คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2539

โอลิมปกกับทุนวัฒนธรรม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คลอเดีย โพลล (Claudia Poll) นักวายนํ้ าหญิงจากประเทศคอสตาริกาผู
ชนะเลิศการแขงขันวายนํ้าฟรีสไตล 200 เมตรในกีฬาโอลิมปกป 1996 กําลังถูกพิจารณาลงโทษ
มิใหเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งตอไป และอาจถูกเพิกถอนเหรียญทองที่ไดรับ คณะ
กรรมการโอลิมปกสากลกําลังพิจารณาความผิดของเธอ และอาจเลือกบทลงโทษที่รุนแรง ในฐานที่
เธอประกอบ ‘อาชญากรรมทุนนิยม’ ที่รายแรง
อะไรเลา คือ ‘อาชญากรรมทุนนิยม’ ที่เธอกระทํา?
รายงานของสํานักขาว Associated Press กลาววา ในระหวางการแขงขัน
วายนํ้าและในระหวางพิธีรับเหรียญจากการแขงขัน คลอเดีย โพลล แตงกายโดยมีเครื่องหมาย
การคา Pepsi-Cola และสินคาอื่นๆติดอยู นอกจากสวม T-shirt ของ Pepsi-Cola แลว เธอยัง
สวมหมวกกันแดดที่มีเครื่องหมายการคาของ Pepsi-Cola สถานีโทรทัศนคอสตาริกา และบริษัท
การคาที่ไมแนชัดวาเปนบริษัทใด มิหนําซํ้าในระหวางพิธีรับเหรียญนั้นเอง โพลลรูดซิปเสื้อวอรม
เพื่อเผยใหเห็นเครื่องหมายการคา Pepsi-Cola อีกดวย กลาวโดยสรุปก็คือ คลอเดีย โพลล ทําตัว
เปนสื่อโฆษณาของบรรษัทระหวางประเทศและกลุมทุนภายในประเทศของเธอเอง
ในสายตาของสาธารณชน คลอเดีย โพลลมิไดกระทําความผิดใดๆ แตในสายตา
ของคณะกรรมการโอลิมปกสากล เธอประกอบ ‘อาชญากรรมทุนนิยม’ ที่รายแรง การทําตัวเปน
สื่อโฆษณาในระหวางการแขงขันโอลิมปกถือเปน ‘อาชญากรรม’ มิใชเพราะเหตุวา คณะกรรมการ
โอลิมปกสากลเปนองคกร ‘พรหมจรรย’ ที่ไรราคีคาวแหงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ตรงกันขาม
คณะกรรมการโอลิมปกสากลมิใชองคกรสาธารณกุศล หากแตเปนองคกรที่แสวงหาผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจที่อาจจะแตกตางจากบริษัทธุรกิจไมมากนัก ในประการสํ าคัญ คณะกรรมการ
โอลิมปกสากลสงวนสิทธิในการประกอบ ‘อาชญากรรม’ ไวแตเพียงผูเดียว ในขณะที่นักกีฬาที่เขา
แขงขันมิอาจทําตัวเปนสื่อโฆษณาได หรือกลาวใหถึงที่สุดก็คือ มิอาจหารายไดจากการโฆษณา
ในระหวางการแขงขันได คณะกรรมการโอลิมปกสากลสงวนสิทธิในการหารายไดจากการโฆษณา
แตเพียงผูเดียว
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แตการที่คลอเดีย โพลลทําตัวเปนสื่อโฆษณา Pepsi-Cola กลางเมือง Atlanta
เปนเรื่องที่ Coca-Cola รับมิได เพราะ Atlanta เปนบานเกิดเมืองนอนของ Coca-Cola ตํานาน
ของ Coca-Cola กอเกิดในเมืองเล็กๆแหงนี้ ดวยเหตุดังนี้ เมื่อ Atlanta ถูกเลือกใหเปนสถาน
แขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งที่ 26 ในวาระศตวรรษแหงโอลิมปกสมัยใหม โดยผูประกอบการเอกชน
ที่จัดตั้งเปนองคกรชื่อ Atlanta Committee for the Olympic Games (= ACOG) Coca-Cola
จึงทุมสุดตัวเพื่อเปนสปอนเซอร Atlanta Games
