
5ร เรือในมหาสมุท

"สวัสดีค่ะไดเร็กเตอร์"

"สวัสดีค่ะคุณซัน"

"สวัสดีครับพี่ซัน"

ผมหยุดฝีเท้า หันไปเอ่ยขานรับเสียงสุดท้าย

"สวัสดี งานที่ผมสั่งไปเมื่ออาทิตย์ก่อน เรานัดกันว่าต้องส่งวันไหน  

วันนี้ใช่ไหม คุณพร้อมเข้ามาคุยกี่โมง"

"เดี๋ยวช่วงเช้าผมสัญญากับน้องว่าจะสอนงาน ขอเป็นบ่ายได้มั้ยครับ"

"บ่ายสามมาห้องผม โทษทีนะ บ่ายโมงถึงบ่ายสองผมประชุม บ่ายสาม

คุณสะดวกไหม"

"ครับ"

ผมพยักหน้ารับอย่างพอใจ

"แล้วน้องเป็นยังไงบ้างช่วงนี ้ ก�าลงัเริม่สอนเรือ่งทีจ่ะใช้ในโปรเจก็ต์ต่อไป 

ใช่ไหม เขาสอนยากรึเปล่า"

"ไม่ครับ ก็หัวไวอย่างเคย"

"ดี" ผมคิดจะรีบจบบทสนทนาแล้วเดินกลับห้อง เพราะหางตา 

เหลือบไปเห็น 'น้อง' ที่ว่าก�าลังล่นมาทางนี้...

"แล้วเจอกันบ่ายสาม" ผมบอก รบีสาวเท้าผ่านโต๊ะของพนักงานในแผนก

ทั้งหมด มุ่งตรงไปยังห้องท�างานของตัวเอง 
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...แต่ก็ไม่รอด เสียงทักทายดังขึ้นจนได้

"พ่ีซัน สวัสดี สวัสดีครับ" เจ้า 'น้อง' ท่ีว่าเข้ามาถึงตัวผม เขาแทบจะ 

จับไหล่ผมตอนที่ทักทายตอนเช้าและย้ิมให้ เขายืนใกล้ผมมาก ตัวแทบจะ 

ชิดผม เหมือนกลัวว่าผมจะเดินหนีไปทางอื่นอย่างนั้นแหละ

...ซึ่งผมก็ก�าลังพยายามเดินหนีอยู่จริงๆ น่ะนะ

"สวสัดมีรรค" ผมตอบ พยายามเกรง็ใบหน้าไม่ให้ย้ิม ผมไม่มอีะไรจะคยุ

กับเดก็คนนีห้รอก เขาเป็นแค่พนกังานเบ๊สดุของแผนก ส่วนผมเป็นเมเนจเมนต์ 

ไดเร็กเตอร์ งานของพวกเราไม่ค่อยเก่ียวข้องกันเท่าไหร่นัก แต่เด็กคนน้ีก็ดู 

จะชอบผมมาก ต้องพยายามหาทางเข้ามาทักทายหรือคุยกับผมให้ได้ทุกวัน

"ผมขอตัวนะ..." ผมบอกแล้วเดินเข้าห้องท�างาน ก่อนจะปิดประตู  

หูผมได้ยินเสียงมรรคพูดกับคนสอนงานของตัวเองว่า

"พี่ซันเมินผมอีกแล้วอ่ะ ผมไปท�าอะไรให้เขาไม่พอใจจริงๆ ใช่ไหมนี่"

"ไม่มั้ง พ่ีซันเขาก็ไม่สนใจทุกคนแหละ เขาเป็นคนแบบนั้น" เจ้ารุ่นพ่ี

ปลอบใจ ส่วนผมก็ปิดประตูห้อง...

หยิบโทรศัพท์มือถือ...

แล้วเข้าแอพฯ ทวิตเตอร์... 

ก่อนจะรัวพิมพ์ลงไปว่า

@arunothersun 'วันนี้ก็น่ารักอีกแล้ว มาสวัสดีตอนเช้าด้วย'

@arunothersun 'วันนี้ต้องเป็นวันที่ดีแน่ๆ ถึงจะมีประชุมน่าเบื่อ 

แต่น้องก็เข้า'

@arunothersun 'รอ'

...

ครับ ใช่ครับ ผมแอบชอบน้องเขาครับ แต่ผมท�าอะไรไม่ได้นอกจากบ่น

ในทวิตเตอร์ที่ไม่ได้ฟอลใครและไม่มีใครฟอล

ชีวิตผมท�าได้แค่นี้แหละครับ

Page ����������������.indd   6 2/6/2561 BE   10:02



7ร เรือในมหาสมุท

ชีวิตคนท�างานต้องมีการรักษาภาพพจน์ ทุกวันนี้เพ่ือนร่วมงานต่างก็ 

คิดว่าผมเป็นคนเงียบขรึม เอาจริงเอาจังและเย็นชาเสียจนไม่มีความสนใจ 

เรื่องผู้หญิงหรือการแต่งงาน

ซึ่งนั่นก็เป็นภาพลักษณ์ที่ผมต้องการให้พวกเขาเห็น ภาพลักษณ์แบบนี้

มันมีข้อดีหลายอย่าง อย่างแรก มันท�าให้ผมไม่มีปัญหาในเรื่องการท�างาน  

พอผมเป็นคนขรึมๆ แบบน้ีก็ท�าให้คนรอบตัวรู ้สึกว่าผมคงจะท�างานเก่ง  

พอทุกคนในออฟฟิศคิดแบบน้ัน เวลาผมเสนอโปรเจ็กต์อะไร มันก็ผ่านฉลุย

ตลอด

สอง มันช่วยให้ผมไม่มีปัญหาเร่ืองสังคม พฤติกรรมท่ีผมแสดงออก 

ท�าให้เพ่ือนร่วมงานไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับผมสักเท่าไหร่ ผลก็คือแต่ละวัน 

ที่อยู่ในออฟฟิศ ผมจะไม่ค่อยได้สุงสิงกับใครมากนัก ผมชอบให้มันเป็น 

แบบนั้น มันสบายดี

และสาม ข้อท่ีส�าคัญท่ีสุด ภาพลักษณ์แบบนี้ท�าให้ผมไม่ต้องตอบ

ค�าถาม...

