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ดวยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส

สวัสดคีะเพ่ือนๆ ตอนน้ีมยองนงักําลงัอยูในชวงวกิฤตคะ เปนอะไรทีแ่บบวาตอง

ใชแรงกายและแรงใจอยางมาก เกร็งไปซะทุกสวนแมกระทั่งการขยับนิ้วเพื่อกดลงไป

บนจอมือถือ...

ผาง ผาง ผางงง! ยินดีดวย คุณไดรับทานชาย***หนึ่งคน

ฮือออ! หมดกัน เงินที่เติมไป! ...อะ แหะๆ คือตอนนี้มยองนังกําลังเลนเกม

ทานชายในฝนอยูนะคะ เหน็ชาเรนนางเอกของเรากําลงัอนิเลฟิกับหนุมในจอ มยองนัง 

ก็เลยลองเลนดูบาง เขาใจเลยละคะวาทําไมนางเอกของเราถึงไดติดนักติดหนา แง---

แตสาํหรบัชาเรนแลวก็มคีนนอกจอทีม่าวอแววุนวายอยูไมหาง ทีส่าํคญัเธอเอง

ก็หนเีขาไมไดดวยนะ เพราะวา...เพราะวาอะไรนัน้มยองนังไมบอกหรอก ไปอานกันใน

เลมดีกวา สวนตอนนี้ขอบายกอนนะคะ ตองไปคุยกับทานชายแลว อิ_อิ
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ในท่ีสุดเซ็ต Intend ก็มาถึงเลมท่ีสามแลวคะ เย

คราวน้ีก็เปนคิวของ 'ชาเรน' ผูหลุดพนจากความ 'นก' สักที เลมน้ีเหมือนเปนเลม

ปดเซ็ตของสามสาวเลยก็วาได (ลิตา โยมิ ชาเรน) เน่ืองจากเลมสุดทายจะเปนเรื่องของ 

'ดีเลย' ซึง่จะแยกออกไปไมมสีวนเก่ียวของกับตวัละครเหลานีเ้ลยคะ เอาละ ตองขอบคณุ

เพ่ือนรักอยาง COMETii ท่ีเปนคนคิดคาแร็กเตอรชาเรนขึ้นมาเมื่อ 5 ปที่แลว (สวนเรา

คิดคาแร็กเตอรลิตาคะ 555+) รูสึกวามันเปนอะไรท่ียาวนานเหลือเกินและไมคิดวา

จะมาถึงจุดน้ีได ขอบคุณทีมงานบานแจมใสทุกทานคะ ทั้งนักวาด บ.ก. รวมถึงนักอาน

ทุกคนท่ีติดตามและใหกําลังใจกันเสมอ สุดทายน้ีก็ขอฝากเซ็ต Intend ไวดวยคา

1. Intend in Love จะบาตาย! เผลอรักนายสุดเชย (ลิตา&มารนิค)

2. Intend in Cute หยุดนะ! ชวยไปนารักไกลๆ หนอย (โยมิ&จีโน)

3. Intend to Love ทําไงดี! ตกหลุมรัก (วายราย) นายข้ีแกลง 

(ชาเรน&มิวนิค)

ติดตามและพูดคุยกันไดท่ี FB : CandyCat.writer

รักทุกคน  
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สวัสดีค่ะ มธุรินค่ะ

ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนท้ังท่ีเพ่ิงเคยเห็นกันและคนที่คุ้นเคยค่ะ

ถึงจะวาดกับแจ่มใสมานานแล้วแต่ก็อยากวาดให้ดีย่ิงขึ้นไปเรื่อยๆ

ขอฝากหน้าปกและภาพข้างในด้วยนะคะ หวังว่าจะวาดได้ถูกใจกัน

จะพยายามค่ะ ^_^

มธุริน จุฬพุฒิพงษ

https://www.facebook.com/MathurinGallery
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'ใช่ค่ะ ฉันคิดว่านายเองก็เป็นเพ่ือนเหมือนกัน แต่ฉันคงจะคิดผิด'

'…'

'ฉันไม่อยากเป็นเพ่ือนกับนายอีกแล้วค่ะ'

'ก็ดี...ฉันเองก็ไม่อยากเป็นเพ่ือนกับเธอแล้วเหมือนกัน'

'!'

