
คอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจดัการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2546

Fulham FC ภายใต Thaksinomics

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

สโมสรฟุตบอลฟูแลม (Fulham Football Club) แหงนครลอนดอน ออกแถลงการณ
เชาวนัพธุที่ 29 ตุลาคม 2546 วา นายโมฮัมเหม็ด อัล ฟาเยด็ (Mohamed Al Fayed) ประธานและ
เจาของสโมสรยังยืนหยัดอยูกับสโมสรตอไป สโมสรฟุตบอลฟูแลมมิไดมีไวเพื่อขาย แมวานายอัล 
ฟาเยด็ จะไดพบปะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในวันสุดสัปดาหกอนหนานั้น และแมจะมีการพูดคุยกัน
ในประเด็นการสานสัมพันธระหวางสโมสรฟุตบอลฟูแลมกับสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย แต
หาไดมีขอเสนอในการซื้อสโมสรไม

      

       ขาวนายกรัฐมนตรีแหงประเทศไทยแสดงเจตจํ านงในการซื้อสโมสรฟุตบอลฟูแลม 
แพรสะพดัในเกาะอังกฤษ  BBC มีสวนแพรกระจายขาวนี้ (ดูรายงานขาว ”Thai PM Eyes Fulham 
Bid”, BBC News, October 29, 2003)  พลนั Website ของสโมสรฟุตบอลฟูแลมกลายเปนที่
ละเลงความเห็นของบรรดาแฟนๆ (ดู www.fulhamfc.com) ลางคนตั้งขอกังขาวา Chairman Mo 
(หมายถึงโมฮัมเหม็ด อัล ฟาเย็ด) กํ าลงัจะทิง้สโมสรฟุตบอลฟูแลมไปแลวหรือ ลางคนกลาวถึง
ความรํ ่ารวยของ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร วา การซือ้สโมสรฟตุบอลฟแูลมไมท ําใหขนหนาแขงรวง  

    

       แฟนฟูแลมที่มีอารมณขัน เสนอใหแตงเพลงเชียร Shinwatra โดยมีเนื้อรองดังนี้ 
      

       Shinwatra wooah, Shinwatra wooah
He wants to be a brit.
And QPR are shit.
Shinwatra wooah, Shinwatra wooah.
      

       อะไรจะเกิดขึ้นแกสโมสรฟุตบอลฟูแลม หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนเจาของ ? 
      

       แฟนฟแูลมที่มีอารมณขัน (Nick Bateman) วาดฝนไวดังนี้
1. บรรดานักฟุตบอลที่คริส โคลแมน (Chris Coleman) ผูจัดการตองการเก็บไวใน

สโมสร จะไดรับการตอสัญญาใหมทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลี คลารก (Lee Clark) และแบรรี 
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เฮลส (Barry Hayles) จะไดรับการตอสัญญาตอไปอีก 2 ป นักฟุตบอลที่ยืมตัวจากสโมสรอื่น 
ดังเชน จูนิชิ อินาโมโต (Junichi Inamoto) จะถกูซือ้ตัวมาเปนนักฟุตบอลประจํ าสโมสร

 2. เจาของฟูแลมคนใหมจะใหงบประมาณ 100 ลานปอนดสเตอรลิงสํ าหรับซื้อ 
นกัฟตุบอลใหม นักฟุตบอลลือนามดังเชนนากาตะ (Nakata) มอเรียนเตส (Morientes) ริวัลโด 
(Rivaldo) และอยาลา (Ayala) พากันสวมเสื้อฟูแลม

 3. ฟแูลมจะสรางสนามฟุตบอลใหมขนาดความจุ 30,000 ที่นั่ง ที่ Craven Cottage 
โดยใชงบประมาณ 60 ลานปอนดสเตอรลิง ซึ่งจะแลวเสร็จทันฤดูการแขงขัน 2548/2549 ใน
ระหวางนัน้ ฟูแลมจะใชสนามแขงรวมกับ Chelsea ที่ Stamford Bridge

4. อาหารยอดนิยมของแฟนสโมสรฟูแลม คือ Balti Pies จะถกูแทนที่โดย Spicey 
Dog หรือ Rin Tin  Tin in Won Ton Sauce (ตอมามผูีทกัทวงวา คนไทยมิไดกินเนื้อหมา มีแตคน
เวยีดนาม เกาหลี และจีนที่กินเนื้อหมา  ดังนัน้ Hot Dog ของไทยมิไดทํ าจาก Dog ตามตัวอักษร)