เรื่องการแต่งงาน!

ผมอยู่ในวัยท่ีควรแก่การแต่งงานได้แล้ว หน้าท่ีการงานของผมก็ดี มัน่คง 

มีบ้านมีรถ มีเงินเก็บ หน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่ ดูรวมๆ แล้วผมควรจะแต่งงาน 

ภายในปีสองปีนี้ จึงไม่แปลกท่ีญาติๆ และเพ่ือนร่วมงานจะรุมกันถามผมว่า 
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จะแต่งงานเมื่อไหร่

เมื่อผมตอบไปว่าผมอยากจะให้ความส�าคัญกับงาน อยากจะจริงจัง 

เรื่องงาน พร้อมกับขยับแว่นท�าหน้าตาเย็นชา พวกเขาก็จะล่าถอยไปเอง  

เป็นอาวุธที่ใช้สะดวกมาก

แต่ความจริงแล้ว...ผมเป็นเกย์

ผมไม่แต่งงานกับชะนี

แม่ของผมก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แก่ใจ ทุกครั้งท่ีลุงป้าน้าอารุมกันถามแม่เรื่อง

ผมหาเมยีได้รยัึง แม่ก็จะได้แต่ย้ิมแหยๆ ตอบบ่ายเบีย่งชีโ้บ๊ชีเ้บ๊ไปเรือ่ย แต่พอ

แม่รู้ว่าผมเอาเรื่องงานมาอ้างเพ่ือเอาตัวรอดจากค�าถามนี้ แม่ก็รีบเอาเรื่อง 

ผมบ้างานมาอ้างเพ่ือเอาตัวรอดบ้างเหมือนกัน กลายเป็นว่าข้ออ้างน้ีช่วยให้

พวกเราสบายกันทั้งแม่ทั้งลูก

ทว่าถึงแม้แม่จะดูเข้าอกเข้าใจเร่ืองความเป็นเกย์ของผม แต่แม่ก็เคย

เปรยกับผมอยู่หลายหนว่า

'แม่เข้าใจว่าซันเป็นเกย์ แต่ซันไม่คิดจะมีแฟนบ้างเลยเหรอลูก'

'ก็เป็นเกย์อ่ะแม่' ผมจ�าได้ว่าตวัเองกรอกเสยีงใส่โทรศพัท์ด้วยความหงดุหงดิ 

เล็กน้อย

'แฟนผู ้ชายก็ได้น่ีลูก คิดจะอยู่ตัวคนเดียวไปตลอดชีวิตเหรอ แม่ 

ไม่เคยเห็นลูกคบกับใครเลย'

'เอาจริงๆ ผมกไ็มช่อบคบกบัใคร' ผมอธบิาย มือมว้นสายสมอลล์ทอล์ก

เล่น 'ผมไม่ชอบต้องมานั่งดูแลใคร คุยกับใคร เสียเวลา น่าร�าคาญ'

'โอ๊ย แม่ว่าซันไม่ได้ไม่ชอบผู้หญิงหรอก ซันไม่ชอบใครเลยมากกว่า'  

แม่บ่นๆ อะไรประมาณนั้นอยู่อีกสองสามนาทีแล้วก็วางหูไป

ที่ผมบอกแม่ไปนี่ไม่ได้โกหกนะครับ

ผมเป็นคนชอบท�างาน และผมก็งานยุ่งมาก (เตมิ ก ไก่ เข้าไปอกีล้านตวั)  

ท�าให้ผมไม่ชอบไอ้กิจกรรมรักๆ ใคร่ๆ ประเภทที่ว่าต้องไปเที่ยวด้วยกัน  

โทรคุยกัน ส่งข้อความหากัน อะไรแบบนี้ ผมว่ามันเสียเวลาชีวิตผมน่ะครับ  

ผมก็เลยไม่ชอบการคบใคร 
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...จะบอกอย่างนั้นก็ไม่ถูกทั้งหมดหรอก

ความจริง (อีกรอบนะ) ผมไม่เคยคบกับใครเลยครับ

เหตุผลก็เพราะ

1. ผมไม่ได้ออกตัวว่าเป็นเกย์ ไม่ไปเที่ยวตามผับบาร์ท่ีเป็นผับเฉพาะ 

แถมยังปกปิดอาการทุกอย่างของตัวเองไว้อย่างแนบเนียน เลยไม่มีผู้ชาย 

เข้ามาหา ในโลกแห่งการท�างานก็มแีต่ผูห้ญิงมาจบีผม และผมไม่เอาชะนน้ีอย 

ไม่เอา

2. ผมไม่เคยคิดจะลงมือจีบใคร เพราะผมไม่อยากให้ตัวเองต้องมา 

มีความสัมพันธ์กับใคร ขี้เกียจวุ ่นวายอย่างท่ีบอกเมื่อก้ีน่ันแหละ แต่ถ้า 

จะมองให้ลึกลงไป มันก็อาจเป็นเพราะผมไม่ได้ชอบใครสักคนมากพอท่ีจะ 

ยอมให้ชีวิตของตัวเองวุ่นวายแบบนั้น

แต่ 3. ในที่สุดผมก็เจอใครสักคนที่ผมชอบมากจนนึกอยากจะจีบเขา

และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ...

