสรการทาเรือ

ไทย เอฟซีกับสโมสรบุรีรัมย พีอีเอ กอนการแขงขันแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดมีการนัด

รวมกลุมทําขบวนแหกันท่ีบริเวณหนาสนามแพท สเตเดี้ยม ซ่ึงมีการนัดกันในเพจทางการของสโมสร 

โดยใหแฟนบอลแตละคนนํารถยนต รถจักรยานยนตมารวมกันท่ีหนาสนามเพ่ือเดินทางไปพรอมกัน 

เม่ือถึงเวลานัดไดมีแฟนบอลจํานวนมากนํารถของตนมา เชน รถกระบะ รถมอเตอรไซค รวมกันท่ีหนา

สนาม เวลาบายโมงแฟนคลับการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดเคลื่อนพลไปยังสนามศุภชลาศัยพรอมกัน โดยขับ

รถเกาะกลุมกันไปเปนขบวน ขณะขับก็มีการบีบแตร ตะโกนเรียกชื่อสโมสร แฟนคลับคนไหนนําธงไป

ก็จะโบกธงไปดวยขณะเดินทาง คุณหลง (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army กลาว

วา “ตอนมีขบวนแหไปสนามศุภฯ เนี่ยมันสุดยอดมาก แฟนทาเรือฯ มารวมตัวกันเยอะมาก เวลาท่ี

เดินทางก็จะเหมือนขบวนของแฟนทาเรือฯ และเปนการประกาศวาเราจะไปเอาแชมปกลับมา ตอนท่ี

ขับรถผานแมคาบางคนก็ออกมาตะโกนใหกําลังใจ ประมาณสูๆ เอาแชมปมาฝากดวยนะ อีกอยางมัน

เปนการขมคูแขงดวยวาแฟนทาเรือฯ กําลังมาเยือน” (คุณหลง, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

คุณอิน (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหโซน C พันธุดุ อายุ 30 ป กลาววา “ผมเคยไปมาครั้งนึง 

มันเจงจริงๆ มันดูเหมือนวาแฟนเราสามัคคีกัน ไปไหนไปดวยกัน รูสึกวากลุมแฟนทาเรือฯ ของเรานี่ดู

ยิ่งใหญมาก” (คุณอิน, สัมภาษณ, 12 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 รูปแบบการเชียรของแฟนคลับสโมสรการทาเรือฯ ขณะเปนทีมเยือนจะมีความแตกตางกับ

การเชียรในสนามแพท สเตเดี้ยม เนื่องจากแฟนคลับจากทุกโซนอัฒจันทรจะมารวมกันอยูในอัฒจันทร

เดียวกัน เนื่องจากอัฒจันทรของแฟนทีมเยือนมีจํากัด ไมมีการแยกโซนกันเหมือนการเชียรในบานแต

แฟนคลับแตละกลุมมักจะเลือกท่ีนั่งท่ีอยูติดกัน ผูนําเชียรจะมาจากท้ัง 3 โซน โดยจะผลัดกันเปนตน

เสียงในการรองเพลงเชียร ซ่ึงเพลงท่ีรองเปนเพลงเชียรจะเหมือนกับเพลงท่ีรองในบาน ทําใหแฟนคลับ
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ทุกคนสามารถรองรวมกันได แตจะมีความแตกตางกันท่ีทํานอง ทํานองเพลงของโซนบีจะเร็วกวาโซน

อ่ืนๆ แฟนคลับท่ีมาจากโซนอ่ืนๆ จําเปนตองปรับทํานองใหเขากับทํานองของแฟนคลับโซนบ ี

นอกจากนี้สิ่งท่ียังขาดไมได คือ การตะโกนโห ไมวาจะไปเชียรในสนามใดก็ตามแฟนคลับสโมสรการ

ทาเรือ เอฟ.ซี. ยังคงตะโกนโหเหมือนกับการเชียรในบาน บางครั้งอาจทําใหเกิดความขัดแยงกับแฟน

สโมสรอ่ืน แตสุดทายเม่ือการแขงขันจบลงแฟนคลับก็ยอมรับผลในการแขงขันและตะโกนเรียกชื่อของ

อีกฝงพรอมกับปรบมือให เพ่ือเปนการเคารพความเปนเจาบานของแฟนบอลสโมสรนั้นๆ คุณมิกซ 

(นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหพระประแดง อายุ 27 ป กลาววา “ตอนท่ีอยูในบานเราจะ

เชียรแยกกันแตละโซน แตพอไปเยือนพ้ืนท่ีมีจํากัด แฟนจากทุกโซนตองมารวมกันในอัฒจันทรเดียว 

ตอนไปเยือนเลยไมมีการแยกกลุม จะไปในนามแฟนคลับทาเรือฯ เลย แลวเวลาเชียรตอนไปเยือนมัน

จะมีพลังมาก เสียงจะดัง เผลอๆ ดังกวาแฟนเจาบานอีก เพราะทุกคนจะรองรวมกันไมรองแยกเหมือน

ตอนอยูในบาน พอรองพรอมกันแลวเสียงมันเลยดังกวาอยูในบานอีก” (คุณมิกซ, สัมภาษณ, 26 

มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรหนึ่งท่ีถูกลงโทษหามแฟนบอลเขามาชมการแขงขันใน

สนามอยูบอยครั้ง จากบทลงโทษของบริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด จากกรณีการปะทะกันของแฟน

บอล การจุดพลุแฟรในสนามหลายครั้ง แมจะโดนลงโทษหามเขาสนาม แตแฟนคลับสโมสรการทาเรือ

เอฟ.ซี. ก็ยังเขามาเชียรทีมรักโดยรวมกลุมกันท่ีใตอัฒจันทรโซนซีกับสนามเปตอง คุณกาย (นาม

สมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดอธิบายวา “ชวงท่ีสโมสรโดนแบนแฟนบอลไมใหเขาชม

เกม พวกแฟนคลับก็ยังมาเชียรอยูตรงสนามเปตองนี่แหละก็รองเพลงเชียรกันอยูตรงใตถุนโซนซีกับ

สนามเปตอง พอโฆษกสนามประกาศวาทาเรือฯ ยิงเขา นักบอลก็วิ่งมาดีใจกับเรา ตรงใตถุนโซนซีมัน

จะมีชองอยู นักบอลก็ยื่นหนาเขามาแสดงความดีใจกับเราตรงนั้น” (คุณชิต, สัมภาษณ, 31 มกราคม 

พ.ศ. 2558) 

 จากขอมูลเบื้องตนกิจกรรมการเชียรฟุตบอลในสนามเปนกิจกรรมการเชียรท่ีมีความสําคัญกับ

กลุมแฟนคลับมาก กลุมแฟนคลับจะแยกไปอยูแตละโซนและมีการเชียรท่ีมีรูปแบบแตกตางกันไป ซ่ึง

สงผลไปยังกลุมแฟนคลับยอยในแตละโซนในเรื่องของการแสดงออกของกลุมจากกิจกรรมการเชียร 

โดยผูศึกษาไดเขาไปศึกษาลักษณะการแสดงออกในกิจกรรมการเชียรของกลุม Klongtoey Army ซ่ึง

ประจําอยูโซนดีเปนหลัก 

กิจกรรมการเชียรของกลุมแฟนคลับ Klongtoey Army  

ในการเชียรท่ีสนามแพทสเตเดี้ยม กลุม Klongtoey Army ใชอัฒจันทรโซนดีเปนหลักในการ

เชียรจากการสังเกตการณพบวากอนการแขงขันจะเริ่ม สมาชิกจะมีการรวมกลุมกันกอนบริเวณ
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สนามเปตองหนาสนามแพท สเตเดี้ยม สมาชิกท่ีเดินทางมาถึงกอนจะไปจองโตะของรานอาหารแผง

ลอยท่ีจัดจําหนายหนาสนามเพ่ือจองท่ีใหไวสําหรับสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีกําลังเดินทางมา แฟนคลับกลุม 

Klongtoey Army มีการแตงตัวมาท่ีสนามคลายๆ กับแฟนบอลคนอ่ืนๆ โดยจะใสเสื้อของสโมสรเปน

หลัก แตอาจจะเพ่ิมเครื่องประดับบางอยางท่ีแสดงออกถึงกลุมตน เชน หมวกเสื้อแจกเก็ตผาพันคอ 

เปนตน สมาชิกบางคน อาจจะมีการใชสติ๊กเกอรโลโกของกลุมติดบนเครื่องประดับอ่ืนๆ เชน กระเปา

สะพาย เปนตน เม่ือสมาชิกหลายคนเดินทางมาถึงจะมีการพูดคุยสังสรรคกันกอนเขาสนาม สวนมาก

จะเปนการสอบถามถึงชีวิตประจําวัน ขาวสารเรื่องฟุตบอลท้ังฟุตบอลไทยและฟุตบอลตางประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันท่ีหนาสนาม  

ในการเชียรกลุม Klongtoey Army จะมีการใชอุปกรณการเชียรเขารวมดวยเปนจํานวนมาก 

อาทิเชน ธง ปายผาและกลองประจํากลุม รวมถึงพลุแฟรและพลุควันสี ธงและปายผาจะผลิตกันเอง

โดยสมาชิกในกลุม ซ่ึงสมาชิกแตละคนจะทําดวยตัวเองตามความตองการและนํามารวมไวท่ีกองกลาง 

โดยจะมีสมาชิกคนหนึ่งทําหนาท่ีเก็บอุปกรณเชียรของกลุมไวท่ีรถของตน คุณหลง (นามสมมติ) 

สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army ไดใหสัมภาษณวา “พวกธง ปายผา จะทํากันมาเอง ไมมี

กิจกรรมชวยกันทํา อยากเอาอะไรมาเชียรก็ทํากันมา อยางธงสวนใหญผมจะเปนคนทํา ธงของกลุมมี

ประมาณ 12 ผืนได ธงใหญสุดยาว 5 เมตร มี 1 ผืน ขนาดกลางยาว 3 เมตรมี 1 ผืน ท่ีเหลือเปนขนาด

เล็กยาว 1 เมตร พวกธงใหญ ธงกลาง ผมทําเองหมด หาผา ซ้ือจักรมาเย็บเองเลย บางคนก็มีไปทําธง

มาเองนะ สวนมากไปจางเคาทํามากัน ก็ไดธงตามท่ีตัวเองตองการ ปายผาผมก็นั่งทําเอง คือ ผมวาง 

ผมก็นั่งเพนทสีปายใชเวลาหลายวันกวาจะเสร็จ กลุมนี้อยากทําอะไรมาก็ทํา อยากเอาอะไรมาเชียรก็

ไปทํามา” (คุณอารม, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557) กลองของกลุมมีจํานวนท้ังหมด 2 ตัว เปน

กลองท่ีรวมเงินของคนในกลุมมาซ้ือ โดยบริเวณขางกลองนั้นจะติดสติ๊กเกอรรูปโลโกของกลุม เพ่ือให

ทราบวาเปนกลองของกลุมตัวเอง คุณทอป (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army 

อายุ 30 ป ไดใหสัมภาษณวา “กลองของกลุมมีท้ังหมด 2 ตัว ก็รวมเงินกันซ้ือมาเปนกลองของกลุมมา 

1 ตัว อีกตัวพ่ีหลง (นามสมมติ) มีอยูแลว ท่ีตองซ้ือเพราะ เม่ือกอนตอนเชียรใหมๆ ป 2552 พ่ีหลง 

(นามสมมติ) เลาวาเราไมมีกลองประจํากลุมกัน มีกลุมท่ีมาจากเชียรไทยเคาจะมาทําเชียรแลวเอา

กลองมาดวย ทีนี้เกิดปญหา คือ ตอนนั้นทาเรือฯ ไปเยือนทีโอทีท่ีสนามเมืองทอง ชวงนั้นเคาเชาสนาม

เมืองทองอยู พอไปเชียรปรากฏวาทาเรือโดนนําไป 2 ลูก พวกท่ีเอากลองมาขนกลองกลับไปเลย ท้ิง

ทีมกลางคันแถมดาอีก หลังจากนั้นพวกท่ีทําเชียรเลยไปซ้ือกลองมาประจํากลุมกัน ทีนี้พอทํากลุมเรา

ข้ึนใหม กลองใบเดียวเสียงดังไมพอ เลยรวมเงินไปซ้ือกันอีกใบ” (คุณทอป, สัมภาษณ, 26 มีนาคม 

พ.ศ. 2558) 
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 นอกจากนี้กลุม Klongtoey Army ไดมีการนําพลุแฟรและพลุควันสีเขามาจุดในสนาม 

ภายหลังไทยพรีเมียรลีกไดออกกฎหามนําพลุแฟรมาจุดในสนาม กลุม Klongtoey Army จึงนําพลุ

แฟรไปจุดกันท่ีนอกสนามแทน คุณหลง (นามสมมติ) ไดเลาวา “สมัยกอนการจุดแฟรในสนามยังไมผิด

กฎ พวกผมก็เอามาจุดกันในสนามเลย ก็มีคนชอบบางไมชอบบาง แตก็จุดมาทุกเกม พอไทยพรีเมียร

ลีกออกกฎหามจุดแฟรในสนาม เราก็เอามาจุดกันขางนอกแทน” (คุณหลง, สัมภาษณ, 26 ตุลาคม 

พ.ศ. 2558) คุณโอต (นามสมมติ) ใหสัมภาษณวา “เม่ือกอนจุดกันประจํา บางครั้งแฟนคนอ่ืนก็มาเลน

แฟรกับเราดวย พอข้ึนมาไทยพรีเมียรลีก ก็มีคนมาเตือนนะวาไมใหจุด ตอนนั้นเราไมรูวามีกฎหามจุด

แลว พอนักเตะเดินออกมาก็จุดเลย คราวนี้สโมสรโดนปรับ พวกโลกสวยก็มาดาเรากันใหญ แต

หลังจากนั้นพอเราเอาไปจุดนอกสนาม พวกโลกสวยก็แหกันมาถายรูป อัพลงเฟสกันใหญ” (คุณโอต, 

สัมภาษณ, 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558) จากการสังเกตการณพบวาในปจจุบันกลุม Klongtoey Army ยัง

มีการจุดพลุแลรและพลุควันสีอยู ซ่ึงจะจุดพลุแฟรและพลุควันสีกันบริเวณสนามเปตองหนาสนาม

แพทสเตเดี้ยมหลังจบเกมการแขงขัน คุณทอป (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army 

อายุ 30 ป ไดใหสัมภาษณวา “พวกแฟร สโมกเนี่ยเราจะนํามากันเอง เอามาครั้งนึงเปนสิบๆ อัน คือ 

ผมมีเพ่ือนทํางานอยูการทาฯ เคาก็จะเอาพวกมาขายใหผม บางครั้งเราก็ซ้ือมาจากท่ีอ่ืน” (คุณทอป, 

สัมภาษณ, 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 การเชียรในสนามของกลุม Klongtoey Army ไดอธิบายวาเปนการเชียรแบบอุลตรา ซ่ึงตอง

ขมขวัญคูตอสูไมวาจะทําอยางไรก็ตาม คุณโอต (นามสมมติ) ไดอธิบายการเชียรของกลุม Klongtoey 

Army ในสนามวา “ท่ีเรามาทําเชียร เราเนนการเชียรท่ีขมขวัญคูตอสู ไมใหคูตอสูสามารถเลนบอลได

