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  บทคัดย่อ  
 

แนวคิดเสรีนิยมใหม่คือแนวคิดที่ทรงอิทธิพลมากท่ีสุดในโลกปัจจุบันและแผ่ขยายอิทธิพล
ของแนวคิดไปยังทุกพื้นที่บนโลก และไปยังทุกภาคส่วนทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ไปจนถึง
วัฒนธรรม ทุกอย่างอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวคิดเสรีนิยมใหม่โลกถูกควบคุมและเป็นไปภายใต้กระแส
ของเสรีนิยมใหม่ รวมไปถึงชีวิตของปัจเจกชนทุกคนที่ต้องเป็นไปตามทิศทางที่กระแสเสรีนิยมใหม่
ก าหนดไว้ ซึ่งหน้าที่หรือบทบาทของแรงงานในกระแสเสรีนิยมใหม่คือการเป็นแรงงานในเขตเมืองที่ต้อง
ท างานอย่างหนักเพ่ือรับใช้และสร้างความมั่นคงให้กับตัวระบบของกระแสเสรีนิยมใหม่ และสร้าง
ผลประโยชน์ให้กับชนชั้นน าในสังคมเสรีนิยมใหม่ 

เพ่ือให้สังคมเสรีนิยมใหม่ยังคงมั่นคงต่อไป ระบบจึงสร้างกลไกขึ้นมาในสังคมเพ่ือผลักให้
แรงงานจ านวนมากจากพ้ืนที่ชนบทอพยพเข้ามาในเขตเมืองเพ่ือมาเป็นแรงงานพลัดถิ่นท างานรับใช้
ระบบต่อไป ผ่านการสร้างเงื่อนไขทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม บีบให้แรงงานในพ้ืนที่ชนบท
จ าเป็นต้องอพยพเข้าสู่เขตเมืองเป็นแรงงานพลัดถิ่นเพ่ือท าการสะสมทุนให้กับตัวแรงงานเองให้น าไปสู่
การเลื่อนข้ันทางชนชั้นเพื่อที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงในกระแสเสรีนิยมใหม่   

อย่างไรก็ตามการอพยพมาเป็นแรงงานพลัดถิ่นของแรงงานจากพ้ืนที่ชนบท ไม่ได้เป็น
ชีวิตที่สวยหรูและทุกคนจะสามารถตักตวงผลประโยชน์จากระบบได้ แรงงานต้องแลกกับการขาย
ตัวเองท างานเหมือนเครื่องจักรให้กับกระแสเสรีนิยมใหม่เพ่ือแลกมากับการให้ได้ผลตอบแทนเป็น
เงินทุนเพ่ือให้แรงงานได้เก็บหอมรอมริดให้ตัวเองสามารถเลื่อนขั้นทางชนชั้นและกลับไปตั้งตัวเป็นชน
ชั้นกลางใหม่ในพ้ืนที่บ้านเกิด ทว่ากระแสเสรีนิยมใหม่ก็สร้างเงื่อนไขความเสี่ยงและความไม่ม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม และชีวิตที่ไร้ตัวตนทางการเมืองให้กับแรงงาน ท าให้การสะสมทุน
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ของแรงงานพลัดถิ่นสัมฤทธิ์ผลได้ยากยิ่ง ผลต่อมาคือแรงงานพลัดถิ่นต้องกลายเป็นแรงงานตกค้าง
ภายในเมืองใหญ่ที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดได้ ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองเป็น 10 ปี 20 ปี 
หรือตลอดชีวิต 

การไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอันเป็นความฝันของแรงงานพลัดถิ่น ท าให้เกิด
ภาวการณ์สูญเสียตัวตนเกิดข้ึนกับตัวของแรงงานพลัดถิ่น โดยภาวการณ์สูญเสียตัวตนนั้นเป็นภาวะที่
เกิดข้ึนโดยทั่วไปกับปัจเจกชนภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่ ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขต่อ
สภาพแวดล้อมและชีวิตของปัจเจกชนแต่ละคน ส าหรับแรงงานพลัดถิ่นแล้วภาวการณ์สูญเสียตัวตนมา
จากการที่แรงงงานต้องใช้ชีวิตเป็นแรงงานพลัดถิ่นอันเป็นชีวิตที่ได้ไม่อยากจะเป็นของแรงงาน หากแต่
ว่าถูกเงื่อนไขในกระแสเสรีนิยมใหม่บีบให้แรงงานต้องยอมกลายเป็นแรงงานพลัดถิ่นที่ดูเหมือนจะไม่มีที่
สิ้นสุด น าไปสู่การสูญเสียตัวตนของแรงพลัดถิ่น ที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดตามที่ตัวเองหวัง
ได้ 

อย่างไรก็ดีแรงงานจ าเป็นที่จะต้องมีตัวตนเพ่ือให้ตัวของแรงงานยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้
อย่างปกติภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่ แรงงานพลัดถิ่นจึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาโดยเป็น
ตัวตนที่แรงงานอยากจะเป็นขณะเดียวกันก็ต้องเป็นตัวตนที่สามารถทดแทนสิ่งที่แรงงานสูญเสียไปจาก
การเป็นแรงงานพลัดถิ่นด้วยเช่นกัน ส าหรับแรงงานจ านวนไม่น้องจึงเลือกท่ีจะสร้างตัวตนในฐานะแฟน
บอลพลัดถิ่นผ่านการเป็นแฟนบอลทีมฟุตบอลสโมสรในประเทศไทยซึ่งเป็นทีมจังหวัดบ้านเกิด เพ่ือ
ทดแทนชีวิตที่ผูกพันกับพ้ืนที่บ้านเกิดที่แรงงานไม่สามารถมีได้ในชีวิตจริง 
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บทที่1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

              กระแสเสรีนิยมใหม่ ถือเป็นกระแสสังคมท่ีครอบง ำโลกอยู่ในปัจจุบัน กระแสเสรีนิยมใหม่ได้

สร้ำงภำวะของคนในสังคมเสรีนิยมใหม่ขึ้นมำ หนึ่งในนั้นคือภำวกำรณ์สูญเสียตัวตน ซึ่งเกิดจำกกำรที่

ปัจเจกชนในสังคมเสรีนิยมใหม่ต้องพบกับสภำพควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนในชีวิต กำรแบกรับควำม

เสี่ยงในชีวิตตนเองและครอบครัวด้วยตัวเองแทนที่รัฐ ท ำให้ชีวิตของปัจเจกชนในสังคมเสรีนิยมใหม่ มีควำม

อ่อนไหว ควำมเปรำะบำง และควำมไม่แน่นอนในชีวิตท ำให้วันที่ดีกลำยเป็นวันที่ร้ำยได้ตลอดเวลำ (ษัษฐ

รมัย์ ธรรมบุษดี, 2559, น.19, 41-43, 68-70, 83) ด้วยสภำพสังคมท่ีเต็มไปด้วยควำมเสี่ยงและควำมไม่

แน่นอนผ่ำนเงื่อนไขทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม กระแสเสรีนิยมใหม่จึงสร้ำงกรอบหรือแนวทำงกำร

ด ำเนินชีวิตให้แก่ปัจเจกชน ซึ่งนั่นก็คือกำรเป็นแรงงำนท ำงำนรับใช้กระแสเสรีนิยมใหม่ กระแสเสรีนิยมใหม่

สร้ำงแนวทำงให้คนเข้ำสู่ระบบกำรผลิต ผ่ำนกำรศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงหนัก และเข้ำสู่ตลำดแรงงำนที่เปลี่ยน

ปัจเจกชนให้เป็นแรงงำนที่ท ำงำนหนัก เพ่ือตอบสนองแนวทำงของกระแสเสรีนิยมใหม่ (อรรถจักร์ สัตยำนุ

รักษ์, 2559) และด้วยควำมหวังซึ่งกระแสเสรีนิยมใหม่สร้ำงขึ้น หำกปัจเจกชนใช้ชีวิตและเดินทำงตำม

แนวทำงท่ีระบบวำงไว้ ปัจเจกชนจะได้มีชีวิตที่มั่นคงและไร้ควำมเสี่ยง มีชีวิตที่ดีและประสบควำมส ำเร็จ 

หำกแต่กำรใช้ชีวิตตำมแนวทำงกระแสเสรีนิยมใหม่ ต้องแลกมำด้วยกำรสูญเสียตัวตนไปโดยที่ปัจเจกชนไม่

รู้ตัว ปัจเจกชนต้องสูญเสียตัวเอง สูญเสียควำมฝัน สูญเสียชีวิตที่ปัจเจกชนต้องกำรจะใช้ตำมควำมต้องกำร 

จำกกำรยอมเข้ำเป็นแรงงำนในระบบ เพ่ือให้ชีวิตของปัจเจกชนรู้สึกปลอดภัยและไร้ควำมเสี่ยงในกำรมีชีวิต

ในกระแสเสรีนิยมใหม่ หำกแต่ปัจเจกชนไม่สำมำรถมีชีวิตอย่ำงไร้ตัวตนได้ เพรำะปัจเจกชนยังคงต้องกำร

ตัวตนเพื่อให้ตัวเองยังรู้สึกเป็นมนุษย์อยู่ กำรสูญเสียตัวตนของปัจเจกชนจึงน ำไปสู่กำรสร้ำงตัวตนใน

รูปแบบอื่น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกำรเป็นแฟนของทีมฟุตบอล  

            กำรเป็นแฟนของทีมฟุตบอล กำรเป็นแฟนทีมฟุตบอลมิได้เป็นเพียงแค่กำรเชียร์กีฬำอย่ำงผิว

เผิน ไม่ได้เป็นแค่เรื่องกำรให้กำรที่ปัจเจกชนสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมหนึ่ง แต่กำรเป็นแฟนทีมฟุตบอล

ยังเปรียบเสมือนกำรแสดงตัวตนของปัจเจกชนในรูปแบบหนึ่งผ่ำนอัตลักษณ์ทีมฟุตบอลที่เชียร์ ผ่ำนกำร

เป็นแฟนบอลของทีมนั้น กำรเป็นแฟนฟุตบอลยังเป็นกำรสร้ำงตัวตนของปัจเจกชนในอีกรูปแบบหนึ่ง 

เพรำะกีฬำฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของกำรแข่งขันบนสนำมหญ้ำเท่ำนั้น หำกแต่สโมสรฟุตบอล

หลำยทีมถูกก่อร่ำงสร้ำงตัวมำจำกอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ควำมแตกต่ำงทำงศำสนำ ควำมแตกต่ำงทำง
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เชื้อชำติ ควำมแตกต่ำงทำงชนชั้น ควำมแตกต่ำงทำงพ้ืนที่  ดังนั้นกำรเป็นแฟนทีมฟุตบอล จึงไม่ได้เป็น

แค่กำรเลือกทีมเชียร์กีฬำเพ่ือควำมบันเทิง แต่ยังรวมไปถึงกำรเผยตัวตนของเรำในด้ำนต่ำงๆ เช่น 

กำรเมือง ชนชั้น เชื่อชำติ ศำสนำ ผ่ำนอัตลักษณ์ร่วมกับสโมสรฟุตบอลที่ปัจเจกชนสนับสนุน (Spaaji, 

2008, น.2-3, 24) ขณะที่อัตลักษณ์ของสโมสรก็เข้ำมำมีบทบำทในกำรเข้ำมำสร้ำงตัวตนของแฟน

ฟุตบอล ให้มีอัตลักษณ์ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกลับสโมสร 

            ขณะเดียวกันในสังคมเสรีนิยมใหม่ภำวกำรณ์สูญเสียตัวตนของปัจเจกชนซึ่งเกิดขึ้นจำก

กระแสเสรีนิยมใหม่ สำมำรถเกิดขึ้นได้โดยปัจเจกชนไม่รู้ตัว โดยกระแสกระแสเสรีนิยมใหม่นั้นสร้ำง

สังคมท่ีบีบบังคับให้ปัจเจกชนต้องเลือกเป็นแรงงำนในกระแสเสรีนิยมใหม่ จำกเงื่อนไขทำงเศรษฐกิจ 

กำรเมือง และสังคม ผ่ำนกำรควบคุมของชนชั้นน ำในกระแสเสรีนิยมใหม่ คนในสังคมโดยเฉพำะกลุ่มคน

ชนชั้นกลำงและชนชั้นล่ำงของสังคม ต้องสูญเสียตัวตนที่อยำกจะเป็น อยำกจะใช้ชีวิต กระแสเสรีนิยม

ใหม่สร้ำงเงื่อนไขให้ปัจเจกชนต้องแบกรับควำมเสี่ยง ควำมไม่แน่นอนของชีวิตด้วยตนเอง และด้วย

เงื่อนไขนี้ท ำให้ปัจเจกชนต้องเข้ำมำอยู่ในกรอบชีวิตตำมกระแสเสรีนิยมเพื่อลดควำมเสี่ยงและควำมไม่

แน่นอนในชีวิต กลำยร่ำงเป็นแรงงำนในระบบที่จะคอยหมุนและขับเคลื่อนฟันเฟืองของระบบเสรีนิยม

ใหม่ให้ด ำรงอยู่ต่อไป (ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, 2559, น.21-23, 41-43, 68-70, 83) ทว่ำเพื่อให้ชีวิตที่ดี

และรู้สึกปลอดภัย ปัจเจกชนกลับต้องแลกมำด้วยกำรสูญเสียตัวตนของตัวเอง ท ำให้ปัจเจกชนต้องหำ

ตัวตนใหม่แทนท่ีตัวตนดั้งเดิมของตัวเองในรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไป ซ่ึงกำรเป็นแฟนฟุตบอลถือเป็น

รูปแบบหนึ่งของแสดงตัวตนของปัจเจกชนในกระแสเสรีนิยมใหม่ ปัจเจกชนได้แสดงตัวตนของปัจเจก

ชนออกมำผ่ำนกำรเป็นแฟนฟุตบอล ผ่ำนอัตลักษณ์และควำมรู้สึกแบบชุมชนจินตกรรมร่วมกับทีม

ฟุตบอล ปัจเจกชนได้มีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับทีมฟุตบอลที่ตัวเองเชียร์ มีอำรมณ์รู้สึก

ร่วมไปพร้อมกับทีม รู้สึกมีควำมสุขเมื่อทีมชนะ และรู้สึกเศร้ำเมื่อทีมแพ้ ทีมฟุตบอลและแฟนถูกท ำให้

หลอมรวมเป็นหนึ่ง มีภำพลักษณ์ของตัวตนระหว่ำงสโมสรและแฟนฟุตบอลไปในทิศทำงเดียวกัน เมื่อ

ปัจเจกชนเลือกเป็นแฟนฟุตบอลของทีมหนึ่ง อัตลักษณ์ของทีมฟุตบอลจะผูกติดอยู่กับตัวของแฟน

ฟุตบอลในทันที และภำพของตัวตนของปัจเจกชนก็จะชัดเจนขึ้นมำจำกกำรเป็นแฟนฟุตบอล ทีมบอล

และแฟนบอลมีควำมสัมพันธ์ที่ท ำให้รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และท ำให้ตัวตนของแฟนบอลเกิด

ขึ้นมำ กำรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสโมสรย่อมรวมไปถึงเรื่องอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเป็นไปในทิศทำง

เดียวกับทีมฟุตบอล จึงเป็นที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่งว่ำกำรสร้ำงตัวตนใหม่หลังจำกกำรสูญเสียตัวตนดั้งเดิมไป

พร้อมกับกระแสเสรีนิยมใหม่ มีกระบวนกำรไปในทิศทำงใด ตัวตนที่ปัจเจกชนผูกกับสโมสรฟุตบอลมี

ลักษณะแบบไหน เกิดข้ึนได้อย่ำงไร และ เพรำะเหตุใดปัจเจกชนจ ำนวนมำกถึงต้องสวมตัวตนใหม่เป็น
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แฟนฟุตบอล เนื่องจำกในสังคมเสรีนิยมใหม่มีตัวตนมำกมำยหลำยรูปแบบที่ระบบสร้ำงขึ้นมำเพ่ือให้คน

ในสังคมได้เลือกสวมใส่ 

            กระบวนกำรกำรสร้ำงตัวตนของแฟนฟุตบอลสำมำรถเกิดขึ้นได้กำรสร้ำงควำมผูกพันใน

ลักษณะชุมชนจินตกรรม ซึ่งเป็นกำรผูกควำมสัมพันธ์ของแฟนฟุตบอลกับสโมสรให้มีควำมเป็นหนึ่ง

เดียวกัน รวมไปถึงระหว่ำงแฟนฟุตบอลด้วยกันเอง ซึ่งจะผูกตัวตนใหม่ของปัจเจกชนในฐำนะแฟน

ฟุตบอลเข้ำกับทีมฟุตบอล ขณะที่พ้ืนที่สนำมฟุตบอลก็ให้ควำมส ำคัญแก่ตัวตนของแฟนฟุตบอล และมี

สถำนะเปรียบเหมือนบ้ำนของแฟนฟุตบอล ซึ่งสำมำรถทดแทนตัวตนของปัจเจกชนในกรแสเสรีนิยม

ใหม่ ที่ไร้ตัวตนไร้ควำมส ำคัญเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบเท่ำนั้น  นอกจำกนี้ตัวตนในฐำนะแฟน

ฟุตบอลยังสำมำรถเป็นตัวตนที่แตกต่ำงไปจำกชีวิตปกติในระบบ และเป็นสำมำรถเป็นตัวตนที่

แสดงออกถึงรสนิยมทำงกำรเมือง สังคม วัฒนธรรม หรือภูมิหลังทำงประวัติศำสตร์ (Spaaji, 2008, น.

2, 5-6, 8-9, 13-14, 24) 

            ในหลำกหลำยประเทศกำรเป็นแฟนทีมสโมสรฟุตบอลเป็นมำกกว่ำกำรมีส่วนร่วมกับกีฬำ

ท้องถิ่น แต่กำรเป็นแฟนฟุตบอลคือกำรแสดงควำมเป็นตัวตนของกลุ่มแฟนบอลที่มีลักษณะและ

ควำมรู้สึกร่วมกัน ทั้งในทำง กำรเมือง เชื้อชำติ ศำสนำ ชนชั้นทำงสังคม เป็นต้น เช่น ทีมกำลำตำซำรำย 

(Galatasaray) ของประเทศตุรกี เป็นทีมตัวแทนของชนชั้นสูงที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตทวีปยุโรปของเมือง

อิสตันบูล ขณะที่ทีมเฟเนร์บำห์เช่ (Fenerbahçe) เป็นสโมสรตัวแทนของชนชั้นแรงงำนที่อำศัยอยู่ใน

พ้ืนที่เขตทวีปเอเชียของเมืองอิสตันบูล (Cobanoglu, 2013) ในกรุงโรม ประเทศอิตำลี ทีมลำซิโอ 

(Lazio) เป็นสโมสรตัวแทนของชนชั้นสูง ซึ่งสนับสนุนกำรเมืองแนวฟำสซิสม์ ขณะที่ทีมโรม่ำ (Roma) 

เป็นสโมสรของชนชั้นแรงงำน ซึ่งสนับสนุนแนวคิดสังคมนิยม (Schlewitz, 2012) ในกรุงกลำสโกว์ 

ประเทศสก็อตแลนด์ ทีมเซลติก (Celtic) เป็นสโมสรของคนเชื้อชำติไอริชที่อพยพจำกประเทศ

ไอร์แลนด์ เข้ำมำในสก็อตแลนด์ ที่เป็นกลุ่มชนชั้นแรงงำน และนับถือศำสนำคริสต์นิกำยคำทอลิก 

ขณะที่ทีมเรนเจอร์ (Ranger) เป็นทีมของคนสก็อตแลนด์ท้องถิ่นซึ่งนับถือศำสนำคริสต์นิกำยโปร์แตน

แตนท์ (McKenna, 2012) และในหลำยประเทศทีมฟุตบอลก็พัฒนำกลำยร่ำงขึ้นมำเป็นสถำบันที่ยึดถือ

ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน จำกภำวะควำมไม่ม่ันคงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม เช่น สองทีม

ฟุตบอลจำกแคว้นรูห์ร (Ruhr) ของประเทศเยอรมนี ที่ได้สร้ำงทีมฟุตบอลให้กลำยเป็นสถำบันในกำร

เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ตกต่ ำหลังจำกสงครำมโลกครั้งที่ 2 เนื่องจำกเยอรมนี

กลำยเป็นผู้แพ้สงครำมโลกครั้งที่ 2 บวกกับพลังงำนถ่ำนหินและเหล็กกล้ำไม่ได้เป็นพลังงำนหลักของ

โลกอีกต่อไป หลังจำกน้ ำมันกลำยเป็นขุมพลังงำนใหม่นับตั้งแต่ช่วงปี 1960 เป็นต้นไป ส่งผลให้เมืองเกล
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เซ่นเคียร์เช่น แหล่งผลิตถ่ำนหินของเยอรมนี และเมืองดอร์ทมุนด ์ แหล่งผลิตเหล็กกล้ำส ำคัญของ

เยอรมนี (Official Bundesliga, 2014) ต้องประสบปัญหำแรงงำนตกงำนและวิกฤติเศรษฐกิจ สโมสร

ฟุตบอลของเมืองเกลเซ่นเคียร์เช่น อย่ำงชำลเก้ 04 (Schalke 04) และสโมสรของเมืองดอร์ทมุนด์ อย่ำง

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (Borussia Dortmund) กลำยมำเป็นสถำบันในกำรยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนใน

เมือง เป็นสถำบันที่แสดงออกถึงตัวตนของคนในเมือง จำกภำวะควำมไม่มั่นคงของชีวิต 

            ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งถูกกระแสเสรีนิยมใหม่เข้ำครอบง ำ และไม่ต่ำงกับพ้ืนที่อ่ืนบน

โลกที่ถูกเสรีนิยมใหม่เข้ำไปมีบทบำท ปัจเจกชนกลำยเป็นเครื่องมือที่จะต้องเข้ำสู่ระบบเพื่อรับใช้ทุน

นิยม กระแสทุนได้เข้ำสู่ประเทศไทยไม่ใช่แค่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครแต่ยังรวมไปถึงพ้ืนที่อ่ืนอย่ำง 

พ้ืนที่ปริมณฑล หรือเขตเมืองอุตสำหกรรม กระแสเสรีนิยมเข้ำไปมีบทบำทในทุกพ้ืนที่รวมไปถึงพ้ืนที่

ชนบท ภำคเกษตรกรรมในชนบทไม่สำมำรถตอบสนองทำงรำยได้ให้แก่ปัจเจกชนในกระแสของเสรีนิยม

ใหม่ แรงงำนชนบทจ ำนวนมำกต้องหำทำงปรับตัวกับชีวิตในระบบเสรีนิยมใหม่และกลำยเป็นแรงงำน

พลัดถิ่น กลุ่มคนที่จะต้องอพยพออกจำกถ่ินฐำนบ้ำนเกิด ภูมิล ำเนำของตนเอง เพ่ือเข้ำสู่พื้นที่เขตเมือง 

จำกกำรขยำยตัวของระบบอุตสำหกรรมในเขตเมือง ผู้คนจำกพ้ืนที่ชนบทจึงต้องอพยพเข้ำสู่เขตเมือง 

เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรผลิตแบบเสรีนิยมใหม่ ซึ่งจะท ำให้พวกเขำมีชีวิตอยู่ได้ต่อไป กับกำรเข้ำมำเป็น

แรงงำนพลัดถิ่น แรงงำนชนชั้นล่ำง (ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, 2559, น. 41-42, 75-76, 83) เพ่ือเข้ำสู่กำร

เป็นแรงงำนในเขตเมืองซึ่งท ำงำนในภำคอุตสำหกรรม กระบวนกำรกำรผลิตต่ำงๆ เพ่ือสะสมทุนให้

น ำไปสู่ยกระดับฐำนะของตัวเอง ตำมหำชีวิตที่มั่นคงเพ่ือควำมม่ันคงของชีวิตตัวเองและครอบครัวที่ไม่

ต่ำงกับกำรเข้ำมำเสี่ยงโชคเพ่ือตำมฝันในเขตเมือง (ธีรภัทร เจริญสุข, 2558) หำกแต่แรงงำนพลัดถิ่น

ต้องพบกับควำมจริงที่โหดร้ำย พวกเขำไม่สำมำรถสะสมทุนในกำรเข้ำมำเป็นแรงงำนในเขตเมือง 

ภำยใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจในกระแสเสรีนิยมใหม่ ไม่สำมำรถยกระดับของตัวเองตำมที่ฝันไว้ เป็นได้เพียง

แค่เครื่องมือแสวงหำผลประโยชน์ของชนชั้นน ำและกลุ่มนำยทุน แรงงำนพลัดถิ่นจึงไม่สำมำรถกลับสู่

ภูมิล ำเนำของตัวเองได้ ต้องกลำยเป็นแรงงำนอยู่ในเขตเมืองอย่ำงถำวร แรงงำนพลัดถินที่เข้ำมำในเมือง

จึงเป็นเพียงได้แค่แรงงำนที่ท ำงำนรับใช้และคอยขับเคลื่อนระบบในกระแสเสรีนิยมใหม่ ที่มีชีวิตอันเต็ม

ไปด้วยควำมเปรำะบำงและควำมเสี่ยง ทั้งทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และไร้อ ำนำจในกำร

ต่อรองในสังคม (ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, 2559, น.41-42, 83)  ท้ำยสุดแรงงำนพลัดถิ่นต้องสูญเสียควำม

ฝัน ภำพสวยงำมที่เคยวำดฝันไว้ก่อนเข้ำมำเป็นแรงงำนในเขตเมือง อีกท้ังยังสูญเสียชีวิตที่อยำกจะเป็น 

สูญเสียบ้ำนเกิดที่ต้องจำกมำ และไม่สำมำรถกลับไปได้ ภำยใต้สังคมเสรีนิยมใหม่กลุ่มแรงงำนพลัดถิ่น

ต้องทิ้งและสูญเสียตัวตนไป เพ่ือให้ชีวิตของปัจเจกชนในฐำนะแรงงำนพลัดถิ่นยังสำมำรถมีชีวิตในสังคม
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เสรีนิยมใหม่ที่ดูเหมือนว่ำจะปลอดภัยและไร้ควำมเสี่ยง แม้ว่ำที่จริงแล้วพวกเขำจะเป็นกลุ่มคนที่ต้อง

แบกรับควำมเสี่ยงมำกที่สุดในสังคมเสรีนิยมใหม่ก็ตำม 

            หนึ่งในกำรสร้ำงตัวตนใหม่เพ่ือทดแทนตัวตนเก่ำซึ่งสูญเสียไปของแรงงำนพลัดถิ่นคือกำรเป็น

แฟนฟุตบอลในสโมสรไทย กำรเป็นแฟนฟุตบอลสโมสรสำมำรถสร้ำงตัวตนที่สำมำรถทดแทนตัวตนที่

เสียไปและแสดงอัตลักษณ์ตัวตนปัจเจกชนที่หำยหรือสูญเสียไปออกมำได้ ปัจเจกชนสำมำรถมีตัวตนที่

ผูกติดกับสโมสรที่ท ำให้รู้สึกถึงกำรมีตัวตนที่สำมำรถแสดงออกถึงควำมเป็นตัวตนของตัวเอง ในประเทศ

ไทยมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่ำ “แฟนบอลพลัดถิ่น” ซึ่งเป็นกลุ่มแฟนบอลของแรงงำนหรือคนที่

อพยพจำกพ้ืนที่ต่ำงจังหวัดเข้ำสู่เขตเมือง ซึ่งจะเป็นกองเชียร์ที่จะคอยตำมเชียร์สโมสรฟุตบอลบ้ำนเกิด 

ยำมลงเล่นในฐำนะทีมเยือนแทบทุกนัดกำรแข่งขัน ในบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลไปจนถึงพ้ืนที่

จังหวัดใกล้เคียง และมีจ ำนวนมำกไปจนถึงหลักพัน ซึ่งกลุ่มกองเชียร์พลัดถิ่นถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับ

กำรยอมรับและชื่นชมในหมู่แฟนฟุตบอลไทย ในเรื่องของควำมทุ่มเทในฐำนะแฟนของสโมสรฟุตบอล 

โดยฟุตบอลไทยปัจจุบันมีกลุ่มกองเชียร์พลัดถิ่นหลำยกลุ่ม เช่น กลุ่มกูปรีพลัดถิ่น อันเป็นกลุ่มกองเชียร์

ของทีมศรีสะเกษ เอฟซี, กลุ่มกว่ำงกรุง ของทีมเชียงรำย ยูไนเต็ด, กลุ่มโขทัย พลัดถิ่นของทีมสุโขทัย 

เอฟซี เป็นต้น เป็นที่น่ำสนใจว่ำเหตุใดกลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่นของสโมสรฟุตบอลไทยถึงเป็นกลุ่มแฟน

บอลที่มีจ ำนวนที่มำกและตำมเชียร์สโมสรบ้ำนเกิดอยู่ตลอด ไม่ว่ำผลกำรแข่งขันจะออกมำดีหรือร้ำย 

กลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่นก็ยังคงตำมเชียร์สโมสรต่อไปในฐำนะแฟนบอลทีมเยือน ซึ่งต้องจ่ำยค่ำตั๋วนัดละ 

200 บำทเป็นอย่ำงน้อย ตัวตนในฐำนะกองเชียร์พลัดถิ่นที่ตำมเชียร์สโมสรบ้ำนเกิด ท ำให้แรงงำนพลัด

ถิ่นซึ่งต้องละท้ิงถิ่นฐำนบ้ำนเกิดรู้สึกมีตัวตนในสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยควำมเสี่ยงและควำมเปรำะบำง

หรือไม่ หรือตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นท ำให้แรงงำนพลัดถิ่นได้บำงสิ่งที่สูญเสียไปในกระแสเสรี

นิยมใหม่กลับมำ 

            ดังนั้นกำรเป็นแฟนทีมฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องกำรเลือกทีมที่เชียร์หรือสนับสนุน หำกแต่เป็นกำร

แสดงตัวตนในรูปแบบหนึ่ง เป็นกำรแสดงอัตลักษณ์ควำมเป็นตัวตนของปัจเจกชน ผ่ำนตัวตนและควำม

เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันของสโมสร เป็นตัวตนที่ปัจเจกชนสำมำรถมีและสร้ำงได้ในกระแสเสรีนิยมใหม่ 

กลุ่มแรงงำนพลัดถิ่นในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ที่สำมำรถสร้ำงตัวตนใหม่ในฐำนะแฟนฟุตบอล ใน

ฐำนะกลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่น เพ่ือทดแทนตัวตนและควำมฝันที่ถูกท ำให้หำยไปจำกกำรเป็นแรงงำนพลัด

ถิ่นในกระแสเสรีนิยมใหม่ อันที่จริงแล้วยังมีอีกหลำยตัวตนที่ถูกสร้ำงขึ้นในสังคมเสรีนิยมใหม่ให้ปัจเจก

ชนได้เลือกสวมใส่ แต่ตัวตนในฐำนะของแฟนฟุตบอลก็เป็นสิ่งที่น่ำสนใจว่ำแรงงำนพลัดถิ่นเลือกสวม
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ตัวตนแฟนบอลพลัดถิ่นเพรำะเหตุใด กำรเป็นแฟนบอลสะท้อนอัตลักษณ์ตัวตนรูปแบบใดของแรงงำน

ออกมำ  

1.2 ค ำถำมวิจัยและวัตถุประสงค์ 

1.2.1 ค ำถำมวิจัย 

            กำรสูญเสียตัวตนของแรงงำนพลัดถิ่นเกิดขึ้นได้อย่ำงไร และสูญเสียอะไรไป ขณะเดียวกันกำร

สร้ำงตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นเกิดขึ้นได้อย่ำงไร และทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปจำกกำรเป็นแรงพลัด

ถิ่นได้อย่ำงไร 

1.2.2 วัตถุประสงค์ 

            1. เพื่ออธิบำยกลไกกำรสูญเสียตัวตนของแรงงำนพลัดถิ่นในกระแสเสรีนิยมใหม่ 

            2. เพ่ืออธิบำยกลไกกำรสร้ำงอัตลักษณ์และตัวตนของแรงงำนพลัดถิ่น ผ่ำนกำรเป็นแฟน

ฟุตบอลของทีมฟุตบอลบ้ำนเกิดในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่น 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

             จากงานศึกษา “กระบวนการสร้างตัวตนผ่านการสูญเสียตัวตนในกระแสเสรีนิยมใหม่: 
กรณีศึกษา นามธรรมความเป็นสโมสรไทย” ผู้ศึกษาได้ท าการทบทวนวรรณกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อท่ีวิจัยศึกษา เพ่ือความชัดเจนจึงได้ท าการแยกประเด็นออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

              2.1 กลไกการสูญเสียตัวตนของปัจเจกชนในกระแสเสรีนิยมใหม่  

                    2.1.1 กลไกการสูญเสียตัวตนของกลุ่มแรงงานพลัดถิ่นในกระแสเสรีนิยมใหม่ 

                    2.1.2 กลไกการสูญเสียตัวตนของกลุ่มแรงงานเสี่ยงในกระเสรีนิยมใหม่ 

                    2.1.3 กลไกการสูญเสียตัวตนของชนชั้นล่างในกระเสรีนิยมใหม่ 

                    2.1.4 กลไกการสูญเสียตัวตนจากปัจจัยทางสังคมในกระแสเสรีนิยมใหม่ 

                    2.1.5 กลไกการสูญเสียตัวตนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจในกระแสเสรีนิยมใหม่       

                    2.1.6 กลไกการสูญเสียตัวตนจากปัจจัยทางการเมืองในกระแสเสรีนิยมใหม่       

              2.2 กลไกการสร้างตัวตนผ่านการเป็นแฟนฟุตบอล 

                    2.2.1 กลไกการสร้างตัวตนผ่านการเป็นแฟนฟุตบอลในลักษณะชุมชนจินตกรรม 

                    2.2.2 ความส าคัญของพ้ืนที่ต่อการสร้างตัวตนในฐานะแฟนฟุตบอล 

                    2.2.3 การสรา้งตัวตนแฟนฟุตบอลในฐานะภาพสะท้อนของปัจเจกชน 

2.1 กลไกการสูญเสียตัวตนของปัจเจกชนในกระแสเสรีนิยมใหม่ 

            การเกิดภาวการณ์สูญเสียตัวตนในกระแสเสรีนิยมใหม่สามารถเกิดข้ึนได้จากหลากหลาย

ปัจจัยในสังคมผ่านโครงสร้างของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งรูปแบบของการเกิดภาวการณ์

สูญเสียตัวตนอาจเกิดได้จากปัจจัยที่แตกต่างกัน อันเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่แตกต่างกันออกไปในสังคม แต่

น าไปสู่ภาวการณ์สูญเสียตัวตนเหมือนกัน 

2.1.1 กลไกการสูญเสียตัวตนของกลุ่มแรงงานพลัดถิ่นในกระแสเสรีนิยมใหม่ 

            การสูญเสียตัวตนของกลุ่มแรงงานพลัดถิ่นเกิดข้ึนจากการที่กลุ่มคนกลุ่มนี้ ต้องอพยพจากถิ่น

ฐานบ้านเกิดซึ่งเป็นชุมชนแบบเกษตรกรรม เข้าสู่เขตเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
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เข้ามาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยความหวังที่จะเข้ามายกระดับฐานะของตัวเองและ

ครอบครัว หรือสะสมทุนจากการเป็นแรงงานเพ่ือน าทุนที่สะสมมากลับไปยกระดับชีวิตที่ภูมิล าเนาใน

อนาคต (ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, 2559, 41-42, 83) การเข้ามาเป็นแรงงานเพ่ือสะสมทุนในเขตเมืองของ

แรงงานพลัดถิ่น กลายเป็นเหมือนการตามหาความฝันของแรงงานต่างจังหวัด ไปพร้อมกับสร้างค่านิยม

ของสื่อทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ (ธีรภัทร เจริญสุข, 2558) อย่างไรก็ตามภายใต้กระแสเสรีนิยมสมัยใหม่ 

แรงงานพลัดถิ่นไม่สามารถสะสมทุนหรือยกระดับฐานะชนชั้นทางเศรษฐกิจได้ตามท่ีหวังไว้ ไม่สามารถ

สะสมทุนกลับไปสร้างฐานะในบ้านเกิดได้ กลายเป็นแรงงานถาวรอยู่ในเขตเมือง และไม่มีสิทธิ์มีเสียงใน

การต่อรองทั้งทางการเมืองและด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของ

ชีวิต (ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, 2559, 42,83)  แม้ว่าเขตเมืองในปัจจุบันจะเริ่มเกิดข้ึนนอกจากเขตของ

กรุงเทพมหานคร เริ่มเกิดเขตเมืองในภูมิภาคอ่ืน ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทว่าความไม่

แน่นอนทางเศรษฐกิจ ท าให้เขตอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ท้องถิ่นไม่มีความแน่นอนและยั่งยืน แรงงานพลัด

ถิ่นจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้ามาเป็นแรงงานในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือในพื้นที่

ปริมณฑล (ธีรภัทร เจริญสุข, 2558) ท้ายที่สุดแรงงานพลัดถิ่นจึงเป็นแรงงานที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง

และความไม่แน่นอน ต้องจากครอบครัวและถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นคนแปลกหน้าในพ้ืนที่อ่ืน อีกท้ังไร้

อ านาจการต่อรองในทุกด้าน ไม่สามารถมีชีวิตที่ต้องการ นอกเสียจากชีวิตในกรอบของเสรีนิยมใหม่ 

เพ่ือให้ชีวิตของแรงงานพลัดถิ่นปกติที่สุดภายใต้สังคมเสรีนิยมใหม่ 

 2.1.2 กลไกการสูญเสียตัวตนของกลุ่มแรงงานเสี่ยงในกระเสรีนิยมใหม่ 

            การสูญเสียตัวตนของกลุ่มแรงงานเสี่ยง ซึ่งเป็นเสมือนผู้ขับเคลื่อนสังคมเสรีนิยมใหม่ โดยส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มคนเมืองชนชั้นกลาง ซึ่งจากหนังสือ เดินไปในดวงดาว ทุนนิยมไทยในกระแสเสรีนิยมใหม่

กับความฝัน ที่ไม่มีวันไปถึง ของ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (2559) ได้กล่าวถึงภาวการณ์สูญเสียตัวตนซึ่งเกิด

ขึ้นกับกลุ่มแรงงานเสี่ยงว่า กลุ่มคนแรงงานเสี่ยงถือเป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางในชีวิตสูง แรงงาน

เสี่ยงซึ่งเป็นชนชั้นกลางไม่ใช่แรงงานที่ได้รับค่าแรงต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับชนชั้นล่าง แต่กลุ่มแรงงาน

เสี่ยงแม้จะมีรายได้ที่เสมือนจะสร้างความมั่นคงด้วยตัวเอง แต่ก็ต้องแบกรับเงื่อนไขในชีวิตแทนที่รัฐหรือ

นายทุน ภายใต้ความไม่แน่นอนในสังคมเสรีนิยมใหม่ทั้งเงื่อนไขจากด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 

ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาในกระแสเสรีนิยมใหม่นั้น กลุ่มแรงงานเสี่ยงต้องคอยแบกไว้

อยู่ตลอด หากเกิดผลกระทบต่อชีวิตจากความไม่แน่นอนในสังคม กลุ่มแรงงานเสี่ยงต้องรับผลเสียที่

เกิดข้ึนต่อชีวิตตัวเองไว้เพียงผู้เดียว การมีรายได้ในระดับที่พึงพอใจ กลับต้องแลกมาด้วยความ

เปราะบางในชีวิต อีกท้ังยังขาดอ านาจในการต่อรองหรือความยืดหยุ่นในชีวิต ชีวิตของแรงงานเสี่ยงจึง
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เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยภาระและไร้ทางเลือก ถูกท าให้กลายเป็นสินค้าชนิดในสังคมเสรีนิยมใหม่ แรงงาน

เสี่ยงได้สูญเสียตัวตนไปพร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิต จากชีวิตที่เปราะบางและไม่ม่ันคง 

จนท าให้พวกเขาจ าเป็นต้องหาพ้ืนที่ปลอดภัยแก่ชีวิต ที่ท าให้พวกเขารู้สึกมั่นคงในชีวิต ซึ่งนั่นไม่ใช่

ตัวตนของพวกเขา แต่เป็นสังคมเทียมที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัย 

2.1.3 กลไกการสูญเสียตัวตนของชนชั้นล่างในกระเสรีนิยมใหม่ 

            ขณะที่เมื่อมองไปที่กลุ่มชนชั้นล่าง เช่นกลุ่มแรงงานรับจ้าง หรือคนขับ Taxi โดย อานันท์ 

กาญจนพันธุ์ (ภาวิณี เทพค าราม, 2556) กล่าวว่าส าหรับกลุ่มคนชนชั้นล่าง สูญเสียตัวตนไปจากการถูก

กดข่ีกดทับจากสังคม กลุ่มคนชนชั้นล่างถูกผลักเข้าไปอยู่ในระบบของกระแสเสรีนิยมใหม่ ด้วย

ความหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่จะท าให้คนชั้นชั้นล่างสามารถประสบความส าเร็จและขยับชนชั้นขึ้นไปได้ 

ทว่ากลับถูกกดข่ีกดรีดทับจากระบบเศรษฐกิจ พวกเขาต้องกลายเป็นเครื่องมือถูกตักตวงผลประโยชน์ 

อีกท้ังยังต้องแบกรับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในชีวิต จนสุดท้ายต้องสูญเสียตัวตนของตัวเองไป 

2.1.4 กลไกการสูญเสียตัวตนจากปัจจัยทางสังคมในกระแสเสรีนิยมใหม่ 

            ไม่ใช่เพียงแค่ความแตกต่างทางชนชั้น จะท าให้ปัจจัยในการสูญเสียตัวตนแตกต่างกันออกไป 

ทว่าด้วยรูปแบบของสังคมกระแสเสรีนิยมใหม่ในปัจจุบันก็ท าให้ปัจเจกชนสูญเสียตัวตนไปเช่นกัน อรรถ

จักร์ สัตยานุรักษ์ (2559) ได้กล่าวถึงการสูญเสียตัวตนของคนในสังคมเสรีนิยมใหม่ว่ามาจากความไม่

แน่นอนในชีวิต จากกระบวนการต่างๆในสังคมที่ท าให้คนในสังคมเสรีนิยมใหม่รู้สึกว่าชีวิตไม่ม่ันคงและ

มีความเสี่ยง เช่นในเรื่องของหน้าที่การงาน ความไม่ม่ันคงและความเสี่ยงกลายเป็นเครื่องมือที่ท าให้คน

ในสังคมไม่อาจะใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการ เพราะคนในสังคมต้องพะวงก าความเสี่ยงต่างๆ และใช้

ชีวิตเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงนั้นให้หายไปจากชีวิต รวมไปถึงก่อให้เกิดความเกรงกลัวที่ต่อต้านระบบ

หรือความเกรงกลัวต่อผู้มีอ านาจในสังคม เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของชีวิต 

ท้ายที่สุดพวกเขาก็จะสูญเสียตัวตนของตัวเอง เสรีภาพต่างๆในสังคม ถูกแทนที่ด้วยจิตวิญญาณชุดใหม่

ของสังคมเสรีนิยมใหม่ และกลายเป็นเสมือนเครื่องมือชิ้นหนึ่งในสังคมเสรีนิยมใหม่  

            ขณะเดียวกันเองกระแสเสรีนิยมใหม่ก็พยายามจะสร้างความหมายตัวตนใหม่ให้แก่ปัจเจกชน

ในสังคม กระแสเสรีนิยมใหม่พยายามสร้างคุณค่าท าให้สิ่งต่างๆในสังคมมีความหมาย เช่นการท าให้เพศ

หญิงมีความหมาย ในฐานะเพศท่ีต้องเท่าเทียม เพศท่ีต้องเสมือนเพศชาย สร้างความหมายของแรงงาน 

ในฐานะส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สร้างความหมายว่าคนมีงานท ามีคุณค่ามากกว่าคน

ว่างงานในฐานะส่วนหนึ่งของฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สร้างความส าคัญให้แก่แรงงาน ทว่า
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จริงๆแล้วกลับเป็นเพียงแค่เบี้ยที่ไร้ความหมายที่ชนชั้นน าต้องการเพ่ือให้ระบบเสรีนิยมใหม่เคลื่อนที่

ต่อไปได้เพียงเท่านั้น กระแสเสรีนิยมใหม่มักสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตนใหม่ที่มีความหมายในสังคมให้แก่

ปัจเจกชน เพ่ือดึงปัจเจกชนเข้ามาในระบบ และพยายามท าให้ตัวตนที่แท้จริงของปัจเจกชนค่อยเลือน

รางหายไป (Massey & Rustin, 2015, น.193, 203-204, 207) 

 2.1.5 กลไกการสูญเสียตัวตนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจในกระแสเสรีนิยมใหม่       

            นอกจากนี้จากงานของ Doreen Massey และ Michael Rustin ยังกล่าวว่ากระแสเสรีนิยม

ใหม่เป็นตัวสร้างสังคมรูปแบบใหม่อันน ามาสู่ภาวะการสูญเสียตัวตน กระแสเสรีนิยมใหม่น าไปสู่ปัญหา

อย่าง การกดค่าแรงของแรงงาน การลดการมีส่วนในพื้นที่สาธารณะของปัจเจกชน การสร้างรูปแบบ

ของปัจเจกชน กระแสเสรีนิยมใหม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเรื่องของเงิน เป็นเรื่องของการเงิน ทุกอย่าง

กลายเป็นสินค้า ทุกอย่างมีราคา สร้างตัวตนเชิงพาณิชย์ อย่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริการ สร้างตัวตนที่มีล าดับ

ทางชนชั้น มีผู้อยู่ด้านบน และมีผู้อยู่ด้านล่าง ท าให้คนในสังคมมีต าแหน่งมีตัวตนในเชิงพาณิชย์ ที่ไม่ใช่

ตัวตนของปัจเจกชนจริงๆ และบางครั้งไม่ได้เป็นตัวตนที่ปัจเจกชนต้องการ (Massey & Rustin, 2015, 

น. 203-204, 207, 210-213) 

2.1.6 กลไกการสูญเสียตัวตนจากปัจจัยทางการเมืองในกระแสเสรีนิยมใหม่       

            ขณะที่ในทางการเมือง กระแสเสรีนิยมก็ได้ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางอุดมการณ์ทางการเมือง

ไป โดยในช่วงหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2007-2008 การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ถูกใช้วิธีจากการ

ปรับตัวทางยุทธวิธีการเมือง เช่น จากกรณีศึกษาในประเทศอังกฤษ การปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือ

อุดมการณ์ของพรรคการเมืองให้เข้าหากรอบแบบเสรีนิยมใหม่มากขึ้น ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียศรัทธาต่อ

รัฐบาลและพรรคการเมืองของประชน เพราะพรรคการเมืองนั้นย่อมต้องก่อร่างมาจากความต้องการ

ของประชาชน ความต้องการของประชาชนน ามาสู่แนวคิดทางการเมืองซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเป็นพรรค

การเมือง แต่หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2007-2008 รัฐบาลฝ่ายขวาใช้โอกาสในการแผ่ขยายแบบ

แนวคิดเสรีนิยมของตน ขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายก็ปรับตัวเข้าสู่กระแสเสรีนิยมใหม่มากขึ้น ปัจเจก

ชนจึงต้องพบกับการสูญเสียอุดมการณ์ของพรรคการเมือง เมื่อพรรคการเมืองของตัวเองไม่ได้เป็น

ผลผลิตของอุดมการณ์ของความต้องการของปัจเจกชนอีกต่อไป แต่เป็นไปตามกลุ่มทุน กลุ่มสถาบัน

การเงิน และกลุ่มคนชนชั้นสูงในสังคม (Massey & Rustin, 2015, น.195-198, 202-203) 
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2.2 กลไกการสร้างตัวตนผ่านการเป็นแฟนฟุตบอล 

             การสร้างตัวตนผ่านการเป็นแฟนฟุตบอลนั้นถือเป็นการสร้างตัวตนในอีกรูปแบบหนึ่งจาก

การสร้างตัวตนของปัจเจกชนขึ้นในกระแสเสรีนิยมใหม่ ภายหลังจากท่ีปัจเจกชนสูญเสียตัวตนไปจาก

การเข้าสู่ระบบของเสรีนิยมใหม่   ปัจเจกชนยังจ าเป็นจะต้องมีตัวตนเพ่ือให้เขายังคงรู้สึกมีความเป็น

มนุษย์อยู่ในสังคม ไม่ใช่เครื่องจักร มีพ้ืนที่ที่เป็นของตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่และเป็นส่วนหนึ่งไป

พร้อมกับสังคมได้ การสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาอีกครั้งของปัจเจกชนจึงมีความส าคัญ และการเป็นแฟน

ฟุตบอลก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสร้างตัวตนในกระแสเสรีนิยมใหม่            

2.2.1 กลไกการสร้างตัวตนผ่านการเป็นแฟนฟุตบอลในลักษณะชุมชนจินตกรรม 

            จากงานศึกษาของ Ramon Spaaji (2008) ก็ได้พบว่าความสัมพันธ์ในกลุ่มของแฟนฟุตบอล

มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของชุมชนจินตกรรม ในปัจจุบันการเป็นแฟนฟุตบอลสโมสรหนึ่งนั้น พ้ืนที่

ที่ตั้งของสโมสรไม่ใช่ฐานก าหนดแฟนฟุตบอลอีกต่อไป การเป็นแฟนฟุตบอลของทีมสโมสรสามารถเป็น

แฟนฟุตบอลในลักษณะข้ามพ้ืนที่ตั้งของสโมสร อัตลักษณ์ของแฟนฟุตบอลทีมหนึ่งจึงไม่ใช่อัตลักษณ์

ส าหรับคนในพื้นที่บริเวณท้องถิ่นของสนามฟุตบอลอีกต่อไป แต่ความรู้สึกแบบชุมชนจินตกรรมเป็นสิ่ง

ที่เชื่อมโยงแฟนฟุตบอลจากหลากหลายพื้นท่ีเข้าด้วยกันได้ แฟนฟุตบอลจากคนละพ้ืนที่ คนละประเทศ 

สามารถมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นเพื่อนกัน เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน ทั้งท่ีไม่เคยพบหน้า

กันมาก่อน ความรู้สึกแบบชุมชนจินตกรรมนี้เอง ท าให้ผู้คนที่ไม่เคยเจอหน้ากัน สามารถพูดคุยกันได้ พูด

ในเนื้อหาเดียวกัน ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน เกลียดในสิ่งเดียวกัน และท าความรู้จักกันได้ เพียงเพราะเชียร์

ทีมฟุตบอลทีมเดียวกัน  

            นอกจากนี้ชุมชนจินตกรรมยังเป็นอีกส่วนส าคัญที่ท าให้ตัวตนในฐานะแฟนฟุตบอลนั้น

แข็งแรงและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เครือข่ายของกลุ่มแฟนฟุตบอลจะเป็นในลักษณะความสัมพันธ์แบบไม่

เป็นทางการ ท าให้ขนาดของกลุ่มแฟนฟุตบอลสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในลักษณะ

แฟนบอลข้ามชาติ ความสัมพันธ์ของแฟนบอลอย่างไม่เป็นทางการ ท าให้ปัจเจกชนสามารถเป็นแฟน

ฟุตบอลได้อย่างอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบชนชั้นหรือความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่แข็งแรงในกลุ่ม 

ท าให้กลุ่มแฟนบอลขยายตัวได้และแฟนบอลหน้าใหม่ก็สามารถรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มแฟนบอลได้

ไม่ยาก ขณะที่แฟนบอลต่างชาติของสโมสรก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแฟนบอลได้โดยง่าย 

เพียงแค่สนับสนุนทีมฟุตบอลทีมเดียวกัน ก็สามารถมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่ม ท าให้การเกิดแฟน
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บอลข้ามชาตินั้นเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับสโมสรฟุตบอลในพ้ืนที่ยุโรปตะวันตกและสหราช

อาณาจักร 

            สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยสร้างชุมชนจินตก

รรมและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความรู้สึกร่วมกันของแฟนบอล และขยายวัฒนธรรมของแฟนบอล 

ไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีเคเบิ้ลท้องถิ่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ คลิปวีดีโอทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น แฟน

ฟุตบอลในต่างพ้ืนที่หรือแฟนฟุตบอลหน้าใหม่สามารถเรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรมของการเป็นแฟน

บอลทีมนั้น รวมไปถึงเป็นเครื่องมือในการสร้างแฟนบอลหน้าใหม่ เพราะปัจเจกชนที่สนใจจะเป็นแฟน

บอลของทีมนั้น สามารถรับรู้ถึงวัฒนธรรมของแฟนบอล อัตลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล กิจกรรมของ

สโมสรหรือกลุ่มแฟนบอลได้โดยง่าย ผ่านสื่อในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งส่งผลให้แฟนบอลนั้นสามารถ

รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มแฟนบอลและมีความผูกพันกับทีมฟุตบอลได้มากข้ึน โดยจะส่งผลให้ตัวตนใน

ฐานะของแฟนฟุตบอลมีความเข้มแข็งมากข้ึน (Spaaji, 2008, น.5-6) 

            ความรู้สึกอารมณ์ร่วมที่ส าคัญในการสร้างชุมชนจินตกรรมในหมู่ของแฟนบอลซึ่งจะท าให้

ตัวตนของแฟนฟุตบอลมีความแข็งแกร่งและเป็นตัวตนที่มั่นคง คืออารมณ์ความรักและความเกลียด 

โดยจากงานของ Ramon Spaaji ซึ่งได้ศึกษากลุ่มกองเชียร์ที่เรียกว่า Hooligan ในหลายประเทศใน

ทวีปยุโรป เช่น อังกฤษ สเปน เนเธอร์แลนด์ โดยกลุ่มกองเชียร์ Hooligan เป็นกลุ่มกองเชียร์ที่นิยมใช้

ความรุนแรงในการปะทะกับแฟนบอลฝ่ายตรงข้าม หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ จากการศึกษาของกลุ่ม 

Hooligan ของ Spaaji จึงพบว่า Hooligan เป็นกลุ่มที่เข้าข่ายพวกลัทธิบูชาตัวเอง พวก Hooligan 

หลงใหลและยกยอในอัตลักษณ์ตัวตนของกลุ่มตัวเอง โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ความรุนแรง สมาชิกใน

กลุ่มล้วนมองว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งจ าเป็นในการเชียร์ฟุตบอลและเป็นการแสดงภาพที่แข็งแกร่ง

ของพวกเขา อีกท้ังกลุ่ม Hooligan ยังสร้างความเชื่อในกลุ่มของตัวเองว่าพวกเขาคือกลุ่มกองเชียร์ที่

แท้จริง ขณะที่กลุ่มอ่ืนนั้นไม่ใช่ ส าหรับกลุ่ม Hooligan เป็นกลุ่มที่พวกเขาสร้างจินตกรรมเรื่องความ

เกลียดต่อกลุ่มคนอ่ืนในสังคมฟุตบอลออกมาอย่างชัดเจน พวกเขาสร้างความเกลียดชังแก่กลุ่มแฟน

บอลทีมฝ่ายตรงข้าม ต ารวจ เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย หรือกระท่ังกองเชียร์กลุ่มอ่ืนของสโมสร

เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาชนะต่อกลุ่มแฟนบอลของทีมฝ่ายตรงข้ามผ่านการใช้ความรุนแรงโดย

บริเวณรอบสนามฟุตบอล ทั้งความรู้สึกรักและเกลียดในกลุ่มแฟนฟุตบอลมีส่วนในการก าหนดตัวตน

ของแฟนบอล ขณะเดียวกันก็สร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับกลุ่มแฟนบอล และตัวตนในฐานะแฟน

ฟุตบอลก็มีความม่ันคงและผูกลึกเข้ากับตัวปัจเจกชนเช่นกัน (Spaaji, 2008, น.4-7, 10-12, 18, 22) 
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2.2.2 พื้นที่ในการสร้างตัวตนการเป็นแฟนฟุตบอล 

            การสร้างตัวตนสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ท่ีสนามฟุตบอลหรือในวันที่ฟุตบอลมีการแข่งขัน 

กิจกรรมของแฟนฟุตบอลไม่ได้มีแค่การเข้าไปในสนามฟุตบอลเพื่อชมฟุตบอลเท่านั้น แต่กิจกรรมได้เริ่ม

ขึ้นตั้งแต่ก่อนฟุตบอลเริ่มแข่งขันหลายชั่วโมงท้ังการดื่มสังสรรค์ การร้องเพลงเชียร์ การเตรียมอุปกรณ์

ความพร้อมก่อนเข้าสนาม สนามฟุตบอลจึงถือเป็นพ้ืนที่ส าคัญมากแห่งหนึ่งในการสร้างตัวตนของแฟน

ฟุตบอล (อาจินต์ ทองอยู่คง, 2555, น.108-113, 120) 

            หนึ่งในสาเหตุที่พ้ืนที่สนามฟุตบอลเป็นพ้ืนที่ส าคัญส าหรับแฟนฟุตบอลเพราะว่าสนาม

ฟุตบอลนั้นได้ถูกสร้างมาเพ่ือแฟนบอลรวมไปถึงได้ให้ความหมายกับแฟนฟุตบอลด้วยเช่นกัน Andrew 

Murray (2017) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแฟนฟุตบอลในพื้นที่สนามฟุตบอลว่า จากการที่เขาไป

สัมภาษณ์ทั้ง นักฟุตบอล ผู้ตัดสิน นักจิตวิทยา สถาปนิก รวมไปถึงกลุ่มแฟนบอลเอง ก็ได้พบว่าในพ้ืนที่

สนามฟุตบอลคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นมากท่ีสุดคือแฟนฟุตบอล แฟนฟุตบอลมีบทบาทส าคัญอย่าง

มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลอดระยะเวลาการแข่งขัน แฟนบอลมีพลังมหาศาลที่จะส่งเสียงเพ่ือ

กระตุ้นนักเตะ โห่ทีมฝ่ายตรงข้ามหรือแม้กระทั่งโห่ทีมตัวเอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเตะ

ไม่มากก็น้อย และแฟนบอลในสนามฟุตบอลก็เป็นคนที่สื่อสารและส่งผลต่อนักฟุตบอลมากท่ีสุด มากยิ่ง

กว่าผู้จัดการทีมหรือสต๊าฟของทีมเสียอีก รวมไปถึงยังมีส่วนส าคัญในการกดดันผู้ตัดสินในสนามหรือ

กระทั่งเปลี่ยนค าตัดสินของผู้ตัดสินได้ในบางครั้ง ขณะเดียวกันส าหรับบางสโมสรการออกแบบสนาม

ฟุตบอลก็ได้ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการแสดงพลังของแฟนบอลในเกมการแข่งขัน เพราะท้ังนักเตะ

รวมไปถึงผู้บริหารทีมของหลายสโมสรล้วนมองว่าแฟนบอลคือส่วนส าคัญท่ีจะพาทีมไปสู่ชัยชนะ 

เหมือนกับเป็นผู้เล่นคนที่ 12 ที่ลงท าการแข่งขันไปพร้อมกับนักเตะ จากงานของ Murray จึงจะเห็นได้

ว่าสนามฟุตบอลจึงกลายเป็นที่แสดงพลังของแฟนฟุตบอล รวมไปถึงความส าคัญของแฟนบอลที่มีต่อ

สโมสรฟุตบอล ดังนั้นพื้นที่สนามฟุตบอลจึงเป็นที่ส าคัญและมีความหมายต่อแฟนบอล เพราะเป็นพ้ืนที่

ซึ่งท าให้แฟนฟุตบอลได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับสโมสรของตัวเอง ขณะเดียวกันส าหรับแฟนฟุตบอลพ้ืนที่

สนามฟุตบอลก็เป็นพ้ืนที่ของพวกเขา เป็นพ้ืนที่ที่แฟนฟุตบอลต้องไปแสดงพลัง เป็นหน้าที่ของแฟน

บอลที่ต้องไปส่งเสียงเชียร์ทีมรัก การแสดงความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ของแฟนบอลยังแสดงผ่านกิจกรรม

บางอย่างเช่นการประท้วงสโมสรเรื่องค่าเข้าชมราคาแพง เป็นต้น พ้ืนที่สนามฟุตบอลจึงกลายเป็นพื้นที่

ซึ่งแสดงความส าคัญของตัวตนของแฟนฟุตบอล และเป็นพ้ืนที่ซึ่งท าให้ตัวตนของแฟนฟุตบอลทรงพลัง

และมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
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            ส าหรับพื้นที่สนามฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามเหย้าของทีมนั้น ส าหรับแฟนฟุตบอลแล้ว 

สนามฟุตบอลที่เป็นพ้ืนที่ซึ่งส าคัญและมีความหมายอย่างยิ่งส าหรับพวกเขา สนามฟุตบอลถูกท าให้เป็น

พ้ืนที่ของพวกเขา เปรียบเสมือน“บ้าน”ของพวกเขา ดังนั้นแฟนฟุตบอลจึงมีความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อ

สนามฟุตบอล เป็นพื้นที่ที่ผูกพันกับแฟนฟุตบอลอย่างมหาศาล เมื่อพื้นที่สนามฟุตบอลถูกท าให้เป็นบ้าน

ของแฟนบอล ท าให้สนามฟุตบอลส าหรับแฟนฟุตบอลจึงกลายเป็นบ้านที่พวกเขามีหน้าที่ต้องปกป้อง 

ขณะที่แฟนฟุตบอลทีมเยือนก็เปรียบเสมือนผู้บุกรุกบ้านของพวกเขา ซึ่งพวกเขาต้องพยายามป้องกันไป

จนถึงขับไล่ รวมถึงแสดงความยิ่งใหญ่ท่ีมากกว่าในบ้านของตัวเอง เพ่ือเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของ

สโมสร ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกเป็นเกียรติแก่แฟนฟุตบอลที่ได้ท าหน้าที่ในฐานะผู้ปกป้องสนาม

ฟุตบอลของสโมสร พ้ืนที่สนามฟุตบอลก็เป็นพ้ืนที่ซึ่งท าให้แฟนบอลได้แสดงตัวตนที่มากขึ้น ได้ท าในสิ่ง

ที่ไม่สามารถท าได้ในชีวิตจริง ได้ท าในสิ่งที่ต่างออกไป เช่น การมาที่สนามฟุตบอลแล้วเป็นเรื่องน่าสนุก

และตื่นเต้น สวนทางกับชีวิตจริงที่แสนน่าเบื่อ ในขณะเดียวกันส าหรับแฟนบอลจ านวนไม่น้อย ตัวตนใน

ฐานะแฟนฟุตบอลก็ถือเป็นตัวตนหนึ่งที่แยกต่างออกมาจากตัวตนในชีวิตประจ าวัน แต่เป็นตัวตนที่

สามารถแสดงออกได้มากกว่าและมีอิสระที่มากกว่า (Spaaji, 2008, น.8-9, 13-15, 17-18, 22) 

            ขณะที่การเดินทางไปชมเกมในทีมฟุตบอลที่ตนเองเชียร์ไปเล่นเป็นทีมเยือน มีการรวมกลุ่มใน

การเดินทางไปเชียร์ทั้งแบบเป็นทางการจากสโมสร หรือการเดินทางไปเองแบบส่วนตัว ซึ่งจะได้เห็น

ความสัมพันธ์ในลักษณะ “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” และการเดินทางไปเยือนก็ไม่ได้มีแค่การเดินทาง

เพ่ือไปเชียร์ฟุตบอลร่วมกัน แต่ยังมีการท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกัน เช่น การไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว 

การไปเชียร์ในฐานะกองเชียร์ทีมเยือนของกลุ่มแฟนฟุตบอล กลายเป็นอีกระดับของการเชียร์ฟุตบอล 

ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้นในกลุ่มกองเชียร์ เพราะกลุ่มแฟนฟุตบอลที่ไป

เชียร์ในฐานะทีมเยือนไม่ได้ไปท ากิจกรรมร่วมกันแค่การเชียร์ทีมฟุตบอล แต่ยังมีกิจกรรมการไป

ท่องเที่ยวร่วมกัน หรือการดื่มสังสรรค์ร่วมกัน การเป็นแฟนฟุตบอลในฐานะทีมเยือนท าให้ตัวตนใน

ฐานะแฟนฟุตบอลมีภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และตัวตนของปัจเจกชนในฐานะแฟนฟุตบอลก็จะมีตัวตนที่ผูก

ติดกับสโมสรที่แน่นแฟ้นขึ้น (อาจินต์ ทองอยู่คง, 2555, น.113-120, 126) 

            นอกจากนี้ยังมีการท ากิจกรรมร่วมกันนอกสนามในฐานะตัวตนของแฟนฟุตบอล พบว่ามี

กิจกรรมหลายประเภทที่แฟนฟุตบอลมาร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกันทั้ง การรวมตัวกันเพ่ือเตรียมอุปกรณ์

ในการเชียร์ การร่วมฝึกซ้อมร้องเพลงเชียร์ของสโมสร การรวมตัวกันชมการฝึกซ้อมของนักเตะของทีม 

รวมไปถึงกิจกรรมการดื่ม สังสรรค์ระหว่างแฟนฟุตบอล (อาจินต์ ทองอยู่คง, 2555, น.120-127) 
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            การสร้างตัวตนของแฟนฟุตบอลยังรวมไปถึงในโลกออนไลน์ ซึ่งแฟนฟุตบอลจะใช้พื้นที่ในโลก

ออนไลน์ ผ่านพ้ืนที่อย่าง webboard ซึ่งเป็นพ้ืนที่สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างแฟน

บอล รวมไปถึงพ้ืนที่อย่างกลุ่มใน Facebook ด้วยความที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่าย ลด

ข้อจ ากัดทางด้านสถานที่และเวลา ท าให้โลกออนไลน์กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งส าคัญของการพบปะหรือ

ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างแฟนฟุตบอล (อาจินต์ ทองอยู่คง, 2555, น.127-134) 

            โลกออนไลน์ยังท าให้แฟนฟุตบอลสามารถหลบหนีออกมาจากโลกแห่งการท างาน หรืออีกนัย

หนึ่งคือโลกในกรอบของระบบเสรีนิยมใหม่ แฟนฟุตบอลสามารถเข้าสู่ตัวตนการเป็นแฟนบอลตามที่

พวกเขาต้องการ ท าให้พวกเขารู้สึกการเป็นตัวตนของแฟนบอลผ่านสังคมออนไลน์ แม้ว่าตัวตนของเขา

จะยังติดอยู่ในโลกของการท างานก็ตาม  

2.2.3 การเป็นแฟนฟุตบอลในฐานะภาพตัวแทนของความเป็นตัวตนของปัจเจกชน 

            การสร้างตัวตนของแฟนคลับเริ่มต้นจากการรวมตัวของคนที่ชื่นชอบในการบริโภคสิ่งเดียวกัน 

รวมตัวกันและแสดงออกถึงตัวตนอย่างชัดเจน โดยมีเครื่องมือหรือสัญลักษณ์ในการแสดงออก เช่น 

สถานที่ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเชียร์ หรือกิจกรรมที่ท าประจ าจนเป็นปกติ (อาจินต์ ทองอยู่คง, 

2555, น.64-97, 134-137)   

             การเป็นแฟนฟุตบอลจึงเป็นการแสดงออกของตัวตนในรูปแบบหนึ่ง เป็นการแสดงตัวตนที่ไม่

สามารถแสดงออกมาได้ในชีวิตประจ าวัน อย่างเช่นในกลุ่ม Hooligan การเป็นแฟนฟุตบอลคือการได้

แสดงภาพลักษณ์ท่ีแข็งแกร่งในฐานะความเป็นชาย ผ่านการใช้ความรุนแรงในบริเวณสนามฟุตบอล 

การได้ใช้ชีวิตที่น่าตื่นเต้นและมีความหมาย ซึ่งไม่สามารถหาได้ในชีวิตประจ าวันปกติ นอกจากนี้การ

เป็นแฟนฟุตบอลยังสามารถเป็นพื้นที่ในการแสดงออกทางการเมืองหรือทางสังคมผ่านอัตลักษณ์ของ

แฟนฟุตบอล ซึ่งสามารถพัฒนากลายเป็นวัฒนธรรมของแฟนฟุตบอลกลุ่มนั้นได้ในอนาคต (Spaaji, 

2008, น.8-9, 13-15) 

            อัตลักษณ์ของแฟนฟุตบอลนั้นย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ โดยขึ้นอยู่กับทั้งภูมิหลังทาง

การเมือง วัฒนธรรมและสังคม ทั้งนั้นอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนบอลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการ

เปลี่ยนแปลงของตัวตนของแฟนฟุตบอล เช่น การเปลี่ยนแปลงแกนน าแฟนคลับจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ 

            อีกท้ังตัวตนในฐานะแฟนฟุตบอลยังเป็นตัวตนที่มีความเป็นอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเอง 

ไม่ต้องอยู่ในกรอบของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่สนามฟุตบอล ซึ่งการเป็นแฟนฟุตบอลยัง
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เปรียบเสมือนเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวตนของปัจเจกชนกับกรอบของสังคม (Spaaji, 2008, น.8-9, 13-

14) 

            ส าหรับตัวตนแฟนฟุตบอลจึงกลายเป็นการสร้างตัวตน สร้างภาพลักษณ์ของตัวเอง ผ่านการ

กระท า วัฒนธรรมของกลุ่มแฟนคลับ รวมไปถึงผ่านสื่อ ที่ประสบความส าเร็จ กับการสร้างภาพลักษณ์ใน

ลักษณะแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นภาพที่แตกต่างออกไปจากความสัมพันธ์ในสังคม (Spaaji, 2008, น. 

