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บทนำ�

"การที่เบิ้ลคอยมาตามตอแยแบบนี้มันท�ำให้พี่กับปริ๊นซ์มีปัญหากัน
อย่าท�ำให้พี่ต้องล�ำบากใจอีกเลย"
"พี่กอล์ฟกับพี่ปริ๊นซ์เป็น..." ฟองสกาวพูดพลางมองผู้ชายทั้งคู่
ที่นั่งเคียงกันอยู่อีกฟากหนึ่งของโต๊ะด้วยความรู้สึกอันยากจะบรรยาย
"เพื่อนสนิท"
"เพื่อน...สนิท..." เธอทวนค�ำเขาเบาๆ
"เป็นเพื่อนสนิทที่รักกันมากด้วย" เขาให้ค�ำตอบแบบย�้ำชัด
"พี่สองคนรักกัน..." เธอควบคุมสติไม่ให้แตก บังคับเสียงไม่ให้สั่น
ขณะพึมพ�ำและมองสองหนุ่มหน้าตาดีในเครื่องแบบแพทย์ประจ�ำบ้านของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยแววตาหวั่นไหว
"ถูกต้อง พี่กับไอ้ปริ๊นซ์รักกันแบบสุดๆ รักมานานมาก สนิทกันมา
ตั้งแต่ประถม เราอยู่ด้วยกันตลอดแทบไม่เคยแยกจากกัน"
"งั้นก็แสดงว่าพี่กอล์ฟเป็น..."
"ก็อย่างที่เห็น เบิ้ลควรเลิกวุ่นวายกับพี่ได้แล้ว การหมั้นระหว่างเรา
จะไม่มีทางเกิดขึ้น" ชายหนุ่มบอกเสียงเข้ม "เอาเป็นว่าเพราะเหตุนี้พี่กับ
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เบิ้ลถึงต้องช่วยกันขัดขวาง อย่าให้สิ่งที่คุณปู่ของเราคาดหวังกลายเป็น
เรื่องจริง ก่อนอื่นเบิ้ลต้องรีบไปบอกที่บ้านให้ชัดเจนเลยว่าไม่อยากหมั้น
กับพี่ เพราะพี่แก่กว่ามากไป เพราะเบิ้ลมีแฟนแล้ว เพราะให้ตายยังไงพี่ก็
ไม่มีทางคิดกับเบิ้ลเกินกว่าน้องสาว หรือเพราะอะไรก็ได้..."
"และต้อง...ไม่ปริปากบอกใครเรือ่ งพีก่ อล์ฟกับพีป่ ริน๊ ซ์ดว้ ยใช่ไหมคะ"
"ใช่เลย ฉลาดมาก"
สาวน้อยเกิดอาการหูออื้ ตาลาย ทัง้ ตระหนกและใจหายอย่างบอกไม่ถกู
เมื่อเรื่องที่เธอระแวงสงสัยมานานปีได้รับการยืนยันจากปากเจ้าตัวเอง
เช่นนี้ เขามีคนรักเป็นผู้ชาย ให้ตายอย่างไรเธอก็มีสิทธิ์เป็นได้แค่น้องสาว
เท่านั้น
ไม่นึกเลยว่าการเซ้าซี้นัดอีกฝ่ายออกมาพบเพราะอยากท�ำให้เขา
ประหลาดใจด้วยของขวัญวันเกิดสุดพิเศษทีเ่ ธอท�ำขึน้ เองกับมือ จะกลับกลาย
เป็นเธอที่ถูกท�ำให้ตกตะลึงเสียเอง...
"พี่ขอโทษที่ท�ำเหมือนเห็นเบิ้ลเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา แต่การให้เบิ้ล
ไปพูดกับคุณปู่ก่อน ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นมากส�ำหรับเรา เพราะท่านรัก
และตามใจเบิ้ลที่สุด ตรงข้ามกับปู่พี่ที่ไม่มีวันรับฟังแน่ ที่ส�ำคัญทางบ้านพี่
ก็คอ่ นข้างเกรงใจคุณปูข่ องเบิล้ ด้วย แล้วพีเ่ องก็เป็นผูช้ าย ถ้าเป็นฝ่ายรีบร้อน
ออกตัวปฏิเสธก่อนก็ไม่ค่อยดี จริงไหม"
"ค่ะ" น�้ำเสียงเธอแปร่งปร่าด้วยความขมขื่น มือที่อยู่ใต้โต๊ะสั่นระริก
และชุ่มไปด้วยเหงื่อ ชื้นไปถึงกล่องของขวัญที่เธอถืออยู่...
