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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
น่ารักจัง! ชอบ! ไม่ได้อา่ นเรือ่ งน่ารักแบบนีม้ าตัง้ น้านนานแล้ว แนว
เรือ่ งแบบนีท้ ำให้นกึ ถึง ‘ร้านหัวมุม’ นวนิยายใสๆ เมือ่ หลายปีกอ่ น ของ เข็มพลอย ที่อ่านแล้วยิ้ม วางแล้วคิดถึง
‘ตกหลุมรัก’ อีกเรื่องหนึ่งที่อ่านได้เพลิดเพลินมาก เป็นเรื่องราว
‘รักแรกพบ’ ในสนามกอล์ฟ ของ ‘โปรซัง’ กับ ‘น้องแป้ก’ ที่ เข็มพลอย ให้
คำจำกัดความเป็นภาษากอล์ฟว่า ‘Hole in one’ คือ เปรีย้ งเดียว ตกหลุมรัก
ทันที
ผูเ้ ขียนเปรียบกีฬากอล์ฟกับความรักได้นมุ่ นวลลงตัว…กอล์ฟกับความรัก
มีความคล้ายกันหลายอย่าง รักทีเ่ ดีย๋ วดีเดีย๋ วร้าย บางครัง้ น่าหลงใหล บางครั้งชวนโมโห กอล์ฟก็เช่นเดียวกัน จังหวะดีตีลื่นไหลไม่ติดขัด จังหวะ
ร้ายเรื่องขลุกขลักไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
นอกจากนั้น กอล์ฟกับการดำเนินชีวิตก็เทียบเคียงกันได้ ตีกอล์ฟ
เป็นการฝึกสมาธิโดยไม่รู้ตัว ฝึกวิธีคิด ฝึกมองในหลายมุม อดทนรอเวลา
ฝึกความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง คิดบวกว่าตัวเองทำได้ แล้วฝึกฝนด้วยความเพียร
จนสำเร็จ
อีกความรูส้ กึ หนึง่ คือ อ่านเรือ่ งนีแ้ ล้วไม่ได้คดิ เหมือนแต่กอ่ นว่า กีฬา
กอล์ฟเป็นที่สนใจเฉพาะคนกลุ่มเดียวในสังคม และมีความเป็นไฮโซ…ยาก
แก่ชาวบ้านทั่วๆ ไปจะเข้าถึง ที่จริงยังมีสังคมแบบหนึ่งซ้อนอยู่ในสังคมของ
คนกลุม่ นี้ มีเรือ่ งราวของแค้ดดีท้ คี่ ลุกคลีทำงานอยูใ่ นก๊วนกอล์ฟ ห้อยถุงข้าว
ถุงขนมแขวนไปกับถุงกอล์ฟของนาย เช่นเดียวกับสังคมนอกสนาม ทีม่ คี น
หลายจำพวก หลายชัน้ ชนปะปนกัน แต่ความสุขก็เกิดขึน้ ได้เสมอ ไม่วา่ ใน
สนามแบบไหน เพราะ ‘ความสุขขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่น ไม่ใช่สนาม และเช่น
เดียวกับความรักที่สร้างสุขให้แก่คู่รักได้ทุกสถานการณ์’

จากใจผู้เขียน
เข็มพลอย
เมื่อนิตยสารสกุลไทยปิดตัวลง เข็มพลอย แทบหมดอาลัยกับการ
ทำงานเขียนทีร่ กั ยิง่ แต่ความรักไม่เข้าใครออกใคร รักแล้วไม่หวัน่ ไหว รัก
งานเขียนจึงเขียนต่อไป และนี่คือที่มาของนวนิยายเรื่องใหม่เล่มนี้
‘ตกหลุมรัก’ เป็นเรื่องราวความรักของคนสมัยใหม่ โดยมีกอล์ฟเป็น
แก่นกลางดำเนินเรื่อง ระหว่าง คุณสันติภาพ เจ้าของกิจการไฮเทคระดับ
ใหญ่ ซึง่ ประสบปัญหาในครอบครัวจนเดินหนีจากกิจการทัง้ หมด แล้วหันไป
เล่นกอล์ฟอันเป็นกีฬาโปรด กับ หนูพลัม พนักงานเพิง้ เบ๊อะผูกำลั
้ งเข้าตาจน
กับอนาคต เพราะทางบริษัทมีคำสั่งให้ไปเรียนกอล์ฟโดยด่วน เพื่อเตรียม
รับนายญี่ปุ่นที่กำลังเดินทางมา
โชคชะตาได้อุม้ สมให้คนทัง้ สองมาพบกันบนสนามไดรฟ์ ในฐานะโปรกอล์ฟและนักเรียนจอมแป้ก ผูไม่
้ มีอนาคตกับการตีกอล์ฟเอาเลย ท่ามกลาง
ความโกลาหลของปัญหาในบริษัท และครอบครัว ตลอดจนเรื่องกิ๊กของพ่อ
และคุณปู่
ผูเขี
้ ยนชอบกีฬากอล์ฟแม้จะเป็นคนตี ‘ห่วย’ อย่างแรง และเชือ่ อย่าง
จริงใจว่าเรื่องตีกอล์ฟดีนั้น ใครๆ ก็ทำได้ แต่การตีกอล์ฟห่วยต้องถือเป็น
อภิสทิ ธิชนิ
์ ดหนึง่ ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถตีห่วยได้ และการตีห่วยนัน้ เป็นสีสนั
ของสนามกอล์ฟเสมอ จึงตั้งใจนำเอาประสบการณ์เรียนกอล์ฟกับโปรมือ
อาชีพ มาใส่ไว้ในนวนิยายเรื่องนี้ อย่างชนิดที่อ่านแล้วไม่หัวเราะไม่เอา
สตางค์ และใครกันทีบอก
่ ว่าการตีกอล์ฟนัน้ เสือ้ ผ้าหน้าผมไม่เกีย่ ว ผูเขี
้ ยน
ขอเถียงตายเลยว่า มีแต่ฝีมืออย่างเดียวตีกอล์ฟไม่สนุกหรอกน่า

ตกหลุมรัก
เข็มพลอย

๑
ตัง้ แต่ลูกสาวคนเล็กเรียนจบปริญญาตรี ท่ามกลางความใจหายใจคว่ำ
ของทุกคนในครอบครัว คุณพิจารณาได้ทำตัวเป็น ‘โปร’ ใหญ่ พาหนูพลัม
ไปสอนไดรฟ์กอล์ฟอยูบ่่ อยๆ เท่าทีเวลา
่ ของลูกจะอำนวย แต่จนบัดนีสาว
้ น้อย
ยังไม่ได้ซึมซับอะไร ที่ใกล้เคียงกับสิ่งซึ่งพอจะเรียกได้ว่า ‘ตีกอล์ฟ’ เลย
เพราะแม้แต่บทพืน้ ฐานว่าด้วยวิธจัี บ Grip ซึง่ คือการจับไม้อันเป็นบททีหนึ
่ ง่
ของการเล่นกอล์ฟ เธอยังคงทำผิดๆ ถูกๆ จนพ่อท้อใจ
ในขณะสาวไทยร้อยละ ๙๕.๕ เชื่อว่า ความงามในระดับปรมัตถ์คือ
ต้องมีผิวขาวผ่อง มีแสงออร่าทอประกายรอบตัว ราวรัศมีทีเปล่
่ งออกมาจาก
ร่างของเทวดานางฟ้า อีกทัง้ ต้องมีผิวหน้าขาวเรียบไร้จุดด่างดำทุกชนิด ไม่
ว่าสาวคนนัน้ จะเป็นคนเมืองหรือคนชนบท การตีกอล์ฟจึงเป็นกิจกรรมซึง่ เป็น
ปรปักษ์ยิง่ กับยุคสมัย จนกระทัง่ ถึงวันทีฟ้่ าผ่าเปรีย้ งลงมา เมือ่ ผูอำนวย
้
การ
ฝ่ายการผลิตของบริษทั ทีหนู
่ พลัมไปนัง่ ๆ ยืนๆ ทำงานอยู่ ประกาศเสียงดังฟัง
ชัดกลางวงประชุมส่วนการผลิตว่า
“คุณสังวรณ์ ผู้จัดการโรงงาน กำลังจะเกษียณอายุลงสิ้นปีนี้ ผมจึง
มีความจำเป็นต้องขอแนะนำอย่างจริงจังและเคร่งครัด ให้พนักงานทุกท่าน
ในฝ่าย กรุณาไปหัดตีกอล์ฟเสียให้เป็นภายในสิ้นปีนี้…” เหล่าพนักงานใน
ห้องประชุมรีบก้มหน้าลงมองปฏิทนิ สำหรับบางคนมันคือระยะเวลาอีกตัง้ ๖
เดือน แต่กับบางคนมันเป็นเวลาแค่ ๖ เดือนเท่านั้น “…เพราะทางบริษัท
ผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่น ได้ขอส่งคนของเขามาแทนคนไทย!”
