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บทคัดยอ
 บทความนีๅผูຌวิจัยมุงนຌนน้าสนอ฿หຌหในถึงสถานการณຏการปลีไยนปลงทางวัฒนธรรมผานการสืไอสาร
฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน ฿นบทบาทของลกาภิวัตนຏทีไกระทบตอการคลืไอนทีไของผูຌคน ดยมุงศึกษา 
1) รูปบบการสืไอสารละวัฒนธรรมความปຓนทຌองถิไน฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน 2) พืไอศึกษา
การกอตัวของฟนบอลพลัดถิไนตางชาติ฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน ละ 3) พืไอศึกษาการสืไอสาร
พืไอการสรຌางละการธ้ารงอัตลักษณຏของคนพลัดถิไน฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน อาศัยระบียบวิธีวิจัย
ชิงคุณภาพดຌวยวิธี 1) การวิจัยอกสาร 2) การสังกตภาคสนามบบมีสวนรวม 3) การสังกตภาคสนาม
บบเมมีสวนรวม ละ 4) การสัมภาษณຏบบจาะลึก ดยศึกษาประชากรละกลุมตัวอยางทีไปຓนฟนบอล
พลัดถิไนดยมีครงสรຌางค้าถามปຓนนวทางละบบบันทึกการสังกตผลการวิจัยพบวา 1) ระหวางฟนบอล
เทยกับฟนบอลพลัดถิไนเมมีความตกตาง฿นรืไองของรูปบบการสืไอสาร ตฟนบอลเทยมีการ฿ชຌครืไองมือ
ทางการสืไอสาร฿นปริมาณสูงกวาคนพลัดถิไน สวนวัฒนธรรมทຌองถิไนจะน้ามาปຓนองคຏประกอบ฿นการสรຌาง
อัตลักษณຏของสมสร 2) ดຌานการกอตัวทຌองถิไนของฟนบอลพลัดถิไนตางชาต ิพบวาปຑจจัยทีไท้า฿หຌปຓนฟนบอล
มักกิดจากสืไอบุคคลชนภรรยาชาวเทยละพืไอนนอกหนือจากการท้าผลงานของทีมทีไประสบความส้ารใจ 
3) คนพลัดถิไนทีไมาปຓนฟนบอลสมสรทຌองถิไนสามารถรียนรูຌวัฒนธรรมทຌองถิไนตางโทีไปຓนองคຏประกอบ
ของสมสรมากขึๅน ละผสมผสานสรຌางอัตลักษณຏของตนองขึๅน฿หม
ค้าส้าคัญ : การสืไอสาร, อัตลักษณຏ, ฟนบอลพลัดถิไน
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ABSTRACT
 This article was objected to present the cultural change situation via communication 
in local football culture. It also expresses the interaction between global and local 
culture in the globalization society. Globalization has social impacts on the ethnoscapes. 
The research then was objected to study 1) the communication patterns and local culture 
in local football culture area. 2) the construction of diaspora football fans in local 
football culture area 3) the communication for diaspora people’s identity construction 
and maintenance in local football culture area. The qualitative methodology was used 
to conclude the study by documentary research, participant observation, non-participant 
observation and in-depth interview. Data was collecting from diaspora fans samples 
by structured interviewing and observing form for narrative and discussion. The results were 
1) between diaspora fans with Thai fans there was no difference of communication 
patterns and communication usage of communication tools. Thais used more tools than 
thediaspora football fans did. The local culture was the elements which created the 
local football club identity. 2) Aparting from success of the team, the factor that changed 
the football fans to become the supporters was the personal medium; wives and friends 
3) the communication used for the new identity construction and maintenance was 
expressed by cheering.  It was a Hybridization creating their new identity.
Keywords : Communication, Identity, Diaspora local football fans

