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ความเรียงวาดวย FIFA

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ชื่อ FIFA ปรากฏควบคูกับการแขงขันฟุตบอลโลก เพราะ FIFA มอํี านาจผูกขาด 
(Monopoly Right) ในการจัดการแขงขันดังกลาวนี้

FIFA ยอมาจากคํ าวา Fedération Internationale de Football Association แปลวา 
สหพนัธสมาคมฟุตบอลระหวางประเทศ  กอต้ังในป ค.ศ. 1904  ในปจจุบันมีสมาชิก 204 ประเทศ

FIFA มีสถานะเปนองคกรโลกบาล (World Governance) ทํ าหนาที่จัดระเบียบ 
การแขงขนัฟุตบอลระหวางประเทศ และดูแล กํ ากับ และควบคุมใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ 
ดังกลาว การจัดระเบียบดังกลาวนี้มิไดจํ ากัดเฉพาะแตกติกาการแขงขันเทานั้น หากยังครอบคลุม 
เร่ืองวินัยของนักฟุตบอลและสมาคมฟุตบอล รวมตลอดจนการควบคุมและกํ ากับตลาดนักฟุตบอล 
อีกดวย

การจัดระเบียบการแขงขันฟุตบอลมีทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
องคกรระดับภูมิภาค ไดแก UEFA หรือ Union of European Football Associations ซึง่ทํ าหนาที่ 
จดัระเบียบการแขงขันฟุตบอลระหวางประเทศในยุโรป  AFC หรือ Asian Football Confederation  
ซึ่งทํ าหนาที่จัดระเบียบการแขงขันฟุตบอลระหวางประเทศในอาเซีย เปนตน การจัดตั้งองคกรระดับ 
ภูมภิาคเพิง่ปรากฏเปนรูปธรรมในป 2497 กอนหนานั้นมีเฉพาะสมาคมฟุตบอลระดับประเทศกับ FIFA
ซึง่เปนองคกรโลกบาลเทานั้น ในปจจุบัน สมาคมฟุตบอลระดับประเทศนอกจากตองเปนภาคี FIFA
แลว  ยังตองเปนสมาชิกองคกรฟุตบอลระดับภูมิภาคอีกดวย

ดวยเหตุที่การจัดระเบียบการแขงขันฟุตบอลมีทั้งองคกรระดับโลกและองคกรระดับ
ภูมภิาค ดังนัน้ จงึตองมีการขีดเสนแบงอํ านาจและหนาที่อยางชัดเจนระหวาง FIFA กบัองคกรระดับ
ภูมิภาคตางๆ  และตางฝายตางตองระมัดระวังมิใหมีการลํ้ าเสน
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ในฐานะองคกรโลกบาลดานฟุตบอล FIFA มลัีกษณะเปน Sport Cartel เพราะมี
อํ านาจผกูขาดในการจัดระเบียบกีฬาฟุตบอล และสามารถใชอํ านาจผูกขาดนี้หาประโยชนทางธุรกิจได 
ในการธํ ารงอํ านาจผูกขาดดังกลาวนี้ FIFA ตองดํ าเนินการปองปรามมิใหมีองคกรใหมกอเกิดขึ้นมา 
เพือ่แยงชงิอ ํานาจาการทํ าหนาที่โลกบาลดานกีฬาฟุตบอล หากการปองปรามนี้ไมมีประสิทธิผล FIFA
ยอมส้ินอํ านาจผูกขาด เพราะจะมีองคกรใหมที่อางเปนโลกบาลดานกีฬาฟุตบอล กีฬาสวนใหญมี 
องคกรโลกบาลเพียงองคกรเดียว เพราะประสบความสํ าเร็จในการสราง Effective Barriers to Entry
แตบางประเภทกลับมีองคกรโลกบาลหลายองคกร ตัวอยางคลาสสิก ไดแก กีฬามวยสากล ในกีฬา
สวนใหญแชมปโลกจะมีคนเดียว ทีมเดียว หรือประเทศเดียว แตในกีฬามวยสากล แชมปโลกมี 
หลายคน แมในพกิดันํ ้าหนักรุนเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากองคกรโลกบาลในกีฬามวยสากลมีหลายองคกร
นัน่เอง

