I believe certain people
cross your life as guardian angels
and some connections
can't be explained off words alone.
It's a soul thing, a feel.
~ Unknown ~

บทน�ำ

‘ตาสวย’

เสียงทุม้ ทีป่ กติแข็งกร้าวนัน้ ฟังดูชา่ งอ่อนโยน หญิงสาวได้แต่ยมิ้ กว้าง
และหลับตาพริ้มเมื่อริมฝีปากหนาได้รูปนั้นเคลื่อนมาประทับแผ่วเบาบน
เปลือกตาปลายหางหงส์ที่บ่งบอกถึงความฉลาดปราดเปรื่องและมั่นใจใน
ตนเองไม่เป็นสองรองใคร
‘จมูกก็สวย’ เสียงเข้มทีฟ่ งั ดูอย่างไรก็หวานเสียจนร่างระหงบนตักนัน้
รีบเอียงหน้ารับรอยจุมพิตแผ่วๆ ที่จมูกโด่งสวยได้รูปปลายเชิดขึ้นที่ทำ� ให้
ใบหน้าสวยเก๋ดูรั้นซนตลอดเวลา
‘แก้มก็นิ่ม’ คราวนี้คนตัวสูงใหญ่หัวเราะในล�ำคอเล็กน้อยเพราะว่า
อีกฝ่ายท�ำหน้าเหมือนผิดคาดเพราะรอคอยอีกสิ่งหนึ่งอยู่ แต่ก็เอียงแก้มมา
ให้หอมแต่โดยดี
เมื่อได้รับรอยประทับบนแก้มทั้งสองข้างแล้ว หญิงสาวก็รีบหันหน้า
มาตัง้ ใจรอฟังอย่างใจจดใจจ่อ แต่อกี ฝ่ายกลับท�ำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ เงียบไปเสีย
เฉยๆ ไม่ยอมพูดอะไรต่อ แม้เธอจะพยายามท�ำตัวน่ารัก ไม่ดอื้ ไม่เถียง แต่
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หลังจากอดทนรอได้หนึ่งอึดใจ หญิงสาวก็เป็นฝ่ายท้วงขึ้นมาจนได้
‘ปากล่ะปาก ขาดปากไม่ได้นะ’ โวยวายลั่น ริมฝีปากเธอสวยได้รูป
ทรงปีกนกที่ใครๆ ต่างหาไปเป็นแม่แบบในการศัลยกรรมเชียวนะ
‘อืม ปากสวย แต่ชอบหาเรื่องคนอื่นตลอดเวลา อดได้รางวัล’
เสียงขรึมดุท�ำเอาคนฟังเหวออ้าปากค้าง ก่อนจะทุบรัวๆ ที่แผงอก
กว้าง โทษฐานท�ำให้เธอคาดหวัง แล้วก็ดับฝันเสียอย่างนั้น
‘ป้องใจร้าย มานี่เลย ชักช้า มอลลี่จูบเอง’
ภาพความทรงจ�ำดีๆ ในอดีตย้อนคืนกลับมาอีกครั้ง...
ช่วงชีวติ ทีผ่ า่ นมา เส้นทางทีเ่ ธอเลือกเดินอย่างมาดมัน่ ใครหลายคน
ก้าวเข้ามาเป็นบททดสอบ หลายคนมีบทบาทอยู่ช่วงหนึง่ แล้วก็ก้าวออกไป
หลายคนรู้สึกดีกับเธอมากพอที่จะอยู่ต่อ ทุกอย่างมีเริ่มมีจบชัดเจน แต่มี
เพียงแค่ ‘เขา’ คนพิเศษทีก่ า้ วเข้ามาในชีวติ แล้วก้าวออกไป แล้วก็กา้ วกลับ
เข้ามาอีกครั้ง เพื่อจะจากไปอีกครั้ง และอีกครั้ง
มันคล้ายกับว่าพรหมได้ลิขิตมาแล้ว ให้เธอและเขาต้องมีเส้นทางที่
แยกออกจากกัน แต่ทั้งคู่ก็พยายามฝืนลิขิต...จนได้
ไม่ว่าในวันนี้ใครจะมองเธอในฐานะสาวสังคมคนดังที่มีทั้งคนชอบ
และคนหมั่นไส้อย่างไร แต่ในสายตาเขา เธอคือสาวน้อยอายุสิบหกคนนั้น
คนที่ซื่อตรงต่อความคิด ชัดเจนต่อความรู้สึก รู้ตัวดีว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่
เกือบยี่สิบปีแล้วที่ผู้ชายคนนี้วนเวียนอยู่ในชีวิต บางครั้งเหมือนเขาหายไป
แต่ยามใดที่เธอเดือดร้อน เพลี่ยงพล�้ำ เขาจะกลับเข้ามา
เขาคือคนเดียวที่มองเห็นว่าภายใต้ภาพลักษณ์ปราดเปรียว มาดมั่น
ไม่แคร์ใคร เธอซ่อนความอ่อนไหวอ่อนโยนเอาไว้อยู่
อากาศยามเช้าวันนี้เย็นกว่าทุกวัน หญิงสาวยกนิ้วแตะสร้อยเงินที่มี
จีค้ นคู่ เครือ่ งประดับชิน้ แรกจากเขา ก่อนกระชับเสือ้ เชิต้ ตัวยาว เสือ้ ของเขา
ทีเ่ ธอขอมาตัง้ แต่วนั แรกพบ การยืนหยัดในความคิดไม่ยอมโอนอ่อนกับสิง่
ที่ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่เธอท�ำมาตลอดจะมีประโยชน์อะไร ถ้าวันนี้เธอไม่มีเขา
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เคียงข้างกาย
รักครั้งแรก รักครั้งเก่า รักครั้งใหม่...กับผู้ชายคนเดิม จะเรียกว่า
ตกหลุมรักซ�้ำแล้วซ�้ำอีกก็ไม่ถูกนัก ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยหยุดรัก
เขาเลย
หวังว่าเขาจะเป็นรักครั้งสุดท้าย...

