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คำ�นำ�

#เธอกับทะเล เป็นเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน ณ จังหวัดหน่ึงทางภาคใต้ ว่าด้วยการ 

ทำาคาเฟ่ริมทะเลในพ้ืนท่ีที่อยู่ห่างจากความวุ่นวายของชุมชนเมือง เมื่อความจำาเป็น

บางอย่างทำาให้เจ้าของร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ อย่าง 'เมฆ' ต้องย้ายกลับ

มาอยู่ที่บ้านเกิดและเริ่มต้นทำาร้านใหม่อีกครั้ง ประสบการณ์ในฐานะเจ้าของร้าน 

กว่าสี่ปีของเขาก็เหมือนหายวับไปกับตา เพราะการสร้างร้านกาแฟร้านหน่ึงข้ึนใหม่ 

ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเดิมราวหน้ามือกับหลังมือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

แต่สวรรค์ก็ไม่ได้ใจร้ายกับเมฆจนเกินไป เพราะยังส่ง 'ตะวัน' พ่ีชายแถวบ้าน 

ที่เคยใกล้ชิดกันในอดีตมาเป็นท้ังที่ปรึกษาและคนขับรถ ทำาให้เมฆสามารถจัดการ 

เรื่องซับซ้อนพวกนั้นได้แบบไม่ยุ่งยากมากนัก แม้จะมีความหลังท่ีพอหวนนึกถึงทีไร 

ก็ทำาให้เมฆรู้สึกขัดใจ ไม่อยากจะคล้อยตามพ่ีตะวันง่ายๆ ทุกครั้ง แต่เมฆก็ปฏิเสธ 

ไม่ได้เลยว่าการเริม่ต้นใหม่ของเขาครัง้น้ีหากขาดพ่ีตะวันไปสกัคน อะไรๆ มนัก็คงจะยาก 

และชวนให้รู้สึกเหงาอย่างบอกไม่ถูกแน่ๆ

ครั้งนี้เจ้าของผลงานน่ารักชวนอมยิ้มทั้ง That Smile ยิ้มหวานของหมอ และ 

Give Love #เราจะจีบเฮีย อย่าง Kipuu กลับมาพร้อมกับผลงานสุดโรแมนติกท่ี 

แตกต่างไปจากเดมิ เพราะเป็นความสมัพันธ์ของช่วงวยัผู้ใหญ่ ไม่ใช่เรือ่งรกัใสๆ วัยเรยีน 

อย่างที่แล้วมา แต่รับรองได้ว่าความฟีลกู๊ดหวานๆ ยังคงเดิม ท่ีเพ่ิมเติมคือมีผู้ช่วย 

หน้าใหม่มาฝากเนือ้ฝากตวันัน่เองค่ะ...เรือ่งราวรมิชายทะเลเล่มน้ีจะเป็นไปในทิศทางใด  

มาเอาใจช่วยเมฆกับพ่ีตะวัน พร้อมด้วยผู้ช่วยตัวเล็ก (?) ที่ชื่อแกงส้มกับปลาทูใน  

The B.E.A.C.H #เธอกับทะเล กันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย

Pre_The B.E.A.C.H #����������18+.indd   3 15/11/2562 BE   13:37



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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The B-E-A-C-H #เธอกับทะเล

[The Best Escape Anyone Can Have]
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7Kipuu

12 ปีก่อน...

เสยีงพูดคยุและเสยีงเพลงของงานเลีย้งด้านนอกยังคงดังเข้ามาในห้องครวั  

เด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงน้ันเอ้ือมมือเปิดตู้ด้านบนเพ่ือหยิบจานที่วางเรียงอยู ่ 

ก่อนจะต้องถอนหายใจ ปลายนิ้วของเขาเอื้อมถึง แต่คงไม่ดีแน่ถ้าจะหยิบ 

จานกระเบือ้งด้วยความประมาทแบบน้ี ไม่ทนัไรก็มอีกีคนเดนิเข้ามาใกล้ เขย่งตวั  

แล้วหยิบมันมาถือไว้ เขายืนรอ แต่คนตรงหน้ากลับวางจานท้ังหมดลงข้าง 

อ่างล้างจาน แถมยังเปิดบทสนทนาไปเรื่องอื่น

'เมฆ...พี่ขอคุยด้วยหน่อย'

'ฮะ? พี่ตะวันมีอะไรอ่ะ'

'คอื...จรงิๆ แล้วพ่ีมเีรือ่งจะบอก แต่สญัญาได้มัย้ว่าบอกไปแล้วจะไม่โกรธ'

คนพูดยกมอืขึน้มาลบูท้ายทอย อย่างกับว่ามนัจะช่วยลดความประหม่า

ลงไปได้ แต่ก็ไม่...

'ไม่สญัญา ยังไม่รูเ้ลยว่าพ่ีจะพูดอะไร เราจะไปรบัปากได้ไงว่าจะไม่โกรธ'

'เมฆ...'

'เอาจานมาเลย จะเอาไปให้น้าวรรณ'

'ฟังก่อนดิ'

'พี่เป็นอะไรเนี่ย'

คราวนีส้ิง่ทีร่ออยู่ไม่ใช่ค�าพูดหรอือะไรท้ังนัน้ คนตรงหน้าขยับเข้ามาใกล้ 

- INTRO -
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The B.E.A.C.H #เธอกับทะเล8

ก้มตัวลง และสัมผัสริมฝีปากตัวเองเข้ากับเขา

วินาทีนัน้ทุกอย่างตกอยู่ในความเงยีบ ก่อนคนทีเ่ป็นฝ่ายโดนเอาเปรยีบ

จะหาค�าพูดของตัวเองเจอก่อน

'พี่ตะวัน!'

'หะ...หือ?'

'เล่นบ้าอะไรของพี่วะ!'

