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คํานํา
บทความทีน่ ามารวมไว
ํ
ในหนังสือชุดนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวพันกับ ทุนวัฒนธรรม ไม
โดยตรงก็โดยออม แนวความคิดของผูเขียนวาดวย ทุนวัฒนธรรม เริม่ กอเกิดในป 2536 ภายหลัง
จากทีศ่ กึ ษาและสังเกตพัฒนาการของระบบทุนนิยมโลกและระบบเศรษฐกิจไทย โดยที่ผูเขียนเชื่อ
ํ งถีบตัวขึ้นมามีความสําคัญในสังคมโลกยุคปจจุบัน และจะ
วา กลุมทุนวัฒนธรรม เปนกลุม ทีก่ าลั
ยังคงทรงอิทธิพลตอไปในอนาคต อิทธิพลของรูดอลฟ ฮิลเฟอรดิง (Rudolp Hilferding, 18771941) มีตอ แนวความคิดเรื่องนี้อยางปราศจากขอกังขา หากปราศจาก Finance Capital (1910)
การนําเสนอและพัฒนาแนวความคิดวาดวย ทุนวัฒนธรรม ยากทีจ่ ะเปนไปได
แนวความคิดและอรรถาธิบายวาดวยทุนวัฒนธรรมเสนอตอสาธารณชน โดยมิได
ผานวงวิชาการ ทั้งๆที่เรื่องนี้เปน วาระการวิจัย (Research Agenda) ทีส่ าคั
ํ ญทั้งในปจจุบันและ
อนาคต มีนกั วิชาการเพียงสวนนอยที่ตระหนักถึงความสําคัญของทุนวัฒนธรรมในฐานะวาระการ
วิจยั แตการเสนอตอสาธารณชน โดยมิไดผานวงวิชาการ ในดานหนึ่งเปนการตอกยํ้าความเสื่อม
ทรามของวงวิชาการ โดยที่อีกดานหนึ่งเปนการยกระดับคอลัมนิสตในโลกสื่อมวลชน
การเผยแพรบทวิเคราะห อรรถาธิบาย สารสนเทศ และความคิดตอสาธารณชน
ทัง้ ในประเด็นปญหาและปรากฏการณทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เปนภารกิจที่ผูเขียนถือ
ปฏิบตั อิ ยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2515 เปนตนมา โดยที่เคยเปนคอลัมนิสตของวารสาร สังคม
ศาสตรปริทัศน นิตยสาร จัตุรัส (ยุคคุณพันศักดิ์ วิญญรัตน) หนังสือพิมพ มติชน ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ ผูจัดการรายวัน ผูจัดการรายสัปดาห Financial Day นิตยสาร Corparate
Thailand และ ผูจ ัดการรายเดือน ตลอดชวงเวลาอันยาวนานดังกลาวนี้ ผูเขียนมีความเห็นวา
การประกอบภารกิจในฐานะ Journalistic Economist เปนประโยชนตอสังคมมากกวา Academic
Economist โดยหวังวา ในอนาคตอาจติดอันดับ Pop Economist
การประกอบภารกิจในฐานะ Journalistic Economist มิไดเปนอุปสรรคในการ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ตรงกันขามกลับเกื้อกูลการทําหนาที่ในฐานะ Academic
Economist เพราะตองติดตามสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และติดตามความ
กาวหนาทางวิชาการเพื่อให ‘อรรถาธิบาย’ แกสาธารณชนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิด
ขึ้น ทั้งในสังคมโลกและสังคมไทย ดังจะเห็นไดวา บทความที่เผยแพรตอสาธารณชนหลายตอ
หลายเรื่องเปนการเสนอ วาระการวิจัย อันจะมีผลในการบุกเบิกพรมแดนแหงความรูตอไป

หนังสือรวมบทความชุด ทุนวัฒนธรรม ประกอบดวยหนังสือ 3 เลม ดังตอไปนี้
เล ม ที่ ห นึ่ ง กี ฬ าในระบบทุ นวั ฒ นธรรม บทวิเคราะหกีฬาในฐานะสินคา
วัฒนธรรม (Cultural Goods)
เลมที่สอง ทุนวัฒนธรรม : วัฒนธรรมในระบบทุนนิยมโลก เลมที่หนึ่ง ประกอบ
ดวยบทสังเคราะหทุนวัฒนธรรม วัฒนธรรมโลก อาหารการกินและสันทนาการ ภาษา และ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลมที่สาม ทุนวัฒนธรรม : วัฒนธรรมในระบบทุนนิยมโลก เลมที่สอง วาดวย
สือ่ มวลชน ภาพยนตร ดนตรี และหนังสือและธุรกิจหนังสือ
ทายที่สุด ผูเขียนขอขอบคุณนางสาวพวงรัตน พันธุพิริยะ ซึ่งชวยพิมพตนฉบับ
อยางประณีตและมีประสิทธิภาพ
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การกีฬากับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
การทีส่ หภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป (Union of European Football Associations
= UEFA) ยอมจํานนตอแรงกดดันของสหภาพยุโรป (European Union = EU) ในกรณีคดี
บอสม็อง สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงที่วา ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศกําลังคืบคลานเขาไป
ครอบงําวงการกีฬา
เมือ่ ศาลสหภาพยุโรป (European Court of Justice) พิพากษใหนายฌอง-มารก
บอสม็อง (Jean-Marc Bosman) ชนะคดีในเดือนธันวาคม 2538 คดีบอสม็องก็กลายเปนคดี
ประวัตศิ าสตร ซึ่งสงผลสะเทือนวงการกีฬาทั่วสหภาพยุโรปทุกวงการ
ฌอง-มารก บอสม็อง เปนนักฟุตบอลสังกัดสโมสร RFC Liege ในประเทศ
เบลเยียม เมือ่ สัญญาสิ้นอายุ บอสฌ็องขอยายไปสโมสร Dunkerque ในประเทศฝรั่งเศส แต
มิอาจยายได เพราะ RFC Liege โกงคาตัวจน Dunkerque มิอาจสูราคา ทั้งๆที่สัญญาสิ้นอายุ
แลว บอสม็องก็ยังคงเปน ‘สินทรัพย’ ของสโมสรเดิม ตามจารีตของฟุตบอลยุโรปและตามกฎ
ขอบังคับของ UEFA การยายสโมสรจะเกิดขึ้นไดก็แตโดยสโมสรตนสังกัดยินยอม บอสม็องยื่น
ฟองตอศาลสหภาพยุโรปวา กฎขอบังคับดังกลาวลิดรอนเสรีภาพการเคลื่อนยายแรงงานระหวาง
ประเทศภายในสหภาพยุโรป อันเปนหลักการพื้นฐานของการรวมตัวกันเปนสหภาพยุโรป
คําพิพากษาของศาลสหภาพยุโรปไมเพียงแตกําหนดหลักการวา เมื่อสัญญาการ
จางงานสิน้ อายุ นักฟุตบอลยอมมีเสรีภาพในการยายสโมสร โดยที่สโมสรตนสังกัดเดิมมิอาจขัด
ขวางไดเทานั้น หากยังกําหนดหลักการอีกดวยวา กฎขอบังคับของ UEFA ทีค่ วบคุมจํานวนนัก
ฟุตบอลตางชาติที่ลงแขงขันในแตละรายการของสโมสรหนึ่งๆนั้นเปนกฎขอบังคับที่ละเมิดเสรีภาพ
ของแรงงาน
สมาคมฟุตบอลยุโรปบางประเทศ ดังเชนอังกฤษ สนองตอบตอคําพิพากษาคดี
บอสม็องดวยการประกาศยกเลิกการควบคุมจํานวนนักฟุตบอลตางชาติโดยทันที แต UEFA ยังคง
แข็งขืนและแสดงอาการแข็งขอตอคําพิพากษาคดีนี้ มิไยเจาหนาที่สหภาพยุโรปจะออกมาเตือนวา
UEFA กําลังทําผิดกฎหมายก็ตาม แตแลวอาการแข็งขอก็คลายตัวลง เมื่อเวลาผานพนไปไมถึง 3
เดือน UEFA ประกาศเมื่อตนเดือนมีนาคม 2539 วาจะปฏิบัติตามคําพิพากษาคดีบอสม็อง
ตอแตนไี้ ป เมื่อนักฟุตบอลสิ้นสัญญากับสโมสรเจาสังกัด ก็สามารถยายสโมสรไดตามใจปรารถนา
สโมสรเจาสังกัดมิอาจเรียกรองคาตัวการยายสโมสรอีกตอไปได หากนักฟุตบอลเปน ‘สินทรัพย’

3
ของสโมสร สภาพความเปนสินทรัพยจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาสิ้นอายุ นอกจากนี้ UEFA ก็ประกาศ
เลิกจํากัดจํานวนนักฟุตบอลตางชาติที่ลงแขงขันในแตละรายการของสโมสรหนึ่งๆดวย
แม UEFA จะยอมจํานนตอสหภาพยุโรป แตความไมชัดเจนยังคงปรากฏอยู
ในเมื่อสหภาพยุโรปมีภาคีเพียง 15 ประเทศ ในขณะที่ UEFA มีสมาชิก 49 ประเทศ คําพิพากษา
คดีบอสม็องมีผลจํากัดเฉพาะสหภาพยุโรป คําถามที่เกิดขึ้นก็คือ การเปลี่ยนแปลงกฎของ UEFA
ครัง้ นีค้ รอบคลุมถึงประเทศสมาชิกที่มิไดเปนภาคีสหภาพยุโรปดวยหรือไม
การละเมิดเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานกําลังเปนประเด็นสําคัญในวงการ
กีฬาของสหภาพยุโรป ทั้งนี้เพราะเหตุวา สหภาพยุโรปจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ 4 ประเภท หรือที่เรียกกันวา Four Freedoms อันไดแก เสรีภาพในการเคลื่อนยาย
สินคา เสรีภาพในการเคลื่อนยายบริการ เสรีภาพในการเคลื่อนยายทุน และเสรีภาพในการ
เคลื่อนยายแรงงาน การละเมิดเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานจึงขัดตอหลักการพื้นฐานของ
สหภาพยุโรป
กฎเกณฑที่ขัดตอหลักการของคําพิพากษาคดีบอสม็องกําลังเกิดขึ้นในวงการรักบี้
ฟุตบอลดวย ในการประชุมประจํ าปขององคกรรักบี้ระหวางประเทศที่มีชื่อวา International
Rugby Football Board (IRFB) ณ นครลอนดอน เมือ่ ปลายเดือนมกราคม 2539 ที่ประชุมมีมติ
กําหนดกฎการยายสโมสรขามประเทศ โดยกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการพํานักอาศัยวา นักรักบี้ที่
ยายสโมสรระหวางประเทศจักตองอาศัยอยูในประเทศที่ยายไปอยางนอย 180 วัน จึงจะมีสิทธิใน
การเลนใหสโมสรใหม แตขอกําหนดเกี่ยวกับการพํานักอาศัยลดลงเหลืออยางนอย 7 วัน หากการ
ยายสโมสรขามประเทศไดรับความเห็นชอบจากองคกรรักบี้ (Rugby Union) ทัง้ ประเทศที่ยาย
ออกและประเทศที่ยายเขา
กฎการยายสโมสรขามประเทศดังที่กลาวขางตนนี้ ซึ่งรูจักกันในชื่อ Residency
Rule กอใหเกิดความโกลาหลในวงการรักบี้อยางมาก เพราะการประกาศใชกฎเปนไปโดยฉับพลัน
สโมสรรักบี้ในสังกัด Rugby Union ตัง้ รับไมทัน ในประเทศอังกฤษ มีนักรักบี้ออสเตรเลียหลายคน
ยายไปสังกัดสโมสรอังกฤษ บางคนยายจากสกอตแลนดเขาไปเลนในอังกฤษ หากกฎการยาย
สโมสรดังกลาวนี้บังคับใชโดยทันที นักรักบี้ที่ยายสโมสรขามประเทศเหลานี้จะตองอยูเฉยๆเปน
เวลา 6 เดือน จึงจะสามารถลงเลนในสโมสรใหมได
ในชัน้ ตน เจาหนาที่ IRFB คุยโมวาไดศึกษากฎหมายสหภาพยุโรป และคํา
พิพากษาคดีบอสม็องอยางถี่ถวนแลว และมั่นใจวา Residency Rule มิไดขัดตอกฎหมายของ
สหภาพยุโรป แตแลวเมื่อมีผูตั้งขอกังขาวา การบังคับใหนักรักบี้ที่ยายสโมสรขามประเทศตองอยู
เฉยๆถึง 6 เดือน จึงจะเริ่มทํางานไดนั้น เปนการละเมิดสิทธิแรงงานหรือไม IRFB ก็เริม่ เรรวน
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มิหนําซําเจ
้ าหนาที่สหภาพยุโรปยังออกมาตอกยํ้าวา Residency Rule ของ IRFB นัน้ มีผลในการ
ลิดรอนสิทธิแรงงาน IRFB ก็ตอ งมวนเสื่อดุจเดียวกับ UEFA ในกรณีคดีบอสม็อง
ในปจจุบนั โลกมีองคกรที่ทําหนาที่โลกบาลหลายองคกร สหประชาชาติเปน
องคกรโลกบาลทีด่ แู ลการเมืองระหวางประเทศ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ดูแลการเงินระหวางประเทศ และองคการการคาโลกดูแลการคาระหวางประเทศ ในดานการกีฬา
กีฬาที่มีการแขงขันระหวางประเทศมักจะมีองคกรโลกบาลที่จัดระเบียบการแขงขันระหวางประเทศ
อาทิเชน ฟุตบอลมี FIFA (= Federation Internationale de Football Association) เปนองคกร
โลกบาลที่ กํ าหนดกติกาการแขงขันระหวางประเทศ ดูแลใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ และดําเนินการลงโทษสมาชิกที่ละเมิดกฎขอบังคับ ในแตละภูมิภาคก็มีองคกรที่จัด
ระเบียบภายในภูมิภาค
การกอเกิดขององคกรโลกบาลในดานการกีฬา เกิดจากความตองการระเบียบ
การกีฬาระหวางประเทศ ความตองการดังกลาวนี้จะมีมากเปนพิเศษเฉพาะกีฬาที่มีการแขงขัน
ระหวางประเทศอยางแพรหลายในทุกภูมิภาค กีฬาพื้นเมืองที่ยังไมมีการแขงขันระหวางประเทศ
ยอมไมมีความตองการการจัดระเบียบระหวางประเทศ ตะกรอลอดหวงนับเปนกรณีตัวอยางที่ดี
แตในกรณีเซปกตะกรอเริ่มมีความตองการในการจัดระเบียบระหวางประเทศ เพราะการแขงขัน
เริ่มขยายออกนอกภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต แตก็ยังจํากัดเฉพาะอาเซียตะวันออก
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศกําลังเขามากาวกายระเบียบการกีฬาระหวาง
ประเทศ กรณีคดีบอสม็องและกรณี Residency Rule ของ IRFB แสดงใหเห็นวา ระเบียบการ
กีฬาระหวางประเทศจักตองกําหนดภายใตกรอบของระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ กลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือ ระเบียบการกีฬาระหวางประเทศจักตองสอดคลองหรือไมขัดตอระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ในกรณีตัวอยางที่กลาวขางตนนี้ สหภาพยุโรปกําหนดระเบียบกีฬาระหวางภาคี
สมาชิกขอหนึง่ วา องคกรทางดานฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอล หรือองคกรกีฬาอื่นใด จะกําหนดกฎ
ขอบังคับในทางที่ลิดรอนเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศมิได
เสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศมิไดมีเฉพาะแตภายในสหภา
พยุโรปเทานัน้ หากแตกําลังเปนเสรีภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจเสรีอื่นๆดวย เพียง
อีก 3 ทศวรรษขางหนา เมื่อเขตเศรษฐกิจอเมริกาและเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกปรากฏเปนรูป
เปนราง แรงงานจะสามารถเคลื่อนยายภายในเขตเศรษฐกิจเหลานี้ไดอยางเสรีมากขึ้น หากลัทธิ
เสรีนิยมยุคใหม (Neo-Liberalism) ยังคงแข็งกลา เสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานระหวาง
ประเทศจะกลายเปนเสรีภาพพื้นฐานของพลโลก แนวความคิดวาดวยรัฐประชาชาติ (Nation
State) กําลังสิน้ อิทธิพลในการจัดระเบียบการกีฬาระหวางประเทศ
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หากองคการการคาโลกประสบความสําเร็จในการผลักดันใหมีการคาบริการโดย
เสรี ในอนาคต การกีฬาในฐานะบริการยอมเคลื่อนยายระหวางประเทศโดยเสรี การหาม ‘นําเขา’
การกีฬามิอาจกระทําไดอีกตอไป สโมสรกีฬาอาชีพ ไมวาจะเปนกีฬาประเภทใด สามารถเคลื่อน
ยายเขาไปจัดการแขงขันกีฬาในประเทศภาคีองคการการคาโลกไดโดยเสรี การยาย ‘โรงงาน’
(Relocation of production) เพือ่ เขาไป‘ผลิต’บริการการกีฬาในประเทศที่เศรษฐกิจรุงเรืองมีความ
เปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ณ บัดนี้ การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมไมเพียงแตกอใหเกิดทุนวัฒนธรรม
ซึ่งเขาไปสะสมทุนในธุรกิจการกีฬาเทานั้น หากทวายังผลักดันใหมีการจัดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศทีเ่ กื้อกูลตอการสรางสวนเกินทางเศรษฐกิจอีกดวย การพังทลายพรมแดนของรัฐ
ประชาชาติในนามของลัทธิเสรีนิยมยุคใหม นอกจากจะมีผลตอโครงสรางของสังคมเศรษฐกิจโลก
แลว ยังกระทบตอระเบียบการกีฬาระหวางประเทศอยางสําคัญ นับแตนี้ตอไป ระเบียบการกีฬา
ระหวางประเทศตองขึ้นตอระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ Financial Day ฉบับวันพุธที่ 20 มีนาคม 2539
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ทุนวัฒนธรรมกับสิทธิในการชมการแขงขันกีฬา
การมีโอกาสชมการแขงขันกีฬาสําคัญของชาติควรเปนสิทธิของประชาชนหรือไม?
สภาขุนนาง (House of Lords) แหงรัฐสภาอังกฤษมีความเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
คําถามขอนี้
ประชาชนในประเทศต า งๆมี ค วามนิ ย มกี ฬ าต า งประเภทกั น แต มี กี ฬ า
บางประเภททีม่ ปี ระชาชนหลายประเทศนิยมรวมกัน ความตองการชมการแขงขันกีฬาทําใหกีฬา
กลายเปนธุรกิจ และกีฬาอาชีพคอยๆเขามาแทนที่กีฬาสมัครเลน ความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีสว นขยายตลาดการกีฬา การถายทอดการแขงขันกีฬาทางวิทยุและโทรทัศนทําใหผูที่
มิไดเขาชม ณ สนามแขงสามารถติดตามผลการแขงขันพรอมๆกับผูชม ณ สนามแขงได
การถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมยิ่งชวยขยายตลาดการกีฬามากขึ้น
ความตองการชมการแขงขันกีฬาทางโทรทัศน โดยเฉพาะอยางยิ่งกีฬาสากล
ทําใหสทิ ธิการถายทอดโทรทัศนมีราคา และผูจัดการแขงขันสามารถหารายไดจากการขายสิทธิการ
ถายทอดได สถานีโทรทัศนที่จายเงินซื้อสิทธิการถายทอดยอมตองหารายไดกลับคืนมาจากการ
ถายทอด
ในประเทศอังกฤษ แตเดิมนั้นมีสถานีโทรทัศนเพียง 2 เครือขาย คือ BBC
(= British Broadcasting Corporation) และ ITV (= Independent Television) ในขณะที่ ITV
หารายไดจากการโฆษณา BBC ไมมีการโฆษณา หากแตไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
คา ธรรมเนีย มที่ เ รี ย กเก็ บ จากเจ าของเครื่อ งรับ โทรทัศน ในการถายทอดการแขงขันฟุตบอล
ทัง้ BBC และ ITV ตองจายเงินคาสิทธิในการถายทอดแกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศอังกฤษ
เมื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศรุ ด หน า มี ก ารถ า ยทอดโทรทั ศ น ผ  า นดาวเที ย ม
โครงสรางธุรกิจการถายทอดโทรทัศนเริ่มแปรเปลี่ยนไป มี Cable TV ซึง่ หารายไดจากการเก็บคา
สมาชิก และมี Pay-per-view TV ซึง่ หารายไดจากการเก็บคาชมแตละรายการ โดยที่ภาพ
โทรทัศนมิไดรับโดยทั่วไปอีกตอไป
การกีฬาเปนวัฒนธรรมสํ าคัญของชาติตางๆ เมื่อการกีฬาเปนธุรกิจที่สามารถ
หารายได ทุนวัฒนธรรมก็ขยายตัวเขาสูวงการกีฬา การถายทอดการแขงขันกีฬากลายเปนแหลง
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รายไดทสี่ าคั
ํ ญของทุนวัฒนธรรม กลุมทุนวัฒนธรรมซึ่งมีฐานอยูในธุรกิจสื่อสารมวลชน เริ่มแสวง
หาการผูกขาดสิทธิการถายทอดการแขงขันกีฬา (Exclusive Right) ประชาชนเริ่มถูกลิดรอนสิทธิ
ในการชมการแขงขันกีฬาทีละเล็กทีละนอย หากไมจายคาสมาชิก Cable TV หรือจายคาชม
Pay-per-view TV ก็หมดโอกาสชมการแขงขัน ผลกระทบดังกลาวนี้ตกแกประชาชนที่ยากจนและ
คนชราที่ไมมีรายไดอยางสําคัญ
ผูนําชาวอังกฤษเริ่มตระหนักถึงปญหาการถูกลิดรอนสิทธิการชมการแขงขันกีฬา
แตเดิมเมื่อการแขงขันกีฬาถายทอดโดย BBC และ ITV ประชาชนที่มีเครื่องรับโทรทัศนสามารถ
ชมการถายทอดการแขงขันกีฬาโดยเสรี เพียงแตตองจายภาษีโทรทัศนในกรณีของ BBC หรือ
ตองอดทนชมการโฆษณาในกรณีของ ITV บัดนีห้ ากตองการชมการแขงขันกีฬารายการสําคัญ
ตองเขาเปนสมาชิก Cable TV หรือเสียคาชม Pay-per- view TV
หากจะสาวใหถึงที่สุดแลว ขอกลาวหาการลิดรอนสิทธิในการชมการแขงขันกีฬา
พุง เปาไปสูนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) นับตัง้ แตป 2532 เปนตนมา นายเมอรด็อก
อาศัยบริษัท British Sky Broadcasting (BSkyB) รุกคืบเขาสูประเทศอังกฤษ ในชั้นแรก BSkyB
ไมประสบความสําเร็จทางธุรกิจ แตในเวลาตอมา นายเมอรด็อกก็คนพบกุญแจอันนําไปสูความ
สําเร็จ ดวยการแสวงหาสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ถายทอดการแขงขันฟุตบอลของ Premier League BSkyB มีชอง Sky Sport ผูท ตี่ องการชมการ
แขงขันฟุตบอลชนิดที่มีการถายทอดสดก็ตองสมัครเปนสมาชิก BSkyB โดยในปจจุบัน (เสียคา
สมาชิกเดือนละ 15.99 ปอนดสเตอรลิง
ดวยเหตุที่ชาวอังกฤษนิยมชมการแขงขันกีฬา นายเมอรด็อกจึงแสวงหาสิทธิ
ผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาประเภทที่อยูในวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม นอกจากฟุตบอล
แลว BSkyB ขยายไปสูการถายทอดการแขงขัน Rugby League การถายทอดการแขงขันคริก
เก็ตของทีมชาติอังกฤษในตางประเทศ และการแขงขันกอลฟชิงถวย Ryder Cup ดวยยุทธวิธีใน
การแสวงหาสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาดังกลาวนี้ สมาชิกของ BSkyB เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว กําไรของ BSkyB กลายเปนแหลงการสะสมทุนที่สําคัญของ News Corp อันเปน
ฐานธุรกิจของนายเมอรด็อก
แต น ายเมอร ด็ อ กยั ง คงรุ ก คืบ ในการแสวงหาสิ ท ธิผูก ขาดในการถา ยทอดการ
แขงขันกีฬาตอไป แมจะไมสามารถไดมาซึ่งสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาโอลิมปก
สมดังใจปรารถนาก็ตาม การรุกคืบของนายเมอรด็อกสรางความกังวลใจแกผูนํ าชาวอังกฤษ
จํานวนไมนอ ย เพราะนายเมอรด็อกเปนชาวออสเตรเลียซึ่งเปลี่ยนสัญชาติเปนคนอเมริกัน เพียง
เพราะฐานธุรกิจสําคัญอยูในสหรัฐอเมริกา กอนหนานี้ นายเมอรด็อกก็เขาไปยึดฐานธุรกิจหนังสือ
พิมพในอังกฤษ และซื้อแมกระทั่ง The Times อันมีชอื่ เสียง ลีลาการซื้อทุกอยางที่ขวางหนาและ
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การหวานเงินเพื่อแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจของนายเมอรด็อก ทําใหคนอังกฤษจํานวน
ไมนอยตีตราวา นายเมอร็ด็อกเปน ‘นายทุนสามานย’ ณ บัดนี้ นายเมอรด็อกเขาไปกุมชะตาการ
กีฬาจํานวนมากประเภท ซึ่งอยูในวิถีชีวิตของคนอังกฤษ
ความหวั่นกลัวอิทธิพลของนายเมอรด็อกในการผูกขาดการถายทอดการแขงขัน
กีฬาทีส่ าคั
ํ ญ ทําใหสมาคมกีฬาบางประเภท สือ่ มวลชน นักการเมืองบางหมูเหลา รวมทั้ง BBC
ผนึกการเรียกรอง Sport for All ลอรดฮาวเวล (Lord Howell) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกีฬา
ในรัฐบาลพรรคกรรมการเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโทรทัศน เพื่อหามมิใหมีการขายสิทธิ
ผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาสําคัญ 8 ประเภท อันไดแก กีฬาโอลิมปก ฟุตบอลโลก
การแขงขันชิงถวย F.A. Cup และ Scottish Cup รอบชิงชนะเลิศ เทนนิสวิมเบิลดัน การแขงขัน
คริกเก็ตกับทีมตางชาติในอังกฤษ การแขงมาชิงถวย Derby Cup และการแขงมาขามรั้ว (Grand
National Steeplechase) กีฬาทัง้ 8 นี้ถือเปน ‘เพชรเม็ดงามประดับมงกุฏกีฬาอังกฤษ’ (Jewels
in the Crown of British Sport)
แมรฐั บาลพรรคอนุรักษนิยมไมเห็นดวยกับการแกไขกฎหมายโทรทัศนครั้งนี้ แตก็
มิอาจทานกระแส Sport for All ได สภาขุนนางลงมติเห็นชอบการแกไขกฎหมายโทรทัศนดวย
คะแนนเสียง 223 ตอ 106 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2539 ลอรดเจมส คัลลาแฮน (James
Callaghan) อดีตนายกรัฐมนตรีสังกัดพรรคกรรมกรเปนผูนําในการผลักดันญัตตินี้
รัฐบาลนายจอหน เมเจอรตองการใหกลไกราคาทําหนาที่จัดสรรสิทธิการถายทอด
โทรทัศน และไมตองการใหรัฐบาลแทรกแซงการทํางานของกลไกราคา หากเจาของสิทธิและ
ผูต อ งการซื้อตกลงราคาและเงื่อนไขการซื้อขายกันได รัฐบาลก็ควรปลอยใหการซื้อขายเกิดขึ้น โดย
ไมควรกีดขวางใหเปนอยางอื่น แมวาขอตกลงนั้นจะใหสิทธิผูกขาดแกผูซื้อก็ตาม รัฐบาลนาย
เมเจอรพยายามชี้ใหเห็นวา ขอเสนอของลอรดฮาวเวลลนั้นยากแกการปฏิบัติ หากผูจัดการแขงขัน
ตองการขายสิทธิผูกขาด ก็สามารถเลี่ยงขอหามตามกฎหมายไดเสมอ อาทิดวยการขายใหแก
ผูซ อื้ ในตางประเทศและถายทอดการแขงขันจากตางประเทศเขาสูอังกฤษ
ขบวนการ Sport for All โตแยงวา กีฬาเปนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
ประชาชนควรมีสิทธิที่จะดื่มดํ่าหาความสุขจากการกีฬาโดยเสมอภาค หาควรที่จะใหฐานะทาง
เศรษฐกิ จ เป นเครื่อ งกี ดขวางไม ในยุคสมัย ที่ยังไม มีบริ ก ารโทรทัศนที่เ รีย กเก็บคา สมาชิก
(Subscription Television) หรือบริการโทรทัศนที่จายเงินเพื่อชมเปนรายครั้ง (Pay-per-view TV)
ประชาชนสามารถชมการแขงขันกีฬาทางโทรทัศนโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม แตแลวเมื่อ
กลุมทุนวัฒนธรรมเขามาดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจในวงการกีฬา และวงการกีฬาถูกดูดกลืน
เขาสูก ระบวนการโทรทัศนานุวัตร ฐานะทางเศรษฐกิจกลายเปนปจจัยที่จํากัดโอกาสในการชมการ
แขงขันกีฬา
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ในป 2533 รัฐสภาอังกฤษไดแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโทรทัศน เพื่อหามมิให Payper-view TV) มีสทิ ธิผกู ขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาบางรายการและบางประเภท ดังเชน
กีฬาโอลิมปกและการแขงขันคริกเก็ตระหวางประเทศในอังกฤษ มติของสภาขุนนางครั้งนี้ยังผลให
ขอหามเกี่ยวกับการผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาทางโทรทัศนขยายมาครอบคลุมบริการ
โทรทัศนที่เก็บคาสมาชิก ดังเชน Cable TV สภาผูแ ทนราษฎรจักตองพิจารณามติของสภา
ขุนนาง กอนที่จะมีการแกไขกฎหมายโทรทัศน
แมวารัฐบาลนายเมเจอรจะแสดงจุดยืนไมเห็นดวยกับมติของสภาขุนนางครั้งนี้
แตแลวก็ตองโอนออนผอนตาม เพราะมิอาจทนตอแรงกดดันจากขบวนการ Sport for All ได อนึ่ง
สํานักงานการคาที่เปนธรรม (Office of Fair Trading = OFT) กําลังไตสวนการปฏิบัติที่ไมเปน
ธรรมในกีฬาฟุตบอล 2 กรณี กรณีแรก ไดแก สัญญาการผูกขาดการถายทอดการแขงขันฟุตบอลที่
Premier League ทํากับ BSkyB กรณีที่สอง ไดแก กฎขอบังคับของ Premier League ที่หาม
สโมสรสมาชิกขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนโดยมิไดขอความเห็นชอบจาก Premier League
OFT ยืน่ เรื่องใหศาล Restrictive Practices Court พิจารณาวา กรณีทั้งสองเปนการจํากัดการ
แขงขันและกอใหเกิดการผูกขาดหรือไม
กลุม ทุนวัฒนธรรม ซึ่งแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการผูกขาดการถายทอด
การแขงขันทางโทรทัศน กําลังเผชิญกับการตอตานอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งดวยขออางที่วา
การมีโอกาสชมการแขงขันกีฬาที่สําคัญตองถือเปนสิทธิอันชอบของประชาชน อีกดานหนึ่งดวย
ขออางทีว่ า การผูกขาดการถายทอดโทรทัศนเปนการปฏิบัติที่ไมชอบและไมเปนธรรม

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 มีนาคม 2539
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ธุรกิจการตลาดกีฬา
Sports Marketing Business
นับตัง้ แตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา การกีฬาระหวางประเทศเติบโตและรุงเรือง
จนกอใหเกิดธุรกิจนานาประเภท นับตั้งแตธุรกิจอุปกรณกีฬา ธุรกิจเครื่องแตงกายและรองเทากีฬา
ธุรกิจสนามกีฬา และธุรกิจโทรทัศน รวมตลอดจนธุรกิจการตลาดกีฬา
การแขงขันกีฬามิใชเรื่องของการออกกํ าลังกายเพื่อพลานามัยเพียงโสดเดียว
อีกตอไป หากแตในตัวของมันเองแปรเปลี่ยนเปนสินคา กระบวนการแปรการแขงขันกีฬาใหเปน
สินคา (Commodification) นอกจากเปนผลจากการเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมแลว ยังเปน
ผลของกระบวนการโทรทัศนานุวัตรอีกดวย โทรทัศนชวยใหกีฬาหลายตอหลายประเภทถีบตัว
ขึน้ มาเปนกีฬาสากลหรือกีฬาโลก (Global Sports) โดยทีโ่ ลกทั้งโลกเปนตลาดผูชมการแขงขันกีฬา
เหลานี้ การจัดการแขงขันกีฬาสากลหรือกีฬาโลกจึงตองมีการจัดการดานการตลาด เพราะตองใช
เงินทุนในการจัดแขงขันมาก และเกี่ยวพันกับผลประโยชนจํานวนมหาศาล
ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ ธุรกิจการตลาดกีฬา หรือ Sports Marketing
Business จึงกอเกิดขึ้น ซึ่งยังผลใหมีการพัฒนาความรูในสาขาวิชาการตลาดกีฬาดวย ธุรกิจ
ดังกลาวนี้มักผนวกเขากับธุรกิจสื่อมวลชนหรือ Media Business รวมกันเรียกวา ธุรกิจการตลาด
และการสื่อสารกีฬา หรือ Sports Media and Marketing Business
ธุรกิจการตลาดกีฬามีกิจกรรมหลักในการรับจางจัดการดานการตลาดใหแกการ
แขงขันกีฬา ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ การแขงขันกีฬาระดับโลก ไดแก
การแขงขันโอลิมปก การแขงขันฟุตบอลโลก การแขงขันรักบี้ฟุตบอลโลก การแขงขันคริกเก็ตโลก
การแขงขันวอลเลยบอลโลก การแขงขันกรีฑาโลก การแขงขันวายนํ้าโลก ฯลฯ การแขงขันระดับ
ภูมิภาค ไดแก Asian Games, SEA Games เปนตน สวนการแขงขันระดับภายในประเทศสําหรับ
กีฬาประเภทมีการถายทอดโทรทัศนทั่วโลก ดังเชนการแขงขันฟุตบอล Premier League (อังกฤษ)
Calcio Serie A (อิตาลี) Premiera Liga (สเปน) Bundesliga (เยอรมนี) ฯลฯ การ
แขงขันฟุตบอลอเมริกันในสหรัฐอเมริกา การแขงขันบาสเกตบอล NBA ในสหรัฐอเมริกา เปนตน
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การแขงขันระดับภายในประเทศสวนใหญเปนเรื่องภายในประเทศโดยแท มิไดมีการถายทอด
โทรทัศนในระดับสากล การแขงขันฟุตบอล Thailand League นับเปนตัวอยางที่ชัดเจน
ธุรกิจการตลาดกีฬารับจางหาสปอนเซอร (Official Sponsors) หรือหุนสวน
(Official Partners) เพือ่ รวมลงขันในการจัดการแขงขัน หลักการสําคัญในเรื่องนี้ ก็คือ บริษัทที่เปน
สปอนเซอรหรือหุนสวนหลักจักตองไมเปนคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน อาทิเชน หากเลือก
Reebok แลว จะตองไมเลือก Nike หรือ Adidas สปอนเซอรหรือหุนสวนหลักจะกระจายอยูใน
หลากหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจอุปกรณกีฬา ธุรกิจเครื่องแตงกายและรองเทากีฬา ธุรกิจเครื่องดื่มที่มี
อัลกอฮอล ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไมมีอัลกอฮอล ธุรกิจ Fast Food ธุรกิจการเงิน ธุรกิจรถยนต ฯลฯ
สปอนเซอรหรือหุนสวนหลักจะตองจายคาสปอนเซอรแลกกับการโฆษณาตลอดการแขงขัน โดยที่
ผูจ ดั การดานการตลาดไดสวนแบงจากคาสปอนเซอรระดับ 10-15% เปนผลตอบแทน คนกลาง
ที่ทําหนาที่จัดการดานการตลาด นอกจากตองแสวงหาสปอนเซอรหรือหุนสวนหลักแลว ยังตอง
แสวงหาซัพพลายเออรหลัก (Official Suppliers) ดวย ซัพพลายเออรอาจเปนบริษัทผูกอสราง
สนามกีฬา ผูจ าหน
ํ ายอุปกรณกีฬาสําหรับการแขงขัน ผูผลิตนาฬิกาสําหรับจับเวลาในการแขงขัน
ผูผลิตระบบเสียงและแสงที่ติดตั้งในสนามกีฬา ในการที่จะมีฐานะเปน Official Suppliers ได
นอกจากจะมีผลผลิตที่ทรงคุณภาพแลว ยังตองยื่นขอเสนอในการลงขันใหแกผูจัดการแขงขันดวย
คนกลางทีจ่ ดั การดานการตลาดไดสวนแบงจากเงินที่ลงขันดังกลาวนี้
บริษัท ที่ จั ดการดานการตลาดอาจทํ าขอตกลงในการจัดจํ าหนายบัตรชมการ
แขงขัน รวมทั้งการนําโลโกของการแขงขันไปผลิตสินคาและของที่ระลึกตางๆดวย
ธุรกิจการตลาดการกีฬาไดผลตอบแทนในรูปคาบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาที่ทํา
กับผูจัดการแขงขัน ในบางกรณี สัญญามีลักษณะการแบงปนรายได (Revenue Sharing
Agreement) โดยไดเปนเปอรเซนตของรายไดที่หาไดทั้งหมด ในบางกรณี บริษัทผูจัดการดานการ
ตลาดอาจใหหลักประกันรายไดตํ่าที่ผูจัดการแขงขันจะไดรับ (Minimum Income Guarantee)
สวนที่เกินรายไดขั้นตํ่ าตกแกบริษัทผูจัดการดานการตลาดทั้งหมด หากรายไดตํ่ ากวาระดับที่
ประกัน บริษทั ผูจัดการดานการตลาดยอมตองควักเนื้อ ในบางกรณี นอกจากมีการประกันรายได
ขั้นตํ่าแลว ยังมีการกํ าหนดเพดานเงินไดขั้นสูงดวย โดยที่รายไดสวนที่เกินระดับรายไดขั้นตํ่า
แตไมเกินเพดานขั้นสูงตกแกบริษัทผูจัดการดานการตลาด หากรายไดสูงกวาเพดานขั้นสูง รายได
สวนเกินนีจ้ ะตองแบงปนระหวางผูจัดการแขงขันกับผูจัดการดานการตลาด
บริษทั ผูจ ดั การดานการตลาดมิไดมีหนาที่หาเงินใหแกผูจัดการแขงขันเทานั้น หาก
ยังมีหนาทีโ่ ฆษณาเพื่อดูดดึงผูชมการแขงขัน ไมวาจะเปนการชมภายในสนามแขงหรือการชมการ
ถายทอดโทรทัศนอีกดวย
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ภายหลังจากทีก่ ระบวนการโทรทัศนานุวัตรเติบโตครอบคลุมมนุษยพิภพ การขาย
สิทธิการถายทอดโทรทัศนกลายมาเปนแหลงรายไดสํ าคัญของการจัดการแขงขันกีฬา บริษัท
ผูจัดการดานการตลาดกีฬามีหนาที่ขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนเพื่อหารายไดใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได (Revenue Maximization) หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว กระบวนการโทรทัศนานุวัตรเปน
ป จ จั ย สํ าคั ญ ที่ เ กื้ อ กู ล การก อ เกิ ด ของธุ ร กิ จ การตลาดกี ฬ า หากการขายสิ ท ธิ ก ารถ า ยทอด
โทรทัศนมไิ ดใหรายไดอยางมหาศาลดังที่เกิดขึ้น ยอมยากที่จะหาคนกลางมาจัดการดานการตลาด
ได
ในปจจุบนั ยักษใหญในธุรกิจการตลาดมีกีฬาอยูอยางนอย 3 บริษัท อันไดแก
ISMM Group, IMG และ Octagon Group
ISMM เปนชื่อยอของ International Sports Media and Marketing เจาของคือ
ISMM Investments AG มีฐานทีม่ ั่นอยูที่เมือง Zug ประเทศสวิตเซอรแลนด ผูกอตั้งกิจการ คือ
ฮอรสต แดสเลอร (Horst Dassler) อดีตประธานและผูถือหุนใหญ Adidas ยักษใหญในธุรกิจ
รองเทากีฬา เรือธงของ ISMM Group ก็คือ ISL Worldwide ISL ยอมาจากคําวา International
Sport and Leisure
ISL Worldwide ยึดกุมการจัดการดานการตลาดของการแขงขันกีฬาโอลิมปก
มาแลว 5 สมัย (เริ่มตนในป 2527) และการแขงขันฟุตบอลโลกของ FIFA มาแลว 4 สมัย (เริ่มตน
ในป 2529)
ยุทธศาสตรหลักของ ISL Worldwide ก็คอื การยึดกุมการจัดการดานการตลาด
ของการแขงขันกีฬาระดับโลก ทั้งการแสวงหาสปอนเซอรหลัก (Official Sponsors) และ
ซัพพลายเออรหลัก (Official Suppliers) รวมตลอดจนการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน และการ
นําโลโกการแขงขันไปประกอบกิจกรรมดานการพาณิชย นอกจากโอลิมปกสากลและฟุตบอลแลว
ISL Worldwide รุกคืบไปยึดการจัดการดานการตลาดของการแขงขันกีฬาระดับโลกประเภทอื่นๆ
ทัง้ กรีฑา วายนํ้า บาสเก็ตบอล และวอลเลยบอล ตอจากนั้นจึงรุกคืบไปจัดการดานการตลาดของ
การแขงขันกีฬาระดับภูมิภาค ดังเชนการแขงขันฟุตบอลระหวางชาติยุโรป European Nations
Cup และการแขงขัน Asian Games การแขงขันกีฬาระดับประเทศก็อยูในปริมณฑลแหง
ผลประโยชนของ ISL Worldwide ดวย ดังเชนการแขงขันฟุตบอลในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ฮองกง การแขงขันกีฬาระหวางวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และสโมสรฟุตบอลในละตินอเมริกา
คูแขงสํ าคัญของ ISMM Group คื อ IMG ซึ่งยอมาจาก International
Management Group ผูกอตั้ง IMG คือ มารก แม็กคอรแม็ก (Mark McCormack) เพือ่ นสนิทของ
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อารโนลด พาลมเมอร (Arnold Palmer) นักกอลฟชื่อดัง IMG ยึดกุมยุทธศาสตรคลายคลึงกับ
ISMM Group ในขณะที่ฐานผลประโยชนของ ISMM Group อยูท โี่ อลิมปกสากลและฟุตบอล
ฐานของ IMG อยูท กี่ อลฟและเทนนิส โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันเทนนิส Wimbledon ในขณะที่
ISMM Group รุกคืบไปสูกีฬาวายนํ้า บาสเก็ตบอล วอลเลยบอล และกรีฑา IMG ขยาย
ผลประโยชนไปสูกีฬารักบี้ คริกเก็ต สกี จักรยาน ฮ็อกกีนํ้าแข็ง และสเก็ต
Octagon Group เปนบริษัทในเครือ The Interpublic Group of Companies
ซึ่งเปนยักษใหญในธุรกิจการโฆษณา ในการผนึกกํ าลังเพื่อรุกคืบสูธุรกิจการตลาดกีฬา The
Interpublic Group เลือกใชยทุ ธวิธีในการเขาครอบกิจการหลัก 4 กิจการ (ดูตารางที่ 4) แกนหลัก
ก็คือ Advantage International ซึง่ ประกอบธุรกิจการตลาดกีฬามาตั้งแตป 2526 และ CSI ซึ่ง
ผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศนมานานประมาณสองทศวรรษ สวน The Flammini Group จํากัด
เฉพาะกีฬาแขงรถ และ Koch Taveres จํากัดเฉพาะธุรกิจการตลาดกีฬาในละตินอเมริกา
แมวา Octagon Group เพิง่ กอตั้งในป 2540 แตกิจการในเครือ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง Advantage International และ CSI อยูใ นตลาดมากอนแลวประมาณสองทศวรรษ
ประกอบกับบริษัทแม คือ The Interpublic Group เปนยักษใหญในธุรกิจการโฆษณา Octagon
Group จึงเติบโตอยางรวดเร็ว หากพิจารณาจากจํานวนประเทศที่มีสํานักงาน จํานวนสํานักงาน
และจํานวนพนักงาน Octagon Group แมจะเปนรอง IMG แตใหญกวา ISMM Group (ดูตาราง
ที่ 1)
Octagon Group คลายคลึงกับ IMG ในขอที่ประกอบธุรกิจเอเยนตหรือเปน
ตัวแทนนักกีฬาที่มีชื่อเสียง แต IMG มีประเภทธุรกิจที่หลากหลายมากกวา (ดูตารางที่ 2) IMG
มิไดประกอบธุรกิจการตลาดกีฬาเทานั้น หากยังประกอบธุรกิจสนามกอลฟ สถาบันฝกฝนการกีฬา
ประเภทตางๆ ธุรกิจหนังสือ ธุรกิจแฟชั่น ธุรกิจนิทรรศการและการแสดง และธุรกิจการจัดการ
ประชุมและการอภิปรายอีกดวย
ISMM Group มิไดเขาไปประกอบธุรกิจการตลาดกีฬาใหนักกีฬารายบุคคล และ
มิไดมคี วามหลากหลายของธุรกิจมากเทา IMG แต ISMM Group กาวลํ้า IMG และ Octagon
Group ในดานธุรกิจการวิจัยการตลาดกีฬา การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการถายทอดการแขงขัน
กีฬาทางโทรทัศนและการถายทอดผาน Internet ธุรกิจการรับจางสราง web sites ใหแกองคกร
กีฬา และการพัฒนา computer software ดานการกีฬา (ดูตารางที่ 3)
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IMG, ISMM Group และ Octagon Group มีธรุ กิจแกนรวมกัน คือ การจัดการ
ด า นการตลาดให แ ก ก ารแข ง ขั น กี ฬ าประเภทต า งๆ ซึ่ ง ครอบคลุ ม การหาสปอนเซอร แ ละ
ซัพพลายเออรหลัก และการใหเชาชวงสิทธิการถายทอดโทรทัศน ทั้งสามบริษัทเลือกยุทธวิธี
การกระจายประเภทธุรกิจ (Business Diversification) แตกตางกัน ในระหวางยักษใหญทั้งสามนี้
การแขงขันที่เขมขนเปนการแขงขันระหวาง IMG กับ ISMM Group ในดานหนึ่ง IMG พยายาม
ทะลวงฐานธุรกิจของ ISMM Group อันไดแก โอลิมปก และฟุตบอล ในอีกดานหนึ่ง ISMM Group
พยายามทะลวงฐานธุรกิจของ IMG อันไดแกเทนนิส
IMG ประสบความสํ าเร็จในการยึดกุมธุรกิจการจัดการดานการตลาดใหแก
โอลิมปกฤดูหนาว แตไมสูประสบความสําเร็จมากนักในการรุกคืบไปเก็บเกี่ยวผลประโยชนจาก
โอลิมปกฤดูรอน IMG ประสบความสําเร็จในการรวมการถายทอดการแขงขันฟุตบอล Premier
League แหงประเทศอังกฤษ ทั้งนี้โดยอาศัย TWI (TransWorld International) เปนหัวหอก
แตไมประสบความสําเร็จในการยึด FIFA เปนฐาน แม IMG จะเสนอผลประโยชนแก FIFA
มากกวา ISMM Group สําหรับการจัดการดานการตลาดของ World Cup 2002 แตเปนเพราะ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภอันยาวนาน FIFA จึงยังคงยึด ISMM Group เปนหุนสวนตอไป
ความเขมขนในการแขงขันจบลงดวยการลมละลายของ ISMM Group ในเดือน
พฤษภาคม 2544 เมื่อบริษัทมีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน นับตัง้ แตป 2540 เปนตนมา ISMM Group
ขยายธุรกิจรวดเร็วเกินกวาความสามารถที่จะจัดการ ความงอนแงนของ ISMM Group มีพนื้ ฐาน
มาจากความงอนแงนของ ISL Worldwide ซึง่ รุกคืบเขาไปยึดกุมสิทธิการจัดการดานการตลาดของ
การแขงขันกีฬาหลายหลากประเภท ดวยการใหหลักประกันรายไดขั้นตํ่า (Minimum Income
Guarantee) แกองคกรกีฬาผูจัดการแขงขัน แตการณปรากฏวา รายไดขั้นตํ่าที่ ISL Worldwide
เสนอใหนอี้ ยูใ นระดับสูงเกินกวาผลประโยชนที่ไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีสัญญาที่ทํากับ ATP
(Association of Tennis Professionals) ซึ่ง ISL Worldwide ตกลงจายเงินจํานวน 1,200 ลาน
ดอลลารอเมริกันแลกกับสิทธิในการจัดการดานการตลาดของ ATP เปนเวลา 10 ป
การลมละลายของ ISMM Group สะทอนใหเห็นอนิจลักษณะของการประกอบ
ธุรกิจ กระนัน้ ก็ตาม ธุรกิจการตลาดกีฬายังคงเปนธุรกิจที่ใหผลประโยชนมหาศาล (ดูตารางที่ 5)
ขอเพียงแตมีความสามารถจัดการอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น
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ตารางที่ 1
ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับบริษัทยักษใหญในธุรกิจการตลาดกีฬา
2544
ขอมูล

IMG

ISMM Group

Octagon Group

1. จํานวนประเทศที่มีสํานักงาน

33

14

21

2. จํานวนสํานักงาน

85

21

47

3. จํานวนพนักงาน

3,000

450

1,500

2525

2540

4. ปกอตั้ง
5. นายทุนผูกอตั้ง
6. ที่ตั้งสํานักงานใหญ

ที่มา

www.imgworld.com
www.ismmgroup.com
www.cotagon.com

Mark McCormack

Horst Dassler

Frank Lowe

เมือง Zug
สวิตเซอรแลนด

เมืองนิวยอรค
สหรัฐอเมริกา
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ตารางที่ 2
บริษัทในเครือ IMG
2544
บริษัท

ธุรกิจหลัก

1. IMG Academies

สถาบันฝกกีฬานานาประเภทสําหรับนักกีฬาชั้นนํา ครอบคลุมกีฬา
เทนนิส กอลฟ เบสบอล ฟุตบอล ฮ็อกกี บาสเกตบอล และการแสดง

2. IMG Artists

จัดการแสดงดนตรีและเตนรํา

3. IMG Broadcasting

จัดการเกี่ยวกับนักพากยกีฬาและผูประกาศทางโทรทัศน

4. IMG Consulting

ใหปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดกีฬาและการตลาดบันเทิง

5. IMG Exposition

จัดนิทรรศการ

6. IMG Golf Course Services ธุรกิจสนามกอลฟ รวมทั้งการออกแบบสนามกอลฟ การจัดการสนาม
กอลฟ และการตลาดอุปกรณกีฬากอลฟ
7. IMG Licensing

จัดการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตในการใชโลโกและเครื่องหมาย
การคาเพื่อการพาณิชย ครอบคลุมขั้นตอนการเจรจา การดูแลให
คูสัญญาปฏิบัติตามสัญญา และการเรียกเก็บคารอยัลตี

8. IMG Literary

จัดพิมพและจัดจําหนายหนังสือทั้งดานกีฬา วรรณกรรม ธุรกิจ
การเดินแบบ และศิลปะการแสดง

9. IMG Models

ธุรกิจตัวแทนนางแบบ ดูแลผลประโยชนของนางแบบในคาย จัดการ
โฆษณานางแบบ การใหสัมภาษณและการพูดในที่สาธารณะของ
นางแบบ

10. IMG Speakers

ธุรกิจจัดการอภิปราย ปาฐกถา และการบรรยายเกี่ยวกับกีฬา ธุรกิจ
สื่อมวลชน ศิลปะและบันเทิง และสถานการณปจจุบัน

11. TransWorld International

ธุรกิจโทรทัศน

ที่มา

www.img.com
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ตารางที่ 3
บริษัทในเครือ ISMM Group
เมษายน 2544
บริษัท

ธุรกิจหลัก

1. ISL Worldwide

การจัดการตลาดกีฬา การหาสปอนเซอรและซัพพลายเออร
หลัก การใหเชาชวงสิทธิการถายทอดโทรทัศน

2. CPG Copyright Promotion Group

การนําโลโกและเครื่องหมายการคาของธุรกิจบันเทิง ธุรกิจ
สื่อมวลชน และธุรกิจกีฬามาหาประโยชนเชิงพาณิชย

3. Sponsorship Research

การวิจัยการตลาดกีฬา

International SRI
4. en – linea, Inc.

สราง web sites และจัดระบบ Interactive Network
Systems ใหแกองคกรกีฬา พัฒนาและจัดจําหนาย
computer software ดานการกีฬา

5. Orad Hi – Tec Systems

พัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการถายทอดการแขงขันกีฬา
ทางโทรทัศนและผาน Internet

ที่มา

www.ismmgroup.com
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ตารางที่ 4
บริษัทในเครือ Octagon Group
2544
ชื่อบริษัท

ปกอตั้ง

ธุรกิจหลัก

ปเขารวม

1. Advantage International

2526

2540

การตลาดกีฬา

2. CSI

ทศวรรษ 2520

2541

ผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน

3. The Flammini Group

ทศวรรษ 2520

2541

กีฬาแขงรถ

4. Koch Tavares

2515

2542

การตลาดกีฬาในละตินอเมริกา

ที่มา

www.octagon.com
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ตารางที่ 5
รายจายในตลาดสปอนเซอรการกีฬาทั่วโลก
Global Sponsorship Market
2538 – 2542

