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คดีบอสม็องกับฟุตบอลยุโรป
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ใครก็ตามที่คิดวา ระบบทาสหมดไปจากยุโรปนานนับศตวรรษ ใครคนนั้นเห็น
จะเขาใจผิดอยางมหันต ประเทศมหาอํานาจในยุโรปตะวันตกมักจะโพนทะนาเรื่องการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพในโลกที่สาม และตอตานการใชแรงงานทาส แรงงานนักโทษ และแรงงานเด็กอยาง
ขึงขัง แตกลับมิไดกวาดลางบานตนเองใหสะอาดหมดจด แรงงานทาสจึงดํ ารงอยูในยุโรป
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกีฬาฟุตบอลอาชีพ จวบจนเกิดคดีบอสม็อง
จารีตในวงการฟุตบอลอาชีพยุโรปถือวา นักฟุตบอลเปน ‘สินทรัพย’ ของสโมสร
ในการลงบัญชีของสโมสรฟุตบอล มูลคานักฟุตบอลจึงปรากฏในรายการสินทรัพยของบัญชี
สโมสรฟุตบอลซื้อ ขายนัก ฟุตบอลอาชีพ ประดุจ หนึ่ง การซื้อ ขายทรัพ ยสิน เมื่อนักฟุตบอลทํ า
สัญญากับสโมสรใดก็กลายเปน ‘สินทรัพย’ ของสโมสรนั้น สโมสรฟุตบอลยอมตองนํา ‘สินทรัพย’
ไปแสวงหารายได นักฟุตบอลมีหนาที่นํ าชัยชนะมาสูสโมสร เพราะชัยชนะในการแขงขันมีผล
ในการกําหนดฐานะทางเศรษฐกิจของสโมสร หากนักฟุตบอลคนใดฝเทาตกตํ่าลง ก็ตองถูกพัก
ใหเปนตัวสํารอง นักฟุตบอลสํารองนั้นตองขาดรายไดจากการแขงขัน หากภาวะการเปนตัวสํารอง
ยาวนาน คาตัวของนักฟุตบอลคนนั้นก็ตกตํ่าลง บางครั้งสโมสรเจาสังกัดอาจใหสโมสรอื่นยืมตัว
นักฟุตบอลสํารองของตนโดยคิด ‘คาเชา’ ตามแตจะตกลงกัน
เมื่อสโมสรฟุตบอลไมตองการนักฟุตบอลคนใด ก็จะนําออกขายในตลาด โดยมี
คาตัวกํากับอยางชัดเจน นักฟุตบอลจะยายสโมสรตามอําเภอใจมิได การยายสโมสรตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสโมสรเจาสังกัด นักฟุตบอลอาชีพแตกตางจากแรงงานทาสอยูบางในขอที่
ไมถูกเฆี่ยนตีและกระทําทารุณกรรม อีกทั้งยังมีเสรีภาพในการเลือกระดับหนึ่ง สโมสรฟุตบอล
จะขายนักฟุตบอลตามอําเภอใจมิได นักฟุตบอลผูถูกขายจะตองพอใจสโมสรผูซื้อ และพอใจใน
สัญญาที่จะทํากับสโมสรผูซื้อดวย
สหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป (Union of European Football Associations) หรือ
ที่เรียกยอๆวา UEFA เปนผูจัดระเบียบกีฬาฟุตบอลอาชีพในยุโรป และดูแลใหภาคีสมาชิกปฏิบัติ
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ตามระเบียบที่กําหนดขึ้น รวมตลอดจนพิจารณาลงโทษผูที่ฝาฝนระเบียบเหลานั้น ในปจจุบัน
UEFA มีภาคีสมาชิก 49 ประเทศ
แต กฎเกณฑขอ หนึ่ งของ UEFA ทํ าใหนัก ฟุต บอลกลายเป น ทาสสมัยใหม
กฎเกณฑดังกลาวก็คือ แมเมื่อสัญญาการจางงานจะสิ้นอายุลง นักฟุตบอลก็ยังไมมีเสรีภาพ
