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แม้เราจะสามารถสืบค้นการเผยตัวครัง้ แรกของค�ำว่า “โลกา
ภิวัตน์” ในภาษาอังกฤษกลับไปได้ถึงต้นทศวรรษ 1930 แต่
กว่าค�ำค�ำนี้จะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็ต้องรออีก 50 ปีให้หลัง
โลกาภิวัตน์ได้กลายเป็นค�ำยอดฮิตในช่วงทศวรรษ 1990 เพราะ
มันช่วยอธิบายถึงชีวิตทางสังคมที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นผ่านการ
ปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการหลอมรวม
ของตลาดโลก ถัดมาอีก 25 ปีให้หลัง โลกาภิวตั น์ยงั คงเป็นหัวข้อ
ยอดฮิต และค�ำค�ำนี้ก็ยังถูกกล่าวถึงหลายล้านครั้งทั้งในพื้นที่
ออนไลน์และในสิ่งพิมพ์ต่างๆ
อย่างไรก็ดี โชคร้ายที่หนังสือยอดนิยมเกี่ยวกับโลกา
ภิวตั น์อย่าง จุดจบของรัฐชาติ (The End of the Nation State) ของ
เคนอิจิ โอมาเอะ (Kenichi Ohmae) หรือ รถเล็กซัสและต้นมะกอก
(The Lexus and the Olive Tree) ของโธมัส ฟรีดแมน (Thomas
Friedman) ท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างผิวเผินว่าโลกาภิวัตน์คือพลัง
อันยิง่ ใหญ่ทไี่ ม่อาจหยุดยัง้ ได้ ซึง่ แพร่กระจายวิธคี ดิ แบบทุนนิยม
และคุณค่าตะวันตกที่บั่นทอนคุณค่าท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ
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ความเชื่ออันทรงอิทธิพลว่าโลกาภิวัตน์เป็นเหมือนรถบดถนน
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ซึ่งบดขยี้ทุกสิ่งที่
เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ชาติ และภูมิภาคให้แบนราบ ยังปรากฏ
ตัวในรูปของผี “อเมริกันนุวัตร” (Americanization) ซึ่งไล่หลอก
หลอนไปทั่วโลก ความกลัวหรือความหวังที่แพร่กระจายไปทั่วนี้
(ขึน้ อยูก่ บั ว่าเรารูส้ กึ กับพลังทีแ่ ปรให้ทกุ อย่างเหมือนกันอย่างไร)
ยิ่งซึมลึกมากขึ้นในช่วงทศวรรษ 2000 ระหว่างที่เกิดสงคราม
ต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลก (Global War on Terror) ซึง่ น�ำ
โดยมหาอ�ำนาจทางการทหารอย่างสหรัฐอเมริกา นอกจากนัน้ การ
ถกเถียงสาธารณะในปัจจุบันเกี่ยวกับสถานะทางอ�ำนาจของ
อเมริกาในยุคของทรัมป์และการรุง่ เรืองของประเทศกลุม่ BRICS
(บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) ก็ไม่ได้ช่วยให้ภาพ
การแบ่งขัว้ ตรงข้ามระหว่างตะวันตกกับ “ประเทศทีเ่ หลือ” ดีขนึ้
ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้คนจ�ำนวนมากยังไม่สามารถท�ำความเข้าใจ
โลกาภิวตั น์วา่ คือพลวัตอันซับซ้อนและสร้างผลกระทบทีแ่ ตกต่าง
กัน ซึ่งเชื่อมโยงท้องถิ่น (รวมถึงชาติและภูมิภาค) เข้ากับโลก
รวมถึงตะวันตกเข้ากับตะวันออก และประเทศซีกโลกเหนือกับ
ซีกโลกใต้
ผมขอยกตัวอย่างทีช่ ว่ ยให้เราเข้าใจโลกาภิวตั น์ในฐานะ
“เครือข่ายที่เชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น” อย่างแนบแน่น [หรือที่
นักวิชาการด้านโลกศึกษาเรียกว่า โลกาเทศาภิวตั น์ (glocalization)]
ได้ละเอียดยิ่งขึ้น นั่นคือการแข่งขันกีฬาที่ได้รับความนิยมมาก
ที่ สุ ด ในโลกอย่ า งฟุ ต บอลโลกชาย (Football World Cup)
สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (International Federation of
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Association Football หรือฟีฟ่า) จัดฟุตบอลโลกขึ้นครั้งแรกในปี
1930 และเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถูกมองว่าเป็นสุดยอดการแข่งขัน
ที่ประเทศต่างๆ หวังคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ชาติ ตัง้ แต่นนั้ มาก็มกี ารจัดฟุตบอลโลกทุกๆ 4 ปี (ยกเว้นปี 1942
และ 1946) ในประเทศเจ้าบ้านทัว่ ทุกทวีป (ยกเว้นทวีปโอเชียเนีย)
อันทีจ่ ริง การหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพทัว่ โลก ประกอบกับการตัง้
ชือ่ การแข่งขันว่า “ฟุตบอลโลก” (แทนที่จะเป็น “ฟุตบอลชาติ”)
นับเป็นข้อบ่งชี้อย่างแรกว่าท�ำไมจึงไม่ควรแบ่งแยกโลกกับชาติ
ออกจากกันแบบตายตัว แต่เราก็ยังอยากเจาะลึกเข้าไปในเรื่อง
ดังกล่าวให้มากขึ้นและพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่น่าสนใจยิ่งกว่า
ฟุตบอลโลกปี 2014 จะช่วยฉายภาพพลวัตอันซับซ้อนทีเ่ ชือ่ มโยง
โลกกับท้องถิน่ ซึง่ นิยามปรากฏการณ์ทเี่ ราเรียกว่า “โลกาภิวตั น์”
การเชือ่ มโยงระหว่างโลก-ท้องถิน่ และฟุตบอลโลกทีบ่ ราซิล
ฟุตบอลโลกครั้งที่ 20 ประเภทนักกีฬาชาย จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12
มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2014 ที่บราซิล ทีมฟุตบอลที่ดีที่สุด
32 ชาติ จากทีมที่เข้าแข่งทั้งหมด 207 ชาติ แข่งขันกันเพื่อชิง
ถ้วยรางวัลลูกโลกทองค�ำอันพึงปรารถนา มี 5 ชาติจากแอฟริกา
4 ชาติจากเอเชีย 13 ชาติจากยุโรป 4 ชาติจากอเมริกาเหนือ
และอเมริกากลาง มีการแข่งขันทั้งหมด 64 นัด ใน 12 เมือง
ทัว่ บราซิล และดึงดูดผูช้ มทีเ่ ดินทางเข้ามาชมทีส่ นามกว่า 5 ล้าน
คน นักท่องเทีย่ วมากกว่าหนึง่ ล้านคนจากทัว่ โลกหลัง่ ไหลเข้ามา
บราซิลในเดือนมิถุนายน 2014 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 300 เปอร์เซ็นต์
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เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติเดินทางมาโดยเครื่องบิน 27 เปอร์เซ็นต์โดยรถ และ
ที่เหลือมาทางเรือ ฟีฟ่าได้รับค�ำขอซื้อตั๋วมากกว่า 11 ล้านใบ แต่
สามารถจัดสรรตั๋วล่วงหน้าให้กับผู้ชมทั่วไปได้เพียง 3 ล้านใบ
เท่านั้น (ดูแผนภาพ A)
พลวัตที่เชื่อมโยงระหว่างโลก-ท้องถิ่นค่อนข้างชัดเจน
ในกรณีนี้ ทีมจากชาติต่างๆ แข่งขันกันในสนามของบราซิล
ต่อหน้าผู้ชมที่ปะปนกันทั้งจากท้องถิ่นและจากทั่วโลก รวมถึง
ผู้ชมเสมือนที่รับชมฟุตบอลผ่านทีวีและอุปกรณ์ดิจิทัล ฟุตบอล
โลกที่บราซิลได้รับการถ่ายทอดไปยังทุกประเทศและดินแดน
ทัว่ โลก มีผรู้ บั ชมการแข่งขันจากทางบ้านมากกว่า 3.2 ล้านคน
(รับชมอย่างน้อย 2-3 นาที) ซึ่งนับเป็น 45 เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรโลก ผูช้ มจ�ำนวนมหาศาลกว่า 695 ล้านคนรับชมนัดชิง
ระหว่างเยอรมนีและอาร์เจนตินาติดต่อกันอย่างน้อย 20 นาที
เรื่องเงินๆ ทองๆ เกี่ยวกับฟุตบอลโลกก็แสดงถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างโลก-ท้องถิ่นเช่นกัน รัฐบาลบราซิลทุ่มเงิน
