
บทน�ำ

ปริศนาชายขาขาดในลานจอดรถ!
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 ตัวอักษร ‘B’ เหนือหลังคาซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นติด ๆ ดับ ๆ มา
ตั้งแต่เมื่อวันก่อน นั่นท�ำให้ค�ำว่ำ ‘BIG MAX SUPERMART’ อ่ำนเป็น
ข้อควำมได้ไม่สมบูรณ์ ชะเอม แจ้งฝ่ำยซ่อมบ�ำรุงไปแล้ว แต่ดูเหมือน
คนที่ดูแลในเรื่องนี้จะไม่ได้ใส่ใจนัก ทั้ง ๆ ที่แสงไฟเป็นสิ่งส�ำคัญมำก
ส�ำหรับซูเปอร์มำร์เก็ตท่ีเปิดตลอดยี่สิบสี่ช่ัวโมง หรือเขำอำจคิดว่ำ   
กลำงคนืคงไม่มีคนใส่ใจมำกนกัหรอกกบัอีแค่ตวัอักษรตวัเดยีวกเ็ป็นได้ 
แต่ส�ำหรบัชะเอมนัน้ แค่เพียงตัวอักษรตัวเดียวกส็�ำคญั เพรำะมนัท�ำให้
ช่ือซูเปอร์มำร์เกต็นัน้ไม่สมบูรณ์อย่ำงท่ีควรจะเป็น มนัจะมีผลต่อกำรท่ี
ลูกค้ำจะตัดสินใจเลี้ยวรถเข้ำมำหรือไม่นั้นเธอไม่รู้ รู้แต่ว่ำมันหงุดหงิด
ยำมท่ีเห็นแสงไฟกะพรบิจำกท่ีเคยเห็นส่องสว่ำงอยู่ด ีๆ  หลำยคนบอกว่ำ                                                                            
ชะเอมท�ำไมต้องเป็นเดือดเป็นร้อนกะอีแค่ไฟเสีย...ก็คิดอย่ำงนี้กัน   
เสียหมด ท�ำไมไม่คิดว่ำนี่ไฟมันเสียนะแล้วรีบซ่อมสิ ก็หมดเรื่อง!
 หญงิสำวเดนิสะพำยกระเป๋ำเป้ใบโปรดออกมำจำกทำงด้ำนหลงั
ซูเปอร์มำร์เก็ต วันนี้เธอได้เวลำออกกะตอนตีห้ำครึ่ง เปล่ำหรอก...เธอ
ไม่ได้ออกมำจำกซูเปอร์มำร์เก็ตตรงตำมเวลำ วันนี้เธอรู้สึกเหมือนจะ
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ไม่สบำยจงึขอตวักลบัก่อนตัง้แต่ตอนตสีำม ภำพศพเม่ือวำนยังตดิตำม
หลอกหลอนจนท�ำเอำจับไข้ ควำมเงียบรอบกำยดูจะเป็นเรื่องคุ้นชิน
ส�ำหรบัพนกังำนกะดกึอย่ำงชะเอมเสยีแล้ว เธอเดนิอย่ำงช้ำ ๆ  ไม่รบีร้อน                                                                                     
นัก แต่กระนั้นก็ระวังตัวตำมที่ได้เรียนรู้มำ หนึ่งคือไม่เดินเล่นโทรศัพท์
มือถือในท่ีเปลี่ยว สองคือไม่ใส่ของมีคำ่ล่อตำล่อใจ และสำมคือพกเงิน                                                                                     