ผมไม่กล้าจีบ

ผมไม่รู้ว่าจะจีบยังไง

ผมไม่รู้ว่าจะคุยกับเขายังไง 

ปกติผมก็เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้ว ผมคุยกับทุกคนแค่เรื่องงาน พอจะคุย

เรื่องทั่วๆ ไป ผมก็ไม่รู้จะชวนคุยประเด็นไหน

ถ้าจะชวนเขาคยุเรือ่งงาน งานของเราก็ดนัไม่เก่ียวข้องกัน ไม่มอีะไรทีผ่ม 

ต้องไปปรึกษาเขาเลยสักหัวข้อ

แถมผมยังไม่กล้าแสดงออกในที่ท�างานว่าผมเป็นเกย์

แล้วน้องเขาก็อายุน้อยกว่า

แล้วผมก็กลัวว่าน้องเขาจะไม่ได้เป็นเกย์

กลัวน้องเขารังเกียจ

ผมรู้สึก โอ๊ย ไม่มั่นใจในทุกสิ่ง-ทุกอย่าง-บนโลก

โอ๊ยๆๆๆ ผมจะไปบ่นในทวิตเตอร์
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@arunothersun 'ท�าไมเราป๊อดจังวะ'

ผมเริม่สมคัรแอก็เคาต์ทวติเตอร์น้ีเมือ่ประมาณหน่ึงปีก่อน เรือ่งทัง้หมด

มนัเริม่มาจากวันหน่ึงผมได้ยินน้องๆ ผูห้ญิงในท่ีท�างานคยุกันเรือ่งแอพพลเิคชัน่น้ี

น้องๆ สามคนนั้นยังอายุไม่มากเท่าไหร่ โตกว่ามรรคไม่เกินสองหรือ 

สามปี พวกเธอทั้งสามเข้ามาท�างานท่ีบริษัทน้ีในระยะเวลาไล่เล่ียกันพอดี 

เพราะอายุงานและอายุจริงที่ใกล้เคียงกัน พวกเธอเลยสนิทกันไปโดยปริยาย 

ทั้งสามไปกินข้าวกลางวันด้วยกันในวันท�างาน แถมเสาร์อาทิตย์ก็ยังนัดกัน 

ไปดูหนังอีก เรียกว่าตัวติดกันเป็นตังเมเชียวแหละ ผมเคยลองถามว่าท�าไม 

ถึงสนทิสนมกันได้มากขนาดนี ้และก็ได้ค�าตอบว่าทัง้สามคนดนัชอบดาราเกาหล ี

คนเดียวกันพอดี จากต�าแหน่งเพ่ือนร่วมงานเลยขยับเป็นต�าแหน่งเพ่ือนสนิท

ได้อย่างรวดเร็ว

ตอนเที่ยงของวันท่ีแสงแดดสดใสวันหน่ึง ออฟฟิศว่างเพราะทุกคน 

ออกไปกินข้าวกลางวนั สามสาวคงจะกินเสรจ็แล้ว เลยขึน้มาจบักลุม่น่ังเม้าท์กนั 

ในออฟฟิศ ผมงานท่วมหัว เลยเดินลงไปซื้อข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อ  

กะจะเอามาน่ังกินหน้าคอมพิวเตอร์ ระหว่างทีผ่มถือข้าวกล่องเดนิผ่านพวกเธอ 

ผมก็ดันหูดี ได้ยินพวกเธอคุยกันว่า

'ส่วนมากเราไม่ค่อยได้เล่นเฟซบุก๊หรอก ญาติๆ  มาขอเป็นเพ่ือนกับเราเยอะ  

จะโพสต์อะไรก็เกรงใจพ่อแม่ป้า แต่ในทวิตนี่หยาบคายได้เต็มที่จ้า รีรูปผู้ชาย

ทั้งวันก็ได้'

'ใช่แก ส่วนใหญ่เราก็เล่นทวิต ทวิตมีข่าวนักร้องเยอะกว่าด้วย เอาไว้ 

ตามข่าวอ่ะ' 

'เฟซบุ๊กเน่ียนานๆ ถึงจะเข้าไปดูสักที ส่วนทวิตน่ีเอาไว้ต่ิงผู้เกา เข้า 

ทุกชั่วโมงค่า'

ตอนแรกผมก็งงเหมอืนกันว่า 'ติง่ผูเ้กา' นีแ่ปลว่าอะไร เป็นค�าศัพท์ใหม่หรอื  

แต่ภายหลังก็เดาเอาว่าคงแปลว่า 'ติดตามดาราเกาหลี' ล่ะมั้ง

ดารานักร้องจากต่างประเทศไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในความสนใจของผม แต่ผม
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ก็คิดเหมือนกับพวกเธอว่าเฟซบุ๊กเป็นสถานที่ที่ไม่สะดวกเอาเสียเลย มีแต ่

ญาติผู้ใหญ่แอดมาเต็มไปหมด แล้วไหนจะลูกน้องอีก จะโพสต์อะไรก็ต้องด ู

มีหลักการน่าเช่ือถือ จะมาโพสต์บ่นการประชุม หรือบ่นงาน ด่าฝนตก อะไร

พวกน้ีไม่ได้เลย มันจะท�าให้ภาพลักษณ์ของเราดูแย่ ผมเองก็มีเฟซบุ๊ก แต ่

ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะเหตุผลที่ว่ามา พอได้ยินพวกสาวๆ พูดกัน 