คนพูดยกมือข้ึนมาผลักไหล่อีกฝ่ายเต็มแรงก่อนจะว่ิงออกไป ปล่อยให้

สายตาคู่หนึ่งมองตาม พร้อมกับประตูที่ปิดลงจนเกิดเสียงดัง

จบกัน...
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ผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแบบชนบททันทีท่ีรถฟอร์ดเรนเจอร์สี่ประตู 

ยกสูงเคลื่อนตัวออกจากสนามบิน ทั้งบ้านปูน ถนนโล่ง และท่ีดินถูกท้ิงร้าง 

จนต้นหญ้าขึ้นรก...นี่คือบ้านเกิดของผม

ทกุครัง้ท่ีกลบัมา สิง่หน่ึงทีรู่ส้กึได้ก็คอืท่ีน่ีแทบจะไม่มอีะไรแปลกตาไปเลย 

สักนิด ทั่วทั้งจังหวัดเหมือนถูกหยุดเอาไว้ในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อดึงสายตากลับมาอีกฝั่ง สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือ 'มิสเตอร์ผลผลิต 

จากชายฝั่งทะเลอันดามัน' เขาอยู่ในเสื้อฮาวายสีจัด มีแว่นกันแดดบนใบหน้า 

และรอยสักรูปเกลียวคลื่นบนต้นแขนท่ีชอบโผล่ออกมานิดๆ เวลาท่ีเจ้าตัว 

ยกแขนขึน้หมนุพวงมาลยั เขาคอืสิง่มชีวิีตทีผ่มพยายามเลีย่งทกุครัง้ท่ีกลบัมา

บ้าน และวันนี้เขาคนเดียวกันนี้ก็ดันเป็นคนที่ขับรถมารับผมที่สนามบิน

"พี่ตะวัน แม่เป็นไงบ้างอ่ะ"

ผมถามขึ้นมาท�าลายความเงียบในรถ

"ก็...เป็นลม"

ค�าตอบที่ได้รับฟังดูสบายๆ และไม่ได้ช่วยให้มีข้อมูลมากกว่าตอนอยู่ที่

กรงุเทพฯ สกัเท่าไหร่ ก็เพราะรูว่้าแม่เป็นลมแล้วล้มลงจนข้อมอืเคลด็น่ีไงผมถึง

ขึ้นเครื่องกลับบ้านมาทันทีท่ีเคลียร์งานเสร็จ และคงเป็นเพราะอีกฝ่าย 

ได้ยินเสียงถอนหายใจเลยอธิบายต่อ

"น้าฝนออกจากโรงพยาบาลเมื่อเช้า ตอนนี้พักอยู่บ้าน ช่วงบ่ายพ่ี 

- 01 -
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The B.E.A.C.H #เธอกับทะเล10

แวะเข้าไปก็เห็นว่าออกมาดูงานในรีสอร์ตตามปกติแหละ"

เดี๋ยวนะ? แม่เป็นลม ล้มลงจนข้อมือเคล็ด และคนตรงหน้าก�าลังพูดว่า

แม่ยังคงออกมาท�างาน?

"แม่เจ็บอยู่ แต่ก็ยังออกมาท�างานเนี่ยนะ!"

"ไม่เอาน่า นอนโรงพยาบาลตัง้หลายวนัเบือ่จะแย่แล้ว ให้ออกมายืดเส้น

ยืดสายเหอะ"

ผมปั้นหน้ายุ่งใส่แทนค�าตอบพร้อมหันหน้าหนีและตัดสินใจจะเงียบ 

เดิมทีผมก็ตัดสินใจกับตัวเองมาตั้งนานแล้วว่ากับคนคนน้ีย่ิงพูดคุยกันได้ 

น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี

นอกจากเรื่องในอดีตแล้ว ผมกับเขาก็ดูไม่มีอะไรสักอย่างท่ีเข้ากันได้  

อีกฝ่ายดูเป็นคนของชายทะเลขนานแท้ เต็มไปด้วยบรรยากาศสบายๆ และ

นอกจากเสือ้ผ้าท่ีบอกไปแล้ว ยังมผีวิสแีทน และท่าทไีร้กังวลเหมอืนอยู่ในโลก

ที่ไม่เคยมีปัญหาหรือเรื่องทุกข์ร้อน

"อากาศบริสุทธิ์ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวไวขึ้นนะ"

"พี่...!"

"อะไร เราอ่ะ เย็นๆ ลงบ้าง"

ผมมองค้อนแทนค�าตอบ ถอนหายใจ แล้วก็เงียบไป

ขอบคุณอะไรก็ตามที่ท�าให้เราไม่ได้เจอกันบ่อยนัก

หลังจากจบ ม.ปลาย อีกฝ่ายก็ไปเรียนมหา'ลัยที่ต่างประเทศ แล้ว 

หลังจากนั้น 1 ปีผมก็ขึ้นไปเรียนมหา'ลัยที่กรุงเทพฯ ด้วยความท่ีต่างฝ่าย 

ต่างก็ไม่ค่อยได้กลบับ้านกันท้ังคู่เลยห่างๆ กันไป แต่ก็ยังได้เหน็หน้ากันอยูบ้่าง

อย่างไม่มทีางทีจ่ะเลีย่งได้ เพราะเจ้าตวักลบัมารบัช่วงต่อกจิการของครอบครวั

ทนัททีีเ่รยีนจบปรญิญาโท ส่วนผมทียั่งปักหลกัท�างานอยู่กรงุเทพฯ ก็พยายาม

กลับบ้านให้ได้อย่างน้อยปีละครั้ง

พอเหน็ว่าผมไม่ตอบอะไร ทางน้ันก็ยกมอืข้ึนกดเปิดเครือ่งเสียงในรถยนต์  

แล้วพูดต่อ

"ฟังเพลงดีกว่า"
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เพลงท่ีดงัข้ึนมาคอืเพลง I'm yours เพลงสากลยอดฮติของ Jason Mraz 

ฝ่ายที่ขับรถอยู่ใช้ปลายนิ้วเคาะพวงมาลัยตามจังหวะ พึมพ�าตามเพลงไปบ้าง

สาเหตอุกีอย่างท่ีท�าให้ผมกับพ่ีตะวันต้องแวะเวียนมาเจอกันตลอดอย่าง

ปฏิเสธไม่ได้ คือการท่ีแม่ของผมกับแม่ของเขาเป็นเพ่ือนสนิทท่ีรักกันเหมือน 

พี่น้องแท้ๆ

แม่ท้องผมซ่ึงเป็นลูกคนแรก ส่วนแม่ของอีกฝ่ายท้องลูกชายคนท่ีสอง 

และด้วยความซาบซึ้งในมิตรภาพหรืออะไรก็ตาม วันหนึ่งแม่พี่ตะวันที่ท้องแก่

ใกล้คลอดกับแม่ผมที่ท้องอ่อนๆ ก็มานั่งคุยกันว่าควรจะต้ังชื่อลูกชายที่ก�าลัง

จะเกิดมาให้เกี่ยวข้องกัน

แม่ตั้งชื่อให้ผมว่าเทียบฟ้า ชื่อเล่นว่าเมฆ

ส่วนอีกฝ่ายชื่อจริงว่าชิตวัน ชื่อเล่นคือตะวัน

"เรื่องแม่เราอ่ะ ไม่ต้องกังวลหรอก พี่คอยดูให้อยู่ ลุงวีกับป้าพรที่รีสอร์ต 

ก็ด้วย ไม่ปล่อยให้ท�าอะไรเกินตัวหรอกน่า"

"อือฮึ"

"..." พออีกฝ่ายเงียบไปผมก็ตัดสินใจพูดสิ่งที่ควรพูดออกมา

"ขอบคุณพี่ด้วยแล้วกัน"

"เล็กน้อยน่า อย่าลืมไปขอบคุณแกงส้มด้วยล่ะ"

"แกงส้ม? พนักงานใหม่ที่รีสอร์ตเหรอ"

"หึ ลูกชาย..."

