
Richy Rich! รวยมากนะ! รู ้ยังคะทุกคน

7 

บทน�ำ

โอยยย~ เกลียดดด~ เกลียดจริงๆ~

ใครจะไปรู้ว่าการที่ฉันลงชื่อขอต่อสัญญาเช่ากับทางคอนโดฯ ท่ีอยู่ติด

กับรถไฟฟ้าช้าไปแค่ครึ่งวัน จะท�าให้ฉันต้องระเห็จมาอยู่ 'หอพักแจ่มจันทร์' 

ซึ่งถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ในจุดท่ีอยู่ใกล้มินิมาร์ตและร้านกาแฟครบครัน แต่สภาพ

โดยรวมของหอพักเมื่อเทียบกับคอนโดฯ สูงเสียดฟ้าระดับไฮเอนด์ท่ีฉันเคยอยู่

ก่อนหน้าน้ี มันก็ยังแลดูทุรกันดารขัดกับไลฟ์สไตล์ชิกๆ ของฉันอยู่ดี

พอมาคิดๆ ดูแล้ว ย้ายมาอยู่หอโลโซมันก็ดีไปอีกแบบ ถึงแม้ว่ามันจะดู

ไม่ค่อยสมกับฐานะอนัแสนจะร�า่รวยของฉนัสกัเท่าไหร่ แต่อย่างน้อยฉนัก็จะได้

เป็นคนที่รวยที่สุดในหอพักแห่งนี้ยังไงล่ะ~ ฮูเร่~ *O*

อย่าปล่อยให้ความทุรกันดารมาขัดขวางภารกิจหลักของชีวิต ป๊ากับม้า

ของฉันได้กล่าวไว้...

เพราะฉนัคือ 'ดชัเชส' เศรษฐหีน้าใหม่แห่งกรงุเทพมหานครอมรรตันโกสนิทร์ 

ท่ีมคีวามต้องการจะประกาศให้ท้ังสามโลกได้รบัรูว่้าฉนัคนนี ้ 'รวยอภมิหารวย' 

มากแค่ไหน ^O^

ในอดีตชวิีตของฉนัล�าบากยากแค้นและเป็นเพียงเดก็กะโปโลทีจ่นกรอบ 
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แม้แต่มดแมลงสาบยังต้องไว้อาลัยให้กับความรันทดน้ี ก่อนจะพลิกนรกกลับ

ขึน้มากลายเป็นอภิมหาเศรษฐทีีร่วยจนต้องร้องขอชวิีต น�ามาซึง่ความภาคภมูใิจ

อันหาท่ีสุดไม่ได้จนต้องประกาศให้ทุกคนได้ร่วมรับรู้ว่าฉันน้ันรวยมากจริงๆ  

*O*

สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะทุกคน ขอแนะน�าตัวอย่างเป็นทางการเลยก็แล้ว

กันนะคะ ชื่อของฉันคือดัชเชส สถานภาพ...รวยอภิมหารวย

รู้จกัชือ่กับสถานภาพฉนัไปแล้ว ล�าดบัต่อไปก็มาท�าความรูจ้กักับข้าวของ

เครือ่งใช้ส่วนตวัของฉนัต่อเลยดกีว่า... หมวกขนนกทีฉ่นัใส่อยู่ตอนนีน้�าเข้าจาก

ฝรั่งเศส เดรสสีชมพูช็อกกิ้งพิ้งก์จากห้องเสื้อดิออร์เข้าคู่กันกับน้องช็อกกิ้งพิ้งก์ 

(รองเท้าหนังแก้วประดับด้วยคริสตัลสวารอฟสก้ีเม็ดใหญ่) น�าเข้าจากอิตาลี 

สนนราคาทัง้หมดกอ็ยู่ทีร่าวๆ สีแ่สนกว่าบาทเท่านัน้เองค่ะทกุคน

ย�้าอีกครั้งว่าน่ีไม่ใช่การอวดรวย แต่เป็นการแจ้งให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า

ตอนน้ี...

ฉันรวยมากเลยนะคะทุกคนนน~

แต่ช้าก่อน! ผูห้ญงิคนทีก่�าลงัเดนิง่วงๆ มึนๆ ลงบนัไดมาน่ีหน้าตาดคูุน้ๆ 

นะ...

