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วันเกิดของเค้าโมง

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

เค้าโมงวิ่งพรวดลงมาจากบันได ถลันเข้าไปยืนหน้าตู้ หยิบกางเกง
ยีนมาสวมอย่างรีบเร่ง มองดูนาฬิกาเห็นจวนจะตีห้าเต็มทน  ทีแรกคิดจะถักเปีย 

แต่พอหยิบหวีก็เปลี่ยนใจวางลง กลัวว่าจะไม่ทันใส่บาตร

ในครัวเปิดไฟสว่าง เค้าโมงกระโจนเข้ามาข้างใน เม่ือคืนแม่บอกว่าน้ำาพริก 

กุ้งสดอยู่ในตู้เย็น ซ้ือมาจากร้านปักษ์ใต้กลางซอย  ร้านนี้แม่เชื่อใจว่าไม่ใส่ผงชูรส 

บางวันยังซื้อน้ำาพริกผัดแห้งที่ไม่เผ็ดมาให้พวกเธอกินกับข้าว

“เค้าโมง”  เสียงนกกระติ๊ดร้องเรียกมาจากหน้าต่างชั้นสอง  “ตื่นทำาไม 

แต่เช้า”

เค้าโมงโผล่หัวฟู ๆ  ออกมาจากในครัว  “เราจะใส่บาตร ติ๊ดลงมาใส่ด้วยกัน

ไหม”

“ติ๊ดยังไม่ได้อาบน้ำา คงไม่ทันแล้วมั้ง”

“ล้างหน้าแปรงฟันก็พอแล้ว พระมาตีห้า”

แม่น้องสาวคนเล็กผลุบหน้าเข้าไป  เค้าโมงเปิดตู้เย็นก้มลงมอง เห็นน้ำาพริก

กุ้งสดใส่ถุงพลาสติกมัดไว้เรียบร้อย  เธอเลือกแตงกวากับมะเขือเปราะผิวสวยๆ 

ออกมาจากช่องผัก ล้างหั่นใส่ถุงเร็วปรื๋อ ก่อนจะหันไปตักข้าวใส่ขันเงิน



โต๊ะพับได้วางอิงอยู่กับผนัง เค้าโมงยกออกไปวางหน้าร้ัว ฟ้าเร่ิมสว่างพอดี 

ซอยบ้านเธอเป็นซอยตันจึงไม่มีรถพลุกพล่าน  เพ่ิงจะกางโต๊ะต้ัง ได้ยินเสียงประตู

ร้ัวบ้านข้างๆ เปิดดังแอ๊ด  ย่าใบถือถาดกับข้าวเดินออกมา พอเห็นเค้าโมงก็ร้อง

ทัก

“วันนี้ใส่บาตรหรือลูก”

“ค่ะ”  เค้าโมงย้ิมอายๆ ไม่กล้าบอกว่าเป็นวันเกิด เดินกลับเข้ามาหยิบขัน 

ใส่ข้าวกับน้ำาพริก เร่งรีบจนเตะธรณีประตู  เธอเป็นคนซุ่มซ่ามมาแต่ไหนแต่ไร ย่ิง 

ไม่ได้ใส่แว่นย่ิงซุ่มซ่ามเข้าไปใหญ่ แต่ถ้าใส่ในบ้านจะโดนนกกระติ๊ดล้อ เรียกว่า

คุณป้าเฉิ่มบ้างละ คุณป้าฟูบ้างละ บางทีแม่ยังพลอยเรียกตาม

ของใส่บาตรจัดวางบนโต๊ะเรียบร้อย เธอรู้สึกโหวงเหวงข้ึนมาในท้อง 

ทั้งบ้านคงมีเธอคนเดียวที่จำาวันเกิดของตัวเองได้  เมื่อวานซืนบอกแม่ว่าอยาก 

ใส่บาตร แม่แค่ถามว่านึกอะไรข้ึนมา แต่ไม่รอฟังคำาตอบเพราะกำาลังดูซีรีส์ 

เกาหลีกับนกกระติ๊ด  เค้าโมงไม่อยากเซ้าซ้ี รู้ดีว่าแม่มีอะไรหนักเต็มหัว ไหนจะ 

เร่ืองเงิน เร่ืองพ่อ เร่ืองไก่จุก  ตั้งแต่ป้าอ้อยชวนแม่ให้ไปเปิดร้านเค้กตลาดนัด 

ด้วยกัน ป้าออกเงิน แม่ออกแรง แม่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีส่ี กว่าจะกลับก็ 