ในกระเป๋ำแค่ไม่กี่บำท ถ้ำเกิดมีเหตุอะไรจะได้ไม่เสียดำยมำกนัก       
แต่เอำจริง ๆ คืออย่ำเสียอะไร อย่ำมีใครมำท�ำอะไรเลยสักอย่ำงก็จะ
เป็นกำรดีกว่ำ
 กำรจะเดนิออกไปจำกบรเิวณหน้ำซูเปอร์มำร์เกต็นัน้ ต้องผ่ำน
ลำนจอดรถท่ีบัดนี้มีเพียงรถแวนสีขำวคันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ทำงด้ำนขวำ
ของลำนจอด แม้จะเป็นซูเปอร์มำร์เก็ตท่ีเปิดตลอดเวลำ แต่กระนั้น
หลังจำกเท่ียงคืนบริเวณซูเปอร์มำร์เก็ตก็เงียบวังเวงไม่ค่อยมีผู้มำใช้
บรกิำรมำกนกั มคีนถำมว่ำจะเปิดตลอดเวลำให้เปลอืงไฟเปลอืงค่ำจ้ำง
พนกังำนท�ำไม เท่ำท่ีชะเอมรูคื้อมนัเป็นกฎของบรษัิทแม่ท่ีอยูเ่มืองนอก 
ดงันัน้จงึจ�ำเป็นต้องเปิดตลอดเวลำเหมือนกนัท่ัวทุกสำขำ แต่นัน่ก็ไม่ใช่
ปัญหำของเธอ ในเมื่อบริษัทมีเงินจ้ำง มีเงินจ่ำยค่ำน�้ำค่ำไฟ เธอก็แค่
ท�ำหน้ำที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเป็นพอ
 ท่ีว่ำงข้ำง ๆ ซูเปอร์มำร์เก็ตนั้นเป็นท่ีรกร้ำง มีต้นไม้รกครึ้ม 
วันดีคืนดีก็มีงูเงี้ยวเข้ียวขอเลื้อยเข้ำมำในลำนจอดรถจนถูกรถลูกค้ำ      
ทับตำยนักต่อนัก ล�ำบำกต้องให้ยำมเก็บซำกไปทิ้ง ชะเอมเองเคยเจอ
กับตัวครั้งหนึ่งตอนท่ีเธอออกกะดึกแบบวันนี้ งูตัวเข่ืองเลื้อยเข้ำมำใน
เขตลำนจอดรถท�ำรำวกับอยำกจะมำซ้ืออำหำรเซลรอบดึกกลับไปกิน
อย่ำงไรอย่ำงนั้น เธอเกือบจะเหยียบมันเข้ำแล้ว ดีท่ีหยุดเท้ำไว้ได้ทัน 
ไม่อย่ำงนั้นเธออำจถูกมันฉกเข้ำให้ก็ได้
 “จะกลับบ้ำนแล้วเหรอหนูชะเอม ?” เสียงของ ยามจร หรือ    
ลุงขจร ยำมเก่ำแก่ของซูเปอร์มำร์เก็ต BIG MAX SUPERMART มำ
ตัง้แต่ท่ีนีเ่ปิดใหม่ ๆ  เอ่ยทักพนกังำนสำวกะดกึ สำวเจ้ำท่ีก�ำลงัคดิอะไร
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เพลิน ๆ ถึงกับสะดุ้งก่อนจะหันไปมองเจ้ำของเสียงแล้วถอนหำยใจ    
โล่งอก
 “โธ่...ลุงจร มำเงียบ ๆ ตกใจหมด”
 “โทษที ๆ ลุงไม่ได้ตั้งใจจะท�ำให้ตกใจ ลุงก�ำลังจะไปดูรถแวน   
สีขำวคันนั้นสักหน่อย เห็นจอดมำตั้งแต่ประมำณตีสองแล้ว ไม่ไปไหน                                                                              
