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แพ็กเกอรกับเมอรด็อก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เคอรรี่ แพ็กเกอร (Kerry Packer) กาวลงจากตําแหนงผูอํานวยการจัดการบริษัท
Publishing and Broadcasting Ltd. (PBL) โดยใหลูกชายชื่อนายเจมส แพ็กเกอร (James
Packer) ดํารงตําแหนงแทนตั้งแตเดือนมีนาคม 2539 เปนตนมา
ในขณะที่เคอรรี่ แพ็กเกอร จัดวางตําแหนงทายาทสืบทอดการบริหารธุรกิจของ
วงศตระกูลไวโดยเรียบรอย อาณาจักรของนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) ยังไรรองรอย
ทายาทที่ชัดเจน เพราะบรรดาบุตรธิดาของนายเมอรด็อกยังมีอายุนอย มิหนําซํ้านายเมอรด็อก
ยังมีชื่อเสียงในการทะเลาะกับลูกนอง จนลูกนองคนสําคัญทยอยกันลาออก ไมวาจะเปนนายแบรรี่
ดิลเลอร (Barry Diller) ผูบริหารเครือขายสถานีโทรทัศน Fox Network ในสหรัฐอเมริกา นาย
แอนดรูว ไนท (Andrew Knight) อดีตบรรณาธิการ The Economist ซึ่งตอมาเปนผูบริหาร News
International ของนายเมอรด็อกในอังกฤษ และลาสุดในเดือนกุมภาพันธ 2539 นายยอรจ เครก
(George Craig) ลาออกจากตําแหนงผูบริหารสํานักพิมพ Harper Collins ของ นายเมอรด็อก
ตระกูลแพ็กเกอรกับตระกูลเมอรด็อกนับเปนไมเบื่อไมเมามาอยางนอยสองชั่ว
อายุ ทั้งสองตระกูลต างมีฐานธุรกิจในกิจการหนังสือพิมพในออสเตรเลีย ตระกูลแพ็กเกอร
ยึดนครซิดนีย (Sydney) เปนฐาน โดยมีหนังสือพิมพ Daily Telegraph เปนหัวหอก สวน
ตระกูลเมอรด็อกยึดนครอดีเลด (Adelaide) เปนฐาน โดยมีหนังสือพิมพ Adelaide News เปน
หัวหอก
เมื่ อ ตระกู ล เมอร ด็ อ กขยายอาณาจั ก รหนั ง สื อพิม พไปสู น ครซิดนีย ดวยการ
ซื้อหนังสือพิมพ Cumberland Newspapers เพื่อจัดพิมพจําหนายบริเวณชานเมืองซิดนีย
สงครามระหวางตระกูลแพ็กเกอรกับตระกูลเมอรด็อกก็เกิดขึ้น ตระกูลแพ็กเกอรผนึกกําลังกับ
ตระกูลแฟรแฟกซ (Fairfax) เจาของ Sydney Morning Herald ในการผลักดันใหตระกูล
เมอรด็อกออกไปจากนครซิดนีย การเติบโตของตลาดหนังสือพิมพมีสวนบรรเทาความขัดแยง
ในการแยงชิงผลประโยชนระหวางนายทุนหนังสือพิมพดวยกันเอง เพราะชองทางในการแสวงหา
กําไรมีอยูอยางเหลือเฟอ ตอมา รูเปรต เมอรด็อก ออกโบยบินไปสรางฐานธุรกิจในตางประเทศ
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เริ่มตนดวยอังกฤษและตอมา สหรัฐอเมริกา ทิ้งใหเคอรรี่ แพ็กเกอร เปนจาวหนังสือพิมพ
ออสเตรเลีย
เสนทางธุรกิจของเมอรด็อกและแพ็กเกอรมีทั้งที่ตางกันและเหมือนกัน สวนที่
ตางกันในขั้นรากฐานก็คือ เมอรด็อกออกไปสรางฐานธุรกิจในตางประเทศ โดยที่มิไดละทิ้งฐาน
ในออสเตรเลีย การที่เมอรด็อกเปลี่ยนสัญชาติเปนอเมริกัน สะทอนใหเห็นวา ฐานธุรกิจที่สําคัญ
ที่ สุ ด ของเมอร ด็ อ กอยู  ใ นสหรัฐ อเมริ ก า ในขณะที่แพ็ก เกอรมุง ขยายอาณาจั กรธุ รกิ จภายใน
ออสเตรเลีย แพ็กเกอรเพิ่งจะปรับยุทธศาสตรจากการเติบโตภายใน (inward orientation) ไปสู
การเติบโตภายนอก (outward orientation) เมื่อเมอรด็อกออกไปขยายฐานธุรกิจนอกออสเตรเลีย
