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นักฟุตบอลไทยเซเล็บ: สถานะทางสังคมแบบใหม่ของแรงงานกีฬา
กับความโหยหาวีรบุรุษของสังคมไทย1
อาจินต์ ทองอยู่คง2
บทคัดย่อ
กระแสความนิยมในฟุตบอลไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบหลายปี
มานี้ ทำ � ให้ นั ก ฟุ ต บอลไทยมี ร ายได้ แ ละชื่ อ เสี ย งมากขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
นักฟุตบอลไทยหลายคนไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักจากการเล่นกีฬา แต่ยัง
ปรากฏตัวข้ามประเภทของสื่ออย่างเช่นในหน้านิตยสารแฟชั่น โฆษณา
หรือมิวสิกวิดีโอจำ�นวนมาก บทความนี้เสนอว่า หากพิจารณานักฟุตบอล
ในฐานะที่เป็นแรงงานอย่างหนึ่ง ปรากฏการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการ
เกิดขึ้นของกลุ่มคนที่เรียกว่า “นักฟุตบอลไทยเซเล็บ” ซึ่งเป็นสถานะ
ทางสังคมแบบใหม่ของแรงงานในวงการกีฬาไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ในแง่ ห นึ่ ง นั้ น ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมฟุตบอลไทย พร้อมๆกันนั้นในอีกแง่หนึ่งมันก็สะท้อนให้
เห็นถึงภาวะโหยหาวีรบุรษุ ของสังคมไทย ภายใต้บริบทของความไม่มน่ั คง
ทางการเมืองที่ดำ�เนินมาเป็นเวลานาน

บทความนี้ปรับปรุงจากส่วนหนึ่งของ โครงการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
จัดทำ�นิทรรศการเรื่อง “โลกฟุตบอลไทย” จัดทำ�โดยAuthor, สายชล ปัญญชิต, ชาลินี สนพลาย, และพงศกร
สงวนศักดิ์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งเนื้อหาใน
ส่วนที่ปรับปรุงเป็นบทความนี้จัดทำ�โดยผู้เขียน
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Celebrity Thai Footballer : The new Social Status and
Demanding for Hero of Thai Society3
Arjin Thongyuukong4
Abstract
The popularity of Thai football over the years has
made Thai footballers earn more and more reputation. Many
Thai footballers are not only known as the athlete but also
celebrity, they appear across the genre of media such as in
fashion magazines, advertisings, or music videos. This article
focuses on the emergence of “celebrity Thai footballer”,
a new social status that never appeared before in the Thai
sports industry. The argument of this article is that, on one hand,
this phenomenon represents the growth of the Thai football
industry, on the other hand, it reflects the demanding for heroes
of Thai society, in the context of long-running political struggle
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นับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2550 ฟุตบอลไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และกลายเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจอันหนึ่งของคนจำ�นวนมากในสังคมไทย สนามฟุตบอล
ที่เคยว่างเปล่าถึงขั้นต้องแจกบัตรเข้าชมฟรีหรือจ้างนักแสดงตลกมาแสดงโชว์เพื่อเรียกคนดู
กลับกลายเป็นต้องแย่งกันซื้อบัตรกระทั่งบางครั้งบัตรหมดภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง (สยามกีฬา,
8 สิงหาคม 2559)5 สถิติจำ�นวนผู้ชมเข้าการแข่งขันในสนามเฉพาะระดับไทยพรีเมียร์ลีกตลอด
ปี 2558 มีมากถึงประมาณ 2 ล้านคน คิดเฉลี่ยเป็นประมาณ 50,000 คนต่อสัปดาห์6 ยังไม่รวม
จำ�นวนผู้ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่น่าจะมีมากกว่าอีกหลายเท่าตัว หรือหากพิจารณา
ผ่านมูลค่าสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขัน (อันเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลัก) ของฟุตบอลสโมสร
ไทยก็จะเห็นได้ถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2552-2553 มีมูลค่าอยู่ที่แค่ 40 ล้านบาท
แต่ในปี 2560-2563 ได้มีการทำ�สัญญากันที่มูลค่ามากถึง 4,200 ล้านบาท (วสันต์ ปัญญาแก้ว,
2559: 9-24) ความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม
ฟุตบอลไทย
กลุม่ คนทีส่ มั พันธ์ใกล้ชดิ หรืออาจเรียกได้วา่ อยูท่ ศ่ี นู ย์กลางของอุตสาหกรรมฟุตบอลคือ
นักฟุตบอล ในด้านหนึง่ นักฟุตบอลเป็นผูม้ สี ว่ นสำ�คัญในการผลักดันให้อตุ สาหกรรมฟุตบอลไทย
เติบโตขึ้น ในอีกด้านหนึ่งนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับฟุตบอลไทยก็ส่งผลต่อนักฟุตบอลไป
ด้วย หากพิจารณานักฟุตบอลในฐานะแรงงานกลุ่มหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ฟุตบอลไทยส่งผลต่อนักฟุตบอลในหลายด้าน ตั้งแต่โอกาสทางการงาน การเลื่อนสถานะทาง
สังคม ไปจนถึงการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อแสวงหาแหล่งงานของนักฟุตบอลต่างชาติ
ปรากฏการณ์น่าสนใจอันหนึ่งในช่วงเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยนี้คือการที่
นักฟุตบอลไทยจำ�นวนมากมีรายได้และชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนักฟุตบอลไทยไม่
ได้ปรากฏตัวเฉพาะในสนามฟุตบอลเท่านั้น แต่ยังปรากฏตัวในสื่อประเภทอื่นๆอีกเป็นจำ�นวน
มากปรากฏการณ์ดงั กล่าวอาจเรียกได้วา่ เป็นการเกิดขึน้ มาของ “นักฟุตบอลไทยเซเล็บ” อันเป็น
สถานะทางสังคมอันใหม่ของแรงงานนักกีฬาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในสังคมไทย

ขณะที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนเพิ่งจะพลาดการซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันของทีมชาติไทยนัดหนึ่งไปเพราะ
บัตรหมดหลังจากที่เปิดขายออนไลน์ได้เพียงไม่นาน
6
หากนับรวมระดับดิวิชั่น 1 และ 2 ที่มีจำ�นวนการแข่งขันมากกว่าหลายเท่าตัวแล้วน่าจะประมาณการณ์ได้ว่า
รวมทั้งหมดมีมากกว่า 100,000 คนต่อสัปดาห์
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บทความนีศ้ กึ ษาปรากฏการณ์นกั ฟุตบอลไทยเซเล็บใช้การวิจยั เอกสาร (documentary
research) เป็นหลัก โดยพิจารณาการปรากฏของนักฟุตบอลไทยผ่านสื่อประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่
สื่อกีฬา เพื่อเสนอว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยในช่วงหลายปีมานี้ทำ�ให้เกิด
สถานะทางสังคมแบบใหม่ของแรงงานนักกีฬาในสังคมไทยทีเ่ รียกได้วา่ เป็นนักฟุตบอลไทยเซเล็บ
และพร้อมๆ กันนั้นปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นถึงภาวะโหยหาวีรบุรุษอันสัมพันธ์
อยู่กับบริบทเฉพาะของสังคมไทยในช่วงหลายปีมานี้ด้วย
นักกีฬาในฐานะแรงงาน
กีฬามักถูกมองว่าเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพสำ�หรับผู้ออกกำ�ลังกายหรือกิจกรรม
บันเทิงสำ�หรับผู้ชม แต่ในอีกด้านหนึ่งที่ไม่ถูกพิจารณามากนักคือการแข่งขันกีฬาอาชีพในฐานะ
ที่เป็นอุตสาหกรรมรูปแบบหนึ่งซึ่งย่อมต้องประกอบไปด้วยแรงงานจำ�นวนมาก7 และแรงงานที่
มีบทบาทสำ�คัญในอุตสาหกรรมนี้คือนักกีฬา
การเกิดขึ้นของอาชีพนักกีฬามาจากการที่กีฬากลายเป็นกิจกรรมบันเทิงมวลชนและ
การเข้ามามีบทบาทของชนชัน้ แรงงานทัง้ ในแง่ของการเป็นผูช้ มและผูเ้ ล่น เดิมทีนน้ั กีฬาสมัยใหม่
(modern sport) เป็นกิจกรรมของชนชั้นสูงที่พัฒนามาจากการละเล่นพื้นบ้าน กีฬาอย่าง
ฟุตบอลสมัยใหม่ถือกำ�เนิดในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนสาธารณะในสหราชอาณาจักร
(public school)8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมสำ�หรับฝึกฝนทั้งทางร่างกาย จริยธรรม
และความเป็นผู้นำ�ให้กับลูกหลานชนชั้นสูง แต่ต่อมาฟุตบอลก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในชนชั้น
แรงงานและเกิดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพขึน้ (คริส บราเซียร์, 2552 : 17-36) ความเปลีย่ นแปลง
โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับฟุตบอล (อันเป็นกีฬายอดนิยมในสังคมไทย) งานศึกษาทางสังคมศาสตร์ (ในโลกภาษาไทย)
จำ�นวนมากมักจะมุ่งเน้นไปในมิติเกี่ยวกับผู้ชมหรืออุตสาหกรรมฟุตบอลในมิติอื่นๆเป็นหลัก ไม่มีงานที่ศึกษา
นักฟุตบอลในฐานะที่เป็นแรงงานมากนัก (หากจะมีที่มุ่งศึกษานักฟุตบอลอยู่บ้างก็เป็นงานศึกษาในสาขาทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา) อย่างเช่นในหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับฟุตบอลไทยสองเล่มคือ “ฟุตบอลไทย:
ประวัติศาสตร์ อำ�นาจ การเมือง และความเป็นชาย” (วสันต์ ปัญญาแก้ว, พงศกร สงวนศักดิ์, และจุติพร
ทรัพย์ปัญญาญาณ, บรรณาธิการ, 2557) และ “ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก: ผู้หญิง อำ�นาจ วัฒนธรรมแฟน และ
ชนชั้นใหม่” (วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ, 2559) ที่มีเฉพาะบทความเรื่อง “เยาวชนและเส้นทางสู่อาชีพ
นักฟุตบอล” ของพงศกร สงวนศักดิ์ (2559: 89-120) เท่านั้นที่ศึกษานักฟุตบอลในฐานะแรงงานโดยตรง (แต่ก็
เป็นการศึกษานักฟุตบอลในระดับเยาวชนเป็นหลัก)
8
ในสหราชอาณาจักร public school หมายถึงโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำ�เนินงานจากรัฐบาลแต่
ใช้งบประมาณจากการเก็บค่าเล่าเรียนและการบริจาคเป็นหลัก ซึ่งในสหราชอาณาจักรช่วงคริสตศตวรรษที่ 19
(อันเป็นช่วงที่เริ่มมีฟุตบอลสมัยใหม่) นักเรียนในpublic school โดยมากแล้วเป็นลูกหลานชนชั้นสูง
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ดังกล่าวทำ�ให้เกิดมุมมองที่มีต่อกีฬาในสองรูปแบบที่แตกต่างกัน รูปแบบแรกคือกีฬาสมัครเล่น
(amateurism) ที่มองว่ากีฬาเป็นกิจกรรมทางกายที่มีเป้าหมายและคุณค่าในตัวของมันเอง
(physical art for art’s sake) กับรูปแบบที่สองคือกีฬาอาชีพ (professionalism) ที่มองว่า
กีฬาเป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นแรงงานที่สามารถใช้ทุนทาง
กายภาพ (physical capital) นำ�ไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือทุนในรูปแบบอื่นๆได้
(Pierre Bourdieu, 1993 : 427-440) ในแง่นี้การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมกีฬาที่เป็นความ
บันเทิงมวลชนจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้การเล่นกีฬาสามารถกลายมาเป็นอาชีพเพื่อหารายได้
อีกอันหนึ่งและทำ�ให้นักกีฬาอาชีพมีสถานะเป็นแรงงานรูปแบบหนึ่งด้วย
การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยทำ�ให้ฟุตบอลลีกอาชีพไทย
กลายเป็นตลาดแรงงานทีด่ งึ ดูดใจแรงงานนักฟุตบอลจำ�นวนมาก บทความเรือ่ ง “Chao Amigos!
Hello Thailand: Football, Migration and Sustainability in Thailand” ของ Carolina
Brill and Chuenchanok Nin Siriwatb (2016 : 680-691) เสนอว่ามีนักฟุตบอลจาก
อเมริกาใต้จำ�นวนมากเดินทางมารับจ้างเล่นฟุตบอลในสโมสรฟุตบอลไทย เนื่องจากวงการ
ฟุตบอลไทยมีโอกาสและเงื่อนไขที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับในบ้านเกิดทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ, สังคม,
และการเมืองนอกจากนี้แล้วบทความเรื่อง “จากกระท่อมแอฟริกาสู่ป่ากรุงเทพฯ” ยังระบุว่า
ในยุคทีฟ่ ตุ บอลไทยกำ�ลังเติบโตนีว้ งการฟุตบอลไทยกลายเป็นอีกหนึง่ เป้าหมายในตลาดแรงงาน
ของนักฟุตบอลแอฟริกัน โดยมีนักฟุตบอลชาวแอฟริกันจำ�นวนมากเดินทางมาประเทศไทยเพื่อ