มีเสียงจ้อกแจ้กกันขึน้ ทัง้ เรือ่ งนายญีป่ นุ่ และเรือ่ งกอล์ฟ หนูพลัมนัง่ นิง่
ไม่ออกความเห็นเนื่องจากเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นาน และตำแหน่งรองผู้ช่วย
เลขานุการของผู้จัดการโรงงาน คงไม่เกี่ยวกับกอล์ฟแน่นอน เพราะหล่อน
มีหน้าที่แค่จัดการงานให้ลุล่วง ตามคำสั่ง ‘นายสายตรง’ ซึ่งคือ พี่แป๊ด
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ผูเป็
้ นผูช่้ วยเลขานุการของคุณจำปี ผูเป็
้ นเลขานุการของนายซึง่ คือคุณสังวรณ์
และหนูพลัมยังรูต้ วั ดีว่า ตำแหน่งงานของเธอนัน้ อยูปลาย
่ แถวอันยาวเหยียด
จนไม่น่ามีใครจัดให้เธอไปตีกอล์ฟกับญีป่ นุ่ หรืออันทีจ่ ริงไม่มีใครสนใจใช้งาน
เธอเท่าไร เพราะพี่แป๊ดเองยังไม่ได้มีอะไรให้ทำมากนัก
อนึง่ แม้หนูพลัมจะ ‘ไม่คอ่ ยเอาถ่าน’ ตามทีใครๆ
่ ในบ้านพูดกัน จน
วลีนั้นกลายเป็นคุณสมบัติสามัญประจำตัวของเธอไปแล้ว แต่เธอยังเอาถ่าน
พอจะสังเกตเห็นว่า ท่านผู้จัดการไม่ค่อยกล้าใช้งาน ‘คณะเลขานุการ’ ของ
ตนเท่าไรนัก ผิดกับคณะเลขานุการของนายคนอืน่ ทีได้
่ รับมอบหมายให้ทำ
งานแปลกๆ อย่างไม่น่าเชื่อ อาทิ ช่วยหาข้อมูลการเสียค่าแป๊ะเจี๊ยะของ
โรงเรียนดังให้ลูกนาย ช่วยสืบค้นว่ามีใครที่พอจะมีหนทาง เอาลูกนายเข้า
เรียนในโรงเรียนระดับพรีเมี่ยม บางคนยังต้องช่วยเมียนายดูแลห้องพักใน
คอนโดมิเนียมที่ปล่อยเช่า ซึ่งหมายถึงงานสารพัดทั้งตามช่างมาซ่อมแอร์
ซ่อมฝ้าทีน้่ ำรัว่ ทวงเงินค่าเช่า ตลอดจนไปยืนคิวเพือ่ จองคอนโดมิเนียมตาม
แนวรถใต้ดินตอนตีสองกว่าๆ
หนูพลัมเคยได้ฟังพวกเลขานุการห้องอื่นพูดกันว่า พี่แป๊ดนั้นเป็นคน
โชคดีสุดแบบยกกำลังสอง เพราะพีเค้
่ าเป็นคนสวยจัด ยังโสดและคล่องแคล่ว
ถึงแม้จะอายุเลขสีนำ
่ แล้ว ทว่าคุณสมบัตทัิ ง้ มวลยังคงเส้นคงวาไม่เปลีย่ นแปลง
ด้วยเหตุดังกล่าว คุณสังวรณ์จึงตกอยูใน
่ สายตาของภรรยา ผูได้
้ รับฉายาจาก
พี่แป๊ดว่า ‘คุณCCTV’ ตลอดเวลา
‘เมียนายดุขนาดนั้นเลยเหรอ’ หนูพลัมเคยถามพี่แป๊ดตอนเข้ามาทำ
งานใหม่ๆ เหตุทีถาม
่ เพราะพ่อสอนว่า จะไปทำงานทีไ่ หนต้องรูเขา
้ รูเรา
้ จึง
จะมีความเจริญก้าวหน้า ในเมื่อเรื่องของ ‘เรา’ ซึ่งคือตัวเองนั้นพอรู้แล้ว
เรื่องต่อมาที่หล่อนต้องรู้จึงคือเรื่องของ ‘เขา’ จะได้วางตัวถูก และพี่แป๊ดได้
ตอบเสียงดังฟังชัดว่า
‘ไม่ดุหรอกน้อง เป็นคนดีชนิดหาไม่ได้อีกแล้ว’
เมื่ออยู่นานวันเข้า หนูพลัมจึงประจักษ์ว่าความดีของ ‘คุณโทรทัศน์
วงจรปิด’ คือเธอไม่ยอมให้สามีใช้งานเลขานุการ นอกเหนือจากงานของบริษทั
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จริงๆ ห้ามวานไปรับลูกทีโรงเรี
่ ยน ห้ามสัง่ ให้เอาสูทไปซักแห้ง ห้ามวานเลขานุการจองตัว๋ เครือ่ งบินสำหรับกิจกรรมของครอบครัวเด็ดขาด ห้ามยกของขวัญ
ทีไม่
่ ต้องการให้เลขานุการ ห้าม ห้าม และห้าม ซึง่ คุณสังวรณ์ท่านซือ่ ตรง
ต่อข้อห้ามนั้นอย่างเคร่งครัด ส่งให้เวลาทำงานของคุณจำปี พี่แป๊ดและ
หนูพลัมออกจะเที่ยงตรงเอามาก นั่นคือ ตอนเช้าเข้างานเวลาแปดนาqิกา
และได้ออกจากสำนักงานเวลาสิบเจ็ดนาqิกาเป๊ะ ไม่มีการโอ้เอ้ทำงานกับนาย
เกินกว่านัน้ เพราะเวลาสิบเก้านาqิกา คุณสังวรณ์ต้องรับประทานอาหารค่ำ
กับครอบครัว ผิดกับเลขานุการของพวกวิศวกรทีทำ
่ งานใกล้ชิดกับนาย และ
มีโอกาสเฮฮาสนุกสนานกันตลอดสัปดาห์ ค่ำหลังเลิกงานยังออกไปกินไปเทีย่ ว
กันบ่อยๆ…
***
“คุณษาqิณ!ี ” ผูอำนวย
้
การฝ่ายการผลิตมองลอดแว่น เมือ่ เห็นพนักงานสาวหน้าใสนัง่ เหม่อลอยอมยิม้ เขาละเบือ่ จริงๆ กับพวกเด็กฝากสมองกลวง
หนูพลัมสะดุง้ เกือบลุกขึน้ ยืนแล้วร้องว่า “มาค่ะ!” เพราะตัง้ แต่เข้ามา
ทำงาน ไม่เคยได้วิสาสะกับนายใหญ่ระดับนี้ตรงๆ เลย ดีแต่นายพูดต่อเสีย
ก่อนว่า
“คนญีป่ นุ่ เป็นพวกบ้าตีกอล์ฟ อีกทัง้ ท่านรองผูอำนวย
้
การฝ่ายการผลิต
ของเรายังเป็นนักกอล์ฟฝีมือดี ฉะนั้น คุณต้องรีบไปหัดทำความคุ้นเคยกับ
มันเสียโดยเร็ว ต่อไปจะมีภารกิจจองสนามกอล์ฟ จัดก๊วนกระชับมิตรให้กับ
บรรดานาย และอาจต้องติดตามนายไปสนามกอล์ฟ หรือถึงขัน้ ลงเล่นกอล์ฟ
ด้วย”
“แล้วหนูต้องหัดตีกอล์ฟด้วยไหมคะ” หญิงสาวถามอย่างขลาดๆ ตาแป๋วมองหน้านายด้วยความซือ่ ใส ท่ามกลางรอยยิม้ ของวิศวกรทัง้ แผนก เพราะ
เห็นนายถอนใจเฮือกหนึ่ง
“ถ้าคุณไม่หัดแล้วจะเล่นเป็นไหม เอาว่า ผมขอสัง่ ให้ทุกคนไปตีกอล์ฟ
ให้เป็นก็แล้วกันไม่ว่าจะด้วยวิธีใด”
หนูพลัมเลยพกพาความกลัดกลุ้มกลับบ้าน ขณะที่พ่อชอบใจมากกับ
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โครงการนี้
“เห็นไหม พ่อบอกแล้วว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้ มันต้องรูหลาย
้ อย่าง ไม่ใช่
แค่วิชาการ เรือ่ งกอล์ฟนีก็่ เรือ่ งหนึง่ นอกจากจะจำเป็นกับงานแล้ว ยังช่วย
ให้คนเล่นฝึกตนจนกลายเป็นคนมีสมาธิ จดจ่อกับเรือ่ งตรงหน้า เพราะถ้าไม่
มีสมาธิเสียอย่างจะไม่มีสติ เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง ทำอะไรไม่มีความอดทน
กลายเป็นคนไม่เอาถ่าน”
“โอ๊ย ฝันไปเหอะ” คุณสุจิตราร้องขึน้ ด้วยความรำคาญ “คุณเองเล่น
กอล์ฟมาทัง้ ชีวติ ยังไม่คอ่ ยมีความอดทนเลย เวลาขับรถด่าคนเขาไปทัว่ กรุง”
“ไม่เห็นจะเกี่ยวกันตรงไหน” สามีลุกขึ้นยืนอย่างหงุดหงิดกับเสียงติง
“ทำไมจะไม่เกี่ยว…”
“คุณพ่อคุณแม่ขา” ตัวต้นเหตุเอ่ยเสียงอ่อย “ถึงยังไงพลัมคงต้องไป
หัดตีกอล์ฟให้เป็น หรือไม่งั้นต้องลาออกจากงาน”
“เฮ้ย ไม่ได้นะ” แม่ร้องขึ้น
“อะไรวะ” พ่อร้องสำทับขึน้ อีกคน “จะทำตัวท้อถอยแบบนีจน
้ ตายไม่ได้
มา เราไปเริ่มหัดตีกอล์ฟกันใหม่ คราวนี้เอาให้จริงจังไปเลย ดีเหมือนกัน
บ้านเราจะได้มีคนเล่นกอล์ฟอีกคน ไอ้พวกเมมเบอร์สนามกอล์ฟของคุณปูจะ
่
ได้เอามาใช้ให้คุม้ เสียที พรุง่ นีเย็
้ นเลยมัย้ เออ ยังไม่ได้ ต้องไปซือ้ อุปกรณ์
มาก่อน”
“ว้าย ซือ้ ทำไม” แม่ร้องท้วงขึน้ ทันที “ชุดทีคุ่ ณซือ้ ให้ยัยพลัมเพิง่ จะ
หยิบเอาเหล็ก ๗ ไปใช้ตัวเดียว ตีไปได้ ๒-๓ แป้กจะซื้อใหม่อีกแล้ว เอา
ชุดเก่าของฉันไปสิ เล่นเป็นค่อยเปลีย่ น นียั่ งไม่รูเลย
้ ว่าจะเล่นจริงหรือเปล่า
ซื้อมาเดี๋ยวไปยืนพิงอยู่ในห้องเก็บของอีก แต่ละชุดแพงจะตายไป”
“ของเธอน่ะโบราณแล้ว เดี๋ยวนี้หัวไม้ใหม่ๆ เขาผลิตออกมาสวยเบา
