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ทุกคนที่ ถือหนังสือเล่มน้ีอยู ่ ในมือก็คงจะรู ้สึกคุ ้นชื่อ 'Friend Zone  

ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน' ไม่มากก็น้อย น่ันก็เป็นเพราะเราได้น�าบทภาพยนตร์ 

เรื่อง Friend Zone ระวัง..ส้ินสุดทางเพื่อน ของ GDH มาดัดแปลงเป็น 

หนังสือนิยาย ผ่านฝีมือนักเขียนคุณภาพอย่าง 'JittiRain' เพื่อให้คุณได้อ่านกัน  

เราเชื่อว่าหากใครที่ ได้ดูภาพยนตร์แล้วอินกับความสัมพันธ์เฟรนด์ โซน คุณก็จะ 

อินไปกับหนังสือของเราไม่มากก็น้อย

และพเิศษสดุๆ ก็คอื ตอนท้ายเล่มจะมตีอนพเิศษสมยัมหาวทิยาลยัของปาล์ม

กับก๊ิงให้ได้อ่านกันแบบจุใจถึงสีต่อนด้วยกัน รับรองว่าจะได้อิม่ไปกับความรกัของปาล์ม

ที่มีให้กิ๊งมาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ
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หลายคนคงมีช่วงเวลาของการแอบรัก อาจเป็นความรักที่มีต่อรุ่นพี่รุ่นน้อง

หรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของตัวเอง แต่การแอบรักน้ันยากตรงที่เราจะกล้าบอก

ความรู้สึกน้ันให้อีกฝ่ายรู้หรือเปล่า แล้วถ้าเราบอกออกไปจะเกิดอะไรขึ้น ดังน้ัน

ความทรมานอย่างหน่ึงของคนแอบรักน้ันจึงเป็นการต่อสู้ระหว่างจะเก็บเอาไว้ 

หรือบอกออกไปดี

'Friend Zone ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน' เป็นอีกหน่ึงงานที่ท้าทายเรามาก  

เพราะน่ีเป็นครั้งแรกที่ ได้เห็นบทภาพยนตร์ฉบับเต็ม เฟรนด์ โซนเล่าเรื่องราว 

การแอบรักเพื่อนสนิทที่ ไปไกลกว่าการแอบรักทั่วไป น่ันคือตัวละครอย่างปาล์ม 

และก๊ิงน้ันได้ก้าวผ่านการบอกรักไปแล้วทว่าสุดท้ายกลับเลือกคงสถานะของค�าว่า

เพื่อนเอาไว้ ทนได้ก็เป็นเพื่อนกันต่อ ทนไม่ได้ก็ต้องเดินออกจากเฟรนด์ โซนไป 

อารมณ์ของตัวละครเลยค่อนข้างหลากหลาย

ตอนที่ ได้เร่ิมอ่านต้นฉบับทีละหน้าไปจนถึงการเข้าออกโรงภาพยนตร ์

เพื่อดูหนังเรื่องน้ีซ�้าแล้วซ�้าเล่า ท�าให้เกิดความรู้สึกกับสิ่งที่ ได้รับแตกต่างกันไป  

ครั้งแรกตลกไปกับมุกข�าขันที่หนังมอบให้ ครั้งที่สองเริ่มวิเคราะห์ตัวละคร  

คร้ังสามเก็บรายละเอยีด และก็มคีรัง้ต่อๆ ไป น่ีจึงเป็นงานทีท่ัง้สนุกและตืน่เต้นกับ

การเขียนมากๆ อีกงานหนึ่ง

ก่อนหน้านั้นเราเคยเขียนงานที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการแอบรักมาบ้าง เลย

คิดว่าคงมีอะไรคล้ายกัน แต่เอาเข้าจริงกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ยิ่งไปกว่าน้ัน