ในการยายสโมสร การยายสโมสรจะกระทําไดก็ตอเมื่อสโมสรเจาสังกัดยินยอม และนี่เองเปนเหตุ
ใหเกิดคดีบอสม็อง
ฌอง-มารก บอสม็อง (Jean-Marc Bosman) เปนนักฟุตบอลชาวเบลเยี่ยม
เคยเปนกัปตันทีมฟุตบอลเยาวชนเบลเยี่ยม และเขาใจวาเคยติดทีมชาติดวย กอนเกิดคดีบอสม็อง
สังกัดสโมสร RFC Liege ในประเทศเบลเยี่ยม เมื่อสัญญาสิ้นอายุ บอสม็องถูกสโมสรเจาสังกัด
ตัดเงินเดือนสามในสี่ คงไดเงินเดือนเพียง 25% ของระดับที่เคยได เนื่องเพราะเปน ‘หมาไลเนื้อ’
ที่สิ้นเขี้ยวเล็บ การตัดเงินเดือนดังกลาวนี้ทําใหบอสม็องไมพอใจเปนอันมาก จึงขอยายสโมสร
ไปอยูกับสโมสร Dunkerque ในประเทศฝรั่งเศส แต RFC Liege ถือวาบอสม็องเปน ‘สินทรัพย’
ของตน จึงโกงคาตัวในระดับสูง จน Dunkerque ไมสูราคา บอสม็องเห็นวา การโกงคาตัวของ
RFC Liege เปนการกลั่นแกลงเพื่อมิใหยายสโมสร ทั้งๆที่สัญญาการจางงานสิ้นอายุแลว
บอสม็องจึงนําเรื่องฟองศาลสหภาพยุโรปที่เรียกวา European Court of Justice ซึ่งตั้งอยูใน
ประเทศลักเซมบูรก บอสม็องฟองในขอหาวา RFC Liege ลิดรอนเสรีภาพในการเคลื่อนยาย
แรงงาน การพิจารณาคดีนี้เริ่มตนในเดือนตุลาคม 2536
ครั้นวันที่ 15 ธันวาคม 2538 ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปก็มีคําพิพากษาให
บอสม็องชนะคดี คําพิพากษาไดกําหนดหลักการวา เมื่อสัญญาการจางงานสิ้นสุดลง นักฟุตบอล
จะมีเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานขามประเทศ สโมสรเจาสังกัดจะขัดขวางมิได เพราะ
เสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศเปนหลักการสํ าคัญของการรวมตัวกันเปน
สหภาพยุโรป แตคําพิพากษานี้มิไดบังคับใชกับการยายสโมสรภายในประเทศ เพราะถือวาเปน
กิจการภายในประเทศอันศาลสหภาพยุโรปมิอาจกาวกายไดในปจจุบัน
คํ าพิ พ ากษาคดีบ อสม็ อ งมี ผ ลกระทบต อ ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การจํ ากั ด จํ านวน
นักฟุตบอลตางชาติดวย ตามขอบังคับปจจุบันของ UEFA ทีมฟุตบอลสโมสรหนึ่งๆจะนํ า
นักฟุตบอลตางชาติลงเลนในขณะหนึ่งๆไดไมเกิน 3 คน ขอจํากัดจํานวนนักฟุตบอลตางชาติจึง
เปนขอบังคับที่ละเมิดเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงาน หากนักฟุตบอลตางชาติดังกลาวเปนชาติ
ในภาคีสหภาพยุโรป
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UEFA ไมพอใจคําพิพากษานี้เปนธรรมดา นายเลนนารต โจแฮนสัน (Lennart
Johansson) ประธาน UEFA ถึงกับกลาววา คําพิพากษานี้จะมีผลในการทําลายฟุตบอลยุโรป
สวนสหพันธสมาคมฟุตบอลระหวางประเทศ (Federation Internationale de Football