เรื่องทวิตเตอร์น่าสนใจอย่างนั้นอย่างนี้ ผมก็เลยคิดว่าจะลองเล่นดูบ้าง

หลังจากได้ลองเล่นแค่สองสามวัน ผมก็ติดทวิตเตอร์ขั้นหนัก 

เปล่า ผมไม่ได้ติดตามใคร อ่านข้อความของใคร หรือแม้แต่คุยกับใคร

ผ่านทางนีห้รอก ผมไม่กดติดตามใครเลย และก็ไม่มใีครมาตดิตามผมเหมอืนกนั  

สิ่งท่ีผมเสพติดก็คือพ้ืนที่ในการได้บ่นโดยไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองผมยังไง 

เพราะในนี้ไม่มีใครมามองผม ไม่มีใครรู ้ว่าน่ีคือแอ็กเคาต์ของผม มันคือ 

พื้นที่อิสรเสรีโดยแท้จริง

ผมเร่ิมบ่นทุกอย่างตั้งแต่ดินฟ้าอากาศ ไปจนถึงน�้าท่วมในกรุงเทพฯ  

บ่นลูกน้อง บ่นงาน บ่นทุกสิ่งแบบไม่ระบุชื่อคนหรือบริษัทไปตรงๆ

ต่อหน้าผู ้อื่น ผมต้องระมัดระวังการแสดงออกของตัวเองอยู่เสมอ  

แต่ในทวิตเตอร์ ผมเป็นอิสระ

หลงัจากนัน้ไม่นาน มรรคก็ถูกเรยีกมาสมัภาษณ์งาน นัน่เป็นวันแรกท่ีผม 

ได้พบกับเขา ตอนแรกทีเ่ขามาถึง วรเจตน์ ผูจ้ดัการของมรรคเป็นคนสมัภาษณ์เขา  

ทั้งคู่คุยกันอยู่ครู่ใหญ่ แล้วผู้จัดการก็มาเรียกผม ให้ผมได้เข้าไปคุยกับเขาบ้าง

ครั้งแรกที่ผมเห็นมรรค ผมอดคิดไม่ได้ว่า...น้องคนนี้หล่อมากเลยแฮะ

ทั้งสูง ทั้งหน้าตาดี ตาสวย กรามก็สวย แต่งตัวก็ดี ไม่แฟชั่นจ๋าไป 

ส�าหรับการท�างาน แต่ก็ไม่เฉิ่ม ท่ีส�าคัญเขามีรอยย้ิมที่ท�าให้ผมใจกระตุก 

ไปหลายจังหวะทีเดียว

ผมถามเขาด้วยค�าถามเบสิก ท�าไมเลือกงานต�าแหน่งน้ี อยากจะอยู ่

นานก่ีปี คิดจะเรียนต่อไหม ท�าไมเกรดบางวิชาน้อยกว่าเกรดวิชาอื่น ผม 

แกล้งทดสอบระดับภาษาของเขาด้วยการพูดอังกฤษใส่ ถามเขาเรื่องทักษะ 
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ที่เขาคิดว่าตัวเองท�าได้ดี พร้อมขอให้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมว่าท�าไม 

จึงคิดเช่นนั้น เขาตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษอย่างล่ืนไหลไม่บกพร่องว่า 

ตัวเองพรีเซนต์งานเก่ง ได้รับค�าชมทุกครั้งที่พูดหน้าชั้น และยังเคยไป 

ประกวดการออกแบบนวัตกรรมซ่ึงบริษัทแห่งหน่ึงเป็นผู้จัด ในรอบสุดท้าย 

ของการประกวด เขาต้องออกไปน�าเสนอโครงการของทีมต่อหน้าผู้ชมเกือบ

ร้อยคน ในหมู่ผู้ชมน้ันมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวมอยู่ด้วย ผลก็คือเขา 

ได้รับค�าชมว่าน�าเสนอได้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

'ข้อสดุท้าย บอกผมซว่ิาคณุอยากจะมาเรยีนรูอ้ะไรจากทีน่ี่บ้าง' ผมแกล้ง

ตีหน้าขรึม ปิดแฟ้มประวัติของเขาดังฉับ

'เรียนรู้หรือครับ' เขาทวนค�า

'ใช่ เด็กจบใหม่เข้ามาท�างานบริษัทครั้งแรกแบบคุณ ก็แปลว่าต้อง 

เริ่มจากศูนย์ ถ้าคุณได้เข้ามาท�างานท่ีนี่ คุณจะได้เรียนอะไรหลายอย่าง  

คุณหวังจะได้ประสบการณ์ในเรื่องไหนมากที่สุดกันล่ะ'

ขอดูทัศนคติหน่อยแล้วกัน ผมคิดพลางวางแฟ้มลงบนโต๊ะ 

คนถูกสัมภาษณ์ท�าหน้าครุ่นคิด ก่อนจะตอบ

'อืม ผมอยากรู้จักคุณ' 

ค�าตอบของเขาท�าให้ผมขมวดคิ้ว มันไม่ใช่ค�าตอบที่ดีอะไรเลย

'ผมคดิว่าในโลกแห่งการท�างาน สิง่ทีย่ากท่ีสดุคอืคน' มรรคเริม่ต้นอธิบาย  

'ไม่ใช่การใช้ Excel หรือการพรีเซนต์งาน แต่ท่ียากท่ีสุดคือเราจะอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นยังไง เราควรท�ายังไงถึงจะสามารถไปได้ดีกับเพ่ือนร่วมงาน กับผู้จัดการ 

