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คําจากสํานักพิมพ์

บ้านเช่าหลังใหญ่...สภาพดี...ราคาถูก 

มักจะมี ‘ความลับ’ อะไร ‘ซ่อน’ อยู่ในนั้น

หรือบางที...ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ในบ้านหลังที่ให้เช่า

แต่อาจจะเป็นบ้านหลังที่อยู่ข้าง ๆ กัน

และปัญหาก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้น...

ถ้าไม่ใช่ ‘คน’ ก็ ‘ผี!’

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

หากคุณเคยประทับใจกับนวนิยายเรื่อง ‘น�งชฎ�’

นวนยิายแนวสยองขวญัเรือ่งแรกในชวีติของ ภ�คนิยั ทีเ่ขียนข้ึนเมือ่ปี 2551

เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านวนิยายเรื่อง โลงลิเก ที่อยู่ในมือคุณตอนนี้

จะน�าพาให้คุณได้สัมผัสกับความประทับใจแบบนั้นอีกครั้ง

ไม่ใช่เรื่องของความหลอน ไม่ใช่เรื่องของการหักมุม 

แต่เป็นเรื่องของอารมณ์ในการได้อ่านนวนิยายแนวสยองขวัญแบบไทย ๆ

และถ้าหากคุณไม่เคยดูลิเกมาก่อน หรือแม้แต่อาจจะเคยดูเมื่อนานมาแล้ว

นวนิยายเรื่องนี้ก็น่าจะท�าให้คุณนึกอยากดูลิเก อย่างน้อยสักครั้ง...

ซึ่งเพียงเท่านั้นก็ถือว่าความตั้งใจของนักเขียนได้บรรลุถึงเป้าหมายแล้ว

Sofa publishing
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คําจากนักเขียน

  ฉันชื่อภาคินัยนะจ๊ะ
  บ้านอยู่ท่าพระ ซะเมื่อไหร่
  ฉันเป็นนักเขียนนิยาย
  เรื่องฆ่าคนบอกฉันได้...ไม่มีเหลือ!

    ปูเสื่อรอหน้าโรงลิเก
    เดี๋ยวพาไปฮัลเลวังกาในโลง!
    ภ�คินัย
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ขอขอบคุณจากหัวใจ