ซวยแล้ว!!! นัน่มนั...ยัยมมีี ่เพือ่นบ้านสมยัเดก็ของฉนัท่ีอยูซ่อยเดยีวกัน

นี่นา!!!

ไม่ได้การละ ฉันต้องรีบหนียัยมีมี่ ก่อนท่ีความจะแตกดังโพละขึ้นมา

ตั้งแต่วันแรกที่ฉันย้ายเข้าหอ...ว่าดัชเชสผู้รวยเว่อร์วังคนน้ีแท้จริงแล้วเคยจน

กรอบมาก่อน ซ�้าร้ายยังมีชื่อเก่าอันแสนอัปยศที่ฉันไม่ต้องการจะให้ชาวโลก

ได้รับรู้...

"...พ่ีแดงเล็กใช่มั้ยคะ"

"!!!"

หยุด! หยุดเรียกฉันด้วยชื่อน้ันเดี๋ยวนี้~

"น่ีมีมี่เองนะคะ พ่ีแดงเล็กจ�าได้มั้ย"

โฮๆๆๆ นี่แหละค่ะชื่อเก่าของฉันสมัยที่ยังจน... 'ด.ญ.แดงเล็ก แซ่หยาง' 

T^T
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เจอใครไม่เจอดันมาเจอเพ่ือนบ้านซอยเดียวกันสมัยเด็กที่สนิทกันมาก

ถึงขั้นรู้ก�าพืดกันตั้งแต่วันแรกท่ีย้ายเข้าหอ แต่ฝันไปเถอะว่าฉันจะยอมรับว่า

ตัวเองคือ 'แดงเล็ก แซ่หยาง' อดีตเด็กสาวแสนอาภัพท่ีโตมากับน�้าเต้าหู้และ

ปาท่องโก๋ ก่อนจะรวยกะทันหันแล้วเติบโตข้ึนมาเป็น 'ดัชเชส' คนนี้ (>_<)~

"น้องทักคนผิดแล้วล่ะจ้ะ พี่ชื่อดัชเชส ชื่อจริง ดารินทร์ อภิมหาเงินทอง 

เพ่ิงย้ายมาจากคอนโดฯ หรูแปดสิบชั้นแถวทองหล่อ ปัจจุบันบ้านอยู่แถว

เกษตร-นวมินทร์ ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ แค่หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเท่านั้นเองจ้ะ 

เพราะฉะน้ันไม่มีทางที่เราสองคนจะเคยเป็นเพ่ือนบ้านกันอย่างแน่นอน ^^;" 

รวยมากเลยเหน็มัย้ แต่ท�าไมยัยมมีีด่ไูม่ค่อยตืน่เต้นเท่าไหร่เลย บ้านฉนัหลงัละ

หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเชียวนะ ไม่ใช่หลังละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท

"มมีียั่งไม่ได้พูดเลยนะคะว่าเราเคยเป็นเพ่ือนบ้านกันมาก่อน" เสยีงมนึๆ 

และดวงตาใสซื่อท่ีขัดกับค�าพูดรู้เท่าทันของยัยมีมี่ท�าเอาฉันแทบจะล้มท้ังยืน

"!!!" โอยยย เกลียดยัยมีมี่จริงๆ เห็นมึนๆ งงๆ แต่นางก็มักจะฉลาดใน

เรื่องที่ไม่ควรจะฉลาดแบบน้ีเสมอ >_<!

"ว่าแต่พ่ีแดงเล็กจะมาอยู่ท่ีนี่เหรอคะ ห้องไหน จะมีน�้าเต้าหู้มาขายอีกรึ

เปล่า >3<"

เดี๋ยวเถอะ~ ยัยมีมี่ช่างร้ายกาจอะไรเช่นน้ี มีการเอาเรื่องน�า้เต้าหู้มาพูด 

แถมยังเรียกฉันว่าพ่ีแดงเล็กไม่ยอมเลิก ท้ังๆ ที่ฉันบอกแล้วว่าฉันคือดัชเชส 

อภิมหาเงินทองงงง~

"อุ๊ย~ น้องมีมี่เก่งมากจ้า รู้ด้วยว่าครอบครัวอภิมหาเงินทองของพ่ีเป็น

เจ้าของกิจการนมถ่ัวเหลืองซอยโกลด์ ทุนจดทะเบียนก็ไม่มากเท่าไหร่ แค่ร้อย

กว่าล้านเท่าน้ันเอง ^O^"

