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 สถานภาพและบทบาทของตัวละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ มี
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 “Status and role of male protagonists in a series of Supaburutchuathatheb” aims to 

study status and role and relating individuality of role and status of the protagonists in a series 

of novels Supaburutchuathatheb which consists Sir Tharatorn, Sir Pawornruj, Sir Putthipatr, 

Sir Rachchanont and Sir Ronnapee. The novel was published in 2554 B.E. by Pimkham. 

 Status and role of male protagonists is divided into 2 types composes of 

ascribed status and archived status. Ascribed status can be branched down to kinship status 

which is status of grandson, siblings and class status to title of lord (Mom Rajawongse). On 

the other hand, achieved status can be branched to occupational status which are 

archeologist, university teacher, doctor, diplomat, medical teacher, civil engineer and air 

forced soldier. 

Individuality relating to status and role of the protagonist is found to be categorized 

into 2 individualities including the individuality considered by appeared status and by spouse 

selection is conflicted by status and negotiation such as spouse selection following by 

Buddhist’s method and fundamental method. Furthermore, it can be expressed by spouse’s 

native.  
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๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วรรณกรรมเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวติ และภาพสะทอ้นสังคมของแต่ละยคุสมยั โดยนกัเขียน
น ามาปรุงแต่งข้ึนเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ดงัท่ีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงกล่าวถึงวรรณกรรมวา่ “วรรณกรรมเป็นเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นชีวติความ
เป็นอยู ่ การปกครอง แนวความคิด และค่านิยมในสังคมแต่ละยคุแต่ละสมยั ซ่ึงยอ่มแตกต่างกนัไป
ตามสภาพการณ์ ส่ิงแวดลอ้มของแต่ละสังคม”๑ 

วรรณกรรมจึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอดจินตนาการและแสดงออก
ซ่ึงศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม การศึกษาหรือการอ่านวรรณกรรมแต่ละเร่ืองท าใหผู้อ่้านมองเห็นภาพ
สังคม วฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ของยคุสมยัท่ีผูป้ระพนัธ์ไดส้ะทอ้นผา่นมุมมองของตน
ออกมา รวมทั้งท าใหผู้อ่้านเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของผูค้นท่ีมีต่อสภาพการณ์นั้นดว้ย 

อิงอร สุพนัธ์ุวณิช กล่าววา่ วรรณกรรมกบัสังคมมีความเก่ียวขอ้งกนัหลายลกัษณะ คือ 
วรรณกรรมจะสะทอ้นสังคมใหเ้รารับรู้วา่เกิดส่ิงใดๆข้ึนในสังคมขณะนั้น ในขณะท่ีสังคมอาจมี
อิทธิพลต่อวรรณกรรมไดแ้ละวรรณกรรมก็อาจส่งอิทธิพลต่อสังคมไดเ้ช่นกนั  แต่ส่วนใหญ่แลว้
วรรณกรรมจะเป็นเคร่ืองสะทอ้นสังคมได้๒  

นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึงท่ีส่ือความคิดของผูแ้ต่ง เพื่อบอกเร่ืองราวต่าง ๆ 
ของผูค้นท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดงัท่ี จิตรลดา สุวตัถิกุล  กล่าววา่ “นวนิยายเป็นเร่ืองท่ีสมมติข้ึนโดย

                                                           
๑ บวร ประพฤติดี.(๒๕๒๐) สตรีไทยบทบาทในการเป็นผูน้ าทางการบริหาร. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๙๑. 
๒ อิงอร สุพนัธ์วนิช , เล่ือมลายสายรุ้งภาพสะทอ้นสงัคมในนวนิยายปัจจุบนั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพบ์ริษทั 
แอคทีฟ พร้ินท ์จ ากดั,๒๕๔๗),ค าน า. 



๒ 

 

 
 

อาศยัพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมเป็นพื้นฐาน แลว้น ามาปรับปรุงใหส้มจริงยิง่ข้ึนดว้ยพฤติกรรม
ต่าง ๆ ท่ีตวัละครแสดงออกมา สะทอ้นมาจากพฤติกรรมของมนุษย”์๓กล่าวไดว้า่นวนิยายเป็น
วรรณกรรมท่ีท าใหผู้อ่้านมองเห็นภาพสังคม อนัไดแ้ก่ ค่านิยมในดา้นต่างๆโลกทศัน์ของคนใน
สังคมและแสดงใหเ้ห็นวถีิชีวิตของคนในสังคมไดดี้ ดงัท่ี  นิธิ เอียวศรีวงศ ์กล่าววา่ 
 

งานวรรณกรรมเป็นกระจกสะทอ้นสังคมท่ีวรรณกรรมจะสะทอ้นให้
เห็นภาพสังคมไดเ้พียงบางส่วนเส้ียวเท่านั้น แต่ท่ีส าคญัคือการน าเสนอค่านิยม
บางเร่ืองของยุคสมยันั้นตลอดจนโลกทศัน์ของผูค้นในสมยันั้นตลอดจนโลก
ทศัน์ของผูค้นในสมยัต่างๆ  ถือเป็นหลกัฐานท่ีมีคุณค่าอย่างสูงในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ทางความคิดท่ีหาหลกัฐานอ่ืนเทียบยาก๔ 

 
นวนิยายเป็นงานวรรณกรรมประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านอย่างสม ่าเสมอ 

ในปัจจุบนันวนิยายท่ีผูอ่้านนิยมอ่านกนัมาก คือ นวนิยายชุด นวนิยายหน่ึงชุดอาจมีเร่ือง ๓-๕ เร่ือง 
อยู่ในชุดเดียวกนั ตวัละครในนวนิยายชุดก็มีทั้งท่ีใช้ตวัละครเอกชุดเดียวกนัหรือตวัละครเอกท่ีมี
ความหลากหลาย  นวนิยายชุดท่ีใชต้วัละครเอกเป็นหญิง อาทิเช่น  นวนิยายชุด “อาถรรพผ์า้” ผลงาน
ของ พงศกร ไดแ้ก่ เร่ือง สาปภูษา รอยไหม ก่ีเพา้ สิเหน่หาส่าหรี นวนิยายชุด “สามทหารเสือสาว”  
ของก่ิงฉตัร ไดแ้ก่ มายาตะวนั มนตจ์นัทรา และฟ้ากระจ่างดาว เป็นตน้  

นอกจากน้ีนวนิยายชุดท่ีตวัละครเอกเป็นชายก็ไดรั้บความนิยมมากเช่นกนั ตวัอยา่ง 
นวนิยายชุดท่ีเนน้ท่ีตวัละครเอกชายและไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เช่น นวนิยายชุด “บา้นไร่
ปลายฝัน” ไดแ้ก่เร่ือง ธาราหิมาลยั ดวงใจอคันี ปฐพีเล่ห์รัก และ วายภุคัมนตรา  นวนิยายชุดเร่ือง 
“มาเฟียเลือดมงักร” ไดแ้ก่เร่ือง เสือ สิงห์ กระทิง แรด และหงส์ นวนิยายชุดเร่ือง “สุภาพบุรุษ 
จุฑาเทพ” ไดแ้ก่เร่ือง คุณชายธราธร  คุณชายปวรรุจ  คุณชายพุฒิภทัร คุณชายรัชชานนท ์ และ
คุณชายรณพีร์   เป็นตน้  

นวนิยายชุดดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่านวนิยายท่ีไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านมากท่ีสุดใน
ขณะน้ีคือ “นวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ” เหตุท่ีนวนิยายชุดน้ีไดรั้บความนิยมเน่ืองจากผูจ้ดัละคร

                                                           
๓ จิตรลดา สุวตัถิกลุ. (๒๕๒๙-๒๕๓๐, ตุลาคม – มีนาคม). การพฒันาคน : มิติหน่ึงของนวนิยายไทย. 
ภาษาและหนงัสือ. ๑๙,๖๗-๖๘. 
๔ นิธิ  เอียวศรีวงศ,์ปากกาไก่และใบเรือ,พิมพค์ร้ังท่ี ๕ (กรุงเทพ:แพรว,๒๕๔๕), ๒๖ 



๓ 

 

 
 

น านวนิยายชุดดังกล่าวไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ ความช่ืนชอบของผู ้ชมละครเห็นได้จาก
ปรากฏการณ์ดงัท่ีหนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจออนไลน์ วนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระบุวา่  

 
กระแสความร้อนแรงของละครชุด "สุภาพบุรุษจุฑาเทพ" เร่ืองราวของ

คุณชาย 5 พี่น้องแห่งตระกูลจุฑาเทพ ประกอบด้วย คุณชายธราธร คุณชาย 
ปวรรุจ คุณชายพุฒิภทัร คุณชายรัชชานนท์ และคุณชายรณพีร์ ท าให้บรรดา
พ่อแม่ท่ีเป็นแฟนละครน าช่ือคุณชายทั้ง ๕ คนไปตั้งเป็นช่ือบุตรท่ีเกิดใหม่
ในช่วง ๑-๒ เดือนกนัเป็นจ านวนมาก 

จากการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พบวา่ในช่วง ๑-๒ เดือนมาน้ี มีประชาชนน าช่ือพระเอก
ละครเร่ืองดังกล่าวมาตั้งช่ือบุตรเกิดใหม่แล้วกว่า ๑ พนัคน โดยช่ือท่ีได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุดคือ รัชชานนท์ มีจ  านวน ๖๖๔ คน รองลงมาได้แก่ พุฒิ
ภทัร ๔๑๒ คน อนัดบั ๓ ธราธร ๑๔๒ คน อนัดบั ๔ ปวรรุจ ๑๑๒ และอนัดบั 
๕ รณพีร์ ๒๖ คน นอกจากน้ี ยงัมีช่ือจุฑาเทพ อีกจ านวน ๓๐ คน 

 

จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่กระแสความนิยมของนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ
นั้นมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากการตั้งช่ือเด็กท่ีเกิดในเดือนท่ีละครเร่ืองน้ี
ออกอากาศ  ผูป้กครองน าช่ือตวัละครชายซ่ึงเป็นพระเอกในแต่ละตอนมาตั้งเป็นช่ือบุตรของตน 
แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัละครชายในนวนิยายชุดน้ีมีความโดดเด่นและเป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้ม 

นวนิยายชุด "สุภาพบุรุษจุฑาเทพ" เป็นโครงการของส านกัพิมพพ์ิมพ์ค  าประกอบดว้ย 
นวนิยาย ๕ เร่ือง   ดงัน้ี  

๑.  นวนิยายเร่ือง คุณชายธราธร  เขียนโดย ณารา 

๒. นวนิยายเร่ือง คุณชายปวรรุจ  เขียนโดย ร่มแกว้  

๓. นวนิยายเร่ือง คุณชายพุฒิภทัร  เขียนโดย เกา้แตม้  

๔. นวนิยายเร่ือง คุณชายรัชชานนท์  เขียนโดย ซ่อนกล่ิน  

๕. นวนิยายเร่ือง คุณชายรณพีร์  เขียนโดย แพรณฐั  



๔ 

 

 
 

นวนิยายชุด “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” เป็นเร่ืองราวยอ้นยุคไปประมาณสมยั พ.ศ. ๒๕๐๐-
๒๕๐๔ กล่าวถึงหม่อมราชวงศ์ท่ีเป็นพี่น้องต่างมารดา ๕ คน แห่งราชสกุลจุฑาเทพ โดยมีบิดาคน
เดียวกนัคือ หม่อมเจา้วิชากร จุฑาเทพ ทั้ง ๕ คน เติบโตมาในวงัจุฑาเทพโดยการเล้ียงดูของหม่อมยา่
เอียดและคุณยา่อ่อน เน่ืองจากบิดาและมารดาของเหล่าคุณชายเกิดอุบติัเหตุเสียชีวติกะทนัหนั จึงเป็น
หน้าท่ีของหม่อมย่าเอียดและย่าอ่อนท่ีต้องคอยดูแลหลานชายทั้ ง ๕ คน ได้แก่ คุณชายธราธร   
จุฑาเทพ หรือพี่ชายใหญ่ คุณชายปวรรุจ จุฑาเทพ หรือคุณชายรุจ คุณชายพุฒิภทัร จุฑาเทพ หรือ
คุณชายหมอ คุณชายรัชชานนท์  จุฑาเทพ หรือคุณชายเล็ก และคุณชายรณพีร์ จุฑาเทพ หรือ  
คุณชายพีร์  นอกจากผูอ่้านจะเพลิดเพลินไปกบัเร่ืองราวความรักของคุณชายทั้งห้าแลว้ ผูอ่้านยงัได้
เห็นสภาพสังคมในยุคนั้นท่ีผูแ้ต่งแต่ละคนตั้งใจใช้เป็นฉากถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนตามทอ้งเร่ือง
อีกดว้ย  

ความน่าสนใจอีกประการหน่ึงของนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพนั้นอยูท่ี่การสร้างตวั
ละครเอกชายทั้ งห้าคนให้เป็นหม่อมราชวงศ์ซ่ึงถือว่ามีสถานภาพสูงโดยก าเนิด  นอกจากน้ี 
สถานภาพทางสังคมท่ีไดม้าภายหลงัเป็นการศึกษาหรืออาชีพท่ีท าก็อยูใ่นระดบัสูง  โดยปกติคุณชาย
ทั้งหา้จะแสดงบทบาทท่ีสอดคลอ้งไปกบัสถานภาพและความคาดหวงัของสังคม กล่าวคือเป็นหลาน
ท่ีดี อยูใ่นโอวาทของยา่ซ่ึงเป็นผูป้กครอง และพยายามปฏิบติัหนา้ท่ีตามอาชีพของแต่ละคนอยา่งเต็ม
ก าลงัความสามารถ ไม่ว่าจะในฐานะ นักโบราณคดี อาจารย ์นักการทูต นายแพทย ์วิศวกร หรือ
นกับิน แต่เร่ืองราวท่ีเขม้ขน้ในนวนิยายชุดน้ีอยู่ท่ีการเลือกคู่ครองของคุณชายแต่ละคนไม่เป็นไป
ตามความคาดหวงัของผูป้กครองซ่ึงในบางคร้ังก็อาจน าไปสู่จุดท่ีกระทบกระเทือนถึงสถานภาพ
ส่วนอ่ืนๆ ความพยายามของเหล่าคุณชายท่ีต้องต่อสู้เพื่อยืนยนัความต้องการของตนเองและ
ขณะเดียวกนัก็พยายามจะแสดงบทบาทของการเป็นหลายชายท่ีดีดว้ยจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจวา่หนทาง
ท่ีคุณชายแต่ละคนเลือกท่ีจะประนีประนอมระหว่างความตอ้งการของตนเองกบัความตอ้งการของ
ผูป้กครอง 

สุพตัรา  สุภาพ กล่าววา่ สถานภาพเป็นต าแหน่งท่ีไดจ้ากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็น
สิทธิและหนา้ท่ีทั้งหมดท่ีบุคคลมีอยูเ่ก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น และสังคมส่วนรวม สถานภาพจะก าหนดว่า
บุคคลนั้นมีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งไร มีหนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งไรในสังคม สถานภาพเป็น
ส่ิงเฉพาะบุคคลท าให้บุคคลนั้นแตกต่างจากผูอ่ื้นและมีอะไรเป็นเคร่ืองหมายของตนเอง แบ่ง
ประเภทของสถานภาพเป็นสองลกัษณะคือ  



๕ 

 

 
 

๑. สถำนภำพติดตัวมำ  (ascribed status) คือ สถานภาพท่ีบุคคลไดม้าโดยสังคมเป็นผู ้
ก  าหนดหรือเป็นสถานภาพท่ีติดตวัมา เช่น เพศ อาย ุ  

๒. สถำนภำพทีไ่ด้มำด้วยควำมสำมำรถ (achieved status) ในสังคมหน่ึงอาจจะเป็น
สถานภาพท่ีติดตวัมาในอีกสังคมหน่ึง เช่น  การศึกษา อาชีพ เป็นตน้ 

สถานภาพเป็นตวัก าหนดว่าบุคคลนั้นจะต้องท าอะไรมีหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างไรใน
สังคม สถานภาพเป็นส่ิงเฉพาะบุคคลท าให้บุคคลนั้นแตกต่างจากผูอ่ื้นและมีอะไรเป็นเคร่ืองหมาย
ของตนเองเรียกไดว้า่สถานภาพเป็นตวัก าหนดบทบาทของบุคคล 

บทบาท (role) เป็นลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไดห้รือเป็นแง่พฤติกรรมของสถานภาพของ
บุคคล กล่าวคือ บทบาท คือการปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ีของสถานภาพ๕  

ดงัท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นว่าพฤติกรรมของคุณชายด าเนินไปตามสถานภาพและบรรทดั
ฐานท่ีมีอยู่ ซ่ึงบรรทดัฐานและสถานภาพนั้นท าให้ทราบว่าควรจะท าอะไร สถานภาพจะก าหนด
สิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลนั้น ดงันั้นสถานภาพจึงเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลและข้ึนอยูก่บัต าแหน่งของ
บุคคลแต่ละคน  โดยปกติแล้วคุณชายจะแสดงบทบาทสอดคล้องกับสถานภาพของตนเองทั้ ง
สถานภาพท่ีติดตวัมาและสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงัแต่เม่ือตอ้งมาเก่ียวขอ้งกบัการเลือกคู่ครอง สตรี
ท่ีคุณชายทั้งห้าคนถูกตาตอ้งใจกลบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คุณชายไม่สามารถแสดงบทบาทไดต้าม
สถานภาพโดยก าเนิดของพวกเขา และนบัเป็นขอ้ขดัแยง้ท่ีน่าสนใจในนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ  
ผู ้ศึกษาจึงสนใจศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครชายในนวนิยายชุดสุภาพบุ รุษ  
จุฑาเทพและแบ่งการศึกษาลกัษณะและพฤติกรรมของคุณชายตามสถานภาพและบทบาทดงัน้ี   

๑) สถานภาพและบทบาทท่ีมีต่อครอบครัว 
๒) สถานภาพและบทบาทท่ีมีต่อการประกอบอาชีพ 
๓) สถานภาพและบทบาทท่ีมีต่อสังคม 
 

๑) สถำนภำพและบทบำทที่มีต่อครอบครัว เช่น สถานภาพท่ีเป็นหลานชาย  สถานภาพท่ีเป็น
พี่นอ้งและสถานภาพท่ีเป็นคุณชาย    

นวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ผูเ้ขียนบรรยายสถานภาพการเกิดของคุณชายทั้งห้าคน
ตามล าดบัอายไุดอ้ยา่งชดัเจนโดยกล่าวไวใ้นตอนคุณชายปวรรุจ วา่ 
 

                                                           
๕

 สุพตัรา  สุภาพ ,สงัคมวทิยา,(กรุงเทพ:ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช,๒๕๔๒),๔๕-๔๗. 



๖ 

 

 
 

ช้องนางให้ก าเนิดปวรรุจเป็นบุตรชายคนท่ีสอง หลังจากหม่อม
ราชวงศอุ์บลวรรณให้ก าเนิดคุณชายใหญ่ หรือหม่อมราชวงศธ์ราธรไดห้น่ึงปี 
หลังจากนั้นเพียงสองเดือน หม่อมหยกก็ให้ก าเนิดหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทร
ตามมา 

หน่ึงปีถดัมา หม่อมหยกไดใ้หก้ าเนิดบุตรชายอีกคน คือหม่อมราชวงศ์
รัชชานนท์หรือคุณชายเล็ก ซ่ึงหม่อมเจา้วิชากรคิดว่าเป็นบุตรคนสุดทา้ยของ
ตระกูลซะแล้ว ไม่คิดว่าอีกหน่ึงปีให้หลัง หม่อมราชวงศ์อุบลวรรณจะให้
ก าเนิดลูกหลงมาอีกคน ซ่ึงก็ยงัคงเป็นผูช้าย...ทุกคนจึงเรียกกนัวา่ ชายพีร์ 

(คุณชายปวรรุจ : ๑๖) 
 

นอกจากจะบอกสถานภาพของคุณชายแต่ละคนอยา่งชดัเจนแลว้ยงัก าหนดใหต้วัละครมี
บทบาทตามท่ีสังคมคาดหวงัคือ การเป็นผูช้าย ซ่ึงจะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษและให้เกียรติ
สุภาพสตรีนั้น ผูเ้ขียนก็ไดใ้หต้วัละครแสดงบทบาทตามบรรทดัฐานและความคาดหวงัของสังคม 
  

ไม่ใช่แค่เร่ืองรูปร่างหนา้ตา  ซ่ึงกลายเป็นชายหนุ่มภูมิฐานเต็มตวั ทวา่
ยงัรวมถึงบุคลิกภาพ...เขาดูเป็นสุภาพบุรุษผู ้อารีและพร้อมจะให้ความ
ช่วยเหลือทุกอย่าง ดูอย่างตอนท่ีหล่อนเมาเคร่ืองเม่ือครู่สิ ถ้าไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากเขาก็คงจะแยก่วา่น้ี 

(คุณชายปวรรุจ : ๒๒) 
 

สถานภาพในครอบครัวอีกประเด็นหน่ึงคือการเป็นหลานชาย คุณชายทั้ งห้าคนมี
สถานภาพเป็นหลานชายท่ีตอ้งเช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา หม่อมย่าเอียดและคุณย่าอ่อนซ่ึง
เล้ียงดูคุณชายทั้งห้ามาตั้งแต่เด็กเน่ืองจากบิดาและมารดาของคุณชายไดเ้สียชีวิตกะทนัหัน ดงันั้น
หม่อมย่าเอียดและคุณย่าอ่อนผูดู้แลก็เปรียบเหมือนกบับิดามารดา ซ่ึงคุณชายทั้งห้าจะตอ้งเช่ือฟัง
ค าสั่งสอนของผูมี้พระคุณทั้งสองอยา่งเคร่งครัด ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนคุณชายปวรรุจ คือ เม่ือตอน
คุณชายทั้ง ๕ คน ยงัเป็นเด็กตอ้งติดสอยห้อยตามย่าอ่อนไปท่ีวงัอรุณรัศม์ิเสมอและย่าอ่อนจะให้
คุณชายปวรรุจเป็นคนท่ีตอ้งเล่นเป็นเพื่อนท่านหญิงฯคุณชายปวรรุจก็ยอมโดยดีแมไ้ม่เตม็ใจ 

 



๗ 

 

 
 

“โอย ท่านหญิงขา เขาเล่นกนัตึงตงัโครมครามแบบเด็กผูช้าย ท่าน
หญิงแตว้ของหม่อมฉนัจะทรงเล่นดว้ยไดย้งัไง เด๋ียวจะทรงเจ็บองคเ์ปล่าๆ แต่
ถา้อยากเล่น เด๋ียวหม่อมฉันเรียกชายรุจมาเล่นข่ีมา้ส่งเมืองกบัท่านหญิงดีไหม
เพคะ” 

คุณย่าอ่อนเรียกคุณชายปวรรุจท่ีก าลงัเล่นสนุกอยู่กบัพี่น้องมาหา 
และสั่งใหเ้ขาคลานส่ีขา เป็นมา้ใหห้ล่อนข่ีหลงัไปไหนมาไหนอยูท่ ั้งวนั  

หล่อนมีคนมาเล่นดว้ยสมใจ โดยไม่สนใจวา่พี่ชายรุจเต็มใจเล่นดว้ย
หรือเปล่า 

(คุณชายปวรรุจ : ๑๖๙) 
 

จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่แมคุ้ณชายปวรรุจจะไม่เตม็ใจท่ีจะเล่นกบัท่านหญิงฯแต่
ก็ยอมเพราะบทบาทของการเป็นหลานท่ีดีจะตอ้งเช่ือฟังค าสั่งสอนของยา่อ่อนผูมี้พระคุณท่ีเล้ียงดู
ตนมาตั้งแต่เล็ก  

 
๒)  สถำนภำพและบทบำททีม่ีต่อกำรประกอบอำชีพ 

จากการศึกษา พบวา่ สถานภาพแบ่งออกเป็นสถานภาพท่ีติดตวัมาและสถานภาพท่ีไดม้า
ดว้ยความสามารถ จึงอธิบายไดว้า่ตวัละครเอกชายถูกก าหนดใหเ้ป็นหม่อมราชวงศ ์มีชาติตระกูลสูง 
ส่งผลใหต้วัละครประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามสถานภาพ ดงัต่อไปน้ี  

 
 คุณชำยธรำธร   จุฑำเทพ  มีอาชีพเป็นขา้ราชการประจ ากรมศิลปากรซ่ึงเป็นอาชีพท่ี

สังคมให้การยอมรับและมีบทบาทท่ีส าคัญต่อบ้านเมืองโดยหน้าท่ีอนุ รักษ์และปรับปรุง
โบราณสถาน  ผูเ้ขียนให้คุณชายธราธรมีความรักในการเป็นนกัโบราณคดี  มีความคิดท่ีจะอนุรักษ์
เพื่อสืบทอดใหลู้กหลานไดดู้ไดช้มกนัดงัเห็นไดจ้าก 

 
“ เราควรจะไปส ารวจปราสาทหินท่ีอยูร่อบๆนัน่ดว้ยโบราณสถาน

ส าคญัทั้งนั้น ถา้ไม่รีบปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จ และรีบจดัการคุม้ครองอยา่ง
เร่งด่วน ก็เกรงวา่โบราณวตัถุอาจจะไม่เหลือตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน” 

(คุณชายธราธร : ๔๕) 
 



๘ 

 

 
 

นอกจากเป็นนกัโบราณคดีแลว้คุณชายธราธรยงัมีสถานภาพเป็นอาจารย์อีกดว้ย ผูเ้ขียน
ไดแ้สดงบทบาทของคุณชายในสถานภาพอาจารยคื์อเป็นผูส้อนหนงัสือ ให้ความรู้ อบรม สั่งสอน 
ดงัจะเห็นไดด้งัตวัอยา่ง 

 
“ท่ีกรมงานก็เยอะมากไหนจะตอ้งไปเป็นอาจารยพ์ิเศษอีกดว้ย” 
“ ตอนน้ีการศึกษาท่ีไทยก าลงัต่ืนตวัมากครับ พี่ชายใหญ่มีส่วนร่วม

พฒันาระบบการศึกษา ก็ตอ้งท างานหนกัหน่อย” ปวรรุจพูด 
(คุณชายธราธร : ๒๔) 

 
การมีสถานภาพเป็นอาจารยต์อ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน เช่น การแต่ง

กายตอ้งเรียบร้อย ตรงต่อเวลา และใช้วาจาสุภาพดงัท่ีผูเ้ขียนก าหนดบทบาทของคุณชายธราธรให้
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในฐานะของอาจารยด์งัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่ง 

 
หลงัจากสอนท่ีคณะโบราณคดีเสร็จในภาคเชา้ เขาก็ตอ้งขบัรถไปยงั

มหาวทิยาลยัอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงตนมกัไปถึงก่อนเวลา เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่
เหล่านกัศึกษาและอาจารยบ์างท่าน.. 

(คุณชายธราธร : ๒๗) 
 

คุณชำยปวรรุจ  จุฑำเทพ มีอาชีพเป็นขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นนกัการ
ทูตท่ีมีความสามารถและมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน จึงส่งผลใหมี้ความกา้วหน้าในอาชีพ
และไดรั้บเลือกไปเป็นเลขาทูตประจ าท่ีประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

 
“คุณชายปวรรุจก าลงัจะไดเ้ล่ือนขั้น และออกไปประจ าการท่ีสถาน

ราชทูตไทย ประจ าสวิตเซอร์แลนด ์ในต าแหน่งเลขานุการโทของท่าน
เอกอคัรราชทูตครับ....”  

         (คุณชายปวรรุจ : ๒๘๔)   
 
 



๙ 

 

 
 

คุณชำยพุฒิภัทร  จุฑำเทพ  มีอาชีพเป็นหมอศลัยแพทยแ์ละเป็นอาจารยส์อนหนงัสือ
ใหก้บันกัศึกษาแพทย ์

หน้าท่ีหลกัของนายแพทยห์ม่อมราชวงศพ์ุฒิภทัรในทุกวนัก็คือ น า
บรรดาลูกศิษยซ่ึ์งเป็นนักศึกษาฝึกงานปีสุดท้าย เขา้ตรวจเยี่ยมอาการผูป่้วย
พร้อมทั้งสั่งการรักษารวมถึงการให้ความรู้ควบคู่กนัไป พร้อมทั้งบอกขอ้ควร
ระวงัตลอดจนเฝ้าดูอาการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั จนกระทัง่ผูป่้วยหายดีข้ึน 

(คุณชายพุฒิภทัร : บทน า) 
 

๓) สถำนภำพและบทบำททีม่ีต่อสังคม 
หากพิจารณาสถานภาพทางสังคมในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ  สถานภาพของ

คุณชายทั้งห้าส่วนใหญ่มาจากชาติก าเนิด มาจากการประกอบอาชีพ และมีบางส่วนท่ีไดม้าจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพลเมืองของสังคม การพิจารณาบทบาทของคุณชายตามสถานภาพทางสังคมส่วน
หน่ึงจึงอาจพิจารณาไดจ้ากทศันคติของคุณชายท่ีมีต่อการท าหนา้ท่ีตามอาชีพของตน ดงัน้ี  
 

“น่ีแหละคือเสน่ห์ของการร ่ าเรียนโบราณคดีแค่ศิลปวฒันธรรมเขมร
ยงัแบ่งออกเป็นหลายยคุหลายสมยัท่ีมีความแตกต่างกนัลวดลายบนกอ้นหินท่ี
บอกใหเ้รารู้วา่สร้างในสมยัไหน และดินแดนแถบน้ีถือวา่เป็นดินแดนท่ีมี
วฒันธรรมเก่าแก่ท่ีสุดในโลกเหมือนกนัดงันั้นเราควรจะภูมิใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของ
สมบติัอนัล ้าค่าเหล่าน้ี บนผนืแผน่ดินไทยของเรา” 

(คุณชายธราธร : ๒๗๖) 
 

“สมบติัเหล่านั้นเป็นของคนไทย เป็นของทุกคนบนโลก ไม่ใช่
ส่ิงของท่ีแกจะหยบิฉวยไปครอบครองแต่เพียงผูเ้ดียว แกไม่สิทธ์ิ”  

(คุณชายธราธร : ๓๓๘) 
 

 จากตวัอย่างจะเห็นว่า คุณชายธราธรเป็นนักโบราณคดีท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติ
หนา้ท่ีของในฐานะนกัโบราณคดีศึกษาประวติัความเป็นมาของศิลปวฒันธรรมในแต่ละยคุอยา่งลึกซ้ึง  
นอกจากน้ี ในฐานะของพลเมืองของประเทศและของโลก  คุณชายยงัมีความภูมิใจในมรดกทาง



๑๐ 

 

 
 

วฒันธรรมและเห็นวา่เป็นหนา้ท่ีของลูกหลานท่ีจะรักษาสมบติัของชาติเอาไว ้ไม่ใหใ้ครคนใดคนหน่ึง
มาถือสิทธ์ิยดึครองแต่เพียงผูเ้ดียว 

 
นอกจากน้ีส่ิงท่ีท าให้คุณชายทั้งห้าแสดงบทบาทขดัแยง้กบัสถานภาพของตนเองและ

เป็นขอ้ขดัแยง้หลกัของเร่ืองคือ การยืนยนัความตอ้งการเร่ืองการเลือกคู่ครองดว้ยตนเองซ่ึงขดักบั
ความตอ้งการของผูป้กครองคือหม่อมยา่เอียดและย่าอ่อน  สาเหตุแห่งความขดัแยง้ระหวา่งคุณชาย
กับหม่อมย่าเกิดข้ึนเพราะคุณชายไม่ต้องการแต่งงานกับสาว ๆ แห่งสกุลเทวพรหมตามความ
ประสงคข์องหม่อมยา่ เพราะแต่ละคนมีคนรักท่ีตนเองเลือกแลว้  ท าใหห้ลานชายทั้งหา้คนไม่เช่ือฟัง  
ส่งผลให้คุณชายประพฤติตนไม่สอดคล้องกับสถานภาพของหลานชาย  ดังจะเห็นได้จากตอน
คุณชายรัชชานนท ์เลือกคู่ครอง คือ สร้อยฟ้า ซ่ึงยา่ทั้งสองไดเ้ลือกคู่หมายจากตระกูลเทวพรหม คือ 
หม่อมหลวงศินีนุช  ซ่ึงคุณชายรัชชานนทพ์ยายามจะต่อรองการเลือกคู่ครองเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตน
เลือก  

 
“ชายเล็กไม่ตอ้งพูดเลย” ยา่ผูน้อ้งโบกมือร้องขดัข้ึน “ไปจดัการหยา่

กบันางคนป่านัน่ให้เรียบร้อยเสียเด๋ียวน้ี หลงัจากแต่งงานกบัหนูนุชแลว้ จะให้
หล่อนเป็นอนุหรือเมียเก็บก็ตามใจ ยา่ไม่วา่... 

“ผมท าไม่ไดห้รอกครับ ผมไม่คิดจะมีเมียนอ้ยหรือเมียหลวงหรอก
ครับ” 

(คุณชายรัชชานนท:์๒๑๘) 
 

นอกจากการประพฤติตนไม่สอดคลอ้งกบัสถานภาพการเป็นหลานชายยงัปรากฏ 
ตอนคุณชายรณพีร์ ท่ียา่ทั้งสองตอ้งการจะท าตามสัญญาท่ีใหไ้วก้บัเทวพรหม เม่ือหลานชายทั้ง ๔ 
คนปฏิเสธการแต่งงานแลว้ ยา่ทั้งสองจึงมีความคาดหวงักบัคุณชายรณพีร์วา่ตอ้งแต่งงานกบัคนท่ี
เลือก คือ หม่อมหลวงวไิลรัมภา แต่คุณชายก็ไม่ท าตามเพราะตอ้งการเลือกคู่ครองดว้ยตนเอง  

 
ชายพีร์อยูก่็ดีแลว้  ยา่จะไดพู้ดธุระเร่ืองการแต่งงานระหวา่งชายพีร์

กบัคุณวไิลรัมภาเสียเลย  ยา่ไดฤ้กษม์งคลแลว้  เดือนส่ีปีหนา้น่ีแหละ น่ีก็จะส้ิน
ปีอยูอี่กไม่ก่ีวนั มีเวลาเตรียมตวัอีกเท่าไหร่ 

“ผมไม่แต่งครับ!” รณพีร์ทะลุข้ึนมากลางปลอ้ง  



๑๑ 

 

 
 

“ถา้อยา่งนั้นก็เชิญหม่อมยา่ไปสู่ขอและแต่งงานเองก็แลว้กนัครับผม
ไม่ขอยุง่เก่ียวดว้ย”  

(คุณชายรณพีร์ : ๒๓๓) 
 

ดงัตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นไดจ้ากทั้งคุณชายรัชชานนท์และคุณชายรณพีร์ไม่ยอมปฏิบติั
ตามสถานภาพและปฏิเสธการแต่งงานอยา่งชดัเจนแมถู้กบงัคบัก็ตาม 
 

การไม่ปฏิบติัตามสถานภาพของตนท าให้ส่ิงท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดในสถานภาพคุณชาย
อาจมวัหมอง นัน่หมายถึงคุณชายไม่รักษาค ามัน่ท่ีผูใ้ห้ก าเนิดให้ไวก้บัอีกราชสกุลหน่ึง  คุณชายจึง
ต้องพยายามท าทุกวิถีทางเพื่อให้ตนสามารถรักษาเกียรติแห่งราชสกุลเอาไว้ให้ได้และใน
ขณะเดียวกนัก็ไดท้  าตามความตอ้งการของตนเองโดยขจดัขอ้ขดัแยง้ระหวา่งพวกเขากบัหม่อมยา่ไป
ด้วย  ดังนั้ น ผู ้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครชายในนวนิยายชุด
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ เพื่อพิจารณาถึงการกระท าของตวัละครท่ีแสดงบทบาททั้งสอดคล้องและไม่
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสังคม อีกทั้งเป็นการศึกษาสภาพสังคมใน พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๔ ซ่ึง
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแสดงบทบาทตวัละครตามสถานภาพท่ีปรากฏ 

 

๒. วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายจากนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ 

๓.  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ศึกษานวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ เร่ือง คุณชายธราธร คุณชายปวรรุจ คุณชายพุฒิภทัร 
คุณชายรัชชานนท ์ คุณชายรณพีร์ ในแง่สถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกในนวนิยายชุด
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ 

๔. สมมติฐำน 

แมช้าติก าเนิดมีอิทธิพลในการก าหนดบทบาทของตวัละครแต่ความเป็นปัจเจกท าให้ตวั
ละครพยายามท่ีจะต่อรองกบัสถานภาพ 

๕.  วธีิกำรศึกษำ 

๑. ศึกษานวนิยายชุด “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” ทั้งหมด 5 เร่ือง ไดแ้ก่ 



๑๒ 

 

 
 

- คุณชายธราธร 
- คุณชายปวรรุจ 
- คุณชายพุฒิภทัร 
- คุณชายรัชชานนท ์
- คุณชายรณพีร์ 

๒. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละคร
ในนวนิยาย 

๓. ศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพโดย
แบ่งการศึกษาตามหวัขอ้ดงัน้ี 
- สถานภาพท่ีติดตวัมา 
- สถานภาพท่ีไดม้าดว้ยความสามารถ 
- สถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายในดา้นครอบครัว  
- สถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายในดา้นการประกอบอาชีพ 
- สถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายในดา้นสังคม 

๔. น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของงานวจิยั 
๖. นิยำมศัพท์เฉพำะ   
 ๑. สถานภาพ หมายถึง ต าแหน่งท่ีถูกก าหนดข้ึนทางสังคมเพื่อบอกหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบ โดยสังคมคาดหวงัวา่จะตอ้งปฏิบติั ซ่ึงสามารถแบ่งสถานภาพไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ 

  ๑.๑     สถานภาพท่ีติดตวัมา เป็นสถานภาพท่ีบุคคลไดรั้บมาตั้งแต่ก าเนิดโดยไม่มี
สิทธ์ิเลือก เช่น สถานภาพเป็นหลาน สถานภาพความเป็นชาย สถานภาพความเป็นหญิง เป็นตน้ 

  ๑.๒ สถานภาพท่ีไดม้าดว้ยความสามารถ เป็นสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงักบั
ความส าเร็จของบุคคลนั้น  เช่น สถานภาพของนกัโบราณคดี ครู แพทย ์ นกัการฑูต วศิวกร และ
ทหาร เป็นตน้ 

 ๒.  บทบาท หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกควบคู่ไปตามสถานภาพท่ีตนไดรั้บและพึง
ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปกบัสถานภาพ๖ 

                                                           
๖ ป่ินหลา้  ศิลาบุตร “สถานภาพและบทบาทของตวัละครหญิงในนวนิยายของปิยะพร ศกัด์ิเกษม”. วทิยานิพนธ์

วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๑.)๒๒ 

 



๑๓ 

 

 
 

 

๗. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
๑. เพื่อทราบสถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายจากนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ 
๒. เป็นแนวทางในการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครอ่ืนในนวนิยายชุดอ่ืนได้ 

๘.  เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานภาพและบทบาทของตวัละครในนวนิยาย มีดงัน้ี 
จตุพร  มหาพรหม (๒๕๔๐) ศึกษาเร่ือง “การวเิคราะห์ตวัละครชายชาวจีนในนวนิยายไทย

ช่วง พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๓๗ “ พบว่า ด้านสถานภาพและบทบาทของตวัละครชายชาวจีนมี ๓ ด้าน
ดงัน้ี ดา้นครอบครัว ดา้นการประกอบอาชีพ และดา้นสังคม สถานภาพดา้นครอบครัวในฐานะท่ีเป็น
ลูกเป็นพ่อและในฐานะสามี  ตัวละครประพฤติ เหมาะสมและไม่ เหมาะสม ทั้ งน้ี เกิดจาก
สภาพแวดลอ้มของครอบครัว ลกัษณะนิสัยและภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั สถานภาพดา้นการประกอบ
อาชีพกลุ่มชายชาวจีนท่ีมีความรู้ติดตวัมามกัจะประกอบอาชีพอยา่งประสบผลส าเร็จ มากกวา่กลุ่มท่ี
ไม่มีความรู้อพยพมาแบบเส่ือผืนหมอนใบมีน้อยคนท่ีพฒันาตนเองข้ึนมาจนมีฐานะร ่ ารวย ด้าน
สังคมส่วนมากชาวจีนจะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม จดัตั้งเป็นสมาคมเหนือมูลนิธิต่างๆมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือชาวจีนดว้ยกนัเอง และผูท่ี้ไดรั้บทุกขภ์ยัต่างๆโดยไม่มีเลือกชั้นวรรณะ 
 วจิยัเร่ืองน้ีน ามาปรับใชใ้นแง่ของการใชก้รอบการวิเคราะห์ตวัละครชายใชเ้ป็นแนวทางใน
การวเิคราะห์สถานภาพและบทบาทของตวัละครชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ 

ตวัละครชายชาวจีนในนวนิยายไทย นอกจากจะให้ความเพลิดเพลิน ความบนัเทิงแลว้ยงัท า
ให้ผูอ่้านรู้จกัและเขา้ใจวิถีชีวติของชาวจีนในสังคมไทยดีข้ึน อนัอาจน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ต่อการด ารงชีวติในสังคมไทย ซ่ึงเป็นสังคมท่ีผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมไทยจีน 
 นนัทนา  พฤกษพงษ์ (๒๕๔๑) ศึกษาเร่ือง “วิเคราะห์ตวัละครเอกฝ่ายชายในนวนิยายของ  
ว.วินิจฉัยกุล” พบว่า การสร้างตวัละครเอกฝ่ายชาย จะดูไดจ้ากภูมิหลงั  ผูเ้ขียนได้แสดงให้เห็นว่า
ชาติตระกูลและผลของการเล้ียงดูมีผลต่อบุคลิกของตวัละคร   ผูเ้ขียนให้ความส าคญักบับุคลิกภาพ
ภายในซ่ึงแสดงความเป็นจริงของตวัละครมากกว่าภายนอก นอกจากน้ีส่ิงท่ีจะท าให้ตัวละคร
แตกต่างกันก็ตรงด้านการศึกษา ซ่ึงจะแบ่งเป็นหลายระดับปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาเอก ซ่ึง
ส่วนมากตวัละครของ ว. วินิจฉัยกุล จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดและการศึกษามีส่วน
ส าคญัต่อความคิด อุดมการณ์ของตวัละคร ส่วนดา้นสังคมผูเ้ขียนให้ความส าคญัดา้นครอบครัว  ท า
ให้เห็นว่าการให้ความรักการเล้ียงดูของบิดามารดาและการใช้ชีวิตคู่ข้ึนอยู่กบัความรักความเขา้ใจ
มากกวา่วตัถุเงินทอง ดา้นอาชีพตวัละครจะมีการประกอบอาชีพต่างกนัไป ตวัละครประกอบอาชีพ



๑๔ 

 

 
 

มากท่ีสุด รองลงมาอาชีพรับราชการ ส่วนอาชีพพนกังานธนาคาร นกัข่าวและตวัละครท่ีไม่มีอาชีพ
เป็นหลกัแหล่ง มีเพียงอย่างละ ๑ ตวั ส่วนท่ีส าคญัในการสร้างตวัละคร คือ การด าเนินชีวิตของตวั
ละคร ความแตกต่างในดา้นน้ีของตวัละครอาจเน่ืองมาจาก ภูมิหลงั บุคลิกภาพ การศึกษา แนวคิด
ของตัวละครท่ีผูเ้ขียนสร้างให้มีในตัวละครมากท่ีสุด คือ ต้องการได้รับการยอมรับในสังคม 
รองลงมาคือ จุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิต นอกจากนั้นตอ้งการมีการศึกษา ตอ้งการมีครอบครัวท่ี
มัน่คง และตอ้งการมีฐานะดี ดงันั้นตวัละครจะน่าสนใจหรือไม่ก็ข้ึนอยูก่บักลวธีิการแนะน าตวัละคร
และการสร้างตวัละครนัน่เอง 
 อภิวนัทน์ อดุลยพิเชฎฐ์ (๒๕๔๔) ศึกษาเร่ือง “สถานภาพและบทบาทของผูห้ญิงและผู ้
ชายไทยในอดีต: ภาพสะทอ้นจากวรรณกรรมเร่ืองขุนช้างขนัแผน” พบว่า ตวัละครชายท่ีเป็นกลุ่ม
ชนชั้นผูป้กครอง สังคมมีความคาดหวงัต่อการด ารงสถานะทางสังคมเช่นเดียวกบัผูห้ญิง แต่กลไก
แห่งอ านาจในการครอบคลุมพฤติกรรมทางสังคมของผูช้ายไม่มีลกัษณะท่ีเคร่งครัดอย่างผูห้ญิง 
เพราะบทบาททางสังคมของผูช้ายจะสัมพนัธ์กบัการท ากิจกรรมทางสังคมภายนอก คือ การเก่ียวขอ้ง
กับรัฐทั้ งในส่วนของการเป็นขุนนางและไพร่ทั้ งน้ีในกลุ่มไพร่ – ทาส กลไกอ านาจของรัฐจะ
ครอบคลุมวิถีชีวิตท าให้คนกลุ่มน้ีไม่มีอิสระและตอ้งอยูภ่ายใตอ้  านาจของรัฐและมูลนาย การศึกษา
ของอภิวนัทน์ ใหมุ้มมองอนัเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์สถานภาพและบทบาทของตวัละครชาย 

จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ตวัละครชายและสถานภาพและบทบาท
ของตวัะครชายพบว่า ส่วนมากจะศึกษาตวัละครชายท่ีมาจากผูเ้ขียนคนเดียวกนัแต่ยงัไม่มีผูท่ี้ศึกษาตวั
ละครเอกชายท่ีเป็นนวนิยายชุดจากผูเ้ขียนคนละคนแต่ตอ้งด าเนินเน้ือเร่ืองให้สอดคลอ้งกนั ผูศึ้กษาจึง
ไดเ้ลือกนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพท าการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายเพื่อให้
เขา้ใจสถานภาพและบทบาทของตวัละครชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ การศึกษาของนนัทนา
เป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์การสร้างตวัละครชายของผูว้ิจยั 



 
 

๑๕ 

 

 
 

บทที ่๒  
สถำนภำพและบทบำทของตัวละครเอกชำยในนวนิยำยชุดสุภำพบุรุษจุฑำเทพ 

 
สถานภาพเกิดจากความสัมพนัธ์ของบุคคลในสังคม เม่ือบุคคลหน่ึงมีสัมพนัธภาพทาง

สังคมกบัคนอ่ืน สถานภาพก็จะเกิดข้ึนแก่บุคคลทั้งสองฝ่าย เช่น เม่ือมีการสอน คนหน่ึงจะเป็นครู 
อีกคนจะเป็นนกัเรียน และถา้ทั้งสองมีความสัมพนัธ์ทางเพศต่อกนั คนหน่ึงเป็นสามีอีกคนจะเป็น
ภรรยา 

สถานภาพของบุคคลมีความส าคญัต่อสังคมมาก เพราะจะเป็นเคร่ืองก าหนดวา่ใครเป็นใคร 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างไร ท าให้คนรู้สิทธิหน้าท่ีของตน ประกอบการงานเสริมกันได้ดี 
นอกจากนั้นสถานภาพยงัเสริมให้ผูค้นกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาเพื่อยกฐานะของตนเอง ท าให้ต่าง
คนพยายามศึกษา ขยนัหมัน่เพียร เพื่อใหไ้ดต้  าแหน่งนั้น ซ่ึงก็จะช่วยใหส้ังคมเจริญข้ึน  

สถานภาพ  หมายถึง น. ฐานะ๗  
สถานภาพ คือ ต าแหน่งไดจ้ากการเป็นสมาชิกกลุ่ม๘  
สุพตัรา  สุภาพ กล่าววา่ สถานภาพเป็นต าแหน่งท่ีไดจ้ากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นสิทธิ

และหนา้ท่ีทั้งหมดท่ีบุคคลมีอยูเ่ก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น และสังคมส่วนรวม สถานภาพจะก าหนดวา่บุคคล
นั้นมีหน้าท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างไร มีหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างไรในสังคม สถานภาพเป็นส่ิง
เฉพาะบุคคลท าให้บุคคลนั้นแตกต่างจากผูอ่ื้นและมีอะไรเป็นเคร่ืองหมายของตนเอง สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น ๒ สถานภาพ ไดแ้ก่ สถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด คือ สถานภาพท่ีบุคคลได้มาโดย
สังคมเป็นผูก้  าหนด และสถานภาพท่ีไดม้าดว้ยความสามารถของตนเอง คือ สถานภาพท่ีตอ้งด้ินรน
ขนขวายดว้ยความสามารถของตนเอง๙ 

ทศันีย ์ ทองสวา่ง กล่าววา่ สถานภาพ หมายถึง ต าแหน่งหรือฐานะท่ีไดจ้ากการเป็นสมาชิก
ของกลุ่มหรือสังคม เป็นสิทธิหน้าท่ีทั้ งหมดท่ีบุคคลมีอยู่ เก่ียวข้องกบัผูอ่ื้น หรือสังคมส่วนรวม 

                                                           
๗ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  ๒๕๔๒ : ๑๑๑๖ 
๘ ประเสริฐ  แยม้กล่ินฟุ้ง และคณะ .สงัคมและวฒันธรรม.(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
,๒๕๔๙), ๗๐  
๙ สุพตัรา  สุภาพ. สงัคมวทิยา.(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช,๒๕๑๔),๔๗ 
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สถานภาพจะก าหนดว่าบุคคลนั้นจะต้องมีหน้าท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างไร มีหน้าท่ี
รับผิดชอบอยา่งไรในสังคม  สถานภาพเป็นส่ิงเฉพาะตวับุคคลท าให้บุคคลนั้นแตกต่างไปจากผูอ่ื้น
และมีอะไรท่ีเป็นเคร่ืองหมายของตนในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม ทุกคนตอ้งมีต าแหน่งต่างๆ 
มากบา้งน้อยบา้งแตกต่างกนัไป บางต าแหน่งเป็นส่ิงท่ีมีกนัทุกคนหรือเกือบทุกคน ดงันั้น นอกจาก
บุคคลจะตอ้งรู้สถานภาพของตนเองแลว้ยงัตอ้งเรียนรู้สถานภาพนั้น อน่ึงในการเป็นสมาชิกของ
สังคมบุคคลจะตอ้งกระท าส่ิงต่างๆมากมายตามสถานภาพสังคมท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นบุคคลจึงไม่
สามารถท าอะไรตามใจชอบได้ หรือเป็นอิสระจากกฎระเบียบของสังคม ถึงแม้ว่าบุคคลจะมี
ความรู้สึกนึกคิดหรือความตอ้งการส่วนบุคคล บุคคลก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงกฎเกณฑข์องสังคมได ้ 

สถานภาพ คือ ฐานะต าแหน่งของบุคคลในกลุ่มสังคมหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ทุกสังคมหรือ
ทุกกลุ่มจะมีต าแหน่งต่างๆ มากมาย บุคคลเดียวอาจด ารงต าแหน่งหรือสถานภาพหลายต าแหน่ง 
ส่วนจะมีมากนอ้ยแค่ไหนก็แลว้แต่คนนั้นและชนิดของสังคมท่ีคนคนนั้นเป็นสมาชิกอยู ่เช่น นาย ก. 
เป็นอาจารย ์เป็นพ่อ เป็นตน้ การท่ีบุคคลในสังคมด ารงต าแหน่งต่างๆ ในสังคมและสามารถปฏิบติั
ภารกิจในแต่ละสถานภาพของตนได้นั้ นเพราะในแต่ละสถานภาพย่อมมีหน้าท่ีท่ีจะต้อปฏิบัติ
ส าหรับสถานการณ์นั้นๆ นัน่คือ แต่ละสถานภาพจะมีบทบาทควบคู่กนัไป๑๐ 

จากความหมายของสถานภาพท่ีได้กล่าวไวข้้างต้นพอสรุปได้ว่า สถานภาพ หมายถึง 
ต าแหน่งของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากสัมพนัธภาพทางสังคม สถานภาพแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ  

๑. สถานภาพท่ีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด   เป็นสถานภาพท่ีบุคคลไดรั้บโดยอตัโนมติันบัตั้งแต่
เกิดเป็นทารก เช่น เป็นลูกของพ่อแม่ เป็นหลานของปู่ยา่ตายาย เป็นเพศชาย เพศหญิง เป็นพี่ของนอ้ง 
เป็นเจา้ เป็นตน้ 

๒. สถานภาพท่ีไดม้าดว้ยความสามารถ  เป็นสถานภาพท่ีไดม้าดว้ยการกระท าเพื่อพฒันา
ตนเองหรือไดม้าภายหลงัจากความตอ้งการของตนเอง เช่น การประกอบอาชีพหรือการศึกษา  
เป็นตน้ 

จากการท่ีสถานภาพมีลกัษณะเป็นนามธรรม มองไม่เห็น บทบาทจึงมีลกัษณะเป็นรูปธรรม 
คือ มองเห็นไดจ้ากการกระท าท่ีแสดงออกมา ผูท่ี้มีสถานภาพเหมือนกนัมกัถูกคาดหวงัวา่ตอ้งมีการ
แสดงบทบาทเป็นแบบเดียวกนัตามบรรทดัฐานท่ีก าหนดไว ้ 

การท่ีบุคคลมีสถานภาพเหมือนกนัแต่กลบัแสดงบทบาทต่างกนั อาจน ามาพิจารณาได ้โดย
จ าแนกบทบาทออกเป็น ๓ ดา้น  

                                                           
๑๐   ทศันีย ์ ทองสวา่ง.สงัคมวทิยา.(กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,๒๕๔๙), ๖๓-๖๖ 



๑๗ 

 

 
 

๑. บทบาทในอุดมคติ (ideal role) ได้แก่ บทบาทท่ีก าหนดไวต้ามความคาดหวงัของคน
ทัว่ไปในสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั เป็นแบบฉบบัท่ีสมบูรณ์ 

๒. บทบาทท่ีบุคคลเข้าใจหรือรับรู้ (perceived role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลคาดคิดด้วย
ตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัทศันคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ และประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลดว้ย 

๓. บทบาทท่ีแสดงออกจริง (enacted role) เป็นการกระท าท่ีบุคคลปฏิบติัจริงๆข้ึนอยู่กบั
เหตุการณ์เฉพาะหนา้ในขณะนั้นดว้ย จึงท าใหแ้สดงบทบาทแตกต่างกนัไป๑๑ 

สุพตัรา สุภาพ กล่าววา่  บทบาท (role) เป็นลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไดห้รือเป็นแง่พฤติกรรม
ของสถานภาพของบุคคล กล่าวคือ บทบาท คือการปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ีของสถานภาพ๑๒ 

ณรงค์  เส็งประชา กล่าวว่า บทบาท  คือ พฤติกรรมท่ีปฏิบติัตามสถานภาพ บทบาทเป็น
พฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดและคาดหมายให้บุคคลกระท าตามหน้าท่ี เช่น เป็นครูตอ้งสอนนกัเรียน 
เป็นต ารวจตอ้งพิทกัษส์ันติราษฎร์ ทหารตอ้งเป็นร้ัวของชาติ ลูกตอ้งเคารพเช่ือฟังพอ่แม่๑๓ 

สถานภาพและบทบาทเป็นของคู่กนั คนเราติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมากข้ึน ก็ยอ่มตอ้งแสดง
บทบาทหลายบทบาท บางคร้ังบทบาทท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดการขดัแยง้กนัได้ เช่น ในขณะท่ีพ่อเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา  ลูกเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ในกรณีเช่นน้ียอ่มท าให้เกิดความอึดอดัใจ และจ าเป็นตอ้ง
เลือกปฏิบติั ลกัษณะเช่นน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดจากบทบาทขดักนั 

ดงันั้นสรุปไดว้า่ สถานภาพและบทบาทมีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ การท่ีบุคคลปฏิบติัตน
ตามสิทธิหน้าท่ีของสถานภาพท่ีตนมีอยู่เรียกว่าการแสดงบทบาท ดงันั้นบทบาทจึงเป็นส่ิงท่ีมีอยู่
ควบคู่กบัสถานภาพ ผูท่ี้มีสถานภาพเหมือนกนัสังคมย่อมคาดหวงัวา่จะแสดงบทบาทแบบเดียวกนั 
แต่การแสดงบทบาทของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัไปถึงแมจ้ะอยูใ่นสถานภาพเดียวกนัก็ตาม 

นวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพนั้น ไดส้ร้างตวัละครเอกชายทั้ง ๕ คน ให้มีสถานภาพเป็น
หม่อมราชวงศ ์(คุณชาย) ซ่ึงสังคมก าหนดวา่ถือเป็นสถานภาพท่ีสูงตั้งแต่เกิด นอกจากน้ีสถานภาพท่ี
ไดม้าภายหลงั คือ อาชีพท่ีท าก็อยูใ่นระดบัท่ีสังคมถือวา่เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ  และนวนิยายไดส้ร้าง
ใหต้วัละครเอกชายตอ้งสูญเสียบิดาและมารดาไปในเวลาเดียวกนั การอบรมเล้ียงดูตอ้งตกเป็นหนา้ท่ี
ของหม่อมย่าทั้งสอง ซ่ึงตอ้งท าตามสัญญาท่ีทั้งสองตระกูลระหว่างราชสกุลจุฑาเทพและสกุลเทว
พรหมมีต่อกนั คือ  คนใดคนหน่ึงจะตอ้งแต่งงานกนั โดยมีผูป้กครองคือหม่อมย่าเอียดและคุณย่า
                                                           
๑๑ มนุษยก์บัสงัคม.พิมพค์ร้ังท่ี ๒.(กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,๒๕๔๒),๖๕-๖๖ 
๑๒ สุพตัรา  สุภาพ. สงัคมวทิยา.(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช,๒๕๑๔),๔๖ 
๑๓ ณรงค ์ เส็งประชา.สงัคมวทิยา.กรุงเทพฯ:พิมพอ์กัษร,๒๕๓๗, 



๑๘ 

 

 
 

อ่อนทั้งสองคนเป็นผูท่ี้ตอ้งพยายามรักษาสัญญา ซ่ึงโดยปกติแล้วตวัละครเอกชายจะตอ้งท าตาม
สถานภาพและบทบาทท่ีสังคมคาดหวงั คือ การเป็นหลานท่ีดี เช่ือฟังค าสั่งสอนของผูท่ี้เล้ียงดูมา 
และจะตอ้งพยายามปฏิบติัหนา้ท่ีตามอาชีพของแต่ละคนอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ อนัไดแ้ก่ นกั
โบราณคดี บทบาทในการอนุรักษ์ปกป้องโบราณสถานซ่ึงถือเป็นสมบติัของชาติ อาชีพอาจารย์
มหาวิทยาลัย  แสดงบทบาทในการให้ความรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา  
อาชีพนกัการทูต แสดงบทบาทในการใชก้ารพูดเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหวา่งประเทศใหป้ระเทศชาติ
มีความสัมพนัธ์กบัประเทศอ่ืนได้อย่างดี อาชีพแพทย ์บทบาทในการรักษาคนไขอ้ย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ อาชีพวิศวกร บทบาทในการสร้างถนนหนทางให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน
การเดินทาง และ อาชีพทหารอากาศ บทบาทในการปกป้องประเทศชาติให้ประชาชนอยู่อยา่งสงบ
สุข แต่เร่ืองราวท่ีเขม้ขน้ข้ึนอยูท่ี่การเลือกคู่ครองของบรรดาคุณชายทั้ง ๕ คน ไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ียา่
ทั้งสองคาดหวงัจนถึงขั้นฝ่าฝืนค าสัญญาท าใหก้ระทบกระเทือนถึงสถานภาพอ่ืนๆ คุณชายทั้ง ๕ คน
พยายามท่ีจะยืนยนัความตอ้งการของตนเองแต่ในขณะเดียวกนัก็พยายามท่ีจะปฏิบติัตามบทบาทจาก
สถานภาพท่ีก าหนด จึงน่าสนใจวา่คุณชายแต่ละคนจะเลือกใชว้ธีิการใดท่ีจะท าให้ความตอ้งการของ
หม่อมยา่ทั้งสองกบัความตอ้งการของตนเองเป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งทั้งสองฝ่ายยอมรับได ้

ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษ  
จุฑาเทพโดยจะแบ่งสถานภาพและบทบาทดงัน้ี   

๑. สถานภาพท่ีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด 
๑.๑ สถานภาพทางวงศาคณาญาติ 
๑.๒ สถานภาพทางชนชั้นของสังคม 

