คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 มีนาคม 2539

ทุนวัฒนธรรมกับสิทธิในการชมการแขงขันกีฬา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การมีโอกาสชมการแขงขันกีฬาสําคัญของชาติควรเปนสิทธิของประชาชนหรือไม?
สภาขุนนาง (House of Lords) แหงรัฐสภาอังกฤษมีความเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
คําถามขอนี้
ประชาชนในประเทศต า งๆมี ค วามนิ ย มกี ฬ าต า งประเภทกั น แต มี กี ฬ าบาง
ประเภทที่มีประชาชนหลายประเทศนิยมรวมกัน ความตอการชมการแขงขันกีฬาทํ าใหกีฬา
กลายเปนธุรกิจ และกีฬาอาชีพคอยๆเขามาแทนที่กีฬาสมัครเลน ความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีสวนขยายตลาดการกีฬา การถายทอดการแขงขันกีฬาทางวิทยุและโทรทัศนทําใหผู
ที่มิไดเขาชม ณ สนามแขงสามารถติดตามผลการแขงขันพรอมๆกันกับผูชม ณ สนามแขงได
การถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียมยิ่งชวยขยายตลาดการกีฬามากขึ้น
ความตองการชมการแขงขันกีฬาทางโทรทัศน โดยเฉพาะอยางยิ่งกีฬาสากล
ทําใหสิทธิการถายทอดโทรทัศนมีราคา และผูจัดการแขงขันสามารถหารายไดจากการขายสิทธิ
การถายทอดได สถานีโทรทัศนที่จายเงินซื้อสิทธิการถายทอดยอมตองหารายไดกลับคืนมาจาก
การถายทอด
ในประเทศอั ง กฤษแตเ ดิม นั้ น มีส ถานี โทรทัศนเพียง 2 เครือขายคือ BBC
(= British Broadcasting Corporation) และ ITV (=Independent Television) ในขณะที่ ITV
หารายไดจากการโฆษณา BBC ไมการโฆษณา หากแตไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและคา
ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเจาของเครื่องรับโทรทัศน ในการถายทอดการแขงขันฟุตบอล ทั้ง BBC
และ ITV ตองจายคาสิทธิในการถายทอดแกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศอังกฤษ
เมื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศรุ ด หน า มี ก ารถ า ยทอดโทรทั ศ น ผ  า นดาวเที ย ม
โครงสรางธุรกิจการถายทอดโทรทัศนเริ่มแปรเปลี่ยนไป มี Cable TV ซึ่งหารายไดจากการเก็บ
คาสมาชิก และมี Pay-per-View TV ซึ่งหารายไดจากการเก็บคาชมแตละรายการ โดยที่ภาพ
โทรทัศนมิไดรับโดยทั่วไปอีกตอไป
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การกีฬาเปนวัฒนธรรมสํ าคัญของชาติตางๆ เมื่อการกีฬาเปนธุรกิจที่สามารถ
หารายได ทุนวัฒนธรรมก็ขยายตัวเขาสูวงการกีฬา การถายทอดการแขงขันกีฬากลายเปนแหลง
รายไดที่สําคัญของทุนวัฒนธรรม กลุมทุนวัฒนธรรมซึ่งมีฐานอยูในธุรกิจสื่อสารมวลชน เริ่มแสวง
หาการผูกขาดสิทธิการถายทอดการแขงขันกีฬา (exclusive right) ประชาชนเริ่มถูกลิดรอนสิทธิ
ในการชมการแขงขันกีฬาทีละเล็กทีละนอย หากไมจายคาสมาชิก Cable TV หรือจายคาชม
Pay-per-view TV ก็หมดโอกาสชมการแขงขัน ผลกระทบดังกลาวนี้ตําแกประชาชนที่ยากจนและ
คนชราที่ไมมีรายไดอยางสําคัญ
ผูนําชาวอังกฤษเริ่มตระหนักถึงปญหาการถูกลิดรอนสิทธิการชาการแขงขันกีฬา
แตเดิมเมื่อการแขงขันกีฬาถายทอดโดย BBC หรือ ITV ประชาชนที่มีเครื่องรับโทรทัศนสามารถ
ชมการถายทอดการแขงขันกีฬาโดยเสรี เพียงแตตองจายภาษีโทรทัศนในกรณีของ BBC หรือ
ตองอดทนชมการโฆษณาในกรณีของ ITV บัดนี้หากตองการชมการแขงขันกีฬารายการสําคัญ
ตองเขาเปนสมาชิก Cable TV หรือเสียคาชม Pay-per-view TV
หากจะสาวใหถึงที่สุดแลว ขอกลาวหาการลิดรอนสิทธิในการชมการแขงขันกีฬา
พุงเปาไปสูนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) นับตั้งแตป 2532 เปนตนมา โดยเมอรด็อก
