คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2539

คริกเก็ตกับทุนวัฒนธรรม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
องคกรที่มีหนาที่ดูแลกีฬาคริกเก็ตในอินเดียที่มีชื่อวา Board of Control for
Cricket in India (BCCI) ไมเคยคาดคิดมากอนวา การแขงขันคริกเก็ตกอใหเกิดกรรมสิทธิ์บาง
ประเภท และเปนกรรมสิทธิ์ที่สามารถใหรายไดอยางเปนกอบเปนกําอีกดวย
อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังการวมเปนเจาภาพจัดการแขงขันคริกเก็ตเพื่อชิง
ถวยชนะเลิศของโลก (Cricket World Cup) ระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ ถึง 17 มีนาคม 2539
องคกรคริกเก็ตในประเทศทั้งสามรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขัน ซึ่งมีชื่อวา Pak Indo
Lanka Management Committee เรียกยอๆวา PILCOM การแขงขันรอบแรกจัดในประเทศเจา
ภาพทั้งสาม โดยที่รอบชิงชนะเลิศจัดในนครละโฮร ประเทศปากีสถาน
อินเดียกับปากีสถานมีขอพิพาทเกี่ยวกับการครอบครองแควนแคชเมียร อีกทั้ง
ความสัมพันธระหวางอินเดียกับศรีลังกาก็ไมสูดีนัก แตสมาคมคริกเก็ตในประเทศทั้งสามแสดง
ความสมานฉันท โดยรวมกันเปนเจาภาพจัดการแขงขันคริกเก็ตโลก และยื่นขอเสนอตอ Imperial
Cricket Conference ในนครลอนดอน ซึ่งทําหนาที่องคกรโลกบาลดูแลการแขงขันคริกเก็ต
ระหวางประเทศ แลวในที่สุดก็ไดเปนเจาภาพสมใจนึก
หั ว ใจของการเป น เจ า ภาพจั ด การแข ง ขั น กี ฬ าระหว า งประเทศอยู  ที่ ก ารหา
ผูสนับสนุนการแขงขัน (sponsors) อินเดียและปากีสถานเคยรวมเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
คริกเก็ตโลกมากอนแลวในป 2530 ในครั้งนั้น ปากีสถานไดสวนแบงกําไรเพียง 2 ลานดอลลาร
อเมริกันเทานั้น แตคราวนี้กลิ่นโชยของกําไรหอมหวนยิ่งกวาเดิมมากนัก
ในทันทีที่ PILCOM ไดเปนเจาภาพจัดการแขงขันคริกเก็ตโลก ผูสนับสนุนการ
แขงขันก็วิ่งเขาหาผูจัดการแขงขันและคาดวาจะมีรายไดจากผูสนับสนุนการแขงขันถึง 60 ลาน
ดอลลารอเมริกัน เฉพาะ ITC บริษัทบุหรี่ยักษใหญของอินเดียจายเงินถึง 12 ลานดอลลาร เพื่อ
ใหการแขงขันครั้งนี้ใชชื่อวา Wills World Cup โดยที่ Wills เปนบุหรี่ที่ชาวอินเดียนิยมสูบ CocaCola จายถึง 3.6 ลานดอลลารเพื่อเปนเครื่องดื่มสําหรับการแขงขัน นอกไปจากนี้ ผูสนับสนุน
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การแขงขันประกอบดวยบริษัทเครดิตการด บริษัทรองเทา บริษัทเสื้อผา บริษัทบริการรถเชา
ธนาคาร สายการบิน ฯลฯ
รายได ห ลั ก จากการจั ด การแข ง ขั น อี ก ด า นหนึ่ ง มาจากการขายสิ ท ธิ์ ใ นการ