- ขอบคุณส�านักพิมพ์โซฟา พี่ธี พี่บั๋ง พี่ต้อง ที่สนับสนุนมาตลอดครับ
- ขอบคุณน้อง ๆ ทีมงานทุกคน เบน โบว์ มุก นุช เปรี้ยว เน็ต ปาล์ม 
พี่พิม พี่ก้อย บุ๊ง ฝ้าย พี่จุก พี่แป้น พี่อาร์ต ที่ร่วมงานกันมาตลอด         
เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากจริง ๆ
- ขอบคณุเพ่ือน ๆ  พี ่ๆ  นอ้ง ๆ  นกัเขยีนทกุคน ทีอ่ยูส่�านักพมิพเ์ดยีวกนั
หรือต่างส�านักพิมพ์ที่ท�าให้รู้ว่าโลกใบนี้ไม่เงียบเหงาเลย
- ที่ส�าคัญที่สุดคือขอบคุณคนอ่าน แม้ตอนนี้การอ่านของคนเราจะ
เปลี่ยนไป แต่ยังมีคนที่ยังรักและหลงใหลในกระดาษหอม ๆ คุณคือ 
ก�าลังใจที่ดีของคนท�าหนังสืออยู่ รักกันไปนาน ๆ นะครับตัว
อย
่าง
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 คืนนี้มันเงียบ...เงียบเสียจนได้ยินเสียงยอดหญ้าที่ก�าลังปลิว
ไสวด้วยแรงลม ส่งเสยีงเซ็งแซ่ราวกบัเป็นเสยีงของมนษุย์ก�าลงัจบักลุม่
คยุกนัอยูห่น้าโรงลเิก1 ร้างใจกลางเมอืงหลวง ซึง่รายล้อมด้วยรัว้สังกะสี
ทีปิ่ดไว้ไม่ให้ผูใ้ดมาบกุรกุได้ แสงจนัทร์ในคนืวนัเพ็ญส่องสว่างจนท�าให้
มองเห็นโรงลิเกไม้ที่ผุพังตามกาลเวลาตั้งตระหง่านชัดเจน ผ้าระบายที่
แขวนเป็นกรอบเวทนีัน้ห้อยรุง่ริง่ไม่มสีสีนัสวยงามแบบเมือ่ก่อน ซ�า้ยงัมี
ต้นไม้เลื้อยขึน้ไปพันตามเสาจนรกรุงรัง ตรงกลางเวทนีั้นมตีั่งไม้สภาพ
ทรดุโทรมตัง้อยู ่ขาทีห่กัไปข้างหนึง่ท�าให้มนัเอียงกระเท่เร่ ต้นหญ้าโผล่
ขึ้นจากพื้นเวทีไปงอกงามบนนั้นเสียแล้ว 
 1 ลิเก เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ค�าว่า ‘ลิเก’ เพี้ยนมาจากค�าว่า ‘เษกรฺ’                                                                                                                             
ในภาษาเปอร์เซยี ทีย่มืมาจากค�าว่า ‘ษกิรฺ’ ในภาษาอาหรับ อันหมายถงึการอ่านบทสรรเสรญิเป็นการร�าลกึถึงอลัลอหฺ
พระเจ้าในศาสนาอิสลาม พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ก็ได้กล่าวถึงลิเกไว้ว่า พวกมุสลิมนิกายชีอะห์ หรือเจ้าเซ็น                                                                                                                           
จากเปอร์เซีย น�าสวดลิเกที่เรียกว่า ดิเกร์ เข้ามาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กรมพระยา                 
ด�ารงราชานุภาพก็ทรงบันทึกว่า ‘ยี่เก’ นั้นเพี้ยนมาจาก ‘จิเก’ มีบันทึกว่า พวกแขกเจ้าเซ็นได้สวดถวายตัว                                                                                                          
ในการบ�าเพ็ญพระราชกุศล เมื่อ พ.ศ. 2423 ต่อมาคิดสวดแผลงเป็นล�าน�าต่าง ๆ คิดลูกหมดเข้าแกมสวด ร้องเป็น
เพลงต่างภาษา และท�าตวัหนงัเชดิ โดยเอาร�ามะนาเป็นจอกม็ ีลเิกจงึกลายเป็นการเล่นขึน้ ต่อมามผู้ีคดิเล่นลเิกอย่าง
ละคร คือ เริ่มร้องเพลงแขก แล้วต่อไปเล่นอย่างละครร�า และใช้ปี่พาทย์อย่างละคร
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 ลมเย็น ๆ โชยพัดมาจนท�าให้ต้นหญ้าคาที่สูงเกือบหนึ่งเมตร
เอนไหวไปเป็นระรอกคลืน่ มองผวิเผนิคล้ายมคีนนัง่ดอูยูเ่บือ้งล่างก�าลัง
โยกตัวไปมายามที่มีการออกแขก1 ของนักแสดงลิเก...สตรีนางหนึ่ง   
แต่งองค์ทรงเครื่องในชุดลิเกสีแดงหม่นแต่สะอาดสะอ้าน ที่ใบหน้านั้น
แต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางสีสดงดงาม แม้เธอจะมีอายุมากแล้วแต่ทว่า
ยังคงความสวยในแบบนางเอกลเิกเก่าทีร่กัโรงลเิกแห่งนีย้ิง่ชพี เครือ่งหวั                                                                           
ทีเ่ธอสวมนัน้แม้จะอยู่ในสภาพไม่สมบรูณ์แล้วแต่กย็งัส่องประกายวบิวบั
ยามจับต้องแสงจันทร์ 
 นางลเิกจบีมอืงามแล้วเดนิมาร่ายร�าตรงหน้าเวทลิีเก ย้ิมหวาน
ให้กับต้นไม้ใบหญ้าท่ีขึ้นรก คิดว่านั่นคือผู้ชมท่ีมารอดูเรื่อง ‘สงคราม
หัวใจ’ เรื่องดังของลิเก คณะชาตรีบุษบา เสียงสวรรค์ ที่เคยรุ่งเรือง   
เมื่อครั้งอดีต

 เกิดเป็นสาวสะคราญ    ช่างแสนเนียนนวล     
 หอมสะพรั่งเย้ายวน    ชวนเล่ห์เสน่หา
 ชายใดเห็นเป็นต้อง     ไม่ยอมวางตา         
 ส่งรักให้มา              หาทุกวี่วัน
 พ่อแม่ฉันห่วงหวง      อย่ามาลวงหลอก        
 ลูกปืนพ่อยิงออก      จะขอบอกให้
 คิดจับมือหรือ         พ่อฉันถือคงต้องตาย        
 ถ้าอยากมีใจ            ไปคิดใหม่แล้วกัน
 รักแท้พี่ต้องสู้           รักแท้ต้องกล้า                
 หวังน้องแต่ไม่มา        พี่ต้องมุ่งมั่น              
     