งาย เรามาเชียรโดยเนนแบบกดดัน ไมใชเชียรแบบกีฬาสีแบบพวกโลกสวย ทําอะไรก็ไดท่ีกดดันคูตอสู 

เชน รองเพลงบาง โหบาง” (คุณโอต, สัมภาษณ, 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558) คุณหลง (นามสมมติ) ไดให

สัมภาษณวา “การเชียรของเราจะเนนไปตามรูปเกม ถาตอนไหนทีมเลนดี เราก็จะรองเพลงเชียร

กระตุนนักเตะ ถาทีมคูแขงมาเตะมุมตรงหนาเรา เราก็จะโห กดดันเขาไปใหทีมคูแขงทําพลาด บางคน

อาจจะบอกวาเราตองรองเพลงตลอด 90 นาทีนะ ผมวาไมใช เราตองดูจังหวะ ไมใชหลับหูหลับตารอง 

ผมไมชอบการเชียรแบบหันหลังใหสนาม หันหนาเขากองเชียรแบบแกนนําโซนบีบางคนชอบทํา เคาก็

จะสั่งใหแฟนบอลรองเพลงตลอด ไมไดดูรูปเกมเลยวาทีมเปนอยางไรตอนนั้น” (คุณหลง, สัมภาษณ, 

10 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 สําหรับการไปเปนทีมเยือน แฟนคลับกลุม Klongtoey Army จะมีการนัดรวมกลุมกันทาง

กรุปไลนหรือทางโทรศัพทเพ่ือหาจํานวนคนท่ีจะเดินทางไป “ตอนไปเยือนจะมาคุยกันกอนวามีใครไป

ม่ัง ไปนอยไปเยอะอยางไรจะไดวางแผนถูก นัดกันในกลุมในเฟส ไลน หรือโทรหากัน ถาไปเยือนใน

กรุงเทพฯ ก็จะจางรถสองแถวไป คิดดูตอนไปแขงกับเทโรนี่นั่งจากคลองเตยไปมีนบุรี ถาไปตางจังหวัด
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ก็รวมเงินกันจางรถตูไป” (คุณหลง, สัมภาษณ, 21 มีนาคม พ.ศ. 2558) จากการสังเกตการณพบวา 

ในขณะเดินทางจะมีการเปดเพลงและเตนกันบนรถ รวมถึงมีการสังสรรคดื่มแอลกอฮอลกันบนรถใน

การไปเยือนสนามอ่ืนๆ สมาชิกแฟนคลับจะนําปายผา ธง และกลองประจํากลุมไปดวย เม่ือเดินทาง

มาถึงก็จะไปรวมกลุมกับแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ พรอมกับอุปกรณท่ีใชในการเชียรในสถานท่ีท่ีสโมสรเจา

บานไดจัดไวให มือกลองจะถูกนํารวมกับมือกลองของกลุมอ่ืน แฟนคลับกลุมยอยจะถูกรวมให

กลายเปนกลุมเดียวและมีการรองเพลงเชียรท่ีพรอมเพรียงกันซ่ึงแตกตางจากตอนเชียรในสนามแพท 

สเตเด้ียมหลังจากจบเกมการแขงขันสมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army จะมารวมตัวกันจุดพลุ

แฟรและพลุควันสีบริเวณทายรถของตน รวมถึงเปดเพลงและเตนสังสรรคกัน จากนั้นจะมีแฟนกลุมอ่ืน

เขามารวมวงดวย 

กิจกรรมการเชียรของแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 

กลุมสิงหมหานคร 56 เปนกลุมท่ีไมมีการทําเชียรอยางชัดเจนเหมือนกับกลุม Klongtoey 

Army จากการสังเกตการณพบวา ในวันท่ีมีการแขงขันท่ีสนามแพท สเตเดี้ยม สมาชิกในกลุมจะมา

รวมกันท่ีลานหนาสนามเทนนิสของสโมสรการทาเรือแหงประเทศไทยใกลกับสนามแพท สเตเดี้ยม 

สมาชิกแฟนคลับจะใสเสื้อบอลของสโมสรเขามาเชียรการแขงขันของสโมสรการทาเรือไทย เอฟ.ซี. 

สมาชิกบางคนอาจจะมีการนําผาพันคอประจํากลุมของตัวเองมาเชียรดวย 

กิจกรรมท่ีจะทํากันเปนประจํากอนเกมการแขงขันจะเริ่มของกลุมสิงหมหานคร 56 คือ มีการ

สังสรรคกันดวยเครื่องดื่มแอลกอฮอล พูดคุยกันเก่ียวกับขาวสารในวงการฟุตบอลและท่ีไมเหมือนกลุม

ไหน คือ กลุมสิงหมหานคร 56 จะมีการยางหมูกินกันกอนท่ีจะมีการแขงขัน คุณอารม (นามสมมติ) ได

ใหสัมภาษณวา “กอนเขาไปดูบอลเกือบทุกครั้งท่ีสนามแพทฯ กลุมผมมักจะมีการสังสรรคกันกอน ก็

จะมีการนําหมูมายางกินกัน ซ่ึงอันนี้กลุมอ่ืนเคาไมทํากัน แมน (นามสมมติ) เคาจะเปนคนไปหาซ้ือหมู

มาจากตลาดและนําเตามายางบริเวณท่ีประจําของกลุม เม่ือมีคนมาก็จะเก็บเงินคาหมู ซ้ือทีก็ซ้ือเปน

กิโล ถาคนมากันเยอะก็ซ้ือประมาณ 4 กิโลได” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณ

กัน (นามสมมติ) กลาววา “ปกติกลุมผมจะมีการยางหมูเปนประจํา ทําเปนแบบคอหมูยางเลย เริ่มยาง

ประมาณบายสาม พอคนอ่ืนมาถึงก็จะกินกันไดเลย บางทีก็มีคนจากกลุมอ่ืนมารวมกินดวยกับเรา” 

(คุณกัน, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557) จากการท่ียางหมูกันเปนประจําทําใหกลุมอ่ืนตั้งชื่อเลน

ใหกลุมสิงหมหานคร 56 วา “แกงหมูยาง” คุณโอต (นามสมมติ) สมาชิกกลุมแฟนคลับ Klongtoey 

Army ไดอธิบายวา “เวลามาเชียรบอลทุกครั้ง เม่ือเดินผานกลุมนี้ก็เห็นเคายางหมูกินกันตลอด เรา

เลยเรียกกลุมเคาวาแกงหมูยาง บางทีผมก็ไปรวมกินกับเคานะ ถามาถึงสนามไว” (คุณโอต, สัมภาษณ, 

26 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
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แมจะเปนกิจกรรมเล็กๆ แตสมาชิกในกลุมก็จะมีการแบงหนาท่ีกันในการทํา คุณแมน (นาม

สมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “เราก็มีการแบงหนาท่ีกันทํานะ 

สําหรับผมบานใกลตลาดผมก็จะเปนคนไปหาซ้ือเนื้อมาทํา คาใชจายผมก็ออกไปกอนไวคอยมาแชรกัน

ทีหลัง อยางแตม (นามสมมติ) ท่ีบานใกลสุดจะเปนคนเก็บเตาก็ตองนําเตามา คนท่ีมาทีหลังก็จะแบง

หนาท่ีกันไปไมตายตัว คนยางก็จะทําหนาท่ียาง ยางเสร็จอีกคนก็จะนําไปหั่น พอหั่นเสร็จก็แบงกันไป

ชวยแจกใหสมาชิก เม่ือกอนคนนอยผมก็ทําคนเดียว หลังๆ คนเยอะเราทําคนเดียวไมไหว ก็ใหมา

ชวยกันทํา” (คุณแมน, สัมภาษณ, 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) คุณอารม (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับ

กลุม สิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “ผมเปนพวกบานไกล เวลามาก็จะมาชากวาเขา ผมเลยเปน

แผนกเครื่องดื่มมีหนาท่ีซ้ือเครื่องดื่มมาใหสมาชิกสวนมากก็เปนพวกเบียร ท่ีตองทําเพราะเรามาชาไม

ตองทําอะไร แตจะมารอกินอยางเดียวมันก็ไมดี เลยตองหาอะไรทําม่ัง แตถาคราวไหนมาถึงไวก็จะไป

หั่นหมูนะ หลังไมคอยไดทําแลว พวกสมาชิกหนุมๆ เคาเกรงใจเรา ใหเรานั่งเปนผูอาวุโสพอ เลยตอง

เลี้ยงเบียรใหคนท่ีทําหนอย” (คุณอารม, สัมภาษณ, 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

สําหรับการเชียรในสนาม สมาชิกของกลุมสิงหมหานครจะแยกยายกันไปเชียรกับกลุมแฟน

คลับอ่ืนๆ ตามความพอใจของตนบนอัฒจันทรโซนบี โซนซีและโซนดี  

อัฒจันทรโซนบี เปนอัฒจันทรท่ีมีจุดเดนเรื่องการรองเพลงเชียรมากกวาอัฒจันทรอ่ืนและเปน

โซนเดียวท่ีมีการนํากลองชุดเขาไปในสนามประกอบดวยกลองใหญ 3-4 ใบ ฉาบ 1 ชุดโซนบีจะมีการ

รองเพลงเชียรและตีกลองดวยจังหวะท่ีเร็วมากกวาโซนอ่ืนๆ และรองเพลงเชียรตลอดเกมการแขงขัน 

บางชวงโหในจังหวะท่ีไมเห็นดวย คุณนัท (นามสมมติ) ไดใหสัมภาษณวา “ผมชอบไปดูรวมกับพวก

โซนบี เคาเชียรกันฮารดคอรมาก รองเพลงกันไมมีหยุด คนก็เยอะเสียงเลยดังกวาโซนอ่ืนๆ” (คุณนัท, 

สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

อัฒจันทรโซนซีเปนอัฒจันทรท่ีมี 2 ชั้น มีท้ังกลุมแฟนคลับและแฟนบอลเขาไปชม เนื่องจาก

เปนอัฒจันทรท่ีใหญท่ีสุด โซนซีจะเนนในเรื่องการกดดันและทําลายสมาธิของคูแขง รวมท้ังผูตัดสิน

และผูชวยผูตัดสิน คุณแมน (นามสมมติ) ไดใหสัมภาษณวา “ปกติเวลามาดูทาเรือฯ แขงก็จะมาท่ีโซน

ซีเปนประจํา ผมมีเพ่ือนท่ีรูจักท่ีนี่เยอะ ตัวอัฒจันทรมันทําใหดูเกมไดงายกวาดวย ตอนผมดูก็มีดาบาง

นะ แตคนท่ีนี่ดาตลอดเวลาเลย ก็ไดมาดูท้ังบอลมาดูท้ังคนดวย” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม 

พ.ศ. 2558) 

อัฒจันทรโซนดีเปนอัฒจันทรท่ีมีการเชียรในแบบอุลตราสเนนเชียรตามรูปเกม รวมถึงกดดัน

คูแขงสลับกันไป นอกจากนี้อัฒจันทรโซนดีเปนอัฒจันทรท่ีมีการนําเอาอุปกรณมาชวยเชียรเปน

จํานวนมาก เชน ธง ปายผา เปนตน คุณกัน (นามสมมติ) แฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 อายุ 33 ป 
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ไดใหสัมภาษณวา “ตอนแรกผมอยูท่ีโซนซีกอน อยูกับพ่ีแมน (นามสมมติ) พอตอนไปเยือนเราไดรูจัก

กับกลุม Klongtoey Army เลยไปเชียรกับเคาท่ีโซนดี โซนดีมันดูสนุกสนานกวา ตอนจบเกมก็ไปรวม

วงเลนแฟรกับเคาดวย” (คุณกัน, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

คุณอารม (นามสมมติ) ไดใหสัมภาษณวา “กลุมผมในตอนเชียรก็แยกยายกันไป ใครอยาก

เชียรโซนไหน ชอบแบบไหนก็ไปอยูโซนนั้น พอสมาชิกเราไปอยูทุกโซนเนี่ย มันทําใหสมาชิกกลุมเรา

รูจักแฟนกลุมอ่ืนๆ อีกหลายคนเวลาไปติดตออะไรกับกลุมไหนก็สะดวก เพราะเรารูจักเกือบหมด” 

(คุณอารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) หลังจากจบครึ่งเวลาสมาชิกจะกลับมารวมกลุมกันอีก

ครั้งบริเวณท่ีประจํากลุมเพ่ือพูดคุยเก่ียวกับรูปเกมการแขงขันนัดนั้น พอเริ่มแขงครึ่งหลังก็แยกยายกัน

ไปอยูตามอัฒจันทรท่ีชอบ กอนจะกลับมารวมกลุมกันใหมหลังจากจบการแขงขันเพ่ือสังสรรคกันเอง

ภายในกลุม 

ในการไปเปนกองเชียรทีมเยือนสมาชิกกลุมจะมีการนัดหมายหันทางกรุปไลนของกลุม 

บางครั้งอาจจะมีการโพสตลงในกรุปของกลุมบนเฟสบุก สวนมากถาไปแขงในสนามท่ีใกลหรือจังหวัด

ท่ีใกล สมาชิกแฟนคลับสิงหมหานครจะไปกันดวยรถยนตสวนตัวและนัดเจอกันในจุดนัดพบ ถาไปยัง

จังหวัดท่ีไกลจะมีการจางรถตูกันไป คุณอารม (นามสมมติ) ไดใหสัมภาษณวา “เวลาไปเยือนจะมีการ

นัดเวลาสถานท่ีกันกอนในไลนกรุป บางทีก็ในกลุมบนเฟสบาง สมาชิกสวนมากจะขับรถไปกันเอง ถาท่ี

ใกลๆ นะ เชน พวกพัทยา ชลบุรี ใครท่ีไมมีรถก็จะติดรถของคนท่ีมีไปดวย กลุมเรามักจะไปกอนเวลา

เสมอ พอมาเจอกันก็พากันไปเท่ียว ไปไหวพระบาง เท่ียวบาง แตถาไปท่ีไกลๆ เชนพวกบุรีรัมย 

ศรีษะเกษ ก็จะจางรถตูกันไป เพราะสะดวกกวาประหยัดกวา” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม 

พ.ศ. 2558) คุณแมน (นามสมมติ) ไดใหสัมภาษณวา “ถาไปเยือนท่ีตางจังหวัด สวนมาจะเปนการไป

เท่ียวพรอมกับดูบอลของคนในกลุมดวย สวนมากผมจะเปนคนวางแผนเท่ียวนะ แผนเท่ียวจะตอง

เปนไปตามเวลา เพราะเดี๋ยวเราจะเขาไปเชียรบอลไมทัน สวนมากจะเปนแถวชลบุรี ระยองท่ีไปบอย

ไปงาย ก็จะไปเท่ียวทะเลกันกอน เราก็จะใหสมาชิกถือผาพันคอ ท่ีปายผาของกลุมจากนั้นก็จะถายรูป

หมูกันแลวโพสลงเฟส บางทีก็มีการแวะไปไหวพระ เท่ียวสถานท่ีสําคัญประจําจังหวัดกอนไปดูบอล 

แตตองทําตามตารางเวลาใหไดนะ สวนมากสมาชิกก็จะมาเจอกันท่ีสถานท่ีท่ีนัดเท่ียวกอน บางคนติด

งานมาชา ก็จะไปเจอกันท่ีสนามเลย” (คุณแมน, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 นอกจากกิจกรรมการเชียรในสนามยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

ในสนาม ซ่ึงมีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมกัน โดยกิจกรรมท่ีถือไดวามีแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.

