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กอลฟ ทุนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจฟองสบู
ตอนที่สาม

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในขณะที่การขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษเปนคลื่นลูกที่หนึ่งและการกอตัวของทุน
วัฒนธรรมเปนคลื่นลูกที่สองที่กระทบตอกระบวนการสากลานุวัตรของกีฬากอลฟ เศรษฐกิจฟองสบู
เปนคลืน่ลกูที่สามที่ทํ าใหสายธารของกระแสสากลานุวัตรไมขาดตอน

ในขณะทีค่ลืน่ลกูแรกมีศูนยอยูที่เกาะอังกฤษ  คลื่นลูกที่สองอยูที่สหรัฐอเมริกา  คลื่น
ลูกทีส่ามกอตัวที่เกาะญี่ปุน

ชาวญีปุ่นรูจกัการเลนกอลฟมาเปนเวลาชานาน สนามกอลฟแหงแรกสรางขึ้นในเมือง
โกเบในป ค.ศ. 1903  สิบปตอมามีสนามกอลฟอีกแหงหนึ่งผุดขึ้นในเมืองโตเกยีว  กอนสงครามโลก
คร้ังทีส่อง  ญ่ีปุนมสีนามกอลฟเพียง 23 แหง  ความจํ ากัดของที่ดินเปนขอจํ ากัดในการสรางสนาม
กอลฟ  เมือ่ญ่ีปุนแพสงคราม  และตกอยูใตการปกครองของกองทัพอเมริกัน  ดวยเหตุที่ทหารอเมริกัน
เลอืกพกัผอนดวยการเลนกอลฟ  จึงมีการสรางสนามกอลฟเพิ่มข้ึน  ในป ค.ศ. 1956  ญ่ีปุนมีสนาม
กอลฟ 72 แหง

ญ่ีปุนเรงสรางชาติขนานใหญ เพื่อเยียวยาบาดแผลสงครามและฟนฟูเศรษฐกิจ  เพียง
ทศวรรษ 1970  ญ่ีปุนก็สามารถแสดงความเกรียงไกรทางเศรษฐกิจได  และอีกทศวรรษตอมา ญ่ีปุน 
กเ็ขยบิข้ึนเปนประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ  Japan as Number One  เปนตราประทับที่นักวิชา
การชาวอเมริกันมอบให ชาวญี่ปุนกลายเปนสัตวเศรษฐกิจที่ทํ างานชนิดหามรุงหามคํ่ า ในทศวรรษ 
1980  ชาวญีปุ่นท ํางานถวัเฉลี่ยคนละ 2,168 ชั่วโมงตอป  ซึ่งสูงกวาคนงานในประเทศอุตสาหกรรม
อ่ืนๆคนละ 200-500 ชั่วโมงตอป  คนงานชาวญี่ปุนทํ างานลวงเวลา (overtime) ถวัเฉลี่ยคนละ 190  
ชัว่โมงตอป  และมคีนงานเพียง 20% เทานั้นที่มีวันหยุดสัปดาหละ 2 วัน  คนญี่ปุนจํ านวนไมนอยตาย
อยางเฉยีบพลนัในขณะทํ างาน  สวนใหญเปนโรคเครียด มีอาการผิดปกติทางประสาท และความดัน
โลหติสงู  แมประชาชนชาวญี่ปุนจะมีส่ิงอํ านวยความสะดวกนานาชนิด  แตการขาดที่อยูอาศัยยังคง
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เปนปญหาใหญ  เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง  เมืองอยูกันอยางแออัด  สวนสาธารณะและที่พักผอน
หยอนใจมไีมพอเพียง  สํ าหรับประชาชนชาวญี่ปุน แมชีวิตเศรษฐกิจรุงโรจน แตชีวิตสังคมเสื่อมทราม

ผูนํ าญี่ปุนเริ่มตระหนักถึงปญหาที่ประชาชนไมมีชีวิตทางวัฒนธรรมดุจเดียวกับประชา
ชนในประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ มีความพยายามที่จะปรับปรุงชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนชาว
ญ่ีปุนดวยการลดจํ านวนชั่วโมงการทํ างาน กระจายประชากรเพื่อลดความแออัดในเมือง และจัดสรร
สถานทีพ่กัผอนหยอนใจที่เสียตนทุนตํ่ า  โดยที่การสงเสริมการสรางสถานตากอากาศ (resort) เปน
มาตรการหนึ่งในการนี้

