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Premier League กับทุนวัฒนธรรม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความรุงเรืองของ Premier League ในประเทศอังกฤษ จนผงาดขึ้นมาเปนศูนย
อํ านาจใหมของกีฬาฟุตบอลสโมสรเปนผลจากการรุกคืบของทุนวัฒนธรรมเขาสูกีฬาฟุตบอลใน
ประเทศนั้น
องคกรที่จัดระเบียบการแขงขันฟุตบอลในประเทศอังกฤษมีอยู 2 องคกร ไดแก
Football Association (F.A.) และ Football League โดยที่ Fooball Association ถือกําเนิดกอน
Football League
สมาคมฟุตบอลเริ่มจัดการแขงขันฟุตบอลชิงถวย F.A. Cup ในฤดูการแขงขันป
2414/2415 ในชั้นแรกสโมสรฟุตบอลจากสกอตแลนดและเวลสรวมแขงดวย สวนใหญเปนสโมสร
ฟุตบอลสมัครเลน แตแลวฟุตบอลก็คอยๆกลายเปนกีฬาอาชีพ จนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศ
อังกฤษตองยอมรับลักษณะความเปนกีฬาอาชีพ (professionalism) ของฟุตบอลอยางเปนทาง
การในป 2428 และเปนผูนําในการจัดระเบียบของฟุตบอลอาชีพ จนทายที่สุดสมาคมฟุบอล
ประเทศตางๆ พรอมใจกันในการจัดตั้ง FIFA (Federation Internationale de Football
Association) ในป 2447 เพื่อเปนองคกรโลกบาลทําหนาที่จัดระเบียบการแขงขันฟุตบอลของโลก
Football League ถือกํ าเนิด ในป 2431 โดยการริเ ริ่ มของนายวิ ลเลีย ม
แม็กเกรเกอร (Willam McGregor) ซึ่งเขียนจดหมายชักชวนสโมสรฟุตบอลอาชีพชั้นยอดใหรวมกัน
จัดตั้ง Football League เพื่อจัดการแขงขันระหวางกัน Football League เริ่มตนดวยทีมฟุตบอล
จาก 12 สโมสร และเริ่มแขงขันในฤดูป 2431/2432 เมื่อแรกเริ่มมีเพียงดิวิชั่นเดียว ครั้นในป 2435
เริ่มมีดิวิชั่นที่ 2 โดยที่ดิวิชั่นที่ 1 เพิ่มเปน 16 สโมสร ในกาลตอมามีการจัดระเบียบใหทีมที่มีคะแนน
สูงสุด 2 ทีมแรกของดิวิชั่นที่ 2 เลื่อนขึ้นไปแขงขันในดิวิชั่นที่ 1 ในฤดูการแขงขันถัดไป โดยที่ทีม
ที่มีคะแนนตํ่าสุด 2 ทีมในดิวิชั่นที่ 1 ตองตกไปอยูในดิวิชั่นที่ 2
ในช ว งก อ นสงครามโลกครั้ ง ที่ ห นึ่ ง สโมสรฟุ ต บอลในภาคใต ร  ว มกั น จั ด ตั้ ง
Southern Football League ครั้นในป 2463 Southern Football League ก็กลายเปนดิวิชั่นที่ 3
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ของ Football League ในป 2464 สโมสรฟุตบอลในภาคเหนือรวมกันเปนสวนหนึ่งของดิวิชั่นที่ 3
แตแยกการแขงขันตางหาก ดิวิชั่นที่ 3 จึงมี 2 สวน คือ Southern Section และ Northern Section
ทีมที่ไดคะแนนสูงสุดของแตละ section จะเลื่อนขึ้นไปอยูในดิวิชั่นที่ 2 ในฤดูการแขงขันถัดไป
สวนทีมที่ไดคะแนนตํ่าสุด 2 ทีม ในดิวิชั่นที่ 2 จะตกไปยูดิวิชั่นที่ 3 และทีมที่ไดคะแนนตํ่าสุด 2 ทีม
ของดิวิชั่นที่ 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