การเขียนบทภาพยนตร์กับการเขียนนิยาย แม้จะเป็นศาสตร์ที่ ใกล้เคียงกัน 

แต่ความจริงแล้วก็ยังมีข้อแตกต่างทั้งสไตล์ของการเขียนและความใส่ใจในบริบท 

อย่างบทภาพยนตร์เขียนมาเพื่อน�าเสนอในแง่ของการแสดงผ่านตัวละคร ภาพ  

รวมถึงเสียง ขณะที่นิยายจะเน้นหนักไปที่การเล่าอารมณ์ความรู้สึกผ่านตัวหนังสือ 

เราเลยต้องท�าการบ้านและปรับแก้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้จุดที่เหมาะสม

จำกใจนักเขียน
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ต้องขอบคณุพี่ๆ  กองบรรณาธิการแจ่มใส พีห่มผูู้ก�ากับหนังเฟรนด์โซน และ 

GDH มากๆ ค่ะที่ให้ โอกาสเราได้เขยีนงานชิน้น้ีรวมถึงให้ความช่วยเหลอืในทกุๆ ด้าน 

ขอบคณุเพือ่นสนิทอย่างคณุตัวแม่* ทีค่อยให้ค�าแนะน�าในการเขยีน ดีใจทีส่ดุท้ายแล้ว 

Friend Zone ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนก็ได้ออกมาเป็นรูปเล่มโดยสมบูรณ์ ขอบคุณ 

คนอ่านที่ถือหนังสือเล่มน้ีอยู่และหวังว่าทุกคนจะหัวเราะ ร้องไห้ รวมถึงอินไปกับ

ทุกตัวละครในเรื่องไปด้วยกัน

จิตติ
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JittiRain

"โลกนี้มีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึ่ง 

ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว...เราจะออกจากมันได้ยากที่สุด"
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PROLOGUE

มีคนเคยบอกว่าโลกมักเหวี่ยงคนที่ใช่ให้มาเจอในเวลาที่ใช่

หากเป็นคู่ที่ไม่พอดีก็มักมีวันที่ต้องเลิกรากันไป ตรงกันข้าม หากเป็น

คู่แท้แล้วต่อให้ โลกมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนก็จะผ่านมันไปได้ทั้งหมด  

น่ีแหละชีวิตคู่ที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมี บางคนเรียกมันว่าพรหมลิขิต  

ทว่าบางคนก็บอกว่ามันคือเวรกรรม 

ไม่มีค�านิยามที่สามารถระบุสิ่งสิ่งน้ี ได้ชัดเจนนัก คงเหมือนกับ 

ความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

คูร่กัหลายคูพ่ฒันาความสมัพนัธ์จากการเป็นคนแปลกหน้า แล้วค่อยๆ 

ขยับสถานะมาเป็นคนรู้จัก บางคู่ก็พากันก้าวข้ามค�าว่าพี่น้องไปเป็นคนรัก 

และยังมีอีกหลายคู่ที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน

แน่นอนว่ามีคนสมหวังก็ต้องมีคนผิดหวังกับความรัก เราชอบเขาแต่

เขาไม่ชอบเรา พอมคีนมาชอบก็ดนัไม่ถูกสเป็ก ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหน่ึงต้องเจ็บ

อยู่ดี แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้น...ทุกคนก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
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จะมีก็แต่ความสมัพนัธ์อยูร่ปูแบบหน่ึง มนัเหมอืนมเีส้นบางๆ ก้ันกลาง

ระหว่างคนสองคนเอาไว้ ไม่ให้ขยับเข้าใกล้กันมากเกินไป จะหนีก็ไม่ได้  

อยูท่ีเ่ดิมก็เจ็บปวด หากทนกับสภาวะทีเ่ป็นอยูไ่ม่ไหวคงท�าได้แค่อย่างเดยีว 

คอืต้องเสีย่งข้ามเส้นน้ันไป ซึง่ไม่มีใครรับประกันได้เลยว่าผลลพัธ์จะออกมา

ในรูปแบบไหน

เฟรนด์โซน

"ดื่มคนเดียวสองแก้วเลยเหรอครับ"

ชายแปลกหน้าคนหน่ึงเริม่ทกัทายด้วยค�าถามค่อนข้างแปลก ส่งผลให้ 

'ปาล์ม' หนุ่มร่างสูงในวัย 27 ปีต้องหันไปสบตากับเจ้าของค�าถามตรงๆ  

ก่อนจะขมวดคิ้วมุ่นเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจะสื่อนัก

"ครับ?"