'งั้นจากน้ีไปเรามาเป็นแฟนกันนะ J'
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Intend to Love ทําไงดี! ตกหลุมรัก (วายร�าย) นายขี้แกล�ง

1
ฉันช่ือ 'ชาเรน' คะ

แวนดําพรอม...

ผาปดปากพรอม...

เสื้อคลุมมีฮูดพรอม...

เงินพรอม...

โอเค ลุย!

ฉนักาวเดนิออกมาจากหองน้ําดวยความมัน่ใจเกินรอย แมวาการแตงตวั 

ที่ดูจะมิดชิด (มากกก) จะดึงดูดสายตาผูคนรอบขางใหหันมามองก็เถอะ แต

ฉันก็ไมสนใจหรอกนะ ในเมื่อไมมีใครสามารถมองเห็นใบหนาที่แทจริงของฉัน

ในตอนน้ีไดอยูแลว ฮิๆ

เอาละ...กอนจะเขาเรื่องคงตองขอแนะนําตัวกันกอนดีกวาคะ ฉันชื่อ 

'ชาเรน' เปนลูกครึ่งไทย-เยอรมัน (คุณพอเปนคนเยอรมันคะ) มีผมทรงหนามา

สีนํ้าตาลเขมยาวตรงจนถึงกลางหลัง ผิวขาว และที่ดูโดดเดนมากที่สุดในตัว

ฉนักค็อืดวงตาสเีขยีวออนเนีย่แหละ ใครกต็ามทีไ่ดเหน็ดวงตาของฉนัแลวตาง

พากันชมวามันสวยและมีเสนหมาก (จะมีก็เพียงลิตาคนเดียวที่บอกวาเหมือน

Page Intend to Love .indd   7 7/9/2561 BE   12:49



CandyCat

8

เมดูซานะนะ) ปจจุบันนี้เปนชวงปดเทอมอยู แตเหลือเวลาอีกเพียงแคสามวัน

เทาน้ันฉนัก็จะไดเปนนักเรยีนชัน้ ม.6 แลวละ (ตืน่เตนสดุๆ เลยคะ) สวนสาเหตุ

ที่ฉันมาอยูในหางสุดหรูใจกลางเมืองแบบน้ีนั่นก็เพราะ...

[ขอเชิญทุกทานท่ีตองการเขารวมประมูลฟกเกอรจากเกมจีบหนุม

ชื่อดังอยางทานชายในฝนสามารถมาตอแถวเพ่ือลงทะเบียนกันไดเลยคา]