ซี. มารวมกลุมกันเปนจํานวนมาก คือ กิจกรรมฟุตบอลประเพณีแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.  
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2.2 กิจกรรมฟุตบอลประเพณีแฟนคลับสโมสรการทาเรือเอฟ.ซี. 

 นอกจากกิจกรรมการเชียรแลว กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมการเชียร กลาวคือ กิจกรรม

ฟุตบอลประเพณีแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เมืองไทยประกันภัย เอฟ.ซี. ซ่ึงจะใหแฟนคลับแตละกลุม

มาทําการแขงขันฟุตบอลกันเพ่ือเสริมสรางความสามัคคีกันในกลุมแฟนคลับข้ึน 

 ฟุตบอลแฟนคลับจัดข้ึนในชวงพักจากการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก อาจจะจัดข้ึนในชวง

พักกลางฤดูกาลหรือชวงปดฤดูกาลแลวแตแฟนคลับจะตกลงกัน ฟุตบอลแฟนคลับเริ่มครั้งแรกวันท่ี 

16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ในชวงปดฤดูกาลฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกกิจกรรมถูกจัดข้ึนโดยจากกลุม

แฟนบอลท่ีตองการอยากใหมีกิจกรรมระหวางแฟนบอล ในครั้งนั้นไดมีทีมเขาแขงขัน 4 ทีมดวยกัน 

คือ ทีมสิงหพระนคร ทีมสิงหฝงธน ทีมคลองเตยและทีม ThaiportImportz โดยจัดข้ึนท่ีสนาม 

Primary Bangna โดยใชชื่อวา “สิงหเจาทา Fanclub Invitaion” มีทีมสิงหพระนครเปนเจาภาพครั้ง

แรก การแขงครั้งนี้กอใหเกิดแฟนคลับกลุมยอยหลายกลุมหลังจากจบกิจกรรม คุณอารม (นามสมมติ) 

ไดใหสัมภาษณวา “สมัยกอนแฟนบอลทาเรือฯ ไมมีกิจกรรมทํารวมกันมากอน ผมกับเพ่ือนเลยชวน

กันจัดกิจกรรมฟุตบอลกับแฟนบอลท่ีเรารูจักเพ่ือสรางสามัคคีกัน ตอนแรกมีแค 2 ทีม คือ พระนคร

กับฝงธน จากนั้นคลองเตยก็ขอเขารวมดวย พอคลองเตยมา ทีมเลยไมครบคู ผมเลยชวนกลุมฝรั่งมา

เลนดวย พอหลังจากแขงจบทีมผมกับฝงธนเลยตั้งเปนกลุมข้ึนมา สวนคลองเตยกับฝรั่งเคามีกลุมอยู

แลว ก็แยกกันกลับกลุมตัวเอง” (คุณอารม, สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 หลังจากนั้นฟุตบอลแฟนคลับไดจัดตั้งข้ึนเปนครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในชื่อ 

“สิงหเจาทา ฟุตบอลแฟนคลับ อินวิเทชั่น ครั้งท่ี 2”โดยมีกลุมสิงหฝงธนเปนเจาภาพ จัดท่ีสนาม

บางกอก ฟุตบอลคลับ พระราม 3 ในปนี้ไดมีทีมเขารวมเพ่ิมอีก 2 ทีม คือ ทีมกลุม Flying Portman 

และทีมกลุมสิงหพระประแดง ทีมจากคลองเตยไดแยกออกเปน 2 ทีม ไดแก ทีมกลุม Klongtoey 

Army และ ทีมกลุม สิงหโซน C พันธุดุ ทําใหในปนี้มีทีมเขารวมแขงขันท้ังหมด 6 ทีม ฟุตบอลแฟน

คลับครั้งท่ี 3 จัดข้ึนในวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ในชื่อ “สิงหทาเรือ แฟนคลับ อินวิเตชั่น 2014 

ครั้งท่ี 3” โดยมีกลุมสิงหโซน C พันธุดุเปนเจาภาพ จัดข้ึนท่ีสนามโปโลฟุตบอลพารค ถนนวิทยุ มีทีม

เขารวม 6 ทีมเชนเดียวกับครั้งท่ี 2 (ออนไลน, ฟุตบอลแฟนคลับสิงหทาเรือ, เขาถึงเม่ือวันท่ี 1 

เมษายน พ.ศ. 2558)  

 ปจจุบันจัดฟุตบอลแฟนคลับถูกจัดข้ึนมาเปนครั้งท่ี 4 โดยมีแฟนคลับกลุม Klongtoey Army 

รับหนาท่ีเปนเจาภาพในปนี้และใชชื่อการแขงขันครั้งนี้วา “Singhatarua invitation ครั้งท่ี 4”

เจาภาพมีหนาท่ีจัดหาสถานท่ี วันท่ีจะทําการแขงขัน จัดเตรียมอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน 

ประชาสัมพันธและจัดหารางวัลสําหรับผูชนะเลิศ ในครั้งลาสุดฟุตบอลประเพณีแฟนคลับการทาเรือฯ 
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จัดข้ึนในวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2557 ท่ีสนามจิมทอมปสัน เอฟซี แบงคอก ซอยออนนุช 30 การ

แขงขันครั้งนี้จัดข้ึนในชวงการแขงขันไทยพรีเมียรลีกหยุดพัก เนื่องจากการนักฟุตบอลหลายคน

เดินทางไปแขงใหกับทีมชาติไทยในการแขงขันเอเชียนเกมส ครั้งท่ี 17 จัดข้ึนท่ีเมืองอินชอน ประเทศ

เกาหลีใต ในการแขงขันครั้งนี้มีทีมแฟนคลับลงสมัครท้ังหมด 10 ทีม โดยจายคาสมัครทีมละ 1,000 

บาท ไดแก 1) กลุม Klongtoey Army 2) กลุม Flying Portman 3) กลุมสิงหโซน C พันธุดุ 4) กลุม

สิงหฝงธน 5) กลุมสิงหพระราม 4 6) กลุมสิงหพระประแดง 7) กลุมสิงหมหานคร 57 8) กลุมสิงห

บานนอก 9) กลุมสิงหสาธุประดิษฐ – ชองนนทรี 10) กลุมสลัมแกงค (ออนไลน, ฟุตบอลแฟนคลับ

สิงหทาเรือสรุปมี 10 ทีม, เขาถึงเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 การแขงขันจะมีการแบงสายเปน 2 สาย สายเอและสายบี สายละ 5 ทีม มีการจับสลาก

แบงกลุมในวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2557 การแขงขันเปนการแขงขันแบบพบกันหมดท้ังสายและจะ

นําท่ี 1 และ 2 ของแตละสายมาแขงขันกันในรอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีชนะจะไดเขาไปแขงขันตอในนัดชิง

ชนะเลิศ ทีมชนะเลิศจะไดถวยรางวัลโดยไมมีเงินรางวัลแตอยางใด แตละเกมจะแขงขันกัน 25นาที 

แบงเปน 2 ครึ่งๆ ละ 10 นาที พักครึ่ง 5 นาที ใชผูเลนทีมละ 8 รวมผูรักษาประตู สามารถเปลี่ยนตัว

ไดไมจํากัด การแขงขันครั้งนี้มีการจางผูตัดสินท่ีไมใชแฟนคลับสโมสรการทาเรือฯ มาทําการตัดสินเพ่ือ

ความยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีกติกาอีก ดังตอไปนี้  

 1) ผูเขารวมแขงขันตองเปนแฟนบอลสโมสรการทาเรือฯ เทานั้น โดยจะมีการตรวจสอบจาก

ผูเขารวมการแขงขันจากผูเขารวมการแขงขันทีมอ่ืน 

 2) หามนํานักฟุตบอลท่ีไมใชแฟนบอลสโมสรการทาเรือฯ ลงทําการแขงขันโดยเด็ดขาด 

 3) กิจกรรมฟุตบอลประเพณีแฟนคลับจัดข้ึนเพ่ือสรางความสามัคคีในกลุมแฟนบอลสโมสร

การทาเรือฯ หามมีการทะเลาะวิวาทกันโดยเด็ดขาด ถามีการทะเลาะวิวาทกันจะยกเลิกกิจกรรมโดย

ทันที 

 4) นักฟุตบอลตองเคารพการตัดสินของผูตัดสินเปนหลัก ผูตัดสินเปนคนกลางไมมีสวนไดเสีย

กับทีมใด 

 5) สมาชิกทุกคนท่ีเขารวมกิจกรรมตองมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน 

 ในกิจกรรมฟุตบอลประเพณีแฟนคลับทุกคนจะตองมีสวนรวมทุกคน ซ่ึงจะมีการแบงหนาท่ี

กัน แฟนคลับผูชายสวนมากจะเปนนักกีฬา สวนแฟนคลับผูหญิงจะมีหนาท่ีจัดเตรียมอาหารและ

เครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา แฟนคลับผูชายถาไมไดลงแขงก็จะชวยผูหญิงทําอาหาร การแขงขันเริ่มตน

ข้ึนในเวลา 14.00 น. แตแฟนคลับสวนมากมากันตั้งแตเท่ียง โดยจะมีการจัดโตะสําหรับแฟนคลับแต

ละกลุมกลุมละ 1 ตัวใหแฟนคลับไดพักและวางสัมภาระท่ีเตรียมมา หลังจบการแขงขันก็จะมีงานเลี้ยง

ในกลุมแฟนคลับจากอาหารท่ีไดทําเตรียมไวและท่ีขาดไมไดคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในการแขงขัน
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ครั้งนี้กลุม Klongtoey Army เปนทีมชนะเลิศ ในการแขงขันครั้งตอไปกลุม Flying Dutchman จะ

เปนเจาภาพจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีแฟนคลับสโมสรการทาเรือฯ ครั้งท่ี 5 (ออนไลน, ฟุตบอล

แฟนคลับสิงหทาเรือ, เขาถึงเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

กลุม Klongtoey Army 

 กลุม Klongtoey Army เปนกลุมแฟนคลับท่ีเขารวมการแขงขันฟุตบอลแฟนคลับเปนประจํา

ตั้งแตครั้งแรก โดยการแขงขันครั้งแรกเปนการรวมทีมระหวางกลุม Klongtoey Army กับกลุมสิงห

โซน C พันธุดุ จัดตั้งทีมคลองเตยข้ึนมาเพ่ือเขาแขงขันกับทีมสิงหพระนคร สิงหฝงธนและกลุม 

Thaiportimportzของชาวตางชาติ คุณหลง (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army 

ไดใหสัมภาษณวา “ตอนแรกกลุมฝงธนฯ กับกลุมพระนครเคาจะจัดกัน 2 กลุม แตคนคลองเตยซ่ึงเปน

แฟนสวนใหญอยากเขาแขงดวยจึงชวนๆ คนท่ีรูจักกันท้ัง Klongtoey Army กับสิงหโซน C มารวม

ทีมกันสงไปเขารวมดวยในนามทีมคลองเตย” (คุณหลง, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณทอป 

(นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 30 ปกลาววา “ฟุตบอลแฟนคลับครั้งแรก

หรือเราเรียกกันวา “ฟุตบอลสี่แควน” เปนการแขงกันระหวางทีมท่ีมาจากพ้ืนท่ีท่ีตางกัน คนคลองเตย 

คนกรุงเทพฯ คนฝงธนฯ ฝรั่ง แตคนคลองเตยมีจํานวนเยอะกวาทีมอ่ืนเลยไดตั้งมาเปนทีมทีมหนึ่ง” 

(คุณทอป, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 สาเหตุของการเขารวมนั้นเนื่องจาก สมาชิกกลุม Klongtoey Army เปนกลุมของแฟนคลับ

เชนเดียวและยังไดสรางความสัมพันธกับแฟนคลับคนอ่ืนๆ กลุม Klongtoey Army จึงเขารวมการ

แขงขัน คุณโอต (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 25 ป ไดใหสัมภาษณวา 

“มันเปนกิจกรรมท่ีแฟนคลับจัดข้ึน เราเปนแฟนคลับกลุมหนึ่งแมจะมีคนนอย เราก็ตองไปรวมกับเขา 

ผมยังไดรูจักเพ่ือนแฟนคลับใหมๆ มากมายจากกิจกรรมบอลแฟนคลับนี่แหละ” (คุณโอต, สัมภาษณ, 

26 มีนาคม พ.ศ. 2558) ภายหลังฟุตบอลแฟนคลับมีการเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีการเลนกันแบบจริงจัง

มากข้ึน ทําใหสมาชิกแฟนคลับ Klongtoey Army ไมลงแขงขัน โดยสงไปแคชื่อทีม แตมีคนอ่ืนลงแขง

ใหแทน และเนนไปท่ีการสังสรรคกับแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ แทน คุณหลง (นามสมมติ) ไดใหสัมภาษณวา 

“ตอนจัดครั้งแรกมีแขงกันเพียงแค 4 เองก็เลนกันสนุกๆ พอครั้งตอมามีทีมมาแขงเพ่ิมข้ึน บางทีมก็

เอาจริงเอาจังเกินไป เขาบอลแรงบาง เถียงกรรมการบาง ความจริงกิจกรรมนี้จัดเพ่ือสรางความ

สามัคคี ใหแฟนบอลมารวมสนุกกัน แตพอมีทีมท่ีมาแบบจริงจังบางครั้งก็เสียบรรยากาศ แพก็ไม

ยอมรับ โดนเตะก็จะเอาเรื่องเคาท้ังท่ีตัวเองก็ไปไลเตะเคา ปนี้เลยใชกรรมการจากขางนอกเลย ตัด

ปญหาจะไดไมทะเลาะกัน หลังๆเอาจริงเกินไปไมสนุกแลว ผมเลยไมลงแขงใหกลุมอ่ืนท่ีอยากเลนใช

ชื่อทีมแขงแทนไป”(คุณหลง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557) คุณตอ (นามสมมติ) สมาชิกแฟน
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คลับกลุม Klongtoey Army อายุ 28 ป กลาววา “หลังๆ ไมไดไปแขงกับคนอ่ืนแลวครับ ไปดูการ

แขงขันกับสังสรรคกับเพ่ือนแฟนคลับอยางเดียว แขงกันแบบจริงจัง ผมแขงไมไหว ไปดูและสังสรรค

กับเพ่ือนมันสนุกกวา” (คุณตอ, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558)  

กลุมสิงหมหานคร 56 

 กิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับถือเปนกิจกรรมหลักท่ีสมาชิกทุกคนตองมาเขารวม กลุมแฟนคลับ

จะถูกแบงเปน 2 กลุมท่ีมีหนาท่ีแตกตางกันไป ไดแก 

 1) กลุมนักฟุตบอล กลุมนักฟุตบอลจะเปนสมาชิกท่ีจะเขารวมในการแขงขันฟุตบอลแฟน

คลับ ซ่ึงมีคุณแมน (นามสมมติ) เปนหัวหนากลุม คุณแมนจะทําหนาท่ีจัดการทําตารางฝกซอม วาง