สักที จะว่ำเป็นรถลูกค้ำในซูเปอร์ฯ ก็ไม่น่ำจะเข้ำไปนำนขนำดนั้น      
พวกร้ำนอำหำรอะไรก็ปิดหมดแล้ว...ตอนหนูชะเอมออกมำมีลูกค้ำ   
ข้ำงในเยอะไหม ?” ยำมวัยหกสิบห้ำเอ่ยถำมพนักงำนสำว ชะเอม     
ส่ำยหน้ำ ตอนเธอออกมำแทบจะไม่มีลูกค้ำเลยสักคน ยังคุยกับเพื่อน
ท่ีเข้ำกะด้วยกันเลยว่ำไม่รู้ช่วงนี้คนไปไหนกันหมด อย่ำงน้อยก็น่ำจะ  
มีพวกคนท�ำงำนกลำงคืนหรือนักศึกษำมำซ้ืออำหำรเซลรอบดึกบ้ำง   
แต่ก็ไม่มี
 “เท่ำที่เห็นไม่มีใครเลยนะคะลุงจร”
 “เอ...หรือจะเป็นพวกมำเนียนจอดรถฟรี มันน่ำนักนะคน    
พวกนี้ เดี๋ยวลุงจะเดินไปดูสักหน่อย หนูชะเอมก็เดินกลับหอดี ๆ นะ 
ช่วงนีย่ิ้งมีข่ำวไม่ค่อยดแีถวนีอ้ยู่ด้วย ทำงท่ีดคีรำวหน้ำเลอืกกะกลำงวนั                                                                                
จะดีกว่ำนะ เรำเป็นสำวเป็นนำง” 
 ยำมจรพดูในฐำนะผูใ้หญ่ท่ีเอ็นดชูะเอมเหมอืนลกูหลำน สำวเจ้ำ                                                                                
ย้ิมแล้วพยักหน้ำรับ อยำกจะบอกยำมจรเหมือนกันว่ำเธอไม่อยำกจะ 
เข้ำสักกะ ไม่ว่ำกะเช้ำ กะดึก อยำกจะนอนเล่นเฉย ๆ แต่เพรำะไม่ได้                                                                                  
เกิดบนกองเงินกองทอง ดังนั้นมีงำนกี่กะเธอก็จะท�ำให้ได้มำกที่สุด  ใน
ยำมท่ียังมีแรง เพรำะภำระมันรอเวลำไม่ได้ ทุกสิ้นเดือนมันมำเคำะ
ประตูห้องรอไม่เคยขำด
 “ขอบคุณค่ะลุงจร แล้วนี่ลุงจรจะให้หนูเดินไปเป็นเพื่อน                      
ไหมคะ ?” พนักงำนสำวเอ่ยถำมอีกฝ่ำยอย่ำงมีน�้ำใจ ยำมจรโบกมือ   
ไปมำแล้วหัวเรำะเบำ ๆ
 “โอ๊ย...ไม่ต้องหรอกหนชูะเอม ท่ีนีถ่ิน่ลงุ ไม่มีใครท�ำอะไรลงุได้                                                                                        
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แค่จะไปดูให้แน่ใจว่ำในรถไม่มีใครอยู่ ไม่ใช่มีคนนอนตำยในรถข้ึนมำ
จะยุ่ง” ชำยชรำพูดทีเล่นทีจริง ก่อนจะเดินตรงไปที่รถแวนสีขำวคันนั้น   
ในมอืถอืไฟฉำยกระบอกโตแล้วเดนิผวิปำกอย่ำงอำรมณ์ดตีรงไปท่ีรถซ่ึง