การจัดการแขงขันโอลิมปกสมัยใหม จําเปนตองมีรายไดจากสปอนเซอร จารีต
การทํางานของคณะกรรมการโอลิมปกสากลในระยะหลังๆก็คือ การจัดตั้งโครงการ TOP (= The
Olympic Proogram) ทําหนาที่บริหารการหารายไดจากสปอนเซอร โดยวาจางบริษัทเอกชนเปนผู
บริหาร ซึ่งที่ผานมา International Sports and Leisure Marketing Ltd. (เรียกยอๆ วา ISL)
บริษัทจดทะเบียนในสวิตเซอรแลนดทําหนาที่นี้ การเลือกสปอนเซอรจํากัดเฉพาะรายที่จายหนักๆ
และจะไมมีสปอนเซอรซํ้ากันจากธุรกิจเดียวกัน อาทิเชน หากเลือก Adidas แลวจะไมเลือก
Nike ฯลฯ ดวยเหตุดังนี้ Coca-Cola จึงตองทําตัวเปนเจาบุญทุม เพราะหาก Pepsi-Cola ถูก
เลือกเปนสปอนเซอร Atlanta Games เสียแลว Coca-Cola ก็ตองเสียหนาอยางยิ่ง เพราะ
ถูก Pepsi-Cola เหยียบจมูกถึงถิ่น ทายที่สุด Pepsi-Cola มิอาจทนแรงเจาบุญทุมของ Coca-Cola
ได เพราะ Coca-Cola จายเงินอุดหนุนแก ACOG ถึง 40 ลานดอลลาร
ในขณะที่ Los Angeles Olympics ในป 2527 ถูกนินทาวาเปน Hamburger
Games เพราะ McDonald เปนผูสนับสนุนทางการเงินรายสําคัญ Atlanta Olympics ในป 2539
ถูกขนานนามวา Coca-Cola Games ดวยเหตุผลเดียวกัน ทั้งนี้มีผูเสนอประมาณการวา CocaCola ทุมใชเงินใน Atlanta Olympics ระหวาง 250-600 ดอลลาร (Asia Times, July 19, 1996)
นอกจากการจายเงินสนับสนุนแก ACOG จํานวน 40 ลานดอลลารแลว Coca-Cola ยังทุม
โฆษณาทางสถานีโทรทัศน NBC ถึง 62 ลานดอลลาร ในชวงเวลาเพียง 17 วันระหวางที่มีการ
แขงขันโอลิมปกนี้ Coca-Cola วาจางบริษัทโฆษณา 12 บริษัทในการผลิตภาพยนตรโฆษณา
69 ชุด นอกจากนี้ Coca-Cola ยังใชเงิน 30 ลานดอลลารในการสราง Coca-Cola Olympic City
อีกดวย
แต Coca-Cola มิใชสปอนเซอรรายเดียวของ Atlanta Olympics ยังมี
สปอนเซอรรายใหญอื่นๆอีก อาทิเชน Kodak, Visa, Sport Illustrated, Time Warner, Bausch
and Lomb (อุปกรณการแพทย) , Matsushita/Panasonic, United Parcel Service และ John
Hancock (ประกันภัย) หาก Matsushita/Panasonic มิไดเขารวมเปนสปอนเซอร Atlanta
Olympics ก็จะมีแต All-American Sponsorship
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นอกจากรายไดจากสปอนเซอรแลว Atlanta Olympics ยังมีรายไดสําคัญจาก
การขายสิทธิการถายทอดการแขงขันทางโทรทัศนอีกดวย รายไดดังกลาวนี้มีผูประมาณวาตก 900
ลานดอลลาร เฉพาะสถานีโทรทัศน NBC ตองจายคาซื้อสิทธิถึง 456 ลานดอลลาร สําหรับการ
ผูกขาดการถายทอดการแขงขันในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีรายไดจากการเก็บคาผานประตู
และการขายของที่ระลึกที่มีเครื่องหมายโอลิมปกและสัญลักษณ Atlanta Olympics แต Atlanta
Olympics ก็มีรายจายมิใชนอย เพราะตองเสียตนทุนสูงถึง 1,700 ลานดอลลาร
การแขงขันโอลิมปกเคยเปนการแขงขันกีฬาสมัครเลน ลักษณะการเปนกีฬา
สมัครเลน (Amateurism) ของโอลิมปกคอยๆมลายหายไป บัดนี้โอลิมปกกลายเปนที่ชุมนุม