แมในปจจุบัน FIFA มฐีานะเปนองคกรโลกบาลในกีฬาฟุตบอลเพียงองคเดียว แตไมมี 
หลกัประกันวา จะไมมีองคกรปรปกษที่ถีบตัวขึ้นมาเปนคูแขงของ FIFA ในอนาคต ประเด็นสํ าคัญ 
ข้ึนอยูกับความสามารถของ FIFA ในการควบคุมองคกรภูมิภาคมิใหแตกแถว หากสหพันธสมาคม
ฟุตบอลแหงยุโรปสามารถจับมือกับสหพันธสมาคมฟุตบอลแหงละตินอเมริกาแหกคอกไปจัดตั้งองคกร
โลกบาลใหมไดสํ าเร็จ  FIFA ยอมส้ินความหมาย เพราะมหาอํ านาจในกีฬาฟุตบอลอยูในยุโรปและ 
ละตนิอเมริกา ดวยเหตุดังนี้ FIFA จงึตองรักษาความสัมพันธอันดีกับองคกรระดับภูมิภาค และตอง
แบงปนผลประโยชนระหวางภูมิภาคอยางเปนธรรม สมานฉันทระหวางองคกรกีฬาฟุตบอลจะเปน 
Barriers to Entry ทีท่รงประสิทธิผลยิ่ง

ดวยเหตุที่ FIFA เปนองคกรโลกบาลในกีฬาฟุตบอลแตเพียงองคกรเดียว FIFA จึงมี
อํ านาจผูกขาดในสิทธิการจัดการแขงขันฟุตบอลโลก สิทธิดังกลาวนี้มีมูลคาตลาดและสามารถใชไป 
ในการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจได ในยุคสมัยที่ระบบทุนวัฒนธรรม (Cultural Capitalism)  
ยังไมเบงบาน มูลคาตลาดของสิทธินี้ยอมอยูในระดับต่ํ า แตมีคาเพิ่มข้ึนตามการเติบโตของระบบ 
ทนุวฒันธรรม

เมื่อระบบทุนนิยมหยั่งรากในกีฬาฟุตบอลลึกมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศตางๆแยงชิงกัน
เปนเจาภาพในจัดการแขงขันฟุตบอลโลก เครือขายโทรทัศนตางๆแยงชิงสิทธิในการถายทอดโทรทัศน 
บริษทัธรุกจิตางๆแยงชิงกันเปนหุนสวนทางการ (Official Partners) ของ FIFA หรือเปนซัพพลายเออร
ทางการ (Official Suppliers) ของประเทศเจาภาพผูจัดการแขงขัน รวมตลอดจนแยงชิงกันขออนุญาต
ใชโลโก FIFA World Cup ประทบัตราสินคาที่จัดจํ าหนาย
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การเติบโตของระบบทุนวัฒนธรรมทํ าให FIFA สามารถหาผลประโยชนทางธุรกิจ 
จากการแขงขันฟุตบอลโลกได  FIFA มใิชองคการที่ไมแสวงหากํ าไร (Non-profit Organization) อีก 
ตอไป  หากแตคอยๆแปรเปลี่ยนเปนบรรษัทระหวางประเทศ (Multinational Corporation)  FIFA  
แตกตางจากบรรษัทระหวางประเทศทั้งปวงในขอที่ไมตองมีทุนประกอบการมาก  เพราะ FIFA เกือบ 
ไมตองลงทุนใดๆ เพียงแตใหเชาชวงสิทธิในการจัดการแขงขันฟุตบอลโลกแกเจาภาพประเทศหนึ่ง
ประเทศใด การลงทุนในการสรางสนามแขงขันและสิ่งอํ านวยความสะดวกตางๆเปนเรื่องของประเทศ
เจาภาพ มิใชภาระการลงทุนของ FIFA  FIFA สามารถหารายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน
แกบรรษัทการตลาดกีฬาบรรษัทหนึ่งบรรษัทใด FIFA ไดเงินเปนกอบเปนกํ า สวนบรรดาผูซื้อสิทธิ 
ดังกลาวจะมกี ําไรหรือไม ข้ึนอยูกับความสามารถในการขายสิทธินั้นแกสถานีโทรทัศนในประเทศตางๆ

