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รักบี้ฟุตบอลในฐานะกีฬาอาชีพ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
อั ง กฤษกํ าลั ง มี ก ารแขงขันฟุตบอลชิงถวยชนะเลิศยุโรป (European Cup)
นักเรียนอังกฤษนอกจากจะชอบฟุตบอลแลว ยังมักจะชอบรักบี้ฟุตบอลดวย
เมื่อผมพูดถึงฟุตบอล ความเขาใจของผูฟงอาจจะแตกตางกันอยางนอย 4
ความหมายกีฬาฟุตบอลที่เรารูจักกันแตดั้งเดิมหมายถึง Association Football ซึ่งถือกําเนิด
ในประเทศอังกฤษ Rugby Football ก็ถือกําเนิดในประเทศอังกฤษเชนเดียวกัน แตการกลาวถึง
Rugby Football จักตองระมัดระวังวาหมายถึง Rugby Union หรือ Rugby League นอกจากนี้
ยังมีAmerican Football ซึ่งกอเกิดในสหรัฐอเมริกา คนอเมริกันสงวนคําวา Football ใหหมาย
เฉพาะ American Football สวนฟุตบอลอังกฤษ หรือ Association Football นั้น คนอเมริกันใช
คําวา Soccer แทน สวนฟุตบอลอเมริกันใชวาจะเปนกีฬาอเมริกันแทๆ นักประวัติศาสตรจํานวน
มากเชื่อวามีพัฒนาการมาจากรักบี้ฟุตบอล
กีฬารักบี้ฟุตบอลถือกําเนิดในวิทยาลัยรักบี้ (Rugby College) ประเทศอังกฤษ
เมื่อนายวิลเลี่ยม เว็บบ เอ็ลลิส (William Webb Ellis) ควาลูกฟุตบอลแลววิ่งในขณะที่มีการ
แขงขันฟุตบอลระหวางชั้นเรียนในป 2366 นี่เปนตํานานที่เลาขานกันมาแตดั้งเดิม หลังจากนั้น
รักบี้ก็แพรระบาดทั่วสหราชอาณาจักร และระบาดออกสูดินแดนตางๆของโลกตามการขยายตัว
ของจักรวรรดิอังกฤษ
เมื่อแรกมีการแขงขัน รักบี้ฟุตบอลเปนกีฬาสมัครเลน และอยูภายใตการดูแล
ของสมาคมฟุตบอล (Football Association) ตอมาภายหลังจึงแยกตัวออกมาจัดตั้งองคกร
ตางหากในป 2414 โดยตั้งชื่อวา Rugby Football Union ตอมาสกอตแลนด ไอรแลนด และเวลส
จัดตั้ง Rugby Union ของตนเองในป 2416 2417 และ 2424 ตามลําดับ
แมกติกาการแขงขันจะมีการตกลงกันตั้งแตป 2381 แตเมื่อมีการแขงขันมากขึ้น
กติกาก็แปรเปลี่ยนไป ยิ่งในภายหลังเมื่อมีการจัดตั้ง Rugby Union ในสวนตางๆ ของสหราช
อาณาจักร สมาคมรักบี้แตละแหงตางใชกติกาที่แตกตางกัน ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับกติกา
เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการแขงขันระหวางประเทศ ในที่สุด จึงตกลงจัดตั้ง International Rugby Football
Board ในป 2443 เพื่อทําหนาที่เปนองคกรโลกบาลในการจัดระเบียบการแขงขันระหวาง Rugby
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Unions ตางๆ ในป 2450 Rugby Football Union ของอังกฤษตัดสินใจซื้อที่ดิน 10.25 เอเคอร
ณ Twickenham มณฑล Middlesex ซึ่งกลายเปนสํานักงานใหญของ RFU มาจนถึงทุกวันนี้
นักกีฬาของ Rugby Unions เปนนักกีฬาสมัครเลน ทุกคนมีอาชีพอื่นเปน
แหลงรายไดหลัก แตเมื่อถึงฤดูการแขงขัน ตางสวมชุดกีฬาของสโมสรที่สังกัดลงแขงขัน อยางไร
ก็ตาม เพียงเวลา 24 ปหลังจากการกอตั้ง Rugby Football Union สโมสรรักบี้จํานวนไมนอย