แผนการเลน คุณแมน (นามสมมติ) สมาชิกกลุมสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “กอนการแขง

ฟุตบอลแฟนคลับ ผมจะเปนคนทําหนาท่ีดูแลนักฟุตบอลของกลุม เหมือนเปนท้ังนักเตะและผูจัดการ 

กอนแขงประมาณ 2 อาทิตยผมก็จะหาคนท่ีตองการลงแขงเพ่ือไปฝกซอมกันทุกเย็น ทุกคนตองมาให

ไดเปนขอบังคับ การซอมจะซอมกันตั้งแต 6 โมงเย็นถึง 4 ทุม ตอนแรกก็จะแขงกันเองกอนเพ่ือจัดทีม 

พออาทิตยถัดไปจะไปแขงกับทีมอ่ืน จริงแลวก็ไมไดจริงจังมากกับการแขงแคอยากใหสมาชิกมาทํา

กิจกรรมรวมกันมากกวา พอวันแขงจริงผมก็จะเปนคนวางแผนวาใครเปนตัวจริงตัวสํารอง แตสุดทาย

แลวทุกคนจะตองไดลงเลนเหมือนกันหมด ผมจะเปนคนจัดสรรเวลาแบงกันลงเทาๆ กัน” (คุณแมน, 

สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 2) กลุมสนับสนุน กลุมสนับสนุนมีคุณอารม (นามสมมติ) เปนหัวหนา กลุมนี้จะคอยทําหนาท่ี

สนับสนุนนักฟุตบอล สวนมากจะเปนสมาชิกผูหญิงท่ีไมสามารถลงไปแขงได คุณอารม (นามสมมติ) 

สมาชิกกลุมสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “หนาท่ีของผมจะเปนผูจัดการท่ัวไป เริ่มตั้งแตการหา

ชุดไปจนถึงปฐมพยาบาลนักเตะ กลุมเราจะมีการทําเสื้อบอลใหมทุกครั้งท่ีมีการแขงขัน ผมจะตองเปน

คนไปหาชุดมาใหกับนักเตะ ปกติแลวก็จะไปเดินตามรานคาหลังสนามศุภฯ เพ่ือหาสีหาลายเสื้อท่ีถูกใจ 

ไมไดจํากัดนะวาเปนรานไหน พอไดรานท่ีถูกใจแลวก็จะใหรานสกรีนหมายเลขและชื่อกลุมลงไป 

สวนโลโกผมก็จะมีบล็อกอยู ก็ใหรานเคาเอาไปสกรีนให ในตอนแขงก็จะเปนคนคอยดูแลนักเตะกับ

ผูหญิง เรื่องการใหน้ํา การปฐมพยาบาลถามีคนเจ็บ ท่ีขาดไมไดเลยก็มีการยางหมู ผูหญิงเขาก็จะนั่ง

ยางไป เชียรไป บางคนก็ไปถายรูปลงเฟส พอแขงจบนัดนึงก็มานั่งสังสรรคกัน พอของหมดก็ไปออกไป

ซ้ือมาเพ่ิม คนเตะบอลก็ทําหนาท่ีเตะไป สวนผมกับผูหญิงก็จะคอยสนับสนุนอยูเบื้องหลัง” (คุณแมน, 

สัมภาษณ, 28 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
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 ภายหลังแขงเสร็จสมาชิกจะไปรวมกันท่ีโตะท่ีจัดไวใหและจะมีการสังสรรคพูดคุยกันระหวาง

สมาชิกในกลุม คุณแตม (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “ตอน

แขงเสร็จเราก็จะมีการไปจัดมีตติ้งกันขางนอก พวกรานคาราโอเกะ ผับ รานอาหารตางๆ คนท่ีมารวม

กิจกรรมก็จะไปดวยกันหมด บางครั้งอาจจะมีกลุมอ่ืนท่ีสนิทมาแจมบาง เวลาไปก็จะใสเสื้อกลุมไปกัน 

บางทีก็มีไปรองคาราโอเกะกันตอ ท่ีจัดมีตติ้งกันตอเพราะวาสมาชิกทุกคนมักจะมารวมกันทุกคนใน

กิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับ ทําใหจัดมีตติ้งตอไดงาย บางคนเปนสมาชิกใหมหรือไมเคยเห็นหนาเลย

ตอนไปเชียรก็จะไดทําความรูจักกันหลังจากงานนี้” (คุณแตม, สัมภาษณ, 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

คุณอารม (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “ท่ีเรียกมาไดหมด

เพราะวากอนท่ีจะแขงฟุตบอลแฟนคลับ เราจะมีการลงชื่อสมาชิกกลุมกันกอน ถาใครมาลงชื่อเราก็ถือ

วาเปนสมาชิก จํานวนสมาชิกจะนับจากจํานวนของคนท่ีมาลงชื่อ สมาชิกท่ีไมมาลงชื่อเราก็จะถือวา

เขาออกจากกลุมไปแลว เพราะงานนี้เราถือวาเปนงานใหญของกลุม” (คุณอารม, สัมภาษณ, 9 

พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 นอกจากการรวมกลุมบนพ้ืนท่ีทางกายภาพแลวแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ยังมีการ

รวมกลุมกันบนพ้ืนท่ีทางอินเทอรเน็ตเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนขาวสารซ่ึงกันและกัน โดยเว็บไซตหลักท่ี

แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มักจะไปรวมกลุมกัน คือ เว็บไซต www.facebook.com ซ่ึงมีการ

จัดทําเพจและกรุปสําหรับกลุมแฟนคลับข้ึนเปนจํานวนมาก ท้ังเพจแฟนคลับสโมสร เพจแฟนคลับ

กลุมยอย และเพจแฟนบอลท่ัวไป 

3. การรวมกลุมบนพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ตของแฟนคลับสโมสรการทาเรือเอฟ.ซี. 

 นอกจากการรวมกลุมทางกายภาพแลวสมาชิกแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ยังมีการ

รวมกลุมกันบนอินเทอรเน็ตซ่ึงแฟนคลับมักไปรวมกลุมกันในเว็บไซต www.facebook.com แตกอน

หนานั้นพบวาในป พ.ศ. 2552 แฟนคลับทาเรือไดมีการใชเว็บบอรดท่ีสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ได

สรางใหเปนท่ีรวมกลุมกันบนพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ต แตเว็บบอรดของสโมสรไดปดตัวลงในป พ.ศ. 2553 

คุณกัน (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “เม่ือกอนเว็บทาเรือฯ 

เคาจะมีเว็บบอรดใหพูดคุยกัน มีแบงเปนหองๆ หองขาว หองพูดคุยท่ัวไป หองพูดคุยเก่ียวกับสโมสร 

หองโชวรูป โชววีดีโอ แฟนคลับก็เขามาเลนกันเยอะ แตสรางมาไดปเดียวเว็บบอรดก็ลม” (คุณกัน, 

สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณกาย (นามสมมติ) แฟนคลับสิงหโซน C พันธุดุ อายุ 29 ป ได

ใหสัมภาษณวา “เว็บบอรดของแฟนทาเรือฯ มีข้ึนในป พ.ศ. 2552 มีแอดมินของสโมสรเปนคนดูแล 

แฟนทาเรือฯเขาไปเลนกันเยอะมากท้ังเขามาพูดคุยกัน ใหความรูกัน สุดทายไมรูทําไมสโมสรเคามีดูแล

ตอ เว็บเลยปดตัวลงในป พ.ศ. 2553 ผมเสียดายพวกประวัติเกาในนั้นมาก” (คุณกาย, สัมภาษณ, 
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วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2557) คุณหลง (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army ไดให

สัมภาษณวา “เว็บบอรดของสโมสรการทาเรือฯ มีข้ึนป พ.ศ. 2552 สโมสรเปนคนสรางให แตพอมาป 

พ.ศ. 2553 สโมสรเคาก็เลิกดูแล ผมกับแฟนเลยคิดวานาจะมีท่ีใหพูดคุยกันทางเน็ต เลยใช facebook 

นี่แหละ ทําเพจข้ึนมาใหแฟนทาเรือฯ ไดมาคุยกัน” (คุณหลง, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 หลังจากการปดตัวลงของเว็บบอรดแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี 

. ไดมีการรวมกลุมบนพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ตโดยใช www.facebook.com เปนพ้ืนท่ีในการรวมกลุมกัน 

แฟนคลับไดมีการสรางเพจและกรุปบนเฟสบุกเปนจํานวนมาก ท้ังเพจและกรุปของแฟนคลับท่ัวไป

สําหรับนําเสนอขาวและพูดคุยเก่ียวกับสโมสร รวมถึงเพจและกรุปของแฟนคลับกลุมยอยท่ีไวสําหรับ

ใหสมาชิกแฟนคลับกลุมยอยเขามาพูดคุยกันระหวางสมาชิกกลุม 

3.1 การรวมกลุมบนเว็บไซต www.facebook.com 

 เพจKlongtoey_Army 

 เพจ Klongtoey_Army กอตั้งเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553ในปจจุบันมีผูติดตาม

ท้ังหมด 4,516 คนมีสมาชิกกลุมทําหนาท่ีเปนแอดมินจํานวน 2 คน เพจ Klongtoey Army จะ

นําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวของกับสโมสร รวมถึงขาวสารเก่ียวกับฟุตบอลทีมชาติไทย 

คุณหลง (นามสมมติ) ไดใหสัมภาษณวา “เพจ Klongtoey_Army สรางข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2553 หลังจาก

ท่ีบอรดปด ผมกับแฟนเลยคิดกันวาจะทําเพจข้ึน เพ่ือนําเสนอขาวสารเก่ียวกับสโมสรใหกับแฟนคลับ

ทุกกลุมทุกคน เราเลยทําเพจ Klongtoey_Army นี้ข้ึนมา มีผมกับแฟนทําหนาท่ีแอดมินเพจนี้เปน

เพจแรกๆ เลยม้ังสําหรับเพจของแฟนคลับ” (คุณหลง, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณโบว 

(นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 30 ป ไดใหสัมภาษณวา “เพจของเราเปน

เพจนําเสนอขาวสาร ขาวท่ีเรานํามาจะเปนขาวท่ีเราไปทําขาวเองในสโมสร เพจเราจะไมมีการแชรขาว

จากท่ีอ่ืนเหมือนท่ีเพจอ่ืนทํากันเพจเราเลยอัพสเตตัสไมบอยเพราะเราแอดมินตางมีเลยจะเขาไปหา

ขาวเฉพาะเวลาท่ีวางจากงานเทานั้น” (คุณโบว, สัมภาษณ, 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 นอกจากการนําเสนอขาวสารแลวเพจ Klongtoey_Army ยังนําเสนอรูปภาพหรือคลิปวีดีโอ

ท่ีถายไวจากการแขงขันแตละนัดมานําเสนอบนเพจ ซ่ึงภาพหรือคลิปวีดีโอท่ีถายจะถายโดยคุณโบว 

(นามสมมติ) จากภายในสนามฟุตบอลระหวางเกมการแขงขัน คุณโบว (นามสมมติ) ไดใหสัมภาษณวา 

“รูปหรือคลิปท้ังหมดท่ีถาย พ่ีเปนคนถายเองเขาไปถายในสนาม ท่ีพ่ีเขาไปในสนามไดเพราะพ่ีไดทํา

บัตรนักขาวของทีพีแอลไว บัตรนี้ทําใหเราสามารถเดินเขาออกในสนามไหนก็ไดเพราะเปนบัตรสื่อ ซ่ึง
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พ่ีไดทําเรื่องขอบัตรไปท่ีบริษทไทยพรีเมียรลีกเพราะเพจของเราเองก็เปนสื่อหนึ่งท่ีนําเสนอขาวสาร

เก่ียวกับฟุตบอลไทย”(คุณโบว, สัมภาษณ, 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 

สําหรับรูปท่ีถายมาแอดมินจะอัพรูปลงเปนอัลบั้มตามวันเวลาท่ีไดถาย สวนมากจะแบงเปน

อัลบั้มท่ีไดจากการแขงขัน โดยแบงเปน 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 1) รูปของการแขงขันในสนาม จะเปน

รูปของนักฟุตบอลสโมสรการทาเรือในขณะทําการแขงขัน 2) รูปของแฟนบอลในสนาม อัลบั้มนี้เปน

รูปของแฟนบอลในขณะท่ีทําการเชียรในอัฒจันทรตางๆ 3) อัลบั้มรูปการฝกซอมของนักฟุตบอล รูป

ในอัลบั้มจะเปนรูปท่ีเก่ียวของกับการซอมของนักฟุตบอลในสนามแพท สเตเดี้ยมจากการเขาไปทําขาว

ภายในสโมสร นอกจากนี้ยังมีการสรางอัลบั้มอ่ืน เชน อัลบั้มของกลุมแฟนคลับ Klongtoey Army ใน

การทํากิจกรรมตางๆอัลบั้มการแถลงขาวของสโมสรการทาเรือเอฟ.ซี. เปนตนสําหรับคลิปวีดีโอท่ี

โพสตจะเปนคลิปวีดีโอกิจกรรมการเชียรของแฟนคลับกลุม Klongtoey Army เปนหลัก รวมถึง

กิจกรรมอ่ืนๆ หรือวิถีชีวิตของสมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army ดวย เชน กิจกรรมการทํา

ความสะอาดอัฒจันทร คลิปวีดีโอขณะเดินทางไปเชียรยังสนามอ่ืนของสมาชิกกลุม Klongtoey Army 

เปนตน 

การนําเสนอขาวสารของเพจ Klongtoey_Army กับรูปภาพและคลิปวีดีโอจากการแขงขัน

ทําใหเพจ Klongtoey_Army เปนท่ีนิยมในกลุมแฟนคลับท้ังแฟนคลับกลุม Klongtoey Army เอง

และแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ คุณทัช (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 30 ปได

ใหสัมภาษณวา “ท่ีเขามาติดตามเพจเพราะตัวผมเองเปนสมาชิกในกลุมและเขามาดูขาวสารของ

สโมสรดวย ขาวสารของเพจ Klongtoey เชื่อถือได เพราะพ่ีๆ เคาเขาไปทําขาวจริงๆ เวลาไดยินขาว

ของสโมสรจากเพ่ือนก็จะเขามาดูในเพจนี้เปนเพจแรกวาเปนอยางไร ถาไมมีก็จะเขาไปดูในเพจอ่ืนๆ 

หรือเว็ปอ่ืนๆ วาขาวท่ีไดยินมามีเนื้อความอยางไร”(คุณทัช, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 

2558) คุณโอต (นามสมมติ) แฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 25 ป ไดใหสัมภาษณวา “ผมเขา

มาดูเพจนี้บอยๆ สวนมากหลังจบการแขงขัน เพราะผมชอบเขามาดูรูปกับคลิป พ่ีโบว (นามสมมติ) จะ

ถายรูปกับคลิปในสนามมาใหดู ซ่ึงเปนมุมมองท่ีตางจากท่ีผมเห็นในสนาม บางจังหวะท่ีเราเห็นไมชัดก็

มาดูจากรูปท่ีพ่ีโบวถายนี่แหละ บางครั้งผมก็มาลองหาดูรูปตัวเองในสนามสนุกๆ” (คุณโอต, สัมภาษณ

, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณกัน (นามสมมติ) สมาชิกกลุมแฟนคลับสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณ

วา “ผมชอบเขามาดูเพจ Klongtoey_Army เพราะเคานําเสนอขาวท่ีเชื่อถือได บางทีก็มีขาวแปลกๆ 

มานําเสนอใหเราอาน บางทีเพจอ่ืนๆ ก็ไมมีขาวนี้ และตรงกับท่ีแอดมินไดนําเสนอ แตแอดมินเพจนี้

แปลกไมคอยอัพบอย เหมือนเพจอ่ืนๆ นานๆ จะอัพที” (คุณกัน, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
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จากขอมูลเบื้องตนจึงสรุปไดวาเพจ Klongtoey_Army เปนเพจท่ีสรางข้ึนมาจากกลุมแฟน

คลับ Klongtoey Army เพ่ือจุดประสงคในการนําเสนอขาวสารและความเคลื่อนไหวของสโมสรการ

ทาเรือ เอฟ.ซี. สําหรับสมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army และแฟนคลับท่ัวไป นอกจากนี้เพจ

ยังไดนําเสนอรูปภาพของนักฟุตบอลและกิจกรรมการเชียรของแฟนคลับ รวมไปถึงคลิปวีดีโอกิจกรรม

การเชียรของแฟนคลับโดยเนนไปท่ีกลุม Klongtoey Army เปนหลัก เพ่ือเผยแพรรูปแบบการเชียร

ของกลุม Klongtoey Army ใหผูชมไดรับทราบ นอกจากนี้แอดมินเพจ Klongtoey_Army ไดสราง

กรุป Klongtoey Army ใหสมาชิกไดพูดคุยกันอีกดวย 

 กรุป Klongtoey Army 

 กรุป Klongtoey Army กอตั้งเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553มีจุดประสงคเพ่ือเปนกรุป

สําหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนขาวสารกันของสมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Armyในเว็ปไซต

www.facebook.comปจจุบันไมจําเปนตองเปนสมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army เทานั้นท่ี

สามารถเขาไปพูดคุยในกลุมได แฟนบอลท่ัวไปหรือสมาชิกแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ ก็สามารถเขาไปพูดคุย

แลกเปลี่ยนไดเชนกัน กรุป Klongtoey Army มีสมาชิกท้ังหมด 760 คน คุณหลง (นามสมมติ) 

สมาชิกกลุม Klongtoey Army ไดใหสัมภาษณวา “หลังจากท่ีเราทําเพจข้ึนมา ผมกับแฟนเลยทํากรุป

ข้ึนมาดวยเพ่ือใหสมาชิกไดพูดคุยกัน ในเพจพูดคุยกันไดยากเพราะแอดมินเปนคนตั้งสเตตัสอยางเดียว 

แตถาเปนกรุปคนอ่ืนสามารถเขามาตั้งสเตตัสเองได มาแชรขอมูลใหกันได”(คุณกัน, สัมภาษณ, 26 

มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณโบว (นามสมมติ) ไดใหสัมภาษณวา “ตอนแรกก็ตั้งใจจะใหเปนกรุปสําหรับ

สมาชิก Klongtoey Army เทานั้น ตอมาก็มีสมาชิกแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ ท่ีเปนเพ่ือนกันหรือรูจักกันมา

ขอเขากรุปดวยก็เลยดึงเขามา ภายหลังมีคนมาขอเขากรุปเยอะก็เลยเปดเปนกรุปสาธารณะ ทีนี้ก็มีคน

มาขอเขาในกลุมเต็มไปหมดท้ังแฟนทาเรือฯ แฟนทีมอ่ืน ก็รับหมดเลยมีสมาชิกในกรุปมากอยางท่ี

เห็น” (คุณโบว, สัมภาษณ, 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 ภายในกรุปแฟนคลับจะมีการตั้งสเตตัสโดยแบงเปน 2 ประเด็น ไดแก 1) สเตตัสท่ีเก่ียวของ

กับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 2) สเตตัสท่ีเก่ียวของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 3) คลิปวีดีโอ

การเชียรของแฟนบอลอุลตราส  

 1. สเตตัสท่ีเกี่ยวของกับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

 ในกรุป Klongtoey Army สมาชิกแฟนคลับในกรุปจะนําขาวสารท่ีเก่ียวของกับสโมสรการ

ทาเรือ เอฟ.ซี. จากแหลงอ่ืนๆ มาเผยแพรภายในกรุป โดยนํามาตั้งเปนสเตตัสใหสมาชิกในกรุปได

แสดงความเห็นคุณทอป (นามสมมติ) แฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 30 ป ไดใหสัมภาษณวา 
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“คนในกรุป Klongtoey Army ชอบเขามาพูดคุยกันในกรุปเวลาท่ีสโมสรเกิดเรื่อง ชวงท่ีเรามีปญหา

กับเมืองทองเม่ือฤดูกาลท่ีแลวกรุปนี่คึกคักมาก คนในกลุมเอาขาวจากท่ีตางๆ มาแชรกัน แลวก็พูดคุย

กัน สื่อไหนนําเสนอขาวท่ีเอียงขางก็จะถูกคอมเมนตวิจารณ” (คุณทอป, สัมภาษณเม่ือวันท่ี /6 

มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณหมู ทาเรือฯ อดีตประธานแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. อายุ 29 ป 

กลาววา “ผมเปนสมาชิกคนหนึ่งในกรุป Klongtoey Army ก็ชอบเขาไปตั้งสเตตัสบอยๆ สวนมาก

เปนสเตตัสท่ีเก่ียวกับสโมสร ลาสุดท่ีเพ่ิงตั้งไปก็เปนสเตตัสเก่ียวกับการทํางานของบอรดบริหารฝงการ

ทาฯ ท่ีผมไดรูมา ผมก็เอาไปตั้งสเตตัสใหแฟนคลับคนอ่ืนๆ ไดรับรูวาในสโมสรเรามีปญหาอะไรเกิดข้ึน

บาง” (คุณหมู ทาเรือฯ, สัมภาษณ, 6 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 2. สเตตัสท่ีเกี่ยวกับของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

 ในกรุป Klongtoey Army สมาชิกแฟนคลับในกรุปจะนําขาวสารท่ีเก่ียวของกับแฟนคลับมา

ประชาสัมพันธในกลุม เชน การจัดกิจกรรมของแฟนคลับ การนัดพบเพ่ือมารวมกลุมกัน คุณโบว (นาม

สมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army ไดใหสัมภาษณวา “สเตตัสในกรุปบางทีก็เปน

ขาวสารสําหรับแฟนคลับ เชน เวลาและสถานท่ีนัดรวมท่ีรถของสโมสรตอนไปเยือน ก็จะมาโพสตบอก

ไว สําหรับคนท่ีอยากไปกับรถของสโมสร หรือเวลามีกิจกรรมแฟนคลับก็โพสตใหแฟนท้ังกลุมเราและ

กลุมอ่ืนเห็นดวย จะไดไปรวมกิจกรรมกันสําหรับคนท่ีอยากไป” (คุณโบว, สัมภาษณ, 3 เมษายน พ.ศ. 

2558) คุณหมู ทาเรือฯ อดีตประธานแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กลาววา “เวลามีกิจกรรม

สําหรับแฟนคลับผมก็มาใชกรุปนี้ในการประชาสัมพันธ รวมถึงงานอ่ืนๆ ของแฟนคลับ เชน งานบวช 

งานแตง งานศพ ของแฟนคลับทาเรือฯ ผมก็จะมาตั้งประชาสัมพันธไว เผื่อแฟนคลับคนไหนอยากไป

รวมงานก็จะไดไปถูก” (คุณหมู ทาเรือฯ, สัมภาษณ, 6 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 3. คลิปวีดีโอการเชียรของแฟนบอลอุลตราส 

 ในกรุป Klongtoey Army ยังไดมีการนําคลิปวีดีโอการเชียรของแฟนบอลอุลตราสจากท่ี

ตางๆ มาเผยแพรลงในกรุปของกลุม เปนประจํา คุณหลง (นามสมมติ) แฟนคลับกลุม Klongtoey 

Army ไดใหสัมภาษณวา “ผมมักจะนําพวกคลิปของแฟนบอลอุลตราสมาแชรในกลุม บางครั้งก็มีคลิป

ของกลุมเราบาง แตเนนคลิปของพวกตางประเทศมากกวาเพราะเคาสามารถแสดงออกไดอยางเต็มท่ี 

ไมเหมือนกับเรา อันไหนเราดูแลวอยากทําตามก็เอามาเผยแพรลงในกลุม” (คุณหลง, สัมภาษณ, 26 

มีนาคม พ.ศ. 2558) คุณโอต (นามสมมติ) แฟนคลับกลุม Klongtoey Army อายุ 25 ป ไดให

สัมภาษณวา “ผมชอบเขามาดูคลิปท่ีพ่ีหลง (นามสมมติ) เคาเอามาปลอย ดูแลวเราก็อยากใหประเทศ

เราสามารถแสดงออกแบบนั้นไดบาง แฟนบอลตางประเทศเคาสามารถแสดงออกได บางคลิปก็มี
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การครีเอตการเชียรแบบเจงๆ เชน จุดสโมกรอบสนาม จุดแฟรท่ัวสนาม ซ่ึงมันดูดุดันดี สามารถ

ทําลายขวัญของคูแขงได เสียดายท่ีบานเราทําแบบนั้นไมได” (คุณโอต, สัมภาษณ, 26 มีนาคม พ.ศ. 

2558) 

กรุปสิงหมหานคร 56 

กรุปสิงหมหานคร 56 กอตั้งเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จากความคิดของคุณอารม (นาม

สมมติ) 1 ในแกนนําของกลุม คุณอารม (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 ไดให

สัมภาษณวา “ผมสรางกรุปข้ึนมาเพ่ือใหเปนเหมือนศูนยกลางในการติดตอของสมาชิกในกลุม การมี

กรุปกลุมทําใหเราสะดวกในการกระจายขาวสารตางๆ ไปยังสมาชิก สามารถพูดคุยกันไดงายหรือจัด

ตารางเวลาในการรวมกลุมกันตอนไปเยือนไดสะดวกกวา” (คุณอารม, สัมภาษณเม่ือ 28 มีนาคม พ.ศ. 

2558) กรุปสิงหมหานคร 56 มีผูเขารวมกรุปท้ังหมด 44 คน ซ่ึงเปนสมาชิกกลุมสิงหมหานครท้ังหมด 

จากการสังเกตการณพบวากรุปสิงหมหานคร 56 จะมีการนําเสนอขาวสารเก่ียวกับสโมสร 

และกลุม เชน รูปของเสื้อบอลกลุมรุนใหม โลโกกลุม สถานท่ีรวมกลุมเวลาไปเยือนสนามอ่ืน เปนตน 

เปนหลักและประวัติ สถิติ ของกิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ในกรุปจะมีการนํา

ประวัติของกิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับมาโพสตในชวงแรกของการกอตั้งกรุป นอกจากนี้ยังมีการนํา

ภาพและคลิปวีดีโอท่ีเก่ียวกับกิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับและกิจกรรมตางๆ ท่ีไมเปนทางการ เชน การ

ทองเท่ียวของสมาชิกในกลุม งานแตงงานของสมาชิกในกลุม งานมีตติ้งตางๆ เปนตน แตภายหลัง

ในชวงหลังการแขงขันฟุตบอลไทยพรีมียรฤดูกาล 2558 กลับมีการรายงานขาวสารและความ

เคลื่อนไหวนอยลง จากการสัมภาษณคุณแมน (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 

พบวา “ชวงหลังๆ กรุปไมคอยไดนําเสนอขาวสารแลว สวนมากเราจะไปพูดคุยกันในไลนกลุมมากกวา 

เพราะสะดวกกวา เห็นกันหมดทุกคนเวลาเราจะพูดคุยอะไร ไมตองมารอใหคนออนเฟส พอเรามีไลน

กลุมแลวทุกอยางก็สะดวก ใชนัดใชคุย ก็จะมีแตเวลามีกิจกรรมของสโมสรเราถึงจะมาโพสตบนกรุปใน

เฟส” (คุณแมน, สัมภาษณ, 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

คุณแตม (นามสมมติ) สมาชิกแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 ไดใหสัมภาษณวา “ตอนแรกๆ 

ท่ีต้ังกลุมใหมๆ เราก็พูดคุยกันในกลุมประจํา แตพอทุกคนมีสมารทโฟนใชทีนี้ก็เปลี่ยนไปใชไลนแทน 

มันงายกวา เวลามีอะไรก็ไปคุยกันในไลนกลุมเปนหลัก เฟสกลุมมันเลยดูรางๆ คุยในไลนมันสนุกกวา
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ตอบปุบเดงปบ มีสติกเกอรใหเลน สวนมากก็เขาไปคุยเรื่องชีวิตประจําวันแตละคนวาเจออะไรบาง 

หรือพูดคุยแซวกัน บอยๆ จะเปนการแซวกันระหวางคนท่ีเปนแฟนแมนยู ลิเวอรพูลนะ แดงเดือดก็มี

ทาพนัน ใครแพเลี้ยงเบียร สนุกสนานกันไป  เวลานัดไปเจอกันเดี๋ยวนี้ก็จะใชไลนกลุม” (คุณแตม, 

สัมภาษณ, 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 การเขามาของเทคโนโลยีใหม เชน ไลน ทําใหกลุมสิงหมหานคร 56 หันไปใชแอปพลิเคชั่นท่ี

สะดวกกวาในการรวมกลุม แตก็ยังสังเกตเห็นไดวาพ้ืนท่ีทางอินเทอรเน็ต เปนพ้ืนท่ีท่ีสําคัญของกลุม

แฟนคลับท้ังกลุม Klongtoey Army และกลุมสิงหมหานคร 56 โดยเปนพ้ืนท่ีท่ีใชติดตอ แลกเปลี่ยน

ขาวสาร หรือนําเสนอภาพ คลิปวิดีโอท่ีเก่ียวของกับการทํากิจกรรมของกลุมแฟนคลับ 

อาจจะกลาวไดวา การรวมกลุมทํากิจกรรมของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เริ่มจาก

การเขามาดูการแขงขันในสนามและมีความคิดท่ีจะรวมกลุมเปนแฟนคลับของสโมสรจากบอรดบริหาร

ของสโมสร ทําใหแฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมรวมกัน แมจะไมๆด

มีการจัดรูปแบบของกลุมเหมือนแฟนคลับสโมสรอ่ืนๆ แตสมาชิกแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มี

การตั้งกลุมแฟนคลับยอยของตนข้ึนมาตามความชอบท่ีแตกตางกันไปแตละกลุม เพ่ือชวยเหลือดูแล

จัดการสมาชิกดวยกันเอง และมีการจัดกิจกรรมรวมกันในกลุมแฟนคลับยอย นอกจากนี้แฟนคลับ

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ยังมีการใชอินเทอรเน็ตเปนพ้ืนท่ีในการสื่อสาร ติดตอซ่ึงกันและกันมีการ

ถายทอดวัฒนธรรมของกลุมใหสมาชิกกลุมตนเองและกลุมอ่ืนไดรับรู เชน กรณีของกลุมแฟนคลับ 

Klongtoey Army ท่ียึดม่ันในการเชียรแบบอุลตราส ซ่ึงพวกเขาไดมีการปรับตัวใหเขากับแฟนคลับ

กลุมอ่ืนๆ และแสดงออกถึงความเปนการเชียรแนวอุลตราสของพวกเขา ซ่ึงยังแสดงออกบนพ้ืนท่ี

อินเทอรเน็ตดวย จากการนําคลิปวีดีโอ รูปภาพท่ีเก่ียวกับการเชียรแนวอุลตราสมาใหสมาชิกในกลุม

รับชมและรับรู 
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บทท่ี 6 

บทวิเคราะหและสรุป 

 จากการศึกษาท่ีผานมาทําใหทราบถึงกระแสความนิยมท่ีเกิดของฟุตบอลไทยในสังคมจนทํา

ใหจํานวนแฟนฟุตบอลไทยเพ่ิมข้ึน สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรหนึ่งท่ีไดกอตั้งข้ึนมาตั้งแตการ

แขงขันฟุตบอลถวยพระราชทานก.-ง. ในป พ.ศ. 2510 และผานการแขงขันหลายรายการจนกระท่ัง

เขาสูยุคของฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีกท่ีมีแฟนบอลนอยท่ีเขามาเชียรการแขงขัน จนถึงป พ.ศ. 