6, 13-14, 23-24) 

2.3 กรอบแนวคิดที่ใช้ 

 

ค าอธิบาย 

           จากการทบทวนวรรณกรรมก็จะพบกรอบแนวคิดว่า การกดทับจากปัจจัยต่างๆในสังคมทั้ง

ทาง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้กระแสสังคมเสรีนิยมใหม่ ที่เกิดขึ้นต่อแรงงานพลัดถิ่นได้

น าไปสู่ภาวะการสูญเสียตัวตนของแรงงานพลัดถิ่น ผ่านการท าให้แรงงานพลัดถิ่นมีชีวิตที่มีความเสี่ยง

และความเปราะบาง อีกท้ังยังท าให้แรงงานรู้สึกสูญเสียความผูกพันกับถ่ินฐานบ้านเกิด ทว่าด้วยเงื่อนไข

ในกระแสเสรีนิยมใหม่ ท าให้ปัจเจกชนจ าเป็นที่จะต้องหาพ้ืนที่ปลอดภัย พ้ืนที่ซึ่งท าให้ปัจเจกชนยังรู้สึก

ว่ายังคงมีตัวตนอยู่ในสังคม ท าให้เกิดกระบวนการสร้างตัวตนใหม่ของตัวปัจเจกชน ในหัวข้อที่ท าการ
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วิจัยศึกษานี้คือ การสร้างตัวตนของแฟนฟุตบอล หรือในกรณีศึกษากลุ่มแรงงานพลัดถิ่น คือกลุ่มแฟน

บอลพลัดถิ่นของสโมสรไทย  

            กระบวนการสร้างตัวตนในฐานะแฟนฟุตบอลประกอบไปด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ 

1. แนวคิดชุมชนจินตกรรม (Imagined Community) 

2.พ้ืนที่ของแฟนฟุตบอล 

3. อัตลักษณ์เฉพาะของแฟนฟุตบอล 

            โดยความรู้สึกแบบชุมชนจินตกรรมนั้นจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวของแฟนบอลต่อ

สโมสร ร่วมไปถึงต่อกลุ่มแฟนบอลด้วยกันเอง ท าให้ตัวตนของแรงงานพลัดถิ่นในฐานะแฟนฟุตบอล

สามารถมีความผูกพันธ์กับทีมฟุตบอลที่แน่นแฟ้นและเป็นหนึ่งเดียว ส่วนพื้นที่ส าหรับแฟนฟุตบอล เป็น

พ้ืนที่ซึ่งท าให้ตัวตนของแฟนฟุตบอลมีตัวตนอยู่จริง เช่น สนามฟุตบอล ซึ่งเป็นเพ่ือนที่เปรียบเสมือน

บ้านของแฟนฟุตบอล พ้ืนที่สังคมออนไลน์ของแฟนฟุตบอล พ้ืนที่ซึ่งท าให้ปัจเจกชนสามารถเป็นแฟน

ฟุตบอลได้ตลอดเวลา ท าให้ปัจเจกชนสามารถรู้สึกสัมผัสได้ว่าตัวตนใหม่ในฐานะแฟนฟุตบอลมีตัวตน

อยู่จริงและเป็นพ้ืนที่ซึ่งท าให้ตัวตนมีความส าคัญและเป็นตัวตนของปัจเจกชนที่แท้จริง ขณะที่อัต

ลักษณ์เฉพาะของแฟนฟุตบอล เกิดมาจากปัจจัยหลายอย่างท่ีท าให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะ เช่น 

character ของกลุ่มแฟนบอล เพลงเชียร์ สี เสื้อแข่ง ภูมิหลังทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม 

ความรู้สึกท้องถิ่นนิยมของทีมฟุตบอล โดยจะท าให้ตัวตนในฐานะของแฟนฟุตบอลมีความแตกต่างกับ

ตัวตนอื่นและมีอัตลักษณ์ที่เฉพาะ และอัตลักษณ์เฉพาะจะท าให้แรงงานพลัดถิ่นสามารถรู้สึกได้ว่า

ตัวตนในฐานะแฟนบอลพลัดถิ่นคือตัวตนของตัวเองที่แท้จริง 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

            การศึกษานี้จะศึกษาในประเด็นการศึกษาการสูญเสียตัวตนของแรงงานอพยพและการสร้าง

ตัวตนใหม่ของแรงงานอพยพในฐานะแฟนบอลพลัดถิ่น ดังนั้นจึงเลือกศึกษากลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่นอย่าง

กลุ่ม “กูปรีพลัดถิ่น” ของสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี เพราะถือเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นที่มีแฟนบอลตามเชียร์

ทีมบอลยามลงแข่งขันในฐานะทีมเยือนจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวมาเป็นระยะเวลานาน 

พร้อมกับทีมบอลศรีสะเกษ ก็เป็นสโมสรที่เล่นในลีกสูงสุด (ไทยลีก 1) มาเป็นระยะเวลานาน ท าให้แฟน

บอลพลัดถิ่นของทีม มีความผูกผันกับทีมที่ยาวนานกับการแข่งขันฟุตบอลระดับสูง อีกทั้งยังสามารถชม

เกมในสนามฟุตบอลในฐานะแฟนบอลพลัดถิ่นได้เป็นจ านวนมากมาก เนื่องจากลีกสูงสุด (ไทยลีก1) ของ

ไทยมีจ านวนทีมฟุตบอลในบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลหรือบริเวณใกล้เคียงมากท่ีสุด หากเทียบกับ

ลีกอ่ืนทั้ง ลีกรอง (ไทยลีก2) หรือลีกภูมิภาค (ไทยลีก3และไทยลีก4) 

            วิธีการศึกษาของการวิจัยจะเป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative 

Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์ในเชิง

ลึกกับกลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่น การพูดคุยกับแฟนบอลบริเวณสนามฟุตบอลอย่างไม่เป็นทางการ รวมไป

ถึงการสังเกตพฤติกรรมและเก็บข้อมูลอื่นในพ้ืนที่ภาคสนามบริเวณสนามฟุตบอล 

            ในการเก็บข้อมูลเชิงลึกจะเป็นการสอบถามพูดคุยถึงข้อมูลและเรื่องราวชองแฟนบอล ถึงการ

เป็นแรงงานอพยพ เหตุผลของการเข้ามาท างานในเขตเมือง ชีวิตประจ าวันของแฟนบอล ความรู้สึกท่ีมี

ต่อชีวิตของตัวเองในปัจจุบัน ความรู้สึกต่อภูมิล าเนา เป้าหมายของชีวิตในอนาคต เหตุผลของการเป็น

แฟนบอลพลัดถิ่น สิ่งที่ได้จากการเป็นแฟนบอล เหตุผลในการเชียร์ทีมบ้านเกิด อิทธิพลของทีมฟุตบอล

ต่อชีวิตประจ าวัน ความหมายของการเป็นแฟนฟุตบอล 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้การสัมภาษณ์ในเชิงลึกต่อกลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่นที่เป็นแรงงาน

พลัดถิ่นในเขตเมืองบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งบริเวณในและนอกสนามฟุตบอล รวมไป

ถึงการพูดคุยแบบทั่วไปกับกลุ่มแฟนบอล เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ในการมาวิเคราะห์และอธิบายกลไกการ

สูญเสียของการเป็นแรงงานอพยพและการสร้างตัวตนในฐานะแฟนบอลพลัดถิ่น รวมไปถึงการเก็บ

ข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่นในวันที่มีการแข่งขัน  
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3.1.2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลในเรื่องการสูญเสียตัวตนในกระแสเสรี

นิยมใหม่ ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ที่ส่งผลต่อแรงงานอพยพ ความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนอของชีวิตแรงงานอพยพ การสูญเสียความผูกพันธ์ต่อถิ่นฐานของแรงงานอพยพ ศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับแรงงานอพยพในประเทศไทย รวมไปถึงบทความหรือเอกสารทั้งในไทยและต่างประเทศที่

เกี่ยวข้องกับการเป็นแฟนฟุตบอล การสร้างตัวตนของแฟนฟุตบอล กองเชียร์พลัดถิ่น 

3.2 ขอบเขตการศึกษา 

3.2.1 ศึกษาแฟนฟุตบอลจากกลุ่ม “กูปรีพลัดถิ่น” แฟนบอลของสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี  

3.2.2 ศึกษาเฉพาะแฟนฟุตบอลที่เป็นชาวศรีสะเกษ  

3.2.3 ศึกษาและเก็บข้อมูลจากแรงงานพลัดถิ่นที่เป็นแรงงานประจ า ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง จ านวน 5 

คน 

         1) นายเมษา ปัญญาสุข ชาวจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษณ์ อายุ 29 ปี อาชีพวินมอเตอร์

ไซด์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร 

         2) นายโกวิทย์ นิวาท ชาวจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษณ์ อดีตอาชีพพนักงานในโรงงาน 

(ปัจจุบันถูกให้ออกจากงาน หลังมีอาการป่วย) 

3) ไม่ประสงค์ออกนาม ชาวจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอปรางกู่ อาชีพพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมที่จังหวัดชลบุรี 

4) ไม่ประสงค์ออกนาม ชาวจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอปรางกู่ อาชีพพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมที่จังหวัดชลบุรี 

5) นายกิตติศักดิ์ ยอดรัก ชาวจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมือง อาชีพพนักงานบริษัทที่จังหวัด

ระยอง 

3.2.4 ศึกษาและเก็บข้อมูลจากการพูดคุยกับแฟนฟุตบอลของทีมศรีสะเกษอย่างไม่เป็นทางการบริเวณ

สนามฟุตบอล ทั้งด้านในและด้านนอกสนาม 

3.2.5 เก็บข้อมูลและศึกษาพฤติกรรมของแฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่น ในเกมเยือนของทีมศรีสะเกษ เอฟ

ซี จ านวน 3 เกม ได้แก่ 
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           3.2.5.1 เกมการแข่งขันระหว่าง ชลบุรี เอฟซี กับ ศรีสะเกษ เอฟซี ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

           3.2.5.2 เกมการแข่งขันระหว่าง ซุปเปอร์เพาเวอร์ สมุทรปราการ กับ ศรีสะเกษ เอฟซี ในวันที่ 

10 กันยายน 2560 

           3.2.5.3 เกมการแข่งขันระหว่าง การท่าเรือ เอฟซี กับ ศรีสะเกษ เอฟซี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2560 

 

 

 



21 
 

บทที่ 4 

กลไกการสูญเสียตัวตนของแรงงานพลัดถิ่นในกระแสเสรีนิยมใหม่ 

4.1 ผลกระทบของกระแสเสรีนิยมใหม่ด้านเศรษฐกิจต่อการสูญเสียตัวตนของแรงงานพลัดถิ่น 

            แนวคิดเสรีนิยมใหม่นั้นเกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 ซึ่งเริ่มมีอิทธิพลต่อสภาพเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่ได้มี

อิทธิพลเหนือสหรัฐอเมริกา ก็เริ่มแผ่ขยายแนวคิดไปยังประเทศพันธมิตรอย่างอังกฤษในทันที ก่อนจะ

ค่อยๆขยายไปยังประเทศใต้อิทธิพลของสหรัฐฯและประเทศในทวีปอเมริกาใต้ กระบวนการผลิตซ้้าทาง

อุดมการณ์ของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ท้าให้แนวคิดนี้แข็งแรงและมีอิทธิพลมากข้ึนเรื่อยๆ กระท่ังทศวรรษ 

1980 แนวคิดเสรีนิยมใหม่ได้เติบโตอย่างสมบูรณ์หลัง โรนัลด์ เรแกน ขึ้นเป็นประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา และมาการ์เร็ต แทตเชอร์ รับต้าแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ทั้งคู่ใช้แนวคิดเสรีนิยม

ในการมีบทบาทและก้าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ (เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร, 2551) 

             ส้าหรับกระแสเสรีนิยมใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทในไทยตั้งแต่สมัยของเปรม ติณสูลานนท์ สืบ

ต่อเนื่องผ่านวิกฤตการณ์ต้มย้ากุ้งมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจกระแสเสรีนิยมใหม่ได้ก่อให้เกิดทั้ง

ช่วงเวลาที่หวานชื่น จากการเข้ามาของกลุ่มทุนข้ามชาติ ที่เข้ามาเพ่ิมฐานการลงทุน การผลิต ทั้งสินค้า

และการเงิน ขณะที่ไทยก็ได้โอกาสยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ บริษัทกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาสร้าง

ความมั่งค่ังให้กับชนชั้นนายทุนไปจนถึงชนชั้นกลางที่ท้างานเอกชน ท้าให้เศรษฐกิจไทยที่เจริญเติบโต

รวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ตลาดแรงงานมีการขยายตัว ปัจเจกชนมี

ทางเลือกท่ีมากข้ึนในการเลือกงาน พ้ืนที่เขตเมืองขยายตัวทั้งพ้ืนที่เมืองหลวงและเขตพ้ืนที่เมือง

อุตสาหกรรม กลุ่มพนักงานเอกชนสามารถเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น มีชีวิตที่ดีข้ึนแบบเห็นภาพและจับ

ต้องได้ พวกเขามีเงินที่เยอะขึ้น สามารถใช้ชีวิตที่หรูหรา ซื้อเสื้อผ้าและเครื่องใช้แบรนด์เนม กินอาหาร

แพงในร้านอาหารสุดหรู รวมไปถึงมีเงินมากพอที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้ (ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, 

2559, น.41) ผู้คนหลากหลายชนชั้นสามารถเข้าถึงการได้ครอบครองเงินทุนไม่ใช่แค่ชนชั้นน้า แต่ยัง

รวมถึงชนชั้นกลาง รวมถึงกลุ่มชนชั้นล่างที่มีที่มีความสามารถตั้งตัวขึ้นเป็นกลุ่มชนชั้นกลางใหม่ 

            ผ่านช่วงเวลาที่งดงามเศรษฐกิจไทยก็ต้องพบกับความโหดร้ายกับวิกฤติเศรษฐกิจภายใต้

กระแสเสรีนิยมใหม่หลังวิกฤติการเงินในปี 1997 สิ้น เศรษฐกิจที่เติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว

พังทลายลงในพริบตา และวิกฤติเศรษฐกิจปี 1997 กลายเป็นโอกาสดีที่กระแสเสรีนิยมใหม่ได้แผ่ขยาย
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เข้าควบคุมสังคมไทยได้อย่างเต็มตัว ผ่าน IMF ที่ท้าหน้าที่ยัดเยียดนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ในการ

แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากไทยต้องพ่ึงพาเงินทุนจากต่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลไทยต้องกู้เงินจ้านวนมากจาก IMF รวมไปถึงต้องท้าตามนโยบายทางการเงินของ 

IMF อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การเปิดตลาดทางการค้ากับต่างประเทศ ทั้งการน้าเข้าและส่งออก 

ปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจจากพ่ึงพาในประเทศ หันไปอิงกับตลาดต่างประเทศขั้นสูงแทน รวม

ไปถึงการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเป็นจ้านวนมาก และไทยยังต้องเปิดเสรีทางการเงินและการลงทุน

ให้แก่ต่างชาติ โดยภายใต้เงื่อนไขของเสรีนิยมใหม่รัฐไทยไม่มีทางเลือกใดนอกจากรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินที่ IMF ยัดเยียดให้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนข้ามชาติเข้ามา

แสวงหาประโยชน์ในไทยได้อย่างเต็มขีดจ้ากัด ซึ่งกระแสเสรีนิยมใหม่ได้ทรานฟอร์มภาคเศรษฐกิจของ

ไทยให้เป็นตลาดเสรีโดยสมบูรณ์ (Klein, 2007, น.10) 

            หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 1997 มาจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน กระแสเสรีนิยมใหม่จึงเข้ามาแผ่อิทธิพล

ในไทยได้อย่างสมบูรณ์ และผนวกให้ไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเสรีนิยมใหม่อย่างเต็มตัว ไทยจึง

กลายเป็นฐานลงทุนและการผลิตให้กับกลุ่มทุนข้ามชาติเป็นหลักซ่ึงสร้างความมั่งค่ังให้แต่เฉพาะชนชั้น

น้าในประเทศและกลุ่มทุนต่างประเทศ ขณะที่คุณภาพชีวิตของคนชนชั้นล่างไม่ได้รับการพัฒนา จาก

นโยบายของรัฐที่หันไปตอบสนองการพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆเพ่ือสร้าง

ผลประโยชน์ให้ชนชั้นน้า ขณะที่สวัสดิการของประชาชนไม่ได้รับพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น จากกระแส

เสรีนิยมใหมท่ีย่ังคงวางโครงสร้างเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อการสะสมความมั่งคั่งให้แก่ชนชั้นน้า บวกกับ

โครงสร้างของสังคมเสรีนิยมใหม่ยังออกแบบมาให้ชีวิตชนชั้นล่างต้องมีทั้งความเสี่ยง ความเปราะบาง 

และไร้อ้านาจการต่อรอง ทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม และถูกกดทับจากชนชั้นอื่นจากการที่

พวกเขาเป็นฐานล่างของสังคม ซึ่งสังคมเสรีนิยมใหม่สร้างให้ชนชั้นล่างเอ้ือต่อการถูกกดทับจากคนที่มี

อ้านาจเหนือกว่า (เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร, 2551) (ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, 2559, น.41-43) (Hewison, 

2015)  

            แม้การเป็นแรงงานในเขตเมืองจะไม่ได้ท้าให้ชีวิตของแรงงานดีขึ้น แต่แรงงานจากพ้ืนที่ชนบท

ยังคงมีความจ้าเป็นที่จะต้องอพยพมาเป็นแรงงานพลัดถิ่น แม้ว่าที่จริงแล้วพวกเขาไม่จ้าเป็นที่จะต้อง

อพยพเข้าเขตเมือง เพราะกระแสเสรีนิยมใหม่ได้น้าการพัฒนาเมืองไปยังพ้ืนที่ชนบทเพ่ือรองรับตัวของ

กระแสเสรีนิยมใหม่เอง แต่กระแสเสรีนิยมใหม่ก็ยังสร้างทางเลือกท่ีไร้ทางเลือกให้แก่แรงงานในพ้ืนที่

ชนบทที่ยังต้องอพยพเข้าสู่พ้ืนที่เขตเมือง ให้แรงงานพลัดถิ่นจ้าเป็นที่จะต้องอพยพเข้าเขตเมือง เพ่ือ
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ชีวิตที่ดีซึ่งรออยู่ ชาวชนบทสามารถมีชีวิตที่ดีข้ึน มีโอกาสจะก้าวข้ามก้าแพงทางชนชั้นซึ่งกลายเป็น

ปัญหาหลักของชนชั้นล่าง หากเลือกเป็นแรงงานพลัดถิ่นมาท้างานในเขตเมือง การเข้ามาท้างานในเขต

เมืองจะท้าให้พวกเขามีรายได้ที่ดีและมั่นคงมากกว่าการเป็นเกษตรกรที่บ้านเกิด ชีวิตตามรูปแบบของ

เสรีนิยมใหม่คือสิ่งที่แรงงานพลัดถิ่นไม่อาจปฏิเสธได้ ขณะเดียวกันกระแสเสรีนิยมใหม่ก็ได้สร้างปัจจัย

ทุกอย่างไว้พร้อมเพ่ือให้แรงงานพลัดถิ่นรู้ว่า พ้ืนที่เขตเมืองจะสามารถตอบสนองและท้าให้ความฝันที่จะ

มีชีวิตที่ดีของพวกเขาเป็นจริง ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น การขยายตัวของเมือง ตลาดแรงงานที่

ขยายตัวมากขึ้น ท้าให้แรงงานชนบทรู้สึกว่าพวกมีทางเลือกมากขึ้นกับการเข้ามาท้างานในฐานะ

แรงงานพลัดถิ่น รวมไปถึงความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีข้ึน ดังนั้นการเป็นแรงงานอพยพส้าหรับแรงงาน

ชนบทจึงเป็นความฝันและความหวังใหม่ ที่จะท้าให้พวกเขาได้โอกาสเลื่อนขั้นทางชนชั้น สามารถสะสม

ทุน สร้างตัวเองเป็นชนชั้นกลางใหม่ยามกลับไปพ้ืนที่บ้านเกิด (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2546, น.17-18) 

(ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, 2559, น.38,41-42)       

            แม้ว่าการอพยพเข้าเป็นแรงงานพลัดถิ่นของแรงงานจากพ้ืนที่ชนบทจะเป็นความหวังเดียวที่

จะท้าให้พวกเขาพบชีวิตที่ดีขึ้นได้ในกระแสเสรีนิยมใหม่ แต่ในความเป็นจริงแล้วการท้าการสะสมทุน

เพ่ือน้าไปสู่การเลื่อนขั้นทางชนชั้นของแรงงานพลัดถิ่นเป็นไปได้ยาก จากเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจที่สังคม

เสรีนิยมใหม่วางเอาไว้ให้เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ท้าให้แรงงานพลัดถิ่นไม่สามารถ

สะสมทุนได้ตามเป้าหมาย แม้จะพยายามท้างานหนักเพียงใดก็ตาม สุดท้ายแล้วแรงงานพลัดถิ่นก็ต้อง

กลายสภาพเป็นแรงงานชนชั้นล่างในเขตเมืองที่ติดกับดักของเสรีนิยมใหม่ ไม่สามารถที่จะเลื่อนขั้นทาง

ชนชั้นได้ กลับไปบ้านเกิดเพ่ือตั้งตัวเป็นชนชั้นกลางใหม่ก็ไม่ได้ แรงงานพลัดถิ่นจ้านวนมากกลายเป็นคน

ที่ใช้ชีวิตในเขตเมืองมากกว่าพ้ืนที่บ้านเกิดตัวเอง ที่กลับไปได้เฉพาะเทศกาลวันหยุดยาว แต่ก็ไม่สามารถ

ที่จะเลิกเป็นแรงงานได้รับใช้ระบบได้ เพราะยังคงต้องเป็นแรงงานเพ่ือหาเงินที่จะท้าให้ชีวิตของตัวเอง

ยังมั่นคงและไร้ความเสี่ยงให้พออยู่ได้ต่อไป และเพ่ือตอบสนองความหวังว่าสักวันตัวเองจะสามารถ

สะสมทุนและเลื่อนขั้นทางชนชั้นได้ส้าเร็จ เพ่ือให้วันที่แรงงานพลัดถิ่นเฝ้ารอคือการได้กลับไปใช้ชีวิตที่

บ้านเกิดของตัวเองมาถึงเสียที 

            แม้การเข้ามาเป็นแรงงานพลัดถิ่นโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ช่วยให้ชีวิตแรงงานพลัดถิ่นดีขึ้น

ในทางฐานะมากพอที่จะกลับไปตั้งตัวเป็นชนชั้นกลางใหม่ที่พ้ืนที่บ้านเกิดได้ แต่จ้านวนของแรงงานใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอุตสาหกรรมอ่ืนกลับมีจ้านวนเพิ่มสูงขึ้นตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

สวนทางกับจ้านวนแรงงานในพ้ืนที่ชนบทที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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หากมองจากสถิติแรงงานในปี 2560 จ้านวนของแรงงานในหมวดหมู่อาชีพประเภทที่ 8 “ผู้ปฏิบัติการ

โรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ”1 โดยเป็นประเภทของอาชีพแรงงานที่เป็น

พนักงานโรงงานท้างานในโรงงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของแรงงานพลัดถิ่น

ที่เข้ามาท้างานในเขตเมือง โดยเฉพาะตัวของเพศชาย ที่เข้ามาท้างานในโรงงานเป็นหลัก จากข้อมูลสถิติ

ปัจจุบันในปี 25602 จะพบว่า จ้านวนแรงงานที่ประกอบอาชีพในประเภทที่ 8 ในกรุงเทพมหานครมี

จ้านวนถึง 649,380 คน หากเรานับรวมจ้านวนแรงงานในเขตเมืองอุตสาหกรรมเช่น อยุธยา, ชลบุร ี

และระยอง เพ่ิมเข้าไปอีก ก็จะมีจ้านวนแรงงานที่ท้างานใน 4 จังหวัดนี้ในประเภทที่ 8 มากถึง 

1,409,589 คน ซึ่งมีจ้านวนมากกว่าแรงงานประเภทเดียวกันในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่

มากกว่าถึง 3 เท่าตัว ในปัจจุบันแรงงานประเภทที่ 8 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ้านวนเพียงแค่ 

458,103 เท่านั้น หรือมากกว่าแรงงานประเภทที่ 8 ในพ้ืนที่ภาคเหนือถึง 1 ล้านคน โดยในปัจจุบันพ้ืนที่

ภาคเหนือมแีรงงานประเภทที่ 8 ที่จ้านวน 329,431 คนเท่านั้น 

            เมื่อมองข้อมูลในสเกลที่เล็กลง จ้านวนแรงงานประเภทที่ 8 “ผู้ปฏิบัติการโรงงานและ

เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ” ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันที่มีจ้านวน 649,380 

คน นั้น หากย้อนไปเมื่อปี 2550 จ้านวนแรงงานนั้นมีจ้านวนที่ 493,042 คนเท่านั้น หมายความว่าใน

รอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีจ้านวนแรงงานที่เพ่ิมขึ้นมากกว่า 1 แสน 5 หมื่นคน ในขณะที่จ้านวนแรงงาน

ประเภทเดียวกันในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับมีจ้านวนลดลงจาก 558,540 คน ในปี 2550 

เหลือเพียง 458,103 คน ในปี 2559 หรือหากมองที่อาชีพประเภทที่ 6 “ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้าน

การเกษตร และการประมง” ซึ่งเป็นอาชีพหลักของแรงงานในพื้นท่ีชนบท และเป็นอาชีพดั้งเดิมส่วน

ใหญ่ของแรงงานพลัดถิ่นนั้น ก็มีจ้านวนแรงงานที่ลดลงเช่นกันในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปี 

2550 ที่จ้านวน 5,843,328 เหลือเพียงแค่ 4,548,761 ในปี 2559 ซึ่งจ้านวนที่หายไปนั้นมีมากถึง 1 ล้าน 

3 แสนคนภายใน 10 ปี สวนทางกับภาพของแรงงานในกรุงเทพที่เพิ่มข้ึน หรือหากมองในภาพรวมของ

แรงงานทั้งหมด แรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจ้านวนลดลงในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 11,429,808 

คน เหลือเพียง 9,496,510 คน หายไปถึง 2 ล้านคน แต่ในขณะเดียวกัน จ้านวนแรงงานในกรุงเทพกลับ

เพ่ิมข้ึนถึง 1 ล้านคน ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จาก 3,953,325 คน เป็น 5,221,450 คน ขณะที่จังหวัด

                                                           
1 อา้งอิงการจดัประเภทโครงสร้างอาชีพจาก โครงสร้างของการจดัประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล โดยส านกังานสถิติ

แห่งชาติ 
2 อา้งอิงจากขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ สืบคน้ไดจ้าก http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries03.html 
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เมืองอุตสาหกรรมทั้งชลบุรี, ระยอง และสมุทรปราการ ล้วนมีจ้านวนแรงงานเพ่ิมข้ึนทั้งสิ้นในช่วง 10 ปี

ที่ผ่านมา โดยจังหวัดชลบุรีจากแรงงานจ้านวน 657,108 คนในปี 2550 เพ่ิมเป็น 1,033,922 ในปี 2559 

จังหวัดระยองจาก 313,857 เป็น 536,801 คน และจังหวัดสมุทรปราการจาก 842,065 คนเป็น 

1,319,944 คน 

              ข้อมูลในส่วนนี้คือสิ่งที่สะท้อนภาพว่ายิ่งเวลาผ่านไปในกระแสเสรีนิยมใหม่ แรงงานยิ่ง

สามารถรับรู้ได้ด้วยตัวของพวกเขาเองว่าไม่มีทางเลือกอ่ืนในการเลื่อนขั้นทางชนชั้นนอกเสียไปจากการ

เข้ามาท้างานเป็นแรงงานพลัดถิ่นในเขตเมือง แม้ชีวิตในเขตเมืองจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่

แนน่อน และไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความส้าเร็จ แต่แรงงานในพื้นท่ีชนบทก็ไม่มีทางเลือกอ่ืนหากพวก

เขาต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่ และยังคงเลือกท่ีมาสวมตัวตนเป็นแรงงานพลัดถิ่น 

เป็นการตอกย้้าและสะท้อนว่าสุดท้ายแล้วในกระแสเสรีนิยมใหม่หากแรงงานต้องการมีชีวิตที่ดี พวกเขา

ก็ไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากเดินตามแนวทางที่ระบบวางไว้ ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ไปเป็นแรงงานพลัด

ถิ่น เพราะการเป็นแรงงานในเขตเมืองคือตัวเลือกเดียวที่จะสามารถให้ผลตอบแทนที่มากพอต่อการ

สะสมทุนเพ่ือเลื่อนขั้นทางชนชั้น ถึงโอกาสที่ประสบความส้าเร็จจะเป็นไปได้ยาก และต้องแลกมาด้วย

การเสียตัวตนของตัวเองก็ตาม 

4.2 ผลกระทบของกระแสเสรีนิยมใหม่ด้านการเมืองต่อการสูญเสียตัวตนของแรงงานพลัดถิ่น  

            ด้านการเมืองเป็นอีกด้านหนึ่งที่ท้าให้ชีวิตของแรงงานชนบทในกระแสเสรีนิยมใหม่ต้องแปร

สภาพมาเป็นแรงงานพลัดถิ่น จากการที่แรงงานนั้นขาดนโยบายจากภาคการเมืองที่จะมาช่วยพัฒนา

ชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้น อีกท้ังยังไร้สิทธิ์ไร้เสียงในการต่อรองอ้านาจทางการเมืองที่จะเรียกร้อง

ผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกเขาเองเพ่ือจะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้  

            ตวัตนทางการเมืองของแรงงานชนชั้นล่างไม่ว่าจะในฐานะแรงงานชนบทหรือแรงงานพลัดถิ่น

นั้นมีน้อยและไร้อ้านาจการต่อรอง เพราะการเมืองไทยนั้นเป็นเกมของชนชั้นน้าในไทยเสียเป็นส่วนใหญ ่

ขณะทีแ่รงงานชนชั้นล่างไม่มีโอกาสที่จะได้ก้าหนดรัฐบาลในการปกครองประเทศของพวกเขา เมื่อชน

ชั้นล่างไม่มีความส้าคัญ ก็ไม่มีนโยบายที่ช่วยเหลือชนชั้นล่างออกมา ท้าให้ชนชั้นล่างไม่มีทางเลือกอ่ืนที่

จะมีชีวิตที่ดีนอกจากเป็นแรงงานในกระแสเสรีนิยมใหม่เพ่ือโอกาสในการเลื่อนขั้นทางชนชั้น ส้าหรับ

แรงงานพลัดถิ่น การเลือกตั้งกับพวกเขาก็ไม่มีความหมาย ไม่ว่าพวกเขามีสิทธิ์เลือกตั้งในพ้ืนที่ตาม

ภูมิล้าเนาเดิมหรือในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในเขตเมืองก็ตาม เพราะอย่างไรเสียเสียงของพวกเขาก็ไม่ได้ท้าให้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายที่ช่วยเหลือพวกเขาโดยตรงทั้งในพื้นที่เมืองหรือชนบท นโยบายจากรัฐ

ไม่ได้ท้าให้คุณภาพชีวิตของแรงงานพลัดถิ่นในเขตเมืองดีขึ้น และไม่ได้ช่วยให้พื้นที่บ้านเกิดเจริญมาก

พอที่จะท้าให้คืนถิ่นไปท้ามาหากินได ้ และได้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับตอนเป็นแรงงานในเขตเมือง 

