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หนังสือเลมนี้พิมพดวยกระดาษถนอมสายตา
Green Read ชวยลดแสงสะทอนในการอาน

Introduction

ก่อนอื่นต้องขอสารภาพตามตรงค่ะ ว่าป้าเพิ่งจะมีโอกาสได้บรรณาธิกร หรือ
อีกนัยหนึง่ ...แปลว่าตรวจต้นฉบับ ให้กบั กีเ้ ป็นครั้งแรก ก็รู้สึกพาร์กินสันนิดๆ
(โรคนี้ สมัยป้าสาวๆ เขาเรียกกันว่าสันนิบาตลูกนก) เพราะป้าไม่ได้ดูฤกษ์พา
นาทีมาก่อน ไม่รู้ว่าโซดิแอคของป้าจะเหมาะทํางานมงคลให้กี้หรือเปล่า
ที่สําคัญ... นอกจากป้าจะหนังเหนียวแล้วก็ยังเคี่ยวกับเรื่องตรวจงาน
มากซะด้วย แล้วไอ้ทปี่ า้ กลัวทีส่ ดุ ก็ไม่ใช่อะไร เกิดอ่านๆ ต้นฉบับไปแล้วธาตุไฟ
เข้าแทรก สติหลุด เหวี่ยงโน้ตบุ๊กทิ้ง และโทรไปกรี๊ดใส่หูนักเขียนตอนตีสาม
ด้วยโทรศัพท์ไม่โชว์เบอร์อย่างที่เคยทําจะทํายังไง...
แต่พอได้อา่ น The Wills พินยั กรรมป่วนรัก แค่บทแรกเท่านัน้ แหละค่ะ...
ป้าถึงกับดีใจจนต้องวิ่งไปหยิบพัดขนนกกระจอกเทศ เอามาเต้นฟลาเมนโก
ในชุดผ้าถุงกระโจมอกและหมวกคลุมผมอาบน�้ำแบรนด์เนมเลยทีเดียว...
เพราะพูดได้เต็มปากเลยค่ะ ว่าตั้งแต่ตรวจต้นฉบับมาก็เป็นร้อยๆ เรื่องแล้ว...
The Wills เล่มนี้เป็นหนึ่งในไม่ถึงสิบเรื่องที่ป้าตรวจได้สบายที่สุด

ก็คงเป็นเพราะความพิถีพิถันในการเขียนของผู้แต่งนั่นเองแหละค่ะ
ไม่ตอ้ งพูดถึงเนือ้ หาทีด่ งึ ดูดใจจนไม่อยากหยุดกลางคัน...ยิง่ พออ่านไปจนถึง
ฉากพ่อเท็ดดีข้ องป้าปรากฏตัวด้วยแล้วล่ะก็ อาการพาร์กนิ สันทีม่ อี ยูก่ เ็ ปลีย่ น
ไปเป็น ALS โดยไม่ต้องเล่นไอซ์บัคเกตเลยค่ะ...พ่อเจ้าประคุณทูนหัว ผู้ชาย
อะไรจะทําให้ฟนิ เวอร์ขนาดนี้ ออกมาแต่ละทีเหมือนป้าจะกลับไปเป็นสาวสิบสี่
อีกครั้ง...
สิ่งเดียวที่เป็นกําลังใจให้ก้าวข้ามความลําบากของอาการแขนขา
อ่อนแรงก็คอื กระจกบานใหญ่ทตี่ งั้ อยูใ่ กล้ๆ โน้ตบุก๊ เพราะมันจะคอยเตือนป้า
ด้วยเงาหนังหน้าและหนังเหนียงตัวเองเสมอว่า...เอิ่ม...ป้าน่ะสี่สิบแล้วนะ...
หมดวัยหืน่ หมดวัยเลือดกําเดาไหลแล้ว...รีบๆ ตัง้ ใจตรวจซะให้มนั จบเร็วๆ...
สงสารลูกๆ หลานๆ ที่รออ่านอยู่เขาจะได้ฟินกันบ้าง...
นี่แหละค่ะ ความเป็นมาก่อนที่ The Wills จะผ่านด่านป้ามาจนถึง
มือทุกคนในแบบรูปเล่มไฮโซอย่างนี้...แน่นอนว่าพ่อเท็ดดี้ทําให้ป้านอนกอด
นอนหอมหมอนข้างปลอกผ้าแพรมาตลอดสัปดาห์ได้ฉันใด ป้าก็มั่นใจว่า
สุดหล่อของป้าจะทําให้นักอ่านทุกคนอิ่มอกอิ่มใจไม่ต่างกัน
ท้ า ยที่สุดนี้ต้อ งขอบคุณกี้มากๆ ที่ทํา ให้ป้า ได้มีความสุขกับการ
บรรณาธิการอีกครั้ง (หลังจากที่ต้องเป็นไมเกรนแทบทุกครั้งจากการตรวจ
ต้นฉบับนิยาย) เพราะฉะนั้น อย่ามัวรอช้าค่ะ รีบไปอ่านกัน ณ บัด Now เลย
นะคะ
ด้วยรักจากใจ
บ.ก. มนุษย์ป้า (ผู้น่ารัก)
ปล. ปู้ชายคนอื่นป้าขออนุญาตไม่เอ่ยถึงในคํานํานะคะ เพราะป้ารัก
พ่อเท็ดดี้ของป้าแค่คนเดียว ส่วนใครจะฟินกับใครก็ขอเชิญไปเลือกจับจ่าย
กันเองเลยค่า
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นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิง

ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ ทั้งสิ้น