บทน้า
 การศึกษาคนพลัดถิไนทีไมีอยู฿นวดวงวิชาการมีการศึกษา฿นหลากหลายประดในทัๅงรืไองของการมือง 
ศรษฐกิจ สงัคม ละวฒันธรรม ตทีไมกีารศึกษากันอยางกวຌางขวาง฿นศาสตรຏดຌานนิทศศาสตรຏละการสืไอสาร
มวลชนมักจะปรากฏ฿นรูปบบของการสืไอสารอัตลักษณຏดังชนงานวิจัยของสุจิตราปลีไยนรุง (2551) รืไอง
การสืไอสารพืไอสรຌางธ้ารงรักษาละตอรองอัตลักษณຏความปຓนมอญของกลุมชาวมอญพลัดถิไน฿นประทศเทย
ทามกลางกระสลกาภิวัตนຏ หรืองานวิจัยของ กรรณิการຏ วรหาร (2556) รืไอง การสืไอสารอัตลักษณຏความปຓน
วียดนามของชาวเทยชืๅอสายวียดนาม ฿นหมูบຌานมิตรภาพเทย-วียดนาม อ้าภอมือง จังหวัดนครพนมทัๅงนีๅ
ปຓนการศึกษาถึงการสรຌางละการธ้ารงรักษาอัตลักษณຏของคนพลัดถิไน รวมถึงการตอรองทางวัฒนธรรมละ
การสืไอสารระหวางคนพลัดถิไนกับคน฿นประทศทีไคนพลัดถิไนอาศัยอยู฿นปຑจจบุนั ซึไงการปะทะกันระหวางวัฒนธรรม
฿นบริบทของคนพลัดถิไนกับคนทีไปຓนจຌาของประทศ กอ฿หຌกิดผลตามมามากมาย฿นงของการสืไอสาร ดังนัๅน
พืไอสรຌางความขຌา฿จตัวตนหรืออัตลักษณຏระหวางกัน฿นสังคมลกทีไมีการปลีไยนปลงปຓนสังคมลกาภิวัตนຏ 
(Globalization) ตามทศันะของ Marshall McLuhan ฿นรืไองการก้านดิหมูบຌานลก (กาญจนา กຌวทพ ละ สมสขุ 
หินวิมาน, 2553, น.147-9) จึงตຌองมีการศึกษาวิจัยประดใน฿หมพืไอสรຌางความขຌา฿จตอกัน฿นรืไองความปຓน
ตัวตนของตละวัฒนธรรม พืไอปງองกันความขัดยຌงระหวางวัฒนธรรมละพืไอรักษาอัตลักษณຏของตน
บนพืๅนฐานคตทิีไชืไอวาสงัคมลกาภวิตันຏปຓนหลงรวมของวฒันธรรมทีไหลากหลายหรอืสงัคมพหนุยิม (Pruralism)
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 มืไอกลาวถงึบทบาทลกาภวิตันຏ (Globalization) ทีไมตีอการปลีไยนปลงของสงัคมลกนัๅน มผีลกระทบ
฿นหลากหลายมิติทัๅงดຌานสังคม ศรษฐกิจ การมืองละวัฒนธรรม ซึไงผลกระทบหลานีๅ Arjan Appadurai 
(1996, p.33) กลาวเวຌ฿นหนังสือชืไอ Modernity at Large วากิดจากการคลืไอนทีไอยู 5 ประการคือ 
1) การคลืไอนทีไของผูຌคน (Ethnoscapes) 2) การคลืไอนทีไของสืไอ (Mediascapes) 3) การคลืไอนทีไของทคนลยี 
(Technoscapes) 4) การคลืไอนของงินตรา/งินทุน (Finanscapes) ละ 5) การคลืไอนทีไของ
ความคิด/อดุมการณຏ (Ideoscapes) ซึไงปຓนความปลีไยนปลงทีไกดิจากสภาวะการคลืไอนเหลของวัฒนธรรมลก 
(Global cultural flow) ฿นยุคลกาภิวัตนຏ฿น 5 มิติทีไส้าคัญ ทัๅงนีๅการขຌามเปมาของผูຌคน (Ethnoscapes) 
ปຓนปຑจจัยหนึไงทีไกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทีไส้าคัญคือ “คนพลัดถิไน” (Diaspora)
 สิไงทีไผูຌวิจัยสน฿จศึกษา คือผลของการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนจากการคลืไอนทีไหรือการคลืไอนยຌายเปมา
ของผูຌคน (Ethnoscapes) ซึไงปຓนการคลืไอนทีไเปมาทีไมักกอ฿หຌกิดการสืไอสาร฿นหลายระดับ ทัๅงทีไพบเดຌตัๅงต
การสืไอสารขัๅนตຌนคือการสืไอสารระหวางบุคคล (Interpersonal communication) จนเปถึงระดับสูงสุดคือ
การสืไอสารมวลชน (Mass communication)
 ฿นมหกรรมกีฬาอลิมปຂกมืไอกีฬาชนิด฿ดถูกบรรจุขຌาปຓนประภทกีฬาพืไอขงขัน฿นอลิมปຂกลຌว 
กใสมือนวากีฬาชนิดนัๅน โ ปຓนกีฬาของมวลมนุษยชาติ สวนกติกา สียงนกหวีดละการสืไอสารทีไ฿ชຌประกอบ
฿นการขงขัน กใคือสิไงทีไน้ามาปຓนขຌอตกลงพืไอบรรลุวัตถุประสงคຏปງาหมายทางการสืไอสารรวมกันระหวางกม 
เมพยีงตผูຌคน฿นวงการกีฬาทานัๅนทีไเดຌ฿ชຌละขຌา฿จภาษากีฬา ตผูຌรบัชมหรือฟนกีฬากใเดຌ฿ชຌภาษาดียวกันนีๅ
ดຌวยชนดียวกัน กีฬาจึงปรียบทียบเดຌกับ “ภาษาสากล” (Lingua franca) ทีไมีการสืไอสารดຌวยขຌอตกลง
ทีไ฿หຌความหมายดียวกันมຌ฿นวัฒนธรรมทีไตกตางกัน (Firth, 1996; Swann, Deumert, Lillis, & Mesthrie, 
2004 อຌางถงึ฿น สรรพร ศริขินัธຏ, 2557, น. 51) มืไอพดูถึงวากีฬาสัมพนัธຏกบัคนพลดัถิไนอยางเร Allan Guttman 
กใเดຌ฿หຌความส้าคัญกีไยวกับการศึกษากีฬาวา ตຌองน้ามาคิด฿หมท้า฿หม฿หຌตกตางจากการศึกษา฿นมิติดิม 
ทัๅงรืไองของทฤษฎีทางสังคมทีไกีไยวกับการพัฒนาการของกีฬาละการก้านิดขึๅนของกีฬาสมัย฿หม รวมถึง
หาขຌอสนอ฿หม โ ทีไกีไยวกับชืๅอชาติของคนพลัดถิไน฿นกีฬามาศึกษาหาผลผลิตทางสังคมทัๅง฿นรูปของสัญญะ 
ผลกระทบทางสังคม รวมถึงการศึกษาผลกระทบทางการมือง (Carrington, 2010, p. 24-25)
 มืไอตຌองการศึกษารืไองกีฬากีไยวกับการสืไอสาร นักวิจัยสวนมากกใมักนิยมศึกษารืไองอัตลักษณຏละ
ความปຓนฟน (Fans) ชน ฟนคลับฟุตบอล฿นสมสรตางโ฿นพรีมียรຏลีก ละสมสร฿นเทยพรีมียรຏลีก 
ดังชนงานวิจัยของกุลวิชญຏ ส้าดงดช (2551) รืไองการ฿ชຌสืไอพืไอสรຌางละธ้ารงรักษาอัตลักษณຏของฟน
สมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรีทีไท้าการศึกษา อัตลักษณຏความปຓนทຌองถิไนของฟนสมสรฟุตบอล ชลบุรี อฟซี 
ดยขຌอคຌนพบทีไส้าคัญทีไสามารถน้ามาอภิปรายรวมกับงานวิจัยชิๅนนีๅเดຌ คือการจะกຌาวขຌามาปຓนฟนบอล
ของสมสรฟุตบอลทຌองถิไนนัๅน ตຌองมีลักษณะของความปຓนทຌองถิไนนิยมปຓนตัวปรตัๅงตຌน ละตัวปรตาม
คือการปຓนฟนบอลของสมสรทຌองถิไน นืไองจากเมเดຌศึกษาฟนบอลพลัดถิไนปຓนกลุมปງาหมาย กุลวิชญຏ 
จึงตัๅงค้าถามวาถຌาหากปຓนฟนบอลพลัดถิไนชาวตางชาติจะมาปຓนฟนสมสรชลบุรีเดຌอยางเร ถຌาปราศจาก
ความรูຌสกึทຌองถิไนนิยมปຓนทุนตัๅงตຌนตามขຌอคຌนพบดงักลาว ผูຌวจิยัเดຌนา้ขຌอสงักตนีๅนา้มาศึกษาตอ฿นงานวจิยัชิๅนนีๅ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. พืไอศึกษารูปบบการสืไอสารละวัฒนธรรมความปຓนทຌองถิไน฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน
 2. พืไอศึกษาการกอตัวของฟนบอลพลัดถิไนตางชาติ฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน
 3. พืไอศึกษาการสืไอสารพืไอการสรຌางละการธา้รงอตัลักษณຏของคนพลดัถิไน฿นพืๅนทีไวฒันธรรมฟตุบอล
ทຌองถิไน