"ยินดีด้วยนะคะพ่ีแดงเล็ก >_<"

ยัง ยังจะเรียกอีก โอยยย ฉันล่ะอยากจะงาบหัวยัยมีมี่ซะจริงๆ ท�าไมถึง

ได้เป็นคนนิสัยแบบน้ี

"พ่ีไม่ใช่แดงเล็กจ้ะ ^^;"

"แต่หน้าพ่ีดชัเชสเหมอืนพ่ีแดงเลก็ทีม่มีีเ่คยรู้จกัมากเลยนะคะ บางทีมมีี่

อาจจะเผลอหลดุปากเรยีกว่าพ่ีแดงเลก็ไปบ้าง หวังว่าพ่ีแดงเลก็ เอ๊ย พ่ีดชัเชส 
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คงไม่ว่านะคะ >_< แล้วตกลงพ่ีแดงเลก็อยู่ห้องไหนคะเน่ีย"

ฝันไปเถอะว่าฉันจะบอกกกก เกิดวันดีคืนดียัยมีมี่เดินมาเคาะห้องฉัน

แล้วเรียกฉันว่าพ่ีแดงเล็ก มีหวังได้อับอายคนทั้งหอพักเป็นแน่

"แหม แย่จังเลย พอดีพ่ีจ�าเบอร์ห้องไม่ได้น่ะจ้ะ น่ีก็ว่าจะไปถามป้าแจ่ม

ที่เป็นเจ้าของหอพักอยู่พอดี แล้วน่ีมีมี่พักอยู่ห้องไหนเหรอจ๊ะ" ท่ีถามไม่ใช่

เพราะจะไปหาหรอกนะ แต่เป็นเพราะจะได้เลี่ยงไม่เดินผ่านไปแถวน้ันยังไง

ล่ะ ;p

"มีมี่อยู่ห้อง 311 ค่ะ"

"!!!"

ห้อง 311?

แสดงว่าก็อยู่ชั้นเดียวกันกับฉันน่ะสิ

แต่เดี๋ยวก่อน ขอเวลานึกผังห้องครึ่งวินาที...

O_O!

โอยยย ท�าไมถึงต้องเป็นห้องที่อยู่ตรงข้ามกับห้อง 303 ของฉันด้วย

เนี่ยยย T^T

นีม่นัเคราะห์หามยามซวยอะไรของฉนักันนี ่จะร้องไห้แล้วจรงิๆ นะ ท�าไม

ฉันถึงต้องมาอยู่ห้องตรงข้ามกับยัยมีมี่ท่ีดันรู้ก�าพืดฉันตั้งแต่รากแก้วยันก่ิง 

ก้านใบและยอดอ่อนแบบนี้ด้วย ฮืออออ

จะขอย้ายห้องกไ็ม่ได้เพราะห้อง 303 คอืห้องสดุท้ายทีเ่หลอืว่างอยู่พอดี

ระหว่างท่ีฉันก�าลังคิดหาทางชิ่งหนียัยมีมี่ เสียงป้าแจ่มเจ้าของหอพักก็

ดังข้ึนประหน่ึงมีระบบเซอร์ราวด์ติดตั้งอยู่ท่ีกล่องเสียง

"ยัยหนูห้อง 303 ท่ีมาใหม่! ตกลงเราช่ือดัชชุนหรือดัชชี่กันแน่"

O_O!!!

