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ฮึ่ย! ย่าห! แฮกๆ เห็นลั้ลลาแบบน้ีมยองนังก็ชอบเล่นกีฬาเหมือนกันนะคะ 

ท้ังช่วยให้ร่างกายแขง็แรงและจติใจสดชืน่แจ่มใสด้วยล่ะ >O< แต่คาราเต้เนีย่ยากจรงิๆ 

เลยน้า มยองนงัเตะแค่สองทก็ีหอบแล้ว ไม่เหมอืน 'โยม'ิ นางเอกสดุเท่ของ CandyCat 

เลยล่ะค่ะ ชื่อคุ้นๆ ไหมคะ ปงปอง! ใช่แล้วค่า โยมิสาวเท่เพ่ือนซี้ของชาเรนและลิต้า 

จากเรือ่ง 'Intend in Love จะบ้าตาย! เผลอรกันายสดุเชย' นัน่เองค่าาาาา

และในเรื่องนี้มยองนังขอพาเพ่ือนๆ บินลัดฟาไปไกลถึงประเทศญ่ีปุน ก็เพราะ

เรือ่งวุน่ๆ ใน 'Intend in Cute หยุดนะ! ช่วยไปน่ารกัไกลๆ หน่อย' เกิดข้ึนท่ีนัน่ยังไงล่ะค้า 

>///< เมื่อสาวขาเลาะ เอ้ย ขาลุยอย่างโยมิกลายเปนผู้โชคดี จะได้ไปฝกซ้อมคาราเต้

ที่ประเทศในฝนถึงสิบห้าวัน แถมมีเงินรางวัลการแข่งขันล่อใจเข้าไปอีก ทว่านอกจาก

ต้องฝาฝนกฎเหล็กห้ามไปเหยียบประเทศน้ันเด็ดขาดของแม่แล้ว โยมิก็ยังต้องรับมือกับ

ผูช้ายปากร้าย เอาแต่ใจ แต่แสนจะหล่อน่ารกัอย่าง 'จโีน่' อกีด้วย งานน้ีนางเอกของเรา

จะไหวมัย้นะ เก็บกระเปาแล้วตามไปเอาใจช่วยโยมกัินเลยดีกว่าค่า~

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีค่ะ เจอกันในหน้าน้ีอีกแล้ว

ยอมรับว่ากลัวมากตอนที่ส่งเรื่องน้ีให้ทางแจ่มใสพิจารณา เน่ืองจากก่อนหน้า

ได้ส่งเรื่องของ 'ชาเรน' ไปแล้วแต่ก็ไม่ผ่าน ดังนั้นความมั่นใจจึงลดฮวบ แต่สุดท้ายก็...

ผ่านแล้วจ้า (จุดพลุ) ซึ่งเล่มน้ีก็เปนคิวของ 'โยมิ' สาวห้าว ที่ดูไม่เหมือนผู้หญิงสักนิด 

(หรอืบางทีเธออาจจะแมนกว่าพระเอกก็เปนได้) เปนเหตกุารณทีเ่กิดขึน้ ณ เมอืงโอซาก้า 

ประเทศญ่ีปุนค่ะ โดยมหีนุม่หล่อผมสชีมพู หรอืก็คอื 'จีโน่' ตามไปด้วย แต่จะไปทําอะไรกันน้ัน

ต้องตดิตามได้ในเล่มเลยค่า

และต้องขอขอบคุณทีมงานบ้านแจ่มใสทุกท่านค่ะ ทั้งนักวาด ท้ัง บ.ก. ท่ีช่วย

ทําให้สิ่งท่ีถ่ายทอดออกมาจากจินตนาการของนักเขียนคนนี้ได้ผลิตออกมาเปนรูปเล่ม 

รวมถึงขอบคุณนักอ่านทุกคนท่ีติดตามและให้กําลังใจกันเสมอ ท้ายน้ีก็ขอฝาก 

'Intend in Cute หยุดนะ! ช่วยไปน่ารักไกลๆ หน่อย' ด้วยนะคะ ซึ่งก็ยังเหลือตัวละคร

อีกสองคนจากเร่ือง Intend in Love คือ 'ชาเรน' กับ 'ดีเลย' 