ที่มา

หมายเหตุ

ป

รายจาย

2538

15,100

2539

16,600

2540

18,100

2541

20,300

2542

23,200

จากการประมาณการของ SRi (Sponsorship Research Institute) บริษัทในเครือ
ISMM Group

ตีพมิ พครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา” ผูจ ัดการรายเดือน ฉบับเดือน
กันยายน 2544
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ISMM Group
เมื่อศาลสถิตยุติธรรมแหงสวิตเซอรแลนดสั่งให ISMM Group ลมละลายเมื่อ
กลางเดือนพฤษภาคม 2544 ผลกระเทือนมิไดมีตอธุรกิจการกีฬาเทานั้น หากยังมีผลกระทบอยาง
สําคัญตอ FIFA องคกรโลกบาลแหงกีฬาฟุตบอลอีกดวย
ISMM Group เปนชื่อยอของ International Sports Media and Marketing เปน
กลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจดานสื่อการกีฬา (Sports Media) และการตลาดการกีฬา (Sports
Marketing) ทัง้ ระดับโลกและระดับภูมิภาค เจาของ ISMM Group คือ ISMM Investments AG
มีฐานที่มั่นอยูที่เมือง Zug ประเทศสวิตเซอรแลนด
ISMM ยึดยุทธศาสตร Total Integration ดวยการผสานธุรกิจสื่อการกีฬา ธุรกิจ
การตลาดการกีฬา และธุรกิจการออกใบอนุญาต ผนวกกับการวิจัยดานการกีฬา และบริการเสริม
อื่นๆ ISMM แสดงความมุงมั่นที่จะเปน World Leader ในธุรกิจเหลานี้
อาณาจักร ISMM Group กอเกิดและเติบโต ดวยผลงานของฮอรสต แดสเลอร
(Horst Dassler, 1936-1987) ผูย งิ่ ใหญและผูกวางขวางในธุรกิจการตลาดกีฬา ขอเท็จจริงปรากฏ
วา เกือบจะไมมีองคกรโลกบาลดานกีฬาองคกรใดที่แดสเลอรมิไดมีความสัมพันธดวย และเกือบ
จะไมมีผูบริหารองคกรกีฬาโลกคนใดไมรูจักแดสเลอร
Adidas ยั ก ษใ หญในอุตสาหกรรมรองเท า นัก กี ฬ าเปน ฐานธุรกิจดั้งเดิมของ
แดสเลอร ตระกูลแดสเลอรผลิตรองเทา ณ เมือง Herzogenaurach ประเทศเยอรมนีเปนเวลา
ชานาน แตแลวเกิดแตกแยกดานความคิดและผลประโยชนในชนรุนพอของฮอรสต แดสเลอร
ความขัดแยงภายในครอบครัวดังกลาวนี้ยังผลใหธุรกิจรองเทาของครอบครัวแตกเปนสองสวน
รูดอลฟ แดสเลอร (Rudoft Dassler) ผูเปนลุงยึดครองยี่หอ Puma อันเปนเครื่องหมายการคา
ดั้งเดิมของครอบครัว อดอลฟ แดสเลอร (Adolf Dassler) ผูเ ปนพอแยกมาผลิตรองเทายี่หอ
Adidas ซึง่ มีฐานมาจากชื่อพอนั้นเอง เพราะใครๆก็เรียกชื่อเลนผูเปนพอวา Adi
ในตลาดรองเทานักกีฬา Adidas แขงกับ Puma รวมทัง้ รองเทายี่หอระดับโลกอื่นๆ
แตนอยคนนักที่จะทราบวา ทั้งสองยี่หอมีรากฐานมาจากครอบครัวเดียวกัน แมในภายหลัง
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Adidas จะเติบใหญเปนยี่หอระดับโลก แตยังคงสถานะเปนธุรกิจในครอบครัว โดยตระกูล
แดสเลอรเปนผูถือหุนใหญ จุดเปลี่ยนผันสําคัญเกิดขึ้นในทศวรรษ 2500 เมื่อฮอรสต แดสเลอร
ขยายกิจการของ Adidas ขามพรมแดนจากแควน Bavaria ไปสูเมือง Landersheim ประเทศ
ฝรั่งเศส
ตลอดระยะเวลาที่ Adidas เติบใหญนี้ ฮอรสต แดสเลอรมิไดกุมบังเหียนการ
บริหาร จวบจนบิดามารดาถึงแกกรรมในป 2528 เขาจึงยึดตําแหนงประธานบริษัท แตอยูใน
ตําแหนงไดเพียงสองปเศษ ก็ถึงแกกรรม
Adidas โลดแลนอยูในธุรกิจรองเทาและอุปกรณกีฬา แดสเลอรจําเปนตองสราง
สายสัมพันธกบั องคกรกีฬาและผูบริหารองคกรกีฬาตางๆ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนดานธุรกิจ ในเวลา
ตอมา แดสเลอรกระโดดขึ้นสูสังเวียนการเมืองขององคกรกีฬาเหลานั้น และถีบตัวขึ้นมาเปน 'ผูนํา
ทางการเมือง' ในองคกรกีฬาหลายตอหลายองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการโอลิมปก
สากลและ FIFA แดสเลอรมีสวนชวยให Jaoa Havelange ดํารงตําแหนงประธาน FIFA และ
Juan Antonio Samaranch ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการโอลิมปกสากล
การฝงตัวอยูในวงการกีฬาทําใหแดสเลอรมองเห็นและเขาใจลักษณะ 'ความเปน
สินคา' ของการกีฬา อีกทัง้ มองเห็นชองทางในการแสวงหารายไดจากกระบวนการแปรการกีฬาให
เปนสินคา ยิง่ เมือ่ เทคโนโลยีการถายทอดโทรทัศนรุดหนามากเพียงใด การแขงขันกีฬา ณ สถานที่
หนึ่งสามารถถายทอดสูปริมณฑลอื่นไดมากเพียงนั้น หากกีฬาที่แขงขันมีผูชมชื่นชอบจํานวนมาก
ความเปนสากลของกีฬานั้นยอมเกื้อกูลการหาประโยชนทางธุรกิจ การจัดการแขงขันกีฬาระดับ
สากล แมตองอาศัยเงินทุนจํานวนมาก แตมิใชเรื่องยากอีกตอไป เพราะสามารถหารายไดจาก
สปอนเซอรและจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนโดยไมยากนัก
ในป 2525 ฮอรัสต แดสเลอรกอตั้งบริษัท ISL Worldwide เพือ่ ประกอบธุรกิจการ
ตลาดกีฬา ISL เปนคํายอของ International Sports and Leisure ในระยะแรกเริ่มเนนการ
ประกอบธุรกิจการตลาดกีฬาเปนดานหลัก เรียงลําดับจากการแขงขันกีฬาระดับสากล ระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ ยุทธิวิธีดังกลาวนี้ใหความสําคัญกับขนาดของตลาด ในขณะที่การ
แขงขันกีฬาระดับสากลมีโลกทั้งโลกเปนตลาด การแขงขันกีฬาระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ตลาดมีขนาดเล็กลงมา
ความสัมพันธสวนบุคคลที่ฮอรสต แดสเลอรมีกับ Jaoa Havelange และ Juan
Antonio Samaranch เกื้อกูลให ISL Worldwide ยึด FIFA และโอลิมปกสากลเปนฐานธุรกิจ
สําคัญ ISL Worldwide ประสบความสําเร็จในการยึดกุมธุรกิจการตลาดของการแขงขันกีฬา
โอลิมปกถึง 5 สมัย และการแขงขันฟุตบอลโลกของ FIFA 4 สมัย
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ISL Worldwide มิไดพอใจแตเพียงผลประโยชนที่ไดจากการจัดการดานการ
ตลาดของการแขงขันกีฬาโอลิมปกและการแขงขันฟุตบอลโลกเทานั้น หากแตตองการขยายฐาน
ธุรกิจออกไปอยางกวางขวางดวย การขยายธุรกิจเขาไปจัดการดานการตลาดของการแขงขันกีฬา
ระดับโลกอื่นๆจึงเปนยุทธศาสตรปฐมฐานของ ISL Worldwide การขยายธุรกิจการตลาดกีฬา
เปนไปอยางรวดเร็วในระหวางป 2540 - 2543 ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภท นับตั้งแต
บาสเก็ตบอล วอลเลยบอล ยิมนาสติก กรีฑา การแขงรถ วายนํ้า รักบี้ และเทนนิส ในการนี้ ISL
Worldwide ตองสรางสายสัมพันธกับผูบริหารองคกรโลกบาลดานการกีฬา มิจําเพาะแต FIFA
(Féderation Internationale de Football Association) หากยังรวมถึง FINA (Féderation
Internationale de Natation Amateur) องคกรโลกบาลของกีฬาวายนํ้า FIG (Féderation
Internationale de Gymnastique) องคกรโลกบาลของกีฬายิมนาสติก FIBA (Féderation
International de Basketball Association) องคกรโลกบาลของกีฬาบาสเกตบอล IAAF
(International Amateur Athletic Federation) องคกรโลกบาลของกีฬากรีฑา เปนตน ยุทธวิธี
สํ าคัญในการเจาะองคกรโลกบาลดานกีฬาเหลานี้ ซึ่งยึดถือปฏิบัติมาตั้งแตยุคสมัยที่ฮอรสต
แดสเลอรยังมีชีวิตอยู ก็คือ การชวยเหลือ เกื้อกูล และสงเสริมใหบุคคลสําคัญในองคกรเหลานี้
สามารถยึดกุมตํ าแหนงบริหารที่สํ าคัญตอไปได นอกจากนี้ การจายคานํ้ ารอนนํ้ าชาก็เปน
วัฒนธรรมปกติของ ISL Worldwide ดวย
ISL Worldwide เมือ่ ยึดกุมธุรกิจการตลาดของการแขงขันกีฬาระดับโลกไดแลว
ก็หันไปยึดกุมธุรกิจเดียวกันของการแขงขันกีฬาระดับภูมิภาค ดังเชนการแขงขันฟุตบอลระหวาง
ชาติยุโรป Euro 2000 การแขงขันรักบี้ฟุตบอลยุโรป European Rugby Cup และการแขงขัน
Asian Games เปนตน แลวจึงรุกตอไปในการยึดกุมธุรกิจการตลาดของการแขงขันกีฬาระดับ
ประเทศ ดังเชนการแขงขันฟุตบอลในสาธารณรัฐประชาชนจีน (CFA Chinese Football Team)
และฮองกง (Hong Kong Football League) การแขงขัน Big Ten US College Sports สําหรับ
อเมริกาใต ISL Worldwide เขาไปหากินกับสโมสรฟุตบอลยักษใหญ ดังเชน สโมสร Flamengo
และสโมสร Grêmio
เมือ่ พิจารณาการดําเนินธุรกิจของ ISL Worldwide จะเห็นไดวา ยุทธศาสตรการ
ดําเนินธุรกิจเรียงลําดับจาการแขงขันกีฬาระดับโลก ไปสูระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซึ่งเปน
กาารเรีย งลํ าดั บ จากธุ รกิจการตลาดที่มี ฐานผลประโยชนกวางใหญไพศาลไปสูธุรกิจที่มีฐาน
ผลประโยชนแคบ
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เมื่อ ISL Worldwide ขยายฐานธุรกิจดานการตลาดกีฬา จนเกือบอิ่มตัวแลว ก็เริ่ม
ขยายฐานไปสูธุรกิจประเภทอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสื่อสาร กระนั้นก็ตาม การกระจาย
ธุรกิจของ ISL Worldwide ยังคงสัมพันธกับธุรกิจแกน อันไดแก ธุรกิจการตลาดกีฬา (Related
Diversification) การขยายธุรกิจดังกลาวนี้ ยังผลให ISL Worldwide แปรโฉมเปน ISMM Group
โดยที่ ISL Worldwide ยังคงเปนเรือธงของกลุม
กอนการลมละลายในเดือนพฤษภาคม 2544 ISMM Group มีสานั
ํ กงานนอก
สวิตเซอรแลนดรวม 20 แหง กระจัดกระจายในประเทศตางๆ รวม 14 ประเทศ แตกระจุกอยูใน
ยุโรปถึง 12 สํานักงาน (ไมรวมสํานักงานใหญ) โดยที่มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 450 คน (ดูตารางที่ 1)
ISMM Group ประกอบดวยบริษัทลูกรวม 5 บริษัท ไดแก
(1) ISL Worldwide
(2) CPG Copyright Promotions Group
(3) Sponsorship Research International (SRi)
(4) en – linea Inc.
(5) Orad Hi - Tec Systems Ltd.
ISL Worldwide ประกอบดวยบริษัทลูก 5 บริษัท (ดูตารางที่ 2) ISL Marketing
ประกอบธุรกิจการตลาดกีฬา ISL Television ประกอบธุรกิจการจัดจํานายสิทธิการถายทอด
โทรทัศน ISL Production ทําหนาทีผ่ ลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน ISL Licensing รับจางจัดการ
ระบบการออกใบอนุญาตธุรกิจการตลาดกีฬา และ ISL Hospitality รับจางจัดระบบการบริการ
ผูช มกีฬา ดังเชนบริการอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา บริการเต็นท ที่พัก ฯลฯ
CPG Copyright Promotions Group กอตั้งในป 2517 แตถูก ISMM Group เขา
ไปครอบในป 2542 ประกอบดวยบริษัทลูก 2 บริษัท (ดูตารางที่ 2) Leisureview Ltd ประกอบ
ธุรกิจบริการใหเชา VDO นับเปนธุรกิจที่มีเครือขายมากที่สุดในสหราชอาณาจักรบริษัทหนึ่ง The
Copyright Promotion Licensing Group PLC ซึง่ เปนฐานธุรกิจเดิม ประกอบธุรกิจการออก
ใบอนุญาตใหใชสิทธิการใชสัญลักษณ โลโก หรือตัวละครไปประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย
Sponsorship Research International (SRi) ใหบริการการวิจัยการตลาดกีฬา
สํ ารวจการใชจายดานสปอนเซอรการกีฬา สํ ารวจจํ านวนผูชมการแขงขันกีฬารายการสํ าคัญ
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สํารวจความพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคากีฬาประเภทตางๆ ฯลฯ SRi ทําให ISMM Group
แตกตางจากธุรกิจการตลาดกีฬาอื่นๆ เพราะบริษัทอื่นมิไดสนใจใหบริการดานการวิจัย
en – linea Inc. กอตัง้ ในป 2538 ภายหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการสราง
และจัดการ International Information Sites ทาง Internet ใหแกการแขงขันฟุตบอลโลกป 2537
en – linea Inc. ประกอบธุรกิจ 2 สาย (ดูตารางที่ 2) สายที่หนึ่ง ไดแก การพัฒนา Computer
Software เพือ่ ขาย อีกสายหนึ่ง ไดแกบริการรับจางสรางและพัฒนา Web sites รวมทั้งจัดระบบ
Interactive Network Systems ใหแกองคกรกีฬาตางๆ ดังเชน FIFA On–Line, AFC Net (web
site ของ Asian Football Confederation) CONMEBOL On–Line (web site ของ South
American Football Confederation) ฯลฯ en – linea Inc. รับจางสราง web sites สําหรับแขงขัน
กีฬาเฉพาะรายการดวย ดังเชน 1996 European Football Championship, 1998 Central
American Games, 1998 CONCACAF Gold Cup, 1999 Rugby World Cup เปนตน ISMM
Group เพิ่งเขาไปครอบ en – linea Inc. ในป 2541
Orad Hi-Tec Systems Ltd. กอตัง้ ในป 2536 สํานักงานใหญอยูในเมือง Kfar
Saba ประเทศอิสราเอล โดยที่มีสํานักงานในสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีดวย Orad ประกอบธุรกิจ
ดาน Virtual Imaging Technology และรวมอยูในเครือขายพันธมิตร Virtual Imaging Alliance
(VIA) ซึง่ มีผปู ระกอบการรายสําคัญเพียง 5 ราย อันไดแก ISL, Orad, PVI (Princeton Video
Image), Symah Vision และ Global Sportnet
Orad พัฒนาเครื่องมือสํ าหรับการถายทอดโทรทัศน ดังเชน CyberSport
ซึง่ เกือ้ กูลการถายภาพยอนกลับ (Replay) ประกอบกับภาพกราฟฟก อันชวยใหขอมูลเพิ่มเติมแก
ผูบ รรยายการแขงขันและผูชม ภาพที่ CyberSport เสริมเขาไปในจอทีวีเปนภาพเสมือนจริงที่
ทําใหผชู มเขาใจวาเปนภาพที่เกิดขึ้นในสนามแขงขัน Virtual Replay เปนเครื่องมือที่ชวยใหเห็น
การแขงขันในแงมุมตางๆ Sport Track เปนเครื่องมือที่ชวยใหเห็นตําแหนงแหงหนของผูเลน
แตละคน Digital Replay เปนเครื่องมือที่เกื้อกูลการวิเคราะหใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
Horse Track เปนเครื่องมือที่เกื้อกูลการวิเคราะหการแขงมา
ดังนี้ จะเห็นไดวา ISMM Group ประกอบธุรกิจอันหลากหลาย นับตั้งแตธุรกิจการ
ตลาดกีฬา การวิจัยตลาดกีฬาและสปอนเซอร ไปจนถึงเทคโนโลยีการถายทอดการแขงขันกีฬา
การเติบใหญของ ISMM Group ดูนาเกรงขาม แตแลวศาลแหงประเทศสวิตเซอรแลนดกลับสั่งให
ISMM Group ลมละลายเมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2544 เนื่องจากหนี้สินมีมากกวาทรัพยสิน
โดยทีม่ มี ลู หนี้สูงประมาณ 1,000 ลานฟรังสวิส (560 ลานดอลลารอเมริกัน)
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คําถามที่ผุดขึ้นในใจผูคนที่อยูในโลกกีฬา ก็คือ เกิดอะไรขึ้นกับ ISMM Group เหตุ
ใด ISMM Group จึงลมละลาย
ISMM Group เติบโตรวดเร็วจนเกินไป การกระจายประเภทธุรกิจเพิ่งจะเกิดขึ้น
หลังป 2540 ทั้งการซื้อหุนเพื่อเปนผูถือหุนใหญของ en – linea Inc. ในเดือนกรกฎาคม 2541 และ
การซื้อ Copyright Promotion Group PLC ในเดือนมกราคม 2542 ซึง่ ใชเงินถึง 21.2 ลานปอนด
สเตอรลิง
การขยายตัวของธุรกิจการตลาดกีฬาอยางฮวบฮาบนับเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่นํามา
ซึง่ การลมสลายของอาณาจักร ISMM Group การเขาไปประมูลเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการจัดการ
ดานตลาดกีฬาของกีฬาหลากหลายประเภท (ดูตารางที่ 3) ดวยการใหหลักประกันรายไดขั้นตํ่า
(Minimum Income Guarantee) โดยที่รายไดขั้นตํ่าดังกลาวนี้สูงเกินกวาศักยภาพที่ ISMM
Group จะหาได สรางปญหาทางการเงินแก ISMM Group ในขัน้ รากฐาน ISMM Group ตองการ
ทะลวงเขาไปในกีฬาเทนนิส อันเปนฐานผลประโยชนของ IMG คูแ ขงรายสําคัญ จึงตองทําตัวเปน
‘เจาบุญทุม’ เริ่มตนดวยการประมูลสิทธิการจัดการดานการตลาดของการแขงขันเทนนิสทีมหญิง
ชิงถวย Federation Cup (สัญญา 5 ป) จาก ITF (International Tennis Federation) ในเดือน
เมษายน 2542 ตามมาดวยการทําสัญญากับ ATP (Association of Tennis Professionals) ใน
เดือนเดียวกัน สําหรับสิทธิการจัดการดานการตลาดของการแขงขัน ATP Tour และ Super 9
Tournament (สัญญาระยะเวลา 10 ป) ISMM Group สัญญาที่จะจายเงินให ATP สูงถึง 1,200
ลานดอลลารอเมริกัน แตสัญญาดังกลาวนี้มิไดครอบคลุมสิทธิในการจัดการดานการตลาดของ
การแขงขัน Grand Slam Tournament อันเปนรายการการแขงขันเทนนิสยอดนิยม
การเจาะตลาดฟุตบอลละตินมิไดใหผลตอบแทนทางธุรกิจตามที่คาดหวัง ISMM
Group โดย ISL Worldwide ทุม เงินเพือ่ ใหไดมาซึ่งการจัดการดานการตลาดของสโมสรฟุตบอล
ยักษใหญของบราซิล 2 สโมสร อันไดแก Club de Regatas do Flamengo (ธันวาคม 2542) และ
Grêmio Futebol Porto Alegrense (กันยายน 2543)
การจัดการดานการตลาดของกีฬารถแขงที่ ISL Worldwide ทํากับ CART
(Championship Auto Racing Teams) มิไดใหผลตอบแทนตามที่คาดหวังเชนกัน สัญญาระยะ
10 ป ซึง่ ลงนามในเดือนมิถุนายน 2541 (ดูตารางที่ 3) ถูกบอกเลิกในเดือนกุมภาพันธ 2544 การ
บอกเลิกสัญญาของ ISMM Group ทําให CART เสียหาย จนมีการดําเนินคดีทางแพง
ในขณะที่ ISMM Group ไมประสบความสําเร็จในการกัดเซาะฐานธุรกิจของ IMG
แต IMG กลับประสบความสําเร็จในการแยงชิงผลประโยชนจาก ISMM Group ดวยการไดสิทธิ
การถายทอดโทรทัศนการแขงขันโอลิมปก Seoul 1988 และ Atlanta 1996 ทัง้ นีเ้ นื่องจาก
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คณะกรรมการโอลิ ม ป ก สากลไม พ อใจผลงานของ ISMM Group เพราะไม ส ามารถดึ ง
McDonald’s และ Coca Cola มาเปนสปอนเซอรได
แม ISMM Group จะเปนยักษใหญในธุรกิจการตลาดและสื่อสารการกีฬา แตยัง
คงสภาพเปนธุรกิจในครอบครัว เมื่อฮอรสต แดสเลอรถึงแกกรรมในป 2530 ธุรกิจนี้ก็ตกอยูในมือ
ลูกสาว ISMM Group เคยคิดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในป 2543 (Financial Times,
March 30, 2001) แตแลวก็เลิกลมความคิดนี้ นับตั้งแตปลายป 2543 ISMM Group เผชิญ
ปญหาสภาพคลอง การเงินไมลื่นไหล การบริหารติดขัดไปหมดทุกอยาง จนทายที่สุดไฮนส
เชอรเต็นเบอรเกอร (Heinz P. Schurtenberger) ประธานพนักงานบริหาร (CEO) ขอลาออกจาก
ตําแหนง เนื่องจากมีความเห็นขัดแยงกับเจาของบริษัทในประเด็นยุทธศาสตรของบริษัท ISMM
Group ดิ้นรนจะออกพันธบัตรเพื่อระดมเงินมาแกปญหาการขาดสภาพคลอง ทั้งนี้โดยใชรายได
จากการจัดการดานการตลาดของการแขงขันฟุตบอลโลกมาหนุนหลังพันธบัตรที่นํ าออกขาย
แตเซ็ปป แบล็ตเตอร (Sepp Blatter) ประธาน FIFA ไมยอมเออออหอหมกดวย ครั้นเมื่อ ISMM
Group ลมละลายแลว FIFA กลับงัดแผนการออกพันธบัตรมาใช เรื่องนี้ทําใหสมาชิกในตระกูล
แดสเลอรแคนเคืองแบล็ตเตอรเปนอันมาก
ISMM Group พยายามรองขอตอศาลเพื่อประวิงกระบวนการลมละลาย แตเมื่อ
ไมสามารถดึง Vivendi Group และ Bertelsmann มาชวยยืดชีวิตบริษัท ISMM Group ก็ถึง
แกกรรมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2544 ตามคําสั่งศาลแหงสวิตเซอรแลนด
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ตารางที่ 1
สํานักงานของ ISMM Group
พฤษภาคม 2544
ทวีป
ยุโรป

ประเทศ
สหราชอาณาจักร
เบลเยียม
เนเธอรแลนด
สวีเดน
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
อิตาลี
สเปน
ปอรตุเกส
สวิตเซอรแลนด

เมือง
ลอนดอน
บรัสเซลส
แอนตเวิรป
อัมสเตอรดัม
สต็อกโฮลม
มิวนิค
แฟรงเฟรต
ปารีส
มิลาน
บารเซโลนา
แมดดริด
ลิสบอน
ซัก

อเมริกาเหนือ

สหรัฐอเมริกา

นอรวอลก คอนเน็กติกัตต
ดีทรอยต มิชิแกน
ซานตาโมนิกา แคลิฟอรเนีย

อเมริกาใต

บราซิล

เซาเปาโล

อาเซีย

ญี่ปุน
เกาหลีใต
สาธารณรัฐประชาชนจีน

โตเกียว
โซล
ฮองกง

ที่มา

www.ismmgroup.com
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ตารางที่ 2
บริษัทลูกของ ISMM Group
พฤษภาคม 2544
ชื่อบริษัท
ISL Worldwide
(2525)

บริษัทลูก
1. ISL Marketing
2. ISL Television
3. ISL Production
4. ISL Licensing
5. ISL Hospitality

CPG Promotions Group
PLC (2517/2542)

1. Leisureview Ltd.
2. The Copyright Promotion
Licensing Group PLC

Sponsorship Research
International SRi

ธุรกิจ
รับจางหาสปอนเซอรการแขงขันกีฬาระดับ
ชาติและระดับระหวางประเทศ
รับจางขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน
รับจางถายทอดโทรทัศนและผลิตภาพยนตร
การแขงขันกีฬา
รับจางจัดการระบบการออกใบอนุญาต
เนื่องในการแขงขันกีฬา
รับจางจัดระบบการบริการแฟนกีฬา ดังเชน
บริการอาหารในบริเวณสนามกีฬา บริการ
เต็นท ที่พัก ฯลฯ
บริการใหเชา VDO
บริการใหเชาชวงสิทธิการใชสัญลักษณ
โลโก หรือตัวละคร
บริการวิจัยการตลาดกีฬา สํารวจจํานวน
ผูชมการแขงขันกีฬารายการสําคัญ สํารวจ
การใชจายดานสปอนเซอรการกีฬา สํารวจ
ความพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคากีฬา
ประเภทตางๆ

en – linea Inc.
(2538/2541)

พัฒนา computer software ดานการกีฬา
เพื่อขาย รับจางสรางและพัฒนา web sites
รวมทั้งจัดระบบ Interactive Network
Systems ใหแกองคกรกีฬาตางๆ

Orad Hi – Tec Systems
Ltd. (2536)

พัฒนาและผลิตเครื่องมือดาน Virtual
Imaging Technology ซึ่งชวยใหการถาย
ทอดโทรทัศนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา

www.ismmgroup.com
www.islworld.com
www.orad.co.il
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ตารางที่ 3
ขอตกลง/สัญญาธุรกิจการตลาดการกีฬา
ระหวาง ISL Worldwide กับองคกรกีฬาตางๆ
2540 – 2544
ป
เมษายน 2540

คูสัญญา
TBS (Tokyo Broadcasting System)

ขอตกลง
ISL Television ไดรับสิทธิการถายทอดวิทยุ
และโทรทัศน นอกประเทศญี่ปุนแตเพียง
ผูเดียว สําหรับการแขงขัน World Volleyball
Championship 1998

เมษายน 2540

FINA (Féderation Internationale de
Natation Amateur)

ISL ไดรับสิทธิการตลาดและการสื่อสาร
World Swimming Championship จนถึงป
2550

กรกฎาคม 2540

FIG (Fédération Internationale de
Gymnastique)

ISL Worldwide เขารวมสัญญาความรวมมือ
ในการจัดการแขงขันกับ World Gymnastics
Federation

ธันวาคม 2540

FIFA

ISL รับจัดการดานการตลาดให FIFA
ครอบคลุมการแขงขัน World Cup 2002 และ
World Cup 2006 รวมตลอดจนการแขงขัน
อื่นๆที่จัดในนาม FIFA ISL มีสิทธิที่ใชยี่หอ
FIFA ในการหาประโยชนเชิงพาณิชย

มิถุนายน 2541

CART (Championship Auto Racing
Teams)

ISL ไดรับสิทธิการตลาดทั่วโลกแตเพียง
ผูเดียว สําหรับการแขงรถ
(1) Fed Ex Championship Series
(2) PPG Dayton Indy Lights Series
(3) Kool Toyota Atlantic Championship
สัญญาสิ้นอายุป 2550

กรกฎาคม 2541

ATP (Association of Tennis
Professionals)

ATP รวมกับ ISL และ Octagon จัดตั้งธุรกิจ
รวมทุน เพื่อจัดการแขงขันเทนนิสชาย โดย
ISL และ Octagon เปนผูจัดการดานการ
ตลาดให ATP สัญญาอายุ 4 ป
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กรกฎาคม 2541

คูสัญญา
FIBA (International Basketball
Association)

ขอตกลง
ISL ไดรับสิทธิการถายทอดโทรทัศนทั่วโลก
สําหรับการแขงขันบาสเก็ตบอลระหวาง
ประเทศ สัญญาอายุ 6 ป

กันยายน 2541

ERC (European Rugby Cup Ltd.)

ISL ทําสัญญาธุรกิจการตลาดกับ ERC
สําหรับการแขงขันรักบีฟุตบอลในยุโรป
สัญญาอายุ 4 ป

เมษายน 2542

ITF (International Tennis Federation)

ISL รับจัดการธุรกิจการตลาดทั้งการหา
สปอนเซอรและการขายสิทธิการถายทอด
โทรทัศนสําหรับการแขงขันเทนนิสทีมหญิง
ชิงถวย Federation Cup สัญญาอายุ 5 ป

เมษายน 2542

ATP (Association of Tennis
Professionals)

ISL ตกลงจายเงิน 1,200 ลานดอลลาร
อเมริกัน แลกกับการมีสิทธิจัดการธุรกิจ
การตลาดของ ATP แตเพียงผูเดียวสําหรับ
การแขงขัน ATP Tour และ Super 9
Tournaments อายุสัญญา 10 ป

ธันวาคม 2542

Clube de Regatas do Flamengo

ISL ตกลงจายเงินอุดหนุนสโมสรฟุตบอล
ยักษใหญแหงบราซิลจํานวน 80 ลาน
ดอลลารอเมริกัน แลกกับสิทธิในการจัดการ
ดานการตลาด การสื่อสาร และพาณิชยกรรม

มกราคม 2543

FIBA (International Basketball
Federation)

ISL เปนผูจัดการธุรกิจการตลาดของการ
แขงขันบาสเก็ตบอล Euro League อายุ
สัญญา 4 ป จนถึงป 2547

มกราคม 2543

IAAF (International Amateur Athletic
Federation)

ISL เปนผูจัดการธุรกิจการตลาดของ IAAF
อายุสัญญา 10 ป

กันยายน 2543

Grêmio Futebol Poto Alegrense

ISL Worldwide รับสิทธิการพาณิชยจาก
สโมสรฟุตบอลบราซิล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การขายชุดนักฟุตบอล 3 สี

ที่มา

หมายเหตุ

ISMM Group
www.ismmgroup.com
www.islworld.com

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา” ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือน
ตุลาคม 2544
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โอลิมปกกับทุนวัฒนธรรม
คลอเดีย โพลล (Claudia Poll) นักวายนําหญิ
้ งจากประเทศคอสตาริกาผูชนะเลิศ
การแขงขันวายนํ้าฟรีสไตล 200 เมตรในกีฬาโอลิมปก ป 1996 กําลังถูกพิจารณาลงโทษมิใหเขา
รวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งตอไป และอาจถูกเพิกถอนเหรียญทองที่ไดรับ คณะกรรมการ
โอลิมปกสากลกํ าลังพิจารณาความผิดของเธอ และอาจเลือกบทลงโทษที่รุนแรง ในฐานที่เธอ
ประกอบ ‘อาชญากรรมทุนนิยม’ ทีร่ ายแรง
อะไรเลา คือ ‘อาชญากรรมทุนนิยม’ ทีเ่ ธอกระทํา ?
รายงานของสํานักขาว Associated Press กลาววา ในระหวางการแขงขันวายนํ้า
และในระหวางพิธีรับเหรียญจากการแขงขัน คลอเดีย โพลล แตงกายโดยมีเครื่องหมายการคา
Pepsi-Cola และสินคาอื่นๆติดอยู นอกจากสวม T-shirt ของ Pepsi-Cola แลว เธอยังสวม
หมวกกันแดดที่มีเครื่องหมายการคาของ Pepsi-Cola สถานีโทรทัศนคอสตาริกา และบริษัท
การคาที่ไมแนชัดวาเปนบริษัทใด มิหนําซํ้าในระหวางพิธีรับเหรียญนั้นเอง โพลลรูดซิปเสื้อวอรม
เพือ่ เผยใหเห็นเครื่องหมายการคา Pepsi-Cola อีกดวย กลาวโดยสรุปก็คือ คลอเดีย โพลล ทําตัว
เปนสือ่ โฆษณาของบรรษัทระหวางประเทศและกลุมทุนภายในประเทศของเธอเอง
ในสายตาของสาธารณชน คลอเดีย โพลลมิไดกระทําความผิดใดๆ แตในสายตา
ของคณะกรรมการโอลิมปกสากล เธอประกอบ ‘อาชญากรรมทุนนิยม’ ทีร่ า ยแรง การทําตัวเปนสื่อ
โฆษณาในระหวางการแขงขันโอลิมปกถือเปน ‘อาชญากรรม’ มิใชเพราะเหตุวา คณะกรรมการ
โอลิมปกสากลเปนองคกร ‘พรหมจรรย’ ทีไ่ รราคีคาวแหงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ตรงกันขาม
คณะกรรมการโอลิมปกสากลมิใชองคกรสาธารณกุศล หากแตเปนองคกรที่แสวงหาผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจที่อาจจะแตกตางจากบริษัทธุรกิจไมมากนัก ในประการสํ าคัญ คณะกรรมการ
โอลิมปกสากลสงวนสิทธิในการประกอบ ‘อาชญากรรม’ ไวแตเพียงผูเดียว ในขณะที่นักกีฬาที่เขา
แขงขันมิอาจทําตัวเปนสื่อโฆษณาได หรือกลาวใหถึงที่สุดก็คือ มิอาจหารายไดจากการโฆษณา
ในระหวางการแขงขันได คณะกรรมการโอลิมปกสากลสงวนสิทธิในการหารายไดจากการโฆษณา
แตเพียงผูเดียว
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แตการที่คลอเดีย โพลลทําตัวเปนสื่อโฆษณา Pepsi-Cola กลางเมือง Atlanta
เปนเรื่องที่ Cola-Cola รับมิได เพราะ Atlanta เปนบานเกิดเมืองนอนของ Cola-Cola ตํานาน
ของ Cola-Cola กอเกิดในเมืองเล็กๆแหงนี้ ดวยเหตุดังนี้ เมื่อ Atlanta ถูกเลือกใหเปนสถานแขง
ขันกีฬาโอลิมปกครั้งที่ 26 ในวาระศตวรรษแหงโอลิมปกสมัยใหม โดยผูประกอบการเอกชนที่จัด
ตัง้ เปนองคกรชื่อ Atlanta Committee for the Olympic Games (= ACOG) Cola-Cola จึงทุมสุด
ตัวเพื่อเปนสปอนเซอร Atlanta Games
การจัดการแขงขันโอลิมปกสมัยใหมจําเปนตองมีรายไดจากสปอนเซอร จารีตการ
ทํางานของคณะกรรมการโอลิมปกสากลในระยะหลังๆ ก็คือ การจัดตั้งโครงการ TOP (= The
Olympic Program) ทําหนาทีบ่ ริหารการหารายไดจากสปอนเซอร โดยวาจางบริษัทเอกชนเปน
ผูบริหาร ซึง่ ทีผ่ านมา International Sports and Leisure Marketting Ltd. (เรียกยอๆวา ISL)
บริษทั จดทะเบียนในสวิตเซอรแลนดทําหนาที่นี้ การเลือกสปอนเซอรจํากัดเฉพาะรายที่จายหนักๆ
และจะไมมสี ปอนเซอรซํ้ากันจากธุรกิจเดียวกัน อาทิเชน หากเลือก Adidas แลวจะไมเลือก Nike
ฯลฯ ดวยเหตุดังนี้ Cola-Cola จึงตองทําตัวเปนเจาบุญทุม เพราะหาก Pepsi-Cola ถูกเลือกเปน
สปอนเซอร Atlanta Games เสียแลว Cola-Cola ก็ตอ งเสียหนาอยางยิ่ง เพราะถูก Pepsi-Cola
เหยียบจมูกถึงถิ่น ทายที่สุด Pepsi-Cola มิอาจทนแรงเจาบุญทุมของ Cola-Cola ได เพราะ
Cola-Cola จายเงินอุดหนุนแก ACOG ถึง 40 ลานดอลลารอเมริกัน
ในขณะที่ Los Angles Olympics ในป 2527 ถูกนินทาวาเปน Hamburger
Games เพราะ McDonald เปนผูส นับสนุนทางการเงินรายสําคัญ Atlanta Olympics ในป 2539
ถูกขนานนามวา Cola-Cola Games ดวยเหตุผลเดียวกัน ทั้งนี้มีผูเสนอประมาณการวา ColaCola ทุม ใชเงินใน Atlanta Olympics ระหวาง 250-600 ดอลลารอเมริกัน (Asia Times, July 19,
1996) นอกจากการจายเงินสนับสนุนแก ACOG จํานวน 40 ลานดอลลารอเมริกันแลว ColaCola ยังทุม โฆษณาทางสถานีโทรทัศน NBC ถึง 62 ลานดอลลารอเมริกัน ในชวงเวลาเพียง 17
วันระหวางที่มีการแขงขันโอลิมปกนี้ Cola-Cola ยังใชเงิน 30 ลานดอลลารอเมริกันในการสราง
Cola-Cola Olympic City อีกดวย
แต Cola-Cola มิใชสปอนเซอรรายเดียวของ Atlanta Olympics ยังมีสปอนเซอร
รายใหญอื่นๆอีก อาทิเชน Kodak, Visa, Sport Illustrated, Time Warner, Bausch and Lomb
(อุปกรณการแพทย), Matsushita/Panasonic, United Parcel Service และ John Hancock
(ประกันภัย) หาก Matsushita/Panasonic มิไดเขารวมเปนสปอนเซอร Atlanta Olympics ก็จะมี
แต All-American Sponsorship
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นอกจากรายไดจากสปอนเซอรแลว Atlanta Olympics ยังมีรายไดสําคัญจาก
การขายสิทธิการถายทอดการแขงขันทางโทรทัศนอีกดวย รายไดดังกลาวนี้ผูประมาณวาตก 900
ลานดอลลารอเมริกัน เฉพาะสถานีโทรทัศน NBC ตองจายคาซื้อสิทธิถึง 456 ลานดอลลาร
อเมริกนั สําหรับการผูกขาดการถายทอดการแขงขันในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีรายไดจาก
การเก็บคาผานประตู และการขายของที่ระลึกที่มีเครื่องหมายโอลิมปกและสัญลักษณ Atlanta
Olympics แต Atlanta Olympics ก็มรี ายจายมิใชนอย เพราะตองเสียตนทุนสูงถึง 1,700 ลาน
ดอลลารอเมริกัน
การแขงขันโอลิมปกเคยเปนการแขงขันกีฬาสมัครเลน ลักษณะการเปนกีฬาสมัคร
เลน (Amateurism) ของโอลิมปกคอยๆมลายหายไป บัดนีโ้ อลิมปกกลายเปนที่ชุมนุมนักกีฬา
อาชีพลักษณะการเปนอาชีพ (Professionalism) ของโอลิมปกโดดเดนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ประเทศที่สง
นักกีฬาเขาแขงขันไมเพียงแตตองคัดสรรนักกีฬาชั้นยอด และจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เก็บตัวนักกีฬาเพือ่ ฝกซอมเทานั้น หากยังตองจัดสรรสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ดังเชนเงินเดือนและ
เงินรางวัลอีกดวย บัดนี้โอลิมปกมิใชการแขงขันบนพื้นฐานในดานความสามารถในการกีฬา
เทานัน้ หากเปนการแขงขันบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและพลานุภาพทางเศรษฐกิจดวย ฐานะทาง
เศรษฐกิจมีผลอยางสําคัญตอผลการแขงขัน ประเทศที่ยากจนมิอาจประคบประหงม รวมตลอด
จนจายเงินเดือนและเงินรางวัลแกนักกีฬาของตนได แมแตอุปกรณกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการฝกซอมก็ยงั ขาดแคลน ในขณะที่ประเทศที่มั่งคั่งสามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหเปน
ประโยชนในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการแขงขันได มิพักตองกลาวถึงความสมบูรณของโครงสราง
พืน้ ฐานดานการกีฬา (sport infrastructure) และสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ
ความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐาน
ดานการกีฬาและสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจในการแขงขันนี้ มีผลไมนอยในการสรางแรงผลัก (Push
Factors) และแรงดึงดูด (Pull Factors) ตอการอพยพนักกีฬาระหวางประเทศ นักกีฬาที่ปรีชา
สามารถจํานวนมากพากันอพยพจากโลกที่สามไปสูโลกที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการแขงขัน อันเปนพื้นฐานในการแสวงหารายไดจากการแขงขันกีฬา นักกีฬาที่สามารถ
เก็บเกี่ยวเหรียญทองจาก Atlanta Olympics ในฐานะตัวแทนประเทศตางๆ ในยุโรปตะวันตก
แคนาดา หรือแมแตสหรัฐอเมริกา จํานวนไมนอยเปนนักกีฬาที่อพยพจากโลกที่สามหรือยุโรป
ตะวันออก ในทามกลางสภาวการณที่หนอทุนนิยมเติบใหญกลาแข็งจนการแขงขันกีฬากลายเปน
ธุรกิจนี้ กระแสการอพยพนักกีฬาจากโลกที่สามไปสูโลกที่หนึ่งยอมมีมากขึ้น ประเทศสังคมนิยมที่มี
ความเกงกาจในดานการกีฬา ดังเชนคิวบา จะประสบความยากลําบากมากยิ่งขึ้นในการฉุด
นักกีฬาทีป่ รีชาสามารถของตนไวในประเทศตอไปได
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ในยุคสมัยที่ลักษณะการเปนกีฬาสมัครเลนครอบงําโอลิมปก การตัดสินใจเขา
แขงขันมีเหตุจูงใจในการสรางชื่อเสียงและเกียรติประวัติเปนสําคัญ แตในยุคสมัยที่โอลิมปกแปร
เปนที่ชุมนุมการแขงขันกีฬาอาชีพเชนนี้ เหตุจูงใจทางเศรษฐกิจมีความสําคัญยิ่งตอการตัดสินใจ
เขาแขงขัน นักกีฬาที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของชาติไมเพียงแตไดรับเงินเดือนและเงินรางวัล
จากการแขงขันเทานั้น หากยังมีโอกาสอันสําคัญในการเพิ่มคาตัวของตนเองอีกดวย สําหรับ
นักกีฬาอาชีพ การชนะการแขงขันในโอลิมปกชวยเพิ่มอํานาจตอรองในการเรียกรองคาตัวหรือเงิน
เดือนในการแขงขันฤดูกาลปกติ อํานาจตอรองนี้ยอมแตกตางไปตามประเภทของกีฬา กีฬาบาง
ประเภททีม่ ลี กั ษณะกีฬาอาชีพอยางเต็มตัวแลว ดังเชนบาสเกตบอล ฟุตบอล และเทนนิส อํานาจ
ตอรองเพิม่ ขึน้ ไมมาก แตกีฬาประเภทที่สําคัญกําลังอยูในกระแสการเปลี่ยนแปลงเปนกีฬาอาชีพ
มากขึน้ ดังเชนกรีฑา ชัยชนะในโอลิมปกมีผลตอคาตัวในการแขงขันอยางสําคัญ
ในยุคสมัยที่ลักษณะการเปนกีฬาสมัครเลนครอบงําโอลิมปก นักกีฬามิอาจหา
รายไดจากการโฆษณาได แตเมื่อความเปนอาชีพของโอลิมปกมีมากขึ้น นักกีฬาสามารถหา
รายไดจากการโฆษณา ชัยชนะในโอลิมปกมีผลในการผลักดันนักกีฬาเขาสูเสนทางดาราใน
ภาพยนตรโฆษณา สินคาทีโ่ ฆษณามักจะเปน ‘สินคาวัฒนธรรม’ (Cultural Products) ดังเชน
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแตงกายนักกีฬา อุปกรณการกีฬา ฯลฯ แตชยั ชนะในกีฬาโอลิมปกมิใช
ปจจัยชี้ขาดในการแสวงหารายไดจากการเปนนายแบบ/นางแบบโฆษณา หากยังขึ้นอยูกับปจจัย
อืน่ ๆ ดังเชนประเภทของกีฬา และบุคลิกภาพของนักกีฬาอีกดวย
ณ บัดนี้ พลังเศรษฐกิจทุนนิยมไดทะลุทะลวงโอลิมปกเรียบรอยแลว โอลิมปกมิใช
ขบวนการกีฬาเพือ่ กีฬาอีกตอไป หากแตกลายเปนขบวนการกีฬาเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
Atlanta Olympics ถูกขนานนามวา Cola-Cola Games เพราะ Cola-Cola เปนผูสนับสนุนทาง
การเงินรายสําคัญ แตกลาวโดยทั่วไปแลวโอลิมปกไดกลายเปน Corporation Games เพราะเปน
สนามแยงชิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางบรรษัทยักษใหญทั้งหลาย
องคกรที่จะจัดการแขงขันโอลิมปกไดตองมีฐานะเทียบเทาบรรษัทระหวางประเทศ
ลองนึกภาพถึงองคกรที่มีรายจาย 1,700 ลานดอลลารอเมริกัน รองรับนักกีฬากวา 10,000 คน
จากประเทศตางๆเกือบ 200 ประเทศ โดยที่มีรายการแขงขันเกือบ 300 รายการ องคกรที่จะ
ประกอบกิ จกรรมเชนนี้ไดยอมตองมีฐานทางการเงินไมแตกตางจากบรรษัทระหวางประเทศ
Olympic Movement พยายามทานพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมาเปนเวลาชานาน เมื่อถึงที่สุดแหงการ
ปรับตัว Olympic Movement ก็แปรสภาพเปน Olympic Inc
.
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ในฐานะนั ก กี ฬ าอาชี พ คลอเดี ย โพลล ย  อมมี สิท ธิอันชอบธรรมในการเปน
นางแบบโฆษณา เธออาจเปนนางแบบปรากฏบนจอทีวีหรือในนิตยสาร แมโปสเตอรที่ติดตาม
สาธารณสถานได แตมิใชในบริเวณสนามแขงขันกีฬาโอลิมปก เพราะสนามแขงขันโอลิมปกเปน
ปริมณฑลแหงผลประโยชนทางเศรษฐกิจของคณะผูจัดการแขงขัน นี่เปนวินัยที่ผูคนใน Olympic
Inc. ตองปฏิบตั กิ ารฝาฝนวินัยขอนี้มีผลถึงกับถูกอัปเปหิออกจาก Olympic Inc. ไดโดยงาย

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2539
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ซีเกมสกับทุนวัฒนธรรม
การแขงขันกีฬาอาเซียตะวันออกเฉียงใตครั้งที่ 18 จบสิ้นลงดวยชัยชนะของ
ประเทศไทย ซึง่ สามารถควาเหรียญทองจากการแขงขันมากกวาชาติอื่นใด และมากกวาอินโดนี
เซียกวาเทาตัว ทั้งๆอินโดนีเซียไดชื่อวาจาวแหงซีเกมสมากอน
ผลการแขงขันปรากฏอยางชัดเจนวา บรรดาประเทศที่เลือกแนวทางทุนนิยมโดย
ตลอดสามารถควาเหรียญทองไดมากกวาประเทศที่เคยเดินแนวทางสังคมนิยม บรูไนเปนกรณี
ยกเวนของความขางตนนี้ บรรดาประเทศที่มิไดเขาสูระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศของระบบ
ทุนนิยมโลก มักจะถูก ‘ตัดหางปลอยวัด’ หรือมิฉะนัน้ ก็ปลีกตัวออกจากวงจรความสัมพันธกับ
กลุม ประเทศทุนนิยม ดวยเหตุดังนี้ จึงมิไดเขาแขงขันกีฬาระหวางประเทศมากนัก เมื่อมิไดเขาสู
‘ลูวิ่งไลกวด’ ทางดานการกีฬา ยอมไมสามารถเปรียบเทียบมาตรฐานการกีฬากับประเทศอื่นๆ ใน
ประการสําคัญ ความลาหลังทางเศรษฐกิจนํามาซึ่งความลาหลังดานการกีฬาดวย ในดานหนึ่ง
ความลาหลังทางเศรษฐกิจทําใหรัฐบาลไมสามารถทุมงบประมาณในการพัฒนาการกีฬาอยาง
เต็มที่ ในอีกดานหนึง่ ความลาหลังทางเศรษฐกิจทําใหประชาชนสวนใหญไมมีเวลาสําหรับการ
กีฬา เพราะตองใชเวลาสวนใหญในการทํางานเพื่อปากทองเปนปฐม
ชัยชนะของประเทศไทยในกีฬาซีเกมสครั้งที่ 18 นี้มิใชความสําเร็จของภาครัฐบาล
หากแตเปนความสําเร็จของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ความกาวหนาทางเศรษฐกิจนับตั้งแต
หลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ทําใหมาตรฐานการครองชีพของประชาชนสวนใหญสูงกวา
ระดับพอประทังชีวติ ความตื่นตัวดานการกีฬาในหมูประชาชนเพิ่มพูนขึ้นเปนอันมาก บิดามารดา
สงเสริมใหบุตรธิดาเลนกีฬามากขึ้น กองทัพนักกีฬาไทยขยายใหญขึ้น ซึ่งเกื้อกูลตอการคัดเลือก
นักกีฬาทีเ่ ปนตัวแทนของชาติอยางยิ่ง ในอีกดานหนึ่ง ความเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหภาคธุรกิจ
เอกชนหันมาสงเสริมการกีฬามากขึ้น การอัดฉีดเงินรางวัลในการแขงขันซีเกมสครั้งนี้มีสวนเพิ่มพูน
สิง่ จูงใจในการฝกซอมเพื่อชัยชนะในการแขงขันอยางมาก
นักนิเทศศาสตรบางคนเสนอแนวความคิดวา การแขงขันกีฬาระหวางประเทศเปน
‘เหตุการณทางสื่อมวลชน’ หรือที่เรียกวา Media Event ดังจะเห็นไดจากการเสนอขาวทั้งทางหนา
หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน โดยที่มีการแขงขันกันมากพอสมควร ยิ่งประชาชนสนใจติดตาม
ขาวมากเพียงใด การแขงขันในการเสนอขาวก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น ในดานหนึ่ง การแขงขันกีฬา
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ระหวางประเทศเปนเหตุการณพิเศษ ซึ่งเขามาแทนที่เหตุการณที่เปนขาวประจําวัน ประจําสัปดาห
หรือประจําเดือน ประชาชนจึงสนใจมากเปนพิเศษ ในอีกดานหนึ่ง การแขงขันกีฬาระหวางประเทศ
สามารถปลุกเราความรูสึกชาตินิยม ประชาชนแตละชาติยอมตองการใหนักกีฬาของตนชนะ
การแขงขัน ชัยชนะในการแขงขันกอใหเกิดความภาคภูมิใจ และสรางสํานึกในเกียรติภูมิในความ
เปนชาติ แมวาการแขงขันกีฬาระหวางประเทศจะมีเปาประสงคในการกระชับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ แตก็เปนเรื่องธรรมชาติที่จะตองเกิดความรูสึกอยากเอาชนะเพื่อนบาน ชัยชนะใน
การแขงขันถือวาสะทอนใหเห็นพละกําลังของชาติ (National Strength)
เมื่ อ กองทั พ นั ก กีฬ าไทยเริ่มประสบความสํ าเร็จในการแขงขัน ประชาชนเริ่ม
ติดตามขาวซีเกมสมากขึน้ อันเปนเหตุใหหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนแขงขันเสนอขาวมากขึ้น
ประชาชนมีความรูสึกชื่นชมและภาคภูมิใจในทีมนักกีฬาของตน จนเปนเหตุใหขาวซีเกมสกลบขาว
ASEAN Summit จนหมดสิน้ ในประการสําคัญ ประชาชนหลงลืมปญหาความขัดแยงในรัฐบาล
บรรหารศิลปอาชา และหลงลืมปญหาความชอบธรรมของรัฐบาล ซึ่งถูกกลาวหาวาพัวพันกับการ
ฉอราษฎรบงั หลวงทั้งในอดีตและปจจุบัน แมจะเปนการหลงลืมเพียงชั่วคราวก็ตาม เมื่อซีเกมส
จบสิน้ ลง ความจําในเรื่องเหลานี้จะฟนกลับคืนมา
แมวา ซีเกมสเปนการแขงขันกีฬาสมัครเลน แตซีเกมสหาไดรอดพนจากระบบทุน
นิยมไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) วาจําเพาะการกีฬา การเลือกใช
อุปกรณกฬี าและเครื่องแตงกายนักกีฬาเกี่ยวพันกับทุนวัฒนธรรมโดยตรง การเติบโตของการกีฬา
มีผลโดยตรงตอการเติบโตของทุนวัฒนธรรม บริษัทผูผลิตอุปกรณกีฬาประเภทตางๆเติบโตเปน
บรรษัทโลก (Global Company) และยีห่ อของอุปกรณกีฬาเหลานี้ก็กลายเปนยี่หอระดับโลก
(Global Brand) ดวย ธุรกิจเครือ่ งแตงกายเกี่ยวพันกับการกีฬาชนิดแยกไมออก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเสื้อผาและรองเทา ในบางกรณีรวมแวนตาและนาฬิกาดวย นอกเหนือจากเครื่องประดับ
รางกายทัง้ กอนและหลังการแขงขันแลว เครื่องดื่มทั้งที่มีและไมมีอัลกอฮอลก็อาจนับเนื่องเขากับ
การกีฬาดวย เพราะนักกีฬาตองดื่มทั้งกอนและหลังการแขงขัน
ในบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการกีฬา ธุรกิจที่สําคัญที่สุดไดแก ธุรกิจที่ใหเงิน
อุดหนุนในการจัดการแขงขัน (Corporate Sponsorship) กีฬาจํานวนมากที่สามารถเติบโตเปน
กีฬาอาชีพ และกีฬาสากลลวนตองพึ่งเงินอุดหนุนจากบริษัทยักษใหญในการจัดสรรเงินรางวัล
สําหรับนักกีฬาทัง้ สิน้ ไมวาจะเปนกอลฟ เทนนิส ปงปอง และแบดมินตัน กีฬาที่มิไดจายเงิน
รางวัล หากแตจายเงินเดือนและคาตัวแกนักกีฬา ดังเชนฟุตบอล อเมริกันฟุตบอล และรักบี้
นอกจากจะอาศัยรายไดจากคาผานประตูแลว ยังอาศัยรายไดจากการถายทอดโทรทัศนเปนสําคัญ
อีกดวย
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การจัดการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ ไมวาจะเปนระดับโลก ดังเชนโอลิมปก
หรือฟุตบอลโลก หรือระดับภูมิภาคดังเชนเอเชี่ยนเกมสหรือซีเกมส ลวนตองหารายไดจากบริษัท
ธุรกิจ โดยทีบ่ ริษทั เหลานี้ไดประโยชนจากการขายสินคาและการโฆษณาในสนามกีฬา รวมตลอด
จนการโฆษณาทางโทรทัศน ในกรณีที่เปนผูผลิตสินคาประเภทเดียวกัน ผูจัดการแขงขันมักจะเลือก
ผูอ ปุ ถัมภเพียงรายเดียวดวยวิธีการประมูล อาทิเชน Coke หรือ Pepsi Fuji หรือ Kodak
Adidas หรือ Nike Toyota หรือ BMW เปนตน
ดวยเหตุดงั นีเ้ อง เมื่อนายธวัชชัย สัจจกุล ผูจัดการทีมฟุตบอสชาติไทยสวมเสื้อ
กีฬายี่หอ UMBRO โดยมีสญ
ั ลักษณเบียรไทยตราสิงหลงสนามแขงขัน คณะกรรมการโอลิมปก
แหงประเทศไทยถึงกับมีคํ าสั่งปลดนายธวัชชัยออกจากตํ าแหนงในฐานที่ละเมิดขอบังคับของ
สหพันธซีเกมสวาดวยการพิทักษสิทธิประโยชนของผูสนับสนุนการแขงขันที่ชอบดวยกฎหมาย
ระหวางประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการจัดการแขงขันทําสัญญารับบริษัทฟุตบอลไทย (ผูผลิตเสื้อ
กีฬา FBT) และเบียรคารลสเบอรกเปนผูสนับสนุนการแขงขัน เมื่อมีการละเมิดสัญญาเชนนี้
คณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยเกรงวาจะถูกบริษัททั้งสองฟองในฐานละเมิดสิทธิ์ และ
อาจมิไดรับเงินสนับสนุนตามสัญญา แมเรื่องจะลงเอยดวยดีเมื่อผูจัดการทีมฟุตบอลชาติไทย
ทําหนังสือขอขมา และบริษัททั้งสองไมเอาความ แตก็สะทอนใหเห็นวา ระบบทุนนิยมกาวลํ้า
เขามามีอทิ ธิพลในวงการกีฬาสมัครเลนมากเพียงใด
แตเดิมนั้น การหาผูสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาสมัครเลนระหวางประเทศ
มีปญหาและอุปสรรคมาก แตเปนเพราะการเติบโตของโทรทัศนระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ นับตัง้ แตทศวรรษ 2520 เปนตนมา การหาผูสนับสนุนทางการเงินงายขึ้น เพราะเครือขาย
โทรทัศนระหวางประเทศชวยขยายฐานการโฆษณาครอบคลุมทุกมุมโลก การจัดการแขงขันกีฬา
โอลิมปก ณ นครลอสแองเจลิสในป 2527 นับเปนครั้งแรกที่ถายโอนใหเอกชนเปนผูผลิต โดยใช
วิธกี ารตลาดอยางเต็มที่ ผลปรากฏวามีกําไรถึง 235 ลานดอลลารอเมริกัน การเติบโตของ
โทรทัศนระหวางประเทศไมเพียงแตเกื้อกูลการจัดการแขงขันกีฬาสมัครเลนระหวางประเทศเทานั้น
หากยังชวยเรงการแปรโฉมกีฬาสมัครเลนใหเปนกีฬาอาชีพอีกดวย ดังจะเห็นไดจากกรณีของ
แบดมินตัน ปงปอง สควอช และรักบี้ในขณะที่อเมริกันฟุตบอลกําลังอยูในกระบวนการแปรโฉม
เปนกีฬาสากลดวยการเกื้อหนุนของโทรทัศนระหวางประเทศเชนกัน
การจัดการแขงขันกีฬา ไมวาจะเปนกีฬาอาชีพหรือกีฬาสมัครเลน ลวนตอง
เกี่ยวพันกับทุนวัฒนธรรม ผูจัดการแขงขันจึงตองมีความรูความเขาใจ และสามารถหาประโยชน
จากทุนวัฒนธรรมอยางเต็มที่ ประเทศภาคีสหพันธซีเกมสหลายตอหลายประเทศไมสามารถทํา
หนาทีเ่ จาภาพได สวนสําคัญเปนเพราะปญหาเศรษฐกิจของประเทศ และความไมสามารถในการ
จัดการกับทุนวัฒนธรรม แทที่จริงแลว การจัดการแขงขันกีฬาระหวางประเทศชวยอัดฉีดการ
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เติบโตทางเศรษฐกิจได ขอเพียงแตมีความสามารถในการจัดการกับทุนวัฒนธรรมเทานั้น ประเทศ
ไทยมักจะรับเปนเจาภาพซีเกมสแทนประเทศอื่น สวนสําคัญเปนเพราะวา เจาหนาที่การกีฬาของ
ไทยไดพัฒนาทักษะในการจัดการกับทุนวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่บางคนไดผล
ประโยชนสวนบุคคลจากทุนวัฒนธรรม
ทุนวัฒนธรรมโลกกํ าลังรุกคืบเขาสูสังคมเศรษฐกิจไทยไมจํ าเพาะแตดานกีฬา
หากยังครอบคลุมถึงกิจกรรมดานสันทนาการอื่นๆ ไมวาจะเปนดนตรี ละคร ภาพยนตร และ
รายการโทรทัศน รวมตลอดจนแฟชั่นการแตงกายและวัฒนธรรมการบริโภค เนื่องเพราะวัฒนธรรม
ทัง้ มวลแปรสภาพเปนสินคา ทุนวัฒนธรรมจึงเติบโตในอัตราอันสูงยิ่ง ไมตองสงสัยเลยวา ปราการ
ของวัฒนธรรมไทยจะไมถูกสั่นคลอน

