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แสงแดด ความร้อน และอุณหภูมิที่สูงขึ้นในเดือนเมษายน

ทำให้อากาศภายในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครร้อนอบอ้าว ทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศไทยอุณหภูมิสูงขึ้น และวันนี้สภาพอากาศโดยรวมก็

ไม่แตกต่างจากทุกวันมากนัก ผิดกันเพียงความร้อนที่กำลังก่อตัวระอุ

อยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่นั้น น่าจะมีสาเหตุมาจากความตึงเครียดของ

ชายสองคน ที่นั่งเผชิญหน้ากันอยู่ในห้องทำงานของบ้านจักรารงค์ 

“ผมไม่เข้าใจ” ชายหนุ่มผู้อ่อนวัยกว่าเอ่ยอย่างไม่ชอบใจในสิ่งที่

ได้รับรู้จากปากของชายสูงวัยที่นั่งอยู่เบื้องหน้า 

“มันเป็นหนึ่งในข้อสัญญาจากพินัยกรรมครับ” ชายสูงวัยตอบ

เสียงขรึม สีหน้าหนักใจจนเห็นได้ชัดเมื่อเห็นอีกฝ่ายแสดงออกถึงความ

ไม่พอใจ 

“คุณอาบรรพต ผมไม่เห็นความจำเป็นที่ทางเราจะต้องทำตามนั้น 

เวลามันผ่านมาหลายสิบปีแล้ว และผมคิดว่าคงไม่มีใครจำสัญญาบ้าๆ 

แบบนั้นได้”  

“แต่มันเป็นสัญญาลูกผู้ชายที่คุณทวดของคุณวินตกลงไว้กับทาง

นั้นนะครับ และตอนนี้ทางนั้นก็พร้อมแล้ว” ทนายประจำตระกูลจักรา-

รงค์พูดอย่างใจเย็น ด้วยเพราะเขาเข้าใจดีว่าทำไมทายาทเพียงคนเดียว
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ของจักรารงค์ถึงเรียกสัญญาลูกผู้ชาย ซึ่งเสมือนมรดกตกทอดมาสาม

ชั่วอายุคนนี้ว่าสัญญาบ้าๆ  

“พร้อมแล้ว?” ธาวิน จักรารงค์ ทวนคำพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ 

“ครับ ตอนนี้ทางวนานนท์มีทายาทที่เป็นหญิงแล้ว หลังจากสอง

รุ่นที่ผ่านมามีแต่ชายเท่านั้น”     

“ถึงทางนั้นจะมีทายาทเป็นผู้หญิงอีกเป็นโหล ผมก็ไม่สน เพราะ

ผมไม่คิดจะทำตามนั้น” เอ่ยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวเหมือนเยาะ ผู้หญิงที่ยอม

ถูกจับแต่งงานทั้งที่ไม่รู้จักว่าที่สามีเลยคงหัวอ่อน ไม่มีความคิด หรือไม่

หน้าตาก็คงสุดทน 

นายบรรพตถอนใจ มองหน้าชายหนุ่มที่เห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กชาย

ตัวเล็กๆ จนขณะนี้ได้กลายเป็นชายหนุ่มตัวสูงใหญ่ “คุณทวดและคุณปู่ 

รวมทั้งคุณพ่อของคุณวินคงไม่พอใจ พวกท่านจะนอนตายตาไม่หลับ 

เพราะคิดว่าตระกูลจักรารงค์คงหมดทายาทสืบต่อเพียงเท่านี้...” 