"พี่รู้ดีว่าเบิ้ลคิดยังไงกับพี่..."
ประกายตารวดร้าวอย่างไร้เดียงสาของคนฟังไหววูบรุนแรง ตั้งแต่
จ�ำความได้...เธอก็ไม่เคยพยายามปกปิดความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ เขาเลย มันเริม่ ต้น
ขึ้นจากความประทับใจแบบเด็กๆ ที่เห็นเขาเป็นเหมือนฮีโร่ เหมือนพี่ชาย
ที่แสนดี ก่อนจะค่อยๆ พัฒนาไปเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเธอ
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ย่างเข้าสูว่ ยั รุน่ และยิง่ เขาดีตอ่ เธอมากเท่าไหร่เธอก็ยงิ่ ผูกพันกับเขามากขึน้
เท่านั้น ทั้งที่รู้เต็มอกว่าส�ำหรับเขาแล้ว ความเอื้ออารีทั้งหมดเกิดจาก
ความเวทนาเด็กก�ำพร้าอย่างเธอเท่านั้น...
"แต่เบิ้ลก็ต้องเข้าใจว่าพี่เห็นเบิ้ลเป็นเหมือนน้องสาวมาตลอด ยังไง
ก็ตามพีส่ ญั ญาว่าจะรักและคอยดูแลเบิล้ ในฐานะพีช่ ายตลอดไป อย่าปล่อย
ให้ความต้องการของผู้ใหญ่มาท�ำลายความสัมพันธ์กว่าสิบปีของเรา"
ฟองสกาวรับฟังด้วยอาการนิ่งขึง เจ็บปวด ล�ำคอตีบตันจนแทบ
หายใจไม่ออก ต้องข่มกลัน้ น�ำ้ ตาและความรูส้ กึ ทรมานเอาไว้อย่างยากเย็น
แต่ในทีส่ ดุ เธอก็พยักหน้ารับค�ำเขาอย่างหนักแน่นในฐานะน้องสาวผูว้ า่ นอน
สอนง่ายเสมอมา แม้เสียงจะสั่นเครือ...
"ค่ะ เบิ้ลจะไปพูดจนคุณปู่เข้าใจให้ได้ พี่กอล์ฟไม่ต้องห่วงนะคะ"
กรนันท์สบตาเด็กสาววัยสิบสีป่ ตี รงหน้าด้วยท่าทีโล่งอกในทีส่ ดุ เขายิม้
ให้เธออย่างอ่อนโยนยิ่งขึ้น "ดีมาก พี่รู้อยู่แล้วว่าเบิ้ลเป็นเด็กดีของพี่เสมอ"

Page_���������������������_final.indd 9

24/11/58 15:32

ตกหลุมร้ายพ่ายหลุมรัก
10

บทที่ 1

วงโคจรของความเจ็บปวด

ผ่านมาแล้วเก้าปี ฟองสกาวก็ยงั จ�ำเหตุการณ์อนั แสนรันทดของตัวเอง
ในวันนั้นได้อย่างแม่นย�ำ เธอดีใจแทบตายที่กรนันท์ยอมรับนัดเธอโดยไป
เจอกันทีร่ า้ นขนมหวานสไตล์ญปี่ นุ่ ชือ่ ดังแห่งหนึง่ แต่พอรูว้ า่ เขายอมมาพบ
ก็เพื่อจะเกลี้ยกล่อมเธอให้ช่วยไปเจรจากับคุณปู่เรื่องยกเลิกการหมั้น เธอ
ก็เสียใจอย่างบอกไม่ถูก หน�ำซ�้ำเขายังพาคนรักมาเปิดตัวให้เธอชอกช�้ำ
อีกต่างหาก
แต่ความใจร้ายแค่นน้ั ก็ไม่อาจท�ำให้เธอเกลียดชังและตัดขาดความรูส้ กึ
จากเขาได้ เพราะความทรงจ�ำกับความผูกพันที่มีร่วมกันมายาวนานมีค่า
กับเธอเกินกว่าจะเอาเรื่องดังกล่าวมาลบล้าง จริงๆ แล้วปัญหาระหว่างเธอ
กับกรนันท์มีเพียงข้อเดียวคือเขาไม่สามารถมองเธอในฐานะอื่นนอกจาก
น้องสาว นอกนั้นเขาดีต่อเธอทุกอย่าง...