๒.  สถานภาพท่ีไดม้าดว้ยความสามารถ  
๒.๑ สถานภาพทางการสมรส 
๒.๒ สถานภาพดา้นการประกอบอาชีพ 

 

๑.  สถำนภำพทีต่ิดตัวมำแต่ก ำเนิด 
 ลินตนั (Ralph Linton, ๑๙๓๖: ๑๑๓ – ๑๑๙) นกัสังคมวทิยาคนส าคญัของโลกคนหน่ึง  
(อา้งถึงในรพีพรรณ  สุวรรณัฐโชติ) กล่าวถึง  สถานภาพติดตวัมาแต่ก าเนิด (ascribed status) วา่เป็น
สถานภาพหรือต าแหน่งท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด แกไ้ขเปล่ียนแปลงไดย้ากหรือไม่ไดเ้ลย ไดแ้ก่ 

๑. สถานภาพทางวงศาคณาญาติ (kinship status) บุคคลยอ่มมีความผกูพนักบัครอบครัว 
เช่น เป็นลูกของพอ่แม่ เป็นพี่ของนอ้ง เป็นตน้ 



๑๙ 

 

 
 

๒. สถานภาพทางเพศ (sex status) บุคคลเกิดมาเป็นเพศใด เช่น เพศหญิง เพศชาย บุคคลนั้น
ก็จะไดรั้บสถานภาพทางเพศนั้น ๆ และจะตอ้งมีบทบาทไปตามสถานภาพของตน 

๓. สถานภาพทางอาย ุ(age status) ในทุก ๆ สังคมจะแบ่งสถานภาพตามอายขุองบุคคลโดย
ทัว่ ๆไปเป็น  5  ขั้นดว้ยกนั คือ ทารก เด็ก วยัรุ่น ผูท่ี้บรรลุนิติภาวะ หรือ วยัผูใ้หญ่ และวยัชรา 

๔. สถานภาพทางเช้ือชาติ (race status) บุคคลท่ีเกิดมาจากเช้ือชาติใดก็มีสถานภาพทาง 
เช้ือชาตินั้น ๆ   เช่น เช้ือชาติไทย เช้ือชาติจีน เป็นตน้ 

๕. สถานภาพทางถ่ินก าเนิด (regional status) บุคคลท่ีเกิดมาในถ่ินก าเนิดใดยอ่มไดรั้บ
สถานภาพวา่เป็นคนของทอ้งถ่ินนั้น เช่น คนท่ีเกิดทางภาคใตข้องประเทศไทยก็ไดรั้บสถานภาพเป็น 
“ชาวใต”้ 

๖. สถานภาพทางชนชั้นทางสังคม (class status) บุคคลท่ีเกิดมาจากครอบครัวของชนชั้นต ่า
ก็ไดรั้บสถานภาพเป็นคนชั้นต ่า และหากบุคคลเกิดมาจากครอบครัวของชนชั้นสูงก็จะไดรั้บ
สถานภาพเป็นคนชั้นสูง คือมีฐานะดีและยอ่มมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนในชั้นสูง ๆอีกดว้ย๑๔ 

ส่วนณรงค ์  เส็งประชา  กล่าวถึง  สถานภาพของบุคคลในสังคมวา่แต่ละคนต่างก็มี
สถานภาพท่ีแตกต่างกนัเช่นเดียวกบัความเห็นของลินตนัซ่ึงมีการกล่าวเพิ่มจากสถานภาพท่ีติดตวัมา
ตั้งแต่ก าเนิด คือ สถานภาพทางวรรณะ เช่น สังคมฮินดู มีการแบ่งวรรณะใหญ่ๆ 4 วรรณะ คือ 
พราหมณ์ กษตัริย ์ แพศย ์ ศูทร และสถานภาพทางศาสนา เม่ือพ่อแม่นบัถือศาสนาใด เด็กท่ีเกิดมาก็
จะนบัถือศาสนานั้นตาม๑๕ 
 จากการกล่าวถึง สถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดจะเห็นไดว้า่ทั้งลินตนัและณรงคมี์ความ
คิดเห็นตรงกนัวา่ สถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดสามารถแบ่งไดเ้ป็น สถานภาพทางวงศาคณาญาติ  
สถานภาพทางเพศ สถานภาพทางอายุ  สถานภาพทางเช้ือชาติ  สถานภาพทางถ่ินก าเนิด และ
สถานภาพของชนชั้นสังคม ซ่ึงณรงคไ์ดแ้สดงความคิดเห็นวา่สถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดยงัมี
สถานภาพทางวรรณะอีกดว้ย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งสถานภาพและบทบาทท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดของตวัละครชาย
ในนวนิยายชุดสภาพบุรุษจุฑาเทพ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ดา้น ไดแ้ก่  
 ๑.๑ สถานภาพทางวงศาคณาญาติ 
  ๑.๑.๑ สถานภาพหลานชาย 
                                                           
๑๔   รพีพรรณ  สุวรรณฐัโชติ.สงัคมวทิยา. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ : ภาควชิาสารัตถศึกษา คณะวทิยาการ
จดัการ,๒๕๓๐) , ๖๕-๖๖ 
๑๕   ณรงค ์ เส็งประชา.สงัคมวทิยา.(กรุงเทพฯ:โรงพิมพพ์ิทกัษอ์กัษร,๒๕๓๗),๕๗ 



๒๐ 

 

 
 

  ๑.๑.๒ สถานภาพการเป็นพี่นอ้ง 
๑.๒ สถานภาพของชนชั้นทางสังคม 

  ๑.๒.๑ สถานภาพคุณชาย (หม่อมราชวงศ)์  
๑.๑ สถำนภำพทำงวงศำคณำญำติ 

 ชาติ หมายถึง การเกิด  ก าเนิด หมายถึง เทือกเถาเหล่ากอ  มีชาติมีสกุล ดงันั้นชาติก าเนิด 
หมายถึง การเกิดท่ีมีเผา่พนัธ์ุ ซ่ึงการเกิดเป็นสถานภาพท่ีติดตวัมาโดยเร่ิมจากครอบครัว คือ  กลุ่มคน
ท่ีมีพื้นฐานมาจากการเป็นเครือญาติกนั เป็นหน่วยของความร่วมมือกนั เพื่อท าส่ิงต่างๆ เพื่อความอยู่
รอดร่วมกนั กลุ่มคนดงักล่าวจะใชชี้วติประจ าวนัร่วมกนั คือ กินอยูห่ลบันอนดว้ยกนั๑๖  

ครอบครัวน้ีถือเป็นสถานภาพท่ีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด  และเป็นสถานภาพท่ีส าคญัมากเพราะ
ครอบครัวเป็นสถาบนัมูลฐานของมนุษยชาติ เป็นผูส้ร้างและก าหนดสถานภาพของสมาชิก ก าหนด
สิทธิและหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อกนั  

ในนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตวัละครเอกชายทุกคนลว้นแลว้แต่มีชาติก าเนิด
เหมือนกนั คือ การเป็นหม่อมราชวงศเ์น่ืองจากทั้งหา้เป็นลูกของหม่อมเจา้แต่การท่ีท่านพอ่ของ
คุณชายคือหม่อมเจา้วชิชากรไดเ้สียชีวติไปพร้อมกบัหม่อมทั้ง ๓  คน ส่งผลใหคุ้ณชายทุกคนตอ้งอยู่
ในความดูแลของผูเ้ป็นยา่คือ หม่อมยา่เอียด และคุณยา่อ่อน ดงันั้นสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดใน
ประเด็นแรก คือ สถานภาพหลานชาย นอกจากน้ีสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดยงัเห็นไดจ้ากการ
เป็นพี่นอ้งและการเป็นหม่อมราชวงศ ์ดงัจะไดพ้ิจารณาตามล าดบั ดงัน้ี 

๑.๑.๑ สถำนภำพหลำนชำย 

สถานภาพของหลานเป็นสถานภาพท่ีได้รับมาตั้งแต่ก าเนิด  เป็นสถานภาพท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั ปู่ ย่า ตา ยาย  บทบาทของหลานท่ีพึงปฏิบติัต่อสมาชิกในครอบครัว คือ 
ให้ความเคารพ ยกย่อง เช่ือฟังเล้ียงดู ปรนนิบติั  และปฏิบติัตามค าสั่งสอน ค าตกัเตือนของ ปู่ ยา่ ตา 
ยาย ลุง ป้า นา้ อา แสดงกิริยามารยาทท่ีดีต่อท่าน ช่วยเหลือในการปฏิบติักิจกรรมของครอบครัว และ
มีความกตัญญู  จากการศึกษาพบว่า ในนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตัวละครเอกชายมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัสถานภาพของผูเ้ป็นยา่ทั้งสองคน คือ หม่อมยา่เอียด และคุณยา่อ่อน ซ่ึงมี
บทบาทท่ีสอดคลอ้งไปกบัสถานภาพท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ บทบาทของการแสดงความรักและความเคารพ
ต่อญาติผูใ้หญ่และบทบาทในการเช่ือฟังค าสั่งสอน  

                                                           
๑๖ งามพิศ  สตัยส์งวน. สถานบนัครอบครัวของกลุ่มชาติพนัธ์ุในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาครอบครัวไทยโซ่ง 
(กรุงเทพ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,๒๕๔๕), ๑๔ 



๒๑ 

 

 
 

 

บทบำทของกำรแสดงควำมรักและเคำรพต่อญำติผู้ใหญ่ 
 
จากการศึกษาพบวา่ ตวัละครเอกชายไดแ้สดงความรักและความเคารพท่ีมีต่อญาติผูใ้หญ่ซ่ึง

ท าให้เห็นว่าคุณชายทั้ง ๕ คน แสดงบทบาทได้สอดคลอ้งกบัสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด การ
แสดงความรักและความเคารพของบรรดาคุณชาย จะปรากฏในสถานการณ์ต่างๆ ดังเช่น  
คุณชายปวรรุจ จากเร่ืองคุณชายปวรรุจ เป็นตอนท่ีคุณชายปวรรุจได้กลับจากการไปท างานท่ี
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เม่ือกลบัมาถึงวงัจุฑาเทพคุณชายปวรรุจก็เขา้ไปแสดงความเคารพ ดงัจะ
เห็นไดจ้าก 

 
ปวรรุจคลานเข้าไปกราบท่ีตกัของหญิงชราร่างเล็กท่ีอุ้มชูตนมา

ตั้งแต่เยาวน่ิ์งอยูเ่ช่นนั้นเน่ินนานราวกบัตอ้งการซึมซบัความรู้สึกอบอุ่นของมือ
ท่ีลูบศรีษะเบาๆอยา่งเมตตา คร้ังเงยข้ึนก็พบสายาของหม่อมยา่ท่ีบ่งบอกความ
ช่ืนชมรออยูแ่ลว้  

“ชายรุจท าให้ย่าภาคภูมิใจมาก ไม่ใช่แค่ย่า แต่ส่ิงท่ีชายรุจท ายงั
ประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติอยา่งใหญ่หลวงดว้ย” 

(คุณชายปวรรุจ :๒๔๙) 
 

จะเห็นไดว้่าคุณชายปวรรุจแสดงความเคารพตามบทบาทของการเป็นหลานชายโดยการ
คลานเข้าไปกราบหม่อมย่าเอียด แสดงให้ เห็นถึงการได้รับการการอบรมสั่ งสอนในด้าน
กิริยามารยาทมาเป็นอยา่งดี บทบาทท่ีคุณชายปวรรุจแสดงสัมพนัธ์กบัสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด 
โดยคุณชายปวรรุจไดแ้สดงบทบาทของหลานชายท่ีดี  

การแสดงความเคารพเช่ือฟังยา่ทั้งสองในฐานะหลานชาย นอกจากจะเห็นในตวัคุณชาย 
ปวรรุจแลว้ยงัเห็นบทบาทน้ีในตวัคุณชายคนอ่ืนๆ เช่น คุณชายรณพีร์ ตอนคุณชายรณพีร์เป็นนอ้ง
สุดทอ้งของตระกูลจุฑาเทพ ผูซ่ึ้งไดรั้บความรักจากหม่อมยา่เอียดและยา่อ่อนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
ยา่อ่อนท่ีทั้งรักทั้งหลงหลานชายคนเล็กยิง่กวา่พี่ชายทั้งส่ีคนและนอ้ยคร้ังท่ีท่านจะขดัใจ อาจเป็น
เพราะยา่อ่อนเป็นสาวแก่ไม่มีครอบครัวจึงทุ่มเทความรักใหก้บัหลานคนเล็ก โดยเฉพาะเม่ือมารดา
ของคุณชายรณพีร์เป็นถึงหม่อมราชวงศแ์ละเป็นหม่อมเอก ยา่อ่อนผูป้ลาบปล้ืมฐานนัดรสูงศกัด์ิจึง



๒๒ 

 

 
 

ดูแลเขาอยา่งถวายชีวติ การดูแลของยา่อ่อนท าใหคุ้ณชายรณพีร์ซาบซ้ึงในพระคุณของยา่อ่อนอยา่ง
ยิง่ท  าใหคุ้ณชายรณพีร์รักยา่อ่อนมากเช่นกนั ดงัท่ีวา่ 

 

รณพีร์รู้สึกซาบซ้ึงในพระคุณของยา่อ่อนอยา่งยิง่ แต่หลายคร้ังความ
รักของท่านอบอุ่นจนร้อนระอุชวนให้อยากหลีกหนี ถึงกระนั้นเขาก็ไม่เคย
หลบเล่ียงยา่อ่อนไดน้าน และยงัสนุกทุกคร้ังเม่ือไดเ้ยา้แหยท่่านใหห้วัใจคนแก่
กระชุ่มกระชวย 

(คุณชายรณพีร์ : ๑๐) 
 

จากตวัอยา่งท่ียกมาจะเห็นไดว้า่คุณชายรณพีร์ถึงแมว้า่จะไม่ชอบใจนกัท่ียา่อ่อนมกัจะบงัคบั
ให้แต่งงานกบัตระกูลเทวพรหมกระนั้นเขาก็ไม่เคยแสดงท่าทีโกรธหรือไม่ชอบใจ กลบัชอบใจเม่ือ
เห็นผูมี้พระคุณมีความสุข   การแสดงความรักและเคารพผูใ้หญ่นอกจากเห็นจากตวัคุณชายรณพีร์
แลว้ยงัเห็นไดจ้ากคุณชายพุฒิภทัร ในตอนคุณชายพุฒิภทัรอีกดว้ย คุณชายพุฒิภทัรไดแ้สดงให้เห็น
วา่เขามีความรักและเคารพต่อยา่อ่อนผูเ้ล้ียงดูตนมาโดยการท าตนให้เป็นหลานท่ีดีไม่น าเร่ืองของยา่
หรือคนในครอบครัวไปเล่าต่อ ทั้งน้ีเกิดจากเหตุการณ์ตอนท่ี ยา่อ่อนวิ่งหนีต ารวจเพราะแอบไปเล่น
ไพ่ด้วยความท่ีตกใจกลวัจึงวิ่งหนีมาพร้อมกบัไพ่ท่ีติดมือมาด้วย  ระหว่างทางเกิดหน้ามืดอยู่หน้า
ประตูทางเขา้วงัจุฑาเทพ  กรองแกว้และคุณชายพุฒิภทัรมาเห็นจึงช่วยไวไ้ดท้นั  ย่าอ่อนขอร้องว่า
อยา่บอกเร่ืองน้ีกบัใครเพราะอาย  คุณชายก็เก็บเร่ืองน้ีไวเ้ป็นความลบั แมว้า่พี่นอ้งจะถามก็ตาม ดงั
ตวัอยา่ง 

 

“ แค่ท่ีผมสงสัยคือ ท าไมยา่อ่อนถึงไดเ้อน็ดูคุณแกว้นกัหล่ะครับ 
พี่ชายภทัรมีเคล็ดลบัอะไรสอนผมบา้งสิ” รัชชานนทเ์อ่ยข้ึนบา้ง  

“ คงเพราะวนัน้ียา่อ่อนก าลงัล าบาก แลว้พี่กบัแกว้ก็บงัเอิญผา่นไป
พอดี”  

“ น่ียา่อ่อนแอบไปเล่นไพอี่กแลว้หรือ” 
“ ครับ ..... แต่ขออนุญาตไม่เล่านะครับพี่ชายใหญ่ ผมรับปากยา่อ่อน

เอาไวไ้ม่อยากผดิค าพูด”  
พุฒิภทัรยิม้ เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าอบัอายของยา่อ่อน ตวัเองในฐานะ

หลานท่ีดีไม่ควรแพร่งพราย 
(คุณชายพุฒิภทัร : ๓๕๕) 



๒๓ 

 

 
 

 
จะเห็นไดว้า่คุณชายพุฒิภทัรไดใ้หค้  ามัน่สัญญากบัยา่อ่อนแลว้วา่จะไม่แพร่งพรายเร่ืองน้ีให้

ใครรู้ แมว้า่ ๕ สิงห์จุฑาเทพต่างก็ไม่มีความลบัต่อกนั แต่ในฐานะหลานท่ีดีแลว้ส่ิงใดท่ีเป็นผลท าให้
ยา่รู้สึกอบัอาย 

 
บทบำทในกำรเช่ือฟังค ำส่ังสอน 
 

บทบาทในการเช่ือฟังค าสั่งสอนถือเป็นบทบาทท่ีส าคญั บุตรหลานจะตอ้งเช่ือฟังค าสั่งสอน
ของบิดา มารดา และญาติผูใ้หญ่ ดว้ยความเคารพเล่ือมใส มีความกตญัญูกตเวที ท าตนเป็นคนดี และ
ปฏิบติัตนไม่ใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงวงศต์ระกูล  

ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตัวละครเอกชายปฏิบัติตนตามค าสั่ งสอนของ 
หม่อมยา่เอียด และคุณยา่อ่อนอยา่งดีเสมอมา คือตั้งแต่ท่ีท่านชายวิชากรเสียชีวิตพร้อมกบัหม่อมทั้ง
สามคนของท่าน หม่อมยา่เอียดและคุณยา่อ่อนรับหนา้ท่ีดูแลหลานทั้ง ๕ คนเป็นอยา่งดี ผลของการ
เช่ือฟังค าสั่งสอนของผูเ้ป็นย่าท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนในตวัคุณชายทั้ง ๕ คน คือ เร่ืองกิริยามารยาท 
คุณชายทั้งห้ามีกิริยาสุภาพ เรียบร้อย ปฏิบติัตนได้อย่างเหมาะสมกบับุคคลแต่ละสถานะ ดงัเช่น 
คุณชายธราธร ในตอนคุณชายธราธร เม่ือกลบัมาถึงท่ีวงัจุฑาเทพ คุณชายทั้ง ๕ คน ก็ไปกราบหม่อม
ยา่เอียดท่ีบนเรือนดว้ยกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อยซ่ึงเป็นผลมาจากการอบรมเล้ียงดูมาเป็นอยา่งดีของผู ้
เป็นยา่ ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อญาติผูใ้หญ่ท่ีเล้ียงดูมาดว้ยความเคารพรักยิง่ ดงัท่ีวา่ 

 
ข้ึนบนัได เม่ือไปถึงบนลานบา้น ทั้งห้าก็ไดเ้ห็นภาพชินตาหม่อมย่า

เอียดก าลงัเจียนหมากพลู ก่อนจะยกข้ึนเค้ียวช้าๆ ท่วงท่าสง่างดงามอ่อนช้อย
อย่างอดีตสาวชาววงั หากดวงตาท่ีมองหลานชายทั้งห้าเดินตรงเขา้มานั่งพบั
เพียบลงกับพื้ นตรงหน้า แล้วก้มลงกราบ มีน ้ าตาเอ่อท้นข้ึนมา ก่อนท่ี
หลานชายคนเล็กกลบัเดินเข่าเขา้มาหา และกราบลงบนตกัอีกคร้ังก่อนจะโอบ
แขนรอบเอว.. 

หญิงชราวางมือบางอันสั่นเทาลงบนศรีษะทุย และลูบผมท่ีสั้ น
เกรียนแบบทหารอย่างเบามือดว้ยความรักใคร่ยิ่งนกั แมจ้ะห่างกนัไปไม่นาน 
แต่ก็ยงัคิดถึง... 

(คุณชายธราธร : ๑๗) 
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 จะเห็นไดว้า่คุณชายทั้ง ๕ คน ไดรั้บการอบรมสั่งสอนในเร่ืองกิริยามารยาทเป็นอยา่งดีจาก
หม่อมยา่เน่ืองจากหม่อมย่าเป็นผูดี้อดีตสาวชาววงั ซ่ึงการอบรมท่ีดีจึงส่งผลให้คุณชายทั้ง ๕ คน มี
กิริยามารยาทท่ีสุภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิริยามารยาทของคุณชายรณพีร์ท่ีถึงแมจ้ะเป็น
ชายแต่เม่ือตอ้งเขา้ไปพบหม่อมย่าเอียดและย่าอ่อนซ่ึงนั่งอยู่ คุณชายรณพีร์ใช้วิธีเดินเข่าเขา้ไปหา  
อนัเป็นกิริยาท่ีงดงามเน่ืองจากสังคมไทยเน้นในเร่ืองอาวุโส ผูเ้ป็นเด็กไม่ควรยืนค ้ าหัวผูใ้หญ่  
กิริยามารยาทเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการถูกอบรมสั่งสอนมาเป็นอยา่งดี 

การเช่ือฟังค าสั่งสอนของผูเ้ป็นย่าไม่ใช่เพียงเร่ืองกิริยามารยาทเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการ
ปฏิบติัตามค าสั่ง แมจ้ะไม่เห็นดว้ยหรือไม่ปรารถนาจะท า ดงัเช่นการปฏิบติัตามค าสั่งของคุณชาย
รณพีร์ ตอนงานเล้ียงวนัคล้ายวนัเกิดของหม่อมย่าเอียดซ่ึงคุณชายทุกคนจะตอ้งตอนรับแขกคน
ส าคญัก็คือบา้นเทวพรหม สร้างความอึดอดัใจใหคุ้ณชายเป็นอยา่งมาก ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 

“ ประเด๋ียวสิชายพีร์” ชายหนุ่มเหลียวกลบัไปอยา่งเสียไม่ได ้ยา่อ่อน
จูงมือวไิลรัมภามาหาเขา “พานอ้งไปดว้ยสิ นอ้งเป็นสาวเป็นนางจะปล่อยให้
ยนืคนเดียวไดอ้ยา่งไรกนั”  

รณพีร์ข่มความหงุดหงิด ยอมท าตามค าสั่งของยา่ไปแกนๆ 
(คุณชายรณพีร์ : ๒๐๘) 

 
จะเห็นไดว้า่ถึงแมคุ้ณชายรณพีร์จะรู้สึกขดัใจต่อค าสั่งของยา่อ่อนแต่ก็ท าตามค าสั่งของยา่

อยา่งเสียไม่ไดเ้พราะรู้อยูแ่ก่ใจตนเองวา่ยา่นั้นหวงัดีท่ีจะใหแ้ต่งงานกบัคนท่ีเหมาะสมและคู่ควร 
นอกจากคุณชายรณพีร์แลว้ คุณชายรัชชานนท ์ตอนคุณชายรัชชานนทก์็เป็นอีกหน่ึงคนท่ีเช่ือฟัง
ค าสั่งสอนของยา่ทั้งสอง คือหม่อมยา่เอียด และคุณยา่อ่อน คุณชายรัชชานนทรู้์ดีวา่ยา่ทั้งสองนั้นมี
ความปรารถนาดีต่อตน ไม่วา่จะเป็นการเลือกคู่ครองหรือการท างาน คุณชายรัชชานนทก์็ยอมท า
ตามแต่โดยดีเขาเป็นหนุ่มสังคมชอบสังสรรคเ์ป็นประจ าจึงท าใหเ้มากลบับา้นอยูเ่นืองๆ แต่เม่ือได้
เจอหม่อมยา่เอียดแลว้ความเมาก็หายไปทุกคร้ัง แสดงวา่คุณชายรัชชานนท ์รักเคารพหม่อมยา่เอียด
และพยายามแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในสายตาของหม่อมยา่ 

นอกจากเร่ืองของความประพฤติท่ีกล่าวมาแลว้ การประกอบอาชีพก็เป็นเร่ืองท่ีคุณชาย 
รัชชานนท ์เช่ือฟังหม่อมยา่เช่นกนั ดงัเหตุการณ์ท่ีหม่อมยา่วางแผนการท างานใหคุ้ณชายรัชชานนท ์
หลงัส าเร็จการศึกษา 

 



๒๕ 

 

 
 

“อายุยี่สิบแปดแล้ว งานการก็มั่นคง เป็นถึงข้าราชการกรมโยธา
เทศบาล ชายเล็กจะรอถึงเม่ือไหร่กัน”  รัชชานนท์ได้แต่ถอนหายใจเบาๆ 
นอกจากจะโดนบงัคบัเร่ืองแต่งงานแล้ว เร่ืองการงานก็เป็นอีกเร่ืองท่ีหม่อม
เอียดก าหนดกะเกณฑ์ให้ เพราะหลังจากจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธากลบัมาจากประเทศองักฤษ หม่อมย่าก็ยดัเยียดให้เขาเขา้ไป
ท างานอยู่กรมโยธาเทศบาลทั้งๆท่ีใจอยากจะไปท างานบริษทัฝร่ังแห่งหน่ึง
ของรุ่นพี่มากกวา่ แต่ไม่ไดรั้บอนุญาต เพราะตอ้งไปประจ าอยูต่่างจงัหวดั ห่าง
บา้นห่างเมืองไกลทีเดียว 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๑๓) 
 
จะเห็นไดว้า่คุณชายรัชชานนทก์็ปฏิบติัตามหม่อมยา่ท่ีเลือกทางเดินชีวิตให้โดยยอมแต่โดย

ดีเน่ืองจากไม่อยากท าให้ท่านรู้สึกผิดหวงักบัการเป็นหลานท่ีดี แมว้่าจิตใจตนเองนั้นอยากท างาน
ตามท่ีตอ้งการมากเพียงใดแต่ก็เลือกท่ีจะแสดงความรักและความเคารพต่อผูใ้หญ่โดยการยอมให้
ท่านเลือกงานท่ีท่านคิดวา่ดีท่ีสุดใหก้บัตวัเขา  

จากสถานภาพการเป็นหลานชายท่ีดี คือ จะตอ้งมีบทบาทในการแสดงความรักและเคารพ
ต่อญาติผูใ้หญ่ เช่ือฟังค าสั่งสอนของญาติผูใ้หญ่ คุณชายทั้ง ๕ คนไดแ้สดงบทบาทอยา่งเหมาะสมใน
การเป็นหลานท่ีดี การแสดงบทบาทของคุณชายในดา้นของความประพฤติท่ีแสดงให้เห็นวา่คุณชาย
ได้รับการอบรมสั่งสอนในด้านกิริยามารยาท การเช่ือฟังผูใ้หญ่ แม้บางคร้ังอาจจะต้องฝืนใจท า
ตามแต่คุณชายก็สามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานภาพการเป็นหลานชายท่ีดี  

 

๑.๑.๒ สถำนภำพของกำรเป็นพีน้่อง 
 
มนุษย์เราทุกคนเม่ือเกิดมาแล้ว จะต้องมีครอบครัวเพื่อสืบเผ่าพันธ์ุ และผลจากการมี

ครอบครัวน้ีเอง ไดข้ยายวงกวา้งออกไปสู่การมีเครือญาติมากข้ึน ความสัมพนัธ์ทางเครือญาตินบัเป็น
ความสัมพนัธ์ของพี่นอ้งท่ีเกิดและเติบโตมาในครอบครัวเดียวกนั 
 สถานภาพของพี่น้อง เป็นสถานภาพท่ีได้รับมาตั้ งแต่ก าเนิด  เป็นสถานภาพท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัไม่วา่จะเป็นพอ่แม่เดียวกนั แม่เดียวกนัคนละพอ่หรือพอ่เดียวกนัคนละแม่ก็ตาม 
บทบาทท่ีพี่น้องพึงกระท าต่อกนั คือ ให้ความรักความอบอุ่นเอ้ืออาทรกนั ช่วยเหลือดูแลเก้ือกูลซ่ึง



๒๖ 

 

 
 

กนัและกนั เคารพในสิทธิซ่ึงกนัและกนั  และคุณชายทั้งห้าไดแ้สดงบทบาทตามสถานภาพของการ
เป็นพี่นอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
  

บทบำทกำรให้ควำมรักควำมอบอุ่นเอือ้อำทรกนั 
 
ความโดดเด่น ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพนั้นอีกประการก็คือ การด าเนินเน้ือเร่ืองท่ี

มีความรักของคนในครอบครัวเป็นหลกั ในลกัษณะของความรักของพี่นอ้งร่วมสายเลือด คุณชายทั้ง 
๕ คน มีความรัก ความห่วงใย และหวงัดีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้วยค าพูด และการ
แสดงออกด้วยอากัปกิริยา ดังจะเห็นจาก ตอนคุณชายธราธรในตอนท่ีคุณชายธราธรและ 
คุณชายปวรรุจขบัรถไปสนามบินเพื่อรับนอ้งชายทั้ง ๓ คน ท่ีกลบัมาจากต่างประเทศ  
 

สองหนุ่มสบตากัน ดวงตาระยิบระยบัด้วยความสุข ธราธรมอง
ใบหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัดว้ยสายตาท่ีเต็มไปดว้ยความรัก...และมนัยงัเจือไปดว้ย
ความห่วงใยและหวงัดีอยา่งคนท่ีเป็นพี่ใหญ่มอบใหน้อ้งๆเสมอมา  

(คุณชายธราธร : บทน า) 
 

 จะเห็นไดว้า่ความรักท่ีคุณชายธราธรมอบให้นอ้งๆนั้นเป็นความรักความอบอุ่นท่ีเอ้ืออาทร
ซ่ึงกนัและกนัในพี่นอ้งแมจ้ะไม่ใช่แม่เดียวกนัก็ตาม 
 การเป็นพี่น้องต่างมารดาท าให้เกิดการดูแลท่ีแตกต่างกนัจากย่าอ่อนซ่ึงเป็นสาวแก่มาพึ่ ง
ใบบุญหม่อมยา่เอียด  หลงัออกจากวงัยา่อ่อนเป็นคนถือชั้นวรรณะและจะแบ่งแยกชนชั้นวรรณะกบั
คุณชายปวรรุจเหตุเพราะคุณชายเป็นลูกของคนใชแ้ต่นัน่เป็นเพียงการปฏิบติัตวัของย่าอ่อนเท่านั้น
แมเ้หล่าคุณชายจะรู้ในเร่ืองน้ีดีก็ไม่ไดท้  าให้ความรักของพี่นอ้งท่ีมีต่อกนัลดนอ้ยลงเลย  กลบัมีความ
เอ้ืออาทรกนัมากข้ึนดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

ยา่อ่อนออกจะแบ่งแยกดว้ยการแบ่งชั้นวรรณะกบัหม่อมราชวงศ์
ปวรรุจดูแคลนวา่เป็นเพียงลูกคนใช ้หากพี่นอ้งทั้งหา้กลบัรักใคร่กลมเกลียว
กนัดีเม่ือไดย้นิยา่อ่อนค่อนแคะชายรุจ ก็จะช่วยออกโรงปกป้อง ดว้ยแม่
ชอ้งนางสอนให้เป็นคนดี สอนลูกไดดี้ ปวรรุจจึงค่อนขา้งถ่อมตวั คอยดูแลพี่
นอ้งทั้งส่ีคนตลอดเวลา เพราะถือวา่ตนวาสนาต ่ากวา่ จนบางคร้ังพี่ชายใหญ่



๒๗ 

 

 
 

ตอ้งคอยปรามใหเ้ลิกคิดมาก และความรักทั้งหา้คนมามอบใหแ้ก่กนัและกนั
ดว้ยความบริสุทธ์ิใจนั้น ก็ท  าใหป้วรรุจหลงลืมความนอ้ยเน้ือต ่าใจไปได.้.... 

(คุณชายธราธร : ๑๔) 
 

แต่โชคดีท่ีพี่นอ้งทั้งหา้รักกนั แมจ้ะต่างมารดาก็ตาม ซ่ึงตอ้งนบัถือ
หม่อมเอียดท่ีสามารถเล้ียงดูหลานๆ ใหรั้กใคร่ปรองดองกนั และคุณชายใหญ่
ดูแลนอ้งๆต่อจากคุณยา่ยามไปเรียนต่อต่างประเทศ พี่นอ้งทั้งหา้คนจึง
เปรียบเสมือนทีมอนัแขง็แกร่ง แมจ้ะเจอศตัรูอยา่งยา่อ่อนคอยยแุยงตะแคงร่ัว
แต่ความรักระหวา่งพี่นอ้งก็ไม่สั่นคลอน.... 

(คุณชายธราธร :๖๖) 
 

 นอกจากคุณชายธราธรแลว้การแสดงบทบาทในการมอบความรักและความอบอุ่นให้แก่กนั
ในหมู่พี่นอ้งยงัเห็นจากเหตุการณ์ในตอนคุณชายปวรรุจเหตุการณ์ท่ียกมาเป็นตอนท่ีคุณชายปวรรุจ
ประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเลท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เม่ือไกลบา้นก็ท าให้คุณชาย
ปวรรุจหวนคิดถึงพี่น้องอีกทั้ งคุณชายปวรรุจได้ทราบความจริงว่าคุณรสากับหม่อมเจ้าหญิง
วรรณรสาเป็นคนเดียวกนัก็ท าใหคิ้ดถึงพี่นอ้งเพิ่มมากข้ึน ดงัตวัอยา่ง 

 
ทุกคร้ังยามมีเร่ืองไม่สบายใจ  ส าหรับปวรรุจแลว้ไม่มีไม่มีอะไรดี

ไปกวา่การไดอ้ยูท่่ามกลางพี่น้อง ท่ามกลางความรักอนัแน่นแฟ้นระหว่างห้า
สิงห์แห่งจุฑาเทพ ทว่าเม่ือมาอยู่ไกลบา้นเช่นน้ี เขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร 
ดงันั้นการจะไดเ้จอพี่ชายใหญ่คือข่าวดีท่ีสุดในยามน้ี.. 

    (คุณชายปวรรุจ :๒๒๘ – ๒๒๙) 
 

 จากความรู้สึกของคุณชายปวรรุจบ่งบอกได้ว่าทุกคร้ังท่ีเกิดความล าบากหรือไม่สบายใจ
ก าลงัใจจากพี่นอ้งเป็นส่ิงส าคญัแสดงให้เห็นความรักของพี่นอ้งท่ีมีต่อกนัและความเอ้ืออาทรท่ีมีให้
กนั เม่ือน้องล าบากเพียงแค่ไดพู้ดคุยกบัพี่ชายก็มีความสุขแลว้ นอกจากความสัมพนัธ์ของคุณชาย
ธราธรและคุณชายปวรรุจแล้วยงัปรากฏในความสัมพนัธ์ของคุณชายพุฒิภทัรและคุณชายรณพีร์  
ดว้ยในเร่ืองคุณชายพุฒิภทัรมีเหตุการณ์ตอนท่ีคุณชายรณพีร์พยายามจะชวนคุณชายพุฒิภทัรไปชม
การประกวดนางสาวศรีสยามแต่คุณชายพุฒิภทัรปฏิเสธให้ยกบตัรให้เพื่อนไปเสียท าให้คุณชาย 



๒๘ 

 

 
 

รณพีร์หน้าสลดและผิดหวงั ซ่ึงสีหน้าแบบนั้นสร้างความรู้สึกผิด แมจ้ะเป็นน้องชายต่างมารดาแต่
เขาก็สนิทกบันอ้งชายคนน้ีมาก เพราะตอนท่ีเขาเรียนอยูท่ี่ประเทศองักฤษก็ไดคุ้ณชายรณพีร์หมัน่ไป
เยีย่มหาท าใหค้ลายเหงาบา้ง  ดงับทบรรยาย 
 

ตลอดเวลาท่ีเรียนอยูท่ี่ประเทศองักฤษก็ไดน้อ้งชายเป็นเพื่อนคุยทุก
คร้ังยามปิดเทอมรณพีร์มกัจะขอหม่อมเอียดบินไปเยีย่มและไม่วายเอาของฝาก
ติดไม้ติดมือไปด้วย อาหารและน ้ าพริกจากเมืองไทยท าให้คนเหงาคลาย
ความคิดถึงบา้นลงได ้แลว้มีหรือตอนน้ียามท่ีนอ้งชายตอ้งการเพื่อน เขาจะทน
ใจด างั้นหรือ 

(คุณชายพุฒิภทัร :๒๑) 
 
 จะเห็นไดว้่าถึงแมว้า่คุณชายพุฒิภทัรจะไม่อยากไปแต่ก็ตดัสินใจไปเพราะเห็นสีหน้าของ
น้องชายต่างมารดาและนึกถึงความรักท่ีน้องชายมีให้ในช่วงท่ีอยูป่ระเทศองักฤษและเวลาเหงาก็มี
นอ้งชายคนน้ีท่ีช่วยให้คลายเหงา  ดงันั้นความรักความเอ้ืออาทรท่ีมีต่อกนัท าใหคุ้ณชายพุฒิภทัรยอม
ท าในส่ิงท่ีตนไม่ชอบ เพื่อรักษาน ้าใจของคุณชายรณพีร์ผูเ้ป็นนอ้งชาย  

การแสดงความสัมพนัธ์ทางเครือญาติของตวัละครเอกชายจากนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑา
เทพโดยสถานภาพความเป็นพี่ คือตอ้งเป็นผูมี้เมตตา ดว้ยการคิด การพูด และการกระท า ต่อผูท่ี้เป็น
นอ้ง เม่ือคิดดว้ยจิตมีเมตตาแลว้ ก็ยอ่มจะพูดดว้ยเมตตา และท าดว้ยเมตตา รวมเป็นความปรารถนาดี
ต่อกนัและกนัอยา่งสมบูรณ์สมกบัท่ีเป็นพี่นอ้งกนั และตอ้งการปกป้องดูแลนอ้งให้พน้จากอนัตราย 
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะเห็นไดจ้ากเหตุการณ์หลายๆตอนในเร่ืองคุณชายรัชชานนทด์งัเช่น คุณชาย
รัชชานนท ์หนีการถูกบงัคบัให้แต่งงานกบัหม่อมหลวงศินีนุช เทวพรหม ไปท่ีจงัหวดัหนองคายแลว้
ไปเท่ียวป่าและทางนายช่างแขวงทางการรายงานมาทางพระนครว่าชายเล็กเข้าป่าหลายวนั เลย
ก าหนดท่ีจะกลบัแล้ว จึงส่งคนเขา้ไปตามหาจึงทราบว่าหลงป่า สร้างความตกใจให้กบัครอบครัว
ราชสกุลจุฑาเทพเป็นอยา่งมาก ท าใหพ้ี่นอ้งทุกคนต่างก็เป็นห่วงมากและจะตอ้งตามคน้หาใหเ้จอพบ
ใหไ้ด ้ดงัตวัอยา่ง 
  

“เราข้ึนไปหนองคายกนัดีไหมครับ พี่ชายใหญ่” พุฒิภทัรเอ่ยอยา่ง
ร้อนใจ เพราะหากนบัสายเลือดกนัจริงๆแลว้ พุฒิภทัรก็นบัวา่ใกลชิ้ดกบัรัชชา
นนทเ์กินกวา่ใคร เน่ืองจากเกิดจากอุทรเดียวกนั 



๒๙ 

 

 
 

“นัน่สิครับ ผมออกจะเป็นห่วงพี่ชายเล็กเหลือเกิน” รณพีร์เอ่ยเสริม
ข้ึนบา้ง คนน้ีก็นบัวา่สนิทชิดเช้ือกบัชายเล็กเหมือนกนั เพราะอายไุล่เล่ียกนั 
ชอบกินชอบเท่ียวดว้ยกนัเป็นประจ า  

ธราธรถอนหายใจ เขาเองก็มีความรู้สึกไม่ต่างจากนอ้งๆเหมือนกนั 
เพราะเล้ียงดูอุม้ชูกนัมาตั้งแต่ส้ินพระบิดา  

 “ถา้อยา่งนั้น เราสามคนจะไปตามหาชายเล็กกนั”  
(คุณชายรัชชานนท ์: ๑๑๑) 

 
จากบทสนทนาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการแสดงออกซ่ึงความรักท่ีพี่น้องมีต่อกนันั้นเกิดจาก

ความผูกพนัความเอ้ืออาทรต่อกนัเห็นพี่นอ้งตกทุกข์ไดย้ากก็พยายามทุกวิถีทางท่ีจะช่วยให้น้องได้
รอดพน้จากอนัตราย 

เม่ือเขา้ไปตามหาคุณชายรัชชานนท์ท่ีหายไปในป่าและพบท่ีหมู่บา้นวลาหกเป็นหมู่บา้นท่ี
หมอกคลุมพรางตาดว้ยเวทมนต์ของแม่เฒ่า หญิงชราท่ีคนในหมู่บา้นวลาหกนับถือ คุณชายรัชชา
นนทอ์าศยัอยูห่มู่บา้นวลาหกเน่ืองจากถูกท าร้ายจากทหารเวียงบาดเจ็บสาหสัแต่โชคดีท่ีสร้อยฟ้าลูก
สาวผูน้ าหมู่บา้นช่วยเหลือน ามารักษาท่ีหมู่บา้นวลาหก พี่ชายนอ้งชายของเขาออกตามหาในท่ีสุดก็
หาเจอ เม่ือทั้งหมดไดม้าพบกนัจึงแสดงความดีใจท่ีนอ้งยงัมีชีวติอยู ่
 

“ดีใจเหลือเกินท่ีไดเ้ห็นนายอีก” พุฒิภทัรโผเขา้หาน้องชายกอดเอา
ไวแน่นตบหลงัตบไหล่แรงๆ แต่เขากลบัไม่รู้สึกเจ็บสักนิด คงเป็นเพราะมนั
เป็นการทกัทายท่ีเตม็ไปดว้ยความรักและความอาทรอยา่งลน้เหลือกระมงั 

 “ผมก็ดีใจครับ” คุณชายเล็กซาบซ้ึงจนน ้ าตาแทบไหล กอด
พี่ชายร่วมอุทรแน่น 

(คุณชายรัชชานนท ์:๑๖๔) 
 

 จะเห็นไดว้า่การแสดงความรักความผูกพนัของพี่น้องนั้นแสดงให้เห็นโดยการกอดเพื่อให้
ซึมซบัเอาความรักความห่วงใยของพี่นอ้งไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  

คุณชายรัชชานนทม์ากูช้าติเวียงภูค าพร้อมกบัสร้อยฟ้า บรรดาพี่นอ้งจุฑาเทพก็มาดว้ยพร้อม
ท่ีจะช่วยเหลือนอ้งเพื่อไม่ใหน้อ้งตอ้งตกอยูใ่นอนัตราย 
 



๓๐ 

 

 
 

“ท่านหญิงเขา้พระทยัดีถึงความรักของเราพี่น้องห้าคน พี่กบัพี่ชาย
ใหญ่และชายภทัรคงไม่ปล่อยให้น้องสองคนเป็นอนัตรายโดยไม่ช่วยเหลือ
ไม่ไดห้รอกนะ” 

“หือ ท าไมพูดแบบน้ีล่ะครับ” รัชชานนท์เอ่ยอยา่งนึกสะกิดใจ “พูด
ราวกบัพี่ชายใหญ่และพี่ชายภทัรมาดว้ยอยา่งนั้นแหละ 

“ก็มาดว้ยน่ะสิ ชายเล็ก” ไม่ทนัขาดค าเสียงของธราธรดงัแวว่มา 
แลว้พี่ชายทั้งสองก็ปรากฏตวัข้ึนมาจริงๆ เล่นเอารัชชานนท์กบัรณ

พีร์ต้ืนตนัจนน ้าตาเล็ด โผเขา้กอดกนักลม 
(คุณชายรัชชานนท ์:๓๖๒) 

 
 จากบทสนทนาข้างต้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากเพียงใดก็ไม่สามารถทิ้งสาย
สัมพนัธ์ของพี่นอ้งไดเ้พราะเกิดมาจากครอบครัวเดียวกนัเติบโตมาดว้ยกนั และพี่ก็มีความรักต่อนอ้ง
ไม่ตอ้งการใหน้อ้งเกิดอนัตรายและพร้อมท่ีจะปกป้องนอ้งให้รอดปลอดภยั 

การอยูเ่คียงขา้งเพื่อร่วมทุกขร่์วมสุขของเหล่าพี่นอ้งสกุลจุฑาเทพยงัเห็นไดจ้ากตอนคุณชาย
รณพีร์ เม่ือคุณชายรณพีร์ยนืยนัท่ีจะแต่งงานกบัเพียงขวญัหญิงท่ีตนรัก  พี่นอ้งก็พร้อมท่ีจะสนบัสนุน  
 

“เอาเถอะ...” พี่คนโตโอบบ่าน้องชายอีกข้างหน่ึง “ถ้าหากว่ามี
เหตุการณ์แบบนั้นเกิดข้ึนจริง พวกพี่ก็จะสนบัสนุนชายพีร์เต็มท่ี ห้าสิงห์อยา่ง
เราไม่ทอดทิ้งกนัอยูแ่ลว้”  

รัชชานนท์กอดคอคู่ หูแน่น ข้ึน ปวรรุจกับพุ ฒิภัทรพย ักหน้า
สนับสนุนดวงตาของพี่ชายทั้ งส่ีสบมองน้องคนเล็กแน่วแน่ดั่งให้ค  าสัตย ์ 
รณพีร์จึงยิม้ตอบพวกเขาอยา่งซาบซ้ึงใจ  

 (คุณชายรณพีร์ :๒๐๓)  
 

 จากบทสนทนาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าห้าคุณชายมีความรักต่อกนัถึงแมไ้ม่พูดแต่ก็แสดง
ความมัน่ใจวา่จะไม่ทอดทิ้งกนั  
 ความรักท่ีแน่นแฟ้นของพี่นอ้งปรากฏให้เห็นทั้งห้าตอน ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ
และปรากฏอยา่งสม ่าเสมอตั้งแต่เร่ิมในตอนคุณชายธราธรจนกระทัง่จบในตอนคุณชายรณพีร์ ฉาก
จบของเร่ืองในตอนคุณชายรณพีร์กล่าวถึง งานเล้ียงวนัคลา้ยวนัเกิดครบแปดสิบปีของหม่อมเอียดท่ี



๓๑ 

 

 
 

จดัข้ึนอยา่งยิ่งใหญ่ ทุกคนมาพร้อมกบัคู่รักท่ีตนเลือกเองและมีบรรดาลูกของคุณชายมาร่วมงานดว้ย 
และคุณชายทั้งห้าก็ไดแ้สดงออกซ่ึงความรักกนัและแสดงความคิดเห็นวา่จะเล้ียงลูกใหรั้กกนัเหมือน
อยา่งคุณชายทุกคน  ดงัตวัอยา่ง 
  

“ตอ้งขอบคุณหม่อมย่าท่ีเล้ียงพวกเราให้รักกนั” ปวรรุจผินหน้าไป
ทางหม่อมเอียด ทุกคนจึงเหลียวตามไป ก่อนพยกัหนา้พร้องเพียงกนั 

“เราจะต้องเล้ียงลูกๆให้รักกนัแน่นแฟ้นเหมือนท่ีพวกเรารักกัน” 
ธราธรกวาดตามองนอ้งชายทุกคน 

 “ถูกตอ้งแล้วครับ ถึงแมว้่าลูกของเราจะไม่ไดเ้ป็นพี่น้องทอ้ง
เดียวกนัแต่เราก็จะเล้ียงพวกเขาให้รักกนัไม่แพพ้วกเราเลย” รัชชานนท์กล่าว
อยา่งมุ่งมัน่  

 รณพีร์มองมือทั้งห้าซ่ึงเกาะกุมกันแน่น สมกับท่ีพวกเขาอยู่
เคียงข้างกันและกันตั้งแต่เด็กจนโต เขายิ้มกวา้งให้พี่ชายก่อนจะสรุปด้วย
ถอ้ยค าซ่ือตรงกบัใจของทุกคน “หา้สิงห์แห่งจุฑาเทพไม่มีวนัทิ้งกนัอยูแ่ลว้”   

     (คุณชายรณพีร์: ๓๕๐)   
 

 จากบทสนทนาดงักล่าวนั้นแสดงให้เห็นวา่ในตอนจบของเร่ืองนั้นตอ้งการแสดงความรัก
ของพี่นอ้งท่ีเกิดมาคนละอุทรแต่มีความรักมอบให้กนัและกนัอยา่งมากเพราะคอยดูแลกนัมาตลอด
ตั้งแต่เล็กคนโตพี่นอ้งทั้งหา้จะคอยอยูเ่คียงขา้งและแสดงความรักใหก้นั   
 จะเห็นไดว้่าคุณชายทั้ง ๕ คน มีความรักความผูกพนักนัมากเพราะถึงแมน้วา่พี่น้องอีกคน
หน่ึงแตกต่างไปจากพวกเขาแต่พวกเขาก็ท าให้ความแตกต่างนั้นหายไปดว้ยความรักความเอ้ืออาทร
ซ่ึงกนัและกนัหากหน่ึงในพี่น้องไม่อยู่ก็จะตอ้งมีคนท่ีดูแลเอาใจใส่  ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนคุณชาย 
พุฒิภทัรท่ีจะตอ้งรับหน้าท่ีดูแลคุณชายรณพีร์และคุณชายรัชชานนท์ “ หลงัจากท่ีหม่อมราชวงศ ์
ปวรรุจเดินทางไปประเทศสวติเซอร์แลนด์ก็เป็นหนา้ท่ีของเขาท่ีตอ้งตามรับตามรับตามส่งสองหนุ่ม
ในยามเมา อีกทั้งตอ้งช่วยแกต้วัยามนอ้งชายถูกหม่อมยา่เอียดดุอีกดว้ย” (คุณชายพุฒิภทัร : ๖๓)  แม้
จะเกรงหม่อมย่าแต่คุณชายพุฒิภทัรก็เห็นว่าควรจะช่วยเหลือน้องไม่ให้น้องถูกหม่อมย่าดุซ่ึงเป็น
ความรักความผกูพนัท่ีพี่นอ้งมีใหแ้ก่กนั 
  
 



๓๒ 

 

 
 

 บทบำทในกำรช่วยเหลือเกือ้กูลกนั 
 

การเป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกนัหรือเป็นพี่นอ้งกนัจะตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อ
จุดมุ่งหมายอยา่งเดียวกนั มีส่วนร่วมต่อกนัทั้งในยามสุขและยามทุกข ์เป็นหุ้นส่วนกนัทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต และต้องไม่ มีความรู้สึกหวงแหนและเห็นแก่ตัว พี่น้องจะต้องแบ่งปันกัน๑๗

 ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในฐานะท่ีเป็นพี่นอ้งกนัตอ้ง มีความเต็มใจท่ีจะ
ช่วยเหลือกนัดว้ยความจริงใจ ปกป้องสิทธิประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
 จากการศึกษาพบวา่ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตวัละครเอกชายแสดงบทบาทการ
ช่วยเหลือกนัตามสถานภาพของการเป็นพี่นอ้งอยา่งเหมาะสม ดงัจะเห็นจากตอนคุณชายธราธรเป็น
ตอนท่ีคุณชายธราธรเกิดต่อสู้กบัคนร้ายท่ีจะขโมยสมบติัของชาติคือรูปป้ันเทวรูปต่างๆท่ีเขาพระ
วหิารท าใหห้ลงป่า หม่อมราชวงศอ์าทิตยรังษีออกตามหาคุณชายธราธรทั้งยงัส่งข่าวใหพ้ี่นอ้งของ
ธราธรทราบและรับประกนัวา่ต ารวจจะพาตวัธราธรกลบัสู่พระนครอยา่งปลอดภยั  เม่ือนอ้งๆทราบ
ข่าวก็ไม่รีรอท่ีจะเขา้ไปตามหาทนัที ดงัตวัอยา่ง 

 
หากส่ีหนุ่มจุฑาเทพกลบัไม่ยอมนัง่งอมืองอเทา้รอคอยฟังข่าวอยู่ท่ี

บา้นอย่างท่ีหม่อมราชวงศ์สูงวยัคิด เพราะทนัทีท่ีปวรรุจได้รับโทรเลขก็เรียก
ประชุมน้องๆ อย่างเร่งด่วนในบ่ายวนันั้นเอง ไม่ถึงชั่วโมง ทั้งส่ีก็เก็บกระเป๋า
พร้อมอาวธุครบมือ เขียนจดหมายลางานตน... 