เปลี่ยนแปลงในเวลาตอมา การแพรระบาดของลัทธิอันธพาลนิยม (hooliganism) ซึ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้นตั้งแตปลายทศวรรษ 2510 ยังผลให UEFA ซึ่งเปนองคกรที่จัดระเบียบการแขงขัน
ฟุตบอลยุโรป มีมติหามสโมสรฟุตบอลอังกฤษแขงฟุตบอลยุโรปเปนเวลา 5 ป ประพฤติกรรมเยี่ยง
อันธพาลของแฟนฟุตบอลมีผลตอฐานะการเงินของสโมสรฟุตบอลดวย เพราะเมื่อมีการกอเหตุ
วิวาทและการใชความรุนแรงจนเปนปกติวิสัย บรรดาาแฟนฟุตบอลที่รักสงบและตองการหาความ
สําราญจากการชมการแขงขันพากันชมการแขงขันทางโทรทัศน เพราะการชมการแขงขันในสนาม
มีโอกาสถูกลูกหลงได รายไดจากการเก็บคาผานประตูของสโมสรตางๆตกตํ่าลง และมีสโมสร
ชั้นนําเพียงไมกี่สโมสรเทานั้นที่มีกําไร ในฤดูการแขงขัน 2529/2530 สโมสรฟุตบอลทุกสโมสร
มีกําไรรวมทั้งสิ้น 2.5 ลานปอนดสเตอรลิง ครั้นในฤดูการแขงขันป 2532/2533 ขาดทุนทุกสโมสร
11 ลานปอนดสเตอรลิง ในสภาวการณดังกลาวนี้ หานายทุนที่จะกระโดดเขาไปลงทุนในสโมสร
ฟุตบอลไดยากเต็มที บางสโมสรมีปญหาทางการเงินจนใกลลมละลาย
เหตุการณอัฒจันทรถลมในสนาม Hillsbrough อันเปนเหตุใหแฟนฟุตบอล
ลมตายจํานวนมาก มีสวนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลอังกฤษดวย ภายหลัง
เหตุการณดังกลาว ทางการไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง อันมีผูพิพากษาเทยเลอร (Lord
Justice Taylor) เปนประธาน เพื่อไตสวนโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น พรอมทั้งใหขอเสนอแนะทาง
นโยบาย
Taylor Report ขีดเสนตายใหสโมสรฟุตบอลทุกสโมสรลงทุนปรับปรุงสนาม
แขงขัน อัฒจันทรทุกอัฒจันทรจักตองมีที่นั่ง หามมิใหมีอัฒจันทรยืนอีกตอไป ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
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สวัสดิภาพของ ผูชมเปนปฐมฐาน สโมสรในดิวิชั่น 1 และ 2 จักตองปรับปรุงสนามใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2537 สวนสโมสรในดิวิชั่นที่ 3 และ 4 ขีดเสนตายป 2542
แตการปรับปรุงสนามฟุตบอลตองใชทรัพยากรทางการเงินจํานวนมาก สโมสร
เล็กๆ เลือกวิธีปดอัฒจันทรไมใหใช และเปดใชเฉพาะอัฒจันทรที่มีที่นั่งเทานั้น เพราะตามปกติ
จํานวนผูชมมีนอยอยูแลว อัตราการเขาชมการแขงขันขอสโมสรเหลานี้มีไมถึง 50% ของความจุ
ของสนาม สโมสรยักษใหญมีปญหานอยกวาสโมสรขนาดเล็ก แตใชวาจะไมมีปญหาเสียเลย
รัฐบาลอังกฤษยื่นมือเขามาชวยสโมสรฟุตบอลในการปรับปรุงสนามตามขอเสนอ
แนะของ Taylor Report ในเวลานั้น นายจอหน เมเจอร (John Major) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
วาการ กระทรวงการคลังในรัฐบาลนางมารกาเรต 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 สโมสรในการปรับปรุงพัฒนา
สนาม