ฟูแลมเปนสโมสรฟุตบอลเกาแกที่สุดในนครลอนดอน มีประวัติศาสตรยาวนาน
มาแตป ค.ศ. 1879 และเริ่มใชสนามฟุตบอลที่ Craven Cottage เปนสนามแขงขันตั้งแตป ค.ศ. 
1896 ในอดตีกาลเปนที่ชุมนุมของนักเตะระดับพระกาฬ นักเตะบางคนเปนกัปตันทีมชาติอังกฤษ
(Johnny Haynes) โดยที ่จอหนนี เฮนส เปนนักเตะคนแรกที่ไดคาเหนื่อยสัปดาหละ 100 ปอนด
สเตอรลิง ฟูแลมเปนแหลงผลิตนักฟุตบอลนามระบือ ดังเชน อลัน มลัเลอรี (Alan Mullery) ร็อดนีย 
มารช (Rodney Marsh) อัลลัน คลารก (Allan Clark) รวมทั้ง บ็อบบี ร็อบสัน (Bobby Robson) ซึ่ง
ตอมาเปนผูจัดการทีมชาติอังกฤษ และปจจุบันเปนผูจัดการ Newcastle United ในยุครุงเรืองของ
ฟแูลม มแีฟนเขาชมการแขงขันแนนขนัด ระดับนัดละ 30,000 คน

แตแลวฟแูลมก็เขาสูยุคตกตํ่ าในป 2511 เมื่อรวงหลนจากฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่ง ฟูแลม
เวยีนวายตายเกดิระหวางดิวิชั่นสองและดิวิชั่นสาม และใชเวลาถึง 33 ปกวาที่จะทะยานสู Premier 
League สํ าเรจ็ในป 2544 ภายใตการนํ าของจัง ติกานา (Jean Tigana) ในฐานะผูจัดการ

      
       โมฮัมเหม็ด อัล ฟาเยด็ เปนพลังขับเคลื่อนสํ าคัญของฟูแลม อัล ฟาเย็ด กลายเปน 
ผูถอืหุนใหญของฟูแลมตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 ในขณะที่ฟูแลมเพิ่งไตข้ึนสูดิวิชั่นสอง 
อัล ฟาเยด็ ประสบความสํ าเร็จในการดูดดึงเควิน คีแกน (Kevin Keegan) เปนผูจัดการ พรอมทั้ง
อัดฉดีเงนิในการซื้อนักเตะและการพัฒนาสโมสรในดานอื่นๆ ฟูแลมกํ าหนดแผน 5 ปในการไตเตาสู 
Premier League และประสบความสํ าเร็จภายในเวลา 4 ป

       ตํ าแหนงแหงหนของฟูแลมใน Premier League ไมสูดีนัก และเกือบตองรวงหลน
สูดิวชิัน่หนึ่งในฤดูการแขงขัน 2545/2546 แตในฤดูการแขงขัน 2546/2547 นี้ ผลการแขงขันของ
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ฟแูลมดข้ึีนอยางผิดหูผิดตา ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา จะสามารถยึดอันดับตนๆของ Premier League 
ไดตลอดรอดฝงหรือไม

ฟูแลมมิไดมีฐานะการเงินดีนัก ในปจจุบันฟูแลมมีหนี้คงคาง 91.9 ลานปอนด 
สเตอรลิง และประสบการขาดทุนอยางตอเนื่อง จากระดับ 14.1 ลานปอนดสเตอรลิงในป 2543 
เพิม่เปน 24 ลานปอนดสเตอรลิงในป 2544 และ 33.6 ลานปอนดสเตอรลิงในป 2545 ยอดการ
ขาดทนุที่สะสมเพิ่มข้ึนนี้ทํ าใหอัล ฟาเยด็ เร่ิมถอดใจ มีรายงานขาวเกี่ยวกับการแสวงหาผูซื้อสโมสร
ฟตุบอลฟูแลม ปรากฏเปนระยะๆ

 ฟแูลมมแีผนที่จะสรางสนามฟุตบอลใหมที่ Craven Cottage ขนาดความจุ 30,000 
ทีน่ัง่ ในเดือนพฤษภาคม 2545 ฟูแลมยายไปใชสนาม Loftus Road รวมกับ Queen’s Park 
Ranger โดยเสียคาเชานัดละ 40,000 ปอนดสเตอรลิง ฟูแลมใช Craven Cottage เปนสนามแขง
ยาวนานถึง 105 ป การยายสนามแขงทํ าใหตองสูญเสียแฟนผูเขาชม ซึ่งยึดติดกับ Craven 
Cottage ในอกีดานหนึ่ง การสรางสนามฟุตบอลใหมมิอาจขับเคลื่อนได เพราะประชาชนที่อาศัย
อยูรอบๆ Craven Cottage พากันรณรงคคัดคาน และองคกรบริหารสวนทองถิ่นไมยอมออก
ใบอนุญาต

