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บทที่ 1

นางฟ้ากับดาราตัวประกอบ

กฤษราเกลียดเลขสองที่สุด เกลียดมากกว่าเลขทุกตัว ทุกครั้งที่เห็น
เลขนี้มันท�ำให้เธออารมณ์ขึ้นทุกที เพราะว่ามันหมายถึงความพ่ายแพ้
บางคนอาจจะชื่นชมเธอว่าเป็นอันดับสองก็ดีแล้ว ยังไงก็ดีกว่าที่สามสี่ห้า
แบบนัน้ ก็อาจจะใช่ แต่ใครจะรูว้ า่ เธอกับอันดับทีส่ องนีม้ คี วามหลังอันเจ็บปวด
ร่วมกันมาทั้งชีวิต
เริ่มตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ก็แล้วกัน
กฤษราเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้าน มีพี่ชายหนึ่งคนคือกฤษณ
โดยบิดากับมารดาตัง้ ชือ่ เล่นของเธอกับพีช่ ายไว้อย่างไฮโซว่า 'คริสซี'่ กับ 'คริส'
ทัง้ ที่ไม่ได้มบี รรพบุรษุ ฝ่ายไหนเป็นชาวตะวันตกมาก่อน ส่วนบิดากับมารดา
ของเธอคือเจษฎาและไพริน เจษฎาเป็นเจ้าของบ่อพลอยที่ ใหญ่ที่สุด
ในภาคตะวันออกของประเทศ ส่วนไพรินเป็นนักออกแบบอัญมณีมอื อาชีพ
มี เ พื่ อ นสนิ ท ตั้ ง แต่ ส มั ย เรี ย นมั ธ ยมต้ น คนหนึ่ ง ชื่ อ 'เพี ย งฟ้ า ' ซึ่ ง เป็ น
นักออกแบบอัญมณีมือหนึ่ง ต่อมาได้เจอกับทายาทเจ้าของธุรกิจอัญมณี
ชื่อดังคือ 'ปรัชญ์' หลังจากทั้งสองคนแต่งงานกันแล้วก็มีลูกสาวคนเดียว
ชื่อว่า 'ปลายฟ้า'
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ก่อนทีม่ ารดาของเธอจะตัดสินใจแต่งงานกับบิดาก็เคยท�ำงานทีเ่ ดียวกัน
กับเพียงฟ้ามาก่อนในต�ำแหน่งนักออกแบบอัญมณีเหมือนกัน แต่มารดา
ของเธอเป็นรองอีกฝ่ายมาตลอด กระทัง่ เรือ่ งความรักก็ยงั ไม่สามารถเอาชนะได้
ไพรินหลงรักปรัชญ์ แต่เพราะเพื่อนสนิทกับผู้ชายที่แอบชอบรักกันจึงต้อง
ตัดใจ แล้วไปแต่งงานกับเจษฎาเจ้าของบ่อพลอยหน้าตาซื่อบื้อคนหนึ่ง
กระทั่งมีโซ่ทองคล้องใจคือกฤษณและกฤษรา
ว่ากันตามตรงแล้วไพรินนั้นมีคุณสมบัติและรูปสมบัติเพียบพร้อม
ไม่ได้ด้อยกว่าใครเลย เพียงแต่หากน�ำมาเปรียบเทียบกับดอกไม้งามที่
น่าทะนุถนอมอย่างเพียงฟ้าแล้วผู้หญิงคนอื่นก็กลายเป็นดอกหญ้าข้างทาง
ไปโดยปริยาย แต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองคนก็ยังคบหากันเป็นเพื่อนสนิท
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เพราะอย่างไรแล้วการตัดสินใจแต่งงานกับ
เจษฎาก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดพลาดของไพริน ในเมื่อต่างคนก็ต่างมีความสุขกับ
ชีวิตของตัวเอง จึงไม่มีใครโทษใครหรือแค้นใคร
จะมีก็แค่คนเดียวเท่านั้น
เธอเอง 'นางสาวกฤษรา พลอยในบ่อ' ที่อิจฉา 'นางสาวปลายฟ้า
วงศ์มณีสกุล' ตั้งแต่เกิด!
"คริสซี่เจ็บปากเหรอจ๊ะ" เสียงใสๆ ของปลายฟ้าดังขึ้นท�ำให้กฤษรา
หลุดออกจากห้วงความคิดชัว่ ร้ายของตนเอง หญิงสาวแค่นยิม้ ส่งให้ปลายฟ้า
แล้วส่ายหน้าไปมา
"รู้สึกปวดท้องนิดหน่อยน่ะ แล้ววันนี้ปลายไม่ไปไหนเหรอ" กฤษรา
ถามเพื่อนกลับ ความเป็นไปของปลายฟ้ามักจะอยู่ในสายตาของเธอเสมอ
ทัง้ สองคนเรียนโรงเรียนเดียวกันมาตัง้ แต่อนุบาล ตอนเด็กๆ เพียงฟ้ามักจะ
ต้องบินไปต่างประเทศจึงน�ำปลายฟ้ามาฝากไว้กับไพริน เด็กทั้งสามคน
จึงโตมาด้วยกัน กระทัง่ กฤษณเข้ามหาวิทยาลัยก็ถกู ส่งให้มาเรียนทีก่ รุงเทพฯ
โดยมี 'ย่าพร้อม' มารดาของเจษฎารับอาสาขึ้นมาดูแลให้ จากนั้นไม่นาน
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กฤษรากับปลายฟ้าก็ตามขึน้ มาเรียนทีก่ รุงเทพฯ ด้วย กลายเป็นว่าทัง้ สองคน
จึงต้องอยู่โรงเรียนเดียวกันตลอด ดีหน่อยตรงที่ปลายฟ้ากลับไปอยู่บ้าน
ของตัวเองแล้ว ท�ำให้กฤษรามีพื้นที่หายใจจากการที่ถูกเปรียบเทียบบ้าง
แต่ก็มีไม่เยอะหรอกนะ
"วันนี้ว่าง แต่พรุ่งนี้ต้องไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ ปลายลุ้นอยู่ว่า
จะได้รางวัลอะไรทีท่ ำ� คะแนนสอบเข้าได้เป็นอันดับหนึง่ " รอยยิม้ ของปลายฟ้า
ท�ำให้กฤษราแอบเบ้ปากในใจ ก็สอบได้ทหี่ นึง่ มาตลอดชีวติ ยังจะลุน้ ของรางวัล
อะไรอีก สิ่งที่มนุษย์ทุกคนฝันอยากจะมีปลายฟ้าก็มีหมดแล้ว เป็นเธอ
ต่างหากที่ลุ้นว่าชาติไหนจะท�ำคะแนนแซงปลายฟ้าได้ ยิ่งตอนนี้เรียน
คนละสาขายิ่งเปรียบเทียบกันยาก ในเมื่อเรื่องเรียนเอาชนะไม่ได้ก็น่าจะ
มีเรื่องอื่นให้เอาชนะอีก ใช้เวลานี้ค่อยๆ คิดไปดีกว่า
"ปลายอยากได้อะไรล่ะ"
"ปลายไม่อยากได้อะไรหรอก แค่อยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านบ้าง"
ทั้งสายตาและวิธีการพูดของปลายฟ้าช่างน่ารักน่าชมไปหมด ผู้หญิง
ตัวเล็กๆ ผิวขาวบริสุทธิ์ นิสัยดี สวยทั้งหน้าตางามทั้งกิริยามารยาท
อย่างกับหลุดออกมาจากในวรรณคดี เทียบกับกฤษราแล้วเธอเหมือนกับ