เสียงของพนักงานสาวที่พูดผานไมโครโฟนดังขึ้นบริเวณหนาราน

ของเลนชื่อดังของไทย ซึ่งก็จําหนายของเก่ียวกับฟกเกอร ของเลนของสะสม 

เกม และการตูนตางๆ บอกเลยวาราคาก็ไมใชยอยๆ นะคะ แพงสุดๆ เลยจา 

สวนเกมจีบหนุมท่ีใชชื่อวา 'ทานชายในฝน'* ก็เปนเกมที่มีไวเพ่ือสาวไทย

โดยเฉพาะ มีเน้ือหาเก่ียวกับความรักระหวางผูเลนกับเหลาทานชายรูปงาม 

ประมาณวาเราตองสรางตัวละครหญิง (หนาตา ผม สีผิว เสื้อผา แตงได

เตม็ทีต่ามความตองการ) จากนัน้ก็ตัง้ชือ่ใหและใชเปนตัวหลกัในการดาํเนินเร่ือง 

ชวงเริ่มแรกเกมจะมีทานชายแจกฟรีให เราก็จะตองพาทานชายไปเคลียร

เควสตตามดาน อยางเชนฝกข่ีมา ฝกยิงธนู ฝกการใชดาบ กระท่ังพาออกไป

ลาสัตว จนเมื่ออัพเลเวลของทานชายเราก็จะสามารถอานเน้ือเรื่องของ

ทานชายคนน้ันได และในระหวางเนื้อเรื่องเราก็สามารถเลือกตอบคําถามที่

ชอบได ถาตอบถูกทางก็จะจบแบบแฮปปเอน็ดิง้ แตถาตอบไมดีก็จะจบไมสวย

สกัเทาไหร (หรือก็คือจีบไมติดน่ันแหละคะ) ออ! แลวเรายังสามารถสรางบาน

ใหเหลาทานชายไดดวยนะเออ ทําสวน เลี้ยงสัตว ปลูกขาว เผานา ปลนบาน

เพ่ือนอะไรไดโมดดด (เลนเพลินย่ิงกวาเกมเดอะซิมสอีกคา) และท่ีดูจะพิเศษ

สุดๆ ก็คือเหลาทานชายท่ีตองใชเงินเติม (หรือเรียกวาการเปย) สุมกดออกมา

นั่นแหละ ซึ่งตองอาศัยดวงและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิกันสักนิด แตบอกเลยวาแตละคน

นี่แบบหลอโฮกกก หลอวัวตายควายลม หลอจนอยากเอาไตถวาย ซิกซแพ็กส 

คือดีงามมม

และฉัน...

ที่บังเอิญหลงไปเลนเกมทานชายในฝนตามโฆษณาเชิญชวนที่เดงอยู

หนาเฟซบุกทุกวี่ทุกวันก็ดันตกหลุมรักทานชายคนหนึ่งเขาจนได

* เนื้อหาของเกมเปนเพียงเรื่องแตงขึ้น ไมมีอยูจริง

Page Intend to Love .indd   8 7/9/2561 BE   12:49



9

Intend to Love ทําไงดี! ตกหลุมรัก (วายร�าย) นายขี้แกล�ง

ความรักคร้ังท่ีสองของฉัน…

...กับหนุม 2D

เขาชื่อ 'ไกรภพ' เปนทานชายแสนอบอุนออนโยน มีเสนผมสีดําสนิท 

สวมแวนตากรอบสีดํา มองดูแลวก็คลายกับผูชายท่ีเปนรักแรกของฉัน และ

แมวาทานชายไกรภพจะเปนเพียงหนุม 2D ท่ีปรากฏอยูแคในจอมอืถือก็เถอะนะ 

แตก็สามารถทําใหฉันใจเตนไดทุกคร้ัง

ฮื้อออ แคไดมองหนาเขาในจอมือถือฉันก็รูสึกมีความสุขแลวคะ 

เพราะงั้นพอรู ว าวันน้ีจะมีการประมูลฟกเกอรลิขสิทธ์ิแทจากเกม

ทานชายในฝนมีเหรอวาฉันจะพลาด และที่ตองปลอมตัวมาก็เพราะวาฉัน

กําลงัจะไดเปนประธานนกัเรยีนดวยไง เลยตองเปนหวงภาพลกัษณของตวัเอง

สกันดินึง อกีอยางเมือ่ก้ีฉนัแอบเห็นเพ่ือนรวมหองกลุมขาเมาทมายืนดอูยูหนา

รานดวย โชคดีท่ีคนพวกน้ันไมไดสนใจอะไรมากมาย สักพักก็เดินออกไป 

เฮอ น่ีถาฉันไมปลอมตัวมามีหวังตองโดนเพ่ือนๆ กลุมน้ันเขามาทัก

แนนอน บอกเลยวาไมอยากใหใครรูวาคณุหนชูาเรนอยางฉนัมาคลัง่ไคลผูชาย 

2D ในเกมแบบน้ีหรอก

มันคอนขางนาอายนะ T///T 

"โอยยย คนเยอะชะมัด! ฉันจะไดทานชายทองมวนมาครอบครอง

มั้ยเน่ีย ทอแลววว"

"ฮาๆๆๆ ทําใจเถอะ คนท่ีแกชอบดันอยูอันดับตนๆ เลยน่ีนา"