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บทที่

1

“เฮ้อ”

“เฮ้อ”
“เฮ้อ”
เสี ย งถอนหายใจของเราสามคนดั ง เรี ย งล� ำ ดั บ กั น อยู ่ ใ นส� ำ นั ก งาน
บนอาคารสูงสี่สิบสี่ชั้นเหนือย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานครในเย็นวันศุกร์
สิ้นเดือนสิงหาคมที่ร้อนอบอ้าว บรรยากาศภายในห้องประชุมที่เปิดเครื่อง
ปรับอากาศเย็นฉ�่ำไม่ได้ท�ำให้ความคุกรุ่นร้อนรุ่มในใจของทั้งสามชีวิต เจ้าของ
เสียงถอนหายใจอ่อนระโหยโรยแรงเบาบางลงเลยแม้แต่นิดเดียว
เสียงแก้วกาแฟที่กระทบกับจานรองแก้วเซรามิกเคลือบเนื้อดีดังกริ๊ก
ท�ำลายความเงียบน่าอึดอัดลง
พระนายขยับแว่นสายตากรอบสีเทาบางเฉียบของตัวเองมองไปยัง
ท้องฟ้าโพล้เพล้สีแดงดุจเลือดด้านนอกหน้าต่าง แล้วใช้นิ้วเคาะโต๊ะเป็นเชิง
เรียกสติ
“พี่สิษฐ์อย่าเอาแต่เงียบสิครับ ช่วยกันหาทางแก้ปัญหาหน่อย”
ชายวัยสามสิบปลายเจ้าของชื่อ ‘สิษฐ์’ ที่ตัดผมสั้นแทบจะติดหนังหัว
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ขยับแว่นตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรอบสีด�ำพลางถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะย้อน
กลับมาถามเขา
“แล้วพุฒิกับพระนายจะเอายังไงล่ะ ใครจะรับหน้าที่นี้”
ถามพี่ชายคนรองก็โดนโยนค�ำถามกลับมา พระนายได้แต่หันไปมอง
พีช่ ายคนทีส่ ามทีน่ งั่ เอนหลังเอกเขนก เท้าวางไว้บนโต๊ะประชุม ปากก็กดั ปลาย
ดินสอไม้ไปด้วย
‘ใครจะรับหน้าทีน่ ’ี้ ถามแบบนีค้ งไม่พน้ เราแน่...เขามองหน้าพีช่ ายคนที่
สามก็เดาอนาคตตัวเองได้แล้ว
“พี่พุฒิครับ...อย่ามัวใจลอย เราคุยเรื่องส�ำคัญกันอยู่นะครับ”
“เอาไงก็เลือกมาสักวิธีเถอะน่า” พี่ชายคนที่สามก็ชอบเป็นซะอย่างนี้
ใจลอยไปไหนอยู่เรื่อย
“ยังไงเราสามคนก็ตอ้ งท�ำอยูด่ ใี ช่ไหมล่ะ พีส่ ษิ ฐ์กต็ ามใจเขาไปจะได้จบๆ
คิดเสียว่ายอมให้เป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนี้ถ้ามันจะเอาอะไรก็ให้มาเข้าฝัน
จะได้เผากงเต๊กไปแทน”
เขาฟังพีช่ ายไปก็ลอบถอนใจ เรือ่ งพูดจาเหลวไหลในสถานการณ์คบั ขันนี่
ขอให้บอกเถอะ ไม่เคยมีพลาดกับ (ไอ้) พี่พุฒิ
“ไอ้พฒ
ุ !ิ มึงก็พดู จาเป็นเด็กอมมือไปได้ นีม่ นั เรือ่ งใหญ่นะเว้ย” ขอบคุณ
พี่สิษฐ์ที่ห้ามปรามพี่พุฒิเสียบ้าง
พระนายพยายามกัดฟันอดทนกับเรื่องพิลึกพิลั่นที่เกิดขึ้นจากกระดาษ
เพียงแผ่นเดียวที่เรียกว่า ‘พินัยกรรม’ เขาเคยคิดว่าเรื่องเงื่อนไขการรับมรดก
แบบบ้าๆ บวมๆ จะมีอยู่ก็แต่ในละครน�้ำเน่าหลังข่าว ที่ไหนได้...ไม่เจอกับตัว
ใครจะรูว้ ่าเรื่องบ้ากว่าในละครก็คือชีวิตจริง
“ซือ้ ชุดกงเต๊กไอแพดไอโฟนส่งไปให้พณ
ี่ ชิ มันดิ บอกมันว่าอยากได้อะไร
ก็สง่ อีเมลมาบอกเรา” พีพ่ ฒ
ุ เิ สนอไอเดียสุดบรรเจิดพลางเอาดินสอในมือทีเ่ คีย้ ว
ปลายจนยางลบแหว่งออกมาควงเล่น หน�ำซ�้ำยังยิ้มหวานใส่พี่สิษฐ์ที่หน้าด�ำ
คร�่ำเครียดมาตั้งแต่สองสามชั่วโมงก่อน โดยไม่ใส่ใจกับสีหน้าของอีกฝ่าย
ที่แทบจะยกเก้าอี้มาทุ่มใส่ตัวเองแต่อย่างใด
“ไอ้พุฒิไม่อยากได้ส่วนแบ่งมรดกใช่ไหมหา!”