2552 ท่ีสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยไดรับเอาขอตกลง “วิชั่นเอเชีย” ของสหพันธฟุตบอลแหง

เอเชียมาใชซ่ึงทําใหสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากสโมสรฟุตบอลท่ีกอตั้ง

ข้ึนเพ่ือประชาสัมพันธองคการการทาเรือแหงประเทศไทยมาเปนสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีมีการบริหาร

จัดการดวยตนเอง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบกับกระแสความนิยมท่ีมาจากสื่อตางๆทําให

จํานวนแฟนบอลของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก เห็นจากยอดผูขมท่ีจากเดิมเขา

มาชมเพียงจํานวนไมก่ีรอยคนตอเกมการแขงขัน กลายเปนจํานวนหลายพันคนตอเกมการแขงขัน จน

ทําใหสโมสรตองปรับปรุงและกอสรางอัฒจันทรเพ่ือรองรับจํานวนแฟนบอลของสโมสรท่ีมีจํานวนเพ่ิม

มากข้ึน ซ่ึงแฟนบอลสโมสรการทาเรือสวนมากแสดงออกถึงความคลั่งไคลในตัวสโมสรผานการติดตาม

การแขงขันของทีมเปนประจําและบริโภคสินคาของสโมสร รวมถึงการมีอารมณรวมในการแขงขันจัน

กลายเปนการแสดงออกท่ีมีความดุดัน จนถูกมองวาเปนแฟนบอลนักเลงในสายตาของสื่อมวลชนและ

แฟนบอลสโมสรอ่ืนๆ 

 การสนับสนุนสโมสร รวมถึงอารมณรวมของผูชมทําใหเห็นถึงนิยามความเปนแฟนตาม

แนวคิดของ Henry Jenkins ท่ีแฟนมักเปนผูท่ีมีความรัก ความหลงใหลคลั่งไคล ความจงรักภักดีตอ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนพิเศษ ซ่ึงในท่ีนี้ ไดแก สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ความความรัก ความหลงใหลคลั่ง

ไคล ความจงรักภักดีจะถูกแสดงออกผานทางกิจกรรมท่ีพวกเขาไดกระทําในท่ีนี้ คือ กิจกรรมตางๆ 

เชน กิจกรรมการเชียร กิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับ รวมไปถึงการบริโภคสินคาของสโมสร ซ่ึงการ

บริโภคสินคาของสโมสรเปนการชวยเหลือในดานรายไดของสโมสรและแสดงความจงรักภักดีอยาง

ชัดเจน แฟนของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. จึงไมปฏิเสธท่ีจะสนับสนุนสินคาของสโมสรท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงเปนประจําตลอดทุกฤดูกาล รวมถึงการซ้ือตั๋วปซ่ึงเปนตั๋วท่ีสามารถเขาไปชมการแขงขัน

ของสโมสรไดตลอดท้ังฤดูกาลก็เปนการแสดงออกถึงความรัก ความหลงใหลคลั่งไคล ความจงรักภักดี

ตอทีมเชนเดียวกัน 

 ไมเพียงแคนั้นผูท่ีเปนแฟนสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ยังเปนแฟนท่ีมีความกระตือรือรนดวย 

แฟนของสโมสรการทาเรือยังเปนผูท่ีมีการติดตามดูความเคลื่อนไหวของสโมสรหรือเหตุการณท่ี
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เก่ียวของกับสโมสรอยางสมํ่าเสมอ คุณอิน (นามสมมติ) แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดให

สัมภาษณวา “ผมติดตามขาวสารของสโมสรเปนประจํา สวนมากจะรับขาวสารจากทางอินเทอรเน็ต

มากท่ีสุด เวลาผมวางๆ หรือพักเบรกจากงานก็จะเขาดูเว็บไซตท่ีเก่ียวกับบอลไทย เชน ไทยแลนดสูสู 

พันทิพ โกลดอทคอม และเขาไปดูในเฟสบุคเพจของสโมสร เพจแฟนคลับอ่ืนๆ วาสโมสรเรามีความ

เคลื่อนไหวอะไรบาง พอกลับมาบานก็มาเช็คขาวประจํา” (คุณอิน, สัมภาษณ, 12 มีนาคม พ.ศ. 

2558) แมปจจุบันจะสื่อนําเสนอขาวเก่ียวกับฟุตบอลไทยเปนจํานวนมาก แตสื่ออินเทอรเน็ตได

กลายเปนสื่อท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดสําหรับผูท่ีเปนแฟนสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เนื่องจากเปนสื่อท่ี

เผยแพรขาวสารไดอยางรวดเร็ว สามารถเขาถึงไดงาย  

แฟนบางคนนอกจากจะทําหนาท่ีผูรับวัฒนธรรมแลว ยังมีการแสดงออกถึงความเปนผูผลิต

ดวย แฟนบางคนไดรับความหมายท่ีสงมาจากสโมสรและแสดงออกไปในแนวทางท่ีตนชื่นชอบ แฟน

บอลหลายคนหันไปผลิตสื่อในแนวทางของตน เชน คุณหลง สมาชิกแฟนคลับกลุม Klongtoey Army 

ท่ีไดผลิตสื่อเก่ียวกับสโมสรโดยเนนไปในดานการเจาะลึกความเปนไปของสโมสรในแตละวัน คุณหลง

ไดเขาไปจัดการเก็บขอมูลขาวสารเอง รวมถึงเขาไปสรางความสัมพันธกับคนในสโมสรเพ่ือติดตอและ

เก็บขอมูลเก่ียวกับสโมสร จากนั้นก็นํามาเผยแพรลงบนเพจเฟสบุคของตน รวมถึงแสดงความชื่นชอบ

เก่ียวกับสโมสรในดานความเปนแฟนบอลอุลตราสใหเห็นปานทางการผลิตวิดีโอ รูปภาพ และนําไป

ผลิตซํ้าบนพ้ืนท่ีทางอินเทอรเน็ต อีกท้ังยังเปนการชักชวนผูท่ีมีความสนใจในดานเดียวกันใหเขามา

รวมกลุมกันเปนแฟนดอมของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ซ่ึงเปนกลุมแฟนท่ีชื่นชอบในความหมาย

เดียวกัน 

กลุมแฟนของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ยังมีการแสดงความเปนเจาของในตัวสโมสร ตาม

แนวคิดของ Michael  de Certeau พวกเขาจะพยายามปกปองสโมสรหากมีใครคนภายนอกเขามา

กระทําไมไดใสสโมสร ทําใหหลายกรณีกลุมแฟนไดเขาไปปกปองจนกลายเปนการทะเลาะวิวาท หรือ

การกระทําท่ีดูรุนแรงไปในสายตาของคนนอก นอกจากนี้กลุมแฟนยังเขาไปมีปฏิสัมพันธกับคนในเพ่ือ

แสดงใหเห็นวากลุมตนเปนผูท่ีมีสวนรวมในสโมสรเชยเดียวกัน ตัวอยางจากการ แตงตั้งประธานของ

กลุมแฟนคลับท่ีมาจากคนนอกท่ีเปนแฟน เปนตน กลุมแฟนยังไดมีการรวมตัวกันเหมือนชุมชน มีการ

ใชกฎขอบังคับ รวมถึงชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเม่ือแฟนบางคนไดรับความเดือดรอนและเปนปาก

เสียงใหกับสมาชิกแฟน รวมถึงสรางปฏิสัมพันธกันจนสงผลไปถึงชีวิตประจําวันของพวกเขา  

 สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ไดพยายามจัดตั้งกลุมแฟนคลับของสโมสรใหรวมกันเปนกลุมแฟน

คลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. โดยมีประธานแฟนคลับทําหนาท่ีในการควบคุมแฟนบอล แตกระนั้น

แฟนบอลสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.ไดมีการรวมกลุมกันข้ึนตามความชื่นชอบของตน กลายเปนกลุม
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แฟนคลับกลุมยอยภายใตแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ข้ึนเปนจํานวนมาก โดยแตละกลุม 

สมาชิกจะมีพฤติกรรมมีวิถีชีวิต มีการแสดงออกท่ีแตกตางไปจากสมาชิกแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ โดยผู

ศึกษาไดทําการเลือกศึกษาแฟนคลับกลุม Klongtoey Army ท่ีเปนกลุมแฟนคลับท่ีเนนไปในทางการ

เชียรแบบดุดัน กดดันฝายตรงขาม และกลุมสิงหมหานคร 56 ซ่ึงเปนกลุมแฟนคลับท่ีกอตั้งข้ึนมาใน

ภายหลัง โดยเนนกิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.รวมถึงถึงกิจกรรมของสมาชิกใน

กลุมท่ีนอกเหนือจากการเชียรเปนหลัก ผูศึกษาไดนําเอาแนวคิดวัฒนธรรมยอย ของ Michael Blake 

มาใชเปนกรอบในการศึกษา มาใชในการอธิบายถึง พฤติกรรม การแสดงออกและวิถีชีวิต ของสมาชิก

กลุม Klongtoey Army เพ่ือสะทอนใหเห็นวากลุม Klongtoey Army เปนกลุมวัฒนธรรมยอยกลุม

หนึ่งท่ีสมาชิกในกลุมมีวิถีชีวิตและการแสดงออกไปในทิศทางเดียวกันตามท่ีแนวคิดวัฒนธรรมยอยท่ี 

Michael Blake ไดใหคํานิยามไว  

 ความหมายของวัฒนธรรมยอยพบวาเปนคําท่ีมีความหมายหลากหลาย จากคํานิยาม

วัฒนธรรมยอยของ Michael Brake กลาววา วัฒนธรรมยอยจัดเปนสวนเสี้ยวหนึ่งของวัฒนธรรมหลัก

ของชาติ ท่ีมีการสรางภาพลักษณ คานิยมและพฤติกรรมเฉพาะกลุมท่ีแตกตางไปจากวัฒนธรรมของ

คนสวนใหญและยิ่งความเปนเมืองของสังคมมีมากเทาไร วัฒนธรรมยอยก็จะมีความหลากหลายมาก

ข้ึนเทานั้น อีกท้ังวัฒนธรรมยอยยังหมายถึง วิถีการแสดงออก หรือ lifestyle ของคนกลุมยอย โดยมี

ประเด็นสําคัญคือ การทําใหเกิดกลุมพฤติกรรม การทํากิจกรรมและคานิยม ซ่ึงเปนระบบสัญลักษณท่ี

เต็มไปดวยความหมาย (Brake, 1985 : 7-8) รูปแบบท่ีโดดเดนของวัฒนธรรมยอยท่ีสําคัญอันหนึ่งคือ 

การใช style ในเชิงสัญลักษณ เพ่ือแสดงความหลากหลายของความหมาย แสดงระดับความผูกพัน

และความเปนสมาชิกของวัฒนธรรมยอย แสดงความเปนกลุมทางสัญลักษณแบบหนึ่งๆและกําหนด

ขอบเขตของกลุมจากกระแสหลัก ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยประจํา 3 ประการคือ 1. ภาพลักษณ หรือ

ภาพปรากฏของการแตงกาย สวนประกอบตางๆ เชน แบบทรงผม เครื่องประดับและการตกแตง

รางกาย 2. ทาทางการวางตัว การแสดงออก อากัปกิริยา 3. ศัพทแสลงหรือคําศัพทเฉพาะท่ีใชในกลุม 

(กุลภา วจนสาระ, 2544 : 18) 

จากแนวคิดวัฒนธรรมยอยท่ีไดกลาวไปในขางตนนั้น สมาชิกกลุมแฟนคลับ Klongtoey 

Army และสมาชิกกลุมแฟนคลับสิงหมหานคร 56 จะมีพฤติกรรม วิถีชีวิต การแสดงออกท่ีแตกตาง

จากกลุมแฟนคลับกลุมอ่ืน โดยมีสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนผูถายทอดวัฒนธรรมใหกลุมแฟนคลับ

ผานทางการใชัสัญลักษณตางๆ เชน โลโกประจําสโมสร สีประจําสโมสร นักเตะของสโมสรบทลงโทษ

และขอหามของสโมสร ฉายาของสโมสร “สิงหเจาทา” ตอมาเปลี่ยนเปน “มาเจาทา” และเรื่องเลา

ของสโมสร เชน ตํานานการควาแชมปฟุตบอลรายการถวยพระราชทานตางๆ ในอดีต เปนตน เพ่ือ

แสดงเห็นความแตกตางกับสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยสโมสรอ่ืนๆ แสดงความเปนเอกลักษณใหกับ
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กลุมแฟนคลับของสโมสรและทําใหเกิดความรูสึกวา สัญลักษณท่ีถูกถายทอดมานั้นเปนวัฒนธรรมของ

แฟนคลับท่ีมีเพียงหนึ่งเดียวไมเหมือนกับใคร รวมไปถึงชวยทําใหสโมสรฟุตบอลคงอยูได สัญลักษณ

เหลานี้ไดถายทอดไปยังสมาชิกกลุมแฟนคลับ Klongtoey Army สมาชิกกลุมแฟนคลับสิงหมหานคร 

56  ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีชื่นชอบในสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. สมาชิกแฟนคลับกลุมยอยจะมีการรับรู

สัญลักษณรวมไปถึงเครื่องมือในการถายทอดวัฒนธรรมอ่ืนๆ จากการเขารวมประชุมระหวางบอรด

บริหารของสโมสรกับแกนนํากลุมแฟนคลับรวมไปถึงการรับรูจากสื่อมวลชน 

นอกจากการเขารวมประชุมของบรรดาสมาชิกแฟนคลับกลุมยอยตางๆ สินคาท่ีระลึกของ

สโมสรก็เปนตัวถายทอดสัญลักษณจากสโมสร สมาชิกแฟนคลับกลุมตางๆ นิยมบริโภคสินคาท่ีระลึก

ของสโมสรโดยเฉพาะเสื้อฟุตบอลของสโมสรท้ัง 3 ชุด รวมไปถึงสินคาตางๆ เชน ผาพันคอ หมวกผา

โพกหัว พวงกุญแจ สติ๊กเกอร ตั๋วประจําป เปนตน ซ่ึงสินคาแตละชนิดจะประกอบไปดวยตราโลโกของ

