คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2541

ฟุตบอลโลก ผลผลิตของทุนวัฒนธรรม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 หรือที่รูจักกันในนาม France’98 จบลงดวยชัยชนะของ
ประเทศฝรั่งเศส
ฝรั่ งเศสมิได ประสบชัยชนะในดานการกีฬา ดวยการครองตํ าแหนงชนะเลิศ
ฟุตบอลโลกเปนหนแรกเทานั้น หากยังไดชัยชนะทางเศรษฐกิจอีกดวย การจัดการแขงขันฟุตบอล
โลกครั้งนี้ดูดดึงแฟนฟุตบอลจากประเทศตางๆทั่วโลก จากสหรัฐอเมริกาจรดญี่ปุน และจาก
นอรเวยจรดอัฟริกาใต นอกจากนี้ คณะผูจัดการแขงขันยังวางแผนอยางชาญฉลาดในการก
กระจายการแขงขันตามเมืองตางๆ โดยใชสนามแขงขันรวม 10 สนาม อันไดแก Stade de France
(Paris/St.Denis), Parc Des Princes (Paris), Municipal Stadium (Toulouse), Geoffroy
Guichard Stadium (St. Etienne), Felix-Bollaert Stadium (Lens), Gerland Stadium (Lyon),
Lescure Park (Bordeaux), Velodrome Stadium (Marseille), Beaujoire Stadium (Nantes)
และสนามกีฬาแหงนคร Montpellier
ลําพังแตการจัดการแขงขันฟุตบอลโลกก็ทําใหฝรั่งเศสมีรายไดจากการทองเที่ยว
ของแฟนฟุตบอลตางชาติจํานวนมากอยูแลว การกระจายการแขงขันตามเมืองตางๆยิ่งเสริมสงให
ฝรั่งเศสดูดซับรายไดจากแฟนฟุตบอลตางชาติมากยิ่งขึ้น เพราะแฟนฟุตบอลเหลานี้ตองเดินทาง
ยายเมืองไปสูสนามที่ทีมชาติของตนลงแขงขันนั่นเอง
แตเจาภาพผูจัดการแขงขันจะไมสามารถกอบโกยสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการ
จั ด การแข ง ขั น ได หากไม มี ก ระบวนการทํ าให ก ารแข ง ขั น ฟุ ต บอลแปรสภาพเป น สิ น ค า
(Commodification) ในฐานะที่เปนบริการสันทนาการ
ฟุตบอลสมัยใหมกอเกิดในประเทศอังกฤษ แลวแพรระบาดไปสูภาคพื้นยุโรป จาก
นั้นการขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษก็กอใหเกิดกระบวนการสากลานุวัตร (Internationalization)
ของฟุตบอล จักรวรรดิอังกฤษแผอาณาจักรไปสูดินแดนใด ฟุตบอลก็ตามไปสูดินแดนนั้น สโมสร
กีฬา (sport clubs) ผุดขึ้นในดินแดนที่เปนอาณานิคมของอังกฤษ ทั้งอาณานิคมโดยนิตินัย (de
jure colony) และอาณานิคมโดยพฤตินัย (de facto colony) และฟุตบอลเปนกีฬาประเภทหนึ่ง
ที่แขงขันในสโมสรกีฬาเหลานี้
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กระบวนการที่ทํ าใหฟุตบอลกลายเปนกีฬาสากลมิไดเกิดจากการขยายตัวของ
ลัทธิจักรวรรดินิยมเทานั้น หากยังเปนผลจากกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรม โดยผานชนชั้น
นําและโดยอาศัยระบบโรงเรียนอีกดวย ประเทศที่จัดการศึกษาตามแบบอยางตะวันตก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอังกฤษ ไมเพียงแตนํ าเขาระบบโรงเรียนของอังกฤษเทานั้น หากยังสรางการยอมรับ
วัฒนธรรมอังกฤษบางสวนอีกดวย
เมื่อฟุตบอลลงรากปกหลักในละตินอเมริกาแลว สโมสรฟุตบอลในละตินอเมริกา
หลายตอหลายสโมสรตั้งชื่อเลียนแบบสโมสรฟุตบอลอังกฤษ ไมวาจะเปน Arsenal, Liverpool,
Corinthians และ Wanderers แมแตสโมสรฟุตบอลยักษใหญของอารเยนตินายังใชชื่อภาษา
อังกฤษวา River Plate แทนที่จะใชชื่อ Rio de la Plata
ความเป น สากลของกี ฬ าฟุ ต บอลได รั บ การเสริ ม ส ง ยิ่ง ขึ้นไปอีก เมื่ อมี ค วาม