และตีง่ายขึน้ กว่าก่อนตัง้ แยะ ไม่เป็นไร พรุง่ นีบ่้ ายๆ พ่อจะแวะไปธนิยะ ไป
ดูมาให้ชุดนึง”
“นัน่ ไง พวกไม่มีสติมีแต่สตางค์ ยัยพลัมน่ะอีกนานหรอกนะกว่าจะจับ
หัวไม้ เอาว่าเหล็ก ๗ ตีให้ลูกมันลอยซะก่อนเถอะ”
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“คิดแบบคุณชาตินีไม่
้ ต้องคิดทำอะไรหรอก คนเราจะเรียนอะไรมันต้อง
หาอุปกรณ์ให้ดี ของไม่ดีเล่นแล้วไม่ได้ผล มันจะท้อ”
“จ้างให้…”
“ยังไม่ต้องดีกว่าค่ะพ่อ หนูพลัมว่าจะลองหัดจากเน็ตดูก่อน” ลูกสาว
เสนออย่างรอมชอม คราวนี้ทั้งพ่อและแม่สามัคคีร้องขึ้นพร้อมกัน
“เฮ้ย! บ้าเหรอ”
***
Driving Range ทีคน
่ ไทยเรียกว่า ‘สนามไดรฟ์’ เป็นกิจการทีแปลก
่
มากในความรูส้ กึ ของหนูพลัม เพราะเป็นทัง้ สถานนันทนาการ โรงเรียน และ
สถานบันเทิงอยูรวม
่ กัน จำได้ว่าวันแรกทีพ่่ อพาไปสนามไดรฟ์ เมือ่ สักปีกว่า
มาแล้ว ทุกอย่างดูน่าตืน่ เต้นไปหมด และมีคนมากมายจนแทบไม่กล้าขยับ
ตัวเอาเลย พอพ่อเอารถเข้ามาจอดตรงจุดทีรู่ กั้ นว่าเป็น ‘จุดรับถุงกอล์ฟ’ ซึง่
มีพนักงานชายยืนออกันแน่น เหมือนคิวมอเตอร์ไซค์รับจ้างริมถนน จะมีคน
รีบวิ่งเข้ามาเปิดกระโปรงหลังรถ เพื่อช่วยยกถุงหนักอึ้งลงไป และไม่ว่าจะ
มาสนามไดรฟ์กี่ครั้ง เธอยังให้รู้สึกเก้อๆ อยู่เสมอ
ครั้งนี้ก็เช่นกัน
“ตามเขาไปเลย” พ่อสั่งแล้วขับรถไปจอด
หนูพลัมจึงเดินตามคนแบกถุงใบเก่าของแม่ไปเงียบๆ ผ่าน lane ไดรฟ์
และนักกอล์ฟที่ยืนเรียงกันอยู่ถี่ยิบ พร้อมกับรู้สึกได้ว่ามีสายตาหลายคู่ เงย
หน้าจากการจรดลูกขึ้นมามอง ยังดีที่ตัดสินใจสวมกางเกงขายาวแทนขาสั้น
ที่คิดไว้แต่แรก
“จองไว้เปล่า” พนักงานถามขึ้นดังๆ แข่งกับเสียงอึกทึกรอบตัว
“คงไม่มีค่ะ”
ในเมือ่ ลูกค้าไม่ได้จองไว้ พนักงานจึงนำถุงไปวางตัง้ ให้ตรงลูที่ ว่่ าง จาก
นัน้ ถามต่อว่า
“นายเอาลูกกีถาด
่
ช่วงนีสาม
้ ถาดร้อย เพิง่ เปลีย่ นลูกเป็นบิดโตนใหม่
เอี่ยม”
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นีแ่ หละงงจริงเลย เอาไงอ่ะ กำลังกลัดกลุม้ อยูพ่่ อเดินมาถึงพอดี แล้ว
รีบควักใบละร้อยให้ไป
“ร้อยนึงก่อน”
หนุ่มคนนั้นคว้าเงินแล้วรีบหันขวับไปทันที อึดใจเดียวกลับมาพร้อม
กับถาดทีมี่ ลูกกลมๆ อย่างไข่เต่าอยูเต็
่ มถึงสามถาด แต่เป็นไข่เต่าทีตึ่ งเต่งไม่
บุบสลายเลย จากนั้นเขาก้มลงปรับพรม ปรับเครื่อง เปลี่ยนแท่นยางรอง
ลูก และเทลูกกอล์ฟลงไปในเครือ่ งป้อนลูกกอล์ฟ เสียงลูกยางหนักๆ กระทบ
โลหะดังกร่างสนั่น ขณะยืนรออยู่นั้น หนูพลัมเห็นว่าพนักงานรับถุงจำนวน
มากกำลังวิง่ กันเหงือ่ ตกทีเดียว เพราะลูกค้าเข้า พอเห็นลูกกอล์ฟพ่อพูดขึน้
ด้วยความพอใจว่า
“ดีมาก เขาเพิ่งเปลี่ยนลูกกอล์ฟบริดจสโตนชุดใหม่ จะได้นิ่มหน่อย
ไม่เจ็บมือ” หนูพลัมเลยร้องอ้อในใจว่าเจ้า ‘บิดโตน’ ของหนุ่มคนนั้นคือ
Bridgestone นี่เอง
***
พ่อเริ่มสอนด้วยการแนะนำวิธีจับ Grip ซึ่งคือด้ามส่วนมือจับให้อีก
ครั้ง แต่หนูพลัมไม่ได้สนใจฟังคำสอนของพ่อเท่าที่ควร ด้วยมัวหันไปสนใจ
กับสาวสวยบ้างไม่สวยบ้าง ที่เข้าไปรับคำสั่งเครื่องดื่มหรืออาหารจากลูกค้า
เพราะพวกหล่อนแต่งกายหวือหวา ไม่แพ้สาวเชียร์เบียร์ตามผับหรือร้าน
อาหาร และบางคนสวยระดับไปเป็นดาราละครทีวได้
ี สร้างความบันเทิงทาง
สายตาให้กับลูกค้าทุกระดับอายุ ลูกค้าบางคนมองดูแล้วไม่มีอนาคตในการ
ตีกอล์ฟเลย แต่ยังเพียรมาซ้อมทีสนาม
่ ไดรฟ์อย่างคงเส้นคงวา เพราะได้เห็น
ขาอ่อนขาวๆ เป็นการพักสายตาจากภาพเดิมที่บ้านบ้าง พ่อเองยังชอบนัด
เพื่อนมานั่งกินเหล้ากินกับ และซ้อมไดรฟ์กันทุกสัปดาห์
จากแรกทีไม่
่ คุน้ กับสนามไดรฟ์ ทุกวันนีหนู
้ พลัมรูแล้
้ วว่า ‘สนามไดรฟ์’
มาจากคำภาษาอังกฤษ Driving Range ซึ่งเป็นลานกว้างใหญ่คลุมไว้ด้วย
ตาข่ายสูงปรี๊ด เพื่อกันมิให้ลูกกอล์ฟหวือไปตกลงบนหลังคาบ้านใคร หรือ
อย่างน้อยบนหลังคารถของลูกค้า ส่วนทีเป็
่ นกิจการหลักคือลูมากมาย
่
บนพืน้
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ที่ตีแบ่งไว้สำหรับตั้งเครื่องป้อนลูกกอล์ฟอัตโนมัติ มีพรมเส้นใยสังเคราะห์ปู
ไว้แทนหญ้าจริงบนสนามธรรมชาติ ส่วนนัน้ เองคือจุดทีลู่ กค้าเอาลูกวางลงไป
แล้วซ้อมฝีมือ
พ่อเคยบอกว่าแต่เดิมเมือ่ ครัง้ คนไทยยังไม่คอ่ ยมีโอกาสตีกอล์ฟ สนาม
ไดรฟ์กอล์ฟออกจะไม่ค่อยน่าสนใจนัก มีเพียงไม่กี่ลู่ก็เหลือเฟือแล้ว แต่ทุก
วันนี้ต้องสร้างกันระดับอภิมหาโครงการ แข่งกับศาลาสวดศพตามวัดระดับ
เกรดห้าดาว ที่ต้องมีชั้นสองด้วย แต่ส่วนมากลูกค้านิยมจองชั้นล่าง เพื่อ
ให้ความรูส้ กึ คล้ายกับการตีอยูบน
่ สนามจริง ชัน้ สองจึงเป็นลูสำหรั
่ บพวกไม่มี
เส้น หรือขาไม่ใหญ่จริงและ…สำหรับพวกมือใหม่หัดเล่น จะได้ไม่ต้องตาก
หน้าอับอายพวกมือเก่า
นอกจากลูซ้่ อมแล้ว ในสนามไดรฟ์ยังมีครัว และบาร์น้ำใหญ่โตไม่แพ้
ร้านอาหารขนาดใหญ่ และกลายเป็นกิจการสร้างรายได้หลัก เนื่องจากการ
ซ้อมมักกินเวลานาน ลูกค้าไม่น้อยจึงถือเอาสนามไดรฟ์เป็นจุดนัดพบ ส่งให้
ร้านอาหารในนี้ขายดีจนบริกรเดินกันไม่ทัน บางแห่งอาหารอร่อยจนได้รับ
เกียรติบัตร หรือใบรับรองจากคอลัมน์ของนักชิมชือ่ ดัง และระยะหลังถึงกับ
มีซุ้มเบียร์และสาวเชียร์เบียร์ มีร้านกาแฟ มีสปา ส่วนที่ขาดไม่ได้คือร้าน
ขายอุปกรณ์กอล์ฟ เพราะมีโอกาสเสมอที่ลูกค้ามาถึงสนามซ้อม โดยไม่มี
ถุงมือหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่จำเป็นต่อการซ้อม และหนูพลัมเคยได้ยิน
เพือ่ นๆ ของพ่อเล่ากันเฮฮาในวงสุราว่า…บางคนทีอาการ
่
หนักมาก เคยมาถึง
สนามไดรฟ์โดยไม่มีไม้กอล์ฟก็มีให้เห็น เพราะภรรยาทีบ้่ านได้ยกเอาออกไป
แล้ว และใส่ไม้กวาดลงไปในถุงแทน
เป็นระบบการตรวจสอบว่าสามีไปซ้อมไดรฟ์จริง
สนามไดรฟ์ระดับเกรด A ที่แน่นไปด้วยลูกค้าระดับ A List มักจะ
มีดาราและคนดังเดินไปมาให้ขวักไขว่ จนสถานที่แห่งนั้นถือโอกาสขยาย
กิจการเป็น Community Mall มีทัง้ ร้านจำหน่ายเสือ้ ผ้ารองเท้าแบรนด์เนม
ร้านเสริมสวย คาราโอเกะ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ แต่ที่ขาดไม่ได้เลย
และสมควรต้องมีคือโรงเรียนสอนกอล์ฟ ซึ่งสนามไดรฟ์บางแห่งมีถึง ๒-๓
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สถาบันในสนามเดียวกัน แต่หนูพลัมยังไม่เคยพบกับ ‘โปร’ สอนกอล์ฟเลย
