
สัมภาษณพิเศษ : รังสรรค  ธนะพรพันธุ

กีฬาในระบบทุนวัฒนธรรม

แมการแขงขันฟุตบอลโลกที่ประเทศญี่ปุนและเกาหลีใตเปนเจาภาพรวมในป 2002  
ยงัเหลอืเวลาอีกหลายเดือน กวาจะถึงวันดีเดยนัดเปดสนาม แตอาการ "ฟเวอรเล็กๆ" ไดเร่ิมปรากฏให
เหน็บางแลว จากวนัที่มีการจับสลากแบงสายอยางเปนทางการ เมื่อตนเดือนธันวาคม ศกนี้ (2544)

 ฉะนั้น เนชั่นสุดสัปดาห จงึขอโหมโรงฟุตบอลโลก 2002 ดวยบทสัมภาษณขนาดยาว
ของผูมใีจรักกฬีาชนดิเขากระดูกดํ าคนหนึ่ง ซึ่งไมใชนักกีฬาเกา ไมใชเกจิลูกหนังจากสํ านักขาวใด

หากแตเปนนักวิชาการดานเศรษฐศาสตร ที่มีผลงานโดดเดนในแวดวงวิชาการและหนังสือพิมพ

 เอยชื่อ รศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร คงไมมีใครไมรูจักนักเศรษฐศาสตรคนนี้

 แตอีกบทบาทหนึง่ทีห่ลายคนไมคุน คือ การเขียนบทความเกี่ยวกับกีฬา ซึ่งในหลาย 
บทความนั้น ไดรวบรวมไวในหนังสือชื่อ กฬีาในระบบทุนวฒันธรรม

 นอกจากความสนใจหยิบเอาประเด็น "กีฬา" มาศึกษาเชื่อมโยงใหเห็นวาเปน "ทุน 
วฒันธรรม" ทีท่รงอทิธิพลอยางหนึ่งแลว อาจารยรังสรรค ยังมีกีฬาที่ชื่นชอบเปนพิเศษอยูดวย คือ รักบี้
ฟตุบอล และฟุตบอล โดยเฉพาะสมัยเรียนอยูที่ประเทศอังกฤษ

 สมยันัน้อาจารยเลาวา ทีมฟุตบอลทีมโปรด คือ เอฟเวอรตัน กบัดารบ้ี แตปจจุบัน 
ลูกชอบ อารเซนอล ก็เลยชอบอารเซนอลไปกับลูกวางั้น

 คุยเฟองเรื่องกีฬากับอาจารยรังสรรคตอไปนี้  จึงมิเพียง "สันทนาการ" เดียว  หากแต 
ยงัท ําใหเห็นมุมมองของกระบวนการนํ าไปสูทุนวฒันธรรมอยางแยบยลดวย

• อาจารยเขยีนบทความเรื่องกีฬา โดยสวนตัวแลวชอบกีฬาหรือเปลา

  โดยสวนตวัชอบกีฬา กีฬาที่ชอบมากคือรักบี้ จริงๆ ผมชอบรักบี้มากกวาฟุตบอล แตวา
เมอืงไทยไมคอยมีรายการใหดู
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• อาจารยไปเรยีนอยูอังกฤษหลายป กีฬาฟุตบอลไมซึมซับเขามาในสายเลือดบางเลยหรือ

 พูดถึงฟุตบอล ตอนอยูอังกฤษก็ชอบนะ ผมก็ดูทุกอาทิตย อาทิตยหนึ่งจะมีสองครั้ง 
คร้ังหนึง่คอืวนัเสาร อีกครั้งหนึ่งคือคืนวันพุธ สมัยกอน แตเดี๋ยวนี้เยอะกวานี้

• ฟุตบอลลีกองักฤษ เฉพาะดิวิชัน่ 1 สมัยนั้นมีกี่ทีม

 สมยันัน้มี 20 หรือ 22 ทีม ผมก็จํ าไมคอยได

• มากเหมือนกันนะครับ

 มากส ิ เพราะวาจํ านวนทีมใน League ของอังกฤษมากกวาบนภาคพื้นของยุโรป ภาคพื้น 
ยุโรปมปีระมาณ 18 ทีมเอง แตที่อังกฤษ แขงกันรากเลือด นอกจากจะแขงใน League แลว ยังมี League
Cup ยังมี F.A. Cup ถาหากติดอันดับตนๆ ก็ตองไปแขงระหวางสโมสรชาติยุโรป ดังเชน Champion 
League และ UEFA Cup เมื่อกอนนี้คือ Cup Winners’ Cup