"ผมหมายถึงเบียร์น่ะ"

"อ๋อ...เปล่าครับ พอดีผมมาเอาเบียร์ ให้เพื่อน"

"เหมือนกันเลยครับ"

หนุ่มเนิร์ดแว่นหนาในชุดสูทเอิร์ธโทนพูดพลางเบะปากคว�่า เขาไม่ได้

พดูเปล่า แต่กลบัเบีย่งตัวเลก็น้อยเพือ่พบกับเพือ่นร่วมชะตากรรมทีย่นืยิม้แหย

อยู่ใกล้ๆ อีกสองคน 

คนแรกตัวสูงโปร่ง ตากับผมสีน�้าตาลอ่อน มองครั้งแรกก็รู้เลยว่า 

เป็นลูกครึ่งแน่ๆ ส่วนอีกคนแตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะหน้าตาออกตี๋ ดูด ี

ในสไตล์โอปป้าแบบสุดกู่

"เอ่อ แล้วน่ีพวกคณุเป็นเพือ่นกันเหรอครับ" แม้ปาล์มจะไม่ค่อยเข้าใจ

สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในตอนน้ีมากนัก แต่เขาก็ไม่ใจร้ายพอจะปลีกตัว 

ออกมาทั้งที่ยังคุยกันอยู่

"เปล่าหรอกครบั เพิง่เจอกันก่อนหน้าน้ีเลย พอด.ี.." หนุ่มตีห๋ยดุพดูไป
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อึดใจหน่ึงก่อนจะกลืนน�้าลายลงคออึกใหญ่ "เราแค่บังเอิญมีชะตากรรม

เหมือนกันเท่านั้นครับ"

"ชะตากรรมเหมือนกัน คือมาเอาเบียร์ ให้เพื่อนเนี่ยนะ"

"เพือ่นที่ไม่ใช่เพือ่นน่ะครบั พดูแล้วน�า้ตาจะไหล..." เล่าจบ อกีสองคน

ที่เหลือก็พยักหน้าเศร้าๆ พวกเขาหันหน้าล้อมวงพูดคุยกัน ในมือถือ 

แก้วเบยีร์เอาไว้ทัง้สองข้าง เสือ้ผ้าหน้าผมถูกจัดแต่งอย่างพถีิพถัินเน่ืองจาก

ก�าลังอยู่ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นของ After Party ในงานแต่งงาน 

สุดโรแมนติก

อาจเพราะแรงดึงดูดของบางสิ่งบางอย่างท�าให้ผู้ชายสี่คนซึ่งไม่เคย

รูจั้กกันมาก่อนได้มีโอกาสพดูคยุกัน แถมยงัตกอยู่ในชะตากรรมเดยีวกันอกี

ต่างหาก

"แล้วคุณล่ะครับ เบียร์อีกแก้วที่เอาไปให้เพื่อน เป็นเพื่อนแบบไหน" 

หนุ่มลกูครึง่ถามบ้าง คนฟังเลยได้แต่เอ่ยพมึพ�าในล�าคอพลางมองตรงไปยงั

เวทีซึ่งห่างออกไปไม่ไกลนัก

"ผมเหรอ อืม..."

