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Prologue

1 ปรับจากเพลง R.I.P. ศิลปิน Rita Ora

I’ll make you call me daddy 

Even though you ain’t my son

ผมจะทำให้คุณเรียกผมว่า ‘แด๊ดดี้’

แม้ว่าคุณจะ ไม่ใช่ ‘ลูกชาย’ ของผม1

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

“...และผมก็ขอยืนยันเลยนะครับ ว่าใครก็ตามที่บอกว่าความคิด 

ของพวกคุณมันเพ้อเจ้อ พวกเขาต่างหากที่เพ้อเจ้อ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ 

รู้จักคุณดีพอ”

นั่นคือประโยคทิ้งท้ายของ  ‘เซธ’ นักธุรกิจเจ้าของอาชีพเทรดเดอร์ 

หรือเรียกง่าย  ๆ  ว่าเจ้าพ่อแห่งวงการซื้อขายทรัพย์สินทางการเงิน กล่าวไว้ 

บนเวทีที่ทางมหาวิทยาลัยเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การเป็น 

นักธุรกิจของเขาให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นความรู้  เขาโค้งเล็กน้อยให้กับ 

เสียงปรบมือที่ดังกระหึ่ม รอยยิ้มที่แสดงความมั่นใจฉาบขึ้นบนใบหน้า 

หล่อเหลา เขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เข้ามาจับธุรกิจตรงนี้แล้วประสบผลสำเร็จ 

จนทำเงินมหาศาล  และทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีที่ ไม่ได้มีดีแค่  

รูปร่างหน้าตา เขามีมันสมองอันชาญฉลาด ที่ทำให้แม้กระทั่งคนที่อยู่ใน 

วงการเทรดเดอร์มาก่อนยังแอบนับถือ ตอนนี้เซธเป็นอัจฉริยะคนหนึ่ง 

ในวงการนี้ไปเสียแล้ว 

ทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาถามคำถามกับเซธได้  
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มีหลายคนที่ยกมือถาม ส่วนใหญ่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องในวงการธุรกิจ  

เซธตอบได้อย่างสุขุม หากก็ไม่ได้ดูอวดภูมิจนเกินไป จนกระทั่งนักศึกษา 

หญิงคนหนึ่งถามคำถามที่ไม่จำเป็นต่อการศึกษา เธอเพียงเชื่อว่า ยังไงซะ 

คำถามที่เธอถามออกไป ก็ต้องเป็นคำถามที่หลายคนในนี้อยากรู้

“คุณเซธมีแฟนหรือคนรู้ใจหรือยังคะ” 

เซธอมยิ้มเล็กน้อย ทำให้หัวใจของผู้หญิงคนนั้นเต้นแรงแทบหลุด 

จากอก 

“ไม่มีครับ ผมไม่ได้สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่”

แม้หลายคนจะดีใจที่ได้ยินอย่างนั้น แต่มันอดจะรู้สึกห่อเหี่ยวเหมือน 

หัวใจที่โป่งพองเมื่อครู่ถูกเจาะรูไม่ได้ งั้นข่าวลือที่ว่า เซธเป็นพวกไม่ใส่ใจ 

ในความสัมพันธ์ กินแล้วทิ้งทั้งชายทั้งหญิงไปเรื่อยเปื่อย ก็ไม่พ้นต้องเป็น 

ความจริงแหง ๆ!

แล้วใครล่ะจะให้คำตอบ คลายความสงสัยข้อนี้ในจิตใจของเหล่า 

หนุ่ม ๆ สาว ๆ ที่หลงเซธจนเคลิ้มฝันได้ ถ้าไม่ใช่เจ้าตัวเอง

สามสิบนาทีต่อมา 

ผู้ติดตามของเซธพาเขาไปที่ลานจอดรถวีไอพี  ความเบื่อหน่าย 

ปรากฏขึ้นบนใบหน้างดงามแบบตะวันตก นัยน์ตาสีฟ้าอ่อนใสเปล่งประกาย 

พรบิพราว สอ่ความมไีหวพรบิชา่งสงัเกต จมกูโดง่เปน็สนั รมิฝปีากเรยีบตงึ 

ไร้รอยยิ้ม ท่าทางต่างจากบนเวทีลิบลับ ‘คิเสะ’ เลขาฯส่วนตัวชาวญี่ปุ่น 

ของเซธซึ่งรู้นิสัยของเจ้านายดีและมีนิสัยเจ้าระเบียบ รออยู่ข้างรถในชุด 

สูทสีดำสุดขรึม ใบหน้าหล่อปนน่ารักแบบตุ๊กตาญี่ปุ่นไร้อารมณ์เหมือน 

ทุก ๆ วัน เซธหยุดมองหน้าเลขานุการของตัวเอง

“ในรถมีของหวานให้ฉันใช่ไหม หิวจะแย่อยู่แล้ว”

“ครับ ผมจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว” คิเสะกล่าว มือเรียวทว่า 

คล่องแคล่วเปิดประตูให้เจ้านายก้าวขึ้นรถคันหรู เด็กหนุ่มชาวเอเชียหน้าใส 

นั่งอยู่ในรถ รอการมาของเซธ 

อา...เขาชอบคนเอเชยีเอามาก ๆ ยิง่รปูรา่งบาง ๆ หุน่ผอม ๆ เอวเลก็ ๆ  



Saisioo

3

ที่น่ากลัวว่าจะรับแรงกระแทกไม่ค่อยไหวยิ่งถูกใจเป็นพิเศษ

มนัคอืรสนยิมโรคจติสว่นตวัของนกัธรุกจิทีฉ่ากหนา้ดมูมีนษุยสมัพนัธด์ ี

คนนี้นี่เอง...

ของหวานของเซธนั้นไม่ได้หมายถึงอาหาร แต่หมายถึงคู่ขาที่เขาจะ 

กอดก่ายแก้เบื่อ นัวกันในรถให้หนำใจ ก่อนจะไปต่อที่โรงแรมให้หัวฟัด 

หัวเหวี่ยง พักหลังนักข่าวเริ่มวุ่นวายทำข่าวเรื่องส่วนตัวของเขา เซธเลยต้อง 

ให้คิเสะคอยจัดการให้เขาได้ ‘กิน’ แบบที่เขาควรได้กินอย่างเงียบ ๆ แน่นอน 

ว่าคิเสะเองก็ดูเป็นสเป็คของเซธอยู่เหมือนกัน โชคดีที่เขาไม่นิยมมีสัมพันธ์ 

กับเพื่อนร่วมงาน คิเสะเอง ถ้าเจ้านายทำหื่นใส่ คงทำหน้าตาย ขอลาออก 

แหง  ๆ เซธไม่มีวันหาเลขานุการที่รู้ใจเขาได้เท่ากับคิเสะอีกแล้ว ดังนั้น  

คิเสะจึงรอดจากการถูกเขากินแม้จะทำงานด้วยกันมานานถึงห้าปี

รถยนต์เคลื่อนตัวออกจากบริเวณนั้นเมื่อผู้โดยสารขึ้นรถเรียบร้อย  

เป้าหมายคือคฤหาสน์หรูในย่านคนรวยที่มีแต่พวกเซเลบริตี้ ดารา และ 

นักร้องดังเท่านั้น ตระกูล  ‘ชวาเรสต์’  ของเซธเป็นตระกูลเก่าแก่ที่ร่ำรวยมา 

ตั้งแต่พื้นฐานเดิม  เรียกได้ว่าตอนเซธเล่นหุ้นใหม่  ๆ  เขาก็เป็นคนที่มี 

พื้นฐานทางด้านการเงินแน่นหนาอยู่แล้ว 

เป็นการใช้เงินมาต่อยอดเงิน ไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ เขา 

สามารถตอกหน้าพวกเสือหิวหรือไฮยีนาในวงการที่คิดว่าเขากระจอกได้ 

ทุกราย เซธแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากเงินก้อนแรกที่เขาได้กำไรจากการค้าหุ้น 

มาถลุงเล่น ใช้ไปกับการกินดื่ม ซื้อคนมานอนด้วย มันเป็นนิสัยอันเสเพล 

เดิมของเขาอยู่แล้ว  เขามันป๋าอารมณ์ร้ายที่ชอบจ่ายหนัก  ๆ ถึงจะรู้ว่า 

เซธโรคจิต แถมเรื่องเซ็กซ์ก็นิยมความรุนแรง กระแทกกระทั้นหนัก  ๆ  

ไม่สนใจใครหน้าไหน ไม่ใส่ใจความรู้สึกคู่นอน ก็ยังมีหลายคนดาหน้ามา 

ต่อคิวทดลองเซ็กซ์ดุเผ็ดของเซธ ชวาเรสต์ อยู่ดี 

จำนวนในการมีเซ็กซ์ห้ารอบหกรอบนั้นเป็นเรื่องของปริมาณ แต่การ 

มีเซ็กซ์แค่ครั้งสองครั้ง โดยที่แต่ละครั้งใช้เวลาทีละนาน  ๆ  กว่าจะเสร็จ 

เป็นเรื่องของคุณภาพ 

และเซธ ชวาเรสต์ เป็นผู้ชายประเภทที่เซ็กซ์มีคุณภาพ 
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“อ๊า...”

หนุ่มเอเชียสัญชาติเกาหลีที่มีชื่อสากลว่า  ‘เคล’  กำลังบิดกายเร่าอยู่ 

บนตักของผู้บริหารหนุ่ม แค่เซธจูบยังดุดันจนเขาระทวย ผู้ชายคนนี้ 

ทั้งมือไว ใจเร็ว แถมยังรุนแรงอย่างเหลือเชื่อ จะว่ายังไงดีล่ะ เป็นความ 

รุนแรงที่ทำให้เคลต้องการจนนั่งแทบไม่ติดที่ เซธเองก็ต้องการเหมือนกัน  

เขารู้สึกว่าเด็กหนุ่มขี้อายคนนี้มีความปรารถนาลึก  ๆ เช่นเดียวกับเขา เพราะ 

ฉะนั้นกลับถึงห้องต้องถึงพริกถึงขิงกันแน่นอน

เสียดายที่ เขาไม่ค่อยชอบมีอะไรกับใครในสถานที่ที่ไม่ค่อยเป็น 

ส่วนตัว ต่อให้รถนี่จะมีม่านกั้นระหว่างคนขับกับคนนั่งก็เถอะ ยังไงการที่ 

รถเคลื่อนไหวมันก็ทำให้เขาอารมณ์เสียอยู่ดี ถ้าเขาจะมีเซ็กซ์ละก็ สิ่งเดียว 

ที่เคลื่อนไหวได้คือสะโพกของเขา ไม่ใช่สถานที่!