• ท ําไมรกับีไ้มแพรหลายจนไดรับความนิยมเทากับฟุตบอล

 สวนหนึ่งเปนเพราะวา ฟุตบอลเปนกีฬาซึ่งเกากวา ผมไมไดศึกษาเปรียบเทียบกระบวน
การสากลานวุตัร หรือขบวนโลกานุวัตรของรักบี้เทียบกับฟุตบอล ฟุตบอลเกิดกอนนะครับ รักบี้เกิดหลังจาก
ฟตุบอลนานมาก รักบี้เกิดขึ้นที่ Rugby College มีนักเรียนคนหนึ่งหยิบลูกบอล แลวก็วิ่งๆๆ และตอมา 
กค็อยๆ พัฒนากฎกติกาอะไรตางๆ ข้ึนมา

 กระบวนโลกานุวัตรของรักบี้ ผานระบบโรงเรียนประจํ า ระบบโรงเรียนแบบอังกฤษนี่แหละ 
แตตองเปนระบบโรงเรียนประจํ า เพราะฉะนั้น เวลาที่ระบบโรงเรียนอังกฤษเขาไปสูสวนตางๆ ที่เปน 
อาณานิคม ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยของอังกฤษ ระบบโรงเรียนประจํ าก็เกิด รักบี้ก็ถายเขาไปสูระบบ 
โรงเรยีนประจ ํา ขอใหสังเกตวา เวลาที่อังกฤษเขาไปยึดดินแดนใดเปนอาณานิคม ทั้งอาณานิคมโดยนิตินัย
หรือโดยพฤตนิยักดี็ อยางไทย ผมถือวาเปนอาณานิคมของอังกฤษโดยพฤตินัย หลังจากการทํ าสนธิสัญญา
บาวริง่ อังกฤษก็จะไปตั้ง Sport Club แลว Sport Club ทีค่นองักฤษตั้งนี่มักมีชื่อข้ึนตนดวยคํ าวา "Royal" 
เมอืงไทยก็เหมือนกัน อยางรอยัลเซลังงอ รอยัลบอมเบย รอยลักลักัตตา พวกนี้ชื่อบอก

 สโมสรกีฬาที่อังกฤษไปตั้งในดินแดนที่เปนอาณานิคม ก็จะนํ าเขาเอากีฬาจากอังกฤษ 
เขาไปทุกอยางเลย

 ทนีี ้ ผมคดิวากระบวนการสากลานุวัตรของฟุตบอล หนึ่งเกิดกอนรักบี้ สองไมติดกับเร่ือง
ระบบโรงเรยีนประจํ า ในอังกฤษความนิยมกีฬารักบี้ ถึงจะมีมาก แตไมมากเทาฟุตบอล ในระยะแรกจํ ากัด
อยูในระบบโรงเรียนประจํ า และมหาวิทยาลัย แลวคอยเติบโตมาตั้งเปนสโมสรรักบี้ในตอนหลัง ความจํ ากัด
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อีกอยางหนึง่กคื็อ พยายามรักษาความเปนสมัครเลนของรักบี้ ไมยอมจายเงินเดือน (แตตอนนี้ความคิดนี้ 
กเ็ปลีย่นไปแลว) แตวาพวกนักรักบี้ไปหากินดวยการโฆษณาได

 ไมเหมือนกับฟุตบอล ซึ่งลักษณะของการเปนอาชีพของกีฬาฟุตบอลเกิดขึ้นกอน คุณ 
ไมตองดูอ่ืนไกล กีฬาฟุตบอลแผขยายไปกวางมาก ในละตินอเมริกา ชื่อสโมสรก็ยังเลียนแบบสโมสร 
ในอังกฤษ มีสโมสรอารเซนอลในละตนิอเมริกา เพราะฉะนั้นแสดงวาลงรากลึกมาก และกวางไกล

• แสดงวา กฬีาพวกนีเ้ติบโตกับระบบจักรวรรดินิยม แลวจักรวรรดินิยมใหมหลังสงครามโลก
ครัง้ที ่2 อยางสหรัฐอเมริกา นํ ากีฬาประเภทใดบางไปสูประเทศอาณานิคม

 สหรัฐมีอเมริกันฟุตบอลกับกอลฟ สหรัฐฯไปยึดดินแดนไหน ดังเชนสหรัฐฯไปยึดครอง
ญ่ีปุนหลงัสงครามโลกครั้งที่สอง อเมริกันฟุตบอลก็ไปญ่ีปุน ไตหวันก็เลน แตที่ชัดเจนมากคือกอลฟ

 กอลฟนี่ชัดเจนมากวา กระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟมาจากจักรวรรดินิยม  
เรามสีนามกอลฟแหงแรกที่หัวหิน สมัยรัชกาลที่ 7 แตกีฬากอลฟขยายตัวเมื่อสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพ 
ในเมืองไทย เพราะคนอเมริกันชอบเลนกอลฟ ในญี่ปุนก็เชนเดียวกัน สนามกอลฟขยายตัวมากในชวง 
ทศวรรษแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพราะวาทหารอเมริกันไปยึดครองญี่ปุน