เริ่มไมพอใจลักษณะสมัครเลนของกีฬารักบี้ และตองการจายเงินเดือนหรือคาจางแกนักรักบี้
ที่ตองเสียเวลาฝกซอมและแขงขัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2438 สโมสรรักบี้ทางภาคเหนือจํานวน
21 สโมสร พรอมใจออกจาก Rugby Football Union และรวมกันจัดตั้ง The Northern Rugby
Football Union ซึ่งในป 2465 เปลี่ยนชื่อเปน Rugby Football League
รักบี้อาชีพขยายตัวตอมาเมื่อมีการจัดตั้ง Rugby League ในนิวซีแลนด (2448)
ออสเตรเลีย (2450) และฝรั่งเศส (2474) ครั้นในป 2477 เริ่มมีการแขงขัน Rugby League
ระหวางประเทศ ตอมาในป 2491 จึงมีการกอตั้ง Rugby League International Board อันเปน
องคกรโลกบาลที่ทําหนาที่จัดระเบียบการแขงขันรักบี้อาชีพ
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร ข องกี ฬ ารั ก บี้ ฟุ ต บอลดั ง ที่ ก ล า วข า งต น นี้
ทําใหประเทศมหาอํานาจดานกีฬารักบี้ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีองคกรรักบี้ 2 องคกร
คือ Rugby Union และ Rugby League แตคนไทยคุนเคยกับ Rugby Union โดยที่อาจ
มิไดทราบวามี Rugby League ในโลกนี้ สมาคมรักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทย สังกัด
International Rugby Football Board อันเปนองคกรโลกบาลของ Rugby Union ทีมรักบี้ที่คน
ไทยรูจักกันดี ไมวาจะเปน All Blacks แหงนิวซีแลนด Wallabies แหงออสเตรเลีย Springboks
แหงอัฟริกาใต หรือ British Lions แหงสหราชอาณาจักร ลวนแลวแตเปนรักบี้สมัครเลน
การแขงขันรักบี้ชิงชนะเลิศของโลกหรือ World Cup ที่คนไทยมีโอกาสชมการถายทอดโทรทัศน
ก็เปนการแขงขันที่จัดโดย International Rugby Football Board โดยที่ Rugby League ก็มี
การแขงขันชิงถวย World Cup เชนเดียวกัน เพียงแตผูชมคนไทยมิไดสนใจมากนัก สวนหนึ่ง
อาจเปนเพราะไมมีการถายทอดการแขงขันมาสูประเทศไทย
Rugby League และ Rugby Union นอกจากจะแตกตางกันในลักษณะความ
เปนอาชีพแลว กติกาการแขงขันก็แตกตางกันดวย สวนสําคัญเปนเพราะ Rugby League
พยายามปรับกติกาเพื่อใหการแขงขันสนุกและเราใจอยูเสมอ ทั้งนี้เพราะ Rugby League ตอง
หารายไดจากคาผานประตูและจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนมาจายเปนคาตอบแทน
แกนักรักบี้ หากการแขงขันไมสนุกและเราใจ รายไดยอมตกตํ่า ดวยเหตุดังนี้ ความแตกตาง
ดาน กติกาจึงมีมากขึ้นตามกาลเวลา กติกาที่แตกตางกันนี้มีอาทิเชน ความแตกตางดานจํานวน
ผูเลน (15 คนในกรณี RU เทียบกับ 13 คนในกรณี RL) ความแตกตางดานจํานวนผูเขาสกัม
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(8 เทียบกับ 6) นอกจากนี้ นักรักบี้ที่ครองลูกหากถูกจับ ตองปลอยลูกตามกติกา RU แตไมตอง
ปลอยลูกตามกติกา RL ซึ่งทําใหไมมี loose maul เปนตน
รั ก บี้ เ ข า สู  ก ระแสสากลานุ วั ต รตามการขยายตั ว ของจั ก รวรรดิ อั ง กฤษ และ
กลายเปนกีฬาสากลมากขึ้นเมื่อการแขงขันระหวางประเทศขยายตัว เริ่มตนดวยการแขงขัน
