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กอลฟ ทุนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจฟองสบู
ตอนที่หนึ่ง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ธุรกิจสนามกอลฟกําลังเผชิญภาวะความซบเซาทั้งในประเทศไทย ญี่ปุน และบรรดา
ประเทศขอบสมุทรแปซิฟก ขอที่ไมสูมีใครกลาวถึงก็คือ ความรุงเรืองและความซบเซาของธุรกิจสนาม
กอลฟขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจฟองสบูอยางคอนขางสําคัญ ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งสําหรับกลุม
ประเทศขอบสมุทรแปซิฟก หรือ Pacific Rim
กีฬากอลฟถือกํ าเนิดเมื่อใด ในประเทศใด นับเปนหัวขอที่มีการโตเถียงในหมูนัก
ประวัตศิ าสตรอยางมาก บางคนเสนอความเห็นวา ขึ้นอยูกับการนิยามคําวา “กอลฟ” หากกอลฟ
หมายถึงการใชไมตีลูกกลมๆไปขางหนา กอลฟก็ถือกําเนิดบนภาคพื้นยุโรป ทั้งนี้ปรากฏวา มีรองรอย
ทางภาษาทั้งในภาษาฮอลันดา เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส ในภาษาฮอลันดาเอง มีคําวา kolf ซึง่ หมายถึง
ไมตี (club)
แตถา กอลฟหมายถึง การตีลูกลงหลุม กีฬากอลฟก็ถือกําเนิดในสกอตแลนด ทั้งนี้มี
หลักฐานวา กษัตริย ขุนนาง และชนชั้นสูงชาวสกอตตางโปรดปรานการเลนกอลฟเปนยิ่งนัก กระนั้นก็
ตาม ไมมีหลักฐานแนชัดวา กีฬากอลฟกอเกิดขึ้นเมื่อใด
ประชาชนชาวสกอตคงหมกหมุนกับการเลนกอลฟเปนอันมาก จนไมเปนอันทํางาน
และไมระแวดระวังอริราชศัตรูที่จะมายึดแผนดิน จนมีกฎหมายจํากัดการเลนกอลฟในป ค.ศ. 1424
ในรัชสมัยพระเจาเจมสที่ 1 ครั้นในรัชสมัยพระเจาเจมสที่ 2 ก็มีกฎหมายหามเลนกอลฟเปนงานอดิเรก
ในป ค.ศ. 1457
การเลนกอลฟมิไดจํากัดเฉพาะในหมูชายชาวสกอตเทานั้น หญิงชาวสกอตก็นิยมเลน
ดวย มีหลักฐานปรากฏแนชัดวา พระนางเจาแมรี่ (Mary Queen of Scots) โปรดปรานกีฬากอลฟ
ยิง่ นัก แมเมือ่ ทรงพระเยาวและตองทรงศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ทรงหอบหิ้วอุปกรณการเลนกอลฟ
ไปดวย ตํานานที่เลาขานกันตอมาก็คือ เรื่องที่พระนางทรงบัญญัติศัพทเด็กเก็บลูกกอลฟ ดวยเหตุที่
พระนางเรียกเด็กเก็บลูกกอลฟวา ‘cadets’ อันหมายถึงนักเรียน ชาวฝรัง่ เศสออกเสียงคํานี้วา ‘cad-

day’ ตอมาภายหลัง คํานี้เปนที่ยอมรับกันทั้งในสกอตแลนดและอังกฤษ หากแตสะกดวา ‘caddy’
บาง หรือ ‘caddie’ บาง เมื่อพระนางเจาแมรี่ปกครองสกอตแลนดในป ค.ศ. 1542 ทรงสนับสนุนการ
เลนกอลฟอยางเต็มที่ สนามกอลฟของสกอตแลนดอันมีชื่อเสียง คือ St. Andrews of Scotland
สรางขึน้ ในรัชสมัยของพระนางในป ค.ศ. 1552 เมื่อพระนางสวรรคตในป ค.ศ. 1587 มีความพยายาม
ในการตรากฎหมายจํากัดการเลนกอลฟ คราวนี้ทําไดเพียงดวยการหามเลนกอลฟในวันอาทิตย