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2538
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ธรรมศาสตร สปอรตคอมเพล็กซ
และเอเชี่ยนเกมส
การแขงขันเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 หรือที่รูจักกันในนาม Bangkok Games
ระหวางวันที่ 6-20 ธันวาคม 2541 กําลังใกลจะปดมาน มิใชเพียงดวยชัยชนะของประเทศไทย
ในฐานะเจาภาพเทานั้น หากยังเปนชัยชนะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกดวย
ดังเปนทีท่ ราบกันดีวา การจัดการแขงขันกีฬาระหวางประเทศในอาเซียครั้งนี้เต็ม
ไปดวยความทุลักทุเลอยางยิ่ง เริ่มตนดวยความลาชาในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายการ
กอสรางศูนยการแขงขันกีฬาและหมูบานนักกีฬา ตามมาดวยวิกฤติการณทางเศรษฐกิจป 2540
ซึง่ กระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาลและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ จนสภาโอลิมปกแหง
อาเซีย (Olympic Council of Asia) ตองประชุมหลายครั้งหลายคราเพื่อทบทวนวา สมควรที่จะให
ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 หรือไม
ประเทศไทยรับที่จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ตั้งแตป
2533 ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ วิกฤติการณทางการเมืองทั้งการรัฐประหารเดือน
กุมภาพันธ 2534 และเหตุการณพฤษภาคม 2535 มีสวนทําใหการตระเตรียมการเพื่อจัดการ
แข ง ขั น เป น ไปอย า งเชื่ อ งช า ในเวลานั้ น กระแสการถ า ยโอนการผลิ ต ไปสู  ภ าคเอกชน
(Privatization) กําลังขึ้นสูง ทัง้ นีเ้ ปนผลจากอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism)
และ Washington Consensus ผูน าไทยจึ
ํ
งรับแนวความคิดที่จะใหเอกชนเปนผูลงทุนกอสราง
ศูนยกีฬา (Sport Complex) รวมทัง้ หมูบ า นนักกีฬา ทั้งๆที่ในเวลานั้นรัฐบาลมีฐานะการคลังอัน
มัน่ คง จนเงินคงคลังสะสมเพิ่มขึ้นถึงระดับมากกวา 200,000 ลานบาทเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2535
บรรดาเอกชนที่เสนอตัวเขามาลงทุนในการกอสรางศูนยกีฬาและหมูบานนักกีฬายอมตองดีด
ลูกคิดมาแลววา การลงทุนนั้นคุมคา โดยที่ไดรับสิทธิประโยชนและ ‘ของชํารวย’ นานัปการจาก
รั ฐ บาลด ว ย ในการนี้ เ อกชนที่ ไ ด รั บ สั ม ปทานหรื อ มี ส  ว นร ว มลงทุ น กั บ รั ฐ บาลย อ มต อ งส ง
บรรณาการเพื่อจิ้มกองผูนํารัฐบาลที่กุมบังเหียนการกําหนดนโยบายเปนการตอบแทน ดวยเหตุที่
ผูนํารัฐบาลสามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจบางสวนไดนี้เอง จึงมีเหตุจูงใจที่จะผลักดันการ
ถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน Privatization จึงรุงเรืองในยุครัฐบาลนักเลือกตั้ง บรรดา
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นักเลือกตั้งพากันทองคาถา Privatization เพราะ Privatization ทําใหตนรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
เพียงแตไมทําใหประเทศชาติสถาพร
บริษัท อภิพฒ
ั นนคร จํากัด เปนบริษัทเอกชนรายแรกที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูรวม
ลงทุนกับรัฐบาล ทั้งนี้โดยอางอิง พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 แตแลวการณกลับปรากฏวา ไมมีสถาบันการเงินใดใหหลักประกันในการ
จัดสรรเงินใหกูแกบริษัทนี้ ฐานะผูรวมลงทุนสรางสปอรตคอมเพล็กซของบริษัท อภิพัฒนนคร
จํากัดจึงสื้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2537
การสิ้นฐานะผูรวมลงทุนของอภิพัฒนนครเปดชองใหนักลงทุนเอกชนรายอื่นๆ
เสนอตัวเขารวมลงทุน ดังกรณีนายสหสมภพ ศรีสมวงศ โปรโมเตอรจัดการแขงขันชกมวยผูมี
ชือ่ เสียง ออกมาเสนอตัวในนามบริษัท โอลิมปก ซิตี้ จํากัด (มติชน ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน
2537) หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ (ฉบับวันที่ 18-21 ธันวาคม 2537) รายงานวา “…ทุกบริษัท
ที่ เ สนอตั ว ต า งวิ่ ง ตรงเขา หาบุ คคลสํ าคัญในพรรคประชาธิปตย เพื่อล็ อ บบี้ โ ครงการสปอรต
คอมเพล็กซมาเปนของตนเองใหได รวมทั้งบริษัทอภิพฒ
ั นนครที่ตกมาตายตอนจบ ก็หนีไมพน
การวิง่ เขาหานักการเมืองเหมือนกัน…”
แตแลวแรงผลักดันที่สําคัญกลับมาจากพรรคความหวังใหม ซึ่งรวมรัฐบาลนาย
ชวน หลีกภัย โดยนายสุขวิช รังสิตพล รองนายกรัฐมนตรีผูดูแลองคการรถไฟฟามหานคร (รฟม.)
เสนอทีจ่ ะให รฟม. เปนผูสรางศูนยกีฬาและหมูบานนักกีฬาบนพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร บริเวณ
หวยขวาง-ถนนพระราม 9 ทั้งนี้โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา รัฐบาลตองอนุมัติโครงการรถไฟฟาสายที่
2 สวนทีห่ นึง่ ระหวางหวยขวาง-หัวหมาก-บางกะป (มติชน ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2537)
คณะกรรมการจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ซึ่งมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน
รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2537 มีทีทาเห็นชอบกับ
โครงการสปอรตคอมเพล็กซของ รฟม. เนื่องจากไมมีขอเสนออื่นเปรียบเทียบ แตแลวความ
ขัดแยงระหวางพรรคความหวังใหมกับพรรคประชาธิปตยในประเด็นมาตรา 198-199 แหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ซึ่งปะทุมากอนหนานี้ เปนเหตุใหพรรคความหวัง
ใหมถอนตัวจากการรวมรัฐบาลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2537 ทั้งๆที่นายสุขวิชพยายามเหนี่ยวรั้งให
รวมรัฐบาลตอไป แตไมประสบความสําเร็จ โครงการสปอรตคอมเพล็กซของ รฟม. จึงพบจุดจบ
จากสาเหตุความผันผวนทางการเมือง (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 15-17 ธันวาคม 2537)
ในเดือนพฤศจิกายน 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเริ่มเคลื่อนไหวอยางเอาการ
เอางาน เพื่อใหโครงการสปอรตคอมเพล็กซและหมูบานนักกีฬามาลงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรงั สิต ธรรมศาสตรไดเสนอแผนแมบทในเรื่องนี้มาแตป 2536 แตรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
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ไมเคยพิจารณาแผนแมบทนี้อยางจริงจัง เพราะตองมนตรา Privatization เมื่อบริษัท อภิพัฒนนคร
จํากัดสิ้นฐานะผูรวมลงทุนกับรัฐบาล และขอเสนอของ รฟม. พบจุดจบ ขอเสนอของธรรมศาสตร
กลับมีชวี ติ ชีวาอีกครั้งหนึ่ง แตความหวังอันดูเรืองรองในเบื้องตนกลับริบหรี่ลงเมื่อบริษัท บางกอก
แลนด จํากัดโผลขึ้นมาเปนตัวเลือกใหม ทั้งนายเทอดพงษ ไชยนันทน รัฐมนตรีประจําสํานักนายก
รัฐมนตรี และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบการจัดการแขงขันเอเชี่ยน
เกมสครัง้ ที่ 13 ตางเอียงไปขางบางกอกแลนด รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพในเวลานั้นสื่อขาว
สารวา นายชวน หลีกภัยยืนอยูขางบางกอกแลนดดวย
หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3
มกราคม 2538 มีการบรรจุวาระจรเรื่องอนุมัติใหบางกอกแลนดสรางสปอรตคอมเพล็กซ แตไดรับ
การทัดทานจากรัฐมนตรีสังกัดพรรคชาติพัฒนาและพรรคพลังธรรม หนังสือพิมพมติชนฉบับวันที่
15 มกราคม 2538 รายงานวา “… รัฐมนตรีจากพรรคชาติพัฒนา) ทั้งหมดแยงวา เรือ่ งใหญๆจะ
มายัดใหอานแค 15 นาทีกอนการประชุมไมได … ยิง่ กวานัน้ ทุกคนสงสัยวา ทําไมไมนําขอมูลของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทางเลือกอีกแหงหนึ่งมาพิจารณาเปรียบเทียบ…” เมือ่ เผชิญกับการ
ทัดทานจากพรรครวมรัฐบาล ผูนําพรรคประชาธิปตยจําตองลาถอย และเลื่อนวาระการประชุม
เรือ่ งนี้ไปประชุมในสัปดาหตอมา
เมือ่ บางกอกแลนดมิอาจหยิบชิ้นปลามันไปกิน เนื่องจากการบรรจุวาระจรในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2538 ไมสัมฤทธิผล ผูบริหารบางกอกแลนดพยายาม
ล็อบบีพ้ รรคชาติพัฒนา ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อยางนอยหนังสือพิมพ
หนึง่ ฉบับรายงานวา “…หลังเลิกประชุมคณะรัฐมนตรีวันนั้น (3 มกราคม 2538) ขบวนการ
ล็อบบี้ครั้งใหญไดเริ่มขึ้นอยางเอาการเอางาน มีการสงคนไปพบผูอภิปรายคัดคานบีแลนดใน
คณะรัฐมนตรีเพื่อทําความเขาใจ ทางดานนายอานันต (กาญจนพาสน) ‘เสี่ยชาง’ ก็รบี เขาพบ
พลเอกชาติชาย (ชุณหะวัณ) ในคืนหลังเลิกประชุมคณะรัฐมนตรีทันที …” (มติชน ฉบับวันที่ 15
มกราคม 2538)
ในเวลานั้ น ผมดํ ารงตํ าแหน ง รองอธิ ก ารบดี ฝ  า ยพั ฒ นาและเทคโนโลยีแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งควรมีหนาที่เกี่ยวของกับสปอรตคอมเพล็กซ แตเนื่องจากมิใชงานที่
ผมมีความชํานัญพิเศษ ประกอบกับผมมีภาระในการจัดทําและผลักดันนโยบายหลายเรื่อง ผมจึง
เรียนอธิการบดี (อาจารยชาญวิทย เกษตรศิริ) วา สมควรที่จะหาบุคคลมารับผิดชอบเรื่องสปอรต
คอมเพล็กซโดยเฉพาะ ในที่สุดก็ตกลงกันใหอาจารยแกวสรร อติโพธิ์มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ซึ่ง
การณปรากฏในเวลาตอมาวา อาจารยแกวสรรไดทําหนาที่นี้อยางดียิ่ง มิจําเพาะแตการสราง
ประโยชนแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเทานั้น หากยังสรางประโยชนแกประเทศชาติโดยสวนรวม
อีกดวย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขยายการจัดการศึกษาไปยังศูนยรังสิตตั้งแตป 2529
โดยทีม่ กี ารวางแผนกําหนดพื้นที่ที่จะเปน Sport Zone เพือ่ สราง Sport Complex ดวย ความ
ขัดสนดานงบประมาณเปนขอจํากัดสําคัญในการพัฒนา มธ. ศูนยรังสิต รัฐบาลใหความเห็นชอบ
แกธรรมศาสตรในการขยายการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสุขศาสตร แตแลว
กลับมิไดจัดสรรงบประมาณอยางพอเพียงถึงขนาดที่จะผลิตบริการการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับ
ทีน่ า พอใจได ความขัดสนทรัพยากรดานกายภาพถึงจะเปนปญหาสําคัญ แตก็ไมสําคัญเทาความ
ขัดสนทรัพยากรมนุษย มธ. ศูนยรงั สิตไมมีแรงดึงดูดอาจารยและนักวิชาการที่มีคุณภาพ เนื่องจาก
ความดอยพัฒนาของโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (Academic Infrastructure) รวมตลอดจน
สิง่ อํานวยความสะดวกอืน่ ๆ นักวิชาการหนุมสาวที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา เพื่อพานพบวา มธ.
ศูนยรงั สิตไมมสี งิ่ อํานวยความสะดวกดานที่อยูอาศัย มักจะหันหลังไปสูสถาบันอุดมศึกษาอื่น ดวย
เหตุดงั นีเ้ อง ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนับตั้งแตป 2536 เปนตนมาจึงเพียรพยายามเสนอ
ใหรฐั บาลพิจารณาสรางสปอรตคอมเพล็กซและหมูบานนักกีฬาในบริเวณพื้นที่ของ มธ. ศูนยรังสิต
การเคลื่อนไหวของผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในประเด็นเรื่องสปอรต
คอมเพล็กซในชวงปลายป 2537 ไมเปนที่สบอารมณของผูนํ าพรรคประชาธิปตย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเวลานั้นรูสึกถึงอาการอันไมเปนมิตรของผูนําพรรคการเมืองอันเกาแก
นี้ แมจะไมถึงขั้นเปนปรปกษก็ตาม เมื่อผูนําพรรคประชาธิปตยสงสัญญาณที่จะเลือกบริเวณ
หมูบ า นเมืองทองธานีของบริษัทบางกอกแลนดเปนที่สรางสปอรตคอมเพล็กซ หนวยราชการตางๆ
ก็พากันปรับตัวตามสัญญาณนั้น คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก (คจร.) เสนอรายงานวา
ขอเสนอของบางกอกแลนดทําใหรัฐบาลเสียคาใชจายในการลงทุนในการจัดระบบจราจรนอยกวา
ขอเสนอของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538) ผูนําการกีฬาแหง
ประเทศไทยยืนอยูขางบางกอกแลนด ในขณะที่ผูนําคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยยืน
อยูขางธรรมศาสตร
ดวยเหตุที่ผูนํ าพรรคประชาธิปตยเลือกยืนอยูขางบางกอกแลนดอยางชัดเจน
ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเวลานั้นไมมีทางเลือกอื่น นอกจากการล็อบบี้พรรคการเมือง
รวมรัฐบาลที่มิใชพรรคประชาธิปต ย โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคพลังธรรม และพรรคชาติพัฒนาซึ่ง
เขารวมรัฐบาลแทนที่พรรคความหวังใหมในเดือนธันวาคม 2537 นายแพทยกระแส ชนะวงศ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนขอเสนอของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยาง
เต็มที่ นอกจากอํานวยความสะดวกในการแถลงขาวเพื่อนําขอเสนอสูสาธารณชนแลว ยังผลักดัน
ชอเสนอนี้สูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกดวย
พรรคประชาธิปตยตองเผชิญแรงกดดันภายในและภายนอกรัฐบาล แรงกดดัน
ภายในมาจากพรรคพลังธรรมและพรรคชาติพัฒนา ซึ่งสนับสนุนขอเสนอของมหาวิทยาลัยธรรม
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ศาสตร แรงกดดันภายนอกมาจากสื่อมวลชน ซึ่งเกือบทั้งหมดพากันตั้งขอกังขาเกี่ยวกับขอเสนอ
ของบางกอกแลนด และอาการลุกลี้ลุกลนของผูนําพรรคประชาธิปตยบางคนที่พยายามผลักดันให
สปอรตคอมเพล็กซลงสูเมืองทองธานี ไมมีขอสงสัยเลยวา สื่อมวลชนเปนพันธมิตรสําคัญของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดวยแรงกดดันจากพรรครวมรัฐบาล สื่อมวลชน และสังคมไทยโดยสวนรวม
อาการเครียดของผูนํ าพรรคประชาธิปตยจึงปรากฎอยางเดนชัดในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2538 พรรคประชาธิปตยมิอาจฝาดานยกสปอรตคอมเพล็กซใหตระกูลกาญจน
พาสน ดวยเหตุผลอยางนอย 2 ประการ ประการหนึ่ง รัฐบาลนายชวน หลีกภัยเพิ่งเผชิญปญหา
เสถียรภาพของรัฐบาล เมือ่ พรรคความหวังใหมถอนตัวจากการรวมรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2537
หากพรรคประชาธิ ป  ต ย ต  อ งขั ด แย ง กั บ พรรคพลั ง ธรรมและพรรคชาติ พั ฒ นาในขณะที่ ม รสุ ม
การเมืองลูกสุดทายผานพนไปไมถึงหนึ่งเดือน บทอวสานของรัฐบาลชวนยอมมาถึงโดยเร็ว
อีกประการหนึ่ง ความอื้อฉาวของโครงการ สปก.4-01 ซึ่งรัฐมนตรีในสังกัดพรรคประชาธิปตย
รับผิดชอบโดยตรง ปะทุมาแตเดือนพฤศจิกายน 2537 ขอกังขาเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบของ
ผูน าพรรคประชาธิ
ํ
ปตยผุดขึ้นในใจประชาราษฎรจํานวนมาก การยกสปอรตคอมเพล็กซใหตระกูล
กาญจนพาสนอาจแปรขอกังขาใหกลายเปนความมั่นใจไดโดยงาย
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538 มีมติใหสรางศูนยกีฬา
ทัง้ ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และเมืองทองธานี หนังสือพิมพ Bangkok Post
(January 11, 1995) รายงานวา ผูสนับสนุนบางกอกแลนดประกอบดวยนายชวน หลีกภัย
(นายกรัฐมนตรี) และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน (รองนายกรัฐมนตรี) สวนผูคัดคานประกอบดวย
นายกร ทัพพะรังสี (รมต.สํานักนายกรัฐมนตรี) นายสุวัจน ลิปตพัลลภ (รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม) นายประจวบ ไชยสาสน (รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ) นาย
กอรปศักดิ์ สถาวสุ (รมช.กระทรวงพาณิชย) นายทักษิณ ชินวัตร (รมต.กระทรวงการตางประเทศ)
นายแพทยกระแส ชนะวงศ (รมต.ทบวงมหาวิทยาลัย) และนายทินวัฒน มฤคพิทักษ (รมช.
กระทรวงสาธารณสุข) หนังสือพิมพมติชน(ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538) รายงานขาวโดยมีสาระ
สําคัญไมแตกตางจาก Bangkok Post เพียงแตมีรายละเอียดแตกตางกัน (ดูตารางที่ 1)
หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 11 มกราคม 2538 พาดหัวขาววา “มือดีล็อบบี้ชวย
เมืองทอง แตตานไมอยู ผาเค็กคอมเพล็กซ มธ.-บีแลนดคนละซีก” แตมติคณะรัฐมนตรีไมมี
รายละเอียดวา เค็กนีจ้ ะแบงกันกินอยางไร ระหวางธรรมศาสตรกับบางกอกแลนด ภายหลังการลง
มติดังกลาว ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมมีขอมูลที่แนชัดวา สนามกีฬาอะไรบางจะลงสู
มธ. ศูนยรงั สิต และจะไดหอพักนักกีฬาหรือไม มติคณะรัฐมนตรีชนิดที่ไมมีรายละเอียดนี้เปดชอง
ใหมกี ารวิ่งเตนอีกครั้งหนึ่ง
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แมวา นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และนายเทอดพงษ ไชยนันทน
เปนศิษยเกาธรรมศาสตร แตผมไมเคยคาดหวังวา ทานเหลานี้ตองเกื้อกูลธรรมศาสตรเกินกวา
ขอบเขตอันสมควร ในฐานะผูบริหารราชการแผนดิน ทานเหลานี้มีหนาที่ตองยึดผลประโยชนของ
แผนดินเหนือกวาผลประโยชนของธรรมศาสตร บริบทในการตัดสินใจกวางใหญไพศาลกวา
ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมากมายนัก ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงเคารพการใชดุลพินิจของบรรดา
บุคคลทีม่ หี นาทีป่ กครองประเทศ ตราบเทาที่ดุลพินิจเหลานั้นยึดโยงกับผลประโยชนของแผนดิน
อยางมั่นคง
คําถามพื้นฐานมีอยูวา ดุลพินจิ ทีจ่ ะใหบริษัท บางกอกแลนด จํากัดสรางสปอรต
คอมเพล็กซเปนดุลพินิจที่ยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินหรือไม ?
หากปราศจากกระแสคัดคานจากสังคมและสื่อมวลชน รวมตลอดจนเสียง
ทัดทานจากพรรครวมรัฐบาล รัฐบาลนายชวน หลีกภัยคงใหสัมปทานแกบริษัท บางกอกแลนด
จํากัดในการสรางสปอรตคอมเพล็กซไปแลว หากการณเปนเชนนั้น อะไรจะเกิดขึ้น ?
สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นอยางแนนอน ก็คือ สปอรตคอมเพล็กซจะสรางไมเสร็จ เนื่องจาก
บางกอกแลนดขาดสภาพคลองทางการเงินอยางรุนแรง และประเทศไทยตองสูญเสียชื่อเสียงและ
เกียรติยศอยางใหญหลวงที่มิอาจจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสตามกําหนดเวลาได หากจะหลีกเลี่ยง
การสูญเสียชื่อเสียงดังกลาวนี้ รัฐบาลก็ตองอัดฉีดเงินเขาไปประคับประคองฐานะของบางกอก
แลนด จนทายที่สุดภาระทางการคลังอาจไมแตกตางจากการที่รัฐบาลเปนผูลงทุนกอสรางสปอรต
คอมเพล็กซเอง ซึ่งในกรณีหลังนี้ สังคมโดยสวนรวมไดประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวย
แมในกรณีที่บางกอกแลนดไดรับแบงปนเค็กบางสวนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2538 ฐานะการเงินก็ไมเกื้อกูลใหบางกอกแลนด ‘เขมือบ’ เค็กที่ไดรับจัดสรร
ไดหมด จนตองโอน ‘เค็ก’ บางสวนใหแก มธ. ศูนยรังสิต ปญหาการขาดสภาพคลองเกิดขึ้นเปน
ระยะๆ เนือ่ งจากสถาบันการเงินมิไดใหความเชื่อถือ จนเมื่อสนามกีฬาในความรับผิดชอบมีทีทา
วาจะสรางไมเสร็จทันเวลา รัฐบาลก็ตองกระโดดเขาไปอุม ไมเปนที่แนชัดวา ภาระทางการคลัง
อันเกิดจากการอุมบางกอกแลนดมมี ากนอยเพียงใด และรัฐบาลไดใหสิทธิประโยชนแกบางกอก
แลนดมากนอยเพียงใด สิทธิประโยชนดังกลาวนี้คลุมถึงการสรางทางดวนลงสูเมืองทองธานีดวย
เมื่อบางกอกแลนดยื่นขอเสนอขอสรางสปอรตคอมเพล็กซในชวงปลายป 2537
นัน้ บางกอกแลนดมปี ญหาสภาพคลองทางการเงินแลว สวนสําคัญเปนเพราะโครงการเมืองทอง
ธานีขายไดไมมากเทาที่ควร มิหนํ าซํ้ ายังมีคดีตองขึ้นโรงขึ้นศาล เนื่องจากผูซื้อฟองรองวา
คอนโดมิ เ นี ย มที่ ซื้ อ มิ ไ ด มี ข นาดและคุ ณ ภาพตามสั ญ ญาจะซื้ อ จะขาย สภาวะที่ ธุ ร กิ จ
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อสังหาริมทรัพยมีรายไดตกตํ่านี้เปนสัญญาณแหงการแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ซึ่ง
กําลังเริ่มตนเกิดขึ้น บางกอกแลนดหวังวา การดึงสปอรตคอมเพล็กซและหมูบานนักกีฬามาสู
เมืองทองธานี จะชวยใหบางกอกแลนดสามารถขายคอนโดมิเนียมที่ยังขายไมออกได ยิ่งรัฐบาล
ชวยลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ดังเชนทางดวนลงสูเมืองทอง
ธานี ก็จะชวยใหคอนโดมิเนียมของเมืองทองธานีซื้องายขายคลองขึ้น แมวาบางกอกแลนด
ไมสามารถ ‘เขมือบ’ สปอรตคอมเพล็กซไดทั้งหมด แตการที่รัฐบาลลงทุนดานสาธารณูปโภคซึ่ง
เปนประโยชนแกบางกอกแลนด มีสวนอยางสําคัญในการเพิ่มพูนมูลคาตลาดของเมืองทองธานี
บัดนี้ (ธันวาคม 2541) บางกอกแลนดสามารถขายโครงการเมืองทองธานีบางสวนใหแก Land
Development Fund Ltd. ซึง่ เปนของ Jupiter International Group PLC แหงเยอรมนี (บริษัท
ในเครือของ Commerzebank) หนังสือพิมพ The Nation (December 15, 1998) พาดหัววา
“Bangkok Land a Winner in the Asian Games”
บทเรียนสํ าคัญจากกรณีสปอรตคอมเพล็กซ ก็คือ การถายโอนการผลิตไปสู
ภาคเอกชน (Privatization) มิใชเรื่องดีเสมอไป ไมมหี ลักฐานและประจักษพยานขอเท็จจริงอยาง
ปราศจากข อ กั ง ขาว า เอกชนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สู ง กว า รั ฐ บาลในทุ ก กรณี ความไร
ประสิทธิภาพของบางกอกแลนดในการสรางสนามกีฬาสําหรับการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่
13 นับเปนนิทศั นอทุ าหรณอันดีของความขอนี้ ศูนยกีฬาหรือสนามกีฬาเปน ‘สินคา’ ทีม่ คี วามเปน
สาธารณะ (publicness of goods) ซึง่ มีเหตุผลสนับสนุนใหรัฐบาลเปนผูผลิต เมื่อผูนําพรรค
ประชาธิปตยสนับสนุนใหบางกอกแลนดเปนผูสรางสปอรตคอมเพล็กซนั้น มีตัวอยางความ
ลมเหลวของเอกชนในการลงทุนดานสาธารณูปโภคใหเห็นอยูแลว ไมวาจะเปนกรณีโครงการทาง
ยกระดับทางรถไฟของ Hopewell และโครงการรถไฟฟาธนายง บางโครงการเมื่องลงทุนไปแลว
ยังตองเรียกรองขอสิทธิประโยชนเพิ่มเติมจากรัฐบาล ดังกรณีโครงการดอนเมืองโทลเวย สิทธิ
ประโยชนเหลานี้ลวนแลวแตเปนตนทุนหรือภาระของสังคม
ดวยเหตุที่ไมมีกฎเกณฑที่โปรงใสและชัดเจนเกี่ยวกับการถายโอนการผลิตไปสู
ภาคเอกชน บรรดาเอกชนที่ยื่นขอเสนอโครงการสปอรตคอมเพล็กซหลายตอหลายบริษัทมี
ประพฤติกรรมจับเสือมือเปลา โดยคาดหมายวา เมื่อรัฐบาลหลวมตัวใหสัมปทานแลว หากการ
ดําเนินโครงการมีปญหา จะรองขอความชวยเหลือและสิทธิประโยชนเพิ่มเติม โดยคาดหมายวา
รัฐบาลอาจอยูในภาวะจํายอม เนื่องจากการจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสมีชื่อเสียงและเกียรติยศ
ของประเทศเปนเดิมพัน การที่รัฐบาลตองเขาไป ‘อุม’ บางกอกแลนดในบางเรื่อง เมื่อใกลกําหนด
การแขงขัน นับเปนอุทาหรณของความขอนี้
เมือ่ บริษทั อภิพฒ
ั นนคร จํากัดไมสามารถหาสถาบันการเงินคํ้าประกันโครงการ
สปอรตคอมเพล็กซ สวนหนึ่งอาจเปนปญหาฐานะการประกอบการของอภิพัฒนนครเอง แตอีก
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สวนหนึง่ อาจเปนสัญญาณของตลาดวา ศูนยกีฬาและหมูบานนักกีฬามิใชโครงการที่คุมทุนสําหรับ
การลงทุนเอกชน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะ “ความเปนสาธารณะของสินคา” นัน่ เอง ในประการ
สําคัญ การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนเปนกระบวนการที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสามารถดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจได ถึงนายชวน หลีกภัยจะยืนยันภายหลังการลงมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม
2537 วา ไมมีใครในคณะรัฐบาลไดรับผลประโยชนจากบางกอกแลนดจากมติดังกลาวนี้
(Bangkok Post, January 11, 1995) แตขอกังขาในใจของประชาราษฎรจํานวนมากมิไดหมดไป
ในเมื่อกระบวนการผลักดันใหบางกอกแลนดไดสรางสปอรตคอมเพล็กซมิใชกระบวนการที่โปรงใส
ตั้งแตตน
ผมบันทึกเรื่องราวของสปอรตคอมเพล็กซครั้งนี้ มิไดตองการฟนฝอยหาตะเข็บ
หากแตตอ งการกระตุนสํานึกแหงสัจจะ ในเมื่อมีความเขาใจผิดโดยทั่วไปวา พรรคประชาธิปตย
เปนผูนําสปอรตคอมเพล็กซมาสู มธ. ศูนยรงั สิต อีกทั้งมีการยกยองอยางผิดๆและอยางไมละอาย
แกใจวา ผูนํ าพรรคประชาธิปตยที่เปนศิษยเกาธรรมศาสตรเปนผูเกื้อกูลใหธรรมศาสตรได
ประโยชนจากสปอรตคอมเพล็กซ เวไนยสัตวที่มีสํานึกแหงสัจจะยอมรูแกใจวา ขอเท็จจริงหาได
เปนเชนนั้นไม
หากการจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 จบลงดวยความสําเร็จ ความ
สําเร็จครั้งนี้ยอมเปนความสําเร็จของประชาสังคมไทย ในการกดดันมิใหผูนําพรรคประชาธิปตย
ยกสปอรตคอมเพล็กซใหแกบางกอกแลนด
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ตารางที่ 1
ความเห็นของรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการสปอรตคอมเพล็กซของบางกอกแลนด
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538
สนับสนุนขอเสนอบางกอกแลนด
1.
2.
3.
4.
5.

ที่มา
หมายเหตุ

นายชวน หลีกภัย
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
นายเทอดพงษ ไชยนันทน
นายปราโมทย สุขุม
นายแพทยปรีชา มุสิกุล

คัดคานขอเสนอของบางกอกแลนด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุวัจน ลิปตพัลลภ
นายกอรปศักด สภาวสุ
นายทินวัฒน มฤคพิทักษ
นายสุทัศน เงินหมื่น
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
นางพิมพา จันทรประสงค
นายแพทยกระแส ชนะวงศ

หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538
รัฐมนตรีที่ไมปรากฏรายชื่อในตารางนี้ไมมีความเห็นที่ชัดเจน จนสรุปไดวา ยืนอยูฝายไหน

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม
2541
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กีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
การแขงขันกีฬา Asian Games ครัง้ ที่ 12 จบสิ้นสงเมื่อวันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม
2537 ดวยความผิดหวังของประชาชนชาวไทย ทั้งนี้เนื่องจากทีมนักกีฬาไทยสามารถควาเหรียญ
ทองไดเพียงเหรียญเดียวเทานั้น โดยที่กอนหนานี้สมาคมกีฬาตางๆตางพากันประโคมขาว
กึ่งโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของกองทัพนักกีฬาไทย จนประชาชนคนไทยมีความ
คาดหวังเกินกวาความเปนจริงเปนอันมาก
ในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้ แมวาประเทศไทยจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
อัตราคอนขางสูง แตความกาวหนาทางดานการกีฬามีไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อวัดจาก
ความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ มิพักตองกลาวถึงการแขงขันกีฬาโอลิมปก ซึ่งทีม
นักกีฬาไทยไมเคยประสบความสําเร็จในการแยงชิงเหรียญทองเลย แมแตการแขงขันภายใน
ภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งไทยเคยครองความเปนที่หนึ่งเมื่อครั้งที่ยังเปน SEAP Games
ก็ตอ งสูญเสียตําแหนงผูนําเมื่อ SEAP Games แปรเปลี่ยนเปน SEA Games โดยที่อินโดนีเซีย
และฟลิปปนสเขารวมการแขงขันดวย
ไทยเขารวมการแขงขัน Asian Games ครั้งที่ 3 ในป 2501 แตเพิ่งไดเหรียญทอง
ครัง้ แรกในการแขงขันครั้งที่ 4 ในป 2505 ณ ประเทศอินโดนีเซีย (2 เหรียญ) เฉพาะการแขงขันครั้ง
ทีไ่ ทยเปนเจาภาพเทานั้นที่สามารถไขวควาเหรียญไดมาก ดังเชนการแขงขันครั้งที่ 5 ป 2509 (12
เหรียญ) ครั้งที่ 6 ป 2513 (9 เหรียญ) และครั้งที่ 8 ป 2521 (11 เหรียญ) หลังจากนั้นไทยได
เหรียญทองเพียง 1-3 เหรียญ
ในการแขงขัน Asian Games ครั้งที่ 12 นี้ หากจัดลําดับประเทศตามจํานวน
เหรียญทองทีไ่ ดรับ ไทยจะอยูในลําดับที่ 15 แตการพิจารณาความสําเร็จหรือความลมเหลวในการ
แขงขันจากจํานวนเหรียญทองเพียงประเภทเดียว อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับฐานการ
กีฬาของประเทศตางๆได โดยที่บางประเทศอาจไมมีฐานการกีฬาที่แข็งแกรง แตอาจไดเหรียญทอง
เพียงเพราะมีนักกีฬาที่มีความสามารถสูงเฉพาะบุคคลเทานั้น ดังนั้น จึงควรพิจารณาเหรียญ
รางวัลทีไ่ ดรบั ทัง้ หมด หากยอมรับเกณฑดังกลาวนี้ไทยจะอยูในลําดับที่ 9 ซึ่งดีกวามาเลเซีย
ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม และพมา แตดอยกวาอินโดนีเซีย แตถายึดถือจํานวนเหรียญทองใน
การจัดลําดับ ไทยจะอยูในตําแหนงที่ตํ่ากวามาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส (ดูตารางที่ 1)
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หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (ฉบับวันจันทรที่ 17 ตุลาคม 2537) รายงานขาววา เหรียญทองที่ไทย
ไดจากกีฬา Asian Games ครัง้ ที่ 12 นีต้ อ งจายในราคาแพงถึง 23 ลานบาท ในขณะที่อินโดนีเซีย
จาย 26 ลานบาทตอเหรียญ และมาเลเซีย 10 ลานบาทตอเหรียญ รายจายดังกลาวนี้ครอบคลุม
เฉพาะแตคา ใชจายในการตระเตรียมทีมนักกีฬา โดยที่มิไดคลุมถึงเงินรางวัลที่อัดฉีดใหแกนักกีฬา
เอเชีย่ นเกมส 11 ครั้งแรกถูกครอบงําโดยอาเซียตะวันออก แมวาภาพลักษณของ
เอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 12 จะแปรเปลี่ยนไปในแงที่มีประเทศในอาเซียกลางที่เดิมเปนสวนหนึ่งของ
สหภาพโซเวียตเขารวมในการแขงขันครั้งนี้ แตอาเซียตะวันออกยังคงกวาดเหรียญทองเปนวาเลน
เหรียญทองของสาธารณรัฐประชาชนจีน (137 เหรียญ) เกาหลีใต (63 เหรียญ) และญี่ปุน (59
เหรียญ) รวมกันแลวมีจํานวนถึง 77% ของจํานวนเหรียญทองทั้งหมด (317 เหรียญ) ในขณะที่
คาซัคสถาน (Kazakhstan) อุสเบกิสถาน (Uzbekistan) เติรกเมนิสถาน (Turkmenistan)
เกอกิสสถาน (Kyrgyzstan) และตาจิกสิ ถาน (Tajikistan) ไดเหรียญทองรวมกันเพียง 36 เหรียญ
คิดเปน 10.7% ของจํานวนเหรียญทองทั้งหมด
ประชาชนญี่ปุนพากันผิดหวังไมแตกตางจากประชาชนชาวไทย เพราะญี่ปุน
ไมสามารถแยงชิงตําแหนงที่สองได กระนั้นก็ตาม แมญี่ปุนจะไดเหรียญทองนอยกวาเกาหลีใต
แตเมื่อพิจารณาเหรียญรางวัลที่ประเทศทั้งสองไดรับ ญี่ปุนมีคะแนนรวมเหนือกวาเกาหลีใต
(ดูตารางที่ 1)
ญี่ปุนเคยครองความเปนจาวในกีฬาเอเชี่ยนเกมสจวบจนเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 9
เมือ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนเขารวมแขงขันในป 2524 ณ นครนิวเดลี ประเทศอินเดีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนก็ครองความเปนหนึ่งนับแตนั้นมา
การเติ บ ใหญ ด  า นการกี ฬ าของเกาหลี ใ ต นั บ เป น ปรากฏการณ ที่ น  า สนใจยิ่ ง
เกาหลีใตมีปมดอยในขอที่เคยตกเปนอาณานิคมของญี่ปุน ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เกาหลีใตพยายามวิ่งไลกวดญี่ปุนในทางเศรษฐกิจ จนประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง ครั้นแลว
เกาหลีใตกห็ นั มาวิง่ ไลกวดญี่ปุนในดานการกีฬาบาง เมื่อเกาหลีใตเปนเจาภาพเอเชี่ยนเกมสครั้งที่
10 ในป 2529 เกาหลีใตไดเหรียญทองถึง 93 เหรียญ นอยกวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียง
เหรียญเดียว ในขณะที่ญี่ปุนไดเหรียญทองเพียง 58 เหรียญ ในเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 11 ณ นคร
ปกกิง่ ในป 2533 เกาหลีใตยังคงครองอันดับสอง โดยไดเหรียญทอง 54 เหรียญ เทียบกับญี่ปุน
38 เหรียญ นับตั้งแตป 2529 เปนตนมา ญี่ปุนกลับเปนฝายที่ตองวิ่งไลกวดเกาหลีใต ไมเฉพาะ
แตในเอเชีย่ นเกมสและโอลิมปก หากยังรวมถึงการแขงขันฟุตบอลโลกดวย ณ บัดนี้ ทั้งสอง
ประเทศตางแยงชิงกันเปนเจาภาพฟุตบอลโลกในป 2545
การแข ง ขั น กี ฬ าระหว า งประเทศมิ ไ ด เ ป น เฉพาะเวที ที่น านาประเทศใช แสดง
พลานุภาพทางดานกีฬาเทานั้น หากยังเปนสนามประลองยุทธระหวางประเทศที่ตางอุดมการณทั้ง
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ทางการเมืองและเศรษฐกิจอีกดวย การแยงชิงตําแหนงจาวโอลิมปก ระหวางคายเสรีประชาธิปไตย
กับคายคอมมิวนิสตกอนป 2532 นับเปนอุทาหรณอันดี กลาวโดยทั่วไปแลว ประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศมักเปนประเทศที่พัฒนาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก เมื่อญี่ปุนประสบความสําเร็จอยางงดงามในการเปนเจาภาพกีฬา
โอลิมปกในป 2507 ญีป่ นุ สามารถประกาศศักดาในการแขงขันกีฬาหลายตอหลายประเภทชัยชนะ
ในดานการกีฬาของญี่ปุนสวนสํ าคัญเปนผลพวงจากความกาวหนาในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ในทํานองเดียวกัน เมื่อเกาหลีใตเริ่มแสดงอัจฉริยภาพดานการกีฬาในเอเชี่ยนเกมสป 2529
ก็เปนเวลาที่เกาหลีใตเปลี่ยนสถานะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) แลว
ประเทศที่ยากจนมักจะไมประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ
หากประชาชนสวนใหญยังมีรายไดไมพอประทังชีวิต เวลาเกือบทั้งหมดยอมตองเสียไปกับการ
แสวงหารายได เวลาวางสําหรับการเลนกีฬายอมไมมี และฐานะการคลังของรัฐบาลไมเอื้ออํานวย
ตอการสงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา ดวยเหตุดังนี้เอง ประเทศที่ประสบความสําเร็จดานการกีฬา
จึงตองมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร
อยางไรก็ตาม แมฐานะทางเศรษฐกิจจะเปนเงื่อนไขที่จําเปน แตหาใชเงื่อนไขที่
พอเพียงไม ในบรรดากลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) เฉพาะเกาหลีใตและ
ไตหวันเทานั้นที่ประสบความสําเร็จ ในขณะทีฮ่ องกงและสิงคโปรไมสูประสบความสําเร็จนัก (ดู
ตารางที่ 2) สวนสําคัญเปนเพราะประเทศทั้งสองมีประชากรนอย เนื่องจากมีฐานะไมแตกตางไป
จากนครรัฐ (City State)
ขนาดของประเทศ ซึ่งวัดจากจํานวนประชากร นับเปนตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งที่
มีผลตอฐานะตําแหนงในการแขงขันระหวางประเทศ ประเทศที่มีประชากรมากยอมมีโอกาสในการ
คัดเลือกนักกีฬาไดมากกวาประเทศที่มีประชากรนอย ดังกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
อินโดนีเซีย แตขนาดของประเทศก็ยังไมสามารถใหอรรถาธิบายไดอยางหมดจด เพราะประเทศที่มี
ประชากรมาก ดังเชนอินเดียและปากีสถาน ก็ไมประสบความสําเร็จในการแขงขัน (ดูตารางที่ 2)
นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกีฬาและการเสริมสรางสุขภาพของประชา
ชนนาจะเปนคําอธิบายที่ดีกวาขนาดของประเทศ ในบรรดาประเทศผูนําดานการกีฬาในอาเซียไม
วาจะเปนสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต และญี่ปุน ลวนแลวแตมีนโยบายการกีฬาที่แจมชัด
และเอาจริงเอาจัง แมสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวาเกาหลีใตและ
ญีป่ นุ แตมคี วามไดเปรียบในดานฐานประชากรที่กวางขวางกวา ประกอบกับความมุงมั่นในการ
สงเสริมการกีฬา ทําใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนยักษใหญดานการกีฬาในอาเซีย ขอที่พึง
สังเกตก็คอื ประเทศสังคมนิยมมีนโยบายการกีฬาที่เอาจริงเอาจังมากกวาประเทศอื่นใด การที่
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คาซักสถานและอุสเบกิสถานสามารถยึดครองตําแหนงที่ 4 และ 5 ในการแขงขันเอเชี่ยนเกมส
ครัง้ ที่ 12 นี้นับเปนอุทาหรณอันดี (ดูตารางที่ 1)
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐบาลดานการกีฬาและขนาด
ของประเทศ ซึ่งวัดจากจํานวนประชากร นับเปนตัวแปรสําคัญที่ใชอธิบายความสําเร็จในการ
แขงขันกีฬาระหวางประเทศ ดังเห็นไดจากการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 12 นี้ ทั้งหมดนี้มีขอ
สังเกตเพิม่ เติมวา ประเทศที่รุดหนาทางเศรษฐกิจ ดังเชนญี่ปุนและกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม
ในอาเซีย จํานวนประชากรตอ 1 เหรียญรางวัลที่ไดรับมีคาตํ่ากวา 1 ลานคน กลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คอื ฐานประชากรนอยกวา 1 ลานคนก็สามารถทําใหไดเหรียญรางวัลแลว (ไมวาจะเปนเหรียญ
ทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง) ในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนที่สอง (SecondGeneration NICs) มาเลเซียอาศัยฐานประชากร 1 ลานคนในการไดมาซึ่งเหรียญรางวัลหนึ่ง
เหรียญ ในขณะทีไ่ ทยตองอาศัยฐานประชากร 2.3 ลานคนในการไดมาซึ่งเหรียญรางวัลจํานวน
เดียวกัน เมือ่ เทียบกับ 4.9 ลานคนในกรณีของฟลิปปนส และ 7.1 ลานคนในกรณีของอินโดนีเซีย
(ดูตารางที่ 3)
ดวยเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนคอนขางดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับ
ญีป่ นุ และเกาหลีใต จึงตองอาศัยฐานประชากรสูงถึง 4 ลานคนในการไดซึ่งเหรียญรางวัลหนึ่ง
เหรียญ เทียบกับ 11.9 ลานคนในกรณีของปากีสถาน และ 40.2 ลานคนในกรณีของอินเดีย ทั้งๆ
ที่ฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันไมมากนัก แสดงใหเห็นวา ความมุงมั่นของรัฐบาลในการ
สงเสริมการกีฬามีผลอยางสําคัญตอความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ (ดูตารางที่ 3)
การกีฬาเปนเรื่องของวัฒนธรรม ความออนดอยในดานกีฬาของคนไทย ประกอบ
กับความออนดอยของนักเรียนไทยในการแขงขันความรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระหวาง
ประเทศสะทอนใหเห็นวา ในขณะที่สังคมเศรษฐกิจไทยเจริญรุดหนา ฐานทางวัฒนธรรมและ
ปญญากําลังผุกรอน
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ตารางที่ 1
การจัดลําดับประเทศตามจํานวนเหรียญทองและคะแนน
ในการแขงขันกีฬา Asian Games ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2537
ประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

เหรียญรางวัล
ทอง

เงิน

137
63
59
25
10
9
7
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0

92
53
68
26
10
9
12
3
2
1
12
3
2
1
11
3
3
2
2
1
5
4

สาธารณรัฐประชาชนจีน
เกาหลีใต
ญี่ปุน
คาซัคสถาน
อุสเบกิสถาน
อิหราน
ไตหวัน
อินเดีย
มาเลเซีย
กาตาร
อินโดนีเซีย
ซีเรีย
ฟลิปปนส
คูเวต
ไทย
ซาอุดิอารเบีย
เตริกเมนิสถาน
มองโกเลีย
เวียดนาม
สิงคโปร
ฮองกง
ปากีสถาน

หมายเหตุ

เหรียญทอง = 3 คะแนน

ทองแดง
60
63
80
26
19
8
24
15
13
5
11
1
8
5
13
5
3
6
0
5
7
6

คะแนนดิบ
รวม

คะแนน

ลําดับที่

289
179
207
77
40
26
43
22
19
10
26
7
13
9
25
9
7
9
3
7
12
10

655
358
393
153
69
53
69
33
29
19
44
16
21
16
38
14
12
13
7
10
17
14

1
3
2
4
5
7
5
10
11
13
8
15
12
15
9
17
20
19
22
21
14
17

เหรียญเงิน = 2 คะแนน เหรียญทองแดง = 1 คะแนน
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ตารางที่ 2
ความสัมพันธระหวางฐานะทางเศรษฐกิจและจํานวนประชากร
กับความสําเร็จในการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 12
ป 2537

ประเทศ
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ญี่ปุน
Asian NICs
3. เกาหลีใต
4. ไตหวัน
5. ฮองกง
6. สิงคโปร
Second-Generation NICs
7. มาเลเซีย
8. ไทย
9. อินโดนีเซีย
10. ฟลิปปนส
ประเทศอื่นๆ
11. อินเดีย
12. ปากีสถาน
ที่มา

รายไดประชาชาติตอหัว
(เหรียญอเมริกัน)

จํานวนประชากร
(ลานคน)

จํานวนเหรียญทอง
ที่ไดรับใน
Asian Games 12
137
59

470
28,190

1,162
125

6,790
8,790
15,360
15,730

44
21
6
3

63
7
0
1

2,790
1,840
670
770

19
58
184
64

4
1
3
3

310
420

884
119

4
0

ขอมูลรายไดประชาชาติตอหัวและจํานวนประชากรเปนขอมูลป 2535 จาก World Development Report
1994
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ตารางที่ 3
จํานวนประชากรตอหนึ่งเหรียญรางวัล
การแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 12
ป 2537
(ลานคน)
ประเทศ
(เฉพาะเหรียญทอง)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ญี่ปุน
Asian NICs
3. เกาหลีใต
4. ไตหวัน
5. ฮองกง
6. สิงคโปร
Second-Generation NICs
7. มาเลเซีย
8. ไทย
9. อินโดนีเซีย
10. ฟลิปปนส
ประเทศอื่นๆ
11. อินเดีย
12. ปากีสถาน
ที่มา

จํานวนประชากร
ตอ 1 เหรียญรวม
4.0
0.6

จํานวนประชากร
ตอ 1 เหรียญทอง
8.5
2.1

0.2
0.5
0.5
0.4

0.7
3.0
3.0

1.0
2.3
7.1
4.9

4.8
58.0
61.3
21.3

40.2
11.9

221.0
-

คํานวณจากตารางที่ 1 และ 2

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 ตุลาคม 2537

ภาคที่สอง
กีฬา : ฟุตบอล

58

ฟุตบอลโลก ผลผลิตของทุนวัฒนธรรม
ฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 หรือที่รูจักกันในนาม France’98 จบลงดวยชัยชนะของ
ประเทศฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสมิ ได ประสบชัย ชนะในดา นการกีฬา ดวยการครองตํ าแหนงชนะเลิศ
ฟุตบอลโลกเปนหนแรกเทานั้น หากยังไดชัยชนะทางเศรษฐกิจอีกดวย การจัดการแขงขันฟุตบอล
โลกครั้งนี้ดูดดึงแฟนฟุตบอลจากประเทศตางๆทั่วโลก จากสหรัฐอเมริกาจรดญี่ปุน และจาก
นอรเวยจรดอัฟริกาใต นอกจากนี้ คณะผูจัดการแขงขันยังวางแผนอยางชาญฉลาดในการกระจาย
การแขงขันตามเมืองตางๆ โดยใชสนามแขงขันรวม 10 สนาม อันไดแก Stade de France
(Paris/St.Denis), Parc Des Princes (Paris), Municipal Stadium (Toulouse), Geoffroy
Guichard Stadium (St.. Etienne), Felix-Bollaert Stadium (Lens), Gerland Stadium (Lyon),
Lescure Park (Bordeaux), Velodrome Stadium (Marseille), Beaujoire Stadium (Nantes)
และสนามกีฬาแหงนคร Montpellier
ลําพังแตการจัดการแขงขันฟุตบอลโลกก็ทําใหฝรั่งเศสมีรายไดจากการทองเที่ยว
ของแฟนฟุตบอลตางชาติจํ านวนมากอยู การกระจายการแขงขันตามเมืองตางๆยิ่งเสริมสงให
ฝรั่งเศสดูดซับรายไดจากแฟนฟุตบอลตางชาติมากยิ่งขึ้น เพราะแฟนฟุตบอลเหลานี้ตองเดินทาง
ยายเมืองไปสูสนามที่ทีมชาติของตนลงแขงขันนั่นเอง
แตเจาภาพผูจัดการแขงขันจะไมสามารถกอบโกยสวนเกินทางเศรษฐกิจจาก
การจั ด การแข ง ขั น ได หากไม มี ก ระบวนการทํ าให ก ารแข ง ขั น ฟุ ต บอลแปรสภาพเป น สิ น ค า
(Commodification) ในฐานะทีเ่ ปนบริการสันทนาการ
ฟุตบอลสมัยใหมกอเกิดในประเทศอังกฤษ แลวแพรระบาดไปสูภาคพื้นยุโรป จาก
นั้นการขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษก็กอใหเกิดกระบวนการสากลานุวัตร (Internationalization)
ของฟุตบอล จักรวรรดิอังกฤษแผอาณาจักรไปสูดินแดนใด ฟุตบอลก็ตามไปสูดินแดนนั้น สโมสร
กีฬา (Sport Clubs) ผุดขึน้ ในดินแดนที่เปนอาณานิคมของอังกฤษ ทั้งอาณานิคมโดยนิตินัย (de
jure Colony) และอาณานิคมโดยพฤตินัย (de facto Colony) และฟุตบอลเปนกีฬาประเภทหนึ่งที่
แขงขันในสโมสรกีฬาเหลานี้
กระบวนการที่ทํ าใหฟุตบอลกลายเปนกีฬาสากลมิไดเกิดจากการขยายตัวของ
ลัทธิจกั รวรรดินยิ มเทานัน้ หากยังเปนผลจากกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรม โดยผานชนชั้น
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นําและโดยอาศัยระบบโรงเรียนอีกดวย ประเทศที่จัดการศึกษาตามแบบอยางตะวันตก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอังกฤษ ไมเพียงแตนํ าเขาระบบโรงเรียนของอังกฤษเทานั้น หากยังสรางการยอมรับ
วัฒนธรรมอังกฤษบางสวนอีกดวย
เมื่อฟุตบอลลงรากปกหลักในละตินอเมริกาแลว สโมสรฟุตบอลในละตินอเมริกา
หลายตอหลายสโมสรตั้งชื่อเลียนแบบสโมสรฟุตบอลอังกฤษ ไมวาจะเปน Arsenal, Liverpool,
Corinthians และ Wanderers แมแตสโมสรฟุตบอลยักษใหญของอารเยนตินายังใชชื่อภาษา
อังกฤษวา River Plate แทนที่จะใชชื่อ Rio de la Plata
ความเปนสากลของกีฬาฟุตบอลไดรับการเสริมสงยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อมีความกาว
หนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งการผสานเทคโนโลยีดานอวกาศกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
จนสามารถถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมได กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionalization)
ไดรบั การเกือ้ หนุนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีดังกลาวนี้ โดยที่ในขณะเดียวกัน กระบวนการ
โทรทัศนานุวัตรมีสวนผลักดันกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬาฟุตบอลอยางสําคัญ ความเปน
สากลของกีฬาฟุตบอลนับตั้งแตทศวรรษ 2510 เปนตนมา ขยายตัวมากยิ่งกวายุคกอนหนานี้
ทัง้ นีด้ ว ยการเสริมสงของกระบวนการโทรทัศนานุวัตรนั่นเอง
ฟุตบอลถีบตัวขึ้นมาเปนกีฬาสากล พรอมๆกับการแปรเปลี่ยนจากกีฬาสมัครเลน
ไปเปนกีฬาอาชีพ กระบวนการสากลานุวัตรของฟุตบอลมิไดมากอนกระบวนการพาณิชยานุวัตร
(Commercialization) หากทวากระบวนการทั้งสองกอเกิดควบคูกันไป ฟุตบอลอาชีพในประเทศ
อังกฤษมีอายุกวา 100 ปแลว ขอที่นาสังเกตก็คือ กระบวนการทั้งสองเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ กระบวนการสากลานุ วั ต รช ว ยบุ ก เบิ ก ตลาดใหแกวั ฒ นธรรมฟุตบอล
ซึ่ง เกื้อกู ลตอกระบวนการแปรการแขงขันฟุตบอลเปนสินคา ในขณะเดียวกัน กระบวนการ
พาณิชยานุวตั รสรางแรงผลักดันใหกีฬาฟุตบอลมีความเปนสากลมากขึ้นอีกทอดหนึ่ง
การกอตั้ง FIFA (= Federation Internationale de Football Association) ในป
2447 เพือ่ เปนองคกรโลกบาล ทําหนาที่จัดระเบียบการแขงขันฟุตบอลระหวางประเทศ และดูแล
ใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว สะทอนใหเห็นความเปนสากลของกีฬาฟุตบอลตั้งแตป
2447 แลว FIFA ยังทําหนาทีพ่ พิ ากษาและลงโทษภาคีสมาชิกที่ละเมิดระเบียบ รวมตลอดจน
พิจารณาขอพิพาทระหวางภาคีสมาชิกในสวนที่เกี่ยวกับฟุตบอลอีกดวย ในปจจุบัน FIFA มีภาคี
สมาชิกรวม 198 ประเทศ โดยมีสํานักงานใหญอยูที่นครซูริค (Zurich) ประเทศสวิตเซอรแลนด
ขุมทรัพยสําคัญของ FIFA อยูท กี่ ารจัดการแขงขันฟุตบอลโลกที่เรียกวา World
Cup ในยุคสมัยทีก่ ระบวนการโทรทัศนานุวัตรยังไมแข็งแกรง และกระบวนการพาณิชยานุวัตรยัง
เปนเพียงกระแสภายในประเทศ โดยที่ยังมิไดเติบใหญเปนกระแสโลก การจัดการแขงขันฟุตบอล
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โลกมิไดกอ ใหเกิดสวนเกินทางเศรษฐกิจมากนัก เมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว FIFA เกือบตอง
ลมละลายจากการแขงขันฟุตบอลโลก
โฉมหนาของ FIFA เปลี่ยนแปลงไป เมือ่ โจอาว ฮาเวลานจ (Joao Havelange)
ชาวบราซิล ยึดกุมอํานาจไดในป 2517 ทั้งนี้ดวยการระดมคะแนนเสียงจากภาคีสมาชิกในอัฟริกา
และอาเซีย ซึ่งในเวลานั้นฟุตบอลยังมิใชกีฬาที่มีประชาชนนิยมในทวีปทั้งสอง นายฮาเวลานจ
บริหาร FIFA ประดุจหนึง่ อาณาจักรมาเฟย บัญชีการเงินของ FIFA ไมสะอาดเรียบรอย และกลาย
เปนเปาที่บรรดาผูนํากีฬาฟุตบอลในยุโรปเพงเล็ง
แตนายฮาเวลานจจับประเด็นหลักไดวา การขายสิทธิการถายทอดการแขงขัน
ฟุตบอลทางโทรทัศนเปนขุมทรัพยสํ าคัญของการจัดการแขงขันดังกลาว แตการขายสิทธิการ
ถายทอดโทรทัศนดวยวิธีการอันไมโปรงใสกอใหเกิดขอครหาเปนอันมาก โดยที่มีการกลาวหาวา
มีการกินนอกกินในในหมูผูบริหาร FIFA
การขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนดวยวิธีการอันไมโปรงใสปรากฏครั้งแรกกอน
การแขงขันฟุตบอลโลกในป 2529 ซึ่งเม็กซิโกเปนเจาภาพ FIFA ตกลงขายสิทธิดังกลาวแกสถานี
โทรทัศน Televisa แหงเม็กซิโกในราคา 33 ลานดอลลารอเมริกัน โดยที่ Televisa หารายไดจาก
การใหเชาชวงสิทธิการถายทอดโทรทัศนแกสถานีโทรทัศนในประเทศตางๆ ขอที่กอใหเกิดขอครหา
ก็คอื ผูเจรจาทั้งฝาย FIFA และ Televisa เปนคนเดียวกัน คือ นายกิลเลอรโม คาเยโด (Guillermo
Canedo) ผูบริหาร Televisa ซึง่ ดํารงตําแหนงรองประธานอาวุโสของ FIFA ดวย
ในเวลาตอมา FIFA เลือกขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนแก ISL Marketing
บริษทั ธุรกิจการกีฬาซึ่งมีฐานอยูในสวิตเซอรแลนด โดยที่ประธาน ISL คือ นายจัง-มารี เวเบอร
(Jean-Marie Weber) เปนคนสนิทของนายฮาเวลานจ
FIFA ขายสิทธิการถายทอดการแขงขัน France’98 ตั้งแตป 2531 โดยได
ผลตอบแทน 90 ลานดอลลารอเมริกัน ทั้งๆที่ France’98 แขงขันในป 2541 การขายสิทธิการ
ถายทอดโทรทัศนลวงหนาถึง 10 ปเชนนี้ กอใหเกิดขอติฉินนินทาเปนอันมาก แตผูบริหาร FIFA
ภายใตการนําของนายฮาเวลานจหาไดยี่หระไม บัดนี้ FIFA ไดขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนแก
สถานีโทรทัศน Kirch แหงเยอรมนี และสิทธิการตลาดแต ISL Marketing สําหรับการแขงขัน
World Cup 2002 ซึง่ เกาหลีใตและญี่ปุนเปนเจาภาพรวมเรียบรอยแลว โดยไดรับผลตอบแทน
1,000 ลานดอลลารอเมริกัน
กระบวนการสากลานุวัตรซึ่งเสริมสงฟุตบอลใหเปนกีฬาสากล และกระบวนการ
พาณิชยานุวตั ร ซึ่งปรับเปลี่ยนการแขงขันฟุตบอลใหเปนสินคาวัฒนธรรม ทําใหรูปโฉมและตัวตน
ของ FIFA เปลี่ยนแปลงไปอยางสําคัญ ณ บัดนี้ FIFA มิไดมฐี านะเปนเพียงองคกรโลกบาลที่ทํา
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หนาที่จัดระเบียบกีฬาฟุตบอลระหวางประเทศเทานั้น หากทวาไดแปรสภาพเปนฐานสําคัญของ
ทุนวัฒนธรรมอีกดวย
ดวยเหตุดังนี้ การแยงชิงตําแหนงผูบริหาร FIFA มีนยั เกีย่ วพันถึงการแยงชิงฐาน
ทีม่ นั่ ของกลุมทุนวัฒนธรรมดวย ชัยชนะของนายโจเซฟ เซ็ปป แบล็ตเตอร (Joseph Sepp Blatter)
อดีตพนักงานบริษัทนาฬิกาสวิสในการยึดกุมตําแหนงประธาน FIFA นับเปนชัยชนะของกลุม
อํานาจเกา เพราะนายแบล็ตเตอรเปนคนสนิทของนายฮาเวลานจ โดยที่ดํารงตําแหนงเลขาธิการ
FIFA มา ตัง้ แตป 2524 ความพายแพของนายเล็นนารท โจแฮนสัน (Lennart Johansson) ชาว
สวีเดน ผูดํารงตําแหนงประธาน UEFA (= Union des Associations Europeenes de Football)
มิอ าจถื อเปน ความพายแพของยุโรป เพราะผูนํ าฟุตบอลยุโรปหลายตอหลายประเทศหันไป
สนับสนุนนายแบล็ตเตอร โดยที่ความอหังการของนายโจแฮฺนสันมีสวนทําลายคะแนนนิยมของ
ตนเองดวย
France’98 จบลงดวยชัยชนะของฝรั่งเศส เพียงเมือ่ สามทศวรรษที่แลว ไมมีใคร
คาดคิดวา การจัดการแขงขันฟุตบอลโลกจะมีสวนกระตุนการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต
France’98 พิสจู นใหเห็นความสัมพันธอันแนนแฟนระหวาง World Cup กับการจําเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
ณ บัดนี้ บรรดาประเทศที่แยงชิงกันเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาระหวาง
ประเทศ ไมวาจะเปนกีฬาโอลิมปกหรือการแขงขันฟุตบอลโลก ตางเล็งเห็นผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจเปนดานหลัก โดยที่ผลประโยชนดานกีฬากลายเปนผลประโยชนรองอยางชวยไมได ใน
เมือ่ การแขงขันกีฬาระหวางประเทศกลายเปนสินคาวัฒนธรรมไปเสียแลว