 นิยามศัพท
 คนพลัดถิไน หมายถึง คนพลัดถิไนทีไขຌามาอาศัยอยู฿นจังหวัดกลุมตัวอยางคือ จังหวัดนครราชสีมา
ละบุรีรัมยຏ ดยเม฿ชผูຌทีไมีถิไนก้านิด (Homeland) อยู฿นทีไอาศัยอยูปຑจจุบัน มีสถานะปຓนผูຌอาศัย ละอาจ
ยຌายถิไนดຌวยตาง โ ตามทัศนะของ Cohen (2008) บงเวຌ 5 ประภท ฿นกรณขีองการวิจยันีๅ คอื กลุมคนพลัดถิไน
ทีไปຓนฟนบอลละขຌากณฑຏการบงประภทของคนพลัดถิไนของ Cohen
 อัตลักษณຏ หมายถึง ครืไองหมายทีไน้ามา฿ชຌสืไอถึงการปຓนชืๅอชาติของตนองทีไมีทีไมาจากดินดน
ทีไปຓนมาตุภูมิ (Homeland) ทีไสามารถสังกตหในเดຌดຌวยการรับฟຑงละมองหในจากการขຌารวมกิจกรรมตาง โ 
฿นพืๅนทีไทีไท้าการส้ารวจ ชน ภาษา ทวงทา กิริยา การตงกาย การสืไอสาร อาหาร ภูมปิຑญญา ปຓนตຌน
 การสืไอสาร หมายถึง ลักษณะการติดตอสืไอสารระหวางคนพลัดถิไนภาย฿นชุมชนคนพลัดถิไน การสืไอสาร
ระหวางคนพลัดถิไนกับชุมชนจຌาบຌาน ปຓนระดับของการสืไอสาร฿นทุกระดับตัๅงตการสืไอสารระหวางบุคคล 
การสืไอสารกลุม การสืไอสารสาธารณะ ละการสืไอสารมวลชนดยอาศยัชองทางหรอืครืไองมอืการสืไอสารตาง โ
 การสืไอสารกีฬา หมายถึง การรายงานละกระบวนการสรຌางความหมาย คานิยม หรืออุดมการณຏ
ทางสังคมผานตัวบทหรือนืๅอหากีไยวกับกีฬา ดยมี นักกีฬา องคຏกรกีฬา องคຏกรสืไอ ละผูຌชม ขຌามามีสวนรวม
กันผลิต ละสืไอสารความหมายผานสืไอตาง โ เดຌก สืไอสารผานบุคคล สืไอสารผานสืไอชุมชน สืไอกิจกรรม 
สืไอวัฒนธรรม สืไอออนเลนຏ ละการสืไอสารมวลชน ปຓนตຌน ละการปຓนตัวทน฿นชิงความหมาย (Meaning) 
ทีไมีผลผลิตออกมาทัๅง฿นรูปของสัญญะ ผลกระทบทางสังคม รวมถึงผลกระทบทางการมือง
 การสืไอสารอัตลักษณຏ หมายถึง การสดงตัวตนวาราปຓน฿คร ชน ชาติก้านิด (Race) ชนชัๅนทางสังคม 
(Social class) สัญชาติ (Nationality) พศละความทุพลภาพ (Sexuality and disability) ละการรวมกลุม
ทางสังคม (Localized social group) มีความสัมพันธຏกับสมาชิกกลุม฿ด ปฏิสัมพันธຏกับคนอืไน โ กิจกรรม
การบริภค (Consumption) ชน การกินอยู การตงกาย การพูดภาษา การสรຌางบุคลิกภาพ การ฿ชຌวลาวาง 
การรียนหนังสือ การลนกีฬา การดูหนังฟຑงพลง เปจนถึงรสนิยมละรูปบบการ฿ชຌชีวิตทีไตกตางหลากหลาย
 สืไอ หมายถึง หลงขาวสารทีไ฿หຌขຌอมูลขຌอทใจจริง มีการบันทึกพืไอการผยพรเวຌ฿นรูปบบตาง โ 
ชน สืไอบุคคล สืไอมวลชนชน วิทย ุทรทัศนຏ หนังสือพิมพຏ นิตยสาร อินตอรຏนใต สืไอกิจกรรม สืไอออนเลนຏ
 วัฒนธรรมฟุตบอล หมายถึง กลุมคน รูปบบการสดงออก รูปบบกิจกรรม รูปบบการสืไอสาร
ละการสืไอสารมวลชน หรือการกระท้าตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับฟุตบอลทีไมีการปฏิบัติดยคนจ้านวนหนึไง ละ
มีการปฏิบัติอยางตอนืไอง ซึไงปຓนการกระท้า฿หຌสังกตเดຌ ชน ภาษา ทวงทา กิริยา การตงกาย การสืไอสาร
ละการกระท้าตาง โ รวมถึงทางดຌานความคิดซึไงสังกตเมเดຌ ชน ความชืไอ ทัศนคติ ละความคิดหใน
ของสมาชิกกลุมทีไมีตอผูຌอืไน
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 วัฒนธรรมการชียรຏ หมายถึง รูปบบการชียรຏของฟนคลับ฿นลักษณะทีไปຓนการสดงถึงการ฿หຌ
ก้าลัง฿จ หรือสงสริมกิจกรรมของสมสรฟุตบอลทีไตนองชืไนชอบ ทัๅง฿นสนามละนอกสนาม ชน การตงกาย 
กริยาทาทาง ละการกระท้าตาง โ ทีไสมาชิกสดงออกรวมถึงการด้านินชีวิต (Life style) ฿นชีวิตประจ้าวัน 
ชนการสรຌางกลุมพืไอชียรຏ พบปะ พูดคุย สนทนา ถมถุย ของฟนคลับสมสร฿นพืๅนทีไละวลาตาง โ
 ฟุตบอลทຌองถิไน หมายถึง การขงกีฬาฟุตบอล฿นพืๅนทีไระดับทຌองถิไน ทีไมีลักษณะ ฿ชຌชืไอจังหวัดหรือ
ชืไอทຌองถิไนปຓนชืไอสมสร ละ มีลักษณะทีไปຓนตัวทนของจังหวัดหรือทຌองถิไนตามชืไอของสมสร ละเม฿ชทีม
ทีไมีชืไอสมสรปຓนลักษณะปຓนตัวทนจากหนวยงานตาง โ

