
คอลมัน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 มถินุายน 2546

เดวิด เบ็กแฮม จักรกลของระบบทุนวัฒนธรรม

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร ยูไนเตด็ (Manchester United) ออกแถงการณวันที่ 
17 มถินุายน 2546 วา สโมสรฯบรรลุขอตกลงในการขายเดวิด เบ็กแฮม (David Beckham) ใหแก
สโมสรฟุตบอลรลีแมดริด (Real Madrid) แหงสเปนในราคา 35 ลานยูโร เทียบเทา 24.5 ลาน
ปอนดสเตอรลิง

 แมนเชสเตอรยูไนเต็ดจํ าตองออกแถลงการณเร่ืองนี้ เนื่องเพราะสถานีวิทยุ 
Marca แหงสเปนปาวรองวา บัดนี้ รีลแมดริดซื้อเดวิด เบก็แฮม ไดแลว การแยงกันซื้อเบ็กแฮม 
ยติุลงหลงัจากเปนขาวนานนับเดือน ทั้ง A.C. Milan และ Inter Milan แหงอติาลี Barcelona และ 
Real Madrid แหงสเปนตางตองการไขวควาเบ็กแฮม

ในบรรดาสโมสรฟุตบอลที่ตองการซื้อเดวิด เบก็แฮม บารเซโลนาวิ่งนํ าหนาสโมสร
อ่ืนใด โจอัน ลาปอรตา (Joan Laporta) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานสโมสรบารเซโลนา  
หาเสียงดวยการชูนโยบายการซื้อเดวิด เบ็กแฮม แมจะมีคะแนนเสียงเปนรองคูแขงในตอนตน  
แตกลบัเปนผูชนะในบั้นปลาย จนกลาวไดวา เบก็แฮมชวยใหลาปอรตาเปนประธานสโมสรฟุตบอล
บารเซโลนา เพียงชั่วเวลาไมถึงสัปดาหตอมา เดวิด เบก็แฮม ก็หลุดลอยไปสูสโมสรฟุตบอลรีล 
แมดริด ทั้งๆที่บารเซโลนาไดรับอนุญาตจากแมนเชสเตอร ยูไนเต็ดใหเจรจากับเดวิด เบ็กแฮม  
โดยตรงกอนสโมสรอื่นๆ

 เดวดิ โรเบริต โจเซฟ เบก็แฮม (David Robert Joseph Beckham) เปน 'ทรัพยสิน'
ของแมนเชสเตอร ยไูนเตด็ เบก็แฮมไดรับรางวลั Bobby Charlton Soccer Skills Award เมือ่อาย ุ
11 ขวบ ท ําสญัญาเปนนกัฟตุบอลฝกหดัของสโมสรแมนเชสเตอร ยไูนเตด็ เมือ่อาย ุ 16 ป และ
ท ําสญัญาเปนนกัฟตุบอลอาชพีกบัสโมสรเดยีวกนัเมือ่อาย ุ 18 ป แมนเชสเตอร ยไูนเตด็ จงึเปน
สถานบมเพาะวทิยายทุธของเบ็กแฮม
 สโมสรฟุตบอลอาชีพตองจัดการนักฟุตบอลดุจดังการจัดการทรัพยสิน การ
ตัดสินใจซื้อนักฟุตบอลตองตัดสินใจเหมือนกับการตัดสินใจซื้อทรัพยสิน ในการจัดทํ าบัญชีสโมสร
ฟุตบอล นักฟุตบอลอยูในรายการทรัพยสินของสโมสร นักฟุตบอลในฐานะทรัพยสินมิไดมีมูลคา
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คงที่ หากแตมีมูลคาแปรปรวนตามกลไกตลาด และตามอายุสัญญา นักฟุตบอลผูเปนที่ตองการ
ของสโมสรอื่นมากยอมมีมูลคาตลาดสูง หากตลาดไมตองการนักฟุตบอลผูใด นักฟุตบอลผูนั้นอาจ
ไมมีมูลคาตลาดเลย นักฟุตบอลที่อายุการจางงานกํ าลังสิ้นอายุ สโมสรผูวาจางยอมอยูในภาวะ
ใกลส้ินความเปนเจาของ เมื่อส้ินความเปนเจาของ สโมสรยอมขาดรายไดจากการขายนักฟุตบอล 
หากสโมสรเหน็วา นักฟุตบอลผูนั้นยังมีมูลคาตลาด ก็ตองหาทางตออายุสัญญา เพื่อจะไดมีรายได
จากการขายนกัฟุตบอล หากไมมีการตออายุสัญญา นักฟุตบอลมักเตะถวงใหอายุสัญญาสิ้นสุดลง 
โดยไมยอมยายสโมสรกอนการสิ้นอายุสัญญา เพราะเมื่อสัญญาสิ้นอายุ นักฟุตบอลสามารถ
ตอรองเงนิเดือนและเงินคาตอบแทนอื่นๆกับสโมสรใหมไดดีข้ึน เพราะสโมสรใหมไมตองจายเงินซื้อ
นกัฟตุบอลจากสโมสรเกา  เนือ่งเพราะสโมสรเกาสิ้นความเปนเจาของตามการสิ้นอายุสัญญา

 แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ตัดสินใจขายเดวิด เบก็แฮม ดุจเดียวกับการตัดสินใจขาย
ทรัพยสิน ราคา 35 ลานยูโรที่ขายได ใครๆบอกวาไดกํ าไร แมวาแมนเชสเตอร ยูไนเตด็ ตองลงทุน
ในการบมเพาะวิทยายุทธของเดวิด เบ็กแฮม ก็ตาม แตสํ าหรับแฟนฟตุบอลจํ านวนมาก เบ็กแฮม
เปนเพชรประดับสโมสร การตัดสินใจขายเบก็แฮมเปนการกระทํ าที่ปราศจากสติ เสียงกนประณาม
ดับขรม เพราะเกรงวา การขาดเบก็แฮมอาจกระทบตอฐานะการเปนสโมสรชั้นนํ าของแมนเชสเตอร 
ยูไนเต็ด
 ในสายตาของผูบริหารแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด เดวิด เบ็กแฮม กํ าลัง 'ใหญ' 
เกินกวาตัวสโมสร การรักษาเบ็กแฮมในฐานะทรัพยสินของสโมสรเปนเรื่องยากลํ าบากมากขึ้น 
ไมชาก็เร็ว เบก็แฮมตองโบยบินจากสโมสร การตัดสินใจขายเบก็แฮมในยามนี้ นอกจากชวยเสริม
ความแข็งแกรงของฐานะการเงินของสโมสรแลว ยังชวยลดรายจายของสโมสรอีกดวย เพราะ
สโมสรตองจายเงินเดือนและเงินคาตอบแทนอื่นๆแกเบ็กแฮมในระดับสูงยิ่ง หากสโมสรสามารถนํ า
รายไดจากการขายเบก็แฮมมาใชจายอยางชาญฉลาด ทั้งในการซื้อนักฟุตบอลใหมมาเสริมทีมและ
การพฒันาโครงสรางพื้นฐานของสโมสร การขายเบก็แฮมยอมเปนปฏิบัติการที่คุมคา แทที่จริงแลว 
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ไดเตรียมรับมือกับสภาวการณที่ไรเดวิด เบก็แฮม มากอนแลว  ดังจะเห็น
ไดจากปลายฤดูการแขงขัน 2545/2546 ที่เซอรอเล็กซ เฟอรกูสัน จับเบก็แฮมนั่งเกาอี้สํ ารอง หรือ
บางนัดไมติดแมแตตัวสํ ารอง

 เดวิด เบ็กแฮม มิไดเปนนักฟุตบอลที่ขายแตทักษะในการเลนฟุตบอลเทานั้น 
หากยงัขายความเปนดาราอีกดวย สวนหนึ่งอาจเปนเพราะเบก็แฮมมีภรรยาที่เปนนักรองยอดนิยม 
บางครั้งเบก็แฮมท ําตัวเปนผูนํ าแฟชั่น เมื่อฤดูการแขงขัน 2545/2546 ส้ินสุดลง สองสามีภรรยา
เดนิสายเพือ่สรางภาพลักษณความเปนดารา ทั้งในสหรัฐอเมริกาและอาเซยีบรูพา ในสหรัฐอเมริกา 
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ผูคนที่สนใจเบ็กแฮมมีไมมากเทาที่คาด ยังความผิดหวังแกสามีภรรยาคูนี้ และอาจมีผลในการ
ทลายความฝนของวกิตอเรีย อาดมัส (Victoria Adams) ที่จะเปนดาราฮอลลีวูด

การสรางภาพลักษณความเปนดารา อาจไมสํ าคัญหรือไรความหมายสํ าหรับ 
นกัฟตุบอลสวนใหญ แตมีความหมายและความสํ าคัญสํ าหรับเบก็แฮมมาก เพราะเบก็แฮมหวังหา
รายไดในฐานะผูโฆษณาสินคา นักฟุตบอลระดับโลกดังเชนโรนลัโด และซีนาดนี ซีดาน มีรายได
จากการเปนผูโฆษณาเครื่องดื่มและอุปกรณกีฬา แตเบ็กแฮมกํ าหนดเปาหมายกวางขวางกวานั้น 
เพราะเบก็แฮมกาวไปเปนผูโฆษณาสินคาแฟชั่น ดังเชนการโฆษณาแวนกันแดดยี่หอ Police
 ในป 2544 มีการผลิตคอมพิวเตอรเกมชื่อ David Beckham Soccer Game  
เบก็แฮมมรีายไดจากการขายภาพลักษณของตนเอง แมวาเกมดังกลาวนี้จะขายดี แตบริษัทผูผลิต
คือ Rage Software ตองลมละลายในเดือนมกราคม 2546 เนื่องจากความผิดพลาดในการบริหาร