นักกีฬาอาชีพ ลักษณะการเปนอาชีพ (Professionalism) ของโอลิมปกโดดเดนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ประเทศที่สงนักกีฬาเขาแขงขันไมเพียงแตตองคัดสรรนักกีฬาชั้นยอด และจัดสรรสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อฝกซอมเทานั้น หากยังตองจัดสรรสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ดังเชน
เงินเดือนและเงินรางวัลอีกดวย บัดนี้โอลิมปกมิใชการแขงขันบนพื้นฐานในดานความสามารถใน
การกีฬาเทานั้น หากเปนการแขงขันบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและพลานุภาพทางเศรษฐกิจดวย
ฐานะทางเศรษฐกิจมีผลอยางสําคัญตอผลการแขงขัน ประเทศที่ยากจนมิอาจประคบประหงม
รวมตลอดจนจ า ยเงิ น เดื อ นและเงิ น รางวั ล แก นั ก กี ฬ าของตนได แม แ ต อุ ป กรณ กี ฬ าและสิ่ ง
อํานวยความสะดวกในการฝกซอมก็ยังขาดแคลน ในขณะที่ประเทศที่มั่งคั่งสามารถนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชใหเปนประโยชนในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการแขงขันได มิพักตองกลาวถึงความ
สมบูรณของโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬา (sport infrastructure) และสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ
ความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐาน
ดานการกีฬาและสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจในการแขงขันนี้ มีผลไมนอยในการสรางแรงผลัก (push
factors) และแรงดึงดูด (pull factors) ตอการอพยพนักกีฬาระหวางประเทศ นักกีฬาที่ปรีชา
สามารถจํ านวนมากพากัน อพยพจากโลกที่สามไปสู โ ลกที่ห นึ่ง เพื่อพั ฒนาทักษะและความ
สามารถในการแข ง ขั น อั น เปน พื้ น ฐานในการแสวงหารายไดจ ากการแขง ขัน กีฬ า นั ก กีฬ า
ที่สามารถเก็บเกี่ยวเหรียญทองจาก Atlanta Olympics ในฐานะตัวแทนประเทศตางๆในยุโรป
ตะวันตก แคนาดา หรือแมแตสหรัฐอเมริกา จํานวนไมนอยเปนนักกีฬาที่อพยพจากโลกที่สามหรือ
ยุโรปตะวันออก ในทามกลางสภาวการณที่หนอทุนนิยมเติบใหญกลาแข็ง จนการแขงขันกีฬา
กลายเปนธุรกิจนี้ กระแสการอพยพนักกีฬาจากโลกที่สามไปสูโลกที่หนึ่งยอมมีมากขึ้น ประเทศ
สังคมนิยมที่มีความเกงกาจในดานการกีฬา ดังเชนคิวบา จะประสบความยากลําบากมากยิ่งขึ้น
ในการฉุดนักกีฬาที่ปรีชาสามารถของตนไวในประเทศตอไปได
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ในยุคสมั ย ที่ลัก ษณะการเปน กีฬ าสมัครเลนครอบงํ าโอลิม ป ก การตัดสิน ใจ
เขาแขงขันมีเหตุจูงใจในการสรางชื่อเสียงและเกียรติประวัติเปนสําคัญ แตในยุคสมัยที่โอลิมปก
แปรเปนที่ชุมนุมการแขงขันกีฬาอาชีพเชนนี้ เหตุจูงใจทางเศรษฐกิจมีความสํ าคัญยิ่งตอการ
ตัดสินใจเขาแขงขัน นักกีฬาที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของชาติไมเพียงแตไดรับเงินเดือนและ
