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Euro 2004 กับโลกานุวัตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การแขงขันฟุตบอลชิงชนะเลิศแหงชาติยโุ รป (European Nations' Cup) ประจําป
2547 หรือที่รูจักกันในชื่อ Euro 2004 จบสิ้นลงแลวตั้งแตวันอาทิตยที่ 4 กรกฎาคม 2547 แตสิ่ง
ที่ควรกลาวถึง Euro 2004 ยังไมหมด
ผมเริ่มศึกษาการเติบโตของการแขงขันกีฬาอาชีพในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการ
เติบโตของระบบทุนวัฒนธรรม (Cultural Capitalism) ตั้งแตประมาณป 2536 และทุกครั้งที่มีการ
แขงขันกีฬาโลก ไมวาจะปนโอลิมปก ฟุตบอลโลก รักบี้โลก และคริกเกตโลก ผมไมลังเลที่จะนํา
เสนอบทวิเคราะหในบริบทการเติบโตของระบบทุนวัฒนธรรม
ความสําเร็จในการจัดการแขงขัน Euro 2004 สะทอนใหเห็นการเติบโตของระบบ
ทุนวัฒนธรรมอยางชัดเจน แตประเด็นที่ยังมีผูกลาวถึงไมมากนัก ก็คือ ทุนวัฒนธรรมมิไดเปนเพียง
หนอใหมของระบบทุนนิยมโลกที่มีพลวัตการเติบโตที่นาตื่นตาตื่นใจเทานั้น หากยังเปนกลไกใหม
ของกระบวนการโลกานุวัตร (Globalization Process) อีกดวย
ความสัมพันธระหวางทุนวัฒนธรรมกับโลกานุวัตรเปนความสัมพันธสองทิศทาง
กลาวคือ มิเพียงแตทุนวัฒนธรรมมีผลตอกระบวนการโลกานุวัตรเทานั้น หากทวาโลกานุวัตรก็มีผล
ตอทุนวัฒนธรรมดวย Euro 2004 นับเปนตัวอยางที่ชัดเจนของความขอนี้
Euro 2004 เปนจักรกลในการขับเคลือ่ นกระบวนการโลกานุวตั รอยางมิอาจปฏิเสธ
ได เพราะ Euro 2004 เชือ่ มสัมพันธสงั คมเศรษฐกิจโลกเขาดวยกัน โดยมีการแขงขันฟุตบอลระหวาง
ชาติยโุ รปเปนตัวเชือ่ ม ผูค นนับรอยลานคนในประเทศตางๆมากกวา 100 ประเทศ ใจจดใจจอเฝา
ติดตามการแขงขันฟุตบอลรายการสําคัญดังกลาวนี้ บางคนติดตามชมการแขงขันเพราะตองการ
ความสุข หรือที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวา "อรรถประโยชน" (Utility) จากการไดเห็นดารานักฟุตบอล
ระดับโลกโชวฝเทา แตบางคนอาจมีผลประโยชนจากการพนันฟุตบอล
ในอีกดานหนึ่ง โลกานุวัตรมีผลตอกีฬาฟุตบอลอยางเห็นไดชัด นับตั้งแตทศวรรษ
2510 เปนตนมา ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับเทคโนโลยีอวกาศ ทําให
การถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมเปนไปได และนับวันประสิทธิภาพการถายทอดมีแตจะเพิ่มพูน
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ขึ้น ฟุตบอล รวมตลอดจนกีฬาอื่นๆเขาสูกระบวนการโทรทัศนานุวัตร และไดประโยชนจากกระบวน
การโทรทัศนานุวัตร ทั้งในดานการพัฒนากีฬาและในเชิงธุรกิจ
กระบวนการโทรทัศนานุวัตรใหประโยชนเชิงธุรกิจแกการกีฬาอยางยิ่งยวด เพราะ
ชวยกรุยทางในการหาประโยชนจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน ตามมาดวยรายไดจาก