 กรอบนวคิด฿นการวิจัย

ภาพทีไ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย

วิธีด้านินการวิจัย
 ผูຌวจิยั฿ชຌระบียบวธิวีจิยัชงิคณุภาพ ประกอบดຌวยการวจิยัอกสาร (Documentary research) ทีไกีไยวขຌอง
กับวัฒนธรรมละความปຓนทຌองถิไนของฟนบอล฿นวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไนจังหวัดนครราชสีมาละบุรีรัมยຏ 
การสังกตภาคสนามบบมีสวนรวม (Participant observation research) การสังกตภาคสนามบบเมมี
สวนรวม (Non-participant observation research) ละการสัมภาษณຏบบจาะลึก (In-depth interview) 
ประชากรละกลุมตัวอยางคนพลัดถิไนชาวตางชาติ การวิจัยนีๅมุงศึกษาคนปຓนปງาหมายหลักตามนวทาง
ของการวิจัยชิงคุณภาพละศึกษาคนพลัดถิไนชาวตางชาติทีไตรงตามกรอบทฤษฎีลักษณะของคนพลัดถิไน
ขຌอ฿ดขຌอหนึไงของ Cohen เดຌก ฟนบอลชาวตางชาติทีไชยีรຏสมสรฟุตบอลทຌองถิไน บงปຓนสมสรนครราชสีมา 
มาสดຌา อฟซ ี27 คน ละสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด23 คน รวมปຓนจ้านวน 50 คน
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 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา
 ผูຌวิจัยเดຌอาศัย฿ชຌอุปกรณຏทีไชวย฿นการกใบขຌอมูล ดังชน ครืไองบันทึกสียง กลຌองถายรูป กลຌองวิดีอ 
ละสมุดบันทึก ละผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 2 บบ คือ
 1. สัมภาษณຏจาะลึกดย฿ชຌบบสอบถามบบมีครงสรຌางก้าหนดปຓนนวค้าถาม
 2. บบบันทึกการสังกต (Observe form)
 การกใบรวบรวมขຌอมูล
 ผู ຌวิจัยลงพืๅนทีไสัมภาษณຏจาะลึกดย฿ชຌบบสอบถามบบมีครงสรຌางก้าหนดปຓนนวค้าถาม 
ลຌวลงสัมภาษณຏ฿นพืๅนทีไทีไกลุมตัวอยางฟนบอลตางชาติชุมนุมรวมตัวกัน ดยอาศัยการสุมบบบังอิญ 
ระหวางสัมภาษณຏผูຌวิจัยจะปຂดอกาส฿หຌกลุมตัวอยางมีอกาสตอบอยางอิสระพืไอ฿หຌขຌอมูลทีไเดຌมีความจาะลึก
ละลืไนเหล ดยเดຌละทีไส้าคัญทีไสุดคือ การพยายามปรับตนอง฿หຌกลมกลืน ละขຌา฿จสมาชิก฿หຌเดຌมากทีไสุด 
ดยการศึกษาถึงลักษณะการตงกาย กิริยาทาทาง ประวัติสวนตัวประกอบการกใบขຌอมูลละน้ามาวิคราะหຏ
 การวิคราะหขຌอมูล
 อาศัยการวิคราะหຏขຌอมูล฿นการวิจัยชิงคุณภาพปຓนการหาขຌอมูลพืไอน้ามาปຓนหลักฐานละหตุผล
฿นการสรุปความจรงิทางสงัคม ซึไงดยทัไวเปตามระบยีบวธิวีจิยัมกั฿ชຌวธิกีารอุปนยั หมายถงึการน้าอาขຌอทใจจริง
ทีไเดຌจากการลงสนามวิจัยทีไจ้าปຓนละพียงพอตอความจริง ลຌวน้าเปสูขຌอยุติหรือ ขຌอสรุป ละ฿นสวนของ
การน้าสนอขຌอสรุปทัไวเปอาจด้านินการตาม “กรอบนวทียบ” (Metaphor) (สุรพงษຏ สธนะสถียร, 2545)
 1. การวิคราะหຏดຌวยการบรรยาย (Narrative) คือ การวิคราะหຏดຌวยการสาธยาย฿นสิไงทีไหในซึไงปຓน
ขຌอทใจจริง
 2. การวิคราะหຏดຌวยการอภิปราย (Discussion) คือการวิคราะหຏดຌวยการอภิปรายดยอาศัยบริบท
ดยรอบตีความเปตามทฤษฎีทีไยึดปຓนทฤษฎีหลัก

ผลการวิจัย
 1. รูปบบการสืไอสารละวัฒนธรรมความปนทຌองถิไน฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน
  มืไอรากลาวถึงจิตสา้นกึรวมของความปຓนทຌองถิไน฿นกรณีของ “จติสา้นกึรวมของความปຓนคราช” 
หรือ “คราชนิยม” ฿นงานวิจัยชิๅนนีๅ ปຓนค้าทีไ฿ชຌปຓนตัวทนลักษณะทางรูปธรรมละนามธรรมทีไกีไยวกับ
จติส้านึกรวมความปຓนคราช จะตຌองมีความดดดนตกตางจากความปຓนทຌองถิไน฿นหลงอืไนละอาจมีปรากฏ
฿หຌพบหในเดຌพียง฿นคราชทานัๅน สิไงทีไปຓนตัวทนของจังหวัดคราชจึงสอดคลຌองกับความหมายของค้าวา 
“อตัลักษณຏ” ดຌานนกัวฒันธรรมศกึษาชืไอวากระบวนการหนึไงทีไคนรากอรปู “ตวัตน” หรอืประกอบสรຌางอัตลักษณຏ
ขึๅนมานัๅน อาจดูเดຌจากกิจกรรมการบริภค (Consumption) ฿นชีวิตประจ้าวันของผูຌคน ชน การกินอยู 
การตงกาย การพูดภาษา การสรຌางบุคลิกภาพ การ฿ชຌวลาวาง การรียนหนังสือ การลนกีฬา การดูหนัง
ฟຑงพลง เปจนถึงรสนิยมละรูปบบการ฿ชຌชีวิตทีไตกตางหลากหลาย (สมสุข หินวิมาน, 2548, น. 428)
  ปຑจจัยทีไกอ฿หຌกิดอัตลักษณຏคราช อาจกิดจากชีวิตประจ้าวันของผูຌคน ตปຑจจัยทางกายภาพ
กใปຓนตัวปร฿นการสรຌางอัตลักษณຏทีไมีความตกตางของชาวคราชชนดียวกัน ชน ปຑจจัยดຌานภูมิศาสตรຏ 
ประวัติศาสตรຏ/บราณคด ีวัฒนธรรม ภาษา ความชืไอ ศรษฐกิจ การมือง กีฬา ละการสืไอสาร ดยปຑจจัย
หลานีๅจะก้าหนดอัตลักษณຏวาราปຓน฿คร ราหมือนหรือตางจากคนอืไนอยางเร ชนดียวกับ“จิตส้านึกรวม
ของความปຓนบุรีรัมยຏ”หรือ “บุรีรัมยຏนิยม” ฿นงานวิจัยชิๅนนีๅ ปຓนค้าทีไ฿ชຌปຓนตัวทนลักษณะทางรูปธรรม
ละนามธรรมทีไกีไยวกับจิตส้านึกรวมความปຓนบุรีรัมยຏ
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  มืไออัตลักษณຏเมเดຌกิดขึๅนมาอยางลองลอยเมมีทีไมาทีไเป คราชนิยมละบุรีรัมยຏนิยมกใเมเดຌกิดขึๅน
มาจากสุญญากาศ ตมีสาหตุปຑจจัยรูปธรรมละนามธรรมทีไกอ฿หຌจิตส้านึกรวมความปຓนคราชละบุรีรัมยຏ 
ชน ลักษณะทางภูมิศาสตรຏ การมือง ศรษฐกิจ สังคม ปຓนตัวปรตຌน (1)  สรຌาง฿หຌกิดอัตลักษณຏ (2) จึงกดิ
ส้านึกรวมความปຓนคราชหรือคราชนิยม (3) ดังภาพทีไ 2

 

ปจจัยการกอตัวของอัตลักษณคราชละบุรรีัมย 

อัตลักษณคราชละบุรรีมัย 

จิตส้านกึรวมความปนคราชละบุรีรมัยหรือ 
“คราชนิยม” ละ “บุรีรมัยนิยม” 

