คอลัมน "หอคอยสองโลก"
Financial Day ฉบับวันพุธที่ 27 มีนาคม 2539

แพ็กเกอรกับเมอรด็อก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เคอรรี่ แพ็กเกอร (Kerry Packer) กาวลงจากตําแหนงผูอํานวยการจัดการบริษัท
Publishing and Broadcasting Ltd. (PBL) โดยใหลูกชายชื่อนายเจมส แพ็กเกอร (James Packer)
ดํารงตําแหนงแทนตั้งแตเดือนมีนาคม 2539 เปนตนมา
ในขณะที่เคอรรี่ แพ็กเกอร จัดวางตํ าแหนงทายาทสืบทอดการบริหารธุรกิจของ
วงศตระกูลไวโดยเรียบรอย อาณาจักรของนายรูเบิรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) ยังไรรองรอย
ทายาทที่ชัดเจน เพราะบรรดาบุตรธิดาของนายเมอรด็อกยังมีอายุนอย มิหนําซํ้านายเมอรด็อกยังมี
ชื่อเสียงในการทะเลาะกับลูกนอง จนลูกนองคนสําคัญทยอยกันลาออก ไมวาจะเปนนายแบรรี่ ดิล
เลอร (Barry Diller) ผูบริหารเครือขายสถานีโทรทัศน Fox Network ในสหรัฐอเมริกา นายแอนดรูว
ไนท (Andrew Knight) อดีตบรรณาธิการ The Economist ซึ่งตอมาเปนผูบริหาร News International
ของนายเมอรด็อกในอังกฤษ และลาสุดในเดือนกุมภาพันธ 2539 นายยอรจ เครก (George Craig) ลา
ออกจากตําแหนงผูบริหารสํานักพิมพ Harper Collins ของ นายเมอรด็อก
ตระกูลแพ็กเกอรกับตระกูลเมอรด็อกนับเปนไมเบื่อไมเมามาอยางนอยสองชั่วอายุ
ทั้งสองตระกูลตางมีฐานธุรกิจในกิจการหนังสือพิมพในออสเตรเลีย ตระกูลแพ็กเกอรยึดนครซิดนีย
(Sydney) เปนฐาน โดยมีหนังสือพิมพ Daily Telegraph เปนหัวหอก สวนตระกูลเมอรด็อกยึดนคร
อดีเลด (Adelaide) เปนฐาน โดยมีหนังสือพิมพ Adelaide News เปนหัวหอก
เมื่อตระกูลเมอรด็อกขยายอาณาจักรหนังสือพิมพไปสูนครซิดนีย ดวยการซื้อหนังสือ
พิมพ Cumberland Newspapers เพื่อจัดพิมพจําหนายบริเวณชานเมืองซิดนีย สงครามระหวาง
ตระกู ลแพ็ ก เกอร กั บตระกูลเมอรด็อ กก็ เ กิ ดขึ้น ตระกูลแพ็กเกอรผนึกกํ าลังกับตระกูลแฟรแฟกซ
(Fairfax) เจาของ Sydney Morning Herald ในการผลักดันใหตระกูลเมอรด็อกออกไปจากนครซิดนีย
การเติบโตของตลาดหนังสือพิมพมีสวนบรรเทาความขัดแยงในการแยงชิงผลประโยชนระหวางนายทุน
หนังสือพิมพดวยกันเอง เพราะชองทางในการแสวงหากําไรมีอยูอยางเหลือเฟอ ตอมา รูเบิรต เมอรด็
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อก ออกโบยบินไปสรางฐานธุรกิจในตางประเทศ เริ่มตนดวยอังกฤษและตอมา สหรัฐอเมริกา ทิ้งให
เคอรรี่ แพ็กเกอร เปนจาวหนังสือพิมพออสเตรเลีย
เสนทางธุรกิจของเมอรด็อกและแพ็กเกอรมีทั้งที่ตางกันและเหมือนกัน สวนที่ตางกัน
ในขั้นรากฐานก็คือ เมอรด็อกออกไปสรางฐานธุรกิจในตางประเทศ โดยที่มิไดละทิ้งฐานในออสเตรเลีย
การที่เมอรด็อกเปลี่ยนสัญชาติเปนอเมริกัน สะทอนใหเห็นวา ฐานธุรกิจที่สําคัญที่สุดของเมอรด็อก
อยูในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่แพ็กเกอรมุงขยายอาณาจักรธุรกิจภายในออสเตรเลีย แพ็กเกอรเพิ่งจะ
ปรับยุทธศาสตรจากการเติบโตภายใน (inward orientation) ไปสูการเติบโตภายนอก (outward
