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ใครท่ีเป็นสายกินขอเชญิมารวมพลกันทางน้ี เอเวอร์วายได้น�าของอร่อยมาเสร์ิฟ

ให้แก่นักอ่านทุกท่านแล้ว เชื่อว่าทุกท่านก็คงพอจะเดาได้จากชื่อเรื่องของนิยายเล่มนี้

ว่ามเีนือ้หาเก่ียวกับอะไร แน่นอนว่าคอืการกิน แต่การกินในท่ีน้ีไม่ได้น�ามาซึง่ความสุข

เสมอไป เพราะส�าหรับใครบางคนการกินอาหารอาจก�าลังทรมานเขาอยู่ในทุกๆ มื้อ 

อย่างเช่น 'ภรภคั' นกัธุรกิจหนุ่มท่ีประสบกับอาการไม่อยากอาหาร ไม่ว่าเขาจะกินอะไร

ก็ล้วนไม่อร่อย จืดชืด น่าเบื่อ และไร้รสชาติไปเสียทุกอย่าง ไม่ต่างอะไรกับตัวเขาเอง 

แต่แล้วเขาก็ได้พบกับคนท่ีท�าให้เขากลับมากินข้าวได้อร่อยอีกครั้งอย่าง 'กันต์กวี'  

ยูทูเบอร์สายกินผู้แสนสดใสที่เข้ามาเติมเต็มโลกทั้งใบที่เคยไร้รสชาติของเขา

เรือ่งราวความสมัพันธ์ระหว่างนกัธุรกิจหนุม่กับยูทเูบอร์สายกินท่ีมยีอดแฟนคลบั

เฉียดหลักแสน ซึ่งแตกต่างกันชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามได้เริ่มต้นขึ้น โดยไม่ได้

มีเพียงรสชาติของอาหารซ่ึงภรภัคกินเข้าไปเท่านั้นท่ีกันต์กวีเข้ามาเติมเต็ม แต่ยัง 

หมายรวมถึงชีวิตที่ว่างเปล่าและโลกท่ีแสนจืดชืดใบนั้นของเขาด้วย แล้วภรภัค 

จะเปลี่ยนสถานะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียง 'แฟนคลับ' มาเป็น 'แฟนครับ' ได้อย่างไร 

คงต้องไปลองชมิ เอ้ย! ลองอ่านกันใน 'กินกับกันต์' และหากการอ่านหนงัสอืเล่มนีท้�าให้

คุณหิวคงต้องขออภัย แต่รับรองได้ว่าคุณจะอิ่มใจ และแน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่เรายินดี

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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แซนด์วิชคือมื้อกลางวันในวันน้ีของภรภัค ขนมปังแผ่นหนาท่ีอบมา 

ก�าลังอุ่นได้ที่ เข้ากันได้ดีกับไส้แฮมและไข่ เพิ่มความมันด้วยอะโวคาโด อีกทั้ง

ไม่ลืมผักใบเขียวท่ีกรอบจนได้ยินเสียงในตอนกัด ตัดเลี่ยนด้วยมะเขือเทศสุก

ที่คนท�าใช้เวลาบรรจงจัดอยู่นาน ทว่าภรภัคกลับกัดไปได้แค่สามค�าก็เป็นอัน

ต้องหยุด

ไม่อร่อย

ชายหนุ่มวางแซนด์วิชลงบนจาน หยิบน�า้เปล่าข้ึนมาจบิหน่ึงอกึเป็นการ

ล้างปาก แค่คิดว่าต้องกินให้หมดทั้งชิ้นนั่นก็ทรมานแล้ว

ความคิดน้ันเสียมารยาทกับเชฟอย่างมาก เห็นได้ชัดว่าความผิดไม่ได้

อยู่ที่คนท�าอาหาร คุณภาพวัตถุดิบ หรือรสชาติแต่อย่างใด แต่เป็นที่ภรภัค

เขาจ�าไม่ได้ว่าตัง้แต่เมือ่ไหร่ท่ีตนเองมอีาการไม่อยากอาหาร การกินข้าว

กลายเป็นเรื่องทุกข์ทรมานส�าหรับเขา

อาจเริ่มมาตั้งแต่เมื่อห้าปีก่อนที่เขาเข้ารับต�าแหน่งรองประธานของ 

จิรากรุ๊ป ทั้งยังถูกพ่ีชายโยนโปรเจ็กต์ห้างใหญ่มาให้รับผิดชอบ สามปีก่อนท่ี

น้องชายคนเล็กฆ่าตัวตาย หรือหนึ่งปีก่อนที่ถูกอดีตคู่หมั้นถอนหมั้น

แต่หากลองคดิดดูีๆ  คงเป็นตัง้แต่วันแรกท่ีเกิดมาในตระกูล 'จริธาดากุล'

"คุณภัคคะ"

เสียงที่ขัดจังหวะความคิดคือเสียงของนิตา ผู้ช่วยเลขาฯ คนใหม่ท่ีเพ่ิง 

มื้อที่ 1
เขาที่อยู่หลังจอกับแซลมอนซาชิมิ
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รับเข้ามาท�างานได้สองสัปดาห์ เธอเดินเข้ามามือเปล่าและยังมีท่าทีต่ืนกลัว 

อยู่มาก

"ผมไม่เคยบอกเหรอว่าให้เคาะประตูก่อนทุกครั้ง"

ค�านั้นท�าให้นิตากลืนธุระลงคอแทบไม่ทัน ตอบเสียงเบา "...ขอโทษค่ะ 

หนูลืม"

"อยู่ที่ท�างานเปลี่ยนค�าเรียกแทนตัวเองด้วยครับ"

"คะ...ค่ะ ขอโทษค่ะ"

ภรภัคจ้องมองผู้ช่วยเลขาฯ ตรงหน้า นิตาเป็นผู้หญิงตัวเล็กสูงไม่ถึง 

ร้อยหกสิบ ผมสั้นสีน�้าตาลอ่อนให้ความรู้สึกสดใส แต่เวลากลัวกลับมีท่าที

เหมอืนกระต่ายข้ีกลวัท่ีพร้อมตืน่ตมูตลอดเวลา ภรภคัไม่เข้าใจว่าท�าไมอกีฝ่าย

ต้องกลัวตนเองถึงขนาดนั้น ทั้งที่เขาก็แค่กล่าวตักเตือนตามสมควร

หญิงสาวกลั้นใจเงยหน้าข้ึน พอสบตากับเขาก็รีบก้มหลบเป็นพัลวัน  

เป็นบุคลิกที่ชวนให้หงุดหงิดใจเป็นอย่างมากส�าหรับภรภัค

"คุณ...คุณธนนท์บอกให้คุณภัคไปรับน้องสาลี่วันนี้ค่ะ"

"เข้าใจแล้ว"

"เอ่อ...แล้วดอกไม้อวยพรการแต่งงานที่จะส่งให้ลูกสาวคุณสุวิทย ์

ซื้อดอกอะไรดีคะ"

นิตาสะดุ้งเมื่อเห็นว่าคิ้วคมขมวดน้อยๆ รู้ตัวว่าค�าถามของเธอไร้สาระ

เกินไปจึงรีบหุบปาก ตัวแทบหดเหลือสองนิ้ว 

"ขอโทษค่ะ ถ้างั้นหนู...เอ๊ย นิตาขอตัวก่อน..."

"เดี๋ยวครับ"

"ค่ะ!"

"ไม่ต้องตอบเสยีงดงัขนาดนัน้ก็ได้ แล้วก็..." ภรภัคสบตากับคู่สนทนาน่ิง 

ดวงตาคู่คมนั่นคล้ายจะสาปคนให้กลายเป็นหินได้ "ฝึกพูดให้ชัดถ้อยชัดค�า 

ด้วยครับ"

ตอนที่ออกจากห้องนี้นิตาแทบจะพรุนไปทั่วทั้งร่างเลยทีเดียว

หลังจากผู้ช่วยเลขาฯ ออกไป ภายในห้องท�างานก็ตกอยู่ในความเงียบ
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อีกครั้ง

ห้องน้ีถูกออกแบบมาให้เข้ากับภรภัค เร่ิมจากเพดานสูงช่วยให้ห้อง 

ดูโปร่ง หน้าต่างบานใหญ่ช่วยลดความอึดอัด ด้านซ้ายมีตู้หนังสือบิลท์อิน  

ตู้เซฟหนึ่งตู้ และช้ันวางของตกแต่งด้วยดอกไม้กับต้นไม้เพ่ือความสบายตา 

ตรงกลางห้องมโีซฟาและโต๊ะส�าหรบัรบัแขก โต๊ะท�างานของชายหนุม่ถูกจดัไว้

ในมุมที่ดีที่สุด มองเห็นท้ังวิวนอกหน้าต่างท้ังฝั่งประตูห้องได้เป็นอย่างดี 

อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกก็ครบครัน โทนของห้องเป็นสีขาว เทา และด�า 

แม้แต่ความสว่างของแสงไฟก็ยังพิถีพิถันตามความต้องการของภรภัคท้ังหมด

กระน้ันชายหนุ่มกลับมองว่าความสมบูรณ์แบบเหล่าน้ีช่างว่างเปล่า

เหลือเกิน

ก๊อกๆ 

สิบนาทีให้หลังเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น ชบาคือเลขาฯ ที่ท�างานกับเขา 

มาห้าปีเต็ม ทั้งยังเป็นญาติห่างๆ ทางฝั่งแม่ท่ีเคยพบหน้ากันเพียงไม่ก่ีครั้ง 

ตอนเด็กๆ เธอถือเอกสารชุดหนึ่งเดินเข้ามา ทุกย่างก้าวของเธอเปี่ยมด้วย 

ความมั่นใจ ผมสีด�ายาวสลวยถูกรวบไปด้านหลังเป็นทรงหางม้าเข้ากับ 

กางเกงสแล็กส์ขายาวของเธอ ช่วยเสริมให้ดูทะมัดทะแมง

"คุณภัคอย่าใจร้ายกับนิตานักสิคะ"

"ผมน่ะหรือใจร้าย"

"ค่ะ ถ้านิตาลาออกฉันก็ล�าบากสิคะ แค่นี้งานก็ล้นมือจะแย่อยู่แล้ว!"