ภาพทีไ 2 สดงล้าดับของตัวปรทีไกอ฿หຌจิตส้านึกรวมความปຓนคราชละบุรีรัมยຏ

 ลักษณะของความปຓนคราชนิยม ของวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน฿นสมสรนครราชสีมา มาสดຌาอฟซี 
มีความดดดนของความปຓนคราช฿นปຑจจัยทีไกีไยวกับภูมิศาสตรຏ (มวคราช) ละฐานคติความชืไอ
ทางประวัติศาสตรຏกีไยวกับยามชืไอมยงเปถึงสิไงศักด่ิสิทธิ่ ละชาติพันธุຏของประชากรมากทีไสุด ตความปຓน
คราชทีไพบวามีความดดดนนຌอยกลับกลาย ปຓนปຑจจัยทางการมืองทีไมีผลตอวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน
ของสมสรนครราชสีมา มาสดຌาอฟซี
 ผลวิจัยชีๅวา สิไงรกทีไจะตຌองนึกถึงมืไออยถึงสมสรนครราชสีมามาสดຌาอฟซีคือมวคราช ซึไง
มวคราชนัๅนปຓนสัตวຏพืๅนถิไนของจังหวัดนครราชสีมามวสีสวาดหรือมวเทยคราช ปรียบสมือนตัวทน
ฟนบอลซึไงมคีวามดดดน฿นวัฒนธรรมฟตุบอลสมสรนครราชสมีา มาสดຌาอฟซี ละฟนบอลยงัรียกตนอง
วามวกลุมตาง โ ละสัญลักษณຏของสมสรกใปຓนมวเทยคราช
 อีกอัตลักษณຏหนึไงรองลงมาของชาวคราชคือ ทຌาวสุรนารีหรือยาม ทีไปຓนอัตลักษณຏของจังหวัด
นครราชสีมา นืไองจากวิทยานิพนธຏทีไคยกลาวมากอนหนຌานีๅมืไอกลาวถึงอัตลักษณຏคราชหลายฉบับ ตัๅงยึดยง
กีไยวกับยามวาปຓนอัตลักษณຏซึไงปຓนสิไงยึดหนีไยวทางจิต฿จของชาวคราชลักษณะพิศษ คือยามสามารถ
รวมทุกสิไงทีไปຓนปຑจจัยของชาวคราชเวຌ฿นอนุสาวรียຏทຌาวสุรนารีพียงสิไงดียวเดຌทัๅงหมด เมวาจะปຓนการมือง 
ชาติพันธุຏวรรณาความชืไอ ภาษา วัฒนธรรมละพลงคราช ลຌวนมีความกีไยวขຌองกับทຌาวสุรนารีหรือยาม
ทบทัๅงสิๅน อยางเรกใดลีกัษณะทีไดดดนทีไสดุของยาม฿นวฒันธรรมฟตุบอลคราชกรณศีกึษาสมสรนครราชสมีา 
มาสดຌาอฟซีกใปຓนรืไองของความชืไอละชาติพันธุຏ฿นสวนของความชืไอ กใมักจะเปจุดธูปทียนขอเหวຌวอนยาม
ทุกครัๅงกอนดินทางเปขงขันพืไอสรຌางขวัญก้าลัง฿จสดงวา “คราชนิยม” ยังยึดยงกับสิไงทีไปຓนความชืไอ
ละเมสามารถลบหลูเดຌ คงรูปบบบราณคร้ไาครึ มีลักษณะอนุรักษຏนิยม฿นความปຓนคราช ฿นขณะทีไสมสร 
บุรีรัมยຏ ยูเนตใดมีพยายามสรຌางความปຓนสากลมากกวา
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 ซึไง฿นกรณีของสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด กใมักจะปรากฏภาพลักษณຏของคุณนวิน ชิดชอบขึๅนมากอนสมอ
ปຓนปຑจจัยส้าคัญทีไสรຌาง฿หຌสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใดประสบความส้ารใจ฿นสายตาของบุคคลทัไวเป จากผลวิจัย
พบวาฟนบอลชาวเทยตางยกยองวาพราะคุณนวินจึงมีสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด ละมืไอมีสมสรบุรีรัมยຏ 
ยเูนตใด จงึท้า฿หຌชาวจงัหวัดบุรรีมัยຏอยูดกีนิด ีหางเกลจากความยากจน ทัๅงนีๅพลังอ้านาจทางการมืองจงึยังคงอยู
ควบคูธุรกิจกีฬาของสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด
 อยางเรกใดกีารมืองกใเม฿ชปຑจจัยดียวทีไสงผลตอความปຓนบุรรีมัยຏนยิม ฿นวัฒนธรรมฟุตบอลสมสรบุรรีมัยຏ
ยูเนตใด ตปຓนการด้านินงานชิงการตลาดละการสืไอสารของสมสร ทีไจะน้าจุดดนของจังหวัด฿นดຌานตาง โ 
มาสรຌาง฿หຌปຓนจุดขายของสมสร ชนการนิยามค้าวาซราะกราวภาย฿ตຌความหมาย฿หมทีไถูกประกอบสรຌางขึๅน
฿นวัฒนธรรมฟุตบอลบุรีรัมยຏ 
 นอกจากนีๅปງาหมายของสมสรสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด เมพียงตการสรຌางความยิไง฿หญของสมสร
ภาย฿นประทศเทย ตยังมีปງาหมาย฿นการสรຌางความปຓนสากล฿นระดับนานาชาติ สมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด 
มีการสืไอสาร฿นลักษณะสรຌางความหมาย฿หมของความปຓนทຌองถิไนของจังหวัดบุรีรัมยຏ ฿หຌมีความปຓนสากล
มากยิไงขึๅน เมวาจะปຓนรูปบบการชียรຏ การด้านินงาน ละการสรຌางทีม ดังนัๅนรูปบบการสืไอสารของสมสร
บุรีรัมยຏ ยูเนตใดจึงพยายามจัดการการสืไอสาร฿หຌปຓนสากล 
 2. การกอตัวของฟนบอลพลัดถิไนตางชาติ฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน
  การกอตวัของฟนบอลชาวเทยของสมสรนครราชสมีา มาสดຌาอฟซี ริไมสมยักา้นิดสมสรฟุตบอล
จังหวัดนครราชสีมา ดยฟนบอลยุคกอตัๅงปຓนพียงกลุมลใก โ มีคนชียรຏเมถึงหลักรຌอย ยุคทีไสมสรยังเมมี
ผูຌสนับสนุนอยางปຓนทางการ กิดจากการชักชวนกัน฿นหมูพืไอนฝูงทีไมีจิต฿จ฿นการรักกีฬา ขຌามารวมกอตัๅง
สมสรละทีมชียรຏขึๅนตกับสมสรบุรีรัมยຏยูเนตใดการชียรຏ การสนับสนุน ละการสืไอสารของฟนบอล
ชาวเทย เมเดຌรวมตัวกันปຓนปຓนกลุมกຌอนชัดจน การริไมตຌนปຓนฟนบอล฿นสนาม มักกิดจากกระสของการ
สืไอสาร ชน การสืไอสารบบปากตอปาก การ฿ชຌสืไอฆษณาประชาสัมพันธຏ ซึไงชักชวนกันมาปຓนกลุมลใก โ 
เมเดຌจบัปຓนกลุมกຌอนทีไมขีนาด฿หญหมือนฟนบอลสมสรนครราชสีมา มาสดຌาอฟซี ลกัษณะรูปบบการชียรຏ
จึงปຓนระบบทีไสมสรฟุตบอลบุรีรัมยຏ ยูเนตใดก้าหนดขึๅน
  ดຌานการกอตัวของฟนบอลชาวตางชาติสมสรนครราชสีมามาสดຌาอฟซี ริไมตัๅงตปຓนสมสร
ฟตุบอลนครราชสมีา฿นอดตี ฿นจา้นวนฟนบอลกลุมลใก โ นัๅนมีฟนบอลชาวตางชาตทิีไปຓนสามีของกลุมพืไอน
฿นคราวนัๅนมารวมชียรຏดຌวย ปຓนจุดริไมตຌนของการมีฟนคลับชาวตางชาติ฿นกรณีของสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด 
พบวา ฟนบอลสวน฿หญริไมรูຌจักสมสรบุรีรัมยຏยูเนตใด ผานสืไอตาง โ ผานพืไอน ภรรยาหรือครอบครัว
ทีไปຓนสืไอบุคคล หรืออาจรูຌจักผานสืไอมวลชนละสืไอออนเลนຏรวมเปถึงรูຌจักผานการ฿ชຌสืไอประชาสัมพันธຏ
ของทางสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด ดยสืไอทีไมีส้าคัญทีไสุด ซึไงชักจูง฿หຌชาวตางชาติขຌามาปຓนฟนบอลของสมสร
คือภรรยาชาวตางชาติทัๅง 2 สมสรมีความคลຌายคลึงกันคือ สืไอบุคคลปຓนสืไอหลักทีไจะนะน้า฿หຌชาวตางชาติ
เดຌรูຌจักสมสรละปวารณาตัวขຌามาปຓนฟนบอล฿นทีไสุด
  การกอตัวของฟนบอลชาวเทยจะมตีวัปรตຌนคอื จติส้านึกรวม “คราชนยิม” หรอื “บรุรีมัยຏนยิม” 
(1) สงผล฿หຌกลายมาปຓนฟนบอลนครราชสีมา มาสดຌาอฟซี หรือสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด (3) ฿นภายหลัง 
ดยสรรหาวิธีการสืไอสาร (2) ปຓนตัวกลาง฿นการสดงความปຓนคราชนิยม หรือบุรีรัมยຏนิยม ยกตัวอยางชน 
มืไอฉันปຓนคนคราชหรือบุรีรัมยຏ (4) ฉันจึงตຌองชียรຏทีมคราชหรือบุรีรัมยຏ (5) พราะปຓนทีมบຌานกิด 
(6) ดังสดงลักษณะความสัมพันธຏเวຌ฿นภาพทีไ 3
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(1) สา้นึกคราชนิยมหรอื บุรรีัมยนิยม 