สมัครคัดเลือกเป็นนักฟุตบอล (อาลี ปรียากร, 2557 : 50-55) ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมฟุตบอลไทยได้กลายมาเป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่อันหนึ่งมีเจ้าของสโมสรที่เป็น
นายทุน มีแฟนฟุตบอลที่เป็นลูกค้า และมีนักฟุตบอลจำ�นวนมากที่อยู่ในสถานะแรงงานรูปแบบ
หนึ่ง
จากที่กล่าวมานั้นกีฬาจึงไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมที่เล่นเพื่อการออกกำ�ลังกายหรือรับชม
เพื่อความบันเทิง ในอีกส่วนหนึ่งนั้นอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพยังมีมิติของการเป็นตลาดแรงงาน
หรือเป็นช่องทางในการเลื่อนสถานะทางสังคม (social mobility) ผ่านทุนทางกายภาพ โดย
เฉพาะเมื่ออุตสาหกรรมกีฬายิ่งเติบโตขึ้นก็ยิ่งทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์อันเป็นประเด็นที่บทความ
นี้สนใจศึกษาคือการเกิดขึ้นมาของสถานะทางสังคมแบบใหม่ในอาชีพนักกีฬาหรือที่เรียกกันว่า
“นักกีฬาเซเล็บ”
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นักกีฬาเซเล็บ: วีรบุรุษที่ (สื่อ) เพิ่งสร้าง
สำ�หรับอาชีพนักกีฬาโดยทั่วไปแล้วการประสบความสำ�เร็จในการแข่งขันอาจเทียบ
ได้กับความก้าวหน้าในการงานของอาชีพอื่นๆ นักกีฬาอาชีพที่มีผลการแข่งขันที่ดีจะมีรายได้
จำ�นวนมากตามไปด้วย แต่ในยุคปัจจุบันที่เส้นแบ่งของประเภท (genre) ของสื่อพร่าเลือนลง
ความสำ�เร็จของนักกีฬาอาชีพอาจไม่ได้มาจากแค่ผลการแข่งขัน หากแต่ยังรวมไปถึงชื่อเสียง/
ความนิยมในตัวนักกีฬาด้วย
งานศึกษาหลายชิ้นชี้ตรงกันว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาในปัจจุบันทำ�ให้
นักกีฬาไม่ได้เป็นเพียงผู้มีศักยภาพทางกายที่เก่งกาจในเชิงกีฬาเท่านั้น แต่ในอีกส่วนหนึ่งนั้น
มันทำ�ให้นักกีฬากลายเป็นอาชีพที่มีทั้งชื่อเสียงและรายได้จำ�นวนมาก เป็นช่องทางหนึ่งในการ
เลื่อนสถานะทางสังคม ทำ�ให้นักกีฬากลายเป็นเซเล็บ (celebrity) ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากไม่แพ้นักแสดงหรือนักดนตรี (David Andrews and Steven Jackson, edited, 2001;
Barry Smart, 2005)
อันทีจ่ ริงแล้วการทีน่ กั กีฬามีชอ่ื เสียงโด่งดังนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ ในโลกตะวันตกมีนกั กีฬา
ที่ชื่อเสียง-เป็นที่รู้จักมากกว่านายกเทศมนตรีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 แล้ว หากแต่ว่ามันมี
ความแตกต่างระหว่างนักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นกับนักกีฬาเซเล็บในยุคนี้อยู่ กล่าวคือ
ชื่อเสียงของนักกีฬาในยุคก่อนหน้านั้นวางอยู่บนฐานของการเล่นกีฬาโดยตัวมันเองเท่านั้น เป็น
ที่รู้จักผ่านเฉพาะการเล่นกีฬา, ปรากฏตัวเฉพาะในสื่อกีฬา, และมีชีวิตประจำ�วันที่ไม่ถูกจับจ้อง
โดยสื่อมากนัก ต่างกับนักกีฬาเซเล็บในปัจจุบันที่มักเป็นที่รู้จักผ่านมิติอื่นๆในชีวิตด้วย, ปรากฏ
ตัวผ่านสื่อหลายประเภท, และมีชีวิตประจำ�วันที่ถูกสื่อจับจ้องอยู่ตลอดเวลา (Barry Smart,
2005) ในแง่นจ้ี งึ อาจกล่าวได้วา่ การเป็นเซเล็บหมายถึงการเป็นผูท้ ช่ี อ่ื เสียงทีป่ รากฏตัวข้ามประเภท
ของสื่อได้ ตัวอย่างนักกีฬาเซเล็บที่ชัดเจนที่สุดคือDavid Beckham นักฟุตบอลเซเล็บที่ปรากฏ
ตัวในสือ่ บันเทิงอืน่ นอกจากสือ่ กีฬาบ่อยครัง้ ทัง้ การออกรายการโทรทัศน์, นิตยสารแฟชัน่ , โฆษณา,
ไปจนถึงคอลัมน์ซุบซิบบันเทิง (Callum Gilmoura and David Roweb, 2010: 229-241)
ดังนั้นแล้วพื้นที่ที่จะสามารถบ่งบอกถึงความเป็นเซเล็บของนักกีฬาได้จึงไม่ใช่ในอาณาบริเวณ
ของกีฬา แต่เป็นสื่อประเภทอื่นๆนอกจากสื่อกีฬา
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นอกจากนี้แล้ว การเกิดขึ้นมาของนักกีฬาเซเล็บยังแสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของวิถี
การบริโภคกีฬาแบบใหม่ๆ จากการบริโภคการแข่งขันกีฬากลายมาเป็นการบริโภคตัวนักกีฬา
ด้วย โดยเฉพาะนักกีฬาในฐานะที่เป็นวีรบุรุษ บทความ How can one be a Sports Fan?
ของ Pierre Bourdieu (1993: 427-440) ชี้ให้เห็นถึงรสนิยมในการบริโภคกีฬาที่เป็นผลมา
จากบริบททางประวัติศาสตร์โดยการพิจารณาการบริโภคกีฬาในฐานะที่เป็นอุปทาน (supply)
ที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ทางสังคม (social demand)9 ในแง่นี้การเกิดขึ้นมาของนักกีฬาเซเล็บ
จึงไม่ได้เพียงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทย แต่ยังสะท้อนถึงบริบท
เฉพาะของสังคมไทยที่ทำ�ให้เกิดความต้องการวีรบุรุษขึ้นมาด้วย
จากทั้งหมดที่กล่าวมา บทความนี้จะศึกษาการเกิดขึ้นมาของนักฟุตบอลไทยเซเล็บ
โดยพิจารณาผ่านการปรากฏของนักฟุตบอลไทยในสื่อประเภทอื่นๆนอกจากสื่อกีฬา เพื่อชี้ให้
เห็นถึงการเกิดขึ้นมาของสถานะทางสังคมแบบใหม่ของนักกีฬาไทย พร้อมทั้งพิจารณาการเกิด
ขึ้นมาของสถานะดังกล่าวภายใต้บริบทของสังคมไทยในช่วงหลายปีมานี้
นักฟุตบอลไทยเซเล็บ : ความรุง่ เรืองบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพกับสถานะทางสังคมแบบใหม่
กระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นในฟุตบอลไทยส่งผลให้เกิดการลงทุนจำ�นวนมากและมี
การแข่งขันอย่างเข้มข้น การแข่งขันที่มากขึ้นทำ�ให้นักฟุตบอลในฐานะ “วัตถุดิบ” สำ�หรับผลิต
เกมการแข่งขันโดยตรงกลายเป็นทรัพยากรที่เป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นแล้วค่าแรงของ
นักฟุตบอลจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเรียกได้ว่ากลุ่มที่คนที่ได้รับผลบวกจากการเติบโตของ
ฟุตบอลไทยมากที่สุดคือนักฟุตบอล
รายได้ของนักฟุตบอลไทย
ปัจจุบันรายได้ของนักฟุตบอลสโมสรไทยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมมาก แม้โดยปกติแล้วจะ
ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนแต่จากการคาดคะเนของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเชื่อได้ว่ารายได้ของ
นักฟุตบอลเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าหลายเท่าตัว

