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เรเขามาจา เรเขามา ใครอกหักรักพังเชิญทางน้ีคา มยองนังมีนวัตกรรมดีๆ มา

นําเสนอ เพียงแคหยิบ 'Love Assurance ประกันวันน้ี ยกใหฟรีท้ังหัวใจ' ขึ้นมาตอนน้ี 

ใครท่ีเศราอยูดีๆ รับรองหายแนนอนคา 

เพราะผลงานของ 'JOlly' M' นักเขยีนหนาใสสดุไฉไลเรือ่งน้ีมแีตความสนุกหรรษา 

จะไมหรรษาไดยังไงกันละคะ ก็ในเมื่อ 'องศา' นางเอกของเรื่องดันอกหักรักพัง

เพราะอาการผูกพันกับสิ่งของมากไป เพ่ือนรักเลยสงผูชายมาซอมหัวใจตามเงื่อนไข 

'Love Assurance' ประกันความรักทีน่างเอก (ถูกบงัคบั) ไปสมคัรไว แตเขาดนัเปนพวก

ไมชอบผูกพันมากเกินไปซะน่ี 

อาว แลวจะยังไงกันละทีนี้ เร่ืองมันชักจะวุนวายไปกันใหญ อยากรูเรื่องราว

ตอนตอไปก็พลิกหนาตอไปกันไดเลยคา มยองนังขอการันตีวาฟนแนนอนนน

ดวยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีค่า~ JLS17 นักเขียนหน้าใสป 9 รายงานตัวฮับ! ก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัว

ก่อนนะคะ เราชื่อจอม (หรือจะเรียกจอลลี่ก็ได้ค่ะ ฟรุ้งฟริ้งไปอีกแบบ -.,-) กําลังศึกษา

อยู่ปสาม คณะรัฐศาสตรในรัว้จามจรุฮีะ อยากจะบอกว่าดใีจมากๆๆ ทีไ่ด้มาทกัทายกับ

ทุกคนในหน้านี ้มคีวามสขุมากจรงิๆ ค่ะ และขอขอบคณุเมนเทอรพ่ีชบุ พ่ีอาย กอง บ.ก. 

ท่ีน่ารกั ♥ พ่ีซ ี พ่ีพอรช พ่ีต้าร ยัยมิน้ท ยัยหมท่ีีคอยช่วยเหลอืและให้กาํลงัใจมาตลอด 

พี่บิวสําหรับแรงบันดาลใจ พี่ฝนสําหรับโจกแก้บน อีกทั้งสองเมือกสาว สามสาวชาวติ่ง 

นักเขียนหน้าใสปเก้าทุกคนที่เดินทางด้วยกันมา รวมถึงแฟนสาวของคิมไคท่ีคอยเปน

ที่พ่ึงที่แสนดีมาตลอด♥ ขอบคุณรถไฟฟาขบวนนั้นและเพลง Somewhere I belong 

ที่จุดประกายความคิด และท่ีจะขาดไม่ได้เลยคือนักอ่านที่น่ารัก ถ้าจะให้ดีก็หยิบติดไม้

ติดมือไปโลด (จ่ายเงินด้วยนะ! ฮ่าๆๆ) ขอฝากเกล้าจอมเผด็จการกับองศาบ้าเก็บของ

ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ >_<

เข้าไปเม้าทมอยได้ท่ี Fanpage : facebook.com/jomjamjompu

Twitter : JOlly' M (@JollyjOlly_M)

หรือจะติด #LoveAssurance ก็ได้ตามกําลังศรัทธา

ฮับ ไว้เจอกันอีกค่า จุบ >3<!

JOlly' M
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สวัสดีคะ มธุรินคะ

ยินดีที่ไดรูจักทุกคนท้ังท่ีเพ่ิงเคยเห็นกันและคนที่คุนเคยคะ

ถึงจะวาดกับแจมใสมานานแลวแตก็อยากวาดใหดีย่ิงขึ้นไปเรื่อยๆ

ขอฝากหนาปกและภาพขางในดวยนะคะ หวังวาจะวาดไดถูกใจกัน

จะพยายามคะ ^_^

มธุริน จุฬพุฒิพงษ

https://www.facebook.com/MathurinGallery
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ค�ำเตือน

การมีความรักเป็นความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนลงทุน J
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ประกันครั้งท่ี 1
General Principles of Insurance

ฉันเดินไปอย่างเร่ือยเปื่อยท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ในยามเย็น