ห้าโมงเย็น บ่นทุกวันว่ายืนจนขาแข็ง

“เม่ือวานได้ดูศึกลงกาหรือเปล่า”  ย่าใบเร่ิมชวนเธอคุยเร่ืองหนังอินเดีย 

“แหม นางกุจจีร้ายจริงๆ ยุแยงอยู่ได้ กลัวว่าพระรามกับนางสีดาจะมีลูกมาแย่ง

บัลลังก์”

เค้าโมงย้ิมแห้ง ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะไม่เคยดู  เธอชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบ

ดูละคร ไม่เหมือนนกกระติ๊ดที่รู้จักซีรีส์ดังกับเขาทุกเร่ือง ทั้งไทย จีน เกาหลี ฝร่ัง  

จะเว้นก็แต่อินเดียกระมัง

“นางสีดาสวยอย่างกับนางฟ้า”  ย่าใบพูดต่อ  “ตาคมผมดำา ค้ิวโก่งอย่างกับ

คันศร  เคยได้ยินไหมที่เขาว่า เนตรคมสมลักษณ์เนื้อนิลเนตร  สาวอินเดียนี่ละ

เนตรดำาคมดังเนื้อนิล”

เค้าโมงพยักหน้าตาม รู้ว่าย่าใบพูดถึงประโยคในหนังสือจินดามณี  เธอ

อ่านหนังสือมากกว่าเด็กคนอ่ืนในวัยเดียวกัน  พ่อเก็บหนังสือเก่าของปู่ใส่ลัง 
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ไว้ในห้องเก็บของ เค้าโมงรื้อมาอ่านจนหมด เว้นแต่พวกตำารากฎหมาย

“หมั่นไส้นางกุจจี”  ย่าใบวกกลับไปเร่ืองเก่า ชะเง้อชะแง้รอหลวงพ่อจาก

วัดท้ายถนน  พอดีประตูรั้วแง้มออกเป็นช่อง มือข้างหนึ่งยื่นกำาดอกบัวออกมา

“ย่าลืมดอกไม้”

“อ้าว”  ย่าใบร้อง  “กำาลังนึกอยู่เชียวว่าขาดอะไรไป  ทำาไมบุญตื่นแต่เช้า

ล่ะลูก จะรีบไปไหนหรือ”

“ผมจะไปปั่นจักรยานที่สวนหลวง เช้าๆ อย่างนี้คนน้อย”

“ไปคนเดียวหรือว่านัดเพื่อน”

“ไปคนเดียวครับ”

“กินข้าวเสียก่อน ย่าทำากุ้งหวานกับหมูหวานใส่ตู้กับข้าวไว้ให้  ข้าวต้มก็มี 

ใช้ข้าวกล้องหอมมะลิแดง แม่เราเขากินลดความอ้วน เขาว่าดีไม่แพ้ข้าวมันปู 

ย่าก็ไม่รู้กับเขาหรอก ซ้ืออะไรมาก็หุงอันนั้น  ข้าวฮางงอกของอุบลคราวก่อน 

ยังไม่หมดเลย  แล้วมีข้าวไรซ์เบอร์รีอยู่อีกถุง พ่ีสาวเราเขาไปซ้ือมาจากงานเกษตร

อินทรีย์”

เค้าโมงฟังสองย่าหลานคุยกัน ยกมือลูบผมฟูๆ ของตัวเองอย่างไม่ตั้งใจ 

คอยชำาเลืองมองใบบุญแต่ไม่เห็นตัว ด้วยว่าประตูรั้วบังตา

“ผมไปกินข้าวก่อน”  ใบบุญตัดบท ไม่อย่างนั้นคงต้องฟังย่าสาธยายเร่ือง

ข้าวไปอีกนาน

“แล้วไปยังไงล่ะลูก เอารถไปหรือ”  ย่าใบร้องถามตามหลัง

“ครับ บอกพ่อแล้ว”

“ขับระวังนะ เราเพิ่งจะได้ใบขับขี่”

ผู้เป็นหลานหัวเราะเบาๆ ปิดประตูร้ัวเดินกลับเข้าบ้าน  เค้าโมงได้แต่ 

มองตามตาละห้อย เห็นแค่มือใบบุญที่ย่ืนมาส่งดอกบัว  เขาน่าจะรู้ว่าเธอยืนอยู่

ตรงนี้ด้วย แต่ไม่ยักโผล่หน้ามาทักทาย  ปกติเขากับเธอไม่ค่อยจะได้คุยกัน เพียง

แต่วันนี้เป็นวันเกิด เค้าโมงก็แค่อยากให้มีอะไรด ีๆ  น่าจดจำาบ้างเท่านั้น

ย่าใบเลิกคุยเร่ืองหนังอินเดีย หันมาเล่าเร่ืองหลานชายคนโปรดจะไปอยู่

หอพัก  คราวนี้เค้าโมงจึงค่อยกระตือรือร้นสนใจ
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“ได้หอพักใกล้มหาวิทยาลัย แค่ข้ามถนนเข้าซอยอีกนิดก็ถึงแล้ว เห็นว่าจะ

