บทน�ำ
ปริศนาชายขาขาดในลานจอดรถ!
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ตัวอักษร ‘B’ เหนือหลังคาซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นติด ๆ ดับ ๆ มา
ตั้งแต่เมื่อวันก่อน นั่นท�ำให้ค�ำว่า ‘BIG MAX SUPERMART’ อ่านเป็น
ข้อความได้ไม่สมบูรณ์ ชะเอม แจ้งฝ่ายซ่อมบ�ำรุงไปแล้ว แต่ดูเหมือน
คนที่ดูแลในเรื่องนี้จะไม่ได้ใส่ใจนัก ทั้ง ๆ ที่แสงไฟเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
ส�ำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง หรือเขาอาจคิดว่า
กลางคืนคงไม่มคี นใส่ใจมากนักหรอกกับอีแค่ตวั อักษรตัวเดียวก็เป็นได้
แต่สำ� หรับชะเอมนัน้ แค่เพียงตัวอักษรตัวเดียวก็สำ� คัญ เพราะมันท�ำให้
ชือ่ ซูเปอร์มาร์เก็ตนัน้ ไม่สมบูรณ์อย่างทีค่ วรจะเป็น มันจะมีผลต่อการที่
ลูกค้าจะตัดสินใจเลี้ยวรถเข้ามาหรือไม่นั้นเธอไม่รู้ รู้แต่ว่ามันหงุดหงิด
ยามทีเ่ ห็นแสงไฟกะพริบจากทีเ่ คยเห็นส่องสว่างอยูด่ ี ๆ หลายคนบอกว่า
ชะเอมท�ำไมต้องเป็นเดือดเป็นร้อนกะอีแค่ไฟเสีย...ก็คิดอย่างนี้กัน
เสียหมด ท�ำไมไม่คิดว่านี่ไฟมันเสียนะแล้วรีบซ่อมสิ ก็หมดเรื่อง!
หญิงสาวเดินสะพายกระเป๋าเป้ใบโปรดออกมาจากทางด้านหลัง
ซูเปอร์มาร์เก็ต วันนี้เธอได้เวลาออกกะตอนตีห้าครึ่ง เปล่าหรอก...เธอ
ไม่ได้ออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตตรงตามเวลา วันนี้เธอรู้สึกเหมือนจะ
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ไม่สบายจึงขอตัวกลับก่อนตัง้ แต่ตอนตีสาม ภาพศพเมือ่ วานยังติดตาม
หลอกหลอนจนท�ำเอาจับไข้ ความเงียบรอบกายดูจะเป็นเรื่องคุ้นชิน
ส�ำหรับพนักงานกะดึกอย่างชะเอมเสียแล้ว เธอเดินอย่างช้า ๆ ไม่รบี ร้อน
นัก แต่กระนั้นก็ระวังตัวตามที่ได้เรียนรู้มา หนึ่งคือไม่เดินเล่นโทรศัพท์
มือถือในที่เปลี่ยว สองคือไม่ใส่ของมีคา่ ล่อตาล่อใจ และสามคือพกเงิน
ในกระเป๋าแค่ไม่กี่บาท ถ้าเกิดมีเหตุอะไรจะได้ไม่เสียดายมากนัก
แต่เอาจริง ๆ คืออย่าเสียอะไร อย่ามีใครมาท�ำอะไรเลยสักอย่างก็จะ
เป็นการดีกว่า
การจะเดินออกไปจากบริเวณหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตนัน้ ต้องผ่าน
ลานจอดรถที่บัดนี้มีเพียงรถแวนสีขาวคันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ทางด้านขวา
ของลานจอด แม้จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดตลอดเวลา แต่กระนั้น