“มาเรียนที่นี่หรือไง” เซธถามคนที่กำลังนั่งหน้าแดงอยู่บนตักเขา

“ครับ เรียนภาษา”

“งั้นนี่ก็คงหาค่าเทอมสินะ รู้ไหม ถ้าทำตัวดี  ๆ ผมน่ะพร้อมที่จะ 

บริจาคเพื่อการศึกษาให้คุณเต็มที่เลย” เซธกระซิบข้างใบหูขาวแผ่วเบาอย่าง 

เย้ายวน 

อ่า...เคล หรือ  ‘คิม ซังอา’ แทบจะอดใจรอให้ถึงที่พักส่วนตัวของ 

เซธไม่ไหว นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเลือกจะบริการเรื่องอย่างว่าให้คนรวย เซธ 

ปลุกความรู้สึกร้อนรุ่มในตัวของเขาออกมาจนหมด 

“ผมจะทำตัวดี ๆ คุณไม่ต้องห่วง” เคลตอบโต้ มองเซธด้วยสายตา 

ยั่วยวน

“ผมได้ยินมาว่าคุณเป็นคนเกาหลี งั้นคงมีชื่อเกาหลีสินะ” เซธถาม 

ขณะฝังคมเขี้ยวขบเบา ๆ ลงบนต้นคอของเคลอย่างพึงพอใจ 

“อ๊ะ มีครับ ผมชื่อคิม ซังอา”

“แปลว่าอะไร” พูดไปมือก็ล้วงไปใต้เสื้อของหนุ่มเกาหลีไป ผิวขาว 

มาก  ๆ  ถึงจะไม่เรียบเนียนอะไรขนาดนั้น แต่ก็ยังถือว่าดูแลตัวเองดี 

พอสมควร 

“ซังอาแปลว่างาช้างครับ” เคลแทบตอบไม่เต็มเสียง เซธทำให้สติเขา 
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เกือบหลุด

“ก็ดีนะ เพราะคุณก็ขาวขนาดนั้นจริง  ๆ  นั่นแหละ” เซธต้องข่มใจ  

รอให้ถึงคฤหาสน์ของเขาก่อนเถอะ เขาจะสวาปามเด็กตรงหน้าไม่ให้เหลือ

คฤหาสน์ชวาเรสต์

เซธพาเคลเข้ามาในตัวคฤหาสน์ของเขาอย่างเร่งรีบ โดยมีผู้ติดตาม 

อีกสามคนและเลขานุการที่ก็ตามเข้ามาด้วย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

เลขานุการของเซธจึงพักอยู่ที่นี่ด้วย คฤหาสน์นี้หรูหราและมีขนาดใหญ่มาก 

แม้ว่าเซธจะอยู่คนเดียวก็ตาม เรียกได้ว่าต้องใช้คนดูแลถึงหนึ่งร้อยคน  

จึงจะตรวจตราได้ทั่วบริเวณ 

“คุณเซธครับ ระหว่างที่คุณเซธไม่อยู่ มีคนมาขอพบคุณเซธครับ”  

เซธชะงักเมื่อได้ยินคำพูดของหัวหน้าพ่อบ้านอย่าง  ‘วิล’ ซึ่งเป็นคนดูแล 

คฤหาสน์หลังนี้ยามที่เขาไม่อยู่

“ใคร”

“เป็นเด็กที่มาจากประเทศไทยครับ”

“คนไทย?” เซธทวนคำพูดของพ่อบ้าน เขาเงียบไปพักใหญ่ เพราะ 

ในอดีต เขาฝังความทรงจำมากมายของตัวเองไว้ที่ประเทศนั้น โดยเฉพาะ 

ความทรงจำเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่ง 

“ครับ” พ่อบ้านมีสีหน้าลำบากใจ เซธจึงบอกให้คิเสะพาเคลไปรอ 

ที่ห้องเขาก่อน เขาคิดว่าพ่อบ้านของเขาที่จัดการเรื่องต่าง  ๆ  ได้ดีสม่ำเสมอ  

ทำหน้าหวั่นวิตกขนาดนี้ ต้องมีอะไรแน่ ๆ

“มีอะไรที่คุณยังไม่ได้บอกผมหรือเปล่า วิล” 

“ครับ คือเด็กคนนั้นน่ะครับ เขายืนยันว่าคุณเซธเป็น  ‘พ่อ’  แท้  ๆ 

ของเขาน่ะครับ และเขาต้องการจะพบคุณเซธให้ได้”

“ฮะ! พ่อเนี่ยนะ!” 

พ่อบ้านวิลถึงกับอุดหู นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เซธ ชวาเรสต์  ตะโกน 

ลั่นคฤหาสน์ด้วยความหัวเสีย ใครกัน มาแอบอ้างเขาแบบนี้! พวกสิบแปด 

มงกุฎหรือยังไง
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“ไหน เด็กนั่นอยู่ไหน” เซธกระแทกเสียงอย่างหงุดหงิด พ่อบ้านวิล 

จึงนำเขาไปยังห้องรับแขก ร่างใหญ่เจ้าของส่วนสูงร้อยเก้าสิบเอ็ดเซนติเมตร 

เดนิเขา้มาหยดุยนืในหอ้งรบัแขก นยันต์าสฟีา้ออ่นจอ้งเขมง็ไปยงัคนทีบ่งัอาจ 

กล่าวอ้างว่าเป็นลูกของเขา 

“คุณเซธมาถึงแล้วครับ” พ่อบ้านวิลรายงาน คนที่กำลังหันหลังยืนดู 

ภาพที่ประดับอยู่บนผนังของคฤหาสน์จึงหันหน้ากลับมามองเซธ วินาทีนั้น 

เซธรู้สึกเหมือนพระเจ้าช่างเล่นตลกกับจิตใจเขาซะจริง

เด็กคนนี้เป็นสเป็คของเขาทุกกระเบียดนิ้ว ไม่ว่าจะผิวพรรณที่ขาว 

ผุดผ่องเนียนละเอียดยิ่งกว่าเด็กเกาหลีเมื่อครู่ นัยน์ตาสีน้ำตาลกลมโต 

ทว่าแฝงความดื้อรั้นและมั่นใจเอาไว้  เวลาทำหน้านิ่งเฉยดูเย่อหยิ่งจน 

น่าปราบ ที่สำคัญสุด  ๆ  คือเอวเล็ก ตัวบาง ขาสองข้างเรียวยาวน่าสัมผัส  

แม้ว่าเด็กคนนี้จะใส่เสื้อผ้ามิดชิด ก็ไม่อาจซ่อนอะไรจากเสือหิวแสนเจ้าเล่ห์ 

อย่างเซธได้

แน่นอนว่าสเป็คนี้ ไม่ใช่สเป็คสำหรับคนที่เขาต้องการมาเป็น  ‘ลูก’  

อย่างแน่นอน!
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EPISODE 1

KLAO PART 
ผมชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าการลงทุนข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงอเมริกา 

เพื่อตามหาพ่อแท้  ๆ  จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ว่าอย่างไร 

ก็ตาม ผมทำลงไปจนได้!

ก่อนแม่จากไปท่านห้ามแล้วห้ามอีก ไม่ให้ผมตามหาพ่ออย่างเด็ดขาด  

แต่หัวใจผมมันเรียกร้อง ผมอยากจะเห็นหน้าพ่อของตัวเองสักครั้ง ผมรู้ว่า 

พ่อผมเป็นชาวอเมริกันแน่นอน เพราะผมมีเลือดอเมริกันอยู่ในตัวครึ่งหนึ่ง

รูปหนึ่งใบที่ผมเจอในกล่องเก็บของของแม่ เป็นต้นเหตุที่ทำให้ผม 

ดั้นด้นมาจนถึงคฤหาสน์หลังนี้ และอดทนรอผู้ชายที่น่าจะเป็นพ่อผมอยู่ถึง 

หนึ่งชั่วโมงเต็ม 

ผมพิจารณาผู้ชายที่ยืนจ้องผมอยู่สลับกับผู้ชายในรูปถ่ายใบเก่า 

ซึ่งผมกำลังถืออยู่ในมือหลายต่อหลายครั้ง

ใช่จริง  ๆ เซธ ชวาเรสต์ ไม่ผิดตัวแน่ เหมือนกันมาก เขาคือคน 

คนเดียวกันล้านเปอร์เซ็นต์ 

ผมคงต้องขอย้อนเรื่องราวก่อนหน้าที่ทำให้ผมตัดสินใจมาเจอผู้ชาย 

ตรงหน้านี้สักหน่อย...

แม่ผมชื่อ  ‘เมลาณี’ เธอเป็นสาวไทยที่มีเครื่องหน้าสวยสะดุดตา  

มีดวงตาคู่งามสีน้ำตาล ใบหน้าอ่อนหวานชวนฝัน ผิวขาวผ่องเนียนสนิท 
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ตามแบบฉบับสาวจากทางเหนือ การพูดจามีเสน่ห์ แม่ผมเป็นผู้หญิงที่ 

ชายหนุ่มหลายคนในวัยเดียวกันหรือแก่กว่าเธอถวิลหา 

ทว่าตลอดชีวิตของแม่ในช่วงก่อนที่ผมจะเกิดมา ผมไม่รู้เหมือนกัน 

ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร  กับการที่ผมกลายเป็นเด็กไม่มีพ่อ  แม่สั่งผม 

ห้ามถามถึงพ่ออย่างเด็ดขาด เมื่อสามเดือนก่อน แม่ผมเพิ่งเสียไปด้วย 

โรคมะเร็ง ตลอดเวลาที่แม่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ช่วงที่อาการ 

ไม่แย่มาก ยังพูดสื่อสารได้ เธอย้ำอยู่เสมอให้ทำตามคำขอร้องของเธอ

“ถา้แมต่ายแลว้ ใหท้ิง้ทกุอยา่งเกีย่วกบัแมไ่ป รวมถงึกลอ่งนัน้ ทีแ่ม ่

เก็บไว้ใต้ที่นอน ถ้าลูกรักแม่ ลูกต้องเชื่อฟังแม่ ต้องทิ้งมันไปให้หมด  

แม่อยากให้ลูกสัญญา” 

ตอนแม่ขอร้อง สภาพของแม่ทำให้ผมรับปากตกลงไป จนกระทั่ง 

สิ้นสุดงานศพ ผมก็คิดว่าจะทำตามคำขอนั้น ผมอยากจะทิ้งมันไป ถ้า 

ไม่ใช่เพราะมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นอยู่ในตัวเอง...

แม่ไม่เคยให้ผมเข้าใกล้กล่องที่อยู่ใต้เตียงเลย แม่ล็อกมันไว้อย่างดี 

เก็บกุญแจไว้กับตัวตลอด ผมจึงมองกุญแจในมืออยู่พักใหญ่ก่อนตัดสินใจ 

เปิดกล่องนั้น 

ผมคิดเพียงว่าถ้าต้องทิ้ง ก็ขอสำรวจดูภายในกล่องเสียหน่อย 

แต่สิ่งที่อยู่ในกล่องกลับทำให้ผมตะลึง มันคือคำตอบของสิ่งที่ผม 

เฝ้าถามกับแม่เรื่องพ่อของผมเป็นใคร ในกล่องนั้นมีช่อดอกไม้แห้งกรอบ 

ที่บ่งบอกว่าถูกเก็บไว้ในนี้มาเนิ่นนาน และมีการ์ดเขียนข้อความรักหวาน  ๆ 

ด้วยลายมือของคนคนเดียวกันอยู่หลายฉบับ ในการ์ดนั้นไม่มีการลงชื่อ 

คนให้ ผมจึงไม่รู้ว่าใครส่ง ที่พีคกว่านั้นคือกล่องใส่แหวน ผมเดาว่าอาจจะ 

เป็นแหวนแต่งงานก็ได้...

เหนือสิ่งอื่นใด มีรูปใบหนึ่งถูกซ่อนอยู่ลึกสุดใต้ของพวกนั้น มันคือ 

รูปถ่ายที่ผมกำลังถืออยู่ในมือนี่แหละ

เป็นโชคดีบวกเรื่องประหลาดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน ผมไม่เคยรู้ 

มาก่อนว่าแม่จะทิ้งมรดกไว้ให้เยอะขนาดนั้น ผมจำตัวเลขทั้งหมดไม่ได้  

คิดว่าราว ๆ สองล้านห้าแสนกว่าเหรียญ ตีเป็นเงินไทยก็แปดสิบกว่าล้านบาท
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เนื่องจากตอนมีชีวิตอยู่ แม่ทำงานหนักมาก สอนให้ผมใช้เงินอย่าง 

ประหยัด ผมเรียนโรงเรียนรัฐมาตลอดด้วยซ้ำ นี่เป็นอีกเรื่องที่ผมฉงน  

ถ้าเพียงแค่แม่ใช้เงินพวกนั้น ชีวิตพวกเราจะพลิกไปเป็นอีกแบบเลย 

ผมใช้เงินสมัครเรียนที่สถาบันแห่งหนึ่งในอเมริกา เพื่อจะทำให้ 

ตัวเองได้ใช้ชีวิตที่นี่ในฐานะนักเรียน เงินอีกส่วนหนึ่งผมก็เอาไปจ้างนักสืบ 

เอกชนเก่ง  ๆ ฝีมือดี ให้ตามหาผู้ชายชื่อเซธ ชวาเรสต์ จนรู้ว่าในอเมริกา  

เขาคือนักธุรกิจที่โด่งดังและร่ำรวย สอดคล้องกับเงินมากมายที่ถูกโอนมา 

ให้แม่ตลอดโดยที่แม่ไม่ยอมใช้ 

มันอาจจะเป็นเงินค่าเลี้ยงดูก็ได้...