เงินจํานวน 100 ลานปอนดที่รัฐบาลจัดสรรใหนั้นนับวานอย เพราะเมื่อถัวเฉลี่ย
แลวจะไดเพียงสโมสรละ 1.08 ลานปอนด ในขณะที่การปรับปรุงสนามของสโมสรชั้นนําตอง
ใชงบประมาณระหวาง 10 ถึง 20 ลานปอนด การแยงชิงเงินชวยเหลือในการปรับปรุงสนามจาก
รัฐบาลจึงเกิดขึ้น เมื่อ Football League จัดสรรเงินชวยเหลือ 2 ลานปอนดแกสโมสร Liverpool
ในป 2535 จึงกอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณอยางมาก บรรดาสโมสรในดิวิชั่นที่ 1 พยายามผลักดัน
ให Football League ใหความสําคัญเปนพิเศษแกดิวิชั่นที่หนึ่ง เพราะสโมสรในดิวิชั่นนี้มิอาจใช
วิธีปดอัฒจันทรดังสโมสรเล็กๆได หากการปรับปรุงสนามไมแลวเสร็จตามเสนตาย ก็อาจถูก
Football Licensing Authority ริบใบอนุญาต
ในชวงเวลาที่มีการแยงชิงเงินชวยเหลือในการปรับปรุงสนามนี้เอง นายรูเปรต
เมอรด็อก (Rupert Murdoch) นายทุนสื่อมวลชนคนสําคัญของโลก เจาของธุรกิจโทรทัศน
ดาวเทียม BSkyB (= British Sky Broadcasting Corp) เสนอใหบรรดาสโมสรฟุตบอลดิวิชั่นที่ 1
ถอนตัวออกจาก Football League เพื่อมาจัดตั้ง FA Premier League โดย BSkyB ของซื้อสิทธิ
ผูกขาดในการถายทอดการแขงขันในราคางาม ขอเสนอนี้เกื้อกูลใหสโมสรฟุตบอลในดิวิชั่นที่ 1
มีทรัพยากรทางการเงินเพิ่มขึ้นเปนอันมาก จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่บรรดาสโมสรเหลานี้
ตอบรับขอเสนออยางดียิ่ง นายทุนธุรกิจสโมสรฟุตบอลบางคน ดังเชน นายอลัน ชูการ (Alan
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Sugar) เจาของสโมสร Tottenham Hotspur ถึงกับเปนหัวหอกชักจูงใหสโมสรอื่นๆ เห็นดีเห็นงาม
ดวย
Premier League กอตั้งในป 2535 โดยเริ่มแขงขันในฤดู 2535/2536 BSkyB
ทําสัญญาซื้อสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันเปนระยะเวลา 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
League ปละ 4.5 ลานปอนด สัญญานี้จะสิ้นอายุในป 2540 และคาดวา ITV อาจประมูลแขงกับ
BSkyB
ในป 2539 มีขอตกลงไตรภาคีระหวาง BSkyB ITV และ BBC เกี่ยวกับการ
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 การทุมพัฒนาสนามฟุตบอลสโมสรจึงเริ่มตน
ดวยเงินชวยเหลือจากรัฐบาลและรายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน โฉมหนาของ
สนามฟุตบอลสโมสรชั้นนําจึงเปลี่ยนแปลงไปมาก ประกอบกับการปราบปรามแฟนฟุตบอลที่เปน
อันธพาลอยางเอาจริงเอาจัง จนเหตุวิวาทระหวางแฟนฟุตบอลลดนอยถอยลง ผูชมกลับคืนสู
สนามอีกครั้งหนึ่ง หลังจากซบเซาไปหลายป
การแยงตัวนักฟุตบอลระดับยอดขุนพลนับเปนเหตุปจจัยอีกประการหนึ่งที่ดูดดึง
แฟนเขาชมการแขงขันในสนาม ยิ่งสโมสรประสบความสําเร็จในการแขงขันมากเพียงใด รายได