หลังจากเที่ยงคืนบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตก็เงียบวังเวงไม่ค่อยมีผู้มาใช้
บริการมากนัก มีคนถามว่าจะเปิดตลอดเวลาให้เปลืองไฟเปลืองค่าจ้าง
พนักงานท�ำไม เท่าทีช่ ะเอมรูค้ อื มันเป็นกฎของบริษทั แม่ทอี่ ยูเ่ มืองนอก
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องเปิดตลอดเวลาเหมือนกันทัว่ ทุกสาขา แต่นนั่ ก็ไม่ใช่
ปัญหาของเธอ ในเมื่อบริษัทมีเงินจ้าง มีเงินจ่ายค่าน�้ำค่าไฟ เธอก็แค่
ท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเป็นพอ
ที่ว่างข้าง ๆ ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นเป็นที่รกร้าง มีต้นไม้รกครึ้ม
วันดีคืนดีก็มีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเลื้อยเข้ามาในลานจอดรถจนถูกรถลูกค้า
ทับตายนักต่อนัก ล�ำบากต้องให้ยามเก็บซากไปทิ้ง ชะเอมเองเคยเจอ
กับตัวครั้งหนึ่งตอนที่เธอออกกะดึกแบบวันนี้ งูตัวเขื่องเลื้อยเข้ามาใน
เขตลานจอดรถท�ำราวกับอยากจะมาซื้ออาหารเซลรอบดึกกลับไปกิน
อย่างไรอย่างนั้น เธอเกือบจะเหยียบมันเข้าแล้ว ดีที่หยุดเท้าไว้ได้ทัน
ไม่อย่างนั้นเธออาจถูกมันฉกเข้าให้ก็ได้
“จะกลับบ้านแล้วเหรอหนูชะเอม ?” เสียงของ ยามจร หรือ
ลุงขจร ยามเก่าแก่ของซูเปอร์มาร์เก็ต BIG MAX SUPERMART มา
ตัง้ แต่ทนี่ เี่ ปิดใหม่ ๆ เอ่ยทักพนักงานสาวกะดึก สาวเจ้าทีก่ ำ� ลังคิดอะไร
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เพลิน ๆ ถึงกับสะดุ้งก่อนจะหันไปมองเจ้าของเสียงแล้วถอนหายใจ
โล่งอก
“โธ่...ลุงจร มาเงียบ ๆ ตกใจหมด”
“โทษที ๆ ลุงไม่ได้ตั้งใจจะท�ำให้ตกใจ ลุงก�ำลังจะไปดูรถแวน
สีขาวคันนั้นสักหน่อย เห็นจอดมาตั้งแต่ประมาณตีสองแล้ว ไม่ไปไหน
สักที จะว่าเป็นรถลูกค้าในซูเปอร์ฯ ก็ไม่น่าจะเข้าไปนานขนาดนั้น
พวกร้านอาหารอะไรก็ปิดหมดแล้ว...ตอนหนูชะเอมออกมามีลูกค้า
ข้างในเยอะไหม ?” ยามวัยหกสิบห้าเอ่ยถามพนักงานสาว ชะเอม
ส่ายหน้า ตอนเธอออกมาแทบจะไม่มีลูกค้าเลยสักคน ยังคุยกับเพื่อน
ที่เข้ากะด้วยกันเลยว่าไม่รู้ช่วงนี้คนไปไหนกันหมด อย่างน้อยก็น่าจะ
มีพวกคนท�ำงานกลางคืนหรือนักศึกษามาซื้ออาหารเซลรอบดึกบ้าง
แต่ก็ไม่มี
“เท่าที่เห็นไม่มีใครเลยนะคะลุงจร”
“เอ...หรือจะเป็นพวกมาเนียนจอดรถฟรี มันน่านักนะคน
พวกนี้ เดี๋ยวลุงจะเดินไปดูสักหน่อย หนูชะเอมก็เดินกลับหอดี ๆ นะ
ช่วงนีย้ งิ่ มีขา่ วไม่คอ่ ยดีแถวนีอ้ ยูด่ ว้ ย ทางทีด่ คี ราวหน้าเลือกกะกลางวัน
