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คดีบอสม็องกับฟุตบอลยุโรป

รังสรรค ธนะพรพันธุ

ใครก็ตามที่คิดวา ระบบทาสหมดไปจากยุโรปนานนับศตวรรษ ใครคนนั้นเห็น 
จะเขาใจผิดอยางมหันต ประเทศมหาอํ านาจในยุโรปตะวันตกมักจะโพนทะนาเรื่องการลิดรอน 
สิทธิเสรีภาพในโลกที่สาม และตอตานการใชแรงงานทาส แรงงานนักโทษ และแรงงานเด็กอยาง 
ขึงขัง แตกลับมิไดกวาดลางบานตนเองใหสะอาดหมดจด แรงงานทาสจึงดํ ารงอยูในยุโรป  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกีฬาฟุตบอลอาชีพ จวบจนเกิดคดีบอสม็อง

จารีตในวงการฟุตบอลอาชีพยุโรปถือวา นักฟุตบอลเปน ‘สินทรัพย’ ของสโมสร  
ในการลงบัญชีของสโมสรฟุตบอล มูลคานักฟุตบอลจึงปรากฏในรายการสินทรัพยของบัญชี  
สโมสรฟุตบอลซื้อขายนักฟุตบอลอาชีพประดุจหนึ่งการซื้อขายทรัพยสิน เมื่อนักฟุตบอลทํ า 
สัญญากับสโมสรใดก็กลายเปน ‘สินทรัพย’ ของสโมสรนั้น สโมสรฟุตบอลยอมตองนํ า ‘สินทรัพย’ 
ไปแสวงหารายได นักฟุตบอลมีหนาที่นํ าชัยชนะมาสูสโมสร เพราะชัยชนะในการแขงขันมีผล 
ในการกํ าหนดฐานะทางเศรษฐกิจของสโมสร หากนักฟุตบอลคนใดฝเทาตกตํ่ าลง ก็ตองถูกพัก 
ใหเปนตัวสํ ารอง นักฟุตบอลสํ ารองนั้นตองขาดรายไดจากการแขงขัน หากภาวะการเปนตัวสํ ารอง
ยาวนาน คาตัวของนักฟุตบอลคนนั้นก็ตกตํ่ าลง บางครั้งสโมสรเจาสังกัดอาจใหสโมสรอื่นยืมตัว 
นักฟุตบอลสํ ารองของตนโดยคิด ‘คาเชา’ ตามแตจะตกลงกัน

เมื่อสโมสรฟุตบอลไมตองการนักฟุตบอลคนใด ก็จะนํ าออกขายในตลาด โดยมี
คาตัวกํ ากับอยางชัดเจน นักฟุตบอลจะยายสโมสรตามอํ าเภอใจมิได การยายสโมสรตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสโมสรเจาสังกัด นักฟุตบอลอาชีพแตกตางจากแรงงานทาสอยูบางในขอที่ 
ไมถูกเฆี่ยนตีและกระทํ าทารุณกรรม อีกทั้งยังมีเสรีภาพในการเลือกระดับหนึ่ง สโมสรฟุตบอล 
จะขายนักฟุตบอลตามอํ าเภอใจมิได นักฟุตบอลผูถูกขายจะตองพอใจสโมสรผูซื้อ และพอใจใน
สัญญาที่จะทํ ากับสโมสรผูซื้อดวย

สหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป (Union of European Football Associations) หรือ
ที่เรียกยอๆวา UEFA เปนผูจัดระเบียบกีฬาฟุตบอลอาชีพในยุโรป และดูแลใหภาคีสมาชิกปฏิบัติ
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ตามระเบียบที่กํ าหนดขึ้น รวมตลอดจนพิจารณาลงโทษผูที่ฝาฝนระเบียบเหลานั้น ในปจจุบัน 
UEFA มีภาคีสมาชิก 49 ประเทศ

แตกฎเกณฑขอหนึ่งของ UEFA ทํ าใหนักฟุตบอลกลายเปนทาสสมัยใหม  
กฎเกณฑดังกลาวก็คือ แมเมื่อสัญญาการจางงานจะสิ้นอายุลง นักฟุตบอลก็ยังไมมีเสรีภาพ 
ในการยายสโมสร การยายสโมสรจะกระทํ าไดก็ตอเมื่อสโมสรเจาสังกัดยินยอม และนี่เองเปนเหตุ
ใหเกิดคดีบอสม็อง

ฌอง-มารก บอสม็อง (Jean-Marc Bosman) เปนนักฟุตบอลชาวเบลเยี่ยม  
เคยเปนกัปตันทีมฟุตบอลเยาวชนเบลเยี่ยม และเขาใจวาเคยติดทีมชาติดวย กอนเกิดคดีบอสม็อง
สังกัดสโมสร RFC Liege ในประเทศเบลเยี่ยม เมื่อสัญญาสิ้นอายุ บอสม็องถูกสโมสรเจาสังกัด 
ตัดเงินเดือนสามในสี่ คงไดเงินเดือนเพียง 25% ของระดับที่เคยได เนื่องเพราะเปน ‘หมาไลเนื้อ’  
ที่ส้ินเขี้ยวเล็บ การตัดเงินเดือนดังกลาวนี้ทํ าใหบอสม็องไมพอใจเปนอันมาก จึงขอยายสโมสร 
ไปอยูกับสโมสร Dunkerque ในประเทศฝรั่งเศส  แต RFC Liege ถือวาบอสม็องเปน ‘สินทรัพย’ 
ของตน จึงโกงคาตัวในระดับสูง จน Dunkerque ไมสูราคา บอสม็องเห็นวา การโกงคาตัวของ  
RFC Liege เปนการกลั่นแกลงเพื่อมิใหยายสโมสร ทั้งๆที่สัญญาการจางงานสิ้นอายุแลว  
บอสม็องจึงนํ าเรื่องฟองศาลสหภาพยุโรปที่เรียกวา European Court of Justice ซึ่งตั้งอยูใน
ประเทศลักเซมบูรก บอสม็องฟองในขอหาวา RFC Liege ลิดรอนเสรีภาพในการเคลื่อนยาย 
แรงงาน  การพิจารณาคดีนี้เร่ิมตนในเดือนตุลาคม 2536

คร้ันวันที่ 15 ธันวาคม 2538 ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปก็มีคํ าพิพากษาให
บอสม็องชนะคดี คํ าพิพากษาไดกํ าหนดหลักการวา เมื่อสัญญาการจางงานสิ้นสุดลง นักฟุตบอล
จะมีเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานขามประเทศ สโมสรเจาสังกัดจะขัดขวางมิได เพราะ 
เสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศเปนหลักการสํ าคัญของการรวมตัวกันเปน 
สหภาพยุโรป แตคํ าพิพากษานี้มิไดบังคับใชกับการยายสโมสรภายในประเทศ เพราะถือวาเปน 
กิจการภายในประเทศอันศาลสหภาพยุโรปมิอาจกาวกายไดในปจจุบัน

คํ าพิพากษาคดีบอสม็องมีผลกระทบตอขอบังคับเกี่ยวกับการจํ ากัดจํ านวน 
นักฟุตบอลตางชาติดวย ตามขอบังคับปจจุบันของ UEFA ทีมฟุตบอลสโมสรหนึ่งๆจะนํ า 
นักฟุตบอลตางชาติลงเลนในขณะหนึ่งๆไดไมเกิน 3 คน ขอจํ ากัดจํ านวนนักฟุตบอลตางชาติจึง 
เปนขอบังคับที่ละเมิดเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงาน หากนักฟุตบอลตางชาติดังกลาวเปนชาติ
ในภาคีสหภาพยุโรป
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UEFA ไมพอใจคํ าพิพากษานี้เปนธรรมดา นายเลนนารต โจแฮนสัน (Lennart 
Johansson) ประธาน UEFA ถึงกับกลาววา คํ าพิพากษานี้จะมีผลในการทํ าลายฟุตบอลยุโรป  
สวนสหพันธสมาคมฟุตบอลระหวางประเทศ (Federation Internationale de Football 
Association = FIFA) ซึ่งเปนองคกรโลกบาลในดานฟุตบอลไมรูสึกยินดียินรายกับคํ าพิพากษานี้ 
เพราะมีผลกระทบจํ ากัดเฉพาะภาคีสหภาพยุโรปเทานั้น

ผลกระทบของคํ าพิพากษาคดีบอสม็องจะปรากฏเปนรูปธรรมในฤดูการแขงขัน 
2539/2540 ซึ่งเริ่มตนประมาณเดือนกรกฎาคม 2539 ผลกระทบที่สํ าคัญก็คือ การแยงซื้อตัว 
นักฟุตบอลระดับดาราของสโมสรยักษใหญ เพราะบัดนี้ไมมีขอจํ ากัดเกี่ยวกับจํ านวนนักฟุตบอล
ตางชาติอีกตอไป ภายหลังการพิพากษาคดีบอสม็องเพียงสัปดาหเศษ สมาคมฟุตบอลอังกฤษ 
ก็ประกาศยกเลิกกฎขอบังคับขอนี้ แต UEFA ยังคงแสดงอาการแข็งขืน โดยออกประกาศวาจะยัง 
ไมมีการเปลี่ยนแปลงกฎขอบังคับใดๆ อยางไรก็ตาม เจาหนาที่สหภาพยุโรปเตือนวา คํ าพิพากษา 
มีผลบังคับโดยทันที

นับต้ังแตฤดูการแขงขัน 2539/2540 เปนตนไป นักฟุตบอลทองถิ่นจะถูก
นักฟุตบอลตางชาติแยงอาชีพมากขึ้น สโมสรยักษใหญที่มีเงินทุนสูงจะยิ่งเติบโตทางธุรกิจ  
ในขณะที่สโมสรขนาดเล็กจะตกตํ่ าลง เพราะไมสามารถซื้อนักฟุตบอลระดับดารา ผูคนในวงการ
ฟุตบอลยุโรปพากันคาดการณวา ทายที่สุดแลว สโมสรยักษใหญอาจซื้อหรือเขาครอบกิจการ 
(take-over) ของสโมสรขนาดเล็ก ทํ านองเดียวกับ ‘ปลาใหญกินปลาเล็ก’ สวนสโมสรขนาดเล็ก 
อาจตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอด หนทางหนึ่งก็โดยการควบกิจการ (merger) กับสโมสรอื่น บางคน
วาดภาพวา สโมสรยักษใหญในอนาคตอาจมีทีมฟุตบอลหลักอยางนอย 2 ทีม ทีมนักฟุตบอล 
ดาราใชแขงระหวางประเทศ  และทีมที่มีฝเทารองลงมาใชแขงภายในประเทศ

การยกเลิกขอจํ ากัดจํ านวนนักฟุตบอลตางชาติ จะทํ าใหการเคลื่อนยายแรงงาน
ระหวางประเทศของนักฟุตบอลอาชีพมีมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอวงการฟุตบอลนอกยุโรป  
โดยเฉพาะอยางยิ่งละตินอเมริกาและอัฟริกา ในประการสํ าคัญ ราคาคาตัวของนักฟุตบอลระดับ
ดาราจะถีบตัวสูงขึ้น