เอาจักรยานไปด้วยคันหน่ึง  น่ีถ้าเรียนจบละก็เงินเดือนข้ันต่ำาไม่น้อยกว่าสามหม่ืน

เชียวนา  แต่พ่อเขาบอกให้ต่อโทไปอีก ดูลู่ทางท่ีเมืองนอกเอาไว้ ถ้าได้ทุนก็ย่ิงดี 

สมัยนี้จบแค่ปริญญาตรีไม่ไหวหรอก การแข่งขันมันสูง”

น้ำาเสียงคนเล่าปลาบปลื้ม คนฟังก็พลอยอ่ิมเอมเปรมใจ  ใบบุญเป็น

หลานชายคนเดียวของบ้านย่าใบ ห้อมล้อมด้วยพ่ีสาวน้องสาวสามคน  เปิดเทอมน้ี 

เขาจะกลายเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตอนรู้ผลประกาศรับตรงเมื่อ

อาทิตย์ก่อน ย่าใบคุยฟุ้งต้ังแต่ต้นซอยยันท้ายซอย ทำาเอาแม่ไม่อยากจะย่างกราย

ไปร้านชำา กลัวอาซิ่มคนขายถามว่าเมื่อไรไก่จุกจะเข้ามหาวิทยาลัยบ้าง

“ดูสิ”  ย่าใบชูดอกบัวที่มัดเป็นกำา  “พอดีเม่ือวานแม่ใบบุญเขาไปเที่ยว 

นาบัว ได้บัวหลวงสีชมพูดอกโตง้ามงาม เขาจะเอาไปถวายแก้บนที่ใบบุญสอบติด 

บนไว้ตั้งสามแห่งเชียวนะ หลวงพ่อโสธร พระพรหมเอราวัณ แล้วก็ศาลหลักเมือง 

ย่าเลยขอแบ่งมาถวายพระ ดอกไหนไม่ค่อยสวยจะเอาไปห่อเม่ียงคำา  ฝักบัวก็มี 

เค้าโมงกินเป็นไหม  เดี๋ยวย่าแบ่งให้ เม็ดอ่อนๆ หวานดี”

“กินเป็นค่ะ”  เค้าโมงตอบใจลอย อยากฟังเร่ืองใบบุญอีกแต่ไม่กล้าถาม 

บ้านเธอกับบ้านย่าใบรู้จักกันมานาน  ใบบุญกับไก่จุกพ่ีสาวเค้าโมงเคยเรียนมัธยม

ที่เดียวกัน ห้องเดียวกัน แต่ไก่จุกไม่ยอมไปโรงเรียนตั้งแต่ข้ึน ม.6 เทอมแรก 

ฝังตัวอยู่แต่ในบ้านมาเป็นปี

เค้าโมงฟังย่าใบสาธยายสรรพคุณของต้นบัว กินได้ตั้งแต่ดอกถึงราก  เธอ

เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองไม่มีดอกไม้ธูปเทียน 

“ย่าใบคะ ตักบาตรไม่มีดอกไม้ธูปเทียนได้หรือเปล่า”

“ได้สิ ทำาไมจะไม่ได้”  ย่าใบหัวเราะ เปล่ียนเร่ืองบรรยายได้อย่างไวว่อง 

“บิณฑบาตเป็นภาษาบาลี แปลว่าการตกแห่งก้อนข้าว  พระมารับบิณฑบาตก็คือ

มารับอาหารไปฉัน ดอกไม้ธูปเทียนไม่จำาเป็น ปกติย่าก็ไม่ได้ใส่”

เค้าโมงพยักหน้าอย่างโล่งใจ รออยู่ไม่ถึงห้านาทีหลวงพ่อจึงเดินเข้าซอยมา 

พอดีนกกระติ๊ดวิ่งกระหืดกระหอบมาเปิดประตู หน้าแดงเป็นลูกตำาลึงด้วยน้ำาอุ่น 

ไรผมบนหน้าผากยังมีคราบครีมล้างหน้า
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“ส่องกระจกบ้างไหม”  เค้าโมงกระซิบ

“แล้วทีตัวเองล่ะ”  นกกระต๊ิดพูดย้อน  “ผมช้ีไปคนละทางอย่างกับโดน 

ไฟช็อต”