นักสืบนั่นทำงานได้ดีจริง  ๆ ในที่สุดผมก็ได้เจอเซธตัวเป็น  ๆ การที่ 

ผมอ้างกับคนของเขาว่าผมเป็นลูก ไม่ใช่เพราะผมคิดง่าย  ๆ  อย่างการเห็น 

รูปเซธใบเดียวแล้วก็ฟันธงไปเลยว่าเซธเป็นพ่อผมหรอกนะ ของอย่างงี้ 

จนกว่าจะพิสูจน์ดีเอ็นเอเราก็คงไม่รู้แน่หรอก แต่ที่ผมบอกว่าเซธเป็นพ่อผม 

มันเป็นกลยุทธ์เด็ดที่จะทำให้คนในคฤหาสน์หลังนี้ไม่กล้าไล่ผม และยอม 

ให้ผมมานั่งรอเซธด้านในต่างหาก

มันสำเร็จอย่างสวยงาม ผมแค่เกร็งนิดหน่อยที่ได้เผชิญหน้ากับคนที่ 

อาจจะเป็นพ่อผมหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ แต่อย่างน้อย เขาต้องรู้จักแม่ผม 

แน่นอน

“...”

เราจ้องตากัน ม่านแห่งความเงียบปกคลุมไปทั่วบริเวณ ชายตัวสูง 

รูปร่างสุดเพอร์เฟ็กต์คนนั้นสะบัดมือเล็กน้อยเป็นทำนองไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้อง 

ออกไปจากห้อง ผมยังคงแสดงสีหน้ามั่นอกมั่นใจแม้ว่าใจจะฝ่อไปเกือบ 

ครึ่ง เซธก้าวเข้ามายืนตรงหน้า กวาดสายตามองผมอย่างสำรวจ

ทันใดนั้น ผมรู้สึกหนาวยะเยือก...

แววตาแบบนี้มันคืออะไร ผมละไม่เข้าใจเลยจริง  ๆ ไม่อยากจะ 

เข้าใจด้วย

ผมรู้สึกเหมือนผมกำลังไปแหย่เสือที่กำลังหลับเลย

“คุณคงจะเป็นเด็กคนนั้นที่พูดจาแปลก  ๆ  กับคนของผมเพื่อขอพบ 
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ผมสินะ”

“พูดจาแปลก  ๆ  อะไร” ในตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจความหมายจาก 

คำพูดของผู้ชายที่กำลังเดินสำรวจรอบ  ๆ  ตัวผมอยู่ สีหน้าไม่พอใจปรากฏ 

ขึ้นบนใบหน้าของผมอย่างชัดเจน ผมรู้สึกเหมือนกำลังโดนหมอนี่ดูถูกยังไง 

ก็ไม่รู้ เขาเล่นจับจ้องมองเนื้อตัวผมราวกับผมเป็นสินค้าที่ถูกเสนอขายให้เขา 

อย่างงั้นแหละ 

ไร้มารยาท เงินมีตั้งเป็นพันล้าน ซื้อหนังสือมารยาทอ่านสักเล่มมัน 

หนักหนาเกินไปหรือไง 

เฮ้อ! นี่ถ้าเขาเป็นพ่อผมจริง ไม่เท่ากับผมด่าพ่อตัวเองอยู่เหรอเนี่ย!

“หึ มุกนี้น่ะเป็นมุกที่ใหม่และแปลก สร้างสรรค์กว่าที่ทุกคนเคยใช้ 

มา” คนตรงหน้าปรบมือให้ผมสองสามครั้งราวกับสรรเสริญ ผมดูออกว่า 

มันเป็นการประชดประชัน

“มุก? คุณกำลังพูดเรื่องบ้าอะไรอยู่ไม่ทราบ” ถึงแม้ว่าผมจะไม่เคย 

เรียนเมืองนอก และนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาต่างประเทศ ผมก็มียูทูบคอย 

ช่วยสอนผมให้พูดภาษาอังกฤษอยู่ทุกวัน คนเราน่ะนะ ถ้าขวนขวายจริง  ๆ  

ก็เรียนด้วยตัวเองได้ บวกกับผมเป็นคนสนใจเรื่องภาษามาก  ๆ  อยู่แล้ว  

เลยพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดีในระดับหนึ่ง ไม่ใช่แค่สื่อสารได้ ให้ด่า ผม 

ก็ทำได้! 

“ก็มุกขอหลับนอนกับผมน่ะสิ”

“...” หน้าผมชาดิกไปเลยเมื่อเจอคำพูดนั้น เขาโน้มหน้าลงมาใกล้ 

ผมมาก ผมกำลังช็อกอยู่เลยไม่ได้ผละออก  จนจมูกโด่งเฉียดจมูกผม 

ไปหน่อยหนึ่ง นั่นทำให้ผมได้สติ ถอยหลังห่างออกมาจากเขาประมาณ 

สองสามก้าว

“ผมยอมรับเลยว่าหุ่นคุณนี่มันสเป็คผมจริง ๆ ยิ่งหน้าเด็ก  ๆ  แบบนี้ 

ผมละโคตรชอบ” 

“...นี่คุณ” ผมเผยอริมฝีปากค้าง ผิดกับเซธที่อมยิ้มเจ้าเล่ห์ ตอนนี้ 

ผมรู้ความหมายของสายตาที่เขาใช้มองผมแล้ว มันสื่อถึงความหิวกระหาย 

นี่เอง!
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“เอางี้ดีไหม” เซธเอื้อมมือมากุมหัวไหล่สองข้างของผม ลูบไล้มัน 

เบา  ๆ  อย่างมีเลศนัย ผมอึ้งมากกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อมือหนาคู่นั้นไล้มา 

ที่บั้นเอวผม “ผมจะเป็น ‘พ่อทูนหัว’ ให้คุณก็ได้ ถ้าหากว่าคุณทิ้งเบอร์ติดต่อ 

หรอือะไรสกัอยา่งไวใ้หผ้ม เพราะวา่วนันี ้ ควิผมไมว่า่งพอทีจ่ะใหค้วามอบอุน่ 

คุณแล้วจริง ๆ”

ผมปากคอสั่น รู้สึกเกรี้ยวกราดที่สุดในชีวิตเท่าที่เด็กวัยสิบเจ็ดเกือบ 

สิบแปดปีคนหนึ่งจะรู้สึกได้ 

ถ้าเกิดว่าผมเป็นลูกของเซธจริง  ๆ สิ่งที่เขาทำอยู่เป็นอะไรที่เฮงซวย 

มาก อีกอย่าง เขาไม่เชื่อและไม่ได้คิดจะฟังว่าทำไมผมถึงมาปรากฏตัว 

ต่อหน้าเขาที่นี่ ถึงได้เล่นคำคำว่า ‘พ่อ’ ที่ผมหมายถึงพ่อที่ให้กำเนิด ไปเป็น 

คำว่า ‘พ่อทูนหัว’ ที่หมายความไปในเชิงชูการ์แด๊ดดี้ซะมากกว่า 

และกว่าจะรู้ตัว ผมก็ได้ทำเรื่องงี่เง่าโดยไม่ได้คำนึงว่าเขาเป็นพ่อผม 

เช่นกัน

พลั่ก!

ผมต่อยหน้าเซธ ชวาเรสต์ ไปเรียบร้อยแล้ว!

ผมไม่คิดจะอยู่รอให้เซธจับตัวผมไปลงโทษที่นรกขุมไหน เมื่อได้สติ 

ตอนที่เห็นเซธโอดครวญพลางเอามือกุมจมูกของตัวเองแน่น ผมก็รีบ 

เผ่นแน่บออกไปอย่างรวดเร็วจนบอดี้การ์ดของเซธคว้าตัวผมไว้ไม่ทัน ผม 

ก็ไม่ได้อยากให้เรื่องมันลงเอยแบบนี้หรอกนะ โทษเซธสิ เขาดันทำตัว 

โรคจิตใส่ผมเอง!

อ้อ! อย่าคิดล่ะว่าผมจะหยุดแค่นี้ เรื่องราวการตามหาพ่อของผม 

มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ถ้าเขาเป็นพ่อผม แบบที่ไม่ใช่พ่อทูนหัวน่ะนะ เรา 

ค่อยมาปรับความเข้าใจกันทีหลังก็ยังไม่สาย

SETH PART

“คุณเซธ อาการเป็นยังไงบ้างครับ” คิเสะถามผม ให้ตายเหอะ ผม 

ไมรู่ส้กึถงึความเปน็หว่งเปน็ใยอะไรจากนำ้เสยีงนัน้เลย นีต่กลงเลขาฯของผม 

กำลังหัวเราะแทบตายอยู่ภายใต้ใบหน้าเรียบนิ่งไร้อารมณ์นั่นหรือเปล่า
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“คุณดูสะใจนะคิเสะ” ผมมองเลขาฯที่รู้ใจผมดีพอ  ๆ  กับที่ผมรู้ว่า 

คนเจ้าระเบียบคนนี้กำลังคิดอะไรนั่นแหละ ตอนนี้ผมกำลังเอาผ้าประคบ 

สันจมูกที่ปวดหนึบของตัวเองอยู่โดยมีคิเสะคอยมองอยู่ห่าง  ๆ เหตุการณ์ 

วุ่นวายที่ผมโดนทำร้ายเกิดขึ้นเมื่อราว ๆ ยี่สิบนาทีก่อน ผมปล่อยให้เด็กไทย 

คนนั้นหนีไปได้โดยไม่รู้ชื่อรู้แซ่อะไรเลย จริง  ๆ  ถ้าผมจะให้คนของผม 

จับไว้อย่างจริงจังมันก็คงพอได้แหละ แต่ผมกลับบอกพวกนั้นว่าให้ปล่อยไป 

ไม่ต้องตาม

ถือซะว่าเป็นผมเองที่ไปแหย่ให้เด็กหนุ่มที่ตรงสเป็คผมทุกอย่างนั่น 

ตกใจจนเตลิดหนีไป

เหอะ! ก็มันน่าไหมล่ะ มีอย่างที่ไหนมาบอกว่าผมเป็นพ่อ ผมยัง 

ไม่เคยแต่งงานกับใครมาก่อน เซฟเซ็กซ์ทุกครั้ง คิเสะรับรู้และเตรียมการ 

ให้ทุกคนที่มีอะไรกับผม ทั้งตรวจสุขภาพ ทั้งเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน ดังนั้น 

ไม่มีทางที่ผู้หญิงที่ผมเคยนอนด้วยคนไหนจะท้อง แถมหลัง ๆ ผมก็ไม่ค่อย 

ได้นอนกับผู้หญิงแล้ว ผมอาจจะเป็นไบที่ชอบได้ทั้งสองเพศ ทว่าตอนนี้ 

ผมดูจะเอนเอียงไปทางการให้ความสนใจกับผู้ชายด้วยกันมากกว่า 

ยังไงซะมันก็ต้องเป็นมุกที่เด็กนั่นใช้เพื่อเข้าหาผม ทำให้ผมสนใจ  

เราจะได้ขึ้นเตียงกันเป็นสเต็ปต่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์! 

ถ้าเจออีกครั้ง ผมจะจับมาฟาดก้นให้หายแค้น แค่นึกถึงหน้าหวาน ๆ  

นั่น สันจมูกก็เจ็บจี๊ด 

น่าโมโหสุด ๆ!