วันน้ีเป็นวันศุกร์ธรรมดาๆ ท่ีมีตลาดนัดขายของแฮนด์เมดในมหา'ลัย 

ซึ่งเปิดให้นิสิตและบุคคลภายนอกได้เปิดบูธขายสินค้าและประชาสัมพันธ ์

เรื่องต่างๆ ตามต้องการ เพราะฉะน้ันน่ีจึงเป็นอีกศุกร์หนึ่งท่ีบริเวณลานกว้าง

ทีเ่คยเงยีบเหงากลบัคลาคล�า่ไปด้วยผูค้นมากมาย ฉนัเดนิต่อไปอกีสองสามก้าว

แล้วก็ตัดสินใจหยุดเพ่ือมองผู้คนที่เดินสวนไปมา จ�านวนที่ไม่ได้มากเกิน 

จนอึดอัดและไม่ได้น้อยเกินจนรู้สึกว้าเหว่ บ้างก็ก�าลังคุยกันอย่างออกรสชาติ 

บ้างก็ย้ิมและหัวเราะกันอย่างร่าเริง หรือไม่ก็คู่รักท่ีต่างคนต่างเดินดูสินค้า 

ที่ตัวเองสนใจ แต่มือกลับกุมกันอยู่ไม่ห่าง…

ฉันย้ิมให้กับภาพท่ีเห็นและรู้สึกอบอุ่นในใจเมื่อได้พาตัวเองมายืนอยู่ท่ี

ตรงน้ี สบายใจจังเลยน้า~

แต่แล้วความรู้สึกเบาสบายกลับถูกขัดด้วยเสียงโหวกเหวกโวยวายท่ี 

ดังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล อีกท้ังมีเหล่าไทยมุงท่ีก�าลังรุมดูอะไรสักอย่างอยู่

เกิดอะไรขึน้ คนเยอะอย่างกับแจกกับข้าวฟรี เออเนอะ…ช่วงน้ีเทศกาล
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กินเจ น่าจะมขีองฟรใีห้ห้ิวกลบับ้านไปบ้างล่ะมัง้ ฉนัจงึเดนิเข้าไปทลีะนดิและ

พยายามแหวกไทยมุงเหล่าน้ันเพ่ือเข้าไปดูสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ด้วยความสูงของ 

ตัวเองน้ันไม่ได้เอื้ออ�านวยสักเท่าไหร่ ฉันจึงหยุดชะเง้อคอมองสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

ด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็

โธ่เอ๊ย…ยัยองศา ถ้าแกอยากรู้ว่าเป็นกับข้าวเจมั้ยก็แค่เงยหน้ามองหา 

ธงเจก็จบ แต่น่ีไม่เหน็มธีงเลย จะมก็ีแต่… 

ป้ายสีชมพูแปร๋นขนาดใหญ่กับอักษรน่ารักๆ ตัวเท่าฝาบ้านว่า  

'อกหัก รักพัง ไม่ได้ตังค์ แต่ได้คนไปดำมใจ : ประกันควำมรัก by  

Gen-Ins' Students'

น่ีมันอะไรกันเน่ีย!

ถึงจะไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่นัก แต่ฉันว่าการเดินหนีออกมาจากตรงนั้น 

ดูจะเป็นวิธีทีด่ทีีส่ดุ เมือ่คดิได้ดงันัน้ฉนัจงึหนัหลงักลบัเพ่ือเตรยีมชิง่ แต่สายตา

เจ้ากรรมดนัไปประสานกับหน่ึงในกลุม่คนท่ีเป็นตวัต้นเหตขุองไทยมงุเหล่าน้ี…

ยัยเพลนิ!! ยัยเพ่ือนสนทิของฉนั!

ถ้าอย่างนั้นต้องรีบหนีให้ไวเลย ยัยน่ีเป็นตัวน�าพาเรื่องซวยๆ มาให้ฉัน

ตลอด

ลาล่ะค่ะ!

"หยุดเลย! ยัยองศาขาสั้นๆ ที่ก�าลังจะสะบัดตูดหนีเพ่ือนไป หล่อน 

ช่วยไสหัวของหล่อนมาที่นี่เดี๋ยวนี้" เสียงของยัยเพลินที่ปกติก็ดังอยู่แล้ว พอ

ประกาศใส่ไมค์เรียกชือ่ฉนัแบบน้ีย่ิงท�าให้ฉนัรูส้กึได้ว่าข้ีหกู�าลงัเต้นเป็นจงัหวะ

สามช่าอยู่

ฉันตีเนียนท�าเป็นไม่รู ้เรื่องแล้วเตรียมใส่เกียร์หมาว่ิงหนียัยเพลินที่ 

ตอนน้ีช่างน่ากลัวอย่างกับผีเสื้อสมุทรผสมผีปอบไล่กินตับฉันอย่างเอาเป็น

เอาตาย 

"กรี๊ดดด!! องศาหยุดเดี๋ยวน้ีนะ!" ยัยผีเสื้อสมุทรกรี๊ดใส่ไมค์อย่างขัดใจ

แล้วว่ิงน�้าลายฟูมปากมาทางฉันด้วยความเร็วแสงเมื่อฉันก�าลังเดินหนีมันมา 

อบ้ีา! ฉนักลวัแกมากกว่าผแีล้วตอนน้ี ท้ิงฉนัไว้กลางทางเถอะพ่ีชาย อย่ามายุ่ง

กับช้านนน!!
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จากตอนแรกท่ีแค่เดินเร็วๆ ตอนน้ีฉันว่ิงหางจุกตูดแล้วเพ่ือให้รอดพ้น