จอดนิ่งอยู่ในลำนจอดคันเดียวในเวลำนี้
 “ลงุจรรอหนดู้วย หนูไปเป็นเพือ่น” ไม่ต้องรอให้อีกฝ่ำยอนญุำต 
ชะเอมวิ่งตำมยำมจรไปที่รถคันนั้นอย่ำงสอดรู้สอดเห็น 
 ยำมจรหัวเรำะเบำ ๆ ก่อนจะหยุดลงท่ีรถแวนสีขำวปริศนำ          
คนัท่ีจอดนิง่ ส่องไฟฉำยเข้ำไปดขู้ำงในว่ำมใีครอยู่หรอืเปล่ำ แต่ปรำกฏว่ำ                                                                                         
ไม่พบใครในนั้น ชะเอมชะเง้อมองตำมยำมจรแล้วย่นคิ้ว
 “สงสัยจะเป็นพวกมำเนียนจอดฟรีแบบท่ีลุงจรบอกนั่นแหละ 
เดี๋ยวตอนเช้ำคงมำ แย่จริง ๆ เลยคนพวกนี้”
 “ใช่ นี่ถ้ำรถหำยหรือเป็นอะไร ทำงเรำก็ต้องรับผิดชอบให้อีก 
เมื่อไหร่ซูเปอร์ฯ ของเรำจะเก็บค่ำจอดเป็นรำยชั่วโมงแบบที่อื่นบ้ำงนะ 
คนพวกนี้จะได้ไม่กล้ำมำจอดรถทิ้งไว้อีก” ยำมจรส่ำยหน้ำเหนื่อยใจ
 “กย็ำกนะคะลงุ เพรำะขนำดไม่เกบ็ค่ำจอดคนยังน้อยเลย นีถ้่ำ
เก็บค่ำจอดมีหวังซูเปอร์ฯ จะเจ๊งเอำก็ไม่รู้ ถ้ำเจ๊งลุงกับหนูก็ตกงำนนะ 
เออ...ลุงจรคะ แล้วเขำไม่ได้แลกบัตรไว้เหรอคะลุง ถ้ำแลกก็ยึดไว้เลย
สิคะ ไม่ให้เอำรถออกไป แล้วตอนเช้ำให้ผู้จัดกำรมำจัดกำรกับลูกค้ำ
นิสัยไม่ดี...แต่จะว่ำไปเป็นลูกค้ำหรือเปล่ำก็ไม่รู้ บำงทีอำจจะเนียนมำ
จอดเฉย ๆ แล้วตัวเองก็ออกไปนั่งแท็กซี่เที่ยวรำตรีก็ได้” ยิ่งพูดชะเอม
ยิ่งโมโห คนพวกนี้น่ำจะถูกจับไปอบรมมำรยำทในสังคมให้รู้แล้วรู้รอด 
แล้วจัดสอบด้วยนะ ถ้ำสอบไม่ผ่ำนไม่ต้องกลับมำอยู่ในสังคมอีก!
 “เอำไว้เดี๋ยวพรุ ่งนี้ลุงจะไปแจ้งเรื่องนี้ให้ผู ้จัดกำรรู ้แล้วกัน         
นี่ดึกมำกแล้ว หนูชะเอมรีบกลับไปพักเถอะ”
 “ค่ะลงุจร งัน้หนกูลบัก่อนนะคะ ลงุกพ็กัผ่อนบ้ำงนะคะ ผอมไป
เยอะเลย” สำวเจ้ำบอกเสียงใส ก�ำลังจะเดินออกจำกที่ตรงนั้นแต่ก็ต้อง
ชะงัก หยุดเดินโดยพลันเพรำะรู้สึกว่ำรองเท้ำผ้ำใบของตัวเองเหยียบ
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ของเหลวอะไรสกัอย่ำงเข้ำ มนัเป็นของเหลวท่ีมีควำมหนดืพิกล ชะเอม
ยกรองเท้ำขึ้นมำดู แต่เนื่องด้วยรอบบริเวณมีเพียงแสงไฟสลัว สำวเจ้ำ
จึงเห็นได้ไม่ชัดว่ำเหยียบอะไรเข้ำ
 “มีอะไรเหรอหนูชะเอม ?”