ดวงตาคมจดจ้องเธอซึง่ยนืร้องเพลงอยูต่รงน้ัน ก่อนทีค่วามทรงจ�าสจีาง

ของวนัวานจะค่อยๆ ฉายชดัขึน้ทลีะน้อย มนัคอืกาลเวลาทีผ่่านมานานแล้ว 

ทว่าครั้งนี้เขาก็ได้กลับมาคิดถึงมันอีกครั้ง...

2009

"นี่ป๊าจะขับรถไปชลบุรีเลยป่ะ"

"อือ เดี๋ยวว่าจะขับไปเลย"

รถยนต์สีแดงแล่นไปบนถนนเส้นเดิมที่มักใช้เป็นประจ�าทุกวัน โดยมี
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ชายวัยกลางคนซึ่งแต่งตัวภูมิฐานท�าหน้าที่เป็นสารถีขับรถ ขณะที่เบาะ 

ด้านข้างเป็นต�าแหน่งประจ�าของเดก็สาวสดุน่ารกัในชดุนักเรยีนมธัยมปลาย

บทสนทนาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เคลื่อนรถออกจากบ้าน ระหว่างทางทั้งคู่

มักจะมีประเด็นใหม่ๆ มาพูดคุยกันเสมอ คราวน้ีก็เช่นกัน เพราะหลังจาก

แวะส่งลูกสาวคนเดียวของบ้านถึงหน้าโรงเรียนแล้ว คนเป็นพ่อก็ต้อง 

รีบปฏิบัติภารกิจต่อให้ทันท่วงที

"ซื้อปูม้ามาฝากกิ๊งด้วย" ได้ยินดังนั้นพ่อก็ยิ้มออกมาก่อนเอ่ยต่อ

"เอาตังค์มาสิ"

เด็กสาวหันไปมองค้อนคนเคียงข้าง บ่นกระเง้ากระงอดตามประสา

"โห่! งก"

พ่อท�าหน้าเป็นเชิงไม่รับรู้กับท่าทางที่เธอแสดงออกมา สองมือยังคง

ประคองพวงมาลัยก่อนจะชะลอความเร็วรถลงเมื่อใกล้ถึงจุดหมาย

บรรยากาศของถนนหน้าโรงเรียนในตอนเช้าคึกคักเหมือนเช่นเคย 

นักเรียนจ�านวนไม่น้อยยืนอยู่ริมฟุตปาธ เอ้อระเหยไม่ยอมเข้าโรงเรียน 

แต่กลับพากันยืนจับกลุ่มออกันอยู่ด้านหน้า รถยนต์ของผู้ปกครองคันแล้ว

คันเล่าเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ เข้ามาจอดเทียบเพื่อส่งลูกหลานถึงหน้าประตู 

"พรุ่งนี้ล้างท้องรอไว้เลยนะเดี๋ยวป๊ากลับมา จัดเต็ม!"

"อื้ม"

รถยนต์จอดสนิทอยู่กับที่ มือบางปลดเข็มขัดนิรภัยออก จากน้ันก็ 

เอี้ยวตัวไปหอมแก้มคนอายุมากกว่าฟอดใหญ่

"ขอบคุณครับลูกที่เคารพ บ๊ายบาย"

ประตูถูกเปิดออก เธอก้าวเท้าลงมาจากรถ โบกมือลาคนเป็นพ่อ 

ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มจนปากแทบจะฉีกถึงใบหู 

"บ๊ายบายยยยยย~"
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ดวงตาอันเฉียบคมมองรถยนต์ของพ่อเคลื่อนตัวห่างออกไป เธอรอ

จนกระทัง่ภาพตรงหน้าลบัจากสายตา ถึงได้รบีหมนุตัวเดนิเข้าประตโูรงเรยีน

พร้อมกับยกมือไหว้ครูประจ�าเวรหน้าประตู ทว่าคล้อยหลังได้ไม่เท่าไหร ่

รอยยิ้มแสนสดใสก็อันตรธานหายไป เหลือเพียงสายตาที่เต็มไปด้วย 

ความคลางแคลงใจเพียงอย่างเดียว

คงถึงเวลาแล้วที่ต้องลงสนามสักที!

