คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนกันยายน 2543

ดุลยภาพในตลาดนักฟุตบอลยุโรป
รังสรรค ธนะพรพันธุ
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
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สโมสรบารเซโลนานํารายไดจากการขายหลุยส ฟกโกไปซื้อนักฟุตบอลชั้นดีมา
เสริมทีม อันไดแก มารก โอเวอรมารส (Marc Overmars) และเอ็มมานูเอล เปอตีต (Emmamuel
Petit) โดยจายเงินรวมทั้งสิ้น 30 ลานปอนดสเตอรลิงใหแกสโมสร Arsenal แหงประเทศอังกฤษ
โดยทีย่ งั มีเงินเหลือพอสําหรับซื้อนักฟุตบอลอื่นและปรับเงินเดือนใหแกริวัลโด
การแขงขันฟุตบอลยุโรปฤดูป 2543/2544 เริ่มตนแลวตั้งแตกลางเดือนสิงหาคม
เปนตนมา เมื่อเริ่มตนฤดูการแขงขันใหม ตลาดนักฟุตบอลยอมตองมีการปรับดุลยภาพใหม ตลาด
นักฟุตบอลนับเนื่องเปนตลาดแรงงานประเภทหนึ่ง แรงงานยอมเคลื่อนยายจากอุตสาหกรรมที่ให
คาจางตําไปสู
่ อุตสาหกรรมที่ใหคาจางสูงฉันใด นักฟุตบอลยอมเคลื่อนยายจากสโมสรที่ใหผลตอบ
แทนตําไปสู
่ สโมสรที่ใหผลตอบแทนสูงฉันนั้น
สโมสรฟุ ตบอลที่ ส ามารถซื้ อตัว นัก ฟุตบอลราคาแพง และเสนอเงินเดือนคา
ตอบแทนในอั ต ราสู ง ในการดู ดดึ ง นัก ฟุตบอลฝ เ ทา ดี ยอมตองเปนสโมสรที่มีฐานะการเงินดี
ความมั่นคงทางการเงินขึ้นอยูกับกระแสการไหลเขาของรายไดกับกระแสการไหลออกของรายจาย
รายไดของสโมสรฟุตบอลมีที่มาอยางนอย 3 แหลง อันไดแก รายไดจากการเก็บคาผานประตู
รายไดจากการถายทอดโทรทัศน และรายไดจากการขายสินคาสโมสร รวมตลอดจนรายไดจากการ
โฆษณาโดยใชเครื่องหมาย ยี่หอ และดารานักฟุตบอลของสโมสร
ความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) ผสมผสานกับความ
กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ยังผลใหธุรกิจโทรทัศนระหวาง
ประเทศเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว รายไดจากการถายทอดโทรทัศนกลายเปนแหลงรายไดสําคัญ
ยิ่งของสโมสรฟุตบอลยักษใหญ ในการธํารงรายไดจากการเก็บคาผานประตูและรายไดจากการ
ถายทอดโทรทัศนในระดับสูง ผลการแขงขันของสโมสรนับเปนปจจัยสําคัญ และในการธํ ารง
ตําแหนงสโมสรฟุตบอลชั้นนํา สโมสรจําเปนตองมีนักฟุตบอลฝเทาดี
เมื่อฤดูการแขงขันใกลสิ้นสุด สโมสรฟุตบอลที่มีอํานาจซื้อตองสอดสายสายตา
หาซือ้ นักฟุตบอลฝเทาดี เพื่อเตรียมรับศึกในฤดูการแขงขันใหม สโมสรที่อยูในอันดับสูง นอกจาก
ตองธํารงตําแหนงแหงหนของตนแลว ยังตองการแยงชิงตําแหนงผูนําอีกดวย สวนสโมสรที่ตก
อันดับก็ตอ งพยายามไตบันไดดารา ทั้งหมดนี้สรางความคึกคักแกตลาดนักฟุตบอล มีการซื้อขาย
นักฟุตบอลดุจเดียวกับการซื้อขายสินคา ตลาดนักฟุตบอลยุโรปจะเขาสูดุลยภาพใหม เมื่อถึง
กําหนดวันสงรายชื่อนักฟุตบอลกอนการแขงขันสโมสรระหวางประเทศในยุโรป
สโมสรฟุตบอลยุโรปทีไ่ ดชื่อวาเปน ‘เจาบุญทุม’ มักจะเปนสโมสรในภูมิภาคละติน
แหงยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งอิตาลีและสเปน ในฤดูการแขงขันป 2543/2544 ที่เพิ่งเริ่มตนนี้
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เฉพาะสโมสร Lazio แหงอิตาลี Barcelona และ Real Madrid แหงสเปน ใชเงินในการซื้อ
นักฟุตบอลรวมกันไปแลว 180 ลานปอนดสเตอรลิง เริ่มตนดวย Lazio ซื้อเฮอรแมน เครสโป
(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
เติบใหญและพัฒนาฝเทาจนโดดเดนมักจะถูกสโมสรยักษใหญในอิตาลีและสเปนซื้อตัวไปอีก
ทอดหนึ่ง
สโมสรฟุตบอลฝรั่งเศสมิอาจซื้อตัวนักฟุตบอลระดับโลกได เนื่องเพราะปญหา
ภาษีเงินไดที่จัดเก็บในอัตราสูง นักฟุตบอลระดับโลกชาวฝรั่งเศสกลับเปนฝายถูกซื้อตัวโดยสโมสร
ยักษใหญในยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งอิตาลีและสเปน สโมสรฟุตบอลฝรั่งเศสนิยมซื้อตัวนักฟุตบอล
จากอัฟริกา ดารานักฟุตบอลจากอัฟริกาใชฝรั่งเศสเปนทางผานไปสู Calcio Serie A แหงอิตาลี
Premiera Liga แหงสเปน Premier League แหงอังกฤษ และ Bundesliga แหงเยอรมนี
การปฏิบัติตัว เปน เจ า บุญทุ ม ทํ าใหสโมสรยัก ษ ใ หญ ข องอิต าลีและสเปนเป น
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/คาจางสูงสุด
ในฤดูการแขงขัน 2542/2543 คือ Alessandro del Piero แหงสโมสร Juventus (11 ลานดอลลาร
อเมริกันตอป) รองลงมาคือ Ronaldo แหงสโมสร Inter Milan (9.20 ดอลลารอเมริกันตอป) เมื่อ
พิจารณารายชื่อนักฟุตบอลยุโรปที่มีเงินเดือน/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)
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ในฤดูการแขงขัน 2543/2544 เงินเดือนคาตอบแทนนักฟุตบอลระดับโลกทะยาน
ขึน้ จากปกอน โดย Rivaldo แหงสโมสรบารเซโลนาไดรับ 85,000 ปอนดสเตอรลิงตอสัปดาห และ
Gabriel Batistuta แหงสโมสร A.S. Roma ไดรับ 80,000 ปอนดสเตอรลิงตอสัปดาห
เงิ น เดื อ น/ค า จ า งมิ ใ ช ร ายได ป ระเภทเดี ย วที่ นั ก ฟุ ต บอลระดั บ โลกได รั บ
ผลตอบแทนที่มิใชตัวเงินดังเชนบานที่อยูอาศัย รถยนตสวนตัว และสวัสดิการดานการรักษา
พยาบาลก็มคี วามสําคัญ แตรายการที่มีความสําคัญยิ่งกวา ก็คือ รายไดจากการขายสินคาที่มีภาพ
ลายเซ็น หรือเอกลักษณนักฟุตบอล สโมสรอาจนําลายเซ็นของนักฟุตบอลระดับโลกในสังกัดไป
ผลิตเสือ้ กีฬาหรือลูกฟุตบอล แมแตกระจุกผมทายทอยของเอ็มมานูเอล เปอตีต ก็สามารถนําไปใช
หารายไดได 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) กลายเปน
ประเด็นการเจรจาที่สําคัญ บัดนี้ มีผูประกอบการ Web sites จํานวนมากขอซื้อสิทธิการใหขาวสาร
ของนักฟุตบอลระดับโลก นักฟุตบอลที่ขายสิทธิบนอินเตอรเน็ตแลวจะไมสามารถใหขอมูลขาวสาร
บน web site ของสโมสรตนสังกัดได ยกตัวอยางเชน หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ Marc Overmars
ตองเปดดู www.icons.com ไมสามารถหาไดจาก www.barcelona.com ทัง้ ๆที่โอเวอรมารสสังกัด
สโมสรบารเซโลนาก็ตาม www.icons.com จายคาลิขสิทธิ์แกโอเวอรมารส โดยมีรายไดจาก
โฆษณาบน web site ของตน ยิ่งมีผูคนเปดดู web site นีม้ ากเพียงใด รายไดจากคาโฆษณาก็ยิ่ง
มากเพียงนั้น ในกรณีกลับกัน หากสโมสรบารเซโลนาไมสามารถนําเสนอขอมูลของนักฟุตบอล
ระดับโลกในสังกัด www.barcelona.com มิอาจหารายไดจากการโฆษณาบน web site ของตน
มากเทาที่ควร
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

ราคา

Barcelona
Parma
Fiorentina
Arsenal
Atletico Madrid
Coventry
Bordeaux
Arsenal

Real Madrid
Lazio
Roma
Barcelona
Chelsea
Inter Milan
Arsenal
Barcelona

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

เงินเดือน/คาจาง/ป
11.00
9.20
6.50
6.00
5.90
5.80
5.70
5.36
5.33
5.20

7

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
ตารางที่ 2

ประเทศ
อิตาลี
สเปน
อังกฤษ

จํานวน
6
2
2
10