(Hewison, 2015) 

              ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเสียงของแรงงานในพื้นที่ชนบทนั้นถูกท้าให้ไร้ความหมายจาก

การรัฐประหารในปี 2549 และ 2557 ทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้มีโอกาสเลือกรัฐบาลที่มาจากพลังทาง

การเมืองของพวกเขาเอง เพราะสามารถเห็นได้ว่าคนชนชั้นล่างก็สามารถสร้างรัฐบาลที่สามารถ

ตอบสนองด้านนโยบายที่สามารถพัฒนาชีวิตของพวกเขาได้ในพ้ืนที่ชนบท ไม่จ้าเป็นต้องอพยพมาเป็น

แรงงานพลัดถิ่นในเขตเมือง แต่การเกิดรัฐประหารที่เกิดขึ้นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุน

และชนชั้นน้า ได้ท้าลายตัวตนและอ้านาจทางการเมืองของชนชั้นล่าง การแสดงออกซ่ึงสะท้อนตัวตน

ของชนชั้นล่างถูกท้าลายอย่างสิ้นเชิงโดยอ้านาจของชนชั้นน้า และชนชั้นล่างก็ไร้ซึ่งอ้านาจการต่อรอง

ทางการเมืองที่จะเอาตัวตนของพวกเขากลับคืนมาเมื่อถูกชนชั้นน้าลบทิ้งให้หายไป และในอีกนัยหนึ่ง

ส้าหรับผลกระทบจากรัฐประหารนอกจากจะเป็นการพรากตัวตนของชนชั้นล่าง ยังเป็นการท้าให้

ทางเลือกของแรงงานชนบทที่จะมีชีวิตที่ดีข้ึนนั้นไม่มีทางเลือกอีกครั้ง เพราะรัฐบาลตลอดหลังจากการ

รัฐประหารก็ท้างานท้าหน้าที่ของตัวเองเพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้กับชนชั้นน้าเท่านั้น ผลกระทบที่

เกิดข้ึนต่อชีวิตแรงงานคือชีวิตในพ้ืนที่ชนบทซึ่งเป็นภูมิล้าเนาของแรงงานชนชั้นล่างส่วนใหญ่ของ

ประเทศไม่ได้ดีขึ้น คุณภาพชีวิตของพวกเขาต้องติดอยู่ในกับดักของการไม่พัฒนามากว่า 10 ปี เมื่อชีวิต

ที่บ้านเกิดของแรงงานไม่ดีขึ้น และไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอที่จะมีชีวิตอยู่ตามเงื่อนไขในสังคมเสรีนิยม

ใหม่ ก็ท้าให้แรงงานพ้ืนที่ชนบทกลับมาไม่มีทางเลือกนอกจากการเป็นแรงงานพลัดถิ่นในเขตเมือง ซึ่ง

กลายเป็นหนทางเดียวอีกครั้งที่พวกเขาจะสะสมทุนเพ่ือไปหาชีวิตที่ดีได้ (นีรนุช เนียมทรัพย์, 2550) 

(Hewison, 2015) 

            ขณะเดียวกันพ้ืนที่การต่อสู้ของชนชั้นล่างกับการเคลื่อนไหวภาคประชาชนก็ไม่ได้รับการให้

ความหมายในสายตาของชนชั้นน้าและชนชั้นกลาง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นมวลชนที่ออกมา

เคลื่อนไหวคือต้องการชีวิตที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้้าระหว่างชนชั้น และเป็นการแสดงให้เห็น

ตัวตนทางการเมืองของชนชั้นล่างผ่านการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวที่เป็นการท้าทาย

อ้านาจต่อชนชั้นน้า และพยายามที่จะลดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นน้า เพ่ือน้ามาพัฒนาชีวิต
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ของชนชั้นล่าง แม้การชุมนุมของแรงงานในพื้นที่ชนบทและแรงงานพลัดถิ่น3จะเป็นการสะท้อนการรับรู้

ถึงตัวตนทางการเมืองที่มากขึ้น แต่ทั้งการท้าทายอ้านาจของชนชั้นน้าและสร้างตัวตนทางการเมืองแก่

ชนชั้นล่าง กลายเป็นผลเสียต่อกระแสเสรีนิยมใหม่ ที่ต้องการแรงงานไร้อ้านาจและไร้ทางเลือกเข้าสู่

ระบบ เพ่ือเป็นแรงงานสร้างความมั่งค่ังให้ชนชั้นน้าหรือชนชั้นนายทุน เมื่อการเคลื่อนไหวของชนชั้น

ล่างส่งผลกระทบต่อกระแสเสรีนิยมใหม่ และการแสวงหาผลประโยชน์ของชนชั้นน้า บทสรุปจึงกลับมา

ที่การท้าให้ตัวตนทางการเมืองของชนชั้นล่างไร้ค่าอีกครั้ง ผ่านการปราบปรามโดยก้าลังทหาร เพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของชนชั้นน้าเอาไว้ อีกท้ังการปราบปรามครั้งนั้นที่ก่อให้เกิดทั้งผู้บาดเจ็บและ

ผู้เสียชีวิต ยังท้าให้ต้นทุนของชนชั้นล่างต่อการแสดงตัวตนทางการเมืองมากขึ้นไปอีก หากชนชั้นล่าง

พยายามที่จะต่อต้านชนชั้นน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ในกระแสเสรีนิยมใหม่ หรืออีกนัยหนึ่งคือการท้า

ทายโครงสร้างกระแสเสรีนิยมใหม่ อาจหมายถึงการเอาชีวิตของตัวเองไปเป็นเดิมพัน (Hewison, 

2015) 

4.3 ผลกระทบของกระแสเสรีนิยมใหม่ด้านสังคมต่อการสูญเสียตัวตนของแรงงานพลัดถิ่น 

            ส้าหรับในประเทศไทย หากมองในภาพผลกระทบการเข้ามาของกระแสเสรีนิยมใหม่กับ

ลักษณะทางสังคมแล้ว ในทางหนึ่งสภาพสังคมไทยภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่ ไม่ได้เปลี่ยนไปใน

ช่วงเวลาก่อนหน้าเท่าใดนัก หากเทียบกับบทบาทที่แนวคิดเสรีนิยมใหม่มีผลต่อชาติตะวันตกท่ี

เปลี่ยนไป เพราะตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนหน้าไทยไม่ได้มีการพัฒนาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงาน

โดยรัฐ รวมไปถึงการสร้างสวัสดิการโดยรัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของโลกตะวันตก กลับกันก่อนหน้านี้

ไทยยังเป็นเพียงแค่ประเทศด้อยพัฒนา ที่รัฐยังไม่เป็นประชาธิปไตย เน้นกอบโกยผลประโยชน์เข้าสู่พวก

พ้อง และไม่มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจัง ขณะที่ชีวิตแรงงานไทยก็ไม่ได้มี

สวัสดิการเหมือนชาติตะวันตก แต่เป็นแรงงานพลัดถิ่นที่อดอยากในพ้ืนที่ชนบทแล้วมุ่งหน้าเข้ากรุงมา

ตายเอาดาบหน้าในฐานะแรงงานพลัดถิ่น โดยเข้ามาประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้าง เช่น กรรมกร

                                                           
3 หมายถึงการเคล่ือนไหวของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผดจ็การแห่งชาติ หรือ นปช. ท่ีเป็นการเคลื่อนของภาค

ประชาชนดา้นการเมือง เพือ่ต่อตา้นรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหารรวมถึงรัฐบาลท่ีมาจากการสนบัสนุนของอ านาจชนชั้นน า ซ่ึง
เป็นการแสดงออกทางการเมืองท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจ านวนมากจากคนชนชั้นล่าง โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคเหนือ, ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และในกรุงเทพมหานคร และไดท้ าการเคล่ือนไหวทางการเมืองหลายคร้ังในช่วงเวลาปีพ.ศ. 2550-2553 ทั้ง
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีอื่นถกูประเทศ ก่อนจะยติุการเคล่ือนไหวในวงกวา้งไปหลงัจากการปราบปรามการชุมนุมดว้ย
ก าลงัทหารคร้ังใหญ่ในปี 2553 
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แบกหาม เพ่ือให้มีชีวิตรอดต่อไปในสังคม ส่วนคุณภาพชีวิตในเมืองของแรงงานพลัดถิ่นก็ย่้าแย่ไร้

สวัสดิการ ไร้ที่อยู่อาศัย ไร้สาธารณสุขที่ดี ไร้การศึกษา (นิธิ เอ่ียวศรีวงษ์, 2560) และการเข้ามาเป็น

แรงงานพลัดถิ่นในเมืองกรุงก็ไม่ได้ท้าให้แรงงานมีชีวิตที่ดีไปกว่าตอนอาศัยในชนบท หรืออาจจะแย่

กว่าเดิมเสียด้วยซ้้า 

            อย่างไรก็ตามอิทธิพลของกระแสเสรีนิยมใหม่ก็ได้แปรเปลี่ยนสภาพสังคมไทยให้เป็นไปตาม

ลักษณะตามที่กระแสเสรีนิยมใหม่นั้นต้องการ กระแสเสรีนิยมใหม่ให้แนวคิดทางเศรษฐกิจเข้ามามี

อิทธิพลต่อด้านอ่ืนในสังคมและทุกด้านที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ้าวันของปัจเจกชน เงินทุนเข้าไปมี

บทบาทครอบคลุมสังคม และมีอ้านาจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในทุกด้านของสังคม และเงินกลายเป็นสิ่ง

ที่มีผลต่อการก้าหนดพฤติกรรมของมนุษย์และสถาบัน ไม่ว่าจะพฤติกรรมของมุนษย์ที่เปลี่ยนไป ทั้งทาง

กีฬา บันเทิง วัฒนธรรม ไปจนถึงพฤติกรรมของสถาบันทั้ง ด้านการศึกษา การสาธารณสุข ด้านที่อยู่

อาศัย นอกจากนี้กระแสเสรีนิยมใหม่ยังเปลี่ยนให้การตัดสินใจในทุกด้านกระแสเสรีนิยมใหม่ถูกก้าหนด

โดยความคุ้มค่า ก้าไรหรือขาดทุน ท้าให้ทุกอย่างมีมูลค่า มีคุณค่าเป็นตัวเงินที่สามารถวัดได้ อีกทั้งการ

วัดการประสบความส้าเร็จในชีวิตก็ถูกวัดผ่านเงินและมูลค่าของสิ่งนั้น (ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี, 2259) 

ดังนั้นหากแรงงานอยากจะได้รับผลตอบแทนที่มากจากการท้างานในกระแสเสรีนิยมใหม่ แรงงานจึง

ต้องพยายามที่จะเพ่ิมความสามารถให้กับตัวเอง เพราะหากแรงงานมีความสามารถท่ีจะสร้างผลก้าไร

ให้กับกลุ่มนายทุนมากเท่าใด แรงงานก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนทุนกลับมากเท่านั้น 

            แต่ในกระแสเสรีนิยมใหม่ หากปัจเจกชนอยากเป็นแรงงานที่อยากจะมีความสามารถและ

ได้รับผลตอบแทนมาก แรงงานก็จ้าเป็นต้องเข้าถึงกระบวกการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ แต่การศึกษาใน

สังคมเสรีนิยมใหม่ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นสินค้าอย่างหนึ่ง หากต้องการได้รับการศึกษาที่ดี ปัจเจกชนก็

จะต้องมีเงินมากพอที่จะสามารถซื้อสินค้าที่ชื่อ“การศึกษาที่ดี”ได้ แต่ส้าหรับแรงงานพ้ืนที่ชนบทแล้ว

พวกเขาไม่สามารถซื้อการศึกษาที่ดีให้กับตัวเองหรือครอบครัวได้ ความเหลื่อมล้้าระหว่างชนชั้นทาง

การศึกษาจงึเกิดข้ึน แรงงานชนชั้นล่างไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีพอต่อ

การท้างาน เพราะขาดเงินทุนที่จะมาสนับสนุนภาระด้านการศึกษา ขณะเดียวกันสถานศึกษาท่ีมี

คุณภาพก็กระจุกในเขตเมือง ไม่กระจายไปยังพื้นที่ชนบทท้าให้คนในพ้ืนที่ชนบทไม่มีโอกาสได้เข้าถึง

การศึกษาท่ีดีในอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้รัฐก็ผลักให้ภาระด้านการศึกษาเป็นหน้าที่ที่ประชาชนต้องแบก

รับด้วยตัวเอง ไม่มีการจัดสรรงบประมาณท่ีจะไปพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชนบทให้มีคุณภาพ ท้าให้คน

ในพ้ืนที่ชนบทต้องหาทางหาการศึกษาที่ดีด้วยตัวเองซึ่งต้องใช้ทุนจ้านวนมากเพ่ือให้ได้มา (นณริฏ 
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พิศลยบุตร, 2559) (เปรื่อง กิจรัตน์กร, 2555, น.1-3) เมื่อขาดการศึกษาที่ดีซึ่งจะสามารถพัฒนา

ศักยภาพของแรงงานให้เป็นแรงงานที่ตลาดต้องการและได้ค่าตอบแทนสูงได้ ท้าให้แรงงานในพ้ืนที่

ชนบทจึงเป็นได้แค่แรงงานพลัดถิ่นที่ต้องมาท้างานเป็นลูกจ้างในโรงงานหรือท้างานรับจ้างในเขตเมือง 

รับใช้นายทุนหรือคนชนชั้นอื่นเท่านั้น 

4.4 การสูญเสียตัวตนของแรงงานพลัดถิ่นในกระแสเสรีนิยมใหม่  

           กระแสเสรีนิยมใหม่ได้สร้างเงื่อนไขข้ึนมามากมายทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ซึ่งท้า

ให้แรงงานในพ้ืนที่ชนบทไม่มีทางเลือกอ่ืนหากต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีในกระแสเสรีนิยมใหม่ นอกจาก

การเป็นแรงงานพลัดถิ่นเพ่ือท้าการสะสมทุนที่มากพอให้น้าไปสู่การเลื่อนขั้นทางชนชั้น อันจะเป็น

หนทางที่ท้าให้แรงงานชนบทได้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเป็นชนชั้นกลางใหม่สามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพได้

ตามเงื่อนไขในกระแสเสรีนิยมใหม่ ซึ่งกลไกท่ีกระแสเสรีนิยมใหม่สร้างขึ้นก็เพ่ือให้แรงงานในพื้นท่ีชนบท

ยอมขายตัวเองเป็นแรงงานในเขตเมืองเพ่ือเข้ามาท้างานรับใช้ระบบ เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับตัว

กระแสเสรีนิยมใหม่และชนชั้นน้า อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าแค่แรงงานเลือกยอมขายตัวเองมาเป็นแรงงาน

พลัดถิ่นแล้วจะไม่ต้องแลกด้วยการสูญเสียสิ่งใดไป แม้การที่แรงงานชนบทจะขายตัวเองเป็นแรงงาน

พลัดถิ่นจะได้รับผลตอบแทนเป็นเม็ดเงินและโอกาสในการได้พบเจอชีวิตที่ดีขึ้นในกระแสเสรีนิยมใหม่ 

แต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยการที่แรงงานพลัดถิ่นต้องเจอกับภาวการณ์สูญเสียตัวตน ซึ่งเป็นการสูญเสีย

ตัวตนชีวิตที่ตนเองอยากจะใช้ชีวิตตนเองอยากจะเป็น เพ่ือต้องแลกกับการยอมมาเป็นแรงงานพลัดถิ่น 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินทุนจ้านวนมากพอที่จะน้าไปสู่การเลื่อนขั้นทางชนชั้น ในทางหนึ่งก็เป็นราคาที่ต้อง

จ่ายของแรงงานพลัดถิ่นกับการที่หวังจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในกระแสเสรีนิยมใหม่ แต่ในทาง

หนึ่งก็เป็นตัวตนที่แรงงานพลัดถิ่นไม่ควรที่จะต้องเสียไป หากแต่เง่ือนไขของกระแสเสรีนิยมใหม่ได้

พรากตัวตนที่อยากจะใช้ไปจากแรงงานพลัดถิ่น 

4.4.1 การสูญเสียตัวตนที่อยากใช้ชีวิตในบ้านเกิดของแรงงานพลัดถิ่น 

            สิ่งที่แรงงานพลัดถิ่นต้องสูญเสียไปกับการอพยพมาท้างานในเขตเมืองคือการต้องเสียโอกาส

ที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่บ้านเกิด ส้าหรับแรงงานในพ้ืนที่ชนบทแล้วการได้อยู่อาศัยใช้ชีวิตในพ้ืนที่บ้าน

เกิดนั้นเป็นเหมือนความฝันอย่างหนึ่งของแรงงาน ที่จะได้มีหน้าที่การงานที่ดีสามารถหาเลี้ยงครอบครัว

ของตัวเองได้ในพ้ืนที่บ้านเกิด ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว ได้ใช้ชีวิตในพ้ืนที่ซึ่งตัวเองรู้สึกผูกพัน อย่างไรก็

ตามด้วยกลไกท่ีกระแสเสรีนิยมใหม่สร้างขึ้น แรงงานไม่สามารถจะมีชีวิตที่ดีในพ้ืนที่ชนบทได้ ท้าให้พวก
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เขาต้องลาจากบ้านเกิดมาเพ่ือท้างานในเขตเมือง และละทิ้งความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตในบ้านเกิดเพ่ือมา

เป็นแรงงานพลัดถิ่นในเขตเมืองเพ่ือการสะสมทุนให้น้าไปสู่การเลื่อนข้ันทางชนชั้น และสามารถกลับคืน

สู่บ้านเกิดได้อีกครั้งในฐานะชนชั้นกลางใหม่ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่บ้านเกิดอีกครั้ง 

“ผมเข้ามาท างานในกรุงเทพตั้งแต่อายุ 17 ตอนนี้อายุ 29 ก็ท ามา

หลายอย่างๆ ตอนนี้ก็มาขับวินมอเตอร์ไซด์” 

เมษา ปัญญาสุข แรงงานพลัดถิ่นชาวศรีสะเกษ 

“ผมออกมาจากศรีสะเกษตั้งแต่อายุ 18 ก็มาท างานโรงงาน

อุตสาหกรรม ท ามาเรื่อยจนถึงที่พ่ึงออกจากงานไม่นานนี้” 

โกวิทย์ ณิวาท แรงงานพลัดถิ่นชาวศรีสะเกษ 

“ผมออกจากสีเกดมาได้ 6-7 ปี มาอยู่ชลบุรี มาท างานที่นิคม

อุตสาหกรรม” 

แรงงานพลัดถิ่นชาวศรีสะเกษท่านหนึ่ง  

“ผมมาท างานที่ระยองได้ 25 ปีแล้ว มาเป็นพนักงานบริษัท คือผม

เรียนจบก็ออกจากบ้านมาเลย อยู่ยาวมาจนถึงตอนนี้” 

กิตติศักดิ์ ยอดรัก แรงงานพลัดถิ่นชาวศรีสะเกษ 

            อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วการเข้ามาท้างานเพื่อสะสมทุนของแรงงานพลัดถิ่น ไม่ใช่ว่า

จะท้าได้อย่างง่ายดายหรือใช้เวลาเพียงแค่ไม่ก่ีปีแรงงานพลัดถิ่นก็สามารถกลับไปตั้งตัวได้อีกครั้งในพ้ืนที่

บ้านเกิด แรงงานพลัดถิ่นจ้านวนมากกลับต้องติดกับดักกลายเป็นแรงงานในเขตเมือง เพราะไม่สามารถ

กลับไปตั้งตัวในบ้านเกิดได้ เนื่องจากไม่สามารถบรรลุการสะสมทุมเพ่ือให้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงใน

กระแสเสรีนิยมใหม่ที่บ้านเกิด หรือบางคนก็รู้สึกว่าพวกเขายังไม่ปลอดภัยมากพอที่จะละทิ้งหน้าที่การ

งานในเขตเมือง เพ่ือกลับไปใช้ชีวิตบ้านเกิดที่พวกเขาจะรายได้น้อยลง หรือบางคนก็ไม่มีงานที่จะสร้าง

รายได้ให้กับตัวเองในพ้ืนที่บ้านเกิด จึงยังคงต้องใช้ชีวิตเป็นแรงงานพลัดถิ่นท้างานในพื้นเขตเมืองต่อไป

อีกเป็นหลายสิบปี 
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“ใครๆก็อยากกลับบ้านทั้งนั้นแหละพ่ี แต่หน้าที่การงานมันอยู่ที่นี่จะ

ให้ผมท าไง” 

เมษา ปัญญาสุข แรงงานพลัดถิ่นชาวศรีสะเกษ 

            การที่แรงงานไม่สามารถท่ีจะสะสมไปจนถึงในจุดที่ตัวเองม่ันใจมากพอว่าจะสามารถกลับไป

ตั้งตัวในพื้นที่บ้านเกิด ละทิ้งหน้าที่การงานทั้งหมดในเขตเมือง กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอีกครั้งได้อย่าง

ปลอดภัยจากความเสี่ยงและความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจ เป็นเหตุและปัญหาส้าคัญท่ีท้าให้แรงงานพลัด

ถิ่นไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดได้ และยังคงต้องเป็นแรงงานพลัดถิ่นต่อไป เพ่ือที่จะท้างานใน

ระบบต่อไปเพ่ือท้าการสะสมทุนจนกว่าจะถึงจุดที่แรงงานสะสมทุนได้มากพอและรู้สึกปลอดภัยที่จะ

สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอีกครั้ง แรงงานจ้านวนไม่น้อยยังรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร

หรือในเขตเมืองเป็นทางเลือกที่ดีกว่าขณะที่ตนเองอยู่ในช่วงวัยท้างาน เพราะสามารถท้าให้ตัวแรงงาน

หารายได้ได้มากกว่าการกลับไปท้างานในพ้ืนที่ชนบท หากแรงงานพลัดถิ่นจะต้องละทิ้งหน้าที่การงานใน

เขตเมืองกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอีกครั้ง พวกเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยว่าการกลับไปเป็นแรงงานที่พ้ืนที่

ชนบท จะท้าให้พวกเขามีชีวิตอย่างเป็นสุขได้ในกระแสเสรีนิยมใหม่ และการยังคงก้มหน้าท้างานเพ่ือ

สะสมทุนในขณะที่ตัวเองยังเป็นแรงงานที่ยังมีประสิทธิภาพท้างานรับใช้ระบบได้นั้นเป็นทางเลือกที่

ดีกว่า (ยงยุทธ บุราสิทธิ์, 2556, น.79) นอกจากนี้ด้วยความเสี่ยงและความไม่นอนทางเศรษฐกิจ ท้าให้

การสะสมทุนให้บรรลุผลที่ตั้งไว้ของแรงงานพลัดถิ่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก อีกท้ังเงื่อนไขและปัจจัย

ทางการเมืองและสังคมในกระแสเสรีนิยมใหม่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้การสะสมทุนของแรงงานพลัดถิ่น

เป็นไปโดยง่าย ท้าให้ผลสุดท้ายแรงงานพลัดถิ่นจึงท้าได้แค่หน้าท้างานเพ่ือสะสมทุนต่อไป โดยไม่รู้ว่า

เมื่อใดจะได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอีกครั้ง หรือแรงงานหลายคนต้องกลายเป็นแรงงานพลัดถิ่นไปจน

วันตาย เพราะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้กับการเป็นแรงงานพลัดถิ่นได้ส้าเร็จ 

“ทุกวันนี้ผมก็ได้กลับบ้านปีละ 2 ครั้ง สงกรานต์กับปีใหม่ ผมยังคิดถึง

บ้าน ผมภูมิใจกับบ้านเกิด เวลาเจอคนศรีสะเกษผมก็คิดถึงบ้าน ถึง

ผมจะจากที่นั่นมานานมากแล้ว แต่ยังไงผมก็ยังผูกพัน บ้านผมยังอยู่ที่

นั่น” 

กิตติศักดิ์ ยอดรัก แรงงานพลัดถิ่นชาวศรีสะเกษ 

“เมื่อก่อนผมก็กลับบ้านทุกเทศกาล แต่ตอนนี้ไม่ได้กลับมา 2 ปีแล้ว” 
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โกวิทย์ ณิวาท แรงงานพลัดถิ่นชาวศรีสะเกษ 

            แม้ว่าส้าหรับแรงงานพลัดถิ่นแล้วได้กลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดอีกครั้งจะเป็นความฝันและเป็น

ชีวิตพวกเขาอยากจะใช้เสมอ แต่ว่าในความจริงแล้วพ้ืนที่บ้านเกิดกลับเป็นสิ่งที่ห่างไกลกับชีวิตของ

แรงงานพลัดถิ่นเหลือเกิน แม้ว่าภาพของบ้านเกิดจะยังคงเป็นสิ่งที่แจ่มชัดในจิตใจของแรงงานและเป็น

สิ่งที่แรงงานพลัดถิ่นโหยหาอยู่เสมอ แต่พวกเขาก็ท้าได้เพียงแค่กลับไปใช้ชีวิตและมีความผูกพันกับพ้ืนที่

บ้านเกิดได้จริงได้ในช่วงเวลาแค่ไม่เกิน 10 วัน ตามวันหยุดยาวช่วงเทศกาลอย่างสงกรานต์หรือปีใหม่ ซึ่ง

เป็นช่วงเวลาที่มากท่ีสุดเท่าที่กระแสเสรีนิยมใหม่จะให้กับแรงงานได้ และชีวิตที่เหลือของแรงงานพลัด

ถิ่นก็ต้องใช้ไปกับการท้างานรับใช้ระบบอีกครั้ง แม้จะเป็นชีวิตที่แรงงานไม่ได้อยากจะเป็น แต่เพ่ือเติม

เต็มความฝันที่แรงงานจะได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอีกครั้งโดยปลอดภัยตามกระแสเสรีนิยมใหม่ 

หากแต่ว่าการกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของแรงงานนั้นแทบไม่เกิดขึ้น จากกลไกท่ีกระเสรีนิยมใหม่สร้าง

ขึ้นเพ่ือให้แรงงานพลัดถิ่นยังคงต้องท้างานรับใช้ระบบต่อไป ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นกับแรงงานพลัดถิ่น

คือพื้นที่บ้านเกิดได้กลายเป็นเพียงแค่ภาพที่สวยงาม เป็นความฝันเป็นความโหยหาของแรงงานที่

อยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นอีกครั้ง ขณะที่ในชีวิตจริงพื้นที่บ้านเกิดเป็นสิ่งที่แรงงานพลัดถิ่นไม่สามารถ

เอ้ือมถึงที่จะดึงกลับมาอยู่ในชีวิตได้ การกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจึงเป็นได้เพียงแค่ความฝันของแรงงาน

พลัดถิ่นซึ่งชีวิตจริงท้าได้แค่เป็นแรงงานอาศัยในเขตเมืองเพ่ือท้างานรับใช้ระบบ และตัวตนที่แรงงาน

อยากกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดก็หายไปตลอดการ 

4.4.2 การสูญเสียสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตแบบพื้นที่ชนบท 

           หนึ่งในเหตุผลที่ท้าให้แรงงานพลัดถิ่นโหยหาและอยากกลับไปใช้ชีวิตในพ้ืนที่บ้านเกิดคือ

แรงงานต้องการกลับไปใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่แบบชนบท ที่มีพฤติกรรมที่แตกต่าง

ออกไปจากการเป็นคนเมือง พฤติกรรมในพ้ืนที่ชนบทของคนในพ้ืนที่ชนบทเป็นพฤติกรรมที่ท้ากัน

ต่อเนื่องยาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่

นั้น แต่การที่แรงงานต้องอพยพเข้ามาเป็นแรงงานในเขตเมืองวัฒนธรรมการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรม

เหล่านั้นถูกท้าให้หายไป เพ่ือให้แรงงานสามารถตอบสนองการท้างานรับใช้ระบบได้อย่างเต็ม

ความสามารถ 

            ชีวิตของแรงงานในตอนที่อยู่ในพ้ืนที่ชนบทเป็นชีวิตที่แรงงานอาศัยอยู่อย่างเป็นครอบครัวเป็น

พ่ีเป็นน้อง คนในชุมชนรู้จักกันไปมาหาสู่พูดคุยทักทายกันได้โดยไม่มีก้าแพงความเป็นส่วนตัวขั้นกลาง มี
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การท้ากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในชุมชน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้้าใจโอบอ้อมอารีระหว่าง

กัน ส้าหรับคนในชุมชนแล้วความเป็นครัวเรือนไม่ได้ถูกจ้ากัดอยู่แค่ภายในครัวเรือนเท่านั้น แต่ความเป็น

ครอบครัวขยายกว้างไปได้เป็นในระดับความเป็นท้องถิ่นเดียวกัน คนในพ้ืนที่หมู่บ้านเดียวกันหรือใน

จังหวัดเดียวกันก็สามารถรู้สึกและสัมผัสถึงความเป็นครอบครัวได้ เพราะมีวัฒนธรรมในลักษณะเดียวกัน 

วิถีชีวิตไม่ต่างกัน ผู้คนในพ้ืนที่ท้องถิ่นเดียวกันสามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านวัฒนธรรมในสังคม และการ

รู้จักกันของคนในท้องถิ่นก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย เพราะครอบครัวในพ้ืนที่ชนบทมีขนาดใหญ่ มี

ลูกหลานจ้านวนมาก ความเป็นครอบครัวเครือญาติมีการขยายตัว แต่ยังคงอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่นเดิม

เป็นหลัก ท้าให้พื้นที่ท้องถิ่นมีความเป็นครอบครัวที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงทั้งทางสายเลือดและทาง

วัฒนธรรม 

            แต่เมื่อแรงงานต้องอพยพเข้าสู่พ้ืนที่เขตเมืองสภาพแวดล้อมตรงนั้นได้ถูกท้าให้เลือนหายไป 

เพ่ือตอบให้แรงงานพลัดถิ่นสามารถเป็นแรงงานท้างานรับใช้ระบบได้อย่างเต็มที่ สิ่งแรกที่แรงงานพลัด

ถิ่นต้องสูญเสียคือสภาพแวดล้อมความเป็นชุมชนที่เป็นครอบครัวที่ทุกคนรู้จักกัน ในสังคมเสรีนิยมใหม่

โดยเฉพาะในสังคมเมือง โดยกระแสเสรีนิยมใหม่สร้างชุดแนวคิดปัจเจกนิยมใหม่ (New 

Individualism) ที่ให้ความส้าคัญกับส่วนตัวปัจเจกชนมากกว่าที่จะสนใจสังคมส่วนร่วม ให้ความส้าคัญ

กับตวัเองเท่านั้นโดยไม่สนใจสังคมหรือสิ่งอ่ืนรอบตัว พร้อมจะท้าทุกวิถีทางเพ่ือตอบสนองและสร้าง

ความสุขให้กับตัวปัจเจกชนเอง แนวคิดปัจเจกนิยมใหม่เป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลเคียงข้างกับกระแสเสรี

นิยมใหม่ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาและมีอิทธิพลอย่างมากต่อปัจเจกชนซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมือง 

ท้าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเมืองเป็นการใช้ชีวิตเพ่ือตนเองสนใจแต่กับตัวเองโดยไม่สนใจคน

รอบตัว ไม่คิดจะสร้างหรือผูกสัมพันธ์ความเป็นครอบครัวกับใครในสังคม ปัจเจกชนมีชีวิตแค่เพ่ือท้าให้

ชีวิตตัวเองดีและประสบความส้าเร็จเท่านั้น ไม่จ้าเป็นที่จะต้องไปช่วยเหลือหรือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ใคร ใช้

ชีวิตเพ่ือตนเองก็พอ (เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร, 2551) (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2560)  

            ส้าหรับแรงงานพลัดถิ่นแล้วนั้นการที่ต้องใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวเพ่ือตัวเองโดยตัดจาก

ความสัมพันธ์ของคนรอบข้างเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นชิน การที่แรงงานพลัดถิ่นต้องพยายามปรับตัวเพ่ือให้เข้า

กับสภาพแวดล้อมของเมืองใหญ่กลายเป็นคนที่ต้องสนใจและมุ่งม่ันกับการท้างานอย่างหนักเพ่ือการ

สะสมทุนให้แรงงานพลัดถิ่นมีชีวิตที่ดีข้ึน อันเป็นไปตามกลไกท่ีกระแสเสรีนิยมใหม่ได้สร้างข้ึนมา ทว่า

ส้าหรับแรงงานพลัดถิ่นแล้วการต้องใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ท่ามกลางตึกท่ีใหญ่โต แต่ปราศจากครอบครัว

พ่อแม่พ่ีน้องเครือญาติกระทั่งคนในท้องถิ่นเดียวกัน ไม่สามารถผูกมิตรกับคนรอบข้างที่มาจากทั่วทุกหน
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แห่งในประเทศซึ่งเขามาอาศัยในเขตเมืองร่วมกัน ที่แม้จะมาท้าอาชีพเดียวกันคล้ายกันมาด้วย

เป้าประสงค์เดียวกัน แต่ทุกคนก็มีชีวิตที่แยกขาดไม่ผูกพันกันเหมือนคนในชนบทที่เป็นเหมือนพ่ีน้อง

เป็นครอบครัว เพราะแม้จะเป็นแรงงานพลัดถิ่นเหมือนกันทุกคนก็ต้องแข่งขันกันเพ่ือให้ตัวเองประสบ

ความส้าเร็จสามารถสะสมทุนเพ่ือกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของตัวเองให้ได้ กลายเป็นภาวการณ์แข่งขัน

กันระหว่างแรงงานท้าให้ความสัมพันธ์แบบครอบครัวเกิดขึ้นได้อยากในเขตเมือง ชีวิตในเมืองใหญ่ของ

แรงงานพลัดถิ่นจึงกลายเป็นชีวิตที่โดดเดี่ยวและอ้างว้าง และไร้พวกพ้อง ส้าหรับแรงงานพลัดถิ่นแล้ว