 “หนเูหยียบอะไรก็ไม่รูค่้ะ หนดื ๆ  มีใครท�ำอะไรหกไว้หรอืเปล่ำ
เนี่ย” ชะเอมบอกอย่ำงหัวเสียไม่น้อย ถ้ำเธอเหยียบน�้ำจิ้มลูกช้ินหรือ   
น�ำ้หวำนเข้ำให้ มีหวงัต้องซักรองเท้ำใหม่แน่ ๆ  เวลำนอนกแ็ทบจะไม่มี
อยู่แล้ว ผ้ำกอี็กกองเบ้อเร่อ กำรมำนัง่ซักรองเท้ำจงึไม่ใช่เรือ่งน่ำสนุทรย์ี                                                                                 
สักเท่ำไหร่นักส�ำหรับพนักงำนแคชเชียร์อย่ำงชะเอม
 “ไหน ๆ ลุงดูให้” ยำมจรใช้ไฟฉำยส่องไปที่รองเท้ำผ้ำใบของ
พนักงำนสำวที่บดันี้ตรงพื้นรองเท้ำเป้ือนไปด้วยของเหลวสีแดงเข้มจน
เกือบจะเป็นสีด�ำ มันส่งกลิ่นคำวคลุ้งจนต้องย่นจมูก 
 ท้ังคู่มองหน้ำกันด้วยควำมแปลกใจ พยำยำมหำท่ีมำของ
ของเหลวนั้น ก่อนจะพบว่ำมันหยดมำจำกกระโปรงหลังรถแวนสีขำว 
ย่ิงเมื่อของเหลวสีแดงเข้มนั้นท้ิงครำบกำรหยดผ่ำนตัวรถท่ีเป็นสีขำว 
ยิ่งเห็นได้ชัดว่ำมันเป็นของเหลวสีแดงเหมือน...เลือด!
 “เลือดนี่นำ!” ยำมจรบอกเสียงสั่น รู้สึกคอแห้งเสียจนอยำกจะ
ได้เครื่องดื่มชูก�ำลังสักขวดในเวลำนั้น ชะเอมเริ่มรู้สึกถึงควำมไม่ปกต ิ
รีบเดินเข้ำไปประชิดตัวยำมจรแล้วมองไปท่ีกระโปรงหลังรถแวนสีขำว
ที่ปิดอยู่...แต่ปิดไม่สนิท!
 ยำมจรตัดสินใจเอื้อมมือไปเปิดกระโปรงหลังรถอย่ำงกล้ำ ๆ 
กลัว ๆ ถ้ำถำมจริง ๆ ว่ำอยำกท�ำแบบนั้นไหม...ก็ต้องตอบว่ำไม่ แต่
ด้วยหน้ำที่แล้วเขำจ�ำเป็นต้องท�ำ เพื่อให้รู้ว่ำมีอะไรอยู่ในกระโปรงหลัง
รถแวนคันปริศนำท่ีไม่รู้ว่ำใครเป็นเจ้ำของ ชำยชรำหันมำทำงชะเอม                  
เป็นเชิงถำมว่ำพร้อมจะดูไหม สำวเจ้ำไม่ตอบอะไร ได้แต่ใช้มือสองข้ำง                                                                                            
จิกแขนของยำมจรไว้แน่นอย่ำงหวำดกลัว...กลัวว่ำจะเป็นศพคนตำย
แบบในหนังสยองขวัญที่เธอชอบดู
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 เพียงอึดใจ กระโปรงหลังรถท่ีเปิดแง้มอยู่ก็ถูกยำมจรยกขึ้น 
จนสุด สิ่งที่รับรู้ได้อย่ำงแรกคือกลิ่นคำวเลือดเหม็นคลุ้ง เป็นกลิ่นคำว
ท่ีผสมกบักลิน่เนือ้เน่ำชวนสะอดิสะเอียนเสยีจนอยำกจะอำเจยีนออกมำ
 เปล่ำเลย...ไม่มีศพคนตำย หำกแต่ในกระโปรงรถมีถงุใส่ของสด
จ�ำพวกเนือ้หมูเนือ้วัววำงไว้จนแน่น คนท่ียืนอยู่เห็นดงันัน้กถ็อนหำยใจ
ยำว ๆ อย่ำงโล่งใจ
 “โล่งอกไปที นึกว่ำมีใครฆ่ำหมกศพไว้ในรถแบบท่ีเคยอ่ำน     
ในข่ำวเนอะลุง ว่ำแต่เจ้ำของรถนี่ก็พิลึกคน รู้ว่ำตัวเองมีของสดมำก
ขนำดนี้ ยังเอำมำยัดไว้ในรถ แบบนี้ของก็เสียหมดสิ” ชะเอมบ่น ดูจำก                                                                                 
ถุงท่ีใส่เนื้อสัตว์พวกนั้นแล้วก็พบว่ำมันไม่ใช่ถุงของ BIG MAX          
SUPERMART เจ้ำของน่ำจะซื้อมันมำจำกตลำดสดที่ไหนสักแห่ง
 “เอำยังไงกันดีหนูชะเอม ?”