 1 ออกแขก คือ เป็นการค�านับครู อวยพรผู้ชม ขอบคุณเจ้าภาพ แนะน�าเรื่อง อวดผู้แสดง ฝีมือ     
การร้องร�า และความหรูหราของเครื่องแต่งกาย เพื่อให้ผู้ชมสนใจ และเตรียมพร้อมที่จะชมต่อไป ออกแขกเป็นการ
เบิกโรงลิเก โดยเฉพาะการออกแขกมี 4 ประเภท คือ ออกแขกรดน�้ามนต์ ออกแขกหลังโรง ออกแขกร�าเบิกโรง       
และออกแขกอวดตัว
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 เสียงระนาดบรรเลงในความคิดของนางลิเก ขณะที่เจ้าหล่อน
ก�าลังร่ายร�าอยู่บนเวทีแต่เพียงล�าพัง ไม่สนว่าจะมีใครมาดูหรือไม่ ลิเก
คอืชวีติที่ไม่อาจละทิง้ได้ เธอจะร้องมนัเช่นนัน้จนกว่าจะถงึวาระสุดท้าย
ของชีวิต
 วาระสุดท้ายของชีวิต...บางทีก็มาโดยไม่ทันได้ตั้งตัว...
 ร่างของ ‘บุคคลนิรนาม’ ในชุดเสื้อยืดและกางเกงขายาวสีด�า      
สวมหมวกไอ้โม่ง โผล่มาจากมมุหนึง่ของโรงลเิก มนัไม่พดูพร�า่ท�าเพลง       
ตรงเข้าดึงร่างของนางเอกลิเกวัยชราเข้ามาไว้ในอ้อมอก ในขณะที่                                                                         
หญิงชราดิ้นพราดแล้วหวีดร้องอย่างสุดก�าลัง พยายามทุบตี ‘มัน’      
เท่าที่จะสามารถท�าได้ บุคคลนิรนามในชุดด�าพยายามจะปิดปากไม่ให้  
เธอร้อง แต่อีกฝ่ายกลับกัดเข้าที่มือของผู้บุกรุก เดชะบุญที่เขาสวม    
ถุงมือถักไว้ ท�าให้มันไม่เข้าเนื้อสักเท่าไหร่
 “ช่วยด้วย! ใครก็ได้ช่วยด้วย! ฆาตกร! ฆาตกรก�าลงัจะฆ่าฉนั!” 
หญิงชราร้องขอความช่วยเหลือ นั่นท�าให้บุคคลนิรนามยิ่งต้องปิดปาก
เธอแน่นขึ้น ที่เขามาวันนี้ไม่ได้ต้องการฆ่าใคร แค่มีเรื่องบางอย่างต้อง
สะสาง ซึ่งดูเหมือนอีกฝ่ายไม่ได้อยากจะสะสางด้วยสักเท่าไหร่
 “หยุดร้องแล้วฟัง อย่าให้ต้องใช้ก�าลัง!”
 “ไม่หยุด! ช่วยด้วย! มีคนร้าย! มีฆาตกร! มันก�าลังจะท�าร้าย
ฉัน!” นางเอกลิเกรุ่นดึกยังแหกปากร้องทั้งที่ตัวเองหายใจแทบไม่ออก 
น�้าเสียงเริ่มแหบพร่า บุคคลนิรนามพยายามจะปิดปากเธอแน่นขึ้นอีก 
อีกฝ่ายถึงจะสูงวัยแล้วแต่แรงยังล้นเหลือ ท้ังจิกทั้งตีเขาอย่างไม่ยอม
จ�านนง่าย ๆ  จนคนร้ายเหลอือดเพราะเริม่เจ็บ ด้วยความโมโหท�าให้เขา                                                                                
ตัดสินใจบีบเข้าที่คอของหญิงนักแสดงลิเกอย่างแรงด้วยความขาดสติ
 “โธ่โว้ย! บอกให้นิ่งแล้วฟัง หูหนวกหรือยังไงวะ!”
 แรงมือของบุคคลนิรนามกับแรงของหญิงชราวัยหกสิบนั้น    
ไม่อาจเอามาเปรยีบเทยีบกนัได้ ยิง่แรงของใครคนนัน้ทีก่�าลงัเกรีย้วโกรธ                   
ด้วยแล้ว มันยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเป็นเท่าทวี มือที่บีบคอนั้น                                                                                   
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แรงขึน้และแรงขึน้เสยีจนหญงิชราตาเหลอืก ใช้แรงเฮอืกสดุท้ายเอือ้มมอื                                                                                                
ไปดึงหมวกไอ้โม่งที่อีกฝ่ายสวมอยู่ออก...ก่อนจะเบิกตาโพลง 
 “แก...!”
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 มันไม่ใช่บ้านเก่าน่ากลัวแบบบ้านผีสิงในนิยายหรือบ้านร้าง   
ในละครหรอก...
