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ธรุกจิสนามกอลฟกํ าลังเผชิญภาวะความซบเซาทั้งในประเทศไทย ญ่ีปุน และบรรดา
ประเทศขอบสมุทรแปซิฟก  ขอที่ไมสูมีใครกลาวถึงก็คือ  ความรุงเรืองและความซบเซาของธุรกิจสนาม
กอลฟขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจฟองสบูอยางคอนขางสํ าคัญ ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งสํ าหรับกลุม
ประเทศขอบสมุทรแปซิฟก  หรือ Pacific Rim

กีฬากอลฟถือกํ าเนิดเมื่อใด ในประเทศใด นับเปนหัวขอที่มีการโตเถียงในหมูนัก
ประวติัศาสตรอยางมาก  บางคนเสนอความเห็นวา ข้ึนอยูกับการนิยามคํ าวา “กอลฟ”  หากกอลฟ
หมายถงึการใชไมตีลูกกลมๆไปขางหนา กอลฟก็ถือกํ าเนิดบนภาคพื้นยุโรป  ทั้งนี้ปรากฏวา มีรองรอย
ทางภาษาทั้งในภาษาฮอลันดา เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส  ในภาษาฮอลันดาเอง มีคํ าวา kolf  ซึง่หมายถึง
ไมตี (club)

แตถากอลฟหมายถึง  การตีลูกลงหลุม  กีฬากอลฟก็ถือกํ าเนิดในสกอตแลนด  ทั้งนี้มี
หลกัฐานวา กษัตริย ขุนนาง และชนชั้นสูงชาวสกอตตางโปรดปรานการเลนกอลฟเปนยิ่งนัก กระนั้นก็
ตาม  ไมมีหลักฐานแนชัดวา  กีฬากอลฟกอเกิดขึ้นเมื่อใด

ประชาชนชาวสกอตคงหมกหมุนกับการเลนกอลฟเปนอันมาก จนไมเปนอันทํ างาน
และไมระแวดระวังอริราชศัตรูที่จะมายึดแผนดิน  จนมีกฎหมายจํ ากัดการเลนกอลฟในป ค.ศ. 1424  
ในรัชสมัยพระเจาเจมสที่ 1  คร้ันในรัชสมัยพระเจาเจมสที ่2 ก็มีกฎหมายหามเลนกอลฟเปนงานอดิเรก
ในป ค.ศ. 1457

การเลนกอลฟมิไดจํ ากัดเฉพาะในหมูชายชาวสกอตเทานั้น  หญิงชาวสกอตก็นิยมเลน
ดวย  มีหลักฐานปรากฏแนชัดวา  พระนางเจาแมรี่ (Mary Queen of Scots) โปรดปรานกีฬากอลฟ 
ยิง่นัก  แมเมือ่ทรงพระเยาวและตองทรงศึกษาในประเทศฝรั่งเศส  ทรงหอบหิ้วอุปกรณการเลนกอลฟ
ไปดวย  ตํ านานที่เลาขานกันตอมาก็คือ  เร่ืองที่พระนางทรงบัญญัติศัพทเด็กเก็บลูกกอลฟ  ดวยเหตุที่
พระนางเรียกเด็กเก็บลูกกอลฟวา ‘cadets’  อันหมายถงึนักเรียน  ชาวฝรัง่เศสออกเสียงคํ านี้วา ‘cad-



day’  ตอมาภายหลัง คํ านี้เปนที่ยอมรับกันทั้งในสกอตแลนดและอังกฤษ  หากแตสะกดวา ‘caddy’ 
บาง  หรือ ‘caddie’ บาง  เมื่อพระนางเจาแมรี่ปกครองสกอตแลนดในป ค.ศ. 1542  ทรงสนับสนุนการ
เลนกอลฟอยางเต็มที่  สนามกอลฟของสกอตแลนดอันมีชื่อเสียง  คือ  St. Andrews of Scotland  
สรางขึน้ในรชัสมัยของพระนางในป ค.ศ. 1552  เมื่อพระนางสวรรคตในป ค.ศ. 1587  มีความพยายาม
ในการตรากฎหมายจ ํากัดการเลนกอลฟ คราวนี้ทํ าไดเพียงดวยการหามเลนกอลฟในวันอาทิตย