 ชื่อของเดวิด เบก็แฮม นั้นขายได ภาพของเดวิด เบก็แฮม ก็ขายได แมแตลายเซ็น
ยงัขายได ดวยเหตุดังนี้ จึงมีสินคานานาชนิดที่มีลายเซ็น ชื่อ และภาพของเดวิด เบก็แฮม ประทับ 
ไมวาจะเปนของชํ ารวย  เครื่องแตงกายนักกีฬา  ลูกฟุตบอล และกระดาษติดฝาผนัง

 ดวยเหตุดังนี้ สัญญาการจางงานของเดวิด เบก็แฮม จึงมิไดมีแตขอตกลงเรื่อง 
เงินเดือนและคาตอบแทนตางๆเทานั้น หากยังตองมีขอตกลงการแบงปนผลประโยชนอันเกิด 
จากการใชสิทธิในภาพลักษณ (Image Rights) ของเดวิด เบ็กแฮม อีกดวย  soccernet.com
(June 17, 2003) รายงานวา  สโมสรรีล แมดริดตกลงจายคาเหนื่อยแกเบก็แฮมสัปดาหละ 90,000 
ปอนดสเตอรลิง สวนรายไดอันเกิดจากการขายภาพลักษณของเดวิด เบก็แฮม ตกลงที่จะแบงปน
กนัในอัตรา 50%
 หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว รีล แมดริดมิไดซื้อความเปนนักฟุตบอลของเบ็กแฮม
เทานัน้ หากยังซื้อความเปนดาราของเบก็แฮมดวย เพราะความเปนนักฟุตบอลผสมผสานกับความ
เปนดาราของเบก็แฮม ดานหนึง่ชวยเพิ่มรายไดจากคาผานประตู และอีกดานหนึ่งชวยเพิ่มรายได
จากการขายสินคาที่มีภาพลักษณของเบ็กแฮม ในประการสํ าคัญการแยงชิงตัวเบ็กแฮมเปนการ 
ตัดไฟแตตนลมมิใหบารเซโลนาสามารถเสริมเขี้ยวเล็บได

 เดวิด เบก็แฮม เปนจักรกลของระบบทุนวฒันธรรมอยางปราศจากขอกังขา แมวา
กระบวนการแปรวฒันธรรมใหเปนสินคาจะมีมาแลวนานนับศตวรรษ และกีฬาอยูในสวนหนึ่งของ
กระบวนการดังกลาวนี้ แตเดวิด เบก็แฮม มีบทบาทในการบุกเบิกมิติใหมของการแปรวัฒนธรรมให
เปนสินคา เพราะเบ็กแฮมเปนนักกีฬาคนหนึ่งในจํ านวนนอยคนที่ประสบความสํ าเร็จในการผสม
ผสานความเปนนักกีฬาเขากับความเปนดาราเพื่อขาย
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ภาคผนวกที่ 1

ขอมลูพื้นฐานเกี่ยวกับเดวิด เบ็กแฮม

นาม David Robert Joseph Beckham
วันเกิด 2 พฤษภาคม 2518
สถานที่เกิด Leytonstone, London
สัญชาติ  อังกฤษ
คูสมรส Victoria Adams
ประวัติอาชีพนักฟุตบอล

  8 กรกฎาคม 2534 ท ําสัญญานักฟุตบอลฝกหัดกับ ManU
23 มกราคม   2536 ท ําสญัญานักฟุตบอลอาชีพกับ ManU

            2538 ManU ให Preston North End ยมืตัว
   2 เมษายน    2538 แขงในนาม ManUคร้ังแรกกับ Leeds United

  1 กนัยายน   2539 แขงในนามทีมชาติอังกฤษครั้งแรกกับ Moldova
                      2543  กปัตันทีมชาติอังกฤษ
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ภาคผนวกที่ 2

สญัญาการซื้อขายเดวิด เบ็กแฮม

1. รีลแมดริดตกลงจายรวมทั้งสิ้น                              35.0 ลานยูโร
2. จายเมื่อลงนามในสัญญา                                       7.5
3. จายเปนรายปรวม 4 ป ปละเทาๆกัน                      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 Dale Johnson, "Beckham to join Real in £25m Switch," soccernet.com (June 17, 2003)