ลูกชาย? มีลูกแล้วเหรอเนี่ย

ถ้ารายนี้แต่งงานแล้วผมก็ต้องได้ยินแม่พูดถึงบ้างสิ

แต่นิสัยอย่างนี้จะไปท�าใครท้องเข้าก็คงไม่ช็อก ไม่ตกใจ ไม่ท�าเป็น 

เรื่องใหญ่อะไรหรอกมั้ง

เวลาผ่านไปประมาณคร่ึงชั่วโมงรถกระบะคันสีด�าก็ขับมาถึงบริเวณ

ชายหาดชื่อดังของบ้านผม ดังนั้นสองฝั่งถนนที่เลียบไปกับทะเลจึงเต็มไปด้วย

ร้านค้าต่างๆ ทั้งประเภทท่ีเปิดให้เช่าห่วงยางกับเสื่อ ขายอาหารทะเล  
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ขายเสื้อผ้า และอื่นๆ อีกมากมาย

จนในที่สุดป้ายชื่อ 'Sea Hug Resort - บ้านกอดทะเล' ก็อยู่ตรงหน้า  

รถที่ผมนั่งมาเลี้ยวเข้าไปในน้ัน ผ่านห้องพักสิบกว่าหลัง ก่อนจะจอดลงตรง 

หน้าบ้านหลังเล็กสไตล์คอตเทจชั้นเดียวท่ีปลูกไม้ดอกเล็กๆ เอาไว้รอบบ้าน  

ดูเรียบง่ายน่ารัก ข้างบ้านมีรถตู้โฟล์กสวาเกนสีมิ้นต์เพ่ิมความรู้สึกสดใส 

เข้าไปใหญ่

...ทั้งหมดนี่คือกิจการที่แม่ผมเป็นเจ้าของ

ทันทีท่ีรถจอดลง ประตูเปิดออก ผมก็ต้องตกใจกับหมาพันธุ์โกลเด้น  

รีทรีฟเวอร์ที่วิ่งตรงมาพร้อมกระดิกหางสุดแรง ไม่สิ...ใช้ค�าว่าเหวี่ยงหางไปมา

อย่างสดุชวิีตน่าจะเหมาะกว่า แต่เจ้าหมาตวัน้ันดนัเลีย้วอ้อมรถแบบท่ีรูเ้ลยว่า

น่าจะไปหาอีกคนที่อยู่ฝั่งคนขับ หลังจากนั้นก็มีค�าพูดดังขึ้นมา

"ไง แกงส้ม ตั้งใจเฝ้าคุณย่าฝนรึเปล่า" 

แกงส้ม? แสดงว่าก่อนหน้านี้ก็บอกให้ผมไปขอบคุณหมา...ถูกมั้ย

ให้ตายสิ! 

ไม่ทันได้ตั้งตัวเจ้าหมานั่นก็ว่ิงมาหาผม มองสบตาพร้อมแลบล้ินใส ่

ด้วยสีหน้าร่าเริงเหมือนเรารู้จักกันมาก่อน 

...แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันนะ 

"เนี่ยนะแกงส้ม?" 

"อืม พี่พามาเที่ยวสองสามครั้ง มาทีไรได้กินขนมทุกที เลยกลายเป็นว่า

ชอบมาอยู่บ้านเราไปซะง้ัน วันก่อนพอเห็นน้าฝนเป็นลมปุ๊บก็รีบว่ิงไปเรียกพ่ี 

ถึงท่าเรือโน่น" 

โอเค ฟังดูแล้วเจ้าหมานี่ก็มีความดีความชอบที่น่าชื่นชมจริงๆ ผมเลย

ยกมอืขึน้ไปลบูหวัแล้วส่งย้ิมให้ ก่อนจะหันกลบัมาขมวดคิว้ใส่พ่ีตะวนั รายนัน้

เหมือนร้อนตัว สบตากับผมปุ๊บก็รีบแก้ตัวปั๊บ

"เป็นหมาก็เป็นลูกชายได้ป่ะล่ะ ไป เข้าบ้าน" 

ปัญหามันอยู่ตรงนั้นที่ไหน!
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ผมตรงเข้าไปกอดแม่ท่ียืนรออยู่หน้าบ้าน ไม่รู ้เพราะเพ่ิงออกจาก 

โรงพยาบาลรึเปล่า แต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าแม่ดูโทรมลงไป ถึงแม้นัยน์ตาจะยังมี

แววความสดใสเหมือนสาวๆ มากกว่าคนอายุ 60 กว่าก็เถอะ ผมจับมือแม ่

ขึ้นมาดูแล้วเห็นว่ามีอะไรบางอย่างลักษณะคล้ายถุงมือท่ีเปิดปลายน้ิวแบบท่ี

พอเดาได้ว่าเป็นเฝือกส�าเร็จรูปสวมอยู่ แม่เองก็เหมือนจะมองส�ารวจผมอยู ่

แล้วถามออกมา

"ผอมลงรึเปล่าฮะเรา" 

"เปล่าซะหน่อย"

ผมตอบเจือเสียงหัวเราะ แล้วพากันเดินเข้ามานั่งบนโซฟาด้านใน

"ขอบคุณพี่เค้ารึยังล่ะ อุตส่าห์ทิ้งงานไปรับเรานะนั่น"

...หาเรื่องอู้งานรึเปล่ายังไม่รู้เลย

"ขอบคุณตั้งแต่ในรถแล้ว"

ผมหันไปมองอีกคนที่ยืนอยู่กลางบ้าน ก่อนจะส่งสายตาเอาเรื่องไปให้ 

อยากให้เจ้าตัวรับรู้ว่าผมต้องการให้เขากลับไปได้แล้ว แต่ดันได้รับรอยยิ้ม

ตาหยีส่งกลับมา สาบานเลยว่าจงใจกวนประสาท! 