สองเท้าเริ่มก้าวยาวขึ้นเรื่อยๆ เร่งความเร็วจากเดินเป็นวิ่งหน้าตั้ง  

ไม่สนด้วยซ�้าว่าอะไรก�าลังขวางทางอยู่ นอกจากพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่คิด

ชีวิตประหน่ึงถวายตัวเพื่อท�าพิธีกรรมอันหาญกล้า หัวใจตรงอกซ้าย 

รัวกระหน�า่ไม่หยดุ เหง่ือเลก็ๆ เร่ิมผุดซมึตามหน้าผาก แต่เจ้าตวัก็ยงัไม่หยดุ 

วิ่งตัดสนามฟุตบอล แล้วอ้อมไปยังด้านหลังตึกเรียนตามแผนที่ได้วางไว้

ด้านหน้ามีปราการแข็งแกร่งตั้งอยู่ ใบหน้าขาวเงยขึ้นมองก�าแพงสูง

สามเมตร ก่อนกวาดตาไปโดยรอบ พอเห็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนซึ่งผุพัง 

ไปแล้วกองอยูไ่ม่ไกล เธอก็ไม่รอช้ารีบยกขึน้มาต่อเพิม่ความสงูเพือ่ให้ตวัเอง

สามารถเหยียบมันขึ้นไปได้ง่ายขึ้น

โดดเรียนตั้งแต่ยังไม่ทันถึงคาบ ถือเป็นสถิติใหม่ที่เธอท�าได้

'กิ๊ง' เป็นแค่เด็กสาว ม.ปลาย ธรรมดาๆ คนหนึ่ง ชื่อจริงคือภัทรดา 

มีความหมายว่าซื่อตรง ไม่รู้ว่าตอนคลอดพ่อกับแม่ล่วงรู้อนาคตหรือเปล่า 

เพราะนิสัยของเธอที่เป็นอยู่นั้นไม่ต่างจากชื่อจริงเลยสักนิด

ซื่อตรงต่อความรู้สึกน่ีแหละภัทรดา และวันน้ีเธอก็ยังเลือกท�าตาม

ความต้องการของตัวเอง ด้วยการแหกกฎโรงเรียนอีกครั้ง เพื่อหาค�าตอบ

ให้กับความสงสัยที่มีมาเนิ่นนาน

เจ้าตัวใช้แรงแขนที่มีเกาะไปบนก�าแพงคอนกรีต จากน้ันจึงกัดฟัน 

พาดขาตามหลัง ตะเกียกตะกายพาตัวเองขึ้นไป ในใจได้แต่ภาวนาว่าคงไม่
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ดวงซวยมีใครบังเอิญมาเห็นเข้า

เธอท�าทกุอย่างด้วยความรวดเรว็ เมือ่ขึน้ได้แล้วก็กลัน้หายใจกระโดด

ลงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีรถเก๋งสีบรอนซ์จอดรออยู่ก่อนแล้ว

ปึ้ง!

เกิดเสยีงพืน้รองเท้ากระทบกับหลงัคารถ เธองอเข่าเลก็น้อยเพือ่ทรงตวั

ราวกับอยู่ในหนังเรื่อง Mission Impossible

โคตรเท่...

พอต้ังสติได้ก็รีบปีนลงมา เปิดประตูแล้วเข้าไปน่ังข้างคนขับด้วย

ท่าทางกระหืดกระหอบ แต่ก็ยังไม่วายแบ่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายเพื่อสบถ

ออกมา

"โอ๊ย ตื่นเต้นสัด! จะมีใครเห็นป่ะวะ"

"ไม่ต้องกลัว กูจอดรอมึงตั้งนานละ ไม่เห็นมีใครผ่านมาสักคน"  

เสียงทุ้มต�่าของใครคนหน่ึงแทรกขึ้น เธอหันไปมองเขาก่อนจะตกใจจน 

สติเปิดเปิง

"เหี้ย!!"