๑

แดนซิงควีน

ท่ามกลางแสงสีและเสียงเพลงดังสนัน่ สาวน้อยตัวสูงโปร่งท่าทาง
ปราดเปรียวคนหนึ่งดูจะโดดเด่นสะดุดตากว่าคนอื่นๆ เธอสนุกสนานกับ
การเต้นเพลงแล้วเพลงเล่าโดยไม่หยุดพัก ดูเหมือนเธอจะไม่สนใจคนรอบ
กาย ทั้งๆ ที่คนส่วนใหญ่ตั้งใจมาที่แห่งนี้เพื่อมาชม้ายชายตามองหนุ่มสาว
คนอื่นที่มาท่องราตรีเหมือนกัน เขาสังเกตว่าใกล้ตัวเธอไม่มีแก้วเหล้าตั้งไว้
แต่ทกุ ครัง้ ทีเ่ ธอกระหาย เธอจะเดินไปสัง่ ใหม่ทบ่ี าร์ และกินแค่โคล่าจากขวด
ไม่รนิ ใส่แก้วและไม่ผสมแอลกอฮอล์แต่อย่างใด ในภาพลักษณ์นกั เทีย่ วสาว
ก๋ากั่นที่ดูเชี่ยวชาญ เธอดูระมัดระวังตัวอยู่พอสมควร
“เฮ้ย สนใจเหรอวะ เห็นจ้องอยูน่ าน นีแ่ ดนซิงควีนตัวจริงเลยนะ มา
ทุกคืน” เพื่อนเขาตะโกนคุยแข่งกับเสียงเพลงดังในดิสโกเทก
“อายุไม่น่าถึงสิบแปด เข้ามาได้ยังไง” ปกป้องพูดอย่างที่ใจคิด แม้
เธอจะตัวสูง และแต่งหน้าด้วยเครือ่ งส�ำอาง แต่กไ็ ม่สามารถเพิม่ ริว้ รอยแห่ง
วัยได้มากเท่าไรนัก
“ใครกล้าตรวจ นีล่ กู สาวคนเดียวของกลุม่ ไทยสาร เผลอๆ มีหนุ้ ทีน่ ี่
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ด้วยซ�ำ้ แต่ไม่ไหวว่ะ ได้ข่าวว่าเฮีย้ วน่าดู ส่งไปเรียนเมืองนอกก็โดนไล่ออก
จนต้องกลับมานี่”
ข่าววงในดูเหมือนจะส่งต่อกันได้ไวเสมอ ปกป้องส่ายหน้า ดูเหมือน
ผลบุญที่นายใหญ่ของไทยสารให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ว่าขาด
ทุนทรัพย์จะส่งมาไม่ถึงลูกตัวเองสินะ ที่เขาทราบเพราะเขาเองก็เป็นหนึ่งใน
เด็กทุนที่เคยได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ทุกปี
“เฮ้ย นั่นใครวะ กล้าเข้าไปจับแขนยายนั่น อ้าว ไอ้ป้อง”
ไวเท่าความคิด ปกป้องเดินตรงเข้าไปดึงแขนหนุม่ ใหญ่ทา่ ทางเริม่ เมา
คนนั้นออกอย่างไม่เกรงกลัว
“มึงเกี่ยวอะไรด้วย!”
ผู้ชายคนนั้นตะคอกใส่ชายหนุ่มผมเกรียน และท�ำท่าจะต่อยลงมาที่
หน้า ปกป้องจึงยกแขนขึ้นมากันตามสัญชาตญาณ
สาวน้อยดูจะมีสติมากกว่ารีบกระชากแขนเขาพลางว่า
“อย่าไปมีเรื่อง พวกมันมีปืน หลบมาทางนี้ก่อน”
กว่าจะรูต้ วั เขาก็โดนเธอลากออกไปทางหลังผับเรียบร้อยแล้ว ปกป้อง
วิง่ ตามเธอออกมาไกลพอสมควร ก่อนจะหยุดนิง่ ไม่วงิ่ ต่อจนท�ำให้คนทีจ่ บั
แขนเขาอยู่นั้นหันขวับมามอง
สาวน้อยหอบ เหนื่อยจากการเต้นไม่พอ ยังต้องมาออกก�ำลังกาย
วิ่งตอนดึกๆ อีก เธอเงยหน้ามองเขา นิ่งไปอึดใจก่อนบอก
“ขอบคุณนะ” เสียงนั้นไม่หวาน ติดจะห้วนเสียด้วยซ�้ำ แต่ดวงตา
วาววับเป็นประกายนั้นบอกได้ว่าทุกค�ำพูดออกมาจากใจจริง
“อายุเท่าไหร่” เขาไม่รับค�ำขอบคุณแต่ถามกลับเสียงนิ่งๆ
“สิบหก” สาวน้อยยักไหล่ ไม่สะทกสะท้านยามตอบ
“แล้วท�ำไมเข้าไปได้”
“ดูแก่มั้ง” เจ้าตัวยักคิ้ว ยิ้มยียวน
“กลับบ้านไปซะ” ชายหนุ่มถือโอกาสออกค�ำสั่ง
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“คนขับรถยังมาไม่ถึง นัดเขาไว้เที่ยงคืน ตรงนี้”
ปกป้องถอนใจ ยกนาฬิกาขึน้ ดู เพิง่ เลยเวลาห้าทุม่ มาไม่นานนัก แม้
บริเวณลานจอดรถนี่จะสว่างพอ แต่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยยามวิกาล สาวน้อย
ทรุดนัง่ ลงตรงริมฟุตพาท ท�ำให้เขาต้องรีบถอดเสือ้ เชิต้ ตัวนอกส่งให้เธอคลุม
ขาที่ใส่กระโปรงสั้นกุดไว้ ก่อนจะลงนั่งข้างๆ
“เพื่อนไปไหนหมด” ปกป้องถาม
“เพื่อนต้องรีบตื่นไปเรียน”
“แล้วท�ำไมเราไม่เรียน” อดไม่ได้ที่จะซักไซ้
“โดนเขาเชิญออก เลยยังหาโรงเรียนที่เหมาะกับฉันไม่ได้” สาวน้อย
พูดหน้าตาเฉย ดูเธอไม่เดือดร้อนแม้แต่น้อย
“หมายความว่าอะไร โรงเรียนที่เหมาะ เข้าโรงเรียนไหน เราก็ต้อง
ปรับตามเขาให้ได้สิ” น�ำ้ เสียงนั้นเข้มงวด ถ้าเด็กคนนี้เป็นน้องสาว เขาคง
ปวดหัวน่าดู
สาวน้อยยักไหล่อีกครั้ง
“มันงีเ่ ง่าเกินจะทนน่ะสิ ฉันเคยอยูโ่ รงเรียนประจ�ำ ไม่เข้าใจท�ำไมต้อง
กะเกณฑ์แทรกแซงชีวิตอะไรมากมาย ประสาทรึเปล่า จะกินข้าวก่อนหรือ
อาบน�้ำก่อน พักก่อนหรือท�ำการบ้านก่อน มันควรคิดได้เองปะ ไม่ใช่เด็ก
อนุบาลนะ ตราบใดทีง่ านเสร็จมีสง่ ได้ความรูต้ ามทีค่ วรจะเป็น อยากวัดผล
ยังไงก็วา่ มาสิ” เธอว่าอย่างมีอารมณ์ ลืมตัวว่าคนทีค่ ยุ อยูต่ อนนีเ้ ป็นเพียงแค่
คนแปลกหน้า
“เขาแค่อยากให้มีระเบียบวินัย ทุกคนท�ำเหมือนๆ กัน” วิธีคิดของ
เด็กคนนีต้ อ้ งมาจากดาวคนละดวงกับกลุม่ คนทีแ่ วดล้อมอยูร่ อบตัวเขาแน่ๆ
“ท�ำไมต้องเหมือน ทุกคนไม่จำ� เป็นต้องเหมือนกัน เราควรเป็นตัวของ
ตัวเอง และมีหน้าที่ต่อส่วนรวมในแบบของเรา การที่เราแตกต่าง ท�ำให้เรา
มองคนให้ลกึ ลงไปข้างใน และเคารพทีต่ วั ตนของเขาจริงๆ ไม่ใช่ชนื่ ชมทีเ่ ขา
กับเราเหมือนกัน”
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เจ้าตัวว่าพลางพยักหน้าย�้ำความมั่นใจในความคิดตัวเองอย่างสุดขั้ว
“มันก็ถูก แต่ทุกที่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ไม่งั้น
สังคมมันก็วุ่นวาย” ชายหนุ่มแย้งเสียงนิ่งๆ
“กฎเกณฑ์ที่ดีควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อ
และการแสดงออก อย่างเรือ่ งศาสนาในโรงเรียน ฉันเคารพคนจากทุกศาสนา
นะ แต่ไม่ชอบอะไรแบบยัดเยียด ไม่ชอบเลยพวกทีเ่ ห็นหน้าทุกครัง้ ก็คดิ แต่
จะชักจูงให้คนอื่นเปลี่ยนไปเชื่อแบบตัวเอง เชื่อไม่เหมือนกัน แล้วทนไม่ได้
หรือไง”
“ขวางขนาดนี้ โดนท�ำโทษหนักละสิ” คุยกับเด็กนีเ่ พลินกว่าทีค่ ดิ แฮะ
“จะเหลือเหรอ โคตรเกลียดเลยระบบอาวุโส รุ่นพี่รุ่นน้อง ขี้ฟ้อง
เอะอะก็บอกครู ไม่เข้าใจอะ ผู้ใหญ่ต้องถูกตลอดเหรอ ถ้าฉันไม่ผิด ท�ำไม
ฉันต้องถูกท�ำโทษ เขาต้องอธิบายให้ได้กอ่ นว่าสาเหตุทจี่ ะท�ำโทษฉันคืออะไร
เอาเหตุผลมาคุยกัน ถ้าฉันผิดจริงฉันยอมรับผิด แต่ถ้าไม่มีเหตุผล แค่บ้า
อ�ำนาจ นึกอยากท�ำโทษก็ทำ� อันนัน้ นีโ่ คตรงีเ่ ง่าเลย ฉันไม่ยอมหรอก เขาก็
เลยเชิญออกเป็นกรณีพิเศษ”
ปกป้องฟังแล้วทึง่ เธอกล้ามาก กล้ากว่าเขาเสียอีก มีบางแวบทีค่ วาม
คิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในหัวเขา แต่เขาก็ปัดมันออกไป เหตุผลที่เขาใช้ปลอบ
ใจตัวเองคือ ทุกคนควรท�ำตามหน้าที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความสงบของส่วนรวม หลายคนอาจมองว่าสาวน้อยคนนี้ก้าวร้าว อวดดี
แต่ส�ำหรับเขา เธอแค่ชัดเจนกับความคิด และรักษาสิทธิ์ของตัวเองอย่าง
เต็มที่ แต่อย่างไรก็ตาม ในฐานะทีเ่ ขามีประสบการณ์ทแี่ ตกต่าง เขาก็อดแย้ง
ให้เธอได้ลองคิดไม่ได้
“ก็เขาเป็นรุน่ พี่ เขาผ่านอะไรมาก่อน เขาอาจจะเรียกมาธ�ำรงวินยั ให้
เราฝึกความอดทน”
“อดทนบ้าบออะไร บ้าอ�ำนาจละไม่ว่า ถ้าไม่สมเหตุสมผลฉันไม่ท�ำ
ตามหรอก ถ้ารุ่นพี่สั่งให้ไปตาย ก็ต้องไปเหรอ ไร้สาระน่า”
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“ก็ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งอย่างนั้นก็ต้องท�ำ” น�ำ้ เสียงนั้นนิ่ง ทว่าจริงจัง
ในสังคมที่ยึดค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาคือที่สุด จ�ำต้องเดินหน้าแม้จะรู้ว่ามี
อันตรายรออยู่ และอาจไม่ได้กลับมาหาคนข้างหลังที่คอยอยู่ด้วยความ
ห่วงใย
“บ้าไปแล้ว เป็นทหารหรือไง” สาวน้อยแหวเสียงดัง พลางมองคน
ตรงหน้าอย่างพินิจพิเคราะห์ ชายหนุ่มหน้าคม ผิวคล�ำ้ ผมเกรียน ท่าทาง
เข้มแข็ง นิ่งขรึม ดวงตาคู่นั้นมีแววมุ่งมั่นถือดี
“ยังไม่ได้เป็น ก�ำลังเรียนอยู่” เขาตอบเรียบๆ
“เฮ้ย เอาจริงดิ ฉันไม่เข้าใจพวกนักเรียนทหารจริงๆ นึกไงอะ อยูด่ ๆี
ไปใช้ก�ำลัง ให้คนตะโกนใส่หน้า ท�ำโทษแล้วท�ำโทษอีก เอาหัวปักพืน้ ” เวลา
นึกถึงโรงเรียนประจ�ำของเธอ เธอชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนโรงเรียนทหาร
แล้วถ้ามีชีวิตอยู่ในโรงเรียนทหารของจริงมันคงเลวร้ายกว่ามาก
“ด้านดีๆ มันก็มี บางทีกต็ อ้ งมีบางคนทีต่ อ้ งเสียสละความสบายส่วน
ตน” ปกป้องอยากอธิบายเพิ่ม แต่แล้วก็เปลี่ยนใจ คงยากที่จะท�ำให้คนดื้อ
ตรงหน้าเปลี่ยนความคิดง่ายๆ
สาวน้อยตรงหน้าเงียบไปครูห่ นึง่ เขาเกือบจะคิดว่าเธอซาบซึง้ คิดตาม
สิ่งที่เขาบอกไป ทว่า...
“เออ ถามหน่อยสิ ท�ำไมทหารต้องใส่ชดุ ฟิตๆ รัดติว้ ขนาดนัน้ ถ้ามด
หลุดเข้าไปนี่เกายังไง ล้วงกันไม่ออกเลยนะ” ว่าพลางหัวเราะคิกคักเพราะ
นึกภาพตาม
ชายหนุ่มถึงกับอ่อนใจ เด็กหนอเด็ก อารมณ์เหวี่ยงวีน บทสนทนา
เผ็ดร้อนเมื่อสักครู่ เปลี่ยนเป็นหัวเราะงอหายได้ง่ายจริงๆ
เขาเลือกทีจ่ ะไม่ตอบเพราะคิดว่าเธอไม่ได้ตอ้ งการค�ำตอบจริงจัง แต่
ถามกลับ
“แล้วที่ใส่มานี่รัดไปรึเปล่า สั้นด้วย เป็นเด็กผู้หญิงต้องแต่งตัวให้
เรียบร้อย เดี๋ยวคนอื่นมองไม่ดี”
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“ฉันไม่ได้ใส่มาอวดใคร แค่อยากมาเต้น ชุดป้าๆ โคร่งๆ มันเต้นไม่
ถนัดหรอกนะ”
ดูเหมือนเธอจะสามารถให้เหตุผลได้ทุกอย่างจริงๆ
“แล้วนี่โดนโรงเรียนเขาให้ออกมา ที่บ้านไม่ว่าเหรอ” เขายังคงติดใจ
อยู่ที่เรื่องการเรียน ถ้าไปโรงเรียน เธอคงไม่มีเวลาว่างมากพอมาเที่ยวเล่น
ไร้แก่นสาร การทีป่ ล่อยให้สาวน้อยวัยเรียนออกมาเทีย่ วกลางคืนได้บอ่ ยครัง้
มันไม่ปลอดภัยเอาเสียเลย
สาวน้อยส่ายหน้า “ไม่นะ ฉันอธิบายให้ฟังหมด สิ่งที่ฉันเจอ และ
เหตุผลของฉัน คุณป๋าเชื่อฉันนะ เพราะฉันไม่เคยโกหก คุณป๋าซะอีกที่
ขอโทษฉันทีฟ่ งั แต่คนอืน่ คิดว่าตัวเองยุง่ เลยส่งลูกเข้าโรงเรียนประจ�ำแพงๆ
แถมไม่เลือกให้ดีก่อนส่งฉันไป ตอนนี้ฉันเลยได้สิทธิ์เลือกโรงเรียน”
ดูเหมือนบิดาของเธอจะตามใจมากพอดู ในเมื่อเธอไม่พูดถึงมารดา
เขาก็เลือกที่จะไม่ถาม
“แล้วจะไปเรียนต่อทีไ่ หนล่ะ เข้ากลางเทอม อาจจะยาก” น�ำ้ เสียงนัน้
เป็นกังวลแทน
“โอย ไม่ยากหรอก ให้ทดสอบความรู้ ฉันก็ทำ� ได้นะ เอาข้อสอบมา
เลย หรือถ้ามันยากมากนัก รับรองบริจาคคอมพิวเตอร์อปั เกรดทัง้ โรงเรียน
หรือปูสนามหญ้าเทียมให้ใหม่ ใครๆ ก็เอาทั้งนั้นแหละ” เจ้าตัวบอกอย่าง
มั่นใจ
ปกป้องโคลงศีรษะ เขาคงเป็นห่วงมากไปจริงๆ ในฐานะทายาทของ
ไทยสาร เธอสามารถเนรมิตทางเดินต่อที่สวยงามขนาดไหนก็ได้
“อ้าว รถมาละ” สาวน้อยร้องบอกเมื่อเห็นรถยุโรปคันใหญ่ ป้าย
ทะเบียนเรียงเป็นเบอร์สวยแล่นเข้ามา เธอลุกขึ้นหันกลับมาถามเขา
“พรุ่งนี้มาอีกรึเปล่า”
ชายหนุ่มส่ายหน้า
“พรุ่งนี้ต้องกลับเข้าโรงเรียนแล้ว วันนี้แค่ตามรุ่นพี่มาเที่ยว”
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สาวน้อยมีท่าทีลังเลเล็กน้อย ความไม่มั่นใจคือสิ่งแรกที่เขามองเห็น
ในสายตาคู่นั้น
“แล้วเราจะได้เจอกันอีกรึเปล่า”
“อืม คงไม่มั้ง” ชายหนุ่มตอบตรงๆ ตามความน่าจะเป็น
“น่าเสียดายนะ นายคุยสนุกดี งัน้ เสือ้ นีข่ อไว้แล้วกันนะ ถ้าเจอกันอีก
อย่าลืมทวงคืน”
“ตกลง”
แม้นั่นจะเป็นเสื้อตัวเก่งของเขา และเขาก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าดีๆ มากนัก
แต่ปกป้องก็ไม่ลงั เลทีจ่ ะยกให้สาวน้อยคนนัน้ ไป เผือ่ ว่าบางที เขาอาจจะได้
เจอเธออีก
สาวน้อยก�ำลังจะผละไป แต่หันกลับมาถามอีกว่า
“นายชื่ออะไรนะ”
“ปกป้อง จะเรียกพี่ป้องก็ได้”
“อย่าเลย คนอายุถดั กันไม่กปี่ ี อย่ามาท�ำตัวอาวุโสเลย เป็นเพือ่ นละ
กัน ฉันเรียกปกป้องนะ ฉันชอบชื่อนาย”
สาวน้อยยิ้ม ยามเมื่อเธอยิ้มใบหน้านั้นสดใสกระจ่าง ดูจริงใจ ไม่
ก๋ากั่นเหมือนเปลือกที่เธอพยายามสร้างขึ้นมา
“แล้วเธอล่ะชื่ออะไร”
“มอลลี่ เจอกันคราวหน้าเรียกชื่อให้ถูกล่ะ อย่าลืม”
“วันหลังเจอคนแปลกหน้าอย่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังเยอะขนาดนี้
นะ อย่าไว้ใจคนมาก ใครเอาอะไรให้ดม่ื ก็อย่ารับ แล้วก็กลับไปเรียนหนังสือ
ซะ” อดเตือนด้วยความเป็นห่วงไม่ได้
“รับทราบ ปฏิบัติ” เธอยกมือขึ้นท�ำความเคารพเหมือนทหาร เซี้ยว
จริงๆ
เธอเดินไปถึงรถก่อนจะหันกลับมายิ้มกระจ่างโบกมือให้อกี ครั้ง
ชายหนุ่มพยักหน้า โบกมือตอบ
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“บ๊ายบาย ปกป้อง” ตะโกนเสียงดังออกมาจากรถคันหรู ก่อนที่มัน
จะแล่นลับสายตาไป
“โชคดีนะ มอลลี่” พึมพ�ำเบาๆ ที่มีแต่คนพูดเท่านั้นที่ได้ยิน

๒

ผลิใบ

สามครั้งแล้วที่ปกป้องมีโอกาสได้กลับมาสถานบันเทิงยามค�่ำคืน

แห่งนี้ นับจากวันทีเ่ ขาเกือบมีเรือ่ งก็เป็นเวลาปีกว่า แต่เขาไม่ได้พบสาวน้อย
สุดมัน่ คนทีย่ ดึ เอาเสือ้ เชิต้ ตัวเก่งของเขาไปคนนัน้ อีกเลย ปกป้องไม่แน่ใจว่า
ความรูส้ กึ นัน้ มันคืออะไรกันแน่ แต่เขาห้ามตัวเองไม่ให้มองหาเธอไม่ได้ มัน
ไม่ใช่แค่ความเสียดายเสือ้ แน่ๆ มอลลี่ ตอนนีเ้ ธอเข้าโรงเรียนไปหรือยัง เขา
ได้แต่หวังว่าเธอจะได้พบเจอทางที่ดีที่เหมาะสมกับตัวเธอเอง อย่างน้อย
ครอบครัวของเธอก็เคยช่วยเหลือเขาเรื่องการศึกษา แม้เขาจะเป็นแค่หนึ่ง
ในรายชื่อที่ทั้งเธอและพ่อคงช่วยโดยไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษ

เด็กก็เหมือนต้นไม้ เมือ่ อยูถ่ กู ทีถ่ กู ทาง ได้น�้ำ อากาศ แสงแดดทีพ่ อ

เหมาะ ก็จะเจริญเติบโตได้ดี มอลลี่ เด็กสาวทีค่ รัง้ หนึง่ เคยถูกเชิญออกจาก
โรงเรียน หลังจากเธอได้ใช้เวลาช่วงบ่ายของทุกวันแวะเยี่ยมชมโรงเรียน
หลายแห่งที่เธอได้ค้นคว้าหาข้อมูลและติดต่อด้วยตัวเอง เธอก็ถูกใจ
โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่โต และไม่มีชื่อเสียงโด่งดัง

20



ป ก รั ก G u a r d i a n A n g e l

มากมาย แต่สภาพแวดล้อม วิชาการเรียนการสอนตรงใจเธอ อีกทั้งกลุ่ม
เพื่อ นและอาจารย์ ที่เ ธอได้ มีโ อกาสสัม ภาษณ์ ใช่ แ ล้ ว เธอเป็ น คนขอ
สัมภาษณ์ทุกคนเอง ไม่ใช่เขาสัมภาษณ์เธอ ณ จุดนี้เธอคือผู้เลือก ในเมื่อ
มันจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของวันในโรงเรียน เธอก็ขอเลือก
แวดล้อมด้วยคนทีเ่ คมีตรงกัน โชคดีทที่ กุ คนทีไ่ ด้คยุ ก็ดมู อี ธั ยาศัยดี ตรงไป
ตรงมา เคารพความแตกต่าง และให้อิสระในการตัดสินใจ
มอลลี่เลือกแล้ว โรงเรียนแห่งนี้รับเธอเข้าเป็นนักเรียนใหม่เพราะ
คุณสมบัตขิ องเธอ โดยบิดาไม่จำ� เป็นต้องเสียเงินพิเศษค่าฝากเข้าแม้แต่นอ้ ย
หลังจากเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งใหม่ได้หนึง่ ปี เธอเป็นนักเรียนเกรด
สิบสอง ชั้นโตสุดของโรงเรียน และได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน
นอกจากนี้เธอยังก่อตั้งชมรมสื่อสารมวลชน ท�ำหนังสือพิมพ์โรงเรียน และ
เป็นคนริเริ่มกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่มีใครในโรงเรียนไม่รู้จักมอลลี่
ส�ำหรับสาวน้อยในวัยสิบเจ็ดปี มอลลีภ่ มู ใิ จทีเ่ ธอสามารถจัดการชีวติ
ของตัวเองได้ดีพอสมควร แม้จะต้องผ่านช่วงวิกฤติมาบ้าง แต่ทุกอย่างคือ
บทเรียนที่ดี
“ใครเป็นคนนัดรถ ท�ำไมยังมาไม่ถึง แล้วเสื้อสปอนเซอร์อยู่ไหน”
ภาพสาวน้อยเจ้าแม่ประจ�ำโรงเรียนวิ่งวุ่นประสานงาน และเป็น
ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารเป็นภาพที่ชินตาของทุกคน วันนี้เป็นกิจกรรม
ก่อนทีจ่ ะปิดเทอมกลางภาค โดยชมรมสือ่ สารมวลชนของเธอได้จดั กิจกรรม
จิตอาสาไปสร้างฝายชะลอน�้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าที่จังหวัดเพชรบุรี
“โทร. ไปตามแล้ว เขาบอกว่าอีกสองไฟแดงจะมาถึง ก�ำลังจะวิง่ ออก
ไปดู”
คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบตะโกนตอบก่อนวิ่งออกไป สวนทางกับอีก
สองคนที่ช่วยกันยกลังเสื้อยืดเข้ามาในห้อง
“ให้แจกเลยรึเปล่า”
“แจกเลย ให้ตัวแทนกลุ่มมารับ แล้วจดด้วยว่าใครเอาไปแล้ว บอก
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ทุกคนให้เปลี่ยนหรือสวมทับเลย รถจะมาแล้ว”
แม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ ของโรงเรียนมัธยม แต่แทนที่จะให้เด็ก
นักเรียนแต่ละคนเสียค่าใช้จา่ ยในการท�ำกิจกรรม มอลลีม่ ไี อเดียทีด่ กี ว่านัน้
เธอตัดสินใจขอสปอนเซอร์ โดยบริษัทจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม
อาสาของเด็กนักเรียนและลงข่าวในหนังสือพิมพ์โรงเรียนอย่างละเอียด
นอกจากนัน้ ยังจะได้ภาพข่าวหนึง่ ภาพลงในหน้าเพือ่ สังคมของหนังสือพิมพ์
ไทยสาร ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่กิจการของที่บ้านเธอเอง ด้วยเงิน
เฉียดแสนทีไ่ ด้รบั มาเป็นค่าใช้จา่ ยในชมรม มอลลีแ่ ละทีมงานตกลงกันว่าจะ
ให้นักเรียนทุกคนสวมเสื้อสปอนเซอร์ เธอปรึกษากับทางโรงเรียนแล้วและ
ทางโรงเรียนให้เธอเป็นผู้ตัดสินใจ
สรุปแล้ว เด็กนักเรียนก็ได้ท�ำกิจกรรมดีๆ โดยไม่เสียสตางค์ บริษทั
และโรงเรียนได้โชว์ตวั ออกสือ่ ชมรมสือ่ สารมวลชนมีเงินเหลือเก็บไว้สำ� หรับ
กิจกรรมเล็กๆ ในปีหน้าเมือ่ เธอจบออกไปแล้ว มอลลีไ่ ด้ใช้ความสามารถใน
การบริหารทรัพยากรทีเ่ ธอมีอยูไ่ ด้อย่างดี ทุกคนวิน-วินมีความสุขกันทุกฝ่าย
นอกจากนีบ้ ริษทั ขนมทีเ่ ป็นสปอนเซอร์หลักของงานนีย้ งั ได้สง่ ขนมมา
บรรณาการอีกหลายลัง ซึ่งเธอจะให้ทีมงานแจกจ่ายทุกคนเมื่อขึ้นรถกัน
เรียบร้อยแล้ว
“ท�ำอะไร” มาร์คหนุม่ น้อยตาสีฟา้ จากออสเตรเลียซึง่ เป็นรุน่ น้องเกรด
สิบเอ็ด รองประธานชมรมสือ่ สารมวลชนถามเมือ่ เห็นเพือ่ นสาวคว้ากรรไกร
มาตัดผ่ากลางเสือ้ ยืดสปอนเซอร์ทเี่ ธอสวมอยูจ่ ากชายเสือ้ ด้านล่างยาวขึน้ มา
เกินคืบ
มอลลี่ยักคิ้วแต่ไม่ตอบ เธอเอาชายเสื้อที่ตอนนี้แบ่งเป็นสองด้านมา
ผูกเป็นโบ หลังจากนัน้ เธอก็พบั แขนเสือ้ ทัง้ สองข้างขึน้ สองทบ แล้วติดเข็มกลัด ชะโงกตัวดูเงาตัวเองทีส่ ะท้อนบนประตูบานเลือ่ นอย่างพอใจ เท่านีเ้ ธอ
ก็ได้เสือ้ เก๋ๆ ใส่ ดูดมี สี ไตล์ ให้ใส่เสือ้ ยืดโคร่งๆ ฟรีไซซ์ธรรมดาเหมือนกับ
ทุกคน มอลลี่คงทนไม่ได้
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“ยูนี่คูลตลอดเลยนะ” เพื่อนรุ่นน้องมองอย่างชื่นชมจากใจจริง
“แหงอยู่แล้วละ นี่ใคร มอลลี่ผู้น�ำเทรนด์จ้ะ”
ถ่อมตัวคืออะไร มอลลี่ไม่รู้จัก เธอภูมิใจน�ำเสนอตัวเองให้โดดเด่น
เสมอ เพราะรู้ว่า...ตัวเธอมีดี
เมือ่ เดินทางมาถึงจุดหมายและรับฟังบรรยายเบือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบ
นิเวศป่าเขตร้อนกับแนวคิดฝายชะลอน�้ำแล้ว เด็กหนุ่มสาวจากหลากหลาย
ชาติรวมทัง้ เด็กไทยก็ชว่ ยกันขนข้าวของขึน้ รถหกล้อมุง่ หน้าเข้าไปในป่าโปร่ง
แยกย้ายไปตามฐานต่างๆ ทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้จดั ไว้ เด็กกลุ่มแรกเริม่ ปีนลัดเลาะ
ลงไปริมตลิง่ ส่วนทีต่ นื้ เขิน ตักทรายบรรจุลงถุงแล้วช่วยกันล�ำเลียงขึน้ มาวาง
รอไว้ ส่วนเด็กโตรูปร่างก�ำย�ำช่วยกันขนไม้ไผ่และอุปกรณ์อื่นๆ มายังจุดที่
จะกั้นล�ำน�้ำ
มอลลีไ่ ม่ได้ประจ�ำการอยู่ ณ จุดใดจุดหนึง่ ในฐานะหัวหน้าโครงการ
เธอคอยประสานงานกับทุกฝ่าย ก�ำชับหน่วยปฐมพยาบาลช่วยดูแลคนทีไ่ ด้
แผลคนละเล็กคนละน้อย เช็กหน่วยเสบียงเพือ่ จัดเตรียมข้าวกล่องส่งไปให้
ลูกทีม และยังต้องเป็นตัวแทนชมรมสื่อสารมวลชนสะพายกล้องท�ำหน้าที่
เก็บภาพการท�ำงานอีกด้วย
“เก็บขยะให้ดี กินแล้วทิ้งลงถุง อย่าปล่อยให้มันลอยไปกับน�ำ้ เชียว
นะ เดีย๋ วขากลับเราต้องขนขยะออกไปให้หมด” ประธานนักเรียนรีบตะโกน
บอกเมื่อเห็นรุ่นน้องวางกล่องข้าวที่ว่างเปล่าไว้ข้างขอนไม้ เธอรีบคว้าถุงด�ำ
ขนาดใหญ่ส่งให้เด็กสาวอีกคนหนึ่งช่วยแจกจ่าย ถ้ามีโอกาสเข้ามาท�ำความ
ดี ณ ป่าต้นน�้ำ แต่กลับทิ้งเศษซากเอาไว้น่าจะมาสร้างปัญหาให้ธรรมชาติ
เสียมากกว่า
“อะนีข่ า้ ว กินก่อนเถอะ เห็นเดินไปมาไม่หยุด” มาร์คคว้าข้าวมาสอง
กล่อง แล้วยื่นใส่มือคนที่ดูวุ่นวายตลอดเวลา แต่สีหน้าตะลึงของคนรับที่
เหลือบมองกล่องข้าวท�ำให้หนุ่มน้อยที่รู้จักกันมาหนึ่งปีเต็มเดาออกทันทีว่า
เธอจะพูดอะไรต่อ
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“ท�ำไมถึงเป็นกล่องโฟม ตอนสั่งเราบอกเขาแล้วไม่ใช่เหรอว่าขอเป็น
กล่องกระดาษ เจ้านี้แพงกว่าอีกเจ้ากล่องละสองบาท แต่เราเลือกเขาเพราะ
เขาคอนเฟิร์มว่าไม่ใช้โฟม”
“ถามแล้ว เขาว่ากล่องกระดาษหมด เลยส่งกล่องโฟมมาส่วนหนึ่ง”
“แย่มาก นี่เรามาท�ำเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่เรากลับกลายเป็นคน
เพิ่มปริมาณขยะที่ต้องใช้เวลาเป็นพันปีในการย่อยสลายซะเอง น่าโมโห
จริงๆ”
“เอาน่า กินให้อิ่มก่อนแล้วกัน จะได้มีแรงกลับไปโวย”
“ไม่ต้องห่วง ฉันโวยแน่”
มาร์คก้มมองคนที่แยกเขี้ยวยิงฟัน ยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปกล่องข้าว
และถุงขยะทีว่ างกองอยู่ ดูเหมือนกลับไปมอลลีจ่ ะมีบทความทีน่ า่ สนใจเพิม่
ขึ้นอีกเรื่องเสียแล้ว

หลังพักกลางวันโครงของฝายก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทีมงานที่บรรจุ

ทรายเสร็จแล้วก็พากันมายืนเรียงกันเป็นแถวยาว ช่วยกันล�ำเลียงหินก้อน
น้อยใหญ่เพื่อไปวางทับบนถุงทรายไม่ให้ไหลไปกับน�้ำ มอลลี่มองความ
สามัคคีร่วมมือร่วมใจของเพือ่ นและรุ่นน้องร่วมโรงเรียนแล้วอดยิม้ กว้างไม่
ได้ ภาพที่ทุกคนส่งหินมือต่อมือดูดีเสียจนเธออยากเก็บภาพจากมุมสูงไว้
เมื่อเงยหน้าไปเห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านแผ่ยื่นมาในน�้ำ เธอจึงไม่ลังเลที่จะ
เหนี่ยวตัวปีนขึ้นไปและหามุมเล็งกล้องลงมา
“เฮ้ย สวย น่าเอาไปท�ำข่าวซีเอสอาร์๑” สาวน้อยกระหยิ่มยิ้มย่อง
ภาพทีเ่ ห็นผ่านเลนส์สวยงามสมใจ เธอแอบคิดในใจว่าจะลองเรียกค่าเหนือ่ ย
เพิม่ เติมจากบริษทั สปอนเซอร์หาเงินเข้าชมรมอีกสักหน่อย ถ้าอยากได้รปู นี้
๑ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร
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ไปใช้ประกอบข่าว แม้จะถูกบ่นว่าหน้าเงิน แต่เธอก็จะลองเจรจาดู ในโลก
ของทุนนิยม ทุกคนมีอิสระในการค้าขายและสร้างก�ำไรให้ตนเองภายใต้
กฎหมาย ตราบใดที่ความต้องการซื้อตรงกับความต้องการขาย การแลก
เปลี่ยนสินค้าและบริการก็เกิดขึ้นได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด
ถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยก็ถงึ เวลากลับลงมาสูพ่ นื้ ดิน สาวน้อยก้มมอง
ด้านล่างแล้วนึกบ่นตัวเองในใจว่าปีนขึน้ มาได้อย่างไรสูงขนาดนี้ ในจังหวะที่
ค่อยๆ ไต่ลงมานั้นสายกล้องถ่ายรูปที่คล้องคออยู่ไปเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้จน
ต้องเอือ้ มมือไปปลดออกและรวบกล้องให้แนบติดตัวมากขึน้ เมือ่ สายตามัว
แต่จดจ่อที่ด้านบน เท้าที่ก้าวลงไปวางบนกิ่งไม้ที่มีตะไคร่น�้ำเกาะอยู่ท�ำเอา
เธอลืน่ เสียหลัก มือข้างเดียวทีโ่ อบล�ำต้นไว้ไม่สามารถรัง้ ร่างสูงยาวให้ทรงตัว
อยู่ได้ ในวินาทีทเี่ ธอคิดว่าตัวเธอคงไม่พ้นทิง้ ดิง่ ตกลงน�้ำ กลับมีแขนคู่หนึง่
มารวบตัวเธอไว้
“ปกป้อง!”
ทันทีทตี่ งั้ สติได้และมองหน้าอีกฝ่ายให้ชดั ๆ มอลลีก่ ร็ อ้ งออกมาด้วย
ความยินดี ความรู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานท�ำให้เธอ
แปลกใจตัวเองไม่น้อย
“นายจริงๆ ด้วย จ�ำฉันได้ไหม เราเคยเจอกันครัง้ หนึง่ ทีน่ ายช่วยฉัน
จากคนเมาไง โหดูสิ นายเปียกเลย ขอบคุณนะ ถ้าตกน�ำ้ ฉันคงรอด แต่รปู
ที่ถ่ายวันนี้กับกล้องนี่ต้องไม่รอดแน่ๆ เลย ของชมรมด้วย” มอลลี่พูดรัว
พร้อมยิม้ ร่า ห่วงว่าภาพกิจกรรมและสมบัตสิ ว่ นกลางจะเสียหายเพราะความ
รนหาทีข่ องเธอ แม้กล้องขนาดใหญ่เลนส์ราคาแพงตัวนีเ้ ธอจะเป็นคนจัดการ
หาทุนมาซือ้ แต่ตอนนีม้ นั เป็นของชมรมสือ่ สารมวลชนไปแล้ว เธอจึงอยาก
ส่งมอบให้รุ่นต่อๆ ไปได้ใช้
เมื่อเห็นอีกฝ่ายนิ่งไม่ตอบ ตั้งหน้าตั้งตาอุ้มเธอลุยธารน�้ำไปที่ตลิ่ง
สาวน้อยก็อดโวยออกมาไม่ได้
“ปกติคนอื่นเห็นฉันแวบเดียวก็จ�ำได้นะ จะชอบฉันหรือว่าหมั่นไส้
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นั่นอีกเรื่อง แต่ไม่มีใครท�ำหน้าไม่รู้ไม่ชี้อย่างนายสักคน”
น�ำ้ เสียงน้อยใจนัน้ ท�ำให้ปกป้องส่ายหน้า แล้ววางเธอลงทีร่ มิ ตลิง่ ก่อน
จะเปิดปากพูด
“จ�ำได้...มอลลี่”
น�้ำเสียงเรียบๆ เหมือนไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ แต่แววตานั้นแฝงไว้
ด้วยความยินดี ปกป้องมองสาวน้อยตรงหน้า มอลลี่ดูเปลี่ยนไปมาก จาก
สาวน้อยสุดเปรี้ยวเที่ยวกลางคืนที่เขาได้เจอในคืนนั้น ใบหน้าใสไร้เครื่อง
ส�ำอางท�ำให้เธอดูน่ารักสมวัย กางเกงขายาวสีเทาลายพรางทีเ่ ธอใส่คลุมช่วง
ขาเรียวยาวได้ดีกว่ามินิสเกิร์ตที่ปิดอะไรไม่มิด ส่วนเสื้อยืดสีฟ้ามีตรา
สัญลักษณ์ของขนมยีห่ อ้ ดังแม้จะโดนผ่ากลางขึน้ มาผูกโบช่วงเอวจนเห็นเนือ้
เนียนร�ำไร แต่ก็ไม่ได้ดูเปิดเผยเกินงาม
“ค่อยยังชั่วหน่อย ฉันเกือบเสียเซลฟ์อย่างแรงเลยนะ คืนนั้นเรานั่ง
คุยกันตั้งนาน”
รอยยิ้มพร้อมตาเป็นประกายของสาวน้อยท�ำเอาปกป้องอดยิ้มตาม
ไม่ได้
“สบายดีนะ” ปกป้องยังคงสงวนท่าทีผิดกับอีกฝ่ายที่ดูตื่นเต้นที่ได้
เจอเขาอย่างเห็นได้ชัด
“อืม ดีๆ นายล่ะ เป็นไงบ้าง แต่นายดู…” มอลลีย่ งั้ ค�ำว่าผอมด�ำกว่า
เดิมเอาไว้ เพราะรูด้ กี ว่าการวิจารณ์รปู ลักษณ์เป็นเรือ่ งไร้มารยาท เธอจึงพูด
แต่เพียงว่า “ข้าวโรงเรียนนายไม่อร่อยสิท่า” สาวน้อยเอียงคอถามพลาง
กวาดตามองหนุ่มตัวสูง ผิวคล�้ำ หัวเกรียน หัวจดเท้าอย่างพินิจพิจารณา
แม้จะไม่ได้พูด แต่สายตาเปิดเผยนั้นไม่สามารถปิดบังสิ่งที่เธอ
ต้องการจะสือ่ ได้ วิธมี องและค�ำพูดค�ำจาของเธอช่างไม่เหมือนผูห้ ญิงคนอืน่
ที่เขาเคยรู้จักจริงๆ
“เพิ่งกลับจากฝึกภาคสนาม” ปกป้องเลือกตอบสั้นๆ ไม่ได้เล่าต่อว่า
ภาคสนามที่ว่านั้นคืออะไรและเหนื่อยหนักเพียงใด
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“โหดละสิ มีคนไม่รอดไหม”
สีหน้าสยดสยองของคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอฟังเหมือนก�ำลังถามเรื่อง
หดหู่ทสี่ ดุ ท�ำให้คนตอบต้องขยายความเพือ่ ให้แน่ใจว่าตรงตามสิง่ ทีเ่ ธอถาม
“ถ้าหมายถึงไม่ผ่านก็มี แต่ถ้าหมายถึงตาย...ไม่มี”
“ก็แล้วไป เอ๊ะ นี่เสื้อนายขาดนี่”
ชายเสื้อที่ขาดเป็นทางยาวประมาณหนึ่งคืบสะดุดตาคนช่างสังเกต
สาวน้อยเอื้อมมือไปท�ำท่าจะจับ ท�ำเอาเจ้าของเสื้อเบี่ยงตัวหลบแทบไม่ทัน
“ไม่เป็นไร สงสัยเกี่ยวกิ่งไม้”
“ตอนพุ่งไปรับฉันละสิ เสื้อเชิ้ตของนายอีกตัวฉันยังเก็บอยู่เลยนะ
เจอฉันทีไรนายเสียเสื้อทุกที” มอลลี่นิ่วหน้า
ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะตอบ เสียงหนึ่งก็แทรกขึ้นมาเสียก่อน
“มอลลี่ เป็นอะไรรึเปล่า อ้าวแล้วนีใ่ คร รูจ้ กั กันเหรอ” มาร์ควิง่ หน้าตัง้
เข้ามาเพราะได้ยินเสียงร้องเมื่อครู่ แต่เมื่อเห็นชายหนุ่มหัวเกรียนหน้าตา
ไทยแท้ท่ยี ืนอยู่ข้างเพื่อนสาวก็ประหลาดใจไม่น้อย
“รู้จักสิ นี่ปกป้อง เขาเป็นการ์เดียนแองเจิล๒ ของฉันเอง จะโผล่มา
เฉพาะเวลาฉันมีเรื่องเดือดร้อน เวลาปกติไม่ได้เจอง่ายๆ หรอกนะ” มอลลี่
หัวเราะคิกเมื่อเห็นสีหน้าประหลาดของเทวดาผู้พิทักษ์ที่เธอเพิ่งแต่งตั้งให้
เดีย๋ วนี้ ชือ่ ของเขา ‘ปกป้อง’ ช่างเข้ากันกับต�ำแหน่งหน้าทีป่ กปักคุม้ ครองเธอ
จริงๆ
“พูดเป็นเล่น” หนุม่ น้อยผมทองส่ายหน้าก่อนหันไปจับมือทักทายกับ
อีกคนหนึ่งตามมารยาทสากล
“ผมมาร์คครับ ปกป้องเป็นเพื่อนมอลลี่เหรอ”
ยังไม่ทันที่อีกหนึ่งหนุ่มจะพูดอะไร มอลลี่ก็รีบแทรกขึ้นมาเสียก่อน
“ฉันบอกแล้วไง เขาเป็นการ์เดียนแองเจิล จะเจอกันเฉพาะเวลาฉัน
๒ Guardian Angel เทวดาผู้พิทักษ์ ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้คุ้มครองดูแลคนคนหนึ่ง

โดยเฉพาะ
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“ถ้าปกป้องเป็นเทพผูพ้ ทิ กั ษ์จริงๆ คงต้องท�ำงานหนักมาก เพราะยูมี
แนวโน้มหาเรื่องใส่ตัวตลอดเวลา”
“เออจริงด้วย ถ้าอย่างนั้นคงต้องพึ่งโทรศัพท์แทนกระแสจิตแล้วละ
แล้วฉันก็อยากเจอนายเวลาปกติบ้างนี่นา ขอเบอร์โทร. หน่อยสิปกป้อง”
หน้าตาจริงจังหวังผลของคนจู่โจมขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ชายท�ำให้สอง
หนุ่มออกอาการต่างกันไป มาร์คหลุดหัวเราะพรืดออกมา ขณะที่ปกป้องมี
สีหน้ากระอักกระอ่วนเหมือนไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้มาก่อน...มอลลี่
มอลลี่ เธอช่างแก่นแก้วกว่าเด็กสาวทั่วไปจริงๆ

๓

การ์เดียนแองเจิล

นับตั้งแต่วันที่กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยบังเอิญ มอลลี่เชื่อจริงๆ

ว่าปกป้องคือคนพิเศษสุดที่ถูกส่งมาให้เธอโดยเฉพาะ ความสัมพันธ์ที่ไม่
อาจระบุสถานภาพทีผ่ กู พันคนทัง้ คูไ่ ว้เริม่ ก่อตัวขึน้ ตัง้ แต่วนั นัน้ ตลอดหลาย
เดือนทีผ่ า่ นมาปกป้องเป็นเหมือนเพือ่ น พีช่ าย และคนสนิททีส่ ดุ ทีม่ อลลีไ่ ม่
เคยมี เขาคือคนเดียวที่ทั้งตามใจแต่ก็กล้าขัดใจโดยไม่โดนเธอแผลงฤทธิ์
ใส่ อาจเป็นเพราะมอลลีส่ มั ผัสได้ถงึ ความจริงใจและปรารถนาดี ส�ำหรับคน
ทีม่ เี พือ่ นสนิทน้อยอย่างมอลลี่ ไม่วา่ อย่างไรเธอก็จะไม่ปล่อยให้ปกป้องหาย
ไปจากชีวิตเธออย่างแน่นอน
“นะป้องนะ อาทิตย์นี้นายกลับบ้าน สอนขับรถหน่อยสิ ฉันจะได้ไป
ท�ำใบขับขี่ตอนวันเกิดเลย”
“ยี่สิบค่อยขับดีไหม” ปกป้องพูดเสียงนิ่ง เพราะคนใจร้อนท�ำให้เขา
กลัวใจวันละหลายหน ถ้าได้ขับรถเองคงน่าห่วงมากกว่าเดิม
“จะบ้าเหรอ นี่เพื่อนๆ ฉันพ่อแม่เขายอมให้ขับกันตั้งนานแล้วนะ มี
แต่ฉันนี่แหละที่ต้องรอให้ครบสิบแปดก่อน คุณป๋าบอกมีฉันอยู่คนเดียว
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กลัวไปรถคว�่ำตายที่ไหน ยิ่งเด็กปีหนึ่งต้องโดนไปปล่อยกลางทุ่งขนาดนั้น
คุณป๋ากลัวฉันเหยียบมิดบนโทลล์เวย์”
แม้ในระดับชัน้ มัธยมศึกษามอลลีจ่ ะเรียนภาคภาษาอังกฤษ และหยุด
เรียนไปเกือบปี แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจจริง เอาข้อสอบเก่าๆ ย้อนหลัง
สิบปีมานัง่ ท�ำซ�ำ้ แล้วซ�้ำอีก มอลลีก่ ส็ ามารถฟันฝ่าเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเก่าแก่ใจกลางเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อในเรื่องเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคได้ เธอภูมิใจมากที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่ยึดติดเฉพาะระบบอาวุโสเพียง
อย่างเดียว แต่ยังเปิดกว้างและเคารพความต่างและความหลากหลายทาง
ความคิด ช่างเป็นสถาบันที่เหมาะสมกับเธอเป็นที่สุด
ความส�ำเร็จก้าวแรกของลูกสาวคนเดียวทีไ่ ด้ศกึ ษาในคณะทีเ่ ปิดสอน
ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย สร้าง
ความปลื้มใจให้ โชติ ไทยสาร ผู้เป็นบิดายิ่งนัก ปกป้องเองก็ดีใจไม่น้อย
เช่นกัน มอลลี่คนเก่ง ถ้าตั้งใจจริง ไม่ว่าอะไรก็ทำ� ได้ทุกอย่าง
“ก็น่าห่วงจริงๆ นั่นแหละ น่าจะเป็นอันตรายกับคนอื่นบนถนน”
“ปกป้อง!” หญิงสาวแหวเสียงแหลม คนฟังได้แต่หัวเราะหึๆ
“ขออนุญาตให้เรียบร้อยแล้วกัน ถ้าได้กลับบ้านจะพาไปหัดขับ”
“เย้ ขอบคุณนะป้อง แล้วเจอกัน”
แต่แล้วนัดสอนขับรถนั้นก็ถูกเลื่อนออกไปถึงสองอาทิตย์เพราะ
คุณครูออกมาจากโรงเรียนไม่ได้ ทัง้ โดนเวร ทัง้ โดนกัก มอลลีไ่ ม่เข้าใจจริงๆ
ว่าคนที่ซ่ือตรง มีระเบียบวินัย ท�ำทุกอย่างตามกฎเกณฑ์แบบแผนอย่าง
ปกป้องนัน้ จะโดนท�ำโทษด้วยข้อหาอะไรได้ เขาต้องโดนหาเรือ่ งโดยไม่มมี ลู
เหตุแน่ๆ แต่ทกุ ครัง้ ทีเ่ ธอโวยวายเกีย่ วกับระบบอาวุโสสุดโต่งและความ ‘ไม่
เมกเซนส์’ ทั้งหลายทั้งปวง ชายหนุ่มที่เป็นกองหนุนของเธอในเรื่องอื่นๆ ก็
กลับย้ายข้างไปปกป้องอีกฝัง่ จนเธอหงุดหงิดเกินพรรณนา ชีวติ ของปกป้อง
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนอื่น และเขาก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามแต่โดยดี
รอ รอ รอ และรอ...ก่อนมาเจอปกป้องเธอไม่เคยต้องรอคอยอะไร
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เช่นนีม้ าก่อน โดยเฉพาะการรอคอยทีจ่ ดุ หมายถูกเลือ่ นออกไปได้ตลอดเวลา
เช่นนี้
ก่อนที่มอลลี่จะหมดความอดทน เขาก็มาจนได้ ทั้งสองนัดพบกันที่
คอมมูนิตีมอลล์ขนาดไม่ใหญ่นักใกล้บ้านเธอ ปกป้องดูจะพยายามรักษา
ระยะห่างไว้ หลายครั้งที่เธอชวนเขาไปที่บ้าน เขาปฏิเสธโดยไม่ลังเล
“กว่าจะมาได้ เกือบขอให้คนอื่นสอนขับแทนแล้วนะ” อดไม่ได้ที่จะ
แขวะเล็กน้อยระบายอารมณ์ คนอย่างมอลลี่น่ะเคยง้อเคยรอใครที่ไหน
ดูเหมือนเขาเป็นคนเดียวที่ได้รับสิทธิ์นี้
“ก็ไม่ได้บอกให้รอนี่ ให้คนอื่นสอนได้เลย” เสียงนิ่งๆ ไม่เดือดร้อน
นั้นท�ำให้คนฟังยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นไปอีก
“ก็คนอื่นเขาคงทนฉันไม่ได้ไง แล้วฉันก็ไม่เชื่อคนอื่นด้วย” มอลลี่
กลอกตา ก่อนอธิบายเหตุผล
ปกป้องมองหญิงสาวเจ้าของน�ำ้ เสียงเหวีย่ งวีน มอลลีเ่ ป็นเหมือนดวง
อาทิตย์เจิดจรัส ไม่ว่าจะเคลื่อนตัวไปทางไหนก็มีแต่คนมองตามจนเหลียว
หลัง ร่างระหงสวยโดดเด่นในชุดเสื้อสีแดงคอปาดไหล่ตกและกางเกงยีนสี
ซีดเอวต�่ำเข้ารูปโชว์ทรวดทรงองค์เอวของวัยสาวสะพรั่ง วันนี้มอลลี่ไม่ใช่
สาวน้อยตัวยาวเก้งก้างทีเ่ คยเจอเมือ่ สองปีกอ่ นอีกแล้ว ความสดใสสะดุดตา
ตรงหน้าท�ำให้ปกป้องทัง้ ชืน่ ชมและล�ำบากใจไปพร้อมๆ กัน เพราะยิง่ เวลาผ่าน
เธอกลับยิง่ ท�ำตัวเป็นเด็กน้อยตามติดเขามากขึน้ ทุกวัน แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้ว่า
เขาก็ชอบมาอยู่ใกล้ๆ สาวขี้เหวี่ยงเอาแต่ใจเช่นกัน
“ระวังหน่อยสิ เสื้อแบบนี้ ก้มทีเห็นไปถึงสะดือ”
น�ำ้ เสียงต�ำหนิทำ� เอาคนทีย่ อ่ ตัวลงไปเกีย่ วสร้อยข้อเท้าเงินแท้ทตี่ ะขอ
ท�ำท่าจะหลุดออกจากกันเงยหน้าขึ้นมาท�ำตาเขียวค้อนขวับ แต่ก็ยกมือขึ้น
ปิดคอเสื้อโดยพลัน
“โอ๊ย ลุง ก็อย่ามองสิ!” เธอแหวกลับทันที
“ไม่ได้อยากมอง แต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นมองด้วย” ปกป้องพูดพลาง
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ช่วยดึงเธอให้ลกุ ขึน้ ยืนและอดไม่ได้ทจี่ ะช่วยจัดคอเสือ้ ทีห่ ล่นมาครึง่ ต้นแขน
ให้กลับขึ้นไปอยู่บนบ่าเนียน คอเสื้อประหลาดอะไรของเธอ ถ้ารั้งลงมาสุด
คงจะหลุดถึงข้อศอก ไม่ใช่แค่สะดือแล้ว มองลอดไปจริงๆ ปลายเท้าก็ยัง
เห็นเลย!
“ใครมอง ไม่เห็นมีเลย ปกติฉันออกจะฮอตนะ แต่เดินกับป้องทีไร
หนุ่มๆ หายวับ เสียเรตติงจริงๆ”
คนฟังได้แต่หวั เราะเสียงทุม้ อยูใ่ นคอ แม้จะสังเกตว่าปริมาณคนทีจ่ บั
จ้องมายังเธอลดน้อยลงไป แต่เธอก็ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าสายตาของคนทีไ่ ด้
รับแต่งตั้งเป็นบอดีการ์ดยามปรายตามองไปที่หนุ่มอื่นที่มองมาเป็นเช่นไร
เพราะไม่อยากให้เจ้าตัวได้ใจไปกว่านัน้ แทนทีจ่ ะบอกตามตรง ปกป้องกลับ
แกล้งบอกไปว่า
“สงสัยทุกทีหนุ่มๆ ที่มองมา เขาอาจจะจ้องเพราะปลื้มแฟชั่น อยาก
รูว้ า่ เสือ้ ยีห่ อ้ อะไร รองเท้าทีใ่ ส่ซอื้ ทีไ่ หนก็ได้ พอผมเดินด้วย เขาเลยมองผม
แทน”
เมื่อเห็นมอลลี่ท�ำตาค้างรับไม่ได้ ชายหนุ่มก็หลุดหัวเราะลั่นออกมา
“ว้าย หลงตัวเองที่สุด หาว่าหนุ่มอื่นเป็นเก้งซะงั้น” มอลลี่ส่ายหน้า
มองคนทีย่ งั หยุดหัวเราะไม่ได้แล้วก็หลุดยิม้ กว้าง เธอดีใจทีเ่ ขาดูผอ่ นคลาย
ไม่ทำ� หน้าเหมือนแบกโลกไว้หนักอึง้ ตลอดเวลา แม้วา่ ยามท�ำหน้าขรึมนัน้ เขา
จะหล่อเข้มเหมือนนายแบบเอเชียหน้านิ่งบนรันเวย์แฟชั่นวีกก็ตาม
“ขออนุญาตเรียบร้อยรึยังเรื่องจะไปหัดขับรถ”
“บอกคุณป๋าไว้นานแล้ว แค่ไม่ได้บอกว่าจะไปวันนี้ ก็นายเล่นเลื่อน
แล้วเลื่อนอีก” ยังอดที่จะบ่นไม่ได้
“โทร. ไปขอก่อนสิ”
“ไม่เป็นไรจริงๆ ไปเอารถได้เลย”
“ไม่ขออนุญาต ก็ไม่สอนนะ” ปกป้องท�ำเสียงจริงจัง อยู่ๆ โผล่ไปที่
บ้านแล้วขับรถออกมาเฉยๆ คงไม่ดีแน่
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“ขูต่ ลอด อะไรก็ขๆู่ ” มอลลีแ่ หวแต่กย็ กโทรศัพท์ขนึ้ มากดออก ท่าทาง
กระฟัดกระเฟียด
ปกป้องอมยิ้ม ขอให้ได้เถียงสิน่า...ถึงมอลลี่จะโวยวายแต่เธอก็ทำ�
ตามที่เขาแนะน�ำแทบทุกครั้ง
“คุณป๋า มอลลีเ่ อง ไม่ตอ้ งท�ำเสียงตกใจขนาดนัน้ ไม่มใี ครเป็นอะไร”
มอลลีพ่ ดู พลางหันมาค้อนขวับเข้าให้ แถมท�ำปากขมุบขมิบว่า ‘ฉันบอกแล้ว’
บทสนทนาระหว่างพ่อกับลูกฟังดูคล้ายคุยกับเพื่อนจนคนนอกต้อง
นั่งนิ่งตั้งใจฟัง โดยเฉพาะเมื่อได้ยนิ ชื่อเขาในบทสนทนา
“อีกเดี๋ยวมอลลี่จะกลับไปเอารถคันเล็กที่บ้าน ป้องเขาจะหัดให้”
เสียงที่ดังมาตามสายท�ำให้เธอถอนใจก่อนบอกอย่างปลงๆ ว่า
“ก็ไม่แล้วไงค่า งงสิ ท�ำไมต้องโทร. บอกอีก ก็ปกป้องเขาให้ขอ
อนุญาตก่อน ไม่งั้นไม่สอนให้ เขาเป็นทหารนะคุณป๋า เขาถนัดขออนุญาต
ทุกสิ่งอย่างไง นิดหน่อยก็ต้องขอ หายใจเข้าก็ขออนุญาตครับ หายใจออก
ก็ขออนุญาตครับ...”
ปกป้องกระแอมเบาๆ ส่งสัญญาณให้เธอหยุดแขวะเขา และพูดกับ
ผู้ใหญ่ดีๆ อย่ายอกย้อน
“คุณป๋ายังไม่ออกจากบ้านเหรอ งัน้ อยูร่ อแป๊บนึงก็ได้ เดีย๋ วมอลลีไ่ ป
หาค่ะ”
สายโทรศัพท์ถกู ตัดไปแล้ว ปกป้องมีสหี น้าเป็นกังวล นัง่ นิง่ หลังตรง
ยิ่งกว่าปกติที่ตรงอยู่แล้ว ดูเหมือนวันนี้จะถึงวันที่เขาต้องพบกับบิดาของ
มอลลี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
“ดูสิ เพราะนาย คุณป๋าตกใจนึกว่าผีหลอกกลางวัน อยูด่ ๆี ฉันก็โทร.
ไปขออนุญาต คุณป๋าอยากเจอนาย”
“อืม”
“ไปกันเลยไหม ฉันเล่าเรือ่ งนายให้ฟงั เยอะเชียว ไม่ตอ้ งกลัวนะ คุณ
ป๋าใจดีมากๆ”
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หลายครัง้ ทีป่ กป้องติดตามเพือ่ นๆ ทีเ่ ป็นลูกนายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่กลับ

ไปบ้านยามสุดสัปดาห์ ในฐานะเพือ่ นร่วมรุ่นทีก่ นิ นอนและผ่านการฝึกหนัก
มาด้วยกันหลายปี เขาได้รับการต้อนรับขับสู้จากบิดามารดาและคนอื่นใน
ครอบครัวของเพื่อนอย่างดี มารยาทและการปฏิบัตติ ัวเยี่ยงสุภาพบุรุษที่ได้
รับการหล่อหลอมจากโรงเรียนท�ำให้เขาสามารถวางตัวได้ดีไม่เคอะเขินกับ
ผูค้ นในสังคมชัน้ สูง แต่การแวะเวียนมาบ้านมอลลีค่ รัง้ นีแ้ ตกต่างออกไป แม้
มอลลี่จะเป็นกันเองกับเขาขนาดไหน แต่เธอก็คือลูกสาวคนเดียวของโชติ
ไทยสาร เจ้าพ่อสื่อที่คนรู้จักกันทั่วประเทศ
ชายหนุ่มรู้สกึ เกร็งกับสถานการณ์ตรงหน้าไม่น้อย เพราะไม่สามารถ
คาดเดาได้เลยว่าคนอย่างเจ้าสัวโชติจะคิดอย่างไรที่มอลลี่มีเพื่อนใหม่เป็น
เด็กต่างจังหวัดทีเ่ คยได้รบั ทุนการศึกษาจากมูลนิธไิ ทยสารเช่นเขา คนหนุ่ม
เตรียมพร้อมที่จะเจอกับความห่างเหินและเต็มไปด้วยพิธีรีตองจากคนต่าง
ระดับชั้นที่เขาริอ่านมาตีสนิทกับบุตรสาว
แต่ในความเป็นจริงนัน้ แตกต่างจากทีจ่ นิ ตนาการไว้มากทีเดียว นาย
โชติไม่ได้นงั่ ตัง้ ท่าอยูใ่ นห้องรับแขกรอให้คนรับใช้มาเรียกเขาไปพบ แต่ก�ำลัง
เดินง่วนก้มๆ เงยๆ ในโรงรถ ร่างสูงใหญ่ของชายวัยกลางคนผิวขาวในชุด
เสือ้ เชิต้ ฮาวายผ้าลินนิ แขนสัน้ สีเขียวมะกอกมีลายใบเฟิร์นสีเหลืองมัสตาร์ด
ก�ำลังก�ำกับคนขับรถเช็กลมยางและไฟหน้าไฟท้ายของรถคันเล็ก สิ่งที่เห็น
กับตาท�ำให้ปกป้องสัมผัสได้ถึงความรักและความห่วงใยที่ผู้เป็นพ่อมีต่อ
มอลลี่ได้เป็นอย่างดี
บางครัง้ ความห่วงใยก็ไม่จำ� เป็นต้องพูดจาหวานหูอะไรกันมาก การ
กระท�ำต่างหากที่ส�ำคัญกว่า...
และถ้าวันนีห้ รือวันหน้า โชติเลือกที่จะกันเขาออกไป เพราะเป็นห่วง
ลูกสาวคนเดียวอย่างที่สุด ปกป้องก็คงจะไม่แปลกใจเช่นกัน
“เร็วป้อง ไม่ต้องเกร็ง บอกแล้วคุณป๋าไม่ดุ” มอลลี่รั้งแขนอีกฝ่ายที่
ก�ำลังก้าวลงจากรถให้ก้าวเร็วขึ้น แต่ชายหนุ่มชักมือออกด้วยความรวดเร็ว
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“อ้าว มากันแล้วเหรอ” น�ำ้ เสียงใจดีแต่ก้องกังวานมีอำ� นาจ โชติยิ้ม
ให้ลกู สาว ก่อนมองเพือ่ นคนพิเศษทีไ่ ด้ยนิ ชือ่ อยูบ่ อ่ ยครัง้ อย่างพินจิ พิจารณา
ชายหนุ่มหน่วยก้านดี หน้าตาคมเข้มอย่างไทยแท้ ผมสั้นเกรียน หันมา
สบตากับเขาโดยไม่หลบตาท�ำให้ผู้สูงวัยต้องเอ่ยปากทักทาย
“ปกป้องใช่ไหม ได้ยินชื่อบ่อยๆ”
“สวัสดีครับท่าน” มือที่ยกขึ้นพนม ท่าทางที่นอบน้อมแต่สง่าผ่าเผย
นั้นท�ำให้คนที่จับตามองอยู่ยิ้มน้อยๆ ตั้งแต่เล็กมา มอลลี่มีเพื่อนผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง ถ้าจะมีเพื่อนสนิทผู้ชายเพิ่มขึ้นมาอีกคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
ทว่ามีอะไรบางอย่างในตัวชายหนุ่มคนนี้ท่ีท�ำให้สัมผัสได้ว่าเขาแตกต่างจาก
คนอื่นๆ ที่วนเวียนอยู่รอบตัวลูก
“ตามสบายนะ จะเข้าบ้านกินอะไรกันก่อน หรือจะไปหัดขับเลย”
“ไปเลยดีกว่าค่ะ มอลลี่ไม่อยากรอแล้ว”
ประโยคตอบรับโดยไม่หยุดคิดของคนใจร้อนท�ำให้ผ้ชู ายสองคนหัน
ไปมองหญิงสาวพร้อมกัน ก่อนจะหันมาประสานสายตาเหมือนว่าก�ำลังคิด
ในสิ่งเดียวกันอยู่
“คนนีเ้ ขาใจร้อน ไม่รวู้ า่ ขับรถแล้วจะเป็นยังไงบ้าง” น�้ำเสียงผูส้ งู วัยมี
แววกังวล สายตาที่มองชายหนุ่มรุ่นลูกนั้นก็เหมือนหาตัวช่วย และอีกฝ่าย
ก็รีบเสริมในสิ่งที่เห็นตรงกัน
“ถึงขับได้กอ็ ย่าเพิง่ ให้ออกถนนเองคนเดียวเลยครับ พีบ่ ญ
ุ ส่งคงต้อง
นั่งไปด้วยก่อน” ปกป้องหมายถึงคนขับรถที่ท�ำหน้าที่รับส่งมอลลี่จนท�ำให้
เขามีโอกาสได้เจออยู่บ่อยครั้ง
ค�ำพูดกึ่งเสนอแนะกึ่งออกค�ำสั่งของอีกฝ่ายท�ำให้นายโชติเลิกคิ้ว
แน่นอนว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ยิน แต่ว่าปฏิกิริยาของบุตรสาวคนเดียวที่
รับฟังโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาโวยวายเหมือนเช่นทุกครั้งที่ไม่ได้ดั่งใจ ท�ำให้
นายโชติรชู้ ดั ว่าชายหนุม่ คนนีม้ อี ทิ ธิพลต่อลูกสาวของตนมากเพียงใด ถ้าเป็น
คนอืน่ หรือแม้แต่ตวั เขาเองถ้าพูดประโยคเดียวกัน สถานการณ์ตรงหน้าคง
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ต่างจากตอนนี้แน่
“ได้ยนิ ไหม นีป่ กป้องเขาเป็นคนพูดนะ ป๋าไม่ได้พดู เอง ต้องให้บญ
ุ ส่ง
นั่งไปด้วยจนกว่าจะขับเก่งหรือใจเย็นขึ้น”
“โอ๊ย มอลลีว่ า่ แล้ว ถ้าคุณป๋ากับป้องเจอกัน มอลลีต่ อ้ งโดนรุมแน่ๆ”
“อย่างน้อยจากเพื่อนร้อยคน มีหนึ่งคนที่ไม่เร่งวันเร่งคืนให้หนูออก
ไปซิ่ง ป๋าก็ดีใจ”
“โอ มายกูดเนส นี่มอลลี่เพิ่มผู้คุมกฎเข้ามาในชีวิตอีกคนแล้วจริงๆ
ด้วย”
ใบหน้าแจ่มใสของคนทีแ่ กล้งเหลือบตามองด้านบนอ้าปากค้างราวกับ
ต้องรับโทษที่ไม่เต็มใจก่อนจะหลุดหัวเราะร่าในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาท�ำให้
ผู้ชายสองวัยที่ยืนอยู่ด้วยนั้นอดหัวเราะตามไม่ได้
มอลลี่ผู้ไม่ชอบถูกจ�ำกัดด้วยกรอบ ชีวิตนี้เธอยอมลงให้ไม่ก่ีคน
เท่านั้น และสองคนพิเศษที่ส�ำคัญมากพอดูเหมือนว่าจะยืนอยู่ตรงหน้าเธอ
ตอนนี้แล้ว