8

“โหยพี่สิษฐ์ พูดอะไรใจร้ายกับพุฒิอย่างนั้น ไม่เห็นใจน้องนุ่งที่เป็น
ศิลปินไส้แห้งมั่ง” ท�ำเสียงกระเง้ากระงอดแต่ร่างกายจริงนั้นใหญ่โตราวกับ
หมีควาย หากไม่เป็นศิลปินไส้แห้งพระนายก็อยากจะส่งพี่ชายคนนี้ไปออดิชั่น
รายการมวยปล�้ำในต่างประเทศดูบ้าง
อายุสมองสิบสาม อายุจริงสามสิบสี่...พระนายมองพี่ชายแล้วถอน
หายใจอีกครั้ง เขาตัดสินใจขยับเนกไทแล้วกระแอมขัดทั้งสองคน
“พีส่ ษิ ฐ์ พีพ่ ฒ
ุ ิ เรากลับมาเข้าเรือ่ งกันเถอะ คืนนีผ้ มยังต้องไปเคลียร์รา้ น
และตรวจข้อสอบให้เด็กอีก”
“น้องมันมีภาระ มึงสิวา่ งงานอยูค่ นเดียวไอ้พฒ
ุ ิ ไม่ออกความเห็นฉลาดๆ
แล้วยังกวนน�้ำให้ขุ่นอีก”
พระนายคันปากยุบยิบอยากจะบอกว่าพี่สิษฐ์กับพี่พุฒิก็ไม่ต่างกัน
นักหรอก แต่เดี๋ยวปากมากไปจะพลอยซวยไปเสียเปล่าๆ เมื่อประเมินความ
คุ้มค่าในการเสี่ยงแล้ว เขาเลือกที่จะหุบปากพลางคิดถึงมาตรการตอบโต้
ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด
พี่สิษฐ์ถลึงตามองพี่ชายคนที่สามตาเขียวปัด ก็สมควรหรอก...พี่ชาย
คนรองของเขาจะเป็นคนเอาจริงเอาจังในทุกอย่าง ส่วนพี่พุฒิกลับเป็นเหมือน
สิ่งมีชีวิตที่ตรงกันข้ามกัน พอเห็นเจ้าตัวกัดยางลบที่ปลายดินสอไม้อีกครั้ง
ชายหนุม่ ก็นกึ สงสัยขึน้ มาครามครันว่า ตลอดสามสิบสีป่ ที ผี่ า่ นมาพีช่ ายของเขา
กินยางลบไปกีก่ อ้ นแล้ว พวกมันจะมีมวลสารเท่าไหร่ และหากว่าพีพ่ ฒ
ุ เิ กิดตาย
เพราะยางลบขึน้ มา กรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นจะคุ้มครองการเสียชีวิตด้วยเหตุ
ประหลาดพรรค์นี้หรือเปล่า บริษัทประกันจะคิดอย่างไรหากชันสูตรศพแล้ว
พบว่าในร่างกายมีแต่เศษยางลบอยู่ในอวัยวะภายในทุกส่วน เขาน่าจะลอง
บอกให้พี่พุฒิไปตรวจสุขภาพประจ�ำปีบา้ ง เผือ่ ฉีอ่ อกมาแล้วมีเศษยางลบจะได้
รู้ตัวว่ายางลบเข้าไตแล้วมีโอกาสตายสูง ให้รีบซื้ออีกกรมธรรม์หนึ่งก่อนที่
บริษัทประกันแรกจะรู้ตัวว่าพฤติกรรมการบริโภคของพี่พุฒิเป็นเหตุ...
“ปัญหาของเรามันอยู่ในพินัยกรรมจะท�ำอะไรได้วะ ถึงจะด่าพี่ณิชไป
ก็ไม่มีประโยชน์ คนตายไปแล้วจะโต้แย้งอะไรได้” พี่ชายคนที่สามพูดพลาง
เอานิ้วเคาะโต๊ะ “นอนหลับสบายซะด้วย น่าอิจฉา” ไม่ทันไรก็พูดจาเหลวไหล
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อีกแล้ว พระนายเองบางครั้งก็อยากจะดีดให้มันตกโต๊ะไปเหมือนกัน
“อิจฉาเรอะ! มึงอย่าเพิ่งรีบอยากตายตามเฮียมันไปก็แล้วกัน” พี่สิษฐ์
เอ่ยประชดพลางขยับแว่นสายตากรอบสี่เหลี่ยมปรายตามองมายังตัวเขา
“พระนายล่ะว่าไง ที่เงียบตลอดนี่คือยังช็อกอยู่หรือมีแผนอื่นแล้ว”
หางตาของนักบัญชีคมกริบเสมอ อยู่เฉยๆ ยังไม่วายโดนจิก
“ตกใจสิพี่...แล้วเราจะต้องปิดเรื่องให้เงียบไม่ให้เมียเก่าของพี่ณิชรู้
เด็ดขาดใช่ไหม”
“ขืนลองให้พวกหล่อนรูส้ ิ คงเหมือนโดนฝูงแร้งมารุมทึง้ เลย คนสุดท้ายนี่
กว่าจะหย่าได้กินเวลาตั้งเกือบสองปี ดีนะที่อีบ้า เอ๊ย ยัยบ้านั่นรีบมีผัวใหม่แล้ว
ย้ายไปอเมริกา เลยทิ้งลูกไว้ที่นี่”
คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องอธิบายกันสักหน่อยกับสาแหรกบ้าน
ของพวกเราสี่พี่น้อง เริ่มจากเจ้าของพินัยกรรมผู้เป็นพี่ชายคนโตของเราก่อน
พี่พณิชย์หรือปกติเรียกว่าพี่ณิชมีอายุสี่สิบเอ็ดปี สถานะก่อนตายเป็นพ่อม่าย
เนื้อหอม เปลี่ยนเมียบ่อยเหมือนเปลี่ยนเนกไท มีความหล่อเป็นรองความรวย
เพราะเขาเป็นผูเ้ ดียวทีส่ บื ทอดกิจการบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มลู ค่าหลาย
พันล้านต่อจากป๋า ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เดี๋ยวอธิบายกันต่อไป ตอนนี้รู้แค่ว่า
พี่ณิชมีลูกชายวัยสิบหกปีกับเขาหนึ่งคนชื่อว่าเจ้าภูมิ์...ตลอดชีวิตของพี่ชาย
คนโตไม่มีเรื่องล้มเหลวยกเว้นเรื่องที่พ่ายแพ้ต่อเซลล์เล็กๆ จ�ำนวนมหาศาล
ที่เรียกกันว่ามะเร็งล�ำไส้จนเสียชีวิตไปเมื่อสามเดือนที่แล้ว กับเรื่องที่ว่า...
