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ศูนยอํานาจในระบบฟุตบอลโลก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การแขงขันฟุตบอล Premier League แหงประเทศอังกฤษ ฤดูกาล 2545/2546 เริ่ม
ตนแลวตัง้ แตวันที่ 17 สิงหาคม 2545 การแขงขันฟุตบอลอาชีพในประเทศอื่นๆ ในยุโรปเปดฤดูใหมใน
เวลาใกลเคียงกัน แตฤดู 2545/2546 ไมคึกคักเทาฤดู 2544/2545
ฤาตลาดฟุตบอลเขาสูภาวะถดถอยดุจเดียวกับสังคมเศรษฐกิจโลก ?
การแขงขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2002 เพิ่งจบสิ้นลงเพียงเดือนเศษ
ตามปกติตลาดฟุตบอลยุโรปจะมีอาการคึกคักภายหลังการแขงขันฟุตบอลโลก เพราะจะมีการแยงชิง
กันซื้อนักฟุตบอลระดับดาราโลก และแยงชิงกันซื้อผูจัดการระดับโลก แตป 2545/2546 หาไดเปน
เชนนัน้ ไม ถึงจะมีนักฟุตบอลและผูจัดการยายสโมสร แตก็ไมคึกคักเทาฤดู 2544/2545
www.soccernet.com ประมวลขอมูลนักฟุตบอลที่ยายสโมสรตั้งแตกอนการแขงขัน
ฟุตบอลฤดูใหม แมจะมีนักฟุตบอลยายสโมสรจํานวนมาก แตราคาที่ซื้อขายกันมิได ‘เฟอ’ ชนิดคาด
ไมถงึ จะมีก็แต Rio Ferdinand ที่ Manchester United ซื้อจาก Leeds United ในราคาเกือบ 30 ลาน
ปอนดสเตอรลิง ในขณะที่ A.C. Milan ไดตัว Rivaldo โดยไมตองจายเงินให Barcelona
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสังคมเศรษฐกิจโลก มีผลกระทบตอตลาดฟุตบอลยุโรป
อยางปราศจากขอกังขา สโมสรฟุตบอลยุโรปพึ่งรายไดจากการถายทอดโทรทัศนในสัดสวนสําคัญ
ความซบเซาทางเศรษฐกิจทําใหรายไดจากการโฆษณาของสถานีโทรทัศนตกตํ่า สถานีโทรทัศนมิอาจ
ทําหนาที่ ‘อูขาวอูนํ้า’ ของสโมสรฟุตบอลไดอีกตอไป การลมละลายของ Kirch Group ยักษใหญ
ในธุรกิจสือ่ สารมวลชนในเยอรมนีกอผลกระทบลูกโซตอสโมสรฟุตบอลเยอรมัน การประเทศ ‘เบี้ยว’
สัญญาของ ITV กระทบตอฐานะการเงินของสโมสรฟุตบอลใน Football League ในประเทศอังกฤษ
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ประเทศอืน่ ๆ ก็เผชิญชะตากรรมเดียวกันในบรรดาประเทศมหาอํานาจดานฟุตบอล อิตาลีมีอาการหนัก
มากกวาประเทศอื่นๆ ความหยอนยานและความไรประสิทธิภาพ
ในการจัดการดานการเงินของสโมสรฟุตบอลในอิตาลีกําลังกัดกรอนฐานอํานาจของ
อิตาลีในระบบฟุตบอลโลก
ในฤดูการแขงขัน 2543/2544 สโมสรฟุตบอลใน Serie A ขาดทุนรวมทั้งสิ้น 133 ลาน
ยูโร เมื่อรวมสโมสรฟุตบอลในทุกดิวิชั่นยอดขาดทุนสูงถึง 236 ลานยูโร สโมสรที่มีปญหาการเงิน
ขัน้ รายแรงมีทั้งสิ้น 23 สโมสร เปนสโมสรใน Serie A 2 สโมสร Serie B 6 สโมสร และ Serie C