ชบาวางเอกสารในมือลงบนโต๊ะทางฝั่งขวา แล้วหยิบเอกสารที่จัดการ

เสร็จแล้วทางฝั่งซ้ายขึ้นมาแทน ภรภัคมักจะท�าอะไรเป็นแบบแผนอยู่เสมอ  

คนอื่นอาจมองว่าเขาจุกจิก แต่ชบาชินเสียแล้วกับเจ้านายคนน้ี ตอนน้ันเอง 

เธอก็สังเกตเห็นแซนด์วิชที่เพิ่งกัดไปได้แค่ไม่กี่ค�าวางอยู่

"อาหารไม่ถูกปากเหรอคะ เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนไหม"

"ไม่เป็นไรครับ"

"งั้นฉันสั่งซุปเพ่ิมให้ดีไหมคะ จะได้ทานง่ายขึ้น" ค�าพูดน้ันค่อนข้าง
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ก้าวก่ายอย่างเหน็ได้ชดั แต่ชบาก็ยังเลอืกท่ีจะท�า ไม่ใช่เพราะค�าสัง่จากธนนท์ 

พ่ีชายของภรภัคทีก่�าชบัให้ดแูลด้านการกินของอกีฝ่ายเป็นพิเศษ แต่เป็นเพราะ

เธอก็เป็นห่วงเจ้านายคนนี้เช่นกัน

"ถ้างัน้รบกวนด้วย" ภรภคัข้ีเกียจต่อความยาวสาวความยืดจงึตอบตกลง

ชบาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเดินออกไปนอกห้อง ผ่านไปไม่ถึงห้านาที 

ก็กลบัมาพร้อมซปุใสควันฉยุ เธอวางมนัไว้ข้างแซนด์วชิชิน้น้ันและจากไปอย่าง

รู้หน้าที่ ภรภัคเอ่ยขอบคุณก่อนจะลองตักขึ้นมาซดหนึ่งค�า แม้ซุปจะกินคล่อง

กว่าแซนด์วิชก็จริง แต่ก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของรสชาติ

ชายหนุม่มองออกไปนอกหน้าต่างบานใหญ่ วิวใจกลางเมอืงหลวงมแีต่

ตึกและอาคาร บางครั้งก็คิดว่าสวยดี บางครั้งก็มองว่าแออัด ท้องฟ้าวันนี้เป็น

สีฟ้าปลอดโปร่ง แสงที่สาดส่องเข้ามาในห้องท�างานของเขาก�าลังดี แต่ภาพที่

สวยงามเหล่านี้เป็นภาพที่ภรภัคเห็นจนชินชาแล้ว

เขากินอาหารด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก ฝืนจนกระท่ังหมดจานได้ในท่ีสุด 

หมู่นี้ไม่ว่าจะกินอะไรก็เหมือนกันหมด ไม่ต่างจากตัวเขาสักนิด

จืดชืด น่าเบื่อ และไร้รสชาติ

ห้าโมงเย็นครึ่งภรภัคเดินออกจากห้องท�างาน สายตาหลายคู่จับจ้อง 

มาทีเ่ขาโดยอตัโนมติั บอกไม่ได้ว่าเป็นสายตายินดหีรอืยินร้าย มท้ัีงชืน่ชมและ

เกรงกลัว บ้างก็มองแวบเดียวแล้วรีบหลบ หรือแม้กระท่ังสายตาท่ีแสดงออก

ว่าหลงใหลในรูปลักษณ์ของเขา

ต้องยอมรับว่าหนึ่งในข้อได้เปรียบของภรภัคคือหน้าตา ชายหนุ่มอยู่ใน

ชุดสูทเนี้ยบตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า เสื้อสูทสีเข้มเข้ารูป กางเกงท่ีย่ิงเสริม

ให้ขายาวๆ ดูมั่นคงมากย่ิงขึ้นยามก้าวเดิน แว่นกรอบบางวางอยู่บนสันจมูก 

รับกับใบหน้าอย่างลงตัว แต่ไม่ว่าใครเม่ือได้สบสายตากับดวงตาคมดุคู่น้ัน 

เป็นต้องเสียวสันหลังวาบทุกที

ภรภัคไม่สนใจสายตาของพนักงาน เขาลงลิฟต์ที่เชื่อมไปยังชั้นจอดรถ 

วีไอพี ที่นี่คือห้าง G-Center ในเครือจิรากรุ๊ป มีพ้ืนที่กว่าสี่แสนตารางเมตร 

ประกอบไปด้วยโซนส�านกังาน ลานกว้าง ฮอลล์ โซนร้านค้าไฮเอน็ด์ ซเูปอร์มาร์เก็ต 
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นานาชาติ และอ่ืนๆ ห้างแห่งนี้ตั้งอยู่ในท�าเลทองของกรุงเทพฯ นับว่าเป็น 

ห้างหรูอันดับต้นๆ ของประเทศ แน่นอนว่าทั้งหมดน้ีมาจากน�้าพักน�้าแรงของ

ภรภัค

แต่แทนที่จะบอกว่าเขาเป็นคนเก่ง ต้องบอกว่าเขาไม่ยอมอ่อนข้อให้

ตนเองถึงจะถูก 

ตรงกันข้ามกับประธานของจิรากรุ๊ปคนปัจจุบันท่ีเอาแต่เล่นสนุก ส่วน

รองประธานอย่างภรภคัก็เอาแต่ก้มหน้าท�างานอยู่เสมอจนในบางครัง้ก็ดเูหมอืน 

เครื่องจักรท�างาน หมู่น้ียังดีที่ธนนท์ยอมท�างานบ้าง คงเพราะเห็นว่าร่างกาย

ของน้องชายใกล้ถึงขีดจ�ากัดแล้วกระมัง อย่างวันน้ีก็เช่นกัน ธนนท์ก�าชับให ้

ภรภัคไปรับลูกสาวแทนตนเองเพื่อบังคับให้เขาเลิกงานเร็ว

ภรภคัมาถึงโรงเรยีนสอนดนตรใีนเวลาหกโมงเย็น เมือ่เดก็หญงิผมบอ็บ

เห็นเขาก็วิ่งดุ๊กดิ๊กมาทางนี้ สาลี่เป็นเด็กร่าเริงยิ้มง่าย แม้จะเป็นทายาทรุ่นที่สี่

ของจิรากรุ๊ป แต่กลับได้รับการเลี้ยงดูต่างจากพวกเขา

สาลี่โตมาอย่างอิสระ ได้เรียนในสิ่งท่ีตนเองอยากเรียน ไม่มีการบังคับ

พาไปออกงานเพื่อธุรกิจหรือท�าอะไรเกินวัย สาลี่ได้เที่ยวเล่นเหมือนเด็กทั่วไป 

ค่อยๆ เติบโตไปตามวัย นั่นเป็นความตั้งใจของธนนท์ผู้เป็นพ่อ

"คุณอาภัคสวัสดีค่ะ"

"สวัสดี เรียนเป็นยังไงบ้าง"

"สนุกค่ะ วันนี้คุณครูสอนน้องลี่เล่นเพลงใหม่ด้วย"

"งั้นหรือ"

"ไว้น้องลี่จะเล่นให้คุณอาฟังนะคะ"

"ได้"

ภรภัคพยักหน้ารับค�า แม้การโต้ตอบเช่นน้ันจะแสนเย็นชา แต่สาลี่ก็ 

ไม่เก็บมาใส่ใจ เพราะรูว่้าลกึๆ แล้วคณุอาของตนเป็นคนใจดี เด็กน้อยกระโดด

ขึ้นรถคันหรูพลางฮัมเพลงที่เพิ่งเรียนมาไปด้วย

แม้จะมีคนขับรถส่วนตัว แต่ส่วนใหญ่ภรภัคมักจะขับเอง ส่วนสาลี่นั้น

ธนนท์เองก็ไม่ต้องการให้ลูกสาวโตมากับพี่เลี้ยงและคนขับรถเช่นกัน
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การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนจัดว่าย�่าแย่ รถติดไฟแดงมาครึ่งชั่วโมง

แล้ว 

สาลีเ่ริม่เล่าเรือ่งทีเ่จอมาในวันน้ี เธอเพ่ิงข้ึนชัน้ ม.1 หมาดๆ อายุสบิสามปี 

ก�าลังเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น มีเรื่องราวมากมายที่อยากถ่ายทอดให้ใครสักคนฟัง  

เมือ่เล่าจนไม่เหลอือะไรจะเล่าสาลีก็่หยิบสมาร์ตโฟนออกมากดอย่างคล่องแคล่ว  

แป๊บเดียวก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากล�าโพงโทรศัพท์

"สวัสดีครับ! เจอกันต์อีกแล้ว วันน้ีกันต์อยู่ที่ห้างจีเซ็นเตอร์ ได้ยินว่ามี

ร้านบุฟเฟ่ต์แซลมอนเพิ่งเปิดใหม่ราคาไม่แพงด้วยล่ะ ตอนนี้กันต์อยู่หน้าร้าน

แล้ว ได้โต๊ะเรียบร้อย ตามมากินกับกันต์เลย~"