 มนักแ็ค่บ้านสองชัน้ธรรมดา ๆ  หลงัหนึง่เท่านัน้ มพีืน้ทีร่อบบ้าน                                                                                   
พอที่จะปลูกต้นไม้ใบหญ้าหรือลากราวตากผ้ามาตากได้ในวันแดดดี 
สภาพบ้านนัน้ดแูล้วคงผ่านการซ่อมแซมมาพอสมควร รอบบ้านรายล้อม                                                                                               
ด้วยตกึสงูตามประสาพืน้ที่ใจกลางเมอืง ทางด้านหลังบ้านมพีืน้ทีร่กร้าง
ซ่ึงล้อมด้วยสังกะสีที่มีสภาพทรุดโทรม...แต่จะว่ารกร้างก็คงไม่ถูกนัก 
เพราะเม่ือมองข้ามสังกะสีไปนั้นจะพบโรงลิเกตั้งอยู่กลางพื้นที่ที่รก
ด้วยหญ้าคาข้ึนสูง มีต้นไม้ใหญ่ทางด้านหนึ่งของพื้นที่อยู่สองสามต้น 
ถ้ามองดี ๆ จะพบว่าหลังโรงลิเกมีบ้านไม้หลังเล็ก ๆ ชั้นเดียวสร้างอยู่
ตรงนั้นด้วย และมันไม่ใช่บ้านร้าง เมื่อเห็นว่ามีผ้าถุงตากอยู่ที่ราว แต่
ดูท่าทางเหมือนจะตากมาหลายวันแล้ว ผู้มาเช่าคนใหม่ขยับตัวเข้าไป
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ใกล้ริมรั้วสังกะสี พยายามจ้องมองว่ามีใครอาศัยอยู่ในพ้ืนที่โรงลิเก             
แห่งนั้น แต่แล้วจู่ ๆ ก็มีมือแห้งเหี่ยวของใครบางคนมากระชากผ้าถุง
ที่ตากอยู่ไป ท�าเอาผู้เช่าใหม่สะดุ้งเฮือก
 “เป็นอะไรไปเม ?” เสียงของ กวี ดังขึ้น ถามภรรยาสาวที่
ก�าลงัยืนมองข้ามรัว้ไปยงัทีร่กร้างหลงับ้าน หญงิสาวสะดุง้เลก็น้อยแล้ว         
ส่ายหน้าปฏเิสธ แต่ทว่าสายตายงัหนัมองตรงไปอกีฝ่ังของรัว้ทีบ่ดันี้ไม่มี
ผ้าถุงที่ก่อนหน้านี้ตากอยู่และมืออันแห้งเหี่ยวของใครคนนั้นเสียแล้ว
 “เปล่าค่ะ เมไม่ได้เป็นอะไร แค่ก�าลังมองอะไรเพลิน ๆ น่ะ”  
เธอปฏิเสธ
 “ชอบบ้านหลังนี้ไหม อยู่ใกล้ที่ท�างานของวี เดินทางสะดวกดี 
ไม่ได้เก่าจนน่ากลัว ราคาก็พอไหว วีโอเคนะ เมโอเคหรือเปล่า ?”
 กวีเอ่ยถามความเห็นของหญิงคนรัก อันที่จริงการย้ายบ้าน
ตอนภรรยาก�าลังท้องเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกนัก แต่เขาต้องย้ายที่ท�างาน 
ซึ่งถ้ายังอยู่ที่บ้านหลังเก่านอกจากต้องตื่นเช้ากว่าเดิมร่วมสองชั่วโมง 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางกเ็พิม่ขึน้ด้วย ซ�า้กว่าจะกลบัถงึบ้านกค็งมดืค�า่
ดึกดื่น นึกเป็นห่วง เมลด� ภรรยาของตัวเองที่ก�าลังท้อง ดังนั้นเมื่อ
บริษัทใหม่ที่กวีแอบไปหย่อนใบสมัครไว้ตอบรับ และเขาก็ตกลงเพราะ
เงินเดือนมากกว่าเท่าตัว จึงท�าให้ต้องย้ายบ้านมาใกล้ที่ท�างานนี่แหละ 
แต่เพื่ออนาคตกับอีกหนึ่งชีวิตที่ก�าลังจะเกิดมา เขาว่ามันก็ต้องแลก
 “บ้านน่าอยู่ดีนะวี เมชอบบ้านไม้แบบนี้ อากาศเย็นดี บางที
อาจจะไม่ต้องเปิดพัดลมทั้งวัน ที่ส�าคัญเดินไปหน้าปากซอยแค่สอง
ป้ายรถเมล์ก็เจอทั้งตลาดสด เจอทั้งห้าง เจอทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต เวลา
เมไปซื้อของจะได้ไปง่าย ๆ” หญิงสาวแอบส�ารวจเส้นทางตั้งแต่ตอนที่        
นั่งรถมากับสามี แม้ว่าที่นี่จะราคาแพงกว่าบ้านเช่าหลังเก่าเล็กน้อย      
แต่กช่็วยให้กวีไปท�างานได้ไวขึน้เพราะอยู่ใกล้กว่า บรรยากาศและท�าเล
ก็ดีกว่ามาก...ถ้าไม่นับโรงลิเกร้างทางด้านหลังบ้านนั่น
 “ว่าไงจ๊ะ ตกลงจะเช่าไหม ถ้าไม่เอา เจ้จะให้คนอืน่ บ้านสวย ๆ  