กับทุกคนท่ีเราต้องท�างานด้วย ผมเคยได้ยินค�าว่าเข้าเพราะงานแต่ออก 

เพราะคน หมายความว่ามาสมัครเข้าท�างานเพราะชอบเน้ืองาน ชอบหน้าท่ี 

ทีไ่ด้รบัมอบหมาย แต่สดุท้ายก็ต้องลาออกเพราะทนเพ่ือนร่วมงานหรอืเจ้านาย 

ไม่ไหว ผมเชื่อในประโยคน้ีนะ ผมเช่ือว่าสิ่งท่ีหนักหนาท่ีสุดในสังคมท�างาน 

และเป็นสิ่งท่ีต้องเรียนรู้มากท่ีสุด ต้องอดทนกับมัน ต้องปรับตัวเข้าหามัน 

มากที่สุด...คือคน'

เขามองตาผม กล่าวต่อไป
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'ถ้าคุณรับผมเข้าท�างาน ผมคงได้เรียนรู้เรื่องคนมากมายจากท่ีนี่ คน 

ที่ท้ังดีและร้าย แต่ถ้าให้เลือก ผมย่อมอยากเรียนรู้เรื่องคนท่ีน่าสนใจ คนที ่

ประสบความส�าเร็จ ข้ึนเป็นระดับสูงได้ตั้งแต่อายุยังน้อย น่าจะมีแนวคิดท่ีดี 

สมควรแก่การน�าไปปรับใช้ในชีวิต'

ให้ตาย เด็กนี่ชักจะตอบดีเกินไปแล้ว ออกจะเป็นค�าตอบท่ีแหวกแนว 

ไปหน่อย แถมยังกล้าพูดเรือ่งทีไ่ม่น่าฟังอย่างการลาออกเพราะเบือ่เพ่ือนร่วมงาน 

ออกมาโต้งๆ ผมชอบความใจกล้าของเขา และค�าตอบของเขาก็น่าสนใจดี

'นั่นแหละ ผมเลยอยากรู้จักคุณครับ' มรรคสรุปพร้อมวางมือบนหัวเข่า 

แล้วยิ้มให้ผมหนึ่งที เป็นรอยยิ้มที่บ่งบอกว่าเขามั่นใจในค�าตอบของตัวเอง

ผมตีหน้านิ่งต่อไปไม่ไหว เลยยิ้มตอบเขาไปบางๆ

'ผมยอมรับว่าค�าตอบของคุณน่าสนใจ ขอบคุณที่มาวันนี้ ผมจะคุยกับ

เมเนเจอร์ดูว่าเราจะรับคุณมั้ย แล้วผมจะติดต่อไป'

เย็นวันนั้น ผมพิมพ์ทวีตไปว่า

@arunothersun 'ได้เด็กใหม่แล้ว ดูท่าน่าจะดี'

มันก็ผ่านมาแปดเดือนแล้ว ตั้งแต่วันแรกที่เขามาท�างานที่นี่ 

ทวิตเตอร์ของผมยังคงมีการบ่นเร่ืองดินฟ้าเป็นระยะ บ่นเรื่องท่ีท�างาน

เป็นบางหน และช่วงหลังๆ มานี่...ข้อความในทวิตเตอร์ของผมค่อยๆ เปลี่ยน

จากการออกปากชมเด็กใหม่ กลายเป็นการพร�่าเพ้อถึงเขาอย่างกับสาวน้อย

มัธยมต้น แอพพลิเคชั่นทวิตเตอร์กลายเป็นแอพฯ ท่ีผมเข้ามาพิมพ์ระบาย 

ความในใจทุกเวลาที่ว่าง

@arunothersun 'ชอบเวลาที่ยิ้ม'

@arunothersun 'มาคุยใกล้จังครับ'

@arunothersun 'อย่ายืนใกล้มาก เขิน'
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ในโทรศพัท์ผมไม่ค่อยมแีอพพลเิคชัน่อะไรเท่าไหร่ ผมไม่ได้ลงเฟซบุก๊ไว้

เพราะไม่ชอบเล่น ไลน์ลงไว้เพราะต้องใช้คุยงานในบริษัท และใช้รับรูปสวัสดี

วันจันทร์จากแม่ (วันนี้ดอกอะไรอีกล่ะ) อินสตาแกรมผมก็ไม่ได้ใช้ เพราะ 

ไม่ใช่คนชอบถ่ายรูป เกมก็ไม่ได้สนใจ แอพพลิเคชั่นที่เปิดบ่อยที่สุดน่าจะเป็น

แอพฯ เข้าอีเมลของบริษัท

ถ้าคุณเอาโทรศัพท์ของผมมาเปิดดู คุณก็จะได้เห็นโทรศัพท์ของผู้ชาย

จืดชืดที่ไม่มีแอพฯ อะไรเลย

แต่ถ้าคุณเปิดดูรูปภาพที่ผมเซฟไว้ในโทรศัพท์ คุณก็จะรู้ว่าผมเป็นเกย์

และถ้าคุณได้กดดูทวีตของผม

คุณก็จะรู้ว่า...