(คุณชายธราธร :๓๐๖) 
 
 จะเห็นไดว้า่การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในฐานะท่ีเป็นพี่นอ้งกนันั้นท าใหบ้รรดาคุณชายไม่รีรอ
ท่ีจะฟังค าตอบอยูท่ี่บา้นกลบัเร่งติดตามหาพี่ชายใหพ้บโดยเร็ว 

 ตอนคุณชายรัชชานนท ์โดนหม่อมยา่เอียดบงัคบัใหแ้ต่งงานกบัศินีนุช โดยมีก าหนดใหไ้ป
ดูตวัในวนังานเล้ียงตอนรับศินีนุชกลบัจากการเรียนท่ีปีนงั แต่คุณชายรัชชานนทไ์ม่ตอ้งการไปดูตวั
จึงเก็บกระเป๋าเส้ือผา้เพื่อไปท างานท่ีจงัหวดัหนองคาย ในระหวา่งนั้นพี่ชายร่วมมารดาเดียวกนัคือ
คุณชายพุฒิภทัรเห็นใจนอ้งและช่วยนอ้งโดยการไปส่งท่ีสถานีรถไฟ 

 
                                                           
๑๗ หนา้ท่ีของพี่นอ้งมุสลิม .เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ . เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=784. 

http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=784
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หม่อมราชวงศพ์ุฒิภทัรส่ายหนา้กบัความด้ือดึงของนอ้งชาย เขาถอน
หายใจแลว้ลุกข้ึน “เอา้ ! ถา้อยา่งนั้น พี่จะไปส่งท่ีหวัล าโพงก็แลว้กนั” 

“เพิ่งกลบัมาถึงไม่ใช่หรือ ไม่นอนพกัเสียหน่อย เด๋ียวผมจบัแท็กซ่ี
ไปเองก็ได”้ 

“ ไม่เป็นไรหรอก เร่ืองนอนเร่ืองเล็ก อดนอนเสียจนชินแล้ว” พุฒิ
ภทัรโบกมือ ขยบัลว้งกุญแจรถข้ึนมาจากกระเป๋ากางเกง แสดงเจตจ านงอยา่ง
เปิดเผย “นอ้งชายทั้งคนจะปล่อยใหไ้ปนัง่แกร่วอยูส่ถานีรถไฟคนเดียวไดย้งัไง
กวา่รถไปจะออกก็อีกนานมิใช่หรือ” 

 (คุณชายรัชชานนท ์:๓๑) 
 

   จะเห็นไดว้า่คุณชายพุฒิภทัรไดช่้วยเหลือนอ้งไปส่งท่ีสถานีรถไฟเพราะกลวัวา่นอ้งจะอยู่
คนเดียวอีกทั้งเป็นการช่วยให้นอ้งชายร่วมมารดาเดียวกนัใหพ้น้จากการถูกคลุมถุงชนของหม่อมยา่
เอียดและคุณยา่อ่อนท่ีจะตอ้งดูตวัหม่อมหลวงศินีนุช  
 ตอนคุณชายรณพีร์ เป็นตอนจบเร่ืองราวทั้งหมดเป็นจุดท่ีเกิดความขดัแยง้ระหวา่งตวัละคร
คุณชายกบัหม่อมยา่เอียดและคุณยา่อ่อนเร่ืองของการแต่งงานและความเหมาะสมของ
ยศถาบรรดาศกัด์ิซ่ึงคุณชายทั้งหมดก็ไดแ้สดงความรู้สึกท่ีจะเปล่ียนความคิดของหม่อมยา่ทั้งสองคน 
ส่งผลใหห้ม่อมยา่เห็นความรักและความช่วยเหลือกนัของคุณชายทั้งหา้คน  
 

“หม่อมย่าไม่สงสารชายพีร์บ้างหรือครับ อนัท่ีจริงเขาก็ไม่ใช่เด็ก
แลว้อีกไม่ก่ีปีก็จะอายสุามสิบ การท่ีชายพีร์จะรักจะชอบผูห้ญิงสักคนยอ่มผา่น
การไตร่ตรองมาอย่างดีแล้ว หม่อมย่าไม่ลองให้โอกาสเขากบัเพียงขวญัสัก
หน่อยหรือครับ” 

สายตาทุกขข์อร้องแกมออ้นวอนของหลานชายทั้งส่ีท าให้คนเป็นยา่
สะทอ้นใจ นางดีใจท่ีห้าสิงห์รักใคร่แน่นแฟ้นไม่ทอดทิ้งกนั ซ ้ ายงัผนึกก าลงั
ตา้นทานความหวงัดีท่ีนางมีต่อรณพีร์เสียดว้ย 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๓๕) 
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 จากบทสนทนาขา้งตน้นั้นแสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัของคุณชายทั้ง ๕ คนได้
อยา่งชดัเจนเน่ืองจากพี่ทั้งส่ีคนพยายามพูดให้หม่อมยา่เอียดคลอ้ยตามเพราะหวงัเพียงอยากใหน้อ้งมี
ความสุขเหมือนกบัท่ีตนมีท าใหย้า่เอียดเห็นถึงความรักท่ีหา้คุณชายมีต่อกนั 
 จากการศึกษาสถานภาพด้านความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ พบว่า นวนิยายชุด สุภาพบุรุษ 
จุฑาเทพ น าเสนอความสัมพนัธ์ของตวัละครใน สถานภาพการเป็นพี่น้องตวัละครทั้งห้าแสดง
บทบาทตามสถานภาพโดยการให้ความรักเอ้ืออาทรกนั และช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ตวัละครเอกชาย
แสดงได้ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติได้อย่างเหมาะสมถึงแมว้่าจะเป็นพี่น้องต่างมารดากนัก็ตาม 
ส่งผลใหค้รอบครัวสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
๑.๒ สถำนภำพตำมชนช้ันทำงสังคม 
  

๑.๒.๑ สภำนภำพคุณชำย (หม่อมรำชวงศ์) 
 

สกุลยศหม่อมราชวงศ ์มีมาตั้งแต่คร้ังแผน่ดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพราะไดก้ าหนด
ศกัดินาไวใ้นกฎหมายเช่นเดียวกบัสกุลยศหม่อมเจา้  แต่สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ ทรงสงสัยวา่อาจจะเป็นการเติมเขา้มาภายหลงั เพราะวา่ค าวา่ หม่อมราชวงศ ์เพิ่งจะมีใช้
ในสมยัรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปัจจุบนั โอรส ธิดา ของหม่อมเจา้ก็จะเรียกวา่ คุณชาย 
หรือ คุณหญิง ผูท่ี้จะมียศเป็นหม่อมราชวงศน์ั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้สืบเช้ือสายจากเจา้นายชั้น พระองคเ์จา้ 
หรือ หม่อมเจา้๑๘ 

การเป็นหม่อมราชวงศ์หรือสถานะ “คุณชาย” ถือเป็นสถานภาพท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิด หาก
ผูใ้ดมีสถานภาพคุณชายก็ควรแสดงบทบาทให้เหมาะสมตามสถานภาพ กล่าวคือ เป็นบุคคลท่ีมี
ความเป็นสุภาพบุรุษ มีความประพฤติดี มีความเสียสละ กตญัญูกตเวที ไม่หลงใหลในอบายมุข อ่อน
นอ้มถ่อมตน เสมอตน้เสมอปลาย มีวุฒิภาวะ และเป็นตน้แบบท่ีดีของสังคม  บุคคลท่ีมีสถานะเป็น
หม่อมราชวงศห์รือท่ีเรียกวา่ คุณชาย มกัไดรั้บการปฏิบติัตวัจากคนอ่ืนไปในลกัษณะท่ีเคารพและให้
เกียรติ  เพราะถือว่า เป็นผู ้มีสายสัมพัน ธ์ ท่ี เก่ี ยวข้องกับราชวงศ์ ซ่ึ งคนไทยเคารพยกย่อง  
ในนวนิยายเร่ืองสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอนคุณชายรัชชานนท์ ผูแ้ต่งแสดงให้เห็นความคิดดงักล่าว
อยา่งชดัเจน ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนคุณชายรัชชานนทท่ี์เดินทางไปท างานไกลถึงจงัหวดัหนองคายท า
                                                           
๑๘ หลงัก าแพงแกว้.เร่ืองราวในวงัหลวงและพระประวติัของเจา้นายฝ่ายใน สมยัรัชกาลท่ี 5.เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี ๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.oknation.net/blog/akemeepool/๒009/06/๒๑/entry-๑ .  
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ใหห้วัหนา้แขวงการทางหลวงรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอยา่งมากท่ีมีลูกนอ้งเป็นถึงหม่อมราชวงศ์
และไดรั้บการการตอ้นรับ เหนือลูกนอ้งคนอ่ืน ดงัตวัอยา่ง 

 
“บา้นพกัขา้ราชการปลูกอยูใ่กลส้ านกังาน แต่ท่านนายช่างฯอยากให้

คุณชายมาพกัท่ีน่ีมากกวา่ เห็นวา่บา้นท่ีพระนครก็อยูริ่มน ้ ามิใช่หรือขอรับ” 
“ความจริงไม่เห็นตอ้งดีขนาดน้ี” 
“แหม นานๆจะมีลูกนอ้งเป็นเจา้นายเสียที ท่านนายช่างฯก็เลยจดัให้

เสียเตม็ท่ีขอรับ” 
ชายหนุ่มกา้วข้ึนไปตามบนัไดสูงชนั มีเสียงเอ๊ียดอา๊ดทุกยา่งกา้วท่ี

เทา้สัมผสักบัแผน่ไม ้นายบุญโฮมบอกเล่าระหวา่งทางวา่บา้นหลงัน้ีเคยเป็น
ของคหบดีใหญ่ของจงัหวดั แต่พอส้ินบุญก็ถูกทิ้งร้างไว ้เพราะลูกชายมีร้าน
ขายสินคา้อุปโภคบริโภคอยูใ่กลศ้าลากลาง จนเม่ือท่านนายช่างแขวงการทาง
หนองคายเคยไดรั้บค าสั่งวา่จะมีนายช่างเป็นหม่อมราชวงศม์าจากพระนครมา
เป็นขา้ราชการประจ าอยูท่ี่น่ี จึงขอเช่าบา้นหลงัน้ีจากลูกชายของคหบดีคนนั้น
ใหเ้ป็นท่ีพกัพิงอยา่งสมเกียรติของราชสกุลหนุ่ม 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๓๗)  
 

จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่สถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดคือสถานภาพของ “คุณชาย” 
จึงไดรั้บการตอ้นรับเป็นอยา่งดีดูไดจ้ากบา้นพกัท่ีนายแขวงการทางท าการเช่าใหคุ้ณชายรัชชานนท์
ไดพ้กัซ่ึงเป็นถึงบา้นของคหบดีใหญ่ของจงัหวดั แสดงให้เห็นวา่บา้นท่ีเช่านั้นเป็นบา้นท่ีมี
ยศฐาบรรดาศกัด์ิสูงเช่นเดียวกนัจะไดส้มเกียรติการเป็นคุณชาย 

อยา่งไรก็ตามความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อบุคคลท่ีด ารงสถานภาพคุณชายก็น่าจะสูง
เช่นเดียวกนั ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ การแสดงบทบาทของคุณชายทั้ง ๕ คน ตาม
สถานภาพคุณชายท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดเป็นไปในลกัษณะของความเป็นสุภาพบุรุษ ดงัต่อไปน้ี 
 

บทบำทของกำรเป็นสุภำพบุรุษ 
 
ค าว่า “สุภาพบุรุษ” นั้ น ถ้าเทียบเคียงกับภาษาองักฤษก็คือค าว่า “gentleman” ในแวดวง

วชิาการทางสังคมศาสตร์ก็ไม่ไดถึ้งกบัอธิบายหรือนิยามไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ สุภาพบุรุษหมายถึงอะไร  
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แต่มกัจะเช่ือมโยงสุภาพบุรุษกบั “ความเป็นชาย” คือในสังคมต่าง ๆ จะคาดหวงัวา่เม่ือบุคคลนั้นเป็น
ผูช้าย พวกเขาตอ้งแต่งตวั วางตวั มีพฤติกรรมอย่างไร เวลาไปติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ ตอ้ง
ปฏิบติัตนอยา่งไร  ในสังคมไทย “ความเป็นชาย” หรือชายไทยแทน้ั้น ประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะ
ของผูช้ายท่ีตอ้งเขม้แข็ง เป็นผูน้ า (ทั้งภายในครอบครัวและโลกนอกบา้น) ประสบความส าเร็จใน
หนา้ท่ีการงาน ชีวติมีความกา้วหนา้๑๙   

ดงันั้นอาจสรุปได้ว่า  สุภาพบุรุษ (Gentleman) หรือชายชาตรี คือ ผูช้ายท่ีมีอุปนิสัยใจคอ
และกิริยามารยาทสมกบัความเป็นชาย   ตามลกัษณะของค่านิยมในสังคม สุภาพบุรุษจะตอ้งเป็นผูมี้
เกียรติเช่ือถือได ้ประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัความเป็นลูกผูช้าย เป็นผูใ้ห้เกียรติแก่สตรีในทุกโอกาส 
ไม่พูดจานินทา ลบหลู่ ดูถูก เหยียดหยามสตรี ปกป้องและเป็นมิตรท่ีดีต่อสตรี  ดังตอนคุณชาย 
ธราธรเป็นตอนท่ีห้าคุณชายจุฑาเทพจะต้องเจอกับสาวเทวพรหมในงานเล้ียงต้อนรับคุณชายท่ี
กลบัมาหลงัเรียนจบจากต่างประเทศ คุณชายทุกคนไม่ตอ้งการถูกจบัคู่และพยายามหาทางออกโดย
คุณชายรณพีร์ออกความคิดว่าในงานเล้ียงจะหาผูห้ญิงมาเป็นคู่ควงแทนหม่อมย่าจะไดไ้ม่จบัคู่  แต่
บรรดาพี่ชายไม่เห็นดว้ย คุณชายพุฒิภทัรจึงแสดงความคิดเห็นวา่ควรจะให้คุณชายใหญ่ไดล้องคบ
หาดูใจกบัเกษราก่อนหากไม่พอใจก็เลิกรากนัได ้แต่คุณชายปวรรุจกลบัไม่เห็นดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

 
...ผมคิดว่า หม่อมยา่คงไม่วา่หากวา่เราไม่ไดรั้กชอบกนั แต่ควรเปิด

โอกาสให้เธอก่อน แล้วค่อยมาตดัสินใจเธอคงยอมรับได้...คุณชายพุฒิภทัร
กล่าว 

“แต่น่ีเมืองไทยนะชายภทัร” ปวรรุจฉวยโอกาสข้ึนแทรก  “ถา้คบหา
กนัแลว้เลิก ผูห้ญิงมีแต่จะเสียหาย สังคมจะตราหนา้ฝ่ายชาย แลว้สุดทา้ย หลาย
คนจ าตอ้งแต่งงานเพราะถูกสังคมจบัตามอง ....เราควรใหโ้อกาสฝ่ายหญิงบา้ง” 

(คุณชายธราธร : ๒๕) 
 

จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าแมว้่าห้าพี่น้องจุฑาเทพจะไม่ตอ้งการแต่งงานกบัผูห้ญิง
สกุลเทวพรหมแต่ก็ยงัคงเปิดโอกาสให้หญิงสาวไดเ้ป็นฝ่ายเลือกบา้ง เป็นการกระท าท่ีสะทอ้นให้

                                                           
๑๙ ปณิธี บราวน์ .all Magazine .เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.allmagazine.com/ColumnDetail/allColumDetail/tabid/๑06.  

http://www.allmagazine.com/ColumnDetail/allColumDetail/tabid/106


๓๗ 

 

 
 

เห็นความเป็นสุภาพบุรุษแมจ้ะอยู่ภายในห้องส่วนตวัและมีการสนทนาเร่ืองผูห้ญิงก็ยงัคงกล่าว
ปกป้องสตรีและใหเ้กียรติสตรีท่ีเป็นหวัขอ้ในการสนทนา 
 นอกจากคุณชายธราธรแลว้คุณชายปวรรุจก็แสดงบทบาทการเป็นสุภาพบุรุษดว้ยเช่นกนั  
ดังเหตุการณ์ ในตอนคุณชายปวรรุจเป็นตอนท่ีคุณชายปวรรุจจะต้องเดินทางไปประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และไดพ้บกบัหม่อมเจา้หญิงวรรณรสา  อรุณรัศม์ิ บนเคร่ืองบิน จากนั้นเคร่ืองบิน
เกิดตกหลุมอากาศ ท่านหญิงรู้สึกกลวัมาก แต่คุณชายปวรรุจก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษท่ีคอยดูแล
ตลอดเวลาในการเดินทาง ดงัตวัอยา่ง 
 

แมจ้ะตอ้งยอมรับวา่เขาดูเปล่ียนไปจากเม่ือก่อนมาก... 
ไม่ใช่แค่เร่ืองรูปร่างหน้าตา ซ่ึงกลายเป็นชายหนุ่มภูมิฐานเต็มตวั 

ทวา่ยงัรวมถึงบุคลิกและกิริยาท่ีแทบหาคราบเด็กผูช้ายข้ีแกลง้คนเก่าไม่เจอเลย 
เขาดูเป็นสุภาพบุรุษผูอ้ารีและพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง ดูอย่าง
ตอนท่ีหล่อนเมาเคร่ืองบินเม่ือครู่สิ ถา้ไม่ไดค้วามช่วยเหลือจากเขาก็คงจะแย่
กวา่น้ี.. 

เขาให้ยืมผา้เช็ดหน้า หาน ้ าให้ด่ืม แลว้ยงัคอยไถ่ถาม ปลอบหล่อนจน
คลายความกลวั 

(คุณชายปวรรุจ : ๒๒) 
  

เม่ือสมยัยงัเด็กคุณชายทั้ง ๕ คน จะตอ้งติดตามยา่อ่อนไปท่ีวงัอรุณรัศม์ิเสมอและไดพ้บกบั
ท่านหญิงวรรณรสาธิดาคนเดียวของพระองค์เจา้ฉัตร เธอค่อนขา้งเป็นคนเอาแต่ใจจึงท าให้บรรดา
คุณชายไม่อยากเล่นดว้ย มีเพียงคุณชายปวรรุจเท่านั้นท่ีคอยเป็นเพื่อนเล่นของท่านหญิงฯเสมอ แต่
เพราะเป็นค าสั่งของยา่อ่อน เม่ือโดนบงัคบัให้เล่นเป็นเพื่อนท่านหญิงคุณชายปวรุจจึงคอยหาวธีิการ
แกลง้ท่านหญิงเสมอ เช่น เอาตุ๊กตาไปซ่อน พาเขา้ไปอยูบ่า้นร้างหลงัวงับา้ง แต่เม่ือบิดาและแม่ของ
คุณชายทั้ง ๕ คนประสบอุบติัเหตุ ทั้งสองจึงไม่พบกนัอีกจนกระทัง่ท่านหญิงวรรณรสาเรียนจบจาก
ปีนงักลบัมาประเทศไทย ท่านหญิงจ าคุณชายปวรรุจไดแ้ละค่อนขา้งฝังใจกบัพฤติกรรมในอดีต แต่
เม่ือมาพบกนัอีกคร้ังและไดรั้บการปฏิบติัจากคุณชายเป็นอยา่งดี ท่านหญิงก็รู้สึกประทบัใจท่ีคุณชาย
ปวรรุจแสดงความเป็นสุภาพบุรุษท่ีพึงปฏิบติัต่อสุภาพสตรีคือการดูแลคอยถามไถ่ไม่ละเลย เมินเฉย
ต่อผูห้ญิงท่ีก าลงัเดือดร้อน 
 



๓๘ 

 

 
 

บทบำทในกำรรักษำเกยีรติวงศ์ตระกูล 
 
การรักษาเกียรติวงศ์ตระกูลเป็นส่ิงส าคญัยิ่งในการปฏิบติัตนตามสถานภาพของคุณชาย 

ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนคุณชายรณพีร์ เม่ือถูกบงัคบัให้แต่งงานกบัหม่อมหลวงวไิลรัมภาเน่ืองจากเป็น
คนสุดทา้ยท่ีจะตอ้งท าตามสัญญา  บรรดาพี่ชายของคุณชายรณพีร์ช่วยกนัเจรจาต่อรองเพื่อเป็นการ
รักษาเกียรติวงศต์ระกูล ดงัตวัอยา่ง 

 
“ถ้าหม่อมย่าบังคับให้ชายพี ร์แต่งงาน ผมเกรงว่าเขาจะล้มพิ ธี

กลางคนัคราวน้ีจุฑาเทพและเทวพรหมคงได้แตกหักกนัจริงๆแน่”  พุฒิภทัร
เสริมเสียงเครียด 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๓๖) 
 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้บรรดาพี่ชายของคุณชายรณพีร์พยายามประนีประนอมเจรจาต่อรองให้
หม่อมยา่คลอ้ยตามเพื่อรักษาเกียรติของวงศต์ระกูล 

จากการศึกษา นวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ พบว่า สถานภาพท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิดของ 
ตัวละครเอกชายท่ีปรากฏในนวนิยายนั้ น สามารถจ าแนกออกได้เป็น สถานภาพหลานชาย 
สถานภาพพี่น้องและสถานภาพคุณชาย มีบทบาทในการเป็นสุภาพบุรุษ และรักษาเกียรติของ 
วงศ์ตระกูล ซ่ึงตวัละครแต่ละตวัลว้นมีบทบาทท่ีสอดคลอ้งกบัสถานภาพของตน จึงส่งผลให้เกิด
ความรักความผกูพนักนัและมีความสุขในการด ารงชีวติ 
 

๒. สถำนภำพทีไ่ด้มำด้วยควำมสำมำรถ   
 

 สถานภาพอีกประเภทหน่ึงท่ีมีส่วนก าหนดการแสดงบทบาท หน้าท่ีของแต่ละบุคคล คือ 
สถานภาพท่ีไดม้าดว้ยความสามารถสถานภาพประเภทน้ี คือ ผลสืบเน่ืองมาจากความส าเร็จของการ
กระท าของตน ดงัจะอธิบาย ดงัต่อไปน้ี  

๑. สถานภาพทางสมรส (Marital status) คือ บุคคลจะได้รับสถานภาพของความเป็น 
สามี – ภรรยาภายหลงัท่ีไดท้  าการสมรสแลว้  

๒. สถานภาพทางบิดามารดา (Parental status) บุคคลจะได้รับ สถานภาพของความเป็น 
บิดา – มารดา ก็ต่อเม่ือบุคคลนั้น ๆ มีบุตร  



๓๙ 

 

 
 

๓. สถานภาพทางการศึกษา (Educational status) บุคคลท่ีไดรั้บ การศึกษาสูง ๆ เช่น ในชั้น
อุดมศึกษา ย่อมได้รับสถานภาพทางการศึกษาตามวุฒิท่ีตน ได้มา เช่น บณัฑิต มหาบณัฑิต หรือ 
ดุษฎีบณัฑิต  

๔. สถานภาพทางอาชีพ (Occupational status) สังคมประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้บุคคลได้
มีโอกาสแข่งขนักนัในดา้นความสามารถเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ บุคคลย่อมได้รับสถานภาพ
ตามประเภทอาชีพ เช่น ช่างฝีมือ ความเป็นหมอ  

๕. สถานภาพทางการเมือง (Political status) บุคคลท่ีสนใจและอยูใ่นวงการเมือง ยอ่มไดรั้บ
สถานภาพทางการเมือง เช่น เป็นสมาชิกของพรรค๒๐ 
 ในการวิเคราะห์สถานภาพท่ีได้มาด้วยความสามารถ ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ 
ผูว้ิจยัจะพิจารณาในประเด็นของสถานภาพทางอาชีพ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีปรากฏในนวนิยายชุดน้ีอยา่ง
เด่นชดั 
 

๒.๑  สถำนภำพทำงสมรส 
 

การสมรสหรือการแต่งงาน คือ การท่ีชายและหญิงตกลงปลงใจท่ีจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัฉัน
สามีภรรยา จากการศึกษานวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ พบวา่ตอนคุณชายรัชชานนท ์มีสถานภาพ
ในการสมรสเด่นชัดท่ีสุดซ่ึงคุณชายรัชชานนท์สามารถแสดงบทบาทของการเป็นสามีได้อย่าง
เหมาะสม  

 
บทบำทกำรเป็นสำมี 
 
การเป็นสามีท่ีดีสังคมมีความคาดหวงัว่าจะต้องเป็นผูน้ าครอบครัว มีความรับผิดชอบ 

เช่ือถือได้ เป็นนักคิดและนักวางแผนท่ีดี คอยดูแลและปกป้องภรรยาของตน ในตอนคุณชาย 
รัชชานนท์แสดงบทบาทของการเป็นสามีท่ีดี คือตอนท่ีคุณชายรัชชานนท์ไปช่วยสร้อยฟ้าในการ 
กูช้าติท่ีเวยีงภูค า และถูกจบัตวัไป ดงัจะเห็นไดจ้าก  

 
“พวกมันอาจก าลังรอเวลาหรือรอค าสั่งไม่แน่ว่าอีกไม่ ก่ีวินาที

ขา้งหนา้พวกมนัอาจจะถือปืนเขา้มากราดยงิพวกเรา” 

                                                           
๒๐ ณรงค ์ เส็งประชา.สงัคมวทิยา.(กรุงเทพฯ:โรงพิมพพ์ิทกัษอ์กัษร.๒๕๓๗).๕๔-๕๗ 



๔๐ 

 

 
 

“ถา้พวกมนัท าอยา่งนั้น ฉนัจะเอาตวับงัเธอไว”้ รัชชานนทเ์อ่ยขึงขงั 
“ฮึ ท าอยา่งกบัตวัเป็นเหล็ก” 
“ฉนัไม่ใช่เหล็กหรอกนะ แต่น่ีเป็นส่ิงเดียวท่ีฉนัท าไดใ้นตอนน้ี ตอน

ท่ีฉนัมือเปล่า ไม่มีอะไรเลยท่ีจะสามารถปกป้องเธอได ้นอกจากชีวติของฉนั" 
(คุณชายรัชชานนท ์: ๓๕๕) 

 
จากบทสนทนาขา้งตน้ พบวา่ การแสดงบทบาทการเป็นสามีทีดีของคุณชายรัชชานนทคื์อ

คอยดูแลและปกป้องภรรยาตามบทบาทท่ีสามีพึงกระท าไดอ้ยา่งเหมาะสม ท าใหภ้รรยามีความรู้สึก
ปลอดภยัและสามารถฝากชีวติไวไ้ด ้
 

๒.๒  สถำนภำพด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
 
การประกอบอาชีพเป็นตวับ่งช้ีถึงความมัน่คงทางรายไดแ้ละการศึกษาซ่ึงเป็นสถานภาพท่ี

ไดม้าภายหลงั คนทุกคนให้ความส าคญักบัการประกอบอาชีพรวมทั้งคุณชายทั้งห้าคนดว้ย ดงันั้น
อาชีพจึงเป็นพฤติกรรมท่ีเช่ือมกลางระหวา่งสถานภาพ การศึกษา และรายได ้  

ตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ คือ คุณชายทั้งห้าคนมีอาชีพท่ีแตกต่าง
กนัไปตามความสนใจของแต่ละคน อาชีพท่ีคุณชายเลือกนั้นลว้นแต่ไดรั้บการยกย่องจากสังคมว่า
เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและมีความมัน่คงสูง การแสดงบทบาทตามสถานภาพดา้นอาชีพของคุณชายทั้ง 
๕ คน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

บทบำทอำชีพนักโบรำณคดี 

คุณชำยธรำธร จุฑำเทพ  พี่ชายคนโตของตระกูลจุฑาเทพ ประกอบอาชีพเป็นนกัโบราณคดี
มีบทบาทอาชีพนกัโบราณคดี  คือ ศึกษาค้นควา้ของโบราณ ส ารวจโบราณสถานภาคสนาม ขุดคน้
ทางโบราณคดี การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความเร่ืองราวของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ คุณชายธราธร
ในฐานะนักโบราณคดีเป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่ในการท างาน เห็นคุณค่าความส าคญัของโบราณ 
ในอดีต ดงัเป็นตอนท่ีคุณชายอาทิตยรังษีได้บอกข่าวดีว่าจะมีการเดินทางไปส ารวจเขาพระวิหาร 
คุณชายธราธรดีใจเพราะอยากจะรีบไปส ารวจเพื่อจะไดอ้นุรักษเ์พื่อปรับปรุง ดงัตวัอยา่ง 



๔๑ 

 

 
 

 “อาตั้งใจจะผลกัดนัใหผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการใหไ้ดใ้น
ปีน้ีแหละ” หม่อมราชวงศอ์าทิตยรังสีบอกดว้ยน ้าเสียงเคร่งเครียด “อยากจะท า
ใหแ้ลว้เสร็จก่อนเกษียณ อยา่งนอ้ยก็ไดฝ้ากผลงานช้ินส าคญัช้ินหน่ึงไวบ้น
แผน่ดินแม่” 

“ผมเห็นดว้ยครับ เราควรจะไปส ารวจปราสาทหินท่ีอยูร่อบๆ นั้นดว้ย
โบราณสถานส าคญัทั้งนั้น ถา้ไม่รีบปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จ และรีบจดัการ
คุม้ครองอยา่งเร่งด่วน ก็เกรงวา่โบราณวตัถุอาจจะไม่เหลือตกทอดไปจนถึง 
รุ่นลูกรุ่นหลาน” 

(คุณชายธราธร : ๔๕) 

จากบทสนทนาดงักล่าวจะเห็นได้ว่าคุณชายธราธรตระหนักในบทบาทของตนในฐานะ 
นกัโบราณคดีท่ีมีความรักชาติและเป็นนกัอนุรักษต์วัยง  เพื่อรักษาสมบติัของชาติบา้นเมืองแลว้ยอม
ท่ีจะท าทุกอยา่งเพื่อท าการพฒันางานโบราณคดีใหดี้ท่ีสุด 

คุณชายธราธรทุ่มเทให้กบังานท่ีท าเป็นอยา่งมากโดยการศึกษาหาขอ้มูลโบราณสถานท่ีตอ้ง
เร่งท าการส ารวจเพื่อให้ข้ึนทะเบียนจะได้รักษาสมบัติของชาติไวใ้ห้คงอยู่และมีบทบาทในการ
อนุรักษ์ซากปรักหักพงัของโบราณสถานเพื่อไม่ให้ถูกส่งขายต่อไป ดงับทสนทนาท่ีคุณชายธราธร
กล่าวกบันอ้งๆ ก่อนท่ีจะเดินทางไปส ารวจเขาพระวหิาร ตวัอยา่ง 

 
....พี่ก  าลังตรวจข้อสอบอยู่ อีกไม่ก่ีวนัก็จะส่งคะแนนกลับไปท่ี

มหาวทิยาลยั แลว้ก็รีบเก็บขา้วของออกเดินทาง จบเทอมน้ีพี่ก็จะหยุดงานสอน 
เพื่อจะไดทุ้่มเทเวลาใหแ้ก่การท างานท่ีกรมเตม็ท่ี อยากเร่งส ารวจโบราณสถาน
ของไทยและข้ึนทะเบียนใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ก่อนท่ีโบราณวตัถุล ้าค่าของ
ไทยจะถูกขโมยออกไปขายต่างประเทศมากกวา่น้ี...ธราธรบอกความตั้งใจให้
นอ้งๆฟัง 

(คุณชายธราธร :๑๓๘) 
 



๔๒ 

 

 
 

จากตวัอยา่งดงักล่าวคุณชายธราธรแสดงบทบาทของการเป็นนกัอนุรักษไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
กล่าวคือ พยายามหวงแหนทรัพยส์มบติัของชาติไม่ตอ้งการให้สมบติัล ้ าค่านั้นถูกขโมยไปขายท่ี
ต่างประเทศ  

 
บทบำทกำรเป็นอำจำรย์มหำวทิยำลยั 
 
นอกจากเป็นนักโบราณคดีแล้ว  อีกสถานภาพหน่ึงของคุณชายธราธรคือ อาจารยพ์ิเศษ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซ่ึงท าควบคู่กนัไปกบัอาชีพนกัโบราณคดี ลกัษณะของอาชีพครู คือ ครู
จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ เป็นผู ้ท่ี มีความสามารถให้ค  าแนะน า เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางการเรียน ซ่ึงคุณชายธราธรปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบดงับทบรรยาย 

 
นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนคณะโบราณคดียงัมีไม่มาก เพราะเพิ่งเปิดได้

ไม่นาน รุ่นแรกมีเพียงหกคน เป็นชายหญิงจ านวนเท่ากนั แต่ทางมหาวิทยาลยั
ก็ มุ่งมั่น เปิดรับนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพราะตระหนักว่าประเทศไทยมี
โบราณวตัถุอนัทรงคุณค่า ท่ีตอ้งรีบบูรณะปฏิสังขรณ์อีกมากมาย ธราธรแม้
จะตอ้งท างานหนกั แต่ก็ยงัรู้สึกดีใจท่ีไดน้ าความรู้ของตนมาช่วยสร้างบุคลากร
ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของประเทศชาติอยา่งยิง่ยวดในขณะน้ี 

(คุณชายธราธร : ๒๘) 
 

คุณชายธราธรไดป้ฏิบติัหน้าท่ีของครูท่ีตั้งใจน าความรู้ท่ีตนไดรั้บมาเพื่อท่ีจะผลิตบุคลากร
เพื่อให้เป็นก าลงัในการพฒันาประเทศและเป็นนกัอนุรักษโ์บราณสถานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กบัประเทศชาติต่อไป ตวัอยา่งท่ีเห็นชดัอีกตวัอยา่งหน่ึง คือ ตอนท่ีหม่อมราชวงศอ์าทิตยรั์งสีไดแ้จง้
ข่าวกบัคุณชายธราธรถึงการไปส ารวจโบราณคดี ท าให้คุณชายธราธรดีใจมากและก็ไดนึ้กถึงลูกศิษย์
ท่ีตนเองสอนอยู ่ ดงัตวัอยา่ง 

“....แต่ผมดีใจนะครับท่ีเราจะไดไ้ปส ารวจ ถา้เป็นไปไดผ้มก็อยากจะ
พานกัศึกษาโบราณคดีไปร่วมบูรณะบา้งพวกเขาจะไดส้ัมผสัของจริง เรียนจาก
สถานท่ีจริง มีประโยชน์กวา่เรียนจากหนงัสือเยอะครับ..” 



๔๓ 

 

 
 

“...ท่ีส าคัญพวกเขาจะได้มีความรู้สึกรักชาติ รักความเป็นไทย  
รักสมบัติของชาติไทย ให้รู้ว่าก้อนหินก้อนอิฐทุกก้อนมีประวติัศาสตร์ 
อนัยาวนาน ท่ีทุกคนอาจหลงลืมมนัไปแลว้” 

หม่อมราชวงศ์อาทิตยรั์งสียิ้ม...นั่นเป็นค าพูดท่ีเขาเคยสอนหม่อม
ราชวงศ์ธราธรในวยัเพียงสิบห้าปี เวลาผ่านไปเด็กชายผูน้ั้นซึมซับค าพูดของ
เขาเอาไว ้แลว้ตอ้งการปลูกจิตส านึกของนกัศึกษาใหรู้้จกัรักในศิลปวฒันธรรม
ของไทยท่ีควรอนุรักษเ์อาไว ้ 

(คุณชายธราธร : ๑๐๒) 
 

จากตวัอยา่งดงักล่าวจะเห็นไดว้า่คุณชายธราธรมีความเป็นครูผูมี้ความคิดท่ีจะสอนศิษยโ์ดย
การใหศิ้ษยไ์ดเ้รียนรู้จากสถานท่ีจริงและเล็งเห็นผลประโยชน์ทางการเรียนใหเ้กิดกบันกัเรียนเป็น
อยา่งแรก ทั้งยงัปลูกฝังใหน้กัเรียนรักในรากเหงา้ของตนเอง รักความเป็นชาติไทย วฒันธรรมไทย 
และใหน้กัเรียนช่วยกนัอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของไทยดว้ย 

 
บทบำทอำชีพนักกำรทูต 
 
คุณชายคนท่ีสองแห่งราชสกุลจุฑาเทพ คือ คุณชายปวรรุจ  จุฑาเทพ  คุณชายคนรอง

ประกอบอาชีพเป็นเจา้หนา้ท่ีนกัการฑูต   นกัการทูตมีหนา้ท่ีรวบรวมและรายงานขอ้มูลซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติเม่ือมีนโยบายรับมือออกมาจากรัฐบาลแลว้ นกัการทูตจะมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการน านโยบายนั้นไปปฏิบติั เจา้หน้าท่ีการทูตยงัมีหนา้ท่ีในการถ่ายทอดมุมมองของ
รัฐบาลประเทศแม่ให้แก่รัฐบาลประเทศท่ีประจ าอยู่นั้น ด้วยวิธีการท่ีชักจูงมากท่ีสุด เพื่อพยายาม
โน้มนา้วให้รัฐบาลเหล่านั้นด าเนินการให้เหมาะสมกบัผลประโยชน์ของประเทศแม่ ดงัเช่นคุณชาย
ปวรรุจท่ีได้รับความไวว้างใจให้ด าเนินการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล  
คุณชายปวรรุจปฏิบติังานอย่างเต็มก าลงัความสามารถเม่ือถึงกรุงเบิร์น ท างานอย่างหามรุ่งหามค ่า  
ดงัตวัอยา่ง 

 
ตลอดสามวนัจากนั้น ปวรรุจก้มหน้าก้มตาอยู่กับการตระเตรียม

ขอ้มูลและเตรียมความพร้อมในการประชุมกฎหมายทางทะเลท่ีจะเกิดข้ึน โดย



๔๔ 

 

 
 

ประสานงานกลบัไปทางคณะตวัแทนประเทศไทยท่ีจะเดินทางมาถึงอีกราว
สองสัปดาห์ขา้งหนา้เป็นระยะ เพราะตอ้งท างานหามรุ่งหามค ่าอยูห่ลายวนั 

(คุณชายปวรรุจ :๕๗) 
 

จากการท างานด้วยความตั้ งใจของคุณชายปวรรุจท าให้ ได้ รับความไว้วางจาก 
ท่านเอกอคัรราชฑูตไทยประจ าสวิตเซอร์แลนด์ ส่งผลให้ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งเป็นเลขานุการโท
ประจ าสวติเซอร์แลนด ์ดงัตวัอยา่ง 

 
“คุณชายปวรรุจก าลังจะได้เล่ือนขั้น และออกไปประจ าท่ีสถาน

เอกอคัรราชทูตไทย ประจ าสวติเซอร์แลนด ์ในต าแหน่งเลขานุการโทของท่าน
เอกอคัรราชทูตครับ!” 

“วา่กระไรนะ?”  
“หลงัจากไดท้  างานร่วมกบัคุณชายรุจระหว่างการประชุมกฎหมาย

ทางทะเลท่านทูตพึงพอใจคุณชายรุจมาก ถึงกบัเอ่ยปากขอตวัไปช่วยงานดว้ย
ตวัเอง” 

ทุกคนในท่ีนั้ นพร้อมใจกันหันมองปวรรุจเป็นเป็นจุดเดียว ใน
ดวงตาทุกคู่เตม็ไปดว้ยความปล้ืมปีติ และภาคภูมิใจ ไม่เวน้แมแ้ต่คุณยา่อ่อนท่ี
แมจ้ะดูประหลาดใจมากกวา่อยา่งอ่ืน แต่ก็ยงัมีรอยพึงพอใจแฝงอยู ่

ราวกบัไม่อยากเช่ือวา่หลานชายกน้ครัวท่ีตนคอยดูหม่ินมาตั้งแต่เล็ก
แต่น้อยว่าเกิดจากนางตน้ห้องจะมีวนัประสบความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
เป็นท่ีช่ืนชมของผูใ้หญ่ จนสร้างความภาคภูมิใจใหร้าชสกุลได ้

(คุณชายปวรรุจ :๒๘๔) 
 

 จากบทสนทนาดงักล่าวจะเห็นไดว้า่คุณชายปวรรุจปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมและอยา่ง
เตม็ก าลงัส่งผลใหคุ้ณชายปวรรุจไดรั้บความไวว้างใจจากท่านเอกอคัรราชทูตและไดรั้บการคดัเลือก
ให้เป็นเลขานุการโทประจ าสวิตเซอร์แลนด์ การแสดงบทบาทสถานภาพของคุณชายปวรรุจ  
อยา่งเต็มท่ี ท าให้คุณชายประสบความส าเร็จดา้นอาชีพ สร้างช่ือเสียงให้กบัราชสกุลจุฑาเทพและ 
ยงัท าใหส้ถานะท่ีต ่าตอ้ยดา้นชาติก าเนิดในสายตาของคุณยา่อ่อนดูดีข้ึนอีกดว้ย 



๔๕ 

 

 
 

 บทบำทอำชีพแพทย์ 
 

สถานภาพทางด้านอาชีพของ คุณชำยพุฒิภัทร จุฑำเทพ คุณชายคนท่ีสามของราชสกุล 
จุฑาเทพประกอบอาชีพแพทยศ์ลัยกรรม และอาจารยห์มอ  คือ ผูต้รวจคน้โรคและความผดิปกติของ
ร่างกาย จิตใจ สั่งยา ให้การรักษา มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน  
ทั้งในดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน ป้องกนั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แพทยต์อ้งเป็นผูท่ี้สนใจ
และเสียสละต่อเพื่อนมนุษย ์มีมารยาทดี และปรับตวัเขา้กบัทุกคนได ้มีความสนใจวิทยาการต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นอกจากน้ียงัตอ้งสนใจทางด้านประวติัศาสตร์ 
วรรณคดี จิตวิทยา ภาษาองักฤษ สังคมศาสตร์ และมนุษยศ์าสตร์ ซ่ือสัตยใ์นวิชาชีพของตน ไม่ใช้
ความรู้ทางวชิาการหลอกลวงผูอ่ื้น 
 คุณชายพุฒิภทัรคือตน้แบบของชายหนุ่มผูเ้พียบพร้อมนอกจากมีศกัด์ิเป็นถึงหม่อมราชวงศ์
แลว้ ยงัมีหนา้ตาหล่อเหลา เน่ืองจากถูกส่งตวัไปอยูต่่างประเทศตั้งแต่ยงัเล็กท าให้ภาษาองักฤษดีมาก 
แมจ้ะมีฐานะร ่ ารวยแต่เขาเลือกเรียนแพทยเ์พื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์เม่ือกลบัมาถึงประเทศไทยก็
เข้ารับราชการในฐานะศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึง ตลอดระยะเวลาท่ีท างาน 
ท่ีโรงพยาบาลเขาก็ท างานอุทิศตวัใหแ้ก่คนไขผู้ย้ากไร้โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อความเหน็ดเหน่ือย ดงัตวัอยา่ง 
 

เม่ือกลบัมาถึงประเทศไทยก็เขา้รับราชการในฐานะศลัยแพทยข์อง
โรงพยาบาลรัฐแห่งน้ี ตลอดสามปีเขาท างานอุทิศตวัให้แก่คนไขย้ากไร้โดย 
ไม่ยอ่ทอ้ต่อความเหน็ดเหน่ือย 

“ผมไม่ไดเ้ก่งหรอก พวกเราท างานกนัเป็นทีม ล าพงัผมคนเดียวคง
ช่วยคนไข้ไม่ได้ ก็ เหมือนพวกคุณไง ต้องมี เพื่ อน พบจบออกไปต้อง 
หมั่นฝึกฝนและขยนัหาความรู้ สุดท้ายก็จะเป็นหมอท่ีมีคุณภาพ และช่วย
คนไขไ้ด”้ 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๑๑) 
 

จะเห็นได้ว่าคุณชายพุฒิภัทรเป็นคนท่ีทุ่มเทเวลาให้งานเป็นอย่างมากส่งผลให้คนไข้
มากมายต่างนับถือและเช่ือในฝีมือผ่าตดัอนัเก่งกาจซ่ึงแสดงให้เห็นวา่เขามีบทบาทท่ีเหมาะสมใน
อาชีพ นอกจากน้ีคุณชายยงัระมดัระวงัเร่ืองการวางตนให้เหมาะสมตามสถานภาพอีกดว้ย 



๔๖ 

 

 
 

 ดงัจะเห็นได้จาก การวางตนต่อมารตีซ่ึงเป็นคู่หมายท่ีผูใ้หญ่คดัเลือกให้และท างานอยู่ท่ี
โรงพยาบาลเดียวกนัมารตีเป็นพยาบาลมกัชอบท่ีจะท าตวัเป็นคนส าคญัของคุณชายเสมอแต่เขาก็ 
ไม่เคยท่ีจะอยูก่บัมารตีสองต่อสองเพราะเห็นวา่ไม่เหมาะสมกบัอาชีพ ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 
..ตลอดสามปีท่ีได้ร่วมงานกัน หม่อมราชวงศ์หนุ่มมั่นใจว่าได ้

วางตวัอยา่งเหมาะสม แมเ้ขาจะเป็นแพทย ์ส่วนหล่อนเป็นพยาบาล ตอ้งท างาน
เก้ือหนุนจุนเจือกนั อีกทั้งยงัตอ้งพบหน้าค่าตากนัเกือบทุกวนั แต่พุฒิภทัรก็
เลือกท่ีจะไม่ไปไหนสองต่อสองกบัหญิงสาวตามล าพงั เขาพูดจากบัหล่อน
เช่นเดียวกบัเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ ... 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๒๖) 
จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่คุณชายพุฒิภทัรวางตวัไดเ้หมาะสมกบัการประกอบอาชีพ

แพทยก์ล่าวคือปฏิบติัตนกบัมารตีเหมือนกบัเพื่อนร่วมงานทัว่ไป ไม่น าเอาความสัมพนัธ์ส่วนตวัมา
ปะปนกบัสถานภาพและบทบาทในท่ีท างาน 

 
บทบำทอำจำรย์หมอ 
 

 นอกจากน้ี สถานภาพทางอาชีพของคุณชายพุฒิภทัรอีกประการหน่ึง คือ การเป็นอาจารย์
หมอมีหนา้ท่ีสอนนกัศึกษาแพทยใ์หเ้ขา้ใจการท างานของแพทย ์คือ ออกตรวจผูป่้วย และท าการ
ผา่ตดั ซ่ึงถือวา่ คุณชายพุฒิภทัรแสดงบทบาทอาจารยห์มอไดอ้ยา่งดี คือ หากนกัศึกษาแพทยมี์ 
ขอ้สงสัยเร่ืองใดก็สามารถซกัถามได ้บรรดาลูกศิษยจึ์งช่ืนชมเขาเป็นอยา่งมาก ดงัตวัอยา่ง  
 

“....ศลัยแพทยต์อ้งแม่นกายวิภาคคุณตอ้งจ าไวเ้สมอวา่ สมองทุก
ส่วนส าคญัเท่าเทียมกนั เราจะผกูเส้นเลือดก็เฉพาะในกรณีท่ีเลือดไหลไม่หยดุ
เท่านั้น โดยพยายามใหก้ระทบโครงสร้างปกติใหน้อ้ยท่ีสุด เพราะถา้ไม่ระวงัก็
จะส่งผลถึงอาการของคนไขห้ลงัผา่ตดั” 

“หมอผา่ตดัสมองเครียดมากนะคะ ถา้ดิฉนัเรียนจบคงไม่กลา้เรียน
ต่อสาขาน้ี” 

“ก็เครียดนะ แต่ผมวา่เป็นความทา้ทายอยา่งหน่ึง ถา้คุณไดเ้ห็น
อาการของคนไขก่้อนและหลงัผา่ตดัจะรู้เลยวา่แตกต่างกนัมาก.....ดงันั้นทุกคน



๔๗ 

 

 
 

ตอ้งหมัน่ทบทวนเก่ียวกบักายวภิาคของเส้นเลือดใหแ้ม่นย  าเพราะมนัเปรียบ
เหมือนแผนท่ี เรายิง่มีความรู้คนไขข้องเราก็จะปลอดภยัมากข้ึน” 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๙) 
 

 จะเห็นไดว้า่คุณชายพุฒิภทัรใหค้วามส าคญัในการสอนนกัศึกษาแพทยเ์ป็นอยา่งมาก 
ไม่เพียงแต่สอนวชิาความรู้อยา่งเดียวแต่ยงัสอนให้เห็นความส าคญัของการรักษาคนไขอี้กดว้ย 
 

บทบำทอำชีพวศิวกรโยธำ 
  

คุณชำยรัชชำนนท์ จุฑำเทพ  คุณชายท่ีส่ีของหา้สิงห์จุฑาเทพ ประกอบอาชีพวศิวกรโยธา มี
บทบาทในการจดัระบบงานและควบคุมงานสร้างถนน คุณชายรัชชานนท์มีความรักในอาชีพ
อยากจะพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้สะดวกสบายมากข้ึน ดังตอนคุณชายธราธรท่ี
กล่าวถึงคุณชายรัชชานนทว์า่เป็นผูท่ี้ชอบการผจญภยัจึงเลือกท่ีจะเรียนในสาขาวิศวกรซ่ึงเป็นงานท่ี
เขารักแมว้า่จะหนกัหนาสาหสัก็ตาม 

 
....ตรงท่ีพี่ไป ยงัไม่มีถนนหนทางไปถึง แต่ชายเล็กสิ ตอ้งบุกป่าฝ่า

ดงของแท ้เพื่อจะไดต้ดัถนนใหช้าวบา้นไดใ้ช.้...ธราธรกล่าว 
“อยา่งน้ีสิครับเรียกวา่ผจญภยัขนานแท”้ รัชชานนทท์ าหนา้ยิม้ระร่ืน 

งานท่ีกรมโยธานั้นเรียกว่าหนักหนาสาหัสส าหรับเขา แต่เม่ือเป็นงานท่ีรัก
เหน่ือยเท่าไหร่จึงไม่เคยบ่น ยิ่งไดอ้อกส ารวจต่างจงัหวดับ่อยๆเพื่อไปตดัถนน
ใหม่ยิง่ชอบ.. 

(คุณชายธราธร : ๑๓๗) 
 

 จะเห็นไดว้า่ส าหรับคุณชายรัชชานนท์แลว้อาชีพท่ีตนรักเป็นส่ิงส าคญัแมว้่าจะยากล าบาก
เพียงใดก็ท าใหผู้ท่ี้ท  าพึงพอใจและมีความสุขเม่ือไดท้  า 
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บทบำทอำชีพทหำรอำกำศ 
 
 คุณชำยรณพีร์  จุฑำเทพ คุณชายคนสุดท้องของตระกูลจุฑาเทพ ประกอบอาชีพเป็น 

ทหารอากาศมีหนา้ท่ีเป็นนกับินประเภทต่างๆ เช่นนกับินขบัไล่ นกับินโจมตี นกับินตรวจการณ์และ
นกับินทิ้งระเบิด การขนส่งทางอากาศ การลาดตะเวนทางอากาศ หรือ ภารกิจทางอากาศอ่ืนๆ  เพื่อ
ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนหน่วยทหารพื้นดิน 

 คุณชายรณพีร์มีความสามารถในการขบัเคร่ืองบินไอพ่นเป็นอยา่งมากจะเห็นไดจ้ากตอนท่ี
เขาตอ้งฝึกซ้อมขบัเคร่ืองบินอย่างสม ่าเสมอและถือว่าคุณชายรณพีร์มีความช านาญจนได้รับการ
ยอมรับ ดงัตวัอยา่ง 

 
“เป็นยงัไงบา้งครับ ไอพ้ลสอบผา่นมาตรฐานของพี่พีร์รึป่าว” 
“เกือบผ่าน ยงัมีข้อต้องปรับปรุงอีกหลายข้อ ฉันจะดีบรีฟ ให้ฟัง

หลังจากน้ี” รณพีร์ตอบเป็นการเป็นงานด้วยความท่ีเขาเป็นเรืออากาศโท
อาวุโสมีประสบการณ์การบินมากกวา่ ๕๐๐ ชัว่โมง รณพีร์จึงไดรั้บมอบหมาย
ให้สอนทหารรุ่นน้องซ่ึงเพิ่งจบโรงเรียนการบินและการบรรจุเขา้มาในฝูงบิน
รบแห่งน้ีเพื่อฝึกขบัเคร่ืองบินเฉพาะแบบ และเป็นนักบินพร้อมรบต่อไปใน
อนาคต  

“แกน่ีนอกจากจะใจร้อนแลว้ยงัปากเสียอีกขบัเคร่ืองบินรบไม่ใช่เล่น
จ าอวดนะโวย้ ยิ่งแกเจอบททดสอบยากๆเวลาไปรบจริงจะไดไ้ม่ถูกขา้ศึกสอย
ร่วงไง” 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๓) 
 

จะเห็นไดว้า่คุณชายรณพีร์มีความสามารถในดา้นการประกอบอาชีพของตนเองเป็นอยา่งดี
ซ่ึงจากขอ้ความเห็นไดว้า่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นคนท่ีสอนรุ่นนอ้งนั้นดว้ยความสามารถท่ีเก่งและ
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาเป็นท่ียอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 

 จากการศึกษาสถานภาพท่ีไดม้าดว้ยความสามารถหรือสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงันั้น
สามารถจ าแนกไดคื้อ สถานภาพทางสมรส บทบาทการเป็นสามีท่ีดี และบทบาทของตวัละครชายท่ี
มีต่อประกอบอาชีพ ตวัละครทั้งหา้เป็นนกัโบราณคดี เป็นครู เป็นแพทย ์ เป็นอาจารยห์มอ เป็น
ขา้ราชการนกัการทูต เป็นวศิวกรโยธา และเป็นทหารอากาศ จากสถานภาพดา้นอาชีพท่ีกล่าวมาแลว้



๔๙ 

 

 
 

นั้น  ตวัละครเอกชายในนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ แสดงบทบาทของอาชีพของตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานภาพท่ีตนไดรั้บในอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหคุ้ณชายทุกคนมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาอาชีพของตนให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ



๕๐ 

 

๕๐ 

 

 
 

บทที ่๓  
ควำมเป็นปัจเจกทีสั่มพนัธ์ต่อสถำนภำพและบทบำทของตัวละครเอกชำย 

 

การปฏิบติัตนหรือการแสดงบทบาทของตวัละครทั้ง ๕ ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ 
เป็นการแสดงบทบาทตามสถานภาพท่ีปรากฏทั้งสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดและสถานภาพท่ีไดม้า
ภายหลังคือสถานภาพด้านอาชีพ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ สถานภาพเป็นส่ิงท่ีก าหนดบทบาทหรือการ
แสดงออกของคุณชายแห่งราชสกุลจุฑาเทพ หากพิจารณาการแสดงออกของบรรดาคุณชายตาม
สถานการณ์ต่างๆ ก็จะเห็นว่าเป็นการแสดงออกตามสถานภาพท่ีก ากบัอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาพฤติกรรมการแสดงออกของคุณชายตามสถานภาพยงัสามารถเห็นลกัษณะเฉพาะของ
คุณชายแต่ละคนท่ีเรียกวา่ความเป็นปัจเจก และความเป็นปัจเจกก็มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแสดง
บทบาทตามสถานภาพท่ีก าหนดทั้งในทางท่ีสอดคลอ้งและในทางท่ีขดักบัสถานภาพนั้นๆดว้ย 

ดงันั้น ในบทน้ีจะกล่าวถึง ความเป็นปัจเจกท่ีสัมพนัธ์ต่อสถานภาพและบทบาทตวัละครเอกชาย 
โดยจะเร่ิมกล่าวถึง ค าจ  ากดัความของความเป็นปัจเจกเป็นล าดบัแรก ดงัน้ี 

ค าวา่ ปัจเจก หมายถึง เฉพาะตวั เฉพาะผูเ้ดียว๒๑  
ปัจเจก หมายถึง เฉพาะตัว เฉพาะบุคคล เช่น ปัจเจกชน ปัจเจกบุคคล  ลักษณะแต่ละ

บุคคล๒๒ 
ปัจเจกบุคคล คือ บุคคลแต่ละคน๒๓ 
ปัจเจกชน หมายความวา่ คน หรือบุคคลธรรมดาแต่ละคน๒๔ 

ดงันั้นสรุปได้ว่า ปัจเจก คือ  ลกัษณะเฉพาะของบุคคล บุคคลแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะท่ี
แตกต่างกันไป ลักษณะดังกล่าวของบุคคล ท าให้ทราบถึงอุปนิสัย อารมณ์ รสนิยม ตลอดจน

                                                           
๒๑ ราชบณัฑิตยสถาน  (กรุงเททพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. ๒๕๔๒), ๒๕๔ 
๒๒ ราชบณัฑิตยสถาน  (กรุงเททพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. ๒๕๔๒), ๒๕๔ 
๒๓ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน,เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี ๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ . เขา้ถึงไดจ้าก 
http://dictionary.sanook.com/ 
๒๔ วรพจน์  สืบประเสริฐกลุ. “สถานะของปัจเจกชนภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศสมยัปัจจุบนั.” วารสาร
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ. ๔,๑ . (มกราคม –มิถุนายน ๒๕๕๘),๗๔ 



๕๑ 

 

 
 

ความคิดต่างๆ  ซ่ึ งแต่ละบุคคลจะมีวิ ธีพู ด  ห รือพฤติกรรม ท่ี แตกต่างกันไปตาม
ลกัษณะเฉพาะของตนซ่ึงการแสดงความเป็นปัจเจกของตวัละครเอกชายทั้ง ๕ คน สามารถแบ่งได้
ดงัน้ี 

 
๑.  ควำมเป็นปัจเจกของตัวละครชำย : กำรพจิำรณำกำรแสดงบทบำทตำมสถำนภำพทีป่รำกฏ 

 
จากการศึกษาตวัละครเอกชายจากนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ พบว่าสถานภาพและ

บทบาทของตวัละครเอกชายมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นปัจเจก ซ่ึงบ่งบอกความเป็นตวัตนของ
คุณชายแต่ละคนไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้นผูศึ้กษาขอกล่าวถึงสถานภาพและบทบาทท่ีสัมพนัธ์กบัความ
เป็นปัจเจกของตวัละครเอกชายทั้ง ๕ คน ซ่ึงในการพิจารณาการเป็นปัจเจกทั้งท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด
และสถานภาพท่ีได้มาภายหลังได้หล่อหลอมให้ตัวละครเอกชายทั้ ง ๕ คนมีอุปนิสัย อารมณ์  
การประพฤติปฏิบติัตนท่ีค่อนขา้งชดัเจน  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  
คุณชำยธรำธร   การเกิดมาในราชนิกุลเป็น “หม่อมราชวงศ์” ของราชสกุล จุฑาเทพ ช่วย

ปลูกฝังบุคลิกลักษณะบางประการให้คุณชายธราธร เติบโตมาภายใต้กรอบระเบียบแบบแผนท่ี
เคร่งครัด ท าให้มีลกัษณะนิสัยท่ีมีความเป็นสุภาพบุรุษ มีความส ารวม สุภาพ เก็บความรู้สึกไดดี้ ดงั
จะเห็นไดจ้าก  

 
“สาวบา้นโนน้หนา้ตาสะสวยหมดจด แม่หนูเกษรา คนโตกส็วย 

สง่างาม เก่งแสนเก่ง ใครไดไ้ปเป็นเมีย บา้นไหนไดไ้ปเป็นสะใภจ้ะโชคดีไป
ตลอดทั้งชาติ ....” ธราธรไดแ้ต่ยิม้บางๆเหมือนเช่นทุกคร้ัง เป็นบุคลิกท่ีเดาไม่
ออกวา่เจา้ตวัพอใจหรือไม่ ดวงตาไม่บอกอารมณ์ยิง่อ่านยากเขา้ไปใหญ่ หาก
คนท่ีสูงวยักวา่มองออกวา่เป็นการปฏิเสธอยา่งเงียบๆ 

(คุณชายธราธร : ๒๐)   
 

 จากการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีของย่าทั้งสองส่งผลให้คุณชายธราธรเป็นคนสุภาพ 
เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีคุณชายธราธรไดพ้บคุณชายรัชชานนท์ท่ีหมู่บา้น
วลาหกภายใตก้ารดูแลของหวัหนา้หมู่บา้นคือพอ่ใหญ่ ดงัตวัอยา่ง 
 



๕๒ 

 

 
 

“น่ีพ่อใหญ่ครับ เป็นหัวหน้าหมู่บ้านวลาหกแห่งน้ี” รัชชานนท์
แนะน า 

ธราธรค้อมศีรษะเคารพด้วยท่าทางสง่า “ผมเองก็ต้องขอโทษ 
พ่อใหญ่ด้วยท่ีล ้ าเข้ามา แต่ก็เป็นเพราะความไม่รู้ พวกผมเพียงต้องการจะ
มาตามหาน้องชายเท่านั้ น มิได้เจตนาเป็นอย่างอ่ืนเลย พวกเราเป็นห่วงเขา
เหลือเกิน และรู้สึกดีใจท่ีเห็นเขาปลอดภยัในหมู่บา้นของพอ่ใหญ่” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๑๖๓) 
 

 สกุลจุฑาเทพไดสู้ญเสียทายาทท่ีจะเป็นผูป้กครองสกุล คือ พอ่แม่ของบรรดาคุณชายทั้ง 
๕ คน ซ่ึงในฐานะพี่ชายคนโต คุณชายธราธรจึงถูกปลูกฝังใหดู้แลนอ้งๆ เป็นท่ีปรึกษา และอบรม 
สั่งสอนแทนหม่อมยา่ เป็นผูน้ าของคนในครอบครัว ดูแลสมบติัของวงศต์ระกูล และไดค้รอบครอง
วงัจุฑาเทพตามสิทธ์ิของทายาทคนโต ท าใหก้ลา้คิดตดัสินใจและเป็นท่ีพึ่งพาของทุกคนใน
ครอบครัวได ้รวมถึงมีความห่วงใยและหวงัดีต่อนอ้ง  ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

สองหนุ่มหันสบตากนั ดวงตาระยิบระยบัดว้ยความสุข ธราธรมอง
ใบหนา้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัดว้ยสายตาท่ีเตม็ไปดว้ยความรัก...และมนัยงัเจือ
ไปดว้ยความห่วงใยและหวงัดีอยา่งคนท่ีเป็นพี่ใหญ่มอบใหน้อ้งๆเสมอมา 

(คุณชายธราธร : บทน า) 
 

เม่ือท่านพ่อส้ินชีพิตกัษยัไปพร้อมๆกบัหม่อมทั้งสามขณะเดินทาง
ไปท าบุญทอดกฐินทางภาคเหนือกับญาติอีกหลายคนั รถคนัท่ีทั้ งส่ีนั่งเกิด
อุบัติเหตุยางแตกตกเขาเสียชีวิตทั้ งคัน ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ 
หม่อมย่ากับโอรสทั้ งห้ายิ่งนัก เวลานั้นธราธรมีอายุได้สิบห้าปีแล้ว เขากับ
หม่อมยา่จึงเป็นหลกัของนอ้งๆทั้งส่ี ดูแลพวกเขาจนเติบโต เม่ือถึงเวลาอนัควร 
หม่อมย่าก็ไวว้างใจให้เขาดูแลน้องๆ ตามล าพงัดว้ยการส่งไปเรียนท่ีประเทศ
องักฤษพร้อมกับเขาจนกระทั่งจบ หลายปีท่ีอยู่ต่างประเทศ เด็กชายทั้ งห้า
เติบโตเป็นหนุ่ม เลือกเส้นทางชีวติดว้ยตวัเองโดยมีเขาเป็นท่ีปรึกษาตลอดมา 

(คุณชายธราธร : ๙) 



๕๓ 

 

 
 

 บทบาทของอาจารยม์หาวทิยาลยั หรือเรียกอยา่งยอ่วา่ อาจารย ์คือ อาชีพท่ีสอนใหนิ้สิต
นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเขา้ใจวธีิคน้ควา้ความรู้ เขา้ใจความรู้จากต ารา และเขา้ใจความรู้ใหม่จาก
งานวจิยั อาจารยเ์ป็นเส้นทางไปสู่นกัปราชญร์าชบณัฑิต เพราะขลุกอยูก่บัวา่ความรู้ในศาสตร์ของ
ตนเอง อุปนิสัยของผูท่ี้เป็นอาจารย ์คือ เป็นคนละเอียดถ่ีถว้น ชอบจบัผดิ รักความยติุธรรม ไม่ชอบมี
เจา้มีนาย กลา้คิดกลา้พูด พูดเก่งชอบสอนคน ไม่รังเกียจการอ่านและคน้ควา้ต ารา๒๕ สถานภาพการ
เป็นอาจารยส์อนในระดบัอุดมศึกษาของคุณชายธราธรสังคมจึงถูกคาดหวงัวา่จะตอ้งเป็นท่ีเคารพ
ของนกัศึกษา อบรมสั่งสอนใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้ท่ีเพิ่มมากข้ึนและคุณธรรมจริยธรรมควรคู่กนั
ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของคุณชายธราธร ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

“นัน่สิครับ ความเจริญจากชาติตะวนัตกก าลงัหลัง่ไหลเขา้เมืองไทย” 
ผูสู้งศกัด์ิกว่าเห็นด้วย (คุณชายธราธร) และตระหนักถึงปัญหาท่ี

ก าลงัจะตามมาในอนาคตอยูต่ลอด “ทั้งส่ิงท่ีดีและไม่ดี เราคงหลีกเล่ียงไม่ได ้
นอกจากคอยพร้อมรับมือเตรียมคนของเราให้มีการศึกษา มีวุฒิภาวะท่ีสูงข้ึน 
ไม่อยา่งนั้นจะตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของชาติตะวนัตกไดง่้าย” 

(คุณชายธราธร : ๒๙) 
ในฐานะอาจารยเ์ขาก็ไม่ชอบท่ีจะเห็นนกัศึกษาของตนแต่งกายไม่

เหมาะสมเขา้มาในหอ้งเรียนหรือเดินกรีดกรายในร้ัวมหาวทิยาลยั... 
(คุณชายธราธร : ๓๐) 

 
 งานโบราณคดีเป็นงานวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ท่ีต้องท าตามระเบียบวิธีวิจยัอย่าง
เคร่งครัดทั้ งในขณะท างานส ารวจหรือขุดค้นในภาคสนาม และในการท างานวิเคราะห์ใน
หอ้งปฏิบติัการเฉพาะท่ีส านกังาน มิไดเ้ป็นวิชาท่ีตอ้งอาศยัโชคและความบงัเอิญ แต่ตอ้งอาศยัวิธีคิด
ท่ีมีเหตุผลอย่างรอบคอบ และมีหลักวิชาการเป็นกรอบช้ีน าความคิดและวิธีการค้นควา้๒๖  จาก
สถานภาพนกัโบราณคดีของคุณชายธราธร ท าให้คุณชายมีความรักและหวงแหนมรดกไทยมีความ
มุ่งมั่นในการท างาน จริงจัง มีความละเอียดรอบคอบ ให้ความสนใจใส่ใจต่อส่ิงต่างๆรอบตัว   

                                                           
๒๕ กิจการ พรหมมาและลลิตกร พรหมมา.อาจารยม์หาวทิยาลยั.(กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั,๒๕๕๗), ๓๖๔ 
๒๖ กรมศิลปากร ส านกัโบราณคดี.โบราณคดีส าหรับเยาวชน.(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร ,๒๕๕๗), ๘ 



๕๔ 

 

 
 

เคร่งขรึม เป็นคนท่ีค่อนขา้งจริงจงักบัชีวติ ไม่โผงผาง สุขุม กลา้ตดัสินใจ มีความรอบรู้ มีอุดมการณ์
สูงส่ง รู้จกัแกไ้ขปัญหาอยา่งนุ่มนวล ดงัจะเห็นไดจ้าก  

 
“ตกลง พรุ่งน้ีพวกเราแยกยา้ยกนัไป ผมจะเขียนจดหมายให้อ่อนศรี

ถือไปท่ีสถานีต ารวจพร้อมหลกัฐาน ขอให้ส่งก าลงัมาตรวจคน้กลุ่มปราสาท
กลุ่มน้ีใหเ้ร็วท่ีสุด ก่อนท่ีสมบติัของชาติจะถูกขโมยไปจนหมดเกล้ียง” 

(คุณชายธราธร : ๒๗๓) 
พี่ชายใหญ่เธอเป็นคนสุขุม มีความเป็นผูใ้หญ่ น ้ าใจเยน็กวา่ฉนัเยอะ 

ยอมรับเลยว่าเร่ืองโบราณคดีเน่ีย พี่ชายใหญ่นับว่าไม่เป็นสองรองใคร พวก
โบราณคดีมนัจะสนุกหน่อยก็ตรงท่ีไดเ้ขา้ป่าตามหาไอพ้วกซากโบราณอะไร
นัน่ละ 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๖๒) 
 