“ผมมั่นใจ ตระกูลจักรารงค์คงไม่สิ้นตระกูลในรุ่นของผม ในเมื่อ

ร่างกายของผมพร้อมเสียยิ ่งกว่าพร้อม เพียงแต่ผู้หญิงคนนั้นต้อง

ไม่ใช่...เธอ” เขาเอ่ยคำสุดท้ายด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด  

“ผมอยากให้คุณวินลองกลับไปคิดดูใหม่อีกสักครั้ง คุณวินยัง  

ไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้ก็ได้ครับ” นายบรรพตเสียงอ่อนลง เขาคงต้อง

ให้เวลาชายหนุ่มในการตัดสินใจให้นานกว่านี้  

“ผมขอยืนยันคำเดิม จะไม่มีการแต่งงานใดๆ ทั้งสิ้น เพราะผม

รับไม่ได้กับการที่ต้องเอาชีวิตของตัวเองไปผูกติดกับผู้หญิงที่ผมไม่เคย

รู้จัก ไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้า ที่สำคัญ...หมดสมัยแล้วกับการคลุมถุง

ชนเพื่อรักษาสัญญาลมๆ แล้งๆ อย่างร้อยปีก่อน” ธาวินยืนยันเสียง

แข็ง ย้ำการตัดสินใจของตนเอง 

เมื่อได้รับคำปฏิเสธเด็ดขาดจากชายหนุ่มรุ่นลูก นายบรรพตจึง

ก้มลงหยิบซองสีน้ำตาลและยื่นให้อีกฝ่าย  
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ธาวินมองซองเอกสารเก่าๆ ด้วยสายตารู้ทัน “คำสั่งเสีย” 

“ครับ” นายบรรพตตอบสั้นๆ 

มุมปากของทายาทเพียงคนเดียวของจักรารงค์เหยียดขึ้นเล็ก

น้อย ก่อนเขาจะยื่นมือออกไปรับซองเอกสารจากนายบรรพต “ไม่ว่า  

ยังไง คำตอบของผมก็ยังเป็นคำตอบเดิม”  

ธาวินปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย จากนั้นจึงลุกขึ้นและหันหลังเดินออก

ไปจากห้องเพื่อย้ำคำตอบของตน 

คนที่ยังคงนั่งอยู่ในห้องมีสีหน้าหนักใจไม่น้อย และมองตาม

หลังคนที ่เพิ ่งเดินออกไปด้วยความอ่อนใจ คำสัญญาระหว่างสอง

ตระกูลที่ถ่ายทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต และเป็นคำฝากฝังสุดท้ายของ

นายปกรณ์ บิดาผู้ล่วงลับไปกว่าสองปีของธาวินวนเวียนอยู่ในหัว นาย

ปกรณ์ขอให้เขาโน้มน้าวใจทายาทคนสุดท้ายของตระกูลจักรารงค์ให้ทำ

ตามคำมั่นสัญญาของสองตระกูลให้ได้  

...ให้หลานชายคนโตของจักรารงค์แต่งงานกับหลานสาวคนเล็ก

ของวนานนท์... 

แต่ตอนนี้ทายาทที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของจักรารงค์เป็นคน

โน้มน้าวใจยาก ธาวิน จักรารงค์ มีความเป็นผู้นำและเป็นตัวของตัวเอง

สูง ตัดสินใจรวดเร็วเฉียบขาด ถ้าบอกว่าไม่ก็คือไม่ อีกทั้งยังค่อนข้าง

ดื้อรั ้นเอาแต่ใจ นายบรรพตถอนใจอีกครั้งอย่างหนักใจ เมื่อคิดว่า  

ต่อจากนี้ไปเขาต้องเจอกับอะไรบ้างในการทำให้ชายหนุ่มยอมทำตาม  

คำสัญญาของทั้งสองตระกูล 

 

ธาวินสาวเท้าอย่างรวดเร็วเข้ามาในห้องนอนด้วยสีหน้าขุ่นมัว 

ชายหนุ ่มเหลือบมองซองเอกสารที ่อยู ่ในมือนิดหนึ ่ง แล้วโยนซอง

เอกสารทิ้งไว้บนโต๊ะมุมห้องอย่างไม่ไยดี  

“คลุมถุงชน สัญญาไร้สาระ ผู้หญิงสิ้นคิด” ชายหนุ่มเยาะเสียง

ต
ัว
อ
ย
่าง



8   วิวาห์ (รัก) ขัดใจ

หยัน ไม่ใส่ใจสัญญาระหว่างสองตระกูลแม้แต่นิดเดียว 

 

ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องที่ก่อให้เกิดความกังวลใจ  

มาตลอด นายสุวิทย์มองลูกสาวที่นั่งอยู่กับน้องชายวัยสิบขวบพลาง

ถอนใจอย่างหนักใจ เขาคิดว่าทางนั้นอาจลืมเรื่องนี้ไปแล้ว หรือไม่ก็ไม่

เห็นเป็นสาระสำคัญอีกต่อไปที่จะทำตามสัญญา แต่เรื่องกลับไม่เป็นไป

ตามนั้นเมื่อเขาได้รับการติดต่อจากทนายของจักรารงค์  

‘ทางจักรารงค์พร้อมจะทำตามคำสัญญาแล้วครับ’  

นายสุวิทย์หวนนึกบทสนทนาระหว่างตัวเองกับทนายบรรพตเมื่อ

สองวันก่อน แม้คำพูดเหล่านั้นจะเป็นคำพูดสั้นๆ เพียงไม่กี่ประโยค   

แต่ความหมายของมันบ่งบอกให้ทางวนานนท์รับรู้ว่า ถึงเวลาแล้วที่สอง

ตระกูลซึ่งผูกพันกันมาอย่างยาวนาน จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวตาม

คำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกัน 

ทว่าการบังคับบุตรสาวเพียงคนเดียวของตนให้ทำตามสัญญา

ของบรรพบุรุษเป็นเรื่องพูดยาก เพราะตั้งแต่เด็กจนโต เขาสอนลูกทั้ง

สองคนโดยใช้เหตุผลมาโดยตลอด แต่ในสถานการณ์เช่นวันนี้ เขามี

ความจำเป็น...  

“พิม พ่อมีเรื่องจะขอให้ลูกช่วย” นายสุวิทย์ตัดสินใจบอกลูกสาว

ในเย็นวันนั้น 

พิมรดา บตุรสาวคนโตวัยย่ีสิบสอง เพ่ิงเรียบจบจากมหาวิทยาลัย  

เงยหน้าขึ้นจากหน้าจอโน้ตบุ๊ก และยิ้มให้บิดาด้วยความเต็มใจสำหรับ

คำร้องขอ “เรื่องอะไรหรือคะพ่อ” 

“แต่งงาน”  

“พ่อจะแต่งงานใหม่หรือคะ” พิมรดามองหน้าบิดาด้วยความ

สงสัยและเอ่ยถามอย่างไม่แน่ใจ เพราะนับตั้งแต่มารดาของเธอเสียไป

เมื่อหลายปีก่อน ครอบครัวของเธอก็อยู่กันเพียงสามคนมาโดยตลอด  
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นายสุวิทย์ส่ายหน้า  

“โอ๊ะ...เรื่องนี้ชักน่าสนใจแฮะ ไม่ใช่พ่อ ไม่ใช่โอ่ง ก็เหลืออยู่คน

เดียวแล้ว” เสียงเด็กชายที่นั่งอยู่ข้างพิมรดาเอ่ยแทรกขึ้น  พร้อมกับหัน

ไปยิ้มให้พี่สาว 

พิมรดาถลึงตาดุใส่น้อง “อย่ามามั่ว”  

เด็กชายเลิกคิ้ว มองคนที่คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มมากที่สุดด้วย

แววตาชอบใจ   

“น้องไม่ได้มั่วหรอกลูก พ่ออยากให้พิมแต่งงาน”  

“ให้พิมแต่งงาน...” พิมรดาเบิกตาโตด้วยความคาดไม่ถึงว่าจะ

ได้ยินประโยคนี้จากปากของผู้เป็นพ่อ “พิมฟังผิดไปหรือเปล่า พ่อจะให้

พิมแต่งงานหรือ” 

“ไม่ผิดหรอกลูก พ่อพูดอย่างนั้นจริงๆ”  

“นี่มัน...ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะพ่อ” พิมรดาส่ายหน้า มองหน้า

บิดาด้วยสายตางุนงงยิ่งกว่าเก่า 

“ฟังพ่อนะลูก เรื่องนี้มันเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยที่คุณทวดทำสัญญา

