
คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนกันยายน 2543

ดุลยภาพในตลาดนักฟุตบอลยุโรป

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 โจอัน แกสปารต (Joan Gaspart) บนงึมงมัหลงัจากยอมตกลงปรับเงินเดือน 
คาตอบแทนแกริวัลโด (Rivaldo) เมื่อตนเดือนสิงหาคม 2543 แกสปารตเพิ่งเขารับตํ าแหนง
ประธานสโมสรฟุตบอล Barcelona แหงสเปน สโมสรบารเซโลนาเพิ่งเสียหลุย ฟกโก (Luis Figo) 
ดารานักฟุตบอลปอรตุเกสแกสโมสร Real Madrid ซึง่เปนปรปกษสํ าคัญในวงการฟุตบอลสเปน  
ริวัลโดนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลเปนเปาที่บรรดาสโมสรฟุตบอลยักษใหญทั้งในอิตาลีและสเปน
ตองการตัวเปนอยางยิ่ง หากสโมสรบารเซโลนาตองเสียทั้งหลุยส ฟกโกและริวัลโดพรอมกัน  
นบัเปนการสูญเสียที่อาจทํ าใหแกสปารตเสียหนาได ดังนั้น แกสปารตจึงตองพยายามดึงใหริวัลโด
อยูกับสโมสรบารเซโลนาตอไป และไมมียทุธวธิใีดที่ดีกวาการเสนอปรับเงินเดือนคาตอบแทน

สโมสรบารเซโลนาตกลงเพิ่มคาตอบแทนใหริวลัโด จนอยูในระดับปละ 4.4 ลาน 
ปอนดสเตอรลิง (หักภาษีแลว) หรือตกประมาณสัปดาหละ 85,000 ปอนดสเตอรลิง อันเปนที่มา
ของคํ าบนของแกสปารตที่วา สโมสรบารเซโลนาคงตองเสียสติที่จายเงินเดือนคาตอบแทนสูงปานนี้ 
พรอมทัง้ใหอรรถาธิบายวา การที่สโมสรบารเซโลนาสามารถแสดงอาการ ‘เสียสติ’ ไดเชนนี้ก็เปน
เพราะสโมสรฟุตบอลยักษใหญอ่ืนๆแสดงอาการ ‘สติแตก’ ออกมากอน (Financial Times, 
August 2, 2000)

สโมสรเรียลแมดริดจายเงินใหแกสโมสรบารเซโลนาในการซื้อตัวหลุยส ฟกโกสูง
ถงึ 38.7 ลานปอนดสเตอรลิง นับเปนการใชจายเงินอยางบาระหํ ่า เมือ่คํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา 
สโมสรเรยีลแมดรดิมฐีานะการเงินออนแอ โดยที่มีหนี้สินสูงถึง 180 ลานปอนดสเตอรลิง การที่
สโมสรเรียลแมดริดแสดงตัวเปน ‘เจาบุญทุม’ คร้ังนี้ เปนเพราะฟลอเรนติโน เปเรส (Florentino 
Perez) ใหสัญญาแกผูถือหุนวา หากไดรับเลือกตั้งเปนประธานสโมสรเรียลแมดริด จะแยงตัว 
หลุยส ฟกโกจากสโมสรบารเซโลนา คร้ันเมื่อเขาดํ ารงตํ าแหนงแลว เปเรสก็ปฏิบัติตามคํ ามั่น
สัญญา ยังผลใหฐานะการเงินของสโมสรเรียลแมดริดยิ่งเสื่อมทรุดลงไปอีก
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สโมสรบารเซโลนานํ ารายไดจากการขายหลุยส ฟกโกไปซื้อนักฟุตบอลชั้นดีมา
เสริมทีม อันไดแก มารก โอเวอรมารส (Marc Overmars) และเอ็มมานูเอล เปอตีต (Emmamuel 
Petit) โดยจายเงินรวมทั้งสิ้น 30 ลานปอนดสเตอรลิงใหแกสโมสร Arsenal แหงประเทศอังกฤษ 
โดยทีย่งัมเีงนิเหลือพอสํ าหรับซื้อนักฟุตบอลอื่นและปรับเงินเดือนใหแกริวัลโด

