คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถนุ ายน 2546

เดวิด เบ็กแฮม จักรกลของระบบทุนวัฒนธรรม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด (Manchester United) ออกแถงการณวันที่
17 มิถนุ ายน 2546 วา สโมสรฯบรรลุขอตกลงในการขายเดวิด เบ็กแฮม (David Beckham) ใหแก
สโมสรฟุตบอลรีลแมดริด (Real Madrid) แหงสเปนในราคา 35 ลานยูโร เทียบเทา 24.5 ลาน
ปอนดสเตอรลิง
แมนเชสเตอร ยูไ นเต็ดจํ าตองออกแถลงการณเรื่องนี้ เนื่องเพราะสถานีวิทยุ
Marca แหงสเปนปาวรองวา บัดนี้ รีลแมดริดซื้อเดวิด เบ็กแฮม ไดแลว การแยงกันซื้อเบ็กแฮม
ยุตลิ งหลังจากเปนขาวนานนับเดือน ทั้ง A.C. Milan และ Inter Milan แหงอิตาลี Barcelona และ
Real Madrid แหงสเปนตางตองการไขวควาเบ็กแฮม
ในบรรดาสโมสรฟุตบอลที่ตองการซื้อเดวิด เบ็กแฮม บารเซโลนาวิ่งนําหนาสโมสร
อื่นใด โจอัน ลาปอรตา (Joan Laporta) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานสโมสรบารเซโลนา
หาเสียงดวยการชูนโยบายการซื้อเดวิด เบ็กแฮม แมจะมีคะแนนเสียงเปนรองคูแขงในตอนตน
แตกลับเปนผูชนะในบั้นปลาย จนกลาวไดวา เบ็กแฮมชวยใหลาปอรตาเปนประธานสโมสรฟุตบอล
บารเซโลนา เพียงชั่วเวลาไมถึงสัปดาหตอมา เดวิด เบ็กแฮม ก็หลุดลอยไปสูสโมสรฟุตบอลรีล
แมดริด ทั้งๆที่บารเซโลนาไดรับอนุญาตจากแมนเชสเตอร ยูไนเต็ดใหเจรจากับเดวิด เบ็กแฮม
โดยตรงกอนสโมสรอื่นๆ
เดวิด โรเบิรต โจเซฟ เบ็กแฮม (David Robert Joseph Beckham) เปน 'ทรัพยสนิ '
ของแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด เบ็กแฮมไดรบั รางวัล Bobby Charlton Soccer Skills Award เมือ่ อายุ
11 ขวบ ทําสัญญาเปนนักฟุตบอลฝกหัดของสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด เมือ่ อายุ 16 ป และ
ทําสัญญาเปนนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรเดียวกันเมือ่ อายุ 18 ป แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด จึงเปน
สถานบมเพาะวิทยายุทธของเบ็กแฮม
สโมสรฟุ ต บอลอาชี พ ตอ งจัดการนั ก ฟุ ตบอลดุจดั ง การจั ด การทรัพ ยสิน การ
ตัดสินใจซื้อนักฟุตบอลตองตัดสินใจเหมือนกับการตัดสินใจซื้อทรัพยสิน ในการจัดทําบัญชีสโมสร
ฟุตบอล นักฟุตบอลอยูในรายการทรัพยสินของสโมสร นักฟุตบอลในฐานะทรัพยสินมิไดมีมูลคา
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คงที่ หากแตมีมูลคาแปรปรวนตามกลไกตลาด และตามอายุสัญญา นักฟุตบอลผูเปนที่ตองการ
ของสโมสรอื่นมากยอมมีมูลคาตลาดสูง หากตลาดไมตองการนักฟุตบอลผูใด นักฟุตบอลผูนั้นอาจ
ไมมีมูลคาตลาดเลย นักฟุตบอลที่อายุการจางงานกําลังสิ้นอายุ สโมสรผูวาจางยอมอยูในภาวะ
ใกลสนิ้ ความเปนเจาของ เมื่อสิ้นความเปนเจาของ สโมสรยอมขาดรายไดจากการขายนักฟุตบอล
หากสโมสรเห็นวา นักฟุตบอลผูนั้นยังมีมูลคาตลาด ก็ตองหาทางตออายุสัญญา เพื่อจะไดมีรายได
จากการขายนักฟุตบอล หากไมมีการตออายุสัญญา นักฟุตบอลมักเตะถวงใหอายุสัญญาสิ้นสุดลง
โดยไมยอมยายสโมสรกอนการสิ้นอายุสัญญา เพราะเมื่อสัญญาสิ้นอายุ นักฟุตบอลสามารถ
ตอรองเงินเดือนและเงินคาตอบแทนอื่นๆกับสโมสรใหมไดดีขึ้น เพราะสโมสรใหมไมตองจายเงินซื้อ
นักฟุตบอลจากสโมสรเกา เนือ่ งเพราะสโมสรเกาสิ้นความเปนเจาของตามการสิ้นอายุสัญญา
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ตัดสินใจขายเดวิด เบ็กแฮม ดุจเดียวกับการตัดสินใจขาย
ทรัพยสนิ ราคา 35 ลานยูโรที่ขายได ใครๆบอกวาไดกําไร แมวาแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ตองลงทุน
ในการบมเพาะวิทยายุทธของเดวิด เบ็กแฮม ก็ตาม แตสําหรับแฟนฟุตบอลจํานวนมาก เบ็กแฮม
เปนเพชรประดับสโมสร การตัดสินใจขายเบ็กแฮมเปนการกระทําที่ปราศจากสติ เสียงกนประณาม
ดับขรม เพราะเกรงวา การขาดเบ็กแฮมอาจกระทบตอฐานะการเปนสโมสรชั้นนําของแมนเชสเตอร
ยูไนเต็ด
ในสายตาของผูบริหารแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด เดวิด เบ็กแฮม กําลัง 'ใหญ'
เกินกวาตัวสโมสร การรักษาเบ็กแฮมในฐานะทรัพยสินของสโมสรเปนเรื่องยากลําบากมากขึ้น