กว่า 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้กบั การจัดอภิมหาการแข่งขัน
ครัง้ นี้ ซึง่ รวมถึงค่ารักษาความปลอดภัย 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ถึงกระนัน้ ฟุตบอลโลกก็ยงั ถือเป็นธุรกิจก�ำไรงามส�ำหรับประเทศ
เจ้าภาพ กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งบราซิลรายงานว่า การ
ท่องเทีย่ วและการลงทุนจะน�ำเงินเข้าประเทศ 13,500 ล้านเหรียญ
สหรัฐภายในปีแรก และเพิ่มเติมอีก 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ตลอดช่วง 10 ปี โครงการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล
โลกสร้างงานมากกว่าหนึ่งล้านต�ำแหน่ง โดย 710,000 ต�ำแหน่ง
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ประเทศ
บราซิล
สหรัฐอเมริกา
อาร์เจนตินา
เยอรมนี
อังกฤษ
โคลัมเบีย
ออสเตรเลีย
ชิลี
ฝรั่งเศส
เม็กซิโก
แคนาดา
ญี่ปุ่น
สวิตเซอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
อุรุกวัย
สเปน
อิสราเอล
เอกวาดอร์
สหพันธรัฐรัสเซีย
อิตาลี
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จ�ำนวนตั๋วที่จัดสรร
ให้แก่ผู้ชมทั่วไป
(ตามถิ่นที่อยู่อาศัย)
1,636,294
203,964
63,128
60,991
58,690
52,509
40,902
40,200
35,347
35,006
30,026
22,942
17,880
16,374
16,142
13,886
12,443
11,762
10,858
10,155

แผนภาพ A การจัดสรรตัว๋ ฟุตบอลโลกปี 2014 ทีบ่ ราซิลแก่ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก

ที่มา: ข้อมูลจาก ‘Global Ticket Allocation for the 2014 FIFA World Cup in Brazil’,
(http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/44/29/89/
fifaworldcupinnumbers_120714_v7_eng_neutral.pdf)
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ได้กลายเป็นงานประจ�ำ ตลอดช่วงเวลา 4 ปี ระหว่างปี 20102014 ฟุตบอลโลกสร้างรายได้ให้กับฟีฟ่า 4,800 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยเป็นค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2,400 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และเงินสปอนเซอร์ 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษทั
ที่ได้สัญญาเม็ดเงินมหาศาลล้วนเป็นบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่
อย่างอาดิดาส, โคคา-โคลา, วีซ่า, เอมิเรทส์, แม็คโดนัลด์,
แคสโทร, โซนี่, ฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ป, จอห์นสัน & จอห์นสัน และ
บัดไวเซอร์ เมื่อเหตุการณ์ขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงโลก-ท้องถิ่น
อย่างฟุตบอลโลกจบลงในวันที่ 13 กรกฎาคม 2014 ฟีฟ่าก็ได้
ก�ำไรสุทธิกอ้ นโตเข้ากระเป๋ากว่า 338 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งช่วย
เพิ่มยอดเงินคงคลังทั้งหมดขององค์กรข้ามชาตินี้ให้มากกว่า
1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลูกบอลทางการทีใ่ ช้ในฟุตบอลโลกเองก็ถอื เป็นตัวอย่าง
อันยอดเยีย่ มทีส่ ะท้อนพลวัตความเชือ่ มโยงระหว่างโลก-ท้องถิน่
