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นอกเหนือจากหลายเร่ืองแปลกในโอลิมปิกเกมส์คร้ังน้ี 
เช่น เร่ืองเด็กผู้หญิงจีนร้องเพลงตอนพิธีเปิดไม่ได้ร้อง
จริง และไม่ใช่เสียงของตัวเองด้วย เร่ืองการปิดข่าว
นักกีฬาหญิงจีนเป็นอัมพาตจากการตกลงมาจากลวดสลิง
ตอนซ้อมเปิดโอลิมปิก เร่ืองพ่อตา โค้ชทีมวอลเลย์บอล
อเมริกันท่ีตามลูกเขยมาดูกีฬาโอลิมปิกถูกแทงตาย ฯลฯ 
ยังมีอีกเร่ืองคือ ทีมฟุตบอลจีน 

คนจีนบ้าคลั่งฟุตบอลเหมือนคนทั้งโลก ติดตามสนใจกีฬา
น้ีอย่างยิ่ง และปรารถนาให้มีทีมชาติจีนท่ีแข็งแกร่งใน
ระดับโลก เหมือนทีมยิมนาสติก ปิงปอง โดดนํ้า พาย
เรือ ฯลฯ แต่ทีมฟุตบอล (ในท่ีน้ีหมายถึงทีมชาย) จีนก็ไม่
ไปไหนสักที ทั้งท่ีรัฐมีเงินสนับสนุนมากมาย จะหาโค้ชช้ัน
ยอดมาจากไหนก็ได้ ประเทศมีประชากรมากมายในโลก
เป็นสต๊อกให้เลือก หาคนเก่งๆ มาเล่น ประชาชนก็
สนับสนุนอย่างเต็มที่ 

ทีมฟุตบอลจีนเคยไป World Cup คร้ังเดียวตอนที่ญี่ปุ่น-
เกาหลีเป็นเจ้าภาพในปี 2002 แต่ก็ยิงประตูไม่ได้เลย
แม้แต่ประตูเดียว เมื่อปี 2004 แฟนฟุตบอลจีนเกือบก่อ
จลาจลในปักก่ิงเมื่อทีมจีนแพ้ญี่ปุ่นในแมตช์ชิง Asian 
Cup ที่น่าอับอายล่าสุดก่อนโอลิมปิกเกมส์คร้ังน้ีก็คือ แพ้
อิรัก ประเทศที่ไม่อยู่ในภาวะปกติเพ่ือคัดเข้าไปแข่ง
ฟุตบอลโลก 

ฟุตบอลกลายเป็นสัญลักษณ์ระดับชาต ิคนจีนคิดว่าเมื่อ
ทีมเกาหลีและญี่ปุ่น จากประเทศท่ีมีวัฒนธรรมใกล้เคียง
กัน บ้านเรือนก็อยู่ใกล้กัน แข่งขันกันมาในประวัติศาสตร์
ยาวนาน มีทีมฟุตบอลท่ีเรียกว่าไม่อายใครได้ และเหตุ
ไฉนมหาอํานาจจีนจึงมีทีมฟุตบอลเก่งๆ สกัทีมไม่ได้ 

ในขณะท่ีบาสเก็ตบอลมีคนจีนเก่งระดับโลก เช่น Yao 
Ming และมีนักว่ิงข้ามร้ัว Liu Xiang ที่เป็นปกนิตยสาร
นิวสวีก แต่ฟุตบอลจีนไม่มีดาราในระดบัน้ันเลยแม้แต่คน
เดียว 

 

 

 

 

ทางการจีนภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์กังวลกับการติฉินดู
ถูกทีมฟุตบอลจีนของประชาชน แต่ก็ไม่กล้าห้ามปราม
อะไร จําต้องปล่อยให้แฟนๆ ระบายอารมณ์ออกบ้าง 

พูดสั้นๆ ก็คือ ทีมฟุตบอลจีนขณะน้ีเป็นความอับอาย 
เป็นท่ีดูหมิ่นเหยียดหยามของแฟนๆ จีน หลังจากทีม
ฟุตบอลหญิงจีน ชนะอาเจนตินา 2-0 โค้ชทีมฟุตบอล
หญิงจีนพูดว่า "ตัวยิงประตูของทีมเราเลน่ได้ยอดเย่ียม
มาก จนฉันบอกพวกเขาว่า น่าจะไปเล่นให้ทีมฟุตบอล
ชาย" 

ในกีฬาโอลิมปิกคร้ังน้ี เมื่อแข่งขันคร้ังแรกทีมฟุตบอลจีน
ก็แพ้บราซิล 3-0 จนถูกแฟนๆ ถากถางเย้ยหยันทั้งทาง
โทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนนักกีฬา
และโค้ชมีช่ือท้ังหลาย และภายใต้แรงกดดันเช่นน้ี นัก
ฟุตบอลของทีม 2 คนได้ทําอะไรที่เขลาๆ ในเวลาต่อมา 