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. การบริโภคนี้แสดงใหเห็นถึงการเสพรับวัฒนธรรมจากสโมสรและแสดงให

เห็นถึงความชื่นชอบในสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ของบรรดากลุมแฟนคลับกลุมยอยแมจะมีการรับเอา

วัฒนธรรมท่ีถูกถายทอดมาจากสโมสร แตแฟนคลับกลุมยอยของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ก็ไมไดรับ

ตัววัฒนธรรมท่ีถูกถายทอดมาอยางเดียว แฟนคลับกลุมยอยของสโมสรการทาเรือยังมีการตอรองและ

ตอตานวัฒนธรรมท่ีมีความขัดแยงกับพฤติกรรม วิถีชีวิตและการแสดงออกของกลุมตน 

กลุมแฟนคลับ Klongtoey Army เปนกลุมแฟนคลับกลุมยอยของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

ท่ีไดรับรูสัญลักษณท่ีถูกถายทอดมาจากสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. สมาชิกไดมีการนําเอาวัฒนธรรมท่ีได

รับมาจากสโมสรมาปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมจากสัญลักษณชุดแรกท่ีไดรับมา และปรับเปลี่ยนรูปแบบ

สัญลักษณใหเขากับวิถีชีวิตของกลุมตัวเองท้ังวัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรม เชน กลุม Klongtoey Army 

ไดสรางโลโกของตนข้ึนมาเปนรูปหัวกะโหลกเพ่ือสื่อถึงความดุดันตามจุดประสงคของกลุม โดยมีตรา

สมอเรือบนหนาผากหัวกะโหลกสื่อถึงสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.ตัวโลโกของกลุมเองยังไมไดสีของ

สโมสร คือ สีแสดและสีน้ําเงิน แตกลับใชสีดําเปนสีโลโกของกลุมตัวเอง เปนตน สําหรับวัฒนธรรมท่ี

เปนนามธรรม ไดแก คานิยมของกลุม กลุม Klongtoey Army เปนกลุมท่ียึดม่ันในการเชียรแบบอุล-

ตราส ซ่ึงไดรับมาจากฟุตบอลตางประเทศ การเชียรของกลุม Klongtoey Army จะเนนการเชียรใน

รูปแบบท่ีดุดัน เนนการกดดันคูแขงไมวาจะใชวิธีไหนก็ตาม เปนคานิยมของกลุม แมรูปแบบการเชียร

บางอยางจะขัดแยงกับบทลงโทษและขอหามบางขอของสโมสร กลุม Klongtoey Army ก็มีการ

ตอรองและตอตานบทลงโทษและขอหามบางประการ เชน การตะโกนโหดาทีมคูแขงท่ีสมาชิกกลุม 

Klongtoey Army ทําเปนประจําในการเชียร หรือการเลี่ยงการจุดพลุแฟรหรือจุดพลุควันสีในสนาม 

สมาชิกกลุม Klongtoey Army ไดเลี่ยงไปจุดท่ีอ่ืนแทน แตถึงกระนั้นพวกเขาก็ยอมรับบทลงโทษและ
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ขอหามขออ่ืนๆ ของสโมสร และมีการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกแฟนคลับในกลุมตัวเองไมใหทําผิด

ขอบังคับของสโมสร 

สัญลักษณท่ีไดรับมาจากสโมสร หรือสัญลักษณท่ีถูกปรับ ถูกเพ่ิมเติมจากแกนนําของกลุมจะ

ถูกถายทอดไปยังสมาชิกกลุมบนพ้ืนท่ีทางอินเทอรเน็ตในเว็บไซตwww.facebook.com โดยกลุม 

Klongtoey Army ไดสรางเพจและกลุม Klongtoey Army ไว สัญลักษณท่ีกลาวมาจะผาน

กระบวนการผลิตซํ้าภายในเพจและกลุม เพ่ือใหสมาชิกไดรับรูสัญลักษณนั้นๆ เม่ือสมาชิกเขามาอานก็

จะเกิดการรับรูในสัญลักษณนั้นๆ เชน การเชียรแบบอุลตราส สมาชิกในกลุมจะโพสตคลิปวีดีโอ

เก่ียวกับการเชียรในแบบอุลตราสในประเทศตางๆ รวมถึงคลิปวีดีโอการเชียรของกลุม Klongtoey 

Army ท่ีมีการรองเพลงเชียรของสโมสร รวมถึงรูปแบบการเชียรของกลุม เม่ือสมาชิกเขาไปอานก็จะ

เกิดรับรูสัญลักษณนั้น เม่ือไปรวมกลุมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ก็จะสามารถเขาใจในการกระทําท่ีแสดงออก

ถึงความเปนแฟนบอลอุลตราสของกลุม รวมไปถึงสามารถรองเพลงเชียรสโมสรรวมไปกับสมาชิกคน

อ่ืนได 

แมจะมีการใชสื่ออินเทอรเน็ตเปนพ้ืนท่ีรวมกลุม แตสมาชิกกลุม Klongtoey Army กลับให

ความสําคัญในการแสดงออกของกลุมผานทางพ้ืนท่ีทางกายภาพโดยเฉพาะกิจกรรมการเชียร ในวันท่ี

มีกิจกรรมการเชียรพวกเขาจะแตงกายโดยสวมเสื้อฟุตบอลของสโมสรเปนประจํา แตสิ่งท่ีทําใหสมาชิก

กลุม Klongtoey Army มีความแตกตางจากแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ ดวยกัน คือ สมาชิกกลุม Klongtoey 

Army จะมีผลิตภัณฑหรืออุปกรณการเชียรตางๆ ท่ีเปนของพวกเขาเอง ในการแตงกายนอกจากจะ

สวมเสื้อฟุตบอลท่ีเปนของสโมสรแลว สมาชิกกลุม Klongtoey Army ยังสวมเครื่องแตงกายท่ีผลิตเอง

ภายในกลุมเพ่ือแสดงออกถึงความเปนพวกเดียวกันของกลุม Klongtoey Army เชน หมวก ผาพันคอ 

กระเปา เสื้อแจกเก็ต เครื่องแตงกายแตละชิ้นท่ีสมาชิกในกลุมผลิตข้ึนจะมีตราโลโกประจํากลุมประดับ

อยูดวยเสมอ รวมไปถึงอุปกรณการเชียรของกลุมท่ีผลิตข้ึนมา เชน ธง ปายผา จะมีการเขียนชื่อกลุม

หรือตราโลโกประจํากลุมลงไป กลองจะมีการนําสติ๊กเกอรตราโลโกของกลุมแฟะไวท่ีดานขาง ซ่ึง

อุปกรณการเชียรเหลานี้สมาชิกกลุม Klongtoey Army จะนําไปใชในกิจกรรมการเชียร ซ่ึงจะมีการ

โบกธงของกลุม การนําปายผาของกลุมไปแขวนไวประจําอัฒจันทรประจําของตนและนําไปแขวนยัง

สนามทีมเยือนดวย 

กลุม Klongtoey Army มีการแสดงออกในเรื่องของการเชียรท่ีแตกตางจากแฟนคลับอ่ืนๆ 

โดยสมาชิกรับเอาการเชียรฟุตบอลแบบอุลตราสมาจากกองเชียรในตางประเทศ ซ่ึงเนนการเชียรแบบ

กดดันคูแขง สมาชิกกลุม Klongtoey Army จะใชทุกวิถีทางท่ีสามารถกดดันคูแขงไมวาจะเปนการ

รองเพลงเชียร การตะโกนโหดานักเตะฝายตรงขาม รวมถึงมีการนําพลุแฟรและพลุควันสีมาจุดใน
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สนามแขงขัน ปจจุบันการจุดพลุแฟรและพลุควันสีถูกหามนําไปจุดในสนาม รวมถึงการถูกประณาม

จากแฟนคลับกลุมอ่ืน ทําใหกลุม Klongtoey Army ยกเลิกการจุดพลุแฟรและพลุควันสีในสนาม แต

ถึงกระนั้นสมาชิกกลุมยังแสดงใหเห็นถึงการตอรองทางวัฒนธรรมของกลุมวัฒนธรรมยอย แมพวกเขา

ไมสามารถจุดพลุแฟรและพลุควันสีในสนามแขงขัน พวกเขายังแสวงหาพ้ืนท่ีท่ีแสดงออกซ่ึงอัตลักษณ

ของกลุมตน กลาวคือ สมาชิกกลุม Klongtoey Army ไดนําพลุแฟรและพลุควันสีมาจุดหลังจากจบ

การแขงขันท้ังการแขงขันในบานและไปเยือน กลาวจุดพลุแฟรและพลุควันสีนอกพ้ืนท่ีของการถูก

ลงโทษไดรับการยอมรับจากเจาหนาท่ีของสโมสรและสมาชิกแฟนคลับกลุมอ่ืน เห็นไดจากการเขา

มารวมจุดพลุแฟรและพลุควันสีของสมาชิกแฟนคลับกลุมอ่ืนหลังจากเกมการแขงขันยุติลง 

นอกจากการเครื่องแตงกายและการแสดงออกแลว สมาชิกกลุม Klongtoey Army ยังมีการ

รวมกลุมสังสรรคกันอยางสมํ่าเสมอจนเปนวิถีชีวิต หัวขอในการสังสรรคมักจะเปนการพูดคุยเก่ียวกับ

ขาวสารของสโมสรฟุตบอลการทาเรือ เอฟ.ซี. การสอบถามชีวิตประจําวันของสมาชิก พวกเขามี

คําศัพทเฉพาะในกลุมของตนระหวางการพูดคุยหรือแสดงความเห็น นอกจากศัพทท่ัวไป เชน ฉายา

ของสโมสรหรือชื่อเลนของนักฟุตบอลซ่ึงเปนท่ีรูกันโดยท่ัวไปในหมูสมาชิกแฟนคลับและแฟนบอลกลุม

อ่ืนๆ ชื่อเลนและฉายาของสมาชิกเปนคําศัพทเฉพาะท่ีรูกันแคในกลุม เชน การเรียกตัวผูนําของกลุม

วา “ทานประธานสาย” คํานี้เปนท่ีรูกันในหมูสมาชิก Klongtoey Army วากลาวถึงผูท่ีเปนแกนนํา

ของกลุม เนื่องจากแกนนําของพวกเขามักจะทําอุปกรณการเชียรใหมมาใหสมาชิกและเผยแพรคลิป

วีดีโอท่ีเก่ียวของกับการเชียรแบบอุลตราสมาใหสมาชิกกลุมเสมอ 

อีกคําศัพทหนึ่งท่ีสมาชิกกลุม Klongtoey Army นิยมใชในการพูดคุยกัน คือคําวา“พวกโลก

สวย” คํานี้เปนคําท่ีอธิบายกลุมแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการเชียรท่ีแตกตางจากกลุมตน ซ่ึงบาง

กลุมก็ไมพอใจวิธีการเชียรฟุตบอลของกลุม Klongtgoey Army ท่ีมีการนําพลุแฟรหรือพลุควันสีเขา

มาจุดภายในสนาม หรือแมแตการจุดพลุแฟรหรือพลุควันสีหลังจบการแขงขัน สมาชิกกลุม 

Klongtoey Army มักมองแฟนบอลโลกสวยในเรื่องของรูปแบบการเชียรท่ีแตกตาง กลาวคือ มองวา

รูปแบบการเชียรเหลานั้นเหมือนกับการเชียรกีฬาในกีฬาสี ไมไดเชียรอยางจริงจังเหมือนกลุมของตน 

ซ่ึงสมาชิกของกลุม Klongtoey Army ตางรับรูและเขาใจคําศัพทเหลานี้ผานการถายทอดจากการ

พูดคุย สังสรรคกันในกลุมซ่ึงคําศัพทเหลานี้เปรียบเสมือนสัญลักษณท่ีผูท่ีนิยามความหมายของคําศัพท

เหลานี้สรางข้ึนมา ผานการถายทอดบนพ้ืนท่ีท้ังทางกายภาพและพ้ืนท่ีทางอินเทอรเน็ตของกลุมเม่ือ

สมาชิกภายในกลุมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลกัน สัญลักษณเหลานี้ก็จะถูกถายทอดและรับรูสืบตอ

กันไป 
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สิงหมหานคร 56 เปนอีกกลุมเชนเดียวกันกลุม Klongtoey Army ท่ีมีการรับสัญลักษณมา

จากสโมสรเชนเดียวกัน พวกเขาไดมีการคิดคนโลโกท่ีแสดงถึงความเปนกลุมของตน โดยโลโกจะมีรูป

ของวัดพระแกวอันสื่อถึงพระนคร รูปสิงหท่ีแสดงถึงฉายาดั้งเดิมของสโมสร “สิงหเจาทา” รวมถึงมี

การใชสีประจําสโมสรเปนสีประจําโลโก ทําใหโลโกของกลุมสิงหมหานคร 56 แสดงออกถึงความเปน

แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.ไดชัดเจนกวากลุม Klongtoey Army โลโกของกลุมไดถูกถายทอด

ไปใหสมาชิกผานทางสินคาท่ีกลุมผลิตข้ึนมาเอง โดยสินคาทุกชนิดจะมีโลโกติดไวเสมอเพ่ือใหคนอ่ืน

รับรูวาคนท่ีใชสินคาชนิดนี้ คือ สมาชิกกลุมสิงหมหานคร สินคาท่ีพบจะเปนสินคาจําพวกเครื่องแตง

กาย คือ เสื้อบอลประจํากลุมและผาพันคอ ซ่ึงพวกเขามักจะนําสินคาท่ีกลุมไดผลิตข้ึนมาเขารวม

กิจกรรมเสมอ 

สําหรับพฤติกรรมการแสดงออกของแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 พวกเขาไดมีการ

พยายามสรางพฤติกรรมเฉพาะกลุมของพวกเขาข้ึนมา คือ กิจกรรมการยางหมูกอนแขงขัน ซ่ึงมีการ

ทําเปนประจํา ในกิจกรรมนี้ตางมีการแบงหนาท่ี รวมถึงจัดทําในสถานท่ีท่ีแยกออกจากแฟนคลับกลุม

อ่ืนๆ จนกลายเปนอัตลักษณประจํากลุม แตในการทํากิจกรรมการเชียรในสนามกลุมสิงหมหานคร 56 

ไมมีอํานาจในการตอรองหรือตอตานกลุมอ่ืนๆ ท่ีทําเชียรกอนกลุมของพวกเขา ทําใหพวกเขาตองจํา

ยอมรับรูปแบบวัฒนธรรมการเชียรท่ีมาจากกลุมอ่ืนๆ ซ่ึงรับมาท้ังหมดตามความชอบของสมาชิกและ

กลายเปนกลุมท่ีมีบทบาทนอยในการทํากิจกรรมการเชียรในสนาม กิจกรรมการยางหมูนอกสนามจึง

เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีพวกเขาสรางข้ึนมาเพ่ือตอรองกับกลุมอ่ืนๆ เพ่ือใหพวกเขาไดมีจุดยืนในกลุมแฟน

คลับท่ีมาทํากิจกรรมการเชียร ในขณะท่ีกิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับกลับเปนกิจกรรมท่ีพวกเขาไดแสดง

ศักยภาพของกลุมตนข้ึนมา เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีถูกคิดคนจากพวกเขา จนมีแฟนคลับกลุมอ่ืนๆ มา