ซึง่ ประกอบสร้างโลกาภิวตั น์ ลูกบอลทีผ่ ลิตโดยอาดิดาส บรรษัท
ข้ามชาติที่ประสบความส�ำเร็จและมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่เยอรมนี
ได้รบั การตัง้ ชือ่ ว่า “บราซูกา” ซึง่ เป็นชือ่ ทีม่ าจากการชนะประกวด
ตัง้ ชือ่ ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยเสียงโหวตของแฟนบอลชาวบราซิล
เกินกว่าหนึ่งล้านเสียง ค�ำว่า บราซูกา เป็นภาษาโปรตุเกส
แปลว่า “สหายของเรา” และชาวบราซิลใช้ค�ำนี้เพื่อแสดงถึง
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของตน อย่างไรก็ดี แม้ค�ำค�ำนี้จะ
สะท้อนอัตลักษณ์ของชาติและท้องถิ่นอย่างชัดแจ้ง ทว่าลูกบอล
บราซูกานีผ้ ลิตขึน้ โดยแรงงานค่าจ้างต�ำ่ ทีโ่ รงงานฟอร์เวิรด์ สปอตส์
(Forward Spots) เมืองซิอัลโกต ประเทศปากีสถาน (ลูกบอล
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เลียนแบบผลิตทีป่ ระเทศจีน) ลูกบอลบราซูกานีถ้ กู ออกแบบมาให้
เส้นทางการเหินของบอลแม่นย�ำและคงเส้นคงวาหากเตะเหมือน
กัน ดังนั้นลูกบอลต้นแบบจึงถูกทดสอบในหลากหลายพื้นที่ซึ่ง
มีภูมิอากาศและความสูงที่แตกต่างกันใน 10 ประเทศ 3 ทวีป
การทดสอบดังกล่าวใช้เวลาเกือบ 3 ปี และใช้นักเตะนานาชาติ
ถึง 600 คนมาร่วมทดสอบเพื่อให้ลูกบอลบราซูกาท�ำงานได้ดี
ในทุกๆ ต�ำแหน่งของเกม สุดท้าย ลูกบอลบราซูกานีย้ งั มีสว่ นผสม
ของสารเคมีทผี่ ลิตขึน้ ในหลากหลายประเทศและพลาสติกทีผ่ ลิต
จากสารปิโตรเลียมที่น�ำเข้าจากตะวันออกกลางและนอร์เวย์ เรือ
คอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์ที่สร้างในเกาหลีใต้บรรทุกเจ้าลูกบอล
บราซูกาซึ่งมีส่วนประกอบมาจากหลายประเทศไปถึงแฟนบอล
ทั่วโลก
ลิโอเนล เมสซิ กับ เจ. โล มีอะไรที่เหมือนกัน?
บางทีตัวอย่างที่สะท้อนการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์ทั้งภายใน
และตัดข้ามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ได้เด่นชัดที่สุดน่าจะเกี่ยวพันกับ
สองซูเปอร์สตาร์ที่โด่งดังที่สุดในฟุตบอลโลกที่บราซิล นั่นคือ
ลิโอเนล อันเดรส เมสซิ นักเตะซูเปอร์สตาร์ชาวอาร์เจนตินา
ที่มีค่าตัวสูงสุด กับเจนนิเฟอร์ โลเปซ นักร้องสาวชาวอเมริกัน
“เจ. โล” ผู้ร้องเพลงทางการของฟุตบอลโลก 2014 ในพิธีเปิดการ
แข่งขันร่วมกับอาร์มานโด คริสเตียน เปเรซ แร็ปเปอร์ชาวอเมริกนั
เชือ้ สายคิวบา (พิตบูลล์ - Pitbull) และ คลอเดีย เลเต้ นักร้องและ
นักแต่งเพลงชื่อดังชาวบราซิล (คลอดินา - Claudhina)
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ลิโอเนลหรือที่มักถูกเรียกว่า “ลีโอ” น้อย เกิดปี 1987 ที่
เมืองโรซาลิโอ อาร์เจนตินา ในครอบครัวชนชั้นแรงงานเชื้อสาย
สเปนและอิตาลี เขาเริม่ หลงใหลฟุตบอลตัง้ แต่อายุยงั น้อย อย่างไร
ก็ดี อนาคตการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพก็เหมือนจะดับลงเมือ่ เขา
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการให้ฮอร์โมนทดแทนเดือนละ 1,000 เหรียญ
สหรัฐ ครอบครัวเมสซิซึ่งไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้ในประเทศ