"ง้ัน...ผมกลับไปท�างานต่อแล้วนะน้าฝน ส่วนแกงส้ม ไงฮะ อยาก 

กลับบ้านยัง"

หางยาวๆ ของเจ้าหมาโบกไปมาอย่างรุนแรงทันทีที่ได้ยินชื่อตัวเอง แต่

มันกลับไม่ลุกข้ึน นอนหมอบอยู่ที่เดิม เป็นอันเข้าใจได้ล่ะมั้งว่า 'ไม่กลับ'  

เห็นอย่างนั้นเจ้าตัวจึงหันมาพูดกับแม่ผม

"งั้นผมฝากแกงส้มไว้ท่ีน่ีก่อนนะน้าฝน อาหารมันใกล้หมดรึยัง พรุ่งน้ี 

จะได้เอามาเติมให้"

"เหลือเต็มเลย คราวก่อนพี่ตะวันเอามาให้ตั้งเยอะ" 

ได้ยินอย่างนั้นคนฟังก็พยักหน้ารับ ยกมือขึ้นไหว้แม่ผม แถมยังแวะ 

ส่งยิ้มให้ทางนี้แล้วเดินออกจากบ้านไป 

ทันทีที่ประตูรถกระบะคันสีด�าปิดลงและขับออกไป ผมก็หันกลับมา 

มองแม่เพราะรู้สึกถึงมือที่ตีลงมาบนต้นแขน ก่อนจะได้ยินค�าพูดตามมา
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"เอาแต่แยกเขี้ยวท�าหน้าเป็นยักษ์ใส่จนพ่ีเค้าหนีกลับบ้านไปแล้ว 

เห็นมั้ย"

...ก็นั่นแหละที่ต้องการ! 

- - -

วันต่อมาผมตื่นนอนเพราะนาฬิกาปลุกแจ้งเตือนตอนตีห้าครึ่งตามท่ี 

ตัง้ไว้ทุกวัน ระหว่างทีล่กุข้ึนก็ได้ยินเสยีงก๊อกแก๊กๆ มาจากข้างนอกแบบท่ีรูไ้ด้ว่า 

แม่น่าจะตืน่แล้ว ล้างหน้าแปรงฟังเสรจ็กเ็ดนิออกมาเจอคณุฝนท่ีก�าลงัชงกาแฟ

โดยมีแกงส้มนั่งให้ก�าลังใจอยู่ข้างๆ

"ตื่นแต่เช้าเชียว"

"ปกติเมฆอยู่กรุงเทพฯ ก็ตื่นประมาณน้ีแหละ แม่ชงกาแฟอยู่เหรอ  

ช่วยมั้ย"

"มือขวาแม่ยังใช้ได้อยู่ แค่กดปุ่มเอง ชงเผ่ือเรายังได้ หรือคุณบาริสต้า 

จะต้องดื่มกาแฟที่ชงเองเท่านั้น"

"อย่าแซวน่า ของแม่เสร็จแล้วเนอะ เดี๋ยวเมฆชงเองก็ได้"

"โอเค หน้าบ้านมีขนม ตามไปนะ"

"ครับผม"

ผมชงกาแฟด�าพร้อมกับส่งสายตาไปให้หมาขนยาวสีน�้าตาลท่ีไม่ยอม

เดินตามแม่ออกไป ไม่รู้เหมือนกันว่ามันก�าลังรออะไรจากผม สุดท้ายก็เลย 

ได้แต่ยกมือไปลูบหัวเหมือนเดิม

เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เดินตามแม่ไปน่ังหน้าบ้าน โดยมีเสียง

ฝีเท้าของเจ้าสี่ขาดังกระทบพื้นตามมาติดๆ

เรานัง่จบิกาแฟกินขนมเงยีบๆ ไปสกัพัก ไม่รูเ้หมอืนกันว่าแม่คดิอะไรอยู่ 

แต่ผมก�าลังมองบรรยากาศรอบๆ บ้านเกิดท่ียังคงร่มรื่นน่าอยู่เหมือนเดิม 

ลมทะเลที่พัดเข้ามาเบาๆ ท�าให้รู้สึกผ่อนคลายเข้าไปใหญ่ แต่พอสายตา 

มองไปเห็นแม่ที่ก�าลังแบ่งขนมให้แกงส้มอยู่ ก็อดไม่ได้ท่ีจะเกิดความสงสัย 
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แล้วถามออกมาในที่สุด

"ถ้าวันนี้เมฆไม่ได้กลับบ้าน แม่ก็นั่งกินกาแฟตรงนี้คนเดียวเหรอ"

"คนเดียวที่ไหน มีแกงส้มอยู่ด้วยทั้งคน"

"หมานี่กลายเป็นลูกแม่ไปแล้วรึไง"

แม่ผมย้ิมรบัค�าพูดนัน้ ก่อนจะแบ่งขนมปังกรอบไปให้มนัอกีชิน้ พร้อมกับ 

ที่ผมถามต่อ

"ถามจริงๆ นะ ตอนเมฆไม่อยู่ แม่เหงามั้ย"

ค�าตอบแรกท่ีผมได้รับคือรอยย้ิมและสายตาท่ีมองมา ปิดท้ายด้วย 

ค�าพูด

"ถ้าเราไม่ได้จะกลับมาอยู่กับแม่เร็วๆ น้ี แม่ก็ไม่ยอมรับหรอกว่า 

ความจริงก็เหงาแหละ คิดถึงลูกด้วย แต่ก็ไม่อยากตามให้กลับมาอยู่บ้าน"

ยอมรับเลยว่าผมรู้สึกผิดเต็มๆ ที่ได้ยินอย่างนั้น ก่อนจะถามต่อ

"ท�าไมอ่ะ"

"เพราะแม่รู้ว่าเมฆก�าลังตั้งใจท�างานของตัวเองอย่างสุดความสามารถ 

ให้แม่ ให้ทุกคนเห็นว่าลูกรับผิดชอบตัวเองได้ สร้างอนาคตของตัวเองได้ 

ระหว่างที่ลูกของแม่ก�าลังพยายามท�าทุกอย่างให้แม่เห็น ถ้าเกิดแม่ไปถามว่า

กลับมาอยู่บ้านกับแม่มั้ย เมฆจะเข้าใจว่าแม่เป็นกังวลเพราะคิดว่าลูกดูแล 

ตัวเองไม่ได้ เดี๋ยวก็จ๋อยไปอีก"

"ไม่จริงอ่ะ เมฆเป็นงั้นเหรอ"

"อันนี้แม่ก็คิดเอาเองอ่ะนะ ลูกว่าไงล่ะ"

"ไม่รู้สิ แต่ฟังดูเป็นคนนอยด์ง่ายเกิน"

"ก็ประมาณหนึ่งอยู่น้าแม่ว่า"

เสียงหัวเราะเบาๆ ของแม่ตอนพูดประโยคท่ีว่าท�าเอาผมเผลอย้ิม 

ตามไปด้วย ทั้งๆ ที่ก�าลังถูกพูดถึงในด้านที่ไม่ค่อยดีอยู่แท้ๆ

"แม่อ่ะ..."