ใครจะไปคิดว่าไอ้เพื่อนตัวดีจะอยู่ในสภาพไม่ต่างจากผู้ก่อการร้าย

"กูกลัวมึงแหละ ใส่มาท�าไม"

ก๊ิงเอื้อมมือไปดึงหมวกไหมพรมซึ่งคลุมหัวของเพื่อนสนิทออกอย่าง

รวดเร็ว จากที่กลัวว่าคนจะจับได้อยู่แล้ว คราวน้ีก็ต้องมากลัวไอ้ โม่งที่น่ัง 

อยู่ข้างๆ อีก แต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายไม่ได้อินตามเธอเท่าไหร่ นอกจาก 

ตอบหน้าตายกลับมา

"เผื่อมีกล้อง"

แม้ ในใจจะอยากก่นด่าไปสารพัด แต่เธอก็ยังฝืนเก็บเอาไว้เพราะมี

เรื่องที่ส�าคัญกว่าต้องสนใจ
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ดวงตาสองข้างจดจ้องไปยงัถนนตรงหน้า มองดรูถยนต์คนัแล้วคนัเล่า

ขับผ่านตรอกซอกซอยที่เธอใช้เป็นจุดสังเกตการณ์

คันแรก...ไม่ใช่

คันที่สอง...ก็ไม่ใช่อีก

เหตุผลที่รีบวิ่งหน้าตั้งมาขนาดน้ีก็เพื่อดักรอพ่อของเธอที่ก�าลังจะ 

เดินทางไปชลบุรีน่ีแหละ ก๊ิงรู้สึกได้สักพักหน่ึงแล้วว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไป 

เกิดเป็นความสงสัยในพฤติกรรมของพ่อทีละน้อย จนไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่า 

ค�าพูดของอีกฝ่ายเชื่อถือได้มากแค่ไหน

ด้วยหน้าทีก่ารงานทีท่�าอยูส่่งผลให้พ่อต้องออกไปดโูรงงานทีต่่างจงัหวดั

เป็นประจ�า อย่างวันน้ีก็ชลบุรี แต่...เธอกลัวว่าภารกิจที่พ่อต้องท�าอาจ 

ไม่เกี่ยวข้องกับงานเพียงอย่างเดียว

"ปาล์ม"

มือบางเอื้อมไปตีแขนคนข้างๆ พลางพูดอย่างตื่นเต้น

"ปาล์มมาแล้ว ไปเลย!"

สิ้นสุดการรอคอยเสียทีเมื่อเบ้ืองหน้าของเธอปรากฏภาพรถยนต์ 

Toyota สีแดงเลือดนกที่เพิ่งเคลื่อนตัวผ่านไป 

คนฟังเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รอช้า ปลดเบรกมือ เข้าเกียร์พร้อมกับ

เหยียบคันเร่งตามไปติดๆ รถเก๋งสีบรอนซ์เลี้ยวเข้าถนนเส้นใหญ่ ปาล์ม

พยายามรักษาระยะห่างเอาไว้พอสมควรเพือ่ไม่ให้อกีฝ่ายสงสยั จะมก็ีแต่ก๊ิง

เท่านั้นที่ร้อนรนจนนั่งไม่ติดเบาะ

"มึงรีบกว่านี้หน่อยได้ป่ะ"

"พ่อมึงไม่หายไปไหนหรอก ตรงไปก็ถึงชลบุรีเหมือนกัน มึงอ่ะน่ังดีๆ 

เลย บังกระจกกูหมด"