เจ็บตัวแบบนี้ อารมณ์ร้อนแรงของผมก็มีสาเหตุให้ดับมอดไปด้วย  

มันแย่มาก  ๆ  ที่ผมต้องให้คนขับรถไปส่งเคล คู่ขาคนใหม่ที่ผมยังไม่ทันได้ 

ลิ้มรส เนื่องจากผมไม่มีอารมณ์ที่จะมีเซ็กซ์กับใครทั้ง ๆ ที่เจ็บจมูกอยู่แบบนี้ 

หรอก 

เห็นตัวเล็ก ๆ แบบนั้น เด็กที่อ้างว่าผมเป็นพ่อก็หมัดหนักไม่ใช่เล่น

“ผมถามด้วยความเป็นห่วงนะครับคุณเซธ” คิเสะเอ่ยอีกครั้งด้วย 

เสียงช้าเนิบ “คุณเจ็บตัวแบบนี้ จะไม่ให้ผมตามหมอประจำตระกูลมาดู 

จริง ๆ เหรอครับ”
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“ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นทำไม มันไม่ถึงกับหักหรอก!” ผมสบถ  

พลางขว้างที่ประคบทิ้งไปอย่างไม่ไยด ี

“กับเรื่องนี้น่ะ คุณเซธจะอารมณ์เสียให้เกินพอดีไปทำไมกันครับ  

คุณเองก็มีส่วนผิด ที่ไปพูดจาคุกคามลูกชายของคุณนะครับ” 

คำพูดของคิเสะทำให้ผมต้องรีบห้ามเขา ได้ยินคำว่าลูกแล้วผมเอียน!

“หยดุเลยนะคเิสะ ไมง่ัน้ละกค็ณุมปีญัหากบัผมแน ่ เดก็นัน่นะ่ ไมใ่ช ่

ลูกชายผม แล้วก็ขอให้ผมต้องย้ำครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะ ผมไม่มีลูก!  

โอเค้!” 

คิเสะยิ้มมุมปาก  นาน  ๆ  ทีจะได้เห็นเลขานุการชาวญี่ปุ่นคนนี้มี 

อารมณ์ขัน...

เซธ ชวาเรสต์  โดนต่อยหน้า คงเป็นเรื่องตลกเด็ดสำหรับวันนี้ 

อย่างที่อะไรก็ตลกไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละนะ

“ครบั ถา้งัน้คณุเซธจะใหผ้มหาตวัผูช้ายคนนัน้มารบัผดิชอบการกระทำ 

ของเขาไหมครับ” คิเสะถามอย่างนอบน้อม ถ้าผมออกคำสั่งจริง คิเสะ 

จัดการควานหาตัวหมอนั่นได้ในสามวันเลยละ

“ไม่ต้อง คงไม่เจอกันอีกแล้วละ” 

ผมลูบแผลแดง ๆ บนจมูกอย่างเคือง ๆ

ไม่เจออีกก็แล้วไป...

กรณีที่ได้เจอกันอีก ผมก็คิดไว้แล้วว่าจะต้องจัดการกับร่างขาว ๆ นั่น 

ให้หนำใจ ชนิดที่ว่าอ่อนระทวยจนไม่กล้าพยศหาเรื่องให้ผมปราบอีกต่อไป

หึ ยังไงซะ โลกมันก็ไม่กลมขนาดนั้นหรอก

KLAO PART 

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา

แม้ว่าผมจะไม่อยาก ไม่อยาก และไม่อยากเจอเซธมากขนาดไหน  

ก็มีเหตุอันจำเป็นให้ผมต้องหวนมาเจอคนอย่างเขาอีกอยู่ดีนั่นแหละ! ผม 

ปักใจเชื่อไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเซธนั้นอาจจะเป็นพ่อของผม ผมจะ 

ปล่อยโอกาสนี้ทิ้งไปได้ยังไง นักสืบเอกชนนามว่า  ‘โรม’  ที่ผมเคยจ้างให้เขา 



Daddy X Me ตัวเล็กสเป็คพ่อ

14

สืบเรื่องของเซธถูกผมขอความช่วยเหลืออีกครั้งให้สืบตารางนัดของฝ่ายนั้น  

และนัน่กเ็ปน็สาเหตทุีท่ำใหว้นันีผ้มมานัง่ดืม่กาแฟอยูท่ีฟ่รอนตข์องโรงแรม X  

ตั้งแต่บ่ายโมง 

ผมรู้ว่าเซธนัดใครบางคนที่นี่  อีกไม่นานเขาจะต้องปรากฏตัว 

อย่างแน่นอน  วันนี้ผมสวมเสื้อผ้าสีเรียบแบบที่ไม่สะดุดตา  บนศีรษะ 

สวมหมวกแก๊ปสีดำ เผื่อเซธมองมา ผมจะได้รีบดึงมันลง แกล้งทำเป็น 

ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์เหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่มาเตร็ดเตร่แถวโรงแรม 

แห่งนี้ มันเป็นโรงแรมหรูมากนะ กาแฟแก้วเดียวราคาตั้งสิบหกเหรียญ  

ตีเป็นเงินไทยตั้งห้าร้อยกว่าบาท ถ้าผมไม่มีเงินถุงเงินถังอย่างเงินมรดก  

คงไม่อาจหาญมานั่งปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ที่นี่

ในที่สุดเวลาที่ผมรอคอยก็มาถึง มีรถหรูระดับมหาเศรษฐีเท่านั้น 

ที่จะแล่นเข้ามาจอดช้า  ๆ  ที่หน้าโรงแรม คนขับรถสวมชุดยูนิฟอร์มแบบที่ 

ผมเคยเห็นในภาพยนตร์ก้าวลงมาจากรถก่อนเพื่อเปิดประตูให้คนที่นั่งอยู่ 

ด้านใน เซธกระชับสูทสีดำพอดีกับเรือนร่างพอเป็นพิธี ร่างสูงสง่าราวกับ 

นายแบบก้าวเข้าประตูโรงแรมโดยมีบอดี้การ์ดประกบอีกสองสามคน 

มาแล้ว! แถมยังดูดีไร้ที่ติเหมือนเดิม! 

ผมไม่เห็นรอยแดงที่จมูกเขาแล้ว แปลว่าเขาคงรักษาตัวเองจนหายด ี

แล้วสินะ อย่ากวนประสาทผมแล้วกัน ผมไม่อยากก้าวร้าวไปมากกว่านี้  

เกิดเขาเป็นพ่อผมขึ้นมาจริง  ๆ ผมได้ดิ่งสู่นรกด้วยความเร็วสูงสุดทันที 

ที่ตาย พระเจ้าคงไม่ให้อภัยคนที่ต่อยหน้าพ่อตัวเองซ้ำ ๆ แน่

ผมลุกขึ้นจากเก้าอี้ช้า  ๆ  เพื่อจ่ายค่ากาแฟ เมื่อจ่ายเงินเสร็จ ผม 

เฝ้าสังเกตการณ์ว่าเซธจะทำอะไรต่อไป ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกาย 

ด้วยชุดเดรสรัดรูปสีดำดูเซ็กซี่ไปทุกส่วนสัดมาขวางทางที่เซธกำลังจะเดินไป  

บอดี้การ์ดรีบกันไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นเข้าถึงตัวเซธ ซึ่งเมื่อเซธยกมือเป็นเชิง 

ปรามว่าไม่เป็นไร บอดี้การ์ดของเขาจึงถอยออกไป 

อำนาจล้นเหลือจริง ๆ นะ เหอะ!

ผมรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ได้ยินไม่ถนัด จึงก้าวเข้าไปใกล้มากขึ้น ทำทีเป็น 

แกล้งหยิบหนังสือที่วางให้แขกอ่านภายในโรงแรมมาเปิด  ๆ  ดู หูก็ผึ่งรอฟัง 
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ว่าผู้หญิงคนนั้นจะคุยอะไรกับเซธ

“คุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่า นีแอน” เซธเรียกชื่อผู้หญิงคนนั้น  

ถามด้วยสีหน้าเรียบนิ่งตามปกติ 

ผมละลุ้นจัง ผู้หญิงคนนั้นจะมีธุระอะไรกับเซธ...

หรือว่าเธอจะเป็นแม่เลี้ยงผมในอนาคตกัน มันก็ไม่แน่ เท่าที่โรม 

บอกผม เซธมีเรื่องฉาว  ๆ  เกี่ยวกับคู่นอนของเขาบ่อย  ๆ เขาเป็นนักธุรกิจ 

คนดังที่หล่อและรวย เขาเคยแม้กระทั่งควงดาราฮอลลีวู้ดมาแล้ว ไม่แปลก 

ที่สื่อจะให้พื้นที่ข่าวกับเขา เขามันน่าจับตามอง

และผมก็จะมองอย่างใกล้ชิด! คอยดู!

“ฉันมีเรื่องอยากคุยกับคุณ”  หญิงสาวที่ชื่อ  ‘นีแอน’  เชิดหน้าขึ้น  

“แบบส่วนตัว”

“พอดีว่าผมมีประชุมน่ะ ผมคงไม่สะดวกคุยกับคุณตอนนี้ ถ้าไม่ใช่ 

เรื่องหนักหนาอะไร คุณติดต่อผ่านทางคิเสะทีหลังแล้วกัน” เมื่อเซธพูด 

แบบนั้น ชายชาวญี่ปุ่นที่น่าจะสูงราว  ๆ  ร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร หน้าตา 

อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าดี ผิวของเขาเนียนละเอียดดูนุ่มนวลตามลักษณะ 

เชื้อชาติที่เขาเป็น ก็ก้าวเข้าไปยืนตรงหน้านีแอนแทนการรับคำสั่งเซธ

“นี่นามบัตรผมครับ” คิเสะยื่นนามบัตรให้

พลั่ก!

นีแอนปัดมือคิเสะอย่างแรงจนผมเผลอทำหนังสือที่ถืออยู่หลุดมือ

ตุ้บ!

สายตาของทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเหลียวมาทางผม มันแย่มาก  

เซธแค่เหลือบมองผม เราไม่ถึงกับสบตากัน ผมก้มหน้าหลบก่อน เห็น 

แวบ ๆ ว่าเขาเหยียดยิ้มร้ายนิด ๆ ผมเก็บหนังสือนั่นขึ้นมาวางตรงที่ของมัน 

อดใจไม่ได้ที่จะมองไปทางเซธอีกที เขาไม่ได้เดินมาทางนี้ ผมทำเขาไว้แสบ 

อยู่ ถ้าเขาเห็นว่าเป็นผม คงเดินมาแล้ว

ฟู่!

สงสัยจะไม่เห็น โชคดีไป

“คิดว่ามันตลกหรือไงถึงให้ฉันคุยผ่านเลขาฯของคุณน่ะ คุณอยากจะ 
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ให้สื่อรู้เรื่องนี้ใช่ไหม ฉันแฉคุณได้ง่าย ๆ เลยนะ ถ้าทุกคนรู้ว่าคุณทำร้าย ๆ 

กับฉันมากขนาดไหน คุณจะไม่มีที่ยืน ไม่มีหน้าไปตอบคำถามสังคมได้ 

อีกเลย” ผู้หญิงชื่อนีแอนโกรธจนปากคอสั่น เหวี่ยงวีนจนลั่น เซธเห็น 

หลายคนมองมา เขาเลยก้าวเข้าไปพูดกับเธอใกล้ ๆ 

“นีแอน เราตกลงกันว่ามันเป็นวันไนต์สแตนด์ไม่ใช่เหรอ คุณคิด 

จริง  ๆ  เหรอว่าจะมีรักแท้ในวันไนต์สแตนด์” ขนาดผมเห็นหน้าเซธไกล  ๆ  

ยังรู้เลยว่าเขาขำแค่ไหน 

“คุณ...” นีแอนเถียงอะไรเซธไม่ออก ถึงเซธจะพูดถูก ผมก็ว่าเขา 

ใจร้ายมากเลยนะ 

“เราไม่ได้รู้จักอะไรกันเท่าไหร่เลยนะ ตามหลักความเป็นจริง คุณ 

ก็แค่ถูกใจในหน้าตาของผม ในชื่อเสียงของผม หรือในเงินของผม ไม่งั้น 

ก็อาจจะทั้งสามอย่างก็ได้ แต่ผมน่ะ ไม่เชื่อในรักแรกเซ็กซ์ ผมต้องขอโทษ 

ด้วยจริง ๆ” 

ระ...รักแรกเซ็กซ์เหรอ แรงชะมัด!