orientation) เมื่อเมอรด็อกออกไปขยายฐานธุรกิจนอกออสเตรเลีย เปนเวลากวาสองทศวรรษแลว
ในปจจุบันกลุมบริษัท PBL ของแพ็กเกอรเริ่มเขาไปลงทุนใน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอที่เหมือนกันก็คือ ทั้งเมอรด็อกและแพ็กเกอรตางเริ่มตนจากธุรกิจหนังสือพิมพ
แลวขยายฐานไปสูธุรกิจโทรทัศน แพ็กเกอรมีเครือขายโทรทัศนชอง 9 เปนฐาน สวนเมอรด็อกมีชอง 7
เปนฐาน แตเมอรด็อกกาวลํ้าแพ็กเกอรหลายชวงตัว เพราะเมอรด็อกสามารถสรางเครือขายโทรทัศน
ระหวางประเทศเกือบทั่วโลก เมอรด็อกมี Fox Television ในสหรัฐอเมริกา British Sky Broadcasting
Group (BSky B) ในสหราชอาณาจักร และ STAR TV ในอาเซียตะวันออก
แพ็กเกอรดูจะเปน `ผูราย' นอยกวาเมอรด็อก อยางนอยในสายตาชาวออสเตรเลีย
เพราะแพ็กเกอรมิไดทิ้งแผนดินแม ในขณะที่เมอรด็อกถึงกับเปลี่ยนสัญชาติเปนอเมริกัน ทั้งสองฝาย
ตางสรางเครือขายความสัมพันธทางการเมืองในออสเตรเลีย แพ็กเกอรสนิทกับนายบ็อบ ฮ็อก (Bob
Hawke) อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เมื่อนายฮ็อกสูญเสียตําแหนงหัวหนาพรรคกรรมกร ใหแกนาย
พอล คีตติ้ง (Paul Keating) และนายคีตติ้งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสืบตอมา เมอรด็อกกลับเปน
ฝายไดเปรียบทางการเมือง เพราะเมอรด็อกเลือกแทง `มา' คีตติ้งตั้งแตตน แพ็กเกอรหันไปสนับสนุน
นายจอหน โฮเวิรด (John Howard) หัวหนาพรรคเสรีนิยม เมื่อนายโฮเวิรดสามารถโคนนายคีตติ้ง
ในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2539 ได แพ็กเกอรก็ฟนตัวทางการเมืองตามไปดวย
แพ็ ก เกอร แ ละเมอร ด็ อ กเหมื อ นกั น ที่ ใ ช เ ครื อ ข า ยสื่ อ มวลชนของตนในการสร า ง
สายสัมพันธทางการเมือง ในฤดูการเลือกตั้ง ทั้งสองคนตางใชสื่อมวลชนที่ตนเปนเจาของหนุนชวย
นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน อิทธิฤทธิ์ของหนังสือพิมพ The Sun ของเมอรด็อกที่มี
ตอวงการการเมืองอังกฤษ เปนเรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไป ชัยชนะของจอหน โฮเวิรด ในออสเตรเลีย
สวนหนึ่งก็ไดรับการหนุนชวยจากแพ็กเกอร
แตเมอรด็อกกลาลงทุนอยางสุมเสี่ยงมากกวาแพ็กเกอร อาการการขยายอาณาจักร
อยางผาดโผนของเมอรด็อก เกือบทําใหอาณาจักร News Corp ลมละลายในป 2533 ดวยเหตุที่หมุน
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เงินไมทัน รายงานขาวบางกระแสกลาววา หากมิใชเปนเพราะภาพยนตรเรื่อง Home Alone ของ Fox
ทําเงินในปนั้น เมอรด็อกคงมิอาจหาเงินกูมาชําระคืนเงินกูเดิมที่ถึงกําหนดตองชําระได และแพ็กเกอร
ก็คงมีโอกาสหัวเราะเยาะอยางสะใจ
แตแพ็กเกอรยังไมมีโอกาสหัวเราะเยาะเมอรด็อก เพราะหลังจากนั้น เมอรด็อก
ก็ฟนตัวทางธุรกิจ การฟนตัวที่สําคัญมาจากการทํากําไรของ BSky B ในอังกฤษ ดวยเหตุที่ BSky
B ประสบความสําเร็จในการผูกขาดการถายทอดการแขงขันฟุตบอลของ Premier League เมอรด็อก
จึงพบสูตรสําเร็จในการขยายทุนวัฒนธรรม นั่นก็คือ การทําสัญญาผูกขาดการถายทอดการแขงขัน
กีฬา (exclusive right) กําไรของ BSky B สามารถหลอเลี้ยง News Corp ไดทั้งอาณาจักร เมอรด็อก
