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Here Comes the Love 

ความรักมาแล้ว 

กระรอกน้อยท่ีหายไป 

Lost Squirrel เขียน 
เนือ้หาในนิยายเร่ืองนีเ้ป็นลิขสทิธ์ิของผู้ เขียนแตเ่พียงผู้ เดียว 
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บทที่ 1 

ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอวลหอมกรุ่นไปด้วยกลิ่น

กาแฟหลากหลายชนิด... 

สวสัดีครับทกุคน 

ผมช่ือ ตุ๊ก เป็นลกูชายคนเดียวของเจ้าของร้านกาแฟแห่ง

นี.้.. พ่อโม เป็นคณุพ่อของผม และเป็นเจ้าของกิจการร้านกาแฟ 

‘เถ้าแก่โม’ ด้วย 

ตอนนีเ้ป็นชว่งปิดเทอม ผมซึง่เรียนอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

6 จงึใช้โอกาสนีม้าชว่ยงานของพอ่ท่ีร้าน 

อะฮ่า~ และแน่นอนว่าผมเป็นคนหวัใส การเสนอตวัมา

ช่วยน่ีไม่ใช่มาช่วยฟรี ๆ นะครับ เพราะพ่อโมบอกว่าจะให้เงินค่า

ขนมเป็นรายได้พิเศษชว่งปิดเทอมด้วย ห ึๆ ชัว่ไหมผมเน่ีย 

ร้านกาแฟของพ่อผม ขายกาแฟสดหลากหลายชนิดมา

กก ทัง้กาแฟร้อน กาแฟเย็น แถมยังมีขนมนมเนยแสนอร่อยให้

ลกูค้านัง่รับประทานในร้านได้ด้วย 
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การจดัร้านก็น่านัง่ชิลล์เป็นท่ีสุด แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าร้าน

พ่อผมมักจะเป็นคนท างานแล้วมากกว่าวัยรุ่นหนุ่มสาว ซึ่งก็ไม่

แปลกหรอกครับหากพิจารณาจากวยัของเจ้าของร้านแล้ว... ก็จะ

เป็นเหตผุลท่ีเข้าใจได้ ‘ง่าย ๆ’ ทีเดียว 

ท่ีร้าน ‘เถ้าแก่โม ’ มีพ่อของผมเป็นเจ้าของร้าน และมี 

พ่ีอุย๋ ลกูจ้างประจ าท่ีท างานท่ีน่ีมานานมากแล้ว 

พ่ีอุ๋ยนัน้เป็นผู้ ชายวัยรุ่นซึ่งอายุมากกว่าผมเล็กน้อยถึง

ปานกลาง แกเคยมาท างานพาร์ทไทม์ท่ีน่ีตัง้แต่สมัยเรียน พอ

เรียนจบจึงเข้ามาฝากเนือ้ฝากตวัเป็นลกูจ้างประจ า และคอยท า

หน้าท่ีเป็นแคชเชียร์เก็บเงิน 

กาแฟทกุแก้ว แน่นอนว่าพ่อของผมเป็นคนชงเองทัง้หมด 

พดูง่าย ๆ คือพอ่โมท าหน้าท่ีเป็นบาริสต้าด้วยตนเอง พ่ีอุย๋มีหน้าท่ี

เก็บเงินก็เก็บเงินไป สว่นผม... 

ง่าย ๆ เลยนะ... 

ก็เดก็เสิร์ฟไง !! 

เหอะ ๆๆ 
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ลกูค้าประจ าส่วนใหญ่ของร้านมกัจะเป็นกลุ่มคณุลงุคณุ

ป้าวยัท างาน ซึง่ผมก็ยอมรับวา่มนัชา่งขาดสิ่งสวยงามท่ีนา่บนัเทิง

เริงใจไปบ้าง 

...สาว ๆ สวย ๆ ไมมี่เลยเหรอ ? 

ฮ่า ๆ ผมเคยคิดกบัตนเองแบบนีค้รับ แตพ่อพูดออกไปก็

ถูกพ่อโมตบกะโหลกไปป้าบใหญ่ ๆ จากนัน้ผมจึงเงียบกริบ

เหมือนป่าช้า ปิดปากเงียบไมพ่ดูเร่ืองนีอี้กเลย 

แตจ่ะวา่ไปถ้าบงัเอิญมีผู้หญิงสวย ๆ เข้ามาในร้าน ผมว่า

ตวัผมเห็นทีคงจะกินแห้วอยู่ดี เพราะพ่ีอุ๋ยน่ะซ่ี แกมีสกิลจีบสาว

ขัน้เทพ คารมเป็นตอ่รูปหล่อเป็นรอง อย่างไรเสียผมเองก็มัน่ใจว่า

ผมหลอ่กวา่พ่ีอุย๋ แตพ่ี่อุย๋นะ่แกเซียนจีบสาวขัน้เทพ 

ขนาดสาวแก่แมม่า่ย พ่ีแกยงัหยอดเสีย... 

แล้วตุ๊กคนนีจ้ะเอาอะไรไปสู้ พ่ีแกได้ละ่ครับแหม ่เฮ้อ ๆๆ 

 

“สวสัดีจ้าลกูตุ๊ก” 
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ป้าผึง้ ลูกค้าประจ าคนหนึ่งทกัขึน้ขณะท่ีผมยกกาแฟไป

เสิร์ฟท่ีโต๊ะ 

“สวสัดีครับ” 

ผมทกัทายตอบ ป้าผึง้ชอบสัง่คาปชูิโน่ร้อนเป็นชีวิตจิตใจ 

จนผมจ าได้เลยทีเดียวเพราะป้าผึง้มกัจะสัง่แตเ่มนเูดมิตลอด 

และน่ีก็คือตวัอย่างงานเด็กเสิร์ฟของผม อย่างน้อยท่ีสุด

ผมก็คิดว่าตนเองได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้เป็นการ

ช่วยงานของท่ีบ้านไปด้วย ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเห็น ๆ 

(ตรงไหน ?) 

ผมกลับมายืนอยู่แถว ๆ เคาน์เตอร์อีกครัง้ เน่ืองจาก

ตอนนีก้าแฟท่ีลกูค้าแตล่ะคนสัง่ก็น าไปเสิร์ฟเรียบร้อยหมดแล้ว 

“ไอ้ตุ๊ก” 

อยูดี่ ๆ พ่ีอุย๋ก็พดูขึน้ 

“ครับพ่ีอุย๋ ?” 

ผมเลิกคิว้ถาม อนัท่ีจริงงานของพ่ีอุ๋ยดจูะ ‘เบา’ กว่างาน

ของผมอีกนะ แต่นัน่แหละ มันก็เทียบกันไม่ได้หรอก เพราะงาน
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แต่ละหน้าท่ีต่างก็มีความส าคญัต่อการสร้างกิจการท่ีมีรากฐาน

มั่นคง ถ้าหากไม่มีพ่ีอุ๋ย ร้านกาแฟของพ่อผมจะเป็นร้านช่ือดัง

สไตล์คลาสสิกในย่านนีท่ี้ได้รับการโจษขานกันปากต่อปากหรือ

เปลา่ 

“สนกุไหมแก รับจ๊อบท างานพิเศษ” 

พ่ีอุย๋พดูยิม้ ๆ 

“สนกุนะ่มนัก็สนกุอยูห่รอกพ่ี ถ้าหาก...” 

“ถ้าหากอะไรวะ ?” 

“...” 

ยังไม่ทันท่ีผมจะพูดจบเม่ือประตูกระจกเล่ือนเปิดออก 

ปรากฏร่างของหญิงสาวผมยาว หน้าตาสะสวยผู้หนึง่ 

“โอ้แม่เจ้า” เสียงของพ่ีอุ๋ยครับ ไม่ใชเ่สียงของผมแน่นอน

ท่ีพดูจาท านองนี ้“สวยชะมดัยาด” 

ผมมองผู้หญิงคนนัน้ตาไมก่ะพริบเหมือนกนัครับ 
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น่ีเป็นไม่ก่ีครัง้ท่ีมีลกูค้าสาว ๆ เข้ามาท่ีน่ี ดแูล้วเธอน่าจะ

อายมุากกว่าผมแน่นอน แตอ่าจจะอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัพ่ีอุ๋ย

ก็เป็นได้ คืออยูใ่นชว่งวยันกัศกึษา 

ผมยาวตรงสีน า้ตาล ดวงตาสีฟ้าสดใส 

‘อ้า นัน่คงจะเป็นคอนแทคเลนส์สินะ’ 

ผมคิดพลางมองหญิงสาวใบหน้าสวยงามน่ารักเดินมาท่ี

เคาน์เตอร์ซึง่ตวัผมเองยืนอยู ่

“สวสัดีคะ่ เอาลาเต้เย็นแก้วหนึง่คะ่” 

เธอเอ่ยเสียงดงัฟังชดั ผมมวัแต่จ้องหน้าเธอ กว่าจะรู้ตวั

วา่ตนเองคงเสียมารยาทก็ได้แตเ่อย่อกึ ๆ อกั ๆ ออกไป 

“ค...ครับ รอสกัครู่นะครับ” 

เซ็งตนเองเลยผม ต่อหน้าลูกค้าสาวสวยทัง้ที แทนท่ีจะ

ท าอะไรให้มนัดเูข้าทา่และ ‘เท’่ กวา่นี ้ให้ตายเถอะ ให้ตาย ! 

