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 เรือนไม้ช้ันเดียวสไตล์อังกฤษสีขาวหม่นตั้งอยู่กลางที่ดินผืนกว้าง 
ล้อมรอบด้วยหญ้าสีเขียวชอุ่มและไม้ใหญ่สูงครึ้มร่มรื่น รั้วเตี้ยสีขาว                              
ล้อมกรอบบริเวณเขตท่ีดินให้เห็นเด่นชัด แม้จะมีคราบไคลและ                                                                                              
ราสดี�าเกาะอยู่ประปราย แต่ถ้าได้ทาสเีสยีใหม่กค็งจะเป็นรัว้สขีาวสะอ้าน
ท่ีขับเน้นตวับ้านให้สวยสดไม่น้อย ส่วนสขีาวของตวับ้านท่ีดหูม่นหมอง
ไม่สดใสไปบ้าง ก็เนื่องเพราะไม่มีใครอาศัยในบ้านมานานปีจึงไม่ได้
รับการดูแลรักษา แต่สภาพของไม้และโครงสร้างทุกอย่างยังคงอยู่ใน                                                                                    
สภาพดี มั่นคงแข็งแรง แถมยังเป็นบ้านสไตล์ท่ี ชีพ และ ดาริกา                 
ว่าที่เจ้าสาวของเขาชอบเป็นนักหนา 
 ชีพคดิว่าหากเปลีย่นบ้านสขีาวให้เป็นสเีทา สโีปรดของพวกเขา                                                                                  
ท้ังคู่ แล้วแต่งขอบหน้าต่างด้วยสีขาวเพื่อคุมโทนให้บ้านเป็นสีเทา               
และขาว บ้านหลังนี้ก็จะเป็นเรือนหอแบบที่เขาและดาริกาฝันถึง
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 ชีพจึงไม่ลังเลเลยท่ีจะติดต่อนายหน้าเมื่อเห็นภาพโฆษณา   
ขายบ้านหลังนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัทนายหน้าซ้ือขายท่ีดินแห่งหนึ่ง 
ย่ิงเม่ือชีพและดาริกาได้มาเห็นว่าท่ีดินตั้งอยู่ในชานเมืองท่ีเงียบสงบ 
ร่มรื่น เหมาะแก่การเริ่มต้นครอบครัวใหม่เป็นอย่างยิ่ง ทั้งคู่ก็ตัดสินใจ
ได้ในทันทีว่าจะซ้ือบ้านหลังนี้ หมายจะรีโนเวตมันใหม่ส�าหรับใช้เป็น
เรือนหอของพวกเขา
 “ผมตกลงซ้ือบ้านหลงันีค้รบั” ค�าตอบของคนท้ังคูท่�าให้นายหน้า                                                                                           
ท่ีพาเขาเดินดูบ้านย้ิมหน้าบานอย่างยินดี พร้อมกับนัดหมายวันเวลา   
ในการท�าสัญญาซื้อขาย และโอนบ้านในอีกสามวันข้างหน้า
 “บ้านสภาพดีมากจริง ๆ นะครับ ถ้าเจ้าของไม่ตัดสินใจอยู่   
ต่างประเทศถาวรกค็งไม่ขายหรอก คุณชีพแค่ทาสีใหม่แบบท่ีชอบ และ
ปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ก็เข้าอยู่ได้สบาย   
แล้วครับ” นายหน้าคนนั้นยังชวนคุยเรื่อย ๆ ระหว่างที่มือปิดประตูรั้ว 
ก่อนจะหันมาย�้ากับว่าที่เจ้าของบ้าน “แล้วอีกสามวันเจอกันนะครับ”
 “ว่าแต่คุณพินิจครับ เจ้าของบ้านท่ีบอกว่าอยู่ต่างประเทศนี่    
จะกลับมาโอนให้เราทันเหรอครับ ?” ชีพกังวลใจกับเรื่องนั้นมากกว่า
 “อ๋อ เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับ คุณสินี เขาท�าหนังสือมอบ
อ�านาจให้ญาตเิขาจดัการเรือ่งโอนบ้านและท่ีดนิแทนได้น่ะครบั” ค�าตอบ
ของพินจิท�าให้ชพีสบายใจข้ึน แต่ดารกิากลบัหันมาถามคนรกัด้วยสหีน้า
เป็นกังวล
 “จะรีโนเวตทันหรือคะชีพ ก่อนจะถึงงานแต่งเรามีเวลาอีก                                                                                                                  
สามเดือนเท่านั้นเองนะคะ” 