เค้าโมงกระทุ้งข้อศอกใส่น้อง พอย่าใบใส่บาตรเสร็จจึงรีบไปเอ่ยนิมนต์พระ 

ตักข้าวในขันเงินใส่ลงบาตรจนเกล้ียง  นกกระต๊ิดช่วยวางถุงน้ำาพริกอย่างต้ังอกต้ังใจ 

ไม่ได้คิดจะมาขอแบ่งบุญ แค่สนุกเพราะนานๆ ครั้งจะได้ใส่บาตรที

สองพี่น้องนั่งลงกราบ  เค้าโมงอธิษฐานในใจสามข้อ ขอให้แม่ทนทำางาน

กับป้าอ้อยได้นานๆ ขอให้ไก่จุกยอมไปโรงเรียนอีกคร้ัง แล้วก็ขออย่าให้พ่อ 

กลับบ้านวันนี้ เธอไม่อยากได้ยินพ่อกับแม่ทะเลาะกันในวันเกิด

ใบบุญขับรถออกมานอกร้ัว เค้าโมงกำาลังจะยกโต๊ะเข้าข้างใน เห็นท้ายรถ

แขวนจักรยานเสือหมอบ  นกกระติ๊ดเอียงไหล่มาชนพี่สาว ยักค้ิวหล่ิวตาทำามือ

เป็นรูปหัวใจ

“เลิกเล่นได้แล้วติ๊ด”  เค้าโมงแยกเข้ียวใส่น้อง กลัวใบบุญมองผ่านกระจก

มาเห็นเข้า แต่อีกฝ่ายขับหวือออกไปโดยไม่เหลียวหลัง

“นกแน ่ๆ ”  นกกระติ๊ดกระซิบกระซาบ

“นกอะไร”  เค้าโมงทำาไก๋

“โอ๊ย ไม่เคยได้ยินบ้างหรือไง  นกแปลว่าแห้ว หลุดมือ อดรับประทาน 

ถ้าเค้าโมงไม่หัดทำาตัวให้เป็นผู้หญิงละก็หมดสิทธิ์”

เค้าโมงกัดริมฝีปาก ไม่เข้าใจว่าตัวเองไม่เหมือนผู้หญิงตรงไหน  แค่เป็น

คนไม่สวย ไม่ชอบแต่งตัว แปลว่าเธอต้องกลายเป็นผู้ชายหรือ

“เราไม่ได้ชอบพ่ีบุญอย่างท่ีต๊ิดคิดหรอกนะ”  เค้าโมงแกล้งพูดอย่างไม่ย่ีหระ 

ไม่อยากให้นกกระต๊ิดล้อเธอเร่ืองใบบุญ  “เราแค่ปล้ืมว่าเขาเป็นคนเก่ง  ไม่ต้อง

เรียนพิเศษเลย คะแนนโอเน็ตก็สูง คะแนนเก้าวิชาสามัญก็สูง ได้เข้ามหาวิทยาลัย

ดีๆ”

“เค้าโมงไม่ชอบก็แล้วไป”  นกกระติ๊ดย้ิมอย่างมีเลศนัย  “หล่อๆ อย่าง 

พี่บุญเดี๋ยวก็มีแฟน พนันกันได้  เข้ามหาวิทยาลัยปีเดียวก็ไม่โสดแล้ว”

“พูดเบาๆ หน่อย”  เค้าโมงเอ็ด กลัวคนบ้านใบบุญได้ยิน  เธอรีบพับโต๊ะ 
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ห้ิวกลับเข้ามาข้างใน อีกมือถือขันข้าว มองดูนกกระติ๊ดกระโดดเริงร่าตามประสา 

แม่น้องสาวคนเล็กไม่เคยมีอะไรทุกข์ร้อน พอถึงครัวก็คว้าโทรศัพท์มือถือ ยืนพิง

กรอบประตูไล่ดูข้อความมือเป็นระวิง

“เค้าโมงดูสิ ซานทำาสติ๊กเกอร์หมาสี่ตา น่ารักไหม”

“อือ”

“ซานทำาขายด้วยนะ ติ๊ดว่าจะอุดหนุน  แม่เติมเงินให้คราวก่อนยังเหลืออีก

สามร้อยเหรียญ”