เพราะพ่อทำหน้าที่นั้นไปแต่เพียงผู้เดียว
คนอื่นจะเป็นอย่างไรหนูพลัมไม่รู้ แต่สำหรับเธอนั้น การไปสนาม
ไดรฟ์กับพ่อให้ความรูส้ กึ เหมือนตอนแม่พาไปหาหมอฟัน นัน่ คือรูส้ กึ ว่ากำลัง
ถูกพาตัวไปทนทุกข์ทรมาน และอยากให้ถนนจากบ้านไปสนามไดรฟ์ยาวอย่าง
ไม่มีทีสิ่ น้ สุด แต่สิง่ ทีเธอ
่ คิดนัน้ ไม่เคยเป็นจริงเลย เพราะแถวบ้านเธอมีสนาม
ไดรฟ์มหึมาระดับ Triple A ตัง้ อยูใน
่ ระยะห่างเพียงขับรถ ๑๕ นาทีเท่านัน้
***
“ทำไมเราต้องเกิดมาลำบากขนาดนี้นะ พี่บ๊วย” หนูพลัมบ่น ขณะ
พีสาว
่ ก้มหน้าก้มตาทาเล็บเท้าอย่างระมัดระวัง สาวหน้าใสอีกคนเงยหน้าขึน้
แล้วถอนใจ เสียงออกเคืองเมื่อพูดว่า
“อย่ามาถามอะไรตอนทาเล็บได้มั้ย”
“ก็ได้ อยากตายจังเลย”
“จะตายยังไง คิดยัง” พี่สาวอู้อี้ถามขึ้นด้วยสุ้มเสียงไม่แยแส ใครจะ
ไปสนใจกับคนไม่เอาถ่านที่ทำอะไรไม่เป็นแม้แต่จะทอดไข่ดาว
“ยังคิดไม่ออกเลย เบื่องาน เบื่อต้องหัดตีกอล์ฟ ทำไมเราต้องหัด
ตีกอล์ฟเพื่อนายญี่ปุ่นก็ไม่รู้ นายญี่ปุ่นน่าจะหัดมวยไทยมากกว่า เพื่อสร้าง
ความสามัคคีกับพนักงานคนไทย ไม่ก็หัดเข้าวัดเข้าวา จะได้ไม่เดือดร้อน
พนักงาน”
“ลาออกไปเล้ย”
“บ้าสิ ขืนลาออกแม่เอาตาย งานนี้แม่อุตส่าห์ไปฝากฝังด้วยตัวเองที่
คอนโดฯ คุณน้าเยาวภารัตน์ แม่บอกว่าตอนนี้เมียหลวงคุณน้าเสียไปแล้ว
คุณน้าจะได้เป็นซีอโี อของบริษทั แทน ถ้าออกตอนนียั้ งไม่คุม้ ค่ากระเช้า แถม
นี่เป็นงานที่สี่แล้วนะตั้งแต่เรียนจบมา”
“ทีเรื่องคนอื่นละรู้ดีจังเลย ถ้าลาออกไม่ได้ก็เลิกบ่นแล้วก้มหน้าหัด
ตีกอล์ฟต่อไป กอล์ฟมันจะยากอะไรว้า” พีสาว
่ เงยหน้าขึน้ มาจนได้ “ขนาด
พ่อที่แม่ชอบบ่นว่าไม่เคยทำอะไรได้เรื่อง พ่อยังตีกอล์ฟได้ถ้วยตั้งหลายหน
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แสดงว่าการตีกอล์ฟมันไม่ยากหรอก เอาใจแม่ยากกว่าเป็นไหนๆ”
“บาปกรรม นินทาพ่อแม่”
“เวลาฉันดูในทีวเห็
ี นพวกนักกอล์ฟเขาตีกันสบายๆ ยกไม้ขึน้ ไปข้างหลัง
แล้วหวดลงมา เปรี้ยงเดียวไอ้ลูกกอล์ฟบินไปตั้งไกล อีกอย่างนะ แม่ยัง
ตีกอล์ฟเป็นเลย ถ้ายากแม่คงทำไม่ได้หรอก”
“เฮ้อ…”
หนูพลัมร้องออกมาดังๆ ใกล้เวลาต้องไปซ้อมไดรฟ์อีกแล้ว โอย โอย
โอย อยากปวดฟัน ปวดท้อง ปวดหัว เสียจริงๆ แต่ร่างกายมันสบายดีทุก
ประการ กลุ้มเป็นบ้าเลย

๒
สามปีหลังการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรของ คุณประกายเพชร สินเพิม่ อนันต์ ประธานบริษทั ฟาร์อีสต์-สยามเทค จำกัด บริษทั ประกายทรัพย์ จำกัด
และบริษทั มากมายในเครือ เหล่าผูบริ
้ หารระดับสูง ตลอดจนบริษทั หุน้ ส่วนใน
ญีป่ นุ่ ต่างรูส้ กึ ได้ถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานของ คุณทรัพย์
สินเพิ่มอนันต์ ผู้เป็นสามีเสียแล้ว
คุณประกายเพชรเป็นสตรีมากความสามารถ ผูกระตื
้ อรือร้นกับการทำ
ธุรกิจอย่างสูง เมื่อแต่งงานกับคุณทรัพย์ บุตรชายคนโตในจำนวนสามคน
ของครอบครัวสินเพิ่มอนันต์ สะใภ้ใหญ่ผู้นี้ได้เข้ามาดูแลงานของบริษัทด้วย
ความแข็งขัน มุง่ มัน่ รักษาผลประโยชน์เพือ่ ผลักดันกิจการของครอบครัวสามี
ให้ก้าวสู่แถวหน้าของวงการอุตสาหกรรม ทั้งยังได้แตกกิจการออกไปหลาย
รูปแบบเพือ่ รองรับกิจการหลัก จากนัน้ ได้ก่อตัง้ บริษทั ประกายทรัพย์ จำกัด
นั่งเป็นประธานควบคุมการบริหารบริษัทลูกทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อกุมอำนาจ
เบ็ดเสร็จขององค์กรขนาดใหญ่แห่งนี้ ขณะคุณทรัพย์ผูสามี
้
ใช้เวลาส่วนใหญ่
ไปกับการออกรอบตีกอล์ฟ งานสังคม และเรื่องสนุกของผู้ชาย
แน่นอนว่าสตรีที่ให้เวลากับธุรกิจมากเกินไป ย่อมไม่มีเวลาเหลือให้
สามี และเป็นความจริงที่ว่าผู้ชายย่อมต้องมีผู้หญิงสักคนไว้คอยดูแล คุณ
ทรัพย์จึงมีภรรยาอีกคนหนึ่ง และมีบุตรด้วยกันถึง ๓ คน ลึกๆ แล้วคุณ
ประกายเพชรให้โล่งอก ที่มีคนเข้ามาเติมเต็มหน้าที่ของเมีย กระนั้น ด้วย
เหตุผลด้านความมั่นคงของตน และบุตรชายเพียงคนเดียว นางไม่เคยเปิด
โอกาสให้ครอบครัวภรรยาน้อย เข้ามามีส่วนเสียงการบริหารบริษทั เลย และ
นับวันเมื่อบุตรของภรรยาน้อยเติบโตขึ้น จนถึงวัยช่วยงานในบริษัทได้ คุณ
ประกายเพชรยิ่งกุมอำนาจในมือให้รัดกุมขึ้นไปอีก
แต่ชีวติ มิใช่สิง่ ทีใคร
่ จะลิขติ ได้ดังใจ ความตายต่างหากคือผูทรง
้ อำนาจ
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สูงสุดในชีวิตมนุษย์ และเป็นผู้ตัดสินสุดท้ายของเรื่องราวทั้งมวล
***
ห้องประชุมบ่ายวันนี้ ครบด้วยผูบริ
้ หารระดับสูงสุดเท่านัน้ แม้แต่เลขานุการยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาร่วมฟัง คุณทรัพย์ สินเพิ่มอนันต์ นั่งอยู่
หัวโต๊ะตัวยูสำหรับ ๑๕ ที่นั่งโดยมีบุตรชายสองคน คือสันติภาพและยงยศ
ขนาบข้าง แต่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งยวดคือสตรีที่เข้ามานั่งในห้องประชุมนี้เป็น
ครัง้ แรก ซึง่ การปรากฏตัวของหล่อนส่งให้บุรษุ วัยปลาย ๕๐ ทัง้ ๔ คน ผู้
เป็นผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ในบริษัทยิ้มในใจ ถึงเวลาแล้วกระมังที่เบอร์สอง
ของท่านประธาน จะขอก้าวเข้ามาแทนสตรีเหล็กผู้กลายเป็นตำนานไปแล้ว
บุรุษทั้งสี่ต้องรีบใช้สายตาพิจารณาความเป็นไปในห้องประชุมโดยไว เพื่อ
รับมือกับลมแห่งการเปลี่ยนแปลง
สันติภาพ สินเพิม่ อนันต์ บุตรชายคนเดียวของคุณประกายเพชร อดีต
ท่านประธานใหญ่ผูล่้ วงลับ เป็นหนุม่ อายุ ๓๒ ผูได้
้ รับการเคีย่ วกรำจากมารดา
ให้ศึกษามาทางด้านทีมี่ ความหมายทีส่ ดุ สำหรับบริษทั นัน่ คือด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ตามด้วยวิชาการบริหารและการเงิน ทัง้ ยังบ่มเพาะชายหนุม่ ด้วย
ตนเองอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีประสบการณ์ด้านบริหารงานจัดการคนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตำแหน่งสุดท้ายที่มารดาแต่งตั้งให้คือ ‘รองผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายการผลิต’ และต้องนับว่าเป็นบุญของคุณประกายเพชร เมื่อ ‘คุณซัง’
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าชื่นใจ แม้จะยังต้องเรียนรู้อีกมาก แต่ทุก