โอะ ระหวางที่ฉันกําลังยืนตอแถวรอลงทะเบียนก็ไดยินเสียงพูดคุยของ

ผูหญิงสองคนทียื่นอยูดานหนา ฟงแลวฉนัก็รูสึกอจิฉานิดๆ ท่ีสองคนน้ันมเีพ่ือน

คอเดียวกันแบบน้ี (สวนฉันนะเหรอ...เก็บเปนความลับขั้นสุดยอดเลยละ)

"แหม ทํามาเปนหัวเราะเยาะเยย คนที่แกชอบก็อยูอันดับตนๆ เหมือน

กันไมใชหรือไงยะ"

"ชิ แลวไง ฉันไมกลัวหรอก อุตสาหยอมอดขาวเท่ียงเก็บเงินไวประมูล

ฟกเกอรทานชายไกรภพในวันน้ีเชียวนะ ยังไงทานชายไกรภพก็จะตองตกเปน

ของฉันแนนอน"

ฮะ อะไรนะ O_o
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"ดูแกมั่นใจจังนะ พกเงินมาเยอะเลยสิทา"

"แนนอนจะ คิกๆ"

ไมพูดเปลา ผูหญิงคนนัน้ยงัใชมอืตบกระเปาเงนิทีด่อููฟูของเธอโชวเพือ่น 

ดวย และฉัน...อยากกรีดรองงง  กร๊ีดดด คือพวกเธอจะประมูลใครก็ได แตจะ

มาแยงประมูลฟกเกอรทานชายไกรภพของฉันแบบนี้ไมไดเด็ดขาด! ชาเรน

ไมยอมมม

ฉันรีบกมหนาลงเช็กเงินท่ีอยูในกระเปาของตัวเองทันที ตอนน้ีก็มี

เงินคาขนมรวมถึงเงินท่ีทุบกระปุกกระตายออกมาเมื่อเชา รวมๆ แลวก็อยูที่

สองหมื่นหน่ึงพันบาทถวน สวนเงินเก็บในบัญชีก็มีแคสามหมื่นหนอยๆ (ปกติ

ทุกสิ้นปฉันจะเอาเงินเก็บท่ีสะสมไวไปซื้อของขวัญใหคุณพอกับคุณแมนะ 

ก็เลยไมคอยมีเก็บสักเทาไหร อีกอยางตอนน้ีฉันก็ดันติดเกมทานชายในฝน

แบบน้ีและใชเงนิไปกับการกดสุมหาทานชายทีเ่ปนแรรไอเทมเยอะมาก) นอกนัน้ 

ก็เปนบตัรเครดิตทีฉ่นัไมสามารถใชไดเน่ืองจากคณุแมท่ีเปนคนจายบลิจะคอย

เช็กวาในแตละเดือนฉันใชจายอะไรไปบาง

แตนะ...ราคาประมลูฟกเกอรทานชายไกรภพคงจะไมเกินหมืน่สองหมืน่

บาทหรอก

ฉันพยายามคิดในแงดีขณะที่แถวขยับไปเรื่อยๆ พอลงทะเบียนเสร็จ

เรียบรอยฉันก็ไดเขาไปในหองประมูลท่ีถูกจัดเตรียมไว ซ่ึงท่ีนั่นทุกคนก็ไดพบ

กับเหลาฟกเกอรทานชายในฝนท่ีถูกจัดแสดงโชวไวในกลองอะครีลิกใส 

OMG! *O*

ฮื้อออ ฉันจะตายแลววว รูสึกเหมือนมีแสงสะทอนระยิบระยับเปลง

ประกายออกมาจากฟกเกอรเหลาน้ันจนตองยกมือขย้ีตา สายตาของฉันใน

ตอนน้ีพุงเปาไปท่ีฟกเกอรท่ีต้ังอยูตรงกลาง...

