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คำนำนักเขียน

แรงบันดาลใจในการเขียนนิยายเรื่องนี้คือการหยิบยกเอาอาการป่วย 

ของแม่มาเป็นประเด็นหลักเพื่อร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เป็นภาวะที่สมองได้รับ 

ความกระทบกระเทือนหลังเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง  

อาจมีอาการตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยจนถึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ขึ้นอยู่กับความ 

รุนแรงและจุดที่ได้รับบาดเจ็บว่าสำคัญหรือไม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่นั้นจัดว่า 

หนักเอาการ กว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เห็นอาการต่างๆ ของแม่มาโดย 

ตลอด แมจ้ะไดร้บัการรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง แตก่ม็ชีว่งเวลาทีเ่รยีกไดว้า่เลวรา้ย 

เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ จนผู้เขียนเกิดความคิดจะนำประเด็นนี้มาเขียนเป็นนิยาย  

เพียงแต่ในสถานการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญนั้นคงไม่เลวร้ายเท่า และในส่วน

ที่ชีวิตจริงนั้นขาดหายไปก็คือ...กำลังใจ

เนือ่งจากเปน็นยิายรกั การดำเนนิเรือ่งจงึไมไ่ดเ้ศรา้โศกเพยีงอยา่งเดยีว  

มีทั้งสุข เศร้า เหงา ซึ้ง และนางเอกซึ่งถือเป็นตัวละครในอุดมคติของผู้เขียน 

จึงเกิดขึ้นมา เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยหรือเพียบพร้อมมาจากไหน แต่เธอ 

มหีวัใจรกัทีเ่ตม็เปีย่ม แมใ้นวนันีพ้ระเอกจะไมเ่หมอืนเดมิ แตเ่ธอยงัเหน็ถงึตวัตน 

เดิมของเขาเสมอ หลายปีที่เฝ้าแอบรัก จนวันนี้ก็ยังมั่นคงไม่แปรเปลี่ยน
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ความรักดำเนินไปท่ามกลางความบกพร่องทางร่างกายของพระเอก 

อุบัติเหตุร้ายแรงส่งผลให้ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบเปลี่ยนไป แต่ความรู้สึกดีๆ 

ที่นางเอกมีให้ก็ค่อยๆ ส่งไปถึงใจของเขา

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักพิมพ์ ที่ให้โอกาสนิยายเรื่องนี้ได้ 

ตีพิมพ์ แม้พลอตเรื่องจะไม่ได้หวือหวา แต่ผู้เขียนมีความตั้งใจจะสร้างสรรค์ 

นิยายที่ช่วยเพิ่มแรงใจให้แก่ผู้อ่าน และตลอดเวลาที่ได้เขียนนิยายเรื่องนี้  

ก็เหมือนว่าจะสร้างกำลังใจให้ผู้เขียนด้วยเช่นกัน

บางครั้งในเรื่องร้ายก็ยังมีสิ่งดีๆ แทรกอยู่ มันอาจจะอยู่ใกล้ตัวจน 

แม้แต่เราก็ยังมองข้ามไป อยากเป็นแรงใจให้แก่ทุกหัวใจที่กำลังท้อแท้ หวังว่า 

นิยายเรื่อง เพียงฟ้ายังมีเธอ จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย 

ขอบคุณค่ะ

ปราย ไปรยา
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“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



บทนำ

เด็กหญิงเพียงฟ้าวักน้ำจากลำธารเล็กๆ ขึ้นมาล้างหน้าล้างตา เมื่อใด

ที่ครอบครัวพามาเที่ยวที่ไร่แห่งนี้ เธอก็มักจะขอให้บิดาพามายังลำธารเสมอ 

แต่คราวนี้แตกต่างจากเดิมตรงที่เธอเดินมาคนเดียว

‘คงไม่เป็นไร’ เด็กหญิงวัยสิบสองคิดในใจ เธอก็ไม่ใช่เด็กเล็กๆ แล้ว  

การออกมาเดนิเลน่คนเดยีวกใ็ชว่า่จะเปน็เรือ่งใหญ ่ถงึจะไมใ่ชค่นทีน่ีแ่ตก่เ็คย

มาอยู่บ่อยครั้ง จนรู้สึกว่าคุ้นเคยไปเสียแล้ว

เพียงฟ้าชอบมองดูพวกต้นไม้ใบหญ้ามาตั้งแต่ยังเด็ก มันให้ความรู้สึก 

อบอุน่อยา่งประหลาด มารดาของเธอกเ็สยีชวีติไปตัง้แตต่อนคลอด เธอจงึไมม่ี 

ความทรงจำใดๆ เกีย่วกบัผูใ้หก้ำเนดิเลย นอกจากทีบ่ดิาบอกอยูเ่สมอวา่มารดา 

ชอบธรรมชาติและปลูกดอกไม้เก่ง ปลูกอะไรก็ออกดอกงามผิดกับคนอื่น คง 

เพราะนสิยัชา่งดแูลเอาใจใสก่ระทัง่เรือ่งเลก็นอ้ยของมารดากเ็ปน็ได ้นอกเหนอื 

จากใบหนา้ทีใ่ครตา่งกบ็อกวา่เธอเหมอืนมารดาราวกบัพมิพเ์ดยีวกนั ความรูส้กึ 

ชอบจึงอาจส่งผ่านมาทางสายเลือดก็เป็นได้ เด็กหญิงคิดเอาเองว่าเมื่ออยู่ 

ท่ามกลางธรรมชาติ คล้ายกับว่ามันทำให้เธอได้ใกล้ชิดมารดาเพิ่มขึ้นอีกนิด

เม่ือคิดอะไรเพลินๆ ในขณะท่ีสองเท้ายังเดินไปข้างหน้า กว่าท่ีเพียงฟ้าจะ 

รู้ตัวว่าทุกอย่างรอบตัวเร่ิมแปลกไป เธอก็เดินออกห่างจากลำธารจนจำทิศทางไม่ได้ 

เสยีแลว้ อาจดเูปน็เรือ่งตลกทีเ่ธอจะเดนิหลงอยูภ่ายในไรแ่หง่นี ้แตอ่ยา่งไรเสยี 
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เธอก็ไม่ใช่คนถิ่นนี้ เทียบกับสภาพแวดล้อมที่บ้านของเธอ เมืองหลวงที่เต็มไป 

ดว้ยตกึรามบา้นชอ่ง ทกุอยา่งแออดัไปเสยีหมด แมว้า่บา้นของเธอจะมบีรเิวณ 

มากผันแปรไปตามฐานะ แต่ก็มีเพียงสวนหย่อมที่ถูกจัดแต่งไว้อย่างสวยงาม 

เท่านั้น เทียบเคียงกับสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เลย

เหมือนทุกอยา่งช่างเปน็ใจ บรรยากาศรอบตัวดูเปลี่ยวเหงาและเวิง้ว้าง 

ทอ้งฟา้เริม่เปลีย่นเปน็สเีทาเพราะเวลาลว่งเลยมาจนเยน็ยาํ สายลมเยน็ยะเยอืก 

ที่พัดกระทบผิวก็ทำเอาหัวใจสั่นหวิวอย่างบอกไม่ถูก

“มีใครอยู่แถวนี้ไหมคะ” เสียงที่เอื้อนเอ่ยออกไปก้องกังวานอยู่ในหู 

ไม่รู้ว่าจะส่งไปถึงใครหรือไม่ 

เพียงฟ้าหยุดเดินเพราะไม่อยากพาตัวเองไปไกลกว่านี้ เสียงฟ้าที่ลั่น 

คำรามกอปรกับลำแสงสะท้อนไหวอยู่เบื้องหน้า ทำให้เด็กหญิงรีบวิ่งไป 

ข้างหน้าด้วยความตกใจ เมื่อสำนึกได้ว่าพาตัวเองออกมาไกลกว่าเดิม เธอ 

ก็ได้แต่ทรุดนั่งลงกับพื้น ก่อนจะชันเข่าขึ้นมากอดแนบอกราวกับจะขับไล่ 

ความหนาวให้พ้นไป น้ำตาของเธอเริ่มไหลรินออกมาอย่างควบคุมไม่ได้

เข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ใหญ่มักเตือนว่าไม่ให้ไปไหนสุ่มสี่สุ่มห้า

วันนี้ที่ไร่แสงอรุณมีทำบุญใหญ่ตั้งแต่เช้า หลังจากนั้นก็เป็นการ 

เตรียมงานเลี้ยงสำหรับตอนเย็น งานที่เจ้าภาพเชิญชวนให้ผู้คนในละแวกนี้ 

มารับประทานอาหาร โดยไ ม่เสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายกับการ 

จดัเตรยีมอาหาร และดเูหมอืนจะไมม่ใีครตอ้งการความชว่ยเหลอืจากเดก็ทีอ่ยู่

ในฐานะแขกอย่างเธอ การออกมาเดินเล่นแก้เบื่อคงเป็นวิธีที่ดี...ซึ่งเธอคิดผิด

ทอ้งฟา้เริม่ปกคลมุไปดว้ยความสลวัมากเทา่ใด เนือ้ตวัของเพยีงฟา้กเ็ริม่ 

จะส่ันไหวมากข้ึนเท่าน้ัน เธอกวาดตามองไปรอบตัวอย่างหวาดระแวง กำลังคิดว่า 

จะออกเดินต่อดีหรือไม่ แต่แล้วเสียงเรียกที่คุ้นหูก็ดึงความสนใจไปจากเธอ

“เพียง อยู่แถวนี้หรือเปล่า พ่อเธอให้พี่มาตาม” ติณภพร้องเรียก 

ขณะเท้าก็ย่ำเดิน แม้จะใกล้มืดค่ำเข้าไปทุกที แต่สถานที่แห่งนี้ต่อให้เดินใน 

ความมืดก็ไม่หลง เพราะเขาเห็นมันมาตั้งแต่จำความได้

่
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“พ่ีติณ ทางน้ีค่ะ” เธอร้องเรียกสุดเสียง ราวกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้ยิน

“นีเ่ดนิหลงมาจรงิๆ เหรอเนีย่” เมือ่เขาเดนิมาเหน็สภาพของคนทีต่ามหา  

ก็อดจะหัวเราะไม่ได้ เขาไม่ได้คิดจะเยาะเย้ยอีกฝ่าย เพียงแค่ไม่อยากให้เธอ 

รู้สึกประหม่า จึงคิดสร้างบรรยากาศให้ครื้นเครง 

“อย่าหัวเราะสิ ก็พอเดินมาแล้วมองไปทางไหนมันก็เหมือนกันหมด 

นี่นา” ทว่าเพียงฟ้ากลับก้มหน้าลงต่ำคล้ายจะซ่อนความอับอายไว้

“ปกตคินทีม่าเทีย่วทีบ่า้นกไ็มม่ใีครเขาเดนิมาถงึตรงนีก้นัหรอก จำไมไ่ด ้

เหรอตอนเพียงมาเล่นน้ำที่ลำธารกับพ่อน่ะ พี่ก็นำทางมาทุกครั้งนะ”

“ขอโทษค่ะที่เดินมาคนเดียวโดยไม่บอกใคร”

ติณภพไม่ได้ต้องการจะตอกย้ำความผิดพลาดของอีกฝ่าย เพียงแค่ 

อยากให้เธอตระหนักไว้เพื่อที่จะได้ไม่ทำอะไรแบบนี้อีก

“ทีจ่รงิมนักไ็มไ่ดจ้ำยากอะไรนะ แตค่นเราเวลาเดนิมาโดยทีม่คีนนำทาง 

ให้ ก็มักจะไม่ค่อยจำทางกันน่ะว่าไหม แต่มันลำบากหน่อยก็ตรงที่ไม่ใช่ทาง 

ตรงนี่ละ เดินเลี้ยวผิดนิดหน่อยก็หลงได้ แต่มันก็มีรายละเอียดให้จดจำอยู ่

หลายอย่าง และตั้งแต่เขตลำธารเป็นต้นไปก็ไม่ใช่พื้นที่ของไร่แสงอรุณแล้ว  

ถัดไปอีกหน่อยก็เข้าเขตป่า มันเป็นที่ของทางราชการ มีส่วนหนึ่งเป็นที่ดิน 

สว่นบคุคล กม็พีวกนายทนุมาซือ้ไวเ้กง็กำไร แมพ่ีก่ค็ดิจะทำรัว้ลอ้มรอบไรเ่รา 

อยู่นะ กลัวว่าจะมีใครเผลอเดินหลงไปไง”

“ขอโทษค่ะ” เพียงฟ้าผงกหัวขึ้นลงเพื่อสนับสนุนคำขอโทษของตัวเอง

“ไมต่อ้งขอโทษหลายรอบกไ็ด ้เธอไมไ่ดผ้ดิอะไรสกัหนอ่ย เอาละ กลบักนั 

เถอะ” ติณภพย่ืนมือให้อีกฝ่ายจับเพ่ือเป็นการประกันว่าเธอจะไม่หลงไปไหนอีก

“ค่ะ” เพียงฟ้ารับคำพลางยื่นมือออกไป สัมผัสอบอุ่นจากฝ่ามือของ

เขาราวกับกระแสไฟฟ้าที่พุ่งตรงสู่หัวใจของเพียงฟ้า อีกทั้งรอยยิ้มของเขา 

ช่างดูอบอุ่นและปลอดภัย แม้ว่าเขาจะอายุมากกว่าเธอไม่เท่าไร แต่ก็ดูเป็น 

ผู้ใหญ่เกินตัว

นับแต่น้ันเป็นต้นมา...ความรู้สึกของเพียงฟ้าท่ีมีต่อติณภพก็แปรเปล่ียนไป



เพียงฟ้า นิธิไพศาล มองไปยังลำธารเล็กๆ เบื้องหน้า คราวใดก็ตาม 

ที่มาไร่แสงอรุณ เธอก็มักจะแวะมาสถานที่นี้ทุกครั้ง แล้วก็นึกย้อนไปถึง 

เหตุการณ์เมื่อสิบกว่าปี ก่อนที่เธอจะเดินมาจนถึงลำธารแห่งนี้และพลัดหลง 

ไปทางดา้นในซึง่ทอดยาวเขา้เขตปา่ แตห่ลายปผีา่นไปอะไรกเ็ปลีย่นแปลง ทีด่นิ 

บางสว่นทีเ่คยมตีน้ไมข้ึน้หนาทบึจำนวนหลายสบิไรใ่นอดตี บดันีไ้ดแ้ปรเปลีย่น 

ไปแล้ว ที่ดินผืนนั้นกลายเป็นแหล่งรวมบ้านพักตากอากาศ รั้วรอบถูกสร้าง 

ขึ้นมาพร้อมกับป้ายบอกทางต่างๆ ที่อยู่ระหว่างรอยต่อเขตแดนของไร่แสง- 

อรุณ ซึ่งในตอนนี้ก็มีรั้วล้อมรอบไว้อย่างเรียบร้อยเช่นกัน

“มาเดินทำอะไรแถวนี้ เดี๋ยวก็หลงไปอีกหรอก” ติณภพเอ่ยทักด้วย 

รอยยิ้มเมื่อเดินตามมาจนทัน

ติณภพ วีระกุลวงศ์ บุตรชายของ ระริน นวแสงอรุณ มารดาของเขา 

ได้หย่าขาดจากบิดาตั้งแต่เขายังเด็ก ทั้งติณภพและต้องรัก พี่สาวอาศัยอยู่ 

กับมารดาเรื่อยมา ก่อนที่บิดาจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร

ตณิภพรบัชว่งตอ่จากมารดาในการดแูลไรแ่สงอรณุ ภายในไรป่ระกอบ 

ไปด้วยสวนกล้วยไม้จำนวนหลายสิบไร่ที่ปลูกไว้เพื่อนำส่งขาย สวนผลไม้ 

หนึ่ง
รักแรกฝังใจ
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อกีหลากหลายชนดิ แตท่ีเ่หน็จะโดดเดน่สดุกค็อืสม้โอ ซึง่เหลา่นีล้ว้นเกีย่วขอ้ง 

กับธุรกิจในครอบครัว อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการทำรีสอร์ต นอกจากที่พักที่ 

รายลอ้มไปดว้ยความรม่รืน่ การใหผู้ใ้ชบ้รกิารมสีว่นรว่ม อยา่งการเดนิชมและ 

ถ่ายรูปในสวนกล้วยไม้ หรือจะตระเวนชิมผลไม้สดใหม่กันถึงในสวนก็ย่อมได้

สว่นลกูสาวคนโตของเจา้ของไรแ่สงอรณุ หลงัเรยีนจบระดบัปรญิญาตร ี

ที่เมืองไทย ก็ไปเรียนต่อเมืองนอก ตลอดจนทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ 

เสียหลายปี ก่อนจะตัดสินใจกลับมาอยู่ประเทศท่ีเป็นบ้านเกิดภายในสามเดือน 

ข้างหน้านี้

“ไม่หลงหรอกค่ะ แถวนี้มันก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว ต่อให้หลงจริง อ่าน 

ป้ายเอาก็ได้” เพียงฟ้าหันมายิ้มให้อีกฝ่าย “แล้วพี่ติณมาทำอะไรแถวนี้คะ  

อย่าบอกนะว่าเดินมาตามเพียง”

“ก็ไม่เชิง พอดีเมื่อกี้พี่กลับมาจากสวนกล้วยไม้ เห็นหลังเราไวๆ ก็เลย 

เดินตามมา กลับกันดีกว่านะ นี่ก็บ่ายแล้ว ตอนเย็นจะได้ออกไปทานข้าวกัน”

คำวา่ออกไปทานขา้วกนันัน้ไมไ่ดห้มายถงึแคเ่ขากบัเธอเพยีงลำพงั แมว้า่ 

ในใจของเพียงฟ้าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นก็ตาม ยิ่งตอนนี้เพียงแค่คิดก็ยัง 

หมดสิทธิ์ เพราะติณภพตกลงเป็นแฟนกับพลอยไพลิน น้องสาวต่างมารดา 

ของเธอเรียบร้อยแล้ว และดูท่าว่าทั้งคู่ก็น่าจะไปด้วยกันได้ดี

ติณภพเป็นคนเก่ง เขาสามารถต่อยอดทำธุรกิจของมารดาได้เป็น 

อย่างดี อีกทั้งยังหาแนวทางพัฒนาสิ่งรอบตัวอีกหลายอย่าง นอกจากนี้รูปร่าง 

หน้าตาก็ชวนให้สาวๆ เคลิ้มฝัน แน่นอนว่าเธอก็อยู่ในกลุ่มสาวๆ เหล่านั้น  

ทว่าความประทับใจในวัยเยาว์ที่ก่อเกิดเป็นความรัก มันมาจากนิสัยที่แสนดี 

พอๆ กับรูปลักษณ์ภายนอกของเขา 

ตอนที่เขาเดินตามหาเธอจนเจอในวันที่เดินหลงเข้าไปในเขตป่า ความ 

ประทับใจได้ตกผลึกเป็นความรักนับแต่วันนั้น แม้จะผ่านมานานเป็นสิบปีแต่ 

เธอก็ยังรู้สึกไม่ต่างจากเดิม และเธอคงทำได้แค่แอบซ่อนความรักนี้ต่อไป  

เพราะไม่ว่าอย่างไรเขาก็มองเธอเป็นแค่น้องสาว ยิ่งเอาตัวเองไปเทียบกับ 
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พลอยไพลิน น้องสาวต่างมารดาที่เหนือกว่าเธอทุกอย่าง ทั้งรูปลักษณ์และ 