พูดถึงเหรียญในระบบที่แม่เติมให้ไว้ซ้ือสติ๊กเกอร์สำาหรับแชต แม่ตามใจ

นกกระติ๊ดเสมอ  พอพ่อเตือนว่าไม่ควรทำาอย่างนั้น กลัวนกกระติ๊ดจะติดนิสัย

ฟุ่มเฟือย แม่จะเถียงว่าเงินแค่ไม่กี่ร้อย ทำาไมจะซื้อความสุขให้ลูกไม่ได้

เค้าโมงวางขันใส่ข้าวลงในอ่างล้างจาน เคยคิดจะหาเงินพิเศษด้วยการวาด

สติ๊กเกอร์ไปขาย แต่วาดไม่สำาเร็จสักที

“จำาฟางได้ไหม”  นกกระติ๊ดย่ืนโทรศัพท์มาให้ดู  “เพื่อนตอนเรียนประถม

ของติ๊ดน่ะ  ตอนนี้ฟางไปเที่ยวญี่ปุ่น ถ่ายรูปกับดอกซากุระ”

เค้าโมงชะโงกมอง เห็นฟางใส่เสื้อกันหนาวสีชมพูสด ยืนกอดคอพ่อกับแม่

ยิ้มแป้นอยู่หน้าต้นซากุระที่ออกดอกสะพรั่ง

“ฟางเป็นลูกคนเดียว พ่อแม่รัก น่าอิจฉาเนอะ”

“จะอิจฉาทำาไม แม่รักติ๊ดจะตาย พ่อก็ไม่เคยดุ”

“รักแต่ไม่มีเงินพาไปญี่ปุ่น”  นกกระติ๊ดทำาหน้าเบ้  “ปิดเทอมหนนี้น่าเบื่อ

ที่สุด”

“ซากุระเมืองไทยก็มี นางพญาเสือโคร่งไง ตอนไปพระธาตุดอยสุเทพติ๊ดก็

เคยเห็น”

“ใครจะไปจำาได้ ตอนน้ันต๊ิดเพ่ิงอยู่อนุบาล”  นกกระต๊ิดค้อน เล่ือนโทรศัพท์ 

ดูรูปเพื่อนซ้ำาไปซ้ำามา ขยายดูรองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว  “ฟางใส่แต่ของ 

มียี่ห้อ รองเท้าคู่นี้เป็นหมื่นเลยนะเค้าโมง”

เค้าโมงยิ้มแห้ง  นกกระติ๊ดนิสัยเหมือนแม่ รู้ไปหมดว่าใครใส่ของยี่ห้อไหน 

ราคาเท่าไร
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“เราไปเปลี่ยนกางเกงก่อน”

เค้าโมงเดินหนีแม่น้องสาวช่างพูดเข้ามาข้างใน นึกถึงคราวไปพระธาตุ 

ดอยสุเทพเม่ือแปดปีที่แล้ว  ตอนนั้นสามพี่น้องได้ข้ึนเคร่ืองบินเป็นคร้ังแรก 

เพราะพ่อเปล่ียนงาน บริษัทใหม่ให้เงินเดือนสูงกว่าท่ีเดิมสองเท่า แถมยังให้เงินเปล่า

ล่อใจ พ่อเลยพาครอบครัวไปเท่ียวหน่ึงอาทิตย์เต็มๆ  ถึงจะนานมาแล้วแต่เค้าโมง

ยังคงจำาได้  คราวนั้นพ่อกับแม่ก็ลืมวันเกิดของเธอเหมือนกับปีนี้ เพราะมัวแต่ 

วุ่นกับการเดินทาง แต่ต่างกันตรงที่เวลานั้นครอบครัวเธอยังมีความสุข

เค้าโมงถอดกางเกงยีนออก เปลี่ยนมาใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำาตาล เดินเข้า