ขอเขารวม อีกท้ังยังรับวัฒนธรรมท่ีพวกเขาสรางข้ึนและนําไปใชตอจนกิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับถูก

ผลิตซํ้าอีกถึง 3 ครั้งดวยกัน 

นอกจากการเครื่องแตงกายและการแสดงออกแลว สมาชิกกลุมสิงหมหานคร 56 ยังมีการ

รวมกลุมสังสรรคกันอยางสมํ่าเสมอจนเปนวิถีชีวิต หัวขอในการสังสรรคมักจะเปนการพูดคุยเก่ียวกับ

ขาวสารของสโมสรฟุตบอลการทาเรือ เอฟ.ซี. การสอบถามชีวิตประจําวันของสมาชิก พวกเขามี

คําศัพทเฉพาะในกลุมของตนระหวางการพูดคุยหรือแสดงความเห็น นอกจากศัพทท่ัวไป เชน ฉายา

ของสโมสรหรือชื่อเลนของนักฟุตบอลซ่ึงเปนท่ีรูกันโดยท่ัวไปในหมูสมาชิกแฟนคลับและแฟนบอลกลุม

อ่ืนๆ ชื่อเลนและฉายาของสมาชิกเปนคําศัพทเฉพาะท่ีรูกันแคในกลุม เชน การเรียกตัวผูนําของกลุม

วา “ผูอาวุโสท้ัง 2” คํานี้เปนท่ีรูกันในหมูสมาชิกสิงหมหานคร 56 เนื่องจากผูนําของกลุมมีอายุ

มากกวาสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุมหลายป  
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จากแนวคิดแฟนและวัฒนธรรมยอยท่ีกลาวไวขางตน ผูศึกษามองวาแนวคิดแฟนและ

วัฒนธรรมยอยสามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมการรวมกลุมของแฟนคลับกลุมยอยสโมสรการทาเรือ 

เอฟ.ซี. ท้ังกลุม Klongtoey Army และกลุมสิงหมหานคร 56 ได เนื่องจากแนวคิดเรื่องแฟนไดแสดง

ถึงลักษณะความเปนแฟน พฤติกรรมการกอใหเกิดกลุมแฟนคลับท่ีมีอัตลักษณของตน และแนวคิด

วัฒนธรรมยอยนั้นสามารถนํามาอธิบายถึงคานิยมของกลุม Klongtoey ซ่ึงมีการรับรูรวมกันระหวาง

สมาชิกในกลุม ผานการทํากิจกรรมภายในพ้ืนท่ีกายภาพและพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ตของกลุมKlongtoey 

Army รวมไปถึงสามารถนํามาอธิบายการแสดงออกถึงความเปนกลุมเดียวกันและแสดงความแตกตาง

ของกลุม Klongtoey Army และกลุมสิงหมหานคร 56 วาแฟนคลับกลุมยอยของสโมสรการทาเรือ 

เอฟ.ซี.นั้น มีการแสดงออกท่ีแตกตางกันผานกรณีศึกษา 
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สรุป 

 ผลของการศึกษาอาจกลาวไดวา กระแสความนิยมของฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก เปนผลมาจาก

สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (เอเอฟซี) ไดประกาศกฎระเบียบขอบังคับข้ึน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในฟุตบอลลีกของประเทศไทย ทําใหสโมสรองคการตางๆ ในอดีตตองปรับตัวใหเขากับกฎระเบียบ 

โดยมีการจัดตั้งบริษัทเอกชนเพ่ือนําสโมสรใหแยกออกจากองคการและมีการจัดการบริหารกันเอง 

สโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. เปนสโมสรท่ีเกิดข้ึนเพ่ือประชาสัมพันธองคการการทาเรือแหงประเทศไทย 

ซ่ึงมีกลุมแฟนบอลคอยติดตามมาตั้งแตอดีต เนื่องจากเปนสโมสรท่ีประสบความสําเร็จในการทําการ

แขงขันฟุตบอลรายการตางๆ ในประเทศไทย จนภายหลังบริษัทไทยพรีเมียรลีกไดนําระเบียบขอบังคับ

เอเอฟซีมาใช  ทําใหแฟนบอลของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี . มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนจากการ

ประชาสัมพันธของไทยพรีเมียรลีก แฟนบอลท่ีเขามาชมสวนมากมักมาจากการไดยินชื่อเสียงในอดีต

ของสโมสร มีพนักงานในองคการการทาเรือแหงประเทศไทยและคนในละแวกขางเคียงเขามาเปน

แฟนบอลมากข้ึนจนสามารถจัดตั้งเปนกลุมแฟนคลับสโมสรการทาเรือท่ีมีพฤติกรรม การแสดงออก 

และอัตลักษณของตนเองข้ึนมาได 

 นอกจากนี้ภายในกลุมแฟนคลับของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ยังมีการเกิดกลุมแฟนคลับกลุม

ยอยท่ีมี พฤติกรรม การแสดงออกและอัตลักษณเปนของตนเองภายในกลุมแฟนคลับของสโมสร จน

กลายเปนกลุมวัฒนธรรมยอยกลุมหนึ่งภายใตวัฒนธรรมยอยของฟุตบอลไทย โดยสมาชิกแฟนคลับ

กลุมยอยไดมีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมท้ังบนพ้ืนท่ีทางกายภาพและพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ต ท่ีมีการ

แสดงอัตลักษณภายในกลุมท่ีแตกตางไปจากกลุมอ่ืน รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ภายในพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสําหรับถายทอดวัฒนธรรมของกลุมยอย โดยผูศึกษาไดเลือกกลุม

แฟนคลับ Klongtoey Army และกลุมสิงหมหานคร 56 เปนกรณีศึกษา เนื่องจากแฟนคลับกลุม 

Kongtoey Army และกลุมสิงหมหานคร ไดมีการรับวัฒนธรรมจากท้ังตัวของสโมสรและแฟนคลับ

สโมสรการทาเรือเอฟ.ซี. แตพวกเขายังมีพฤติกรรม การแสดงออกท่ีแตกตางกลุมอ่ืนๆ เชน คานิยม

การเชียรแนวอุลตราส ซ่ึงมีการแสดงออกโดยการเชียรเพ่ือกดดันและขมขวัญคูแขงหรือการเนน

กิจกรรมนอกสนามมากกวากิจกรรมการเชียร สมาชิกในกลุมไดมีการนําเอาอุปกรณในการเชียรท่ี

แตกตางจากกลุมอ่ืนมาใช เชน พลุแฟรและพลุควันสี รวมถึงมีการเรียกกลุมท่ีแตกตางจากตนวาเปน

แฟนบอลโลกสวยหรือการเรียกชื่อฉายากันระหวางคนในกลุม นอกจากนี้สมาชิกแฟนคลับ 

Klongtoey Army และกลุมสิงหมหานคร 56 ยังมีการถายทอดภาพลักษณนั้นในพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ตให

สมาชิกในกลุมรับรูถึงคานิยมของกลุมเสมอ 
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เขาถึงเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2557. เขาถึงไดจาก http://www.matichon.co.th/news_det 

ail.php?newsid=1266678924 

(ม.ป.ป.). ตํานานน้ําเงินแสด ถึงโลมาโหมงบอล. เขาถึงเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558. เขาถึงไดจาก 

http://www.siamfootball.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

622:2012-03-07-08-11-06&catid=98&Itemid=119 

(ม.ป.ป.). พิเชฐไขกอกลาออกจากปธ.สโมสรทาเรือ. เขาถึงเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2558. เขาถึงไดจาก 

http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/110129_026.html 

(ม.ป.ป.). ยันโทษเดิมกิเลน – ทาเรือ ตัด 9 แตม แบนแฟน ปรับสามแสนบาท. เขาถึงเม่ือวันท่ี 14 

มีนาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://www.siamsport.co.th/sport_football/141024_ 

228.html 

(ม.ป.ป.). สโมสรฟุตบอลการทาเรือ เอฟซี. เขาถึงเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558. เขาถึงไดจาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA

%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%

E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0

%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0

%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5 

ASTV ผูจัดการออนไลน. “มาดามแปง” อุม “ทาเรือ” เปล่ียนโลโกเปนมา. เขาถึงเม่ือวันท่ี 28 

มีนาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?News 

ID=9580000017298 
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ASTV ผูจัดการออนไลน. แฟนทาเรือของข้ึนโวยผูบริหารเปล่ียนโลโก. เขาถึงเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 

2 5 5 8 .  เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID 

=9580000017868 

Eakapong Ritkla. ประวัติสโมสร การทาเรือไทย เอฟ.ซี.. เขาถึงเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2557. 

เขาถึงไดจาก http://thaiportfanclub.blogspot.com/2012/11/blog-post.html 

Mongkol Santikul. ฟุตบอลแฟนคลับสิงหทาเรือ. เขาถึงเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2558. เขาถึงไดจาก 

https://www.facebook.com/moo.thaiportfc/posts/702920629795201 

ธงไชย แซจิว. สิงหทาเรือยันคดีมาธิอัสยังไมยุติ, ทวง 6 ลานคืนจากสมาคมบอลฯ. เขาถึงเม่ือวันท่ี 

4 มีนาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://www.goal.com/th/news/4280/%E0%B8%9F%E0 

%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%

B8%97%E0%B8%A2/2015/01/12/7890642/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%8

7%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80

%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%

E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0

%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%

B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8

%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%876%E0%B8%A5%E0%B9

%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%8

8%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84

%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AF 

บอย พลับพลาไชย. “สิงหสนามศุภ” – “ตอง” นิวัฒน ศรีสวัสดิ์. เขาถึงเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558. 

เขาถึงไดจาก http://www.siamsport.co.th/Column/140224_155.html 

ศิลปกีรติ-วาโระ. แฟนทาเรือเถื่อน! รุมสกรัมแฟนเมืองทองฯ ถวยพระราชทาน ก.. เขาถึงเม่ือวันท่ี 

10 มีนาคม 2558.  เข า ถึงไดจาก  http://www.oknation.net/blog/fc-thungkohparb-

united/2010/02/21/entry-4 

สุวิชา โคตะมี. นางฟามาโปรด! ทาเรือคอนเฟรมมาดามแปงโดดอุม. เขาถึงเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 

2558. เขาถึงไดจาก http://www.goal.com/th/news/4280/%E0%B8%9F%E0%B8%B 

8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97
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%E0%B8%A2/2015/02/10/8797032/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%

B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8

%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%8

0%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99

%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%

E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0

%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B

8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1 

การสัมภาษณ 

กัน (นามสมมติ), แฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

กาย (นามสมมติ), แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี., สัมภาษณเม่ือวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2558 

เจมส (นามสมมติ), แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี., สัมภาษณเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

ชิต (นามสมมติ), แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี., สัมภาษณเม่ือวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2558 

แตม (นามสมมติ), แฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

ทอป (นามสมมติ), แฟนคลับกลุม Klongtoey Army, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ทัช (นามสมมติ), แฟนคลับกลุม Klongtoey Army, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 

นัท (นามสมมติ), แฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 

แบงค (นามสมมติ), แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี., สัมภาษณเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 

โบว (นามสมมติ), แฟนคลับกลุม Klongtoey Army, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2558 

มิกซ (นามสมมติ), แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี., สัมภาษณเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 

แมน (นามสมมติ), แฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 

วิมย (นามสมมติ), แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี., สัมภาษณเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

หมู ทาเรือฯ, อดีตประธานแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี., สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 

2557  
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หลง (นามสมมติ), แฟนคลับกลุม Klongtoey Army, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

อารม (นามสมมติ), แฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 

อิน (นามสมมติ), แฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี., สัมภาษณเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2558  

โอต (นามสมมติ), แฟนคลับกลุม Klongtoey Army, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก 
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ภาค ก 

รูปภาพสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.  

และแฟนคลับการทาเรือ เอฟ.ซี. 
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สัญลักษณของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี.และสัญลักษณของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

ตราสัญลักษณของสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 

ภาพท่ี 1 ตราสัญลักษณสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. กอนการจัดตั้งฟุตบอลไทยแลนด พรีเมียรลีก 

 

ภาพท่ี 2 ตราสัญลักษณสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ป พ.ศ. 2552 - 2555 

 

ภาพท่ี 3 ตราสัญลักษณสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ป พ.ศ 2555 - 2558 
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ภาพท่ี 4 ตราสัญลักษณสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. ป พ.ศ. 2558  

ตราสัญลักษณของกลุมแฟนคลับ 

 

ภาพท่ี 5 ตราสัญลักษณกลุม Klongtoey Army 

 

ภาพท่ี 6 ตราสัญลักษณกลุมสิงหมหานคร 56 
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ภาพท่ี 7 ตราสัญลักษณกลุมสิงหโซน C พันธุดุ 

 

ภาพท่ี 8 ตราสัญลักษณกลุมสิงหฝงธน 

 

ภาพท่ี 9 ตราสัญลักษณกลุมสิงหพระประแดง 
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ภาพท่ี 10 ตราสัญลักษณกลุม Flying Portman 

 

ภาพท่ี 11 ตราสัญลักษณกลุมสิงหบานนอก 

 

ภาพท่ี 12 ตราสัญลักษณกลุม Thaiport Importz 
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ภาพท่ี 13 สนามแพทสเตเดี้ยม 

 

ภาพท่ี 14 แผนท่ีตั้งของสนามแพทสเตเดี้ยม 
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ภาพท่ี 15 แผนผังภายในสนามแพทสเตเดี้ยม 

 

ภาพท่ี 16 รานขายสินคาท่ีระลึกสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 
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ภาค ข 

รูปภาพกิจกรรมของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 
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ภาพท่ี 1 กิจกรรมการเชียรของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

 

ภาพท่ี 2 บรรยากาศท่ีสนามแพท สเตเดี้ยมกอนเกมสการแขงขัน 
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ภาพท่ี 3 อุปกรณการเชียรของแฟนคลับสโมสรการทาเรือ เอฟ.ซี. 

 
ภาพท่ี 4 บรรยากาศหลังเกมสการแขงขัน 
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ภาพท่ี 5 การจุดพลุแฟรหลังจบเกมสของกลุม Klongtoey Army 

 

 
ภาพท่ี 6 การซอมฟุตบอลกอนการแขงขันฟุตบอลแฟนคลับของกลุมสิงหมหานคร 56 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



117 

 

 
ภาพท่ี 7 กิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับ 

 

ภาพท่ี 8 กิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับ 
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ภาพท่ี 9 กิจกรรมมีตติ้งแฟนคลับกลุมสิงหมหานคร 56 
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ประวัติผูศึกษา 

ช่ือเรื่อง   พฤติกรรมการรวมกลุมและวัฒนธรรมยอยของแฟนคลับสโมสรฟุตบอล 

การทาเรือ เอฟ.ซี.        

ช่ือผูศึกษา  นายอรุษ บุญญะวริศ 

วัน เดือน ป เกิด  13 มิถุนายน พ.ศ. 2532 

ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

   ปริญญาตรี คณะโบราณคดี สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี 86/69 หมู 4 รามอินทรา 13 ถ. รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10220                   

E-mail address aroot.ab@gmail.com 
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