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม
2541
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ทุนวัฒนธรรมกับฟุตบอลโลก
ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ทุนวัฒนธรรมไดแผอาณาจักรเขาสูการ
จัดการแขงขันฟุตบอลโลกอยางเต็มรูป FIFA องคกรโลกบาลในกีฬาฟุตบอล เจาของกรรมสิทธิ์
การจัดการแขงขันฟุตบอลโลก เห็นชองทางในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการแขงขัน
ทัง้ นีด้ ว ยการแสวงหาสปอนเซอรหลัก (Major Sponsors) ผูส นับสนุนการจัดการแขงขัน และดวย
การขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน
FIFA มอบให ISL Marketing บริษัทธุรกิจการกีฬาแหงสวิตเซอรแลนดเปน
ผูจัดการดานการตลาด ในการแขงขันฟุตบอลโลก France’98 ISL เลือกบริษัทยักษใหญ 12
บริษัทเปนสปอนเซอรหลัก ไดแก Coca-Cola, Adidas, Opel, Mastercard, Cannon, Fuji
Film, Gillette, JVC, McDonald’s, Snickers และ Anheuser-Busch
สปอนเซอรหลักตองจายเงินอุดหนุนบริษัทละ 30 ลานดอลลารอเมริกัน โดยที่
สปอนเซอรหลักมีอํานาจผูกขาดในการขายสินคาของตนในสนามแขงขัน สปอนเซอรหลักจึงมีตั้ง
แตบริษทั ผูผ ลิตเครื่องดื่ม อาหาร รองเทากีฬา กลองถายรูป ฟลมถายรูป เครื่องรับโทรทัศน มีดโกน
หนวด ไปจนถึงรถยนต เมื่อ FIFA โดย ISL เลือกบริษัทใดเปนสปอนเซอรหลัก บริษัทคูแขงที่ผลิต
สินคาชนิดเดียวกันก็หมดโอกาสที่จะเปนสปอนเซอรหลัก อาทิเชน เมื่อมี Coca-Cola ยอมไมมี
Pepsi-Cola หรือเมื่อมี Adidas ยอมไมมี Nike เปนตน
สินคาทีผ่ ลิตโดยสปอนเซอรหลักมีสิทธิที่จะนําโลโกของ France’98 ไปติดได อีก
ทัง้ ยังมีสทิ ธิตดิ ตัง้ ปายโฆษณา 2 ปาย ในสนามแขงขันทุกสนาม โดยที่มีโอกาสปรากฏภาพในจอ
โทรทัศนประมาณ 7 นาทีในการแขงขันแตละนัด เมื่อรวมการแขงขัน 64 นัด แตละบริษัทมีโอกาส
โฆษณาทางโทรทัศนโดยไมตองจายเงินเพิ่มประมาณ 8 ชั่วโมงตลอดการแขงขันฟุตบอลโลก
นอกจากนี้ บริษทั ผูเปนสปอนเซอรหลักยังไดรับบัตรชมการแขงขันฟุตบอลจํานวนหนึ่ง รวมทั้งมี
สิทธิโฆษณาในสิ่งตีพิมพของผูจัดการแขงขันอีกดวย (ขอมูลจาก Newsweek, June 15, 1998)
สําหรับบริษัทยักษใหญบางบริษัท เงินอุดหนุนสําหรับการเปนสปอนเซอรหลัก
ในการแขงขันฟุตบอลโลกจํานวน 30 ลานดอลลารอเมริกัน นับวาคอนขางถูก เมื่อเทียบกับการเปน
สปอนเซอรกฬี าโอลิมปก ซึ่งตองจายถึง 45 ลานดอลลารอเมริกัน เพียงเพื่อติดโลโกวงแหวน
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โอลิมปก (Olympic Rings) ในสินคาของตน โดยที่มิไดรับ ‘ของแถม’ ดุจเดียวกับที่ไดจากฟุตบอล
โลก
แตบริษัทสปอนเซอรทั้งหมดมิไดเพียงแตจายเงินอุดหนุนเทานั้น หากยังมีการ
ใชจายเพิ่มเติมอยางนอยอีกบริษัทละ 60 ลานดอลลารอเมริกันในดานการโฆษณาและการสราง
รานแสดงหรือขายสินคา ดังกรณี Adidas ลงทุนสราง Adidas Football Park พืน้ ที่ 2,000 ตาราง
เมตรในบริเวณใกลหอไอเฟล (Eiffel Tower) เพือ่ ใชแขงขันฟุตบอลเด็กจาก 45 ประเทศ
บริษัทสปอนเซอรหวังผลทางจิตวิทยาอยางยิ่งวา แฟนฟุตบอลจะมีจิตประหวัด
เชือ่ มโยงกีฬาฟุตบอลกับสินคาของบริษัทสปอนเซอร ซึ่งจะมีผลตอการเพิ่มยอดขาย บางคนถือวา
การใหเงินอุดหนุนในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ ดังเชนฟุตบอล เปนสวนหนึ่งของกลยุทธการ
ตลาดที่เรียกวา Experiential Marketing
ในบรรดาบริษัทสปอนเซอร 12 บริษัท บริษัทที่โชครายที่สุดคือ AnheuserBusch บริษทั เบียรที่ใหญที่สุดในโลก ผูผลิตเบียร Budweiser ซึง่ เขารวมเปนสปอนเซอร
โดยมิไดตระหนักวา ฝรัง่ เศสมีกฎหมายหามโฆษณาสุราและบุหรี่ในการแขงขันกีฬา กฎหมายนี้
มีผลบังคับใชตั้งแตป 2534 ทายที่สุด Anheuser-Busch จําตองขายสิทธิการโฆษณาใหแก Casio
Computer (The Economist, June 6, 1998)
FIFA แตกตางจาก Olympic International อยางนอย 2 ดาน ในดานแรก FIFA
มอบให ISL Marketing เปนตัวแทนในการเลือกสรรสปอนเซอร ในขณะที่ Olympic International
จัดการเรื่องนี้เอง ในดานที่สอง Olympic International แบงปนรายไดจากการขายสิทธิการ
ถายทอดโทรทัศนแกคณะกรรมการผูจัดการแขงขันโอลิมปกประมาณ 50% ในขณะที่ FIFA
ฮุบเงินรายไดเปนของตนเองเกือบทั้งหมด
ดวยเหตุที่คณะกรรมการผูจัดการแขงขัน France’98 มิไดรับสวนแบงรายไดจาก
FIFA จึงหารายไดจากการเลือกสรรสปอนเซอรในรูปแอบแฝงรวม 8 บริษัท ไดแก HewlettPackard, France Telecom, French Post Office, Manpower, Sybase, EDS, Credit Agricole
และ Danone ผูจัดการแขงขัน France’98 เรียกสปอนเซอร ‘แอบแฝง’ นี้วา Suppliers โดยไดรับ
ผลตอบแทนรวม 1,000 ลานดอลลารอเมริกัน การลงทุนสรางสนาม Stade de France
ณ Paris/St.Denis ความจุ 80,000 คน ซึ่งใชงบประมาณ 1,000 ลานดอลลารอเมริกัน ทําให
ผูจ ดั การแขงขันตองแสวงหารายไดทุกหนทาง แตการแตงตั้ง Suppliers ทําให ISL Marketing
ไมพอใจอยางยิ่ง โดยเฉพาะกรณีการเลือก Danone ผูผลิตโยเกิรต ซึ่ง ISL เกรงวา จะมีปญหา
ความขัดแยงดานผลประโยชนกับ Coca-Cola ผูเปนสปอนเซอร (Business Week, June 8,
1998)
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ในขณะที่ การจัดการแขง ขัน ฟุตบอลโลกสามารถสรา งสวนเกินทางเศรษฐกิจ
แตปญ
 หาพืน้ ฐานก็มอี ยูวา สวนเกินทางเศรษฐกิจนี้จะแบงปนกันอยางไรจึงจะเปนธรรม นับวัน
ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวาง FIFA กับประเทศเจาภาพผูจัดการแขงขันมี
แตจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งเปนที่คาดไดวา ความขัดแยงลักษณะเดียวกันนี้ระหวางประเทศผูเขาแขงขัน
รอบสุดทายกับ FIFA และประเทศเจาภาพจะปรากฏโฉมใหเห็นในอนาคต ในเมื่อคาตัว
นักฟุตบอลถีบตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประเทศผูเขาแขงขันรอบสุดทายยอมตองการสวนแบง
ผลประโยชนเพิ่มขึ้นดวย
กระบวนการสากลานุวัตรซึ่งแปรฟุตบอลเปนกีฬาโลก (Global Sport) มีสวน
ขัดเกลาวัฒนธรรมประเทศตางๆ จนฟุตบอลกลายเปนกีฬาที่อยูในวิถีการดําเนินชีวิต การแขงขัน
ฟุตบอลโลก France’98 มีภาคี FIFA เขารวมการแขงขันตั้งแตรอบแรก 172 ประเทศ จนเหลือเขา
แขงขันรอบสุดทาย 32 ประเทศ ประเทศที่ผานเขาแขงขันรอบสุดทายลวนแลวแตตองการบัตรชม
การแขงขันจํานวนมาก แตฝรั่งเศสในฐานะเจาภาพจัดสรรบัตรชมการแขงขันไมพอเพียงแกความ
ตองการของแฟนฟุตบอลแตละประเทศ สภาพอุปสงคลนเกิน (excess demand) สะทอนใหเห็น
ความเปนสากลและความเปนสินคาวัฒนธรรมของกีฬาฟุตบอลอยางดียิ่ง ผลก็คือ เกิดตลาดมืด
ซึง่ ซือ้ ขายบัตรชมการแขงขันในราคาสูงกวาราคาทางการ หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา บัตรชม
การแขงขันรอบชิงชนะเลิศระหวางฝรั่งเศสกับบราซิลขายกันใบละ 4,000 ดอลลารอเมริกัน
การแขงขันฟุตบอลโลกเปนบริการสันทนาการประเภทหนึ่ง แตบริการนี้จะเกิดขึ้น
ไดก็แตโดยนักฟุตบอลและฝายบริหารของทีมฟุตบอล การแขงขันฟุตบอลโลกชวยเปดโอกาสให
นักฟุตบอลและผูจัดการทีมฟุตบอลเผยโฉมและเปลือยตัวตนในดานศักยภาพการเลนฟุตบอล
ภาพการแขงขันฟุตบอล ทั้งในสนามและบนจอโทรทัศน เปรียบประดุจการเปดตลาดนักฟุตบอล
และตลาดผูจัดการทีมฟุตบอลใหผูคนทุกมุมโลกไดทัศนา ผูบริหารสโมสรฟุตบอล ซึ่งตองการ
นักกีฬาและผูจัดการจะเฝาชมการแขงขัน พรอมๆกับสายหานักกีฬาและผูจัดการที่ตองการซื้อ
เมื่อการแขงขันฟุตบอลโลกจบสิ้นลง นักกีฬาและผูจัดการที่มีผูตองการซื้อพากันตบเทายายงาน
หรือยายสโมสร โดยที่คาตัวถีบตัวสูงขึ้น
การแขงขันฟุตบอลโลกมิไดมีสถานะเปนเพียงบริการสันทนาการขนาดมหึมาที่มี
ผูชมในสนามประมาณ 2.6 ลานคน และผูชมทางโทรทัศนประมาณ 37,000ลานคนเทานั้น
(Newsweek, June 15, 1998) หากยังมีฐานะเปน ‘ตลาด’ สําหรับการซื้อขาย ‘ปจจัยการผลิต’ อีก
ดวย การจัดการแขงขันฟุตบอลมีสภาพเสมือนหนึ่งกระบวนการผลิตบริการสันทนาการ นักฟุตบอล
และผูจัดการมิไดมีฐานะแตกตางจาก ‘ปจจัยการผลิต’ กระบวนการแปรการแขงขันฟุตบอลให
กลายเปนสินคา (Commodification) ยอมแปรสภาพนักฟุตบอลและผูจัดการใหเปน ‘ปจจัยการ
ผลิต’ ดวย ภายใตกระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization) ซึง่ แปรฟุตบอลใหเปนกีฬา
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อาชีพ นักฟุตบอลและผูจัดการยอมตองการคาตัวราคาแพง แตคาตัวอิงอยูกับศักยภาพในการ
แขงขัน นักฟุตบอลอาชีพจึงเรารอนและแยงชิงโอกาสเขาแขงขันฟุตบอลโลก เพราะเปนโอกาส
อั น ดี ใ นการแสดงศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งจะปรากฏทุกมุมโลกผานการถายทอดโทรทัศน
การแขงขันฟุตบอลโลกจึงชวย ‘โฆษณา’ คุณภาพของนักกีฬาและผูจัดการ โดยที่คนเหลานั้นเกือบ
ไมมรี ายจายที่เปนตนทุนสารสนเทศ (information cost) แมแตนอย
นักฟุตบอลอาชีพทีเ่ ขาแขงขันฟุตบอลโลกมีสถานะ 2 ดาน สถานหนึ่งเปนตัวแทน
ของประเทศ อีกสถานหนึ่งเปน ‘ทรัพยสิน’ ของสโมสรฟุตบอลตนสังกัด ขอที่สโมสรตนสังกัด
หวัน่ เกรงก็คือ ความบอบชํ้าของ ‘ทรัพยสิน’ แหงตน หากนักฟุตบอลในสังกัดบาดเจ็บจากการ
แขงขัน อาจมีผลตอฐานะการประกอบการของสโมสรในฤดูการแขงขันใหม ซึ่งจะเริ่มตนในเดือน
สิงหาคม 2541 หากอาการบาดเจ็บนั้นรุนแรง จนไมสามารถเลนฟุตบอลไดตลอดชีวิต สโมสร
ตนสังกัดก็ตองสูญเสีย ‘ทรัพยสิน’ โดยมิไดสิ่งชดเชย ในกรณีตรงกันขาม หากนักฟุตบอลในสังกัด
มิไดบอบชําจากการแข
้
งขัน และสามารถแสดงความสามารถในระหวางการแขงขันอยางดีเยี่ยม
อาจมีสโมสรฟุตบอลอื่นเสนอซื้อนักฟุตบอลดังกลาว ในกรณีเชนนี้ยอมตองมีการประมูลซื้อตัว
ในราคาแพงขึ้น แมสโมสรตนสังกัดจะรั้งตัวนักฟุตบอลนั้นไวมิได และตองสูญเสีย ‘ทรัพยสิน’ ไป
แตบัญชีของสโมสรตนสังกัดจะปรากฏรายการ ‘รายไดจากการขายทรัพยสิน’
การลมปวยของโรนัลโด หลุยส นาซาริโอ เดอ ลิมา (Ronaldo Luis Nazario de
Lima) กอนการแขงขันนัดชิงชนะเลิศเพียงไมกี่ชั่วโมง เปนที่วิพากษกันวา เปนตนเหตุใหทีม
บราซิลสูญเสียกําลังใจ จนตองพายแพฝรั่งเศสในทีส่ ุด ผูที่เปนกังวลตออาการปวยของโรนัลโดไม
ยิง่ หยอนกวาแฟนฟุตบอลชาวบราซิล ก็คือ ผูบริหารสโมสรฟุตบอล Inter Milan ในอิตาลี อันเปน
สโมสรตนสังกัดของโรนัลโด ประธานสโมสร Inter Milan ถึงกับออกมาวิพากษวิจารณฝายจัดการ
ของทีมฟุตบอลบราซิลที่มิไดจัดการอาการปวยของโรนัลโดอยางเหมาะสม ขอวิพากษนี้เปนเรื่อง
เขาใจไดโดยงาย เพราะหากโรนัลโดมีอันเปนไป สโมสร Inter Milan ตองสูญเสีย ‘ทรัพยสิน’ อยาง
สําคัญ ในเมื่อ Inter Milan ซือ้ ตัวโรนัลโดจากสโมสร Barcelona แหงสเปนในป 2539 ในราคาถึง
30 ลานดอลลารอเมริกัน เพียงสองสัปดาหแรกที่โรนัลโดยายสังกัด Inter Milan ขายเสื้อฟุตบอล
เบอร 10 ของโรนัลโดไดถึง 35,000 ตัว ในราคาตัวละ 70 ดอลลารอเมริกัน โดยที่แฟนฟุตบอลซื้อ
บัตรชมการแขงขันตลอดฤดู (season tickets) เพิม่ ขึน้ เปน 46,754 คน ในขณะที่สนามฟุตบอล
จุผูชมได 75,000 คน มิหนํ้าซํ้าNIKE บริษทั ผูผ ลิตรองเทากีฬายังทําสัญญาเปนสปอนเซอรของ
สโมสร Inter Milan เปนระยะเวลา 10 ป โดยจายผลตอบแทน 12 ลานดอลลารอเมริกาอีกดวย
ในกระแสการไหลบาของทุนวัฒนธรรม นักฟุตบอลแปรสภาพเปน ‘ทรัพยสิน’
ของสโมสรฟุตบอล โดยที่ ‘ทรัพยสิน’ นีเ้ ปลีย่ นมือได และมีคาเสื่อมราคา จนไรคาในทายที่สุด
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2541
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FIFA กับ ISMM Group
การลมละลายของ ISMM Group ในเดือนพฤษภาคม 2544 สรางความเสียหาย
อยางใหญหลวงแก FIFA องคกรโลกบาลของกีฬาฟุตบอล และทําใหเซ็ปป แบล็ตเตอร (Sepp
Blatter) ประธาน FIFA เสือ่ มเสียชื่อเสียง
ISMM Group ซึ่งมี ISL Worldwide เปนเรือธง ประกอบธุรกิจหลักในการจัดการ
ดานการตลาดการกีฬา ฐานผลประโยชนของ ISMM Group อยูท ี่กีฬาโอลิมปกและฟุตบอลโลก
ของ FIFA ISL Worldwide ทําหนาที่ในการหาสปอนเซอรและซัพพลายเออรหลักใหองคกรกีฬา
และจัดการใหเชาชวงสิทธิการถายทอดโทรทัศน ISL Worldwide รับจัดการดานการตลาดให
โอลิมปกสากลมาแลว 5 สมัย (เริ่มตนในป 2527) และการแขงขันฟุตบอลโลก 4 สมัย (เริ่มตนในป
2529)
ในเดือนธันวาคม 2540 ISL Worldwide บรรลุขอตกลงกับ FIFA ในการจัดการ
ดานการตลาดฟุตบอลให FIFA ซึง่ ครอบคลุมการแขงขันฟุตบอลโลกทั้งในป 2545 และ 2549 รวม
ตลอดจนการแขงขันอื่นๆที่จัดในนาม FIFA นอกจากนี้ ISL Worldwide ยังมีสิทธิในการใชยี่หอ
FIFA ในการหาผลประโยชนเชิงพาณิชยดวย ในการนี้ ISL Worldwide ตกลงที่จะจายผลตอบแทน
แก FIFA เปนจํานวน 1,400 ลานฟรังสวิส (ประมาณ 826 ลานดอลลารอเมริกัน) (Financial
Times, April 17, 2001)
ในเดือนมีนาคม 2544 ISMM Group แถลงวา บริษัทอยูในฐานะลมละลาย
เนื่องจากหนี้สินมีมูลคามากกวาทรัพยสิน พรอมกันนั้นก็ยื่นคํารองตอศาลเพื่อประวิงกระบวนการ
ลมละลายเปนเวลา 3 เดือน เพื่อหาผูซื้อบริษัท ทั้งนี้มีประมาณการวา ISMM Group มีหนี้สิน
ประมาณ 300 ลานดอลลารอเมริกัน (Financial Times, May 24, 2001) โดยทีร่ ายงานขาวกระแส
อืน่ สูงกวานี้อีกเทาตัว (BBC Sport, May 25, 2001)
ISMM Group พยายามเจรจากับ Canal Plus ยักษใหญในธุรกิจ Cable TV แหง
ฝรั่งเศส ซึง่ เปนบริษัทลูกของ Vivendi Group ยักษใหญในธุรกิจโทรคมนาคมของโลก พรอมๆกับ
RTL Group บริษัทลูกของ Bertelsmann ยักษใหญในธุรกิจสื่อมวลชนและบันเทิง โดยหวังวา
Canal Plus จะรวมกับ RTL Group ในการลงขันเงินจํานวน 100 ลานฟรังสวิส เพื่อกอบกูฐานะ
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ของ ISMM Group แตแลวการเจรจาซึ่งทําทาจะบรรลุขอตกลงไดในเบื้องตน กลับลมเหลวใน
บัน้ ปลาย (Financial Times, May 18, 2001)
การลมละลายของ ISMM Group ทําให FIFA สูญเสียรายไดประมาณ 17 – 23
ลานปอนดสเตอรลิง ในขณะที่ UEFA ก็ตองสูญรายได14.4 ลานปอนดสเตอรลิงดวย เนื่องจาก
ISL Worldwide ดูแลการตลาดการแขงขันฟุตบอลยุโรป Euro 2000 และยังสงรายไดให UEFA
ไมครบ (BBC Sport, May 1, 2001)
ความวัวมิทนั หาย ความควายเขามาแทรก เมื่อปรากฏวา เงินที่ ISL Worldwide
ได รับ จากการขายสิท ธิการถ า ยทอดโทรทัศน บ างรายการล อ งหนไป ดังกรณี ส ถานีโทรทัศน
O Globo แหงบราซิลจายคาสิทธิการถายทอดโทรทัศนลวงหนาแก ISL Worldwide จํานวน 75
ลานฟรังสวิส (ประมาณ 30 ลานปอนดสเตอรลิง) แตมิไดสงตอเขาบัญชีของ FIFA โดยมีรายงาน
ขาววา อาจถูกผันเขาบัญชีลับในสวิตเซอรแลนด FIFA ยืน่ คํารองตอศาลสวิสในชวงปลายเดือน
พฤษภาคม 2544 เพื่อใหไตสวนการฉอราษฎรบังหลวงใน ISMM Group
การลองหนของเงินคาสิทธิการถายทอดโทรทัศนที่ O Globo จายใหแก ISL
Worldwide มิใชความไมชอบมาพากลกรณีเดียวเทานั้น การฉอราษฎรบังหลวงในวงการฟุตบอล
บราซิล จนถึงกับมีการอภิปรายและไตสวนในรัฐสภาแหงประเทศบราซิล มีผลกระทบตอ FIFA
ดวย เพราะบริษัท Traffic ยักษใหญในธุรกิจการตลาดกีฬาในบราซิลตกเปน ‘จําเลยสังคม’
เนื่องจากมีประพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ Traffic เปนผูจัดการดานการ
ตลาดของการแขงขัน World Club Championship FIFA โดยเซ็ปป แบล็ตเตอรใหอํานาจ
สิทธิขาดแก Traffic ในเรือ่ งนี้ แตไมมีใครมีโอกาสรับทราบรายละเอียดของสัญญาระหวาง FIFA
กับ Traffic และ FIFA ไดรับผลประโยชนจาก Traffic มากนอยเพียงใด ก็ไมเปนที่ทราบแนชัด
FIFA นิยมยึดโยงระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับบริษัทผูจัดการดานการตลาด
ระบบดังกลาวนี้เริ่มกอตัวเมื่อจาว ฮาเวอลานจ (Jaoa Havelange) สามารถโคนเซอรสแตนลีย
เราส (Sir Stanley Rous) ขึน้ สูตําแหนงประธาน FIFA ในป 2517 ดวยเหตุที่ฮาเวอลานจใหสัญญา
กับภาคี FIFA ในอัฟริกาและอาเซียวา ภูมภิ าคเหลานี้จะสามารถสงทีมเขาแขงขัน World Cup
รอบสุดทายไดมากขึ้น และจะไดรับเงินอุดหนุนดานฟุตบอลจาก FIFA มากขึ้น ฮาเวอลานจขึ้นนั่ง
เกาอี้ประธาน FIFA ดวยยุทธวิธกี ารหาเสียงดังกลาวนี้
แตเมื่อยึดครองตําแหนงไดสมใจหมาย ฮาเวอลานจเริ่มเผชิญปญหาในการหาเงิน
เพื่อแจกจายแกภาคี FIFA ตามทีห่ าเสียงไว จังหวะนี้เองที่ฮอรสต แดสเลอร (Horst Dassler)
นายทุน Adidas ผูผ ลิตรองเทากีฬาใหญเขามาสัมพันธกับฮาเวอลานจ แดสเลอรชวยฮาเวอลานจ
ในการหาสปอนเซอร จนฐานะการเงินของแดสเลอร ฮาเวอลานจ และ FIFA ดีขนึ้ ตามลําดับ
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จนทายที่สุด แดสเลอรตั้งบริษัท ISL Worldwide ในป 2525 เพื่อประกอบธุรกิจการตลาดกีฬา
จนเติบใหญขึ้นมาเปน ISMM Group และลมละลายไปในเดือนพฤษภาคม 2544
ระบบความสัมพันธระหวางแดสเลอรกับฮาเวอลานจ ซึ่งกลายมาเปนระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภระหวาง ISL Worldwide กับ FIFA นับเปนรากฐานสําคัญที่ทําให ISL
Worldwide สามารถยึด FIFA เปนฐานผลประโยชนได ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา ISL
Worldwide จายเงินใตโตะแกผูบริหาร FIFA ดวย
ในการพิจารณาขอเสนอในการจัดการดานการตลาดของการแขงขัน FIFA World
Cup 2002 ในป 2538 แมวา IMG (International Management Group) จะเสนอใหผลประโยชน
แก FIFA สูงกวาบริษัทใดๆ แต FIFA มิไดเลือก IMG หากยังยึดโยงอยูกับ ISMM Group (หรืออีก
นัยหนึ่ง ISL Worldwide) อันเปนผลจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีมาชานาน ในเวลานั้น
ฮาเวอลานจเปนประธาน FIFA และแบล็ตเตอรเปนเลขาธิการ แมแดสเลอรจะถึงแกกรรมไปแลว
ตัง้ แตป 2530 แตแบล็ตเตอรยังสํานึกในบุญคุณของแดสเลอรที่ชวยเกื้อหนุนใหไดตําแหนงสําคัญ
ใน FIFA นอกจากนี้ ยังมีรายงานขาววา แบล็ตเตอรกินเงินเดือนจาก ISL Worldwide ดวย
ISL Worldwide จําเปนตองยึด FIFA เปนฐานผลประโยชนอยางมั่นคงมากขึ้น
เพราะในเวลานั้น (2538 – 2539) กําลังสูญเสียผลประโยชนในกีฬาโอลิมปก แบล็ตเตอรมีสวนชวย
เกื้อกูล ISL Worldwide อยางยิ่ง แทนที่จะประกาศใหบริษัทธุรกิจการตลาดกีฬายื่นขอเสนอ
ผลประโยชนสําหรับ FIFA World Cup 2002 กลับประกาศใหยื่นขอเสนอควบการแขงขันฟุตบอล
โลกสองครั้ง ทั้งในป 2545 และ 2549 IMG เกือบจัดทําขอเสนอไมทันกําหนดเวลา แต ISL
Worldwide ไมมปี ญ
 หา เพราะเขาใจกันโดยทั่วไปวา รับรูกําหนดเวลากอนบริษัทอื่นๆ
ในเดือนกรกฎาคม 2539 FIFA ประกาศให ISL Worldwide เปนผูจัดการดาน
การตลาดของการแขงขันฟุตบอลโลก ทัง้ ในป 2545 และ 2549 ISL Worldwide ไดรับสิทธิการ
ถายทอดโทรทัศนนอกทวีปยุโรปดวย สวนการถายทอดโทรทัศนภายในทวีปยุโรป สิทธิดังกลาวนี้
ตกแก Host Broadcast Services (HBS) อันเปนวิสาหกิจรวมทุนระหวาง ISL Worldwide กับ
Kirch Group แหงเยอรมนี
ISL Worldwide และ HBS เมือ่ จายคาสิทธิการถายทอดโทรทัศนแก FIFA แลว
ก็หารายไดชดเชยดวยการขายสิทธิการถายทอดแกสถานีโทรทัศนในประเทศตางๆ เมื่อซื้อสิทธิการ
ถายทอดโทรทัศนในราคาสูง ก็ตองขายตอในราคาสูง การกํ าหนดใหญี่ปุนและเกาหลีใตเปน
เจาภาพรวมในการจัดการแขงขันฟุตบอลโลกป 2545 ทําใหตนทุนการถายทอดโทรทัศนเพิ่มขึ้น
จากปกติ เพราะใชสนามแขงขัน 20 สนามกระจายระหวางประเทศเจาภาพทั้งสองเทาๆกัน
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ในขณะที่การแขงขันฟุตบอลโลก France 98 มีสนามแขงขันเพียง 12 สนาม การเพิ่มจํานวนสนาม
แขงขันทําใหตองเพิ่มอุปกรณและเจาหนาที่สําหรับถายทอดโทรทัศน มิหนําซํ้าศูนยการถายทอด
โทรทัศนระหวางประเทศ (International Broadcast Centre) แทนทีจ่ ะมีเพียงศูนยเดียว ก็ตองมีถึง
สองศูนย (เกาหลีใตและญี่ปุน) การที่ตนทุนการถายทอดโทรทัศนเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปนเชนนี้เปนผล
จากการเมืองภายใน FIFA นัน้ เอง
ดังไดกลาวแลววา IMG พยายามรุกเขาไปยึดพื้นที่ใน FIFA จาก ISMM Group
แมเซ็ปป แบล็ตเตอรจะอํานวยการให ISMM Group ไดรบั สิทธิการจัดการดานการตลาดสําหรับ
การแขงขันฟุตบอลโลกทั้งในป 2545 และ 2549 แตเปนเพราะแรงกดดันจาก IMG ทําให ISMM
Group จําตองจายคาสิทธิการถายทอดโทรทัศนสูงถึง 2,800 ลานฟรังสวิสสําหรับการแขงขัน
ฟุตบอลโลกทั้งสองครั้ง กระนั้นก็ตาม ISMM Group ในป 2539 ยังมองการณดีวา แมจะตองจาย
คาสิทธิการตลาดแก FIFA สูงเปนประวัติการณ ก็ยังคาดวาจะมีกําไรจาก World Cup 2002 สูงถึง
347 ลานฟรังสวิส
การที่ ISMM Group และ Kirch Group ตองจายคาสิทธิการถายทอดโทรทัศนแก
FIFA สูงเปนประวัติการณ ทําใหผูซื้อสิทธิตอจาก ISMM Group และ Kirch Group ตองจายคา
ถายทอดโทรทัศนสูงตามไปดวย กรณีดังกลาวนี้เปนเหตุใหผูอํานวยการ BBC ออกมารณรงค
วิพากษ FIFA ในการแขงขันบอลโลก World Cup 1998 BBC และ ITV แหงสหราชอาณาจักรจาย
คาสิทธิการถายทอดโทรทัศนเพียง 4.5 ลานปอนดสเตอรลิง แตสําหรับ World Cup 2002 ตอง
จายสูงถึง 175 ลานปอนดสเตอรลิง (เกือบ 40 เทาของ World Cup 1998)
การลมละลายของ ISMM Group กระทบตอ FIFA มากกวาองคกรกีฬาอื่นๆ
เพราะ FIFA ผูกผลประโยชนของตนไวกับ ISMM Group นอกจากนี้ การลองหนของเงินคาสิทธิ
การถายทอดโทรทัศนของ O Globo แหงบราซิลแลว FIFA ก็ไมมีขอมูลวา ISMM Group ทํา
สัญญากับสปอนเซอรและซัพพลายเออรหลักอยางไรบาง และขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนแก
ใครแลว ในประการสําคัญ เมื่อ ISMM Group ถูกศาลแหงสวิตเซอรแลนดสั่งใหลมละลาย อนาคต
ของ Host Broadcast Services จะเปนอยางไร เพราะ ISL Worldwide ถือหุนใน HBS ดวย
ทรัพยสินของ ISMM Group จะตองถูกนําออกขายทอดตลาด เพื่อนํารายไดไปชําระคืนเจาหนี้
บรรดาสปอนเซอรและสถานีโทรทัศนที่ติดตอขอซื้อสิทธิการถายทอดโทรทัศน
ไดรับผลกระทบจากการลมละลายของ ISMM Group ดวย บริษทั เหลานี้จายเงินจํานวนหนึ่งแก
ISMM Group ไปแลว เมื่อ ISMM Group ลมละลายเสียเชนนี้ ยอมมีปญหาวา ฐานะการเปน
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สปอนเซอรและสิทธิในการถายทอดโทรทัศนจะยังคงดํารงอยูตามขอตกลงที่ทํากับ ISMM Group
หรือไม
FIFA แกปญหาอันเกิดจากการลมละลายของ ISMM Group ดวยการจัดตั้ง
บริษทั การตลาดของตนเอง โดยตั้งชื่อวา FIFA Marketing SA (soccernet.com April 20, 2001)
แตเซ็ปป แบล็ตเตอรก็ถูกวิพากษเปนอันมาก เมื่อ FIFA Marketing SA รับโอนพนักงานจาก ISL
Worldwide จํานวน 65 คน มิหนําซํ้ายังใชอาคารของ ISL Worldwide เปนสํานักงานอีกดวย
นอกจากการจัดตั้งบริษัทการตลาดของตนเองแลว FIFA ยังวางแผนที่จะระดมทุน
จากตลาดทุนระหวางประเทศดวยการออกพันธบัตรไปขาย โดยใชรายไดจากการขายสิทธิการจัด
การดานการตลาดของการแขงขันฟุตบอลโลกหนุนหลังพันธบัตรที่นําออกขาย ในปจจุบัน FIFA
แกปญ
 หาสภาพคลองดวยการกูยืมจากสถาบันการเงิน
ทายที่สุด FIFA ตัดสินใจให Kirch Group เปนผูจ ัดการสิทธิการถายทอดโทรทัศน
แทน ISMM Group ทัง้ นีเ้ ปนที่เขาใจวา Kirch Group รับผิดชอบการแขงขันฟุตบอลโลกทั้งในป
2545 และ 2549 รวมตลอดจนการแขงขันฟุตบอลรายการอื่นๆของ FIFA ดวย
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ยูโรเปยนคัพ 1996 กับทุนวัฒนธรรม
การแขงขันฟุตบอลชิงถวยชนะเลิศยุโรป หรือที่เรียกกันวา European Cup ครั้งที่
10 จบลงดวยชัยชนะของเยอรมนี ตลอดชวงเวลาการแขงขันระหวางวันที่ 8 ถึง 30 มิถุนายน 2539
ประมาณกันวามีผูชมการแขงขันทางโทรทัศนในประเทศตางๆทั่วโลก 190 ประเทศ จํานวน 7,000
ลานคน และมีผูเดินทางเขาไปชมการแขงขันในประเทศอังกฤษประมาณ 600,000 คน
การจัดการแขงขันฟุตบอลชิงถวยชนะเลิศยุโรปครั้งนี้ใหรายไดรวม 270 ลานปอนด
สเตอรลงิ ในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขายสินคา 120 ลานปอนดสเตอรลิง รายไดจากการขาย
บัตรผานประตู 55 ลานปอนดสเตอรลิง รายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน 45 ลาน
ปอนดสเตอรลิง และรายไดจากสปอนเซอร 50 ลานปอนดสเตอรลิง สหพันธสมาคมฟุตบอลยุโรป
หรือ UEFA ซึง่ เปนเจาของสิทธิในการจัดการแขงขัน European Cup คาดวาจะมีกําไร 60 ลาน
ปอนดสเตอรลิง มากกวาการแขงขันครั้งที่แลว ณ ประเทศสวีเดน ในป 2535 ถึงเทาตัว
รายไดจากการจัดการแขงขันบางสวนจัดสรรใหแกสมาคมฟุตบอล 16 ประเทศ
ทีเ่ ขาแขงขันชิงชนะเลิศรอบสุดทาย มากบางนอยบางตามผลการแขงขัน ทีมชนะเลิศไดสวนแบง
รายไดสูงสุด โดยที่ทีมที่ตกรอบแรกไดสวนแบงนอยที่สุด อังกฤษยังไดสวนแบงรายไดในฐานะ
เจาภาพ อีกทั้งยังมีรายไดจากการทองเที่ยวของบรรดาแฟนฟุตบอลชาติตางๆดวย สโมสรเจาของ
สนามที่ใชในการแขงขันไดรับสวนแบงรายไดเปนผลตอบแทนประดุจคาเชา สโมสรยักษใหญ
เหลานี้ถือโอกาสปรับปรุงสนาม อัฒจันทร และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
สมาคมฟุตบอลแตละชาตินํ าสวนแบงรายไดสวนหนึ่งไปจัดสรรผลตอบแทนแก
นักฟุตบอลและฝายจัดการ นักฟุตบอลตางหวังที่จะไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนชาติเพื่อเขาแขงขัน
เพราะนอกจากจะมีรายไดงามแลว ยังมีโอกาสอันดีในการเพิ่มคาตัวของตนเอง หากสามารถแสดง
ฝเทาอันยอดเยี่ยม และยิ่งจับพลัดจับผลูยิงประตูไดดวยแลว คาตัวยอมถีบตัวสูงขึ้น เพราะเปน
ที่ตองการของสโมสรฟุตบอลตางๆ การแขงขันชิงชนะเลิศแหงยุโรปมีสถานะไมดอยไปกวาการ
แขงขันชิงชนะเลิศของโลก หรือ World Cup มากนัก สโมสรฟุตบอลอาชีพตางสงแมวมองตามลา
นักกีฬา
ฟุตบอลแมจะเปนกีฬาอาชีพมาเปนเวลาชานาน แตการจัดการแขงขันฟุตบอล
เพิ่งจะแปรสภาพเปนธุรกิจอยางเต็มรูปภายหลังจากการขยายตัวของกระบวนการโทรทัศนานุวัตร
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แตเดิมรายไดหลักจากการจัดแขงขันฟุตบอลมาจากการเก็บคาผานประตู เมื่อบริการโทรทัศน
ระหวางประเทศขยายตัว จนกลายเปนเครือขายรอบโลก (Global Television Network) รายได
จากการโฆษณาสินคาและรายไดจากการขายสิทธิในการถายทอดโทรทัศน (Television Rights) มี
ความสําคัญแซงหนารายไดจากการเก็บคาผานประตู
การจัดการแขงขันฟุตบอลเปนบริการสันทนาการประเภทหนึ่ง ผูชมการแขงขัน
ตองการความสําเริงสําราญในการชม แตความสุขจากการชมการแขงขันจะมีมากนอยเพียงใด
ขึ้ น อยู  กั บ คุ ณ ภาพของการแข ง ขั น เป น สํ าคั ญ หากที ม ฟุ ต บอลที่ แ ข ง ขั น กั น มี ฝ  เ ท า ดี ความ
เพลิดเพลินใจจากการชมการแขงขันยอมมีมาก ตรงกันขาม ความนาเบื่อหนายจะเขามาแทนที่
หากทีมฟุตบอลที่แขงขันฝเทาตํ่าทราม
การขยายตัวของกระบวนการโทรทัศนานุวัตรชวยขยายตลาดการแขงขันฟุตบอล
อยางสําคัญ ผูที่สนใจติดตามการแขงขันฟุตบอลอยูแลวมีโอกาสชมการแขงขันรายการสําคัญๆ
ทางโทรทัศนระหวางประเทศ บริการโทรทัศนระหวางประเทศชวยเชื่อมโยงแฟนฟุตบอลในประเทศ
ตางๆเขาดวยกัน นอกจากนั้นยังชวยดึงดูดผูชมรายใหมอีกดวย ตลาดกีฬาจึงขยายตอไปไดเรื่อยๆ
การแขงขันฟุตบอลสโมสรที่สําคัญในประเทศตางๆ ดังเชนอิตาลี อังกฤษ เยอรมนี สเปน และ
ฝรั่งเศสก็ดี และการแขงขันฟุตบอลระหวางประเทศนัดสําคัญๆก็ดีมีผูชมทั่วทุกมุมโลก
ดวยเหตุที่กระบวนการโทรทัศนานุวัตรชวยขยายตลาดบริการสันทนาการ โดย
เฉพาะอยางยิ่งกีฬานี้เอง ทุนวัฒนธรรมกีฬาจึงขยายตัว การจัดการแขงขันกีฬาในเชิงพาณิชยมี
มากขึน้ แตเดิมองคกรกีฬาเปนผูจัดการแขงขันกีฬา ซึ่งในบางกรณีตองประสบการขาดทุนจํานวน
มาก ดังเชนการแขงขันกีฬาโอลิมปก Montreal Games ในป 2523 ครั้นในป 2527 เมื่อมี Los
Angles Olympics คณะกรรมการโอลิมปกแหงสหรัฐอเมริการตกลงใหมีการจัดการแขงขัน
ดุจเดียวกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งปรากฏวามีกําไรจํานวนมาก แมวา Los Angles Olympics ถูก
นินทาวาเปน Hamburger Games เนือ่ งจาก McDonald ใหเงินสนับสนุนคอนขางมาก โดยที่
McDonald ผูกขาดการขายอาหารในสนามแขงขัน แต Los Angles Olympics ก็กลายเปนแบบ
อยางของการบริหารการเงินในการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งตอๆมา
การจัดการแขงขันฟุตบอลชิงชนะเลิศ European Cup ยึด Los Angles
Olympics เปนแบบอยาง โดยใหสัมปทานแก International Sports and Leisure Marketing
Ltd. (เรียกยอๆวา ISL) ในการจัดการดานการตลาดและการหารายได
ISL เปนบริษัทที่จดทะเบียนในสวิตเซอรแลนด มีรายไดหลักจากการประกอบ
ธุรกิจกีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนผูบริหารโครงการ TOP ซึง่ มีชื่อเต็มวา The Olympics Program
ของคณะกรรมการโอลิมปกสากล (International Olympic Committee) ในทางปฏิบัติ ISL
ซื้อสิทธิในการใชสัญลักษณโอลิมปกจากประเทศภาคีโอลิมปกทุกประเทศ แลวนําสัญลักษณ
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โอลิมปกไปใหเชาแกบริษัทธุรกิจตางๆ ISL มีรายไดจากการใหเชาชวงสิทธิในการใชสัญลักษณ
โอลิมปก และนํารายไดดังกลาวนี้ไปจายใหแกคณะกรรมการโอลิมปกสากล โดยที่คณะกรรมการ
โอลิมปกสากลแบงปนรายไดแกภาคีโอลิมปกทุกประเทศอีกทอดหนึ่ง ดวยระบบการใหสัมปทาน
เพื่อใชสัญลักษณโอลิมปกนี้เอง คณะกรรมการโอลิมปกสากลจึงมีหลักประกันรายไดขั้นตํ่ า
ขัน้ หนึง่ การทีก่ ารจัดการแขงขันกีฬามีลักษณะเปนธุรกิจมากขึ้น สะทอนใหเห็นถึงการคืบคลาน
และการแผอิทธิพลของระบบทุนนิยมเขาสูวงการกีฬา
ISL มิไดใหเชาชวงสัญลักษณโอลิมปกอยางเหวี่ยงแห หากแตจํากัดจํานวน
ประเภทธุรกิจและจํ ากัดจํ านวนบริษัท ธุรกิจที่ใหเชาชวงสัญลักษณโอลิมปกมักจะเปนธุรกิจที่
เกีย่ วพันกับสันทนาการ ดังเชนอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องแตงกาย รถยนต เปนตน โดยยึด
หลักการสําคัญวา จะมีเพียงบริษัทเดียวในแตละอุตสาหกรรมที่ไดรับเลือกเปนสปอนเซอร ยกตัว
อยางเชน หากเลือก Coca-Cola ก็จะไมเลือก Pepsi-Cola หรือเมื่อเลือก Nike แลว ก็จะไมเลือก
Reebok เปนตน
ISL มีประสบการณดานการตลาดกีฬา เพราะเคยออกสํารวจจํานวนผูชมการ
แขงขันกีฬารายการสําคัญๆในประเทศตางๆ ประสบการณดังกลาวนี้ชวยใหสามารถประมาณการ
ไดวา จะเรียกเก็บคาเชาชวงสิทธิการใชสัญลักษณโอลิมปก หรือจะเรียกเก็บคาโฆษณาในอัตรา
เทาใด ขอมูลเหลานี้ทําให ISL สามารถกําหนดคาสัมปทานที่ตองจายไดอยางเหมาะสม
ISL มิไดมีรายไดจากการบริหารโครงการ TOP ของคณะกรรมการโอลิมปกสากล
เทานัน้ หากยังมีรายไดจากการเปนผูจัดการดานการตลาดของการแขงขันกีฬารายการสําคัญอื่นๆ
อีกดวย ไมวา จะเปนการแขงขันฟุตบอลชิงถวย World Cup ของ FIFA การแขงขันฟุตบอลชิงถวย
African Cup of Nations และการแขงขันกรีฑาสมัครเลนระหวางประเทศของ IAAF
(International Amateur Atheletics Federation)
ประสบการณ ความชํานัญพิเศษ และความสําเร็จของ ISL ในการจัดการดานการ
ตลาดของการแขงขันกีฬารายการสําคัญๆดังกลาวขางตน ทําให UEFA ไมลังเลใจที่จะเลือก ISL
ใหเปนผูจัดการดานการตลาดของการแขงขัน European Cup 1996 ในการนี้ ISL เลือกบริษัท
ยักษใหญเพียง 11 บริษัทเปนสปอนเซอร เรียกกันวา Corporate 11 อันไดแก Coca-Cola,
Carlsberg. McDonald, Snickers, Canon, Fuji Film, JVC, Philips, Opel/Vauxhall, Umbro
และ Mastercard ในบรรดา Corporate 11 นีม้ อี ยูถ งึ 9 บริษัทที่เคยเปนสปอนเซอร World Cup
1994
เหตุใดบริษทั ยักษใหญจึงแยงกันเปนสปอนเซอรการแขงขันกีฬารายการสําคัญ ?
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การเปนสปอนเซอรมีนัยถึงการมีโอกาสในการโฆษณาสินคาของตน โดยที่เปน
การโฆษณาที่มีสิทธิในการใชสัญลักษณโอลิมปกหรือ EURO’96 ควบคูไปดวย ปายชื่อสินคา
ประกอบกับโลโกการแขงขันปรากฏตามสนามแขงขัน เมื่อมีการถายทอดการแขงขันทางโทรทัศน
ระหวางประเทศ ปายโฆษณาสินคาเหลานี้ก็จะปรากฏเปนฉากหลังของการแขงขันไปทั่วโลก
ในประการสํ าคัญ โอกาสในการโฆษณาดังกลาวนี้เปนโอกาสที่คูแขงรายสํ าคัญไมมี ทั้งนี้
เพราะเหตุวา ผูจัดการดานการตลาดยึดหลักการสําคัญที่วา จะรับสปอนเซอรเพียงบริษัทเดียว
จากธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยดานการตลาดจํานวนมากที่พบวา ผูเขาชมการแขงขัน
มีแนวโนมที่จะซื้อสินคาของบริษัทที่เปนสปอนเซอรการแขงขันมากกวาบริษัทที่มิไดเปนสปอนเซอร
แมจะมีขอ กังขาวา ความขอนี้จะเปนจริงมากนอยเพียงใดในกรณีของรถยนตและบัตรเครดิต แต
ผลการวิจัยดานการตลาดดังกลาวนี้มีสวนผลักดันใหบริษัทยักษใหญแยงกันเปนสปอนเซอร ยิ่ง
ISL มีอํานาจผูกขาดระดับหนึ่งในการจัดการดานการตลาดของการแขงขันกีฬารายการสําคัญ
บริษทั เหลานี้ยิ่งตองเอาใจ ISL ดวยการแสดงความภักดี แม ISL รับจัดการดานการตลาดของ
รายการทีม่ คี วามสําคัญรองลงไป ก็ยังอาจตองตามไปเปนสปอนเซอร เพื่อรักษาความสัมพันธที่ดี
กับ ISL สืบเนื่องตอไป
การถายทอดการแขงขัน Euro’96 ครั้งนี้ มีการใหสถิติเกี่ยวกับการแขงขันแกผูชม
ดวย ไมวา จะเปนขอมูลดานตางๆเกี่ยวกับฟุตบอล จํานวนเวลาการครอบครองลูก จํานวนครั้ง
ในการเตะมุม จํานวนครั้งในการทําฟาวล ฯลฯ ผูจัดทําสถิติและขอมูลเหลานี้คือ Sema Group
ซึง่ ประกอบธุรกิจสารสนเทศ
Sema Group กอตั้งในป 2531 ดวยการควบกิจการระหวาง Cap Group แหง
อังกฤษ กับ Sema Matra แหงฝรัง่ เศส แมจะมีชื่อเสียงไมเทียมเทา IBM, EDS หรือ Andersen
Consulting แตกเ็ ปนบริษทั ขนาดใหญที่มีพนักงานถึง 9,400 คน และมียอดขายในป 2538 ถึง
678 ลานปอนดสเตอรลิง ประมาณรอยละ 33 มาจากการประกอบธุรกิจในอังกฤษ และรอยละ
24 ในฝรั่งเศส
Sema Group นอกจากจะใหขอมูลและสถิติแกผูชมโทรทัศนแลว ยังใหขอมูล
ผาน Intranet แกผูบรรยายดวย แม Sema Group มิไดรบั ผลตอบแทนเปนรูปตัวเงินจาก UEFA
ในการใหบริการสารสนเทศเหลานี้ แตทุกครั้งที่มีขอมูลสถิติปรากฏบนจอโทรทัศน ก็จะมีโลโกของ
Sema Group ปรากฏพรอมกับสถิติดวย ซึง่ เมือ่ เทียบกับอัตราคาโฆษณทางโทรทัศนในการถาย
ทอดการแขงขัน Euro’96 แลว Sema Group ไดประโยชนคิดเปนเงิน 15 ลานปอนดสเตอรลิงจาก
การแพรภาพโลโกของตน
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Euro’96 จบสิ้นลงแลว แตทนุ วัฒนธรรมยังคงเติบใหญตอไป แมวากระแส
สากลานุวตั รของกีฬาฟุตบอลจะเบงบานเกือบเต็มที่แลว แตชองทางที่ทุนวัฒนธรรมจะคืบคลาน
เขาไปหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจในกีฬาฟุตบอลยังมีอีกมาก

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 กรกฎาคม 2539
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Premier League
การแขงขันฟุตบอลฤดู 2539/2540 เริ่มตนขึ้นแลวในยุโรป โดยที่ฟุตบอลอังกฤษ
เริม่ ฤดูใหมเมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2539 นี้เอง จารีตการแขงขันฟุตบอลอังกฤษมักจะเริ่มตนดวยการ
แขงขันชิงถวย Charity Shield กอนฤดูการแขงขันใหมจะเริ่มตนประมาณหนึ่งสัปดาห ดวยการให
ทีมที่ชนะเลิศ Premier League แขงกับทีมที่ครองถวย F.A. Cup ในฤดูการแขงขันที่แลวฟาดแขง
กัน ในฤดู 2538/2539 สโมสร Manchester United ชนะเลิศ Premier League และครองถวย
F.A. Cup ดวย ดังนั้น การแขงขันชิงถวย Charity Shield ในปนี้ จึงดึงทีม Newcastle United ซึ่ง
ครองอันดับสองใน Premier League ขึ้นมาแขงกับ Manchester United ผลปรากฏวา
Manchester United ชนะถึง 4 : 0 พลิกความคาดหมาย ทั้งๆที่กอนหนานี้ Newcastle United
สรางความฮือฮาดวยการซื้อตัว Alan Shearer จาก Blackburn Rovers ในราคาสูงถึง 15 ลาน
ปอนดสเตอรลิง
Premier League ในปนี้เปลี่ยนโฉมไปเปนอันมาก การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือ
Premier League กลายเปนที่ชุมนุมนักฟุตบอลตางชาติ ในบรรดาสโมสรฟุตบอล 20 สโมสรใน
Premier League มากกวาครึง่ หนึง่ มีนักฟุตบอลตางชาติ จํานวนมากนอยแตกตางไปตามปรัชญา
การบริหารและฐานะการเงินของสโมสร สโมสรยักษใหญ ดังเชน Liverpool เนนการผลิต
นักฟุตบอลของตนเอง ดวยการดึงเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษามาเขารวมทีมเยาวชน และฝกปรือ
จนวิทยายุทธแกรงกลา จึงเลื่อนชั้นสูทีมสํารองและทีมชุดใหญในทายที่สุด พรอมกันนี้ก็สงแมวมอง
ไปแสวงหานักฟุตบอลชั้นดีจากสโมสรในดิวิชั่นตํ่าๆ ปรัชญาการบริหารสโมสรฟุตบอลดังกลาวนี้
ฝงรากลึกมาเปนเวลาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตยุคที่ Bill Shankly เปนผูจัดการเมื่อกวา
สามทศวรรษที่แลว ถึง Liverpool มีฐานะการเงินดีพอที่จะซื้อนักฟุตบอลตางชาติ แตก็มิไดให
ความสําคัญมากนัก
สโมสรฟุตบอลยักษใหญสวนใหญมีปรัชญาการบริหารแตกตางจาก Liverpool
บางสโมสรใหความสําคัญแกการซื้อนักฟุตบอลตางชาติมาก Middlesbrough ในยุคที่ Bryan
Robson เปนผูจัดการกวานซื้อนักฟุตบอลบราซิลตั้งแตฤดูป 2538/2539 ในปจจุบัน (2539)
Middlesbrough มีนกั ฟุตบอลตางชาติถึง 5 คน เปนชาวบราซิล 3 คน (Juninho, Branco,
Emerson) และทีส่ รางความฮือฮามากก็คือ การซื้อตัว Ravanelli จากสโมสร Juventus ในอิตาลี
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สโมสร Manchester United มีนกั ฟุตบอลตางชาติ (ไมรวมสกอตแลนด ไอรแลนด
และเวลส) ถึง 6 คน มากกวา Middlesbrough ผูท ผี่ ูชมชาวไทยรูจักดีก็คือ Eric Cantona และ
Peter Schmeichel โดยทีก่ อนเปดฤดูการแขงขัน 2539/2540 Manchester United ซื้อตัว
นักฟุตบอลตางชาติเพิ่มขึ้นอีก 4 คน โดยเฉพาะอยางยิ่ง Karel Poborski (Slavia Prague) และ
Jordi Cruyff (Barcelona) เทียบกับ Newcastle United ทีม่ นี กั ฟุตบอลตางชาติเพียง 4 คน
(David Ginola, Phillipe Albert, Shaka Hislop และ Faustino Asprilla)
สโมสร Chelsea เปนอีกสโมสรหนึ่งที่ทุมเงินซื้อตังนักฟุตบอลตางชาติ เมื่อ
Ruud Gullit นักฟุตบอลชาวฮอลันดาขึ้นมาเปนผูจัดการสโมสร ก็ไดทุมเงินซื้อ Gianluca Vialli
และ Roberto Di Matteo จากอิตาลี และ Franck Leboeuf จากฝรั่งเศส สโมสร West Ham
ซึง่ เปนคูแขงของ Chelsea ในมหานครลอนดอน ก็ไมยอมนอยหนา โดยเลือกใชยุทธวิธีเดียวกัน
ในขณะที่ สโมสรเล็กๆที่ขาดอํานาจซื้อมิอาจเลือกใชยุทธวิธีนี้ได
Premier League กําลังผงาดขึ้นมาเปนศูนยอํานาจใหมของกีฬาฟุตบอล แตเดิม
ศูนยอํานาจนี้อยูที่ Caccio Serie A ในอิตาลี Bundesliga ในเยอรมนี และดิวิชั่นหนึ่งของสเปน
นักฟุตบอลชัน้ ยอดจากยุโรป ละตินอเมริกา และอัฟริกาตางมุงหนาสูศูนยอํานาจทั้งสามนี้ รวมทั้ง
นักฟุตบอลชั้นแนวหนาของอังกฤษดวย บัดนี้ไมเพียงแตนักฟุตบอลชั้นยอดของอังกฤษไมออก
นอกประเทศเทานั้น บรรดายอดขุนพลจากละตินอเมริกา ยุโรปตะวันตก และยุโรปตะวันออก
พากันมุง หนาเขาไปคาแขงในอังกฤษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เฉพาะในฤดูการแขงขัน 2539/2540 มีนักฟุตบอลตางชาติยายไปอยูสโมสร
อังกฤษไมนอ ยกวา 19 คน (ดูตารางที่ 1) ทั้งนี้ประมาณการกันวา รายจายในการซื้อตัว
นักฟุตบอลฤดูนี้ไมนอยกวา 50 ลานปอนดสเตอรลิง โดยที่จะยังมีการซื้อตัวอีก เพราะฤดูการ
แขงขันเพิ่งจะเริ่มตนเทานั้น
แมวาฟุตบอลมีอายุมากกวา 100 ป แต Premier League เพิง่ กอตั้งในป 2535 นี้
เอง ในทศวรรษ 2520 ฟุตบอลอังกฤษตกตํ่าอยางถึงที่สุด เนื่องจากการแพรระบาดของลัทธิ
อันธพาลนิยม (Hooliganism) บรรดาผูชมการแขงขันฟุตบอลสโมสรมักจะกอการวิวาทและทํา
รายซึง่ กันและกัน บางครั้งเผาผลาญอาคารรานคาและรถที่จอดภายในเมือง แฟนฟุตบอลชาว
อังกฤษแสดงวุฒิภาวะในการเปนอันธพาลอยางรายกาจ โดยขามไปอาละวาดในภาคพื้นยุโรป
เมื่อทีมสโมสรฟุตบอลอังกฤษแขงกับทีมตางชาติ จนกอใหเกิดความระอาแกตํารวจในประเทศ
เหลานัน้ ทายที่สุด การอาละวาดของแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษกอใหเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญใน
ป 2528 เมื่อมีผูชมลมตายจํานวนมากในการแขงขันระหวางสโมสร Liverpool กับสโมสร
Juventus ยังผลใหสหพันธสมาคมฟุตบอลยุโรป (UEFA) ลงโทษมิใหสโมสรอังกฤษเขารวม
แขงขันฟุตบอลยุโรปเปนเวลา 5 ป ในชวง 5 ปนั้นเปนชวงตกตํ่าของฟุตบอลอังกฤษอยางถึงที่สุด
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เพราะมิอาจประลองวิทยายุทธกับฟุตบอลยุโรปได ในขณะที่ประเทศมหาอํานาจดานฟุตบอลใน
ยุโรปมีการพัฒนาทักษะของนักฟุตบอล แทกติกและการวางแผนการเลน รวมตลอดจนการพัฒนา
สโมสรชั้นนําอังกฤษกลับจมปลักในหุบเหวแหงความความดอยพัฒนา ซึ่งมีผลกระทบตอทีมชาติ
อังกฤษดวย มาตรฐานและแทกติกการเลนออนดอยกวามหาอํานาจอื่นๆในยุโรปเปนอันมาก
การกอตั้ง F.A. Premier League ในป 2535 ชวยเปลี่ยนโฉมหนาฟุตบอลอังกฤษ
เปนอันมาก สโมสรยักษใหญเริ่มมีรายไดเพิ่มขึ้น และเริ่มมีการซื้อนักฟุตบอลตางชาติอยางเปน
กิจจะลักษณะ ในระยะเริ่มแรก นักฟุตบอลสวนใหญซื้อจากกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย โดย
เฉพาะอยางยิ่งนอรเวยและเดนมารก ยังไมมีนักฟุตบอลชั้นนําจากประเทศมหาอํ านาจดาน
ฟุตบอล จวบจนฤดูการแขงขัน 2537/2538 สโมสร Tottenham Hotspur ซื้อตัว Juergen
Klinsmann จากสโมสร Monaco ในฝรั่งเศส ฝเทาของ Klinsmann ไมสรางความผิดหวังแกทีม
Spur และ Klinsmann กลายเปนขวัญใจของแฟนฟุตบอลทีม Spur ในเวลาอันรวดเร็ว ความ
สําเร็จในการซื้อตัว Klinsmann กระตุนใหสโมสรอังกฤษกลาลงทุนซื้อนักฟุตบอลชั้นนํามากขึ้น
เพราะถาการแขงขันประสบชัยชนะมากขึ้น รายไดจากการเก็บคาผานประตูยอมมีมากขึ้น มิไย
ตองกลาวถึงรายไดอื่นๆที่ตามมา ในฤดูการแขงขัน 2538/2539 สโมสร Middlesbrough ทุมเงิน
ซื้อ Juninho และ Branco จากบราซิล สโมสร Newcastle United ซื้อ Faustino Asprilla
นักฟุตบอลทีมชาติโคลอมเบียจากสโมสรอิตาลี สโมสร Arsenal ซื้อ Dennis Bergkamp จาก
Ajax Amsterdam สโมสร Chelsea ซื้อ Ruud Gullit จากสโมสรอิตาลี และสโมสร Leeds
United ซื้อ Tomas Brolin (ทีมชาติสวีเดน) และ Anthony Yeboar (ทีมชาติไนจีเรีย)
ฤดูการแขงขัน 2538/2539 เปนฤดูกาลที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพ
ของโครงสรางนักฟุตบอลตางชาติใน Premier League กระนั้นก็ตาม ยังมิอาจเทียบเทียมไดกับ
สิง่ ทีก่ าลั
ํ งเกิดขึ้นในฤดูการแขงขันใหมนี้
แม ว  า ฟุ ต บอลเป น กี ฬ าที่ ถื อ กํ าเนิ ด ในประเทศอัง กฤษ และเปน ที่นิยมอยา ง
แพรหลายจนกลายเปนกีฬาสากลในเวลาตอมา แตกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬาฟุตบอลกลับ
เวียนกลับสูประเทศอังกฤษ การวาจางนักฟุตบอลตางชาตินับเปนปรากฏการณใหมในอังกฤษ
กระแสสากลานุวัตรทําใหลักษณะความเปนอังกฤษของฟุตบอลลดนอยถอยลงตามลําดับ แตการ
ที่ สโมสรฟุ ตบอลอังกฤษเริ่มวาจางนักฟุตบอลตางชาตินั้นเปนผลจากความรุงโรจนของธุรกิจ
ฟุตบอลสโมสร นับตั้งแตการกอตั้ง Premier League ในป 2535 เปนตนมา รายไดจากการขาย
สิทธิผกู ขาดในการถายทอดโทรทัศนแก BSkyB ชวยเพิ่มพูนรายไดของสโมสรฟุตบอลใน Premier
League อยางมาก สโมสรชั้นนําบางสโมสร ดังเชน Newcastle United ทําตัวเปนเจาบุญทุมซื้อ
นักฟุตบอลระดับยอดขุนพลทั้งภายในประเทศและตางประเทศ (ดูตารางที่ 2) ทั้งนี้ดวยความเชื่อที่
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วา นักฟุตบอลระดับยอดขุนพลเปนแมเหล็กดูดดึงผูชมเขาสนามแขงขัน และขยายฐานของแฟน
สโมสร
คําพิพากษาของศาลแหงสหภาพยุโรปในคดีบอสม็อง (Bosman Ruling) ในป
2538 ทําให UEFA มิอาจจํากัดจํานวนนักฟุตบอลตางชาติในทีมสโมสรหนึ่งๆไดอีกตอไป เพราะ
ถื อ เป น การลิ ด รอนสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของแรงงาน คํ าพิ พ ากษานี้ เ องทํ าให ต ลาดการซื้ อ ขาย
นักฟุตบอลในฤดู 2539/2540 คึกคักอยางยิ่ง นอกจากนี้ เมื่อนักฟุตบอลสิ้นสัญญากับสโมสร
ตนสังกัด ก็มีเสรีภาพในการยายสโมสรอยางเต็มที่ และมิไดถือเปน ‘สินทรัพย’ ของสโมสร
ตนสังกัดอีกตอไป เพียงแตสโมสรใหมตองตกลงเรื่องเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงกับนักฟุตบอลใหได
เทานั้น
กระแสสากลานุวัตรไมเพียงแตไหลบาเขาสูตลาดนักฟุตบอลในประเทศอังกฤษ
เทานัน้ หากยังรุกคืบเขาสูตลาดผูจัดการสโมสรฟุตบอลอีกดวย การวาจางผูจัดการชาวตางชาติ
เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนภาคพื้นยุโรปนานนับทศวรรษแลว ทั้งในอิตาลี เยอรมนี สเปน
ฝรั่งเศส และเนเธอรแลนด สโมสรฟุตบอลอังกฤษบางสโมสรก็เคยมีผูจัดการชาวตางชาติ แตคน
อังกฤษก็หยิง่ ในเกียรติ และอาจรูสึกเสียหนาที่ตองวาจางผูจัดการชาวตางชาติ ทั้งๆที่ฟุตบอลเปน
กีฬาของอังกฤษ อยางไรก็ตาม การวาจางผูจัดการชาวตางชาติเริ่มปรากฏเปนกระแสในฤดูการ
แขงขัน 2539/2540 เมื่อสโมสร Arsenal วาจาง Arsene Wenger (ฝรัง่ เศส) เปนผูจัดการ ในไมชา
ชาวตางชาติจะเขาไปเพนพานเปนผูจัดการสโมสรฟุตบอลอังกฤษมากขึ้น
ไมจํ าเพาะแตกระแสสากลานุวัตรที่ลดทอนลักษณะความเปนอังกฤษของกีฬา
ฟุตบอล กระแสโทรทัศนานุวัตรก็มีสวนเกื้อกูลใหตลาดนักฟุตบอลและตลาดผูจัดการสโมสร
ฟุตบอลในประเทศอังกฤษคอยๆแปรสภาพเปนตลาดแรงงานสากลดวย

81

ตารางที่ 1
การซือ้ ตัวนักฟุตบอลตางชาติของสโมสรอังกฤษ
ในฤดูการแขงขัน 2539/2540
สโมสรอังกฤษ
Arsenal
Aston Villa
Blackburn Rovers

Chelsea
Derby
Liverpool
Manchester United

Middlesbrough

Sheffield Wednesday
West Ham
Nottingham Forest
ที่มา
หมายเหตุ

นักฟุตบอลตางชาติที่ซื้อ
Patrick Vieira
Fernando Nelson
Georgios Donis
Gianluca Vialli
Roberto Di Matteo
Franck Leboeuf
Aljosa Asanovic
Patrik Berger
Ronnie Johnsen
O.F. Solskjar
Karel Poborski
Jordi Cruyff
Ravanelli
Emerson
Mikkel Beck
Attilio Lombardo
F. Raducioiu
Paulo Futre
Nikola Jerkan

รวบรวมจากรายงานขาวหนังสือพิมพฉบับตางๆ
n.a. ไมมีขอมูล

สโมสรเดิม
n.a.
n.a.
Pathinaikos
n.a.
n.a.
Strasbourg
โครเอเซีย
Dortmund
Besiktas
Molde
Slavia Prague
Barcelona
Juventus
n.a.
n.a.
Juventus
Espanyol
n.a.
n.a.

ราคา
(ลานปอนด)
n.a.
n.a.
ไมเสียเงิน
n.a.
4.90
2.50
1.00
3.25
1.20
1.50
3.50
1.30
7.00
n.a.
n.a.
4.00
2.40
n.a.
1.00
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ตารางที่ 2
ราคาที่ Newscastle United จาย
ในการซื้อตัวนักฟุตบอล (ลานปอนด)
รายชื่อนักฟุตบอล
Alan Shearer
Faustino Aspilla
Les Ferdinand
Warren Barton
David Batty
Darren Peacock
Phillipe Albert
David Ginola
Paul Kitson
Shaka Hislop
Peter Beardsley
Keith Gillespie