อาศัยบริษัท British Sky Broadcasting (=B sky B) ลุกคืบเขาสูประเทศอังกฤษ ในชั้นแรก
B sky B ไมประสบความสําเร็จทางธุรกิจ แตในเวลาตอมา นายเมอรด็อกก็คนพบกุญแจอันนํา
ไปสูความสําเร็จ ดวยการแสวงหาสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การถายทอดการแขงขันฟุตบอลของ Premier League B sky B มีชอง Sky Sport ผูที่ตองการ
ชมการแขงขันฟุตบอลชนิดที่มีการถายทอดสดก็ตองสมัครเปนสมาชิก BskyB โดยในปจจุบันเสีย
คาสมาชิกเดือนละ 15.99 ปอนดสเตอรลิง
ดวยเหตุที่ชางอังกฤษนิยมชมการแขงขันกีฬา นายเมอรด็อกจึงแสวงหาสิทธิ
ผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาประเภทที่อยูในวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม นอกจากฟุตบอลแลว
BskyB ขยายไปสูการถายทอดการแขงขัน Rugby League การถายทอดการแขงขันคริกเก็ตของ
ทีมชาติอังกฤษในตางประเทศ และการแขงขันกอลฟชิงถวย Ryder Cup ดวยยุทธวิธีในการ
แสวงหาสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาดังกลาวนี้ สมาชิกของ B sky B เพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วกําไรของ BskyB กลายเปนแหงสะสมทุนที่สําคัญของ Newa Corp อันเปนฐานธุรกิจของ
นายเมอรด็อก
แต น ายเมอรด็อ กยัง คงรุก คืบ ในการแสวงหาสิท ธิผูก ขาดในการถายทอดการ
แข ง ขั น กี ฬ าต อ ไป แม จ ะไม ส ามารถได ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ผู ก ขาดในการถ า ยทอดการแข ง ขั น กี ฬ า
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โอลิ ม ป ก สมดั ง ใจปรารถนาก็ ต าม การรุ ก คื บ ของนายเมอรด็อกสรา งความกังวลใจแกผูนํ า
ชาวอังกฤษจํ านวนไมนอย เพราะนายเมอรด็อกเปนชาวออสเตรเลีย ซึ่งเปลี่ยนสัญชาติเปน
คนอเมริกัน เพียงเพราะฐานธุรกิจสําคัญอยูในสหรัฐอเมริกัน กอนหนานี้ นายเมอรด็อกก็เขาไป
ยึดฐานธุรกิจหนังสือพิมพในอังกฤษ และซื้อแมกระทั่ง The Times อันมีชื่อเสียง ลีลาการซื้อ
ทุกอยางที่ขวางหนา และการหวานเงินเพื่อแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจของนายเมอรด็อก
ทําใหคนอังกฤษจํานวนไมนอยตีตราวา นายเมอรด็อกเปน ‘นายทุนสามานย’ ณ บัดนี้ นาย
เมอรด็อกเขาไปกุมชะตามการกีฬาจํานวนมากประเภท ซึ่งอยูในวิถีชีวิตของคนอังกฤษ
ความหวั่นกลัวอิทธิพลของนายเมอรด็อกในการผูกขาดการถายทอดการแขงขัน
กีฬาที่สําคัญ ทําใหสมาคมกีฬาบางประเภท สื่อมวลน นักการเมืองบางหมูเหลา รวมทั้ง BBC
ผนึกการเรียกรอง Sport for All ลอรดฮาวเวล (Lord Howell) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกีฬา
ในรัฐบาลพรรคกรรมกรเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโทรทัศน เพื่อหามมิใหมีการขายสิทธิ
ผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาสําคัญ 8 ประเภท อันไดแก กีฬาโอลิมปก ฟุตบอลโลก
การแขงขันชิงถวย F.A. Cup และ Scottish Cup รอบชิงชนะเลิศ เนนิสวิมเมิลดัน การแขงขัน
คริกเก็ตกับทีมตางชาติในอังกฤษ การแขงมาชิงถวย Derby Cup และการแขงมาขามรั้ว (Grand
National Steeplechase) กีฬาทั้ง 8 นี้ถือเปน ‘เพชรเม็ดงามประดับมงกุฎกีฬาอังกฤษ’ (jewels in
the crown of British sport)
แม รัฐบาลพรรคอนุรัก ษนิยมไมเ ห็น ด วยกับการแกไขกฎหมายโทรทัศนครั้งนี้
แตก็มิอาจทางกระแส Sport for All ได สภาขุนนางลงมติเห็นชอบการแกไขกฎหมายโทรทัศนดวย
คะแนนเสียง 223 ตอ 106 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2539 ลอรดเจมส คัลลาเฮน (James