เสยีงน้ันไม่ถึงกับทุม้แต่นุม่น่าฟัง การพูดของอกีฝ่ายฟังดสูบายๆ เหมอืน

คุยกับเพ่ือน ภาษาที่ใช้ก็ติดจะวัยรุ่น ฟังดูคล้ายกับรายการโทรทัศน์ท่ีไม่เป็น

ทางการ

สาลี่หัวเราะคิกคักไม่หยุด ดูท่าจะชอบคนในคลิปมากทีเดียว ภรภัค 

เลิกคิ้ว ลอบมองหน้าจอโทรศัพท์ของเด็กหญิง ในฐานะผู้ปกครองเขาจ�าเป็น

ต้องรู้ว่าหลานสาวก�าลังสนใจอะไรอยู่

ในยุคทีม่อีนิเตอร์เนต็การเข้าถึงแหล่งข้อมลูและส่ือโซเชยีลมเีดียเป็นไป

ได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นภรภัคจึงคิดว่าการควบคุมหรือจ�ากัดประเภทให ้

เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของเด็กเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง

อย่างน้อยๆ ถ้าห้ามไม่ได้ก็ควรมีการพูดคุยเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อส่ิง 

ยั่วยุในเรื่องที่ไม่ดีต่างๆ และเพื่อไม่ให้เรียนรู้อะไรที่ผิดๆ

แต่ดูเหมือนภรภัคจะไม่ต้องกังวลให้มาก เพราะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า

ไม่ใช่คอนเทนต์ทีต้่องให้ค�าแนะน�า เป็นเพียงเดก็หนุม่ในชดุนักศึกษากับอาหาร

ละลานตาเท่านั้น

เดก็หนุ่มคนน้ันเรยีกแทนตัวเองว่า 'กันต์' เขามใีบหน้าขาวใสสไตล์ไอดอล 

ในปัจจุบันท่ีท้ังดูหล่อและน่ารักในเวลาเดียวกัน สิ่งท่ีภรภัคเห็นเป็นอย่างแรก

คือรมิฝีปากสแีดงอวบอิม่ดฉู�า่น�า้ ฟันขาวทีเ่รยีงตวัสวยอยู่บนหน้าจอ ย่ิงตอนที่ 

รับแซลมอนชิ้นยักษ์เข้าปากจนแก้มป่อง ดวงตาของอีกฝ่ายย่ิงเป็นประกาย  
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ไม่นานก็ปรากฏรอยย้ิมกว้างราวกับอาหารที่เพ่ิงกินเข้าไปคืออาหารของราชา 

พานให้น�้าย่อยของคนมองท�างาน

โครกกก

รถยนต์คันเล็กท�าให้เสียงท้องร้องดังเป็นพิเศษ สาลี่เงยหน้าขึ้นมอง 

อาของตนเอง กะพริบตาปริบๆ และถามออกมาด้วยความใสซื่อ "คุณอาภัค 

หิวเหรอคะ"

"อาเปล่า"

โครกกก

ภรภัค "..."

ค�าแก้ตวัฟังไม่ข้ึนอกีต่อไป สาลีห่วัเราะเสยีงดงั กระตอืรอืร้นขึน้มาทนัที 

เธอเขย่าแขนผู้ปกครองอย่างที่ชอบท�าบ่อยๆ เวลาอ้อน 

"ไปกินอาหารญี่ปุ่นกันค่ะ น้องลี่อยากกินร้านนี้"

ร้านน้ีท่ีว่าคือร้านในคลิปวิดีโอ ภรภัคมองสาลี่กับคนในคลิปสลับกัน 

หลานสาวตัวน้อยกะพริบตาปริบๆ ไม่รู้ว่าไปจ�าท่าทางนั้นมาจากใคร

"นะคะ น้องลี่อยากกิน" 

แน่นอนว่าภรภัคไม่อาจปฏิเสธหลานสาวได้ เขาตอบรับ เล้ียวรถกลับ 

ไปทางเดิม ร้านอาหารญ่ีปุน่ในคลิปภรภัครู้จักดี เป็นร้านที่เพ่ิงเปิดใหม่ใน 

ห้าง G-Center ได้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ใช่ ที่ท�างานของเขานั่นแหละ

กว่าจะวนกลบัมาถึงก็ปาเข้าไปหกโมงเย็นครึง่ พนกังานจดัทีน่ัง่ด้านในสดุ 

ของร้านให้เขาเพ่ือความเป็นส่วนตัว ร้านน้ีจัดอยู่ในร้านบุฟเฟ่ต์ราคากลางๆ  

ไม่ถึงกับหรูหรา ท�าให้มีวัยรุ่นมากินค่อนข้างเยอะ

"สาลี่ เวลากินข้าวอย่าเล่นโทรศัพท์"

"ค่า"

พอถูกคุณอาดุสาลี่ก็เก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าอย่างว่าง่าย รอไม่นาน

อาหารกม็าเสร์ิฟ ประกอบด้วยแซลมอนซาชมิ ิซชูปิลาไหล หอยเชลล์ ไข่หอยเม่น  

กุ้งหวาน เทมปุระ และซุปมิโสะ

อืม สั่งเหมือนในคลิปเมื่อครู่เป๊ะ
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ชายหนุ่มหยิบตะเกียบขึ้นคีบแซลมอนซาชิมิเป็นอย่างแรก ในใจคิดว่า

อาหารคงจะจืดชืดไร้รสชาติเช่นเคย แต่อยู่ต่อหน้าหลานสาวเขาไม่อาจ 

แสดงอาการเหล่านั้นได้

"อร่อยเหมือนที่พี่กันต์บอกเลยค่ะ"

"พี่กันต์?"

สาลีพ่ยักหน้าอธิบาย "พ่ีในคลปิเมือ่ก้ีไงคะ พ่ีเขาชือ่กันต์ ชือ่จรงิกนัต์กวี 

เรียนคณะนิเทศศาสตร์ปีสอง เป็นยูทูเบอร์"

ประวัติโดยย่อของกันต์กวีออกจากปากของเด็กน้อยเป็นฉากๆ ท�าเอา 

ภรภัคผู้เป็นอาเลิกคิ้ว 

"รู้เยอะขนาดนี้เชียว"

"ค่ะ น้องลีช่อบพ่ีกันต์! พ่ีเขาเพ่ิงเปิดช่องมาได้ไม่นานแต่ว่าคนตามพ่ีเขา

เยอะมากเลยนะคะ พี่เขากินเก่งมาก น้องลี่หิวตามทุกทีเลย"

ภรภัคพยักหน้า เด็กวัยรุ่นชอบดาราไอดอลหรือยูทูเบอร์สักคนก็นับว่า

ไม่ใช่เรื่องแปลก เขาคีบเน้ือปลาดิบขึ้นป้ายวาซาบิพอเป็นพิธี จิ้มกับโชยุ  

ตอนที่ก�าลังจะเอาเข้าปาก...ไม่รู้ท�าไมถึงอดนึกถึงสีหน้ามีความสุขยามท่ีได้ 

กินอาหารของเด็กหนุ่มในคลิปเมื่อครู่ไม่ได้...

ภรภัคคดิว่าอกีฝ่ายเป็นคนท่ีตรงข้ามกับตนเอง กันต์กวีคอืคนท่ีมคีวามสขุ 

กับการกินอาหาร สีหน้าตอนท่ีอีกฝ่ายก�าลังกินดูน่าอร่อยจนพานให้อิจฉา  

เขาคดิพลางยกมมุปากขึน้โดยไม่รูต้วั รบัแซลมอนค�าโตเข้าปาก...ก่อนจะต้อง 

ตาโต

อร่อย!

ภรภัคจ�าไม่ได้ว่านานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกเช่นน้ี เขา

รีบคีบขึ้นมาอีกชิ้นอย่างรวดเร็ว 

ทว่าน่าเสียดายที่ค�าต่อไปกลับไร้รสชาติเช่นทุกที
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หลังจากวันน้ันภรภัคก็ไปที่ร้านนั้นอีกสองครั้ง ลองกินเมนูเดิมก็แล้ว  

ถึงขัน้ถามว่าเชฟคอืใครก็แล้ว แต่ผลปรากฏว่านอกจากจะไม่ช่วยให้อาการดขีึน้ 

ยังท�าให้เขาเอียนปลาดิบเพิ่มขึ้นอีก

คิดให้ตายภรภัคก็ไม่มีทางคิดออกว่าท�าไมตนจึงรู้สึกว่าแซลมอนท่ีกิน

วันนั้นมันอร่อย

"คุณภัคเป็นอะไรไปคะ สีหน้าดูกังวลชอบกล"

คนที่กล้าพูดกับภรภัคเช่นนี้ ในที่แห่งนี้มีแค่ชบาเพียงคนเดียว แน่นอน

ว่าคนที่สังเกตเห็นว่าภรภัคก�าลังกังวลไม่ใช่โมโหก็มีแค่ชบาคนเดียวเท่านั้น

"เปล่า"