โฮๆๆๆ ท�าไมป้าแจ่มต้องมาตะโกนเบอร์ห้องของฉันต่อหน้ายัยมีมี่ด้วย

เนีย่ ซ�า้ร้ายยังจ�าชือ่เล่นอนัแสนจะหรูหราของฉนัผดิเพ้ียนจนกลายเป็นชือ่พันธ์ุ

หมาได้อีก แบบนี้ใช่มั้ยที่เขาเรียกกันว่า 'มนุษย์ป้า' =[]=;

"หนูชื่อดัชเชสค่ะป้า... 'ดัชเชส' นามสกุล 'อภิมหาเงินทอง' ค่ะ ^^;"

"ดัชเชส?" ป้าแจ่มถามเสียงสูงและมองฉันด้วยสายตาแปลกประหลาด
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"=[]=;"

ป้าแจ่มนี่ไม่มีรสนิยมเลย ฐานะฉันร�่ารวยอภิมหาเงินทองขนาดนี้ ใช้ชื่อ

แดงเล็กมันจะไปสมฐานะอะไร ต้อง 'ดัชเชส' สิถึงจะคู่ควร =3=

"เอาล่ะ นี่เป็นใบแจ้งกฎระเบียบเบื้องต้นของหอแจ่มจันทร์ อ่านจบแล้ว

ก็ช่วยเซน็รับทราบต่อหน้าฉนัด้วย จะได้ไม่ต้องมาอ้างทหีลงัว่าไม่รูห้รอืยังไม่ได้

อ่าน"

"ค่ะป้า ^^;"

"แล้วน่ีมันกระเป๋าหรือดาบหา ถึงได้มีตั้งเจ็ดสีเนี่ย"

"-*-"

ป้าแจ่มน่ีช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย ไม่ใช่แค่ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสงเท่านั้น

หรอกนะที่จะมีเจ็ดสีได้ แต่เป็นเพราะหน่ึงอาทิตย์นั้นมีเจ็ดวัน ดังน้ันกระเป๋า 

เดินทางของฉันจึงต้องเจ็ดใบเจ็ดสีตามจ�านวนวันเพื่อความไฮเอนด์ยังไงล่ะ

หลังจากท่ีอ่านและเซ็นรับทราบลงในใบแจ้งกฎระเบียบหอต่อหน้าป้า

แจ่มเสร็จ พอเงยหน้าข้ึนมาอีกทีฉันก็พบว่ามีมี่ได้หายตัวไปแล้ว ท�าเอาฉันถึง

กับถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก

แต่ถึงยังไงฉันก็ไม่สามารถหนีความจริงท่ีว่าห้องของมีมี่อยู่ตรงกันข้าม

กับห้องของฉนัได้อยู่ด ีทางเดยีวท่ีฉนัจะสามารถเป็นดชัเชสได้อย่างเตม็ภาคภมูิ

ก็คือการหลบหน้ามีมี่ เพ่ือป้องกันการถูกเปิดโปงว่า 'ดัชเชส อภิมหาเงินทอง'  

คนน้ี แท้จรงิแล้วคอื 'แดงเลก็ แซ่หยาง'

ระหว่างท่ีฉันก�าลังจะขนของไปท่ีลิฟต์ ก็พบว่ามีป้าย 'แค่ขยับเท่ากับ

ออกก�าลังกาย - ด้วยความปรารถนาดีจากป้าแจ่มจันทร์' ติดอยู่ ท�าให้ฉันต้อง

ล่าถอยกลับมาท่ีหน้าบันไดตามเดิม

ลิฟต์เสียสินะ?

ดีเลย ฉันจะได้ใช้โอกาสน้ีประกาศความรวยของฉันให้พ่ียามได้รับรู้

เป็นการประเดิม *O*

ว่าแล้วฉันจึงเดินเฉิดฉายไปยังจุดท่ีพ่ียามประจ�าการอยู่...

"ขอโทษนะคะ รบกวนพ่ียามช่วยดชัเชสขนของพวกนีข้ึ้นไปส่งทีห้่อง 303 

ทีจะได้มั้ยคะ"
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"ได้เลยครับคุณดัชเชส"

แหม เวลาได้ยินคนเรียกว่า 'คุณดัชเชส' นี่มันฟินดีจริงๆ ฟังดูร�่ารวย

หรูหราอย่างบอกไม่ถูก...