ก า วหน า ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง การผสานเทคโนโลยีดา นอวกาศกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศ จนสามารถถ า ยทอดโทรทั ศ น ผ  า นดาวเที ย มได กระบวนการโทรทั ศ นานุ วั ต ร
(Televisionalization) ไดรับการเกื้อหนุนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีดังกลาวนี้ โดยที่ใน
ขณะเดี ย วกัน กระบวนการโทรทัศนานุวัตรมีสวนผลักดันกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬา
ฟุตบอลอยางสําคัญ ความเปนสากลของกีฬาฟุตบอลนับตั้งแตทศวรรษ 2510 เปนตนมา ขยายตัว
มากยิ่งกวายุคกอนหนานี้ ทั้งนี้ดวยการเสริมสงของกระบวนการโทรทัศนานุวัตรนั่นเอง
ฟุตบอลถีบตัวขึ้นมาเปนกีฬาสากล พรอมๆกับการแปรเปลี่ยนจากกีฬาสมัครเลน
ไปเปนกีฬาอาชีพ กระบวนการสากลานุวัตรของฟุตบอลมิไดมากอนกระบวนการพาณิชยานุวัตร
(Commercialization) หากทวากระบวนการทั้งสองกอเกิดควบคูกันไป ฟุตบอลอาชีพในประเทศ
อังกฤษมีอายุกวา 100 ปแลว ขอที่นาสังเกตก็คือ กระบวนการทั้งสองเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการสากลานุวัตรชวยบุกเบิกตลาดใหแกวัฒนธรรมฟุตบอล ซึ่งเกื้อกูลตอ
กระบวนการแปรการแขงขันฟุตบอลเปนสินคา ในขณะเดียวกัน กระบวนการพาณิชยานุวัตรสราง
แรงผลักดันใหกีฬาฟุตบอลมีความเปนสากลมากขึ้นอีกทอดหนึ่ง
การกอตั้ง FIFA (= Federation Internationale de Football Association) ในป
2447 เพื่อเปนองคกรโลกบาล ทําหนาที่จัดระเบียบการแขงขันฟุตบอลระหวางประเทศ และดูแล
ใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว สะทอนใหเห็นความเปนสากลของกีฬาฟุตบอลตั้งแต
ป 2447 แลว FIFA ยังทําหนาที่พิพากษาและลงโทษภาคีสมาชิกที่ละเมิดระเบียบ รวมตลอด
จนพิจารณาขอพิพาทระหวางภาคีสมาชิกในสวนที่เกี่ยวกับฟุตบอลอีกดวย ในปจจุบัน FIFA
มี ภาคี ส มาชิก รวม 198 ประเทศ โดยมีสํ านัก งานใหญอยูที่นครซู ริค (Zurich) ประเทศ
สวิตเซอรแลนด

3
ขุมทรัพยสําคัญของ FIFA อยูที่การจัดการแขงขันฟุตบอลโลกที่เรียกวา World
Cup ในยุคสมัยที่กระบวนการโทรทัศนานุวัตรยังไมแข็งแกรง และกระบวนการพาณิชยานุวัตรยัง
เปนเพียงกระแสภายในประเทศ โดยที่ยังมิไดเติบใหญเปนกระแสโลก การจัดการแขงขันฟุตบอล
โลกมิไดกอใหเกิดสวนเกินทางเศรษฐกิจมากนัก เมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว FIFA เกือบตอง
ลมละลายจากการแขงขันฟุตบอลโลก
โฉมหนาของ FIFA เปลี่ยนแปลงไป เมื่อโจอาว ฮาเวลานจ (Joao Havelange)
ชาวบราซิล ยึดกุมอํานาจไดในป 2517 ทั้งนี้ดวยการระดมคะแนนเสียงจากภาคีสมาชิกในอัฟริกา
และอาเซีย ซึ่งในเวลานั้นฟุตบอลยังมิใชกีฬาที่มีประชาชนนิยมในทวีปทั้งสอง นายฮาเวลานจ
บริหาร FIFA ประดุจหนึ่งอาณาจักรมาเฟย บัญชีการเงินของ FIFA ไมสะอาดเรียบรอย และ
กลายเปนเปาที่บรรดาผูนํากีฬาฟุตบอลในยุโรปเพงเล็ง
แตนายฮาเวลานจจับประเด็นหลักไดวา การขายสิทธิการถายทอดการแขงขัน
ฟุตบอลทางโทรทัศนเปนขุมทรัพยสํ าคัญของการจัดการแขงขันดังกลาว แตการขายสิทธิการ
ถายทอดโทรทัศนดวยวิธีการอันไมโปรงใสกอใหเกิดขอครหาเปนอันมาก โดยที่มีการกลาวหาวา
มีการกินนอกกินในในหมูผูบริหาร FIFA
การขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนดวยวิธีการอันไมโปรงใสปรากฏครั้งแรกกอน
การแขงขันฟุตบอลโลกในป 2529 ซึ่งเม็กซิโกเปนเจาภาพ FIFA ตกลงขายสิทธิดังกลาวแกสถานี