๔

คนกันเอง

คนคล่องแคล่ว หัวไว และไม่เกรงกลัวอะไรอย่างมอลลี่ เมื่อมา

รวมกับความตั้งใจเต็มเปี่ยมที่อยากจะไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ เพียง
แค่ครึง่ วันหลังจากขับวนในบ้านและในซอย หญิงสาวก็สามารถประคองรถ
ออกสู่ถนนใกล้ๆ และวนกลับมาจอดที่บ้านอย่างปลอดภัย ทันทีที่ก้าวลง
จากรถ หญิงสาวก็ยักคิ้วให้ครู ใช้นิ้วควงกุญแจรถท�ำเท่ก่อนเอ่ยว่า
“จริงๆ ขับรถนีก่ ไ็ ม่เห็นจะยากเลยเนอะ เหยียบคันเร่งให้ไป กระทืบ
เบรกให้หยุด ขี่ม้ายังยากกว่าอีก ลูกศิษย์เก่งขนาดนี้ ครูไม่เห็นชมสักค�ำ”
ท่าทางมัน่ ใจเกินร้อยนัน้ ช่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปกป้องเหล่มอง
คนที่ยืนรอฟังค�ำชมจากปากเขาอย่างใจจดใจจ่อ แม้ว่าอยากจะปรามเรื่อง
ขับรถแค่ไหน แต่เขาก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าเธอเรียนรู้ไวจริงๆ
“เก่ง”
มอลลี่เอียงคอมองเหมือนรอให้เขาพูดต่อ แต่ปกป้องท�ำท่าไม่รู้ไม่ชี้
และหยุดพูดแค่นั้น
“โอ๊ย ชมเหมือนไม่ตั้งใจชมงี้ เสียใจนะเนี่ย”
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“อ้าว เก่งก็บอกว่าเก่ง จะให้พูดอะไร แล้วขอบคุณสักค�ำรึยัง” หลัง
จากนัง่ เกร็งอยูห่ ลายชัว่ โมง ปกป้องก็อดต่อล้อต่อเถียงกับลูกศิษย์เจ้าปัญหา
ไม่ได้
“โห มีทวงด้วยอะ ขอบคุณนะ ครูปกป้องเก่งที่สุด จริงๆ ไม่ใช่แค่
เรือ่ งขับรถ แต่อยูก่ บั ป้อง ฉันลุยได้เต็มทีเ่ พราะเชือ่ ว่ามีปอ้ งคอยระวังหลังให้
ทุกอย่างปลอดภัยแน่นอน” สายตาเชือ่ มัน่ อย่างเต็มเปี่ยมทีส่ ่งไปนัน้ ออกมา
จากใจ จะหาใครที่เธอรู้สึกวางใจ ไว้ใจได้ขนาดปกป้องคงยากยิ่ง
แม้จะปลื้มใจกับความรู้สึกชื่นชมอย่างจริงใจที่หญิงสาวมีต่อเขา แต่
โอกาสในการปรามมาถึงแล้ว
“ถ้าซ่ากว่านี้ก็ระวังให้ไม่ไหวนะ จะท�ำอะไรค่อยๆ คิด”
“ท�ำไมเหรอ ถ้าซ่าเกิน ป้องจะทิ้งฉันเหรอ”
“ยังไม่รู้ ขอคิดดูก่อน”
“ป้องทิ้งฉันไม่ลงหรอก ฉันมั่นใจ เย็นนี้อยู่กินข้าวด้วยกันนะ”
“อืม”
ค�ำตอบรับอย่างว่าง่ายนัน้ ท�ำให้มอลลีย่ มิ้ กว้าง หันมองคนตัวสูงทีเ่ ดิน
ตามเธอมานัง่ เล่นริมสระว่ายน�ำ้ หญิงสาวถอดรองเท้าออกวางและหย่อนเท้า
ลงไปแกว่งเล่นในน�ำ้ อย่างสบายอารมณ์ ลมเย็นๆ ทีพ่ ดั โชยมา และน�้ำหวาน
เย็นๆ ทีแ่ ม่บา้ นเตรียมไว้ให้เพิม่ ความสุขใจผ่อนคลาย ทุกอย่างดูลงตัว แต่
มันจะเป็นบ่ายวันเสาร์ที่สมบูรณ์แบบไปไม่ได้เลย ถ้าไม่มีคนรู้ใจที่กำ� ลังนั่ง
พิงเก้าอี้ยาวหลับตาพักผ่อนอยู่ตอนนี้
ใจหนึง่ มอลลีก่ ช็ นิ เสียแล้วกับการใช้เวลาไปไหนมาไหนกับเพือ่ นผูช้ าย
แต่ไหนแต่ไรมาเธอก็มีเพื่อนชายห้าวๆ ลุยๆ มากกว่าเพื่อนสาว แต่อีกใจ
หนึ่งเธอก็บอกได้ว่าปกป้องไม่เหมือนคนอื่น แม้ไม่สามารถนิยามความ
สัมพันธ์ครั้งนี้ได้ แต่เธอก็รู้ว่าแค่มีเขาอยู่ใกล้ๆ ไม่ต้องพูดอะไรกันมาก ก็
รู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก อยากเก็บช่วงเวลาดีๆ อย่างนี้ไว้ให้นานที่สุด
“ป้องใจดีจัง อย่าเพิ่งรีบมีแฟนนะ ฉันยังไม่ให้ป้องมีแฟน”
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อยู่ดีๆ เธอก็พูดเสียงออดอ้อนประจบออกมาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย
ท�ำเอาปกป้องลืมตาโพลง ชะงักไปสามวินาทีก่อนแกล้งถอนใจเฮือกใหญ่
“จะเอาเวลาที่ไหน”
กิจวัตรนอกรั้วโรงเรียนของเขาดูจะคล้ายเดิมทุกสุดสัปดาห์ที่ได้รับ
การปล่อยตัว เมือ่ กลับมาถึงกรุงเทพฯ เย็นวันศุกร์ ส่วนใหญ่จะถูกเพือ่ นๆ
และรุน่ พีร่ นุ่ น้องลากไปกินข้าวพบปะสังสรรค์ยามค�ำ่ คืน กว่าจะกลับไปนอน
หัวถึงหมอนก็เกือบเช้า ยังไม่ทันจะได้พักเต็มตา มอลลี่ก็จะเริ่มตามตัวเขา
ตั้งแต่สายๆ ถ้าไม่มีกิจธุระส�ำคัญอื่นๆ ที่ต้องจัดการ วันเสาร์จึงกลายเป็น
วันของมอลลีโ่ ดยปริยาย ส่วนวันอาทิตย์กเ็ ตรียมตัวกลับโรงเรียนตอนบ่าย
เป็นอันหมดวันพัก
“ดีมาก ฉันเลยต้องท�ำให้ปอ้ งยุง่ ๆ เข้าไว้ไง จะได้ไม่วา่ งไปหาคนอืน่ ”
หญิงสาวเอื้อมมือมาเกาะแขนเขาอย่างเอาใจ
ชายหนุ่มได้แต่ส่ายหน้าแต่ไม่ได้โต้ตอบ หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น
ในใจ แต่ปกป้องได้แต่บอกตัวเองว่าเขายังไม่พร้อมจะหาค�ำตอบทีแ่ น่ชดั ใน
ตอนนี้

โชติยืนมองภาพหนุ่มสาวที่ริมสระน�้ำผ่านกระจกใสที่ชั้นสองของตัว

บ้าน สัญชาตญาณแรกที่เขาได้ยินชื่อปกป้องจากปากของลูกสาวคงจะถูก
ต้อง ชายหนุม่ คนนีไ้ ม่เหมือนกับเพือ่ นผูช้ ายคนอืน่ ๆ ของลูก ข้อมูลทีเ่ ขาได้
มาจากคนขับรถเรือ่ งความสัมพันธ์ของคนทัง้ คู่นนั้ ก็ยงั ไม่มอี ะไรน่าเป็นห่วง
มอลลีไ่ ม่ได้หลบซ่อน เธอยังคงเปิดเผยไม่ตา่ งจากการไปไหนมาไหนกับเพือ่ น
คนอื่น และจากที่เห็นด้วยตาปกป้องไม่ใช่ชายหนุ่มที่ปากว่ามือถึง ทั้งยังดู
เป็นผู้ใหญ่เกินตัวและค่อนข้างระวังไม่ทำ� อะไรให้เสื่อมเสีย
แต่อย่างไรก็ตาม ในสายตาคนเป็นพ่อ โชติอดกังวลไม่ได้ แต่เขารูจ้ กั
ลูกสาวดีเกินกว่าจะยื่นมือเข้าไปยุ่งตอนนี้ ปล่อยให้ทุกอย่างด�ำเนินไป เขา
ไว้ใจลูกและหวังว่าชายหนุม่ คนนัน้ จะท�ำตัวให้สมกับทีม่ อลลีเ่ ชือ่ ใจเช่นกัน
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โต๊ะอาหารขนาดยีส่ บิ ทีน่ งั่ ทีท่ �ำจากหินอ่อนสตาตูอาริโอสีขาวสะอาดมี