เงื้อมมือพญามาร ทางด้านยัยเพลินก็ว่ิงฝ่าอากาศมาอย่างกับตัวเองเป็น 

เจ้าหนูลมกรด ชาติท่ีแล้วเป็นนักว่ิงเก่ารึไงฟะ! ฉันว่ิงมาเรื่อยๆ เลี้ยวซ้าย 

เลี้ยวขวา เลาะมาจนถึงผู้ชายตัวสูงคนหน่ึงก�าลังหันหลังให้ฉันอยู่ ฉันเลย 

เบรกขาตัวเองดังเอี๊ยดแล้วหอบลิ้นห้อย หน้าเขียวเหลืองแดงเป็นสัญญาณ 

ไฟจราจรตรงหน้าผู้ชายคนน้ัน

"นาย…ช่วย…แฮกๆ หลบไป…แฮก…หน่อยได้มั้ย" เสียงของฉัน 

ขาดห้วงเพราะอาการหอบ อกีฝ่ายท่ีฉนัสะกิดค่อยๆ หันใบหน้ามาช้าๆ ราวกับ

รูปปั้นเทพบุตรกรีกท่ีได้รับการคืนชีพให้เป็นคน (ดูมันเปรียบ) โว้ย! ลีลาจริง! 

คนก�าลังรีบๆ อยู่…

เฮือก…

โอ้โห…สดูน�า้ลายเข้าปากแทบไม่ทนัเลยฉนั เออ สมแล้วล่ะท่ีฉนัเปรยีบ

เขาเป็นรูปปั้นเทพบุตรกรีก ไม่ใช่เขามีมงกุฎใบมะกอกอยู่บนหัวนะ แต่ฉัน

หมายถึงหน้าตาและบุคลิกรวมๆ น่ะ ผมสีด�าขลับระต้นคอรับกับใบหน้าขาว

ใสก๊ิงจนฉันแทบจะส่องหน้าตัวเองได้ (เว่อร์) คิ้วเข้มขมวดน้อยๆ กับนัยน์ตา 

สีด�าสนิทที่ฉายแววงุนงงและอ้างว้างราวกับท้องฟ้ายามค�่าคืนซึ่งไร้แสงดาว 

จมูกโด่งเป็นสัน และปากรูปกระจับที่ก�าลังเคี้ยวลูกชิ้นหงับๆ ตัวเขาสูงโปร่ง

เลยหัวฉันไปหลายเซ็นต์จนหัวฉันอยู่ตรงนม เอ๊ย! หน้าอกของเขาพอดี เขา 

อยู่ในชุดเสื้อยืดสีน�้าเงินพอดีตัวและกางเกงยีนสบายๆ สไตล์มินิมอล ง่ายๆ 

แต่คูลมากจนฉันใจเต้น ตอนแรกที่ว่ิงหนียัยเพลินหัวใจก็จะหลุดออกมา 

อยู่แล้ว ตอนน้ีมาใจเต้นกับหมอนี่อีก หัวใจฉันจะทะลุออกมานอกอกเล็กๆ  

นี่อยู่แล้ว T_T 

เขามีเสน่ห์มากจนฉันอยากจะกลั้นหายใจตายที่ไปหอบแฮกๆ ลิ้นห้อย 

อยู่ตรงหน้าเขานานสองนาน สภาพก็กระเซอะกระเซงิอย่างกับอาจมุม่าตามหา

รามยอนท่ีหายไป ฮอื!

"เกล้า! จับยัยบ้าน่ันไว้เร็ว ลูกค้าเราคนสุดท้าย!!"

เสียงยัยเพลินตะโกนออกมาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลทางด้านหลัง ท�าให้ฉัน

สะดุ้งเฮือกด้วยอารามตกใจ แต่เฮ้ย! ผู้ชายคนน้ีก็อยู่ในขบวนการเดียวกับ 
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ยัยเพลินเรอะ หนีเสือปะจระเข้แท้ๆ เลยองศาเอ๊ย…

ได้ยินดังน้ันฉันเลยหมุนไปอีกทางเพ่ือจะว่ิงหนีอีกรอบ แต่ฝ่ามือใหญ่ 

ก็ตะปบเข้าท่ีไหล่บางๆ ทั้งสองข้างของฉัน แม้มันจะอบอุ่นแต่อีกนัยหน่ึง 

มนัเหมอืนเป็นการปลอบฉนัให้ตายใจก่อนทีจ่ะเอาไปเชอืดอย่างเลอืดเย็นไงล่ะ!