จากการเก็บคาผานประตูก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น ความคลองตัวทางการเงินทําใหมีการซื้อตัว
นักฟุตบอลชั้นนําจากตางประเทศ ผลที่ตามมาก็คือ คาตัวนักฟุตบอลชั้นนําถีบตัวสูงขึ้นจนยาก
ที่จะอธิบายได ในฤดูการแขงขัน 2538/2539 สโมสร Liverpool ซื้อตัว Stan Collymore จาก
สโมสร Nottingham Forest ในราคา 8.5 ลานปอนด ซึ่งนับวาสูงอยูแลว กอนเขาสูฤดูการแขงขัน
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2539/2540 สโมสร Newscastle United ซื้อตัว Alan Shearer จากสโมสร Blackburn Rovers
ในราคา 15 ลานปอนด ซึ่งไมเพียงแตเปนประวัติการณของฟุตบอลอังกฤษเทานั้น หากยังเปน
ประวัติการณของโลกอีกดวย เพราะสูงกวาราคาที่สโมสร Barcelona แหงสเปนจายใหแกสโมสร
PSV Eindhoven แหงเนเธอรแลนดในการซื้อตัว Ronaldo (20 ลานดอลลาร)
นอกเหนื อ จากรายได จ ากโทรทั ศ นและรายไดจ ากการเก็บคา ผา นประตูแลว
สโมสรชั้นนํายังมีรายไดจากการโฆษณาและสปอนเซอรอีกดวย ชุดนักกีฬาใชเปนพื้นที่โฆษณาได
เปนอยางดี ปายโฆษณาที่วางตามขอบสนามก็ใหประโยชนทางเศรษฐกิจดวย ในยามที่มีการ
ถายทอดการแขงขันทางโทรทัศน ชื่อสินคาและเครื่องหมายการคาก็ปรากฏบนจอโทรทัศนดวย
สโมสรชั้นนํายังมีรายไดจากสปอนเซอรดวยการใหอํานาจผูกขาดการขายอาหาร ของวาง และ
เครื่องดื่มในสนาม การขายชุดกีฬา ผาพันคอ หมวก และของที่ระลึกก็ใหรายไดชนิดเปนกอบเปน
กํา สโมสรฟุตบอลดังเชน Manchester United ถึงกับลงทุนประกอบธุรกิจ megastore เพื่อหา
รายไดดวยวิธีนี้ ในฤดูการแขงขัน 2538/2539 Manchester United มีรายไดจาก megastore ถึง
15 ลานปอนด ยุทธวิธีในการเพิ่มพูนรายไดดานนี้ ก็คือ การเปลี่ยนชุดกีฬาใหมทุกป ซึ่งทําให
ผูปกครองชาวอังกฤษถึงกับรองเรียนตอสื่อมวลชน เพราะแฟนฟุตบอลที่เปนเยาวชนมักจะรบเรา
ใหผูปกครองซื้อชุดกีฬาและของที่ระลึกที่ออกใหม
ความเฟองฟูของธุรกิจสโมสรฟุตบอล ซึ่งจุดประกายโดยรายไดจากโทรทัศน
ทําใหนายทุนจํานวนมากกระโดดเขาไปประกอบธุรกิจสโมสรฟุตบอลเพิ่มขึ้น หลายคนเขาไปซื้อ
สโมสรที่กําลังจะลมละลาย 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 ลานปอนด
ในฤดูการแขงขัน 2538/2539
แตสโมสรในระดับปลายแถวใน Premier League ดวยกันมิไดมีธุรกิจอันเฟองฟู
เชนนี้ ยิ่งสโมสรในดิ วิชั่นตํ่าลงไปดวยแลว เปนอันไมตองพูดถึง เมื่อดิวิชั่นที่หนึ่งแยกตัวจาก
Football League ออกมาจัดตั้ง Premier League ภายใน Football League ก็มีการปรับ
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ขบวนแถว ดิวิชั่นที่ 2 เปลี่ยนเปนดิวิชั่นที่ 1 ดิวิชั่นอื่นๆ ก็ปรับตัวเลขตาม แตขอที่ Football League
กังวลก็คือ สโมสรที่เหลืออยูใน Football League มีแตจะแคระแกร็น เพราะไมมีรายไดอันงอกงาม