พวกเขาจึงจ้าเป็นต้องหาพื้นที่ให้พวกเขาได้พบเจอคนจากบ้านเกิดหรือคนจากท้องถิ่นเดียวกัน อย่างคน

อีสานกับร้านอาหารอีสาน คนเหนือกับร้านอาหารเหนือ เพ่ือให้อย่างน้อยแรงงานพลัดถิ่นยังรู้สึกว่ามี

เพ่ือนมีครอบครัวเดียวกันอยู่ในสังคมเมือง เพ่ือให้ตัวไม่ได้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่ตามล้าพัง อันเป็นชีวิตที่

แรงงานพลัดถิ่นไม่คุ้นเคยและไม่เหมือนกับตอนที่อาศัยในพ้ืนที่ชนบท นอกจากนี้การต้องมาอาศัยใน

เขตเมืองท้าให้แรงงานต้องเสียการใช้ชีวิตตามแบบวัฒนธรรมประเพณีตามท้องถิ่นของตัวเอง จากการที่

เข้ามาเป็นแรงงานพลัดถิ่นที่ไม่ว่าแรงงานทุกคนจะมาจากพ้ืนที่ไหนก็ตาม แรงงานก็ไม่สามารถท่ีจะใช้

ชีวิตตามวัฒนธรรมดั้งเดิมจากท้องถิ่นของตนได้ เพราะชุดความคิดกระแสหลักในเขตเมืองที่กลายเป็น

วัฒนธรรมของคนเมืองคือชุดแนวคิดแบบปัจเจกนิยมใหม่เท่านั้น ขณะที่วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบ

ดั้งเดิมจากพ้ืนที่บ้านเกิดของแรงงานก็ถูกลบไปพร้อมกับการสวมตัวตนเป็นแรงงานพลัดถิ่น (ทัศนา 

พฤติการณ์กิจ, 2558, น.10) (ยงยุทธ บุราสิทธิ์, 2556, น.73-74) 
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บทที่ 5 

กลไกการสร้างตัวตนของแรงงานพลัดถิ่นในฐานะกลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่น 

5.1 แนวคิดชุมชนจินตกรรมกับการสร้างตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่น 

            แนวคิดชุมชนจินตกรรม (Imagined Community) ของเบเนดิค แอนเดอร์สัน (Benedict 

Anderson) มีส่วนส ำคัญอย่ำงมำกในกำรสร้ำงตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่น เพรำะแฟนบอลพลัด

ถิ่นคือกลุ่มแฟนบอลที่เป็นแรงงำนพลัดถิ่นซึ่งต้องพลัดพรำกจำกบ้ำนเกิดถิ่นฐำนภูมิล ำเนำเข้ำมำเป็น

แรงงำนในเขตเมือง แต่แม้แรงงำนพลัดถิ่นจะเข้ำมำอำศัยในเขตเมืองแต่พวกเขำก็ยังคงมีควำมผูกพัน

กับพ้ืนที่บ้ำนเกิดอยู่มำก และเลือกที่จะยังเชียร์และให้กำรสนับสนุนทีมฟุตบอลบ้ำนเกิดของตัวเองอยู่ 

ทั้งท่ีในควำมเป็นจริงแล้วแรงงำนพลัดถิ่นหลำยคนก็ห่ำงจำกบ้ำนเกิดมำเป็นเวลำนำน ได้กลับบ้ำน

เพียงแค่ช่วงเวลำเทศกำลหยุดยำว อย่ำงปีใหม่และสงกรำนต์เท่ำนั้น บำงคนใช้ชีวิตในเขตเมืองเป็น

เวลำนำนมำกกว่ำพ้ืนที่บ้ำนเกิดชนบทของตัวเองด้วยซ้ ำ แต่พวกเขำก็ยังคงเลือกเชียร์ทีมฟุตบอลจำก

บ้ำนเกิด ทั้งท่ีแฟนบอลหลำยคนที่ผู้เขียนไปสัมภำษณ์ก็อำศัยในพ้ืนที่ที่มีทีมฟุตบอลชื่อดังอำศัยอยู่ 

เช่น พ่ืนที่เขตคลองเตยที่มีทีมกำรท่ำเรือ เอฟซี,  พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีที่มีทีมชลบุรี เอฟซี1 หรือ พ้ืนที่

จังหวัดระยอง ที่มีทีมระยอง เอฟซี2 แต่แฟนบอลเหล่ำนี้ก็ไม่เลือกเชียร์สโมสรใกล้แหล่งที่อยู่อำศัย

ปัจจุบัน แต่เลือกเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นของทีมบ้ำนเกิดแทน โดยแฟนบอลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ผู้เขียน

ไปสัมภำษณ์ในที่นี้คือแฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นของทีมศรีสะเกษ เอฟซี ที่เป็นชำวศรีสะเกษซึ่งอำศัย

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครหรือเมืองอุตสำหกรรม ซึ่งยังคงเลือกเป็นแฟนบอลของทีมบ้ำนเกิดแทนที่จะ

เป็นแฟนบอลของทีมประจ ำพ้ืนที่ซึ่งตนเองพักอำศัยอยู่ในปัจจุบัน 

“ถึงผมจะอยู่ในกรุงเทพ อยู่แถวคลองเตย ใกล้สนามท่าเรือเลยนะ 

แต่ผมไม่เชียร์ท่าเรือหรอก แทบไม่เข้าไปดูเลย ผมไม่อิน ส าหรับผม

กรุงเทพมันก็เป็นแค่ที่พักอาศัยจากการท างาน ผมเป็นคนศรีสะเกษ 

เป็นแฟนบอลศรีสะเกษ เชียร์ทีมศรีสะเกษ เพราะศรีสะเกษคือบ้าน

เกิดของผม”  

                                                           
1 ในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ยงัมีสโมสรช่ือดงันอกจากชลบุรี เอฟซี อีก 2 ทีม คือพทัยา ยไูนเตด็ และราชนาว ีเอฟซี 
2 ในพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง ยงัมีสโมสรช่ือดงันอกจากระยอง เอฟซี อีกทีม คือทีมปตท.ระยอง 
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เมษา ปัญญาสุข แฟนบอลพลัดถิ่นทีมศรีสะเกษ เอฟซี 

            แฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นที่ผู้เขียนได้ไปสัมภำษณ์ต่ำงกล่ำวเป็นเหตุผลเดียวกันว่ำเหตุผล

ที่พวกเขำไม่เลือกเชียร์ทีมบอลที่อยู่ในเขตใกล้เคียงท่ีอยู่อำศัยปัจจุบัน ก็เพรำะเขำไม่มีควำมรู้สึก

ผูกพันกับพ้ืนที่ซึ่งอำศัยอยู่ในปัจจุบัน ส ำหรับพวกเขำแล้วพ้ืนที่ในเขตเมืองที่พวกเขำอำศัยอยู่ก็เป็น

เพียงแค่“ที่อยู่อำศัยชั่วครำว”เท่ำนั้น แต่บ้ำนที่แท้จริงของพวกเขำอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ แม้ว่ำพวก

เขำจะจำกบ้ำนเกิดมำเป็นเวลำยำวนำนแต่ควำมรู้สึกผูกพันกับพ้ืนที่บ้ำนเกิดยังคงอยู่ ในขณะที่ตัว

แรงงำนเองกลับไม่ได้มีควำมผูกพันกับพ้ืนที่เขตเมืองที่พวกเขำอำศัยและพบเจออยู่ในชีวิตจริง ท ำให้

ชำวศรีสะเกษจ ำนวนมำกปฏิเสธที่จะเป็นแฟนบอลของทีมฟุตบอลในพ้ืนที่ซึ่งตัวเองอำศัย และเลือก

เป็นแฟนบอลของทีมบ้ำนเกิดแทน 

            แม้แรงงำนพลัดถิ่นจ ำนวนมำกจะจำกลำบ้ำนเกิด เพ่ือเป็นแรงงำนท ำงำนในเขตเมืองเป็น

เวลำนำน แต่ควำมรู้สึกเชื่อมโยงผูกพันกับบ้ำนเกิดหรือส ำนึกในพื้นที่บ้ำนเกิดยังไม่เคยจำกไปไหน สิ่ง

ที่เชื่อมโยงระหว่ำงพ้ืนที่จังหวัดบ้ำนเกิดกับตัวแรงงำนพลัดถิ่น ก็คือควำมรู้สึกส ำนึกควำมเป็นคน

ท้องถิ่นในพ้ืนที่บ้ำนเกิดนั้นเอง ที่ปลูกฝังในตัวปัจเจกชนว่ำเรำเป็นคนที่เกิดมำจำกพ้ืนที่ไหน และเรำ

จึงมีส ำนึกว่ำเรำเป็นคนในพ้ืนที่นั้นไปโดยปริยำย ไม่ว่ำแท้จริงแล้วทั้งชีวิตอำจจะใช้ชีวิตในพื้นที่บ้ำน

เกิดน้อยกว่ำพื้นที่อ่ืนก็ได้ ซ่ึงส ำนึกควำมภูมิใจในพ้ืนที่บ้ำนเกิดก็ไม่ต่ำงอะไรกับส ำนึกพ้ืนที่ควำมภูมิใจ

ในควำมเป็นชำติ ที่มีกำรจินตกรรมสร้ำงตัวตนควำมเป็นคนท้องถิ่นขึ้นมำโดยใช้พ้ืนที่เขตแดนมำ

สร้ำงและแบ่งตัวตนและควำมรู้สึกให้ต่ำงจำกคนภำยนอก (Anderson, กษิร ชีพเป็นสุข, เกรียงศักดิ์ 

เชษฐพัฒนวนิช, คุณำกร วำณิชย์วิรุฬห์, ฉลอง สุนทรำวำณิชย์, ทรงยศ แววหงส์ ธเนศ อำภรณ์

สุวรรณ, ภัควดี วีระภำสพงษ์, วีระ สมบูรณ์ และศุภมิตร ปิติพัฒน์ แปล, 2552, น.9-13) ควำมรู้สึก

ส ำนึกรักและภูมิใจในควำมเป็นท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่สร้ำงควำมรู้สึกผูกพันกับพ้ืนที่ท้องถิ่นอันเป็นพื้นที่

บ้ำนเกิดของปัจเจกชนขึ้นมำ รวมถึงสร้ำงตัวตนควำมเป็นคนจำกพ้ืนที่นั้นติดตัวปัจเจกชนไป แม้ว่ำ

ปัจเจกชนจะต้องอพยพพลัดถิ่นออกจำกถิ่นฐำนบ้ำนเกิดเป็นเวลำยำวนำนอย่ำงแรงงำนพลัดถิ่นใน

ไทย แต่แรงงำนก็ยังมีส ำนักควำมรักควำมผูกพันกับจังหวัดบ้ำนเกิดเสมอ และควำมเป็นคนจำก

จังหวัดบ้ำนเกิดก็จะติดตัวไปไม่ว่ำแรงงำนจะอพยพไปท ำงำนอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศไทยก็ตำม  

            ทีมศรีสะเกษ เอฟซี เป็นสิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของควำมเป็นจังหวัดศรีสะเกษ 

ในฐำนะกำรเป็นทีมบอลตัวแทนจำกจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเหมือนกับแรงงำนชำวจังหวัดศรีสะเกษท่ีก็

ผูกพันกับจังหวัดศรีสะเกษในฐำนะคนจำกศรีสะเกษเช่นกัน ซึ่งส ำนึกควำมเป็นคนหรือทีมฟุตบอล
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จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทีมฟุตบอลกับคนจำกจังหวัดนั้นเข้ำด้วยกัน และมีควำมผูกพันกัน 

ด้วยส ำนึกควำมเป็นท้องถิ่นและมีรำกเหง้ำที่มำเดียวกัน แม้ว่ำแฟนบอลอย่ำงแฟนบอลพลัดถิ่นจะ

ไม่ได้อำศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดบ้ำนเกิดก็ตำม  

            ทีมฟุตบอลศรีสะเกษกับชำวจังหวัดศรีสะเกษจึงมีควำมผูกพันเชื่อมโยงกันด้วยควำมเป็น

จังหวัดศรีสะเกษ แม้ว่ำก่อนหน้ำนั้นแฟนบอลชำวศรีสะเกษมำก่อนอำจจะไม่ได้ติดตำมฟุตบอลไทย

มำก่อน แต่เมื่อเริ่มติดตำมฟุตบอลไทย ส ำหรับชำวศรีสะเกษแล้วต้องเริ่มที่ทีมศรีสะเกษเท่ำนั้น 

เพรำะควำมเป็นทีมฟุตบอลจำกจังหวัดบ้ำนเกิดได้ผูกควำมเชื่อมโยงไว้กับคนศรีสะเกษตั้งแต่แรกแล้ว 

และส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นอย่ำงกลุ่มกูปรีพลัดถิ่น ต่อให้ตัวของพวกเขำจะไม่ได้อำศัยอยู่ในจังหวัด

ศรีสะเกษ แต่ก็ยังคงมีควำมผูกพันกับควำมเป็นจังหวัดศรีสะเกษได้ผ่ำนกำรเป็นแฟนบอลพลัดถิ่น

ของทีมศรีสะเกษ แม้ว่ำตัวของแฟนบอลแท้จริงแล้วจะอำศัยอยู่ในเขตเมืองเป็นแรงงำนพลัดถิ่นอยู่ก็

ตำม 

“เล่นอยู่ลีคไหนผมก็เชียร์นะ ฟอร์มแย่ยังไงผมก็เชียร์ ยังไงๆผมก็

เชียร์ ขอแค่ไม่ยุบทีมก็พอ” 

โกวิทย์ ณิวาท แฟนบอลพลัดถิ่นทีมศรีสะเกษ เอฟซี  

“ตกชั้นผมก็ยังจะตามเชียร์นะ ตกชั้นผมก็เชียร์จะท ายังไงได้ นี่มัน

ทีมบ้านเกิด ก็ต้องให้ก าลังใจกันต่อไป” 

กิตติศักดิ์ ยอดรัก แฟนบอลพลัดถิ่นทีมศรีสะเกษ เอฟซี 

“ตกชั้นไปจั๋งได๋เฮาก็ซิเชียร์ เพราะนี่คือทีมศรีสะเกษบ้านเกิดของ

เฮา แม่นบ่” 

แกนน ากลุ่มกูปรีพลัดถิ่น กล่าวกับแฟนบอลคนอ่ืนบนอัฒจรรย์ ผ่านเครื่องโทรโข่ง 

            จำกกำรสัมภำษณ์แฟนบอลพลัดถิ่นที่ผู้เขียนได้ไปสัมภำษณ์ล้วนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ำ

เหตุผลเดียวที่พวกเขำเป็นแฟนบอลทีมศรีสะเกษคือเพรำะเป็นทีมบ้ำนเกิดของพวกเขำ ไม่มีเหตุผลอื่น

ใด จะตำมเชียร์ต่อไปตลอดไม่ว่ำจะแพ้หรือชนะ จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ หรือต่อให้ทีมตกชั้นก็จะ

ยังเชียร์ต่อไป เพรำะมันเป็นทีมของบ้ำนเกิด แฟนบอลพลัดถิ่นนั้นมีควำมรู้สึกมีควำมผูกพันกับทีมผ่ำน

กำรที่ทีมเป็นทีมของพื้นที่บ้ำนเกิด ท ำให้พวกเขำไม่สำมำรถเลือกไปเชียร์ทีมอ่ืนได้ เพรำะควำมรู้สึกที่
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ผูกพันกับพ้ืนที่บ้ำนเกิด ซึ่งเป็นผลจำกแนวคิดแบบชุมชนจินตกรรมที่ถูกสร้ำงขึ้นมำให้กับแฟนบอลผูก

ตัวตนของตัวเองกับควำมรู้สึกภูมิใจในท้องถิ่น ภูมิใจและมีควำมผูกพันในทีมฟุตบอลจำกบ้ำนเกิด และ

เชื่อมตัวของแฟนบอล ทีมฟุตบอล และพ้ืนที่บ้ำนเกิดเข้ำด้วยกัน 

            ทีมฟุตบอลเองก็เป็นสิ่งที่มีลักษณะในแบบชุมชนจินตกรรมเช่นกัน เพรำะทีมฟุตบอลเองก็

ต้องมีควำมผูกพันกับพ้ืนที่เป็นหลัก ผ่ำนสนำมฟุตบอลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง พ้ืนที่จึงกลำยเป็น

ตัวก ำหนดกำรเลือกเชียร์ทีมบอลของปัจเจกชนโดยเฉพำะส ำหรับแฟนบอลต่ำงประเทศโดยเฉพำะใน

พ้ืนที่ยุโรป หรือที่เรียกกันว่ำ “แฟนบอลท้องถิ่นนิยม” ที่เลือกเป็นแฟนบอลของทีมที่อยู่ใกล้ที่อยู่

อำศัยของตัวเองหรือจังหวัดบ้ำนเกิดของตัวเอง แม้ว่ำในปัจจุบันฟุตบอลสมัยใหม่จะไม่ได้ท ำให้ทีม

บอลผูกพันเฉพำะกับพ้ืนที่ท้องถิ่นละแวกนั้นอีกต่อไปผ่ำนกำรเกิดเทคโนโลยีกำรถ่ำยทอดฟุตบอล

ออกไปทั่วโลก แต่ทีมบอลก็ยังคงมีควำมเป็นชุมชนจินตกรรมอยู่สูง และอำจจะมำกกว่ำเดิมเสียด้วย

ซ้ ำ เพรำะเมื่อเกิดเทคโนโลยีกำรถ่ำยทอดสด ทีมฟุตบอลในทำงหนึ่งสำมำรถหลุดพ้นข้อจ ำกัดทำงพ้ืน

ที่ตั้งของสนำมบอล แต่ทีมบอลได้กลำยเป็นทีมส ำหรับคนทั่วโลก ไม่เฉพำะแฟนบอลในพื้นที่ท้องถิ่น

อีกต่อไป (ตฤณ ไอยะรำ, 2560) และควำมเป็นชุมชนจินตกรรมของแฟนบอลก็ขยำยตัวขึ้น ไม่ว่ำ

แฟนบอลจะอยู่ที่ใดพวกเขำก็สำมำรถรู้สึกผูกพันไปกับทีมฟุตบอลได้ แฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นก็

เช่นเดียวกัน แม้ว่ำพวกเขำจะไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่บ้ำนเกิดซ่ึงมีโอกำสชมเกมฟุตบอลในสนำมได้ไม่บ่อย

นัก ส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นในปีหนึ่งก็ได้ชมเกมแค่ไม่กี่นัด ขึ้นอยู่กับสภำพพ้ืนที่ เวลำ หน้ำที่กำร

งำนที่จะอ ำนวย ขณะเดียวกันทีมบอลก็ต้องเตะในพ้ืนที่สนำมเหย้ำของตัวเองเป็นหลัก ท ำให้โอกำสที่

แฟนบอลพลัดถิ่นจะได้ไปชมเกมในสนำมบอลซึ่งเป็นพ้ืนที่ให้แฟนบอลกับทีมบอลเชื่อมโยงกันได้จริง

มีน้อยหำกเทียบกับควำมผูกพันโดยตรงของแฟนบอลที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสนำมบอลเหย้ำ

ของทีม แต่ตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นก็ยังคงมีควำมแข็งแรงผ่ำนกำรติดตำมกำรแข่งขันของทีม

บอลได้แบบเรียลไทม์ผ่ำนกำรถ่ำยทอดสดทำงโทรทัศน์หรือรับชมผ่ำนอินเทอร์เน็ต แฟนบอลกูปรี

พลัดถิ่นยังคงมีรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของทีมบอลในฐำนะแฟนบอลได้แม้ว่ำจะไม่ได้อยู่ใน

สนำมฟุตบอลหรือในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษก็ตำม ผ่ำนกำรติดตำมชมเกมจำกกำรถ่ำยทอดสด ที่ท ำ

ให้แฟนบอลพลัดถิ่นสำมำรถรู้สึกได้ว่ำไม่ว่ำจะอยู่ที่ใดก็ยังสำมำรถติดตำมกำรแข่งขันของทีมบอล

บ้ำนเกิดและมีควำมรู้สึกร่วมไปกับทีมฟุตบอลได้ 

“ยังไงผมก็ต้องดูเกมตลอด ต้องติดตาม ไม่ยอมพลาดสักแมทช์ 

ยังไงก็ต้องดูให้ได้ ต่อให้ไม่ว่างก็ต้องหาดูให้ได้ ทั้งทางทีวีหรือ
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อินเทอร์เน็ต ถ้าไม่ได้ดูเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง ยังไงก็ต้องดูให้

ได้” 

กิตติศักดิ์ ยอดรัก แฟนบอลพลัดถิ่นทีมศรีสะเกษ เอฟซี 

            นอกจำกกำรถ่ำยทอดสดฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงแฟนบอลเข้ำกับทีมฟุตบอลได้ในทุก

สถำนที่และทุกเวลำ ไม่ว่ำทีมบอลจะไปเตะที่ใดหรือตัวของแฟนบอลจะอยู่ที่ใดก็ตำม ซึ่งท ำให้แฟน

บอลรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับทีมฟุตบอลได้ตลอดเวลำ กำรติดตำมข่ำวสำรของทีมฟุตบอลได้ผ่ำนทำง

อินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน ที่เป็นส่วนหนึ่งของของกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงทีมบอลกับแฟน

บอลได้ตลอดเวลำ แฟนบอลศรีสะเกษสำมำรถติดตำมข่ำวสำรของทีมบอลศรีสะเกษได้ทุกท่ีทุกเวลำ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงเฟซบุ๊ค (Facebook) ทั้งทำงแฟนเพจอย่ำงเป็นทำงกำรของสโมสร3 หรอืแฟน

เพจที่ถูกจัดท ำขึ้นโดยตัวแฟนคลับเอง เช่น เพจศรีสะเกษ เอฟซี แฟนคลับ4 เพจกูปรีทอล์ก5 เพจกูปรี

พลัดถิ่น ศรีสะเกษเอฟซี6 เป็นต้น รวมไปถึงตำมกลุ่มในเฟซบุ๊คที่เป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนข่ำวสำรของทีม

ศรีสะเกษรวมไปถึงข่ำวสำรทั่วไปที่เก่ียวข้องกับจังหวัดศรีสะเกษระหว่ำงตัวแฟนบอลด้วยกันเอง ซึ่ง

นอกจำกพ้ืนที่ทำงโซเชียลเน็ทเวิร์คหรือทำงอินเทอร์เน็ตจะเป็นพื้นที่ซึ่งสร้ำงควำมผูกพันแบบชุมชน

จินตกรรมระหว่ำงตัวแฟนบอลกับทีมบอลแล้ว ยังมีลักษณะเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่สร้ำงควำม

เชื่อมโยงระหว่ำงแฟนบอลด้วยกันเองท ำให้แฟนบอลได้มำผูกพันกันถึงกันไม่ว่ำจะอยู่ที่ใดก็ตำม 

ดังนั้นกำรเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นจึงเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงและผูกพันกับควำมเป็นบ้ำนเกิด เช่น 

ควำมเป็นจังหวัดศรีสะเกษได้ตลอดเวลำ ผ่ำนกำรเชื่อมโยงกับทีมฟุตบอลในลักษณะชุมชนจินตกรรม 

“ระยอง เอฟซีนี่ผมก็ไปดูบ้างนะ เพราะว่ามีคนสีเกดเตะอยู่7 ก็ไปดู

ไปเชียร์ แต่ก็ไม่ได้อะไรมาก เหมือนไปเชียร์นักเตะที่เป็นคนสีเกด

มากกว่า อยากไปให้ก าลังใจ” 

กิตติศักดิ์ ยอดรัก แฟนบอลพลัดถิ่นทีมศรีสะเกษ เอฟซี 

                                                           
3 https://www.facebook.com/sisaketfc2013 
4 https://www.facebook.com/wewantsisaketfc 
5 https://www.facebook.com/koupreytalk 
6 https://www.facebook.com/koprisisaket 
7 นกัเตะคนนัน้คือ ศฤงคาร พรหมสภุะ 
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            สิ่งที่แฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นมีควำมผูกพันนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ทีมบอลศรีสะเกษ เอฟซี 

เท่ำนั้น แตย่ังรวมไปถึงสิ่งอ่ืนในกีฬำฟุตบอลที่มีควำมเชื่อมโยงกับจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย เช่น กำร

เข้ำไปฟุตบอลของทีมอ่ืนเพ่ือให้ก ำลังใจนักเตะที่เป็นชำวจังหวัดศรีสะเกษที่มำค้ำแข้งกับทีมอ่ืน หรือ

ในหมู่แฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นเองก็จะมีชุดควำมคิดซึ่งเป็นกำรจินตกรรมภำยในกลุ่มเอง ซึ่งในช่วงที่

ผู้เขียนได้สัมภำษณ์แฟนบอลกลุ่มกูปรีผลัดถิ่น เป็นช่วงที่ทีมท ำผลงำนย่ ำแย่ ซึ่งแฟนทีมศรีสะเกษนั้น

กล่ำว เหตุผลหนึ่งที่ทีมผลงำนย่ ำแย่เป็นเพรำะโค้ชชำวต่ำงชำติ8ของทีม เน้นใช้นักเตะต่ำงชำติเป็น

หลักไม่ยอมใช้นักเตะชำวไทยลงสนำม แฟนศรีสะเกษมีควำมคิดว่ำนักบอลชำวไทยนั้นก็มีควำม

เก่งกำจไม่แพ้ชำวต่ำงชำติ หำกโค้ชให้โอกำสนักเตะชำวไทยลงสนำมผลงำนจะดีข้ึนแน่นอน 

นอกจำกนี้แฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นมักจะชื่นชอบนักเตะชำวไทยมำกกว่ำชำวต่ำงชำติ โดยเฉพำะ 

กิตติพงษ์ วงษ์มำ กองหน้ำของทีมซึ่งเป็นเด็กปั้นของสโมสร ที่แฟนบอลจะชื่นชอบและส่งเสียงเชียร์

มำกเป็นพิเศษ ขณะที่นักบอลตำงชำติมักจะถูกเป็นเป้ำโจมตีของแฟนบอลอยู่เสมอ หำกทีมท ำผลงำน

ได้ไม่ดี 

“ผมก็อยากให้โค้ชให้โอกาสคนไทยบ้าง เราไม่ได้อ่อนไปกว่าพวก

ต่างชาติหรอก แต่ผมก็เข้าใจนะ โค้ชเขาก็คนต่างชาติ ต้องให้โอกาส

คนต่างชาติก่อน” 

เมษา ปัญญาสุข แฟนบอลพลัดถิ่นทีมศรีสะเกษ เอฟซี 

            ควำมรู้สึกผูกพันแบบชุมชนจินตกรรมของแฟนบอลกูปรีพลัดถิ่นนั้นมีมำกกว่ำควำมผูกพัน

กับทีมบอล แต่ยังรวมถึงนักเตะชำวจังหวัดศรีสะเกษ หรือนักเตะชำวไทยและชำวอีสำนด้วยกันเอง 

เพรำะทีมศรีสะเกษเป็นทีมที่มีนักเตะจำกภำคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในทีมมำกที่สุดในไทยลีก 1 

รวมถึงยังมีนักเตะชำวศรีสะเกษอยู่ในทีมถึง 7 คน เป็นทีมที่มีนักเตะท้องถิ่นอยู่ในทีมมำกท่ีสุดของลีก

เช่นกัน (fourfourtwo thailand, 2560) ดังนั้นแล้วไม่ใช่แค่ตัวทีมบอลเท่ำนั้นที่ท ำให้แฟนบอลรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งกับทีมบอล แต่ตัวนักเตะก็เช่นกัน นักเตะชำวศรีสะเกษหรือชำวอีสำนกระท่ังชำวไทย

ด้วยกัน ท ำให้แฟนบอลมีควำมรู้สึกร่วมและผูกพันกับทีมบอลมำกขึ้นไปอีก โดยเฉพำะกำรที่ทีมศรีสะ

เกษมีนักเตะท้องถิ่นและนักเตะชำวอีสำนอยู่ในทีมจ ำนวนมำก ท ำให้แฟนบอลรู้สึกว่ำทีมบอลเป็นทีม

ของพวกเขำ เป็นทีมที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่บ้ำนเกิด นักเตะในพื้นที่ท้องถิ่นท ำให้แฟนบอลยิ่งรู้สึก

                                                           
8 หมายถึง เวลิซาร์ โปปอฟ เฮดโคช้ของทีมศรีสะเกษ ในช่วงระยะเวลาเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2017 
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ผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งกับทีม ขณะเดียวกันกำรมำชมบอลทีมศรีสะเกษก็ยิ่งเพ่ิมควำมรู้สึก

เปรียบเสมือนกับบ้ำนเกิดให้แก่แฟนบอลเพรำะนอกจำกจะมำพบแฟนบอลบ้ำนเดียวกัน เชียร์ทีมบอล

บ้ำนเกิด ยังได้ชมนักบอลที่เป็นคนในท้องถิ่นเดียวกันด้วย ควำมผูกพันระหว่ำงแฟนบอลกับทีมบอลจึง

มีมำกขึ้นไปพร้อมกับควำมรู้สึกท่ีได้เสมือนกับบ้ำนเกิดอีกครั้งของแฟนบอล ท ำให้ตัวตนของแฟนบอล

พลัดถิ่นมีควำมหมำยและเป็นตัวตนที่แข็งแรงส ำหรับแรงงำนพลัดถิ่น 

“ส่วนตัวผมชอบนักเตะศรีสะเกษที่เป็นคนศรีสะเกษ ถ้าเป็นคนศรี

สะเกษแล้วผมชอบ ผมก็จะเสื้อของคนนี้เบอร์ของคนนี้เก็บเอาไว้” 

กิตติศักดิ์ ยอดรัก แฟนบอลพลัดถิ่นทีมศรีสะเกษ เอฟซี 

            ควำมรู้สึกแบบชุมชนจินตกรรมนี้เองที่ผูกตัวตนของแฟนบอลเข้ำกับทีมบอล และท ำให้

ตัวตนของแฟนบอลจับต้องได้และมีควำมหมำย ส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นแล้วตัวตนของเขำเป็นตัวตน

ที่มีควำมหมำย เพรำะเป็นตัวตนที่ถูกสร้ำงข้ึนโดยมีกำรผูกกับทีมบอลบ้ำนเกิดและเป็นตัวตนที่เกิดข้ึน

เพรำะพวกเขำผูกพันกับทีมบอลด้วยควำมรู้สึกควำมเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่บ้ำนเกิด พวกเขำมีสิ่งที่

เชื่อมโยงกับทีมบอลอยู่ด้วยควำมรู้สึกแบบชุมชนจินตกรรม ซึ่งเป็นควำมรู้สึกท่ีเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เมื่อ

พวกเขำมีควำมรู้สึกที่แรงกล้ำที่ผูกพันกับทีมบอลมันท ำให้ตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นจับต้องได้ 

สัมผัสได้ มีคุณค่ำและควำมหมำยต่อแรงงำนพลัดถิ่น กับกำรเป็นส่วนหนึ่งกับทีมบอลบ้ำนเกิด และยัง

ผูกควำมสัมพันธ์ให้ตัวแรงงำนกับพ้ืนที่บ้ำนเกิดไม่ได้จำกกันไปไหน แม้ว่ำแรงงำนจะไม่ได้อำศัยอยู่ใน

พ้ืนที่บ้ำนเกิดก็ตำม 

5.2 พื้นที่สนามฟุตบอลกับการสร้างตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่น 

            พ้ืนที่บริเวณสนำมฟุตบอลทั้งด้ำนในและนอกสนำม เป็นส่วนที่ช่วยสร้ำงให้ตัวตนของแฟน

บอลพลัดถิ่นมีควำมหมำย เพรำะได้ให้คืนสิ่งที่เสียไปจำกกำรเป็นแรงงำนพลัดถิ่นคือควำมรู้สึกกำรได้

หวนคืนสู่ภูมิล ำเนำบ้ำนเกิดท่ีแรงงำนจำกมำ ในชีวิตจริงของแรงงำนพลัดถิ่นพวกเขำนั้นไม่สำมำรถท่ี

จะกลับคืนสู่บ้ำนเกิดได้เพรำะต้องเป็นแรงงำนท ำงำนในเขตเมืองที่หวังจะสะสมทุนเพ่ือมีชีวิตที่ดีข้ึน

และจะได้กลับคืนสู่บ้ำนเกิดด้วยกำรเป็นชนชั้นกลำงใหม่ และมีชีวิตที่ดีข้ึนตำมรูปแบบของเสรีนิยม

ใหม่ แต่ควำมจริงแล้วแรงงำนพลัดถิ่นจ ำนวนมำกไม่สำมำรถสะสมทุนแล้วกลับไปตั้งแต่ที่บ้ำนเกิดได้ 

ด้วยเงื่อนไขในสังคมเสรีนิยมใหม่ ที่ท ำให้แรงงำนยังคงต้องติดกับดักเป็นแรงงำนในเขตเมืองท ำงำนรับ

ใช้ระบบต่อไป แม้หวังว่ำสักวันจะได้กลับไปยังบ้ำนเกิดของตัวเอง แม้จะไม่รู้ว่ำเมื่อไหร่ก็ตำม อย่ำงไรก็
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ดีตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่น เป็นตัวตนที่สำมำรถให้คืนสิ่งที่เสียไปของแรงงำนได้ผ่ำนพื้นที่สนำม

บอลที่เป็นพ้ืนที่ส ำคัญที่ท ำให้ตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่นได้ในสิ่งเสียไปในตัวตนของชีวิตจริงกลับคืน 

พ้ืนที่สนำมบอลนั้นสร้ำงจินตกรรมผ่ำนควำมเชื่อมโยงต่ำงๆในบริเวณสนำมบอลให้แฟนบอลได้มี

