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อาหารสมอง
Jabulani และฟุตบอลโลก

วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)

ใครที่ดูฟุตบอลโลกครั้งนี้คงจะเห็นวาลูกบอลมีหนาตาและสีสันแปลก ๆ เวลายิงประตู
กัน จะเห็ น วาลูก วิ่ง รุน แรงจนผูรัก ษาประตู รับ ได ย าก อีก ทั้ ง มัน ดู วิ่ง ตรงกวาที่ เ คยเห็ น

ทั้ ง หมดนี้

เนื่องจากลูกบอลที่ใชในการแขงขันฟุตบอล 2010 FIFA World Cub ผลิตขึ้นใหมเปนการเฉพาะโดยมี
ชื่อวา “Jabulani” (J)
J ไดรับการเปดตัวที่เมือง Cape Town อาฟริกาใตประเทศเจาภาพเมื่อเดือนธันวาคม
2009 และวางตลาดในเวลาตอมาเพื่อใหนักเลนมีความคุนเคยกับลูกบอล ซึ่งมีการออกแบบและผลิต
อยางตั้งใจใหเปนของวิเศษสําหรับกีฬาฟุตบอล
Adidas รับเปนผูออกแบบทั้งหมด คําวา Jabulani มาจากภาษา Zulu แปลวา “ฉลอง”
(celebrate) ซึ่งภาษานี้เปน 1 ใน 11 ภาษาทางการของอาฟริกาใต
11 เผาพันธุ

ประเทศนี้ประกอบดวยผูคนถึง

เปน สถานที่ ๆ ผูคนกลาวขวัญ กันทั่วโลกถึงอดีตผูนําซึ่งปจ จุบัน มีอายุ 92 ป มีน ามวา

Nelson Mandela
ประเทศซึ่งตั้งอยูในทวีปอาฟริกาและกอตั้งโดยคนผิวขาวเมื่อ 200 ปกอน แตกลับมี
นโยบายเหยียดผิวจับคนดําผูกลาตอตานใสคุก คนหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือ Nelson Mandela ผูนําคน
สําคัญ ติดคุกอยูถึง 27 ป

เมื่อเดินออกมาจากคุกกลองทีวีถายทอดไปทั่วโลก

ประธานาธิบดีเพราะมีนโยบายไมแกแคนใคร
ทุ ก สีร วมกั น เป น หนึ่ ง

เขาไดรับเลือกเปน

ตองการปรองดองรวมกันสรางประเทศใหเจริญกาวหนา

ถึ ง แมเ ขาจะเป น ประธานาธิบ ดี ต ามความประสงค เ พีย ง 4 ป แต เ ขาก็ ไ ด

วางรากฐานของการสรางเอกภาพไว จนบัดนี้เปนประเทศที่รมเย็น กาวหนาจนสามารถเปนเจาภาพ
จัดฟุตบอลโลกได
J ประกอบดวยวัสดุ 8 ชิ้น (ลดลงจาก 14 ชิ้นของลูกฟุตบอลในการแขงขันฟุตบอลโลก
ครั้ ง ที่ แ ล ว ) เชื่ อ มกั น ด ว ยความร อ น ชิ้ น วั ส ดุ ทํ า จาก EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) และ
Thermoplastic Polyurethanes (PTU)

บนผิว J จะขรุขระเปนรอง ซึ่งเปนเทคโนโลยีเฉพาะของ

-2Adidas โดยมีชื่อเรียกเฉพาะวา GripnGroove เพื่อจะพัฒนาสิ่งที่เรียกวา Aerodynamics ของลูก
ฟุตบอล
สีที่ใ ชทั้ง หมด 11 สี เพื่อความงดงามและเตะตา
ประเทศเจาภาพ

11 สีเปน ตัวแทนของ 11 เผาของ

และ 11 ภาษาที่ใชกันอยูในประเทศเจาภาพ
J มีความเปนนานาชาติอยางแทจริง เพราะลูกบอลผลิตในจีน ใชกาวลาเท็กซจาก

อิน เดี ย

ใช TPU จากไตห วัน

ใช EVA หมึกและผาฝายจากจีน และ J ไปถู กเตะเละเหยี ย บ

ในอาฟริกาใตโดยเทาของนักเลนจากทุกมุมโลก
J ถูกสรางขึ้นที่ Loughborough University ในอังกฤษ และทดลองแกไขปรับปรุงโดย
ใชนักเตะจากทีมฟุตบอลของเยอรมันนี

อเมริกา และอิตาลี เพื่อใหเปนลูกบอลที่ผูเลนสามารถ

ควบคุมไดดีในทุกสภาวะ มีความกลมเปนที่สุดและรับใชเทาของผูเตะไดดังใจนึก
อยางไรก็ดี เมื่อเปดตัวออกมาไมน านก็ไดรับเสียงวิจารณ มากมายวา “เลนกับมันยาก”
“คนสรางคงเลนฟุต บอลไมเป น”