นางร้ายตัวประกอบไปในทันที
เหอะ! ไม่อยากได้อะไร ท�ำตัวเป็นนางเอกในละครเลยนะ
"ท�ำไมปลายไม่ไปเรียนต่อที่โน่นล่ะ น้าเพียงจะได้ไม่ต้องไปๆ มาๆ"
กฤษราแนะ มารดาของปลายฟ้าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศเพราะ
เพิ่งไปเปิดตลาดอัญมณีที่นั่น ส่วนบิดาถึงจะอยู่ที่นี่แต่ก็ทำ� งานหนักทุกวัน
จนแทบไม่ได้กลับบ้าน
"ไม่เอาหรอก ปลายคิดถึงคริสซี่กับน้าไพ พี่คริสกับลุงเจษด้วย"
ปลายฟ้าท�ำเสียงหงุงหงิงเหมือนที่ชอบท�ำประจ�ำ คนที่บ้านเธอมักจะมอง
ปลายฟ้าด้วยสายตารักใคร่เอ็นดูทุกที แต่ส�ำหรับเธอน่ะเหรอ อาการแบบนี้
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เรียกได้อย่างเดียวว่า 'แอ๊บ'
คนอะไรจะมาติดครอบครัวของคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเอง
พยายามจะแย่งความเป็นที่หนึ่งไปจากเธอทุกเรื่องแบบนี้ บอกให้ไปอยู่กับ
แม่ตวั เองทีเ่ มืองนอกก็ไม่ไป ไม่มปี ลายฟ้าสักคนเธอคงเป็นทีห่ นึง่ ได้ไม่ยาก
"คิดถึงก็โทรหาได้ ไม่เห็นเป็นไรเลย" หญิงสาวว่า
"ไม่เอาอ่ะ ไม่อยากไป ไม่มีเพื่อน คริสซี่ก็รู้ว่าปลายสนิทกับคนยาก"
กฤษราแอบเบ้ปาก ถ้าคนอย่างปลายฟ้าสนิทกับคนยากแล้วคนแบบเธอ
คงจะเป็นพวกต่อต้านสังคม ชอบแยกตัวโดดเดี่ยวแน่ๆ ตั้งแต่เล็กจนโต
เธอก็เห็นว่ามีแต่คนอยากเข้าใกล้ปลายฟ้ากันทั้งนั้น ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง หรือ
เพศที่สาม คนสูงวัย เด็ก หรือแม้กระทั่งพวกสัตว์เลี้ยงยังชอบเข้าใกล้
ปลายฟ้าเลย
แม้แต่ย่าพร้อมเองก็ชอบปลายฟ้ามากถึงขนาดอยากจะได้มาเป็น
หลานสะใภ้ โชคยังดีที่พี่ชายของเธอมีหัวคิดอยู่บ้างถึงได้บอกย่าว่าเห็น
อีกฝ่ายเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่ง ถ้าปลายฟ้าต้องมาเป็นพี่สะใภ้ของเธอ
จริงๆ ชาตินี้ทั้งชาติเธอคงต้องติดกับค�ำว่าอันดับสองอย่างนี้ไปตลอด
"เออ จะว่าไปแล้วปลายมีข่าวดีที่ยังไม่ได้บอกคริสซี่" ใบหน้าสวย
อมยิ้มเล็กน้อยก่อนจะยื่นเอกสารบางอย่างให้กับกฤษรา หญิงสาวรับมาดู
สักพักก็หน้าซีด
"ย้ายสาขา?"
"ใช่จา้ ปลายรูส้ กึ เสียใจมากทีค่ ริสซีส่ อบเข้าสาขาเดียวกับปลายไม่ได้
ปลายเลยท�ำเรือ่ งขอย้าย เราจะได้เรียนด้วยกันอีกแล้วนะ" หน้าตาดีอกดีใจ
ของปลายฟ้าท�ำให้กฤษราอยากจะกระชากแม่นี่มาตบให้หายแค้น เธอ
อุตส่าห์แอบเลือกสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพราะคิดว่ายังไงปลายฟ้า
ก็คงไม่มที างตามมา เธอจ�ำได้วา่ เพือ่ นสาวทีน่ า่ ร�ำคาญของเธอบอกเสมอว่า
ตัวเองอยากเป็นนักออกแบบอัญมณีเหมือนมารดา
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แล้วจะตามมาท�ำ...เพื่อ?
"ปลาย คริสซีป่ วดท้อง อยากเข้าห้องน�ำ้ หน่อย เดีย๋ วมานะ" กฤษราว่า
ก่อนจะรีบเดินออกไปทันที เอกสารของปลายฟ้าอยู่ในมือเธอ ของอันตราย
แบบนี้ต้องก�ำจัด หลังจากตัดบทเดินออกมายังไม่ทันถึงห้องน�้ำหญิงสาว
ก็ทนไม่ไหวรีบฉีกกระดาษนั้นแล้วโยนทิ้งถังขยะ
"คิดจะเป็นปลิงเกาะฉันไปตลอดชีวติ หรือไง อยูท่ ขี่ องหล่อนนัน่ แหละ
ดีแล้ว ถังขยะ ฮ่าๆๆ" ร่างบางยืนหัวเราะอยู่คนเดียวอย่างสะใจก่อนจะ
หันไปเห็นผูช้ ายหน้าตาดีคนหนึง่ ในชุดนักศึกษาก�ำลังยืนมองเธอด้วยสายตา
เรียบนิ่ง
ความอายท�ำให้เธอตัวชาไปหมด นีม่ นั วันอะไรกันเนีย่ หลังจากรูส้ กึ ว่า
ไม่สามารถทนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ หญิงสาวก็โทรไปบอกปลายฟ้า
ว่าอาการปวดท้องของเธอยังไม่ดีขึ้นจึงขอกลับบ้านก่อนโดยไม่เปิดโอกาส
ให้อีกฝ่ายถามถึงเอกสารที่เธอหน้าด้านฉกติดมือมาด้วย
ไม่มีเอกสารก็ไม่สามารถย้ายสาขาได้ อยู่ในโลกเจ้าหญิงของหล่อน
ไปเถอะย่ะยายปลายฟ้า ไม่ต้องตามมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
ไม่รู ้ ว่าอะไรที่ ท� ำ ให้ เ ชนรู ้ สึ ก ติ ด ใจกั บ ภาพที่ เ ห็ น เมื่ อ สั ก ครู ่ เป็น
อย่างมาก เขาถึงขนาดเดินไปดูวา่ เศษกระดาษทีผ่ หู้ ญิงท่าทางสติไม่ดคี นนัน้
ฉีกทิ้งคืออะไร ต้องเป็นคนแบบไหนกันถึงฉีกกระดาษแล้วโยนลงในตะกร้า
เก็บลูกบาสเกตบอลเพราะคิดว่าเป็นถังขยะ ชายหนุ่มลังเลใจอยู่ชั่วครู่
ก่อนหยิบเศษกระดาษนั้นมาดู แล้วก็พบว่าเป็นเอกสารค�ำร้องขอย้ายสาขา
ที่ได้รับการเซ็นชื่ออนุมัติแล้ว ดูท่าจะเป็นของส�ำคัญแบบนี้ท�ำไมถึงเอามา
ทิ้งได้
'ปลายฟ้า วงศ์มณีสกุล' ชือ่ เจ้าของเอกสารทีจ่ ะยืน่ ค�ำร้องขอย้ายสาขา
จากสาขาการออกแบบอัญมณีไปยังสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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ใบหน้าหล่อเหลาขมวดคิ้ว
เกี่ยวกันตรงไหนเนี่ย...