มิหนําซํ้านักฟุตบอลฝเทาดีก็รอวันถูกกวานซื้อโดยยักษใหญจาก Premier League อีกดวย
ในเดือนพฤศจิกายน 2538 BSkyB ทําสัญญาซื้อสิทธิการถายทอดการแขงขันใน
Football League โดยจายผลตอบแทน 55 ลานปอนด ซึ่งมีสวนชวยกอบกูฐานะการเงินของ
สโมสรเล็กๆ ไดบาง
กระนั้นก็ตาม จํานวนสโมสรที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจยังไมมีมากนัก และ
อาจไมถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนสโมสรใน Premier League ดวยซํ้าไป สโมสรเหลานี้กําลังเติบใหญ
เปน Super Football Club เทียบเทียมกับสโมสรชั้นนําในอิตาลี เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส และ
เนเธอรแลนด สโมสรยักษใหญที่มีฐานะการเงินอันมั่นคงนับวันแตจะตีหางจากสโมสรเล็กๆ
มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะความมั่งคั่งทางการเงินทํ าใหสามารถซื้อนักฟุตบอลระดับยอดขุนพลทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศได อีกทั้งสามารถวาจางผูจัดการและโคชที่ปรีชาสามารถไดดวย
ในขณะที่ชัยชนะในการแขงขันชวยเพิ่มพูนจํานวนผูชม รายไดจากการโฆษณา และสปอนเซอร
ดวยเหตุดังนี้ จึงเปนที่คาดกันวาในอนาคตอาจมี Super Football League ในยุโรป ดวยการจัดให
Super Footall Club จากประเทศตางๆ แขงขันกัน
การจัดตั้ง Premier League มีผลกระทบตอแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษโดยตรง
แตเดิมชาวอังกฤษสามารถชมการถายทอดการแขงขันฟุตบอลทางโทรทัศนโดยไมตองเสียเงิน
หากสิทธิการถายทอดเปนของ BBC ก็สามารถชมการแขงขันไดอยางสบายใจ หากสิทธิการ
ถายทอดเปนของ ITV (= Independent Television) ก็ตองอดทนตอการถูกคั่นรายการดวยการ
โฆษณา แตการรุกลํ้าของ BSkyB ทําใหสิทธิในการชมการถายทอดสดถูกลิดรอน เพราะตองมี
รายจายเพิ่มขึ้นในการซื้อจานดาวเทียมและคาสมาชิก BSkyB นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
โทรทัศนที่ตองจายใหรัฐบาลอยูแลว 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
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ความสําเร็จจากการจัดตั้ง Premier League ทําใหนายเมอรด็อกเห็นทางสวางวา
การซื้อสิทธิผูกขาดการถายทอดการแขงขันกีฬาที่มีผูนิยมจํ านวนมากเปนมรรควิธีสําคัญในการ
ประกอบธุรกิจโทรทัศนดาวเทียม นอกจากฟุตบอลแลว นายเมอรด็อกยังรุกลํ้าเขาไปผูกขาด
การถายทอดการแขงขันคริกเก็ตและรักบี้อีกดวย การถายทอดการแขงขันกีฬาโอลิมปกเปน
เปาหมายตอไปของนายเมอรด็อก
การขยายตัวของขบวนการโทรทัศนานุวัตรมีสวนสํ าคัญตอการเติบโตของทุน
วัฒนธรรม (Cultural Capital) ความเฟองฟูของธุรกิจกีฬาหลายตอหลายประเภทเปนผลของ
ขบวนการโทรทัศนานุวัตร ธุรกิจสโมสรฟุตบอลเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้