“ถ้าแม่นั่นรู้ว่าพี่ณิชซุกเงินไว้กับเด็ก เอ้อ...กระดากปากว่ะ เด็กหนุ่ม
อีกคนที่แอบส่งเสียเลี้ยงดูอยู่ รับรองว่าต้องกลับมาแหกอกพวกเราเพื่อขอ
ส่วนแบ่งมรดกแน่ๆ” แม้จะพูดลอยๆ แต่น�้ำเสียงของพี่สิษฐ์ก็บ่งบอกความรู้สึก
ทีม่ ตี อ่ พีส่ ะใภ้อย่างชัดเจนทีส่ ดุ ตัวเขาเองก็เห็นด้วยกับพีพ่ ฒ
ุ ิ เมียเก่าคนสุดท้าย
ของพี่ณิชร้ายกาจอย่างกับแม่มดในการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์ เคราะห์ยังดีที่เจ้าภูมิ์
หลานชายเป็นเด็กดีและสภาพจิตใจมัน่ คง จึงไม่มปี ฏิกริ ยิ าอะไรนักต่อพฤติกรรม
น่ารังเกียจสารพัดรูปแบบของบรรดาผู้หญิงที่มาเกาะพ่อของตัวเองกิน ใครๆ ก็
ภูมิใจในตัวหลานคนนี้ รวมทั้งตัวเขาเองด้วย
“เงินอยู่กับเด็กนั่นเท่าไหร่” พระนายถามขึ้น
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“สิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน ณ วันที่พี่ณิชเสีย” พี่พุฒิเป็นผู้ตอบ
ค�ำถามนี้ เจ้าตัวเลิกแทะยางลบแล้วเปลี่ยนมานั่งสเก็ตช์ใบหน้าถมึงทึงของ
พี่สิษฐ์ไปพลางด้วยสีหน้าเบื่อๆ คงจะอยากกลับบ้านเต็มที “พี่ณิชโอนเงิน
ให้เด็กคนนั้นใช้เดือนละแสนห้าติดต่อกันมาสี่สิบแปดเดือนแล้ว ก่อนเสีย
ก็โปะเพิ่มไปอีกรวมเป็นสิบแปดล้านสองแสน”
“เดี๋ยวนี้แม่งเลี้ยงเด็กกันแพงขนาดนี้เลยเหรอวะ กะอีแค่เรื่องบนเตียง
เนี่ยนะ ขอดีๆ ก็น่าจะได้กินฟรีนะระดับพี่ณิชแล้ว” พี่สิษฐ์ผู้ประกอบอาชีพ
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทข้ามชาติดูจะรับไม่ค่อยได้กับการจ่ายเงิน
เพื่อเลี้ยงเด็ก
“หรือเพราะเป็นเด็กผูช้ ายเลยแพงขึน้ ตามดีมานด์?” พระนายเผลอเปรย
ขึ้นมาจึงโดนพี่ชายดุเสียงขุ่น
“ห่า ไอ้นาย นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะโว้ย” ปกติเป็นพระนาย เวลากริ้วเป็น
ไอ้นาย
“พี่ณิชสิล้อเล่น เขียนลงไปในพินัยกรรมแบบนั้นได้ยังไง”
แล้วเราสามคนพี่น้องก็ถอนใจอีกรอบ ไม่ใช่เรื่องตลกเลยที่จะได้รับ
มรดกเป็นคีย์การ์ดของคอนโดหรูริมแม่น�้ำเจ้าพระยามูลค่ายี่สิบแปดล้านบาท
พร้อมกับทรัพย์สนิ ภายในห้องซึง่ หมายถึงเด็กหนุม่ วัยยีส่ บิ เอ็ดปีคนหนึง่ ทีพ่ ชี่ าย
ตัวเองอุปการะเลี้ยงดูมา พร้อมค�ำสั่งว่าต้องส่งเสียเลี้ยงดูจนกว่าเจ้าตัวจะอายุ
ครบยีส่ บิ สองปีในอีกหนึง่ ปีขา้ งหน้า ซึง่ หากสามพีน่ อ้ งไม่ยอมท�ำตามค�ำสัง่ เสีย
แล้วล่ะก็ จะไม่มีการเปิดพินัยกรรมส่วนของป๋าที่ชิงเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรค
ไตวายเฉียบพลัน ซึ่งใครๆ ก็รู้ว่ามันหมายถึงที่ดินสี่สิบไร่บนเกาะสมุยและ
ในภาคอีสานกับภาคใต้รวมกันอีกกว่าพันไร่
เด็กหนุ่มที่ว่า ไม่มีใครรู้หัวนอนปลายเท้า ไม่มีใครเคยเห็นหน้าหรือ
ระแคะระคายมาก่อน รู้เพียงพี่ณิชระบุไว้ในพินัยกรรมพร้อมค�ำสั่งเสียอีก
มากมาย เห็นได้ชัดว่าประคบประหงมดูแลยิ่งกว่าเมีย ทุกคนรู้ดีว่าพี่ชายไม่ได้
คบใครเป็นตัวเป็นตนเลย แต่กลับซือ้ คอนโดราคาแพงให้เด็กอยูอ่ ย่างนี้ เด็กนัน่
ย่อมเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกเสียจาก ‘เมียเก็บ’ แถมพอได้เห็นประวัติธุรกรรม
ทางการเงินทีผ่ า่ นมาของพีณ
่ ชิ ทุกคนถึงกับตกใจแทบตกเก้าอีเ้ มือ่ พบว่าพีช่ าย
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ผู้แสนดีแอบเลี้ยงเด็กมาตั้งสี่ปีแล้ว แปลว่า...ตกเขียวกันมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ด
อย่างนั้นน่ะหรือ?
