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ทุกคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า 'Love at first sight' หรือ 'รักแรกพบ' กันมา 

บ้างแล้วใช่มั้ยล่ะคะ บางทีความรักอาจจะเกิดข้ึนได้ภายในเวลาไม่ก่ีวินาที บางครั้ง 

ก็อาจจะเกิดข้ึนกับใครก็ได้บนโลกใบนี้ และบ่อยครั้งที่มักจะเกิดข้ึนโดยไม่มีเงื่อนไข

อะไรให้ต้องคิดวิเคราะห์มากมาย นั่นแหละค่ะคือเสน่ห์ของมัน 

ความธรรมดาท่ีแสนพิเศษนี้เองที่ได้เกิดขึ้นกับ 'คุณ' พระเอกของเรา เมื่อเขา

ตกหลุมรัก 'แพท' ภายในเสีย้ววนิาทีทีพ่บเหน็ โดยทีตั่วเขาเองก็ยังไม่ทนัเข้าใจความรูส้กึนี้

ด้วยซ�า้ และถึงอย่างไรรกัแรกพบก็เป็นเพียงเรือ่งบังเอญิ หลายคร้ังท่ีมนัไม่ได้พัฒนาต่อไป 

ได้ง่ายๆ ต้องอาศยัโอกาสทีด่เีข้ามาช่วย แต่ส�าหรบัคณุ การรอให้ความสัมพันธ์เป็นไป

ตามโชคชะตานัน้คงจะไม่ใช่ค�าตอบท่ีเหมาะสมนกั เขาจงึเลอืกทีจ่ะแสดงออกให้แพท 

ได้รับรู้จากการกระท�าและความเอาใจใส่ท้ังหมดที่เขามี เพ่ือท�าให้ความสัมพันธ์ของ 

พวกเขาออกมาดีทีส่ดุเท่าทีม่นุษย์คนหน่ึงจะท�าได้

มาตามเอาใจช่วยคณุและแพทใน 'at first sight #คุณรกัเรามาก' กันดีกว่าค่ะ  

ว่าสุดท้ายความสัมพันธ์ของท้ังสองคนน้ีจะพัฒนาไปได้ถึงจุดไหน แต่แอบบอกก่อน 

เลยนะคะว่าไม่มีหรอกค�าว่าไม่รัก ข้ึนอยู่กับว่าจะ 'รัก' 'รักมาก' หรือ 'รักมากกกกก'  

เท่าน้ันเอง แล้วมาสัมผัสบรรยากาศที่อบอวลด้วยกลิ่นอายของความรักในครั้งน้ีไป 

พร้อมกันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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Chapter 00

กริ๊ง

เสียงกระดิ่งดังบอกพนักงานในร้านกาแฟให้รับรู้ถึงการมาของลูกค้า 

เจ้าประจ�าในช่วงบ่ายวันหน่ึง ชายหนุม่ร่างสงูใหญ่ในชดุเสือ้ยืดสขีาวกางเกงยีน 

ก้าวเข้ามาในร้านอย่างคุน้เคย

"รบัเป็นคาราเมลมคัคอิาโตเหมอืนเดิมมัย้คะ" พนักงานประจ�าเคาน์เตอร์

เอ่ยถามพร้อมส่งย้ิมไปให้ลกูค้าทีคุ่น้หน้าคุน้ตาเป็นอย่างดี

"ครับ" ชายหนุ่มตอบรับพร้อมแย้มย้ิมเล็กน้อยแล้วเหลือบมองส�ารวจ 

ขนมหวานในตู้กระจกใส "คาราเมลและช็อกโกแลตเอแคลร์อย่างละชิ้นด้วย 

นะครบั"

"ได้ค่ะ สักครู่นะคะ"

ระหว่างรอเครื่องดื่มและขนมหวานท่ีสั่งไป ดวงตาของลูกค้าหนุ่ม 

เจ้าประจ�าของร้านก็สะดดุเข้ากับลกูค้าโต๊ะด้านในสดุทีก่�าลงัก้มลงดืม่นมป่ันสขีาว 

ในแก้วที่วางอยู่บนโต๊ะ และเพราะดวงตาสองชั้นเรียวคมยังคงจดจ่ออยู่กับ

โทรศพัท์มอืถือในมอื ท�าให้ปากแดงเลก็ต้องอ้างบัหลอดอยู่สองสามครัง้กว่าจะได้

ดื่มเครื่องดื่มแก้วโตนั้นเสียที ท่าทีดังกล่าวท�าให้คนท่ียืนมองอยู่ยกย้ิมเอ็นดู 

ออกมาอย่างไม่รูตั้ว

"ได้แล้วค่ะ"

เสียงจากพนักงานร้านกาแฟเรียกให้ชายหนุ่มละสายตาจากลูกค้า 
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โต๊ะในสุดของร้าน แขนขวาเต็มไปด้วยกล้ามเน้ือและเส้นเลือดท่ีปูดออกมา 

อย่างคนที่ออกก�าลังกายอยู่สม�่าเสมอ ท่อนแขนใหญ่มีลวดลายท่ีถูกสลักไว ้

อย่างประณีตสวยงามย่ืนออกไปรบัออเดอร์ทีส่ัง่ไปและส่งธนบตัรใบสม่ีวงให้กับ

พนักงาน ชายหนุ่มเอ่ยขอบคุณหลังจากได้รับเงินทอนแล้วเหลือบมองไปยัง 

โต๊ะด้านในสดุอกีครัง้ก่อนจะหมนุตัวออกจากร้านไป

ชายหนุ่มตัวโตจากไปพร้อมรอยย้ิมเล็กๆ โดยไม่รู้ตัว เขาจดจ�าใบหน้า 

ของเจ้าของนมป่ันแก้วโตนัน้ได้เป็นอย่างดี

.