“ยิงไปแลวมันวิ่งไปประหลาด ๆ”

“มันเป นสิ่ง ที่ผิดธรรมชาติ ”

“รับลูกไดยาก” ฯลฯ จนคนผลิตทอใจไปพักใหญ
หนึ่งปผานไป นักเตะในโลกคุนเคยกับ J มากขึ้น จนเลิกบนเมื่อเทศกาลฟุตบอลโลก
มาถึง (มีเรื่องอื่นให บนและกังวลมากกวา) เพราะไมมีทางเลือก
ผูรักษาประตูรับลูกไดยากขึ้น

อยางไรก็ดีขอสรุปหลักของ J ก็คื อ

ปุมขรุขระบนผิวไมไดชวยใหรับลูกไดสบายเหมือนเมื่อกอน อีกทั้งลูกวิ่ง

แรงขึ้นและผูยิงสามารถทําประตูไดจากระยะไกล ๆ งายขึ้น
ลองสัง เกตดูซิค รับ มีการทํ าประตูกั น แทบทุก แมทช ประเภทเสมอกั น 0-0 แทบไมมี
มักยิงประตูกันแมนจากระยะไกล ๆ ดวยความถี่สูงขึ้นอยางนาผิดสังเกต

ทั้งหมดนี้ทําใหกีฬาฟุตบอล

สามารถสรางความเราใจไดมากขึ้นกวาที่เปนมา
การเปลี่ยนแปลงเชนนี้คงสมใจ FIFA ที่ตองการแมทชที่ตื่นเตน

มีการยิงประตูไดเสีย

กันไดเ กือบตลอดเวลา และถาเป นเชน นี้ก็รับรองได วาเงิน ไหลมาเทมาเขา FIFA ซึ่งเปนผูจัดอยาง
แนนอน
เมื่อจัดการแขงขันฟุตบอลอยางมุงหวังรายได มันก็เปนธุรกิจเราดี ๆ นี่เอง (การบล็อก
สัญญาณถายทอด TV ในบานเราของ FIFA เนื่องจากไมมีการจายคาลิขสิทธิ์กันบางอยางคือบทพิสูจน
ความเปนธุรกิจของ FIFA)

-3ความตั้งใจที่จะทําตัวใหลาหลังในการใชเทคโนโลยีประกอบการตัดสินการแขงขันของ
FIFA ก็อาจเนื่องมาจากเหตุผลทางธุรกิจ ในกีฬาอื่น ๆ เชน รักบี้ เขาใชเทปโทรทัศนที่บันทึกการเลน
ไว เพื่อชวยตัดสินการเลนที่สงสัยวาจะผิดกติกา หรือทําไทรยได หรือลูกออกนอกเสนโดยใหผูตัดสิน
ที่อยูขางบนดูเทปและตัดสินลงมา ซึ่งทําใหสามารถตัดสินไดอยางยุติธรรม
สําหรับ FIFA นั้นไมใชเทคโนโลยีเชนนี้เด็ดขาด
ไดประตูหรือไม? ฟาลวจนสมควรใหจุดโทษหรือไม?
ตัดสินใจในเวลาไมกี่วินาทีวาจะตัดสินออกไปอยางไร

FIFA ใหกรรมการเปนผูชี้ขาดทันทีวา
ล้ําหนาหรือไม?

โดยกรรมการตอง

ซึ่งทําใหเกิดความผิดพลาดมาแลวมากมายใน

อดีต (จําเหตุการณ “มือพระเจา” ของมาราดอนนาไดไหม)
เมื่อเห็นการชูปายขางสนามเพื่อระบุเวลาที่ตองตอแลว ผมรูสึกขําทุกที เหตุใดจึงไม
เชื่อมนาฬิกาของกรรมการเขากับนาฬิกาสนาม เมื่อมีคนเจ็บเมื่อใด นาฬิกาทั้งของผูตัดสินและของ
สนามก็หยุดเดินเมื่อนั้น