ตอนนัน้เอง ท่ีพ่อของผมเดินมาพอดี เหมือนระฆัง

ช่วยชีวิตดงัขึน้ต่อหน้า เพราะน่ีท าให้ผมไม่ต้องเผชิญหน้ากับเธอ

ตามล าพงั 
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ผมเห็นเธอไปนั่งท่ีโต๊ะตวัหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับประตู ตวั

ผมในตอนนีอ้อกมาจากบริเวณเคาน์เตอร์แล้วเพ่ือไม่ให้เกะกะ

การท างานของพอ่โม 

...รอเวลาท่ีพ่อโมจะให้ผมยกกาแฟท่ีลูกค้าคนนัน้สัง่ไป

เสิร์ฟ... 

“ลกูตุ๊ก ชว่ยยกลาเต้เย็นไปเสิร์ฟโต๊ะห้าที” 

เสียงของพ่อโมดงัขึน้ ผมรีบกระวีกระวาดไปตามท่ีพ่อ

เรียกทนัที 

แน่นอนว่าผมต้องพยายามถือดี ๆ แม้ในใจจะสัน่เหมือน

มีกลองมาตีตุ้งแช ่ๆ อยูก็่ตาม 

ผมเดินมาถึงโต๊ะท่ีลกูค้าคนดงักล่าวนัง่อยู ่ก็เห็นเธอหยิบ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ คเคร่ืองเล็กขึน้มาจากกระเป๋าสะพายลาย

นา่รักแล้วเปิดมนัออก 

‘เห... ท างานอะไรกนัเน่ีย’ 

ผมคิด ถึงแม้มนัจะดสูอดรู้สอดเห็นไปบ้าง ก็นะ... คนมนั

อยากรู้น่ีหวา่ (ครับ) 
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“ลาเต้เย็นท่ีสัง่ได้แล้วครับ” 

ผมวางแก้วลงข้าง ๆ เธอพร้อมกบัเอย่อยา่งนุม่นวล 

หญิงสาวเงยหน้าขึน้มาแล้วกลา่วขอบคณุ 

“ขอบคณุคะ่” 

เธอพดู พร้อมใบหน้าเป็นมิตร 

...สิ่งท่ีสะกดใจผมสุด ๆ ก็คือดวงตาสีฟ้าคู่นัน้ ผมคิดว่า

มนัคือคอนแทคเลนส์บิก๊อายส์แบบท่ีสาว ๆ สมยันีน้ิยมกนันะ แต่

ท าไมพอมองอีกที ผมกลบัรู้สกึวา่น่ีแหละคือสีตาของเธอ !? 

ผู้หญิงใส่คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์แล้วดูสวย น่ารัก (ถ้า

มนัไม่ขนาดเท่าไข่ห่านจนเกินไป) แตถ้่าผู้ชายใส.่.. เหอะ ๆ ผมไม่

อยากคดิ เพราะแคค่ดิก็สยองสดุ ๆ แล้วละ่ บร๋ือ~ 

ผมคิดว่าผู้หญิงตรงหน้าผมเป็นสาวน่ารักท่ีดแูอคทีฟและ

กระฉับกระเฉง ใบหน้าของเธอแม้ไม่ได้จดัว่าสวยมาก แตก็่น่ารัก

ชวนมองมากทีเดียวในสายตาของผู้ชายอยา่งผม 

เธอดแูก่น ๆ นิดหน่อย เป็นสาวมัน่ท่ีแอบมีความ ‘เซอร์’ 

เล็ก ๆ 
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สุดท้ายผมก็กลับมายืนอยู่ตรงใกล้ ๆ แคชเชียร์ของพ่ีอุ๋

ยอีกครัง้และลอบมองเธอไปด้วย ฟังดเูหมือนโรคจิตหน่อย ๆ แต่

อยา่เพิ่งวา่ผมอยา่งนัน้เลยนะ 

“แหม ไอ้ตุ๊ก” พ่ีอุ๋ยได้ทีเข้ามากระแซะ “ชอบล่ะสิแก มอง

เขาไมว่างตาเลย ขีห้ลีนะเราเน่ีย” 

“หลีบ้าอะไรวะครับพ่ี ผมยงัไมท่นัท าอะไรเลย” 

ตะคอกกลบัไปอย่างหงุดหงิด แต่พอรู้ตวัก็รีบหร่ีเสียงลง

จนเหลือ Volume 1 เพราะพอ่โมสง่สายตาพิฆาตมาให้ 

“นาน ๆ ทีร้านเถ้าแก่โมจะมีลูกค้าสาวสวยเข้ามา ฮ่า ๆ 

รู้สกึกระชุม่กระชวยขึน้มาดีจริง” พ่ีอุย๋พดูตอ่ไป “พ่ีวา่แกไมต้่องมา

ท าแล้วละ่ไอ้งานพิเศษเน่ีย บอกพอ่แกไปตามนัน้ เช่ือพ่ี” 

“ผมรู้นะวา่พ่ีคดิอะไร ฝันไปเถอะ” 

‘หนอยแน ่ใครจะยอมฟะ’ 

ผมคดิอยูใ่นใจแตไ่มไ่ด้พดูออกไป 

 