“เซธ!” ดเูหมอืนนแีอนกร็ูส้กึเหมอืนกนั เธอตวาดเซธซะลัน่ ทางดา้น 

เซธ เขาถอยห่างจากเธอ

“ผมมีคนคนหนึ่งจะแนะนำให้คุณรู้จักด้วย” เขาว่าแบบนั้น 

“ใคร” นีแอนกำมือแน่น ผมทำหน้าแหย หวังว่ามือนั่นคงไม่หวด 

ลงบนหน้าเซธในเร็ว ๆ นี้หรอกนะ 

“สักครู่นะ” เซธหันไปกระซิบอะไรบางอย่างกับคิเสะ เลขานุการ 

ของเขา ผ่านไปสักวินาทีได้ คิเสะก็หันหลังเดินออกมาจากตรงนั้น ผม 

สงสัยว่าคิเสะจะไปไหน จนเห็นได้ชัดนี่แหละว่าเขาเดินตรงมาที่ผม ผม 

ยังอึ้งอยู่เลยไม่ทันได้เดินหนีไปไหน คิเสะพูดกับผมด้วยเสียงชวนฟัง

“ขอเชิญทางนี้หน่อยครับ คุณเซธมีเรื่องจะคุยกับคุณ”

“คุยกับผม” 

“ครับ รบกวนด้วย” คิเสะโค้งให้แบบนอบน้อม ผมไม่รู้จะทำยังไง 

ถึงผมจะเป็นลูกครึ่ง มีเลือดอเมริกันในตัวครึ่งหนึ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่า 

ผมจะหัวแข็งเหมือนเด็กนอก ผมโตมาในประเทศไทย คงไม่แปลกที่ผม 
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จะหัวอ่อน ไม่ค่อยกล้าพูดคำว่าไม่กับคนที่ทำดีหรือแสดงท่าทีอ่อนโยนด้วย  

ผมจึงเดินตามคิเสะไป

เมื่อผมไปยืนไม่ห่างจากเซธมาก  มือหนาก็คว้าข้อมือผมไปใกล้  

โอบไหล่ผมไว้ทันที ทำให้ผมเบิกตากว้าง มองเซธจนตาแทบถลน เซธ 

โน้มหน้าลงมากระซิบที่หูผม

“บอกชื่อมา”

“อะ...อะไรของคุณ” ผมเงยหน้ามองคนที่อาจจะเป็นพ่อหรือเบาะแส 

สาวไปถึงตัวพ่อของผมอย่างไม่เข้าใจ กลิ่นน้ำหอมหรูหราทว่าให้ความรู้สึก 

ร้อนแรงกรุ่นอยู่บนสูทราคาแพงของเซธ

“ชื่อของคุณ เดี๋ยวนี้” เซธมองผมด้วยสายตาที่บ่งบอกความกวน 

ประสาท แค่นั้นยังไม่พอ มือหนาเลื่อนผ่านบั้นเอวไปที่สะโพกผม คว้าหมับ 

แลว้บบีไว ้ ผมรูส้กึราวกบักำลงัโดนคกุคามทางเพศกลางทีโ่ลง่แจง้ เกดิอยาก 

บันดาลโทสะซัดหน้าเซธอีกหนโดยไม่สนว่าตายไปนรกขุมไหนจะรออยู่!

เซธก็เหมือนรู้ว่าผมจะพยศ ถึงเลื่อนแขนแข็งแรงมาคล้องเอวผม 

ไว้แน่น

“ทำตัวดี  ๆ  นะคุณ อยู่ในถิ่นผม คิดเหรอว่าผมจะปล่อยให้คุณ 

ทำรา้ยผมแลว้วิง่หนไีป” ดนูยันต์าสฟีา้คูน่ัน้ ผมกร็ูเ้ลยวา่เซธเอาจรงิแนน่อน 

ล้านเปอร์เซ็นต์

ผมกลืนน้ำลายลงคอ

“เกล้า” ผมกัดฟันตอบ “ผมชื่อเกล้า” 

เซธได้ฟังก็ออกเสียงตามในลำคอเหมือนทวน เขาหันไปมองนีแอน 

ที่กำลังจ้องเราด้วยสายตาแผดเผา ผมหมายถึงเผาแบบที่พร้อมจะเผาผม 

กับเซธให้ลงโลงไปพร้อม ๆ กัน

“นี่เกล้า เป็นคนที่ผมกำลังคุยอยู่ตอนนี้ ผมกำลังคลั่งเรื่องของเขา 

เลย ระหว่างเราน่าอัศจรรย์มาก ทีนี้คุณคงจะรู้แล้วใช่ไหมนีแอน ว่าผมไม่ม ี

ธุระอะไรกับคุณแล้วจริง ๆ”

หมอนี่! ใช้ผมเป็นเหยื่อในการเขี่ยผู้หญิงงั้นเหรอ ทุเรศจริง ๆ!

ผมอยากจะตะโกนคำว่า F*ck ให้ดังสนั่น
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ผมต้องตกนรกถึงขุมไหน เซธถึงพอใจ

“นี่คุณจะเอาเด็กคนนี้มาอ้างกับฉันงั้นเหรอ เขาดูอายุยังไม่ถึงสิบห้า 

ด้วยซ้ำ!” นีแอนชี้มาที่ผม 

“โว้  ๆ คุณพูดเกินจริงไปนะ ผมสิบเจ็ดแล้ว” ผมรีบเถียง ถึงผม 

จะเป็นลูกครึ่ง แต่ใบหน้าของผมออกไปทางเอเชียมากกว่า มันเลยทำให้ 

ผมดูเด็กกว่าอายุจริง

“ยังไงก็ยังเด็กอยู่ดี! เซธ อย่ามาเล่นตลกกับฉันนะ!” 

“ผมไม่ได้เล่นตลกกับคุณหรอกนะนีแอน ผมพูดคำไหนก็เป็นคำนั้น  

วันไนต์สแตนด์ของเราจบลงแค่คืนนั้น มันไม่ได้มีค่าอะไรกับผมแล้ว คุณ 

ก็แค่...”

เพียะ!

ยังไม่ทันที่เซธจะพูดจบ เขาก็โดนนีแอนตบจนหน้าหัน ผมยกมือ 

ปิดปากด้วยความตกใจ นีแอนทำเหมือนจะเข้ามาทำร้ายผมด้วยอีกคน  

ดีที่ผู้ติดตามของเซธกันเราออกมาจากเธอทัน ผมอยากจะใช้จังหวะชุลมุนนี ้

หนีไป ทว่าเซธไม่ยอมให้ผมทำแบบนั้น

หมับ

เขารีบคว้าแขนผมไว้ ดึงผมเข้าหาตัวและแสดงความเอาแต่ใจออกมา 

อย่างโจ่งแจ้ง!

“อย่าคิดว่าผมจะปล่อยคุณไป” 

“อะไร ปล่อยผมนะ!”

“ไม่ปล่อย เรามีเรื่องต้องคุยกันหลายเรื่อง แล้วผมก็จองห้องที่ 

โรงแรมนี้ไว้พอดี ไปหาที่ส่วนตัวคุยกันดีกว่า” เขายิ้มเหี้ยมแล้วกระชาก 

ให้ผมตามเขาไป ผมชักจะตื่นตระหนก เนื่องจากไม่รู้อีกแล้วว่าเขาจะทำ 

อะไร นี่มันบ้ามาก ๆ

เซธลากผมมาถึงห้องที่เขาอ้างว่าเขาจองไว้ ทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้อง 

จะรออยู่ด้านนอก รวมถึงเลขานุการที่ดูใจดีของเซธด้วย  ในห้องสวีท 

แสนหรูหรานี้จึงมีแค่ผมกับเขา ซึ่งมันอันตรายมาก 

“ไง” เขาทักผม ส่งยิ้มแบบคนอาฆาตมาให้
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“คุณพาผมมาที่นี่ทำไม” ผมถามด้วยความระแวง

“ถามได้ดีนะ คิดว่าทำไมล่ะ” เซธดึงหมวกที่ผมสวมอยู่ออก แล้ว 

เหวี่ยงมันไปข้างหลังอย่างไม่ไยดี

“นี่คุณ!” ผมแทบจะกรีดร้อง

“คิดเหรอว่าไอ้หมวกโง่  ๆ นั่นจะทำให้ผมจำคุณไม่ได้ ผมสังเกตเห็น 

คุณตั้งแต่ผมเดินเข้ามาในโรงแรมนี้แล้ว!”

อะ...อะไรกัน โกหกน่า! เห็นผมไวขนาดนั้นเลยเหรอ!

“...” ผมพูดไม่ออก

“แล้วผมก็ยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกตอนเห็นคุณทำทีเป็นอ่านหนังสือ เหอะ  

ที่จริงมาแอบฟังตอนนีแอนเข้ามาคุยกับผมละสิ”  เซธตอกหน้าผมด้วย 

ความจริงทุกข้อ จนผมไม่มีอะไรจะเถียงเขาอีก 

“...” ผมเงียบอีกหน

“เอาละ บอกมาได้แล้ว คุณต้องการอะไร เกล้า”
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EPISODE 2

“ต้องการอะไรงั้นเหรอ ทำไมคุณถึงชอบถามผมอยู่เรื่อย 

ว่าผมต้องการอะไรจากคุณ!”

หน้าตาผมมันเหมือนกับคนหิวเงินนักหรือไง เซธถึงได้ขยันถาม 

คำถามนี้กับผมซ้ำไปซ้ำมาจนเรียกได้ว่าน่ารำคาญเลยละ 

“คุณอาจจะแกล้งทำเป็นไม่รับรู้อะไรต่อหน้านีแอนได้นะ โชคร้าย 

หน่อย ผมฉลาดกว่านั้น” 

เซธเริ่มทำท่าทางโรคจิต เขาเดินวนรอบตัวผม ทำราวกับสำรวจ 

ตรวจตรา ผมรู้สึกไม่พอใจเขามากขึ้นจนถึงระดับสิบ ก็ลองมาโดนเดินวน 

รอบ  ๆ  เหมือนเป็นสินค้าสิ  สงสัยจังว่าเซธอยากโดนผมต่อยอีกหรือไง  

ผมไม่อยากจะลงไม้ลงมือกับเขาด้วยเหตุผลอะไร ถ้าเขารู้เขาต้องเหวอ 

ขนาดหนักแน่

“คุณอาจจะไม่ฉลาดก็ได้นะที่หาเรื่องผม” 

“เปล่าเลย ผมไม่ได้หาเรื่องคุณ คุณเป็นคนเดินเข้ามาหาผมเอง  

เอาละ ใจกล้าหน่อยสิเกล้า พูดมาเลย” 

เซธหยุดยืนตรงหน้าผมอีกครั้ง เมื่อเขาแกล้งทำตัวใจกว้าง บอกให้ 

ผมพูดในสิ่งที่ผมต้องการ ผมก็จะแกล้งเล่นบทคนโง่ เชื่อในสิ่งที่เขาว่ามา 

ก็ได้ นี่อาจจะเป็นการสงบศึกในวิธีการของคนอย่างเซธ ผมนำการมองโลก 

ในแง่บวกมาใช้ มันทำได้ยากมากกับคนอย่างผมที่บางทีก็อารมณ์เสียง่าย 
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เหมือนกัน

“มันก็อย่างที่ผมบอกคนของคุณไปตอนที่ผมไปขอเจอคุณที่คฤหาสน ์

นั่นแหละ”

“อาฮะ”

“คุณอาจจะเป็นญาติ...ผม ไม่ก็อาจจะเป็นเบาะแสเดียวที่ทำให้ผม 

เจอญาติที่ผมกำลังตามหาอยู่” 

“โอ้...ดูเหมือนคุณจะหาบทใหม่มาเล่นได้แปลกกว่าคนอื่น เมื่อกี้ 

คุณพูดว่าญาติใช่ไหม” เขาชี้หน้าผม หรี่ตาลง ทำเหมือนกำลังฟื้นความจำ 

ให้ตัวเอง ผมกลอกตา รู้ว่าท่าทางนั้นเซธทำเพื่อล้อเลียน

“ผมไม่ได้ใช้คำว่าญาติในทีแรก ผมใช้คำว่าพ่อ พอใจหรือยัง ผม 

บอกคนของคุณว่าคุณอาจจะเป็นพ่อผมก็ได้  ผมไม่ได้จะมาอ้างง่าย  ๆ  

เราอาจจะพิสูจน์ก็ได้ ผมยินดีจะตรวจดี...” ผมยังไม่ทันอธิบายหรือได้พูด 

คำว่าดีเอ็นเอจนจบ เซธก็ผลักผมลงบนเตียงใกล้  ๆ ทำให้ผมเบิกตากว้าง 

แทบถลน ร่างแกร่งกว่าทาบลงมากักร่างผมไว้ใต้ร่างเขาไม่ให้ผมหนี ผม 

โคตรช็อก

“อะไรกันเนี่ย!” 

