
คอลัมน  “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
นติยสาร ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนกรกฎาคม 2543

กอลฟ ทุนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจฟองสบู
ตอนที่สอง

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การแขงขันกอลฟมีมานานนับศตวรรษ ในสหราชอาณาจักรมีการแขงขันระหวาง
สโมสรกอลฟชั้นนํ ารวม 8 สโมสรในป ค.ศ. 1857  ซึ่งจัดโดย Preswick Club  ในปตอมา แบบแผนการ
แขงขนัเปลีย่นจากการแขงขันเปนทีมมาเปนประเภทบุคคล  ป ค.ศ. 1860 ถือเปนปแรกที่มีการแขงขัน
ทีเ่รียกวา British Open Championship  ผูเขาแขงขันจักตองไดรับการยอมรับวาเปน ‘มืออาชีพ’  ในป
ตอมาเปดโอกาสใหทุกคนเขารวมแขงขันได  สวนการแขงขันของนักกอลฟสมัครเลน แมจะมีมาเปน
เวลาชานาน แตเพิ่งจะมายอมรับอยางเปนทางการในภายหลังวา การจัดการแขงขันโดย Royal 
Liverpool Club ในป ค.ศ. 1885  นับเปนการแขงขันกอลฟสมัครเลนครั้งแรกในสหราชอาณาจักร

ในสหรัฐอเมริกา  การแขงขันกอลฟสมัครเลนครั้งแรกจัดโดย The United States 
Golf Association (USGA) ในป ค.ศ. 1895  และเพิ่งจะมีการแขงขันกอลฟอาชีพในป ค.ศ. 1916  ซึ่ง
เปนปเดียวกับที่มีการจัดตั้ง The Professional Golfers Association of America (PGA)

พเิคราะหจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร กอลฟเปนกีฬาของชนเผาแองโกลแซกซัน  
เติบใหญจากการขยายจกัรวรรดิอังกฤษเปนปฐม แมจนบัดนี้ฐานที่มั่นของกีฬากอลฟยังคงอยูในสหรัฐ
อเมริกาและสหราชอาณาจักร  ดวยเหตุดังนี้ USGA แหงสหรัฐอเมริกา  และ The Royal and Ancient 
Golf Club แหงสหราชอาณาจกัร  จึงเปนองคกรที่ทรงอิทธิพลในการบริหารกีฬากอลฟ  ในป ค.ศ. 
1951 องคกรทัง้สองไดรวมกันสะสางกติกาการแขงขันกอลฟ  และไดใชกติกาเดียวกันในปตอมา  ขอที่
ยังตกลงกันมิไดก็คือ ขนาดของลูกกอลฟ ลูกกอลฟที่ใชแขงขันในสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญกวาที่ใช
ในสหราชอาณาจักร อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. 1971  ทั้งสององคกรบรรลุขอตกลงที่จะใชลูกกอลฟ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.66 นิ้ว (42 มิลลิเมตร)

ทุนนิยมวัฒนธรรม (Cultural Capitalism) นับเปนคลื่นลูกที่สองที่เสริมสงกระแส 
สากลานวุตัรของกฬีากอลฟ เมื่อกอลฟกลายเปนกีฬาอาชีพในชั้นแรก ความนิยมเลนกอลฟยังไมขยาย
ตัวมากนกั ตอเมือ่สามารถกํ าหนดเงินรางวัลในระดับสูง ความนิยมกีฬากอลฟจึงขยายตัวในอัตราเรง  
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เงินรางวัลเปนสิ่งจูงใจที่ดูดดึงใหผูคนเขารวมแขงขัน แรงดึงดูดนี้มีมากพอแมแตจะทํ าใหเด็กเก็บลูก
กอลฟวาดฝนทีจ่ะเปนนักกอลฟอาชีพ  ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา  นักกอลฟอาชีพจํ านวนไมนอยไต
เตาจากเด็กเก็บลูกกอลฟ

เงนิรางวลัในการแขงขันกอลฟในชั้นแรกอยูในระดับต่ํ า  และไมคุมกับคาใชจายที่ตอง
เสยีไปในการเขารวมแขงขัน  ตอเมื่อกระบวนการแปรกีฬากอลฟใหเปนสินคามีแรงเรง  และการแขงขัน
กอลฟเขาสูวงจรของระบบทุนนิยมวฒันธรรม  เงินรางวัลจึงเขยิบสูงขึ้นเรื่อยๆ  กลไกของระบบทุนนิยม
วฒันธรรมเสริมสงอาชีพนักกอลฟใหมีรายไดระดับสูงยิ่ง