คนเห็นชัดว่าเขาเป็นชายหนุม่ ทีมี่ อนาคต มีความปราดเปรือ่ งอย่างคนรุน่ ใหม่
มีความปรารถนาและไฟในการทำงาน อีกทัง้ มีความจริงใจสัตย์ซือ่ เช่นมารดา
อันเป็นคุณสมบัติสำคัญเพื่อนำพาองค์กรไปในทิศทางที่มั่นคง
สันติภาพเป็นหนุ่มผิวคล้ำแดดไว้ผมสั้น รูปร่างแข็งแรงอย่างนักกีฬา
วันนีเขา
้ แต่งกายเรียบง่ายด้วยเสือ้ เชิต้ สีเทาแขนยาว ผูกไทสีเรียบๆ กระนัน้
มีอะไรบางอย่างในตัวเขาทีส่่ งให้ดูไม่เรียบร้อย อาจเพราะกิรยิ าทะมัดทะแมง
อย่างช่าง หรืออาจเพราะเสือ้ ทีพั่ บแขนขึน้ สองทบ หรือไม่เช่นนัน้ คงเป็นเพราะ
เสื้อผ้าของเขา ไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์ระดับไฮเอนด์เท่ากับยงยศ น้องชาย
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ต่างมารดา ผูมี้ ผิวผ่องด้วยเลือดฝาด และแลดูประณีตไปทัง้ เนือ้ ทัง้ ตัวตัง้ แต่
หัวจรดเท้า
หนุม่ สำอางหน้าตาดีเป็นบุตรชายคนโตของคุณเยาวภารัตน์ และแน่นอน
ว่ามีบางสิง่ ในชีวติ ทีเขา
่ สลัดไม่หลุด นัน่ คือสายตาของคนรอบด้านซึง่ อ่านได้
ว่า ‘ลูกเมียน้อย’ ความเกรงใจเคารพนบนอบและการยอมรับเชือ่ ฟังย่อมต่าง
จากที่สันติภาพได้รับอยู่บ้าง จึงออกจะเป็นเรื่องเข้าใจได้ เมื่อยงยศเติบโต
ขึ้นมาพร้อมกับปมปัญหาบางประการยากหลีกเลี่ยง
ชายหนุ่มอายุ ๒๙ ปีได้รับการสอนสั่งจากมารดา ให้คอยจับตาดูการ
กระทำของลูกเมียหลวงไว้เสมอ ซึ่งนั่นคือการแข่งดีแข่งเด่น ทั้งการศึกษา
มารยาท และความนิยมชมชอบจากบิดา เยาวภารัตน์วางแผนให้บุตรชาย
ศึกษามาทางด้านการเงิน ทว่า ตราบใดที่คุณประกายเพชรยังอยู่ งาน
สำคัญที่สุดสองส่วนของบริษัท คือด้านการผลิตและการเงิน จะไม่มีวันตก
อยู่ในมือบ้านเมียน้อยเด็ดขาด ยงยศจึงได้เพียงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล
มีหน้าที่ช่วยงานคุณธเนศ ผู้อำนวยการฝ่าย Human Resources ผู้เป็น
คนของเมียหลวง และแน่นอนว่าคุณธเนศจะเป็นผูคอย
้ จับตาดูยงยศอย่างใกล้
ชิด เพือ่ ประโยชน์ของ ‘นาย’ สายตรง นัน่ คือหมากสำคัญของคุณประกายเพชร
แต่วันนีเอง
้ ทีคุ่ ณธเนศกำลังคะเนอยูว่่ า บางที เขาอาจจะเสีย ‘ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล’ ไปให้กับตำแหน่งทีใหญ่
่ กว่านีกระมั
้ ง เพราะการประชุมในวัน
นี้ คุณทรัพย์มิได้นัง่ ทำหน้าทีประธาน
่
การประชุม และเขามิได้มอบหมายให้
สันติภาพทำหน้าทีนั่ น้ หากแต่เป็นยงยศ หรือจะกล่าวให้ชัดเจนยิง่ ขึน้ น่าจะ
พูดได้ว่า ท่านประธานทรัพย์มิได้มอบหมายให้ลูกเมียหลวงทำหน้าทีประธาน
่
การประชุมในวันนี้ หากแต่เป็นลูกเมียน้อย
ความเปลี่ยนแปลงยังคงจีรังเสมอ
ผูอำนวย
้
การฝ่ายทัง้ ๔ คนตีหน้าสงบเฉย เมือ่ ยงยศกล่าวเปิดประชุม
ด้วยลีลาทีทุ่ กคนออกจะรำคาญใจ เพราะทัง้ หวานเอียนและเยิน่ เย้อ เขาเริม่
จากกล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณประกายเพชร ซึ่งไม่น่าจะ
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ต้องพูดอะไรกันอีก ด้วยเหตุว่าเป็นเรื่องที่ผ่านพ้นมานานแล้ว จากนั้นเขา
กล่าวขอบคุณผูบริ
้ หารท่านนัน้ ท่านนี้ แล้ววกวนอวดความรูเกี
้ ย่ วกับโลกาภิวตั น์
และ AEC และ…การเปิดประชุมคงยาวกว่านี้ หากไม่เพราะเสียงห้วนของ
พี่ชายต่างมารดา
“ผมมีนัดตอนห้าโมงครึ่ง”
หลายคนซ่อนรอยยิม้ ขณะอีกหลายคนขยับตัวตรง เอาละ การประชุม
คงไม่น่าเบื่ออีกแล้ว
ยงยศยิ้มเล็กน้อยก่อนเริ่มต้นใหม่
“ถ้าเช่นนัน้ ผมขอตัดเข้าประเด็น ว่าด้วยเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสถานะ
ของบริษทั เรา ผมคิดว่าสิง่ นีสำคั
้ ญมากหากจะก้าวต่อไปในโลกยุคหน้า และ
อันทีจ่ ริงไม่มีอะไรมากหรอกครับ ผมคิดว่าเราต้องไม่ขลาดกลัว ขณะทีเอเชี
่ ย
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เราต้องตามให้ทันอย่างที่วอเรน บัฟเฟตกล่าวว่า…”
“ขอสัน้ ๆ ได้ไหม” สันติภาพฮึดฮัดอีกครัง้ แต่ยงยศยังคงยิม้ อย่างใจเย็น
และยอมรวบรัด
“ผมเห็นว่าเราช้าไปหลายปีกับการนำบริษทั เข้าตลาดหลักทรัพย์ เพือ่
ระดมทุนให้กับการลงทุนที่ทันสมัยของบริษัทเรา อุตสาหกรรมเปลี่ยนโฉม
หน้าไปทุกวัน แต่เรายังย่ำกับการผลิตแบบเดิมๆ และผมคิดว่าการเข้าตลาด
หลักทรัพย์จะทำให้เราระดมทุนได้รวดเร็ว มีต้นทุนต่ำกว่าการกูยื้ มจากสถาบัน
ทางการเงิน”
“ดูเหมือนท่านประธานจะเคยให้เหตุผลในเรือ่ งนีไว้
้ นานแล้ว” สันติภาพ
โต้เสียงไม่เป็นมิตร ทำไมไม่มีใครบอกเขาว่าประธานในทีประชุ
่ มวันนีเป็
้ นใคร
หากรู้ว่าเป็นยงยศเขาจะได้ไม่เดินเข้ามา แต่…ถ้าไม่เข้ามาแล้วใครจะรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั และครอบครัว คำสัง่ สอนชีแ้ นะของมารดาก้องขึน้ มา
ทันที ตกลง เขาต้องใจเย็นกว่านี้ รอคอยและช้าลง “ต้นทุนของเราไม่ได้
มีแค่ดอกเบีย้ เงินกู้ มันยังมีคุณค่าทางจิตใจและอืน่ ๆ แต่ทีสำคั
่ ญคือคุณยงยศ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลนั่งเป็นประธานในการประชุมวันนี้ในฐานะอะไร”
คุณทรัพย์ผู้นั่งเป็นประธานหัวโต๊ะยังไม่ทันขยับอะไร ยงยศรีบ ‘แจ้ง’
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อย่างรวบรัดและท้าทายทันทีว่า
“ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานการประชุมวันนี้จากท่านประธาน คือ
คุณพ่อผม เพราะท่านเห็นว่าบริษทั ของเราถึงวาระแห่งการเปลีย่ นแปลงแล้ว
และผมหวังว่าเราจะเริ่มต้นได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากทุกคน”
เยาวภารัตน์ยิม้ เย็น เธอรูได้
้ ทันทีว่าลูกเมียหลวงแม้จะทำงานเก่ง แต่
กับเรื่องการเมืองในบริษัท เขายังอ่อนหัดมากนัก และบัดนี้ทุกคนในห้อง
รับรูชั้ ดว่า อำนาจการบริหารได้ย้ายไปอยูฟาก
่ เมียน้อยเรียบร้อยแล้ว ก็…คน
นอนคุยกันนี่นะ
ยงยศร่ายยาวต่อว่า
“ผมเสียใจจริงๆ ทีก้่ าวเข้ามารับไม้ต่อของบริษทั ในยามทีการ
่ ระดมทุน
จากมหาชนคือหนทางสำคัญสำหรับการขยายตัวทางธุรกิจ หากเราเป็นบริษทั
เล็กๆ คงไม่เท่าไร แต่ผมเห็นว่าเราได้เลยจุดนัน้ มานานมาก นานหลายปีแล้ว
ผมเองชื่นชมการบริหารของท่านประธานนะครับ คุณแม่ประกายเพชรท่าน
ก้าวย่างอย่างระมัดระวังและมั่นคง แต่การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่
ได้ เพราะคูแ่ ข่งของเราก้าวไปไกลกว่าเราแล้ว ด้วยการเข้าเป็นบริษทั มหาชน