(3) จงึขຌามาปนฟนบอล
คราชหรอืบุรรีัมย 

ผลของการวิจัย 
มืไอสดงปนตัวปร 

(2) หาวิธกีารสืไอสาร 

ฉนัปนคนคราชหรอืบุรรีัมย(4)  

จึงตຌองชียรทมีคราชหรือบุรีรมัย (5) 

พราะปนทมีบຌานกิด (6) 

กรอบวิธีคดิของฟนบอลชาวเทย 

ภาพทีไ 3 สดงกระบวนการกิดฟนบอลชาวเทย ของสมสรนครราชสีมา มาสดຌาอฟซ ีละสมสรบุรีรัมยຏ 
  ยูเนตใด

 ฿นทางกลับกันการกอตัวของฟนบอลชาวตางชาติจะมีตัวปรตຌนคือ การกลายมาปຓนฟนบอลคราช 
หรือบุรีรัมยຏ (1) สงผลตอการกิดจิตส้านึกคราชนิยมหรือบุรีรัมยຏนิยม (3) ฿นภายหลัง ดยสรรหาวิธีการสืไอสาร 
(2) ปຓนตัวกลาง฿นการสดงความปຓนคราชนิยมหรือบุรีรัมยຏนิยม ยกตัวอยางชน มืไอฉันปຓนคนตางชาติ
ทีไตຌองการปรับตัว฿หຌอยูอาศัยทีไคราชหรือบุรีรัมยຏ อยางมีความสุข (4) ฉันจึงตຌองชียรຏทีมคราชหรือบุรีรัมยຏ 
(5) กอ฿หຌกดิจติส้านึกรวม “คราชนิยม” หรอื “บรุรีมัยຏนยิม”มาภายหลังการชียรຏฟตุบอล (6) ดงัสดงลักษณะ
ความสัมพันธຏเวຌ฿นภาพทีไ 4 ดังนีๅ

 

(1) ปนฟนบอลคราชหรอื
บุรีรัมย 

(3) กิดส้านกึคราชนิยมหรอื
บุรีรัมยนิยม 

ผลของการวิจัยมืไอสดง
ปนตัวปร 

(2) หาวิธกีารสืไอสาร 

ปาหมายของการสืไอสาร ชนพืไอ
ปรับตัว (4) 

จึงตຌองชียรทมีคราชหรือบุรีรมัย (5) 

สงผล฿หຌมีปจจัยความปนคราชนิยม
หรือบุรรีัมยนิยมขึๅนภายหลัง (6) 

กรอบวิธีคดิของฟนบอล

ภาพทีไ 4 สดงกระบวนการกดิฟนบอลชาวตางชาตขิองสมสรนครราชสมีา มาสดຌาอฟซีละสมสรบรุรีมัยຏ 
  ยูเนตใด 
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 3. การสืไอสารพืไอสรຌางละธ้ารงอัตลักษณของคนพลัดถิไน฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน
  ปຑจจัยดຌานการสืไอสารของฟนบอลชาวเทยของทัๅง 2 สมสร มีลักษณะคลຌายคลึงกันตกตางกัน
พียงลใกนຌอย฿นประดในชองทางการสืไอสาร ดยสวนมากชาวเทยจะ฿ชຌทบทุกสืไอทีไปຓนชองทางสืไอสารหลัก
฿นสมสร คือบุคคลสืไอมวลชนสืไอออนเลนຏจะมีตกตางพียงสืไอกิจกรรมทานัๅนทีไฟนบอลชาวเทย
ของสมสรนครราชสีมามาสดຌาอฟซ ี฿ชຌชองทางนีๅ฿นการสืไอสาร
  ดยฟนบอลชาวเทยจะ฿ชຌทกุชองทางการสืไอสารพืไอสรຌางละธ้ารงอตัลกัษณຏ ฿นวฒันธรรมฟุตบอล
สมสรนครราชสีมา มาสดຌาอฟซี ละ สมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด สรຌางละสืไอสารอัตลักษณຏของตนอง฿หຌด้ารง
คงอยูเวຌสมอตฟนบอลชาวตางชาติกลับ฿ชຌพียงเมกีไชองทาง฿นการสืไอสาร ซึไงพบวาฟนบอลพลัดถิไน
จา้นวนมากเมสามารถขຌาถึงกนทຌของความปຓนคราชนยิมละบรุรีมัยຏนยิมเดຌ นืไองจาก฿ชຌชองทางการสืไอสาร
คอนขຌางนຌอยดยฉพาะอยางยิไงฟนบอลตางชาติสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด จะมีการสืไอสารทีไคอนขຌางจ้ากัด
ตัวองเม฿หຌเปปะปนกับฟนบอลชาวเทย ปຓนการสืไอสารฉพาะกลุมภาย฿นทานัๅน สังกตเดຌวาฟนบอล
ชาวตางชาติจะขຌามาสืไอสารพืไอสรຌางละธ้ารงอัตลักษณຏทຌองถิไนพียงชัไวครัๅงชัไวคราวพืไอ฿ชຌชีวิตรอดละ
ปรับตัวพียงชัไวขณะ ตหลังจากนัๅนกใเปสืไอสารกลับกลุมคนตางชาติดຌวยกันชนดิมอีกครัๅง ปຓนการพยายาม
ปຂดกัๅนตวัองเม฿หຌสืไอสารคลกุคลีกบัฟนบอลชาวเทยดยทัไวเป ตจะ฿หຌความสา้คญักับฟนบอลทีไปຓนสืไอบคุคล
ภาย฿นกลุมดียวกันทานัๅนชนภรรยา ครอบครัว ละพืไอน