พ่ียามขนสัมภาระท้ังหมดของฉัน อันประกอบด้วยกระเป๋าล้อลาก 

ใบใหญ่ท้ังหมดเจ็ดใบ และกล่องพัสดุไซส์ใหญ่ที่บรรจุของตกแต่งห้องระดับ 

ไฮเอนด์อีกสี่ใบเท่านั้นขึ้นมาที่ห้อง 303

กระเป๋าล้อลากทั้งเจ็ดใบ (เจ็ดสี) ของฉัน ใช้ส�าหรับแยกเสื้อผ้าข้าวของ

เครื่องใช้ตามสีประจ�าวันตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ เพราะการคุมโทนสีใน

การแต่งตวัตามสปีระจ�าวนัเป็นวิธีทีจ่ะท�าให้ฉนัได้ประกาศความรวยให้ทุกคน

ได้รับรู้ว่าฉันไม่ได้รวยธรรมดาแต่รวยอภิมหารวย รวยมากจนสามารถซื้อข้าว

ของเครื่องใช้ได้ทีเดียวเจ็ดสีรวดยังไงล่ะ ^^

"เรียบร้อยแล้ว ถ้ายังไงผมขอตัวก่อนนะครับ"

"เดี๋ยวก่อนค่ะพ่ียาม ̂ ^" ฉันใช้เสียงสองเรียกพ่ียามท่ีพอวางกระเป๋าใบ

สุดท้ายของฉันลงแล้วก็ท�าท่าจะกลับลงไปข้างล่างทันที

"???"

"..." ฉันหยิบแบงก์สีม่วงส่งให้พ่ียามพร้อมกับฉีกย้ิมกว้างด้วยความ 

ภาคภูมใิจในความรวยของตัวเอง แต่แทนท่ีพ่ียามจะดใีจและสรรเสรญิเยินยอ

ในความรวยของฉนั เขากลบัมองหน้าฉนัสลบักับมองแบงก์สม่ีวงในมอืฉนัด้วย

ใบหน้าที่เต็มไปด้วยเคร่ืองหมายค�าถาม

"เอ่อ...คุณดัชเชส หยิบแบงก์ผิดใบหรือเปล่าครับ"

"ไม่ผดิค่ะ ̂ ^ ท่ีฉนัให้พ่ียามห้าร้อยก็เพ่ือตอบแทนน�า้ใจท่ีช่วยฉนัขนของ

ขึน้มาส่งทีห้่อง แต่ถ้าพ่ียามคดิว่าน้อยเกินไป งัน้...ฉนัให้พันนึงเลยก็ได้ค่ะ ̂ ^" 

จ่ายเยอะไม่กลัว กลัวคนไม่รู้ว่ารวยค่ะ ดังนั้นไม่ว่าจะห้าร้อยหรือหนึ่งพันก็ 

ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ในความคิดของฉัน

"ผมคงรบัไว้ไม่ได้หรอกครบั สวสัดคีรบั" พ่ียามตอบแบบไม่ลงัเลก่อนจะ

ยกมือไหว้และเดินออกจากห้องไปทันที

"อ้าว! เดี๋ยวก่อนสิคะพ่ียาม พ่ียามมม"

พิลึกคนจริงๆ ฉันจะให้ทิปแท้ๆ แทนท่ีจะดีใจและสรรเสริญเยินยอใน

Page Richy Rich.indd   12 22/9/59   15:03



Richy Rich! รวยมากนะ! รู ้ยังคะทุกคน

13 

ความรวยของฉนั กลบัเดนิหนไีปซะง้ัน ฉนัรอึตุส่าห์จะอวด เอ่อ ตอบแทนน�า้ใจ

เขาแท้ๆ แย่จริงๆ เลย >_<!

1
The Rich

อาทิตย์ต่อมา...

สวัสดเีช้าวนัจนัทร์อนัแสนสดใส โปรดสงัเกตให้ดว่ีาในส่วนของวันนีน้ัน้...

ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ กระเป๋า และรองเท้าของฉนัล้วนแต่เป็นสเีหลอืงอร่าม

งดงามตา ^O^

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอแนะน�าให้รู้จักกับ 'น้องบานาน่า' กระเป๋า

หนังสีเหลืองเปลือกกล้วยหอม ท่ีฉันเพ่ิงไปถอยจากร้านประจ�ามาสดๆ ร้อนๆ 

สนนราคาอยู่ที่ใบละสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเอง เรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าที่มีราคา

ก�าลังพอเหมาะพอดีกับฐานะของฉันมากๆ เลยทีเดียว *O*

ขอย�า้อกีครัง้ว่าน่ีไม่ใช่การอวด แต่คอืการประกาศให้ทุกคนได้รูว่้าฉนั...