ที่ก�ำลังล่มสลายเนื่องจากความยากล�ำบากจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ในช่วง 1999-2001 (หัวข้อทีเ่ ราจะกลับมาพูดถึงในบทที่ 3) หัน
ไปขอความช่ ว ยเหลื อ จากญาติ ใ นแคว้ น กาตาลุ ญ ญา สเปน
ครอบครัวเมสซิจัดการย้ายลิโอเนลไปอยู่ที่เอฟซี บาร์เซโลนา
(รู้จักในชือ่ “บาร์ซา”) สโมสรฟุตบอลในต�ำนาน แม้วา่ เขาจะมีอายุ
เพียง 13 ปีกต็ าม ในปี 2001 ครอบครัวเมสซิทงั้ หมดก็ยา้ ยถิน่ ฐาน
ไปทีบ่ าร์เซโลนาและอาศัยอยูท่ อี่ พาร์ทเมนท์ใกล้กบั คัมป์นู สนาม
กีฬาในต�ำนานของสโมสร แม้ลิโอเนลจะอาศัยอยู่ที่บาร์เซโลนา
ตลอดชีวิตนักกีฬาฟุตบอลจนถึงตอนนี้ แต่เขาก็ยังรักษาความ
สัมพันธ์ใกล้ชดิ กับบ้านเกิดทีโ่ รซาริโอ และปฏิเสธทีจ่ ะขายบ้านเก่า
ของครอบครัว อันทีจ่ ริงไอคอนแห่งฟุตบอลโลกคนนีช้ อบบอกว่า
ตนเองคือ “เด็กบ้านนอก” จากอาร์เจนตินา ในขณะเดียวกัน
เขาไม่เพียงแต่สร้างเกียรติยศด้านฟุตบอลให้กบั เมืองบาร์เซโลนา
ที่โอบรับเขาไว้ แต่ยังยอมรับบทบาทระดับโลกในฐานะทูตของ
ยูนิเซฟที่ท�ำงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กที่เผชิญกับปัญหา
ทัว่ โลก ทว่าชือ่ เสียงของเมสซิกป็ น่ ปีล้ งเมือ่ ศาลบาร์เซโลนาตัดสิน
ว่าเขาและพ่อของเขามีความผิดฐานโกงภาษี และถูกตัดสินโทษ
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รอลงอาญาและโดนปรับเป็นเงินมหาศาล
เส้นทางอาชีพของเมสซินั้นถือเป็นต�ำนานแห่งวงการ
ฟุตบอล หลายคนยกย่องให้เขาเป็นนักเตะที่ประสบความส�ำเร็จ
มากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ นักเตะอาร์เจนตินาผูน้ ที้ ำ� ลายทุกสถิติ
ของสโมสร น�ำพาทีมไปคว้าชัยในลีกลาลิกาของสเปน 7 ครัง้ คว้า
แชมป์ยุโรป 4 ครั้ง และคว้าถ้วยโกปาเดลเรย์ 3 ครั้ง เมสซิเป็น
นักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลบาลงดอร์นักเตะ
ยอดเยี่ยมของฟีฟ่าถึง 5 ครั้ง โดยได้รางวัลติดกัน 4 ครั้งในช่วง
ปี 2009-2012 เขายังชนะรางวัลรองเท้าทองค�ำของยุโรป 3 ครั้ง
หลังจากเป็นนักเตะที่ยิงประตูสูงสุดในลีกลาลิกา (มากกว่า 300
ลูก) และในการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปหนึ่งนัด (5 ลูก) พ่อมดแห่ง
วงการฟุตบอลวัย 28 ปีคนนี้ ยิงประตูลูกที่ห้าร้อยในการแข่งขัน
ระหว่างบาร์ซากับเอฟซีวาเลนเซียในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2016
ภายในเดือนนัน้ เอง ความนิยมอันล้นหลามจากทัว่ โลกในตัวเมสซิ
เองก็เป็นทีป่ ระจักษ์ผา่ นจ�ำนวนคนทีเ่ ข้ามาแสดงความยินดีผา่ น
การกด “ไลก์” 81,364,376 ครั้งทางหน้าเฟซบุ๊ก
แม้ความส�ำเร็จของเขาที่สโมสรจะน่าทึ่งแค่ไหน แต่
ห้วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเมสซิเกิดขึ้นบนเวทีการแข่งขัน
ระดับโลกในบราซิล เมื่อเขาน�ำพาทีมชาติคว้าต�ำแหน่งที่สอง
ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ (ดูภาพประกอบ 1) ส่งผลให้อาร์เจนตินา
เป็นประเทศที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุดในอเมริกาใต้ในฟุตบอล
โลก 2014 โดยท�ำผลงานได้ดีกว่าบราซิล ประเทศมหาอ�ำนาจ
ด้ า นฟุ ต บอลและเจ้ า ภาพที่ ต ้ อ งผิ ด หวั ง ไปด้ ว ยต� ำ แหน่งที่ สี่