ไว้ จะให้หลานสาวคนเล็กของวนานนท์แต่งงานกับหลานชายคนโตของ

ตระกูลจักรารงค์ แต่ตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นพ่อ ทางเราไม่เคยมีลูกสาว จนพอ

มาถึงรุ่นลูก มีพิมเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียว ดังนั้นลูกจึงมีคู่หมั้นตั้งแต่

เด็ก” 

นายสุวิทย์อธิบายให้ลูกสาวรับรู้ที่มาที่ไปของการแต่งงานครั้งนี้

ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน เขาเข้าใจดีว่าตอนนี้บุตรสาวเพียงคนเดียวคงทั้ง

สับสนและตกใจไม่น้อยกับสิ่งที่เพิ่งได้รับรู้ 

“แต่จากที่พ่อเล่า โอ่งว่าคงไม่ใช่ตั้งแต่เด็กหรอกครับ น่าจะจอง

กันมาตั้งแต่พี่พิมยังไม่เกิดด้วยซ้ำ โชคดีของโอ่งจริงๆ ที่เกิดมาเป็น

ผู้ชาย และโอ่งก็หวังว่าพ่อคงไม่มีเรื่องจะขอโอ่งใช่ไหมครับ” น้องเล็ก

สุดของบ้านถามอย่างหวาดๆ เหมือนกลัวว่าตนเองจะถูกขอความ  
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สิบสี่วันผ่านไป พิมรดารอข่าวการถอนหมั้นจากอีกฝ่ายอย่าง  

ใจจดใจจ่อ แต่เหตุการณ์กลับเงียบสงบ ไร้ความคืบหน้า ไม่มีการ  

ติดต่อใดๆ จากทางฝ่ายนั้น และไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการหมั้นหมาย

ระหว่างเธอกับเขาจะจบลง 

“ถอนใจอีกแล้วพี่พิม”  

“อืม...” พิมรดาตอบเสียงเนือย สองสัปดาห์ที่ผ่านมา เธอรู้สึก

เหมือนกำลังแบกโลกเอาไว้ทั้งใบ สิ่งต่างๆ รอบตัวแลดูอึมครึม จะทำ

อะไรก็หดหู่ ความเบื่อหน่ายบั่นทอนพลังงานของเธอจนอ่อนล้าหมดแรง 

เด็กชายหรี่ตามองหน้าพี่สาว “พี่พิมกลุ้มใจเรื่องหมั้นเหรอ” 

“อืม...เฮ้อ” พิมรดาตอบเบาๆ และถอนใจอีกครั้งเพื่อยืนยัน  

คำตอบ 

“เฮ้อ...” เด็กชายถอนหายใจตาม  

“แล้วเรามาถอนใจตามพี่ทำไม” พิมรดาหันไปถามน้องชายที่  

ตอนนี้มานั่งข้างๆ ตน พร้อมกับเอามือทั้งสองข้างขึ้นมาเท้าคางอย่างที่

เธอทำ  

“โอ่งกลุ้ม”  

“ตัวแค่นี้มีเรื่องให้กลุ้มด้วยหรือ” พิมรดาพูดขำๆ  
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“เห็นพี่พิมกลุ้ม โอ่งก็กลุ้ม เสียดายที่โอ่งไม่ได้เป็นผู้หญิง ไม่

อย่างนั้นโอ่งคงรับความกลุ้มมาแทนพี่พิมได้” 

พิมรดาหัวเราะพรืดเมื่อได้ฟังคารมน้องชาย และอารมณ์ดีขึ้นมา

ทันที  

“แต่จะว่าไป ไม่เห็นพี่พิมจะต้องมากลุ้มอะไรเลย ถ้าทางนั้นนิ่ง 

พี่พิมรุกก่อนก็ได้นี่” เด็กชายแนะนำ  

“รุกก่อนหรือ” พิมรดาพึมพำ 

“ใช่ โทร. ไปหาสิ นี่เบอร์โทรศัพท์” เด็กชายยื่นกระดาษแผ่น

เล็กๆ ให้พี่สาว  

คนที่กลุ้มติดต่อกันมาสองสัปดาห์มองเบอร์โทรศัพท์และเงยหน้า

ถามน้องชาย “ไปเอามาจากไหน” 

“ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของโอ่งหรอก” เด็กชายโอ่ คิ้ว

เลิกขึ้นอย่างอวดนิดๆ 

“แน่ใจหรือว่าใช่เบอร์ของนายธาวิน หน่อไม้กระป๋องบุบน่ัน” พิม-

รดาถามเหมือนไม่ค่อยอยากจะเชื่อ 

“ใช่ซิ พ่อให้โอ่งมาน่ะ” เด็กชายยิ้มเขินๆ เมื่อหลุดปากว่าบิดาให้

มา ไม่ได้ใช้ความสามารถของตนเหมือนที่โม้ไว้   

“โธ่ นึกว่าจะแน่ ที่แท้พ่อก็ให้มา” พิมรดาส่ายหน้า แต่สายตา

จ้องเบอร์โทรศัพท์อย่างชั่งใจว่าควรจะโทร. ดีหรือไม่โทร. ดี 

“โทร. ไปเถอะน่าพี่พิม รู้หรือเปล่าว่าคนที่รุกก่อนมักได้เปรียบ

เสมอ” เด็กชายคะยั้นคะยอพี่สาว 

“แน่ใจหรือว่าจะได้เปรียบ” พิมรดายังลังเล  

“แน่ใจสิ โทร. ไปเถอะพี่พิม” เด็กชายยืนยันแข็งขัน    

พิมรดารวบรวมความกล้า ตัดสินใจเด็ดขาด “ก็ได้ ให้มันรู้ดำรู้

แดงกันไปว่าฝ่ายนั้นจะเอายังไงกันแน่” 

เด็กชายพยักหน้าเห็นด้วย จ้องพี่สาวอย่างช่วยลุ้นเต็มที่ 
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พิมรดาหยิบโทรศัพท์มือถือของตนขึ้นมา และหันไปมองหน้า

น้องชายอีกครั้ง 

เด็กชายพยักหน้าเห็นด้วย 

พิมรดาสูดหายใจเฮือกใหญ่เพื่อรวบรวมความกล้าครั้งสุดท้าย 

แล้วกดเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ปรากฏในกระดาษด้วยใจระทึก 

 

เสียงสัญญาณเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือท่ีวางอยู่บนโต๊ะทำงาน

ทำให้เจ้าของโทรศัพท์ละสายตาจากแฟ้มเอกสารตรงหน้า และเอื้อมมือ

ไปหยิบโทรศัพท์ หมายเลขไม่คุ้นตาส่งผลให้หัวคิ้วของเจ้าของโทรศัพท์

ขมวดมุ่น เพราะเบอร์นี้เป็นเบอร์โทร. ส่วนตัว มีไว้เพื่อติดต่อกับคน  

ใกล้ชิดเท่านั้น 

“ใคร!” เจ้าของเบอร์ถามเสียงห้วนหลังจากกดรับสาย 

พิมรดาชะงัก จู่ๆ ก็พูดไม่ออกขึ้นมาเสียดื้อๆ 

“ถามว่าใคร” ชายหนุ่มถามเสียงห้วนกลับมาอีกครั้งและกดตัด

สายทิ้งทันที และไม่รอให้ปลายสายที่มัวแต่อ้ำอึ้งได้พูดจนจบประโยค  

“ฉะ...” พิมรดากำลังจะอ้าปากบอก แต่อีกฝ่ายกดตัดสายไปแล้ว 

หญิงสาวจึงหันมามองหน้าน้องชายอย่างงงๆ “กดตัดสายไปแล้ว” 

“สายหลุดมั้ง โทร. ใหม่ซิพี่พิม” เด็กชายสันนิษฐาน  

“แต่เขาถามว่าพี่เป็นใคร เสียงดุมากเลย” พิมรดาบอกน้องชาย 

พอตั้งสติได้ก็นึกหมั่นไส้น้ำเสียงห้วนๆ ขึ้นมาตงิดๆ  

“ผู้ชายก็อย่างนี้แหละพี่พิม ต้องมาดเข้มๆ หน่อย” 

“มันจะเข้มปี๋ไปหรือเปล่า” พิมรดาพูดเสียงเซ็ง จำใจกดโทร. 

