
คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14  มิถุนายน  2539

รักบี้ฟุตบอลในกระแสสากลานุวัตรและพาณิชยานุวัตร

รังสรรค   ธนะพรพันธุ

ผมชมรายงานการแขงขันรักบี้ฟุตบอล ระหวางทีมสโมสร  Auckland Blues  แหง
นิวซีแลนด กับทีม Natal Sharks แหงอัฟริกาใต เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2539 ดวยความ 
ต่ืนเตน  การแขงขันจบลงดวยชัยชนะของทีมสโมสรนิวซีแลนดดวยคะแนน 45 ตอ 21  ความ 
แตกตางของคะแนนอาจเกินเลยความแตกตางดานความสามารถ สวนหนึ่งเปนเพราะการชิง 
ชนะเลิศ  Super 12  จัดขึ้นในนิวซีแลนดนั่นเอง

Super 12 เปนการแขงขันรักบี้ฟุตบอลระหวางสโมสรชั้นนํ าในพิภพสวนใต 
(Southern Hemisphere)  โดยคัดสโมสรชั้นยอดจากนิวซีแลนด ออสเตรเลีย และอัฟริกาใตมา 
แขงขันกัน เดิมสโมสรที่เขาแขงขันมีเพียง 10 สโมสร จึงเรียกวา Super 10 ตอมาขยายเปน Super 
12

ภูมิภาคสวนใตของโลกมีความเกงกาจในดานรักบี้มากกวาภูมิภาคสวนเหนือ 
(Northern Hemisphere)  เพราะนอกจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอัฟริกาใตแลว ยังมีฟจิ 
และซามัวตะวันตกอีกดวย มหาอํ านาจดานรักบี้ในภูมิภาคสวนเหนือประกอบดวยอังกฤษ  
สกอตแลนด เวลส ไอรแลนด และฝรั่งเศส ซึ่งทุกปจะมีการแขงขันระหวางชาติทั้งหานี้  
หากพิจารณาจากสถิติการแขงขันระหวางชาติมหาอํ านาจดานรักบี้เหลานี้ ภูมิภาคสวนเหนือ 
มิอาจทานภูมิภาคสวนใตได  การแขงขันชิงถวยชนะเลิศของโลกที่เรียกวา  World Cup  ประเทศ
จากภูมิภาคสวนใตควาถวยไปครองทุกครั้งครา  ดังจะเห็นไดวาการชิง  World  Cup  คร้ังแรกในป  
2530  นิวซีแลนดเปนทีมชนะเลิศ  ออสเตรเลียควาถวยในป 2534  และอัฟริกาใตในป 2538

การแขงขันรักบี้สโมสร  Super 10 หรือ Super 12 เปนการแขงขันในลักษณะ
เหยากับเยือน  สโมสรที่คัดมาแขงขันเปนสโมสรในสังกัด Rugby Union ในแตละประเทศ  โดยยึด
ถือกติกาที่กํ าหนด โดย International Rugby Football Board ซึ่งเปนองคกรโลกบาลของ Rugby 
Union

แตการแขงขันรักบี้สโมสรระหวางประเทศเกิดขึ้นไดก็ตองมีผูอุปถัมภทางการเงิน  
(sponsorship) ในกรณีนี้ สถานีโทรทัศนระหวางประเทศเปนผูอุปถัมภทางการเงิน ดวยเหตุที่
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ประชาชนในภูมิภาคสวนใต โดยเฉพาะอยางยิ่งออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอัฟริกาใตคลั่งไคล 
กีฬารักบี้ จึงมีผูสนใจติดตามชมการแขงขันระหวางสโมสรรักบี้ชั้นนํ าของโลกจํ านวนมาก สถานี 
โทรทัศนระหวางประเทศสามารถหารายไดจากการโฆษณาไดโดยงาย องคกรผูจัดการแขงขัน
สามารถขายสิทธิการถายทอดการแขงขันแกสถานีโทรทัศนตางๆ สถานีโทรทัศนหารายไดจากการ
โฆษณามาซื้อสิทธิการถายทอดการแขงขัน ในขณะที่องคกรผูจัดการแขงขันจายเงินสมนาคุณแก
สโมสรรักบี้เปนการตอบแทน  Rugby Union เปนรักบี้สมัครเลน นักรักบี้ในสังกัด Rugby Union  
มิอาจรับคาจางในการเลนรักบี้ได ผูจัดการแขงขันจึงตองจายเงินสมนาคุณแกสโมสร โดยปลอย 
ใหสโมสรจัดสรรคาตอบแทนแกนักรักบี้กันเอง อยางไรก็ตาม ลักษณะสมัครเลนของกีฬารักบี้กํ าลัง
หมดสิ้นไปนับต้ังแตฤดูการแขงขันป 2539 เปนตนมา

ความเฟองฟูของกีฬารักบี้ในภูมิภาคสวนใตของโลกคงมีมาก จนถึงขนาดที่กลุม
ทุนวัฒนธรรมเห็นชองทางในการแสวงหากํ าไร ดังจะเห็นไดจากกรณีที่นายเคอรร่ี แพ็กเกอร  
(Kerry Packer) นายทุนสื่อมวลชนชาวออสเตรเลีย อยูเบื้องหลังการจัดตั้ง World Rugby 
Corporation (WRC)  เพื่อซื้อตัวนักรักบี้ชั้นนํ าในสังกัด Rugby Union ทั้งในออสเตรเลีย  
นิวซีแลนด และอัฟริกาใต เมื่อซื้อตัวไดสํ าเร็จแลว ก็นํ ามาจัดทีมแขงขันเพื่อถายทอดโทรทัศน
ระหวางประเทศ  แตความพยายามของ WRC ลมเหลว  เนื่องจาก Rugby Unions ในประเทศ
ตางๆรวมกันตานกระแสการซื้อตัวนักรักบี้ของ  WRC

นายรูเบิรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) นายทุนสื่อมวลชนเชื้อชาติออสเตรเลีย
เปนอีกผูหนึ่งที่เห็นชองทางในการแสวงหากํ าไรจากการจัดการแขงขันรักบี้สโมสร ในขณะที่ WRC  
ของนายแพ็กเกอรมุงเจาะ Rugby Union  นายเมอรด็อกหันไปเจาะ Rugby League ดวยการ 
จัดตั้ง World Super League  เร่ิมดวย Rugby Super League ในออสเตรเลีย ทั้งนี้ดวยการ 
ดึงสโมสรชั้นนํ ามาสังกัด Super League  โดยกํ าหนดที่จะแขงขันในเดือนมีนาคม 2539  แตแลว
วิมานตองพังทะลาย  เมื่อ Australian Rugby League (ARL) ยื่นฟองศาลวา  บรรดาสโมสร 
ที่ผละจาก ARL ไปสังกัด Super League ละเมิดสัญญาที่ผูกพันใหสโมสรเหลานั้นตองแขงขัน 
ในสังกัด ARL จนถึงป 2542 และศาลตัดสินให ARL ชนะคดี อยางไรก็ตาม โครงการ World  
Super League ยังคงเดินหนาตอไปในยุโรป ภายใตการอํ านวยการของนายมอริส ลินดเซย 
(Maurice Lindsay) อดีตผูจัดการสโมสรรักบี้ Wigan แหงอังกฤษ  โดยเริ่มแขงขันในฤดูป 2539 นี้

ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้ กีฬารักบี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางสํ าคัญอันเกิดจาก
กระบวนการแปรกีฬารักบี้ใหเปนสินคา (Commodification or Commoditization) การที่กีฬารักบี้
แปรเปนสินคาไดก็เพราะมีผูยอมรับวัฒนธรรมการแขงขันรักบี้ เมื่อมีผูตองการชมการแขงขัน  
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การหารายไดจากการแขงขันจึงจะเปนไปได แตขอบขายในการหารายไดดังกลาวนี้ข้ึนอยูกับขนาด
ของตลาด หากความตองการชมการแขงขันมีนอย ตลาดยอมมีขนาดเล็ก ตลาดจะขยายใหญข้ึน
เมื่อความตองการชมขยายตัว

กีฬารักบี้ถือกํ าเนิดในปรระเทศอังกฤษในทศวรรษ 2360 ตํ านานที่เลากันตอๆมา 
ก็คือ ในป 2366 นายวิลเลียม เว็บบ เอ็ลลิส (William Webb Ellis) นักเรียนวิทยาลัยรักบี้ (Rugby 
College) ควาลูกฟุตบอลแลววิ่งในขณะที่มีการแขงขันฟุตบอลระหวางชั้นเรียน ซึ่งถือกันวาเปน 
ตนกํ าเนิดกีฬารักบี้ฟุตบอล ชื่อ Rugby Football เปนชื่อที่ยอมรับกันในภายหลัง ในเวลานั้น 
เรียกกีฬานี้วา That Game at Rugby หรือ Rugby’s Game อยางไรก็ตาม อุบัติการณที่นาย 
เอลลิสควาลูกฟุตบอลแลววิ่งนั้น นักประวัติศาสตรบางทานไมยอมรับ เพราะไมมีหลักฐานที่ 
ชัดเจน

กระนั้นก็ตาม การแขงขันภายในวิทยาลัยรักบี้มีสวนชวยพัฒนากติกาการแขงขัน 
โรงเรียนอื่นๆเริ่มเอาอยางวิทยาลัยรักบี้ รักบี้เร่ิมเลนในมหาวิทยาลัย เร่ิมตนดวยมหาวิทยาลัย 
เคมบริดจในป 2382 เมื่อนายอาเธอร เพลล (Arthur Pell) เปนผูนํ าเขาจากรักบี้ และตอมา 
ในมหาวิทยาลัยอ็อกฟอรด  ในป  2412

การประชุมกํ าหนดกติกาการแขงขันรักบี้ เร่ิมมีในป 2391 หลังจากนั้นจึงมีการ 
แขงขันกีฬานี้อยางแพรหลายมากขึ้น รักบี้ขยายตัวในระบบโรงเรียนในประเทศอังกฤษเปนปฐม
แลวจึงแพรระบาดนอกระบบโรงเรียน  จนฝงตัวเปนวัฒนธรรมของประชาชนในสหราชอาณาจักร

ดวยเหตุที่อังกฤษเปนประเทศมหาอํ านาจ และมีอาณานิคมจํ านวนมาก จนไมมี
ดินแดนใดของอังกฤษที่พระอาทิตยตกพรอมกัน อังกฤษเขาไปยึดหรือเขาไปมีอิทธิพลในดินแดนใด 
รักบี้ก็ตามเขาไปในดินแดนนั้น รักบี้จึงเริ่มกลายเปนกีฬาสากล เพราะมิไดจํ ากัดการเลนเฉพาะ 
ในสหราชอาณาจักรอีกตอไป กระบวนการสากลานุวัตรของกีฬารักบี้ (Internationalization of 
Rugby) ในระยะแรกถูกขับดันโดยการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม

คนอังกฤษเมื่อเขาไปปกครองประเทศใด มักจัดตั้งสโมสรกีฬาในประเทศนั้น 
สโมสรกีฬานอกจากจะเปนสถานสํ าหรับการออกกํ าลังกายแลว ยังเปนสถานสํ าหรับการสังสันทน
และพักผอนหยอนใจอีกดวย  แมในดินแดนที่มิไดเปนอาณานิคม  หากแตอังกฤษมีอิทธิพลอยาง
สูง ดังเชนประเทศไทย ชาวอังกฤษก็เขาไปจัดตั้งสโมสรกีฬาดวย ดังเชนราชกรีฑาสโมสร รักบี้เปน 
กีฬาประเภทหนึ่งที่เลนในสโมสรกีฬาเหลานี้



4

แตการเลนหรือแขงขันรักบี้ภายในสโมสรกีฬาที่คนอังกฤษเขาไปจัดตั้งใน 
อาณานิคมหรือดินแดนกึ่งอาณานิคม มิอาจเปลี่ยนโฉมใหรักบี้กลายเปนกีฬาสากลไดมากนัก 
ปจจัยสํ าคัญอยูที่การฝงกีฬารักบี้ไวในระบบโรงเรียน ประเทศที่รับระบบโรงเรียนแบบอังกฤษ 
มักจะยอมรับกีฬารักบี้ไดงายกวาประเทศอื่นๆ บรรดาประเทศที่เปนมหาอํ านาจทางดานกีฬารักบี้
ในภูมิภาคสวนใตของโลกในปจจุบัน ไมวาจะเปนออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอัฟริกาใต ลวน 
แลวแตเคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ มีระบบโรงเรียนแบบอังกฤษที่กีฬารักบี้เขาไปฝงตัวอยูดวย  
ในประการสํ าคัญ มีประชาชนจากสหราชอาณาจักรอพยพเขาไปตั้งหลักแหลง ผูอพยพเหลานี้ 
มีความคุนเคยกับกีฬารักบี้ในระดับหนึ่งมากอนแลว

แตหนอกีฬารักบี้ในอาณานิคมตางๆของอังกฤษมิไดเติบโตเทาเทียมกัน อเมริกา
เหนือลาหลังภูมิภาคสวนใตของโลก รักบี้ฝงตัวในคานาดาไดมากกวาสหรัฐอเมริกา สวนสํ าคัญ 
เปนเพราะสหรัฐอเมริกาไดเอกราชกอนการกอเกิดของกีฬารักบี้ และแมในเวลาตอมาสหรัฐ 
อเมริกาจะนํ าเขากีฬารักบี้ แตกีฬารักบี้มิอาจดํ ารงอยูในรูปเดิมได หากแตแปรเปลี่ยนเปนฟุตบอล
อเมริกันในภายหลัง