"เหมือนเรามีเร่ืองต้องคุยกันนะ" แม้เสียงของเขาจะฟังนุ่มหูราวกับ 

ขนนก แต่ฉันไม่รู้สึกสบายใจข้ึนเลยสักนิด

"มะ…ไม่ไปได้มั้ย"

สิ่งท่ีคนตรงหน้าตอบสนองต่อค�าขอของฉันไม่ใช่การยอมตกลง แต่เขา

กลบัต้ังหน้าตัง้ตาลากฉนัไปอย่างเดยีว ซึง่แรงน้อยๆ เท่ามดอย่างฉนัจงึได้แต่

ยอมให้เขาฉดุกระชากลากถูพลางร้องไห้อยู่ในใจ

อย่าท�าอะไรฉันเลยนะ สัญญาว่าจะเป็นเด็กดี T_T

ฉนัโดนหิว้ปีกกลบัมาทีบ่ธูอย่างทลุกัทุเล เฮ้อ…แบบน้ีก็ด ี ไม่ต้องเดนิเอง 

มีคนลากมา แต่ถ้าให้ดีกว่านี้ก็ต้องอุ้มแบบเจ้าหญิงสิ บู่! และพอมาถึงท่ีบูธ 

ฉนัก็โดนผูช้ายหัวด�าคนน้ีปล่อยท้ิงทันที 

ดีงามค่ะ

"ฉันหิ้วยัยนี่มาให้แล้ว กลับก่อนนะ" เสียงทุ้มบอกสั้นๆ ห้วนๆ กับ 

ยัยเพลนิสองสามประโยคจบแล้วก็เดินปิดปากหาวหลบฉากไป เหลอืเพียงฉนั

และยัยเพื่อนตัวดีที่ก�าลังยืนยักคิ้วมาให้เป็นเชิงบอกว่ามันชนะแล้วที่ลากฉัน

มาได้

จ้า -_-

"นั่นเพ่ือนแกเหรอ" ฉันถามพลางมองตาละห้อยไปทางผู้ชายผมด�าๆ  

เมือ่ครูน่ี้

"อ่าฮะ จะเรยีกว่าอย่างนัน้ก็ได้" ยยัเพลนิหรีต่าอย่างรูท้นั "ท�าไมเหรอจ๊ะ

คุณเพ่ือน~"

"หล่อดี -.,-"

"เหรอค้า~ ใจเย็นๆ เนอะ เข้าใกล้หมอน่ีมากไม่ได้หรอก ดุอย่างกับ 

ร็อตไวเลอร์"
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"น่ันแกก�าลังเปรียบเพ่ือนเป็นหมาเลยนะเว้ย ใจร้ายจัง" ฉันพูดข�าๆ  

ก่อนจะนึกได้ว่าตัวเองโดนปู้ย่ีปู้ย�าลากมาท่ีน่ีน่ีหว่า จะมามัวสบายใจอะไรกัน

อยู่ได้ ดังน้ันฉันจึงแสร้งท�าหน้าเห้ียมแล้วถามออกไป "แล้วแกลากฉันมาท่ีน่ี

ท�าไมฮะ"

ยัยเพลินหันมาย้ิมตาหวานใส่ฉัน "ฉันมีเรื่องจะขอร้องแกอ่ะเพ่ือนรัก"

"ฉันไม่รักแกแล้ว ยัยคนชอบบังคับเพ่ือน!"

"อะไรของแกเนี่ย แค่ให้เกล้าไปลากมาเองนะ" เพลินท�าหน้าเอือมระอา

ก่อนจะเปลี่ยนสีหน้าเป็นย้ิมแย้มได้อย่างน่าขนลุก แล้วเอ่ยเสียงหวานจ๋อย 

"พอดีพวกฉันมีโปรเจ็กต์ของวิชา General Principles of Insurance (ความรู้

ท่ัวไปของหลักการประกันภัย)* อ่ะแก อาจารย์สั่งงานให้ท�าประกันหนึ่งอย่าง

ขึ้นมา พวกฉันเลยท�าเป็นโปรเจ็กต์ 'ประกันควำมรัก' กัน"

"โห…คิดกันได้ไงเน่ีย"

"พอดีมีคนหนึ่งในกลุ่มมันอกหัก" เพลินตอบพลางลากฉันไปน่ังท่ีเก้าอี้

อย่างเนียนๆ ท�าให้ฉันเริ่มรู้สึกว่าก�าลังตกหลุมพรางยัยจอมมารน่ีทีละน้อย 

"ประกันนี้น่าสนใจนะแก พวกฉันจัดข้ึนมาเพ่ือช่วยคนอกหักอ่ะ คอนเซ็ปต์

ก็ตามป้ายเลย อกหัก รักพังแล้วได้คนไปดามใจอะไรนั่นน่ะ" 

"อ๋อ" ฉนัชะงกันดิหน่อยตอนทีไ่ด้ยินค�าว่าอกหกั แต่ก็พยายามพยักหน้า

ตัง้ใจฟังเพ่ือน ยัยเพลนิจงึยิม้ให้ทีหน่ึงเมือ่ฉนัยอมสงบน่ิง ไม่ใช่อะไรนะ ขีเ้กียจ

หนีแล้วเหอะ เหน่ือย! 