รวยมากเลยนะคะทุกคนนน *O*

วันนี้ฉันตั้งใจแต่งตัวจัดเต็มกว่าทุกวันด้วยการประโคมแบรนด์เนมและ

เครื่องประดับราคาแพงตั้งแต่หัวจรดเท้ามาท่ี 'ตึกการพิภพ' เพ่ือจะสมัครเข้า

ชมรม The Rich ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นบนสุดของตึก และจะมีประตูทางเข้าแยกพิเศษ

เอาไว้ส�าหรับสมาชิกชมรมเพื่อขึ้นลิฟต์ส่วนตัวไปยังห้องชมรมได้ทันที เรียกได้

ว่าเอ็กซ์คลูซีฟกันตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยทีเดียว

'ตึกการพิภพ' มีอายุพอๆ กับมหาวิทยาลัย KNU แห่งนี้ ถือเป็นศูนย์การ

เรยีนรูแ้ละรวบรวมนวัตกรรมด้านการออกแบบของทางมหา'ลยัส�าหรบันักศกึษา

คณะสถาปัตย์ฯ และบุคคลภายนอกที่สนใจ สร้างขึ้นโดยเงินบริจาคของศิษย์

เก่าคณะสถาปัตย์ฯ ส่วนสาเหตุท่ีตั้งชื่อตึกว่า 'การพิภพ' เป็นเพราะเงินทุนใน

การสร้างตึกแห่งน้ีล้วนแต่เป็นเงินบริจาคของคนในตระกูลการพิภพที่ช่วยกัน 

ลงขันและให้การสนับสนุนจนอาคารแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์

ส่วนชมรม The Rich เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นโดยลูกหลานเศรษฐีที่ศึกษา
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อยู่มหา'ลัยแห่งนี้ จุดประสงค์ของชมรมคือเป็นท่ีนัดพบของบรรดาทายาท

เศรษฐท่ีีศกึษาอยู่ท่ีน่ี ได้ยินว่าถ้าวันไหนพวกเขาเบือ่อาหารไทยก็จะชวนกันบนิ

ไปกินมื้อเที่ยงที่ฮ่องกงแล้วบินกลับมาเรียนต่อในช่วงบ่าย หรือถ้าวันไหนเกิด

นึกครึ้มอยากกินข้าวซอย พวกเขาก็จะชวนกันน่ังเครื่องไปกินท่ีเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ในแต่ละเทอมทางชมรมยังมีการรวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิกใน

ชมรมเพ่ือน�าไปพัฒนาอาคารเรียนต่างๆ ในมหา'ลัย และจะไม่มีการรับเงิน

บริจาคจากคนท่ีไม่ใช่สมาชิกชมรมเป็นอันขาด ดังน้ันการได้ครอบครองบัตร

สมาชิกชมรม The Rich จึงเป็นอีกหน่ึงความใฝ่ฝันอันสูงสุดของฉันท่ีจะต้อง

พิชติมาให้จงได้ ถึงแม้ฉนัจะรูม้าว่าชมรมน้ีไม่มกีารเปิดรบัสมคัรสมาชกิ แต่จะ

ใช้วิธีเชิญสมาชิกมาเข้าชมรมตามความเห็นชอบของประธานและสมาชิกใน

ชมรมก็ตาม ทว่าใครจะรู.้..บางทคีวามรวยของฉนัอาจจะตกส�ารวจไปก็เป็นได้ 

ฉันเลยต้องแวะมาแสดงตัวกับทางชมรมซะหน่อยว่าฉันคนนี้ก็มีค่าคู่ควรกับ 

การเป็นสมาชิกชมรม The Rich เช่นกัน *O*

ระหว่างที่ฉันก�าลังเดินตรงไปยังประตูพิเศษส�าหรับสมาชิกชมรม The 

Rich ลุงยามที่เฝ้าอยู่หน้าทางเข้าอาคารก็ว่ิงหน้าตั้งเข้ามาหาฉันด้วยความ 

ไวแสง

"มาติดต่ออะไรครับคุณหนู"