หรือกล่าวอย่างหยาบๆได้ว่า ลักษณะการบริโภคกีฬา (ที่กระทั่งในกีฬาชนิดเดียวกันก็ยังอาจแตกต่างกันไป
ในแต่ละสังคม) นั้นเป็นผลมาจากบริบทเฉพาะของแต่ละสังคมที่ทำ�ให้สังคมนั้นๆมีความต้องการบริโภคกีฬาใน
รูปแบบเฉพาะของตนเอง

9
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รายงานของไทยพับลิก้าในช่วงต้นปี 2559 อ้างแหล่งข่าวจากเอเยนต์นักฟุตบอล10
คนหนึ่งว่า ค่าจ้างนักฟุตบอลในวงการฟุตบอลไทยนั้น ถ้าเป็นนักฟุตบอลชาวไทยโดยทั่วไป
จะอยู่ที่หลักหมื่นต่อเดือน ถ้าติดทีมชาติไทยจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณเดือนละ 300,000400,000บาท (โดยนักฟุตบอลชาวไทยที่มีเงินเดือนมากที่สุดคือชาริล ชัปปุยส์และธีรศิลป์ แดง
ดาที่น่าจะได้ใกล้เคียงกันประมาณ 800,000บาท) ส่วนนักฟุตบอลชาวต่างชาติมักจะมีรายได้
เดือนละหลายแสนบาทไปจนถึงหลักล้าน (โดยนักฟุตบอลชาวต่างชาติที่มีเงินเดือนมากที่สุด
คือ Jay Bothroyd และ Jay Simpsonที่น่าจะได้ใกล้เคียงกันประมาณ 2,000,000 บาท)
(ไทยพับลิก้า, 19เมษายน 2559) การประเมินดังกล่าวใกล้เคียงกับข้อมูลที่ผู้เขียนสอบถามจาก
นักฟุตบอลคนหนึ่งซึ่งระบุว่านักฟุตบอลไทยที่ติดทีมชาติจะได้เงินเดือนประมาณ 250,000400,000 บาทและมากน้อยกว่านี้ไปตามบทบาทที่มีในสโมสรอย่างไรก็ดี ทั้งหมดนี้เป็นค่าจ้าง
ของนักฟุตบอลระดับไทยลีก ซึ่งนักฟุตบอลในสโมสรที่เล็กกว่าในระดับดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 ก็
จะมีรายได้น้อยลงไปตามลำ�ดับ
การคาดการณ์ในสองกรณีดังกล่าวน่าจะใกล้เคียงกับรายได้ที่แท้จริงของนักฟุตบอล
อยู่พอสมควร โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกรณีที่มีการเปิดเผยเงินเดือนของนักฟุตบอลที่กำ�ลังจะ
ย้ายสโมสร (ซึ่งการเปิดเผยลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติ) คือกรณีของประกิต ดีพร้อม
ที่ย้ายจากสโมสรทีโอทีฯไปบุรีรัมย์ฯเมื่อปลายปี พ.ศ. 2557 ซึ่งขณะนั้นประกิตเริ่มติดทีมชาติ
ไทยอย่างสมํ่าเสมอ โดยผู้บริหารสโมสรทีโอทีฯระบุว่าบุรีรัมย์ฯตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้ประกิต
เดือนละ 200,000 บาท และ บุรีรัมย์ฯรับผิดชอบภาษีให้ (สยามกีฬา, 20 ธันวาคม 2557)
จากทั้งหมดนี้ อาจพอประมาณโดยคร่าวได้ว่าค่าจ้างของนักฟุตบอลชาวไทยระดับ
ไทยลีกโดยทั่วไปจะอยู่ในระดับหลายหมื่นจนถึงสองแสนบาท ถ้าติดทีมชาติก็จะเพิ่มขึ้นไป
เป็นประมาณ 250,000-400,000 บาท ส่วนนักฟุตบอลชาวต่างชาติก็จะมีรายได้หลายแสนไป
จนถึงหลักล้าน จากรายได้ดังกล่าวทำ�ให้กล่าวได้ว่าปัจจุบันนักฟุตบอลระดับสูงในฟุตบอลไทย
นั้นมีรายได้เป็นจำ�นวนมาก

10

เอเยนต์ (agent) คือคนที่ทำ�หน้าที่ประสานงาน-ต่อรองการเซ็นสัญญาหรือการย้ายสโมสรให้กับนักฟุตบอล
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ชื่อเสียงของนักฟุตบอลไทย
นอกจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นกอบเป็นกำ�แล้ว ความเปลี่ยนแปลงอีกส่วนหนึ่ง
ทีเ่ กิดขึน้ กับนักฟุตบอลไทยปัจจุบนั คือชือ่ เสียงทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว จากในอดีตทีช่ วี ติ นอกสนาม
ของนักฟุตบอลไม่ตา่ งจากคนทัว่ ไปมากนัก อาจมีเฉพาะนักฟุตบอลทีโ่ ดดเด่นจนได้รบั ความสนใจ
เพียงจำ�นวนไม่มาก แต่ปัจจุบันนักฟุตบอลจำ�นวนมากได้รับความสนใจจากสาธารณะทั้งใน
และนอกสนาม

แฟนบอลเมืองทองฯรอพบนักฟุตบอลช่วงก่อนและหลังการแข่งขัน11
ภาพจากการแข่งขันระหว่างสโมสรเมืองทองฯ-สุโขทัยฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 การแข่งขันมีระหว่าง
20.00 – 22.00 น. ภาพแรกถ่ายเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ภาพที่สองถ่ายเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น., ถ่าย
โดยผู้เขียน