 ในกรณขีองไทย กอลฟถายทอดเขาสูกลุมทหารไทย เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นไดวา สนาม
กอลฟในตอนตนๆ เปนของทหาร แลวก็ขาราชการชั้นผูใหญ พวกรัฐวิสาหกิจ การรถไฟฯ การไฟฟาฝาย
ผลิตฯ กรมชลประทาน พวกนี้จะสรางสนามกอลฟ แตกอลฟเปนผลมาจากการที่สหรัฐฯเขามาตั้งฐานทัพใน
เมอืงไทย เพราะนายทหารอเมริกันอยากตีกอลฟ

 แตกอลฟมารุงเรืองมากๆ ชวงเศรษฐกิจฟองสบู ชวงปลายทศวรรษ 2520 ตอนนั้นถึงกับ 
มคีนเขียนบอกวา Japan as Number One ญ่ีปุนก ําลงัทีจ่ะขึ้นมาเปนมหาอํ านาจในทางเศรษฐกิจของโลก 
ท ําใหคนญีปุ่นชอบเลนกอลฟ จริงๆ คนญี่ปุนชอบเลนกอลฟตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่สอง แตกีฬากอลฟ
ในญี่ปุนขยายตัวในชวงที่สหรัฐฯเขาไปยึดครองญี่ปุน เพราะฉะนั้นชวงที่ญ่ีปุนรุงเรือง คนญี่ปุนมักจะบิน 
ไปเลนกอลฟที่เกาหลีใต หรือไตหวันในวันศุกร พอบายวันอาทิตยก็กลับโตเกยีว กลับโอซากา เพราะวา 
คาสนามกอลฟถกูกวา ในญี่ปุนคาที่ดินแพง ทีนี้พอเศรษฐกิจรุงเรืองมากๆ แทนที่จะบินไปที่นั่น คราวนี้ก็บิน
มาอุษาคเณย คุณไปดูขอบสมุทรแปซิฟก สนามกอลฟและรีสอรตผุดขึ้นในชวงปลายทศวรรษ 2520  
เพือ่รองรับนกัทองเที่ยวนักธุรกิจญ่ีปุน  เวลานักธุรกิจญ่ีปุนไปประชุมที่ไหน  มักแบกถุงกอลฟไปดวย

 ผมคิดวา ความตองการสนามกอลฟและรีสอรตเปนตนเหตุของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู 
เร่ืองของการเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดิน ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูที่เกิดขึ้นเกิดจากตลาดอสังหาริมทรัพย กอนจะ
เกดิในตลาดหลกัทรพัย แลวเกิดขึ้นในขอบสมุทรแปซิฟก ที่ซึ่งนักธุรกิจหรือนักทองเที่ยวญี่ปุนไป คือตอนนั้น 
ญ่ีปุนฐานะทางเศรษฐกิจดีมาก
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 ผมยงัจ ําได ผมอยูอังกฤษสมัยทศวรรษ 2510 ราวกลางทศวรรษ ชาวนาญี่ปุนไปเที่ยว 
ถึงอังกฤษ ชาวนาญี่ปุนฐานะดี เพราะญี่ปุนมีนโยบายขายขาวราคาแพง พยายามทํ าใหขาวราคาแพง  
โดยการหามน ําเขาขาวจากตางประเทศ ตอนนั้นผมจํ าได คนญี่ปุนเต็มลอนดอนเลย

 ทีนี้ในชวงทศวรรษ 2520 ที่เปนจุดรุงเรืองของญี่ปุน ญ่ีปุนก็มีดีมานดในการพักผอน 
หยอนใจ รัฐบาลญี่ปุนผมจํ าไมไดวานายกรัฐมนตรีคนไหน ตองการใหญ่ีปุนเปน "รัฐสันทนาการ" 
(Recreation State) สงเสริมใหคนพักผอน ไปเที่ยวรีสอรต เลนกอลฟ สงเสริมใหผูหญิงเลนกอลฟ ปกติ 
ผูหญงิจะมีฐานะคอนขางดอยในสังคมญี่ปุน  แตพอฟองสบูแตก  ผูหญิงเปนกลุมแรกที่เลิกเลนกอลฟ

 ผมคิดวา กระบวนการสากลานุวัตรของกีฬา ที่กีฬาถีบตัวขึ้นมาเปนกีฬาสากล ปจจัย
สํ าคญัอนัหนึง่กคื็อ เร่ืองอิทธิพลของระบบจักรวรรดินิยม  ในหลายๆ กีฬาจะเปนอยางนี้

• ทีอ่าจารยเขยีนถงึวา สิ่งที่ทํ าใหกีฬาฟุตบอลเผยแพรออกไปไดอยางกวางขวางอีกอยางก็คือ 
การถายทอดโทรทัศน