Association = FIFA) ซึ่งเปนองคกรโลกบาลในดานฟุตบอลไมรูสึกยินดียินรายกับคําพิพากษานี้
เพราะมีผลกระทบจํากัดเฉพาะภาคีสหภาพยุโรปเทานั้น
ผลกระทบของคํ าพิพากษาคดีบอสม็องจะปรากฏเปนรูปธรรมในฤดูการแขงขัน
2539/2540 ซึ่งเริ่มตนประมาณเดือนกรกฎาคม 2539 ผลกระทบที่สําคัญก็คือ การแยงซื้อตัว
นักฟุตบอลระดับดาราของสโมสรยักษใหญ เพราะบัดนี้ไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนนักฟุตบอล
ตางชาติอีกตอไป ภายหลังการพิพากษาคดีบอสม็องเพียงสัปดาหเศษ สมาคมฟุตบอลอังกฤษ
ก็ประกาศยกเลิกกฎขอบังคับขอนี้ แต UEFA ยังคงแสดงอาการแข็งขืน โดยออกประกาศวาจะยัง
ไมมีการเปลี่ยนแปลงกฎขอบังคับใดๆ อยางไรก็ตาม เจาหนาที่สหภาพยุโรปเตือนวา คําพิพากษา
มีผลบังคับโดยทันที
นับตั้ ง แต ฤ ดูการแขงขัน 2539/2540 เปนตนไป นักฟุตบอลทองถิ่นจะถูก
นั ก ฟุ ต บอลต า งชาติ แ ย ง อาชีพ มากขึ้น สโมสรยัก ษใ หญ ที่มีเ งิน ทุน สู ง จะยิ่ ง เติ บ โตทางธุรกิจ
ในขณะที่สโมสรขนาดเล็กจะตกตํ่าลง เพราะไมสามารถซื้อนักฟุตบอลระดับดารา ผูคนในวงการ
ฟุตบอลยุโรปพากันคาดการณวา ทายที่สุดแลว สโมสรยักษใหญอาจซื้อหรือเขาครอบกิจการ
(take-over) ของสโมสรขนาดเล็ก ทํานองเดียวกับ ‘ปลาใหญกินปลาเล็ก’ สวนสโมสรขนาดเล็ก
อาจตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอด หนทางหนึ่งก็โดยการควบกิจการ (merger) กับสโมสรอื่น บางคน
วาดภาพวา สโมสรยักษใหญในอนาคตอาจมีทีมฟุตบอลหลักอยางนอย 2 ทีม ทีมนักฟุตบอล
ดาราใชแขงระหวางประเทศ และทีมที่มีฝเทารองลงมาใชแขงภายในประเทศ
การยกเลิกขอจํากัดจํานวนนักฟุตบอลตางชาติ จะทําใหการเคลื่อนยายแรงงาน
ระหว า งประเทศของนั ก ฟุ ต บอลอาชีพ มีม ากขึ้น ซึ่ง มีผ ลกระทบตอ วงการฟุตบอลนอกยุโรป
โดยเฉพาะอยางยิ่งละตินอเมริกาและอัฟริกา ในประการสําคัญ ราคาคาตัวของนักฟุตบอลระดับ
ดาราจะถีบตัวสูงขึ้น
คํ าพิพากษาคดีบอสม็องไมมีผลตอการยายสโมสรภายในประเทศ แมสัญญา
จะสิ้นอายุ นักฟุตบอลก็ยังคงเปน ‘สินทรัพย’ ของสโมสรเจาสังกัดตอไป หากจะยายไปสโมสร
อื่ น ภายในประเทศเดี ย วกั น ก็ ต  อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากต น สั ง กั ด แต ถ  า ย า ยไปสโมสร
ตางประเทศ สโมสรเจาสังกัดจะขัดขวางมิได เพราะถือเปนการละเมิดเสรีภาพในการเคลื่อนยาย
แรงงานระหวางประเทศ อันเปนหลักการสําคัญของสหภาพยุโรป
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แตคํ าพิพากษาคดีบอสม็องก็ทํ าลายจารีตการยายสโมสรภายในประเทศดวย
นักฟุตบอล ‘หัวหมอ’ สามารถเลี่ยงกฎได หากนักฟุตบอลสโมสร A ตองการยายไปอยูกับสโมสร