เงินรางวัลจากการแขงขันเทานั้น หากยังมีโอกาสอันสําคัญในการเพิ่มคาตัวของตนเองอีกดวย
สําหรับนักกีฬาอาชีพ การชนะการแขงขันในโอลิมปกชวยเพิ่มอํานาจตอรองในการเรียกรองคาตัว
หรือเงินเดือนในการแขงขันฤดูกาลปกติ อํานาจตอรองนี้ยอมแตกตางไปตามประเภทของกีฬา
กีฬาบางประเภทที่มีลักษณะกีฬาอาชีพอยางเต็มตัวแลว ดังเชนบาสเกตบอล ฟุตบอล และ
เทนนิส อํานาจตอรองเพิ่มขึ้นไมมาก แตกีฬาประเภทที่สําคัญกําลังอยูในกระแสการเปลี่ยนแปลง
เปนกีฬาอาชีพมากขึ้น ดังเชนกรีฑา ชัยชนะในโอลิมปกมีผลตอคาตัวในการแขงขันอยางสําคัญ
ในยุคสมัยที่ลักษณะการเปนกีฬาสมัครเลนครอบงํ าโอลิมปก นักกีฬามิอาจ
หารายไดจากการโฆษณาได แตเมื่อความเปนอาชีพของโอลิมปกมีมากขึ้น นักกีฬาสามารถหา
รายไดจากการโฆษณา ชัยชนะในโอลิมปกมีผลในการผลักดันนักกีฬาเขาสูเสนทางดาราใน
ภาพยนตรโฆษณา สินคาที่โฆษณามักจะเปน ‘สินคาวัฒนธรรม’ (cultural products) ดังเชน
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแตงกายนักกีฬา อุปกรณการกีฬา ฯลฯ แตชัยชนะในกีฬาโอลิมปกมิใช
ปจจัยชี้ขาดในการแสวงหารายไดจากการเปนนายแบบ/นางแบบโฆษณา หากยังขึ้นอยูกับปจจัย
อื่นๆ ดังเชนประเภทของกีฬา และบุคลิกภาพของนักกีฬาอีกดวย
ณ บัดนี้ พลังเศรษฐกิจทุนนิยมไดทะลุทะลวงโอลิมปกเรียบรอยแลว โอลิมปก
มิ ใ ช ข บวนการกี ฬ าเพื่ อ กี ฬ าอี ก ต อ ไป หากแต ก ลายเป น ขบวนการกี ฬ าเพื่ อ ผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ Atlanta Olympics ถูกขนานนามวา Coca-Cola Games เพราะ Coca-Cola เปน
ผูสนับสนุนทางการเงินรายสําคัญ แตกลาวโดยทั่วไปแลวโอลิมปกไดกลายเปน Corporation
Games เพราะเปนสนามแยงชิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางบรรษัทยักษใหญทั้งหลาย
องค ก รที่ จ ะจั ด การแข ง ขั น โอลิ ม ป ก ได ต  อ งมี ฐ านะเที ย บเท า บรรษั ท ระหว า ง
ประเทศ ลองนึกภาพถึงองคกรที่มีรายจาย 1,700 ลานดอลลาร รองรับนักกีฬากวา 10,000 คน
จากประเทศตางๆเกือบ 200 ประเทศ โดยที่มีรายการแขงขันเกือบ 300 รายการ องคกรที่จะ
ประกอบกิ จกรรมเชนนี้ไดยอมตองมีฐานทางการเงินไมแตกตางจากบรรษัทระหวางประเทศ
Olympic Movement พยายามทานพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมาเปนเวลาชานาน เมื่อถึงที่สุดแหงการ
ปรับตัว Olympic Movement ก็แปรสภาพเปน Olympic Inc.
ในฐานะนักกีฬาอาชีพ คลอเดีย โพลลยอมมีสิทธิอันชอบธรรมในการเปนนาง
แบบโฆษณา เธออาจเปนนางแบบปรากฏบนจอทีวีหรือในนิตยสาร แมโปสเตอรที่ติดตามสาธารณ
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สถานได แตมิใชในบริเวณสนามแขงขันกีฬาโอลิมปก เพราะสนามแขงขันโอลิมปกเปนปริมณฑล
แหงผลประโยชนทางเศรษฐกิจของคณะผูจัดการแขงขัน นี่เปนวินัยที่ผูคนใน Olympic Inc. ตอง
ปฏิบัติ การฝาฝนวินัยขอนี้มีผลถึงกับถูกอัปเปหิออกจาก Olympic Inc. ไดโดยงาย