ในลักษณะ Test Match ระหวางสองประเทศ โดยตางผลัดกันเปนทีมเหยาและทีมเยือน
ทีมเยือนจะตองแขงกับทีมสโมสรของประเทศที่ไปเยือนจํานวนหนึ่ง กอนที่จะแขงกับทีมชาติของ
เจาบาน จํานวน Test Match อาจมี 2-3 นัดตามแตจะตกลงกัน ตอมา International Rugby
Football Board จัดใหมีการแขงขันชิงถวยชนะเลิศของโลกในลักษณะเดียวกับ World Cup ของ
ฟุตบอล เริ่มตนในป 2530 โดยมีการแขงขันทุก 4 ป
Rugby League มีการแขงขันในลักษณะ Test Match เชนเดียวกับ Rugby
Union ครั้นในป 2538 ก็มีการจัดการแขงขัน Halifax Centenary Rugby League World Cup
ในประเทศอังกฤษในโอกาสที่ Rugby League มีอายุครบ 100 ป
ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้ การแขงขันรักบี้ระหวางประเทศขยายตัวไปเปน
อันมาก ไมจําเพาะแต Test Match และการชิงถวย World Cup ทั้งของ Rugby Union และ
Rugby League เทานั้น หากยังมีการจัดการแขงขันรักบี้สโมสรระหวางประเทศในภูมิภาคสวนใต
ของโลก (Southern Hemisphere) โดยคัดสโมสรชั้นยอดในสังกัด Rugby Union ในอัฟริกาใต
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด มาแขงขันกัน โดยเรียกวา Super 10 ซึ่งตอมาขยายเปน Super 12
ความขั ด แย ง ในด า นผลประโยชน ท างธุ ร กิ จ ระหว า งนายรู เ ป ร ต เมอรด็อก
(Rupert Murdoch) กับนายเคอรรี่ แพ็กเกอร (Kerry Packer) ซึ่งเปนนายทุนสื่อมวลชนชาว
ออสเตรเลียทั้งคู ทําใหมีความพยายามที่จะรุกลํ้าอาณาจักรธุรกิจของกันและกัน นายเมอรด็อก
พยายามจัดตั้ง Super League ขึ้นในออสเตรเลีย ดวยการดึงสโมสรรักบี้ชั้นนําในสังกัด
Australian Rugby League เขามาแขงขัน โดยจายผลตอบแทนแกสโมสรและนักรักบี้ในอัตราสูง
แตไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากสโมสรเหลานั้นมีสัญญาผูกพันกับ Australian Rugby League
จนถึงป 2542 โดยที่ Australian Rugby League มีสัญญาสัมปทานการถายทอดการแขงขันกับ
เครือขายโทรทัศนของนายแพ็กเกอร
ขางนายแพ็กเกอรก็จัดตั้ง World Rugby Corporation เพื่อดึงนักรักบี้ในสังกัด
Rugby Unions ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอัฟริกาใต เพื่อจัดทีมแขงขันในลักษณะกีฬา
อาชีพ แตไดรับการตอตานจาก Rugby Unions ในประเทศเหลานั้น
อยางไรก็ตาม นายเมอรด็อกประสบความสําเร็จในการจัดการแขงขันรักบี้ชิงถวย
ยุโรป (European Cup) ซึ่งเริ่มแขงเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2538 โดยมีฝรั่งเศส อิตาลี รูมาเนีย
ไอรแลนด และเวลสเขาแขงขัน ทั้งนี้คาดวา อังกฤษและสกอตแลนดจะเขารวมแขงขันในป 2539
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นอกจากนี้ นายเมอรด็อกยังประสบความสําเร็จในการจัดตั้ง Super League ในยุโรป ดวยการ
ดึงสโมสรรักบี้ชั้นนําในสังกัด Rugby League ในยุโรปเขามาแขงขัน
การขยายตั ว ของการจั ด การแข ง ขั น รั ก บี้ ฟุ ต บอลสะท อ นให เ ห็ น กระแส