การแขงขันฟุตบอลยุโรปฤดปู 2543/2544 เร่ิมตนแลวตั้งแตกลางเดือนสิงหาคม
เปนตนมา เมื่อเร่ิมตนฤดูการแขงขันใหม ตลาดนักฟุตบอลยอมตองมีการปรับดุลยภาพใหม ตลาด
นักฟุตบอลนับเนื่องเปนตลาดแรงงานประเภทหนึ่ง แรงงานยอมเคลื่อนยายจากอุตสาหกรรมที่ให
คาจางตํ ่าไปสูอุตสาหกรรมที่ใหคาจางสูงฉันใด นักฟุตบอลยอมเคลื่อนยายจากสโมสรที่ใหผลตอบ
แทนตํ ่าไปสูสโมสรที่ใหผลตอบแทนสูงฉันนั้น

สโมสรฟุตบอลที่สามารถซื้อตัวนักฟุตบอลราคาแพง และเสนอเงินเดือนคา 
ตอบแทนในอัตราสูงในการดูดดึงนักฟุตบอลฝเทาดี ยอมตองเปนสโมสรที่มีฐานะการเงินดี 
ความมั่นคงทางการเงินขึ้นอยูกับกระแสการไหลเขาของรายไดกับกระแสการไหลออกของรายจาย 
รายไดของสโมสรฟุตบอลมีที่มาอยางนอย 3 แหลง อันไดแก รายไดจากการเก็บคาผานประตู 
รายไดจากการถายทอดโทรทัศน และรายไดจากการขายสินคาสโมสร รวมตลอดจนรายไดจากการ
โฆษณาโดยใชเครื่องหมาย ยี่หอ และดารานักฟุตบอลของสโมสร

ความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) ผสมผสานกับความ
กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ยงัผลใหธุรกิจโทรทัศนระหวาง
ประเทศเจรญิงอกงามอยางรวดเร็ว รายไดจากการถายทอดโทรทัศนกลายเปนแหลงรายไดสํ าคัญ
ยิ่งของสโมสรฟุตบอลยักษใหญ ในการธํ ารงรายไดจากการเก็บคาผานประตูและรายไดจากการ
ถายทอดโทรทัศนในระดับสูง ผลการแขงขันของสโมสรนับเปนปจจัยสํ าคัญ และในการธํ ารง
ตํ าแหนงสโมสรฟุตบอลชั้นนํ า สโมสรจํ าเปนตองมีนักฟุตบอลฝเทาดี

เมื่อฤดูการแขงขันใกลส้ินสุด สโมสรฟุตบอลที่มีอํ านาจซื้อตองสอดสายสายตา 
หาซือ้นกัฟตุบอลฝเทาดี เพื่อเตรียมรับศึกในฤดูการแขงขันใหม สโมสรที่อยูในอันดับสูง นอกจาก
ตองธํ ารงตํ าแหนงแหงหนของตนแลว ยังตองการแยงชิงตํ าแหนงผูนํ าอีกดวย สวนสโมสรที่ตก
อันดบักต็องพยายามไตบันไดดารา ทั้งหมดนี้สรางความคึกคักแกตลาดนักฟุตบอล มีการซื้อขาย
นักฟุตบอลดุจเดียวกับการซื้อขายสินคา ตลาดนักฟุตบอลยุโรปจะเขาสูดุลยภาพใหม เมื่อถึง
ก ําหนดวนัสงรายชื่อนักฟุตบอลกอนการแขงขันสโมสรระหวางประเทศในยุโรป

สโมสรฟุตบอลยุโรปทีไ่ดชื่อวาเปน ‘เจาบุญทุม’ มกัจะเปนสโมสรในภูมิภาคละติน
แหงยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งอิตาลีและสเปน ในฤดูการแขงขันป 2543/2544 ที่เพิ่งเริ่มตนนี้ 
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เฉพาะสโมสร Lazio แหงอิตาลี Barcelona และ Real Madrid แหงสเปน ใชเงินในการซื้อ 
นกัฟตุบอลรวมกันไปแลว 180 ลานปอนดสเตอรลิง เร่ิมตนดวย Lazio ซื้อเฮอรแมน เครสโป 
(Herman Crespo) จากสโมสร Parma ในราคา 35.8 ลานปอนดสเตอรลิง แตสถิตินี้ถูกทํ าลายลง
เมื่อสโมสรเรียลแมดริดซื้อหลยุส ฟกโกจากสโมสรบารเซโลนาในราคา 38.7 ลานปอนดสเตอรลิง 
(ดูตารางที่ 1)