เท่ากับว่าเมือ่ เมียเด็กของพีช่ ายมีอายุครบยีส่ บิ สองปีเต็ม เขาจะมีเงินเก็บ
เท่ากับ 18,200,000 + 1,800,000 = 20,000,000 บาท ไม่รวมดอกเบีย้ ทีจ่ ะได้รบั
จากธนาคารอีก...
แค่คิดก็เครียดแล้ว อยู่ๆ ก็ต้องเอาเงินไปให้ใครไม่รู้ตั้งยี่สิบล้านเนี่ยนะ
จริงอยู่ว่ายี่สิบล้านส�ำหรับครอบครัวถิรสวัสดิ์นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย
บ้านเราไม่ใช่ไม่มีเงิน มีน่ะมีพอสมควร (สมควรแก่การจดทะเบียนเป็นบริษัท
มหาชน) แต่มันเป็นเงินจากการซื้อขายที่ดินที่ก๋งซื้อไว้เมื่อนานมากแล้ว ต่อมา
ได้พัฒนาเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และคนที่รับช่วงงานอสังหาฯ ของป๋า
ก็มแี ต่พณ
ี่ ชิ คนเดียว ส่วนคนอืน่ ๆ ต่างก็ไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมาท�ำงาน
ในสิ่งที่ตัวเองอยากท�ำกันหมด แล้วใครจะไปคิดว่าอยู่ๆ พี่ชายผู้กุมบังเหียน
บริษัทจะด่วนจากไปด้วยวัยเพียงแค่เลขสี่ แถมยังทิ้งบริษัทขนาดยักษ์เอาไว้
ให้น้องสามคนที่เหลือดูแลอีก
พี่ณิชทิ้งค�ำสั่งไว้ง่ายๆ อย่างกับว่าน้องชายได้เตรียมตัวเตรียมใจพร้อม
ก้าวเข้ารับต�ำแหน่งซีอีโอมาตลอดเสียเมื่อไหร่ พากันล่มล่ะสิไม่ว่า พระนาย
คิดประชดเมื่อไล่เรียงคุณสมบัติที่ผู้บริหารพึงมีจากน้องชายทั้งสามคน
พี่สิษฐ์...พสิษฐ์...อายุสามสิบเก้าปี เป็นคนมีวิสัยทัศน์ มองการไกล
ละเอียดรอบคอบ มีวาทศิลป์ในการปกครองคน ยุตธิ รรมยิง่ กว่าตราชัง่ ปัจจุบนั
เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทระดับบิ๊กโฟร์ ฐานเงินเดือน 120k
พี่พุฒิ...อายุสามสิบสี่ปี คุณสมบัติใจเย็นเป็นน�้ำแข็ง ไม่ใช้อารมณ์
ในการตัดสินใจ ประกอบอาชีพเป็นศิลปินแกะสลักหิน รับงานตามออเดอร์และ
ตามใจตัวเอง ปกติทำ� งานอยูแ่ ต่ในต่างประเทศ เพราะกลับเมืองไทยแล้วอดตาย
ไม่มีคนจ้าง ฐานเงินเดือนไม่ปรากฏ แต่น่าจะกินดีอยู่ดีเมื่อตัดสินจากรอบเอว
ที่ดูหนาอยู่ค่อนข้างมาก
ตัวเขาเอง...พระนาย...อายุสามสิบเอ็ดปี คุณสมบัติการเป็นผู้บริหารนี่
มีอยู่ในตัวเขาหรือเปล่านะ น่าสงสัย...ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นอาจารย์
ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง และท�ำธุรกิจเล็กๆ
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ของตัวเองพอให้มกี ระแสเงินสดหมุนเวียนอยูใ่ นบัญชี เป้าหมายคือท�ำธุรกิจของ
ตัวเองให้ประสบความส�ำเร็จโดยไม่พึ่งพาธุรกิจเดิมของครอบครัว
ทั้งหมดที่พูดมานั่นประชดทั้งนั้น
พวกเขาทั้งสามคนได้รับส่วนแบ่งมรดกมาตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบสองปี
จึงถือโอกาสออกไปด�ำเนินชีวิตตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่มีใครสนใจรับช่วง
กิจการที่บ้านต่อ บัดนี้มาโดนหักคอให้วางมือจากทุกอย่าง แล้วกลับมาสู่วงจร
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทเี่ รียกได้วา่ ไม่เคยรูจ้ กั มักจีอ่ ะไรเลย...พวกเขาสามคน
น่ะหรือที่จะต้องขึ้นเป็นผู้บริหารบริษัททั้งๆ ที่พูดได้เต็มปากเต็มค�ำว่าไม่รู้อะไร
ในธุรกิจเลย หน�ำซ�้ำรายละเอียดในพินัยกรรมก็ออกจะน่ากระอักกระอ่วนใจ
อยูไ่ ม่นอ้ ย อ่านกี่ทีก็ต้องขมวดคิ้วเสียทุกครั้งไป ในใจพานนึกเคืองลุงบรรเจิด
ทนายความประจ�ำตระกูลที่เป็นผู้ช่วยร่างพินัยกรรมพิลึกพิลั่นฉบับนี้ขึ้นมา