ความเป็นปัจเจกของคุณชายธราธรมาจากทั้งการด ารงบทบาทตามสถานภาพท่ีติดตวัมา
แต่ก าเนิด กล่าวคือ เป็นหม่อมราชวงศ์ เป็นสุภาพบุรุษ เป็นพี่ชายคนโต และสถานภาพท่ีได้มา
ภายหลัง คือ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นนักโบราณคดี การด ารงบทบาทตามสถานภาพทั้ ง  
๒ ประเภท หล่อหลอมให้คุณชายธราธรมีลกัษณะนิสัยเฉพาะตวั คือ เป็นสุภาพบุรุษ สุขุม ส ารวม 
เก็บความรู้สึกเก่ง กลา้คิดกลา้ตดัสินใจ มีความเป็นผูน้ า มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้วธีิการ
แก้ปัญหาอย่างนุ่มนวล มีอุดมการณ์ รักษ์สมบัติของชาติ มีวิธีคิดเก่ียวกับการเตรียมรับมือทาง
การศึกษากบัชาติตะวนัตก และมีการรักษารากเหงา้ของไทย  

 
คุณชำยปวรรุจ  เป็นคุณชายคนท่ี ๒ ท่ีเกิดจากนางตน้ห้องท่ีเป็นคนใช้ ท าให้ไม่ไดรั้บ

การยอมรับจากคุณยา่อ่อนและสังคมเท่าไรนัก อีกทั้งยงัไดรั้บความกระทบกระเทือนใจในเร่ืองชาติ
ก าเนิดแต่การอบรมของแม่ช้องนางท่ีให้เป็นคนท่ีเจียมตวัไม่ตีตนเสมอพี่ๆน้องๆและดูแลรับใช ้
ทุกอยา่งจนสุดความสามารถ ท าให้คุณชายปวรรุจมีบุคลิกภาพท่ีสุขุม ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น มีความเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพ อ่อนโยน มีเหตุมีผล ไม่ถือยศศกัด์ิ ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีพบกบัหม่อมเจา้หญิง
วรรณรสาบนเคร่ืองบินทั้งท่ีหญิงสาวพยายามเมินและป้ันหนา้น่ิวคิ้วขมวดขณะท่ีนัง่ขา้งกนัแต่คุณชาย
ปวรรุจก็พยายามแสดงไมตรี 

 



๕๕ 

 

 
 

สาบานได้ว่าเขาอยากช่วยหล่อนไม่ให้ต้องประสบเคราะห์กรรม
เช่นนั้นจริงๆ จึงพยายามชวนคุยอยูส่องสามคร้ัง เป็นการแสดงน ้ าใจดว้ยเห็น
วา่น่ีเป็นคร้ังแรกของหล่อนในการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

(คุณชายปวรรุจ : ๗) 
แต่เขาไม่ถือสาหรอก เพราะนิสัยของคนเราทุกคนยอ่มมีเหตุผลท่ีมา 

เกิดจากการปลูกฝังเล้ียงดูท่ีแตกต่าง ท่ีหญิงสาวเป็นอย่างน้ี ก็คงจะมีสาเหตุ
เช่นกนั 

(คุณชายปวรรุจ : ๑๔) 
เขาให้ยืมผา้เช็ดหน้า หาน ้ าให้ด่ืม แลว้ยงัคอยถามไถ่ ปลอบหล่อน

จนคลายความกลวั  
(คุณชายปวรรุจ : ๒๒) 

 
 การอบรมเล้ียงดูจากมารดาของคุณชายปวรรุจท่ีให้ท าทุกอย่างดูแลรับใช้พี่ๆน้องๆไม่
เวน้แมแ้ต่งานของผูห้ญิง เช่น เย็บซ่อมผา้ท่ีขาดและการท าอาหาร การอบรมของมารดาส่งผลให้
คุณชายปวรรุจเป็นคนท่ีคล่องแคล่วและช านาญในเร่ืองการท าอาหารและเยบ็ผา้ดงัจะเห็นไดจ้ากค า
บอกเล่าของวรรณรสา วาดดาว และปกรณ์ 

 
ภาพคุณชายปวรรุจผูกผา้กนัเป้ือนเดินเขา้ออกครัว หยิบจบัทุกอย่าง

อย่างคล่องแคล่วยิ่งท าให้รู้สึกกระดากและแทบนั่งไม่ติด หล่อนเป็นผูห้ญิง
แท้ๆ ทว่าท าไดแ้ค่นัง่รอเฉยๆ อยากจะช่วยเหลือก็ไม่รู้จะเร่ิมหยิบจบัตรงไหน 
ตามประสาคนท่ีไม่เคยท าอะไรนอกจากนัง่รอรับการปรนนิบติั 

อย่างปกรณ์ยงัพอเขา้ใจไดว้่าเขา้เป็นเจา้ของร้านอาหาร แต่คุณชาย
ปวรรุจน่ีสิ  เขาเป็นถึงหม่อมราชวงศ์หนุ่มแห่งจุฑาเทพ เป็นข้าราชการ 
นกัการทูต แต่เหตุใดจึงดูคล่องแคล่วงานครัว 

(คุณชายปวรรุจ : ๑๐๕) 
 

นอกจากน้ีปกรณ์และวาดดาวยงัไดพู้ดถึงความเป็นปัจเจกของคุณชายปวรรุจ ดงับทสนทนา 



๕๖ 

 

 
 

“ตอนท่ีอยูอ่งักฤษนายรุจลงมือท าอาหารทีไร กล่ินหอมไปหลายช่วง
ตึก พวกเราตอ้งแห่กนัมาขอฝากทอ้งเป็นประจ า จนอยากจะยา้ยส ามะโนครัว
มาขออาศยัอยูก่บัหา้คุณชายเสียใหรู้้แลว้รู้รอด” 

“จริงค่ะ คุณชายเก่งเร่ืองประยุกตอ์าหารฝร่ังให้ถูกปากคนไทย วาด
เองก็ไดเ้รียนรู้สูตรอาหารหลายอยา่งมาจากคุณชาย โดยเฉพาะสเต็กน ้ าจ้ิมแจ่ว
สูตรชาววงัของคุณชาย อร่อยอยา่บอกใคร” วาดดาวเสริม 

(คุณชายปวรรุจ : ๑๐๖) 
 

คุณชายปวรรุจมีความช านาญเร่ืองการเยบ็ผา้ 
 

“คุณท าใหฉ้นัท่ึง” 
“หือ” 
“คุณเป็นผูช้ายแท้ๆ  แต่กลบัเยบ็ผา้ไดค้ล่องแคล่วยิง่กวา่ผูห้ญิงอยา่ง

ฉนัเสียอีก” 
“ดูเหมือนจะไม่ใช่งานของผูช้ายใช่ไหมครับ แต่แม่ผมบงัคบัใหผ้ม

เรียนรู้อะไรแบบน้ีมาตั้งเด็กๆ ตั้งใจวา่จะตอ้งช่วยดูแลพี่ๆนอ้งๆ แลว้ก็จริง
อยา่งท่ีแม่คิด พอไปอยูอ่งักฤษ ผมตอ้งรับหนา้ท่ีเหล่าน้ีหมดเลย” 

(คุณชายปวรรุจ : ๑๑๐) 
 

สถานภาพท่ีได้มาภายหลัง คือ อาชีพนักการทูต จากสถานภาพท่ีติดตัวมาและหน้าท่ี 
การงานจึงรวมกนัไดอ้ย่างลงตวัเพราะสังคมให้ความคาดหวงัว่า นกัการทูตจะตอ้งมีบุคลิกภาพท่ี 
สง่างาม ระงบัอารมณ์โกรธ  มีศิลปะในการส่ือสาร เป็นคนช่างสังเกต อ่านความรู้สึกคนเก่ง  ซ่ึง
คุณชายปวรรุจก็แสดงบทบาทตามสถานภาพน้ีไดอ้ยา่งดีมากและปัจจยัน้ีส่งผลให้คุณชายมีลกัษณะ
สุขมุ รู้จกัพูด ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 
เกือบตลอดทั้ งวนันั้ นเขาต้องประชุมกับท่านทูตและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งในการตระเตรียมขอ้มูลเพื่อความพร้อมในการประชุม ก่อนท่ีคณะ
ของรัฐมนตรีจะเดินทางมาในอีกสองสัปดาห์ขา้งหนา้ แมว้า่หวัขอ้ท่ีคุยจะเป็น
เร่ืองเคร่งเครียด แต่ท่านทูตก็มีวิธีในการพูดท่ีท าให้การสนทนาเป็นไปอย่าง



๕๗ 

 

 
 

สบายๆ ซ่ึงเป็นข้อท่ีปวรรุจนึกช่ืนชมท่านเป็นอย่างมาก เพราะรู้ว่านั่นเป็น
คุณสมบติัประการหน่ึงของผูก้า้วหนา้ในการงานดา้นการทูต 

(คุณชายปวรรุจ : ๔๐) 
หม่อมเจา้ภานุทศันยัไม่ไดแ้สดงอาการขุ่นเคืองใดออกมาทางสีหนา้

เขายงัรักษามารยาทขอนักการทูตท่ีดีทุกประการ แต่ดว้ยความเคยชินในการ
อ่านความรู้สึกคน ตาไว วิสัยช่างสังเกตแบบนกัการทูตเช่นกนั ท าให้ปวรรุจ
พอจะสัมผสัไดถึ้งอารมณ์ท่ีไม่ใคร่จะแจ่มใส ซ่ึงซ่อนอยูใ่ตร้อยยิม้สุภาพของ
ฝ่ายนั้น 

 (คุณชายปวรรุจ : ๕๖) 
 

นอกจากอ่านความรู้สึกคนเก่งแล้วคุณชายปวรรุจยงัเป็นคนท่ีมีศิลปะในการพูดซ่ึง
สอดคล้องกบัสถานภาพนักการทูตตามท่ีสังคมคาดหวงั ดงัจะเห็นได้จากความรู้สึกของคุณชาย 
รัชชานนท ์

 
“พี่ชายรุจน่ะหรือ  เธอเลือกเรียนรัฐศาสตร์ ตอนน้ีเป็นนกัการทูตอยู่

ต่างประเทศโกที้เดียว” 
“แต่คุณชายก็ไม่ชอบใช่ไหมจะ๊” 
“ก็ท านองนั้น ฉันเป็นคนตรงๆ ป้ันหน้าไม่ค่อยเป็น” เขายอมรับ 

“แต่ไม่ใช่พี่ชายรุจเธอเป็นพวกปากไม่ตรงกบัใจหรอกนะ เธอเพียงเป็นคนท่ี
ศิลปะในการพูด เขา้ท านองท่ีวา่ “น ้ าขุ่นไวใ้น น ้าใสไวน้อก” ฉนัออกจะนบัถือ
เธอในขอ้น้ีทีเดียว 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๖๒) 
 

ความเป็นปัจเจกของคุณชายปวรรุจมาจากทั้งการด ารงบทบาทตามสถานภาพท่ีติดตวัมา
แต่ก าเนิด กล่าวคือ เป็นหม่อมราชวงศ ์เป็นสุภาพบุรุษ เป็นลูกท่ีเกิดจากแม่คนใชจึ้งท าให้ท างานบา้น
ไดทุ้กอยา่งไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหารหรือการเยบ็ปักถกัร้อย และสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั คือ เป็น
นกัการทูต การด ารงบทบาทตามสถานภาพทั้ง ๒ ประเภท หล่อหลอมใหคุ้ณชายปวรรุจมีบุคลิกภาพ
ท่ีสง่างาม ลกัษณะนิสัยเฉพาะตวั คือ เป็นสุภาพบุรุษ สุขุม ส ารวม เก็บความรู้สึกเก่ง เป็นคนมีเหตุ 
มีผล มีศิลปะในการพูดและเป็นคนช่างสังเกต 



๕๘ 

 

 
 

 
 

 
คุณชำยพุฒิภัทร  เป็นคุณชายล าดบัท่ีสามของราชสกุลจุฑาเทพ  จากสถานภาพการเป็น

หม่อมราชวงศ์ โดยการอบรมเล้ียงดูจากย่าทั้งสองซ่ึงเป็นชาววงั และการปลูกฝังให้อยู่ในกฎและ
ระเบียบท่ีพึงปฏิบติัส่งผลให้คุณชายพุฒิภทัร มีความเป็นสุภาพบุรุษ มีความประพฤติดี ไม่พูดถึง
ผูห้ญิงในทางท่ีเสียหาย และดูแลสุภาพสตรีเป็นอย่างดี ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีคุณชายรณพีร์ชวน
คุณชายพุฒิภทัรไปดูการประกวดนางสาวศรีสยามและกล่าวถึงผูเ้ขา้ประกวด 
 

“รับรองครับ ผมแค่ดูเฉยๆ เห็นเพื่อนมันบอกว่าปีน้ีสาวๆ ท่ีเข้า
ประกวดล้วนแต่เด็ดดวงกันทั้ งนั้ น ทั้ งขาวอวบ” รณพีร์ชูสองน้ิวราวกับ
ปฏิญาณตน 

“ชายพี ร์” พุฒิภัทรหันมาเอ็ด “พูดอะไรออกมา ผู ้ชายราชสกุล 
จุฑาเทพ ไม่ควรวพิากษว์จิารณ์ผูห้ญิงแบบนั้น”  

(คุณชายพุฒิภทัร : ๒๐-๒๑)  
 

คุณชายพุฒิภทัรยงัไดแ้สดงความเป็นสุภาพบุรุษต่อวา่ท่ีคู่หมายของคุณชายรัชชานนท ์คือ 
คอยดูแลปกป้องอนัตราย ดงัตอนท่ีคุณชายพุฒิภทัรไปตามหาคุณชายรัชชานนทท่ี์หลงป่าอยูคุ่ณชาย
พุฒิภทัรก็ดูแลหม่อมหลวงศินีนุช เทวพรหม เป็นอย่างดี โดยการป้องกันสัตวร้์ายท่ีจะมาท าร้าย  
ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

“อยา่ขยบันะครับ” พุฒิภทัรร้องบอก ก่อนจะหยบิปืนรูเกอร์ซุปเปอร์
แบล็กฮอวก์ข้ึนมาเล็กไปท่ีหวัของอสรพิษร้าย เขาตอ้งเผด็จศึกมนัใหไ้ดภ้ายใน
นดัเดียว มิเช่นนั้นก็อาจจะหมายถึงชีวติวา่ท่ีคู่หมั้นของนอ้งชายได ้

(คุณชายรัชชานนท ์: ๑๒๘) 
 

คุณชายพุฒิภทัรถูกส่งให้ไปศึกษาต่อท่ีประเทศองักฤษเป็นระยะเวลาสิบห้าปีท าให้เขามี
ความรู้ในการประกอบอาชีพ ซ่ึงนอกจากได้รับความรู้ท่ีเพิ่มมากข้ึนแล้วยงัได้เรียนรู้วฒันธรรม



๕๙ 

 

 
 

ตะวนัตกแต่ก็ไม่ได้ท  าให้คุณชายพุฒิภทัรซึมซับเอาวฒันธรรมตะวนัตกมาปฏิบติัเขากลบัยงัคงมี
ความคิดแบบชายไทยท่ีนิยมเอกลกัษณ์ไทยอนัดีงาม ดงัจะเห็นไดจ้ากค าพูดของคุณชายพุฒิภทัร 

 
“นายไม่เขา้ใจหรอก เอาเป็นวา่พี่ไม่ชอบดูการประกวดแบบน้ี” 
หม่อมราชวงศ์คนสุดท้องถอนใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะพูดต่อด้วย

น ้าเสียงเคร่งเครียด  
“ผมทราบครับ พี่ชายภทัรเคยบอกวา่ผูห้ญิงพวกน้ีส้ินคิด” 
นบัตั้งแต่กลบัมาจากประเทศองักฤษชีวิตของเขาก็วุน่แต่งาน ถา้เป็น

งานกุศลเขาจะไม่เก่ียง แต่น่ีเป็นการประกวดนางงามท่ีเขาเกลียดแสนเกลียด 
“มนัก็ไม่เชิงหรอกชายพีร์ แต่พี่ว่าผูห้ญิงไทยเราไม่สมควรท่ีจะท า

อะไรเช่นน้ี เส้ือผา้หรือก็สั้นกุด เสียช่ือกุลสตรีไทยหมด” 
สิบห้าปีท่ีใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศไม่ได้ท าให้พุฒิภัทรซึมซับ

วฒันธรรมตะวนัตกมาเลยแมแ้ต่นอ้ย ตรงกนัขา้มเขายงัคงเป็นชาวไทยท่ีนิยม
ชมชอบเอกลักษณ์อนัดีงาม ส าหรับเขาแล้วผูห้ญิงควรจะเป็นสุภาพสตรีท่ี
เรียบร้อยท ากบัขา้วปรนนิบติัสามี 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๑๙) 
  
 จากระดบัการศึกษาท่ีสูงของคุณชายพุฒิภทัรท่ีไปร ่ าเรียนมาจากต่างประเทศนั้น ส่งผล
ให้เขาเป็นคนท่ีไม่ยอมถูกบงัคบัจิตใจ และเป็นคนท่ีหัวร้ันเป็นอย่างมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากความคิด
ของมารตี 
 

หลายวนัก่อนหล่อนแกล้งปล่อยข่าวเร่ืองแต่งงาน เพราะคาดว่า 
ข่าวลือเช่นน้ีจะท าให้เขารุกคืบหน้า แต่ตรงกนัขา้ม เขากลบัยิ่งน่ิง พอหล่อน 
ขอติดรถกลบับา้นด้วยก็เจอท่าทางปฏิเสธแบบน่ิมๆจนฝ่ายหญิงอย่างหล่อน
เกิดอาการบา้ใบ ้

เขาเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่ง อีกทั้งยงัร้ันพอตวั ความรู้ท่ีร ่ าเรียนมาสูง
ระดบันายแพทยย์่อมไม่ยอมถูกบงัคบัจิตใจเป็นแน่ หล่อนจึงพยายามหาทาง
ใกลชิ้ดเอาอกเอาใจหวงัใหช้ายหนุ่มหลงเสน่ห์ แต่เขากลบัเอาแต่บ่ายเบ่ียง 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๔๗) 



๖๐ 

 

 
 

 คุณชายพุฒิภทัรเลือกศึกษาวิชาแพทยท่ี์มหาวิทยาลยักายฮอสปิตอล (Guy Hospital) ซ่ึง
ถือว่ามีช่ือเสียงท่ีสุดในขณะนั้น ส าหรับคุณชายพุฒิภทัรการได้มาด้วยสถานภาพศลัยแพทยส่์วน
หน่ึงไดม้าจากสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด กล่าวคือไดอิ้ทธิพลมาจากหม่อมยา่เอียด ดงัจะเห็นได้
จาก 
 

พี่ชายภัทร เธอเลือกเรียนแพทย์ เพราะต้องการช่วยเหลือคนอ่ืน
เหมือนหม่อมย่า หม่อมย่าท่านเคยเป็นพยาบาลมาก่อน ท่านช่วยเหลือคน
เอาไวม้าก พี่ชายภทัรเธอเล็งเห็นขอ้น้ี เลยเลือกเรียนแพทย ์

(คุณชายรัชชานนท ์: ๖๓) 
 

 อาชีพแพทยเ์ป็นอาชีพท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความทุกขย์ากของทุกคน ไม่เวน้คนจนคนรวย 
จึงเป็นผูท่ี้สังคมคาดหวงัอยา่งสูงวา่จะเป็นผูท่ี้ทรงไวซ่ึ้งความเมตตา มีมนุษยธรรมและจริยธรรมต่อ
เพื่อนมนุษย์ผูทุ้กข์ยาก และมีความช านาญในวิชาชีพ ซ่ึ งจากสถานภาพดังกล่าวท าให้คุณชาย 
พุฒิภทัรเป็นคนมีน ้ าใจกบัคนท่ีด้อยโอกาสจะเห็นได้จากตอนท่ีคุณชายพุฒิภทัรรู้ว่ากิตติพ่อของ
กรองแกว้ป่วยเป็นเน้ืองอกท่ีสมองแต่ไม่มีเงินรักษาจึงรับเป็นคนไขใ้นความดูแลของตน 
 

หลงัจากใหย้าลดอาการบวมของสมอง กิตติก็รู้สึกตวัข้ึนในตอนเชา้ 
เขาสามารถพูดคุยโตต้อบได ้อาการปวดศีรษะลดลง แต่ถึงอยา่งนั้นเขาตอ้ง
ไดรั้บการผา่ตดัโดยเร็วท่ีสุดอยูดี่ หม่อมราชวงศห์นุ่มไดข้อใหแ้พทยใ์นจงัหวดั
ส่งตวัมาท่ีโรงพยาบาลในพระนครเพื่อดูแลต่อ สร้างความซาบซ้ึงใจแก่ 
หญิงสาวเป็นอยา่งมาก ........  

(คุณชายพุฒิภทัร : ๑๙๘) 
 
 จากความช านาญในวชิาชีพศลัยแพทยส์มองท่ีเก่งท่ีสุดในพระนคร ท าใหส้ังคมคาดหวงั
กบัการเป็นแพทยท่ี์ช านาญ กล่าวคือ  จะตอ้งเป็นคนท่ีเรียนเก่ง สามารถวนิิจฉยัโรค สั่งยา ใหถู้กตอ้ง
และแม่นย  า  บ าบดั  ป้องกนัโรคและความผดิปกติในร่างกายของมนุษย ์มีจรรยาบรรณของแพทย ์ 
ท าหนา้ท่ีดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งเตม็ความสามารถ จากสถานภาพดงักล่าวท าใหคุ้ณชายพุฒิภทัรเป็น
คนท่ีมีความมัน่ใจในตวัเองค่อนขา้งสูง มีน ้าใจ ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น ดงัตวัอยา่ง 
 



๖๑ 

 

 
 

เน่ืองจากถูกส่งตวัไปอยูต่่างประเทศตั้งแต่ยงัเล็กท าใหภ้าษาองักฤษ
ของเขาดีมาก แมจ้ะมีฐานะร ่ ารวยแต่เขาเลือกเรียนแพทยเ์พื่อช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย ์หลงัจบจากมหาวทิยาลยัลอนดอน ตามดว้ยการเรียนต่อเฉพาะดา้น
ศลัยกรรมประสาทจากกายฮอสปิตอล (Guy Hospital) ซ่ึงเป็นสาขาท่ีเรียนยาก
ท่ีสุดในขณะนั้น 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๑๑) 
 
หม่อมราชวงศพ์ุฒิภทัรนั้นเป็นคนเช่ือมัน่ในตนเองสูง ลงวา่เร่ืองใด

ไม่ถูกตอ้งแลว้ ชายหนุ่มจะคา้นหวัชนฝาเลยทีเดียว เกือบสามปีท่ีท างานมา 
ชายหนุ่มไม่เคยมีประวติัด่างพร้อย ขณะเดียวกนัก็ไม่เคยแสดงท่าทีวา่สนใจ
ผูห้ญิงคนไหนเป็นพิเศษ ส่ิงท่ีเห็นจนชินตาคือ แพทยซ่ึ์งขยนัท างานและเอาใจ
ใส่ดูแลคนไข ้

(คุณชายพุฒิภทัร : ๑๔) 
 

 คุณชายพุฒิภทัรมีความช านาญในการแพทยเ์ป็นอย่างมากโดยเฉพาะสาขาศลัยกรรม
ประสาทจากความเช่ียวชาญส่งผลให้โรงพยาบาลท่ีเขาท างานอยู่มีช่ือเสียงเพราะเขา ดงัจะเห็นได้
จากการแสดงความคิดเห็นของยศวนิ  กล่าววา่ 

 
สาขาศัลยกรรมประสาทเป็นสาขาท่ียากท่ีสุด นอกจากหม่อม

ราชวงศพ์ุฒิภทัรแลว้ อีกสองหนุ่มก็ไม่ช านาญ 
“แต่ให้ผมท าคนเดียวไม่ไหวนะครับ ขอแค่เป็นผู ้ช่วยก็พอได ้

คุณชายรู้ไหมครับว่า ตอนน้ีเขาลือกนัให้ทัว่ว่า คุณชายท าให้โรงพยาบาลเรา 
มีช่ือเสียง เคสผ่าตดัยากๆ โรงพยาบาลอ่ืนก็อยากส่งมาปรึกษา ตอนน้ีท่าน
ผูอ้  านวยการภูมิใจมากท่ีท่านบอกว่า เป็นบุญของพวกเราท่ีมีหมอเก่งๆอย่าง
คุณชายตดัสินใจมาสมคัรงานท่ีน่ี” 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๒๕) 
 

 อาจารยห์มอเป็นอีกหน่ึงสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงัของคุณชายพุฒิภทัร  สังคมคาดหวงั
คนท่ีเป็นอาจารยข์องแพทยว์า่ อาจารยแ์พทยมี์หนา้ท่ีให้ความรู้และอบรมสั่งสอนนกัศึกษาแพทยใ์ห้



๖๒ 

 

 
 

ตระหนักในการรักษาผูป่้วยอย่างจริงจงัและให้นักศึกษาได้ปฏิบติัจริงจะเกิดความเข้าใจมากข้ึน
คุณชายพุฒิภทัรปฏิบติัตาม ความคาดหวงัดงักล่าวดงัจะเห็นไดจ้าก  
 

หน้าท่ีหลกัของนายแพทยห์ม่อมราชวงศ์พุฒิภทัรในทุกวนั คือ น า
บรรดาลูกศิษยซ่ึ์งเป็นนักศึกษาฝึกงานปีสุดท้าย  เข้าตรวจเยี่ยมอาการผูป่้วย
พร้อมทั้งสั่งการรักษารวมถึงให้ความรู้ควบคู่กนัไปดว้ย การเรียนขา้งเตียงนั้น
ถือเป็นประสบการณ์ท่ีส าคญัมาก โดยแพทยรุ่์นพี่จะน าอาการของคนไขจ้ริง
มาสอนและอธิบายวิธีการรักษาอย่างละเอียด พร้อมทั้ งบอกข้อควรระวงั
ตลอดจนให้รุ่นน้องไดเ้ฝ้าดูอาการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั จนกระทัง่อาการ
ของผูป่้วยดีข้ึน 

(คุณชายพุฒิภทัร : บทน า) 
 
 จากสถานภาพดงักล่าวรวมทั้งการไดรั้บการสั่งสมวิชาความรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพ
แพทย ์ส่งผลให้คุณชายพุฒิภทัรเป็นอาจารยห์มอท่ีมีคุณธรรมประจ าใจ และอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้
หมัน่หาวิชาความรู้ใส่ตวัเองเพื่อพฒันาอาชีพนอกจากนั้นยงัเป็นคน พูดตรงและรู้ว่าอะไรควรท า
อะไรไม่ควรท า ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีนกัศึกษาแพทยห์ญิงไดส้อบถามนอกเร่ืองท่ีท าการสอนแต่
คุณชายก็ท าหนา้ท่ีการเป็นอาจารยไ์ดอ้ยา่งน่าเคารพ 
 

“คือ ดิฉนัสงสัยวา่ อาจารยห์มอรับประทานขา้วเชา้หรือยงัค่ะ” 
“ผมขอไม่ตอบนะ ค าถามของคุณไม่เห็นจะเก่ียวกบัส่ิงท่ีผมสอน

ตรงไหน” 
“เอาเถอะ คุณยงัเด็ก ยงัอ่อนต่อโลก แต่ผมอยากใหร้ะลึกเอาไวว้า่

พวกคุณก าลงัจะเป็นแพทยใ์นอนาคต ควรจะหมัน่ศึกษาหาความรู้ เม่ือจบ
ออกไปจะไดใ้ชว้ชิาในการรักษาคนไข”้ และอีกสารพดัท่ีอาจารยห์นุ่มเร่ิม 
ร่ายยาวถึงคุณธรรมประจ าใจของผูเ้ป็นแพทย ์ 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๑๒) 
 

ความเป็นปัจเจกของคุณชายพุฒิภทัรมาจากทั้งการด ารงบทบาทตามสถานภาพท่ีติดตวั
มาแต่ก าเนิด กล่าวคือ เป็นหม่อมราชวงศ ์เป็นสุภาพบุรุษ และสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั คือ เป็นคน



๖๓ 

 

 
 

ท่ีมีการศึกษาสูง เป็นศลัยแพทยส์มองและเป็นอาจารยห์มอ การด ารงบทบาทตามสถานภาพทั้ง  
๒ ประเภท หล่อหลอมให้คุณชายพุฒิภัทรมีลักษณะนิสัยเฉพาะตัว คือ เป็นสุภาพบุรุษ ชอบ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น มีน ้ าใจ มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตนเอง มี
กระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผลและมีความเด็ดขาด  

 
คุณชำยรัชชำนนท์  คุณชายคนท่ี ๔ ซ่ึงจากสถานภาพท่ีติดตวัมานั้นไม่เพียงแต่เป็น

หม่อมราชวงศท์ั้งยงัเป็นคนรวยมีเงินเหลือกินเหลือใชเ้น่ืองจากเป็นหลานชายของเจา้สัวซง้เจา้ของ
หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นเศรษฐี บิดาของหม่อมแม่ของคุณชาย คือ หม่อมหยกถือวา่มี
ฐานะเป็นท่ีนบัหนา้ถือตาในวงสังคมไม่นอ้ย จึงส่งผลใหเ้ป็นคนใชจ่้ายเงินอยา่งสุรุ่ยสุร่าย  และชอบ
สังสรรค ์   ดงัท่ีตวัละครประกอบไดบ้รรยาย 
 

“เก็บไวเ้ถอะ”  
ดวงตาของคนขบัรถรับจา้งเป็นประกายระยบิระยบั ราวกบัไดพ้บ 

กรุสมบติัอนัมีค่ามหาศาล สมบุญรู้ดีวา่นัน่คงพอส าหรับการวิง่รถสักสองสาม
เท่ียวทีเดียว เขาไดแ้ต่ส่ายศีรษะกบัความสุรุ่ยสุร่ายของคุณชายคนท่ีส่ีแห่งราช
สกุลจุฑาเทพคนน้ี เพราะค่ารถรับจา้งจากสโมสรคงไม่มากขนาดนั้นเป็นแน่ 
แต่ก็ไม่กลา้เอ่ยปากออกไป... 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๘) 
 

สมบุญส่ายหนา้ เหตุผลหน่ึงท่ีท าให้คุณชายคนน้ีค่อนขา้งจะไม่เห็น
ค่าของเงินเท่าไร เพราะมีคุณตาท่ีมีฐานะดี เป็นถึงเจา้ของห้างดงัในพระนครจึง
ท าให้มีเงินใชม้ากกวา่พี่นอ้งคนอ่ืน ขาดเหลืออะไรก็มกัจะวิง่ไปท่ีห้างของคุณ
ตา หรือท่ีเขาเรียกวา่อากง หยิบโน่นหยิบน่ีไดต้ามใจชอบเสมอๆ และท่ีส าคญั
หากเขาเขา้ไปออ้นเจา้สัวซ้งนิดหน่อย ก็จะไดเ้งินติดปลายนวมมาใช้จ่ายอยา่ง
ไม่ขาดมือเลยทีเดียว ท าให้เขามีเงินทองใช้จ่ายมากกว่าพี่น้องคนอ่ืนๆ ซ่ึงรับ
เบ้ียหวดัจากมรดกตามสมควรเท่านั้น 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๑๐) 
 



๖๔ 

 

 
 

คุณชายรัชชานนทเ์ป็นคนชอบด่ืมสุราและชอบสังสรรค ์แต่การสังสรรคน์ั้นจุดประสงคก์็
เพื่อจะไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นเท่านั้น จะเห็นไดจ้ากบทบรรยาย 
 

ความจริงแลว้เขาไม่ไดช้อบด่ืมสุรามากเท่ากบัการไดพู้ดคุยกบัผูค้น
ท่ีแตกต่างทางความคิดมากนกัหรอก แต่ถา้มานัง่คุยกนัเฉยๆมนัก็ดูเหมือนจะ
ขาดรสชาติไปสักนิด  จึงต้องมีอะไรมาเสริมบ้าง ซ่ึงก็คงไม่พ้นเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลน์ัน่เอง 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๓๒) 
 

 สถานภาพท่ีได้มาภายหลัง คือ วิศวกรโยธา จากสถานภาพดังกล่าวส่งผลให้คุณชาย 
รัชชานนท์เป็นคนท่ีมีกระบวนการคิดค านวณ  มีการวางแผนท่ีชัดเจนและค่อนข้างแน่นอน  
ดงัตวัอยา่ง 
 

“ฉันเป็นคนท าอะไรโดยใช้ความคิด ออกจะชอบค านวณอย่าง
วิชาชีพท่ีท าอยูเ่สียดว้ย ฉนัคิดเร่ืองน้ีมาหลายคืนแลว้ การตายของลุงเจย้ก็เป็น
เหตุผลหน่ึง และก็เป็นเพียงเหตุผลท่ีเร่ง การตัดสินใจในส่วนลึกของฉัน
เท่านั้น” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๑๑๗) 
 
 อาชีพวิศวกรโยธา เป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศยัการค านวณท่ีแม่นย  า เพื่อท่ีจะสร้างทางสร้าง
ถนน ให้ความสะดวกสบายแก่ชาวบ้าน ส่งผลให้คุณชายรัชชานนท์เป็นคนท่ีมีความแน่วแน่  
หนกัแน่น ตั้งใจว่าจะท าอะไรก็จะท าให้ได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากบทสนทนาระหว่างคุณชายรัชชานนท์
กบัคุณชายธราธรเร่ืองการแต่งงานระหวา่งเขากบัสร้อยฟ้า 
 

“ไหนวา่ตกกระไดพลอยโจน” คุณชายใหญ่ยอ้นค า 
รัชชานนทถ์อนหายใจ ถือถว้ยกาแฟไปนัง่บนกอ้นหินท่ีน ามา

จดัเรียงต่างเกา้อ้ี “ก็ตบแต่งกนัแลว้น่ีครับ ไอผ้มมนัก็ตั้งปณิธานเอาไวต้ั้งแต่
เด็กแลว้วา่จะไม่มีเมียมากเหมือนท่านพ่อเด็ดขาด ขอเป็นผวัเดียวเมียเดียวกนั
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เหมือนนกเงือกแหง้กนัไปขา้งละครับ ถึงไดอ้ยูเ่ป็นพอ่พวงมาลยัอยูจ่นถึงทุก
วนัน้ี  

(คุณชายรัชชานนท ์: ๑๘๗) 
 
 สถานภาพการเป็นสามี คือ คุณชายรัชชานนท์แต่งงานกบัสร้อยฟ้าสาวบา้นป่าและมี
หน้าท่ีจะต้องตามหาเจ้ารัชทายาทท่ีจะต้องกอบกู้บัลลังก์เวียงภูค า การประพฤติปฏิบัติตนของ
คุณชายรัชชานนท์ในฐานะการเป็นสามีนั้นคุณชายปฏิบติัตนเป็นสามีท่ีดี คือ ช่วยเหลือ ปกป้องอยู่
เคียงขา้ง ยกยอ่งใหเ้กียรติในฐานะภรรยา ไม่ดูหม่ิน ไม่นอกใจ ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

“แต่เธอจะพูดกับเขารู้เร่ืองหรือสร้อย” รณพีร์ร้องถามข้ึนอย่าง 
เห็นใจ 

หล่อนหนัมองชายพีร์ก่อนจะหนักลบัมาทางรัชชานนทด์ว้ยแววตาท่ี
มุ่งมัน่แรงกลา้ “ฉันมีคุณชายอยู่ทั้งคนน่ีค่ะ ถา้คุณชายไม่ช่วย ฉันก็คงจะหวงั
พึ่งใครไม่ไดอี้กแลว้” 

ค านั้นท าให้รัชชานนทถึ์งกบัสะอึก แน่ทีเดียว ถึงแมห้ล่อนจะไม่พูด
ออกมาโดยตรง แต่มนัเด่นชดัเหลือเกินวา่ หล่อนหมายความวา่เขาคือสามีของ
หล่อน สามีท่ีควรจะตอ้งพร้อมปกป้องและยอมช่วยเหลือภรรยาในทุกเร่ือง 
โดยเฉพาะเร่ืองท่ีหล่อนเดือดเน้ือร้อนใจราวกบัไฟสุมทรวงเช่นน้ี 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๒๙๕) 
 
 จากความรู้สึกนึกคิดของคุณชายรัชชานนทก์บัการเป็นสามีส่งผลใหคุ้ณชายคอยดูแล
ปกป้องสร้อยฟ้าอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีคุณชายรัชชานนทไ์ปช่วย
เจา้ชายรัชทายาทรบเพื่อกอบกูบ้ลัลงัก ์ 
 

“พวกมันอาจก าลังรอเวลาหรือรอค าสั่ง ไม่แน่ว่าอีกไม่ก่ีวินาที
ขา้งหนา้พวกมนัอาจจะถือปืนมากราดยงิพวกเรา” 

“ถา้พวกมนัท าอยา่งนั้น ฉนัจะเอาตวับงัเธอไว”้ รัชชานนทเ์อ่ยขึงขงั 
“ฮึ ท าตวัอยา่งกบัเป็นเหล็ก” 
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ชายหนุ่มยกมือข้ึนอีกขา้งประคองสองแกม้ของหล่อน จอ้งลึกลงไป
ในดวงตาคู่สวยนั้น แล้วกระซิบแผ่วหวานถึงเหตุผลของตนเอง “ฉันไม่ใช่
เหล็กหรอกนะ แต่น่ีเป็นส่ิงเดียวท่ีฉนัจะท าไดใ้นตอนน้ี ตอนท่ีฉนัมือเปล่า ไม่
มีอะไรเลยท่ีจะปกป้องชีวติเธอได ้นอกจากชีวติของฉนั” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๓๕๕) 
 

ความเป็นปัจเจกของคุณชายรัชชานนทม์าจากทั้งการด ารงบทบาทตามสถานภาพท่ีติดตวัมา
แต่ก าเนิด กล่าวคือ เป็นหม่อมราชวงศ ์เป็นหลานเจา้สัวเศรษฐีใหญ่เจา้ของหา้งดงั และสถานภาพท่ี
ไดม้าภายหลงั คือ เป็นวศิวกรโยธา เป็นสามี  การด ารงบทบาทตามสถานภาพทั้ง ๒ ประเภท หล่อ
หลอมใหคุ้ณชายรัชชานนทมี์ลกัษณะนิสัยเฉพาะตวั คือ เป็นคนใชจ่้ายอยา่งมือเติบ ชอบสังสรรค์
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัทุกชนชั้น มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจแน่วแน่ ปกป้องดูแลและ
ใหค้วามช่วยเหลือภรรยาตามท่ีสามีพึงกระท าและมีการวางแผนใชชี้วติอยา่งเป็นระบบ 

 
คุณชำยรณพีร์  คุณชายคนสุดทา้ยในราชสกุลจุฑาเทพ ไดรั้บการยกยอ่งและไดรั้บความรัก

จากครอบครัวเป็นอยา่งดีโดยเฉพาะยา่อ่อนซ่ึงรักและยกยอ่งมากกวา่คนอ่ืนเพราะคุณชายสืบเช้ือสาย
โดยตรงจากหม่อมเจ้าวิชชากรกับหม่อมอุบลวรรณซ่ึงเป็นหม่อมเอก  ย่าอ่อนผูซ่ึ้งปลาบปล้ืม
ฐานนัดรศกัด์ิ จึงรักและยกยอ่งคุณชายรณพีร์มากกวา่พี่นอ้งคนอ่ืนๆท าให้ยิง่ย  ้าสถานภาพท่ีติดตวัมา
แต่ก าเนิดคือ การเป็นหม่อมราชวงศ ์ดงับทบทบรรยาย 
 

หม่อมราชวงศ์หนุ่มรู้ดีว่าย่าอ่อนทั้งรักทั้งหลงตนยิ่งกว่าพี่ชายทั้งส่ี
นอ้ยคร้ังท่ีท่านจะขดัใจเขา อาจเป็นเพราะรณพีร์เกิดในเวลาเดียวกบัท่ียา่อ่อน
ออกจากวงัเสด็จฯ มาพึ่งใบบุญผูเ้ป็นพี่ สาวแก่ไม่มีครอบครัวเช่นนางจึงทุ่มเท
ความ รักให้ กับหลานคน เล็ ก  โดย เฉพ าะ เม่ื อม ารดาของเข าเป็ น ถึ ง 
หม่อมราชวงศแ์ละเป็นหม่อมเอก ยา่อ่อนผูป้ลาบปล้ืมฐานนัดรศกัด์ิจึงดูแลเขา
อยา่งถวายชีวติ..... 

(คุณชายรณพีร์ : ๑๐) 
 

 ความรักท่ีคุณชายรณพีร์ไดรั้บไม่เฉพาะเพียงแต่ยา่อ่อนเท่านั้นแต่รวมถึงหม่อมยา่เอียดดว้ย 
ดงับทบรรยายตอนคุณชายทั้ง ๕ คนเดินทางกลบัจากต่างประเทศแลว้เขา้มากราบหม่อมยา่เอียด 
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หลานชายคนเล็กเดินเข่าเข้ามาหา แล้วก้มลงกราบบนตักอีกคร้ัง
ก่อนจะโอบแขนรอบเอว 

หญิงชราวางมือบางอันสั่นเทาลงบนศีรษะทุย และลูบผมท่ีสั้ น
เกรียนแบบทหารอยา่งเบามือดว้ยความรักใคร่ยิ่งนกั แมจ้ะห่างกนัไม่นาน แต่ก็
ยงัคิดถึง เม่ือเขาเงยหน้าข้ึนมา หล่อนก็ตอ้งถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ เม่ือเขา
ช่างมีใบหนา้เหมือนบุตรชายท่ีบุญนอ้ยไม่ผิดเพี้ยน หล่อนจึงรักใคร่หลานชาย
คนน้ีเป็นพิเศษ 

(คุณชายธราธร : ๑๗) 
 

 จากความรัก ความเอาใจใส่ในเล้ียงดูของยา่ทั้งสอง ความยนิดีปรีดาของพี่ๆ และการตามใจ
ส่งผลให้คุณชายรณพีร์มีนิสัยเป็นคนข้ีออ้น ช่างประจบประแจง ดงัวิสัยน้องคนสุดทอ้ง ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้าก 
 

“มาแลว้ มาแลว้ หลานรักของยา่”  เสียงอุทานดว้ยความดีใจอยา่งไม่
ส ารวมอาการอย่างอดีตชาววงัควรจะเป็นดงัข้ึน ก่อนเจา้ของเสียงจะร้อนรน
ก้าวลงบันไดอย่างกระฉับกระเฉง ตรงเข้ากอดหลานชายคนเล็กท่ีรักปาน
แกว้ตาดวงใจ  “โอย๊ ยา่ดีใจจริงๆไปเสียตั้งนาน ยา่คิดถึง” 

“แหมแค่เดือนเดียวเอง” รณพีร์หวัเราะเบาๆ ก่อนตอบเอาใจ “แต่ผม
คิดถึงยา่อ่อนเหลือเกิน คิดถึงฝีมือต าน ้ าพริกลงเรือไม่มีใครสู้ พี่ชายรุจหดัท ายงั
สู้ไม่ได”้ 

(คุณชายธราธร : ๑๗) 
 

ใครๆเขาก็ไปเท่ียวกนัทั้งนั้นแหละครับ แค่ฟังเพลง เต้นร า แล้วก็
สังสรรค์กนัธรรมดา ไม่มีอะไรเสียหายสักนิด” เขาบีบนวดแขนของผูเ้ป็นย่า
อยา่งประจบเหมือนท่ีไดผ้ลทุกคร้ังเม่ือท่านอารมณ์เสีย  

(คุณชายรณพีร์ : ๑๔) 
“ฮลัโหลบ๊ิกบอส  คิดถึงพี่ชายใหญ่เหลือเกิน” แค่เห็นหน้าก็เร่ิมออ้นธราธรตบ

หลงันอ้งชายหนกัๆ ก่อนจะดนัตวัออกห่าง 
(คุณชายธราธร : ๑๓) 
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นอกจากอุปนิสัยข้ีอ้อน ช่างประจบประแจงตามลักษณะของคนท่ีเป็นน้องคนสุดท้อง 
คุณชายรณพีร์ยงัคงรักความสนุกสนาน ชอบเท่ียว และชอบด่ืม ทั้งยงัเป็นตวัตั้งตวัตีในการเท่ียวเตร่
ในแต่ละคร้ังดว้ย  
 

ทนัทีท่ีถึงวนัศุกร์รณพีร์มกัเป็นตวัตั้งตวัตีหาเร่ืองออกจากบา้นพ่วง
ดว้ยชายเล็ก ไม่ว่าจะเป็นโลลิตา้หรือแมแ้ต่มูแลงรูจก็เท่ียวมาจนปรุ  ร้อนถึง
พี่ชายท่ีจะต้องตามไปคุม และช่วยขับรถกลับบ้านให้ยามทุกคนมีปริมาณ
แอลกอฮอลใ์นเลือดมากกวา่ปกติ 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๑๗) 
 
  เพราะถูกเล้ียงมาแบบตามใจตั้ งแต่ยงัเด็กส่งผลให้เขาเป็นคนท่ีท าอะไรตามใจตัวเอง  
รักสนุก ดงับทสนทนาระหวา่งหม่อมยา่เอียดและยา่อ่อนเร่ืองการท่ีจะให้คุณชายรณพีร์แต่งงานกบั 
คู่หมายท่ีจดัให ้
 

“จริงของคุณพี่  ชายพีร์อายุไม่น้อยแลว้นะ น่าจะเลิกเท่ียวเตร่เสียที  
ดูอยา่งชายเล็กสิ ตั้งแต่มีเมียก็อยู่ติดบา้น ไม่เมาหัวราน ้ าเหมือนเม่ือก่อนเหลือ
ชายพีร์น่ีแหละท่ียงัเป็นพ่อพวงมาลยั เห็นทีคงตอ้งหาเมียให้สักคน จะไดอ้ยู่
บา้นอยูช่่องใหย้า่เห็นหนา้บา้ง” 

(คุณชายรณพีร์ : ๑๑) 
 

สถานภาพท่ีติดตวัมาของคุณชายรณพีร์ คือ สถานภาพเป็นหม่อมราชวงศ์ มีความเป็น
สุภาพบุรุษ ดงัตอนท่ีคุณชายรณพีร์ไปหายอดยศเพื่อนรักท่ีกองถ่ายละครของเพียงขวญั หญิงสาวเกิด
อุบติัเหตุหล่นลงจากลวดท่ียดึตวัไว ้คุณชายรณพีร์รับตวัไวไ้ดท้นั 
 

“ปล่อยฉนัลงไดรึ้ยงัค่ะ” หญิงสาวถามรวนๆ พลางขยบัตวัยุกยิกใน
วงแขน รณพีร์ยิม้กวา้ง ความเป็นสุภาพบุรุษท าให้เขายอมวางร่างออ้นแอน้ลง
กบัพื้นดว้ยความเสียดาย 

(คุณชายรณพีร์ : ๓๒) 



๖๙ 

 

 
 

 สถานภาพท่ีได้มาภายหลัง คือ ทหารอากาศสังกัดหน่วยรบพิเศษ ซ่ึงภาพลักษณ์ของ 
ทหารไทยจะตอ้งมีหนา้ท่ีส าคญัในการเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์การท่ีจะธ ารงความเป็น
ทหารท่ีดีจ าเป็นตอ้งใหก้ารอบรมปลูกฝังระเบียบวินยั กฎระเบียบ อุดมการณ์ของทหารใหแ้น่นแฟ้น 
และเป็นทหารหาญของชาติโดยสมภาคภูมิ ซ่ึงคุณลักษณะของทหารจะต้องเอาใจใส่หน้าท่ี  
ความเต็มใจท่ีจะเสียสละ ความมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้เต็มก าลังความสามารถ๒๗ จากสถานภาพ
ดงักล่าวส่งผลให้คุณชายรณพีร์เป็นคนท่ีไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ  ดงัจะเห็นได้จากตอนท่ีคุณชาย 
รณพีร์สนทนากบัพี่ๆทุกคนเร่ืองความรัก 
 

หม่อมราชวงศ์หนุ่มไม่รู้ดว้ยซ ้ าว่าจะมีโอกาสรักใครสักคนหรือไม่ 
ในเม่ือเวลาแห่งการเป็นโสดของเขาใกลห้มดเตม็ที 

ไม่สิ....ชายชาติทหารอย่างเขาไม่มีวนัท่ีจะยอมแพด้้วยเร่ืองเพียง
เท่าน้ี ต่อให้ไม่เจอผูห้ญิงท่ีเขาจะรัก เขาก็ไม่มีวนัยอมถูกคลุมถุงชนแน่ และ
จะตอ้งท าทุกส่ิงเพื่อใหห้ลุดพน้หลุมพรางของหม่อมยา่ใหจ้งได ้

(คุณชายรณพีร์ : ๒๐) 
 
 จากสถานภาพทหารอากาศหน่วยรบพิเศษท าให้คุณชายรณพีร์เป็นคนช่างสังเกตตามวิสัย
ของนักบิน มีความเป็นนักสู้  มีสัญชาตญาณของนักรบ ดงัตอนท่ีเขาไดรู้้ว่าเส่ียเพง้วางแผนจะท า
อนัตรายเพียงขวญั 

สัญชาตญาณนกัรบบอกรณพีร์วา่อาจมีส่ิงไม่ชอบมาพากลเกิดข้ึน 
ไม่รู้ว่ามนัคืออะไร แต่สายตาช่างสังเกตของนักบินท าให้เขาไม่อยากปล่อย
ผา่น 

รณพีร์หลบวูบฉับไว ก่อนจะย่องเข้าไปใกล้ด้วยฝีเท้าเงียบกริบ
ดงัท่ีฝึกมาตั้งแต่โรงเรียนนายร้อยฯเสียงของพวกเขาค่อนขา้งเบาจนแทบจบั
ความไม่ได ้แต่ไม่เกินความสามารถของเรืออากาศโทหนุ่ม ลางสังหรณ์ของ
รณพีร์เป็นความจริง เม่ือเส่ียเพง้กล่าวเสียงเด็ดขาดวา่ 

“อัว๊ตอ้งการผูห้ญิงคนน้ี.....เพียงขวญั” 
(คุณชายรณพีร์ : ๖๖ – ๖๗)  

                                                           
๒๗ วริยา  ชอนวรรณโณ.จริยธรรมในวชิาชีพ.(กรุงเทพฯ: โรงพิมพช์วนพิมพ,์๒๕๔๖),๒๐๒ 
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 คุณชายรณพีร์มีความเป็นนกัสู้และมีความรักประเทศชาติเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเกิดใน
ภาวะสงครามและได้เห็นว่าสงครามท าให้บ้านเมืองเกิดความเสียหาย ดังบทสนทนาระหว่าง 
เพียงขวญักบัคุณชายรณพีร์  
 

“ท าไมคุณถึงอยากเป็นนักบินนักล่ะคะ” เพียงขวญัอดถามไมได ้
อยากรู้จกัหนุ่มใหม้ากกวา่น้ี 

“ตอนเด็กๆ เวลาผมร้องไห้งอแง คุณย่ากับพี่ชายชอบช้ีให้ผมดู
เคร่ืองบินบนฟ้าครับ ผมก็เลยชอบเคร่ืองบินมาก ยิ่งช่วงสงครามผมถึงกบัแอบ
ออกจากบา้นไปดูเคร่ืองบินทิ้งระเบิดจนถูกคุณยา่ตีบ่อยๆ” เขาหวัเราะจนเพียง
ขวญัยิ้มตาม “ตอนนั้ นผมไม่รู้อะไรมากหรอก จนได้เห็นความเสียหายท่ี
เคร่ืองบินพวกนั้นท ากบับา้นเมืองของเรา ผมก็เลยอยากขบัเคร่ืองบินรบต่อสู้
ป้องกนัประเทศไม่ใหใ้ครมาย  ่ายไีดอี้ก และฝังใจวา่จะตอ้งเป็นทหารอากาศให้
ไดต้ั้งแต่นั้น” 

(คุณชายรณพีร์ : ๑๔๕) 
 
 จากสถานภาพท่ีได้มาภายหลงัของคุณชายรณพีร์ยงัส่งผลให้คุณชายรณพีร์เป็นคนท่ี 
ไม่ยอมแพอ้ะไรง่ายๆ มีความพยายาม จะเห็นไดจ้ากตอนท่ีเพียงขวญัรู้ความจริงวา่คุณพีร์แทจ้ริงแลว้ 
คือ หม่อมราชวงศร์ณพีร์  จุฑาเทพ เพียงขวญัเสียใจมากจึงไม่ตอ้งการพบหน้าคุณชายรณพีร์อีก แต่
เขาก็ไม่ยอมแพพ้ยายามท่ีจะท าใหเ้พียงขวญัยอมรับ 
 

“ผมไปก่อนล่ะขวญั คุณคงไม่อยากเห็นหน้าผมแล้ว แต่ผมจะ
กลบัมา ผมไม่ยอมแพห้รอกนะ ถึงคุณจะโกรธเกลียดผมแค่ไหน ผมก็จะท าให้
คุณกลบัมารักผมเหมือนเดิมให้ได ้ผมเช่ือว่าความรักของผมจะท าให้คุณรู้ถึง
ความจริงใจท่ีผมมีต่อคุณ” 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๔๓) 
 

 คุณชายรณพีร์เป็นคนท่ีจริงจงักบัการปฏิบติังานนกับินซ่ึงผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี 
เขาจึงสอนให้รุ่นน้องปฏิบติัหน้าท่ีนักบินอย่างจริงจงัและสอนการเป็นนักบินท่ีดีตอ้งให้ควบคุม
อารมณ์  ดงัตวัอยา่ง 
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“จ าไวว้า่แกจะไปเป็นโคนนัทวศิาลท่ีไหนก็เร่ืองของแก แต่เวลาขบั
เคร่ืองบินรบแกตอ้งควบคุมอารมณ์ใหดี้ อยา่บา้ระห ่าใหม้ากนกั เพราะไม่ใช่
แค่ชีวติแกคนเดียวท่ีอยูใ่นความเส่ียง มนัหมายถึงชีวติของทุกคนในหมู่บินท่ี
ไปกบัแกดว้ย 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๔) 
 

จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าลกัษณะท่ีแสดงความเป็นปัจเจกของคุณชายรณพีร์มา
จากสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด คือ การเป็นคุณชายคนสุดทอ้ง (เป็นนอ้งเล็ก) ส่งผลให้เป็นคนท่ี
มีความสนุกสนาน ร่าเริง คนข้ีออ้น ช่างประจบประแจง แต่ก็มีความเอ้ืออาทรต่อคนท่ีดอ้ยกวา่ และ
จากสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั คือ ทหารอากาศหน่วยรบพิเศษ จากการด ารงบทบาทตามสถานภาพ
ดงักล่าวท าให้คุณชายรณพีร์มีลกัษณะนิสัยเฉพาะตวั คือ เป็นคนท่ีมีความกลา้หาญ ไม่ยอมแพอ้ะไร
ง่ายๆ มีเลือดนักสู้ มีสัญชาตญาณของนักรบ และมีความรักในประเทศชาติ มีวิธีการคิดและการ
ตดัสินใจในเหตุการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากการศึกษาความเป็นปัจเจกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสถานภาพท่ีติดตวัมาและสถานภาพท่ี
ได้มาภายหลังของตัวละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ได้แก่ คุณชายธราธร  
คุณชายปวรรุจ คุณชายพุฒิภัทร คุณชายรัชชานนท์ และคุณชายรณพีร์ พบว่า สถานภาพท่ีมี
ลกัษณะร่วมกนัทั้ง ๕ คุณชาย คือ สถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด เป็นหม่อมราชวงศ ์เป็นคุณชายซ่ึง
จากสถานภาพดังกล่าว สังคมมีความคาดหวงัว่าจะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ กิริยามารยาท
เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ มีบุคลิกท่ีสง่างาม จากความคาดหวงัของสังคมนั้นส่งผลให้ตวัละครเอก
ชายทั้ง ๕ คน แสดงบทบาทการเป็นคุณชายไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งจากการอบรมสั่งสอนของย่า
ทั้งสอง ท าให้คุณชายทั้ง ๕ คน มีความเป็นสุภาพบุรุษ กิริยามารยาทสุภาพ ช่วยเหลือผูอ่ื้น มีความ
รับผดิชอบ ประพฤติปฏิบติัดี  ไม่ท าใหค้รอบครัวเส่ือมเสีย และสถานภาพท่ีติดมาแต่ก าเนิดและไม่มี
ลกัษณะร่วมกนัคือ การเป็นพี่ชาย การเป็นหลานเศรษฐี การเป็นลูกเมียน้อยท่ีเป็นคนใช้ส่งผลให้
บทบาทของคุณชายทั้ง ๕ คนมีความแตกต่างกนัแต่คุณชายแต่ละคนก็มีลกัษณะนิสัยท่ีสอดคลอ้งกบั
สถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด  ส่วนสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั ตวัละครเอกทั้ง ๕ คนนั้น อนัไดแ้ก่ 
นักโบราณคดี อาจารย์มหาวิทยาลัย นักการทูต แพทย ์อาจารยแ์พทย ์วิศวกรโยธา ทหารสังกัด 
หน่วยรบพิเศษ จากสถานภาพดงักล่าว ส่งผลให้คุณชายทั้ง ๕ คน มีความรับผิดชอบ จริงจงัในการ
ท างาน สุขมุ กลา้หาญ เป็นนกัเจราจาท่ีดี มีกระบวนการคิดและการตดัสินใจท่ีแสดงความเป็นปัจเจก
ของแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี  
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๒. กำรเลือกคู่ครอง : บทบำททีข่ัดแย้งกบัสถำนภำพและกำรต่อรอง 
 

จากการศึกษาความเป็นปัจเจกของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ 
นอกจากพบวา่ความเป็นปัจเจกของตวัละครเอกชายแต่ละคนนั้นเป็นผลมาจากสถานภาพท่ีติดตวัมา
แต่ก าเนิดและสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ความเป็นปัจเจกของตวัละครเอกชาย
ยงัส่งผลในดา้นของแนวคิดในการเลือกคู่ครอง ซ่ึงสามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 

 
๒.๑   แนวคิดในกำรเลือกคู่ครอง 
 

  ค าว่า การเลือกคู่นั้น เราอาจจะพบความหมายจากการพิจารณาองคป์ระกอบของค าศพัท์ท่ี
เก่ียวขอ้งก็คือ ค าวา่  “เลือก” กบัค าวา่ “คู่” ค  าวา่ เลือก หมายถึง การคดัส่ิงท่ีมีจ  านวนมากกวา่หน่ึงข้ึน
ไปเพื่อเอาไวห้รือเอาออกตามความตอ้งการ เช่น เลือกผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้๒๘ ค  าวา่ คู่ หมายถึง ส่ิงท่ีมี
อยูมี่ลกัษณะคลา้ยหรือเป็นไปดว้ยกนัได ้เช่น ตะเกียบคู่หน่ึง ดวงดาวคู่หน่ึง๒๙ เม่ือน ามารวมกนัคือ 
การเลือกคู่ ซ่ึงมีความหมายวา่การคดัหาสรรหาส่ิงท่ีมีลกัษณะเขา้กนัไดไ้ปดว้ยกนัได ้
จ านงค ์  อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ (๒๕๕๒) กล่าวว่า ประเพณีในการเลือกคู่ครองมกัจะแตกต่างกนั
ไปแต่ละสังคมและช่วงเวลา มีทั้ งในรูปของการไปฉุดเอามา (Wife capture) หรือไปซ้ือขาย
แลกเปล่ียนเอามาดว้ยส่ิงของหรือฝูงควาย (Wife purchase) ก็มี ในบางสังคมพ่อแม่และผูป้กครอง
เป็นผูเ้ลือกคู่ให้ลูกโดยท่ีหนุ่มสาวไม่มีโอกาสตดัสินใจดว้ยตนเอง ทุกอยา่งข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจ
ของพ่อแม่ทั้ งส้ิน เป็นระบบคลุมถุงชน (arranged marriage) แต่บางสังคมโดยเฉพาะในสังคม
สมยัใหม่ก็เปิดโอกาสให้ชายหญิงเลือกคู่กนัเองโดยเสรี โดยทัว่ไปมกัใชค้วามรักและความพึงพอใจ
เป็นการส่วนตวัในการพิจารณา เช่น นิสัย ทศันคติ รสนิยม หรือค่านิยมตรงกนัและมีความรักชอบ
พอกนั 
  ทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกบัการเลือกคู่มีอยูด่ว้ยกนัหลายทฤษฎี ซ่ึงลว้นแต่น่าเช่ือถือทั้งส้ิน เช่น 
ทฤษฎีของ MaKay ท่ีอธิบายว่าชายหญิงมีแนวโน้มท่ีจะเลือกคู่ท่ีมีความคล้ายคลึงกับตนในด้าน
บุคลิกลกัษณะทศันคติ รสนิยม สติปัญญา ชนชั้น การศึกษา อาชีพ เช้ือชาติ และศาสนา (The theory 