ธรุกจิทีเ่กีย่วพนักับกีฬากอลฟมีต้ังแตการออกแบบและการสรางสนามกอลฟ  ซึ่งบัดนี้
กลายเปนศาสตรทีต่องศึกษา  ยิ่งกีฬากอลฟแพรหลายมากเพียงใด  ความตองการสรางสนามกอลฟ
ยิง่มมีากเพยีงนัน้  ธรุกิจการออกแบบและการสรางสนามกอลฟจึงรุงเรืองยิ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
ความตองการสรางสนามกอลฟเพื่อการแขงขันระดับนานาชาติมีมากขึ้น

การผลติอปุกรณกีฬากอลฟนับเปนธุรกิจสํ าคัญอีกประเภทหนึ่ง  อุปกรณกีฬากอลฟมี
ต้ังแตไมตีกอลฟและลูกกอลฟ  ไปจนถึงเครื่องแตงกายและรองเทา  ซึ่งสัมพันธกับแฟชั่นการแตงกาย

ธรุกจิส่ือมวลชนนบัเปนธุรกิจสํ าคัญอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวพันกับกีฬากอลฟ  การถาย
ทอดการแขงขนักอลฟนับเปนกลไกสํ าคัญยิ่งของระบบทุนนิยมวัฒนธรรม  ในดานหนึ่ง การถายทอด
การแขงขนักอลฟเปนกลไกในการสรางความนิยมที่มีตอกีฬาประเภทนี้  ยิ่งความนิยมมีมากเพียงใด  ก็
ยิ่งมีผูชมรายการกอลฟมากเพียงนั้น เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศรุดหนาถึงขึ้นที่มีการถายทอดผานโทร
ทัศนระหวางประเทศ เจาของรายการสามารถเก็บคาธรรมเนียมการถายทอดรายการเขาสูประเทศ
ตางๆไดมากขึน้  แตในอีกดานหนึ่ง การถายทอดการแขงขันกอลฟนับเปนกลไกสํ าคัญในการหารายได
จากการโฆษณา  ยิง่มผูีนิยมชมรายการกอลฟมากเพียงใด  ก็ยิ่งหารายไดจากการโฆษณาไดมากเพียง
นัน้  นอกจากการโฆษณาโดยตรงแลว ยังมีการโฆษณาทางออมดวย  ผูชมมีโอกาสเห็นอุปกรณกีฬา
กอลฟทีน่กักอลฟผูยิ่งใหญใช  รวมตลอดจนเครื่องแตงกาย รองเทา และเครื่องดื่ม  กีฬากอลฟจึงเกี่ยว
พนักบัธุรกิจส่ือมวลชนและธุรกิจการโฆษณา

ธรุกจิการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับกีฬากอลฟอยางแนนแฟน  นกัทองเที่ยวจํ านวน
ไมนอยตระเวนชมการแขงขันกอลฟนานาชาติ การแขงขันกอลฟจึงมีผลตอการทองเที่ยว สนามกอลฟ
มกัเปนสวนหนึง่ของสถานตากอากาศ  โรงแรมมักจะอยูไมหางจากสนามที่ใชแขงขันกอลฟนานาชาติ  
เมื่อกอลฟกลายเปนกีฬาที่มีผูนิยมอยางแพรหลาย สถานตากอากาศที่สรางขึ้นใหมมักตองมีสนาม
กอลฟดวย  ในประเทศที่ประชาชนมีเศรษฐกิจดีถึงระดับหนึ่ง  คุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่โหยหา  ความ
ตองการทองเทีย่วและตากอากาศมีมากขึ้น  ในประเทศเหลานี้ ธุรกิจสนามกอลฟจะขยายตัว  ณ บัดนี้ 
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สถานตากอากาศระหวางประเทศลวนมีสนามกอลฟเกือบทั้งสิ้น  การขยายตัวของสถานตากอากาศมี
สวนผลักดันใหสรางสนามกอลฟเพิ่มข้ึน