"หนจูะมาสมคัรเข้าชมรม The Rich น่ะค่ะ" ฉนับอกพร้อมกับขยับข้อมือ

ขึน้สงูกว่าเดิมเลก็น้อยเพ่ืออวด 'น้องบานาน่า' ซึง่คล้องอยู่ท่ีแขนเพ่ือให้ลงุยาม

ได้รับรู้ถึงความอภิมหารวยของฉัน *O*

"ถ้าทางชมรมไม่ได้ตดิต่อหรอืส่งคย์ีการ์ดไปให้ กแ็สดงว่าคณุสมบติัของ

คุณหนูยังไม่เพียงพอส�าหรับการเป็นสมาชิกชมรมนะครับ กระผมต้องขออภัย

ในความไม่สะดวกน้ีด้วยจริงๆ"

"หนูทราบค่ะ แต่ลุงยามช่วยอนุโลมปล่อยให้หนูเข้าไปข้างในสักครั้งจะ

ได้มั้ยคะ *O*" พลีส ได้โปรดเมตตาหนูสักครั้งเถอะนะคะลุงยาม

"ไม่ได้จรงิๆ ครบัคณุหน ูกระผมจ�าเป็นต้องท�าตามกฎของทางชมรมอย่าง

เคร่งครัดนะครับ ไม่อย่างนั้นแล้ว..."

"แต่หนูรวยมากจริงๆ นะคะลุงยาม รับรองได้ว่าความรวยของหนูคู่ควร
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กับการเป็นสมาชิกชมรม The Rich อย่างแน่นอนค่ะ ^^;"

"เห็นใจกระผมเถอะครบัคณุหน ูกระผมเพ่ิงมาท�างานทีน่ี่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ 

จะผ่านโปรมัย้ก็ยังไม่รู ้เพราะฉะนัน้กระผมจงึต้องปฏบิตัติามกฎของชมรมอย่าง

เคร่งครัดไว้ก่อนนะครับ"

"=[]=;"

โห่ ใจร้ายจริงๆ เลยอ่ะ

แต่ไม่เป็นไร ในเมื่อไม่ยอมให้เข้า งั้นงานเปย์ต้องมาค่ะ *O*

ว่าแล้วฉันก็เตรียมจะเปิดกระเป๋าเพ่ือเอาแบงก์พันออกมาท�าให้ลุงยาม

ยอมเปลี่ยนใจ แต่ถึงไม่เปลี่ยนใจก็ไม่เป็นไร เพราะอย่างน้อยฉันก็ได้แสดงให้

ลงุยามเห็นว่าฉนัน้ันรวยมากแค่ไหน ทว่าเสยีงของมอเตอร์ไซค์คนัเก่าๆ โทรมๆ 

แลดูอนาถาที่แล่นเข้ามาในลานจอดรถของอาคารการพิภพก็ดังข้ึนขัดจังหวะ

การอวดรวยของฉันเข้าให้อย่างจัง...

แท่ดๆๆๆ บรืนนน

ฉันยืนถือแบงก์พันค้างไว้ในมืออย่างเก้อๆ ลุงยามหันขวับไปมองตาม

เสียงน้ันทันทีก่อนจะมุ่งหน้าไปหามอเตอร์ไซค์อนาถาคันนั้นพร้อมกับไม้

กระบองในมือ

จบกัน ภารกิจประกาศความรวยของฉนั จงัหวะไม่เป็นใจเลยจรงิๆ คราว

ก่อนจะทิปพ่ียามที่หอ พ่ียามก็ไม่รับ พอคราวนี้จะเปย์ลุงยามประจ�าอาคารซะ

หน่อยก็ดันมีมอเตอร์ไซค์คันนั้นโผล่มาขัดจังหวะ โฮๆ จะโกรธแล้วจริงๆ นะ 

>_<!

