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Six - Nation Rugby Championship
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมชอบชมการแขงขันกีฬารักบี้เปนชีวิตจิตใจ ซึ่งในทัศนะของผม ‘มัน’ กวา
American Football เปนอันมาก เพราะรักบี้เลนตลอดเวลา ไมมีการขอเวลานอก การแขงขัน
จึงมี action ตลอดเกม ตางกับฟุตบอลอเมริกันที่เกมไมรื่นไหล โดยที่เวลาที่ตองเสียไปกับการ
สะดุดหยุดลงของเกมมีมากกวาเวลาที่ใชในการแขงขันเสียอีก
เมือ่ การแขงขันรักบี้ 6 ชาติเริ่มตนฤดูในเดือนมกราคม 2545 ผมจึงไมพลาดชม
การแขงขัน ฝรั่งเศสชนะอิตาลี 32-12 อยางไมนาประทับใจ อังกฤษถลมสก็อตแลนด 29-3
อยางนาชื่นชม แตเวลสแพไอรแลนด 10-54 ชนิดถลมทลาย ยังผลใหโคชและนักรักบี้เวลสในอดีต
พากันออกมาเรียกรองการปฏิรูปรักบี้ในเวลส โดยที่โคชคนปจจุบันเปนเปาการวิพากษอยางสําคัญ
การแขงขันรักบี้ 6 ชาติมีอายุครบ 120 ปในป 2545 นี้ เพราะจารีตการแขงขันรักบี้
ระหวางชาติเริ่มตนในป 2425 เมื่ออังกฤษแขงกับเวลส ณ เมือง Swansea ในเลานั้นยังมิไดใชชื่อ
การแขงขันรักบี้ 6 ชาติ หากแตใชชื่อ International Rugby Championship โดยมีผูเขาแขงขัน
เพียง 4 ชาติ ไดแก อังกฤษ เวลส สก็อตแลนด และไอรแลนด จากการแขงขันรักบี้ 4 ชาติ
แปรเปลี่ยนเปนรักบี้ 5 ชาติ ในป 2453 เมื่อฝรั่งเศสเขารวมแขงขันดวย และกลายเปนรักบี้ 6 ชาติ
ในป 2543 เมื่ออิตาลีเขารวมสังฆกรรม
ในประวัติศาสตรการแขงขันกีฬารักบี้ระหวางชาติในภูมิภาคฝายเหนือ มีการ
งดการแขงขันเปนครั้งคราว ระหวางป 2457-2462 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และระหวางป
2483-2489 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง กอนหนานั้น สมาคมรักบี้ฟุตบอลของแตละชาติ
มักจะวิวาทกัน จนการแขงขันไมลุลวง ดังเชนป 2428 2430 และ 2432 บางครั้งกองเชียรเฮโล
ลงสนามตะลุมบอนกรรมการ บางครั้งนักรักบี้พกอาวุธของมีคมลงสนามแขงขัน
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การแขงขันรักบี้ระหวางชาติมีการจัดระเบียบที่ชัดเจน
มากขึน้ ขอพิพาทเรื่องกฎกติกามีนอยลง แตมหาอํานาจดานรักบี้ของภูมิภาคฝายเหนือไมปรากฏ
ตัวตนชัดเจน ฝรัง่ เศสมีผลการแขงขันดีเลิศในชวงทศวรรษ 2490 ในขณะที่ทศวรรษ 2510 เปน
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ทศวรรษของเวลส ซึ่งมี J.P.R. Williams เปนฟูลแบ็ก และ Gareth Edwards เปนสกรัมฮาลฟ นับ
เปนยุคทองของเวลสโดยแท
ฝรั่งเศสกลับมาผงาดเปนจาวรักบี้อีกครั้งหนึ่งในทศวรรษ 2520 และผลัดกัน