ดังนี้จะเห็นไดวา ฐานะทางธุรกิจของ FIFA อยูที่การมีอํ านาจผูกขาดในสิทธิการ 
จดัการแขงขันฟุตบอลโลก  FIFA จะธ ํารงอํ านาจผูกขาดนี้ตอไปไดก็ตอเมื่อ FIFA เปนองคกรโลกบาล
ในกีฬาฟุตบอลเพียงองคกรเดียว การปองปรามการกอเกิดขององคกรโลกบาลใหมจึงเปนปมเงื่อน
สํ าคญัในการธํ ารงอํ านาจผูกขาดนี้

ในฐานะบรรษัทระหวางประเทศ FIFA จะตองด ําเนินกลยุทธทางธุรกิจอยางนอย 2 
กลยุทธ
 กลยุทธแรก ไดแก การสราง FIFA World Cup ใหเปนยี่หอระดับโลกหรือ Global 
Brand  หากการสราง Global Brand ประสบผลสํ าเร็จ  โดยที่ผูบริโภคมีความภักดีตอยี่หอ (Brand 
Loyalty)  FIFA ยอมมรีายไดอยางเปนกอบเปนกํ าจากการขายยี่หอ  แตการสราง FIFA World Cup  
ใหเปน Global Brand มขีอบเขตอนัจํ ากัด  อันเปนผลจากการมีลักษณะฤดูกาล (Seasonality) ของ
สินคาของ FIFA  ทัง้นีเ้พราะเหตุวา  สินคาที่มียี่หอ FIFA World Cup จะขายไดเฉพาะในปที่มีการ 
แขงขนัฟุตบอลโลกรอบสุดทาย  แตจะขายไดนอยหรือขายไมไดเลยในอีก 3 ปตอมา

กลยุทธที่สอง ไดแก การปรับเปลี่ยนกฎกติกาการแขงขันฟุตบอล เพื่อใหการแขงขัน 
ดูสนุกและเราใจ การปรับเปลี่ยนกฎกติกาการแขงขันในลักษณะดังกลาวนี้เกิดขึ้นในกีฬาทุกประเภท 
ทีลั่กษณะความเปนอาชีพ (Professionalism) เบงบาน  และการรกุคืบของระบบทุนนิยมหยั่งรากลึก

FIFA เหมือนกับบรรษัทระหวางประเทศที่มีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของ
(Ownership) กับการควบคุมจัดการ (Control) แตตางจากบรรษัทระหวางประเทศที่มิไดถูกกํ ากับ 
ตรวจสอบ และควบคุม ในกรณีของบรรษัทระหวางประเทศ ผูบริหารถูกกํ ากับ ตรวจสอบ และควบคุม
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โดยผูถอืหุน นอกจากนี้ หากการบริหารหยอนประสิทธิภาพ หรือมีการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
ของผูบริหาร  บรรษทัดังกลาวยอมเกื้อแกการถูกครอบกิจการ (Take-over) โดยคูแขงขัน

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ใครเปนเจาของ FIFA

กลาวโดยนิตินัย ผูคนในมนษุยพภิพลวนมีสวนเปนเจาของ FIFA แตเมื่อพิจารณา 
ในเชิงพฤตินัย  ไมมีใครเปนเจาของ FIFA  องคกรโลกบาลดานการกีฬาลวนไมปรากฏผูเปนเจาของ  
ดวยเหตดัุงนี ้ จึงไมมีใครทํ าหนาที่กํ ากับ ตรวจสอบ และควบคุมองคกรเหลานี้ สภาวะที่มีสุญญากาศ
แหงการก ํากบั ตรวจสอบ และควบคุมนี้เองเปดชองใหผูบริหารองคกรโลกบาลดานการกีฬาใชอํ านาจ
ไปในทางฉอฉลอยางสะดวกดาย การฉอราษฎรบังหลวงเปนปรากฏการณทั่วไป การรั่วไหลของ
ทรัพยากรทางการเงินเปนเรื่องปกติ ธรรมาภิบาล (Good Governance) ไมปรากฏในพจนานุกรมของ
ผูบริหารองคกรโลกบาลเหลานี้ และเปนเรื่องยากที่จะสถาปนาธรรมาภิบาล ในเมื่อผูบริหารองคกร
โลกบาลเหลานี้ประกอบดวยมนุษยข้ีฉอ

ลักษณะการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการ ทํ าใหผูบริหาร 
FIFA สามารถใชอํ านาจการบริหารในทางเพิ่มพูนอรรถประโยชนของตนเองได (Managerial Utility 
Maximization) การเติบโตของระบบทุนวฒันธรรมเพิ่มความมั่งคั่งแก FIFA อยางมาก  ทรัพยากร 
ทางการเงนิทีเ่พิ่มพูนขึ้นตกอยูในอํ านาจของผูบริหาร FIFA  การใชทรัพยากรทางการเงินเหลานี้ในการ
ซือ้เสยีงจากภาคีสมาชิกเปนปรากฏการณตอเนื่องนับต้ังแตป 2517 เปนตนมา

เมื่อจาว ฮาเวอลางจ (João Havelange) แหงบราซิลโคนเซอรสแตนลีย เราส (Sir 
Stanley Rous) แหงสหราชอาณาจักร และยึดเกาอี้ประธาน FIFA ในป 2517 ได นับเปนการสถาปนา 
‘ราชวงศฮาเวอลางจ’ ใน FIFA  ฮาเวอลางจยึดเกาอี้ FIFA ดวยการซื้อเสียงจากภาคีสมาชิกในทวีป 
อัฟริกาและทวีปอาเซยี ในเมื่อ FIFA ยดึกฎการลงคะแนนเสียง ‘One Country, One Vote’ ฮาเวอลางจ
ใหสัญญาวา ทีมฟุตบอลจากอัฟริกาและอาเซียจะไดเขาแขงขันในฟุตบอลโลกรอบสุดทายมากขึ้น  
อีกทัง้ใหสัญญาวา  ประเทศดอยพัฒนาดานกีฬาฟุตบอลเหลานี้จะไดรับเงินอุดหนุนจาก FIFA มากขึ้น

ในป 2517 ระบบทุนวฒันธรรมยังไมเติบใหญ แตดวยการชี้แนะของฮอรสต แดสเลอร 
(Horst Dassler) ผูถือหุนใหญใน Adidas และ ISL  FIFA หารายไดจากการขายสิทธิการถายทอด 
โทรทัศนการแขงขันฟุตบอลโลกชนิดเปนกอบเปนกํ า และฮาเวอลางจสามารถรักษาพันธสัญญา 
ในการจายเงินอุดหนุนแกภาคีสมาชิกที่ดอยพัฒนาดานฟุตบอลได ฮาเวอลางจธํ ารงอํ านาจการควบคุม
จัดการ FIFA ดวยการยึดกุมคะแนนเสียงของภาคีสมาชิกในอฟัริกาและเอเซีย
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เมื่อฮาเวอลางจลงจากเกาอี้ประธาน FIFA ในป 2541 เซ็ป แบล็ตเตอร (Sepp 
Blatter) สืบทอดอํ านาจของ ‘ราชวงศฮาเวอลางจ’ ตอมา  โดยอาศัยยุทธวธิเีดียวกัน นั่นก็คือ การใช
ทรัพยากรทางการเงินของ FIFA ในการซื้อเสียง

FIFA จะยงัคงเปนองคกรขี้ฉอแหงมนษุยพภิพตอไปอีกนานเทานาน ตราบเทาที่ยังไม
สามารถโคนอํ านาจของ ‘ราชวงศฮาเวอลางจ’ และไมสามารถสถาปนาระบบธรรมาภิบาลในองคกร
โลกบาลแหงนี้
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ภาคผนวก

ประธาน  FIFA

1904 - 1906 Robert  Guérin ฝร่ังเศส
1906 - 1918 Daniel  Woolfall อังกฤษ
1921 - 1954 Jules  Rimet ฝร่ังเศส
1954 - 1955 Rodolphe  Seeldrayers เบลเยี่ยม
1956 - 1961 Arthur  Drewry อังกฤษ
1961 - 1974 Sir  Stanley  Rous อังกฤษ
1974 - 1998 João  Havelange บราซิล
1998 - 2006 Sepp  Blatter สวิส
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