"แต่คนเราต้องมทีัง้ข้อดข้ีอเสยีปนๆ กันแบบนีแ้หละถึงจะน่ารกั ไม่น่าเบือ่"

"น่ารักฟังดูไม่เท่เลย"
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"ส�าหรับคนเป็นแม่อ่ะ ลูกจะหล่อหรือจะเท่ยังไงก็ไม่ส�าคัญหรอก ลูก 

เป็นลูกที่น่ารักของแม่เสมอ"

ผมหันไปมองแม่ ยิ้มให้ ลุกขึ้นไปหา ก้มตัวลง แล้วพูดออกมาสั้นๆ

"กอดหน่อย"

เราเป็นคูแ่ม่ลกูทีก่อดกันบ่อย ถึงจะได้อยู่ด้วยกันไม่มากนกัแต่ผมกับแม่

ก็กอดกันทุกครั้งที่มีโอกาส พอผละอ้อมแขนออกมา ผมก็พูดต่อ

"อีกไม่นานก็กลับมาอยู่ด้วยแล้ว ทนเหงาหน่อยนะ"

"โอเคครับ ได้กอดลูกชายก่อนออกไปท�างานนี่มันสดชื่นดีจริงๆ"

พูดจบแม่ก็ลุกขึ้นยืน ยกมือขึ้นมาตบต้นแขนผมเบาๆ โดยไม่พูดอะไร 

ก่อนจะเดินเข้าบ้านไปแล้วส่งเสียงตามมา

"แม่ฝากเมฆล้างแก้วกาแฟให้ด้วยนะ"

"ครับ..."

ผมรับค�า ไม่ทันไรก็เห็นแม่ออกจากประตูแล้วหันมาส่งย้ิมให้ ก่อนจะ

เดินไปยังส่วนที่รับรองลูกค้า และนี่คือภาพเดิมๆ ที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็ก...

บรรยากาศโดยรวมของรีสอร์ตเราเปลี่ยนไปจากตอนนั้นเพราะการ 

รีโนเวตครั้งใหญ่เมื่อไม ่ ก่ีป ีก ่อน แม่เองก็เหมือนกัน ถึงจะดูแข็งแรง 

กระฉบักระเฉง แล้วก็ท�างานคล่อง แต่สิง่หนึง่ทีผ่มต้องยอมรบัก็คอืแม่อายุเยอะ

แล้วจริงๆ

ผมเก็บแก้วและจานขนมเข้ามาล้าง ระหว่างนั้นก็คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆ 

จนกระทั่งได้ยินเสียงผิวปากว้ีดวิ่วดังมาจากหน้าบ้าน เจ้าสี่ขาขนฟูท่ีเคย 

นอนหมอบอยู่ดตูืน่เต้นทันทท่ีีได้ยินเสยีงน้ัน (เอาจรงิๆ เจ้าน่ีดตูืน่เต้นตลอดเวลา)  

ผมเลยวางแก้วกาแฟในมือลง เดินออกไปมอง ก่อนจะเห็นพ่ีตะวันยืนอยู ่

ตรงรั้วบ้านพร้อมกับลูกสมุนหมาอีกสองตัว

เจ้าหมาดีดตัวพุ่งทะยานไปหาทันทีท่ีเห็นว่าใครยืนอยู่ ก่อนไปนั่งรอ 

ให้อีกฝ่ายเปิดรั้วไม้สีขาว เอาสายจูงล็อกเข้าที่ปลอกคอ พร้อมกับเสียงตะโกน

ที่ดังตามมา

"พี่มารับแกงส้มไปออกก�าลังกาย!"

Page_The B.E.A.C.H #����������18+.indd   16 15/11/2562 BE   14:45



17Kipuu

"อื้อ..."

ผมรบัค�า แต่ในใจกลบัคดิไปว่า...สรปุเสือ้ผ้าสฉีดูฉาดนีค่งไม่ได้ใส่เพราะ

ท�างานหรอก ถูกมั้ย

เพราะตอนนี้อีกฝ่ายอยู่ในเวอร์ชั่นรวบผมส่วนท่ียาวกว่าขึ้นไปรัดไว้  

ใส่ชุดออกก�าลังกาย รองเท้ากีฬาสีสด กางเกงผ้าร่มสีด�า และเสื้อแขนกุด 

ลายถ่ียิบไปท้ังตัว แถมยังเป็นสีเขียวแดงเหลืองอย่างชวนตาลาย ตัดกับ 

รอยสักรูปเกลียวคลื่นสีด�าที่รอบต้นแขน

ถ้าจะชอบสสีนัขนาดนีก้ค็วรสกัให้เป็นส ีแล้วย้อมผมเจด็สไีปเลยรเึปล่านะ

"ไปเดินเล่นชายหาดด้วยกันมั้ย"

ฮะ...? ผมเหวอไปนิดหนึ่งตอนได้ยินค�าถาม เพราะไม่คิดว่าจะโดนชวน

กะทันหันเลยส่ายหน้าแทนค�าตอบ จนคนที่ยืนอยู่พูดซ�้า

"มาเหอะน่า อยู่บ้านคนเดียวท�าไม น้าฝนไปท�างานแล้วนี่"

"ไม่อ่ะ"

ผมตอบแล้วหันหน้าหนีจะเดินเข้าบ้าน ก่อนได้ยินเสียงตามมา

"เมฆ..."

อะไรอีกล่ะเนี่ย!