แยงชิงแชมปกับอังกฤษในทศวรรษ 2530 โดยที่สก็อตแลนดชนะ Grand Slam ครั้งแรกในป 2527
และไอรแลนดยึดตําแหนงนี้ในป 2528 Grand Slam หมายถึงการไดชัยชนะในการแขงขันทุกนัด
ในฤดูเดียวกัน
อังกฤษทําทาจะเปนมหาอํานาจดานรักบี้ของภูมิภาคฝายเหนือในทศวรรษ 2540
แมจะครองแชมปในป 2543 และ 2544 แตไมสามารถกวาดตําแหนง Grand Slam ได กระนั้น
ก็ตาม การที่อังกฤษสามารถชนะทั้งอัฟริกาใตและออสเตรเลียได แสดงใหเห็นถึงศักดานุภาพ
ทีท่ ดั เทียมกับมหาอํานาจดานรักบี้ของภูมิภาคฝายใต
ในโลกของรักบี้ฟุตบอล มีมหาอํานาจอยู 2 ขั้ว อันไดแก ภูมิภาคฝายเหนือ
กับภูมิภาคฝายใต ภูมิภาคฝายเหนือมีการแขงขันรักบี้ 6 ชาติ อันประกอบดวยอังกฤษ เวลส
สก็อตแลนด ไอรแลนด ฝรั่งเศส และอิตาลี สวนภูมิภาคฝายใตมีการแขงขันรักบี้ 3 ชาติ ที่เรียก
กันวา Tri-Nation Championship อันประกอบดวย นิวซีแลนด ออสเตรเลีย และอัฟริกาใต
ในอดีตกาลที่ผานมา มหาอํ านาจรักบี้ของภูมิภาคฝายใตแสดงศักดานุภาพ
เหนือกวาภูมิภาคฝายเหนือมาก ไมวาจะเปนการแขงขันระหวางประเทศกับประเทศในลักษณะ
เหยากับเยือน หรือการแขงขัน Rugby World Cup มหาอํานาจรักบี้จากภูมิภาคฝายใตมักจะได
ชัยชนะอยูเนืองๆ จวบจนฝรั่งเศสยึดตําแหนงผูชนะเลิศ Rugby World Cup ได และอังกฤษ
ภายใตการนําของ Clive Woodward ผงาดขึ้นมาเทียมบาเทียมไลกับมหาอํานาจจากภูมิภาค
ฝายใตในปจจุบัน การแยงชิง Rugby World Cup ครัง้ ตอไปคาดวาจะเปนไปอยางเขมขนยิ่ง
กวาครั้งใดๆ
การเปลี่ยนแปลงศูนยอํานาจในโลกรักบี้เปนไปตามอนิจลักษณะของสังคมโลก
ในภูมภิ าคฝายเหนือ อังกฤษและฝรั่งเศสยึดกุมศูนยอํานาจดานรักบี้ ในขณะที่เวลสสูญเสียสถานะ
มหาอํานาจ ทั้งนี้มีการคาดการณกันวา เวลสอาจตองพายแพอิตาลีในปนี้ ซึ่งเปนมวยรองบอน
ในการแขงขันรักบี้ 6 ชาติ ในอีกดานหนึ่ง ไอรแลนดมีการปฏิรูปดานกีฬารักบี้อยางนาตื่นตาตื่นใจ
ในระยะหลัง จนมิอาจถือเปนมานอกสายตาไดอีกตอไป
ในภูมิภาคฝายใต All Blacks ของนิวซีแลนดเคยครองความเปนจาว แตตอง
สูญเสียตําแหนงนี้ใหแก Wallabies แหงออสเตรเลียนับตั้งแตปลายทศวรรษ 2530 เปนตนมา
โดยที่ Springbok แหงอัฟริกาใตมิไดหางชั้นจาก All Blacks และ Wallabies เลย การที่
Wallabies สามารถชนะ British Lions (ทีมรวมดาราจากสหราชอาณาจักร) ในป 2544 แสดง
ใหเห็นความแข็งแกรงของ Wallabies โดยแท
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กีฬารักบีท้ ี่แขงขันกันแตกตางกัน 2 กลุม คือ Rugby Union (RU) และ Rugby
