
คอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ 2545

Six - Nation Rugby Championship

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ผมชอบชมการแขงขันกีฬารักบี้เปนชีวิตจิตใจ  ซึ่งในทัศนะของผม ‘มัน’ กวา
American Football เปนอนัมาก เพราะรักบี้เลนตลอดเวลา ไมมีการขอเวลานอก การแขงขัน 
จึงมี action ตลอดเกม ตางกับฟุตบอลอเมริกันที่เกมไมร่ืนไหล โดยที่เวลาที่ตองเสียไปกับการ
สะดดุหยดุลงของเกมมีมากกวาเวลาที่ใชในการแขงขันเสียอีก

เมือ่การแขงขันรักบี้ 6 ชาติเร่ิมตนฤดูในเดือนมกราคม 2545 ผมจึงไมพลาดชม 
การแขงขัน ฝร่ังเศสชนะอิตาลี 32-12 อยางไมนาประทับใจ อังกฤษถลมสก็อตแลนด 29-3  
อยางนาชื่นชม แตเวลสแพไอรแลนด 10-54 ชนิดถลมทลาย ยังผลใหโคชและนักรักบี้เวลสในอดีต 
พากนัออกมาเรียกรองการปฏิรูปรักบี้ในเวลส โดยที่โคชคนปจจุบันเปนเปาการวิพากษอยางสํ าคัญ

การแขงขันรักบี้ 6 ชาติมีอายุครบ 120 ปในป 2545 นี้ เพราะจารีตการแขงขันรักบี้
ระหวางชาติเร่ิมตนในป 2425 เมื่ออังกฤษแขงกับเวลส ณ เมือง Swansea ในเลานั้นยังมิไดใชชื่อ
การแขงขันรักบี้ 6 ชาติ หากแตใชชื่อ International Rugby Championship โดยมีผูเขาแขงขัน
เพยีง 4 ชาติ ไดแก อังกฤษ เวลส สก็อตแลนด และไอรแลนด จากการแขงขันรักบี้ 4 ชาติ 
แปรเปล่ียนเปนรักบี้ 5 ชาติ ในป 2453 เมื่อฝร่ังเศสเขารวมแขงขันดวย และกลายเปนรักบี้ 6 ชาติ
ในป 2543 เมื่ออิตาลีเขารวมสงัฆกรรม

ในประวัติศาสตรการแขงขันกีฬารักบี้ระหวางชาติในภูมิภาคฝายเหนือ มีการ 
งดการแขงขนัเปนครั้งคราว ระหวางป 2457-2462 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และระหวางป 
2483-2489 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง กอนหนานั้น สมาคมรักบี้ฟุตบอลของแตละชาติ 
มกัจะววิาทกนั จนการแขงขันไมลุลวง ดังเชนป 2428 2430 และ 2432 บางครั้งกองเชียรเฮโล 
ลงสนามตะลมุบอนกรรมการ  บางครั้งนักรักบี้พกอาวุธของมีคมลงสนามแขงขัน

หลงัสงครามโลกครั้งที่สอง การแขงขันรักบี้ระหวางชาติมีการจัดระเบียบที่ชัดเจน
มากขึน้ ขอพพิาทเรื่องกฎกติกามีนอยลง แตมหาอํ านาจดานรักบี้ของภูมิภาคฝายเหนือไมปรากฏ
ตัวตนชัดเจน ฝร่ังเศสมีผลการแขงขันดีเลิศในชวงทศวรรษ 2490 ในขณะที่ทศวรรษ 2510 เปน 
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ทศวรรษของเวลส ซึ่งมี J.P.R. Williams เปนฟลูแบ็ก และ Gareth Edwards เปนสกรัมฮาลฟ นับ
เปนยุคทองของเวลสโดยแท

ฝร่ังเศสกลับมาผงาดเปนจาวรักบี้อีกครั้งหนึ่งในทศวรรษ 2520 และผลัดกัน 
แยงชงิแชมปกับอังกฤษในทศวรรษ 2530 โดยที่สก็อตแลนดชนะ Grand Slam คร้ังแรกในป 2527 
และไอรแลนดยึดตํ าแหนงนี้ในป 2528 Grand Slam หมายถงึการไดชัยชนะในการแขงขันทุกนัด 
ในฤดูเดียวกัน