 “แค่ทาสบ้ีานและตดิตัง้เฟอร์นเิจอร์ใหม่ ใช้เวลาไม่นานหรอกดา                                                                     
ลุงวีระ ช่างที่เรารู้จักก็มืออาชีพอยู่แล้ว ท�างานเร็ว ไว้ใจได้” ชายหนุ่ม
ย้ิมให้หญิงสาวอย่างมั่นใจ แต่ก็ไม่ลืมท่ีจะคิดทางเลือกเผื่อไว้ให้ว่าท่ี  
เจ้าสาว “หรือถ้าไม่ทันจริง ๆ เราค่อยเข้ามาอยู่หลังแต่งงานก็ได้นี่        
งานแต่งเรากจ็ดัท่ีโรงแรมอยู่แล้ว ช่วงท่ีรอบ้านเสรจ็เรากอ็ยู่บ้านพ่อแม่



ขัง 
กวิตา
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 ตอนที่ 1 - งานใหม่
 “ป้าราตรี...งานแม่บ้านท่ีป้าอยากให้ฉันไปท�ายังว่างอยู่หรือเปล่า 
ฉันอยากท�า”
 ดวงพร กรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์ อดกระวนกระวายใจไม่
ได้ว่าอาจต้องพบกับความผิดหวัง ก่อนหน้านี้หญิงสาวพยายามไล่หา
งานที่วุฒิ ป.6 ของตัวเองจะพอท�าได้จากในโทรศัพท์มือถือ แต่จนแล้ว
จนรอดงานแต่ละงานซ่ึงลงรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์กลับต้องการวุฒิ                   
การศึกษาท่ีสูงกว่านั้น หญิงสาวเกือบหมดหวังอยู่แล้ว ถ้าตอนก�าลัง               
เล่นโทรศพัท์ไปเรือ่ยเป่ือยด้วยความเซ็ง ปลายนิว้จะไม่กดโดนปุ่มรายช่ือ                                                                              
ที่บันทึกไว้ในเครื่องเข้า
 รายช่ือแรกท่ีปะทะสายตา เป็นรายช่ือของบุคคลซ่ึงหญิงสาว 
ไม่คิดจะโทรหาหากไม่จ�าเป็น ทว่าเม่ืออาทิตย์ก่อนจู่ ๆ อีกฝ่ายกลับ
ติดต่อมาหา ตอนนั้นดวงพรจ�าได้ว่าตัวเองรีบคุยรีบตัดบท แถมยัง  
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บอกปฏิเสธงานท่ีอีกฝ่ายเสนอให้อย่างไร้เยื่อใย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
หญิงสาวไม่ค่อยชอบใจนิสัยญาติห่าง ๆ คนนี้นัก ราตรี ค่อนข้าง            
ปากเสีย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะรู้ไส้รู้พุงกันดีเกินไป พูดจากันทีไร   
เป็นต้องขุดเรื่องเลวร้ายในอดีตของดวงพรขึ้นมาคุย ใครจะไปนึกว่า                                                                          
วันนี้จ�าต้องกลืนน�้าลาย เป็นฝ่ายติดต่อกลับไปหาอีกฝ่ายเพื่ออ้อนวอน
ของานที่ตัวเองเพิ่งปฏิเสธไป
 “ขโมยของจนเขาไล่ออกอีกแล้วสิมึง ถึงได้เป็นหมาจนตรอก
มาของานกูท�า มึงนี่น้า...สันดานไม่เคยเปลี่ยน”
 แค่เปิดประโยคแรกก็ฟังไม่เข้าหูแล้ว แทนที่จะทักทายกันดี ๆ 
คนสงูวยักว่ากลบัเริม่ต้นด้วยค�าด่า แถมยังเป็นเรือ่งจรงิท่ีท�าให้หญงิสาว
โดนไล่ออกจากงานโรงงานอีกต่างหาก ก็ไม่รูว่้าอีกฝ่ายเดาได้เองเพราะ
หูตากว้างไกล หรือมีคนคาบข่าวไปบอก แต่ไม่ว่าอย่างไหนดวงพรก็                                                                                  
ไม่ชอบอยู่ดี นี่ถ้าไม่ใช่เพราะราตรีเปิดส�านักงานจัดหาแม่บ้าน มี       
เส้นสายกว้างขวางจนเป็นท่ีรู้กันดีในหมู่คนท�าอาชีพนี้ว่า ถ้าอยากได้
งานดีเงินเดือนสมเหตุสมผลก็ให้มาหาราตรี ดวงพรคงไม่ง้ออีกฝ่าย 
 “สนัดานฉันกเ็หมอืนสนัดานป้านัน่แหละ เรามันกค็นแบบเดยีว                   
กันน่ีนะ ข้ีขโมยเหมือนกัน” เป็นไงล่ะ เจอย้อนเสียบ้าง ดวงพรคนนี ้  
ใช่คนยอมคนเสียเมื่อไหร่ ด่ามาด่ากลับไม่โกง