คนดูจะไดรูวาเหลือเวลาเลนกันกี่นาทีอยางแนชัด เหมือนกีฬาอื่น ๆ เชน

รักบี้ อเมริกันฟุตบอล

บาสเกตบอล ฯลฯ

ผมเชื่อวา FIFA ไมตองการใหเทคโนโลยีสมัยใหมบั่นทอนอํานาจของกรรมการลงเพราะ
ตองการให กรรมการเปน “เทวดา” ในสนาม โดยไมแครวาบางเพลทนั้น กรรมการอาจตัด สินอย างไม
ยุติธรรมเพราะไมทันเห็นเหตุการณก็ตาม
ทําไม FIFA จึงตองการใหกรรมการเปน “เทวดา”? ก็เพราะ “เทวดา” สามารถชวยได
อยางสําคัญในการบันดาลใหทีมใดชนะหรือแพ เขารอบหรือตกรอบ
ถาทีมเล็ก ๆ ไมดังเกิดเขารอบไปแขงกัน FIFA ก็สุดเศราเพราะจะมีคนดูนอยลงมาก
และไดตังคนอย ดังนั้นจึงจําเปนตองพึ่ง “เทวดา” เพื่อชวยใหทีมใหญ ๆ ดัง ๆ เขารอบไปแขงขันกันใน
รอบทาย ๆ ทุกครั้ง โดยไมมีเทคโนโลยีสมัยใหมมาปดขวางทางสะดวก
รูอยางนี้ แลวก็จ งพนันที มยักษเ สมอเพราะมีโอกาสที่ “เทวดา” จะชวยสูง
หมอมดหมอผี

ทีมคอมมิวนิสตแหกคอก

จงลืมที ม

ทีมเล็ก ๆ จากตะวันออกกลาง หรือทีมยุโรปตะวันออก

เสีย เพราะยากครับที่ทีมเหลานี้จะหลุดเขารอบสูง ๆ ได เพราะทั้ง FIFA
“เทวดา” จะไมชวยกันทํางานใหทีมของคนแคระเลย

ทั้ง Jabulani

และ
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เครื่องเคียงอาหารสมอง มีคนสงเรื่องทางอินเตอรเน็ตมาดังนี้
เรื่องมีอยู วา .....ชายคนหนึ่ ง เคยลงโทษลูก สาววั ย 5 ขวบของเขาเพราะนํ าเงิ น ไปซื้ อ
กระดาษหอของขวัญสีทองมวนหนึ่งซึ่งมีราคาแพงในขณะที่การเงินที่บานฝดเคือง และก็อารมณเสียอีก
ครั้ ง เมื่ อ ลู ก สาวของเขานํ า กระดาษสี ท องราคาแพงนั้ น มาห อ กลอ งของขวั ญ เพี ย งเพื่ อ ตกแต ง ไว ใ ต
ตนคริสตมาส
แต กระนั้ น.....ลูก สาวตัวนอยก็ ได มอบกลองของขวัญ นั้น ให พอของเธอในเชาวัน รุง ขึ้น
และพูด วา “นี่ สําหรับ พอค ะ”
พอของเธอกระอัก กระอวนกั บ อาการที่ ได แสดงออกไปก อนหน า นี้
แตแลวความโกรธก็ไดพุงพลานขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาพบวามันเปนเพียงกลองเปลา
เขาพูดดวยอารมณ
เกรี้ย วกราดวา “ลูก ไมรูจ ริง ๆ อย างนั้ น หรือวาการจะให ของขวัญ ใครมัน จะตองมีอะไรอยู ใ นกลอง
ของขวัญดวย?”
เด็กนอยมองไปที่พอของเธอดวยน้ําตา และพูดวา “โอ.....พอจา มันไมใชกลองเปลา
เลย หนูเปาจูบเขาไปจนเต็ม”
ชายคนนั้นสะอึก ตัวชาดวยความเสียใจ เขาทรุดตัวลงแลวโอบกอดลูกสาวไวแนน
เขาขอใหลูกสาวยกโทษใหเขากับทาทางโกรธเกรี้ยวเกินเหตุของเขา
ตอมาไมนานอุบัติเหตุก็ไดคราชีวิตลูกสาวของชายคนนั้นไป และวากันวาเขาเก็บกลอง
ของขวัญสีทองล้ําคานั้นไวขางเตียงตลอดชีวิตของเขาเลยทีเดียว และเมื่อใดก็ตามที่เขารูสึกทอแทใจหรือ
ตองเผชิญกับปญหาที่ยากเย็นแสนเข็ญ เขาจะเปดกลองใบนี้เพื่อหยิบจูบในจินตนาการขึ้นมาหนึ่งจูบ
แลวรําลึกถึงความรักของลูกนอยที่ไดใสจูบนั้นไวใหเขา
ในความเป นจริง ในฐานะมนุษ ยค นหนึ่ง พวกเราทุ กคนลวนได รับ กลองของขวัญ
สีทองซึ่งบรรจุด วยความรักที่ปราศจากเงื่ อนไขและรอยจูบจากลูก ๆ และจากครอบครัวของเรา ไมมี
สมบัติใดล้ําคาไปกวานี้อีกแลว
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
No man or woman is worth your tears and the only one who is, will never make
you cry.
ไมมีชายหรือหญิงคนใดคุมกับน้ําตาของคุณ

แตหากจะมีสักคน คนนั้นก็จะไมมีวัน

ทําใหคุณรองไห
----------------------------------