เมสซิ ซึ่ ง อยู ่ ใ นชุ ด นั ก เตะแถบขาวสลั บ ฟ้ า ของอาร์ เ จนติ น า
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อย่างภาคภูมใิ จ สร้างความตืน่ ตะลึงให้กบั แฟนบอลทัง้ ในท้องถิน่
และทั่วโลกด้วยทักษะการเลี้ยงบอล ความเร็วในการเคลื่อนไหว
และสัญชาตญาณการยิงประตูอนั น่าทึง่ แม้ทมี ของเขาจะพ่ายแพ้
ให้กับเยอรมนีอย่างน่าเสียดายในช่วงต่อเวลา แต่เมสซิก็คว้า
รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกครั้งนั้น อันที่จริง นักเตะ
อาร์เจนตินาคนนี้ รวมถึงเพือ่ นนักฟุตบอลทีล่ งแข่งในฟุตบอลโลก
ครั้งนั้น สะท้อนถึงพลวัตการเชื่อมโยงระหว่างโลกกับท้องถิ่น
เพราะพวกเขาเล่นให้กบั ทีมชาติซงึ่ สร้างความบันเทิงให้กบั ผูช้ ม
ทั้งในท้องถิ่นและทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ยังรักษาอัตลักษณ์ใน
โลกฟุตบอลที่เชื่อมโยงพวกเขากับสโมสรเจ้าของสัญญาว่าจ้าง
ในมหานครทั่วโลก

ภาพประกอบ 1 ลิโอเนล เมสซิ ท�ำประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2014
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ขณะทีก่ ารถอดรือ้ เจนนิเฟอร์ โลเปซ ดาราผู้สร้างความ
บันเทิงในการแข่งขันฟุตบอลโลก ก็เผยให้เห็นพลวัตที่เชื่อมโยง
ระหว่างโลกกับท้องถิน่ เช่นเดียวกัน ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าเราไม่ควรมอง
โลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์ที่แยกขาดจากบริบทท้องถิ่นและ
เชื้อชาติ เจนนิเฟอร์ ลินน์ โลเปซ เกิดที่นิวยอร์กในครอบครัว
ผูอ้ พยพจากปวยร์โตรีโกในปี 1969 เติบโตมาในมหานครทีม่ คี วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรมมากทีส่ ดุ ในโลก เจ. โล เริม่ การแสดงใน
ฐานะนักร้องและนักเต้นตั้งแต่อายุ 5 ขวบ พอเริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น
เธอเป็นนักเต้นให้กับวงคอรัสที่ออกทัวร์ยุโรป และภายหลังเธอ
รับบทเป็นนักร้อง นักเต้น และนักออกแบบท่าเต้น ในรายการทีวี
ญีป่ นุ่ ชือ่ Synchronicity เธอเริม่ มีชอื่ เสียงในวงกว้างจากบทบาท
ในภาพยนตร์เพลงปี 1997 ทีส่ ร้างจากชีวติ จริง เซเลน่า (Selena)
ภาพยนตร์เรือ่ งนีฉ้ ายภาพชีวติ และการงานของนักร้องสาวชือ่ ดัง
แนวดนตรีเตฮาโน <Tejano - แนวดนตรีผสมผสานระหว่างโฟล์ก
และป็อป ซึ่งมีต้นก�ำเนิดจากกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิโก
ในแถบรัฐเท็กซัส> ผู้ล่วงลับ ซึ่งมีผลงานดึงดูดแฟนเพลงข้าม
วัฒนธรรมทั้งในอเมริกาเหนือและลาตินอเมริกา พรสวรรค์อัน
โดดเด่นของเจ. โล ส่งให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความส�ำเร็จ
อย่างสูง และท�ำรายได้กว่า 35 ล้านเหรียญในสหรัฐอเมริกา
เจ. โล นับว่าประสบความส�ำเร็จในสายอาชีพนักร้อง
นักแสดงอย่างมาก [มีเพียงไม่กี่ครั้งที่ไม่ส�ำเร็จ อย่างกรณีของ
ภาพยนตร์เรื่อง จีลี่ (Gigli) ที่ล้มเหลวด้านการเงินในปี 2013] ซึ่ง
รวมถึงการเป็นกรรมการในรายการทีวีอันยิ่งใหญ่อย่าง อเมริกัน
ไอดอล ในปี 2012 เธอเปิดตัวเพลง “On the Floor” ซึ่งกลาย
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เป็นหนึ่งในเพลงที่ท�ำรายได้สูงสุดตลอดกาล ช่องเพลง VH1 จัด