ตัว
อย
่าง



14

ท�าเลดี ๆ  แบบนี้หาไม่ง่ายแล้วนะ” เจ้ป�กแดง พูดพลางใช้มือข้างหนึ่ง
กระพือพัดไล่ลมเข้าตัวในวันที่อากาศร้อนอบอ้าว กวีรู้ว่านี่เป็นกลยุทธ์
ทั่วไปของเจ้าของบ้านเพื่อที่จะโก่งราคา หรือไม่ก็เร่งการตัดสินใจของ
ผู้เช่า ชายหนุ่มหันไปหาภรรยาสาวเพื่อถามความมั่นใจอีกครั้ง เมลดา
จึงพยักหน้าเป็นค�าตอบ
 “ตกลงครบัเจ้ แต่ลดหน่อยไม่ได้เหรอ ?” รูท้ัง้รูว่้าจะโดนด่ากลบั 
ก็ยังอยากจะยียวนกวนประสาทเจ้าของบ้านเช่า
 “โอ๊ย...ไม่ได้หรอก สามพันนี่ก็ถูกแล้ว จะไปหาที่ไหนได้     
บ้านสองชั้น ซ่อมใหม่เอี่ยม มีสนามหญ้า อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้       
ถ้าหาได้ก็...” เจ้ปากแดงท�าท่าจะบ่นต่อ กวีจึงรีบพูดตัดบท 
 “ตกลงครับเจ้ แหม...แซวเล่นนิดเดียวเอง ร่ายซะยาวเลย 
มัดจ�าสามเดือนนะครับ เด๋ียวพรุ่งนี้เช้าผมโอนพร้อมเพย์ที่เจ้ให้ไว้    
ก่อนย้ายเข้ามานะครับ” กวีบอกกับเจ้ปากแดง อีกฝ่ายเมื่อได้ยินว่ามี                      
ผูเ้ช่าแล้วกย็ิม้กริม่ หลงัจากทีต้่องปิดบ้านไว้เฉย ๆ  หลายเดอืน หลงัจาก                                                                                 
ที่อยู่ ๆ ลุงช�ตรี ชายสูงวัยเจ้าของโรงลิเก ชาตรีบุษบา เสียงสวรรค์   
ที่อยู่หลังบ้าน ถูกฆ่าตายอย่างลึกลับ ส่งผลให้ ป้�บุษบ� กลายเป็น     
คนคุ้มดีคุ้มร้าย ร้องลิเกหาสามีทุกค�่าคืน จนท�าให้คนเช่าขวัญผวา      
ย้ายหนีกันไปหมด
 “โรงลิเกหลังบ้านนี่ร้างมานานหรือยังคะเจ้ ?” อยู่ ๆ เมลดา
ก็เอ่ยถามขึ้นมาอย่างอยากรู้ เธอไม่เคยเห็นโรงลิเกที่อยู่ใจกลางเมือง  
แบบนี้มาก่อน
 “จะว่าร้างก็ไม่ได้ร้างนะ เพราะยังมีป้าบุษบาอยู่ ป้าบุษบาเป็น
เจ้าของโรงลเิกเก่าหลังบ้านนัน่แหละ ต้ังแต่ผวัแกตายไป แกกก็ลายเป็น
คนสติไม่สมประกอบ บอกแต่ว่าจะอยู่กับผัวแก แต่ผัวแกก็ถูกฆ่าตาย                                                                                 
ไปแล้ว บางวนัตอนดกึ ๆ  แกจะชอบมาร้องลเิกจนคนทีเ่ช่าอยูพ่ากนักลัว                    
ย้ายหนีกันไปหมด...แต่เอ๊ะ! มาหลอกถามแบบนี้ จะให้เจ้ลดราคา                                                                             
หรือเปล่า เจ้ไม่ลดนะ!” เจ้ปากแดงจับผิด สองหนุ่มสาวจึงส่ายหน้า
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ปฏิเสธ ไม่ได้คิดแบบที่เจ้ปากแดงกล่าวสักนิด
 “เปล่าค่ะเจ้ แค่ถามดเูฉย ๆ  ว่าแต่ป้าบษุบาแกไม่เป็นพษิเป็นภยั                                                                       
อะไรใช่ไหมคะ ?” นีต่่างหากคอืสิง่ทีเ่มลดาเป็นห่วง ไม่ได้กลวัเรือ่งผสีาง                         
อะไรหรอก เจ้เจ้าของบ้านเช่าได้ยินเช่นนั้นก็โบกไม้โบกมือไปมา
 “โอ๊ย...ไม่หรอก ป้าแกเป็นคนเงียบ ๆ แกก็อยู่ของแกอย่าง
สันโดษ มีแต่คนนอกนี่แหละชอบไปยุ่งกับแก ทั้งไปขอซื้อที่ ไปล่าท้าผี 
ไปสร้างเรือ่งราวหาว่าโรงลเิกของแกมผี ีทัง้ทีจ่รงิแล้วไม่มอีะไร โรงลเิก                                                                               
ของป้าบุษบาก็แค่ปิดเงียบ นาน ๆ จะเห็นแกเดินออกไปตลาดซื้อ     