สัญญาว่าเราจะทําให้ท้ังสองคนมีเร่ืองราวความรักเปนของ

ตัวเองให้ได้ค่ะ สู้ 

ติดตามและพูดคุยกันได้ท่ี 

www.facebook.com/CandyCat.writer

รักทุกคน ♥

CandyCat
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สวัสดีคะ มธุรินคะ

ยินดีที่ไดรูจักทุกคนท้ังท่ีเพ่ิงเคยเห็นกันและคนที่คุนเคยคะ

ถึงจะวาดกับแจมใสมานานแลวแตก็อยากวาดใหดีย่ิงขึ้นไปเรื่อยๆ

ขอฝากหนาปกและภาพขางในดวยนะคะ หวังวาจะวาดไดถูกใจกัน

จะพยายามคะ ^_^

มธุริน จุฬพุฒิพงษ

https://www.facebook.com/MathurinGallery
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'แล้ว...'

'หือ?'

'เธอรู้สึกใจเต้นบ้างไหมล่ะ'

'ก็...'

...

...

ไม่อยากจะยอมรับหรอกนะ...

แต่ว่าตอนน้ันฉันรู้สึกใจเต้นกับนายจริงๆ น่ันแหละ
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1
ฉันช่ือ 'โยมิ'

ณ ห้องนอนแสนสุข 

~ 

ท่ามกลางความเงยีบ เสยีงเรียกเข้ามอืถือท่ีวางอยู่ข้างหมอนก็ดงัขึน้จน 

ฉนัทีก่�าลงัหลบัสบายต้องขยบัตวัเลก็น้อยอย่างงวัเงยี ดงึผ้าห่มขึน้มาคลมุหน้า 

ตัวเองราวกับต้องการหนีจากโลกภายนอก ก่อนท่ีเสียงมือถือจะเงียบสนิทไป 

ในท่ีสดุ

...

...

~ ~ 

และก็ดังข้ึนมาอีกคร้ังเมื่อเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง 

"อืมมม" 

คราวนี้ฉันหลุดครางออกมาอย่างไม่พอใจและเอาหมอนขึ้นมาปิดหู 

ตัวเองไว้ โดยท่ีไม่ยอมลืมตาตื่น

~ ~ ~ 
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และครัง้ท่ีสามทีเ่สยีงโทรศพัท์มอืถือดงั... ในท่ีสดุก็สามารถปลกุคนขีเ้ซา

ทีน่อนอยู่บนเตยีงได้ส�าเร็จ

"โอ๊ย! จะโทรอะไรนักหนาเน่ียยย"

ฉันโพล่งเสียงดังพร้อมกระเด้งตัวลุกนั่งด้วยความหงุดหงิดชนิดที่แทบ

จะมีควันออกมาจากหู พอคว้ามือถือเจ้าปัญหามาดูก็พบว่าเบอร์ท่ีโชว์อยู ่

บนหน้าจอเป็นเบอร์ท่ีไม่รูจ้กั แบบน้ีไม่ขายประกันก็พวกเสยีงอตัโนมตัเิชญิชวน

ให้สมัครดูดวงบ้าบอคอแตกอะไรน่ันแน่นอน 

ให้ตายสิ เสียเวลานอนชะมัด

ติ๊ด!

ฉนักดตดัสายแล้วก็โยนมอืถือไว้ข้างหมอนอย่างไม่ใส่ใจ จากน้ันก็ท้ิงตวั

นอนต่อ แต่พอก�าลงัเคลิม้ๆ เสยีงมอืถือก็ดงัขึน้มาให้ได้ยินอกีครัง้ 

~ 

กร๊าซซซ ฉันโมโหจริงๆ แล้วนะ =[]= 

ฟึ่บ...