กีฬากอลฟแพรระบาดจากสกอตแลนดสูอังกฤษ เมื่อพระเจาเจมสที่ 6 แหงสกอต
แลนดขนึ้ ครองราชบัลลังกอังกฤษดวย กอลฟกลายเปนกีฬาของชนชั้นสูง และดวยเหตุที่การเลนกอลฟ
ตองอาศัยอาณาบริเวณอันกวางขวาง จึงตองลงทุนซื้อที่ดิน และการเลนกอลฟคนเดียวคงหาความ
สนุกไดยาก การจัดตั้งสโมสรกอลฟ (golf clubs) จึงเกิดขึน้ นักเลนกอลฟตองหาสโมสรสังกัด และ
ตองรวมรับภาระรายจายของสโมสร สโมสรกอลฟกอเกิดจากสมาชิกผูกอตั้ง แลวจึงมีการรับสมัคร
สมาชิกสมทบในภายหลัง แตการรับสมาชิกกสมทบมิไดกระทําโดยปราศจากการดูหนาอินทรหนา
พรหม แททจี่ ริงแลว มีจารีตที่พัฒนาขึ้นในเวลาตอมาวา สมาชิกใหมจักตองเขากันไดดีกับสมาชิกเกา
สมาชิกใหมจักตองมีสมาชิกเการับรอง เมื่อมีผูสมัครเปนสมาชิกใหม ผูบริหารสโมสรจักตองแจงให
สมาชิกเการับทราบ หากมีผูคัดคาน การรับสมาชิกรายนั้นมีอันตองลมไป ดวยจารีตดังกลาวนี้ ผูคน
ทีม่ าจากตางชนชัน้ ตางฐานะ หรือตางอุดมการณก็จะถูกกีดกันมิใหเขาเปนสมาชิก
สโมสรกอลฟคอยๆผุดขึ้น Royal Blackheath Club กอตั้งในป ค.ศ. 1608 The
Edinburg Burgess Golfing Society ป ค.ศ. 1744 Royal and Ancient Golf Club ป ค.ศ. 1754
เปนตน การจัดตั้งสโมสรกอลฟคอยๆขยายจากสกอตแลนดสูอังกฤษ และในไมชาระบาดไปสูประเทศ
อื่นๆ
เมือ่ กอลฟกลายเปนกีฬาที่มีการแขงขัน ก็ตองมีการกําหนดกติกา กติกาที่ปรากฏเปน
ลายลักษณอักษรที่เกาแกที่สุด ก็คือ กติกาของสนามกอลฟ St. Andrews of Scotland ซึง่ รางขึ้นในป
ค.ศ. 1754 แตเมื่อมีการกอตั้งสโมสรกอลฟจํานวนมาก สโมสรแตละแหงก็จะกําหนดกติกาการแขงขัน
ของตนเอง หาไดมีกติกาสากลแตประการใดไม แมแตจํานวนหลุมที่กําหนดการเลนกอลฟแตละรอบก็
แตกตางกันดวย ในป ค.ศ. 1764 Royal and Ancient Golf Club ซึง่ ดูแลสนาม St. Andrews of
Scotland กําหนดวา การเลนกอลฟแตละรอบประกอบดวย 18 หลุม ซึ่งกลายเปนบรรทัดฐานที่
สโมสรกอลฟอื่นๆยึดถือในเวลาตอมา
แมวากอลฟจะถือกํ าเนิดในสกอตแลนด แตระบบจักรวรรดินิยมอังกฤษกลับเปน
ปจจัยสําคัญในการทําใหกอลฟแพรระบาด ในขณะที่ธงอังกฤษตามหลังเรือสินคา กอลฟเดินตามหลัง
ธงอังกฤษ เมื่อกองทหารอังกฤษเขาไปยึดครองดินแดนใด หนวยทหารสกอตมักจะนํากอลฟเขาไปสู

ดินแดนนัน้ ดวย ซึง่ รวมทั้งดินแดนที่บัดนี้เปนประเทศสหรัฐอเมริกา โลกใหมมิใชดินแดนเดียวที่ปลูกฝง
กีฬากอลฟเทานั้น ดินแดนที่เปนแหลงอารยธรรมเกาแกดังเชนจีนและอินเดีย ก็รับมรดกของชาวสกอต
นีด้ วย กอลฟแพรระบาดในอาเซียมิจําเพาะแตกัลกัตตา บอมเบย เซี่ยงไฮ ฮองกง สิงคโปร และยางกุง
เทานัน้ หากยังรวมถึงกรุงเทพฯดวย การขยายตัวของระบบจักรวรรดินิยมอังกฤษทําใหกอลฟแพรเขา
ไปสูออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา และอัฟริกาใต กระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟเปนผล
จากการเติบโตของจักรวรรดิอังกฤษ การฝงรากของกีฬากอลฟมิไดมีเฉพาะแตในอาณานิคมโดยนิตินัย
(de jure colony) แมในอาณานิคมโดยพฤตินัย (de facto colony) ดังเชนประเทศไทย หนอของ
กีฬากอลฟก็เติบใหญดวย เมื่อถึงทศวรรษ 1880 กอลฟก็กลายเปนกีฬาสากล เพราะปรากฏทั่วทุก
มุมโลก
เมือ่ ชาวอังกฤษเขาไปปกหลักในดินแดนใด ทั้งที่เปนอาณานิคมโดยนิตินัยและอาณา
นิคมโดยพฤตินยั ชุมชนชาวอังกฤษก็จะจัดตั้งสโมสรกีฬาขึ้น โดยที่กอลฟเปนกีฬาที่สําคัญชนิดหนึ่ง
Royal Calcutta กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1829 และ Royal Bombay ป ค.ศ. 1842 นับเปนสโมสรกอลฟ
นอกเกาะอังกฤษที่เกาที่สุด บรรดาสโมสรกีฬาของชุมชนชาวอังกฤษเหลานี้มักจะตั้งชื่อโดยมีคําวา
Royal นําหนา ซึง่ ทําใหดูขลัง ดังเชน The Royal Hongkong Golf Club ในฮองกง และ The Royal
Selangor Golf Club ในนครกัวลาลัมเปอร เปนอาทิ
ดวยเหตุที่ไทยเปนประเทศคูคาสําคัญของอังกฤษในอาเซียตะวันออก และอังกฤษก็มี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจํานวนมากในประเทศไทย จึงเปนธรรมดาที่มีชุมชนชาวอังกฤษในประเทศ
นี้ และเปนเรือ่ งธรรมดาอีกเชนกันที่ชาวอังกฤษจัดตั้งสโมสรกีฬาขึ้นในกรุงเทพฯ โดยที่กอลฟเปนกีฬา
สําคัญประเภทหนึ่งดวย และเพื่อใหสอดคลองกับจารีตของระบบจักรวรรดินิยมอังกฤษ สโมสรกีฬาที่
จัดตั้งขึ้นจึงตองมีคําวา Royal ราชกรีฑาสโมสร (Royal Sports Club) กอเกิดดวยเหตุฉะนี้ ในขณะที่
ราชกรีฑาสโมสรเปนที่ชุมนุมของชาวตางประเทศในประเทศไทย ซึ่งเมื่อแรกกอตั้งมีสมาชิกเปนขาราช
การหรือขารัฐการรัฐบาลประเทศมหาอํานาจจักรวรรดินิยมในสัดสวนสําคัญ ราชตฤณมัยสมาคมเปนที่
ชุมนุมของชนชั้นปกครองไทย โดยที่ราชตฤณมัยสมาคมเปนสถาบันที่เอาแบบอยางมาจากระบบ
จักรวรรดินยิ มอังกฤษนั้นเอง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 เมื่อผูนําฝายทหารสามารถยึด
กุมอํานาจทางการเมืองไดเปนเวลายาวนาน ราชตฤณมัยสมาคมก็อยูภายใตการบริหารของผูนําฝาย
ทหารและบรรดาพอคานายทุนที่ใกลชิด แมในปจจุบันโครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจแปรเปลี่ยนไป
โดยทีม่ ชี นชัน้ ปกครองจํานวนไมนอยมาจากกระบวนการเลือกตั้ง แตนักเลือกตั้งยังมิไดคิดเขาไปยึดกุม
ราชตฤณมัยสมาคม ดุจดังที่พยายามยึดกุมรัฐวิสาหกิจ

ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ คลื่นลูกแรกของกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬา
กอลฟจึงเปนผลพวงจากการเติบโตของจักรวรรดิอังกฤษ แตคลื่นลูกแรกนี้แรงพอที่จะโหมกระหนํ่าดิน
