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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2541

ทุนวัฒนธรรมกับฟุตบอลโลก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ทุนวัฒนธรรมไดแผอาณาจักรเขาสูการ
จัดการแขงขันฟุตบอลโลกอยางเต็มรูป FIFA องคกรโลกบาลในกีฬาฟุตบอล เจาของกรรมสิทธิ์
การจัดการแขงขันฟุตบอลโลก เห็นชองทางในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการแขงขัน
ทั้งนี้ดวยการแสวงหาสปอนเซอรหลัก (major sponsors) ผูสนับสนุนการจัดการแขงขัน และดวย
การขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน
FIFA มอบให ISL Marketing บริษัทธุรกิจการกีฬาแหงสวิตเซอรแลนดเปน
ผูจัดการดานการตลาด ในการแขงขันฟุตบอลโลก France’98 ISL เลือกบริษัทยักษใหญ 12
บริษัทเปนสปอนเซอรหลัก ไดแก Coca-Cola, Adidas, Opel, Mastercard, Cannon, Fuji Film,
Gillette, JVC, McDonald’s, Snickers และ Anheuser-Busch
สปอนเซอรหลักตองจายเงินอุดหนุนบริษัทละ 30 ลานดอลลาร โดยที่สปอนเซอร
หลักมีอํานาจผูกขาดในการขายสินคาของตนในสนามแขงขัน สปอนเซอรหลักจึงมีตั้งแตบริษัท
ผูผลิตเครื่องดื่ม อาหาร รองเทากีฬา กลองถายรูป ฟลมถายรูป เครื่องรับโทรทัศน มีดโกนหนวด
ไปจนถึงรถยนต เมื่อ FIFA โดย ISL เลือกบริษัทใดเปนสปอนเซอรหลัก บริษัทคูแขงที่ผลิตสินคา
ชนิดเดียวกันก็หมดโอกาสที่จะเปนสปอนเซอรหลัก อาทิเชน เมื่อมี Coca-Cola ยอมไมมี PepsiCola หรือเมื่อมี Adidas ยอมไมมี Nike เปนตน
สินคาทีผ่ ลิตโดยสปอนเซอรหลักมีสิทธิที่จะนําโลโกของ France’98 ไปติดได
อีกทั้งยังมีสิทธิติดตั้งปายโฆษณา 2 ปาย ในสนามแขงขันทุกสนาม โดยที่มีโอกาสปรากฏภาพ
ในจอโทรทัศนประมาณ 7 นาทีในการแขงขันแตละนัด เมื่อรวมการแขงขัน 64 นัด แตละบริษัท
มีโอกาสโฆษณาทางโทรทัศนโดยไมตองจายเงินเพิ่มประมาณ 8 ชั่วโมงตลอดการแขงขันฟุตบอล
โลก นอกจากนี้ บริษัทผูเปนสปอนเซอรหลักยังไดรับบัตรชมการแขงขันฟุตบอลจํานวนหนึ่ง
รวมทั้งมีสิทธิโฆษณาในสิ่งตีพิมพของผูจัดการแขงขันอีกดวย (ขอมูลจาก Newsweek, June 15,
1998)
สํ าหรับบริษัทยักษใหญบางบริษัท เงินอุดหนุนสําหรับการเปนสปอนเซอรหลัก
ในการแขงขันฟุตบอลโลกจํานวน 30 ลานดอลลารอเมริกัน นับวาคอนขางถูก เมื่อเทียบกับการ

2
เปนสปอนเซอรกีฬาโอลิมปก ซึ่งตองจายถึง 45 ลานดอลลารอเมริกัน เพียงเพื่อติดโลโกวงแหวน
โอลิมปก (Olympic rings) ในสินคาของตน โดยที่มิไดรับ ‘ของแถม’ ดุจเดียวกับที่ไดจากฟุตบอล
โลก
แตบริษัทสปอนเซอรทั้งหมดมิไดเพียงแตจายเงินอุดหนุนเทานั้น หากยังมีการ
ใชจายเพิ่มเติมอยางนอยอีกบริษัทละ 60 ลานดอลลารอเมริกันในดานการโฆษณาและการสราง