กล่าวคือ ในเกมส์ที่เล่นกับเบลเย่ียมซ่ึงมีคนจีนชมนับร้อย
ล้านคน เมื่อเล่นกันไป 52 นาที ผู้เล่นจีนคนหน่ึงก็เตะ
เข้าท้องน้อยผู้เล่นเบลเย่ียมเตม็ที่ จนถึงกับนอนบิดด้วย
ความเจ็บปวด ฝ่ายจีนได้ใบแดงไป และก่อนเลิก กัปตัน
ทีมก็โดนใบแดงอีกคนเมื่อใช้ศอกเข้าช่วยเล่น และก็แพ้ 
2-0 ไปในท่ีสุด 

อินเตอร์เน็ตจีนลงว่า ทีมจีนชนะได้ "สองเหรียญแดง" 
ทีมฟุตบอลจีนได้ "เหรียญทองจากกีฬาศลิปะการต่อสู้" 
"ไม่ว่าจีนจะมีปีประหลาด ทั้งแผ่นดินไหว พายุหิมะ 
ทิเบตรุกฮือ แต่ทีมฟุตบอลของเราก็ไม่เปลี่ยนแปลง" 
ฯลฯ ว่ากันสนุกเละเป็นวุ้นว่าง้ันเถอะ อย่างไรก็ดี ในการ
เล่นคร้ังสุดท้ายในโอลิมปิกคร้ังน้ี ทีมจีนก็พอกู้หน้าไว้ได้
ด้วยการเสมอนิวซีแลนด์ 1-1 

เหตุใดทีมฟุตบอลจีนจึงไม่เอาไหนสักที? นักวิเคราะห์กีฬา
ของจีนและนักวิชาการบอกว่า คอร์รัปช่ันคือหัวใจของ
ปัญหา (แหม ฟังแล้วคุ้นจัง) คอร์รัปช่ันในสมาคมกีฬา
ฟุตบอลเป็นสาเหตุสําคัญอันหน่ึงของความตกต่ํา 

เมื่อสมาคมริเร่ิมลีกการแข่งขันในปี 1994 และเป็นกีฬา
แรกท่ีมีการแข่งขันแบบอาชีพ ฟุตบอลจึงเป็นกีฬา



ประเภทแรก ที่ประสบผลสําเร็จเชิงการค้า ธุรกิจเทเงิน
สปอนเซอร์เข้าสู่สมาคมนับเป็นล้านๆ เหรียญ 

และเมื่อท่ีใดมีเงินมากโดยขาดการควบคุม ตรวจสอบ
ถ่วงดุลท่ีดี มันก็จะดึงดูดคนหวังผลประโยชน์เข้าไป คน
พวกน้ีก็จะเข้าไปครอบงํายาวนาน การตัดสินใจท้ังหมด
มิได้เป็นไปเพ่ือความเป็นเลิศของทีม หากเป็นไปเพ่ือ
กระเป๋าของผู้มีอํานาจ 

บางคนไปไกลกว่าน้ันอีก บอกว่าตราบท่ีไม่มีระบบนิติรัฐ
และการบริหารจัดการที่ดีในระดับประเทศแล้ว 
คอร์รัปช่ันจะกระจายไปทั่ว ขาดคนท่ีรับผิดและรับชอบ 
ดังน้ัน จึงยากท่ีจะกําจัดคอร์รัปช่ันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
กีฬาได้ 

นอกจากน้ี เงินก็ทําให้เป็นอุปสรรคอีกด้วย นักกีฬา
ฟุตบอลจีนอาชีพเหล่าน้ี ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณปีละ 
5 ล้านบาท (146,000 เหรียญสหรัฐ) ซ่ึงถือว่าสูงมาก
สําหรับคนจีนท่ัวไป ดังน้ัน จึงมักใช้จ่ายเงินหาความ
สนุกสนาน กอปรกับส่วนใหญ่ขาดการศึกษาด้วย เมื่อมี
เงินจึงลืมตัว บางรายถึงกับเมาแทงคนตายในบาร์ 

ผมคิดว่าหากให้เวลา ทีมฟุตบอลจีนตั้งสติ และให้เวลา
ทางการจีนในการกวาดล้างเสือสิงห์ในสมาคมก็เช่ือว่า 
การมีทีมท่ีเชิดหน้าชูตาประเทศได้ คงอยู่ไม่ไกล 

ในประเทศจีนน้ันภาครัฐคือทุกสิ่งทุกอย่าง ในกีฬา
โอลิมปิกคร้ังน้ีจีนต้องการได้เหรียญทองมากกว่า
สหรัฐอเมริกา ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบร่ืน 
ไม่มีอุปสรรคหรือข้อวิจารณ์ด้านลบเพ่ือแสดงถึงความ
ยิ่งใหญ่ของจีน ดังน้ัน จึงพยายามปิดบังข่าว ปิดก้ัน
ข่าวสาร จัดการกับข่าว ฯลฯ ให้ไปในทิศทางที่ทางการ
จีนต้องการ 