ฉนัขยุ้มหวัตวัเองแล้วลกุน่ังอกีครัง้อย่างหัวร้อนสดุๆ เหลอืบมองนาฬิกา

แขวนผนังก็พบว่าเพ่ิงจะเวลา...

10.20 น.

เฮ้ย น่ีมนัไม่ใช่เวลาตืน่นอนในวันหยดุของฉนัด้วยซ�า้ (ปกตติืน่เท่ียงจ้า) 

อ๊ากกก หงุดหงิดๆ ฉันคว้ามือถือมาดู ซึ่งเบอร์ท่ีปรากฏบนหน้าจอก็เป็นเบอร์

เดียวกับเมือ่ก้ีน้ี 

ติ๊ด~

"ไม่เอาประกัน ไม่เอาดูดวง ไม่เอาอะไรทั้งนั้นโว้ยยย!!" 

ฉันกดรับสายและโพล่งใส่ไปแบบน้ันด้วยความร�าคาญใจ และจังหวะ

ที่ก�าลังจะกดตัดสาย อีกฝ่ายก็พูดข้ึนมาเสียก่อน

[เอ่อ...ใจเย็นๆ ก่อนนะคะ น่ีไม่ใช่เบอร์ประกันหรือดูดวงอะไรท้ังน้ัน  

คือว่าเราโทรมาจากบริษัท T. Good จ�ากัด ต่างหากค่ะ]

หืมมม เด๋ียวนะ ท�าไมชื่อบริษัทฟังดูคุ้นๆ 

[ตอนน้ีดิฉันก�าลังเรียนสายกับคุณพัชราภาใช่มั้ยคะ]
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น่ันไม่ใช่ชื่อซุป'ตาร์แต่อย่างใด แต่เป็นชื่อของฉันเองจ้า แม่ตั้งให้ฉัน 

เพราะชอบอั้มอ่ะนะ (แม้ว่าบางทีแม่ก็ควรเช็กสภาพหน้าลูกตัวเองก่อนตั้งชื่อ

ด้วย)

"ชะ...ใช่ค่ะ ฉันเอง" ฉันตอบกลับไปด้วยระดับเสียงที่เป็นปกติ

[คือทางเราโทรมาเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าคุณพัชราภาได้รับการคัดเลือก 

ให้ร่วมเดินทางไปเมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุน่ เพ่ือเข้ารับการฝึกซ้อมคาราเต้

กับโค้ชชื่อดัง คุณคิมิโตะ บลาๆ] 

ปลายเสียงพูดมาอีกยาวเหยียด แต่สติฉันหลุดไปตั้งแต่ท่ีได้ยินว่า...

ทางเราโทรมาเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าคุณพัชราภาได้รับการคัดเลือก...

คุณพัชราภาได้รับการคัดเลือก...

ได้รับการคัดเลือก...

...

...

เอ่อ ฮัลโหลลล คือตอนน้ีฉันยังนอนหลับแล้วฝันอยู่หรือเปล่า 

เดี๋ยวขอนึกย้อนแป๊บ... 

จ�าได้ว่าเมื่อประมาณห้าถึงหกเดือนที่แล้วมั้ง อาจารย์วิชาพละของ

โรงเรียนเอาใบสมัครมาให้ฉันกรอกข้อมูล ซึ่งมันก็เป็นโครงการของบริษัท 

ขายอุปกรณ์กีฬาและพวกเครื่องดื่มเกลือแร่แห่งหน่ึง (ดังมาก) ที่เพ่ิงจะ 

ขยายสาขาไปเปิดใหม่ท่ีประเทศญี่ปุ่น ทีน้ีทางบริษัทก็เลยจัดโปรโมตด้วย 

การเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.5 – ม.6 ที่มีความรู้ ความสนใจ และ 

มีทักษะด้านคาราเต้ เพ่ือเฟ้นหาผู้โชคดีร่วมเดินทางไปเรียนรู้และฝึกซ้อม 

กับโค้ชชือ่ดงั 'คมิโิตะ นกิิ' รวมระยะเวลาท้ังหมดสบิห้าวัน แถมยังต้องแข่งขนั

กับนักเรียนจากโรงเรียน N ของประเทศญ่ีปุ่น ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาท

อีกด้วย

มีเหรอว่าข้อเสนอดีงามขนาดน้ันฉันจะพลาด! 