"เหมือนประกันรถยนต์ที่เวลารถแกถูกชนแล้วท�าประกันไว้ แกจะได้รับ

อะไร" เพลนิถาม

"การประกัน" 

ยัยเพลินเขม่นท่ีฉันตอบแบบก�าปั้นทุบดินใส่ แต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะ 

ไม่สนใจแล้วพูดต่อ "แกจะได้รับการซ่อมรถถูกมั้ย…น่ันแหละ วิธีเดียวกัน"

* หนึ่งในวิชา General Education หรือวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีให้เลือกสี่หมวดคือมนุษย์ สังคม สหศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่นิสิตต้องเลือกเรียนนอกเหนือจากวิชาคณะให้ครบหมวดละหนึ่งตัว โดยที่

วิชา General Principles of Insurance คือวิชาในหมวดสหศาสตร์ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในเรื่องของ

การเสีย่งภัยและการจดัการการเส่ียงภัย การประกันภัย ชนดิของการประกันภัย และการประกันวินาศภัย

แบบต่างๆ
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"อืม…ก็ประมาณว่าถ้าฉันอกหัก รักพัง หรือแอบรักแล้วนกก็จะได้รับ 

การประกัน ฉันเข้าใจถูกป่ะ"

"เยส! ซึ่งการประกันของโปรเจ็กต์นี้ก็คือทางเราจะส่งคนไปดามใจ 

ให้แกเป็นเวลาหกสิบวันจ้า เรียกว่าทั้งซ่อมใจทั้งมีคนอยู่เคียงข้างตลอด 

สองเดือนเลยนะ"

"แกคดิว่าคนอกหักอยากได้ใครก็ไม่รูม้าอยู่ข้างๆ เหรอวะ ขนาดเพ่ือนกัน

บางทีก็อยากอยู่คนเดยีวเลย" ฉนัค้านไปเพราะรูส้กึไม่เหน็ด้วยอย่างแรง ท�าให้ 

ยัยเพลนิได้แต่ท�าหน้ายู่เพราะขัดใจ

"มนัก็อาจจะมบ้ีางแหละ คนทีอ่ยากคยุและระบายให้คนไม่รูจ้กัฟังน่ะ"

ก็จริงของมัน อย่างน้อยก็มีฉันคนหน่ึงแหละท่ีกล้าเล่าให้คนแปลกหน้า

ฟัง…

"แล้วลูกค้าอกหักหรือเปล่าพวกแกจะรู้ได้ไงอ่ะ" ฉันเปลี่ยนเรื่อง

"ความลับค่ะ"

"แบบนีก็้ได้เหรอ…" ฉนัร้องโหในใจเบาๆ กับค�าตอบหน้าตายของเพ่ือน 

"แล้วถ้าอกหกั คนทีจ่ะไปดแูลดามใจลกูค้าแต่ละคนนีจ่ดัการกนัยังไง"

"จับสลาก -_-;;"

"ล่มแน่ๆ ฉนัว่า" ณ จดุจดุน้ีได้แต่ยืนไว้อาลยัให้โปรเจก็ต์ของมนั ถ้าจะ

บอกว่าเข้าท่ามันก็ในระดับหนึ่งแหละ แต่ฉันไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่ ซึ่ง 

พอถามเจ้าของโปรเจก็ต์ออกไป เผลอๆ มนัยังไม่ได้คดิไว้เลยด้วยซ�า้

"แล้วคนในโปรเจ็กต์มีเยอะมั้ย" ฉันถามต่อ

"คนในคลาสท้ังหมด…สิบเจ็ดคน"

"ท�าไมคลาสเล็กจัง"

"ไม่รู้อ่ะ อาจารย์รับแค่น้ี"

ฉันพยักหน้า "แล้วโปรเจ็กต์แกรับคนมาสมัครก่ีคน"

"ฉันรับคนที่ก�าลังมีความรักนะ แอบรัก แอบชอบ มีแฟนอยู่แล้วรับหมด 

ซึ่งโควตามีห้าสิบคนพอดี…รวมแกแล้ว" พอได้ยินว่ามันยัดเยียดมาให้ ฉัน 

ก็ได้แต่มองค้อนไป แต่อีกฝ่ายกลับย้ิมเผล่จนฉันอ่อนใจแล้วเอ่ยปากถามต่อ 

"ง้ันก็แสดงว่ามันต้องมีคนได้ท�างานไม่ครบทุกคนแน่เลย คงไม่มีใครอกหัก
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พร้อมๆ กันสิบเจ็ดคนให้พวกแกได้ท�างานกันครบทุกคนหรอกมั้ง"

"คนไม่ได้ท�างานเด๋ียวฉนัก็ยัดงานให้พวกมนัมหีน้าทีเ่องแหละ" ยัยเพลนิ

ไถหน้าเข้ามาออดอ้อนฉนัได้อย่างน่าขนลกุ แล้วพูดเสยีงหวานน�า้ตาลเรยีกยาย 

"ช่วยฉนัหน่อยนะเพ่ือนรัก นะๆ องศาสดุสวย"