จะดีกว่านะ เราเป็นสาวเป็นนาง”
ยามจรพูดในฐานะผูใ้ หญ่ทเี่ อ็นดูชะเอมเหมือนลูกหลาน สาวเจ้า
ยิ้มแล้วพยักหน้ารับ อยากจะบอกยามจรเหมือนกันว่าเธอไม่อยากจะ
เข้าสักกะ ไม่ว่ากะเช้า กะดึก อยากจะนอนเล่นเฉย ๆ แต่เพราะไม่ได้
เกิดบนกองเงินกองทอง ดังนั้นมีงานกี่กะเธอก็จะท�ำให้ได้มากที่สุด ใน
ยามที่ยังมีแรง เพราะภาระมันรอเวลาไม่ได้ ทุกสิ้นเดือนมันมาเคาะ
ประตูห้องรอไม่เคยขาด
“ขอบคุ ณ ค่ ะ ลุ ง จร แล้ ว นี่ ลุ ง จรจะให้ ห นู เ ดิ น ไปเป็ น เพื่ อ น
ไหมคะ ?” พนักงานสาวเอ่ยถามอีกฝ่ายอย่างมีน�้ำใจ ยามจรโบกมือ
ไปมาแล้วหัวเราะเบา ๆ
“โอ๊ย...ไม่ตอ้ งหรอกหนูชะเอม ทีน่ ถี่ นิ่ ลุง ไม่มีใครท�ำอะไรลุงได้
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แค่จะไปดูให้แน่ใจว่าในรถไม่มีใครอยู่ ไม่ใช่มีคนนอนตายในรถขึ้นมา
จะยุ่ง” ชายชราพูดทีเล่นทีจริง ก่อนจะเดินตรงไปที่รถแวนสีขาวคันนั้น
ในมือถือไฟฉายกระบอกโตแล้วเดินผิวปากอย่างอารมณ์ดตี รงไปทีร่ ถซึง่
จอดนิ่งอยู่ในลานจอดคันเดียวในเวลานี้
“ลุงจรรอหนูดว้ ย หนูไปเป็นเพือ่ น” ไม่ตอ้ งรอให้อกี ฝ่ายอนุญาต
ชะเอมวิ่งตามยามจรไปที่รถคันนั้นอย่างสอดรู้สอดเห็น
ยามจรหัวเราะเบา ๆ ก่อนจะหยุดลงที่รถแวนสีขาวปริศนา
คันทีจ่ อดนิง่ ส่องไฟฉายเข้าไปดูขา้ งในว่ามีใครอยูห่ รือเปล่า แต่ปรากฏว่า
ไม่พบใครในนั้น ชะเอมชะเง้อมองตามยามจรแล้วย่นคิ้ว
“สงสัยจะเป็นพวกมาเนียนจอดฟรีแบบที่ลุงจรบอกนั่นแหละ
เดี๋ยวตอนเช้าคงมา แย่จริง ๆ เลยคนพวกนี้”
“ใช่ นี่ถ้ารถหายหรือเป็นอะไร ทางเราก็ต้องรับผิดชอบให้อีก
เมื่อไหร่ซูเปอร์ฯ ของเราจะเก็บค่าจอดเป็นรายชั่วโมงแบบที่อื่นบ้างนะ
คนพวกนี้จะได้ไม่กล้ามาจอดรถทิ้งไว้อีก” ยามจรส่ายหน้าเหนื่อยใจ
“ก็ยากนะคะลุง เพราะขนาดไม่เก็บค่าจอดคนยังน้อยเลย นีถ่ า้
เก็บค่าจอดมีหวังซูเปอร์ฯ จะเจ๊งเอาก็ไม่รู้ ถ้าเจ๊งลุงกับหนูก็ตกงานนะ
เออ...ลุงจรคะ แล้วเขาไม่ได้แลกบัตรไว้เหรอคะลุง ถ้าแลกก็ยึดไว้เลย
สิคะ ไม่ให้เอารถออกไป แล้วตอนเช้าให้ผู้จัดการมาจัดการกับลูกค้า
นิสัยไม่ดี...แต่จะว่าไปเป็นลูกค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ บางทีอาจจะเนียนมา
จอดเฉย ๆ แล้วตัวเองก็ออกไปนั่งแท็กซี่เที่ยวราตรีก็ได้” ยิ่งพูดชะเอม
ยิ่งโมโห คนพวกนี้น่าจะถูกจับไปอบรมมารยาทในสังคมให้รู้แล้วรู้รอด
แล้วจัดสอบด้วยนะ ถ้าสอบไม่ผ่านไม่ต้องกลับมาอยู่ในสังคมอีก!
“เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะไปแจ้งเรื่องนี้ ให้ผู้จัดการรู้แล้วกัน
นี่ดึกมากแล้ว หนูชะเอมรีบกลับไปพักเถอะ”
“ค่ะลุงจร งัน้ หนูกลับก่อนนะคะ ลุงก็พกั ผ่อนบ้างนะคะ ผอมไป
เยอะเลย” สาวเจ้าบอกเสียงใส ก�ำลังจะเดินออกจากที่ตรงนั้นแต่ก็ต้อง
ชะงัก หยุดเดินโดยพลันเพราะรู้สึกว่ารองเท้าผ้าใบของตัวเองเหยียบ
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ของเหลวอะไรสักอย่างเข้า มันเป็นของเหลวทีม่ คี วามหนืดพิกล ชะเอม
ยกรองเท้าขึ้นมาดู แต่เนื่องด้วยรอบบริเวณมีเพียงแสงไฟสลัว สาวเจ้า
จึงเห็นได้ไม่ชัดว่าเหยียบอะไรเข้า
“มีอะไรเหรอหนูชะเอม ?”
“หนูเหยียบอะไรก็ไม่รคู้ ะ่ หนืด ๆ มีใครท�ำอะไรหกไว้หรือเปล่า
เนี่ย” ชะเอมบอกอย่างหัวเสียไม่น้อย ถ้าเธอเหยียบน�้ำจิ้มลูกชิ้นหรือ
น�ำ้ หวานเข้าให้ มีหวังต้องซักรองเท้าใหม่แน่ ๆ เวลานอนก็แทบจะไม่มี
อยูแ่ ล้ว ผ้าก็อกี กองเบ้อเร่อ การมานัง่ ซักรองเท้าจึงไม่ใช่เรือ่ งน่าสุนทรีย์
สักเท่าไหร่นักส�ำหรับพนักงานแคชเชียร์อย่างชะเอม
“ไหน ๆ ลุงดูให้” ยามจรใช้ไฟฉายส่องไปที่รองเท้าผ้าใบของ
พนักงานสาวที่บดั นี้ตรงพื้นรองเท้าเปื้อนไปด้วยของเหลวสีแดงเข้มจน
เกือบจะเป็นสีด�ำ มันส่งกลิ่นคาวคลุ้งจนต้องย่นจมูก
ทั้งคู่มองหน้ากันด้วยความแปลกใจ พยายามหาที่มาของ
ของเหลวนั้น ก่อนจะพบว่ามันหยดมาจากกระโปรงหลังรถแวนสีขาว
ยิ่งเมื่อของเหลวสีแดงเข้มนั้นทิ้งคราบการหยดผ่านตัวรถที่เป็นสีขาว
ยิ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นของเหลวสีแดงเหมือน...เลือด!
“เลือดนี่นา!” ยามจรบอกเสียงสั่น รู้สึกคอแห้งเสียจนอยากจะ
ได้เครื่องดื่มชูก�ำลังสักขวดในเวลานั้น ชะเอมเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติ
รีบเดินเข้าไปประชิดตัวยามจรแล้วมองไปที่กระโปรงหลังรถแวนสีขาว
ที่ปิดอยู่...แต่ปิดไม่สนิท!