ข้าวของ...อ้อ แล้วถ้าจินตนาการว่าแกจะเป็นคนบ้าท�าตัวกระเซอะ
กระเซิงแบบในทีวี ขอบอกเลยว่าให้จินตนาการซะใหม่ เพราะป้าบุษบา
แต่งตัวสวยอยู่บ้านทกุวัน หน้านวลปากแดงตามประสานางเอกลิเกเก่า 
ไม่เคยท�าตัวโทรมให้ใครเห็น พอตกค�่าจะแต่งชุดลิเกชุดเก่งเตรียมมา
ร้องลเิกตอนดกึ ๆ  นัน่อาจเป็นสิง่เดยีวทีด่นู่ากลวัในโรงลเิกแห่งนี ้เพราะ
เสยีงร้องลเิกของป้าบุษบา...จะว่าเพราะกเ็พราะ จะว่าวงัเวงกว็งัเวง มนั
เป็นเสียงร้องที่ไม่มีวงดนตรีบรรเลง มันเป็นเสียงที่เจือด้วยเสียงร้องไห้ 
ตอนทีย่งัเป็นคณะลเิกชาตรบุีษบา เสยีงสวรรค์ ทีม่คีนอืน่ ๆ  อยู่ในคณะ 
มันมีท้ังดนตรี ทั้งบทร้องบทร�า มันไม่ได้น่ากลัว แต่ตอนนี้กลับมีแต่
เสยีงร้องลเิกกบัเสยีงร้องไห้ บางทกีร้็องโหยหวนหาผวัทีห่ายไป บางวนั                                                                            
ป้าบุษบาเองก็คุ้มดีคุ้มร้าย เที่ยวเดินถามหาลุงชาตรีไปทั่ว แต่บางวัน   
ก็เก็บตัว ท�าตัวเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอก คนแถวนี้เลยกลัว                                                                        
สร้างเรื่องกันไปต่าง ๆ นานาว่าเห็นวิญญาณของลุงชาตรีบ้างละ เห็น
ป้าบุษบาคุยกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนบ้างละ เห็นผีในโรงลิเกบ้างละ จากที่
ไม่มีอะไรมันเลยกลายเป็นมีอะไรขึ้นมาซะอย่างนั้น ยิ่งมีรายการผีจาก         
ช่องนั่นนี่มาแอบปีนรั้วสังกะสีไปลองของ พอเจอป้าบุษบาเข้าแล้ว        
นึกว่าผี ก็เอาไปพูดต่อ ๆ  กัน ทีนี้ก็มีพวกวัยรุ่นมาลองของตาม วุ่นวาย
จะตาย ป้าบุษบาจะอยู่อย่างสงบก็ไม่ได้ แต่คนที่น่าสงสารที่สุดคือเจ้   
นี่แหละ คนเช่าทั้งกลัวผี กลัวคนบ้า ร�าคาญพวกที่มาลองของ เลย                      
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พากันย้ายหนีไปหมด” เจ้เจ้าของบ้านเช่าร่ายยาวพลางกระพือพัด                                                      
ในมือไม่หยุด รู้สึกร้อนเสียจนอยากได้โอเลี้ยงเย็น ๆ สักแก้ว
 “แล้วเจ้รู้ไหมครับใครฆ่าลุงชาตรี ?” กวีเริ่มอยากรู้ อีกฝ่าย         
ส่ายหน้า
 “ต�ารวจบอกว่าน่าจะเป็นพวกขีย้า หรอืวยัรุน่บกุเข้าไปชงิทรพัย์ 
แต่ก็ไม่เห็นบอกนะว่ามีอะไรหายไป น่าสงสารเสียจริง เอาของไป                                                                                            
ก็น่าจะพอแล้ว มาฆ่าแกงกันท�าไมก็ไม่รู้ ลุงชาตรีก็แก่แล้ว แต่คนที่
น่าสงสารท่ีสุดคงจะเป็นป้าบุษบาที่ต้องใช้ชีวิตตอนบั้นปลายคนเดียว      
นี่แหละ แกมักจะเพ้อว่าผัวมาอยู่กับแก คงคิดถึงผัวมาก” เจ้ปากแดง
ยังจ�าเหตกุารณ์ทีต่�ารวจเข้าไปจดัการกบัศพได้ด ีวนันัน้ป้าบษุบาร้องไห้
ปริ่มใจจะขาด เป็นที่น่าเวทนาของคนแถวนี้ และเธอก็เป็นคนหนึ่ง              
ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
 “แล้วลุงกับป้าไม่มีลูกเต้าเหรอคะ ?”
 “โอ๊ย...เล่ายาว เอาอย่างนี้ เรื่องมันมีอยู่ว่า ที่บ้านหลังนั้น    
เคยเป็นโรงลเิกเก่าตัง้แต่สมยัก่อนโน้น ซึง่เจ้กม็าอยูไ่ม่ทนัสมยันัน้หรอก 