เปนเวลากวาสองทศวรรษแลว ในปจจุบันกลุมบริษัท PBL ของแพ็กเกอรเริ่มเขาไปลงทุนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอที่เหมือนกันก็คือ ทั้งเมอรด็อกและแพ็กเกอรตางเริ่มตนจากธุรกิจหนังสือพิมพ
แลวขยายฐานไปสูธุรกิจโทรทัศน แพ็กเกอรมีเครือขายโทรทัศนชอง 9 เปนฐาน สวนเมอรด็อก
มีชอง 7 เปนฐาน แตเมอรด็อกกาวลํ้าแพ็กเกอรหลายชวงตัว เพราะเมอรด็อกสามารถสราง
เครือขายโทรทัศนระหวางประเทศเกือบทั่วโลก เมอรด็อกมี Fox Television ในสหรัฐอเมริกา
British Sky Broadcasting Group (BSky B) ในสหราชอาณาจักร และ STAR TV ในอาเซีย
ตะวันออก
แพ็ ก เกอร ดู จ ะเป น `ผู  ร  า ย' นอ ยกวา เมอร ด็ อ ก อย า งน อ ยในสายตาชาว
ออสเตรเลี ย เพราะแพ็ ก เกอร มิ ไ ด ทิ้ ง แผ น ดิ น แม ในขณะที่เ มอร ด็ อ กถึ ง กั บ เปลี่ ย นสัญ ชาติ
เปนอเมริกัน ทั้งสองฝายตางสรางเครือขายความสัมพันธทางการเมืองในออสเตรเลีย แพ็กเกอร
สนิ ท กั บ นายบ็ อ บ ฮ็ อ ก (Bob Hawke) อดี ต นายกรั ฐ มนตรีอ อสเตรเลี ย เมื่ อ นายฮ็ อ ก
สูญเสียตําแหนงหัวหนาพรรคกรรมกรใหแกนายพอล คีตติ้ง (Paul Keating) และนายคีตติ้ง
ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีสืบตอมา เมอรด็อกกลับเปนฝายไดเปรียบทางการเมือง เพราะ
เมอรด็อกเลือกแทง `มา' คีตติ้งตั้งแตตน แพ็กเกอรหันไปสนับสนุนนายจอหน โฮเวิรด (John
Howard) หัวหนาพรรคเสรีนิยม เมื่อนายโฮเวิรดสามารถโคนนายคีตติ้งในการเลือกตั้งเดือน
มีนาคม 2539 ได แพ็กเกอรก็ฟนตัวทางการเมืองตามไปดวย
แพ็ ก เกอร แ ละเมอร ด็ อ กเหมื อ นกั น ที่ ใ ช เ ครื อ ข า ยสื่ อ มวลชนของตนในการ
สรางสายสัมพันธทางการเมือง ในฤดูการเลือกตั้ง ทั้งสองคนตางใชสื่อมวลชนที่ตนเปนเจาของ
หนุนชวย นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน อิทธิฤทธิ์ของหนังสือพิมพ The Sun ของ
เมอรด็อกที่มีตอวงการการเมืองอังกฤษ เปนเรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไป ชัยชนะของจอหน โฮเวิรด
ในออสเตรเลียสวนหนึ่งก็ไดรับการหนุนชวยจากแพ็กเกอร
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แต เ มอร ด็ อ กกล า ลงทุ น อย า งสุ  ม เสี่ ย งมากกว าแพ็ ก เกอร อาการการขยาย
อาณาจักร อยางผาดโผนของเมอรด็อก เกือบทําใหอาณาจักร News Corp ลมละลายในป 2533
ดวยเหตุที่หมุนเงินไมทัน รายงานขาวบางกระแสกลาววา หากมิใชเปนเพราะภาพยนตรเรื่อง
Home Alone ของ Fox ทําเงินในปนั้น เมอรด็อกคงมิอาจหาเงินกูมาชําระคืนเงินกูเดิมที่ถึง
กําหนดตองชําระได และแพ็กเกอรก็คงมีโอกาสหัวเราะเยาะอยางสะใจ
แตแพ็กเกอรยังไมมีโอกาสหัวเราะเยาะเมอรด็อก เพราะหลังจากนั้น เมอรด็อก
ก็ฟนตัวทางธุรกิจ การฟนตัวที่สําคัญมาจากการทํากําไรของ BSky B ในอังกฤษ ดวยเหตุที่
BSky B ประสบความสําเร็จในการผูกขาดการถายทอดการแขงขันฟุตบอลของ Premier League
เมอรด็อกจึงพบสูตรสําเร็จในการขยายทุนวัฒนธรรม นั่นก็คือ การทําสัญญาผูกขาดการถายทอด
การแขงขันกีฬา (exclusive right) กําไรของ BSky B สามารถหลอเลี้ยง News Corp ไดทั้ง