ไมชาก็เร็ว เบ็กแฮมตองโบยบินจากสโมสร การตัดสินใจขายเบ็กแฮมในยามนี้ นอกจากชวยเสริม
ความแข็งแกรงของฐานะการเงินของสโมสรแลว ยังชวยลดรายจายของสโมสรอีกดวย เพราะ
สโมสรตองจายเงินเดือนและเงินคาตอบแทนอื่นๆแกเบ็กแฮมในระดับสูงยิ่ง หากสโมสรสามารถนํา
รายไดจากการขายเบ็กแฮมมาใชจายอยางชาญฉลาด ทั้งในการซื้อนักฟุตบอลใหมมาเสริมทีมและ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสโมสร การขายเบ็กแฮมยอมเปนปฏิบัติการที่คุมคา แทที่จริงแลว
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ไดเตรียมรับมือกับสภาวการณที่ไรเดวิด เบ็กแฮม มากอนแลว ดังจะเห็น
ไดจากปลายฤดูการแขงขัน 2545/2546 ที่เซอรอเล็กซ เฟอรกูสัน จับเบ็กแฮมนั่งเกาอี้สํารอง หรือ
บางนัดไมติดแมแตตัวสํารอง
เดวิด เบ็กแฮม มิไดเปนนักฟุตบอลที่ขายแตทักษะในการเลนฟุตบอลเทานั้น
หากยังขายความเปนดาราอีกดวย สวนหนึ่งอาจเปนเพราะเบ็กแฮมมีภรรยาที่เปนนักรองยอดนิยม
บางครั้งเบ็กแฮมทําตัวเปนผูนําแฟชั่น เมื่อฤดูการแขงขัน 2545/2546 สิ้นสุดลง สองสามีภรรยา
เดินสายเพือ่ สรางภาพลักษณความเปนดารา ทั้งในสหรัฐอเมริกาและอาเซียบูรพา ในสหรัฐอเมริกา
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ผูคนที่สนใจเบ็กแฮมมีไมมากเทาที่คาด ยังความผิดหวังแกสามีภรรยาคูนี้ และอาจมีผลในการ
ทลายความฝนของวิกตอเรีย อาดัมส (Victoria Adams) ที่จะเปนดาราฮอลลีวูด
การสรางภาพลักษณความเปนดารา อาจไมสําคัญหรือไรความหมายสําหรับ
นักฟุตบอลสวนใหญ แตมีความหมายและความสําคัญสําหรับเบ็กแฮมมาก เพราะเบ็กแฮมหวังหา
รายไดในฐานะผูโฆษณาสินคา นักฟุตบอลระดับโลกดังเชนโรนัลโด และซีนาดีน ซีดาน มีรายได
จากการเปนผูโฆษณาเครื่องดื่มและอุปกรณกีฬา แตเบ็กแฮมกําหนดเปาหมายกวางขวางกวานั้น
เพราะเบ็กแฮมกาวไปเปนผูโฆษณาสินคาแฟชั่น ดังเชนการโฆษณาแวนกันแดดยี่หอ Police
ในป 2544 มีการผลิตคอมพิวเตอรเกมชื่อ David Beckham Soccer Game
เบ็กแฮมมีรายไดจากการขายภาพลักษณของตนเอง แมวาเกมดังกลาวนี้จะขายดี แตบริษัทผูผลิต
คือ Rage Software ตองลมละลายในเดือนมกราคม 2546 เนื่องจากความผิดพลาดในการบริหาร
ชื่อของเดวิด เบ็กแฮม นั้นขายได ภาพของเดวิด เบ็กแฮม ก็ขายได แมแตลายเซ็น
ยังขายได ดวยเหตุดังนี้ จึงมีสินคานานาชนิดที่มีลายเซ็น ชื่อ และภาพของเดวิด เบ็กแฮม ประทับ
ไมวา จะเปนของชํารวย เครื่องแตงกายนักกีฬา ลูกฟุตบอล และกระดาษติดฝาผนัง
ดวยเหตุดังนี้ สัญญาการจางงานของเดวิด เบ็กแฮม จึงมิไดมีแตขอตกลงเรื่อง
เงินเดือนและคาตอบแทนตางๆเทานั้น หากยังตองมีขอตกลงการแบงปนผลประโยชนอันเกิด
จากการใชสิทธิในภาพลักษณ (Image Rights) ของเดวิด เบ็กแฮม อีกดวย soccernet.com
(June 17, 2003) รายงานวา สโมสรรีล แมดริดตกลงจายคาเหนื่อยแกเบ็กแฮมสัปดาหละ 90,000
ปอนดสเตอรลิง สวนรายไดอันเกิดจากการขายภาพลักษณของเดวิด เบ็กแฮม ตกลงที่จะแบงปน
กันในอัตรา 50%
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว รีล แมดริดมิไดซื้อความเปนนักฟุตบอลของเบ็กแฮม
เทานัน้ หากยังซื้อความเปนดาราของเบ็กแฮมดวย เพราะความเปนนักฟุตบอลผสมผสานกับความ
เปนดาราของเบ็กแฮม ดานหนึง่ ชวยเพิ่มรายไดจากคาผานประตู และอีกดานหนึ่งชวยเพิ่มรายได
จากการขายสินคาที่มีภาพลักษณของเบ็กแฮม ในประการสําคัญการแยงชิงตัวเบ็กแฮมเปนการ
ตัดไฟแตตนลมมิใหบารเซโลนาสามารถเสริมเขี้ยวเล็บได
เดวิด เบ็กแฮม เปนจักรกลของระบบทุนวัฒนธรรมอยางปราศจากขอกังขา แมวา
กระบวนการแปรวัฒนธรรมใหเปนสินคาจะมีมาแลวนานนับศตวรรษ และกีฬาอยูในสวนหนึ่งของ
กระบวนการดังกลาวนี้ แตเดวิด เบ็กแฮม มีบทบาทในการบุกเบิกมิติใหมของการแปรวัฒนธรรมให
เปนสินคา เพราะเบ็กแฮมเปนนักกีฬาคนหนึ่งในจํานวนนอยคนที่ประสบความสําเร็จในการผสม
ผสานความเปนนักกีฬาเขากับความเปนดาราเพื่อขาย
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ภาคผนวกที่ 1
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเดวิด เบ็กแฮม