ภรภัคปฏิเสธ รีบปรับสีหน้าเสียใหม่ ตรวจสอบและลงมือเซ็นเอกสาร

รับรองเช่าพ้ืนที่ห้องโถงชั้นบนของห้างส�าหรับจัดอีเวนต์ในเดือนหน้าทั้งหมด 

จากนัน้จงึเข้าฟังการน�าเสนอแผนปรบัรปูแบบโซน D ของห้างคร่าวๆ จากแต่ละทีม

ที่จริงภรภัคไม่จ�าเป็นต้องเข้ามายุ่งกับรายละเอียดยิบย่อยพวกน้ี ทว่า

คนที่รักความสมบูรณ์แบบเช่นเขาย่อมไม่ยอมปล่อยผ่าน

วันนีภ้รภัคมนัีดทานข้าวเย็นกับครอบครวั ชายหนุ่มไปถึงในเวลาหนึง่ทุม่ตรง  

คฤหาสน์หลงัใหญ่คือท่ีทีภ่รภัคเตบิโตมา หลงัจอดรถเขาก็เดนิตรงเข้าไปในบ้าน  

เพียงแค่ก้าวเท้าเข้ามาดวงตาหลงักรอบแว่นก็เรยีบเฉยไร้ความรูส้กึมากย่ิงขึน้

ไปอีก

มื้อที่ 2
บิงซูนมสดบัวลอยคัสตาร์ด
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ด้านในเห็นผู้เป็นพ่อก�าลังยืนมองภาพถ่ายที่แขวนประดับไว้ตามผนัง 

เป็นภาพของสามพี่น้องตระกูลจิรธาดากุล ธนนท์ ภรภัค และปราชญ์ ภรภัค

ไม่รูว่้าพ่อของตนเองคดิอะไรอยู่ตอนทีม่องภาพพวกนัน้ ไม่ส ิต้องบอกว่าภรภคั

ไมเ่คยรูว่้าพ่อก�าลงัคดิอะไร ภรภคัไม่สนทิกบัพ่อ ตัง้แต่เดก็เขามกัจะเหน็เพยีง

ภาพของชายผู้ท่ีท�างานหนักอยู่เสมอ ทุ่มเทให้กับงานจนแทบไม่เหลือเวลา 

ให้กับครอบครัว ใช่ นั่นไม่ต่างอะไรกับตัวเขาในตอนนี้นักหรอก

"พ่อ สวัสดีครับ"

จักรภพหันมามองลูกชาย รับค�าในล�าคอ "มาแล้วหรือ แม่เขารออยู่น่ะ"

"ครับ"

บทสนทนาระหว่างภรภัคกับพ่อจบลงแค่น้ัน ชายหนุ่มเดินเข้าไปหา

มารดาที่ก�าลังนั่งดูข่าวธุรกิจอยู่ พอเห็นหน้าเขา เจ้าหล่อนก็ยิ้มกว้างรีบลุกขึ้น

ทันที

"ภัค ไม่มาให้แม่เห็นหน้าตั้งนาน ผอมลงหรือเปล่าลูก"

ผู้เป็นมารดากอดลูกชายเข้าเต็มรัก แน่นจนคนถูกกอดรู้สึกอึดอัด แม่

ของเขาอายุมากกว่าพ่อสามปี ตอนนี้เธออายุหกสิบเจ็ด ใบหน้าท่ีเคยสะสวย

ย่อมเปลีย่นแปลงไปตามวัย แต่ถึงอย่างน้ันก็ยังมองออกว่าตอนสาวๆ เพชรลดา 

คงจะเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่ง

"แล้วนนท์กับสาลี่...ไม่ได้มาด้วยกันหรือ"

"ธนนท์ติดงานครับ"

"งั้นเหรอ น่าเสียดาย"

เพชรลดากล่าว ดวงตาแฝงไปด้วยความเศร้าอยู่เลือนราง ก่อนจะ 

เปลี่ยนเรื่องโดยการจับแขนลูกชายพาไปที่โต๊ะอาหาร 

"วันนี้มีแต่อาหารที่ภัคชอบทั้งน้ันเลย ทานเยอะๆ เลยนะลูก เราไม่ได้ 

ทานข้าวด้วยกันมานานแล้ว"

ภรภัคลอบถอนหายใจ ดูออกว่าแม่ของตนก�าลังฝืน บนโต๊ะอาหารมี

กับข้าวทัง้หมดห้าอย่าง อย่างทีแ่ม่ว่าทัง้หมดน้ีคอืของทีเ่ขาเคยชอบกินตอนเดก็ๆ  

ทว่าในปัจจุบัน...ภรภัคจ�าไม่ได้เสียแล้วว่าท�าไมตนจึงชอบกินของพวกนี้
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"ลูกดูผอมลงจริงๆ นะ ช่วงนี้งานยุ่งเหรอ"

"นิดหน่อยครับ"

"ถ้าเหนื่อยเกินไปก็พักบ้าง อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วย"

"ไม่ต้องห่วงครับแม่ ผมออกก�าลังกายอยู่บ่อยๆ"

"นี่พะโล้หมูตุ๋นที่ลูกชอบ ทานเยอะๆ สิ"

"ขอบคุณครับ"

ภรภัคตกัพะโล้หมตูุน๋เข้าปาก ไม่รบัรูร้สชาตใิดๆ อกีเช่นเคย เมือ่เพชรลดา 

เห็นว่าลูกชายทานตามที่สั่งก็วางใจและเริ่มพูดต่อ 

"ออกก�าลังกายก็ดีแล้ว แต่จะห่วงแต่ร่างกายไม่ได้ ต้องอย่าลืมดูแล

สุขภาพจิตด้วย ตั้งแต่เลิกกับคุณจูน ลูกก็ไม่มีใครมานานแล้ว ถ้ายังไงให้แม่

ช่วยหาคนอื่นให้..."

"อย่าเลยครับ ตอนนี้ผมยังไม่อยากมีใคร"

"แต่ลูกจะเหงานะ"

"ไม่หรอกครับ"

"แล้วงานบริหารล่ะ กดดันเกินไปหรือเปล่า"

"ผมไม่เป็นไรครับ"

ภรภัครีบตัดบทและยิ้มออกมาเพื่อให้คนเป็นแม่สบายใจ ทุกค�าที่กล่าว

เต็มไปด้วยค�าโกหก นี่ไม่ใช่คร้ังแรกที่แม่ของเขาพูดเช่นน้ี ฟังผิวเผินแล้ว 

อาจจะไม่ต่างจากแม่ทั่วไปที่เป็นห่วงลูก แต่ภรภัครู้ดีว่า...ไม่ใช่

เมื่อก่อนแม่ของเขาไม่ได้เป็นคนเช่นนี้ หากมองจากสายตาของคนนอก 

เธอคือผู ้หญิงที่สมบูรณ์แบบคนหน่ึง เพียบพร้อมทั้งหน้าตาและสถานะ 

ทางสังคม แต่ในฐานะแม่เธอเจ้ากี้เจ้าการเป็นพิเศษ ควบคุมชีวิตของลูกชาย

ทั้งสามโดยอ้างว่าเป็นเพราะความหวังดี ธนนท์เคยกล่าวไว้ว่าแม่เห็นพวกตน

เป็นแค่ 'ผลผลิต' จากตัวเอง ไม่ได้มองว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งด้วยซ�้า 

ทว่าหลังจากท่ีปราชญ์ลูกชายคนเล็กจบชีวิตตนเองลงเมื่อสามปีก่อน 

เธอก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคน มุมมองท่ีมีต่อลูกชายก็เปลี่ยนไป ภรภัคบอกไม่ถูก

ว่าดีข้ึนหรือแย่ลง หากจะใช้ค�าว่าวิตกจริตก็คงจะเกินจริงไปสักหน่อย แต่ใช่ 
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เธอเป็นเช่นนั้น

อาหารมื้อนี้ภรภัคต้องฝืนกินมากกว่าปกติ เขายังคงแสดงสีหน้านิ่งเฉย

ได้อย่างแนบเนยีน แม้ทกุค�าท่ีตักเข้าปากจะเตม็ไปด้วยความทรมาน ถึงอย่างน้ัน 

ก็ยังต้องท�าให้เป็นปกติที่สุด

"ผมขอตัวก่อนนะครับ"

ภรภัคพูดหลงัจากท่ี 'ปฏบิตัหิน้าท่ีลกู' ได้อย่างดเีย่ียม เพชรลดากอดเขา

อีกหน คราวนี้รัดแน่นจนเจ็บ 

"ดูแลตัวเองดีๆ มีอะไรบอกแม่ได้เสมอ อย่าลืมว่าส�าหรับแม่...ชีวิต 

ของลูกส�ำคัญที่สุด"

ค�านั้นแสนหนักอึ้ง ภรภัคไม่ตอบ ปล่อยให้อีกฝ่ายกอดจนกว่าจะพอใจ 

พ่อของเขาเดินออกมาส่งที่รถ ภรภัคคิดว่าอีกฝ่ายมีเรื่องอยากพูดจึงหยุดรอ  

แต่คนเป็นพ่อท�าแค่เพียงมองเขาด้วยสายตาท่ีล�้าลึกขึ้นและสุดท้ายก็ไม่ได ้

พูดอะไร

อาเจียนออกมาจนหมด อาหารที่เคยเป็นของโปรดของเขาสมัยเด็ก

ภรภัคเดินไปนั่งพักบนโซฟาห้องนั่งเล่น ท่ีนี่คือคอนโดฯ ท่ีเป็นหน่ึงใน

ธุรกิจของจริากรุป๊เช่นเดยีวกัน ชัน้บนสดุถกูตกแต่งให้เป็นห้องของภรภัคทัง้ชัน้ 

ในคอของเขายังเต็มไปด้วยรสขมปร่า รู ้สึกแสบท้อง ภรภัคไม่ได้อาเจียน 

บ่อยนัก แต่เพราะเมื่อครู่ฝืนกินเยอะเกินไป ผสมกับความเครียดและเหนื่อย 

สะสม ร่างกายจึงประท้วงออกมา

ชายหนุ่มยกแขนข้ึนก่ายหน้าผาก เอนกายพิงเบาะนุม่ ในสมองมหีลายเรือ่ง 

วนเวียนอยู่ เหนื่อยล้าจนไม่อยากจะท�าอะไร

เสยีงโทรศพัท์ดังข้ึนในความเงยีบ ภรภคัหยิบมนัข้ึนมาดเูพราะคดิว่าอาจ

เป็นเรื่องงาน แต่กลายเป็นสาลี่หลานสาวคนเดียวของเขา

Salee

คุณอาภัค ถ้าวันไหนมารับน้องลี่ที่โรงเรียนเปียโน พาน้องลี่ไปกินร้านนี้
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ได้ไหมคะ 