ห้องน้ำาส่องกระจกดูหน้าตัวเอง นึกเสียใจนิดๆที่เธอไม่มีหน้าตาพิมพ์นิยมอย่าง

พี่น้อง  เวลาที่ใครรู้ว่าบ้านนี้มีลูกสาวสามใบเถา ถ้าเห็นหน้าไก่จุกหรือนกกระติ๊ด

ก่อน พวกเขาจะชมเปาะว่าหน้าตาดีได้พ่อได้แม่ แต่พอเค้าโมงเข้าไปเท่านั้นละ 

เงียบกริบกันทั้งวง

เธอจับผมเส้นหนาที่กำาลังพองได้ที่  ย่ิงวันไหนอากาศร้อนผมจะฟูตั้งแต่

เช้า ถ้าระบายสีดำาบนจมูกก็สิงโตแท้ๆเลยทีเดียว  น่าอิจฉาไก่จุกกับนกกระต๊ิด

ที่มีผมดำาเป็นมันทิ้งตัวสลวย  ผมแข็งอย่างของเค้าโมงทำาอะไรไม่ได้นอกจาก

ถักเปีย ไม่อย่างนั้นก็ต้องตัดสั้นเท่าติ่งหูตามกฎโรงเรียน แต่เธออยากไว้ผมยาว

เพราะอยากให้ตัวเองดูเป็นผู้หญิง  เบื่อที่คนชอบมาแหย่ว่าเม่ือไรจะแปลงเพศ 

ยิ่งมีเพื่อนสนิทเป็นสาวหวานอย่างผ้าแพร คนอื่นก็ยิ่งล้อว่าเค้าโมงเป็นทอม

หวีไม้สีน้ำาตาลวางอยู่หน้ากระจก เค้าโมงหยิบมาสางผม ใช้น้ำาลูบให้ยุบ 

ก่อนจะถักเปียอันโต  มองดูเงาสะท้อนของสาวน้อยวัยสิบห้า ใบหน้ายาวเกินกว่า

จะบอกว่าเป็นรูปไข่ คิ้วเข้มหนา นัยน์ตาดำากลมกว้าง ขนตายาวแต่ไม่งอน จมูก

โด่งเป็นสันตรง  ดูเป็นคนหน้าดุอย่างที่แม่เรียกว่าหน้าไม่รับแขก

“เค้าโมง”  นกกระติ๊ดเคาะประตู  “เช้านี้มีอะไรกิน”

“แม่หุงข้าวไว้ ไม่รู้ว่าแกงจืดเมื่อวานยังมีอยู่หรือเปล่า”

“อี๋ แกงจืดปลาหมึกยัดไส้หมูสับ  ติ๊ดไม่ชอบ แม่ทำาทำาไมก็ไม่รู้”

“ก็ไก่จุกบ่นว่าอยากกิน”

“แล้วสุดท้ายก็ไม่กิน”  นกกระติ๊ดพูดยานคาง
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“ไข่เค็มก็มี วางอยู่ข้างกระติกน้ำาร้อน”

“กินไข่เค็มกับข้าวสวยเนี่ยนะ ฝืดคอตาย”  นกกระติ๊ดบ่น  เจ้าหล่อนไม่ใช่

คนกินยาก เพียงแต่ขอให้ได้บ่นสักคำา  ถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าไก่จุกที่บอกว่าแพ้ 

ไปเสียหมด  กินปูแล้วคัน กินเน้ือแล้วผ่ืนข้ึน กินหอยแครงแล้วปวดหัว แม่ทำาอย่างน้ี 

จะกินอย่างนั้น แต่พอวันดีคืนดีก็เห็นกินได้ปกติ  เค้าโมงจึงคิดว่าพี่สาวของเธอ 

ไม่ได้แพ้อาหารจริงๆ หรอก เป็นแค่อาการทางใจ

เรียกร้องความสนใจ...

หลังออกจากห้องน้ำา เธอเดินเข้ามาในครัว เห็นนกกระติ๊ดรินน้ำาร้อนใส่

ข้าวสวย แปลงร่างให้กลายเป็นข้าวต้ม

“ข้าวมันก็แข็งอยู่ดีละ”  เค้าโมงหัวเราะขำาน้อง  “เหมือนข้าวต้มที่ไหน”

“มีน้ำาก็เป็นข้าวต้มแล้ว”  นกกระติ๊ดลองซด  “อุ่นนมให้ติ๊ดหน่อยสิ”

“ทำาไมไม่ทำาเอง”

“ก็ต๊ิดน่ังกินอยู่แล้ว ข้ีเกียจลุก”  นกกระต๊ิดเงยหน้า ทำามือไหว้ปลกๆ เหนือ

หน้าผาก  เจ้าหล่อนจะอายุครบสิบสามในเดือนหน้า แต่ยังคงทำาตัวเหมือน 

เด็กน้อย เวลาพูดกับแม่ยังแกล้งพูดไม่ชัด

เค้าโมงอุ่นนมให้น้องในไมโครเวฟ หยิบมาวางให้ข้างชามข้าว  นกกระติ๊ด

หรี่ตาก้มลงส่อง ใช้ปลายช้อนเขี่ยเยื่อนมบางๆ ที่ลอยหน้าออก

“ติ๊ดไม่ชอบกินเจ้านี่ สกปรก”

“สกปรกที่ไหน  มันก็แค่ฝ้านม กินแล้วจะตายหรือไง”

“มันขยะแขยง”

“ไม่หัดทำาตัวเป็นคนง่ายๆ บ้าง”

“ทำาไมต้องทำาด้วยล่ะ”  นกกระติ๊ดย้อน  “ทีไก่จุกประหลาดกว่านี้ตั้งเยอะ 

ไม่เห็นมีใครว่า...”