ภายหลังจากที่ญ่ีปุนไดอธิปไตยกลับคืนมาในป ค.ศ. 1951  ธุรกิจสนามกอลฟมี
ระลอกการเตบิใหญอยู 3 ระลอก  ระลอกแรก เมื่อญ่ีปุนเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปกในป ค.ศ. 1964  
จ ํานวนสนามกอลฟเพิ่มจาก 195 แหงในป ค.ศ. 1960  เปน 424 แหงในป ค.ศ. 1964  การขยายตัวใน
ระลอกนีเ้ปนผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และชาวญี่ปุนนิยมเลนกอลฟมากขึ้น  ระลอกที่สองเกิด
ข้ึนในยุคนายกรัฐมนตรีกากูเออ ิทานากะ (Kakuei Tanaka) ประมาณป ค.ศ. 1972  เมื่อรัฐบาลญี่ปุน
ทุมการใชจายดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure)  ซึง่กอใหเกิดการทํ าลายสิ่งแวด
ลอมและทรพัยากรธรรมชาติ  และการเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดิน  ในชวงนี้ สนามกอลฟเพิ่มเปนประมาณ 
1,000 แหง  ระลอกที่สามเกิดขึ้นในยุคนายกรัฐมนตรียาซฮูโิร นากาโซเนะ (Yasuhiro Nakasone)   
เมือ่มีการตรากฎหมาย Resort Region Provision Law  หรือเรียกยอๆวา Resort Law  ในป ค.ศ. 
1987

กฎหมายสถานตากอากาศ (Resort Law) มวีตัถปุระสงคที่จะสงเสริมการสรางสถาน
พกัฟนสุขภาพ (Health Resort) ทัว่ประเทศญี่ปุน  โดยไมเพียงแตจะไดสิทธิประโยชนทางดานภาษี
อากรดวยการยกเวนและลดหยอนภาษีอากรบางประเภทเทานั้น  หากยังไดรับอนุญาตใหนํ าที่ดินการ
เกษตรและปาสงวนมาสรางสนามกอลฟอีกดวย  กอนหนานี้ เมื่อมีการปฏิรูปที่ดินในชวงหลังสงคราม
โลกครัง้ทีส่อง  มกีฎหมายหามนํ าที่ดินการเกษตรไปประกอบการดานอื่น  นอกจากนี้ หลังจากยุค 
รัฐบาลทานากะที่มีการโคนปาเพื่อสรางสนามกอลฟจํ านวนมาก  รัฐบาลญี่ปุนเริ่มเขมงวดในการ
อนุญาตใหสรางสนามกอลฟในเขตปาสงวน แตกฎหมายสถานตากอากาศทํ าใหขอหามและความ 
เขมงวดเหลานี้หมดสิ้นไป  ยิ่งเมื่อรัฐบาลนายนากาโซเนะนํ าที่ราชพัสดุรอบๆนครโตเกียวออกขาย 
ดวยแลว  ก็เปนการจุดปะทุใหมีการเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดิน

ส่ิงจูงใจที่ปรากฏในกฎหมายสถานตากอากาศไดดูดดึงธุรกิจจํ านวนมากเขามาหา 
ผลประโยชน  ไมจํ าเพาะแตธุรกิจกอสรางและธุรกิจสนามกอลฟ  หากยังครอบคลุมถึงธุรกิจโรงแรม 
ธรุกจิธนาคาร ธรุกิจบริษัทการคา และธุรกิจตอเรือ  ในเวลาไมชาไมนานนัก สนามกอลฟก็ผุดขึ้นเปน
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จํ านวนมาก แตสนามกอลฟที่ผุดขึ้นมิใชเพียงดวยสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่กฎหมายตากอากาศเกื้อกูล
ใหเทานัน้  หากยังเปนเพราะเหตุปจจัยอื่นๆอีกดวย

เหตุปจจัยดานแรก ไดแก ความตองการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของนักการ
เมอืงและขาราชการ  สนามกอลฟเปนธุรกิจการเมือง ประชาชนชาวญี่ปุนตอตานการสรางสนามกอลฟ
ดวยความรุนแรงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพราะการสรางสนามกอลฟไมเพียงแตกระทบตอการประกอบการ
เกษตร  เนือ่งจากมกีารกวานซื้อที่ดินการเกษตรไปสรางสนามกอลฟเพิ่มข้ึนเทานั้น  หากยังมีผลในการ
ท ําลายปาอกีดวย เมื่อปาไมถูกโคนเพื่อสรางสนามกอลฟ ความแหงแลงก็ตามมา  เพราะสนามกอลฟ
ไมสามารถอุมนํ ้าไดมากเทาปา  นอกจากนี้ สนามกอลฟยังกินนํ้ ากินสารเคมี  เพราะตองใหเขียวชอุม 
อยูเสมอ จงึตองใชปุยและฉีดยากํ าจัดศัตรูพืช  รวมตลอดจนฉีดนํ้ าจํ านวนมาก เคมีภัณฑเหลานี้ไม
เพยีงแตจะท ําลายสขุภาพของพนักงานสนามกอลฟ  โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานเก็บลูกกอลฟเทานั้น 
หากยงัท ําลายสภาพนเิวศ และมีผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงอีกดวย  ดวย
เหตดัุงนี ้ จงึมใิชเร่ืองนาประหลาดใจที่แรงตอตานการสรางสนามกอลฟหนาแนน  อันเปนเหตุใหธุรกิจ
สนามกอลฟตองพึ่งอํ านาจและอิทธิพลของนักการเมืองและขาราชการ