กําลังนําสูตรสําเร็จนี้มาใชกับ STAR TV ในอาเซียตะวันออก
เมอรด็อกมิไดเพียงแตแสวงหาสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาเทานั้น
หากยังพยายามจัดการแขงขันเองอีกดวย เมอรด็อกเลือกเจาะกีฬารักบี้ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ
เมอรด็อกเติบโตในออสเตรเลีย และชาวออสเตรเลียนิยมชมชื่นกีฬารักบี้ เมอรด็อกจึงมีรักบี้อยูใน
หัวใจตั้งแตเด็ก วิธีการแผขยายทุนวัฒนธรรมเขาสูกีฬารักบี้ของเมอรด็อก ก็โดยการจัดตั้งองคกร
รักบี้ขึ้นใหม เรียกวา Rugby Super League ทั้งในยุโรปและออสเตรเลีย องคกรรักบี้ใหมนี้ดึง
สโมสรและนักรักบี้ชั้นยอดมาเขารวม เมื่อ Super League จัดการแขงขันรักบี้ขึ้น บรรดาเครือขาย
โทรทัศนของเมอรด็อกก็จะถายทอดการแขงขัน Foxtel ในออสเตรเลีย BSky B ในอังกฤษ และ
STAR TV ในอาเซียตะวันออก โดยที่เครือขายโทรทัศนระหวางประเทศเหลานี้เชื่อมตอกันอยางทั่วถึง
รายไดจากการจัดตั้ง Super League มาจากการขายสิทธิการถายทอดการแขงขัน Foxtel และ BSky
B มีรายไดจากคาสมาชิก (subscription television) สวน STAR TV มีรายไดจากการหาโฆษณา
ทั้ง Foxtel และ BSky B สามารถขายสิทธิการถายทอดการแขงขันในประเทศอื่น ๆ อีกได
ตลาดกีฬารักบี้กวางใหญไพศาลเกินกวาจักรภพอังกฤษ เพราะครอบคลุมทั้งโลกฝาย
เหนือ (Northern Hemisphere) อันประกอบดวยอังกฤษ สกอตแลนด เวลส ไอรแลนดเหนือ ฝรั่งเศส
อิตาลี่ และยุโรปตะวันออก และโลกฝายใต (Southern Hemisphere) อันประกอบดวย นิวซีแลนด
ออสเตรเลีย ฟจิ ซามัว สหภาพอัฟริกาใต และอารเยนตินา ตลาดกีฬารักบี้อันกวางใหญไพศาลนี้เอง
ทําใหเมอรด็อกฝนเห็นกําไรจากการจัดตั้ง Super League
แตการจัดตั้ง Super League กระเทือนตอผลประโยชนของแพ็กเกอรโดยตรง เพราะ
เครือขายโทรทัศนชอง 9 ผูกขาดการถายทอดการแขงขันรักบี้ของ Australian Rugby League (ARL)
จนถึงป 2542 การที่เมอรด็อกดึงสโมสรและนักรักบี้ออกจาก ARL เพื่อเขาไปแขงขันใน Super
League จึงกระทบตอผลประโยชนของแพ็กเกอรโดยตรง
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แตเมอรด็อกก็เพลี่ยงพลํ้าแพ็กเกอรอยางคาดไมถึง เมื่อ ARL ยื่นฟองตอศาลวา
บรรดาสโมสรและนักรักบี้ที่แยกตัวไปอยู Super League ลวนมีสัญญาผูกพันที่จะแขงขันใน ARL
จนถึงป 2542 ทั้งสิ้น เมื่อศาลพิพากษาวา บรรดาสโมสรและนักรักบี้ที่แปรพักตรจาก ARL กําลังทํา
ผิดกฎหมาย โครงการ Super League ของเมอรด็อกก็พบจุดสลบ อยางนอยจนถึงป 2542
ในขณะที่เคอรรี่ แพ็กเกอรกําลังผองถายอํานาจใหแกลูกชายคนโต รูเบิรต เมอรด็อก
ยังคงตองยึดกุมบังเหียนการบริหารอาณาจักรของตนตอไปอีกหลายป ฝมือการบริหารของลูกชาย
คนโตในกรณีโครงการ Super League แสดงวา ยังออนหัดนัก เพราะเพลี่ยงพลํ้าตอแพ็กเกอรอยาง
งายดายเกินไป การดึงสโมสรและนักรักบี้มาเขา Super League โดยมิไดใสใจที่จะตรวจสอบวา
สโมสรและนักรักบี้เหลานั้นมีสัญญาผูกพันกับ ARL หรือไม สะทอนใหเห็นความไรเดียงสาในการ
บริหารอยางยิ่ง