B เมื่อสิ้นอายุสัญญา กอนการพิพากษาคดีบอสม็อง นักฟุตบอลผูนั้นจักตองขออนุญาตสโมสร
เจาสังกัด และสโมสร A สามารถมีรายไดจากการขายนักฟุตบอล แมสัญญาจะสิ้นอายุแลว
ภายหลังการพิพากษาคดีบอสม็อง นักฟุตบอล ‘หัวหมอ’ สามารถยายไปอยูสโมสรตางประเทศ
โดยไมตองจายคาตัวใหแกสโมสร A แลวจึงยายกลับสโมสร B ในภายหลัง
คริส วัดเดิล (Chris Waddle) อดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปนตัวอยางของ
ความขางตนนี้ ปจจุบันวัดเดิลอายุ 35 ป สังกัดสโมสร Sheffield Wednesday วัดเดิลกําลัง
สิ้นอายุขัยการเปนนักฟุตบอลอาชีพ เนื่องจากอายุมากและสัญญาการจางงานกํ าลังสิ้นอายุ
ในปลายฤดูการแขงขันป 2538/2539 แตสโมสรเจาสังกัดกําหนดคาตัววัดเดิลสูงถึง 1 ลานปอนด
สเตอรลิงอันเปนอุปสรรคในการยายสโมสร วัดเดิลตองการเปน Player/Manager ในสโมสร
ฟุตบอลเล็กๆ ภายหลังการพิพากษาคดีบอสม็อง วัดเดิลมีทางเลือกดวยการยายไปสโมสรบน
ภาคพื้นยุโรป แลวจึงยายกลับสโมสรอังกฤษตามที่ตองการ โดยที่สโมสรไมตองจายคาตัวใหแก
Sheffield Wednesday
คํ าพิ พ ากษาคดีบ อสม็ อ งทํ าให ก ารซื้ อ ขายตั ว นั ก ฟุ ต บอลในยุ โ รปหยุ ด ชะงั ก
ชั่วคราว ทุกสโมสรกํ าลังรอคอยใหสิ้นฤดูการแขงขันปนี้ เพราะจะมีนักฟุตบอลจํ านวนมาก
หมดสัญญากับสโมสรตนสังกัดเดิม ซึ่งจะทําใหมีการยายทีมขามประเทศโดยไมตองจายคาตัว
นักฟุตบอลแกสโมสรตนสังกัดเดิม
ฌอง-มารก บอสม็องชวยใหเพื่อนรวมอาชีพหลุดพนจากบวงแหงแรงงานทาส
ระดับหนึ่ง เขากลายเปนวีรบุรุษในสายตาของนักฟุตบอลอาชีพในยุโรป แตเขาตองประสบช
ะตากรรมสวนบุคคล เมื่อบอสม็องตัดสินใจดําเนินคดีกับสโมสรเจาสังกัด ก็ตองขาดรายไดในทันที
กฎขอบังคับของ UEFA ทําใหบอสม็องไมสามารถเลนฟุตบอลอาชีพในยุโรปตอไปได เพราะ RFC
Liege ไม ย อมปลดปล อ ยให เ ขาเป น อิ ส ระ ท า ยที่ สุ ดบอสม็ อ งต อ งไปเล น ฟุ ต บอลในเกาะ
La Reunion ซึ่งเปนเกาะเล็กๆของฝรั่งเศสในมหาสมุทรอินเดีย นอกฝงทวีปอัฟริกา ครอบครัว
แตกสาแหรกขาด เนื่องจากภรรยาฟองหยา ชัยชนะของบอสม็องไดมาดวยตนทุนสวนบุคคล
ที่สูงมาก ในปจจุบันบอสม็องกําลังฟองรองเรียกคาเสียหายจาก RFC Liege ในศาลเบลเยี่ยม
และสหพันธนักฟุตบอลอาชีพยุโรป (European Professional Players’ Union = FIFPRO) กําลัง
จัดการแขงขันฟุตบอลในประเทศสเปนในเดือนเมษายน 2539 เพื่อหารายไดชวยบอสม็องในการ
สูคดี
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ในดานหนึ่ง คดีบอสม็องสะทอนใหเห็นลักษณะ ‘แรงงานทาส’ ของนักฟุตบอล
อาชีพในยุโรป ในอีกดานหนึ่งคดีนี้แสดงใหเห็นโดยกระจางชัดวา การจัดตั้งสหภาพยุโรปมีผล
กระทบตอวงการกีฬาอาชีพดวย