เหตุปจจัยที่สอง ไดแก ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในชวงป ค.ศ. 1986-1990  กํ าไรที่ได
จากการเกง็ก ําไรในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพยสวนหนึ่งถูกผันไปสรางสนามกอลฟ ใน
เวลาตอมาก็เกิดการเก็งกํ าไรซื้อขาย ‘สมาชกิภาพสนามกอลฟ’  กอนหนานั้นในป ค.ศ. 1982  ศาลฎีกา
วนิจิฉัยวา บัตรสมาชิกสโมสรมิใชหลักทรัพยตามนิตินัย  แตการซื้อขายบัตรสมาชิกสโมสรไมมีขอหาม
ตามกฎหมาย  ดวยเหตุดังนี้ การสรางสนามกอลฟจึงไมตองใชเงินทุนเริ่มตนมากนัก  เพราะสามารถ
ระดมทุนจากผูสมัครเปนสมาชิกริเร่ิม เมื่อมีการเก็งกํ าไรจากการซื้อขายบัตรสมาชิกสโมสรกอลฟมาก
ข้ึน  การสรางสนามกอลฟก็สามารถระดมทุนไดอยางงายดาย  การเก็งกํ าไรจากการซื้อขาย ‘สมาชิก
ภาพสนามกอลฟ’ นีเ้อง  นบัเปนปจจัยสํ าคัญที่ผลักดันใหธุรกิจสนามกอลฟขยายตัว

เหตุปจจัยที่สาม ไดแก ความนิยมเลนกอลฟที่มีมากขึ้น  ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูมีสวน
สรางอุปสงคเทียม (Artificial Demand)  เมือ่เศรษฐกิจรุงเรือง บริษัทธุรกิจไมเพียงแตจะมีกํ าไรจาก
การประกอบการเทานั้น หากยังมีกํ าไรจากตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพยอีกดวย  บริษัท
ธรุกจิเหลานีเ้ร่ิมสงเสริมใหพนักงานเลนกอลฟ โดยบริษัทรับภาระรายจายในการฟนฟูสุขภาพ พนักงาน
ทีไ่มเคยเลนกอลฟมากอนเริ่มหัดเลน  สวนพนักงานที่เลนกอลฟอยูแลวก็มีโอกาสเลนมากขึ้น  เพราะ
บริษทัรับภาระรายจายบางสวน  อุปสงคการเลนกอลฟที่มีมากขึ้น สวนสํ าคัญมาจากสตรี  ดวยการ
อุปถมัภของบริษัท  พนักงานสตรีจํ านวนมากเริ่มหัดเลนกอลฟ
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ในชวงเวลาไมถึงครึ่งทศวรรษ กฎหมายสถานตากอากาศ ผสมผสานกับเศรษฐกิจ
ฟองสบู  ไดแปรโฉมหนารัฐญ่ีปุนใหกลายเปน ‘รัฐตากอากาศ’ (Resort State)  และหากกลาวโดย
เฉพาะเจาะจงก็คือ ‘รัฐกอลฟ’ (Golf State)  ในป ค.ศ. 1990 กอนที่เศรษฐกิจฟองสบูจะแตกสลาย  
ญ่ีปุนมสีนามกอลฟ 1,700 แหง  อยูในระหวางการกอสราง 325 แหง  และกํ าลังมีแผนที่จะกอสรางอีก 
983 แหง  ทัง้นีไ้มเปนที่แนชัดวา  การแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูในปตอมามีผลกระทบตอแผน
การกอสรางสนามกอลฟเหลานี้เพียงใด  จํ านวนสนามกอลฟ 2,000-3,000 สนามนี้นับวานอยเมื่อ
เปรียบเทยีบกบัสหรัฐอเมริกาที่มีมากกวา 13,000 สนาม  แตตองนับวามากเมื่อคิดถึงความจํ ากัดของ
ทีดิ่นในญีปุ่น  และเมื่อคิดถึงขอเท็จจริงที่วา  ญ่ีปุนมีพื้นที่ใกลเคียงกับมลรัฐแคลิฟอรเนียเทานั้น