ความฉลาดเฉลียว ก็ยิ่งตอกย้ำให้รู้ว่าสำหรับเธอคงเป็นแค่ฝันลมๆ แล้งๆ

ทว่าอย่างน้อยเธอก็ควรดีใจที่เขาได้พบกับคนที่สมบูรณ์แบบและ 

เหมาะสมกัน

เพียงฟ้าเดินเคียงคู่กับติณภพมาจนถึงบ้านพัก ซึ่งส่วนนี้ไม่ใช่ที่สำหรับ 

ให้ลูกค้ามาพัก แต่เป็นส่วนที่มีทางเดินเชื่อมต่อไปถึงบ้านของติณภพ เมื่อใด 

ที่ครอบครัวของเพียงฟ้ามาเที่ยวไร่แห่งนี้ ก็ต้องมาพักในส่วนนี้ทุกครั้งไป  

ซึ่งครอบครัวของติณภพจะเปิดให้พักสำหรับญาติพี่น้องหรือคนสนิทที่มา 

เยี่ยมเยียนกันเท่านั้น

พศุต นิธิไพศาล บิดาของเพียงฟ้าสนิทสนมกับ ระริน นวแสงอรุณ 

ในฐานะเพือ่นมานานแลว้ อนัทีจ่รงิกเ็รยีกวา่สนทิกนัมาตัง้แตรุ่น่พอ่แม ่ผูใ้หญ่ 

ของทั้งสองฝั่งเคยทาบทามระรินให้มาเป็นเจ้าสาวของพศุตด้วยซ้ำ แต่ทั้งคู่ 

ก็เป็นได้มากที่สุดคือมิตรแท้ที่หวังดีต่อกัน 

ระรินยังคงต่อยอดธุรกิจของครอบครัวอยู่ท่ีจังหวัดราชบุรี แต่ครอบครัว 

ของพศุตซ่ึงส่วนใหญ่จะรับราชการกันมาต้ังแต่ต้นตระกูล ในรุ่นของพศุต 

นั้นได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ ขายที่ดินที่ 

ต่างจังหวัดจำนวนมากแล้วไปลงทุนซื้อที่ดินใหม่ ย่านการค้าซึ่งไม่ไกล 

จากบ้านของเขา โดยการสร้างเป็นตลาดและหอพักให้เช่า รวมไปถึง 

อาคารพาณิชย์อีกสองสามแห่ง ปัจจุบันพศุตก็ยังทำงานโดยดำรงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการเขต ในขณะที่ยังต้องคอยดูแลกิจการของครอบครัว และนับ 

ตั้งแต่เพียงฟ้าจำความได้ พศุตก็มักจะหาเวลาว่างพาครอบครัวมาเที่ยวที่ไร ่

แสงอรุณอยู่เป็นประจำ อย่างน้อยก็ปีละหนึ่งครั้ง 

เพยีงฟา้คอ่นขา้งสนทิสนมกบัตณิภพมากกวา่พลอยไพลนิผูเ้ปน็นอ้งสาว 

ช่วงหลังมานี้พลอยไพลินที่มีหน้าตาสะสวยหมดจด ก็ได้เข้าไปโลดแล่น 

อยู่ในวงการบันเทิงในฐานะนางแบบและนักแสดงหน้าใหม่ จึงไม่ค่อยได้มี 

โอกาสมาที่ไร่แห่งนี้นัก ผิดกับเพียงฟ้าที่มาพร้อมกับบิดาทุกครั้งไป แต่ท้าย 
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ที่สุดแล้วติณภพกับพลอยไพลินก็ได้คบหาดูใจกันจนเลื่อนขั้นไปใช้คำว่า 

คนรักเมื่อไม่นานมานี้

“ออกไปเดินเล่นกันมาเหรอ” ทับทิมที่นั่งจิบชาอยู่ตรงระเบียงหน้า 

บ้านพักเอ่ยขึ้น เมื่อเห็นว่าลูกเลี้ยงเดินมาพร้อมกับคนรักของลูกสาว

“ผมเห็นเพียงเข้าพอดีก็เลยชวนเดินกลับมาด้วยกัน เดี๋ยวก็ได้เวลานัด

ไปทานข้าวนอกบ้านกันแล้ว”

อนัทีจ่รงิทีบ่า้นของตณิภพกส็ามารถทำอาหารรบัรองแขกไดอ้ยา่งสบาย  

แต่มารดาของเขาอยากพาครอบครัวของเพ่ือนสนิทไปเปล่ียนบรรยากาศ 

ที่อื่นบ้าง

“อีกสักประเดี๋ยวพวกเราจะตามไปที่บ้านของเธอนะ ขอเวลาให้สาวๆ 

แต่งตัวกันสักนิด” ทับทิมพูดขึ้นก่อนจะวางถ้วยชาลงบนโต๊ะ

“ครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อน” ติณภพยิ้มให้ผู้อาวุโสกว่าก่อน 