 “มึงมีอะไรก็รีบ ๆ พูดมาอีดวงพร”
 เออ เข้าเร่ืองได้เสยีที...ดวงพรคดิในใจ แต่ปากเอ่ยเข้าประเดน็
ที่โทรศัพท์หา
 “ตอนนีฉั้นตดิหนี้ไอ้พวกโหดมัน นีมั่นกม็าเคาะประตทูวงยิก ๆ                                                   
ถ้าฉันไม่มีไปจ่ายมันก่อนสักงวด มันเอาฉันตายแน่” บอกตามตรง                                 
ดวงพรไม่อยากเล่าความจริงนัก แต่เพราะไม่มีทางเลือก
 “กูว่าแล้วเชียว ผิดคาดซะท่ีไหนล่ะ เด็กกูกูปั้นมากับมือ แค่ 
อ้าปากกเ็ห็นลิน้ไก่แล้ว” ปลายสายหัวเราะคกิคกัด้วยความสะใจกลบัมา                                                                 
นิสัยชอบซ�้าเติมคนอื่นแบบนี้ เป็นหนึ่งในร้อยเหตุผลท่ีท�าให้ดวงพร     



บ้านนี้ฟรี...อยู่แล้วตาย!
พลอยฝน
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สองทุ่ม!
 มันไม่ใช่เวลาที่ใครจะมาขายบ้านกันป่านนี้ เซลส์ที่ไหน หรือ
โครงการหมูบ้่านไหน กค็งไม่มาเปิดบ้านให้ลกูค้าดูในเวลาค�า่มดืแบบนี้                                                                           
หรอก
 แต่เพราะบ้านหลังนี้มีความ พิเศษ กว่าหลังไหน พิเศษตรงท่ี                                                                            
ใครขายได้ก็จะได้เงินพิเศษจากเจ้าของโครงการเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาท                                                                        
โดยไม่สนว่าคนท่ีขายได้จะเป็นเซลส์ของโครงการ หรือเซลส์ข้างนอก                                                                       
ใครขายได้ก็คือคนนั้นได้เงินไป เพราะไม่อยากให้บ้านหลังนี้เป็น                  
จุดด่างพร้อยของโครงการ เนื่องจากโซนอื่นขายออกหมดทุกหลังแล้ว 
เหลือแค่โซนด้านหลังนี้เพียงสิบหลังเท่านั้น และทุกคนเช่ือว่าท่ีโซนนี้
ยังขายไม่ออกก็เพราะหลังนี้เป็นต้นเหตุ หากอยากขายหลังอื่นให้ได้  
ก็ต้องขายหลังนี้ให้ได้เสียก่อน 
 และการท่ียอมออกมาเปิดบ้านให้ลกูค้าดูในเวลาค�า่มดื กค็ุม้ค่า                                                                              
ส�าหรับเซลส์ร่างผอมสูงท่ีเพศเป็นหญิงแต่หัวใจเป็นชาย เธอย้ิมกว้าง
เม่ือลูกค้าตัดสินใจจองพร้อมโอนเงินมัดจ�าห้าหม่ืนให้เดี๋ยวนั้นเลย               
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เธอเอ่ยขอบคุณลูกค้าพร้อมยืนยันว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีแน่นอน แถม       
ลูกค้าเองก็ได้ราคาพิเศษท่ีแสนคุ้มค่า จากนั้นก็ขอตัวแล้วขับรถญี่ปุ่น
คันเล็กออกมาจากโครงการ โดยมีรถลูกค้าขับตามหลังมาด้วย 
 ขณะรอเลีย้วซ้ายบรเิวณทางออกสูถ่นนใหญ่หน้าโครงการ เธอ
มองไปด้านขวาเห็นว่ารถยังวิง่เรว็มาต่อเนือ่งไม่ขาดสาย ด้วยความดีใจ                                                                                                  
อยากบอกข่าวดีให้แฟนสาวรู้ จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรหา                
ฝ่ายนัน้ สายตากค็อยมองหาจงัหวะให้รถท้ิงห่างจะได้เคลือ่นรถของตน
ออกสู่ถนน 
 “รู้ไหมว่าพี่โทรมาท�าไม”
 “ท�าไมคะ มีอะไรหรือเปล่า ?”