สปอนเซอร บรรดานักกีฬาระดับดาราโลกพลอยฟาพลอยฝนมีรายไดในฐานะผูโฆษณาสินคาดวย
ในแงนี้กระบวนการโทรทัศนานุวัตรกอผลสําคัญอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง ทําลายลักษณะสมัคร
เลนของการกีฬา กีฬาหลายตอหลายประเภทแปรสภาพเปนกีฬาอาชีพชนิดเต็มรูป อีกดานหนึ่ง
ใหพลังการเติบโตอยางมีพลวัตแกระบบทุนวัฒนธรรม
กระบวนการโทรทัศนานุวตั รมิไดใหประโยชนดา นธุรกิจเทานัน้ หากยังใหประโยชน
ในการพัฒนากีฬาดวย นักกีฬาประเภทตางๆสามารถเฝาติดตามคูแขงของตนไดโดยงาย ทีม
ฟุตบอลดังเชน Real Madrid สามารถมีขอมูลที่คอนขางสมบูรณเกี่ยวกับยุทธวิธีการเลนฟุตบอล
ของ Manchester United
ในยุคสมัยที่กระบวนการโทรทัศนานุวัตรยังไมเติบโต กวาที่จะรูวาทีมฟุตบอล
ชาติใดมีความโดดเดนเปน ‘พิเศษ’ ก็เปนเวลาทีก่ ารแขงขันใกลจะจบสิน้ ไมวา จะเปนการแขงขัน
ฟุตบอลโลก FIFA World Cup หรือการแขงขันฟุตบอลชิงชนะเลิศแหงชาติยโุ รป
กระบวนการโทรทัศนานุวัตรทําใหขอมูลขาวสารในวงการกีฬามีความสมบูรณ
มากขึ้น ยุทธวิธีการเลนฟุตบอลของทีมแตละทีมสามารถศึกษาวิเคราะหอยางลึกซึ้ง ไมวาจะเปน
ยุทธวิธี catenaccio (ตรงกับภาษาอังกฤษวา Defensive Lockdown) ของทีมชาติอิตาลีกอน
ทศวรรษ 2520 หรือลีลา Samba ของทีมชาติบราซิล ผูเลนตําแหนงผูรักษาประตูสามารถศึกษา
ลีลาการเตะลูกโทษของดาราฟุตบอลแตละคนได
กระบวนการโลกานุ วั ต รของกี ฬ าฟุ ต บอล ซึ่ ง อาศั ย จั ก รกลของกระบวนการ
โทรทัศนานุวัตรเปนสําคัญ นอกจากจะเกื้อกูลใหสารสนเทศเกี่ยวกับวงการกีฬามีความสมบูรณ
มากขึ้นแลว ยังชวยแปลงโฉมตลาดแรงงานกีฬาใหเปนตลาดระหวางประเทศอีกดวย แมประเทศ
ตางๆจะมีกฎระเบียบในการสงวนการแขงขันกีฬาเฉพาะนักกีฬาชาติของตน ดังเชน กฎกติกาการ
จํากัดจํานวนนักกีฬาตางชาติในการแขงขันแตละครั้ง แตกฎกติกาเหลานี้มิอาจรับแรงเสียดทาน
จากกระแสโลกานุวัตรและการเติบใหญของระบบทุนวัฒนธรรมได มิชามินานกฎกติกาชาตินิยม
เหลานี้ก็ลมสลาย ‘ตลาดแรงงาน’ กีฬาในประเทศตางๆเริ่มเชื่อมโยงกันอยางแนนแฟน จนเริ่มกอ
เกิดธุรกิจเอเยนตนักกีฬา ซึ่งทําหนาที่สําคัญในการเจรจาตอรองคาตอบแทนนักกีฬา ทั้งกับสโมสร
ที่สังกัดในปจจุบัน และสโมสรที่จะยายไปในอนาคต ตลาดแรงงานกีฬาคอยๆแปรเปนตลาด
ไรพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงานกีฬาระหวางประเทศเปนไปอยางเสรีมากกวาปางกอน
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Euro 2004 ไดรับผลกระทบจากกระบวนการโลกานุวัตรดังกลาวนี้ กระบวนการ
โลกานุวัตรทําใหตลาดฟุตบอลชาติตางๆในยุโรปเชื่อมโยงกัน นักฟุตบอลจาก 16 ชาติที่แขงขัน
ใน Euro 2004 เกินกวาครึ่งหนึ่งอยูในตลาดแรงงานกีฬาระหวางประเทศ และจะมีการเคลื่อนยาย