อยู่ใกล้ๆ คอนโดฯ ของคุณอาภัคเลย น้องลี่อยากกิน 

[ลิงก์ยูทูบ]

มุมปากบางยกข้ึนเล็กน้อยเมื่อนึกถึงใบหน้าช่างอ้อนของหลานสาว 

ตัวน้อย ดวงตาของเขาทอประกายอ่อนโยน 

Porapak J 

ได้

หลงัตอบกลบัไปสัน้ๆ ภรภัคก็กดเข้าไปในลงิก์ทีส่าลีส่่งมา จากหน้าจอไลน์ 

สลับไปแอพฯ ยูทูบปรากฏภาพใบหน้าของเด็กหนุ่มคนเดิม

กันต์?

ภรภัคจ�าชื่อของอีกฝ่ายได้ วันน้ีเด็กหนุ่มอยู่ในชุดธรรมดา เส้ือยืด 

ลายการ์ตูนสีฟ้าสดใสเข้ากับบุคลิกของอีกฝ่าย ภรภัคไม่ได้สนใจ ก�าลังจะ 

กดข้ามช่วงต้นไปดูส่วนส�าคัญ แต่เขาก็ต้องหยุดมือเมื่อเห็นรอยย้ิมกว้างบน

ใบหน้าของเด็กหนุ่มคนนี้

"สวัสดีครับ เจอกันต์อีกแล้ว ตอนนี้กันต์อยู่ที่ร้านบัวลอยที่ไนต์มาร์เก็ต 

ร้านนี้กันต์กินมาตั้งแต่เด็กๆ เป็นร้านประจ�าของแม่กันต์เลย บอกเลยว่า 

เด็ดมาก! ใครเป็นสายของหวานห้ามพลาด ตามมากินกับกันต์ได้เลย"

เสียงทุ้มนุ่มดังข้ึนภายในห้องท่ีอ้างว้าง วิธีการพูดของเด็กหนุ่มยังคง

สไตล์สนกุสนานเหมอืนเดมิ ดวงตากลมท่ีเห็นผ่านหน้าจอเป็นประกายราวกับ

เก็บความสดใสทั้งหมดของโลกนี้ไว้ในนั้น ภรภัคไม่รู้ว่าท�าไม เพียงแค่รู้สึกว่า

คนคนนี้มีเสน่ห์ดึงดูดบางอย่างที่ท�าให้คนดูละสายตาออกไปไม่ได้ง่ายๆ

รู้ตัวอีกทีเขาก็เก็บมือ กลายเป็นตั้งใจดูไปเสียแล้ว

"ร้านนี้มีเมนูให้เลือกเยอะมาก มิกซ์กันได้เต็มท่ีเลย แม่กันต์ชอบสั่ง

บัวลอยไส้งาด�าน�า้ขงิ แต่ทีกั่นต์แนะน�าคอืเมนูนี ้บงิซนูมสดเพ่ิมบวัลอยคสัตาร์ด!"
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ภาพบนหน้าจอตัดสลับจากใบหน้าของเด็กหนุ่มไปเป็นภาพอินเสิร์ต 

บรรยากาศภายในร้านและอาหาร สิง่ท่ีกันต์กวีก�าลงัรวิีวคอืร้านบวัลอยธรรมดา

ร้านหน่ึง จุดเด่นของร้านน้ีอยู่ที่ปริมาณและราคาที่แสนถูก แม้จะพูดว่าเป็น

ร้านบัวลอย แต่ก็มีน�้าแข็งไสขายด้วย ที่เคาน์เตอร์กลางร้านเป็นจุดที่ให้ลูกค้า

ตักเครื่องได้ตามใจชอบ 

"ท่ีนี่มีเครื่องให้เลือกเยอะมากกก ยกเว้นบัวลอยกับเต้าฮวย ท่ีเหลือ 

ตักเองได้หมดเลย ปกติกันต์ชอบใส่แปะก้วย เพิ่มลูกชุบล่ะ เอ๊ะ ไม่ดิ มันเรียก

ว่าอะไรนะ ลูกชุบหรือลูกชิด ลืมทุกที ฮ่าๆๆ"

กันต์กวีงงกับค�าพูดของตนเอง แป๊บเดียวก็ข�าออกมา ประกอบกับเสียง

เอฟเฟ็กต์ที่ท�าให้คนในคลิปดูซื่อบื้อมากขึ้น

ภรภัคย้ิมจาง แปลกท่ีเขาไม่นกึร�าคาญกับค�าพูดไร้สาระพวกน้ี ท้ังท่ีปกติ

นอกจากหลานสาวอย่างสาลีแ่ล้ว ชายหนุม่ไม่มคีวามอดทนกับค�าพูดเพ้อเจ้อ

ของคนอืน่ แต่ตอนนีก้ลบัรูส้กึว่าตลกดเีสยีด้วยซ�า้ แม้จะไม่ถึงกับท�าให้หัวเราะ

แต่ก็ท�าให้อมยิ้มออกมาได้

กันต์กวีตกัน�า้แข็งค�าแรกเข้าปาก ในหน่ึงค�ามคีรบทัง้บวัลอยไส้คสัตาร์ด 

ลูกใหญ่ แปะก้วย และลูกชิดตามท่ีเจ้าตัวชอบ แก้มเนียนพองออกเหมือน 

หนูแฮมสเตอร์ มือข้างหนึ่งยกขึ้นจับแก้ม ฟินจนตาแทบปิด สีหน้ามีความสุข

เสียจนคนมองอดจินตนาการตามไม่ได้ว่าของหวานถ้วยนั้นอร่อยขนาดไหน

"เน้ือบิงซูนุ่มสุดๆ บดน�้าแข็งมาได้ละเอียดมากอะ บัวลอยคัสตาร์ดก็ดี 

กัดทีไส้ทะลักเต็มปาก เข้ากันสุดๆ! กันต์สั่งไส้เผือกกับงาด�าเพ่ิมด้วยดีกว่า  

พี่ครับ เอาบัวลอยเผือกงาด�าอย่างละสอง!"

ทักษะในการบรรยายของกันต์กวีอาจไม่ถึงขั้นเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญ แต่

ท่าทางการกินของเขาก็มากพอแล้วที่จะท�าให้คนมองน�้าลายหก ภรภัคมอง 

เดก็หนุม่ในจอกินไปเรือ่ยๆ ย่ิงกินดวงตาก็ย่ิงเป็นประกาย รอยย้ิมก็ย่ิงกว้างขึน้ 

ภรภัคเผลอกลืนน�้าลาย ในคอแห้งผากขึ้นมากะทันหัน ไม่รู้ตัวเลยว่ายกมือ 

กุมท้องตั้งแต่เมื่อไหร่

โครกกก
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นาทีต่อจากนั้นเสียงท้องร้องก็ดัง ไม่ใช่ของใครแต่เป็นของเขาเอง

หนน้ีภรภัครู้สึกหิวมาก หิวจนทนมองอีกฝ่ายกินไม่ได้อีกต่อไป เขา 

กดหยุดวิดีโอ เข้าแอพพลิเคชั่นสั่งอาหาร ร้านบิงซูในคลิปอยู่ห่างจากคอนโดฯ 

ของเขาไม่ถึงสิบกิโล โชคดีที่ร้านเปิดดึก ภรภัคจึงไม่ลังเลที่จะกดสั่ง เขาเลือก

เมนูเดียวกับที่กันต์กวีแนะน�า รอเพียงสิบนาทีของหวานที่สั่งไปก็มาส่งถึงที่

ชายหนุ่มแกะน�้าแข็งและเครื่องต่างๆ ใส่ถ้วย โดยเครื่องเคียงที่ทางร้าน

ให้มาแทบจะล้นถ้วยเลก็ๆ ทีเ่ขาเตรยีมไว้ เยอะอย่างท่ีกันต์กวีบรรยายไว้ ขณะ

ทีก่�าลงัจะตกัเข้าปากค�าแรก ไม่รูว่้านึกครึม้อะไรจงึตัง้โทรศัพท์ไว้ตรงหน้าแล้ว

กดเล่นคลิปที่ดูค้างเอาไว้ ลืมไปเลยว่าตนเองเคยเตือนหลานสาวเองกับปาก

ว่าอย่าเล่นโทรศัพท์เวลากินข้าว

ดวงตาหลงักรอบแว่นจบัจ้องไปยังคนทีอ่ยู่บนหน้าจอ หก็ูฟังเสยีงบรรยาย  

มมุกล้องให้ความรูส้กึเหมอืนอกีฝ่ายนัง่กินอยู่ตรงข้ามกัน ไม่แปลกใจว่าท�าไม

อีกฝ่ายถึงใช้ชื่อรายการว่า 'กินกับกันต์'

หวาน

นัน่คอืความรูส้กึแรก ความหวานและหอมของบงิซนูมสดช่วยลดอาการขม 

ในล�าคอจากการอาเจยีนเมือ่ครูไ่ด้เป็นอย่างด ีหลงัจากค�าแรก ค�าทีส่องและสาม 

ก็ตามมาติดๆ ภรภัคเบิกตากว้างขึ้นเล็กน้อย ตักค�าต่อๆ ไปเข้าปากไม่หยุด  

ไม่นานก็หมดถ้วย 

อร่อย

เทียบกับของคาว ภรภัคไม่ชอบกินขนมหวาน แต่หนน้ีเป็นกรณีพิเศษ 

ความรูส้กึน้ีคล้ายกับตอนทีกิ่นแซลมอนซาชมิเิมือ่คราวก่อน ภรภัคมองถ้วยเปล่า 

และมองหน้าจอโทรศัพท์ที่ดับไปสักพักหนึ่งแล้วด้วยสีหน้าครุ่นคิด

เรื่องน้ีแสนประหลาด เขารู้ แต่บางทีเหตุผลที่ท�าให้เขาเจริญอาหาร 

มากขึ้นอาจเป็น...