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนจุดเปลี่ยนเลย 
เพราะวา พอถายทอดโทรทัศนระหวางประเทศได ตลาดใหญข้ึน อยางฟุตบอลอังกฤษทุกมุมโลกไดดูหมด
เลย เพราะฉะนัน้ รายไดจากการโฆษณาทางโทรทัศนมันมหาศาล แลวคุณรูมัย้วา กลุมธุรกิจของ รูเปรต 
เมอรด็อก กํ าลังจะลมละลาย แตวาเมอรด็อกเกง เขาจับไดวา การถายทอดกีฬาจะเปนแหลงรายได 
ที่สํ าคัญ ดังนั้นจึงไปผลักดันใหต้ัง Premier League แลวรายไดจากการถายทอดฟุตบอลพรีเมียรลีก  
ชวยไมใหธุรกิจของ Murdoch ลม

 เมอรด็อกมีสถานีโทรทัศน BSkyB (British Sky Broadcasting Corp) ในอังกฤษ มี Star 
TV ในเอเชีย มี Fox Television ในสหรฐัฯ เครือขายโทรทัศนเชื่อมโยงกันหมดเลยทั่วโลก เมอรด็อกเกงมาก
ทีเ่หน็ประเดน็นี ้ การทีม่นุษยสามารถถายทอดโทรทัศน โดยเอาเทคโนโลยีอวกาศกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผสมผสานกัน เปนปจจัยสํ าคัญในการขยายฐานธุรกิจ

 เมอรด็อกสามารถยึดกุมการถายทอดฟุตบอลพรีเมียรลีกเปนฐานสํ าคัญ แลวก็พยายาม
รุกคืบไปยึดรักบี้ จะไปยึดในออสเตรเลีย แตไมสํ าเร็จ พยายามจะไปตั้ง Rugby Super League แบบ
ทํ านองพรีเมียรลีกเหมือนกัน แตไมสํ าเร็จ แตประสบความสํ าเร็จในการจัดการใหมหาอํ านาจดานรักบี้
ประเทศ 3 ประเทศ อันไดแก ออสเตรเลีย นวิซีแลนด แอฟริกาใต มาแขงกัน เมอรด็อกไดประโยชนทาง
ธรุกจิจากการถายทอดการแขงขันขัน Tri Nations Rugby Football จากนัน้รุกคืบไปจัดการแขงขัน Super 
10 ดวยการดงึสโมสรรักบี้ฟุตบอลชั้นยอดจากประเทศทั้งสามมาแขงขันกัน ภายหลังเพิ่มจํ านวนทีมแขงขัน
เปน Super 12 นี่คือวิธีการขยายฐานธุรกิจจากการถายทอดโทรทัศน จนกระทั่งในอังกฤษมีขบวนการ
ตอตานเมอรด็อก เขากลาถึงกับจะไปซื้อแมนเชสเตอรยูไนเต็ด
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• นบัวันสปอรตมารเก็ตต้ิงจะขยายตัว ใครอยากกุมองคกรโลกบาลดานกีฬาตองพึ่งกลุมทุน

 อันนีใ้นหนงัสอืที่ผมเขียน ผมเขียนถึงกลุมบริษัท ISMM คือ International Sport Media 
and Marketing กลุมนีเ้ปนธรุกิจที่หากินกับเร่ืองการตลาดกีฬา โดยเขาไปรับจางจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ของ
กฬีา เชน ลิขสทิธิ์ของกีฬาโอลิมปก ลิขสิทธิ์ของกีฬาฟุตบอลโลก ลิขสิทธิ์ของกีฬาฟุตบอลยุโรป คือบอกเลย
วาจะใหตังคเทาไหร และเอาสิทธิ์ที่ไดในการถายทอดโทรทัศนไปขายตอ

 แตกอน จํ าไดหรือไมวา เวลาแขงขันเอเชี่ยนเกมส บางทีประเทศซึ่งไดรับมอบหมายเปน
เจาภาพ มีปญหาในการหาสปอนเซอร แลวก็จัดไมได แตไทยมักจะเขาไปจัดแทน เพราะผูที่เกี่ยวของกับ
กีฬาโอลิมปกของไทย คุนเคยกับเร่ืองระบบการตลาดกีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํ าสิทธิการถายทอด 
โทรทัศนไปขายตอ ISL เรือธงของกลุม ISMM ไดสิทธิการถายทอดโทรทัศน จาก FIFA ผูบริหาร ISL  
คนสํ าคัญชื่อ ฮอรสต แดสเลอร (Horst Dassler) เปนคนเยอรมัน เปนลูกชายของคนกอต้ังบริษัท Adidas 
ตระกลูนีม้พีีน่องสองคนซึ่งทะเลาะกัน ธุรกิจด้ังเดิมผลิตรองเทายี่หอ Puma ซึง่คนพีไ่ดไป คนนองที่มีชื่อเลน
วา อดี (Adi) กม็าตัง้โรงงานผลิตรองเทาอีกยี่หอหนึ่ง คือ Adidas