"เชน ไหนตะกร้าวะ" เสียงเรียกจากด้านหลังดังขึ้น เชนหันกลับไป
มองก็เห็นเพื่อนสามคนก�ำลังเดินมาทางนี้
"อยู่นี่" ชายหนุ่มชูตะกร้าให้เพื่อนดู
"มาเอาตะกร้าแค่นนี้ านเป็นชาติ นึกว่าคุณชายเชนโดนผูห้ ญิงหิว้ ไปแล้ว
เสียอีก" ทั้งสามคนและเชนเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่มัธยม คนแรกเป็น
หนุ่มหน้าโหดหัวโจกของกลุ่ม คอยรวมทุกคนเอาไว้ด้วยกันเสมอ ชื่อว่า
'ธันวา' คนที่สองเป็นหนุ่มหน้าสวยเข้ากับคนได้ทุกประเภทโดยเฉพาะ
ผู้หญิง ชื่อว่า 'นิกกี้' ส่วนคนสุดท้ายเป็นคนที่มีสติที่สุด คอยแก้ปัญหาให้
ทุกคนและมีความรับผิดชอบที่สุด ชื่อว่า 'ธนดล'
"ไม่มีหรอกเรื่องแบบนั้น" เชนว่าพลางส่ายหน้า หากเป็นเมื่อก่อน
เขาคงไม่เข้าใจมุกตลกของธันวา แต่อยู่ด้วยกันมานานท�ำให้เข้าใจว่า
เรื่องเพ้อเจ้อแบบนี้เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะสามารถแซวกันได้
"ซื่อได้น่ารักแบบนี้ เมื่อไหร่โรบอตบอยของพวกเราจะมีแฟนสักที"
คราวนี้นิกกี้เป็นคนพูดบ้าง หากเป็นประสบการณ์เรื่องผู้หญิง ในกลุ่มนี้
นิกกีค้ งจะเป็นคนทีผ่ า่ นการมีความรักมาอย่างโชกโชนทีส่ ดุ เขาเคยท�ำสถิติ
คบผูห้ ญิงทีเดียวห้าคนโดยไม่โดนแต่ละคนจับได้เป็นเวลาสองเดือน จากนัน้
ก็ยุ่งเหยิงเละเทะจนล�ำดับเหตุการณ์ ไม่ถูก รู้แต่ว่าผลสุดท้ายเขาก็ถูก
ผูห้ ญิงทุกคนนัดไปเจอกันทัง้ หมดแล้วก็ผลัดกันตบนิกกีค้ นละที หลังจากนัน้
เป็นต้นมาเสือหนุ่มก็หันมาคบทีละคนอย่างประมาณตน
ผัวะ!
นิกกีถ้ ลาไปข้างหน้าพร้อมๆ กับความเจ็บหนึบบนศีรษะ พอหันกลับไป
มองก็พบว่าเป็นมือของธันวานั่นเอง
"อะไรวะ!"
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"ไอ้โง่ เชนมีแฟนแล้วกลุม่ เราก็ดาวน์ดวิ ะ ทุกวันนีท้ สี่ าวๆ กรีด๊ ตอนเรา
เล่นบาส กินข้าว ไปเที่ยว ขนาดนั่งหายใจยังมีคนแอบถ่ายรูป คิดว่าเป็น
เพราะอะไร"
"ก็ไอ้เชนไง"
"เออ เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งให้มนั มีแฟนหรอก อยูเ่ ป็นอาหารตาให้สาวๆ
ต่อไป พวกเราจะได้พึ่งใบบุญด้วย" ธันวาพูดด้วยน�้ำเสียงปลื้มอกปลื้มใจ
ราวกับตัวเองเป็นคนเลี้ยงเพื่อนคนนี้มาให้ดูดีและเพียบพร้อมขนาดนี้
เชนไม่ใช่แค่หน้าตาดี แต่ยังเรียนเก่ง เล่นกีฬาก็เก่ง ไหนจะฐานะ
ทางบ้านที่แม้จะไม่ ใช่มหาเศรษฐีแต่ก็เป็นที่นับหน้าถือตาไม่น้อย บิดา
ของเชนเป็นผู้พิพากษา ส่วนมารดาเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่
พวกเขาเรียนอยู่นั่นเอง
"สาวๆ ก็มองเชนป่ะวะ ไม่ใช่พวกแก" ธนดลแย้งขึ้นหลังจากเงียบ
มานาน ไม่รู้ว่าทนคบสองคนนี้มาได้ยังไงตั้งหลายปี วุ่นวายแต่กับเรื่อง
ไร้สาระกับเรื่องผู้หญิง
"เฮ้ย อย่าเหมารวม ฉันหน้าดีเป็นที่สองรองจากมันนะ" นิกกี้ชี้ไป
ทางเชน
"อ้าวไอ้นิกกี้ ท�ำไม หน้าฉันมันไม่ดีตรงไหน" ระหว่างที่ธันวากับนิกกี้
ก�ำลังทะเลาะกันเชนก็ส่ายหน้าแล้วเดินถือตะกร้าออกไป เศษกระดาษ
ยังอยู่ในมือของเขา ถ้าเอาไปต่อกันก็น่าจะพออ่านได้อยู่ เขาคิดว่าจะเอา
กาวติดสักหน่อยแล้วเอาไปให้ฝ่ายธุรการเอาไปคืนเจ้าของจะดีกว่า
"อ้าว ไอ้เชนเดินไปแล้ว" ธันวาร้องก่อนจะวิ่งตามเพื่อนไป ชายหนุ่ม
ทั้งสี่คนเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วย่อมเป็นเป้าสายตาเนื่องจากออร่าความดูดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่กับเชน
ปลายฟ้าเครียดมากเมื่อพบว่าเอกสารค�ำร้องขอเปลี่ยนสาขานั้น
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หายไป เมื่อกลับมาถึงบ้านเธอจึงโทรปรึกษาเรื่องนี้กับเพียงฟ้า แต่ก็ได้
ค�ำตอบที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นัก
"แม่วา่ ปลายติดคริสซีม่ ากไป เรือ่ งเรียนของเราควรเลือกทีเ่ ราชอบถึง
จะถูก" ส�ำหรับเพียงฟ้าแล้วงานออกแบบอัญมณีคือชีวิตของเธอ เดาว่า
คงเป็นชีวิตของปลายฟ้าด้วย โดยเฉพาะเธอมีปลายฟ้าเป็นลูกสาวเพียง
คนเดียว
"เรื่องออกแบบปลายฝึกเองได้นี่คะแม่ แต่คริสซี่มีคนเดียว หาที่ไหน
ไม่ได้แล้วนะคะ" ปลายฟ้าท�ำเสียงอ้อน เธอเคยท�ำแบบนี้ตอนที่ขอมารดา
ย้ายไปเรียนกับกฤษรา แม้ว่าจะบ่นนิดหน่อย แต่พอเธอท�ำเสียงอ่อน
เสียงหวานในที่สุดอีกฝ่ายก็ยอม
"ก็เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่แล้วนี่ คิดถึงคริสซี่ปลายก็ไปหาได้
อันทีจ่ ริงแม่ไม่อยากให้ปลายย้ายตัง้ แต่แรก ในเมือ่ เอกสารหายไปแล้วก็ไม่ตอ้ ง
ย้ายแล้ว เชื่อแม่นะ" เพียงฟ้าว่า เธอไม่ค่อยมีเวลาคุยกับปลายฟ้ามาก
ดังนั้นปลายฟ้ายังไม่ทันตอบอะไรเธอก็ขอตัวไปประชุมต่อ
หญิงสาวค่อยๆ วางโทรศัพท์มือถือลงบนเตียงแล้วเอนกายลงนอน
มองเพดานเหมือนที่ท�ำบ่อยๆ เวลาที่อยู่คนเดียว ห้องนอนที่แสนใหญ่โต
บ้านหลังใหญ่ที่กว้างขวางจนแทบเดินไม่ทั่ว แต่คนที่อยู่ในนี้มีเธอคนเดียว
"เบื่อ" ปลายฟ้าพึมพ�ำออกมา
นัดทานข้าววันพรุ่งนี้ แต่จนป่านนี้มารดาของเธอยังประชุมอยู่เลย
ดูท่าว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะมีแค่เธอคนเดียวที่นั่งอยู่ในร้านอาหารหรู อ่านการ์ด
สรรเสริญเยินยอของบิดามารดา ได้ของขวัญแพงๆ จากนั้นก็เหมือนเดิม
กลับมานอนที่บ้านร้างหลังนี้คนเดียว
ปลายฟ้าหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นเวลาเกือบ
เที่ยงแล้ว ที่จริงวันนี้เธอมีเรียน แต่พอมารดาบอกว่าจะไปทานข้าวด้วยกัน
เธอจึงบอกว่าไม่มี สุดท้ายเธอก็เห็นแค่ข้อความจากผู้ปกครองทั้งสองว่า
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ต่างติดงานและไม่สามารถไปทานข้าวด้วยได้แล้ว
เป็นแบบนี้จนชินแล้ว
Kris : ก๊อกๆ
ข้อความหนึ่งเด้งขึ้นมา เมื่อปลายฟ้าดูก็เห็นว่าเป็นแชตกลุ่มสามคน
ของเธอ กฤษณ แล้วก็กฤษรา หญิงสาวรีบพิมพ์ข้อความตอบกลับทันที
แต่ก็มีคนเร็วกว่าเธอ
Krissy : ก๊อกบ้าไรพี่คริส จะพูดอะไรก็พูด
จากนัน้ กฤษณก็ถา่ ยรูปกระเป๋าสองใบมาให้ดู เป็นกระเป๋าแบรนด์เนม
ที่เหมือนกันแต่คนละสี มีสีขาวใบหนึ่งและสีแดงใบหนึ่ง
Kris : ซื้อกระเป๋ามาสองใบ ให้คนละใบ
Krissy : เอาสีขาว
Kris : สีขาวของปลาย
Krissy : แล้วมาถามท�ำไมเนี่ย
Kris : อ่านดีๆ ไม่ได้ถาม บอกว่าซื้อให้คนละใบ You know?