 “ไม่มีอะไรมากหรอก แค่จะบอกว่า...” น�า้เสยีงของเธอท้ังตืน่เต้น                                                                                                              
ทั้งดีใจ แกล้งให้คนปลายสายลุ้นตาม
 “กรี๊ด! อย่าบอกนะว่าพ่ีขายบ้านหลังนั้นได้แล้ว!” คนทาง                
ปลายสายเดาออก เพราะตอนที่แฟนสาวหัวใจหนุ่มออกจากบ้าน เธอ
บอกว่ามีลูกค้าโทรมาขอดูบ้านด่วน
 “ถูกต้องนะคร้าบบบบ...” เซลส์ที่เพิ่งขายบ้านได้หยก ๆ ตอบ
ด้วยน�้าเสียงดีใจเหมือนกับถูกหวย “พี่มีเงินพาตัวเองไปเท่ียวญ่ีปุ่น              
แล้วนะ เตรียมตัวหาชุดสวย ๆ ไว้ได้เลย เออ...รถว่างแล้ว พี่เลี้ยวรถ
แป๊บนะ ถือสายรอก่อน” ว่าแล้วเธอก็โยนโทรศัพท์ไปไว้เบาะด้านข้าง   
คนขบั เพือ่จะได้จบัพวงมาลยัรถท้ังสองมอืเม่ือเห็นว่ารถทางขวาโล่งยาว                                                                          
ราวกับเป็นถนนร้าง 
 ปิ๊นนนนนนนนนนนนน...ปิ๊น ๆ ๆ ๆ 
 เสียงรถบรรทุกคันหนึ่งบีบแตรยาวสลับกับบีบสั้น ๆ หลายต่อ
หลายครั้งเพื่อส่งสัญญาณเตือน แต่ดูเหมือนว่ารถคันที่เพิ่งออกมาจาก
โครงการหมู่บ้านใหญ่ จะถอยกลบัไม่ได้และเร่งเครือ่งหนไีม่ทันเสยีแล้ว                                                                               
ดงันัน้เสยีงต่อมาจงึเป็นเสยีงเบรก และเสยีงท่ีเกดิจากอุบัตเิหตรุถบรรทุก                                                                            
พุ่งชนรถญี่ปุ่นคันเล็กพังยับเยิน! 



บ้านละเลงเลือด
นินหวา
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 คุณเคยรู้สึกกลัวการอยู่บ้านตัวเองหรือเปล่า ?
	 เดีย๋วผมจะเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟัง	บ้านหลังนีผ้มกบัภรรยา
ช่วยกันเก็บเงินสร้างมันเพื่อใช้ชีวิตคู่	 แต่พอเราย้ายเข้ามาอยู่	 กลาย
เป็นว่าผมต้องมาทนใช้ชีวิตกับผี!	 ไม่รู้จะมีใครเชื่อไหมว่าผมอยู่กับผ	ี																					
มาถึงสามปีเต็ม!	 โดนผีหลอกมาทุกรูปแบบ	 ทั้งกลางวันและกลางคืน	
มันเริ่มมาจากเรื่องเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	อย่างเช่น	ประตูห้องเปิดปิดได้เอง	
เสียงปึงปังจากชั้นสองที่ไม่มีใครอยู่	หรือมีเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นคนแก่
เดินไปมาในบ้านผม	ทั้ง	ๆ	ที่ผมอยู่กับภรรยาแค่สองคน
	 และนับวันมันก็ย่ิงหนักขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ภรรยาผมเริ่มเห็นใบหน้า
ของคนแก่ที่ไหนไม่รู้มาโผล่อยู่ในกระจก	บางวันผมกลับมาจากท�างาน	
ก็เจอรอยเท้าสีด�ามากมายหลายรอยอยู่ตามพื้น	 ก�าแพง	 แม้กระทั่ง
บนเพดาน!	 หลัง	 ๆ	 ภรรยาผมก็เลยเสนอให้ไปท�าบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้วิญญาณที่อาจตามเรามา	 ผมก็เห็นด้วย	 เราเลยไปถวายสังฆทาน															
กรวดน�้าท่ีวัด	 แต่หลังจากกลับจากวัด...เชื่อไหม	 ตอนเราก�าลังขับ
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รถใกล้จะถึงบ้าน	 ผมกับภรรยาเห็นแต่ไกลเลยว่าบนหลังคาบ้านเรามี
เงาคนยืนอยู่เป็นสิบ	 ไม่ใช่แค่นั้น	 ยังมีที่โผล่หน้าแอบดูตรงก�าแพงรั้ว																												
โผล่จากกระจกหน้าต่าง	ตัวด�าปี๋	เห็นแต่ตาขาว...