อังกฤษท ําทาจะเปนมหาอํ านาจดานรักบี้ของภูมิภาคฝายเหนือในทศวรรษ 2540 
แมจะครองแชมปในป 2543 และ 2544 แตไมสามารถกวาดตํ าแหนง Grand Slam ได กระนั้น 
ก็ตาม การที่อังกฤษสามารถชนะทั้งอัฟริกาใตและออสเตรเลียได แสดงใหเห็นถึงศักดานุภาพ 
ทีท่ดัเทยีมกับมหาอํ านาจดานรักบี้ของภูมิภาคฝายใต

ในโลกของรักบี้ฟุตบอล มีมหาอํ านาจอยู 2 ข้ัว อันไดแก ภูมิภาคฝายเหนือ 
กับภูมิภาคฝายใต ภูมิภาคฝายเหนือมีการแขงขันรักบี้ 6 ชาติ อันประกอบดวยอังกฤษ เวลส 
สก็อตแลนด ไอรแลนด ฝร่ังเศส และอติาล ี สวนภูมิภาคฝายใตมีการแขงขันรักบี้ 3 ชาติ ที่เรียก
กนัวา Tri-Nation Championship อันประกอบดวย นวิซีแลนด ออสเตรเลีย และอัฟริกาใต

ในอดีตกาลที่ผานมา มหาอํ านาจรักบี้ของภูมิภาคฝายใตแสดงศักดานุภาพ 
เหนือกวาภูมิภาคฝายเหนือมาก ไมวาจะเปนการแขงขันระหวางประเทศกับประเทศในลักษณะ
เหยากับเยือน  หรือการแขงขัน Rugby World Cup  มหาอ ํานาจรักบี้จากภูมิภาคฝายใตมักจะได 
ชยัชนะอยูเนืองๆ จวบจนฝรั่งเศสยึดตํ าแหนงผูชนะเลิศ Rugby World Cup ได และอังกฤษ 
ภายใตการนํ าของ Clive Woodward ผงาดขึ้นมาเทียมบาเทียมไลกับมหาอํ านาจจากภูมิภาค 
ฝายใตในปจจุบัน  การแยงชิง Rugby World Cup คร้ังตอไปคาดวาจะเปนไปอยางเขมขนยิ่ง 
กวาครั้งใดๆ

การเปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจในโลกรักบี้เปนไปตามอนิจลักษณะของสังคมโลก 
ในภมูภิาคฝายเหนือ อังกฤษและฝรั่งเศสยดึกุมศูนยอํ านาจดานรักบี้ ในขณะที่เวลสสูญเสียสถานะ
มหาอํ านาจ ทั้งนี้มีการคาดการณกันวา เวลสอาจตองพายแพอิตาลีในปนี้ ซึ่งเปนมวยรองบอน 
ในการแขงขันรักบี้ 6 ชาติ ในอีกดานหนึ่ง ไอรแลนดมีการปฏิรูปดานกีฬารักบี้อยางนาตื่นตาตื่นใจ 
ในระยะหลัง จนมิอาจถือเปนมานอกสายตาไดอีกตอไป

ในภูมิภาคฝายใต All Blacks ของนวิซแีลนดเคยครองความเปนจาว แตตอง 
สูญเสียตํ าแหนงนี้ใหแก Wallabies แหงออสเตรเลียนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2530 เปนตนมา  
โดยที่ Springbok แหงอฟัริกาใตมิไดหางชั้นจาก All Blacks และ Wallabies เลย การที่ 
Wallabies สามารถชนะ British Lions (ทมีรวมดาราจากสหราชอาณาจักร) ในป 2544 แสดง 
ใหเห็นความแข็งแกรงของ Wallabies โดยแท
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กฬีารกับีท้ี่แขงขันกันแตกตางกัน 2 กลุม คือ Rugby Union  (RU) และ Rugby 
League (RL)  RU เปนรักบี้สมัครเลน  RL เปนรักบีอ้าชีพ กติกาการแขงขันก็แตกตางกัน  รวมทั้ง 
มอีงคการโลกบาลแตกตางกันดวย องคกรโลกบาลของ RU คือ International Rugby Football 
Board สวนองคกรโลกบาลของ RL คือ Rugby League International Board องคกรโลกบาล 
ทั้งสองทํ าหนาที่กํ าหนดกฎกติกาการแขงขัน รวมตลอดจนการควบคุมและกํ ากับสมาคมรักบี้
ฟตุบอลในประเทศและภูมิภาคตางๆ

การแขงขันรักบี้ 6 ชาติของภูมิภาคฝายเหนือ มีองคกรควบคุมกํ ากับ คือ  
คณะกรรมการรักบี้ 6 ชาติ สวนการแขงขันรักบี้ 3 ชาติในภูมิภาคฝายใตมีองคกรควบคุมกํ ากับ  
คือ SANZA (South Africa, New Zealand, Australia) ทัง้คณะกรรมการรักบี้ 6 ชาติ และ
SANZA เปน Sports League ซึง่มีลักษณะเปน Cartel  คารเตลเปนองคกรของผูผลิตที่ตองการ
ธ ํารงอํ านาจผูกขาด หนาที่ของคารเตลก็คือ การปองกันมิใหสมาชิกแตกแถว และการระแวดระวัง 
มใิหมีการจัดตั้ง Sport League ใหมมาแขงขันกับตน เมื่อ Rugby Football Union แหงประเทศ
อังกฤษ ‘แตกแถว’ แอบไปทํ าสัญญาการถายทอดโทรทัศนกับ BSkyB ในป 2539 โดยหวังวาจะได
ผลประโยชนสูงกวาสมาคมรักบี้ประเทศอื่นๆ คณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติ (ในเวลานั้นอิตาลียังมิได
เขารวมสังฆกรรม) มีมติขับอังกฤษออกจากการแขงขัน ยังผลใหมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
Rugby Football Union โดยทีอั่งกฤษกลับเขารวมรักบี้ 5 ชาติดังเดิม การแขงขันกีฬาเปนผลผลิต 
ทีม่ลัีกษณะพิเศษทางเศรษฐศาสตร เพราะอยางนอยที่สุดตองมีหนวยผลิต 2 หนวยจึงจะกอใหเกิด
ผลผลิตได  อังกฤษแตโดยลํ าพังมิอาจผลิตบริการการแขงขันรักบี้ได

ในชวงเวลาครึ่งทศวรรษที่ผานมานี้ (2539-2544) กีฬารักบี้ฟุตบอลแปรเปลี่ยน
ไปมาก ลักษณะสมัครเลน (Amateurism) ลดนอยลง ลักษณะความเปนอาชีพ (Professionalism) 
มีมากขึ้น ความเปนอาชีพของกีฬารักบี้ที่มีมากขึ้นนี้กอใหเกิดพลวัตในตลาดนักรักบี้ (Labour 
Market Mobility) อยางมาก แมจะยังไมเทียบเทียมตลาดนักฟุตบอลก็ตาม มีการซื้อตัวนักรักบี้ 
ทั้งระหวางสโมสรและระหวางประเทศเพิ่มข้ึนมาก โดยที่เงินเดือนและผลตอบแทนนักรักบี้ 
เพิ่มข้ึนดวย พลวัตการแขงขันทํ าใหสมาคมรักบี้ฟุตบอลของประเทศตางๆเสาะหานักรักบี้เพื่อมา
สังกดัทมีชาตขิองตน การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ กระแสสากลานุวัตรของกีฬา
รักบีฟ้ตุบอล  ซึ่งสงผลตอกระบวนการพาณิชยานุวัตรอีกทอดหนึ่ง1

                                                          
1 หมายเหตุ โปรดอาน รังสรรค  ธนะพรพันธุ กีฬาในระบบทุนวัฒนธรรม (สํ านักพิมพบานพระอาทิตย
   2544)
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