อาณาจักร เมอรด็อกกําลังนําสูตรสําเร็จนี้มาใชกับ STAR TV ในอาเซียตะวันออก
เมอรด็อกมิไดเพียงแตแสวงหาสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาเทานั้น
หากยังพยายามจัดการแขงขันเองอีกดวย เมอรด็อกเลือกเจาะกีฬารักบี้ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ
เมอรด็อกเติบโตในออสเตรเลีย และชาวออสเตรเลียนิยมชมชื่นกีฬารักบี้ เมอรด็อกจึงมีรักบี้
อยูในหัวใจตั้งแตเด็ก วิธีการแผขยายทุนวัฒนธรรมเขาสูกีฬารักบี้ของเมอรด็อก ก็โดยการจัดตั้ง
องคกร รักบี้ขึ้นใหม เรียกวา Rugby Super League ทั้งในยุโรปและออสเตรเลีย องคกรรักบี้ใหมนี้
ดึงสโมสรและนักรักบี้ชั้นยอดมาเขารวม เมื่อ Super League จัดการแขงขันรักบี้ขึ้น บรรดา
เครือขายโทรทัศนของเมอรด็อกก็จะถายทอดการแขงขัน Foxtel ในออสเตรเลีย BSky B
ในอังกฤษ และ STAR TV ในอาเซียตะวันออก โดยที่เครือขายโทรทัศนระหวางประเทศเหลานี้
เชื่อมตอกันอยางทั่วถึง รายไดจากการจัดตั้ง Super League มาจากการขายสิทธิการถายทอด
การแขงขัน Foxtel และ BSky B มีรายไดจากคาสมาชิก (subscription television) สวน STAR
TV มีรายไดจากการหาโฆษณา ทั้ง Foxtel และ BSky B สามารถขายสิทธิการถายทอดการแขงขัน
ในประเทศอื่น ๆ อีกได
ตลาดกีฬารักบี้กวางใหญไพศาลเกินกวาจักรภพอังกฤษ เพราะครอบคลุมทั้งโลก
ฝายเหนือ (Northern Hemisphere) อันประกอบดวยอังกฤษ สกอตแลนด เวลส ไอรแลนดเหนือ
ฝรั่งเศส อิตาลี่ และยุโรปตะวันออก และโลกฝายใต (Southern Hemisphere) อันประกอบดวย
นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ฟจิ ซามัว สหภาพอัฟริกาใต และอารเยนตินา ตลาดกีฬารักบี้อันกวาง
ใหญไพศาลนี้เอง ทําใหเมอรด็อกฝนเห็นกําไรจากการจัดตั้ง Super League
แตการจัดตั้ง Super League กระเทือนตอผลประโยชนของแพ็กเกอรโดยตรง
เพราะเครือขายโทรทัศนชอง 9 ผูกขาดการถายทอดการแขงขันรักบี้ของ Australian Rugby
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League (ARL) จนถึงป 2542 การที่เมอรด็อกดึงสโมสรและนักรักบี้ออกจาก ARL เพื่อเขาไป
แขงขันใน Super League จึงกระทบตอผลประโยชนของแพ็กเกอรโดยตรง
แตเมอรด็อกก็เพลี่ยงพลํ้าแพ็กเกอรอยางคาดไมถึง เมื่อ ARL ยื่นฟองตอศาลวา
บรรดาสโมสรและนักรักบี้ที่แยกตัวไปอยู Super League ลวนมีสัญญาผูกพันที่จะแขงขันใน ARL
จนถึงป 2542 ทั้งสิ้น เมื่อศาลพิพากษาวา บรรดาสโมสรและนักรักบี้ที่แปรพักตรจาก ARL กําลัง
ทําผิดกฎหมาย โครงการ Super League ของเมอรด็อกก็พบจุดสลบ อยางนอยจนถึงป 2542
ในขณะที่เคอรรี่ แพ็กเกอรกํ าลังผองถายอํ านาจใหแกลูกชายคนโต รูเปรต
เมอรด็อกยังคงตองยึดกุมบังเหียนการบริหารอาณาจักรของตนตอไปอีกหลายป ฝมือการบริหาร
ของลูกชายคนโตในกรณีโครงการ Super League แสดงวา ยังออนหัดนัก เพราะเพลี่ยงพลํ้า
ตอแพ็กเกอรอยางงายดายเกินไป การดึงสโมสรและนักรักบี้มาเขา Super League โดยมิไดใสใจ
ที่จะตรวจสอบวา สโมสรและนักรักบี้เหลานั้นมีสัญญาผูกพันกับ ARL หรือไม สะทอนใหเห็น
ความไรเดียงสาในการบริหารอยางยิ่ง