ถายทอดโทรทัศน Worldtel บริษัทสื่อสารมวลชนอเมริกันเสนอเงินใหแกเจาภาพถึง 30 ลาน
ดอลลาร เมื่อ Worldtel ไดกรรมสิทธิ์ในการถายทอดโทรทัศนแลว Worldtel หารายไดจากการ
ขายสิทธิการถายทอดแกสถานีโทรทัศนตางๆ อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ประมาณกันวา มีผูเขาชมการแขงขั
นคริกเก็ตอยางนอย 400 ลานคน และอาจสูงถึง 1,000 ลานคน ผูชมเหลานี้กระจัดกระจายอยู
ทั่วโลก ตั้งแตอังกฤษประเทศตนกําเนิดของกีฬาประเภทนี้ ประเทศตางๆในลุมสมุทรคาริบเบียน
อัฟริกาใต อาเซียใต จนจรดออสเตรเลียและนิวซีแลนด สถานีโทรทัศนที่ซื้อสิทธิการถายทอด
ยอมหวังรายไดจากการโฆษณา หากเปน Cable TV ก็หวังวาจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น หรือหากเปน
Pay TV ยอมหวังรายไดจากผูชม
แมคณะผูจัดการแขงขันจะตระเตรียมงานอยางดีเพียงใด แตก็ไมวายที่จะมี
ปญหา เมื่อออสเตรเลียและเวสตอินเดียไมยอมเขาไปแขงขันในศรีลังกา โดยยอมใหศรีลังกา
ชนะผาน เนื่องจากไมมั่นใจในความปลอดภัย ในชวงกอนการแขงขันไมนานนัก การกอการราย
ของชนกลุมนอยทมิฬสรางผลสะเทือนทางการเมืองอยางสําคัญ แตการที่ประเทศทั้งสองไมยอม
เขาไปแขงขันในศรีลังกา กอใหเกิดความเสียหายทางธุรกิจ เพราะทําใหผูซื้อสิทธิการถายทอด
โทรทัศนสูญเสียรายไดอันพึงได ออสเตรเลียและเวสตอินดีสคงถูกลงโทษเมื่อการแขงขันจบสิ้นลง
ขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิการถายทอดโทรทัศนในอินเดียและศรีลังกา สรางปญหา
แกคณะผูจัดการแขงขันอยางมาก ในกรณีของอินเดีย เดิม Worldtel ขายสิทธิการถายทอดแก
บริษัทโทรทรศาน (Doordarshan) ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนของรัฐบาลอินเดีย แตบริษัทโทรทรศาน
มิไดจายคาสิทธิการถายทอดตามกําหนดเวลา Worldtel จึงขายสิทธิการถายทอดแก Star TV
ของนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) ซึ่งมีฐานอยูในฮองกง เรื่องนี้ทําใหรัฐบาลอินเดีย
ไมพอใจอยางยิ่ง จนถึงขั้นไมยอมให Star TV ใชเครื่องรับสงสัญญาณดาวเทียม (uplinking
facilities) ในอินเดีย โดยอางกฎหมายโทรเลขป 2429 ซึ่งมีบทบัญญัติหามบริษัทตางชาติใช
เครื่องมือสงสัญญาณ ดวยเหตุผลในดานความมั่นคงแหงชาติ คณะผูจัดการแขงขันจึงตองนํา
เรื่องฟองตอศาล จนมีการประนีประนอมในเวลาตอมา
ในกรณีของศรีลังกา Star TV ขายสิทธิการถายทอดแกสถานีโทรทัศนรูภวฮินิ
(Rupavahini) ซึ่งเปนของรัฐบาลศรีลักา แตสถานีโทรทัศน ETV (Extra-terrestrial Vision)
พยายามถายทอดการแขงขันโดยไมจายคาสิทธิ ดวยขออางที่วา ศรีลังกาไมมีกฎหมายลิขสิทธิ์

3
