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Rugby Super League

                                                       รังสรรค ธนะพรพันธุ

           ความพยายามของนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) ในการจัดการ 
แขงขันรักบี้อาชีพในประเทศออสเตรเลีย ตองเผชิญกับอุปสรรคสํ าคัญ เมื่อศาลมีคํ าพิพากษา 
หามมิใหนักรักบี้ในสังกัด Australian Rugby League (ARL) แปรพักตรไปสังกัด Super League 
ของนายเมอรด็อก
           ในปจจุบัน ประเทศที่มีการแขงขันรักบี้มาเปนเวลาชานาน มักจะมีองคกรดูแล 
การแขงขันอยู 2 องคกร คือ Rugby Union และ Rugby Leauge   Rugby Union เปนรักบี้ 
สมัครเลน  สวน Rugby Leauge เปนรักบี้อาชีพ ซึ่งกอเกิดขึ้นภายหลัง Rugby Union และ 
มีกติกาการแขงขันที่แตกตางกัน  การแขงขันรักบี้นานาชาติเพื่อชิงแชมปโลก ซึ่งจัดมาแลว 3 คร้ัง 
โดยครั้งลาสุดจัดในสหภาพอัฟริกาใตในป 2538 นั้น เปนการแขงขันรักบี้สมัครเลน อยางไรก็ตาม 
กระบวนการสากลานุวัตรกํ าลังกดดันใหรักบี้หันเหจากกีฬาสมัครเลนไปสูกีฬาอาชีพมากขึ้น
           นายรูเปรต เมอรด็อก เห็นชองทางในการหารายไดจากการจัดการแขงขัน 
รักบี้อาชีพ เพราะรักบี้เปนกีฬาสากล แมเดิมจะนิยมแขงขันภายในเครือจักรภพอังกฤษ แต 
ขยายตัวสูภาคพื้นยุโรป ทั้งยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก ตลอดจนประเทศอื่นๆในภายหลัง 
การจัดการแขงขันรักบี้ แมจะชวยใหมีรายไดจากการเก็บคาผานประตู แตรายไดที่สํ าคัญมาจาก
การถายทอดโทรทัศนระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาสิทธิการถายทอดการแขงขันและ 
รายไดจากการโฆษณา
           การเติบโตของรักบี้ในฐานะกีฬาสากล ประกอบกับการขยายตัวของโทรทัศน
ระหวางประเทศ ทํ าใหนายเมอรด็อกเห็นชองทางในการขยายฐานธุรกิจดานสื่อสารมวลชนระหวาง
ประเทศ ดวยการจัดตั้ง Rugby Super League ข้ึนในออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆที่ประชาชน
คลั่งไคลกีฬารักบี้
           ในกรณีของออสเตรเลีย News Corp ฐานธุรกิจของนายเมอรด็อกใชเงินลอ 
สโมสรรักบี้ออกจาก Australian Rugby Leauge นับวาเปนการทํ าสงครามแยงชิงสโมสรครั้ง
สํ าคัญ เดิม ARL มีสโมสรสมาชิกอยู 20 สโมสร  News Corp ประสบความสํ าเร็จในการดูดดึง
สโมสรที่โดดเดนถึง 8 สโมสร  เพื่อจัดตั้ง Super League อาทิเชน Sydney Bulldogs, Canberra
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Raiders, Brisbane Broncos เปนตน  News Corp นํ ารายไดจากการถายทอดโทรทัศนทั้งภายใน
และระหวางประเทศมาจายเปนคาตอบแทนแกสโมสรในสังกัด Super League โดยสโมสรสมาชิก
นํ าไปจายเปนเงินเดือนแกนักรักบี้อีกทอดหนึ่ง การที่สโมสรรักบี้ระดับนํ าพากันผละจาก ARL ยอม
แสดงใหเห็นวา Super League จายผลตอบแทนสูงพอที่จะสรางแรงดึงดูดได
            การตีจากของสโมสรรักบี้ชั้นนํ ากอใหเกิดความไมพอใจแก ARL เปนอันมาก  
ถึงกับไมยอมคัดเลือกนักรักบี้ในสังกัด Super League เขาทีมชาติเพื่อแขงขันระหวางประเทศ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการชิงแชมปโลกในประเทศอังกฤษปลายป 2538 แมศาลออสเตรเลียจะมี 
คํ าสั่งในเดือนกันยายน 2538 ให ARL พิจารณาคัดเลือกนักรักบี้ในสังกัด Super League ดวย  
แตขอเท็จจริงปรากฏวา นักรักบี้ที่เคยติดทีมชาติออสเตรเลียอยางสมํ่ าเสมอ เมื่อผละไปอยู Super 
League ไมมีผูใดเลยที่ติดทีมชาติ
           Super League กํ าหนดที่จะมีการแขงขันในสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม 2539  
แฟนรักบี้ในออสเตรเลียและประเทศอื่นๆพากันใจจดใจจอติดตามการแขงขัน เพราะเปนการ 
แขงขันระหวางสโมสรระดับยอด  แตแลววิมานของ Super League ก็พังทะลาย
           ARL ยื่นฟองตอศาลวา บรรดาสโมสรรักบี้ 8 แหงที่แปรพักตรไปสังกัด Super
League ละเมิดสัญญาที่ทํ ากับ ARL เพราะตามสัญญาผูกพัน (loyalty agreement) ที่ลงนาม 
ในเดือนพฤศจิกายน 2537 และกุมภาพันธ 2538 สโมสรเหลานี้จักตองผูกติดกับ ARL จนถึงป 
2542 ผูพิพากษาเจมส เบอรเชตต (James Burchett) ในคํ าพิพากษายาว 220 หนา ตัดสินให  
ARL ชนะคดีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2539
           คํ าพิพากษาดังกลาวนี้มีนัยวา Super League มิอาจกอเกิดไดกอนป 2543  
เวนแต News Corp จะเปลี่ยนแนวทางในการจัดตั้ง Super League แทนที่จะใชวิธีดึงสโมสรรักบี้
ออกจาก ARL  อาจหันไปใชวิธีดึงนักรักบี้ออกจาก Australian Rugby Football Union (ARFU) 
และนํ านักรักบี้ระดับดาราจากตางชาติเขาไปจัดทีมแขงขัน หรือทายที่สุด อาจตองประนีประนอม
เพื่อรวมสังฆกรรมกับ ARL
            ขอพิพาทระหวาง ARL กับ Super League นั้น แทที่จริงแลวเกิดจากความ 
ขัดแยงในผลประโยชนธุรกิจโทรทัศน เมื่อสาวใหถึงที่สุด ก็เปนความขัดแยงระหวางนายรูเปรต 
เมอรด็อกกับนายเคอรร่ี แพ็กเกอร (Kerry Packer) นายทุนสื่อสารมวลชนยักษใหญแหง 
ออสเตรเลียทั้งคู
           นายแพ็กเกอรเปนผูถือหุนรายสํ าคัญในบริษัท Optus Vision บริษัทดังกลาวนี้ 
ถือหุนโดย Optus Communications (บริษัทธุรกิจโทรศัพทใหญเปนอันดับสองในออสเตรเลีย) 
47.5% Continental Cablevision แหงสหรัฐอเมริกา 47.5% และนายแพ็กเกอรในฐานะ 
ปจเจกบุคคล 5%  Optus Vision เปนเจาของสถานีโทรทัศนชอง 9 (Nine Network) ซึ่งได
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สัมปทานการถายทอดการแขงขันรักบี้ของ ARL จนถึงป 2542 การจัดตั้ง Super League จึงมีผล
กระเทือนตอรายไดของ Optus Vision โดยตรง
            นายเมอรด็อกมีแผนที่จะใหสถานีโทรทัศน Foxtel ถายทอดการแขงขันรักบี้ 
ของ Super League ที่จัดตั้งขึ้น Foxtel ถือหุนโดย News Corp และ Telstra ฝายละครึ่ง Telstra 
เปนรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมของออสเตรเลีย  News Corp ยังรวมกับ Telstra ถือหุน 25%  
ในสถานีโทรทัศนชอง 7 (Seven Network) ซึ่งอาจรวมถายทอดการแขงขัน Super League ดวย  
นอกจากนี้ News Corp ยังพยายามควบกิจการของ Foxtel เขากับ Australian Media Ltd.  