รานแสดงหรือขายสินคา ดังกรณี Adidas ลงทุนสราง Adidas Football Park พื้นที่ 2,000 ตาราง
เมตรในบริเวณใกลหอไอเฟล (Eiffel Tower) เพื่อใชแขงขันฟุตบอลเด็กจาก 45 ประเทศ
บริษัทสปอนเซอรหวังผลทางจิตวิทยาอยางยิ่งวา แฟนฟุตบอลจะมีจิตประหวัด
เชื่อมโยงกีฬาฟุตบอลกับสินคาของบริษัทสปอนเซอร ซึ่งจะมีผลตอการเพิ่มยอดขาย บางคนถือวา
การใหเงินอุดหนุนในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ ดังเชนฟุตบอล เปนสวนหนึ่งของกลยุทธ
การตลาดที่เรียกวา Experiential Marketing
ในบรรดาบริษัทสปอนเซอร 12 บริษัท บริษัทที่โชครายที่สุดคือ AnheuserBusch บริษัทเบียรที่ใหญที่สุดในโลกผูผลิตเบียร Budweiser ซึ่งเขารวมเปนสปอนเซอร โดยมิได
ตระหนักวาฝรั่งเศสมีกฎหมายหามโฆษณาสุราและบุหรี่ในการแขงขันกีฬา กฎหมายนี้มีผลบังคับ
ใชตั้งแตป 2534 ทายที่สุด Anheuser-Busch จําตองขายสิทธิการโฆษณาใหแก Casio
Computer (The Economist, June 6, 1998)
FIFA แตกตางจาก Olympic International อยางนอย 2 ดาน ในดานแรก FIFA
มอบให ISL Marketing เปนตัวแทนในการเลือกสรรสปอนเซอร ในขณะที่ Olympic International
จัดการเรื่องนี้เอง ในดานที่สอง Olympic International แบงปนรายไดจากการขายสิทธิการ
ถายทอดโทรทัศนแกคณะกรรมการผูจัดการแขงขันโอลิมปกประมาณ 50% ในขณะที่ FIFA ฮุบเงิน
รายไดเปนของตนเองเกือบทั้งหมด
ดวยเหตุที่คณะกรรมการผูจัดการแขงขัน France’98 มิไดรับสวนแบงรายไดจาก
FIFA จึงหารายไดจากการเลือกสรรสปอนเซอรในรูปแอบแฝงรวม 8 บริษัท ไดแก HewlettPackard, France Telecom, French Post Office, Manpower, Sybase, EDS, Credit Agricole
และ Danone ผูจัดการแขงขัน France’98 เรียกสปอนเซอร ‘แอบแฝง’ นี้วา Suppliers โดยไดรับ
ผลตอบแทนรวม 1,000 ลานดอลลารอเมริกัน การลงทุนสรางสนาม Stade de France
ณ Paris/St.Denis ความจุ 80,000 คน ซึ่งใชงบประมาณ 1,000 ลานดอลลารอเมริกัน ทําให
ผูจัดการแขงขันตองแสวงหารายไดทุกหนทาง แตการแตงตั้ง Suppliers ทําให ISL Marketing
ไมพอใจอยางยิ่ง โดยเฉพาะกรณีการเลือก Danone ผูผลิตโยเกิรต ซึ่ง ISL เกรงวา จะมีปญหา
ความขัดแยงดานผลประโยชนกับ Coca-Cola ผูเปนสปอนเซอร (Business Week, June 8,
1998)
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ในขณะที่ การจั ดการแขง ขัน ฟุตบอลโลกสามารถสรางสวนเกินทางเศรษฐกิจ
แตปญหาพื้นฐานก็มีอยูวา สวนเกินทางเศรษฐกิจนี้จะแบงปนกันอยางไรจึงจะเปนธรรม นับวัน
ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวาง FIFA กับประเทศเจาภาพผูจัดการแขงขัน
มีแตจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งเปนที่คาดไดวา ความขัดแยงลักษณะเดียวกันนี้ระหวางประเทศผูเขาแขงขัน