ราคาที่จาย
15.00
7.00
6.00
4.00
3.75
2.70
2.65
2.50
2.25
1.50
1.40
1.00

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 30 สิงหาคม 2539
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Premier League กับทุนวัฒนธรรม
ความรุงเรืองของ Premier League ในประเทศอังกฤษ จนผงาดขึ้นมาเปน
ศูนยอํานาจใหมของกีฬาฟุตบอลสโมสรเปนผลจากการรุกคืบของทุนวัฒนธรรมเขาสูกีฬาฟุตบอล
ในประเทศนั้น
องคกรที่จัดระเบียบการแขงขันฟุตบอลในประเทศอังกฤษมีอยู 2 องคกร ไดแก
Football Association (F.A.) และ Football League โดยที่ Football Association ถือกําเนิด
กอน Football League
สมาคมฟุตบอลเริ่มจัดการแขงขันฟุตบอลชิงถวย F.A. Cup ในฤดูการแขงขันป
2414/2415 ในชัน้ แรกสโมสรฟุตบอลจากสกอตแลนดและเวลสรวมแขงดวย สวนใหญเปนสโมสร
ฟุตบอลสมัครเลน แตแลวฟุตบอลก็คอยๆกลายเปนกีฬาอาชีพ จนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศ
อังกฤษตองยอมรับลักษณะความเปนกีฬาอาชีพ (Professionalism) ของฟุตบอลอยางเปนทาง
การในป 2428 และเปนผูนําในการจัดระเบียบของฟุตบอลอาชีพ จนทายที่สุดสมาคมฟุตบอล
ประเทศตางๆพรอมใจกันในการจัดตั้ง FIFA (Federation Internationale de Football
Association) ในป 2447 เพื่อเปนองคกรโลกบาลทําหนาที่จัดระเบียบการแขงขันฟุตบอลของโลก
Football League ถือกํ าเนิดในป 2431 โดยการริเริ่มของนายวิลเลียม
แม็กเกรเกอร (William McGregor) ซึง่ เขียนจดหมายชักชวนสโมสรฟุตบอลอาชีพชั้นยอดใหรวม
กันจัดตั้ง Football League เพือ่ จัดการแขงขันระหวางกัน Football League เริม่ ตนดวยทีม
ฟุตบอลจาก 12 สโมสร และเริ่มแขงขันในฤดูป 2431/2432 เมื่อแรกเริ่มมีเพียงดิวิชั่นเดียว
ครั้นในป 2435 เริ่มมีดิวิชนั่ ที่ 2 โดยที่ดิวิชั่นที่ 1 เพิ่มเปน 16 สโมสร ในกาลตอมามีการจัด
ระเบียบใหทมี ที่มีคะแนนสูงสุด 2 ทีมแรกของดิวิชั่นที่ 2 เลื่อนขึ้นไปแขงขันในดิวิชั่นที่ 1 ในฤดูการ
แขงขันถัดไป โดยที่ทีมที่มีคะแนนตํ่าสุด 2 ทีมในดิวิชั่นที่ 1 ตองตกไปอยูในดิวิชั่นที่ 2
ในชว งกอ นสงครามโลกครั้ง ที่ห นึ่ง สโมสรฟุตบอลในภาคใตรวมกันจัดตั้ง
Southern Football League ครั้นในป 2463 Southern Football League ก็กลายเปนดิวิชั่นที่ 3
ของ Football League ในป 2464 สโมสรฟุตบอลในภาคเหนือรวมกันเปนสวนหนึ่งของดิวิชั่นที่ 3
แตแยกการแขงขันตางหาก ดิวิชั่นที่ 3 จึงมี 2 สวน คือ Southern Section และ Northern Section
ทีมที่ไดคะแนนสูงสุดของแตละ Section จะเลือ่ นขึ้นไปอยูในดิวิชั่นที่ 2 ในฤดูการแขงขันถัดไป
สวนทีมทีไ่ ดคะแนนตํ่าสุด 2 ทีม ในดิวิชั่นที่ 2 จะตกไปอยูดิวิชั่นที่ 3 และทีมที่ไดคะแนนตํ่าสุด 2
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ทีมของดิวิชั่นที่ 3 จะหลุดออกไปจาก Football League และตองยื่นขอสมัครเขามาใหม จํานวน
สโมสรในแตละดิวิชั่นเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ดิวิชั่นที่หนึ่งและสองมี 22 ทีม ดิวิชั่นที่ 3 มี 24 ทีม
ใน Southern Section และอีก 24 ทีมใน Northern Section อยางไรก็ตาม มีการแบงดิวิชั่นใหม
ในภายหลังเปน 4 ดิวิชั่น โดยดิวิชั่นที่ 3 มิไดแบงแยก Southern Section ออกจาก Northern
Section อีกตอไป
ความตกตํ่าของฟุตบอลอังกฤษในทศวรรษ 2520 เปนเหตุปจจัยที่กอใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงในเวลาตอมา การแพรระบาดของลัทธิอันธพาลนิยม (Hooliganism) ซึง่ ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นตั้งแตปลายทศวรรษ 2510 ยังผลให UEFA ซึง่ เปนองคกรที่จัดระเบียบการแขงขัน
ฟุตบอลยุโรป มีมติหามสโมสรฟุตบอลอังกฤษแขงฟุตบอลยุโรปเปนเวลา 5 ป ประพฤติกรรม
เยี่ยงอันธพาลของแฟนฟุตบอลมีผลตอฐานะการเงินของสโมสรฟุตบอลดวย เพราะเมื่อมีการ
กอเหตุวิวาทและการใชความรุนแรงจนเปนปกติวิสัย บรรดาแฟนฟุตบอลที่รักสงบและตองการหา
ความสําราญจากการชมการแขงขันพากันชมการแขงขันทางโทรทัศน เพราะการชมการแขงขันใน
สนามมีโอกาสถูกลูกหลงได รายไดจากการเก็บคาผานประตูของสโมสรตางๆตกตํ่าลง และมี
สโมสรชั้นนําเพียงไมกี่สโมสรเทานั้นที่มีกําไร ในฤดูการแขงขัน 2529/2530 สโมสรฟุตบอล
ทุกสโมสรมีกําไรรวมทั้งสิ้น 2.5 ลานปอนดสเตอรลิง ครั้นในฤดูการแขงขันป 2532/2533 ขาดทุน
ทุกสโมสร 11 ลานปอนดสเตอรลิง ในสภาวการณดังกลาวนี้ หานายทุนที่จะกระโดดเขาไปลงทุน
ในสโมสรฟุตบอลไดยากเต็มที บางสโมสรมีปญหาทางการเงินจนใกลลมละลาย
เหตุการณอัฒจันทรถลมในสนาม Hillsbrough อันเปนเหตุใหแฟนฟุตบอล
ลมตายจํ านวนมาก มีสวนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลอังกฤษดวย ภายหลัง
เหตุการณดังกลาว ทางการไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง อันมีผูพิพากษาเทยเลอร (Lord
Justice Taylor) เปนประธาน เพื่อไตสวนโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้น พรอมทั้งใหขอเสนอแนะทาง
นโยบาย
Taylor Report ขีดเสนตายใหสโมสรฟุตบอลทุกสโมสรลงทุนปรับปรุงสนาม
แขงขัน อัฒจันทรทกุ อัฒจันทรจักตองมีที่นั่ง หามมิใหมอี ฒ
ั จันทรยืนอีกตอไป ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
สวัสดิภาพของผูชมเปนปฐมฐาน สโมสรในดิวิชนั่ 1 และ 2 จักตองปรับปรุงสนามใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2537 สวนสโมสรในดิวิชนั่ ที่ 3 และ 4 ขีดเสนตายป 2542
แตการปรับปรุงสนามฟุตบอลตองใชทรัพยากรทางการเงินจํานวนมาก สโมสร
เล็กๆเลือกวิธีปดอัฒจันทรไมใหใช และเปดใชเฉพาะอัฒจันทรที่มีที่นั่งเทานั้น เพราะตามปกติ
จํานวนผูช มมีนอยอยูแลว อัตราการเขาชมการแขงขันของสโมสรเหลานี้มีไมถึง 50% ของความจุ
ของสนาม สโมสรยักษใหญมีปญหานอยกวาสโมสรขนาดเล็ก แตใชวาจะไมมีปญหาเสียเลย
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รัฐบาลอังกฤษยื่นมือเขามาชวยสโมสรฟุตบอลในการปรับปรุงสนามตามขอเสนอ
แนะของ Taylor Report ในเวลานัน้ นายจอหน เมเจอร (John Major) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนางมารกาเรต แธตเชอร วิธีการที่รัฐบาลอังกฤษเลือกใช ก็คือ
การลดคาธรรมเนียมหรือภาษีที่จัดเก็บจากธุรกิจการพนันฟุตบอล (Football-pools Operators)
เปนเวลา 5 ป นับตั้งแตป 2533 เปนตนไป โดยผันเงินเขาสู Football Trust เปนจํานวน 100 ลาน
ปอนด เพื่อให Football League จัดสรรใหสโมสรฟุตบอลจํานวน 92 สโมสรในการปรับปรุง
พัฒนาสนาม
เงินจํานวน 100 ลานปอนดที่รัฐบาลจัดสรรใหนั้นนับวานอย เพราะเมื่อถัวเฉลี่ย
แลวจะไดเพียงสโมสรละ 1.08 ลานปอนด ในขณะที่การปรับปรุงสนามของสโมสรชั้นนําตองใช
งบประมาณระหวาง 10 ถึง 20 ลานปอนด การแยงชิงเงินชวยเหลือในการปรับปรุงสนามจาก
รัฐบาลจึงเกิดขึ้น เมื่อ Football League จัดสรรเงินชวยเหลือ 2 ลานปอนดแกสโมสร Liverpool
ในป 2535 จึงกอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณอยางมาก บรรดาสโมสรในดิวิชั่นที่ 1 พยายาม
ผลักดันให Football League ใหความสําคัญเปนพิเศษแกดิวิชั่นที่หนึ่ง เพราะสโมสรในดิวิชั่นนี้
มิอาจใชวิธีปดอัฒจันทรดงั สโมสรเล็กๆได หากการปรับปรุงสนามไมแลวเสร็จตามเสนตาย ก็อาจ
ถูก Football Licensing Authority ริบใบอนุญาต
ในชวงเวลาที่มีการแยงชิงเงินชวยเหลือในการปรับปรุงสนามนี้เอง นายรูเปรต
เมอรด็อก (Rupert Murdoch) นายทุนสือ่ มวลชนคนสําคัญของโลก เจาของธุรกิจโทรทัศน
ดาวเทียม BSkyB (= British Sky Broadcasting Corp) เสนอใหบรรดาสโมสรฟุตบอลดิวิชั่นที่ 1
ถอนตัวออกจาก Football League เพื่อมาจัดตั้ง FA Premier League โดย BSkyB ขอซื้อสิทธิ
ผูกขาดในการถายทอดการแขงขันในราคางาม ขอเสนอนี้เกื้อกูลใหสโมสรฟุตบอลในดิวิชั่นที่ 1 มี
ทรัพยากรทางการเงินเพิ่มขึ้นเปนอันมาก จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่บรรดาสโมสรเหลานี้ตอบรับ
ขอเสนออยางดียิ่ง นายทุนธุรกิจสโมสรฟุตบอลบางคน ดังเชน นายอลัน ชูการ (Alan Sugar)
เจาของสโมสร Tottenham Hotspur ถึงกับเปนหัวหอกชักจูงใหสโมสรอื่นๆเห็นดีเห็นงามดวย
Premier League กอตั้งในป 2535 โดยเริ่มแขงขันในฤดู 2535/2536 BSkyB
ทําสัญญาซือ้ สิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันเปนระยะเวลา 5 ป โดยจายผลตอบแทนให
304 ลานปอนด (ถัวเฉลี่ยปละ 60.8 ลานปอนด) กอนหนานี้ Football League มีรายไดจากการ
ขายสิทธิการถายทอดการแขงขันแก ITV เพียง 44 ลานปอนดในชวงเวลา 4 ป (ถัวเฉลี่ยปละ 11
ลานปอนด) ตามสัญญาดังกลาวนี้ BSkyB มีสิทธิผูกขาดในการถายทอดสดการแขงขันใน
Premier League โดยที่สถานีโทรทัศน BBC ถายทอดการแขงขัน ‘แหง’ ในลักษณะการตัดตอ
เฉพาะชวงการแขงขันที่เราใจ (highlight) ในการนี้ BBC จายคาสิทธิการถายทอดแก Premier
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League ปละ 4.5 ลานปอนด สัญญานี้จะสิ้นอายุในป 2540 และคาดวา ITV อาจประมูลแขงกับ
BSkyB
ในป 2539 มีขอตกลงไตรภาคีระหวาง BSkyB ITV และ BBC เกีย่ วกับการ
ถายทอดการแขงขัน F.A. Cup โดยไตรภาคีรวมกันจายคาสิทธิการถายทอดแก Football
Association เปนจํานวน 130 ลานปอนด สัญญามีอายุ 3 ป โดยเริ่มตั้งแตป 2541 ตามสัญญานี้
ITV เปนผูถายทอดการแขงขัน F.A. Cup รอบชิงชนะเลิศ
รายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนชวยชุบชีวิตชีวาบรรดาสโมสรชั้นนํา
ในอังกฤษเปนอันมาก ประกอบกับอังกฤษเปนเจาภาพจัดการแขงขัน European Nations Cup
ในป 2539 และเสนอตัวเปนเจาภาพ World Cup ในอนาคต แตอังกฤษไมมีสนามฟุตบอลสโมสร
ที่ไดมาตรฐานดุจเดียวกับสโมสรฟุตบอลอิตาลี การทุมพัฒนาสนามฟุตบอลสโมสรจึงเริ่มตนดวย
เงินชวยเหลือจากรัฐบาลและรายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน โฉมหนาของสนาม
ฟุตบอลสโมสรชั้นนํ าจึงเปลี่ยนแปลงไปมาก ประกอบกับการปราบปรามแฟนฟุตบอลที่เปน
อันธพาลอยางเอาจริงเอาจัง จนเหตุวิวาทระหวางแฟนฟุตบอลลดนอยถอยลง ผูชมกลับคืนสู
สนามอีกครั้งหนึ่ง หลังจากซบเซาไปหลายป
การแยงตัวนักฟุตบอลระดับยอดขุนพลนับเปนเหตุปจจัยอีกประการหนึ่งที่ดูดดึง
แฟนเขาชมการแขงขันในสนาม ยิ่งสโมสรประสบความสําเร็จในการแขงขันมากเพียงใด รายได
จากการเก็บคาผานประตูก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น ความคลองตัวทางการเงินทําใหมีการซื้อตัว
นักฟุตบอลชัน้ นําจากตางประเทศ ผลที่ตามมาก็คือ คาตัวนักฟุตบอลชั้นนําถีบตัวสูงขึ้นจนยากที่
จะอธิบายได ในฤดูการแขงขัน 2538/2539 สโมสร Liverpool ซือ้ ตัว Stan Collymore จากสโมสร
Nottingham Forest ในราคา 8.5 ลานปอนด ซึง่ นับวาสูงอยูแลว กอนเขาสูฤดูการแขงขัน
2539/2540 สโมสร Newcastle United ซือ้ ตัว Alan Shearer จากสโมสร Blackburn Rovers
ในราคา 15 ลานปอนด ซึ่งไมเพียงแตเปนประวัติการณของฟุตบอลอังกฤษเทานั้น หากยังเปน
ประวัตกิ ารณของโลกอีกดวย เพราะสูงกวาราคาที่สโมสร Barcelona แหงสเปนจายใหแกสโมสร
PSV Eindhoven แหงเนเธอรแลนดในการซื้อตัว Ronaldo (20 ลานดอลลารอเมริกัน)
นอกเหนื อ จากรายได จ ากโทรทั ศ น แ ละรายได จ ากการเก็ บคา ผา นประตู แล ว
สโมสรชัน้ นํายังมีรายไดจากการโฆษณาและสปอนเซอรอีกดวย ชุดนักกีฬาใชเปนพื้นที่โฆษณาได
เปนอยางดี ปายโฆษณาที่วางตามขอบสนามก็ใหประโยชนทางเศรษฐกิจดวย ในยามที่มีการ
ถายทอดการแขงขันทางโทรทัศน ชื่อสินคาและเครื่องหมายการคาก็ปรากฏบนจอโทรทัศนดวย
สโมสรชั้นนํายังมีรายไดจากสปอนเซอรดวยการใหอํานาจผูกขาดการขายอาหาร ของวาง และ
เครือ่ งดืม่ ในสนาม การขายชุดกีฬา ผาพันคอ หมวก และของที่ระลึกก็ใหรายไดชนิดเปนกอบเปน
กํา สโมสรฟุตบอล ดังเชน Manchester United ถึงกับลงทุนประกอบธุรกิจ megastore เพื่อหา
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รายไดดวยวิธีนี้ ในฤดูการแขงขัน 2538/2539 Manchester United มีรายไดจาก megastore
ถึง 15 ลานปอนด ยุทธวิธีในการเพิ่มพูนรายไดดานนี้ ก็คือ การเปลี่ยนชุดกีฬาใหมทุกป ซึ่งทําให
ผูปกครองชาวอังกฤษถึงกับรองเรียนตอสื่อมวลชน เพราะแฟนฟุตบอลที่เปนเยาวชนมักจะรบเรา
ใหผปู กครองซื้อชุดกีฬาและของที่ระลึกที่ออกใหม
ความเฟองฟูของธุรกิจสโมสรฟุตบอล ซึ่งจุดประกายโดยรายไดจากโทรทัศน
ทําใหนายทุนจํานวนมากกระโดดเขาไปประกอบธุรกิจสโมสรฟุตบอลเพิ่มขึ้น หลายคนเขาไปซื้อ
สโมสรทีก่ าลั
ํ งจะลมละลาย เพราะมองเห็นอนาคตแหงความรุงโรจน ตัวอยางของผูประกอบธุรกิจ
กีฬา (Sport Entrepreneur) อันเปนองคประกอบสวนหนึ่งของนายทุนวัฒนธรรม (Cultural
Capitalists) นี้ ไดแก Alan Sugar แหง Tottenham Hotspur Sir John Hall แหง Newcastle
United Peter Jackson แหง Everton Jack Walker แหง Blackburn Rovers Christ Wright
แหง Queens’s Park Rangers และ Caspian Group แหง Leeds United
สโมสรยักษใหญดังเชน Manchester United มีรายไดระดับ 65 ลานปอนดตอป
ใกลเคียงกับ Barcelona แหงสเปน และ Bayern Munich แหงเยอรมนี ในฤดูการแขงขัน
2534/2535 สโมสร Newcastle United มีรายไดเพียง 4 ลานปอนด ทะยานขึ้นเปน 40 ลาน
ปอนดในฤดูการแขงขัน 2538/2539
แตสโมสรในระดับปลายแถวใน Premier League ดวยกันมิไดมีธุรกิจอันเฟองฟู
เชนนี้ยิ่งสโมสรในดิวิชั่นตํ่ าลงไปดวยแลว เปนอันไมตองพูดถึง เมื่อดิวิชั่นที่หนึ่งแยกตัวจาก
Football League ออกมาจัดตั้ง Premier League ภายใน Football league ก็มกี ารปรับขบวน
แถว ดิวชิ นั่ ที่ 2 เปลี่ยนเปนดิวิชั่นที่ 1 ดิวิชั่นอื่นๆก็ปรับตัวเลขตาม แตขอที่ Football League
กังวลก็คือ สโมสรที่เหลืออยูใน Football League มีแตจะแคระแกร็น เพราะไมมีรายไดอันงอกงาม
มิหนําซํานั
้ กฟุตบอลฝเทาดีก็รอวันถูกกวานซื้อโดยยักษใหญจาก Premier League อีกดวย
ในเดือนพฤศจิกายน 2538 BSkyB ทําสัญญาซื้อสิทธิการถายทอดการแขงขันใน
Football League โดยจายผลตอบแทน 55 ลานปอนด ซึ่งมีสวนชวยกอบกูฐานะการเงินของ
สโมสรเล็กๆไดบาง
กระนัน้ ก็ตาม จํานวนสโมสรที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจยังไมมีมากนัก และ
อาจไมถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนสโมสรใน Premier League ดวยซํ้าไป สโมสรเหลานี้กําลังเติบใหญ
เปน Super Football club เทียบเทียมกับสโมสรชั้นนําในอิตาลี เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส และ
เนเธอรแลนด สโมสรยักษใหญที่มีฐานะการเงินอันมั่นคงนับวันแตจะตีหางจากสโมสรเล็กๆมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เพราะความมั่นคั่งทางการเงินทําใหสามารถซื้อนักฟุตบอลระดับยอดขุนพลทั้งภายใน
และภายนอกประเทศได อีกทั้งสามารถวาจางผูจัดการและโคชที่ปรีชาสามารถไดดวย ในขณะที่
ชัยชนะในการแขงขันชวยเพิ่มพูนจํานวนผูชม รายไดจากการโฆษณา และสปอนเซอร ดวยเหตุ
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ดังนี้ จึงเปนที่คาดกันวา ในอนาคตอาจมี Super Foootball League ในยุโรป ดวยการจัดให
Super Football Club จากประเทศตางๆแขงขันกัน
การจัดตั้ง Premier League มีผลกระทบตอแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษโดยตรง แต
เดิมชาวอังกฤษสามารถชมการถายทอดการแขงขันฟุตบอลทางโทรทัศนโดยไมตองเสียเงิน หาก
สิทธิการถายทอดเปนของ BBC ก็สามารถชมการแขงขันไดอยางสบายใจ หากสิทธิการถายทอด
เปนของ ITV (= Independent Television) ก็ตอ งอดทนตอการถูกคั่นรายการดวยการโฆษณา แต
การรุกลํ้าของ BSkyB ทําใหสทิ ธิในการชมการถายทอดสดถูกลิดรอน เพราะตองมีรายจายเพิ่มขึ้น
ในการซื้อจานดาวเทียมและคาสมาชิก BSkyB นอกเหนือจากคาธรรมเนียมโทรทัศนที่ตองจายให
รัฐบาลอยูแลว หากไมเปนสมาชิก BSkyB ก็ไมสามารถชมการถายทอดสด คงไดแตชม highlight
หลังการแขงขันทาง BBC
BSkyB ไดประโยชนอยางมหาศาลจาก Premier League เพราะ BSkyB มีฐานะ
การเงินอันงอนแงน และทําทาจะลมละลาย การจัดตั้ง Premier League ชวยกอบกูฐานะของ
BSkyB อยางสําคัญ กําไรของ BSkyB ชวยคํ้าจุน News Corp อันเปนฐานทัพของนายรูเปรต
เมอรด็อกอยางดียิ่ง
ความสําเร็จจากการจัดตั้ง Premier League ทําใหนายเมอรด็อกเห็นทางสวาง
วา การซื้อสิทธิผูกขาดการถายทอดการแขงขันกีฬาที่มีผูนิยมจํานวนมากเปนมรรควิธีสําคัญใน
การประกอบธุรกิจโทรทัศนดาวเทียม นอกจากฟุตบอลแลว นายเมอรด็อกยังรุกลํ้าเขาไปผูกขาด
การถายทอดการแขงขันคริกเก็ตและรักบี้อีกดวย การถายทอดการแขงขันกีฬาโอลิมปกเปน
เปาหมายตอไปของนายเมอรด็อก
การขยายตัวของขบวนการโทรทัศนานุวัตรมีสวนสํ าคัญตอการเติบโตของทุน
วัฒนธรรม (Cultural Capital) ความเฟอ งฟูของธุรกิจกีฬาหลายตอหลายประเภทเปนผลของ
ขบวนการโทรทัศนานุวัตร ธุรกิจสโมสรฟุตบอลเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในนิตยสาร Corporate Thailand ฉบับเดือนตุลาคม 2539
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ยุคทองของ Premier League
การแขงขันฟุตบอลยุโรปฤดูป 2543/2544 เริ่มตนแลวตั้งแตกลางเดือนสิงหาคม
เปนตนมา โดยเริ่มจาก Premier League ในประเทศอังกฤษ ตามมาดวย Football League อื่นๆ
บนภาคพื้นยุโรป ไมวาจะเปน Bundesliga แหงเยอรมนี French First Division แหงฝรั่งเศส
Calcio Serie A แหงอิตาลี และ Premiera Liga แหงสเปน
การเติบโตของบริการโทรทัศนระหวางประเทศ อันเปนผลจากความกาวหนาของ
เทคโนโลยีอวกาศผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลักดันใหกระบวนการสากลานุวัตรของ
กีฬาฟุตบอลขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยที่การขยายตัวในชวงสองทศวรรษหลังนี้มีมากกวาการ
ขยายตัวตลอดศตวรรษกอนหนานั้น การเติบโตของกระบวนการโทรทัศนานุวัตรยังผลใหรายได
จากการถายทอดโทรทัศนกลายเปนรายไดหลักของสโมสรฟุตบอลชั้นนําในยุโรป
แมวา Calcio Serie A แหงอิตาลี และ Premiera Liga แหงสเปนจะไดชื่อวาเปน
‘หลุมดํา’ ทีด่ งึ ดูดนักฟุตบอลระดับโลก โดยที่สโมสรฟุตบอลชั้นนําใน Football League ทั้งสองนี้
ประพฤติตัวเปน ‘เจาบุญทุม’ ดวยการทุมเงินซื้อนักฟุตบอลระดับโลกในราคาแพงและจายเงิน
เดือนคาตอบแทนนักฟุตบอลในอัตราสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง Juventus, Inter Milan, A.C. Milan
และ Lazio แหง Calcio Serie A และ Real Madrid และ Barcelona แหง Premiera Liga แต
Premier League แหงอังกฤษกลับไดชื่อวาเปน Football League ทีม่ ฐี านะการเงินดีที่สุดในโลก
ขอมูลฐานะการเงินของสโมสรฟุตบอลยุโรปลาสุดเปนขอมูลป 2541 สํานักงาน
บัญชียักษใหญ Deloitte and Touche เปนผูร วบรวมขอมูลนี้ เนื่องจากไดรับการวาจางใหไป
ตรวจสอบบัญชีของสโมสรฟุตบอลตางๆ (Financial Times, November 30, 1999) ในการจัด
อันดับสโมสรฟุตบอลยุโรปทีม่ รี ายไดสูงสุด 20 อันดับแรกในป 2541 สโมสร Manchester United
แหงประเทศอังกฤษมีรายไดนําเปนอันดับที่หนึ่ง โดยมีรายได 87.875 ลานปอนดสเตอรลิง และ
Leeds United ติดอันดับที่ 20 (28.3 ลานปอนดสเตอรลิง) ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1
ในจํานวนสโมสรฟุตบอลยุโรปที่ติดอันดับสโมสรที่มีรายไดสูงสุด 20 อันดับแรกใน
ป 2541 มีสโมสรฟุตบอลใน Premier League ติดอันดับ 8 สโมสร Calcio Serie A 6 สโมสร
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Premiera Liga และ Bundesliga แหงละ 2 สโมสร French First Division และ Scottish Premier
League แหงละ 1 สโมสร (ดูตารางที่ 2)
ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารการเงินนับเปนหัวใจสําคัญในการ
สถาปนาความมัน่ คงทางการเงินของสโมสร โดยที่การบริหารการเงินเกี่ยวพันกับกระแสการใชจาย
และกระแสรายได
รายจายในการซื้อตัวนักฟุตบอลและเงินเดือนคาตอบแทนนักฟุตบอลนับเปน
รายจายรายการสําคัญยิ่ง แตเดิมสโมสรฟุตบอลชั้นนําในอังกฤษนิยม ‘ปน’ นักฟุตบอลของตนเอง
ดวยการสง ‘แมวมอง’ ไปสอดสายหา ‘เพชรในตม’ ตามโรงเรียนตางๆ แลวนํามาทําสัญญาเปน
นักฟุตบอลในสังกัด โดยมีกระบวนการบมเพาะและพัฒนาฝเทาของตนเอง หากมีการซื้อตัว
นักฟุตบอลมักจะเปนการซื้อตัว ‘ดาวรุง’ จากสโมสรฟุตบอลสมัครเลนหรือสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ทีต่ าชั
ํ่ น้ กวา จารีตการสรางและซื้อนักฟุตบอลดังกลาวนี้แมจะยังดํารงอยูในปจจุบัน แตก็ลดความ
สําคัญลงมากนับตั้งแตตนทศวรรษ 2530 เปนตนมา
การกอเกิดของ Premier League ทําใหจารีตการไลลานักฟุตบอลระดับโลกถูก
ถายทอดจากยุโรปสวนใต (Calcio Serie A และ Premiera Liga) มาสูอังกฤษ ผลการแขงขันเปน
หัวใจในการหารายได หากผลการแขงขันตํ่าทราม ไมเพียงแตรายไดจากการเก็บคาผานประตูจะ
ตกตํ่าเทานั้น หากทวารายไดจากการถายทอดโทรทัศนยังตกตํ่าอีกดวย ในการธํารงตําแหนง
สโมสรชัน้ นํา สโมสรฟุตบอลจําเปนตองมีนักฟุตบอลชั้นนํา เพราะดารานักฟุตบอลเปน ‘แมเหล็ก’
ดูดดึงผูช ม แตกระบวนการสรางนักฟุตบอลเองนั้นกินเวลาและไมทันการณ สโมสรฟุตบอลชั้นนํา
จึงเริม่ เดินแนวทางลัดดวยการไลลานักฟุตบอลชั้นนํา การปรับเปลี่ยนประพฤติกรรมดังกลาวนี้ของ
สโมสรชัน้ นําบางสโมสรกอใหเกิดผลการเอาเยี่ยงอยาง (Demonstration Effects) ในไมชา สโมสร
อืน่ ๆตองไลลานักฟุตบอลชั้นนําดวย
ความเกรงกลัวตอการตกชั้นหรือการตกอันดับทําใหรายจายในการซื้อนักฟุตบอล
กลายมาเปนตนทุนสําคัญของสโมสรฟุตบอล ในฤดูการแขงขัน 2541/2542 สโมสรฟุตบอลใน
Premier League ใชจา ยเงินในการซื้อนักฟุตบอลสูงถึง 316.9 ลานปอนดสเตอรลิง เทียบกับ
227.9 ลานปอนดสเตอรลิงในฤดูการแขงขัน 2540/2541 เพิ่มขึ้นถึง 39%
แมวาสโมสรฟุตบอลใน Premier League จะไลลานักฟุตบอลตางชาติในชวง
ทศวรรษที่ผานมานี้ แตก็เทียบมิไดกับสโมสรฟุตบอลใน Cacio Serie A และ Premiera Liga ซึ่ง
ทุม ซือ้ ดารานักฟุตบอลระดับโลกชนิดจายไมอั้น สโมสรฟุตบอลใน Premier League มุงไลลาดารา
นักฟุตบอลจากยุโรปสวนเหนือ อันประกอบดวยนอรเวย ฟนแลนด สวีเดน เดนมารก และ
ไอซแลนด หรือประเทศในเครือจักรภพ ซึ่งราคาคาตัวตํ่า ในเวลาตอมา จึงมีการซื้อนักฟุตบอลจาก
เนเธอรแลนด เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี ซึ่งราคาคาตัวสูงกวา ขอที่นาสังเกตก็คือดารา
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นักฟุตบอลจากยุโรปสวนใตที่ยายไปอยูสโมสรอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งอิตาลีมักจะเปนกลุม
นักฟุตบอลที่กาวสู ‘วัยทอง’ เกือบทัง้ สิน้ ปรากกฏการณที่สโมสรฟุตบอลอังกฤษทุมเงินซื้อดารา
ระดับโลกเพิง่ กอเกิดในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ และปรากฏไมมาก โดยที่ราคาคาตัวที่จายมิไดสูงเทา
ยุโรปสวนใต
ในฤดูการแขงขัน 2543/2544 นักฟุตบอลราคาสูงสุดของ Premier League ไดแก
Jimmy Floyd Hasselbaink ซึ่ง Chelsea ซือ้ จาก Atletico Madrid ดวยราคา 15 ลานปอนด
สเตอรลิง อันเปนราคาเดียวกับที่ Newcastle United ซื้อ Alan Shearer จาก Blackburn เมื่อสี่ป
ทีแ่ ลว (เมื่อปรับดวยดัชนีราคา Alan Shearer มีราคาแพงกวา Hasselbaink) แตราคา 15 ลาน
ปอนดสเตอรลิงไมติด 8 อันดับแรกของราคานักฟุตบอลใน Cacio Serie A ในฤดูการแขงขันนี้
(ดูตารางที่ 3)
ความระมัดระวังในการใชจายเงินซื้อนักฟุตบอลชั้นนํานับเปนปจจัยสําคัญในการ
เกื้อหนุนความมั่นคงทางการเงินของสโมสรฟุตบอลใน Premier League บางสโมสร ดังเชน
Arsenal ภายใตการจัดการของ Arsene Wenger มีกาไรชนิ
ํ
ดเปนกอบเปนกําจากการซื้อขาย
นักฟุตบอลอยางชาญฉลาด ดังกรณีการซื้อขาย Nicolas Anelka, Marc Overmars และ
Emmanuel Petit ขอที่นาเปนหวงก็คือ ประพฤติกรรมเยี่ยงเจาบุญทุมกําลังเขามาครอบงํา
Premier League
เงินเดือนคาตอบแทนนักฟุตบอลเปนตนทุนสํ าคัญอีกประเภทหนึ่งของสโมสร
ฟุตบอล การปรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนยุทธวิธีสําคัญในการรักษานักฟุตบอลฝเทาดีไวกับ
สโมสร แตการปรับเงินเดือนคาตอบแทนนั้นเปนปรากฏการณสัมพัทธ หากสโมสรฟุตบอลชั้นนํา
ปรับเงินเดือนคาตอบแทนใหนักฟุตบอล สโมสรอื่นๆตองปรับเงินเดือนคาตอบแทนตาม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยามที่มีสโมสรยักษใหญไลลาดารานักฟุตบอลของตน สโมสรอาจตองเปนฝายเจรจา
ขอตอสัญญาการจางงาน ทั้งๆที่สัญญาเดิมยังไมสิ้นอายุ รายจายในรูปเงินเดือน คาจาง และคา
ตอบแทนตางๆ (Wage Bills) ของ Premier League ถีบตัวเพิม่ ขึน้ มาก จนมีผูหวั่นเกรงวาจะเปน
ปจจัยบัน่ ทอนฐานะการเงินอยางสําคัญในฤดูการแขงขัน 2538/39 รายจายดังกลาวนี้เปน 60%
ของรายได ถีบตัวขึ้นมาเปน 67% ในฤดูการแขงขัน 2541/2542
รายไดของสโมสรฟุตบอลใน Premier League รายการสําคัญมาจากคาสิทธิการ
ถายทอดโทรทัศน และรายไดจากการเก็บคาผานประตู สโมสรฟุตบอลจึงตองพยายามแยงอันดับ
นําเพือ่ มีโอกาสในการแขงขันสโมสรระหวางประเทศ อันจะทําใหมีรายไดจากแหลงทั้งสองนี้เพิ่มขึ้น
สโมสรฟุตบอลยังมีรายไดจากการผลิตสินคาสโมสร ดังเชนลูกฟุตบอล อุปกรณการเลนฟุตบอล
เสือ้ และกางเกงฟุตบอล ผาพันคอ และของที่ระลึก บางสโมสรกาวลวงไปผลิตสินคาอื่นๆ ดังเชน
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Manchester United ผลิตวิสกี้จนถูกวิพากษจากสาธารณชน บางสโมสรถึงกับลงทุนสราง
Superstore เพือ่ ขายสินคาของตน
รายได จ ากการโฆษณาและค า เครื่ อ งหมายการค า มี ค วามสํ าคั ญ มากขึ้ น ใน
โครงสรางรายไดของสโมสรฟุตบอล สโมสรฟุตบอลชั้นนําลวนมี web site ของตนเอง และหา
รายไดจากการโฆษณาบน web site ในบางกรณีสโมสรอาจนํารูปหรือลายเซ็นของนักฟุตบอล
ชัน้ นําของตนไปเปนสวนหนึ่งของสินคาสโมสร สโมสรยังมีรายไดจากสปอนเซอรหลัก สปอนเซอร
หลักจะมีปายโฆษณารอบสนามฟุตบอล สปอนเซอรที่เปนสถาบันการเงินไดรับสิทธิในการติดตั้ง
ตู ATM หรือใหบริการการเงินในบริเวณสนามฟุตบอล สปอนเซอรที่เปนผูผลิตเครื่องดื่มสามารถ
ขายเครื่องดื่มในบริเวณสโมสร แมแตเสื้อนักฟุตบอลที่ลงแขงขันยังมีพื้นที่สําหรับการโฆษณา
สินคาของสปอนเซอรหลัก อยางไรก็ตาม รายไดจากการโฆษณาและรายไดจากคาเครื่องหมาย
การคากลายเปนประเด็นการตอรองระหวางนักฟุตบอลกับสโมสร เพราะนักฟุตบอลตองการ
สวนแบงรายไดเหลานี้
สโมสรฟุตบอลพัฒนาจากวิสาหกิจที่มีเจาของผูเดียว (Single Proprietorship)
มาเปนบริษัทมหาชน โดยที่จํานวนไมนอยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย การแปรสภาพเปน
บริษทั จดทะเบียนเกื้อกูลใหสามารถระดมทุนจากแหลงภายนอกสโมสร (External Finance) ได
ในปจจุบัน สโมสรฟุตบอลใน Premier League ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยลอนดอน
(London Stock Exchange) ไดแก Aston Villa, Charlton Athletic, Chelsea, Leeds United,
Manchester United, Newcastle United, Southampton, Sunderland และ Tottenham
Hotspur (ดูตารางที่ 4)
Premier League กาวเขาสูยุคทอง จนถึงระดับที่ผูบริหารสโมสรยักษใหญใน
ยุโรปสวนใตตองมาดูงาน โจอัน แกสปารต (Joan Gaspart) กอนดํารงตําแหนงประธานสโมสร
Barcelona เคยไปดูงานของ Manchester United (Financial Times, August 2, 2000)
แตการเติบโตของ Premier League เปนการเติบโตที่ไมสมดุล เพราะมีความ
แตกตางในดานฐานะการเงินอยางมากระหวางสโมสรระดับนํากับสโมสรระดับลาง สโมสรชั้นนํา
ทีม่ ฐี านะการเงินดีสามารถกวานซื้อนักฟุตบอลฝเทาดี ทําใหสามารถธํารงตําแหนงที่ดีใน Premier
League ตอไปได ยิ่งมีดารานักฟุตบอลฝเทาดีมากเพียงใด แฟนสโมสรทบทวี รายไดจากการเก็บ
คาผานประตูยิ่งมากเพียงนั้น มิเพียงเทานั้น ยังมีรายไดจากการถายทอดโทรทัศนเพิ่มขึ้นดวย
เพราะสถานีโทรทัศนนิยมถายทอดการแขงขันของสโมสรชั้นนําและระหวางสโมสรชั้นนําดวยกัน
เอง สถานะของสโมสรระดับลางแตกตางจากภาพดังกลาวนี้มาก เมื่อฐานะการเงินไมดี จนไม
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สามารถซือ้ นักฟุตบอลชั้นนํา และแพการแขงขันอยูเนืองๆ แฟนสโมสรหดหาย และสถานีโทรทัศน
หลีกหนี รายไดสโมสรตกตํ่า สโมสรระดับลางยากที่จะหลุดวัฏจักรอันเลวรายนี้ได
การเติบโตของ Premier League ไมเพียงแตเปนการเติบโตที่ไมสมดุลเทานั้น
หากยังไมสามารถสรางผลเชื่อมโยงตอ Football League (ดิวชิ ั่น 1-4) อีกดวย ในฤดูการแขงขัน
2541/2542 Premier League มีกําไร 69 ลานปอนดสเตอรลิง แต Football League ขาดทุน 72
ลานปอนดสเตอรลิง สวนหนึ่งเปนเพราะ Premier League แยงชิงแฟนฟุตบอล และแยงชิงรายได
จากการถายทอดโทรทัศนจาก Football League การที่ Premier League นิยมซื้อนักฟุตบอล
ตางชาติมากขึ้น ยังทําให Football League ขาดรายไดจากการขายนักฟุตบอลอันควรไดอีกดวย
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ตารางที่ 1
สโมสรฟุตบอลยุโรปที่มีรายไดสูงสุด 20 อันดับแรก
ป 2541
(ลานปอนสเตอรลิง)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
ที่มา

สโมสร
Manchester United
Real Madrid
Bayern Munich
Juventus
Newcastle United
Barcelona
A.C. Milan
Inter Milan
Chelsea
Liverpool
Borussia Dortmund
Lazio
Arsenal
Parma
Paris St. Germain
Glasgow Rangers
Aston Villa
Tottenham Hotspur
A.S. Roma
Leeds United

รายได
87.875
72.5
65.2
55.3
49.2
48.6
48.6
48.2
47.5
45.5
41.5
41.1
40.4
33.4
32.9
32.5
31.8
31.2
30.7
28.3

Financial Times (November 30, 1999) อางอิงขอมูลของสํานักงานบัญชี Deloitte
and Touche
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ตารางที่ 2
จํานวนสโมสรฟุตบอลที่ติดอันดับสโมสรที่มีรายไดสูงสุด 20 อันดับแรก
จําแนกตามสังกัด
ป 2541
อันดับ
1
2
3
4
5
6
ที่มา

สังกัด
Premier League
Calcio Serie A
Premiera Liga
Bundesliga
French First Division 1
Scottish Premier League
ขอมูลประมวลมาจากตารางที่ 1

ประเทศ

จํานวนสโมสร

อังกฤษ
อิตาลี
สเปน
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
สกอตแลนด

8
6
2
2
1
1
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ตารางที่ 3
รายชื่อนักฟุตบอลที่มีสโมสรใน Premier League ซื้อ
10 อันดับคาตัวสูงสุด
ฤดูการแขงขัน 2543/2544
(ลานปอนดสเตอรลิง)
อันดับ

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
6
8
9
9

Jimmy Floyd Hasselbaink
Sylrain Wiltord
Sergei Rebrov
Olivier Dacourt
Fabien Barthez
Carl Cort
Lauren Bisan-Etame Mayer
Craig Bellamy
Nick Barmby
Mark Viduka

สโมสรผูขาย
Atletico Madrid
Bordeaux
Dynamo Kiev
Lens
Monaco
Wimbledon
Real Mallorca
Norwich
Everton
Celtic

รวบรวมจาก www.soccernet.com
ที่มา
หมายเหตุ ขอมูลสิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2543

สโมสรผูซื้อ
Chelsea
Arselnal
Tottenham Hotspur
Leeds United
Manchester United
Newcastle
Arsenal
Coventry
Liverpool
Leeds

คาตัว
15.0
13.0
11.0
8.3
7.8
7.0
7.0
6.5
6.0
6.0
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ตารางที่ 4
ราคาหุนสโมสรฟุตบอลในสหราชอาณาจักร
ณ วันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2543
(เพ็นซตอหุน)
บริษัท/สโมสร
Aston Villa
Celtic
Charlton Athletic
Chelsea Village
Leeds Sporting
Manchester United
Newcastle United
Nottingham Forest
Preston North End
Sheffield United
Southampton
Sunderland
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion

ที่มา
หมายเหตุ

ราคาหุน
342.500
211.000
49.500
65.500
19.500
303.500
65.500
14.500
242.500
14.000
41.500
380.00
60.750
72.500 (ปอนด)

www.financialtimes.com
1. ราคาหุนมีหนวยเปนเพ็นซ (pence) ยกเวน West Bromwich Albion
มีหนวยเปนปอนดสเตอรลิง
2. 100 pence = £ 1

หมายเหตุ ตีพมิ พครัง้ แรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวัน
พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2543
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Premier League 2000/2001
การแขงขันฟุตบอล Premier League ประจําฤดูป 2000/2001 สิ้นสุดลงในเดือน
พฤษภาคม 2544 Manchester United ยังสามารถรักษาแชมปไวได โดยที่สโมสร Bradford,
Coventry City และ Manchester City รวงหลนไปสูดิวิชั่นหนึ่ง ในขณะที่ Liverpool สามารถกวาด
แชมปฟุตบอลถวย ทั้ง League Cup, F.A. Cup และ UEFA Cup พรอมทั้งควบเขาสูอันดับสาม
ตามหลัง Manchester United และ Arsenal ซึง่ มีสทิ ธิในการแขงขัน Champion League ในฤดู
การแขงขัน 2544/2545
นั บ ตั้ ง แต ก ารปรั บ โครงสร า งการแข ง ขั น ฟุ ต บอลในประเทศอั ง กฤษด ว ยการ
สถาปนา Premier League ในฤดูการแขงขัน 2534/2535 เปนตนมา Premier League เจริญ
รุงเรืองตามลําดับ ทังนี้เปนผลจากความงอกงามของรายไดจากการโฆษณาและรายไดจากการ
ขายสิทธิในการถายทอดโทรทัศน
การแขงขันฟุตบอล Premier League ในประเทศอังกฤษรูจักกันในชื่อ Carling
Premiership นับตัง้ แตฤดูการแขงขัน 2534/2535 เปนตนมา Carling เปนยี่หอเบียร ซึ่งผลิตโดย
BASS PLC แหงประเทศอังกฤษ BASS เปนยักษใหญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ผลิตทั้งเครื่องดื่ม
ทีม่ อี ลั กอฮอลและไมมีอัลกอฮอล ทั้งยังประกอบธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยวอีกดวย BASS เปน
เจาของเครือขาย Holiday Inn Worldwide
ในป 2540 BASS PLC จายคาโฆษณาจํานวน 27 ลานปอนดสเตอรลิงแก
Premier League เพื่อใหใชชื่อ Carling Premiership สัญญาการโฆษณาดังกลาวนี้สิ้นสุดเมื่อสิ้น
ฤดูการแขงขัน 2543/2544 Premier League ลังเลใจที่จะตอสัญญาให BASS สวนหนึง่ เปนเพราะ
Carling เปนเบียรที่ดื่มกันภายในสหราชอาณาจักร Carling มิไดมีฐานะเปน Global Brand
สมาชิก Premier League จํานวนไมนอยมีความเห็นวา หากได Global Brand มาเปนสปอนเซอร
รายไดจากการโฆษณาจะเพิ่มขึ้นอีกมาก นอกจากนี้ ยังมีเสียงวิพากษวิจารณกันวา การใชชื่อ
Carling Premiership มีผลเสียตอเยาวชนที่ชอบกีฬาฟุตบอล เพราะ Carling เปนเครื่องดื่มที่มี
อัลกอฮอล อาจมีผลกระตุนใหเยาวชนดื่มเบียรกอนวัยอันควร อันเปนวิวาทะที่รูจักกันในหัวขอ
‘Lager and Lads’
การที่ Premier League ตองการคาโฆษณาระดับ 60 ลานปอนดสเตอรลิงขึ้นไป
ประกอบกับการแสดงอาการลังเลที่จะตอสัญญา ทําให BASS PLC ประกาศถอนตัวจากการ

99
เจรจาในเดือนมกราคม 2544 (Financial Times, January 19, 2001) พลันที่ Carling
Premiership สิ้นชีพ ยักษใหญเจาของ Global Brand ตางเผยโฉมที่จะเจรจากับ Premier
League ทั้ง Budweiser, Pepsi และ Coca Cola แตแลวก็ตองลาถอย ทั้ง Budweiser และ Pepsi
(Financial Times, February 14, 2001)
อยางไรก็ตาม Premier League คงหาสปอนเซอรกระเปาหนักไดไมยากนัก ยักษ
ใหญในธุรกิจรองเทาอาจเปนเปาที่ Premier League หมายตา นับตั้งแตป 2540 เปนตนมา
Reebok กั บ Nike แขงขันกันชนิดเอาเปนเอาตายในการแยงตลาดฟุตบอลในสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Major Soccer League ในขณะที่ Adidas–Solomon พยายามยึดครองตลาด
ยุโรปอยางเหนียวแนน ในป 2543 Adidas–Solomon ทําสัญญากับสมาคมฟุตบอลแหงประเทศ
ฝรัง่ เศส เพือ่ มีเอกสิทธิในการจําหนายอุปกรณกีฬาฟุตบอลแกสโมสรฟุตบอลในดิวิชั่นหนึ่งแตเพียง
ผูเดียว เมื่อมีผูรองตอศาล Adidas-Salomon ถูกพิพากษาใหเสียคาปรับ 2.4 ลานยูโร (ประมาณ
1.5 ลานปอนดสเตอรลิง) ในฐานที่มีประพฤติกรรมรวบอํานาจผูกขาดตัดตอน (Financial Times,
January 2, 2001)
Premier League มิไดมรี ายไดจากสปอนเซอรหรือคาโฆษณาเทานั้น หากยังมี
รายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนอีกดวย ในสหราชอาณาจักร สิทธิการถายทอดการ
แขงขัน Premier League ตกเปนของ BSkyB (= British Sky Broadcasting Corp) สวนนอก
ราชอาณาจักร ตกเปนสิทธิของ Transworld International รวมกับ Canal Plus (บริษัทลูกของ
Vivendi Universal แหงฝรั่งเศส ขายบริการ Pay-TV) ในป 2541 บริษัททั้งสองจายคาสิทธิการ
ถายทอดการแขงขัน Premier League นอกสหราชอาณาจักรรวมกัน 100 ลานปอนดสเตอรลิง
จํานวนประเทศที่ถายทอดการแขงขันเพิ่มจาก 27 ประเทศในป 2534 เปน 127 ประเทศในป 2544
กระบวนการโลกานุวัตรของการแขงขัน Premier League ทําใหรายไดจากการขายสิทธิการ
ถายทอดโทรทัศนเติบโต ในการเจรจาทําสัญญาฉบับใหม กลุมบริษัทที่เขารวมทําสัญญา นอกจาก
จะประกอบดวย Transworld International และ Canal Plus แลว Fox Television แหงสหรัฐ
อเมริกาก็กระโดดเขารวมเปนคูสัญญาดวย โดยที่รูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) เปน
เจาของทั้ง Fox Television และ BSkyB การที่ Fox กระโดดเขารวมเปนคูสัญญายอมมีนัยสําคัญ
วา Premier League กําลังคืบคลานเขาสูสหรัฐอเมริกาและอเมริกาเหนือ อันสะทอนใหเห็นความ
นิยมกีฬาฟุตบอลที่มีมากขึ้นในภูมิภาคดังกลาว
Premier League ยังหวังที่จะมีรายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน
สําหรับบริการ Pay – per - View ผูท ไี่ ดรบั สิทธิดังกลาวนี้มีสิทธิที่จะถายทอดการแขงขันปละ 40
นัด โดยมีรายไดจากการเก็บคาชมจากคนดูเปนรายนัด เดิมทีบริษัท NTL ซึง่ มีเปนบริษัท Cable
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TV ใหญทสี่ ดุ ในสหราชอาณาจักร เสนอซื้อสิทธิดังกลาวนี้ในราคา 328 ลานปอนดสเตอรลิง แต
แลวกลับถอนตัว ซึ่งสรางความผิดหวังแก Premier League อยางยิ่ง
ความงอกงามแหงรายไดของ Premier League สงผลตอรายไดของสโมสร
ฟุตบอลภายใน League ดวย เมื่อ Premier League มีรายไดเพิ่มขึ้น จําตองแบงปนรายไดแก
สโมสรในเครือขายเพิ่มขึ้นในระดับที่นาพอใจดวย มิฉะนั้นสโมสรชั้นนําอาจ ‘แตกแถว’ อันอาจนํา
มาซึง่ ความลมสลายของ Premier League ได ในปจจุบัน มีความเคลื่อนไหวในหมูสโมสรชั้นนําใน
ประเทศ ‘มหาอํานาจดานฟุตบอล’ ในยุโรปที่จะแยกตัวมาจัดตั้ง European Super League
สโมสรฟุตบอลในกลุมนี้รูจักกันในนาม G -14 อันประกอบดวยสโมสรฟุตบอลยักษใหญจํานวน 14
สโมสรจาก อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอรแลนด และสหราชอาณาจักร หากการจัดตั้ง
European Super League สําเร็จลุลวง Premier League ก็จะซบเซาและตกตํ่าโดยมิพักตอง
สงสัย
ความรุงเรืองทางธุรกิจของ Premier League ทําใหบรรดาสโมสรฟุตบอลตอง
พยายามหาที่ยืนใน Premier League เพราะการรวงหลนจาก Premier League หมายถึงการ
สูญเสียรายไดอยางสําคัญ ซึ่งมีนัยรวมถึงการสูญเสียดารานักฟุตบอลชั้นนํา และสูญเสียโอกาส
ในการพัฒนาสโมสรดวย แตการหาที่ยืนใน Premier League นัน้ ไมเพียงพอ หากแตตองยืนใน
อันดับตนๆดวย การเปนจาฝูงของ Premier League มีผลตอการเพิ่มพูนรายไดของสโมสรอีกมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการแขงขัน UEFA Champion League หากยืนอยูในอันดับรองจากจาฝูง
ก็ยงั มีโอกาสหารายไดจากการแขงขัน UEFA Cup
การพลาดโอกาสในการเขาแขงขัน UEFA Champion League หรือแมแต UEFA
Cup หมายถึงการสูญเสียโอกาสในการหารายไดอยางสําคัญ ดวยเหตุดังนั้น เมื่อเขาสูปลาย
ฤดูการแขงขัน ความเขมขนในการแขงขันยิ่งทบทวี มิเฉพาะแต Premier League แหงอังกฤษ หาก
ยังรวมถึง Calcio Serie A แหงอิตาลี Premiera Liga แหงสเปน Bundesliga แหงเยอรมนี และ
First Division แหงฝรั่งเศส อีกดวย
สโมสรฟุตบอลระดับจาฝูง เมื่อสามารถหารายไดไดมาก ยอมอยูในฐานะที่จะซื้อ
ดารานักฟุตบอลระดับโลก (World Class) ไดมาก รวมทั้งมีโอกาสในการพัฒนาสโมสรดวย ความ
แตกตางระหวางสโมสรระดับจาฝูงกับสโมสรระดับปลายแถวเพิ่มขึ้นเปนทวีตรีคูณ ในทุกฤดูการ
แขงขัน สโมสรระดับปลายแถวตองดิ้นรนหนีการตกชั้นในขณะที่สโมสรระดับจาฝูงตางเรงเครื่อง
เพือ่ ธํารงตําแหนงจาฝูงตอไป
ณ บัดนี้ Premier League มีสถานะเปน Global Brand ชนเกือบทุกชั้นในเกือบ
ทุกประเทศ (อยางนอย 127 ประเทศ) ลวนรูจัก Premier League ทัง้ นีเ้ ปนผลจากกระบวนการ
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โทรทัศนานุวัตร การแขงขันฟุตบอลเปนบริการสันทนาการที่มีผูบริโภคตองการทั่วโลก การเติบโต
ของการแขง ขั น ฟุ ต บอลในฐานะบริก ารสันทนาการระหวางประเทศ ยอมมีผลกระทบตอทุน
วัฒนธรรม (Cultural Capital) โดยทีก่ ารแขงขันฟุตบอลเปน ‘สินคาวัฒนธรรม’ (Cultural Product)
การเพิม่ ขึน้ ของความตองการในการบริโภคยอมกระทบตอหนวยผลิต ทั้ง Premier League ใน
ฐานะผูจัดการแขงขัน และสโมสรฟุตบอลผูผลิตการแขงขัน แตกลุมทุนวัฒนธรรมในกรณีของ
ฟุตบอลมิไดประกอบดวย Premier League (รวมทัง้ องคกรที่ทําหนาที่จัดการแขงขันฟุตบอลใน
ประเทศอืน่ ๆ) และสโมสรฟุตบอลเทานั้น หากยังรวมถึงหนวยผลิตผูผลิตอุปกรณกีฬาฟุตบอลและ
เครือ่ งแตงกายนักฟุตบอล ธุรกิจโทรทัศน ธุรกิจการโฆษณา และอื่นๆอีกดวย
กระบวนการโลกานุวัตรของ Premier League ยังไมจบสิ้น เพราะยังสามารถ
ขยายตัวในสหรัฐอเมริกาและคานาดา การที่ Fox Television เขารวมในกลุม Consortium ที่ซื้อ
สิทธิการถายทอดการแขงขัน Premier League นอกสหราชอาณาจักร บงบอกทิศทางของกระบวน
การโลกานุวัตรของ Premier League ดังกลาวนี้

หมายเหตุ

ตีพมิ พครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”นิตยสาร ผูจ ัดการรายเดือน
ฉบับเดือนมิถุนายน 2544
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Manchester United ในฐานะ Global Brand
Manchester United FC เปนสโมสรฟุตบอลในสังกัด Premier League แหง
ประเทศอังกฤษ ความขอนี้เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปในหมูผูสนใจกีฬาฟุตบอล แมแตเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่รูจักกีฬาฟุตบอล ก็ตองรูจัก Manchester United เปนมั่นคง
แต Manchester United เปนมากกวาสโมสรฟุตบอลผูยึดครองตํ าแหนง
แชมเปยน Premier League เปนวาเลนในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ พลังขับเคลื่อนของระบบทุน
วัฒนธรรม (Cultural Capitalism) ทําให Manchester United ถีบตัวขึ้นมาเปน ‘สินคา’ ที่มียี่หอ
ระดับโลก กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ Manchester United เปน Global Brand ดานหนึ่ง Manchester
United มิไดผลิตแตบริการสันทนาการ (ฟุตบอล) หากผลิตสินคาและบริการอันหลากหลาย ตั้งแต
ชุดนักฟุตบอล อุปกรณฟุตบอล ไปจนถึงบริการโรงแรมและ Shopping Center แมแตวิสกี้ยี่หอ
Manchester United ก็ยงั มี อีกดานหนึ่ง Manchester United มีแฟนฟุตบอลมหึมา มิจําเพาะแต
ภายในสหราชอาณาจักร หากมีฐานที่มั่นในประเทศตางๆทั่วโลก กลุมแฟนฟุตบอลอันมหึมานี้
กลายมาเปนฐานลูกคาสําคัญของ Manchester United จะนําสินคาอะไรมาปะยี่หอ Manchester
United ก็ลว นมีลกู คาทั้งสิ้น เพราะความนิยมชมชื่น Manchester United มีอยูอ ยางหนาแนนใน
ระดับโลก
ความรุงโรจนของ Manchester United เปนปรากฏการณที่นาตื่นตาตื่นใจ เพราะ
Manchester United มิเพียงประสบความสําเร็จในการแขงขันเทานั้น หากยังประสบความสําเร็จ
ในดานธุรกิจอีกดวย ปรากฏการณดังกลาวนี้เปนเรื่องคาดไมถึงเมื่อทศวรรษเศษที่แลว ในป 2534
เมื่อ Manchester United ตัดสินใจจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงลอนดอน (London Stock
Exchange) สํานักตักศิลาทางดานการบริหารธุรกิจแหงสหราชอาณาจักร อันไดแก London
Business School ประเมิน Manchester United คอนขางไปทางลบ ในเวลานั้น สโมสรฟุตบอล
อังกฤษทีข่ ายหุนในตลาดหลักทรัพยมีเพียงสโมสรเดียว ไดแก Tottenham Hotspur ซึง่ มีฐานะการ
เงินงอนแงน
London business School เสนอบทวิเคราะหวา สโมสรฟุตบอลจะมีกําไรดีก็ตอ
เมื่ อ มี ผ ลการแข ง ขั น ที่ ดี ซึ่ ง ทํ าให ส ามารถดึง ดูดแฟนและสปอนเซอร แต ก ารที่ จ ะมี ผ ลการ
แขงขันทีด่ ไี ด ก็ตองมีเงินในการซื้อนักฟุตบอลชั้นนํา ในระหวางป 2489 – 2532 ตําแหนงถัวเฉลี่ย
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ของ Manchester United ก็คอื อันดับที่ 6 ของ English Football League ทัง้ สีด่ ิวิชั่น ครั้นเจาะ
เฉพาะชวงระหวางป 2517–2532 Liverpool ยึดกุมอันดับที่หนึ่งในกลุมยักษใหญทั้งหา(Big Five)
โดยที่ Manchester United อยูอันดับที่หา
Manchester United มีผลการประกอบการในเชิงธุรกิจไมสูดีนักในทศวรรษ 2520
จํ านวนป ที่ ข าดทุ น มี ม ากพอๆกั บ จํ านวนป ที่ มี กํ าไร ทศวรรษ 2500 นั บ เป น ยุ ค ทองของ
Manchester United แตยคุ ทองดังกลาวนี้ผานพนไปแลว Manchester United เปนรองยักษใหญ
อยาง Liverpool ในทุกดาน ในระหวางป 2513 – 2532 (รวม 20 ป) Liverpool ยึดตําแหนง
แชมเปยน 11 ป และรองแชมเปยน 7 ป มีผูจัดการเพียง 4 คน และมีทีมตัวจริงในการแขงขัน
ประกอบดวยนักฟุตบอลเพียง 56 คน ในขณะที่กลุม Big Five ใชนักฟุตบอลตัวจริงตลอดชวง 20
ปดงั กลาวโดยถัวเฉลี่ยถึง 100 คน
ตามบทวิเคราะหของ London Business School Manchester United มิไดมี
โครงสรางการบริหารจัดการหรือ ‘แบบสถาปตยกรรมดานการจัดการ’ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และขาด
‘สินทรัพยพิเศษ’ ทัง้ ผูจ ัดการและนักฟุตบอล
ครั้นกาวสูทศวรรษ 2530 สถานการณแปรเปลี่ยนไป นับตั้งแตมีการกอตั้ง
Premier League ในป 2534 เปนตนมา Manchester United สามารถยึดครองตําแหนงแชมเปยน
ถึง 7 ป ในจํานวน 9 ป นักฟุตบอลที่ทางสโมสรฟูมฟกและฝกปรือวิทยายุทธในชวงเวลาอัน
ยาวนานสามารถแสดงฝเทาการแขงขันไดอยางยอดเยี่ยม ผลการแขงขันอันดีเดนทําใหอเล็กซ
เฟอรกูสัน (Alex Ferguson) ซึ่งเกือบถูกสโมสรปลดออกตําแหนงผูจัดการหลายครั้งหลายครา
ในชวงปลายทศวรรษ 2520 ตอเนื่องมาถึงตนทศวรรษ 2530 ถีบตัวขึ้นมาเปนผูจัดการชั้นยอด
จนทายที่สุดไดรับบรรดาศักดิ์เปน Sir
ความรุงเรืองของ Manchester United มาพรอมกับ Premier League เพราะ
Premier League ชวยใหสโมสรมีรายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน ความสามารถ
ในการยึดครองตําแหนงแชมเปยนหรืออันดับสูงของ Premier league ยิง่ เกือ้ กูลการหารายไดของ
Manchester United ดวยเหตุที่มีสิทธิในการเขาแขงขัน UEFA Champion League นั่นเอง
Manchester United ปรับโครงสรางการบริหารเยี่ยงบริษัทธุรกิจ และไดผู
มีประสบการณดานการบริหารธุรกิจมาเปนกรรมการอํ านวยการ (Director) (ดูภาคผนวก)
ศาสตราจารยเซอรโรแลนด สมิธ (Sir Roland Smith) อดีตผูบริหาร British Aerospace และ
กรรมการบริหาร Bank of England นัง่ เปนประธานคณะกรรมการอํานวยการ Manchester
United ตัง้ แตป 2534 อันเปนปกอตั้ง Premier League นอกจากนี้ เซอรโรแลนด สมิธยังดํารง
ตําแหนงอธิการบดีกิตติมศักดิ์ (Chancellor) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอรอีกดวย สวนตําแหนงหัว
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หนาพนักงานบริหาร (Chief Executive Office) ตกแกมารติน เอ็ดเวิรดส (Martin Edwards) โดย
ทีป่ เตอร เคนยอน (Peter Kenyon) สืบตอในตําแหนงนี้นับตั้งแตเดือนสิงหาคม 2543 เปนตนมา
การปรับโครงสรางการบริหารในเชิงธุรกิจดังกลาวนี้มีผลตอการประกอบการของ
Manchester United ในเวลาตอมา คณะกรรมการอํานวยการตัดสินใจนํารายไดไปใชในการลงทุน
อยางชาญฉลาด เริ่มตนดวยการขยายสนาม Old Trafford ดานตะวันออกและดานตะวันตก การ
ขยายอัฒจันทรดว ยเงินลงทุน 30 ลานปอนดสเตอรลิง ทําใหมีที่นั่งเพิ่มขึ้น 12,400 ที่นั่ง สนาม Old
Traffic มีความจุรวม 67,500 ที่นั่ง อัฒจันทรที่สรางขึ้นใหมเริ่มเปดใชงานในเดือนสิงหาคม 2543
นับเปนการขยายฐานสําหรับการหารายไดจากคาผานประตูเพิ่มขึ้น
Manchester United ยังตัดสินใจใชเงิน 14 ลานปอนดสเตอรลิงสรางศูนยการ
ฝกซอมนักฟุตบอล (Trafford Training Centre) ณ เมือง Carrington รวมทัง้ สถาบันฟุตบอล (The
Academy) ซึง่ เปนแหลงผลิตนักฟุตบอลตั้งแตระดับเยาวชนใหแกสโมสรอีกดวย
ในดานธุรกิจ Manchester United เขารวมลงทุนในธุรกิจโรงแรม เริ่มตนดวย
Quality Hotel ซึ่งอยูติดกับสนาม Old Traffic (111 หองนอน) ตามมาดวย Sleep Inn
Manchester Limited (120 หองนอน) ซึ่งอยูติดกับศูนยการคาของ Manchester United บริการ
โรงแรมดังกลาวนี้ นอกจากรองรับแฟนฟุตบอลตางเมืองแลว ยังใชรองรับทีมฟุตบอลทีมเยือนและ
แฟนฟุตบอลทีมเยือนอีกดวย การขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมสะทอนใหเห็นวา ธุรกิจดังกลาว
ใหรายไดดี
Manchester United รวมลงทุนในศูนยการคา Trafford Centre ซึง่ อยูหางจาก
สนาม Old Trafford ไมไกลนัก การปรับยุทธศาสตรธุรกิจของ Manchester United เริม่ ตนอยาง
จริงจังเมื่อเอ็ดเวิรด ฟรีดแมน (Edward Freedman) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายการตลาด
Manchester United เริม่ ผลิตสินคาโดยใชยี่หอ Manchester United นับตั้งแตเครื่องแตงกาย
นักกีฬา อุปกรณกีฬา ของที่ระลึก และอื่นๆ เมื่อ Manchester United กาวไปผลิตวิสกี ก็ถูกสังคม
อังกฤษวิพากษอยางรุนแรง เพราะเหตุวาแฟนของ Manchester United จํานวนมากเปนเด็กและ
เยาวชน ความสําเร็จในการผลิตสินคายี่หอ Manchester United ทําใหสโมสรฟุตบอลยักษใหญ
แหงนี้กาวไปจัดตั้ง Manchester United Megastore
Manchester United กาวนําสโมสรฟุตบอลยักษใหญทั้งปวงในการจัดตั้งสถานี
โทรทัศน MUTV โดยลงทุนรวมกับ BSkyB และ Granada สถานีโทรทัศนแหงนี้มุงเสนอขาว
เกี่ยวกับ Manchester United ผูช มมีโอกาสชมรายการสัมภาษณดารานักฟุตบอลและการฝกซอม
ของทีม รวมตลอดจนการถายทอดการแขงขัน MUTV เปดสถานีทกุ วัน ระหวางเวลา 17.00 –
23.00 น. โดยที่ผูชมตองเสียคาสมาชิก ในระยะแรก MUTV ยังคงขาดทุน เพราะผูชมมีนอย
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Manchester United พยายามเจรจากับ Premier League เกีย่ วกับสิทธิการถายทอดการแขงขัน
และบรรลุขอตกลงวา ภายหลังการแขงขันสิ้นสุดลงอยางนอย 48 ชั่วโมง MUTV สามารถถายทอด
การแขงขันของ Manchester United ได ดวยขอตกลงดังกลาวนี้ MUTV หวังวา ฐานะการเงิน
จะกระเตื้องขึ้น
การทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance Agreement) นับ
เปนยุทธวิธีที่ Manchester United ใชในการบุกเบิกพรมแดนใหมดานธุรกิจ ขอตกลงที่นาสนใจ
มีอยูอยางนอย 3 ขอตกลง
ข อ ตกลงที่ ห นึ่ง ไดแก สัญญาพั น ธมิตรเชิงยุทธศาสตรที่ทํ ากับ Vodafone
ยักษใหญในธุรกิจโทรคมนาคม ทั้งนี้ดวยการสถาปนา ManU Mobile ซึ่งเสนอขาวสาร
บทวิเคราะห กําหนดเวลาการแขงขัน และขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับ Manchester United ผานโทรศัพท
มือถือ ManU Mobile เปนทั้ง Multi-media Operator และ WAP Site Manchester United
มองการณดีวา ทุกฝายตางไดประโยชนจากขอตกลงนี้ ทั้งแฟนฟุตบอล Vodafone และ
Manchester United
ขอตกลงที่สอง ไดแก สัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรที่ทํากับ Eurobet บริษัทลูก
ของ Coral ซึ่งใหบริการรับพนัน ตามขอตกลงนี้ Eurobet นอกจากจะเปนสปอนเซอรของ
Manchester United แลว ยังเปนผูรวมประกอบการในธุรกิจการรับพนัน ทั้ง On-site และ Online
Betting ผูที่เขาสู www.manutd.com สามารถเชื่อมตอไปยัง Eurobet เพือ่ หาขอมูลอัตราการพนัน
ขันตอและรวมพนันขันตอได การใหบริการรับพนันแกแฟนฟุตบอลทําให Manchester United
ไดรับการแบงปนรายไดจาก Eurobet ตาม Revenue – Sharing Agreement ดวย
ขอตกลงที่สาม ไดแก การทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ New York
Yankees ยักษใหญกีฬาเบสบอลแหงสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ 2544 Manchester United
หวังทีจ่ ะพึ่งพา New York Yankees ในการสรางฐานในสหรัฐอเมริกา ในดานหนึ่ง กีฬาฟุตบอล
เปนที่ชื่นชอบของประชาชนชาวอเมริกันมากขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมา ดังจะเห็นไดจากการ
เติบโตของ Major Soccer League ในสหรัฐอเมริกา ในอีกดานหนึ่ง Fox Television เขารวม
Consortium ที่จายคาสิทธิการถายทอดการแขงขัน Premier League รวมกับ Transworld
International และ Canal Plus นับตัง้ แตฤดูการแขงขัน 2544/2545 เปนตนไป Fox Television
จะถายทอดการแขงขัน Premier League ใหแฟนชาวอเมริกันไดชม Manchester United หวังจะ
ติดอันดับสโมสรฟุตบอลยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา ผลพวงที่ Manchester United คาดหวัง ก็คือ
การขายสินคายี่หอ Manchester United แกแฟนชาวอเมริกัน ในปจจุบัน Dallas Cowboys
ยักษใหญในกีฬาฟุตบอลอเมริกันเปน Global Sports Brand หมายเลขหนึ่ง Manchester United
หวังที่จะแซง Dallas Cowboys ในอนาคตอันใกลนี้
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การลงทุนซื้อนักฟุตบอลนับเปนการลงทุนสําคัญอีกดานหนึ่งของ Manchester
United สโมสรฟุตบอลอังกฤษแตดั้งเดิมนิยมสรางนักฟุตบอลของตนเอง กระบวนการสราง
นักฟุตบอลเริ่มตนดวยการสง ‘แมวมอง’ ไปงมหา ‘เพชร’ ตามโรงเรียน สโมสรยักษใหญมักจะมี
สถาบันผลิตนักฟุตบอลของตนเอง ซึ่งนอกจากจะฝกฝนวิทยายุทธดานฟุตบอลแลว ยังจัดการให
เยาวชนเหลานี้ไดรับการศึกษาสายสามัญดวย Manchester United ก็ดุจเดียวกับสโมสร
ยักษใหญอื่นๆที่มีสถาบันผลิตนักฟุตบอลของตนเอง เยาวชนที่มีแววเปนดารานักฟุตบอลเหลานี้
นอกจากจะไดมาจากการสอดสองของ ‘แมวมอง’ แลว จํานวนไมนอยก็สมัครดวยตนเอง การซื้อ
นักฟุตบอลมักจะเปนการซื้อจากดิวิชั่นที่ตํ่ากวา เพราะราคาคาตัวตํ่า การซื้อจากดิวิชั่นเดียวกัน
อันไดแก Premier League ในปจจุบนั หรือดิวิชั่นหนึ่งแตเกากอน มักตองจายคาตัวแพง การซื้อ
นักฟุตบอลตางชาติอยางเปนกระบวนการเปนปรากฏการณใหมที่มีอายุเพียงสองทศวรรษเศษ
โดยทีก่ ระแสการซื้อนักฟุตบอลตางชาติเพิ่งจะรุนแรงเมื่อมีการสถาปนา Premier League ในป
2534 ความรุงเรืองของ Premier League ผลักดันใหสโมสรยักษใหญแขงกันซื้อนักฟุตบอล
ตางชาติ เพื่อธํารงตําแหนงสัมพัทธใน Premier League เพราะการยึดครองตําแหนงในอันดับสูง
ทําใหมีสิทธิที่จะเขาแขงขัน UEFA Champion League หรือ UEFA Cup อันหมายถึงรายไดจะได
เพิม่ ขึน้ อีกมาก ทั้งจากคาผานประตูและสิทธิการถายทอดโทรทัศน
Manchester United มิไดเปนรอง Liverpool ในการสรางนักฟุตบอลของตนเอง
แตแลวก็ตองสูญเสียฐานนักฟุตบอลอยางสําคัญเมื่อเครื่องบินตกในป 2501 ขณะเดินทางไป
แขงขันฟุตบอล ณ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี Manchester United ตองทุมการผลิตนักฟุตบอล
ใหม ฐานนักฟุตบอลของ Manchester United แตเดิมมาจากสก็อตแลนดมากกวาอังกฤษ
โฉมหนานักฟุตบอลของ Manchester United เพิง่ จะเปลี่ยนไปตั้งแตทศวรรษ 2530 เปนตนมา
ความเปนอังกฤษของ Manchester United มีมากขึ้น
Manchester United เริม่ ซือ้ นักฟุตบอลตางชาติตั้งแตทศวรรษ 2530 สวนใหญ
เปนนักฟุตบอลฝายเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมประเทศสแกนดินาเวีย เนื่องจากราคาตํ่ากวา
นักฟุตบอลฝายใต (อิตาลี สเปน ปอรตุเกส และฝรั่งเศส) พลังการแขงขันทั้งใน Premier League
และ UEFA Champion League ทําให Manchester United ใหความสําคัญกับการลงทุนซื้อ
นักฟุตบอลตางชาติมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักฟุตบอลระดับ World Class
แต ก ารลงทุ น ซื้อนั ก ฟุตบอลมีภ าวะความเสี่ย งเหมือ นกับ การลงทุน ทางธุ รกิ จ
โดยทัว่ ไป เพราะมีสภาวะความไมแนนอนเกี่ยวกับความสามารถในการเลน รวมทั้งความสามารถ
ในการทํ าประตู ข องนั ก ฟุตบอล อี ก ทั้ง ยั ง มีสภาวะความไมแนนอนเกี่ยวกับการบาดเจ็บของ
นักฟุตบอลอีกดวย หากนักฟุตบอลที่ทุมเงินซื้อมามีอาการบาดเจ็บอันยาวนาน การลงทุนนั้นยอม
ไดรับผลตอบแทนตํ่า หรือมิไดรับผลตอบแทนเลย
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Manchester United เคยประสบความสําเร็จในการซื้อ Peter Schmeichel และ
Eric Cantona แตกรณีที่ลมเหลวก็มีอยูหานอยไม (Taibi, Fortune, Bosnich) การระดมซื้อ
นักฟุตบอลระดับ World Class เริ่มตนดวย Jaap Stam (10 ลานปอนดสเตอรลิง) ตามมาดวย
Fabien Barthez (11.5 ลานปอนดสเตอรลิง) Ruud van Nistelrooy (19 ลานปอนสเตอรลิง) และ
Juan Sebastian Veron (24.7 ลานปอนดสเตอรลิง)
เมือ่ พิจารณาโครงสรางรายไดของ Manchester United จําแนกตามประเภทของ
รายได (ดูตารางที่ 1) รายไดที่มีความสําคัญเรียงตามลําดับ ก็คือ รายไดจากคาผานประตู รายได
จากการถายทอดโทรทัศน รายไดจากการขายสินคา และรายไดจากสปอนเซอร รายไดทั้งสี่
ประเภทนีล้ ว นมีความสัมพันธกับผลการแขงขันและตําแหนงสัมพัทธใน Premier League ทั้งสิ้น
ในยุคสมัยที่สิทธิการถายทอดโทรทัศนมีมูลคาตํ่า รายไดหลักของสโมสรฟุตบอล
ยอมมาจากการเก็บคาผานประตู Manchester United ใหความสําคัญแกการจัดตั้งกลุมแฟน
ฟุตบอล จนมีการกอตั้ง Supporters’ Club สมาชิกสัมพันธเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง ในชวงเวลา
30 ปที่ผานมานี้ Manchester United เปนสโมสรฟุตบอลที่มแี ฟนชมการแขงขันสูงสุด ในฤดูการ
แขงขัน 2510/2511 มีแฟนชมการแขงขันถึงเฉลี่ยนัดละ 57,696 คน ในฤดูการแขงขัน 2543/2544
ตัว๋ ชมการแขงขัน จํานวน 67,400 ใบตอนัดขายหมดเกลี้ยงตลอดป ทั้งๆที่ Manchester United
ลงทุนขยายอัฒจันทรไปแลว
Manchester United มีแฟนในสหราชอาณาจักรประมาณ 14 ลานคน (The
Economist, February 10, 2001) และมีแฟนทัว่ โลกประมาณ 50 ลานคน (Financial Times,
April 3, 2001) จากการสํารวจของ UFA Sports องคกรธุรกิจกีฬา ซึ่งมีสํานักงานใหญในเมือง
แฮมบูรก ประเทศเยอรมนี Manchester United ไดรับยกยองจากแฟนฟุตบอลวาเปนสโมสร
ฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก (The Economist, February 10, 2001) จากฐานแฟนฟุตบอลอันมหึมานี้
เองที่ทําให Manchester United รุกคืบไปประกอบธุรกิจสื่อมวลชน ทั้งวิทยุ โทรทัศน และ
สิง่ ตีพิมพ และธุรกิจพาณิชยกรรม ดวยการจัดตั้ง Megastore
แมวารายไดจากคาผานประตูยังคงเปนรายไดที่มีความสําคัญสูงสุดในป 2543
แตความสําคัญสัมพัทธถดถอยลงไปมาก ทั้งนี้เปนเพราะอัตราการเติบโตของรายไดประเภทอื่น
สูงกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งรายไดจากการถายทอดโทรทัศน ความสําเร็จของ Premier League
ในการเจรจาสัญญาสปอนเซอรและการถายทอดโทรทัศนฉบับใหม พลอยทําให Manchester
United ในฐานะสโมสรสมาชิกไดประโยชนดวย รายไดจาก Pay-per-view TV ยังมีชองทางที่จะ
เติบโตไดอีกมาก รวมทั้งการพลิกสถานีโทรทัศน MUTV จากการขาดทุนมามีกําไรก็มีชองทาง
ที่เปนไปได ยิ่ง Manchester United สามารถกาวเขารอบ UEFA Champion League ไดลึก
เพียงใด รายไดจากคาผานประตูและการถายทอดโทรทัศนก็จะยิ่งขยายตัวมากเพียงนั้น
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สโมสรฟุตบอลใน Premier League ไดเปรียบสโมสรฟุตบอลในดิวิชนั่ ตํ่าในการ
หาสปอนเซอร แมใน Premier League ดวยกันเอง สโมสรอันดับสูงยอมไดเปรียบสโมสรอันดับตํ่า
Manchester United อยูใ นฐานะไดเปรียบในเรื่องนี้ และไมรั้งรอในการใชฐานะสโมสรยอดนิยม
ในการหาสปอนเซอร Manchester United ประสบความสําเร็จในการหาสปอนเซอรใหม 2 ราย
ทั้งสองรายลวนเปนบรรษัทยักษใหญ รายหนึ่งในธุรกิจโทรคมนาคม อีกรายหนึ่งในธุรกิจรองเทา
และอุปกรณกีฬา
รายแรก ไดแก Vodafone ซึ่ง Manchester United ไดสปอนเซอรมูลคา 30 ลาน
ปอนดสเตอรลิง แลกกับการใหนักฟุตบอลสวมเสื้อที่มียี่หอ Vodafone นอกเหนือจากสัญญา
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรในดานโทรคมนาคม
รายที่สอง ไดแก Nike ยักษใหญในธุรกิจรองเทากีฬา Manchester United ได
สปอนเซอรมูลคา 303 ลานปอนดสเตอรลิง ครอบคลุมชวงเวลา 15 ปนับตั้งแตเดือนสิงหาคม
2545 เมื่อสัญญาที่ Manchester United ทํากับ Umbro สิน้ อายุ Nike มีสทิ ธิผูกขาดในการ
จัดสรรรองเทากีฬา อุปกรณกีฬา และเครื่องแตงกายนักกีฬาใหแก Manchester United ขณะ
เดียวกัน รานคาของ Nike ซึ่งมีเครือขายทั่วโลกก็จะชวยจัดจําหนายสินคาของ Manchester
United ดวย (BBC Sport News, September 28, 2000 และ Financial times, November 4,
2000)
ในการธํารงรายไดจากสปอนเซอร สโมสรฟุตบอลจักตองพยายามเขยิบตําแหนง
สัมพัทธของตน ทั้งใน Premier League และในระดับโลก เพือ่ วา เมื่อสัญญาสปอนเซอรเกา
สิน้ สุดลง จะไดโกงราคากับสปอนเซอรใหมได หากผลการแขงขันตกตํ่า รายไดจากสปอนเซอรยอม
ตกตํ่าลงไปดวย
รายไดจากจําหนายสินคาของ Manchester United มีอตั ราการเติบโตสูงเปน
อันดับสองรองจากรายไดจากการถายทอดโทรทัศน (ดูตารางที่ 1)
Manchester United พยายามสราง Global Brand ของตนเอง นอกจากการ
สรางชื่อเสียงเกียรติคุณของตนเองแลว ยังทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร ทั้งกับ Nike และ
New York Yankees เพือ่ สงเสริมยอดจําหนายสินคาอีกดวย Manchester United กําลังสราง
ระบบเครือขายสาขา นอกจาก Megastore ในอังกฤษ ยังเปดสาขาในสิงคโปร โดยที่นคร
กัวลาลัมเปอรและกรุงเทพฯ เปนที่ตั้งสาขาตอไป ระบบ Chain Stores ของ Manchester United
กําลังเปนรูปเปนราง
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รายไดของ Manchester United มากกวา 98% มาจากสหราชอาณาจักร สวนที่
ไดนอกสหราชอาณาจักรมีไมถึง 2% (ดูตารางที่ 2)
การบริหารสโมสรฟุตบอลดุจเดียวกับริษัทธุรกิจ และการจัดระบบบรรษัทภิบาล
(Good Corporate Governance) ทําให Manchester United มีกาไรตลอดระยะเวลาที
ํ
่อยูใน
Premier Leage (ดูตารางที่ 3) โดยที่มิไดมีฐานะการเงินดีที่สุดในสหราชอาณาจักรเทานั้น หาก
เปนสโมสรทีม่ ฐี านะการเงินดีที่สุดในโลกดวย ในขณะที่ยักษใหญในภูมิภาคสวนใต ทั้ง Calcío
Serie A (อิตาลี) และ Premiera Liga (สเปน) ลวนประสบการขาดทุน Manchester United จึง
เปน ‘แบบจําลอง’ ทีส่ โมสรฟุตบอลยักษใหญอื่นๆตองการเอาอยาง แมแตโจอัน แกสปารต (Joan
Gaspart) กอนที่จะเขารับตําแหนงประธานสโมสรฟุตบอล Bacelona ยังตองเดินทางไปดูการ
บริหารของ Manchester United
ยอดกําไรของ Manchester United อยูใ นระดับนาชื่นชมและถีบตัวขึ้นสูระดับสูง
สุดในป 2541 หลังจากนัน้ กําไรหลังหักภาษีอากรเริ่มตกตํ่าลง (ดูตารางที่ 3) ในชวง 6 เดือนแรก
ของฤดูการแขงขัน 2543/2544 Manchester United มีกาไรก
ํ อนหักภาษี 17.3 ลานปอนด
สเตอรลิง (สถิติ ณ วันที่ 31 มกราคม 2544) แตรายจายในการซื้อนักฟุตบอลระดับ World Class
รวมทัง้ การปรับเงินเดือนและคาจาง เพื่อธํารงนักฟุตบอลระดับดาราใหคงอยูกับสโมสร มีผลในการ
ลดทอนกําไร นับตั้งแตฤดูการแขงขัน 2536/2537 เปนตนมา รายจายรายการเงินเดือนและคา
ตอบแทนนักฟุตบอลถีบตัวรวดเร็วกวาการเติบโตของรายได อันสรางแรงกดดันในการหารายได
มากขึน้ ในฤดูการแขงขัน 2543/2544 เงินเดือนและคาตอบแทนนักฟุตบอลตกประมาณ 35% ของ
รายได ซึ่งตามความเห็นของ Deloitte and Touche ยักษใหญในธุรกิจการบัญชี ยังไมถึงระดับ
อันตราย Deloitte and Touche รับทําบัญชีให Premier League จึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การเงินของสโมสรฟุตบอล และกํ าหนดเกณฑในเรื่องนี้วา หากสโมสรฟุตบอลใดมีรายจาย
เงินเดือนและคาตอบแทนนักฟุตบอลเกินกวา 50% ของรายได ฐานะการเงินของสโมสรฟุตบอลนั้น
จะเขาขีดอันตราย (Financial Times, April 3, 2001)
Manchester United ไมเพียงแตเอาใจแฟนฟุตบอลเทานั้น หากยังตองเอาใจ
ผู ถื อหุ น ด ว ย นโยบายการจ า ยเงิน ปนผลจึงเปนเรื่องสํ าคัญ เพราะกระทบตอการระดมทุน
ในอนาคต (ดูตารางที่ 3) นับตัง้ แตป 2539 เปนตนมา เงินปนผลตอหุนเขยิบตัวสูงขึ้นโดยตลอด
(ดูตารางที่ 4) แมวาในชวงป 2542 – 2543 กําไรหลังหักภาษีจะตกตํ่าลงก็ตาม
หุนของ Manchester United ซึง่ มีราคาเพียง 7.7 เพ็นซในเดือนกรกฎาคม 2534
ถีบตัวสูงขึ้นตามลําดับ ในเดือนกุมภาพันธ 2543 ราคาหุนเริ่มสูงกวา 3 ปอนดสเตอรลิงเปน
ครั้งแรก และขึ้นสูระดับสูงสุด 4.125 ปอนดสเตอรลงิ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 ซึ่งหมายความวา
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Manchester United มีมลู คาตลาดสูงกวา 1,000 ลานปอนดสเตอรลิง เมื่อรูเปรต เมอรด็อก
(Rupert Murdoch) เสนอซื้อ Manchester United ในป 2541 นั้น เขาเสนอซื้อในราคาหุนละ 2.40
ปอนดสเตอรลิง อยางไรก็ตาม ราคาหุนของ Manchester United เริม่ ตกตํ่าลงอยางตอเนื่อง
นับตัง้ แตปลายป 2543 เปนตนมา และอยูในระดับ 1.54 ปอนดสเตอรลิงเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2544 (www.financialtimes.com) ณ วันนั้น สโมสร Manchester United มีมลู คาตลาดเพียง
402 ลานปอนดสเตอรลิง การตกตํ่าของราคาหุนสะทอนใหเห็นอนิจลักษณะของธุรกิจสโมสร
ฟุตบอล
Manchester United ถีบตัวขึ้นมาเปน Global Brand ดวยการสถาปนาระบบ
บรรษัทภิบาล การเติบใหญของ Manchester United เปนผลจากการเติบโตของระบบทุน
วัฒนธรรม (Cultural Capitalism) การกวานซื้อนักฟุตบอลระดับ World Class เพือ่ ธํารงตําแหนง
แหงหนของตนในโลกฟุตบอล ทําให Manchester United ตองไตเสนลวด และตองเพิ่มความ
ระมัดระวังมิใหรวงหลนสูหุบเหวแหงความลมเหลว
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ตารางที่ 1
โครงสรางรายไดของ Manchester United
จําแนกตามประเภทของรายได
2542 – 2543
(พันปอนดสเตอรลิง)
ประเภทของรายได