ได้กินได้เท่ียวฟรีๆ  ในประเทศญ่ีปุน่ด้วยนะเออ อกีอย่างฉนัเป็นคนชอบ

อะไรแบบน้ีอยู่แล้ว ท้ังเทควันโด มวยไทย คาราเต้ ยูโด ฉนัผ่านมาหมดแล้วจ้า  

(ทีเ่ข้ามาเรียนโรงเรยีนหรูๆ ไฮโซๆ ได้ก็เพราะทนุนักกีฬาล้วนๆ) ว่าแล้วฉนัก็กรอก
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ประวัติของตัวเองพร้อมแนบเอกสารพวกใบประกาศนียบัตรเก่ียวกับคาราเต ้

ที่มีทั้งหมดส่งไปให้บริษัทอะไรน่ันไป หลังจากนั้นอีกประมาณเดือนกว่าๆ ฉัน 

ก็ได้รบัคดัเลอืกรอบแรกให้ไปอบรม ตรวจร่างกาย แล้วก็เทสต์สนามท่ีโรงเรยีน

สอนคาราเต้แห่งหน่ึงในกรงุเทพฯ จากน้ันก็รอลุน้ผลอกีครัง้

ฉันก็ได้แต่รอ...

รอ...

รอวนไป...

รอจนเริ่มคิดว่าบริษัทอะไรนั่นจะเจ๊งล้มละลาย แล้วโยนโครงการนี ้

ทิ้งไปแล้วเสียอีก แต่ว่าในท่ีสุด...

ฉัน

ก็-ได้-รับ-การ-คัด-เลือก!

กร๊ีด!! 

"พ่ีไม่ได้โกหกจริงๆ ใช่มั้ย!?" ฉันโพล่งถามปลายสายด้วยความต่ืนเต้น

ระดับสบิ มอืงีก้�าโทรศพัท์แน่น หวัใจเต้นรวัเรว็ถ่ียิบ "หนไูด้รบัการคัดเลอืกจรงิๆ 

เหรอ"

[ใช่ค่ะ ยินดีด้วยนะคะ]

อ๊ากกก ในท่ีสุด...ในท่ีสุด! ฉันก็ได้ไปประเทศในฝันแล้วเว้ยยย 

แล้วทางปลายสายก็บอกจะแจ้งเร่ืองสถานทีร่ายงานตวัให้ฉนัทางอเีมล 

ซึ่งพอวางสายไปฉันก็ถึงกับกระโดดโลดเต้นบนเตียงและกรีดร้องดังลั่นบ้าน

ด้วยความดีใจอย่างถึงขีดสุด 

คือมัน...คือมัน ย้ากกก ดีใจอ้ะ 

ก๊อกๆ

"เป็นอะไรหรือเปล่าโยมิ เสียงดังเชียว" 

ชะอุ๊ย แล้วระหว่างนั้นเสียงเคาะประตูตามด้วยเสียงตื่นตกใจของแม่ 

ก็ดังข้ึน เพราะงั้นฉันก็เลยรีบว่ิงไปเปิดประตูห้อง ฉีกย้ิมกว้างจนแก้มแทบปริ

ให้กับแม่ท่ียืนขมวดค้ิวมองมาอย่างงงๆ น่ันแหละ

"คืองี้นะแม่ คือโยมิได้รับการคัดเลือกให้ไป..."