ผมชอบน้องเขามากครับ ช่วยผมด้วย
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ผมมีเพ่ือนสนิทอยู่คนหนึ่ง ชื่อธาวิศ เราคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียน

มหาวทิยาลยั ธาวิศเป็นเกย์อย่างเปิดเผย มชีวิีตสดใสซาบซ่า และเป็นท่ีปรกึษา

ที่ดีของผม

เอาจริงๆ เขาก็ไม่ค่อยได้ท�าอะไรนอกจากนั่งด่าผม แต่ไม่เป็นไร น่ันก็ 

นับว่าเป็นการให้ค�าปรึกษาที่ดีอยู่บ้างเหมือนกัน

แน่นอนว่าธาวิศต้องรู้เรื่องน้องมรรค เรานัดกินข้าวกันเดือนละหน 

เป็นอย่างน้อย มาเจอกันเพื่อผลัดกันเล่าเรื่องของตัวเอง ชีวิตการท�างาน  

เพ่ือนร่วมงานน่าเบื่อ ครอบครัว และก็อัพเดตเรื่องความรัก ทุกครั้งที่ผม 

เล่าเรื่องมรรคจบ ธาวิศจะพูดค�าเดิมเสมอ และวันนี้เขาก็พูดค�านั้นซ�้าอีกครั้ง

"ก็เปิดเผยไปดิ"

"ไม่ได้" ผมถอนหายใจ เข่ียซอสขาวก้นชามสปาเกตต้ี วันน้ีผมนัด 

กับเขาในร้านบนห้างดังย่านสยาม เป็นร้านอาหารฝรั่งชื่อดังราคากลางๆ  

ผมกนิของในจานตวัเองหมดแล้ว แต่ธาวศิยังไม่เสรจ็ภารกิจกับสเต๊กเนือ้ทีโบน

"ครอบครวัแกก็ไม่ได้มปัีญหาอะไร ท่ีท�างานก็ไม่น่าวุ่นมากนะ บรษิทัฝรัง่

อยู่แล้วนี่ ไม่ได้หัวโบราณ จะคัมเอาต์ก็คงไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่หรอก"

"แต่..." ผมเริ่มประโยคแต่เขาพูดแทรก

"ซัน ถ้าแกมัวแต่กระมิดกระเมี้ยน ถามจริงๆ เมื่อไหร่จะมีผัว"

"คนเราตายโดยไม่มผีวัก็ได้นะ ไม่ใช่ว่ายมบาลจะถีบกลบัมาบนโลกใหม่

3
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ด้วยข้อหาไม่เคยมีผัวห้ามตาย"

ธาวศิถอนใจ "คนเราก็ตายโดยไม่เคยกินสปาเกตตีซ้อสขาวของโปรดแก

ได้เหมือนกัน แล้วแกจะกินท�าไมล่ะ มันเป็นเรื่องความสุขของชีวิต ใช่มั้ย  

แฟนก็เป็นความสุขของชีวิตอย่างหนึ่งนะ"

"หรืออาจเป็นความทุกข์ของชีวิต" ผมค้าน

ธาวศิส่ายหวัสามครัง้ แรงมากทุกครัง้ สหีน้าเหมอืนเบือ่ผมเสยีเตม็ประดา

"ตอนน้ีน้องเขาเป็นไงบ้าง" เพ่ือนถามต่อพลางใช้ส้อมจิม้ชิน้เน้ือเข้าปาก

"ก็เห็นคุยกับรุ่นพ่ีท่ีสอนงานเขาว่าฉันเกลียดอะไรเขาหรือเปล่า" ผม 

ยกแก้วน�้าเปล่าขึ้นจิบ พลางนึกถึงค�าพูดที่ได้ยินเมื่อเช้า

"เออ เดี๋ยวก็จบเหมือนพี่อาจินต์หรอก"

พี่อาจินต์คือใครวะ

ผมคิดพลางมองหน้าธาวิศ แล้วก็นิ่งไปหลายวินาที สีหน้าของผมคง 

บ่งบอกว่างง เพื่อนเลยช่วยเตือนความจ�าให้

"พี่อาจินต์ พี่อาจินต์กรรมการสโมสรนักศึกษา"

อ๋อ พี่อาจินต์... ผมนึกออกแล้ว อุตส่าห์ลืมไปแล้วเชียว

"ถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ ฉันว่ามีโอกาสจบเหมือนพ่ีอาจินต์สูงมาก"  

ผมสารภาพออกไป

ผมกับธาวิศรู้จักกันครั้งแรกในค่ายอาสา ตอนนั้นพวกเราอยู่ปีหนึ่ง 

เช้าวันท่ีข้ึนรถไปค่าย ทั้งผมและเขาต่างก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากัน 

มาก่อน แต่เราเผอิญได้น่ังข้างๆ กันบนรถ เป็นเรื่องแปลกมากท่ีธาวิศ 

มองออกทันทีว่าผมเป็นเกย์ เขากระซิบถามผมเรื่องน้ีขณะท่ีเรานั่งรถข้าม

จังหวัด แต่ (แหงอยู่แล้ว) ผมไม่ยอมรับ แถมยังด่าเขาเสียยกหนึ่งด้วย

พอไปถึงค่าย รุ่นพ่ีบอกให้พวกเราแบ่งกลุ่มกันไปนอนตามบ้านของ 

ชาวบ้านในชุมชน โดยให้ไปบ้านละสองคน ธาวิศขอให้ผมไปบ้านเดียวกับเขา 

ตอนน้ันผมไม่มีเพ่ือนคนอื่นมาค่ายด้วย ก็เลยตอบตกลงไปอย่างจ�ายอม  

หลังจากน้ันธาวิศก็ติดผมแจ หลังกลับจากค่าย เขาก็พยายามสานสัมพันธ ์

กับผมต่อ เขามาหาผมที่ตึกคณะ มาชวนผมคุย ชวนผมไปกินข้าว ผม 
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พยายามท�าเป็นไม่สนใจ แต่ไม่ได้ผล ผมเปลี่ยนมาใช้ไม้แข็ง ด่าทอผลักไส 

สุดฤทธ์ิ...แต่ก็ยังไม่ได้ผล ธาวิศตื๊อและเกาะติดเป็นปลิงเป็นทาก ในที่สุด 

เราสองคนก็เลยกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันจนถึงทุกวันนี้

ไอ้ค่ายอาสาที่ผมเจอธาวิศนั่นแหละที่เกิด 'เหตุการณ์พี่อาจินต์' 