                                                           
๒๘ ราชบณัฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,(กรงุเทพฯ:บริษทันานมีบุค๊จ ากดั 
๒๕๔๖),๑๐๓๘ 
๒๙ ราชบณัฑิตยสถาน.(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒), ๒๕๕ 
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of Homogamy) เช่น เศรษฐีแต่งงานกบัเศรษฐีด้วยกนัเอง เป็นตน้ แต่ในบางกรณีก็มีเช่นกนัท่ีชาย
หญิงจะเลือกคนท่ีไม่มีความคล้ายคลึงกับตนเลยในด้านต่างๆมาเป็นคู่ครอง (The theory of 
Heterogamy) คือแล้วแต่ความพอใจของคู่สมรส เช่น คนไทยแต่งงานกับคนอเมริกัน คนรวย
แต่งงานกบัคนจน หรือคนต่างศาสนาและความเช่ือมาแต่งงานกนั เป็นตน้๓๐ 
   สุพตัรา สุภาพ กล่าววา่ การเลือกคู่ครองจดัไดว้า่เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงไม่ใช่เร่ืองของ
โชคลางหรือดวง เป็นการใชเ้หตุผลมากกวา่การใชอ้ารมณ์ในการพิจารณาคุณสมบติัพื้นฐานของผูท่ี้
ได้รับเลือกเพื่อเล็งผลส าเร็จในอนาคตโดยอาศยัหลกัท่ีว่า “การคน้พบส่ิงท่ีอาจท าให้ผิดพลาดได้
ก่อน ยอ่มดีกวา่พบเม่ือทุกส่ิงอยา่งสายไปแลว้”๓๑ 
  วินซ์ (Winch : ๑974 อ้างถึงใน จอมขวญั  เล่ืองลือ : ๒๕๕๑ ) ได้ศึกษาแนวคิดโดยน า
ทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์ มาวิเคราะห์การเลือกคู่ครอง แนวความคิดน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของบุคลิกภาพ
วา่การเลือกคู่ครองเป็นการชดเชยส่วนท่ีขาดหายไปของบุคคล เช่น คนท่ีไม่ช่างพูดชอบคนท่ีช่างพูด
คนท่ีข้ีอายชอบคนท่ีร่ืนเริงสนุกสนาน๓๒ 
จากการศึกษานิยามและแนวคิดในการเลือกคู่ครองดงัท่ีกล่าวมาแล้วพบว่าในการเลือกคู่ครองมี
วิวฒันาการมาตั้งแต่คร้ังอดีตจนปัจจุบนั ผูศึ้กษาจะขอกล่าวถึงหลกัการเลือกคู่ในสมยัอดีตและใน
สมยัปัจจุบนัวา่มีความคลา้ยคลึงกนัอยา่งไร ดงัน้ี 
 ๑.    การเลือกคู่ครองตามหลกัพุทธศาสนา  
 ๒.   การเลือกคู่ครองจากนกัวชิาการทัว่ไป  
 

๑. กำรเลือกคู่ครองตำมหลกัพุทธศำสนำ  
ในการมีคู่หรือเลือกคู่ในสังคมนั้นตามหลักฐานทางประวติัศาสตร์มีวิวฒันาการมาเป็น

ระยะเวลาอนัยาวนานนบัตั้งแต่มนุษยไ์ดอุ้บติัข้ึนมาและสร้างกระบวนการในการพฒันาการความ
เป็นสังคมมนุษยจ์ากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั พระพุทธศาสนาเองก็ไดมี้การอธิบายถึงวิวฒันาการของ
สังคมในด้านการมีครอบครัวกล่าวคือ  การเลือกคู่ในมิติของวิวฒันาการของโลกตามนัยของ

                                                           
๓๐ จ านงค ์  อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ .พิมพค์ร้ังท่ี ๑๔. (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,๒๕๕๒) 
, ๘๓ 
๓๑ สุพตัรา  สุภาพ . สงัคมวทิยา  (กรุงเทพมหานคร .ไทยวฒันาพานิช,๒๕๑๖), ๑๐๗ 
๓๒

   จอมขวญั  เล่ืองลือ. เจตนาในการเลือกคู่ครองและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง : ศึกษาตามหลกัสมชีวธิรรม ๔ 
วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ , 
๒๕๕๑),๓๖ 



๗๔ 

 

 
 

พระพุทธศาสนานั้นจะพบว่าการเลือกคู่ของมนุษยใ์นสังคมยุคแรกเป็นการเลือกคู่ท่ีเป็นไปตาม
อ านาจของความตอ้งการคือกิเลสของมนุษยโ์ดยไม่มีเหตุผลทางจริยธรรมหรือตอ้งการมุ่งหวงัเพื่อ
จะสร้างครอบครัวแต่อย่างใด หากเม่ือมีการพฒันาการทางดา้นจริยธรรมในระยะหลงัเท่านั้นการ
แต่งงานหรือการเลือกคู่จึงเป็นไปภายใตก้รอบแห่งจริยธรรมของศาสนาและสังคม  
 ภิรมย์  บุญยิ้ม (๒๕๕๔) กล่าวว่า  พระพุทธศาสนาเห็นว่าการท่ีมนุษย์เราหญิงชายจะ
ตดัสินใจเลือกคู่กันนั้นจะต้องอาศัยเกณฑ์หรือความไปกันได้ของการด าเนินชีวิตท่ีเสมอหรือ
คลา้ยกนั โดยหลกัสมะ ๔ นั้นมีดงัต่อไปน้ี คือ 

๑. สมสัทธา มีศรัทธาสมกนั เคารพนบัถือในลทัธิศาสนา ส่ิงเคารพบูชาแนวความคิด 
ความเช่ือถือ หรือหลกัการต่างๆ ตลอดจนแนวความสนใจอยา่งเดียวกนั หนกัแน่นเสมอกนั หรือ
ปรับเขา้หากนั ลงกนัได ้

๒. สมสีลา มีศีลสมกนั มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา มารยาท พื้นฐานการอบรม 
พอเหมาะสอดคลอ้ง ไปกนัได ้

๓. สมจาคา มีจาคะสมกนั มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ความโอบออ้มอารี ความมีใจกวา้ง 
ความเสียสละ ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้น พอกลมกลืนกนั ไม่ขดัแยง้บีบคั้นกนั 

  ๔. สมปัญญา มีปัญญาสมกนั รู้เหตุรู้ผล เขา้ใจกนั อยา่งนอ้ยพูดกนัรู้เร่ือง 
ในหลกัสมะทั้ง ๔ประการน้ีถือวา่เป็นหลกัการท่ีพระพุทธศาสนาเห็นวา่เป็นกรอบท่ีมนุษยใ์ช ้
ในการตดัสินใจเลือกคู่ หรือสังคมรอบชายหญิงนั้นสามารถน ามาเป็นแนวทางในการเลือกคู่ได ้
  นอกจาก น้ี ภิรมย์  บุญยิ้มย ังก ล่ าวถึ งเกณฑ์ ในการเลือก คู่ครองตามมุมมองของ
พระพุทธศาสนาประเด็นอ่ืนๆอีกคือ กรณีการเลือกคู่ส าหรับผูช้าย (กรณีชายเลือกหญิง) มีหลกัเกณฑ์
ในการเลือกคู่ดงัน้ี 

๑) เลือกจากคุณธรรมความเป็นสตรีท่ีเป็นบัณฑิต คือ ผูห้ญิงคนนั้ นจะต้องเป็นผูท่ี้มี
สติปัญญาดี  

๒) เลือกจากรูป ร่างท่ีสวยงามของสตรีผู ้นั้ น  คือ ผู ้ห ญิงรูปร่างได้สัดส่วนและมี
องคป์ระกอบของร่างกายท่ีงดงาม  

๓) เลือกจากลกัษณะของภรรยา ๗ ประการ ดงัน้ี  ภรรยาดุจเพชฌฆาต   ภรรยาดุจนางโจร 
ภรรยาดุจนายหญิง  ภรรยาดุจมารดา   ภรรยาดุจพี่สาวนอ้งสาว   ภรรยาดุจเพื่อน  และ ภรรยาดุจทาสี 

๔) เลือกจากลกัษณะของผูห้ญิงอีก ๕ ประการ โดยเลือกจากหลกัท่ีควรเลือก ดงัน้ี 
หญิงผูมี้ผวิพรรณไม่งามมากนกั  หญิงท่ีชายรักใคร่ไม่มาก  หญิงผูไ้ม่ฉลาดในการฟ้อนร าขบัร้อง 



๗๕ 

 

 
 

หญิงผูไ้ม่เป็นภรรยาของชายอ่ืน  และหญิงผูไ้ม่คบหาชายเพราะเหตุแห่งทรัพย ์
๕) เลือกจากลกัษณะของพฤติกรรมของภรรยาหลกัทิศ ๖ ซ่ึงการเลือกสตรีคนไหนจะมา

เป็นภรรยาจะต้องพิจารณาจากกรอบเร่ืองหน้าท่ีทั้ ง ๕ ประการน้ี คือ  จัดการดี  สงเคราะห์ 
คนขา้งเคียง  ไม่ประพฤตินอกใจ  รักษาทรัพยท่ี์สามีหามาได ้และขยนัไม่เกียจคร้าน 

๖) เลือกจากลกัษณะพฤติกรรมของหญิงท่ีเป็นลูกสะใภ ้มีดงัน้ี  ไม่น าไฟในออกไปขา้งนอก  
ไม่น าไฟนอกเขา้ไปขา้งใน  ควรให้แก่ผูใ้ห้เท่านั้น  ไม่ควรไม่ให้แก่ผูไ้ม่ให้  ควรให้แก่ผูท่ี้ให้และ
ไม่ให ้ ควรนัง่ใหเ้ป็นสุข  บริโภคใหเ้ป็นสุข  ควรนอนใหเ้ป็นสุข  ควรบูชาไฟ และควรเคารพเทวดา
ประจ าบา้น 

๗) เลือกจากลักษณะพฤติกรรมท่ีไม่ดีของผูห้ญิงท่ีเคยเป็นภรรยากระท าต่อสามี คือ มี
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางท่ีจะสร้างทุกข์ให้กบัสามี ซ่ึงผูห้ญิงท่ีไม่ควรเลือกมาเป็นคู่นั้นจะมีการ
พิจารณาลักษณะดังน้ี  พิจารณาจากพฤติกรรมของภรรยาขณะท่ีอยู่กับสามี เป็นพฤติกรรมท่ี
ก่อให้เกิดความระแวงสงสัยกบัสามีของตน และพิจารณาจากพฤติกรรมของคนท่ีเคยเป็นภรรยาท่ี
แสดงพฤติกรรมต่อชายอ่ืน เป็นพฤติกรรมท่ีก่อใหส้ามีเกิดความระแวงสงสัย  

๘) เลือกตามแนวทางของมโหสถบณัฑิต คือคุณสมบติัของสตรีท่ีสามารถน ามาเป็นคู่ชีวิต
ของผูช้ายนั้นจะตอ้งมีลกัษณะหรือมีคุณสมบติั ๔ ประการคือ  มีความรักในสามีเหมือนมารดารัก
บุตรน้อย  มีความเคารพเหมือนน้องสาวเคารพพี่ชาย  มีความซ่ือตรงเหมือนเพื่อนร่วมตาย  และ 
มีความจงรักภกัดีเหมือนทาสีรักนาย 

๙) เลือกจากเหตุผลทางดา้นความรัก มี ๒ ประการคือ  ความรักเกิดมาจากบุพกรรมหรือ
กรรมเก่าในอดีตชาติและความรักเกิดจากการใกลชิ้ดสนิทสนมในปัจจุบนัชาติ 

๑๐) เลือกจากลกัษณะของหญิงท่ีมีก าลงั ๕ โดยก าลงัท่ีสตรีมีอยู่และสามารถท่ีจะมีผลต่อ
การอยูค่รองเรือนในอนาคตนั้นมี ๕ ประการ คือ   ก าลงัคือรูป หมายถึง มีความสวยของร่างกายและ
จิตใจ  ก าลังคือโภคะ หมายถึง ความมัง่คัง่ของชาติตระกูล คือมีทรัพยส์มบติัมาก  ก าลงัคือญาติ 
หมายถึง มีญาติพี่น้องท่ีสามัคคีกลมเกลียวกัน   ก าลังคือบุตร หมายถึง มีบุตรท่ีดีไม่เหลวไหล
สามารถสืบตระกูลได ้ และก าลงั คือ ศีล  

๑๑)  เลือกจากลกัษณะของภรรยาท่ีดี ผูช้ายจะเลือกผูห้ญิงท่ีดีมาเป็นภรรยาผูห้ญิงจะตอ้งมี
ลกัษณะท่ีส าคญัก็คือ ไม่นอกใจสามี ขยนั๓๓   

                                                           
๓๓ ภิรมย ์  บุญยิม้ .การศึกษาการเลือกคู่ในคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท.วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตร์
มหาบณัฑิตสาขาพทุธศาสนา.มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,๒๕๕๔), ๑๕ 



๗๖ 

 

 
 

๒. กำรเลือกคู่ครองจำกนักวชิำกำรทัว่ไป 
 

 การเลือกคู่ครองจากนกัวชิาการทัว่ไปนั้นไดมี้ผูเ้สนอเอาไวอ้ยา่งหลากหลายแต่ก็สามารถท่ี
จะสรุปให้เห็นถึงทฤษฎีหรือขอ้สรุปว่ามนุษยใ์นทุกยุคสมยันั้นเลือกคู่โดย การมีข้อสันนิษฐาน
อย่างไร ซ่ึง ฉันทนา วุฒิไกรจ ารัส๓๔ ได้สรุปการเลือกคู่ครองจากแนวคิดในการเลือกคู่ของ
นกัวชิาการชาวต่างประเทศ ไวด้งัน้ี 

๑. ควำมคล้ำยคลึงกัน บุคคลมกัมีแนวโนม้ในการเลือกคู่ครองท่ีมีลกัษณะต่างๆ ทางสังคม 
กายภาพหรือจิตวิทยาท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกับตนเช่น ส่วนสูง สีผิว ความอ้วนผอม รวมถึง 
ความเหมือนกนัทางจิตวทิยา เช่น ทศันคติ  บุคลิกภาพ ความตอ้งการท่ีเหมือนกนั 

๒. ควำมใกล้ชิด บุคคลมีแนวโน้มจะแต่งงานกบัผูท่ี้อยู่ใกล้ชิด มากกว่าคนท่ีอยู่ไกล เช่น  
อยูล่ะแวกบา้นเดียวกนั โรงเรียนหรือสถานท่ีท างานเดียวกนั เคยเป็นเพื่อนเล่นกนั เป็นตน้ 

๓. กำรชดเชยส่ิงที่ขำดไปให้สมบูรณ์  ความต้องการท่ีตรงกันข้าม โดยมองว่าในแง่ของ
พื้นฐานทางจิตวิทยาแลว้การเลือกคู่ครองยอ่มมีความตอ้งการพิเศษในส่ิงท่ีตนเองไม่มีหรือท่ีตนเอง
ตอ้งการ เช่น คนท่ีถ่อมตนมกัจะชอบคนท่ีชอบคุยแสวงอ านาจหรือมีความเด่นเหนือบุคคลอ่ืน 
  อุดมศกัด์ิ มหาวีรวฒัน์ กล่าวว่า  คนเราควรมีเกณฑ์ส าหรับประกอบการตดัสินใจท่ีจะ
แต่งงานกับใครสักคนหน่ึง เพื่ ออนาคตของตนเองและครอบครัว คุณสมบัติต่อไปน้ี เป็น
ขอ้เสนอแนะให้พิจารณาเพื่อเลือกคู่ครองส าหรับการเร่ิมตน้ครอบครัวท่ีดีและการอยูด่ว้ยกนัอยา่งมี
ความสุข อนัไดแ้ก่ 

 ๑. ระดับกำรศึกษำ ควรเลือกคนท่ีมีระดบัการศึกษาใกลเ้คียงกนั เพราะระดบัการศึกษาจะ 
บ่งบอกถึงระดบัสติปัญญา ระดบัความรู้ความคิดของคนไดพ้อสมควร เม่ืออยูร่่วมกนัทั้งคู่จะได ้“พูด
ภาษาเดียวกนั” กล่าวคือ มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัใกลเ้คียงกนั ใชว้ธีิอยูร่่วมกนัอยา่งผาสุก 
  ๒. มีควำมซ่ือสัตย์ และมีคุณธรรม ขอ้น้ีเป็นคุณสมบติัขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนควรมี จะช่วยลด
ปัญหาไปไดห้ลายอย่าง เช่น เร่ืองการนอกใจ หากพบผูช้ายท่ีเจา้เล่ห์ หลอกลวง พูดจาเช่ือถือไม่ได ้
เป็นคนกะล่อนหรือหากินดว้ยวธีิการไม่สุจริตแลว้ ก็ควรหลีกเล่ียง อยา่คิดวา่เขาอาจหลอกแต่คนอ่ืน 
แลว้จะซ่ือสัตยก์บัเราคนเดียว เห็นทีจะยาก เช่นกนั หากชายเลือกหญิงท่ีขาดคุณธรรมมาเป็นภรรยาก็

                                                           
๓๔

 ฉนัทนา วฒิุไกรจ ารัส. การศึกษาปัจจยัก่อนการสมรส ปัจจยัการเลือกคู่ครองและทศันคติต่อการสมรส 

ระหวา่งแรงงานท่ีจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส : ศึกษากรณีแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุรี. วทิยานิพนธ์ปริญญาโท,มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.๒๕๔๔), ๑๖-๑๙. 
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ยุง่ยากในภายหลงั เธออาจเล่นชูสู่้ชายให้ขายหน้า แต่วา่ผูห้ญิงดูยากกวา่ผูช้าย ส่วนใหญ่แต่งงานไป
แลว้ถึงรู้ อาจมีบางคนท่ีผูช้ายรู้ก่อน แต่ดว้ยความอยากเป็นชายใจพระจึงแต่งงานดว้ย ผลท่ีตามมา  
จึงยากท่ีจะแกไ้ข      
  ๓. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ เราควรเลือกคนท่ีมีภาวะอารมณ์ท่ีสมบูรณ์ หรือคนท่ีเรียกว่า 
“Mature” คือ บุคคลท่ีสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และสามารถแสดงออกไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ซ่ึงเราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ คนท่ีเราจะเลือกมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มากนอ้ยเพียงใด วธีิการคือ  
   ๓.๑  ตอ้งใช้การสังเกตจากค าพูด ความคิด การกระท า ท่ีเราพบเห็นในช่วงท่ีรู้จกั
กนัวา่ “ค าพูด การกระท า หรือความคิดของเขาถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร”     
   ๓.๒  ตอ้งทดสอบ เช่น การท าให้เขาโกรธ ไม่พอใจ แล้วดูว่าคนนั้นมีปฏิกิริยา
อย่างไร โดยเร่ิมตน้ท่ีเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ แลว้ค่อยเพิ่มระดบัความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ เพื่อทดสอบ
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และจะไดส้ังเกตพฤติกรรม ความคิด อารมณ์ของเขา 
  ๔. มีควำมเป็นผู้น ำและกล้ำตัดสินใจ  ครอบครัวจะมีความรุ่งเรืองได้ ต้องมีผูน้ าท่ีดี มี
ความสามารถในการตดัสินใจ รู้จกัแยกแยะดีชัว่ ไม่เหยาะแหยะเป็นไมห้ลกัปักข้ีควาย ตอ้งมีจุดยนืท่ี
มัน่คงและมีทิศทางท่ีแน่นอน แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่ท าตวัเป็นผูบ้งการ หรือก าหนดชีวิตคนอ่ืนจน
หมดอิสระทางความคิดและการแสดงออก  ผูท่ี้จะน าคนอ่ืนได ้หากตอ้งการให้คนท าตาม ก็ควรโนม้
นา้วดว้ยเหตุผล  
  ๕. ฐำนะควำมเป็นอยู่ การเลือกคู่ครองเพื่อจะไดอ้ยูร่่วมกนัอย่างมีความสุขนั้น ทั้งคู่ควรมี
ฐานะความเป็นอยู ่สภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีใกลเ้คียงกนั เพราะมาตรฐานการด ารงชีวิต รูปแบบการ
ใชชี้วิต วิธีคิด การตดัสินใจ และการกระท าจะไม่แตกต่างกนัมากจนเกินไป ส่งผลให้ช่วยลดปัญหา
การปรับตวัเม่ือตอ้งใชชี้วติอยูร่่วมกนั  
  ๖. มีกำรงำนมั่นคง ผูช้ายท่ีพร้อมจะแต่งงานได้ ควรมีหน้าท่ีการงานดี มีความมัน่คง ไม่
ประกอบอาชีพท่ีน่ารังเกียจ หรือเส่ียงต่อความการลม้ละลาย บางคนอาจมีพ่อแม่ร ่ ารวย แต่ไม่รู้จกั
ท างาน ไดแ้ต่เกาะพ่อแม่กิน เอาแต่เท่ียวเตร่ใชเ้งิน แบบน้ีถึงมัง่มีก็หมด เป็นตวัอยา่งลูกก็ไม่ได ้เม่ือ
ลูกถามวา่พ่อท างานอะไรคงไดแ้ต่อ้ึง เช่นเดียวกนั ชายเลือกหญิงแต่งงานคงไม่ถึงขนาดตอ้งดูความ
มัน่คงในการงาน แต่อย่างน้อยให้มีความสามารถในการบริหารจดัการครอบครัว มีความเข้าใจ
ครอบครัว สามารถช่วยคิดช่วยท างานของครอบครัวท่ีจ าเป็นได ้นบัวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด  
  ๗. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี การเป็นคนท่ีเขา้กบัคนทัว่ไปไดดี้ ไม่เป็นท่ีเกลียดชงัของคนท่ีคบดว้ย 
ช่วยให้ครอบครัวไดรั้บการยอมรับง่ายข้ึน หากท่านคบคนประเภทท่ีมีแต่คนไม่ชอบ ถามใครวา่เขา
เป็นอยา่งไร ก็มีแต่คนส่ายหนา้แบบน้ีน่าจะมีอะไรผดิปกติแน่ เล่ียงเสียดีกวา่  
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  ๘. มีใจกว้ำงเสียสละและไม่เห็นแก่ตัว คุณสมบติัข้อน้ีได้หมายความว่า จะต้องไปเท่ียว
สงเคราะห์ใครต่อใครจนลืมครอบครัว แต่ตอ้งเป็นผูรู้้จกัการ "ให้" มากกวา่การ "รับ" โดยเฉพาะกบั
บุคคลในครอบครัว การแต่งงานกบัคนท่ีเห็นแก่ตวัเอาแต่ไดจ้ะเป็นความทุกขท่ี์แกไ้ขยากท่ีสุด  
  ๙. มีรสนิยม และความสนใจใกลเ้คียงกนั ถา้มีความแตกต่างกนับา้งก็จะตอ้งอยูใ่นวิสัยท่ีจะ
ปรับเขา้หากนัไดห้รือไม่รังเกียจส่ิงท่ีอีกฝ่ายหน่ึงชอบ มิฉะนั้นการอยูร่่วมกนัก็กลายเป็นความทุกข์
ทรมานแน่  
  ๑๐. เช้ือชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรมไม่แตกต่ำงกันมำกเกินไป คนต่างเช้ือชาติ  ศาสนา  
วฒันธรรมย่อมมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด  การกระท า และพฤติกรรมโดยทัว่ๆ ไป  
ดงันั้น การเลือกคู่ควรตอ้งค านึงถึงปัจจยัน้ีดว้ย  กล่าวคือตอ้งพิจารณาวา่คนท่ีเรารักหรือชอบพออยู่
นั้น  เขามีความแตกต่างกบัเราหรือไม่อย่างไร  และเรายอมรับได้ไหม ถ้าตอ้งกินอยู่  แต่งงาน ใช้
ชีวิตร่วมกบัคนน้ี  เช่น ถ้าเราเป็นคนชอบกินเน้ือหมู  แต่คนรักเราเป็นคนอิสลาม  เราคงต้องคิด
ต่อไปว่า  เราจะอดทนเลิกกินเน้ือหมูได้ไหม และชายท่ีเป็นอิสลามสามารถมีภรรยาได้ถึง 4 คน   
เราจะรับสภาพน้ีไดไ้หม  ลองถามใจตวัเองให้ดีเสียก่อนตดัสินใจจะไดไ้ม่น าความยุง่ยากล าบากใจ
หรือปัญหาตามมาภายหลงั  
  ๑๑. อำยุไม่ต่ำงกันมำกนัก อายใุนช่วงท่ีอยากแนะน า คือ “อายไุม่ควรแตกต่างกนัเกิน ๑๐ ปี” 
เพราะถ้าอีกฝ่ายอายุมากกว่ากนัเกิน ๑0 ปี อาจเกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “ช่องว่างระหว่างวยั” ท าให้ความ
สนใจต่างกนั และเพื่อนฝงูหรือสังคมของแต่ละฝ่ายจะปรับตวัเขา้กนัยาก นอกจากนั้นยงัอาจกลายมา
เป็นอุปสรรคในชีวติคู่ได ้ 
  ๑๒. ไม่ติดสุรำ ยำเสพติด และกำรพนัน บุคคลท่ีหลงมวัเมาในอบายมุขย่อมไม่สามารถ              
รับผดิชอบต่อครอบครัวได ้และจะน าความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวอีกดว้ย 
  ๑๓. มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งกำยและใจ ก่อนจะแต่งงาน หรือจะมีเพศสัมพนัธ์ กบัใครตอ้ง
ตรวจใหห้มดทุกโรคทั้งสองฝ่าย เพื่อความไม่ประมาท โรคบางอยา่งติดต่อกนัได ้เช่น โรคภูมิคุม้กนั
บกพร่องหรือเอดส์ ไม่ควรไวใ้จใครทั้งส้ิน เพราะเขาอาจติดมาโดยไม่รู้ตวั โรคบางอยา่งก็ถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรมไปสู่ลูก เช่น โรคเลือด (ธาลาซีเมีย) จะได้วางแผนครอบครัวให้เหมาะสม และ
พิจารณาเร่ืองการมีลูก หากคิดจะแต่งงานจริงๆ   
  จากแนวคิดการเลือกคู่อันได้แก่ การเลือกคู่ตามหลักพุทธศาสนาและการเลือกคู่จาก
นกัวิชาการทัว่ไป  ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตวัละครเอกชายแสดงความเป็นปัจเจกในการ
เลือกคู่ครองซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป 
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  ๒.๒  ควำมเป็นปัจเจกทีแ่สดงออกผ่ำนกำรเลือกคู่ครอง 
    
   ๒.๒.๑ ปัจจัยทีม่ีผลต่อกำรเลือกคู่ของตัวละครเอกชำย 
 

จากการศึกษาการเลือกคู่ครองตามหลกัพระพุทธศาสนา ในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
และการเลือกคู่จากนกัวิชาการทัว่ไป สอดคลอ้งกบัการเลือกคู่ของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุด
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ดงัน้ี  

   ๒.๒.๑.๑  กำรเลือกจำกหญิงที่มีลักษณะเป็นก ำลัง ๕ ตวัละครเอกชายทั้ง 
๕ เร่ืองมีการเลือกคู่ครองสรุปไดด้งัน้ี 
     ก ำลังคือรูป   คือ มีความสวยทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ พบว่า  
ตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพมีการเลือกคู่ครองท่ีมีความสวยงามทั้งภายนอก
และภายใน ดงัน้ี 
  คุณชายธราธรไดมี้การบรรยายลกัษณะของหม่อมหลวงระวีร าไพซ่ึงเป็นคู่ครองท่ีคุณชาย
ธราธรเลือกไวว้่าเป็นผูห้ญิงไม่ได้ดูว่าสวยหวานมากแต่มีความโดดเด่นกว่าคนอ่ืนคือสวยงาม
เหมือนกบันางพญา  ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

.....หม่อมหลวงระวีร าไพท่ียืนอยู่ด้านหลังกลุ่ม รูปร่างท่ีสูงกว่า
เพื่อนๆดูโดดเด่น ดวงหน้าของเธอไม่ได้สวยหวาน แต่ดูสง่างามราวกับ
นางพญาหงส์ รอยยิม้บนเรียวปากรูปกระจบัส่งไปถึงดวงตาทรายสีน ้ าตาลเขม้
คู่สวยบนใบหน้ารูปไข่ จมูกโงปลายเชิดกบัคางด้ือดึง บอกถึงความถือดีและ
มัน่ใจในตวัเองสูง ผิวของเธอไม่ไดข้าวจดั แต่เป็นสีน ้ าผึ้งเนียนละเอียด บวก
เขา้กบัเรือนร่างสมส่วน สูงระหงกวา่มาตรฐานหญิงไทย .... 

(คุณชายธราธร : ๓๒) 
 
  นอกจากความสวยทางร่างกายแลว้หม่อมหลวงระวีร าไพยงัมีความงดงามทางจิตใจดงัจะ
เห็นไดจ้ากตอนท่ีหม่อมหลวงระวีร าไพกลบัออกมาจากการเดินทางไปส ารวจปราสาทเขาพระวิหาร
ร่วมกบัเกษรา และคุณชายธราธรแล้วทราบข่าวว่าคุณชายธราธรและหม่อมหลวงเกษราจะต้อง
แต่งงานกัน เธอยอมปลีกตัวออกมาทั้ งๆท่ีรักคุณชายธราธรเหตุผลเพราะไม่ต้องการให้สอง
ครอบครัวมีปัญหากนัเพราะตนเอง 
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“ปรางขอโทษ...ปรางไม่ตั้งใจจะท าให้พี่เกษต้องเสียใจ ปรางรู้ว่า
พี่ชายใหญ่ตอ้งแต่งงานกบัพี่เกษ ปรางก็พยายามท่ีจะหกัห้ามใจตวัเองแลว้ แต่
ปรางก็ท าไม่ได”้ พอไดพู้ดความในใจออกไป น ้ าตาท่ีเก็บเอาไวก้็พร่ังพรู “แต่
พี่เกษไม่ตอ้งห่วงนะคะ พอปรางไปองักฤษแลว้ ทุกอยา่งก็จะจบลง ปรางจะไม่
ท าให้ครอบครัวของพี่เกษตอ้งมามีปัญหาเพราะปราง พอกลบัมา ปรางก็จะ
เป็นนอ้งสาวท่ีดีของพี่เกษและพี่ชายใหญ่ค่ะ  

(คุณชายธราธร : ๓๙๐) 
 

  เช่นเดียวกนักบัคุณชายปวรรุจตอนคุณชายปวรรุจ ไดมี้การบรรยายลกัษณะของวรรณรสา
ไวว้า่ เป็นผูห้ญิงท่ีมีดวงตาโตสวยงามและมีขนตาเป็นแพเพิ่มความสวยงามมากข้ึน 
 

ดวงตากลมโตเหลือบข้ึนมามองคนพูดเต็มตาเป็นคร้ังแรกก็วา่ไดใ้น
เม่ือแรกเจอท่ีสนามบินดอนเมืองเขาก็แอบคิดอยูแ่ลว้วา่หญิงสาวผูน้ี้มีดวงตาคู่
โตท่ีสวยเด่นหาดูไดย้าก ยิง่เม่ือมองในมุมท่ีสูงกวา่ในระยะใกล ้มนัก็ยิง่กลมโต
อยา่งน่าอศัจรรยใ์จแถมยงัลอ้มกรอบดว้ยขนตาดกด าหนาเป็นแพ 

(คุณชายปวรรุจ : ๙) 
 
  นอกจากก าลังรูปแล้ววรรณรสายงัมีจิตใจท่ีงดงามดังจะเห็นได้จากตอนท่ี ในขณะ
ท่ีวรรณรสากลบัวงัปรากฏมีการชุมนุมประทว้งเร่ืองเขาพระวิหารเกิดข้ึน ระหวา่งทางนั้นวรรณรสา
เห็นเด็กหญิงพลัดหลงกับพ่อแม่จึงจอดรถและเข้าช่วยโดยไม่ห่วงอันตรายท่ีจะเกิดกับตนเอง  
ดงัตวัอยา่ง 
 

...ท่ามกลางฝงูชนวุน่วาย เด็กหญิงคนหน่ึงยนืร้องไห้อยูล่  าพงัโดยไม่
มีใครหนัมาสนใจ หล่อนคิดวา่เด็กนอ้ยน่าจะพลดัพรากจากพอ่แม่..... 

... หญิงสาวจึงปลดล็อคประตูวิ่งลงไปทั้ งท่ีรถยงัจอดไม่สนิท 
เป้าหมายคือเด็กผูห้ญิงคนนั้น หล่อนถึงตวัเด็กพร้อมกับมีเสียงดังปังใหญ่ 
วรรณรสาอุม้เด็กหญิงวิง่ตรงไปหาท่ีหลบขา้งตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ.. 

 (คุณชายปวรุจ : ๒๙๖) 
 



๘๑ 

 

 
 

  การบรรยายก าลงัรูปยงัปรากฏอยู่ในตอนคุณชายพุฒิภทัรเป็นตอนท่ีคุณชายพุฒิภทัรและ
คุณชายรณพีร์ไปดูการประกวดนางสาวศรีสยามและไดเ้ห็นกรองแกว้คร้ังแรกก็ท าให้คุณชายเกิด
ความรู้สึกวา่กรองแกว้มีความสวยงามมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากความรู้สึกของตวัละคร 
 

พุฒิภทัรรู้แลว้วา่ผูห้ญิงแบบไหนท่ีท าให้เขาตะลึงได ้ดวงหนา้รูปไข่
ท่ีงดงามหาใดเปรียบสมดงัเน้ือเพลงท่ีวา่ งามดัง่เทพธิดา แถมยงัดวงตาคมซ้ึง
ปานน ้ าผึ้งคู่นั้นอีก ตั้งแต่เกิดมาจนเป็นหนุ่มอายุก็สามสิบแลว้เขายงัไม่เคยเห็น
ผูห้ญิงคนไหนสวยผุดผาดไปทั้งเน้ือตวัแบบน้ี ทั้งทรวดทรงองค์เอวงามผุด
ผาดงามเหมือนดัง่นาฟ้าจ าแลง ความรู้สึกอุ่นวาบเขา้จู่โจมหวัใจชายหนุ่มโดย
ไม่รู้ตวั เขารู้สึกหวัใจตนเองท่ีเตน้แรงและรัว น่ีใช่ไหมท่ีเขาเรียกวา่รักแรกพบ  

(คุณชายพุฒิภทัร : ๗๑) 
 
  กรองแกว้ นอกจากจะเป็นคนท่ีมีความสวยแลว้ยงัเป็นคนท่ีมีจิตใจดีดว้ยดงัจะเห็นไดจ้าก
บทบรรยายถึงความรู้สึกนึกคิดของคุณชายพุฒิภทัร 
 

ตลอดเวลาท่ีอยูโ่รงพยาบาล เขาก็ไดย้ินเร่ืองราวมากมายจากนางสาว
ศรีสยาม มารดาของหล่อนนั้นเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งเม่ือหลายปีก่อน 
เพราะเรียนเก่งท าใหก้รองแกว้เป็นนกัเรียนทุนตั้งแต่เล็ก นอกจากเรียนหนงัสือ
แลว้หญิงสาวยงัปลูกดอกกุหลาบกบัมะลิขายอีกดว้ย จากท่ีเดิมเคยปรามาสว่า
หล่อนเป็นผูห้ญิงส้ินคิดท่ีลุกข้ึนมาประกวดนางงาม บดัน้ีพุฒิภทัรตอ้งเปล่ียน
ใจ ยิ่งเห็นความดีนอกเหนือจากหน้าตาอนังดงาม หัวใจของชายหนุ่มก็ยิ่งผลิ
บานดว้ยความรัก  

(คุณชายพุฒิภทัร : ๒๐๒) 
 

  ตอนคุณชายรัชชานนท์แสดงให้เห็นถึงการเลือกสร้อยฟ้าผูห้ญิงท่ีคุณชายรัชชานนท์เลือก
เป็นคู่ครองดงัจะเห็นได้จากตอนท่ีสร้อยฟ้าตอ้งเขา้พิธีแต่งงานกบัคุณชายรัชชานนท์ เธอสวมชุด
พื้นเมืองประจ าชาติท าใหคุ้ณชายเห็นความงดงามของสร้อยฟ้าอยา่งชดัเจน 

 



๘๒ 

 

 
 

เม่ือหม่อมราชวงศ์รัชชานนท์เงยหน้าข้ึนมองก็ถึงกับตะลึงในรูป
โฉมอนัแปลกตาของสร้อยฟ้า ตอนน้ีหล่อนไม่ได้อยู่ในชุดก้อมของผูช้ายท่ี
มักจะสวมใส่เป็นประจ า แต่อยู่ในชุดฮีอันเป็นชุดส าหรับงานพิธีของชาว
หมู่บา้น มีพื้นด าแขนยาวกรุยกราย ตวัเส้ือเยบ็เขา้รูป ประดบัด้วยกระดุมเงิน
เป็นแถวเรียงกันยาวลงมาถึงหัวเข่า คลุมทับผา้ซ่ินลวดลายวิจิตร เย็บปัก
สาบเส้ือดว้ยผา้สีแดงส้ม และขาวอยา่งงดงามลงตวั  

ใบหนา้ของหล่อนยามน้ีนั้นสดใสเปล่งปลัง่ไม่ขะมุกขะมอมเหมือน
เคยผมเกลา้รวบข้ึนไปไวบ้นกระหม่อม ปล่อยชายให้ยาวลงมาถึงไหล่ ประดบั
ด้วยสร้อยทองร้อยรัดเป็นเกลียว ท่ีปลายผมติดดอกจ าปาดูน่ารักทีเดียว ริม
ฝีปากแดงจดัดว้ยเคร่ืองส าอางแบบพื้นบา้น ใบหนา้ขาวผอ่งจนน่าหลงใหล 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๑๔๘) 
 

  นอกจากก าลงัรูปแลว้สร้อยฟ้ามีความงดงามของจิตใจดงัจะเห็นไดจ้ากเป็นตอนท่ีสร้อยฟ้า
ไดเ้ขา้ไปอยูว่งัจุฑาเทพและจะตอ้งพิสูจน์ตนเองวา่เหมาะสมท่ีจะเป็นสะใภข้องตระกูลจุฑาเทพดว้ย
วธีิการทดสอบการท าอาหาร สร้อยฟ้าเลือกท่ีจะท า “ขา้วตม้มดั” แต่สร้อยฟ้าไม่สามารถแยกระหวา่ง
น ้ าตาลกบัเกลือไดจึ้งท าให้ชายรัชชานนท์จะตอ้งวางแผนช่วยโดยการไปซ้ือขา้วตม้มดักบัร้านของ 
เกษรามาสับเปล่ียนกบัขา้วตม้มดัของสร้อยฟ้า แลว้น าไปใหห้ม่อมยา่เอียดและคุณยา่อ่อนชิม และได้
รับค าชมจากหม่อมยา่เอียดและคุณยา่อ่อน แต่พอสร้อยฟ้ารู้ภายหลงัวา่ขา้วตม้มดันั้นไม่ใช่ฝีมือของ
ตนเองท าให้สร้อยฟ้าไม่พอใจเป็นอย่างมากสร้อยฟ้าจึงไปบอกความจริงกบัคุณย่าอ่อน ซ่ึงสร้าง
ความประทบัใจใหก้บัหม่อมยา่เอียดไดรั้บถึงคุณธรรมจริยธรรมขอ้น้ีของสร้อยฟ้า ดงัตวัอยา่ง 

 
“ แต่ยา่ก็จะขอให้คะแนนพิเศษแก่สร้อยฟ้า ในฐานะท่ีหล่อนเป็นคน

ซ่ือสัตย”์ หม่อมเอียดหันไปหาหญิงสาว มุมปากของท่านยกข้ึนเล็กน้อยพอ
งาม “หล่อนจะไม่บอกฉนักบัคุณอ่อนเร่ืองน้ีก็ได ้เม่ือเชา้หล่อนไดรั้บค าชมไป
เต็มๆ อยูแ่ลว้ แต่ก็ยงัมาสารภาพผิด ฉนัเป็นคนท่ีถือเอาความสัตยอ์ยูเ่หนือส่ิง
อ่ืนใด เม่ือน าไปหกักลบลบหน้ีกนัแลว้ ก็เท่ากบัวา่หล่อนเสมอตวั”  

(คุณชายรัชชานนท ์: ๒๔๗) 
 



๘๓ 

 

 
 

  คู่ครองท่ีคุณชายรณพีร์เลือกมีก าลังรูปซ่ึงจะเห็นได้จากบทบรรยายความสวยงามของ 
เพียงขวญั เป็นตอนท่ีคุณชายรณพีร์เห็นเพียงขวญัคร้ังแรก 
 

วงหนา้ของเธองามพร้ิม ปากนิดจมูกหน่อยน่าเอ็นดู เธอรวบผมอวด
หน้าผากสวย ประดบัมวยผมดว้ยรัดเกลา้สีทอง ติดกรรเจียกจร ลายอ่อนช้อย
ตรงใบหูทั้งสอง เรือนร่างกลมกลึงรัดดว้ยผา้แถบสีน ้ าเงินเขม้และผา้นุ่งจีบนาง
สีเดียวกนั ล าคอระหงประดบัดว้ยกรองศอ ฉลุลายเขา้กบัพาหุรัดตรงตน้แขน
และก าไรขอ้มือ ท่ีแปลกไปกวา่นั้นคือดา้นหลงัของเธอมีปีกสีทองแซมดว้ยขน
นกสีน ้าเงินแบบเดียวกบัท่ีมือเขา 

ไม่มีส่ิงใดโดดเด่นเท่ากบัดวงตาคมซ้ึงซ่ึงมองสบมา ตรึงชายหนุ่ม
ใหต้รึงตราด่ืมด ่าความงดงามประดุจภาพฝัน 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๙-๓๐) 
 

เพียงขวญัในวนัน้ีสวมเดรสผา้ไหมคอปาดแขนกุด กระโปรงคลุม
เข่าบานเล็กนอ้ยเผยใหเ้ห็นเรียวขาสวยรับกบัรองเทา้ส้นสูง ชุดสีส้มอ่อนขบัผิว
ผ่องของวยัสาว เช่นเดียวกบัทรงผมซ่ึงปล่อยสยายเป็นธรรมชาติ ท าให้หญิง
สาวดูอ่อนเยาว ์แต่สง่างามและกระฉบักระเฉงสมเป็นสาวสมยัใหม่ 

(คุณชายรณพีร์ : ๗๓) 
 

 นอกจากจะมีก าลงัรูปแลว้จิตใจของเพียงขวญัก็เป็นคนท่ีมีจิตใจงดงามดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

“ขวญัของผมเป็นคนดีจริงๆ” รณพีร์ตีขลุมอยา่งภาคภูมิ เพียงขวญัจึง
คอ้นขวบั  

“คุณชอบพูดเล่นอยูเ่ร่ือย” 
“ผมไม่ไดพู้ดเล่นนะ ขวญัของผมเป็นคนดี จิตใจงดงาม และให้อภยั

คนง่าย เพราะอยา่งน้ีผมถึงรักคุณ”  
(คุณชายรณพีร์ : ๑๕๒) 

 



๘๔ 

 

 
 

  จากนวนิยายชุดสภาพบุรุษจุฑาเทพดงัท่ีกล่าวมาแลว้ไม่ว่าจะเป็นบทบรรยาย บทสนทนา 
ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครเอกชายท่ีแสดงความเป็นปัจเจกด้วยวิธีการเลือกคู่ครองโดยใช้การ
เลือกหญิงจากหลักคมัภีร์พุทธศาสนาเถรวาทคือก าลังรูป ๕ คู่ครองท่ีตวัละครเอกชายเลือกใน 
นวนิยายนั้นส่วนใหญ่จะมีรูปร่างหน้าตาดี รวมทั้งผิวพรรณดีซ่ึงเป็นท่ีตอ้งตาตอ้งใจของผูช้ายท่ีได้
พบเห็นนอกจากนั้นความใกลชิ้ดสนิทสนมก็ท าให้รู้ถึงสภาพจิตใจท่ีดีของคู่ครองท่ีตนเลือก แสดง
ให้เห็นว่าการเลือกคู่ครองของตวัละครเอกชายตามหลกัพระพุทธศาสนาเถรวาทมีคุณสมบติัเป็น
ก าลงัรูป ๕ คือ ความงามและจิตใจท่ีดี 
 

๒.๒.๑.๒. เลือกตำมหลกัสมะ ๔ ดังนี ้
 สมสีลำ คือ การมีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อย ประพฤติปฏิบติัตนอย่างเหมาะสม ได้รับ
การอบรมเล้ียงดูมาอย่างดี ในการเลือกคู่ครองของตวัละครเอกชายทั้ง ๕ คนนั้นผูห้ญิงท่ีตวัละคร
เลือกมาเป็นคู่ครองลว้นแลว้แต่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูท่ี้มีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรี
ดงัจะเห็นไดจ้ากความรู้สึกของตวัละครเอกชายเองและตวัละครอ่ืนๆท่ีบ่งบอกว่าคู่ครองท่ีคุณชาย
เลือกมีความเหมาะสมอยา่งไร 
  คุณชายธราธรจะมาแจง้ข่าวเร่ืองการหมั้นระหวา่งเขากบัเกษรา ณ วงัแสงอาทิตยใ์ห ้
ระวรี าไพไดรั้บรู้ซ่ึงสร้างความเสียใจใหก้บัหล่อนเป็นอยา่งมากหากแต่หล่อนก็ตอ้งตอ้นรับขบัสู้เป็น
อยา่งดีในฐานะเจา้บา้นท่ีดี ดงัตวัอยา่ง 
 

“....เชิญพี่ชายใหญ่นัง่ก่อนเถอะค่ะ ปรางจะยกน ้ามาบริการ” เธอท า
หนา้ท่ีเจา้บา้นท่ีดี ไม่ถึงนาทีก็กลบัมาพร้อมน ้ามะนาวเยน็เฉียบ ก่อนนัง่สงบ
เสง่ียมบนเกา้อ้ีขา้งๆ  

(คุณชายธราธร : ๓๙๕) 
 
  จากตวัอย่างจะเห็นไดว้่าการท าหน้าท่ีเป็นเจา้บา้นท่ีดีเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานท่ีมนุษย์
พึงมี ระวีร าไพถึงแมว้่าจะไม่อยากตอ้นรับคุณชายธราธรแต่ก็ตอ้งปฏิบติัตามมารยาทของสังคมท่ี
ควรปฏิบติัต่อกนั 
  คุณชายปวรรุจพยายามท่ีจะถามเร่ืองส่วนตวัของรสาแต่หล่อนก็ไม่อยากเล่าไม่อยาก
บอก นั้นเป็นเพราะคุณชายปวรรุจกบัรสาไดเ้จอกนัเพียงไม่นานจึงท าให้ตวัละครเอกชายคิดวา่อาจ
เพราะรู้จกักนัไม่นานหล่อนจึงไม่อยากเล่าเร่ืองส่วนตวัใหฟั้งเน่ืองจากไม่เป็นกุลสตรี ดงัตวัอยา่ง 



๘๕ 

 

 
 

 

....อนัท่ีจริงเขาก็อาจจะใจร้อนเกินไป เพราะถา้นบักนัแลว้ เขากบั
หล่อนรู้จกักนัจริงๆ ก็เพียงไม่ก่ีวนัเท่านั้น หล่อนเป็นผูห้ญิง จะใหร้วดเร็วปรูด
ปราดอยา่งใจเขาตอ้งการก็คงไม่สมเป็นกุลสตรี...ชายหนุ่มซ่อนยิม้อยา่งนึกขนั
ตวัเอง 

(คุณชายปวรรุจ : ๑๕๖) 
   
 จากแนวความคิดของคุณชายปวรรุจดังท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่ากิริยาอาการท่ี
แสดงออกนั้นพอใจในการกระท าของรสาท่ีไม่เปิดเผยเร่ืองราวส่วนตวัให้ผูช้ายท่ีรู้จกักนัไดไ้ม่นาน
ถือเป็นการวางตวัไดเ้หมาะสม 
  ตอนท่ีย่าอ่อนไปเจอคุณชายพุฒิภทัรกบักรองแก้วอยู่ด้วยกนัท่ีบ้านพกัตากอากาศท่ี 
หัวหิน ย่าอ่อนสังเกตบุคลิกลกัษณะของกรองแก้ว หล่อนคิดว่ากรองแก้วเป็นผูห้ญิงท่ีสวยและมี
กิริยามารยาทเรียบร้อย และฝีมือการท าอาหารยงัดีอีกดว้ย  ดงัตวัอยา่ง 
 

นอกจากหนา้ตาสวยแลว้หญิงสาวคนน้ียงัมีฝีมือการท าอาหารเป็น
เลิศอีกดว้ย ท่าทางเดินเหินก็สง่างามบ่งวา่ไดรั้บการอบรมมาอยา่งดี .... 

      (คุณชายพุฒิภทัร : ๒๙๖) 
 
  ตอนท่ีคุณชายกลบัจากหวัหินแลว้ก็เขา้ไปคุยกบัหม่อมยา่ วา่เกิดอะไรข้ึนบา้งท่ีหวัหิน 
แต่หม่อมยา่ตอ้งการใหแ้ต่งงานกบัมารตีสาวบา้นเทวพรหม คุณชายพุฒิภทัรก็บอกหม่อมยา่วา่กรอง
แกว้เป็นคนท่ีมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ดงัตวัอยา่ง 
 

“หม่อมยา่ครับ กรองแกว้ไม่เคยเป่าหูผม ผมรักเธอดว้ยใจบริสุทธ์ิ 
กรองแกว้เป็นคนดี หากหม่อมยา่ไดรู้้จกัจะตอ้งชอบ เธอน่ารักเรียบร้อยสมเป็น
กุลสตรี” 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๓๐๕) 
 
  จากตวัอยา่งท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นไดว้า่แนวคิดของคุณชายพุฒิภทัรนั้นจะตอ้งเป็น
ผูห้ญิงท่ีมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย จะตอ้งเป็นผูห้ญิงท่ีดีสมกบัเป็นกุลสตรี 
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  ตอนท่ีคุณชายรัชชานนท์กบัสร้อยฟ้า (เจา้หญิงสร้อยฟ้า แห่งเวียงภูค า) ตกลงกนัวา่จะ
แต่งงานกนั โดยมีเจา้หลวงรังสิมนัตุก์บัหม่อมยา่เอียด หม่อมราชวงศอ์นุพนัธ์กบัคุณหญิงดารณีนุช 
จ่อยและจนัทา นัง่รอเป็นสักขีพยาน ซ่ึงสร้อยฟ้าสลดัคราบจากสาวเฮ้ียวและเกง้กา้งกลายเป็นหญิง
สาวท่ีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยซ่ึงสร้างความประทบัใจให้กบัคุณชายรัชชานนท์เป็นอย่างมาก ดงั
ตวัอยา่ง 
 

... สร้อยฟ้าทรุดตวัลงนั่งพบัเพียบเรียบร้อย ยกมือพนมไหวผู้ใ้หญ่
ทุกคนดว้ยท่าทางอ่อนช้อย สร้างความแปลกใจให้ผูไ้ม่เคยเห็น รวมทั้งรัชชา
นนท์ ด้ว ย  เพ ราะท่ าท าง เก้ งก้ างนั้ น ค ง ถู กขัด เกล าออกไป ส้ิ นด้ วย
ขนบธรรมเนียมอนัเคร่งครัดภายในวงัเสียแลว้..... 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๔๔๐) 
   
  จากเหตุการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าถึงแมว้่าสร้อยฟ้าจะมีท่าทางเก้งก้างเม่ือคร้ังท่ี
เป็นสาวชาวป่าเน่ืองจากอาศยัอยู่ในป่านานแต่เม่ือไดรู้้วา่ตนเป็นถึงเจา้หญิงแห่งเวียงภูค าก็สามารถ
ปรับตัวและวางตัวเป็นอย่างดีจนท าให้คุณชายรัชชานนท์เกิดแนวคิดท่ีเลือกคู่มีกิริยามารยาท
เรียบร้อย 
  เป็นตอนท่ีหม่อมย่าเอียดและคุณยา่อ่อนไดรู้้ว่าคุณชายรณพีร์มีคนรักแลว้โดยค าบอก
เล่าจากหม่อมหลวงวิไลรัมภา  ดงันั้นหม่อมย่าจึงเรียกคุณชายเพื่อสอบถามปรากฏว่าเป็นเร่ืองจริง
ดงัท่ีไดรู้้มาและไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเพียงขวญัว่าเป็นเพียงดาราท่ีเตน้กินร ากิน แถมยงัมี
ช่ือเสียงเสียๆหายๆจึงไม่เหมาะท่ีจะเป็นสะใภข้องวงัจุฑาเทพ คุณชายไดแ้สดงแนวคิดของตนเองใน
การเลือกคู่ ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

“เร่ืองทั้งหมดเป็นแค่ข่าวลือครับ จริงๆแลว้เพียงขวญัเป็นผูห้ญิงท่ีดี
มาก มีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อย มีความมัน่ใจในตนเอง ขยนัท างานหาเล้ียง
ครอบครัวถา้หม่อมยา่กบัยา่อ่อนไดรู้้จกัขวญั จะตอ้งรักเธออยา่งแน่นอน”...... 

“ ผมคบกบัขวญัมานานจนรู้จกัตวัตนท่ีแทจ้ริงของเธอแลว้ครับ ผม
เช่ือผูห้ญิงท่ีผมรักไม่ใช่คนแบบนั้น” 

(คุณชายรณพีร์ : ๑๘๗) 
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  จากบทสนทนาท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นแสดงแนวความคิดของคุณชายรณพีร์ท่ีแสดง
ความมัน่ใจว่าผูห้ญิงท่ีตนเองเลือกเป็นคนท่ีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะมีข่าวเสียบหาย
เก่ียวกบัเพียงขวญัคุณชายรณพีร์ก็ยงัยนืยนัวา่เป็นคนดี 
  ตวัละครเอกชายทั้ง ๕ คนจากนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ มีแนวคิดในการเลือก
คู่ครองตามหลกัสมะ ๕ คือ “มศีีลสมกัน”  กล่าวคือ เลือกจาก การวางตวัใหเ้หมาะกบักาลเทศะและ
สถานการณ์ ปฏิบติัตนเป็นเจา้บา้นท่ีดี  มีกิริยามารยาท และปฏิบติัตนสมกบัท่ีเป็นกุลสตรี  ทุกดา้นท่ี
กล่าวมานั้นลว้นเป็นส่งผลใหภ้รรยาและสามีท่ีจะใชชี้วติร่วมกนัไปตลอดช่วงอายขุยั 

สมจำคำ คือ ผูห้ญิงท่ีตวัละครเอกชายเลือกมาเป็นคู่ครองจะตอ้งมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
ความโอบอ้อมอารี ความมีใจกวา้ง ความเสียสละ ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้น จาก
การศึกษาพบวา่ตวัละครเอกชายนั้นเลือกคู่ครองจากการมีจาคะสมกนั ดงัน้ี  
  หม่อมหลวงระวีร าไพคู่ครองท่ีคุณชายธราธรเลือกมีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกูล
ผูอ่ื้นและความเสียสละเพื่อให้คนรักไดท้  าตามค ามัน่สัญญาทั้งท่ีรักคุณชายธราธรมาก เม่ือคร้ังท่ีมี
ข่าวลือว่าเกิดการหลงป่าเม่ือคร้ังท่ีคุณชายธราธรออกส ารวจปราสาทว่าหลงป่าไปด้วยกัน 
ทั้งหม่อมหลวงเกษราและหม่อมหลวงระวีร าไพ และคุณชายธราธรก็ตอ้งแต่งงานกบัหม่อมหลวง
เกษรา หม่อมหลวงระวีร าไพจึงตัดสินใจท่ีจะเลือกเสียสละคนรักโดยการเดินทางไปเรียนต่อ
ต่างประเทศยอมให้คุณชายธราธรแต่งงานกบัหม่อมหลวงเกษราเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองราวทั้งหมด ดงัจะ
เห็นไดจ้าก 
 

“แลว้ปรางล่ะ ไม่ไดรั้กพี่ชายใหญ่นอ้ยกวา่คุณเกษหรอกรึหรือเราจะ
ยอมเป็นฝ่ายเสียสละ” 

คนถูกถามน่ิงงนั....ความลบัท่ีคิดวา่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้ แต่บดัน้ี
บิดากลบัมองออกอยา่งง่ายดาย พอคิดถึงหัวใจก็เจ็บแปลบ น ้ าตาไหลรินโดย
ไม่ตั้งใจ เธอรีบเช็ดออกอยา่งรวดเร็ว 

“มนัไม่ใช่การเสียสละหรอกค่ะ เพราะใครๆก็รู้ว่าพี่เกษกับพี่ชาย
ใหญ่จะแต่งงานกนัสักวนั ถ้าปรางเขา้แทรก ปรางสิค่ะจะถูกตราหน้าว่าเป็น
ฝ่ายแยง่ชิงพี่ชายใหญ่มาจากเธอ มนัไมละอายมากกวา่หรอกหรือคะ หากปราง
จากไป ทุกคนก็จะสมหวงั ความรักของปราง มนัเป็นความรักอยา่งเด็กๆอีกไม่
นานปรางคงลืมค่ะ” เธอฝืนยิม้  

(คุณชายธราธร : ๓๖๒) 
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 ตอนคุณชายรณพีร์ คุณชายไดแ้สดงความรู้สึกว่าเพียงขวญัเป็นผูห้ญิงท่ีมีความเสียสละใน
ดา้นของการท างานเล้ียงครอบครัวตั้งแต่ยงัเรียนไม่จบโดยท างานทุกอย่างเพื่อหารายไดม้าจุนเจือ
ครอบครัว 
 

 รณพีร์ทราบจากการสนทนาระหวา่งรับประทานอาหาร ผูห้ญิง
ตวัเล็กๆคนน้ีตอ้งแบกความรับผิดชอบเกินตวั เธอตอ้งท างานตั้งแต่ก่อนจบ
โรงเรียนนาฏศิลป์ด้วยการขายของเล็กๆน้อยๆ และรับจา้งเยบ็ชุดโขนละคร
เป็นค่าเล่าเรียน เม่ือโตข้ึนจึงมาเป็นนางร าตามงานต่างๆ จากนั้นจึงผนัตวัมา
แสดงภาพยนตร์ทนัทีท่ีเรียนจบ ทั้งหมดน้ีก็เพื่อหาเงินส่งเสียลูกพี่ลูกน้องให้
เรียนต่อ และรับภาระค่าใชจ่้ายของทุกคนในบา้น 

(คุณชายรณพีร์ : ๙๘) 
 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดพบวา่ บรรดาคุณชายไดเ้ลือกเลือกคู่ครองท่ีมีความสมจาคะกนั 
กล่าวคือ เป็นผูท่ี้เสียสละดงัท่ีตวัละครเอกชายและตวัละครอ่ืนได้แสดงความคิดโดยคู่ครองของ
คุณชายยอมเสียสละความรักท่ีมีต่อคุณชายเพื่อแลกกบัความสุข ความสบายใจ และอนาคตท่ีดีกวา่  
 

๒.๒.๑.๓. เลือกจำกเหตุผลทำงด้ำนควำมรัก 
  ความรักเกิดจากการใกลชิ้ดสนิทสนมในปัจจุบนัชาติ  การเลือกคู่ครองของบรรดา
คุณชายทั้ง ๕ คนนั้น ล้วนแลว้มีเหตุผลหลกัท่ีเลือกเพราะเหตุเกิดจากความรักทั้งส้ินซ่ึงปรากฏใน
ตอนคุณชายธราธร คุณชายธราธรกลบัจากการออกภาคสนามพร้อมด้วยหม่อมหลวงเกษราและ
หม่อมหลวงระวีร าไพและการหนีการตามล่าของพวกคา้วตัถุโบราณไดร่้วมทุกขร่์วมสุขกนัก็ท าให้
คุณชายธราธรไดค้  าตอบวา่เขามีความรักใหก้บัหม่อมหลวงระวรี าไพ  ดงัตวัอยา่ง 
 

“หลายสัปดาห์ท่ีอยู่ท่ีนัน่ ผูห้ญิงทั้งสองเป็นผูห้ญิงท่ีแสดงให้พี่เห็น
วา่คู่ควรกบัการเป็นแม่ศรีเรือนของพี่จริงๆ แต่ถา้ถามเร่ืองความรักแลว้ พี่กลบั
รักน้องปรางอย่างไม่มีเหตุผล รู้แต่ว่าเอ็นดู ไม่ว่าเธอจะท าอะไร พูดอะไร ก็
น่ารักน่าใคร่ไปเสียทุกอย่าง มันคงเป็นความรู้สึกน้ีเอง ท่ีพี่ ร้ังรอ ไม่ยอม
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แต่งงานกบันอ้งเกษเสียที เหมือนไม่มัน่ใจ ไม่แน่ใจ ถึงไดย้ืดเวลาออกมานาน
ถึงตอนน้ี”  

(คุณชายธราธร : ๓๘๓-๓๘๔) 
 
  จากบทสนทนาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาท่ีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกนัของคุณชาย 
ธราธรและหม่อมหลวงทั้งสองท าให้คุณชายธราธรรู้วา่ตนเองรักใครและใครท่ีควรจะมาเป็นคู่ครอง 
การใชเ้วลาอยูด่ว้ยกนัและเกิดความรักยงัมีในตอนคุณชายปวรรุจ   คุณชายปวรรุจไดเ้ล่ือนต าแหน่ง
และตอ้งไปประจ าท่ีประเทศสวติเซอร์แลนดเ์ป็นเวลา ๔ ปี ท าให้ยา่อ่อนจะตอ้งรีบเร่งรัดให้คุณชาย
ปวรรุจแต่งงานกบัหม่อมหลวงกระถิน เทวพรหม จึงท าให้คุณชายปวรรุจปฏิเสธท่ีจะแต่งงานโดย
บอกวา่การแต่งงานตอ้งเป็นไปดว้ยความรักเท่านั้น ดงัตวัอยา่ง  
 

“ผมเรียนคุณยา่อ่อนหลายคร้ังแลว้ วา่ผมไม่ตอ้งการแต่งงานกบันอ้ง
กระถิน” 

“ได้ยงัไง จ าไม่ได้หรือว่าเป็นพระประสงค์ของท่านชายวิชชากรท่ี
จะใหจุ้ฑาเทพเป็นทองแผน่เดียวกนักบัเทวพรหม...” 