'ปาล์ม' หรือ ปิยพัทธ์ เป็นเด็กหนุ่มร่างสูง หน้าตาจัดว่าหล่อเหลา

Page_Friend Zone ���������������������.indd   15 10/7/2562 BE   16:33



- 16 -

Friend Zone ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน

เอาการแม้จะอยูเ่พยีงแค่ ม.ปลาย แต่กลบัมอีอร่าของความดดูแีผ่กระจาย 

ไปทั่ว ประกอบกับนิสัยเจ้าชู้ประตูดินที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งท�าให้สาวๆ 

ทั้งโรงเรียนแอบหลงปลื้มตามๆ กัน

เขาเป็นเพื่อนต่างเพศของก๊ิง และก็ถือได้ว่าสนิทที่สุดเพราะคบกัน 

มานาน รู้ ใจกันแทบทุกอย่าง แม้กระทั่งตอนน้ี ปาล์มก็ยังอาสาเข้ามา 

ช่วยเหลือเธออย่างไม่เกี่ยงงอน

"มึง..." ร่างบางเอนตัวกับเบาะ ในหัวคิดกังวลไปสารพัดจนอดถาม

ความเห็นกับคนตัวสูงไม่ได้ "ถ้ากูจับได้จะด่าว่าอะไรดีวะ"

"ก็อย่าเพิง่ไปด่าใครสุม่สีสุ่ม่ห้า พ่อมงึอาจไปท�างานจริงก็ได้" คนตวัสงู

เอ่ยปลอบเพื่อให้อีกฝ่ายใจเย็นลง ทว่าประโยคเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่เข้าหู

ของกิ๊งเลยสักนิดเพราะเธอเอาแต่สบถออกมา

"หน้าด้าน! รู้ว่าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วยังจะมายุ่งอีก"

"..."

"หรือว่ากูควรด่าแบบนิ่งๆ ดีวะ"

พูดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเบะปากและท�าหน้าเหยียดๆ ใส่ด้วย

"ต�่า!!!"

"เดี๋ยวถามพ่อมึงให้" ปาล์มได้ยินแล้วถึงกับถอนหายใจยาวๆ จัดการ

หมุนกระจกรถลงแล้วเหยยีบคนัเร่งให้รถเคลือ่นตวัไปข้างหน้าด้วยความเรว็

ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการกระท�าดังกล่าวผลักให้กิ๊งถึงกับร้องเสียงหลง

"ปาล์มเดี๋ยวๆ ไม่เล่น!"

เขาไม่ฟังแล้วเหยียบคันเร่งเต็มที่จนรถสองคันขับขนาบข้างกัน 

บนถนนเส้นหนึ่ง แถมไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะเจ้าตัวยังพยายามแหกปาก

ร้องตะโกนจนสดุเสยีง เหตผุลไม่ใช่เพราะต้องการท�าให้ภารกิจสบืความลบั

ล่มไม่เป็นท่า ทว่าเขาแค่อยากแกล้งเธอให้ประสาทกินจนไม่มีเวลามาบ่น 
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งุ้งงิ้งข้างหูก็เท่านั้น

"พ่อครับ กิ๊งมีค�าถามครับพ่อ!"

"ปาล์ม" ด้วยความกลัวเธอเลยโน้มตัวไปด้านข้าง พยายามแย่ง 

พวงมาลัยอย่างลนลาน แม้รถจะส่ายไปมา แต่ก็ยังอยู่ในการควบคุมของ 

คนตัวสูง

"พ่อครับ พ่อ! พ่อ!"

"ไอ้ปาล์ม"

ไม่รู ้นรกชังหรือสวรรค์แกล้ง แต่คิดว่าคงเป็นกรรมที่ติดจรวด 

เน่ืองจากถนนตรงหน้าช�ารุดท�าให้ล้อรถของเขาหลบเลี่ยงไม่ทันตกลงไป 

ในหลมุจนเสยีการควบคมุเลก็น้อย ทว่ามันกลบัเป็นจังหวะเดยีวกับทีข้่อศอก

ของกิ๊งทิ่มลงไปตรงจุดยุทธศาสตร์พอดิบพอดี

"โอ๊ยยยยยยยยยย" 