2542

2543

1. รายไดจากคาผานประตูและการขายรายการ

จํานวน
41,908

%
37.9

จํานวน
36,626

%
31.6

2. การถายทอดโทรทัศน

22,503

20.3

30,546

26.3

3. สปอนเซอร

17,488

15.8

18,513

16.0

7,189

6.5

6,698

5.8

21,586

19.5

23,622

20.4

110,674

100.0

116,005

100.0

4. การจัดการประชุมและอาหาร
5. การขายสินคาและอื่นๆ
รายไดรวม
ที่มา
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ตารางที่ 2
โครงสรางรายไดของ Manchester United
จําแนกตามแหลงที่มาของรายได
2542 – 2543
(พันปอนดสเตอรลิง)
แหลงที่มาของรายได
1. รายไดในสหราชอาณาจักร
2. รายไดนอกสหราชอาณาจักร
3. รายไดรวม
ที่มา

2542

2543

จํานวน
109,816

%
99.2

จํานวน
113,825

%
98.1

858

0.8

2,180

1.9

110,674

100.0

116,005

100.0
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ตารางที่ 3
รายไดและกําไรของ Manchester United
2539 – 2543
(พันปอนดสเตอรลิง)

ป

รายไดรวม

กําไรรวม

กําไรจากการประกอบการ
กอนหักคาเสื่อมราคา
นักฟุตบอลและรายจาย
พิเศษ

กอนหักภาษี

หลังหักภาษี เงินปนผล

2539

53,316

14,167

15,399

11,273

3,221

2540

87,939

26,201

27,577

19,028

4,026

2541

87,875

26,996

27,839

19,628

4,416

2542

110,674

32,310

22,411

15,388

4,676

2543

116,005

30,073

16,788

11,950

4,936

ที่มา
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ตารางที่ 4
รายไดตอหุนและเงินปนผลตอหุน
Manchester United
2539 – 2543
(เพ็นซ)

2539

รายไดตอหุน
Earnings per share
4.6

เงินปนผลตอหุน
Dividend per share
1.30

2540

7.4

1.55

2541

7.6

1.70

2542

5.9

1.80

2543

4.6

1.90

ป

ที่มา
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ภาคผนวก
คณะกรรมการอํานวยการ (Board of Directors)
Manchester United
2544
นาม

ตําแหนง

Sir Roland Smith

ประธาน

Peter Kenyon

กรรมการ

David Gill

กรรมการ

Martin Edwards

กรรมการ

Amer Almidani

กรรมการ

Maurice Watkins
Roy Gardner

กรรมการ
กรรมการ

Ian Much
Philip Yea

กรรมการ
กรรมการ

ที่มา

หมายเหตุ

ประสบการณดานธุรกิจ
อดีตผูบริหาร British Aerospace
กรรมการ Bank of England
Chief Operating Officer
Umbro International
ผูอ านวยการฝ
ํ
ายการเงิน
First Choice Holidays PLC
กรรมการ Manchester United Football
Club PLC ตั้งแตป 2513
เคยเปนกรรมการ Manchester United Football
Club PLC
สํานักงานทนายความ James Chapman and Co.
British Gas PLC
GEC - Marconi
CEO ของ T&N PLC
Halifax PLC
Leica Geosystems AG
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2544
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คดีบอสม็องกับฟุตบอลยุโรป
ใครก็ตามที่คิดวา ระบบทาสหมดไปจากยุโรปนานนับศตวรรษ ใครคนนั้นเห็นจะ
เขาใจผิดอยางมหันต ประเทศมหาอํานาจในยุโรปตะวันตกมักจะโพนทะนาเรื่องการลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพในโลกทีส่ าม และตอตานการใชแรงงานทาส แรงงานนักโทษ และแรงงานเด็กอยางขึงขัง
แตกลับมิไดกวาดลางบานตนเองใหสะอาดหมดจด แรงงานทาสจึงดํารงอยูในยุโรป โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในกีฬาฟุตบอลอาชีพ จวบจนเกิดคดีบอสม็อง
จารีตในวงการฟุตบอลอาชีพยุโรปถือวา นักฟุตบอลเปน ‘สินทรัพย’ ของสโมสร ใน
การลงบัญชีของสโมสรฟุตบอล มูลคานักฟุตบอลจึงปรากฏในรายการสินทรัพยของบัญชี สโมสร
ฟุตบอลซื้อขายนักฟุตบอลอาชีพประดุจหนึ่งการซื้อขายทรัพยสิน เมื่อนักฟุตบอลทําสัญญากับ
สโมสรใดก็กลายเปน ‘สินทรัพย’ ของสโมสรนั้น สโมสรฟุตบอลยอมตองนํา ‘สินทรัพย’ ไปแสวงหา
รายได นักฟุตบอลมีหนาที่นําชัยชนะมาสูสโมสร เพราะชัยชนะในการแขงขันมีผลในการกําหนด
ฐานะทางเศรษฐกิจของสโมสร หากนักฟุตบอลคนใดฝเทาตกตํ่าลง ก็ตองถูกพักใหเปนตัวสํารอง
นักฟุตบอลสํารองนัน้ ตองขาดรายไดจากการแขงขัน หากภาวะการเปนตัวสํารองยาวนาน คาตัว
ของนักฟุตบอลคนนั้นก็ตกตํ่าลง บางครั้งสโมสรเจาสังกัดอาจใหสโมสรอื่นยืมตัวนักฟุตบอลสํารอง
ของตนโดยคิด‘คาเชา’ ตามแตจะตกลงกัน
เมือ่ สโมสรฟุตบอลไมตองการนักฟุตบอลคนใด ก็จะนําออกขายในตลาด โดยมีคา
ตัวกํากับอยางชัดเจน นักฟุตบอลจะยายสโมสรตามอําเภอใจมิได การยายสโมสรตองไดรับความ
เห็นชอบจากสโมสรเจาสังกัด นักฟุตบอลอาชีพแตกตางจากแรงงานทาสอยูบางในขอที่ไมถูก
เฆีย่ นตีและกระทําทารุณกรรม อีกทั้งยังมีเสรีภาพในการเลือกระดับหนึ่ง สโมสรฟุตบอลจะขาย
นักฟุตบอลตามอําเภอใจมิได นักฟุตบอลผูถูกขายจะตองพอใจสโมสรผูซื้อ และพอใจในสัญญาที่
จะทํากับสโมสรผูซื้อดวย
สหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป (Union of European Football Associations)
หรือที่เรียกยอๆวา UEFA เปนผูจ ดั ระเบียบกีฬาฟุตบอลอาชีพในยุโรป และดูแลใหภาคีสมาชิก
ปฏิบตั ติ ามระเบีบบทีก่ ําหนดขึ้น รวมตลอดจนพิจารณาลงโทษผูที่ฝาฝนระเบียบเทานั้น ในปจจุบัน
UEFA มีภาคีสมาชิก 49 ประเทศ
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แต ก ฎเกณฑ ข  อ หนึ่ ง ของ UEFA ทํ าใหนั ก ฟุต บอลกลายเป น ทาสสมัย ใหม
กฎเกณฑดังกลาวก็คือ แมเมือ่ สัญญาการจางงานจะสิ้นอายุลง นักฟุตบอลก็ยังไมมีเสรีภาพใน
การยายสโมสร การยายสโมสรจะกระทําไดก็ตอเมื่อสโมสรเจาสังกัดยินยอม และนี่เองเปนเหตุให
เกิดคดีบอสม็อง
ฌอง-มารก บอสม็อง (Jean-Marc Bosman) เปนนักฟุตบอลชาวเบลเยี่ยม เคย
เปนกัปตันทีมฟุตบอลเยาวชนเบลเยี่ยม และเขาใจวาเคยติดทีมชาติดวย กอนเกิดคดี บอสม็อง
สังกัดสโมสร RFC Liege ในประเทศเบลเยี่ยม เมื่อสัญญาสิ้นอายุ บอสม็องถูกสโมสรเจาสังกัดตัด
เงินเดือนสามในสี่ คงไดเงินเดือนเพียง 25% ของระดับที่เคยได เนื่องเพราะเปน ‘หมาไลเนื้อ’ ที่สิ้น
เขีย้ วเล็บ การตัดเงินเดือนดังกลาวนี้ทําใหบอสม็องไมพอใจเปนอันมาก จึงขอยายสโมสรไปอยูกับ
สโมสร Dunkerque ในประเทศฝรั่งเศส แต RFC Liege ถือวา บอสม็องเปน ‘สินทรัพย’ ของตน
จึงโกงคาตัวในระดับสูง จน Dunkerque ไมสรู าคา บอสม็องเห็นวา การโกงคาตัวของ RFC
Liege เปนการกลัน่ แกลงเพื่อมิใหยายสโมสร ทั้งๆที่สัญญาการจางงานสิ้นอายุแลว บอสม็องจึงนํา
เรื่องฟองศาลสหภาพยุโรปทีเ่ รียกวา European Court of Justice ซึง่ ตัง้ อยูในประเทศลักเซมบูรก
บอสม็องฟองในขอหาวา RFC Liege ลิดรอนเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงาน การพิจารณาคดี
นีเ้ ริ่มตนในเดือนตุลาคม 2536
ครั้นวันที่ 15 ธันวาคม 2538 ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปก็มีคําพิพากษาให
บอสม็องชนะคดี คําพิพากษาไดกําหนดหลักการวา เมื่อสัญญาการจางงานสิ้นสุดลง นักฟุตบอล
จะมีเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานขามประเทศ สโมสรเจาสังกัดจะขัดขวางมิได เพราะเสรีภาพ
ในการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศเปนหลักการสําคัญของการรวมตัวกันเปนสหภาพยุโรป
แตคําพิพากษานี้มิไดบังคับใชกับการยายสโมสรภายในประเทศ เพราะถือวาเปนกิจการภายใน
ประเทศอันศาลสหภาพยุโรปมิอาจกาวกายไดในปจจุบัน
คํ าพิ พ ากษาคดีบ อสม็ อ งมี ผ ลกระทบต อ ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การจํ ากั ด จํ านวน
นักฟุตบอลตางชาติดวย ตามขอบังคับปจจุบันของ UEFA ทีมฟุตบอลสโมสรหนึ่งๆจะนําฟุตบอล
ตางชาติลงเลนในขณะหนึ่งๆไดไมเกิน 3 คน ขอจํากัดจํานวนนักฟุตบอลตางชาติจึงเปนขอบังคับที่
ละเมิดเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงาน หากนักฟุตบอลตางชาติดังกลาวเปนชาติในภาคีสหภาพ
ยุโรป
UEFA ไมพอใจคําพิพากษานี้เปนธรรมดา นายเลนนารต โจแฮนสัน (Lennart
Johansson) ประธาน UEFA ถึงกับกลาววา คําพิพากษานี้จะมีผลในการทําลายฟุตบอลยุโรป
สวนสหพันธสมาคมฟุตบอลระหวางประเทศ (Federation Internationale de Football
Association = FIFA) ซึง่ เปนองคกรโลกบาลในดานฟุตบอลไมรูสึกยินดียินรายกับคําพิพากษานี้
เพราะมีผลกระทบจํากัดเฉพาะภาคีสหภาพยุโรปเทานั้น
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ผลกระทบของคํ าพิพากษาคดีบอสม็องจะปรากฏเปนรูปธรรมในฤดูการแขงขัน
2539/2540 ซึง่ เริม่ ตนประมาณเดือนกรกฎาคม 2539 ผลกระทบที่สําคัญก็คือ การแยงซื้อตัว
นักฟุตบอลระดับดาราของสโมสรยักษใหญ เพราะบัดนี้ไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนนักฟุตบอล
ตางชาติอีกตอไป ภายหลังการพิพากษาคดีบอสม็องเพียงสัปดาหเศษ สมาคมฟุตบอลอังกฤษ
ก็ประกาศยกเลิกกฎขอบังคับขอนี้ แต UEFA ยังคงแสดงอาการแข็งขืน โดยออกประกาศวาจะยัง
ไมมกี ารเปลี่ยนแปลงกฎขอบังคับใดๆ อยางไรก็ตาม เจาหนาที่สหภาพยุโรปเตือนวา คําพิพากษา
มีผลบังคับโดยทันที
นับตั้งแตฤดูการแขงขัน 2539/2540 เปนตนไป นักฟุตบอลทองถิ่นจะถูก
นักฟุตบอลตางชาติแยงอาชีพมากขึ้น สโมสรยักษใหญที่มีเงินทุนสูงจะยิ่งเติบโตทางธุรกิจ ในขณะ
ทีส่ โมสรขนาดเล็กจะตกตํ่าลง เพราะไมสามารถซื้อนักฟุตบอลระดับดารา ผูคนในวงการฟุตบอล
ยุโรปพากันคาดการณวา ทายที่สุดแลว สโมสรยักษใหญอาจซื้อหรือเขาครอบกิจการ (take-over)
ของสโมสรขนาดเล็ก ทํานองเดียวกับ ’ปลาใหญกินปลาเล็ก’ สวนสโมสรขนาดเล็กอาจตองดิ้นรน
เพือ่ ความอยูรอด หนทางหนึ่งก็โดยการควบกิจการ (merger) กับสโมสรอื่น บางคนวาดภาพวา
สโมสรยักษใหญในอนาคตอาจมีทีมฟุตบอลหลักอยางนอย 2 ทีม ทีมนักฟุตบอลดาราใชแขง
ระหวางประเทศและทีมที่ฝเทารองลงมาใชแขงภายในประเทศ
การยกเลิกขอจํ ากัดจํานวนนักฟุตบอลตางชาติจะทํ าใหการเคลื่อนยายแรงงาน
ระหวางประเทศของนักฟุตบอลอาชีพมีมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอวงการฟุตบอลนอกยุโรป โดย
เฉพาะอยางยิ่งละตินอเมริกาและอัฟริกา ในประการสําคัญ ราคาคาตัวของนักฟุตบอลระดับดารา
จะถีบตัวสูงขึ้น
คําพิพากษาคดีบอสม็องไมมีผลตอการยายสโมสรภายในประเทศ แมสัญญาจะ
สิน้ อายุ นักฟุตบอลก็ยังคงเปน ‘สินทรัพย’ ของสโมสรเจาสังกัดตอไป หากจะยายไปสโมสรอื่น
ภายในประเทศเดียวกัน ก็ตองไดรับความเห็นชอบจากตนสังกัด แตถายายไปสโมสรตางประเทศ
สโมสรเจาสังกัดจะขัดขวางมิได เพราะถือเปนการละเมิดเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานระหวาง
ประเทศ อันเปนหลักการสําคัญของสหภาพยุโรป
แตคํ าพิพากษาคดีบอสม็องก็ทํ าลายจารีตการยายสโมสรภายในประเทศดวย
นักฟุตบอล ‘หัวหมอ’ สามารถเลี่ยงกฎได หากนักฟุตบอลสโมสร A ตองการยายไปอยูกับสโมสร B
เมื่อสิ้นอายุสัญญา กอนการพิพากษาคดีบอสม็อง นักฟุตบอลผูนั้นจักตองขออนุญาตสโมสร
เจาสังกัดและสโมสร A สามารถมีรายไดจากการขายนักฟุตบอล แมสัญญาจะสิ้นอายุแลว
ภายหลังการพิพากษาคดีบอสม็อง นักฟุตบอล ‘หัวหมอ’ สามารถยายไปอยูสโมสรตางประเทศ
โดยไมตองจายคาตัวใหแกสโมสร A แลวจึงยายกลับสโมสร B ในภายหลัง
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คริส วัดเดิล (Chris Waddle) อดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปนตัวอยางของ
ความขางตนนี้ ปจจุบันวัดเดิลอายุ 35 ป สังกัดสโมสร Sheffield Wednesday วัดเดิลกําลังสิ้น
อายุขยั การเปนนักฟุตบอลอาชีพ เนื่องจากอายุมากและสัญญาการจางงานกําลังสิ้นอายุในปลาย
ฤดูการแขงขันป 2538/2539 แตสโมสรเจาสังกัดกําหนดคาตัววัดเดิลสูงถึง 1 ลานปอนดสเตอรลิง
อันเปนอุปสรรคในการยายสโมสร วัดเดิลตองการเปน Player/Manager ในสโมสรฟุตบอลเล็กๆ
ภายหลังการพิพากษาคดีบอสม็อง วัดเดิลมีทางเลือกดวยการยายไปสโมสรบนภาคพื้นยุโรป แลว
จึงยายกลับสโมสรอังกฤษตามที่ตองการ โดยที่สโมสรไมตองจายคาตัวใหแก Sheffield
Wednesday
คํ าพิ พ ากษาคดีบ อสม็ อ งทํ าให ก ารซื้ อ ขายตั ว นั ก ฟุ ต บอลในยุ โ รปหยุ ด ชะงั ก
ชัว่ คราว ทุกสโมสรกําลังรอคอยใหสิ้นฤดูการแขงขันปนี้ เพราะจะมีนักฟุตบอลจํานวนมากหมด
สัญญากับสโมสรตนสังกัดเดิม ซึ่งจะทํ าใหมีการยายทีมขามประเทศโดยไมตองจายคาตัว
นักฟุตบอลแกสโมสรตนสังกัดเดิม
ฌอง-มารก บอสม็องชวยใหเพื่อนรวมอาชีพหลุดพนจากบวงแหงแรงงานทาส
ระดับหนึง่ เขากลายเปนวีรบุรุษในสายตาของนักฟุตบอลอาชีพในยุโรป แตเขาตองประสบชะตา
กรรมสวนบุคคล เมื่อบอสม็องตัดสินใจดําเนินคดีกับสโมสรเจาสังกัด ก็ตองขาดรายไดในทันที
กฎขอบังคับของ UEFA ทําใหบอสม็องไมสามารถเลนฟุตบอลอาชีพในยุโรปตอไปได เพราะ RFC
Liege ไมยอมปลดปลอยใหเขาเปนอิสระ ทายที่สุดบอสม็องตองไปเลนฟุตบอลในเกาะ La
Reunion ซึง่ เปนเกาะเล็กๆของฝรั่งเศสในมหาสมุทรอินเดีย นอกฝงทวีปอัฟริกา ครอบครัวแตก
สาแหรกขาดเนือ่ งจากภรรยาฟองหยา ชัยชนะของบอสม็องไดมาดวยตนทุนสวนบุคคลที่สูงมาก
ในปจจุบนั บอสม็องกําลังฟองรองเรียกคาเสียหายจาก RFC Liege ในศาลเบลเยี่ยม และสหพันธ
นักฟุตบอลอาชีพยุโรป (European Professional Players’ Union = FIFPRO) กําลังจัดการ
แขงขันฟุตบอลในประเทศสเปนในเดือนเมษายน 2539 เพื่อหารายไดชวยบอสม็องในการสูคดี
ในดานหนึง่ คดีบอสม็องสะทอนใหเห็นลักษณะ ‘แรงงานทาส’ ของนักฟุตบอล
อาชีพในยุโรป ในอีกดานหนึ่งคดีนี้แสดงใหเห็นโดยกระจางชัดวา การจัดตั้งสหภาพยุโรปมีผล
กระทบตอวงการกีฬาอาชีพดวย

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2539
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ดุลยภาพในตลาดนักฟุตบอลยุโรป
โจอัน แกสปารต (Joan Gaspart) บนงึมงัมหลังจากยอมตกลงปรับเงินเดือน
คาตอบแทนแกริวัลโด (Rivaldo) เมื่อตนเดือนสิงหาคม 2543 แกสปารตเพิ่งเขารับตําแหนง
ประธานสโมสรฟุตบอล Barcelona แหงสเปน สโมสรบารเซโลนาเพิ่งเสียหลุย ฟกโก (Luis Figo)
ดารานักฟุตบอลปอรตุเกสแกสโมสร Real Madrid ซึง่ เปนปรปกษสําคัญในวงการฟุตบอลสเปน
ริวัลโดนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลเปนเปาที่บรรดาสโมสรฟุตบอลยักษใหญทั้งในอิตาลีและสเปน
ตองการตัวเปนอยางยิ่ง หากสโมสรบารเซโลนาตองเสียทั้งหลุยส ฟกโกและริวัลโดพรอมกัน
นับเปนการสูญเสียที่อาจทําใหแกสปารตเสียหนาได ดังนั้น แกสปารตจึงตองพยายามดึงใหริวัลโด
อยูกับสโมสรบารเซโลนาตอไป และไมมียทุ ธวิธใี ดที่ดีกวาการเสนอปรับเงินเดือนคาตอบแทน
สโมสรบารเซโลนาตกลงเพิ่มคาตอบแทนใหริวลั โด จนอยูในระดับปละ 4.4 ลาน
ปอนดสเตอรลิง (หักภาษีแลว) หรือตกประมาณสัปดาหละ 85,000 ปอนดสเตอรลิง อันเปนที่มา
ของคําบนของแกสปารตที่วา สโมสรบารเซโลนาคงตองเสียสติที่จายเงินเดือนคาตอบแทนสูงปานนี้
พรอมทัง้ ใหอรรถาธิบายวา การที่สโมสรบารเซโลนาสามารถแสดงอาการ ‘เสียสติ’ ไดเชนนี้ก็เปน
เพราะสโมสรฟุตบอลยักษใหญอื่นๆแสดงอาการ ‘สติแตก’ ออกมากอน (Financial Times,
August 2, 2000)
สโมสรเรียลแมดริดจายเงินใหแกสโมสรบารเซโลนาในการซื้อตัวหลุยส ฟกโกสูง
ถึง 38.7 ลานปอนดสเตอรลิง นับเปนการใชจายเงินอยางบาระหํา่ เมือ่ คํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา
สโมสรเรียลแมดริดมีฐานะการเงินออนแอ โดยที่มีหนี้สินสูงถึง 180 ลานปอนดสเตอรลิง การที่
สโมสรเรียลแมดริดแสดงตัวเปน ‘เจาบุญทุม’ ครัง้ นี้ เปนเพราะฟลอเรนติโน เปเรส (Florentino
Perez) ใหสัญญาแกผูถือหุนวา หากไดรับเลือกตั้งเปนประธานสโมสรเรียลแมดริด จะแยงตัว
หลุยส ฟกโกจากสโมสรบารเซโลนา ครั้นเมื่อเขาดํารงตําแหนงแลว เปเรสก็ปฏิบัติตามคํามั่น
สัญญา ยังผลใหฐานะการเงินของสโมสรเรียลแมดริดยิ่งเสื่อมทรุดลงไปอีก
สโมสรบารเซโลนานํารายไดจากการขายหลุยส ฟกโกไปซื้อนักฟุตบอลชั้นดี
มาเสริมทีม อันไดแก มารก โอเวอรมารส (Marc Overmars) และเอ็มมานูเอล เปอตีต
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(Emmamuel Petit) โดยจายเงินรวมทั้งสิ้น 30 ลานปอนดสเตอรลิงใหแกสโมสร Arsenal แหง
ประเทศอังกฤษ โดยที่ยังมีเงินเหลือพอสําหรับซื้อนักฟุตบอลอื่นและปรับเงินเดือนใหแกริวัลโด
การแขงขันฟุตบอลยุโรปฤดูป 2543/2544 เริ่มตนแลวตั้งแตกลางเดือน
สิงหาคมเปนตนมา เมื่อเริ่มตนฤดูการแขงขันใหม ตลาดนักฟุตบอลยอมตองมีการปรับดุลยภาพ
ใหม ตลาดนักฟุตบอลนับเนื่องเปนตลาดแรงงานประเภทหนึ่ง แรงงานยอมเคลื่อนยายจาก
อุตสาหกรรมที่ใหคาจางตํ่าไปสูอุตสาหกรรมที่ใหคาจางสูงฉันใด นักฟุตบอลยอมเคลื่อนยายจาก
สโมสรที่ใหผลตอบแทนตํ่าไปสูสโมสรที่ใหผลตอบแทนสูงฉันนั้น
สโมสรฟุตบอลที่สามารถซื้อตัวนักฟุตบอลราคาแพง และเสนอเงินเดือน
คาตอบแทนในอัตราสูงในการดูดดึงนักฟุตบอลฝเทาดี ยอมตองเปนสโมสรที่มีฐานะการเงินดี
ความมั่นคงทางการเงินขึ้นอยูกับกระแสการไหลเขาของรายไดกับกระแสการไหลออกของรายจาย
รายไดของสโมสรฟุตบอลมีที่มาอยางนอย 3 แหลง อันไดแก รายไดจากการเก็บคาผานประตู
รายไดจากการถายทอดโทรทัศน และรายไดจากการขายสินคาสโมสร รวมตลอดจนรายไดจากการ
โฆษณาโดยใชเครื่องหมาย ยี่หอ และดารานักฟุตบอลของสโมสร
ความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) ผสมผสานกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ยังผลใหธุรกิจโทรทัศน
ระหวางประเทศเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว รายไดจากการถายทอดโทรทัศนกลายเปนแหลงรายได
สําคัญยิง่ ของสโมสรฟุตบอลยักษใหญ ในการธํารงรายไดจากการเก็บคาผานประตูและรายไดจาก
การถายทอดโทรทัศนในระดับสูง ผลการแขงขันของสโมสรนับเปนปจจัยสําคัญ และในการธํารง
ตําแหนงสโมสรฟุตบอลชั้นนํา สโมสรจําเปนตองมีนักฟุตบอลฝเทาดี
เมื่อฤดูการแขงขันใกลสิ้นสุด สโมสรฟุตบอลที่มีอํ านาจซื้อตองสอดสาย
สายตาหาซื้อนักฟุตบอลฝเทาดี เพื่อเตรียมรับศึกในฤดูการแขงขันใหม สโมสรที่อยูในอันดับสูง
นอกจากตองธํารงตําแหนงแหงหนของตนแลว ยังตองการแยงชิงตําแหนงผูนําอีกดวย สวนสโมสร
ทีต่ กอันดับก็ตอ งพยายามไตบันไดดารา ทั้งหมดนี้สรางความคึกคักแกตลาดนักฟุตบอล มีการซื้อ
ขายนักฟุตบอลดุจเดียวกับการซื้อขายสินคา ตลาดนักฟุตบอลยุโรปจะเขาสูดุลยภาพใหม เมื่อถึง
กําหนดวันสงรายชื่อนักฟุตบอลกอนการแขงขันสโมสรระหวางประเทศในยุโรป
สโมสรฟุตบอลยุโรปทีไ่ ดชื่อวาเปน ‘เจาบุญทุม’ มักจะเปนสโมสรในภูมิภาค
ละตินแหงยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งอิตาลีและสเปน ในฤดูการแขงขันป 2543/2544 ที่เพิ่งเริ่มตนนี้
เฉพาะสโมสร Lazio แหงอิตาลี Barcelona และ Real Madrid แหงสเปน ใชเงินในการซื้อ
นักฟุตบอลรวมกันไปแลว 180 ลานปอนดสเตอรลิง เริ่มตนดวย Lazio ซื้อเฮอรแมน เครสโป
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(Herman Crespo) จากสโมสร Parma ในราคา 35.8 ลานปอนดสเตอรลิง แตสถิตินี้ถูกทําลายลง
เมื่อสโมสรเรียลแมดริดซื้อหลุยส ฟกโกจากสโมสรบารเซโลนาในราคา 38.7 ลานปอนดสเตอรลิง
(ดูตารางที่ 1)
ในหมู  ป ระเทศละติ น ยุโรป ความลา หลัง ทางเศรษฐกิจทํ าใหสโมสรฟุตบอล
ปอรตเุ กสมิอาจถีบตัวขึ้นมาเปนสโมสรยักษใหญได สโมสรฟุตบอลในปอรตุเกสนิยมซื้อนักฟุตบอล
จากละตินอเมริกาเชนเดียวกับสโมสรฟุตบอลในสเปน นักฟุตบอลจากละตินอเมริกาคนใดที่
เติบใหญและพัฒนาฝเทาจนโดดเดนมักจะถูกสโมสรยักษใหญในอิตาลีและสเปนซื้อตัวไปอีกทอด
หนึ่ง
สโมสรฟุตบอลฝรั่งเศสมิอาจซื้อตัวนักฟุตบอลระดับโลกได เนื่องเพราะปญหา
ภาษีเงินไดที่จัดเก็บในอัตราสูง นักฟุตบอลระดับโลกชาวฝรั่งเศสกลับเปนฝายถูกซื้อตัวโดยสโมสร
ยักษใหญในยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งอิตาลีและสเปน สโมสรฟุตบอลฝรั่งเศสนิยมซื้อตัวนักฟุตบอล
จากอัฟริกา ดารานักฟุตบอลจากอัฟริกาใชฝรั่งเศสเปนทางผานไปสู Calcio Serie A แหงอิตาลี
Premiera Liga แหงสเปน Premier League แหงอังกฤษ และ Bundesliga แหงเยอรมนี
การปฏิบัติตัว เป น เจ า บุญทุม ทํ าใหสโมสรยั ก ษใ หญข องอิ ต าลีและสเปนเปน
ศูนยรวมของดารานักฟุตบอลระดับโลก ตอเมื่อสังขารรวงโรยและฝเทาตกตํ่า ก็จะถูกจับใหนั่งเกาอี้
นักฟุตบอลสํารอง อันเปนการสงสัญญาณใหยายสโมสร นักฟุตบอล ‘ไรคา’ ในสายตาของสโมสร
ยักษใหญ หากไมยายไปสูสโมสรอันดับรองลงมา ก็ตองหาทางยายไปสูสโมสรตางประเทศ กระแส
การเคลื่อนยายดารานักฟุตบอลจากสโมสรยักษในอิตาลีและสเปนไปสูเยอรมนี อังกฤษ และ
ฝรั่งเศส จึงปรากฏใหเห็นทุกฤดูการแขงขัน
ในการดูดดึงใหนักฟุตบอลยายสโมสร เงินเดือน/คาจางนับเปนปจจัยสํ าคัญ
สภาวะเงินเดือนคาตอบแทนนักฟุตบอล ‘เฟอ’ ปรากฏในอิตาลีและสเปน จากรายงานขาวของ
หนังสือพิมพ Financial Times (April 25, 2000) นักฟุตบอลยุโรปทีไ่ ดเงินเดือน/คาจางสูงสุดใน
ฤดูการแขงขัน 2542/2543 คือ Alessandro del Piero แหงสโมสร Juventus (11 ลานดอลลาร
อเมริกันตอป) รองลงมาคือ Ronaldo แหงสโมสร Inter Milan (9.20 ดอลลารอเมริกันตอป) เมื่อ
พิ จารณารายชื่อนักฟุตบอลยุโรปที่มีเงินเดือน/คาจางสูงสุด 10 อันดับแรกในฤดูการแขงขัน
2542/2543 (ดูตารางที่ 2) ขอเท็จจริงปรากฏวา มีนักฟุตบอลในสังกัด Calcio Serie A แหงอิตาลี
ถึง 6 คน Premiera Liga แหงสเปน 2 คน และ Premier League แหงอังกฤษ 2 คน (ดูตารางที่ 3)
ในฤดูการแขงขัน 2543/2544 เงินเดือนคาตอบแทนนักฟุตบอลระดับโลกทะยาน
ขึน้ จากปกอน โดย Rivaldo แหงสโมสรบารเซโลนาไดรับ 85,000 ปอนดสเตอรลิงตอสัปดาห และ
Gabriel Batistuta แหงสโมสร A.S. Roma ไดรับ 80,000 ปอนดสเตอรลิงตอสัปดาห
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เงินเดือน/คาจางมิใชรายไดประเภทเดียวที่นักฟุตบอลระดับโลกไดรับ ผลตอบ
แทนทีม่ ใิ ชตวั เงินดังเชนบานที่อยูอาศัย รถยนตสวนตัว และสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลก็มี
ความสําคัญ แตรายการที่มีความสําคัญยิ่งกวา ก็คือ รายไดจากการขายสินคาที่มีภาพ ลายเซ็น
หรือเอกลักษณนักฟุตบอล สโมสรอาจนําลายเซ็นของนักฟุตบอลระดับโลกในสังกัดไปผลิตเสื้อ
กีฬาหรือลูกฟุตบอล แมแตกระจุกผมทายทอยของเอ็มมานูเอล เปอตีต ก็สามารถนําไปใชหา
รายไดได บางครั้งสโมสรตนสังกัดอาจหารายไดจากการโฆษณาโดยใหนักฟุตบอลเปนนายแบบ
รายไดเหลานี้กลายมาเปนประเด็นสําคัญในการเจรจาซื้อขายนักฟุตบอลระดับโลก นับตั้งแต Eric
Cantona และ Paul Cascoigne ประสบความสําเร็จในการขอแบงปนรายไดเหลานี้จากสโมสร
Manchester United และ Glasgow Rangers ตามลําดับ นักฟุตบอลชั้นนําใน Premier League
ของอังกฤษพากันเจริญรอยตาม (www.soccernet.com, July 30, 2000)
ทายทีส่ ดุ รายไดจากการขายสิทธิบนอินเตอรเน็ต (Internet Rights) กลาย
เปนประเด็นการเจรจาที่สําคัญ บัดนี้ มีผูประกอบการ Web sites จํานวนมากขอซื้อสิทธิการให
ขาวสารของนักฟุตบอลระดับโลก นักฟุตบอลที่ขายสิทธิบนอินเตอรเน็ตแลวจะไมสามารถใหขอมูล
ขาวสารบน web site ของสโมสรตนสังกัดได ยกตัวอยางเชน หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ Marc
Overmars ตองเปดดู www.icons.com ไมสามารถหาไดจาก www.barcelona.com ทั้งๆที่
โอเวอรมารสสังกัดสโมสรบารเซโลนาก็ตาม www.icons.com จายคาลิขสิทธิ์แกโอเวอรมารส
โดยมีรายไดจากโฆษณาบน web site ของตน ยิ่งมีผูคนเปดดู web site นีม้ ากเพียงใด รายไดจาก
คาโฆษณาก็ยงิ่ มากเพียงนั้น ในกรณีกลับกัน หากสโมสรบารเซโลนาไมสามารถนําเสนอขอมูลของ
นักฟุตบอลระดับโลกในสังกัด www.barcelona.com มิอาจหารายไดจากการโฆษณาบน web
site ของตนมากเทาที่ควร
ตลาดนักฟุตบอลยุโรปกําลังขับเคลื่อนสูดุลยภาพใหม การขับเคลื่อนดังกลาวนี้
ตองอาศัยพลังการเจรจาของนักกฎหมาย เพราะโครงสรางรายไดของนักฟุตบอลระดับโลกที่มี
ความซับซอนมากขึ้น
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ตารางที่ 1
รายชื่อนักฟุตบอลคาตัวสูงสุด
ฤดูการแขงขัน 2543/2544
ขอมูลจนถึงเดือนสิงหาคม 2543
(ลานปอนดสเตอรลิง)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
6
8
ที่มา

รายชื่อ
Louis Figo
Herman Crespo
Gabriel Batistuta
Marc Overmars
Jimmy Floyd Hasselbaink
Robbie Keane
Sylvain Wiltord
Emmanuel Petit
รวบรวมจาก www.soccernet.com

สโมสรผูขาย

สโมสรผูซื้อ

Barcelona
Parma
Fiorentina
Arsenal
Atletico Madrid
Coventry
Bordeaux
Arsenal

Real Madrid
Lazio
Roma
Barcelona
Chelsea
Inter Milan
Arsenal
Barcelona

ราคา
38.7
35.8
21.0
20.0
15.0
13.0
13.0
10.0
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ตารางที่ 2
เงินเดือน/คาจางนักฟุตบอลยุโรป
10 อันดับสูงสุด
ฤดูการแขงขัน 2542/2543
(ลานดอลลารอเมริกันตอป)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

รายชื่อนักฟุตบอล
Alessandro del Piero
Ronaldo
Christian Vieri
David Beckham
Gabriel Batistuta
Alan Shearer
Nicolas Anelka
Steve McManaman
Hidetoshi Nakata
Zenedine Zidane

Financial Times (April 25, 2000)

สโมสรตนสังกัด

เงินเดือน/คาจาง/ป

Juventus
Inter Milan
Inter Milan
Manchester United
Fiorentina
Newcastle
Real Madrid
Real Madrid
Roma
Juventus

11.00
9.20
6.50
6.00
5.90
5.80
5.70
5.36
5.33
5.20
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ตารางที่ 3
จํานวนนักฟุตบอลยุโรปทีต่ ดิ อันดับผูมีเงินเดือนคาตอบแทนสูงสุด 10 อันดับ
จําแนกตามประเทศของสโมสรตนสังกัด
ฤดูการแขงขันป 2542/2543
(จํานวนคน)
อันดับ
1
2
3

ที่มา

สังกัด
Calcio Serie A
Premiera Liga
Premier League
รวม

ประเทศ
อิตาลี
สเปน
อังกฤษ

จํานวน
6
2
2
10

ตารางที่ 2

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "เศรษฐทรรศนเจาพระยา" หนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายเดือน
ฉบับเดือนกันยายน 2543

ภาคที่สาม
กีฬา : รักบี้ฟุตบอล
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รักบี้ฟุตบอลในฐานะกีฬาอาชีพ
อัง กฤษกํ าลั ง มี การแข ง ขั น ฟุ ตบอลชิง ถวยชนะเลิศยุโรป (European Cup)
นักเรียนอังกฤษนอกจากจะชอบฟุตบอลแลว ยังมักจะชอบรักบี้ฟุตบอลดวย
เมื่อผมพูดถึงฟุตบอล ความเขาใจของผูฟงอาจจะแตกตางกันอยางนอย 4 ความ
หมาย กีฬาฟุตบอลที่เรารูจักกันแตดั้งเดิมหมายถึง Association Football ซึง่ ถือกําเนิดใน
ประเทศอังกฤษ Rugby Football ก็ถอื กําเนิดในประเทศอังกฤษเชนเดียวกัน แตการกลาวถึง
Rugby Football จักตองระมัดระวังวาหมายถึง Rugby Union หรือ Rugby League นอกจากนี้
ยังมี American Football ซึง่ กอเกิดในสหรัฐอเมริกา คนอเมริกาสงวนคําวา Football ใหหมาย
เฉพาะ American Football สวนฟุตบอลอังกฤษ หรือ Association Football นัน้ คนอเมริกันใช
คําวา Soccer แทน สวนฟุตบอลอเมริกันใชวาจะเปนกีฬาอเมริกันแทๆ นักประวัติศาสตรจํานวน
มากเชือ่ วามีพัฒนาการมาจากรักบี้ฟุตบอล
กีฬารักบีฟ้ ุตบอลถือกําเนิดในวิทยาลัยรักบี้ (Rugby College) ประเทศอังกฤษ
เมื่อนายวิลเลียม เว็บบ เอ็ลลิส (William Webb Ellis) ควาลูกฟุตบอลแลววิ่งในขณะที่มีการแขงขัน
ฟุตบอลระหวางชั้นเรียนในป 2366 นีเ่ ปนตํานานทีเ่ ลาขานกันมาแตดั้งเดิม หลังจากนั้นรักบี้ก็แพร
ระบาดทั่ วสหราชอาณาจักร และระบาดออกสูดินแดนตางๆของโลกตามการขยายตัวของ
จักรวรรดิอังกฤษ
เมือ่ แรกมีการแขงขัน รักบี้ฟุตบอลเปนกีฬาสมัครเลน และอยูภายใตการดูแลของ
สมาคมฟุตบอล (Football Association) ตอมาภายหลังจึงแยกตัวออกมาจัดตั้งองคกรตางหาก
ในป 2414 โดยตั้งชื่อวา Rugby Football Union ตอมาสกอตแลนด ไอรแลนด และเวลส จัดตั้ง
Rugby Union ของตนเองในป 2416 2417 และ 2424 ตามลําดับ
แมกติกาการแขงขันจะมีการตกลงกันตั้งแตป 2381 แตเมื่อมีการแขงขันมากขึ้น
กติกาก็แปรเปลี่ยนไป ยิ่งในภายหลังเมื่อมีการจัดตั้ง Rugby Union ในสวนตางๆของสหราช
อาณาจักร สมาคมรักบีแ้ ตละแหงตางใชกติกาที่แตกตางกัน ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับกติกา
เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการแขงขันระหวางประเทศ ในที่สุด จึงตกลงจัดตั้ง International Rugby
Football Board ในป 2443 เพื่อทําหนาที่เปนองคกรโลกบาลในการจัดระเบียบการแขงขัน
ระหวาง Rugby Union ตางๆ ในป 2450 Rugby Football Union ของอังกฤษตัดสินใจซื้อที่ดิน
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10.25 เอเคอร ณ Twickenham มณฑล Middlesex ซึง่ กลายเปนสํานักงานใหญของ RFU มาจน
ถึงทุกวันนี้
นักกีฬาของ Rugby Union เปนนักกีฬาสมัครเลน ทุกคนมีอาชีพอื่นเปนแหลง
รายไดหลัก แตเมื่อถึงฤดูการแขงขัน ตางสวมชุดกีฬาของสโมสรที่สังกัดลงแขงขัน อยางไรก็ตาม
เพียงเวลา 24 ปหลังจากการกอตั้ง Rugby Football Union สโมสรรักบี้จํานวนไมนอยเริ่มไมพอใจ
ลักษณะสมัครเลนของกีฬารักบี้ และตองการจายเงินเดือนหรือคาจางแกนักรักบี้ที่ตองเสียเวลา
ฝกซอมและแขงขัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2438 สโมสรรักบี้ทางภาคเหนือจํานวน 21 สโมสร
พรอมใจออกจาก Rugby Football Union และรวมกันจัดตั้ง The Northern Rugby Football
Union ซึง่ ในป 2465 เปลี่ยนชื่อเปน Rugby Football League
รักบีอ้ าชีพขยายตัวตอมาเมื่อมีการจัดตั้ง Rugby League ในนิวซีแลนด (2448)
ออสเตรเลีย (2450) และฝรั่งเศส (2474) ครั้นในป 2477 เริ่มมีการแขงขัน Rugby League
ระหวางประเทศ ตอมาในป 2491 จึงมีการกอตั้ง Rugby League International Board อันเปน
องคกรโลกบาลที่ทําหนาที่จัดระเบียบการแขงขันรักบี้อาชีพ
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตรข องกีฬ ารัก บี้ฟุ ตบอลดั ง ที่ก ลา วขา งต น นี้ทํ าให
ประเทศมหาอํานาจดานกีฬารักบี้ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีองคกรรักบี้ 2 องคกร คือ
Rugby Union และ Rugby League แตคนไทยคุนเคยกับ Rugby Union โดยที่อาจมิไดทราบวา
มี Rugby League ในโลกนี้ สมาคมรักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทย สังกัด International Rugby
Football Board อันเปนองคกรโลกบาลของ Rugby Union ทีมรักบีท้ ี่คนไทยรูจักกันดี ไมวาจะ
เปน All Blacks แหงนิวซีแลนด Wallabies แหงออสเตรเลีย Springboks แหงอัฟริกาใต หรือ
British Lions แหงสหราชอาณาจักร ลวนแลวแตเปนรักบี้สมัครเลน การแขงขันรักบี้ชิงชนะเลิศ
ของโลกหรือ World Cup ทีค่ นไทยมีโอกาสชมการถายทอดโทรทัศนก็เปนการแขงขันที่จัดโดย
International Rugby Football Board โดยที่ Rugby League ก็มกี ารแขงขันชิงถวย World Cup
เชนเดียวกัน เพียงแตผูชมคนไทยมิไดสนใจมากนัก สวนหนึ่งอาจเปนเพราะไมมีการถายทอดการ
แขงขันมาสูประเทศไทย
Rugby League และ Rugby Union นอกจากจะแตกตางกันในลักษณะความ
เปนอาชีพแลว กติกาการแขงขันก็แตกตางกันดวย สวนสําคัญเปนเพราะ Rugby League
พยายามปรับกติกาเพื่อใหการแขงขันสนุกและเราใจอยูเสมอ ทั้งนี้เพราะ Rugby League ตองหา
รายไดจากคาผานประตูและจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนมาจายเปนคาตอบแทนแก
นักรักบี้ หากการแขงขันไมสนุกและเราใจ รายไดยอมตกตํ่า ดวยเหตุดังนี้ ความแตกตางดาน
กติกาจึงมีมากขึน้ ตามกาลเวลา กติกาที่แตกตางกันนี้มีอาทิเชน ความแตกตางดานจํานวนผูเลน
(15 คนในกรณี RU เทียบกับ 13 คนในกรณี RL) ความแตกตางดานจํานวนผูเขาสกัม (8 เทียบกับ
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6) นอกจากนี้ นักรักบี้ที่ครองลูกหากถูกจับ ตองปลอยลูกตามกติกา RU แตไมตองปลอยลูกตาม
กติกา RL ซึง่ ทําใหไมมี loose maul เปนตน
รักบี้เขาสูกระแสสากลานุวัตรตามการขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษ และกลาย
เปนกีฬาสากลมากขึ้นเมื่อการแขงขันระหวางประเทศขยายตัว เริ่มตนดวยการแขงขันในลักษณะ
Test Match ระหวางสองประเทศ โดยตางผลัดกันเปนทีมเหยาและทีมเยือน ทีมเยือนจะตองแขง
กับทีมสโมสรของประเทศที่ไปเยือนจํานวนหนึ่ง กอนที่จะแขงกับทีมชาติของเจาบาน จํานวน
Test Match อาจมี 2-3 นัดตามแตจะตกลงกัน ตอมา International Rugby Football Board จัด
ใหมกี ารแขงขันชิงถวยชนะเลิศของโลกในลักษณะเดียวกับ World Cup ของฟุตบอล เริ่มตนในป
2530 โดยมีการแขงขันทุก 4 ป
Rugby League มีการแขงขันในลักษณะ Test Match เชนเดียวกับ Rugby
Union ครัน้ ในป 2538 ก็มีการจัดการแขงขัน Halifax Centenary Rugby League World Cup ใน
ประเทศอังกฤษในโอกาสที่ Rugby League มีอายุครบ 100 ป
ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้ การแขงขันรักบี้ระหวางประเทศขยายตัวไปเปนอัน
มาก ไมจําเพาะแต Test Match และการชิงถวย World Cup ทัง้ ของ Rugby Union และ Rugby
League เทานัน้ หากยังมีการจัดการแขงขันรักบี้สโมสรระหวางประเทศในภูมิภาคสวนใตของโลก
(Southern Hemisphere) โดยคัดสโมสรชั้นยอดในสังกัด Rugby Union ในอัฟริกาใต ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด มาแขงกัน โดยเรียกวา Super 10 ซึง่ ตอมาขยายเปน Super 12
ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางธุรกิจระหวางนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert
Murdoch) กับนายเคอรรี่ แพ็กเกอร (Kerry Packer) ซึง่ เปนนายทุนสื่อมวลชนชาวออสเตรเลียทั้งคู
ทําใหมีความพยายามที่จะรุกลํ้าอาณาจักรธุรกิจของกันและกัน นายเมอรด็อกพยายามจัดตั้ง
Super League ขึ้นในออสเตรเลีย ดวยการดึงสโมสรรักบี้ชั้นนําในสังกัด Australian Rugby
League เขามาแขงขัน โดยจายผลตอบแทนแกสโมสรและนักรักบี้ในอัตราสูง แตไมประสบผล
สําเร็จ เนื่องจากสโมสรเหลานั้นมีสัญญาผูกพันกับ Australian Rugby League จนถึงป 2542
โดยที่ Australian Rugby League มีสัญญาสัมปทานการถายทอดการแขงขันกับเครือขาย
โทรทัศนของนายแพ็กเกอร
ขางนายแพ็กเกอรก็จัดตั้ง World Rugby Corporation เพือ่ ดึงนักรักบี้ในสังกัด
Rugby Union ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอัฟริกาใต เพื่อจัดทีมแขงขันในลักษณะกีฬาอาชีพ
แตไดรับการตอตานจาก Rugby Union ในประเทศเหลานั้น
อยางไรก็ตาม นายเมอรดอ็ กประสบความสําเร็จในการจัดการแขงขันรักบี้ชิงถวย
ยุโรป (European Cup) ซึง่ เริม่ แขงเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2538 โดยมีฝรั่งเศส อิตาลี รูมาเนีย
ไอรแลนด และเวลสเขาแขงขัน ทั้งนี้คาดวา อังกฤษและสกอตแลนดจะเขารวมแขงขันในป 2539

132
นอกจากนี้ นายเมอรด็อกยังประสบความสําเร็จในการจัดตั้ง Rugby League ในยุโรป ดวยการ
ดึงสโมสรรักบี้ชั้นนําในสังกัด Rugby League ในยุโรปเขามาแขงขัน
การขยายตั ว ของการจั ด การแข ง ขั น รั ก บี้ ฟุ ต บอลสะท อ นให เ ห็ น กระแส
พาณิชยานุวัตร (Commercialization) ซึง่ ไหลบาเขาสูกีฬาประเภทนี้ รายไดจากการขายสิทธิการ
ถายทอดการแขงขันทางโทรทัศนนับเปนปจจัยสําคัญที่เกื้อกูลกระบวนการพาณิชยานุวัตรของกีฬา
รักบี้ฟุตบอล นิตยสาร Time (September 11, 1995) ถึงกับกลาววา ในปจจุบันจํานวนผูชมการ
แขงขันรักบี้มีมากกวาเทนนิสเสียอีก
กระแสพาณิ ช ยานุ วั ต รไม เ พี ย งแต เ กื้ อ กู ล ต อ กระแสสากลนุ วั ต รของกี ฬ ารั ก บี้
ฟุตบอลเทานั้น หากยังคอยๆทําลายลักษณะสมัครเลน (Amateurism) ของกีฬาประเภทนี้อีกดวย
Rugby Union เปนไมเบื่อไมเมากับ Rugby League มาเปนเวลา 100 ป โดยที่ Rugby Union ถือ
ตนวาเปนองคกรรักบี้ดั้งเดิม และไมยอมเอยถึง Rugby League หากแตกลาวถึง any other
form of rugby แมวานักรักบี้ในสังกัด Rugby Union มิไดรบั เงินเดือน คาจาง หรือผลตอบแทนอื่น
ใดจากสโมสร แตกระแสพาณิชยานุวัตรทําใหนักรักบี้ในสังกัด Rugby Union เริม่ หารายไดทาง
ออม ดังเชนการออกรายการวิทยุและโทรทัศน การเปนคอลัมนิสต การเปนนายแบบโฆษณา
เปนตน โดยที่ International Rugby Football Board รูเ ห็นเปนใจ ลักษณะ ‘ปากวา ตาขยิบ’
ดังกลาวนี้ ทําใหกลุม Rugby League ตีตราพวก Rugby Union วามิใช Amateurism หากแต
เปน Shamateurism
การเติบโตของกระแสพาณิชยานุวัตรทําใหการธํารงลักษณะ ‘สมัครเลน’ ของกีฬา
รักบีเ้ ปนไปดวยความยากลําบาก นักรักบี้ในสังกัด Rugby Union จํานวนไมนอยยายไปสังกัด
Rugby League บางก็ยายไปสังกัดสโมสรใน Super 12 เพราะรายไดดีกวามาก ในเดือน
เมษายน 2538 Rugby Unions แหงออสเตรเลียและนิวซีแลนดประกาศใหรักบี้เปนกีฬาอาชีพและ
ผละจาก Amateurism การเปลีย่ นแปลงในภูมิภาคสวนใตของโลกกระทบตอภูมิภาคสวนเหนือ
ดวย Rugby Union ในสหราชอาณาจักรพิจารณาที่จะปรับตัวตาม ในที่สุด International Rugby
Football Board ในการประชุม ณ นครปารีส ในปลายเดือนสิงหาคม 2538 มีมติใหรักบี้เปน
open game ซึง่ มีนัยวา IRFB ผละจากหลักการ Amateurism ไปสู Professionalism อันเปนเหตุ
ให Rugby Union ในประเทศตางๆมีการเคลื่อนไหวและปรับตัวตามมตินี้ อยางไรก็ตาม มีแต
Rugby Union แหงประเทศฝรั่งเศสที่ยังคงยืนหยัดกับหลักการ Amateurism
ณ บัดนี้ Rugby Union ในประเทศตางๆกําลังปรับตัวเขาหา Rugby League
หลังจากแตกแยกมาเปนเวลาหนึ่งศตวรรษ ทั้งสององคกรอมชอมกันไดในประเด็นวาดวยลักษณะ
อาชีพของกีฬารักบี้
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ในเดือนพฤษภาคม 2539 มีการแขงขันรักบี้ระหวางสโมสร Bath ซึง่ ชนะเลิศ
Rugby Union กับสโมสร Wigan ซึง่ ชนะเลิศ Rugby League ในอังกฤษ เมื่อแขงตามกติกาของ
Rugby League ปรากฏวา Bath พาย Wigan ถึง 82 ตอ 6 แตเมื่อแขงตามกติกา Rugby Union
ปรากฏวา Bath ชนะ Wigan 44 ตอ 19
กวาที่ Rugby Union กับ Rugby League จะผนึกตัวเปนองคกรเดียวกัน โดยที่
มีกติกาการแขงขันเดียวกันอีกครั้งหนึ่งคงกินเวลาอีกหลายป

หมายเหตุ

ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ Financial Day ฉบับวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2539