รณพีร์แทรกข้ึน “ ....พี่ชายรุจไม่ไดรั้กนอ้งกระถิน   นอ้งกระถินนั้น
ยงัเด็กนกั อายุเพิ่งจะสิบแปด คงไม่ไดคิ้ดอะไรกบัพี่ชายรุจ แต่เพียงผูใ้หญ่ว่า
ยงัไงก็ว่าตามนั้น ย่าอ่อนก็เห็นจากคร้ังพี่ชายใหญ่แล้วน่ีครับ ว่าการไดเ้ลือก
หญิงท่ีรักดว้ยตนเองนัน่แหละจะสร้างความสุขยิง่กวา่อะไรทั้งหมด”  

“ ผมว่าชายรุจคงจะมีหญิงอ่ืนในใจอยู่แล้ว มิเช่นนั้นคงไม่ปฏิเสธ
ความปรารถนาดีของหม่อมยา่และคุณย่าหัวชนฝาเช่นน้ี”  ธราธรกล่าว “จริง
หรือชายรุจ” 

(คุณชายปวรรุจ : ๒๘๖ – ๒๘๗) 
 
  จากบทสนทนาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่คุณชายปวรรุจยนืยนัท่ีจะตอ้งแต่งงานกบัคนท่ีรักเท่านั้น
อีกทั้งคุณชายรณพีร์ก็ช่วยยืนยนัดว้ยวา่หากไดแ้ต่งงานกบัคนท่ีตนรักก็จะสามารถสร้างความสุขได้
อยา่งแน่นอน การแต่งงานกบัคนท่ีรักนั้นยงัปรากฏในตอนคุณชายพุฒิภทัร   ตอนท่ีคุณชายพุฒิภทัร
พยายามเจรจาต่อรองขอให้หม่อมย่าวา่จะไม่ยอมแต่งงานกบัน้องมารตีเพราะไม่ไดรั้กมารตีและคง
ไม่สามารถท่ีจะแต่งงานกบัผูห้ญิงท่ีตนไม่รักได ้ดงัตวัอยา่ง 
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 “แต่ผมไม่ไดช้อบพอนอ้งมารตี”  
 “ถึงไม่รัก แต่ชายภทัรเคยคิดบา้งไหมวา่สองสกุลเราจะตอ้

หมางใจกนัก็เพราะชายภทัรเพียงคนเดียว ท าอยา่งน้ีเท่ากบัไม่รักษาหนา้ยา่
เลย” หม่อมเอียดเอด็เสียงเขม้  

 “ผมขอโทษครับหม่อมย่า แต่ผมคงหมั้นหมายกบัผูห้ญิงท่ีไม่
รักไม่ได”้ 

 “ชายภทัรจะบอกยา่วา่รักผูห้ญิงคนน้ีอยา่งนั้นหรือ” 
 “ใช่ครับผมรักแกว้ ผมตอ้งการแต่งงานกบัเธอ” 

(คุณพุฒิภทัร : ๓๐๔) 
 

 จากบทสนทนาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการแสดงจุดยืนของคุณชายพุมิภทัรชัดเจนว่ารัก 
กรองแกว้มากและจะไม่ยอมแต่งงานกบัคนท่ีไม่ไดรั้กโดยเด็ดขาด การยืนยนัท่ีจะแต่งงานกบัคนท่ี
รักปรากฏในตอนคุณชายรัชชานนท์ คือ ตอนท่ีคุณชายรัชชานนท์กลับจากหนองคายและพา 
สร้อยฟ้ามาอยูท่ี่วงัจุฑาเทพดว้ยซ่ึงคุณชายรัชชานนท์ไดก้ราบเรียนหม่อมย่าเอียดและคุณยา่อ่อนว่า
คุณชายและสร้อยฟ้าได้แต่งงานกันแล้ว ซ่ึงท าให้ย่าทั้ งสองคนไม่พอใจ โดยย่าอ่อนให้หย่าจาก 
สร้อยฟ้าแลว้ให้แต่งงานกบัศินีนุชแลว้จะให้สร้อยฟ้าเป็นอนุก็ไดแ้ต่คุณชายก็ไดใ้ห้เหตุผลกบัยา่ทั้ง
สองวา่คุณชายรักสร้อยฟ้าละจะไม่แต่งงานกบัผูห้ญิงอ่ืน ดงัตวัอยา่ง 

“ผมไม่ คิดท่ีจะมี เมียน้อยหรือเมียหลวงหรอกครับ ผมเข้าใจ
ความรู้สึกของผูห้ญิงท่ีตอ้งตกเป็นรองดี ไม่มีใครมีความสุขหรอกครับ” รัชชา
นนทย์นืยนัหนกัแน่น 

“ น่ีหมายความว่า......” หม่อมเอียดเสียงสั่น “ชายเล็กรักผูห้ญิงคน
นั้นหรือ”  

รัชชานนท์ขยบัเขา้ไปใกล ้ยกมือพนมกม้ลงกราบแทบตกัของท่าน 
“ผมขอโทษท่ีท าอะไรไปโดยพลการไม่ได้กราบเรียนหม่อมย่าให้ทราบ
เสียก่อนแต่ท่ีผมท าไปก็เพราะมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ และเหตุอันจ าเป็นอย่าง
ยิ่งยวดก็คือ ผมรักสร้อยฟ้าครับ และก็ไม่คิดจะมีคนอ่ืนคนไหนนอกเสียจาก
เธอคนเดียวเท่านั้น” 

        
 (คุณชายรัชชานนท ์: ๒๑๘) 
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 จะเห็นไดว้า่คุณชายรัชชานนทเ์ลือกคู่ครองจากความรักคือมีการยืนยนัวา่จะแต่งงานกบัคน
ท่ีตนเองรักเท่านั้นคือ สร้อยฟ้า  หากไม่ไดแ้ต่งงานกบัสร้อยฟ้าก็จะไม่แต่งงานกบัผูห้ญิงคนไหนอีก 
ดงันั้นการยืนยนัของตวัละคร  คุณชายรัชชานนท์จะเห็นได้ชัดว่าจะตอ้งเป็นคนท่ีรักเท่านั้น การ
แต่งงานท่ีเกิดจากความรักยงัปรากฏในตอนคุณชายรณพีร์   คุณชายรณพีร์ตอ้งอยูบ่า้นคนเดียวเพราะ
พี่ชายทั้ง ๔ คนแต่งงานมีครอบครัวกนัหมดแลว้ ซ่ึงการแต่งงานของพี่ชายท าให้คุณชายรณพีร์รู้สึก
แปลกแยกราวกบัอยูค่นเดียวในบา้น เขารู้สึกเหงา คุณชายรณพีร์รู้สึกยินดีเม่ือเห็นพี่ชายแต่งงานกบั
คนท่ีรัก  ดงัตวัอยา่ง 
 

พี่ชายทุกคนโชคดี ผูห้ญิงท่ีพวกเขาเลือกแม้มาจากหลายฐานันดร 
แต่ก็เพียบพร้อมไปดว้ยรูปสมบติัและคุณสมบติั ความดีงามของพวกเธอชนะ
ใจยา่ทั้งสองรวมถึงรณพีร์ เหนืออ่ืนใดคือความรักซ่ึงพวกเธอมีต่อบรรดาพี่ชาย
ของเขา เช่นเดียวกับท่ีพวกเขาเองก็รักเธอ การแต่งงานของพี่ๆจึงตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรักอยา่งน่าอิจฉา 

    (คุณชายรณพีร์ : ๑๒) 
 
  จากตวัอยา่งดงักล่าวจะเห็นไดว้า่คุณชายรณพีร์ตอ้งการเป็นเหมือนอยา่งพี่ชายทั้ง ๔ คน คือ
การแต่งงานจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความรักเท่านั้น 
  ดงันั้น ตวัละครเอกชายทั้ง ๕ คนจากนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ มีแนวคิดในการเลือก
คู่ครองท่ีเกิดจากความรักโดยแนวคิดของคุณชายจะตอ้งแต่งงานกบัคนท่ีจะสามารถเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนั เปิดเผยความดีและความบกพร่องของตนเอง ความเขา้ใจกนัยอ่มเป็นท่ีมาแห่งการให้อภยัซ่ึงกนั
และกนัถา้หากมีอะไรผิดพลาด และความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั จะไม่ท าความผิดหวงัให้แก่ชีวิตรัก
และสมรสดว้ย 
 

๒.๒.๑.๔. มีควำมซ่ือสัตย์ และมีคุณธรรม  คือ คู่ครองท่ีมีอุปนิสัยท่ีดีงามซ่ึงสั่ง
สมอยูใ่นดวงจิต มีความซ่ือสัตย ์ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานท่ีคู่ครองทุกคนพึง
มี นั่นก็หมายรวมถึงว่าคู่ครองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมจะไม่นอกใจ  หลอกลวง หรือท ามาหากินไม่
สุจริต เพราะคุณธรรมจริยธรรมเป็นเคร่ืองหมายของคนดี  จากการท่ีผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์การเลือก
คู่ครองท่ีมีความซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมท่ีปรากฏในตวัละครเอกชาย นวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ 
พบวา่ ตวัละครเอกชายจะเลือกคู่ครอง ดงัน้ี  
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  ตอนคุณชำยธรำธร  เป็นตอนท่ีคุณชายธราธรจะต้องเดินทางไปส ารวจปราสาทเขาพระ
วิหารกบัคุณชายอาทิตยรังษี แต่ในเวลาน้ีคุณชายอาทิตยรังษีป่วยด้วยโรงประจ าตวัท่ีก าเริบสร้าง
ความห่วงใยให้กบัหม่อมหลวงระวีร าไพผูเ้ป็นบุตรสาวเป็นอยา่งมาก หล่อนจึงขออนุญาตคุณชาย
ธราธรติดตามไปส ารวจในคร้ังน้ีด้วยซ่ึงคุณชายธราธรรู้ว่าหล่อนเป็นห่วงพ่อมากแค่ไหนจึงให้
ติดตามไปดว้ย ดงัตวัอยา่ง 
 

“ก็คุณพ่อน่ะสิคะ  พกัน้ีท่านไม่ค่อยสบาย คุณแม่ห่วงไม่อยากให้
ท่านเดินทางไปไกลๆเม่ือก้ีคุณแม่ข้ึนมาบ่นวา่พี่ชายใหญ่สนบัสนุน บอกวา่จะ
ดูแลท่านใหเ้องแต่คุณแม่ก็ยงัไม่สบายใจหรอกค่ะ” 

“ คุณอาอาการไม่ดีเลยหรือ” 
“ ก็ไม่เชิงค่ะหมอบอกวา่ท่านมีอาการของโรคหวัใจ พอทราบวา่ตอ้ง

เดินทางไปไกลๆก็ห่วงยิง่ตอ้งเดินข้ึนเขาวนัหน่ึงๆคงไม่รู้ก่ีเท่ียว” 
“.........ถ้างั้นท าไมน้องปรางไม่ตามไปดูแลท่านล่ะครับ จะได้ไม่

ตอ้งกงัวลไหนๆก็ปิดเทมอแลว้” 
(คุณชายธราธร : ๑๐๗) 

 
หน้าท่ีดูแลความเป็นอยู่ของหม่อมราชวงศ์อาทิตยรังษีเป็นของบุญ

ถึงก็จริง แต่ระวีร าไพยงัคอยลอบตามบิดาไปไหนต่อไหนเสมอ เรียกว่าท า
หน้าท่ีของตนอยา่งไม่ขาดตกบกพร่องเช่นกนั เพราะเม่ือตั้งใจจะมาดูแลบิดา
แลว้ก็จะคอยสอดส่องสารทุกขสุ์กดิบของท่านมิไดข้าด.. 

(คุณชายธราธร : ๒๒๗) 
 
  จากตวัอย่างขา้งต้นแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรมของหม่อมหลวงระวีร าไพได้อย่าง
เด่นชัดในเร่ืองของความกตญัญูรู้คุณบิดามารดา ซ่ึงคุณสมบติัดังกล่าวเหมาะท่ีจะเป็นคู่ครองท่ี
เหมาะสมกบัแนวคิดท่ีตวัละครเอกชายใชใ้นการเลือกคู่ครอง 
 
  ตอนคุณชำยปวรรุจ เลือกคู่ครองคือท่านหญิงวรรณรสา ซ่ึงได้ตอบแทนบุญคุณบิดาท่ีได้
เล้ียงดูและส่งให้เรียนท่ีปีนงัซ่ึงท่านหญิงวรรณรสาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอยา่งดี และเม่ือแต่งงาน
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กบัคุณชายปวรรุจตอ้งยา้ยไปอยู่ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์กบัสามี แต่เม่ือได้ทราบว่าบิดาป่วยก็
กลบัมาเพื่อดูแล 
 

“ท าไมไม่พาท่านหญิงมาดว้ย น่าตีจริงเชียว” 
“พระองค์เจา้ฉัตรอรุณเกิดการประชวรครับ ท่านหญิงจึงตอ้งเฝ้าดู

พระอาการ” 
“ตายจริง” อ่อนยกมือทาบอกตกใจ “พระอาการหนกัหรือ” 
“ตอนท่ีผมออกมายงัไม่รู้สึกพระองคค์รับ ท่านหญิงทรงเป็นห่วงเลย

ไม่อยากทิ้งมา ท่านหญิงตั้งพระทยัวา่หากทรงทุเลาแลว้ก็จะมากราบหม่อมย่า
กบัคุณยา่อ่อนครับ เพราะคงจะอยูป่ระเทศไทยกนัจนถึงสามสัปดาห์ครับ” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๓๒๑) 
 
  จะเห็นไดว้า่หม่อมเจา้หญิงวรรณรสาเป็นคู่ครองท่ีมีคุณธรรมเพราะดูไดจ้ากวา่เม่ือทราบวา่
บิดาป่วยก็รีบมาดูแลทนัทีซ่ึงถือวา่เป็นคนท่ีมีความกตญัญูต่อบิดาซ่ึงเป็นพื้นฐานของคนดี 
 
  ตอนคุณชำยพุฒิภัทร   กรองแกว้เขา้ร่วมการประกวดนางสาวศรีสยามซ่ึงในสมยันั้นคนท่ี
ประกวดจะถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนท่ีชอบโชวเ์น้ือหนังมงัสา แต่กรองแก้วก็พยายามท่ีจะไม่
สนใจเธอตั้งใจท่ีจะควา้รางวลัชนะเลิศเพื่อจะไดเ้งินรางวลัไปรักษาพอ่ซ่ึงป่วยโรคทางสมองซ่ึงสร้าง
ความประทบัใจคุณชายเป็นอยา่งมาก  ดงัตวัอยา่ง 
 

การท่ีแก้วมาประกวดนางสาวศรีสยามก็เพื่อพ่อค่ะ หากแก้วชนะ
รางวลัน้ี แก้วจะน าเงินไปรักษาพ่อท่ีป่วย ท่านคือร่มโพธ์ิร่มไทรของแก้ว 
ดงันั้นหากมีอะไรท่ีแกว้จะท าเพื่อทดแทนพระคุณพ่อไดแ้กว้เต็มใจค่ะ และใน
ฐานะท่ีไดรั้บต าแหน่งแกว้จะใชโ้อกาสน้ีสร้างช่ือเสียงให้แก่คนไทยทุกคนให้
คนอ่ืนไดรู้้กนัวา่ประเทศสยามของเราเป็นเมืองพุทธท่ีเต็มไปดว้ยรอยยิ้มและ
ความโอบออ้มอารี ใหส้มกบัช่ือประเทศไทยค่ะ” 

“เธอฉลาดตอบนะครับพี่ชายภทัร แบบน้ีได้คะแนนแหงๆ ทั้งสวย
ทั้งกตญัญู” รณพีร์ซ่ึงนัง่อยูใ่กล้ๆ วจิารณ์ 

(คุณชายพุฒิภทัร: ๗๔) 



๙๔ 

 

 
 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่กรองแกว้เป็นคู่ครองท่ีมีคุณธรรมดา้นความกตญัญูต่อบิดา
ซ่ึงป่วยจึงพยายามท่ีจะตอ้งหาเงินรักษาพ่อโดยสุจริต ความกตญัญูดงักล่าวส่งผลให้เธอไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศการประกวดนางสาวศรีสยาม 
 

ตอนคุณชำยรัชชำนนท์  สร้อยฟ้าคู่ครองของคุณชายรัชชานนทเ์ป็นตวัละครท่ีแสดงความมี
คุณธรรมประจ าใจ  กล่าวคือ เธอตอ้งช่วยพ่อตามหาเจา้ชายรัชทายาทแห่งเวียงภูค าให้พบ เธอจึง
ตดัสินใจท่ีจะออกเดินทางออกนอกหมู่บา้นพร้อมกบัคุณชายรัชชานนท ์ซ่ึงในตอนแรกสร้อยฟ้าไม่
อยากออกจากหมู่เพราะเป็นห่วงอาการป่วยของพ่อใหญ่แต่เธอก็เลือกท่ีจะตามหาเจา้รัชทายาทตาม
ค าสั่งของพอ่ใหญ่ 

 
“พอ่ใหญ่ไม่ไดบ้อกเธอหรือวา่เธอมีหนา้ท่ีส าคญัอะไรท่ีจะตอ้งไป

ท าขณะท่ีออกเดินทางไปกบัฉนั” 
“บอก” สร้อยฟ้าพยกัหนา้หงึกๆเสียสั่นเทาดว้ยความประหม่า “แต่

ขอ้ยบ่เช่ือมัน่วา่ ขอ้ยจะท าส าเร็จ” 
“ท าไมล่ะ” 
“ขอ้ยบ่แน่ใจวา่เจา้รังสิมนัตุจ์ะยงัมีชีวติอยูน่่ะสิ” 
รัชชานนทรู้์สึกเห็นใจ และเขา้ใจในขอ้น้ีดีทีเดียว เพราะเจา้ชาย

รังสิมนัตุอ์ะไรนัน่ก็หายตวัไปพร้อมกบัเจา้ส่องดาวสิบกวาปีแลว้ ร่องรอย
อะไรก็ไม่มีสักอยา่ง เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกนัวา่ จะใชว้ธีิไหนติดตามหาสองแม่
ลูกคู่นั้นตามท่ีไดค้  ามัน่สัญญาเอาไวไ้ด ้

หากพอ่ใหญ่บอกวา่ สร้อยฟ้ามีวธีิท่ีจะรู้วา่ใครคือเจา้ชายรังสิมนัตุ์
หล่อนจึงตามเขาไปพระนคร 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๑๓๖) 
 

  จะเห็นไดว้า่สร้อยฟ้าเป็นคู่ครองท่ีมีคุณธรรมซ่ึงก็คือความกตญัญูซ่ึงเป็นพื้นฐานของคน
ท่ีดีถึงแมใ้นบางคร้ังอาจยงัขดัใจพ่อใหญ่ท่ีไม่ยอมออกจากหมู่บา้นในตอนแรกแต่พอผ่านการคิด
พิจารณาทบทวนแลว้ก็ท าใหเ้ธอเดินทางไปพระนคร 
 



๙๕ 

 

 
 

  ตอนคุณชำยรณพีร์    เป็นตอนท่ีคุณชายรณพีร์ไปช่วยเพียงขวญัจากการท่ีเส่ียเพง้ท าร้าย
ร่างกายหวงัท่ีจะข่มขืน ซ่ึงสร้างความเสียใจให้กบัเพียงขวญัเป็นอย่างมาก เม่ือช่วยเธอออกมาได้
คุณชายก็ไปส่งท่ีบา้นและไดร่้วมรับประทานอาหารกบัครอบครัวของเพียงขวญัเป็นคร้ังแรกและ
คุณชายก็ได้ทราบเร่ืองราวของเพียงขวญัมากข้ึนจากการสนทนากับญาติของเธอ พบว่าเธอเป็น
ผูห้ญิงท่ีดีมีคุณธรรม ประกอบอาชีพสุจริต มีความรับผดิชอบและดูแลครอบครัว ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

ในเวลาแค่หน่ึงวนั หม่อมราชวงศ์หนุ่มได้รู้จกัหญิงสาวในหลาย
แง่มุมซ่ึงไม่เคยคาดคิดจะไดเ้ห็น เชา้จรดเยน็เธอคือนางเอกสาวดาวรุ่งผูทุ้่มเท
กับงานแสดงโดยไม่ปริปากบ่น ตกค ่าเพียงขวญักลายร่างเป็นกินรีร่ายร า 
อ่อนชอ้ยและสง่างาม หลงัจากนั้นไม่นานเจา้หล่อนก็แปรสภาพเป็นนาแมวป่า
ขู่เขาฟ่อๆอย่างไม่เกรงกลัว จนกระทั่งไอ้พวกคนโฉดท าให้หญิงตกใจจน 
ขวญับิน นางแมวป่าจึงกลายเป็นลูกแมวอ่อนแอร้องไห้สะอึกสะอ้ืนอยู่ใน 
ออ้มกอดเขาอย่างน่าเวทนา รณพีร์เช่ือว่าเธอคงขวญัเสียไปอีกหลายวนั ทว่า
ทนัทีกลบัถึงบา้น เจา้หล่อนก็พูดคุยกนัอยา่งเบิกบาน....... 

     (คุณชายรณพีร์ : ๙๘) 
 

  อีกตอนหน่ึงเป็นตอนท่ีเพียงขวญัคิดท่ีจะช่วยให้ยอดยศและพิมพรรณไดคื้นดีกนัเพราะ
ทั้ งสองเกิดความเข้าใจผิดกันเน่ืองจากพิมพรรณเข้าใจผิดว่าเพียงขวญัแย่งคนรักของเธอไป  
เพียงขวญัขอให้คุณายรณพีร์ช่วยการกระท าดงักล่าวท าใหคุ้ณชายรณพีร์เกิดความรู้สึกวา่ผูห้ญิงคนน้ี
เป็นคนดีและมีคุณธรรม ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

“ คุณอยากช่วยใหคุ้ณพิมกบัไอย้อดคืนดีกนัจริงๆหรือครับ”  
“ จริงสิค่ะฉนัสงสารคุณพิม เห็นเธอแลว้ฉนัไม่สบายใจเลย” 
“คุณไม่โกรธหรอกหรือท่ีคุณพิมกล่าวหาวา่คุณแยง่คู่หมั้นของเธอ” 
“ ฉันจะโกรธได้อย่างไรค่ะ มนัเป็นความเข้าใจผิด แล้วเราก็ปรับ

ความเขา้ใจกนัแลว้ดว้ย”  
“ ขวญัของผมเป็นคนดี  จิตใจงดงาม และให้อภยัคนง่าย เพราะอยา่ง

น้ีผมถึงรักคุณ”  
      (คุณชายรณพีร์ : ๑๕๒) 



๙๖ 

 

 
 

  จากเหตุการณ์ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ เพียงขวญัเป็นคนท่ีรักครอบครัวและเป็นคอยใส่ใจ
ความรู้สึกของคนรอบขา้ง คุณชายรณพีร์มีแนวคิดเก่ียวกบัเพียงขวญัวา่เป็นผูห้ญิงท่ีมีคุณธรรม คือ 
ประกอบอาชีพสุจริต แมเ้ธอผา่นเร่ืองราวท่ีไม่ดีเก่ียวกบัตวัเธอก็จะไม่เล่าใหค้นท่ีบา้นฟังเพียงเพราะ
ไม่ตอ้งการให้คนท่ีบา้นไม่สบายใจจึงเลือกท่ีจะเก็บความเสียใจไวเ้พียงคนเดียว และพร้อมท่ีจะให้
อภยักบัคนท่ีคิดไม่ดีดว้ย 
  ตวัละครเอกชายทั้ง ๕ คนจากนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ มีแนวคิดในการเลือก
คู่ครองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญูต่อผูมี้พระคุณ การช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน ความซ่ือสัตยคุ์ณธรรมทุกดา้นท่ีกล่าวมานั้นลว้นเป็นพื้นฐานของความดีงามของมนุษย์
ท่ีพึงมีและพึงปฏิบติั 
 

๒.๒.๑.๔.  ระดับกำรศึกษำ  จะบ่งบอกถึงระดบัสติปัญญา ระดบัความรู้ความคิดของคนได้
พอสมควร เม่ืออยู่ร่วมกันทั้งคู่จะได้ “พูดภาษาเดียวกนั” กล่าวคือ มีความรู้ความเข้าใจในระดับ
ใกลเ้คียงกนั ใชว้ิธีอยูร่่วมกนัอยา่งผาสุก  คู่ครองท่ีมีสติปัญญาดียอ่มเขา้ใจสถานภาพของครอบครัว 
กฎเกณฑ์ และสภาพของการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี เขาจะไม่มกัใหญ่ใฝ่สูงจนกระทัง่ท าให้
คู่ครองของเขาตกอยูภ่ายใตก้ารบีบคั้นดงัจะเห็นไดจ้าก 

 
  ตอนคุณชำยธรำธร   หม่อมหลวงระวรี าไพหรือมะปรางคู่ครองท่ีคุณชายธราธรเลือกนั้น
เป็นผูห้ญิงท่ีมีการศึกษาดีสามารถช่วยส่งเสริมอาชีพของคุณชายธราธรซ่ึงในการออกภาคสนาม
จะตอ้งมีชาวต่างชาติเดินทางไปทุกคร้ัง เพราะฉะนั้นภาษาองักฤษถือวา่ส าคญัในการส่ือสาร   
ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 
 

“ส าหรับคนพื้นฐานภาษาอังกฤษดีอย่างงน้องปราง พี่ไม่ ห่วง 
หรอกจะ๊”  

“อีกอย่างในชีวิตจริงการแปลอาจจะเจอท่ียากกว่าขอ้สอบตั้งเยอะ  
ค าแสลงก็เกิดข้ึนมากมายเราตอ้งตามใหท้นั” 

“ปรางอ่านเขา้ใจอยูห่รอกค่ะ แต่จะให้แปลออกมาสละสลวยยากจงั
จะวา่ไปภาษาไทยน่ียากกวา่ภาษาองักฤษอีกนะคะ” 

(คุณชายธราธร : ๑๐๕) 
 



๙๗ 

 

 
 

  จากตวัอย่างท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าคู่ครองของคุณชายธราธรนั้นมีสติปัญญาดี
สามารถใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้ในระดบัดีมาก การส่ือสารภาษาองักฤษได้นั้นก็จะช่วย
ส่งเสริมหนา้ท่ีการงานของคุณชายธราธรไดอ้ยา่งดี 
 
  คุณชำยพุฒิภัทร  เป็นตอนท่ีคุณชายพุฒิภทัรไปดูการประกวดนางสาวศรีสยามเป็นตอน
ตอบค าถามของนางสาวกรองแกว้ตอนเขา้รอบสุดทา้ยตอบวา่จะเอาเงินประกวดท่ีไดไ้ปรักษาพ่อท่ี
ป่วยแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นคนท่ีฉลาดจนคุณชายพุฒิภทัรเองยงัช่ืนชม ดงัตวัอยา่ง 
 

แมจ้ะจบการศึกษาแค่ระดบั ม.ศ. ๕ แต่กรองแกว้ก็นบัวา่มีไหวพริบ
มากกวา่หญิงสาวทัว่ไป ชายหนุ่มสังเกตเห็นวา่กรรมการต่างพยกัหนา้และก็ยิม้
แทบไม่ตอ้งเดาวา่ รอบน้ีหล่อนคงกวาดคะแนนลอยล าไปอีกแน่  

“อืม...นบัวา่เก่งจริงๆ  หรือวา่มีคนช่วยสอนถึงไดต้อบดีแบบน้ี” 
“ผมว่าเธอคงมีไหวพริบปฏิภาณไหวพริบเองมากกว่าครับ..อยา่งน้ี

เขาเรียกวา่เพียบพร้อมทั้งสวยและฉลาด” 
(คุณชายพุฒิภทัร : ๗๕) 

 
  จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่คู่ครองท่ีคุณชายพุฒิภทัรเลือกนั้นเป็นผูห้ญิงท่ีฉลาดมีสติปัญญาดี 
อีกทั้งยงักตญัญูดงัจะเห็นไดจ้ากวธีิการตอบค าถามในรอบชนะเลิศเพื่อน าเงินรางวลัท่ีไดไ้ปรักษาพ่อ
ซ่ึงป่วยเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณพอ่ 
 
  คุณชำยรัชชำนนท์   ผูห้ญิงท่ีคุณชายรัชชานนท์เลือกมาเป็นคู่ครองจะต้องเป็นคนท่ีมี
สติปัญญาดี เฉลียวฉลาด แกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม คู่ครองท่ีคุณชายรัชชานนท์เลือกคือ 
สร้อยฟ้า เป็นคนท่ี มีสติปัญญาดีสามารถพูดได้ถึง ๕  ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเวียงภูค า 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศสและภาษาเยอรมนั ซ่ึงสร้างความภาคภูมิใจให้กบัคุณชายรัชชานนท์เป็น
อยา่งมาก ดงับทสนทนา 
 

“.....พูดได้ก่ีภาษากันล่ะ บอกมาให้หมดเทียว อย่าได้อมพะน า
เอาไว”้ 



๙๘ 

 

 
 

สร้อยฟ้ายิม้ หากจะบอกเสียหมดก็เกรงวา่ผูฟั้งจะเห็นเป็นคนโออ้วด
จึงบอกเพียงบางส่วนเท่าท่ีจ  าเป็น “ภาษาองักฤษน่ีก็พอฟัง พูด อ่าน  เขียน ได้
บา้งค่ะ แต่ไม่คล่องเหมือนเจา้ของภาษา เพราะพ่อใหญ่เค่ียวเข็ญให้เรียนตั้งแต่
เล็ก หนงัสือของแฮร่ี....เอ่อ...คุณครูแฮร่ีก็มีแต่ภาษาองักฤษ ส่วนภาษาฝร่ังเศส
จะพูดได ้แต่ให้อ่านเขียนล าบากนิดหน่อย นอกจากนั้นก็มีภาษาเวียงซ่ึงคลา้ย
กบัภาษาอีสานของไทย แลว้ก็ภาษาไทยค่ะ” 

“พ่อใหญ่เธอน่ีก็ช่างมองการณ์ไกล อยู่ในป่าในดงถึงร ่ าเรียนเสีย
ขนาดน้ี” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๓๑๔) 
 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าอยู่ในป่าในดงแต่พ่อของสร้อยฟ้าก็ยงัคงเห็น
ความส าคัญของการศึกษามาเป็นอย่างแรกดังจะเห็นได้จากการท่ีให้ลูกเรียนและสร้อยฟ้าก็มี
การศึกษาท่ีดีและไดใ้ชภ้าษาท่ีเรียนมาเป็นอยา่งดี 
 

๒.๒.๑.๕. มีใจกว้ำงเสียสละและไม่เห็นแก่ตัว เป็นผูรู้้จกัการ "ให้" มากกวา่การ 
"รับ" โดยเฉพาะกบับุคคลในครอบครัว การแต่งงานกบัคนท่ีเห็นแก่ตวัเอาแต่ไดจ้ะเป็นความทุกขท่ี์
แกไ้ขยากท่ีสุด  
จากการศึกษานวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ประเด็นการเลือกคู่ครองของตวัละครเอกชายนั้นได้
กล่าวถึงผูห้ญิงท่ีเลือกเป็นคู่ครองวา่เป็นคนท่ีมีลกัษณะเสียสละและไม่เห็นแก่ตวัดงัจะเห็นไดจ้าก 
 
 ตอนคุณชำยรณพีร์  คู่ครองท่ีคุณชายรณพีร์เลือกคือ เพียงขวญั มีความเสียสละกล่าวคือเม่ือ
ตอนท่ีหม่อมยา่เอียดและหม่อมหลวงวไิลรัมภาเดินทางไปหาเพียงขวญัท่ีบา้นและบอกใหเ้ลิกยุง่กบั
คุณชายรณพีร์โดยไดม้อบเงินจ านวนมากให้แต่เพียงขวญัก็ปฏิเสธท่ีจะไม่รับ ทั้งท่ีทางบา้นมีปัญหา
ดา้นการเงิน ดงัจะเห็นไดจ้าก  
 

 หญิงสาวสบมองนยัน์ตาสิงห์อยา่งน่ิมสงบ ความพลุ่งพล่านใน
โพรงอก เพราะหวัใจก าลงัถูกฉีกท้ึงเป็นช้ินๆ 

 “ดิฉันเคยเรียนท่านแล้วว่าไม่บงัอาจคิดฝันถึงการเป็นสะใภ้
จุฑาเทพหรอกค่ะ ถึงตอนน้ีดิฉนัก็ยงัยืนยนัค าเดิม ไม่ท าให้ท่านตอ้งล าบากใจ



๙๙ 

 

 
 

แน่” เพียงขวญัช่ืนชมตวัเองยิ่งนักท่ีบงัคบัน ้ าเสียงให้มัน่คงทั้งท่ีหัวใจก าลัง
แผดร้องดว้ยความเจบ็ปวด  

หม่อมเอียดเพ่งตรงมาโดยไม่พูดอะไรอยู่นาน คล้ายกบันางก าลัง
จอ้งจบัการโป้ปด 

“ในเม่ือเธอรู้ตวัก็ดีแล้ว ฉันจะได้สบายใจว่าจุฑาเทพจะไม่ตกต ่า
เพราะเธอ” หญิงชราผินหน้าไปทางสมศรีซ่ึงก้าวเขา้มาทนัทีพร้อมกบัซอง
เอกสารหนาเตอะ “ฉันมีสินน ้ าใจให้ในฐานะท่ีเธอเข้าใจอะไรง่ายๆ เงิน
ทั้งหมดน้ีคงช่วยให้เธอกบัคนในครองครัวอยูไ่ดส้บายไปอีกนานถา้เธอไม่ใช้
มนัอยา่งฟุ่มเฟือยรับไปเสียสิ แลว้อยา่มายุง่กบัคุณชายรณพีร์อีก” 

ดวงตาของเพียงขวญัวาววบัอยา่งเจ็บแคน้ เธอยดืกายและเชิดคางข้ึน
จอ้งนางสิงห์เฒ่าดว้ยความทะนง 

“ดิฉนัไม่รับหรอกค่ะ” 
“ไม่มีเงินทองหรือของมีค่าใดจะสูงค่าเกินกว่าความรักท่ีดิฉันมีต่อ

คุณชายรณพี ร์หรอกค่ะ หากท่านต้องการให้ดิฉันท าส่ิงใดซ่ึงจะมีผลต่อ
ความสุขสบายชัว่ชีวติขิงคุณชายดิฉนัก็ยนิดีท าโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน” 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๔๗-๒๔๘) 
 

  จากการสนทนาขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่เพียงขวญัคู่ครองท่ีคุณชายรณพีร์เลือกเป็นคนท่ี
ใจกวา้งเสียสละ ดงัจะเห็นไดว้า่เธอมีความเสียสละเพื่อใหค้นท่ีเธอรักท าตามท่ีทางบา้นตอ้งการ  
 

๒.๒.๑.๖. กำรชดเชยส่ิงที่ขำดไปให้สมบูรณ์  ความตอ้งการท่ีตรงกนัขา้ม การ
เลือกคู่ครองย่อมมีความตอ้งการพิเศษในส่ิงท่ีตนเองไม่มีหรือท่ีตนเองต้องการ จากนวนิยายชุด
สุภาพบุรุษตวัละครเอกชายการเลือกคู่ครองโดยใชแ้นวคิดการชดเชยส่ิงท่ีขาดหายใหส้มบูรณ์ 

 
  ตอนคุณชำยธรำธร คุณชายธราธรพี่ชายคนโตของครอบครัวเขาตอ้งแบกรับภาระที
ตอ้งดูแลครอบครัว ปฏิบติัตนตามแบบแผนส่งผลให้เป็นคนท่ีมีนิสัยสุขุมรอบคอบตามสถานภาพท่ี
ติดตวัมาแต่ก าเนิด แต่ในการเลือกคู่ครองส่วนลึกแลว้เขาตอ้งการความไม่เป็นแบบแผนบางเวลา ซ่ึง
คู่ครองตามท่ีครอบครัวได้เลือกให้ไวคื้อหม่อมหลวงเกษราซ่ึงเป็นพี่สาวคนโตของครอบครัว
เหมือนกันจึงท าให้ธราธรรู้สึกว่ามีความเหมือนกันมาเกินไปแต่ในทางตรงกนัข้ามหม่อมหลวง 



๑๐๐ 

 

 
 

ระวีร าไพผูห้ญิงท่ีไม่มีความเป็นแบบแผนสนุกสนานร่าเริงสร้างความน่าสนใจให้กบัคุณชายธราธร
เป็นอยา่งมาก ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

.......แต่หลายคร้ังท่ีเขาคิดวา่ ตวัเองกบัเกษรามีความเหมือนกนัมาก
เกินไป เพียงแต่ต่างเพศกันเท่านั้ น พี่ใหญ่ของสองตระกูล แบกรับภาระ
ครอบครัวและต่างก็ดูแลนอ้งๆอยา่งสุดความสามารถ ... 

ธราธรลองคิดถึงเวลาท่ีทั้ งสองอยู่ด้วยกัน มกัจะเต็มไปด้วยความ
เงียบกริบ ทุกอยา่งรอบตวัเป็นระเบียบเรียบร้อย เตม็ไปดว้ยแบบแผนเหมือนท่ี
หม่อมย่าได้ปลูกฝังมาแต่เล็กแต่น้อย ขณะท่ีส่วนลึกจิตใจของเขาไม่ได้เป็น
แบบนั้น เขาชอบความโลดโผน ตอ้งการผจญภยั ตอ้งการชีวิตท่ีต่ืนเตน้ หาก
แต่งงานกบัเกษราแลว้......ชีวติเช่นนั้นคงจะไม่มีวนัไดพ้บเจอ... 

ในทางตรงกนัขา้ม...ความไร้ระเบียบของระวีร าไพท าใหเ้ขาไดห้ลุด
ออกจากกรอบอนัเคร่งครัดไดเ้ป็นบางเวลา ค าพูดและท่าทางของเธอมกัเรียก
เสียงหวัเราะคร้ืนเครงจากเขาไดเ้สมอ ท่ีส าคญัยามท่ีไดโ้อบกอดเธอไวใ้นออ้ม
แขนเขารู้สึกราวกบัเป็นบุคคลท่ียิ่งใหญ่ของโลกก าลงักางปีกปกป้องผูห้ญิงคน
น้ีจากภยัอนัตรายทุกส่ิงทุกอยา่งบนโลกใหป้ลอดภยัท่ีสุดในออ้มแขนของเขา 

(คุณชายธราธร : ๒๔๕) 
 
จะเห็นไดว้า่คุณชายธราธรผูซ่ึ้งอยูใ่นกฎระเบียบภายใตก้ารอบรมสั่งสอนของผูเ้ป็นยา่ 

ส่งผลให้เป็นคนโลดโผนแต่เม่ือพบกบัระวีร าไพท่ีเป็นคนไม่มีแบบแผน ในความต่างกนัจึงท าให้
เป็นเหมือนการท่ีเติมเตม็ส่ิงท่ีขาดหายไปของคุณชายธราธรคือความมีชีวิตชีวา 

 
ตอนคุณชำยพุฒิภัทร  ชายหนุ่มท่ีเพียบพร้อมทั้ งฐานะทางฝ่ังบิดาและฝ่ังมารดา 

หน้าตาดี และหน้าท่ีการงานดี จึงท าให้ผูท่ี้เขา้มาท าความรู้จกัโดยหวงัผลประโยชน์ แ ต่กรองแก้ว
คู่ครองท่ีคุณชายพุฒิภทัรเลือกมีน ้ าใจต่อเขาโดยไม่หวงัผลตอบแทน ดงัจะเห็นไดจ้ากความคิดของ
คุณชายพุฒิภทัรท่ีมีต่อกรองแกว้ 
 

 กรองแกว้ท าใหเ้ขารู้สึกถึงเส้ียวชีวติท่ีถูกเติมเต็ม แมห้ล่อนจะไม่ได้
มีเช้ือสายราชสกุล แต่น ้ าใจของหล่อนท าให้พุฒิภทัรอดช่ืนชมไม่ได้ หล่อน



๑๐๑ 

 

 
 

เป็นลูกกตญัญู เป็นผูห้ญิงท่ีดีคนหน่ึง จะดีสักแค่ไหนถา้เขามีโอกาสใช้ชีวิตคู่
ร่วมกบัหล่อน 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๒๘๗ – ๒๘๘) 
 

จากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าคุณชายพุฒิภทัรมีแนวคิดในการเลือกคู่ครองโดย
ตอ้งการคนท่ีมีความจริงใจโดยไม่ไดค้  านึงถึงชาติตระกูล แสดงให้เห็นวา่กรองแกว้ไดเ้ติมเต็มส่ิงท่ี
ขาดหายไปในชีวติของคุณชายพุฒิภทัร 

การเลือกคู่ครองของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพนอกจากท่ีกล่าว
มาแล้วข้างต้นยงัมีการกล่าวถึงผูห้ญิงท่ีจะมาเป็นคู่ครองจากแนวคิดของคุณชายทั้ ง ๕ คน คือ  
การเลือกผูห้ญิงท่ีมีคุณสมบติัตามคติโบราณ คือ เป็นแม่ศรีเรือน เป็นแม่บา้นท่ีดี ถือว่าคือหน้าท่ี
ส าคญัของผูห้ญิงคือ การรู้จกังานบา้นการครัว ดงัท่ี กมล ชาญเลขา (๒๔๙๙) กล่าวถึงบทบาทของ
สตรีไทยในเมืองและในชนบทไวว้า่ ในฐานะภรรยา ภรรยาในสังคมเมืองมีหน้าท่ีเป็นแม่บา้นคอย
ดูแลบา้น เล้ียงลูกเป็นงานหลกั และสตรีหลายคนเร่ิมออกท างานนอกบา้นเพื่อหารายไดเ้พิ่มมากข้ึน
ตามล าดบั ส่วนสตรีในชนบทนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลงเท่าไรนกั สตรีในชนบทไดท้ าหน้าท่ีต่างๆ 
ร่วมกบัสามีมานานแลว้ ท าไร่ท านา เป็นหวัหนา้ครอบครัวและท างานหารายไดร่้วมกบัสามี๓๕ 

 
๒.๒.๑.๗. ผู้หญงิทีเ่ป็นแม่บ้ำนแม่เรือน 

 
  จากการศึกษาแนวคิดในการเลือกคู่ครองของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษ
จุฑาเทพพบวา่ ตวัละครเอกชายมีแนวความคิดในการเลือกผูห้ญิงท่ีมีพฤติกรรมเป็นแม่ศรีเรือน เป็น
แม่บา้นแม่เรือน เป็นผูดู้แลบา้นใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีน่าอยูท่ี่สุดดว้ยสติปัญญาและการจดัการท่ีดี  เป็นตน้
วา่ดูแลบา้นให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ เก็บของให้เป็นระเบียบ หมัน่ฝึกปรือฝีมือในการท าอาหาร
ให้อร่อยน่ารับประทาน ในการตระเตรียมอาหารต้องระมัดระวงัเร่ืองความสะอาด และความ
ตอ้งการของแต่ละคนในครอบครัวรู้จกัการตอ้นรับแขกและรักษาหน้าของสามี ตอ้งเฉลียวฉลาด  
มีศิลปะ ขยนัขนัแข็งท างานบา้นด้วยตนเอง ควรเรียนรู้งานเยบ็ปักถกัร้อยเพื่อเป็นผูห้ญิงท่ีมีความ
พร้อม    

                                                           
๓๕

 กมล ชาญเลขา . บทบาทของหญิงไทย.(วารสารคหเศรษฐศาสตร์.๒๔๙๙), ๒๒-๒๖ 



๑๐๒ 

 

 
 

  ตอนคุณชำยธรำธร  ตอนท่ีคุณชายธราธรไปท่ีวงัแสงอาทิตยเ์พื่อท่ีจะไปเชิญคุณชาย
อาทิตยรั์งษีมาร่วมงานเล้ียงท่ีวงัจุฑาเทพเม่ือไปถึงนั้นหม่อมหลวงระวีร าไพก็ท าอาหารตอ้นรับ ท า
ใหคุ้ณชายธราธรยกยอ่งช่ืนชมวา่ท าขนมอร่อย ดงัตวัอยา่ง 
 

“พี่ชายใหญ่ลองชิมน ้ ากระทอ้นสิคะ กบัสาคูไส้หมู ปรางท าเองนะ
คะ แลว้คืนน้ีปรางก็ท ามสัมัน่กบัน ้าพริกลงเรือของโปรดพี่ชายใหญ่ดว้ยค่ะ”  

“ แหม  ช่างรู้ใจพี่จริง พี่วา่ตอ้งอร่อยแน่ๆ” ชายหนุ่มชมก่อนยกแกว้
เคร่ืองด่ืมข้ึนจิบ”อืม...ช่ืนใจจริงๆ”   

“อร่อยจ๊ะ  ฝีมือน้องปราง แบบน้ีอวดฝร่ังได้สบาย ท่านทูตประจ า
องักฤษคงไดเ้รียกหาแม่ครัวตน้ต าหรับอาหารไทยแทไ้ดไ้ม่ยาก” 

     (คุณชายธราธร : ๔๒) 
 

     จากตวัอย่างขา้งต้นแสดงให้เห็นว่าคุณชายธราธรเลือกคู่ครองในเร่ืองของการเป็น
แม่บา้นท่ีดีขยนัหมัน่ฝึกฝีมือในการท าอาหาร อยูส่ม  ่าเสมอโดยดูไดจ้ากการท่ีหม่อมหลวงระวีร าไพ
เขา้ครัวท าอาหารเองอยา่งเอาใจใส่ในการปรุงเพื่อใหไ้ดร้สชาติอาหารท่ีอร่อยถูกปาก 
 
 ตอนคุณชำยปวรรุจ  การเลือกคู่ครองคือหม่อมเจา้หญิงวรรณรสาซ่ึงท าอาหารและงาน
บา้นไม่ใคร่จะเป็นมากนกัเน่ืองจากสถานภาพและบทบาทท่ีเป็นอยู่หากแต่หลงัจากท่ีแต่งงานกบั
คุณชายปวรรุจแลว้ก็พยายามท่ีจะเป็นแม่บา้นท่ีดีจึงตอ้งเรียนการเรือนซ่ึงคุณย่าอ่อนเป็นผูถ่้ายทอด
ให้เพื่อท่ีจะเป็นภริยาทูตอาหารคาวหวานฝีมือหล่อนถูกยกข้ึนไปให้หนุ่มๆชิมท่ีห้องใตโ้ดมและทุก
คร้ังเด็กแจ๋วก็จะยกแต่จานเปล่าลงมา ส่วนส่ิงท่ีอยู่ในใจหายเกล้ียงไม่เคยเหลือ...หล่อนรู้ดีว่า
บางอย่างก็กินได ้แต่บางอยา่งพวกเขาก็ฝืนกินเพียงเพื่อให้หล่อนมีก าลงัใจ ซ่ึงวรรณรสาซาบซ้ึงใน
ความน่ารักของพวกสิงห์หนุ่มแห่งจุฑาเทพไม่น้อย  โดยเฉพาะคุณชายปวรรุจ คนท่ีบอกว่าอาหาร
ฝีมือหล่อนอร่อยทุกอย่าง หลายคร้ังท่ีเขาบอกหล่อนว่าไม่จ  าเป็นตอ้งกดดนัตวัเองมากถึงเพียงน้ี    
ดงัตวัอยา่ง 

“ไม่ได้ค่ะหญิงจะไม่ยอมเป็นภริยาท่านทูตท่ีไม่ได้ความเป็นอัน
ขาด” เม่ือวรรณรสายืนยนัอย่างนั้น เขาก็มองหล่อนดว้ยแววตาท่ีซาบซ้ึงและ
รักใคร่“ขอบพระทยัท่านหญิงท่ีท าเพื่อหม่อม”  

    (คุณชายปวรรุจ : ๓๒๑) 



๑๐๓ 

 

 
 

 
  จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่คุณชายปวรรุจเลือกคู่ครองท่ีพยายามท่ีจะเป็นแม่บา้นท่ีดีซ่ึง
ถือเป็นคุณสมบติัในการเลือกคู่ครองซ่ึงหม่อมเจา้หญิงวรรณรสาเตรียมตวัท่ีจะดูแลคุณชายปวรุจ
ตอนท่ีไปเป็นทูตอยูท่ี่ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
 
 ตอนคุณชำยพุฒิภัทร  มีการกล่าวถึงคุณสมบติัของผูห้ญิงท่ีคุณชายเลือกเป็นคู่ครองพบวา่มี
คุณสมบติัการเป็นแม่บา้นท่ีดี คือ กรองแกว้ เพราะนอกจากจะสวยงามแลว้หล่อนยงัมีฝีมือในการ
ท าอาหารอีก เป็นตอนท่ีคุณชายพุฒิภทัรพากรองแก้วหนีท่านนายพลพินิจ ไปอยู่ท่ีบ้านพกัตาก
อากาศท่ีหวัหิน กรองแกว้ไดแ้สดงฝีมือการท าอาหารใหคุ้ณชายไดชิ้ม ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่ง 
 

ม้ือค ่าวนัน้ีของทั้งคู่เป็นปูมา้น่ึงรับประทานกบัน ้าจ้ิมรสแซ่บ ขา้วผดั
ปูกบัแกงป่ากุง้สับฝีมือแม่ครัวสาว นอกจากความสวยแลว้กรองแกว้ยงัเป็นแม่
ครัวฝีมือเอกอีกด้วย หลงัจากเล่นน ้ าทะเลติดกนัมาหลายชัว่โมงหญิงสาวก็เขา้
ครัวเตรียมอาหาร อาหารรสมือของหล่อนส่งกล่ินหอมยัว่น ้ าลายเช่นเดียวกบั
รสชาติท่ีอร่อยไม่แพฝี้มือชาววงัเลย 

    (คุณชายพุฒิภทัร : ๒๘๗) 
 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้่าคุณสมบติัการเป็นแม่บา้นท่ีดี กรองแกว้เป็นคู่ครองท่ี
คุณชายพุฒิภัทรเลือกนั้ นนอกจากจะมีคุณสมบัติความสวยงามแล้วยงัตระเตรียมอาหารต้อง
ระมดัระวงัเร่ืองความสะอาดอีกดว้ย 
 
 ตอนคุณชำยรัชชำนนท์  ตอนท่ีสร้อยฟ้าไดบ้อกความจริงเร่ืองการท า “ขา้วตม้มดั” วา่ไม่ใช่
ของตนเอง คุณยา่อ่อนไดล้องชิมขา้วตม้มดัฝีมือของสร้อยฟ้าจึงรู้วา่สร้อยฟ้านั้นมีปัญหาในเร่ืองของ
การแยกแยะไม่ออกระหวา่งน ้ าตาลกบัเกลือ เม่ือทราบปัญหาคุณยา่อ่อนจึงแกปั้ญหาให้สร้อยฟ้าตรง
จุดแลว้ให้สร้อยฟ้าท าขา้วตม้มดัใหม่และให้บรรดาคุณชายไดล้องชิมกนัอีกคร้ัง ปรากฏวา่สร้อยฟ้า
ท าขา้วตม้มดัไดอ้ร่อยเพราะสร้อยฟ้าฝึกฝนการท าอาหาร ดงัตวัอยา่ง 
 

....แต่เม่ือขา้วเหนียวสัมผสัล้ิน รัชชานนท์ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าน่ี
มนัจะเป็นอาหารของสร้อยฟ้าจริงหรือ เพราะมนัไม่พียงจะเค็มไม่มากเหมือน



๑๐๔ 

 

 
 

เคย แต่ยงักลมกล่อมคล่องล้ินเสียเหลือเกิน ฝีมือไม่ต่างอะไรกบัท่ีแม่เฒ่าท าให้
เป็นเสบียงตอนออกจากหมู่บา้นวลาหก ท าให้เขาอดไม่ไหวท่ีจะตอ้งกดักินจน
หมด ซ่ึงก็ไม่ต่างอะไรกบัชายใหญ่และชายพีร์เลย  

     (คุณชายรัชชานนท ์: ๒๔๖) 
 

 จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่ถึงแมว้า่สร้อยฟ้าจะท าอาหารไม่เก่งแต่ก็พยายามท่ีจะฝึกฝีมือ
ในการท าอาหารท าใหคุ้ณชายรัชชานนทย์อมรับในฝีมือของสร้อยฟ้ามากข้ึน 
 
 ตอนคุณชำยรณพีร์    คุณชายรณพีร์ไปส่งเพียงขวญัท่ีบา้นซ่ึงเม่ือไปถึงบา้นก็ท าให้ทราบวา่
เจา้ของบา้นมีการดูแลบา้นให้สะอาดหน้าอยู่จดัวางขา้วของอย่างเป็นระเบียบปลูกตน้ไมแ้สดงถึง
ความร่มร่ืนถึงแมว้า่บา้นจะมีขนาดเล็กแต่ก็น่าอยูม่ากทีเดียว ดงัตวัอยา่ง 
 

...บ้านของเพียงขวญัเป็นบ้านไม้หลังเล็กขนาดสองชั้ น สภาพ
ค่อนขา้งเก่าแต่ยงัดูดี เพราะเจา้ของพยายามดูแลให้สะอาดและน่าอยูด่ว้ยการ
ตกแต่งตน้ไม ้ส่วนใหญ่เป็นพืชผกัสวนครัวจดัวางในกระถางกบัปลูกลงแปลง
อยา่งมีศิลป์.... 

เพียงขวญัเดินน าชายหนุ่มกบัจนัทร์กะพอ้เขา้ไปในตวับา้นจนเห็น
หอ้งโถงโล่งๆมีเคร่ืองเรือนไม่ก่ีช้ินวางแอบตรงมุมหอ้ง  

ท่ีเด่นชัดคือโต๊ะหมู่บูชาซ่ึงตั้ งลดหลั่นกัน โต๊ะบนสุดตรงกลาง
ประดิษฐานพระพุทธรูปส าริด รองลงมาเป็นเศียรพระพิฆเนศกบัพระฤๅษีครู มี
แจกนัดอกไมแ้ละเคร่ืองบูชาตั้งไวอ้ยา่งเรียบร้อย.... 

