คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2538

ซีเกมสกับทุนวัฒนธรรม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การแขงขันกีฬาอาเซียตะวันออกเฉียงใตครั้งที่ 18 จบสิ้นลงดวยชัยชนะของ
ประเทศไทย ซึ่ ง สามารถควา เหรีย ญทองจากการแขง ขัน มากกวา ชาติอื่น ใด และมากกว า
อินโดนีเซียกวาเทาตัว ทั้ง ๆ ที่อินโดนีเซียไดชื่อวาจาวแหงซีเกมสมากอน
ผลการแขงขันปรากฏอยางชัดเจนวา บรรดาประเทศที่เลือกแนวทางทุนนิยม
มาโดยตลอดสามารถควาเหรียญทองไดมากกวาประเทศที่เคยเดินแนวทางสังคมนิยม บรูไนเปน
กรณียกเวนของความขางตนนี้ บรรดาประเทศที่มิไดเขาสูระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศของ
ระบบทุนนิยมโลก มักจะถูก `ตัดหางปลอยวัด' หรือมิฉะนั้นก็ปลีกตัวออกจากวงจรความสัมพันธ
กับกลุมประเทศทุนนิยม ดวยเหตุดังนี้ จึงมิไดเขาแขงขันกีฬาระหวางประเทศมากนัก เมื่อมิได
เขาสู `ลูวิ่งไลกวด' ทางดานการกีฬา ยอมไมสามารถเปรียบเทียบมาตรฐานการกีฬากับประเทศ
อื่นๆ ในประการสํ าคัญ ความลาหลังทางเศรษฐกิจนํ ามาซึ่งความลาหลังดานการกีฬาดวย
ในดานหนึ่ง ความลาหลังทางเศรษฐกิจทําใหรัฐบาลไมสามารถทุมงบประมาณในการพัฒนาการ
กีฬาอยางเต็มที่ ในอีกดานหนึ่ง ความลาหลังทางเศรษฐกิจทําใหประชาชนสวนใหญไมมีเวลา
สําหรับการกีฬา เพราะตองใชเวลาสวนใหญในการทํางานเพื่อปากทองเปนปฐม
ชัยชนะของประเทศไทยในกีฬาซีเกมสครั้งที่ 18 นี้มิใชความสํ าเร็จของภาค
รัฐบาล หากแตเปนความสําเร็จของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
นั บ ตั้ ง แต ห ลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องเป น ต น มาทํ าให ม าตรฐานการครองชี พ ของประชาชน
สวนใหญสูงกวาระดับพอประทังชีวิต ความตื่นตัวดานการกีฬาในหมูประชาชนเพิ่มพูนขึ้นเปน
อันมาก บิดามารดาสงเสริมใหบุตรธิดาเลนกีฬามากขึ้น กองทัพนักกีฬาไทยขยายใหญขึ้น
ซึ่งเกื้อกูลตอการคัดเลือกนักกีฬาที่เปนตัวแทนของชาติอยางยิ่ง ในอีกดานหนึ่ง ความเติบโตทาง
เศรษฐกิจทําใหภาคธุรกิจเอกชนหันมาสงเสริมการกีฬามากขัน การอัดฉีดเงินรางวัลในการแขงขัน
ซีเกมสครั้งนี้มีสวนเพิ่มพูนสิ่งจูงใจในการฝกซอมเพื่อชัยชนะในการแขงขันอยางมาก
นักนิเทศศาสตรบางคนเสนอแนวความคิดวาการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ
เปน `เหตุการณทางสื่อมวลชน' หรือที่เรียกกันวา media event ดังจะเห็นไดจากการเสนอขาว
ทั้งทางหนาหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน โดยที่มีการแขงขันกันมากพอสมควร ยิ่งประชาชน
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สนใจติดตามขาวมากเพียงใด การแขงขันก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น ในดานหนึ่ง การแขงขันกีฬาระหวาง
ประเทศเปนเหตุการณพิเศษ ซึ่งเขามาแทนที่เหตุการณที่เปนขาวประจําวัน ประจําสัปดาห หรือ
ประจําเดือน ประชาชนจึงสนใจมากเปนพิเศษ ในอีกดานหนึ่ง การแขงขันกีฬาระหวางประเทศ
สามารถปลุกเราความรูสึกชาตินิยม ประชาชนแตละชาติยอมตองการใหนักกีฬาของตนชนะ
การแขงขัน ชัยชนะในการแขงขันกอใหเกิดความภาคภูมิใจ และสรางสํานึกในเกียรติภูมิในความ
เปนชาติ แมวาการแขงขันกีฬาระหวางประเทศจะมีเปาประสงคในการกระชัยความสัมพันธ
ระหวางประเทศ แตก็เปนเรื่องธรรมชาติที่จะตองเกิดความรูสึกอยากเอาชนะเพื่อนบาน ชัยชนะ
ในการแขงขันถือกันวา สะทอนใหเห็นพละกําลังของชาติ (national strength)
เมื่ อ กองทัพนักกีฬาไทยเริ่มประสบความสํ าเร็จในการแขงขัน ประชาชนเริ่ม
ติดตามขาวซีเกมสมากขึ้น อันเปนเหตุใหหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนแขงขันเสนอขาวมากขึ้น
ประชาชนมีความรูสึกชื่นชมและภาคภูมิใจในทีมนักกีฬาของตน จนเปนเหตุใหขาวซีเกมสกลบขาว
ASEAN Summit จนหมดสิ้น ในประการสําคัญ ประชาชนหลงลืมปญหาความขัดแยงในรัฐบาล
บรรหาร ศิลปอาชา และหลงลืมปญหาความชอบธรรมของรัฐบาล ซึ่งถูกกลาวหาวาพัวพันกับ
การฉอราษฎรบังหลวงทั้งในอดีตและปจจุบัน แมจะเปนการหลงลืมเพียงชั่วคราวก็ตาม เมื่อ
ซีเกมสจบสิ้นลง ความจําในเรื่องเหลานี้จะฟนกลับคืนมา
แมวาซีเกมสเปนการแขงขันกีฬาสมัครเลน แตซีเกมสหาไดรอดพนจากระบบทุน
นิยมไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) วาจําเพาะการกีฬาการเลือกใช
อุปกรณกีฬาและเครื่องแตงกายนักกีฬาเกี่ยวพันกับทุนวัฒนธรรมโดยตรง การเติบโตของการกีฬา
มี ผลโดยตรงต อ การเติบโตของทุ นวัฒนธรรม บริษัทผูผลิตอุปกรณกีฬาประเภทตางๆเติบโต
เปนบรรษัทโลก (Global Company) และยี่หอของอุปกรณกีฬาเหลานี้ก็กลายเปนยี่หอระดับโลก
(Global Brand) ดวย ธุรกิจเครื่องแตงกายก็เกี่ยวพันกับการกีฬาชนิดแยกไมออก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเสื้อผาและรองเทา ในบางกรณีรวมแวนตาและนาฬิกาดวย นอกเหนือจากเครื่องประดับ
รางกายทั้งกอนและหลังการแขงขันแลว เครื่องดื่ม ทั้งที่มีและไมมีอัลกอฮอลก็อาจนับเนื่องเขากับ
การกีฬาดวย เพราะนักกีฬาตองดื่มทั้งกอนและหลังการแขงขัน
ในบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการกีฬา ธุรกิจที่สําคัญที่สุดไดแก ธุรกิจที่ใหเงิน
อุดหนุน ในการจัดการแขงขัน (corporate sponsorship) กีฬาจํานวนมากที่สามารถเติบโตเปน
กีฬาอาชีพ และกีฬาสากลลวนตองพึ่งเงินอุดหนุนจากบริษัทยักษใหญในการจัดสรรเงินรางวัล
สําหรับนักกีฬาทั้งสิ้น ไมวาจะเปนกอลฟ เทนนิส ปงปอง และแบดมินตัน กีฬาที่มิไดจายเงิน
รางวัล หากแตจายเงินเดือนและคาตัวแกนักกีฬา ดังเชนฟุตบอล อเมริกันฟุตบอล และรักบี้
นอกจากจะอาศัยรายไดจากคาผานประตูแลว ยังอาศัยรายไดจากการถายทอดโทรทัศนเปน
สําคัญอีกดวย
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การจัดการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ ไมวาจะเปนระดับโลก ดังเชนโอลิมปก
หรือฟุตบอลโลก หรือระดับภูมิภาคดังเชนเอเชียนเกมสหรือซีเกมส ลวนตองหารายไดจากบริษัท
ธุรกิจ โดยที่บริษัทเหลานี้ไดประโยชนจากการขายสินคาและการโฆษณาในสนามกีฬา รวมตลอด
จนการโฆษณาทางโทรทัศน ในกรณีที่เปนผูผลิตสินคาประเภทเดียวกัน ผูจัดการแขงขันมักจะ
เลือกผูอุปถัมพเพียงรายเดียวดวยวิธีการประมูล อาทิเชน Coke หรือ Pepsi Fuji หรือ Kodak
Adidas หรือ Nike Toyota หรือ BMW เปนตน
ดวยเหตุดังนี้เอง เมื่อนายธวัชชัย สัจจกุล ผูจัดการทีมฟุตบอลชาติไทยสวมเสื้อ
กีฬายี่หอ UMBRO โดยมีสัญลักษณเบียรไทยตราสิงหลงสนามแขงขัน คณะกรรมการโอลิมปก
แหงประเทศไทย ถึงกับมีคําสั่งปลดนายธวัชชัยออกจากตําแหนงในฐานที่ละเมิดขอบังคับของ
สหพันธซีเกมสวาดวยการพิทักษสิทธิประโยชนของผูสนับสนุนการแขงขันที่ชอบดวยกฎหมาย
ระหวางประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการจัดการแขงขันทําสัญญารับบริษัทฟุตบอลไทย (ผูผลิต
เสื้อกีฬา FBT) และเบียรคารลสเบอรกเปนผูสนับสนุนการแขงขัน เมื่อมีการละเมิดสัญญาเชนนี้
คณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยเกรงวาจะถูกบริษัททั้งสองฟองในฐานละเมิดสิทธิ์ และ
อาจมิไดรับเงินสนับสนุนตามสัญญา แมเรื่องจะลงเอยดวยดีเมื่อผูจัดการทีมฟุตบอลชาติไทย
ทําหนังสือขอขมา และบริษัททั้งสองไมเอาความ แตก็สะทอนใหเห็นวา ระบบทุนนิยมกาวลํ้า
เขามามีอิทธิพลในวงการกีฬาสมัครเลนมากเพียงใด
แตเดิมนั้น การหาผูสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาสมัครเลนระหวางประเทศ
มีปญหาและอุปสรรคมาก แตเปนเพราะการเติบโตของโทรทัศนระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนับตั้งแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา การหาผูสนับสนุนทางการเงินงายขึ้น เพราะเครือขาย
โทรทัศนระหวางประเทศชวยขยายฐานการโฆษณาครอบคลุมทุกมุมโลก การจัดการแขงขันกีฬา
โอลิมปก ณ นครลอสแองเจลิสในป 2527 นับเปนครั้งแรกที่ถายโอนใหเอกชนเปนผูจัด โดยใช
วิธีการตลาดอยางเต็มที่ ผลปรากฏวามีกําไรถึง 235 ลานดอลลาร การเติบโตของโทรทัศน
ระหวางประเทศไมเพียงแตเกื้อกูลการจัดการแขงขันกีฬาสมัครเลนระหวางประเทศเทานั้น หากยัง
ชวยเรงการแปรโฉมกีฬาสมัครเลนใหเปนกีฬาอาชีพอีกดวย ดังจะเห็นไดจากกรณีของแบดมินตัน
ปงปอง สควอช และรักบี้ ในขณะที่อเมริกันฟุตบอลกําลังอยูในกระบวนการแปรโฉมเปนกีฬา
สากลดวยการเกื้อหนุนของโทรทัศนระหวางประเทศเชนกัน
การจัดการแขงขันกีฬา ไมวาจะเปนกีฬาอาชีพหรือกีฬาสมัครเลน ลวนตอง
เกี่ยวพันกับทุนวัฒนธรรม ผูจัดการแขงขันจึงตองมีความรูความเขาใจ และสามารถหาประโยชน
จากทุนวัฒนธรรมอยางเต็มที่ ประเทศภาคีสหพันธซีเกมสหลายตอหลายประเทศไมสามารถ
ทําหนาที่เจาภาพได สวนสําคัญเปนเพราะปญหาเศรษฐกิจของประเทศ และความไมสามารถใน
การจัดการกับทุนวัฒนธรรม แทที่จริงแลว การจัดการแขงขันกีฬาระหวางประเทศชวยอัดฉีด
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การเติบโตทางเศรษฐกิจได ขอเพียงแตมีความสามารถในการจัดการกับทุนวัฒนธรรมเทานั้น
ประเทศไทยมักจะรับเปนเจาภาพซีเกมสแทนประเทศอื่น สวนสําคัญเปนเพราะวา เจาหนาที่การ
กีฬาของไทยไดพัฒนาทักษะในการจัดการกับทุนวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่บางคนได
ผลประโยชนสวนบุคคลจากทุนวัฒนธรรมดวย
ทุนวัฒนธรรมโลกกํ าลังรุกคืบเขาสูสังคมเศรษฐกิจไทยไมจํ าเพาะแตดานกีฬา
หากยังครอบคลุมถึงกิจกรรมดานสันทนาการอื่นๆ ไมวาจะเปนดนตรี ละคร ภาพยนตร และ
รายการโทรทั ศ น รวมตลอดจนแฟชั่ น การแต ง กายและวั ฒ นธรรมการบริ โ ภค เนื่ อ งเพราะ
วัฒนธรรมทั้งมวลแปรสภาพเปนสินคา ทุนวัฒนธรรมจึงเติบโตในอัตราอันสูงยิ่ง ไมตองสงสัยเลย
วา ปราการของวัฒนธรรมไทยจะไมถูกสั่นคลอน