อิทธิพลของกีฬารักบี้ในดินแดนอาณานิคมของอังกฤษในอาเซียตะวันออก ไมวา
จะเปนอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ พมา มาเลเซีย สิงคโปร และฮองกง จํ ากัดอยูในระบบ 
โรงเรียนและมิอาจแผอิทธิพลออกนอกระบบโรงเรียนไดมากนัก กรณีของไทยก็เชนเดียวกัน กีฬา
รักบี้ฝงตัวในโรงเรียนที่มีการจัดองคการดุจเดียวกับ Public School ในอังกฤษ ดังเชนวชิราวุธ
วิทยาลัยและราชวิทยาลัย  ความนิยมกีฬาประเภทนี้ขยายตัวไมมากนัก

แตรักบี้มิไดเกาะเกี่ยวระบบจักรวรรดินิยมเขาสูกระบวนการสากลานุวัตรเพียง
โสดเดียว ประเทศที่ไมเคยเปนอาณานิคมของอังกฤษหลายตอหลายประเทศยอมรับกีฬา 
ประเภทนี้ ดังเชน ฝร่ังเศส (2413)  อารเยนตินา (ทศวรรษ 2420)  ญ่ีปุน (2443)  เปนตน บน 
ภาคพื้นยุโรป รักบี้ขามฝากไปสูฝร่ังเศสอยางรวดเร็ว และแพรไปสูอิตาลีและรูมาเนียในเวลาตอมา 
ในอาเซียนตะวันออก  นอกจากญี่ปุนแลว เกาหลีใตและไตหวันก็เปนประเทศที่นิยมเลนรักบี้

กระแสสากลานุวัตรที่ ขับดันรักบี้ให เป นกีฬาสากลไดรับการเกื้อหนุนจาก
กระบวนการโทรทัศนานุวัตร การเติบโตของโทรทัศนระหวางประเทศมีผลกระทบตอกีฬารักบี้ 
อยางชัดเจน การถายทอดการแขงขันรักบี้ทางโทรทัศนมีผลในการขยายจํ านวนผูชม ผูที่ไมเคยชม
การแขงขันรักบี้ เร่ิมมีโอกาสชมดวยความถี่สูงกวาเดิม ผูคนที่ซึมซับวัฒนธรรมกีฬารักบี้มีจํ านวน
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ กระบวนการโทรทัศนานุวัตรจึงชวยเพิ่มพูนลักษณะสากลของกีฬารักบี้
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นอกเหนือจากกระแสสากลานุวัตรและกระแสโทรทัศนานุวตัรแลว รักบี้ไดรับ 
ผลกระทบจากกระแสพาณิชยานุวัตร  (Commercialization) ดวย  เมื่อจํ านวนผูนิยมกีฬารักบี้มี
มากขึ้น การจัดการแขงขันรักบี้ก็กลายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะสามารถหารายไดจากการ
แขงขันได

แตเดิมรายไดจากการจัดการแขงขันรักบี้มาจากการเก็บคาผานประตู ตอเมื่อมี
วิทยุและโทรทัศน ก็มีรายไดจากการขายสิทธิการถายทอดการแขงขัน เมื่อรายไดเหลานี้มีมากพอ 
รักบี้ก็คอยๆแปรเปนกีฬาอาชีพ นักรักบี้สามารถหารายไดจากการเปนนายแบบสินคาและบริการ
ตางๆ หรือจากการออกรายการวิทยุและโทรทัศน รวมตลอดจนชองทางอื่นๆ กระแสสากลานุวัตร
และกระแสโทรทัศนานุวัตร ซึ่งชวยขยายตลาดกีฬารักบี้ เกื้อกูลตอการเติบโตของกระแส 
พาณิชยานุวัตร ยิ่งเมื่อมีการถายทอดการแขงขันรักบี้ทางโทรทัศนระหวางประเทศดวยแลว  
ชองทางในการหารายไดมีมากกวาเดิม ทั้งจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนและจากการ
โฆษณา

สํ าหรับกีฬารักบี้ กระแสสากลานุวัตร กระแสโทรทัศนานุวัตร และกระแส 
พาณิชยานุวัตร ลวนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน


