
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 ~ 



‘ตาสวย’ 
เสยีงทุ้มที่ปกตแิขง็กร้าวนั้นฟังดชู่างอ่อนโยน หญงิสาวได้แต่ยิ้มกว้าง

และหลับตาพริ้มเมื่อริมฝีปากหนาได้รูปนั้นเคลื่อนมาประทับแผ่วเบาบน

เปลือกตาปลายหางหงส์ที่บ่งบอกถึงความฉลาดปราดเปรื่องและมั่นใจใน

ตนเองไม่เป็นสองรองใคร

‘จมกูกส็วย’ เสยีงเข้มที่ฟังดอูย่างไรกห็วานเสยีจนร่างระหงบนตกันั้น

รีบเอียงหน้ารับรอยจุมพิตแผ่วๆ ที่จมูกโด่งสวยได้รูปปลายเชิดขึ้นที่ท�าให้

ใบหน้าสวยเก๋ดูรั้นซนตลอดเวลา

‘แก้มก็นิ่ม’ คราวนี้คนตัวสูงใหญ่หัวเราะในล�าคอเล็กน้อยเพราะว่า 

อกีฝ่ายท�าหน้าเหมอืนผดิคาดเพราะรอคอยอกีสิ่งหนึ่งอยู่ แต่กเ็อยีงแก้มมา

ให้หอมแต่โดยด ี

เมื่อได้รับรอยประทับบนแก้มทั้งสองข้างแล้ว หญิงสาวก็รีบหันหน้า

มาตั้งใจรอฟังอย่างใจจดใจจ่อ แต่อกีฝ่ายกลบัท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ เงยีบไปเสยี

เฉยๆ ไม่ยอมพดูอะไรต่อ แม้เธอจะพยายามท�าตวัน่ารกั ไม่ดื้อไม่เถยีง แต่

บทน�ำ
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หลงัจากอดทนรอได้หนึ่งอดึใจ หญงิสาวกเ็ป็นฝ่ายท้วงขึ้นมาจนได้

‘ปากล่ะปาก ขาดปากไม่ได้นะ’ โวยวายลั่น รมิฝีปากเธอสวยได้รูป

ทรงปีกนกที่ใครๆ ต่างหาไปเป็นแม่แบบในการศลัยกรรมเชยีวนะ

‘อมื ปากสวย แต่ชอบหาเรื่องคนอื่นตลอดเวลา อดได้รางวลั’ 

เสียงขรึมดุท�าเอาคนฟังเหวออ้าปากค้าง ก่อนจะทุบรัวๆ ที่แผงอก

กว้าง โทษฐานท�าให้เธอคาดหวงั แล้วกด็บัฝันเสยีอย่างนั้น

‘ป้องใจร้าย มานี่เลย ชกัช้า มอลลี่จูบเอง’

ภาพความทรงจ�าดีๆ  ในอดตีย้อนคนืกลบัมาอกีครั้ง...

ช่วงชวีติที่ผ่านมา เส้นทางที่เธอเลอืกเดนิอย่างมาดมั่น ใครหลายคน

ก้าวเข้ามาเป็นบททดสอบ หลายคนมบีทบาทอยู่ช่วงหนึ่ง แลว้กก้็าวออกไป 

หลายคนรู้สึกดีกับเธอมากพอที่จะอยู่ต่อ ทุกอย่างมีเริ่มมีจบชัดเจน แต่มี

เพยีงแค่ ‘เขา’ คนพเิศษที่ก้าวเข้ามาในชวีติ แล้วก้าวออกไป แล้วกก้็าวกลบั

เข้ามาอกีครั้ง เพื่อจะจากไปอกีครั้ง และอกีครั้ง

มันคล้ายกับว่าพรหมได้ลิขิตมาแล้ว ให้เธอและเขาต้องมีเส้นทางที่

แยกออกจากกนั แต่ทั้งคู่กพ็ยายามฝืนลขิติ...จนได้

ไม่ว่าในวันนี้ใครจะมองเธอในฐานะสาวสังคมคนดังที่มีทั้งคนชอบ

และคนหมั่นไส้อย่างไร แต่ในสายตาเขา เธอคอืสาวน้อยอายุสบิหกคนนั้น 

คนที่ซื่อตรงต่อความคิด ชัดเจนต่อความรู้สึก รู้ตัวดีว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ 

เกือบยี่สิบปีแล้วที่ผู้ชายคนนี้วนเวียนอยู่ในชีวิต บางครั้งเหมือนเขาหายไป 

แต่ยามใดที่เธอเดอืดร้อน เพลี่ยงพล�้า เขาจะกลบัเข้ามา 

เขาคอืคนเดยีวที่มองเหน็ว่าภายใต้ภาพลกัษณ์ปราดเปรยีว มาดมั่น 

ไม่แคร์ใคร เธอซ่อนความอ่อนไหวอ่อนโยนเอาไว้อยู่

อากาศยามเช้าวันนี้เย็นกว่าทุกวัน หญิงสาวยกนิ้วแตะสร้อยเงินที่มี

จี้คนคู ่เครื่องประดบัชิ้นแรกจากเขา ก่อนกระชบัเสื้อเชิ้ตตวัยาว เสื้อของเขา

ที่เธอขอมาตั้งแต่วนัแรกพบ การยนืหยดัในความคดิไมย่อมโอนออ่นกบัสิ่ง

ที่ไม่ใช่ตวัตนอย่างที่เธอท�ามาตลอดจะมปีระโยชน์อะไร ถ้าวนันี้เธอไม่มเีขา
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เคยีงข้างกาย 

รักครั้งแรก รักครั้งเก่า รักครั้งใหม่...กับผู้ชายคนเดิม จะเรียกว่า

ตกหลุมรักซ�้าแล้วซ�้าอีกก็ไม่ถูกนัก ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยหยุดรัก

เขาเลย 

หวงัว่าเขาจะเป็นรกัครั้งสุดท้าย...

 



ท่ามกลางแสงสแีละเสยีงเพลงดงัสนั่น สาวน้อยตวัสงูโปร่งท่าทาง
ปราดเปรียวคนหนึ่งดูจะโดดเด่นสะดุดตากว่าคนอื่นๆ เธอสนุกสนานกับ

การเต้นเพลงแล้วเพลงเล่าโดยไม่หยุดพกั ดูเหมอืนเธอจะไม่สนใจคนรอบ

กาย ทั้งๆ ที่คนส่วนใหญ่ตั้งใจมาที่แห่งนี้เพื่อมาชม้ายชายตามองหนุ่มสาว

คนอื่นที่มาท่องราตรเีหมอืนกนั เขาสงัเกตว่าใกล้ตวัเธอไม่มแีก้วเหล้าตั้งไว้ 

แต่ทกุครั้งที่เธอกระหาย เธอจะเดนิไปสั่งใหม่ที่บาร์ และกนิแค่โคล่าจากขวด 

ไม่รนิใส่แก้วและไม่ผสมแอลกอฮอล์แต่อย่างใด ในภาพลกัษณ์นกัเที่ยวสาว

ก๋ากั่นที่ดูเชี่ยวชาญ เธอดูระมดัระวงัตวัอยู่พอสมควร

“เฮ้ย สนใจเหรอวะ เหน็จ้องอยูน่าน นี่แดนซงิควนีตวัจรงิเลยนะ มา

ทุกคนื” เพื่อนเขาตะโกนคุยแข่งกบัเสยีงเพลงดงัในดสิโกเทก

“อายุไม่น่าถงึสบิแปด เข้ามาได้ยงัไง” ปกป้องพูดอย่างที่ใจคดิ แม้

เธอจะตวัสงู และแต่งหน้าด้วยเครื่องส�าอาง แต่กไ็ม่สามารถเพิ่มริ้วรอยแห่ง

วยัได้มากเท่าไรนกั 

“ใครกล้าตรวจ นี่ลกูสาวคนเดยีวของกลุม่ไทยสาร เผลอๆ มหีุน้ที่นี่

๑
แดนซิงควีน
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ดว้ยซ�้า แต่ไม่ไหวว่ะ ได้ข่าวว่าเฮี้ยวน่าด ูส่งไปเรยีนเมอืงนอกกโ็ดนไลอ่อก

จนต้องกลบัมานี่” 

ข่าววงในดเูหมอืนจะส่งต่อกนัได้ไวเสมอ ปกป้องส่ายหน้า ดเูหมอืน

ผลบุญที่นายใหญ่ของไทยสารให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ว่าขาด 

ทุนทรพัย์จะส่งมาไม่ถงึลูกตวัเองสนิะ ที่เขาทราบเพราะเขาเองกเ็ป็นหนึ่งใน 

เดก็ทุนที่เคยได้รบัเงนิช่วยเหลอือยู่ทุกปี

“เฮ้ย นั่นใครวะ กล้าเข้าไปจบัแขนยายนั่น อ้าว ไอ้ป้อง” 

ไวเท่าความคดิ ปกป้องเดนิตรงเข้าไปดงึแขนหนุ่มใหญ่ท่าทางเริ่มเมา

คนนั้นออกอย่างไม่เกรงกลวั 

“มงึเกี่ยวอะไรด้วย!”  

ผู้ชายคนนั้นตะคอกใส่ชายหนุ่มผมเกรยีน และท�าท่าจะต่อยลงมาที่

หน้า ปกป้องจงึยกแขนขึ้นมากนัตามสญัชาตญาณ 

สาวน้อยดูจะมสีตมิากกว่ารบีกระชากแขนเขาพลางว่า

“อย่าไปมเีรื่อง พวกมนัมปีืน หลบมาทางนี้ก่อน” 

กว่าจะรูต้วัเขากโ็ดนเธอลากออกไปทางหลงัผบัเรยีบร้อยแล้ว ปกป้อง

วิ่งตามเธอออกมาไกลพอสมควร ก่อนจะหยดุนิ่ง ไม่วิ่งต่อจนท�าให้คนที่จบั

แขนเขาอยู่นั้นหนัขวบัมามอง 

สาวน้อยหอบ เหนื่อยจากการเต้นไม่พอ ยังต้องมาออกก�าลังกาย 

วิ่งตอนดกึๆ อกี เธอเงยหน้ามองเขา นิ่งไปอดึใจก่อนบอก

“ขอบคุณนะ” เสียงนั้นไม่หวาน ติดจะห้วนเสียด้วยซ�้า แต่ดวงตา

วาววบัเป็นประกายนั้นบอกได้ว่าทุกค�าพูดออกมาจากใจจรงิ

“อายุเท่าไหร่” เขาไม่รบัค�าขอบคุณแต่ถามกลบัเสยีงนิ่งๆ

“สบิหก” สาวน้อยยกัไหล่ ไม่สะทกสะท้านยามตอบ 

“แล้วท�าไมเข้าไปได้”  

“ดูแก่มั้ง” เจ้าตวัยกัคิ้ว ยิ้มยยีวน

“กลบับ้านไปซะ” ชายหนุ่มถอืโอกาสออกค�าสั่ง
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“คนขบัรถยงัมาไม่ถงึ นดัเขาไว้เที่ยงคนื ตรงนี้”

ปกป้องถอนใจ ยกนาฬิกาขึ้นด ูเพิ่งเลยเวลาห้าทุม่มาไม่นานนกั แม้

บรเิวณลานจอดรถนี่จะสว่างพอ แต่กใ็ช่ว่าจะปลอดภยัยามวกิาล สาวน้อย

ทรดุนั่งลงตรงรมิฟตุพาท ท�าให้เขาต้องรบีถอดเสื้อเชิ้ตตวันอกส่งให้เธอคลมุ

ขาที่ใส่กระโปรงสั้นกุดไว้ ก่อนจะลงนั่งข้างๆ 

“เพื่อนไปไหนหมด” ปกป้องถาม 

“เพื่อนต้องรบีตื่นไปเรยีน”

“แล้วท�าไมเราไม่เรยีน” อดไม่ได้ที่จะซกัไซ้

“โดนเขาเชญิออก เลยยงัหาโรงเรยีนที่เหมาะกบัฉนัไม่ได้” สาวน้อย

พูดหน้าตาเฉย ดูเธอไม่เดอืดร้อนแม้แต่น้อย 

“หมายความว่าอะไร โรงเรียนที่เหมาะ เข้าโรงเรียนไหน เราก็ต้อง

ปรับตามเขาให้ได้สิ” น�้าเสียงนั้นเข้มงวด ถ้าเด็กคนนี้เป็นน้องสาว เขาคง

ปวดหวัน่าดู

สาวน้อยยกัไหล่อกีครั้ง

“มนังี่เง่าเกนิจะทนน่ะส ิฉนัเคยอยูโ่รงเรยีนประจ�า ไม่เข้าใจท�าไมต้อง

กะเกณฑ์แทรกแซงชีวิตอะไรมากมาย ประสาทรึเปล่า จะกินข้าวก่อนหรือ

อาบน�้าก่อน พักก่อนหรือท�าการบ้านก่อน มันควรคิดได้เองปะ ไม่ใช่เด็ก

อนบุาลนะ ตราบใดที่งานเสรจ็มส่ีง ได้ความรูต้ามที่ควรจะเป็น อยากวดัผล

ยงัไงกว่็ามาส”ิ เธอว่าอย่างมอีารมณ์ ลมืตวัว่าคนที่คุยอยูต่อนนี้เป็นเพยีงแค่

คนแปลกหน้า

“เขาแค่อยากให้มีระเบียบวินัย ทุกคนท�าเหมอืนๆ กัน” วธิีคิดของ

เดก็คนนี้ต้องมาจากดาวคนละดวงกบักลุม่คนที่แวดล้อมอยูร่อบตวัเขาแน่ๆ 

“ท�าไมต้องเหมอืน ทกุคนไม่จ�าเป็นต้องเหมอืนกนั เราควรเป็นตวัของ

ตวัเอง และมหีน้าที่ต่อส่วนรวมในแบบของเรา การที่เราแตกต่าง ท�าให้เรา

มองคนให้ลกึลงไปข้างใน และเคารพที่ตวัตนของเขาจรงิๆ ไม่ใช่ชื่นชมที่เขา

กบัเราเหมอืนกนั”
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เจ้าตวัว่าพลางพยกัหน้าย�้าความมั่นใจในความคดิตวัเองอย่างสุดขั้ว

“มันก็ถูก แต่ทุกที่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ไม่งั้น

สงัคมมนักว็ุ่นวาย” ชายหนุ่มแย้งเสยีงนิ่งๆ

“กฎเกณฑ์ที่ดีควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อ

และการแสดงออก อย่างเรื่องศาสนาในโรงเรยีน ฉนัเคารพคนจากทุกศาสนา

นะ แต่ไม่ชอบอะไรแบบยดัเยยีด ไม่ชอบเลยพวกที่เหน็หน้าทกุครั้งกค็ดิแต่

จะชกัจูงให้คนอื่นเปลี่ยนไปเชื่อแบบตวัเอง เชื่อไม่เหมอืนกนั แล้วทนไม่ได้

หรอืไง”

“ขวางขนาดนี้ โดนท�าโทษหนกัละส”ิ คยุกบัเดก็นี่เพลนิกว่าที่คดิแฮะ

“จะเหลือเหรอ โคตรเกลียดเลยระบบอาวุโส รุ่นพี่รุ่นน้อง ขี้ฟ้อง 

เอะอะกบ็อกครู ไม่เข้าใจอะ ผู้ใหญ่ต้องถูกตลอดเหรอ ถ้าฉนัไม่ผดิ ท�าไม

ฉนัต้องถกูท�าโทษ เขาต้องอธบิายให้ได้ก่อนว่าสาเหตุที่จะท�าโทษฉนัคอือะไร 

เอาเหตุผลมาคุยกนั ถ้าฉนัผดิจรงิฉนัยอมรบัผดิ แต่ถ้าไม่มเีหตุผล แค่บ้า

อ�านาจ นกึอยากท�าโทษกท็�า อนันั้นนี่โคตรงี่เง่าเลย ฉนัไม่ยอมหรอก เขาก็

เลยเชญิออกเป็นกรณพีเิศษ”

ปกป้องฟังแล้วทึ่ง เธอกล้ามาก กล้ากว่าเขาเสยีอกี มบีางแวบที่ความ

คดิเหล่านี้ผ่านเข้ามาในหวัเขา แต่เขากป็ัดมนัออกไป เหตุผลที่เขาใช้ปลอบ

ใจตัวเองคือ ทุกคนควรท�าตามหน้าที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

ความสงบของส่วนรวม หลายคนอาจมองว่าสาวน้อยคนนี้ก้าวร้าว อวดด ี

แต่ส�าหรับเขา เธอแค่ชัดเจนกับความคิด และรักษาสิทธิ์ของตัวเองอย่าง 

เตม็ที่ แต่อย่างไรกต็าม ในฐานะที่เขามปีระสบการณ์ที่แตกต่าง เขากอ็ดแย้ง

ให้เธอได้ลองคดิไม่ได้

“กเ็ขาเป็นรุน่พี่ เขาผ่านอะไรมาก่อน เขาอาจจะเรยีกมาธ�ารงวนิยั ให้

เราฝึกความอดทน”

“อดทนบ้าบออะไร บ้าอ�านาจละไม่ว่า ถ้าไม่สมเหตุสมผลฉันไม่ท�า

ตามหรอก ถ้ารุ่นพี่สั่งให้ไปตาย กต็้องไปเหรอ ไร้สาระน่า” 
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“กถ็้าผู้บงัคบับญัชาสั่งอย่างนั้นกต็้องท�า” น�้าเสยีงนั้นนิ่ง ทว่าจรงิจงั 

ในสังคมที่ยึดค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาคือที่สุด จ�าต้องเดินหน้าแม้จะรู้ว่ามี

อันตรายรออยู่ และอาจไม่ได้กลับมาหาคนข้างหลังที่คอยอยู่ด้วยความ

ห่วงใย

“บ้าไปแล้ว เป็นทหารหรือไง” สาวน้อยแหวเสียงดัง พลางมองคน

ตรงหน้าอย่างพนิจิพเิคราะห์ ชายหนุ่มหน้าคม ผวิคล�้า ผมเกรยีน ท่าทาง

เข้มแขง็ นิ่งขรมึ ดวงตาคู่นั้นมแีววมุ่งมั่นถอืดี

“ยงัไม่ได้เป็น ก�าลงัเรยีนอยู่” เขาตอบเรยีบๆ

“เฮ้ย เอาจรงิด ิฉนัไม่เข้าใจพวกนกัเรยีนทหารจรงิๆ นกึไงอะ อยู่ดีๆ  

ไปใช้ก�าลงั ให้คนตะโกนใส่หน้า ท�าโทษแล้วท�าโทษอกี เอาหวัปักพื้น” เวลา

นกึถงึโรงเรยีนประจ�าของเธอ เธอชอบเปรยีบเทยีบวา่เหมอืนโรงเรยีนทหาร 

แล้วถ้ามชีวีติอยู่ในโรงเรยีนทหารของจรงิมนัคงเลวร้ายกว่ามาก

“ด้านดีๆ  มนักม็ ีบางทกีต้็องมบีางคนที่ต้องเสยีสละความสบายส่วน

ตน” ปกป้องอยากอธบิายเพิ่ม แต่แล้วกเ็ปลี่ยนใจ คงยากที่จะท�าให้คนดื้อ

ตรงหน้าเปลี่ยนความคดิง่ายๆ

สาวน้อยตรงหน้าเงยีบไปครูห่นึ่ง เขาเกอืบจะคดิว่าเธอซาบซึ้งคดิตาม

สิ่งที่เขาบอกไป ทว่า...

“เออ ถามหน่อยส ิท�าไมทหารต้องใส่ชดุฟิตๆ รดัติ้วขนาดนั้น ถ้ามด

หลุดเข้าไปนี่เกายังไง ล้วงกันไม่ออกเลยนะ” ว่าพลางหัวเราะคิกคักเพราะ

นกึภาพตาม

ชายหนุ่มถงึกบัอ่อนใจ เดก็หนอเดก็ อารมณ์เหวี่ยงวนี บทสนทนา

เผด็ร้อนเมื่อสกัครู่ เปลี่ยนเป็นหวัเราะงอหายได้ง่ายจรงิๆ 

เขาเลอืกที่จะไม่ตอบเพราะคดิว่าเธอไม่ได้ต้องการค�าตอบจรงิจงั แต่

ถามกลบั

“แล้วที่ใส่มานี่รัดไปรึเปล่า สั้นด้วย เป็นเด็กผู้หญิงต้องแต่งตัวให้

เรยีบร้อย เดี๋ยวคนอื่นมองไม่ด”ี
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“ฉนัไม่ได้ใสม่าอวดใคร แค่อยากมาเต้น ชดุปา้ๆ โคร่งๆ มนัเต้นไม่

ถนดัหรอกนะ” 

ดูเหมอืนเธอจะสามารถให้เหตุผลได้ทุกอย่างจรงิๆ

“แล้วนี่โดนโรงเรยีนเขาให้ออกมา ที่บ้านไม่ว่าเหรอ” เขายงัคงตดิใจ

อยู่ที่เรื่องการเรยีน ถ้าไปโรงเรยีน เธอคงไม่มเีวลาว่างมากพอมาเที่ยวเล่น

ไร้แก่นสาร การที่ปล่อยให้สาวน้อยวยัเรยีนออกมาเที่ยวกลางคนืได้บ่อยครั้ง 

มนัไม่ปลอดภยัเอาเสยีเลย

สาวน้อยส่ายหน้า “ไม่นะ ฉันอธิบายให้ฟังหมด สิ่งที่ฉันเจอ และ

เหตุผลของฉัน คุณป๋าเชื่อฉันนะ เพราะฉันไม่เคยโกหก คุณป๋าซะอีกที่

ขอโทษฉนัที่ฟังแต่คนอื่น คดิว่าตวัเองยุง่เลยส่งลกูเข้าโรงเรยีนประจ�าแพงๆ 

แถมไม่เลอืกให้ดกี่อนส่งฉนัไป ตอนนี้ฉนัเลยได้สทิธิ์เลอืกโรงเรยีน”

ดูเหมอืนบดิาของเธอจะตามใจมากพอดู ในเมื่อเธอไม่พูดถงึมารดา

เขากเ็ลอืกที่จะไม่ถาม

“แล้วจะไปเรยีนต่อที่ไหนล่ะ เข้ากลางเทอม อาจจะยาก” น�้าเสยีงนั้น

เป็นกงัวลแทน

“โอย ไม่ยากหรอก ให้ทดสอบความรู้ ฉนักท็�าได้นะ เอาข้อสอบมา

เลย หรอืถ้ามนัยากมากนกั รบัรองบรจิาคคอมพวิเตอร์อปัเกรดทั้งโรงเรยีน 

หรือปูสนามหญ้าเทียมให้ใหม่ ใครๆ ก็เอาทั้งนั้นแหละ” เจ้าตัวบอกอย่าง

มั่นใจ 

ปกป้องโคลงศรีษะ เขาคงเป็นห่วงมากไปจรงิๆ ในฐานะทายาทของ

ไทยสาร เธอสามารถเนรมติทางเดนิต่อที่สวยงามขนาดไหนกไ็ด้ 

“อ้าว รถมาละ” สาวน้อยร้องบอกเมื่อเห็นรถยุโรปคันใหญ่ ป้าย

ทะเบยีนเรยีงเป็นเบอร์สวยแล่นเข้ามา เธอลุกขึ้นหนักลบัมาถามเขา

“พรุ่งนี้มาอกีรเึปล่า”

ชายหนุ่มส่ายหน้า

“พรุ่งนี้ต้องกลบัเข้าโรงเรยีนแล้ว วนันี้แค่ตามรุ่นพี่มาเที่ยว” 
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สาวน้อยมที่าทลีงัเลเลก็น้อย ความไม่มั่นใจคอืสิ่งแรกที่เขามองเหน็

ในสายตาคู่นั้น

“แล้วเราจะได้เจอกนัอกีรเึปล่า”

“อมื คงไม่มั้ง” ชายหนุ่มตอบตรงๆ ตามความน่าจะเป็น

“น่าเสยีดายนะ นายคยุสนกุด ีงั้นเสื้อนี่ขอไว้แล้วกนันะ ถ้าเจอกนัอกี

อย่าลมืทวงคนื”

“ตกลง” 

แม้นั่นจะเป็นเสื้อตวัเก่งของเขา และเขากไ็ม่ได้มเีสื้อผ้าดีๆ  มากนกั 

แต่ปกป้องกไ็ม่ลงัเลที่จะยกให้สาวน้อยคนนั้นไป เผื่อว่าบางท ีเขาอาจจะได้

เจอเธออกี

สาวน้อยก�าลงัจะผละไป แต่หนักลบัมาถามอกีว่า

“นายชื่ออะไรนะ”

“ปกป้อง จะเรยีกพี่ป้องกไ็ด้”

“อย่าเลย คนอายุถดักนัไม่กี่ปี อย่ามาท�าตวัอาวุโสเลย เป็นเพื่อนละ

กนั ฉนัเรยีกปกป้องนะ ฉนัชอบชื่อนาย” 

สาวน้อยยิ้ม ยามเมื่อเธอยิ้มใบหน้านั้นสดใสกระจ่าง ดูจริงใจ ไม่

ก๋ากั่นเหมอืนเปลอืกที่เธอพยายามสร้างขึ้นมา

“แล้วเธอล่ะชื่ออะไร”

“มอลลี่ เจอกนัคราวหน้าเรยีกชื่อให้ถูกล่ะ อย่าลมื” 

“วันหลังเจอคนแปลกหน้าอย่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังเยอะขนาดนี้

นะ อย่าไว้ใจคนมาก ใครเอาอะไรให้ดื่มกอ็ย่ารบั แล้วกก็ลบัไปเรยีนหนงัสอื

ซะ” อดเตอืนด้วยความเป็นห่วงไม่ได้

“รบัทราบ ปฏบิตั”ิ เธอยกมอืขึ้นท�าความเคารพเหมอืนทหาร เซี้ยว

จรงิๆ

เธอเดนิไปถงึรถก่อนจะหนักลบัมายิ้มกระจ่างโบกมอืให้อกีครั้ง

ชายหนุ่มพยกัหน้า โบกมอืตอบ
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“บ๊ายบาย ปกป้อง” ตะโกนเสยีงดงัออกมาจากรถคนัหรู ก่อนที่มนั

จะแล่นลบัสายตาไป

“โชคดนีะ มอลลี่” พมึพ�าเบาๆ ที่มแีต่คนพูดเท่านั้นที่ได้ยนิ

 



สามครั้งแล้วที่ปกป้องมีโอกาสได้กลับมาสถานบันเทิงยามค�่าคืน
แห่งนี้ นบัจากวนัที่เขาเกอืบมเีรื่องกเ็ป็นเวลาปีกว่า แต่เขาไม่ได้พบสาวน้อย

สดุมั่นคนที่ยดึเอาเสื้อเชิ้ตตวัเก่งของเขาไปคนนั้นอกีเลย ปกป้องไม่แน่ใจว่า

ความรูส้กึนั้นมนัคอือะไรกนัแน่ แต่เขาห้ามตวัเองไม่ให้มองหาเธอไม่ได้ มนั

ไม่ใช่แค่ความเสยีดายเสื้อแน่ๆ มอลลี่ ตอนนี้เธอเข้าโรงเรยีนไปหรอืยงั เขา

ได้แต่หวังว่าเธอจะได้พบเจอทางที่ดีที่เหมาะสมกับตัวเธอเอง อย่างน้อย

ครอบครัวของเธอก็เคยช่วยเหลือเขาเรื่องการศึกษา แม้เขาจะเป็นแค่หนึ่ง

ในรายชื่อที่ทั้งเธอและพ่อคงช่วยโดยไม่ได้รู้สกึอะไรเป็นพเิศษ

เดก็กเ็หมอืนต้นไม้ เมื่ออยูถ่กูที่ถกูทาง ได้น�้า อากาศ แสงแดดที่พอ
เหมาะ กจ็ะเจรญิเตบิโตได้ด ีมอลลี่ เดก็สาวที่ครั้งหนึ่งเคยถกูเชญิออกจาก

โรงเรียน หลังจากเธอได้ใช้เวลาช่วงบ่ายของทุกวันแวะเยี่ยมชมโรงเรียน

หลายแห่งที่เธอได้ค้นคว้าหาข้อมูลและติดต่อด้วยตัวเอง เธอก็ถูกใจ

โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่โต และไม่มีชื่อเสียงโด่งดัง

๒
ผลิใบ
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มากมาย แต่สภาพแวดล้อม วิชาการเรียนการสอนตรงใจเธอ อีกทั้งกลุ่ม

เพื่อนและอาจารย์ที่เธอได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ใช่แล้ว เธอเป็นคนขอ

สมัภาษณ์ทุกคนเอง ไม่ใช่เขาสมัภาษณ์เธอ ณ จุดนี้เธอคอืผู้เลอืก ในเมื่อ

มันจ�าเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของวันในโรงเรียน เธอก็ขอเลือก

แวดล้อมด้วยคนที่เคมตีรงกนั โชคดทีี่ทกุคนที่ได้คยุกด็มูอีธัยาศยัด ีตรงไป 

ตรงมา เคารพความแตกต่าง และให้อสิระในการตดัสนิใจ

มอลลี่เลือกแล้ว โรงเรียนแห่งนี้รับเธอเข้าเป็นนักเรียนใหม่เพราะ

คณุสมบตัขิองเธอ โดยบดิาไม่จ�าเป็นต้องเสยีเงนิพเิศษค่าฝากเข้าแม้แต่น้อย

หลงัจากเข้าเรยีนในโรงเรยีนแห่งใหม่ได้หนึ่งปี เธอเป็นนกัเรยีนเกรด

สิบสอง ชั้นโตสุดของโรงเรียน และได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน 

นอกจากนี้เธอยงัก่อตั้งชมรมสื่อสารมวลชน ท�าหนงัสอืพมิพ์โรงเรยีน และ

เป็นคนรเิริ่มกจิกรรมต่างๆ มากมาย ไม่มใีครในโรงเรยีนไม่รู้จกัมอลลี่ 

ส�าหรบัสาวน้อยในวยัสบิเจด็ปี มอลลี่ภมูใิจที่เธอสามารถจดัการชวีติ

ของตวัเองได้ดพีอสมควร แม้จะต้องผ่านช่วงวกิฤตมิาบ้าง แต่ทุกอย่างคอื

บทเรยีนที่ดี

“ใครเป็นคนนดัรถ ท�าไมยงัมาไม่ถงึ แล้วเสื้อสปอนเซอร์อยู่ไหน”

ภาพสาวน้อยเจ้าแม่ประจ�าโรงเรียนวิ่งวุ่นประสานงาน และเป็น

ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารเป็นภาพที่ชินตาของทุกคน วันนี้เป็นกิจกรรม

ก่อนที่จะปิดเทอมกลางภาค โดยชมรมสื่อสารมวลชนของเธอได้จดักจิกรรม

จติอาสาไปสร้างฝายชะลอน�้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าที่จงัหวดัเพชรบุรี

“โทร. ไปตามแล้ว เขาบอกว่าอกีสองไฟแดงจะมาถงึ ก�าลงัจะวิ่งออก

ไปดู”

คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบตะโกนตอบก่อนวิ่งออกไป สวนทางกับอีก

สองคนที่ช่วยกนัยกลงัเสื้อยดืเข้ามาในห้อง

“ให้แจกเลยรเึปล่า”

“แจกเลย ให้ตวัแทนกลุ่มมารบั แล้วจดด้วยว่าใครเอาไปแล้ว บอก
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ทุกคนให้เปลี่ยนหรอืสวมทบัเลย รถจะมาแล้ว”

แม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ ของโรงเรียนมัธยม แต่แทนที่จะให้เด็ก

นกัเรยีนแต่ละคนเสยีค่าใช้จ่ายในการท�ากจิกรรม มอลลี่มไีอเดยีที่ดกีว่านั้น 

เธอตัดสินใจขอสปอนเซอร์ โดยบริษัทจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม

อาสาของเด็กนักเรียนและลงข่าวในหนังสือพิมพ์โรงเรียนอย่างละเอียด 

นอกจากนั้นยงัจะได้ภาพข่าวหนึ่งภาพลงในหน้าเพื่อสงัคมของหนงัสอืพมิพ์

ไทยสาร ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่กิจการของที่บ้านเธอเอง ด้วยเงิน

เฉยีดแสนที่ได้รบัมาเป็นค่าใช้จ่ายในชมรม มอลลี่และทมีงานตกลงกนัว่าจะ

ให้นักเรียนทุกคนสวมเสื้อสปอนเซอร์ เธอปรึกษากับทางโรงเรียนแล้วและ

ทางโรงเรยีนให้เธอเป็นผู้ตดัสนิใจ

สรปุแล้ว เดก็นกัเรยีนกไ็ด้ท�ากจิกรรมดีๆ  โดยไม่เสยีสตางค์ บรษิทั

และโรงเรยีนได้โชว์ตวัออกสื่อ ชมรมสื่อสารมวลชนมเีงนิเหลอืเกบ็ไว้ส�าหรบั

กจิกรรมเลก็ๆ ในปีหน้าเมื่อเธอจบออกไปแล้ว มอลลี่ได้ใช้ความสามารถใน

การบรหิารทรพัยากรที่เธอมอียูไ่ด้อย่างด ีทกุคนวนิ-วนิมคีวามสุขกนัทกุฝ่าย

นอกจากนี้บรษิทัขนมที่เป็นสปอนเซอร์หลกัของงานนี้ยงัได้ส่งขนมมา

บรรณาการอีกหลายลัง ซึ่งเธอจะให้ทีมงานแจกจ่ายทุกคนเมื่อขึ้นรถกัน

เรยีบร้อยแล้ว

“ท�าอะไร” มาร์คหนุม่น้อยตาสฟ้ีาจากออสเตรเลยีซึ่งเป็นรุ่นน้องเกรด

สบิเอด็ รองประธานชมรมสื่อสารมวลชนถามเมื่อเหน็เพื่อนสาวคว้ากรรไกร

มาตดัผ่ากลางเสื้อยดืสปอนเซอร์ที่เธอสวมอยูจ่ากชายเสื้อด้านล่างยาวขึ้นมา

เกนิคบื

มอลลี่ยักคิ้วแต่ไม่ตอบ เธอเอาชายเสื้อที่ตอนนี้แบ่งเป็นสองด้านมา

ผกูเป็นโบ หลงัจากนั้นเธอกพ็บัแขนเสื้อทั้งสองข้างขึ้นสองทบ แลว้ตดิเขม็-

กลดั ชะโงกตวัดเูงาตวัเองที่สะท้อนบนประตูบานเลื่อนอย่างพอใจ เท่านี้เธอ

กไ็ด้เสื้อเก๋ๆ ใส่ ดูดมีสีไตล์ ให้ใส่เสื้อยดืโคร่งๆ ฟรไีซซ์ธรรมดาเหมอืนกบั

ทุกคน มอลลี่คงทนไม่ได้
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“ยูนี่คูลตลอดเลยนะ” เพื่อนรุ่นน้องมองอย่างชื่นชมจากใจจรงิ

“แหงอยู่แล้วละ นี่ใคร มอลลี่ผู้น�าเทรนด์จ้ะ”

ถ่อมตวัคอือะไร มอลลี่ไม่รู้จกั เธอภูมใิจน�าเสนอตวัเองให้โดดเด่น

เสมอ เพราะรู้ว่า...ตวัเธอมดีี

เมื่อเดนิทางมาถงึจดุหมายและรบัฟังบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบ

นเิวศป่าเขตร้อนกบัแนวคดิฝายชะลอน�้าแล้ว เดก็หนุ่มสาวจากหลากหลาย

ชาตริวมทั้งเดก็ไทยกช่็วยกนัขนข้าวของขึ้นรถหกล้อมุง่หน้าเข้าไปในป่าโปร่ง 

แยกย้ายไปตามฐานต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้จดัไว้ เดก็กลุม่แรกเริ่มปีนลดัเลาะ

ลงไปรมิตลิ่งส่วนที่ตื้นเขนิ ตกัทรายบรรจลุงถงุแล้วช่วยกนัล�าเลยีงขึ้นมาวาง

รอไว้ ส่วนเดก็โตรูปร่างก�าย�าช่วยกนัขนไม้ไผ่และอุปกรณ์อื่นๆ มายงัจุดที่

จะกั้นล�าน�้า 

มอลลี่ไม่ได้ประจ�าการอยู ่ณ จดุใดจุดหนึ่ง ในฐานะหวัหน้าโครงการ 

เธอคอยประสานงานกบัทกุฝ่าย ก�าชบัหน่วยปฐมพยาบาลช่วยดแูลคนที่ได้

แผลคนละเลก็คนละน้อย เชก็หน่วยเสบยีงเพื่อจดัเตรยีมข้าวกล่องส่งไปให้

ลูกทีม และยังต้องเป็นตัวแทนชมรมสื่อสารมวลชนสะพายกล้องท�าหน้าที่

เกบ็ภาพการท�างานอกีด้วย

“เกบ็ขยะให้ด ี กนิแล้วทิ้งลงถุง อย่าปล่อยให้มนัลอยไปกบัน�้าเชยีว

นะ เดี๋ยวขากลบัเราต้องขนขยะออกไปให้หมด” ประธานนกัเรยีนรบีตะโกน

บอกเมื่อเหน็รุ่นน้องวางกล่องข้าวที่ว่างเปล่าไว้ข้างขอนไม้ เธอรีบคว้าถุงด�า

ขนาดใหญ่ส่งให้เดก็สาวอกีคนหนึ่งช่วยแจกจ่าย ถ้ามโีอกาสเข้ามาท�าความ

ดี ณ ป่าต้นน�้า แต่กลับทิ้งเศษซากเอาไว้น่าจะมาสร้างปัญหาให้ธรรมชาติ

เสยีมากกว่า

“อะนี่ข้าว กนิก่อนเถอะ เหน็เดนิไปมาไม่หยดุ” มาร์คคว้าข้าวมาสอง

กล่อง แล้วยื่นใส่มือคนที่ดูวุ่นวายตลอดเวลา แต่สีหน้าตะลึงของคนรับที่

เหลือบมองกล่องข้าวท�าให้หนุ่มน้อยที่รู้จักกันมาหนึ่งปีเต็มเดาออกทันทีว่า

เธอจะพูดอะไรต่อ
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“ท�าไมถงึเป็นกล่องโฟม ตอนสั่งเราบอกเขาแล้วไม่ใช่เหรอว่าขอเป็น 

กล่องกระดาษ เจ้านี้แพงกว่าอกีเจ้ากล่องละสองบาท แต่เราเลอืกเขาเพราะ

เขาคอนเฟิร์มว่าไม่ใช้โฟม”

“ถามแล้ว เขาว่ากล่องกระดาษหมด เลยส่งกล่องโฟมมาส่วนหนึ่ง” 

“แย่มาก นี่เรามาท�าเรื่องอนุรกัษ์ธรรมชาต ิแต่เรากลบักลายเป็นคน

เพิ่มปริมาณขยะที่ต้องใช้เวลาเป็นพันปีในการย่อยสลายซะเอง น่าโมโห

จรงิๆ” 

“เอาน่า กนิให้อิ่มก่อนแล้วกนั จะได้มแีรงกลบัไปโวย” 

“ไม่ต้องห่วง ฉนัโวยแน่” 

มาร์คก้มมองคนที่แยกเขี้ยวยงิฟัน ยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปกล่องข้าว

และถุงขยะที่วางกองอยู ่ดเูหมอืนกลบัไปมอลลี่จะมบีทความที่น่าสนใจเพิ่ม

ขึ้นอกีเรื่องเสยีแล้ว

หลังพักกลางวันโครงของฝายก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทีมงานที่บรรจุ
ทรายเสร็จแล้วก็พากันมายืนเรียงกันเป็นแถวยาว ช่วยกันล�าเลียงหินก้อน

น้อยใหญ่เพื่อไปวางทับบนถุงทรายไม่ให้ไหลไปกับน�้า มอลลี่มองความ

สามคัคร่ีวมมอืร่วมใจของเพื่อนและรุน่น้องร่วมโรงเรยีนแลว้อดยิ้มกวา้งไม่

ได้ ภาพที่ทุกคนส่งหินมือต่อมือดูดีเสียจนเธออยากเก็บภาพจากมุมสูงไว้ 

เมื่อเงยหน้าไปเห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านแผ่ยื่นมาในน�้า เธอจึงไม่ลังเลที่จะ

เหนี่ยวตวัปีนขึ้นไปและหามุมเลง็กล้องลงมา

“เฮ้ย สวย น่าเอาไปท�าข่าวซีเอสอาร์๑” สาวน้อยกระหยิ่มยิ้มย่อง 

ภาพที่เหน็ผ่านเลนส์สวยงามสมใจ เธอแอบคดิในใจว่าจะลองเรยีกค่าเหนื่อย

เพิ่มเตมิจากบรษิทัสปอนเซอร์หาเงนิเข้าชมรมอกีสกัหน่อย ถ้าอยากได้รูปนี้

๑ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

องค์กร
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ไปใช้ประกอบข่าว แม้จะถูกบ่นว่าหน้าเงนิ แต่เธอกจ็ะลองเจรจาดู ในโลก

ของทุนนิยม ทุกคนมีอิสระในการค้าขายและสร้างก�าไรให้ตนเองภายใต้

กฎหมาย ตราบใดที่ความต้องการซื้อตรงกับความต้องการขาย การแลก

เปลี่ยนสนิค้าและบรกิารกเ็กดิขึ้นได้โดยไม่มขี้อจ�ากดั

ถ่ายภาพเสรจ็เรยีบร้อยกถ็งึเวลากลบัลงมาสูพ่ื้นดนิ สาวน้อยก้มมอง

ด้านล่างแล้วนกึบ่นตวัเองในใจว่าปีนขึ้นมาได้อย่างไรสงูขนาดนี้ ในจงัหวะที่

ค่อยๆ ไต่ลงมานั้นสายกล้องถ่ายรูปที่คล้องคออยู่ไปเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้จน

ต้องเอื้อมมอืไปปลดออกและรวบกล้องให้แนบตดิตวัมากขึ้น เมื่อสายตามวั

แต่จดจ่อที่ด้านบน เท้าที่ก้าวลงไปวางบนกิ่งไม้ที่มีตะไคร่น�้าเกาะอยู่ท�าเอา

เธอลื่นเสยีหลกั มอืข้างเดยีวที่โอบล�าต้นไว้ไม่สามารถรั้งร่างสงูยาวให้ทรงตวั

อยูไ่ด้ ในวนิาททีี่เธอคดิว่าตวัเธอคงไม่พ้นทิ้งดิ่งตกลงน�้า กลบัมแีขนคูห่นึ่ง

มารวบตวัเธอไว้

“ปกป้อง!” 

ทนัททีี่ตั้งสตไิด้และมองหน้าอกีฝ่ายให้ชดัๆ มอลลี่กร้็องออกมาด้วย

ความยินดี ความรู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานท�าให้เธอ

แปลกใจตวัเองไม่น้อย

“นายจรงิๆ ด้วย จ�าฉนัได้ไหม เราเคยเจอกนัครั้งหนึ่ง ที่นายช่วยฉนั

จากคนเมาไง โหดสู ินายเปียกเลย ขอบคณุนะ ถ้าตกน�้า ฉนัคงรอด แต่รูป

ที่ถ่ายวันนี้กับกล้องนี่ต้องไม่รอดแน่ๆ เลย ของชมรมด้วย” มอลลี่พูดรัว

พร้อมยิ้มร่า ห่วงว่าภาพกจิกรรมและสมบตัส่ิวนกลางจะเสยีหายเพราะความ

รนหาที่ของเธอ แม้กล้องขนาดใหญ่เลนส์ราคาแพงตวันี้เธอจะเป็นคนจดัการ

หาทนุมาซื้อ แต่ตอนนี้มนัเป็นของชมรมสื่อสารมวลชนไปแลว้ เธอจงึอยาก

ส่งมอบให้รุ่นต่อๆ ไปได้ใช้

เมื่อเห็นอีกฝ่ายนิ่งไม่ตอบ ตั้งหน้าตั้งตาอุ้มเธอลุยธารน�้าไปที่ตลิ่ง 

สาวน้อยกอ็ดโวยออกมาไม่ได้

“ปกติคนอื่นเห็นฉันแวบเดียวก็จ�าได้นะ จะชอบฉันหรือว่าหมั่นไส้ 
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นั่นอกีเรื่อง แต่ไม่มใีครท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้อย่างนายสกัคน” 

น�้าเสยีงน้อยใจนั้นท�าให้ปกป้องส่ายหน้า แล้ววางเธอลงที่รมิตลิ่งก่อน

จะเปิดปากพูด

“จ�าได้...มอลลี่” 

น�้าเสียงเรียบๆ เหมือนไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ แต่แววตานั้นแฝงไว้

ด้วยความยนิด ีปกป้องมองสาวน้อยตรงหน้า มอลลี่ดูเปลี่ยนไปมาก จาก

สาวน้อยสุดเปรี้ยวเที่ยวกลางคืนที่เขาได้เจอในคืนนั้น ใบหน้าใสไร้เครื่อง

ส�าอางท�าให้เธอดูน่ารกัสมวยั กางเกงขายาวสเีทาลายพรางที่เธอใสค่ลมุช่วง

ขาเรียวยาวได้ดีกว่ามินิสเกิร์ตที่ปิดอะไรไม่มิด ส่วนเสื้อยืดสีฟ้ามีตรา

สญัลกัษณ์ของขนมยี่ห้อดงัแม้จะโดนผ่ากลางขึ้นมาผูกโบช่วงเอวจนเหน็เนื้อ

เนยีนร�าไร แต่กไ็ม่ได้ดูเปิดเผยเกนิงาม 

“ค่อยยงัชั่วหน่อย ฉนัเกอืบเสยีเซลฟ์อย่างแรงเลยนะ คนืนั้นเรานั่ง

คุยกนัตั้งนาน” 

รอยยิ้มพร้อมตาเป็นประกายของสาวน้อยท�าเอาปกป้องอดยิ้มตาม

ไม่ได้

“สบายดีนะ” ปกป้องยังคงสงวนท่าทีผิดกับอีกฝ่ายที่ดูตื่นเต้นที่ได้

เจอเขาอย่างเหน็ได้ชดั

“อมื ดีๆ  นายล่ะ เป็นไงบ้าง แต่นายด…ู” มอลลี่ยั้งค�าว่าผอมด�ากว่า

เดมิเอาไว้ เพราะรูด้กีว่าการวจิารณ์รปูลกัษณ์เป็นเรื่องไร้มารยาท เธอจงึพดู

แต่เพียงว่า “ข้าวโรงเรียนนายไม่อร่อยสิท่า” สาวน้อยเอียงคอถามพลาง

กวาดตามองหนุ่มตวัสูง ผวิคล�้า หวัเกรยีน หวัจดเท้าอย่างพนิจิพจิารณา 

แม้จะไม่ได้พูด แต่สายตาเปิดเผยนั้นไม่สามารถปิดบังสิ่งที่เธอ

ต้องการจะสื่อได้ วธิมีองและค�าพดูค�าจาของเธอช่างไม่เหมอืนผูห้ญงิคนอื่น

ที่เขาเคยรู้จกัจรงิๆ 

“เพิ่งกลบัจากฝึกภาคสนาม” ปกป้องเลอืกตอบสั้นๆ ไม่ได้เล่าต่อว่า

ภาคสนามที่ว่านั้นคอือะไรและเหนื่อยหนกัเพยีงใด
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“โหดละส ิมคีนไม่รอดไหม” 

สีหน้าสยดสยองของคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอฟังเหมือนก�าลังถามเรื่อง

หดหูท่ี่สดุท�าให้คนตอบต้องขยายความเพื่อให้แน่ใจวา่ตรงตามสิ่งที่เธอถาม

“ถ้าหมายถงึไม่ผ่านกม็ ีแต่ถ้าหมายถงึตาย...ไม่ม”ี

“กแ็ล้วไป เอ๊ะ นี่เสื้อนายขาดนี่” 

ชายเสื้อที่ขาดเป็นทางยาวประมาณหนึ่งคืบสะดุดตาคนช่างสังเกต 

สาวน้อยเอื้อมมอืไปท�าท่าจะจบั ท�าเอาเจ้าของเสื้อเบี่ยงตวัหลบแทบไม่ทนั

“ไม่เป็นไร สงสยัเกี่ยวกิ่งไม้” 

“ตอนพุ่งไปรับฉันละสิ เสื้อเชิ้ตของนายอีกตัวฉันยังเก็บอยู่เลยนะ 

เจอฉนัทไีรนายเสยีเสื้อทุกท”ี มอลลี่นิ่วหน้า 

ยงัไม่ทนัที่ชายหนุ่มจะตอบ เสยีงหนึ่งกแ็ทรกขึ้นมาเสยีก่อน

“มอลลี่ เป็นอะไรรเึปล่า อ้าวแล้วนี่ใคร รูจ้กักนัเหรอ” มาร์ควิ่งหน้าตั้ง 

เข้ามาเพราะได้ยินเสียงร้องเมื่อครู่ แต่เมื่อเห็นชายหนุ่มหัวเกรียนหน้าตา 

ไทยแท้ที่ยนือยู่ข้างเพื่อนสาวกป็ระหลาดใจไม่น้อย

“รู้จกัส ินี่ปกป้อง เขาเป็นการ์เดยีนแองเจลิ๒ ของฉนัเอง จะโผล่มา

เฉพาะเวลาฉนัมเีรื่องเดอืดร้อน เวลาปกตไิม่ได้เจอง่ายๆ หรอกนะ” มอลลี่

หัวเราะคิกเมื่อเห็นสีหน้าประหลาดของเทวดาผู้พิทักษ์ที่เธอเพิ่งแต่งตั้งให้

เดี๋ยวนี้ ชื่อของเขา ‘ปกป้อง’ ช่างเข้ากนักบัต�าแหน่งหน้าที่ปกปักคุ้มครองเธอ

จรงิๆ

“พดูเป็นเล่น” หนุม่น้อยผมทองส่ายหน้าก่อนหนัไปจบัมอืทกัทายกบั

อกีคนหนึ่งตามมารยาทสากล

“ผมมาร์คครบั ปกป้องเป็นเพื่อนมอลลี่เหรอ”

ยงัไม่ทนัที่อกีหนึ่งหนุ่มจะพูดอะไร มอลลี่กร็บีแทรกขึ้นมาเสยีก่อน

“ฉนับอกแล้วไง เขาเป็นการ์เดยีนแองเจลิ จะเจอกนัเฉพาะเวลาฉนั

๒ Guardian Angel เทวดาผู้พทิกัษ์ ได้รบัมอบหมายหน้าที่ให้คุ้มครองดูแลคนคนหนึ่ง

โดยเฉพาะ
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มภียั”

“ถ้าปกป้องเป็นเทพผูพ้ทิกัษ์จรงิๆ คงต้องท�างานหนกัมาก เพราะยมูี

แนวโน้มหาเรื่องใส่ตวัตลอดเวลา”

“เออจริงด้วย ถ้าอย่างนั้นคงต้องพึ่งโทรศัพท์แทนกระแสจิตแล้วละ 

แล้วฉนักอ็ยากเจอนายเวลาปกตบิ้างนี่นา ขอเบอร์โทร. หน่อยสปิกป้อง”

หน้าตาจริงจังหวังผลของคนจู่โจมขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ชายท�าให้สอง

หนุ่มออกอาการต่างกนัไป มาร์คหลุดหวัเราะพรดืออกมา ขณะที่ปกป้องมี

สีหน้ากระอักกระอ่วนเหมือนไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้มาก่อน...มอลลี่ 

มอลลี่ เธอช่างแก่นแก้วกว่าเดก็สาวทั่วไปจรงิๆ

 



นบัตั้งแต่วนัที่กลบัมาเจอกนัอกีครั้งโดยบงัเอญิ มอลลี่เชื่อจรงิๆ 
ว่าปกป้องคือคนพิเศษสุดที่ถูกส่งมาให้เธอโดยเฉพาะ ความสัมพันธ์ที่ไม่

อาจระบสุถานภาพที่ผกูพนัคนทั้งคูไ่ว้เริ่มก่อตวัขึ้นตั้งแต่วนันั้น ตลอดหลาย

เดอืนที่ผ่านมาปกป้องเป็นเหมอืนเพื่อน พี่ชาย และคนสนทิที่สดุที่มอลลี่ไม่

เคยมี เขาคือคนเดียวที่ทั้งตามใจแต่ก็กล้าขัดใจโดยไม่โดนเธอแผลงฤทธิ์

ใส่ อาจเป็นเพราะมอลลี่สมัผสัได้ถงึความจรงิใจและปรารถนาด ีส�าหรบัคน

ที่มเีพื่อนสนทิน้อยอย่างมอลลี่ ไม่ว่าอย่างไรเธอกจ็ะไม่ปล่อยให้ปกป้องหาย

ไปจากชวีติเธออย่างแน่นอน

“นะป้องนะ อาทติย์นี้นายกลบับ้าน สอนขบัรถหน่อยส ิฉนัจะได้ไป

ท�าใบขบัขี่ตอนวนัเกดิเลย”

“ยี่สบิค่อยขบัดไีหม” ปกป้องพูดเสยีงนิ่ง เพราะคนใจร้อนท�าให้เขา

กลวัใจวนัละหลายหน ถ้าได้ขบัรถเองคงน่าห่วงมากกว่าเดมิ

“จะบ้าเหรอ นี่เพื่อนๆ ฉนัพ่อแม่เขายอมให้ขบักนัตั้งนานแล้วนะ มี

แต่ฉันนี่แหละที่ต้องรอให้ครบสิบแปดก่อน คุณป๋าบอกมีฉันอยู่คนเดียว 

๓
การ์เดียนแองเจิล
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กลัวไปรถคว�่าตายที่ไหน ยิ่งเด็กปีหนึ่งต้องโดนไปปล่อยกลางทุ่งขนาดนั้น 

คุณป๋ากลวัฉนัเหยยีบมดิบนโทลล์เวย์” 

แม้ในระดบัชั้นมธัยมศกึษามอลลี่จะเรยีนภาคภาษาองักฤษ และหยดุ

เรยีนไปเกอืบปี แต่ด้วยความมุง่มั่นและตั้งใจจรงิ เอาข้อสอบเก่าๆ ย้อนหลงั

สบิปีมานั่งท�าซ�้าแล้วซ�้าอกี มอลลี่กส็ามารถฟันฝ่าเข้าไปเป็นสมาชกิใหมข่อง

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ใจกลางเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อในเรื่องเสรีภาพ ความเสมอ

ภาคได้ เธอภูมิใจมากที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่ยึดติดเฉพาะระบบอาวุโสเพียง

อย่างเดียว แต่ยังเปิดกว้างและเคารพความต่างและความหลากหลายทาง

ความคดิ ช่างเป็นสถาบนัที่เหมาะสมกบัเธอเป็นที่สุด 

ความส�าเรจ็ก้าวแรกของลกูสาวคนเดยีวที่ได้ศกึษาในคณะที่เปิดสอน

ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย สร้าง

ความปลื้มใจให้ โชต ิ ไทยสาร ผู้เป็นบดิายิ่งนกั ปกป้องเองกด็ใีจไม่น้อย 

เช่นกนั มอลลี่คนเก่ง ถ้าตั้งใจจรงิ ไม่ว่าอะไรกท็�าได้ทุกอย่าง

“กน็่าห่วงจรงิๆ นั่นแหละ น่าจะเป็นอนัตรายกบัคนอื่นบนถนน”

“ปกป้อง!” หญงิสาวแหวเสยีงแหลม คนฟังได้แต่หวัเราะหึๆ

“ขออนุญาตให้เรยีบร้อยแล้วกนั ถ้าได้กลบับ้านจะพาไปหดัขบั”

“เย้ ขอบคุณนะป้อง แล้วเจอกนั”

แต่แล้วนัดสอนขับรถนั้นก็ถูกเลื่อนออกไปถึงสองอาทิตย์เพราะ

คณุครอูอกมาจากโรงเรยีนไม่ได้ ทั้งโดนเวร ทั้งโดนกกั มอลลี่ไม่เข้าใจจรงิๆ 

ว่าคนที่ซื่อตรง มีระเบียบวินัย ท�าทุกอย่างตามกฎเกณฑ์แบบแผนอย่าง

ปกป้องนั้นจะโดนท�าโทษด้วยข้อหาอะไรได้ เขาต้องโดนหาเรื่องโดยไม่มมีลู

เหตแุน่ๆ แต่ทกุครั้งที่เธอโวยวายเกี่ยวกบัระบบอาวโุสสดุโต่งและความ ‘ไม่

เมกเซนส์’ ทั้งหลายทั้งปวง ชายหนุ่มที่เป็นกองหนุนของเธอในเรื่องอื่นๆ ก็

กลบัย้ายข้างไปปกป้องอกีฝ่ังจนเธอหงดุหงดิเกนิพรรณนา ชวีติของปกป้อง

ขึ้นอยู่กบัการตดัสนิใจของคนอื่น และเขากม็หีน้าที่ปฏบิตัติามแต่โดยดี

รอ รอ รอ และรอ...ก่อนมาเจอปกป้องเธอไม่เคยต้องรอคอยอะไร
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เช่นนี้มาก่อน โดยเฉพาะการรอคอยที่จดุหมายถูกเลื่อนออกไปได้ตลอดเวลา

เช่นนี้

ก่อนที่มอลลี่จะหมดความอดทน เขากม็าจนได้ ทั้งสองนดัพบกนัที่

คอมมูนิตีมอลล์ขนาดไม่ใหญ่นักใกล้บ้านเธอ ปกป้องดูจะพยายามรักษา

ระยะห่างไว้ หลายครั้งที่เธอชวนเขาไปที่บ้าน เขาปฏเิสธโดยไม่ลงัเล

“กว่าจะมาได้ เกอืบขอให้คนอื่นสอนขบัแทนแล้วนะ” อดไม่ได้ที่จะ

แขวะเล็กน้อยระบายอารมณ์ คนอย่างมอลลี่น่ะเคยง้อเคยรอใครที่ไหน 

ดูเหมอืนเขาเป็นคนเดยีวที่ได้รบัสทิธิ์นี้ 

“กไ็ม่ได้บอกให้รอนี่ ให้คนอื่นสอนได้เลย” เสยีงนิ่งๆ ไม่เดอืดร้อน

นั้นท�าให้คนฟังยิ่งหงุดหงดิมากขึ้นไปอกี

“ก็คนอื่นเขาคงทนฉันไม่ได้ไง แล้วฉันก็ไม่เชื่อคนอื่นด้วย” มอลลี่

กลอกตา ก่อนอธบิายเหตุผล

ปกป้องมองหญงิสาวเจ้าของน�้าเสยีงเหวี่ยงวนี มอลลี่เป็นเหมอืนดวง

อาทิตย์เจิดจรัส ไม่ว่าจะเคลื่อนตัวไปทางไหนก็มีแต่คนมองตามจนเหลียว

หลงั ร่างระหงสวยโดดเด่นในชุดเสื้อสแีดงคอปาดไหล่ตกและกางเกงยนีสี

ซีดเอวต�่าเข้ารูปโชว์ทรวดทรงองค์เอวของวัยสาวสะพรั่ง วันนี้มอลลี่ไม่ใช่ 

สาวน้อยตวัยาวเก้งก้างที่เคยเจอเมื่อสองปีก่อนอกีแล้ว ความสดใสสะดดุตา

ตรงหน้าท�าให้ปกป้องทั้งชื่นชมและล�าบากใจไปพร้อมๆ กนั เพราะยิ่งเวลาผ่าน 

เธอกลบัยิ่งท�าตวัเป็นเดก็น้อยตามตดิเขามากขึ้นทกุวนั แต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่า 

เขากช็อบมาอยู่ใกล้ๆ สาวขี้เหวี่ยงเอาแต่ใจเช่นกนั

“ระวงัหน่อยส ิเสื้อแบบนี้ ก้มทเีหน็ไปถงึสะดอื” 

น�้าเสยีงต�าหนทิ�าเอาคนที่ย่อตวัลงไปเกี่ยวสร้อยข้อเท้าเงนิแท้ที่ตะขอ

ท�าท่าจะหลุดออกจากกันเงยหน้าขึ้นมาท�าตาเขียวค้อนขวับ แต่ก็ยกมือขึ้น

ปิดคอเสื้อโดยพลนั

“โอ๊ย ลุง กอ็ย่ามองส!ิ” เธอแหวกลบัทนัที

“ไม่ได้อยากมอง แต่กไ็ม่อยากให้คนอื่นมองด้วย” ปกป้องพูดพลาง
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ช่วยดงึเธอให้ลกุขึ้นยนืและอดไม่ได้ที่จะช่วยจดัคอเสื้อที่หล่นมาครึ่งต้นแขน

ให้กลบัขึ้นไปอยู่บนบ่าเนยีน คอเสื้อประหลาดอะไรของเธอ ถ้ารั้งลงมาสุด

คงจะหลุดถงึข้อศอก ไม่ใช่แค่สะดอืแล้ว มองลอดไปจรงิๆ ปลายเท้ากย็งั

เหน็เลย!

“ใครมอง ไม่เหน็มเีลย ปกตฉินัออกจะฮอตนะ แต่เดนิกบัป้องทไีร 

หนุ่มๆ หายวบั เสยีเรตตงิจรงิๆ” 

คนฟังได้แต่หวัเราะเสยีงทุม้อยูใ่นคอ แม้จะสงัเกตว่าปรมิาณคนที่จบั

จ้องมายงัเธอลดน้อยลงไป แต่เธอกไ็ม่ได้เฉลยีวใจเลยว่าสายตาของคนที่ได้

รับแต่งตั้งเป็นบอดีการ์ดยามปรายตามองไปที่หนุ่มอื่นที่มองมาเป็นเช่นไร 

เพราะไม่อยากให้เจ้าตวัได้ใจไปกว่านั้น แทนที่จะบอกตามตรง ปกป้องกลบั

แกล้งบอกไปว่า

“สงสยัทุกทหีนุ่มๆ ที่มองมา เขาอาจจะจ้องเพราะปลื้มแฟชั่น อยาก

รูว่้าเสื้อยี่ห้ออะไร รองเท้าที่ใส่ซื้อที่ไหนกไ็ด้ พอผมเดนิด้วย เขาเลยมองผม

แทน” 

เมื่อเหน็มอลลี่ท�าตาค้างรบัไม่ได้ ชายหนุ่มกห็ลุดหวัเราะลั่นออกมา

“ว้าย หลงตวัเองที่สุด หาว่าหนุ่มอื่นเป็นเก้งซะงั้น” มอลลี่ส่ายหน้า

มองคนที่ยงัหยดุหวัเราะไม่ได้แล้วกห็ลดุยิ้มกว้าง เธอดใีจที่เขาดผู่อนคลาย 

ไม่ท�าหน้าเหมอืนแบกโลกไว้หนกัอึ้งตลอดเวลา แม้ว่ายามท�าหน้าขรมึนั้นเขา

จะหล่อเข้มเหมอืนนายแบบเอเชยีหน้านิ่งบนรนัเวย์แฟชั่นวกีกต็าม

“ขออนุญาตเรยีบร้อยรยึงัเรื่องจะไปหดัขบัรถ”

“บอกคุณป๋าไว้นานแล้ว แค่ไม่ได้บอกว่าจะไปวนันี้ กน็ายเล่นเลื่อน

แล้วเลื่อนอกี” ยงัอดที่จะบ่นไม่ได้

“โทร. ไปขอก่อนส”ิ

“ไม่เป็นไรจรงิๆ ไปเอารถได้เลย”

“ไม่ขออนุญาต กไ็ม่สอนนะ” ปกป้องท�าเสยีงจรงิจงั อยู่ๆ โผล่ไปที่

บ้านแล้วขบัรถออกมาเฉยๆ คงไม่ดแีน่
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“ขูต่ลอด อะไรกข็ู่ๆ ” มอลลี่แหวแต่กย็กโทรศพัท์ขึ้นมากดออก ท่าทาง 

กระฟัดกระเฟียด 

ปกป้องอมยิ้ม ขอให้ได้เถียงสิน่า...ถึงมอลลี่จะโวยวายแต่เธอก็ท�า

ตามที่เขาแนะน�าแทบทุกครั้ง 

“คณุป๋า มอลลี่เอง ไม่ต้องท�าเสยีงตกใจขนาดนั้น ไม่มใีครเป็นอะไร” 

มอลลี่พดูพลางหนัมาค้อนขวบัเข้าให้ แถมท�าปากขมบุขมบิว่า ‘ฉนับอกแล้ว’

บทสนทนาระหว่างพ่อกับลูกฟังดูคล้ายคุยกับเพื่อนจนคนนอกต้อง

นั่งนิ่งตั้งใจฟัง โดยเฉพาะเมื่อได้ยนิชื่อเขาในบทสนทนา

“อกีเดี๋ยวมอลลี่จะกลบัไปเอารถคนัเลก็ที่บ้าน ป้องเขาจะหดัให้”

เสยีงที่ดงัมาตามสายท�าให้เธอถอนใจก่อนบอกอย่างปลงๆ ว่า

“ก็ไม่แล้วไงค่า งงสิ ท�าไมต้องโทร. บอกอีก ก็ปกป้องเขาให้ขอ

อนุญาตก่อน ไม่งั้นไม่สอนให้ เขาเป็นทหารนะคุณป๋า เขาถนดัขออนุญาต

ทุกสิ่งอย่างไง นดิหน่อยกต็้องขอ หายใจเข้ากข็ออนุญาตครบั หายใจออก

กข็ออนุญาตครบั...”

ปกป้องกระแอมเบาๆ ส่งสญัญาณให้เธอหยุดแขวะเขา และพูดกบั

ผู้ใหญ่ดีๆ  อย่ายอกย้อน

“คณุป๋ายงัไม่ออกจากบ้านเหรอ งั้นอยูร่อแป๊บนงึกไ็ด้ เดี๋ยวมอลลี่ไป

หาค่ะ”

สายโทรศพัท์ถกูตดัไปแล้ว ปกป้องมสีหีน้าเป็นกงัวล นั่งนิ่ง หลงัตรง

ยิ่งกว่าปกติที่ตรงอยู่แล้ว ดูเหมือนวันนี้จะถึงวันที่เขาต้องพบกับบิดาของ 

มอลลี่อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้

“ดสู ิเพราะนาย คณุป๋าตกใจนกึว่าผหีลอกกลางวนั อยูด่ีๆ  ฉนักโ็ทร. 

ไปขออนุญาต คุณป๋าอยากเจอนาย”

“อมื”

“ไปกนัเลยไหม ฉนัเล่าเรื่องนายให้ฟังเยอะเชยีว ไม่ต้องกลวันะ คณุ

ป๋าใจดมีากๆ”
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หลายครั้งที่ปกป้องตดิตามเพื่อนๆ ที่เป็นลกูนายทหารชั้นผูใ้หญ่กลบั
ไปบ้านยามสดุสปัดาห์ ในฐานะเพื่อนร่วมรุน่ที่กนินอนและผ่านการฝึกหนกั

มาด้วยกันหลายปี เขาได้รับการต้อนรับขับสู้จากบิดามารดาและคนอื่นใน

ครอบครวัของเพื่อนอย่างด ีมารยาทและการปฏบิตัติวัเยี่ยงสุภาพบุรุษที่ได้

รับการหล่อหลอมจากโรงเรียนท�าให้เขาสามารถวางตัวได้ดีไม่เคอะเขินกับ

ผูค้นในสงัคมชั้นสงู แต่การแวะเวยีนมาบ้านมอลลี่ครั้งนี้แตกต่างออกไป แม้

มอลลี่จะเป็นกันเองกับเขาขนาดไหน แต่เธอก็คือลูกสาวคนเดียวของโชต ิ 

ไทยสาร เจ้าพ่อสื่อที่คนรู้จกักนัทั่วประเทศ 

ชายหนุ่มรู้สกึเกรง็กบัสถานการณ์ตรงหน้าไม่น้อย เพราะไม่สามารถ

คาดเดาได้เลยว่าคนอย่างเจ้าสัวโชติจะคิดอย่างไรที่มอลลี่มีเพื่อนใหม่เป็น

เดก็ต่างจงัหวดัที่เคยได้รบัทนุการศกึษาจากมูลนธิไิทยสารเช่นเขา คนหนุ่ม

เตรียมพร้อมที่จะเจอกับความห่างเหินและเต็มไปด้วยพิธีรีตองจากคนต่าง

ระดบัชั้นที่เขารอิ่านมาตสีนทิกบับุตรสาว

แต่ในความเป็นจรงินั้นแตกต่างจากที่จนิตนาการไวม้ากทเีดยีว นาย

โชตไิม่ได้นั่งตั้งท่าอยูใ่นห้องรบัแขกรอให้คนรบัใช้มาเรยีกเขาไปพบ แต่ก�าลงั

เดนิง่วนก้มๆ เงยๆ ในโรงรถ ร่างสูงใหญ่ของชายวยักลางคนผวิขาวในชุด

เสื้อเชิ้ตฮาวายผ้าลนินิแขนสั้นสเีขยีวมะกอกมลีายใบเฟร์ินสเีหลอืงมสัตาร์ด

ก�าลังก�ากับคนขับรถเช็กลมยางและไฟหน้าไฟท้ายของรถคันเล็ก สิ่งที่เห็น

กับตาท�าให้ปกป้องสัมผัสได้ถึงความรักและความห่วงใยที่ผู้เป็นพ่อมีต่อ 

มอลลี่ได้เป็นอย่างดี

บางครั้ง ความห่วงใยกไ็ม่จ�าเป็นต้องพดูจาหวานหอูะไรกนัมาก การ 

กระท�าต่างหากที่ส�าคญักว่า...

และถ้าวนันี้หรอืวนัหน้า โชตเิลอืกที่จะกนัเขาออกไป เพราะเป็นห่วง

ลูกสาวคนเดยีวอย่างที่สุด ปกป้องกค็งจะไม่แปลกใจเช่นกนั

“เรว็ป้อง ไม่ต้องเกรง็ บอกแล้วคุณป๋าไม่ดุ” มอลลี่รั้งแขนอกีฝ่ายที่

ก�าลงัก้าวลงจากรถให้ก้าวเรว็ขึ้น แต่ชายหนุ่มชกัมอืออกด้วยความรวดเรว็ 
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“อ้าว มากนัแล้วเหรอ” น�้าเสยีงใจดแีต่ก้องกงัวานมอี�านาจ โชตยิิ้ม

ให้ลกูสาว ก่อนมองเพื่อนคนพเิศษที่ได้ยนิชื่ออยูบ่่อยครั้งอย่างพนิจิพจิารณา 

ชายหนุ่มหน่วยก้านดี หน้าตาคมเข้มอย่างไทยแท้ ผมสั้นเกรียน หันมา

สบตากบัเขาโดยไม่หลบตาท�าให้ผู้สูงวยัต้องเอ่ยปากทกัทาย

“ปกป้องใช่ไหม ได้ยนิชื่อบ่อยๆ” 

“สวสัดคีรบัท่าน” มอืที่ยกขึ้นพนม ท่าทางที่นอบน้อมแต่สง่าผ่าเผย

นั้นท�าให้คนที่จับตามองอยู่ยิ้มน้อยๆ ตั้งแต่เล็กมา มอลลี่มีเพื่อนผู้ชาย

มากกว่าผู้หญิง ถ้าจะมีเพื่อนสนิทผู้ชายเพิ่มขึ้นมาอีกคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก 

ทว่ามีอะไรบางอย่างในตัวชายหนุ่มคนนี้ที่ท�าให้สัมผัสได้ว่าเขาแตกต่างจาก

คนอื่นๆ ที่วนเวยีนอยู่รอบตวัลูก

“ตามสบายนะ จะเข้าบ้านกนิอะไรกนัก่อน หรอืจะไปหดัขบัเลย” 

“ไปเลยดกีว่าค่ะ มอลลี่ไม่อยากรอแล้ว” 

ประโยคตอบรบัโดยไม่หยุดคดิของคนใจร้อนท�าให้ผูช้ายสองคนหนั

ไปมองหญิงสาวพร้อมกัน ก่อนจะหันมาประสานสายตาเหมือนว่าก�าลังคิด

ในสิ่งเดยีวกนัอยู่

“คนนี้เขาใจร้อน ไม่รูว่้าขบัรถแล้วจะเป็นยงัไงบ้าง” น�้าเสยีงผูส้งูวยัมี

แววกงัวล สายตาที่มองชายหนุ่มรุ่นลูกนั้นกเ็หมอืนหาตวัช่วย และอกีฝ่าย

กร็บีเสรมิในสิ่งที่เหน็ตรงกนั

“ถงึขบัได้กอ็ย่าเพิ่งให้ออกถนนเองคนเดยีวเลยครบั พี่บญุส่งคงต้อง

นั่งไปด้วยก่อน” ปกป้องหมายถึงคนขับรถที่ท�าหน้าที่รับส่งมอลลี่จนท�าให้

เขามโีอกาสได้เจออยู่บ่อยครั้ง 

ค�าพูดกึ่งเสนอแนะกึ่งออกค�าสั่งของอีกฝ่ายท�าให้นายโชติเลิกคิ้ว 

แน่นอนว่าเขาเหน็ด้วยกบัสิ่งที่ได้ยนิ แต่ว่าปฏกิริยิาของบุตรสาวคนเดยีวที่

รับฟังโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาโวยวายเหมือนเช่นทุกครั้งที่ไม่ได้ดั่งใจ ท�าให้ 

นายโชตริูช้ดัว่าชายหนุม่คนนี้มอีทิธพิลต่อลกูสาวของตนมากเพยีงใด ถ้าเป็น

คนอื่น หรอืแม้แต่ตวัเขาเองถ้าพดูประโยคเดยีวกนั สถานการณ์ตรงหน้าคง
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ต่างจากตอนนี้แน่

“ได้ยนิไหม นี่ปกป้องเขาเป็นคนพดูนะ ป๋าไม่ได้พูดเอง ต้องให้บุญส่ง

นั่งไปด้วยจนกว่าจะขบัเก่งหรอืใจเยน็ขึ้น”

“โอ๊ย มอลลี่ว่าแล้ว ถ้าคณุป๋ากบัป้องเจอกนั มอลลี่ต้องโดนรมุแน่ๆ” 

“อย่างน้อยจากเพื่อนร้อยคน มีหนึ่งคนที่ไม่เร่งวันเร่งคืนให้หนูออก

ไปซิ่ง ป๋ากด็ใีจ” 

“โอ มายกูดเนส นี่มอลลี่เพิ่มผู้คุมกฎเข้ามาในชวีติอกีคนแล้วจรงิๆ 

ด้วย”

ใบหน้าแจ่มใสของคนที่แกล้งเหลอืบตามองด้านบนอ้าปากค้างราวกบั

ต้องรับโทษที่ไม่เต็มใจก่อนจะหลุดหัวเราะร่าในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาท�าให้

ผู้ชายสองวยัที่ยนือยู่ด้วยนั้นอดหวัเราะตามไม่ได้ 

มอลลี่ผู้ไม่ชอบถูกจ�ากัดด้วยกรอบ ชีวิตนี้เธอยอมลงให้ไม่กี่คน

เท่านั้น และสองคนพิเศษที่ส�าคัญมากพอดูเหมือนว่าจะยืนอยู่ตรงหน้าเธอ

ตอนนี้แล้ว

 



คนคล่องแคล่ว หวัไว และไม่เกรงกลวัอะไรอย่างมอลลี่ เมื่อมา
รวมกับความตั้งใจเต็มเปี่ยมที่อยากจะไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ เพียง

แคค่รึ่งวนัหลงัจากขบัวนในบ้านและในซอย หญงิสาวกส็ามารถประคองรถ

ออกสู่ถนนใกล้ๆ และวนกลับมาจอดที่บ้านอย่างปลอดภัย ทันทีที่ก้าวลง

จากรถ หญงิสาวกย็กัคิ้วให้ครู ใช้นิ้วควงกุญแจรถท�าเท่ก่อนเอ่ยว่า

“จรงิๆ ขบัรถนี่กไ็ม่เหน็จะยากเลยเนอะ เหยยีบคนัเร่งให้ไป กระทบื

เบรกให้หยุด ขี่ม้ายงัยากกว่าอกี ลูกศษิย์เก่งขนาดนี้ ครูไม่เหน็ชมสกัค�า” 

ท่าทางมั่นใจเกนิร้อยนั้นช่างเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ปกป้องเหล่มอง