เจ้เพิ่งได้ที่ดินผืนนี้มาจากคนรู้จักในช่วงไม่กี่ปีหลังนี่เอง พอได้มาก็                                                                             
เอามาท�าห้องแถวกับบ้านให้เช่า เพราะเหน็ว่าท�าเลด ีส่วนเรือ่งมโีรงลิเก
น้ัน เจ้ก็ไม่ได้ติดอะไร เพราะลุงชาตรีกับป้าบุษบาก็เป็นคนอัธยาศัยดี 
เปิดโรงลเิกแสดงอาทติย์ละแค่ไม่กีว่นัเอง เสยีงก็ไม่ได้ดงัอะไรมากมาย 
เสียงจากพวกผับพวกเธคแถวนี้ยังดังกว่าเสียอีก คนเช่าห้องแถวกับ
บ้านเช่าก็ไม่มีใครว่าอะไร ตรงกันข้าม กลับชอบนอนฟังเสียงลิเก                                                                            
คณะชาตรีบุษบา เสียงสวรรค์ เปิดแสดงครั้งหนึ่งก็มีคนดูครั้งละยี่สิบ
สามสบิคน ป้าบษุบากบัลงุชาตรกีเ็ล่นเพราะอยากอนรุกัษ์วฒันธรรมไทย                                                                                 
ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานรู้จัก ที่ส�าคัญลุงป้าแกสงสารคนในคณะลิเกที่อยู่ 
ด้วยกันมานาน ถ้าเลิกคณะลิเกแล้วจะไปท�าอะไรกิน...” 
 เจ้ปากแดงหยุดกลืนน�้าลาย ดูท่าจะชอบเล่าเรื่องชาวบ้าน     
ไม่น้อย
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 “...แต่ทุกเส้นทางย่อมมีจุดสิ้นสุด หลัง ๆ คนก็ไม่ค่อยมา
ดูลิเกกัน เจ้ก็สงสาร ได้ยินลุงชาตรีเปรย ๆ ว่าคณะลิเกชาตรีบุษบา 
เสียงสวรรค์ คงจะตัดสินใจปิดตัวลง แต่ไม่ใช่ว่าแกจะลอยแพคน                
ในคณะ เพราะลุงชาตรีใช้ชื่อเสียงในวงการลิเกฝากลูกน้องในคณะ          
ให้ไปท�างานกับลิเกคณะอื่น ๆ ส่วนใครที่ไม่คิดจะสานต่ออาชีพนี้แล้ว 
แกก็ให้เงนิไปตัง้ต้นท�าทุนกนัทกุคน ไม่ให้ใครล�าบาก โรงลเิกนีจ้งึเหลอื
แค่เพียงสองลงุป้า ไม่มลีกูเต้ามาดูแลและสานต่อกจิการ แต่ถงึอย่างนัน้                               
ท้ังลุงชาตรีและป้าบุษบาก็ไม่ได้อยู่เฉยหรอกนะ แกเปิดโรงลิเกให้เป็น
สถานที่ที่เปิดการแสดงลิเกเล็ก ๆ เพื่อสานต่อวัฒนธรรมให้กับเด็ก                                                           
รุ่นหลังที่สนใจมาดู โดยไม่เก็บเงินสักสตางค์แดงเดียว ซึ่งก็มีทั้งเด็ก 
วัยรุ่นและผู้ใหญ่มาดูกัน แต่ก็พอประปราย ไม่มากมายอะไร แต่สอง
ลุงป้าก็ไม่ย่อท้อ ได้รับความร่วมมือจากคณะลิเกอื่นมาเปิดการแสดง
อย่างเต็มใจอยู่เรื่อย ๆ ด้วยรักในอาชีพลิเก ไม่อยากให้มันสูญหาย                
ไปตามกาลเวลา ตามเจตนารมณ์ของลุงชาตรีและป้าบุษบา โอ๊ย...                                                                                    
อยากกนิโอเลีย้ง” อยู ่ๆ  เจ้ปากแดงกบ่็นออกมา กวกีบัเมลดามองหน้ากนั                                                                          
แล้วอมยิ้มข�า
 “อีกยาวไหมครับ ถ้าอีกยาวผมจะวิ่งไปซื้อโอเลี้ยงตรงหน้า  
ปากซอยมาให้”
 “โอ๊ย...อีกยาวมาก ๆ เล่าไปได้ถึงเย็นโน่นแหละ แต่ถ้าไม่มี
โอเลีย้งมนักค็อแห้ง คงจบแค่นีแ้หละ เจ้เจบ็คอ” เจ้เจ้าของบ้านเช่าเอ่ย 
พลางเอามือลูบคออย่างคนที่กระหายน�้าเสียเหลือเกิน เมลดาหันไป                                                                                 