รอบสุดทายกับ FIFA และประเทศเจาภาพจะปรากฏโฉมใหเห็นในอนาคต ในเมื่อคาตัวนัก
ฟุ ต บอลถี บ ตั ว เพิ่ม ขึ้น อย า งรวดเร็ว ประเทศผูเ ขา แขง ขั นรอบสุดทา ยย อมตอ งการสว นแบ ง
ผลประโยชนเพิ่มขึ้นดวย
กระบวนการสากลานุวัตรซึ่งแปรฟุตบอลเปนกีฬาโลก (Global Sport) มีสวน
ขัดเกลาวัฒนธรรมประเทศตางๆ จนฟุตบอลกลายเปนกีฬาที่อยูในวิถีการดําเนินชีวิต การแขงขัน
ฟุตบอลโลก France’98 มีภาคี FIFA เขารวมการแขงขันตั้งแตรอบแรก 172 ประเทศ จนเหลือ
เขาแขงขันรอบสุดทาย 32 ประเทศ ประเทศที่ผานเขาแขงขันรอบสุดทายลวนแลวแตตองการ
บัตรชมการแขงขันจํานวนมาก แตฝรั่งเศสในฐานะเจาภาพจัดสรรบัตรชมการแขงขันไมพอเพียง
แกความตองการของแฟนฟุตบอลแตละประเทศ สภาพอุปสงคลนเกิน (excess demand)
สะทอนใหเห็นความเปนสากลและความเปนสินคาวัฒธรรมของกีฬาฟุตบอลอยางดียิ่ง ผลก็คือ
เกิดตลาดมืด ซึ่งซื้อขายบัตรชมการแขงขันในราคาสูงกวาราคาทางการ หนังสือพิมพบางฉบับ
รายงานวา บัตรชมการแขงขันรอบชิงชนะเลิศระหวางฝรั่งเศสกับบราซิลขายกันใบละ 4,000
ดอลลารอเมริกัน
การแขงขันฟุตบอลโลกเปนบริการสันทนาการประเภทหนึ่ง แตบริการนี้จะกอเกิด
ขึ้นไดก็แตโดยนักฟุตบอลและฝายบริหารของทีมฟุตบอล การแขงขันฟุตบอลโลกชวยเปดโอกาส
ใหนักฟุตบอลและผูจัดการทีมฟุตบอลเผยโฉมและเปลือยตัวตนในดานศักยภาพการเลนฟุตบอล
ภาพการแขงขันฟุตบอล ทั้งในสนามและบนจอโทรทัศน เปรียบประดุจการเปดตลาดนักฟุตบอล
และตลาดผูจัดการทีมฟุตบอลใหผูคนทุกมุมโลกไดทัศนา ผูบริหารสโมสรฟุตบอล ซึ่งตองการนัก
กีฬาและผูจัดการจะเฝาชมการแขงขัน พรอมๆกับสายหานักกีฬาและผูจัดการที่ตองการซื้อ เมื่อ
การแขงขันฟุตบอลโลกจบสิ้นลง นักกีฬาและผูจัดการที่มีผูตองการซื้อ พากันตบเทายายงานหรือ
ยายสโมสร โดยที่คาตัวถีบตัวสูงขึ้น
การแขงขันฟุตบอลโลกมิไดมีสถานะเปนเพียงบริการสันทนาการขนาดมหึมาที่มี
ผูชมในสนามประมาณ 2.6 ลานคน และผูชมทางโทรทัศนประมาณ 37,000 ลานคนเทานั้น
(Newsweek, June 15, 1998) หากยังมีฐานะเปน ‘ตลาด’ สําหรับการซื้อขาย ‘ปจจัยการผลิต’
อี ก ด ว ย การจั ดการแขง ขั น ฟุตบอลมีส ภาพเสมือ นหนึ่ง กระบวนการผลิตบริการสั น ทนาการ
นักฟุตบอลและผูจัดการมิไดมีฐานะแตกตางจาก ‘ปจจัยการผลิต’ กระบวนการแปรการแขงขัน
ฟุตบอลใหกลายเปนสินคา(Commodification) ยอมแปรสภาพนักฟุตบอลและผูจัดการใหเปน
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‘ปจจัยการผลิต’ ดวย ภายใตกระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization) ซึ่งแปรฟุตบอล
ใหเปนกีฬาอาชีพ นักฟุตบอลและผูจัดการยอมตองการคาตัวราคาแพง แตคาตัวอิงอยูกับ
ศักยภาพในการแขงขัน นักฟุตบอลอาชีพจึงเรารอนและแยงชิงโอกาสเขาแขงขันฟุตบอลโลก