เมื่ออ่านแล้วปลายฟ้าก็เผลอหัวเราะออกมาอย่างมีความสุข หาก
ไม่มีกฤษราและครอบครัวอยู่เธอจะเป็นยังไง ตั้งแต่จ�ำความได้ ถ้าจะ
พูดถึงเรื่องความสุขเธอก็นึกได้แต่ตอนที่อยู่บ้านของไพรินที่ต่างจังหวัด
เท่านั้น
อย่างน้อยเธอก็ยังมีครอบครัวนี้เป็นครอบครัว ไม่เห็นเป็นไรเลย
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PlaiPlai : ขอบคุณมากค่ะ
ปลายฟ้าพิมพ์ตอบไปก่อนจะเตรียมแต่งตัวออกไปเรียนหนังสือ
วันนี้เธอบอกกับกฤษราเอาไว้ว่าต้องไปทานข้าวกับที่บ้าน เพราะฉะนั้น
เธอเลยออกไปทานข้าวเย็นที่บ้านของเพื่อนไม่ได้ หากไปทุกคนก็จะรู้ว่า
เธอถูกทิ้ง เธอไม่อยากให้ใครเห็นว่าเธอน่าสงสาร การเป็นคนน่าอิจฉาก็
ย่อมดีกว่าเป็นคนน่าสงสารไม่ใช่หรือไง
หญิงสาวขับรถหรูที่บิดามารดาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีที่แล้วมา
ที่มหาวิทยาลัยท่ามกลางสายตาอิจฉาตาร้อนของคนอื่น ปลายฟ้ารู้สึกดี
อย่างประหลาด เธอชอบเวลามีคนมองมาที่เธอด้วยสายตาอิจฉา สายตา
แบบเดียวกับที่กฤษรามอง
"แกดูคนนั้นดิ สวยเนอะ เป็นลูกคุณหนูด้วยนะ สงสัยจะได้เป็น
ดาวมหาวิทยาลัยปีนแี้ น่เลย" เสียงซุบซิบนัน้ ไม่ได้ดงั มาก แต่กพ็ อทีจ่ ะท�ำให้
คนฟังได้ยิน ปลายฟ้าท�ำหน้านิ่งแล้วเลือกที่จะนั่งลงบนโต๊ะคนเดียว แต่
ไม่นานนักก็มีคนเข้ามาท�ำลายความสงบ
"ปลายมาด้วยเหรอ นึกว่าไม่มา เห็นบอกว่ามีธุระไม่ใช่เหรอ" เพื่อน
ผู้หญิงสาขาเดียวกับเธอพูดขึ้นพร้อมหย่อนกายลงนั่งตรงข้าม ปลายฟ้า
ส่งยิ้มให้ก่อนจะตอบ
"พอดีนัดคริสซี่เอาไว้แต่โดนเทน่ะ"
"คริสซี่? อ่อ ผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสั้นๆ ที่ชอบอยู่กับปลายน่ะนะ"
"คริสซี่เป็นเพื่อนสนิทปลายน่ะ" ปลายฟ้าว่า
"แปลกดีนะ เหมือนคนละไลฟ์สไตล์เลย ท�ำไมสนิทกันได้ ปลายออกจะ
เรียบร้อย" ในสายตาของคนอืน่ กฤษราเหมือนพวกทีบ่ า้ แบรนด์เนม แต่งตัว
จัด สายตาก็ดูไม่เป็นมิตรกับใคร ถึงจะหน้าตาดีแต่ก็ดูหยิ่งจนไม่มีใครกล้า
เข้าไปคุยด้วย ต่างจากปลายฟ้าที่ดูยังไงก็เป็นมิตรน่าคบหากว่า
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"อะไรกัน ปลายไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นสักหน่อย"
"งัน้ ถามหน่อย ปลายเคยเทีย่ วกลางคืนไหม เคยกินเหล้าไหม เคยพูด
ค�ำหยาบกับเพื่อนไหม"
ปลายฟ้าส่ายหน้า
"นั่นแหละเรียบร้อย เป็นแบบนี้ก็ดีแล้ว" ยังไงคนสวยที่เรียบร้อยและ
ดูถ่อมตัวก็ดีกว่าคนสวยที่มองคนไม่ต�่ำกว่าระดับสายตาอยู่แล้ว
ปลายฟ้าไม่รู้จะพูดอะไรต่อจึงได้แต่เปลี่ยนเรื่องคุย ระหว่างรอเวลา
เรียนเธอก็เอาสมุดที่จดย่อของคาบเรียนก่อนหน้านี้ ให้เพื่อน จากนั้น
ไม่นานก็มีเพื่อนคนอื่นมานั่งลอกสมุดของเธอเต็มไปหมด จนกระทั่งมี
ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหยุดที่โต๊ะของเธอ
ผู้ชายคนนี้สวมชุดทีมบาสของมหาวิทยาลัย ที่หลังสะพายกระเป๋า
เป้สีด�ำกับนาฬิการาคาแพงที่ข้อมือ ใบหน้าหล่อเหลาหมดจดเหมือนคนที่
ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี แม้จะมีเหงือ่ อยูเ่ ต็มตัวก็ไม่ได้ทำ� ให้อกี ฝ่ายดูหมองลง
ไปเลย
"เอ่อ..." ปลายฟ้าก�ำลังคิดค�ำถาม
"เธอชื่อปลายฟ้า วงศ์มณีสกุลหรือเปล่า" เขาถามเสียงเรียบ
ปลายฟ้าพยักหน้า ขณะทีเ่ พือ่ นคนอืน่ ก็กำ� ลังอึง้ เหมือนกัน ผูช้ ายคนนี้
ไม่ใช่หนุ่มหล่อวัวตายควายล้มคนดังลูกชายของอธิการบดีหรือไงนะ
"ฉันเจอนี่แล้วเอาไปให้ฝ่ายธุรการ แต่เขาบอกว่าให้เอามาคืนเธอเอง
จะดีกว่า พอถามคนแถวนี้แล้วเขาก็บอกว่าเธอนั่งอยู่นี่ ฉันเลยเอามาคืน"
เสียงแบบโมโนโทนของเขาท�ำให้คนฟังเดาอารมณ์ไม่ถกู ช่างห้วนแล้วก็ดบิ
จนไม่รู้ว่าจะแสดงปฏิกิริยาอย่างไรดี
"แล้วก็ระวังตัวด้วยนะ อาจจะมีคนคิดไม่ดีกับเธอ"
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บทที่ 2

นางฟ้ากับเทวดา

