
คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 18 ตุลาคม 2539

เมอรด็อกกับรักบี้ 5 ชาติ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การแขงขันรักบี้ 3 ชาติในภูมิภาคฝายใต (Southern Hemisphere Three 
Nations Championship) ซึ่งเริ่มตนในเดือนกรกฎาคม 2539 และสิ้นสุดในเดือนตอมา จบลงดวย
ชัยชนะของนิวซีแลนด

รูเปรต  เมอรด็อก (Rupert  Murdoch) นายทุนสื่อมวลชนคนสํ าคัญของโลกเปน 
ผูอยูเบื้องหลังการจัดการแขงขันระหวางชาติมหาอํ านาจทางดานรักบี้ในภูมิภาคสวนใต ดวยการ 
ดึงสมาคมรักบี้ (Rugby Union) แหงอัฟริกาใต นิวซีแลนด และออสเตรเลีย มารวมกันจัดตั้ง 
SANZAR โดยมีการลงนามในสัญญาเดือนมิถุนายน 2538 ขณะที่มีการแขงขันรักบี้ชิงชนะเลิศ 
ของโลกในอัฟริกาใตนั้นเอง สัญญานี้มีอายุ 10 ป เมอรด็อกไดประโยชนจากการถายทอดโทรทัศน
ผานดาวเทียม โดยที่สมาคมรักบี้ทั้งสามชาติไดสวนแบงรายไดจากธุรกิจของนายเมอรด็อก การ
แขงขันใชวิธีแขงเหยา (home) และเยือน (away) ดุจเดียวกับการแขงขันรักบี้ 5 ชาติ

การแขงขันรักบี้ 5 ชาติ (The Five Nations Championship) เปนการแขงขัน
ระหวางชาติมหาอํ านาจทางรักบี้ในภูมิภาคฝายเหนือ (Northern Hemisphere) อันประกอบดวย
อังกฤษ สกอตแลนด เวลส ไอรแลนด และฝรั่งเศส ถึงจะเปน 5 ชาติ แตก็เปนเพียง 3 ประเทศ  
โดยที่อังกฤษ สกอตแลนด เวลส และไอรแลนดเปนประเทศเดียวกัน สวนทีมไอรแลนดรวม 
ดินแดนสวนที่อยูนอกสหราชอาณาจักรดวย

การแขงขันรักบี้ 5 ชาติ มีมาแตป พ.ศ. 2452 แขงมาแลว 87 ป จึงจะมีการ 
แขงขันรักบี้ 3 ชาติในภูมิภาคฝายใต แตแลวในปที่ 88 นั้นเอง การแขงขันรักบี้ 5 ชาติก็ตองเผชิญ
กับวิกฤติการณคร้ังสํ าคัญ จนเกือบลมสลาย

ดวยเหตุที่นายรูเปรต เมอรด็อกพบสูตรสํ าเร็จในการประกอบธุรกิจโทรทัศนผาน      
ดาวเทียม การซื้อสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาที่ประชาชนนิยมนับเปนหัวใจแหง
ความสํ าเร็จดังกลาวนี้ การผลักดันใหจัดตั้ง Premier League และซื้อสิทธิผูกขาดการถายทอด 
การแขงขันฟุตบอล ชวยเปลี่ยนโฉมหนาของสถานีโทรทัศน BSkyB (= British Sky  
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Broadcasting) ของนายเมอรด็อก จากที่เคยขาดทุนจํ านวนมหาศาลมาเปนกํ าไรจํ านวนมหาศาล 
กํ าไรของ BSkyB มีสวนชวยคํ้ าจุนฐานะการเงินของ News Corp อันเปนฐานธุรกิจของนาย 
เมอรด็อก

ความสํ าเร็จของ BSkyB จากการจัดตั้ง Premier League ทํ าใหนายเมอรด็อก 
เดินหนาซื้อสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาที่ประชาชนนิยมตอไป ไมจํ ากัดเฉพาะ
ฟุตบอล หากขยายไปยังกีฬาประเภทอื่น โดยเฉพาะคริกเก็ต หากคณะกรรมการโอลิมปกสากล 
โอนออนตามขอเสนอของนายเมอรด็อก ปานนี้นายเมอรด็อกก็มีอํ านาจผูกขาดในการถายทอด 
การแขงขันโอลิมปกไปแลว

รักบี้เปนเปาหมายตอมาของนายเมอรด็อก จากการประมวลขอมูลขาวสารพบวา 
นายเมอรด็อกใชยุทธศาสตรโลก (Global Strategy)  ในการยึดกุมอํ านาจผูกขาดในการถายทอด
รักบี้ เพราะรักบี้เปนกีฬาที่มีผูนิยมชมการแขงขันจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครือจักรภพ
อังกฤษ  โดยที่กระบวนการสากลานุวัตรของรักบี้ขยายออกนอกเขตเครือจักรภพอังกฤษดวย

นายเมอรด็อกพยายามยึดกุมอํ านาจผูกขาดในการถายทอดการแขงขันรักบี้  
ทั้งในภูมิภาคฝายใตและภูมิภาคฝายเหนือ แตการแสวงหาอํ านาจผูกขาดในโครงสรางการจัด 
องคกรที่มีอยูเดิมเปนเรื่องยากยิ่ง นายเมอรด็อกจึงใชวิธีการจัดตั้งองคกรขึ้นใหม ในกรณีฟุตบอล
อังกฤษ นายเมอรด็อกผลักดันใหจัดตั้ง Premier League แทนโครงสรางเดิม ในกรณีรักบี้ใน 
ภูมิภาคฝายใต นายเมอรด็อกผลักดันใหมี Super 10  (ตอมาขยายเปน Super 12) ซึ่งเปนการ 
แขงขันรักบี้ระหวางสโมสรชั้นนํ าจากอัฟริกาใต นิวซีแลนด และออสเตรเลีย ในลักษณะเหยา 
กับเยือน และผลักดันใหมี SANZAR ซึ่งเปนการแขงขันรักบี้ 3 ชาติ นอกจากนี้ นายเมอรด็อก
พยายามจัดตั้ง Super League ข้ึนในออสเตรเลีย แตก็ตองเผชิญกับการขัดขวางจากนายเคอรร่ี 
แพ็กเกอร (Kerry Packer) นายทุนสื่อมวลชนแหงออสเตรเลีย ซึ่งเปนคูปรับเกา จนถึงกับใช 
อํ านาจศาลในการสกัดการจัดตั้ง Super League การถายทอดการแขงขันรักบี้ในออสเตรเลียเปน
ปริมณฑลแหงผลประโยชนทางธุรกิจของนายแพ็กเกอร จึงตองปกปองถึงที่สุด ตางกันแตเพียงวา 
การแสวงหาผลประโยชนจากการผูกขาดการถายการแขงขันรักบี้ของนายแพ็กเกอร มิไดมุงสู 
ยุทธศาสตรโลกดุจดังนายเมอรด็อก

ในภูมิภาคฝายเหนือ นายเมอรด็อกประสบความสํ าเร็จในการจัดตั้ง Super 
League โดยที่รักบี้ 5 ชาติเปนเปาหมายตอมา ในขณะที่รักบี้ 3 ชาติหรือ SANZAR เปนการ 
จัดองคกรใหม รักบี้ 5 ชาติมีการจัดองคกรอยูเดิม โดยที่มีคณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติ อันประกอบ
ดวยผูแทนจาก Rugby Union ของชาติทั้งหา ทํ าหนาที่จัดการแขงขันและแบงปนผลประโยชน 
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จากการแขงขัน นายเมอรด็อกมิอาจแทรกตัวเขาไปสูคณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติได จึงใชวิธีการ 
ยื่นขอเสนอแก Rugby Union แตละชาติ Rugby Football Union (RFU) อันเปนองคกรรักบี้ 
สมัครเลนของอังกฤษ รีบตะครุบขอเสนอของ BSkyB โดยทํ าสัญญาระยะเวลา 5 ป แลกกับ 
ผลประโยชน 87.5 ลานปอนดสเตอรลิง โดย BSkyB มีอํ านาจผูกขาดการถายทอดการแขงขันของ
ทีมชาติอังกฤษในประเทศอังกฤษ

การตัดสินใจโดยเอกเทศของ RFU ในการทํ าสัญญากับ BSkyB ในเดือน
พฤษภาคม 2539 สรางความขุนเคืองใจแกพันธมิตรอื่นๆอยางยิ่ง เพราะ RFU ตัดสินใจทํ าสัญญา
โดยมิไดปรึกษากับพันธมิตร ทั้งๆที่เปนประเทศคูแขง สอถึงความเห็นแกไดของ RFU ความ 
ไมพอใจยิ่งทบทวีเมื่อปรากฏตอมาวา BSkyB เสนอใหคาสิทธิการถายทอดแกสมาคมรักบี้ชาติ 
อ่ืนๆ ไมเทากัน ในขณะที่ RFU ได 87.5 ลานปอนดสเตอรลิง BSkyB เสนอใหเวลส 40 ลานปอนด 
สเตอรลิง สกอตแลนด 20 ลานปอนดสเตอรลิง และไอรแลนด 18 ลานปอนดสเตอรลิง คาสิทธิ 
การถายทอดโทรทัศนที่ BSkyB เสนอนี้สูงกวาที่บรรดาสมาคมรักบี้ตางๆ ไดรับในปจจุบันถึง 4-5 
เทา

BSkyB อางวา การยื่นขอเสนอใหสมาคมรักบี้แตละชาติแทนที่จะยื่นตอคณะ
กรรมการรักบี้ 5 ชาติ มิใชเร่ืองผิดมารยาท ฝร่ังเศสก็ทํ าสัญญาขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน 
ของตนเอง โดยมิไดผานคณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติ แตประเด็นที่สมาคมรักบี้ชาติอ่ืนๆไมพอใจ 
อยางยิ่งก็คือ การที่ RFU ตะครุบสัญญาโดยมิไดปรึกษา RFU อางวา อังกฤษควรไดรับสวนแบง
มากกวาชาติอ่ืนๆ เพราะมีนักรักบี้และสโมสรรักบี้สังกัด RFU มากกวาชาติอ่ืนๆ ซึ่งทํ าใหตองเสีย 
คาใชจายในการบริหารมากกวาชาติอ่ืนๆ ดวย

RFU คาดหวังอยางผิดๆวา เมื่อ RFU ลงนามในสัญญากับ BSkyB แลว สมาคม
รักบี้ชาติอ่ืนๆจะลงนามตาม  เพราะผลประโยชนที่ไดจาก BSkyB เพิ่มข้ึนจากเดิมมาก แตก็ 
ผิดคาด เพราะการที่ RFU มิไดปรึกษาพันธมิตรเปนประพฤติกรรมที่ไมเปนสุภาพบุรุษ คณะ
กรรมการรักบี้ 5 ชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2539 มีมติขับอังกฤษออกจากการ 
แขงขันรักบี้ 5 ชาติ คงเหลือแตการแขงขันรักบี้ 4 ชาติ แตการขาดอังกฤษในการแขงขันรักบี้ 
ภูมิภาคฝายเหนือยอมทํ าใหการแขงขันกรอยลงไปเปนอันมาก และทํ าใหมหาอํ านาจดานรักบี้ 
ในภูมิภาคฝายเหนือออนดอยกวาภูมิภาคฝายใตอีกมาก จากสภาพปจจุบันที่ออนดอยกวาอยูแลว

ในระยะแรกเมื่อถูกตัดขาดจากการแขงขันรักบี้ภูมิภาคฝายเหนือ อังกฤษคิด
ที่จะเขารวมการแขงขันใน SANZAR แทน พรอมๆกับการฟองคณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติ ตอ 
ศาลสถิตยุติธรรม แตแลวก็มีการตอสูภายใน RFU นั้นเอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
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บริหาร RFU ก็เปลี่ยนทาทีในทางประนีประนอมมากขึ้น ในขณะที่ความขัดแยงกรณีนี้ทํ าทา 
บานปลายเปนความขัดแยงระหวางเชื้อชาติ เมื่อมีการผนึกกํ าลังกันระหวางสกอตแลนด เวลส  
และไอรแลนด ในฐานะที่มีเชื้อสายเซลติก (Celt) เหมือนกัน ถึงกับมีการเรียกรองสามัคคีธรรมใน
หมูพวกเซลติก (Celtic Unity) เพื่อตอตานพวกแองโกลแซกซัน (Anglo-saxon) อันไดแก อังกฤษ

คณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติ ยื่นขอเสนอในการประนีประนอมตอ RFU โดย
ยืนหยัดในหลักการวา การเจรจาเพื่อขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนจักตองเปนการเจรจารวมกัน 
ทุกชาติ  และแตละชาติจักตองไดรับสวนแบงรายไดเทากัน

การที่อังกฤษถูกตัดหางปลอยวัด มิใหเขารวมการแขงขันในภูมิภาคฝายเหนือ 
ยอมมีผล กระทบตอวงการกีฬารักบี้ในอังกฤษอยางรายแรง ในขณะที่ความขัดแยงระหวาง RFU 
กับคณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติ ยังมิทันสะสาง ความขัดแยงใหมก็ผุดขึ้น EPRUC (= English 
Professional Rugby Union Clubs) อันเปนองคกรของสโมสรรักบี้อาชีพในอังกฤษไมพอใจ RFU 
และทํ าทาผละออกจาก RFU ดานหนึ่งเปนความไมพอใจเกี่ยวกับสวนแบงรายได อีกดานหนึ่ง 
เปนความไมพอใจเกี่ยวกับการจัดการแขงขัน โดยที่ EPRUC ตองการจัดการแขงขันดิวิชั่นที่ 1  
และ 2 เอง และตองการสวนแบงรายไดมากกวา 4.2 ลานปอนดที่ไดจาก RFU สโมสรรักบี้ที่สังกัด 
EPRUC ไมยอมใหนักกีฬาของตนเขาฝกซอมในทีมชาติอังกฤษ จนกวาการเจรจาจะบรรลุขอตกลง