ซึ่งเปนธุรกิจ Pay TV ทั้งคู  แตคณะกรรมการควบคุมการผูกขาดแหงออสเตรเลีย  ที่มีชื่อวา 
Australian Competition and Consumer Commission ไมยินยอม
            แผนการจัดตั้ง Super League ของนายเมอรด็อกไมเพียงแตกระเทือน 
ผลประโยชน ของ ARL และธุรกิจโทรทัศนของนายแพ็กเกอรเทานั้น  หากยังกระทบตอ ARFU 
ดวย ประชาชน ชาวออสเตรเลียจํ านวนไมนอยก็ไมพอใจ Super League เพราะ Foxtel ซึ่งกํ าหนด 
จะถายทอดการแขงขันของ Super League เปน Pay TV  ผูที่มิไดเปนสมาชิกไมสามารถชม 
การแขงขันได ดวยเหตุดังนี้ จึงเกิดขบวนการ Stop Murdoch Now การตอตาน Super League 
กลายมาเปนประเด็นการหาเสียงเลือกตั้งทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ
            ในขณะที่นายเมอรด็อกเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้ง Super League ส่ือมวลชนรายงาน
ขาววา นายแพ็กเกอรอยูเบื้องหลังการจัดตั้ง World Rugby Corporation (WRC) ซึ่งมีเปาหมาย 
ในการดึงนักรักบี้ชั้นนํ าที่สังกัด Rugby Union ทั้งในออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหภาพ 
อัฟริกาใต เพื่อจัดการแขงขัน นายแพ็กเกอรมีฐานอยูใน ARL อยูแลว เพราะไดสัมปทานการ 
ถายทอดการแขงขันของ ARL จนถึงป 2542 นายแพ็กเกอรจึงตองการขยายฐานไปสู Rugby 
Union
             WRC สามารถทํ  าสัญญากับนักรักบี้ชั้นนํ  าในโลกส วนใต   (Southern 
Hemisphere) ได  ขาวบางกระแสรายงานวา จนถึงเดือนกรกฎาคม 2538 มีนักรักบี้ในสังกัด
สโมสร All Blacks เพียง 3 คนเทานั้นที่มิไดทํ าสัญญาเขาสังกัด WRC สํ าหรับนักรักบี้ในสังกัด  
Australian Rugby Football Union นั้น มีรายงานขาววา WRC จายคาตัวเปนเงินกอน 350,000 
ดอลลารออสเตรเลียในทันทีที่ลงนามในสัญญา และจะมีรายไดอีก 300,000 ดอลลารออสเตรเลีย
ตอฤดูการแขงขัน
            บรรดา Rugby Union ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหภาพอัฟริกาใตพยายาม
ตานกระแสการซื้อตัวนักรักบี้ของ WRC  ในเดือนสิงหาคม 2538 ความพยายามของ WRC  
ก็ลมเหลวลง เมื่อ ARFU ประสบความสํ าเร็จในการดึงนักรักบี้กลับคืนสังกัด ดวยการยินยอมให 
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นักรักบี้มีตัวแทนในคณะกรรมการบริหารเพิ่มข้ึน  สมาคมรักบี้ในประเทศอื่น ๆ พากันเอาอยาง
ตามไปดวย
            ทั้ง Super League ของนายเมอรด็อก และ World Rugby Corporation ของ 
นายแพ็กเกอรตางลมเหลวในการจัดการแขงขันรักบี้อาชีพนอกสังกัดองคกรรักบี้ที่มีอยูในปจจุบัน
ในออสเตรเลีย
            อยางไรก็ตาม นายเมอรด็อกยังมีแผนการที่จะจัดตั้ง Super League ในยุโรป  
โดยใชงบประมาณ 77 ลานปอนดสเตอรลิง  นายมอริส ลินดเซย (Maurice Lindsay) อดีต 
ประธานสโมสรรักบี้ Wigan เปนผูดํ าเนินการโดยใชสหราชอาณาจักรเปนฐาน ในรอบทศวรรษ 
ที่ผานมานี้ สโมสรรักบี้จํ านวนมากในอังกฤษมีปญหาทางการเงินจนตองเลิกกิจการ ในปจจุบัน 
อังกฤษมีสโมสรรักบี้ถึง 35 สโมสร ซึ่งมากเกินกวาที่จะจัดการแขงขันได วิธีการที่นายลินดเซย
ดํ าเนินการก็คือ การผลักดันใหสโมสรรักบี้ตางๆควบกิจการเขาดวยกัน เพื่อลดจํ านวนสโมสร  
ขณะเดียวกัน ก็แสวงหานายทุนการกีฬา (sport entrepreneur) เขามาครอบกิจการสโมสร  
แตดวยวิธีการเชนนี้ สโมสรรักบี้เก าแกบางสโมสรจักตองถูกลบชื่อไปจากประวัติศาสตร  
ซึ่งชาวอังกฤษจํ านวนไมนอยยังผูกพันกับมรดกทางวัฒนธรรมเหลานี้ ในที่สุดแลว Super League 
ในยุโรป อาจประกอบดวยทีมรักบี้จากอังกฤษ 10 ทีม  เวลส 1 ทีม  และฝรั่งเศส 1 ทีม
            กอนหนานี้ นายเมอรด็อกไดจัดตั้งบริษัท SANZA เพื่อจัดการแขงขันรักบี้ 
ระหวาง สโมสรในโลกฝายใต (Southern Hemisphere) โดยใชงบประมาณ 550 ลานดอลลาร
อเมริกัน ทั้งนี้ดวยการทํ าสัญญากับ Rugby Unions ในสหภาพอัฟริกาใต (SA) นิวซีแลนด (NZ) 
และออสเตรเลีย (A) เพื่อคัดสโมสรรักบี้ชั้นนํ าจากประเทศทั้งสามมารวมแขงขัน  SANZA จายคา
ตอบแทนแกสโมสร ซึ่งนํ าไปจายใหแกนักรักบี้อีกทอดหนึ่ง การที่ SANZA มิไดจายผลตอบแทนแก
นักรักบี้โดยตรง (pay for play) ถือวามิไดละเมิดกติกาของกีฬารักบี้สมัครเลน
            รักบี้เปนกีฬาที่กํ าลังเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ 3 กระแสพรอมๆกัน  
ในดานหนึ่ง กระแสสากลานุวัตรไมเพียงแตเรงความเร็วในการเปนกีฬาสากลของรักบี้เทานั้น  
หากยังชวยเรงกระบวนการแปรการแขงขันรักบี้ใหเปนสินคา (Commoditization) อีกดวย  
การแขงขันรักบี้กลายเปนบริการสันทนาการที่มีผูผลิต มีผูบริโภค และมีตลาดซื้อขาย  ในดานที่
สอง กระบวนการแปรการแขงขันรักบี้ใหกลายเปนสินคา มีสวนลดทอนลักษณะกีฬาสมัครเลน 
(amateurism) และเพิ่มพูนความเปนอาชีพ (professionalism) ของกีฬารักบี้ ในดานที่สาม 
กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (televisionalization) มีสวนผลักดันใหการแขงขันรักบี้กลายเปนสิน
คาที่ซื้องายขายคลองขึ้น และเกื้อกูลตอการขยายตัวของทุนวัฒนธรรมเขาสูกิจการกีฬา
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