Callaghan) อดีตนายกรัฐมนตรีสังกัดพรรคกรรมกรเปนผูนําในการผลักดันญัตตินี้
รัฐบาลนายจอหน เมเจอรตองการใหกลไกราคาทําหนาที่จัดสรรสิทธิการถายทอด
โทรทัศน และไมตองการใหรัฐบาลแทรกแซงการทํางานของกลไกราคา หากเจาของสิทธิและ
ผูตองการซื้อตกลงราคาและเงื่อนไขการซื้อขายกันได รัฐบาลก็ควรปลอยใหการซื้อขายเกิดขึ้น
โดยไมควรกีดขวางใหเปนอยางอื่น แมวาขอตกลงนั้นจะใหสิทธิผูกขาดแกผูซื้อก็ตาม รัฐบาล
นายเมเจอรพยายามชี้ใหเห็นวา ขอเสมอของสอรด ฮาวเวลนั้นยกแกการปฏิบัติ หากผูจัดการ
แขงขันตองการขายสิทธิผูกขาด ก็สามารถเลี่ยงขอหามตามกฎหมายไดเสมอ อาทิดวยการขาย
ใหแกผูซื้อในตางประเทศ และถายทอดการแขงขันจากตางประเทศเขาสูอังกฤษ
ขบวนการ Sport for All โตแยงวา กีฬาเปนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
ประชาชนควรมี สิท ธิ ที่จ ะดื่ม ดํ่ าหาความสุขจากการกีฬาโดยเสมอภาค หาควรที่จะใหฐานะ
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ทางเศรษฐกิจเปนเครื่องกีดขวางไม ในยุคสมัยที่ยังไมมีบริการโทรทัศนที่เรียกเก็บคาสมาชิก
(subscription television) หรือบริการโทรทัศนที่จายเงินเพื่อชมเปนรายครั้ง (Pay-per-view TV)
ประชาชนสามารถชมการแขงขันกีฬาทางโทรทัศนโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม แตแลว
เมื่ อกลุ ม ทุ นวัฒนธรรมเขามาดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจในวงการกีฬา และวงการกีฬาถูก
ดูดกลืนเขาสูกระบวนการโทรทัศนานุวัตร ฐานะทางเศรษฐกิจกลายเปนปจจัยที่จํ ากัดโอกาส
ในการชมการแขงขันกีฬา
ในป 2533 รัฐสภาอังกฤษไดแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโทรทัศน เพื่อหามิให
Pay-per-view TV มีสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาบางรายการและบางประเภท
ดังเชน กีฬาโอลิมปกและการแขงขันคริกเก็ตระหวางประเทศในอังกฤษ มติของสภาขุนนางครั้งนี้
ยั ง ผลให ข  อ ห า มเกี่ ย วกั บ การผู ก ขาดในกรถ า ยทอดการแข ง ขั น กี ฒ าทางโทรทั ศ น ข ยายมา
ครอบคลุมบริการโทรทัศนที่เก็บคาสมาชิก ดังเชน Cable TVสภาผูแทนราษฎร จักตองพิจารณา
มติของสภาขุนนาง กอนที่จะมีการแกไขกฎหมายโทรทัศน
แมวารัฐบาลนายเมเจอรจะแสดงจุดยืนไมเห็นดวยกับมติของสภาขุนนางครั้งนี้
แตแลวก็ตองโอนออนผอนตาม เพราะมิอาจทนตอแรงกดดันจากขบวนการ Sport for All ได
อนึ่ง สํานักงานการคาที่เปนธรรม (Office of Fair Trading = OFT) กําลังไตสวนการปฏิบัติที่
ไมเปนธรรมในกีฬาฟุตบอล 2 กรณี กรณีแรก ไดแก สัญญาการผูกขาดการถายทอดการแขงขัน
ฟุตบอลที่ Premier League ทํากับ B sky B กรณีที่สอง ไดแก กฎขอบังคับของ Premier League
ที่หามสโมสรสมาชิกขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน OFT ยื่นเรื่องใหศาล Restrictive Practices
Court พิจารณาวา กรณีทั้งสองเปนการจํากัดการแขงขันและกอใหเกิดการผูกขาดหรือไม
กลุ  ม ทุ นวั ฒ นธรรม ซึ่ ง แสวงหาส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ จากการผู ก ขาดการ
ถายทอดการแขงขันทางโทรทัศน กําลังเผชิญกับการตอตานอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งดวย
ขออางที่วาการมีโอกาสชมการแขงขันกีฬาที่สําคัญตองถือเปนสิทธิอันชอบของประชาชน อีกดาน
หนึ่งดวยขออางที่วา การผูกขาดการถายทอดโทรทัศนเปนการปฏิบัติที่ไมชอบและไมเปนธรรม

หมายเหตุ
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