.

.
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Chapter 01

"เรียบร้อยครับ" ณคุณเอ่ยบอกลูกค้าคนสุดท้ายของวันหลังจากติด 

แผ่นฟิล์มปิดแผลลงบนรอยสกัขนาดกว่าย่ีสบิเซนตเิมตรทีกิ่นเวลาสกัไปเกือบ 

หกชั่วโมง พร้อมทั้งแนะน�าวิธีการดูแลรักษาหลังการสักให้แก่ลูกค้า ถือเป็น 

การสิน้สดุงานของวนันีใ้นเวลาสีทุ่่มเศษ

make a too ร้านสกัชือ่ดังซึง่เป็นท่ีรูจ้กักันเป็นอย่างดใีนหมูค่นทีห่ลงใหล

ในงานศิลปะบนเรือนร่างแขนงน้ี สไตล์การสักแบบเรียลลิสติกท่ีข้ึนชื่อของ  

make a too โดยช่าง 'คุณ ณคุณ' ผู้ก่อตั้งร้านเป็นที่ถูกกล่าวขานกันอย่าง 

กว้างขวางในหมูน่กัสกัถึงความประณีตและสมจรงิดงัว่า ท�าให้ต้องจองคิวล่วงหน้า

กันนานครึง่ค่อนปี

คณุวาดขาขึน้คร่อม Ducati 1299 Panigale สดี�าคนัสวยเพ่ือเดนิทาง 

กลบัคอนโดฯ ทีพั่กหลงัจากจบงานสดุท้ายของวัน การจราจรในช่วงสีทุ่่มเศษ 

ไม่ได้แน่นขนัดดังเช่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ท�าให้ชายหนุ่มเดินทางถึงท่ีพัก 

ได้ในเวลาครึง่ชัว่โมง ร่างสงูใหญ่ก้าวเดนิจากลานจอดรถเข้าสูต่วัอาคาร เป้าหมาย

คือลิฟต์โดยสารซึ่งเป็นพาหนะที่จะพาเขาขึ้นไปยังห้องพักในชั้นย่ีสิบเอ็ดของ 

คอนโดฯ หรใูจกลางเมอืง ประตลูฟิต์ทีเ่ปิดรอแสดงให้รูว่้าห้องโดยสารส่ีเหล่ียมน้ัน 

มีผู้โดยสารอยู่ก่อนแล้ว ท�าให้ชายหนุ่มเร่งฝีเท้าข้ึนเล็กน้อยเพ่ือไม่ให้คนท่ีอยู่

ภายในลฟิต์โดยสารต้องรอนาน

"ชั้นไหนครับ" ผู ้โดยสารลิฟต์หมายเลขหนึ่งเอ่ยถามผู้โดยสารหนุ่ม
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หมายเลขสองที่เพิ่งก้าวเข้ามาใหม่

"ย่ีสบิเอด็ครบั ขอบคณุ...ครบั" คณุชะงกัเลก็น้อยในจงัหวะท่ีก�าลงัหนัไป

เพ่ือกล่าวค�าขอบคณุ ท้ังหมดเป็นเพราะใบหน้าของคนทีก่ล่าวถาม

ผูโ้ดยสารลฟิต์หมายเลขหนึง่ท่ีอาสากดเลขชัน้ปลายทางให้คุณคือเจ้าของ

ใบหน้าที่ผุดขึ้นมาในหัวของเขาบ่อยๆ ในช่วงสัปดาห์นี้ เจ้าของนมปั่นแก้วโต 

คนนัน้

คุณแอบลอบส�ารวจเจ้าของร่างโปร่งผิวสีน�้าผึ้งในชุดเสื้อยืดตัวโต 

กับกางเกงขาสั้นแค่คืบอย่างเงียบๆ เมื่อได้มองในระยะน้ีท�าให้สังเกตเห็น 

ขี้แมลงวันเม็ดเล็กๆ ที่ใต้ตาขวาและบริเวณหน้าแก้มซ้าย ซึ่งขับให้เจ้าของ

ใบหน้าน้ันดูน่ามอง ดวงตาสองชั้นเรียวคมดูง่วงต่างจากครั้งแรกที่ได้เห็น  

จมูกโด่งรั้นเข้ากันกับริมฝีปากแดงอิ่มที่ก�าลังขยับเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู่ 

ตลอดเวลา คณุเดาว่าน่าจะเป็นกัมมีแ่บร์จากถุงท่ีอยู่ในมอืของอกีฝ่าย หลังจาก 

ได้พิศมองใบหน้าของผูโ้ดยสารหมายเลขหน่ึงก็มคี�าหนึง่แวบเข้ามาในความคดิ

ของคณุ

ดื้อ...หน้าดื้อ

เหมอืนรูส้กึถูกจ้องมองจากผูโ้ดยสารอกีคน ท�าให้เจ้าของหน้าดือ้ทีค่ณุ

แอบเรยีกอยูใ่นใจน้ันหนัมามองพร้อมเลกิคิว้ข้ึนเลก็น้อย เป็นเชงิถามว่ามอีะไร

หรอื และยังไม่ทันท่ีคณุจะอ้าปากเอ่ยอะไรออกไป เจ้าของหน้าดือ้ก็ก้มลงมอง 

ถุงกัมมีแ่บร์ในมอืแล้วยกย่ืนไปหาคุณพร้อมเอ่ยถาม

"เอามั้ยครับ"

"ครับ?" ประมวลผลอยู่หนึ่งวินาทีถึงเข้าใจประโยคค�าถามประหลาด 

ที่ผู้ร่วมโดยสารลิฟต์เดียวกันส่งมา "ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณ" 

ติ๊ง!

เสียงเตือนจากห้องโดยสารสี่เหลี่ยมดังขึ้นเมื่อถึงชั้นท่ีสิบเก้าซึ่งเป็น 

จดุหมายปลายทางของผูโ้ดยสารลฟิต์หมายเลขหน่ึง ท�าให้บทสนทนาประหลาด

จบลงเพียงเท่านั้น ร่างโปร่งก้าวเดินเคลื่อนท่ีออกจากลิฟต์ไป ทิ้งผู้โดยสาร

หมายเลขสองที่ก�าลังแย้มยิ้มเล็กๆ ไว้เพียงล�าพัง
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.

.
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"คาราเมลมัคคิอาโตครับ"

เสยีงสัง่กาแฟเมนูโปรดทีร้่านประจ�าใกล้คอนโดฯ ดงัขึน้ ในเวลาสองทุ่มเศษ

ร้านกาแฟยังคงมีลูกค้าทั้งขาประจ�าและขาจรเดินเข้าออกกันอยู่ไม่ขาดสาย  

ด้วยรสชาตขิองเครือ่งดืม่และเมนูขนมหวานท่ีถูกปาก ท�าให้หลายคนกลายเป็น

ลูกค้าขาประจ�าของร้านแห่งนี้ คุณก็เป็นหน่ึงในคนที่ชื่นชอบในรสชาติกาแฟ 

ของร้านน้ีตัง้แต่ครัง้แรกทีย้่ายเข้ามาในคอนโดฯ หรขู้างเคยีงเมือ่สองปีก่อน

"นมกล้วยป่ันแก้วนงึครบั" เสยีงของลกูค้าท่ีก้าวเข้ามาใหม่เรยีกความสนใจ 

ให้คณุหนัไปมอง ปรากฏเป็นร่างโปร่งเจ้าของใบหน้าดือ้ในชดุท่ีดแูปลกตาออกไป

จากครัง้ก่อนๆ

เพิ่งเลิกงานสินะ

ร่างโปร่งผวิสนี�า้ผึง้ทีอ่ยู่ในเสือ้โปโล บนอกปักชือ่บรษิทัผลิตรถยนต์ชือ่ดัง

แห่งหนึ่ง ไหล่ซ้ายสะพายกระเป๋าเป้ทรงเหลี่ยมสีด�าใบสวย และนีเ่ป็นอีกครั้ง 

ทีค่ณุแอบลอบส�ารวจร่างโปร่งท่ียืนอยู่ข้างกันหน้าเคาน์เตอร์ในร้านกาแฟ

ในจังหวะที่คุณก�าลังจะละสายตาออกจากร่างโปร่งข้างกาย ก็เป็น 

จังหวะเดียวกันกับท่ีเจ้าตัวหันมามองแวบหน่ึงพอดี คนหน้าดื้อหยุดคิด และ 

เมือ่จ�าได้ว่าข้างกันคอืผูช้ายตวัโตคนทีค่่อนข้างสะดดุตาคนนัน้ คนทีเ่ขาเคยเจอ 

ในลฟิต์เมือ่วันก่อน คนตวัเลก็กว่าจึงส่งย้ิมบางออกไปเหมอืนทักทาย เจ้าของ 

ร่างสงูใหญ่ส่งย้ิมกลบัมาให้ พร้อมๆ กับใจทีก่ระตุกเต้นผดิจงัหวะไปชัว่ขณะหน่ึง

.

.

.