แรงงานขามประเทศหลังจากที่ Euro 2004 จบสิ้นลง ในประการสําคัญกระบวนการโลกานุวัตร
ทําใหมาตรฐานการเลนฟุตบอลของชาติตางๆใกลเคียงกันมากขึ้น ดังจะเห็นไดวา ชาติที่เคย
ดอยพัฒนาดานกีฬาฟุตบอลในยุโรป ดังเชนกรีซ สามารถยึดตําแหนงชนะเลิศได ในขณะที่
มหาอํานาจในกีฬาฟุตบอล ดังเชนอิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอรแลนด และสเปน มิอาจ ‘เปลง
รัศมี’ ความแตกตางระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศดอยพัฒนาในกีฬาฟุตบอลมีนอยลง
ความขอนี้ปรากฏใหเห็นแลวในการแขงขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2002 เมื่อเกาหลีใตและ
ตุรกีสามารถเขารอบ Semi-Final ได ปรากฏการณลักษณะนี้ปรากฏใหเห็นอีกใน Euro 2004
Euro 2004 มิไดเปนฝายรับผลกระทบจากกระบวนการโลกานุวัตรถายเดียว หาก
Euro 2004 สงผลตอกระบวนการโลกานุวตั รดวย เพราะการแขงขันฟุตบอลใน Euro 2004 สามารถ
เชื่อมโยงมนุษยในสวนตางๆของโลกเขาดวยกัน ในแงนี้อาจกลาวไดวา ทุนวัฒนธรรมกําลังถีบตัว
ขึ้นมาเปนจักรกลสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการโลกานุวัตร
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก การคาระหวางประเทศและตอมาการลงทุน
ระหวางประเทศเปนพาหะในการเชื่อมโยงสวนตางๆของสังคมเศรษฐกิจโลกเขาดวยกัน และเปน
จักรกลสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการโลกานุวัตรระยะแรกเริ่ม ตอเมื่อความกาวหนาของ
เทคโนโลยีส ารสนเทศชวยเชื่อมโยงตลาดการเงินของประเทศตางๆเขาดวยกัน ประกอบกับ
นโยบายการเปดเสรีทางการเงินของประเทศตางๆจํานวนมาก การเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศกลายเปนจักรกลสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการโลกานุวัตรนับตั้งแตทศวรรษ
2530 เปนตนมา
บัดนี้ ทุนวัฒนธรรมกําลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นตามลําดับในกระบวนการโลกานุวัตร
บทบาทของวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงสวนตางๆของโลกมิไดเพิ่งปรากฏในศตวรรษนี้ หากมีมา
ชานานแลว ในยุคจักรวรรดินยิ ม การทีว่ ฒ
ั นธรรมเมืองแมแผอทิ ธิพลสูอ าณานิคมเปนปรากฏการณ
สามัญ อาณานิคมภายใตจักรวรรดิเดียวกันมักจะมีวัฒนธรรมเมืองแมเปนจักรกลในการเชื่อม
สัมพันธ ในยุคจักรวรรดินิยมสมัยใหม วัฒนธรรมยังคงมีบทบาทเดียวกันนี้ จนกอเกิดระบบ
จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism)
แต ไ ม มี ยุ ค สมั ย ใดที่ วั ฒ นธรรมและทุ น วั ฒ นธรรมมี บ ทบาทในกระบวนการ
โลกานุวัตรมากเทายุคปจจุบัน สวนสําคัญเปนเพราะการเติบใหญกลาแข็งของระบบทุนวัฒนธรรม
ประกอบกับการหนุนชวยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
นี่เปนปรากฏการณอันควรแกการศึกษาอยางยิ่ง