(คุณชายรณพีร์ : ๙๖) 
 

จะบทบรรยายดงักล่าวจะเห็นไดว้า่บา้นของเพียงขวญันั้นมีความเป็นระเบียบบ่งบอกถึงการ
ท่ีเจา้ของบ้านคือเพียงขวญัมีการดูแลเอาใจใส่ท าให้คุณชายรณรพีร์สังเกตสภาพความเป็นอยู่ซ่ึง 
การเป็นแม่บา้นท่ีดีมิใช่เพียงแต่ท าอาหารไดเ้ท่านั้นแต่ตอ้งดูแลบา้นใหส้ะอาดน่าอยู ่
  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ตวัละครเอกชายทั้ง ๕ คนจากนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ มี
แนวคิดในการเลือกคู่ครองตามหลกัพุทธศาสนาโดยเลือกจากหญิงท่ีมีก าลงั ๕ คือ ก าลงัรูป  เลือก
จากหลักสมะ ๕ คือ สมศีลา สมจาคา  เลือกจากเหตุผลด้านความรัก  และการเลือกคู่ครองจาก



๑๐๕ 

 

 
 

นกัวชิาการทัว่ไป ดงัน้ี ความซ่ือสัตยมี์คุณธรรม ระดบัการศึกษา มีใจกวา้ง เสียสละและไม่เห็นแก่ตวั 
การท่ีชดเชยส่ิงท่ีขาดหายไปใหส้มบูรณ์ และเลือกคู่ครองท่ีเป็นแม่ศรีเรือน   
 
    ๒.๒.๒  ปัจจัยทีส่่งผลให้ตัวละครเอกฝ่ำยชำยไม่เลือกคู่ครองทีผู้่ปกครองก ำหนด 
 
    จากการศึกษานวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ พบว่า ตัวละครเอกชายไม่เลือก
คู่ครองท่ีผูป้กครองก าหนดมีปัจจยัดงัน้ี 
 
     ๒.๒.๒.๑. ผู้หญงิทีไ่ม่เป็นกุลสตรี  
 
     ผูห้ญิงท่ีเป็นกุลสตรีจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนให้มีกิริยามารยาทงดงาม 
เรียบร้อย แต่หากมีความอิจฉาริษยา นินทาว่าร้ายผูอ่ื้นทั้งต่อหน้าและลบัหลงัถือว่าเป็นผูห้ญิงท่ีไม่
สมกบัการเป็นกุลสตรี  
     จากการศึกษานวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ พบว่า พฤติกรรมดงักล่าว
ปรากฏในผูห้ญิงท่ีคุณชายไม่เลือกเป็นคู่ครองตามท่ีผูป้กครองก าหนด 
     มำรตี ในตอนคุณชำยพุฒิภัทร คู่รองท่ีผูป้กครองก าหนด เป็นตวัละครท่ี
ไม่เป็นกุลสตรี เธอชอบนินทาผูอ่ื้นลบัหลงั ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 
  

“ท่ีนอ้งเตือนเพราะเป็นห่วง ถา้พี่ชายภทัรไม่ระวงัตวั คนท่ีจะเสียช่ือ
ก็คือพี่นะคะ ทุกคนเขาจะตราหนา้เอาไดว้า่พี่คิดอะไรกบัคนไข ้รู้ทั้งรู้วา่หล่อน
เป็นเมียเก็บของนายพล” 

“หวงัดีแต่พูดถึงคนอ่ืนลบัหลงัแบบน้ี เห็นจะไม่เหมาะ นอ้งก็เป็นกุล
สตรี การนินทาเป็นเร่ืองท่ีสมควรท างั้นหรือ” 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๒๔๒) 
 

     นอกจากน้ี วไิลรัมภำ ตอนคุณชำยรณพร์ี คู่ครองท่ีผูป้กครองก าหนด เ ธ อ
เป็นน้องสาวของมารตี ซ่ึงมีความประพฤติไม่ดี มีความร้ายกาจ ไม่เหมาะกับการเป็นกุลสตรี   
ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 
 



๑๐๖ 

 

 
 

หา้สิงห์แห่งจุฑาเทพไดเ้ห็นความร้ายกาจของเทวพรหมสาวในตอน
นั้นแมม้ารตีจะไม่ไดแ้ต่งงานกบัพุฒิภทัร แต่หญิงสาวก็แสดงอาการผกูใจเจบ็
จนถึงบดัน้ี 

ซ ้ าร้ายไปกวา่นั้น..นอ้งสาวแท้ๆ ของมารตีก็คือ วไิลรัมภา เทวพรหม 
สาวท่ีหม่อมยา่หมายะไดด้องกบัรณพีร์นัน่เอง 

เขาอยากภาวนาให้วไิลรัมภาไดรั้บส่วนดีของเกษราพี่สาวคนโตของ
บา้นเทวพรหมมาบา้ง แต่ดูเหมือนกบัวา่ค าอธิฐานคงไม่เป็นผล 

(คุณชายรณพีร์ : ๑๒๔) 
 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบวา่ พฤติกรรมของผูห้ญิงท่ีไม่เป็นกุลสตรีปรากฏอยูใ่น
คู่ครองท่ีผูป้กครองก าหนด ซ่ึงการกระท าดังกล่าวย่อมสร้างความเดือดร้อนให้กับผูอ่ื้น โดย
เฉพาะตวัละครหญิงจากตระกูลเทวพรหม ซ่ึงเป็นผูท่ี้นินทาว่าร้ายผูอ่ื้น มีความผูกใจเจ็บ ร้ายกาจ 
จากการกระท าดงักล่าวท าใหต้วัละครเอกชายไม่เลือกคู่ครองท่ีผูป้กครองก าหนด 

 
๒.๒.๒.๒ อำยุต่ำงกนั 
 
ช่วงอายุของคู่ครองจากนิยามการเลือกคู่ครองท่ีได้กล่าวไปแล้ว อายุไม่ควร

แตกต่างกนัเกิน ๑๐ ปี เพราะอาจเกิดช่องว่างระหวา่งวยั และกลายมาเป็นอุปสรรคในชีวิตคู่ได ้อายุ
จึงเป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีคุณชายไม่เลือกคู่ครองท่ีผูป้กครองก าหนด  จากการศึกษานวนิยายชุด
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ พบว่า อายุเป็นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกคู่ครองปรากฏ กระถิน  ในตอน
คุณชำยปวรรุจ กระถินอายุต่างกับคุณชายปวรรุจถึง ๑๒ ปี จึงท าให้คุณชายไม่เลือกเป็นคู่ครอง  
ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

 
“พี่ชายรุจไม่ไดรั้กนอ้งกระถิน นอ้งกระถินยงัเด็กนกั อายเุพิ่งจะสิบ

แปด คงไม่ไดคิ้ดอะไรกบัพี่ชายรุจ แต่เพียงผูใ้หญ่วา่ยงัไงก็วา่ตามนั้น ยา่อ่อนก็
เห็นจากเม่ือคร้ังพี่ชายใหญ่แลว้น่ีครับ วา่การท่ีไดเ้ลือกหญิงท่ีรักดว้ยตนเองนัน่
แหละจะสร้างความสุขยิง่กวา่อะไรทั้งหมด” 

(คุณชายปวรรุจ : ๒๘๖) 
 



๑๐๗ 

 

 
 

จากขอ้ความดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่การเลือกคู่ครองของคุณชายปวรรุจ อายุ
เป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกคู่ครอง 

  
๒.๒.๒.๓. ไม่มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 
 
คนท่ีมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ท่ีสมบูรณ์ คือ ตอ้งสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ 

ความรู้สึก และสามารถแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่หากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้
ถือวา่ไม่มีวฒิุภาวะ ดงัหม่อมหลวงศินีนุช ในตอนคุณชำยรัชชำนนท์ เป็นคู่ครองท่ีผูป้กครองก าหนด 
เธอไม่มีวฒิุภาวะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

 
เขานึกภาพไม่ออกสักนิดวา่ ตวัเองจะเดินทางกลบัมาบา้หลงัจากเลิก

งาน โดยไม่แวะไปสโมสร ไนต์คลบั หรืออยู่สังสรรค์กบัลูกน้องท่ีกรมหรือ
คนงานท่ีหน่วยงานก่อสร้างไดอ้ยา่งไร 

เอาแค่จินตนาการว่า ภรรยาของเขาจะมาจ ้ าจ้ีจ  ้ าไชให้เขากลบับา้น
ตรงเวลา พร ่ าบ่นเป็นไฟตอนเขาด่ืมเหล้าแมส้ักหยด แค่นั้นก็ท  าเอาขนพอง
สยองเกลา้เสียแลว้ 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๑๕) 
 
จากขอ้ความดงักล่าวจะเห็นไดว้า่การควบคุมอารมณ์นั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัอีก

ประการหน่ึงซ่ึงมีผลใหคุ้ณชายตดัสินใจในการเลือกคู่ครอง 
 
๒.๒.๒.๔. คล้ำยคลงึกันมำกเกนิไป 
 
ความคล้ายคลึงกันของคู่ครองท่ีมีลักษณะทางสังคมและทางกายภาพท่ี

คลา้ยคลึงจะท าให้อยูร่่วมกนัได ้แต่ในกรณีนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ เกษรา ในตอนคุณชาย
ธราธร คู่ครองท่ีผูป้กครองก าหนดมีความคล้ายคลึงกนักบัคุณชายธราธรด้านสถานภาพจึงท าให้
คุณชายธราธรไม่เลือกมาเป็นคู่ครอง ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

 



๑๐๘ 

 

 
 

“ก็สวนดีนะ ดูเย็นๆ มีระเบียบแบบแผนดี แต่ไม่ รู้สิ  เหมือนไร้
ชีวิตชีวา เธอดูเศร้าๆยงัไงก็ไม่รู้ บอกไม่ถูก อาจเป็นเพราะความรับผิดชอบ
เยอะมั้ง” เขาอธิบายเม่ือคิดถึงหญิงสาวท่าทางเยือกเยน็ สุขมุ ดูผูดี้ทุกกระเบียด
น้ิว ซ่ึงเขาน ากลบัมาคิดทบทวนอีกหลายคร้ังวา่ตนจะเหมาะกบัผูห้ญิงแบบนั้น
หรือไม่ด้วยตนเองก็เป็นคนท่ีเติบโตข้ึนมาภายใตก้รอบระเบียบแบบแผนท่ี
เคร่งครัดเพราะเป็นบุตรคนโตของตระกูลมาเหมือนกนั” 

(คุณชายธราธร : ๒๓) 
 

จากขอ้ความขา้งตนแสดงให้เห็นวา่การเลือกคูครองหากพิจารณาแลว้ความ
คลา้ยคลึงกนัมากจนเกินไปไม่สามารถท าใหคุ้ณชายเลือกคู่ครองตามท่ีผูป้กครองก าหนด 

 
  ๒.๓  ข้อก ำหนดจำกชำติก ำเนิดเร่ืองคู่ครอง  
 
 การเลือกคู่ครองของคุณชายทั้ง ๕ คนนั้นถือเป็นความขดัแยง้ต่อสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่
ก าเนิดคือการเป็นคุณชายท่ีตอ้งรักษาสัญญาระหวา่งสองตระกูล เน่ืองจากคุณชายทุกคนมีเง่ือนไขท่ี
จะตอ้งแต่งงานกบัหญิงสาวตระกูลเทวพรหมซ่ึงเป็นความประสงคข์องบิดาคือหม่อมเจา้วิชชากรท่ี
ตอ้งการให้โอรสของท่านสักคนแต่งงานกบัสาวเทวพรหม แต่หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึน
โดยเกิดอุบติัเหตุในระหว่างทางท่ีท่านชายพร้อมทั้งภรรยาทั้ง ๓ คน ไปทอดกฐินทางภาคเหนือรถ
ไดป้ระสบอุบติัเหตุตกเหวท าให้ท่านชายวิชชากรและหม่อมทั้งสามคนเสียชีวิตทนัที ซ่ึงคุณชายทั้ง 
๕ คน  ต้องอยู่ภายใตก้ารดูแลของหม่อมย่าเอียดและย่าอ่อนผูเ้ป็นน้องสาวและต้องท าตามพระ
ประสงคข์องหม่อมเจา้วชิชากรเร่ืองการแต่งงานแต่บรรดาคุณชายทั้ง ๕ คน ต่างก็ไม่ตอ้งการท่ีจะแต่
งงงานกบัสาวตระกูลเทวพรหมเน่ืองจากแต่ละคนเลือกคู่ครองดว้ยตนเองจึงท าให้ตอ้งพยายามสรร
หาวิธีการต่างๆเพื่อให้หม่อมย่าเอียดและคุณย่าอ่อนยอมรับคู่ครองท่ีตนเลือก ซ่ึงผูศึ้กษาขอแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเด็นดงัน้ี 
 

๒.๓.๑ ลกัษณะคู่ครองในอุดมคติทีผู้่ปกครองก ำหนด : คู่ครองไม่เป็นไปตำมก ำหนด 
 

  ในการเลือกคู่ครองของชายหญิงท่ีมีการศึกษาและมีอาชีพ ท าให้มีโอกาสพบปะกนัมากข้ึน
จึงนิยมเลือกคู่ครองดว้ยตนเอง อย่างไรก็ตามการเห็นชอบและการสนับสนุนของบิดามารดาและ



๑๐๙ 

 

 
 

ญาติผูใ้หญ่หรือผูป้กครองก็ยงัเป็นท่ีต้องการของหนุ่มสาวส่วนมาก แม้ว่าหนุ่มสาวจะมีอิสระ
มากกวา่สมยัก่อนก็ตาม แต่ก็ยงัมีความเคารพนบัถือและมีความผูกพนักบัครอบครัวอยู ่การยอมรับ
ของครอบครัวย่อมช่วยให้ความสัมพนัธ์ของคู่สมรสกบัญาติทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยดี อนัเป็นส่ิง
ส าคัญอย่างหน่ึงในการด าเนินชีวิตของครอบครัวไทย ซ่ึงในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ 
ผูป้กครอง คือ หม่อมย่าเอียดและคุณย่าอ่อน มีการก าหนดคู่ครองของบรรดาคุณชายไว ้คือ  การ
เลือกคู่ครองท่ีมีก าลงั ๕ เกิดในตระกูลเทวพรหม ประกอบอาชีพท่ีมีเกียรติ เป็นกุลสตรี ชาติก าเนิดท่ี
เท่าเทียมกนั เป็นตน้ 
 
   ๒.๓.๑.๑ เลือกจำกหญิงทีม่ีก ำลัง ๕ คือ ก าลงัโภคะ การเลือกคู่ครองของคุณชายทั้ง 
๕ คนนั้น หากพิจารณาแลว้ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ บุคคลท่ีบทบาทในการเลือกสะใภ ้
จุฑาเทพมากท่ีสุดก็คือหม่อมยา่เอียดและคุณยา่อ่อน เน่ืองจากความประสงคข์องหม่อมเจา้วชิชากรท่ี
ตอ้งการให้ลูกชายคนใดคนหน่ึงไดแ้ต่งงานกบัลูกสาวของตระกูลเทวพรหม แต่เน่ืองจากหม่อมเจา้
วิชชากรประสบอุบติัเหตุเสียชีวิต จึงเป็นภาระของยา่ทั้งสองท่ีจะตอ้งสานต่อเจตนารมณ์ของโอรส
ให้ลุล่วงโดยการพยายามจบัคู่ให้คุณชายทั้งห้าคนได้แต่งานกบัหญิงสาวตระกูลเทวพรหม จาก
การศึกษาแลว้พบวา่คุณสมบติัอยา่งหน่ึงท่ียา่นั้นตอ้งการ โดยเฉพาะยา่อ่อน คือ ก าลงัโภคะ ตอ้งการ
ความมัง่คัง่ของชาติตระกูล มีชาติตระกูลท่ีเท่าเทียมกนั ดงัจะเห็นไดจ้าก ตอนคุณชายรัชชานนท์ ท่ี
กล่าวถึงการท่ีจะตอ้งเป็นคู่ครองของคุณชายในตระกูลจุฑาเทพซ่ึงจะตอ้งมีความเหมาะสมดว้ยชาติ
ตระกูล 
 

 “เอาหล่ะ ฉันถือว่าเธอเคยช่วยเหลือชายเล็กให้รอดพ้นจาก
ความตายมาไดน้ับว่าเป็นคนท่ีให้ก าเนิดชีวิตใหม่แก่เขา จะอยู่กินกนัเป็นผวั
เมียฉันไม่ว่าแต่หล่อนก็ควรจะต้องรู้ว่าสะใภ้จุฑาเทพจะต้องเป็นคนท่ี
เหมาะสมคู่ควรเท่านั้น” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๒๒๑) 
 

 จากค ากล่าวขา้งตน้ของหม่อมยา่เอียดวา่คู่ครองจะตอ้งเป็นคนท่ีคู่ควรเท่านั้น หม่อมยา่เอียด
ยงัพูดเพิ่มเติมขยายความใหส้ร้อยฟ้าไดเ้ขา้ใจ ดงับทสนทนา 
 



๑๑๐ 

 

 
 

“คุณชายเล็กเธอมีหนา้มีตาในวงสังคม เป็นถึงหม่อมราชวงศสู์งศกัด์ิ 
การงานหรือก็โกห้รู เป็นถึงนายช่างประจ ากรมโยธาฯ อีกหน่อยก็คงไม่พน้จะ
มีต าแหน่งใหญ่โตข้ึน ฉะนั้นภรรยาเธอก็ตอ้งเพียบพร้อม เป็นท่ีเชิดหน้าชูตา
ใหแ้ก่เธอได”้ 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๒๒๒) 
 

 จะเห็นไดว้า่หม่อมยา่เอียดพยายามท่ีจะ พูดโนม้นา้วและตอกย  ้าเร่ืองของชาติตระกูลซ่ึงเป็น
ส่ิงส าคญัในการท่ีจะมาเป็นสะใภ้ราชสกุลจุฑาเทพ ท าให้คุณชายแต่ละคนถูกปลูกฝังเร่ืองการ
แต่งงานกับคนท่ีเหมาะสมอย่างหญิงสาวสกุลเทวพรหม ดังจะเห็นได้จากความคิดของคุณชาย 
พุฒิภทัร  

หากเขาเป็นแค่ชายหนุ่มธรรมดา การตกหลุมรักผูห้ญิงสักคนหน่ึง
ซ่ึงเป็นสามญัชนคงไม่ล าบากนกั แต่ส าหรับทายาทราชสกุลจุฑาเทพนั้นถือวา่
เป็นปัญหาใหญ่ราวกบัการตะกายภูเขาน ้ าแข็งสูงตระหง่านเลยทีเดียว ตลอด
สามสิบปีท่ีผา่นมาพุฒิภทัรถูกปลูกฝังให้อยูแ่ต่ในกฎระเบียบ ห้าสิงห์จุฑาเทพ
ถูกพูดกรอกหูซ ้ าๆเร่ืองการแต่งงานกบัหญิงสาวสกุลเทวพรหมมาโดยตลอด 
แมจ้ะไม่ใช่ค าสั่งแต่ก็เปรียบเสมือนบ่วงหนามท่ีร้อยรัด 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๒๐๐) 
 

  จากการท่ีหม่อมย่าตอ้งการให้บรรดาคุณชายแต่งงานกบัคนท่ีเหมาะสมคู่ควรโดยจะตอ้ง
เป็นคนท่ีเกิดในฐานะเดียวกนั ระดบัเดียวกนั ซ่ึงยา่อ่อนก็จะท าการคดัเลือกคุณสมบติัของผูห้ญิงท่ีจะ
มาเป็นสะใภข้องราชสกุลจุฑาเทพ หากพบว่าผูห้ญิงนั้นไม่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมก็จะประกาศไม่
ยอมรับผูห้ญิงคนนั้น แต่หากเห็นวา่ผูห้ญิงมีความเหมาะสมก็จะพยายามพูดให้หลานคลอ้ยตามซ่ึง
คุณสมบติัท่ีเนน้เป็นพิเศษคือ ก าลงัโภคะ ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 
...กุลสตรีท่ีดีควรอยู่กบัเหยา้เฝ้ากบัเรือนถึงจะถูก อย่าลืมนะว่าชาย

พีร์เป็นถึงคุณชายแห่งจุฑาเทพ ยา่ไม่ยอมหรอกถา้ชายพีร์จะควา้ผูห้ญิงท่ีไหน
ไม่รู้มาเป็นเมีย หลานมีเช้ือสายราชสกุลแท้ทั้ งทางท่านชายวิชชากรและ
คุณหญิงอุบลวรรณ คนท่ี เหมาะสมกับหลานก็ต้องมี เช้ือสายราชสกุล



๑๑๑ 

 

 
 

เหมือนกนัถึงจะถูก ผูห้ญิงคนนั้นจะเป็นใครไม่ไดน้อกจากคุณวิไลรัมภาเพียง
คนเดียว” 

“แม่ อ่อนพูดถูก การแต่งงานระหว่างชายพี ร์กับคุณวิไลรัมภา 
นอกจากจะรักษาเช้ือสกุลแทไ้วแ้ลว้ ยงัช่วยสานสัมพนัธ์ระหวา่งจุฑาเทพกบั
เทวพรหมให้กลบัมาแน่นแฟ้นอีกคร้ัง ท่ีส าคญัพระประสงคข์องท่านพ่อหลาน
ก็จะไดรั้บการตอบสนองเสียที” 

(คุณชายรณพีร์ : ๑๔-๑๕) 
 

  ในการเลือกคู่ครองท่ีเป็นก าลังโภคะโดยหม่อมย่าเอียดยงัคงแสดงความต้องการให้
หลานชายไดเ้ลือกคู่ครองท่ีเหมาะสม ดงัจะเห็นไดจ้าก ตอนคุณชายรณพีร์ หม่อมยา่เอียดไม่ตอ้งการ
ใหคุ้ณชายแต่งงานกบัเพียงขวญัและไดท้  าการเจรจากบัเพียงขวญั  

 
“คุณชายรณพีร์เป็นบุตรคนสุดทอ้งของท่านชายวชิชากรกบัคุณหญิง

อุบลวรรณซ่ึงเป็นหม่อมเอกของท่าน มีเลือดสีน ้ าเงินเต็มตัว ฉันจึงหวงัว่า
คุณชายจะไดคู้่ครองท่ีเหมาะสมและมีเลือดสีน ้าเงินเช่นเดียวกนั” 

......สะใภค้นแรก คือ หม่อมหลวงระวีร าไพ เธอเป็นบุตรสาวของ
หม่อมราชวงศ์อาทิตยรังสี  ส่วนสะใภ้คนรองท่านสูงส่งนัก ท่านหญิง
วรรณรสาคือพระธิดาของพระองค์เจา้ฉตัรอรุณ สะใภค้นท่ีส่ียิ่งแลว้ใหญ่ คุณ
สร้อยฟ้าเป็นถึงพระขนิษฐาในเจา้หลวงรังสิมนัตุ์แห่งเวียงภูค า ทั้งสามจึงมี
เลือดสีน ้าเงินเขม้ขน้ดว้ยกนัทั้งส้ิน” 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๔๖) 
 

   จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า บทบาทของครอบครัวมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการท่ีตวั
ละครจะท าการเลือกคู่ครองโดยจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากญาติผูใ้หญ่ก็คือ หม่อมยา่เอียดและคุณ
ยา่อ่อน ถือไดว้า่เป็นผูท่ี้มีความรักและความหวงัดีใหก้บัลูกหลานไม่นอ้ยไปกวา่พ่อแม่ จึงมกัสรรหา
ส่ิงดีๆและคนดีๆเพื่อมาเป็นคู่ครองให้กบัลูกหลาน ซ่ึงจากตวัอยา่งขา้งตนจะเห็นไดว้า่ยา่ทั้งสองให้
ความส าคญัส าหรับการเลือกคู่ครองของคุณชายคือการเลือกคู่ครองท่ีฐานะเท่าเทียมกนัและมีความ
มัง่คัง่ของชาติตระกูล  
 



๑๑๒ 

 

 
 

  ๒.๓.๑.๒ ผู้หญงิทีคุ่ณชำยเลือกไม่ใช่ตระกูลเทวพรหม 
 

จากการศึกษาการเลือกคู่ครองของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ พบ
ผูห้ญิงท่ีคุณชายเลือกไม่ใช่ตระกูลเทวพรหม ในตอนคุณชายธราธร คุณชายคนโตของราชสกุล 
จุฑาเทพท่ีจะต้องท าตามสัญญาของสองตระกูลเป็นคนแรก หม่อมย่าเอียดและคุณย่าอ่อนเลือก
คู่ครองทางฝ่ังสกุลเทวพรหมคือ หม่อมหลวงเกษรา  เทวพรหม โดยไดบ้รรยายความสวยงามของ
เธอ ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 
“สาวบา้นโนน้หนา้ตาสะสวยหมดจด แม่หนูเกษราคนโตก็สวยสง่า

งาม เก่งแสนเก่ง ใครไดเ้ป็นเมีย บา้นไหนไดเ้ป็นสะใภจ้ะโชคดีไปตลอดทั้ง
ชาติ โอย๊ ไหนจะคนอ่ืนๆอีก สวยสดน่ารักทุกคน” อ่อนสนบัสนุนเตม็ท่ี ดว้ย
บา้นใกลเ้รือนเคียง ไปมาหาสู่กนัเป็นประจ า ก็พิสมยัรักใคร่ลูกสาวบา้นโนน้ 
อยากจะใหห้ลายชายแต่งกบัลูกสาว หลานสาวบา้นนั้นทุกคน  

(คุณชายธราธร : ๒๐) 
 

 จากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าย่านั้นมีความรักใคร่ต่อสาวบ้านเทวพรหมเน่ืองจาก
ความใกลชิ้ดท่ีไปมาหาสู่กนัเป็นประจ าจึงท าใหเ้ห็นความประพฤติของหม่อมหลวงเกษรา  เทวพรม
วา่เป็นผูห้ญิงท่ีคู่ควรกบัคุณชายธราธรทั้งยงัเป็นการรักษาสัญญาท่ีมีต่อเทวพรหมดว้ย  
 
  ๒.๓.๑.๓ ชำติก ำเนิดต้อยต ่ำ 
 
 จากการศึกษาลกัษณะคู่ครองของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ พบวา่
ผูห้ญิงท่ีคุณชายเลือกมีชาติก าเนิดท่ีตอ้ยต ่า ในตอนคุณชายพุฒิภทัร ผูห้ญิงท่ีคุณชายพุฒิภทัรเลือก
เป็นคู่ครอง เป็นสาวชาวบา้น ไม่มีชาติตระกูลท่ีเทียบเท่าฝ่ังคุณชายพุฒิภทัร ทั้งยงัไม่ใช่เช้ือสายของ
ตระกูลเทวพรหม ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีคุณชายพุฒิภทัรกลบัมาจากหวัหินหม่อมยา่ไดพู้ดเร่ืองการ
แต่งงานระหวา่งเขากบัหม่อมหลวงมารตี โดยหม่อมยา่พยายามท่ีจะรักษาสัญญาระหวา่งสองตระกูล 

 



๑๑๓ 

 

 
 

“ ผมยอมรับครับว่าผิด  ผมไม่ควรพากรองแก้วไปคา้งคืนสองต่อ
สองแต่ตอนนั้นมนัเหตุสุดวิสัยจริงๆ ชายเล็กเป็นพยานได ้ตอนนั้นอิงอรกบั
ลูกก าลงัจบัตวักรอแกว้ไป ผมจ าเป็นตอ้งท า” 

“แต่ย่าไม่เห็นด้วย ถ้าหล่อนจะตอ้งถูกน าตวัไปเป็นอนุก็เป็นเร่ือง
ส่วนตวัของหล่อน อยา่ลืมสิวา่ชายภทัรเองก็มีคู่หมั้นคู่หมายอยูแ่ลว้” 

“แต่ผมไม่ไดรั้กใคร่ชอบพอนอ้งมารตี” 
“ถึงไม่รัก แต่ชายภทัรเคยคิดบา้งไหมวา่สองสกุลเราตอ้งหมางใจกนั

ก็เพราะชายภทัรเพียงคนเดียว ท าอย่างน้ีเท่ากบัไม่รักษาหน้าย่าเลย” หม่อม
เอียดเสียงเขม้ 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๓๐๔) 
 

ยา่อ่อนมีความคิดเห็นวา่กรองแกว้ไม่มีสกุลไม่คู่ควรท่ีจะเป็นสะใภ้
จุฑาเทพ ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ียา่อ่อนไดคุ้ยเร่ืองนางสาวศรีสยามกบัเพื่อนท่ี
ร่วมวงไพ ่

“น่าเสียดาย  หนูกรองแกว้สวยนะ วนัประกวดข่าวลงออกครึกโครม
หนา้ตาก็สวยมารยาทก็เรียบร้อย” 

“แต่ไม่มีสกุล พ่อเป็นแค่ภารโรง ฉันไม่เอาดว้ยหรอก หลานสะใภ้
ของฉนัตอ้งเป็นราชสกุลเท่านั้น พอเลยทองสุขเลิกพูด คนยิง่อารมณ์เสียอยู ่ถา้
แพอี้กตาฉนัเลิกแน่” 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๓๔๒) 
 

  จากข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าหม่อมย่าเอียดพยายามรักษาสัญญาระหว่างสอง
ตระกูล คือ พยายามพูดให้คุณชายพุฒิภทัรเห็นความส าคัญในการรักษาสัญญาท่ีให้ไวก้ับทาง 
เทวพรหมซ่ึงเม่ือกรองแกว้คือผูห้ญิงท่ีคุณชายพุฒิภทัรเลือกเป็นคู่ครองไม่ใช่หญิงสาวจากตระกูล
เทวพรหม หม่อมยา่เอียดจึงพยายามท่ีจะท าทุกวถีิทางท่ีจะรักษาสัญญา ชาติก าเนิดท่ีตอ้ยต ่ายงัปรากฏ
ในตอนคุณชายรัชชานนท ์คุณชายรัชชานนทแ์ต่งงานกบัสร้อยฟ้าเน่ืองจากคุณชายรัชชานนทไ์ดรั้บ
อุบติัเหตุในป่า ตกน ้ าจนไดรั้บบาดเจ็บมาก สร้อยฟ้าเป็นคนท่ีช่วยให้รอดจากความตาย และพาไป
รักษาตวัท่ีหมู่บา้นวลาหก แต่บงัเอิญว่าเกิดความเขา้ใจผิดบางประการจึงท าให้ตอ้งแต่งงานกนัและ



๑๑๔ 

 

 
 

คุณชายก็พาสร้อยฟ้ามาอยูท่ี่วงัจุฑาเทพโดยจดทะเบียนสมรสสร้างความไม่พอใจใหก้บัยา่ทั้งสองอีก
ทั้งสร้อยฟ้าก็เป็นสาวบา้นป่ายิง่สร้างความไม่พึงใจเป็นอยา่งมาก ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 
“ชายเล็กท าแบบน้ีไม่ถูกเลยนะ” อ่อนโพล่งข้ึนเสียงดงัแทนเจา้เรือน 

“ย่าไม่ยอมรับสะใภ้ชาวป่าชาวเขาหรอกนะ ขืนตบแต่งกนัก็อายเขาตายเลย 
ไหนจะหนูนุชอีก  คุณหญิงแม่ของเขาอีกเล่า มิแห่กนัมาถอนหงอกหม่อมย่า
ของเธอกนัหมดกบาลเลยหรือ” 

“แต่ยา่อ่อนครับ  คือผม.......” 
“ชายเล็กไม่ต้องพูดเลย”  ย่าผูน้้องโบกมือร้องขดัข้ึน  “ไปจดัการ

หย่ากบันางคนป่านั่นให้เรียบร้อยเสียเด๋ียวน้ี หลงัจากแต่งงานกบัหนูนุชแล้ว  
จะใหห้ล่อนเป็นอนุหรือเมียเก็บก็ตามใจ ยา่ไม่วา่” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๒๑๘) 
 

  นอกจากย่าทั้งสองจะดูถูกเหยียดหยามว่าสร้อยฟ้าเป็นเพียงสาวบา้นป่าแล้ว ตวัละครท่ีมี
อิทธิพลต่อความคิดของยา่ทั้งสองคือ คุณหญิงดารณีนุช มารดาของหม่อมหลวงศินีนุช คู่หมายของ
คุณชายรัชชานนท ์ก็ดูถูกเร่ืองชาติก าเนิดของสร้อยฟ้าเหมือนกนั 
 

“........คุณชายเล็กก็อยา่เพิ่งให้ใครรู้เร่ืองแม่นัน่  ช่วงน้ีก็ควงน้องนุช
ไปไหนมาไหนเสียก่อนดิฉันว่าคนบา้นป่าเมืองเถ่ือนแบบนั้น คงมาจบังาน
ละเอียดลออแบบเราๆไม่ไดห้รอก” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๒๔๑) 
 

  คุณยา่อ่อนผูซ่ึ้งยึดมัน่ในก าลงัโภคะมีความล าเอียง นิสัยชอบติโน่นน่ีตลอดเวลา ยิ่งเป็นคน
ท่ีต ่าศักด์ิก็จะโดนว่ากล่าวอยู่เป็นประจ า ก็ดูถูกสร้อยฟ้าว่าเป็นสาวบ้านป่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
หม่อมหลวงศินีนุช  เทวพรมท่ีเป็นคู่หมายช่างแตกต่างกนั ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 
“โอ๊ย  แม่นั่น ไม่ค่อยจะได้เร่ืองสักเท่าไหร่หรอกค่ะ คุณพี่” เสียง

นอ้งสาวเอ่ยก่ึงไม่พอใจเล็กนอ้ย เม่ือหม่อมเอียดเอ่ยถามถึงสร้อยฟ้า 



๑๑๕ 

 

 
 

“แลว้หนูนุชหล่ะ” หล่อนจึงไพล่ถามไปถึงอีกคนท่ีเป็นคู่แข่งกนัซ่ึง
มาเรียนการบา้นการเรือนไดค้รบหน่ึงเดือนแลว้ 

“แหม  หนูนุชเธอไปอยูเ่มืองนอกเมืองนาเสียหลายปี ออกมาเท่าน้ีก็
ดีถมไปแลว้ แต่เธอเป็นคนมีชาติตระกูล คงจะเอามาเปรียบกบันางคนป่าคน
เขานัน่ไม่ไดห้รอกนะคะ คุณพี่” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๒๖๙) 
 

 จากบทสนทนาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ย่าทั้งสองไม่ยอมรับสร้อยเพราะเธอเป็นสาวชาวป่าซ่ึง
ถือวา่ชาติก าเนิดท่ีต ่าตอ้ยไม่เหมาะสมคู่ควรท่ีจะเป็นสะใภข้องราชสกุลจุฑาเทพ เพราะหากรับมา
เป็นสะใภก้็คงจะมีแต่ความอบัอายขายหนา้ ผูเ้ขียนเพิ่มน ้าหนกัเพื่อตอกย  ้าสถานภาพของสร้อยฟ้าวา่
เป็นสาวบ้านป่าท่ีไร้สกุลผ่านตวัละครฝ่ังทางเทวพรหม โดยเฉพาะย่าอ่อนผูซ่ึ้งถือเร่ืองของชาติ
ตระกูลท่ีเสมอกนั และจะเห็นไดจ้ากตอนคุณชายรณพีร์ เพียงขวญั ดาราสาวท่ีคุณชายรณพีร์เลือก
เป็นคู่ครองเธออยู่กบัมารดา น้าสาว และยาย ตอ้งออกจากโรงเรียนเพื่อท างานหาเล้ียงครอบครัว
เน่ืองจากฐานะทางบา้นยากจน เม่ือยา่ทั้งสองทราบเร่ืองท่ีคุณชายรณพีร์คบหากบัเพียงขวญัและคิด
วา่ไม่เหมาะสมเพราะเธอไม่มีชาติก าเนิดท่ีเหมาะสมกบัการเป็นสะใภจุ้ฑาเทพ  ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

“เร่ืองความรักห้ามกนัไม่ไดก้็จริง  แต่การแต่งงานตอ้งแต่งกบัคนท่ี
เหมาะสมเท่านั้น เพราะการใชชี้วิตกบัคนท่ีมีพื้นฐานครอบครัวและการศึกษา
เท่าเทียมกนัจะท าใหค้รองคู่กนัไดน้าน จุฑาเทพของเราไม่เคยมีประวติัเสียหาย 
ยา่ไม่ตอ้งการสะใภท่ี้สร้างรอยด่างพร้อยใหร้าชสกุล”  

(คุณชายรณพีร์ : ๑๓๑) 
 
 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่เร่ืองของชาติก าเนิดเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ียา่ทั้งสอง
ตอ้งการและคิดวา่เหมาะสม เพราะเป็นการเชิดชูวงศต์ระกูลเป็นหนา้เป็นตาในสังคมชั้นสูง 
 
  ๒.๓.๑.๔ ผู้หญงิทีไ่ม่มีควำมเป็นกุลสตรี 
 
 จากการศึกษานวนิยายชุดสุภาพบุรุษพบว่ายา่ทั้งสองมีการก าหนดผูห้ญิงท่ีจะมาเป็นสะใภ้
ซ่ึงผูห้ญิงท่ีไม่มีความเป็นกุลสตรีก็จะไม่ไดเ้ป็นคู่ครองของราชสกุลจุฑาเทพ ซ่ึงในความคิดของย่า



๑๑๖ 

 

 
 

ทั้ งสองผูห้ญิงท่ีไม่มีความเป็นกุลสตรีปรากฏในตอนคุณชายพุฒิภัทร จากการท่ีกรองแก้วหนี 
การจบักุมตวัของอิงอรและลูกชาย คุณชายพุฒิภทัรจึงพากรองแกว้หนีไปท่ีบา้นพกัตามอากาศของ
ครอบครัวท่ีหัวหิน และถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรกันแต่เม่ือหม่อมย่าเอียดและคุณย่าอ่อนรู้เข้าก็
กล่าวถึงกรองแกว้ในทางเสียหาย เพราะถือวา่ปฏิบติัตวัไม่เหมาะสม ไม่เป็นกุลสตรี 

 
“หล่อนน่ีเองสินะ  แม่นางสาวศรีสยาม อยา่งน้ีตอ้งเปล่ียนเป็นแม่ย ัว่

เมืองมากกวา่มั้ง มีอยา่งท่ีไหนมาคา้งอา้งแรมสองต่อสองกบัผูช้าย หรือพ่อแม่
ของหล่อนเขาไม่สั่งสอนบา้งหรือไรวา่กุลสตรีไม่ควรท าแบบน้ี”  

(คุณชายพุฒิภทัร : ๒๙๓) 
 

“หม่อมย่าครับ กรองแก้วไม่เคยเป่าหูผม ผมรักเธอด้วยใจบริสุทธ์ิ 
กรองแกว้เป็นคนดี หากหม่อมย่าไดรู้้จกัจะตอ้งชอบ เธอน่ารักเรียบร้อย และ
เป็นกุลสตรี” 

“แต่ยา่วา่หล่อนเป็นแม่ย ัว่เมืองมากกวา่ ฟังจากท่ีนอ้งอ่อนเล่า หล่อน
ไม่รักนวลสงวนตวั นอนกอดกบัผูช้ายบนระเบียง ช่างน่าอบัอายแทนพ่อของ
หล่อนท่ีไม่รู้จกัสั่งสอนถึงได้ปล่อยให้ลูกสาวท าตวัเหมือนพวกผูห้ญิงโคม
เขียว” 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๒๙๓) 
 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการท่ีไปนอนคา้งกบัผูช้ายสองต่อสอง ไม่รักนวลสงวน
ตวั ถือวา่ไม่เป็นกุลสตรี ซ่ึงมกัจะถูกกล่าวไปในทางเสียหาย ยา่ทั้งสองก็เห็นวา่จากการกระท าของ
กรองแกว้นั้นไม่เหมาะสมท่ีจะมาเป็นคู่ครองของคุณชายพุฒิภทัร ผูห้ญิงท่ีไม่เป็นกุลสตรีในความคิด
ของย่าทั้งสองยงัปรากฏในตอนคุณชายรัชชานนท์ สร้อยฟ้าผูห้ญิงท่ีคุณชายรัชชานนท์เลือกเป็น
คู่ครองเธอถือก าเนิดในป่าซ่ึงห่างไกลความเจริญตอ้งดูแลตนเองโดยมีเพื่อนสนิทคือจ่อย เธอตอ้ง
ช่วยพ่อใหญ่ปกป้องดูแลหมู่บา้นวลาหกจึงท าให้มีนิสัยค่อนขา้งไม่เรียบร้อย ทโมน ชอบเล่นแบบ
เด็กผูช้ายและมีความมัน่ใจในตวัเอง เม่ือเขา้มาอยูใ่นวงัจุฑาเทพเธอจึงพูดตามท่ีใจคิดส าหรับหม่อม
ยา่เอียดแลว้คือการ”เถียงไม่รู้จกัเด็กผูใ้หญ่”   ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีมีงานเล้ียงคณะทูตของยเูนสโก 
หม่อมยา่เอียดใหส้ร้อยฟ้าอยูแ่ต่ในครัวแต่เธออยากจะออกไป 

 



๑๑๗ 

 

 
 

หม่อมเอียดเม่ือแรกคิดวา่สร้อยฟ้าเป็นภรรยาของหลานชายก็ควรจะ
ออกไปช่วยตอ้นรับแขกเหร่ือ แต่เม่ือนอ้งสาวพูดเช่นนั้นก็เห็นจริงอยา่งค านั้น 
ทั้งยงัไม่ใคร่จะใหใ้ครๆ รู้ฐานะของสร้อยฟ้าดว้ย เพราะไดรั้บค ากบัคุณหญิง
ดาราณีนุชเอาไวแ้ลว้วา่ จะยงัไม่เปิดเผยเร่ืองแต่งงานจนกวา่จะครบหน่ึงเดือน 
จึงปลงใจเสียดว้ยเกรงวา่จะเสียการเปล่าๆ 

“ถา้อยา่งนั้นก็อยูใ่นครัวน่ีแหละ คอยช่วยอ่อนหยบิจบัอะไร” 
“แต่ฉนัขออนุญาตคุณชายเล็กแลว้นะคะ” สร้อยฟ้าทว้ง 
“หล่อนจะมาเถียงฉนัหาอะไรยะ” หม่อมเอียดเสียงเขม้นึกเคือง

ข้ึนมาอีกท่ีหล่อนเถียงออกมาอยา่งไม่รู้จกัเด็กหรือผูใ้หญ่ “ท่ีใหอ้ยูใ่นครัว ก็
เพราะหวงัดี ออกไปเด๋ียวจะกะเล่อกะล่าท างานการเขาเหลวอีก” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๒๙๗) 
 จากบทสนทนาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่แมส้ร้อยฟ้าพยายามท่ีจะอธิบายแต่เม่ือเป็นค าสั่งของ
ผูใ้หญ่หากไม่เช่ือฟังก็จะถือวา่เป็นอาการเถียงค าไม่ตกฝากซ่ึงเป็นกิริยาไม่พึงปฏิบติัถือวา่ประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกบัการเป็นกุลสตรี 
 

๒.๓.๑.๕ ผู้หญงิทีป่ระกอบอำชีพไม่มีเกยีรติ 
 
จากการศึกษาลกัษณะคู่ครองในอุดมคติของผูป้กครองพบว่าการประกอบอาชีพเป็นอีก

ขอ้ก าหนดหน่ึงของการท่ีจะมาเป็นสะใภข้องราชสกุลจุฑาเทพ ซ่ึงการประกอบอาชีพของผูห้ญิงท่ี
คุณชายเลือกแต่ไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองปรากฏในตอนคุณชายพุฒิภทัร กรองแกว้ผูห้ญิง
ท่ีคุณชายพุฒิภทัรเลือก ประกวดนางสาวศรีสยามและไดรั้บต าแหน่งชนะเลิศเป็นท่ีรู้จกัในสังคมซ่ึง
เป็นอาชีพท่ีหม่อมยา่ทั้งสองคิดวา่ไม่เหมาะสมคู่ควรในการเป็นสะใภจุ้ฑาเทพ ดงัเป็นตอนท่ีหม่อม
ยา่เอียดและคุณยา่อ่อนทราบข่าวจากหนงัสือพิมพว์า่คุณชายพุฒิภทัรเตน้ร ากบักรองแกว้  

 
“แสดงวา่ชายภทัรกบัผูห้ญิงคนน้ีรู้จกัมกัจ่ีกนัมาก่อน” 
“อุ๊ย.....ว่าไม่ได้นะคะคุณพี่  ถึงชายภทัรจะไม่สนใจ แต่ถ้าผูห้ญิง

ทอดมารยามีหรือชายอกสามศอกจะไม่หว ัน่ไหว  ผูห้ญิงอาไร้ไม่เรียบร้อยเอา
เสียเลย จู่ๆ ก็ลุกข้ึนมาเปิดผา้โชวข์าอ่อนประกวดนางงามให้บดัสีบดัเถลิง ชุด



๑๑๘ 

 

 
 

ท่ีสวมประกวดก็เปิดเผยราวกบัพวกแม่ย ัว่เมือง พอไดเ้ตน้ร าแนบเน้ือใกลชิ้ด
ชายภทัรก็อาจจะไขวเ้ขวก้็เป็นได”้ 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๒๘๒) 
 

จากบทสนทนาขา้งตน้จะเห็นได้ว่ามุมมองของย่าทั้งสองเห็นว่าคู่ครองท่ีคุณชายพุฒิภทัร
เลือกไม่เหมาะสมประกวดเพราะยงัคงมีแนวคิดเร่ืองของการประกวดนางงามวา่เป็นอาชีพท่ี ไม่รัก
นวลสงวนตวั เปิดเผยเรือนร่างให้สาธารณะไดเ้ห็นเหมือนกบัผูห้ญิงขายบริการ การประกอบอาชีพ
ท่ีไม่เหมาะสมยงัปรากฏในตอนคุณชายรณพีร์ เพียงขวญัผูห้ญิงท่ีคุณชายรณพีร์เลือก มีอาชีพเป็น
ดารา ซ่ึงยา่ทั้งสองถือวา่เป็นอาชีพเตน้กินร ากิน ไม่เหมาะสมคู่ควรท่ีจะเป็นสะใภร้าชสกุลจุฑาเทพ 
ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 
“ย่าบอกชายพีร์แล้วใช่ไหมว่าถ้าย่าไม่เห็นด้วยกบัคุณสมบติัของ

ผูห้ญิงท่ีชายพีร์เลือก ชายพีร์ก็ต้องฟังย่า ย่าไม่เห็นว่าแม่เพียงขวญัท่ีเป็นแค่
ดาราเตน้กินร ากิน แถมยงัมีช่ือเสียๆหายๆ จะเหมาะสมกบัสะใภค้นสุดท้าย
ของจุฑาเทพสักนิด” 

(คุณชายรณพีร์ : ๑๘๗) 
และ  
 

“หม่อมย่าครับผมรักเพียงขวญัมากและจะแต่งงานกับเธอ ผมไม่
ยอมรับการแต่งงานกบัผูห้ญิงอ่ืนอยา่งท่ีหม่อมยา่ประกาศวนัน้ี” 

“ไม่รับก็ตอ้งรับ ย่าพูดออกไปแลว้ ไม่มีทางเปล่ียนแปลงได ้ต่อให้
ชายพีร์ด้ือดึงอยา่งไร การแต่งงานคร้ังน้ีก็ตอ้งเกิดข้ึน ยา่ไม่มีวนัยอมรับผูห้ญิง
เตน้กินร ากินแบบน้ีมาเป็นสะใภจุ้ฑาเทพหรอก” 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๑๙) 
 

 จากท่ีกล่าวมาพบวา่ ผูห้ญิงท่ีจะเขา้มาเป็นสะใภใ้นจุฑาเทพจะตอ้งเป็นคนท่ีประกอบอาชีพ
ท่ีดี ซ่ึงอาชีพท่ีพบวา่เป็นอาชีพท่ีตอ้ยต ่าคือ อาชีพดารา ซ่ึงหม่อมยา่ทั้งสองคนแสดงความรังเกียจ ดู
ถูกเหยยีดหยาม  
 



๑๑๙ 

 

 
 

๒.๓.๑.๖ ผู้หญงิทีม่ีช่ือเสียงอือ้ฉำว 
 

 การเป็นท่ี รู้จักของคนในสังคมหรือการมี ช่ือเสียงเป็นอย่างหน่ึงท่ีย่าทั้ งสองได้ให้
ความส าคญัเน่ืองจากราชสกุลจุพาเทพเป็นท่ีรู้จกัมกัคุน้กบัคนในสังคม ซ่ึงหากเกิดเร่ืองอ้ือฉาวข้ึนก็
จะท าให้เกิดความมวัหมองในวงศต์ระกูล ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนคุณชายรณนพีร์ เป็นตอนท่ีหม่อมยา่
เอียดทราบวา่เพียงขวญัมีข่าวฉาวออกมาบ่อย ท่านพูดกบัคุณชายรณพีร์ถึงช่ือเสียงของเพียงขวญั 

 
“ย่าจ  าเป็นตอ้งท านะชายพีร์ สะใภข้องจุฑาเทพไม่มีใครมีช่ือเสียง

เสียหายสักคน ยา่รับไม่ไดถ้า้ผูห้ญิงคนน้ีจะฉุดชายพีร์ลงต ่า ท าให้ราชสกุลของ
เราตอ้งเส่ือมเสียดว้ย” 

“ผมเรียนหม่อมย่าไปแล้วว่าขวญัเป็นผูห้ญิงท่ีดี เธอไม่มีวนัท าให้
จุฑาเทพตอ้งเส่ือมเสียหรอกครับ” 

“เส่ือมเสียไดอ้ยา่งไร ผูห้ญิงคนน้ีมีตั้งหลายผวั แถมยงัจะแต่งงานกบั
พอ่เล้ียงอทัธ์ดว้ยไม่ใช่รึ” อ่อนเถียงแทนดว้ยเสียงแหลมๆ ท่ีเสียดแทงถึงกลาง
ใจคนฟัง 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๙๒) 
 

 จากขอ้ความขา้งตน้พบว่า ผูห้ญิงท่ีมีช่ือเสียงอ้ือฉาวประพฤติตวัไปในทางเส่ือมเสียดา้นชู้
สาว จะถูกมองว่าเป็นผูห้ญิงท่ีไม่ดี ซ่ึงแม้ความจริง เพียงขวญัจะไม่ใช่ผูห้ญิงท่ีประพฤติตนไม่
เหมาะสม แต่เม่ือมีข่าววา่เธอเป็นคนหลายผวัก็ท าใหเ้พียงขวญัถูกมองวา่เป็นผูห้ญิงไม่ดี 
 
๒.๓.๒ คู่ครองทีแ่ท้จริง : กำรต่อรองกบัข้อเรียกร้องจำกสถำนภำพ 
 

จากการศึกษาการเลือกคู่ครองของคุณชายทั้ง ๕ คน โดยการพยายามต่อรองกบัขอ้เรียกร้องจาก
สถานภาพและความเห็นชอบจากผูป้กครองเพื่อให้บรรดาคุณชายไดคู้่ครองท่ีแทจ้ริงท่ีปรากฏอยู่
ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ เกิดจาก   

 
๒.๓.๒.๑ กำรยกเลิกสัญญำที่เกิดจำกตระกูลเทวพรหม จะเห็นไดจ้ากตอนคุณชายธราธร 

คุณชายธราธรเม่ือรู้ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนเองแลว้ผูแ้ต่งยงัผูกเร่ืองให้เกิดอุปสรรคในการเลือก
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คู่ครองของคุณชายธราธรอีก คือให้ตวัละครหลงป่าโดยคุณชายธราธรหลงป่ากับหม่อมหลวง 
ระวีร าไพและหม่อมหลวงเกษราหลงป่ากบัอาจารยชิ์นกร แต่เม่ือตอ้งมีการรับผิดชอบฝ่ายหญิงกลบั
ตอ้งเป็นคุณชายธราธรตอ้งรับผดิชอบหม่อมหลวงเกษราเน่ืองจากหม่อมหลวงระวีร าไพหลีกทางให้
ทั้ งคู่แต่งงานกันและต้องการให้คุณชายธราธรท าตามความต้องการของหม่อมย่าทั้ งสอง โดย 
หม่อมย่าเอียดและคุณย่าอ่อน ท่ีต้องการท าตามสัญญาของสองตระกูลอยู่แล้วจึงได้เชิญ 
หม่อมหลวงเกษราเพื่อหารือเร่ืองแต่งงาน 

 
“ผูห้ญิงท่ีเสียหายมีสองคนค่ะหม่อมย่า...” เธอบอก เสียงลอดริม

ฝีปากออกไปเพียงแผ่วเบา ดว้ยวิสัยของสามญัชน ย่อมรักตวัเองมากกว่าคน
อ่ืน แต่ความผดิชอบชัว่ดีในใจก็ท าใหเ้ธอคา้นออกไป 

“ยา่รู้  แลว้หนูเกษจะใหย้า่ท าอยา่งไรล่ะจะ๊” ผูอ้าวโุสท าหนา้หนกัใจ 
“ถา้หนูเกษไม่วา่ ยา่ก็คิดวา่ใหคุ้ณชายใหญ่แต่งงานกบัผูห้ญิงสองคน

เลยดีไหมล่ะจ๊ะ ใครก็ท ากนั ท่านชายวิชชากรก็มีเมียถึงสามคน ให้หนูเกษข้ึน
ทะเบียน ฝ่ายนูน้อายนุอ้ยกวา่ก็เป็นรอง”  คนท่ีคิดไม่มากมาตั้งแต่เด็กจนแก่พูด
ลุ่นๆ ท าใหค้นคิดมากทั้งสองคนหนัมองตากนั แลว้ผูอ้าวโุสก็รีบปราม 

“พูดอะไรอย่างนั้น หนูมะปรางไม่ใช่ลูกตาสีตาสา นึกจะให้เป็น 
น้งเป็นน้อยท่ีไหนได้ นั่นลูกสาวคุณชายอาทิตยฯ์เชียวนะ ลองไปทาบาทม
แบบน้ีสิจะไดไ้ม่ตอ้งมองหนา้กนัไปตลอดชีวติ” 

“แล้วคุณพี่จะให้ท าอย่างไรล่ะเจ้าค่ะ” อ่อนหน้าเผือดไป แต่ยงั
อยากจะช่วยเหลือพี่สาวแกปั้ญหา “เราก็อยากรับผดิชอบทั้งสองคน”  

“เอาเถอะ เร่ืองน้ีให้พี่จดัการเองจะดีกวา่ ทางคุณชายอาทิตยฯ์ไม่ได้
ติดต่อมา หรือเรียกร้องอะไร เราจะเสนอตัวก็น่าเกลียด แต่ทางน้ีผูใ้หญ่มี
สัญญาใจระหว่างกนั พี่อยากจะจดัการให้สมน ้ าสมเน้ือ ยิ่งเกิดเร่ืองข้ึนมายิ่ง
ตอ้งรีบแกไ้ข” 

(คุณชายธราธร : ๓๗๓) 
 

 จากบทสนทนาของหม่อมยา่เอียด คุณยา่อ่อน และหม่อมหลวงเกษรา แสดงให้เห็นวา่ยา่ทั้ง
สองยงัคงตอ้งการรักษาสัญญาท่ีสองตระกูลไดใ้ห้ไวต่้อกนั ซ่ึงแมผู้ห้ญิงทั้งสองคนมีก าลงัโภคะเท่า
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เทียมกนัคืออยู่ในฐานะเดียวกนัศกัด์ิเท่าเทียมกนั แต่ย่าทั้งสองก็ตอ้งการรักษาสัญญามากกว่าซ่ึงก็
เป็นความประสงคข์องคุณชายธราธรดว้ย 
 การรักษาค าสัญญาโดยการแต่งงานระหวา่งคุณชายธราธรและหม่อมหลวงเกษราถูกยกเลิก
โดยทางฝ่ังเทวพรหมเป็นคนยกเลิกการแต่งงานเน่ืองจากหม่อมหลวงเกษรารักอาจารยชิ์นกรและ
รู้สึกเห็นใจความรักของคุณชายธราธรท่ีมีต่อหม่อมหลวงระวรี าไพและความถูกตอ้งจึงท าการยกเลิก
การแต่งงานซ่ึงหม่อมราชวงศเ์ทวพนัธ์แสดงความไม่พอใจแต่ในเม่ือเป็นความตอ้งการของลูกสาว
อีกทั้งยงัเหลือลูกสาวอีกสองคนคือหม่อมหลวงมารตีและหม่อมหลวงวิไลรัมภาท่ียงัสามารถรักษา
สัญญาระหวา่งสองตระกูลไวไ้ดอี้ก 
 

“เกษท าไม่ไดค้่ะ!” ก่อนท่ีแหวนจะเล่ือนเขา้มาตามน้ิวนางขา้งซ้าย 
เธอกลบักระตุกมือหนีจากการเกาะกุมของธราธร “เกษท าไม่ไดจ้ริงๆค่ะ”  

“เกษ!” หม่อมราชวงศเ์ทวพนัธ์ตกใจ เรียกบุตรสาวเสียงหลง  “จะบา้
ไปแลว้เรอะ”  

“เกษไม่ไดบ้า้ค่ะ แต่เกษแต่งงานกบัพี่ชายใหญ่ไม่ได ้มนัไม่ถูกตอ้ง” 
เธอตอบบิดาและตอบทุกๆคนภายในหอ้งนั้นทีเดียว 

“นอ้งเกษใจเยน็ๆ ค่อยๆ สงบสติอารมณ์ก่อนเถิด  อยา่ตกใจไปเลย” 
“เกษไม่ได้ตกใจ แต่เกษคิดมาหลายคร้ังแลว้ และใคร่ครวญหลาย

หนวา่พี่ชายใหญ่จะไม่มีวนัรักเกษไดอ้ยา่งท่ีรักนอ้งปราง ..... 
(คุณชายธราธร : ๔๐๗-๔๐๘) 

 
 จากการกระท าดงักล่าวของหม่อมหลวงเกษราเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิเสธค า
สัญญาระหวา่งสองตระกูลอยา่งชดัเจนเน่ืองจากประกาศในการงานแต่งงานโดยท่ีผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่าย
รับรู้ร่วมกนั การยกเลิกสัญญานั้นหมายรวมไปถึงการไม่ไดอ้ยูใ่นสัญญาระหว่างสองตระกูลตั้งแต่
แรกปรากฏอยูใ่นตอนคุณชายปวรรุจ คุณชายปวรรุจไม่ไดถู้กจบัคู่กบัตระกูลเทวพรหมแต่ดว้ยเหตุท่ี
มีสถานภาพเป็นคุณชายซ่ึงเป็นหน่ึงในจุฑาเทพจึงถูกจบัคู่ในภายหลังแต่เม่ือยกเลิกสัญญา ทาง
ตระกูลเทพรหม คุณชายปวรรุจและหม่อมยา่เอียดและคุณยา่อ่อนเดินทางไปวงัเทวพรหมเพื่อท าการ
ยกเลิกสัญญา แต่หม่อมราชวงศเ์ทวพนัธ์  เทวพรหมก็ไม่ไดส้ร้างความผดิหวงัใหก้บัคุณชายเทวพนัธ์
เท่าไรนักเหตุเพราะหม่อมราชวงศ์เทวพนัธ์มีความเคารพนับถือในตวัของพระองค์เจ้าฉัตรอรุณ 
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ทั้งการแต่งงานระหวา่งคุณชายปวรรุจและหม่อมหลวงกระถินก็ไม่ไดอ้ยูใ่นสัญญาดว้ย ดงัจะเห็นได้
จากก็รับได ้ดงัตวัอยา่ง 
 

หม่อมยา่เอียดเป็นผูอ้ธิบายเร่ืองทั้งหมดแก่คุณชายเทวพนัธ์ และ
กระถินซ่ึงนัง่พบัเพียบน่ิงอยูท่ี่พื้นขา้งผูเ้ป็นลุง คุณชายเทวพนัธ์กลายเป็นใบ้
พูดไม่ออกเม่ือไดฟั้งเร่ืองราวทั้งหมด ท่ีหม่อมยา่เอียดอธิบายเหตุใดจึงตอ้งขอ
ยกเลิกการทาบทามหม่อมหลวงกระถินใหแ้ก่หลานชายคนรอง  

เดาวา่คุณชายเทวพนัธ์คงจะโวยวายไปแลว้ หาก “หญิงสาว” ท่ี 
ปวรรุจผกูสมคัรรักใคร่ จนถึงขั้นยนืยนัวา่ไม่สามารถแต่งงานกบัใครอ่ืนไดอี้ก 
จะไม่ใช่ท่านหญิงวรรณรสา เพราะใครๆก็รู้ดีวา่คุณชายเทวพนัธ์นั้นก็นบัถือ
พระองคเ์จา้ฉตัรอรุณอยูม่าก จึงท าใหเ้ขาออกอาการน ้าท่วมปาก 

“คุณชายไม่โกรธใช่ไหมคะ” อ่อนถามอยา่งกงัวล 
“ไม่หรอกครับ เพราะกระถินก็ไม่ไดอ้ยูใ่นสัญญาระหวา่งเราท่ีจะให้

ดองกนัตั้งแต่แรกอยูแ่ลว้ ไม่เหมือนกรณีของลูกผมอยา่งเกษรา มารตี วไิล
รัมภา หรือลูกของอนุพนัธ์อยา่งศินีนุช.....ถา้คุณอ่อนไม่ไดม้าเห็นกระถินแลว้
ทาบทามผมก็คงไม่คิดจะใหห้มั้นดว้ยซ ้ า...คราวน้ีผมจึงไม่ไดถื้อเร่ืองราว 
ค่าชดเชยเสียหายอะไรก็ไม่ตอ้งหรอกครับ” 

(คุณชายปวรรุจ : ๓๑๗) 
 

 จากบทบรรยายข้างต้นจะเห็นได้ว่าการบอกเลิกสัญญาระหว่างคุณชายปวรรุจและ
หม่อมหลวงกระถิน  เทวพรหม นั้น ทางคุณชายเทวพนัธ์เองก็ไม่ติดใจเน่ืองจากการหมั้นคร้ังน้ีไม่ได้
อยูใ่นสัญญาระหวา่สองตระกูลจึงท าใหก้ารยกเลิกสัญญาไม่มีปัญหาใดๆ 
 

๒.๓.๒.๒ ชำติก ำเนิดทีเ่ท่ำเทยีมกนัหรือสูงกว่ำ  
 
การต่อรองในการเลือกคู่ครองจากชาติก าเนิดท่ีเท่าเทียมกนัปรากฏในตอนคุณชายธราธร 

หลงัจากท่ีมีการยกเลิกสัญญาจากทางตระกูลเทวพรหมท าใหคุ้ณชายธราธรบอกความตอ้งการของ
ตนเองท่ีวา่ตอ้งการแต่งงานกบัหม่อมหลวงระวรี าไพซ่ึงยา่ทั้งสองก็เห็นดีเห็นงามดว้ย เน่ืองจากมี
ชาติก าเนิดท่ีเท่าเทียมกนั ดงัจะเห็นไดจ้าก 
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“จะรีบไปไหนพวกหนุ่มๆ” อ่อนออกมาขวาง  
“ไปสนามบินครับ เราตอ้งรีบไปก่อนท่ีนอ้งปรางจะบินไปองักฤษ

ไม่อยา่งนั้น ยา่อ่อนจะไม่ไดส้ะใภใ้หญ่นะครับ” รัชชานนทต์อบ 
หม่อมเอียดลุกตาม มองหนุ่มทั้งหา้ท่ีดูท่าทางกระตืดร้ือร้นเหลือเกิน

สลบักบัหนุ่มสาวท่ียงันัง่พบัเพียบอยูบ่นพื้น ใบหนา้สดใสทีเดียว 
“เฮอ้.....แลว้ท าไมไม่บอกความจริงกบัยา่” หล่อนถอนหายใจ “จะได้

สู่ขอใหถู้กคน” 
(คุณชายธราธร : ๔๑๐) 

 
“...คราวชายใหญ่นัน่เป็นเพราะหนุเกษราเลือกท่ีจะไปแต่งงานกบั

ชินกรดว้ยต่างหากยา่ก็เลยตอ้งยอม อีกอยา่งคุณระวรี าไพก็ไม่ไดเ้ป็นหญิงท่ีไร้
หวันอนปลายเทา้ท่ีไหน แต่เป็นถึงบุตรีของคุณชายอาทิตยรังสี ยา่ก็ไม่ไดเ้ห็น
วา่เลวร้ายอะไร” 

(คุณชายปวรรุจ : ๒๘๖) 
 

 จากบทสนทนาดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ยา่ทั้งสองไม่ไดแ้สดงอาการรังเกียจแต่อยา่งใดแต่กลบั
บอกว่าจะได้ขอให้ถูกคนซ่ึงความจริงย่าทั้ งสองก็ถูกใจทั้ งหม่อมหลวงเกษราและหม่อมหลวง 
ระวีร าไพเน่ืองจากก าลังโภคะท่ีเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย เพียงแต่ไม่อยากผิดสัญญา ผูเ้ขียนจึงใช้
วิธีการแก้ไขสัญญาจากคุณชายคนแรกโดยการให้ฝ่ังเทวพรหมเป็นคนผิดสัญญาแทนการมีชาติ
ก าเนิดท่ีเท่าเทียมกนัท าให้หม่อมยา่เอียดและคุณยา่อ่อนยอมรับ นอกจากตอนคุณชายธราธรแลว้ยงั
เห็นได้จากตอนคุณชายรัชชานนท์ เม่ือหม่อมย่าเอียดและคุณย่าอ่อนทราบภายหลังว่าสร้อยฟ้า
แทจ้ริงแลว้คือเจา้หญิงสร้อยฟ้าแห่งเวียงภูค า ก็ท  าให้ยา่ทั้งสองยอมรับสร้อยฟ้าอย่างง่ายดาย ดงัจะ
เห็นไดจ้าก 
 

“หม่อมย่ายอมรับสร้อยฟ้าเป็นสะใภ้แล้วหรือครับ” เจ้าหลวง
รังสิมนัตุต์รัสถาม 



๑๒๔ 

 

 
 

“ก็ไม่ไดข้าดตกบกพร่องอะไร ชาติเช้ือก็ดี ความรู้ก็มาก การเรือนถึง
จะบกพร่องไปบ้าง แต่ก็คงจะหัดจะสอนกันได้  ว่าไหมอ่อน” ท่านหันไป
สบตานอ้งสาว 

“ค่า.....คุณพี่” อ่อนเห็นดว้ยเตม็ก าลงั ผดิกบัเม่ือแรกราวพลิกหนา้มือ
เป็นหลงัมือ “ความจริงฝีมือก็มีนะคะ ขาดนิดขาดหน่อยพอปรับปรุงไดค้่า” 

 (คุณชายรัชชานนท ์: ๔๔๑-๔๔๒) 
 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าเม่ือย่าทั้งสองทราบความจริงวา่สร้อยฟ้ามีชาติก าเนิดท่ีสูง
เพราะเป็นถึงเจา้หญิงแห่งเวียงภูค าก็ยอมรับเร่ืองชาติก าเนิดได้โดยไม่มีข้อแม้แม้จะไม่เก่งเร่ือง
การบา้นการเรือนก็ไม่ถือเป็นอุปสรรค  ชาติก าเนิดท่ีเท่าเทียมกนัท าให้ยา่ทั้งสองยอมรับปรากฏอยู่
ในตอนคุณชายรณพีร์ เพียงขวญัไดรั้บการเล้ียงดูจากนภามารดาโดยล าพงั เพราะนภาไดรู้้ภายหลงัวา่
พ่อเล้ียงอดุลยมี์ภรรยาแลว้อยู่ทางเมืองเหนือ จึงหนีไปพร้อมกบัลูกในทอ้งคือเพียงขวญั เธอจึงเป็น
ลูกสาวของพ่อเล้ียงอดุลยเ์ศรษฐีของเมืองเหนือ ซ่ึงเม่ือย่าทั้งสองทราบเร่ืองราวก็ท าให้พอรับชาติ
ก าเนิดของเพียงขวญัได ้ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

....หากตดัอคติทั้งหมดออกไป เพียงขวญันบัเป็นหญิงสาวท่ีนางตอ้ง
ใชค้  าว่า “พอรับได้” คนหน่ึง แมช้าติก าเนิดไม่ใช่เจา้ แต่บิดาก็เป็นถึงพ่อเล้ียง
ร ่ ารวยทางภาคเหนือ ในระดบัคนทัว่ไปแลว้ก็จดัวา่ดูดี 

(คุณชายรณพีร์ : ๓๐๙) 
 

 จากขอ้ความดงักล่าวจะเห็นไดว้า่เม่ือยา่ทั้งสองทราบความจริงเร่ืองชาติก าเนิดของเพียง
ขวญัก็ท าใหจิ้ตใจเร่ิมท่ีจะเปิดใจรับเพียงขวญัในฐานะสะใภค้นหน่ึงของจุฑาเทพ 
 
  ๒.๓.๒.๓ ผู้หญิงทีเ่ป็นกุลสตรี  
 
 ผูห้ญิงท่ีบรรดาคุณชายทั้ง ๕ คนเลือกเป็นคู่ครองโดยท่ีหม่อมยา่เอียดและคุณยา่อ่อนยอมรับ
ปรากฏในตอนคุณชายพุฒิภัทร ความเป็นกุลสตรีของกรองแก้วสามารถยึดโยงอยู่กับค่านิยม 
ประเพณีแบบดั้งเดิม คือ ผูห้ญิงจะตอ้งมีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อย ประพฤติตนอยูใ่นกรอบประเพณี
อนัดีงาม อ่อนหวานและน่ิมนวล ซ่ึงกรองแก้วสามารถท าให้ย่าทั้ งสองยอมรับโดยไม่ติดใจใน 
เร่ืองชาติก าเนิด ดงัจะเห็นไดจ้าก 



๑๒๕ 

 

 
 

 
“ส าหรับกรองแกว้ หลานสะใภค้นท่ีสามของฉนั ถึงแมว้า่เธอจะไม่

มีเช้ือสาย แต่ก็มีต าแหน่งเป็นถึงนางสาวศรีสยามซ่ึงทุกคนยอมรับ เป็นกุลสตรี
ท่ีประพฤติปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมอยูใ่นกรอบประเพณีอนัดีงาม” 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๔๗) 
 

 จะเห็นได้ว่าการวางตวัเป็นกุลสตรีจะไดรั้บการยอมรับจากสังคมและถือว่าผูห้ญิงท่ีดีพึง
กระท าตนใหเ้ป็นกุลสตรีคือตอ้งรู้จกัวางตวัไดเ้หมาะสม ความเป็นกุลสตรีดงักล่าวยงัปรากฏในตอน
คุณชายรณพีร์ โดยลกัษณะดงักล่าวพบในตวัละครเพียงขวญั ซ่ึงย่าอ่อนสังเกตการวางตวัของเธอ
ตอนท่ีไปประกนัตวัท่ีสถานีต ารวจ 
 

ส่ิงหน่ึงท่ีอ่อนสังเกตเห็นคือการวางตวัของดาราสาว แมจ้ะมีผูช้าย
มากมายห้อมล้อม เพียงขวญัยงัสงบเสง่ียมเรียบร้อย หาได้เล่นหูเล่นตากบั
ใครไม่ ซ ้ ายงัไม่มีท่าทางหลงละเลิงไปกบัค ายกยอ ไม่แมแ้ต่จะพูดจาโออ้วด
ใหร้ะคายหู.... 