แดนนอกจักรวรรดิอังกฤษดวย บนภาคพื้นยุโรป สนามกอลฟขยายตัวเพื่อตอนรับนักทองเที่ยวชาว
อังกฤษ เมือ่ อังกฤษสิน้ สถานะความเปนจาวโลก และสหรัฐอเมริกาเขามาทําหนาที่แทนหลังสงคราม
โลกครัง้ ทีส่ อง สหรัฐฯ มีสวนเสริมสงกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟทั้งในละตินอเมริกาและ
อาเซียตะวันออก เมื่อสหรัฐฯ เขาไปตั้งฐานทัพในประเทศใด กีฬากอลฟไมเพียงแตตามหลังกองทหาร
อเมริกันเขาไปประเทศนั้น หากฐานทัพอเมริกันยังสามารถดลบันดาลใหเกิดสนามกอลฟอีกดวย แม
สหรัฐฯ มิไดเปนผูนํ ากอลฟเขาสูญี่ปุน แตเมื่อญี่ปุนตกอยูใตการปกครองของกองทัพอเมริกันหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง สนามกอลฟก็ผุดขึ้นเปนอันมาก เมื่อสหรัฐฯ เขาไปปกปองอุมชูไตหวันภายหลัง
จากทีพ่ รรคกกมินตั๋งถอยรนจากแผนดินใหญในป ค.ศ. 1949 สนามกอลฟก็ผุดขึ้นในไตหวัน ปรากฏ
การณทานองเดี
ํ
ยวกันนี้เกิดแกเกาหลีใตภายหลังสงครามเกาหลีระหวางป ค.ศ.1950-1953 ฟลิปปนส
ก็มีประสบการณรวมกับไตหวันและเกาหลีใต ไมเวนแมแตประเทศไทยเมื่อมีฐานทัพอเมริกันเพื่อทํา
สงครามอินโดจีน
ในขณะที่การขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษมีสวนเปลี่ยนโฉมหนากอลฟใหกลายเปน
กีฬาสากล ความเปนสากลของกีฬากอลฟเพิ่มขึ้นเปนทวีตรีคูณเมื่อกอลฟกลายเปนกีฬาอาชีพ นี้นับ
เปนคลืน่ ลูกที่สองของกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟ
แมวาสโมสรกอลฟผุดขึ้นในสกอตแลนดกอนดินแดนอื่นใด แตการจัดองคกรเพื่อ
บริหารกีฬากอลฟอยางเปนระบบปรากฏในสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกในป ค.ศ. 1894 เมื่อมีการ
จัดตั้ง The United States Golf Association (USGA) สวนในอังกฤษ บรรดาสโมสรกอลฟยอมยก
ให Royal and Ancient Golf Club เปนสถาบันแมในป ค.ศ. 1917
คลื่นลูกที่สองของกระแสสากลานุวัตรกอตัวขึ้นในป ค.ศ. 1916 เมื่อมีการจัดตั้ง
Professional Golfers Association of America โดยทีม่ กี ารแขงขันกอลฟอาชีพครั้งแรกในปเดียวกัน
นัน้ เอง ในระยะแรกเงินรางวัลจากการแขงขันมีไมมาก ในการแขงขันหลายตอหลายรายการ เงินรางวัล
จากการแขงขันนอยกวาคาใชจายที่นักกอลฟเสียไปในการแขงขัน ดังนั้น แมกอลฟจะกลายเปนกีฬา
อาชีพ แตการแขงขันอาชีพมิไดขยายตัวเทาที่ควร จวบจนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ดวยการผลักดัน
ของเฟรด คอรคอแรน (Fred Corcoran) โปรโมเตอรผจู ัดการแขงขันกอลฟอาชีพ เงินรางวัลเขยิบเพิ่ม
ขึ้นเปนอันมาก และนี่เองที่เปนตัวเรงการขยายตัวของกีฬากอลฟ โดยที่มีพลังเสริมจากกลไกการ
ทํางานของทุนวัฒนธรรม กอนที่เศรษฐกิจฟองสบูจะกลายมาเปนคลื่นลูกที่สาม