'eatwithGUN

99,999 Subscribers' 
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กันต์กวีคือยูทูเบอร์หน้าใหม่ท่ีมียอดผู้ติดตามใกล้แตะเลขหกหลัก 

ด้วยเวลาเพียงหนึง่เดอืนเศษๆ ในช่องมคีลปิอยู่ทัง้หมดเจด็คลปิ หากลองหารเฉลีย่  

หมายความว่าเขาเรียกแฟนคลับได้หมื่นกว่าคนทุกครั้งที่อัพคลิปใหม่ 

นั่นดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยส�าหรับยูทูเบอร์หน้าใหม่ ใช่ แต่ก็เป็น 

ไปแล้ว 

ไม่ใช่เพียงเพราะหน้าตา ความมอีารมณ์ขัน หรอืเสน่ห์ดงึดดูเพียงอย่างเดยีว  

สิง่ทีท่�าให้ช่อง eatwithGUN เตบิโตได้อย่างรวดเรว็ขนาดนีเ้ป็นเพราะคอนเนก็ชัน่ 

ของกันต์กวีท่ีรูจ้กัเพ่ือนร่วมวงการทีม่ยีอดแฟนคลบัหลกัล้าน เขาเริม่เข้าวงการนี ้

ด้วยการคอลแล็บกับช่องนั้น แน่นอนว่ากันต์กวีเองก็มีเสน่ห์มากพอที่จะ 'ตก' 

ใครหลายๆ คนให้ตามมาได้อย่างง่ายดาย

รวมถึงชายหนุ่มบางคนด้วย

คืนนั้นช่องยูทูบเล็กๆ ท่ีมียอดผู้ติดตาม 99,999 คนได้ฤกษ์แสนแตก 

เปลีย่นตวัเลขท่ีแสดงในหน้าแรกให้กลายเป็นหนึง่แสนด้วยน�า้มอืของชายหนุม่

คนนั้น

"คุณภัค วันนี้ทานอะไรดีคะ"

ชบา เลขาฯ สาวพ่วงด้วยต�าแหน่งคนดูแลอาหารการกินของภรภัคถาม 

แม้เธอจะรู้ว่าค�าตอบคืออะไรก็ได้เช่นทุกที แต่ก็ยังเลือกที่จะถามอยู่ทุกวั...

"ขอเป็นราดหน้าแล้วกันครับ ขอบคุณ"

ชบาแปลกใจเล็กน้อยที่วันนี้ภรภัครีเควสต์อาหารด้วยตนเอง แต่เธอก็ 

ไม่พูดมากให้ไก่ตื่น โดยได้สั่งนิตาให้ไปซื้อ

หลังจากเสิร์ฟราดหน้าให้เจ้านายคนเก่งเสร็จ เธอก็เดินออกไปจาก 

ห้องท�างานของภรภัค ตอนท่ีประตูยังปิดไม่สนิทดี ชบาพลันได้ยินเสียงหน่ึง 

ดังลอดออกมา 

เสียงน้ันไม่ใช่เสียงของภรภัค แต่เป็นเสียงของผู้ชายท่ีเธอไม่รู้จัก จาก 

ค�าพูดของเขาฟังดูคล้ายรายการในอินเตอร์เน็ตท่ีก�าลังเป็นท่ีนิยมในสมัยน้ี  

ชบาส่ายหน้าให้กับความคิดของตัวเอง
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ไม่แน่ว่าอาจจะหูฝาด ท�างานหนักจนหูแว่วไปแล้วกระมัง

คนอย่างภรภัคน่ะหรือจะดูอะไรพวกนี้
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สิ่งที่เห็นท�าให้ชบาสงสัยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าใช่ภรภัคหรือไม่

ชายหนุม่ท่ีนัง่อยู่หน้าโต๊ะท�างานมสีหีน้าเย็นชา อยู่ในชดุสทูเน้ียบตัง้แต่

ศรีษะจรดปลายเท้า บนโต๊ะมจีานอาหารวางอยู่ แกงเขยีวหวานไก่ไข่นุ่มถูกกนิ

ไปได้ครึ่งหนึ่ง แม้จานจะไม่ใหญ่ แต่เห็นภรภัคตักกินได้อย่างไม่มีปัญหาก็ 

นับว่าเป็นภาพที่น่าตกใจแล้ว

ยังดีท่ีไม่ได้มีเพียงแค่เธอที่เห็นถึงความผิดปกตินี้อยู่คนเดียว อีกคนที่

สามารถ...ไม่สิ เรียกว่ามีความกล้าที่จะเปิดเข้าห้องท�างานของภรภัคได้อย่าง

อสิระ โดยไม่กลวัโดนสายตาเชอืดเฉอืนคงมแีค่ธนนท์ พ่ีชายแท้ๆ และประธาน

คนปัจจุบันของจิรากรุ๊ป

ธนนท์เลกิคิว้ นานๆ เขาถึงจะเข้าออฟฟิศสกัที มาทกุครัง้ก็ได้แต่ก่อกวน

น้องชายจนไม่เป็นอนัท�างาน แต่ไม่เคยคดิว่าครัง้นีจ้ะได้เห็นน้องชายข้ีเบือ่อาหาร 

ก�าลังกินด้วยท่าทางเอร็ดอร่อย

อืม ค�าหลังเขาเติมเองแหละ

ภรภัคไม่ได้ก�าลังกินอย่างเอร็ดอร่อย แค่กินได้เหมือนคนปกติก็นับว่า 

ดีมากแล้ว ธนนท์ยกมือป้องปาก กระซิบกับเลขาฯ สาวที่ยืนอยู่ข้างๆ 

"ชบา อาหารกลางวันของภัควันนี้ใครเป็นคนท�าน่ะ"

"ไม่ทราบค่ะ ฉันสั่งห้องอาหารเหมือนทุกที น่าจะเป็นเชฟคนเดิมนะคะ"

ภรภัคท่ีนั่งน่ิงให้ท้ังสองคนมองเป็นสัตว์ในสวนสัตว์มานานแล้วค้ิว

มื้อที่ 3
รางวัลของคนที่หนึ่งแสนคือฟัดจ์บราวนี่
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กระตุก เขาใช้ผ้าเช็ดปากด้วยท่าทางสุภาพ กดปิดหน้าจอไอแพดที่เล่น 

คลิปวิดีโอจากยูทูบค้างไว้อยู่ ธนนท์มองไอแพดเครื่องน้ันอย่างสงสัยครู่หน่ึง 

แต่ก็ไม่ได้ติดใจจะสาวความอะไร

"คุณธนนท์มีธุระอะไรครับ"

ภรภัคจ้องหน้าพ่ีชายท่ีหน้าตาคล้ายตัวเอง ต่างตรงดวงตาของธนนท์

กลมโตเหมือนแม่ ส่วนภรภัคตาดุเหมือนพ่อ แม้จะได้รับสายตาไม่เป็นมิตร 

จากน้องชาย แต่ธนนท์ก็ยังยิ้มกว้าง รอยยิ้มนั้นดูไม่น่าไว้ใจเป็นอย่างมาก 

"เรียกว่าพี่ชายสิ"

"..." ภรภัคหน้าตายท�าเป็นไม่ได้ยินประโยคเมื่อครู่ "มาท�าไม"

ธนนท์ตหีน้าเศร้า "เดีย๋วน้ีไม่น่ารกัเลยนะ เมือ่ก่อนยังเคยเรยีกว่าพ่ีนนท์จ๋า 

อยู่เลย"

ภรภัคปวดหัว "ไม่เคย"

"ฮ่าๆๆๆ ล้อเล่นน่า จะมาบอกว่าฝากไปรับล่ีหน่อย เด๋ียวเย็นน้ีฉันไป 

กินข้าวกับคุณทวีแทนเอง"

"เข้าใจแล้ว"

พูดจบภรภัคก็ไม่สนใจ กินแกงเขียวหวานต่อหน้าตาเฉย ธนนท์รู้สึก 

เบื่อหน่ายกับความไร้ชีวิตชีวาของน้องชาย เขาเดินอ้อมเก้าอี้แล้วกระโดด 

ขึ้นไปนั่งบนโต๊ะท�างาน เห็นไอแพดเครื่องเดิมวางแน่นิ่งอยู่ 

"จะว่าไปเมือ่ก้ีแกดอูะไรอยู่วะ คนอย่างแกกินข้าวไปดหูนังไปเป็นด้วยร"ึ

"ไม่ใช่หนัง"