พ่ีอาจินต์กรรมการสโมฯ เป็นคนหล่อและโด่งดังในมหา'ลัย เขาเป็น 

ทีมงานของค่ายนี้ด้วย เลยท�าให้มีสาวๆ ไปร่วมค่ายกันหลายคน ผมเอง 

ก็เป็นคนหนึ่งที่ไปค่ายนี้โดยมีพี่อาจินต์เป็นเหตุผลหลัก

ตลอดห้าวันในหมู่บ้านห่างไกล พ่ีอาจินต์ย้ิมให้ทุกคน เข้าไปช่วยงาน 

ทุกอย่าง คุยกับน้องๆ อย่างทั่วถึง จนเรียกได้ว่าสนิทกับทุกคนในค่าย ผม 

แอบมองเขาแต่ไม่กล้าเข้าไปคุยด้วย ทุกครั้งที่เขามาชวนคุย ผมก็ทั้งเขินและ

ตกประหม่าจนต้องตีหน้านิ่ง ตอบตามมารยาทไม่กี่ค�าแล้วรีบเดินไปทางอื่น

วันสุดท้ายก่อนจบค่าย มีกิจกรรมให้ทุกคนเปิดใจ พูดความรู้สึกท่ี 

ตัวเองมีต่อการมาเข้าค่ายครั้งนี้ ทุกคนนั่งล้อมเป็นวงกลมตรงกลางลานกว้าง 

ค่อยๆ เล่าความรู้สึกของตัวเองกันทีละคน

ตลอดหลายวันในค่ายผมแทบไม่ได้พูดคุยเล่นหัวกับใคร จึงไม่มีใคร 

พูดถึงผมนอกจากธาวิศ ส่วนตัวผมเองก็พูดความรู้สึกออกไปแค่สองสามค�า  

ผมลืมไปแล้วด้วยซ�้าว่าตัวเองพูดอะไร 

แต่ค�าพูดของพี่อาจินต์...ผมจ�าได้ไม่ลืม

พ่ีอาจินต์กรรมการสโมฯ ท�าให้ผมกลายเป็นคนดัง หลังเขาพูดจบ  

ทุกคนในค่ายจ�าผมได้ แถมยังมีคนเอาเรื่องนี้ไปลือกันต่อในมหา'ลัยอีกด้วย

เหตุผลก็เป็นเพราะ...

วันนั้น พอถึงช่วงเวลาที่พ่ีอาจินต์ถูกสั่งให้พูด เขาก็เดินเข้ามาหาผม  

ท�าหน้าตากังวลเป็นทุกข์ เขายกมือไหว้ผมแล้วก็บอกว่า

'น้องซัน พ่ีไม่รู้ว่าพ่ีท�าอะไรให้น้องไม่พอใจหรือเกลียดพ่ีรึเปล่า แต่พ่ี

ขอโทษน้องแล้วกันนะ'

ตั้งแต่วันนั้น ใครๆ ก็เลยเอาไปพูดกันว่าผมเป็นผู ้ชายหน้าบูดที่ม ี

เรื่องเกลียดชังพ่ีอาจินต์สุดหล่อ ท�าเอาผมกลายเป็นจ�าเลยสังคมไปภายใน 
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สองประโยค

ผมยังจ�าความรู้สึกของตัวเองตอนนั้นได้ดี ผมมองหน้าพ่ีเขา ในใจ 

นึกอยากจะตะโกนออกไปว่า

'ผมไม่ได้เกลียดพี่ครับ ผมชอบพี่'

แต่ปากผมหนักเกินไป

หนักเหมือนเหล็กหนึ่งพันตัน...

ถ้าเร่ืองน้องมรรคจะจบแบบพ่ีอาจินต์ ผมคงเฟลสุดๆ แน่ แต่จะให ้

ท�ายังไงได้ ผมท�าอะไรไม่ได้แล้วนี่หว่า...

ผมคิดพลางถอนหายใจกับตัวเองคนเดียว

"คุณอารุโนะ" เสียงเรียกจากอีกมุมหนึ่งของลิฟต์ท�าให้ผมหันไปมอง  

ที่ยืนอยู่ตรงน้ันคือยามาโมโต้ซัง MD ของแผนกพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เขา 

เป็นคนญี่ปุ่นที่มาอยู่ไทยหลายปีแล้ว พูดภาษาไทยได้นิดหน่อย

ผมชือ่จรงิว่าอรโุณ เพราะผมเกิดตอนหกโมงเช้า ยามาโมโต้ซงัจ�าชือ่ผม

ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมแนะน�าตัว เขาบอกว่าผมเป็นคนไทยท่ีชื่อไม่ซับซ้อน 

น่าปวดหัวคนแรกที่เขาพบ เขาคงจะรูส้ึกเป็นมิตรกบัผมมาตั้งแตว่นันัน้ เขาจึง

มักจะทักทายผมเสมอ

"สวัสดีครับ" ผมทักเป็นภาษาไทยแล้วยิ้มให้

"ผมมีเร่ืองอยากจะรบกวนคุณหน่อย" ยามาโมโต้ซังเปลี่ยนมาพูดเป็น

ภาษาอังกฤษ

"ท�าไมหรือครับ ผมยินดีช่วยนะ" เวลาผมพูดภาษาอังกฤษ ผมรู้สึกว่า 

ตัวเองพูดจาเย็นชาน้อยลงสามระดับ ไม่รู้เหมือนกันว่าท�าไม เคยมีคนบอกว่า

บุคลิกของเราจะเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนภาษาที่พูด บางทีอาจจริงก็ได้