...ประเทศญ่ีปุ่น
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อุ๊บ! เดี๋ยวนะ ฉันบอกแม่แบบน้ันไม่ได้ดิ โอ๊ย ดีนะปิดปากทัน คือแม่ 

เป็นคนทีต่ามใจฉนัทุกเรือ่งก็จริง แต่ยกเว้นเร่ืองนีเ้รือ่งเดยีว เรือ่งการไปประเทศ

ญ่ีปุน่เน่ียแหละ ฉันเคยเก็บเงินหยอดกระปุกจนมีมากพอที่จะไปเท่ียวท่ีนั่น 

ด้วยนะ แต่แม่ก็ไม่ยอมอนุญาตให้ไป แม้ว่าฉันจะพยายามขอร้อง อ้อนวอน 

สกัเท่าไหร่ แม่ก็ยังคงยืนยันค�าเดมิว่า... 

ไม่! 

ไม่! 

และไม่!! 

ถึงจะตือ๊ให้ตายยังไงแม่กไ็ม่ยอมเปลีย่นใจ ขนาดฉนัเป็นลกูครึง่ไทย-ญ่ีปุน่ 

(แม่ไทย พ่อญ่ีปุน่) เกิดมาฉันก็ยังไม่เคยได้ไปเยือนท่ีนั่นเลยสักครั้ง ท่ีมันเป็น 

แบบน้ีก็อาจเป็นเพราะปัญหาระหว่างแม่กับพ่อนัน่แหละ ซึง่ฉนัเองก็ไม่รูอ้ะไรมาก 

รูแ้ค่แม่เคยบอกไว้ว่าพ่อท้ิงพวกเราไปตัง้แต่ท่ีแม่ยังอุม้ท้องฉนัอยู่ 

แต่นะ...

แม่ก็ไม่ควรพาลมาสั่งห้ามไม่ให้ฉันไปเท่ียวท่ีน่ันด้วยเหตุผลน้ันสิ มัน 

ไม่ยุติธรรมเลย!

"หืม? ได้รับคัดเลือกไปไหนเหรอ" 

เสยีงเข้มๆ ของแม่ท�าฉนัสะดุง้โหยง เหงือ่แตกพลัก่ๆ ท้ังทีอ่ากาศไม่ร้อน 

แถมยังแอบขาสัน่ด้วย TOT อ๊าก! ขอจดัระเบยีบความคดิในหวัแป๊บ คือตอนนี้

เป็นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และโรงเรียนก็ปิดอยู่แถมยังประกาศเลื่อนสอบ 

ออกไปเป็นเดอืนเนือ่งจากเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ (สาเหตคุอืห้างทีอ่ยูใ่กล้ๆ โดนวาง

ระเบดิก่อการร้าย แถมทางโรงเรยีนยังโดนโทรขูว่่าจะเป็นสถานทีต่่อไปอกีด้วย) 

ดังน้ันฉันจึงสามารถเดินทางไปท่ีประเทศญ่ีปุ่นได้แบบไม่ต้องลาหยุด แต่จะ 

บอกแม่ยังไงดเีน่ียส ิ

คิดสิ! คิดดด!!!

"คะ...คือว่า"

ปิ๊ง!

แล้ววินาทีน้ันก็เหมือนมีแสงไฟสว่างวาบในหัว 

"คือโยมิได้รับคัดเลือกให้ไปออกค่ายอาสาอ่ะแม่" ฉันโกหกค�าโตและ
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กระโดดเข้าไปเกาะแขนแม่อย่างออดอ้อน "ก็ไม่มีอะไรมาก แค่เอาสิ่งของไป

บริจาคแล้วก็ช่วยซ่อมแซมห้องน�้าของโรงเรียนบนยอดดอย แม่ก็รู้ใช่มั้ยว่า 

เดี๋ยวน้ีคนหันมาท�าความดีช่วยสังคมกันเยอะมาก โยมิอยากลองท�าอะไร 

แบบนั้นบ้าง ไปไม่นาน แป๊บเดียวก็กลับแล้ว แค่สิบห้าวันเอง ^O^"

"อะไรนะ! สบิห้าวันงัน้เรอะ" แม่ท�าตาโตก่อนผละออกจากฉนัแล้วยกมอื

กอดอก "จะให้แม่ปล่อยลกูไปอยู่ท่ีน่ันตัง้สบิห้าวันเน่ียนะ"