นีแ่ หละครับทีผม
่ บอกแต่แรกว่าผมเสียใจ และ…การทีหุ่ น้ ส่วนของเราในญีป่ นุ่
ขอส่งคนของเขาเข้ามาแทนคุณสังวรณ์ ผูจ้ ดั การโรงงานทีเกษี
่ ยณลง เป็นการ
ส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง”
กล่าวจบ ยงยศส่งสายตามาหยุดลงทีรอง
่ ผูอำนวย
้
การใหญ่ฝ่ายการผลิต
ราวกับว่าสันติภาพคือตัวปัญหาของเรื่องนี้ หนุ่มห้าวโต้อย่างอดไม่ได้ว่า
“ไม่ว่าคุณยงยศจะพูดในฐานะอะไร ขอยืนยันว่าผมไม่ได้ค้านเรื่องนี้
เพราะเหตุผลส่วนตัว เงินทีจะ
่ ไหลมาเทมาใครบ้างไม่ชอบ แต่ไอ้เงินทีได้
่ น่ะ
ผมไม่ชอบตรงจะเอาไปลงทุนในกิจการทีไม่
่ เกีย่ วกับบริษทั เจ๊งมาแล้วใครจะ
รับผิดชอบ”
อีกครัง้ ทีเ่ ยาวภารัตน์ต้องพยายามซ่อนยิม้ อาการขวานผ่าซากของลูก
เมียหลวงคือแต้มต่อสำหรับฝ่ายของหล่อน
“ผมไม่อยากให้เรามองแต่ด้านลบของการลงทุน เรื่อง…เจ๊ง หรือที่
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ถูกต้องคือความเสียหายจะไม่มี เพราะเราจะดำเนินการอย่างรัดกุม เงินทีได้
่
เราจะไม่เอาไปใช้ในทางทีไม่
่ มีกำไร แต่สนามกอล์ฟทีผม
่ เสนอซือ้ ไปนัน้ มีกำไร
แน่นอน เพราะเรารับมาทั้งที่ดินจัดสรรด้วย อีกทั้งราคาก็ดีมากเพราะเจ้าของเดิมไม่มีทุนทำต่อ ธนาคารเจ้าหนีจึ้ งเข้ามาช่วยเจรจา ให้ลูกหนียอม
้ รับ
ราคาต่อรองของเรา และทางนั้นเขาหมดกำลัง หมดคนจะทำแล้ว แต่เรา
มีทีม ผมคิดว่าหากเราจะซือ้ สนามกอล์ฟนัน้ จริง ผมก็มองไว้แล้วว่าพีซั่ งจะ
เป็นผู้บริหารที่ดีและเหมาะที่สุด เพราะพี่ซังชอบเล่นกอล์ฟ”
ยงยศปล่อยลีลาอย่างมีชัน้ เชิงจริงๆ จนผูถู้ กพาดพิงต้องขบเขีย้ วเคีย้ วฟัน
อยูคน
่ เดียว ให้ตายสิ วันนีเขา
้ กลายเป็นบุคคลผูรอ
้ ความเมตตาของลูกเมียน้อยไปแล้ว
“เฮ้ย น้อยๆ หน่อยไอ้ยง” หนุ่มผิวคล้ำระเบิดขึ้นมาอย่างเหลือทน
ความไม่พอใจได้พุ่งทะลุเพดานความอดทนแล้ว “ให้มันรู้มั่งว่าใครเป็นใคร
แค่มานั่งทำตัวเป็นประธานในที่ประชุมนี่ก็เยอะมากไปแล้ว…”
คุณทรัพย์รีบขยับตัวทันทีเมื่อเห็นเรื่องเริ่มไม่ได้การ
“เอาละ เอาละ ขอให้เราเข้าสูวาระ
่ ทีเตรี
่ ยมไว้ดีกว่า เรือ่ งแรกเรือ่ งเอา
บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เราคงเอาแน่และให้ยงยศไปดำเนินการได้เลย
ส่วนเรือ่ งได้เงินมาแล้วจะเอาทำอะไรนัน่ เรามีโครงการชัดเจนอยู่ หนึง่ คือเพือ่
ซือ้ เครือ่ งจักรใหม่แทนรุน่ เก่าทีเทคโนโลยี
่
ล้าสมัย สองเพือ่ การพัฒนาบุคลากร
ที่มีความสำคัญต่อตัวสินค้า และสามเพื่อลงทุนกับกิจการใหม่ๆ ที่จะเสริม
สร้างความมั่นคงให้กับกิจการหลัก เอาละ วาระต่อไปขอเข้าสู่เรื่องปรับตัว
ผู้บริหารเลย”
ผู้บริหารทุกคนแอบถอนใจโล่งอก เพราะจะได้มีความแน่ชัดเสียทีว่า
ใครเป็นใคร องค์กรที่ไม่มี ‘นาย’ ชัดเจนมันคงยากจะเดินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณทรัพย์กดปุม่ คอมพิวเตอร์ตรงหน้า เพือ่ ส่งภาพขึน้ จอทีกำลั
่ งเลือ่ น
ลงมาช้าๆ และแล้ว รายชือ่ ผูบริ
้ หารชุดใหม่พลันปรากฏขึน้ อักษรแต่ละตัว
ชัดเสียจนทะลุเข้าไปในใจของทุกคน โดยเฉพาะสันติภาพผูถู้ กเลือ่ นจากตำแหน่ง

เข็มพลอย
๒๒

รองผูอำนวย
้
การใหญ่ฝ่ายการผลิต ขึน้ ไปเป็นรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั
ฟาร์อีสต์-สยามเทค จำกัด โดยมีบิดาของเขานัง่ เป็นประธาน และ…ยงยศ
กลายมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทประกายทรัพย์ จำกัด
ช่างเป็นการเกลี่ยตำแหน่งที่บัดซบที่สุด!
ความเจ็บปวดรวดร้าวแล่นลึกเข้าไปในหัวใจ มันคือการเปลีย่ นถ่ายอำนาจ
ครั้งใหญ่หลังการเสียชีวิตของมารดา และเขามั่นใจว่าไม่มีวันจะมีความสุข
สงบกับการทำงานในบริษัทได้อีกต่อไป ร่างสูงผุดลุกขึ้นทันที
“ผมขอลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษทั นับแต่วันนีเลย
้ หากมีเอกสาร
อะไรที่ผมต้องเซ็นรับทราบ ช่วยจัดการส่งให้เลขานุการของผม แล้วผมจะ
จัดการให้เรียบร้อย เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทไม่สะดุดลงจนเสียหาย”
“เฮ้ย ไอ้ซัง นัง่ ลง” เสียงพ่อร้องขึน้ อย่างหัวเสีย “มีอะไรต้องพูดกัน
ให้รู้เรื่อง จะลุกออกไปแบบนี้ไม่ได้”
“ไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วครับ ผมขอบอกว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้ไม่ได้ และคนที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงขององค์กร ไม่สมควรที่
จะอยู่ในองค์กรต่อไป”
เพียงเท่านัน้ แล้วร่างสูงก็เชิดหน้าเดินออกจากห้องประชุมไป โดยไม่
สนใจว่าใครจะมีสีหน้าอย่างไร ดีใจ สมใจ แต่แน่นอนว่าคงไม่มีใครเสียใจ…
แม้แต่พ่อ เพราะถ้าไม่มีเขาเสียคน เรื่องทุกเรื่องจะลงตัวได้ง่ายขึ้น

๓
สันติภาพขับรถออกจากบริษัทด้วยอารมณ์ร้อนรุ่ม แต่แล้ววิญญาณ
ของความเป็นช่างและเป็นผูน้ ำ เตือนเขาว่าให้มีสติ มีสติ และมีสติ ซึง่ นัน่
ส่งให้ตกลงใจบึง่ รถกลับทีพั่ ก เพือ่ จะได้ไม่ไปฟุง้ ซ่านทีอื่ น่ จนเป็นภัยต่อตัวเอง
ชายหนุม่ มีห้องพักส่วนตัวอยูบน
่ penthouse ของอาคารสูงกลางกรุง
นอกเหนือจากบ้านของมารดา ซึง่ เป็นบ้านหลังใหญ่บนทีด่ นิ ขนาดมหึมาย่าน
สุขมุ วิท และวันนีน่้ าจะเป็นครัง้ แรกทีเขา
่ กลับมาทีพั่ กก่อนเวลายีส่ บิ สีนาqิ
่ กา
ซังทุม่ ตัวลงนัง่ บนโซฟาสีทราย กดรีโมตเผยม่านกว้างมองเห็นท้องฟ้าขาว ช่าง
เป็นภาพทีแปลก
่ เพราะมันสว่างจนแสบตา จะว่าไป เขาไม่ชอบความสูง ไม่
ชอบท้องฟ้า แต่ชอบพืน้ ดินมากกว่า และสิง่ ทีเขา
่ ทำได้ดี…อาจจะดีกว่าการ
ทำงานร่วมกับ ‘คนอื่น’ คือการตีกอล์ฟ
เขามีความสุขเสมอเมื่อได้เดินอยู่บนผืนหญ้ากว้าง มีต้นไม้ หลุม
ทรายและสายน้ำ และจะยิ่งสุขมากขึ้น หากเขาสามารถหวดลูกสีขาวเล็กๆ
ให้ลอยไปตกบนพืน้ หญ้าส่วนทีต้่ องการ โดยไม่ตกลงไปในอุปสรรคหลุมทราย
หรือแนวน้ำ นานมากแล้วสินะทีไม่
่ ได้สัมผัสกับความตืน่ เต้นของกอล์ฟ เพราะ
นับแต่กลับจากเมืองนอก แม่ได้รั้งตัวเขาไว้กับงานของบริษัท จนไม่มีเวลา
เล่นกอล์ฟอีกเลย ด้วยเหตุผลว่า ‘คนอืน่ เขาจ้องตาเป็นมันอยู่ ซังจะเอาแต่
สนุกไม่ได้ ต้องกุมอำนาจเอาไว้ให้อยูห่ มัด ส่วนพ่อนัน่ อย่าไปหวังอะไรให้มาก
นัก เขาเป็นลูกคนรวย และคิดว่าชีวิตมันง่ายแค่สั่งให้คนอื่นทำงาน!’