ฉันมองหน้าเพ่ือนอย่างชั่งใจ แล้วอดไม่ได้ท่ีจะดีดหน้าผากมันเบาๆ  

ด้วยความหมัน่ไส้ เฮ้อ…ใจอ่อนกับยัยนีท่กุทสีน่ิา "ก็ได้…ฮูว่ ฉนัไม่เคยปฏิเสธ 

แกได้เลย"

"เย่!! ฉันรักแกท่ีสุดเลยยย"

"แต่ขอถามหน่อยเหอะ ท�าไมแกต้องตามล่าตัวฉันเอาเป็นเอาตาย 

ขนาดนี้ คนยืนรอก็มีต้ังเยอะแยะ"

"ก็เพราะฉันอยากช่วยแกไงองศา" เพลินลูบหัวฉันเบาๆ อย่างอ่อนโยน 

จนฉันรู้สึกว่าก�าแพงท่ีพยายามสร้างมาตลอดหลายเดือนท่ีผ่านมามันก�าลัง

จะพังก็ตอนน้ีแหละ 

"อย่าคิดว่าฉันไม่รู ้นะว่าแกเลิกกับแฟนมา และรู้ด้วยว่ามันคงเป็น 

'เหตุผลน้ัน' ท่ีท�าให้เลิกกัน"

และแล้วความรู้สึกสุขกายสบายใจก่อนหน้านี้ก็หายวับในพริบตา 

เมื่อฉันจรดปากกาเซ็นสัญญาประกันความรักของยัยเพลินไป ไม่อยากจะ

จินตนาการเลยว่าชีวิตจะเป็นไปในทิศทางไหน แลดูมืดแปดด้านสุดๆ

แต่ก็ดี ถือว่าได้รู้จักคนเพ่ิมมาอีกคนหน่ึงแน่ะ

ตอนน้ีฉนัก�าลงัเดนิเข้าซอยหมูบ้่านทีเ่งยีบสงดัและออกจะวังเวงหน่อยๆ 

ก็นะ…หมู่บ้านใหญ่ ซึ่งบ้านแต่ละหลังก็ห่างกันเป็นกิโล (เว่อร์) ไม่ค่อยมีคน 

เดินผ่านไปผ่านมาก็คงไม่แปลก แต่ส่วนท่ีแปลกก็เห็นจะเป็นฉันน่ีแหละ  

เดินผ่านตรงนี้อยู่ทุกวันกลับท�าใจให้ชินกับความรู้สึกเงียบเหงาน้ีไม่ได้สักที 

เฮ้อ…

ย่ิงตะวันใกล้ลาลับขอบฟ้ามากเท่าไหร่ ความอ้างว้างในใจก็ย่ิงชัดเจน 

ไม่รู้ท�าไมความรู้สึกมีพลังตอนที่อยู่ท่ามกลางผู้คนถึงรับมือกับความรู้สึกแย่ๆ 

แบบนี้ไม่ได้กันนะ
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หรอืบางทอีาจเพราะจติใจของฉนัไม่เข้มแขง็พอท่ีจะอยู่อย่างโดดเดีย่วได้…

โอ๊ะ!