ทางสามีแล้วยิ้มพลางพยักหน้าเป็นเชิงบอกให้ไปซื้อโอเล้ียงมาให้
เจ้าของบ้านเช่าเถอะ เพราะอันที่จริงเธอก็กระหายน�้าเหมือนกัน วันนี้
อากาศช่างร้อนอบอ้าวเหลือเกิน ไม่มีลมพัดเอาเสียเลย
 “วีไปซ้ือโอเลี้ยงให้เจ้เถอะ เมเองก็อยากฟังต่อเหมือนกัน           
ที่ส�าคัญเมคอแห้งด้วย ฝากซ้ือชามะนาวสักแก้วนะ” เธอบอกกับสามี 
ไม่ปฏิเสธหรอกว่าตัวเองอยากรู้เรื่องของโรงลิเกร้างหลังบ้านว่ามัน         
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เกิดอะไรขึ้นกันแน่ 
 การทีจ่ะอยากรูเ้รือ่งราวของบ้านข้างเรอืนเคยีงทีต้่องอยูด้่วยกนั                                                                                        
ไปอีกไม่รู้กี่ปี มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่เหรอ ?
 “ได้ ๆ  ถ้าอย่างนั้นวีไปซื้อน�า้ก่อน เมก็คุยกับเจ้แกไปละกันนะ”
 “ออกเงินไปก่อนนะ เจ้ไม่มีเศษติดตัวเลย” เจ้เจ้าของบ้านเช่า
รีบบอกแล้วท�าทีเป็นหันไปมองทางอื่น กวีได้แต่ยิ้มข�ากับภรรยาแล้ว
เดินออกนอกรั้วบ้าน ก่อนจะหายไปร่วมสิบห้านาทีแล้วกลับมาพร้อม
โอเล้ียงสองแก้วของเจ้เจ้าของบ้านเช่ากับเขา และชามะนาวของหญิง
คนรัก 
 หลังจากจัดการแจกจ่ายน�้าให้ทุกคนเรียบร้อยแล้ว กวีก็นั่งลง                                                                              
บนเก้าอ้ีม้าหินอ่อน เจ้ปากแดงดูดโอเลี้ยงอึกใหญ่แล้วท�าท่าชื่นใจ    
ก่อนจะเริ่มเล่าต่อ
 “เมื่อกี้เจ้เล่าถึงไหนแล้วนะ ? อ้อ...นึกออกแล้ว สาเหตุที่
เหลอืป้าบษุบาคนเดยีวน่ะเหรอ...เรือ่งมนัเกดิจากวนัหนึง่ทีป้่าบษุบาไป
บวชชีพราหมณ์แล้วทิ้งให้ลุงชาตรีอยู่บ้านเพียงล�าพัง ทีนี้พอป้าบุษบา             
กลับมา ก็ไม่เจอลุงชาตรีอยู่ที่บ้านแล้ว ตามหายังไงก็ไม่เจอ ไม่มี
ใครเห็นตัวลุงชาตรีเลย ป้าแกก็ร้อนใจเนอะ อยู่ ๆ ลุงชาตรีหายตัวไป                                                                           
แบบนี้ แถมไม่เอาอะไรไปสักอย่าง หลังจากนั้นไม่กี่วันป้าบุษบาก็     
บอกว่าเจอลุงชาตรีมาเข้าฝันบอกว่าอยู่ที่ไหน ป้าแกก็ไปหาตรงจุดที่
ลุงชาตรีบอก แล้วก็พบศพลุงชาตรีจริง ๆ ซึ่งวันนั้นเจ้ก็เห็นด้วยนะ       
น่ากลัวมาก...นี่พูดแล้วยังขนลุกอยู่เลย” 
 เจ้ปากแดงลูบแขนด้วยความขนลกุเมือ่คดิถงึเหตกุารณ์วนันัน้
 “ศพของลุงชาตรีถูกยิงท่ีหน้าผาก น่ากลัวมาก ต�ารวจมา   
ตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ ถามป้าบุษบาว่ามีทรัพย์สินอะไรหายไปบ้าง                 
ป้าบุษบาเองเสียใจจนเหมือนไม่มีสติสตังอยู่กับเนื้อกับตัว ให้การอะไร
ไม่ได้เลย เบื้องต้นจึงสรุปว่าเป็นพวกวัยรุ่นที่ติดยาหรือไม่ก็ลุงชาตรี                                                                                           
อาจมีศัตรูมาท�าร้าย หลังจากวันนั้นป้าบุษบาก็เริ่มคุ้มดีคุ้มร้าย ลุกขึ้น

ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง


	โลงลิเก
	Sofa Publishing
	คำจากสำนักพิมพ์
	คำจากนักเขียน
	ขอขอบคุณจากหัวใจ
	บทนำ โหยหวน
	ตอนที่ 1 โยกย้าย