ออกอีกครั้ง 

ธาวินมองโทรศัพท์ที่ส่งเสียงซ้ำขึ้นอีกอย่างไม่พอใจเมื่อเห็นว่า

เป็นเบอร์เดิมที่โทร. เข้ามา  

“ใคร!” ชายหนุ่มถามเสียงเข้มกึ่งคำรามทันทีที่กดรับ 
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หนนี้พิมรดาไม่รีรอ รีบตอบก่อนที่สายจะถูกตัดไป “ดิฉันชื่อ   

พิมรดา วนานนท์” 

“ผมไม่รู้จัก คุณโทร. ผิดแล้ว กรุณาอย่าโทร. เข้ามาอีก เข้าใจที่

พูดใช่ไหม” พูดจบธาวินก็ตัดสายทิ้งอย่างไม่ไยดีเป็นรอบที่สอง 

พิมรดาอ้าปากค้าง ก้มลงมองโทรศัพท์ในมือสลับกับเงยหน้าขึ้น

มองน้องชายอย่างงงๆ ที่โดนอีกฝ่ายเอ็ดใส่เหมือนตัวเธอเป็นคนผิดที่

โทร. ไปก่อกวนเขา “เขาบอกว่าไม่รู้จัก โทร. ไปผิด อย่ากดไปอีก” 

เด็กชายทำหน้างงตามพี่สาว “แล้วทำไมเขาไม่รู้จักพี่พิม”  

พิมรดาส่ายหน้า “ไม่รู้เหมือนกัน หรือว่าจะโทร. ผิด”  

“แต่ว่าพ่อให้เบอร์มานะพี่พิม จะผิดได้ยังไง”  

“พี่ว่ามันน่าจะผิด ผู้ชายคนนั้นทำเสียงขู่ฟ่อๆ ใส่พี่ตลอดเวลา 

ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ กับผู้หญิงที่ไม่รู้จักยังขึ้นเสียงข่มขู่ คนนิสัยไม่ดี แค่

โทร. ผิดก็บอกกันดีๆ ก็ได้” พิมรดารับไม่ไหวกับผู้ชายไม่มีมารยาท  

“แล้วเอาเบอร์คืนไปเลย พี่ขอลาขาดจากเบอร์นี้” พิมรดาส่ง

กระดาษคืนน้องชายอย่างขยาด 

เด็กชายรับกระดาษคืนมา แววตาครุ่นคิดว่าทำไมถึงผิดเบอร์ไป

ได้ ทั้งๆ ที่หมายเลขนี้บิดาเป็นคนไหว้วานให้ตนเองนำมาให้พี่สาวแท้ๆ 

แถมยังกำชับให้ช่วยพูดให้พี่หญิงสาวโทร. ไปหาทางนั้นด้วย 

“พอกันที เสียเวลาหดหู่ไปตั้งสองอาทิตย์” แววตาคนพูดมุ่งมั่น 

สีหน้าจริงจังเมื่อตัดสินใจได้เด็ดขาด แค่คิดว่าเมื่อครู่ตนเองโชคร้าย

โทร. ไปเจอผู้ชายจิตป่วยก็เกินพอแล้ว ดังนั้นเรื่องการหมั้นพับเก็บเข้า

กรุ ลืมไปได้เลย  

เด็กชายเหลือบมองหน้าพี่สาว ตอนนี้แต่ละคนล้วนมีแต่ความมุ่ง

มั่นแรงกล้า ทั้งพ่อทั้งพี่ รวมทั้งอาบรรพตแขกขาประจำคนใหม่ราย

ล่าสุดนั่นด้วยอีกคน ที่ขยันโทร. มาคุยกับพ่อเขาเกือบทุกวัน  
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