เพราะเปน โอกาสอั น ดี ใ นการแสดงศัก ยภาพในการแขง ขัน ซึ่งจะปรากฏทุกมุมโลกผานการ
ถายทอดโทรทัศน การแขงขันฟุตบอลโลกจึงชวย ‘โฆษณา’ คุณภาพของนักกีฬาและผูจัดการ
โดยที่คนเหลานั้นเกือบไมมีรายจายที่เปนตนทุนสารสนเทศ (information cost) แมแตนอย
นักฟุตบอลอาชีพที่เขาแขงขันฟุตบอลโลกมีสถานะ 2 ดาน สถานหนึ่งเปน
ตัวแทนของประเทศ อีกสถานหนึ่งเปน ‘ทรัพยสิน’ ของสโมสรฟุตบอลตนสังกัด ขอที่สโมสร
ตนสังกัดหวั่นเกรงก็คือ ความบอบชํ้าของ ‘ทรัพยสิน’ แหงตน หากนักฟุตบอลในสังกัดบาดเจ็บ
จากการแขงขัน อาจมีผลตอฐานะการประกอบการของสโมสรในฤดูการแขงขันใหม ซึ่งจะเริ่มตน
ในเดือนสิงหาคม 2541 หากอาการบาดเจ็บนั้นรุนแรง จนไมสามารถเลนฟุตบอลไดตลอดชีวิต
สโมสรตนสังกัดก็ตองสูญเสีย ‘ทรัพยสิน’ โดยมิไดสิ่งชดเชย ในกรณีตรงกันขาม หากนักฟุตบอล
ในสังกัดมิไดบอบชํ้ าจากการแขงขัน และสามารถแสดงความสามารถในระหวางการแขงขัน
อยางดีเยี่ยม อาจมีสโมสรฟุตบอลอื่นเสนอซื้อนักฟุตบอลดังกลาว ในกรณีเชนนี้ยอมตองมีการ
ประมูลซื้อตัวในราคาแพงขึ้น แมสโมสรตนสังกัดจะรั้งตัวนักฟุตบอลนั้นไวมิได และตองสูญเสีย
‘ทรัพยสิน’ ไป แตบัญชีของสโมสรตนสังกัดจะปรากฏรายการ ‘รายไดจากการขายทรัพยสิน’
การลมปวยของโรนัลโด หลุยส นาซาริโอ เดอ ลิมา (Ronaldo Luis Nazario de
Lima) กอนการแขงขันนัดชิงชนะเลิศเพียงไมกี่ชั่วโมง เปนที่วิพากษกันวา เปนตนเหตุใหทีม
บราซิลสูญเสียกําลังใจ จนตองพายแพฝรั่งเศสในที่สุด ผูที่เปนกังวลตออาการปวยของโรนัลโด
ไมยิ่งหยอนกวาแฟนฟุตบอลชาวบราซิล ก็คือ ผูบริหารสโมสรฟุตบอล Inter Milan ในอิตาลี
อันเปนสโมสรตนสังกัดของโรนัลโด ประธานสโมสร Inter Milan ถึงกับออกมาวิพากษวิจารณฝาย
จัดการของทีมฟุตบอลบราซิลที่มิไดจัดการอาการปวยของโรนัลโดอยางเหมาะสม ขอวิพากษนี้
เปนเรื่องเขาใจไดโดยงาย เพราะหากโรนัลโดมีอันเปนไป สโมสร Inter Milan ตองสูญเสีย
‘ทรัพยสิน’ อยางสําคัญ ในเมื่อ Inter Milan ซื้อตัวโรนัลโดจากสโมสร Barcelona แหงสเปน
ในป 2539 ในราคาถึง 30 ลานดอลลารอเมริกัน เพียงสองสัปดาหแรกที่โรนัลโดยายสังกัด Inter
Milan ขายเสื้อฟุตบอลเบอร 10 ของโรนัลโดไดถึง 35,000 ตัว ในราคาตัวละ 70 ดอลลารอเมริกัน
โดยที่แฟนฟุตบอลซื้อบัตรชมการแขงขันตลอดฤดู (season tickets) เพิ่มขึ้นเปน 46,754 คน
ในขณะที่สนามฟุตบอลจุผูชมได 75,000 คน มิหนําซํ้า NIKE บริษัทผูผลิตรองเทากีฬายังทํา
สัญญาเปนสปอนเซอรของสโมสร Inter Milan เปนระยะเวลา 10 ป โดยจายผลตอบแทน 12
ลานดอลลารอเมริกันอีกดวย

5
ในกระแสการไหลบาของทุนวัฒนธรรม นักฟุตบอลแปรสภาพเปน ‘ทรัพยสิน’
ของสโมสรฟุตบอล โดยที่ ‘ทรัพยสิน’ นี้เปลี่ยนมือได และมีคาเสื่อมราคา จนไรคาในทายที่สุด

