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โอลิมปกกับทุนวัฒนธรรม

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

คลอเดีย โพลล (Claudia Poll) นักวายนํ้ าหญิงจากประเทศคอสตาริกาผู 
ชนะเลิศการแขงขันวายนํ้ าฟรีสไตล 200 เมตรในกีฬาโอลิมปกป 1996 กํ าลังถูกพิจารณาลงโทษ 
มิใหเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งตอไป และอาจถูกเพิกถอนเหรียญทองที่ไดรับ คณะ
กรรมการโอลิมปกสากลกํ าลังพิจารณาความผิดของเธอ และอาจเลือกบทลงโทษที่รุนแรง ในฐานที่
เธอประกอบ ‘อาชญากรรมทุนนิยม’ ที่รายแรง

อะไรเลา คือ ‘อาชญากรรมทุนนิยม’ ที่เธอกระทํ า?

รายงานของสํ านักขาว Associated Press กลาววา ในระหวางการแขงขัน 
วายนํ้ าและในระหวางพิธีรับเหรียญจากการแขงขัน คลอเดีย โพลล แตงกายโดยมีเครื่องหมาย 
การคา Pepsi-Cola และสินคาอื่นๆติดอยู นอกจากสวม T-shirt ของ Pepsi-Cola แลว เธอยัง 
สวมหมวกกันแดดที่มีเครื่องหมายการคาของ Pepsi-Cola สถานีโทรทัศนคอสตาริกา และบริษัท
การคาที่ไมแนชัดวาเปนบริษัทใด มิหนํ าซํ้ าในระหวางพิธีรับเหรียญนั้นเอง โพลลรูดซิปเสื้อวอรม 
เพื่อเผยใหเห็นเครื่องหมายการคา Pepsi-Cola อีกดวย กลาวโดยสรุปก็คือ คลอเดีย โพลล ทํ าตัว 
เปนสื่อโฆษณาของบรรษัทระหวางประเทศและกลุมทุนภายในประเทศของเธอเอง