ทานชายไกรภพของชาเรนนน 

ฉันเลือกท่ีนั่งเกือบทายๆ เพราะจะไดดูดวยวามีใครคนไหนบางที่จะ

มาประมูลแขงกับฉันเพ่ือชิงทานชายไกรภพ ย่ิงเวลาไหลผานไปบรรยากาศ

รอบดานก็ย่ิงดูคกึคกัและเนอืงแนนไปดวยผูคนทีม่าประมลูฟกเกอร ความรูสกึ

ของฉันในตอนน้ีมันก็เหมือนการท่ีคุณชื่นชอบศิลปนหรือไอดอลคนหน่ึงจน
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ยอมควักกระเปาเสียเงินหลายบาทเพ่ือแยงซื้อบัตรคอนเสิรตหรือบัตรจับมือ

นั่นแหละคะ ความชอบของแตละคนก็ไมเหมือนกัน ขอเพียงความชอบของ

คุณไมทําใหใครเดือดรอน...

เอะ ไมสิ! ไมๆๆๆ 

มันตองเดือดรอนมากแนๆ ถาวันน้ีฉันไมไดฟกเกอรทานชายไกรภพ

กลับบาน!

ฮึ่ยยย ฉันเขาสูโหมดจริงจังและน่ังรอเวลาไปเรื่อยๆ จนในท่ีสุดก็เขาสู

เวลาที่รอคอยสักที พิธีกรหนุมท่ีมาในชุดคอสเพลยทานชายในเกมเรียกเสียง

ฮือฮาจากเหลาบรรดาผูหญิงไดเปนอยางดี ฮื้อออ น่ีถาคอสเปนทานชาย

ไกรภพตัวละครท่ีฉันชื่นชอบนะ แมจะกรีดรองใหคอแตกกันไปขางเลย

"สวัสดีครับคุณหนูผูแสนนารักทุกทาน กระผมทานชายเขียวขจีรับบท

เปนผูเปดประมลูในวันน้ี และเพ่ือไมใหเปนการเสยีเวลา เรามาเปดการประมลู

กันเลยดีกวาครับ เร่ิมแรกท่ี..." 

พิธีกรเวนชวงและมองเหลาฟกเกอรทานชายท่ีอยูในกลองอะครีลิก

อยางครุนคิดดวยทาทางที่ดูนารักนาหยิก เรียกเสียงกรี๊ดจากพวกผูหญิงอยาง

ลนหลามโดยเฉพาะคนท่ีน่ังขางๆ ฉันเน่ียแหละ 

"กรี๊ด! ทานชายเขียวขจี ฉันรักคุณคะ กรี๊ด!! กรี๊ดดด"

โอย น่ีหูฉันจะแตกตายแลวนะคะ 

"งั้นเอาเปนตัวผมกอนก็แลวกันครับ มีใครสนใจประมูลมั้ยเอย J" 

พิธีกรไมพูดเปลา ยังยกมือขางท่ีไมไดถือไมคขึ้นมาทํามินิฮารตใส

ทุกคนอยางนารัก เหลาคนท่ีชื่นชอบทานชายเขียวขจีตางพากันกรี๊ดกราด

ไมยอมหยุด ขนาดฉันยังแอบหว่ันไหวไปดวยเลย แตไมไดเด็ดขาด! ฉันจะ

ไมชอบใครอื่นแลวนอกจากทานชายไกรภพ

"ฟกเกอรทานชายเขียวขจีเริ่มตนที่เกาสิบเกาบาทแลวกันครับ เปนของ

ลิขสิทธ์ิแทมีเพียงตัวเดียวในโลก ทานใดสนใจอยากรวมประมูลยกมือขึ้นเลย

นะครับ เดี๋ยวจะมีทีมงานเขาไปหา เอะ มีคนใหหาพันบาทแลวครับ!"