ฉนัชะงกัขาทีก่�าลงัเดนิตรงไปข้างหน้า แล้วเบนทิศทางไปยังกองสิง่ของ 

ท่ีหน้าบ้านหลงัหนึง่ระหว่างทางกลบับ้านแทน สายตาทีเ่หม่อลอยในตอนแรก

ตอนนีม้นักลบัสดใสขึน้มาเมือ่จบัจ้องไปยังแจกันสคีรมีทีเ่ปรอะเป้ือน เตม็ไปด้วย

ฝุน่และหยากไย่ โดยท่ีส่วนตัวของแจกันก็แตกหลดุหายไปแล้วครึง่หนึง่ 

หัวใจพลันเต้นแรง ความรู้สึกอบอุ่นแล่นตรงเข้ามาในใจเมื่อเห็นภาพ

ตรงหน้า ก่อนท่ีภาพของผู้หญิงคนหน่ึงจะแทรกขึ้นมาในความคิด ภาพของ 

ผูห้ญิงใจดท่ีีก�าลงัยืนจดัดอกไม้ใส่แจกันใบโปรดด้วยรอยย้ิมสดใสและอ่อนโยน

ภาพแม่ของฉัน…

ฉันยิ้มบางๆ กับความทรงจ�าน้ัน ก่อนจะมองซ้ายมองขวา เมื่อพบว่า

ไม่มีใครอยู่จึงก้มลงไปหยิบแจกันที่แสนมีคุณค่าน้ีข้ึนมากอดไว้แนบอก 

แล้วรีบเดินกลับบ้าน

และรู้สึกราวกับว่าความอ้างว้างเมื่อครู่ได้ถูกปัดเป่าออกไปหมดแล้ว…

ในที่สุดฉันก็มาถึงบ้านสักที หลังจากท่ีใจเต้นตึกตักตลอดทางท่ีเดินมา

เพราะได้แต่คิดว่าจะวางแจกันใบนี้ไว้ตรงไหน ข้างเตียงดีมั้ย ในห้องครัว  

หรือหน้าบ้านดี ฉันฮัมเพลงเบาๆ อย่างอารมณ์ดีพลางไขกุญแจบ้านไปด้วย 

และเมื่อไขออกฉันก็หยุดสูดหายใจเพื่อระงับความตื่นเต้นก่อนจะเปิดไฟ…

เผยให้เห็นภาพของบ้านท้ังหลังท่ีเต็มไปด้วยสิ่งของมากมาย

ฉันกวาดสายตาไปหยุดอยู่ที่กองล้อจักรยานที่บิดเบี้ยวและสนิมข้ึน 

อย่างพึงพอใจ ฮ้า…มนัช่างเป็นภาพท่ีชวนให้สบายใจจรงิๆ ไม่อยากจะอวดว่า 

ทัว่ทัง้บ้านฉนัมขีองเต็มไปหมดเลย ท้ังโคมไฟเก่าๆ ทางด้านซ้ายมอืท่ีอยู่ตดิกับ

เก้าอีท้ีข่าหักข้างหน่ึง ไหนจะกองนิตยสารเมือ่ห้าปีท่ีแล้ว แผ่นซดีี เทป และอืน่ๆ 

อกีมากมายทีบ่างอย่างก็กองสงูท่วมหวัฉนัขึน้ไป

และแม้ว่าของทัง้หมดมนัวางอยู่อย่างไร้ระเบยีบ แต่มนักลบัสวยงามมาก

ในความคดิของฉนั

อนัท่ีจรงิบ้านของฉนัเป็นบ้านหลงัใหญ่ชัน้เดยีวซึง่แบ่งออกเป็นห้องต่างๆ 
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หกห้องตามสองข้างของทางเดนิตรงกลางบ้าน ซ่ึงพอเข้าบ้านไปทางขวาจะเป็น

ห้องน่ังเล่นซึง่เป็นพ้ืนทีเ่ดยีวในบ้านทีไ่ม่มปีระตูและผนงัก้ัน นอกน้ันก็จะแบ่งเป็น

ห้องๆ ไป ได้แก่ ห้องน�้า ห้องนอน ห้องรับแขกอีกสามห้องซึ่งตอนนี้ฉันเอาไว้ 

เก็บของของฉันจนเต็มแล้วเรียบร้อย และห้องครัวท่ีอยู่หลังบ้าน นอกจากน้ี 

บ้านฉนัยังมห้ีองท่ีใช้ 'เก็บของ' จริงๆ อยู่นอกตวับ้านอกีห้องใกล้ๆ กับป่าหลงับ้าน 

พอจะนึกภาพออกมัย้ ห้องเก็บของท่ีอยู่นอกตัวบ้านคล้ายๆ กับทีบ้่านของโนบติะ

มีน่ะ ซึ่งห้องน้ันเป็นห้องที่ฉันไม่ค่อยได้เข้าไปเลยเพราะมันค่อนข้างมืดและ 

ไม่น่าอภริมย์เท่าไหร่

อีกอย่างในบ้านก็เต็มไปด้วยของมากมายให้อุ่นใจขนาดน้ีแล้ว ฉันคง

ไม่ต้องเดินออกไปหาห้องเก็บของหรอกเนอะ~

จริงๆ บ้านที่ฉันอยู่ตอนนี้ทรงค่อนข้างเก่าและออกโทรมๆ นิดหน่อย 

หมูบ้่านก็อยู่ห่างไกลความเจรญิ จงึท�าให้ไม่ค่อยมคีนอยู่มากนกั แต่ก็น่ันแหละ 

ฉนัอยู่ของฉนัได้แล้วกัน

ฉันเดินเข้าบ้านก่อนจะปิดประตู โดยที่ของซึ่งวางขวางทางเดินไม่ได้

เป็นอุปสรรคในการเดินเข้าบ้านของฉันเลยแม้แต่น้อย ฉันเดินข้ามเศษผ้า

หลากสสีนัเพ่ือตรงไปยังห้องนอน และกลางห้องก็มเีตยีงขนาดคงิไซส์ท่ีดแูคบ 

ไปถนัดตาเมื่อมีท้ังตุ๊กตาอันแสนเปรอะเปื้อน แก้วพลาสติกใสที่บุบๆ เบี้ยวๆ  

หรือแม้กระท่ังกาน�้าร้อนซึ่งเต็มไปด้วยรอยแตกร้าววางอยู่บนน้ัน แต่จะบอก

อะไรให้นะ ของพวกนี้ไม่ต่างจากหมอนข้างท่ีท�าให้ฉันหลับสบายตลอดคืน 

เลยล่ะ (เหมือนโฆษณาผ้าอนามัยเลยแฮะ -O-;;)