ในสายตาของสาธารณชน คลอเดีย โพลลมิไดกระทํ าความผิดใดๆ แตในสายตา
ของคณะกรรมการโอลิมปกสากล เธอประกอบ ‘อาชญากรรมทุนนิยม’ ที่รายแรง การทํ าตัวเปน 
ส่ือโฆษณาในระหวางการแขงขันโอลิมปกถือเปน ‘อาชญากรรม’ มิใชเพราะเหตุวา คณะกรรมการ
โอลิมปกสากลเปนองคกร ‘พรหมจรรย’ ที่ไรราคีคาวแหงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ตรงกันขาม
คณะกรรมการโอลิมปกสากลมิใชองคกรสาธารณกุศล หากแตเปนองคกรที่แสวงหาผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจที่อาจจะแตกตางจากบริษัทธุรกิจไมมากนัก ในประการสํ าคัญ คณะกรรมการ
โอลิมปกสากลสงวนสิทธิในการประกอบ ‘อาชญากรรม’ ไวแตเพียงผูเดียว ในขณะที่นักกีฬาที่เขา
แขงขันมิอาจทํ าตัวเปนสื่อโฆษณาได หรือกลาวใหถึงที่สุดก็คือ มิอาจหารายไดจากการโฆษณา 
ในระหวางการแขงขันได คณะกรรมการโอลิมปกสากลสงวนสิทธิในการหารายไดจากการโฆษณา
แตเพียงผูเดียว
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แตการที่คลอเดีย โพลลทํ าตัวเปนสื่อโฆษณา Pepsi-Cola กลางเมือง Atlanta 
เปนเรื่องที่ Coca-Cola รับมิได เพราะ Atlanta เปนบานเกิดเมืองนอนของ Coca-Cola ตํ านาน 
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 จํ าเปนตองมีรายไดจากสปอนเซอร จารีต
การทํ างานของคณะกรรมการโอลิมปกสากลในระยะหลังๆก็คือ การจัดตั้งโครงการ TOP (= The 
Olympic Proogram) ทํ าหนาที่บริหารการหารายไดจากสปอนเซอร โดยวาจางบริษัทเอกชนเปนผู
บริหาร ซึ่งที่ผานมา International Sports and Leisure Marketing Ltd. (เรียกยอๆ วา ISL)  
บริษัทจดทะเบียนในสวิตเซอรแลนดทํ าหนาที่นี้ การเลือกสปอนเซอรจํ ากัดเฉพาะรายที่จายหนักๆ 
และจะไมมีสปอนเซอรซํ้ ากันจากธุรกิจเดียวกัน อาทิเชน หากเลือก Adidas แลวจะไมเลือก  
Nike ฯลฯ ดวยเหตุดังนี้ Coca-Cola จึงตองทํ าตัวเปนเจาบุญทุม 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 เปนผูสนับสนุนทางการเงินรายสํ าคัญ Atlanta Olympics ในป 2539 
ถูกขนานนามวา Coca-Cola Games ดวยเหตุผลเดียวกัน ทั้งนี้มีผูเสนอประมาณการวา Coca-
Cola ทุมใชเงินใน Atlanta Olympics ระหวาง 250-600 ดอลลาร (Asia Times, July 19, 1996) 
นอกจากการจายเงินสนับสนุนแก ACOG จํ านวน 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 
สปอนเซอรรายใหญอ่ืนๆอีก 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 ยังมีรายไดสํ าคัญจาก
การขายสิทธิการถายทอดการแขงขันทางโทรทัศนอีกดวย รายไดดังกลาวนี้มีผูประมาณวาตก 900 
ลานดอลลาร เฉพาะสถานีโทรทัศน NBC ตองจายคาซื้อสิทธิถึง 456 ลานดอลลาร สํ าหรับการ 
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 และจัดสรรสิ่งอํ านวยความ
สะดวกในการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อฝกซอมเทานั้น หากยังตองจัดสรรสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ดังเชน 
เงินเดือนและเงินรางวัลอีกดวย บัดนี้โอลิมปกมิใชการแขงขันบนพื้นฐานในดานความสามารถใน
การกีฬาเทานั้น หากเปนการแขงขันบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและพลานุภาพทางเศรษฐกิจดวย 
ฐานะทางเศรษฐกิจมีผลอยางสํ าคัญตอผลการแขงขัน ประเทศที่ยากจนมิอาจประคบประหงม  
รวมตลอดจนจายเงินเดือนและเงินรางวัลแกนักกีฬาของตนได แมแตอุปกรณกีฬาและสิ่ง 
อํ านวยความสะดวกในการฝกซอมก็ยังขาดแคลน ในขณะที่ประเทศที่มั่งคั่งสามารถนํ าเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชใหเปนประโยชนในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการแขงขันได มิพักตองกลาวถึงความ
สมบูรณของโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬา (sport infrastructure)  และสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ

ความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐาน
ดานการกีฬาและสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจในการแขงขันนี้ มีผลไมนอยในการสรางแรงผลัก (push 
factors) และแรงดึงดูด (pull factors) ตอการอพยพนักกีฬาระหวางประเทศ นักกีฬาที่ปรีชา
สามารถจํ านวนมากพากันอพยพจากโลกที่สามไปสู โลกที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะและความ 
สามารถในการแขงขัน อันเปนพื้นฐานในการแสวงหารายไดจากการแขงขันกีฬา นักกีฬา 
ที่สามารถเก็บเกี่ยวเหรียญทองจาก Atlanta Olympics ในฐานะตัวแทนประเทศตางๆในยุโรป
ตะวันตก แคนาดา หรือแมแตสหรัฐอเมริกา จํ านวนไมนอยเปนนักกีฬาที่อพยพจากโลกที่สามหรือ 
ยุโรปตะวันออก ในทามกลางสภาวการณที่หนอทุนนิยมเติบใหญกลาแข็ง จนการแขงขันกีฬา 
กลายเปนธุรกิจนี้ กระแสการอพยพนักกีฬาจากโลกที่สามไปสูโลกที่หนึ่งยอมมีมากขึ้น ประเทศ
สังคมนิยมที่มีความเกงกาจในดานการกีฬา ดังเชนคิวบา จะประสบความยากลํ าบากมากยิ่งขึ้น 
ในการฉุดนักกีฬาที่ปรีชาสามารถของตนไวในประเทศตอไปได
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ในยุคสมัยที่ลักษณะการเปนกีฬาสมัครเลนครอบงํ าโอลิมปก การตัดสินใจ
เขาแขงขันมีเหตุจูงใจในการสรางชื่อเสียงและเกียรติประวัติเปนสํ าคัญ แตในยุคสมัยที่โอลิมปก 
แปรเปนที่ชุมนุมการแขงขันกีฬาอาชีพเชนนี้ เหตุจูงใจทางเศรษฐกิจมีความสํ าคัญยิ่งตอการ 
ตัดสินใจเขาแขงขัน นักกีฬาที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของชาติไมเพียงแตไดรับเงินเดือนและ 
เงินรางวัลจากการแขงขันเทานั้น หากยังมีโอกาสอันสํ าคัญในการเพิ่มคาตัวของตนเองอีกดวย 
สํ าหรับนักกีฬาอาชีพ การชนะการแขงขันในโอลิมปกชวยเพิ่มอํ านาจตอรองในการเรียกรองคาตัว
หรือเงินเดือนในการแขงขันฤดูกาลปกติ อํ านาจตอรองนี้ยอมแตกตางไปตามประเภทของกีฬา  
กีฬาบางประเภทที่มีลักษณะกีฬาอาชีพอยางเต็มตัวแลว ดังเชนบาสเกตบอล ฟุตบอล และ 
เทนนิส อํ านาจตอรองเพิ่มข้ึนไมมาก แตกีฬาประเภทที่สํ าคัญกํ าลังอยูในกระแสการเปลี่ยนแปลง
เปนกีฬาอาชีพมากขึ้น  ดังเชนกรีฑา  ชัยชนะในโอลิมปกมีผลตอคาตัวในการแขงขันอยางสํ าคัญ

ในยุคสมัยที่ลักษณะการเปนกีฬาสมัครเลนครอบงํ าโอลิมปก นักกีฬามิอาจ
หารายไดจากการโฆษณาได แตเมื่อความเปนอาชีพของโอลิมปกมีมากขึ้น นักกีฬาสามารถหา 
รายไดจากการโฆษณา ชัยชนะในโอลิมปกมีผลในการผลักดันนักกีฬาเขาสูเสนทางดาราใน 
ภาพยนตรโฆษณา สินคาที่โฆษณามักจะเปน ‘สินคาวัฒนธรรม’ (cultural products) ดังเชน
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแตงกายนักกีฬา อุปกรณการกีฬา ฯลฯ แตชัยชนะในกีฬาโอลิมปกมิใช
ปจจัยชี้ขาดในการแสวงหารายไดจากการเปนนายแบบ/นางแบบโฆษณา หากยังขึ้นอยูกับปจจัย
อ่ืนๆ ดังเชนประเภทของกีฬา และบุคลิกภาพของนักกีฬาอีกดวย

ณ บัดนี้ พลังเศรษฐกิจทุนนิยมไดทะลุทะลวงโอลิมปกเรียบรอยแลว โอลิมปก
มิใช ขบวนการกีฬาเพื่อกีฬาอีกตอไป หากแตกลายเปนขบวนการกีฬาเพื่อผลประโยชน 
ทางเศรษฐกิจ Atlanta Olympics ถูกขนานนามวา Coca-Cola Games เพราะ Coca-Cola เปน 
ผูสนับสนุนทางการเงินรายสํ าคัญ แตกลาวโดยทั่วไปแลวโอลิมปกไดกลายเปน Corporation 
Games เพราะเปนสนามแยงชิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางบรรษัทยักษใหญทั้งหลาย

องคกรที่จะจัดการแขงขันโอลิมปกไดตองมีฐานะเทียบเทาบรรษัทระหวาง
ประเทศ ลองนึกภาพถึงองคกรที่มีรายจาย 1,700 ลานดอลลาร รองรับนักกีฬากวา 10,000 คน 
จากประเทศตางๆเกือบ 200 ประเทศ โดยที่มีรายการแขงขันเกือบ 300 รายการ องคกรที่จะ
ประกอบกิจกรรมเชนนี้ไดยอมตองมีฐานทางการเงินไมแตกตางจากบรรษัทระหวางประเทศ 
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
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