สื่อต่างประเทศก็ร้ายไม่ใช่เล่น พยายามหาข่าวลบมาเล่น
จากทุกแง่มุม เรียกว่าขิงก็ราข่าก็แรงไม่แพ้กัน ข่าวหน่ึงที่
ทางการจีนพยายาม belittle (ทําให้ไม่มีความสําคัญ) ก็
คือการได้ 8 เหรียญทองจากว่ายนํ้าของ Michael 
Phelps ผู้มีฉายาว่า the flying fish ในโอลิมปิกคร้ังน้ี
ซ่ึงยังไม่มีใครในประวัติศาสตร์ทําได้มาก่อน (Mark Spitz 
ของทีมว่ายนํ้าอเมริกัน เคยได้สูงสุดคือ 7 เหรียญทอง) 
และรวมแล้วได้ถึง 12 เหรียญทอง (4 เหรียญจากคร้ัง
ก่อน) 

ข่าวอย่างน้ีเป็นข่าวใหญ่ของท้ังโลก ถือได้ว่าเป็นอีกก้าว
หน่ึงของมนุษยชาติ แต่ในเมืองจีนเป็นเพียงข่าวเล็กๆ ใน
หน้าหนังสือพิมพ์เท่าน้ัน 

อีกข่าวท่ีทางการจีนไมค่่อย "เล่น" ก็คือ นักกีฬามวยปล้ํา
ของสวีเดนโยนเหรียญทองแดงท่ีได้รับอย่างไม่แยแสลง
กับพ้ืน หลังจากรับในพิธีแล้ว เพราะไม่เห็นด้วยกับ
กรรมการตัดสินท่ีหาว่าไม่เท่ียงธรรม 

สําหรับทีมฟุตบอลจีนน้ัน คงจะต้องเอาคําพูดของฝร่ัง
ที่ว่า Desperate men always do desperate things 
(คนสิ้นหวัง มักทําอะไรท่ีสิ้นคิดเสมอ) มาใคร่ครวญ ถ้า
หากตั้งสติให้ดี ยอมรับคําวิจารณ์และมีประชาชน
สนับสนุนทางการ ให้ปราบคอร์รัปช่ันในสมาคมให้สิ้น
ซาก และมีความมุ่งมั่นเหมือนกีฬาอ่ืนๆ ที่ทําได้อย่างยอด
เยี่ยมแล้ว อีกไม่นานก็จะเห็นทีมจีนผงาดข้ึนมาในโลก
อย่างแน่นอน 

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง 

AC Nielsen สํารวจคนท่ัวโลกในปี 2005 เร่ืองการ
นอน และพบว่า 

- ประเทศและร้อยละต่อไปน้ีประชากรนอนหลังเท่ียงคืน
เป็นประจํา ในเอเชียคือ ไต้หวัน (69) เกาหลีใต้ (68) 
ฮ่องกง (66) ญี่ปุ่น (60) สงิคโปร์ (54) มาเลเซีย (54) 
ไทย (43) ในยุโรปคือ โปรตุเกส (75) สเปน (65) 
อิตาลี (39) (ข้อสังเกตคือสามชาติน้ี มีวัฒนธรรมนอน
กลางวันคือ siesta ด้วย ในปี 2006 รัฐบาลสเปน
รณรงค์ให้ข้าราชการนอนพักหลังอาหารกลางวันไม่เกิน
กว่า 45 นาที) 

- ประเทศและร้อยละต่อไปน้ี ประชากรตื่นนอนก่อน 7 
โมงเช้า ในเอเชียคือ อินโดนีเซีย (91) เวียดนาม (88) 
ฟิลิปปินส์ (69) อินเดีย (64) ญี่ปุ่น (64) ในยุโรปคือ 
เดนมาร์ก (66) เยอรมนี (64) ออสเตรีย (64) ฟีน
แลนด์ (63) และนอร์เวย์ (62) 

- คนญี่ปุ่น 4 ใน 10 คน นอนน้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อ
คืน 

- คนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ นอนมากที่สุด คน
ออสเตรเลีย ร้อยละ 28 และคนนวิซีแลนด์ ร้อยละ 31 
นอนมากกว่าคืนละ 9 ช่ัวโมง! (โบสถ์ก็ไม่ค่อยเข้าแถม
นอนยาวอีกด้วย) 

 



นํ้าจิ้มอาหารสมอง 

A man, however fallen, who loves his home, is 
not wholly lost. 

Benjamin Disraeli อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ค.ศ.
1804-1881) 

คนที่แม้ตกต่ําเพียงใดก็ยังรักบ้านของตนเอง ก็ไม่ใช่คนที่
แย่ไปเสียทั้งหมด 