“เลิกเล่นละครได้แล้วเกล้า แค่พูดมาตรง ๆ  ว่าคุณอยากนอนกับผม 

ก็พอ พ่อที่คุณอยากเจอใช่พ่อทูนหัวที่พร้อมจะจ่ายให้คุณหนัก  ๆ หรือเปล่า  

ถ้าใช่ เราก็ไม่เห็นต้องตรวจดีเอ็นเอ ใช้แค่ลีลาของคุณ กับความเข้ากัน 

ของร่างกายเรา มันก็น่าจะพอแล้ว!” 

“หยุดนะ เซธ!” 

ผมรอ้งออกมาดงัมาก ถามวา่เซธฟงัไหม ถา้คณุคดิวา่เขาฟงั แปลวา่ 

คุณกำลังให้ค่าผู้ชายคนนี้มากเกินไป ส่วนถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ฟัง และดึงดัน 

ทำตามที่ใจตัวเองต้องการ คุณมาถูกทางแล้วละ

“อื้อ!”

ริมฝีปากผมเป็นสิ่งแรกที่เซธจับจ้อง เขาบดขยี้ลงมาอย่างเร่าร้อน  

จับปลายคางผมไว้แน่นราวกับจะทำให้ผมยอมศิโรราบให้ได ้ ผมดิ้นสุดชีวิต 

เรื่องระหว่างผมกับเซธจะต้องไม่เกิดขึ้น ไม่ลงเอยแบบนี้ เพราะถ้าเกิดเขา 
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เป็นพ่อผมจริง ๆ ขึ้นมา นี่ต้องเป็นเรื่องวิปริตเกินจะรับได้แน่ ๆ 

“อย่าดื้อด้านไปหน่อยเลยน่า!” เซธเหมือนอารมณ์ (โกรธ) ค้างจาก 

การที่โดนผมต่อยหน้าคราวก่อน ถึงได้ทำตัวบ้าดีเดือดขนาดนี้ 

“ปล่อยผมเดี๋ยวนี้นะ! ไม่กลัวพระเจ้าจะลงโทษบ้างหรือไง!” ผม 

ก่นด่าเซธ

“แต่ก่อนหน้านั้นคุณจะทำให้ผมเห็นสวรรค์ก่อนใช่หรือเปล่าล่ะ  

ถ้าใช่ ก็ช่างพระเจ้าสิ” ผมรู้ว่าเซธจงใจถากถางผม เขาคงอยากเอาคืน 

ที่ผมทำร้ายเขา 

“เซธ สิ่งที่ผมบอกคุณ มันคือเรื่องจริงจังนะ” ผมบอกเขาด้วยสีหน้า 

เกรี้ยวกราด “คุณควรฟังแล้วสืบ! ไม่ใช่มาทำกับผมแบบนี้!”

“ผมโดนคนเข้าหาด้วยวิธีล้านแปด ทำไมผมจะต้องเชื่อด้วยว่าคุณ 

แตกต่างจากคนอื่น” เซธพยายามจะถอดเสื้อผม ผมเองก็ไม่ยอมให้เขา 

ทำได้ง่าย ๆ ระหว่างเราเลยกลายเป็นการฉุดกระชากลากถูอยู่บนเตียง!

“งั้นคุณก็น่าจะกลัวกฎหมายบ้างนะ! ผมอายุแค่สิบเจ็ด!” ผมเกือบ 

จะตะโกน เซธหัวเราะเยาะประโยคนั้น

“คุณหน้าเด็ก เลยโกหกผมเพื่อโก่งค่าตัวมากกว่าละมั้ง”

ผมไม่ได้หน้าเด็ก ผมเด็กจริง ๆ ต่างหาก! 

บางทีเซธไม่น่าใช่พ่อผม พ่อผมไม่มีทางไร้สมองขนาดนี้ ถ้าเขาเป็น 

อย่างงี้ แม่ไม่มีทางรักเขาหรอก!

“ปล่อยเลยเซธ พอกันที ช่างหัวคุณเถอะ จะเป็นพ่อผมหรือไม่  

ไม่สนแล้ว!” ผมเกือบจะหลุดจากพันธนาการของเซธ แค่เกือบ เขารู้ทัน 

จึงตรึงข้อมือสองข้างของผมไว้เหนือศีรษะ 

“จริง ๆ แล้วผมไม่ได้จองโรงแรมนี้ไว้เพื่อคุณหรอกนะ ผมมีนัดจริง ๆ  

โชคดีที่คิเสะคงเดาสถานการณ์ออกว่าผมจะจัดการกับคุณยังไง วันนี้ก็เลย 

กลายเป็นวันฟรีของผมไปแล้ว คุณก็ควรที่จะบริการผมให้เต็มที่ ให้สมกับ 

ที่ผมให้ความสนใจคุณหน่อย คุณเรียกร้องไม่ใช่เหรอ คุณอยากให้ผม 

สนใจคุณ ผมกำลังให้ความสนใจคุณอยู่นี่ไง”

เซธเปิดเสื้อผมขึ้นเหนือเอวจนเห็นหน้าท้องแบนราบกับแอ่งสะดือ
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“ว้าว คุณนี่มันสเป็คผมจริง ๆ”

ขืนเป็นงี้ต่อไปผมไม่รอดแน่ ต้องใช้ไม้เด็ด ต้องเอาเรื่องแม่มาพูด 

เดี๋ยวนี้เลย!

ผมเชื่อว่าแม่ไม่เก็บรูปเซธไว้อย่างไร้เหตุผลแน่นอน!

“คุณรู้จักผู้หญิงชื่อเมลาณีหรือเปล่า”

!!!

เซธชะงักจากการพยายามกระทำอะไรก็ตามที่เขากำลังทำอยู่ไปชั่วครู่ 

สีหน้าเขาตอนนี้ดูเหมือนคนที่โดนของแข็งทุบหัวเลยละ การที่เห็นเซธ 

เสียหลักแบบนี้ทำให้ผมยิ่งมั่นใจว่าผมทำถูกแล้วที่เลือกพูดชื่อแม่ 

“ไปได้ยินชื่อนั้นมาจากไหน” เขาถามผม พร้อมกับลุกออกไปจาก 

ตัวผมด้วย ผมเองก็ลุกลงจากเตียง แล้วจัดเสื้อผ้าที่ยุ่งเหยิงให้เรียบร้อย

“ผมไม่ได้แค่ได้ยินชื่อนั้นหรอกนะ เธอเป็นแม่ผม สรุปคือคุณรู้จัก 

เธอใช่ไหม” 

“แม่?” เซธหันมาทำหน้าตกใจมาก

“ใช่ เธอเป็นแม่ผมเอง” 

“ผมไม่อยากจะเชื่อ นี่มันเพี้ยนไปแล้วแน่  ๆ คุณเป็นลูกชายของ 

เมลาณีเหรอ” เซธย้ำอีกที 

“ใช่  ผมเป็นลูกของเธอ  ใช้นามสกุลของเธอ  แล้วก็มีหลักฐาน 

มากมายที่ยืนยันว่าผมเป็นลูกชายคนเดียวของเธอ คุณจะดูใบเกิดผมเลย 

ไหมล่ะ” ผมพูดทุกอย่างเพราะอยากให้เซธเลิกคิดว่าผมจะแอบอ้างทำอะไร 

ที่มันไม่ควร 

“ไม่ต้อง” เซธยกมือห้าม

“...แล้วตกลงว่ายังไง” 

เซธไม่พูดอะไร  เขาเดินไปเดินมาเหมือนหนูติดจั่น  มือหนาลูบ 

หน้าผากที่เริ่มชื้นเหงื่อของตัวเอง ทุกการแสดงออก การผ่อนลมหายใจ 

ที่เหมือนพยายามควบคุมไม่ให้ตัวเองสติแตกของเซธ มันคือการตอบสนอง 

ทีเ่ขามตีอ่ความจรงิ ความจรงิทีว่า่เขากบัแมผ่มมคีวามสมัพนัธอ์ะไรบางอยา่ง 

ต่อกันในทางใดทางหนึ่ง 
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“คุณเป็นพ่อผมใช่ไหมเซธ” ผมพยายามเค้นให้เขายอมรับ

“พอ!” เขาตะโกนลั่น ผมเห็นร่างสูงนั่นเดินผ่านผมออกไป เซธ 

เรียกเลขานุการแล้วพูดรัวมาก  เลขานุการของเซธก็มืออาชีพมาก  เขา 

ฟังออกแทบจะทุกคำพูดที่เซธพูด คิเสะเดินมาหาผม ส่วนเซธแยกไป 

อีกทางกับกลุ่มผู้ติดตาม

“เชิญคุณเกล้าทางนี้ครับ”

“จะพาผมไปไหนครับ”

“ไม่ต้องห่วงครับ ผมทำตามคำสั่งคุณเซธ จะดูแลคุณอย่างดี” 

แม้ว่าผมจะยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ผมก็คิดว่าเซธอาจจะส่งคิเสะมา 

เพื่อพูดเรื่องที่เราคุยกันในห้องก่อนที่เขาจะสติแตกเมื่อได้ยินชื่อแม่ผม  

คิเสะพาผมลงลิฟต์มาถึงชั้นล่างของโรงแรม ผมยังเดินตามเขาไปจนถึง 

ประตูทางออก คนติดตามตามคิเสะมาอีกสองคน รออยู่ประมาณห้านาที  

รถคันหรูสีดำสนิทก็ค่อย  ๆ  จอดลงตรงหน้าผม คิเสะเดินไปเปิดประตูรถ 

คันนั้นให้ผม

“ขึ้นรถเถอะครับ”

“คุณจะพาผมไปไหนเหรอครับ”

“ผมจะพาคุณไปส่งที่ที่พักของคุณครับ คุณบอกทางกับคนขับได้เลย 

ผมรับรองว่าจะไปส่งคุณถึงที่แน่นอน” คิเสะสัญญา เป็นคำสัญญาที่ชวนงง 

เป็นอย่างมาก 

“เดี๋ยวนะครับ เมื่อกี้นี้เซธบอกคุณว่าอะไรเหรอครับ”

“คุณเซธบอกให้ผมส่งตัวคุณกลับไปครับ”

“อะ...อะไรนะครับ!” ผมคาดไม่ถึงจริง  ๆ  ว่าเซธจะส่งคิเสะมาขับไล่ 

ผมทันทีที่รู้ว่าผมเป็นลูกชายของแม่ นี่ใช่ไหมคือเหตุผลที่แม่เลิกกับเขา  

เพราะเขาเป็นผู้ชายที่พร้อมจะทิ้งทุกอย่างอย่างนั้นสินะ 

“ผมว่าคุณอย่าเพิ่งคิดไปไกลดีกว่านะครับ” คิเสะคงอ่านออกว่าผม 

กำลังคิดอะไร ถึงได้ดักคอผมแบบนั้น

“คิดไปไกลเหรอครับ  ทำไมล่ะ  แม่ของผมถูกทิ้ งไปนานแล้ว 

นะครับ ผมโตมากับแม่ ผมไม่เคยรู้เลยว่าพ่อผมเป็นใคร! พอได้เจอเซธ  
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ซึ่งเป็นเบาะแสเดียว เผลอ  ๆ  อาจจะเป็นพ่อผมด้วยซ้ำ แต่เขาดันทำกับ 

ผมแบบนี้เนี่ยนะครับ” ผมผิดหวัง ผมโกรธเซธมาก ผมไม่ได้หวังสมบัติ 

หรืออยากให้เขามาให้ค่าเลี้ยงดูอะไร แม่ผมทิ้งเงินไว้ให้ตั้งมากมาย!