สําหรับสัญญาณอิเล็กทรอนิก กอนหนานี้โทรทัศน ETV ถายทอดรายการของสถานีโทรทัศน
ระหวางประเทศตางๆ โดยมิไดจายคาสิทธิอยูแลว ดวยขออางเดียวกัน
การแขงขันคริกเก็ตโลกครั้งนี้ มีประเทศตางๆเขารวม 12 ประเทศ ทุกประเทศ
ยกเวนเนเธอรแลนดเคยเปนอาณานิคมหรืออยูในเครือจักรภพอังกฤษมากอน แสดงใหเห็นวา
แมคริกเก็ตจะเปนกีฬาสากล แตความเปนสากลของคริกเก็ตมิอาจเทียบเทียมไดกับฟุตบอล กรีฑา
หรือเทนนิส
คริกเก็ตกอกําเนิดในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มมีการแขงขันประมาณป ค.ศ. 1697
กระแสสากลานุ วั ต รของกี ฬ าคริ ก เก็ ต เกิ ด จากการเติ บ ใหญ ข องจั ก รวรรดิ อั ง กฤษเป น สํ าคั ญ
เมื่ออังกฤษยึดดินแดนใดเปนอาณานิคม หรือคนอังกฤษลงรากปกหลักในที่ใด หนอของกีฬา
คริกเก็ตก็เติบโต ณ ที่นั้น คริกเก็ตเขาไปอยูในวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศเหลานี้ ในบรรดา
อาณานิคมที่สํ าคัญของอังกฤษ มีเฉพาะสหรัฐอเมริกาเทานั้นที่คริกเก็ตไมเพียงแตไมสามารถ
ฝงตัวอยูในวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน หากยังแปรสภาพเปนกีฬาเบสบอลอีกดวย แมในสยาม
ประเทศ เมื่อมีการกอตั้งราชกรีฑาสโมสร คริกเก็ตก็ถูกนําเขามาดวย แตการแขงขันจํากัดอยูใน
แวดวงของผูที่มาจากเครือจักรภพอังกฤษ และมิไดขยายออกนอกรั้วสโมสรแหงนั้น
การปฏิ วั ติ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ส  ว นขยายกระบวนการสากลานุ วั ต รของ
คริกเก็ต เริ่มดวยการถายทอดการแขงขันทางวิทยุกระจายเสียง และตอมาทางสถานีโทรทัศน
ดวยเหตุที่มีผูติดตามฟงหรือชมการแขงขันคริกเก็ตนี้เอง การจัดการแขงขันคริกเก็ตจึงกลายเปน
ธุรกิจ ยิ่งเมื่อโทรทัศนระหวางประเทศขยายเครือขายทั่วโลก กระบวนการโทรทัศนานุวัตรไมเพียง
แตเสริมสงความเปนสากลของคริกเก็ต หากยังเกื้อกูลใหทุนวัฒนธรรมเขาไปแสวงหาประโยชน
จากการจัดการแขงขันคริกเก็ตอีกดวย
แตคริกเก็ตเปนกีฬาที่กําลังเสื่อมความนิยมในหมูชนรุนใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศอังกฤษ เพราะการแขงขันยืดเยื้อกินเวลาหลายวันกวาจะรูผลแพชนะ เบสบอลก็กําลัง
เผชิญชะตากรรมเดียวกันในสหรัฐอเมริกา แมวาเบสบอลกินเวลาไมมากเทาคริกเก็ตก็ตาม เด็กๆ
ชาวอเมริกันหันไปสนใจบาสเก็ตบอลและฟุตบอลอเมริกันมากกวาเบสบอล
กระนั้นก็ตาม การแขงขันคริกเก็ตระหวางประเทศที่เรียกวา Test Match ยังคง
อยูในความสนใจของประชาชนในเครือจักรภพอังกฤษ ดวยเหตุที่มีเรื่องของชาตินิยมมาเกี่ยวของ
นั่นเอง แมจํานวนผูชมการแขงขันคริกเก็ตภายในประเทศมีสัญญาณวากําลังออนตัวลง แตการ
ติดตามชมการแขงขันระหวางประเทศยังมีพลังหนุนเนื่องใหคริกเก็ตยังคงเปนกีฬาสากลตอไปได