134

Rugby Super League
ความพยายามของนายรูเปรต เมอรดอ็ ก (Rupert Murdoch) ในการจัดการ
แขงขันรักบี้อาชีพในประเทศออสเตรเลีย ตองเผชิญกับอุปสรรคสําคัญ เมื่อศาลมีคําพิพากษาหาม
มิใหนักรักบี้ในสังกัด Australian Rugby League (ARL) แปรพักตรไปสังกัด Super League
ของนายเมอรด็อก
ในปจจุบนั ประเทศที่มีการแขงขันรักบี้มาเปนเวลาชานาน มักจะมีองคกรดูแลการ
แขงขันอยู 2 องคกร คือ Rugby Union และ Rugby League Rugby Union เปนรักบี้สมัคร
เลน สวน Rugby League เปนรักบี้อาชีพ ซึ่งกอเกิดขึ้นภายหลัง Rugby Union และมีกติกา
การแขงขันทีแ่ ตกตางกัน การแขงขันรักบี้นานาชาติเพื่อชิงแชมปโลก ซึ่งจัดมาแลว 3 ครั้ง โดยครั้ง
ลาสุดจัดในสหภาพอัฟริกาใตในป 2538 นั้นเปนการแขงขันรักบี้สมัครเลน อยางไรก็ตาม กระบวน
การสากลานุวตั รกําลังกดดันใหรักบี้หันเหจากกีฬาสมัครเลนไปสูกีฬาอาชีพมากขึ้น
นายรูเปรต เมอรด็อก เห็นชองทางในการหารายไดจากการจัดการแขงขันรักบี้
อาชีพ เพราะรักบี้เปนกีฬาสากล แมเดิมจะนิยมแขงขันภายในเครือจักรภพอังกฤษ แตขยายตัวสู
ภาคพืน้ ยุโรป ทั้งยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก ตลอดจนประเทศอื่นๆในภายหลัง การจัดการ
แขงขันรักบี้ แมจะชวยใหมีรายไดจากการเก็บคาผานประตู แตรายไดที่สําคัญมาจากการถายทอด
โทรทัศนระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาสิทธิการถายทอดการแขงขันและรายไดจากการ
โฆษณา
การเติบโตของรักบี้ในฐานะกีฬาสากล ประกอบกับการขยายตัวของโทรทัศน
ระหวางประเทศ ทําใหนายเมอรด็อกเห็นชองทางในการขยายฐานธุรกิจดานสื่อสารมวลชนระหวาง
ประเทศดวยการจัดตั้ง Rugby Super League ขึน้ ในออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ที่ประชาชน
คลั่งไคลกีฬารักบี้
ในกรณีของออสเตรเลีย News Corp ฐานธุรกิจของนายเมอรด็อกใชเงินลอ
สโมสรรักบี้ออกจาก Australian Rugby League นับวาเปนการทําสงครามแยงชิงสโมสรครั้ง
สําคัญ เดิม ARL มีสโมสรสมาชิกอยู 20 สโมสร News Corp ประสบความสําเร็จในการดูดดึง
สโมสรที่โดดเดนถึง 8 สโมสร เพื่อจัดตั้ง Super League อาทิเชน Sydney Bulldogs, Canberra
Raiders, Brisbane Broncos เปนตน News Corp นํารายไดจากการถายทอดโทรทัศนทั้งภายใน
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และระหวางประเทศมาจายเปนคาตอบแทนแกสโมสรในสังกัด Super League โดยสโมสรสมาชิก
นําไปจายเปนเงินเดือนแกนักรักบี้อีกทอดหนึ่ง การที่สโมสรรักบี้ระดับนําพากันผละจาก ARL
ยอมแสดงใหเห็นวา Super League จายผลตอบแทนสูงพอที่จะสรางแรงดึงดูดได
การตีจากของสโมสรรักบี้ชั้นนํากอใหเกิดความไมพอใจแก ARL เปนอันมาก
ถึงกับไมยอมคัดเลือกนักรักบี้ในสังกัด Super League เขาทีมชาติเพื่อแขงขันระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการชิงแชมปโลกในประเทศอังกฤษปลายป 2538 แมศาลออสเตรเลียจะมี
คําสัง่ ในเดือนกันยายน 2538 ให ARL พิจารณาคัดเลือกนักรักบี้ในสังกัด Super League ดวย
แตขอเท็จจริงปรากฏวา นักรักบี้ที่เคยติดทีมชาติออสเตรเลียอยางสมํ่าเสมอ เมื่อผละไปอยู Super
league ไมมีผูใดเลยที่ติดทีมชาติ
Super League กําหนดทีจ่ ะมีการแขงขันในสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม 2539
แฟนรักบี้ในออสเตรเลียและประเทศอื่นๆพากันใจจดใจจอติดตามการแขงขัน เพราะเปนการแขง
ขันระหวางสโมสรระดับยอด แตแลววิมานของ Super League ก็พงั ทลาย
ARL ยื่นฟองตอศาลวา บรรดาสโมสรรักบี้ 8 แหงที่แปรพักตรไปสังกัด Super
League ละเมิดสัญญาที่ทํากับ ARL เพราะตามสัญญาผูกพัน (Loyalty Agreement) ทีล่ งนาม
ในเดือนพฤศจิกายน 2537 และกุมภาพันธ 2538 สโมสรเหลานี้จักตองผูกติดกับ ARL จนถึงป
2542 ผูพิพากษาเจมส เบอรเชตต (James Burchett) ในคําพิพากษายาว 220 หนา ตัดสินให
ARL ชนะคดีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2539
คําพิพากษาดังกลาวนี้มีนัยวา Super League มิอาจกอเกิดไดกอนป 2543 เวน
แต News Corp จะเปลีย่ นแนวทางในการจัดตั้ง Super League แทนทีจ่ ะใชวิธีดึงสโมสรรักบี้
ออกจาก ARL อาจหันไปใชวิธีดึงนักรักบี้ออกจาก Australian Rugby Football Union (ARFU)
และนํานักรักบี้ระดับดาราจากตางชาติเขาไปจัดทีมแขงขัน หรือทายที่สุด อาจตองประนีประนอม
เพือ่ รวมสังฆกรรมกับ ARL
ขอพิพาทระหวาง ARL กับ Super League นั้น แททจี่ ริงแลวเกิดจากความ
ขัดแยงในผลประโยชนธุรกิจโทรทัศน เมื่อสาวใหถึงที่สุด ก็เปนความขัดแยงระหวางนายรูเปรต
เมอรด็อกกับนายเคอรรี่ แพ็กเกอร (Kerry Packer) นายทุนสื่อสารมวลชนยักษใหญแหง
ออสเตรเลียทั้งคู
นายแพ็กเกอรเปนผูถือหุนรายสําคัญในบริษัท Optus Vision บริษทั ดังกลาวนี้ถือ
หุน โดย Optus Communications (บริษทั ธุรกิจโทรศัพทใหญเปนอันดับสองในออสเตรเลีย)
47.5% Continental Cablevision แหงสหรัฐอเมริกา 47.5% และนายแพ็กเกอรในฐานะปจเจก
บุคคล 5% Optus Vision เปนเจาของสถานีโทรทัศนชอง 9 (Nine Network) ซึง่ ไดสัมปทานการ
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ถายทอดการแขงขันรักบี้ของ ARL จนถึงป 2542 การจัดตั้ง Super League จึงมีผลกระเทือนตอ
รายไดของ Optus Vision โดยตรง
นายเมอรด็อกมีแผนที่จะใหสถานีโทรทัศน Foxtel ถายทอดการแขงขันรักบี้ของ
Super League ที่จัดตั้งขึ้น Foxtel ถือหุนโดย News Corp และ Telstra ฝายละครึ่ง Telstra
เปนรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมของออสเตรเลีย News Corp ยังรวมกับ Telstra ถือหุน 25% ใน
สถานีโทรทัศนชอง 7 (Seven Network) ซึง่ อาจรวมถายทอดการแขงขัน Super League ดวย
นอกจากนี้ News Corp ยังพยายามควบกิจการของ Foxtel เขากับ Australian Media Ltd. ซึ่ง
เปนธุรกิจ Pay TV ทั้งคู แตคณะกรรมการควบคุมการผูกขาดแหงออสเตรเลีย ที่มีชื่อวา
Australian Competition and Consumer Commission ไมยินยอม
แผนการจั ด ตั้ ง Super League ของนายเมอร ด็ อ กไม เ พี ย งแต ก ระเทื อน
ผลประโยชนของ ARL และธุรกิจโทรทัศนของนายแพ็กเกอรเทานั้น หากยังกระทบตอ ARFU ดวย
ประชาชนชาวออสเตรเลียจํานวนไมนอยก็ไมพอใจ Super League เพราะ Foxtel ซึ่งกําหนด
จะถายทอดการแขงขันของ Super League เปน Pay TV ผูท มี่ ไิ ดเปนสมาชิกไมสามารถชมการ
แขงขันได ดวยเหตุนี้ จึงเกิดขบวนการ Stop Murdoch Now การตอตาน Super League
กลายเปนประเด็นการหาเสียงเลือกตั้งทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ
ในขณะที่นายเมอรด็อกเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้ง Super League สือ่ มวลชนรายงาน
ขาววา นายแพ็กเกอรอยูเบื้องหลังการจัดตั้ง World Rugby Corporation (WRC) ซึง่ มีเปาหมาย
ในการดึงนักรักบี้ชั้นนําที่สังกัด Rugby Union ทัง้ ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหภาพอัฟริกาใต
เพือ่ จัดการแขงขัน นายแพ็กเกอรมีฐานอยูใน ARL อยูแ ลว เพราะไดสัมปทานการถายทอดการ
แขงขันของ ARL จนถึงป 2542 นายแพ็กเกอรจึงตองการขยายฐานไปสู Rugby Union
WRC สามารถทํ าสั ญ ญากั บ นั ก รั ก บี้ ชั้ น นํ าในโลกส ว นใต (Southern
Hemisphere) ได ขาวบางกระแสรายงานวา จนถึงเดือนกรกฎาคม 2538 มีนักรักบี้ในสังกัด
สโมสร All Blacks เพียง 3 คนเทานั้นที่มิไดทําสัญญาเขาสังกัด WRC สําหรับนักรักบี้ในสังกัด
Australian Rugby Football นัน้ มีรายงานขาววา WRC จายคาตัวเปนเงินกอน 350,000
ดอลลารออสเตรเลียตอฤดูการแขงขัน
บรรดา Rugby Union ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหภาพอัฟริกใตพยายาม
ตานกระแสการซื้อตัวนักรักบี้ของ WRC ในเดือนสิงหาคม 2538 ความพยายามของ WRC
ก็ลมเหลวลง เมื่อ ARFU ประสบความสําเร็จในการดึงนักรักบี้กลับคืนสังกัด ดวยการยินยอมให
นักรักบี้มีตัวแทนในคณะกรรมการบริหารเพิ่มขึ้น สมาคมรักบี้ในประเทศอื่นๆพากันเอาอยาง
ตามไปดวย
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ทัง้ Super League ของนายเมอรด็อก และ World Rugby Corporation ของนาย
แพ็กเกอรตางลมเหลวในการจัดการแขงขันรักบี้อาชีพนอกสังกัดองคกรรักบี้ที่มีอยูในปจจุบัน
ในออสเตรเลีย
อยางไรก็ตาม นายเมอรด็อกยังมีแผนการที่จะจัดตั้ง Super League ในยุโรป
โดยใชงบประมาณ 77 ลานปอนดสเตอรลิง นายมอริส ลินดเซย (Maurice Lindsay) อดีต
ประธานสโมสรรักบี้ Wigan เปนผูดําเนินการ โดยใชสหราชอาณาจักรเปนฐาน ในรอบทศวรรษที่
ผานมานี้ สโมสรรักบีจ้ ํานวนมากในอังกฤษมีปญหาทางการเงินจนตองเลิกกิจการ ในปจจุบัน
อังกฤษมีสโมสรรักบี้ถึง 35 สโมสร ซึ่งมากเกินกวาที่จะจัดการแขงขันได วิธีการที่นายลินดเซย
ดําเนินการก็คอื การผลักดันใหสโมสรรักบี้ตางๆควบกิจการเขาดวยกัน เพื่อลดจํานวนสโมสร
ขณะเดียวกัน ก็แสวงหานายทุนการกีฬา (Sport Entrepreneur) เขามาครอบกิจการสโมสร
แตดว ยวิธกี ารเชนนี้ สโมสรรักบี้เกาแกบางสโมสรจักตองถูกลบชื่อไปจากประวัติศาสตร ซึ่งชาว
อังกฤษจํานวนไมนอยยังผูกพันกับมรดกทางวัฒนธรรมเหลานี้ ในที่สุดแลว Super League ใน
ยุโรป อาจประกอบดวยทีมรักบี้จากอังกฤษ 10 ทีม เวลส 1 ทีม และฝรั่งเศส 1 ทีม
กอนหนานี้ นายเมอรด็อกไดจัดตั้งบริษัท SANZA เพือ่ จัดการแขงขันรักบี้ระหวาง
สโมสรในโลกฝายใต (Southern Hemisphere) โดยใชงบประมาณ 550 ลานดอลลารอเมริกัน
ทั้งนี้ดวยการทําสัญญากับ Rugby Unions ในสหภาพอัฟริกาใต (SA) นิวซีแลนด (NZ)
และออสเตรเลีย (A) เพือ่ คัดสโมสรรักบี้ชั้นนําจากประเทศทั้งสามมารวมแขงขัน SANZA จาย
คาตอบแทนสโมสร ซึ่งนําไปจายใหแกนักรักบี้อีกทอดหนึ่ง การที่ SANZA มิไดจายผลตอบแทน
แกนักรักบี้โดยตรง (Pay for Play) ถือวามิไดละเมิดกติกาของกีฬารักบี้สมัครเลน
รักบีเ้ ปนกีฬาที่กําลังเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 3 กระแสพรอมๆกัน
ในดานหนึง่ กระแสสากลนุวัตรไมเพียงแตเรงความเร็วในการเปนกีฬาสากลของรักบี้เทานั้น หาก
ยังชวยเรงกระบวนการแปรการแขงขันรักบี้ใหเปนสินคา (Commoditization) อีกดวย การแขงขัน
รักบีก้ ลายเปนบริการสันทนาการที่มีผูผลิต มีผูบริโภค และมีตลาดซื้อขาย ในดานที่สอง กระบวน
การแปรการแขงขันรักบี้ใหกลายเปนสินคามีสวนลดทอนลักษณะกีฬาสมัครเลน (Amateurism)
และเพิ่มพูนความเปนอาชีพ (Professionalism) ของกีฬารักบี้ ในดานที่สาม กระบวนการ
โทรทัศนานุวัตร (Televisionalization) มีสว นผลักดันใหการแขงขันรักบี้กลายเปนสินคาที่ซื้องาย
ขายคลองขึ้น และเกื้อกูลตอการขยายตัวของทุนวัฒนธรรมเขาสูกิจการกีฬา

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ Financial Day ฉบับวันพุธที่ 13 มีนาคม 2539
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รักบี้ฟุตบอลในกระแสสากลานุวัตร
และพาณิชยานุวัตร
ผมชมรายงานการแขงขันรักบี้ฟุตบอล ระหวางทีมสโมสร Auckland Blues
แหงนิวซีแลนด กับทีม Natal Sharks แหงอัฟริกาใต เมือ่ ปลายเดือนพฤษภาคม 2539 ดวยความ
ตืน่ เตน การแขงขันจบลงดวยชัยชนะของทีมสโมสรนิวซีแลนดดวยคะแนน 45 ตอ 21 ความ
แตกตางของคะแนนอาจเกินเลยความแตกตางดานความสามารถ สวนหนึ่งเปนเพราะการชิง
ชนะเลิศ Super 12 จัดขึน้ ในนิวซีแลนดนั่นเอง
Super 12 เปนการแขงขันรักบี้ฟุตบอลระหวางสโมสรชั้นนํ าในพิภพสวนใต
(Southern Hemisphere) โดยคัดสโมสรชั้นยอดจากนิวซีแลนด ออสเตรเลีย และอัฟริกาใตมา
แขงขันกัน เดิมสโมสรที่เขาแขงขันมีเพียง 10 สโมสร จึงเรียกวา Super 10 ตอมาขยายเปน
Super 12
ภูมิภาคสวนใตของโลกมีความเกงกาจในดานรักบี้มากกวาภูมิภาคสวนเหนือ
(Northern Hemisphere) เพราะนอกจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอัฟริกาใตแลว ยังมีฟจิและ
ซามั ว ตะวั น ตกอี ก ด ว ย มหาอํ านาจด า นรั ก บี้ ใ นภู มิ ภ าคส ว นเหนื อ ประกอบด ว ยอั ง กฤษ
สกอตแลนด เวลส ไอรแลนด และฝรั่งเศส ซึ่งทุกปจะมีการแขงขันระหวางชาติทั้งหานี้ หาก
พิจารณาจากสถิติการแขงขันระหวางชาติมหาอํานาจดานรักบี้เหลานี้ ภูมิภาคสวนเหนือมิอาจ
ทานภูมภิ าคสวนใตได การแขงขันชิงถวยชนะเลิศของโลก ที่เรียกวา World Cup ประเทศจาก
ภูมภิ าคสวนใตควาถวยไปครองทุกครั้งครา ดังจะเห็นไดวาการชิง World Cup ครั้งแรกในป 2530
นิวซีแลนดเปนทีมชนะเลิศ ออสเตรเลียควาถวยในป 2534 และอัฟริกาใตในป 2538
การแขงขันรักบี้สโมสร Super 10 หรือ Super 12 เปนการแขงขันในลักษณะ
เหยากับเยือน สโมสรที่คัดมาแขงขันเปนสโมสรในสังกัด Rugby Union ในแตละประเทศ โดย
ยึดถือกติกาที่กําหนดโดย International Rugby Football Board ซึง่ เปนองคกรโลกบาลของ
Rugby Union
แตการแขงขันรักบี้สโมสรระหวางประเทศเกิดขึ้นไดก็ตองมีผูอุปถัมภทางการเงิน
(Sponsorship) ในกรณีนี้ สถานีโทรทัศนระหวางประเทศเปนผูอุปถัมภทางการเงิน ดวยเหตุที่
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ประชาชนในภูมิภาคสวนใต โดยเฉพาะอยางยิ่งออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอัฟริกาใตคลั่งไคล
กีฬารักบี้ จึงมีผสู นใจติดตามชมการแขงขันระหวางสโมสรรักบี้ชั้นนําของโลกจํานวนมาก สถานี
โทรทัศนระหวางประเทศสามารถหารายไดจากการโฆษณาไดโดยงาย องคกรผูจัดการแขงขัน
สามารถขายสิทธิการถายทอดการแขงขันแกสถานีโทรทัศนตางๆ สถานีโทรทัศนหารายไดจากการ
โฆษณามาซื้อสิทธิการถายทอดการแขงขัน ในขณะที่องคกรผูจัดการแขงขันจายเงินสมนาคุณแก
สโมสรรักบี้เปนการตอบแทน Rugby Union เปนรักบี้สมัครเลน นักรักบี้ในสังกัด Rugby Union
มิอาจรับคาจางในการเลนรักบี้ได ผูจัดการแขงขันจึงตองจายเงินสมนาคุณแกสโมสร โดยปลอยให
สโมสรจัดสรรคาตอบแทนแกนักรักบี้กันเอง อยางไรก็ตาม ลักษณะสมัครเลนของกีฬารักบี้กําลัง
หมดสิน้ ไป นับตั้งแตฤดูการแขงขันป 2539 เปนตนมา
ความเฟองฟูของกีฬารักบี้ในภูมิภาคสวนใตของโลกคงมีมาก จนถึงขนาดที่กลุม
ทุนวัฒนธรรมเห็นชองทางในการแสวงหากําไร ดังจะเห็นไดจากกรณีที่นายเคอรรี่ แพ็กเกอร
(Kerry Packer) นายทุนสือ่ มวลชนชาวออสเตรเลีย อยูเบื้องหลังการจัดตั้ง World Rugby
Corporation (WRC) เพื่อซื้อตัวนักรักบี้ชั้นนําในสังกัด Rugby Union ทั้งในออสเตรเลีย
นิวซีแลนด และอัฟริกาใต เมื่อซื้อตัวไดสําเร็จแลว ก็นํามาจัดทีมแขงขันเพื่อถายทอดโทรทัศน
ระหวางประเทศ แตความพยายามของ WRC ลมเหลว เนื่องจาก Rugby Union ในประเทศตางๆ
รวมกันตานกระแสการซื้อตัวนักรักบี้ของ WRC
นายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) นายทุนสื่อมวลชนเชื้อชาติออสเตรเลีย
เปนอีกผูห นึง่ ทีเ่ ห็นชองทางในการแสวงหากําไรจากการจัดการ แขงขันรักบี้สโมสร ในขณะที่ WRC
ของนายแพ็กเกอรมุงเจาะ Rugby Union นายเมอรด็อกหันไปเจาะ Rugby League ดวยการ
จัดตั้ง World Super League เริ่มดวย Rugby Super League ในออสเตรเลีย ทั้งนี้ดวยการดึง
สโมสรชั้นนํามาสังกัด Super League โดยกําหนดที่จะแขงขันในเดือนมีนาคม 2539 แตแลว
วิมานตองพังทะลาย เมื่อ Australian Rugby League (ARL) ยืน่ ฟองศาลวา บรรดาสโมสรที่ผละ
จาก ARL ไปสังกัด Super League ละเมิดสัญญาที่ผูกพันใหสโมสรเหลานั้นตองแขงขันในสังกัด
ARL จนถึงป 2542 และศาลตัดสินให ARL ชนะคดี อยางไรก็ตาม โครงการ World Super
League ยังคงเดินหนาตอไปในยุโรป ภายใตการอํานวยการของนายมอริส ลินเซย (Maurice
Lindsay) อดีตผูจัดการสโมสรรักบี้ Wigan แหงอังกฤษ โดยเริ่มแขงขันในฤดูป 2539 นี้
ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้ กีฬารักบี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญอันเกิดจาก
กระบวนการแปรกีฬารักบี้ใหเปนสินคา (Commodification or Commoditization) การที่กีฬารักบี้
แปรเปนสินคาไดก็เพราะมีผูยอมรับวัฒนธรรมการแขงชันรักบี้ เมื่อมีผูตองการชมการแขงขัน การ
หารายไดจากการแขงขันจึงจะเปนไปได แตขอบขายในการหารายไดดังกลาวนี้ขึ้นอยูกับขนาดของ
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ตลาด หากความตองการชมการแขงขันมีนอย ตลาดยอมมีขนาดเล็ก ตลาดจะขยายใหญขึ้นเมื่อ
ความตองการชมขยายตัว
กีฬารักบีถ้ อื กําเนิดในประเทศอังกฤษในทศวรรษ 2360 ตํานานที่เลากันตอมา
ก็คอื ในป 2366 นายวิลเลียม เว็บบ เอ็ลลิส (William Webb Ellis) นักเรียนวิทยาลัยรักบี้ (Rugby
College) ควาลูกฟุตบอลแลววิ่งในขณะที่มีการแขงขันฟุตบอลระหวางชั้นเรียน ซึ่งถือกันวาเปนตน
กําเนิดกีฬารักบี้ฟุตบอล ชื่อ Rugby Football เปนชือ่ ที่ยอมรับกันในภายหลัง ในเวลานั้นเรียกกีฬา
นีว้ า That Game at Rugby หรือ Rugby’s Game อยางไรก็ตาม อุบัติการณที่นายเอลลิสควา
ลูกฟุตบอลแลววิ่งนั้น นักประวัติศาสตรบางทานไมยอมรับ เพราะไมมีหลักฐานที่ชัดเจน
กระนั้นก็ตาม การแขงขันภายในวิทยาลัยรักบี้มีสวนชวยพัฒนากติกาการแขงขัน
โรงเรียนอื่นๆเริ่มเอาอยางวิทยาลัยรักบี้ รักบี้เริ่มเลนในมหาวิทยาลัย เริ่มตนดวยมหาวิทยาลัย
เคมบริดจในป 2382 เมื่อนายอาเธอร เพลล (Arthur Pell) เปนผูน ําเขาจากวิทยาลัยรักบี้ และ
ตอมาในมหาวิทยาลัยอ็อกฟอรดในป 2412
การประชุมกําหนดกติกาการแขงขันรักบี้ เริ่มมีในป 2391 หลังจากนั้นจึงมีการ
แขงขันกีฬานี้อยางแพรหลายมากขึ้น รักบี้ขยายตัวในระบบโรงเรียนในประเทศอังกฤษเปนปฐม
แลวจึงแพรระบาดนอกระบบโรงเรียน จนฝงตัวเปนวัฒนธรรมของประชาชนในสหราชอาณาจักร
ดวยเหตุทอี่ งั กฤษเปนประเทศมหาอํานาจ และมีอาณานิคมจํานวนมาก จนไมมี
ดินแดนใดของอังกฤษที่พระอาทิตยตกพรอมกัน อังกฤษเขาไปยึดหรือเขาไปมีอิทธิพลในดินแดนใด
รักบีก้ ต็ ามเขาไปในดินแดนนั้น รักบี้จึงเริ่มกลายเปนกีฬาสากล เพราะมิไดจํากัดการเลนเฉพาะใน
สหราชอาณาจักรอีกตอไป กระบวนการสากลานุวัตรของกีฬารักบี้ (Internationalization of
Rugby) ในระยะแรกถูกขับดันโดยการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม
คนอังกฤษเมื่อเขาไปปกครองประเทศใด มักจัดตั้งสโมสรกีฬาในประเทศนั้น
สโมสรกีฬานอกจากจะเปนสถานสําหรับการออกกําลังกายแลว ยังเปนสถานสําหรับการสังสันทน
และพักผอนหยอนใจอีกดวย แมในดินแดนที่มิไดเปนอาณานิคม หากแตอังกฤษมีอิทธิพลอยางสูง
ดังเชนประเทศไทย ชาวอังกฤษก็เขาไปจัดตั้งสโมสรกีฬาดวย ดังเชนราชกรีฑาสโมสร รักบี้เปน
กีฬาประเภทหนึ่งที่เลนในสโมสรกีฬาเหลานี้
แตการเลนหรือแขงขันรักบี้ภายในสโมสรกีฬาที่คนอังกฤษเขาไปจัดตั้งในอาณา
นิคมหรือดินแดนกึง่ อาณานิคม มิอาจเปลี่ยนโฉมใหรักบี้กลายเปนกีฬาสากลไดมากนัก ปจจัย
สําคัญอยูที่การฝงกีฬารักบี้ไวในระบบโรงเรียน ประเทศที่รับระบบโรงเรียนแบบอังกฤษมักจะยอม
รับกีฬารักบีไ้ ดงา ยกวาประเทศอื่นๆ บรรดาประเทศที่เปนมหาอํานาจทางดานกีฬารักบี้ในภูมิภาค
สวนใตของโลกในปจจุบัน ไมวาจะเปนออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอัฟริกาใต ลวนแลวแตเคยเปน
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อาณานิคมของอังกฤษ มีระบบโรงเรียนแบบอังกฤษที่กีฬารักบี้เขาไปฝงตัวอยูดวย ในประการ
สําคัญ มีประชาชนจากสหราชอาณาจักรอพยพเขาไปตั้งหลักแหลง ผูอพยพเหลานี้มีความคุนเคย
กับกีฬารักบี้ในระดับหนึ่งมากอนแลว
แตหนอกีฬารักบี้ในอาณานิคมตางๆของอังกฤษมิไดเติบโตเทาเทียมกัน อเมริกา
เหนือลาหลังภูมภิ าคสวนใตของโลก รักบี้ฝงตัวในคานาดาไดมากกวาสหรัฐอเมริกา สวนสําคัญ
เปนเพราะสหรัฐอเมริกาไดเอกราชกอนการกอเกิดของกีฬารักบี้ และแมในเวลาตอมาสหรัฐอเมริกา
จะนําเขากีฬารักบี้ แตกีฬารักบี้มิอาจดํารงอยูในรูปเดิมได หากแตแปรเปลี่ยนเปนฟุตบอลอเมริกัน
ในภายหลัง
อิทธิพลของกีฬารักบี้ในดินแดนอาณานิคมของอังกฤษในอาเซียตะวันออก ไมวา
จะเปนอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ พมา มาเลเซีย สิงคโปร และฮองกง จํากัดอยูในระบบ
โรงเรียนและมิอาจแผอิทธิพลออกนอกระบบโรงเรียนไดมากนัก กรณีของไทยก็เชนเดียวกัน กีฬา
รักบีฝ้ ง ตัวในโรงเรียนที่มีการจัดองคการดุจเดียวกับ Public School ในอังกฤษ ดังเชนวชิราวุธ
วิทยาลัยและราชวิทยาลัย ความนิยมกีฬาประเภทนี้ขยายตัวไมมากนัก
แตรักบี้มิไดเกาะเกี่ยวระบบจักรวรรดินิยมเขาสูกระบวนการสากลานุวัตรเพียง
โสดเดียว ประเทศที่ไมเคยเปนอาณานิคมของอังกฤษหลายตอหลายประเทศยอมรับกีฬาประเภทนี้
ดังเชนฝรั่งเศส (2413) อารเยนตินา (ทศวรรษ 2420) ญี่ปุน (2443) เปนตน บนภาคพื้นยุโรป
รั ก บี้ ข ามฝากไปสูฝรั่งเศสอยางรวดเร็ว แพรไปสูอิต าลีและรูมาเนียในเวลาตอมา ในอาเซีย
ตะวันออก นอกจากญี่ปุนแลว เกาหลีใตและไตหวันก็เปนประเทศที่นิยมเลนรักบี้
กระแสสากลานุวัตรที่ขับดันรักบี้ใหเปนกีฬาสากลไดรับการเกื้อหนุนจากกระบวน
การโทรทัศนานุวัตร การเติบโตของโทรทัศนระหวางประเทศมีผลกระทบตอกีฬารักบี้อยางชัดเจน
การถายทอดการแขงขันรักบี้ทางโทรทัศนมีผลในการขยายจํานวนผูชม ผูที่ไมเคยชมการแขงขัน
รักบี้ เริม่ มีโอกาสชมดวยความถี่สูงกวาเดิม ผูคนที่ซึมซับวัฒนธรรมกีฬารักบี้มีจํานวนเพิ่มขึ้น
เรือ่ ยๆ กระบวนการโทรทัศนานุวัตรจึงชวยเพิ่มพูนลักษณะสากลของกีฬารักบี้
นอกเหนือจากกระแสสากลานุวัตรและกระแสโทรทัศนานุวัตรแลว รักบี้ไดรับ
ผลกระทบจากกระแสพาณิชยานุวัตร (Commercialization) ดวย เมือ่ จํานวนผูนิยมกีฬารักบี้มี
มากขึน้ การจัดการแขงขันรักบี้ก็กลายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะสามารถหารายไดจาก
การแขงขันได
แตเดิมรายไดจากการจัดการแขงขันรักบี้มาจากการเก็บคาผานประตู ตอเมื่อมี
วิทยุและโทรทัศน ก็มีรายไดจากการขายสิทธิการถายทอดการแขงขัน เมื่อรายไดเหลานี้มีมากพอ
รักบีก้ ค็ อ ยๆแปรเปนกีฬาอาชีพ นักรักบี้สามารถหารายไดจากการเปนนายแบบสินคาและบริการ
ตางๆ หรือจากการออกรายการวิทยุและโทรทัศน รวมตลอดจนชองทางอื่นๆ กระแสสากลานุวัตร
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และกระแสโทรทัศนานุวัตร ซึ่งชวยขยายตลาดกีฬารักบี้ เกื้อกูลตอการเติบโตของกระแส
พาณิชยานุวัตร ยิ่งเมื่อมีการถายทอดการแขงขันรักบี้ทางโทรทัศนระหวางประเทศดวยแลว
ชองทางในการหารายไดมีมากกวาเดิม ทั้งจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนและจากการ
โฆษณา
สํ าหรั บกี ฬ ารั ก บี้ กระแสสากลานุวัตร กระแสโทรทัศนานุวัตร และกระแส
พาณิชยานุวัตร ลวนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 มิถุนายน 2539
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เมอรด็อกกับรักบี้ 5 ชาติ
การแขงขันรักบี้ 3 ชาติในภูมิภาคฝายใต (Southern Hemisphere Three
Nations Championship) ซึง่ เริม่ ตนในเดือนกรกฎาคม 2539 และสิ้นสุดในเดือนตอมา จบลง
ดวยชัยชนะของนิวซีแลนด
รูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) นายทุนสือ่ มวลชนสําคัญของโลกเปนผูอยู
เบื้องหลังการจัดการแขงขันระหวางชาติมหาอํานาจทางดานรักบี้ในภูมิภาคสวนใต ดวยการดึง
สมาคมรักบี้ (Rugby Union) แหงอัฟริกาใต นิวซีแลนด และออสเตรเลีย มารวมกันจัดตั้ง
SANZAR โดยมีการลงนามในสัญญาเดือนมิถุนายน 2538 ขณะที่มีการแขงขันรักบี้ชิงชนะเลิศ
ของโลกในอัฟริกาใตนั้นเอง สัญญานี้มีอายุ 10 ป เมอรดอ็ กไดประโยชนจากการถายทอด
โทรทัศนผานดาวเทียม โดยที่สมาคมรักบี้ทั้งสามชาติไดสวนแบงรายไดจากธุรกิจของนาย
เมอรด็อก การแขงขันใชวิธีแขงเหยา (home) และเยือน (away) ดุจเดียวกับการแขงขันรักบี้ 5 ชาติ
การแขงขันรักบี้ 5 ชาติ (The Five Nations Championship) เปนการแขงขัน
ระหวางชาติมหาอํานาจทางรักบี้ในภูมิภาคฝายเหนือ (Northern Hemisphere) อันประกอบดวย
อังกฤษ สกอตแลนด เวลส ไอรแลนด และฝรั่งเศส ถึงจะเปน 5 ชาติ แตก็เปนเพียง 3 ประเทศ
โดยทีอ่ งั กฤษ สกอตแลนด เวลส และไอรแลนดเปนประเทศเดียวกัน สวนทีมไอรแลนดรวมดิน
แดนสวนที่อยูนอกสหราชอาณาจักรดวย
การแขงขันรักบี้ 5 ชาติ มีมาแตป พ.ศ. 2452 แขงมาแลว 87 ป จึงจะมีการ
แขงขันรักบี้ 3 ชาติในภูมิภาคฝายใต แตแลวในปที่ 88 นั้นเอง การแขงขันรักบี้ 5 ชาติก็ตองเผชิญ
กับวิกฤติการณครั้งสําคัญ จนเกือบลมสลาย
ดวยเหตุที่นายรูเปรต. เมอรด็อกพบสูตรสําเร็จในการประกอบธุรกิจโทรทัศนผาน
ดาวเทียม การซื้อสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาที่ประชาชนนิยมนับเปนหัวใจแหง
ความสําเร็จดังกลาวนี้ การผลักดันใหจัดตั้ง Premier League และซือ้ สิทธิผูกขาดการถายทอด
การแขงขันฟุตบอล ชวยเปลี่ยนโฉมหนาของสถานีโทรทัศน BSkyB (= British Sky Broadcasting)
ของนายเมอรด็อก จากที่เคยขาดทุนจํานวนมหาศาลมาเปนกําไรจํานวนมหาศาล กําไรของ
BSkyB มีสว นชวยคํ้าจุนฐานะการเงินของ News Corp อันเปนฐานธุรกิจของนายเมอรด็อก
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ความสําเร็จของ BSkyB จาการจัดตั้ง Premier League ทําใหนายเมอรด็อก
เดินหนาซื้อสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาที่ประชาชนนิยมตอไป ไมจํากัดเฉพาะ
ฟุตบอล หากขยายไปยังกีฬาประเภทอื่น โดยเฉพาะคริกเก็ต หากคณะกรรมการโอลิมปกสากล
โอนออนตามขอเสนอของนายเมอรด็อก ปานนี้นายเมอรด็อกก็มีอํานาจผูกขาดในการถายทอด
การแขงขันโอลิมปกไปแลว
รักบีเ้ ปนเปาหมายตอมาของนายเมอรด็อก จากการประมวลขอมูลขาวสารพบวา
นายเมอรด็อกใชยุทธศาสตรโลก (Global Strategy) ในการยึดกุมอํานาจผูกขาดในการถายทอด
การแขงขันรักบี้ เพราะรักบีเ้ ปนกีฬาทีม่ ีผูนิยมชมการแขงขันจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เครือจักรภพอังกฤษ โดยที่กระบวนการสากลานุวัตรของรักบี้ขยายออกนอกเขตเครือจักรภพ
อังกฤษดวย
นายเมอร ด็อ กพยายามยึดกุม อํ านาจผูก ขาดในการถา ยทอดการแข งขันรักบี้
ทั้งในภูมิภาคฝายใตและภูมิภาคฝายเหนือ แตการแสวงหาอํานาจผูกขาดในโครงสรางการจัด
องคกรที่มีอยูเดิมเปนเรื่องยากยิ่ง นายเมอรดอ็ กจึงใชวิธีการจัดตั้งองคกรขึ้นใหม ในกรณีฟุตบอล
อังกฤษ นายเมอรด็อกผลักดันใหจัดตั้ง Premier League แทนโครงสรางเดิม ในกรณีรักบี้ใน
ภูมภิ าคฝายใต นายเมอรด็อกผลักดันใหมี Super 10 (ตอมาขยายเปน Super 12 ) ซึง่ เปนการ
แขงขันรักบีร้ ะหวางสโมสรชั้นนําจากอัฟริกาใต นิวซีแลนด และออสเตรเลีย ในลักษณะเหยากับ
เยือน และผลักดันใหมี SANZAR ซึง่ เปนการแขงขันรักบี้ 3 ชาติ นอกจากนี้ นายเมอรด็อก
พยายามจัดตั้ง Super League ขึน้ ในออสเตรเลีย แตก็ตองเผชิญกับการขัดขวางจากนายเคอรรี่
แพ็กเกอร (Kerry Packer) นายทุนสื่อสารมวลชนแหงออสเตรเลีย ซึ่งเปนคูปรับเกา จนถึงกับใช
อํานาจศาลในการสกัดการจัดตั้ง Super League การถายทอดการแขงขันรักบี้ในออสเตรเลียเปน
ปริมณฑลแหงผลประโยชนทางธุรกิจของนายแพ็กเกอร จึงตองปกปองถึงที่สุด ตางกันแตเพียงวา
การแสวงหาผลประโยชนจากการผูกขาดการถายการแขงขันรักบี้ของนายแพ็กเกอรมิไดมุงสู
ยุทธศาสตรโลกดุจดังนายเมอรด็อก
ในภูมิภาคฝายเหนือ นายเมอรด็อกประสบความสําเร็จในการจัดตั้ง Super
League โดยทีร่ กั บี้ 5 ชาติเปนเปาหมายตอมา ในขณะที่รักบี้ 3 ชาติหรือ SANZAR เปนการจัด
องคกรใหม รักบี้ 5 ชาติมีการจัดองคกรอยูเดิม โดยที่มีคณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติ อันประกอบ
ดวยผูแทนจาก Rugby Union ของชาติทงั้ หา ทําหนาที่จัดการแขงขันและแบงปนผลประโยชน
จากการแขงขัน นายเมอร็ด็อกมิอาจแทรกตัวเขาไปสูคณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติได จึงใชวิธีการยื่น
ขอเสนอแก Rugby Union แตละชาติ Rugby Football Union (RFU) อันเปนองคกรรักบี้สมัคร
เลนของอังกฤษ รีบตะครุบขอเสนอของ BSkyB โดยทําสัญญาระยะเวลา 5 ป แลกกับ
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ผลประโยชน 87.5 ลานปอนดสเตอรลิง โดย BSkyB มีอานาจผู
ํ
กขาดการถายทอดการแขงขันของ
ทีมชาติอังกฤษในประเทศอังกฤษ
การตัดสินใจโดยเอกเทศของ RFU ในการทําสัญญากับ BSkyB ในเดือน
พฤษภาคม 2539 สรางความขุนเคืองใจแกพันธมิตรอื่นๆอยางยิ่ง เพราะ RFU ตัดสินใจ
ทําสัญญาโดยมิไดปรึกษากับพันธมิตร ทั้งๆที่เปนประเทศคูแขง สอถึงความเห็นแกไดของ RFU
ความไมพอใจยิ่งทบทวีเมื่อปรากฏตอมาวา BSkyB เสนอใหคาสิทธิการถายทอดแกสมาคมรักบี้
ชาติอื่นๆไมเทากัน ในขณะที่ RFU ได 87.5 ลานปอนดสเตอรลิง BSkyB เสนอใหเวลส 40 ลาน
ปอนดสเตอรลิง สกอตแลนด 20 ลานปอนดสเตอรลิง และไอรแลนด 18 ลานปอนดสเตอรลิง
คาสิทธิการถายทอดโทรทัศนที่ BSkyB เสนอนีส้ งู กวาที่บรรดาสมาคมรักบี้ตางๆไดรับในปจจุบันถึง
4-5 เทา
BSkyB อ า งวา การยื่นขอเสนอใหสมาคมรักบี้แตละชาติ แทนที่จะยื่นตอ
คณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติ มิใชเรื่องผิดมารยาท ฝรั่งเศสก็ทาสั
ํ ญญาขายสิทธิการถายทอด
โทรทัศนของตนเอง โดยมิไดผานคณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติ แตประเด็นที่สมาคมรักบี้ชาติอื่นๆ
ไมพอใจอยางยิ่งก็คือ การที่ RFU ตะครุบสัญญาโดยมิไดปรึกษา RFU อางวา อังกฤษควรไดรับ
สวนแบงมากกวาชาติอื่นๆ เพราะมีนักรักบี้และสโมสรรักบี้สังกัด RFU มากกวาชาติอื่นๆ ซึ่งทําให
ตองเสียคาใชจายในการบริหารมากกวาชาติอื่นๆดวย
RFU คาดหวังอยางผิดๆวา เมื่อ RFU ลงนามในสัญญากับ BSkyB แลว สมาคม
รักบีช้ าติอนื่ ๆจะลงนามตาม เพราะผลประโยชนที่ไดจาก BSkyB เพิม่ ขึน้ จากเดิมมาก แตก็
ผิ ดคาด เพราะการที่ RFU มิ ไ ด ป รึ ก ษาพันธมิตรเปนประพฤติกรรมที่ไมเปนสุภาพบุรุษ
คณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2539 มีมติขับอังกฤษออกจาก
การแขงขันรักบี้ 5 ชาติ คงเหลือแตการแขงขันรักบี้ 4 ชาติ แตการขาดอังกฤษในการแขงขันรักบี้
ภูมิภาคฝายเหนือยอมทําใหการแขงขันกรอยลงไปเปนอันมาก และทําใหมหาอํานาจดานรักบี้ใน
ภูมภิ าคฝายเหนือออนดอยกวาภูมิภาคฝายใตอีกมาก จากสภาพปจจุบันที่ออนดอยกวาอยูแลว
ในระยะแรกเมื่อถูกตัดขาดจากการแขงขันรักบี้ภูมิภาคฝายเหนือ อังกฤษคิดที่จะ
เขารวมการแขงขันใน SANZAR แทน พรอมๆกับการฟองคณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติตอศาลสถิต
ยุตธิ รรม แตแลวก็มีการตอสูภายใน RFU นัน้ เอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
RFU ก็เปลีย่ นทาทีในทางประนีประนอมมากขึ้น ในขณะที่ความขัดแยงกรณีนี้ทําทาบานปลาย
เปนความขัดแยงระหวางเชื้อชาติ เมื่อมีการผนึกกําลังกันระหวางสกอตแลนด เวลส และไอรแลนด
ในฐานะที่มีเชื้อสายเซลติก (Celt) เหมือนกัน ถึงกับมีการเรียกรองสามัคคีธรรมในหมูพวกเชลติก
(Celtic Unity) เพือ่ ตอตานพวกแองโกลแซกซัน (Anglo-saxon) อันไดแกอังกฤษ
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คณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติ ยื่นขอเสนอในการประนีประนอมตอ RFU โดย
ยืนหยัดในหลักการวา การเจรจาเพือ่ ขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนจักตองเปนการเจรจารวมกัน
ทุกชาติ และแตละชาติจักตองไดรับสวนแบงรายไดเทากัน
การที่อังกฤษถูกตัดหางปลอยวัดมิใหเขารวมการแขงขันในภูมิภาคฝายเหนือ
ยอมมีผลกระทบตอวงการกีฬารักบี้ในอังกฤษอยางรายแรง ในขณะที่ความขัดแยงระหวาง RFU
กับคณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติยังมิทันสะสาง ความขัดแยงใหมก็ผุดขึ้น EPRUC (= English
Professional Rugby Union Clubs) อันเปนองคกรของสโมสรรักบี้อาชีพในอังกฤษไมพอใจ RFU
และทําทาผละออกจาก RFU ดานหนึง่ เปนความไมพอใจเกี่ยวกับสวนแบงรายได อีกดานหนึ่ง
เปนความไมพอใจเกี่ยวกับการจัดการแขงขัน โดยที่ EPRUC ตองการจัดการแขงขันดิวิชั่นที่ 1
และ 2 เอง และตองการสวนแบงรายไดมากกวา 4.2 ลานปอนดที่ไดจาก RFU สโมสรรักบี้ที่สังกัด
EPRUC ไมยอมใหนักกีฬาของตนเขาฝกซอมในทีมชาติอังกฤษ จนกวาการเจรจาจะบรรลุ
ขอตกลง
เมื่อตองเผชิญกับศึกหลายดานเชนนี้ RFU จึงตองประนีประนอม ในที่สุด
คณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติมีมติรับอังกฤษกลับเขาเปนภาคีใหมเมื่อตนเดือนกันยายน 2539 โดยมี
การทําขอตกลงระยะเวลา 10 ป หากภาคีสมาชิกประเทศหนึ่งประเทศใดตองการถอนตัวออกจาก
การแขงขันจะตองแจงความจํานงลวงหนากอนที่สัญญาสิ้นอายุอยางนอย 5 ป ตามขอตกลงนี้
คณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติรับรูสัญญาที่ RFU ทํากับ BSkyB แตการเจรจาครั้งตอไปตองยึด
หลักการเจรจารวม (Principle of Joint Negotiation) แม RFU จะทําสัญญากับ BSkyB ไปแลว
แตเงินที่ BSkyB ตกลงจะจายนั้น มิไดตกเปนของ RFU แตเพียงผูเดียว เมื่อมีการทําสัญญา
ระหวาง BSkyB กับสมาคมรักบีช้ าติอื่นๆแลว รายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนถือ
เปนรายไดของคณะกรรมการฯ โดยมีหลักการในการแบงปนรายไดดังนี้
(1) 90% ของรายไดแบงปนเทากันระหวางชาติทั้งหา
(2) 5% ของรายไดแบงปนตามผลการแขงขัน
(3) 5% ของรายไดจัดสรรตามจํานวนสโมสรในสังกัด
วิกฤติการณการแขงขันรักบี้ 5 ชาติในภูมิภาคฝายเหนือยุติลงดวยชัยชนะของนาย
รูเปรต เมอรดอ็ ก เพราะการที่คณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติสามารถประนีประนอมกันได โดยยอมรับ
รูสัญญาที่ RFU ทํากับ BSkyB ยอมมีนัยวา บัดนี้ BSkyB ยางกาวเขาไปผูกขาดการถายทอดการ
แขงขันรักบี้ของทีมชาติอังกฤษในอังกฤษ หาก BSkyB สามารถบรรลุขอตกลงกับสมาคมรักบี้อีก
4 ชาติ BSkyB ก็จะมีอานาจผู
ํ
กขาดการถายทอดการแขงขันรักบี้ 5 ชาติโดยสมบูรณ
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การรุกคืบของ BSkyB เขาไปผูกขาดการถายทอดการแขงขันรักบี้ 5 ชาติใน
ภูมิภาคฝายเหนือ ในดานหนึง่ สะทอนถึงการแผอาณาจักรธุรกิจของนายเมอรดอ็ ก ในอีกดานหนึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของกลุมทุนวัฒนธรรมในสังคมเศรษฐกิโลก ดวยยุทธวิธีการประสาน
ผลประโยชนระหวางกลุมทุนสื่อสารมวลชนกับสมาคมกีฬา ในขณะที่กลุมทุนสื่อสารมวลชนดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากผูที่ตองการชมการแขงขันกีฬา มาหลอเลี้ยงสมาคมกีฬาและนักกีฬา
สมาคมกีฬาเมื่อมีรายไดเพิ่มขึ้นก็สามารถปรับปรุงการจัดการแขงขัน สโมสรกีฬาเมื่อไดรับ
สวนแบงจากสมาคมกีฬามากขึ้น ก็สามารถปรับปรุงสนามแขงขัน และซื้อตัวนักกีฬาระดับ
ยอดขุนพลไดมากขึ้น เงินไดที่สูงขึ้นยอมเปนสิ่งจูงใจในการดึงดูดผูมีทักษะและความสามารถดาน
การกีฬามาเปนนักกีฬาอาชีพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน กระบวนการโทรทัศนานุวัตรก็ชวยขยาย
ตลาดการกีฬา ซึ่งเกื้อกูลตอการเติบโตของกลุมทุนวัฒนธรรมอีกทอดหนึ่ง

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 18 ตุลาคม 2539

ภาคที่สี่
กีฬา : กอลฟ
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กอลฟ ทุนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจฟองสบู
ตอนที่หนึ่ง
ธุรกิจสนามกอลฟกําลังเผชิญภาวะความซบเซาทั้งในประเทศไทย ญี่ปุน และ
บรรดาประเทศขอบสมุทรแปซิฟก ขอที่ไมสูมีใครกลาวถึงก็คือ ความรุงเรืองและความซบเซาของ
ธุรกิจสนามกอลฟขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจฟองสบูอยางคอนขางสําคัญ ความขอนี้เปนจริงอยาง
ยิง่ สําหรับกลุมประเทศขอบสมุทรแปซิฟก หรือ Pacific Rim
กีฬากอลฟถือกําเนิดเมื่อใด ในประเทศใด นับเปนหัวขอที่มีการโตเถียงในหมู
นักประวัตศิ าสตรอยางมาก บางคนเสนอความเห็นวา ขึ้นอยูกับการนิยามคําวา “กอลฟ” หาก
กอลฟหมายถึงการใชไมตีลูกกลมๆไปขางหนา กอลฟก็ถือกําเนิดบนภาคพื้นยุโรป ทั้งนี้ปรากฏวา
มีรอ งรอยทางภาษาทั้งในภาษาฮอลันดา เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส ในภาษาฮอลันดาเอง มีคําวา kolf
ซึง่ หมายถึงไมตี (club)
แตถากอลฟหมายถึง การตีลูกลงหลุม กีฬากอลฟก็ถือกําเนิดในสกอตแลนด
ทัง้ นีม้ หี ลักฐานวา กษัตริย ขุนนาง และชนชั้นสูงชาวสกอตตางโปรดปรานการเลนกอลฟเปนยิ่งนัก
กระนัน้ ก็ตาม ไมมีหลักฐานแนชัดวา กีฬากอลฟกอเกิดขึ้นเมื่อใด
ประชาชนชาวสกอตคงหมกหมุนกับการเลนกอลฟเปนอันมาก จนไมเปนอัน
ทํางานและไมระแวดระวังอริราชศัตรูที่จะมายึดแผนดิน จนมีกฎหมายจํากัดการเลนกอลฟในป
ค.ศ. 1424 ในรัชสมัยพระเจาเจมสที่ 1 ครั้นในรัชสมัยพระเจาเจมสที่ 2 ก็มีกฎหมายหามเลน
กอลฟเปนงานอดิเรกในป ค.ศ. 1457
การเลนกอลฟมิไดจํากัดเฉพาะในหมูชายชาวสกอตเทานั้น หญิงชาวสกอตก็นิยม
เลนดวย มีหลักฐานปรากฏแนชัดวา พระนางเจาแมรี่ (Mary Queen of Scots) โปรดปรานกีฬา
กอลฟยิ่งนัก แมเมือ่ ทรงพระเยาวและตองทรงศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ทรงหอบหิ้วอุปกรณการ
เลนกอลฟไปดวย ตํานานที่เลาขานกันตอมาก็คือ เรื่องที่พระนางทรงบัญญัติศัพทเด็กเก็บ
ลูกกอลฟ ดวยเหตุที่พระนางเรียกเด็กเก็บลูกกอลฟวา ‘cadets’ อันหมายถึงนักเรียน ชาวฝรั่งเศส
ออกเสียงคํานี้วา ‘cad-day’ ตอมาภายหลัง คํานี้เปนที่ยอมรับกันทั้งในสกอตแลนดและอังกฤษ
หากแตสะกดวา ‘caddy’ บาง หรือ ‘caddie’ บาง เมื่อพระนางเจาแมรี่ปกครองสกอตแลนดในป
ค.ศ. 1542 ทรงสนับสนุนการเลนกอลฟอยางเต็มที่ สนามกอลฟของสกอตแลนดอันมีชื่อเสียง

150
คือ St. Andrews of Scotland สรางขึน้ ในรัชสมัยของพระนางในป ค.ศ. 1552 เมื่อพระนาง
สวรรคตในป ค.ศ. 1587 มีความพยายามในการตรากฎหมายจํากัดการเลนกอลฟ คราวนี้ทําได
เพียงดวยการหามเลนกอลฟในวันอาทิตย
กีฬากอลฟแพรระบาดจากสกอตแลนดสูอังกฤษ เมื่อพระเจาเจมสที่ 6 แหง
สกอตแลนดขนึ้ ครองราชบัลลังกอังกฤษดวย กอลฟกลายเปนกีฬาของชนชั้นสูง และดวยเหตุที่
การเลนกอลฟตองอาศัยอาณาบริเวณอันกวางขวาง จึงตองลงทุนซื้อที่ดิน และการเลนกอลฟคน
เดียวคงหาความสนุกไดยาก การจัดตั้งสโมสรกอลฟ (golf clubs) จึงเกิดขึ้น นักเลนกอลฟตอง
หาสโมสรสังกัด และตองรวมรับภาระรายจายของสโมสร สโมสรกอลฟกอเกิดจากสมาชิกผูกอตั้ง
แลวจึงมีการรับสมัครสมาชิกสมทบในภายหลัง แตการรับสมาชิกกสมทบมิไดกระทําโดยปราศจาก
การดูหนาอินทรหนาพรหม แทที่จริงแลว มีจารีตที่พัฒนาขึ้นในเวลาตอมาวา สมาชิกใหมจักตอง
เขากันไดดกี บั สมาชิกเกา สมาชิกใหมจักตองมีสมาชิกเการับรอง เมื่อมีผูสมัครเปนสมาชิกใหม
ผูบ ริหารสโมสรจักตองแจงใหสมาชิกเการับทราบ หากมีผูคัดคาน การรับสมาชิกรายนั้นมีอันตอง
ลมไป ดวยจารีตดังกลาวนี้ ผูคนที่มาจากตางชนชั้น ตางฐานะ หรือตางอุดมการณก็จะถูกกีดกัน
มิใหเขาเปนสมาชิก
สโมสรกอลฟคอยๆผุดขึ้น Royal Blackheath Club กอตั้งในป ค.ศ. 1608 The
Edinburg Burgess Golfing Society ป ค.ศ. 1744 Royal and Ancient Golf Club ป ค.ศ.
1754 เปนตน การจัดตั้งสโมสรกอลฟคอยๆขยายจากสกอตแลนดสูอังกฤษ และในไมชาระบาดไป
สูประเทศอื่นๆ
เมือ่ กอลฟกลายเปนกีฬาที่มีการแขงขัน ก็ตองมีการกําหนดกติกา กติกาที่ปรากฏ
เปนลายลักษณอักษรที่เกาแกที่สุด ก็คือ กติกาของสนามกอลฟ St. Andrews of Scotland ซึ่งราง
ขึน้ ในป ค.ศ. 1754 แตเมื่อมีการกอตั้งสโมสรกอลฟจํานวนมาก สโมสรแตละแหงก็จะกําหนด
กติกาการแขงขันของตนเอง หาไดมีกติกาสากลแตประการใดไม แมแตจํานวนหลุมที่กําหนดการ
เลนกอลฟแตละรอบก็แตกตางกันดวย ในป ค.ศ. 1764 Royal and Ancient Golf Club ซึ่งดูแล
สนาม St. Andrews of Scotland กําหนดวา การเลนกอลฟแตละรอบประกอบดวย 18 หลุม
ซึง่ กลายเปนบรรทัดฐานที่สโมสรกอลฟอื่นๆยึดถือในเวลาตอมา
แมวากอลฟจะถือกําเนิดในสกอตแลนด แตระบบจักรวรรดินิยมอังกฤษกลับเปน
ปจจัยสําคัญในการทําใหกอลฟแพรระบาด ในขณะที่ธงอังกฤษตามหลังเรือสินคา กอลฟเดินตาม
หลังธงอังกฤษ เมื่อกองทหารอังกฤษเขาไปยึดครองดินแดนใด หนวยทหารสกอตมักจะนํากอลฟ
เขาไปสูด นิ แดนนั้นดวย ซึ่งรวมทั้งดินแดนที่บัดนี้เปนประเทศสหรัฐอเมริกา โลกใหมมิใชดินแดน
เดียวทีป่ ลูกฝงกีฬากอลฟเทานั้น ดินแดนที่เปนแหลงอารยธรรมเกาแกดังเชนจีนและอินเดีย ก็รับ
มรดกของชาวสกอตนี้ดวย กอลฟแพรระบาดในอาเซียมิจําเพาะแตกัลกัตตา บอมเบย เซี่ยงไฮ
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ฮองกง สิงคโปร และยางกุงเทานั้น หากยังรวมถึงกรุงเทพฯดวย การขยายตัวของระบบจักรวรรดิ
นิยมอังกฤษทําใหกอลฟแพรเขาไปสูออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา และอัฟริกาใต กระบวนการ
สากลานุวตั รของกีฬากอลฟเปนผลจากการเติบโตของจักรวรรดิอังกฤษ การฝงรากของกีฬากอลฟ
มิไดมีเฉพาะแตในอาณานิคมโดยนิตินัย (de jure colony) แมในอาณานิคมโดยพฤตินัย (de
facto colony) ดังเชนประเทศไทย หนอของกีฬากอลฟก็เติบใหญดวย เมื่อถึงทศวรรษ 1880
กอลฟก็กลายเปนกีฬาสากล เพราะปรากฏทั่วทุกมุมโลก
เมื่อชาวอังกฤษเขาไปปกหลักในดินแดนใด ทั้งที่เปนอาณานิคมโดยนิตินัยและ
อาณานิคมโดยพฤตินยั ชุมชนชาวอังกฤษก็จะจัดตั้งสโมสรกีฬาขึ้น โดยที่กอลฟเปนกีฬาที่สําคัญ
ชนิดหนึ่ง Royal Calcutta กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1829 และ Royal Bombay ป ค.ศ. 1842 นับเปน
สโมสรกอลฟนอกเกาะอังกฤษที่เกาที่สุด บรรดาสโมสรกีฬาของชุมชนชาวอังกฤษเหลานี้มักจะตั้ง
ชือ่ โดยมีคําวา Royal นําหนา ซึง่ ทําใหดูขลัง ดังเชน The Royal Hongkong Golf Club ใน
ฮองกง และ The Royal Selangor Golf Club ในนครกัวลาลัมเปอร เปนอาทิ
ดวยเหตุที่ไทยเปนประเทศคูคาสํ าคัญของอังกฤษในอาเซียตะวันออก และ
อังกฤษก็มีผลประโยชนทางเศรษฐกิจจํานวนมากในประเทศไทย จึงเปนธรรมดาที่มีชุมชนชาว
อังกฤษในประเทศนี้ และเปนเรื่องธรรมดาอีกเชนกันที่ชาวอังกฤษจัดตั้งสโมสรกีฬาขึ้นในกรุงเทพฯ
โดยที่กอลฟเปนกีฬาสําคัญประเภทหนึ่งดวย และเพื่อใหสอดคลองกับจารีตของระบบจักรวรรดิ
นิยมอังกฤษ สโมสรกีฬาที่จัดตั้งขึ้นจึงตองมีคําวา Royal ราชกรีฑาสโมสร (Royal Sports Club)
กอเกิดดวยเหตุฉะนี้ ในขณะที่ราชกรีฑาสโมสรเปนที่ชุมนุมของชาวตางประเทศในประเทศไทย
ซึ่งเมื่อแรกกอตั้งมีสมาชิกเปนขาราชการหรือขารัฐการรัฐบาลประเทศมหาอํานาจจักรวรรดินิยมใน
สัดสวนสําคัญ ราชตฤณมัยสมาคมเปนที่ชุมนุมของชนชั้นปกครองไทย โดยที่ราชตฤณมัยสมาคม
เปนสถาบันที่เอาแบบอยางมาจากระบบจักรวรรดินิยมอังกฤษนั้นเอง หลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองป 2475 เมื่อผูนําฝายทหารสามารถยึดกุมอํานาจทางการเมืองไดเปนเวลายาวนาน
ราชตฤณมัยสมาคมก็อยูภายใตการบริหารของผูนําฝายทหารและบรรดาพอคานายทุนที่ใกลชิด
แมในปจจุบนั โครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจแปรเปลี่ยนไป โดยที่มีชนชั้นปกครองจํานวนไมนอย
มาจากกระบวนการเลือกตั้ง แตนักเลือกตั้งยังมิไดคิดเขาไปยึดกุมราชตฤณมัยสมาคม ดุจดังที่
พยายามยึดกุมรัฐวิสาหกิจ
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ คลื่นลูกแรกของกระบวนการสากลานุวัตรของ
กีฬากอลฟจึงเปนผลพวงจากการเติบโตของจักรวรรดิอังกฤษ แตคลื่นลูกแรกนี้แรงพอที่จะโหม
กระหนํ่าดินแดนนอกจักรวรรดิอังกฤษดวย บนภาคพื้นยุโรป สนามกอลฟขยายตัวเพื่อตอนรับ
นักทองเทีย่ วชาวอังกฤษ เมื่ออังกฤษสิ้นสถานะความเปนจาวโลก และสหรัฐอเมริกาเขามาทํา
หนาทีแ่ ทนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐฯ มีสวนเสริมสงกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬา
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กอลฟทัง้ ในละตินอเมริกาและอาเซียตะวันออก เมื่อสหรัฐฯ เขาไปตั้งฐานทัพในประเทศใด กีฬา
กอลฟไมเพียงแตตามหลังกองทหารอเมริกันเขาไปประเทศนั้น หากฐานทัพอเมริกันยังสามารถ
ดลบันดาลใหเกิดสนามกอลฟอีกดวย แมสหรัฐฯ มิไดเปนผูนํากอลฟเขาสูญี่ปุน แตเมื่อญี่ปุนตก
อยูใ ตการปกครองของกองทัพอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สนามกอลฟก็ผุดขึ้นเปนอันมาก
เมื่อสหรัฐฯ เขาไปปกปองอุมชูไตหวันภายหลังจากที่พรรคกกมินตั๋งถอยรนจากแผนดินใหญในป
ค.ศ. 1949 สนามกอลฟก็ผุดขึ้นในไตหวัน ปรากฏการณทํานองเดียวกันนี้เกิดแกเกาหลีใต
ภายหลังสงครามเกาหลีระหวางป ค.ศ.1950-1953 ฟลปิ ปนสก็มีประสบการณรวมกับไตหวันและ
เกาหลีใต ไมเวนแมแตประเทศไทยเมื่อมีฐานทัพอเมริกันเพื่อทําสงครามอินโดจีน
ในขณะที่การขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษมีสวนเปลี่ยนโฉมหนากอลฟใหกลาย
เปนกีฬาสากล ความเปนสากลของกีฬากอลฟเพิ่มขึ้นเปนทวีตรีคูณเมื่อกอลฟกลายเปนกีฬา
อาชีพ นีน้ บั เปนคลื่นลูกที่สองของกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟ
แมวาสโมสรกอลฟผุดขึ้นในสกอตแลนดกอนดินแดนอื่นใด แตการจัดองคกรเพื่อ
บริหารกีฬากอลฟอยางเปนระบบปรากฏในสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกในป ค.ศ. 1894 เมื่อมี
การจัดตั้ง The United States Golf Association (USGA) สวนในอังกฤษ บรรดาสโมสรกอลฟ
ยอมยกให Royal and Ancient Golf Club เปนสถาบันแมในป ค.ศ. 1917
คลืน่ ลูกทีส่ องของกระแสสากลานุวัตรกอตัวขึ้นในป ค.ศ. 1916 เมื่อมีการจัดตั้ง
Professional Golfers Association of America โดยทีม่ กี ารแขงขันกอลฟอาชีพครั้งแรกในป
เดียวกันนั้นเอง ในระยะแรกเงินรางวัลจากการแขงขันมีไมมาก ในการแขงขันหลายตอหลาย
รายการ เงินรางวัลจากการแขงขันนอยกวาคาใชจายที่นักกอลฟเสียไปในการแขงขัน ดังนั้น
แมกอลฟจะกลายเปนกีฬาอาชีพ แตการแขงขันอาชีพมิไดขยายตัวเทาที่ควร จวบจนหลังสงคราม
โลกครั้งที่สอง ดวยการผลักดันของเฟรด คอรคอแรน (Fred Corcoran) โปรโมเตอรผูจัดการแขงขัน
กอลฟอาชีพ เงินรางวัลเขยิบเพิ่มขึ้นเปนอันมาก และนี่เองที่เปนตัวเรงการขยายตัวของกีฬากอลฟ
โดยทีม่ พี ลังเสริมจากกลไกการทํางานของทุนวัฒนธรรม กอนที่เศรษฐกิจฟองสบูจะกลายมาเปน
คลื่นลูกที่สาม

หมายเหตุ บทความเรื่องนี้เขียนในชวงป 2538-2539
ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนมิถุนายน 2543