นับตั้งแต่ยกเลิกการหมั้นหมาย เธอก็ยังได้เจอเขาอยู่เป็นระยะ ปีละ
สามสี่ครั้งเป็นอย่างต�่ำ ซึ่งถ้าไม่ใช่เหตุบังเอิญก็เป็นความจงใจของเธอเอง
ทีด่ นิ้ รนให้มโี อกาสได้เจอเขาบ้างนานๆ ครัง้ ก็ยงั ดี ยกเว้นสองปีกว่าทีผ่ า่ นมา
ที่ไม่ได้เจอกันเลยเพราะเขาไปท�ำงานและศึกษาต่อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
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ในต่างประเทศเพิ่งกลับมาได้ไม่นาน
อย่างไรก็ตาม ตลอดมาเธอยังคงวางตัวเป็นปกติกับเขาในฐานะ
น้องสาว ทักทายพูดคุยยิม้ แย้มสนิทสนมกันได้ทกุ ครัง้ ทีเ่ จอ เหนือสิง่ อืน่ ใด
เธอยังอยากให้เขารูว้ า่ เขาเป็นคนส�ำคัญส�ำหรับเธอเสมอไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้
แม้ภายนอกจะดูเหมือนเธอไม่เหลืออารมณ์ลึกซึ้งใดๆ แล้ว แต่แท้จริง
ภายในใจยังคงปั่นป่วนเมื่อเจอกัน บางที...เขาอาจพอรับรู้ได้ถึงความรู้สึก
ในใจเธอ หากก็คงเอือมระอาเกินกว่าจะถือสาหาความหรือห้ามปราม
มากเรื่อง อย่างไรเสียเธอก็ไม่ได้มาคอยตามตื๊อเขาจนน่าร�ำคาญเหมือน
สมัยเด็กอีกแล้ว
หลังจากไม่ได้เจอกันนาน เธอก็มีโอกาสได้พบเขาอีกครั้งในวันนี้
ซึ่งทันทีที่เห็นเขาปรากฏตัวภายในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ยหี่ อ้ 'โมเดิรน์ สเปซ'
สาขาหนึ่งภายในช่วงจัดรายการลดกระหน�่ำ เธอถึงกับอึ้งงันไปชั่วขณะ
จากนั้นจึงยิ้มกว้างแล้วปรี่เข้าไปทักทายก่อนอย่างไม่สงวนท่าที ต่อให้
ไม่ได้เจอกันมานานแค่ไหน เธอก็จดจ�ำเขาได้เสมอ ความรู้สึกเธอไม่เคย
แปรเปลี่ยน
"พี่กอล์ฟ!"
ร่างสูงโปร่งของคนถูกเรียกชะงักกึก หันมามองพลางเลิกคิ้วอย่าง
ตกใจแกมประหลาดใจ "ยายฟอง?"
ฟองสกาวยกมือไหว้เขากับสาวสวยทีเ่ กาะเกีย่ วแขนเขาอยูด่ ว้ ยท่าทาง
สนิทชิดเชื้อ ทรวดทรงหล่อนช่างเหมือนกับผู้หญิงที่หลุดออกมาจาก
แคตตาล็อกชุดชั้นในสตรี อวบอัดครบครันจนน่าอิจฉา...
"วันนี้มาดูอะไรกันหรือคะ"
"มาช่วยเพื่อนเลือกของเข้าคอนโดฯ ใหม่น่ะ" ว่าแล้วเขาก็สะกิดบอก
คนข้างๆ ให้ไปเดินชมเฟอร์นิเจอร์ภายในโชว์รูมเองก่อนโดยไม่แนะน�ำ
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ให้รู้จักกัน บอกหล่อนว่าเขาจะคุยกับ 'น้องสาว' สักครู่ ก่อนจะหันกลับมา
หาเธอ "โดนส่งมาฝึกงานที่นี่เหรอ"
"ค่ะ ค�ำสั่งคุณปู่ตามเคย นี่ต้องอยู่ฝ่ายขายในโชว์รูมเป็นวันสุดท้าย
แล้ว" เธอบอกเขาด้วยสีหน้าระบายยิม้ แบบพนักงานขายผูเ้ ปีย่ มไปด้วยหัวใจ
บริการ โชว์รูมโมเดิร์นสเปซสาขานี้อยู่ ใกล้กับโรงพยาบาลที่เขาท�ำงาน
มากที่สุด เธอจึงแอบหวังอยู่เสมอว่าจะบังเอิญเจอกันสักครั้ง "อยู่สาขานี้
มาตั้งสองเดือน เพิ่งจะมาเจอพี่กอล์ฟเอาวันสุดท้าย แต่ก็นับว่าโชคดี
ที่อย่างน้อยก็ยังได้เจอ"
อีกฝ่ายมองรอยยิม้ กระจ่างอย่างไร้เล่หเ์ หลีย่ มของเธอแล้วอดยิม้ ตอบ
ไม่ได้ "แน่ใจนะว่าไม่ใช่โชคร้าย"
"ไม่ค่ะ โชคดีจริงๆ" เธอยืนยันหนักแน่น "พี่กอล์ฟกลับมาตั้งนานแล้ว
แต่ไม่เคยได้เจอกันเลย"
"เพิ่งกลับมาได้เดือนเดียวเอง มาถึงก็ต้องท�ำงานเลย แทบไม่ได้ไป
เจอใครที่ไหน ไม่ค่อยว่าง ไว้จะหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมคุณปู่ละกัน พี่ฝาก