League (RL) RU เปนรักบี้สมัครเลน RL เปนรักบีอ้ าชีพ กติกาการแขงขันก็แตกตางกัน รวมทั้ง
มีองคการโลกบาลแตกตางกันดวย องคกรโลกบาลของ RU คือ International Rugby Football
Board สวนองคกรโลกบาลของ RL คือ Rugby League International Board องคกรโลกบาล
ทั้งสองทํ าหนาที่กํ าหนดกฎกติกาการแขงขัน รวมตลอดจนการควบคุมและกํ ากับสมาคมรักบี้
ฟุตบอลในประเทศและภูมิภาคตางๆ
การแขงขันรักบี้ 6 ชาติของภูมิภาคฝายเหนือ มีองคกรควบคุมกํ ากับ คือ
คณะกรรมการรักบี้ 6 ชาติ สวนการแขงขันรักบี้ 3 ชาติในภูมิภาคฝายใตมีองคกรควบคุมกํากับ
คือ SANZA (South Africa, New Zealand, Australia) ทัง้ คณะกรรมการรักบี้ 6 ชาติ และ
SANZA เปน Sports League ซึง่ มีลักษณะเปน Cartel คารเตลเปนองคกรของผูผลิตที่ตองการ
ธํารงอํานาจผูกขาด หนาที่ของคารเตลก็คือ การปองกันมิใหสมาชิกแตกแถว และการระแวดระวัง
มิใหมีการจัดตั้ง Sport League ใหมมาแขงขันกับตน เมื่อ Rugby Football Union แหงประเทศ
อังกฤษ ‘แตกแถว’ แอบไปทําสัญญาการถายทอดโทรทัศนกับ BSkyB ในป 2539 โดยหวังวาจะได
ผลประโยชนสูงกวาสมาคมรักบี้ประเทศอื่นๆ คณะกรรมการรักบี้ 5 ชาติ (ในเวลานั้นอิตาลียังมิได
เขารวมสังฆกรรม) มีมติขับอังกฤษออกจากการแขงขัน ยังผลใหมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
Rugby Football Union โดยทีอ่ งั กฤษกลับเขารวมรักบี้ 5 ชาติดังเดิม การแขงขันกีฬาเปนผลผลิต
ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษทางเศรษฐศาสตร เพราะอยางนอยที่สุดตองมีหนวยผลิต 2 หนวยจึงจะกอใหเกิด
ผลผลิตได อังกฤษแตโดยลําพังมิอาจผลิตบริการการแขงขันรักบี้ได
ในชวงเวลาครึ่งทศวรรษที่ผานมานี้ (2539-2544) กีฬารักบี้ฟุตบอลแปรเปลี่ยน
ไปมาก ลักษณะสมัครเลน (Amateurism) ลดนอยลง ลักษณะความเปนอาชีพ (Professionalism)
มีมากขึ้น ความเปนอาชีพของกีฬารักบี้ที่มีมากขึ้นนี้กอใหเกิดพลวัตในตลาดนักรักบี้ (Labour
Market Mobility) อยางมาก แมจะยังไมเทียบเทียมตลาดนักฟุตบอลก็ตาม มีการซื้อตัวนักรักบี้
ทั้ ง ระหวา งสโมสรและระหว า งประเทศเพิ่ม ขึ้ น มาก โดยที่เ งิน เดื อ นและผลตอบแทนนัก รัก บี้
เพิ่มขึ้นดวย พลวัตการแขงขันทําใหสมาคมรักบี้ฟุตบอลของประเทศตางๆเสาะหานักรักบี้เพื่อมา
สังกัดทีมชาติของตน การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ กระแสสากลานุวัตรของกีฬา
รักบีฟ้ ตุ บอล ซึ่งสงผลตอกระบวนการพาณิชยานุวัตรอีกทอดหนึ่ง1
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