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การกีฬากับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ

                                                      รังสรรค ธนะพรพันธุ

            การที่สหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป (Union of European Football Associations 
= UEFA) ยอมจํ านนตอแรงกดดันของสหภาพยุโรป (European Union = EU) ในกรณีคดีบอสม็
อง สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงที่วา ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศกํ าลังคืบคลานเขาไปครอบงํ า
วงการกีฬา
           เมื่อศาลสหภาพยุโรป (European Court of Justice) พิพากษาใหนาย 
ฌอง-มารก บอสม็อง (Jean-Marc Bosman) ชนะคดีในเดือนธันวาคม 2538 คดีบอสม็อง 
ก็กลายเปนคดีประวัติศาสตร ซึ่งสงผลสะเทือนวงการกีฬาทั่วสหภาพยุโรปทุกวงการ
            ฌอง-มารก บอสม็อง เปนนักฟุตบอลสังกัดสโมสร RFC Liege ในประเทศ 
เบลเยี่ยม เมื่อสัญญาสิ้นอายุ บอสม็องขอยายไปสโมสร Dunkerque ในประเทศฝรั่งเศส  
แตมิอาจยายได เพราะ RFC Liege โกงคาตัวจน Dunkerque มิอาจสูราคา ทั้งๆที่สัญญา 
ส้ินอายุแลว  บอสม็องก็ยังคงเปน `สินทรัพย' ของสโมสรเดิม  ตามจารีตของฟุตบอลยุโรปและ 
ตามกฎขอบังคับของ UEFA การยายสโมสรจะเกิดขึ้นไดก็แตโดยสโมสรตนสังกัดยินยอม  
บอสม็องยื่นฟองตอศาลสหภาพยุโรปวา กฎขอบังคับดังกลาวลิดรอนเสรีภาพการเคลื่อนยาย 
แรงงานระหวางประเทศภายในสหภาพยุโรป อันเปนหลักการพื้นฐานของการรวมตัวกันเปน 
สหภาพยุโรป
           คํ าพิพากษาของศาลสหภาพยุโรปไมเพียงแตกํ าหนดหลักการวา เมื่อสัญญา 
การจางงานสิ้นอายุ นักฟุตบอลยอมมีเสรีภาพในการยายสโมสร โดยที่สโมสรตนสังกัดเดิมมิอาจ 
ขัดขวางไดเทานั้น หากยังกํ าหนดหลักการอีกดวยวา กฎขอบังคับของ UEFA ที่ควบคุมจํ านวน 
นักฟุตบอลตางชาติที่ลงแขงขันในแตละรายการของสโมสรหนึ่งๆนั้นเปนกฎขอบังคับที่ละเมิด 
เสรีภาพของแรงงาน

           สมาคมฟุตบอลยุโรปบางประเทศ ดังเชนอังกฤษ สนองตอบตอคํ าพิพากษา 
คดีบอสม็อง ดวยการประกาศยกเลิกการควบคุมจํ านวนนักฟุตบอลตางชาติโดยทันที แต UEFA  
ยังคงแข็งขืนและแสดงอาการแข็งขอตอคํ าพิพากษาคดีนี้ มิไยเจาหนาที่สหภาพยุโรปจะออกมา
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เตือนวา UEFA กํ าลังทํ าผิดกฎหมายก็ตาม แตแลวอาการแข็งขอก็คลายตัวลง เมื่อเวลา 
ผานพนไปไมถึง 3 เดือน UEFA ประกาศเมื่อตนเดือนมีนาคม 2539 วาจะปฏิบัติตามคํ าพิพากษา
คดีบอสม็อง ตอแตนี้ไป เมื่อนักฟุตบอลสิ้นสัญญากับสโมสรเจาสังกัด ก็สามารถยายสโมสร 
ไดตามใจปรารถนา สโมสรเจาสังกัดมิอาจเรียกรองคาตัวการยายสโมสรอีกตอไปได หาก 
นักฟุตบอลเปน `สินทรัพย' ของสโมสร  สภาพความเปนสินทรัพยจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาสิ้นอายุ 
นอกจากนี้ UEFA ก็ประกาศเลิกจํ ากัดจํ านวนนักฟุตบอลตางชาติที่ลงแขงขันในแตละรายการของ
สโมสรหนึ่ง ๆ ดวย
            แม UEFA จะยอมจํ านนตอสหภาพยุโรป แตความไมชัดเจนยังคงปรากฏอยู  
ในเมื่อสหภาพยุโรปมีภาคีเพียง 15 ประเทศ ในขณะที่ UEFA มีสมาชิก 49 ประเทศ คํ าพิพากษา
คดีบอสม็องมีผลจํ ากัดเฉพาะสหภาพยุโรป คํ าถามที่เกิดขึ้นก็คือ การเปลี่ยนแปลงกฎของ UEFA 
คร้ังนี้ ครอบคลุมถึงประเทศสมาชิกที่มิไดเปนภาคีสหภาพยุโรปดวยหรือไม
           การละเมิดเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานกํ าลังเปนประเด็นสํ าคัญในวงการ
กีฬาของสหภาพยุโรป ทั้งนี้เพราะเหตุวา สหภาพยุโรปจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ 4 ประเภท หรือที่เรียกกันวา Four Freedoms อันไดแก เสรีภาพในการเคลื่อนยาย 
สินคา เสรีภาพในการเคลื่อนยายบริการ เสรีภาพในการเคลื่อนยายทุน และเสรีภาพในการ 
เคลื่อนยายแรงงาน การละเมิดเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานจึงขัดตอหลักการพื้นฐานของ 
สหภาพยุโรป
           กฎเกณฑที่ขัดตอหลักการของคํ าพิพากษาคดีบอสม็องกํ าลังเกิดขึ้นในวงการ 
รักบี้ฟุตบอลดวย ในการประชุมประจํ าปขององคกรรักบี้ระหวางประเทศที่มีชื่อวา International 
Rugby Football Board (IRFB) ณ นครลอนดอน เมื่อปลายเดือนมกราคม 2539 ที่ประชุม 
มีมติกํ าหนดกฎการยายสโมสรขามประเทศ โดยกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการพํ านักอาศัยวา  
นักรักบี้ที่ยายสโมสรระหวางประเทศจักตองอาศัยอยูในประเทศที่ยายไปอยางนอย 180 วัน  
จึงจะมีสิทธิในการเลนใหสโมสรใหม แตขอกํ าหนดเกี่ยวกับการพํ านักอาศัยลดลงเหลืออยางนอย  
7 วัน หากการยายสโมสรขามประเทศไดรับความเห็นชอบจากองคกรรักบี้ (Rugby Union)  
ทั้งประเทศที่ยายออกและประเทศที่ยายเขา
            กฎการยายสโมสรขามประเทศดังที่กลาวขางตนนี้ ซึ่งรูจักกันในชื่อ Residency 
Rule กอใหเกิดความโกลาหลในวงการรักบี้อยางมาก เพราะการประกาศใชกฎเปนไปโดยฉับพลัน 
สโมสรรักบี้ในสังกัด Rugby Union ต้ังรับไมทัน ในประเทศอังกฤษ มีนักรักบี้ออสเตรเลียหลายคน
ยายไปสังกัดสโมสรอังกฤษ บางคนยายจากสกอตแลนดเขาไปเลนในอังกฤษ หากกฎการยาย
สโมสรดังกลาวนี้บังคับใชโดยทันที นักรักบี้ที่ยายสโมสรขามประเทศเหลานี้จะตองอยูเฉยๆเปน
เวลา 6 เดือน  จึงจะสามารถลงเลนในสโมสรใหมได
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            ในชั้นตน เจาหนาที่ IRFB คุยโมวาไดศึกษากฎหมายสหภาพยุโรป และ 
คํ าพิพากษาคดีบอสม็องอยางถี่ถวนแลว  และมั่นใจวา Residency Rule มิไดขัดตอกฎหมาย
ของสหภาพยุโรป แตแลวเมื่อมีผูต้ังขอกังขาวา การบังคับใหนักรักบี้ที่ยายสโมสรขามประเทศ 
ตองอยูเฉยๆถึง 6 เดือน จึงจะเริ่มทํ างานไดนั้น เปนการละเมิดสิทธิแรงงานหรือไม IRFB  
ก็เร่ิมเรรวน มิหนํ าซํ้ า เจาหนาที่สหภาพยุโรปยังออกมาตอกยํ้ าวา Residency Rule ของ IRFB นั้น
มีผลในการลิดรอนสิทธิแรงงาน  IRFB ก็ตองมวนเสื่อดุจเดียวกับ UEFA ในกรณีคดีบอสม็อง
            ในปจจุบัน โลกมีองคกรที่ทํ าหนาที่โลกบาลหลายองคกร สหประชาชาติเปน 
องคกรโลกบาลที่ดูแลการเมืองระหวางประเทศ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
ดูแลการเงินระหวางประเทศ และองคการการคาโลกดูแลการคาระหวางประเทศ ในดานการกีฬา 
กีฬาที่มีการแขงขันระหวางประเทศมักจะมีองคกรโลกบาลที่จัดระเบียบการแขงขันระหวางประเทศ 
อาทิเชน ฟุตบอลมี FIFA (= Federation Internationale de Football Association) เปนองคกร
โลกบาลที่กํ าหนดกติกาการแขงขันระหวางประเทศ ดูแลใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอบังคับ และดํ าเนินการลงโทษสมาชิกที่ละเมิดกฎขอบังคับ ในแตละภูมิภาคก็มีองคกรที่จัด
ระเบียบภายในภูมิภาค
            การกอเกิดขององคกรโลกบาลในดานการกีฬา เกิดจากความตองการระเบียบ 
การกีฬาระหวางประเทศ ความตองการดังกลาวนี้จะมีมากเปนพิเศษเฉพาะกีฬาที่มีการแขงขัน
ระหวางประเทศอยางแพรหลายในทุกภูมิภาค กีฬาพื้นเมืองที่ยังไมมีการแขงขันระหวางประเทศ
ยอมไมมีความตองการการจัดระเบียบระหวางประเทศ ตะกรอลอดหวงนับเปนกรณีตัวอยางที่ดี  
แตในกรณีเซปกตะกรอเร่ิมมีความตองการในการจัดระเบียบระหวางประเทศ เพราะการแขงขัน 
เร่ิมขยายออกนอกภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต แตก็ยังจํ ากัดเฉพาะอาเซียตะวันออก
           ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศกํ าลังเขามากาวกายระเบียบการกีฬาระหวาง
ประเทศ กรณีคดีบอสม็องและกรณี Residency Rule ของ IRFB แสดงใหเห็นวา ระเบียบการกีฬา
ระหวางประเทศจักตองกํ าหนดภายใตกรอบของระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ กลาวอีก 
นัยหนึ่งก็คือ ระเบียบการกีฬาระหวางประเทศจักตองสอดคลองหรือไมขัดตอระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ในกรณีตัวอยางที่กลาวขางตนนี้ สหภาพยุโรปกํ าหนดระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ภาคีสมาชิกขอหนึ่งวา องคกรทางดานฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอล หรือองคกรกีฬาอื่นใด จะกํ าหนด
กฎขอบังคับในทางที่ลิดรอนเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศมิได
            เสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศมิไดมีเฉพาะแตภายใน 
สหภาพยุโรปเทานั้น หากแตกํ าลังเปนเสรีภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจเสรีอ่ืนๆดวย 
เพียงอีก 3 ทศวรรษขางหนา เมื่อเขตเศรษฐกิจอเมริกาและเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกปรากฏ 
เปนรูปเปนราง แรงงานจะสามารถเคลื่อนยายภายในเขตเศรษฐกิจเหลานี้ไดอยางเสรีมากขึ้น  



4

หากลัทธิเสรีนิยมยุคใหม (Neo-Liberalism) ยังคงแข็งกลา เสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงาน
ระหวางประเทศจะกลายเปนเสรีภาพพื้นฐานของพลโลก แนวความคิดวาดวยรัฐประชาชาติ 
(Nation State) กํ าลังสิ้นอิทธิพลในการจัดระเบียบการกีฬาระหวางประเทศ
            หากองคการการคาโลกประสบความสํ าเร็จในการผลักดันใหมีการคาบริการ 
โดยเสรี ในอนาคต การกีฬาในฐานะบริการยอมเคลื่อนยายระหวางประเทศโดยเสรี การหาม  
`นํ าเขา' การกีฬามิอาจกระทํ าไดอีกตอไป สโมสรกีฬาอาชีพ ไมวาจะเปนกีฬาประเภทใด  
สามารถเคลื่อนยายเขาไปจัดการแขงขันกีฬาในประเทศภาคีองคการการคาโลกไดโดยเสรี การยาย 
`โรงงาน' (relocation of production) เพื่อเขาไป `ผลิต' บริการการกีฬาในประเทศที่เศรษฐกิจ 
รุงเรืองมีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
            ณ บัดนี้ การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมไมเพียงแตกอใหเกิดทุนวัฒนธรรม  
ซึ่งเขาไปสะสมทุนในธุรกิจการกีฬาเทานั้น หากทวายังผลักดันใหมีการจัดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศที่เกื้อกูลตอการสรางสวนเกินทางเศรษฐกิจอีกดวย การพังทลายพรมแดนของ 
รัฐประชาชาติในนามของลัทธิเสรีนิยมยุคใหม นอกจากจะมีผลตอโครงสรางของสังคมเศรษฐกิจ
โลกแลว ยังกระทบตอระเบียบการกีฬาระหวางประเทศอยางสํ าคัญ นับแตนี้ตอไป ระเบียบ 
การกีฬาระหวางประเทศตองขึ้นตอระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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