ยามจรตัดสินใจเอื้อมมือไปเปิดกระโปรงหลังรถอย่างกล้า ๆ
กลัว ๆ ถ้าถามจริง ๆ ว่าอยากท�ำแบบนั้นไหม...ก็ต้องตอบว่าไม่ แต่
ด้วยหน้าที่แล้วเขาจ�ำเป็นต้องท�ำ เพื่อให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในกระโปรงหลัง
รถแวนคันปริศนาที่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ ชายชราหันมาทางชะเอม
เป็นเชิงถามว่าพร้อมจะดูไหม สาวเจ้าไม่ตอบอะไร ได้แต่ใช้มอื สองข้าง
จิกแขนของยามจรไว้แน่นอย่างหวาดกลัว...กลัวว่าจะเป็นศพคนตาย
แบบในหนังสยองขวัญที่เธอชอบดู
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เพียงอึดใจ กระโปรงหลังรถที่เปิดแง้มอยู่ก็ถูกยามจรยกขึ้น
จนสุด สิ่งที่รับรู้ได้อย่างแรกคือกลิ่นคาวเลือดเหม็นคลุ้ง เป็นกลิ่นคาว
ทีผ่ สมกับกลิน่ เนือ้ เน่าชวนสะอิดสะเอียนเสียจนอยากจะอาเจียนออกมา
เปล่าเลย...ไม่มศี พคนตาย หากแต่ในกระโปรงรถมีถงุ ใส่ของสด
จ�ำพวกเนือ้ หมูเนือ้ วัววางไว้จนแน่น คนทีย่ นื อยูเ่ ห็นดังนัน้ ก็ถอนหายใจ
ยาว ๆ อย่างโล่งใจ
“โล่งอกไปที นึกว่ามีใครฆ่าหมกศพไว้ในรถแบบที่เคยอ่าน
ในข่าวเนอะลุง ว่าแต่เจ้าของรถนี่ก็พิลึกคน รู้ว่าตัวเองมีของสดมาก
ขนาดนี้ ยังเอามายัดไว้ในรถ แบบนี้ของก็เสียหมดสิ” ชะเอมบ่น ดูจาก
ถุ ง ที่ ใ ส่ เ นื้ อ สั ต ว์ พ วกนั้ น แล้ ว ก็ พ บว่ า มั น ไม่ ใ ช่ ถุ ง ของ BIG MAX
SUPERMART เจ้าของน่าจะซื้อมันมาจากตลาดสดที่ไหนสักแห่ง
“เอายังไงกันดีหนูชะเอม ?”
“ปล่อยไว้แบบนีแ้ หละลุงจร ให้มนั เน่าให้มนั เหม็นในรถนีแ่ หละ
ดัดนิสัยเจ้าของรถ กว่าเจ้าของจะมาเอารถคงมีกลิ่นเน่าคลุ้งไปหมด
ทั้งคัน ทีนี้ละ ต้องล้างกันยกใหญ่ สมน�้ำหน้า!” สาวเจ้าบอกอย่างสะใจ
ในที แอบโกรธเรื่องที่ท�ำรองเท้าผ้าใบของเธอเปื้อนด้วย นี่กลับไปต้อง
รีบไปแช่แล้ว เดี๋ยวซักไม่ออกขึ้นมาจะยุ่ง
“ถ้าอย่างนัน้ หนูชะเอมรีบกลับห้องเถอะ ลุงก็จะกลับไปทีต่ ยู้ าม
แล้ว”
ยามจรก�ำลังจะปิดกระโปรงหลังรถแวนลงอย่างเก่า แต่แล้วก็
ต้องชะงัก เมื่อคนทั้งคู่ได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากกองเนื้อสัตว์
พวกนั้น เสียงที่แผ่วเบาเสียจนถ้าไม่ตั้งใจฟังคงไม่ได้ยิน
“ช่วย...ด้วย...ช่วย...ที!”
ทั้งคู่ต่างมองหน้ากัน ไม่มีใครพูดอะไร ก่อนที่ยามจรจะเป็น
ฝ่ายเปิดกระโปรงหลังรถแวนคันนั้นขึ้นอีกครั้งอย่างช้า ๆ หยุดตั้งสติ
สักอึดใจ แล้วใช้มอื แหวกถุงเนือ้ สดทีก่ ำ� ลังเริม่ ส่งกลิน่ เน่าออกทีละถุง...
ทีละถุง แต่แล้วยามวัยชราก็ถึงกับผงะ เมื่อสิ่งที่พบคือร่างของชาย
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คนหนึง่ ถูกสวมหน้ากากบุนระขุเอาไว้นอนขดตัวอยู่ในกองเนือ้ พวกนัน้ !
ยามจรค่อย ๆ เอื้อมมืออันสั่นเทาเข้าไปเปิดหน้ากากน่ากลัว
นัน่ ออก ภาพทีป่ รากฏคือใบหน้าอันซีดเผือดจากการเสียเลือดมากของ
เหยือ่ ทีน่ า่ ตกใจกว่านัน้ คือเขาไม่มขี าข้างขวาราวกับถูกเลือ่ ยมันออกไป
จากตัว!
ยามจรกับชะเอมเบิกตาโพลงด้วยความตกใจ ยามวัยชรา
ถึงกับหงายหลังลงพืน้ ในขณะทีช่ ะเอมกรีดร้องเสียงดังลัน่ อย่างคนตกใจ
สุดขีด
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”