เด็กน้อยทำาหน้างอใส่พี่สาว ตักไข่เค็มแดงเป็นมันเย้ิมใส่ลงชามข้าว วาง

โทรศัพท์มือถือลงด้านข้าง เสียบหูฟังเปิดซีรีส์ขันทีเข้าวังที่กำาลังติดงอมแงม 

เพียงชั่วประเดี๋ยวก็หลุดเข้าไปอยู่ในอาณาจักรโชซอน ตัดขาดจากโลกภายนอก

โดยสิ้นเชิง
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เค้าโมงอุ่นแกงจืดปลาหมึกยัดไส้ ตักราดข้าวแล้วเดินมานั่งกินคนเดียวที่ 

ชิงช้าหน้าบ้าน  แอบหวังว่าแม่จะโทรมาวินาทีใดวินาทีหน่ึง บอกขอโทษท่ีลืม 

วันเกิดเธอ

ไม่แน่...บางทีพ่ออาจจะเป็นคนแรกที่จำาได้  แต่ถ้าไม่มีใครจำาได้เลยก็ 

ช่างมันเถอะ  เค้าโมงต้ังใจไว้แล้วต้ังแต่วันเกิดปีก่อน เธอจะไม่ทำาตัวเป็นคนมีปัญหา

เหมือนอย่างคนอื่นในบ้าน

แกงจืดของแม่จืดสมชื่อ  เค้าโมงตักข้าวเข้าปาก นึกถึงขนมจีนแกงไก่ที่

โรงเรียนแล้วอยากให้เปิดเทอมเสียวันนี้พรุ่งนี้  แม่ไม่ค่อยปรุงรสอาหารที่ทำาให้

พวกเธอกิน เติมแค่เกลือกับซีอ๊ิวญี่ปุ่นนิดหน่อย  พ่อเคยบ่นว่ากับข้าวที่บ้าน 

ไม่อร่อย แต่แม่ก็ไม่ยอมเปลี่ยน วิตกจริตว่าซอสชนิดนั้นชนิดนี้ทำาให้เกิดมะเร็ง 

พ่อจึงชอบออกไปกินข้าวนอกบ้าน  แม่ห้ิวลูกๆ ตามไปด้วย แต่ทำาข้าวผัดใส่กล่อง

ติดไป ไม่ยอมให้พวกเธอกินอาหารร้านโปรดของพ่อ บอกว่ามีแต่ผงชูรส  บางที

ตัวแม่เองอยากกินอาหารข้างทาง แม่ยังจอดรถนั่งกินคนเดียว  พวกเธอไม่มีทาง

ได้ชิมนอกจากแม่จะมั่นใจเสียก่อนว่าร้านนั้นสะอาด

เค้าโมงกลืนข้าวพลางถอนใจพลาง เร่ืองอาหารทำาให้พ่อกับแม่มีปากเสียงกัน

หลายคร้ัง อย่างวันเกิดเค้าโมงปีที่แล้ว พ่อคิดจะฉลองในร้านเนื้อย่างชื่อดัง  พ่อ

กับพวกเธอชอบกินเนื้อวากิว แต่แม่หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอม บอกเคยอ่านเจอใน

เว็บบอร์ดว่าร้านนั้นมีแมลงสาบบิน  สุดท้ายเถียงกันเร่ืองร้านไม่จบไม่สิ้น กว่าจะ

ได้ออกจากบ้านก็เกือบค่ำา กินกล้วยบวชชีแก้หิวกันจนเต็มท้อง

เพิ่งจะหลังปีใหม่มานี้เองที่แม่เร่ิมหย่อนระเบียบ ซ้ือของนอกบ้านมาให้

พวกเธอกินบ่อยข้ึน  เป็นเพราะแม่ออกไปทำางานร้านเค้กของป้าอ้อย ไม่มีเวลา

เข้าครัวเอง แต่ดูเหมือนจะสายเกินไป  เดี๋ยวนี้พ่อกับแม่แทบไม่พูดอะไรกันแล้ว

ถ้าไม่มีเรื่องสำาคัญ ถ้าพูดทีไรก็ลงเอยด้วยการทะเลาะ

เค้าโมงนั่งเหม่อไกวชิงช้า  เธอชอบเสียงเอ๊ียดๆ เป็นจังหวะของมัน  ชิงช้า

ตัวนี้อยู่คู่บ้านมาตั้งแต่เธอจำาความได้ ปกติไม่ค่อยมีใครนั่ง เป็นแค่ของประดับ

สวนเฉยๆ เหมือนโต๊ะกระจกในห้องรับแขกที่แม่ห้ามทุกคนแตะ  ถ้าเกิดมีใคร

ไปโดนเข้า แม่จะรีบเอาผ้ากับน้ำายามาเช็ดรอยนิ้วมือออก  ดีที่แม่ไม่หวงชิงช้า
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เหมือนหวงโต๊ะตัวนั้น