ขุนพระ! ราคาเริ่มตนเกาสิบเกาบาทพุงพรวดขึ้นไปเปนหาพันบาทเลย

เหรอออ
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"เจ็ดพันคา เจ็ดพันนนน"

ฉันยังไมทันหายอึ้ง ผูหญิงท่ีน่ังขางๆ ก็สงเสียงตะโกนออกไปแบบนั้น 

"โอเคครบั ราคาฟกเกอรทานชายเขียวขจตีอนน้ีอยูทีเ่จด็พันบาทนะครบั 

ถาผมนับหนึ่งถึงสามแลวไมมีใครท่ีใหราคาอีกคุณหนูทานนั้นก็จะไดไปเลย 

มีใครใหราคามากกวาน้ีอีกมั้ยเอย โอะ ทางดานน้ันใหหน่ึงหมื่นแลวนะครับ"

"!!"

เสียงตบมือดังลั่นข้ึนกับราคาท่ีถูกเสนอขึ้นมา ฉันมองดูการประมูลที่

ดุเด็ดเผ็ดมันแลวก็ไดแตท่ึงอยูในใจ แบบวานี่เปนการเขารวมประมูลครั้งแรก

ของฉันเลยนะ ไมคิดวาจะขนาดน้ี เวลาแคไมก่ีนาทีราคาฟกเกอรนั่นก็พุงข้ึน

ไปที่หนึ่งหมื่น…

"สองหมื่นเจ็ดพันบาทแลวครับ!"

"=[]=!!"

โอโนววว ความคิดของฉันหยุดชะงักกับเสียงของพิธีกรท่ีดังขึ้นมา 

กอนที่ฟกเกอรทานชายเขียวขจีจะปดประมูลท่ีราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาทน่ัน

แหละจา โอพระเจา...ทานชายเขียวขจีอะไรนั่นก็ไมดังสักเทาไหรนะ แตราคา

ประมูลยังสูงซะขนาดน้ัน แลวทานชายไกรภพของฉันละจะสักแคไหน กรี๊ด

ฉันนั่งรอคิวประมูลฟกเกอรทานชายไกรภพอยางลุนระทึก เอาเปนวา

ชวงเวลาน้ีฉนัจะขอสรุปราคาฟกเกอรทานชายคนอืน่ๆ ทีป่ดการประมลูไปแลว

ใหทุกคนไดรูกัน 

1. ฟกเกอรทานชายเขียวขจี ราคาปดประมูลอยูที่ 27,000 บาท

2. ฟกเกอรทานชายคําเมา ราคาปดประมูลอยูท่ี 13,500 บาท

3. ฟกเกอรทานชายอัครเดช ราคาปดประมูลอยูท่ี 21,000 บาท

4. ฟกเกอรทานชายเผือกขาว ราคาปดประมูลอยูท่ี 33,333 บาท

5. ฟกเกอรทานชายเปยกปูน ราคาปดประมูลอยูที่ 19,001 บาท

6. ฟกเกอรทานชายคลังแสง ราคาปดประมูลอยูที่ 7,777 บาท

7. ฟกเกอรทานชายทองมวน ราคาปดประมูลอยูที่ 45,555 บาท

โฮกกก ราคาเจ็บปวดรวดราวหัวใจย่ิงนัก บางทีฉันก็รูสึกคิดผิดท่ีหลง

มาติดเกมอะไรแบบน้ีแลวสิ
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"เอาละครับ ในที่สุดก็ถึงเวลาท่ีคุณหนูทุกทานรอคอยกับฟกเกอร

ตัวสุดทายในวันน้ี"

โอย ตายๆ ทานชายไกรภพของฉันมาแลววว

ตึกตักๆๆ

หัวใจของฉันเตนกระหน่ําจนแทบกระดอนออกจากอกกับเสียงของ

พิธีกร เหลาผูประมูลท่ีรอคอยกันอยูตางก็สงเสียงฮือฮาดังสน่ัน ฉันพยายาม

ตั้งสติดวยการสูดอัดอากาศเขาลึกๆ ฟูววว ไดเวลาที่ฉันตองลงสนามแขง 

(ประมูล) ในคร้ังน้ีแลวสินะ ฉันกวาดตามองไปรอบๆ ก็เห็นวาเหลาผูประมูล

ตางเตรียมพรอมท่ีจะใชเงินฟาดฟนกันเพ่ือแยงฟกเกอรทานชายไกรภพมา

ครอบครอง

ฮึ่ยยย ทานชายไกรภพจะตองตกเปนของชาเรนผูน้ีแตเพียงคนเดียว

เทาน้ัน!