 ฮอรสต แดสเลอร จับประเด็นไดวา ถายึดองคกรโลกบาลทางดานกีฬาได ก็จะเปน
ประโยชนดานธุรกิจ ฐานธุรกิจแดสเลอร คือ การผลิตรองเทากีฬา ผลิตเครื่องแตงกายดานกีฬา ผลิต
อุปกรณกฬีาขาย ก็จะเปนประโยชนดานธุรกิจ แดสเลอรเปนสปอนเซอรเวลาจะมีการแขงขันแยงตํ าแหนง
ประธานกีฬาโอลิมปก ประธานฟฟา ประธานองคกรโลกบาลดานกีฬา เขาจายตงัค ถาอยากไดตํ าแหนง
ประธาน ไมมตัีงค เขาจายแทนให

• อาจารยเคยบอกวา ชัยชนะของทีมฟุตบอลฝรั่งเศสใน France 98 กระตุนเศรษฐกิจฝรั่งเศส 
อยางรอบดาน ทํ าใหนาสนใจวา การเปนเจาภาพของญี่ปุนกับเกาหลีใต จะชวยทํ าให
เศรษฐกจิของสองประเทศที่กํ าลังตกต่ํ าไดหรือไม

 ชวยแน แตจะชวยไดขนาดไหน ข้ึนอยูกับปญหาวามีมากขนาดไหน แตในกรณีของ 
ฝร่ังเศส France 98 ชัดเจนมาก ฝร่ังเศสไดประโยชนมหาศาล แลวมีแบบจํ าลองวาจะจัดการแขงขันอยาง
ไร ฝร่ังเศสพยายามทีจ่ะไมใหทีมของประเทศหนึ่งประเทศใดอยูกับที่ เปลี่ยนเมืองเพื่อจะไดเดินทาง ใหแฟ
นของประเทศนัน้เดนิทางเปลี่ยนเมือง เพิ่มรายจายในการทองเที่ยวอะไรตางๆ การเปนเจาภาพไดประโยชน
แนนอน ไมงัน้คนจะแยงเปนเจาภาพทํ าไม เวลานี้เจาภาพเวลิดคัพ เจาภาพโอลิมปก แยงกันรุนแรงมาก

• แสดงวาเรือ่งการตลาดเปนปจจัยสํ าคัญของการจัดการแขงขัน

 ใช ..สปอรตมารเก็ตติ้ง กลายเปนเรื่องใหญ
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• ทีญ่ีปุ่นกบัเกาหลใีตเปนเจาภาพฟุตบอลโลก 2002 อาจารยไดศึกษาการบริหารจัดการดาน
การตลาดหรือเปลา วาเขาทํ าอยางไร

 เทาที่ทราบ ทํ าใหตนทุนของการถายทอดสูงกวาที่ฝร่ังเศส เพราะอะไร เพราะวา 
ยกตวัอยางเชน ศูนยการถายทอด ในกรณีของ France 98 มีศูนยเดียว แตวาใน World Cup 2002  
ตองเขาไปตัง้ 2 ศูนย ที่ญ่ีปุนและเกาหลีใต ทั้งศูนยการถายทอดและศูนยประชาสัมพันธ ซึ่งเพิ่มตนทุน 
ใหกบัเจาภาพ แลวก็เปนการเพิ่มตนทุนใหกับบริษัทที่ไดสิทธิการถายทอดสด ที่จะตองไปซื้ออุปกรณอะไร
ตางๆ มาอีกเทาตัว

 แตผมคิดวา การเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลกมีผลกระตุนเศรษฐกิจแนนอน 
เกาหลีใตเคยมีประสบการณจากการจัดแขงขันกีฬาโอลิมปกมาแลว เพราะมีคนจากชาติตางๆไปชมการ
แขงขนั แลวถอืโอกาสทองเที่ยวดวย แตวาจะชวยใหฟนจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าหรือไม อันนี้ตอบไมได 
ข้ึนอยูกบัความรุนแรงของภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจมันขนาดไหน อันนี้มันชวยไดแคอัดฉีด

• ตามหลกัทฤษฎทีีอ่าจารยวามา ดูเหมือนวาทุกอยางมันจะเปนการตลาดทั้งหมด แมแตการ
แบงสายที่เพิ่งผานไป

 ใช เขาพยายามที่จะทํ าใหทีมที่ทํ าเงินกระจายอยูในสายตางๆ ไมกระจุกอยูในสายเดียว 
เพราะวาถาอยูในสายเดียวกัน บางทีมก็ตองถูกเขี่ยออกตั้งแตรอบแรก การจัดอันดับทีมที่ไดเปนตัวยืน
ประจํ าสายจึงเปนเรื่องสํ าคัญ

• อยางจนีเขาสูรอบสุดทายครั้งนี้ คงชวยเพิ่มรายไดใหกับเจาภาพเยอะเลย

 ชวยเยอะ เพราะจากจีนไปเกาหลีใตใกลนิดเดียว แลวรายไดจากการถายทอดโทรทัศน 
เดีย๋วนีเ้วลาถายทอดกีฬาตองมีคนพากยภาษาจีน  เพราะจีนตลาดใหญ 1,200 ลานคน  คุณจะไปมองขาม
ไดอยางไร