"งั้นดูอะไร"

ธนนท์ท�าท่าจะหยิบไอแพดของภรภัคขึ้นมาเปิดดู จะว่าไปภาพท่ีเห็น 

บนหน้าจอไอแพดเมื่อครู่คล้ายจะเคยเห็นท่ีไหนมาก่อน ภรภัครู้ทันจึงดันมือ 

พี่ชายออกแล้วมองด้วยสายตาร�าคาญ 

"ถ้าไม่มธุีระอะไรก็ออกไปครบั มนัรบกวนผมอย่างมาก ชบาส่งคณุธนนท์ 

หน่อย"

"เฮ้ย เดี๋ยวดิ..."
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"คุณธนนท์ เชิญค่ะ"

เจ้านายกับเลขาฯ เข้ากันได้ดีเป็นปี่เป็นขลุ่ย ชบาเปิดประตูไว้พร้อม  

แถมยังผายมือให้อีกต่างหาก ธนนท์ที่หัวเดียวกระเทียมลีบจึงต้องยอมแพ ้

ไปด้วยประการฉะนี้

เย็นวันน้ันภรภคัพาสาลีไ่ปกินบงิซบูวัลอยตามสญัญา เดก็หญิงอารมณ์ดี 

เป็นพเิศษ ยิม้แย้มจนแก้มปร ิชมไม่หยดุว่าบัวลอยของทีน่ีอ่ร่อยอย่างทีพ่ีก่นัต์

ของเธอพูด ซ�้ายังแนะน�าเมนูให้คุณอาของตนเองฟังตามที่ได้ยินมาจาก 

ยูทูเบอร์หนุ่ม โดยที่ไม่รู้เลยว่าคุณอาคนนี้เป็นคนทรยศ แอบกินตั้งแต่วันก่อน

แล้ว

หลังจากกินจนพอใจภรภัคก็ขับรถไปส่งสาลี่ท่ีบ้าน เด็กน้อยท่ีท้ังเรียน 

ทั้งเล่นมาตั้งแต่เช้าหมดแรง แต่กระนั้นก็ยังพูดไม่หยุดตามประสาเด็กร่าเริง 

เธอนั่งมองวิวนอกหน้าต่างรถ ซึ่งไม่มีอะไรนอกจากรถคันข้างๆ ที่เป็นเพ่ือน 

ร่วมชะตากรรมยามรถติด เด็กหญิงพลิกตัวไปมาพลางบ่นอุบอิบว่าเกลียด 

รถติด

ติ๊ง

ติ๊ง

ไม่นานเสยีงแจ้งเตอืนโทรศพัท์ก็ดงัขึน้สองเครือ่งพร้อมกนั สาลีก่�าลังจะ

หยิบของตวัเองขึน้มาด ูแต่ตาเหลอืบไปเห็นหน้าจอโทรศพัท์ของคณุอาคนเก่ง

ที่เสียบอยู่ตรงช่องเก็บของอย่างไม่ได้ตั้งใจ

เด็กน้อยตาวาวทันที "คุณอาซับช่องพี่กันต์ด้วยเหรอคะ!"

"อืม"

"คุณอาก็เป็นแฟนคลับพี่กันต์เหรอคะ!"

"เปล่า"

"เย่! คุณอาเป็นแฟนคลับพี่กันต์!"

"..."

บางทีภรภัคก็รู้สึกว่าสาลี่ได้พ่อมามากเกินไป
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สาลี่ดีใจเหมือนได้เจอเพื่อนใหม่ ถ้าไม่ติดว่าภรภัคก�าลังขับรถอยู่คงจะ

กระโดดขึ้นมาเขย่าตัวเซ้าซี้เป็นแน่ 

"ท�าไมคุณอาถึงชอบพี่กันต์เหรอคะ เพราะพี่กันต์น่ารักใช่ม้า น้องลี่ก็ว่า

พ่ีกันต์น่ารกั แต่พ่ีกันต์ไม่ค่อยดงัในหมูเ่ดก็ๆ เพ่ือนน้องลีไ่ม่ค่อยรูจ้กัพ่ีกันต์เลย 

น้องลี่พยายามขายเพื่อนอยู่แต่ไม่ส�าเร็จ เพื่อนๆ น้องลี่ชอบนักแคสต์เกมไม่ก็

ช่องที่รีวิวของเล่นมากกว่า น้องลี่ดีใจที่คุณอาเป็นแฟนคลับพี่กันต์!"

ภรภัคหาจังหวะพูดแทรกปฏิเสธหลานสาวไม่ได้ จึงปล่อยให้อีกฝ่าย 

เจื้อยแจ้วไปโดยไม่แก้ไขความเข้าใจผิด สาลี่พรรณนาความชอบท่ีมีต่อ 

กันต์กวีอีกหลายนาที จนอดคิดไม่ได้ว่ายูทูเบอร์คนเก่งจ้างหลานสาวตัวน้อย

ของเขาให้ช่วยโปรโมตตนเองหรือเปล่า รอสาลี่พูดจนหายใจไม่ทัน ภรภัคก็ 

เอ่ยเตือน

"ชอบแต่พอดี อย่าลืมว่าเรารู้จักเขาแค่ด้านเดียว ตัวจริงอาจจะไม่ได้ดี

เหมือนที่เห็นก็ได้"

สาลีพ่ยักหน้าอย่างเชือ่ฟัง "น้องลีรู่ค่้ะ ตวัจรงิพ่ีกันต์คงไม่ได้น่ารกัเหมอืน

ในคลิปหรอก" เด็กหญิงว่า ย้ิมจนปากแทบจะฉีกถึงรูหู "แต่จะต้องน่ารักกว่า 

ในคลิปแน่นอน!"

ภรภัค "..."

ภรภัคอยากจะยกมือข้ึนก่ายหน้าผาก ไม่รู ้จะพูดอะไรกับหลานสาว 

คนนี้ดี เด็กน้อยเองก็ไม่สนใจเขาอีกต่อไป พอคนท่ีชอบอัพคลิปใหม่ก็อยาก 

รบีเปิดดูเรว็ๆ สาลีก่ดโทรศพัท์อย่างคล่องแคล่ว กดเข้าไปดคูลปิวิดโีอใหม่ของ

ช่อง eatwithGUN ที่เพิ่งแจ้งเตือน

"อย่าเพ่ิงครบั! ใครก�าลงัจะลกุไปต้มมาม่าหยุดอยู่ตรงน้ันเลย! วันน้ีกันต์

ไม่ได้จะพาทุกคนไปกิน แต่กันต์จะมาบอกข่าวดี! ข่าวดีอะไรน่ะหรือ...ช่อง 

ของกันต์ครบหนึ่งแสนซับสไครบ์แล้ว เย่! ปรบมือหน่อยเร็ววว!"

เสียงเอฟเฟ็กต์ปรบมือดังขึ้นหลังจากน้ัน โลเกชั่นในคลิปวิดีโอวันน้ีดู

แปลกตา ห้องนอนห้องหนึง่ทีเ่ดาว่าคงจะเป็นของเจ้าของช่อง ด้านหลงัมองเห็น 

ผ้าม่าน ชั้นวางของ และปลายเตียง ทว่าจุดเด่นของช่องยังคงเหมือนเดิม  
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นั่นก็คือรอยยิ้มสดใสทะลุจอของกันต์กวี

"ขอบคุณมากนะครับ ไม่นึกว่าทุกคนจะให้การต้อนรับท่ีอบอุ่นขนาดนี้ 

กันต์ดีใจมากจริงๆ คิดอยู่นานว่าจะตอบแทนทุกคนยังไงดี หาของมาแจก 

ดีไหม แต่ไหนๆ ก็เป็นช่องของกินแล้ว คนที่ดูช่องกันต์ก็คงเป็นคนชอบกิน

เหมือนกัน..."

คนไม่ชอบกินที่ก�าลังมองถนนด้านหน้าอยู่ขมวดคิ้วน้อยๆ

"กันต์ก็เลยจะแจกฟัดจ์บราวนี่ท�าเอง!" ว่าแล้วกันต์กวีก็ชูบราวนี ่

ชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นโชว์กล้อง เด็กหนุ่มหยิบออกมาชิ้นหน่ึงแล้วแบะไส ้

ของมนัออก เห็นชอ็กโกแลตไหลเย้ิมอยู่ตรงกลาง "สตูรของน้องสาวกันต์เองล่ะ 

ก๊อปเขามาอีกที ฮ่าๆๆ กันต์จะสุ่มจากคอมเมนต์ของคลิปน้ีท้ังหมดสิบคน 

นะครับ ทิ้งเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย!"