"แกงส้มมันไม่ยอมไปเดินเล่น สงสัยอยากให้เราไปด้วย"

ผมฟังค�าพูดนั้นพร้อมหันกลับมามองเจ้าหมาท่ีเอาสองขาหน้าเกาะรั้ว

แล้วแลบลิ้นส่งรอยยิ้มมาให้

...ถามจริง สรุปว่าเราสนิทกันเมื่อไหร่นะแกงส้ม

หลงัจากยืนมองพ่อหมากบัลกูหมาทีท่�าเป็นย้ิมแข่งกับแสงแดดตอนเช้าใส่ 

อยู่สักพัก ผมก็ถอนหายใจแล้วพูดต่อ

"รอแป๊บหนึ่ง เราล้างจานอยู่"

สุดท้ายผมก็มาจบท่ีตรงนี้ ตรงที่ก�าลังก้าวขาอย่างเอื่อยเฉื่อยไปตาม

ชายหาดช่วงเช้าอันเงียบสงบ นักท่องเที่ยวที่พยายามตื่นมาชมความสวยงาม

ของธรรมชาติมักจะกลับห้องพักเพ่ือนอนต่อหรือไม่ก็ไปหามื้อเช้ากิน มีแค ่

Page_The B.E.A.C.H #����������18+.indd   17 15/11/2562 BE   14:45



The B.E.A.C.H #เธอกับทะเล18

บางส่วนเท่านั้นที่ยังอยู่เพื่อถ่ายรูป

ระหว่างท่ีเดินก็มองอีกฝ่ายท�าตัวเหมือนตัวละครสักตัวซึ่งหลุดออกมา

จากซีรี่ส์วัยรุ่น ใส่ชุดกีฬา วิ่งเหยาะๆ ไปบนพื้นทราย มีหมาสามตัวที่ใส่สายจูง

ล้อมหน้าล้อมหลัง ส่วนผมเหมือนคนเมืองท่าทางเซ็งๆ แถมยังไม่รู้ว่าตัวเอง

ออกมาท�าบ้าอะไรอยู่ที่นี่ด้วย

ผมถูกแนะน�าให้รู ้จักกับหมาทั้งสามตัวของพ่ีตะวันในตอนท่ีเดินมา 

โกลเด้น รทีรฟีเวอร์ชือ่แกงส้ม อนัน้ีรูอ้ยู่แล้ว อกีตวัคอือลัเซเชีย่นชือ่ค่ัวกลิง้ และ

ไซบีเรียน ฮัสก้ีชื่อน�้าพริก เพ่ิมเติมมีปั๊กที่บ้านป๊ากับม้าชื่อทอดมันกุ้ง และ 

แมวเมนคูนที่ยังนอนไม่ตื่นชื่อปลาทู

ชื่อแมวที่ได้ยินฟังดูแปลกหู จนต้องถามต่อว่าแมวเมนคูนคือแมว 

แบบไหน ค�าตอบก็คอื 'เมนคนูคอืสายพันธ์ุหน่ึงของแมว จดุเด่นคอืตวัใหญ่มาก  

กลับมาบ้านว่างๆ ก็ไปดูที่บ้านพี่ได้' ได้ยินแล้วก็ได้แต่เหลือบหางตามอง

พอเดนิไปจนถึงจดุทีม่โีขดหนิก้อนใหญ่เรยีงรายและคนไม่เยอะเท่าไหร่ 

คนตรงหน้าก็น่ังลงบนท่อนไม้ที่ฝังอยู่ในทราย ปลดล็อกสายจูงหมาให้เจ้า 

สามตัวนั้นว่ิงไล่กันอย่างมีความสุข ผมหลบไซบีเรียนฯ ซึ่งตัวเล็กท่ีสุดในแก๊ง

ที่เกือบว่ิงมาชนเข้าจังๆ และเดินไปนั่งอีกฝั่งของท่อนไม้พร้อมกับท่ีได้ยิน 

อีกฝ่ายพูดออกมา

"ไม่ได้ลากออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้มานั่งหน้าหงิกนะ"

"ไม่ได้ท�าหน้าหงิกซะหน่อย"

"ถ้ามีกระจกจะเอามาส่องหน้าให้ดูตรงนี้เลย"

"พอเหอะน่า..."

คนฟังได้ยินค�าพูดของผมแล้วหัวเราะไม่ทุกข์ไม่ร้อน หยิบกิ่งไม้ใกล้มือ

ขึ้นมาแล้วผิวปากหนึ่งที ก่อนจะโยนออกไปให้สมุนสามตัวว่ิงแข่งกันไป 

คาบมาคืน หลังจากที่เจ้าไซบีเรียน ฮัสก้ีกับโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ชนะไปตัวละ

หนึ่งรอบ อัลเซเชี่ยนหนึ่งรอบ และในรอบสุดท้ายเจ้านั่นก็คึกซะจนงับท่อนไม้

หักคาปากไปเรียบร้อยก่อนจะเอามาคืนเจ้าของ เกมวิ่งไล่จับท่อนไม้ก็เป็นอัน

จบลง
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เรานั่งเงียบๆ กันอยู่ตรงนั้นสักพัก อีกฝ่ายก็พูดขึ้นมา

"น้าฝนบอกว่าเราจะกลับมาอยู่บ้าน"

"ใช่"

"ร้านกาแฟที่เปิดอยู่มีปัญหาเหรอ"

ผมเปิดร้านกาแฟอยู่ในย่านเศรษฐกิจกลางกรุงเทพฯ แล้วก็อย่างที ่

อีกฝ่ายพูดออกมานั่นแหละ ก่อนหน้านี้ที่ร้านของผมก�าลังมีปัญหาอยู่จริงๆ

"แม่เรายังไม่เล่าให้ฟังรึไงว่าเกิดอะไรขึ้น"

"เล่าแล้ว แต่ก็แค่คร่าวๆ"

"งั้นพี่สงสัยอะไรก็ไปให้แม่เล่าต่อแล้วกัน"

"ก็เจ้าตัวเค้านั่งอยู่นี่ ถามทีเดียวให้รู้เรื่องไปเลยไม่ดีกว่ารึไง"

พอเหลือบสายตาไปมองก็เห็นรอยย้ิมถูกส่งมาอีกแล้ว ผมถอนหายใจ 

พยายามบอกตัวเองว่าไม่ต้องไปเล่าอะไรให้ฟังหรอก เล่าไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ 

แต่สุดท้ายกลับจบลงที่...