• อารเจนตนิา ทีเ่ศรษฐกิจกํ าลังยํ่ าแยอยูในเวลานี้ นาจะกระตุนใหพวกเขาตองควาแชมปโลก
มาปลอบใจคนทั้งชาติ

 จะไดอะไร ถึงไดแชมปโลก ไมไดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ไมไดชวยเศรษฐกิจประเทศ ชวยแต
เศรษฐกิจนักฟุตบอลอารเจนตินาเฉพาะตัวเทานั้น

• อาจารยหมายถึงนักเตะพวกนี้เปนแรงงานสงออกที่สํ าคัญจากประเทศยากจน

 เปนแรงงานสงออก แตวาตลาดไมใหญ คุณจะตองเปนนักฟุตบอลชั้นเลิศ ที่สโมสร
ฟตุบอลในยโุรปตองการซื้อจะมีเฉพาะนักฟุตบอลชั้นยอดจํ านวนไมมากของประเทศตางๆ เพราะวาคาจาง
ที่สูงอยูในยุโรป คาจางยุโรปจะสูงในภาคใต และยิ่งขึ้นเหนือยิ่งราคาถูก เพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตวา 
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สโมสรในอังกฤษเวลาซื้อนักฟุตบอล ถาเปนสโมสรยักษใหญ อาจจะสามารถซื้อนักฟุตบอลระดับยอด จาก
ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน โปรตเุกสได แตถาเปนสโมสรระดับกลางๆ ลงไปถึงขนาดเล็ก ถาจะซื้อนักเตะตาง
ประเทศ มกัจะซ้ือจากทางเหนือ เพราะราคาถูกกวา ซื้อจากฟนแลนด นอรเวย ไอซแลนด คาจางทางนั้นจะ
ถกูกวา ลงมาทางใต จะยิ่งแพง

 ในฝรั่งเศสนัน้ อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงมาก อันนี้เปนเหตุใหนักฟุตบอลฝร่ังเศส 
ที่ฝเทาดีๆไปเลนตางประเทศ ในอังกฤษเวลานี้ นักฟุตบอลฝร่ังเศสเต็มไปหมด ภาษีเงินไดในฝรั่งเศส 
สูงมาก ผมคิดวาสูงกวาประเทศอื่นๆ

• ในแงการซ้ือขายนักเตะ มีผลตอเศรษฐกิจของประเทศมั้ย

 ไมมผีล ผมคดิวาไดเฉพาะตัว แลวก็เราจะพบวา นักฟุตบอลจากละตินอเมริกา ที่มาเลนใน
ยุโรป สวนใหญก็จะเลนในละตินยุโรป ที่เราเรียกวาละตนิ หมายถึงประเทศที่อยูขอบสมุทรเมดิเตอรเรเนียน 
ทีเ่ราเรียกวาชาติละตนิ พวกสเปน โปรตุเกส ฝร่ังเศส อิตาล ี อะไรพวกนี้ ทีนี้ถาเปนนักฟุตบอลที่มาจาก 
ละตินอเมริกา ในประเทศซึ่งใชภาษาสเปน สวนใหญก็จะมาแขงในสเปน นักฟุตบอลอารเจนตินานิยม 
ไปแขงในอติาล ี เพราะวา พวกที่อพยพไปอยูอารเจนตินาพวกแรกๆ เปนชาวอติาเลียน นักฟุตบอลบราซิล
นยิมไปแขงและเลนในโปรตุเกส เพราะใชภาษาโปรตเุกส เนื่องจากบราซิลเคยเปนอาณานิคมของโปรตุเกส 
แตจริงๆ โปรตุเกสกับสเปนก็ตางกันไมมาก

 เพราะฉะนัน้ ถาพวกนี้จะยายจากละตินอเมริกา ซึ่งใชภาษาสเปนและโปรตเุกส ก็จะยาย
มาสเปนและโปรตุเกส  ในชวงที่สโมสรฟุตบอลอติาลมีฐีานะดี  ก็ซื้อนักฟุตบอลจากละตินอเมริกา

• กรณีคดีบอสม็องกับฟุตบอลยุโรป

 กอนที่คดีบอสมอ็งจะสิน้สุด นักฟุตบอลถือเปนทรัพยสินของสโมสร ถึงแมสัญญาการจาง
งานจะหมดอาย ุแตวาถาสโมสรยังไมขาย นักฟุตบอลก็ยังยายสโมสรไมได เหมือนกับเปนทาส

 ทีนี้เนื่องจากสหภาพยุโรปมีหลักการเรื่องเสรีภาพสี่อยาง (Four Freedoms) เสรีภาพ 
อยางหนึ่งก็คือ เสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ กติกาของ UEFA ในเรื่องนี้ ขัดตอ 
หลักการพื้นฐานของสหภาพยุโรปในเรื่องเสรีภาพในการทํ างาน ดังนั้น เมื่อสัญญาสิ้นอายุ นักฟุตบอล 
กส็ามารถทีจ่ะเคลื่อนยายเปลี่ยนที่ทํ างานได อันนี้เปนคดีบอสม็อง