พระนายอยากจะถามนักว่าท�ำไมลุงบรรเจิดไม่รู้จักห้ามปรามพี่ณิช
เสียบ้าง จะเลีย้ งผูห้ ญิงเลีย้ งอะไรเหมือนทีเ่ คยท�ำก็เลีย้ งไปสิ แต่เลีย้ งเด็กผูช้ าย
เป็นตัวเป็นตน แถมอายุยังไล่เลี่ยกับลูกชายตัวเองนี่ก็ออกจะเกินไปหน่อยแล้ว
“ในพินัยกรรมเขียนไว้ว่ายังไงนะ ขอช้าๆ ชัดๆ อีกสักรอบ”
“พินัยกรรมของพี่ณิชแบ่งทรัพย์สินเป็นสามส่วน ส่วนที่เป็นของบริษัท
ส่วนเงินสด และอสังหาฯ ขี้เกียจแจกแจงว่ะมันเยอะ โดยพินัยกรรมมีข้อแม้
แปลกๆ สามอย่างคือ อย่างแรก...มอบหมายให้เราสามคนช่วยกันบริหารงาน
โดยให้เวลาปรับตัวสามเดือน ให้พระนายมาดูงานบริหาร พี่ดูการเงินทั้งหมด
และให้พุฒิดูงานส่วนก่อสร้างและวางแผนโครงการใหม่ๆ”
“แล้วพวกกรรมการบริษัทเขาไม่โวยเอาบ้างเหรอ เราสามคนไม่เคย
โผล่หัวไปที่บริษัทสักครั้ง”
“ถึงจะโวยวายก็ทำ� อะไรไม่ได้ เพราะตัง้ แต่รวู้ า่ ตัวเองป่วยหนักพีณ
่ ชิ ก็ไป
ไล่ซื้อหุ้นคืนมาได้รวมเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์คัดค้าน
โครงสร้างผู้บริหารใหม่...โคตรร้ายเลยพี่เรา”
ส่วนแรกของพินยั กรรมแค่คดิ ก็เหนือ่ ยแล้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างเขา
ต้องมาท�ำคอนโดขายเนี่ยนะ
“ส่วนที่สองคือ ขอให้พี่รับเจ้าภูมิ์เป็นลูกบุญธรรมพร้อมอบรมสั่งสอน
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ให้ดี เมือ่ เจ้าภูมเิ์ รียนจบให้มาท�ำงานในบริษทั ก่อน สิบปีหลังจากนัน้ ค่อยให้เงิน
หลานมันไปยีส่ บิ ห้าล้านกับทีด่ นิ ทีห่ วั หินห้าสิบไร่ มันอยากจะท�ำอะไรก็ให้ไปท�ำ
ระหว่างนี้ห้ามเล่นเส้น ห้ามสปอยล์หลาน ให้เลี้ยงแบบคนทั่วไปเหมือนที่พี่ณิช
ท�ำอยู่ทุกวันนี้”
เรื่องนี้คงไม่มีปัญหายุ่งยาก เพราะพี่สิษฐ์เองก็ไม่มีครอบครัว คบหญิง
ได้ไม่เคยเกินหกเดือน จนเจ้าตัวเบือ่ หน่ายเลิกหาสาวในฝันไปนานแล้ว เรือ่ งจะ
ปุบปับแต่งงานกับใครคงเป็นไปได้ยาก อีกอย่าง...นิสัยของพี่สิษฐ์ก็เป็นคน
เอาจริงเอาจัง พึง่ พาได้เสมอ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งหนักหนาร้ายแรงขนาดไหน ขอแค่
เป็นเรื่องที่มีสาระและมีเหตุผลควรแก่การรับฟังเถอะ พี่ชายคนรองที่มั่นคง
ดุจหินผาก็จะสามารถช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีแน่นอน ส่วนเจ้าภูมิ์ก็เป็นเด็กดี
เลี้ยงง่ายมาแต่ไหนแต่ไร การจับคู่สองคนนี้จึงน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด
“ส่วนที่สามคือ ให้เราสามคนพี่น้องช่วยกันดูแลเด็กที่คอนโดริมแม่น�้ำ
เป็นอย่างดี และโอนเงินเข้าบัญชีของเด็กเดือนละหนึง่ แสนห้าหมืน่ บาทติดต่อกัน
จนกว่าเด็กจะอายุครบยีส่ บิ สองปี ห้ามขาดแม้แต่เดือนเดียว ทีส่ ำ� คัญ แม้วา่ เรา
จะไม่รจู้ กั หัวนอนปลายเท้าของเขา ก็อย่าตัง้ แง่รงั เกียจ แต่กข็ อให้ชว่ ยกันดูแลเขา
ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเหมือนอย่างที่ป๋าเลี้ยงเรามา”
ถึงไม่ได้บอกว่าเกีย่ วข้องกับพีณ
่ ชิ อย่างไร แต่วา่ ดูแลกันขนาดนีก้ แ็ สดงว่า
พี่ชายคงรักคนของเขามาก...เหรอ? พระนายยิ่งคิดยิ่งสงสัย
“เด็กนั่นหน้าตายังไง” พระนายถามขึ้น
“ไม่รู้”
“พี่สิษฐ์แน่ใจหรือเปล่าว่าไม่เคยเจอสักครั้งเดียว”
“มั่นใจมาก” พี่ชายคนรองตอบ พี่พุฒิเองก็ยักไหล่แล้วส่ายหน้าปฏิเสธ