"คือมันเป็นอย่างนี้"

...เล่าๆ ไปเหอะ ไม่เล่าตอนนี้ยังไงก็คงโดนตอแยถามวันอื่นอยู่ดี

"ยังไง"

"ร้านเราอ่ะเช่าท่ีคนอื่นท�า ตอนแรกก็ท�าสัญญาเป็นแบบปีต่อปี คิดว่า

อยากเซฟตัวเอง เผื่อร้านไปไม่ได้ ปีแรกผ่านไปเราก็ขอขยายระยะเวลา 

ของสัญญาให้มันยาวขึ้น เจ้าของที่เค้าเลยท�าให้เป็นแบบสามปี แล้วมันก็จะ

ครบก�าหนดปีนี้น่ีแหละ พอเราติดต่อไปคุยเรื่องต่อสัญญาว่าจะขอยืดเป็น 

ห้าปีไปเลย ก็สรุปว่าเจ้าของที่เค้าขอไม่ต่อสัญญาแล้ว เค้าจะเอาที่คืน"

"แล้วเราก็ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านซะเลย งี้เหรอ"

"อืม ก็ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณหนึ่ง หลักๆ คือเราอยากกลับมาอยู่กับแม่ 

อีกอย่างคือถ้าย้ายไปที่อื่นในกรุงเทพฯ มันก็ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกัน"

"อ๋อ แล้วเจ้าของที่เค้าจะเอาที่คืนไปท�าอะไร"

ได้ยินค�าถามแล้วผมก็ถอนหายใจ พร้อมตัดสินใจเล่าส่วนท่ีไม่อยาก 

พูดต่อ
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"ท�าร้านกาแฟ"

"ว่าแล้ว...เค้าเห็นร้านเราขายดีลูกค้าติดแล้วอ่ะดิ"

"คือ...เค้าบอกเราว่าลูกสะใภ้จะเปิดร้านท�าเล็บ แต่เพ่ือนเราไปสืบมา 

สรุปว่าจะท�าร้านกาแฟนั่นแหละ"

"แล้วเราไม่โกรธเหรอ"

"วันแรกก็โกรธนะ โกรธมากๆ ด้วย แต่พอใจเย็นลงก็ช่างมนัเหอะ ท�าอะไร 

ได้ล่ะ เช่าเค้าอยู่ก็แบบนี้แหละ"

"..."

"ตอนนี้ก็แค่ท�าร้านต่อไปเรื่อยๆ รอเวลาหมดสัญญา แล้วค่อยขนของ 

ทุกอย่างออกมาให้หมด เขาท�าเป็นมาขอซื้อของต่างๆ ต่อ ให้ราคาดีด้วย แต่

เราไม่ขายหรอก ได้ลูกค้าไปก็พอแล้วมั้ง"

ผมหันไปเห็นพี่ตะวันยิ้มข�าๆ แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่พูดอะไรต่อ

ทางน้ันยกแขนขึ้นเหยียดบิดขี้เกียจสุดตัวระหว่างที่พวกหมาวิ่งไล่กัน 

ไม่หยุด แล้วหันมาพูดกับผม

"ที่ถามเน่ีย ไม่ใช่เพราะอยากจี้ใจด�าให้ต้องมาเล่าเรื่องท่ีรู ้สึกแย่ 

หรอกนะ"

"..." อ๋อเหรอ...

"แต่ถ้าเราจะกลับมาอยู่บ้านจริงๆ ใช้บ้านเก่าพี่เปิดร้านกาแฟมั้ย"

บ้านเก่าของครอบครัวพี่ตะวัน?

ผมจ�าได้ว่าเป็นบ้านหลงัเลก็สองชัน้ทีอ่ยู่ตดิกับรัว้รสีอร์ตของแม่ มบีรเิวณ 

พอประมาณ แต่ก็ไม่แน่ใจเหมอืนกันว่าตอนนีตั้วบ้านเป็นแบบไหน แล้วเหมาะ

จะใช้เปิดร้านกาแฟรึเปล่า ย่ิงกว่าเรื่องลักษณะของบ้านหรือเรื่องอะไรก็คือ...

จะให้ผมเช่าบ้านของพี่ตะวันเนี่ยนะ?

พอเห็นว่าผมเงียบ ทางนั้นก็รีบพูดต่อ

"อย่าเพิ่งปฏิเสธ ไปดูบ้านก่อน"

ค�าตอบจากผมยังคงเป็นความเงียบ

อนัทีจ่รงิหนึง่ในสิง่ทีผ่มคดิไว้ว่าจะท�าตอนท่ีลงมาบ้านโดยไม่ได้วางแผน
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ล่วงหน้าคร้ังนี้ คือหาที่ส�าหรับเปิดร้านกาแฟในเมือง แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคย

นกึถึงการเปิดร้านอยู่ใกล้ๆ บ้านแบบทีอ่กีคนหน่ึงพดูนะ แต่ส�าหรบัผมการเปิด

ร้านกาแฟริมทะเลในจังหวัดที่เป็นเมืองรองอย่างท่ีน่ีดูไม่น่าจะใช่ความคิดท่ีดี

สักเท่าไหร่

"ที่เงียบนี่คือลังเลอะไร"

"ก็...เปิดร้านกาแฟริมทะเลเน่ียนะ? คนท่ีนี่เค้าจะกินกาแฟตอนมา 

เที่ยวทะเลเหรอ"

ค�าพูดของผมได้ค�าตอบเป็นรอยยิ้ม

"คนที่นี่หรือคนที่ไหนเค้าก็ง่วงนอนเป็นกันทั้งนั้นแหละ"

เฮ้อ เหตุผลฟังดูโคตรจะพี่ตะวันเลย

"พูดง่าย"

"แล้วท�ายากตรงไหน"

"ท�าเองมั้ยล่ะ"

ท่าทีสบายๆ ของอีกฝ่ายท�าให้ผมหงุดหงิด

"ถ้าพี่จะท�าเอง ท�าไปนานแล้ว"

"..."

"ถ้าป๊ากับม้าพ่ีเป็นคนเหน็แก่ตวัสกันิดหน่ึงนะ ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟหรอก 

รีสอร์ตเค้าก็ท�าเอง รู้ใช่มั้ย"

ผมเงียบ หลบสายตา ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ แม่พูดให้ผมฟังอยู่ตลอดนั่นแหละ

ว่าลูกค้าส่วนหนึ่งของรีสอร์ตเรามาจากการขายแพ็กเกจท่ีพักพร้อมบริการ 

น�าเที่ยวของบ้านพ่ีตะวัน แล้วถ้าบ้านนี้เกิดจะท�ารีสอร์ตเองขึ้นมา รายได ้

ส่วนหนึ่งของแม่ก็คงหายไปจริงๆ

"แล้วก็ไม่ใช่แค่รีสอร์ตด้วย เรือเล็กท่ีลูกค้าเช่า อาหารท่ีท�าเล้ียงลูกค้า 

มือ้เช้ากับมือ้เทีย่ง รถตูร้บัส่งคนจากในเมอืง ถ้าป๊าเห็นแก่ตวั เค้าท�าเองไปหมด

แล้ว แต่ป๊าอยากให้บ้านเราอยู่ได้ แล้วคนรอบข้างก็อยู่ได้ด้วย ไม่ใช่เอาตัวรอด

มีกินมีใช้ไปคนเดียวแล้วทิ้งให้คนอื่นล�าบาก"