	 ก๊อก	ก๊อก!
 เสียงเคาะประตูห้องท�าให้นัยนาสะดุ้งเฮือก!
 “หลี นอนหรือยัง ?” เสียงเรียกดังมาจากนอกห้อง
 นัยนาถอนหายใจโล่งอก อย่างน้อยเสียงนี้ก็คุ้นหู ไม่ใช่ผีสาง 
เธอละสายตาจากเรื่องผีท่ีก�าลังอ่าน หม่ันไส้เพ่ือนตัวดีท่ีส่งมาให้อ่าน
เสียดึก ท�าให้เธออ่านเพลินจนลืมเวลา นัยนา พับปิดหน้าจอโน้ตบุ๊กลง                                                                            
แล้วสะบัดผ้าห่มท่ีห่อตัวอยู่ท้ิง ไม่ลืมกดสวิตช์เปิดไฟในห้องให้สว่าง
ก่อนจะเปิดประตู 
 นอกห้องปิดไฟมืดหมดแล้ว แสงไฟจากในห้องของเธอส่อง
กระทบร่างสูงชะลูดของพี่สาว
 “เจ้ยังไม่นอนอีกเหรอ ?” นัยนาปิดปากหาว จ�าได้ว่านาฬิกา  
ในคอมพิวเตอร์บอกเวลาตีหนึ่งแล้ว
 “ฉันต้องอยู่ท�าบัญชีวันต่อวัน กว่าจะเคลียร์อะไรเสร็จ อาบน�้า                                                                      
นอนก็ตีหนึ่งตีสองทุกวันอยู่แล้ว” กุสุมา ตอบน้องสาวด้วยน�้าเสียง                  
ราบเรียบ  
 นัยนาสะอึก แม้ประโยคนั้นจะไม่ได้แฝงเจตนาเหน็บแนม แต่
มนักท็�าให้นยันารูส้กึไม่ดเีลก็น้อย มนัเป็นการตอกย�า้ให้ย่ิงรูส้กึแย่ ท้ัง ๆ                                                                                       
ท่ีเธอก็รู้สึกผิดอยู่แล้วท่ีย้ายหนีไปอยู่หอพักต้ังแต่เรียนปีหนึ่ง กัดฟัน             
หันหลังให้บ้าน พ่อ และพี่สาวซ่ึงต้องท�างานหนัก อาจะมีบางคน                  
เข้าใจว่าเธอรังเกียจกิจการของครอบครัว เป็นเด็กหัวสมัยท่ีอยาก                
แต่งตัวสวย ๆ  ในสังคมเมือง ก็เลยหนีออกไปใช้ชีวิตนักศึกษาสุขสบาย
อยู่คนเดียว นัยนาหัวเราะหึหึในใจ...มันไม่ได้ใกล้เคียงสักนิด!
 “แล้วนี่เจ้มีอะไรหรือเปล่า ?” นัยนาตัดสินใจถามตัดบท 
 “จะมาบอกว่า พรุง่นีเ้ช้าฉันต้องออกไปตลาดซ้ือของกนิของใช้ 



บ้านไม่มีประวัติ
RabbitRose
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 ตึก...ตึก...ตึก
 เสียงฝีเท้าของคนท่ีก�าลังวิ่งหนีสุดชีวิตดังข้ึนมาจากบ้าน           
ท้ายซอย บรรยากาศโดยรอบนั้นค่อนข้างมืด มีเพียงแสงจากเสาไฟ
ข้างทาง บัดนี้ซอยที่เคยเงียบสงัดนั้นกลับมีเสียงหอบหายใจ และเสียง
ร้องโวยวายของชายคนหนึ่ง ทว่าไม่มีชาวบ้านคนใดสนใจจะถามว่า                                                                               
เกิดอะไรข้ึน ราวกับว่ามีแค่ชายคนนั้นอยู่เพียงล�าพังในหมู่บ้านร้าง 
อาจเป็นเพราะเสียงหัวเราะลึกลับท่ีก�าลังไล่ตามหลังเขามานั้นฟังดู           
น่าสะพรึงกลัว เสียงหัวเราะท่ีฟังดูเย็นยะเยือกและน่าสยดสยอง หรือ
อาจเป็นเพราะว่าพวกนัน้คิดว่าเขาเสยีสตจิากการเสพยาเสพตดิให้โทษ
 “ฮิ ๆ ๆ ฮ่า ๆ ๆ”
 “แฮ่ก ๆ แฮ่ก ๆ ไอ้เวรเอ๊ย! จะตามมาท�าไมวะ!”