"ผมมีของอยากจะฝากไปให้เด็กในแผนกคุณหน่อย มัคคุงท่ีตัวสูงๆ  

อยู่แผนกของคุณใช่ไหม"

"ครับ" มรรค? เขาไปเกี่ยวอะไรกับยามาโมโต้ซังล่ะเนี่ย

"เมื่อวันก่อนที่แผนกของผมมีจัดอบรม พวกผมต้องยกกล่องสมุดเปล่า
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กับปากกาส�าหรบัแจกให้คนทีม่าอบรมไปท่ีห้องประชมุ เด็กๆ ในแผนกยกของ

กันอยู่ มัคคุงก็มาช่วย ผมเลยอยากจะขอบคุณ" คุณลุงญ่ีปุ่นหยิบกล่องคุกก้ี

ขนาดย่อมๆ ออกมาจากถุงกระดาษใบใหญ่ที่ถืออยู่ ย่ืนให้ผมด้วยสองมือ 

อย่างทุลักทุเล "มัคคุงเป็นเด็กดีมากเลย ฝากขอบคุณเขาด้วยนะครับ"

ผมรับของด้วยสองมือเพราะเกรงใจ แล้วก็ตอบไปว่า "ขอบคุณครับ 

ขอบคุณครับ"

แค่ช่วยยกของเอง ท�าไมต้องถึงขัน้ซือ้ขนมมาฝากด้วยนะ ผมนึกซาบซึง้

กับความใจดีของยามาโมโต้ซังผู้มีพุงกลมๆ และหัวล้านเล่ียน แต่ซึ้งใจอยู่ได้

ไม่กี่วินาที ความรู้สึกของผมก็สะดุด...

งั้นก็แปลว่าผมต้องเอาขนมนี่ไปให้มรรคน่ะสิ

ซวยแล้วเรา ผมนึกในใจพร้อมกรีดร้องต่อเนื่องยาวนานอยู่ในหัว

ผมเดินเข้าไปท่ีทางเดินระหว่างโต๊ะท�างานของพวกลูกน้องในแผนก  

มือก�ากล่องคุกก้ีที่ท�าจากพลาสติกใสแน่นจนมันอาจจะแตกคามือได้ในอีก 

ไม่กี่วินาทีข้างหน้า ผมบังคับขาตัวเองให้เดินเข้าไปหามรรคแล้วเรียก

"มะ..."

เรียกสิวะ

"มะ..."

แล้วเสาไฟฟ้าก็หมุนตัวกลับมาเจอผมพอดี "สวัสดีครับพี่ซัน"

เออ เพิ่งเคยดีใจที่แกมาทักเป็นครั้งแรกก็วันนี้แหละ

"มรรค" ผมยื่นกล่องขนมให้เขา "ยามาโมโต้ซังฝากมาให้"

"อะไร บอสให้ขนมมรรคเหรอ" วรเจตน์ รุ่นพี่ที่สอนงานมรรครีบโวยวาย

ทันทีที่เห็น "ท�าไมไม่ให้พวกผมบ้างล่ะ"

ตอนนี้เป็นช่วงพักกลางวัน แต่ลูกน้องของผมส่วนใหญ่กลับมาจากการ

กินข้าวแล้ว พวกเขาจับกลุ่มคุยงานบ้าง คุยเรื่องส่วนตัวบ้าง อยู่ตามมุมต่างๆ 

ของห้อง พอได้ยินเสียงของวรเจตน์ สาวๆ ในออฟฟิศต่างก็หยุดคุยแล้วหันมา

มองผม ลูกน้องหลายคนเดินมาทางผมอย่างสนใจ ไอ้พวกตัวตะกละเอ๊ย
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"ยามาโมโต้ซงัแผนกฮวิแมนเดฟฝากมาให้มรรค" ผมท�าเสยีงด ุพยายาม

ผลักไสกล่องคุกกี้ใส่มือของเสาไฟฟ้า "วันก่อนน้องไปช่วยทีมเขายกของ"

มรรครับของไปในที่สุด "น่ากินจังเลยครับ ขอบคุณนะครับพี่ซัน"

"ไม่ใช่ของผม" ผมย�้าอีกครั้งอย่างร�าคาญ

"ขอบคุณที่เอามาให้ครับ" เขาตอบ ย้ิมให้ผมท้ังแววตาและริมฝีปาก  

ผมเลยเผลอก้าวถอยหลัง รู้สึกว่าหน้าเริ่มจะร้อน

"เรามากินขนมกันเถอะ" เจ้าเด็กบ้านั่นตะโกน มือก็แกะเปิดกล่องคุกก้ี 

"ทุกคนมาทางนี้"

สิ้นเสียงของมรรค พวกลูกน้องก็กรูกันเข้ามารุมล้อมเราสองคนไว้ด้วย

ความเร็วเหมือนไฮยีน่าเห็นเหย่ือ พระเจ้าช่วยตอบผมทีเถอะว่าไอ้พวกนี้ก็ได้

เงินเดอืนตัง้เยอะ ไม่น่าอดอยากขาดแคลนอาหาร ท�าไมตะกละเห็นแก่กินจงัวะ

มรรคส่งกล่องคุกก้ีแจกจ่ายไปรอบๆ ทุกคนหยิบคนละหน่ึงชิ้น แขน

กลุ้มรุมกนัผ่านตวัผมไปที่เจา้คนตวัสูง ผมจะเดนิเลี่ยงออกไปกไ็ม่ได้เพราะถกู 

ล้อมเอาไว้ พอทุกคนหยิบขนมกันเรยีบร้อย มรรคก็ย่ืนกล่องคุกก้ีมาต่อหน้าผม 

เอ่ยว่า

"บอสรับสักชิ้นสิครับ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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