ว่าแต่ผู้ชายท่ีขี่มอเตอร์ไซค์แสนอนาถานั่น ท�าไมถึงได้ปล่อยให้ผมยาว

จนไม่เป็นทรงแบบนั้นล่ะ -*- แถมชายเสื้อยังหลุดออกนอกกางเกง ไม่ผูกไท 

และถกแขนเสื้อขึ้นลวกๆ โดยไม่ยอมพับให้เรียบร้อยอีกต่างหาก ดูแล้วไม่ 

ไฮเอนด์เลยอ่ะ ซึ่งพฤติกรรมการแต่งตัวแบบน้ีมักจะเกิดขึ้นกับพวกปีสาม ปีสี่ 

ซึ่งอยู่มานานจนกล้าท่ีจะท�าตัวตามสบายเหนือกฎระเบียบและภาพลักษณ์

ของมหา'ลัย =[]=; ฉันเลยเดาว่าเขาน่าจะเป็นรุ่นพ่ีฉันอย่างแน่นอน

บรืนนน

รุ่นพ่ีผมยาวไม่เป็นทรงคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์แสนอนาถาแทรกผ่านช่อง
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ว่างระหว่างแผงกั้นเหล็กที่มีป้าย 'ส�าหรับสมาชิกชมรม The Rich เท่านั้น' วาง

เรยีงเป็นแนวยาว เข้าไปจอดอยู่ข้างๆ รถสปอร์ตหรทูีค่งจะเป็นของคนในชมรม 

The Rich แบบไม่แคร์เวิลด์ จากนั้นก็หันไปคว้า 'กระบอกใส่แบบสีด�า' แบบที่

พวกเด็กวิศวะกับสถาปัตย์ชอบใช้ท่ีแขวนอยู่ตรงแฮนด์จับมาสะพายพร้อมกับ

หันมาตะโกนบอกลุงยามว่าขอจอดแค่ห้านาที เพราะแค่มาแวะเอาของให้ 

น้องสาวท่ีตึกสถาปัตย์ ก่อนท่ีร่างสูงน้ันจะเดินเลี้ยวออกจากลานจอดรถไป 

ยังตึกสถาปัตย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม...

"น้องครับ! น้อง! วินาทีเดียวก็จอดไม่ได้นะครับ น่ีเป็นท่ีจอดที่สงวนไว้

ส�าหรับสมาชิกชมรม The Rich เท่าน้ัน น้องครับ เห็นใจกระผมด้วยเถอะครับ 

น้องงงงงง!!!" ขณะที่ลุงยามว่ิงหน้าตั้งไล่ตามพ่ีอนาถาคนนั้นไปพร้อมกับส่ง

เสียงเรียก...

ตื๊อดึงๆๆๆๆๆๆๆ!

เสยีงเตอืนข้อความจากแอพพลเิคชัน่แชตออนไลน์ในโทรศพัท์มอืถอืของ

ฉนัดังระรวัข้ึนมาราวกับห่าฝน จนฉนัต้องรบีหยิบโทรศพัท์มอืถือออกมาด ูและ

ข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็ท�าให้ฉันลืมสิ้นทุกสิ่งอัน รีบแจ้น

กลับไปที่คณะด้วยความไวแสง เมื่อ 'ไข่มุก' หนึ่งในบรรดาเพื่อนสนิทของฉันที่

คณะบอกว่าฉันเป็นเพียงคนเดียวในกลุ่มท่ีเด้งวิชา Human Communicate 

และที่ร้ายไปกว่านั้นคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับลงทะเบียน ขืนมัวชักช้า

มีหวังไม่ได้จบภายในสี่ปีเป็นแน่แท้ โฮๆๆๆ T^T

ลาก่อนนะคะลุงยาม ไว้คราวหน้าฉันจะหาโอกาสมาเปย์ลุงยามใหม่ 

รับรองว่าคราวน้ีลุงยามจะต้องได้รับรู้ถึงความรวยอภิมหารวยของฉันและ 

ยอมใจอ่อนปล่อยให้ฉันผ่านประตูขึ้นไปยังห้องชมรม The Rich อย่างแน่นอน 

*O*

ห้องคอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

"ดัชเชสสสส!!! แกมัวหายหัวไปอยู่ไหนมา ไม่รู้จักเช็กบ้างเลยหรือไงว่า

ตัวเองเด้งวิชาไหนบ้างเน่ีย" ไข่มุกหันมาต่อว่าทันทีท่ีฉันผลักประตูเข้ามาใน

สภาพหมาหอบแดด...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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