หลงัจากวันทีไ่ด้ย้ิมทกัทายกันในร้านกาแฟไปเมือ่ครัง้ก่อน จนถึงตอนนี ้

ก็ครบสปัดาห์แล้วทีค่ณุไม่ได้เจอเจ้าของข้ีแมลงวันใต้ตาน่ามองคนน้ัน ซึง่ก็ถือเป็น

เรื่องปกติเพราะเขาและเจ้าของออเดอร์นมกล้วยปั่นคนนั้นไม่ได้รู้จักกันเป็น 
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การส่วนตัว เพียงแค่บังเอิญอยู่คอนโดฯ เดียวกันและบังเอิญเจอหน้ากัน 

ที่ร้านกาแฟใกล้คอนโดฯ เท่านั้น แต่ที่ไม่ปกติคือในหัวของคุณยังคงปรากฏ 

ภาพใบหน้าเปื้อนย้ิมของคนตัวเล็กกว่าอยู่บ่อยครั้งอย่างหาเหตุผลไม่ได้จน 

น่าหงุดหงดิ

ไม่ใช่ว่าตวัเขาก�าลงัตกหลมุรกัคนทีเ่พ่ิงเคยเจอและมบีทสนทนาประหลาด

สัน้ๆ ไม่ถงึสองนาทด้ีวยหรอกใช่ไหม

"เป็นอะไรน่ะพ่ีคณุ ท�าหน้าประหลาด" 'นัท' ช่างสกัฝีมอืดอีกีคนของร้าน 

เอ่ยถามข้ึน หลงัจากนัง่มองสหีน้าประหลาดของคนทีเ่ป็นท้ังรุน่พ่ีและเจ้านาย 

อยู่ครูห่น่ึง

"เปล่า"

"โกหก"

"มึงไม่มีคิวสักต่อแล้วเหรอ"

"เนี่ย! เปลี่ยนเรื่อง"

"สักเรื่องนะไอ้นัท"

"ก็ผมเป็นห่วงพี่อะ ผมอยากใส่ใจ"

"ไสหน้ามึงออกไปก่อนเลยนู่น ลูกค้ามึงมาแล้ว"

นทัยอมตดัใจหยุดการซกัถามเจ้านายหนุ่มแล้วผละตวัออกไปท�างานต่อ 

คล้อยหลังนัทช่างสักรุ่นน้องไป คุณก็กลับมานั่งครุ่นคิดกับตัวเองต่อด้วยสีหน้า

ประหลาดอย่างท่ีนัทกล่าวทักไว้ นานทีเดยีวทีคุ่ณเอาแต่คดิถึงคนท่ีบงัเอญิเจอกัน 

อยู่หลายครัง้หลายคราด้วยความรูส้กึบางอย่างท่ีเจอืจางจนแม้แต่ตวัเขาในตอนน้ี

ก็ยังไม่แน่ใจ

.

.

.

"แพท เสร็จยังเน่ีย" เสียงเรียกจาก 'เหมย' หญิงสาวหน้าตาสะสวย 

ในเดรสสีด�าที่เว้าหน้าหลังอย่างน่าหวาดเสียวเร่งให้ 'แพท ภากร' เจ้าของชื่อ 

เร่งมือกวาดมือถือและกระเป๋าสตางค์เข้ากระเป๋าสะพายข้างอย่างรวดเร็ว  
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เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบรับกลับมา เหมยจึงเอ่ยเรียกเร่งคนท่ีอยู่ในห้องอีกครั้ง  

"อแีพท!"

"เออๆ เสร็จแล้วเนี่ย"

"เร็วๆ อีเต๋รออยู่หน้าคอนโดฯ มึง โทรเร่งจนมือถือกูจะไหม้แล้วเนี่ย"

นาทีต่อมาร่างโปร่งสงูเกือบร้อยแปดสบิเซนติเมตร เจ้าของดวงตาเรยีวคม 

กับขีแ้มลงวนัเมด็เลก็ใต้ตาและหน้าแก้ม ก้าวออกมาจากห้องนอนในชดุเสือ้เชิต้ 

สีด�าปลดกระดุมสามเม็ดเผยให้เห็นสร้อยเส้นเล็กบนล�าคอกับหน้าอกสีน�้าผึ้ง

เนียนสวยใส่คู่กันกับสกินนี่ยีนสีด�า ปิดท้ายด้วยกระเป๋าหนังลายควิลต์สีด�า 

สะพายข้าง แพทซอยเท้าเร่งเดนิเข้าไปหาเพ่ือนสาวคนสวยท่ีน่ังรออยู่บนโซฟาเบด

ตวัยาวในห้องนัง่เล่น ก่อนท่ีทัง้สองจะพากันออกจากคอนโดฯ ไปหา 'เต๋' เพ่ือนชาย

หน้าตีท่ี๋จอดรถรอรบัอยู่หน้าคอนโดฯ

หลงัจากเหนือ่ยล้าจากงานมาท้ังสปัดาห์ ในค�า่คนืวันศกุร์ สถานบนัเทงิ

ต่างๆ ถูกใช้เป็นจุดนัดหมายของใครหลายๆ คน ซึ่งแพทและเพ่ือนๆ ก็เป็น 

หนึง่ในกลุม่คนเหล่านัน้ กลุม่เพ่ือนห้าคนสมยัเรยีนมหาวิทยาลยันดัรวมตวักัน 

อีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอหน้ากันมาร่วมสองเดือน แพทและเพ่ือนๆ เรียนจบ 

จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลยัท่ีมชีือ่เสยีงแห่งหน่ึง แพทและเหมย 

ในวัยย่ีสบิแปดปีก�าลงัท�างานในแผนก R&D (Research and Development)  

ของบรษิทัผลติรถยนต์ชือ่ดงัแห่งหน่ึง 'นาย' ชายหนุม่ตวัโตหน้าโหดก�าลงัท�างาน 

เป็นหัวหน้าวิศวกรอยู่ในบริษัทรับเหมาขนาดใหญ่ ส่วน 'ไทเกอร์' หนุ่มเนิร์ด 

หน้าตาดเีพ่ิงได้เข้าท�างานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัท่ีจบมาหลงัจากตรากตร�า

เรยีนต่ออยู่ต่างประเทศหลายปี และคนสดุท้าย เต๋เป็นเพียงคนเดียวท่ีไม่ได้ท�างาน

เก่ียวกับด้านวิศวกรรม หลงัจากเรยีนจบเต๋ก็เข้าไปรบัช่วงต่องานบรหิารในธุรกิจ

อาหารแช่แข็งของทางบ้าน

"กูนึกลุ้นอยู่ว่าพวกมึงจะมาทันร้านปิดมั้ย" นายเอ่ยปากแขวะเพ่ือน 

ทั้งสามคนที่เพิ่งเดินทางมาถึงหลังเลยเวลานัดมาเกือบครบชั่วโมง

"ใจเย็นค่ะนายช่างใหญ่"

"โอ้โห อีแฝด ถอดเลยมั้ย เสื้อมึงสองคนน่ะ"



at first sight #คุณรักเรามาก12

"เสือก" แพทและเหมยแฝดต่างพ่อต่างแม่เอ่ยขึ้นพร้อมกัน เหมือนย�้า 

ความแน่นแฟ้นของความสมัพันธ์แฝดต่างสายเลอืด

"My body, my choice. เรยีนเมอืงนอกมาหลายปี มงึไม่เคยได้ยินหรอื 

อเีกอร์" เหมยพูดกระแหนะกระแหนไทเกอร์

"ปากแบบนี้นักศึกษาเรียกมึงอาจารย์เต็มปากได้ยังไงเนี่ยอีเกอร์"  

แพทพูดสมทบ

"นี่พวกมึงรุมกูเหรออีแฝด"

"ใช่ มึงจะท�าแมะ" เหมยเชิดหน้าขึ้นเถียง ดูคล้ายเด็กที่อยากเอาชนะ

"ท�าแมะ" และแพทก็ยังคงท�าหน้าที่เป็นคนสมทบได้อย่างดี ไม่เสียชื่อ 

แฝดเทียม

"อีเหี้ย" ไทเกอร์ด่าพร้อมกับหลุดหัวเราะให้กับท่าทีของเพ่ือน แล้ว 

ทัง้สามคนก็หัวเราะออกมาให้กับบทสนทนาโต้เถียงไร้สาระทีเ่พ่ิงจบไปเช่นกัน

"เป็นไงบ้างวะอาจารย์" เต๋เอ่ยปากถามถึงความเป็นไปของอาจารย์ 

ป้ายแดง

"ถ้าตัดเรื่องที่ต้องคีพลุคพูดจาดีๆ ให้นักศึกษาเคารพก็ถือว่าโอเค... 

ดีเลยแหละ"

"กูนับถือมงึเลย เรยีนเข้าไปได้ยังไงวะอกีตัง้หกเจด็ปี กูแค่สีปี่ก็จะอ้วกละ"

"โง่ไงพวกมึงอะ"

"จ้า พ่อหนุ่ม"

แล้วบทสนทนาของกลุ่มเพ่ือนท่ีห่างหายกันไปสองเดือนก็ด�าเนินไป 

เรื่อยๆ พร้อมกันกับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดท่ีเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

เช่นกนั ย่ิงปรมิาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสงูข้ึนมากเท่าไหร่ ความสนกุสนาน 

ในคืนวันศุกร์ก็ย่ิงเพ่ิมมากข้ึนเท่าน้ัน ร่างโปร่งบางในเชิ้ตสีด�าขยับตัวตาม 

เสียงดนตรีที่ถูกเปิดข้ึน สะโพกกลมใต้สกินนี่ยีนสีด�าที่ขยับส่ายไปมาเรียกให้

สายตาหลายคูจ่บัจ้องมา

"แพท เบาๆ หน่อย"

นายเอ่ยปรามคนท่ีก�าลังขยับตัวเต้นพร้อมกับกระดกแอลกอฮอล์สีเข้ม 
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เข้าปากเป็นครัง้ทีเ่ท่าไหร่แล้วก็ไม่รู ้ แพทไม่ใช่คนท่ีเทีย่วบ่อยหรอืดืม่หนักมาก

ขนาดน้ัน เจ้าตวัเคยบอกว่าไม่ชอบท่ีจะต้องปวดหวัจากอาการแฮงก์ในวนัถัดไป  

ดงันัน้เมือ่ใดท่ีได้ออกมาเทีย่วสงัสรรค์ซึง่จะเกิดข้ึนไม่บ่อยนัก ร่างโปร่งบางก็จะ 

ดืม่หนัก ปล่อยตวัให้สนกุสดุๆ ทกุครัง้ไป เพ่ือทีจ่ะได้ปวดหวัอย่างคุม้ค่าท่ีสดุ

ตรรกะอะไรของมันวะ เพื่อนที่เคยได้ฟังเหตุผลทุกคนต่างคิดตรงกัน

ร่างสงูใหญ่ทียื่นอยู่อกีมมุหน่ึงของร้านถูกดงึดูดจากคนในเชิต้สดี�าทีก่�าลงั

ขยับตัวไปตามเสียงดนตรีในสถานบันเทิงแห่งน้ี ซึ่งท�าให้ค�่าคืนน้ีของคุณ 

ไม่น่าเบือ่อกีต่อไป ตวัเขาไม่ได้ชืน่ชอบการออกมาเทีย่วแบบน้ีมากนัก แต่ถูกเพ่ือน

เรยีกออกมาด้วยการอ้างว่าไม่ได้เจอนาน อยากรูว่้าเพ่ือนยังมชีวิีตอยู่ดหีรอืเปล่า 

สายตาของร่างสงูจบัจ้องไปยังร่างบางท่ีในวันนีด้ตู่างออกไปจากคนท่ีเขาเคยเจอ

ในลฟิต์หรอืร้านกาแฟเจ้าประจ�า คนในเชิต้สดี�าดสูนุกสนานไปกับเครือ่งดืม่และ

เสยีงเพลง ตวัขยับย้ายไปมาตามจงัหวะอย่างพอเหมาะกับดนตร ีและร่างบาง

สมส่วนน่ันย่ิงท�าให้เจ้าตัวดดู ีดงึดดูสายตาท่ีมองมามากขึน้ไปอกี

"รูจ้กัเหรอวะ" ด้วยความท่ีเผลอจ้องมองนานเกินไป จนเพ่ือนท่ีมาด้วยกัน

สงัเกตได้และเอ่ยถามออกมา

"เคยเจอผ่านๆ อยู่คอนโดฯ เดียวกัน"

"โลกกลมจังวะ"

ใช่...โลกกลมจริงๆ 

ณคุณเห็นด้วยกับที่เพื่อนของเขากล่าว

"แค่เคยเจอผ่านๆ แล้วจะจ้องอะไรเขาขนาดน้ันอะณคุณ" เพ่ือนอีกคน 

เอ่ยแซว เพราะเห็นว่าร่างสงูใหญ่จบัจ้องอยู่ทีร่่างโปร่งบางน้ันอยู่นานแล้ว

"ไม่รู้ว่ะ"

นั่นสิ...

เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท�าไม

.

.

.
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Chapter 02

ปวดหัว

ความรูส้กึแรกท่ีแล่นเข้าจูโ่จมทันทีในตอนเทีย่งของวันเสาร์ แพทนอนแช่

บนเตียงหลังใหญ่อยู่ครู่หนึ่งก่อนท่ีจะลุกข้ึน เพราะรู้สึกไม่สบายตัวจนอยาก 

อาบน�า้ ร่างสนี�า้ผึง้นวลในตอนนีท้ัง้ตวัมเีพียงชัน้ในสขีาวแค่ชิน้เดียว เพราะเป็น 

คนขีร้้อน ขีร้�าคาญ เมือ่คนืหลงัจากเพ่ือนๆ ลากร่างโปร่งทีค่อพับคออ่อนเพราะ

ฤทธ์ิแอลกอฮอล์มาส่งไว้ท่ีคอนโดฯ คนเมาก็ไม่มีความสามารถหรือเรี่ยวแรง 

เหลอืพอทีจ่ะพาตวัเองไปอาบน�า้ให้สบายตวั จงึท�าได้เพียงถอดชดุทีส่วมอยู่ออก 

แล้วล้มตัวนอนทันที แพทลุกข้ึนเดินเชื่องช้าเตาะแตะเหมือนเด็กเพ่ิงหัดเดิน  

พาตวัเองเข้าห้องน�า้ไปช�าระร่างกายให้สบายเน้ือสบายตัว

หลังจากอาบน�้าจัดการตัวเองเสร็จแล้ว ร่างโปร่งอยู่ในเส้ือยืดตัวโต 

กางเกงขาสั้นจู๋แบบที่ใส่ประจ�าทุกครั้งที่อยู่ห้องไม่มีธุระให้ต้องออกไปไหน  

แพทเดนิเข้าครวัชดุสะอาดสะอ้านทีม่ไีว้แค่ใช้ต้มบะหมีกั่บอุน่อาหาร หลงัจาก

ยัดกล่องอาหารแช่แข็งเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟสีขาว ดวงตาคู่คมก็กวาดหา 

ซองขนมรสเปรีย้วทีน่่าจะพอช่วยบรรเทาอาการปวดมนึศรีษะในตอนน้ีลงได้บ้าง 

กัมมีแ่บร์จากซองสเีขียวถูกส่งเข้าปากเรือ่ยๆ รสชาตเิปรีย้วสงัเคราะห์จากเยลล่ีหมี

ช่วยลดอาการมนึหวัของเจ้าตัวลงได้บ้าง

หลังจากการทานอาหารอุ่นไมโครเวฟที่เป็นอาหารมื้อแรกของวันจบลง 

เจ้าของห้องชดุก็พาร่างของตวัเองมาท้ิงลงบนโซฟาเบดตัวนุ่มภายในห้องน่ังเล่น 
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ในมือซ้ายมีถุงกัมมี่แบร์ท่ีปากอิ่มยังคงขยับเคี้ยวอยู่เรื่อยๆ สักพักมือขวาของ 