ปาล์มแหกปากลัน่พร้อมกับซบหน้าลงไปเซย์ฮลัโหลกับพวงมาลยัโดย

อัตโนมัติ

นาฬิกาในความคิดราวกับเดินช้าลง ภาพในม่านสายตาเคลื่อนไหว 

สโลว์ โมชั่น ใบหน้าหล่อเหลาบิดเบี้ยว ดวงตาเหลือกโปนแสดงออกอย่าง 

สุดกลั้นกับความโหดร้ายที่โลกใบน้ี ได้มอบให้ ค�าพูดต่างๆ กลืนหายไปใน 

ล�าคอเน่ืองจากความเจ็บที่แล่นพล่านไปทุกอณู จนอดไม่ได้ต้องเลื่อนมือ 

ลงไปกอบกุมความชอกช�้านั้นเอาไว้

น�้าตาลูกผู้ชายแทบเล็ด เขากัดปากแน่น สูดลมหายใจเข้าปอดลึก 

ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นขณะอีกมือประคองพวงมาลัย แม้รถคันข้างหน้าจะขับ 

ทิ้งห่างออกไปไกลแล้วก็ตาม

"มึงไหวป่ะวะ" กิ๊งถามด้วยความเป็นห่วง

"ไม่เป็นไร..." ปาล์มตอบเสียงผะแผ่วเจือสะอื้น "จู๋เหล็ก"

Page_Friend Zone ���������������������.indd   17 10/7/2562 BE   16:33



- 18 -

Friend Zone ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน

"อุบาทว์"

เธอเบือนหน้าหนีแต่ก็ยังแอบยิ้มเล็กๆ ปากดีแบบน้ีท่าทางคง 

ไม่เป็นอะไรแล้ว เลยหันมาโฟกัสกับรถของพ่อแทน ตอนน้ันเองที่ทั้งคู่ 

เกิดความสับสนปนความสงสัยเมื่อเป้าหมายดันเลี้ยวรถไปอีกทาง

"ท�าไมรถพ่อมึงเลี้ยวไปทางนั้นวะ"

"ปาล์มตาม! ตาม!"

คนฟังสะดุ้งรีบหักพวงมาลยัในระยะประชดิตรงคอสะพานเพือ่เบีย่งวถีิ

ของล้อไปยังเลนด้านซ้าย ส่งผลให้รถที่ขับตามมาข้างหลังบีบแตรลั่นถนน 

โชคดทีีเ่ขาเร่งเคร่ืองเร็วขึน้เลยขบัตามรถของเป้าหมายได้ทนัในเวลาไม่นาน 

เล่นเอาใจหายใจคว�่าแทบตายคาเบาะอยู่รอมร่อ

พอสติเร่ิมกลับมา ความสงสัยก็ค่อยๆ ผุดขึ้น ดูโรงงานที่ชลบุรี  

ถ้าเป็นอย่างน้ันจริงก็ควรจะขับตรงไปมากกว่าจะเลี้ยวซ้าย ก๊ิงคาดคะเน 

อยู่ในใจ เพียงครู่เดียวป้ายบอกทางก็เริ่มปรากฏให้เห็นถี่ขึ้น เธอมองขึ้นไป

ยังป้ายที่ใหญ่ที่สุด...

'สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ'

จะไปชลบุรีต้องนั่งเครื่องไปเลยเหรอ ไม่! มันต้องมีอะไรมากกว่านั้น

แน่ๆ พ่อก�าลังโกหก และวันนี้เธอจะต้องหาค�าตอบของความลับนั้นให้ได้

ก๊ิงกับปาล์มมองหน้ากัน ไม่มีใครพดูอะไรออกมาอกีจนกระทัง่พวกเขา

ขับรถยนต์มาถึงสนามบิน

(ติดตามอ่านต่อได้ ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624621.html
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