อันดับให้โลเปซติดกลุ่มท็อปลิสต์ของ “ไอคอนวัฒนธรรมป็อปที่
ยิ่งใหญ่ที่สุด” อีกทั้งยังได้รับรางวัล World Music Awards with
the Legend Award จากคุณูปการของเธอต่อวงการศิลปะ เจ. โล
ได้รบั การยกย่องในฐานะทีส่ ามารถก้าวข้ามข้อจ�ำกัดด้านเชือ้ ชาติ
และพัฒนารูปแบบเพลงที่ผสมผสานแนวเพลงอันหลากหลาย
เช่น ละตินป็อป แดนซ์ อาร์แอนด์บี ฮิปฮอป ร็อก ฟังก์ เฮาส์ และ
ซัลซ่า เข้าด้วยกัน เราสามารถบอกได้วา่ ทัง้ พืน้ เพส่วนตัวและแนว
เพลงของเธอนัน้ คือรูปแบบของ “การผสมปนเป” (hybridization)
ซึ่งเป็นกระบวนการผสมผสานรูปแบบและส่วนประกอบทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ดังที่เราจะได้ส�ำรวจเพิ่มเติม
ในบทที่ 5 ว่าโลกาภิวัตน์ช่วยเร่งกระบวนการผสมปนเปทาง
วัฒนธรรมให้เกิดรวดเร็วมากขึ้น
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2014 เจ. โล ขึ้นแสดงบนเวที
กลางในพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่สนามอาเรนา เดอ เซาเปาโล เมือง
เซาเปาโล บราซิล (ดูภาพประกอบ 2) ในอาภรณ์สีเขียวสดที่
ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวเลบานอน ซูเปอร์สตาร์ในชุดนุง่ น้อย
ห่มน้อยร่วมแสดงกับเพื่อนศิลปินอย่างพิตบูลล์และคลอดินาใน
การแสดงชือ่ “We Are One” (Ole Ole หรือเราเป็นหนึง่ เดียวกัน)
เพลงทีต่ ดิ ชาร์ต 20 อันดับเพลงยอดฮิตใน 27 ประเทศจาก 4 ทวีป
เพลงประจ�ำฟุตบอลโลกซึ่งสะท้อนการเชื่อมโยงระหว่างโลกและ
ท้องถิ่นเพลงนี้ร่วมประพันธ์โดยผู้แสดงทั้งสามคนกับศิลปิน
ชื่อดัง 6 ท่านจาก 3 ทวีป นั่นคือ Daniel Murcia ชาวโคลอมเบีย
Thomas Troelsen ชาวเดนมาร์ก Sia Furler ชาวออสเตรเลีย
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ภาพประกอบ 2 เจ. โล พิตบูลล์ และคลอดินา ร่วมแสดงในเพลง “We Are
One” (Ole Ole หรือเราเป็นหนึ่งเดียวกัน) ในพิธิเปิดฟุตบอลโลก 2014 เมือง
เซาเปาโล บราซิล วันที่ 12 มิถุนายน 2014

Lukasz Gottwald (ชื่อในวงการ “Dr Luke”) ชาวอเมริกัน Henry
Walter (ชื่อในวงการ “Cirkuit”) ชาวแคนาดา และ Nadir Khayat
(รู้จักในชื่อ “RedOne”) ชาวโมร็อกโก-สวีเดน ในฐานะตัวอย่าง
อันยอดเยี่ยมของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางวัตถุที่ผสมปนเป
ระหว่างโลกและท้องถิ่น ความส�ำเร็จเชิงพาณิชย์ของเพลง “We
Are One” เกิดจากความสร้างสรรค์ข้ามวัฒนธรรมของนักแต่ง
เพลงเหล่านี้ นอกจากนั้น เพลงยังท�ำหน้าที่ดึงดูดให้มนุษยชาติ
ร่วมใจ “เป็นหนึ่งเดียว” และจัดการกับปัญหาระดับโลกที่ส�ำคัญ
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ในศตวรรษที่ 21 อันที่จริง การสร้างความตระหนักในระดับโลก
คือสิง่ ทีป่ รากฏชัดเจนในสามอัลบัม้ ทีโ่ ด่งดังของพิตบูลล์ ซึง่ ตัง้ ชือ่
ได้อย่างเหมาะสม คือ โลกร้อน (Global Warming, 2012) การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change, 2016) และ
แน่นอน โลกาภิวัตน์ (Globalization, 2014)
แล้ ว ไงล่ ะ นอกเหนื อ จากความสามารถในการพู ด
หลายภาษาและความนิยมในระดับโลกของทัง้ คูแ่ ล้ว นักร้องป็อป
เชื้อสายลาตินจากอเมริกาที่แสดงเพลงประจ�ำฟุตบอลโลกกับ