ควำมรู้สึกกลับคืนบ้ำนเกิดอีกครั้ง อย่ำง แฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นได้มีควำมรู้สึกเสมือนว่ำพวกเขำได้

กลับไปยังจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งท่ีในควำมจริงพ้ืนที่ซึ่งพวกเขำไปในฐำนะแฟนบอลทีมเยือนในพ้ืนที่

อย่ำง กรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร หรือชลบุรี เป็นต้น แต่ส ำหรับแฟนบอลทีมศรีสะเกษ

แล้ว แต่ส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นแล้ว พ้ืนที่ตรงนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดศรีสะ

เกษในช่วงเวลำหนึ่ง หรือส ำหรับตัวผู้เขียนเอง แฟนบอลทีมศรีสะเกษได้เปลี่ยนพื้นที่สนำมบอลให้

กลำยเป็นพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษไปแล้ว เปรียบเหมือนกับกำรยกจังหวัดศรีสะเกษมำตั้งไว้ที่สนำม

ฟุตบอล ผ่ำนกิจกรรมของแฟนบอลพลัดถิ่นที่สนำมฟุตบอล 

5.2.1. พื้นทีด่้านในสนามฟุตบอลกับการสร้างตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่น 

            พ้ืนทีใ่นสนำมฟุตบอลในที่นี้หมำยถึงพ้ืนที่ด้ำนใน (inside) สนำมฟุตบอล ซึ่งกิจกรรมหลัก

ของแฟนฟุตบอลด้ำนในสนำมบอลคือกำรชมเกมและเชียร์ทีมฟุตบอลที่ตนเองชื่นชอบ ส ำหรับแฟน

บอลพลัดถิ่นแล้วพ้ืนที่ประจ ำของพวกเขำในสนำมบอลคืออัฒจรรย์ฝั่งทีมเยือน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส ำคัญที่

แรงงำนพลัดถิ่นได้สร้ำงตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่นข้ึนมำ บทบำทส ำคัญท่ีสุดของพ้ืนที่ด้ำนในสนำม

ฟุตบอลต่อกำรสร้ำงตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่นข้ึนมำคือเป็นพื้นที่ท่ีเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัว

แฟนบอลกับตัวนักเตะโดยตรงซึ่งเป็นตัวแทนของทีมบอลในกำรแข่งขันและท ำให้ตัวตนของแฟนบอล

เกิดข้ึนมำ ผ่ำนกำรร้องเพลงเชียร์ ส่งเสียงให้ก ำลังใจนักเตะ (หรือตะโกนด่ำบ้ำงในบำงครั้ง) สนำมบอล

เป็นพื้นที่ซึ่งผูกแฟนบอลกับทีมฟุตบอลไว้ด้วยกันด้วยควำมรู้สึกแบบชุมชนจินตกรรม หำกไม่มีพ้ืนที่

ด้ำนในสนำมบอลแฟนบอลได้สร้ำงตัวตนผ่ำนพ้ืนที่ตรงนั้น ตัวตนของแฟนบอลก็จะไม่สำมำรถจับต้อง

ได้และไร้ควำมหมำย แต่กำรท ำกิจกรรมของแฟนบอลในพ้ืนที่สนำมฟุตบอล ท ำให้ตัวตนของแฟน

บอลมีตัวตนขึ้นมำและมีกำรควำมหมำยขึ้น อย่ำงกำรให้แฟนบอลเป็นผู้เล่นคนที่ “12” ที่ลงสนำมแข่ง

ขันไปกับผู้เล่นอีกทั้ง 11 คนในสนำมบอลของจริง กำรที่แฟนบอลได้เข้ำไปในสนำมฟุตบอลแล้วได้

แสดงตัวตนว่ำเรำมำเชียร์ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งมันท ำให้ตัวตนของแฟนบอลเกิดขึ้นมำด้วยกำรท ำ

กิจกรรมของแฟนบอล ส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นชองทีมศรีสะเกษ ทุกครั้งที่แรงงำนชำวศรีสะเกษเข้ำสู่

สนำมและขึ้นอัฒจรรย์ในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่น มันท ำให้ตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่นเกิดขึ้นและจับ

ต้องได้ว่ำพวกเขำคือกลุ่มคนที่มำเชียร์ทีมศรีสะเกษ เอฟซี สโมสรที่เป็นตัวแทนของชำวศรีสะเกษ ผ่ำน
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กำรร้องเพลงเพลงเชียร์ ไปพร้อมกับทีมบอลที่ก ำลังท ำกำรแข่งขันอยู่ในสนำม พ้ืนที่ด้ำนในสนำมบอล

คือตัวกลำงของกำรสร้ำงตัวตนของแฟนบอลที่ผูกไว้กับสโมสรฟุตบอล หำกไม่มีสนำมฟุตบอลแล้ว

ตัวตนพลัดถิ่นจะไม่เกิดข้ึนหรือสำมำรถจับต้องได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับบุคคลอ่ืนนอกกลุ่มแฟนบอล 

นอกจำกนี้พ้ืนที่ในสนำมบอลยังเป็นพื้นที่ซึ่งแรงงำนพลัดถิ่นสำมำรถแสดงตัวตนในฐำนะแฟนบอล

พลัดถิ่นให้คนอ่ืนได้รับรู้ ผ่ำนกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน ผ่ำนรูปภำพและวีดีโอที่มีกำรบันทึกตัวของ

แฟนบอลพลัดถิ่นอยู่ และท ำให้ผู้คนภำยนอกกลุ่มแฟนบอลได้รับรู้ถึงตัวตนในฐำนะแฟนบอลของ

แรงงำนพลัดถิ่น แม้จะไม่ได้อยู่ในสนำมร่วมกับแฟนบอลพลัดถิ่น แต่ก็ยังสำมำรถรู้ถึงตัวตนของแฟน

บอลพลัดถิ่น 

 

ภำพที่ 1 พ้ืนท่ีในสนำมคือพ้ืนท่ีซึ่งให้แฟนบอลไดม้ีควำมผูกพันโดยตรงกับทีมฟุตบอลมำกท่ีสุด 

            ส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นแล้วนั้นพื้นที่ด้ำนในสนำมบอลยังเป็นพ้ืนที่ซึ่งท ำให้พวกเขำได้มี

ควำมเชื่อมโยงกับบ้ำนเกิดของตัวเอง ซึ่งในชีวิตประจ ำวันของแรงงำนพลัดถิ่นไม่มีกิจกรรมที่จะท ำให้

ตัวเองได้มีควำมรู้สึกเชื่อมโยงกับบ้ำนเกิดเท่ำใดนัก แต่ในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นคือโอกำสที่ท ำให้

แรงงำนได้มีควำมรู้สึกผูกพันไปกับบ้ำนเกิดโดยตรง ทีแ่ฟนบอลของทีมศรีสะเกษได้ใช้พ้ืนที่อัฒจรรย์

ฝั่งทีมเยือนในกำรส่งเสียงหรือร้องเพลงเชียร์ทีมศรีสะเกษทีมบอลของบ้ำนเกิดตัวเอง ได้มีควำมรู้สึก

ไปพร้อมกับบ้ำนเกิดของตัวเองผ่ำนทีมบอลศรีสะเกษ เอฟซี ไปพร้อมกับกำรสร้ำงตัวตนในฐำนะแฟน

พลัดถิ่นขึ้นมำในพ้ืนที่สนำมฟุตบอล โดยกิจกรรมด้ำนในสนำมฟุตบอลเป็นส่วนช่วยผูกตัวตนของแฟน

บอลพลัดถิ่นกับทีมบอลมำกข้ึนไปอีก ผ่ำนกำรร้องเพลงเชียร์ ส่งเสียงให้ก ำลังใจนักบอล รวมไปถึงกำร
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ส่งเสียงเฮ หรือโห่ก็ตำม กิจกรรมเหล่ำนี้ท ำให้แฟนบอลมีอำรมณ์ร่วมกับทีมบอลมำกกว่ำเดิม ซึ่งมันท ำ

ให้แฟนบอลยิ่งผูกพันกับทีมบอลมำกขึ้น และควำมรู้สึกท่ีแฟนบอลได้ผูกพันกับทีมบอลมันท ำให้แฟน

บอลได้มีควำมผูกพันกับบ้ำนเกิดมำกข้ึน และกลำยเป็นควำมรู้สึกด้ำนบวกท่ีย้อนกลับมำ และเม่ือ

แฟนบอลมีอำรมณ์ร่วมและผูกพันกับทีมก็จะท ำให้แฟนบอลมีควำมต้องกำรที่จะกลับมำสู่สนำมบอล

ในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นอีกครั้ง และเม่ือแฟนบอลเริ่มบริโภคตัวตนของตัวเองซ้ ำต่อไปตัวตนของ

แฟนบอลพลัดถิ่นก็จะแข็งแรงขึ้น และกลำยเป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งที่แฟนบอลพลัดถิ่นมีควำมต้องกำร

จะท ำ อยำกบริโภคซ้ ำ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตัวเองที่ได้มำใช้เวลำผูกพันกับควำมเป็นบ้ำน

เกิด และได้สร้ำงตัวตนของตัวเองขึ้นมำอีกครั้งที่สนำมฟุตบอล 

“ถ้าเล่นเป็นทีมเยือนแล้วว่าง ผมก็มาดูตลอด อย่างวันนี้ผมก็ลางาน

มาดู” 

แฟนบอลพลัดถิ่นของทีมศรีสะเกษ เอฟซีท่านหนึ่ง 

“ถ้ามาเตะที่ชลบุรีผมมาดูตลอดนะ ถ้าท่ีกรุงเทพก็ไปบ้างถ้าว่าง 

จริงๆเล่นทีมเยือนถ้าว่างเตะที่ไหนผมก็ไปดูหมด” 

แฟนบอลพลัดถิ่นของทีมศรีสะเกษ เอฟซีท่านหนึ่ง 

            นอกจำกนี้พ้ืนที่ด้ำนในสนำมฟุตบอลยังเป็นพ้ืนที่ซึ่งท ำให้แฟนบอลที่ไม่รู้จักกันมำก่อนได้มี

โอกำสมำพูดคุยกันผ่ำนเรื่องของฟุตบอลในสนำม ซึ่งตัวผู้เขียนเองก็ได้พูดคุยกับแฟนบอลหลำยคน

ด้ำนในพื้นท่ีสนำมฟุตบอลนี้เอง แม้จะไม่เคยพบปะกันมำก่อนก็ตำม ส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นแล้ว

พ้ืนที่ด้ำนในสนำมบอลบนอัฒจรรย์ทีมเยือนก็เป็นพ้ืนที่ให้พวกเขำได้พบปะพูดคุยกับคน“บ้ำน

เดียวกัน”โดยมีเรื่องฟุตบอลเป็นตัวกลำง ที่ท ำให้แฟนบอลได้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในพ้ืนที่บ้ำนเกิดของ

ตัวเอง ได้พูดคุยกับคนจำกบ้ำนเกิดเดียวกัน เหมือนกับตอนที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษที่ได้คุยกับคนศรี

สะเกษเหมือนกัน กำรที่แฟนบอลพลัดถิ่นเข้ำมำเป็นแรงงำนในเขตเมืองใช้ชีวิตแรงงำนพลัดถิ่น กำรที่

จะพบเจอและได้พูดคุยกับคนที่มำจำกพ้ืนที่เดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่พ้ืนที่ด้ำนในสนำมฟุตบอล

สำมำรถให้ควำมรู้สึกแบบนี้คืนกับแรงงำนได้ผ่ำนกำรพบเจอคนที่มำจำกบ้ำนเกิดเดียวกัน หรือจินตก

รรมไปเองว่ำมำจำกบ้ำนเกิดเดียวกัน อย่ำงที่แฟนบอลหลำยคนเข้ำใจว่ำตัวผู้เขียนเป็นคนศรีสะเกษ

ตอนพูดคุยกันที่สนำมฟุตบอล 
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“มาดูบอลก็เหมือนมาเจอคนรู้จักกัน เจอเพ่ือนเจอฝูง มาเจอกันก็

รู้จักกัน เป็นคนรู้จักกัน ก็ดีมาดูบอลได้พูดคุยกับคนบ้านเดียวกัน” 

แฟนบอลพลัดถิ่นของทีมศรีสะเกษ เอฟซีท่านหนึ่ง 

5.2.2. พื้นที่ด้านนอกสนามฟุตบอลกับการสร้างตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่น 

            พ้ืนที่ด้ำนนอกสนำมฟุตบอลก็มีควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่นไม่แพ้

กับพ้ืนที่ด้ำนในสนำมบอล หรืออำจจะมำกกว่ำเสียด้วยซ้ ำ พ้ืนที่ด้ำนนอกสนำมบอลมีควำมแตกต่ำง

กับพ้ืนที่ด้ำนในสนำมบอลตรงที่พ้ืนที่ด้ำนนอกสนำมบอลไม่ใช่พ้ืนที่ซึ่งเชื่อมโยงควำมรู้สึกระหว่ำงตัว

ของแฟนบอลกับทีมฟุตบอลผ่ำนตัวนักเตะ แต่พ้ืนที่ด้ำนนอกสนำมเป็นพื้นที่ที่สร้ำงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงแฟนบอล ผ่ำนกิจกรรมทั้งหลำยรอบสนำมบอล กิจกรรมบริเวณด้ำนนอกสนำมบอลของกลุ่ม

แฟนบอลพลัดถิ่นอย่ำงกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ต่ำงจำกแฟนบอลทั่วไป แฟนบอล

พลัดถิ่นมักจะเดินทำงมำยังพ้ืนที่สนำมบอลเป็นอย่ำงน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนกำรแข่งขัน เพ่ือนัดพบเจอ

และพบปะพูดคุยกับเพ่ือนฝูงแฟนบอลด้วยกัน แฟนบอลของกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นส่วนใหญ่มักจะมำเป็น

กลุ่มและเป็นครอบครัว และจะมีควำมรู้จักกันในกลุ่มแฟนคลับอยู่แล้ว ดังนั้นพ้ืนที่ด้ำนนอกสนำม

บอลก็เปรียบเสมือนพ้ืนที่ที่ให้พ่ีน้องเพ่ือนฝูงคนบ้ำนเดียวกันจำกจังหวัดศรีสะเกษ ได้มำพบปะ

สังสรรค์กันในช่วงวันหยุดสุดสัปดำห์ จำกที่ในชีวิตจริงพวกเขำก็กระจัดกระจำยกันไปตำมเขตเมือง

เพ่ือท ำงำนเป็นแรงงำนหำเลี้ยงชีพตัวเอง สนำมฟุตบอลได้ให้พ้ืนที่ที่จะท ำให้พวกเขำได้มำพบปะกัน 

ท ำกิจกรรมร่วมกันในพ้ืนที่รอบนอกสนำมฟุตบอล 

            ควำมส ำคัญของพ้ืนที่ด้ำนนอกสนำมฟุตบอลต่อแรงงำนพลัดถิ่นคือกำรเป็นพ้ืนที่ซึ่งสำมำรถ

ให้คืนสิ่งที่แรงงำนสูญเสียไปได้จำกกำรเป็นแรงงำนพลัดถิ่นภำยใต้ตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่น โดย

ควำมพิเศษของพ้ืนที่ด้ำนรอบนอกสนำมฟุตบอลที่เกิดขึ้นต่อแฟนบอลพลัดถิ่นนั้นก็ได้เกิดขึ้นมำจำก

กิจกรรมบริเวณโดยรอบสนำมที่ตัวแฟนบอลพลัดถิ่นได้เป็นผู้กระท ำเอง กิจรรมบริเวณด้ำนนอกสนำม

เป็นสิ่งที่ช่วยสร้ำงให้ตัวตนของในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นมีอยู่และมีควำมหมำยส ำหรับแรงงำนพลัด

ถิ่น 

            กิจกรรมบริเวณรอบสนำมของแฟนบอลพลัดถิ่นมักจะเริ่มกันตั้งแต่ก่อนกำรแข่งขันฟุตบอล

จะเริ่มประมำณ 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่ำงน้อย หรือหำกเกมกำรแข่งขันเริ่มเตะประมำณ 18.00 น. แฟน
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บอลก็จะมำท่ีสนำมกันตั้งแต่ช่วงเวลำ 12.00-13.00 น. เพ่ือท ำกิจกรรมรับประทำนอำหำรกลำงวันกัน

บริเวณโดยรอบสนำม  

            ในทำงหนึ่งพฤติกรรมของกลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่นที่กระท ำบริเวณรอบนอกสนำมก็เป็น

พฤติกรรมที่ดูแปลกประหลำดและผิดปกติพอสมควร อย่ำงเช่นกำรรับประทำนอำหำรบริเวณโดยรอบ

สนำมฟุตบอล แม้ว่ำบริเวณสนำมฟุตบอลส่วนใหญ่จะมีทั้งร้ำนอำหำรและร้ำนค้ำมำขำยอำหำรให้กับ

แฟนบอลที่มำชมเกมที่สนำมฟุตบอล แต่แฟนบอลพลัดถิ่นจ ำนวนมำกเลือกท่ีจะไม่ซื้ออำหำรจำกร้ำน

เหล่ำนี้ แต่กับน ำอำหำรที่เตรียมมำจำกบ้ำน แล้วน ำมำกินกันบริเวณรอบสนำมบอล อย่ำงกำรนึ่งข้ำว

เหนียวมำจำกที่บ้ำน เพ่ือน ำมำกินกับส้มต ำหรือปลำเผำ ที่แฟนบอลพลัดถิ่นเตรียมวัตถุดิบมำ แล้วนั่ง

ท ำนั่งกินกันสดๆบริเวณริมสนำมนั้นเลย  

 

ภำพที ่2 แฟนบอลศรีสะเกษ เอฟซี รวมตัวกันบรเิวณฟตุบำธริมถนน เพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

            ส ำหรับกลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่นแล้ว พวกเขำมักจะมำที่สนำมในลักษณะทั้งเป็นครอบครัว

หรือกลุ่มเพ่ือนเป็นหลัก ดังนั้นกำรนั่งรวมกลุ่มกันท ำและทำนอำหำรบริเวณโดยรอบสนำมฟุตบอลจึง

ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเท่ำไหร่ส ำหรับพวกเขำ แต่ส ำหรับคนภำยนอกมันยังเป็นภำพที่ประหลำดกับกำร

เห็นคนนั่งต ำส้มต ำกินกันริมสนำมฟุตบอล หรือขนเบียร์มำเป็นหลังเพ่ือดื่มกันระหว่ำงเพ่ือนฝูงตั้งแต่

ช่วงบ่ำยที่อำกำศยังคงร้อนจัด ขณะที่พ้ืนที่ซึ่งแฟนบอลพลัดถิ่นใช้ในกำรท ำอำหำรหรือนั่งทำนอำหำร

ร่วมกันก็เป็นพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่สนำมฟุตบอล ซึ่งก็จะปรับเปลี่ยนไปตำมสภำพแวดล้อม
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บริเวณโดยรอบสนำม เช่น กับพ้ืนที่ว่ำงรอบสนำม บริเวณสวนสำธำรณะรอบสนำม ใต้ต้นไม้ ริมฟุต

บำธข้ำงถนน หรือเปิดท้ำยหลังรถกระบะก็ตำม จึงเป็นภำพปกติท่ีดูไม่ปกติซ่ึงสำมำรถพบได้ทั่วไปของ

แรงงำนพลัดถิ่น กับกำรนั่งกินข้ำว กินเบียร์ ระหว่ำงเพ่ือนฝูงหรือครอบครัวบนเสื่อบริเวณพ้ืนที่

โดยรอบของสนำมฟุตบอล 

 

ภำพที่ 3 แฟนบอลทีมศรีสะเกษ เอฟซี นั่งพักผ่อนหย่อนใจก่อนเกมกำรแข่งขันจะเริม่ขึ้น 

            นอกจำกกำรรวมกลุ่มกันเพ่ือกินข้ำวสังสรรค์เฮฮำแล้ว กลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่นของทีมศรีสะ

เกษก็ยังมีพฤติกรรมอ่ืนอีกที่มักจะท ำจนเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มแฟนบอลไปแล้ว อย่ำงกำรเปิดเพลง

หมอล ำจำกเครื่องเสียงในรถยนต์ของตัวเองด้วยเสียงดังกระหึ่มในระยะหลำยสิบเมตร บริเวณด้ำน

นอกสนำมบอล ซึ่งในหลำยสนำมบอลอย่ำงที่ชลบุรี9หรือสมุทรปรำกำร10สนำมฟุตบอลก็อยู่ในพื้นท่ี

เขตชุมชน แต่แฟนบอลพลัดถิ่นก็ยังเปิดเพลงหมอล ำเสียงดัง เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศสนุกสนำนในหมู่

แฟนบอล ซึ่งตำมจริงก็ท ำกันจ ำนวนหลำยคัน หรือกำรเคลื่อนพลเข้ำสู่สนำมบอลด้วยกำรตั้งขบวนรถ

ยำวหลำยสิบคัน เปิดเพลงหมอล ำขับรถมุ่งหน้ำไปที่สนำมบอล พร้อมกับมีแฟนบอลร้องและเต้นเพลง

หมอล ำกันอย่ำงสนุกสนำน ซึ่งคงเป็นภำพที่ไม่แปลกอะไรหำกเกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษ แต่กำรที่

                                                           
9 หมายถึงสนาม ชลบรีุ สเตเดียม ของทีมชลบุรี เอฟซี 
10 หมายถึงสนาม พาวเวอร์ สเตเดียม ของทีมซุปเปอร์เพาเวอร์ สมุทรปราการ 
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พวกเขำท ำในเขตเมืองที่ดูห่ำงไกลจำกบ้ำนเกิดและมีวัฒนธรรมที่แตกต่ำงก็เป็นภำพที่แปลกตำ

ส ำหรับผู้พบเห็นทั่วไป 

            ซึ่งกิจกรรมที่แฟนบอลได้ท ำบริเวณโดยรอบสนำมบอลนี้เองเป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำมหมำย

ให้แก่ตัวตนแฟนบอลพลัดถิ่นต่อแรงงำนพลัดถิ่น แม้ว่ำกิจกรรมโดยทั่วไปที่แฟนบอลพลัดถิ่นท ำจะ

เป็นกิจกรรมที่ดูแปลกประหลำดจำกสภำพบริบทแวดล้อมโดยรอบ แต่ด้วยตัวตนควำมเป็นแฟนบอล

พลัดถิ่นได้เปิดโอกำสให้แฟนบอลได้ท ำกิจกรรมเสมือนว่ำอยู่ในพื้นท่ีบ้ำนเกิดบริเวณรอบสนำม

ฟุตบอล แม้ว่ำตำมจริงแล้วพวกเขำจะอยู่ในเขตเมืองก็ตำม แต่ก็ไม่มีคนนอกมำห้ำมไม่ให้พวกเขำท ำ

กิจกรรมที่ดูแตกต่ำงไปเหล่ำนี้ เพรำะตัวตนในฐำนะแฟนบอลได้ให้โอกำสที่จะให้แฟนบอลได้ท ำ

กิจกรรมแบบที่อยำกท ำเหมือนอยู่ในพ้ืนที่บ้ำนเกิด สร้ำงตัวตนเป็นคนศรีสะเกษขึ้นมำในพื้นที่สนำม

ฟุตบอล และเปลี่ยนพ้ืนที่สนำมฟุตบอลเป็นพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษไปผ่ำนกำรกระท ำกิจกรรมของตัว

แฟนบอลพลัดถิ่นเอง อย่ำงพฤติกรรมกำรเปิดสปอตโฆษณำร้ำนค้ำในจังหวัดศรีสะเกษ (แต่กำรเป็น

เปิดในสนำมบอลที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเต็มไปด้วยคนชลบุรีและแฟนบอลศรีสะเกษในวันนั้นก็อำศัยที่

กรุงเทพและชลบุรีกันเป็นหลัก) ซึ่งก็ดูเป็นพฤติกรรมที่ชวนฉงน แต่ส ำหรับแฟนบอลแล้วมันเป็นกำร

สร้ำงบรรยำกำศได้เป็นอย่ำงดี ให้เหมือนกับว่ำแฟนบอลได้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ และท ำให้

พ้ืนที่รอบนอกของสนำมฟุตบอลนี้ ได้ถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษไปแล้วใน

ช่วงเวลำหนึ่ง  

            ส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นไม่ได้มีแค่กิจกรรมแค่ก่อนเริ่มเกมเท่ำนั้น แต่แฟนบอลพลัดถิ่น

หลำยคนก็ยังคงปักหลักกันที่สนำมบอลเปิดเพลงหมอล ำ เต้นร ำ พร้อมกับดื่มเบียร์กันต่อ แม้กำร

แข่งขันฟุตบอลในสนำมจะจบลงไปแล้วก็ตำม อีกหนึ่งเรื่องที่น่ำสนใจของแฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่น

จำกกำรลงเก็บข้อมูลของผู้เขียนคือในเกมที่ศรีสะเกษ เอฟซี ไปเยือนทีมซุปเปอร์เพำเวอร์ 

สมุทรปรำกำร บัตรของทีมเยือนนั้นขำยหมด และท ำให้แฟนบอลศรีสะเกษบำงส่วนจ ำนวนหลักร้อย

ไม่สำมำรถเข้ำสนำมได้เพรำะไม่มีมีตั๋วให้เข้ำชม แต่แฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นก็ปฏิเสธที่จะซื้อตั๋วเข้ำ

ไปนั่งในอัฒจรรย์ฝั่งเจ้ำบ้ำน แล้วเลือกที่จะร้องเพลงเชียร์บริเวณด้ำนนอกสนำมบริเวณอัฒจรรย์ทีม

เยือนด้ำนนอกสนำมแทน11 ดังนั้นส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นจ ำนวนไม่น้อยนั้น กำรมำสนำมฟุตบอล 

อำจจะไม่ได้มำเพ่ือชมเกมฟุตบอลเป็นหลัก หรือ ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูฟุตบอลเป็นเรื่องรอง แต่

                                                           
11 แฟนบอลซุปเปอร์เพาเวอร์ท่านหน่ึงเล่าใหฟั้งวา่ตอนบุรีรัมยม์าเล่นเป็นทีมเยอืนท่ีนัน่ แฟนบุรีรัมยห์ลายคนเลือกไม่สวมเส้ือ

ทีมเยอืนแลว้ไปนัง่ฝ่ังเจา้บา้น แต่แฟนศรีสะเกษไม่ท าแบบนั้น 
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เหตุผลส ำคัญของกำรมำสนำมบอลของแฟนบอลพลัดถิ่นคือกำรมำสร้ำงและสัมผัสบรรยำกำศที่

เกิดข้ึนบริเวณโดยรอบของสนำมฟุตบอล เพรำะส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นแล้วสิ่งที่มีค่ำมำกกว่ำกำรมำ

ดูเกมในสนำมคือกำรได้มำพบปะกับคนบ้ำนเดียวกัน อยู่ในบรรยำกำศแบบบ้ำนเกิดที่ยังเป็นภำพ

สวยงำมของพวกเขำ บรรยำกำศและควำมรู้สึกเสมือนกลับคืนสู่บ้ำนเกิดซ่ึงมีควำมหมำยต่อแฟนบอล

พลัดถิ่นนี้เอง กลำยเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้แฟนบอลมำท่ีสนำมฟุตบอลเพ่ือสร้ำงและบริโภคสิ่งที่สูญเสียไป

จำกกำรเป็นแรงงำนพลัดถิ่น จึงท ำให้ตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นมีควำมหมำยและกลำยเป็น

ตัวตนที่แรงงำนพลัดถิ่นอยำกจะเป็น  

            ซึ่งกำรให้คืนควำมรู้สึกที่เสียไปจำกกำรเป็นแรงงำนในกระแสเสรีนิยมใหม่นั้นมีคุณค่ำ

มำกกว่ำสิ่งใด และควำมรู้สึกนี้ท ำให้ตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่นมีควำมหมำยส ำหรับแรงงำนพลัดถิ่น

และท ำให้พวกเขำอยำกท่ีจะสวมตัวตนนี้ต่อไป จำกพฤติกรรมทั้งหมดเหล่ำนี้ที่แฟนบอลพลัดถิ่น

กระท ำโดยรอบสนำมฟุตบอลสร้ำงควำมรู้สึกเสมือนอยู่ในพ้ืนที่บ้ำนเกิดแก่แฟนบอลได้เป็นอย่ำงดี 

เพรำะแม้จะอยู่ในเมืองใหญ่ตรงไหนก็ตำม พ้ืนที่สนำมบอลเป็นพ้ืนที่ท ำให้เหล่ำแฟนบอลได้ท ำ

พฤติกรรมเหมือนสมัยอยู่บ้ำนเกิดอีกครั้ง ซึ่งพฤติกรรมเหล่ำนี้ไม่สำมำรถท ำได้ในชีวิตในปัจจุบัน อีก

ทั้งแฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นนั้นมักจะไปเป็นแฟนบอลทีมเยือนกันเป็นจ ำนวนมำก จ ำนวนตั้งแต่

หลำยร้อยถึงหลักพัน และแฟนบอลจ ำนวนมำกก็มีพฤติกรรมดังท่ีได้กล่ำวไปข้ำงต้น ท ำให้พฤติกรรมที่

ถูกท ำซ้ ำต่อกันในวงกว้ำงบริเวณรอบสนำมบอล จึงช่วยสร้ำงควำมรู้สึกเปรียบเสมือนแฟนบอลได้อยู่

ในพ้ืนที่บ้ำนเกิดของตัวเองอีกครั้งและสร้ำงควำมเป็นชุมชนเทียมข้ึนมำในช่วงระยะหนึ่ง พฤติกรรม

ของแฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นได้เปลี่ยนพื้นที่สนำมบอลให้เป็นจังหวัดศรีสะเกษชั่วครำว และเม่ือ

พ้ืนที่นี้ได้ก่อควำมรู้สึกเปรียบเสมือนได้อยู่ที่บ้ำนเกิดอีกครั้ง ตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นก็จะมี

ควำมหมำยมำกข้ึน เพรำะได้ให้และทดแทนสิ่งที่พวกเขำเสียไปจำกกำรเป็นแรงงำนพลัดถิ่น 

5.3 อัตลักษณ์ของแฟนบอลกับการสร้างตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่น 

อัตลักษณ์ของแฟนบอลนั้นถือเป็นส่วนส ำคัญอีกส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงตัวตนให้กับแฟนบอล อัตลักษณ์

ที่แตกต่ำงกันไปของแฟนบอลในแต่ละทีม ทั้งสีเสื้อ เพลงเชียร์ พฤติกรรมของแฟนบอล รวมถึงภูมิหลัง

ของทีมบอลและแฟนบอล ทั้งทำงกำรเมือง สังคม ศำสนำ และชนชั้น อัตลักษณ์ที่แตกต่ำงกันของแต่

ละสโมสร จะช่วยสร้ำงตัวตนเฉพำะให้กับแฟนบอลได้ ผู้คนจะสำมำรถจดจ ำกับตัวตนของแฟนบอลได้ 

ถ้ำแฟนบอลมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมำกพอและไม่เหมือนใคร ตัวตนในฐำนะแฟนบอลก็ชัดเจนยิ่งขึ้น 

นอกจำกนี้อัตลักษณ์ของแฟนบอลเองก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนตัวตนของแฟนบอลออกมำด้วยเช่นกัน 
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เพรำะอัตลักษณ์ของแฟนบอลเป็นสิ่งที่สร้ำงควำมหมำยและตัวตนให้กับแฟนบอล ดังนั้นกำรเป็นแฟน

ฟุตบอลก็ไม่ต่ำงอะไรกับกำรสะท้อนตัวตนของแฟนบอลออกมำผ่ำนอัตลักษณ์ของตัวเอง ตัวตนของ

แฟนบอลจึงเป็นพื้นที่ของปัจเจกชนที่จะได้แสดงตัวตนของตนเองออกมำซึ่งบำงตัวตนก็ไม่สำมำรถ

แสดงออกในได้ชีวิตประจ ำวัน ซึ่งอัตลักษณ์ของแฟนบอลก็จะถูกน ำมำผูกกับทีมฟุตบอล ไม่ว่ำอัต

ลักษณ์กลุ่มแฟนบอลหรือทีมบอลจะเป็นผู้สร้ำงก่อนก็ตำม เพ่ือให้ตัวตนของแฟนบอลมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยว

คือทีมฟุตบอลเพ่ือให้ตัวตนของแฟนบอลนั่นแข็งแกร่งและจับต้องได้มำกข้ึน โดยอัตลักษณ์แต่ละแบบ

ก็จะสร้ำงตัวตนที่แตกต่ำงกันไปให้กับแฟนบอล 

5.3 อัตลักษณ์ของแฟนบอลกับการสร้างตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่น 

อัตลักษณ์ของแฟนบอลนั้นถือเป็นส่วนส ำคัญอีกส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงตัวตนให้กับแฟนบอล อัตลักษณ์

ที่แตกต่ำงกันไปของแฟนบอลในแต่ละทีม ทั้งสีเสื้อ เพลงเชียร์ พฤติกรรมของแฟนบอล รวมถึงภูมิหลัง

ของทีมบอลและแฟนบอล ทั้งทำงกำรเมือง สังคม ศำสนำ และชนชั้น อัตลักษณ์ที่แตกต่ำงกันของแต่

ละสโมสร จะช่วยสร้ำงตัวตนเฉพำะให้กับแฟนบอลได้ ผู้คนจะสำมำรถจดจ ำกับตัวตนของแฟนบอลได้ 

ถ้ำแฟนบอลมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมำกพอและไม่เหมือนใคร ตัวตนในฐำนะแฟนบอลก็ชัดเจนยิ่งขึ้น 

นอกจำกนี้อัตลักษณ์ของแฟนบอลเองก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนตัวตนของแฟนบอลออกมำด้วยเช่นกัน 