"โอ๊ย ไม่ต้องห่วงหรอกแม่ อีกอย่างถึงโยมิจะเป็นผู้หญิงแต่ใช่ว่าจะ

อ่อนแอสักหน่อย"

ฉันพูดและยืดอกด้วยความภาคภูมิใจ ไม่อยากจะคุย เมื่อสองวันก่อน 

ตอนไปเดนิตลาดกับแม่ ก็ดนัมโีจรดวงกุดมากระชากกระเป๋าของแม่ไปต่อหน้า

ต่อตา ฉันเลยว่ิงไล่กวดไอ้โจรดวงกุดคนน้ันแล้วกระโดดเตะก้านคอจนมัน 

สลบเหมอืดกลางอากาศไปเลย โฮะๆ 

"มันก็จริง แต่ว่า..."

"ให้โยมไิปเถอะ นีล่กูของแม่จะไปท�าความดเีชยีวน้า~" ฉนัคิดหาเหตผุล

สารพัดมาพูดให้ดูน่าเชือ่ถือขณะท่ีแม่น่ิงเงยีบ ถึงจะรูส้กึไม่ดท่ีีต้องโกหกก็เถอะ 

แต่ฉนัอยากไปประเทศญ่ีปุน่จริงๆ "นะแม่ นะๆๆๆ"

ฉันตื๊อสุดฤทธ์ิ สุดท้ายแม่ก็... 

"พูดความจริงมาเลยดีกว่าโยมิ" 

เวร...

"จะไปค่ายอาสาทัง้ทีต่อนแม่เอาของไปบริจาคช่วงน�า้ท่วมลกูก็ยงัไม่ยอม

ไป เอาแต่นอนกินบ้านกินเมืองอยู่น่ะเหรอ" แม่พูดพลางจ้องเขม็งมองอย่าง

จับผิด แว้ก ถ้ารู ้ว่าจะเป็นแบบน้ีตอนน้ันฉันยอมเสียเวลานอนแสนล�้าค่า 

ไปช่วยแม่แจกของช่วงน�้าท่วมเสียก็ดี "ตกลงลูกจะไปไหนกันแน่" 

"TOT"

"ว่าไงจ๊ะ" 

"ปะ...ไป..."

"?"

"ญ่ีปุ่นค่ะ..." 
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ฉันตอบเสียงอ่อย แม่ได้ยินแล้วก็ถอนหายใจออกมาดังพรืด

"ลูกก็รู้ไม่ใช่หรือไงว่า..."

"ก็เพราะรูโ้ยมถึิงต้องโกหกไง เพราะถ้าบอกความจริงแม่ก็ไม่ยอมให้ไป 

อยู่แล้ว" ฉันพูดพร้อมใส่ความดราม่าน�้าตาซึมด้วยนิดหน่อยพอประมาณ  

"ความจรงิก็คอืโยมไิด้รบัคดัเลอืกจากบรษิทั T. Good ให้ไปประเทศญ่ีปุน่เพ่ือ 

เข้ารับการอบรมและฝึกซ้อมคาราเต้กับโค้ชชื่อดังของท่ีนั่น มันเป็นความฝัน 

ของโยมเิลยนะแม่"

"..."

"เพราะงั้นให้โยมิไปเถอะ แค่คร้ังเดียวก็พอ"

ฉนัพยายามพูดอ้อนวอนแต่แม่กลบัส่ายหน้าอย่างช้าๆ แล้วก็เหมือนเดมิ...

"แม่ตามใจลูกทุกอย่างนะโยมิ แต่ขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว ลูกอย่าไป 

ที่น่ันเลยนะ"

เหน็มัย้ล่ะ สดุท้ายผลมนัก็ออกมาแบบนี ้น่ีฉนัจะร้องไห้จรงิๆ แล้วนะ ฮอื 

"ท�าเพ่ือแม่ได้มั้ยโยมิ" แม่พูดเสียงแผ่ว สายตาที่มองมาแฝงไปด้วย 

ความเศร้าจนความรู้สึกผิดเอ่อล้นข้ึนมาอัดแน่นเต็มอกของฉัน "นะ...ถือว่า 

แม่ขอร้องแล้วกัน"

"ค่ะ..."