นาม
วันเกิด
สถานที่เกิด
สัญชาติ
คูสมรส

David Robert Joseph Beckham
2 พฤษภาคม 2518
Leytonstone, London
อังกฤษ
Victoria Adams

ประวัติอาชีพนักฟุตบอล
8 กรกฎาคม 2534
23 มกราคม 2536
2538
2 เมษายน 2538
1 กันยายน 2539
2543

ทําสัญญานักฟุตบอลฝกหัดกับ ManU
ทําสัญญานักฟุตบอลอาชีพกับ ManU
ManU ให Preston North End ยืมตัว
แขงในนาม ManUครั้งแรกกับ Leeds United
แขงในนามทีมชาติอังกฤษครั้งแรกกับ Moldova
กัปตันทีมชาติอังกฤษ
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ภาคผนวกที่ 2
สัญญาการซื้อขายเดวิด เบ็กแฮม

1. รีลแมดริดตกลงจายรวมทั้งสิ้น
2. จายเมื่อลงนามในสัญญา
3. จายเปนรายปรวม 4 ป ปละเทาๆกัน

35.0 ลานยูโร
7.5
17.5

4. หากรีลแมดริดติด Champions League
จายปละ 1.25 ลานยูโร เปนเวลา 4 ป
5. หากรีลแมดริดเขารอบ Quarter - Finals
ของ Champions League
จายปละ 1.25 ลานยูโร เปนเวลา 4 ป

ที่มา
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