“ถ้าพี่ณิชบอกมาว่าเป็นลูกที่ซ่อนไว้ก็จะไม่แปลกใจและไม่ปฏิเสธเลย
สักค�ำ นีอ่ ะไร เป็นเด็กผูช้ ายวัยรุน่ ทีพ่ ณ
ี่ ชิ แม่งทุม่ เทให้อย่างหน้ามืดตามัว ให้ตาย
กูอยากจะบ้า นีพ่ ณ
ี่ ชิ เป็นเกย์เหรอวะ มันเพิง่ มาคิดจะเป็นเกย์อะไรเอาตอนอายุ
สี่สิบ” พี่สิษฐ์หันมาซัดพระนายเสียอย่างนั้น
“เฮ้ย ถามอะไรผมล่ะ พีส่ องคนอยูบ่ า้ นเดียวกันยังไม่ระแคะระคาย ผมน่ะ
วันๆ อยู่แต่ที่มหาวิทยาลัยกับร้าน จะได้โทรศัพท์คุยกับพี่ณิชบ้างก็แค่เดือน
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ละครัง้ แล้วจะมีปัญญาไปรู้อะไร”
พี่สิษฐ์ท�ำท่าฮึดฮัดขัดใจ “แต่ตอนนี้พี่ณิชเป็นเกย์หรือเปล่าไม่ใช่ปัญหา
เพราะปัญหาคือเมียเด็กของพี่ณิชที่เหลืออยู่ต่างหาก เอาล่ะ งั้นใครจะเป็น
ผู้เสียสละเป็นคนไปดูแลเด็กนั่น”
“พุฒิไม่ไหวหรอกพี่สิษฐ์ เรามีเวลาเตรียมตัวก่อนเข้ารับช่วงที่บริษัท
อีกแค่สามเดือนใช่ไหมล่ะ แต่พฒ
ุ ริ บั งานแกะสลักค้างไว้ทบี่ าเลนเซีย กว่าจะเสร็จ
ก็คงเฉียดฉิวพอดี จะให้คอยดูแลเด็กให้พี่ณิชได้ยังไง” พี่พุฒิรีบตัดช่องน้อย
แต่พอตัวด้วยการเอาหน้าทีก่ ารงานมาอ้าง แล้วเอาแขนใหญ่ๆ ทีพ่ ร้อมจะรัดคอ
คนตายได้กอดซุกไว้กับอกตัวเอง
พระนายมองพี่ชายอย่างหมั่นไส้ ใช่สิ พวกศิลปิน! ข้อดีของพี่พุฒิมีแค่
สองอย่างเท่านัน้ คือ หนึง่ เป็นพวกเข้าใจง่าย ไม่คดิ อะไรซับซ้อน และสอง มีทกั ษะ
ทางด้านศิลปะอย่างสูง เท่านั้นจริงๆ
“ส่วนพี่เองก็ท�ำตามพินัยกรรมไม่ได้หรอกนะ ตอนนี้เป็นผู้ตรวจบัญชี
ต�ำแหน่งการงานมันค�ำ้ คอ เลีย้ งเด็กไม่ได้” เหตุผลของพีส่ ษิ ฐ์ฟงั ดูดี แต่จริงๆ แล้ว
ไร้สาระ เป็นผู้ตรวจบัญชีเกี่ยวอะไรกับเลี้ยงเด็กไม่ทราบ
“แล้วอาชีพอาจารย์มหา’ลัยมันเหมาะสมกับการเลี้ยงเมียเก็บพี่ชาย
ตรงไหนล่ะครับ” เขาย้อนถาม รูส้ กึ หงุดหงิดขึน้ มา สงสัยว่าทัง้ สองคนต้องมีการ
เตีย๊ มกันไว้แล้วล่วงหน้าในการยกภาระอันใหญ่หลวงนีใ้ ห้เขา “สรุปว่าพีส่ องคน
จะยกหน้าที่ดูแลเด็กของพี่ณิชให้ผมงั้นสิ ถ้าใครรู้เรื่องนี้เข้า มหา’ลัยคงยกเลิก
สัญญาจ้างแทบไม่ทัน” เขาเหน็บ
“แล้วนายรู้ได้ไงว่านั่นเมียเก็บ” หน็อยแน่ มียอกย้อน...
“ก็พี่ณิชมีนิสัยเป็นเพลย์บอยขนาดนั้น คงไปอุปการะลูกชายใครเขา
มาดูแลหรอก อีกอย่างพี่เองก็พูดไม่ใช่เหรอครับว่าเด็กนั่นไม่น่าจะใช่ลูกพี่ณิช
ท�ำไมความจ�ำสัน้ จัง” เขาประชดพีช่ ายกลับแล้วล้วงหาบุหรี่ “ขอออกไปสูบบุหรี่
ก่อนนะ หงุดหงิด” พระนายบอกห้วนๆ
“เออก็ดี” พี่สิษฐ์ว่าพลางเลื่อนซองบุหรี่มาตรงหน้าเขาเป็นเชิญชวน
อีกฝ่ายจึงรับมาถือไว้แล้วเดินน�ำไปทันที พีพ่ ฒ
ุ เิ องไม่คอ่ ยสูบแต่กต็ ามทัง้ สองคน
ไปยืนคุยกันต่อริมระเบียง
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ลมเย็นๆ คล้ายจะมีละอองฝนปะปนอยูโ่ ชยมาต้องใบหน้าของสามพีน่ อ้ ง
พระนายจุดไฟแช็คจ่อเข้ากับปลายบุหรี่ แล้วสูดกลิ่นไหม้ของบุหรี่นอกที่พี่ชาย
คนรองมักสั่งซื้อมาจากอเมริกาใต้
“อาจจะเป็นลูกพี่ณิชก็ได้นะ”
“ถ้าเป็นลูกมันจริงๆ ท�ำไมเจ้าภูมิ์ไม่เห็นได้เงินเดือนละแสนห้าบ้างล่ะ
อีกอย่างถ้าพี่ณิชจะซุกลูกไว้ สู้ส่งมันไปเรียนเมืองนอกไม่ง่ายกว่าเหรอวะ”
เออจริง ท�ำไมต้องมาให้เราสามคนพี่น้องช่วยกันดู ประหลาดจริง
“หรือเราควรจะไปหาคนทรงเจ้าเรียกวิญญาณเฮียมาถามให้ชดั ๆ” ใครกัน