15 สโมสร สโมสรเกาแกที่มีชื่อเสียงดังเชน Fiorentina ตองตกชั้นอยางรวดเร็ว อันเปนผลจากความ
ผิดพลาดในการจัดการดานการเงิน Lazio และ A.S. Roma แมจะอยูในฐานะดีกวา Fiorentina แตก็
ตองถือวาอยูในภาวะวิกฤติ
Deloitte & Touche ยักษใหญในธุรกิจการบัญชีระหวางประเทศ ซึ่งมีความชํานัญ
พิเศษในการตรวจสอบฐานะการเงินของสโมสรฟุตบอล เคยกําหนด Rule of Thumb วา หากรายจาย
คาตอบแทนนักฟุตบอลสูงกวา 50% ของรายไดสโมสร สโมสรฟุตบอลนั้นจะมีอาการนาเปนหวง
ขอเท็จจริงปรากฏวา รายจายคาตอบแทนนักฟุตบอลของสโมสร Parma สูงถึง 110% ของรายได
ในขณะที่ Inter Milan และ Lazio สูงกวา 80%
ในชวงเวลา 4 ขวบปที่ผานมานี้ คาตอบแทนนักฟุตบอลใน Serie A เพิ่มขึ้น 2 เทา
แตรายไดสโมสรเกือบไมเพิ่มเลย ดวยเหตุดังนี้ สโมสรฟุตบอลในอิตาลีจึงตองเผชิญวิกฤติการณ
การเงิน
การจายคาตอบแทนนักฟุตบอลในอัตราสูง เพื่อแยงชิงดาราระดับโลก สรางปญหา
ทางการเงินแกสโมสร Alvaro Becoba แหงสโมสร Inter Milan ไดรับคาตอบแทนสูงถึงปละ 8 ลานยูโร
(ดูตารางที่ 1) ในฤดูการแขงขัน 2544/2545 สโมสรฟุตบอลในอิตาลีใชจายเงินซื้อนักฟุตบอลประมาณ
300 ลานยูโร โดยทีม่ ีดาราฟุตบอล 9 คนที่ตองใชเงินซื้อสูงกวาคนละ 30 ลานยูโร แตวิกฤติการณ
การเงินทําใหสโมสรฟุตบอลอิตาลีสนิ้ อํานาจซื้อในฤดูการแขงขันใหมนี้ ราคาที่ซื้อขายกันตํ่ากวาคนละ
10 ลานยูโร
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ลุมสมุทรเมดิเตอรเรเนียนมีฐานะเปนศูนยอํานาจของระบบฟุตบอลโลก ทั้งอิตาลี
และสเปนเปน ‘อูขาวอูนํ้า’ ของนักฟุตบอลระดับดาราโลกจากทุกสารทิศ ทั้งละตินอเมริกา อัฟริกา
อาเซีย และยุโรปดวยกันเอง ฝรั่งเศสมิไดมีฐานะเสมอดวยอิตาลีและสเปน สโมสรฟุตบอลชั้นนําใน
อิตาลีและสเปนลวนเปน ‘เจาบุญทมุ ’ ในการกวานซื้อนักฟุตบอลระดับโลก ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนา
ประหลาดใจที่คาตัวและคาตอบแทนนักฟุตบอลในประเทศทั้งสองอยูในระดับสูงยิ่ง ประเทศที่อยูหาง
จากอิตาลีและสเปนมากเพียงใด คาตัวและคาตอบแทนนักฟุตบอลจะยิ่งลดตํ่าลงมากเพียงนั้น
ความสําเร็จในการจัดตั้ง Premier League ในประเทศอังกฤษ อันเปนผลจากความ
สําเร็จในการหารายไดจากการถายทอดโทรทัศนการแขงขันฟุตบอลของ BSkyB ทําใหอังกฤษสามารถ
ถีบตัวขึน้ มาเปนศูนยอํานาจของฟุตบอลโลก เคียงบาเคียงไหลอติ าลีและสเปน
ปจจัยสํ าคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหยุโรปยังคงสามารถธํ ารงฐานะศูนยอํ านาจของ
ฟุตบอลโลกได ก็คือ คําพิพากษาคดีบอสม็อง (Jean-Marc Bosman) โดยผลของคําพิพากษาคดี