ในหมู ประเทศละตินยุโรป ความลาหลังทางเศรษฐกิจทํ าใหสโมสรฟุตบอล 
ปอรตุเกสมิอาจถีบตัวขึ้นมาเปนสโมสรยักษใหญได สโมสรฟุตบอลในปอรตุเกสนิยมซื้อนักฟุตบอล
จากละตินอเมริกาเชนเดียวกับสโมสรฟุตบอลในสเปน นักฟุตบอลจากละตินอเมริกาคนใดที่ 
เติบใหญและพัฒนาฝเทาจนโดดเดนมักจะถูกสโมสรยักษใหญในอิตาลีและสเปนซื้อตัวไปอีก 
ทอดหนึ่ง

สโมสรฟุตบอลฝร่ังเศสมิอาจซื้อตัวนักฟุตบอลระดับโลกได เนื่องเพราะปญหา
ภาษีเงินไดที่จัดเก็บในอัตราสูง นักฟุตบอลระดับโลกชาวฝรั่งเศสกลับเปนฝายถูกซื้อตัวโดยสโมสร
ยกัษใหญในยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งอติาลีและสเปน สโมสรฟุตบอลฝร่ังเศสนิยมซื้อตัวนักฟุตบอล
จากอฟัริกา ดารานักฟุตบอลจากอฟัริกาใชฝร่ังเศสเปนทางผานไปสู Calcio Serie A แหงอิตาลี 
Premiera Liga แหงสเปน Premier League แหงอังกฤษ  และ Bundesliga แหงเยอรมนี

การปฏิบัติตัวเปนเจาบุญทุมทํ าใหสโมสรยักษใหญของอิตาลีและสเปนเปน 
ศูนยรวมของดารานักฟุตบอลระดับโลก ตอเมื่อสังขารรวงโรยและฝเทาตกตํ่ า ก็จะถูกจับใหนั่งเกาอี้
นกัฟตุบอลส ํารอง อันเปนการสงสัญญาณใหยายสโมสร นักฟุตบอล ‘ไรคา’ ในสายตาของสโมสร
ยกัษใหญ หากไมยายไปสูสโมสรอันดับรองลงมา ก็ตองหาทางยายไปสูสโมสรตางประเทศ กระแส
การเคลื่อนยายดารานักฟุตบอลจากสโมสรยักษในอิตาลีและสเปนไปสูเยอรมนี อังกฤษ และ 
ฝร่ังเศส จงึปรากฏใหเห็นทุกฤดูการแขงขัน

ในการดูดดึงใหนักฟุตบอลยายสโมสร เงินเดือน/คาจางนับเปนปจจัยสํ าคัญ 
สภาวะเงินเดือนคาตอบแทนนักฟุตบอล ‘เฟอ’ ปรากฏในอิตาลีและสเปน จากรายงานขาวของ
หนงัสือพิมพ  Financial Times (April 25, 2000) นกัฟุตบอลยุโรปทีไ่ดเงินเดือน/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
ถงึ 6 คน Premiera Liga แหงสเปน 2 คน และ Premier League แหงองักฤษ 2 คน (ดูตารางที่ 3)
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ในฤดกูารแขงขัน 2543/2544 เงินเดือนคาตอบแทนนักฟุตบอลระดับโลกทะยาน
ข้ึนจากปกอน โดย Rivaldo แหงสโมสรบารเซโลนาไดรับ 85,000 ปอนดสเตอรลิงตอสัปดาห และ 
Gabriel Batistuta แหงสโมสร A.S. Roma ไดรับ 80,000 ปอนดสเตอรลิงตอสัปดาห

เงินเดือน /คาจ างมิใช รายได ประเภทเดียวที่นักฟุตบอลระดับโลกได  รับ   
ผลตอบแทนที่มิใชตัวเงินดังเชนบานที่อยูอาศัย รถยนตสวนตัว และสวัสดิการดานการรักษา
พยาบาลกม็คีวามส ําคัญ แตรายการที่มีความสํ าคัญยิ่งกวา ก็คือ รายไดจากการขายสินคาที่มีภาพ 
ลายเซ็น หรือเอกลักษณนักฟุตบอล สโมสรอาจนํ าลายเซ็นของนักฟุตบอลระดับโลกในสังกัดไป
ผลิตเสือ้กีฬาหรือลูกฟุตบอล แมแตกระจุกผมทายทอยของเอม็มานูเอล เปอตีต ก็สามารถนํ าไปใช
หารายไดได บางครั้งสโมสรตนสังกัดอาจหารายไดจากการโฆษณาโดยใหนักฟุตบอลเปนนายแบบ 
รายไดเหลานี้กลายมาเปนประเด็นสํ าคัญในการเจรจาซื้อขายนักฟุตบอลระดับโลก นับต้ังแต Eric 
Cantona และ Paul Cascoigne ประสบความสํ าเร็จในการขอแบงปนรายไดเหลานี้จากสโมสร 
Manchester United และ Glasgow Rangers ตามลํ าดับ นักฟุตบอลชั้นนํ าใน Premier League
ของอังกฤษพากันเจริญรอยตาม (www.soccernet.com, July 30, 2000)