(คุณชายรณพีร์ : ๓๐๙) 
 

 จากท่ีกล่าวมาพบวา่ การวางตวัเหมาะสมนั้นจะไดรั้บการยอมรับจากสังคม ซ่ึงยา่อ่อนก็เห็น
ขอ้ดีของเพียงขวญัแลว้เกิดความช่ืนชม 

เพียงขวญัได้รับการยืนยนัจากนภาและพ่อเล้ียงอทัธ์ผูเ้ป็นพี่ชายต่างมารดาว่าเธอเป็นผูท่ี้
ประพฤติดี ไม่ออกนอกลู่นอกทาง และไม่ใช่ผูห้ญิงหลายผวัอย่างท่ีเป็นข่าวว่าเป็นเมียเก็บของผู ้
ก  ากบัภาพยนตร์ 

 
“ลูกสาวของดิฉนัไม่เคยประพฤติตวัออกนอกลู่นอกทางแน่ค่ะ ดิฉนั

เล้ียงแกมากบัมือ ดิฉันทราบดี” นภากา้วมายืนขา้งบุตรสาวอย่างอาจหาญ “ผู ้
ก  ากบัท่ีคุณหมายถึงคือพี่นะ ลุงของยายขวญัเอง เธอเล้ียงยายขวญัมากบัมือ 
เป็นพอ่ยิง่กวา่เป็นพอ่แท้ๆ ของแกเสียอีก” 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๙๖) 
 



๑๒๖ 

 

 
 

“ผมไม่เช่ือหรอกครับวา่คุณชายรณพีร์จะพบใครท่ีดีไปกวา่นอ้งสาว
ผม ผมไม่ไดเ้ขา้ขา้งเธอในฐานะท่ีเป็นพี่น้องกนัหรอกนะครับ แต่ผมพุดตาม
ความจริง ขวญัเป็นผูห้ญิงฉลาด เก่ง เขม้แข็ง จิตใจดี และรักคุณชายรณพีร์ถึง
ขนาดยอมท าทุกอย่างให้คุณชายมีความสุข แมว้่าตวัเองจะถูกคุณชายโกรธ
เกลียดก็ตาม จะมีผูห้ญิงคนไหนดีไปกวา่น้ีอีกหล่ะครับ” 

(คุณชายรณพีร์ : ๒๙๕) 
 

 จะเห็นไดว้า่ความเป็นกุลสตรีของคู่ครองท่ีทั้งคุณชายและยา่ทั้งสองยอมรับเป็นคุณสมบติัท่ี
ขาดไม่ไดส้ าหรับผูห้ญิงจึงจะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูห้ญิงท่ีดี ควรคบหาและเป็นท่ีเชิดหน้าชูตา
ของครอบครัว 
 

๒.๓.๒.๔ ผู้หญงิทีม่ีกำรศึกษำ 
 

 ความรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากส าหรับทุกๆคน เพราะหากมีความรู้มากก็จะไดเ้ปรียบใน
ทุกๆเร่ือง การศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาตนใหเ้กิดองคค์วามรู้ไม่วา่จะเป็นวชิาทางดา้นวิชาการหรือ
ดา้นอาชีพ การศึกษาจึงเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกคู่ครองของบรรดาคุณชายและหม่อมยา่
เอียดและคุณยา่อ่อน สะใภจึ้งตอ้งมีความรู้และการศึกษาดี ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนคุณชายรัชชานนท ์
ผูห้ญิงท่ีคุณชายเลือกเป็นคู่ครอง คือ สร้อยฟ้าสาวชาวป่า แมส้ร้อยฟ้าจะอาศยัอยูใ่นป่าแต่ยงัมีครูฝร่ัง
สอนภาษาต่างประเทศให ้เพราะพอ่ใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองของการศึกษาเป็นอยา่งมากเธอจึงมี
โอกาสท่ีจะเรียนภาษาต่างประเทศท าใหเ้ธอสามารถพูดไดอ้ยา่งคล่องแคล่วซ่ึงสร้างความตกตะลึง
ใหก้บัหม่อมยา่เอียดเป็นอยา่งมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนตอ้นรับคณะทูตยูเนสโก 
 

ไม่รู้เป็นบุญของสร้อยฟ้าหรือเป็นกรรมของหม่อมเอียด ท่ีมิสเตอร์
สตีเวนส์นั้นเคยรู้จกักบัหม่อมเจา้วชิชากร เขาจึงประสงคจ์ะท าความเคารพ
มารดาของเพื่อนเก่า เดินตรงเขา้หาเพราะหล่อนก าลงัตอนรับแขกอยูท่ี่หนา้
งานพอดี หม่อมเอียดเกิดความกระอกักระอ่วนไม่นอ้ย ไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรดี 
ไดแ้ต่ยิม้แลว้ผงกศรีษะหงึกๆ 

สร้อยฟ้าจึงตดัสินใจเดินเขา้ไปหาทั้งคู่ก่อนจะยืน่มือใหมิ้สเตอร์ 
สตีเวนส์อยา่งมีไมตรี “ไฮ ้ ฮาวดูยดูู” 



๑๒๗ 

 

 
 

“โอ ้ฮาวดูยดูู” ชาวต่างชาติหนัมาหาหล่อนแลว้ยืน่มือมาสัมผสั 
ท่ามกลางความตะลึงงนัของหม่อมเอียด สร้อยฟ้าก็แนะน าท่านเป็น

ภาษาองักฤษ “น่ีคือหม่อมเอียด คุณยา่ของคุณชายพุฒิภทัรค่ะ” 
(คุณชายรัชชานนท ์: ๓๐๗) 

 
และ 
 

สร้อยฟ้ายิม้หากจะบอกเสียหมดก็เกรงวา่ผูฟั้งจะเห็นเป็นคนโออ้วด 
จึงยกเพียงบางส่วนเท่าท่ีจ  าเป็น “ภาษาองักฤษน่ีพอฟัง พูดอ่านเขียนไดบ้า้งค่ะ 
แต่ไม่คล่องเหมือนเจา้ของภาษา เพราะพ่อใหญ่เค่ียวเข็ญให้เรียนตั้งแต่เล็ก 
หนังสือของแฮร่ี...เอ่อ...คุณครูแฮร่ีก็มีแต่ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาฝร่ังเศส
พอจะพูดได้ แต่ให้อ่านเขียนล าบากสักหน่อย นอกจากนั้นก็มีภาษาเวียงซ่ึง
คลา้ยกบัภาษาอีสานของไทย แลว้ก็ภาษาไทยค่ะ” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๓๑๔) 
 

 หากเปรียบหวัใจของหม่อมยา่เอียดเป็นตาชัง่สองแขนแลว้ละก็ 
ตอนน้ีฝ่ังท่ีมีถาดของสร้อยฟ้าก็คลา้ยกบัมีคนเอาหินกอ้นใหญ่มาโยนใส่ไว ้จน
อีกด้านท่ีมีแต่ลูกแก้วสีสันสวยงามไร้ประโยชน์ของหม่อมหลวงศินีนุชนั้น
ลอยละล่ิวกระจดักระจายเกล่ือนเตม็พื้น 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๓๑๐) 
 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ผูท่ี้มีความรู้ดียอ่มไดรั้บการช่ืนชมยกยอ่งและเป็นท่ีช่ืนชอบ
มากกวา่คนท่ีไม่มีความรู้ดงัเช่นท่ียา่อ่อนเม่ือรู้วา่สร้อยฟ้ามีความรู้สามารถพูดไดห้ลายภาษาจึงรู้สึก
ช่ืนชมสร้อยฟ้าและเห็นวา่เป็นคนท่ีมีการศึกษา 
 
  ๒.๓.๒.๕ ผู้หญงิทีจิ่ตใจดี    
 

ผูห้ญิงท่ีดีนั้ น นอกจากรูปร่างหน้าตาสวยงามแล้ว ยงัคงต้องมีความงดงามออกมาจาก
ภายใน คือจิตใจดีงาม สะอาดบริสุทธ์ิ คิดแต่ส่ิงท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น และการมีจิตใจท่ีดีงามย่อม



๑๒๘ 

 

 
 

ส่งผลให้บุคลิกภาพภายนอกดูดียิ่งข้ึนดว้ย๓๖ จากการศึกษานวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ พบว่า  
ตวัละครหญิงกรองแกว้ เป็นคนท่ีมีจิตใจดี ดงัท่ียา่อ่อนไดป้ระสบกบัตวัเอง เป็นตอนท่ีย่าอ่อนหนี
ต ารวจจากการเล่นไพ ่แลว้เกิดหกลม้กรองแกว้จึงเขา้ไปประคอง ทั้งยงัอาสาเป็นคนนวดแกฟ้กช ้าให้
ท าใหย้า่อ่อนเห็นในความมีน ้าใจของเธอ 

 
“อยา่บอกให้ใครรู้ไดไ้หม  อายเขา” อ่อนเพ่งมองหมอนอิงในมืออีก

คร้ังก่อนโยนไปท่ีเบาะขา้งตวั เม่ือรู้ตวัวา่ท าอะไรลงไปก็อบัอายเหลือประมาณ  
“ได้สิคะ  แก้วไม่บอกใครหรอกค่ะ จะปิดเป็นความลบั  คุณย่ายงั

เจบ็สะโพกอยูห่รือเปล่าคะ” 
“นิดหน่อย  คงจะเคล็ด  แต่ไม่เป็นไรหรอก กลบัไปบา้นให้เด็กเอา

ยามานวดก็หายแลว้” 
“ถ้างั้นกลับไปบ้านให้แก้วนวดให้ดีไหมคะ แก้วเคยนวดให้พ่อ 

รับรองวา่หายปวดแน่ ประคบสมนัไพรเสียหน่อยพรุ่งน้ีจะไดไ้ม่ระบม”  
“ขอบใจหล่อนมากนะท่ีไม่ถือสาฉนั”  

(คุณชายพุฒิภทัร : ๒๔๖) 
 

 จะเห็นไดว้า่คุณยา่อ่อนเร่ิมใจอ่อนเพราะไดเ้ห็นการกระท าของกรองแกว้วา่เธอเป็นคนท่ีมี
น ้ าใจดีทั้งยงัช่วยเหลือเม่ือหล่อนไดรั้บบาดเจ็บโดยไม่รังเกียจสักนิดแมว้า่ยา่อ่อนเคยพูดจาถากถาง
คร้ังท่ีอยู่หัวหิน ผูห้ญิงท่ีมีจิตใจดียงัปรากฏอยู่ในตอนคุณชายรณพีร์ คือ ย่าอ่อนมกัจะแอบหม่อม
เอียดไปเล่นไพ่อยูเ่สมอสุดทา้ยก็โดนจบั ซ่ึงการโดนจบัในคร้ังท่ีเพียงขวญัเป็นคนท่ีไปประกนัตวั
ออกมา ยา่อ่อนขอร้องไม่ให้เพียงขวญัเล่าเร่ืองท่ีนางถูกต ารวจจบัให้ใครฟัง เธอสัญญามัน่เหมาะ แต่
ไม่มีอะไรในจุฑาเทพรอดพน้สายตาของหม่อมเอียด ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

ความช่วยเหลือของเพียงขวญัไม่ไดท้  าใหอ่้อนเปล่ียนไปแค่ฝ่ายเดียว
หม่อมเอียดก็เช่นกนั นางขอบใจหญิงสาวสั้ นๆ คล้ายวางสีหน้าไม่สนิทนัก
เพราะเคยคิดจะใช้เงินซ้ือเพียงขวญั ท่ีไหนได.้...ดาราซ่ึงนางเคยดูถูกวา่ขดัสน

                                                           
๓๖

 ชุติมณฑน ์ สุขวิทย.์สถานภาพและบทบาทของตวัละครหญิง ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ. หลกัสูตรปริญญาอกัษรศาสตร

บณัฑิต.ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ . มหาวิทยาลยัศิลปากร. ๒๕๕๗. หนา้ ๘๖ 
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กลบัมีเงินมาช่วยเหลือน้องสาวของนาง แถมยงัเป็นเงินจากน ้ าพกัน ้ าแรงของ
เธอเสียดว้ย 

(คุณชายรณพีร์ : ๓๑๑) 
 

 จากขอ้ความดงักล่าวจะเห็นไดว้า่เม่ือรู้ความจริงว่าเพียงขวญัเป็นคนมีน ้ าใจก็จะไดรั้บการ
ยอมรับและท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั 
   
  ๒.๓.๒.๖ มีควำมเป็นแม่บ้ำนแม่เรือน 
 
  ผูห้ญิงท่ีมีคุณสมบติัเป็นแม่บ้านแม่เรือนถือเป็นอีกหน่ึงคุณสมบัติท่ีคุณชายใช้เป็นการ
ต่อรองกบัหม่อมย่าเอียดและคุณย่าอ่อนซ่ึงการเป็นแม่บา้นแม่เรือนตอ้งมีความเพียบพร้อมในการ
เป็นภรรยาท่ีดี เป็นผูป้กครองเรือน และเป็นแม่ครัว เพื่อใช้เสน่ห์ปลายจวกัผูกใจพ่อบา้นให้อยู่กบั
เหยา้เฝ้ากบัเรือน จากนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจาฑาเทพปรากฏในตอนคุณชายพุฒิภทัร กรองแก้ว
นอกจากมีความเป็นแม่บา้นแม่เรือนจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีคุณชายพุฒิภทัรพากรองแกว้มาท าอาหารท่ี
วงัจุฑาเทพใหย้า่ทั้งสองไดเ้ห็นความสามารถในดา้นการท าอาหารของกรองแกว้ 
 

.....กรองแกว้เร่ิมจากการท าแสร้งวา่กุง้ก่อนเพราะรู้วา่หม่อมยา่เอียด
โปรดปรานเมนูน้ีเป็นท่ีสุด เม่ือยา่อ่อนพลดัเส้ือผา้เสร็จแลว้ก็ตามลงมาช่วยใน
ครัว โดยมียายสายเป็นลูกมือ ระหวา่งท่ีอยูด่ว้ยกนัหญิงสูงวยัก็ลอบมองสังเกต
หญิงสาวไปดว้ย  

นอกจากหนา้ตาสะสวยแลว้กรองแกว้ยงัมีความเป็นแม่บา้นแม่เรือน
สูง หล่อนเตรียมขา้วของด้วยท่าทางคล่องแคล่ว นับตั้งแต่หั่นเคร่ืองปรุงอนั
ไดแ้ก่ ตะไคร้  ขิง  หวัหอม  มะกรูด  ผกัชี  พริก และตน้หอม  

(คุณชายพุฒิภทัร : ๓๔๘) 
 

การเป็นแม่บา้นแม่เรือนของกรองแกว้ท่ีท าใหห้ม่อมยา่เอียดยอมรับ 
 

“กินเยอะๆนะครับหม่อมยา่” 
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“ก็แน่สิ ไหนๆ เพื่อนของชายภทัรท าทั้งทีใช่ไหม” หม่อมเอียดจงใจ
เนน้ค าวา่เพื่อน “เป็นอนัวา่ยา่ขอชมวา่ฝีมือการท าอาหารดีมาก  ขอบใจนะหนู
แกว้” 

ทั้งหมดต่างยิม้ให้แก่กนั บรรยากาศบนโต๊ะเป็นไปดว้ยความช่ืนม่ืน 
หม่อมเอียดเหลือบมองไปทัว่โต๊ะ ไม่ว่าจะเป็นอ่อนหรือแมแ้ต่หลานชายทุก
คนต่างส่งสายตามาขอคะแนนความเห็นใจให้แก่นางงามสาวดว้ยกนัทั้งส้ิน 
แมจ้ะไม่เห็นดว้ยท่ีหลานชายกลา้ขดัค าสั่ง แต่เม่ือตดัอคติทั้งมวลออกไปแลว้
หม่อมเอียดก็ตอ้งยอมรับว่านางสาวศรีสยามคนน้ีไม่ได้สวยแต่รูป แต่กลบัมี
เสน่ห์ปลายจวกัไม่ผดิกบันางในวงัเลยแมแ้ต่นอ้ย 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๓๕๔) 
และ 

สะใภค้นท่ีสามผูส้งบเสง่ียมอยา่งกรองแกว้ก็ไหยุดมือเช่นกนั หญิง
สาวเข้าครัวคุมการท าเคร่ืองคาวหวานเล้ียงแขกเหร่ือ เน่ืองจากได้รับการ
ถ่ายทอดต ารับอาหารชาววงัมาจากอ่อนจนหญิงชรายกให้เป็นศิษยเ์อก และ
ยอมรับสะใภน้างงามผูน้ี้เพราะเสน่ห์ปลายจวกัของกรองแกว้นัน่เอง  

(คุณชายรณพีร์ : ๒๐๗) 
 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ความเป็นแม่บา้นแม่เรือนของกรองแกว้สามารถท าให้เธอ
เอาชนะใจยา่อ่อนและหม่อมยา่เอียดไดท่ี้ส าคญัคือการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ยา่ทั้งสองกบักรอง
แกว้ หลงัจากท่ียา่อ่อนท าครัวร่วมกนัและหม่อมยา่เอียดก็ชอบในรสมือการท าอาหารของกรองแกว้ 
แมไ้ม่ไดเ้อ่ยปากท่ีจะรับกรองแกว้เป็นสะใภแ้ต่ก็นบัวา่สามารถท าลายก าแพงน ้ าแข็งไดล้งกว่าคร่ึง
แลว้ 
 

๒.๓.๒.๗ ผู้หญงิทีม่ีควำมซ่ือสัตย์  
 

  ความซ่ือสัตย ์ เป็นคุณลกัษณะท่ีช่วยให้เป็นท่ียอมรับนบัถือและไวว้างใจ  เป็นท่ีน่าคบหา
สมาคมดว้ย คุณสมบติัของผูห้ญิงท่ีคุณชายเลือกเป็นคู่ครองและยา่ทั้งสองก็ยอมรับดงักล่าวปรากฏ
ในตอนคุณชายรัชชานนท์ คือ สร้อยฟ้าตอ้งท าการทดสอบเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นสะใภจุ้ฑาเทพโดยการ
ท าอาหารวา่งยามบ่าย คือ “ขา้วตม้มดั” ซ่ึงตอ้งแข่งขนักบัหม่อมหลวงศินีนุช แต่คุณชายรัชชานนท์
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กลวัว่าเธอจะไม่ผ่านการทดสอบจึงสับเปล่ียนขา้วตม้มดัโดยน าขา้วตม้มดัท่ีซ้ือมาจากร้านเกษรา
เพื่อใหเ้ธอชนะการแข่งขนัในคร้ังน้ี แต่เม่ือสร้อยฟ้าทราบเธอกลบับอกความจริงกบัหม่อมยา่เอียดวา่
ขา้วตม้มดัไม่ใช่ฝีมือเธอ จึงสร้างความประทบัใจให้แก่หม่อมยา่เอียดและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นคน
ท่ีมีความซ่ือสัตย ์ดงัจะเห็นไดจ้าก 
 

“แต่ยา่ก็จะขอให้คะแนนพิเศษแก่สร้อยฟ้า ในฐานะท่ีหล่อนเป็นคน
ซ่ือสัตย”์ หม่อมเอียดหันไปหาหญิงสาว มุมปากของท่านยกข้ึนเล็กน้อยพอ
งาม “หล่อนจะไม่บอกฉนักบัคุณอ่อนเร่ืองน้ีก็ได ้เม่ือเชา้หล่อนไดรั้บค าชมไป
เต็มๆอยู่แลว้ แต่ก็ยงัมาสารภาพผิด ฉันเป็นคนท่ีถือเอาความสัตยอ์ยู่เหนือส่ิง
ใด เม่ือน าไปหกัลบกลบหน้ีกนัแลว้ ก็เท่ากบัวา่หล่อนเสมือตวั” 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๒๔๗) 
 

 ความซ่ือสัตยถื์อเป็นคุณสมบติัของคนดีแสดงวา่ไดรั้บการอารมสั่งสอนมาเป็นอยา่งดีดงัท่ี
หม่อมยา่เอียดไดช่ื้นชมสร้อยฟ้าเร่ืองความซ่ือสัตยส่์งผลใหย้า่ทั้งสองยอมรับเธอและมองขา้มการไม่
เป็นแม่บา้นแม่เรือนของเธอเพราะหม่อมยา่เอียดถือความสัตยอ์ยูเ่หนือส่ิงอ่ืนใด 
 
 ๒.๓.๒.๘  ผู้หญงิทีผู้่ปกครองเลือกประพฤติตนไม่เหมำะสม 
 
 หม่อมหลวงมำรตี  เทวพรหม  คู่หมายท่ียา่ทั้งสองไดเ้ลือกให้คุณชายพุฒิภทัร เป็นพยาบาล 
เม่ือผิดหวงัจากคุณชายพุฒิภทัร เธอจึงตกเป็นอนุของนายพลพินิจ  เธอคอยซ้ือของราคาแพงๆให้กบั
ย่าทั้งสองคน และมารตียงัว่าจา้งคนไปฉุดกรองแก้วเพื่อจะมาเป็นอนุของนายพลพินิจ เม่ือมารตี 
เป็นอนุของนายพลพินิจแต่เธอรังเกียจและตอ้งการใหคุ้ณชายพุฒิภทัรยอมรับเธอในฐานะภรรยา แต่
ยา่ทั้งสองก็ปฏิเสธเพราะเธอปฏิบติัตวัไม่เหมาะสม 
 

“หม่อมย่าเอียด”  หญิงสาวเอ่ยเสียงสั่น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยงัท าทีเชิด
หนา้ข้ึน  

“ใช่   ฉนัเอง....ไม่นึกเลยนะวา่ฉนัจะไดย้ินประโยคน้ีจากปากหล่อน
ตวัเองมีราคีคาวแลว้ยงัจะมาให้หลานชายฉันรับผิดชอบอีก  สกุลจุฑาเทพเรา
ไม่ใช่ทาส จริงอยู่ว่าลูกชายฉันอยากให้เราดองกนั แต่ถา้หากหล่อนถือว่ามนั
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เป็นสัญญาทาสแลว้คิดจะมดัมือชกแบบน้ีฉันก็เสียใจดว้ย ชายภทัรจะไม่ตอ้ง
รับผดิชอบอะไรทั้งนั้น” 

“มารตีไม่ยอม  มารตีจะฟ้องทุกคน  หม่อมยา่ไม่ยติุธรรม” 
“ก็เอามาสิ” หม่อมเอียดลากเสียงยาว “ถ้าคิดว่าหน้าหล่อนหนา

พอท่ีจะรับเร่ืองฉาวๆ ถ้าแค่เร่ืองเป็นเมียเก็บคนท่ีร้อยกว่ายงัไม่อบัอายพอ  
หล่อนก็เชิญไปโพทะนา  สกุลจุฑาเทพก็พร้อมท่ีจะต่อสู้เพื่อเกียรติตัวเอง
เหมือนกนั หลานชายฉนัตอ้งไดแ้ต่งงานกบัผูห้ญิงท่ีงามพร้อมทั้งร่างกายและ
จิตใจเท่านั้น ผูห้ญิงต ่าๆอยา่งหล่อนไม่มีสิทธ์ิ” 

(คุณชายพุฒิภทัร : ๔๒๘) 
 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการเลือกคู่คราองท่ีเหมาะสมกบัคุณชายพุฒิภทัรผูห้ญิงท่ี
เลือกแลว้จะตอ้งเป็นคนท่ีทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากขาดคุณสมบติัแลว้ ย่าทั้งสองก็ไม่อาจท่ีจะ
รับมาเป็นสะใภไ้ด ้
 

หม่อมหลวงศินีนุช  เทวพรหม  คู่หมายของคุณชายรัชชานนท ์เป็นคนเจา้อารมณ์ ดูถูกคนท่ี
ตอ้ยต ่ากว่าตน และพูดจาราวกบัแม่ค้าปากตลาด กิริยาดงัท่ีกล่าวมาล้วนอยู่ในสายตาของหม่อม 
ยา่เอียดดงัจะเห็นไดจ้าก 

 
หม่อมเอียดยงัคงยิ้มน้อยๆหล่อนออกจะไม่เห็นด้วยกับการนั้ น 

เพราะยิ่งสนิทชิดเช้ือกับหม่อมหลวงศินีนุชมากข้ึนทุกวนั ก็เร่ิมเห็นความ
เหมือนกนัระหวา่งศินีนุชกบัอ่อนมาข้ึนทุกที ซ ้ าร้ายยงัเคยแอบเห็นหล่อนดุด่า
วา่กล่าวจนัทาชนิดท่ีเรียกวา่จิกหัวกนัเลยทีเดียว ทั้งวาจาท่ีใชก้บัคนต ่ากวา่นั้น
ช่างร้ายกาจราวกบัไม่ใช่ผูดี้ ซ่ึงตรงนั้นต่างกบัน้องสาว เพราะถึงแมจ้ะชอบดู
ถูกคน แต่ก็ไม่เคยใชว้าจาเช่นแม่คา้ปากตลาดแบบนั้น นึกแลว้ก็สงสารจนัทา
ข้ึนมาจบัใจ นึกใจบุญอยากหาคนมาปกป้องหล่อนให้พ้นจากภยัใกล้ตวัน้ี
เหลือเกิน 

(คุณชายรัชชานนท ์: ๒๗๐) 
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 จากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่คุณสมบติัของผูห้ญิงท่ีจะเขา้มาเป็นสะใภข้องราชสกุล
จุฑาเทพคุณสมบติัท่ีหม่อมยา่เอียดพิจารณาอนัดบัแรกคือการเป็นผูดี้ คือ ตอ้งมีกิริยามารยาทสุภาพ
เรียบร้อย พูดจาไพเราะอ่อนหวาน แมจ้ะเป็นผูห้ญิงท่ีเลือกเป็นคู่หมายหากทราบภายหลงัว่าแสดง
กิริยาท่ีไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถท่ีจะรับมาเป็นสะใภไ้ด ้
 จะสังเกตไดว้า่ความเป็นปัจเจกในการเลือกคู่ครองของคุณชายทั้ง ๕ คน และขอ้ก าหนดใน
การเลือกคู่ครองจากผูป้กครอง มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสังคมไทยไดรั้บอิทธิพล
จากแนวคิด “ปิตาธิปไตย” ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีให้ความเป็นใหญ่แก่ผูช้าย ดงัท่ี ชุษณะ รุ่งปัจฉิม ได้
กล่าวไว้ในบทความ เร่ือง ความเช่ือว่าชายเป็นใหญ่ ความว่า ค  าว่าชายเป็นใหญ่ มาจากค า
ภาษาองักฤษ คือ patriarchy หมายความถึง  การปกครองโดยบิดาหรือผูอ้าวุโส ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้มกั
นิยมใช้ค  าน้ีในการอธิบายถึงลกัษณะของครอบครัวท่ีถือเอาวา่ฝ่ายชายเป็นใหญ่ หรือครอบครัวท่ีมี
ฝ่ายชายเป็นผูน้ า เป็นหัวหน้าครอบครัว ลักษณะดังท่ีกล่าวมาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนใน
ครอบครัวใหญ่ หรือครอบครัวขยายท่ีสมาชิกทุกคนอยูร่่วมกนัในครอบครัวนั้นๆ ไม่วา่จะเป็นหญิง
หรือชายท่ีอาวุโสรองๆลงไป เด็กๆขา้ทาสบริวารต่างๆ เป็นตน้ ลว้นอยู่ภายใตอ้  านาจการปกครอง
และควบคุมขอผูอ้าวโุสซ่ึงมกัเป็นผูช้าย๓๗ 
 ราชสกุลจุฑาเทพหม่อมยา่เอียดถือเป็นผูอ้าวุโสซ่ึงเป็นผูท่ี้ก ากบัดูแลคนทุกคนในบา้นถือวา่
เป็นต าแน่งสูงสุด  ดงันั้นหม่อมย่าเอียดจึงมีอ านาในการก าหนดคุณสมบติัของผูห้ญิงท่ีจะมาเป็น
สะใภ ้ส่วนคุณชายทั้ง ๕ คน ก็มีอ านาจในการก าหนดคุณสมบติัของผูห้ญิงท่ีจะมาเป็นคู่ครอง ดงันั้น
ทั้งหม่อมยา่เอียดและคุณชายทั้ง ๕ คน จึงมีสถานภาพเดียวกนัคือสถานภาพในการเป็นผูเ้ลือก ส่วน
ผูห้ญิงทั้ง ๕ คนท่ีถูกเลือกให้เป็นสะใภน้ั้นมีสถานภาพเป็นผูถู้กเลือก ถึงแมคุ้ณชายทั้ง ๕ คนจะไม่
เห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดท่ีหม่อมยา่เอียดก าหนดแต่สุดทา้ยแลว้ผูห้ญิงท่ีคุณชายเลือก ต่างก็มีคุณสมบติั
เช่นเดียวกับท่ีหม่อมย่าเอียดได้ก าหนดไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะความเป็นปิตาธิปไตยท่ีก าหนด
ความคิด ท าให้หม่อมยา่เอียดและคุณชายก าหนดวา่ ผูห้ญิงท่ีจะมาเป็นคู่ครองของคุณชายจะตอ้งเป็น 
กุลสตรี จิตใจดี และมีความเป็นแม่บา้นแม่เรือน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นลกัษณะของผูห้ญิงท่ีดีในครอบครัว
ท่ีผูช้ายเป็นชา้งเทา้หนา้และผูห้ญิงเป็นชา้งเทา้หลงัตามแนวคิดแบบปิตาธิปไตย 
 
 จากการศึกษาความเป็นปัจเจกท่ีสัมพนัธ์ต่อสถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชาย
ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ สามารถพิจารณาได ้๓ รูปแบบ ดงัน้ี ๑. ความเป็นปัจเจกของตวั

                                                           
๓๗ ชุษณะ  รุ่งปัจฉิม . ความเช่ือวา่ชายเป็นใหญ.วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช,ปีท่ี ๑๓ ฉบบัท่ี ๓ ,๖๗ 



๑๓๔ 

 

 
 

ละครเอกชายในการพิจารณาการแสดงบทบาทตามสถานภาพท่ีปรากฏ ๒. การเลือกคู่ครองโดย
บทบาทท่ีขดัแยง้กบัสถานภาพและการต่อรอง สามารถพิจารณาได ้๓ แบบ ไดแ้ก่ ๑) แนวคิดในการ
เลือกคู่ครองแบ่งได ้๒ รูปแบบ คือ การเลือกคู่ครองจากการเลือกคู่ครองตามหลกัพุทธศาสนาและ
การเลือกคู่ครองจากนกัวิชาการทัว่ไป ๒) ความเป็นปัจเจกท่ีแสดงออกผา่นการเลือกคู่ครอง พบว่า
คุณชายทั้ ง ๕ คน  มีการเลือกจากหญิงท่ีมีลักษณะเป็นก าลัง ๕ คือ ก าลังคือรูปและเลือกตาม 
หลกัสมะ ๔ คือ สมสีลา สมจาคา มีหลกัเกณฑ์ในการเลือกคู่แบ่งได้เป็น ๕ หลกัเกณฑ์ ได้แก่ มี
ความซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรม ระดบัการศึกษา ใจกวา้งเสียสละและไม่เห็นแก่ตวั  ชดเชยส่ิงท่ีขาด
หายไปให้สมบูรณ์ และการเป็นแม่ศรีเรือน การเลือกจากเหตุผลทางดา้นความรัก คือ ความรักท่ีเกิด
จากการใกล้ชิดสนิทสนมในปัจจุบนัชาติ และผูห้ญิงท่ีผูป้กครองก าหนดไม่มีลักษณะท่ีคุณชาย
ตอ้งการ คือ ไม่เป็นกุลสตรี ไม่มีวุฒิภาวะ อายุต่างกนั และคลา้ยคลึงกนัเกินไป  ๓) ขอ้ก าหนดจาก
ชาติก าเนิดในการเลือกคู่ครอง สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเด็น ดงัน้ี ลกัษณะคู่ครองในอุดมคติท่ี
ผูป้กครองก าหนดแต่คู่ครองไม่เป็นไปตามก าหนด ได้แก่ ผูห้ญิงท่ีคุณชายเลือกไม่ใช่ตระกูลเทว
พรหม ชาติก าเนิดตอ้ยต ่า ผูห้ญิงท่ีไม่เป็นกุลสตรี ผูห้ญิงท่ีประกอบอาชีพไม่มีเกียรติ และผูห้ญิงท่ีมี
ช่ือเสียงอ้ือฉาว คู่ครองท่ีแท้จริงและการต่อรองกับขอ้เรียกร้องจากสถานภาพ ได้แก่ การยกเลิก
สัญญาท่ีเกิดจากตระกูลเทวพรหม ชาติก าเนิดท่ีเท่าทียมหรือสูงกวา่ ผูห้ญิงท่ีเป็นกุลสตรี ผูห้ญิงท่ีมี
การศึกษา ผูห้ญิงท่ีมีจิตใจดี ผูห้ญิงท่ีมีความเป็นแม่บา้นแม่เรือน ผูห้ญิงท่ีมีความซ่ือสัตย ์และผูห้ญิง
ท่ีผูป้กครองเลือกประพฤติตนไม่เหมาะสม  
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บทที ่๔ 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลกำรศึกษำค้นคว้ำ 

 
สารนิพนธ์ เร่ือง การศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุด

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชาย
ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นปัจเจกท่ีสัมพันธ์ต่อสถานภาพและ
บทบาทของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ โดยการศึกษาจากการเลือกคู่ครอง
ของตัวละครเอกชายจากนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพทั้ งหมด ๕ เร่ือง ได้แก่ คุณชยธราธร   
คุณชายปวรรุจ  คุณชายพุฒิภัทร  คุณชายรัชชานนท์ คุณชายรณพีร์ ของส านักพิมพ์ พิมพ์ค  า  
ปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ปรากฏผลการศึกษา ดงัน้ี  

 
 สถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ จ าแนกได้
เป็น ๒ ประเภท คือ สถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด และ สถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั  
 
 สถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ แบ่ง
ไดเ้ป็น ๒ ดา้น ไดแ้ก่ สถานภาพทางวงศาคณาญาติและสถานภาพทางชนชั้นทางสังคม  
 
 สถานภาพทางวงศาคณาญาติ ไดแ้ก่ สถานภาพการเป็นหลานชาย สถานภาพการเป็นพี่นอ้ง  
 
 สถานภาพการเป็นหลานชาย มีบทบาทในการแสดงความรักและเคารพต่อผูใ้หญ่ บทบาท
ในการเช่ือฟังค าสั่งสอน   
 
 สถานภาพการเป็นพี่นอ้งกนั มีบทบาทในการให้ความรักความอบอุ่นเอ้ืออาทรกนั บทบาท
ในการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  



๑๓๖ 

 

 
 

 สถานภาพทางชนชั้นทางสังคม คือ สถานภาพคุณชาย (หม่อมราชวงศ์) บทบาทการเป็น
สุภาพบุรุษ บทบาทการรักษาเกียรติวงศต์ระกูล 
 
 สถานภาพท่ีได้มาภายหลังของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ คือ 
สถานภาพในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ สถานภาพและบทบาทของอาชีพนกัโบราณคดี สถานภาพ
และบทบาทของอาชีพของอาจารยส์อนในระดบัมหาวทิยาลยั สถานภาพและบทบาทของอาชีพของ
นกัการทูต สถานภาพและบทบาทของอาชีพของแพทย ์สถานภาพและบทบาทของอาชีพวิศวกร
โยธา สถานภาพและบทบาทของอาชีพของทหารอากาศ (นกับิน)  
  
 ความเป็นปัจเจกท่ีสัมพนัธ์ต่อสถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชาย แบ่งความเป็น
ปัจเจกของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตามสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด
และสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงัสามารถพิจารณาได ้๓ รูปแบบ ดงัน้ี  
 

๑. ความเป็นปัจเจกของตวัละครเอกชายในการพิจารณาการแสดงบทบาทตามสถานภาพท่ี
ปรากฏ สรุปไดด้งัน้ี 
 คุณชำยธรำธร มีความเป็นปัจเจกตามสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด คือ เป็นหม่อมราชวงศ์
มีบทบาทในการเป็นสุภาพบุรุษ พี่ชายคนโตมีบทบาทการเป็นผูน้ า สุขุม เก็บความรู้สึกเก่ง กลา้คิด
กลา้ตดัสินใจ มีความเป็นผูน้ า มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้วธีิการแกปั้ญหาอยา่งนุ่มนวล 

ความเป็นปัจเจกตามสถานภาพท่ีได้มาภายหลงั คือ เป็นนักโบราณคดีและอาจารยส์อน
ระดับอุดมศึกษา มีบทบาทในการรักษาสมบัติของชาติ มีวิธีคิดเก่ียวกับการเตรียมรับมือทาง
การศึกษากบัชาติตะวนัตก และมีการรักษารากเหงา้ของไทย   

 
 คุณชำยปวรรุจ มีความเป็นปัจเจกตามสถานภาพท่ีติดตวัมา คือ เป็นหม่อมราชวงศ์ มี
บทบาทเป็นสุภาพบุรุษ เป็นลูกท่ีเกิดจากแม่คนใช้มีบทบาทในการท างานบา้นได้ทุกอย่าง ได้แก่ 
เร่ืองอาหารหรือการเยบ็ปักถกัร้อย  

ความเป็นปัจเจกตามสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั คือ เป็นนกัการทูต มีบุคลิกภาพท่ีสง่างาม มี
บทบาทดา้นการสุขุม ส ารวม เก็บความรู้สึกเก่ง เป็นคนมีเหตุมีผล มีศิลปะในการพูด  เป็นคนช่าง
สังเกต 

 



๑๓๗ 

 

 
 

คุณชำยพุฒิภัทร มีความเป็นปัจเจกจากสถานภาพท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด คือ เป็นหม่อม
ราชวงศ ์มีบทบาทเป็นสุภาพบุรุษ 

ความเป็นปัจเจกตามสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั คือ เป็นคนท่ีมีการศึกษาสูงมีบทบาท
เช่ือมัน่ในตนเองสูง เป็นศลัยแพทยส์มองและเป็นอาจารยห์มอ บทบาทในการชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น มี
น ้าใจ บทบาทมีความเช่ียวชาญในวชิาชีพของตนเอง มีกระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผล 

 
 คุณชำยรัชชำนนท์ มีความเป็นปัจเจกจากสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดคือ เป็นหม่อม

ราชวงศ ์บทบาทความรับผดิชอบ เป็นหลานเจา้สัวเศรษฐีใหญ่เจา้ของห้างดงับทบาทคนใชจ่้ายอยา่ง
มือเติบ ชอบสังสรรคเ์พื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัทุกชนชั้น   

ความเป็นปัจเจกตามสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั คือ เป็นวิศวกรโยธาบทบาทมีความตั้งใจ
แน่วแน่ ในการวางแผนใชชี้วติอยา่งเป็นระบบ   สถานภาพการเป็นสามีบทบาทปกป้องดูแลและให้
ความช่วยเหลือภรรยาตามท่ีสามีพึงกระท า  

 
คุณชำยรณพีร์ มีความเป็นปัจเจกจากสถานภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด คือ การเป็นคุณชายคน

สุดทอ้ง (เป็นนอ้งเล็ก) บทบาทมีความร่าเริง คนข้ีออ้น ช่างประจบประแจง  
ความเป็นปัจเจกตามสถานภาพท่ีได้มาภายหลงั คือ ทหารอากาศหน่วยรบพิเศษ จากการ

ด ารงบทบาทความกล้าหาญ ไม่ยอมแพอ้ะไรง่ายๆ มีเลือดนักสู้ มีสัญชาตญาณของนักรบ และ
บทบาทความรักประเทศชาติ  

๒. การเลือกคู่ครองโดยบทบาทท่ีขดัแยง้กบัสถานภาพและการต่อรอง สามารถพิจารณาได ้
๓ แบบ ไดแ้ก่  

๑) แนวคิดในการเลือกคู่ครองแบ่งได ้๒ รูปแบบ คือ การเลือกคู่ครองจากการเลือกคู่ครอง
ตามหลกัพุทธศาสนาและการเลือกคู่ครองจากนกัวชิาการทัว่ไป  

๒) ความเป็นปัจเจกท่ีแสดงออกผ่านการเลือกคู่ครอง พบว่าคุณชายทั้ง ๕ คน มีการเลือก
จากปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกคู่ครองของตวัละครชายมีลกัษณะเป็นก าลงั ๕ คือ ก าลงัคือรูปและ
เลือกตามหลกัสมะ ๔ คือ สมสีลา สมจาคา มีหลกัเกณฑ์ในการเลือกคู่แบ่งไดเ้ป็น ๕ หลกัเกณฑ ์
ไดแ้ก่ มีความซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรม ระดบัการศึกษา ใจกวา้งเสียสละและไม่เห็นแก่ตวั  ชดเชยส่ิงท่ี
ขาดหายไปให้สมบูรณ์ และการเป็นแม่ศรีเรือน การเลือกจากเหตุผลทางดา้นความรัก คือ ความรักท่ี
เกิดจากการใกลชิ้ดสนิทสนมในปัจจุบนัชาติ และปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลให้ตวัละครเอกชายไม่เลือก



๑๓๘ 

 

 
 

คู่ครองท่ีผูป้กครองก าหนด ไดแ้ก่ ผูห้ญิงท่ีไม่เป็นกุลสตรี ความต่างระหวา่งอาย ุไม่มีวุฒิภาวะ และมี
ความคลา้ยคลึงกนัมากเกินไป 

๓) ขอ้ก าหนดจากชาติก าเนิดในการเลือกคู่ครอง สามารถแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเด็น ดงัน้ี  
๓.๑ ลกัษณะคู่ครองในอุดมคติท่ีผูป้กครองก าหนดแต่คู่ครองไม่เป็นไปตามก าหนด 

ไดแ้ก่ ผูห้ญิงท่ีคุณชายเลือกไม่ใช่ตระกูลเทวพรหม ชาติก าเนิดตอ้ยต ่า ผูห้ญิงท่ีไม่เป็นกุลสตรี ผูห้ญิง
ท่ีประกอบอาชีพไม่มีเกียรติ และผูห้ญิงท่ีมีช่ือเสียงอ้ือฉาว  

๓.๒ คู่ครองท่ีแทจ้ริงและการต่อรองกบัขอ้เรียกร้องจากสถานภาพ ไดแ้ก่ การ
ยกเลิกสัญญาท่ีเกิดจากตระกูลเทวพรหม ชาติก าเนิดท่ีเท่าทียมหรือสูงกวา่ ผูห้ญิงท่ีเป็นกุลสตรี 
ผูห้ญิงท่ีมีการศึกษา ผูห้ญิงท่ีมีจิตใจดี ผูห้ญิงท่ีมีความเป็นแม่บา้นแม่เรือน ผูห้ญิงท่ีมีความซ่ือสัตย ์
และผูห้ญิงท่ีผูป้กครองเลือกประพฤติตนไม่เหมาะสม   
 
อภิปรำยผล  
  
 จากการศึกษา สถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑา
เทพ จ านวน ๕ เร่ือง ไดแ้ก่ คุณชายธราธร คุณชายปวรุจ  คุณชายพุฒิภทัร  คุณชายรัชชานนท ์ และ
คุณชายรณพีร์ สรุปไดว้า่ ตวัละครเอกชายในเร่ืองสามารถปฏิบติับทบาทไดต้ามสถานภาพท่ีติดตวั
มาแต่ก าเนิด คือ สถานภาพหม่อมราชวงศมี์บทบาทเป็นสุภาพบุรุษ สถานภาพหลานชายท่ีดี มี
บทบาทในการดูแลเอาใจใส่ผูมี้พระคุณ เช่ือฟังค าสั่งสอนของญาติผูใ้หญ่ และสถานภาพการเป็นพี่
นอ้งกนัมีบทบาทในการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในเร่ืองต่างๆ มีความรักและหวงัดีต่อกนัดว้ยความ
จริงใจ  
 การปฏิบติัตามสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั ตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑา
เทพสามารถปฏิบติับทบาทไดต้ามสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั กล่าวคือ อาชีพนกัโบราณคดีมีบทบาท
ในการดูแลอนุรักษส์มบติัของชาติ และปกป้องเพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดท้  าการศึกษาต่อไป อาชีพ
นกัการทูต ตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ มีศิลปะในการพูด อาชีพแพทย ์มีบทบาทในการช่วยเหลือ
คน มีกระบวนการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล อาชีพวศิวกรโยธา มีบทบาทในคิดการใชชี้วิตอยา่งเป็น
ระบบมีแบบแผนท่ีชดัเจน อาชีพทหารอากาศ มีบทบาทสัญชาติญาณของนกัรบและปกป้องประเทศ
จากการรุกรานจากศตัรู  
 จากสถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพส่งผลให้
ตวัละครเอกชายมีความเป็นปัจเจกของแต่ละคน สรุปไดด้งัน้ี  



๑๓๙ 

 

 
 

คุณชำยธรำธร การด ารงบทบาทตามสถานภาพทั้ง ๒ ประเภท หล่อหลอมใหคุ้ณชายธราธร
มีลกัษณะนิสัยเฉพาะตวั คือ เป็นสุภาพบุรุษ สุขมุ ส ารวม เก็บความรู้สึกเก่ง กลา้คิดกลา้ตดัสินใจ มี
ความเป็นผูน้ า มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้วธีิการแกปั้ญหาอยา่งนุ่มนวล มีอุดมการณ์ รักษ์
สมบติัของชาติ มีวธีิคิดเก่ียวกบัการเตรียมรับมือทางการศึกษากบัชาติตะวนัตก และมีการรักษา
รากเหงา้ของไทย 
 คุณชำยปวรรุจ การด ารงบทบาทตามสถานภาพทั้ง ๒ ประเภท หล่อหลอมใหคุ้ณชาย 
ปวรรุจมีบุคลิกภาพท่ีสง่างาม ลกัษณะนิสัยเฉพาะตวั คือ เป็นสุภาพบุรุษ สุขมุ ส ารวม เก็บความรู้สึก
เก่ง เป็นคนมีเหตุมีผล มีศิลปะในการพูด  เป็นคนช่างสังเกต 
 คุณชำยพุฒิภัทร การด ารงบทบาทตามสถานภาพทั้ง ๒ ประเภท หล่อหลอมให้คุณชายพุฒิ
ภทัรมีลักษณะนิสัยเฉพาะตวั คือ เป็นสุภาพบุรุษ ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น มีน ้ าใจ มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองสูง มีความเช่ียวชาญในวชิาชีพของตนเอง มีกระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผล 
 คุณชำยรัชชำนนท์ การด ารงบทบาทตามสถานภาพทั้ง ๒ ประเภท หล่อหลอมใหคุ้ณชายรัช
ชานนท์มีลกัษณะนิสัยเฉพาะตวั คือ เป็นคนใช้จ่ายอยา่งมือเติบ ชอบสังสรรคเ์พื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัทุกชนชั้น มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจแน่วแน่ ปกป้องดูแลและให้ความช่วยเหลือ
ภรรยาตามท่ีสามีพึงกระท า มีการวางแผนใชชี้วติอยา่งเป็นระบบ 
 คุณชำยรณพีร์ จากการด ารงบทบาทตามสถานภาพดงักล่าวท าให้คุณชายรณพีร์มีลกัษณะ
นิสัยเฉพาะตวั คือ เป็นคนท่ีมีความกลา้หาญ ไม่ยอมแพอ้ะไรง่ายๆ มีเลือดนกัสู้ มีสัญชาตญาณของ
นกัรบ และมีความรักในประเทศชาติ มีวธีิการคิดและการตดัสินใจในเหตุการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จากความเป็นปัจเจกท่ีสัมพนัธ์กบัสถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกชายในนวนิยาย
ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ซ่ึงจากนวนิยายพบวา่ ตวัละครเอกชายมีการแสดงความเป็นปัจเจกท่ีเด่นชดั
ท่ีสุด คือ การเลือกคู่ครอง 
 การเลือกคู่ครองของตวัละครเอกชายมีการเลือกคู่ครอง ไดแ้ก่  การชดเชยส่ิงท่ีขาดไปให้
สมบูรณ์ มีความสวยทางดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ มีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อย ประพฤติปฏิบติัตน
อย่างเหมาะสม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารี ใจกวา้ง เสียสละพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ
เก้ือกูลผูอ่ื้น  ซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม  มีการศึกษา  ไม่เห็นแก่ตวั และมีพฤติกรรมเป็นแม่ศรีเรือน 

จากคุณสมบติัของการเลือกคู่ครองของตวัละครเอกชายขา้งตน้ อีกประการหน่ึงคือ จะตอ้ง
ผา่นการยอมรับจากผูป้กครองทางฝ่ายคุณชายซ่ึงลกัษณะคู่ครองในอุดมคติท่ีผูป้กครองก าหนดไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ คือ คู่ครองท่ีเลือกไม่ได้เกิดจากตระกูลเทวพรหม มีชาติก าเนิดต ่าต้อย 
ผูห้ญิงท่ีไม่เป็นกุลสตรี ผูห้ญิงท่ีประกอบอาชีพไม่เหมาะสม และมีช่ือเสียงอ้ือฉาว ดงันั้นตวัละคร



๑๔๐ 

 

 
 

เอกชายจึงสรรหาการต่อรองกบัขอ้เรียกร้องจากสถานภาพท่ีจะท าให้ผูป้กครองยอมรับคู่ครองท่ีตน
เลือกโดยใชห้ลกัการเลือกให้เกิดการยอมรับร่วมกนั คือ การยกเลิกสัญญาของเทวพรหม ชาติก าเนิด
ท่ีเท่าเทียมหรือสูงกวา่ มีความเป็นกุลสตรี มีการศึกษา มีจิตใจดี มีความเป็นแม่บา้นแม่เรือน มีความ
ซ่ือสัตย ์และผูห้ญิงท่ีผูป้กครองเลือกประพฤติตนไม่เหมาะสม ยอ่มเป็นผูห้ญิงท่ีไม่ควรไดรั้บการยก
ยอ่งช่ืนชมจากสังคม   

หากผูห้ญิงท่ีประพฤติตนเหมาะสม ได้แก่ มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน มีความอดทน มี
ความเป็นกุลสตรี  ซ่ือสัตย ์มีการศึกษาสูง ความมีน ้าใจ ประพฤติตนอยูใ่นกรอบของขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงาม มีความเรียบร้อยทางวาจาและค าพูด คือ พูดจาดว้ยจิตเมตตา อ่อนโยน อ่อนหวาน 
และพูดจาถูกกาลเทศะ  ผูห้ญิงคนนั้นก็จะไดรั้บการยกยอ่งจากสังคมวา่เป็นผูห้ญิงท่ีดี  
 การเลือกคู่ครองแมจ้ะดูเป็นปัจเจกเพราะคุณชายทั้ง ๕ คน ไดแ้ต่งงานกบัคู่ครองท่ีตนเลือก
ซ่ึงหมายความวา่ความเป็นปัจเจกมีชยัเหนือขอ้ก าหนดของราชสกุล หากพิจารณาดูแลว้จะเห็นไดว้า่ 
ข้อก าหนดทางฝ่ังผูป้กครองล้วนเป็นส่ิงท่ีพบในตวัของคู่ครองทุกคน ผูห้ญิงแต่ละคนต่างเป็น
ตวัแทนของคู่ครองในอุดมคติตามท่ีผูป้กครองตอ้งการ เวน้แต่คุณสมบติัผูห้ญิงแต่ละคนมีสามารถ
หกัลา้งกบัการไม่ใช่ผูห้ญิงจากตระกูลเทวพรหมได ้ดงัเช่น กรองแกว้ ในตอนคุณชายพุฒิภทัร กรอง
แกว้มีชาติก าเนิดตอ้ยต ่าซ่ึงไม่อาจเปล่ียนแปลงไดแ้ต่เธอเป็นกุลสตรีท่ีเพียบพร้อมตามความตอ้งการ
ของหม่อมยา่เอียดและคุณยา่อ่อนและเพียงขวญั ในตอนคุณชายรณพีร์ ท่ีมีชาติก าเนิดท่ีตอ้ยต ่าและมี
ช่ือเสียงอ้ือฉาวแต่เม่ือความจริงปรากฏวา่เธอเป็นลูกสาวของคหบดีท่ีมีฐานะร ่ ารวยและการประพฤติ
ตนของเธอวางตวัได้เหมาะสมกบัความเป็นกุลสตรีจึงได้รับการยอมรับจากฝ่ังทางผูป้กรองของ
บรรดาคุณชาย  

เม่ือพิจารณาจากตระกูลเทวพรหม จะพบว่านอกจากเกษราซ่ึงมีคนรักและเป็นฝ่ายยกเลิก
สัญญาเอง ส่วน ๔ สาวท่ีเหลือคือ กระถิน มารตี ศินีนุช วิไลรัมภา  กลบัไร้คุณสมบติัท่ีผูป้กครอง
นิยามความเป็นคู่ครองในอุดมคติ และเป็นการขาดอยา่งมีนยัส าคญั คือ ไม่เป็นกุลสตรี จิตใจไม่ดี ซ่ึง
คุณสมบติัเหล่าน้ีก็มีค่ามากจนผูป้กครองไม่อาจมองขา้มไปได ้เพราะฉะนั้นคู่ครองท่ีคุณชายเลือกท่ี
ดูเหมือนมาจากความพอใจของแต่ละคนจึงเป็นคู่ครองท่ีอยูใ่นอุดมคติของผูป้กครองท่ีพอใจ 
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ข้อเสนอแนะ  
  
 จากการศึกษา นวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ผูศึ้กษางานสารนิพนธ์ฉบบัน้ีไดท้  าการศึกษา
เฉพาะตวัละครเอกชายในเร่ือง จึงควรศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครเอกหญิงในเร่ือง
เพิ่มเติมอีกทั้งยงัควรศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครชายในนวนิยายชุดอ่ืนๆ ท่ีมีการ
กล่าวถึงเร่ืองราวในยคุสมยัเดียวกนัเพื่อน ามาเปรียบเทียบวา่สถานภาพและบทบาท การแสดงความ
เป็นปัจเจกของตวัละครมีผลต่อสถานภาพและบทบาทหรือไม่ รวมถึงการเลือกคู่ครองท่ีปรากฏมี
ลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร 
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