 ชายหนุม่รปูร่างสงูโปร่งสวมเสือ้ยืดและกางเกงขาสัน้ท่ีก�าลงัวิง่
กระหืดกระหอบอยู่ ตะโกนออกมาด้วยความตืน่ตระหนก เขายังคงสบัเท้า
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วิง่ด้วยความเรว็แบบไม่คดิชีวติ ไม่แม้แต่จะหันไปดวู่าสิง่ท่ีก�าลงัไล่ตาม                                                                               
มานั้นกระช้ันชิดแค่ไหนแล้ว เม่ือความตายนั้นใกล้แค่เพียงเอ้ือมมือ 
หากเพยีงแค่เขาไม่เลอืกเดนิทางสายยาเสพตดิ หากเพยีงแค่เขาไม่คดิ                                                                              
หลบหนี และยอมมอบตัวกับต�ารวจ หากเพียงแค่เขาไม่เลือกเช่าบ้าน
หลังนี้...

 หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้... อนุชิต ชายหนุ่มท่ีอายุเพิ่งข้าม           
วัยเบญจเพสมาได้ไม่นาน ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยเกินกว่าท่ี              
คนปกตท่ัิวไปในวยัเดยีวกนัจะใช้จ่าย เขาไม่ได้เป็นลกูเศรษฐ ีไม่ได้เป็น           
สตาร์ตอัปท่ีดวงพุง่แรง ไม่ได้เป็นเจ้าของธรุกจิร้อยล้านพันล้าน และเมือ่
ดจูากรปูร่างท่ีสงูโปร่งหุ่นล�า่สนักบัใบหน้าท่ีใสสะอาดค่อนข้างหล่อเหลา                                                                                    
คงไม่มีใครนึกว่าเขาจะเป็นหนึ่งในเอเยนต์ค้ายาเสพติดที่ทางการก�าลัง
เพ่งเล็งและต้องการตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลท่ีท�าให้เขาเริ่มเป็นตัวปัญหา
ให้กับองค์กรค้ายาเสพติด เพราะถ้าหากว่าอนุชิตถูกทางการได้ตัวไป
และบีบคั้นให้สารภาพจนสาวไปถึงตัวผู้ผลิตรายใหญ่ได้ ย่อมไม่เป็น         
ผลดีต่อธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอน
 “มึงออกมากินเท่ียวแบบนี้ มึงไม่กลัวโดนเก็บเหรอวะ ?”                      
ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ท่ีนั่งดื่มเหล้าอยู่ข้างกัน เอ่ยถามขึ้นด้วยความ                                                                                                           
สงสัย เขามีช่ือว่า เมืองชล เป็นเพื่อนสนิทของอนุชิตท่ีไม่รักตัว                    
กลัวตาย อีกท้ังยังกล้าใช้ชีวิตเสเพลเท่ียวดื่มกินอยู่ในบาร์เหล้ากับ              
อนุชิตอยู่เป็นประจ�า
 “แล้วมึงมานัง่กนิกบักแูบบนี ้ไม่กลวัลกูหลงหรอืไงวะ ?” เอเยนต์                                                                                    
ค้ายาถามอีกฝ่ายกลับ ก่อนจะยกแก้วเหล้าขึ้นมากระดกลงคอจนหมด
 “ท่ีกูพูดก็แค่จะเตือนด้วยความหวังดีนะโว้ย พวกขาใหญ่เขา
ก�าลังกังวลเรื่องของมึงอยู่ ถ้ามึง...” ชายร่างท้วมใหญ่ก�าลังเอ่ยเตือน
อีกฝ่าย แต่ก็ถูกอนุชิตพูดขัดจังหวะขึ้นมาเสียก่อน
 “กูไม่ปากมากอยู่แล้วน่า มึงก็รู้นิสัยกูดีไม่ใช่เหรอ ?”