กราบสวัสดีด้วยนะ"
โมเดิร์นสเปซเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณปู่
ของฟองสกาว ปัจจุบนั ขยายกิจการจนใหญ่โตขึน้ มาก สมาชิกในครอบครัว
เธอเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ทัง้ คุณปูค่ ณ
ุ ย่าและบรรดาคุณลุงคุณป้า ฟองสกาว
นับเป็นทายาทปลายแถวที่แม้คุณปู่จะแสดงออกชัดเจนว่ารักและเอ็นดู
เป็นพิเศษ หากเธอก็ไม่เคยได้รับอภิสิทธิ์ใดๆ เหนือกว่าลูกหลานคนอื่น
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคุณปู่ยังไม่หายโกรธที่พ่อของเธอซึ่งเป็นลูกชาย
คนเล็ ก เคยท� ำ ให้ คุ ณ ปู ่ ผิ ด หวั ง อย่ า งรุ น แรงตั้ ง แต่ ต อนเขาตั ด ขาดจาก
ครอบครัวเพือ่ หนีไปอยูก่ นิ กับคนรัก...แม่ของเธอ โดยทีค่ ณ
ุ ปูค่ ณ
ุ ย่าไม่เคย
ยอมรับ จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพ่อกับแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ทิ้งให้เธอ
ในวัยสามขวบต้องเป็นก�ำพร้า คุณปู่คุณย่าจึงน�ำตัวเธอมาอุปการะไว้
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นับตั้งแต่นั้น...
'พัฒน์' ปู่ของฟองสกาว...ผู้ก่อตั้งโมเดิร์นสเปซ กับ 'ประวิตร' ปู่ของ
กรนันท์ที่ท�ำธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการฟอกหนังและไม้แปรรูป ทั้งสอง
เป็นทั้งเพื่อนรักและคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมายาวนาน
แม้แผนการหมั้นระหว่างหลานๆ จะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ความเป็นมิตรก็
ไม่เคยจืดจางจวบจนทุกวันนี้ ในบรรดาหลานทัง้ หมดของทัง้ สองครอบครัว
กรนันท์กับฟองสกาวเป็นคู่ที่สนิทสนมกันอย่างชัดเจนมากที่สุด คุณปู่
ทั้งสองจึงหมายมั่นปั้นมือให้ครองคู่กัน แต่สุดท้ายแผนเกี่ยวดองดังกล่าวก็
ไม่ส�ำเร็จ
"พี่กอล์ฟดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะ ดูดีขึ้นมากเลย" เธอมองเขาอย่าง
ชื่นชมด้วยความจริงใจ
"คนเรามันก็ตอ้ งมีการพัฒนากันบ้างสิ แต่เธอนี...
่ ไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลง
เลยนะ ขนาดว่าเรียนจบมาท�ำงานได้เป็นปีแล้ว"
คนทีแ่ ทบไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงโดยเฉพาะหุน่ เพรียวบางทีเ่ หมือนจะ
แบนราบเป็นไม้กระดาน...ท�ำหน้าง�้ำ "เบิ้ลไม่ค่อยแต่งตัวจัดเต็มหน้าแน่น
เวลามาท�ำงาน ไว้พี่กอล์ฟรอดูตอนออกงานคราวหน้าสิ จะสวยหัวจรดเท้า
ให้ตะลึงไปเลย"
คนฟังยิ้มหมั่นไส้เล็กน้อย "ไว้จะคอยดู"
"ว่าแต่ท�ำไมวันนี้ถึงมากับผู้หญิงล่ะคะ พี่ปริ๊นซ์ ไปไหน" ฟองสกาว
ออกปากซักอย่างไม่คิดจะเก็บง�ำความสงสัย
"มันจะไปไหนได้นอกจากท�ำงานอยู่โรงพยาบาล"
"อ้าว"
"อ้าวอะไร"
"ไม่ได้ท�ำงานด้วยกันแล้วหรือคะ"
"ท�ำด้วยกัน แต่คนละหน้าที่ ไม่ได้ตัวติดกันตลอดเวลา ไอ้ปริ๊นซ์มัน
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เป็นหมอคาร์ดิโอ*"
"อ้าว"
"อ้าวอะไรอีก"
"ก็...นึกว่าพี่สองคนไม่เคยแยกจากกันเลย" เธอพินิจมองเขาอย่าง
จับผิดสุดฤทธิ์
"คนเราโตแล้ว ต่างคนต่างมีงานมีการท�ำ จะมัวมาท�ำตัวติดกัน
ตลอดเวลาได้เหรอ ไร้สาระ"
"แต่ว่า...วันนี้พี่กอล์ฟมากับผู้หญิง..."