สัญญาการเชาสนาม Loftus Road ก ําลงัหมดอายุในฤดูการแขงขันนี้ ฟูแลมดิ้นรนที่
จะขอเชาสนาม Stamford Bridge ของ Chelsea แตมิอาจบรรลุขอตกลง ในที่สุด อัล ฟาเย็ด 
ตัดสนิใจนํ าฟูแลมกลับบานเกิดที่ Craven Cottage (ดูรายงานขาว ”Fulham Plan Cottage 
Return”, BBC News, September 3, 2003) เร่ืองนี้ควรจะจบชนิด Happy Ending แตมิไดเปน
เชนนั้น เพราะอัล ฟาเยด็ ลงนามขายสิทธิการกอสรางใน Craven Cottage แก Fulham River 
Projects Ltd. และรับเงนิจ ํานวน 50 ลานปอนดสเตอรลิงไปแลว โดยที่มีโครงการสรางที่อยูอาศัย 
การกลบัมาใชสนามฟุตบอล Craven Cottage อาจทํ าให อัล ฟาเยด็ ตองคืนเงินคาขายสิทธิ 
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรา 12% ตอป

ในปจจบัุน Premier League ของอังกฤษ ไดชื่อวาเปน Football League ที่มีฐานะ
การเงนิมัน่คงทีสุ่ดในโลก  เหนอืกวา Calcio Serie A ของอติาล ี Premiera Liga ของสเปน
Bundesliga ของเยอรมนี และ French First Division ของฝรั่งเศส ทั้งนี้ตามรายงานการตรวจสอบ
บัญชีต้ังแตป 2542 ของ Deloitte and Touche กระนัน้กต็าม สโมสรฟุตบอลที่มีฐานะการเงินอัน
แขง็แกรงมจี ํานวนนอยนิด สวนใหญเปนสโมสรระดับนํ าที่สามารถแขงขันใน UEFA Champion 
League นอกนั้นลวนมีฐานะงอนแงนและเผชิญชะตากรรมที่มีสภาวะความไมแนนอนอยางสูง 
สโมสรฟตุบอลอยางนอย 40 แหงในจํ านวนสโมสรฟุตบอลในอังกฤษทั้งหมด (รวมทั้งนอก Premier 
League) ก ําลงัเผชญิวกิฤตกิารณการเงนิทีร่ายแรง จนสมาชกิรัฐสภาองักฤษรวมกนัจดัตัง้ All Party 
Parliamentary Football Group เพือ่ศึกษาและหาทางออกในการแกไขวกิฤตกิารณดังกลาวนี้
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สโมสรฟุตบอลอังกฤษจํ านวนมากมีฐานะการเงินอันงอนแงน จนนายทุนสโมสร
ฟุตบอลอังกฤษพากันถอดใจ และเปดชองใหนายทุนตางชาติเขาไปครอบกิจการเปนระลอกๆ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เขารวมกระแสการครอบกิจการสโมสรฟุตบอลอังกฤษดวย

คํ าประกาศของโมฮัมเหม็ด อัล ฟาเย็ด ที่วา สโมสรฟุตบอลฟูแลมมิไดมีไวขาย มีผลใน
การปดโอกาสมิใหนายทุนโทรคมนาคมคนหนึ่งมีโอกาสแสดงฝมือในการบริหารจัดการสโมสร
ฟตุบอล แตนาจะเปนการปดโอกาสเปนการชั่วคราว เพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ ยังคงยืนยันเจตนารมณ
ทีจ่ะซือ้สโมสรฟุตบอลดังกลาว (ดูรายงานขาว ”Thai PM Renews Fulham Talk”, BBC News, 
October 30, 2003)

เหตใุด พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร จงึตองการซือ้สโมสรฟตุบอลทีม่ฐีานะการเงนิอนังอนแงน 
มหีนีสิ้นจ ํานวนมาก มยีอดขาดทุนที่สะสมหลายป และไมมีอนาคตทางการเงินที่แจมชัด มิหนํ าซํ้ า
สนาม Craven Cottage ยงัมโีครงสรางความเปนเจาของและสัญญาผูกพันที่มีลักษณะอีรุงตุงนัง

      

       ไมมใีครตอบไดดีกวา พ.ต.ท.ทักษิณ เอง
      

       ในขณะทีคุ่ณเอกราช เกงทุกทาง เสนอความเห็นวา
 “...ถาทานนายกฯหรือเศรษฐีคนไหนอยากรังแกกระเปาสตางคตัวเองเลนๆ ก็เชิญ

ตามสบาย...”
แตผมกลับเห็นวา การประกาศซื้อสโมสรฟุตบอลฟูแลม โดยไมมีขอเสนออยางเปน

ทางการ เปนการสรางกระแสโลกานวุตัรใหแก Thaksinomics ดุจเดยีวกบักระบวนการประชาสัมพันธ 
APEC 2003

นาเสยีดายที่ไมมีการพิสูจนใหเห็นวา ยทุธศาสตรทวิวิถี (Dual Track Development) 
ภายใต Thaksinomics สามารถใชพัฒนาสโมสรฟุตบอลอยางฟูแลมไดหรือไม  เพยีงใด
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