ทีม่ นั พูดประโยคนี้ โอเคทุกคนตอบถูกต้อง...พี่พุฒิผู้กินยางลบแทบข้าวนั่นเอง
พระนายอัดบุหรี่เข้าปอดแล้วพ่นควันสีเทาจางออกมาเป็นทางยาว เขา
ปรายตามองพี่ชายทั้งสองคน พี่พุฒิผู้มีขนาดร่างกายไม่ต่างจากนักมวยปล�้ำ
รุ่นซูเปอร์เฮฟวี่เวทยืนข้างๆ นักบัญชีชายไทยรูปร่างกะทัดรัดจนน่าสงสัยว่า
DNA คงไม่ท�ำหน้าที่ของมันตามสมควร เพราะดันให้คนหนึ่งน้อยไปแต่กลับ
ให้อีกคนหนึ่งมากเกินไป
“พี่สองคนจะยกหน้าที่นี้ให้ผมสินะ”
“ก็ทำ� นองนัน้ ” พีพ่ ฒ
ุ เิ ป็นฝ่ายตอบ “ไม่วา่ เด็กคนนัน้ จะเกีย่ วข้องอย่างไร
กับพี่ณิช เราก็ต้องท�ำตามค�ำสั่งอยู่ดี”
“ถ้าเราไม่ท�ำเรื่องนี้จะเกิดผลเสียอะไรหรือเปล่า”
แม้ว่าในพินัยกรรมไม่ได้มีการขู่หรือคาดโทษเอาไว้ก็จริง แต่ถ้าไม่ท�ำ
ทุกคนก็คงจะรู้สึกผิดต่อพี่ชายผู้ล่วงลับ
“ตราบเท่าทีพ่ ณ
ี่ ชิ ลุกขึน้ มาจากหลุมไม่ได้กไ็ ม่นา่ จะมีผล นอกเสียจากว่า
พี่ณิชไปสัญญิงสัญญาอะไรกับเด็กไว้โดยที่เราไม่รู้ แล้วเขามาทวงคืนทีหลัง”
“ก็เป็นไปได้อยู่นะ” พี่สิษฐ์คิดตามแล้วเห็นด้วย
“พูดกันถึงขั้นนี้แล้ว จะให้นายเลี้ยงเด็กนั่นก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกัน
สักหน่อยล่ะนะ”
ปล่อยเวลาไปเรือ่ ยๆ คงไม่ดี พระนายมัน่ ใจว่าเคราะห์กรรมนีไ้ ม่ชา้ ก็เร็ว
ย่อมต้องมาตกที่เขาอย่างเสียมิได้ สู้ยื่นข้อเสนอเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ
ยังดีเสียกว่า
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“ว่า?”
มองพี่สองคนสบตากัน พระนายก็แอบยิ้มเยาะอยู่ในใจ จะร้ายกาจ
แก่นกะโหลกอย่างไร แต่เด็กอายุยี่สิบเอ็ดก็คือเด็กอายุยี่สิบเอ็ด อาจารย์
มหาวิทยาลัยอย่างเขาที่ก�ำราบเด็กมาแล้วนักต่อนัก ท�ำไมจะจัดการไม่ได้
พี่สิษฐ์แค่มีนิสัยไม่ชอบรับมือกับเรื่องยุ่งยากที่เหนือไปจากแบบแผน
ตามประสานักบัญชี ส่วนพี่พุฒิก็ไม่ชอบการรับภาระที่ต้องบีบให้ตัวเองอยู่ใน
กรอบหรืออยู่กับร่องกับรอย
“ตอนนี้ยังคิดไม่ออกแต่เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกัน รับรองว่าผมไม่ขอเงิน
พี่สองคนหรอก”
“พระนายคิดจะท�ำอะไรกันแน่?” พี่สิษฐ์หรี่ตาลงอย่างไม่ไว้ใจ
“ไม่ได้คดิ อะไรเลย ไว้ผมเจอเด็กนัน่ ก่อนแล้วค่อยมาประเมินความเสีย่ ง
กัน...เนอะ”
พูดแบบนีพ้ พี่ ฒ
ุ กิ ท็ ำ� ได้แค่ขมวดคิว้ แต่พสี่ ษิ ฐ์คงมีอะไรวิง่ ติก๊ ๆๆ อยูใ่ นหัว
แล้วเป็นแน่
พระนายเป็นฝ่ายดึงคีย์การ์ดเรียบหรูออกมาจากมือพี่ชายหุ่นนักกล้าม
ยิ้มให้ทั้งสองคนอย่างผู้ที่ถือไพ่เหนือกว่า
“พวกพี่เล่นรวมหัวกันผลักภาระมาให้ผมโดยไม่คิดจะรับผิดชอบอะไร
เลยนี่นา ในเมื่อผมต้องแบกรับเรื่องนี้อยู่แค่คนเดียว ผมก็ต้องเรียกค่าแรง
ให้คุ้มหน่อยล่ะ” เขาพูดด้วยน�้ำเสียงที่ฟังไม่ออกว่าเป็นการประชดประชัน
หรือเยาะเย้ย “ไม่แน่นะ...บางทีผมอาจจะดึงเงินสิบแปดล้านนั่นคืนมาได้ แล้ว
ขอส่วนแบ่งสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะ พี่สิษฐ์ว่ายังไง? ข้อตกลงนี้ฟังดูพอใช้ได้...
ใช่หรือเปล่า” ว่าแล้วก็หันหลังจากมาโดยที่ไม่สนใจพี่ชายอีกสองคน
อย่างที่บอกไปพระนายยังไม่มีแผนอะไรในหัวจนกว่าเขาจะเผชิญหน้า
กับเด็กนั่นน่ะแหละ ถึงจะคิดออกว่าต้องท�ำยังไงบ้าง ตอนนี้แค่ได้มีอ�ำนาจ
ควบคุมพี่ชายสองคนไว้ในมือก็สุขใจจะแย่แล้ว
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