ยิ่งเห็นผมท�าหน้างอ เถียงไม่ออก อีกฝ่ายก็ใส่มาชุดใหญ่เลย
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"บ้านอากงตรงน้ันอ่ะ มนัเก่ามาก แล้วพ่ีต้นเค้าจดัการรโีนเวตใหม่เพราะ

ตัง้ใจจะเปิดร้านอะไรสกัอย่างอยู่สกัพักแล้ว ตอนแรกคดิไว้ว่าน่าจะเป็นติม่ซ�า

ล่ะมั้ง แขกจากรีสอร์ตเราจะได้มากินมื้อเช้าด้วย แต่ม้าบอกว่าท่ีมันติดกับ 

รสีอร์ตน้าฝน แล้วพ่ีต้นก็ไม่ได้อยู่ท่ีน่ีตลอด ท�าร้านไว้ยังไงก็ต้องจ้างคนอืน่มาดู 

ดีไม่ดีก็ไม่ได้คอยคุมเอง ถ้าไม่อยากให้บ้านโทรมก็ซ่อมให้เสร็จแล้วเก็บท่ีไว้  

สักวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องย้ายกลับบ้านมา จะได้ใช้ท�าเป็นร้านกาแฟ กังวลอยู่

เรือ่งเดยีว กลวัคนอืน่จะมาเปิดก่อนจนลกูค้าตดิไปซะ เพราะตอนน้ีคนในเมอืง

ก็เริ่มมากว้านซื้อที่แถวนี้เพื่อท�าธุรกิจกันมากขึ้น"

ย่ิงฟังก็ย่ิงพูดไม่ออก ก่อนหน้านี้ผมใช้ชีวิตอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ได้กลับบ้าน 

ไม่เคยมากกว่าสองครั้งต่อปี คิดว่าคนแถวบ้านบางคนคงจ�าหน้าไม่ได้ด้วยซ�้า 

แต่ในช่วงเวลาที่ผมใช้ชีวิตของตัวเองโดยลืมนึกถึงคนอื่น ท่ีน่ีกลับมีคนท่ี 

ยังนึกถึงผมอยู่...

"อ้าว เงียบไปเลย"

"แล้วจะให้พูดอะไรอ่ะ"

ผมตอบกลับไปแค่น้ัน หันหน้าหนี แล้วก็จมอยู่กับความคิด สักพักก็ 

ถอนหายใจ ลุกขึ้น แล้วเดินไปเก็บกิ่งไม้ที่ตกอยู่ อะไรไม่รู้ท�าให้นึกอยากลอง

เขวี้ยงกิ่งไม้ให้พวกหมาตัวใหญ่วิ่งไปคาบมาคืนแบบที่เห็นเมื่อครู่ 

"แกงส้ม!"

จะเรียกตัวอื่นก็เหมือนจะยังไม่รู้จักกันยังไงก็ไม่รู้

พอเจ้าหมาหนัมา ผมก็เขว้ียงของในมอืออกไป เพ่ือจะพบว่าเจ้าหมานัน่

กลับไปว่ิงเล่นกับเพ่ือนต่อ โดยที่ไม่สนใจก่ิงไม้ของผมสักนิด ระหว่างท่ีได้แต่

ยืนขมวดค้ิวใส่หมา ก็มีเสียงหัวเราะดังมาจากข้างหลัง พร้อมกับท่ีอีกคน 

เดินมาหยุดอยู่ข้างๆ 

"ท�าแบบนั้นมันไม่ฟังหรอก" 

ผมหันไปมอง สงสัยอยู่หรอกว่าต้องท�ายังไง แต่ก็เลือกที่จะไม่ถาม

"การสื่อสารกับหมามีสองอย่าง มีน�้าเสียง สายตา" 

พูดจบเจ้าตัวก็ขยับตัวไปเก็บกิ่งไม้อีกอันมาถือไว้แล้วพูดต่อ 
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"เรียก แล้วสบตาให้หมารับรู้ได้ว่าเราจะสื่อสารกับเค้า ด้วยความมั่นใจ 

เข้าใจกันแล้วค่อยโยนไม้ อ่ะลอง"

"ไม่เอาอ่ะ" 

คนฟังไม่ตอบ แต่จับข้อมือผมขึ้นมาแล้วยัดกิ่งไม้ใส่มือกันเฉย ก่อนจะ

เป่าปากเรียกให้ทุกตัวหันมามอง 

"สบตากับทุกตัวเร็ว"

"ก็บอกว่าไม่เอาไง" 

"สบตายัง"

พูดจบเจ้าตัวก็ชะโงกตัวมามองหน้าผม ใกล้ไปแล้วเน่ีย! สุดท้าย 

ต้องยอมท�าตาม เรยีกความมัน่ใจแล้วมองแววตาของทัง้สามตวั ตาสนี�า้ตาลเข้ม 

ของอัลเซเชี่ยน สีน�้าตาลอ่อนของโกลเด้นฯ และสีฟ้าของไซบีเรียนฯ ก่อนจะ

ตอบกลับ

"เสร็จแล้ว" 

"คราวนี้โยนไม้ได้" 

ผมยังคงขมวดคิว้อยู่ แต่ก็ยอมโยนไม้ออกไปสุดแรง เหลือเชือ่! พวกหมา

ว่ิงไปคาบไม้ท่ีผมโยนจรงิๆ ด้วย คราวน้ีเจ้าแกงส้มเป็นผูช้นะ คาบไม้ว่ิงกลบัมา 

อย่างเร็วจนขนยาวพลิ้วไปตามลม แต่กลับไม่ยอมเอาไม้ท่ีคาบมาให้ผม 

ซึ่งแบมือรออยู่ และวางแหมะลงบนเท้าเจ้าของซะอย่างนั้น 

ฝ่ายที่ยืนอยู่ข้างผมก้มลงเก็บไม้แล้วหันมาพูด

"แต่มันก็ไม่คืนของให้คนที่ไม่ใช่จ่าฝูงอยู่ดี" 

พูดจบเจ้าตัวก็ยิ้มมุมปาก 

เนี่ย คนอะไรน่าโมโห! 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625536.html
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