กฬีากอลฟแพรระบาดจากสกอตแลนดสูอังกฤษ  เมื่อพระเจาเจมสที่ 6 แหงสกอต
แลนดข้ึนครองราชบัลลังกอังกฤษดวย กอลฟกลายเปนกีฬาของชนชั้นสูง และดวยเหตุที่การเลนกอลฟ
ตองอาศัยอาณาบริเวณอันกวางขวาง จึงตองลงทุนซื้อที่ดิน และการเลนกอลฟคนเดียวคงหาความ
สนกุไดยาก  การจัดตั้งสโมสรกอลฟ (golf clubs)  จงึเกดิขึน้  นักเลนกอลฟตองหาสโมสรสังกัด  และ
ตองรวมรับภาระรายจายของสโมสร สโมสรกอลฟกอเกิดจากสมาชิกผูกอต้ัง แลวจึงมีการรับสมัคร
สมาชิกสมทบในภายหลัง แตการรับสมาชิกกสมทบมิไดกระทํ าโดยปราศจากการดูหนาอินทรหนา
พรหม  แททีจ่ริงแลว มีจารีตที่พัฒนาขึ้นในเวลาตอมาวา  สมาชิกใหมจักตองเขากันไดดีกับสมาชิกเกา 
สมาชิกใหมจักตองมีสมาชิกเการับรอง เมื่อมีผูสมัครเปนสมาชิกใหม ผูบริหารสโมสรจักตองแจงให
สมาชกิเการับทราบ  หากมีผูคัดคาน  การรับสมาชิกรายนั้นมีอันตองลมไป  ดวยจารีตดังกลาวนี้  ผูคน
ทีม่าจากตางชนชัน้ ตางฐานะ หรือตางอุดมการณก็จะถูกกีดกันมิใหเขาเปนสมาชิก

สโมสรกอลฟคอยๆผุดขึ้น  Royal Blackheath Club กอต้ังในป ค.ศ. 1608  The 
Edinburg Burgess Golfing Society ป ค.ศ. 1744  Royal and Ancient Golf Club ป ค.ศ. 1754 
เปนตน การจัดตั้งสโมสรกอลฟคอยๆขยายจากสกอตแลนดสูอังกฤษ และในไมชาระบาดไปสูประเทศ
อ่ืนๆ

เมือ่กอลฟกลายเปนกีฬาที่มีการแขงขัน ก็ตองมีการกํ าหนดกติกา  กติกาที่ปรากฏเปน
ลายลกัษณอักษรที่เกาแกที่สุด ก็คือ กติกาของสนามกอลฟ St. Andrews of Scotland  ซึง่รางขึ้นในป 
ค.ศ. 1754  แตเมื่อมีการกอต้ังสโมสรกอลฟจํ านวนมาก สโมสรแตละแหงก็จะกํ าหนดกติกาการแขงขัน
ของตนเอง  หาไดมีกติกาสากลแตประการใดไม  แมแตจํ านวนหลุมที่กํ าหนดการเลนกอลฟแตละรอบก็
แตกตางกันดวย  ในป ค.ศ. 1764  Royal and Ancient Golf Club  ซึง่ดแูลสนาม St. Andrews of 
Scotland  ก ําหนดวา  การเลนกอลฟแตละรอบประกอบดวย 18 หลุม  ซึ่งกลายเปนบรรทัดฐานที่
สโมสรกอลฟอื่นๆยึดถือในเวลาตอมา

แมวากอลฟจะถือกํ าเนิดในสกอตแลนด แตระบบจักรวรรดินิยมอังกฤษกลับเปน
ปจจยัส ําคญัในการทํ าใหกอลฟแพรระบาด  ในขณะที่ธงอังกฤษตามหลังเรือสินคา กอลฟเดินตามหลัง
ธงองักฤษ  เมื่อกองทหารอังกฤษเขาไปยึดครองดินแดนใด  หนวยทหารสกอตมักจะนํ ากอลฟเขาไปสู