ต�ำนานแห่งฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาที่สังกัดทีมสโมสรในสเปน
มีอะไรเหมือนกันหรือ ทั้งคู่เป็นทั้งผลผลิตและตัวกระตุ้นของ
กระบวนการโลกาภิวัตน์ ซึ่งฟังดูสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาว่า
นี่คือการเชื่อมโยงระหว่างโลกและท้องถิ่น หรือที่เราเรียกว่า
“โลกาเทศาภิวัตน์” (glocalization)
อัน ที่จ ริ ง กระทั่ง ข่า วลือการคอร์ รัปชั่นอั นน่าอดสู ที่
สั่นคลอนฟีฟา่ ซึง่ เกิดขึน้ หลายปีหลังจากฟุตบอลโลกครัง้ ทีไ่ ด้รับ
ความนิยมมหาศาลในบราซิลนี้ ก็สะท้อนถึงพลวัตโลก-ท้องถิ่น
ของกระบวนการโลกาภิวัตน์ เนื่องจากถือเป็นอาชญากรรม
ข้ามชาติ ในปี 2015 หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา
เอฟบีไอ (FBI) และกรมสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกา (IRS)
จับกุมเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าหลายคนในข้อหาติดสินบน ทุจริตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กรรโชกเงิน และฟอกเงิน การสอบสวนที่น�ำไป
สู่การจับกุมและการฟ้องร้องยังเปิดเผยถึงการสมรู้ร่วมคิดกัน
ระหว่างผู้จัดการการตลาดด้านกีฬาในอเมริกาใต้ แคริบเบียน
และอเมริกาเหนือ ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับฟีฟ่า มีผู้ถูก
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ฟ้องร้องทั้งหมด 18 คนจาก 15 ประเทศ ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็น
เจ้าหน้าที่ฟีฟ่า 9 คน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าอาชญากรรมระดับ
โลกนี้มีผลบิดเบือนกระบวนการเลือกประเทศเจ้าภาพฟุตบอล
โลกหลายต่อหลายครัง้ และการเลือกประธานฟีฟา่ ปี 2011 อัยการ
สูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ก็เริ่มสอบสวนนายเซพพ์ บลัตเตอร์
ชาวสวิสซึ่งนั่งต�ำแหน่งประธานฟีฟ่ามาอย่างยาวนาน ในข้อหา
ใช้อ�ำนาจบริหารในทางที่ผิดกฎหมาย ในเดือนธันวาคม 2015
คณะกรรมการจริยธรรมของฟีฟา่ ซึง่ มีตวั แทนจากทุกทวีป สัง่ ห้าม
นายบลัตเตอร์และนายมิแชล ปลาตีนี ประธานสมาคมฟุตบอล
ยุโรป (UEFA หรือยูฟ่า) ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลใดๆ
เป็นเวลา 8 ปี (ได้รบั การลดโทษเหลือ 6 ปี ในปี 2016) ไม่เพียงแต่
ข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับคอร์รัปชั่นของฟีฟ่าจะท�ำลายความเชือ่ มัน่
ในกีฬาที่แฟนบอลทั่วโลกลุ่มหลง แต่มันยังนับเป็นตัวอย่าง
อันยอดเยี่ยมที่สะท้อนให้เห็นพลวัตการเชื่อมโยงโลก-ท้องถิ่น
ของกระบวนการโลกาภิวัตน์ ดังเห็นได้ชัดเจนจากพลวัตของ
อาชญากรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงข้ามชาติ และความร่วมมือของ
หน่วยงานรัฐทั่วโลกเพื่อติดตามผู้กระท�ำผิดในระดับท้องถิ่น
การถอดรื้อฟุตบอลโลกที่บราซิลและข่าวอื้อฉาวเกี่ยว
กับคอร์รปั ชัน่ ช่วยเตรียมความพร้อมให้กบั การจัดการงานทีย่ าก
ยิง่ กว่า นัน่ คือการประกอบสร้างค�ำนิยามให้กบั แนวคิดทีย่ งั เป็นที่
ถกเถียงนี้ ซึ่งดูเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะระบุลงไปให้แน่ชัด