คํ าพิพากษาคดีบอสม็องไมมีผลตอการยายสโมสรภายในประเทศ แมสัญญา 
จะสิ้นอายุ นักฟุตบอลก็ยังคงเปน ‘สินทรัพย’ ของสโมสรเจาสังกัดตอไป หากจะยายไปสโมสร 
อ่ืนภายในประเทศเดียวกัน ก็ตองไดรับความเห็นชอบจากตนสังกัด แตถายายไปสโมสร 
ตางประเทศ สโมสรเจาสังกัดจะขัดขวางมิได เพราะถือเปนการละเมิดเสรีภาพในการเคลื่อนยาย
แรงงานระหวางประเทศ  อันเปนหลักการสํ าคัญของสหภาพยุโรป
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แตคํ าพิพากษาคดีบอสม็องก็ทํ าลายจารีตการยายสโมสรภายในประเทศดวย  
นักฟุตบอล ‘หัวหมอ’ สามารถเลี่ยงกฎได หากนักฟุตบอลสโมสร A ตองการยายไปอยูกับสโมสร  
B เมื่อส้ินอายุสัญญา 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 วัดเดิลกํ าลัง 
ส้ินอายุขัยการเปนนักฟุตบอลอาชีพ เนื่องจากอายุมากและสัญญาการจางงานกํ าลังสิ้นอายุ 
ในปลายฤดูการแขงขันป 2538/2539 แตสโมสรเจาสังกัดกํ าหนดคาตัววัดเดิลสูงถึง 1 ลานปอนด 
สเตอรลิงอันเปนอุปสรรคในการยายสโมสร วัดเดิลตองการเปน Player/Manager ในสโมสร
ฟุตบอลเล็กๆ ภายหลังการพิพากษาคดีบอสม็อง วัดเดิลมีทางเลือกดวยการยายไปสโมสรบน 
ภาคพื้นยุโรป แลวจึงยายกลับสโมสรอังกฤษตามที่ตองการ โดยที่สโมสรไมตองจายคาตัวใหแก 
Sheffield Wednesday

คํ าพิพากษาคดีบอสม็องทํ าใหการซื้อขายตัวนักฟุตบอลในยุโรปหยุดชะงัก 
ชั่วคราว ทุกสโมสรกํ าลังรอคอยใหส้ินฤดูการแขงขันปนี้ เพราะจะมีนักฟุตบอลจํ านวนมาก 
หมดสัญญากับสโมสรตนสังกัดเดิม ซึ่งจะทํ าใหมีการยายทีมขามประเทศโดยไมตองจายคาตัว 
นักฟุตบอลแกสโมสรตนสังกัดเดิม

ฌอง-มารก บอสม็องชวยใหเพื่อนรวมอาชีพหลุดพนจากบวงแหงแรงงานทาส
ระดับหนึ่ง เขากลายเปนวีรบุรุษในสายตาของนักฟุตบอลอาชีพในยุโรป แตเขาตองประสบช 
ะตากรรมสวนบุคคล เมื่อบอสม็องตัดสินใจดํ าเนินคดีกับสโมสรเจาสังกัด ก็ตองขาดรายไดในทันที 
กฎขอบังคับของ UEFA ทํ าใหบอสม็องไมสามารถเลนฟุตบอลอาชีพในยุโรปตอไปได เพราะ RFC 
Liege ไมยอมปลดปลอยใหเขาเปนอิสระ ทายที่สุดบอสม็องตองไปเลนฟุตบอลในเกาะ  
La Reunion ซึ่งเปนเกาะเล็กๆของฝรั่งเศสในมหาสมุทรอินเดีย นอกฝงทวีปอัฟริกา ครอบครัว 
แตกสาแหรกขาด เนื่องจากภรรยาฟองหยา ชัยชนะของบอสม็องไดมาดวยตนทุนสวนบุคคล 
ที่สูงมาก ในปจจุบันบอสม็องกํ าลังฟองรองเรียกคาเสียหายจาก RFC Liege ในศาลเบลเยี่ยม 
และสหพันธนักฟุตบอลอาชีพยุโรป (European Professional Players’ Union = FIFPRO) กํ าลัง
จัดการแขงขันฟุตบอลในประเทศสเปนในเดือนเมษายน 2539 เพื่อหารายไดชวยบอสม็องในการ 
สูคดี
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ในดานหนึ่ง คดีบอสม็องสะทอนใหเห็นลักษณะ ‘แรงงานทาส’ ของนักฟุตบอล
อาชีพในยุโรป ในอีกดานหนึ่งคดีนี้แสดงใหเห็นโดยกระจางชัดวา การจัดตั้งสหภาพยุโรปมีผล
กระทบตอวงการกีฬาอาชีพดวย
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