คนที่ยืนรอฟังค�าชมจากปากเขาอย่างใจจดใจจ่อ แม้ว่าอยากจะปรามเรื่อง

ขบัรถแค่ไหน แต่เขากต็้องยอมรบัตามความเป็นจรงิว่าเธอเรยีนรู้ไวจรงิๆ

“เก่ง”

มอลลี่เอียงคอมองเหมือนรอให้เขาพูดต่อ แต่ปกป้องท�าท่าไม่รู้ไม่ชี้

และหยุดพูดแค่นั้น

“โอ๊ย ชมเหมอืนไม่ตั้งใจชมงี้ เสยีใจนะเนี่ย”

๔
คนกันเอง
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“อ้าว เก่งกบ็อกว่าเก่ง จะให้พูดอะไร แล้วขอบคุณสกัค�ารยึงั” หลงั

จากนั่งเกรง็อยูห่ลายชั่วโมง ปกป้องกอ็ดต่อล้อต่อเถยีงกบัลกูศษิย์เจ้าปัญหา

ไม่ได้ 

“โห มทีวงด้วยอะ ขอบคุณนะ ครูปกป้องเก่งที่สุด จรงิๆ ไม่ใช่แค่

เรื่องขบัรถ แต่อยูก่บัป้อง ฉนัลยุได้เตม็ที่เพราะเชื่อว่ามป้ีองคอยระวงัหลงัให้ 

ทกุอย่างปลอดภยัแน่นอน” สายตาเชื่อมั่นอย่างเตม็เป่ียมที่สง่ไปนั้นออกมา

จากใจ จะหาใครที่เธอรู้สกึวางใจ ไว้ใจได้ขนาดปกป้องคงยากยิ่ง

แม้จะปลื้มใจกบัความรู้สกึชื่นชมอย่างจรงิใจที่หญงิสาวมตี่อเขา แต่

โอกาสในการปรามมาถงึแล้ว

“ถ้าซ่ากว่านี้กร็ะวงัให้ไม่ไหวนะ จะท�าอะไรค่อยๆ คดิ” 

“ท�าไมเหรอ ถ้าซ่าเกนิ ป้องจะทิ้งฉนัเหรอ”

“ยงัไม่รู้ ขอคดิดูก่อน”

“ป้องทิ้งฉนัไม่ลงหรอก ฉนัมั่นใจ เยน็นี้อยู่กนิข้าวด้วยกนันะ”

“อมื” 

ค�าตอบรบัอย่างว่าง่ายนั้นท�าให้มอลลี่ยิ้มกว้าง หนัมองคนตวัสงูที่เดนิ

ตามเธอมานั่งเล่นรมิสระว่ายน�้า หญงิสาวถอดรองเท้าออกวางและหย่อนเท้า

ลงไปแกว่งเล่นในน�้าอย่างสบายอารมณ์ ลมเยน็ๆ ที่พดัโชยมา และน�้าหวาน

เยน็ๆ ที่แม่บ้านเตรยีมไว้ให้เพิ่มความสขุใจผ่อนคลาย ทกุอย่างดลูงตวั แต่

มันจะเป็นบ่ายวันเสาร์ที่สมบูรณ์แบบไปไม่ได้เลย ถ้าไม่มีคนรู้ใจที่ก�าลังนั่ง

พงิเก้าอี้ยาวหลบัตาพกัผ่อนอยู่ตอนนี้ 

ใจหนึ่งมอลลี่กช็นิเสยีแล้วกบัการใช้เวลาไปไหนมาไหนกบัเพื่อนผูช้าย 

แต่ไหนแต่ไรมาเธอก็มีเพื่อนชายห้าวๆ ลุยๆ มากกว่าเพื่อนสาว แต่อีกใจ

หนึ่งเธอก็บอกได้ว่าปกป้องไม่เหมือนคนอื่น แม้ไม่สามารถนิยามความ

สมัพนัธ์ครั้งนี้ได้ แต่เธอกร็ู้ว่าแค่มเีขาอยู่ใกล้ๆ ไม่ต้องพูดอะไรกนัมาก ก็

รู้สกึอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก อยากเกบ็ช่วงเวลาดีๆ  อย่างนี้ไว้ให้นานที่สุด

“ป้องใจดจีงั อย่าเพิ่งรบีมแีฟนนะ ฉนัยงัไม่ให้ป้องมแีฟน” 
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อยู่ดีๆ เธอก็พูดเสียงออดอ้อนประจบออกมาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย 

ท�าเอาปกป้องลมืตาโพลง ชะงกัไปสามวนิาทกี่อนแกล้งถอนใจเฮอืกใหญ่

“จะเอาเวลาที่ไหน” 

กิจวัตรนอกรั้วโรงเรียนของเขาดูจะคล้ายเดิมทุกสุดสัปดาห์ที่ได้รับ

การปล่อยตวั เมื่อกลบัมาถงึกรุงเทพฯ เยน็วนัศุกร์ ส่วนใหญ่จะถูกเพื่อนๆ 

และรุน่พี่รุ่นน้องลากไปกนิข้าวพบปะสงัสรรค์ยามค�่าคนื กว่าจะกลบัไปนอน

หวัถงึหมอนกเ็กอืบเช้า ยงัไม่ทนัจะได้พกัเตม็ตา มอลลี่กจ็ะเริ่มตามตวัเขา

ตั้งแต่สายๆ ถ้าไม่มกีจิธุระส�าคญัอื่นๆ ที่ต้องจดัการ วนัเสาร์จงึกลายเป็น

วนัของมอลลี่โดยปรยิาย ส่วนวนัอาทติย์กเ็ตรยีมตวักลบัโรงเรยีนตอนบ่าย 

เป็นอนัหมดวนัพกั

“ดมีาก ฉนัเลยต้องท�าให้ป้องยุง่ๆ เข้าไว้ไง จะได้ไม่ว่างไปหาคนอื่น” 

หญงิสาวเอื้อมมอืมาเกาะแขนเขาอย่างเอาใจ 

ชายหนุ่มได้แต่ส่ายหน้าแต่ไม่ได้โต้ตอบ หลายสิ่งหลายอย่างเกดิขึ้น

ในใจ แต่ปกป้องได้แต่บอกตวัเองว่าเขายงัไม่พร้อมจะหาค�าตอบที่แน่ชดัใน

ตอนนี้

โชติยืนมองภาพหนุ่มสาวที่ริมสระน�้าผ่านกระจกใสที่ชั้นสองของตัว
บ้าน สัญชาตญาณแรกที่เขาได้ยินชื่อปกป้องจากปากของลูกสาวคงจะถูก

ต้อง ชายหนุม่คนนี้ไม่เหมอืนกบัเพื่อนผู้ชายคนอื่นๆ ของลกู ข้อมลูที่เขาได้

มาจากคนขบัรถเรื่องความสมัพนัธ์ของคนทั้งคู่นั้นกย็งัไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง 

มอลลี่ไม่ได้หลบซ่อน เธอยงัคงเปิดเผยไม่ต่างจากการไปไหนมาไหนกบัเพื่อน 

คนอื่น และจากที่เห็นด้วยตาปกป้องไม่ใช่ชายหนุ่มที่ปากว่ามือถึง ทั้งยังดู

เป็นผู้ใหญ่เกนิตวัและค่อนข้างระวงัไม่ท�าอะไรให้เสื่อมเสยี 

แต่อย่างไรกต็าม ในสายตาคนเป็นพ่อ โชตอิดกงัวลไม่ได้ แต่เขารูจ้กั

ลูกสาวดีเกินกว่าจะยื่นมือเข้าไปยุ่งตอนนี้ ปล่อยให้ทุกอย่างด�าเนนิไป เขา 

ไว้ใจลกูและหวงัว่าชายหนุม่คนนั้นจะท�าตวัให้สมกบัที่มอลลี่เชื่อใจเช่นกนั
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โต๊ะอาหารขนาดยี่สบิที่นั่งที่ท�าจากหนิออ่นสตาตอูารโิอสขีาวสะอาดมี
ลายสายแร่สเีทาแกมทองจากอติาลนีั้นเตอืนใจคนที่เพิ่งเคยมาบ้านนี้วนัแรก

ถงึความไม่ธรรมดาของลูกสาวเจ้าของบ้าน แต่นั่นกย็งัไม่น่าหวั่นเท่ากบัคน

นั่งเด่นที่หัวโต๊ะที่ท�าให้ชายหนุ่มหายใจไม่คล่องตั้งแต่ยังไม่หย่อนตัวลงนั่ง 

แม้จะผ่านสภาวะกดดนัจติใจมาหลายรปูแบบ ปกป้องกย็งัรู้สกึเกรง็ไม่น้อย

“ลองกนิปผูดัพรกิไทยด�าดบู้าง วนันี้ปสูดใช้ได้” โชตพิยกัหน้าให้เดก็

รบัใช้มาขยบัจานอาหารเปลี่ยนต�าแหน่งหลงัจากเหน็ว่าชายหนุม่ตกัแกงเผด็

เป็ดย่างที่วางอยู่ตรงหน้ามากกว่าจานอื่น

“ขอบคณุครบั” ปกป้องยกมอืไหว้ ในความเอาใจใสน่ั้นกท็�าให้ทราบ

ว่าทุกความเคลื่อนไหวของเขาคงโดนจบัตามอง

“ย�าส้มโอกุ้งสดนี่มอลลี่เขาชอบ กนิเป็นไหม”

“เป็นครบั”

“ป้องเขากนิทุกอย่างเลยคุณป๋า ยงัไม่เหน็กนิอะไรไม่ได้เลย”

“ใครเขาจะเรื่องเยอะเหมอืนเรา” โชตพิดูเหมอืนต�าหนแิต่น�้าเสยีงกลบั

เอน็ดู 

“แหม You are what you eat. นะคะ จะอ้วนทั้งทมีนักต้็องเลอืก

กนัหน่อย”

“คนนี้เขาอร่อยอย่างเดียวไม่พอ ต้องสวยด้วย จานชามพลาสติกก็

ไม่เอา ช้อนส้อมกต็้องเข้าคู่ น�้าหนกัพอดมีอื ไม่คมบาดปาก ผดัผกักห็้าม

ผดัไว้ก่อน ต้องผดัแล้วกนิเลย อะไรผดิกลิ่นนดิหน่อยกร็ู้ไปหมด” 

โชติพยักพเยิดเหมือนแซวลูกสาว แต่ปกป้องพอจะเดาเจตนาได้ว่า

คนเป็นพ่อตั้งใจบอกให้เขาทราบถึงความช่างเลือกเข้าขั้นหัวสูงแต่เด็กของ 

มอลลี่ ส�าหรบัมอลลี่อาหารไม่ใช่เสพแค่รส แต่ทั้งรูป ส ีและกลิ่นต้องผ่าน

มาตรฐานของเธอซึ่งสงูเกนิคนธรรมดาไปมาก นอกจากของกนิแล้ว ข้าวของ

เครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เจ้าตวักพ็ถิพีถินัเลอืก

มาอย่างด ีดไีซน์ต้องสวยเก๋ คณุภาพการตดัเยบ็ต้องด ีส่วนที่สมัผสัต้องไม่
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ระคายผวิ 

ที่ส�าคญัมอลลี่ไม่ใช่คนเห่อตามใคร ถ้าแบรนด์โปรดเธอแบรนด์ไหน

เกิดหลุดเข้าไปอยู่ในกระแสเห่อจนคนใช้กันเกร่อเต็มบ้านเต็มเมือง เธอก็

พร้อมจะเลกิใช้ทนัท ีเพราะคนอย่างมอลลี่ไม่จ�าเป็นต้องเหมอืนใคร 

“คุณป๋าไม่ต้องพยายามขู่เลย ป้องเขาชินแล้ว เขาก็ไม่ว่าอะไรซะ

หน่อย” มอลลี่รีบดักคอ เธอไม่ใช่สาวน้อยใสซื่อที่ไม่รู้ความหมายโดยนัย

ของคนเป็นพ่อ ถ้าแค่ล้อเล่นกแ็ล้วไป แต่ถ้าตั้งใจจะขูใ่ห้คนของเธอกระเจงิ 

กค็งต้องท�าอะไรบ้าง

“อ้าว ป๋าก็ต้องรีบบอกไว้ก่อนสิ เผื่อปกป้องเขาอยากด่าคนเลี้ยงว่า

เลี้ยงกนัมายงัไง กจ็ะได้บอกตอนนี้เลยว่าเลี้ยงมาอย่างนี้แหละ ด่าได้ แต่

อย่าแรงนะปกป้อง” โชติแกล้งหันไปพูดกับคนที่พยายามนั่งกินเงียบๆ 

ท�าเอาชายหนุ่มสะดุ้งจนส�าลกั เขารบีคว้าน�้ามาดื่มก่อนบอกเสยีงสั่นน้อยๆ

“เอ่อ ผมไม่กล้าว่าท่านหรอกครบั” 