 กรณีของบอสมอ็ง สัญญาสิ้นอายุแลว และจะยายไปสโมสรที่ต่ํ ากวา แตสโมสรที่ต่ํ ากวา
นัน้เสนอซือ้ในราคาที่ต่ํ ากวา ขณะเดียวกันสโมสรเจาของบอสมอ็งนัน้อยากจะขายในราคาแพง และตกลง
ไมได  กเ็ลยยายไมได ยายไมไดก็ไมมีรายได  เพราะวาพอคุณหมดสัญญา  ตนสังกัดเขาก็ไมจายเงินเดือน
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• จากขอมูลตลาดหลักทรัพยในอังกฤษ ทํ าไมสโมสรฟุตบอลใหญๆ บางสโมสรไมยอมเขา
ตลาด

 ผมคดิวา เขาไปมากกวาครึ่งหนึ่งของ Premier League  ที่เขา London Stock Exchange 
สโมสรแรก รูสึกจะเปนสเปอร และการเขาตลาดหลักทรัพยก็ตองมีเงื่อนไขของการเขาตลาดหลักทรัพย 
เหมือนกับในเมืองไทย คุณจะเขาตลาดหลักทรัพยไทย คุณตองมีฐานะการเงินดี มีระบบบัญชีที่ถูกตอง  
มผูีบริหารจัดการที่มีประวัติวาซื่อสัตยสุจริตอะไรตางๆ อันนี้ก็เหมือนกัน

 แตวาราคาหุน ผมดูเมื่อปที่แลว (2544) ราคาหุ นไมคอยเปลี่ยนเทาไหร ยกเวน 
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด

 การเขาตลาดหลักทรัพยมีความหมายอยางไร มีความหมายวา คุณสามารถหาเงินทุน 
นอกสโมสรได ถาคุณไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เวลาที่สโมสรฟุตบอลจะขยายตัว หรือ
จะสรางอฒัจนัทรใหม กต็องใชเงินจากกํ าไรสะสมที่ตัวเองมีอยู หรือไมก็ไปกูจากสถาบันการเงิน แตถาคุณ
เปนสโมสรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เวลาที่คุณจะขยายกิจการของสโมสร คุณก็เอาหลักทรัพย 
ไปขาย คนทีจ่ะมาซื้อหลักทรัพยก็มีสวนเปนเจาของสโมสร แมนเชสเตอร ยูไนเตด็ เปนสโมสรเดียวที่ผมไดดู
ขอมูล เพราะอยูในเวบไซต ปรากฏวา แมนเชสเตอร ยูไนเตด็พยายามรักษาอัตราเงินปนผล พยายามจะให
อัตราเงนิปนผลทีค่อนขางสูง แมกระทั่งในปที่กํ าไรตก ก็ยังจายอัตราเงินปนผลในระดับที่สูงกวาเดิม ผมเลย
อานวา ManU ยงัตองการอาศยัการระดมเงินจากตลาดหลักทรัพย ถาตองการเติบโตในอนาคต อันนี้เปน
วธิกีารทีจ่ะท ําใหผูถือหุนพอใจ โดยการจายเงินปนผล แตสโมสรสวนใหญมักไมจายเงินปนผล

กระบวนการเปลี่ยนผานสูทุนวฒันธรรม

 พูดถึงทุนวัฒนธรรม อาจเริ่มจาก รูดอลฟ ฮิลเฟอรดิง (Rudolf Hilferding) เสนอ 
บทวเิคราะหวาดวยทุนการเงิน โดยเขียนหนังสือเร่ือง Finance Capital เมือ่ป ค.ศ. 1910 หนังสือของเขา  
มชีื่อรองวา A Study Of the Latest Phase Of Capitalist Development ทนุการเงินเปนพัฒนาการขั้น 
ลาสุดของระบบทุนนิยม

 ฮลิเฟอรดิงเปนหมอชาวออสเตรยี แตมาสนใจศึกษาสังคม แลวเขียนหนังสือเลมนี้ซึ่งเปน
หนงัสอืทีม่ชีือ่มาก บอกวา ทุนการเงินเปนพัฒนาการขั้นลาสุดของระบบทุนนิยม

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย จํ าแนกออกมาเปน 3 กลุม ผมพูดถึงวิธีจํ าแนกของ
ธนาคารโลก กลุมแรกคือ เกษตรกรรม กลุมที่สองคือ อุตสาหกรรม กลุมที่สามคือ บริการ มีอยู 3 กลุมใหญ 
ทีจ่ริงแยกไดมากกวานี้ แตถาแยกหยาบๆ มีอยู 3 กลุม
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 บริการการเงินเปนสวนหนึ่งของบริการทั้งหมด ภาคบริการจะคลุมเร่ืองบริการการเงิน 
คลมุเร่ืองที่อยูอาศัย คลุมเร่ืองการศึกษา คลุมเร่ืองสุขภาพอนามัย คลุมเร่ืองสนัทนาการ

 ผมเสนอความคิดเรื่องทนุวฒันธรรม เพือ่บอกวา ระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากทุนเกษตรกรรม 
มาเปนทุนอตุสาหกรรม โดยที่ในประเทศมหาอํ านาจกํ าลังเปลี่ยนเปน Service economy ทุนบริการกํ าลัง
จะมาเปนทุนหลัก

 หมายความวา แตละขั้นตอนของพัฒนาการของระบบทุนนิยม มีส่ิงที่เรียกวา Dominant 
Capital คือทุนหลัก ในสังคมอตุสาหกรรม ทุนอตุสาหกรรมจะเปนทุนหลัก ในสังคมบริการ ทุนบริการ 
จะเปนทุนหลัก อยางเชนสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกหลายประเทศ โครงสรางเศรษฐกิจเปลี่ยนเปน 
Service Economy เปนระบบเศรษฐกิจแบบบริการ เปนสังคมเศรษฐกิจแบบบริการ ทุนบริการก็เปน 
ทนุหลัก

 ฮลิเฟอรดิง เขยีนหนังสือป 1910 วา พัฒนาการขั้นลาสุดของทุนนิยม คือทุนการเงิน 
บริการการเงินเปนสวนหนึ่งของบริการทั้งหมด

 ทนีี ้ ผมก็เสนอความคิดเรื่องทุนวฒันธรรม เพราะวา ในกลุมที่เราเรียกวาบริการ กิจกรรม
เปนจ ํานวนมาก เปนเรื่องของวฒันธรรม เชน เร่ืองสนัทนาการ เร่ืองสุขภาพอนามัย เพราะวาทุกวันนี้ บริการ
สุขภาพอนามยั ไมใชเร่ืองรักษาโรค มันเปลี่ยนไปแลว เปนบริการลดความอวน ดัดฟน อะไรพวกนี้ นี่เปน
เร่ืองของทุนวฒันธรรม เปนเรือ่งภาพยนตร ดนตรี อยูในนี้หมดเลย ผมก็เลยบอกวา บริการจํ านวนมาก 
มลัีกษณะเปนสินคาวฒันธรรม  ดังนั้นทุนวฒันธรรมกํ าลังขึ้นมามีอิทธิพล

 ทายที่สุด พัฒนาการของทุนนิยมก็จะมาสูจุดที่ประเทศตางๆ เปลี่ยนเปน Service 
Economy โดยที่ทุนบริการจะเปนทุนหลักของสังคมเศรษฐกิจ ทุนบริการจะเปนองคประกอบที่สํ าคัญ  
เพราะฉะนั้น เรากํ าลังเห็นกระบวนการที่วัฒนธรรมกํ าลังถูกเปลี่ยนเปนสินคา (Commodification)  
เพราะฉะนั้น ถาเราสามารถเปลี่ยนวฒันธรรมเปนสินคาได ทุนวฒันธรรมก็จะมีความสํ าคัญ

 คุณดอูยางเชน บะหมี่สํ าเร็จรูป มามา มามาเปนฟาสตฟูด (Fast Food) หลังสงครามโลก 
คนญีปุ่นใชชวีติทีต่องเรงรัดมากเรื่องเวลา มีเวลากินอาหารกลางวันนอย เขาก็เลยเอาไปคิดวา ทํ าอยางไร
จงึจะท ําใหประหยัดเวลาการกินอาหารกลางวัน ก็มาคิด มามาขึน้มา โดยวันหนึ่ง เขากลับไปกินขาวที่บาน 
ภรรยาโยนบะหมี่เขาไปในกระทะที่กํ าลังทอด ทํ าใหเขาไดความคิดนี้ข้ึนมา

 เหมือนอยางกอลฟ ถาคุณไมชอบเลนกอลฟ กอลฟก็เปนสินคาวัฒนธรรมไมได หาก
ตองการขายบรกิารสนามกอลฟก็ตองมีวิธีการที่จะทํ าใหคุณชอบเลนกอลฟ กระบวนการที่จะทํ าใหการเลน
กอลฟเปนสินคามันก็เกิด
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 อยางเรื่องดัดฟน ทันตแพทยมาหลอกเราบอกวา ฟนมันเดง แลวมันไมสวย ตองไปดัดฟน 
ถาเราไมยอมรับความเชื่อนี้ การดัดฟนมันก็จะเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจไมได แตเมื่อเรารับความเชื่อนี้แลว 
เมือ่ทกุคนเปดปากยิ้ม ก็จะเห็นเหล็กดัดฟน

 จริงๆ ผมภูมิใจเร่ืองนี้มาก เร่ืองทุนวฒันธรรม ผมคิดวาเปนปรากฏการณที่มีความสํ าคัญ 
และเรานาจะศึกษาตอไปอยางลึกซึ้ง1
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