"สําหรับราคาฟกเกอรทานชายไกรภพเริ่มตนที่..."

"สองหมื่นคะ! ฉันใหสองหมื่น!!"

เฮย =O=; 

ไมทนัทีพิ่ธีกรจะไดพูดจบก็มเีสยีงหน่ึงดงัแทรกขึน้มา ฉนัหนัขวับไปมอง

ก็เห็นวาเปนผูหญิงท่ียืนตอแถวอยูดานหนาฉันตอนลงทะเบียนน่ันไง

"โอ เปดมาราคาแรกก็พุงข้ึนไปท่ีสองหมื่นแลวครับ มีใครจะใหมากกวา

นี้อีกไหมเอย"

"ฉันให..." ฉันรีบยกมือและอาปากจะบอกราคา แตผูหญิงท่ีน่ังเย้ือง

ดานหนาทางฝงซายก็ตะโกนขัดเสียกอน

"สามหมื่นคา!!"

เยย สะ...สามหมื่นแลว

"ฉันใหสามหมื่นแปด!!"

"งั้นฉันใหสี่หมื่น!!"

"โอย ทุมหมดตัวหาหมื่นไปเลยคาาา!!" 

เออ ฮัลโหล ถามจริงท่ีบานผลิตเงินใชกันเองหรือไงคาาา

ฉันไดแตนั่งอาปากพะงาบๆ ทามกลางสมรภูมิรบอันแสนดุเดือดที่ตอง
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ใชเงินฟาดฟนกันใหตายไปขาง จนกระทั่งราคาเร่ิมหยุดน่ิงเพราะไมมีใครให

ราคามากไปกวาน้ีแลว

"ตอนนี้ราคาอยูท่ีหาหมื่นแปดพันบาทครับ มีใครจะใหมากกวานี้อีก

หรือเปลา สูมั้ยครับ สูมั้ยครับ"

"…" รอบขางเงียบกริบ

และฉันอยากกรีดรอง TOT

คือตอนน้ีฉันมีเงินท่ีใชไดแคหาหมื่นกวาๆ เองนะ แลวคือ...ฉันควรทุม

เงินเยอะขนาดน้ันเพ่ือซื้อฟกเกอรท่ีเอาไวตั้งโชวเพียงอยางเดียวงั้นเหรอ? 

"หาหมื่นแปดพันนับคร้ังท่ีหน่ึง..."

ถามใจตัวเองดูสิชาเรน...ฟกเกอรน่ันมีประโยชนตรงไหนเอย ก็แค

รูปปนที่ไมมีชีวิตจิตใจ รองเพลงใหเธอฟงก็ไมได จับมือกับเธอก็ไมได 

"หาหมื่นแปดพันนับคร้ังท่ีสอง..."

สติคะ สติ...ทองไวนะชาเรน 

"หาหมื่นแปดพันคร้ังท่ี…"

"หกหมื่นคาาา"

"โฮ ราคาข้ึนไปเปนหกหมื่นบาทแลวครับ!!"

ฮือฮาๆๆ

ทุกคนที่อยูในหองประมูลถึงกับสงเสียงตบมือดังลั่นกับราคาท่ีถูกเสนอ

เมื่อครู กอนที่ทุกคนจะหันไปมองวาใครกันที่เปนคนเสนอราคานั้น ฉันเองก็

ตกใจนะ อยากจะหันหนามองหาคนท่ีเสนอราคาเมื่อครูอยูเหมือนกัน แตพอ

ตั้งสติและนึกทบทวนดูดีๆ คนท่ีตะโกนราคาเมื่อก้ีออกไปก็คือ...

ออ ฉันเองจา 

เนี่ย...มือยังยกคาอยูเลย TOT/

"ฉันใหหกหมื่นหา!!"