สิง่ทีผ่มตอ้งการกค็อืการไดรู้จ้กัเขา ไดรู้ว้า่คนทีท่ำใหผ้มเกดิมาหนา้ตา 

เป็นยังไง ใช้ชีวิตยังไง และให้เขาได้รู้ว่าเขามีลูกอย่างผมเท่านั้นเองนะ!

“ยังไงก็ขึ้นรถก่อนเถอะครับ ชี้แจงทุกอย่างในรถน่าจะสะดวกกว่า” 

คิเสะยังสงบนิ่ง ไม่ไหวติงต่อการโวยวายของผมเลย ผมจึงต้องจำใจ 

ก้าวขึ้นรถคันนั้นไปพร้อมกับเขา รถเริ่มเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผมแจ้ง 

คนขับว่าผมพักอยู่ ผมเงียบ ไม่ได้พูดอะไรกับคิเสะเลยนับตั้งแต่บอกทาง 

เสร็จ เลขานุการจอมฉลาดของเซธจึงเปิดประโยคขึ้นมาเอง

“ผมไม่ได้จะเสียมารยาทอะไรหรอกนะครับ แค่อยากให้คุณรู้ไว้ ว่า 

คุณเซธไม่ได้จงใจจะปล่อยให้มันจบง่าย ๆ ด้วยการให้ผมไปส่งคุณ”

“คุณจะบอกว่าการหนีปัญหาแบบนี้แปลว่าเซธแคร์สิ่งที่ผมพูดกับเขา 

เหรอครับ” ผมถากถางเจ้านายของคิเสะ 

“เขาไม่ได้หนีปัญหาครับ  ผมคิดว่าเจ้านายของผมน่าจะกำลังใช้ 

ความคิด จึงต้องปล่อยให้คุณกลับไปก่อน”

“...” ผมเงียบ เห็นได้ชัดว่าคงไม่มีอะไรที่เคลียร์กว่านี้จะบอกผม 

แล้ว

“ไม่ต้องห่วงนะครับ คุณเซธต้องให้ผมติดต่อคุณกลับมาอีกครั้ง 

อย่างแน่นอน เรื่องที่คุณบอกกับคุณเซธไม่ใช่เรื่องเล็ก  ๆ  เลยครับ ผม 

คิดว่าคุณเซธน่าจะคิดคร่าว  ๆ  ไว้แล้วว่าจะทำอะไรต่อไป เจ้านายของผม  

มีระบบความคิดที่ซับซ้อน และนั่นไม่ได้หมายถึงการเมินเฉยแน่นอน”  

คิเสะกล่าวอย่างหนักแน่น

วันต่อมา สถาบัน XX

ผมเริ่มเข้าเรียน ถึงแม้ว่าจะกลุ้มใจเรื่องพ่อผมมากขนาดไหน แต่ 

ผมคงไม่แกล้งสมัครเรียนไปเฉย  ๆ  โดยไม่ไปเรียนแน่  ๆ การใช้เงินมือเติบ 

ทันทีที่รู้ว่ามีเงินไม่ใช่สไตล์ของผมเท่าไหร่ เมื่อวานนี้ผมยอมกลับมายัง 
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ที่พักของตัวเองทั้งที่ยังไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ข้องใจ ปริศนา 

เกี่ยวกับเซธ ชวาเรสต์ ยังไม่มีอะไรเลยที่ได้รับการแก้ไข ผมคิดว่าผมจะ 

ปล่อยเรื่องของเขาไปก่อนชั่วคราว

ตอนเข้าคลาสครั้งแรก ผมเริ่มด้วยการสอบวัดระดับ นักเรียน 

เข้าใหม่ทั้งหมดจะต้องสอบวัดผลว่าเราอยู่เลเวลเท่าไหร่ในระดับของสถาบัน  

ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสิบสองระดับ ถ้าคุณเรียนจบไปถึงระดับสิบสอง  

คุณจะสามารถใช้ผลนั้นเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือของที่นี่ได้เลย 

ยอมรับว่าผมมาที่นี่อย่างโดดเดี่ยว ระหว่างรอเข้าห้องสอบ ผม 

จึงทำได้แค่รออยู่คนเดียวเงียบ  ๆ จนกระทั่งมีใครบางคนนั่งลงข้างผม ผม 

หันไปมองเขา 

ใจผมเต้นกระหน่ำเลยละ เปล่านะ ไม่ใช่เพราะว่าผมรู้สึกตกหลุมรัก 

เขาตั้งแต่แรกพบหรอก ถึงเขาจะเป็นผู้ชายหน้าตาระดับเก้าดาวจากสิบดาว 

เลยก็เหอะ  ผมคบได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละ แต่ที่ทำให้ผมตื่นเต้น  

เพราะผู้ชายคนนี้เป็นคนเอเชีย! ด้วยรูปหน้า ผิวพรรณ สีผม เขาไม่มีทาง 

เลยที่จะเป็นอเมริกัน จากความสะอาดสะอ้าน ดูเจ้าระเบียบนิด  ๆ เขาอาจ 

จะเป็นคนญี่ปุ่นไม่ก็คนเกาหลี 

“มีอะไรหรือเปล่า” ผมคงจ้องเขานานเกิน เขาเลยหันมาถามด้วย 

ภาษาอังกฤษ

“เอ่อ เปล่าน่ะ แค่สงสัยว่านายเป็นคนเอเชียหรือเปล่า” เขาได้ยิน 

ดังนั้นก็กวาดสายตามองผม 

“ใช่ ฉันเป็นลูกครึ่ง” เขาตอบ รอยยิ้มเป็นมิตรผุดจาง ๆ 

“งั้นเหรอ ฉันก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกัน” 

“นายเป็นลูกครึ่งอะไรเหรอ” ดูเหมือนผมและผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ 

จะถูกชะตากันระหว่างรอสอบ

“ไทย  - อเมริกันน่ะ” ผมบอกเขายิ้ม  ๆ ฝ่ายนั้นจึงแนะนำตัวเองบ้าง

“ฉันเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น  -  ไทยน่ะ เรียกฉันว่ายูก็ได้” ‘ยู’  ผงกศีรษะ 

ให้ผมเล็กน้อย 

“อ๋อ อื้อ! ฉันชื่อเกล้านะ” ผมแนะนำตัวเองกลับอย่างกระตือรือร้น  
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ผมกับยูมีเรื่องอยากคุยกันอีกหลายเรื่อง ทว่าถึงเวลาเข้าห้องสอบซะก่อน  

เราเลยบอกกันว่าถ้าใครเสร็จก่อนจะรออีกคนที่หน้าห้อง ผมรู้สึกดีชะมัด  

ถ้าไม่นับเรื่องของเซธที่มันเฮงซวยสุด  ๆ อย่างน้อยผมก็ได้เพื่อนแล้วละนะ 

การสอบกินเวลาราว  ๆ  สองชั่วโมงครึ่ง แบ่งเป็นข้อสอบฟัง พูด  

อ่าน เขียน แม้ว่าผมจะคิดว่าตัวเองมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาดีขนาดไหน  

การต้องมาเจอข้อสอบที่ออกโดยเจ้าของภาษาก็ดูไม่ค่อยปรานีต่อผม 

สักเท่าไหร่ บางข้อผมก็ทำได้ง่าย  ๆ บางข้อก็ทำไม่ค่อยได้ ผมจึงออกมา 

จากห้องสอบหลังยู แถมยังเป็นการออกมาด้วยสีหน้าอิดโรย 

“นายดูเหนื่อย ๆ นะ” ยูหัวเราะ

“นิดหน่อย”

“หิวหรือยัง ไปหาอะไรกินกันไหม” ยูชวนผม พอยืนตรงข้ามกัน 

แบบนี้ ผมคิดว่ายูสูงเกินร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรอีกนะ เราอายุแค่นี้เรา 

ยังสูงได้อีก แปลว่าต่อไปผู้ชายคนนี้ไม่น่าสูงต่ำกว่าร้อยแปดสิบเซนติเมตร 

แน่ ๆ ส่วนผม แค่ไปถึงร้อยเจ็ดสิบห้าก็ดีใจแล้วแหละ

“เอาสิ” 

“ฉนัรูจ้กัรา้นอาหารอรอ่ย ๆ แถวนี ้ ฉนัจะพานายทัวรแ์ลว้กนั” ยยูกัคิว้

“จัดไปเลย” ผมยิ้มอย่างสบายใจออกมาในรอบหลายเดือน

ถนนแห่งหนึ่งย่านที่มีแต่อาหารจีน

“รู้ไหมว่าที่นี่ทั้งแถบแทบจะมีแต่อาหารจีน”  ยูบอกผม เขาชี้มือ 

ออกไปไกลมากประกอบคำพูดให้ผมเห็นภาพ 

“ตลอดทางเดินนี่เลยเหรอ” ผมถาม ที่นี่มีหลายอย่างมากเลยที่ 

ไม่เหมือนเมืองไทย ผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับมัน

“ก็ไม่เชิงทั้งหมด ต้องบอกว่าเกือบหมด ด้วยความที่มันเป็นย่านที่ 

คนจีนอาศัยอยู่ อาหารจีนที่นี่ก็เลยขายดีมาก แล้วก็ทำอร่อยเกือบจะ 

ทุกร้านเลย” 

“ฉันจะนึกว่านายเป็นเซลล์แล้วนะยู พูดจาโฆษณาชวนเชื่อมาก”  

ผมหัวเราะ
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“คนที่เลี้ยงฉัน เขาเคยพาฉันมากินบ่อย  ๆ  น่ะ” คำพูดของยูทำให้ 

ผมเลิกคิ้ว

“คนที่เลี้ยง? นายหมายถึงผู้ปกครองของนายน่ะเหรอ” ผมถามอีกท ี 

ไม่แน่ใจว่ายูจงใจใช้คำพูดนั้นหรือว่าผมคิดไปเอง 

“อืม”

“ทำไมถึงเรียกเขาว่าคนที่เลี้ยงล่ะ” มันแปลก  ๆ  นะ ถึงไม่ใช่พ่อแม่ 

เป็นปู่ย่า ตายาย ลุงป้า ก็น่าจะเรียกไปตามคำพูดนั้นสิ เรียกว่าคนที่เลี้ยง 

ดูห่างเหินมากเลย

“เขาไม่ใช่พ่อแม่ ไม่ใช่ญาติน่ะ เป็นแค่รุ่นน้องของพ่อที่เด็กกว่าพ่อ 

หลายปี พ่อแม่ฉันถูกฆ่าตายเพราะเรื่องมรดกน่ะ เขาคนนั้นรักพ่อกับแม่ 

ฉันมาก เลยรับฉันมาดูแลตั้งแต่ฉันอายุประมาณสิบขวบ” 