ลายสายแร่สเี ทาแกมทองจากอิตาลีนนั้ เตือนใจคนทีเ่ พิง่ เคยมาบ้านนีว้ นั แรก
ถึงความไม่ธรรมดาของลูกสาวเจ้าของบ้าน แต่นั่นก็ยังไม่น่าหวั่นเท่ากับคน
นั่งเด่นที่หัวโต๊ะที่ท�ำให้ชายหนุ่มหายใจไม่คล่องตั้งแต่ยังไม่หย่อนตัวลงนั่ง
แม้จะผ่านสภาวะกดดันจิตใจมาหลายรูปแบบ ปกป้องก็ยงั รูส้ กึ เกร็งไม่นอ้ ย
“ลองกินปูผดั พริกไทยด�ำดูบา้ ง วันนีป้ สู ดใช้ได้” โชติพยักหน้าให้เด็ก
รับใช้มาขยับจานอาหารเปลีย่ นต�ำแหน่งหลังจากเห็นว่าชายหนุม่ ตักแกงเผ็ด
เป็ดย่างที่วางอยู่ตรงหน้ามากกว่าจานอื่น
“ขอบคุณครับ” ปกป้องยกมือไหว้ ในความเอาใจใส่นนั้ ก็ท�ำให้ทราบ
ว่าทุกความเคลื่อนไหวของเขาคงโดนจับตามอง
“ย�ำส้มโอกุ้งสดนี่มอลลี่เขาชอบ กินเป็นไหม”
“เป็นครับ”
“ป้องเขากินทุกอย่างเลยคุณป๋า ยังไม่เห็นกินอะไรไม่ได้เลย”
“ใครเขาจะเรือ่ งเยอะเหมือนเรา” โชติพดู เหมือนต�ำหนิแต่นำ�้ เสียงกลับ
เอ็นดู
“แหม You are what you eat. นะคะ จะอ้วนทัง้ ทีมนั ก็ตอ้ งเลือก
กันหน่อย”
“คนนี้เขาอร่อยอย่างเดียวไม่พอ ต้องสวยด้วย จานชามพลาสติกก็
ไม่เอา ช้อนส้อมก็ต้องเข้าคู่ น�ำ้ หนักพอดีมือ ไม่คมบาดปาก ผัดผักก็ห้าม
ผัดไว้ก่อน ต้องผัดแล้วกินเลย อะไรผิดกลิ่นนิดหน่อยก็รู้ไปหมด”
โชติพยักพเยิดเหมือนแซวลูกสาว แต่ปกป้องพอจะเดาเจตนาได้ว่า
คนเป็นพ่อตั้งใจบอกให้เขาทราบถึงความช่างเลือกเข้าขั้นหัวสูงแต่เด็กของ
มอลลี่ ส�ำหรับมอลลี่อาหารไม่ใช่เสพแค่รส แต่ทั้งรูป สี และกลิ่นต้องผ่าน
มาตรฐานของเธอซึง่ สูงเกินคนธรรมดาไปมาก นอกจากของกินแล้ว ข้าวของ
เครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เจ้าตัวก็พิถีพิถันเลือก
มาอย่างดี ดีไซน์ตอ้ งสวยเก๋ คุณภาพการตัดเย็บต้องดี ส่วนทีส่ มั ผัสต้องไม่
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ระคายผิว
ทีส่ ำ� คัญมอลลีไ่ ม่ใช่คนเห่อตามใคร ถ้าแบรนด์โปรดเธอแบรนด์ไหน
เกิดหลุดเข้าไปอยู่ในกระแสเห่อจนคนใช้กันเกร่อเต็มบ้านเต็มเมือง เธอก็
พร้อมจะเลิกใช้ทันที เพราะคนอย่างมอลลี่ไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนใคร
“คุณป๋าไม่ต้องพยายามขู่เลย ป้องเขาชินแล้ว เขาก็ไม่ว่าอะไรซะ
หน่อย” มอลลี่รีบดักคอ เธอไม่ใช่สาวน้อยใสซื่อที่ไม่รู้ความหมายโดยนัย
ของคนเป็นพ่อ ถ้าแค่ล้อเล่นก็แล้วไป แต่ถ้าตัง้ ใจจะขู่ให้คนของเธอกระเจิง
ก็คงต้องท�ำอะไรบ้าง
“อ้าว ป๋าก็ต้องรีบบอกไว้ก่อนสิ เผื่อปกป้องเขาอยากด่าคนเลี้ยงว่า
เลี้ยงกันมายังไง ก็จะได้บอกตอนนี้เลยว่าเลี้ยงมาอย่างนี้แหละ ด่าได้ แต่
อย่าแรงนะปกป้อง” โชติแกล้งหันไปพูดกับคนที่พยายามนั่งกินเงียบๆ
ท�ำเอาชายหนุ่มสะดุ้งจนส�ำลัก เขารีบคว้าน�้ำมาดื่มก่อนบอกเสียงสั่นน้อยๆ
“เอ่อ ผมไม่กล้าว่าท่านหรอกครับ”
เมือ่ เจอคนสูงวัยทีเ่ จนจัดในหลากหลายสถานการณ์มากกว่า ปกป้อง
ทีฟ่ อร์มดีมาตลอดก็มาดหลุดจนได้ ท่าทางเหลอหลาของปกป้องกลับท�ำให้
โชตินึกสงสารเสียเอง คนสูงวัยเริ่มหัวเราะและพาเอาสองหนุ่มสาวหัวเราะ
ตามไปด้วย
“เอ้ากินกันต่อ เดีย๋ วหายร้อน จะเดือดร้อนแม่ครัวต้องเอาไปอุน่ ใหม่
อีก”
“ครับ”
อย่างน้อยปกป้องก็โล่งใจที่โชติไม่ได้รังเกียจเขาในฐานะเพื่อนของ
ลูกสาว บรรยากาศบนโต๊ะอาหารเป็นกันเองกว่าที่คิดไว้ มอลลี่มีเรื่อง
สัพเพเหระมาชวนสนทนาได้ไม่ขาดช่วง ส่วนโชติก็ดูสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับตัว
เขา เจ้าพ่อสือ่ มีวธิ กี ารถามไถ่เรือ่ งต่างๆ โดยไม่ทำ� ให้คนถูกถามรูส้ กึ เหมือน
ก�ำลังถูกซักไซ้ ชายหนุ่มเล่าข้อมูลส่วนตัวของตัวเองไปหลายเรื่อง รวมถึง
เรื่องส�ำคัญที่ตั้งใจจะมาบอกในวันนี้
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“ถ้าไม่ได้ทนุ การศึกษาของมูลนิธไิ ทยสาร ผมคงไม่ได้ยา้ ยเข้ามาเรียน
ในตัวจังหวัดตอนมอหนึ่ง และคงสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยไม่ติด”
สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ กับหูทำ� ให้โชติทำ� หน้าเหมือนเหลือเชือ่ ส่วนมอลลีท่ ำ� ตาโต
ตืน่ เต้น ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา ปกป้องไม่ใช่คนช่างคุยเรือ่ งส่วนตัว เรือ่ งทีเ่ ธอ
รู้นั้นมาจากเธอเป็นฝ่ายซักถาม แต่ดูสิเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขากลับไม่ยอมเล่า
ในเมื่อเขาใช้โอกาสนี้ขอบคุณบิดาของเธอ เธอเลยได้รู้เรื่องนี้ไปด้วย
“คุณป๋าเคยบอกฉันบ่อยๆ ว่า เงินทีเ่ ลีย้ งฉันหนึง่ คน เอาไปเลีย้ งเด็ก
ดีๆ ได้อีกหลายคน ที่แท้เด็กดีๆ ที่ว่าก็คือป้องนั่นเอง”
“ผมโชคดีที่ได้รับทุน ขอบพระคุณท่านมากครับ” ปกป้องหันไปไหว้
โชติพร้อมลอบสังเกตอาการของคนสูงวัย
โชติทำ� ท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง แต่โดนมอลลีข่ ดั ขึน้ มาเสียก่อน
“แล้วที่ผ่านมาป้องช่วยดูแลฉัน เพราะทุนเหรอ” ตามประสาคนไม่
เก็บสิง่ ทีค่ าใจ เธอถามสิง่ ทีส่ งสัยทันที สายตาทีจ่ ้องเขม็งและน�้ำเสียงติดจะ
ผิดหวังนั้นท�ำให้ทุกคนในโต๊ะเงียบกริบ
นอกจากมอลลี่แล้ว โชติเองก็ดูจะสนใจฟังค�ำตอบไม่น้อย
“ก็มีส่วนบ้าง แต่ไม่ทั้งหมด” ปกป้องพยายามคิดหาค�ำตอบที่ฟังดูดี
กว่านี้ แต่เขาก็เลือกตอบตามจริง
“หมายความว่ายังไง” ถ้าไม่ซกั ไซ้จนเข้าใจถ่องแท้คงไม่ใช่มอลลี่
“ตอนนีเ้ รารูจ้ กั กันแล้ว ต่อให้ไม่ใช่ลกู คุณโชติ ก็เหมือนเดิม” น�ำ้ เสียง
เรียบหนักแน่นราวกับไม่กลัวเครือ่ งจับโกหกนัน้ ท�ำให้ทกุ คนนิง่ ไป ก่อนหญิง
สาวคนเดียวในโต๊ะจะยิ้มกว้าง
“ฉันเชื่อป้อง”
มอลลี่เชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมโดยสัญชาตญาณว่าสิ่งที่ปกป้องท�ำให้
เธอทัง้ หมดนัน้ ไม่ใช่เป็นเพราะเธอคือทายาทไทยสารเพียงอย่างเดียว ตลอด
เวลาทีผ่ ่านมา ปกป้องไม่ใช่คนประจบประแจง จะว่าไปแล้วเธอเองต่างหาก
ที่เป็นฝ่ายตามติดเขา จนเขาวนเวียนอยู่ในชีวิตเธอจนได้
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ถ้ารอยยิ้มกระจ่างของมอลลี่ท�ำให้ปกป้องโล่งใจ ประโยคต่อไปของ
โชติก็ท�ำให้เขาแทบไม่เชื่อหูตัวเอง
“ช่วงนี้มีแต่ข่าวแย่ๆ อย่างน้อยก็มีเรื่องดีๆ มาท�ำให้ปลื้มใจบ้าง”
ประโยคทีแ่ สดงออกถึงความยินดีของโชติเมือ่ ทราบว่าปกป้องคือเด็ก
ที่เคยได้รับทุนการศึกษาซึ่งเขาเป็นคนริเริ่ม แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการ
ให้ทนุ นัน้ มีสว่ นช่วยเรือ่ งภาพลักษณ์ทงั้ ของตนและขององค์กร แต่กเ็ ป็นการ
ช่วยเหลือที่ไม่มีข้อผูกมัดและไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเด็กเหล่านั้นแต่
อย่างใด เมื่อได้ทราบว่าเงินที่เขาให้ไปช่วยต่อยอดให้เด็กรักดีคนหนึ่งได้
ศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติ มีอนาคตและอาชีพการงานที่ดี โชติก็อด
ปลาบปลื้มไม่ได้
ทุนคือจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้ปกป้องเข้ามาในชีวติ ของมอลลี่ แต่ตวั มอลลี่
ท�ำให้เขาอยู่ต่อ
บางทีช้างเผือกเชือกนี้อาจมีบุญกรรมผูกพันกันมากับเขาและมอลลี่
มากกว่าที่คิด...
บรรยากาศชื่นมื่นในโต๊ะอาหารคืนกลับมาอีกครั้ง
“เออ เราน่าจะท�ำสกู๊ปนะคุณป๋า ว่าเด็กที่เคยได้ทุนไทยสาร ตอนนี้
ไปอยู่ไหนกันบ้าง”
“น่าสนใจ เดี๋ยวป๋าไปบอกบอกอให้เขาลองดู”
เมือ่ ไม่มอี ะไรคาใจแล้วมอลลีก่ เ็ ริม่ รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย
อีกครั้ง ส่วนโชติกลับมองคนตรงหน้าด้วยความสนใจมากกว่าเดิม
“ท�ำไมเลือกเป็นทหาร”
“พ่อผมเป็นทหารชั้นประทวนครับ ผมโตมาในค่ายทหาร ตั้งแต่เด็ก
ผมก็นั่งมองพวกนายทหารกับพ่อ ทุกคนดูสง่ามาก อาจจะเป็นอาชีพเดียว
ที่ผมคุ้นเคย และคิดว่าถ้าผมตั้งใจจริงๆ ผมน่าจะเป็นทหารดีๆ ช่วยเหลือ
ประเทศได้ คนกรุงเทพฯ อาจจะไม่ค่อยคุ้น แต่ที่ต่างจังหวัด ทหารไปช่วย
ดูแลชาวบ้าน ท�ำนู่นท�ำนี่ ไม่ใช่แค่ส้กู บั ผู้ร้าย พ่อฝันอยากเห็นผมเป็นทหาร
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สัญญาบัตร เสียดายพ่อเสียก่อน”
ค�ำตอบเรียบๆ แต่ดวงตาเป็นประกายนั้นท�ำให้คนฟังทึ่งได้ไม่น้อย
ปกป้องมีความฝันยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อ และเขาก็ท�ำส�ำเร็จ
“แล้วตอนนีอ้ ยูก่ บั ใคร” เป็นเพราะทราบดีถงึ คุณสมบัตเิ ด็กทีจ่ ะได้รบั
ทุนการศึกษา ท�ำให้พอจะเดาได้ไม่ยากว่าปกป้องไม่มบี า้ นในกรุงเทพฯ เป็น
ของตนเอง
“ย่าเพิ่งเสียไปครับ ตอนนี้อยู่กับญาติของย่าครับ”
“ญาติห่างๆ ละสิ อยู่บ้านเขาอึดอัดไหม” น�้ำเสียงนั้นไม่ได้ดูแคลน
แต่ฟังออกว่าเป็นห่วงตามประสาผู้ใหญ่ และนั่นท�ำให้ปกป้องรีบตอบ
“อยูไ่ ด้ครับ ปกติอยูโ่ รงเรียนเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้กลับทุกอาทิตย์ ช่วง
ปิดเทอมบางทีเพือ่ นๆ ก็ชวนไปบ้าน เดีย๋ วเรียนจบก็คงต้องย้ายตามงาน ใน
ค่ายมีบ้านพักให้”
“เรียนอยู่ปีไหนแล้ว”
“ปีสามครับ”
“เรียนเก่งได้คะแนนดี คงได้เลือกก่อนสิว่าจะไปลงเหล่าไหน” เป็น
ธรรมดาทีเ่ จ้าพ่อสือ่ จะรอบรูแ้ ละปะติดปะต่อสถานการณ์ได้ไม่ยาก คะแนน
รวมทุกวิชาของการเรียนในโรงเรียนนายร้อยจะถูกน�ำมาเรียงล�ำดับ และคน
ทีไ่ ด้คะแนนสูงจะได้รบั สิทธิใ์ นการเลือกเหล่าทีต่ ้องการจะบรรจุก่อน แม้ยงั
ไม่ได้สมั ภาษณ์เรือ่ งผลการเรียน แต่เขาเชือ่ แน่วา่ เด็กหนุม่ ทีเ่ คยได้รบั ทุนมา
อย่างปกป้องน่าจะอยู่ระดับท็อปของชั้นปี
“ครับ”
“เขาให้เลือกสถานที่ด้วยใช่ไหม นายจะเลือกลงที่ไหนล่ะ เลือกใน
กรุงเทพฯ สิ ค่ายทหารเยอะแยะ” มอลลี่ที่นั่งฟังอยู่เงียบๆ มาพักใหญ่ถึง
กับแทรกขึ้นมา
ปกป้องไม่ตอบ แต่สายตามุ่งมั่นนั้นท�ำให้พอจะเดาได้ว่ากรุงเทพมหานครคงไม่ใช่สิ่งที่เขาวางแผนไว้
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“ถ้าขาดเหลืออะไรบอกนะ ถือว่าเราเป็นคนกันเอง”
“ขอบพระคุณครับ”
แม้ปกป้องตอบรับและไหว้อย่างเคารพ แต่โชติรสู้ กึ ได้วา่ คนหนุม่ ทีด่ ู
มีอดุ มการณ์ ท�ำทุกอย่างเพือ่ หน้าทีเ่ พือ่ ความฝันคนนีค้ งไม่เป็นฝ่ายเดินตรง
เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือจากเขาเองแน่ๆ หากตัวคนเดียว ปกป้องคงจะ
มีทางทีก่ ้าวเดินไปได้อย่างดีในเส้นทางนี้ แต่ถ้ามีมอลลีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องด้วย
ล่ะ ลูกสาวเขาเองดูจะห่างไกลกับค�ำว่าเสียสละเพื่อส่วนรวมไปมากทีเดียว
แม้มอลลี่จะใจกว้าง ชอบช่วยเหลือ แต่นั่นก็มีขอบเขต และต้องมา
จากใจที่เธออยากท�ำเอง ถ้าโดนบังคับ เธอจะหันกลับไปเดินอีกทางทันที
เธอไม่เอาเปรียบใคร แต่ก็ไม่หลับหูหลับตายอมให้ใครเอาเปรียบอย่าง
แน่นอน
แม้รู้ว่าความสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวอายุเท่านี้ยังวูบไหว มีโอกาส
เปลีย่ นใจได้อกี หลายครัง้ แต่โชติกอ็ ดเป็นห่วงไม่ได้ เป็นความรูส้ กึ ห่วงลึกๆ
ที่อธิบายให้ใครฟังได้ยากเหลือเกิน