และฉันก็ไม่สามารถท�าอะไรได้เลย...

สามวันผ่านไป...

ถึงจะรับปากแม่ไว้แบบน้ันก็เถอะ 

แต่ฉนัก็ยังหวงัว่าจะเปลีย่นใจแม่ได้ก่อนถึงก�าหนดเดนิทาง เพราะงัน้วันนี้

ฉนัก็เลยแอบแม่มารายงานตวัและรบัฟังการบรรยายท่ีบริษทั T. Good จ�ากัด  

ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ซะเลย โฮะๆ 

ที่นี่เป็นตึกสูงประมาณย่ีสิบชั้น ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่ดูหรูหราไฮโซ 

ฉันเดินมาหยุดอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าแล้วก็สูดอากาศอัดเข้าเต็มความจุของ

ปอด จากน้ันก็แอบใช้เงาสะท้อนของประตูตรวจเช็กสภาพของตัวเอง ตอนนี้

ฉันใส่เสื้อโปโลสีขาวกับกางเกงยีนสีด�า ส่วนรองเท้าก็เป็นผ้าใบสีน�้าตาลเข้ม 
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คู่เก่งท่ีมีรูขาดนิดหน่อย 

โอเค พร้อมแล้วลุยยย!

ฉนัสร้างความฮกึเหิมในใจและก้าวเดินเข้าไปด้านในตกึด้วยความมัน่ใจ

เต็มร้อย จากน้ันก็กดลิฟต์และขึ้นไปยังชั้นสิบสองซ่ึงเป็นจุดลงทะเบียนตามท่ี 

ได้รบัแจ้งไว้ทางอเีมล

ปิ๊งป่อง~ 

โอ้...

ทันทีท่ีประตูลิฟต์เปิด ฉันก็ได้พบเจอเหล่าผู้ร่วมชะตากรรมท่ีก�าลัง 

ต่อแถวลงทะเบยีนอยู่บรเิวณด้านหน้า แต่ละคนมสีหีน้าย้ิมแย้มและทกัทายกัน

อย่างเป็นมิตร แหงล่ะ พวกเราต้องอยู่ด้วยกันที่ประเทศญ่ีปุน่ต้ังสิบห้าวัน 

เชียวนะ ขืนเหม็นข้ีหน้ากันตั้งแต่วันแรกคงไม่ดีสักเท่าไหร่

ฟึ่บ...

ฉันเดินออกมาจากลิฟต์แล้วไปต่อแถวลงทะเบียนด้วยความร่าเริง ได้ 

พูดคุยและท�าความรูจ้กักับคนท่ีอยู่ตรงน้ันเลก็ๆ น้อยๆ ซึง่พอลงทะเบยีนเสร็จ 

ฉันก็แวะไปจัดการธุระส่วนตัวในห้องน�้าก่อนเข้าห้องประชุม ทุกอย่างดูปกติดี 

จนกระทัง่ฉนัเดนิออกมาจากห้องน�า้น่ันแหละ

วิ้ง~ 

โวะ หนุ่มหล่อ O_o

วินาทีท่ีได้เห็นชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันก�าลังคุยโทรศัพท์มือถือ 

ขณะเดินออกมาจากห้องน�้าชายซึ่งอยู่ติดกับห้องน�า้หญิง ฉันก็ถึงกับตกตะลึง 

ในความหล่อเหลาเจดิจ้าท่ีท�าให้ดวงตาพร่าเบลอและแทบลมืหายใจไปชัว่ขณะ

บอกเลยว่าปกติแล้วฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจผู้ชายหรอกนะ แต่คนน้ี 