"ชีวิตคนเรามันก็ต้องคบเพื่อนคบฝูง มีเพื่อนร่วมงานหลากหลาย"
เขาตอบเลี่ยงๆ
"แต่เมื่อก่อน...ระหว่างพี่กอล์ฟกับพี่ปริ๊นซ์ มันเหมือนไม่มีอะไร
จะมาแทรกได้"
"เหรอ ตอนนั้นพี่คงยังเด็ก เลยคิดเรื่องอื่นไม่เป็น"
"แหม เย็นชาจัง อย่าบอกนะว่าเลิกกับพี่ปริ๊นซ์แล้ว" ถามเหมือน
จะโกรธแทนคนที่เธอก�ำลังเอ่ยถึง
"ยังหรอกน่า"
"แล้วผูห้ ญิง..." ยังคงขนาบเขาไม่ลดละ พลางเหล่มองไปทางสาวสวย
ที่ก�ำลังเดินชมสินค้าอยู่อีกด้านหนึ่ง
"พี่ ก็ อ ยากเปลี่ ย นบรรยากาศบ้ า งสิ ควงแต่ ไ อ้ ป ริ๊ น ซ์ ทุ กวี่ ทุ กวั น
เบื่อตาย"
"พี่กอล์ฟนอกใจแน่เลย!"
"อย่าซี้ซั้วเดา"
"เปลี่ยนใจมาเป็นไบฯ แล้วหรือคะ ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดี..."
"ใช่ พีเ่ ปลีย่ นใจมาเป็นไบฯ แล้ว แต่เธอมีสทิ ธิอ์ ะไรมาซักพีฮ่ ยึ ายฟอง"
* Cardiologist หมายถึงแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
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กรนันท์กล่าวฉุนๆ "ถึงพีจ่ ะเบือ่ เป็นเกย์ อยากหัดเป็นไบฯ แล้วเธอมาเกีย่ ว
อะไรด้วย"
"ก็..."
"เจอหน้ากันก็จับผิดเป็นชุด ไม่มีเรื่องอื่นอยากคุยแล้วรึไง"
"เบิ้ลแค่..."
"ไม่พดู ด้วยแล้วดีกว่า พี่ไปช่วยเพือ่ นเลือกของก่อนนะ ไว้คอ่ ยเจอกัน"
ว่าแล้วเขาก็โบกมือให้และผละไปดื้อๆ
"เดี๋ยวสิคะ" เธอรีบเรียกเอาไว้ "พี่กอล์ฟพอจะมีเวลาว่างวันไหนบ้าง
ไปกินข้าวกันไหม"
เขาหันกลับมา "นี่จะนัดเดต?"
"ค่ะ เลือกเอาวันที่ว่างตรงกันกับพี่ปริ๊นซ์นะ เบิ้ลอยากเจอพี่ปริ๊นซ์
ด้วย"
"จะอยากเจอมันท�ำไม"
"ก็ไม่ได้เจอนานแล้วนี่ คนที่พี่กอล์ฟรักเบิ้ลก็รักด้วย คิดถึงบ้างไม่ได้
รึไง"
คนถูกเซ้าซี้ยังคงมีสีหน้าลังเล
"เบิ้ลสัญญาว่าถ้าเจอกันจะไม่ฟ้องว่าวันนี้พี่กอล์ฟแอบควงสาว..."
คนฟังท�ำหน้าตาชอบกล นิง่ มองสีหน้ารอคอยค�ำตอบอย่างมีความหวัง
ของเธอชั่วขณะหนึ่ง ก่อนจะออกอาการอ่อนใจแบบครึ่งยิ้มครึ่งบึ้งพลาง
รับปาก "ตกลง ไว้ได้วันแล้วพี่จะโทรหาอีกที ยังใช้เบอร์เดิมรึเปล่า"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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