11
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ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงเฟื่องฟูของฟุตบอลไทยนี้คือการที่แฟนบอล
จำ�นวนมากจะมาที่สนามฟุตบอลก่อนเริ่มแข่งเป็นเวลานานเพื่อรอพบนักฟุตบอลที่เดินทางเข้า
มาที่สนาม และหลังจากการแข่งขันจบแล้วก็จะรอพบนักฟุตบอลขณะกลับออกจากสนาม โดย
กิจกรรมที่แฟนบอลทำ�คือการขอลายเซ็น ถ่ายรูป หรือเซลฟี12 คู่กับนักฟุตบอล ในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามหลายครั้ง ผู้เขียนพบว่าแฟนบอลจำ�นวนมากกว่าร้อยคนจะมาที่สนามล่วงหน้าก่อน
เวลาเริม่ แข่งและอยูร่ อพบนักฟุตบอลหลังจากทีจ่ บการแข่งขันไปแล้วเป็นเวลานาน ในการแข่งขัน
ซึ่งฟุตบอลเริ่มที่ 20.00 น. และจบประมาณ 22.00 น. แฟนบอลจำ�นวนมากจะมาที่สนาม
เพื่อรอพบนักฟุตบอลซึ่งจะเดินทางมาประมาณ 18.00 น. และอยู่รอพบนักฟุตบอลจนถึงหลัง
23.00 น.
ความมีชอ่ื เสียงของนักฟุตบอลไทยอาจพิจารณาได้จากจำ�นวนผูต้ ดิ ตามในแอพพลิเคชัน่
Instagram ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้มีชื่อเสียงนิยมใช้ ซึ่งนักฟุตบอลจำ�นวนมากก็มัก
จะมีบัญชี Instagram เป็นของตนเอง
ชื่อ
บัญชี Instagram
จำ�นวนผู้ติดตาม
ชนาธิป สรงกระสินธ์
@jaychanathip
1,407,265
ชาริล ชัปปุยส์
@charyl10
1,154,389
สารัช อยู่เย็น
@tangsr_6
919,305
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
@coach_zico
892,105
นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม
@dani13ton
870,268
เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์
@kongkroekrit
573,824
ธีราทร บุญมาทัน
@theerathon_3
542,673
กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์
@kawiator_26
535,795
ธนบูรณ์ เกษารัตน์
@tanaboon.k
478,524
อดิศักดิ์ ไกรษร
@golf_ak9
457,894
นักฟุตบอลในลีกไทยที่มีผู้ติดตาม Instagramมากที่สุด 10 อันดับแรก 13
เซลฟี (selfie) คือการถ่ายภาพตัวเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะหลัง พ.ศ. 2556
เป็นต้นมา
13
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคมพ.ศ. 2559
12
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การใช้งาน Instagram โดยทั่วไปแล้วคือการเผยแพร่รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว
ขนาดสั้น ส่วนมากแล้วนักฟุตบอลจะเผยแพร่รูปภาพการฝึกซ้อมและชีวิตประจำ�วัน บางคน
มีการเผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์สินค้าที่สนับสนุน (ซึ่งมีทั้งสินค้าที่เกี่ยวกับฟุตบอลและไม่
เกี่ยวเลยเช่นรองเท้า อาหาร หรือครีมบำ�รุงผิว) นอกจากนี้บางคนยังมีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
สำ�หรับติดต่องานในลักษณะเดียวกันกับนักดนตรีหรือนักแสดงด้วย
หากพิจารณาจากจำ�นวนผู้ติดตามของนักฟุตบอลแล้วจะพบว่านักฟุตบอลชื่อดัง
หลายคนมีผู้ติดตามจำ�นวนมากตั้งแต่หลายแสนคนไปจนถึงหลักล้าน แทบจะไม่ต่างอะไรกับ
ดารานักแสดงทีม่ ชี อื่ เสียง บัญชี Instagram นักฟุตบอลลีกไทยทีม่ ผี ตู้ ดิ ตามมากทีส่ ดุ 10 บัญชีแรก
ล้วนแต่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติชาวไทย14 โดยบัญชีที่มีผู้ติดตามมากที่สุดคือบัญชีของชนาธิป
สรงกระสินธ์ ที่ 1,407,265 ผู้ใช้งาน, อันดับสองคือชาริล ชัปปุยส์ที่ 1,154,389 ผู้ใช้งาน ซึ่ง
จำ�นวนผู้ติดตามของชนาธิปอาจเทียบได้กับบัญชี @sorrayuth9111 ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา
ที่มีผู้ติดตาม 1,797,853 ผู้ใช้งานหรือบัญชี @domepakornlam ของโดม ปกรณ์ ลัมที่มี
ผู้ติดตาม 1,548,798 ผู้ใช้งาน ส่วนบัญชีของชัปปุยส์อาจเทียบได้กับบัญชี @jjetrin ของเจตริน
วรรธนะสิน ที่มีผู้ติดตาม 1,070,053 ผู้ใช้งาน15
นักฟุตบอลบนปกนิตยสารไม่กีฬา : บทพิสูจน์ความโด่งดังของนักฟุตบอลไทยเซเล็บ
ลักษณะหนึ่งของความเป็นเซเล็บคือการสามารถปรากฏตัวข้ามประเภทของสื่อ
อย่างเช่นที่นักฟุตบอลเซเล็บระดับโลกมักจะปรากฏตัวบนหน้าปกนิตยสารบันเทิงหรือสื่อ
โฆษณาเสมอ ในช่วงที่อุตสาหกรรมฟุตบอลไทยเติบโตขึ้นเต็มที่ก็เช่นกัน นักฟุตบอลลีกไทยถูก
นำ�เสนอผ่านนิตยสารประเภทอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับฟุตบอลหรือกีฬามากขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด

นักฟุตบอลต่างชาติที่เล่นฟุตบอลในลีกไทยจำ�นวนมากก็มีบัญชี Instagram เป็นของตนเอง แต่ก็ไม่มีจำ�นวน
ผู้ติดตามมากเท่านักฟุตบอลทีมชาติชาวไทย เช่นบัญชี @diogoluis_santo ของ Diogo Luís Santo นัก
ฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ฯซึ่งเป็นผู้ทำ�ประตูได้มากที่สุดในไทยลีกฤดูกาล 2558 มีผู้ติดตาม 22,597 ผู้ใช้งาน หรือ
บัญชี @cleitonsilva23 ของ Cleiton Silva นักฟุตบอลสโมสรเมืองทองฯซึ่งเป็นผู้ทำ�ประตูได้มากที่สุดในไทย
ลีกฤดูกาล 2555 และ 2559 มีผู้ติดตาม 65,824 ผู้ใช้งาน
15
ข้อมูลจำ�นวนผู้ติดตามบัญชี Instagram ทั้งหมดมาจากข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคมพ.ศ. 2559
16
โดยมีบางฉบับที่จัดทำ�ปกหลายแบบในฉบับเดียวกันด้วย ซึ่งในกรณีนี้จะนับเป็นเพียงครั้งเดียว
14
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เท่าที่ผู้เขียนสามารถสำ�รวจพบ ตั้งแต่เริ่มปี พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2559 อย่างน้อยที่สุดนักฟุตบอลที่เล่นอยู่ในลีกไทยถูกนำ�เสนอบนปกนิตยสารที่ไม่ใช่นิตยสาร
กีฬาถึง 28 ครั้งโดยแบ่งเป็น พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 7 ครั้ง, พ.ศ. 2558 ทั้งหมด 16ครั้ง, และเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 5 ครั้ง16
นิ ต ยสารที่ ไ ม่ ใช่ แ นวกี ฬ าที่ มี นั ก ฟุ ต บอลไทยขึ้ น หน้ า ปกเหล่ า นี้ ป ระกอบไปด้ ว ย
นิตยสารหลากหลายประเภทได้แก่ ELLE MAN (3 ครั้ง), LIPS (2 ครั้ง), สุดสัปดาห์ (2 ครั้ง),
a day bulletin (2 ครั้ง), ALL (2 ครั้ง), Lemonade, a day, HiSoParty, แพรว, Secret,
Looker, FHM, GQ, 247, เนชั่นสุดสัปดาห์ (2 ครั้ง), Slimming, Dream On, Student
Weekly, มติชนสุดสัปดาห์, ASTV ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์, และสยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์ซง่ึ จะเห็น
ได้วา่ นิตยสารทีน่ กั ฟุตบอลไทยไปปรากฏตัวบนหน้าปกนัน้ มีหลากหลายประเภท ทัง้ ทีอ่ าจจัดได้วา่
เป็นนิตยสารแฟชั่น, นิตยสารสำ�หรับผู้หญิง, นิตยสารสำ�หรับผู้ชาย, นิตยสารข่าวสาร-การเมือง,
ไปจนถึงนิตยสารเกี่ยวกับการศึกษา นอกจากที่ถ่ายภาพขึ้นหน้าปกแล้ว เนื้อหาภายในฉบับ
มักจะมีภาพถ่ายแฟชั่นของนักฟุตบอลและคอลัมน์หลักประจำ�ฉบับที่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ ของ
นักฟุตบอลด้วย