ฉันเดินเอาแจกันไปไว้ที่พื้นข้างเตียงก่อนจะกระโดดขึ้นไปนอนบนเตียง

ด้วยความร่าเริง เฮ้อ~ ไม่มีท่ีไหนสุขใจเท่าบ้านของตัวเองจริงๆ นั่นแหละ  

โดยเฉพาะบ้านท่ีล้อมรอบไปด้วยสิ่งของอันแสนมีคุณค่าเหล่าน้ี 

อ่า…จริงๆ แล้วถ้าจะให้พูดกันตรงๆ ตามค�านิยาม ฉันก็คงจะเป็นสิ่งที่

เรยีกว่า 'โรคชอบสะสมสิง่ของ'* นัน่แหละ

* โรคชอบสะสมสิ่งของ (Hoarding Disorder) คือความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่ง โดยอาการของโรคคือ

การท่ีผูป่้วยเก็บของทุกอย่างทีค่ดิว่าจ�าเป็น (ท้ังๆ ท่ีมนัเป็นขยะซะส่วนใหญ่ เช่น ขวดแชมพูเปล่า ใบเสรจ็ 

โคมไฟเก่าๆ ฯลฯ) ผู้ป่วยโรคนี้มักสะสมทุกอย่างเพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะท้ิงอะไรดี จึงเก็บไว้ท้ังหมด 

จนล้นบ้าน
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ฉันชอบสะสมสิ่งของ…

ของพวกน้ันท่ีฉันมองว่า 'ล�้าค่า' 

แต่ส�าหรับคนอื่น…มันเป็น 'ขยะ'

ให้ตาย ไม่อยากใช้ค�าว่าขยะเลยด้วยซ�้า มันไม่ควรมีของสิ่งไหนที่เป็น

ขยะและต้องถูกทิ้งไปอ่ะ ในเมื่อพวกมันมีค่าตั้งมากมายขนาดนี้ 

ทีนี้อย่างท่ีบอกว่าฉันชอบสะสมสิ่งของใช่ม้ัย จริงๆ โรคน้ีมีสาเหตุ 

ไม่แน่ชดั แต่ส�าหรับฉนั อาจจะพูดได้ว่าสาเหตหุลกัๆ ทีท่�าให้ฉนัสะสมสิง่ของ

เกิดจากความรู้สกึโดดเดีย่วก็คงไม่ผดิ เพราะเท่าท่ีเฝ้าสงัเกตตวัเองมา ในตอนท่ี

รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียว (อย่างเช่นตอนที่เดินกลับบ้านมาเมื่อก้ีน้ี) จะท�าให้ฉัน

ต้องหาสิ่งของมาเพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจ คล้ายๆ กับว่าสิ่งที่ท�าให้เริ่มสะสมและ 

เป็นตัวกระตุน้ให้สะสมต่อคอืความรูส้กึโดดเดีย่วล่ะมัง้

แน่ล่ะ ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้ข้างกายตัวเองว่างเปล่าเด็ดขาด ขอแค ่

มสีิง่ของสกัอนัก็ยังดี

แต่ไม่ใช่ว่าฉันจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกที่มันเข้ามาในสายตาฉันนะ 

ฉันก็เลือกเก็บเหมือนกัน แต่แค่เก็บมากกว่าปกติเท่านั้นเอง นอกจากนี้ 

เมื่อฉันอยู่ในสังคมท่ีมีคนมากมายหลากหลายประเภทน้ัน มันท�าให้ฉัน 

ไม่สามารถพุ่งไปเก็บของอย่างเมื่อก้ีได้เท่าที่ควร เพราะฉันไม่อยากโดนมอง

แปลกๆ หรอกนะ

อีกอย่างฉันก็ไม่พกของออกไปนอกบ้านเพราะมันเสี่ยงมากท่ีของ 

จะหายไป (นอกจากของที่จ�าเป็นต้องใช้จริงๆ น่ะนะ และฉันก็ดูแลมันไม่ให้

คลาดสายตา) ดังนั้นเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกโดดเดี่ยว ฉันจึงต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ 

ในสังคม ซึ่งผู ้คนท่ีมากมายน่ันแหละจะท�าให้ฉันรู ้สึกปลอดภัยและอุ่นใจ 

แทนสิ่งของในบ้าน แล้วพอกลับบ้านก็มาอยู่กับสิ่งของพวกนี้ตามเดิม  

เท่าน้ีความรู้สึกแย่ๆ น้ันก็ท�าอะไรฉันไม่ได้แล้ว หุๆๆ 

นอกจากเก็บสะสมของแล้ว ฉนัยังทิง้ของยากอกีต่างหาก ไม่ว่าสิง่ไหน 

ท่ีกลายเป็นของฉันไปแล้ว การท่ีจะคัดท้ิงหรือยกให้คนอื่นนั้นฉันตัดสินใจ 

ได้ล�าบากมาก และหลายๆ คร้ังฉนัจะหลกีเลีย่งสถานการณ์เหล่านีเ้พราะไม่รูว่้า

ถ้าทิ้งไปชะตากรรมของพวกนั้นจะเป็นอย่างไร พวกเขามองไม่เห็นคุณค่าของ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621712.html
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