เฮย แลวผูหญิงคนท่ีใหราคาหาหมื่นแปดน่ันก็ตะโกนขึ้นมาดวยทาที

เกรีย้วกราดแถมยงัหันมามองจกิฉนัแรงมากคา พอเหน็ฉนัชะงกัเธอก็กระตกุย้ิม 

ที่มุมปากอยางผูชนะ หน็อย! คงคิดวาฉันไมกลาสูราคาแลวสินะ

"หกหมื่นหกคะ!"

Page Intend to Love .indd   14 7/9/2561 BE   12:49



15

Intend to Love ทําไงดี! ตกหลุมรัก (วายร�าย) นายขี้แกล�ง

ฉันตะโกนบอกราคาเกทับไปอีกหนึ่งพันบาท แบบวาเงินสดท่ีมีอยูมัน

ไมพอแลวอะ นี่ถาฉันชนะการประมูลคงตองโทรไปยืมเงินเพ่ือนรักกอนแนๆ 

สวนเรื่องท่ีจะยืมมาทําอะไรคอยคิดหาคําโกหกอีกที

"ชิ ถาจะเพ่ิมแคน้ันก็เงียบไปเถอะ!" ผูหญิงที่ประมูลแขงซึ่งตอนน้ีมีแค

คนเดียวหันมาตะโกนแขวะฉันซะงั้น "ฉันใหแปดหมื่นไปเลยคา" 

"=[]=!!"

ฉันน่ีหนาเหวอไปเลย ดีนะที่ไมมีใครเห็นเพราะวาฉันสวมแวนและ

ผาปดปากปดบังใบหนาไว พอตั้งสติไดหัวฉันก็รอนฉาขึ้นมา ฮ่ึยยย ฉันคือ

ชาเรนเชยีวนะ! ลกูสาวเพียงคนเดยีวของเจาของโรงแรมรวมถึงโรงเรยีนเอกชน

ท่ีมคีาเทอมแสนแพง แลวแบบน้ีฉนัจะไมมเีงนิมาประมลูฟกเกอรแขงไดยังไงกัน!!

แปดหมื่นนะเหรอ...จิ๊บๆ ฮือออ TOT (อยารองงง)

"วาว เปนการประมลูทีด่เุดอืดมากเลยครบั ตอนนีร้าคาฟกเกอรทานชาย

ไกรภพอยูที่แปดหมื่นบาท ถือวามากที่สุดเทาท่ีมีการเปดประมูลแลว วาไง

ครับ...คุณหนูทานน้ันจะสูมั้ย อยาไปยอมนะครับ สูครับ สูครับ"

โอย พิธีกรน่ีก็ยุจริง

ฉันกัดฟนกรอดๆ จองมองผูหญิงท่ีลุกขึ้นยืนแลวทําทาทางประหน่ึงวา

ตัวเองเปนผูชนะ แตวา...ฉันควรจะไปตออีกดีหรือเปลา นี่มันเปนจํานวนเงิน

ที่เยอะมากเลยนะ 

"แปดหมื่นบาทนับคร้ังท่ีหน่ึง...แปดหมื่นบาทนับครั้งท่ีสอง..."

ทานชายไกรภพคะ... 

ชาเรนวาเราคงไมมีโอกาสไดอยูรวมกันแนๆ

ฉันจองมองฟกเกอรทานชายไกรภพท่ียืนโชวตัวอยูในกลองอะครีลิก

อยางอาลัยอาวรณ แมจะเปนแคเพียงหุนปนที่ยืนอยูนิ่งๆ แตฉันก็รูสึกเหมือน

ทานชายไกรภพกําลังรองเรียกใหฉันพาเขากลับบาน...

ว้ิง...

ขุ นพระ! ฟกเกอรทานชายไกรภพขยิบตาสงว้ิงใหฉันดวย อายยย 

จะตาฝาดหรือเปลาไมรู รูแควาฉันตองพาพ่ีเขากลับบานเดี๋ยวน้ี บัดนาววว

"แปดหมื่นบาทนับคร้ังท่ี…"
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CandyCat
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"หน่ึงแสนคะ! ฉันใหหน่ึงแสน!!"

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622566.html
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