ข่าวซุบซิบเรื่องของปลายฟ้ากับเชนดังไปทั่วมหาวิทยาลัยในเวลา
ไม่นาน ต่างคนต่างพูดกันไปว่าหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆ ทั้งมหาวิทยาลัย
ก�ำลังตามจีบสาวสวยไฮโซอย่างปลายฟ้า ขนาดเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัย
ยังมีคนตัดต่อรูปของทัง้ สองคนเอามาคูก่ นั ต่างๆ นานา พวกผูห้ ญิงตอนแรก
ก็พากันโวยวาย แต่พอเห็นตัวจริงของหญิงสาวที่เป็นข่าวแล้วก็ต่างพากัน
ยกธงขาว
สวยขนาดนี้ก็ไม่แปลกหรอกที่เชนจะชอบ
แม้แต่แก๊งเพื่อนของเชนก็ยังเกาะติดสถานการณ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ
โดยคนที่เป็นข่าวไม่ได้สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นเลย มิหน�ำซ�้ำยังนั่งต่อเลโก้
อย่างสบายใจ
"โรบอตบอย ไปรู้จักคุณหนูปลายฟ้าได้ยังไง" ธันวาถามขึ้น
"ปลายฟ้า วงศ์มณีสกุลน่ะเหรอ"
"โหย มาทั้งชื่อ-นามสกุล สงสัยจะมีโอกาส"
"ไอ้ธัน เชนมันก็จ�ำชื่อนามสกุลของคนที่เคยเรียนห้องเดียวกับเรา
ได้แทบทุกคน พิเศษตรงไหนวะ" นิกกี้เถียง จากนั้นทั้งสามคนที่ก�ำลัง
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ยืนสอบปากค�ำเชนอยู่ก็พยักหน้าพร้อมกัน ใช่แล้ว เชนความจ�ำดีเลิศ
เหมือนมีพื้นที่สี่เทราไบต์อยู่ในสมอง
"งัน้ ถามตรงๆ แกชอบเขาเหรอ คุณหนูปลายฟ้าน่ะ" ธันวาถามขึน้ อีก
"เปล่า"
"โอเค งัน้ จบ" ธนดลสรุป ถ้าเชนบอกว่าไม่กค็ อื ไม่ เพือ่ นของเขาคนนี้
มักจะพูดความจริงเสมอ และความจริงนั้นก็จะตรงกับความรู้สึกตลอด
"แล้วไปท�ำอีท่าไหนถึงลือกันทั่วแบบนี้" สิ่งที่ธนดลสงสัยคือเรื่องนี้
ต่างหาก ปกติเชนแทบจะไม่คยุ กับผูห้ ญิงเลยด้วยซ�ำ้ พวกผูห้ ญิงทีเ่ ข้ามาหา
ก็มักจะเข้ามาไม่ถึงตัวเพราะเชนอยู่กับเพื่อนตลอด หรือหากอยู่คนเดียว
ก็เป็นสถานที่เงียบๆ ที่ไม่ค่อยมีคน ดังนั้นหากเกิดภาพที่เพื่อนของเขา
คุยกับผู้หญิงก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากมาก
เชนเล่าเรื่องสั้นๆ ที่เจอมาให้เพื่อนฟัง ตัวเขาเองไม่เห็นว่าจะมีอะไร
แปลก ก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�ำไมคนอื่นถึงต้องสนใจขนาดนี้ด้วย
"โด่ว ไม่มีอะไรเลยนี่หว่า"
"นี่จะเลิกถามกันได้แล้วใช่ไหม ไม่มีสมาธิเลย" เชนว่า
"เออๆ ไม่ถามแล้ว ไม่สนุกเลย ไปเหอะนิกกี้ ไปหลีสาวกัน"
ไม่นานเรื่องก็เงียบไปเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจนถึงช่วงที่ต้อง
แข่งขันดาวเดือนของมหาวิทยาลัย เชนถูกหลอกแกมบังคับให้เป็นตัวแทน
คณะไปแข่ง เจ้าตัวคิดง่ายๆ ว่าแกล้งท�ำอะไรห่วยๆ ไปจะได้ไม่ชนะ ดังนั้น
เขาจึงโชว์ความสามารถพิเศษคือการจัดดอกไม้โดยเอาหญ้าชนิดต่างๆ
มาปักๆ ลงไปในแจกันอย่างไม่มีศาสตร์หรือศิลป์อะไรทั้งนั้น
ผลสรุปออกมาว่าเขาชนะ!
กรรมการพากั น ชมว่ า "คุ ณ เป็น คนที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ม าก
หญ้าพวกนี้ปกติทุกคนจะมองข้าม แต่คุณให้คุณค่ากับมัน คุณสมควรเป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้"
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ชายหนุม่ ท�ำอะไรไม่ได้นอกจากถอนหายใจ จากนัน้ ก็ถกู เพือ่ นลากไปดู
การแข่งของทางฝ่ายหญิงบ้าง ขณะที่ทุกคนก�ำลังรอดูอยู่อย่างใจจดใจจ่อ
เขาก็ปลีกตัวออกมาเพราะอยากเข้าห้องน�ำ้ หลังจากเสร็จธุระระหว่างเดินกลับ
ก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงสองคนคุยกัน
"คริสซี่ว่าปลายใส่ชุดไหนดี"
"ชุดสีรุ้งเลยปลาย สวยมากๆ" เสียงของผู้หญิงอีกคนตอบ ฟังดู
ก็รู้แล้วว่าไม่จริงใจสักนิด แต่เรื่องนี้ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา ชายหนุ่ม
ตัดสินใจเดินเลี่ยงไปทางอื่น ไม่อยากให้พวกเธอคิดว่าเขาแอบฟัง แต่
ระหว่างที่จะเลี้ยวแยกไปอีกทางหางตาก็เห็นเจ้าของเสียงนั้นเข้า
ผู้หญิงที่พูดคนเดียวคนนั้นกับปลายฟ้า วงศ์มณีสกุล...
เป็นเพื่อนกันอย่างนั้นเหรอ
ปลายฟ้าเดินกลับเข้าไปในห้องแต่งตัว ขณะที่กฤษราหันมาเจอกับ
ชายหนุม่ ทีเ่ ธอรูส้ กึ คุน้ หน้าคุน้ ตามากๆ จะว่าเขาเข้ามาขายถัว่ ในมหาวิทยาลัย
ก็หน้าตาดีเกินไปอีก พักหลังนี้มีแต่คนขายถั่วที่กล้าเข้ามาพูดกับเธอ
"เอ่อ มาหาใคร"
"ไม่ได้มาหาใคร เดินผ่านมาเฉยๆ" ถึงแม้ว่าค�ำตอบของเชนจะเป็น
ค�ำตอบทีแ่ สนจะธรรมดา แต่สำ� หรับคนฟังอย่างกฤษรานัน้ อดทีจ่ ะรูส้ กึ โมโห
ไม่ได้
"งั้นก็เดินผ่านไปเฉยๆ นะ ระวังเท้าคนอื่นด้วย" หญิงสาวว่าก่อนจะ
เลิกสนใจคนตรงหน้า แต่ในขณะที่ชายหนุ่มก�ำลังเดินผ่านไปก็มีผู้หญิง
สองคนเดินสวนมาก่อนจะส่งเสียงดังหนวกหู
"เฮ้ย นั่นเชนนี่ เชน พี่ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะ หล่อมากเลยนะวันนี้"
เสียงน่าร�ำคาญนั้นดังอยู่ไม่นานก็หายไปพร้อมกับร่างสูงที่คงจะไปหาที่
ถ่ายรูปกับแฟนคลับ กฤษราเบ้ปาก เธอไม่ชอบเลยเวลาที่เห็นผู้หญิง
ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าด น่าร�ำคาญจะตายชัก ผู้ชายนั่นก็...งั้นๆ แหละ
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แต่เดี๋ยวนะ เขาชื่อเชนเหรอ
ข่ า วของปลายฟ้ า ก่ อ นหน้ า นี้ ไ ม่ ใ ช่ กั บ หนุ ่ ม ฮอตอั น ดั บ หนึ่ ง ของ
มหาวิทยาลัยที่ชื่อเชนหรอกเหรอ ถ้าเป็นข่าวลือเฉยๆ เธออาจจะปล่อยไป
แต่ ห ลั ง จากพิ จารณาอาการของปลายฟ้ า แล้ ว มี ค วามเป็น ไปได้ สู ง ว่ า
เพื่อนของเธอจะสนใจเขา
ยังไงน่ะเหรอ
ทุกครั้งที่เพื่อนที่เรียนกับปลายฟ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเจ้าตัวจะปฏิเสธ
แต่ก็แอบท�ำเอียงอาย และปลายฟ้าก็ดู ไม่ร�ำคาญใจเลยเวลาที่มีคนพูด
เรื่องนี้บ่อยๆ ผิดกับตอนเรียนมัธยม เวลามีคนพูดเรื่องปลายฟ้ากับผู้ชาย
เจ้าตัวก็จะแสดงอาการไม่อยากตอบออกมา
แต่นี่ปฏิเสธเรื่อยๆ ด้วยน�้ำเสียงอ่อนโยน ชักมีมูลแฮะ
เอาเป็นว่าต้องสืบให้ชัดเจนก่อน เพราะที่ผ่านมาเธอไม่เคยเห็น
ปลายฟ้าสนใจเรื่องความรัก ดังนั้นเธอเองก็เลยไม่ได้สนใจเช่นกัน เรื่องอื่น
สู้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเรื่องนี้เธอเชื่อว่าต้องเอาชนะปลายฟ้าได้แน่ พอคิดได้
แบบนั้นกฤษราก็หัวเราะเสียงดังออกมาอย่างลืมตัว
"คริสซีเ่ ป็นอะไรน่ะ ยังไม่แต่งตัวเหรอ" เพือ่ นคนหนึง่ ในสาขาของเธอ
ถามขึ้น วันนี้กฤษราก็ลงแข่งขันเป็นตัวแทนของสาขาเหมือนกัน และก็
ต้องมาเจอกับปลายฟ้าตอนแข่งขันรวมอีกเหมือนเดิม อย่างน้อยชุดสีรุ้ง
นัน่ น่าจะช่วยท�ำให้ปลายฟ้าสวยน้อยลงมาหน่อยเพือ่ ทีเ่ ธอจะได้มโี อกาสชนะ
โดยการแสดงความสามารถพิเศษของกฤษราเป็นการโชว์เต้นบัลเลต์ที่
แสนจะไฮโซ ในขณะที่ปลายฟ้ามาโชว์ท�ำขนมไทยโบราณ ชัยชนะก็เห็นๆ
กันอยู่
"ผู ้ ช นะต� ำ แหน่ ง ดาวมหาวิ ท ยาลั ย ในปี นี้ คื อ ...นางสาวปลายฟ้ า
วงศ์มณีสกุล"
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สิน้ เสียงประกาศกฤษราก็หนั ขวับไปทีผ่ หู้ ญิงใส่ชดุ สีรงุ้ ยอมรับนิดหน่อย
ก็ได้ว่าปลายฟ้าใส่ชุดนี้แล้วไม่ได้น่าเกลียดอย่างที่คิด แต่อีแค่ท�ำขนมไทย
มันน่าพิสมัยตรงไหนกัน
"ว่าแล้วว่าคุณหนูปลายต้องชนะ" ธันวาพูดขึ้น ชายหนุ่มอีกสองคนที่
นัง่ อยูข่ า้ งๆ กอดอกท่าเดียวกันก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วยอย่างพร้อมเพรียง
ส่ ว นคนที่ นั่ ง ริ ม สุ ด อย่ า งเชนก็ ม องชั ย ชนะของปลายฟ้ า อย่ า งครุ ่ น คิ ด
ยิ่งมองหญิงสาวที่ได้อันดับสองที่มีสีหน้าเหมือนกลืนดินเข้าไปก็รู้สึกว่า
ขัดหูขัดตาแปลกๆ
แต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเขานี่นา คิดไปก็เปล่าประโยชน์
ตอนนั้นอาจจะจริงที่เชนคิดอย่างนั้น แต่หลังจากนั้นไม่นานเรื่องที่
ไม่ เ กี่ ย วข้ องกับ ตัวเขาเรื่อ งนี้ก็วกกลับมาวุ่นวายกับเขาจนได้ เพราะ
เรื่องกิจกรรมดาวเดือนของมหาวิทยาลัยท�ำให้เขากับปลายฟ้าต้องมา
เจอกันบ่อยๆ และถ่ายรูปท�ำกิจกรรม แล้วข่าวลือเดิมก็กลับมาอีกครั้ง
วันนี้ก็เป็นอีกวันที่เขาต้องโดดซ้อมบาสเกตบอลกับเพื่อนแล้วมา
ถ่ายรูปรอบมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการโปรโมต ซึ่งโปรโมตอะไรเขาก็ไม่รู้
ได้แต่ท�ำให้มันเสร็จๆ ไปเพราะปฏิเสธไม่ได้
ก็มารดาของเขาเล่นพาเขามาด้วยตัวเอง หลังจากคุยกับทุกคนเสร็จ
ท่านอธิการบดีก็คุยโทรศัพท์ต่อเรื่องงานไม่หยุด ขณะที่ปลายฟ้ากับเชน
นั่งรอถ่ายรูปอยู่ หญิงสาวมองมารดาของเชนที่ดูเหมือนจะไม่มีเวลาคุยกับ
ลูกชายด้วยซ�้ำ นั่นท�ำให้เธอนึกถึงตัวเอง
มีพร้อมทุกอย่าง ยกเว้นเวลาจากคนในครอบครัว
"เหมือนที่บ้านปลายเลย" ปลายฟ้าพูดขึ้น
"ว่าอะไรนะ" เชนถามกลับ ที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้คุยกับปลายฟ้า
เท่าไหร่เพราะคิดว่าจะวุ่นวายหากมีคนเอาไปลือผิดๆ อีก ถึงเขาจะไม่ได้
คิดอะไร แต่ส�ำหรับผู้หญิงคงไม่ค่อยดีนัก
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"แม่เชนน่ะยุง่ เหมือนแม่ปลายเลย ปีนปี้ ลายคุยกับแม่แค่สามสิบประโยค
เองนะ"
"ยังดีกว่าแม่ฉัน เขาชอบพูดคนเดียว" ทันทีที่เชนพูดจบปลายฟ้า
ก็หัวเราะเสียงดัง การที่เขาท�ำหน้านิ่งแล้วพูดแบบนี้ท�ำให้เธอยิ่งรู้สึกว่า
น่าข�ำ
"เอ่อ เชน แม่ต้องไปก่อนนะ" มารดาของเชนว่าก่อนจะหันมายิ้ม
ให้ปลายฟ้าแล้วเดินออกไป ความรู้สึกอันแสนจะคุ้นเคยนี้ท�ำให้ปลายฟ้า
รู้สึกประหลาด เธอไม่ได้เป็นคนเดียวที่อยู่ ในครอบครัวที่พ่อแม่ท�ำงาน
จนไม่มีเวลาให้ลูก ที่ผ่านมาเธอเห็นแค่ครอบครัวอันอบอุ่นของกฤษรา แต่
ข้างนอกนั่นจะต้องมีคนที่เป็นแบบเธอซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคนตรงหน้า
"แต่แม่เชนก็ยังอุตส่าห์มาดูนะ" หญิงสาวว่า
"ก็เขาเป็นอธิการบดี ต่อให้เป็นคนอืน่ ก็ตอ้ งแวะมาดูอยูแ่ ล้ว" ชายหนุม่
ยักไหล่ หากเป็นเมื่อก่อนเขาก็อาจจะรู้สึกเหงาบ้าง แต่เพราะมีเพื่อนก็เลย
ไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้ว บิดาและมารดาของเขาก็งานยุ่งกันอยู่ตลอด
ในหนึง่ ปีอาจจะมีบางวันที่ได้ทานข้าวด้วยกัน แต่จะวันไหนเขาก็เลิกรอแล้ว
ปลายฟ้ายิ้มแห้งๆ ไม่ได้พูดอะไรต่อ
"เธอน่ะ มีเพื่อนคนอื่นอีกไหม" อยู่ดีๆ เขาก็ถามขึ้น
"เอ่อ หมายความว่ายังไง"
"คนนั้นที่ได้ที่สองน่ะ เพื่อนกันใช่ไหม"
"คริสซี่เหรอ ใช่ เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่จ�ำความได้ แม่เราก็เป็น
เพื่อนกัน" ปลายฟ้าเล่าด้วยรอยยิ้ม นอกจากกฤษราเธอก็ไม่มีเพื่อนสนิท
ที่ไหนอีก
"อ่อ" เขาตอบสั้นๆ
"ใช่ ปลายว่าจะถามเชนนานแล้ว ไปเจอใบค�ำร้องย้ายสาขาของปลาย
ที่ไหนเหรอ"
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"ที่พื้น มันขาดอยู่ก็เลยเอามาต่อ แต่ตอนนี้ไม่ได้ย้ายแล้วนี่" เชนว่า
การที่เธอเป็นตัวแทนของสาขามาประกวดก็แสดงว่าอีกฝ่ายคงไม่อยาก
จะย้ายสาขาแล้ว
"ความจริงที่ปลายอยากย้ายก็เพราะว่าคริสซี่น่ะ แต่พอมาคิดดีๆ
เราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราอยากเรียนมากกว่าตามเพื่อนสิเนอะ"
เชนหันไปมองใบหน้าสวยทีเ่ พือ่ นของเขาชมนักหนานัน่ ด้วยความสงสัย
ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่รู้จริงๆ หรือว่าแค่แกล้งท�ำเป็นไม่รู้ แต่ก็เอาเถอะ เขา
ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องนี้อยู่แล้ว ค�ำเตือนเล็กน้อยนั่นเขาก็
บอกไปแล้ว หากอีกฝ่ายไม่เชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องพูดซ�้ำ
"โอ๊ยไอ้เชน อยู่นี่เอง เสร็จยัง" ธันวาเดินถลาเข้ามาโดยลืมดูว่า
ปลายฟ้าก็นั่งอยู่ด้วย พอหันไปเจอสาวสวยธันวาก็ชะงัก เขาไม่ควรมา
ให้เธอเห็นในสภาพสวมชุดซ้อมบาสเกตบอลเหงื่อไหลโซมกายแบบนี้
"ยังไม่เสร็จ" เชนตอบ แต่ดเู หมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้สนใจฟังเสียแล้ว
"สวัสดีครับ ปลายใช่ไหมครับ" เสียงของธันวาอ่อนลงทันที
"ค่ะ แล้วคุณ..."
"เรียกธันก็ได้ครับ เป็นเพื่อนเชน เล่นบาสครับ อีกไม่นานจะมีแข่ง
ไปดู ได้นะครับ" ท่าทางก้อร่อก้อติกของเพื่อนท�ำให้เชนส่ายหน้าเบาๆ
ก่อนจะหยิบแก้วน�้ำขึ้นมาดูดน�้ำฆ่าเวลา
ปลายฟ้าพูดด้วยตามมารยาท ตอนที่อยู่กับกฤษราส่วนใหญ่ไม่มีใคร
กล้าเข้ามาคุย อาจจะเป็นเพราะทุกคนกลัวเพื่อนของเธอ ปลายฟ้าเองก็
ไม่รู้ว่ากฤษราน่ากลัวตรงไหน
"อยู่ทีมบาสกันเหรอ เมื่อก่อนพี่ชายปลายก็ชอบเล่น เคยสอน
ปลายเล่นด้วย แต่ปลายไม่เก่ง" ปลายฟ้านึกถึงตอนที่กฤษณสอนเธอ
กับกฤษราเล่นบาส มีผู้หญิงที่ ไหนชอบกีฬาหนักๆ แบบนั้นกัน แต่ก็
อีกนั่นแหละ เพราะเธอไม่มีอะไรท�ำก็เลยต้องเล่นด้วย ได้ยินกฤษณชมว่า
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เธอเล่นเก่งกว่ากฤษราก็ยิ่งรู้สึกมีแรงฮึดที่จะเล่น
"ฮ้า ปลายน่ะเหรอเล่นบาส" ธันวาท�ำหน้าตาตกใจ
"เล่นกีฬาไม่ได้ฆ่าคนตาย ท�ำไมต้องตกใจขนาดนั้น" เชนพูดขึ้น
"โรบอตบอย นี่มนุษย์เขาคุยกัน อย่าเพิ่งแทรก"
พอธันวาพูดจบปลายฟ้าก็หัวเราะเสียงดังจนทุกคนหันมามอง แม้แต่
เสียงหัวเราะยังสวย ถึงจะดังไปหน่อยก็ตาม เป็นครั้งแรกที่หญิงสาวรู้สึกว่า
ตัวเองเริม่ สนุกที่ได้รจู้ กั คนโน้นคนนี้ บางทีการทีต่ อ้ งแยกกับกฤษราก็อาจจะ
เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน
"เอ่อ จริงๆ เราเป็นผู้ชายที่ตลก แต่ก็ไม่ได้ตลกแบบนี้ตลอดนะ
บางมุมก็มีเท่ๆ บ้าง เอาอย่างนี้สิ ไว้ว่างๆ ลองไปเล่นบาสด้วยกันข�ำๆ"
อันที่จริงธันวาก็นึกไม่ออกว่าการเล่นบาสเกตบอลกับผู้หญิงสวยๆ มัน
จะเป็นยังไง อาจจะต้องอ่อนข้อให้หรือว่าอาจจะแกล้งโยนไม่เข้าห่วง
มีหลายอย่างที่เขากังวลอย่างเช่นเรื่องที่จะท�ำให้ปลายฟ้าบาดเจ็บ
"ท�ำไมเรียกเชนว่าโรบอตบอยล่ะ" ปลายฟ้าถาม
"ก็มันพูดไม่เหมือนคนนี่ สังเกตดีๆ"
"จริงด้วย แต่ตลกดีนะ"
ดูเหมือนว่าปลายฟ้าจะเป็นคนเข้ากับคนง่ายไม่เหมือนที่ตัวเอง
คิดเอาไว้ตอนแรก เมื่อตัดสินใจที่จะไม่ย้ายสาขาแล้วเธอก็พยายามจะ
เข้ากับเพื่อนที่เรียนสาขาเดียวกันให้ได้ ก็เลยพอจะมีเพื่อนอยู่บ้าง
แต่ก็ยังไม่มีเพื่อนผู้ชาย นี่เป็นครั้งแรก
หลังจากวันนั้นไม่กี่วันธันวาก็นัดให้ทุกคนมาเล่นบาสด้วยกัน และ
แน่นอนว่ามีปลายฟ้าด้วย ทุกคนเกร็งกันหมดยกเว้นเชน แต่แทนที่จะต้อง
อ่อนข้อให้ปลายฟ้า หรือแกล้งโยนลูกให้ไม่ลงห่วง พวกเขากลับมีความเครียด
อย่างอื่นขึ้นมาแทน
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เครียดว่าจะแย่งบอลจากหญิงสาวยังไง ไหงคนสวยเล่นบาสโคตรเก่ง!