โทรทัศน Televisa แหงเม็กซิโกในราคา 33 ลานดอลลารอเมริกัน โดยที่ Televisa หารายได
จากการใหเชาชวงสิทธิการถายทอดโทรทัศนแกสถานีโทรทัศนในประเทศตางๆ ขอที่กอใหเกิด
ขอครหา ก็คือ ผูเจรจาทั้งฝาย FIFA และ Televisa เปนคนเดียวกัน คือ นายกิลเลอรโม
คาเยโด (Guillermo Canedo) ผูบริหาร Televisa ซึ่งดํารงตําแหนงรองประธานอาวุโสของ FIFA
ดวย
ในเวลาตอมา FIFA เลือกขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนแก ISL Marketing
บริษัทธุรกิจการกีฬาซึ่งมีฐานอยูในสวิตเซอรแลนด โดยที่ประธาน ISL คือ นายจัง-มารี เวเบอร
(Jean-Marie Weber) เปนคนสนิทของนายฮาเวลานจ
FIFA ขายสิทธิการถายทอดการแขงขัน France’98 ตั้งแตป 2531 โดยไดผลตอบ
แทน 90 ลานดอลลารอเมริกัน ทั้งๆที่ France’98 แขงขันในป 2541 การขายสิทธิการถายทอด
โทรทัศนลวงหนาถึง 10 ปเชนนี้ กอใหเกิดขอติฉินนินทาเปนอันมาก แตผูบริหาร FIFA ภายใต
การนําของนายฮาเวลานจหาไดยี่หระไม บัดนี้ FIFA ไดขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนแกสถานี
โทรทัศน Kirch แหงเยอรมนี และสิทธิการตลาดแก ISL Marketing สําหรับการแขงขัน World
Cup 2002 ซึ่งเกาหลีใตและญี่ปุนเปนเจาภาพรวมเรียบรอยแลว โดยไดรับผลตอบแทน 1,000 ลาน
ดอลลารอเมริกัน
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กระบวนการสากลานุวัตรซึ่งเสริมสงฟุตบอลใหเปนกีฬาสากลและกระบวนการ
พาณิชยานุวัตร ซึ่งปรับเปลี่ยนการแขงขันฟุตบอลใหเปนสินคาวัฒนธรรม ทําใหรูปโฉมและตัวตน
ของ FIFA เปลี่ยนแปลงไปอยางสําคัญ ณ บัดนี้ FIFA มิไดมีฐานะเปนเพียงองคกรโลกบาลที่ทํา
หนาที่จัดระเบียบกีฬาฟุตบอลระหวางประเทศเทานั้น หากทวาไดแปรสภาพเปนฐานสําคัญของทุน
วัฒนธรรมอีกดวย
ดวยเหตุดังนี้ การแยงชิงตําแหนงผูบริหาร FIFA มีนัยเกี่ยวพันถึงการแยงชิงฐาน
ที่มั่นของกลุมทุนวัฒนธรรมดวย ชัยชนะของนายโจเซฟ เซ็ปป แบล็ตเตอร (Joseph Sepp
Blatter) อดีตพนักงานบริษัทนาฬิกาสวิสในการยึดกุมตําแหนงประธาน FIFA นับเปนชัยชนะของ
กลุมอํ านาจเกา เพราะนายแบล็ตเตอรเปนคนสนิทของนายฮาเวลานจ โดยที่ดํารงตํ าแหนง
เลขาธิการ FIFA มาตั้งแตป 2524 ความพายแพของนายเล็นนารท โจแฮนสัน (Lennart
Johansson) ชาวสวีเดน ผูดํารงตําแหนงประธาน UEFA (= Union des Associations
Europeenes de Football) มิอาจถือเปนความพายแพของยุโรป เพราะผูนําฟุตบอลยุโรปหลายตอ
หลายประเทศหันไปสนับสนุนนายแบล็ตเตอร โดยที่ความอหังการของนายโจแฮนสันมีสวน
ทําลายคะแนนนิยมของตนเองดวย
France’98 จบลงดวยชัยชนะของฝรั่งเศส เพียงเมื่อสามทศวรรษที่แลว ไมมีใคร
คาดคิดวา การจัดการแขงขันฟุตบอลโลกจะมีสวนกระตุนการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต
France’98 พิสูจนใหเห็นความสัมพันธอันแนนแฟนระหวาง World Cup กับการจําเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
ณ บัดนี้ บรรดาประเทศที่แยงชิงกันเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาระหวาง
ประเทศ ไมวาจะเปนกีฬาโอลิมปกหรือการแขงขันฟุตบอลโลก ตางเล็งเห็นผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจเปนดานหลัก โดยที่ผลประโยชนดานกีฬากลายเปนผลประโยชนรองอยางชวยไมได ใน
เมื่อการแขงขันกีฬาระหวางประเทศกลายเปนสินคาวัฒนธรรมไปเสียแลว