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กระบวนการโทรทัศนานุวัตรไดกาวเขามาโอบอุมกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬาคริกเก็ตอยาง
ไดจังหวะ
การแข ง ขั นคริ ก เก็ ต ระหว า งประเทศเริ่ ม ต น ในป 2420 เมื่ อ อั ง กฤษพบกับ
ออสเตรเลีย หลังจากนั้น จึงมีการจับคูเพื่อแขงขันระหวางประเทศมากขึ้น นอกจากอังกฤษและ
ออสเตรเลียแลว สหภาพอัฟริกาใต นิวซีแลนด อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และเวสตอินดีส
ก็เขารวมวงไพบูลยดวย การแขงขันใชวิธีการผลัดกันเปนทีมเหยาทีมเยือน การจับคูเพื่อแขงขัน
ขยายตัวออกไป จนมีรายการแขงขันระหวางประเทศในแตละปเต็มเหยียด
คริ ก เก็ ต แม จ ะเป น กี ฬ าสากล แต ลั ก ษณะความเป น สากลค อ นข า งจํ ากั ด
เพราะคริกเก็ตเขาไปสูวิถีชีวิตของประชาชนในเครือจักรภพอังกฤษเปนสําคัญ แมคริกเก็ตจะมีอายุ
300 ปแลว ก็ยังไมสามารถแผขยายออกนอกเครือจักรภพอังกฤษ กระนั้นก็ตาม กระบวนการ
โทรทัศนานุวัตรก็ยังเขามาครอบงําคริกเก็ต เหตุใดจึงเปนเชนนั้น? เหตุผลสําคัญนาจะเปนเพราะ
คริกเก็ตมีตลาดขนาดใหญพอสมควร ประเทศเครือจักรภพอังกฤษที่คริกเก็ตเขาไปมีอิทธิพลใน
วิถีชีวิตมีประชากรมากกวา 1,000 ลานคน
ดวยเหตุที่มีผูติดตามชมการแขงขันคริกเก็ตระหวางประเทศนั่นเอง การถายทอด
การแขงขันจึงสามารถหารายไดได เมื่อการถายทอดการแขงขันมีราคา สิทธิการถายทอดจึง
สามารถซื้อขายได เพราะมีผูประมูลซื้อสิทธิ กิจกรรมใดหรือการแขงขันกีฬาใด หากไมกอใหเกิด
รายไดจากการถายทอดวิทยุหรือโทรทัศน การถายทอดกิจกรรมหรือการแขงขันกีฬานั้นยอมเปน
สาธารณสมบัติ (common property) ที่สามารถถายทอดโดยไมตองจายคาตอบแทน ลักษณะ
สาธารณสมบัติจะหมดสิ้นไป เมื่อการถายทอดนั้นกอใหเกิดรายได เพราะเมื่อมีรายไดจากการ
ถายทอด ยอมตองมีผูประมูลซื้อสิทธิในการถายทอด
เมื่อคริกเก็ตเปนกีฬาที่มีตลาดที่สามารถแสวงหารายไดได ทุนวัฒนธรรมจึงขยาย
ตัวเขาสูกีฬาคริกเก็ต การขยายการแขงขันคริกเก็ตระหวางประเทศเปนยุทธวิธีสําคัญในการสราง
สวนเกินทางเศรษฐกิจ การจัดการแขงขันคริกเก็ตโลกเกิดขึ้นดวยเหตุผลเดียวกัน
ไมนาประหลาดใจที่อินเดีย ปากีสถาน และศรีลักา รวมเปนเจาภาพการแขงขัน
คริกเก็ตโลก โดยละวางความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศไวชั่วคราว เพราะประเทศ
ทั้งสามตองการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากทุนวัฒนธรรม แทนที่จะปลอยใหเปนอาหาร
อันโอชะของประเทศที่พัฒนาแลว อยางเชน อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด

