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"นี่ นอนลงไปสิ" หญิงสาวพูดด้วยความโมโห 

"เธอจะท�าอะไร" ชายหนุ่มเลิกคิ้วถาม

"รวบหัวรวบหางไง" 

แม้แต่ค�าตอบยังน่าข�า แทนท่ีชายหนุ่มจะจัดการไล่หญิงสาวออกไป เขากลับ

เอนกายลงนอนรอให้เธอท�าการ 'รวบหัวรวบหาง' อย่างที่เจ้าตัวว่า อาจจะเป็นเพราะ

ถูกคุกคามมาหลายวันท�าให้เชนคิดว่าตัวเองต้องแก้เผ็ดอีกฝ่ายบ้าง

"ด ีว่าง่ายๆ แบบน้ี" หญิงสาวศกึษาด้วยตวัเองโดยการดูหนงัมาเลก็น้อย เธอย่ืน

มือไปสัมผัสที่คอของเขาอย่างยั่วยวน แต่อีกฝ่ายกลับรู้สึกขบขันจึงนอนรอดูว่าเธอจะ

ท�าอะไรต่อไป

"เดี๋ยวนะ หลับตาลงก่อน" อยู่ๆ เธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค้นหาวิธีการท่ีเธอน่ัง

อ่านอยู่เมือ่วันก่อน ตอนนีเ้ธอจ�าได้แค่ต้องนัง่คร่อมร่างของอกีฝ่ายเอาไว้ แต่นอกเหนอื

จากนั้น เอ่อ...

"แน่ใจเหรอว่าท�าเป็น" เชนถามด้วยเสยีงดถููก ตอนนีเ้ขามัน่ใจร้อยเปอร์เซน็ต์เลย

ว่ากฤษราไม่เคยมีประสบการณ์อะไรพวกนี้เลย ใช่...เขาก็ไม่มีเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้โง่

ขนาดที่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค้นหากลางคันแบบนี้
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คำ�นำ�

การแข่งขันท�าให้คนเรามีการพัฒนา ต่อให้ครั้งนี้แพ้แต่ถ้าเราไม่ย่อท้อ 

ค้นหาจดุอ่อนแล้วแก้ไข เสรมิจดุแขง็ให้ดย่ิีงขึน้ไป ชัยชนะกไ็ม่ไกลเกนิไขว่คว้ามา  

ไม่มีใครหรอกท่ีจะเป็นผู้ชนะได้ตลอดกาล...ถึงจะรู้แบบนี้ แต่ความเป็นจริง 

มันก็ท�าใจยากอยู่นะคะสถานะผู้แพ้เนี่ย ย่ิงเม่ือต้องพ่ายแพ้ให้กับคนเดิมๆ  

อยู่นั่นแหละ มันทั้งเบื่อทั้งเซ็งชะมัด 

นั่นคือความรู้สึกในใจของ 'กฤษรา' เค้าล่ะค่ะ แพ้ให้คนอื่นยังดีเสียกว่า 

อย่างน้อยก็สามารถโกรธเกลียดอีกฝ่ายได้เต็มที่ แต่เธอดันต้องเป็นอันดับสอง

รองจากเพ่ือนสนทิท่ีสดุ (แถมเป็นเพือ่นเพยีงคนเดยีว) จะเกลยีดกเ็กลยีดไม่ลง 

แต่ถ้าแอบหม่ันไส้คงไม่เป็นไร ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้จะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอน่ะ 

จ้องชิงต�าแหน่งที่หนึ่งมาตลอด

และเป้าหมายชิงชัยครั้งล่าสุดก็คือ 'เชน' เจ้าของฉายาโรบอตบอยท่ี

เพื่อนๆ ตั้ง และเป็นคนท่ีคู่แข่งตลอดกาลของเธอตกหลุมรัก งานนี้นางสาว

อันดับสองจะท�าแต้มน�าแซงขึ้นเป็นที่หนึ่งได้หรือไม่ ตัวแปรก็อยู่ที่นายรูปหล่อ

จอมมึนพระเอกของเรานั่นเอง

'นางสาวอันดับสอง' ผลงานล�าดับที่สองของ 'ณวลัย' ภายใต้บ้านแจ่มใส 

หากคุณเคยย้ิมเอ็นดูไปกับ 'ดวงกัลยา' แล้วล่ะก็ต้องไม่พลาดนิยายเรื่องนี้ 

เด็ดขาดค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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'ณวลัย' เติบโตในย่านปริมณฑล ไม่เคยอยู่ในกรุงเทพฯ อย่างจริงจังมา

ก่อน เริ่มจับงานเขียนตั้งแต่อายุ 15 แต่ไม่เคยจบสักทีจนเมื่อสองสามปีมานี้ 

เดิมทีเป็นคนท่ีไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเพราะเม่ือยมากจริงๆ แต่หากว่า 

เป็นนยิายหรอืนทิานจะสามารถทนอ่านจนจบได้ จากนัน้กอ่็านทุกอย่างได้หมด

เพราะความเคยชิน แต่นอกจากจะได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนมาจาก 

การอ่านแล้วก็ยังได้มาจากการดูหนัง เล่นเกม เมื่อจับทุกอย่างมารวมกันได้

แล้วก็ใส่ไอเดียของตัวเองลงไปให้แตกต่าง แต่สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือผู้เขียน 

ต้องรู้สึกสนุกไปกับการเขียน เพราะเมื่อใดที่เรารู้สึกสนุก เชื่อว่าผู้อ่านก็จะรู้สึก

สนุกไปด้วย (หรืออาจจะคิดไปเองก็ได้ ̂ _^) 

หากอยากจะไปเม้าท์กับไรเตอร์ก็แวะไปเยี่ยมได้ที่ 

https://www.facebook.com/mustberead101 นะจ๊ะ 

ณวลัย

ประวัตินักเขียน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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กฤษราเกลียดเลขสองที่สุด เกลียดมากกว่าเลขทุกตัว ทุกครั้งที่เห็น

เลขนี้มันท�าให้เธออารมณ์ขึ้นทุกที เพราะว่ามันหมายถึงความพ่ายแพ้  

บางคนอาจจะช่ืนชมเธอว่าเป็นอันดับสองก็ดีแล้ว ยังไงก็ดีกว่าท่ีสามสี่ห้า 

แบบนัน้กอ็าจจะใช่ แต่ใครจะรูว่้าเธอกบัอนัดบัท่ีสองนีมี้ความหลงัอันเจบ็ปวด 

ร่วมกันมาทั้งชีวิต

เริ่มตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ก็แล้วกัน

กฤษราเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้าน มีพ่ีชายหนึ่งคนคือกฤษณ  

โดยบิดากบัมารดาตัง้ชือ่เล่นของเธอกบัพ่ีชายไว้อย่างไฮโซว่า 'ครสิซ่ี' กบั 'ครสิ'  

ท้ังท่ีไม่ได้มีบรรพบุรษุฝ่ายไหนเป็นชาวตะวันตกมาก่อน ส่วนบิดากบัมารดา

ของเธอคือเจษฎาและไพริน เจษฎาเป็นเจ้าของบ่อพลอยท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ในภาคตะวนัออกของประเทศ สว่นไพรินเป็นนักออกแบบอัญมณีมอือาชพี 

มีเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นคนหนึ่งช่ือ 'เพียงฟ้า' ซ่ึงเป็น 

นักออกแบบอัญมณีมือหนึ่ง ต่อมาได้เจอกับทายาทเจ้าของธุรกิจอัญมณ ี

ช่ือดังคือ 'ปรัชญ์' หลังจากท้ังสองคนแต่งงานกันแล้วก็มีลูกสาวคนเดียว 

ชื่อว่า 'ปลายฟ้า'

บทที่ 1
นางฟ้ากับดาราตัวประกอบ
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ก่อนท่ีมารดาของเธอจะตดัสนิใจแต่งงานกบับิดากเ็คยท�างานท่ีเดยีวกนั 

กับเพียงฟ้ามาก่อนในต�าแหน่งนักออกแบบอัญมณีเหมือนกัน แต่มารดา

ของเธอเป็นรองอกีฝ่ายมาตลอด กระท่ังเรือ่งความรกักยั็งไม่สามารถเอาชนะได้  

ไพรินหลงรักปรัชญ์ แต่เพราะเพื่อนสนิทกับผู้ชายที่แอบชอบรักกันจึงต้อง

ตัดใจ แล้วไปแต่งงานกับเจษฎาเจ้าของบ่อพลอยหน้าตาซ่ือบ้ือคนหนึ่ง 

กระทั่งมีโซ่ทองคล้องใจคือกฤษณและกฤษรา

ว่ากันตามตรงแล้วไพรินนั้นมีคุณสมบัติและรูปสมบัติเพียบพร้อม 

ไม่ได้ด้อยกว่าใครเลย เพียงแต่หากน�ามาเปรียบเทียบกับดอกไม้งามท่ี 

น่าทะนุถนอมอย่างเพียงฟ้าแล้วผู้หญิงคนอื่นก็กลายเป็นดอกหญ้าข้างทาง

ไปโดยปริยาย แต่ถึงอย่างนั้นท้ังสองคนก็ยังคบหากันเป็นเพื่อนสนิท 

เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เพราะอย่างไรแล้วการตัดสินใจแต่งงานกับ

เจษฎาก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดพลาดของไพริน ในเมื่อต่างคนก็ต่างมีความสุขกับ

ชีวิตของตัวเอง จึงไม่มีใครโทษใครหรือแค้นใคร

จะมีก็แค่คนเดียวเท่านั้น

เธอเอง 'นางสาวกฤษรา พลอยในบ่อ' ท่ีอิจฉา 'นางสาวปลายฟ้า  

วงศ์มณีสกุล' ตั้งแต่เกิด!

"คริสซ่ีเจ็บปากเหรอจ๊ะ" เสียงใสๆ ของปลายฟ้าดังข้ึนท�าให้กฤษรา

หลดุออกจากห้วงความคิดช่ัวร้ายของตนเอง หญิงสาวแค่นย้ิมส่งให้ปลายฟ้า 

แล้วส่ายหน้าไปมา

"รู้สึกปวดท้องนิดหน่อยน่ะ แล้ววันนี้ปลายไม่ไปไหนเหรอ" กฤษรา

ถามเพื่อนกลับ ความเป็นไปของปลายฟ้ามักจะอยู่ในสายตาของเธอเสมอ 

ท้ังสองคนเรียนโรงเรยีนเดยีวกนัมาตัง้แต่อนบุาล ตอนเดก็ๆ เพียงฟ้ามักจะ

ต้องบินไปต่างประเทศจึงน�าปลายฟ้ามาฝากไว้กับไพริน เด็กท้ังสามคน 

จงึโตมาด้วยกนั กระท่ังกฤษณเข้ามหาวทิยาลยักถ็กูส่งให้มาเรยีนท่ีกรงุเทพฯ 

โดยมี 'ย่าพร้อม' มารดาของเจษฎารับอาสาขึ้นมาดูแลให้ จากนั้นไม่นาน 
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กฤษรากบัปลายฟ้ากต็ามข้ึนมาเรยีนท่ีกรงุเทพฯ ด้วย กลายเป็นว่าท้ังสองคน 

จึงต้องอยู่โรงเรียนเดียวกันตลอด ดีหน่อยตรงท่ีปลายฟ้ากลับไปอยู่บ้าน 

ของตัวเองแล้ว ท�าให้กฤษรามีพื้นที่หายใจจากการที่ถูกเปรียบเทียบบ้าง

แต่ก็มีไม่เยอะหรอกนะ

"วันนี้ว่าง แต่พรุ่งนี้ต้องไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ ปลายลุ้นอยู่ว่า

จะได้รางวลัอะไรท่ีท�าคะแนนสอบเข้าได้เป็นอันดบัหนึง่" รอยย้ิมของปลายฟ้า 

ท�าให้กฤษราแอบเบ้ปากในใจ กส็อบได้ท่ีหนึง่มาตลอดชีวติยังจะลุน้ของรางวลั 

อะไรอีก สิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนฝันอยากจะมีปลายฟ้าก็มีหมดแล้ว เป็นเธอ 

ต่างหากท่ีลุ้นว่าชาติไหนจะท�าคะแนนแซงปลายฟ้าได้ ย่ิงตอนนี้เรียน 

คนละสาขาย่ิงเปรียบเทียบกันยาก ในเมื่อเรื่องเรียนเอาชนะไม่ได้ก็น่าจะ 

มีเรื่องอื่นให้เอาชนะอีก ใช้เวลานี้ค่อยๆ คิดไปดีกว่า

"ปลายอยากได้อะไรล่ะ"

"ปลายไม่อยากได้อะไรหรอก แค่อยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านบ้าง" 

ท้ังสายตาและวิธีการพูดของปลายฟ้าช่างน่ารักน่าชมไปหมด ผู้หญิง 

ตัวเล็กๆ ผิวขาวบริสุทธิ์ นิสัยดี สวยท้ังหน้าตางามท้ังกิริยามารยาท 

อย่างกับหลุดออกมาจากในวรรณคดี เทียบกับกฤษราแล้วเธอเหมือนกับ

นางร้ายตัวประกอบไปในทันที

เหอะ! ไม่อยากได้อะไร ท�าตัวเป็นนางเอกในละครเลยนะ

"ท�าไมปลายไม่ไปเรียนต่อท่ีโน่นล่ะ น้าเพียงจะได้ไม่ต้องไปๆ มาๆ" 

กฤษราแนะ มารดาของปลายฟ้าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศเพราะ 

เพิ่งไปเปิดตลาดอัญมณีท่ีนั่น ส่วนบิดาถึงจะอยู่ท่ีนี่แต่ก็ท�างานหนักทุกวัน

จนแทบไม่ได้กลับบ้าน

"ไม่เอาหรอก ปลายคิดถึงคริสซ่ีกับน้าไพ พี่คริสกับลุงเจษด้วย"  

ปลายฟ้าท�าเสียงหงุงหงิงเหมือนท่ีชอบท�าประจ�า คนท่ีบ้านเธอมักจะมอง

ปลายฟ้าด้วยสายตารักใคร่เอ็นดูทุกที แต่ส�าหรับเธอน่ะเหรอ อาการแบบนี้
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เรียกได้อย่างเดียวว่า 'แอ๊บ'

คนอะไรจะมาติดครอบครัวของคนอ่ืนมากกว่าครอบครัวของตัวเอง 

พยายามจะแย่งความเป็นที่หนึ่งไปจากเธอทุกเรื่องแบบนี้ บอกให้ไปอยู่กับ

แม่ตวัเองท่ีเมอืงนอกก็ไม่ไป ไม่มีปลายฟ้าสกัคนเธอคงเป็นท่ีหนึง่ได้ไม่ยาก

"คิดถึงก็โทรหาได้ ไม่เห็นเป็นไรเลย" หญิงสาวว่า

"ไม่เอาอ่ะ ไม่อยากไป ไม่มีเพื่อน คริสซี่ก็รู้ว่าปลายสนิทกับคนยาก" 

กฤษราแอบเบ้ปาก ถ้าคนอย่างปลายฟ้าสนทิกบัคนยากแล้วคนแบบเธอ 

คงจะเป็นพวกต่อต้านสังคม ชอบแยกตัวโดดเด่ียวแน่ๆ ตั้งแต่เล็กจนโต 

เธอก็เห็นว่ามีแต่คนอยากเข้าใกล้ปลายฟ้ากันทั้งนั้น ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง หรือ

เพศท่ีสาม คนสูงวัย เด็ก หรือแม้กระท่ังพวกสัตว์เลี้ยงยังชอบเข้าใกล้ 

ปลายฟ้าเลย

แม้แต่ย่าพร้อมเองก็ชอบปลายฟ้ามากถึงขนาดอยากจะได้มาเป็น

หลานสะใภ้ โชคยังดีท่ีพี่ชายของเธอมีหัวคิดอยู่บ้างถึงได้บอกย่าว่าเห็น 

อีกฝ่ายเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่ง ถ้าปลายฟ้าต้องมาเป็นพี่สะใภ้ของเธอ

จริงๆ ชาตินี้ทั้งชาติเธอคงต้องติดกับค�าว่าอันดับสองอย่างนี้ไปตลอด

"เออ จะว่าไปแล้วปลายมีข่าวดีท่ียังไม่ได้บอกคริสซ่ี" ใบหน้าสวย

อมย้ิมเล็กน้อยก่อนจะย่ืนเอกสารบางอย่างให้กับกฤษรา หญิงสาวรับมาดู

สักพักก็หน้าซีด

"ย้ายสาขา?"

"ใช่จ้า ปลายรูส้กึเสยีใจมากท่ีครสิซ่ีสอบเข้าสาขาเดยีวกบัปลายไม่ได้ 

ปลายเลยท�าเรือ่งขอย้าย เราจะได้เรยีนด้วยกนัอกีแล้วนะ" หน้าตาดอีกดีใจ

ของปลายฟ้าท�าให้กฤษราอยากจะกระชากแม่นี่มาตบให้หายแค้น เธอ

อุตส่าห์แอบเลือกสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพราะคิดว่ายังไงปลายฟ้า

กค็งไม่มีทางตามมา เธอจ�าได้ว่าเพือ่นสาวท่ีน่าร�าคาญของเธอบอกเสมอว่า 

ตัวเองอยากเป็นนักออกแบบอัญมณีเหมือนมารดา
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แล้วจะตามมาท�า...เพื่อ?

"ปลาย ครสิซ่ีปวดท้อง อยากเข้าห้องน�า้หน่อย เดีย๋วมานะ" กฤษราว่า 

ก่อนจะรบีเดนิออกไปทันที เอกสารของปลายฟ้าอยู่ในมือเธอ ของอนัตราย

แบบนี้ต้องก�าจัด หลังจากตัดบทเดินออกมายังไม่ทันถึงห้องน�้าหญิงสาว 

ก็ทนไม่ไหวรีบฉีกกระดาษนั้นแล้วโยนทิ้งถังขยะ

"คดิจะเป็นปลงิเกาะฉันไปตลอดชวิีตหรอืไง อยู่ท่ีของหล่อนนัน่แหละ

ดีแล้ว ถังขยะ ฮ่าๆๆ" ร่างบางยืนหัวเราะอยู่คนเดียวอย่างสะใจก่อนจะ 

หันไปเห็นผูช้ายหน้าตาดคีนหนึง่ในชุดนกัศกึษาก�าลงัยืนมองเธอด้วยสายตา

เรียบนิ่ง

ความอายท�าให้เธอตวัชาไปหมด นีมั่นวนัอะไรกนัเนีย่ หลงัจากรูส้กึว่า 

ไม่สามารถทนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ หญิงสาวก็โทรไปบอกปลายฟ้า

ว่าอาการปวดท้องของเธอยังไม่ดีข้ึนจึงขอกลับบ้านก่อนโดยไม่เปิดโอกาส

ให้อีกฝ่ายถามถึงเอกสารที่เธอหน้าด้านฉกติดมือมาด้วย

ไม่มีเอกสารก็ไม่สามารถย้ายสาขาได้ อยู่ในโลกเจ้าหญิงของหล่อน

ไปเถอะย่ะยายปลายฟ้า ไม่ต้องตามมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

ไม่รู ้ว่าอะไรท่ีท�าให้เชนรู ้สึกติดใจกับภาพท่ีเห็นเมื่อสักครู ่ เป็น 

อย่างมาก เขาถงึขนาดเดนิไปดวู่าเศษกระดาษท่ีผูห้ญิงท่าทางสตไิม่ดคีนนัน้ 

ฉีกทิ้งคืออะไร ต้องเป็นคนแบบไหนกันถึงฉีกกระดาษแล้วโยนลงในตะกร้า

เก็บลูกบาสเกตบอลเพราะคิดว่าเป็นถังขยะ ชายหนุ่มลังเลใจอยู่ช่ัวครู ่

ก่อนหยิบเศษกระดาษนั้นมาดู แล้วก็พบว่าเป็นเอกสารค�าร้องขอย้ายสาขา

ท่ีได้รับการเซ็นช่ืออนุมัติแล้ว ดูท่าจะเป็นของส�าคัญแบบนี้ท�าไมถึงเอามา

ทิ้งได้

'ปลายฟ้า วงศ์มณสีกลุ' ช่ือเจ้าของเอกสารท่ีจะยืน่ค�าร้องขอย้ายสาขา 

จากสาขาการออกแบบอัญมณีไปยังสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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ใบหน้าหล่อเหลาขมวดคิ้ว

เกี่ยวกันตรงไหนเนี่ย...

"เชน ไหนตะกร้าวะ" เสียงเรียกจากด้านหลังดังข้ึน เชนหันกลับไป

มองก็เห็นเพื่อนสามคนก�าลังเดินมาทางนี้

"อยู่นี่" ชายหนุ่มชูตะกร้าให้เพื่อนดู

"มาเอาตะกร้าแค่นีน้านเป็นชาต ิ นกึว่าคณุชายเชนโดนผูห้ญิงห้ิวไปแล้ว 

เสียอีก" ทั้งสามคนและเชนเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่มัธยม คนแรกเป็น

หนุ่มหน้าโหดหัวโจกของกลุ่ม คอยรวมทุกคนเอาไว้ด้วยกันเสมอ ช่ือว่า 

'ธันวา' คนท่ีสองเป็นหนุ่มหน้าสวยเข้ากับคนได้ทุกประเภทโดยเฉพาะ 

ผู้หญิง ชื่อว่า 'นิกกี้' ส่วนคนสุดท้ายเป็นคนที่มีสติที่สุด คอยแก้ปัญหาให้ 

ทุกคนและมีความรับผิดชอบที่สุด ชื่อว่า 'ธนดล'

"ไม่มีหรอกเรื่องแบบนั้น" เชนว่าพลางส่ายหน้า หากเป็นเม่ือก่อน 

เขาคงไม่เข้าใจมุกตลกของธันวา แต่อยู่ด้วยกันมานานท�าให้เข้าใจว่า 

เรื่องเพ้อเจ้อแบบนี้เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะสามารถแซวกันได้

"ซ่ือได้น่ารักแบบนี้ เม่ือไหร่โรบอตบอยของพวกเราจะมีแฟนสักที" 

คราวนี้นิกกี้เป็นคนพูดบ้าง หากเป็นประสบการณ์เรื่องผู้หญิง ในกลุ่มนี้ 

นกิกีค้งจะเป็นคนท่ีผ่านการมีความรกัมาอย่างโชกโชนท่ีสดุ เขาเคยท�าสถติิ

คบผูห้ญงิทีเดียวห้าคนโดยไม่โดนแต่ละคนจบัได้เป็นเวลาสองเดอืน จากนัน้

ก็ยุ่งเหยิงเละเทะจนล�าดับเหตุการณ์ไม่ถูก รู ้แต่ว่าผลสุดท้ายเขาก็ถูก 

ผูห้ญิงทุกคนนดัไปเจอกนัท้ังหมดแล้วกผ็ลดักนัตบนกิกีค้นละที หลงัจากนัน้ 

เป็นต้นมาเสือหนุ่มก็หันมาคบทีละคนอย่างประมาณตน

ผัวะ!

นกิกีถ้ลาไปข้างหน้าพร้อมๆ กบัความเจบ็หนบึบนศรีษะ พอหันกลบัไป 

มองก็พบว่าเป็นมือของธันวานั่นเอง

"อะไรวะ!"
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"ไอ้โง่ เชนมีแฟนแล้วกลุม่เรากด็าวน์ดวิะ ทุกวนันีท่ี้สาวๆ กรีด๊ตอนเรา 

เล่นบาส กินข้าว ไปเที่ยว ขนาดนั่งหายใจยังมีคนแอบถ่ายรูป คิดว่าเป็น

เพราะอะไร"

"ก็ไอ้เชนไง"

"เออ เพราะฉะนัน้ไม่ต้องให้มันมีแฟนหรอก อยูเ่ป็นอาหารตาให้สาวๆ 

ต่อไป พวกเราจะได้พึ่งใบบุญด้วย" ธันวาพูดด้วยน�้าเสียงปลื้มอกปลื้มใจ

ราวกับตัวเองเป็นคนเลี้ยงเพื่อนคนนี้มาให้ดูดีและเพียบพร้อมขนาดนี้

เชนไม่ใช่แค่หน้าตาดี แต่ยังเรียนเก่ง เล่นกีฬาก็เก่ง ไหนจะฐานะ 

ทางบ้านท่ีแม้จะไม่ใช่มหาเศรษฐีแต่ก็เป็นท่ีนับหน้าถือตาไม่น้อย บิดา 

ของเชนเป็นผู้พิพากษา ส่วนมารดาเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยท่ี 

พวกเขาเรียนอยู่นั่นเอง

"สาวๆ ก็มองเชนป่ะวะ ไม่ใช่พวกแก" ธนดลแย้งขึ้นหลังจากเงียบ 

มานาน ไม่รู้ว่าทนคบสองคนนี้มาได้ยังไงต้ังหลายปี วุ่นวายแต่กับเรื่อง 

ไร้สาระกับเรื่องผู้หญิง

"เฮ้ย อย่าเหมารวม ฉันหน้าดีเป็นท่ีสองรองจากมันนะ" นิกกี้ช้ีไป 

ทางเชน

"อ้าวไอ้นิกกี้ ท�าไม หน้าฉันมันไม่ดีตรงไหน" ระหว่างที่ธันวากับนิกกี้

ก�าลังทะเลาะกันเชนก็ส่ายหน้าแล้วเดินถือตะกร้าออกไป เศษกระดาษ 

ยังอยู่ในมือของเขา ถ้าเอาไปต่อกันก็น่าจะพออ่านได้อยู่ เขาคิดว่าจะเอา

กาวติดสักหน่อยแล้วเอาไปให้ฝ่ายธุรการเอาไปคืนเจ้าของจะดีกว่า

"อ้าว ไอ้เชนเดินไปแล้ว" ธันวาร้องก่อนจะวิ่งตามเพื่อนไป ชายหนุ่ม

ท้ังสี่คนเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วย่อมเป็นเป้าสายตาเนื่องจากออร่าความดูดี  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่กับเชน

ปลายฟ้าเครียดมากเม่ือพบว่าเอกสารค�าร้องขอเปลี่ยนสาขานั้น 
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หายไป เม่ือกลับมาถึงบ้านเธอจึงโทรปรึกษาเรื่องนี้กับเพียงฟ้า แต่ก็ได้ 

ค�าตอบที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นัก

"แม่ว่าปลายตดิครสิซ่ีมากไป เรือ่งเรยีนของเราควรเลอืกท่ีเราชอบถงึ

จะถูก" ส�าหรับเพียงฟ้าแล้วงานออกแบบอัญมณีคือชีวิตของเธอ เดาว่า 

คงเป็นชีวิตของปลายฟ้าด้วย โดยเฉพาะเธอมีปลายฟ้าเป็นลูกสาวเพียง 

คนเดียว 

"เรื่องออกแบบปลายฝึกเองได้นี่คะแม่ แต่คริสซี่มีคนเดียว หาที่ไหน

ไม่ได้แล้วนะคะ" ปลายฟ้าท�าเสียงอ้อน เธอเคยท�าแบบนี้ตอนที่ขอมารดา

ย้ายไปเรียนกับกฤษรา แม้ว่าจะบ่นนิดหน่อย แต่พอเธอท�าเสียงอ่อน 

เสียงหวานในที่สุดอีกฝ่ายก็ยอม

"ก็เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่แล้วนี่ คิดถึงคริสซ่ีปลายก็ไปหาได้ 

อันท่ีจรงิแม่ไม่อยากให้ปลายย้ายตัง้แต่แรก ในเมือ่เอกสารหายไปแล้วกไ็ม่ต้อง 

ย้ายแล้ว เช่ือแม่นะ" เพียงฟ้าว่า เธอไม่ค่อยมีเวลาคุยกับปลายฟ้ามาก  

ดังนั้นปลายฟ้ายังไม่ทันตอบอะไรเธอก็ขอตัวไปประชุมต่อ

หญิงสาวค่อยๆ วางโทรศัพท์มือถือลงบนเตียงแล้วเอนกายลงนอน

มองเพดานเหมือนท่ีท�าบ่อยๆ เวลาท่ีอยู่คนเดียว ห้องนอนท่ีแสนใหญ่โต 

บ้านหลังใหญ่ที่กว้างขวางจนแทบเดินไม่ทั่ว แต่คนที่อยู่ในนี้มีเธอคนเดียว

"เบื่อ" ปลายฟ้าพึมพ�าออกมา

นัดทานข้าววันพรุ่งนี้ แต่จนป่านนี้มารดาของเธอยังประชุมอยู่เลย  

ดูท่าว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะมีแค่เธอคนเดียวท่ีนั่งอยู่ในร้านอาหารหรู อ่านการ์ด

สรรเสริญเยินยอของบิดามารดา ได้ของขวัญแพงๆ จากนั้นก็เหมือนเดิม 

กลับมานอนที่บ้านร้างหลังนี้คนเดียว

ปลายฟ้าหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ตื่นข้ึนมาอีกทีก็เป็นเวลาเกือบ

เที่ยงแล้ว ที่จริงวันนี้เธอมีเรียน แต่พอมารดาบอกว่าจะไปทานข้าวด้วยกัน

เธอจึงบอกว่าไม่มี สุดท้ายเธอก็เห็นแค่ข้อความจากผู้ปกครองท้ังสองว่า 
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ต่างติดงานและไม่สามารถไปทานข้าวด้วยได้แล้ว 

เป็นแบบนี้จนชินแล้ว

Kris : ก๊อกๆ

ข้อความหนึ่งเด้งขึ้นมา เมื่อปลายฟ้าดูก็เห็นว่าเป็นแชตกลุ่มสามคน

ของเธอ กฤษณ แล้วก็กฤษรา หญิงสาวรีบพิมพ์ข้อความตอบกลับทันที

แต่ก็มีคนเร็วกว่าเธอ

Krissy : ก๊อกบ้าไรพี่คริส จะพูดอะไรก็พูด

จากนัน้กฤษณกถ่็ายรปูกระเป๋าสองใบมาให้ด ูเป็นกระเป๋าแบรนด์เนม

ที่เหมือนกันแต่คนละสี มีสีขาวใบหนึ่งและสีแดงใบหนึ่ง

Kris : ซื้อกระเป๋ามาสองใบ ให้คนละใบ

Krissy : เอาสีขาว

Kris : สีขาวของปลาย

Krissy : แล้วมาถามท�าไมเนี่ย

Kris : อ่านดีๆ ไม่ได้ถาม บอกว่าซื้อให้คนละใบ You know?

เมื่ออ่านแล้วปลายฟ้าก็เผลอหัวเราะออกมาอย่างมีความสุข หาก 

ไม่มีกฤษราและครอบครัวอยู่เธอจะเป็นยังไง ตั้งแต่จ�าความได้ ถ้าจะ 

พูดถึงเรื่องความสุขเธอก็นึกได้แต่ตอนท่ีอยู่บ้านของไพรินท่ีต่างจังหวัด

เท่านั้น

อย่างน้อยเธอก็ยังมีครอบครัวนี้เป็นครอบครัว ไม่เห็นเป็นไรเลย
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PlaiPlai : ขอบคุณมากค่ะ

ปลายฟ้าพิมพ์ตอบไปก่อนจะเตรียมแต่งตัวออกไปเรียนหนังสือ  

วันนี้เธอบอกกับกฤษราเอาไว้ว่าต้องไปทานข้าวกับท่ีบ้าน เพราะฉะนั้น 

เธอเลยออกไปทานข้าวเย็นท่ีบ้านของเพื่อนไม่ได้ หากไปทุกคนก็จะรู้ว่า 

เธอถูกท้ิง เธอไม่อยากให้ใครเห็นว่าเธอน่าสงสาร การเป็นคนน่าอิจฉาก ็

ย่อมดีกว่าเป็นคนน่าสงสารไม่ใช่หรือไง

หญิงสาวขับรถหรูท่ีบิดามารดาซ้ือให้เป็นของขวัญวันเกิดปีท่ีแล้วมา

ท่ีมหาวิทยาลัยท่ามกลางสายตาอิจฉาตาร้อนของคนอ่ืน ปลายฟ้ารู้สึกดี

อย่างประหลาด เธอชอบเวลามีคนมองมาท่ีเธอด้วยสายตาอิจฉา สายตา

แบบเดียวกับที่กฤษรามอง

"แกดูคนนั้นดิ สวยเนอะ เป็นลูกคุณหนูด้วยนะ สงสัยจะได้เป็น 

ดาวมหาวทิยาลยัปีนีแ้น่เลย" เสยีงซุบซิบนัน้ไม่ได้ดงัมาก แต่กพ็อท่ีจะท�าให้

คนฟังได้ยิน ปลายฟ้าท�าหน้านิ่งแล้วเลือกท่ีจะนั่งลงบนโต๊ะคนเดียว แต ่

ไม่นานนักก็มีคนเข้ามาท�าลายความสงบ

"ปลายมาด้วยเหรอ นึกว่าไม่มา เห็นบอกว่ามีธุระไม่ใช่เหรอ" เพื่อน

ผู้หญิงสาขาเดียวกับเธอพูดข้ึนพร้อมหย่อนกายลงนั่งตรงข้าม ปลายฟ้า 

ส่งยิ้มให้ก่อนจะตอบ

"พอดีนัดคริสซี่เอาไว้แต่โดนเทน่ะ" 

"คริสซี่? อ่อ ผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสั้นๆ ที่ชอบอยู่กับปลายน่ะนะ"

"คริสซี่เป็นเพื่อนสนิทปลายน่ะ" ปลายฟ้าว่า

"แปลกดนีะ เหมือนคนละไลฟ์สไตล์เลย ท�าไมสนทิกนัได้ ปลายออกจะ 

เรยีบร้อย" ในสายตาของคนอ่ืนกฤษราเหมือนพวกท่ีบ้าแบรนด์เนม แต่งตวั

จัด สายตาก็ดูไม่เป็นมิตรกับใคร ถึงจะหน้าตาดีแต่ก็ดูหยิ่งจนไม่มีใครกล้า

เข้าไปคุยด้วย ต่างจากปลายฟ้าที่ดูยังไงก็เป็นมิตรน่าคบหากว่า
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"อะไรกัน ปลายไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นสักหน่อย"

"งัน้ถามหน่อย ปลายเคยเท่ียวกลางคนืไหม เคยกนิเหล้าไหม เคยพูด

ค�าหยาบกับเพื่อนไหม" 

ปลายฟ้าส่ายหน้า

"นั่นแหละเรียบร้อย เป็นแบบนี้ก็ดีแล้ว" ยังไงคนสวยที่เรียบร้อยและ

ดูถ่อมตัวก็ดีกว่าคนสวยที่มองคนไม่ต�่ากว่าระดับสายตาอยู่แล้ว

ปลายฟ้าไม่รู้จะพูดอะไรต่อจึงได้แต่เปลี่ยนเรื่องคุย ระหว่างรอเวลา

เรียนเธอก็เอาสมุดท่ีจดย่อของคาบเรียนก่อนหน้านี้ให้เพื่อน จากนั้น 

ไม่นานก็มีเพื่อนคนอ่ืนมานั่งลอกสมุดของเธอเต็มไปหมด จนกระท่ังม ี

ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหยุดที่โต๊ะของเธอ

ผู้ชายคนนี้สวมชุดทีมบาสของมหาวิทยาลัย ท่ีหลังสะพายกระเป๋า 

เป้สีด�ากับนาฬิการาคาแพงท่ีข้อมือ ใบหน้าหล่อเหลาหมดจดเหมือนคนท่ี

ดแูลตวัเองเป็นอย่างด ี แม้จะมเีหงือ่อยู่เตม็ตวัก็ไม่ได้ท�าให้อีกฝ่ายดหูมองลง 

ไปเลย

"เอ่อ..." ปลายฟ้าก�าลังคิดค�าถาม

"เธอชื่อปลายฟ้า วงศ์มณีสกุลหรือเปล่า" เขาถามเสียงเรียบ

ปลายฟ้าพยักหน้า ขณะท่ีเพือ่นคนอ่ืนกก็�าลงัอึง้เหมอืนกนั ผูช้ายคนนี้ 

ไม่ใช่หนุ่มหล่อวัวตายควายล้มคนดังลูกชายของอธิการบดีหรือไงนะ

"ฉันเจอนี่แล้วเอาไปให้ฝ่ายธุรการ แต่เขาบอกว่าให้เอามาคืนเธอเอง

จะดีกว่า พอถามคนแถวนี้แล้วเขาก็บอกว่าเธอนั่งอยู่นี่ ฉันเลยเอามาคืน" 

เสยีงแบบโมโนโทนของเขาท�าให้คนฟังเดาอารมณ์ไม่ถกู ช่างห้วนแล้วกด็บิ

จนไม่รู้ว่าจะแสดงปฏิกิริยาอย่างไรดี

"แล้วก็ระวังตัวด้วยนะ อาจจะมีคนคิดไม่ดีกับเธอ"
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ข่าวซุบซิบเรื่องของปลายฟ้ากับเชนดังไปท่ัวมหาวิทยาลัยในเวลา 

ไม่นาน ต่างคนต่างพูดกันไปว่าหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆ ท้ังมหาวิทยาลัย 

ก�าลงัตามจบีสาวสวยไฮโซอย่างปลายฟ้า ขนาดเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลยั

ยังมคีนตดัต่อรปูของท้ังสองคนเอามาคูก่นัต่างๆ นานา พวกผูห้ญิงตอนแรก

ก็พากันโวยวาย แต่พอเห็นตัวจริงของหญิงสาวท่ีเป็นข่าวแล้วก็ต่างพากัน

ยกธงขาว

สวยขนาดนี้ก็ไม่แปลกหรอกที่เชนจะชอบ

แม้แต่แก๊งเพื่อนของเชนก็ยังเกาะติดสถานการณ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ 

โดยคนท่ีเป็นข่าวไม่ได้สนใจเรื่องท่ีเกิดขึ้นเลย มิหน�าซ�้ายังนั่งต่อเลโก ้

อย่างสบายใจ

"โรบอตบอย ไปรู้จักคุณหนูปลายฟ้าได้ยังไง" ธันวาถามขึ้น

"ปลายฟ้า วงศ์มณีสกุลน่ะเหรอ" 

"โหย มาทั้งชื่อ-นามสกุล สงสัยจะมีโอกาส"

"ไอ้ธัน เชนมันก็จ�าชื่อนามสกุลของคนท่ีเคยเรียนห้องเดียวกับเรา 

ได้แทบทุกคน พิเศษตรงไหนวะ" นิกกี้เถียง จากนั้นท้ังสามคนท่ีก�าลัง 

บทที่ 2
นางฟ้ากับเทวดา
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ยืนสอบปากค�าเชนอยู่ก็พยักหน้าพร้อมกัน ใช่แล้ว เชนความจ�าดีเลิศ 

เหมือนมีพื้นที่สี่เทราไบต์อยู่ในสมอง

"งัน้ถามตรงๆ แกชอบเขาเหรอ คณุหนปูลายฟ้าน่ะ" ธนัวาถามข้ึนอกี

"เปล่า"

"โอเค งัน้จบ" ธนดลสรปุ ถ้าเชนบอกว่าไม่กค็อืไม่ เพือ่นของเขาคนนี ้

มักจะพูดความจริงเสมอ และความจริงนั้นก็จะตรงกับความรู้สึกตลอด

"แล้วไปท�าอีท่าไหนถึงลือกันท่ัวแบบนี้" สิ่งท่ีธนดลสงสัยคือเรื่องนี ้

ต่างหาก ปกตเิชนแทบจะไม่คยุกบัผูห้ญิงเลยด้วยซ�า้ พวกผูห้ญิงท่ีเข้ามาหา 

ก็มักจะเข้ามาไม่ถึงตัวเพราะเชนอยู่กับเพื่อนตลอด หรือหากอยู่คนเดียว 

ก็เป็นสถานท่ีเงียบๆ ท่ีไม่ค่อยมีคน ดังนั้นหากเกิดภาพท่ีเพ่ือนของเขา 

คุยกับผู้หญิงก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากมาก

เชนเล่าเรื่องสั้นๆ ที่เจอมาให้เพื่อนฟัง ตัวเขาเองไม่เห็นว่าจะมีอะไร

แปลก ก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�าไมคนอื่นถึงต้องสนใจขนาดนี้ด้วย

"โด่ว ไม่มีอะไรเลยนี่หว่า"

"นี่จะเลิกถามกันได้แล้วใช่ไหม ไม่มีสมาธิเลย" เชนว่า

"เออๆ ไม่ถามแล้ว ไม่สนุกเลย ไปเหอะนิกกี้ ไปหลีสาวกัน" 

ไม่นานเรื่องก็เงียบไปเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดข้ึนจนถึงช่วงท่ีต้อง

แข่งขันดาวเดือนของมหาวิทยาลัย เชนถูกหลอกแกมบังคับให้เป็นตัวแทน

คณะไปแข่ง เจ้าตัวคิดง่ายๆ ว่าแกล้งท�าอะไรห่วยๆ ไปจะได้ไม่ชนะ ดังนั้น

เขาจึงโชว์ความสามารถพิเศษคือการจัดดอกไม้โดยเอาหญ้าชนิดต่างๆ  

มาปักๆ ลงไปในแจกันอย่างไม่มีศาสตร์หรือศิลป์อะไรทั้งนั้น

ผลสรุปออกมาว่าเขาชนะ! 

กรรมการพากันชมว่า "คุณเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์มาก  

หญ้าพวกนี้ปกติทุกคนจะมองข้าม แต่คุณให้คุณค่ากับมัน คุณสมควรเป็น

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้"
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ชายหนุม่ท�าอะไรไม่ได้นอกจากถอนหายใจ จากนัน้กถ็กูเพือ่นลากไปดู 

การแข่งของทางฝ่ายหญิงบ้าง ขณะท่ีทุกคนก�าลังรอดูอยู่อย่างใจจดใจจ่อ  

เขากป็ลกีตัวออกมาเพราะอยากเข้าห้องน�า้ หลงัจากเสรจ็ธรุะระหว่างเดนิกลบั 

ก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงสองคนคุยกัน

"คริสซี่ว่าปลายใส่ชุดไหนดี"

"ชุดสีรุ้งเลยปลาย สวยมากๆ" เสียงของผู้หญิงอีกคนตอบ ฟังดู 

ก็รู ้แล้วว่าไม่จริงใจสักนิด แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา ชายหนุ่ม 

ตัดสินใจเดินเลี่ยงไปทางอ่ืน ไม่อยากให้พวกเธอคิดว่าเขาแอบฟัง แต่

ระหว่างที่จะเลี้ยวแยกไปอีกทางหางตาก็เห็นเจ้าของเสียงนั้นเข้า

ผู้หญิงที่พูดคนเดียวคนนั้นกับปลายฟ้า วงศ์มณีสกุล...

เป็นเพื่อนกันอย่างนั้นเหรอ

ปลายฟ้าเดินกลับเข้าไปในห้องแต่งตัว ขณะท่ีกฤษราหันมาเจอกับ

ชายหนุม่ท่ีเธอรูส้กึคุน้หน้าคุน้ตามากๆ จะว่าเขาเข้ามาขายถัว่ในมหาวทิยาลยั 

ก็หน้าตาดีเกินไปอีก พักหลังนี้มีแต่คนขายถั่วที่กล้าเข้ามาพูดกับเธอ 

"เอ่อ มาหาใคร"

"ไม่ได้มาหาใคร เดินผ่านมาเฉยๆ" ถึงแม้ว่าค�าตอบของเชนจะเป็น

ค�าตอบท่ีแสนจะธรรมดา แต่ส�าหรบัคนฟังอย่างกฤษรานัน้อดท่ีจะรูส้กึโมโห

ไม่ได้

"งั้นก็เดินผ่านไปเฉยๆ นะ ระวังเท้าคนอื่นด้วย" หญิงสาวว่าก่อนจะ

เลิกสนใจคนตรงหน้า แต่ในขณะท่ีชายหนุ่มก�าลังเดินผ่านไปก็มีผู้หญิง 

สองคนเดินสวนมาก่อนจะส่งเสียงดังหนวกหู

"เฮ้ย นั่นเชนนี่ เชน พี่ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะ หล่อมากเลยนะวันนี้" 

เสียงน่าร�าคาญนั้นดังอยู่ไม่นานก็หายไปพร้อมกับร่างสูงท่ีคงจะไปหาท่ี 

ถ่ายรูปกับแฟนคลับ กฤษราเบ้ปาก เธอไม่ชอบเลยเวลาท่ีเห็นผู้หญิง 

ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าด น่าร�าคาญจะตายชัก ผู้ชายนั่นก็...งั้นๆ แหละ
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แต่เดี๋ยวนะ เขาชื่อเชนเหรอ

ข่าวของปลายฟ้าก่อนหน้านี้ไม่ใช่กับหนุ ่มฮอตอันดับหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยที่ชื่อเชนหรอกเหรอ ถ้าเป็นข่าวลือเฉยๆ เธออาจจะปล่อยไป 

แต่หลังจากพิจารณาอาการของปลายฟ้าแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่า 

เพื่อนของเธอจะสนใจเขา

ยังไงน่ะเหรอ

ทุกครั้งท่ีเพื่อนท่ีเรียนกับปลายฟ้าพูดเรื่องนี้ข้ึนมาเจ้าตัวจะปฏิเสธ 

แต่ก็แอบท�าเอียงอาย และปลายฟ้าก็ดูไม่ร�าคาญใจเลยเวลาท่ีมีคนพูด 

เรื่องนี้บ่อยๆ ผิดกับตอนเรียนมัธยม เวลามีคนพูดเรื่องปลายฟ้ากับผู้ชาย 

เจ้าตัวก็จะแสดงอาการไม่อยากตอบออกมา

แต่นี่ปฏิเสธเรื่อยๆ ด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน ชักมีมูลแฮะ

เอาเป็นว่าต้องสืบให้ชัดเจนก่อน เพราะท่ีผ่านมาเธอไม่เคยเห็น 

ปลายฟ้าสนใจเรื่องความรัก ดังนั้นเธอเองก็เลยไม่ได้สนใจเช่นกัน เรื่องอื่น

สู้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเรื่องนี้เธอเชื่อว่าต้องเอาชนะปลายฟ้าได้แน่ พอคิดได้

แบบนั้นกฤษราก็หัวเราะเสียงดังออกมาอย่างลืมตัว

"ครสิซ่ีเป็นอะไรน่ะ ยงัไม่แต่งตวัเหรอ" เพ่ือนคนหนึง่ในสาขาของเธอ

ถามข้ึน วันนี้กฤษราก็ลงแข่งขันเป็นตัวแทนของสาขาเหมือนกัน และก ็

ต้องมาเจอกับปลายฟ้าตอนแข่งขันรวมอีกเหมือนเดิม อย่างน้อยชุดสีรุ้ง 

นัน่น่าจะช่วยท�าให้ปลายฟ้าสวยน้อยลงมาหน่อยเพือ่ท่ีเธอจะได้มโีอกาสชนะ 

โดยการแสดงความสามารถพิเศษของกฤษราเป็นการโชว์เต้นบัลเลต์ท่ี 

แสนจะไฮโซ ในขณะที่ปลายฟ้ามาโชว์ท�าขนมไทยโบราณ ชัยชนะก็เห็นๆ 

กันอยู่

"ผู ้ชนะต�าแหน่งดาวมหาวิทยาลัยในปีนี้คือ...นางสาวปลายฟ้า  

วงศ์มณีสกุล" 
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สิน้เสยีงประกาศกฤษรากหั็นขวับไปท่ีผูห้ญิงใส่ชุดสรีุง้ ยอมรบันดิหน่อย 

ก็ได้ว่าปลายฟ้าใส่ชุดนี้แล้วไม่ได้น่าเกลียดอย่างท่ีคิด แต่อีแค่ท�าขนมไทย

มันน่าพิสมัยตรงไหนกัน

"ว่าแล้วว่าคุณหนูปลายต้องชนะ" ธันวาพูดขึ้น ชายหนุ่มอีกสองคนที่

นัง่อยู่ข้างๆ กอดอกท่าเดยีวกนัก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วยอย่างพร้อมเพรยีง 

ส่วนคนท่ีนั่งริมสุดอย่างเชนก็มองชัยชนะของปลายฟ้าอย่างครุ ่นคิด  

ย่ิงมองหญิงสาวท่ีได้อันดับสองท่ีมีสีหน้าเหมือนกลืนดินเข้าไปก็รู้สึกว่า 

ขัดหูขัดตาแปลกๆ

แต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเขานี่นา คิดไปก็เปล่าประโยชน์

ตอนนั้นอาจจะจริงท่ีเชนคิดอย่างนั้น แต่หลังจากนั้นไม่นานเรื่องท่ี 

ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเรื่องนี้ก็วกกลับมาวุ่นวายกับเขาจนได้ เพราะ 

เรื่องกิจกรรมดาวเดือนของมหาวิทยาลัยท�าให้เขากับปลายฟ้าต้องมา 

เจอกันบ่อยๆ และถ่ายรูปท�ากิจกรรม แล้วข่าวลือเดิมก็กลับมาอีกครั้ง

วันนี้ก็เป็นอีกวันท่ีเขาต้องโดดซ้อมบาสเกตบอลกับเพื่อนแล้วมา 

ถ่ายรูปรอบมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการโปรโมต ซ่ึงโปรโมตอะไรเขาก็ไม่รู้  

ได้แต่ท�าให้มันเสร็จๆ ไปเพราะปฏิเสธไม่ได้

ก็มารดาของเขาเล่นพาเขามาด้วยตัวเอง หลังจากคุยกับทุกคนเสร็จ

ท่านอธิการบดีก็คุยโทรศัพท์ต่อเรื่องงานไม่หยุด ขณะท่ีปลายฟ้ากับเชน 

นั่งรอถ่ายรูปอยู่ หญิงสาวมองมารดาของเชนที่ดูเหมือนจะไม่มีเวลาคุยกับ

ลูกชายด้วยซ�้า นั่นท�าให้เธอนึกถึงตัวเอง

มีพร้อมทุกอย่าง ยกเว้นเวลาจากคนในครอบครัว

"เหมือนที่บ้านปลายเลย" ปลายฟ้าพูดขึ้น

"ว่าอะไรนะ" เชนถามกลับ ท่ีผ่านมาเขาไม่ค่อยได้คุยกับปลายฟ้า 

เท่าไหร่เพราะคิดว่าจะวุ่นวายหากมีคนเอาไปลือผิดๆ อีก ถึงเขาจะไม่ได้ 

คิดอะไร แต่ส�าหรับผู้หญิงคงไม่ค่อยดีนัก
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"แม่เชนน่ะยุ่งเหมอืนแม่ปลายเลย ปีนีป้ลายคยุกบัแม่แค่สามสบิประโยค 

เองนะ" 

"ยังดีกว่าแม่ฉัน เขาชอบพูดคนเดียว" ทันทีท่ีเชนพูดจบปลายฟ้า 

ก็หัวเราะเสียงดัง การท่ีเขาท�าหน้านิ่งแล้วพูดแบบนี้ท�าให้เธอย่ิงรู้สึกว่า 

น่าข�า

"เอ่อ เชน แม่ต้องไปก่อนนะ" มารดาของเชนว่าก่อนจะหันมาย้ิม 

ให้ปลายฟ้าแล้วเดินออกไป ความรู้สึกอันแสนจะคุ้นเคยนี้ท�าให้ปลายฟ้า 

รู้สึกประหลาด เธอไม่ได้เป็นคนเดียวท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีพ่อแม่ท�างาน 

จนไม่มีเวลาให้ลูก ที่ผ่านมาเธอเห็นแค่ครอบครัวอันอบอุ่นของกฤษรา แต่

ข้างนอกนั่นจะต้องมีคนที่เป็นแบบเธอซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคนตรงหน้า

"แต่แม่เชนก็ยังอุตส่าห์มาดูนะ" หญิงสาวว่า

"กเ็ขาเป็นอธกิารบด ีต่อให้เป็นคนอืน่กต้็องแวะมาดูอยู่แล้ว" ชายหนุม่

ยักไหล่ หากเป็นเมื่อก่อนเขาก็อาจจะรู้สึกเหงาบ้าง แต่เพราะมีเพื่อนก็เลย

ไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้ว บิดาและมารดาของเขาก็งานยุ่งกันอยู่ตลอด  

ในหนึง่ปีอาจจะมีบางวนัท่ีได้ทานข้าวด้วยกนั แต่จะวันไหนเขากเ็ลกิรอแล้ว

ปลายฟ้ายิ้มแห้งๆ ไม่ได้พูดอะไรต่อ

"เธอน่ะ มีเพื่อนคนอื่นอีกไหม" อยู่ดีๆ เขาก็ถามขึ้น

"เอ่อ หมายความว่ายังไง"

"คนนั้นที่ได้ที่สองน่ะ เพื่อนกันใช่ไหม"

"คริสซ่ีเหรอ ใช่ เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่จ�าความได้ แม่เราก็เป็น 

เพื่อนกัน" ปลายฟ้าเล่าด้วยรอยย้ิม นอกจากกฤษราเธอก็ไม่มีเพื่อนสนิท

ที่ไหนอีก 

"อ่อ" เขาตอบสั้นๆ

"ใช่ ปลายว่าจะถามเชนนานแล้ว ไปเจอใบค�าร้องย้ายสาขาของปลาย

ที่ไหนเหรอ" 
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"ที่พื้น มันขาดอยู่ก็เลยเอามาต่อ แต่ตอนนี้ไม่ได้ย้ายแล้วนี่" เชนว่า 

การท่ีเธอเป็นตัวแทนของสาขามาประกวดก็แสดงว่าอีกฝ่ายคงไม่อยาก 

จะย้ายสาขาแล้ว

"ความจริงท่ีปลายอยากย้ายก็เพราะว่าคริสซ่ีน่ะ แต่พอมาคิดดีๆ  

เราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราอยากเรียนมากกว่าตามเพื่อนสิเนอะ"

เชนหันไปมองใบหน้าสวยท่ีเพือ่นของเขาชมนกัหนานัน่ด้วยความสงสยั  

ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่รู้จริงๆ หรือว่าแค่แกล้งท�าเป็นไม่รู้ แต่ก็เอาเถอะ เขา 

ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องนี้อยู่แล้ว ค�าเตือนเล็กน้อยนั่นเขาก็ 

บอกไปแล้ว หากอีกฝ่ายไม่เชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องพูดซ�้า

"โอ๊ยไอ้เชน อยู่นี่เอง เสร็จยัง" ธันวาเดินถลาเข้ามาโดยลืมดูว่า 

ปลายฟ้าก็นั่งอยู่ด้วย พอหันไปเจอสาวสวยธันวาก็ชะงัก เขาไม่ควรมา 

ให้เธอเห็นในสภาพสวมชุดซ้อมบาสเกตบอลเหงื่อไหลโซมกายแบบนี้

"ยังไม่เสรจ็" เชนตอบ แต่ดเูหมือนว่าอกีฝ่ายจะไม่ได้สนใจฟังเสยีแล้ว

"สวัสดีครับ ปลายใช่ไหมครับ" เสียงของธันวาอ่อนลงทันที

"ค่ะ แล้วคุณ..."

"เรียกธันก็ได้ครับ เป็นเพื่อนเชน เล่นบาสครับ อีกไม่นานจะมีแข่ง 

ไปดูได้นะครับ" ท่าทางก้อร่อก้อติกของเพื่อนท�าให้เชนส่ายหน้าเบาๆ  

ก่อนจะหยิบแก้วน�้าขึ้นมาดูดน�้าฆ่าเวลา

ปลายฟ้าพูดด้วยตามมารยาท ตอนที่อยู่กับกฤษราส่วนใหญ่ไม่มีใคร

กล้าเข้ามาคุย อาจจะเป็นเพราะทุกคนกลัวเพ่ือนของเธอ ปลายฟ้าเองก็ 

ไม่รู้ว่ากฤษราน่ากลัวตรงไหน

"อยู่ทีมบาสกันเหรอ เมื่อก่อนพี่ชายปลายก็ชอบเล่น เคยสอน 

ปลายเล่นด้วย แต่ปลายไม่เก่ง" ปลายฟ้านึกถึงตอนท่ีกฤษณสอนเธอ 

กับกฤษราเล่นบาส มีผู้หญิงท่ีไหนชอบกีฬาหนักๆ แบบนั้นกัน แต่ก็ 

อีกนั่นแหละ เพราะเธอไม่มีอะไรท�าก็เลยต้องเล่นด้วย ได้ยินกฤษณชมว่า
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เธอเล่นเก่งกว่ากฤษราก็ยิ่งรู้สึกมีแรงฮึดที่จะเล่น

"ฮ้า ปลายน่ะเหรอเล่นบาส" ธันวาท�าหน้าตาตกใจ

"เล่นกีฬาไม่ได้ฆ่าคนตาย ท�าไมต้องตกใจขนาดนั้น" เชนพูดขึ้น

"โรบอตบอย นี่มนุษย์เขาคุยกัน อย่าเพิ่งแทรก" 

พอธันวาพูดจบปลายฟ้าก็หัวเราะเสียงดังจนทุกคนหันมามอง แม้แต่

เสียงหัวเราะยังสวย ถึงจะดังไปหน่อยก็ตาม เป็นครั้งแรกที่หญิงสาวรู้สึกว่า

ตวัเองเริม่สนกุท่ีได้รูจ้กัคนโน้นคนนี ้ บางทีการท่ีต้องแยกกบักฤษรากอ็าจจะ 

เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน

"เอ่อ จริงๆ เราเป็นผู้ชายท่ีตลก แต่ก็ไม่ได้ตลกแบบนี้ตลอดนะ  

บางมุมก็มีเท่ๆ บ้าง เอาอย่างนี้สิ ไว้ว่างๆ ลองไปเล่นบาสด้วยกันข�าๆ"  

อันท่ีจริงธันวาก็นึกไม่ออกว่าการเล่นบาสเกตบอลกับผู้หญิงสวยๆ มัน 

จะเป็นยังไง อาจจะต้องอ่อนข้อให้หรือว่าอาจจะแกล้งโยนไม่เข้าห่วง  

มีหลายอย่างที่เขากังวลอย่างเช่นเรื่องที่จะท�าให้ปลายฟ้าบาดเจ็บ

"ท�าไมเรียกเชนว่าโรบอตบอยล่ะ" ปลายฟ้าถาม

"ก็มันพูดไม่เหมือนคนนี่ สังเกตดีๆ" 

"จริงด้วย แต่ตลกดีนะ"

ดูเหมือนว่าปลายฟ้าจะเป็นคนเข้ากับคนง่ายไม่เหมือนท่ีตัวเอง 

คิดเอาไว้ตอนแรก เมื่อตัดสินใจท่ีจะไม่ย้ายสาขาแล้วเธอก็พยายามจะ 

เข้ากับเพื่อนที่เรียนสาขาเดียวกันให้ได้ ก็เลยพอจะมีเพื่อนอยู่บ้าง

แต่ก็ยังไม่มีเพื่อนผู้ชาย นี่เป็นครั้งแรก

หลังจากวันนั้นไม่กี่วันธันวาก็นัดให้ทุกคนมาเล่นบาสด้วยกัน และ

แน่นอนว่ามีปลายฟ้าด้วย ทุกคนเกร็งกันหมดยกเว้นเชน แต่แทนที่จะต้อง

อ่อนข้อให้ปลายฟ้า หรอืแกล้งโยนลกูให้ไม่ลงห่วง พวกเขากลบัมีความเครยีด 

อย่างอื่นขึ้นมาแทน
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เครยีดว่าจะแย่งบอลจากหญิงสาวยังไง ไหงคนสวยเล่นบาสโคตรเก่ง!

"ไอ้ธัน ปลายเป็นทีมชาติป่ะวะ ดูดิขนาดวิ่งตั้งนานยังดูไม่เหนื่อย"  

นกิกีพ้ดูข้ึน ก่อนหน้านีเ้ขาจ�าไม่ได้แล้วว่าตวัเองใจเต้นแรงด้วยความตืน่เต้น

แค่ไหน แต่ตอนนี้กลับรู้สึกเหนื่อยจนหัวใจแทบหยุดเต้น ทั้งธันวา ธนดล 

และเขานั่งอยู่บนพื้นข้างสนามเพื่อดูปลายฟ้ากับเชนเล่นกันสองคนแบบ 

วันออนวัน

"เก่งนะ สามคนนั่นหมอบไปแล้ว" เชนว่า

"เมื่อก่อนปลายเล่นบ่อย แต่หลังๆ เปลี่ยนมาชกมวย แบบฟิตเนสน่ะ 

ไม่ได้จริงจังอะไร" ปลายฟ้าว่า พอกฤษณเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เลย 

ไม่ค่อยมีเวลามาเล่นกับเธอและกฤษราอีก เธอจึงหากิจกรรมอย่างอื่น 

ท�าแทน

"พอแค่นี้ก่อนเถอะ ฉันต้องกลับบ้านแล้ว"

"โอเค" ปลายฟ้าว่า

เชนเดินไปที่กระเป๋าของตัวเองพร้อมกับปลายฟ้า เขาหยิบผ้าขนหนู

ข้ึนมาเช็ดเหงื่อ เห็นหญิงสาวหยิบน�้ามาดื่มแล้วก็เก็บลงไปในกระเป๋าเป้  

รูดซิปเตรียมจะสะพาย 

"เหงื่อเธอออกเยอะเลย เอานี่เช็ดก่อนดีกว่า" ชายหนุ่มพูดข้ึนมา 

พร้อมหยิบผ้าขนหนูอีกผืนในกระเป๋าของเขาเช็ดท่ีข้างล�าคอของอีกฝ่าย  

ดูแล้วอาจจะเป็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ เหมือนกับเขาพยายาม

จะแต๊ะอ๋ังผู้หญิง แต่ปลายฟ้ากลับไม่รู้สึกอย่างนั้น สายตาของเขาไม่ได ้

มีเจตนาแอบแฝง กลับหมายความอย่างที่พูดจริงๆ

"ขะ...ขอบคุณมาก" ปลายฟ้ากล่าวขอบคุณเสียงสั่น ใจเธอเต้นแรง

ไปหมด หญิงสาวจ�าไม่ได้ด้วยซ�า้ว่าวนันัน้เดนิออกมาด้วยสหีน้ายังไง รูแ้ต่ว่า 

ตั้งแต่วันนั้นไม่ว่าจะเห็นเชนที่ไหนเธอก็ไม่กล้าสบตาอีกเลย

ความอึดอัดนี้ท�าให้ปลายฟ้ารู้สึกเหมือนก�าลังหายใจไม่ออก เธอต้อง
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ระบายให้ใครสักคนฟัง แต่เพื่อนที่เรียนด้วยกันก็ไม่สนิทกันมากพอ ดังนั้น

จึงกลายเป็นกฤษราท่ีต้องฟังเรื่องของผู้ชายนิรนามคนนี้ ตอนแรกกฤษรา 

ก็สงสัยอยู่ว่าคนที่ปลายฟ้าเล่าคือใคร

แต่สมองอันชาญฉลาดของเธอนั้นประมวลความน่าจะเป็นออกมา 

ได้แค่คนเดียวก็คือคนที่เธอสงสัยในตอนแรก ฟังดูแล้วน่าจะเป็น...เชน

"เป็นเรื่องของเพื่อนของเพื่อนน่ะ แล้วคริสซี่ว่าไง"

"ไม่ว่ายังไง ถ้าชอบก็บอกเขาไปสิ" กฤษราแนะน�า ดีเลย ชอบเข้าไป 

ชอบให้มากๆ เวลาผดิหวงัจะได้รูส้กึว่าการท่ีไม่ได้ดัง่ใจสกัเรือ่งมนัเป็นยังไง

"แต่เพื่อนของปลายขี้อายมาก"

"ถ้าอย่างนั้นก็ตัดใจเถอะ ปลายบอกนี่ว่าผู ้ชายคนนั้นเขาดีมาก  

คนแบบนั้นผู้หญิงติดเยอะแน่ๆ" 

"แต่เขาก็ดูไม่เจ้าชู้เลยนะ"

"ปลายรูเ้หรอว่าเพ่ือนชอบคนไหน" กฤษราแกล้งถาม ย่ิงเห็นปลายฟ้า 

เอียงอายก็ย่ิงแน่ใจ ตอนนี้ไฟริษยาในตัวของเธอก�าลังโหมกระหน�่าอย่าง 

บ้าคลั่ง ท้ังตื่นเต้นและดีใจท่ีในท่ีสุดก็มีเรื่องน่าสนุกให้เอาชนะปลายฟ้า 

อีกเรื่อง แม้ว่าตนเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านความรักอะไรมาก่อน  

แต่ยังไงเรื่องน้ีเธอก็คิดว่าตัวเองต้องไวกว่านางฟ้าแสนสวยอย่างปลายฟ้า

แน่นอน

"ไม่รู้หรอก ก็ฟังจากที่เพื่อนเล่า" ปลายฟ้าว่า 

"เป็นคนดีขนาดนั้นถ้าไม่รีบก็อาจจะโดนแย่งก็ได้นะ" จะถือว่าเป็น 

การประกาศสงครามโดยท่ีอกีฝ่ายไม่รูเ้รือ่งด้วยกไ็ด้ แต่ยังไงกต็ามหลงัจากนี ้

เธอต้องไปหาวิธีท่ีจะแย่งผู้ชายคนนั้นมา หรืออย่างน้อยก็กันให้ปลายฟ้า 

ไม่สมหวัง

"ท�าไมช่วงนี้คริสซี่ชอบท�าท่ากัดปากแบบนั้นบ่อยจัง ไม่เจ็บเหรอ"

"โฮะๆๆ มันเป็นสไตล์น่ะ ปลายไม่เข้าใจหรอก" 
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