เพรำะอัตลักษณ์ของแฟนบอลเป็นสิ่งที่สร้ำงควำมหมำยและตัวตนให้กับแฟนบอล ดังนั้นกำรเป็นแฟน

ฟุตบอลก็ไม่ต่ำงอะไรกับกำรสะท้อนตัวตนของแฟนบอลออกมำผ่ำนอัตลักษณ์ของตัวเอง ตัวตนของ

แฟนบอลจึงเป็นพื้นที่ของปัจเจกชนที่จะได้แสดงตัวตนของตนเองออกมำซึ่งบำงตัวตนก็ไม่สำมำรถ

แสดงออกในได้ชีวิตประจ ำวัน ซึ่งอัตลักษณ์ของแฟนบอลก็จะถูกน ำมำผูกกับทีมฟุตบอล ไม่ว่ำอัต

ลักษณ์กลุ่มแฟนบอลหรือทีมบอลจะเป็นผู้สร้ำงก่อนก็ตำม เพ่ือให้ตัวตนของแฟนบอลมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยว

คือทีมฟุตบอลเพ่ือให้ตัวตนของแฟนบอลนั่นแข็งแกร่งและจับต้องได้มำกข้ึน โดยอัตลักษณ์แต่ละแบบ

ก็จะสร้ำงตัวตนที่แตกต่ำงกันไปให้กับแฟนบอล 

5.3.1 คาแรคเตอร์ของแฟนบอลต่อการสร้างตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่น  

            คำแรคเตอร์ของกลุ่มแฟนบอลคือหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นตัวตนของแฟนบอลซึ่งคำแรคเตอร์

ของแฟนบอลก็สำมำรถสะท้อนออกมำได้จำกพฤติกรรมสะสมของแฟนบอลเอง ในส่วนของแฟนบอล

พลัดถิ่นกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นของทีมศรีสะเกษนั้น พวกเขำมีคำแรคเตอร์ที่ชัดเจนในกำรตำมไปชมเกม
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เยือนชองทีมด้วยจ ำนวนที่มำกแบบเต็มอัฒจรรย์ทีมเยือน12 ซึ่งคำแรคเตอร์นี้ก็ถูกสร้ำงมำจำก

พฤติกรรมสะสมของแฟนบอลกูปรีพลัดถิ่นที่มำโดยตลอดในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ที่แฟนบอลกูปรีพลัด

ถิ่นตำมไปเชียร์ทีมบอลกันด้วยจ ำนวนหลักพันซึ่งในบำงครั้งก็มำกันเยอะกว่ำเจ้ำบ้ำนเสียอีก อย่ำงใน

เกมที่ผู้เขียนเดินทำงไปเก็บข้อมูลทั้งสองเกม กองเชียร์กูปรีอันตรำยก็มำเชียร์ที่ฝั่งทีมเยือนก็เต็มและ

แน่นขนัด เมื่อแฟนบอลผลิตซ้ ำพฤติกรรมของตัวเองอย่ำงต่อเนื่องจึงกลำยเป็นคำแรคเตอร์ของแฟน

บอลกลุ่มนั้น และเป็นถ้ำพูดถึงแฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นส ำหรับแฟนฟุตบอลไทยภำพในหัวแรกท่ีนึก

ถึง คือแฟนบอลที่จะตำมไปให้ก ำลังทีมศรีสะเกษ เอฟซี กันอย่ำงเนืองแน่นทุกนัดในเกมเยือน ซึ่ง

คำแรคเตอร์ที่ออกมำจำกกำรตัวของแฟนบอลท ำให้ตัวตนของแฟนบอลมีภำพที่ชัดเจนและจับต้องได้

ในสำยตำของคนท่ัวไป นอกจำกนี้พฤติกรรมกำรไปเชียร์เกมเยือนจ ำนวนมำกของแฟนบอลกูปรีพลัด

ถิ่นก็สะท้อนตัวตนของแฟนบอลออกมำด้วยเช่นกัน พฤติกรรมของแฟนบอลพลัดถิ่นกับกำรมำเชียร์

ทีมบอลด้วยจ ำนวนมำก สะท้อนถึงควำมโหยหำบ้ำนเกิดที่แฟนบอลจำกมำ เพ่ือเป็นแรงงำนท ำงำนใน

เขตเมือง ซึ่งกำรไปเชียร์ทีมบอลที่สนำมของแฟนบอลพลัดถิ่นก็เป็นเสมือนกำรไปซึมซับควำมรู้สึกและ

สร้ำงควำมสัมพันธ์กับบ้ำนเกิดอีกครั้งผ่ำนตัวแทนอย่ำงทีมฟุตบอล 

5.3.2 เสื้อแข่งของทีมฟุตบอลต่อการสร้างตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่น 

            เสื้อแข่งของทีมฟุตบอลคือสิ่งที่ง่ำยในกำรบอกตัวตนของกำรเป็นแฟนฟุตบอล เพรำะคน

ทั่วไปสำมำรถรับรู้ตัวตนของแฟนฟุตบอลได้ในทันทีว่ำเป็นแฟนบอลทีมใด เมื่อเห็นเสื้อฟุตบอลที่แฟน

บอลใส่อยู่ เสื้อแข่งของทีมฟุตบอลจึงเป็นกำรบ่งบอกตัวตนของปัจเจกชนที่สวมใส่มันอยู่ ใน

ขณะเดียวกันเสื้อแข่งก็เป็นตัวแทนของตัวตนของแฟนบอลที่สำมำรถสวมใส่ได้ทุกเวลำยำมที่ปัจเจก

ชนใส่มัน หำกเรำเห็นคนใส่เสื้อทีมฟุตบอลทีมหนึ่ง เดินเที่ยวในห้ำงสรรพสินค้ำ เสี้ยวเวลำแรกที่เรำ

เห็นคนคนนั้น สิ่งแรกที่เรำคิดกับเขำคือเขำต้องเป็นแฟนบอลของทีมบอลทีมนั้น แม้ว่ำในควำมจริง

แล้วเขำอำจจะเป็นแฟนบอลของทีมอ่ืนก็ได้ ดังนั้นแล้วกำรสวมใส่เสื้อแข่งของทีมฟุตบอลจึงเป็นกำร

สวมใส่ตัวตนของปัจเจกชนในฐำนะแฟนฟุตบอล 

“ผมซื้อเสื้อบอลทุกปี ปีละ 3 ตัว แต่ปีนี้ผมซื้อไป 2 ตัว สีส้มกับสีด า 

อย่างสีด านี่ผมเพ่ิงซื้อก่อนพ่ีมาสัมภาษณ์ผมเลย ผมก็ได้ใส่เสื้อบอล

                                                           
12 ดูเพิม่เติมถึงแฟนบอลไทยกล่าวถึงคาแรคเตอร์ของแฟนบอลศรีสะเกษไดท่ี้ https://pantip.com/topic/32804002 และ 

http://board.bighoylive.com/index.php?topic=2410.0 

https://pantip.com/topic/32804002%20และ
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วันที่มาดูบอลนี่แหละครับ วันปกติผมก็ใส่เสื้อปกติแบบคนทั่วไปใส่

กันนั่นแหละครับ” 

เมษา ปัญญาสุข แฟนบอลพลัดถิ่นทีมศรีสะเกษ เอฟซี 

            กำรได้ใส่เสื้อแข่งขันของทีมบอลของเหล่ำแฟนบอลจึงมีควำมหมำยเพรำะเป็นกำรแสดงอ

อกถึงตัวตนของกำรเป็นแฟนบอลออกมำ และพ้ืนที่สำมำรถพบเห็นแฟนบอลใส่เสื้อแข่งได้มำกท่ีสุดคือ

พ้ืนที่สนำมฟุตบอล และยังเป็นพื้นที่ซึ่งปัจเจกชนบำงส่วนจินตกรรมให้เป็นพ้ืนที่เฉพำะของกำรใส่เสื้อ

บอลเท่ำนั้น พ้ืนที่สนำมบอลยังคงเป็นพื้นที่ซึ่งเปิดกว้ำงให้แฟนบอลแสดงตัวตนโดยกำรได้ใส่เสื้อแข่ง

ซึ่งเป็นกำรสวมตัวตนในฐำนะแฟนบอล ซึ่งเป็นกำรสวมใส่ตัวตนที่ในชีวิตปกติของเขำไม่มีโอกำสได้

แสดงออกมำ จำกกำรที่ต้องเป็นแรงงำนพลัดถิ่นที่ไม่ได้เปิดโอกำสให้แรงงำนแสดงอัตลักษณ์ควำมเป็น

ตัวตนของตัวเอง แม้กระทั่งผ่ำนเสื้อผ้ำที่ใส่ก็ตำม แต่พ้ืนที่สนำมฟุตบอลเปิดโอกำสให้แรงงำนได้แสดง

ตัวตนของตนเองผ่ำนกำรสวมเสื้อฟุตบอลของทีมบ้ำนเกิด ที่เป็นเสื้อผ้ำที่แรงงำนในตัวตนแฟนบอล

พลัดถิ่นสวมใส่อย่ำงภำคภูมิใจ 

            ในพ้ืนที่สนำมฟุตบอลเอง กำรใส่เสื้อแข่งของทีมบอลที่สนำมบอลยังเป็นกำรแบ่งและ

สะท้อนตัวตนของแฟนบอลออกมำได้อย่ำงชัดเจนที่สุด หำกแฟนบอลสวมเสื้อทีมเหย้ำไปที่สนำมบอล 

แฟนบอลจะสวมตัวตนในฐำนะแฟนทีมเหย้ำในทันทีและไม่มีสิทธิ์ไปนั่งบนอัฒจรรย์ของแฟนทีมเยือน 

ขณะที่หำกสวมเสื้อทีมเยือนไปที่สนำมบอล ก็จะกลำยเป็นแฟนบอลของทีมเยือนและหมดสิทธิ์ไป

นั่งอัฒจรรย์ทีมเหย้ำเช่นกัน13 แต่หำกแฟนบอลสวมเสื้อที่ไม่แสดงออกถึงควำมเป็นตัวตนของแฟน

บอลฝั่งใดฝั่งหนึ่ง แฟนบอลก็จะสำมำรถนั่งได้ในพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งอัฒจรรย์ หรือกระทั่งท ำตัวเนียนไป

คลุกคลีปะปนกับแฟนบอลทั้งสองฝั่งก็ได้ ดังนั้นแล้วกำรสวมใส่เสื้อแข่งที่สนำมบอลในวันแข่งขันเป็น

กำรก ำหนดตัวตนอย่ำงชัดเจนของปัจเจกชนขึ้นมำแบบจับต้องได้ 

 

                                                           
13 ตามกฎและวฒันธรรมของฟุตบอลไทย จะหา้มไม่ใหผู้ช้มท่ีใส่เส้ือทีมเหยา้หรือทีมเยอืนไปนัง่ในพื้นท่ีอฒัจรรยข์องฝ่ายตรง

ขา้ม 
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ภำพที่ 4 แฟนบอลศรีสะเกษ เอฟซี ใส่เสื้อแข่งเหยำ้ของทีมตัวเอง เพื่อแสดงออกถึงตัวตนในฐำนะแฟนบอล 

            ส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นอย่ำงกลุ่มกูปรีพลัดถิ่น กำรแสดงออกของแฟนบอลผ่ำนกำรใส่เสื้อ

แข่งของทีมศรีสะเกษมำเชียร์ถือเป็นสิ่งที่นิยมมำกส ำหรับแฟนบอล ภำพปกติแฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัด

ถิ่นมำยังสนำมบอลคือกำรสวมเสื้อท่ีแสดงออกถึงกำรเป็นแฟนบอลของทีมศรีสะเกษ ไม่ว่ำจะเป็นเสื้อ

แข่งของทีม เสื้อเชียร์ เสื้อโปโล เสื้อยืด หรือกระท่ังเสื้อของกลุ่มแฟนคลับก็ตำม โดยหลักแล้วจะสวม

เสื้อแข่งกันมำเป็นหลัก แฟนบอลที่ให้สัมภำษณ์แก่ผู้เขียนหลำยคนกล่ำวว่ำเสื้อแข่งเป็นเสื้อที่พวกเขำ

ต้องซื้อทุกปี และพยำยำมจะเก็บสะสมให้ครบทุกแบบในแต่ละปี ซึ่งส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่นเหล่ำนี้

แล้ว ค่ำเสื้อแข่งของทีมบอลนั้นเป็นจ ำนวนเงินไม่ใช่น้อยส ำหรับพวกเขำเลย เพรำะตัวหนึ่งก็มีรำคำ

หลำยร้อยบำท และหำกพวกเขำต้องกำรเก็บให้ครบทุกแบบในแต่ละปี พวกเขำก็จะเสียเงินที่

ประมำณ 1500 – 3000 บำท14 ซ่ึงเป็นจ ำนวนเงินที่มำกพอสมควรส ำหรับแรงงำนพลัดถิ่นที่ท ำงำน

เป็นชนชั้นล่ำงรำยได้ต่ ำในสังคมเมือง อย่ำงไรก็ตำมกำรซื้อสินค้ำเสื้อแข่งของทีมก็สะท้อนให้เห็น

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นต่อแรงงำนพลัดถิ่น ว่ำเป็นตัวตนที่

                                                           
14 ราคาเส้ือฟุตบอลของทีมศรีสะเกษปี 2014 ราคา 750 บาท, 2015 ราคา 790 บาท, 2016 ราคา 690 บาท, 2017 ราคา 1090 

(เกรดนกัเตะ) และ 690 บาท (เกรดแฟนบอล) อา้งอิงจาก 
http://www.tplshopping.com/club/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B

8%81%E0%B8%A9%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5/shop/ และ 
https://news.voicetv.co.th/sport/460593.html 
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พวกเขำอยำกจะสวมใส่และเป็นมัน แม้ว่ำจะต้องเสียเงินที่มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมเสรี

นิยมใหม่ แต่พวกเขำก็ยอมสละสิ่งเหล่ำนี้เพ่ือให้ได้ตัวตนที่มีควำมผูกพันกับบ้ำนเกิดกลับคืนมำอีกครั้ง 

5.3.3 เพลงเชียร์ทีมฟุตบอลต่อการสร้างตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่น 

            เพลงเชียร์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนตัวตนของแฟนบอลออกมำ เพลงเชียร์ของทีมฟุตบอล

สำมำรถเล่ำตัวตน ควำมรู้สึก ควำมคิดของแฟนบอลออกมำได้ผ่ำนบทเพลง ส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่น

อย่ำงกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นเองก็เช่นกัน แฟนบอลกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นมีเพลงที่บอกเล่ำเรื่องรำวของพวกเขำ

ในฐำนะแฟนบอลในชื่อเพลง “กูปรพีลัดถิ่น” ซึ่งเนื้อเพลงของเพลงกูปรีพลัดถิ่นสำมำรถสะท้อน

ควำมหมำยของชีวิตกำรเป็นแรงงำนพลัดถิ่นและกำรเป็นแฟนบอลกูปรีพลัดถิ่นของคนศรีสะเกษ

ออกมำได้เป็นอย่ำงดี โดยเนื้อเพลงของเพลงกูปรีพลัดถิ่นมีดังต่อไปนี้ 

จากบ้านมาไกล หัวใจมันไหวมันสั่น งานหนักทั้งวัน บากบั่นท ามาหากิน สิฮ้องออกไป บ่มีผู้ได๋ได้ยิน 

กูปรีพลัดถิ่น หากินอยู่ในเมืองฟ้า โดดเดี่ยวเดียวดาย ไร้คนพ่ึงพายามยาก ท างานล าบาก เหนื่อย

ยากไร้คนเมตตา แต่มามื่อนี้ ข้อยมีเจ้าเดินเข้ามา ดีใจหนักนา ได้เจอพ่ีน้องกูปรี กูปรี น้องพ่ีเพ่ือนพ้อง

มากมาย นอกบ้านครั้งใด เกริกไกรก้องปฐพี กูปรีพลัดถิ่น โบยบินไปทุกถ่ินที่ ตามเชียร์ทีมนี้ ศรีสะเกษ

เอฟซีบ้านเฮา 

ต้องย่านไผ หม่องได๋เฮากะคือบ้าน สิร่วมฝ่าฟัน เก็บชัยให้สมศักดิ์ศรี มาเด้อพ่ีน้อง มาเชียร์ศรีสะเกษ

เอฟซี พลัดถิ่นเฮานี้ พร้อมเดินเคียงข้างทุกคราว กูปรี น้องพ่ีเพ่ือนพ้องมากมาย นอกบ้านยามใด เกริก

ไกรก้องปฐพี กูปรีพลัดถิ่น โบยบินไปทุกถิ่นที่ ทีมฮักทีมนี้ ศรีสะเกษเอฟซีบ้านเฮา ตามเชียร์ทุกที ศรี

สะเกษเอฟซีบ้านเฮา15 

            เนื้อเพลงของเพลงกูปรีพลัดถิ่นในช่วงท่อนแรกตั้งแต่ท่อน จำกบ้ำนมำไกล จนถึงท่อน 

เหนื่อยยำกไร้คนเมตตำ สะท้อนถึงชีวิตของแรงงำนจำกพ้ืนที่ชนบทที่ต้องพลัดถิ่นมำท ำงำนในเขต

เมืองเป็นแรงงำนชนชั้นล่ำงที่ต้องท ำงำนอย่ำงหนักเพ่ือสะสมทุนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสำมำรถกลับไป

ตั้งตัวที่บ้ำนเกิดได้ แต่ชีวิตของแรงงำนพลัดถิ่นก็ต้องพบกับกำรท ำงำนที่เหนื่อยยำกและโหดร้ำยต่อ

สภำพทั้งกำยและใจของแรงงำน และยังถูกท ำร้ำยจำกเง่ือนไขในสังคมเสรีนิยมใหม่ท ำให้พวกเขำยัง

                                                           
15 ฟังเพลงกปูรีพลดัถ่ินไดท่ี้ https://www.youtube.com/watch?v=H8lkmzUtMwM  

https://www.youtube.com/watch?v=H8lkmzUtMwM
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ต้องเป็นแรงงำนในเขตเมืองต่อไป และเป็นแรงงำนที่โดดเดี่ยวไร้ควำมสัมพันธ์กับคนรอบข้ำงในสังคม

เมืองเป็นเสมือนเครื่องจักรชิ้นหนึ่งในกระบวนกำรกำรผลิต 

            แต่ว่ำจำกเนื้อเพลงในท่อนต่อมำก็แสดงให้เห็นว่ำ กำรพบเจอกับตัวตนในฐำนะแฟนบอล

พลัดถิ่นสำมำรถท ำให้แรงงำนพลัดถิ่นได้มีตัวตนที่พวกเขำอยำกจะเป็นกลับคืนมำ กำรได้สวมตัวตน

ของแฟนบอลพลัดถิ่นเป็นตัวตนที่พวกเขำภูมิใจ เป็นตัวตนที่คืนควำมสุขให้กับแรงงำนได้ แม้ว่ำจะต้อง

เป็นแรงงำนท ำงำนหนักในเขตเมืองก็ตำม และเป็นตัวตนที่แรงงำนอยำกจะเป็น ไม่ใช่ตัวตนที่จะต้อง

สร้ำงข้ึนเพื่อปรับตัวไปตำมกระแสเสรีนิยมใหม่ ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่ำตัวตนในฐำนะแฟน

บอลพลัดถิ่นสำมำรถเติมเต็มควำมรู้สึกโหยหำบ้ำนเกิดให้แก่แฟนบอลได้ กำรเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นท ำ

ให้แรงงำนได้เจอผู้คนจำกบ้ำนเกิดผู้ร่วมชะตำกรรมเดียวกัน และสร้ำงสังคมเทียมของพื้นที่บริเวณ

สนำมบอลให้เป็นพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษข้ึนมำ โดยมีทีมบอลเป็นสื่อกลำง จำกท่อน บ่ต้องย่ำนไผ หม๋

องได๋ก็คือบ้ำนเฮำ (ไม่ต้องกลัวใคร ที่ไหนก็คือบ้ำนเรำ) สะท้อนควำมคิดว่ำส ำหรับแรงงำนพลัดถิ่นแล้ว 

กำรเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นได้ท ำให้พวกเขำกลับสู่บ้ำนเกิดอีกครั้ง ไม่ว่ำพวกเขำจะอยู่ที่ไหนในประเทศ

ไทย ที่ซึ่งพวกเขำเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นที่นั้นคือจังหวัดศรีสะเกษ   

            นอกจำกเพลงกูปรีพลัดถิ่นก็ยังมีเพลง “กูปรีมำละเด้อ” ซึ่งเป็นเพลงเชียร์ประจ ำของกลุ่ม

กูปรีพลัดถิ่น ซึ่งมีเนื้อร้องส ำคัญที่สำมำรถน ำมำแสดงถึงตัวตนในฐำนะแรงงำนพลัดถิ่นกับกำรเป็น

แฟนบอลพลัดถิ่นได้ดังนี้ 

กูปรีมาละเด้อ มาเจอกั้นจักหน่อย บ่มีค าว่าถอย ยอดนักเตะเมืองศรี จากอีสานบ้านมา จนมามื่อนี่ 

เป็นไทยลีกกูปรี กูปรีไทยลีก มาร่วมเชียร์กูปรี กูปรีไทยลีก มาร่วมเชียร์กูปรี ให้ได้แชมป์ไทยลีก กูปรี

อีสาน สร้างต านานยิ่งใหญ่ รู้แพ้ รู้อภัย จ าเอาไว้เด้อหมู่ มาร่วมเชียร์บอลไทย ประตูชัยถ่าอยู่ สู้ให้เขา

ได้ฮู้ ว่ากูปรี เป็นจังได๋ เป็นจังได๋ เป็นจังได๋ เป็นจังได๋ เป็นจังได๋ กูปรี อีสาน16 

            เนื้อเพลงในเพลงนี้ได้สะท้อนให้เห็นตัวตนของแฟนบอลกูปรีพลัดถิ่นว่ำเป็นตัวตนที่พวกเขำ

ภูมิใจ พวกเขำภูมิใจในทีมบ้ำนเกิดทีมของยอดนักเตะเมืองศรี ขณะที่กำรแข่งขันในฟุตบอลไทยลีกก็

เปรียบเสมือนเมืองใหญ่ที่โหดร้ำย ขณะที่ทีมบอลศรีสะเกษ เอฟซีก็เป็นตัวแทนของแรงงำนพลัดถิ่น

ชำวศรีสะเกษ กำรฝ่ำฟันของทีมศรีสะเกษในกำรแข่งขันไทยลีก ก็ไม่ต่ำงอะไรกับกำรฝ่ำฟันของ

แรงงำนพลัดถิ่นที่จะต้องสะสมทุนแล้วขยับชนชั้นในเมืองใหญ่ซึ่งถือเป็นควำมส ำเร็จของกำรเป็น

                                                           
16 ฟังเพลงกปูรีมาละเดอ้ไดท่ี้ https://www.youtube.com/watch?v=jpiI4omcSoY 
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แรงงำนในเมืองใหญ่ ไม่ต่ำงอะไรกับกำรเป็นแชมป์ไทยลีกของทีมศรีสะเกษ แม้ทีมศรีสะเกษจะเป็น

ทีมเล็กระดับล่ำงในไทยลีก เหมือนชนชั้นล่ำงของแรงงำนพลัดถิ่น แต่จำกเนื้อเพลงก็แสดงให้เห็นว่ำ

พวกเขำมีควำมฝันที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกเสมอ ไม่ต่ำงอะไรกับแรงงำนพลัดถิ่นที่หวังว่ำสักวันพวกเขำ

จะสำมำรถขยับชนชั้นจำกกำรเป็นแรงงำนชนชั้นล่ำงได้เสียที เนื้อเพลงนี้จึงเป็นภำพสะท้อนของควำม

เหมือนระหว่ำงแรงงำนพลัดถิ่นและกำรเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นออกมำได้ดีว่ำแท้จริงแล้วเป็นตัวตนที่มี

ควำมคล้ำยกัน แต่ว่ำตัวตนหนึ่งเป็นตัวตนที่พวกเขำอยำกเป็น ส่วนอีกตัวตนหนึ่งไม่อยำกเป็น แต่ต้อง

เป็นเพรำะกระแสเสรีนิยมใหม่บีบให้เป็น นอกจำกนี้จำกท่อน สู้ให้เขำได้ฮู้ ว่ำกูปรี เป็นจั๋งได๋ ยัง

สะท้อนว่ำตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นเป็นตัวตนที่สำมำรถท ำให้แรงงำนพลัดถิ่นได้มีโอกำสเป็นผู้

ชนะในสังคมบ้ำง ผ่ำนกำรได้รับชัยชนะของทีมศรีสะเกษ ในชีวิตที่พวกเขำถูกกดทับจำกสังคมเสรีนิยม

ใหม่ทั้งทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม ตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นอำจจะเป็นทำงเดียวที่ท ำให้

แรงงำนพลัดถิ่นไม่ได้รู้สึกว่ำพวกเขำเป็นเบี้ยล่ำงและถูกเหยียบทับอีกต่อไป 

5.4 ความหมายของตัวตนแฟนบอลพลัดถิ่นต่อแรงงานพลัดถิ่น 

            ในสังคมเสรีนิยมใหม่นั้นมีหลำยตัวตนให้ปัจเจกชนได้เลือกสวมใส่เพ่ือตัวเองยังรู้สึกมีควำม

มนุษย์อยู่หลังจำกเสียตัวตนของตัวเองไปเป็นแรงงำนเยี่ยงเครื่องจักรกับกำรเข้ำสู่ระบบกำรท ำงำนรับ

ใช้กระแสเสรีนิยมใหม่ แต่ตัวของมนุษย์เองนั้นแม้จะสูญเสียตัวตนไปจำกกำรเป็นแรงงำนในระบบ 

มนุษย์ก็ยังคงจ ำเป็นต้องมีตัวตนที่เป็นของตัวเองอยู่ เพ่ือให้มนุษย์ยังรู้สึกว่ำตัวเขำยังคงเป็นมนุษย์

ต่อไป เพรำะหำกมนุษย์นั้นไร้ซึ่งตัวตนแล้วส ำหรับตัวปัจเจกชนเองก็จะรู้สึกว่ำตัวเขำนั้นไม่ต่ำงอะไร

กับเครื่องจักร และรู้สึกไม่เป็นมนุษย์อีกต่อไป เมื่อเป็นเช่นนั้นปัจเจกชนจะเริ่มรู้สึกว่ำชีวิตของตนเอง

ไม่มีควำมหมำย และเริ่มไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของพวกเขำเอง ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรมีชีวิตอยู่ ดังนั้น

ปัจเจกชนจึงจ ำเป็นต้องหำตัวตนใหม่ให้กับตัวเองหลังจำกเสียตัวตนไป เพ่ือให้พวกเขำยังรู้สึกว่ำตัวเอง

ยังเป็นมนุษย์ ยังมีตัวตนของตัวเอง มีช่วงเวลำที่เขำจะได้แสดงตัวตนของตัวเองที่เขำพร้อมรับและ

อยำกจะเป็น ซึ่งท ำให้พวกเขำยังรู้สึกปลอดภัยผ่ำนตัวตนใหม่ที่ปัจเจกชนสร้ำงขึ้นมำ เพ่ือให้ตัวปัจเจก

ชนยังมีควำมสุขกับกำรใช้ชีวิตในสังคมเสรีนิยมใหม่ ท ำให้พวกอยู่ในสังคมต่อไปได้โดยไม่รู้สึกแปลก

แยกจำกตัวระบบ ขณะเดียวกันสังคมเสรีนิยมใหม่เองก็พยำยำมสร้ำงตัวตนใหม่ขึ้นมำมำกมำยให้

ปัจเจกชนได้เลือกเป็นเลือกสวมใส่ตำมท่ีพวกเขำต้องกำร เพ่ือให้ปัจเจกชนยังสำมำรถขำยตัวเองเป็น

แรงงำนรับใช้ระบบและอยู่กับมันได้ ผ่ำนกำรหำควำมสุขจำกตัวตนใหม่ที่ปัจเจกชนสร้ำงขึ้นมำ 
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           ในสังคมเสรีนิยมใหม่นั้นปัจเจกชนมีทำงเลือกมำกมำยที่จะสร้ำงตัวตนใหม่ตำมที่ระบบได้จัด

เอำไว้ เพ่ือให้ปัจเจกชนมีตัวตนอยู่และสำมำรถแสวงหำควำมสุขกับมันได้ เพ่ือให้พวกเขำสำมำรถมี

ชีวิตอยู่ในกรอบของเสรีนิยมใหม่ต่อไปได้ โดยส ำหรับแรงงำนพลัดถิ่นแล้วกำรหำตัวตนใหม่ให้แก่

ตัวเองก็เป็นเรื่องที่จ ำเป็น เพรำะพวกเขำกลุ่มคนอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องท ำงำนรับใช้ระบบอย่ำงหนักหน่วง 

ตัวตนของพวกเขำจึงถูกกลืนหำยไปกับระบบ และเพ่ือให้แรงงำนพลัดถิ่นยังคงมีชีวิตอยู่ในสังคมเสรี

นิยมใหม่ได้ พวกเขำจึงต้องควำนหำตัวตนใหม่ของตัวเองในสังคมนี้อีกครั้ง ซึ่งแรงงำนพลัดถิ่นจ ำนวน

ไม่น้อยในประเทศไทยเลือกตัวตนที่จะเป็นแฟนบอลพลัดถิ่น 

            สิ่งที่น่ำสนใจคือส ำหรับแรงงำนพลัดถิ่นแล้วเพรำะเหตุใดพวกเขำถึงเลือกเป็นแฟนบอลพลัด

ถิ่นเป็นตัวตนใหม่ของพวกเขำในสังคมเสรีนิยมใหม่ เพรำะในสังคมเสรีนิยมใหม่แล้วระบบได้สร้ำง

ทำงเลือกไม่น้อยให้กับปัจเจกชนในกำรหำตัวตนใหม่ให้กับตัวเอง ดังนั้นจึงต้องมีเหตุผลส ำหรับ

แรงงำนพลัดถิ่นที่เลือกสร้ำงตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่น ซึ่งจำกกำรศึกษำของผู้เขียนพบว่ำ

ส ำหรับแรงงำนพลัดถิ่นแล้ว ตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นเป็นตัวตนที่มีคุณค่ำและควำมหมำย

ส ำหรับพวกเขำเอง จึงเป็นเหตุผลให้แรงงำนพลัดถิ่นจ ำนวนมำกเลือกสร้ำงตัวตนใหม่เป็นแฟนบอล

พลัดถิ่น 

5.4.1 คุณค่าของการเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นกับการหวนคืนของความรู้สึกกลับคืนบ้านเกิด 

            คุณค่ำในทำงหนึ่งของกำรสวมตัวตนแฟนบอลพลัดถิ่นของแรงงำนพลัดถิ่นนั่นคือกำร

ทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมำได้ สิ่งที่แรงงำนพลัดถิ่นทุกคนล้วนต้องสูญเสียกับกำรขำยตัวตน

ให้กับระบบคือกำรต้องพลัดพรำกจำกบ้ำนเกิดภูมิล ำเนำของตัวเอง กำรอพยพเข้ำมำในเขตเมืองท ำให้

พวกเข้ำต้องสูญเสียควำมผูกพันและกำรใช้ชีวิตในพ้ืนที่บ้ำนเกิด ต้องจำกพ้ืนที่พวกเขำเรียกว่ำ“บ้ำน”

มำท ำงำนในเขตเมือง ซึ่งส ำหรับแรงงำนพลัดถิ่นจ ำนวนมำกกำรสูญเสียควำมผูกพันที่มีต่อบ้ำนเกิดนั้น

คือกำรสูญเสียไปตลอดกำล เพรำะพวกเขำไม่สำมำรถสะสมทุนได้ตำมท่ีหวัง ไม่สำมำรถกลับไปตั้งตัว

ในบ้ำนเกิดได้ และต้องท ำงำนเป็นแรงงำนในเขตเมืองไปตลอดชีวิต อย่ำงไรก็ตำมตัวตนในฐำนะแฟน

บอลพลัดถิ่นเป็นตัวตนที่เข้ำมำเติมเต็มสิ่งที่ขำดหำยไปให้กับตัวแรงงำนพลัดถิ่น ผ่ำนตัวตนในฐำนะ

แฟนบอลที่เชื่อมโยงกับทีมฟุตบอลจำกบ้ำนเกิดในพ้ืนที่สนำมฟุตบอล 

ตัวตนจริงในฐานะแฟนบอล ตัวตนแบบจินตกรรมในฐานะแฟนบอล 

สนำมฟุตบอล พื้นที่บ้ำนเกิด(เทียม) 
ตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่น ตัวตนที่กลับเป็นคนบ้ำนเกิดในพื้นที่บ้ำนเกิด (เทียม) 
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ทีมฟุตบอลของจังหวัดบ้ำนเกิด จังหวัดบ้ำนเกิด 

บทที่ 5 ตำรำงที่ 5.1 เปรียบเทียบตัวตนจริงในฐำนะแฟนบอลกับตัวตนจินตกรรมที่ได้รับจำกกำรเป็นแฟนบอล 

            จำกตำรำงที ่5.1 คือกำรเปรียบเทียบตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่นระหว่ำงตัวตนจริงในฐำนะ

แฟนบอลพลัดถิ่น กับตัวตนแบบจินตกรรมของแฟนบอลพลัดถิ่นที่ถูกสร้ำงจำกกำรเป็นแฟนบอลพลัด

ถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ท ำให้ตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นมีควำมหมำยส ำหรับแรงงำนพลัดถิ่น เพรำะ

องค์ประกอบจำกกำรเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นท ำให้พวกเขำสำมำรถสร้ำงตัวตนแบบจินตกรรมขึ้นมำได้ 

และตัวตนจินตกรรมนั้นได้สร้ำงควำมรู้สึกเสมือนกลับพ้ืนที่บ้ำนเกิดให้กับแฟนบอลและท ำให้ตัวตนนี้