เมื่อตองเผชิญกับศึกหลายดานเชนนี้ RFU จึงตองประนีประนอม ในที่สุด 
คณะกรรมรักบี้ 5 ชาติมีมติรับอังกฤษกลับเขาเปนภาคีใหมเมื่อตนเดือนกันยายน 2539 โดยมีการ
ทํ าขอตกลงระยะเวลา 10 ป หากภาคีสมาชิกประเทศหนึ่งประเทศใดตองการถอนตัวออกจากการ
แขงขันจะตองแจงความจํ านงลวงหนากอนที่สัญญาสิ้นอายุอยางนอย 5 ป ตามขอตกลงนี้  
คณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติรับรูสัญญาที่ RFU ทํ ากับ BSkyB แตการเจรจาครั้งตอไปตองยึด 
หลักการเจรจารวม (Principle of Joint Negotiation) แม RFU จะทํ าสัญญากับ BSkyB ไปแลว  
แตเงินที่ BskyB ตกลงจะจายนั้น มิไดตกเปนของ RFU แตเพียงผูเดียว เมื่อมีการทํ าสัญญา 
ระหวาง BSkyB กับสมาคมรักบี้ชาติอ่ืนๆแลว รายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนถือ 
เปนรายไดของคณะกรรมการฯ โดยมีหลักการในการแบงปนรายไดดังนี้

(1)  90% ของรายไดแบงปนเทากันระหวางชาติทั้งหา
(2)  5% ของรายไดแบงปนตามผลการแขงขัน
(3)  5% ของรายไดจัดสรรตามจํ านวนสโมสรในสังกัด

วิกฤติการณการแขงขันรักบี้ 5 ชาติในภูมิภาคฝายเหนือยุติลงดวยชัยชนะของ
นายรูเปรต เมอรด็อก เพราะการที่คณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติสามารถประนีประนอมกันได โดย 
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ยอมรับรูสัญญาที่ RFU ทํ ากับ BSkyB ยอมมีนัยวา บัดนี้ BSkyB ยางกาวเขาไปผูกขาดการ 
ถายทอดการแขงขันรักบี้ของทีมชาติอังกฤษในอังกฤษ หาก BSkyB สามารถบรรลุขอตกลงกับ
สมาคมรักบี้อีก 4 ชาติ BSkyB ก็จะมีอํ านาจผูกขาดการถายทอดการแขงขันรักบี้ 5 ชาติโดย
สมบูรณ

การรุกคืบของ BSkyB เขาไปผูกขาดการถายทอดการแขงขันรักบี้ 5 ชาติใน 
ภูมิภาคฝายเหนือ ในดานหนึ่งสะทอนถึงการแผอาณาจักรธุรกิจของนายเมอรด็อก ในอีกดานหนึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของกลุมทุนวัฒนธรรมในสังคมเศรษฐกิจโลก ดวยยุทธวิธีการประสาน 
ผลประโยชนระหวางกลุมทุนสื่อสารมวลชนกับสมาคมกีฬา ในขณะที่กลุมทุนสื่อสารมวลชนดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากผูที่ตองการชมการแขงขันกีฬา มาหลอเลี้ยงสมาคมกีฬาและนักกีฬา 
สมาคมกีฬาเมื่อมีรายไดเพิ่มข้ึนก็สามารถปรับปรุงการจัดการแขงขัน สโมสรกีฬาเมื่อไดรับ 
สวนแบงจากสมาคมกีฬามากขึ้น ก็สามารถปรับปรุงสนามแขงขัน และซื้อตัวนักกีฬาระดับยอด 
ขุนพลไดมากขึ้น เงินไดที่สูงขึ้นยอมเปนสิ่งจูงใจในการดึงดูดผูมีทักษะและความสามารถดาน 
การกีฬามาเปนนักกีฬาอาชีพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน กระบวนการโทรทัศนานุวัตรก็ชวยขยาย
ตลาดการกีฬา  ซึ่งเกื้อกูลตอการเติบโตของกลุมทุนวัฒนธรรมอีกทอดหนึ่ง
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