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ซีเกมสกับทุนวัฒนธรรม

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การแขงขันกีฬาอาเซียตะวันออกเฉียงใตคร้ังที่ 18 จบส้ินลงดวยชัยชนะของ
ประเทศไทย ซึ่งสามารถควาเหรียญทองจากการแขงขันมากกวาชาติอ่ืนใด และมากกวา 
อินโดนีเซียกวาเทาตัว ทั้ง ๆ ที่อินโดนีเซียไดชื่อวาจาวแหงซีเกมสมากอน
           ผลการแขงขันปรากฏอยางชัดเจนวา บรรดาประเทศที่เลือกแนวทางทุนนิยม 
มาโดยตลอดสามารถควาเหรียญทองไดมากกวาประเทศที่เคยเดินแนวทางสังคมนิยม บรูไนเปน
กรณียกเวนของความขางตนนี้ บรรดาประเทศที่มิไดเขาสูระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศของ
ระบบทุนนิยมโลก  มักจะถูก `ตัดหางปลอยวัด'  หรือมิฉะนั้นก็ปลีกตัวออกจากวงจรความสัมพันธ 
กับกลุมประเทศทุนนิยม ดวยเหตุดังนี้ จึงมิไดเขาแขงขันกีฬาระหวางประเทศมากนัก เมื่อมิได 
เขาสู `ลูวิ่งไลกวด' ทางดานการกีฬา ยอมไมสามารถเปรียบเทียบมาตรฐานการกีฬากับประเทศ
อ่ืนๆ ในประการสํ าคัญ ความลาหลังทางเศรษฐกิจนํ ามาซึ่งความลาหลังดานการกีฬาดวย  
ในดานหนึ่ง ความลาหลังทางเศรษฐกิจทํ าใหรัฐบาลไมสามารถทุมงบประมาณในการพัฒนาการ
กีฬาอยางเต็มที่ ในอีกดานหนึ่ง ความลาหลังทางเศรษฐกิจทํ าใหประชาชนสวนใหญไมมีเวลา
สํ าหรับการกีฬา  เพราะตองใชเวลาสวนใหญในการทํ างานเพื่อปากทองเปนปฐม
           ชัยชนะของประเทศไทยในกีฬาซีเกมสคร้ังที่ 18 นี้มิใชความสํ าเร็จของภาค 
รัฐบาล หากแตเปนความสํ าเร็จของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ 
นับต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมาทํ าใหมาตรฐานการครองชีพของประชาชน 
สวนใหญสูงกวาระดับพอประทังชีวิต ความตื่นตัวดานการกีฬาในหมูประชาชนเพิ่มพูนขึ้นเปน 
อันมาก บิดามารดาสงเสริมใหบุตรธิดาเลนกีฬามากขึ้น กองทัพนักกีฬาไทยขยายใหญข้ึน  
ซึ่งเกื้อกูลตอการคัดเลือกนักกีฬาที่เปนตัวแทนของชาติอยางยิ่ง ในอีกดานหนึ่ง ความเติบโตทาง
เศรษฐกิจทํ าใหภาคธุรกิจเอกชนหันมาสงเสริมการกีฬามากขัน การอัดฉีดเงินรางวัลในการแขงขัน 
ซีเกมสคร้ังนี้มีสวนเพิ่มพูนสิ่งจูงใจในการฝกซอมเพื่อชัยชนะในการแขงขันอยางมาก
           นักนิเทศศาสตรบางคนเสนอแนวความคิดวาการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ 
เปน `เหตุการณทางสื่อมวลชน' หรือที่เรียกกันวา media event ดังจะเห็นไดจากการเสนอขาว 
ทั้งทางหนาหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน โดยที่มีการแขงขันกันมากพอสมควร ยิ่งประชาชน 
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สนใจติดตามขาวมากเพียงใด การแขงขันก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น ในดานหนึ่ง การแขงขันกีฬาระหวาง
ประเทศเปนเหตุการณพิเศษ ซึ่งเขามาแทนที่เหตุการณที่เปนขาวประจํ าวัน ประจํ าสัปดาห หรือ
ประจํ าเดือน ประชาชนจึงสนใจมากเปนพิเศษ ในอีกดานหนึ่ง การแขงขันกีฬาระหวางประเทศ
สามารถปลุกเราความรูสึกชาตินิยม ประชาชนแตละชาติยอมตองการใหนักกีฬาของตนชนะ 