 “ปล่อยไว้แบบนีแ้หละลงุจร ให้มนัเน่ำให้มันเหม็นในรถนีแ่หละ 
ดัดนิสัยเจ้ำของรถ กว่ำเจ้ำของจะมำเอำรถคงมีกลิ่นเน่ำคลุ้งไปหมด   
ทั้งคัน ทีนี้ละ ต้องล้ำงกันยกใหญ่ สมน�้ำหน้ำ!” สำวเจ้ำบอกอย่ำงสะใจ
ในที แอบโกรธเรื่องที่ท�ำรองเท้ำผ้ำใบของเธอเปื้อนด้วย นี่กลับไปต้อง
รีบไปแช่แล้ว เดี๋ยวซักไม่ออกขึ้นมำจะยุ่ง 
 “ถ้ำอย่ำงนัน้หนชูะเอมรบีกลบัห้องเถอะ ลงุกจ็ะกลบัไปท่ีตูย้ำม
แล้ว”
 ยำมจรก�ำลังจะปิดกระโปรงหลังรถแวนลงอย่ำงเก่ำ แต่แล้วก็
ต้องชะงัก เมื่อคนทั้งคู่ได้ยินเสียงบำงอย่ำงดังแว่วมำจำกกองเนื้อสัตว์
พวกนั้น เสียงที่แผ่วเบำเสียจนถ้ำไม่ตั้งใจฟังคงไม่ได้ยิน
 “ช่วย...ด้วย...ช่วย...ที!”
 ท้ังคู่ต่ำงมองหน้ำกัน ไม่มีใครพูดอะไร ก่อนท่ียำมจรจะเป็น
ฝ่ำยเปิดกระโปรงหลังรถแวนคันนั้นข้ึนอีกคร้ังอย่ำงช้ำ ๆ หยุดตั้งสติ
สกัอึดใจ แล้วใช้มือแหวกถงุเนือ้สดท่ีก�ำลงัเริม่ส่งกลิน่เน่ำออกทีละถงุ...
ทีละถุง แต่แล้วยำมวัยชรำก็ถึงกับผงะ เมื่อสิ่งท่ีพบคือร่ำงของชำย             
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คนหนึง่ถกูสวมหน้ำกำกบุนระขุเอำไว้นอนขดตวัอยู่ในกองเนือ้พวกนัน้! 
 ยำมจรค่อย ๆ เอื้อมมืออันสั่นเทำเข้ำไปเปิดหน้ำกำกน่ำกลัว
นัน่ออก ภำพท่ีปรำกฏคือใบหน้ำอันซีดเผอืดจำกกำรเสยีเลอืดมำกของ
เหยือ่ ท่ีน่ำตกใจกว่ำนัน้คอืเขำไม่มีขำข้ำงขวำรำวกบัถกูเลือ่ยมนัออกไป
จำกตัว!
 ยำมจรกับชะเอมเบิกตำโพลงด้วยควำมตกใจ ยำมวัยชรำ        
ถงึกบัหงำยหลงัลงพืน้ ในขณะท่ีชะเอมกรดีร้องเสยีงดงัลัน่อย่ำงคนตกใจ
สุดขีด
 “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”