พาณิชยานุวัตร (Commercialization) ซึ่งไหลบาเขาสูกีฬาประเภทนี้ รายไดจากการขายสิทธิ
การถายทอดการแขงขันทางโทรทัศนนับเปนปจจัยสําคัญที่เกื้อกูลกระบวนการพาณิชยานุวัตรของ
กีฬารักบี้ฟุตบอล นิตยสาร Time (September 11, 1995) ถึงกับกลาววา ในปจจุบันจํานวนผูชม
การแขงขันรักบี้มีมากกวาเทนนิสเสียอีก
กระแสพาณิ ช ยานุ วั ต รไม เ พี ย งแต เ กื้ อ กู ล ต อ กระแสสากลานุ วั ต รของกี ฬ า
รักบี้ฟุตบอลเทานั้น หากยังคอยๆทําลายลักษณะสมัครเลน (Amateurism) ของกีฬาประเภทนี้
อีกดวย Rugby Union เปนไมเบื่อไมเมากับ Rugby League มาเปนเวลา 100 ป โดยที่
Rugby Union ถือตนวาเปนองคกรรักบี้ดั้งเดิม และไมยอมเอยถึง Rugby League หากแต
กลาวถึง any other form of rugby แมวานักรักบี้ในสังกัด Rugby Union มิไดรับเงินเดือน
ค า จ า ง หรือผลตอบแทนอื่นใดจากสโมสร แตกระแสพาณิชยานุวัตรทํ าใหนักรักบี้ในสังกัด
Rugby Union เริ่มหารายไดทางออม ดังเชนการออกรายการวิทยุและโทรทัศน การเปนคอลัม
นิสต การเปนนายแบบโฆษณา เปนตน โดยที่ International Rugby Football Board รูเห็นเปนใจ
ลักษณะ `ปากวา ตาขยิบ' ดังกลาวนี้ ทําใหกลุม Rugby League ตีตราพวก Rugby Union วามิ
ใช Amateurism หากแตเปน Shamateurism
การเติบโตของกระแสพาณิชยานุวัตรทําใหการธํารงลักษณะ `สมัครเลน' ของ
กีฬารักบี้เปนไปดวยความยากลําบาก นักรักบี้ในสังกัด Rugby Unions จํานวนไมนอยยายไป
สังกัด Rugby Leagues บางก็ยายไปสังกัดสโมสรใน Super 12 เพราะรายไดดีกวามาก
ในเดือนเมษายน 2538 Rugby Unions แหงออสเตรเลียและนิวซีแลนดประกาศใหรักบี้เปน
กีฬาอาชีพ และผละจาก Amateurism การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคสวนใตของโลกกระทบตอ
ภูมิภาคสวนเหนือดวย Rugby Unions ในสหราชอาณาจักรพิจารณาที่จะปรับตัวตาม ในที่สุด
International Rugby Football Board ในการประชุม ณ นครปารีส ในปลายเดือนสิงหาคม
2538 มีมติใหรักบี้เปน open game ซึ่งมีนัยวา IRFB ผละจากหลักการ Amateurism
ไปสู Professionalism อันเปนเหตุให Rugby Unions ในประเทศตางๆมีการเคลื่อนไหวและ
ปรับตัวตามมตินี้ อยางไร ก็ตาม มีแต Rugby Union แหงประเทศฝรั่งเศสที่ยังคงยืนหยัดกับหลัก
การ Amateurism
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ณ บัดนี้ Rugby Unions ในประเทศตาง ๆ กําลังปรับตัวเขาหา Rugby League
หลังจากแตกแยกมาเปนเวลาหนึ่งศตวรรษ ทั้งสององคกรรอมชอมกันไดในประเด็นวาดวยลักษณะ
อาชีพของกีฬารักบี้
ในเดือนพฤษภาคม 2539 มีการแขงขันรักบี้ระหวางสโมสร Bath ซึ่งชนะเลิศ
Rugby Union กับสโมสร Wigan ซึ่งชนะเลิศ Rugby League ในอังกฤษ เมื่อแขงตามกติกาของ
Rugby League ปรากฎวา Bath พาย Wigan ถึง 82 ตอ 6 แตเมื่อแขงตามกติกา Rugby Union
ปรากฏวา Bath ชนะ Wigan 44 ตอ 19
กวาที่ Rugby Union กับ Rugby League จะผนึกตัวเปนองคกรเดียวกัน โดยที่มี
กติกาการแขงขันเดียวกันอีกครั้งหนึ่งคงกินเวลาอีกหลายป