ทายทีสุ่ด รายไดจากการขายสิทธิบนอินเตอรเน็ต (Internet Rights) กลายเปน
ประเดน็การเจรจาที่สํ าคัญ บัดนี้ มีผูประกอบการ Web sites จ ํานวนมากขอซื้อสิทธิการใหขาวสาร
ของนกัฟตุบอลระดับโลก นักฟุตบอลที่ขายสิทธิบนอินเตอรเน็ตแลวจะไมสามารถใหขอมูลขาวสาร
บน web site ของสโมสรตนสังกัดได ยกตัวอยางเชน หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ Marc Overmars
ตองเปดดู www.icons.com ไมสามารถหาไดจาก www.barcelona.com ทัง้ๆที่โอเวอรมารสสังกัด
สโมสรบารเซโลนาก็ตาม www.icons.com จายคาลิขสิทธิ์แกโอเวอรมารส โดยมีรายไดจาก
โฆษณาบน web site ของตน ยิ่งมีผูคนเปดดู web site นีม้ากเพยีงใด รายไดจากคาโฆษณาก็ยิ่ง
มากเพียงนั้น ในกรณีกลับกัน หากสโมสรบารเซโลนาไมสามารถนํ าเสนอขอมูลของนักฟุตบอล
ระดับโลกในสังกัด www.barcelona.com มอิาจหารายไดจากการโฆษณาบน web site ของตน
มากเทาที่ควร

ตลาดนักฟุตบอลยุโรปกํ าลังขับเคลื่อนสูดุลยภาพใหม การขับเคลื่อนดังกลาวนี้
ตองอาศัยพลังการเจรจาของนักกฎหมาย เพราะโครงสรางรายไดของนักฟุตบอลระดับโลกที่มี
ความซับซอนมากขึ้น
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ตารางที่ 1
รายชื่อนักฟุตบอลคาตัวสูงสุด
ฤดูการแขงขัน 2543/2544

ขอมูลจนถึงเดือนสิงหาคม 2543
(ลานปอนดสเตอรลิง)

อันดับ รายชื่อ สโมสรผูขาย สโมสรผูซื้อ ราคา

1 Louis Figo Barcelona Real Madrid 38.7
2 Herman Crespo Parma Lazio 35.8
3 Gabriel Batistuta Fiorentina Roma 21.0
4 Marc Overmars Arsenal Barcelona 20.0
5 Jimmy Floyd Hasselbaink Atletico Madrid Chelsea 15.0
6 Robbie Keane Coventry Inter Milan 13.0
6 Sylvain Wiltord Bordeaux Arsenal 13.0
8 Emmanuel Petit Arsenal Barcelona 10.0

ที่มา รวบรวมจาก  www.soccernet.com

http://www.soccernet.com/
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ตารางที่ 2
เงนิเดือน/คาจางนักฟุตบอลยุโรป

10 อันดับสูงสุด
ฤดูการแขงขัน 2542/2543
(ลานดอลลารอเมริกันตอป)

อันดับ รายชื่อนักฟุตบอล สโมสรตนสังกัด เงินเดือน/คาจาง/ป

1 Alessandro del Piero Juventus           11.00
2 Ronaldo Inter Milan 9.20
3 Christian Vieri Inter Milan 6.50
4 David Beckham Manchester United 6.00
5 Gabriel Batistuta Fiorentina 5.90
6 Alan Shearer Newcastle 5.80
7 Nicolas Anelka Real Madrid 5.70
8 Steve McManaman Real Madrid 5.36
9 Hidetoshi Nakata Roma 5.33

   10 Zenedine Zidane Juventus 5.20

    ที่มา         Financial Times (April 25, 2000)
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ตารางที่ 3
จ ํานวนนักฟุตบอลยุโรปทีติ่ดอนัดับผูมีเงินเดือนคาตอบแทนสูงสุด 10 อันดับ

จ ําแนกตามประเทศของสโมสรตนสังกัด
ฤดูการแขงขันป 2542/2543

(จ ํานวนคน)

อันดับ สังกัด ประเทศ จํ านวน
1 Calcio  Serie A อิตาลี 6
2 Premiera  Liga สเปน 2
3 Premier  League อังกฤษ 2

                 รวม        10

       ที่มา       ตารางที่ 2
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