อภิปรายผล
 1. รปูบบการสืไอสารละวัฒนธรรมความปຓนทຌองถิไน฿นพืๅนทีไวฒันธรรมฟตุบอลทຌองถิไน สดง฿หຌหในวา
มืไอมีลกาภิวตันຏ (Globalization) กใยอมตຌองมีทຌองถิไน (Local) ดยทຌองถิไนนิยม (Localism) จะชืไอมยงสัมพนัธຏ
ปຑจจัยทีไปຓนสาหตุของการกิดทຌองถิไนนิยมเวຌดຌวยกันจากรากฐานทางทรัพยากร ภูมิปຑญญา พัฒนาการละ
ประวัติศาสตรຏการด้ารงอยูของตนอง รวมถึงศรษฐกิจ การมือง สังคมวัฒนธรรมละภูมินิวศนຏ (พัฒนา 
กิติอาษา, 2546, น.5-6) ฿นกรณีนีๅทຌองถิไนมันปຓนมากกวาหนวยทางการมืองการปกครองตปຓนชุมชน
ทางวาทกรรมซึไงมีผลผลิตของปฏิสัมพันธຏอยางปຓนพลวัตดຌวยสมสรฟุตบอลทຌองถิไนกใปรียบสมือนชุมชน
ทางวาทกรรมทีไสรຌางปฏิสัมพันธຏของความปຓนทຌองถิไนนอกจากจะปຓนชุมชนของผูຌคนทีไรักกีฬาฟุตบอลยังปຓน
ชุมชนของผูຌคนทีไรัก฿นทຌองถิไนดຌวย อยางเรกใตามชุมชนทีไถูกสรຌางขึๅน฿หมนีๅเดຌ฿หຌความหมาย ความปຓนทຌองถิไน
กับผูຌคนเดຌมากมายชน ถຌาคุณรักสมสรฟุตบอลทຌองถิไนกใหมายความวาคุณรักทຌองถิไน ฟนฟุตบอลบอล
จึงมักสดงความรักทຌองถิไนดຌวยการชียรຏสมสรทຌองถิไน ละสืไอสารความปຓนทຌองถิไนผานวัฒนธรรมฟุตบอล
ดຌวยรากฐานตามทีไ พัฒนา กิติอาษา เดຌกลาวเวຌ
  ฟนบอลชาวเทยจะ฿ชຌชองทางการสืไอสารทุกชนดิ ทกุชองทางทาทีไมีพืไอสรຌางละสืไอสารอตัลกัษณຏ 
ตฟนบอลชาวตางชาติกลับ฿ชຌพียงชองทางเมกีไชองทางสืไอสาร ซึไงพบวาฟนบอลพลัดถิไนจ้านวนมาก
เมสามารถขຌาถงึกนทຌของความปຓนคราชนิยมละบุรรีมัยຏนยิมเดຌ นืไองจาก฿ชຌชองทางการสืไอสารคอนขຌางนຌอย
หรืออาจมีขຌอจ้ากัดดຌานภาษาดยฉพาะอยางยิไงฟนบอลตางชาติสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด จะมีการสืไอสาร
ทีไคอนขຌางจ้ากัดตัวองเม฿หຌเปปะปนกับฟนบอลชาวเทย พบวา การทีไฟนบอลชาวตางชาติขຌามาสืไอสาร
พืไอสรຌางละธ้ารงอัตลักษณຏทຌองถิไนของคราชละบุรีรัมยຏ มีการสดงอัตลักษณຏทຌองถิไนพียงชัไวครัๅงชัไวคราว
พืไอ฿ชຌชีวิตรอดละปรับตัวพียงชัไวขณะ ทิฆัมพร อีไยมรเร (2546) กลาววา สืไอกีฬา (Media sport) หมายถึง 
การรายงานละกระบวนการสรຌางความหมาย คานิยม หรืออุดมการณຏทางสังคม (ความปຓนชาต ิชุมชน ชนชัๅน 
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ชาติพันธุຏ พศสภาวะ วัย ความรุนรง ฯลฯ) ผานตัวบทหรือนืๅอหากีไยวกับกีฬาทีไหลากหลาย ซึไง฿นผลการวิจัย
สดงวาสืไอกีฬาปຓนชองทาง฿นการสืไอสารความปຓนทຌองถิไนหรืออัตลักษณຏเดຌ ผนวกกับกระสนิยมการขงขัน
กฬีาฟตุบอลทຌองถิไน฿นประทศเทย ทา้฿หຌสมาคมหรอืสมสรประจา้จงัหวดัเดຌมีอกาสพลกิฟຕนอตัลกัษณຏทຌองถิไน
ของตัวองพืไอสรຌางความปຓนทຌองถิไนนิยม฿นจังหวัดเดຌมากยิไงขึๅนมืไอน้าผลวิจัยทียบกับงานวิจัยของ สุจิตรา 
ปลีไยนรุง (2551) รืไอง “การสืไอสารพืไอสรຌางธ้ารงรักษาละตอรองอัตลักษณຏความปຓนมอญของกลุมชาวมอญ
พลัดถิไน฿นประทศเทยทามกลางกระสลกาภิวัตนຏ” สดง฿หຌหในการพยายาม฿ชຌสืไอละครืไองมือการสืไอสาร
พืไอการรักษาละธ้ารงอัตลักษณຏของความปຓนทຌองถิไนของตัวองสดงความสอดคลຌองกัน฿นรืไองหตุผล
ของการสืไอสารพืไอสดงอตัลักษณຏทຌองถิไนนิยมของตัวองวาพืไอตຌองการ฿หຌวฒันธรรมทຌองถิไนของตนอง ดงันัๅน
การสืไอสารจึงปຓนปຑจจัยสา้คัญทีไทา้฿หຌอตัลักษณຏยงัคงอยูชนดยีวกบัการกใบรักษาจิตสา้นกึรวมความปຓนทຌองถิไน
 2. การกอตัวของฟนบอลพลัดถิไนตางชาติ฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน สดง฿หຌหในการกอราง
ส้านึกรวมความปຓนทຌองถิไนนิยม฿นสมสรนครราชสีมา มาสดຌาอฟซีละสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด วา “คนคราช
ชียรຏสมสรนครราชสีมา มาสดຌาอฟซีพราะ ปຓนคนทຌองถิไน ถຌาเมชียรຏทีมทຌองถิไนลຌวจะเปชียรຏ฿คร”
“สวนคนตางชาติทีไมาชียรຏนครราชสีมา มาสดຌาอฟซีสวน฿หญ พราะภรรยาชาวคราชชวน฿หຌมาชียรຏ 
ลຌวจึงคอยมีจิตส้านึกรวมความปຓนคราชนิยม”฿นท้านองดียวกันของสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด คือ “คนบุรีรัมยຏ
ชียรຏสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใดพราะ ปຓนคนทຌองถิไนถຌาเมชียรຏทีมทຌองถิไนลຌวจะเปชียรຏ฿คร”“สวนคนตางชาติ
ทีไมาชียรຏบุรีรัมยຏ ยูเนตใดสวน฿หญ พราะภรรยาชาวบุรีรัมยຏชวน฿หຌมาชียรຏ ลຌวจึงคอยมีจิตส้านึกรวม
ความปຓนบุรีรัมยຏนิยม”มืไออภิปรายถึงขຌอคຌนพบปรียบทียบกับงานของกุลวิชญຏ ส้าดงดช (2551) 