ตัวอย่างนักฟุตบอลลีกไทยที่ปรากฏบนหน้าปกนิตยสารประเภทอื่นๆนอกจากกีฬา
16
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จำ�นวนครั้งที่นักฟุตบอลแต่ละคนปรากฏตัวบนหน้าปกนิตยสารก็ดูจะมีแนวโน้ม
มาก-น้อยไปตามชื่อเสียงของแต่ละคน อย่างเช่นชนาธิปและเกียรติศักดิ์ที่ขึ้นปกทั้งหมดคนละ
10 ครัง้ , ชัปปุยส์ 9 ครัง้ , นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม 5 ครัง้ , สารัช อยูเ่ ย็น 4 ครัง้ , กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์
3 ครั้ง. รวมถึงนักฟุตบอลคนอื่นๆ อีกจำ�นวนมาก (มีบางฉบับที่ขึ้นปกพร้อมๆกันหลายคน)
การปรากฏตัวบ่อยครั้งบนนิตยสารอื่นๆเหล่านี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการ
เติบโตขึ้นมาของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยนั้นทำ�ให้นักฟุตบอลสามารถมีสถานะเป็นเซเล็บได้
รับความสนใจจากสือ่ และสาธารณชนเป็นอย่างมาก จนสามารถปรากฏตัวข้ามประเภทของสือ่ ได้
จากที่แต่เดิมนั้นมักจะจำ�กัดอยู่ในสื่อเฉพาะของตนเองอย่างสื่อกีฬาเท่านั้น
พรีเซนเตอร์สินค้าและงานในวงการบันเทิง: ต่อยอดด้วยชื่อเสียงนักกีฬา
สำ�หรับนักฟุตบอลลีกไทยปัจจุบนั แล้ว รายได้ของพวกเขาไม่ได้มาจากอาชีพนักฟุตบอล
โดยตรงเท่านั้น แต่นักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงมากพอก็อาจหารายได้จากการแสดงบทบาทอื่นได้
อีกเป็นจำ�นวนมาก โดยเฉพาะการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าต่างๆที่อาจไม่เกี่ยวกับกีฬาเลย
หรือกระทั่งบทบาทในลักษณะเดียวกับนักแสดง
ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ มีสินค้าจำ�นวนมากที่ว่าจ้างนักฟุตบอลรวมถึงโค้ช (ที่เป็น
อดีตนักฟุตบอล) ให้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาของสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากเป็น
อันดับต้นๆ (หากวัดจากยอดผู้ติดตามใน Instagramและการขึ้นปกนิตยสาร) อย่างชนาธิป,
ชัปปุยส์, สารัช, และเกียรติศักดิ์
หลังจากที่มีชื่อเสียงจากการประสบความสำ�เร็จในการแข่งฟุตบอลให้กับทีมชาติ
และสโมสรบีอีซี เทโรศาสนช่วงปีพ.ศ. 2557 ชนาธิปก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโฆษณาสินค้าเป็น
จำ�นวนมากเช่น ร้าน McDonald’s, กาแฟสำ�เร็จรูป Birdy, รวมถึงการพากย์เสียงให้กบั ภาพยนตร์
อนิเมชั่นเรื่องคุณทองแดง The Inspirations
ชัปปุยส์ เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาให้กับสินค้าหลายชนิดเช่น เครื่องดื่มตราช้าง, ขนม
ทาโร่, และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัว Nivea Men ซึ่งโฆษณา Nivea Men ของชัปปุยส์ยังถูกใช้
ในประเทศอื่นด้วย นอกจากนี้แล้วชัปปุยส์ยังแสดงนำ�ในมิวสิกวิดีโอเพลงหนังสือเดินทางของวง
Sleeping 817 อีกด้วย
17

ดูได้ที่ www.youtube.com/watch?v=EjqTeIMhG0Y
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มิวสิกวิดีโอเพลง “เชือกวิเศษ” ของวง Labanoon ที่สารัชเป็นผู้แสดงนำ�
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าต่างๆ มากนัก แต่สารัชก็เป็นที่รู้จักอย่าง
มากจากการแสดงนำ�ในมิวสิกวิดีโอเพลงเชือกวิเศษของวง Labanoon18 ซึ่งสารัชแสดงเป็น
นักฟุตบอล โดยมิวสิกวิดีโอนี้มียอดผู้ชมมากกว่า 300 ล้านครั้งแล้ว19
เกียรติศักดิ์ โค้ชทีมชาติไทยที่เคยเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยมาก่อนเป็นคนที่มี
สินค้าต่างๆมาว่าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์มากที่สุดและสร้างรายได้เป็นจำ�นวนมาก ในช่วง 2-3 ปี
มานีส้ นิ ค้าทีว่ า่ จ้างเกียรติศกั ดิเ์ ป็นพรีเซนเตอร์ เช่น รถ Suzuki, เครือ่ งดืม่ Brand, ยา Decolgen,
และสโมสรฟุตบอล Leicester City ซึ่งสำ�นักข่าวอิศราประมาณการว่าสินค้าทั้งสี่นี้ให้ค่า
ตอบแทนกับเกียรติศักดิ์รวมกันไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท (สำ�นักข่าวอิศรา, 17 ตุลาคม 2558)
นอกจากนี้เกียรติศักดิ์ยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครือข่ายโทรศัพท์ AIS รวมถึงหน่วยงานของรัฐ
อีกจำ�นวนหนึ่งด้วย