คลปิวิดโีอน้ันมคีวามยาวเพียงหกนาที และเพ่ิงอพัโหลดได้ไม่ถึงสบินาทีดี 

ด้วยซ�้า แต่ยอดคอมเมนต์เยอะกว่าปกติถึงเท่าตัว แน่นอนว่าแฟนคลับตัวยง

อย่างสาลี่ย่อมไม่พลาด รีบพิมพ์คอมเมนต์ลงไปอย่างรวดเร็วด้วยท่าทางที ่

ตื่นเต้นเอามากๆ 

"คุณอาว่าน้องลี่จะได้บราวนี่ของพี่กันต์ไหมคะ"

"ไม่รู้สิ"

ภรภัคตอบตามความจริง เขาไม่ถนัดให้ความหวังใครแม้ว่าคนคนน้ัน 

จะเป็นหลานสาวของตนเองก็ตาม

รถยนต์แล่นจากถนนหน่ึงไปสูอ่กีถนน ภรภัคยังคงมสีหีน้าน่ิงตลอดทาง 

หลังส่งหลานสาวตัวแสบถึงบ้าน ชายหนุ่มก็วนรถกลับทางเดิม มองถนน 

ด้านหน้าด้วยสายตาเย็นชา ไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่

คืนนั้นเขาเข้านอนตามปกติ ทว่าก่อนนอนกลับหยิบโทรศัพท์มือถือ 

ขึน้มา กดเข้าแอพฯ ยูทูบอย่างคล่องแคล่ว พิมพ์บางอย่างด้วยท่าทางลับๆ ล่อๆ 

เหมือนกลัวคนอื่นมาเห็นทั้งที่อยู่คนเดียว พิมพ์ๆ ลบๆ อยู่นานสองนาน เมื่อ

พอใจแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะข้างเตียงก่อนจะหลับไป

สัปดาห์ต่อมา 'บราวนี่ท�าเอง' ของกันต์กวีก็ตกอยู่ในมือของภรภัค
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"คุณอาภัคใจร้าย!"

"อาเปล่า"

"คุณอาไม่เห็นบอกน้องลี่เลย"

"อาลืม"

"น้องลี่น้อยใจ"

"อาขอโทษ"

"แต่ถ้าคุณอาแบ่งให้น้องลี่ชิม น้องลี่จะยกโทษให้ก็ได้"

"..."

อืม ได้พ่อมามากเกินไปจริงๆ

เด็กหญิงย่ืนมือท้ังสองข้างออกมาตรงหน้าภรภัค ย้ิมยิงฟันหน้าตา 

แสบสัน ภรภัคถอนหายใจก่อนวางกล่องบราวนี่ลงบนมือของเด็กน้อย เหตุผล

ที่สาลี่ลงทุนให้ธนนท์พาเธอมาถึงที่ท�างานของภรภัคเพราะเหตุนี้เอง

ในกล่องกระดาษมีบราวน่ีทั้งหมดสี่ชิ้น พร้อมท้ังการ์ดขอบคุณท่ีแนบ 

มาด้วย บนการ์ดมลีายมอืยึกๆ ยือๆ ท่ีแทบจะอ่านไม่ออกเขยีนอยู่ หากกล่าวว่า 

ลายมือทายนิสัยได้ กันต์กวีก็คงเป็นคนไร้ระเบียบที่สุดคนหน่ึง แถมหน้าตา

บราวนี่ในกล่องก็ไม่ได้เรียกว่าสวยงาม ออกจะบูดๆ เบี้ยวๆ เสียด้วยซ�้า แต่ 

นักล่ารางวัลไม่สนใจ ขอแค่ได้รางวัลก็พอแล้ว

สาลีปี่นเก้าอีข้ึน้มานัง่เบยีดคณุอาของตนเอง แถมยังเอาไอแพดของเขา

ไปเปิดยูทูบด้วยตนเองอีกต่างหาก

ตอนที่ภรภัคก�าลังจะเตือนว่าติดยูทูบมากเกินไปแล้ว เสียงเคาะประตู 

ก็ดังขึ้นสองครั้ง เป็นนิตาที่เอานมร้อนมาเสิร์ฟให้สาล่ี เด็กน้อยยกมือไหว้

ขอบคุณ รับนมร้อนมาจิบ เมื่อกินคู่กับฟัดจ์บราวนี่ยิ่งเข้ากัน

นติาผ่อนคลายลงเมือ่มสีาลีอ่ยู่ในห้องนีด้้วย เธอโค้งให้ภรภัคหน่ึงทีและ

ก�าลังจะหันหลังออกจากห้องท�างานนี้ไป แต่ก็ต้องร้อง "เอ๊ะ" ตาเบิกกว้างข้ึน

เล็กน้อยเมื่อเห็นกล่องบราวน่ีบนโต๊ะ รวมถึงคลิปท่ีก�าลังเล่นอยู่บนหน้าจอ 

ไอแพด นิตาเป็นคนเก็บอาการไม่เก่ง คิดอะไรก็แสดงออกทางสีหน้าหมด

"มีอะไรหรือเปล่าครับ"
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ภรภัคถามเมื่อเห็นว่าผู้ช่วยเลขาฯ ยังยืนอยู่ เธอสะดุ้งพลันส่ายหน้ารัวๆ 

ดูคล้ายกระต่ายขีต้กใจ แต่ยังไม่ยอมออกจากห้องนีท้นัที คราวน้ีสาลีก็่สังเกตเห็น 

แล้วเช่นกัน บางเรือ่งเดก็ก็ฉลาดกว่าผูใ้หญ่ หรอืเรยีกได้ว่าดมกลิน่พวกเดยีวกันเก่ง  

เด็กน้อยรู้ทันทีว่านิตาต้องการอะไร จึงเปิดโปงออกมาจนหมดเปลือก 

"พี่นิตาก็อยากกินบราวนี่ของพี่กันต์เหรอคะ!"

นิตาสะดุ้ง "พ่ี...ไม่ใช่นะคะ...คือพ่ี...ฮือออ น้องสาลี่โชคดีจังเลยนะคะ  

พี่ก็เมนต์เหมือนกันแต่ไม่ได้"

สาลี่ส่ายหน้า แฉคุณอาของตนเองต่อด้วยรอยยิ้มบริสุทธิ์ 

"เปล่าค่ะ ที่โชคดีคือคุณอาภัค นี่เป็นของคุณอาภัคค่ะ"

ภรภัค "..."

ดวงตาของนิตาตอนนี้แทบจะถลนออกมา เธอมองภรภัคด้วยสายตา 

ไม่อยากเชื่อ อดคิดไม่ได้ว่าล่วงรู้ความลับของอีกฝ่ายเข้าแล้ว แต่เมื่อสบเข้า

กับดวงตาคมกริบเธอก็รีบก้มหลบ

"ถะ...ถ้างั้นนิตาขอตัวก่อนนะคะ" นิสัยพูดตะกุกตะกักของเธอยังแก ้

ไม่หาย โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้านายเช่นภรภัค นิตาออกไปแล้ว แถมยัง

แอบส่งสายตาละห้อยใส่บราวนี่ในกล่องเป็นการทิ้งท้ายอีกด้วย

"คุณอาภัคแบ่งให้พ่ีนิตาชิ้นนึงได้ไหมคะ" สาล่ีเห็นแล้วสะเทือนใจ  

มีความเชื่อว่าเป็นแฟนคลับเหมือนกันต้องแบ่งปันกันและกัน เด็กน้อยเขย่า

แขนคณุอา "พ่ีนิตาน่าสงสาร คณุอามอีกีตัง้สามชิน้ แบ่งให้พ่ีนิตาชิน้นงึนะคะ"

ภรภัคจนด้วยค�าพูด ได้แต่ถอนหายใจ 

"เอาไปให้เถอะ"

สาลี่ยิ้มกว้างทันที รีบหยิบบราวนี่หนึ่งชิ้นกระโดดลงจากเก้าอี้วิ่งไปทาง

ที่นิตาออกไปเมื่อครู ่ ชายหนุ่มได้ยินเสียงกรี๊ดเบาๆ ดังมาจากนอกประตู  

ตามด้วยเสียงวี้ดว้ายอีกหลายประโยค ท่าทางสาลี่จะเจอเพ่ือนคุยที่ถูกคอ 

จึงไม่กลับเข้ามาในห้องท�างานของภรภัคอีกเลย

ชายหนุ่มมองบราวนี่ที่เหลืออยู่สองชิ้น หยิบมันขึ้นมากัดหนึ่งชิ้น เพราะ

ไม่ชอบกินของหวาน โดยเฉพาะจ�าพวกแป้งและเค้กจึงขมวดค้ิวเล็กน้อย แต่



29ณ ทะเล

กระนั้นกลับไม่วางมันลง

"...จากนั้นค่อยๆ คนให้ช็อกโกแลตละลายนะครับ"

เลนส์แว่นสะท้อนหน้าจอไอแพด เด็กหนุ่มในผ้ากันเปื้อนกับรอยย้ิม 

บนใบหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ มือหน่ึงถือถ้วยใส่ช็อกโกแลต อีกมือถือไม้พาย 

สถานที่คราวนี้คือห้องครัว และเมนูท่ีก�าลังท�าอยู่ก็คือฟัดจ์บราวนี่ในมือของ

ชายหนุ่มนี่เอง

กันต์กวีก�าลังผสมส่วนผสมในถ้วยด้วยท่าทางเงอะๆ งะๆ แบบที่ดูก็รู้ว่า

ปกติอีกฝ่ายคงไม่ได้เข้าครัวบ่อยนัก ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมสภาพมันถึง 

ออกมาบูดๆ เบี้ยวๆ แบบนี้ ที่แท้มันก็เละมาตั้งแต่ขั้นตอนการท�าแล้วนี่เอง

ภรภัคปล่อยให้วิดโีอนัน้ด�าเนนิไปเรือ่ยๆ ส่วนตนก็กินขนมหวานท่ีไม่ชอบ

ไปด้วย ดวงตาคมดทุอแสงอ่อนลงแต่ล�า้ลกึขึน้ มมุปากบางยกข้ึนเล็กน้อย และ

ในที่สุดก็หัวเราะออกมาตอนที่คนในคลิปท�าช็อกโกแลตหกเลอะตัวเอง

ท่าทีเช่นนี้ท�าให้ภรภัคอดคิดไม่ได้จริงๆ ว่า...

น่ารัก
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