ร่างบางก็เอือ้มไปคว้ารโีมตกดเปิดทวีีจอใหญ่ให้ห้องแห่งนีพ้อมเีสยีง ไม่เงยีบ 

จนเกินไป ส่วนตวัเจ้าของห้องก็นอนแผ่ข้ีเกียจอยู่บนโซฟาตวัโตอยู่พักใหญ่

"อยากกินนมป่ัน" ร่างบางท่ีนอนข้ีเกียจอยู่บนโซฟาพึมพ�ากับตวัเองเบาๆ 

ถึงเมนูเครือ่งดืม่ท่ีมส่ีวนผสมหลกัเป็นนม ซึง่ถือเป็นเมนูโปรดของเขาในช่วงนี้

ร่างบางลกุข้ึนบดิตวัไล่ความขีเ้กียจ แล้วเดนิลากขาพาร่างเป่ือยๆ ของ 

ตัวเองออกจากห้องไปยังร้านกาแฟใกล้คอนโดฯ สูง แพทพาตัวเองเข้าไปใน 

ลฟิต์โดยสารหลงัจากยืนรออยู่ครูห่น่ึง

คนนี้อีกแล้ว

เสียงในหัวของร่างบางดังข้ึนมา เมื่อเหลือบไปมองคนท่ีอยู่ในลิฟต์ 

อยู่ก่อนแล้ว คนคนน้ันท่ีเขาเคยย่ืนกัมมี่แบร์ให้ในลิฟต์ตัวน้ีเมื่อหลายวันก่อน  

เพราะเห็นร่างสูงมองจ้องมาท่ีเขาอยู่พักใหญ่ และด้วยความท่ีตอนน้ันในหัว 

เกิดความคดิสงสยัขึน้มาว่าคนร่างหมจีะกินเยลลีห่มหีรอืไม่

ใช่...

ความคิดประหลาด เขารู้

แต่ถึงยังไงวันนั้นเขาก็สรุปข้อสงสัยของตัวเองได้ว่าหมีไม่กินหมี

ตั้งแต่วันที่เกิดความคิดประหลาดจนส่งผลให้เกิดค�าถามประหลาดกับ 

คนแปลกหน้าทีเ่จอกันในลฟิต์โดยสารของคอนโดฯ จนถึงวันน้ีท่ีได้เจอกนัอกีคร้ัง  

แพทไม่ทนัได้ฉกุคดิเลยว่าเพราะอะไรเขาถึงได้เอ่ยปากเริม่บทสนทนาแปลกๆ กับ 

คณุคนนัน้ขึน้มา

.

.

.

คุณก�าลังลงลิฟต์ไปซื้อกาแฟท่ีร้านประจ�าใกล้คอนโดฯ ในขณะท่ีลิฟต์

ก�าลงัจะเคลือ่นลงจากชัน้ทีย่ี่สบิไปยังชัน้ทีส่บิเก้า ภาพของคนคนหน่ึงก็ผดุขึน้มา 

ในหัว คนคนนั้นที่อาศัยอยู่ในคอนโดฯ ชั้นท่ีสิบเก้า คนคนน้ันท่ีเป็นเจ้าของ 

ร่างบางสวยในเชิ้ตสีด�าเม่ือคืน และไม่ว่าจะด้วยเหตุบังเอิญหรือเป็นเพราะ 
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สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีเขาไม่เคยเช่ือก็ตาม ประตลูฟิต์โดยสารเปิดออกท่ีชัน้สบิเก้าและ

ปรากฏให้เห็นตัวจริงของคนท่ีก�าลังอยู่ในหัวของเขาเมื่อไม่ก่ีวินาทีก่อน เขา 

ส่งย้ิมบางออกไปทกัทายและอกีฝ่ายก็ส่งย้ิมบางกลบัมาให้เช่นกัน วันน้ีร่างบาง 

อยูใ่นชดุสบายๆ ซึง่ดเูหมอืนกันกับครัง้แรกท่ีเขาได้เจออกีคนในลฟิต์ ผมสดี�า 

ของอกีฝ่ายยุ่งเหยิงเช่นเดียวกับใบหน้าสวยนัน้ท่ีดยุู่งเหมอืนยังไม่ตืน่เตม็ตา

เมือ่ลฟิต์เคลือ่นลงมาถึงชัน้ล่างสดุทีเ่ป็นจดุหมายปลายทางของทัง้สองคน 

คนตวัโตกว่ากดเปิดประตลูฟิต์ค้างไว้เพ่ือให้คนทีด่เูหมอืนแมวง่วงนัน้เดนิออกไป

ก่อน แล้วตัวเขาจึงค่อยเดินตามออกมา ทั้งสองคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน  

ร่างสงูใหญ่เดนิตามหลงัโดยเว้นระยะจากอกีคนนดิหน่อย ผ่านไปพักหน่ึงท้ังสอง 

ก็ยังคงเดนิไปในทางเดยีวกันอยู่ ท�าให้ร่างสงูเดาว่าท่ีหมายของคนตัวเล็กกว่าน้ัน 

น่าจะเป็นร้านกาแฟเช่นเดยีวกันกับเขา ร่างสงูครุ่นคดิอยู่ครูห่น่ึง เมือ่ตดัสนิใจกับ 

ตัวเองได้ จงึเร่งฝีเท้าก้าวเข้าไปเดินอยู่ข้างคนตวัเลก็กว่า แล้วเอ่ยเริม่บทสนทนา

"ไปร้าน cozy coff เหรอครับ"

คนตวัเลก็ชะงกัไปนิดหนึง่เพราะยังไม่ทนัสงัเกตว่าร่างสงูในลฟิต์คนนัน้

ก�าลังเดินอยู่ข้างกันกับเขา ก่อนจะพูดตอบไป

"ครับ คุณก็ด้วยเหรอครับ"

"ครับ ผมเป็นลูกค้าประจ�า กาแฟที่นั่นอร่อยใช้ได้เลย"

"เหรอครับ เสียดายเราไม่ดื่มกาแฟ"

บทสนทนาของทั้งสองคนเป็นอันต้องหยุดชะงักไปเมื่อท้ังคู่เดินมาถึง 

หน้าร้าน และเหมือนเดิม ร่างสูงของคุณเปิดทางให้อีกฝ่ายเดินเข้าไปในร้าน 

ก่อน เมื่อถึงหน้าเคาน์เตอร์แพทก็เอ่ยสั่งเมนูเครื่องดื่มท่ีท�าให้เขาต้องพาร่าง 

ของตวัเองลงมาจากโซฟาตวันุ่ม

"นมคาราเมลปั่นครับ"

วันน้ีไม่ใช่นมกล้วยแฮะ ร่างสงูทีจ่ดจ�าเมนูเมือ่ครัง้ก่อนของคนข้างหน้าได้ 

คิดข้ึนมาในใจ

เมื่อสั่งเสร็จแล้ว คนตัวเล็กกว่าก็เบ่ียงตัวหลบทางให้อีกคนได้เข้ามา 

สั่งเมนูที่ต้องการกับพนักงานบ้าง
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"คาราเมลมัคคิอาโตครับ"

"วันน้ีมีเอแคลร์ รับไปด้วยมั้ยคะ" พนักงานเอ่ยถาม เน่ืองจากจ�าได้ว่า 

ลกูค้าคนนีม้กัจะหิว้ของหวานชนิดนีก้ลบัไปเสมอในวันท่ีร้านท�าเมนนูีอ้อกมาขาย

"ครับ"

"สักครู่นะคะ"

ในระหว่างท่ีพนักงานก�าลังจัดการกับออเดอร์ของลูกค้าท่ีเพ่ิงรับมา  

บทสนทนาของคนสองคนที่ต้องยืนรอเครื่องดื่มก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

"คณุอยู่ทีน่ี่มานานแล้วเหรอครบั" คนตวัเลก็กว่าถามออกไป เน่ืองมาจาก 

ทีก่่อนหน้านีร้่างสงูบอกว่าตนเองเป็นลกูค้าประจ�าของท่ีน่ี

"ผมอยู่ท่ีนี่มาสองปีแล้ว" ร่างสูงหมายถึงคอนโดฯ ที่เขาอาศัยอยู่ "คุณ 

เพ่ิงเข้ามาอยู่เหรอครบั"

"ครับ เราเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อเดือนก่อน"

"นมคาราเมลปั่นได้แล้วค่ะ"

เสียงเรียกของพนักงานท�าให้บทสนทนาของท้ังคู่เป็นอันยุติลง แพท 

หมุนตัวไปรับเคร่ืองดื่มของตัวเองจากพนักงาน หันกลับมาย้ิมให้ แล้วเอ่ยลา 

เพ่ือนร่วมคอนโดฯ เดยีวกัน

"ขอตัวนะครับ" ร่างสูงส่งย้ิมกลับมาให้ แล้วคนตัวเล็กกว่าก็หมุนตัว 

เดินออกจากร้านไป

ภายหลังร่างบางจากไป ร่างสูงยังคงยืนรอออเดอร์ของตัวเองในร้าน 

พร้อมๆ กับความรู้สึกในใจที่เริ่มชัดขึ้นมาจากก่อนหน้านี้อยู่มากเลยทีเดียว

อกีด้านหน่ึง คนทีเ่พ่ิงเดนิออกจากร้านมาพร้อมกับนมคาราเมลป่ันแก้วโต 

ก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแปลกๆ โดยที่เจ้าตัวไม่ทันได้ฉุกคิดอีกแล้วว่า 

เพราะอะไร ดเูหมอืนว่าช่วงนีแ้พทจะมองข้ามพฤตกิรรมและความรู้สึกประหลาด 

บางอย่างท่ีมกัเกิดข้ึนมาในตอนทีม่เีพ่ือนบ้านตวัโตคนน้ันอยู่ด้วยเสมอ

.

.

.



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3yQPtN3

https://bit.ly/3yQPtN3