ดังกลาว นักฟุตบอลสามารถยายสโมสรไดโดยเสรี เมื่อสิ้นอายุสัญญาการจางงาน นอกจากนี้
นักฟุตบอลที่มีสัญชาติประเทศที่เปนสมาชิกสหภาพยุโรปมีเสรีภาพในการเคลื่อนยายสโมสรภายใน
สหภาพยุโรปไดโดยเสรีดวย ตลาดนักฟุตบอลจึงมีพลวัตการเคลื่อนยายแรงงาน (Labour Mobility)
สู ง ยิ่ ง แม ว  า สมาคมฟุ ต บอลประเทศต า งๆในสหภาพยุโ รปจะยั ง คงมีกฎขอบัง คับจํ ากัดจํ านวน
นักฟุตบอลตางชาตินอกสหภาพยุโรป แตกฎขอบังคับดังกลาวนี้กําลังถูกยกเลิกไปในอนาคตอันใกล
ถึงเวลานั้นตลาดนักฟุตบอลในยุโรปจะมีความสมบูรณในการแขงขันมากขึ้น
คํ าพิพากษาคดีบอสม็องและการขจัดอุปสรรคกีดขวางการเขาสูตลาดนักฟุตบอล
ในยุโรป (Barriers to Entry) ทําใหยุโรปมีสภาพเปน ‘หลุมดํา’ ที่ดูดดึงนักฟุตบอลระดับโลก เหตุปจจัย
ดังกลาวนี้ นอกจากจะทําใหยุโรปสามารถธํารงฐานะศูนยอํานาจในฟุตบอลโลกแลว ยังทําใหการ
แขงขันภายในยุโรปทวีความเขมขนขึ้นเปนอันมาก
วิ ก ฤติ ก ารณ ก ารเงิ น ของสโมสรฟุ ต บอลในอิ ต าลี กํ าลั ง ทํ าลายอิ ต าลี ใ นฐานะ
ศูนยอานาจในระบบฟุ
ํ
ตบอลโลก ซึ่งมีนัยสําคัญวา ศูนยอํานาจของระบบฟุตบอลโลกมิไดกระจุกอยูใน
ลมุ สมุทรเมดิเตอรเรเนียนอีกตอไป หากแตกระจายตัวไปสูทะเลเหนือ (North Sea) อันเปนฐานที่มั่น
ของอังกฤษดวย
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ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก ศูนยอํานาจของระบบโลกเคยกระจุกอยูในลุมสมุทร
เมดิเตอรเรเนียน นับแตยุคสมัยของอียิปต กรีก โรมัน สเปน และโปรตุเกส แลวเคลื่อนยายไปสู
เนเธอรแลนดในคริสตศตวรรษที่ 17 และอังกฤษในคริสตศตวรรษที่ 18
ฤาศูนยอํานาจของฟุตบอลโลกกําลังเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับศูนยอํานาจของ
ระบบโลก

หมายเหตุ
1. บทวิเคราะหกีฬาฟุตบอลในระบบทุนวัฒนธรรม โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ
กีฬาในระบบทุนวัฒนธรรม (สํานักพิมพบานพระอาทิตย 2544)
2. คําพิพากษาคดีบอสม็อง โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “คดีบอสม็องกับฟุตบอล
ยุโรป” ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2539
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ตารางที่ 1
คาตอบแทนนักฟุตบอลระดับดาราโลกของสโมสรอิตาลี
ป 2544/2545
(ลานยูโร)
รายชื่อนักฟุตบอล

สโมสรตนสังกัด

คาตอบแทนตอป

Alvaro Recoba

Inter Milan

8

Gabriel Batistuta

A.S. Roma

6

Francesco Totti

A.S. Roma

6

Ronaldo

Inter Milan

4.5

ที่มา Simon Evans, "Italy's Stars Ready for Pay Cut", Soccernet.com (July 12, 2002)