มีควำมหมำย 

            ส ำหรับองค์ประกอบของตัวตนแฟนบอลพลัดถิ่นที่ท ำให้ตัวตนนี้มีควำมหมำยส ำหรับ

แรงงำนพลัดถิ่น องค์ประกอบแรกคือสนำมฟุตบอล โดยสนำมฟุตบอลคือภำพแทนของพ้ืนที่จังหวัด

บ้ำนเกิดของแฟนบอล เป็นพื้นที่ซึ่งให้แฟนบอลจำกภูมิล ำเนำเดียวกันสำมำรถมำรวมตัวกัน ได้พูดคุย

และมีกิจกรรมร่วมกัน ส ำหรับกลุ่มกูปรีพลัดถิ่นของแฟนบอลทีมศรีสะเกษ เอฟซี พวกเขำได้ท ำให้

พ้ืนที่สนำมฟุตบอลกลำยเป็นพ้ืนที่เสมือนจังหวัดศรีสะเกษไปชั่วระยะหนึ่ง ผ่ำนกิจกรรมที่พวกเขำท ำ

กันบริเวณสนำมฟุตบอล ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พวกเขำท ำเหมือนอำศัยอยู่ที่บ้ำนเกิด พูดคุยกับคนศรีสะ

เกษเหมือนกัน ได้ช่วยสร้ำงควำมรู้สึกเหมือนอยู่ในพ้ืนที่บ้ำนเกิดให้กับแฟนบอลพลัดถิ่นได้เป็นอย่ำงดี 

เพรำะให้ควำมรู้สึกเหมือนว่ำพวกเขำได้อยู่ในพื้นที่บ้ำนเกิดจริง มองไปทำงไหนก็เจอคนบ้ำนเดียวกัน 

ท ำกิจกรรมแต่ละอย่ำงเหมือนอยู่บ้ำนเกิด แม้ว่ำตำมจริงแล้วพวกเขำจะอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลจำกบ้ำน

เกิดของจริงก็ตำม สนำมฟุตบอลจึงกลำยเป็นภำพแทนของจังหวัดบ้ำนเกิดส ำหรับแฟนบอลพลัดถิ่น

ไปโดยปริยำย จำกพฤติกรรมของแฟนบอลที่สนำมฟุตบอลเอง 

            องค์ประกอบต่อมำคือตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นเอง ซึ่งตัวตนในฐำนะแฟนบอลพลัด

ถิ่นก็เปรียบเสมือนกับกำรได้กลับเป็นคนในพ้ืนที่บ้ำนเกิดอีกครั้ง ซึ่งเป็นควำมรู้สึกเกิดมำจำกกำรที่

แฟนบอลไปสนำมบอลและได้พบกับคนในจังหวัดบ้ำนเกิด พฤติกรรมของแฟนบอล กิจกรรมบริเวณ

สนำมฟุตบอล สภำพแวดล้อมนั้นท ำให้ตัวแฟนบอลเองรู้สึกว่ำตัวเองได้กลับไปอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดบ้ำน

เกิดอีกครั้ง โดยเป็นผลมำจำกควำมรู้สึกและพฤติกรรมของแฟนบอลที่เปลี่ยนสนำมบอลเป็นพื้นที่

จังหวัดบ้ำนเกิด ขณะเดียวกันพ้ืนที่บ้ำนเกิดเทียมบริเวณสนำมบอลก็ช่วยสร้ำงควำมรู้สึกเสมือนได้

กลับพื้นท่ีบ้ำนเกิดให้กับแฟนบอลเช่นกัน ดังนั้นเมื่อแรงงำนพลัดถิ่นได้สวมตัวตนแฟนบอลพลัดถิ่นที่

สนำมบอล ก็เปรียบเสมือนกำรที่พวกเขำได้เดินทำงกลับพื้นที่บ้ำนเกิดด้วยเช่นกัน 
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            อีกหนึ่งองค์ประกอบคือทีมฟุตบอลจำกจังหวัดบ้ำนเกิดของแฟนบอลพลัดถิ่น ซึ่ง

เปรียบเสมือนตัวแทนของจังหวัดบ้ำนเกิดของแฟนบอล ทีมฟุตบอลนั้นเป็นเสมือนตัวกลำงที่เชื่อม

ตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่นเข้ำกับส ำนึกควำมเป็นบ้ำนเกิด เป็นตัวแทนของบ้ำนเกิดท่ีท ำให้ตัวตนของ

แรงงำนพลัดถิ่นยังได้ท ำกิจกรรมที่ผูกพันกับจังหวัดบ้ำนเกิดผ่ำนตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่น กำรที่

แฟนบอลพลัดถิ่นได้เข้ำไปเชียร์ฟุตบอลทีมบ้ำนเกิดของตัวเอง ท ำให้ตัวของแรงงำนได้มีกิจกรรมที่

ผูกพันกับพ้ืนที่บ้ำนเกิดอีกครั้งผ่ำนตัวแทนอย่ำงทีมฟุตบอล โดยที่ไม่ต้องกลับไปในพ้ืนที่บ้ำนเกิดและ

สำมำรถมีควำมผูกพันได้ในพ้ืนที่เขตเมือง ท ำให้แฟนบอลได้ควำมรู้สึกผูกพันกับบ้ำนเกิดได้แม้ว่ำจะยัง

อยู่ในตัวตนแรงงำนพลัดถิ่นอยู่ก็ตำม 

5.4.2 การเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นกับภาพจ าลองการต่อสู้ในฐานะแรงงานพลัดถิ่น 

            นอกจำกกำรเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นจะให้ควำมรู้สึกหวนคืนสู่บ้ำนเกิดแก่แรงงำนพลัดถิ่นแล้ว 

กำรต่อสู้ในฐำนะแฟนบอลร่วมไปกับทีมฟุตบอลบ้ำนเกิดก็ไม่ต่ำงอะไรกับกำรต่อสู้เพ่ือเลื่อนชั้นทำงชน

ชั้นของแรงงำนพลัดถิ่นที่ต้องพยำยำมต่อสู้เพื่อเลื่อนขั้นทำงชนชั้นขึ้นไปเพ่ือให้ตัวเองหลุดพ้นจำก

ควำมเป็นชนชั้นล่ำง ขณะที่ทีมบอลและแฟนบอลก็ต้องร่วมกันต่อสู้เพ่ือให้ทีมของตัวเองได้รับชัยชนะ

และไต่อันดับขึ้นไปเพ่ือคว้ำแชมป์ให้ได้ หรือหำกเล่นในดิวิชั่นที่ต่ ำกว่ำลีกสูงสุดก็ต้องต่อสู้เพื่อที่จะขึ้น

ไปเล่นในลีกสูงสุดให้ได้ ส ำหรับทีมศรีสะเกษ เอฟซี ที่เป็นทีมตัวอย่ำงในกำรศึกษำของผู้เขียนนั้นก็เป็น

ทีมท่ีเป็นตัวแทนของทีมระดับล่ำงในลีกสูงสุดของกำรแข่งขันฟุตบอลไทย ซึ่งหำกเปรียบเสมือนในโลก

ของควำมจริง ทีมศรีสะเกษก็ไม่ต่ำงอะไรกับชนชั้นล่ำงที่พยำยำมจะดิ้นรนให้ตัวเองยังอยู่รอดในสังคม

เสรีนิยมใหม่17 และไต่ระดับขึ้นไปเป็นชนชั้นกลำงให้ได้ เหมือนกับที่ทีมศรีสะเกษพยำยำมจะสู้เพื่อหนี

กำรตกชั้นให้ทีมอยู่รอดในไทยลีกต่อไปให้ได้ รวมถึงพยำยำมท่ีจะขยับตัวเองให้หลุดพ้นจำกกำรเป็น

ทีมฟุตบอลในกลุ่มหนีตกชั้นเสียที 

การต่อสู้ในการแข่งขันฟุตบอลลกีของแฟนบอล การต่อสู้ในชีวิตจริงของแรงงานพลัดถิ่น 

แฟนบอล/ทีมศรีสะเกษ เอฟซ ี แรงงำนพลัดถิ่น 
กำรแข่งขันไทยลีก  สังคมเสรีนิยมใหม ่

กำรคว้ำแชมป์ลีก กำรเลื่อนขั้นทำงชนช้ันท่ีสัมฤทธ์ิผล 
บทที่ 5 ตำรำงที่ 5.2 เปรียบเทียบกำรต่อสู้ในฐำนะแฟนบอลกับกำรต่อสู้ในฐำนะแรงงำนพลดัถิ่น 

                                                           
17 อนัดบัใน 4 ฤดูกาลหลงัสุดของศรีสะเกษ เอฟซีคือ 12, 13, 13 และ 17 (ตกชั้น) 
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            จำกตำรำงที่ 5.2 แสดงให้เห็นว่ำกำรต่อสู้ในฟุตบอลลีกของทีมฟุตบอลกับกำรต่อสู้ของ

แรงงำนพลัดถิ่นในสังคมเสรีนิยมใหม่นั้นมีควำมคล้ำยกันอยู่มำกพอสมควร โดยตัวของทีมบอลอย่ำง

ทีมศรีสะเกษ เอฟซี ก็ไม่ต่ำงกับแรงงำนพลัดถิ่นที่เป็นชนชั้นล่ำงในสังคมของตัวเอง ไร้อ ำนำจในกำร

ต่อรองในชีวิต ซึ่งส ำหรับทีมศรีสะเกษคือไร้เงินในกำรต่อรองซื้อขำยตัวผู้เล่น กระทั่งไร้อ ำนำจใน

กำรเงินมำสนับสนุนทีม เหมือนกับแรงงำนพลัดถิ่นที่ไร้เงินที่จะมำช่วยให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้น ไร้

อ ำนำจที่จะต่อรองให้คนอ่ืนมำสนับสนุนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น และทีมศรีสะเกษก็ต้องพยำยำมต่อสู้ไต่

อันดับในแต่ละปี เพ่ือดิ้นรนหนีกำรตกชั้นซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ และพยำยำมก้ำวขึ้นไปจบอันดับที่สูงขึ้น

กว่ำเดิมเพ่ือพัฒนำระดับของทีมให้ขึ้นเป็นทีมระดับกลำงให้ได้ เหมือนกับท่ีแรงงำนพลัดถิ่นที่ต้อง

พยำยำมสะสมทุนให้มำกขึ้นเพ่ือไต่ระดับทำงชนชั้นเพ่ือให้ตัวเองหลุดพ้นจำกกำรเป็นชนชั้นล่ำงขยับ

ขึ้นเป็นชนชั้นกลำงเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งกำรพยำยำมขยับระดับทั้งทีมบอลและแรงงำนพลัดถิ่นก็

เพ่ือให้ตนเองสำมำรถอยู่รอดในสังคมได้ รวมถึงให้มีชีวิตที่ดีข้ึนในสภำพสังคมทั้งของทีมบอลหรือ

แรงงำนพลัดถิ่นเอง  

            ขณะที่กำรต่อสู้ของทีมบอลก็เป็นกำรต่อสู้ไปพร้อมกับแฟนบอล เพรำะส ำหรับกำรแข่งขัน

ฟุตแล้วในควำมเป็นจริงก็เป็นกำรแข่งขันที่ก ำหนดโดยผู้เล่นในสนำมไม่ใช่แฟนฟุตบอล แต่ก็มีกำร

พยำยำมดึงแฟนบอลเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันด้วยเช่นกันกับกำรสร้ำงนิยำมให้แฟนบอล

เป็นผู้เล่นคนที่ "12" เพ่ือให้แฟนบอลรู้สึกว่ำพวกเขำก ำลังสู้ไปพร้อมกับทีมฟุตบอลของตัวเอง ดังนั้น

กำรประสบควำมส ำเร็จหรือควำมพ่ำยแพ้ของทีมฟุตบอลก็ถูกผูกติดเข้ำกับตัวแฟนบอลผ่ำนควำมรู้สึก

แบบชุมชนจินตกรรม แฟนบอลจึงเป็นอีกหนึ่งส่วนที่รู้สึกว่ำต้องสู้ไปกับทีมเพ่ือให้อันดับของทีมดีข้ึน 

แม้พวกเขำจะไม่สำมำรถท ำให้อันดับของทีมดีข้ึนด้วยตัวของพวกเขำเองก็ตำม แต่กำรพยำยำม

สนับสนุนทีมบอลของแฟนบอลเพื่อให้ทีมดีข้ึน ก็เหมือนกับที่แรงงำนพลัดถิ่นพยำยำมท ำให้ชีวิตของ

พวกเขำดีขึ้น 

            ขณะที่กำรแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ก็เปรียบเสมือนสังคมเสรีนิยมใหม่ ที่ทีมฟุตบอลต้องต่อสู้

กันเพ่ือเป็นผู้ชนะและคว้ำแชมป์มำครองให้ได้ เสมือนกับปัจเจกชนในเสรีนิยมใหม่ท่ีต้องพยำยำมต่อสู้

สะสมทุนเพ่ือไปให้ถึงชีวิตที่ดีแบบสังคมเสรีนิยมใหม่ ฟุตบอลไทยลีกยังสำมำรถแบ่งทีมออกเป็น 3 

ระดับได้เหมือนกับสังคมเสรีนิยมใหม่ในปัจจุบัน เช่น ทีมระดับสูงอย่ำง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หรือ เอสซีจี 

เมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมระดับกลำงอย่ำง บำงกอกกล๊ำส เอฟซี, ชลบุร ีเอฟซี หรือ รำชบุรี เอฟซี และ

ทีมระดับล่ำงอย่ำง ศรีสะเกษ เอฟซี, รำชนำวี เอฟซี หรือ สุโขทัย เอฟซี เป็นต้น ซึ่งทีมแต่ละระดับก็มี
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อ ำนำจในกำรต่อรองต่ำงกัน ทั้งกำรหำสปอนเซอร์และแหล่งเงินทุนมำสนับสนุนทีม อ ำนำจในตลำด

ซื้อขำยผู้เล่น และเหมือนกับในสังคมเสรีนิยมใหม่ที่ชนชั้นสูงจะมีอ ำนำจเหนือทีมชนชั้นอื่นและใช้

อ ำนำจเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ให้กับตัวเอง ขณะที่ทีมชนชั้นล่ำงอย่ำงทีมศรีสะเกษ ก็ต้องพยำยำม

เอำตัวรอดบนตำรำงคะแนนที่โหดร้ำยที่พร้อมจะคัดทีมที่ไม่ผ่ำนออกจำกกำรแข่งขันไปยังดิวิชั่นที่ต่ ำ

กว่ำ เหมือนกับสังคมเสรีนิยมใหม่ที่ไม่มีที่ว่ำงให้กับแรงงำนที่เป็นผู้แพ้และไม่สำมำรถไต่ระดับทำงชน

ชั้นได้ส ำเร็จ เพรำะแรงงำนรุ่นใหม่ก็พร้อมจะเข้ำสู่ระบบเพ่ือตำมหำชีวิตที่ดีต่อไป เหมือนกับกำร

แข่งขันฟุตบอลลีกท่ีมีทีมใหม่จำกดิวิชั่นต่ ำกว่ำพร้อมเสียบทีมผู้แพ้จำกลีกที่สูงกว่ำเสมอ  

            ส ำหรับกำรคว้ำแชมป์ในฟุตบอลลีกก็เป็นเหมือนควำมฝันสูงสุดของทีมฟุตบอลและแฟน

บอล เหมือนกับกำรเลื่อนขั้นทำงชนชั้นเพื่อที่ตัวเองจะได้มีชีวิตที่ดีซึ่งเป็นเป้ำหมำยของแรงงำนใน

กระแสเสรีนิยมใหม่ ส่วนกำรสะสมทุนของแรงงำนก็เหมือนกับกำรสะสมแต้มของทีมฟุตบอลที่เป็น

เครื่องมือส ำคัญเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของตัวเอง หำกทีมฟุตบอลสำมำรถคว้ำแชมป์หรือท ำอันดับใน

ตำรำงคะแนนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทีมก็จะสำมำรถเปลี่ยนสถำนะจำกทีมระดับล่ำงข้ึนเป็น

ระดับกลำง หรือขึ้นไปเป็นระดับสูงได้ ซึ่งจะท ำให้ทีมนั้นแข็งแกร่งและอยู่รอดในกำรแข่งขันได้ 

เช่นเดียวกับแรงงำนพลัดถิ่นหรือแรงงำนชนชั้นล่ำง หำกสำมำรถท ำกำรสะสมทุนได้ส ำเร็จ พวกเขำก็

สำมำรถท ำกำรเลื่อนขั้นทำงชนชั้นได้ อย่ำงไรก็ตำมในกำรแข่งขันฟุตบอลลีกเองก็เป็นไปตำมเงื่อนไข

แบบสังคมเสรีนิยมใหม่นั่นคือสุดท้ำยผู้ชนะก็มีแต่ชนชั้นน ำเท่ำนั้น ในขณะที่สังคมเสรีนิยมใหม่ก็เป็น

ชนชั้นน ำที่สะสมทุนของตัวเองมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องสร้ำงช่องว่ำงทำงชนชั้นมำกขึ้นเรื่อยๆ 

ขณะเดียวกันกำรแข่งขันไทยลีก 1 ใน 9 ปีหลังสุดก็มีทีมที่ได้แชมป์เพียงแค่ 2 ทีมเท่ำนั้น คือ บุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด และ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นทีมระดับสูงของกำรแข่งขัน ขณะที่ทีมระดับล่ำงหรือ

ระดับกลำงส่วนใหญ่ล้วนมือเปล่ำไร้ถ้วยแชมป์ตลอดระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ แม้กำรประสบ

ควำมส ำเร็จทั้งในกำรแข่งขันฟุตบอลลีกและสังคมเสรีนิยมใหม่จะเป็นเรื่องยำก แต่ทั้งคู่ก็ยังสร้ำงพื้นที่

ซึ่งเป็นควำมหวังให้แก่ชนชั้นล่ำงว่ำวันหนึ่งพวกเขำจะสำมำรถประสบควำมส ำเร็จได้แม้ในควำมจริง

แล้วจะเป็นไปได้ยำกและโอกำสที่จะเกิดขึ้นก็มีจ ำนวนจ ำกัดเท่ำนั้น แต่ส ำหรับแฟนบอลของทีมศรีสะ

เกษแล้วแม้ทีมของพวกเขำจะเป็นทีมระดับล่ำง แต่พวกเขำก็มีควำมเชื่อเสมอว่ำวันหนึ่งพวกเขำจะ

ก้ำวไปคว้ำแชมป์ได้ เหมือนที่ทีมเลสเตอร์ ซิตี้ เคยท ำได้ในกำรแข่งขันพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ซึ่งควำมหวัง

ที่แฟนบอลหวังว่ำสักวันทีมของตัวเองจะไปคว้ำแชมป์แม้จะเป็นทีมระดับเล็ก ก็เหมือนกับกำรหวังว่ำ

ตัวเองจะประสบควำมส ำเร็จในกำรเลื่อนขั้นทำงชนชั้นของกำรเป็นแรงงำนพลัดถิ่น ซึ่งท ำให้พวกเขำ

ยังคงท ำงำนรับใช้ระบบต่อไปเพ่ือรอให้วันนั้นมำถึงแม้ไม่รู้ว่ำเมื่อไหร่ก็ตำม 
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            ตวัตนในฐำนะแฟนบอลพลัดถิ่นจึงมีควำมหมำยส ำหรับแรงงำนพลัดถิ่น เพรำะสำมำรถให้

คืนควำมรู้สึกผูกพันและใช้ชีวิตในพ้ืนที่บ้ำนเกิดให้กับแรงงำนได้หลังต้องเสียไปจำกกำรเป็นแรงงำน

พลัดถิ่น ขณะเดียวกันภำพของกำรเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นก็เป็นภำพแทนของควำมเป็นแรงงำนพลัด

ถิ่นที่ต้องต่อสู้ในสังคมเสรีนิยมใหม่ หำกเพียงแต่ว่ำข้อแตกต่ำงของสองตัวตนนั้นคือ ตัวตนในฐำนะ

แฟนบอลพลัดถิ่นเป็นตัวตนที่แรงงำนพลัดถิ่นได้เลือกเอง พวกเขำเลือกท่ีจะเป็นแฟนบอลแต่ละทีม

ด้วยตัวเอง แรงงำนชำวศรีสะเกษพวกนั้นมีสิทธิ์เลือกที่จะเป็นแฟนบอลทีมอ่ืนที่เป็นทีมระดับชั้นน ำ

ของไทย ทั้งบุรีรัมย์, เมืองทอง หรือ เชียงรำย ก็ตำม แต่พวกเขำก็เลือกท่ีจะเป็นแฟนบอลของทีมศรีสะ

เกษ แม้ว่ำทีมจะเป็นเพียงแค่ทีมระดับล่ำงที่ต้องหนีตกชั้นในทุกปีก็ตำม พวกเขำเต็มใจที่จะสวมตัวตน

ของแฟนบอลทีมศรีสะเกษ แม้ว่ำอำจจะต้องผิดหวังกับผลกำรแข่งขันอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ยังมีควำมสุข

กับกำรเป็นแฟนบอลได้ ในทำงกลับกันตัวตนแรงงำนพลัดนั้นแม้ว่ำแรงงำนจำกชนบทจะต้องสวม

ตัวตนนี้ แต่ไม่ใช่เพรำะพวกเขำต้องกำรที่จะเป็นแรงงำนพลัดถิ่น แต่เป็นเพรำะพวกเขำถูกบีบบังคับ

จำกกระแสเสรีนิยมใหม่ให้พวกเขำต้องขำยตัวเองเป็นแรงงำนพลัดถิ่นเพ่ือให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้น

กว่ำเดิม และกระแสเสรีนิยมใหม่ก็ไม่มีทำงเลือกอ่ืนให้พวกเขำนอกจำกกำรเป็นแรงงำนพลัดถิ่น เป็น

ตัวตนที่พวกเขำไม่อยำกจะเป็นและไม่มีควำมสุขกับตัวตนนี้ ในขณะที่ตัวตนในฐำนะแฟนบอลพัดถิ่น

เป็นตัวตนที่พวกเขำได้เลือกและมีควำมสุขกับมันได้ แม้ผลงำนทีมบอลที่พวกเขำรักจะไม่ได้ดีเท่ำใด

นักเหมือนกับชีวิตของพวกเขำในฐำนะแรงงำนพลัดถิ่นที่ยังต้องท ำงำนหนักรับใช้ระบบต่อไป 
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บทที่ 6 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

            จากการศึกษาของงานชิ้นนี้ที่ศึกษาถึงกระบวนการสูญเสียตัวตนของแรงงานพลัดถิ่นและกระ

บวนการสร้างตัวตนใหม่ของแรงงานพลัดถิ่นในฐานะแรงงานพลัดถิ่น ได้ผลของการศึกษาว่าการสูญเสีย

ตัวตนของแรงงานพลัดถิ่นเกิดจากสภาพสังคมในกระแสเสรีนิยมใหม่ที่ต้องการให้แรงงานจ านวนมาก

เข้าสู่เขตเมืองเพ่ือท างานรับใช้ระบบให้มีความมั่นคงและสร้างผลประโยชน์ให้กับชนชั้นน าได้ กระแส

เสรีนิยมใหม่จึงต้องการแรงงานจากพ้ืนที่ชนบทเข้ามาสร้างความมั่งค่ังให้ชนชั้นน า กระแสเสรีนิยมใหม่

จึงสร้างเงื่อนไขภายใต้กรอบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือผลักให้แรงงานชนบทเข้ามาเป็น

แรงงานในเขตเมือง โดยใช้เงื่อนไขการมีชีวิตที่ดีในกระแสเสรีนิยมใหม่เข้ามาเป็นตัวล่อให้แรงงานเลือก

อพยพเข้ามาท างานในเขตเมือง ประกอบกับเงื่อนไขอ่ืนที่บีบให้แรงงานชนบทต้องยอมจากบ้านเกิด

เมืองนอนเข้ามาเป็นแรงงานในเขตเมือง แม้แรงงานพลัดถิ่นจะยอมเข้ามาท างานในเขตเมืองเพ่ือรับใช้

ระบบเพราะหวังจะได้สะสมทุนและได้เลื่อนขั้นทางชนชั้นเพื่อมีชีวิตที่ดีข้ึน แต่กระแสเสรีนิยมใหม่ก็วาง

กลไกให้ชีวิตของแรงงานพลัดถิ่นเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่นอน รวมถึงยังถูกกดทับจากสิ่ง

รอบตัวในสังคม ท าให้การสะสมทุนของแรงงานไม่ส าเร็จผล และแรงงานยังไร้อ านาจการต่อรองในทาง

อ่ืนที่จะท าให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น ส่งผลให้แรงงานพลัดถิ่นมีทางเลือกเดียวที่จะมีชีวิตที่ดีข้ึนคือการ

เป็นแรงงานท างานรับใช้ระบบอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพราะกระแสเสรีนิยมใหม่ยังสร้างความหวังให้กับ

แรงงานพลัดถิ่นเห็นว่ามีคนที่สามารถเลื่อนขั้นทางชนชั้นได้จริง ตามวิถีทางท่ีกระแสเสรีนิยมใหม่วางไว้

ให้ หากแต่แรงงานพลัดถิ่นจ านวนมากไม่สามารถเลื่อนขั้นทางชนชั้นได้ตามที่หวังไว้ สุดท้ายแรงงาน

พลัดถิ่นจ านวนมากต้องเป็นแรงงานตกค้างอยู่ในเขตเมืองไปตลอดชีวิต และสูญเสียตัวตนที่อยากจะ

เป็นอยากจะใช้ชีวิตไป หลงเหลือแต่เพียงตัวตนในฐานะแรงงานพลัดถิ่นที่ท างานรับใช้ระบบสร้างความ

มั่งค่ังให้กับชนชั้นน าดุจดั่งเครื่องจักรชิ้นหนึ่ง 

            ขณะเดียวกันหลังจากท่ีแรงงานพลัดถิ่นเสียตัวตนไป พวกเขาจึงต้องการตัวตนใหม่แก่ตัวพวก

เขาเองเพ่ือให้ตนเองยังรู้สึกเป็นมนุษย์อยู่ แรงงานพลัดถิ่นจึงต้องมองหาตัวตนใหม่ที่พวกเขาจะสามารถ

น ามาสวมใส่ได้ และในขณะเดียวกันต้องมีความหมายต่อตัวแรงงานพลัดถิ่นสามารถทดแทนสิ่งที่

แรงงานพลัดถิ่นสูญเสียไปจากการที่ขายตัวตนเข้ามาท างานในเขตเมืองได้ ซึ่งหนึ่งสิ่งที่แรงงานพลัดถิ่น

สูญเสียไปคือความรู้สึกผูกพันกับบ้านเกิด ชีวิตที่ต้องการใช้ในพ้ืนที่บ้านเกิด มีชีวิตอาศัยร่วมกับ
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ครอบครัวที่บ้านเกิด ทั้งหมดสูญเสียไปจากการเป็นแรงงานพลัดถิ่น ซึ่งตัวตนหนึ่งที่สามารถทดแทน

ความรู้สึกนี้ได้คือตัวตนในฐานะแฟนบอลพลัดถิ่นของทีมฟุตบอลบ้านเกิด โดยแรงงานพลัดถิ่นสามารถ

ได้ความรู้สึกการมีชีวิตอยู่ในบ้านเกิดคืนมาผ่านการสวมตัวตนในฐานะแฟนบอลพลัดถิ่น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการสวมตัวตนนี้ในพ้ืนที่สนามฟุตบอลที่จะท าให้แรงงานได้ความรู้สึกเหมือนหวนคืนอย่างเต็ม

รูปแบบพร้อมกับเป็นพื้นที่ซึ่งแรงงานพลัดถิ่นจะได้แสดงออกตัวตนของตัวเองมากที่สุดเช่นกัน 

            ส าหรับกระบวนการการสร้างตัวตนในฐานะแฟนบอลพลัดถิ่นของแรงงานพลัดถิ่น เกิดจาก

การสร้างตัวตนโดยใช้ความรู้สึกแบบชุมชนจินตกรรมผูกตัวตนแฟนบอลเข้าทีมบอลบ้านเกิดซ่ึงเป็น

ตัวกลางที่ตัวตนในฐานะแฟนบอลจะต้องผูกเอาไว้ โดยสร้างความเชื่อมโยงและความผูกพันระหว่าง

แฟนบอลกับทีมบอลด้วยความรู้สึกแบบชุมชนจินตกรรม โดยทีมบอลจากบ้านเกิดของแรงงานจะ

ตัวแทนของพ้ืนที่บ้านเกิดที่แรงงานสามารถจับต้องได้และเริ่มให้ความรู้สึกเสมือนหวนคืนสู่บ้านเกิดโดย

การท ากิจกรรมร่วมกับทีมบอลบ้านเกิดในพ้ืนที่สนามฟุตบอลซึ่งเป็นส่วนส าคัญทีท าให้ตัวตนของแฟน

บอลพลัดถิ่นจับต้องได้และท าให้แรงงานรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่จริง ขณะเดียวกันตัวตนของแฟนบอลพลัด

ถิ่นก็จะสร้างตัวตนขึ้นมาผ่านการแชร์อัตลักษณ์ร่วมกับทีมฟุตบอล ตัวตนของทีมบอลจะผูกเข้ากับกับ

ตัวตนของแฟนบอลให้ไปในทิศทางเดียวกันและแบ่งปันอัตลักษณ์ซึ่งกันและกัน ท าให้ตัวตนในฐานะ

แฟนบอลพลัดถิ่นมีตัวตนที่แข็งแรงมากข้ึน ท าให้สังคมสามารถรับรู้ถึงตัวตนของเหล่าแฟนบอลได้ 

            แม้ว่าตัวตนในฐานะแฟนบอลพลัดถิ่นจะสามารถเป็นตัวตนที่ทดแทนสิ่งที่แรงงานสูญเสียไป

จากการเข้ามาเป็นแรงงานพลัดถิ่น และเป็นตัวตนที่แรงงานต้องการจะเป็น สามารถแสดงออกมาได้

อย่างภาคภูมิใจ รวมถึงหาความสุขกับมันได้ แต่ตัวตนในฐานะแฟนบอลพลัดถิ่นก็ไม่ใช่ตัวตนที่เป็น

ทางออกหรือน าไปสู่ชีวิตที่ดีข้ึนของแรงงานพลัดถิ่น แต่เป็นเพียงแค่ตัวตนชั่วคราวที่พวกเขาเลือกมา

สวมใส่เพ่ือหาความสุขชั่วคราว ให้ตัวเองยังสามารถมีความสุขกับชีวิตภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่ ยังมี

ตัวตน ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ เพราะสุดท้ายแล้วในช่วงเวลาชีวิตปกติแฟนบอลก็ต้องกลับไปเป็นตัวตน

แรงงานพลัดถิ่นตัวตนที่พวกเขาหลีกหนีและไม่อยากเป็น นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจว่าตัวตนในฐานะ

แฟนบอลพลัดถิ่นนั้น เป็นตัวตนที่แรงงานสร้างขึ้นมาโดยตัวของแรงงานเองหรือเป็นเพียงแค่การเลือก

สวมตัวตนหนึ่งที่ชนชั้นน าจัดไว้ให้ เพ่ือให้พวกเขายังสามารถมีชีวิตเป็นแรงงานท างานรับใช้ระบบต่อไป

ได้โดยไม่คิดต่อต้านกับระบบ 
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            ข้อเสนอแนะจากการศึกษางานชิ้นนี้คือ แฟนบอลพลัดถิ่นนั้นควรที่จะยกระดับการใช้ตัวตนนี้

มากกว่ากับการเป็นตัวตนเพื่อหาความสุขชั่วคราวหรือทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปเท่านั้น แต่สามารถใช้

ตัวตนในฐานะแฟนบอลในการต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือแสดงออกทางความคิดในชีวิตประจ าวันของ

แรงงานออกมาผ่านการเป็นแฟนฟุตบอล เพราะในปัจจุบันตัวตนของแฟนบอลในไทยเป็นที่สนใจและ

ได้รับความสนใจจากสื่อจ านวนมาก และแฟนบอลยังมีพ้ืนที่ซึ่งจะสามารถแสดงออกถึงการต่อสู้ออกมา

ได้หลากหลายวิธีทั้งทางตรงหรือเชิงสัญลักษณ์ ในฟุตบอลต่างประเทศสนามฟุตบอลก็ถูกใช้เป็นพ้ืนที่ใน

การแสดงออกทางการเมืองและสังคม เช่น แฟนบอลทีมบาร์เซโลน่าใช้สนามฟุตบอลในการแสดง

เจตจ านงความต้องการแยกตัวของแคว้นคาตาลันออกจากสเปน (กรุณพร เชษฐพยัคฆ์, 2560) หรือ

แฟนบอลในประเทศเยอรมัน แสดงจุดยืนว่าประเทศของพวกยินดีเปิดรับการอพยพของผู้ลี้ภัย 

(Edwards, 2015) หากแรงงานพลัดถิ่นยกระดับการมาเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นให้เป็นพื้นที่ในการต่อสู้กับ

การถูกกดข่ีในกระแสเสรีนิยมใหม่ด้วยนั้น จะท าให้ตัวตนของแฟนบอลพลัดถิ่นมีความหมายยิ่งขึ้น และ

เป็นหนึ่งในช่องทางที่แรงงานจะสามารถแสดงออกถึงการต่อสู้ เพ่ือให้ตัวของแรงงานไปพบเจอชีวิตที่ดี

และมีคุณภาพ โดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนเป็นแรงงานพลัดถิ่นท างานรับใช้ระบบไปตลอดชีวิต 

 

ที่มา: telegraph.co.uk 

ภาพที่ 5 แฟนบอลที่ประเทศเยอรมัน แสดงออกในสนามฟุตบอลว่าพวกเขาสนับสนุนให้ประเทศเปิดรบัผู้ลีภ้ัยจาก

พื้นที่ตะวันออกกลาง 
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