ผ่านไปเป็นชั่วโมงจึงกินข้าวหมดชาม เธอนั่งเท้าคางฟังเสียงรถแล่นหวือ 

บนถนนหน้าปากซอย เสียงรถสองแถวบีบแตรลั่น  บ้านเค้าโมงอยู่ถนนสุขุมวิท 

ด้านหลังทะลุออกศรีนครินทร์  ช่วงหกโมงเช้าอย่างนี้ยังพอว่า ถ้าเจ็ดโมงไปแล้ว 

รถจะติดเป็นแถวยาว มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล่นกันขวักไขว่ ช่วงเปิดเทอมแม่ต้องพา

พวกเธอออกจากซอยก่อนหกโมงคร่ึง  แม่ทะเลาะกับไก่จุกเพราะความอืดอาด

อยู่บ่อยคร้ัง คนอ่ืนแต่งตัวเสร็จแล้ว ไก่จุกเพิ่งจะลุกมาแปรงฟัน  เค้าโมงเคยแอบ

ดีใจตอนที่ไก่จุกเลิกไปโรงเรียน ไม่ต้องได้ยินแม่กับพี่สาวตะโกนใส่กันให้ปวดหัว 

แต่พอนานวันเข้าเธอจึงตระหนัก การไม่ไปโรงเรียนของไก่จุกเป็นปัญหาใหญ่ 

ย่ิงกว่าการไปสาย  แม่กับพ่อต่างโทษอีกฝ่ายว่าเป็นสาเหตุท่ีทำาให้ไก่จุกเป็นอย่างน้ี 

แม่ว่าพ่อไม่เอาใจใส่ครอบครัว กลับมาถึงบ้านก็เล่นแต่เกม  พ่อก็ว่าแม่เป็น

โรคประสาท บ้าความสะอาด บ้าความสมบูรณ์แบบจนทำาให้ทุกคนเครียด

การเกิดเป็นลูกคนกลางไม่ใช่เร่ืองง่าย  ย่ิงเป็นลูกคนกลางในครอบครัว 

ระหองระแหง มีพี่สาวน้องสาวที่นิสัยไม่เหมือนกัน เค้าโมงไม่รู้จะหันหน้าไป 

หาใคร  เพื่อนที่โรงเรียนไม่มีใครรู้ว่าบ้านเค้าโมงเป็นอย่างนี้ ครูประจำาชั้นก็ไม่รู้

เช่นกัน

เค้าโมงนึกถึงตอนที่เธอยังเด็ก  พ่อทำางานในบริษัทไอทีเล็กๆ ของรุ่นพี่ 

ที่อยู่ในซอยเดียวกัน แม่เป็นแม่บ้านทั้งที่เรียนจบปริญญาโท  เวลานั้นครอบครัว

เธอยังมีเสียงหัวเราะ  กว่าพ่อจะออกจากบ้านก็เก้าโมงเข้าไปแล้ว บางวันยังไปส่ง

พวกเธอที่โรงเรียน ถ้าช่วงไหนไม่มีงานก็กลับบ้านเร็ว

ปัญหาเกิดข้ึนหลังจากพ่อได้งานในบริษัทแห่งใหม่ ต้องไปประจำานิคม

อุตสาหกรรมต่างจังหวัด วันศุกร์เย็นจึงจะกลับบ้านที  พอกลับมาก็เหนื่อยอ่อน 

นอนหลับบนโซฟาแทบทั้งวัน ตื่นมาเฉพาะเวลากินข้าว  แต่จะกระปร้ีกระเปร่า

เป็นพิเศษถ้าเพื่อนชวนออกไปสังสรรค์ตอนกลางคืน

แม่กลายเป็นคนข้ีบ่น  จากเดิมที่เจ้าระเบียบอยู่แล้ว ย่ิงกลับกลายเป็น

หน้าหงิกหน้างอตลอดเวลา  แม่คาดหวังว่าพ่อจะช่วยเล้ียงลูกวันเสาร์อาทิตย์ บอก 

ว่าแม่ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง  ทีแรกพ่อทำาตาม พาลูกไปว่ายน้ำาบ้าง ไปท้องฟ้า
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