แตเพิ่งตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร
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กอลฟ ทุนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจฟองสบู
ตอนที่สอง
การแขงขันกอลฟมีมานานนับศตวรรษ ในสหราชอาณาจักรมีการแขงขันระหวาง
สโมสรกอลฟชั้นนํารวม 8 สโมสรในป ค.ศ. 1857 ซึ่งจัดโดย Preswick Club ในปตอมา แบบแผน
การแขงขันเปลี่ยนจากการแขงขันเปนทีมมาเปนประเภทบุคคล ป ค.ศ. 1860 ถือเปนปแรกที่มีการ
แขงขันที่เรียกวา British Open Championship ผูเ ขาแขงขันจักตองไดรับการยอมรับวาเปน
‘มืออาชีพ’ ในปตอ มาเปดโอกาสใหทุกคนเขารวมแขงขันได สวนการแขงขันของนักกอลฟสมัคร
เลน แมจะมีมาเปนเวลาชานาน แตเพิ่งจะมายอมรับอยางเปนทางการในภายหลังวา การจัดการ
แขงขันโดย Royal Liverpool Club ในป ค.ศ. 1885 นับเปนการแขงขันกอลฟสมัครเลนครั้งแรกใน
สหราชอาณาจักร
ในสหรัฐอเมริกา การแขงขันกอลฟสมัครเลนครั้งแรกจัดโดย The United States
Golf Association (USGA) ในป ค.ศ. 1895 และเพิ่งจะมีการแขงขันกอลฟอาชีพในป ค.ศ. 1916
ซึง่ เปนปเดียวกับที่มีการจัดตั้ง The Professional Golfers Association of America (PGA)
พิเคราะหจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร กอลฟเปนกีฬาของชนเผาแองโกล
แซกซัน เติบใหญจากการขยายจักรวรรดิอังกฤษเปนปฐม แมจนบัดนี้ฐานที่มั่นของกีฬากอลฟยัง
คงอยูใ นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ดวยเหตุดังนี้ USGA แหงสหรัฐอเมริกา และ The
Royal and Ancient Golf Club แหงสหราชอาณาจักร จึงเปนองคกรที่ทรงอิทธิพลในการบริหาร
กีฬากอลฟ ในป ค.ศ. 1951 องคกรทั้งสองไดรวมกันสะสางกติกาการแขงขันกอลฟ และไดใช
กติกาเดียวกันในปตอมา ขอที่ยังตกลงกันมิไดก็คือ ขนาดของลูกกอลฟ ลูกกอลฟที่ใชแขงขันใน
สหรัฐอเมริกามีขนาดใหญกวาที่ใชในสหราชอาณาจักร อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. 1971 ทั้งสอง
องคกรบรรลุขอตกลงที่จะใชลูกกอลฟขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.66 นิ้ว (42 มิลลิเมตร)
ทุนนิยมวัฒนธรรม (Cultural Capitalism) นับเปนคลื่นลูกที่สองที่เสริมสงกระแส
สากลานุวตั รของกีฬากอลฟ เมื่อกอลฟกลายเปนกีฬาอาชีพในชั้นแรก ความนิยมเลนกอลฟยังไม
ขยายตัวมากนัก ตอเมื่อสามารถกําหนดเงินรางวัลในระดับสูง ความนิยมกีฬากอลฟจึงขยายตัว
ในอัตราเรง เงินรางวัลเปนสิ่งจูงใจที่ดูดดึงใหผูคนเขารวมแขงขัน แรงดึงดูดนี้มีมากพอแมแตจะทํา
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ใหเด็กเก็บลูกกอลฟวาดฝนที่จะเปนนักกอลฟอาชีพ ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา นักกอลฟอาชีพ
จํานวนไมนอยไตเตาจากเด็กเก็บลูกกอลฟ
เงินรางวัลในการแขงขันกอลฟในชั้นแรกอยูในระดับตํ่า และไมคุมกับคาใชจายที่
ตองเสียไปในการเขารวมแขงขัน ตอเมื่อกระบวนการแปรกีฬากอลฟใหเปนสินคามีแรงเรง และ
การแขงขันกอลฟเขาสูวงจรของระบบทุนนิยมวัฒนธรรม เงินรางวัลจึงเขยิบสูงขึ้นเรื่อยๆ กลไก
ของระบบทุนนิยมวัฒนธรรมเสริมสงอาชีพนักกอลฟใหมีรายไดระดับสูงยิ่ง
ธุรกิจที่เกี่ยวพันกับกีฬากอลฟมีตั้งแตการออกแบบและการสรางสนามกอลฟ
ซึ่งบัดนี้กลายเปนศาสตรที่ตองศึกษา ยิ่งกีฬากอลฟแพรหลายมากเพียงใด ความตองการสราง
สนามกอล ฟ ยิ่ ง มี ม ากเพี ย งนั้ น ธุ ร กิ จ การออกแบบและการสร า งสนามกอล ฟ จึ ง รุ  ง เรื อ งยิ่ ง
โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อความตองการสรางสนามกอลฟเพื่อการแขงขันระดับนานาชาติมีมากขึ้น
การผลิตอุปกรณกีฬากอลฟนับเปนธุรกิจสํ าคัญอีกประเภทหนึ่ง อุปกรณกีฬา
กอลฟมีตงั้ แตไมตีกอลฟและลูกกอลฟ ไปจนถึงเครื่องแตงกายและรองเทา ซึ่งสัมพันธกับแฟชั่น
การแตงกาย
ธุรกิจสือ่ มวลชนนับเปนธุรกิจสําคัญอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวพันกับกีฬากอลฟ การ
ถายทอดการแขงขันกอลฟนับเปนกลไกสําคัญยิ่งของระบบทุนนิยมวัฒนธรรม ในดานหนึ่ง การ
ถายทอดการแขงขันกอลฟเปนกลไกในการสรางความนิยมที่มีตอกีฬาประเภทนี้ ยิ่งความนิยมมี
มากเพียงใด ก็ยงิ่ มีผชู มรายการกอลฟมากเพียงนั้น เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศรุดหนาถึงขึ้นที่มีการ
ถายทอดผานโทรทัศนระหวางประเทศ เจาของรายการสามารถเก็บคาธรรมเนียมการถายทอด
รายการเขาสูประเทศตางๆไดมากขึ้น แตในอีกดานหนึ่ง การถายทอดการแขงขันกอลฟนับเปน
กลไกสําคัญในการหารายไดจากการโฆษณา ยิ่งมีผูนิยมชมรายการกอลฟมากเพียงใด ก็ยิ่งหา
รายไดจากการโฆษณาไดมากเพียงนั้น นอกจากการโฆษณาโดยตรงแลว ยังมีการโฆษณา
ทางอ อ มด ว ย ผู  ช มมี โ อกาสเห็ น อุ ป กรณ กี ฬ ากอล ฟ ที่ นั ก กอล ฟ ผู  ยิ่ ง ใหญ ใ ช รวมตลอดจน
เครื่องแตงกาย รองเทา และเครื่องดื่ม กีฬากอลฟจึงเกี่ยวพันกับธุรกิจสื่อมวลชนและธุรกิจการ
โฆษณา
ธุรกิจการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับกีฬากอลฟอยางแนนแฟน นักทองเที่ยว
จํานวนไมนอยตระเวนชมการแขงขันกอลฟนานาชาติ การแขงขันกอลฟจึงมีผลตอการทองเที่ยว
สนามกอลฟมักเปนสวนหนึ่งของสถานตากอากาศ โรงแรมมักจะอยูไมหางจากสนามที่ใชแขงขัน
กอลฟนานาชาติ เมือ่ กอลฟกลายเปนกีฬาที่มีผูนิยมอยางแพรหลาย สถานตากอากาศที่สรางขึ้น
ใหมมกั ตองมีสนามกอลฟดวย ในประเทศที่ประชาชนมีเศรษฐกิจดีถึงระดับหนึ่ง คุณภาพชีวิตเปน
สิง่ ทีโ่ หยหา ความตองการทองเที่ยวและตากอากาศมีมากขึ้น ในประเทศเหลานี้ ธุรกิจสนามกอลฟ
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จะขยายตัว ณ บัดนี้ สถานตากอากาศระหวางประเทศลวนมีสนามกอลฟเกือบทั้งสิ้น การขยาย
ตัวของสถานตากอากาศมีสวนผลักดันใหสรางสนามกอลฟเพิ่มขึ้น
ดวยเหตุดงั นี้ กีฬากอลฟจึงเกี่ยวพันกับธุรกิจหลายประเภท ซึ่งอาจจําแนกเปน
ธุรกิจวงในกับธุรกิจวงนอก ธุรกิจวงในประกอบดวยธุรกิจสนามกอลฟและธุรกิจการผลิตอุปกรณ
กี ฬ ากอล ฟ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ไม ตี ก อล ฟ และลู ก กอล ฟ ธุ ร กิ จ วงนอกประกอบด ว ยธุ ร กิ จ
สือ่ มวลชน ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจเครื่องแตงกาย และธุรกิจเครื่องดื่ม เครือขาย
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของกีฬากอลฟจึงกวางขวางยิ่ง ในบรรดาธุรกิจเหลานี้ ธุรกิจที่เกื้อหนุน
กระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟกลับเปนธุรกิจวงนอก ผูอุปถัมภการแขงขัน ซึ่งทําใหเงิน
รางวัลเขยิบสูงขึน้ อาจเปนบริษัทผูผลิตเครื่องแตงกายนักกีฬา บริษัทผูผลิตรองเทากีฬา บริษัท
สุรา บริษัทรถยนต หรือแมแตบริษัทคอมพิวเตอร
แตกลไกของระบบทุนนิยมวัฒนธรรมที่สามารถทํางานเพื่อเสริมสงกีฬากอลฟได
นัน้ เกิดจากการประสานงานของธุรกิจการจัดการแขงขันกอลฟ ธุรกิจประเภทนี้เองที่เปนตัวการ
ในการดึงกลไกตางๆของระบบทุนนิยมวัฒนธรรมมารวมทําธุรกิจการจัดการแขงขันกอลฟ ไมเพียง
แตจะชวยเรงลักษณะความเปนอาชีพของกีฬากอลฟ หากยังชวยปลูกฝงใหการเลนกอลฟเปน
สวนหนึ่งของวิถีชีวิตอีกดวย การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมชวยแปรสภาพกีฬากอลฟให
กลายเปนสินคา ซึ่งมีผลตอกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟ ในขณะที่กระบวนการ
สากลานุวตั รขับเคลื่อนรุดหนาไป การเลนกอลฟกลายเปนวัฒนธรรมของชนชั้นกลางและชนชั้นสูง
ในประเทศตางๆ เมื่อการปลูกฝงใหการเลนกอลฟเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตประสบความสําเร็จ
ระบบทุนนิยวัฒนธรรมก็สามารถทํางานไดอยางเต็มที่ ทั้งในการกอใหเกิดสวนเกินทางเศรษฐกิจ
การสะสมทุน การผลิตซํ้า และการขยายการผลิต
ในปจจุบัน การแขงขันกอลฟที่สําคัญมีอยู 4 รายการ ไดแก
(1) British Open ซึง่ เริม่ แขงมาแตป ค.ศ. 1860 จัดโดย The Royal and
Ancient Golf Club
(2) U.S. Open ซึง่ เริม่ แขงมาแตป ค.ศ. 1845 จัดโดยสมาคมกอลฟแหง
สหรัฐอเมริกา (USGA)
(3) USPGA ซึง่ เริม่ แขงมาแตป ค.ศ. 1916 จัดโดยสมาคมนักกอลฟอาชีพ
แหงสหรัฐอเมริกา (PGA)
(4) US Masters ซึง่ เริ่มแขงมาแตป ค.ศ. 1934 ณ Augusta National Golf
Club เมืองออกัสตา มลรัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา สโมสรกอลฟแหงนี้และการแขงขันรายการนี้
ริเริ่มขึ้นโดย บ็อบบี้ โจนส (Bobby Jones) นักกอลฟอเมริกันผูมีชื่อเสียง
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นักกอลฟทีช่ นะการแขงขันทั้ง 4 รายการนี้ในปเดียวกันถือเปนชัยชนะที่ยิ่งใหญที่
เรียกกันวา Grand Slam แตการแขงขันกอลฟมิไดมีเพียง 4 รายการนี้เทานั้น หากยังมีวงจรการ
แขงขันที่เรียกกันวา Circuit หมุนเวียนไปแขงขันในประเทศตางๆ แมในชั้นแรก การจัดการแขงขัน
จะกระจุกอยูในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก แตในไมชาก็ขยายสูออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สหภาพอัฟริกใต และญี่ปุน เมื่อความเปนสากลของกีฬากอลฟเติบใหญเต็มที่ วงจรการแขงขัน
ก็ขยายตัวตอไป เกิด Carribean Golf Circuit และ Far East Golf Circuit ไมเพียงแตวงจรการ
แขงขันจะเพิม่ ขึน้ เทานั้น จํานวนประเทศสมาชิกในแตละวงจรก็เพิ่มขึ้นดวย การแขงขันในแตละ
วงจรมีหลายรายการ หมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิก ความสําคัญของการแขงขันแตละรายการ
ไมเทาเทียมกัน นักกอลฟหนาใหมตองไตเตาจากรายการที่มีความสําคัญนอย ซึ่งเงินรางวัลตํ่า
ตอเมือ่ แสดงฝมือใหปรากฏและมีคะแนนสะสมในระดับนาพอใจ จึงเขยิบขึ้นไปแขงขันในรายการ
ทีม่ เี งินรางวัลสูง นักกอลฟฝมือฉกาจจะเขาแขงขันเฉพาะรายการที่สําคัญเทานั้น โดยที่การแขงขัน
มีไดทงั้ ป เนื่องจากมีวงจรการแขงขันครอบคลุมทั่วโลก และหมุนเวียนแขงขันตามสภาพดินฟา
อากาศ
กระบวนการสากลานุวัตรผลักดันใหเกิดสนามกอลฟในประเทศตางๆ ณ บัดนี้
จํ านวนประเทศที่มีสนามกอลฟมีมากกวาประเทศที่ไมมีสนามกอลฟเสียอีก สถานตากอากาศ
ระหวางประเทศเกือบทุกแหงมีสนามกอลฟ แมแตในอัฟริกา ประเทศที่ลาหลังดังเชนอูกานดา
มาลาวี ไอวอรี่โคสต และเคนยา ก็ยังมีสนามกอลฟ ความยากจนของประชาชนสวนใหญมิได
ขัดขวางการเติบโตของธุรกิจสนามกอลฟ ขอเพียงชนชั้นปกครองยอมรับวัฒนธรรมการเลนกอลฟ
กลไกของระบบทุนนิยมวัฒนธรรมก็จะทํางานของมันเอง
กลาวโดยสรุปก็คือ ธุรกิจการจัดการแขงขันกอลฟเปนหัวหอกในการสรางสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากกีฬากอลฟ สวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ขยายใหญขึ้นเมื่อธุรกิจที่เกี่ยวของทั้งปวง
ไมวา จะเปนธุรกิจสื่อมวลชน ธุรกิจการโฆษณา ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจแฟชั่น รวมตลอดจนธุรกิจ
วัฒนธรรมอื่นๆ รวมกันแบกรับภาระรายจายในการ ‘ลางสมอง’ คนทัง้ โลกใหยอมรับการเลนกอลฟ
เปนวิถีชีวิต การ ‘ลางสมอง’ มักจะเริม่ ตนที่ชนชั้นปกครอง ในประเทศที่มีการปกครองระบอบ
เผด็จการ กระบวนการ ‘ลางสมอง’ เริม่ ตนที่ผูนําฝายทหาร เมื่อการ ‘ลางสมอง’ เคลือ่ นจากชนชั้น
สูงลงสูชนชั้นกลางไดเมื่อใด การเลนกอลฟก็กลายเปน ‘วัฒนธรรม’ ในประเทศนั้นเมื่อนั้น
เรื่องราวตอจากนี้ไปก็เปนไปตามกลไกของระบบทุนนิยมวัฒนธรรม ในประเทศที่การเลนกอลฟ
ฝงรากเปน ‘วัฒนธรรม’ ธุรกิจหรือกลุม ทุนวัฒนธรรมยอมสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ไดโดยงาย มีการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจระหวางกลุมทุนวัฒนธรรมตางๆ สวนเกินทาง
เศรษฐกิจบางสวนเก็บสะสมเปนทุนไว บางสวนนํากลับไปผลิตซํ้าและขยายปริมณฑลของระบบ
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ทุนนิยมวัฒนธรรมใหกวางไกลออกไป ในแงนี้ ระบบทุนนิยมวัฒนธรรมของกีฬากอลฟมิได
แตกตางในขัน้ พืน้ ฐานจากกีฬาอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทนนิส

หมายเหตุ บทความเรื่ อ งนี้เขียนในชวงป 2538-2539 แตเพิ่งตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร
ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2543
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กอลฟ ทุนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจฟองสบู
ตอนที่สาม
ในขณะที่การขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษเปนคลื่นลูกที่หนึ่งและการกอตัวของ
ทุนวัฒนธรรมเปนคลื่นลูกที่สองที่กระทบตอกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟ เศรษฐกิจ
ฟองสบูเ ปนคลื่นลูกที่สามที่ทําใหสายธารของกระแสสากลานุวัตรไมขาดตอน
ในขณะที่คลื่นลูกแรกมีศูนยอยูที่เกาะอังกฤษ คลื่นลูกที่สองอยูที่สหรัฐอเมริกา
คลืน่ ลูกที่สามกอตัวที่เกาะญี่ปุน
ชาวญี่ปุนรูจักการเลนกอลฟมาเปนเวลาชานาน สนามกอลฟแหงแรกสรางขึ้นใน
เมืองโกเบในป ค.ศ. 1903 สิบปตอมามีสนามกอลฟอีกแหงหนึ่งผุดขึ้นในเมืองโตเกียว กอน
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ญี่ปุนมีสนามกอลฟเพียง 23 แหง ความจํากัดของที่ดินเปนขอจํากัดในการ
สรางสนามกอลฟ เมื่อญี่ปุนแพสงคราม และตกอยูใตการปกครองของกองทัพอเมริกัน ดวยเหตุที่
ทหารอเมริกนั เลือกพักผอนดวยการเลนกอลฟ จึงมีการสรางสนามกอลฟเพิ่มขึ้น ในป ค.ศ. 1956
ญีป่ นุ มีสนามกอลฟ 72 แหง
ญี่ปุนเรงสรางชาติขนานใหญ เพื่อเยียวยาบาดแผลสงครามและฟนฟูเศรษฐกิจ
เพียงทศวรรษ 1970 ญี่ปุนก็สามารถแสดงความเกรียงไกรทางเศรษฐกิจได และอีกทศวรรษตอมา
ญีป่ นุ ก็เขยิบขึ้นเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ Japan as Number One เปนตราประทับ
ที่นักวิชาการชาวอเมริกันมอบให ชาวญี่ปุนกลายเปนสัตวเศรษฐกิจที่ทํางานชนิดหามรุงหามคํ่า
ในทศวรรษ 1980 ชาวญี่ปุนทํางานถัวเฉลี่ยคนละ 2,168 ชั่วโมงตอป ซึ่งสูงกวาคนงานในประเทศ
อุตสาหกรรมอืน่ ๆคนละ 200-500 ชั่วโมงตอป คนงานชาวญี่ปุนทํางานลวงเวลา (overtime)
ถัวเฉลีย่ คนละ 190 ชัว่ โมงตอป และมีคนงานเพียง 20% เทานั้นที่มีวันหยุดสัปดาหละ 2 วัน คน
ญีป่ นุ จํานวนไมนอยตายอยางเฉียบพลันในขณะทํางาน สวนใหญเปนโรคเครียด มีอาการผิดปกติ
ทางประสาท และความดันโลหิตสูง แมประชาชนชาวญี่ปุนจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกนานาชนิด
แตการขาดทีอ่ ยูอาศัยยังคงเปนปญหาใหญ เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง เมืองอยูกันอยางแออัด
สวนสาธารณะและที่พักผอนหยอนใจมีไมพอเพียง สําหรับประชาชนชาวญี่ปุน แมชีวิตเศรษฐกิจ
รุง โรจน แตชีวิตสังคมเสื่อมทราม
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ผูนํ าญี่ปุนเริ่มตระหนักถึงปญหาที่ประชาชนไมมีชีวิตทางวัฒนธรรมดุจเดียวกับ
ประชาชนในประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ มีความพยายามที่จะปรับปรุงชีวิตทางวัฒนธรรมของ
ประชาชนชาวญี่ปุนดวยการลดจํานวนชั่วโมงการทํางาน กระจายประชากรเพื่อลดความแออัด
ในเมือง และจัดสรรสถานที่พักผอนหยอนใจที่เสียตนทุนตํ่า โดยที่การสงเสริมการสรางสถาน
ตากอากาศ (resort) เปนมาตรการหนึ่งในการนี้
ภายหลังจากที่ญี่ปุนไดอธิปไตยกลับคืนมาในป ค.ศ. 1951 ธุรกิจสนามกอลฟมี
ระลอกการเติบใหญอยู 3 ระลอก ระลอกแรก เมื่อญี่ปุนเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปกในป ค.ศ. 1964
จํานวนสนามกอลฟเพิ่มจาก 195 แหงในป ค.ศ. 1960 เปน 424 แหงในป ค.ศ. 1964 การขยาย
ตัวในระลอกนีเ้ ปนผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และชาวญี่ปุนนิยมเลนกอลฟมากขึ้น ระลอกที่
สองเกิดขึ้นในยุคนายกรัฐมนตรีกากูเออิ ทานากะ (Kakuei Tanaka) ประมาณป ค.ศ. 1972 เมื่อ
รัฐบาลญีป่ นุ ทุมการใชจายดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ซึง่ กอใหเกิดการ
ทําลายสิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และการเก็งกําไรซื้อขายที่ดิน ในชวงนี้ สนามกอลฟ
เพิม่ เปนประมาณ 1,000 แหง ระลอกที่สามเกิดขึ้นในยุคนายกรัฐมนตรียาซูฮโิ ร นากาโซเนะ
(Yasuhiro Nakasone) เมือ่ มีการตรากฎหมาย Resort Region Provision Law หรือเรียกยอๆวา
Resort Law ในป ค.ศ. 1987
กฎหมายสถานตากอากาศ (Resort Law) มีวตั ถุประสงคที่จะสงเสริมการสราง
สถานพักฟนสุขภาพ (Health Resort) ทัว่ ประเทศญี่ปุน โดยไมเพียงแตจะไดสิทธิประโยชนทาง
ดานภาษีอากรดวยการยกเวนและลดหยอนภาษีอากรบางประเภทเทานั้น หากยังไดรับอนุญาตให
นําทีด่ นิ การเกษตรและปาสงวนมาสรางสนามกอลฟอีกดวย กอนหนานี้ เมื่อมีการปฏิรูปที่ดินใน
ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีกฎหมายหามนํ าที่ดินการเกษตรไปประกอบการดานอื่น
นอกจากนี้ หลังจากยุครัฐบาลทานากะที่มีการโคนปาเพื่อสรางสนามกอลฟจํานวนมาก รัฐบาล
ญีป่ นุ เริม่ เขมงวดในการอนุญาตใหสรางสนามกอลฟในเขตปาสงวน แตกฎหมายสถานตากอากาศ
ทําใหขอหามและความเขมงวดเหลานี้หมดสิ้นไป ยิ่งเมื่อรัฐบาลนายนากาโซเนะนําที่ราชพัสดุ
รอบๆนครโตเกียวออกขายดวยแลว ก็เปนการจุดปะทุใหมีการเก็งกําไรซื้อขายที่ดิน
สิง่ จูงใจทีป่ รากฏในกฎหมายสถานตากอากาศไดดูดดึงธุรกิจจํานวนมากเขามาหา
ผลประโยชน ไมจําเพาะแตธุรกิจกอสรางและธุรกิจสนามกอลฟ หากยังครอบคลุมถึงธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจบริษัทการคา และธุรกิจตอเรือ ในเวลาไมชาไมนานนัก สนามกอลฟ
ก็ผุดขึ้นเปนจํานวนมาก แตสนามกอลฟที่ผุดขึ้นมิใชเพียงดวยสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่กฎหมาย
ตากอากาศเกือ้ กูลใหเทานั้น หากยังเปนเพราะเหตุปจจัยอื่นๆอีกดวย
เหตุปจจัยดานแรก ไดแก ความตองการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของ
นักการเมืองและขาราชการ สนามกอลฟเปนธุรกิจการเมือง ประชาชนชาวญี่ปุนตอตานการสราง
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สนามกอลฟดวยความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะการสรางสนามกอลฟไมเพียงแตกระทบตอการ
ประกอบการเกษตร เนื่องจากมีการกวานซื้อที่ดินการเกษตรไปสรางสนามกอลฟเพิ่มขึ้นเทานั้น
หากยังมีผลในการทําลายปาอีกดวย เมื่อปาไมถูกโคนเพื่อสรางสนามกอลฟ ความแหงแลงก็ตาม
มา เพราะสนามกอลฟไมสามารถอุมนํ้าไดมากเทาปา นอกจากนี้ สนามกอลฟยังกินนํ้ากิน
สารเคมี เพราะตองใหเขียวชอุมอยูเสมอ จึงตองใชปุยและฉีดยากําจัดศัตรูพืช รวมตลอดจน
ฉีดนํ้ าจํ านวนมาก เคมีภัณฑเ หล า นี้ไมเพียงแตจะทํ าลายสุขภาพของพนักงานสนามกอลฟ
โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานเก็บลูกกอลฟเทานั้น หากยังทําลายสภาพนิเวศ และมีผลกระทบตอ
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูในหมูบานใกลเคียงอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่แรง
ตอตานการสรางสนามกอลฟหนาแนน อันเปนเหตุใหธุรกิจสนามกอลฟตองพึ่งอํานาจและอิทธิพล
ของนักการเมืองและขาราชการ
เหตุปจ จัยที่สอง ไดแก ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในชวงป ค.ศ. 1986-1990 กําไรที่
ไดจากการเก็งกํ าไรในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพยสวนหนึ่งถูกผันไปสรางสนาม
กอลฟ ในเวลาตอมาก็เกิดการเก็งกําไรซื้อขาย ‘สมาชิกภาพสนามกอลฟ’ กอนหนานั้นในป ค.ศ.
1982 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา บัตรสมาชิกสโมสรมิใชหลักทรัพยตามนิตินัย แตการซื้อขายบัตร
สมาชิกสโมสรไมมีขอหามตามกฎหมาย ดวยเหตุดังนี้ การสรางสนามกอลฟจึงไมตองใชเงินทุน
เริม่ ตนมากนัก เพราะสามารถระดมทุนจากผูสมัครเปนสมาชิกริเริ่ม เมื่อมีการเก็งกําไรจากการซื้อ
ขายบัตรสมาชิกสโมสรกอลฟมากขึ้น การสรางสนามกอลฟก็สามารถระดมทุนไดอยางงายดาย
การเก็งกําไรจากการซื้อขาย ‘สมาชิกภาพสนามกอลฟ’ นีเ้ อง นับเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันให
ธุรกิจสนามกอลฟขยายตัว
เหตุปจ จัยทีส่ าม ไดแก ความนิยมเลนกอลฟที่มีมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูมี
สวนสรางอุปสงคเทียม (Artificial Demand) เมือ่ เศรษฐกิจรุงเรือง บริษัทธุรกิจไมเพียงแตจะมี
กําไรจากการประกอบการเทานั้น หากยังมีกําไรจากตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย
อีกดวย บริษทั ธุรกิจเหลานี้เริ่มสงเสริมใหพนักงานเลนกอลฟ โดยบริษัทรับภาระรายจายในการ
ฟน ฟูสขุ ภาพ พนักงานทีไ่ มเคยเลนกอลฟมากอนเริ่มหัดเลน สวนพนักงานที่เลนกอลฟอยูแลวก็มี
โอกาสเลนมากขึ้น เพราะบริษัทรับภาระรายจายบางสวน อุปสงคการเลนกอลฟที่มีมากขึ้น
สวนสําคัญมาจากสตรี ดวยการอุปถัมภของบริษัท พนักงานสตรีจํานวนมากเริ่มหัดเลนกอลฟ
ในชวงเวลาไมถึงครึ่งทศวรรษ กฎหมายสถานตากอากาศ ผสมผสานกับเศรษฐกิจ
ฟองสบู ไดแปรโฉมหนารัฐญี่ปุนใหกลายเปน ‘รัฐตากอากาศ’ (Resort State) และหากกลาวโดย
เฉพาะเจาะจงก็คือ ‘รัฐกอลฟ’ (Golf State) ในป ค.ศ. 1990 กอนที่เศรษฐกิจฟองสบูจะแตกสลาย
ญีป่ นุ มีสนามกอลฟ 1,700 แหง อยูในระหวางการกอสราง 325 แหง และกําลังมีแผนที่จะกอ
สรางอีก 983 แหง ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา การแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูในปตอมามี
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ผลกระทบตอแผนการกอสรางสนามกอลฟเหลานี้เพียงใด จํานวนสนามกอลฟ 2,000-3,000
สนามนีน้ บั วานอยเมือ่ เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่มีมากกวา 13,000 สนาม แตตองนับวามาก
เมือ่ คิดถึงความจํากัดของที่ดินในญี่ปุน และเมื่อคิดถึงขอเท็จจริงที่วา ญี่ปุนมีพื้นที่ใกลเคียงกับ
มลรัฐแคลิฟอรเนียเทานั้น
เศรษฐกิ จ ฟองสบู มิไดมี ผ ลกระทบตอธุ รกิจสนามกอลฟภายในประเทศญี่ปุน
เทานั้น หากยังสงผลกระทบสูดินแดนโพนทะเลอีกดวย ทุนญี่ปุนเริ่มออกไปเกื้อหนุนธุรกิจสนาม
กอลฟในประเทศตางๆที่ญี่ปุนเขาไปลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่อยูขอบสมุทรแปซิฟก
ความจํากัดของที่ดินและแรงตอตานการสรางสนามกอลฟภายในประเทศ ทําใหญี่ปุนเริ่มหันไป
สงเสริมธุรกิจสนามกอลฟในตางประเทศ ในประการสําคัญ แมสนามกอลฟในญี่ปุนจะเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมาก แตคาสมาชิกและคาธรรมเนียมในการเลนกอลฟยังอยูในระดับสูงมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อเทียบกับประเทศที่ราคาที่ดินยังอยูในระดับตํ่า ดวยการสงสัญญาณความตองการ
สนามกอลฟในดินแดนโพนทะเล ประกอบกับการเกื้อหนุนของทุนญี่ปุน สนามกอลฟจํานวนมาก
จึงผุดขึ้นในประเทศขอบสมุทรแปซิฟก ไลตั้งแตไตหวัน ฟลปิ ปนส ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย (โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐ Queensland, Western Australia และ New South Wales)
และฮาวาย
ภาพนักธุรกิจญี่ปุนเดินทางไปตีกอลฟในไตหวันในวันสุดสัปดาหปรากฏอยางแพร
หลาย แมจะตองเสียคาเดินทางและคาโรงแรม แตเมื่อรวมกันแลวยังถูกกวาการเลนกอลฟภายใน
ประเทศญี่ปุน กองทัพนักทองเที่ยวญี่ปุนเริ่มขับเคลื่อนสูประเทศขอบสมุทรแปซิฟก ดวยพลัง
ขับดันของเศรษฐกิจฟองสบู สวนหนึ่งเพื่อพักผอนหยอนใจ ตากอากาศ และฟนฟูสุขภาพ อีกสวน
หนึ่งเพื่อเลนกอลฟ เศรษฐกิจฟองสบูในญี่ปุนจึงกอใหเกิดความเฟองฟูในธุรกิจสนามกอลฟใน
ประเทศเหลานี้
เมือ่ เศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย ญี่ปุนก็คืนสูสภาวะตามธรรมชาติ จํานวนผูเลน
กอลฟลดลงสูระดับเดียวกับเมื่อยังไมเกิดเศรษฐกิจฟองสบู นักเลนกอลฟสตรีหายไปจากสนาม
นักกอลฟที่ยังเลนอยูก็ตองหาทางลดรายจาย เพราะบัดนี้บริษัทธุรกิจเลิกใหเงินอุดหนุนการเลน
กอลฟ จํานวนแคดดี้ลดนอยลง เพราะนักกอลฟหันไปใชรถลากถุงกอลฟ (Golf Cart) เอง ความ
ตกตํ่าของอุปสงคทําใหคาธรรมเนียมการเลนกอลฟลดลง สนามกอลฟแขงกันแยงลูกคาดวยการ
ลดราคา หรือมิฉะนั้นก็แถมอาหารและเครื่องดื่ม
การแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูในญี่ปุนมีผลกระทบตอธุรกิจสนามกอลฟใน
ประเทศขอบสมุทรแปซิฟกดวย เพราะธุรกิจสนามกอลฟในประเทศเหลานี้ขยายตัวเพื่อรองรับ
นักธุรกิจและนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน เมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย อันนํามาสูภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยทีย่ ดื เยือ้ ยาวนานนับแตป ค.ศ. 1991 เปนตนมา อํานาจซื้อของประชาชนชาวญี่ปุนยอม
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ลดนอยถอยลง ภาพนักทองเที่ยวญี่ปุนแบกถุงกอลฟสูดินแดนโพนทะแลหดหายตามไปดวย
ในขณะทีน่ กั ธุรกิจญี่ปุนก็ไมสามารถเลนกอลฟไดมากเทาในยามที่ธุรกิจรุงเรือง

หมายเหตุ บทความเรื่องนี้เขียนในชวงป 2538-2539
ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนสิงหาคม 2543

แตเพิ่งตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร

ภาคที่หา
กีฬา : อื่นๆ
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คริกเก็ตกับทุนวัฒนธรรม
องคกรที่มีหนาที่ดูแลกีฬาคริกเก็ตในอินเดียที่มีชื่อวา Board of Control for
Cricket in india (BCCI) ไมเคยคาดคิดมากอนวา การแขงขันคริกเก็ตกอใหเกิดกรรมสิทธิ์บาง
ประเภท และเปนกรรมสิทธิ์ที่สามารถใหรายไดอยางเปนกอบเปนกําอีกดวย
อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังการวมเปนเจาภาพจัดการแขงขันคริกเก็ตเพื่อชิงถวย
ชนะเลิศของโลก (Cricket World Cup) ระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ ถึง 17 มีนาคม 2539 องคกร
คริกเก็ตในประเทศทั้งสามรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขัน ซึ่งมีชื่อวา Pak Indo Lanka
Management Committee เรียกยอๆวา PILCOM การแขงขันรอบแรกจัดในประเทศเจาภาพทั้ง
สาม โดยที่รอบชิงชนะเลิศจัดในนครละโฮร ประเทศปากีสถาน
อินเดียกับปากีสถานมีขอพิพาทเกี่ยวกับการครอบครองแควนแคชเมียร อีกทั้ง
ความสัมพันธระหวางอินเดียวกับศรีลังกาก็ไมสูดีนัก แตสมาคมคริกเก็ตในประเทศทั้งสามแสดง
ความสมานฉันท โดยรวมกันเปนเจาภาพจัดการแขงขันคริกเก็ตโลก และยื่นขอเสนอตอ Imperial
Cricket Conference ในนครลอนดอน ซึ่งทําหนาที่องคกรโลกบาลดูแลการแขงขันคริกเก็ต
ระหวางประเทศ แลวในที่สุดก็ไดเปนเจาภาพสมใจนึก
หั ว ใจของการเป น เจ า ภาพจั ด การแข ง ขั น กี ฬ าระหว า งประเทศอยู  ที่ ก ารหา
ผูสนับสนุนการแขงขัน (Sponsors) อินเดียและปากีสถานเคยรวมเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
คริกเก็ตโลกมากอนแลวในป 2530 ในครั้งนั้น ปากีสถานไดสวนแบงกําไรเพียง 2 ลานดอลลาร
อเมริกนั เทานัน้ แตคราวนี้กลิ่นโชยของกําไรหอมหวนยิ่งกวาเดิมมากนัก
ในทันทีที่ PILCOM ไดเปนเจาภาพจัดการแขงขันคริกเก็ตโลก ผูส นับสนุนการ
แขงขันก็วงิ่ เขาหาผูจัดการแขงขัน และคาดวาจะมีรายไดจากผูสนับสนุนการแขงขันถึง 60 ลาน
ดอลลารอเมริกัน เฉพาะ ITC บริษทั บุหรีย่ กั ษใหญของอินเดียจายเงินถึง 12 ลานดอลลารอเมริกัน
เพือ่ ใหการแขงขันครั้งนี้ใชชื่อวา Wills World Cup โดยที่ Wills เปนบุหรี่ที่ชาวอินเดียนิยม
สูบ Coca-Cola จายถึง 3.6 ลานดอลลารอเมริกันเพื่อเปนเครื่องดื่มสําหรับการแขงขัน นอกไป
จากนี้ ผูส นับสนุนการแขงขันประกอบดวยบริษัทเครดิตการด บริษัทรองเทา บริษัทเสื้อผา บริษัท
บริการรถเชา ธนาคาร สายการบิน ฯลฯ
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รายได ห ลั ก จากการจั ด การแข ง ขั น อี ก ด า นหนึ่ ง มาจากการขายสิ ท ธิ ใ นการ
ถายทอดโทรทัศน Worldtel บริษทั สือ่ สารมวลชนอเมริกันเสนอเงินใหแกเจาภาพถึง 30 ลาน
ดอลลารอเมริกัน เมื่อ Worldtel ไดกรรมสิทธิ์ในการถายทอดโทรทัศนแลว Worldtel หารายได
จากการขายสิทธิการถายทอดแกสถานีโทรทัศนตางๆอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ประมาณกันวา มีผูเขาชม
การแขงขันคริกเก็ตอยางนอย 400 ลานคน และอาจสูงถึง 1,000 ลานคน ผูชมเหลานี้กระจัด
กระจายอยูท วั่ โลก ตั้งแตอังกฤษประเทศตนกําเนิดของกีฬาประเภทนี้ ประเทศตางๆในลุมสมุทร
คาริบเบียน อัฟริกาใต อาเซียใต จนจรดออสเตรเลียและนิวซีแลนด สถานีโทรทัศนที่ซื้อสิทธิการ
ถายทอดยอมหวังรายไดจากการโฆษณา หากเปน Cable TV ก็หวังวาจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น หรือ
หากเปน Pay TV ยอมหวังรายไดจากผูชม
แมคณะผูจ ัดการแขงขันจะตระเตรียมงานอยางดีเพียงใด แตก็ไมวายที่จะมีปญหา
เมื่อออสเตรเลียและเวสตอินดีสไมยอมเขาไปแขงขันในศรีลังกา โดยยอมใหศรีลังกาชนะผาน
เนือ่ งจากไมมนั่ ใจในความปลอดภัย ในชวงกอนการแขงขันไมนานนัก การกอการรายของชนกลุม
นอยทมิฬสรางผลกระเทือนทางการเมืองอยางสําคัญ แตการที่ประเทศทั้งสองไมยอมเขาไปแขงขัน
ในศรีลงั กากอใหเกิดความเสียหายทางธุรกิจ เพราะทําใหผูซื้อสิทธิการถายทอดโทรทัศนสูญเสีย
รายไดอันพึงได ออสเตรเลียและเวสตอินดีสคงถูกลงโทษเมื่อการแขงขันจบสิ้นลง
ขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิการถายทอดโทรทัศนในอินเดียและศรีลังกาสรางปญหาแก
คณะผูจ ดั การแขงขันอยางมาก ในกรณีของอินเดีย เดิม Worldtel ขายสิทธิการถายทอดแกบริษัท
โทรทรศาน (Doordarshan) ซึง่ เปนสถานีโทรทัศนของรัฐบาลอินเดีย แตบริษัทโทรทรศานมิได
จายคาสิทธิการถายทอดตามกําหนดเวลา Worldtel จึงขายสิทธิการถายทอดแก Star TV ของ
นายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) ซึง่ มีฐานอยูใ นฮองกง เรื่องนี้ทําใหรัฐบาลอินเดียไมพอ
ใจอยางยิ่ง จนถึงขั้นไมยอมให Star TV ใชเครื่องรับ-สงสัญญาณดาวเทียม (Uplinking Facilities)
ในอินเดีย โดยอางกฎหมายโทรเลขป 2429 ซึ่งมีบทบัญญัติหามบริษัทตางชาติใชเครื่องมือ
สงสัญญาณ ดวยเหตุผลในดานความมั่นคงแหงชาติ คณะผูจัดการแขงขันจึงตองนําเรื่องฟองตอ
ศาล จนมีการประนีประนอมในเวลาตอมา
ในกรณีของศรีลังกา Star TV ขายสิทธิการถายทอดแกสถานีโทรทัศนรูภวฮินิ
(Rupavahini) ซึง่ เปนของรัฐบาลศรีลังกา แตสถานีโทรทัศน ETV (Extra-terrestrial Vision)
พยายามถายทอดการแขงขันโดยไมจายคาสิทธิ ดวยขออางที่วา ศรีลังกาไมมีกฎหมายลิขสิทธิ์
สําหรับสัญญาณอิเล็กทรอนิก กอนหนานี้ สถานีโทรทัศน ETV ถายทอดรายการของสถานี
โทรทัศนระหวางประเทศตางๆ โดยมิไดจายคาสิทธิอยูแลว ดวยขออางเดียวกัน
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การแขงขันคริกเก็ตโลกครั้งนี้ มีประเทศตางๆเขารวม 12 ประเทศ ทุกประเทศ
ยกเวนเนเธอรแลนดเคยเปนอาณานิคมหรืออยูในเครือจักรภพอังกฤษมากอน แสดงใหเห็นวา
แมคริกเก็ตจะเปนกีฬาสากล แตความเปนสากลของคริกเก็ตมิอาจเทียบเทียมไดกับฟุตบอล
กรีฑา หรือเทนนิส
คริกเก็ตกอกําเนิดในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มมีการแขงขันประมาณป ค.ศ. 1697
กระแสสากลานุวัตรของกีฬาคริกเก็ตเกิดจากการเติบใหญของจักรวรรดิอังกฤษเปนสําคัญ เมื่อ
อังกฤษยึดดินแดนใดเปนอาณานิคม หรือคนอังกฤษลงรากปกหลักในที่ใด หนอของกีฬาคริกเก็ตก็
เติบโต ณ ทีน่ นั้ คริกเก็ตเขาไปอยูในวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศเหลานี้ ในบรรดาอาณานิคม
ทีส่ าคั
ํ ญของอังกฤษ มีเฉพาะสหรัฐอเมริกาเทานั้นที่คริกเก็ตไมเพียงแตไมสามารถฝงตัวอยูในวิถี
ชีวติ ของชาวอเมริกัน หากยังแปรสภาพเปนกีฬาเบสบอลอีกดวย แมในสยามประเทศ เมื่อมีการ
กอตั้งราชกรีฑาสโมสร คริกเก็ตก็ถกู นําเขามาดวย แตการแขงขันจํากัดอยูในแวดวงของผูที่มาจาก
เครือจักรภพอังกฤษ และมิไดขยายออกนอกรั้วสโมสรเทานั้น
การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนขยายกระบวนการสากลานุวัตรของคริกเก็ต
เริม่ ดวยการถายทอดการแขงขันทางวิทยุกระจายเสียง และตอมาทางสถานีโทรทัศน ดวยเหตุที่มี
ผูต ดิ ตามฟงหรือชมการแขงขันคริกเก็ตนี้เอง การจัดการแขงขันคริกเก็ตจึงกลายเปนธุรกิจ ยิ่งเมื่อ
โทรทัศนระหวางประเทศขยายเครือขายทั่วโลก กระบวนการโทรทัศนานุวัตรไมเพียงแตเสริม
สงความเปนสากลของคริกเก็ต หากยังเกื้อกูลใหทุนวัฒนธรรมเขาไปแสวงหาประโยชนจากการ
จัดการแขงขันคริกเก็ตอีกดวย
แตคริกเก็ตเปนกีฬาที่กําลังเสื่อมความนิยมในหมูชนรุนใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศอังกฤษ เพราะการแขงขันยืดเยื้อกินเวลาหลายวันกวาจะรูผลแพชนะ เบสบอลก็กําลัง
เผชิญชะตากรรมเดียวกันในสหรัฐอเมริกา แมวาเบสบอลกินเวลาไมมากเทาคริกเก็ตก็ตาม เด็กๆ
ชาวอเมริกนั หันไปสนใจบาสเก็ตบอลและฟุตบอลอเมริกันมากกวาเบสบอล
กระนัน้ ก็ตาม การแขงขันคริกเก็ตระหวางประเทศที่เรียกวา Test Match ยังคงอยู
ในความสนใจของประชาชนในเครือจักรภพอังกฤษ ดวยเหตุที่มีเรื่องของชาตินิยมมาเกี่ยวของนั่น
เองแมจานวนผู
ํ
ชมการแขงขันคริกเก็ตภายในประเทศมีสัญญาณวากําลังออนตัวลง แตการติดตาม
ชมการแขงขันระหวางประเทศยังมีพลังหนุนเนื่องใหคริกเก็ตยังคงเปนกีฬาสากลตอไปได กระบวน
การโทรทัศนานุวตั รไดกาวเขามาโอบอุมกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬาคริกเก็ตอยางไดจังหวะ
การแข ง ขั นคริกเก็ตระหวางประเทศเริ่มตนในป 2420 เมื่ออังกฤษพบกับ
ออสเตรเลีย หลังจากนั้น จึงมีการจับคูเพื่อแขงขันระหวางประเทศมากขึ้น นอกจากอังกฤษ
และออสเตรเลียแลว สหภาพอัฟริกาใต นิวซีแลนด อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และเวสตอินดีส
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ก็เขารวมวงไพบูลยดวย การแขงขันใชวิธีการผลัดกันเปนทีมเหยาทีมเยือน การจับคูเพื่อแขงขัน
ขยายตัวออกไป จนมีรายการแขงขันระหวางประเทศในแตละปเต็มเหยียด
คริกเก็ตแมจะเปนกีฬาสากล แตลักษณะความเปนสากลคอนขางจํากัด เพราะ
คริกเก็ตเขาไปสูวิถีชีวิตของประชาชนในเครือจักรภพอังกฤษเปนสําคัญ แมคริกเก็ตจะมีอายุ
300 ปแลว ก็ยังไมสามารถแผขยายออกนอกเครือจักรภพอังกฤษ กระนั้นก็ตาม กระบวนการ
โทรทัศนานุวัตรแตยังเขามาครอบงําคริกเก็ต เหตุใดจึงเปนเชนนั้น ? เหตุผลสําคัญนาจะเปน
เพราะคริกเก็ตมีตลาดขนาดใหญพอสมควร ประเทศเครือจักรภพอังกฤษที่คริกเก็ตเขาไปมีอิทธิพล
ในวิถชี วี ติ มีประชากรมากกวา 1,000 ลานคน
ดวยเหตุทมี่ ผี ตู ิดตามชมการแขงขันคริกเก็ตระหวางประเทศนั่นเอง การถายทอด
การแขงขันจึงสามารถหารายไดได เมื่อการถายทอดการแขงขันมีราคา สิทธิการถายทอดจึง
สามารถซือ้ ขายได เพราะมีผูประมูลซื้อสิทธิ กิจกรรมใดหรือการแขงขันกีฬาใด หากไมกอใหเกิด
รายไดจากการถายทอดวิทยุหรือโทรทัศน การถายทอดกิจกรรมหรือการแขงขันกีฬานั้นยอมเปน
สาธารณสมบัติ (Common Property) ทีส่ ามารถถายทอดโดยไมตองจายคาตอบแทน ลักษณะ
สาธารณสมบัตจิ ะหมดสิ้นไป เมื่อการถายทอดนั้นกอใหเกิดรายได เพราะเมื่อมีรายไดจากการ
ถายทอด ยอมตองมีผูประมูลซื้อสิทธิในการถายทอด
เมือ่ คริกเก็ตเปนกีฬาที่มีตลาดที่สามารถแสวงหารายไดได ทุนวัฒนธรรมจึงขยาย
ตัวเขาสูกีฬาคริกเก็ต การขยายการแขงขันคริกเก็ตระหวางประเทศเปนยุทธวิธีสําคัญในการสราง
สวนเกินทางเศรษฐกิจ การจัดการแขงขันคริกเก็ตโลกเกิดขึ้นดวยเหตุผลเดียวกัน
ไมนา ประหลาดใจที่อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา รวมเปนเจาภาพการแขงขัน
คริกเก็ตโลก โดยละวางความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศไวชั่วคราว เพราะประเทศ
ทั้งสามตองการดูดดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากทุนวัฒนธรรม แทนที่จะปลอยใหเปนอาหาร
อันโอชะของประเทศที่พัฒนาแลว ดังเชนอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด

หมายเหตุ ตีพมิ พครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2539
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เมื่อนักมวยฟองนักการเมือง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2541 ถูกกําหนดเปน D-Day ของนักมวยระดับ
แชมปโลกจํานวน 12 คนที่จะประทวงนักการเมืองหนารัฐสภา นายมงคล จงสุทธนามณี สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรผู ‘ทรงเกียรติ’ แหงจังหวัดเชียงราย พรรคชาติพัฒนา เปนเปาแหงการประทวง
ครั้งนี้
เรื่ อ งของเรื่ อ งมี อ ยู  ว  า นายมงคลรั บ เป น ประธานจัดการแข ง ขัน มวยป อ งกั น
แชมปโลกระหวาง สมาน ส.จาตุรงค เจาของตําแหนงแชมปโลกรุนไลทฟลายเวตของสภามวยโลก
(WBC) กับมานูเอล เฮอรเรรา รองแชมปโลกอันดับหนึ่งชาวโดมินิกัน เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2539
แมวาการแขงขันชกมวยจะเสร็จสิ้นไปแลวกวาป แตนักมวยและผูจัดการยังมิไดรับคาตอบแทน
จํานวน 4.5 ลานบาท เพราะนายมงคลจายเช็คมูลคาดังกลาว แตเช็คมิอาจขึ้นเปนเงินสดได
จนเปนเหตุใหมีการฟองรองดําเนินคดีทางศาลสถิตยุติธรรม กระนั้นก็ตาม การพิจารณาคดีเปนไป
อยางเชือ่ งชา เพราะนายมงคลไมไปศาลตามนัด โดยอางวาติดประชุมสภาผูแทนราษฎร
บุคคลทีน่ า เห็นใจมากที่สุดในกรณีนี้ ก็คือ สมาน ส.จาตุรงค ซึ่งตองใชหยาดเหงื่อ
แรงกายในการชกมวย แตมิไดรับรายไดเปนผลตอบแทน ยังความเดือดรอนในการครองชีพอยาง
ยิ่ง ดวยเหตุดังนี้เอง เพื่อนนักมวยที่รับรูเรื่องราวดังกลาวนี้พากันเห็นอกเห็นใจ และนัดกัน
มาชุมนุมเพือ่ ประกาศศักดิ์ศรีนักมวย ประกอบดวยเขาทรายและเขาคอ แกแลคซี่ สด จิตรลดา
เมืองชัย กิตติเกษม รัตนพล ส.วรพิน สามารถ พยัคฆอรุณ แซมซั่น ดัทชบอยยิม ฯลฯ (มติชน
ฉบับวันจันทรที่ 3 และวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2541)
กรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้มิไดสรางความเสียหายแกนายมงคล จงสุทธนามณีเทานั้น
หากยังความเสียหายแกพรรคชาติพัฒนาดวย ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันวา นายกร ทัพพะรังสี หัวหนา
พรรคชาติพฒ
ั นาจะตองกระโดดเขามาสางปญหานี้ เพื่อแสดงบารมีของหัวหนาพรรค มิฉะนั้นนาย
กรคงยากทีจ่ ะกาวสูเสนทางแหงนายกรัฐมนตรีดังที่ใฝฝน
แตเดิมการจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในประเทศไทยมีคอนขางนอย แมแต
นักมวยไทยทีไ่ ดตาแหน
ํ
งแชมปโลกนิยมปองกันตําแหนงในตางประเทศ มากกวาปองกันตําแหนง
ภายในประเทศ เพราะไดคาเหนื่อยเปนเงินกอน โดยมิตองมีความเสี่ยงในการลงทุน
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การจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกเปนการลงทุนกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมีภาวะความ
เสี่ยงดุจดังการลงทุนโดยทั่วไป ในขณะที่รายจายมีตัวเลขที่แนนอน ไมวาจะเปนคาตัวนักมวย
ชาวตางประเทศ คาเชาสนาม และรายจายในการโฆษณา มิไยตองกลาวถึงคาตัวนักมวยชาวไทย
แตรายไดมีความไมแนนอนอยางยิ่ง
ในยุคสมัยทีก่ ระแสโทรทัศนานุวัตรยังไมปรากฏ รายไดหลักของการจัดการแขงขัน
มวยชิงแชมปโลกยอมมาจากการจํ าหนายบัตรผานประตู ผูจัดการแขงขันจึงนิยมขอใหผูทรง
อํานาจทางการเมืองเปนประธานจัดการแขงขัน ทั้งนี้เพื่ออาศัยบารมีในการบีบคอใหหนวยราชการ
และพอคานักธุรกิจรับซื้อบัตรชมการแขงขัน ในยุคสมัยที่กระแสโทรทัศนานุวัตรเริ่มปรากฏ รายได
จากสปอนเซอรโฆษณาทางโทรทัศนกลายเปนรายไดแหลงสําคัญ ผูจัดการแขงขันอาจซื้อเวลา
ของสถานีโทรทัศนเพื่อถายทอดการแขงขัน และหาสปอนเซอรการโฆษณาเอง ซึ่งยอมมีภาวะ
ความเสีย่ งทีจ่ ะไมไดรายไดตามเปา ในบางกรณี สถานีโทรทัศนเปนผูถายทอดการแขงขันและหา
สปอนเซอรเอง โดยตกลงมอบรายไดจํานวนหนึ่งแกผูจัดการแขงขันเปนกอนตายตัว ในกรณีเชนนี้
ความไมแนนอนของรายไดยอมลดลงระดับหนึ่ง
เมือ่ กระแสโทรทัศนานุวัตเบงบานเต็มที่ มีการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมสู
ภาคสวนอืน่ ๆของพื้นพิภพ เจาของลิขสิทธิ์การถายทอดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกยอมมีรายได
จากการถายทอดโทรทัศนในตางประเทศ โดยทั่วไปมักจะเปนประเทศที่นักมวยในสังกัดมาชกกับ
นักมวยไทย มีกรณีเพียงสวนนอยที่จะมีการถายทอดสดในระดับทั่วโลกพรอมๆกัน ในกรณีเชนนี้
จะตองเปนการแขงขันระหวางนักมวยระดับยอดฝมือ ดังเชนการชิงตําแหนงของสมาคมมวยโลก
(WBA) หรือสภามวยโลก (WBC)
ในยุคสมัยทีก่ ระแสโทรทัศนานุวัตรยังไมปรากฏ เกือบจะไมมีการจัดการแขงขัน
มวยชิงแชมปโลกภายในประเทศไทยเลย เนื่องเพราะความเสี่ยงตอการขาดทุนอยูในระดับสูง
ทัง้ ขอเท็จจริงก็ปรากฏวา การจัดการแขงขันที่มีขึ้นตองประสบการขาดทุนอยูเนืองๆ ผูจัดการแขง
ขันตองอาศัยเงินบริจาคหรือเงินชวยเหลือจากพอคานายทุนมาบรรเทาการขาดทุน ทั้งนี้โดยอาศัย
บารมีของประธานจัดการแขงขันผูทรงอํานาจทางการเมือง
การจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในประเทศไทยมีความถี่เพิ่มขึ้นตามลําดับขั้น
การพัฒนาของระบบเศรษฐกิจไทย เมื่อสังคมไทยเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีฐานะดี
ขึ้นไมเพียงแตการขายบัตรชมการแขงขันทําไดงายขึ้นเทานั้น หากทวาการหาสปอนเซอรโฆษณา
ทางโทรทัศนมิไดยากลําบากดังปางกอนอีกดวย
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แตแลวรูปโฉมของการจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในประเทศไทยก็แปรเปลี่ยน
ไปในทางที่ไมตองพึ่งพิงรายไดจากการขายบัตรชมการแขงขัน โดยผูจัดการแขงขันปลอยให
ประชาชนเขาชมการแขงขันโดยไมเก็บคาผานประตู หากแตยังคงหารายไดจากการขายสิทธิการ
ถายทอดโทรทัศนและการโฆษณาทางโทรทัศน
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ?
อิทธิพลของระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ และการตกผลึกของระบบนักเลือกตั้ง
ประกอบกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู นับเปนเหตุปจจัยสําคัญของปรากฏการณ
ดังกลาวนี้
ในยุคสมัยที่การปกครองเปนระบบเผด็จการหรือคณาธิปไตย ผูจัดการแขงขันมวย
ชิงแชมปโลกอาศัยบารมีของผูทรงอํ านาจเผด็จการในการดํารงตําแหนงประธานจัดการแขงขัน
เมื่อระบบนักเลือกตั้งตกผลึกเปนระบอบการเมืองการปกครองของสังคมไทย นักเลือกตั้งผูทรง
อํ านาจทางการเมืองไดรับการติดตอใหเปนประธานจัดการแขงขัน แตประธานจัดการแขงขัน
ภายใตระบอบการเมืองการปกครองที่แตกตางกัน มีภาระหนาที่แตกตางกัน
ประธานจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในระบอบอํามาตยาธิปไตยมิตองมีหนาที่
รับผิดชอบภาระทางการเงินอันเกิดจากการจัดการแขงขัน ในฐานะผูอุปถัมภ ประธานจัดการ
แขงขันเพียงแตเกื้อกูลใหผูจัดการแขงขันสามารถขายบัตรชมการแขงขัน ดวยการบังคับโดย
ปริยายใหผบู ังคับบัญชา หนวยราชการ และพอคานายทุนรับซื้อบัตรชมการแขงขัน รวมตลอดจน
ใหเงินบริจาคหรือเงินอุดหนุนสําหรับจัดการแขงขัน ในฐานะผูอยูใตการอุปถัมภ ผูจัดการแขงขันมี
‘หนาที่’ แบงปนกําไรแกผูอุปถัมภ หรือบริจาครายไดเพื่อการสาธารณกุศลในนามของผูอุปถัมภ
ยิง่ เมือ่ นักมวยไทยเปนฝายมีชัย ผูอุปถัมภยอมไดหนาและสั่งสมบารมีเพิ่มขึ้น
แต นั ก เลื อ กตั้ ง ที่ รั บ เป น ประธานจั ด การแข ง ขั น มวยชิ ง แชมป โ ลกต อ งมี ภ าระ
ทางการเงิน นักเลือกตั้งมิไดจัดการแขงขันเอง หากแตมีโปรโมเตอรจัดการแขงขัน ซึ่งขอให
นักเลือกตั้งผูทรงอํานาจทางการเมืองเปนประธาน โดยผูเปนประธานตองทําสัญญารับผิดชอบ
รายจายสําหรับการจัดการแขงขัน ซึ่งโดยทั่วไปครอบคลุมคาตัวนักมวยที่เปนคูชกและรายจาย
ในการจัดการแขงขันอื่นๆ การแขงขันกระทําในเขตการเลือกตั้งผูเปนประธาน โดยไมเก็บคาผาน
ประตู รายจายในการจัดการแขงขันในสวนที่ประธานเปนผูรับผิดชอบนี้ จึงมีฐานะไมแตกตางจาก
รายจายในการซื้อเสียงนอกฤดูการเลือกตั้ง เพราะประธานผูจัดการแขงขันยอมไดรับคะแนนนิยม
ทางการเมือง
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แตนกั เลือกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขั้นมิไดรับภาระรายจายเองโดยตรง หาก
แตมีวิธีการระดมเงินทุนจากพอคานายทุนและกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพิงอํานาจ
ทางการเมืองของตน ยิ่งประธานจัดการแขงขันมีอํานาจในการใหสัมปทาน อนุมัติโครงการ
ผลักดันนโยบายไปในทางหนึ่งทางใด หรือแมแตในการจัดจางจัดซื้อ บรรดาพอคา นักธุรกิจ และ
กลุม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ยอมพากันกรูเขารวมเปนสปอนเซอร โดยคิดเสียวา คาสปอนเซอร
เปนสวนหนึง่ ของตนทุนธุรกิจ ดวยเหตุดังนี้ ประธานผูตองรับภาระรายจายในการจัดการแขงขัน
โดยนิตนิ ยั หาไดรับภาระโดยพฤตินัยไม โดยที่ภาระทางการเงินถูกผลักไปสูภาคธุรกิจเอกชน
และภาคธุรกิจเอกชนผลักภาระตอไปใหประชาชนผูบริโภค ดวยการบวกภาระการเงินนี้ไวในราคา
สินคา หรือผลักไปใหประชาชนผูเสียภาษีอากร ดวยการเสนอขายสินคาและบริการแกทางราชการ
ในราคาที่สูงขึ้น
นักเลือกตัง้ ผูเ ปนประธานจัดการแขงขันตองหาทางตอบแทนพอคา นักธุรกิจ และ
กลุม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจผูใหการสนับสนุนทางการเงินในวาระอันสมควร ทั้งนี้เพื่อธํารงและ
กระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ ในทํานองเดียวกัน การจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในเขตการ
เลือกตัง้ โดยใหประชาชนเขาชมโดยไมเสียคาผานประตู เปรียบประดุจการใหบริการสันทนาการ
เพือ่ กระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภดวยเชนกัน
ในบางกรณี นักเลือกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขันมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
หรือตําแหนงทีส่ ามารถใหคุณใหโทษแกพอคานายทุนได ในกรณีเชนนี้ ผูเปนประธานมักไดรับ
ฉันทานุมัติจากนักเลือกตั้งสังกัดพรรคเดียวกันผูทรงอํานาจในการใหหลักประกันเกี่ยวกับรายได
จากการจัดการแขงขันระดับหนึ่ง หากปราศจาก ‘ไฟเขียว’ เชนนี้ ความเสี่ยงที่จะลมเหลวยอมมี
อยูเ ปนอันมาก ในบางกรณี นักเลือกตั้งระดับนํามิไดกระโดดไปเปนประธานจัดการแขงขันเอง
หากปลอยใหนักเลือกตั้งภายใตการอุปถัมภดํารงตําแหนงประธาน สวนนักเลือกตั้งผูอุปถัมภคอย
ใหความชวยเหลืออยูเบื้องหลัง
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตน ระบบการจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลก เพื่อ
สรางสมคะแนนนิยมทางการเมือง จึงเปนระบบที่ ‘พัฒนา’ บนพืน้ ฐานของระบบความสัมพันธเชิง
อุปถัมภ และกอเกิดเมื่อระบบนักเลือกตั้งตกผลึก ซึ่งเปนชวงเวลาหลังป 2530 แตการขยายตัว
อยางรวดเร็วของระบบการจัดการแขงขันดังกลาวนี้เปนผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งสวน
หนึ่งเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู หากปราศจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาค
ธุรกิจเอกชนยอมมิอาจ ‘จิม้ กอง’ นักเลือกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขันได
ภาวะ ‘ฟองสบู’ ของตําแหนงแชมปโลกมีสวนทําใหระบบการจัดการแขงขันเพื่อ
สรางสมคะแนนนิยมทางการเมืองขยายตัวดวย แตเดิมองคกรโลกบาลในกีฬามวยสากลมีอยูเพียง
2 องคกร อันไดแก สมาคมมวยโลก (WBA) และสภามวยโลก (WBC) ยังผลใหตําแหนงแชมป
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โลกมีอยูโดยจํากัด ภาวะ ‘ฟองสบู’ เกิดขึน้ ในกีฬามวยสากล เมื่อบรรดาโปรโมเตอรผูจัดการ
แขงขันมวยพากันจัดตั้งองคกรโลกบาลขึ้นใหมอีกหลายองคกร โดยมีการจัดอันดับนักมวย ซึ่งใน
หลายตอหลายกรณีมีแตชื่อนักมวย หาไดมีตัวตนไม ตัวตนของนักมวยถูกนํามาสวมชื่อนักมวยที่
ติดอันดับภายหลัง องคกรโลกบาลในกีฬามวยสากลที่จัดตั้งขึ้นภายหลังจึงไรมาตรฐานและไมเปน
ที่เชื่อถือ
ภาวะ ‘ฟองสบู’ ของตําแหนงแชมปโลกสอดรับกับภาวะฟองสบูทางเศรษฐกิจ
ถึงจะมีการจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกมากครั้งเพียงใด ตราบเทาที่ภาวะฟองสบูทางเศรษฐกิจ
ยังดํารงอยู ภาคธุรกิจเอกชนยอมอยูในฐานะที่เปนสปอนเซอรได และนักเลือกตั้งยังดาหนามา
เปนประธานจัดการแขงขันได
เมือ่ ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย และการแตกสลายเปนไปอยางรุนแรง ภาค
ธุรกิจเอกชนยอมสิ้นศักยภาพในการเปนสปอนเซอร ระบบการจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกเพื่อ
สรางสมคะแนนนิยมทางการเมืองยอมตองสะดุดหยุดลง นักเลือกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขัน
ไมสามารถหาเงินมาชําระตามสัญญาได มิไยตองกลาววา การเบีย้ วสัญญาในบางกรณีเกิดจาก
ประพฤติกรรมอันฉอฉลของผูเปนประธานเอง
บัดนี้มีคดี ‘นักมวยฟองนักการเมือง’ ทีก่ าลั
ํ งอยูในกระบวนการพิจารณาของศาล
หลายตอหลายคดี มิไดมีเฉพาะคดีนักเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนา แมแตนักเลือกตั้งในสังกัดพรรค
ประชาธิปต ยก็ถูกกลาวหาในคดีประเภทเดียวกัน โปรโมเตอรจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลก ซึ่ง
เคยมีธรุ กิจอันรุงเรืองในยุคเศรษฐกิจฟองสบู บัดนี้ตองมายุงเกี่ยวกับคดี ‘นักมวยฟองนักการเมือง’
ไมวา จะเปนนายสุชาติ เกิดเมฆ นายทรงชัย รัตนสุบรรณ และนายสหสมภพ ศรีสมวงศ
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