ดินแดนนัน้ดวย ซึง่รวมทั้งดินแดนที่บัดนี้เปนประเทศสหรัฐอเมริกา  โลกใหมมิใชดินแดนเดียวที่ปลูกฝง
กฬีากอลฟเทานั้น  ดินแดนที่เปนแหลงอารยธรรมเกาแกดังเชนจีนและอินเดีย ก็รับมรดกของชาวสกอต
นีด้วย  กอลฟแพรระบาดในอาเซยีมิจํ าเพาะแตกัลกัตตา บอมเบย เซี่ยงไฮ ฮองกง สิงคโปร และยางกุง
เทานัน้  หากยงัรวมถึงกรุงเทพฯดวย  การขยายตัวของระบบจักรวรรดินิยมอังกฤษทํ าใหกอลฟแพรเขา
ไปสูออสเตรเลีย นวิซีแลนด แคนาดา และอฟัริกาใต  กระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟเปนผล
จากการเตบิโตของจักรวรรดิอังกฤษ การฝงรากของกีฬากอลฟมิไดมีเฉพาะแตในอาณานิคมโดยนิตินัย 
(de jure colony)  แมในอาณานิคมโดยพฤตินัย (de facto colony)  ดังเชนประเทศไทย  หนอของ
กฬีากอลฟกเ็ตบิใหญดวย  เมื่อถึงทศวรรษ 1880  กอลฟก็กลายเปนกีฬาสากล  เพราะปรากฏทั่วทุก
มุมโลก

เมือ่ชาวองักฤษเขาไปปกหลักในดินแดนใด  ทั้งที่เปนอาณานิคมโดยนิตินัยและอาณา
นคิมโดยพฤตนิยั  ชมุชนชาวอังกฤษก็จะจัดตั้งสโมสรกีฬาขึ้น  โดยที่กอลฟเปนกีฬาที่สํ าคัญชนิดหนึ่ง  
Royal Calcutta กอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1829  และ Royal Bombay ป ค.ศ. 1842  นับเปนสโมสรกอลฟ
นอกเกาะอังกฤษที่เกาที่สุด  บรรดาสโมสรกีฬาของชุมชนชาวอังกฤษเหลานี้มักจะตั้งชื่อโดยมีคํ าวา 
Royal น ําหนา  ซึง่ท ําใหดูขลัง  ดังเชน The Royal Hongkong Golf Club ในฮองกง  และ The Royal 
Selangor Golf Club ในนครกวัลาลัมเปอร  เปนอาทิ

ดวยเหตุที่ไทยเปนประเทศคูคาสํ าคัญของอังกฤษในอาเซยีตะวันออก  และอังกฤษก็มี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจํ านวนมากในประเทศไทย  จึงเปนธรรมดาที่มีชุมชนชาวอังกฤษในประเทศ
นี ้  และเปนเรือ่งธรรมดาอีกเชนกันที่ชาวอังกฤษจัดตั้งสโมสรกีฬาขึ้นในกรุงเทพฯ  โดยที่กอลฟเปนกีฬา
สํ าคญัประเภทหนึ่งดวย  และเพื่อใหสอดคลองกับจารีตของระบบจักรวรรดินิยมอังกฤษ  สโมสรกีฬาที่
จดัตั้งขึ้นจึงตองมีคํ าวา Royal  ราชกรีฑาสโมสร (Royal Sports Club) กอเกิดดวยเหตุฉะนี้  ในขณะที่
ราชกรฑีาสโมสรเปนที่ชุมนุมของชาวตางประเทศในประเทศไทย ซึ่งเมื่อแรกกอต้ังมีสมาชิกเปนขาราช
การหรอืขารัฐการรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจจักรวรรดินิยมในสัดสวนสํ าคัญ ราชตฤณมัยสมาคมเปนที่
ชุมนุมของชนชั้นปกครองไทย โดยที่ราชตฤณมัยสมาคมเปนสถาบันที่เอาแบบอยางมาจากระบบ
จกัรวรรดนิยิมองักฤษนั้นเอง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475  เมื่อผูนํ าฝายทหารสามารถยึด
กุมอํ านาจทางการเมืองไดเปนเวลายาวนาน ราชตฤณมัยสมาคมก็อยูภายใตการบริหารของผูนํ าฝาย
ทหารและบรรดาพอคานายทุนที่ใกลชิด แมในปจจุบันโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจแปรเปลี่ยนไป  
โดยทีม่ชีนชัน้ปกครองจํ านวนไมนอยมาจากกระบวนการเลือกตั้ง แตนักเลือกตั้งยังมิไดคิดเขาไปยึดกุม
ราชตฤณมยัสมาคม  ดุจดังที่พยายามยึดกุมรัฐวิสาหกิจ



ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ คลื่นลูกแรกของกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬา
กอลฟจึงเปนผลพวงจากการเติบโตของจักรวรรดิอังกฤษ แตคลื่นลูกแรกนี้แรงพอที่จะโหมกระหนํ่ าดิน
แดนนอกจักรวรรดิอังกฤษดวย บนภาคพื้นยุโรป สนามกอลฟขยายตัวเพื่อตอนรับนักทองเที่ยวชาว
อังกฤษ  เมือ่อังกฤษสิน้สถานะความเปนจาวโลก และสหรัฐอเมริกาเขามาทํ าหนาที่แทนหลังสงคราม
โลกครัง้ทีส่อง สหรัฐฯ มีสวนเสริมสงกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟทั้งในละตินอเมริกาและ
อาเซยีตะวนัออก  เมื่อสหรัฐฯ เขาไปตั้งฐานทัพในประเทศใด  กีฬากอลฟไมเพียงแตตามหลังกองทหาร
อเมริกันเขาไปประเทศนั้น หากฐานทัพอเมริกันยังสามารถดลบันดาลใหเกิดสนามกอลฟอีกดวย แม
สหรัฐฯ มิไดเปนผูนํ ากอลฟเขาสูญ่ีปุน แตเมื่อญ่ีปุนตกอยูใตการปกครองของกองทัพอเมริกันหลัง
สงครามโลกครัง้ทีส่อง สนามกอลฟก็ผุดขึ้นเปนอันมาก  เมื่อสหรัฐฯ เขาไปปกปองอุมชูไตหวันภายหลัง
จากทีพ่รรคกกมนิตั๋งถอยรนจากแผนดินใหญในป ค.ศ. 1949  สนามกอลฟก็ผุดขึ้นในไตหวัน  ปรากฏ
การณท ํานองเดยีวกันนี้เกิดแกเกาหลีใตภายหลังสงครามเกาหลีระหวางป ค.ศ.1950-1953  ฟลิปปนส
ก็มีประสบการณรวมกับไตหวันและเกาหลีใต ไมเวนแมแตประเทศไทยเมื่อมีฐานทัพอเมริกันเพื่อทํ า
สงครามอินโดจีน

ในขณะที่การขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษมีสวนเปลี่ยนโฉมหนากอลฟใหกลายเปน
กฬีาสากล  ความเปนสากลของกีฬากอลฟเพิ่มข้ึนเปนทวีตรีคูณเมื่อกอลฟกลายเปนกีฬาอาชีพ  นี้นับ
เปนคลืน่ลกูที่สองของกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟ

แมวาสโมสรกอลฟผุดขึ้นในสกอตแลนดกอนดินแดนอื่นใด แตการจัดองคกรเพื่อ
บริหารกฬีากอลฟอยางเปนระบบปรากฏในสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกในป ค.ศ. 1894  เมื่อมีการ
จัดตั้ง The United States Golf Association (USGA)   สวนในองักฤษ บรรดาสโมสรกอลฟยอมยก
ให Royal and Ancient Golf Club เปนสถาบันแมในป ค.ศ. 1917

คลื่นลูกที่สองของกระแสสากลานุวัตรกอตัวขึ้นในป ค.ศ. 1916  เมื่อมีการจัดตั้ง 
Professional Golfers Association of America  โดยทีม่กีารแขงขันกอลฟอาชีพครั้งแรกในปเดียวกัน
นัน้เอง ในระยะแรกเงนิรางวัลจากการแขงขันมีไมมาก ในการแขงขันหลายตอหลายรายการ เงินรางวัล
จากการแขงขนันอยกวาคาใชจายที่นักกอลฟเสียไปในการแขงขัน  ดังนั้น  แมกอลฟจะกลายเปนกีฬา
อาชพี  แตการแขงขันอาชีพมิไดขยายตัวเทาที่ควร  จวบจนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ดวยการผลักดัน
ของเฟรด คอรคอแรน (Fred Corcoran) โปรโมเตอรผูจัดการแขงขันกอลฟอาชีพ  เงินรางวัลเขยิบเพิ่ม
ข้ึนเปนอันมาก และนี่เองที่เปนตัวเรงการขยายตัวของกีฬากอลฟ โดยที่มีพลังเสริมจากกลไกการ
ท ํางานของทุนวฒันธรรม  กอนที่เศรษฐกิจฟองสบูจะกลายมาเปนคลื่นลูกที่สาม
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