เมื่อเจอคนสงูวยัที่เจนจดัในหลากหลายสถานการณ์มากกว่า ปกป้อง

ที่ฟอร์มดมีาตลอดกม็าดหลุดจนได้ ท่าทางเหลอหลาของปกป้องกลบัท�าให้

โชตินึกสงสารเสียเอง คนสูงวัยเริ่มหัวเราะและพาเอาสองหนุ่มสาวหัวเราะ

ตามไปด้วย 

“เอ้ากนิกนัต่อ เดี๋ยวหายร้อน จะเดอืดร้อนแม่ครวัต้องเอาไปอุน่ใหม่

อกี”

“ครบั”

อย่างน้อยปกป้องก็โล่งใจที่โชติไม่ได้รังเกียจเขาในฐานะเพื่อนของ

ลูกสาว บรรยากาศบนโต๊ะอาหารเป็นกันเองกว่าที่คิดไว้ มอลลี่มีเรื่อง

สพัเพเหระมาชวนสนทนาได้ไม่ขาดช่วง ส่วนโชตกิด็ูสนใจใคร่รู้เกี่ยวกบัตวั

เขา เจ้าพ่อสื่อมวีธิกีารถามไถ่เรื่องต่างๆ โดยไม่ท�าให้คนถกูถามรู้สกึเหมอืน

ก�าลังถูกซักไซ้ ชายหนุ่มเล่าข้อมูลส่วนตัวของตัวเองไปหลายเรื่อง รวมถึง

เรื่องส�าคญัที่ตั้งใจจะมาบอกในวนันี้
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“ถ้าไม่ได้ทนุการศกึษาของมลูนธิไิทยสาร ผมคงไม่ได้ย้ายเข้ามาเรยีน

ในตวัจงัหวดัตอนมอหนึ่ง และคงสอบเข้าโรงเรยีนนายร้อยไม่ตดิ”

สิ่งที่ได้ยนิกบัหทู�าให้โชตทิ�าหน้าเหมอืนเหลอืเชื่อ ส่วนมอลลี่ท�าตาโต

ตื่นเต้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา ปกป้องไม่ใช่คนช่างคยุเรื่องส่วนตวั เรื่องที่เธอ

รู้นั้นมาจากเธอเป็นฝ่ายซกัถาม แต่ดูสเิรื่องใหญ่ขนาดนี้เขากลบัไม่ยอมเล่า 

ในเมื่อเขาใช้โอกาสนี้ขอบคุณบดิาของเธอ เธอเลยได้รู้เรื่องนี้ไปด้วย

“คณุป๋าเคยบอกฉนับ่อยๆ ว่า เงนิที่เลี้ยงฉนัหนึ่งคน เอาไปเลี้ยงเดก็

ดีๆ  ได้อกีหลายคน ที่แท้เดก็ดีๆ  ที่ว่ากค็อืป้องนั่นเอง”

“ผมโชคดทีี่ได้รบัทุน ขอบพระคุณท่านมากครบั” ปกป้องหนัไปไหว้

โชตพิร้อมลอบสงัเกตอาการของคนสูงวยั 

โชตทิ�าท่าเหมอืนจะพูดอะไรบางอย่าง แต่โดนมอลลี่ขดัขึ้นมาเสยีก่อน    

“แล้วที่ผ่านมาป้องช่วยดูแลฉัน เพราะทุนเหรอ” ตามประสาคนไม่

เกบ็สิ่งที่คาใจ เธอถามสิ่งที่สงสยัทนัท ีสายตาที่จ้องเขมง็และน�้าเสยีงตดิจะ

ผดิหวงันั้นท�าให้ทุกคนในโต๊ะเงยีบกรบิ

นอกจากมอลลี่แล้ว โชตเิองกด็ูจะสนใจฟังค�าตอบไม่น้อย

“กม็สี่วนบ้าง แต่ไม่ทั้งหมด” ปกป้องพยายามคดิหาค�าตอบที่ฟังดูดี

กว่านี้ แต่เขากเ็ลอืกตอบตามจรงิ

“หมายความว่ายงัไง” ถ้าไม่ซกัไซ้จนเข้าใจถ่องแท้คงไม่ใช่มอลลี่

“ตอนนี้เรารูจ้กักนัแล้ว ต่อให้ไม่ใช่ลกูคณุโชต ิกเ็หมอืนเดมิ” น�้าเสยีง

เรยีบหนกัแน่นราวกบัไม่กลวัเครื่องจบัโกหกนั้นท�าให้ทกุคนนิ่งไป ก่อนหญงิ

สาวคนเดยีวในโต๊ะจะยิ้มกว้าง

“ฉนัเชื่อป้อง” 

มอลลี่เชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมโดยสัญชาตญาณว่าสิ่งที่ปกป้องท�าให้

เธอทั้งหมดนั้น ไม่ใช่เป็นเพราะเธอคอืทายาทไทยสารเพยีงอย่างเดยีว ตลอด

เวลาที่ผ่านมา ปกป้องไม่ใช่คนประจบประแจง จะวา่ไปแลว้เธอเองต่างหาก

ที่เป็นฝ่ายตามตดิเขา จนเขาวนเวยีนอยู่ในชวีติเธอจนได้
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ถ้ารอยยิ้มกระจ่างของมอลลี่ท�าให้ปกป้องโล่งใจ ประโยคต่อไปของ

โชตกิท็�าให้เขาแทบไม่เชื่อหูตวัเอง

“ช่วงนี้มแีต่ข่าวแย่ๆ อย่างน้อยกม็เีรื่องดีๆ  มาท�าให้ปลื้มใจบ้าง”

ประโยคที่แสดงออกถงึความยนิดขีองโชตเิมื่อทราบว่าปกป้องคอืเดก็

ที่เคยได้รับทุนการศึกษาซึ่งเขาเป็นคนริเริ่ม แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการ

ให้ทนุนั้นมส่ีวนช่วยเรื่องภาพลกัษณ์ทั้งของตนและขององค์กร แต่กเ็ป็นการ

ช่วยเหลือที่ไม่มีข้อผูกมัดและไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเด็กเหล่านั้นแต่

อย่างใด เมื่อได้ทราบว่าเงินที่เขาให้ไปช่วยต่อยอดให้เด็กรักดีคนหนึ่งได้

ศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติ มีอนาคตและอาชีพการงานที่ดี โชติก็อด

ปลาบปลื้มไม่ได้ 

ทนุคอืจดุเริ่มต้นที่ท�าให้ปกป้องเข้ามาในชวีติของมอลลี่ แต่ตวัมอลลี่

ท�าให้เขาอยู่ต่อ

บางทีช้างเผือกเชือกนี้อาจมีบุญกรรมผูกพันกันมากับเขาและมอลลี่

มากกว่าที่คดิ...

บรรยากาศชื่นมื่นในโต๊ะอาหารคนืกลบัมาอกีครั้ง 

“เออ เราน่าจะท�าสกู๊ปนะคุณป๋า ว่าเดก็ที่เคยได้ทุนไทยสาร ตอนนี้

ไปอยู่ไหนกนับ้าง” 

“น่าสนใจ เดี๋ยวป๋าไปบอกบอกอให้เขาลองดู”

เมื่อไม่มอีะไรคาใจแล้วมอลลี่กเ็ริ่มรบัประทานอาหารอย่างเอรด็อร่อย

อกีครั้ง ส่วนโชตกิลบัมองคนตรงหน้าด้วยความสนใจมากกว่าเดมิ

“ท�าไมเลอืกเป็นทหาร”

“พ่อผมเป็นทหารชั้นประทวนครบั ผมโตมาในค่ายทหาร ตั้งแต่เดก็

ผมกน็ั่งมองพวกนายทหารกบัพ่อ ทุกคนดูสง่ามาก อาจจะเป็นอาชพีเดยีว

ที่ผมคุ้นเคย และคดิว่าถ้าผมตั้งใจจรงิๆ ผมน่าจะเป็นทหารดีๆ  ช่วยเหลอื

ประเทศได้ คนกรุงเทพฯ อาจจะไม่ค่อยคุ้น แต่ที่ต่างจงัหวดั ทหารไปช่วย

ดแูลชาวบ้าน ท�านูน่ท�านี่ ไม่ใช่แค่สูก้บัผู้ร้าย พ่อฝันอยากเหน็ผมเป็นทหาร
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สญัญาบตัร เสยีดายพ่อเสยีก่อน” 

ค�าตอบเรียบๆ แต่ดวงตาเป็นประกายนั้นท�าให้คนฟังทึ่งได้ไม่น้อย 

ปกป้องมคีวามฝันยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อ และเขากท็�าส�าเรจ็

“แล้วตอนนี้อยูก่บัใคร” เป็นเพราะทราบดถีงึคณุสมบตัเิดก็ที่จะได้รบั

ทนุการศกึษา ท�าให้พอจะเดาได้ไม่ยากว่าปกป้องไม่มบ้ีานในกรุงเทพฯ เป็น

ของตนเอง 

“ย่าเพิ่งเสยีไปครบั ตอนนี้อยู่กบัญาตขิองย่าครบั”

“ญาติห่างๆ ละสิ อยู่บ้านเขาอึดอัดไหม” น�้าเสยีงนั้นไม่ได้ดูแคลน 

แต่ฟังออกว่าเป็นห่วงตามประสาผู้ใหญ่ และนั่นท�าให้ปกป้องรบีตอบ

“อยูไ่ด้ครบั ปกตอิยูโ่รงเรยีนเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้กลบัทกุอาทติย์ ช่วง

ปิดเทอมบางทเีพื่อนๆ กช็วนไปบ้าน เดี๋ยวเรยีนจบกค็งต้องย้ายตามงาน ใน

ค่ายมบี้านพกัให้” 

“เรยีนอยู่ปีไหนแล้ว”

“ปีสามครบั”

“เรียนเก่งได้คะแนนดี คงได้เลือกก่อนสิว่าจะไปลงเหล่าไหน” เป็น

ธรรมดาที่เจ้าพ่อสื่อจะรอบรูแ้ละปะตดิปะต่อสถานการณ์ได้ไม่ยาก คะแนน

รวมทกุวชิาของการเรยีนในโรงเรยีนนายร้อยจะถกูน�ามาเรยีงล�าดบั และคน

ที่ได้คะแนนสงูจะได้รบัสทิธิ์ในการเลอืกเหล่าที่ต้องการจะบรรจกุ่อน แมย้งั

ไม่ได้สมัภาษณ์เรื่องผลการเรยีน แต่เขาเชื่อแน่ว่าเดก็หนุม่ที่เคยได้รบัทนุมา

อย่างปกป้องน่าจะอยู่ระดบัทอ็ปของชั้นปี

“ครบั” 

“เขาให้เลือกสถานที่ด้วยใช่ไหม นายจะเลือกลงที่ไหนล่ะ เลือกใน

กรุงเทพฯ ส ิค่ายทหารเยอะแยะ” มอลลี่ที่นั่งฟังอยู่เงยีบๆ มาพกัใหญ่ถงึ

กบัแทรกขึ้นมา

ปกป้องไม่ตอบ แต่สายตามุ่งมั่นนั้นท�าให้พอจะเดาได้ว่ากรุงเทพ- 

มหานครคงไม่ใช่สิ่งที่เขาวางแผนไว้
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“ถ้าขาดเหลอือะไรบอกนะ ถอืว่าเราเป็นคนกนัเอง”

“ขอบพระคุณครบั” 

แม้ปกป้องตอบรบัและไหว้อย่างเคารพ แต่โชตรู้ิสกึได้ว่าคนหนุม่ที่ดู

มอีดุมการณ์ ท�าทกุอย่างเพื่อหน้าที่เพื่อความฝันคนนี้คงไม่เป็นฝ่ายเดนิตรง

เข้ามาร้องขอความช่วยเหลอืจากเขาเองแน่ๆ หากตวัคนเดยีว ปกป้องคงจะ

มทีางที่ก้าวเดนิไปได้อย่างดใีนเส้นทางนี้ แต่ถ้ามมีอลลี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ล่ะ ลูกสาวเขาเองดูจะห่างไกลกบัค�าว่าเสยีสละเพื่อส่วนรวมไปมากทเีดยีว 

แม้มอลลี่จะใจกว้าง ชอบช่วยเหลอื แต่นั่นกม็ขีอบเขต และต้องมา

จากใจที่เธออยากท�าเอง ถ้าโดนบังคับ เธอจะหันกลับไปเดินอีกทางทันท ี

เธอไม่เอาเปรียบใคร แต่ก็ไม่หลับหูหลับตายอมให้ใครเอาเปรียบอย่าง

แน่นอน

แม้รู้ว่าความสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวอายุเท่านี้ยังวูบไหว มีโอกาส

เปลี่ยนใจได้อกีหลายครั้ง แต่โชตกิอ็ดเป็นห่วงไม่ได้ เป็นความรู้สกึห่วงลกึๆ 

ที่อธบิายให้ใครฟังได้ยากเหลอืเกนิ