***
ครั้งแรกที่สันติภาพได้ประจักษ์ชัดในความจริงเรื่องพ่อเป็นคน ‘ง่าย’
เกิดขึ้นเมื่อคุณทรัพย์เรียกประชุมสมาชิกในครอบครัวอย่างกันเอง ในวาระ
ครบ ๑ ปีของการจากไปของท่านประธานประกายเพชร
ชายหนุม่ ยังจำได้ดีว่าอาหารค่ำมือ้ นัน้ แม้จะจัดขึน้ ทีร้่ านอาหารจีนใน
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โรงแรมระดับ ๖ ดาว แต่เขากินอะไรไม่ลง เพราะจากการประชุมผูถื้ อหุน้ ใน
ตอนบ่าย เขารู้สึกว่าเรื่องไม่ชอบมาพากลในบริษัทออกจะมีมากเกินไปเสีย
แล้ว และเจ้าสิง่ นัน้ ต้องได้รับการตรวจสอบกันยกใหญ่ ก่อนหายนะจะมาถึง
ปัญหาใหญ่มากของกิจการทีเติ
่ บโตขึน้ มาจากความร่วมมือของญาติพีน่ อ้ ง
คือความไม่โปร่งใสและระบบอาวุโส กิจการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ
ครอบครัวเขาก็เป็นเช่นนัน้ บริษทั ทีมี่ มูลค่าการส่งออกระดับพันล้านในทุกวัน
นี้ พัฒนามาจากร้านขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในยุคต้นทศวรรษ ๕๐ แต่
ลุงของบิดาเขาผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้ลงมือเปลี่ยนธุรกิจขายของให้เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ไทยออกมาวางตลาด ล้มลุกคลุก
คลานนับสิบปี จนบุตรชายรุ่นที่สองตัดสินใจลงทุนร่วมกับญี่ปุ่น เพื่อผลิต
สินค้าในกลุ่มไฮเทค
ไม่ได้มีเพียงมือเดียวและสมองเดียว ทีส่่ งให้กิจการของ ‘บริษทั ฟาร์อีสต์-สยามเทค จำกัด” ก้าวหน้ามาได้ขนาดนี้ แต่ทุกชีวติ ในครอบครัวขนาด
ใหญ่ล้วนมีส่วนร่วม ทัง้ พ่อแม่ ลุงป้าน้าอา ลูกหลานเขยสะใภ้ ต่างมีหน้าที่
ต่อบริษัททั้งสิ้น และความเป็นปึกแผ่นของรายได้ในทุกวันนี้ เกี่ยวพันกับ
ต้นทุนจากญาติพี่น้องและ ‘ดอง’ มากหน้า ทั้งที่ดินที่ตั้งโรงงาน เงินทุน
ความสามารถ มันสมองและน้ำพักน้ำแรง ล้วนพันกันจนแกะไม่ออก
ทุกอย่างไปได้ดีจนกระทัง่ ‘คนอืน่ ’ ทีแม่
่ พูดถึง ถูกดึงเข้ามาช่วยด้าน
การบริหารอีกแรง และนัน่ คือลางร้ายของความวิบตั ใน
ิ ความรูส้ กึ ของสันติภาพ
เพราะทั้งเมียน้อยของพ่อและลูกของหล่อน ก้าวเข้ามาทำให้บริษัทปั่นป่วน
ด้วยปัญหาเด็กเส้น การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ รวมทัง้ ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงาน จนทางหุ้นส่วนญี่ปุ่นเริ่มจับตามอง
เรื่องสนุกในวันนั้นเริ่มต้นที่…
“ไงซัง ไม่หิวเหรอ ไม่เห็นแตะอะไรเลย ลืมเรื่องในที่ประชุมได้แล้ว
น่า” อาสะใภ้คนรองพยายามทำดีกับเขา ตามด้วยเสียงของสะใภ้อีกคน
“ใจเย็นน่าซัง เรือ่ งงบประมาณกับเรือ่ งค่าเงินบาท อาว่าเรายังมีเวลา
นะ ประชุมวันนีแล้
้ วไม่ใช่จะจบ ขอให้อาดูตัวเลขให้รอบคอบกว่านีอี้ กนิดแล้ว
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กัน ประชุมแล้วก็เลิกแล้วต่อกัน อย่าเอามาคิดแบบคนไทยหน่อยเลยน่า ต้อง
แบบฝรั่ง เลิกเป็นเลิก”
คำพูดเผ็ดร้อนมากมายระอุอยูใน
่ ใจ เกลียดนักกับคำพูดเย็นๆ เชิงตักเตือน
และหวังดี แต่ทีแ่ ท้มันคือการใส่รา้ ยกันทางอ้อม เขาไม่ได้ผูกใจเจ็บใคร แต่
เขากำลังมองเห็นหายนะ ชายหนุม่ พยายามนับหนึง่ ถึงร้อย ท่ามกลางเสียง
การประชุมนอกรอบบนโต๊ะอาหาร พอ ๑๐๐ แล้วก็เพิม่ เป็น ๒๐๐ และ ๓๐๐
แต่พอถึงตัวเลข ๓๐๑ ยงยศ…ซึ่งในขณะนั้นยังเพิ่งเข้ามาเป็นแค่ลูกน้องคุณ
ธเนศ ผู้อำนวยการฝ่าย Human Resources พลันโพล่งขึ้นโอ่ๆ ว่า
“พวกเราทำงานกันหนักมากไปไหมครับ ขนาดดินเนอร์ยังคุยเรือ่ งงาน
แต่…” แล้วเขาก็หัวเราะเบาๆ ด้วยสำเนียงเจ้าเล่ห์ “…แต่ผมน่ะกลัวจริงๆ ว่า
ต่อไปเราจะต้องทำงานหนักกว่านีอี้ ก เพราะยังมี agenda ใหญ่ทีน่่ าเล่นอยู่
เรือ่ งหนึง่ ซึง่ ยืดเยือ้ มานานเกินไปแล้ว คือผมอยากเห็นบริษทั ของเราแต่งตัว
เข้าตลาดหุ้นเสียที”
สันติภาพรู้สึกเหมือนว่ากำลังยืนจรดลูกกอล์ฟนิ่งๆ เพื่อสร้างสมาธิใน
การไดรฟ์ให้ถูกทิศถูกทาง แต่แล้วเสียงของไอ้ตัวแสบบ้องตืน้ พลันดังขึน้ ตอน
ที่เขากำลังจะลงไม้พอดี ข้อศอกกระตุก หัวไม้ลงผิดท่า ลูกกอล์ฟพุ่งออก
ขวาไปอย่างแรง แชงค์!
พอได้ยินคำว่า ‘ตลาดหุน้ ’ ซังทนนับเลขต่อไปอีกไม่ได้แล้ว เพราะนอก
จากจะบริหารงานไม่เอาอ่าว ขนพรรคพวกคนรูจ้ กั เข้ามาทำงาน และเพ้อฝัน
กับโครงการมากมายแล้ว นายนัน่ ยังกำลังจะโกงประชาชน เขาไม่อยากเชือ่
เลยว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ในครอบครัวของเขา คนเห็นแก่ได้ คนปลิ้นปล้อน
และ…คดโกง
ฉากต่อไปคือการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดระหว่างหนุ่มผิวคล้ำจัด และ
โขยงญาติรอบโต๊ะจีนอลังการ ต่างคนต่างยกเหตุผลขึน้ มาสูกั้ น ระหว่างความ
ถูกต้องและความร่ำรวย ระหว่างความเป็นไปได้ตามกฎของตลาดหุ้น และ
เรื่องที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ไม่มีใครถูกหรือผิดชัดเจน มี
แต่ว่าคนผู้นั้นจะมองไปที่เหตุผลข้อไหนต่างหาก
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“มูลค่ากิจการของเราขนาดนี้ ตลาดยกหูมาตามทุกวัน ทำไมเราจะไม่
เข้า ไอ้ที่ง่อยกว่าเราเขายังเข้าไปกันโครมๆ”
“จะเข้าตลาดต้องจริงใจ เงินทองระบบบัญชีต้องโปร่งใส ทุกวันนี้เรา
ยังต้องทำงานกันอีกแยะ เพราะเงินมันมีแต่ทีม่ าแต่ไม่มีทีไป
่ เอาไปทำอะไร
แจงไม่ได้แล้วจะเข้าตลาด โกงกันเองยังไม่พอจะไปโกงประชาชนอีก”
“เฮ้ย พูดอะไรอย่างนั้น บอกมาชัดๆ ว่าใครโกง อย่าพูดเหวี่ยงแห
แบบนี้มันไม่แฟร์”
พระกระโดดกำแพง ปลิงทะเลเจีย๋ นน้ำมันหอย กุง้ ผัดผักโสภณ และ
อืน่ ๆ อีกมากมายกลายเป็นก้างชิน้ โตไปแล้ว แต่ก่อนทีก้่ างจะตำคอใคร สันติภาพพลันลุกขึ้นยืนประกาศชัดๆ ว่า
“ถ้าทุกคนเห็นด้วยกับเรือ่ งนี้ ผมขอลาออกตัง้ แต่วันนีเลย
้ อย่างน้อย
ผมได้แสดงจุดยืนและเจตนารมณ์แล้วว่าไม่ต้องการโกงใคร”
แล้วหนุ่มที่ตรงเป็นไม้บรรทัดก็เดินออกจากห้องอาหารไป ท่ามกลาง
ความสาแก่ใจของสมาชิกหลายคนในครอบครัว และนัน่ เป็นครัง้ แรกทีทุ่ กคน
ลงความเห็นว่า นีคื่ อศึกระหว่างลูกเมียหลวงและเมียน้อย ตอนนัน้ สันติภาพ
เริม่ คิดถึงเรือ่ งล้างมือจากอ่างทองคำของกิจการในครอบครัว! แต่จนแล้วจนรอด
เขาก็ยังปล่อยวางบริษัทไม่ได้ ยิ่งเมื่อ ‘คนอื่น’ ขยับเข้ามามากเท่าไร เขา
ยิ่งต้องอยู่ดูแลระวังระไวให้ดี…
ความครุ่นคำนึงของสันติภาพสะดุดหยุดลง ในที่สุด วันที่เขาต้อง
ล้างมือจากอ่างทองคำมาถึงจนได้จริงๆ
***
ชายหนุม่ ลุกพรวดพราดขึน้ ไปลากเอาถุงกอล์ฟออกมาจากห้องเก็บของ
ดึงเอาอุปกรณ์ทุกชิ้นออกมาสำรวจดูความเรียบร้อย เพราะ ๖-๗ ปีที่ไม่ได้
จับไม้เลย กาลเวลาไม่เพียงพาเอาฝีมอื จากไปเท่านัน้ แต่ยังส่งผลให้อุปกรณ์
หลายชิ้นทรุดโทรมเสียหายไปด้วย คงต้องธนิยะแล้ว และหลังจากนั้นเขา
รู้ว่าควรจะไปไหนดี ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนอกจากสนามไดรฟ์กอล์ฟ และมิตร
สหายที่ยังคงนัดกันมาซุ่มซ้อมฝีมือเป็นประจำ
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ทุกวันนี้สนามไดรฟ์เปิดกันยาวนานจนดึกดื่น ให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงของลูกค้า บ่อยครัง้ ทีเขา