จะเดินกลับไปที่บ้านของตัวเอง

“จะแต่งตัวใหม่หรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรีบหน่อย พลอยคงใกล้ 

เสร็จแล้ว” ทับทิมบอกพลางปรายตามองไปที่ลูกเลี้ยง

ไมรู่้วา่คดิมากไปหรอืเปลา่ แตร่าวกับเพยีงฟา้จะรู้สกึไดว้่าแววตาคูน่ัน้

กำลังแสดงออกถึงความสมเพช

บิดาของเพียงฟ้าแต่งงานใหม่กับทับทิมตามที่ผู้ใหญ่แนะนำตั้งแต่ 

เธออายุได้ขวบเศษ และหลังแต่งงานไม่กี่เดือนทับทิมก็ตั้งท้องพลอยไพลิน 

เท่าที่ เพียงฟ้าจำความได้ แม่เลี้ยงก็ไม่ได้โหดร้ายกับเธอเหมือนอย่าง 

ในละคร แต่แน่นอนว่าทับทิมก็ย่อมรักลูกของตัวเองมากกว่า ตั้งแต่เด็ก 

เพยีงฟา้จงึอยูใ่นความดแูลของยา่กบัแมบ่า้น สิง่ทีเ่พยีงฟา้สมัผสัไดจ้ากแมเ่ลีย้ง 

แทบจะตลอดชีวิตของเธอก็คือความเย็นชา...ทั้งท่าทางและน้ำเสียง

“เพียงไม่เปลี่ยนหรอกค่ะ แต่ขอเข้าไปนั่งพักในห้องสักหน่อยดีกว่า” 

ทันทีที่อีกฝ่ายพยักหน้า เพียงฟ้าก็เดินตรงไปยังห้องพักของตัวเอง



หลงักลบัมาจากไปรบัประทานอาหารขา้งนอก ทกุคนตา่งกแ็ยกยา้ยกนั 

กลบัหอ้งพกั ผดิกบัเพยีงฟา้ทีอ่อกมาเดนิเลน่รบัลมยามคำ่คนืภายในสวนทีอ่ยู ่

ในเขตบ้านของติณภพ บรรยากาศรอบตัวชวนให้รู้สึกผ่อนคลาย อย่างน้อย 

ก็มีอานุภาพพอที่จะปกปิดความอ้างว้างที่ซ่อนลึกอยู่ภายในใจ

หลายเดือนมานี้นับตั้งแต่ติณภพได้ตกลงใจคบหากับพลอยไพลิน  

แม้จะบอกกับตัวเองว่าควรยินดีไปกับพวกเขา เพราะทั้งคู่ต่างก็เป็นคนสำคัญ 

สำหรับเธอ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจของเธอยังเจ็บ เพราะเธอไม่ใช่คนท่ีเขาเลือก 

หลายปีที่ผ่านมา แม้จะสนิทสนมกับเขาเพียงใด แต่ก็ไม่อาจเป็นได้เกิน 

กว่าคำว่าน้องสาว ผิดกับเธอที่มั่นใจขึ้นทุกวันว่าความรู้สึกในหัวใจมิใช่แค ่

ความประทับใจในวัยเยาว์เพียงอย่างเดียว แต่ความประทับใจนั้นได้บ่มเพาะ

ความรู้สึกดีๆ ให้ก่อเกิดขึ้นมา 

การไดพ้บเขาในแตล่ะครัง้ทำใหเ้ธอมคีวามสขุ เหมอืนวา่หวัใจจะพองโต 

กวา่ทีเ่คย อยากรูท้กุความเปน็ไปของเขา ซึง่เขากใ็หค้วามสนทิสนมเปน็กนัเอง 

กับเธอเสมอมา จนเธออดแอบฝันลมๆ แล้งๆ ไม่ได้ ก่อนหน้านี้เธอก็ไม่ปักใจ 

เสียทีเดียว ยังคิดฝันว่าเขาอาจมองเธอในแง่มุมอื่นบ้าง แม้หลายปีที่ผ่านมา 

สอง
โอกาสที่หมดลง