“เสียใจด้วยนะเรื่องพ่อกับแม่ของนาย” ผมอดจะรู้สึกเศร้าแทนยู 

ไม่ได้ เทียบกับเรื่องของผมแล้ว เรื่องของเขาดูหนักหนากว่าเยอะมาก ๆ

“นายล่ะ ฉันเห็นนายไม่มีเพื่อน ก็รู้เลยว่านายเพิ่งมาที่นี่ได้ไม่นาน  

พ่อแม่ส่งนายมาเรียนที่นี่เหรอ” ยูถามบ้าง เมื่อยูเปิดใจเรื่องของเขา ผม 

เลยเปิดใจเรื่องของผมให้เขารู้บางส่วน เท่าที่ผมพอจะบอกได้

“แม่ฉันเพิ่งเสียน่ะ แล้วการตายของแม่ก็ทำให้ฉันเพิ่งรู้ว่าแม่ทิ้ง 

มรดกไว้ให้จำนวนหนึ่ง ฉันเลยเดินทางมาเรียนที่นี่ เพราะฉันก็อยากมาเจอ 

พ่อด้วย”

“พ่อนายที่เป็นคนอเมริกันน่ะเหรอ”

“ใช่”

“แล้วได้เจอเขาไหม” 

“คือเรื่องราวของครอบครัวฉันมันออกจะยุ่งเหยิงหน่อย  ๆ” ผมยิ้ม 

แห้ง ๆ ยูทำหน้าแปลกใจ

“ทำไมล่ะ” 

“พ่อฉันไม่ได้ยอมรับฉันกับแม่น่ะ ที่ฉันมาที่นี่ก็แค่อยากมาเจอพ่อ 

สักครั้ง อย่างน้อยก็อยากบอกให้เขารู้ว่าแม่ฉันเสียไปแล้ว ฉันคิดว่าเขา 

อาจจะอยากพูดความรู้สึกของเขาบ้างก็ได้ว่าทำไมเขาถึงทิ้งฉันกับแม่ไป  
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ตลอดชีวิตของฉัน แม่ไม่เคยพูดเรื่องพ่อให้ได้ยินเลย”

ผมรู้แค่ว่าพ่อเป็นคนอเมริกัน นั่นเป็นอย่างเดียวเลยที่ผมรู้ แม่ 

ไม่ได้ดุผมแรง  ๆ  เวลาผมถามเรื่องพ่อ เธอจะเลี่ยงอย่างอ่อนโยน ให้รู้บ้าง 

แค่บางส่วน กระทั่งรูปก็ไม่เคยให้เห็น...

จนผมไปเจอรูปของเซธในกล่องเก็บของที่แม่เก็บมันไว้มิดชิดไม่เคย 

ให้ใครแตะต้องนั่นแหละ

“เรื่องของนายนี่ก็แย่พอ  ๆ กับเรื่องของฉันเลยนะ เผลอ ๆ จะแย่กว่า 

ซะอีก” ยูพูดยิ้ม ๆ 

“อือ ก็นิดหน่อย” 

“ถึงนายจะบอกว่าเขาไม่ยอมรับนายกับแม่ นายก็คงได้เจอเขาแล้ว 

อย่างงั้นใช่ไหม” ยูวกกลับมาเรื่องของพ่อผม เขาคงจะถามด้วยความ 

เป็นห่วง และเป็นการหาเรื่องคุยไปในตัวด้วยนั่นแหละนะ 

“ยังหรอก” ผมโกหกไปก่อน เนื่องจากผมไม่อยากบอกว่าคนที่ผม 

สงสัยว่าเป็นพ่อคือนักธุรกิจคนดังคนนั้น ยูอยู่อเมริกามาก่อนผม เขาต้อง 

รู้จักเซธอย่างแน่นอน 

“งั้นฉันก็หวังว่านายจะเจอเขาไว ๆ นะ” 

“ขอบใจนะ”

“ไม่เป็นไร เออ นี่ไง ร้านที่ฉันบอกนายน่ะ” ยูหยุดเดินตอนอยู่ 

หน้าร้านอาหารร้านหนึ่ง ที่เขาเล่าให้ผมฟังว่าคนที่เลี้ยงเขาเป็นคนพามา  

“นายโอเคไหม”

“ฉันกินได้ ไม่เรื่องมากหรอก เข้าไปกันเลยไหม”  ผมพยายาม 

ทำตัวสบาย ๆ กับเพื่อนใหม่ 

“ได้ งั้นตามฉันมาเลย”

ยูผลักประตู เขาก้าวเข้าไปในร้านนั้นก่อน ผมเองก็เดินตามไปติด ๆ 

ดูเหมือนชีวิตผมกับที่นี่จะเริ่มเข้าร่องเข้ารอยทีละนิด ผมสาบานเลยว่าผม 

จะทำตัวดี  ๆ  เพื่อที่ว่าผมจะได้รักษาเพื่อนใหม่ของผมคนนี้ไว้นาน  ๆ อยู่ที่นี่ 

ไม่ใช่ว่าจะหาเพื่อนได้ง่าย ๆ



Daddy X Me ตัวเล็กสเป็คพ่อ

30

ผมแยกกับยูหลังจากเราเอร็ดอร่อยกับอาหารจีนเรียบร้อยแล้ว โรม นักสืบ 

เอกชนเจ้าประจำที่เริ่มจะพูดคุยกับผมบ่อยขึ้นเพราะต้องคอยรายงานกิจวัตร 

ประจำวันของเซธให้ผมรู้ บอกว่าจะมาเจอผมวันนี้ตอนประมาณหนึ่งทุ่ม  

ที่แชร์เฮ้าส์ซึ่งผมกำลังพักอยู่ ผมไม่ได้รู้จักคนอื่นที่อยู่แชร์เฮ้าส์หรอก  

เพราะว่าผมยังใหม่มาก ๆ แล้วก็ไม่ได้เจอใครสักเท่าไหร่

การเช่าที่พักแบบแชร์เฮ้าส์ก็ตรงตัวเลย บ้านหนึ่งหลัง หลากหลาย 

ห้องนอน แต่ละห้องเจ้าของบ้านปล่อยเช่าให้แต่ละคน  รายละเอียดก็ 

ประมาณนั้น ดีที่บ้านนั้นมีที่นั่งคุยหน้าบ้าน ผมอาจจะพอคุยกับโรมตรงนั้น 

ได้ โรมเป็นคนตรงเวลามาก ผมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ เขาก็มาถึง 

พอดี 

“ไง โรม” ผมทักเขา “ขอบคุณที่มาหาผมนะ”

“ไม่เป็นไร คุณเป็นลูกค้าผมนี่นา” ถ้าคิดว่านักสืบเอกชนจะต้อง 

สวมสูท คิดผิดถนัดเลย โรมแต่งตัวสบาย  ๆ  ตลอด หากเขาก็ฉลาดและ 

ว่องไวมาก ลักษณะภายนอกของเขาเหมือนนักท่องเที่ยวแบ็กแพ็คมากกว่า 

นักสืบเสียอีก แบบนี้ละมั้ง เขาเลยเนียนสืบเรื่องของคนอื่นได้

“ถ้าไม่ได้คุณผมคงแย่” 

“ไม่หรอก ว่าแต่วันนี้ทำไมคุณอยากเจอผมล่ะ  หรือว่าเป็นเรื่อง 

นักธุรกิจคนนั้น” โรมถามอย่างตรงไปตรงมา ผมจึงพยักหน้า 

“ตอนนี้ผมมีงานใหม่ให้คุณสืบ ผมอยากให้คุณสืบความเป็นมาของ 

ผู้หญิงคนนี้ในช่วงที่เธอเคยมีชีวิตอยู่ที่อเมริกา” ผมส่งรูปแม่ผมกับชื่อ 

นามสกุลและรายละเอียดเล็กน้อยของเธอไปให้ โรมรับไปด ู

“ผู้หญิงคนนี้หน้าคล้ายคุณมากนะ” เขาออกความเห็น

“เธอเป็นแม่ผม”

“นี่คุณให้ผมสืบเรื่องแม่คุณเองเหรอ” โรมแทบหลุดหัวเราะ

“แม่ผมเสียแล้วน่ะ แต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยบอกผมเลย 

วา่พอ่ผมคอืใคร ผมถงึอยากใหค้ณุตามเรือ่งในอดตีของเธอ รวมถงึเรือ่งทีว่า่ 

เธอเคยเกี่ยวข้องอะไรกับเซธด้วย ส่วนเรื่องตารางงานแต่ละวันของเซธ คุณ 

ก็อย่าลืมอัพเดตผมเรื่อย ๆ นะ ผมจำเป็นต้องรู้ว่าเขาจะไปไหน ทำอะไร”
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คนอย่างเซธไม่ใช่คนที่จะบังเอิญเจอได้ตามถนน ถ้าอยากเจอเขา  

ก็ต้องใช้วิธีนี้

“ขอโทษนะที่ผมขำเรื่องแม่ของคุณไปแบบนั้น มันไม่สุภาพเลย”  

โรมมีท่าทีสำนึกผิดขึ้นมาเมื่อผมพูดความจริงว่าแม่ผมไม่ได้อยู่ในโลกนี้ 

อีกต่อไป

“ไม่เป็นไร” ผมฝืนยิ้ม การยอมรับว่าคนที่คุณรักที่สุดในครอบครัว 

ได้จากไปแล้ว ไม่มีคนทำของโปรดของคุณให้กินอีก ไม่มีกำลังใจที่คอย 

ซัพพอร์ตหรือบอกคุณว่าพรุ่งนี้จะโอเค คุณจะผ่านมันไปได้ มันช่างเลวร้าย

ผมคงไม่อาจจะอธิบายการสูญเสียแม่ผมเป็นคำพูดได้ ที่ผมรู้สึก 

ทุกวันก็คือความคิดถึงมันฆ่าผม ผมตื่นขึ้นมาและเห็นภาพที่เราเคยอยู่ 

ด้วยกัน จากนั้นอีกหลายนาทีต่อมาผมก็ต้องยอมรับว่ามันคือความจริง 

ที่เธอได้จากผมไปแล้ว ผมเหมือนเสียหลัก กำลังใจเดียวของผมไม่มีเหลือ 

อีกต่อไป ผมต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง 

คุณไม่มีวันนึกออกว่ามันเป็นยังไงจนกว่าจะได้เจอด้วยตัวเอง และ 

ผมยังร้องไห้ทุกวันแม้ว่าจะผ่านมาหลายเดือนแล้ว มันคือความโดดเดี่ยว  

ที่ผมต้องเจอทั้ง ๆ ที่ผมอายุเพียงสิบเจ็ดปี 

“คุณโอเคนะ” ที่โรมถามแบบนั้นคงเพราะเห็นผมนิ่งไป หรือไม่ก็ 

อาจจะเห็นดวงตาที่เริ่มแดง ๆ ของผม 

“ผมก็ไม่ได้โอเคหรอก ผมแค่ต้องยอมรับ ก็เท่านั้น”

“ไม่ต้องห่วง ผมจะจัดการให้ทั้งสองเรื่อง แต่คิดว่าเรื่องของเซธ 

คุณอาจจะรู้เร็ว  ๆ  นี้ว่าเขาจะไปไหน ทำอะไรบ้าง ผมจะส่งรายละเอียดให้ 

ทางอีเมลนะ” 

“ครับ ขอบคุณ”

“โอเค ไว้เจอกัน” 

โรมบอกลาผมและกลับไป  ส่วนผมก็เข้าบ้าน  กลับขึ้นห้องพัก  

เจ้าของบ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้ เธอจะแวะเข้ามาดูบ้านทุกสองอาทิตย ์ 

เนื่องจากเธอเป็นคนเจ้าระเบียบและค่อนข้างหวงเฟอร์นิเจอร์ส่วนกลางที่ 

ช้ันล่าง ผู้เช่าทุกคนต้องใช้อย่างระมัดระวังมาก ๆ ไม่ง้ันคงโดนค่าปรับอ้ือซ่าแน่
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ผมล้มตัวลงนอนบนเตียง มองเพดานห้อง แม้จะปิดไฟแล้วแต่ผม 

ก็ยังถูกความคิดต่าง ๆ นานาในหัวตรึงไว้ มันยากเหลือเกินที่ผมจะนอนหลับ 

ท่ามกลางความเหงา ความเสียใจ และความคิดถึง

ความคิดถึงที่ต่อให้คุณแทบกระอักออกมาเป็นเลือด คุณก็ไม่มีทาง 

ได้เจอคนคนนั้นอีก