รืไอง “การ฿ชຌสืไอพืไอสรຌางละธ้ารงรักษาอัตลักษณຏของฟนสมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุร”ี รืไอง “ทຌองถิไนนิยม” 
(Localism) ทีไคຌนพบปรากฏการณຏของฟนสมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรีวา ฟนบอลชียรຏสมสรชลบุรี
พราะวาปຓนสมสรของบຌานกิดการจะปຓนฟนบอลทຌองถิไนเดຌกใตຌองมีส้านึกรวมความปຓนทຌองถิไนนิยมกอน 
จึงจะกอตัวความปຓนฟนบอลขึๅนมาภายหลัง ซึไง฿นกรณีนีๅกุลวิชญຏส้ารวจจากฟนบอลชาวเทยทานัๅน ดังนัๅน
จึงสอดคลຌองจากงานวิจัยของ กุลวิชญຏ พียงสวนหนึไง ดยการขຌามาปຓนฟนบอลของฟนบอลชาวเทยนัๅน
จะตຌองมีจิตส้านึกรวมความปຓนทຌองถิไนนิยมสียกอน (฿นกรณีงานวิจัยทีไมีผู ຌวิจัยรียกวา คราชนิยม 
ละ บุรีรัมยຏนิยม) ฟนบอลชาวเทยจึงปวารณาตัวขຌามาปຓนฟนบอลของสมสรนครราชสีมา มาสดຌาอฟซี
ละสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด
  ดงัทีไกลาวเปลຌววางานวิจยันีๅปຓนการยอมรับผลการวิจยัของกุลวชิญຏพียงดຌานหนึไง ตอกีดຌานหนึไง
ทีไวิจัยชิๅนนีๅกใสดง฿หຌหในวา การปຓนฟนสมสรฟุตบอลทຌองถิไนเมจ้าปຓนวาจะตຌองปຓนคน฿นทຌองถิไน
หรอืมีถิไนกา้นิด฿นทຌองถิไนนัๅนกอนสมอเป ดยผลการวิจยันีๅพสิจูนຏวาการขຌามาปຓนฟนฟุตบอลของสมสรฟุตบอล
ทຌองถิไนเม฿ชพราะการปຓนคน฿นทຌองถิไนกใเดຌดยฉพาะฟนบอลชาวตางชาติตมปีຑจจยัอืไนทีไสงผลคือ สืไอบคุคล
หรือชาวตางชาติทีไตຌองการปรับตัว฿หຌอยูอยางปຓนสุข฿นทຌองถิไน฿หมจึงปຓนฟนบอลทຌองถิไนพืไอ฿หຌอยูรอดเดຌ
อยางมีความสุขสมือนบຌานทีไตัวองคยอาศัยอยูมากอน สอดคลຌองกับงานของ สุจิตรา ปลีไยนรุง รืไองของ
การตຌองการความสบาย฿จมืไอตนองอยูพลัดถิไน จึงตຌองผอนคลายดຌวยการสืไอสารบางอยาง ดย฿นงานของ 
สุจิตรา ปลีไยนรุง ปຓนชาวมอญทีไพลัดถิไนมาจึงสืไอสารอัตลักษณຏดัๅงดิมของตนอง
 3. การสืไอสารพืไอการสรຌางละการธ้ารงอัตลักษณຏของคนพลัดถิไน฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมฟุตบอลทຌองถิไน
สามารถอภิปรายเดຌปຓน 2 ประดในยอยดังนีๅ
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  3.1 นืไองจากอัตลักษณຏมีความคลืไอนเหวอยูสมอละมีลักษณะปຓนเดนามิค (Dynamic) 
ดังนัๅนอัตลักษณຏทีไถูกสืไอสารขึๅนมา฿นวัฒนธรรมฟุตบอลสมสร นครราชสีมา มาสดຌาอฟซีละสมสรบุรีรัมยຏ 
ยเูนตใด จงึมกีารสรຌางละการธา้รงอตัลักษณຏจากปຑจจยัของจติส้านึกรวมความปຓนทຌองถิไนนิยมทัๅงบบอนรุกัษຏ
นิยมดัๅงดิมละปลีไยนปลง฿หຌทันสมัยดยทัๅง 2 สมสรมีความคลຌายคลึงกัน฿นการลือก฿ชຌพืไอสืไอสาร
ละธ้ารงอัตลักษณຏของตัวองซึไงฟนบอลของสมสร นครราชสีมา มาสดຌาอฟซี ปຓนกลุมฟนบอลทีไมีความ
ขຌมขຌนดຌานอัตลักษณຏละอนุรักษຏนิยม สวนกรณีของสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใด ทีไตຌองการสรຌางความปຓนสากล
จึงเดຌน้าอัตลักษณຏทຌองถิไนมาสรຌางอัตลักษณຏ฿หมมืไอปรียบทียบศึกษา 2 กรณี สดง฿หຌหในวาสมสร 
นครราชสีมา มาสดຌาอฟซียังคงอยูนิไงภาย฿ตຌความคิดอนุรักษຏนิยม ตสมสรบุรีรัมยຏ ยูเนตใดนัๅนเมหยุดนิไง
ละสามารถขับคลืไอนปลีไยนเปปຓนสิไง฿หมภาย฿ตຌการขับคลืไอนของลกาภิวัตนຏ
  3.2 ถຌาฟนบอลชาวตางชาติจะมอีตัลกัษณຏทຌองถิไนทีไขຌา฿จลกึซึๅงถงึความหมายเดຌ พบวาชาวตางชาติ
ทีไอาศัยอยู฿นทຌองถิไนปຓนวลานาน (ประมาณ 7-8 ปขึๅนเป) ปຓนงืไอนเขทีไจะท้า฿หຌฟนบอลพลัดถิไนจะสามารถ
ทราบความหมายทะลุปลือกหรือกระพีๅของวัฒนธรรมนัๅนเปสูกนทຌของอัตลักษณຏเดຌอยางทຌจริงสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ กรรณิการຏ วรหาร (2556) ศึกษารืไอง “การสืไอสารอัตลักษณຏความปຓนวียดนามของชาวเทย
ชืๅอสายวียดนาม ฿นหมูบຌานมิตรภาพเทย-วียดนาม อ้าภอมือง จังหวัดนครพนม” พบวา สังคมพลัดถิไน
ของคนพลัดถิไน ฿นขณะทีไชุมชนวียดนามยังปຓนสังคมปຂดกใยังคงอัตลักษณຏดัๅงดิมเวຌเดຌอยางหนียวนน 
ตมืไอปຂดหมูบຌานพบวาท้า฿หຌบางอัตลักษณຏมีนวนຌมการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไปຓนลักษณะปຂดมากขึๅน 
ตทัๅงนีๅกใมีลักษณะคอย โ ปลีไยนปลงสดงวาอัตลักษณຏทຌองถิไนตຌองอาศัยวลา฿นการปลีไยนปลง พืไอ฿หຌ
ทรกซึมปลือกของอัตลักษณຏเปสูกนทຌของวัฒนธรรมทีไทຌจริงบบหยัไงรากลึกเดຌ฿นภายหลัง
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