เศรษฐกิจฟองสบูมิไดมีผลกระทบตอธุรกิจสนามกอลฟภายในประเทศญี่ปุนเทานั้น  
หากยังสงผลกระทบสูดินแดนโพนทะเลอีกดวย ทุนญี่ปุนเริ่มออกไปเกื้อหนุนธุรกิจสนามกอลฟใน
ประเทศตางๆทีญ่ี่ปุนเขาไปลงทุน  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่อยูขอบสมุทรแปซิฟก  ความจํ ากัดของ
ที่ดินและแรงตอตานการสรางสนามกอลฟภายในประเทศ ทํ าใหญ่ีปุนเริ่มหันไปสงเสริมธุรกิจสนาม
กอลฟในตางประเทศ  ในประการสํ าคัญ แมสนามกอลฟในญี่ปุนจะเพิ่มข้ึนเปนจํ านวนมาก  แตคา
สมาชิกและคาธรรมเนียมในการเลนกอลฟยังอยูในระดับสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบกับ
ประเทศทีร่าคาทีดิ่นยังอยูในระดับต่ํ า  ดวยการสงสัญญาณความตองการสนามกอลฟในดินแดนโพน
ทะเล ประกอบกบัการเกื้อหนุนของทุนญี่ปุน สนามกอลฟจํ านวนมากจึงผุดขึ้นในประเทศขอบสมุทรแป
ซฟิก ไลต้ังแตไตหวัน ฟลิปปนส ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย (โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐ 
Queensland, Western Australia และ New South Wales)  และฮาวาย

ภาพนักธุรกิจญ่ีปุนเดินทางไปตีกอลฟในไตหวันในวันสุดสัปดาหปรากฏอยางแพร
หลาย แมจะตองเสียคาเดินทางและคาโรงแรม แตเมื่อรวมกันแลวยังถูกกวาการเลนกอลฟภายใน
ประเทศญีปุ่น  กองทัพนักทองเที่ยวญี่ปุนเริ่มขับเคลื่อนสูประเทศขอบสมุทรแปซิฟก ดวยพลังขับดัน
ของเศรษฐกจิฟองสบู  สวนหนึ่งเพื่อพักผอนหยอนใจ ตากอากาศ และฟนฟูสุขภาพ  อีกสวนหนึ่งเพื่อ
เลนกอลฟ  เศรษฐกิจฟองสบูในญี่ปุนจึงกอใหเกิดความเฟองฟูในธุรกิจสนามกอลฟในประเทศเหลานี้

เมือ่เศรษฐกจิฟองสบูแตกสลาย ญ่ีปุนก็คืนสูสภาวะตามธรรมชาติ จํ านวนผูเลนกอลฟ
ลดลงสูระดบัเดียวกับเมื่อยังไมเกิดเศรษฐกิจฟองสบู  นักเลนกอลฟสตรีหายไปจากสนาม  นักกอลฟที่
ยังเลนอยูก็ตองหาทางลดรายจาย เพราะบัดนี้บริษัทธุรกิจเลิกใหเงินอุดหนุนการเลนกอลฟ จํ านวน 
แคดดีล้ดนอยลง  เพราะนักกอลฟหันไปใชรถลากถุงกอลฟ (Golf Cart) เอง  ความตกตํ่ าของอุปสงค
ท ําใหคาธรรมเนียมการเลนกอลฟลดลง  สนามกอลฟแขงกันแยงลูกคาดวยการลดราคา  หรือมิฉะนั้น 
กแ็ถมอาหารและเครื่องดื่ม
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การแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูในญี่ปุ นมีผลกระทบตอธุรกิจสนามกอลฟใน
ประเทศขอบสมทุรแปซิฟกดวย เพราะธุรกิจสนามกอลฟในประเทศเหลานี้ขยายตัวเพื่อรองรับนักธุรกิจ
และนกัทองเทีย่วชาวญี่ปุน  เมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย  อันนํ ามาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ยืด
เยือ้ยาวนานนบัแตป ค.ศ. 1991 เปนตนมา  อํ านาจซื้อของประชาชนชาวญี่ปุนยอมลดนอยถอยลง  
ภาพนกัทองเทีย่วญีปุ่นแบกถุงกอลฟสูดินแดนโพนทะแลหดหายตามไปดวย  ในขณะที่นักธุรกิจญ่ีปุนก็
ไมสามารถเลนกอลฟไดมากเทาในยามที่ธุรกิจรุงเรือง
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