ดวยเหตดัุงนี ้  กฬีากอลฟจึงเกี่ยวพันกับธุรกิจหลายประเภท  ซึ่งอาจจํ าแนกเปนธุรกิจ
วงในกบัธรุกจิวงนอก  ธุรกิจวงในประกอบดวยธุรกิจสนามกอลฟและธุรกิจการผลิตอุปกรณกีฬากอลฟ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมตีกอลฟและลูกกอลฟ  ธุรกิจวงนอกประกอบดวยธุรกิจส่ือมวลชน ธุรกิจโฆษณา 
ธรุกจิการทองเที่ยว ธุรกิจเครื่องแตงกาย และธุรกิจเครื่องดื่ม  เครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจของ
กฬีากอลฟจงึกวางขวางยิ่ง  ในบรรดาธุรกิจเหลานี้  ธุรกิจที่เกื้อหนุนกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬา
กอลฟกลบัเปนธรุกจิวงนอก  ผูอุปถัมภการแขงขัน ซึ่งทํ าใหเงินรางวัลเขยิบสูงขึ้น  อาจเปนบริษัทผูผลิต
เครื่องแตงกายนักกีฬา บริษัทผูผลิตรองเทากีฬา บริษัทสุรา บริษัทรถยนต หรือแมแตบริษัท
คอมพิวเตอร

แตกลไกของระบบทุนนิยมวัฒนธรรมที่สามารถทํ างานเพื่อเสริมสงกีฬากอลฟไดนั้น  
เกดิจากการประสานงานของธุรกิจการจัดการแขงขันกอลฟ  ธุรกิจประเภทนี้เองที่เปนตัวการในการดึง
กลไกตางๆของระบบทุนนิยมวัฒนธรรมมารวมทํ าธุรกิจการจัดการแขงขันกอลฟ ไมเพียงแตจะชวยเรง
ลักษณะความเปนอาชพีของกีฬากอลฟ  หากยังชวยปลูกฝงใหการเลนกอลฟเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
อีกดวย  การเตบิโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมชวยแปรสภาพกีฬากอลฟใหกลายเปนสินคา  ซึ่งมีผลตอ
กระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟ  ในขณะที่กระบวนการสากลานุวัตรขับเคลื่อนรุดหนาไป  การ
เลนกอลฟกลายเปนวัฒนธรรมของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในประเทศตางๆ เมื่อการปลูกฝงใหการ
เลนกอลฟเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตประสบความสํ าเร็จ ระบบทุนนิยมวัฒนธรรมก็สามารถทํ างานได
อยางเตม็ที ่  ทัง้ในการกอใหเกิดสวนเกินทางเศรษฐกิจ การสะสมทุน การผลิตซํ้ า และการขยายการ
ผลิต

ในปจจุบัน  การแขงขันกอลฟที่สํ าคัญมีอยู 4 รายการ ไดแก
(1) British Open  ซึง่เริม่แขงมาแตป ค.ศ. 1860  จัดโดย The Royal and Ancient Golf Club
(2) U.S. Open  ซึง่เริม่แขงมาแตป ค.ศ. 1845  จัดโดยสมาคมกอลฟแหงสหรัฐอเมริกา (USGA)
(3) USPGA  ซึง่เริม่แขงมาแตป ค.ศ. 1916  จัดโดยสมาคมนักกอลฟอาชีพแหงสหรัฐอเมริกา (PGA)
(4) US Masters  ซึง่เริ่มแขงมาแตป ค.ศ. 1934  ณ Augusta National Golf Club  เมืองออกัสตา มล

รั ฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา  สโมสรกอลฟแหงนี้และการแขงขันรายการนี้ ริเ ร่ิมข้ึนโดย  
บ็อบบ้ี โจนส (Bobby Jones) นกักอลฟอเมริกันผูมีชื่อเสียง