ดูได้ที่ www.youtube.com/watch?v=2dg9oc78Kv4
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคมพ.ศ.2559 มิวสิกวิดีโอเพลงเชือกวิเศษที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ youtube
มีผู้เข้าชมแล้ว 310,590,404 ครั้ง
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คู่รักนักฟุตบอล-ดารา: การจับจ้องของสื่อและสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนไป
ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในยุคของนักฟุตบอลไทยเซเล็บนี้คือการ
ปรากฏขึน้ มาของ ข่าวว่าด้วยการคบหากันระหว่างนักฟุตบอลไทยกับดารานักแสดงทีม่ ชี อ่ื เสียง
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในแง่ของจำ�นวนคู่ และปริมาณความสนใจจากสื่อ
ก่ อ นหน้ า นี้ เรื่ อ งราวว่ า ด้ ว ยการคบหากั น ระหว่ า งคู่ รั ก นั ก กี ฬ ากั บ นั ก แสดงเริ่ ม มี
ปรากฏให้เห็นได้มากขึ้นในต่างประเทศ
โดยเฉพาะนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเช่น
20
David Beckham กับ Victoria Adams แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นในวงการกีฬาไทยมากนัก จนในช่วง
หลายปีมานี้กลับพบว่ามีข่าวเกี่ยวกับการคบหากันของนักฟุตบอลไทยและดารานักแสดงที่มีชื่อ
เสียงมากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั อย่างเช่นกรณีของชนาธิปกับเมย์-พิชญ์นาฏ สาขากร, มิกา้ ชูนวลศรี
กับเทย่า โรเจอร์, หรือกวินทร์กับมะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ์ เป็นต้น
กรณีที่ได้รับความสนใจจากสื่อและสาธารณชนมากที่สุดคือข่าวของชนาธิปกับเมย์พิชญ์นาฏ ชนาธิปเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับการยอมรับว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งในทีมชาติไทย ขณะที่
เมย์-พิชญ์นาฏก็เป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคนหนึ่ง ในช่วงกลางปี 2559 ทั้งคู่ได้
เปิดเผยทางInstagramของตนเองและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ากำ�ลังคบหากันในฐานะ
คู่รัก หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำ�นวนมาก มีการปรากฏตัว
ร่วมกันผ่านสื่อหลายครั้ง จนกระทั่งปัจจุบันทั้งสองคนเป็นคู่รักนักฟุตบอล-ดาราชาวไทยที่ได้
รับความสนใจมากที่สุดและมีรายงานข่าวเกี่ยวกับทั้งคู่อย่างต่อเนื่อง
อันที่จริงแล้วข่าวการคบหากันระหว่างนักฟุตบอลกับดารานักแสดงชาวไทย (ซึ่งท้าย
ที่สุดแล้วอาจเป็นจริงตามข่าวนั้นหรือไม่ก็ได้) ก็เคยมีมาก่อนบ้างแล้ว เพียงแต่ในช่วงก่อนหน้า
นั้นจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและมีจำ�นวนไม่มากนัก ต่างกับปัจจุบันที่มีข่าวในลักษณะนี้อย่างต่อ
เนื่องและมีจำ�นวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ในส่ ว นหนึ่ ง นั้ น ปรากฏการณ์ คู่ รั ก นั ก ฟุ ต บอล-ดารานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ภาวะที่
สื่อมวลชนเริ่มให้ความสนใจสนใจมิติอื่นๆในชีวิตของนักฟุตบอลไทยเซเล็บมากขึ้น พร้อมๆกัน
นั้นในอีกส่วนหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงสถานะทางสังคมของนักฟุตบอลไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิม
คือสถานะทางสังคมของการเป็นนักฟุตบอลเซเล็บทำ�ให้พวกเขาได้อยู่ในแวดวงสังคมที่มีโอกาส
20

ปัจจุบัน Victoria เปลี่ยนมาใช้นามสกุล Beckham หลังจากทั้งคู่แต่งงานกัน
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ทำ�ความรู้จักกับดารานักแสดงได้ง่ายขึ้นหรืออาจรวมถึงที่สถานะนักฟุตบอลเซเล็บทำ�ให้พวก
เขาได้รับความสนใจจากดารานักแสดงมากขึ้นด้วย อย่างเช่นกรณีของชนาธิปกับเมย์-พิชญ์นาฏ
ที่เมย์-พิชญ์นาฏเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าทั้งสองคนได้พบกันเป็นครั้งแรกในรายการโทรทัศน์
รายการหนึ่ง โดยที่ตัวเธอเองรู้สึก “ถูกชะตา” กับชนาธิปมาก่อนแล้ว และการที่ชนาธิปเป็น
แขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์นั้นก็เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เธอตัดสินใจมาร่วมเป็นแขกรับเชิญ
ในรายการเดียวกันด้วย (ไทยรัฐออนไลน์, 10 มิถุนายน 2559)
การเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยทำ�ให้สถานะของนักฟุตบอลลีกไทยปัจจุบัน
เปลี่ยนไปจากช่วงก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด รวมถึง
ชื่อเสียงที่ทำ�ให้นักฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงนักกีฬาแต่มีสถานะเป็นเซเล็บหรือผู้มีชื่อเสียงใน
สังคมด้วย ดังที่จะเห็นได้จากที่นักฟุตบอลสามารถปรากฏตัวผ่านสื่ออื่นๆ อย่างสมํ่าเสมอ
ไปจนถึงการเกิดขึน้ ของคูร่ กั นักฟุตบอล-ดาราจำ�นวนมาก กล่าวในอีกแบบหนึง่ ได้วา่ การเติบโตขึน้
ของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยช่วยให้อาชีพนักฟุตบอลเป็นอีกช่องทางหนึง่ ในการเลือ่ นสถานะทาง
สังคม โดยเฉพาะการเปลีย่ นจากนักกีฬาโดยทัว่ ไปมาอยูใ่ นสถานะทีเ่ รียกว่า “นักฟุตบอลเซเล็บ”
อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆประเทศที่อุตสาหกรรมฟุตบอลเติบโตมาก่อน
บทสรุป : ปรากฏการณ์นักฟุตบอลเซเล็บกับความโหยหาวีรบุรุษของสังคมไทย
ปรากฏการณ์นักฟุตบอลไทยเซเล็บเป็นการบริโภคกีฬาในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจาก
การดูการแข่งขันกีฬา นั่นคือการบริโภคตัวนักกีฬาจากภาพลักษณ์วีรบุรุษที่ถูกผลิตซํ้าผ่านสื่อ
ในยุคที่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงต่างประเภทเริ่มหลอมรวมเข้าหากันในส่วนหนึ่งนั้นปรากฏการณ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยที่ไม่เพียงแค่สร้างความ
นิยมในตัวมันเองแต่ยังก่อให้เกิดความสนใจจากสื่อต่างประเภท พร้อมๆกันนั้นในอีกส่วนหนึ่ง
ปรากฏการณ์นักฟุตบอลเซเล็บยังอาจสะท้อนอุปสงค์ทางสังคมที่ผู้คนในสังคมไทยกำ�ลังโหยหา
วีรบุรุษได้ด้วย
ภายใต้ บ ริ บ ททางสั ง คมและการเมื อ งของสั ง คมไทยนั บ ตั้ ง แต่ ก ารรั ฐ ประหารใน
ปี 2549 เป็นต้นมา ความขัดแย้งทางการเมืองที่ปรากฏชัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานส่งผล
สะเทือนไปถึงระดับต่างๆของสังคม นับตั้งแต่ความขัดแย้งในความคิดทางการเมือง ชนชั้น ไป
จนถึงความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค สถานการณ์ทางการเมืองในลักษณะนี้ส่งผลให้คนจำ�นวน
มากเกิดเสื่อมความเชื่อถือต่อตัวบุคคลและสถาบันต่างๆของสังคม หรือกล่าวในอีกแบบหนึ่งได้
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ว่าความตึงเครียดทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานและยังไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดนั้นทำ�ให้สังคมไทย
กำ�ลังโหยหาวีรบุรุษในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
จากแนวคิดของเบน แอนเดอร์สัน (2552) ที่ว่าชาตินั้นเป็นชุมชนจินตกรรมอัน
เกิดมาจากสำ�นึกร่วมของคนในชาติ ประกอบกับที่กีฬาหลายชนิดโดยเฉพาะฟุตบอลมีระบบ
สัญลักษณ์แบบเดียวกับการล่า สงคราม และกิจกรรมทางศาสนา (Desmond Morris, 1981)
การแข่งขันกีฬาระหว่างชาติจึงเป็นรูปธรรมของจินตนาการนั้นได้เป็นอย่างดี กรณีตัวอย่าง
ที่กีฬาเป็นสงครามจำ�ลองและการเกิดขึ้นของนักกีฬาในฐานะวีรบุรุษของชาติคือการแข่งขัน
ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลก 1998 ซึ่งโวหารในการนำ�เสนอข่าวของ
ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะของอาร์เจนตินาได้โยงการแข่งขันครั้งนี้เข้ากับสงครามฟอล์กแลนด์อย่าง
ชัดเจน21 เช่นทีส่ อ่ื อาร์เจนตินาพาดหัวหนังสือพิมพ์วา่ “จับพวกโจรสลัด” และ “ฟอล์กแลนด์
เป็นของอาร์เจนตินา อังกฤษกลับบ้านไป” ส่วนสื่ออังกฤษก็ลงรูปนักฟุตบอลทีมชาติคู่กับกอง
ทหารอังกฤษช่วงสงครามโลก แม้ว่าอังกฤษจะแพ้การแข่งขันนัดนั้น แต่ Michael Owen ที่เล่น
ได้อย่างน่าประทับใจก็ถูกสื่อมวลชนอังกฤษเรียกว่าว่าเป็นวีรบุรุษในลักษณะเดียวกับวีรบุรุษ
จากสงคราม (Pablo Alabarces, Alan Tomlinson,and Christopher Young, 2001: 547-556)
ความน่าหลงใหลของนักกีฬาวีรบุรุษอาจใกล้เคียงกับสิ่งที่ Max Weber (1946: 245252) เรียกว่าบารมี (charisma) ซึง่ เขาอธิบายว่ามันมาจาก “ของขวัญแห่งกายและจิตทีถ่ กู เชือ่ ว่า
เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ มีลักษณะเฉพาะ ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมีได้”22 ในแง่นี้ศักยภาพทางกายและ
ทักษะที่ดูเหนือกว่าขีดจำ�กัดแบบมนุษย์ทั่วๆไปของนักกีฬาชั้นยอดก็อาจทำ�ให้พวกเขาสามารถ
เป็นรูปจำ�ลองของผู้เปี่ยมบารมีได้นอกจากนี้ Weber อธิบายว่าการเกิดผู้นำ�โดยบารมีก็ยังขึ้น
อยู่กับบริบทและความต้องการของสังคมด้วย โดยในสังคมที่มีการรบพุ่งอยู่เสมอนั้นผู้ที่เป็น
ผู้นำ�โดยบารมีได้ก็มักจะเป็นนักรบ ขณะที่หากสังคมไม่มีสงครามแต่เกิดความอดอยากหรือโรค
ระบาดผู้นำ�โดยบารมีก็อาจจะเป็นพ่อมดหมอผี ดังนั้นแล้วสำ�หรับกรณีของสังคมสมัยใหม่ที่
อยู่ไกลจากภาวะสงครามหรือความอดอยากและเป็นสังคมที่วางอยู่บนฐานของการบริโภคนั้น
สงครามจำ�ลองที่เรียกว่ากีฬาก็อาจกลายเป็นพื้นที่สำ�หรับบริโภคนักกีฬาวีรบุรุษในฐานะผู้นำ�
โดยบารมีได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นช่วงทศวรรษ 1920 ที่อเมริกาเกิดมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ซึ่งเป็นสงครามจากข้อพิพาทเรื่องสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ระหว่างสองประเทศนี้เมื่อปีค.ศ.1982
“…specific gifts of the body and spirit; and these gifts have been believed to be supernatural,
not accessible to everybody.”
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และถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติปรากฏขึ้นมาเป็นจำ�นวนมาก เนื่องจากขณะนั้นอเมริกา
เพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำ�ให้ประชาชนรู้สึกไม่มั่นคงและอยากหนีออกจากสภาพความ
ยุ่งเหยิงของสังคมหลังสงคราม (Barry Smart, 2005: 3-4) ดังนั้นแล้วการเกิดขึ้นมาของ
นักกีฬาวีรบุรุษจึงสัมพันธ์อยู่กับบริบทของสังคมด้วย
หากวางปรากฏการณ์นักฟุตบอลไทยเซเล็บลงไปในบริบทของสังคมไทยในช่วง
ทศวรรษ 2550 อาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นมาของนักฟุตบอลไทยเซเล็บจำ�นวนมากนั้นสัมพันธ์
กับบริบทของสังคมไทยทีอ่ ยูใ่ นห้วงของความขัดแย้งทางการเมืองมาหลายปี หรือกล่าวให้ชดั ขึน้
ก็คือความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำ�เนินมาอย่างต่อเนื่องหลายปีทำ�ให้ผู้คนจำ�นวนมาก (ไม่ว่า
จะฝ่ายการเมืองใด) รู้สึกไม่มั่นคง เสื่อมความเชื่อถือทั้งในตัวบุคคล ระบบการเมือง ไปจนถึง
ระบบคุณค่าต่างๆ กีฬาซึ่งดูเสมือนจะเป็นกิจกรรมที่ปลอดการเมือง (ทั้งที่อันที่จริงแล้วมัน
ก็อาจไม่ได้เป็นอย่างนั้น) จึงเข้ามามีบทบาทเป็นที่ยึดเหนี่ยวอันหนึ่งให้กับผู้คน โดยเฉพาะ
นักกีฬาเซเล็บที่มีสถานะเป็นวีรบุรุษของชาติในยามที่สังคมไทยกำ�ลังโหยหาวีรบุรุษ อย่างเช่นที่
ในช่วงสิ้นปี 2557 สื่อกีฬาได้ตั้งฉายา (ตามธรรมเนียมที่ทำ�กันทุกสิ้นปี) ให้กับเกียรติศักดิ์ ซึ่ง
เป็นโค้ชฟุตบอลชายทีมชาติไทยว่า “คสช. (คืนความสุขให้ประชาชน) ตัวจริง” (สยามกีฬา, 28
ธันวาคม 2557)23

นอกจากนักฟุตบอลแล้ว ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี้ปรากฏการณ์นักกีฬาวีรบุรุษ-วีรสตรีก็เกิดขึ้นกับนักกีฬา
ชนิดอื่นๆด้วยเช่นกัน อย่างเช่นกรณีของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย, นักมวยไทย (บัวขาว บัญชาเมฆ),
หรือนักแบดมินตัน (รัชนก อินทนนท์)

23
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