การแขงขัน ชัยชนะในการแขงขันกอใหเกิดความภาคภูมิใจ และสรางสํ านึกในเกียรติภูมิในความ
เปนชาติ แมวาการแขงขันกีฬาระหวางประเทศจะมีเปาประสงคในการกระชัยความสัมพันธ 
ระหวางประเทศ แตก็เปนเรื่องธรรมชาติที่จะตองเกิดความรูสึกอยากเอาชนะเพื่อนบาน ชัยชนะ 
ในการแขงขันถือกันวา  สะทอนใหเห็นพละกํ าลังของชาติ (national strength)
           เมื่อกองทัพนักกีฬาไทยเริ่มประสบความสํ าเร็จในการแขงขัน ประชาชนเริ่ม 
ติดตามขาวซีเกมสมากขึ้น อันเปนเหตุใหหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนแขงขันเสนอขาวมากขึ้น 
ประชาชนมีความรูสึกชื่นชมและภาคภูมิใจในทีมนักกีฬาของตน จนเปนเหตุใหขาวซีเกมสกลบขาว 
ASEAN Summit จนหมดสิ้น ในประการสํ าคัญ ประชาชนหลงลืมปญหาความขัดแยงในรัฐบาล
บรรหาร ศิลปอาชา และหลงลืมปญหาความชอบธรรมของรัฐบาล ซึ่งถูกกลาวหาวาพัวพันกับ 
การฉอราษฎรบังหลวงทั้งในอดีตและปจจุบัน แมจะเปนการหลงลืมเพียงชั่วคราวก็ตาม เมื่อ 
ซีเกมสจบส้ินลง ความจํ าในเรื่องเหลานี้จะฟนกลับคืนมา
           แมวาซีเกมสเปนการแขงขันกีฬาสมัครเลน แตซีเกมสหาไดรอดพนจากระบบทุน
นิยมไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) วาจํ าเพาะการกีฬาการเลือกใช
อุปกรณกีฬาและเครื่องแตงกายนักกีฬาเกี่ยวพันกับทุนวัฒนธรรมโดยตรง การเติบโตของการกีฬา 
มีผลโดยตรงตอการเติบโตของทุนวัฒนธรรม บริษัทผูผลิตอุปกรณกีฬาประเภทตางๆเติบโต 
เปนบรรษัทโลก (Global Company) และยี่หอของอุปกรณกีฬาเหลานี้ก็กลายเปนยี่หอระดับโลก 
(Global Brand) ดวย ธุรกิจเครื่องแตงกายก็เกี่ยวพันกับการกีฬาชนิดแยกไมออก โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งเสื้อผาและรองเทา ในบางกรณีรวมแวนตาและนาฬิกาดวย นอกเหนือจากเครื่องประดับ
รางกายทั้งกอนและหลังการแขงขันแลว เครื่องดื่ม ทั้งที่มีและไมมีอัลกอฮอลก็อาจนับเนื่องเขากับ
การกีฬาดวย เพราะนักกีฬาตองดื่มทั้งกอนและหลังการแขงขัน
           ในบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการกีฬา ธุรกิจที่สํ าคัญที่สุดไดแก ธุรกิจที่ใหเงิน
อุดหนุน ในการจัดการแขงขัน (corporate sponsorship) กีฬาจํ านวนมากที่สามารถเติบโตเปน
กีฬาอาชีพ และกีฬาสากลลวนตองพึ่งเงินอุดหนุนจากบริษัทยักษใหญในการจัดสรรเงินรางวัล
สํ าหรับนักกีฬาทั้งสิ้น ไมวาจะเปนกอลฟ เทนนิส ปงปอง และแบดมินตัน กีฬาที่มิไดจายเงิน 
รางวัล หากแตจายเงินเดือนและคาตัวแกนักกีฬา ดังเชนฟุตบอล อเมริกันฟุตบอล และรักบี้  
นอกจากจะอาศัยรายไดจากคาผานประตูแลว ยังอาศัยรายไดจากการถายทอดโทรทัศนเปน
สํ าคัญอีกดวย
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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 ถึงกับมีคํ าสั่งปลดนายธวัชชัยออกจากตํ าแหนงในฐานที่ละเมิดขอบังคับของ 
สหพันธซีเกมสวาดวยการพิทักษสิทธิประโยชนของผูสนับสนุนการแขงขันที่ชอบดวยกฎหมาย
ระหวางประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการจัดการแขงขันทํ าสัญญารับบริษัทฟุตบอลไทย (ผูผลิต 
เสื้อกีฬา FBT) และเบียรคารลสเบอรกเปนผูสนับสนุนการแขงขัน เมื่อมีการละเมิดสัญญาเชนนี้
คณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยเกรงวาจะถูกบริษัททั้งสองฟองในฐานละเมิดสิทธิ์ และ 
อาจมิไดรับเงินสนับสนุนตามสัญญา แมเร่ืองจะลงเอยดวยดีเมื่อผูจัดการทีมฟุตบอลชาติไทย 
ทํ าหนังสือขอขมา และบริษัททั้งสองไมเอาความ แตก็สะทอนใหเห็นวา ระบบทุนนิยมกาวลํ้ า 
เขามามีอิทธิพลในวงการกีฬาสมัครเลนมากเพียงใด
           แตเดิมนั้น การหาผูสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาสมัครเลนระหวางประเทศ
มีปญหาและอุปสรรคมาก แตเปนเพราะการเติบโตของโทรทัศนระหวางประเทศ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งนับต้ังแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา การหาผูสนับสนุนทางการเงินงายขึ้น เพราะเครือขาย
โทรทัศนระหวางประเทศชวยขยายฐานการโฆษณาครอบคลุมทุกมุมโลก การจัดการแขงขันกีฬา
โอลิมปก ณ นครลอสแองเจลิสในป 2527 นับเปนครั้งแรกที่ถายโอนใหเอกชนเปนผูจัด โดยใช 
วิธีการตลาดอยางเต็มที่ ผลปรากฏวามีกํ าไรถึง 235 ลานดอลลาร การเติบโตของโทรทัศน 
ระหวางประเทศไมเพียงแตเกื้อกูลการจัดการแขงขันกีฬาสมัครเลนระหวางประเทศเทานั้น หากยัง
ชวยเรงการแปรโฉมกีฬาสมัครเลนใหเปนกีฬาอาชีพอีกดวย ดังจะเห็นไดจากกรณีของแบดมินตัน 
ปงปอง สควอช และรักบี้ ในขณะที่อเมริกันฟุตบอลกํ าลังอยูในกระบวนการแปรโฉมเปนกีฬา 
สากลดวยการเกื้อหนุนของโทรทัศนระหวางประเทศเชนกัน
           การจัดการแขงขันกีฬา ไมวาจะเปนกีฬาอาชีพหรือกีฬาสมัครเลน ลวนตอง
เกี่ยวพันกับทุนวัฒนธรรม ผูจัดการแขงขันจึงตองมีความรูความเขาใจ และสามารถหาประโยชน
จากทุนวัฒนธรรมอยางเต็มที่ ประเทศภาคีสหพันธซีเกมสหลายตอหลายประเทศไมสามารถ 
ทํ าหนาที่เจาภาพได สวนสํ าคัญเปนเพราะปญหาเศรษฐกิจของประเทศ และความไมสามารถใน
การจัดการกับทุนวัฒนธรรม แทที่จริงแลว การจัดการแขงขันกีฬาระหวางประเทศชวยอัดฉีด 
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การเติบโตทางเศรษฐกิจได ขอเพียงแตมีความสามารถในการจัดการกับทุนวัฒนธรรมเทานั้น 
ประเทศไทยมักจะรับเปนเจาภาพซีเกมสแทนประเทศอื่น สวนสํ าคัญเปนเพราะวา เจาหนาที่การ
กีฬาของไทยไดพัฒนาทักษะในการจัดการกับทุนวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่บางคนได
ผลประโยชนสวนบุคคลจากทุนวัฒนธรรมดวย

           ทุนวัฒนธรรมโลกกํ าลังรุกคืบเขาสูสังคมเศรษฐกิจไทยไมจํ าเพาะแตดานกีฬา 
หากยังครอบคลุมถึงกิจกรรมดานสันทนาการอื่นๆ ไมวาจะเปนดนตรี ละคร ภาพยนตร และ 
รายการโทรทัศน รวมตลอดจนแฟชั่นการแตงกายและวัฒนธรรมการบริโภค เนื่องเพราะ 
วัฒนธรรมทั้งมวลแปรสภาพเปนสินคา ทุนวัฒนธรรมจึงเติบโตในอัตราอันสูงยิ่ง ไมตองสงสัยเลย
วา  ปราการของวัฒนธรรมไทยจะไมถูกสั่นคลอน


	«Õà¡ÁÊì¡Ñº·Ø¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
	ÃÑ§ÊÃÃ¤ì  ¸¹Ð¾Ã¾Ñ¹¸Øì