นกักอลฟทีช่นะการแขงขันทั้ง 4 รายการนี้ในปเดียวกันถือเปนชัยชนะที่ยิ่งใหญที่เรียก
กนัวา Grand Slam  แตการแขงขนักอลฟมิไดมีเพียง 4 รายการนี้เทานั้น  หากยังมีวงจรการแขงขันที่
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เรียกกันวา Circuit หมนุเวยีนไปแขงขันในประเทศตางๆ  แมในชั้นแรก การจัดการแขงขันจะกระจุกอยู
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก  แตในไมชาก็ขยายสูออสเตรเลีย นวิซีแลนด สหภาพอัฟริกใต และ
ญ่ีปุน เมื่อความเปนสากลของกีฬากอลฟเติบใหญเต็มที่ วงจรการแขงขันก็ขยายตัวตอไป เกิด 
Carribean Golf Circuit  และ Far East Golf Circuit  ไมเพยีงแตวงจรการแขงขันจะเพิ่มข้ึนเทานั้น  
จ ํานวนประเทศสมาชิกในแตละวงจรก็เพิ่มข้ึนดวย การแขงขันในแตละวงจรมีหลายรายการ หมุนเวียน
ไปตามประเทศสมาชิก  ความสํ าคัญของการแขงขันแตละรายการไมเทาเทียมกัน  นักกอลฟหนาใหม
ตองไตเตาจากรายการที่มีความสํ าคัญนอย ซึ่งเงินรางวัลต่ํ า ตอเมื่อแสดงฝมือใหปรากฏและมีคะแนน
สะสมในระดบันาพอใจ  จึงเขยิบข้ึนไปแขงขันในรายการที่มีเงินรางวัลสูง  นักกอลฟฝมือฉกาจจะเขา
แขงขนัเฉพาะรายการที่สํ าคัญเทานั้น โดยที่การแขงขันมีไดทั้งป เนื่องจากมีวงจรการแขงขันครอบคลุม
ทัว่โลก  และหมุนเวียนแขงขันตามสภาพดินฟาอากาศ

กระบวนการสากลานุวัตรผลักดันใหเกิดสนามกอลฟในประเทศตางๆ  ณ บัดนี้ 
จ ํานวนประเทศทีม่สีนามกอลฟมีมากกวาประเทศที่ไมมีสนามกอลฟเสียอีก  สถานตากอากาศระหวาง
ประเทศเกือบทุกแหงมีสนามกอลฟ แมแตในอฟัริกา ประเทศที่ลาหลังดังเชนอูกานดา มาลาวี ไอวอร่ี
โคสต และเคนยา  ก็ยังมีสนามกอลฟ  ความยากจนของประชาชนสวนใหญมิไดขัดขวางการเติบโต
ของธรุกจิสนามกอลฟ  ขอเพียงชนชั้นปกครองยอมรับวฒันธรรมการเลนกอลฟ  กลไกของระบบทุน
นิยมวฒันธรรมก็จะทํ างานของมันเอง

กลาวโดยสรปุกคื็อ ธุรกิจการจัดการแขงขันกอลฟเปนหัวหอกในการสรางสวนเกินทาง
เศรษฐกจิจากกฬีากอลฟ  สวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ขยายใหญข้ึนเมื่อธุรกิจที่เกี่ยวของทั้งปวง  ไมวาจะ
เปนธรุกจิส่ือมวลชน ธุรกิจการโฆษณา ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจแฟชั่น รวมตลอดจนธุรกิจวัฒนธรรม
อ่ืนๆ  รวมกันแบกรับภาระรายจายในการ ‘ลางสมอง’ คนทัง้โลกใหยอมรับการเลนกอลฟเปนวิถีชีวิต  
การ ‘ลางสมอง’ มกัจะเริม่ตนทีช่นชั้นปกครอง  ในประเทศที่มีการปกครองระบอบเผด็จการ กระบวน
การ ‘ลางสมอง’ เร่ิมตนทีผู่นํ าฝายทหาร  เมื่อการ ‘ลางสมอง’ เคลือ่นจากชนชั้นสูงลงสูชนชั้นกลางได
เมือ่ใด  การเลนกอลฟก็กลายเปน ‘วฒันธรรม’ ในประเทศนั้นเมื่อนั้น  เร่ืองราวตอจากนี้ไปก็เปนไปตาม
กลไกของระบบทุนนิยมวฒันธรรม  ในประเทศที่การเลนกอลฟฝงรากเปน ‘วัฒนธรรม’  ธรุกจิหรือกลุม
ทุนวัฒนธรรมยอมสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจไดโดยงาย มีการแบงปนสวนเกินทาง
เศรษฐกิจระหวางกลุมทุนวฒันธรรมตางๆ สวนเกินทางเศรษฐกิจบางสวนเก็บสะสมเปนทุนไว บางสวน
น ํากลบัไปผลิตซํ้ าและขยายปริมณฑลของระบบทุนนิยมวัฒนธรรมใหกวางไกลออกไป ในแงนี้ ระบบ
ทนุนยิมวฒันธรรมของกฬีากอลฟมิไดแตกตางในขั้นพื้นฐานจากกีฬาอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทนนิส
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