่ ถึงกับคิดบ้าๆ ว่า พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์
และห้องสมุดในประเทศไทย หรืออย่างน้อยในกรุงเทพฯ น่าจะมีเวลาทำการ
เช่นนีบ้้ าง ก่อนทีมรดก
่ ของชาติจะกลายเป็นของเก่าบนหิง้ ไม่มีใครรูจ้ กั ขณะที่
คนไทยทุกวันนีจำนวน
้
ไม่น้อย กำลังมองหากิจกรรมหลังเลิกงาน และไม่ใช่
ทุกคนที่ต้องการเข้าฟิตเนสหรือสนามไดรฟ์ คนที่อยากอ่านหนังสือหรือชม
มรดกของชาติคงพอมีอยู่
สันติภาพใช้เวลาตลอดบ่ายต่อเย็นอยู่ในร้าน ๒-๓ แห่ง ภายในศูนย์
การค้าธนิยะ ซึ่งว่ากันว่าเป็นแหล่งรวมสินค้าสำหรับกอล์ฟที่ดังที่สุดในประเทศไทย เขาให้ทางร้านตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ซ่อมชิน้ ทียั่ งใช้ได้
ดีและมีราคาสูง ซือ้ ของรุน่ ใหม่บางชิน้ ทีเย้
่ ายวนใจจนไม่ซือ้ ไม่ได้แล้ว และได้
สนทนากับคนขายอย่างออกรสด้วยเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง แต่นัน่ ส่งให้เขาอารมณ์
ดีขึน้ มาก จนเย็นเขาจึงต่อไปยัง Driving Range ทีเพื
่ อ่ นฝูงนิยมไปชุมนุม
เฮฮา และไดรฟ์กอล์ฟเป็นของแถม
ทันทีทีเห็
่ นกัน เสียงทักทายโขมงโฉงเฉงขึน้ อย่างไม่เกรงใจใคร เพราะ
ถือว่าเป็น ‘ขาใหญ่’ ในสนาม
“หายไปเป็นชาติ ข่าวว่าไปเฝ้าสมบัติเจ้าคุณปู่”
“ไงวะ วันนีโผล่
้ มาได้ เจอไฟต์บังคับหรือไง” เสียงเพือ่ นทักกันเกรียว
กราว สาวหน้าตาจัดจ้านคนหนึ่งรีบรี่เข้ามาทันที
“เบียร์มั้ยนาย”
สันติภาพพยักหน้าให้หล่อนก่อนตอบคำถามเพื่อน
“ไม่มีไฟต์บังคับว่ะ แต่เพิ่งออกจากงาน”
“กูละเบื่อจริงๆ ไอ้พวกเศรษฐีพันล้าน ลองมาจนหยั่งกูมั่งมะ”
“บริษัทของครอบครัว จะเข้าจะออกมีค่าเท่ากัน ไม่ทำก็มีเงิน จะ
เหนื่อยทำไปทำไม จ้างมืออาชีพมาทำดีกว่าแยะ”
ผูมา
้ ใหม่คร้านจะอธิบายมากความ ใครจะคิดอย่างไรนัน้ ห้ามกันไม่ได้
อยู่แล้ว
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“กำลังมองหาอะไรทำซะหน่อย”
“ไปเป็นนักเขียนสิวะ ตอนนีคน
้ รวยๆ พอว่างจะเขียนหนังสือกัน กูว่า
นะคงมีคนสนใจใคร่รู้จักมึงบ้างหรอก ประมาณว่าลูกเศรษฐียังไม่มีเมีย”
“เป็นศิลปินปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นก็ไม่เลว”
“ลองหัดวาดรูปเลยไอ้ซัง ถ้าไม่เอาเงินเข้ากระเป๋าเพือ่ ซือ้ ข้าวกิน แต่
บอกว่าเอาไปช่วยคนจนรับรองขายดีถึงฝีมือจะไม่ได้เรื่องก็ตาม”
“เหนือ่ ยไปไหมวะ หากินกับเพือ่ นง่ายกว่าเป็นไหนๆ” สันติภาพประกาศอย่างโอหัง
“อ๊ะ ต้องแบบนี้สิวะ มาเลย ไปหาแถวสนามกอล์ฟพรุ่งนี้เลยไอ้ซัง
ทีออฟหกโมงเช้า ปัญญารามฯ”
“ไม่ได้จับไม้มาหลายปีแล้ว” เขาเปรยอย่างไม่ตั้งใจจะขอแต้มต่อ
“ก๊วนนี้ไม่มีข้ออ้างว่ะ”
“ไม่ได้จับไม้มานานนั่นแหละดี จะได้เอาเงินมาให้เพื่อนใช้”
เสียงหัวเราะครืนใหญ่ สันติภาพซดเบียร์เย็นเจีย๊ บมีวุน้ ลอยบางๆ แล้ว
ลุกขึน้ ขยับร่างกายคอไหล่และสะบัดข้อมือ ก่อนจะดึงเหล็กสัน้ สามตัวจากถุง
เอามารวบเป็นกำแล้วเหวี่ยงเบาๆ สิบกว่าครั้งเพื่อให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น จาก
นัน้ ใช้เหล็ก ๗ ตัวเดียวหวดลมอย่างแรงจนเสียงดังขวับ ขวับ…อีกสิบกว่าครัง้
แล้วจึงจรดเหล็ก ๗ เข้ากับลูกสีขาว หมุนตัวตามวงให้หัวของเหล็กผ่านลูก
ไปนิม่ ๆ เสียงฟืดเบาแล้วส่งลูกลอยออกไปอย่างสวยงาม ท่ามกลางการจับจ้อง
ของเพื่อนรอบโต๊ะ
“ฝีมือแบบนี้ไม่ต้องซ้อมแล้วไอ้ซัง เจอกันพรุ่งนี้เลย”
“หลุมละห้าร้อยนะเว้ย!”
***
เสียงเฮฮาจากเลนถัดไป เรียกความสนใจของหนูพลัมจนลืมฟังพ่อ
เพราะผูช้ ายในกลุม่ นัน้ กำลังเอะอะกันด้วยเรือ่ งตลกๆ ฟังจากการสนทนารูส้ กึ
จะไม่ธรรมดา คงเป็นนักกอล์ฟระดับเขี้ยวลากดิน ยิ่งคนที่เพิ่งมาถึงนั่นยิ่ง
น่ากลัวมาก ผิวคล้ำร่างแข็งแรง แบบทีไม่
่ คอ่ ยได้เห็นในหมูชาย
่ ไทยปัจจุบนั
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เท่าไรนัก ใบหน้าส่วนทีพ้่ นหมวกแคปสีกรมท่าขลิบแดงเลือดหมู ยีห่ อ้ Titleist
ออกมานั้น มองเห็นสันจมูกสวย…
“นัน่ แหละ เวลาหวดเหล็กต้องซ้อมให้ได้เสียงแบบนัน้ ” พ่อบอกเบาๆ
ขณะบุย้ ใบ้ให้ดูผูช้ ายคนนัน้ “เห็นไหมว่าเขาหมุนสะโพกก่อนจะใช้ตัวดึงไม้ลง
มาตีลูก ไม่งั้นจะตีโดนพื้นก่อนโดนลูก เอ้า ลองดู”
หนูพลัมทอดถอนใจขยับหมวก visor สีแดงสด แล้วพยายามอย่าง
ยิ่งยวดที่จะ ‘ตี’ เจ้าลูกสีขาวให้ได้ดังใจพ่อ แต่ความฝันของพ่อต้องสลายไป
เมือ่ ได้ยนิ เสียงดังแป้กอีกแล้ว และรูส้ กึ ได้เลยว่าผูช้ ายทีกำลั
่ งยืนซ้อมอยูเลน
่
ข้างกัน เหลือบมองด้วยสายตาทีคล้
่ ายจะอ่านได้ว่า เจ็บมัย้ ละนัน่ สาวน้อย
ทำหน้าม่อยบอกพ่อเสียงอ่อยว่า
“เมื่อยหลังแล้วอ่ะ กลับได้ยังพ่อ”
“ยัง ลูกยังไม่หมดเลย ลองไปเรื่อยๆ เอาความรู้สึกก่อนก็ได้ กอล์ฟ
มันเป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ ต้องหาเอาเองว่าจะตียังไงถึงเข้ากับตัวเรา ซ้อม
มากๆ จะมาเอง” พ่อแนะแล้วเดินไปทักทายเพือ่ นโต๊ะอืน่ ทิง้ เธอไว้ผจญกรรม
อย่างอ้างว้าง
หนูพลัมยืนเบื่อแกมกลุ้มพร้อมกับเหล็ก ๗ ในมือ ยังมีลูกเหลือตั้ง
ถาดเต็ม เวลาพ่อซ้อมนัน้ ลูกหนึง่ ถาดพ่อสามารถทำเวลาได้ตัง้ เกือบชัว่ โมง
ส่วนเธอชอบตีทิ้งตีขว้างให้หมดอย่างรวดเร็ว จึงโดนพ่อเอ็ดเสมอว่า ‘ซ้อม
แบบไม่มีคุณภาพ ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย’
หนูพลัมก้มหน้าจับ Grip ไม้กอล์ฟอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ ท่องคาถาทีพ่่ อ
สอนตัง้ แต่ต้นจนจบ ‘หน้านิง่ ทิง้ ตัว หมุนไหล่ ไม่เกร็ง’ แล้วยกไม้ไปด้าน
หลังช้าๆ ก่อนจะตีกลับลงมาทีลู่ กสีขาว อีกครัง้ ทีได้
่ ยนิ เสียงดังแป้ก! หลังลูก
ตามเคย
พวกผูช้ ายโต๊ะข้างๆ แม้จะทำท่าไม่รไู้ ม่ชี้ แต่หนูพลัมรูส้ กึ ได้ว่ามีความ
เงียบเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่ง แบบสั้นมากๆ หากเธอยังสัมผัสได้ถึงความหงุดหงิดรำคาญใจของคนพวกนั้น ช่างปะไร แล้วเธอก็พยายามตีลูกกอล์ฟไป
เรื่อยๆ จนได้ยินเสียงเปรยลอยมาว่า
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“เดี๋ยวศอกระบมตายห่ะ”
เสียงนั้นส่งให้เธอหมดกำลังใจในฉับพลัน มันคือที่สุดที่จะทนได้แล้ว
แต่…จะโทษใครได้ มันเป็นผลงานของเธอเองแท้ๆ นีนา
่ สาวน้อยโมโหตัวเอง
เลยสะบัดหน้าไปนั่งพัก เกลียดนักเรื่องกอล์ฟ แล้วเลยพลอยเกลียดนาย
ญี่ปุ่นที่ยังไม่มีตัวตน โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย มองไม่เห็นหนทางเลยว่าเมื่อไรจะตี
กอล์ฟเป็น
ลมอ้าวๆ ของพัดลมโชยมาเป็นระยะ หนูพลัมอยากร้องไห้แต่อายคน
เขา เสียงถนัดถนี่เมื่อหัวไม้กอล์ฟโดนลูกเต็มๆ เรียกให้เธอต้องมองไปที่
เจ้าของผลงานอย่างไม่ตั้งใจ เขายืนมองลูกลอยโค้งจนตกลงบนพื้นไกลออก
ไป ซึ่งไกลมากในความรู้สึกของหนูพลัม แล้วทันใด เขาคนนั้นก็หันมา
สบตาเธอเข้าแบบจังๆ แล้ว…ยิ้มให้นิดหนึ่ง
อีกครัง้ ทีหนู
่ พลัมสะบัดหน้า เชอะ ไม่ต้องมาเย้ยหยันกันเลย เพราะ
จะไม่มาที่สนามไดรฟ์นี่อีกแล้ว เธอเมินหน้าไปทางอื่นเพราะน้ำตาเริ่มซึม
ขณะที่สันติภาพซึ่งยืนอยู่เลนข้างกันร้องอ้าวในใจ…
ยิ้มให้อย่างมีไมตรีแท้ๆ เธอดันสะบัดหน้าไปเสียแล้ว พิลึกจริง