เป็นข้อยกเว้น กด็เูขาส!ิ หยูยย น่ารกัเว่อร์ เขามดีวงตาสนี�า้ตาลอ่อนล้อมกรอบ

ด้วยแพขนตายาวงอน จมกูโด่งเป็นสนั รมิฝีปากบางแดงระเร่ืออย่างธรรมชาติ  

ผิวงี้ขาวโอโม่จนเหมือนมีประกายแสงว้ิงวับ และท่ีโดดเด่นสุดๆ ก็คือเส้นผม

สีชมพูอ่อนซีดๆ ที่ดูนุ ่มสลวย แสดงให้เห็นว่ามันได้รับการดูแลรักษามา 

เป็นอย่างดี (มากๆ) เขาเป็นคนรูปร่างสูงโปร่ง ดูแล้วน่าจะสูงกว่าฉันราวๆ  

สิบเซนติเมตรเห็นจะได้ (ฉันสูง 168 เซนติเมตร)
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โอ๊ยยย ผู้ชายคนน้ีถูกถีบตกลงมาจากสวรรค์หรือเปล่าเน่ีย

คือโคตรหล่อ! 

โคตรน่ารัก! 

โคตรดูดี! 

โคตรมีเสน่ห์!

แม่ หนูอยากได้ *O*

"เฮ้อ" และดเูหมอืนว่าการท่ีฉนัเผลอจ้องมองเขามากจนเกินงามจะท�าให้

อกีฝ่ายรูส้กึตัวแล้วก็ถอนหายใจออกมาดังพรดื แถมยังกลอกตามองบนใส่ฉนัอกี 

"มองขนาดน้ีไม่ควักลกูตาออกมาจ้องเลยล่ะ"

"..."

เอ่อ...เดี๋ยวนะ น่ันเขาก�าลังพูดกับฉันหรือว่าพูดกับคนในสายกันหว่า

ขวับ~ 

ระหว่างท่ีฉันก�าลังท�าหน้างง หมอน่ันก็สะบัดหน้าเชิดหันไปทางอื่น 

ก่อนจะเดนิออกไปโดยท่ีไม่ได้พูดอะไรออกมาอกี ไอ้ท่าทางเมือ่ก้ีมนัดเูหมอืนกับ 

ยัยลิต้าจอมเหว่ียง* เพ่ือนของฉันยังไงก็ไม่รู้สิ

แต่ช่างเถอะ รีบไปเข้าห้องประชุมดีกว่า

กึก...

โอ๊ะ ทว่าไม่ทันท่ีฉันจะได้ก้าวเดินไปไหน สายตาก็ดันสะดุดเข้ากับ

กระเป๋าเงินสีด�าที่วางแหมะอยู่บนพ้ืนตรงหน้าเสียก่อน เห? นี่ใครมาท�า 

กระเป๋าเงินหล่นไว้ตรงน้ีเน่ีย อ๊ะ หรือว่าจะเป็นของผู้ชายคนเมื่อก้ี 

หมับ~ 

ด้วยความหวังดีฉันจึงก้มเก็บกระเป๋าเงินใบนั้นขึ้นมา แล้วรีบสาวเท้า

เดินไปหาผู้ชายผมชมพูท่ีเดินไปหยุดยืนคุยโทรศัพท์อยู่ไม่ไกลนัก ทว่าจังหวะ

ท่ีฉันก�าลังจะอ้าปากบอกเร่ืองที่เขาท�ากระเป๋าเงินตก ค�าพูดที่หลุดออกมา 

จากปากของอีกฝ่ายก็ท�าเอาชะงักค้าง

"ไม่ได้ว่าสักหน่อย พอดีเมื่อกี้มียัยทอมท่ีไหนไม่รู้มาจ้องหน้าฉันน่ะ"

ฮะ? ยัยทอม? จ้องหน้า?

* ติดตามเรื่องราวความรักของลิต้าได้ใน Intend in Love จะบ้าตาย! เผลอรักนายสุดเชย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page Intend in Cute.indd   15 21/12/2560 BE   11:27



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621330.html
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