"ไอ้ธัน ปลายเป็นทีมชาติป่ะวะ ดูดิขนาดวิ่งตั้งนานยังดูไม่เหนื่อย"
นิกกีพ้ ดู ขึน้ ก่อนหน้านีเ้ ขาจ�ำไม่ได้แล้วว่าตัวเองใจเต้นแรงด้วยความตืน่ เต้น
แค่ไหน แต่ตอนนี้กลับรู้สึกเหนื่อยจนหัวใจแทบหยุดเต้น ทั้งธันวา ธนดล
และเขานั่งอยู่บนพื้นข้างสนามเพื่อดูปลายฟ้ากับเชนเล่นกันสองคนแบบ
วันออนวัน
"เก่งนะ สามคนนั่นหมอบไปแล้ว" เชนว่า
"เมื่อก่อนปลายเล่นบ่อย แต่หลังๆ เปลี่ยนมาชกมวย แบบฟิตเนสน่ะ
ไม่ได้จริงจังอะไร" ปลายฟ้าว่า พอกฤษณเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เลย
ไม่ค่อยมีเวลามาเล่นกับเธอและกฤษราอีก เธอจึงหากิจกรรมอย่างอื่น
ท�ำแทน
"พอแค่นี้ก่อนเถอะ ฉันต้องกลับบ้านแล้ว"
"โอเค" ปลายฟ้าว่า
เชนเดินไปที่กระเป๋าของตัวเองพร้อมกับปลายฟ้า เขาหยิบผ้าขนหนู
ขึ้นมาเช็ดเหงื่อ เห็นหญิงสาวหยิบน�้ำมาดื่มแล้วก็เก็บลงไปในกระเป๋าเป้
รูดซิปเตรียมจะสะพาย
"เหงื่อเธอออกเยอะเลย เอานี่เช็ดก่อนดีกว่า" ชายหนุ่มพูดขึ้นมา
พร้อมหยิบผ้าขนหนูอีกผืนในกระเป๋าของเขาเช็ดที่ข้างล�ำคอของอีกฝ่าย
ดูแล้วอาจจะเป็นการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ เหมือนกับเขาพยายาม
จะแต๊ะอั๋งผู้หญิง แต่ปลายฟ้ากลับไม่รู้สึกอย่างนั้น สายตาของเขาไม่ได้
มีเจตนาแอบแฝง กลับหมายความอย่างที่พูดจริงๆ
"ขะ...ขอบคุณมาก" ปลายฟ้ากล่าวขอบคุณเสียงสั่น ใจเธอเต้นแรง
ไปหมด หญิงสาวจ�ำไม่ได้ดว้ ยซ�ำ้ ว่าวันนัน้ เดินออกมาด้วยสีหน้ายังไง รูแ้ ต่วา่
ตั้งแต่วันนั้นไม่ว่าจะเห็นเชนที่ไหนเธอก็ไม่กล้าสบตาอีกเลย
ความอึดอัดนี้ท�ำให้ปลายฟ้ารู้สึกเหมือนก�ำลังหายใจไม่ออก เธอต้อง
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ระบายให้ใครสักคนฟัง แต่เพื่อนที่เรียนด้วยกันก็ไม่สนิทกันมากพอ ดังนั้น
จึงกลายเป็นกฤษราที่ต้องฟังเรื่องของผู้ชายนิรนามคนนี้ ตอนแรกกฤษรา
ก็สงสัยอยู่ว่าคนที่ปลายฟ้าเล่าคือใคร
แต่สมองอันชาญฉลาดของเธอนั้นประมวลความน่าจะเป็นออกมา
ได้แค่คนเดียวก็คือคนที่เธอสงสัยในตอนแรก ฟังดูแล้วน่าจะเป็น...เชน
"เป็นเรื่องของเพื่อนของเพื่อนน่ะ แล้วคริสซี่ว่าไง"
"ไม่ว่ายังไง ถ้าชอบก็บอกเขาไปสิ" กฤษราแนะน�ำ ดีเลย ชอบเข้าไป
ชอบให้มากๆ เวลาผิดหวังจะได้รสู้ กึ ว่าการที่ไม่ได้ดงั่ ใจสักเรือ่ งมันเป็นยังไง
"แต่เพื่อนของปลายขี้อายมาก"
"ถ้าอย่างนั้นก็ตัดใจเถอะ ปลายบอกนี่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาดีมาก
คนแบบนั้นผู้หญิงติดเยอะแน่ๆ"
"แต่เขาก็ดูไม่เจ้าชู้เลยนะ"
"ปลายรูเ้ หรอว่าเพือ่ นชอบคนไหน" กฤษราแกล้งถาม ยิง่ เห็นปลายฟ้า
เอียงอายก็ยิ่งแน่ใจ ตอนนี้ไฟริษยาในตัวของเธอก�ำลังโหมกระหน�่ำอย่าง
บ้าคลั่ง ทั้งตื่นเต้นและดีใจที่ในที่สุดก็มีเรื่องน่าสนุกให้เอาชนะปลายฟ้า
อีกเรื่อง แม้ว่าตนเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านความรักอะไรมาก่อน
แต่ยังไงเรื่องนี้เธอก็คิดว่าตัวเองต้องไวกว่านางฟ้าแสนสวยอย่างปลายฟ้า
แน่นอน
"ไม่รู้หรอก ก็ฟังจากที่เพื่อนเล่า" ปลายฟ้าว่า
"เป็นคนดีขนาดนั้นถ้าไม่รีบก็อาจจะโดนแย่งก็ได้นะ" จะถือว่าเป็น
การประกาศสงครามโดยทีอ่ กี ฝ่ายไม่รเู้ รือ่ งด้วยก็ได้ แต่ยงั ไงก็ตามหลังจากนี้
เธอต้องไปหาวิธีที่จะแย่งผู้ชายคนนั้นมา หรืออย่างน้อยก็กันให้ปลายฟ้า
ไม่สมหวัง
"ท�ำไมช่วงนี้คริสซี่ชอบท�ำท่ากัดปากแบบนั้นบ่อยจัง ไม่เจ็บเหรอ"
"โฮะๆๆ มันเป็นสไตล์น่ะ ปลายไม่เข้าใจหรอก"

Page ���������������.indd 27

1/10/2562 BE 15:55

นางสาวอันดับสอง
28

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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